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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۴/۰۲/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

                      

 ینه منتقد شاعر، عبدالرحیم روغاني مړد 
 

 

 
بې د انتقادي شاعرۍ مخکښ استازی عبدالرحیم روغاني چې د »قطعې بابا« په نامه هم مشهور و او په  ژد پښتو  

  منحصر په فرد ځانگړي سبک خاوند و، وفات شو.پښتو معاصره شاعرۍ کې د یو  
 انا هلل وانا الیه راجعون
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

اغلي روغاني بشپړه بیوگرافي مې کله له نظره نه ده تېره شوې، کله چې کابل ته راغلی و، لږ و ډېر په میډیا کې ښد  
مې یې چې بېلگې له نظره د ده په باب معلومات خپاره شول، خو له شعر سره یې له پخوا نه اشنا وم او چېرې به  

تېرېدلې، نو سمدالسه به مې خوندې کولې، په تېره هغه اشعار یې چې انتقادي بڼه یې درلوده او د ټولنې مفتخوره قشر  
 یې ورباندې ځابه.

 

د ده د مړینې د خبر په خپرېدو سره، میډیا کې د ده د ژوند د حاالتو په باب یو څه معلومات خپاره شول. زه به د دوو  
 ویبپاڼو د راپورونو لندې برخې دلته راواخلم: 

 

 امریکا غږ: 
 

د پښتو ژبې مشهور شاعر عبدالرحیم  ښاغلي بارکوال میاخیل په امریکا غږ پښتو ویبپاڼه کې د ده د مړینې په پار د »

 اخلم:   ار چې ځینې برخې یې دلته ر کړې د وخپ رپوټ  ترسرلیک الندې یوه لنډ« روغاني له نړۍ سترګې پټې کړې
 

کلنۍ په عمر له نړۍ   71د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغاني له اوږدې ناروغۍ وروسته د  »
 .سترګې پټې کړې

 

پخپله سیمه د سوات په مټه تحصیل کې کړی وو او وروسته یې په پښتو ژبه کې د  روغاني صاحب ابتدایي تعلیم  
 .ماسټرۍ ډګري اخیستې وه، چې بیا یې د استاد په توګه دنده تر سره کړې وه

 

عبدالرحیم روغاني د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو شاعرانو وو چې زیاتې قطعې یې لیکلې دي ځکه خو  
ړۍ کې »بابای قطعه« هم ویل کېدل. لیکوال امان هللا نصرت د ښاغلي روغاني په اړه پخپله یوه هغه ته په ادبي ن

 :مقاله کې لیکي
 

روغاني صېب له خیال او مضمون دواړو سره له انصاف نه کار اخیستی او هر وخت ېې د نوښت، ابتکار او د یوه  "
 ."نوی خیال او نوي مضمون د راوړلو شعوري هڅه کړې ده

 

کې ولسي رنګ زیات دی ځکه خو یې ډېر شعرونه مشهورو سندرغاړو هارون باچا، سردار    غاني په شاعري د رو
 :علي ټکر او نورو له موسیقۍ سره ویلي دي. یوه غزل یې ډېره مشهوره شوې چې مقطع یې ده

 

 ادونه روغاني ته ـازه زاړه یـیا چې شي تــب
 خدای دې سوات ته راوله د سوات په بهانه 

 

عبدالرحیم روغاني په شاعرۍ کې له وطن او خاورې سره د مینې تر څنګ پر مالیانو او خانانو تنقید او طنز هم د  
 .موندل کېږي او شاعري یې ډېره عام فهمه وه ځکه خو په عامو خلکو کې زیات مشهور وو

 

»نوې نغمه« د شعرونو د عبدالرحیم روغاني د شعرونو او نثرونو کتابونه چاپ شوي دي، چې په هغوی کې یو  
غرض« نثر، »د رڼا    ټولګه، »ځورېدلي احساسات« د شعرونو ټولګه، »سندریز احساس« د شعرونو ټولګه، »خود

 .څاڅکي« شعري ټولګه، »سندرې او خبرې« منظوم او منثور او یو د نثر کتاب »کوربانه خیالونه« شامل دي
 

 «The Sacred Spirit of   Selfishness» ه هم دد ښاغلي روغاني »خودغرض« نومي کتاب په انګرېزي ژب
 .م کال کې په لندن کې چاپ شوی دی2019په نوم ژباړل شوی او په  

 

مه د پښتونخوا د سوات ضلعې په 15م کال د جنورۍ په 1950ښاغلی روغانی په خټه روغانی محمودخېل وو او د 
 « رو ته سپارل کېږيمټه کلي کې زېږېدلی وو او نن به په خپله پالرنۍ سیمه کې خاو

 

 تاند:
 

  ي ړخپاره کد اړتیا په وخنت کې  د ژوند حاالت    انویفرهنگ   ویاو وفات شو  وید ژوند  ېژب  توښلکه تل د پ  هڼبپا یتاند و

 : ید ړیخپور ک رپوټ په پار دا  ېنړید روغاني د م  یېدي، نن سهار 
 

 .ړکالو په عمر وم  ۷۱وروسته د    ۍ ناروغ  ېدږروغاني له او  میشاعر عبدالرح  یوتل  ېژب   توښد پ  ېک  نونخواښپ  »کوزه
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قطعه(   یله کبله په )بابا  کلوی قطعو د ل  اتوید ز  ېپه برخه ک  ۍوه او د شاعر  ړېک  ريټماس  ېژبه ک  تو ښپه پ  روغاني
 مشهور و. 

 

  ده ېبر  رهډېتر    يړو. نومو  یدلېږېز ېک  هټپه م  ېمید سوات س  تونخواښد پ ېاندړ کاله و  ۷۱روغاني له نن  میعبدالرح
 .ېانولیب ېد خپل ولس ناخوال یې ېاو په شعر ک  ړېشاعري ک یولس

 

نغمه« د شعرونو   ې»نو  وی  ېک  یپه هغو  ېروغاني د شعرونو او نثرونو کتابونه چاپ شوي دي، چ  میعبدالرح  د
 اڼ»خودغرض« نثر، »د ر  ه،ګ ولټاحساس« د شعرونو    زی»سندر  ه،ګ ولټاحساسات« د شعرونو    دليېورځ»  ه،ګ ولټ

 شامل دي.  الونه«یخ کوربانهد نثر کتاب » ویمنظوم او منثور او  «ېاو خبر ې»سندر  ه،ګ ولټشعري  کي«څاڅ
 
«  The Sacred Spirit of Selfishnessژبه هم د »  زيېرګ کتاب په ان   یروغاني »خودغرض« نوم  اغليښ  د

 . ید یچاپ شو ېپه لندن ک ېم کال ک2019او په   یشو لړپه نوم ژبا
 

 ه ینه وي روغان   څشي هی  ې رېت  ې سل جناز ېچ
 م ېږک  یون ی ل ۍ ولډ شي  رهېـت  ې چ  ېم ې خوا ک  په

 

د مرحوم شعرونه    وڅمجبوراوه، تر  یېبه    یلوستونک   ېچ  ول،ږغ  اتیفیک  ې داس  ېبابا په خپلو شعرونو ک  روغاني
 ولولي. 

 

و،    ېک  تونخواښدي په محکومه پ  ئ،ړظلمونه ک  رډې  ه ښ  ېد وخت جابر پر  ېچ  کاري،ښ  ېله شعرونو داس  يړنومو  د
کوله    یې نو دا ناره به    اوه؛ړ ظلم وژ  دونکيېک  تنوښپر پ  ې او کله به چ  ې و  ېلیافغانستان ه  ید لو  ېک  هړپه ز   یې خو تل  

 :ېچ
 

 ه ده ـت ژبـنـي د جـو وایـخ زهـمـح
 و ی سره   تو ښ له پ ې په دوزخ ک ږ مون

 

 :یېبه    لیته وکتل؛ نو و  ۍ وس  ېب  ېخپل  یېبه    ایاو ب  ړ وارخطا ک  رډې  ۍسرطاني ناروغ  ېوانځکله نا  ېبابا، چ  روغاني
 

 ه لرم ـن سه ـیزه پ ،یېد ـــاهــش هیــــداـــخ
 ړې نه ک ـــېار مــت بـنـم وـــرانــټـــکډ  د 

 

 ه مني ـــن ې سـیي، کـ نـم ې سـیـد پ ـګرنـش
 ړې نه ک ې م ماریخو ب ؛ړېراله راک ګمر

 

نن خپل روح د    یېبالخره    ېچ  ه،ړونه ک  ایرتګ ورسره صحت مل  یې  ې مود  ېرډېناروغي ولیده او له    دهږاو  روغاني
 کائناتو خالق ته وسپاره.

 

 ي ږ کی ې نه پات  څنه هی  ما  ،شم ړزه م که
 م یه زورور  ـن  ۍ زورـمـک ې رډېـــد  زه

 

 نور.«  یې ورګاو پر  ادښ یې روح
 

ږي چې د روغاني شعر په ـپوهېکه چا د روغاني صاحب شاعري نیمایي برخه هم له نظره تېره کړې وي، په دې  
»قطعه« چې په شاعرۍ کې یو خاص فورم دی، روغاني د خپلو  اوسنۍ پښتو شاعرۍ داسې و لکه په کتغ کې مالگه.  

لکه څنگه دی، هغسې قطعو په اثر د بابا لقب گټلی  دی. د ده انتقادي ژبه هر چا ته ور رسېده، خو د مالیانو وضعیت  
 یې انځور کړی دی، په جرأت او پرته له ډار نه. دا یې یوه تر ټولو غوره بېلگه ده:
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 افسوس
 

 زې کوي ـیـورې، نــکسب د ټوپک، ت مو  ال ـمو ـــی
 ازې کوې ـذ او اجـویـعـو کار د دم، ت ــال مـــل مـــب

 

 ړلې ده ــه تــار تـت کـاسـیـ ال د ســو مــال مــل مــب
 موږ یې خوار و زار کړو او مال صیب مزې کوي 

 

 ه اور شوی دی ـ ن اسالم راتـ یـګـرقې رنـرقې فـدا ف
 نازې کوي ـ و جـال مـل مـــي، بــو وژنــال مــو مــی

 
 د خلکو او ټولنې وروسته پاتېوالی، جهل او ناپوهئ ته یې هم ډېر ځلې پام شوی دی او د انتقاد اور یې وررسولی دی: 

 
 ن وایي ـ یدیـوله بـه ډکه خـه پـــورو تـــن

 دین وایي ـابـ عـه زین الـه بـان تـل ځـپـخ
 

 شپې  ړه کړي په لسګونو لوي واړه د ـم
 ن وایي ـځ کي د سهار سورة یاسیـونـمـل

 

 څومره چي یي غوښي روغانیه خوري 
 ن وایي ــدیـائ ـل قـپـام خـه قـره ورتـدوم

 
د روغاني صاحب شعرونو ته د موسیقي قالبونه هم جوړ شوي دي او هنرمندانو د ده شعرونه څنگه چې ښایي په  

بریالی صمدي، سردارعلي ټکر او ځینو نورو نومونه د یادولو هماغه درد سره زمزمه کړي دي چې د هارون باچا، 
 دلته به د درې سندر قاړو د هغو سندور لینکونه کېږدم چې د روغاني صاحب شعرونه یې زمزمه کړي دي:  وړ دي.

 

 د ټکر د سندرې لینک:
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQOGAe0GWkk    
 

 د بریالی صمدي د سندرې لیک: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TC3ijFuFUrI   

 

 د هارون باچا د سندرې لینک:
 
https://www.facebook.com/watch/?v=3636896909694584   

 

د عبدالرحیم روغاني د مړینې خبر له خپرېدو سره سم، په میډیا کې د ده د شاعرۍ، لیکوالۍ او طرز فکر پلویانو او 
 » خپاره کړل چې دلته یې څو بېلگې را اخلم: نۍ او تسلیت پیامونهیخواخوږ د خواش

 

 یاد:  لطیفډاکتر 
 

 . انا هلل وانا الیه راجعون
 

په ډیرې خواشینۍ سره مو خبر تر السه کړ چې دپښتو ژبې شاعر او نثرلیکونکی ښاغلی عبدالرحیم روغاني بابا  
دهغې نا روغۍ له کبله چې په چې ورپیښه شوې وه له دې فاني نړۍ نه دتل لپاره سترګې پټې کړې. ښاغلی ارواښاد  

وات په مټه کې دې نړۍ ته سترګې پر انیستلي وې روغاني صیب له نن نه څه دپاسه اویا کلونه دمخه دپښتونخوا دس
 .کال کې دښوونکي دنده پیل کړه ۱۹۷۲، ده په پښتو ادبیاتوکې خپله ) ایم .ای ( کړې وه اوپه  
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ږي او چاپ شوي هم دي . هللا تعالی دي  ـنثري ټولګې لیکلي دي چې شمیر یې اتو ته رسی  ډیرې شعري او  ارواښاد
  . روح خوشاله لريدي وبخښي او خدای دې دده 

 

  :لېوالعبدالغفور 
 

 چالنډې دي راخیستې، چا اوږدې راخیستې 
 ې تسبې راخیستې ـو مـ وڼـ ه لــمــوړه یـاجــن

 

  .ونازوي، ان شاءهللاد سوات د سمسورو هسکو شاعر عبدالرحیم روغاني ومړ، د ښکال خدای به یې ښکلی 
د دغه شاعر پورته بیت مې د ښاغلي بشیر باران پر مخپاڼه ولوست او ترغوږه مې شوه، چې دا یې روستنی شعر  

 ی. د
 

له ارواښاد سره مې خپل یو مجلس رایاد شو، چې د شعر پر سرچینه مې یومهال په خواږه پېښور کې ورسره کړی 
 .و
 

عاطفي، له خیاله ډک او د الشعوري زېرمو له تله راوتلی ښکاري، چې که روغاني ماته دغه بیت دومره طبیعي،  
  .یوازې همدا بیت هم لیکلی وای. د پښتنو په سرالرو شاعرانو کې به یې ځای کړی وای 

ژوند، عاطفه، مینه، پاک معنوي ایمان، پټ درد او تر هرڅه مهم انسانمحوره تفکر و پیغام په دې بیت کې سره یوځای 
 .اټول شوي دير
 

 اکاډمي:  علومود افغانستان د  
 

 : د خواشینۍ پیغام
 

چې خبر شو د پښتونخوا د سوات سیمې د پښتو ژبې تکړه شاعر او بابای قطعه عبدالرحیم روغاني  خورا خواشیني یو  
 .د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو

 .انا هلل و انا الیه راجعون
 الحکم هلل 

 

اد  د ارواښاد روغاني د مړینې له امله د افغانستان د علومو اکاډمي له اړخه د خواخوږۍ او تسلیت مراتب د ارواښ
کورنۍ، دوستانو او خپلوانو ته وړاندې کوو، خدای پاک دې روغاني صاحب وبخښي، جنتونه دې ځای شي. موږ په 
دې ستر غم کې د دوی له کورنۍ او د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د سوات له فرهنګیانو او لیکوالو سره خپل ځان 

جالله جمیل صبر غواړو، خدای مو دې له نورو    شریک بولو. کورنۍ او دوستانو ته یې له ستر څښتن تعالی جل
 . غمونو، دردونو او مصیبتونو وساتي

 

 .«د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبري پالوی
 

کې د خپل ژوند ځینې اړخونه روښانه کړي دي او دا یې ویلي دي چې ده څومره   مصاحبه  روغاني صاحب په یوه

( ۸چاپ شوو اثارو شمېر اته )  د خپلوفرونه کړي دي. ده  ساثار لیکلي او چاپ کړي دي او کومو ځایونو ته یې  
 وښودل چې نومونه یې دا دي: 

 
 ــ نوې نغمه )د شعرونو ټولگه(، ۱
 

 ــ زورېدلی سفر )د شعرونو ټولگه(، ۲
 

 ــ کوربانه خیالونه )منثور(،  ۳
 

 ــ خود غرض )منثور(،  ۴
 

 ــ د رڼا څاڅکي )شعري ټولگه(، ۵
 

 ــ سندریز احساس )د شعرونو ټولگه(، ۶
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 سندرې او خبرې )نثر ــ نظم(،ــ  ۷
 

 ( اثر ژباړه.The Sacred Spirit of Selfishnessــ په انگلیسي ژبه باندې د »خود غرض« ) ۸
 

 روغاني صاحب په یاده مصاحبه کې وویل چې دغو هېوادونو ته یې سفرونه کړي دي: 
 سعودي، دوبی، قطر او افغانستان. 

 داسې وویل:روغاني صاحب د افغانستان د سفر په باب 
»په افغانستان کې هېڅ د پردیتوب احساس نه کوم، د کابل ملگرو زما شاعري داسې یاده کړې وه او بېرته یې راته 

 ویله لکه ډېره موده چې له ما سره او زما له شعرونو سره پاتې شوي وي.
 ه ورغوښتی وم.زما په نامه )روغاني( جوړ شوی دی او پرانستلو ته یې ز »رستوران«و یپه افغانستان 

 زما شعرونه سندرغاړو ویلي دي او ښه په اخالص او د زړه له تل نه یې ویلي دي.« 
په میډیا کې د روغاني صاحب په باب د راغلو خاطراتو په لړ کې داسې حقایق راغلي چې روغاني صاحب کابل ته  

 هم راغلی و، همایون هېواد داسې لیکلي دي: 
روغانى صیب کابل ته د یوه ناروغ ملګري لیدو ته راغلى و خو د شمشاد ملګرو پیدا کړى و او پروګرام یې ورته  »

جوړ کړى و. تر پروګرام پیلېدو مخکې یې ډېرې کیسې وکړې، د یوه طنزیه شعر کیسه یې وکړه چې خپل ناروغ  
وضېعت یې بیخي بدل شوى و. په پروګرام کې ملګري ته یې في البدیهه لیکلى و او ملګرى یې دومره خندولى و چې  

 مو د ارواښاد روغاني شعرونه واورېدل او وویل او په شعر مو خبرې وکړې. 
وکړو خو روغانى صیب کابل ته رانغى او په به  روغاني صیب ویل چې اوس عجله لرم، بیا راځم، ډېر مجلسونه  

 ..« .واړمابدي سفر الړ، روح یې ښاد او عزیزانو ته یې د زړه صبر غ
طنز ډوله  ،  ږيـد کالم څو داسې بېلگې را واخلم چې د خلکو او وطن درد په کې ځلې  د روغاني صاحب   په پای کې به

 ډېره ښه ترجماني کوي: حاکمو حاالتوږي او پر خلکو د روانو ـخندا ورنه اورېدل کې
 

 چې هر درد د هر مظلوم د زړه محسوس کړې 
 حساس کړي دې ـونـ اني غـا د روغـداې دې تـخ

 

*** 
 که زه مړ شم مانه هېڅ نه پاتې کېږي 

 ه زورور یم ـزورۍ نـمـرې کـزه د ډې
 

*** 
 ه پاګل ښکارې ـن راتــ ه نـیـرون وې روغ زړګـپ

 زما سینه کې چې زلمی شوې اوس د بل ښکارې 
 

 رت بری موندلی نشي ـ فـا نـه ستـنـ یـه مـــا پــــزم
 ښکارې ه ټول ازغی ازغی شې ما ته ګل ـکه رات

 

*** 
 ه بهانه ـ ات پـیـړو د حـدا کـیـې پـه یـوت لــم

 ه بهانه ــات پـمـورو د مــات ګـیـ ه حــاوس ب
 

 ږي ـیـدلـه اړوي بـونـګـد رنـت سره زاهـوخ
 انه ـهـه بـات پـومـ ه د جـدې لـکـېـ ن مــ ي نـځ

 

 یې وي دیدن ته، مرشد هسې بهانه شي 
 انه ـهـه بـات پـــالقــات د مـــالقــړي مـــاوک
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 ږدي ـه په دام کې کېـنداري لکه دانـدی
 ان د سومنات په بهانه ـتـدوسـنـ وري هــــوخ

 

 ه روغاني ته ـادونـازه زاړه یـا چې شي تـیـب
 خدای دې سوات ته راواله د سوات په بهانه 

 

*** 
 ي ـاتـوك اوزار ســرڅـــه هــاش لـعـم
 ان ساتي، نو مار ساتي ـچې ځ « پاڼو»

 

 ۍ لپاره ـاهــادشـــب ې لــپــاه د خـادشـــب
 ر تیار ساتي ــكـسـر، عــوكــه، نــلـوس

 

 مه ندى ـغـېـ ه بـم نـل غـپـ ه خـــواب لــن
 مار ساتي ـوټ ـزن ساتي، لــه او رهـلـغ

 

 ټان ـې غـضـ عـري دا بـزاج لـدایي مـخ
 چې څوك یې یار وي هغه خوار ساتي 

 

 دهــه نــاري ښـره یـړي سـرور سـغـم
 ه دویم پالر ساتي ـلـه څــان تــوك ځـڅ

 

 !وره ـام وګــ قــام مـــوږ د قـــه زمـراش
 ه كار كې كار ساتي ـل پـوك د بـرڅــه

 

 مه ــه تــو پــمــاه زلـه شـس دوستـد ول
 ویه الر ساتي ـاست دى لـــى نـانــروغ

 

*** 
 ژوند مفلس دی مر ګ یې وړي په نیمه بیه 

 وري وځي ـتـازاره ســـه بـــدرو لــــې قـب د 
 

*** 
 د روغاني خپه کول څه دومره ګران خو نه دي 

 خپه دی  ، رې خپه شه روغانی غریب خپهـه تـت
 

*** 
 ساقي چې الړو نو پیالۍ الړې 
 هغه ســـــرور هغه ټالۍ الړې 

 

 اوس به د نورو تماشې ته کېنو 
 الۍ الړې ـزمـوږه ورځې د سی
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 :   تی پیام دا دیسرحیم روغاني وروستی نقد او ورولداب درس د ع د پښتون قوم په ا
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