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 آن مرد بزرگ

 )احمدشاه بابا در شعر دری(
 

تبعیت از اندیشههه ،ام می ب به بزرنانی  ههت ره در زنده نی در زماب اندیشهههم م ههیر ما را در نصهه  العیب به دنبا  
 منظور می برد و به یقیب ره ب یاری از بزرنابم در نرو بزرنانی به بزرنی ر یده اند. 

عام در آ هههههههیای  روابم مارهههههههی را در تاریهی می هوانند ره از ایب منظرم اعتماد آناب در عزت نف م  توده ،ای
حرا ت از ، تی در حدود جغرافی و تاریهی  ت. افغان تاب مام در فراز تاریخم مرداب و بزرنانی دارد ره ،رچند 

اما پیوند ،ای ملمو  در تامیب هوا ته ،ام ندم ندر قرائت تاریخ فاتحم رارنامه ی پیکارم ،جوم و تشجیع تبارز می ر
جلوه ،ای هیا  در د ره صههههورت و  ههههیرت رفته ناب بزرب را در برآورد نیاز ،ام ناه در نمی بهشهههه ابعاد دیگری 

مقام ال،وت )عالم ناپیدا و غی ( در ،بوط از آبم در  د و در هل ههههههه از ایب ، ههههههتیم وقتی ازنعالم روح می ر ههههههان
در قروب پ ههههیب افغان ههههتابم در افغاب زمیب دیرینهم مردی به بزرنی اعلی  مدننا ههههوت )عالم پیدا( تاریهی می شههههو

 حررت احمد شاه ابدالی )رح(م مظهری  ت از اراده ی بشری در رردار شریف و معنوی.
یخ اوم بیشههههتر در پهنای جغرافیایی دیده ایم ره از شههههر  به غر  و از شههههما  به احمدشههههاه بابا را در رارنامه ی تار

 جنو م ناه د،لی می شود و ناه نیشاپورم ناه در آمو ت و زمانی به دریای عر  می ر د.
 می شههودم وحدت جغرافی   آ ههی  پریری جغرافیای افغان ههتاب در ه یی ره پ  از پایاب  ههلطنت تیموریاب رونما  

آورده ا تم اما شدت فشار و  یند در مقام مبارزات دالورانه ی روشانیابم هتکیاب و ،وتکیاب به ، ته ،ایرام ،رچ
 خ معروفتعدیم تا زماب ظهور بابام از مشهصه ،ای  یا ی می را،ندم بنابرایبم نق  بابای ما در ر وت فاتحم ر  

چند ب عدی او به عنواب ر،برم فاتحم شههاعرم ره هود به نونه ای در تحریف شهههصههیت  زنده نانی او ههتم  تاریخ و 
 . هوانده می شودنوی ندهم  یا تگر م عالمم ا،  د  و معنویتم 

نیاز ،ای ما برای تشهههههههجیع و تحریر ملی در امر مبارزه ی مردمی در برابر ب یای تجاوز بیگانهم تاریخ پردازی 
ابعاد صورت و  ر  با هوان  ره ی دور می رند نظامیم از ررورت ،ای -افغانی را با تمررز بر رارنامه ی  یا ی

تا بابای ملتم چند برج ههته نی ای  طیب افغاب صههحبت می رنیم از باباوقتی از  هه  هصههو  ههیرت بزرناب مام به 
د به مردم و منافعم زعمای افغاب را در نرای  به ا تمرار حیات  ادهم اما هد ره اجتنا  از ریا در تعننمایاب می شو

انر شهههها،اب افغاب از تجم  دربار  ره به جرات می تواب افتهار ررد ویاتم به بزرنانی مبد  ررده ا ههههتدر معن نره
،ا احتراز رردند و نق  آناب در فراز و فرود تاریخ افغان هههتابم ،مواره مدافع و غمگ هههار بودم از آب ودیعه ی الهی 
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و می بینیم در فرصهههههت ،ای حریت و  ا هههههتمتفاوت را ثابت ررده  رند ره در ظرفیت ،ای آنابم بشهههههر حکایت می 
تامیب منافع توده ،ای تو ههعه ی جغرافی جهانگشههایاب مام نه غرهه  و غصهه  بود و نه غارت و تعدی  ب    آزادیم 

شک  نیری ، ته ی ملت افغاب حدود  یا ی به  شا،ی تا ن ترده نی مداوم آب در  منظور  مث ً از امپراتوری احمد
 ره نه فقط نظامی و مبارز فاتح ا تم ب  ادی  و  هنور بود. یمورشاه لنطت اعلی حررت ت

پایاب  هههلطنت آهریب شهههاه افغاب )اعلی حرهههرت شهههاه محمد ظا،ر( توجه بر امر نیاز ،ا و رفاه مردم و مملکتم تا  
ا از امیر شیرعلی هاب ت هصو یادماندنی مردانی  ت ره پ  از پایاب فتوحات افغانیم به  ی بهبهشی از رارنامه 

امیرعبدالرحمب هابم حبی  هللا هابم شههاه اماب هللام شهههید نادر هاب و اعلی حرههرت شههاه محمد ظا،ر تا شهههید محمد 
 د. نداوودم در تاریخ ما تجلی می ر

شههد ره در زماب هود م ره فقط در ن ههترده نی جغرافیم مردی بااعلی حرههرت احمدشههاه بابام از بزرنانی نی ههت 
در جمع قدرت ،ای جهاب آب روز در جغرافیای ا  میم معاد  امپراتوری عظیم عثمانی در ترریه بود و  افغان تاب

در محور ،ای چند قطبی قدرت ،ای آب روزنارم  هههاحه ی قدرت دولت و حارمیت تا پایاب  هههلنطت اعلی حرهههرت 
 م بی  از نیم قربم  رزمیب ما را در شما ابر قدرت ،ای آب زمابم به یاد می آورد. تیمورشاه

حرا هههههت از ملر و ملتم توجه ما را از و چناب چه آوردمم هوان  تاریخ ها  برای برآوردب نیاز ،ای تشهههههجیع 
 غانیم رشههههورنشهههها وابعاد زنده نی آب بزرناب افغابم به حاشههههیه می برد ره به ویره در تاریخ  ههههیطره و فتوحات اف

 جهانگیر بودند. 
به شههههههدت در نرو ماوا و ...« د د،لی تهت ،یرومه »اعلی حرههههههرت احمد شههههههاه بابام چنانی ره در غز  معروف 

در هلوت ،ای شههعر و اد م به مردی می ماندره نه ،ماب ی  میداب ،ای جنا ا ههت ره در  م ههرزمیب تجلی می رند
ایب ی   ب  دلیری و دالوری را معرفی می رندم م مردی بهمب در قدوم افتیده ی دالوراب دشهههههتاریخ اوم  هههههر ،ای 

تا در میاب مردم باشههد  منرویده ی اد  ا ههت و از می  به اه  م ،ماب مردی می شههود ره ،رنز تجم  نکردتاریخم 
 شود ره در اوج ا ت و چنیب هوا،د ماند.می و از صورت و  یرت اوم مردی در چکاد تاریخ ما ظا،ر 

  

 ر دری احمد شاه بابااشعا
 ما ت ب  ـوط -میهانه ممــــــرو ره روی

 عش  رفب ما ت منر بمیرم در ایب جا
 هانه رویمـویم میــ م جـه ا ــوب رــچ

 ب ما تــمی د، رــپ   مور ایمابــوز ن
 ی عش اود زدیم از رنگره ـــترک وج

 دم ما تـــــــــع -وجود متم لوحـــــیاف
 )، تی و وجود(       لوه ی دو َرَوب ــــد از جــهر نمانــــــمظ                          

  راپرده ی مکب ما ت -عش  مدو َرَوب رود
 راپرده ی عش ـــــــدم  ــــرای عـدر  

 ب راب آمد قری وَ عش  نفت  راپرده ی رَ 
 ما ت )وجود(اص  امکاب در عش  در عدب 

 ر اف ک زنیمــیا قدم بـــــــــب !مدـــــــاح
 ا تــــــــــکب مــــ، تی ش ماــــنی تی م

وده ا هت ره چکاوک ایبم  هروده ی مردی  هت ره در فراز تاریخ مام عمری  هواره می رود و در میادینی مبارز ب
 شمشیر ،ام غریو دالوراب و نهی  جنام ، تی می نرفتند و در دریای هوبم معنی زنده نی محدود بود. 

 دمــدر صحرای ع یدیدم شهص
 ی قدمــــم نی دَ ــــنی  رداشت ن

 ه نزد هود جو،ریــــبرو نفتم ب
 ود جو،ریــبر  ر  دو لع  ه

 برو نفتم نه نزد جن  هود جو،ری
 دی نق  دو عالمورنه جهت ترا به نظر 

 شگافی موی را مبه روی هو  به عقد زباب

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ی َدمام معطر  ازی ای عی به زباب
 قیقتـــــت ای فرد حـــــب نفـــــبه م

 ز شرط بگررد در طریقت نه قدم
 معرفت هار او را -ره طریقت ن  بود
 شو نور ز نور مقدم مزیب ،ر دو بگرر

 چوب ره مب دیده ام دو آیینه را رو به روی
 تی جلوه نر آمد وجود عالمرویت شاب به ، 

 هامو  با  ز ایب نفتب ،ای همو « احمدا»
 ه ،وای جام جمــــدر پیشه ی صاحبدالب مانی ب
می نوید و در تارک )مقام باال( به معنی می ر د. مردی ره در حیات تدبیر و رزمم  ،ابابام چه هو  و نغز از راز 

بقای او در رشههته ای ب ههته ا ههت ره در اعتقاد مام ن ههت ره رده بودم می دا،مواره میداب ،ای هشههب را از حریفاب ب  
 ند.ندر مقام صبوری و تحم م  فار  می ر متقوا را ح  ب زنده نی

 
 چو بر مب تیر مرناب می زند آب شوخ نلگونم

 در هونم هداغ بر د   راپا غرقی چو الله 
 ز  وز د  ،می بارم ش  و روز اشر ح رت را

 بر رنار رود جیحونم -ز هوب د  نش ته
 ز  وز آت  عشقت ره چوب افروهت بر د  ،ا

 ،رنز نمی دانم ره مب چونم مز ب   وزد دلم
 نمی پر ی از مب ببیب حا  د  و جانم

 ره از غیرت فتاده بر زمیب چو بید مجنونم
 نج رویت چوب بدیدم اردر د  ،ابه نرد ر

 ،می  وزم ،می نالم ندانم هویشتب چونم
 تو دارد ،میب یر آرزوی هود ز« احمد»ولی 

 ماند ز نریه چشم جیحونم مبه دیدارت ر م
 

عطف به هودم می از آب مرد بزربم ان ههانی  ههت ،مانند دیگرابم ،رچند  ههپا،یم دالور و زعیمم اما دلی دارد ره 
در  وز  حبی می ماند ره از صورت شعرم اه   می شود وهوا،د و ایب هوا ته در تر یم دلهواه اوم به تمنای م  

  و می رند.زد م اما در ا تواری حیام آر
 د  می رود به  وی تو

 غم نرود  وی تو
 بنگر  وی ناله ی مب
 ره ببندم به نی وی

 نر ببینم آفتابت
 رره وار روم به روی تو

 طو  در نردنمقمری ام 
 رورو زنم در روی تو

 بلب  دلم فغاب ررد
 چوب ن یم  حر آورد بوی تو

 ناله در  حر دارم چونی
 چه شود نر دلم ر د به آرزوی تو

 ر م به دلجوی تو مچو نظر زر شوم
 ره ،رچندی عاش  به عاش  نظر دارد

 وی توــــــــــد از هـــــــــتر ـن« احمد»
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مرد میداب دالرواب ره ،می  فراز د ههت ا ههتم در بزم لطیفابم نزارت 
می رند و اما صورت او در ر وت دالور روزنارم ،شدار می د،د در 

  ح  م ،را  نمی شا د. او مردی  ت ره  ه قرب پ  از هود م طل
  حریتم قوت قل  و بازو می د،د.  ت،نوز به اراده ی ما در پا داش

ه در رآب ان ههانی  ههت   ههیا ههتم تدبیر ودر تاریخم  یبابام مکت  بزرن
تجلی می رند نیز  در متب ادبیات در آ ماب پاری و طهارت هلوت شعرم

می شناهت مردی  ،ایی ره در حدود و  یطره ی اونا و در تنوع فر،
 هههههههت ره اشهههههههعار دری ا  در رم نبودب از ادبیات زباب زیبای مادری 
)پشتو( در معرفی مردی به بزرنی قهرماب تاریخ مام ،یچگاه روتاه نمی 

د. احترام به ارز  ،ا و فر،نا ،ای مردمیم حتی در زماب  ههوا از نآی
ه ه اند و الح  راددر وادی پاییب نیافت مثقافت قومیم از منظر بزرناب ما
و ا هههههههتق  م تنوع فر،نهها  تارادیههافتهههار هوا،یم ررد در زمههاب هود

افغانی در رلیت فر،نا ،ای ده ،ا قوم و تبار با عزت و شهههههههریف ایب 
 ههرزمیبم در فرصههتی ره می ر ههدم از پاییب تا به علیام احترام بزرناب 

 ما را برانگیهته اند. 
ما  یحرههرت احمد شههاه بابام از ویره نی ،ای فر،نگ اشههعار دری اعلی

پشههههتوب ،ا ههههت ره تا به امروز در م ههههیر تاریخ بزرناب ما از بابا تا هوشهههها  بزرب تا بزرنانی ره رفتند و ماندندم 
 زا م از زغیم تا  هیا هی و ،نرمند ور از ارز  ،ای ها  قومیبا تبحر فراتره طیفی از ر هانی را معرفی می رند 

ب رمیو در پرداز  ،ای ان انیم ملی و افغانیم انشاء هللا ت هم ما در اد  دری را حفظ ررده اندنوی ندهم   تاشاعر 
 .  و بمانند

 
 اشعار دری احمدشاه بابا:منبع 

 ،«د احمد شاه بابا دیوان»کتاب 
 تدوین و ترتیب: مومن موحد،  

 ،«دانش خپرندویه تولنه»چاپ: 
 دهن باغ، کابل. -دانش، رو به روی شرکت رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانمحل پخش و فروش: کتاب فروشی 
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