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 رحمان بابا
  

 پاچاهان که د ډهلی په تخت نازېږی
 لندر دیـکی تړلی قـټـوږ پــرحمن ک

 
شاعر   یوه پښتون  د پېښور په شاوخوا کی  میالدی پېړۍ په سر کی  په پای او داته لسمی  لسمی میالدی پېړۍ  د اوه  

هیڅ شاعر د پښتنو په زړونو، په تېره بیا د عام اولس په زړونو کی، د   چی د پښتو ادبیاتو په تاریخ کی  ژوند کاوه
حمن نومېدی. په خټه مومند و او ښایی موږ د هغه د ژوند په محبوبیت نه دی پیدا کړی.دغه شاعر عبدالر  ده په څېر

کړی   یې چاپ  صرف دغه اطالعات ولرو. میاسید رسول رسا د هغه پر هغه دېوان باندی، چی په پېښور کی  باب
د رحمن باباد ژوند ټول حاالت په تاریکۍ کی پاته دی، او د ژوند هره   یوې مقدمې په ترڅ کی لیکی چی  دی، د
نه لگی چی رحمن بابا څوک و. داسی معلومېږی   هیڅ پته  چی د دې  یې سوال دی.میاسید رسول رسا لیکی برخه

متعلق هیڅ صحیح معلومات نسته او چی   چی رحمن بابا ډېر د گمنامۍ ژوند تېر کړی دی. ځکه نو د هغوی د ژوند
وروڼه   بابا نوری خویندی  م څه و، د رحمنچی د رحمن بابا د والد صاحب نو څه معلوم سوی هغه د نشت برابر دی.دا

وه که نه وه، هغه اوالد درلود که نه ، د رحمن بابا خاندان څه و، او خاندانی روایات یې څه وه ،قام قبیله، خپل یې 
  .څوک و، معاش یې څه و، هیڅ موثق معلومات نسته

د حاالتو او زمانې په   دی ، د هغه د ژوندنو په دې ترتیب چی د رحمن بابا د ژوند په باب هر چا تحقیقات کړی  
راز سوالونو سره مخا مخ دی.او چی چا څه اټکل کړی دی هغه یې د ده د خپلو شعرونو په اساس کړی   باب د

او بېحدی غریبۍ کی تېر کړی دی او د دې خبری اثبات د هغه له خپلو   دی.رحمن بابا خپل ټول عمر په گمنامۍ
  .شعرونو څخه کېدالی سی

 
 څوک دی را کاندی قسم په کردگار

 که درم لرم په کور کی یا دینار
 زه دینار او درم نه لرم په کور کی
 ولی نور خلک می بولی دنیا دار

 هم په داچی نه له ځایه چېرته خوځم
 نه د هیڅ یوه مخلوق یم منت بار

 نه می ښکته ملک لیدلی دی نه پورته
 خبر نه یم په یمین او په یسار

 لکه گیاه په ځای را رسی آب و خور
 په خپل کور کی می سکون دی هم قرار

 لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم
 که خزان را باندی را شی که بهار
 غم به هیچېری ونه کا په دنیا کی

 د رحمن په اختیار   څه کېږی  که
  
ځینو بیتونو یې د متل   ی چیدومره شهرت گټلی د  او نصیحت په غزلو او ویناو په پښتنو کی  رحمن بابا د پند 

کرښه ښکاری.د ده د پند او    نو پښتنو ته هغه د کاڼی  رحمن څه ویلی دی  او چی  حیثیت غوره کړی دی.
او   اکثر وختونه د چا فکر نه کېږی  په شعر او په تېره بیا غزل کی د ده نازکخیالیو ته  دغه شهرت دی چی  نصیحت
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هغه به هم آهو چشمو ته نظر کړی وی.   ر نظر تېر کړی نه وی فکر نه کوی چیسم ت  چا چی د رحمن بابا د ېوان
پاڼی   رحمن به هم د زلفو مار چیچلی وی ، ده به هم د هجر شپې سبا کړی وی او یا ده به هم د خط او خال په توصیف

په اوښکو   ښی چینه هغه څه پرې ای  توری کړی وی. خو رحمن هم د خپلی زمانې د نورو مخکښو شاعرانو په څېر
  .څخه مخ اړولی دی چی د یو ځل توجه ارزښت لری  له توصیف او ستاینی  او گیلو ارزی او نه یې هم د هغه څه

 
 تاچی مخ د پری سترگی د آهو کړې
 نه پوهېږم چی آهو یې که جادو کړې

 ومری څه ښادی ده  دعا گوی چی د چا
 ته په څه زما و مرگ ته ارزو کړی

 قانو کاڼی اوریپه محراب د عاش
 غوټه په ابرو کړې  ته چی چین

 تا چی رنگ دگلو واخیست زه پوهېږم
 زرغونه به په چهره زما کنگو کړې
 که یو ځله توری زلفی کړې پرېشانی
 خاکستر به په چمن کی کشمالو کړې
 درست جهان به قاف ترقافه معطرسی

 که یو ځله شانه گډه په گیسو کړې
 روغ نه سیستا د زلفو مار خوړلی به 

 که افسون د مسیحا ورباندی پو کړې
 د زلفو  که سزون د بڼو راوړې تار

 د زړگی زخم به رفو کړې  د رحمن
  

کې تېر کړی ، اود دنیا د چارو نه الس پر سر گرځېدلی دی.مگر داسی   ټول عمر په گمنامۍ  خپل تقریبا  رحمن بابا
خبره کړی دی.بلکه ددغی گوښه گیرۍ سره سره یې هم د خپل ځان یې د خپلی ټولنی له حاالتو نه بې   نه ده چی

د پښتنو په عام اولس کی د بل هر چا   او دغه علت دی چی  ماحول ټولو نیمگړتیاو ته پام و.د خلکو پام یې ور اړاوه
وه پکښی لټوی بلکه د ی  زیات محبوب دی . پر اشعارو یې خلک فالونه اچوی ، نه یوازی د حال رهنمایی  په نسبت

او  تیاری او رڼاگانی هم گوری. رحمن بابا د زمانې ناخوالو  مستقبل  په حیث د هغه په اشعارو کی د خپل  بزگ فقیر
خونو ته   هیرو کونجونو او تاریکو  او دروغجنو څېرو دې اړایستلی دی چی  فریبونو   بې قدریو، د ریا کارانو

  .ننوزی
 

 هسی فریبیانو  هی له
 رلکه ځوړند چاود کم

 نیم په ځمکه کی دننه
 نیم برسېره لکه غر

 په دستار کی یې مسواک دی
 تر بغل الندی خنجر

 په ایرو کی پټ بڅری
 په وښو کی پټ شرر

 په شپه وینی د مظلوم خوری
 سبا کښېنی په منبر

 په زړه تور لکه تبۍ وی
 په مخ سپین لکه قمر
 د دنیا په طلب گرځی
 خپل ځان بولی قلندر
 کلمه په ژبه وایی

 په زړه نه لری باور
 په مثال د منافقو

 نه مسلم وی نه کافر
 پرېشان گرځی سر وهلی
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 کوی په کوی وی در په در
 همېشه رفت و آمد کا

 د زردارو په گذر
 
لیری نه دی پاته .   له وینا نه  د رندۍ او ساقی  د خپلی ټولی ملنگۍ ، فقیرۍ او گوښه گیرۍ سره سره  رحمن بابا 

او د خپل هدف په لټه کی د می او میخانې په تالښ وتلی   نه یې یو ځل خوا توره سوې ده د شیخۍ او فقیرۍ
یار دمخ په   اود  چنگ او ترانې ته غوږ نیسی  او ممانعتونو پر ضد  دی.غواړی د شیخ او زاهد د ټولو نصیحتونو

  .او هم د بتخانې زیارت کوی  تالښی کی هم د کعبې
 

 پر زمانهډېر عمر می تېر کړ بېهوده 
 نور دی زما سر وی او د ترکو استانه

 هیڅ می حاصل نه کړه په شیخی او په تقوا کی
 هر چی شی په میخانه  پس له دی می وار دی
 او وظیفه اوذکر فکر  شیخ او شیخی ورد

 جام او باده چنگ او ترانه  زه او ساقی
 زه وزاهدانو ته حیران یم دوی وماته

 دېوانهدېوانه به ده خندد و ده به 
 گنج د عقل جارشه د عاشق تر څاڅکی اوښکو

 نه خروار د عقل نه دعشق یوه دانه
 تېغ د یار له السه په مرۍ د عاشقانو

 هسی لذت کا لکه د میو پیمانه
 خدای لره به ورشم په سودا د یار له مخه
 بل مقصود می نشته په کعبه په بتخانه

 زهد کا د یوه جنت د پاره  ځکه زاهد
 نه سی په اوربل د جانانه سر ښندالی

 گوره د منصور هسی په دار نه شې رحمانه
 مستی رندانه  مه کړه دا د عشق خبری

 د عاشقۍ نشته رحمانه  بل نام ونشان
 بې نام ونشانه شه که غواړې نشانه

 
،چی   څخهادبیاتو د حافظ او سنایی   د فارسی  تصوف  رحمان بابا د پښتو ژبی صوفی شاعر بلل سوی دی. خو د ده 

یوازی د خپل نفس سره په مبارزه لگیا دی، توپیر لری. د رحمان   هرڅه د ساقی په ژبه افاده کړی او بل یې  یوه یې
او تصوف یې هم اجتماعی بڼه لری. رحمان باباد تصوف ژبه هم د ټولنی خدمت ته   بابا شاعری اجتماعی شاعری ده

او همدغه علت   د خیر او شر موضوع ته خلک متوجه کوی   یهر گړ  او د صوفیانه کالم ترڅنگ  وقف کړې ده
کتلو په   د فال  دی او چی خلکو ته  د پښتنو په کورونو کی پروت  دېوان یې د یوه مقدس کتاب په حیث   دی چی

په کلماتو   هغه ته د آسمانی الهام په سترگه گوری. څافظ خپل تصوف د ساقی او میخانې  هر بیت راوزی   وخت کی
او په د ېالره کی ځان   او هجران په الفاظو بیان کړی دی  د عشق، جانان، وصال  خپل شعرونه او افکار  او رحمان

  .خپل ځان د گمراهانو رهنما بولی  دومره ماهرگڼی چی
 

 په ښه خوی له بد خواهانو بې پروا یم
 په نرمۍ لکه اوبه د اور سزا یم

 و هرچا ته په خپل شکل څرگندېږم
 غوندی بې رویه بې ریا یمآیینه 

 اطلس دی  قناعت می ترخرقې الندی
 پټ د درست جهان پاچا ظاهر گدایم

 د غونچې په څېر په سل ژبه خاموش یم
 هسی په پټه خوله گویا یم  لکه بوی

 په ژړا می د خپل یار دیدن حاصل کړ
 د گل سره یکتا یم  د شبنم په څېر
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 هم په دا سپینو جامو به معلومېږم
 ر هم گوهر یم هم دریایملکه اب

 حاصل شه له راستیه  دراز عمر می
 لکه سر مدام سبز و تازه پایم

 که چا الر د عاشقۍ وی ورکه کړې
 گمراهانو رهنما یم  زه رحمان د

 
تقریبا ټول منقدین په دغه   د پښتو ژبی په شاعرانو کی صوفی شاعر بلل سوی دی او ولی  دا چی ولی رحمان بابا

هغه ته پرته له صوفی بل څه نه دی ویلی یو علت یې ښایی صرف عامه افکار   یوه عقیده دی او هیچابرخه کی په 
غزل څخه څرگنده ده چی وایی زه په کور   دا نېستی او غریبی یې له هغه  نېستمن سړی و، او  وی. رحمان بابا یو

په برخه کی چی په کور کی درهم او   سړیمی دنیا دار بولی. د داسی یوه   خو خلک  نه درهم او نه دینارلرم  کی
په خپله   د وداه کولو او کور جوړولو توان به یې هم نه وی پیدا کړی، او بیا  دینار نه لری او طبیعی خبره ده چی

کوالی نه سی. هغه په   قلندری د ډهلی له پاچاهانو سره سیالی کوی، خلک پرته له بزرگ او ولی څخه بل فکر
غیبی الهام محصول باله او ټول   تقریبا ټولو خلکو شعرد  ه خواره جامه کی شاعری کوله چیپ  محیط کی  داسی

خلک په دې عقیده وه چی تر څو پوری چا پیغمبر په خوب کی لیدلی نه وی هغه شاعر کېدالی نه سی. د بلی خوا 
لو مشکالتو الره پکښی لټوالی هر دردمن د خپ  دی چی  ښایسته لیکلی  ساده او په ضمن کی  دونه  هغه ټول شعرونه

په روحیاتو دونه ژور پوهېدلی دی او د انسان، په تېره بیا   او په ژبه یې پوهېدالی سی. هغه د خپل محیط د انسانانو
هر چاته د آیینی حیثیت لری . ځکه   اشعار یې  شاوخوا د اوسېدونکو دونه کمزورۍ ورته معلومی دی چی  د خپل

  .الهام ورته سوی دی  د خدای دوست وی، او چی څه یې لیکلی دی هغه  او  به ولی  غهنو خلکو فکر کاوه چی ه
غرونو او د ښتو کی گرځېده او دونه زیات به یې ژړل   چی رحمن بابا له خلکو گوښه په  خو وایی  حتی راورټی 

   په اوښکو زخمی زخمی سو یا په اصطالح  چی مخ به یې
چارو سره بې   د هغه دغی گوښه گیرۍ او د دنیایی  ړی کړې.راورټی لیکی چیپه مخ کی به یې اوښکو الری جو

دکفر فتوی هم ولگول. دا چی   پر هغه باندی  له هغه سره مخاف کړل ، او ځینو یې  عالقه گی ،د سیمی مالیان
څه نه   وی هغهاطالعات له کومه کړی   د ژوند په برخه کی دونه دقیق  رحمن بابا  او د  راورټی به دغه معلومات

تقریبا هیڅ پته یې هیچا   حاالت دونه په تاریکی پټ وی چی  وایی خو کله چی د رحمن بابا په شان یوه سړی د ژوند
ځانته د هر څه ویلو جرات ورکوی.خو که چېری د رڅمن   نه لگېږی نو بیا ددغه راز تیارې په باب هر څوک  ته

په هغو باندی د تصوفی ادبیاتو او یا لږ   ه چندانی نه مخا مخ کېږو چید داسی کلماتو سر  باب خپل دېوان ولټوو نو
  .تصوفی ادبیاتو نوم کښېښودل سی  ترلږه بشپړه

 
 یار نه دی خبر څوک  په ښایست زماد

 که خبر شی پرې به نه ږدی دغه در څوک
 د دنیا چاری همه واړه فانی دی

 برناحقه خاوری لونی پر خپل سر څوک
 رگاه د مهرویانوچی قبول شی په د

 د هغه په څېر به نه وی بختور څوک
 که زما د یار په مخ د چا نظر شی

 وبه نه کا وبل مخ ته هیڅ نظر څوک
 که هر څو دلبران ډېر دی په جهان کی

 بل به نه وی زما د یار غوندی دلبر څوک
 د دیدن طاقت یې هیچا څخه نشته

 و آفتاب ته کتای نه شی برابر څوک
 پایه ده عجایبهعاشقی یوه 

 دغه کار کوالی نه شی هم هر هر څوک
 له هجرانه بله سخته بال نشته

 دا نښتر څوک  خدای دی نه کاندی زخمی په
 مخ به بل خواته هرگز ونه جارباسی

 چی شی ستا په خمارو سترگو ابتر څوک
 وبه نه رسېږی تاته په اسانه

 ستا په غم چی خاوری نه کاندی په سر څوک
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 کوی زار زار به ژاړی ارمانونه به
 چی حاصله گونټه نه کا په ششدر څوک
 هومره نوم د عاشقۍ ورباندی مه ږده

 غم کی نه شی قلندر څوک  چی د یار په
 هغه نه کاندی نظر وسیم و زر ته

 چی په لور د خپل اشنا کاندی نظر څوک
 به میل نه کاندی  په گلونو د گلزار

 چی خوبونه کا د یار په خاکستر څوک
 رهبره یون د عشق په الری گران دی بې

 دلته بویه چی پیدا کاندی رهبر څوک
 چی بېلتون په سترگو وینی اشنایی کا

 د رحمن په څېر به نه وی بې هنر څوک
 
هغه د سیم و زر نه پرهېز کول   د دې غزل نه هغه کسان چی رحمن بابا یو متصوف شاعربولی،دا نتیجه اخلی چی  

د قلندرۍ توصیه کوی.دنیا فانی بولی . او خبره ال دا ده چی د عشق پر الره بې رهبره سفر  غواړی .د یار په غم کی
اود عشق په الره کی رهبر   شاعر دی.ځکه چی دنیا ته شاکول  کول نا جایز بولی. نو گواکی رحمن بابا یو صوفی

اخیستل کېدالی.په داسی حال کی  پیدا کول د صوفیانو کار دی.او د دې غزل نه بېله حقیقی عشق نه بل مطلب نه سی
نه یوازی صرف د رحمن بابا په دې غزل کی صوفیانه افکار نه لیده کېږی بلکه په بېخی لږو غزلونو کی یې د   چی

پخوانی شاعر په کالم   پښتو ژبی د تقریبا هر  څرک موندالی سو.او په دې پیمانه تصوفی کلمات د  د افکارو تصوف
  .کی میندل کېږی

 
 ک وایی چی مار کله په کټ خېژیکه څو

 زه خوړلی یم په کټ د زلفو مار
 خو د یار بیماری سترگی خدای خونی کړې

 خون کله کوالی شی بیمار  گڼه
 یا داچی:که دیدن د گل عذار په انتظار شی

 شبنم غوندی څلور  زما سترگی دی
 زړه وکاږی  او یا:گوښی گوښی ښایسته می

 یووړیوه ته وایم چی تا   زه وکوم
 چی می زړه لره د تورو زلفو ځای غوښت

 ژړا یووړ  هغه زړه راڅخه ډېری
  

او   دېوان تقریبا ټول د زلفو  د غسی بیتونه د رحمن بابا په دېوان کی په سل هاو دی. او په حقیقت کی د رحمن بابا
هر ښایسته او ښکلی د ده   خط و خال د ستایلو نه ډک دی. هغه پر ښکال مین دی . او معشوقه یې یوه نه ده. بلکه

  .معشوق دی
ساده او ضمنا ښایسته کلماتو کړې   په داسی   او د ښکال افاده یې  د ده معشوق د ده د اشعارو په څېر ساده ښکال لری

چندانی د بل په چا په وس   نه پرته  له رحمن بابا  چی هر څوک په پوهېږی . اود کار د پښتو په شاعری کی  ده
د هر سړی ته نیژدې او هر سړی یې په ژبه پوه دی.ځکه یې خلک پر   که یې پښتانه بابا بولی ، چیپوره نه دی.ځ

بیتونه یې له داسی نصیحتونو ډک دی چی په هره زمانه کی کار ورنه اخیستل کېدالی   دېوان باندی فالونه گوری چی
څخه نیولې تر تعلیم یافته   ور ناستو خلکوسی.اودا خواږه نصیحتونه یې په داسی ژبه کړی دی چی د بېسوادو او په ک

  .او لوستو کسانو پوری ټول په پوهېږی
 

 هغو بیا موند سعادت په دا دنیا
 چی یې وکړ قناعت په دا دنیا

 نه ملکونه د سلیمان په هزار کاله
 نه یوه گړی طاعت په دا دنیا

 بېله خدایه هر چی دی هغه فانی دی
 که لذت دی که زینت په دا دنیا

 پاچا دی آخر خاورو لره درومی که
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 په دا دنیا  څه عزت دی څه قدرت
 

 :او یا داچی
 

 چی دی زړه پوری تړلی استوار
 دا د جهان دی د نیکه دی که د پالر

 ته خپل پالر او نیکه وگوره چی څه شول
 هسی ستا دی په هغو پسی رفتار
 هسی نه چی زه تنها وتاته وایم

 والړل ستا په طورصد هزار  راغلل
      

د عشق او گل عذار، خط او خال، وصال او هجران خبری نه کوی نو بیا د یوه   په دې توگه چی هر ځای رحمن بابا
صالح سپین ږیری په حیث د خیر او شر خبری کوی. خلک ښې الری ته ور بولی.دنیا بې وفا بولی او دېوان یې د 

ژبی او په ضمن کی بې نهایت قناعت ده ته په خلکو  ږېڅخه ماال مال دی.ښایی د ده سادگۍ ، خو  دغه رازاشعارو
د ده مقام یې له یوه عادی مال نه لوړ بللی وی او د پیر او مرشد او روحانی رهبر   کی داسی شهرت ورکړی وی چی

او د دنیا   د حقیق عشق خبری بولی  په سترگه یې ورته کتلی وی. او کله چی دی د عشق خبری کوی نو خلک هغه
افکار او   د هغه له شانه سره مناسبه نه بولی.کنه نو د تصوف هغه  ښکال او معشوقو سره د هغه مینهد ساده 

د صوفیانو   او سمدستی  په اشعارو کی وینو  چی موږ یې ځای ځای د میرزا خان انصاری او دولت لواڼی  کلمات
البته رحمن بابا د درېشانو ډېر مخلص .ږیاشعارو کی تقریبا هیڅ نه لیده کې  حکم ورباندی کوو ، د رحمن بابا په

څوک نه صوفی   د هغوی الری ستایی.او د هغو الرو د نیولو او اخیستلو توصیه کوی. او یوازی په دې خبره  دی.
  .او یا یې لږ ترلږه څوک اشعارو ته صوفیانه کالم نه سی ویالی  کېږی

 
 که نظر کا څوک په کار د دروېشانو

 دروېشانوخود به ووینی وقار د 
 په دغه الری به ورسی خدای رسول ته

 د دروېشانو  په الر  که څوک یون کوی
 په یوه قدم تر عرشه پوری رسی
 ما لیدلی دی رفتار د دروېشانو

 
  .رحمن بابا پخپله ځکه د دروېشی ژوند غوره کړی د ی چی د دنیا د کار روزگار دپاره په الس کی هیڅ نه لری

 
 په کردگارڅوک دی را کاندی قسم 

 که درم لرم په کور کی یا دینار
 زه دینار او درم نه لرم په کور کی

 می بولی د نیا دار  ولی نور خلک
 
په خپلی غریبۍ دونه قانع دی، او په دې حال کی چی په خپل کور کی نه درم او نه دینار لری دونه په   گواکی هغه  

پر هغه باندی د دنیا دار خیال کوی.د ده قناعت او انسانی  خلک  جگه غاړه او غرور د ژوند شپې ورځی تېروی چی
خلک یې صوفی   ډېری قېمتی برخی دی ده ته داسی شهرت ورکړی دی چی   انسانی شخصیت  د  غرور چی

دا الهام سوی دی ، او دوی د هغه د   یې داسی فالونه گوری چی گواکی رحمن بابا ته پخپله  بولی.او پر دېوان باندی
غواړی.په داسی حال کی تصوف یوه خاصه عقیده او مفکوره ده او چاچی د مولنا،جامی، خواجه   برکت الهام نه

څرگند   وې نو ددغو افکارو انعکاس یې په اشعارو او ویناو کی  صوفی شاعرانو الره نیولې  او نورو  عبدهللا انصاری
س نه وینو او که چېری دغه راز بیتونه په مخه چندانی ددغو افکارو انعکا  وی.خو موږ د رحمن بابا په افکارو کی
د گوتو په شمېر وی.رحمن بابا داولس شاعر دی . د اولس په ژبه یې شعر   راځی نو هغه به د ده په ټول دېوان کی

او د اصالح الره یې هم ورته ښودلې   اجتماعی نیگړتیاو ته گوته نیولې  په خپله ژبه یې د هغوی  ویلی دی . دهغوی
حسن لری . د وصال خبری خو یې چندانی په دېوان کی نه لیده کېږی   د کالم په شان ساده  هغه صنم هم د هغهده .د 

  .لری  اشنایی  . خو هجران او بېلتون یې عموما په اوښکو افاده کړی او د دې تروو اوبو سره د هر چا سترگی جال جال
 

 چی مشغول نه وی د ترکو په جمال څوک
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 جهان کی اشتغال څوک نور به څه کا په
 د بل خط په عبارت به څه نظر کا

 چی نظر کاندی د ستا په خط و خال څوک
 نور خوبان دستا تر مخ پوری دی هسی
 لکه بل کا د آفتاب په مخ مشال څوک
 چی عنقا شو اهل دل په دا دنیا کی

 وچا و ته احوال څوک  ترو به څه وایی
 که عاشق په عشق کی ژاړی هیڅ گرم نه دی

 ه دا هسی درد کی نه لری مجال څوکپ
 چی یې قیل و قال له یاره سره وشی

 نور له چا سره به څه کا قیل و قال څوک
 چی په اصل کی خدای نه دی پیدا کړی

 ترو به څه غواړی د ستا د مخ مثال څوک
 سرخرویی د هر سړی په ځگر خون ده

 نه هغه چی په سر اچوی سور شال څوک
 خپلو اوښومخ روڼی دی د عاشق په 

 په دا نه شی چی یې موږی په رویمال څوک
 د دنیا چاری فانی دی مرد هغه دی

 چی نظر کا په حرام او په حالل څوک
 هر چی کر کا د اوربشو غنم غواړی

 له خاطره دی بیرون کا دغه خیال څوک
 سړی بویه چی په نېک عمل نازېږی

 نه چی ناز کا د دنیا په ملک و مال څوک
 حمن مومند تر غوږ شیکه یې شعر د ر

 غوږ به نه باسی په شعر د خوشحال څوک
      

ځانته اړوی هغه د کالم سادگی او ښایست او په دغه   څه چی د رحمان بابا په اشعارو کی تر هرڅه زیاته توجه 
سره   و محیطهغی ټولنی ا  له  انسانی غرور افاده ده. د رحمان بابا د شعر تقریبا ټول مضمون  سادگی کی د قناعت او

لباس، د هغه غریبۍ   په هغه کی منافقت او دوه رنگی وینی. د هغه  دی  د اړیکو شلول ، او لږ ترلږه کمول دی چی
د رحمان بابا په شان یوه غریب سړی دپاره یې ځای هم نه   او نېستۍ ، د ټولنی څخه د هغه گوښه کېدلو ، چی ښایی

هغه ته په   قدرتی شعری استعداد  د هغه  ری انسانی غرور او باالخرهبې سا  مفکورې او  درلود، د هغه د قناعت
د رحمان بابا په ټول کالم او دېوان کی،   صفت ورپه برخه کړی دی. کنه نو  د یوه صوفی او د یوه ولی  طبیعی ډول

ونه او اشارې بیت  څخه پرته بل څه په الس کی هم نه لرو، د گوتو په شمېر داسی  له دغه دېوان  چی موږ د هغه
په ښایستو   خپلو خلکو ته  ناصح په توگه  وینو چی سړی یې د یوه صوفی کالم بلالی سی. رحمان بابا د یوه پاک نیتی

دانصاف غوښتنه کړې ده او ورته وایی چی څه پر   سمه الره ښودلې ده. د خلکو څخه یې  ، موثرو او ساده کلماتو
اره ونه غواړی. د هغه د شعر مضمون تقریبا همدغه خبری دی او تصوف د بل د پ  ځان باندی پېرزو نه لری هغه

افکار د هغه د شخصی   بالکل بېل بحث دی، چی یوازی په نصیحت نه افاده کېږی او نه بیانېږی. د رحمان بابا
او   په خپل ژوند کی قانع دی. طمع د زلت او ټیټ والۍ مور بولی  سرچینه اخیستې ده . هغه  د طرز څخه  ژوند

  . جهانو د پاره تاوان بولی  د دواړو  او دغه راز د دنیا ډېره مینه ، نورو ته هم د استغنی توصیه کوی
 

 ود نیاو ته اسرې دی  چا چی کړی
 د هغو په سر همه خاوری ایرې دی

 
 اویا داچی

  
 غم د سیم او زر خورې  ته په هره گړی

 زه دی هره گړی وینم چی خپل سرخورې
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د عنعنې په خالف، دونه مخته   په ټولنه کی د سوله ایز ژوندانه په برخه کی، د پښتنو د انتقام غوښتنی  بابارحمان  
 ځی چی وایی

  
 شهیدان نه د ی هغه خون فروشان دی
 چی خونی ته خون بها نه کړی معاف

 
صالح کی وینی او د ټولنی په ا  د شخص  اود خپلو نورو هم عصرو شاعرانو په څېر، رحمان بابا هم د ټولنی اصالح

او بهترۍ ته پام نه دی. هغه د ټولنی ټوله کښته   فساد د شخص له فساد نه بولی ، او چندانی یې د ټولنیز نظام تاثیر
  .او له قسمت سره ډغری وهل او یا له قسمته سر ټکول بېهوده بولی  پورته او د انسان مقام او منزلت قسمتی بولی

 
 ت غواړی گورپسله مرگه که څوک ار

 بویه کور  که حق وایم هومره ارت دی
 تر ځان زیاته طمع چار څه په کار نه ده

 ځان په لوېشت که چی دی څو دی اوږد او سور
 هر همجنس له خپل همجنسه سره جوړ وی

 زېب کا هره کشیده په خپل انځور
 نابینا په خپله سیمه کی بینا وی

 بینایان په پردی ملک شی کر او کور
 صورت د یوه نوک په درد درمن شیدرست 

 وران شی ښهر د یوه سړی په تور
 چی یو غاښ په خوله کی ځوړند شی او ووزی

 درسته خوله پرې بدنمایه شی هرگور
 خدای په خپل قدرت څوک لوی او څوک هلک کړ

 نه چی هر یو ښار ډهلی شه یا الهور
 د چا تاج پر زرین تر مال خنجر وی

 ټومبلی لورپه مال   د چا پنډ پر سر
 څوک د آس له پاسه سور وی توغ د وړاندی

 څوک ږیر کلی گرزاوه شی په خره سور
 د ټنگو پورونه هر څوک وبله کاندی
 بخت هیچا ور کړی نه دی چا له پور

 اې رحمانه د خدای نوم به چا وانه خیست
 خدای چاری په پالر شوای یا په مور  کهد

 
نه   له موسیقۍ  و په څېر، یا بهتره ده ووایو، د تقریبا ټولو شاعرانو په څېر،رحمن بابا د خپلو ټولو همعصرو شاعران

تقریبا د می او ساقی   خوند اخلی. البته د موسیقۍ تر څنگ د می او ساقی خبری هم کوی. پخوانی غزلونه او نظمونه
ساقی ، مطرب او گلرخ غوښتل د می او   او گلرخانو د صفتونو څخه ډک دی او داسی ښکاری چی پخوانیو شاعرانو

د وخت د   صفت کولو سره له عنعناتو او رسومو څخه سر کښی وکړی. او یو علت یې ښایی دا هم وی چی  په
د  د خپل عیش او نوش د مجلسونو  ټول د می او ساقی او گلرخانو څخه ډک وه، او هغوی  پاچاهانو او لویانو دربارونه

او   یې په ستایلو صلې  ستایلو ته ضرورت درلود او شاعرانو  او ساقید می   تودولو او مستۍ د زیاتولود پاره
انعامونه تر السه کول. باالخره دا شیان د شعر او شاعرۍ مضمون وگرځېدی او چی چا به په شعر او نظم ویلو خوله 

په    عنعنې د دغی  یو له هغو شاعرانو څخه دی چی  اسالفو پیروی کوله.رحمان بابا  پوری کوله هغه به د خپلو
  .اوج کی زېږېدلی، شاعر سوی او لوی سوی دی

 
 رباب  هر مطرب چی غوږی تاب کا د

 په دا تاب کی زما زړه کاندی کباب
 چی سامع یې په نغمه په ترانه شم

 دېوانه شم گرېوان څیری مست خراب
 هم یې تار هم یې گفتار هسی اثر کا

 چی هیڅوک یې نه طاقت لری نه تاب
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 یې اواز یې د لښتیویو یې ساز بل 
 دریم شعر پرې اغاز کړی انتخاب
 څلورم یې یو ساقی له څنگه کښېنی

 چی موخۍ یې نه آفتاب وی نه مهتاب
 کونجه  دا څلور واړه فتنې په څلور

 او پنځم یې صراحی د می ناب
 شپږم وخت د نوبهار اوم ځوانی وی

 دکتاب نهم رباب  اتم شغل
 چی دا هومره آفتونه سره ټول شی

 ترو څوک څرنگ ځینی کاندی اجتناب
 چی دا هسی دلبران پرې اثر نه کا
 یا به دېو وی یا دېوار وی یا دواب

 را څرگند به شی پر هېز د پرهېز گارو
 که قادر شی په شاهد و په شراب
 زه رحمن له ریا زهده پناه غواړم
 د ریا زهد عذاب دی هم عتاب

      
لیکلی او همدا   څه نه دی   حاالتو او اجتماعی نابرابریو او تېریو په باب چندانیرحمان بابا د خپل وخت د سیاسی 

د ده په شان یوه خوږ   اطالع نه لرو.کنه نو  په باب چندانی  علت دی چی د هغه د زمان او اوسېدلو د ځای او محیط
و موږ به د ده په شعرونو کی د معرفی شوی وای ا  د محیط ناخوالی ډېری ښې  ژبی او عالم شاعر په ژبه او قلم به

چی په ښو او بدو یې   وه  هغه زمان یو ادبی تاریخ درلودالی.خو داسی ښکاری چی هغه دنیا ته دونه شا اړولې
شکایت کړی   نه  او صرف یو یا دوه ځله یې د پېښور په شا و خوا کی د حاکمانو د ظلمونو  کار نه لری  چندانی

  .دی
 

 انوپه سبب د ظالمانو حاکم
 گور او اور او پېښور درې واړه یو دی

 
اشاره   افسانه یې په لس هاو کلونه ژوندۍ پاته شوه ،  دننی هغی غمجنی پېښی ته یې ،چی  په قام کی  خو د مومندو 

د   باب چی  یوه اوږده قصیده یې هم ورباندی لیکلې ده . رحمان بابا د هغه گل خان او جمال خان په  کړې ده او
گل خان او جمال   چی  وایی  لیکلې قصیده کی  مراسمو په ترڅ کی د دښمن د غضب د اور قربانی شولد   واده

د خپل ټول کهول سره په   یو هم په درد ونه لگېدی. او هغه  په بده ورځ کی یې  خان ډېر زیات یاران درلودل مگر
  .اور کی ستی سو

 
 ډېر یاران وه دگل خان او جمال خان

 و په وخت د زارستانپه کار نه شه ی
 د همه واړو یارانو دی مخ تور شی
 که به څوک وبله یاری کا په دا شان

 چی یو یار په سیوری پروت وی بل په اورکی
 یاران  و هغو ته به څوک څه وایی

 هیڅ تعریف می په دا ژبه وایه نه شی
 صد رحمت شه په یاریه د گل خان

 د یارۍ شرطونه څه دی  تر دا هورته
 ور کی دواړه وسوځی یکسانچی په ا

 او له اوالده سره وسول  چی له آل
 خدای دی نه کا څوک دا هسی مظلومان
 چی په اور کی یو د بل د پاره سوځی

 مالیدلی نه وه هسی مخلصان
 څه رنگ شوخ و هغه ور او هغه خلک

 چی یې مړ نه کړ د اوښو په باران
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 هم دې مځکی هم آسمان ته تعجب کړم
 نارو شوه نه آسمانچی نه مځکه په 

 هم دې لویو لویو غرونو ته حیران یم
 چی نه واوښتل له بېخ سره غلطان

 زړه بد شه  د دې خپله سپی نفسه می
 چی اوبه څکی یا خواړه خوری په جهان

 چی قیامت به جمعه وی  عالم وایی
 ولید ما په یکشنبې په دا دوران

 هزار حیف دی چی دا هسی رنگه چاری
 دنیا په سود او زیانواقع کېږی د 

 کی گناه نشته  په عیسی او په جمال
 دا مکرونه دی د نفس او د شیطان

 ځبله ووژلل په خپله  عزیزان یې
 دا همه واړه تقدیر دی د سبحان
 مرداری د دې دنیا خو همدغه ده
 ځکه بیرته ځینی گرځی دروېشان
 مکاری د زمانې څه هومره نه ده
 چی رحمان یې چاته وکاندی بیان

        

  :عشق د رحمان بابا په کالم کی
             

په سلو کی اتیا شعرونه په دغه باب لیکل سوی دی. داسی   د پښتو د کالسیک ادب تقریبا  عشق داسی مفهوم دی چی
سوه   او په تېره بیا د غزل د ننوتلو  مفهوم زیاتره د فارسی ادبیاتو  د پښتوژ بی شعر ته دعشق کلمه او   ښکاری چی

خو دا هغه معوشق نه   زیاتره دعشق او معشوق په باره کی دی.  د فارسی ژبی کالسیک ادب  یو ځای راغلې وی.
یو ځای د تورو نرۍ ورځو، کږو بڼو او له خماره   موږ یې په اصطالحی پېژنو، او د نامه له یادولو سره یې  دی چی

دې معشوق د مولنا جالل الدین رومی،   بل رزا معشوق دی.او   دا یو بل راز عشق  ډکو سترگو په فکر کی لوېږو.
ادبیاتو ته الره پیدا کړې ده   او دهرات د پیر خواجه عبدهللا انصاری د اثارو له الری پښتو  شیخ فریدالدین عطار

س کله چی شم  ه کی یې شمس لیده.څ په حیث انتخاب کړ او په هر  مولنای روم خپل ځانته شمس تبرېز د معشوق  .
نو   چی پخپله د مولنای روم زوی عالالدین هغه وواژه  ځینی روایتونه وایی د تل دپاره پټ سو، او  د ده له نظره زتبرې

مقام ته ورسېدی چی  داسی  باالخره په دغه عشق کی ورک سو.  دشمس تبېز مینه د مولنا زړه ته داسی ننوتله چی
د عشق دغه  حیث معرفی کړ.  زلو کی یې شمس د خپل تخلص پهاو په خپلو سل گونو غ  ځان یې پخپله شمس وباله

یې رحمن بابا په رمز ښه   پښتو ژبی په کالسیکو شاعرانو کی  مفهوم دی چی د پښتو ژبی ته یې الره کړې ده اود
ڼی. هرڅه هیڅ گ  او دعشق په مقابل کی  اوهر مقام له عشقه بولی  پوه سوی دی. هغه دنیا او مافیها، هستی او نېستی

  د ده معشوق څوک دی.  اودا هم نه وایی چی
 

 بادشاهانو که قصرونه کړل آباد
 ما دعشق عمارتونه کړل بنیاد

 نوم د کوم یوه بادشاه هسی یادېږی
 لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد

 عشق عاشق لره یو هسی پیر استاد دی
 چی به نه وی بل دا هسی پیر استاد

 دغه واړه کرامت د عاشقۍ دی
 څوک غوې کاندی څوک قطب څوک اوتاد چی

 د دنیا چاری همه واړه فانی دی
 څوک به څه کا په دا چارو اعتماد

 لکه سیوری چی د لمر په مخ کی گرځی
 نه هستوگنه چی چېرته کاندی نه ایستاد

 هیڅ وفا یې له هیچا سره ونه کړه
 برهمن و که شداد  که جمشید وکه
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 رحمن د زمانې له جوره درومم  زه
 او په فریاد  ل صاحب لره په دادخپ

 
امیر   نظام الدین اولیا وفات سو نو ویل کېږی چی  او کله چی  پر نظام الدین اولیا عاشق و.  امیر خسرو دهلوی

روایتونه وایی   خسرو پرله پسې څه باندی درې میاشتی ورپسی وژړل، او په هغو اوښکو کی گورته ورپسی والړ.
ویلی    ژوند کی کړې وه . او خپلو ټولو مریدانو او شاگردانو ته یې  ظام الدین اولیا په خپلچی دد ې خبری پېش بینی ن

او چی هغه مړ   هغه به ډېر ژر په ماپسی راځی  نو امیر خسرو ژوند نه سی کوالی.  کله چی زه مړ سم  وه چی
نظام الدین اولیا په خپل   والړ سم.بېله ده جنت ته   نو زما قبر ته یې نیژدې ښخ کړی ، ځکه چی زه نه غواړم  سو

چی که شریعت   ده به ویل  پر امیر خسرو باندی عاشق و، او دهغه په مینه کی یې ډېر زیات بیتونه لیکلي دی.  نوبت
ځکه چی هغ   امیر خسرو زما سره په یوه قبر کی ښخ کړی.  په مخ کی خنډ نه وای، نو ما به وصیت کړی وای چی

میدان ته   او زما سره یو ځای د حساب و کتاب  له قبره پاڅی  غواړم زما سره یو ځای  دی.هزما د رازونو محرم 
    .والړ سی

نو دغه راز   د ادب او شعر په میدان کی لومړنی گامونه پورته کول   هغه وخت چی د پښتو ژبی کالسیکو شاعرانو
په دغه   رحمن بابا  ځای کی رونق موندلی و. په هر  تر کورونو او دربارونو پوری  ادبیاتو د مدرسې څخه نیولې

   .د یار رضا ته تسیلم کړ  راز محیط کی په شعر ویلو پیل وکړ، عاشق سو، له خپل اخیتاره تېر سو، او ځان یې
 

 پیدا کړه  می مینه خدای په تا باندی  چی
 ترکه ما په هغه ورځ خپله رضا کړه

 اوس دی ستا رضا وفا کړې که جفا کړې
 جفا قبوله په وفا کړه ماداستا

 گل په لعلو په گوهر کله څوک پېری
 بېله ما چی تا خندا کړه ما ژړا کړه
 بېله ما چی دستا غم په هوس پېرم

 کوم وگړی په هوس د غم سودا کړه
 ما و درست جهان ته شا و تاته مخ کړ

 شا کړه  تا ودرست جهان ته مخ و ماته
 ډېر هندکی په جهان گرځی د چا یاد دی

 عالی پایه د هیر او درانجا کړه عشق
 هم په دا یې تر همه و نام بلند شو
 چی قبوله عندلیب د گل جفا کړه
 نا آشنا د بېلتانه له غمه څه زده

 خدای دغه خواری په برخه د اشنا کړه
 عاشقان د یار تر سپیو هم جارېږی

 گڼه ما د رقیبانو څه پروا کړه
 زه رحمن چی ستا د حسن ثنا خوان یم

 له رویه درست جهان زما ثنا کړهستا 
 

او یا لږ ترلږه عاشق   د ځان او د دلبر مفهوم ورڅخه ورک دی.  رحمن په عشق کی هغه مقام ته رسېدلی دی چی
او نور لوی   شیخ عطار  اودا هغه مقام دی چی  که وصل غواړی نو الره یې دغه ده.  ته دا توصیه کوی چی

د شمس تبرېز په نامه کلیات ورڅخه ډک   دغه مقام دی چی د مولنای روم  په تالښی کی ورک دی.  صوفیان یې
رحمن   دولت لواڼی، او میرزا خان انصاری یې په توصیف پاڼی توری کړی دی.  دغه مقام دی چی د پښتو ژبی  دی.

دی  صورت  د هغه ظاهری  اودا یوازی  په دغه وخت کی د عاشق جسم نیست سوی وی.  بابا په دې عقیده دی چی
  .او په معنی کی هغه نسته، او یا په نشت حساب دی  په سترگو لیده کېږی  چی

 
  چی حاصله د دلبر یگانگی شی

 مشتاق  د دویی خبری نه کاندی
 نه کا لکه شمع  حرکت له ځایه

 تاراق  که یې اور په سر بلېږی په
 خوښ وی هسی د خپل یار په دردو غم کی
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 12تر 12 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

 

 ته به وایې چی بادشاه دی د آفاق
 هسی محو وی د عشق په می ناب کی

 چی خبر نه وی په وصل په فراق
 په معنی نه وی  که ظاهر په صورت وی

 لکه کښلی دال لفظ وی په اوراق
 که یې سر ځی که یې مال ځی خدای دی نه کا

 دمطلوب ترمنځ نفاق  د طالب او
 د قسمت پاڅې په الس نیولی ناست یم

 نه پو هېږم چی به جفت شی که له طاق
 ته چی پند وایې ناصحه و رحمن ته
 کشکی نور کړې هغه کښلی میثاق

 
میرزا خان انصاری او دولت   طرحی چی  سوځنده  په یاد وی چی د عشق په باره کی هغه  البته یوه خبره مو باید 

د گوتو   ېوان کیمن په دېوان کی نه لیده کېږی . او دغه راز اشعار د رحمن بابا په دحپه هغه پیمانه د ر  لواڼی لری،
هغه شاعران بللی سی   د پښتو ژبی  سړی میرزا خان انصاری او دولت لواڼی  په شمېر دی. دغه علت دی چی

په پیروی او یا د ادبی   د نورو   ځینو نورو شاعرانو  د پښتو ژبی  ټول تصوف ته وقف دی او رحمن بابا او  چی
صوفیانه او ژور مفاهیم رواړی دی. خو په دې برخه کی د حمید  د عشق اومعشوق  محیط تر تاثیر الندی دلته هلته

د مسلې په اړه دوه لوی کتابونه له فارسی   یو څه بېله ده چی هغه د حقیقی او مجازی عشق  ماشوخېل برخه ځکه
ته ترجمه کړی دی او دا پخپله، که حقیقی عشق ته د هغه د عقیدې ښکارندوی نه وی، نو لږ ترلږه د   څخه پښتو

  . ډېری زیاتی عالقې نښه خو یې ده
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

