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رڼاگل اریوبزی

د رحمان بابا په دیوان کې
د دین او دنیا تر منځ اړیکې
[زما په اند ،د انسان غټ مشکل دا دی چې د خپل انسانیت په زور هغـومره نه پـوهـیـږي ،لکه په خپل ځناورتوب
چې پـوهـیـږ؟ ښایي له دې امله به رحمان بابا (۱۶۶۳تر )۱۷۳۹زموږ دیـومزاجه انسانانو دیومزاجۍ تـه کلک پام
کړي وي او له دې امله به یې انسان مزاجې ته رابللی یـو .ښوواند رڼا ګل اریـوبزي په دې لیکنه کې د رحمان بابا
بشري مقام ته کره کتنه کړې ده .اریـوبـزي د رحمان بابا مقام او د هغه له نظره د انسان انساني ماهـیت (عدالت) په
بریالیتوب سره راسپـړلی دی .زه له ښووانـد رڼا ګل نه د زړه له کومي مننه کوم چې د رحمان بابا د بشـر دوستۍ په
ګلـبـڼ کې یې زما غونـدې د «نـري»« ،لـڼـډي» او په هیڅ ځای کې د «نه ځای کېدونکي» عاجز انسان برخه په
خپله بریالۍ لیکنه کې کړې ده -].رحمت ربې ځیرکېار ،امریکا
غوښتل می چې دبابا په دیوان کې ددین او دنیا تر منځ داړیکو په هکله د خپل نظر د څر ګندولو نه مخکې ددی دیوان
په ارزښت یو څه ولیکم ،خو فکر می وکړ چې دا کار څوک کولی شي؟ مګر یو بل باباـ دغزل باباـ همزه شینواری
.ده لیکلي دی چې:
ننداره دنندار چې دسترګو تور شوه
تور دسترګونندا ره دهرچشمان دی
هر بلبل یې دبقاسند ری و ا یې
د پښتو د باغ مالیار عبدالرحما دی
همزه څومره خوشبختی دپښتنو ده
چې په الس یې درحما بابا دیوان دی
بڼ او بوستان دشنو شنو چمنونو ،ډول ډول ونو او سرو زیړو ګلونو نه جوړ شوي وي او خان غنی خان یې تر کېب
په دی ډول بېانوي:
باغ کې څوک ګالب شي څوک شي سرو څوک ورخاړی
څو ک د منځ غنچه شي څوک کبل د غاړی غاړی
زما شخصی اټکل خو دادی چې د رحمان بابا دیوان دپښتو ژبې د شعراوادب په بڼ کې همدا دمنځ غنچه ده ،چې یې
رنګ هسې یې خوند دی ،چې یې ما نا هسې یې ښکالده ،چې یې خیال هسې یې ارمان دی ،داد رحمان بابا دیوان
دی ،چې د پښتنی کلتور یوه پاکه آینه ده او ددی ملت دهویت تلپاتی نښا نه ده .زموږ ویاړخودادی چې په دی دیوان
کې هم دی ن شته ،هم ایمان شته ،هم دعشق هغه جهان شته ،چې پکې له اسما نه څه اوچت دانسان هسې مقام شته.
درحمان بابا دیوان دانساني خوا خوږې ،شعري او ادبي هنراود فکري ځواکمنۍ یوه بې سارې بېلګه ده .دنورو قابلیتو
نو او مها رتونو په شان شعري هنر او فکري یا پو هنیزه ځواکمني هم میراثي نه دی ،کسبي دی .مانا یې داده چې
مور نا بغه دنیا ته نه راوړی بلکې روزی یې.
د پاڼو شمیره :له  1تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هر انسان دهغه ځاګړي استعداد په بنسټ چې لوي پر وردګار یې په بېو لو ژیکي جوړښت کې ځای په ځای کړي
دی ،د چا پیر یال(کورنۍ ،مدرسه یا ښونځي او نور) په مرسته او دخپل زیار او همت په برکت د هنرونو ،مهارتونو
اود پوهنیزې ځوا کمنۍ لوړی کچې ته رسید لی شي.
وایې چې درحمان بابا کورنۍ چا پیر یال بېوزله و ،دی په یوه غریبه کورنۍ کې دنیا ته را غلی دی .بېوزله کورنۍ
چې ډیرې یې د لیک او لوست له زده کړې هم بې برخې وي ،دخپل اوالد سره دزده کړې او پو هید نې په بهیر کې
دال زمې مرستې توان نه لری .دا په دې مانا چې نه دخپل کوچني سره دلیک او لوست او د مد رسې د کتابونو په زده
کړه کې کومه مرسته کولی شي او نه کوم کورنۍ ښونکئ استخدامولی شي .په دی صو رت کې دکوچني زده کونکي
دمټو بار درنیږی .داسې ښکاري چې کوچن ي عبدالرحمان دا بار یوازې په خپلو مټو وړی دی او دخپل لوړ همت او
پر له پسې زیار او زحمت په برکت یې دادبي او شعري مهارت او دپوهې او عرفان هغو لوړو څوکو ته ځان رسولی
دی چې له امله یې په پښتون ټبر کې د بابا لقب ګټلی دی .ده هندي ژبه زده کړي وه او ددې ژبې ادب او هندي فلسفی
ته یې الر میند لی وه .دعربي ژبې زده کړه خو د بابا لپاره ځکه حتمي وه چې نه یوازې ددینی پوهی ژبه وه او ده
بلکې دادب ښکال او نورو پو هنیزو زیرمو له مخې د نړۍ په دی برخه کې یوه شتمنه ژبه هم وه چې زده کړه یې
اسالمي پو ها نو او د هغوي په ډله کې درحمان بابا لپاره هم ضرور وه .ده دفارسی ژبې دسترو شاعرانو او فیلسوفانو
لیکنې په غور لوستلي او سره په تله کړي یې دي .په خپل یوه شعر کې یې دسنا یي نوم را وړی دی اوهغه یې دځان
سیال یې ګڼلی دی .رحمان بابا لیکلي دی چې:
که دا ستا وصال دریا دی
زه ما هی یم د ر یــا یي
د ا ګـما ن په رحـمان مه کړه
چې بې تا بــه و پـا یي
پــه پښــتـو کې رحمان ووې
پــه فــا رســی کې سنا یي
رحمان بابا نه یوازې په پښتو ویلي او لیکلي دي بلکې دپښتني پوهانو اوشاعرانو لیکنې یې لوستلي او تر کره کتنې
الندې هم نیولی دی .ده په خپلو شعرونو کې دپښتو ژبې لویو شاعرا نو او پوهانو دمثا ل په توګه دخوشال خټک
نومونه هم یاد کړیدي .بابا لیکي چې:
د چمن ګلونه واړه تری قربان شي
محــبوبا چې د چمن په ګلو پښې ږدي
دا غـزل پـه حـاشیه ولـیکه رحمانه
د خوشـال دبېاض پـاڼې به وریـږدي
د د ومره زیاتو ژبو زده کول ،اوږدې او پرله پسې لوستنې  ،څیړنې او لیکنې ښیې چې بابا د ځینو د ګمان په خالف
دې جهان ته نه وه شا کړې بلکې د هغه په راز بانذې د پو هیدو له پاره یې مال کلکه تړي وه .دی د د نیا په هکله د
خپلو څیړنو نه وروسته دې پالی ته رسیدلی دی چې:
دا جهان دی خدای له عشقه پیداکړي
د جـمله وو مـخلو قـاتو پالر دی دا
ترعـشق غوره بل څه کار په دنیانشته
تـر هـمه کا رونو غـو ر ه کـا ر دی دا
بېله عشقه روز ګارونه واړه پوچ دي
که روز ګار دی خو بهتر روز ګار دی دا
وایې چې عشق داسمانی پریښتی یوه شغله ده ،دمینې څرک دی ،محبت دی او په محبت کې یو سرکښه صداقت دی،
چې یو ځل زړه ته ورسیږي ،تل ترتله پا تې کېږي ،له قیسه جوړ مجنون کړي په بېد یاکې سر ګردان ،ګرځي ګرځي
د پاڼو شمیره :له  2تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نه ودریږی ،بېا چې پرځي هم خوځیـږي په ارما د خپل جانان ،له عشقه نه صبریږې دا د مینې لیونیان ،لیـونی تل
پا تی شوي که مجنون دی ،که فـرهاد دی ،که منصور دی ،که رحمان ،قرباني یې سر لوړي ده ،په عشق کې د
جانان ،له داره نه ویـریږي.
لیونتوب له لیو نیو تلو نی نه دی
که یې راج په خونه ورشي که تاراج
که یې سر لکه منصور غونذې په دار شي
دغه دار دی و رحمان وته مــعـراج
عشق عیش او عشرت نه دی ،عشق هوا او هوس نه دی او عا شق هم کوم بوالهوس نه دی ،عشق دنفس غالمی نه
ده ،دریا زاهدي نه ده او د ذکات او سخات مریدي هم نه ده .عشق لوړ خیالونه ،مینه ،ارما نونه ،له صداقت سره
تړي اودسړیتوب رنګینې افسا نې ترې جوړوي .خوهوا اوهوس خیال او ارما ن نه پیژنی ،له زړونود مینې ریښي
اوبا سې ،انساني وجدان نفسي غوښتنو ته تسلیموي ،محبت تر وحشت او سرلوړي ترعیاشې قربانوي او سړی دوحشت
په لورروانوي .نو ځکه دبابا پیغام دادی چې د عشق الره جدا اود هوس الره جدا ده.نو:
بوالهوس دی عاشقی ته هوس نه کا
دا دروغ دی چې زر دوز شي بوریا باب
دا چې د بابا په عقیده دا دنیا له عشقه پیدا دنیا ده او په عشق بنا دنیا ده او دا چې دا دنیا د ادم او د حوا دنیا ده نو دا
دنیا له عیبه پاکه او صفا دنیا ده .له دنیا کومه بدي نه را پورته کیږي نو ځکه درحمان بابا له خوا داسې ستایل کیږي:
ښه ده ښه ده دا دنیا
چې توښه ده د عقبا
پـه دنیـا کې بدي نشته
کــه بدي نـه و ی له تا
لوي پرورد ګار چې انسان په دی جهان کې پیدا کړي دی ،نو هم یې د کړنې(عمل) توان او هم یې اختیار ور کړي
دی .که انسان پاتې انسان شي او دخیر په لور روان شي ،په دنیا به عشق حا کم وي ،ډ ک له مینې به جهان شي .او
یا به دا الره پریـږدي چې دشیطان په الر روان شي ،ور نه جوړ یو تور شیطان شي ،بې خبر له انسا نیت ،له مینې
محبت ،له خوا خوږۍ او صداقت دغضب یو قهرمان شي ،بې ارمان اوبې ایمانه چې انسان شي ،یو وحشت شي،
یو ظلمت او بربر یت شي ،حاکما چې ظالمان شي او وحشیان شي ،دمینې دنیا ورانه شي او وران دعشق جهان شي،
دا دنیا یو جهنم شي او ستی پکې انسان شي.نو ځکه بابا وایې چې:
په سبب د ظا لما نو حا کما نو
ګوراوکوراوپیښاوردری واړه یو دی
بد عمل نه یوازې دعشق له جهانه یو وحشي نظام جوړوي ،بلکې بد عمله په بد عمل خپل شخصیت او حتی خپل انسا
نی هویت هم تخریبوي ،انساني ځانګړتیاوي کمزورې کوي .مینه او محبت  ،انصاف او عدالت ،ورورولي او خوا
خوږي خپل ځای کېنې او ظلمونو ،لوټمارې  ،اختالس او فسا دونو ته پریږدي .په دې الره چې څوک ځي دین او
ایمان خوشي کوي ،له انسانیت سره اړیکې شلوي او رحمان بابا یې په دی ټکو یادوي:
تر هغه ال نیکو کار بېګانـه ښه د ی
چې بد کـا رشي دچا زویه یالمسی
ای رحانه چې بد فهم بد کـردار شي
را تـه وا یـه سپی بهتر دی که سړی
ځکه چې:
هومره زیان له خوږ اوخرسه نه رسیږي
لکـه څوک په اد میانو کې بد خوي شي
د پاڼو شمیره :له  3تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سـړي هـوښ چې دسړي لـه تنه پا څي
د سـړیـو په جامه کې خر بشـوي شي
رحمان بابا د د نیا ټکی هم دنړۍ (جهان) اوهم دشخصي شتمنۍ او ملکېت په مانا کاروي .په دوهم صورت کې هم د
د نیا څرنګوالی یانې ښه والی او بدوالی دانسان په هغو کړو پورې تړي چې له امله یې دنیا(شتمني) تر ال سه کوي.
هغه دنیا چې په زور او په ظلمونو ،په غضب ،لوټمارۍ او په جنګونو ،په سود ،ریا ،غال او نورو فسادونو تر السه
کېږي ،له دین سره په تضاد کې واقع کېږي .حرامه د نیا له یوه جیبه وبل جیب ته او له یوې خزاني بلې خزانې ته
ځي او راځي خو ملي شتمنۍ او ټولنیزي سوکالۍ ته ګټه نه رسوي او یوازې دغه یاهغه لوټمار د همدی د نیا په زورله
ځانه فرعون جوړوي ،دغرور او د وحشت په نیلي سپورشي بې وزله ځوروي ،څه بې رحمه یو جالد شي ،نیغ نیغ
کېږي او چړې را پـړکوي ،د ژوند مانا یې داده چې وینه تویوي او سرونه پریکوي .دا وحشي چې حکمران شي
سړیتوب پای ته رسیږي ،دایمان نخښی شي ورکې له دین سره پریکړه کېږي .در حمان چې نه خوښیږي ،همدا وحشي
د نیا ده چې له دین سره نه جوړیـږی .بابا په دی هکله لیکي چې:
د نیـا بده د هغو ده
چې یې کسب وي ر یـا
یـا یې کسب د ریا وي
یـایې و ګـټـی پـه غــال
یـا یې ټـوله کړي په ظلم
یـا د خـمـرو پـه سـو دا
یـا یې ور کـا پـه شر ابو
یا یې و ر کــا پــه ز نــا
یا نا حـق خونونه کــاندي
یــا مـالونه خوري د چا
عبـا د ت کا په ځان فرض
د پــا د شـا د ا مــر ا
حـق بـا طل کا با طل حق
پــه سـبـب د رو ر یـــا
نـه یې ویـره وې له خدایه
نـــه یې شـر م نـه حــیـا
د یـوې ګـیــډی لــپــا ر ه
هــزار خو نـې کـا بېـد یا
هـمیـشـه یې لـه ســتـمــه
خــلــقــه و ي پــه غـو غــا
ګـوش وهـوش یې هرګزنه وې
د مــظـلو مــو پــه ژ ړ ا
د فر عو ن پــه څیر ناست وي
بې پــر و ا او کــبر یــا
زور ،ستم یا غال ،لوټماري ،سود،جواري او ریا چې دچا کسب او هنر شي او دا عمل دالرې مل شي ،شپه او ورځ
چې تکراریږي ،سړیتوب مخ په زوال شي ،ننګ غیرت نه لیدل کېږي ،دعمل دغه پایله ده ،کوم شخصیت چې تخریب
کېږي ،سترګې سپینې شي ،حیا شرم ورکېږی ،دعـمل دغه جزاده ،دا انسا چې وحشي کېږي .نو ځګه رحما بابا وایې
چې:
دوست دښمن دسړی واړه خپل عمل دی
هم په دا مـقـدار یې ا جر موي په موي شي
هـره ونـه چې کـږ ه پـه هـغـه لـور د ه
عـا قبت یې پریواته پـه هـغه سـو ی شي
رحمان بابا په دې عقیده دی چې خدای(ج)انسان ته دښو او بدو چارو وس ورکړي دی ،خو په ښو چارو یې ګمارلی
او له بدو یې منع کړي دی.هغه څوک چې دالهی امر په خالف په بد عمل یانی دانسان په ځورونه دنیا راټولوي ،په
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حقیقت کې په حرامه دنیا پسې ځي ،دین ته شا کوي او په دې ډول دین په دنیا بدلوي .نو ځکه بابا دا پوښتنه کوي
چې:
بـد لوي پـه دنیا د ین او ایمان و لې
نه پوهیـږی په خپل سود وپه زیان ولې
در بخښلی خدا ی دهرې چارې توان دی
په ډیر توان کې خپل سربولی نا توان ولې
د دې په ځای چې دین پریږدې او د دنیا درا ټولولو لپاره په زور ،ریا اویا په کوم بل فساد لګیا شي ښه به دا وي چې
د خدای در کړي توان نه کار واخلی او په ایمان ال س پورې کړې ،کوم کسب او حرفه زده کړې ،یو څه زیا ر شي،
مشغول په کارشي ،څه تڼاکې شي السونه ،یو څه پوهه او لیا قت شي او دا ننګ شي هم غیرت شي ،چې مهار کړې
دشتې غ رونه ،سندونه ،دریا بونه .هغه دنیا چې له دې الرې حاصلیږي ،یو څه خیریې چا ته رسي ،عبا دت کې
حسابېږي اودا دنیا درحمان بابا له خوا داسې ستا یل کېږي:
مذ مت د د نیا مکړه
واو ره پند کړه د ا وینا
د د نیا په بازا ر کېـږي
د هـغه جها ن سو د ا
په دنیا کې ډیرحکمت دی
ور شـه وپــو ښـته حکـما
دنـیـا کښـت د اخرت دی
د ا خــبـر ه د ه ر ښـتــبا
د د نـیا طا لبـان ډیر دي
کـه یـی څوک مـومي له چا
و لـې مرد پکې هـغـه د ی
چې سـخـي وي یا پا ر سا
پـه د نـیـا کې خـطـا نشــه
کــه خـطـا نــه و ې لـه تـا
کار همه وا ړه مو قـوف دی
د ســړ ي پــه مــد عــا
کــه د ا نــا یې و پو هیـږ ه
پــه ر وا پــه نــا ر و ا
فـتوا ونـیـســه په مـخ کې
پســې مـخ کــړه په تقــوا
د نـیا نه د ی هغه د ین دی
چې لــه نـهـی و ی سـیـو ا
نو ځکه:
ما ته مال په مشقت په محنت ښه ده
نه حـرا مــه هـمیا ني د چـا تر مـال
ړوند بهتر دی چې څه نه ویني په سترګو
نـه چې ستـرګې پـه پرد ي حـرام کـه و ا
وینو چې رحما بابا نه یوازې د د نیا په راز با ندې د پوهیدو له پا ره زیارونه ګا للي ،څیړنې ،فکرونه او سو چونه
یې کړي دي بلکې د د نیا پر مخ روان ژوند یې هم تر کره کتنې ال نذې نیولی دی او دی پا یلی ته رسیدلی دی چې
دانسان کړه وړه د د یـن او د نیا تر منځ داړیکـو په څـرنګوالې کې ټا کونکې اغیزې لري ،دین او د نیا سره یو کوي
او یایې دیو بل په مقا بل کې دروي.
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کله چې مال وتړي راپا څي دا د نیا چې جوړوي ،ښکلې کوي ،نو ځان هم دا نسانیت اوچت پړاو ته هسک کوي،
رضا د پاک اله حاصلوي ،دا اوښکې د مظلوم چې پاکوي .که چېری نیکې
پریږدي ،په بدو کړي ال س پورې ،د ابلیس په الر روان شي ،یو دوزخ جوړ له جهان شي ،را پیدا چې په دنیا کې
ظالمان او مظلومان شي ،هر ظالم وي بې ایما نه او ور نه جوړ وحشي حیوان شي ،د حال لو الر چې پریږدی ،په
حرام پسې روان شي.
د ا حرامه دنیا ،چې د د ین په سودا ،د چا الس ته ورغلې ده ،رحمان بابا رټلې ده .بابا د بدو اعمالو پړه په نا پو هې
اچوي او په دی عقید ه دی چې نا پوهي دانسان سترګې تړي ،د ښو او بدو ،روا او ناروا ،حاللو او حرامو او باال
خره دامر او نهې تر منځ په تو پیر پرده اچوي نو خکه لیکي چې:
پـه نـظر د بې بصر لکه شام هسې سهر
لکه شام هسې سهر لکه سنګ هسې ګو هر
لکه سنګ هسې ګوهر لکه خاورې هسې ز ر
لکه خاو رې هسې زر لکه خیر هـغسـې شر
پـه نظر یې معلو میږي همـه وا ړه بـر ا بـر
په صوا ب او په خطا کې نه د لیل شتـه نـه نــظر
نه آ ګاه پخپل بهبود وي نـه آ ګاه په خـپل ضـر ر
نه پـه عیب څـه پو هـیږي نـه پــو هـیـږی پـه هـــنر
لکه تش صورت بې ر وحه چې تصویر کـا مـصو ر
لکــه تـش کــد و بې مغزه میا ن خـا لـي و تن پر ور
په نیکه الره دتللو او له بدو دځان ساتلو له پاره د نیکو او بدو تر منځ په تو پیر باندې پو هیدو ته اړتیا شته ده نوځکه
رحمان بابا پوهه او نیکې او پوهه او اخالق سره تړي او هغه څوک رښتینی پوه ګڼي چې خپله پوهه دښیګڼی له پا
ره کاروي ،حق په ګوته کوي.خیر رسوي او د نیا روښانوي .دی لیکي چې:
عالمان دي روښنایې د دې دنیا
عالمان دي د تمام جهان پیشوا
که څوک الرغواړي وخدای وهم رسول ته
عــالـمـا ن د ي د د ې ال رې رهــنــمــا
پوهه تر یوې اندلزې نفس تر کنترول ال نذې نیولی شي ،دنیکې لور په ګوته کولی شي او په زړونو کې دعشق او
مینې دبقا سره مرسته کو لی شي.نو ځکه سره له دې چې رحمان بابا د شاجهان او اورنګ زیب په شان شا هان تر
منصور ځاروي او لیکي چې:
داورنګ زیب او شاجهان په شان اشراف
صد قـه شـه تر منصور غو نذې ند ا ف
خو په دیوان کې یې دمستبدو شا هانو او بد کا ره حاکمانو په خالف سیاسي شعارونه ،پا څون یا انقالبونه نه لیدل
کېـږي او په ځای یې داصالح ،تنویر او ښو ونې الر غو ره کوي .دانسانانو تر منځ جنګ له سره حرام ګڼي خو په
خپله دحرامو ،دنفس او شیطان په ضد دجنګ یو نه ماتیدونکې سنګر دی چې کالم یې هم لښکر دی هم افسر دی،
دمردانو دا هنر دی چې به زړونو کې ځای نیسی ،چې دا رنګ یې اثر دی ،دا د سرو ګلونو کردی ،دشیطان په زړه
خنجردی ،د دی کالم یوه نمونه داده:
کېنه بده ده بېشکه جنګ حرام دی نه له نفس وشیطا ن سره کېنه
د مر دا نو کار له نفس سره جنګ دی نـه زنا ن غونذې له نقش و ننګینه
د نفس او شیطان سره دښمنی ،د انسان خوا خوږی ،په انسان زړه سوي ،د د ه دزړه سا تنه ،دانسان کرا مت ،پت
اوعزت ته درناوي لنډه دا چې عملي انسان دوستي دلوي پر وردګار په در بار کې بې ریا بنده ګي ده او د همدغه
انسان خدمت هغه بې شانه ذات ته تر بل هر څه ښه عبا دت دی ،که څوک غواړي چې په رښتیا یو سپیڅلی مسلمان
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شي ،په پاکه الر روان شي ،بې ریا او بې زواله یې ایمان شي ،الریې دادی چې خواخوږی دانسان شي .ځکه چې
دانسان دزړه مقام څه اوچت دی تر اسمان ،پوه به هله پری انسان شي چې همرازه د رحمـان شي.دی لیکي:
چې یې عـرش اوکرسی الندې دي ترسیوری
باال تــر د ی هسې شـا ن عــلــم د ز ړ ه
د خلــیــل تــر کـعـبې لو یه دا کـعـبـه د ه
کـه ابـا د کــه څـوک ویـر ان حرم د ز ړه
دا انسان که پوه په ځان شي ،لږ څه مخه کړي وننګ ته ،دنفس غالمی پریږدي او حق ته غاړه کېـږدي ،دمسلمان
چې پوخ ایمان شي ،ورته عرش دزړه مقام شي ،له ریا ځنی الس واخلي کېنه ترک کړي ،درحمن الرحیم په الرروان
شي ،نه ازار کړي دچا زړونه او نه دی له چا ازار شي ،زړه چې زړه کې ځای پیداکړي او لعنت په تور شیطان
شي ،یوه دمینې دنیا جوړه شي او جوړ دعشق جهان شي ،درحما ن دغه ارمان دی چې انسان ورور دانسان شي .نو
ځکه ټینګار کوي چې:
ادم زاد په معنا واړه یو صورت دی

څوک چې بل ازاروي هغه ازارشي

یو صورت او دبشریت یوالی اووحدت دام ا نا لری چې هر انسان دانساني ماهیت له مخې دبل انسان په شان دی او
توپیر بېا په دی کې را ځي چې ځوک څه کوي او په کومه الر روان دی .څوک چې بل ازاروي ،دا یو صورت
ټوټی ټو ټی کوي ،بغض کېنه راپاروي ،یو له بله جنګوي ،دا انسان که ال انسان دی ،غټ دښمن هم داسالم هم دانسان
دی .دا د بل ازارول په ځان لعنت ویل دی ،دا دبل رضا ساتل د ځان محبوبول دی .نو ځکه بابا راښیې چې:
ګاه دنورو رضابویه ګاهی خپله پـه کا ر نـه د ه همیـشـه خپله رضا
لـکـه ځان وهسې نورو ته نظرکړه لکـه ستا دی هسې ځان دی دهر چا
دا دبل اویا دنورو زړه ساتل ،دا دبل په زړه کې ځان ته ځای نیول ،دا دنورو درناوي او دبل عزت کول ،دادځان په
شا ن ونورو ته کتل ،دهر چا سره عدا لت ،دانسا ن لوړ کرا مت ،دنورو پت عزت اود حق مال تړل ،دانسان دا
انسانیت دی په رښتیا ،د مو من دا عبادت دی بې ریا .دا هم دین دی هم دنیا ،هم دنیا ده هم عقبا .هم ننګ دی،هم
غیرت دی ،داهسې مرتبه ده بې همتا .راځه راشه یو څه ولوله غزلې دبابا:
نیک عمل هم نیک کردارهم نیم خویونه هم جنت دی هم راحت په دادنیا
ضــد یـت دسـړي عـمرپــه عذ اب کا په کارنه دی ضــدیت په دادنیا
الس په سرپه سینه ا یښی وهرچا ته هـمـدغـه د ی شرافـت په دادنیا
کـه بـلـنـده مـرتبــه د چــا پــه کار وي لـو ی مـقام د ی عـدالـت پـه دادنیا
رحمان بابا د جهان شموله فکرونو ،ارمانونو اوخیالونو په پراخ افق کې هم ځپل کام ،کلتور ،کلی اوکور هیر نه کړل
او پښتون ټبر ته یې یوخاص پیغام خپورکړي دی چې ،ښځینه یا نارینه جنس ،دښه والي یا بد والي ،اودلوړتیا او یا
ټیټ والي ،معیار کېد لی نه شي .ستر ستر لقبونه هم دنیکو عملونه او غوره صفتونه ،دپوهې او هنرونو پایله ده چې
د پالر په شان هم موراو دورور په شان هم خور ،هر ستر لقب ګټلی شي .دا یو که ننګیالئ شي ،شي به بله ننګیالۍ،
که چېرې یو باباشي ،بله هم انا کېدلی شي ،اتل پکې هغه دی چې کوم ښه لقب ګټلی شي ،دبابا کله خوښیږي چې نه
ننګ او نه ایمان پکې لید لی شي .نوځکه لیکي :
چې پـه ننګ او په ناموس تر ټولو کم وي خدای دی مور که په هغسی زویه بوره
ننګیا لي تر برو نه ښه دي او که نه وي نـنګـیالۍ تـر له هـم ښـه ده لــه تـر بوره
او زیاتوي چې:
تر نا پاکو نارینه وو ده بهتره پاک دا منه پرهـیزګاره ارتینه
د دیندارې ارتینی تریوې ګوښی صـدقـه شه سـل بې دینـه نارینه
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د بابا دغه خبرې دا دننګ غیرت غزلې ،موږ ته دخوشال خټک ،میرویس هوټک ،احمدشاه دراني ،سید افغاني او
دفخرافغان خان غفار خان نومونو ترڅنګ دنازو او رابعه بلخی ،زرغونی او عایشه درانی ،ماللی دمیوند او ماللی
یوسفزې نومونه هم رایادوي او ښیې چې سور شال دهسکې شملې او تور وربل دپګړې ول سره سیالي کولی شي.
نو ځګه خور د ورور سره په یوه مور چل کې ،دزده کړي په سنګرکې څومره ښکلی لیدل کېږی ،جونه دوطن می
که ماللی سره سیا لی ته هوسیـږی.
او ښیي چې سور شال دهسکې شملی او تور وربل دپګړی ول سره سیالی کولی شي.نو ځګه خور د ورور سره په
یوه مر چل کې،دزده کړي په سنګرکې څومره ښکلی لیدل کېږی،جونه دوطن مې که ماللې سره سیا لۍ ته هوسیږی.
همداوي وروستی کرښی .نور مجبور یم چې په دی ځای کې یې پریږدم ،دا بحث دی نوره بس.څه په سر کې پاتې
نه دي زما و همدا وس .ته[ځیرکېاره] په ونه ډیـر نری یې اولـږ لـنډ.عینکې تل په سترګو شپه ورځ المبې کتابو کې،
په فکرونو فلسفـوکې ،په مانا کې شوي ډیــر پـنـډ .په هیڅ ځای کې نه ځایېـږي ،له هر ځایه لیدل کېږی ،دا دومره
چې ځلیـږی ،زما یاره ځیر کېا ره داغوښتنه وه دستا ،په ما حق و دبابا ،که مې کړی وي ادا؟ یوه وروستې خبره
واوره  ،چې دا د مینې لیونیان چې دعشق په لمبو سوزي او څه رڼا یې چا ته رسی ،دا دزړونو فاتحان ،د د وي زړونو
ته سالم ،دا رحمان دی که خوشال یا پاچاخان دی ،که خیام دی،که منصوردی یا مجنون دی ،هیڅ نه فنا کېږی ،چې
په زړونو کې اوسیـږي ،تلپا تې یې ژوندون دی.
پای
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