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 ۲۰۱۶/۱۲/۲۰                                                                   والیسلطان جان کل رینجنا

 

 یفاران محترم او محترم غالم حضرت خان ،ادی فیلط کتراډد محترم 

 !یاځویسره 

 چی رحمان ته څوک په سپکه سترګه ګوری

 یا ظـالـم دی ،یـا بی عـقـل، یا مــزدور

پښتنی خاوری په یوه ګوټ د پیښور په سیمه کی ژوند کړیدی، د مال څه کم دری سوه کاله کیږی چی رحمان بابا د 
 دولت له مخی د ملنګۍ ژوند خو د معنویت له مخی شاهانه ژوند. هغه په دی هکله داسی وایی:

 
 «قناعت می ترخرقی الندی اطلس دی ــ پټ د درست جهان پاچا ظاهر ګدا یم »  

 
په افغانستان، نه په تاجکستان، نه په پاکستان یا هندوستان او نه  نه په دی نژدی دری سوه کلونو کی ) نه په ایران،

په بل کوم هیواد کی ( داسی یو ادیب، شاعر، منتقد یا لیکوال نه دی پیدا شوی چی هغه په دومره سپین سترګۍ په 
وه داسی دی ستر شخصیت  یعنی د رحمان بابا په ادبی شخصیت باندی، لکه د ښاغلی صبورهللا سیاسنګ په څیریی ی

نا ځوانمردانه، پوچه، ناسمه، غلطه او د اخالقی نورمونو نه بهر لیکنه او یاد ونه کړی وی. زه دوهر پوهیږم چی 
صبورهللا سیاسنګ خپله هم یو لیکوال او شاعر دی او د افغانستان په موجوده ادبی بهیرکی روان کس دی، زه له دی 

  ښاغلی نه یوڅو ساده پوښتنی لرم او هغه داچی:
ــ ښاغلی سیاسنګ ایا تاسو د خپل ادبی فعالیت په اوږدو کی د کوم بل پخوانی شاعر یا لیکوال نه متاثر شوی یاست 

 کنه؟
ــ ایا تاسو د پیدایښت سره سم همداسی لیکوال او شاعر واست او که د وخت په تیریدو او د پراخه مطالعاتو او معلو 

سیدلی یاست چی حتی د پښتو ژبی د امام شاعر عبدالرحمن بابا په لوړ ماتو وروسته دی نننی دومره لوړ مقام ته ر
 ادبی شخصیت باندی هم ځانته د تعرض حق ورکوئ؟

ــ ښاغلی سیاسنګ! ایا تاسو څومره په پښتو ژبه پوهیږی؟ ایا تاسو په پښتو ژبه کوم لیکلی چاپ یا نا چاپ اثر لری؟ 
سیر کی د کوم پښتانه لیکوال یا شاعر سره کوم وخت د تصادف له ایا تاسو د رحمان بابا د شاعری په تعبیر او تف

مخی خبری کړیدی؟ ایا تاسو پوهیږی چی د رحمان بابا د شعر مضمون څه شی دی او د هغه شاعری په کوم ادبی 
 مکتب کی پوری تړلی ده؟

کړیدی؟ ایا دا لقب هم د ــ ښاغلی سیاسنګ وروستی پوښتنه داده چی چا او ولی عبدالرحمن مومند ته د بابا لقب ور
 اوسنی وخت ) د افغانستان په دننه کی( د قهرمان جوړولو پروسی سره ورته بولئ؟

زه په دی برخه کی چی نه یواځی رحمان بابا بلکی د دنیا هر شاعر او لیکوال د نورو پخوانیو شاعرانو له لیکنو نه 
ونو کی چی په بیلو بیلو زمانو کی په بیلو بیلو اغیزمن شویدی، په دی باور یم چی د هللا )ج( په مقدسو کالم

پیغمبرانو او رسوالنو باندی نازل شویدی هم دا اغیزی وجود لری او یو پیغمبر د بل پیغمبر له اخالقو او خصایلو نه 
متاثر شویدی. او د رحمان بابا د متاثر کیدو په هکله چی څومره د سعدی شیرازی او یا د حافظ شیرازی نه متاثر 

یدی ، او څومره  حافظ او سعدی د نورو نه متاثر شویدی د جناب فاضل ورور داکتر لطیف یاد او د خوږې ژبی شو
کافی بولم. د دی تر  لیکنی صاحبرانی اففاضل ورور  د او لرونکی دوست محترم غالم حضرت صاحب لیکنی

چی څنګ یوه بله خبره د یادونی وړ بولم او هغه داچی: د افغانستان روانو حاالتو ته په کتنی سره سړی نه پوهیږی 
د زرګونوټولنیزو ستونزو او کړاونوسره سره بیا هم د ښاغلی صبورهللا سیاسنګ په څیر یو یاد او په مسایلو 
خبرشخص څنګه په دی هکله فکر کولو ، مطالعی او څیړنی ته مخه کوی چی رحمان بابا یو ادبی غل دی او د 

خو داسی ګمان راته پیداشویدی )هیله من یم حافظ شیرازی شعرونه یی خپل کړیدی؟ زه دی پوښتنی ته ځواب نه لرم 
چی سم نه وی( چی ښاغلی ډاکتر سیاسنګ هم لکه د نجیب مایل هیروی ، لطیف پدرام او نورو په څیر د ایران د 
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فرهنګی یرغل په ډله کی ور شامل شوی وی. که دا کار شوی وی نو دا بیا د افغانی فرهنګ د دری ژبو وطنپالو د 
چی د ایران  د دی فرهنګی یرغل د مخنیوی د پاره تیاری ونیسی او د خپل افغانی هویت په  ادبی څیرو وظیفه ده

 هر اړ خیزه ساتنه او پالنه کی عملی ګامونه پورته کړی.
د افغانی ټولنی ټول فرهنګیان په دی ډیر ښه پوهیږی چی ایران د تیرو سلګونو کلونو په اوږدو کی دا زیار ویستل 

ی افغانی فرهنګ د خپل فرهنګ یوه وړه برخه و بولی او ټول هغه ادبی افغانی شخصیتونه او اوس یی هم کاږی چ
چی په دری ژبه یی لیکنی کړی، اثار یی خلق کړی او یا یی کوی هغه ایرانی و بولی. خو کوم څه چی په افغانستان 

خور ژبی پښتو د  کی  د دوی د فرهنګی یرغل مخنیوی کوی هغه د دری ژبی په فرهنګی هستیو کی د دری د
تصویر شتون دی. ایرانیان کوښښ کوی چی دپښتو ژبی د تاثیر نه دری ژبه خالی کړی او پر ځایی له ځانه جوړ 
شوی کلمات دری ژبی ته هم ورداخل کاندی او په دی توګه هغه د خپل اصلیت نه محرومه او خپل مال یی وګڼی. 

شحال خان خټک، رحمان بابا، حمید بابا، ان تر حمزه بابا، کله چی ایرانیان ونه شی کولی چی د پیر روښان، خو
غنی خان او نورو پوری په ځان پوری وتړی ځکه چی دوی پښتانه دی او ژبه یی دری نه پښتو ده نو بیا داسی هلی 
ځلی کوی چی په پښتو ژبه کی لیکلی اثار د فارسی ژبی ته را وتلی وبولی او په حقیقت کی پښتانه داسی څوک 

کاندی چی د هر ډول فرهنګ نه بی برخی قوم دی. کاشکی دا کار خپله ایرانیانو کولی ، بدبختی داده چی  معرفی
 دوی د دا ډول ضد افغانی کړو وړو د پاره افغانان په بیه اخلی او دا ډول اعمال پری سرته رسوی.

له ډلی نه، نه وی نو باید که چیری ښاغلی ډاکتر صبورهللا سیاسنګ د داسی ګمارل شوو او اخستل شوو کسانو  
معذرت و غواړی او خپله خبره د رحمان بابا په هکله بیرته واخلی او که خرڅ شوی وی نو بیا باید افغان فرهنګیان 
د هغه نوم د نجیب مایل هروی ، لطیف پدرام او نورو سره په هغه  تور لست کی چی د پردیو د پاره د خپل فرهنګ 

په دی توګه د ایران فرهنګی داړه مارانو ته دا څرګنده کړی چی رحمان بابا او  جرړی کاږی ور زیات کاندی او
سنایی، موالنا او خوشحال خان، رابعه او نازو انا او په زرګونو نورو فرهنګیان د دی خاوری خویندی او ورونه 

 بچیان دی او د  څواجیرو په اوتو بوتو یی هیڅوک نه شی سره بیلولی. پای    
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