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 تداعی شکوه در شعر بزرگان ما
 

، در سییییتیز دایم برای ر، آنان را آسییییایع و عدمت داده اسییییتبشییییدر تاریخی که در ماضییییی مردم مبارزات تاریخی 
بود؛ اما جبر تاریخ در فرود،  د که در فراز تاریخ، جای آنان در بلندایا همواره، بر  ذشییییییته ای می برهسییییییتی،  اه 

سلسله ی حاکمیت ها را در تنوعی که بر تغییر، استوار است، در آدرس های تاریخی به فصل های می کشاند که تا 
 چه  ونه  ی عدمت و افت مردمان، تنوع تاریخی در مهتری و کهتری می شود.  روز ار معاصر، 

، مبارزان آزادی، ا ر ایسییتاده  ی را امر واجد در طرد دشییمن، رهایی در تاریخ ما، زمانی که تعدی عدو، حاد بود
وجه ، بل تتیز را نه فقط حق دفاع می شمردندو خوداختیاری می دانستند، در جایی که حافده ی آنان به یاد داشت، س

 یبه مردمان ،اهمیت مبارزه ه  ی و حاکمیت حکایت ها داشییییت، بابر این که خاسییییتآاه آنان در فراز، روزی از چیر
شند ر جبر تاریخ، نا زیر بودند جدلمی بخشید که د     انآیزه  شته با ستمرار کنند، اما به یاد دا در  -این تالع، در ا

وحدت و اتحاد، می تواند ضییامن احیایی شییود که تقابل مهاجم و مدافر، در موضییر ،ربانی، روز اری خوشییال بابا را 
 ازد: در تداعی تاریخ شکوه، به یاد می اند

 

 د بهلول او د شيرشاه خبرې اورم
 چې په هند کې پښتانه وو بادشاهان

 
ر جبر تاریخی د شیین با مغول، یادشییان نرفته بود،این خاطره، تاریخی از  ذشییته ای بود که مردان مبارز در سییتیز خ

 برخاسته است. در برابر آنان به تحریف ،شکل عدو
 ذشیییییته ی حاکمیت در سیییییرزمین هسیییییتی و فرهن  وهندر مبارزان روز ار خوشیییییال بزرر را درس می داد تا در 

د که سیییییال ها بعد، در ندام نهسیییییته ای برسییییی    کارنامه ای که خود، فرهنآی از مبارزه برای اختیار اوج بود، به 
آن، مردمان اصیییییل بخشییییی از  احمدشییییاه و تیمورشییییاه، هرچند در جای دیآر، اما فرصییییت می شییییود تا در حصییییار

 به امر مدنیت و فرهن  بپردازند.  -جغرافیای آسیا، در آرامع های ا،تدار
 دزنان روز ار او را تحریک می کر تداعی شکوه در شآفتی ای که در شعر خوشال بابا، رن  می  یرد، مردان و

 درکه بر تاریخی نقع  رفته بود مغول، ی دسییت دراز تعدی، از چهره  ،در تحرک دفاع ،ومی فراموع شییان نشییود
عقد آن، خود در مسییند حکم، در مدنیتی سییهم تاریخی داشییتند که از راس آن، در جغرافیای عدیم هند، تم ال ها در 

تاریخ، نا زیر بودند در  ینمایشی از ،درت و عدمت، دارایی های عدیم آنان در ساخت و سازی بود که در بی وفای
برابر مردمان بی  انه، آواره و وحشیییییی، فراریان تاریخی آسییییییای میانه، مردمانی که در رخوت تاریخ آن روز ار، 
مفت و مجانی پخع شیییدند و در بازی های نامردانه، و،تی ابراهیم لودی، ختم سیییالله ی نن  شییید، در جوار مردمان 
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ر آن هرج و مرج نامردی، فراریانی سییریرنشییین شییوند که در کمتر از یک ،رن بی خرد خاین به ،وم، حیله کنند و د
تسلط لودیان در هند، در جغرافیای حاکمیت آنان، کم نبودند مردانی که و،تی شیرشاه سوری، اوباع مغول را تحقیر 

ت ند که در وا،عیشیییاننمی کند، می توانسیییتند سیییدی باشیییند تا در نقع تاریخ و مدنیت آنان، چند فراری مغول، بذری ن
ی از دلم بر مردم وتاج محلر هر ز فراموع نمی کنیم که به ،ول دکتور علی یسیییال با نماد ها 052تاریخ، ی چهره 

ند و پس از بیسیییت سیییال، تاج محل را با سیییال ها رن  و چپاول مردم سیییاخت« آری، این چنین بود برادر!»شیییریعتی 
 دیآر نیابد.ی تا نمونه بنایان و معماران را بریدند  دستان و پا های

خوشال بابا با تداعی روز ار عدمت ،وم، از شکوهی الهام می  رفت که سال ها پس از او، مردی از تبارع واحمد 
فراموشی »از تکبر، غزلی به زیبایی  ار و پیکار، و،تی در عزت نفس دورای شاه بابار در عدمت باز یافته از نبوغ، 

به یاد ار می  ذارد تا در یادواره ی شیییییکوه آن، فراموع نکنیم طبیعت خاکع، را برای اصیییییالت های « دهلی تخت
المتین  لحب   نآرع بر تاریخ عدمت، ما را از شیییییان مردمانی بهره می دهد که ا ر در جغرافیای افغانسیییییتان ما، 

 افغانیت است، بدانند که راز این حقیقت، در تاریخ شکوه و عدمت می رسد.
 

 ګرونهيشول ځ نو ډکيستا د عشق له م
 لي ځلمي سرونهيې باــه الره کـــــستا پ

 ا فارغ شيــــړګی زماته راشمه زــــت
 ښنې د زړه مارونهيه تا مې اندــــبې ل
 ر شييا ملکونه ډير څه مې د دنـــکه ه

 ر نه شي دا ستا ښکلي باغونهيزما به ه
 اد کړميه چې را ـــرومــيلي تخت هيد ډ
 رو سرونهــا د ښکلي پښتونخوا د غــزم

 متاع به تار په تار کړمب د ژوند يد رق
 ورو پښتانه کا ګزارونهـــــــه تـــې پــچ

 ا شييه بــــد دور بيد او د حميرــــــد ف
 ر لوري تاختونهــــــچې زه وکاندم پر ه

 ېيه بل خوا ــو خوا تيا يه تمامه دنـــــک
 ا خوښ دي ستا خالي تش ډګرونهــــزم

 ر نه کايه دغه ستا قدر هــــــاحمد شاه ب
 مام جهان ملکونهــــــسي د تيه ونـــــــک

 
این سییروده، این تخلیق زیبای تاریخی را جزو میراه های فکری ما در پاسییداشییت از اصییالت ها و عدمت نهفته در 

رور نشود و یاد نکند؛ سآن م دنزرر، وجود دارد که از خوانشکوهی کرده است که کمتر افغان اهل وطن و مردان ب
در کارنامه ی عظيم جهانگشايی،  در نوستالوژی اين تخليق، در متن شعر، از تاريخی می گويد که اه بابااما احمدش

  :ياد همتباران مبارز، فرهنگی و زعيم در تاريخ بود

 ا شييد دور به بيمــــد او د حيرـــد ف
 اندم پر هر لوري تاختونهــچې زه وک

 
از پی تاخت ها می ایسیییییییتد، به تاریخ می رود و از روز اری می  وید که به یقین  -بابا، و،تی در میدان پیروزی

 الهامی ست از تداعی شکوه تاریخ تبار. 
 ار حمید و فرید،  ذشته ای که بود احمدشاه بابا در مقطر آن تاریخ، می دانست رسمیت حضور آنان در زدور یا رو

بزرر، سهامداران بزرر مدنیت، فرهن  و هنر  یی تصادفی نیست. آنان در پهنای سرزمین هاتاریخ، در خودپیدای
 کرده اند.دین بودند و در فرصت های فراز، در سریر دولت، ادای 
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مردم که پس از افول  تداعی شییییکوه در شییییعر بزر ان ما، در روان شییییناسییییی این وا،عیت تاریخی، در امر مبارزات
ی دولت ها را در تقسییییییییم نیرو های متاخصیییییییم، نابود کرد، در حماسیییییییه هایی که از جنبع تیموریان هرات، اداره 

الوژی برای وا،عیت های عدمت بود، تا تروشیییییییانیان با بهانه ی نوع فکر و ویا  رایع به فر،ه و مذهدر اما نوسییییییی
تا کنون به مردم ما انآیزه د7171احیای شیییییییکوه افغانی در  تاریخ، حتی  هد در تفکر عمق ، در عقد و بعد این 

تاریخی وا،عی و بدون ریا وافغان و افغانسیتانر از سیهمی محافدت کنند که دسیت به دسیت به آنان رسییده اسیت و در 
جغرافیای کنونی جهان، مسیییجل ترین نام و تاریخ با مسیییمی برای مردمانی سیییت که با  ذشیییته ای از ای ار و ،ربانی، 

 دست نیاورده اند.  واحد سیاسی افغانستان را مفت و رایآان به
حفد خاک و  برای سییعی و تالع در پاسییداشییت، جوهر و درونمایه ی ایدیالوژیتداعی شییکوه در شییعر بزر ان ما، 

   هویت است. 
 یادآوری:

از  و  زیده ای ، زحمت کشیدخوشال بابا، سپین سهار، تشکر می کنم که در تهیه و ارسال ابیات از دوست  رامی ام
  استفاده کردم.در این نوشته، این زحمت ویک بیتر را 

 

 
 

افغان ها به گزارش جام جم آنالين ، دشاه ابدالی ، پيروز اين جنگ ، احمافغانستان درانی  انپادشاهسلسلۀ سر 

 1 پانيپاتمنطقه در  سپاهيان مارات و مغول هند را درهم می شکنند.
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 .منطقه مشهوری است که اغلب اقوام آسيای جنوبی در آنجا با يکديگر مصاف می دادند پانيپات :1
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