
1 

 

 د احمد شاه بابا د اشعارو ځانګړنې

 څېړونکی: محمد حنیف صافی                                                                                                     سریزه

څخه په ډېره مننه سره، چې زموږ مسلمان ولس ته داس ې نومیالی، عادل، هېواد پال،  )ج(د لوی هللا 

لوی لیکوال، شاعر، سیاستوال او مهربانه انسان احمد شاه درانی یې د  بنسټ اېښودونکی، هېواد ساتونکی،

باندې او اشعارو په ځانګړتیاوو  ما په دې مقاله کې د لوی احمد شاه بابا په ژوندلیک ته وروباښه. افغان ولس

 یوه لنډه کتنه کړې ده.

پښتو يوه لرغونې تاريخي ژبه ده، چې وياړلي خلک او ټبر پرې خبرې کوي، موږ د پښتو ادبياتو په تاريخ 

دوره، منځنۍ دوره او معاصره  کې درې مهمې دورې لرو، چې دا درې دورې ډېرې مهمې دورې دي، لکه لرغونې

بحث  (د اشعارو ځانګړنو ) احمد شاه بابادورې منځنۍدورو څخه په ځانګړې ډول په دې درې زه له  .هد هدور 

 او څېړنه کوم. 

هره دوره يې په خپله ارته ملن کې  .د ځانه تاريخي دورې لري  لکه څنګه چې پورته اشاره وشوه،پښتو ژبه 

خلک  پر ادبي او هنري کړنو به يې د تل لپاره .نومونه يې تر ابده پورې ژوندي ديداس ې ویاړلي بچيان لري، چې 

نامتو شاعر او ليکوال په اړه بحث  هپه هغ احمد شاه باباد ب په استازيتو   کې د ټولو مقالهزه په دې . وياړي 

 ي نوم ساتلی دی، چې موږ ټول پښتانه پرې وياړو. تاریخ کوم، چې تل يې په نړۍ کې ډېرې ښ ې کارنامې او روښانه
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 احمد شاه بابا  

م( کال په هرات کې زېږېدلی و. پالریې ۱۷۲۲ه ق(،)۱۱۳۵په ) زموږ د هېواد نومیالی مشر احمد شاه بابا

  م(۱۴۳)۶ زمان خان نومېده، چې په هرات کې د افغاني قبیلو مشر و.

توګه وټاکل احمد شاه بابا د نادر افشار له مړنې څخه وروسته د جرګې په نهمه ورځ د هېواد واکمن په 

  م(۱۴۴)۶ شو او د شیر سرخ لویه جرګه په بري پای ته ورسېده.

احمد شاه بابا له ظاملانو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره لښکرکش ۍ هم کړې دي؛ خو دی د پښتني دود 

  م(۲۳۷)۷ سره سم تل د مساملت او اسالمي ورورولۍ او عفوې طرفدار سړی و.

موده کې کله کله د وخت د غوښتنې او خپل ملي او اسالمي مسوولیت د د خپلې واکمنۍ په احمد شاه بابا 

یا په  سر ته رسولو له پاره دې ته هم اړشو، چې د خپل هېواد له سرحداتو څخه د باندې د هند تر ډیلي پورې،

لویدیځه خوا تر مشهد پورې او همدا رنګه تر بخارا پورې خپلې لښکرې ولېږلې او هغه ملکونه یې ټول فتح 

کړل؛ خو له دغه  بریدونو څخه هغه هېڅکله دا غرض نه درلود، چې هغه دې ګوندې د نورو فاتحانو په شان 

هغه له خپل هېواد سره دومره مینه لرله، چې د ډیلي تخت و تاج  د یوې لویې امپراتورۍ د جوړولو اراده ولري.

  م(۱۴۶)۶ و. یې د خپل وطن له وچو دښتو او غرونو سره نه برابر

 بیا هېڅکله احمد شاه بابا له یوې خوا غوښتل، چې دغو ملکونو ته د عبرت داس ې درس ورکړي، چې

افغانانو او د هغوی هېواد ته په بده سترګه  ونه ګوري.  له بلې خوا یې هند ته  وروستي سفرونه د هغه ځای د 

  م(۱۴۶)۶ په بلنه وو. )رح( مسلمانانو حاکمانو او دیني، مذهبي او  روحاني مشرانو، خصوصا شاه ولي هللا

لنډه داچې احمد شاه بابا زموږ د هېواد یو دین پالونکی، هېواد پالونکی، علم دوست، عادل، مهربان او  د 

  م(۱۱)۴ ټولو غوره اسالمي اخالقي او افغاني سپېڅلو خویونو خاوند ملی مشر و.

ملي خدماتو سربېره د خپل هېواد د فرهنګ لپاره هم نه   احمد شاه بابا له خپلو سیاس ي، اجتماعي او

له دې سربېره  املان یې نازولي دي.س ي او پښتو ژبو شاعران، لیکوال او عد پاړ  هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
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په پښتو ژبه ترې د شعر یو دېوان پاتې دی، چې د بیتونو شمېر یې دوه نیمو زرو  دی خپله د پښتو ژبې شاعر و.

  م(۲۳۷)۷ ږي.ته رسې

م( ۱۷۷۲) ه ق(۱۱۸۶ملي ویاړلو خدمتونو وروسته په ) ( کالو۲۶تر) زموږ دغه ملي نومیالی مشر ملت ته

جنازه یې کندهار ته راوړل شوه او کندهار په احمد  وفات شو او د رجب د میاشتې په شلمه په توبه کې کال

  م(۱۴۷)۶ شاهي ښار کې خاورو ته وسپارل شوه.
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 د اشعارو ځانګړنېد احمد شاه بابا 

دراني احمدشاه بابا د پښتنو له هغو نومیالیو فرهنګیالیو او جنګیالیو ګوتې  شاهنشاهد تورې او قلم      

چې څو سوه کاله په فاني او اللهانده نړۍ کې ځیرکې سترګې غړولي دي ، د خپلې پوهې   ،په شمار میړنو ځنې دی

د  .څخه په میراث مونږ ته پریښ ي دي او فرهنګ په الره کې یې د علم او ادب په جهان کې درانه آثار له ځانه

چې په دغه  ،ې وهي او امپراتوري جوړه کړ شاهنشاهتورې په میدان کې يې خپل زړورتوب افغانانو ته لویه 

 : ، لکه د خوشحال خان بابا په قول چې وایي، تلپاتي او جاویدان دیدیدواړو خواوو کې یې د اتلولۍ نوم ژون

 ږي ېمیړني دي چې یاد      

 م(۵۲)۵ـــر  ېپه سندرو هم په و                    

ړو خواوو کې د تل لپاره ژوندی دی، او هره واد ژوند په لوړو یادو شویو داحمدشاه بابا مړ نه دی، دی      

ټولنې سیمینارونه او علمي محفلونه  ي، په ستر نوم یې فرهنګدرنښت او بابا سره یادیږي ګړۍ یې نوم په 

  . جوړوي او یادون یې په مینه ملانځي

ترګې پټې سنده نړۍ څخه کاله د مخه له دې فانې او اللها ۲۴۸او لوی واکمن احمدشاه بابا  شاهنشاه     

د خواخوږۍ اندیښنې د یووالي او بشردوستۍ پاکې  فکرونه خو دده ستر سیاس ي کارونه لوړ او عالي؛ کړي دي

دوست انسان یې لولي ، مطالعه کوي یې او دده له لوړو او عالي  غوښتنې او ملي هماس ې تلپاتي دي، او هر بشر

بابا  خارجي پوه ډاکټر ګنداسنګ د. ګټه او خوند اخليافکارو سترو کارونو کارنامو او مذهبي سپیڅلتیاوو څخه 

، یو انسان کلک پښتون واو  ،، یو فطري مشر وپیدایش ي سپاهي و  : ) هغه یودي لیکليد شخصیت په باره کې 

 .(م و ، یو عالي منتظم او د علم او ادب سرپرست وکادوست ح

رنګین ګلورین ښکلي او شتمن ښیرازه  ادبي بڼ  ،ولس د مدني میراث پهد افغاستان د توریالي او میړني      

دده ساده او روان  .ګلون ځانته ځانګړی ارزښتمن مقام او درجه لري  يمدشاه بابا او دده ادبي او فرهنګکې اح

، دی او په خاصه ادبي جلوه را غوړیدلیعشقي او حماس ي موضوعاتو باندې رنګین  ،اخالقي ،شعر تصوفي

لږ او ډیر اشنا وي هغه پوهیږي چې دراني احمدشاه  بابا د پښتو ژبې یو ښه څوک چې دده له اشعارو سره 

شاعر او ځالنده ادبي ستوری تیر شوی دی چې د پښتو ادب په تاریخ کې یې د رحمان بابا د ادب غوره الر 

 . ځانته  خپله کړې او په هغې الره یې قدم ایښ ی دی

 

 شیرین عمر چې تېرېږي دریغه دریغه
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 اوبـــــــــــــــــــو په څیر بهېږي درېغه درېغهد 

 ولې زړه په خبــــــــــــــــــــــر نه دی له رفتــــــــنه

 م(۲۱۹)۱چې دا هس ې ژر تېرېږي درېغه درېغه              

ده په خپل شعر کې د بحر د لنډوالي او اوږدوالي پروا نه ده  .شعر ژبه ساده او عام فهمه ده ده دد     

 :ساتلې او شعرونه یې ولس ي شعرته نږدې دي ، په یوه بیت کې د خپل فرهنګي او خوږ شعر په برخه کې وایي

 وصف د یار به تمام نه وي 

ــــــــــابونه           م(۵۳)۵  احمد جوړ کړه کـــــــتــــــــــ

اشعار د رنګینو تشبیهاتو په رنګینیو هم رنګین شوی دی ، چې دا دوه بیتونه په د مثال په ډول د بابا      

 . وړاندې کړم

 سیمین تــــــــــنه  ګلـــــــبدنــــــــــــــه

ـــــبــــــــه دل آزاره ـــکرلــــــــــــــ  شـــــــــــــــــ

ـــــ  هــــــعنبربویه ســــنبل مویـــــــ

ــپـــــــــــــــ                 م(۵۳)  ۵وره وړې له عطــــــــــــــــاره   ــــــــ

بابا د لنډ بحر خواږه اشعار  و د ادب د جهان د باتور احمدشاههمدارنګه د تورې د میدان د اتل بابا ا     

 . په توګه وړاندې کړو ، چې دا الندې بیتونه به یې د بیلګې صنایعو په ښکالوو هم ښکلي شوي ديد ادبي 

ـــــــــــــه مخ د ګلستـــــان ســـــــــــتا ــــــــــــــ  بهــــــــــــــــــــار راغی بیا پــــــــــــــ

 م(۵۳)۵خزان تیر شه اوس هوس کړم په بوستان ستا           

*** 

 مرګ ژوندون به سره یو ش ي

 م(۵۴)۵که خــــــــبر ش ي له دې بــــــــــــــــــــــــــابـه                      

*** 

 

 که ښا دي وي په ښادۍ پس ې بیا غم دی       

ـــــــه               ــــــــــــــبــ ـــــــــرتیـــــــــــــ ــــــــــه واړه بې تـــــــــ ـــاروانــــــ  م(۵۴)۵   د دنیــــــــــــــــــــــا کـ

*** 
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 ما چې کوت مخ د شهۍ تر اوربل الندې      

 م(۵۴)۵لکه نور چې پر اوره راش ي د بــــــــــــــــــــــــــانــــــــدې                

*** 

 ما هر حسن ستا له حسن سره قیاس کړ     

ـــتې تانـــــــــــــدې                  م(۵۴)۵چـــــیرې وچ لرګی او چیرې لښـــــــــــــــــــــــــــــ

یان چې د احمدشاه بابا په اشعارو کې مختلف موضوعات ب ،لکه څرنګه چې مو د مخه یادونه وکړه     

 . ته  پرې په لنډه توګه رڼا اچوو ، حماس ي او داس ې نور ... چې دلشوي دي لکه : تصوفي ،اجتماعي، عشقي

، لکه په الندې بیت څکله نه فنا کیږي بلکې تل به وي ېشاه  بابا په اند ریښتونې مینه ه: د احمدتصوفي     

 : کې چې وايي

 چیرې ېته هشوښه عشق لره فناه ن

ــا    ش ني باقي ، بــــــــــــــــــقاي فاش              ــــــــــــ  م(۴)۱ي هم فــــــنــــ

ځکه چې ؛ مینه  ده نه مجازي مینه )ج(په پورته بیت کې د شاعر مطلب له ښه عشق څخه د خدای      

 احمدشاه بابا نفس له غلیم سره تشبیه کړی دی وایي که څوک له دغه .يې مینې فانې کیدونکي دي ولې دنیاټ

نو له سمې الرې به واوړي په دې هکله په خپل یو بیت کې داس ې  ؛نه کړي دښمن سره په سمه توګه  مقابله و 

  : وايي

 نفس غلیم را ته والړ دی ستا په الر یم یـــــــــــــــا حفیظه   

 م(۱۳۸)۱ه یـــــــــــــــــــاد ستا د بري دي انتظار یم یا  حفیظه  ـــــــــــــــتــــــل پ                

د نفس غلیم سره مقابله چې زما  ،دعا کوي  څخه )ج(په دې بیت شاعر له خپل ساتونکي یعنې د خدای     

 . دې انتظار یم چې ماته په دې الره کې بری را په  برخه کړې  ده او  په

 

 

 حنان بارکزی وایي:

 

 خپــــــــــــــــــــــــــــــــــل حبیب لـــــــــــــــــــه برکتــــــــــــــــــهالهي د 

 م(۳۵) ۲ته د زړه کام را « حنان»ته په فضل ما           
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 یونس وایي:

 «یونســــــــــه»چې پخپلــــــــــــه ځان ونـــــــــــه ژاړې 

 م(۱۷۴) ۳وي دهغه به ماتم څوک کاچې بې کس            

 :له مند دی لکه چې وایيیر هېا هم د خپل خالق د مهربانۍ څخه ډخو بی ؛شاه بابا ځان ګنهګار ګڼي احمد   

ــــــــــــوم هللا ــــــــــــــ  زه زارۍ کــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــده  یم پرګناه  شرمــــــنــــــــــــ

 هـــــــنا امید ستـــا له رحمت

 م(۸۱)۱تللی نــــــــــــــــــــــــــه دی لــــه درګاه             

. پورې اجتماعي اشعار هم راوړي دي کې ډیر په زړه دېواناجتماعي اشعار : احمدشاه بابا په خپل      

  : ټولنه د علم حاصلولو ته هڅوي لکه چې وايي خپله. رې غوره الرښونې کوي ېخپلې ټولنې ته ډ

 څـــرګنـــــــــــــده لوی دریـــــــــــــــاب دیعلم ګوره 

 بیــا هم دی را بهیدلی په څو بــــــــــــــــــاب دی

 دا د علم دریاب هر چیرې محیط  دی

 م(۲۸۹)۱علم زدکړه چې د عــــــــــــــــــلم لوړ جنـاب دی                

چې لوړ مقام ترالسه کړي او ټول اعمال یي ښه  ،غواړي شاه بابا وايي که څوک  په پورته بیت کې احمد     

څوک د یو چا  چې ،نظر تر ټولو سخت حالت دغه دیشاه بابا په   . د احمدنو باید علم حاصل کړي  ؛ش ي

 : دې اړه وایېڅخه طمعه کوي په 

ـــــت دغــــــــه دی   ـــــــــه دنـــــیا کې سخت ساعــ  پـــــــــــــــــــــــــــ

 م(۳۲۲)۱، څوک دې نه  ش ي دست په طمعه  احمـده          

په دې هکله په خپل یو  .الو او اخالقو پورې اړونده بولياحمدشاه بابا  د انسان لوړوالی د هغه  په اعم     

 :شعر کې داس ې وايي

ــــــــــه  خوبـــــي درلـــــره بــــــــــــویـــــــــــ

 بشــــــــــــــــــــر د آدم زویـــــــــهای 

ـــــــــــره واوره  ته زمـــــا خـــــــبـــــــــــــ

 م(۳۱۰)۱ي هغه لویه   ش ورځ به در                
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ولولو نو پر نورو شعرونو سربیره په کې  د تصوفي اشعارو  دېوانشاه بابا  که د احمد تصوفي اشعار:     

دا دنیا تیریدونکې ده او  د دنیا په عمر هوس نه دی پکار ، په دې اړه  شاه بابا په اند د احمد. دهپله هم درنده 

 : وايي

ــــــــږي ېر ېدنیـــــــــــا عمر ت د  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــږي ېغافـــــــــل پرې هوس  ـــــــــــــ

 نازیـــــــــــــږي کـــــم نادان په دا 

 م(۳۰۳)۱ـــــــــــریـــــــــږي   ېن عمر تـــــچې شیری             

نو ؛ ږي ېدې سره د انسان زړه ته ارام رس  چې په، تکرار د زړه سالمتي ده ېايي د کلماحمدشاه بابا  و          

 : ، په دې اړه  وایيد هر نفس ویستلو سره کلمه ووايي انسان باید

ـــــــــــــــه ښـــ الاله ـــــــــاالهلل څــــــــــــ ــــــــــــــــوم دی یـــــــا هللاــــــ  ـــــه نــــــــــــــــــ

ـــــــــــــوم دی یــــــا هللا  الالــــه بــــه تل وایـــــــــــــــــم څه ښه نـــــ

 نــــــــــــــــــازیږي ږي زما زړه په تا ېنفس چې مې چل هر

 م(۸۴)۱په هردم کې چې دا وایم څه ښه نوم دی یا هللا              

ټولو چې زیاته کلمه  تر سترګو  شاه بابا ټول اشعار مطالعه کړو نو تر که د احمد -عشقي اشعار :          

ه هکله اشعار ویلي چې احمدشاه بابا د مجازي او حقیقي عشق پ ،ږي هغه د عشق کلمه ده، د یادولو وړدهېک

  ، احمدشاه بابا عشق له اور سره تشبیه کوي په دې هکله واييدي

 ږي ېر دی د عاشق په زړه بلعشق یو او 

 م(۲۶۷)۱چې یار وویني کله دی په زړه غمګین دی                   

، هغه که فقر وي که پادشاهي وي ، دې مطلب ته ګڼيم شاه بابا عاشق په هر حالت کې محتر  احمد     

 : داس ې اشاره کوي 

 

 دا دعشق د بادشاهانو هس ې کار دی     

ـــــرم دی                   م(۲۴۳)۱چـې د فقر په جامو کې محــتــــــــــــــ

 : په بل ځای کې د عشق په هکله داس ې وایي     

 عشق خوږه ګوله زقوم غوندې ترخه کا
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 م(۲۱۳)۱چې یې وویني خوند نه کا خپلې پیــــــــــــــــــــــــــاڅې                      

 : بل ځای کې د عشق په هکله وایي     

 يش د عاشق د زړه چمن به شین نه 

ــــونه    ش ا دکرم مګر ســــتــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــ  م(۲۰۰)۱ي بـــــــــــــــــــــــارانـــــ

ره برخه د ېر ډبا د خپل عمشاه با چې احمد ،دا یوه څرګنده خبره ده -حماس ي او سیاس ي اشعار:     

په دې برخه کې د نوموړي یو شعر  چې ،سرحدونه یې ټاکلي دي هېوادد خپل  .ره کړې دهېسیاست په ډګر کې ت

 ږي:ېمینه ترې په ښه توګه څرګندسره  هېوادچې دده سیاس ي افکار او د  ،راوړم

 ځیګرونه شوهستا د عشق له وینو ډک 

ــهــــــــــــــستا پ ــــــــــــایلي زملي سرونــ  ه الره کې بـــــــــــــــــ

ــــــــــه راتــــــــــ ــــــــــــــــشـــــــــاتــــــ ــــــــــــــ  يش ارغ مه زړګی زما فــــ

 ښنې د زړه مـــــــــــــــــــــــارونهېتــــــــــــــــــا مې اندبې له 

ــ  يش ر ېه ډکـــه هر څو مې د دنیا ملکونـــــــ

 ي دا ستا ښکلي باغونهش ر نه ېزما به ه

 رایاد کړمــــــرومه چې ـــــــــــــېډهلي تخت هــــــد 

 زما د ښکلې پښتونخوا د غــــــــــــــــــــــرو سرونه

ـــــــر نېاحمــــــدشاه به دغه ستا قدر ه  ه کــاـــــــــ

ـــکـــــــه ونیس ي د تـــــــــــمــــــ                          ـــــان ملکونـــــــه      ــــــــ ــــــــــــــ  م(۱۹۱-۱۹۲)۱ــــــــام جهــ

ې یې مخه شوې بری یې تر چ ،ره نه درلوده هرې خوا تهېیو ړزور پاچا و، له چا څخه یې و  احمدشاه بابا     

 : ، په دې هکله داس ې وایيالسه کړی 

 ره له چا نه کـــــــاېد و ـــــــــاحم

 م(۲۱۹)۱کـه یورب یې ش ي په لورې                 
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 پایله

چېرته موږ  چې ټولنه د ويښتيا او پرمختيا لور ته بيايي، که ،، شاعر دىرښتنی انځورګرشاعر د ټولنې يو         

چې د پام وړ رول يې لوبولى  ،وشاعران نومیالي او  زې نو يوا ؛ر تاريخ ته نظر وکړو ېت دواېاو تاس ې د خپل ګران ه

 .دى

چې په   ،بيا داس ې هم وي  وي دي. ځینېو شعرونو په خپرېدو سره مشهور شخپل يو يا څ ځينې شاعران د

پام ځانته  خلکو د ته وده ورکوي او معنوي ښکالوو په کارولو سره خپل شعر لفظي او خپل  شعر کې د

د لوی دراني په دېوان کې غزلې،  ې د دېواني اشعارو لویه برخه شتون لري.احمد شاه بابا په اشعارو ک  .رااړوي

  لېدل کېږي.هم رباعیات، مثنوي او نور عربي فورمونه 

شعر د شعري فورم  نو؛ مانا کوي ، تفسیر تشريح ،اثر لوليادبي  يو عام لوستونکي کله چې            

چې کله کله ډېر  ،کوي  بې پر بنسټ يې تفسیر،ماناخپل ذهني طبعيت او انفرادي تجر . خبر وي )بڼې(څخه نا

نو د دې  ؛دا بيا ډېرې ستونزې را والړوي .لوستونکي مخ ته راځي او ورڅخه پاتې کیږي  اړخونه د يپيچل

ېړنې وش ي، تر څو څباندې هر اړخیزې  د هغه مفکورېد اشعارو ځانګړنې  احمد شاه باباد چې  ،لپاره

دغه زيار لوستونکو او  چې زما ،دې وکړي  )ج(خداىلوستونکي ترې د خپلې وس ې پورې ګټه تر السه کړي. 

 .مينه والو ته د پام وړ وګرځي
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