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 مننه
 

له ټولو لومړی د سرتواک او خپلواک الله تبارک و تعاىٰل ډېر ډېـر شـکرازار يـ  

د ليکلو توان، صـالحيت، حوصـله او ه ـت راکـړ او پـه قـدم  تيسسچې ما ته يې د دې 

ل کـړی دی. ييياـاچ چـې پـه لو ونـو کـې زل د خپـل سـرت قدم يې پر ما خپل کرم او فضـ

کارســاز اللــه ســبتانه وتعــاىٰل شــکريه نــه شــ  ادا کــوالی. بيــا زل د خپــل مــور او پــالر د 

دعااانو، مرستې او ډاډارينې مات بار ي . د خپل اران استاذ او نګران متـرتم پروفرس ـ 

. د سرت اديب قهرمـان اسالم اوهر صاحب د مياې او مرستې ه  م اون ي  مت د ډاکټر

مترتم ه ېش خليل صاحب ه  يو جهان مااـه کـوم چـې د څـه شـعرونو پـه حوالـه يـې 

رارسل مرسته کړې دل. خصويص مااه د ارواښاد پروفرس  داور خان داود صاحب، جـوهر 

خليل صاحب او ډاکټر فيري مت د فيـري ورور دد باچـا خـان پوهاتـون لک ـررک چـې کـه 

. بيـا د جـوهر یتک يـل شـو  به نه و تيسسنه وای راکړي، نو دا ځياې ناياب کتابونه یې 

خليل صاحب او "امېل" مجلې د ټولو ملګرو ه  خصويص مااه کوم چې زل يـې هوـول  

 چې کله به پورل کېږي.  ي  په حواله پوښتل تيسسی  او هر وخت یې د دې 

د خپلــو ډېــرو خــوتو دوســتانو او ځياــو شااردانودخصوصــاچ د خپــل خــا  شــاارد ودود  

نعامينک ه  شکريه ادا کوم چې دعااانې یې راتـه کـړي او د دې څېړنـې پـه حوالـه یـې 

پـه  تيسـسوخت پر وخـت خپلـې نېکـې هيلـې او خواهڅـات څرااـد کـړي دي. د دې 

ابـاد د قايـد اع ـ  پوهاتـون تک يل او تڅـکيل کـې د څـو شتصـيتونو، لکـه د د اسـالم 

ډايرېکټــرک  پروفرس ــ ډاکټرحايــف خليــل دلــه خــاکې ســازولو څتــه تــر بڅــپړېدو  nipsد

پورېک، د د تاګي کالج دک پيوټر سایاس لک ـررک،  متـرتم مت ـد عـدنان، د دتاګـي د 

ډاري کالج پرنسپلک پروفرس  مت د ادريس، د مترتم استاذ موالنا اح د ارشاد شاکر او 

ورور حافظ عامر عزيزداولډ مډلسټک د عل ي مرستې ډېر ډېـر م اـون يـ .  د خپل کرش

د دپېښور د اسالميه کالج د تهيالوجي څانګېک د پروفرس  ډاکټر سلي  الرحامن صاحب 

د دې څېړنــې د خــاکې پــه جوړولــو او پــه ټليوــون د ځايــو عل ــي پوښــتاو د ځوابونــو او 

ډاکټـر سـهېل انڅـار مرسـته او د شـېر مرستې ه  شکريه ادا کوم. د خپلو اديب مرشـانو 

اح د خليل صاحب نېکې هيلې هېرول ه  را ته انصاف نه ښکاري، لـه دواړو يـو جهـان 

مااه. د ادم خان الال او د اليربېـري  شـاهد صـاحبانو پـه رنـه ټاـډل مرسـته هـ  نـه شـ  

هېرول . د عابد خان رېګي ه  مااه چې د ميالې د ځياو برخو ک پوزنـ  يـې پـه مياـه 



ړی دی. د خپلې کورودانې د مرستې او ډاډارينې ه  م اون ي . د خپلو ورونو کاشف ک

عزيز، واصف عزيز او حافظ عاطف عزيز ه  ډېرل مااـه کـوم چـې د تتييـ  پـه دې ټولـه 

مرحله کې يې زل د کور له ذمه وارو څته بې غ ه ساتل  ي ؛ زما د برخـې کارونـه يـې تـر 

 په حواله له ما څته معلومات اخيستي دي. يسسترسل کړي او وخت پر وخت يې د دې 

له ښاغيل ډاکټر رفيع الله نيازی ه  ډيرل مااه کوم چې زما تيسس يې وکوت او چاپ ته 

يې برابر کړ او د افغانستان د اسالمي امارت د علومو اکاډم  له مرشتابه او د اطالعاتو او 

 س يې چاپ کړ.عامه اړيکو له رياست څته ه  ډيرل مااه کوم چې زما تيس
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 مقدمه

په نړيوال کچ عاملي ادب ډېر  داسې سرت  هستۍ لري چې د خپل کـالم د 

ی. د نويت، ارزښت او عظمت له رويه ورته د عام قبوليت او بقای دوام رشف تر السه دمع

د افـاقي او عـاملګري  نـوماو تلپـاتې  ی، خـو،، منلـونـدشمېر په دغو څو هستيو کې يو در 

. د رحامن بابا په انفرادياتو کې يوه مهمه یبابا( هم دشاعر عبدالرحامن مومند )رحامن 

ې هغه د ټولنې )سامج( لپاره د کوم وګړي د تشکيل، تکميل او خربه دا هم شامله ده چ

نـو هغـه لـومړی پخپلـه د همدغـه تصـور عمـ   ،کوم تصوير او تصور وړاند  کـړی تعبري

تعبري او تفسري دی. په خپله شاعرۍ کې د وړاند  شوي اخالقـي کـردار لـومړۍ عمـ  

سينه په سينه روايت د هغه د  پور مظاهره د رحامن بابا ذايت ژوند او کردار دی. تر ننه 

ثابتېـدلو کـې هـېخ اخـتالف نـه لـري. په يو سپېڅ ، کوټ ، پياوړي او باکرداره انسان 

 هغه له وينا رسه رسه د کردار هم يو ُسوچه غازي و. 

ه تر اوسه د رحامن بابا شاعري د توجـه مرکـز پـاتې شـو  ده. څخله خپل دور 

هر چا د نظر زاويه جدا ده خو مهمه خـربه دا  دي. دهر چا، هغه ته په خپل شکل کت  

پـه  چـا د هـر اړهد  ده چې رحامن بابا د خپلې شاعرۍ تفسري پخپله هم کړی دی. په 

د وړ ګڼـل د څېړنـې او انصـاف مهمـه مقابله کـې د هغـه تفسـري او تعبـري زيـات د اعـتام

 ده:  غوښتنه

ــې زه و تــا تــه وايــم کــه يــې خــدای کــا  دا چ

 کـــې بـــه څرګنـــد ويپـــه آيـــات و پـــه حـــديث 
 

ِِ جـذبات او دعـو  ،يه دهکه هر څو ډېره لو هدا دعو  نـه ده ککـه  هخو محض فـر
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آن او حديث څخـه پـه خپلـه د رحامن بابا د شاعرۍ متني مطالعه ثابتوي چې هغه له قر 

حامن کې ښه ډېره استفاده کړ ، خو دا استفاده دومره خو،ه او فني ده چې د ر شاعرۍ

د هغه شعر تـه یـې د قبوليـت، افاقيـت او  او ته رسولی لوړو پوړيوبابا شاعرانه فن یې هم 

عاملګرييت سند وربخښلی دی. څنګه چې قرآن او حديث تر قيامته نافذ العمل او بـاقي 

بقـا  د عرۍ ته همدي، دغه شان له همد  الفاين چينو څخه استفاد  د رحامن بابا شا

 اعزاز وربخښلی دی. 

علوم ښه کره زده کړي وو. په هغه زمانه کې چـې رحامن بابا د خپل دور مروجه 

په پښتنه سـيمه کـې کـوم تعليمـي نصـاب ښـودل کېـده، نـو اغلـب ګومـان دا دی چـې 

رحامن بابا له هغې څخه فارغ التحصيل و. دا خـو د منلـو خـربه ده چـې د هغـه دور پـه 

نصــاب کــې بــه قــرآن، حــديث، ســريِت مطهــره،  فقــه او متعلقــات الزمــي مضــمونونه وو. 

کړ  ده چې کلـه د ژونـد هنګـامو لـ   و حديث زده کړه رحامن بابا ککهاخصوصاً د قرآن 

 يـې يـو   لور تـه، نو داس شویرانیولی او له د  دوو رسچينو څخه ورته د لرېوايل احس

 دا شان څرګند کړی دی:  کل بيا د ناستې او لوستې حرست

ـــو خـــو  شـــوی  ـــه کت ـــرآن او د حـــديث پ  د ق

ـــرآ  ـــه الس حـــديث ق ـــا پ ـــهبي ـــدی دريغ  ن ولي
 

ه کـه د يا له اولـ ،د قرآن او حديث له کومي راوت د دنيا جمله تعمريي علمونه 

نو قرآن او حديث پر  تعمريي او ګټوره اضافه کړ  ده. همدا وجـه  ،دغو علومو روايت وو

تعلـق لرونکيـو  رم په دغو علومو او لـه ژونـد رسه پـده چې د رحامن بابا په شاعرۍ کې ه

، چ، بې محلـه او بـې اساسـه وعـ  نـهشعرونه موندل کې ي. د بابا شاعري و شعبو باند  

بلکې دا د تحريک او عمل شاعري ده. د ژوند د فلسفې مناینده او ښکارندويه کالم دی. 

ِِ ميـل دی.  د ژوند په ناکاميو او مايوسو کې د اميد مشال او د کامياب ژوند د سفر سـن

 و او روحاين غوښتنو ترجامين ده. د ولس د هر زړه او هر  طبقې د نفسيات

و دغه شان د رحامن بابا په لکه صويف، ملنِ، دروېش، قلندر ا ،کينو خطاباتو

او  موندنـهکې د قلندر او دروېش د تصور لټـون د هغـه د خيـاالتو او فلسـفې پـه شاعرۍ

ته د د  افاقي او عـاملګري  مالوبولی دی. دا خو په اصل کې  انکشاف کې د خڼد کردار
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ښکاري. دغو څـو لفظونـو د هغـه د  لو شعوري او ناشعوري هڅې او هاندعر د محدودو شا

دغـو له شاعرۍ د اصل روح په پېژندګلوۍ کې يو داسې جمود پیدا کړی، چې که څوک 

خطاباتو او القابو رسه د تاريخي روايت په رڼـا کـې ښـه پـه داللـت اصـويل اخـتالف هـم 

رسه مخـام  ..  ې حريانتيابقه له افسوسناکو يوه خاصه طولري، نو د ولس او ليکونکي

پر هېچا قدغن نشته. د رحامن بابـا د کـالم  دی، نظر خيال اوپه هر حال د هر چا خپل 

کـول،  حېقي توګه د هغه د تعليامتو تشـمروجه زمانې رسه په حقيله نوي جهتونه لټول، 

کـې هغـه د خپـل هغه مخې ته راوړل او د ماده پرستۍ او اخالقي انحطاِ پـه د  دوره 

م ده او ه ه يوه مهمه او غیر اختاليف الرڅخل برخه جوړول د کاميابۍ له الرو فکر او عم

 هم.  غوښتنهامي شاعرۍ دو  د رحامن بابا د

شا بنيادي محرک هم دا و، چې يو خـو د د  څېړنـې  د ليکلو تر تيسسد د  

د بابا د شاعرۍ پـه  ( په توګه زما مخې ته و او بلHypothesisاسايس شعر د مفروضې )

څه شعرونه به ما تـه ښـه سـم د اسـالمي  اړه له شويو ډېرو تعبرياتو رسه زما اتفاق نه راته.

ينـده برېښـېدل، نظرياتو، مجازي عشق، ترقي پسندۍ، جاملياتو، رومانويت او د نورو منا

ا د تصـوف د اسـايس نظريـو شـعوري لټـون شـوی و. هغـه بـه خو په هغې کې بـه خامخـ

ليکونکيو رحامن بابـا د ادب د اسـامن ملـر  زمو،ه دغو صفونو کې ودرولی شول. ارومرو پ

قايـل وو. د د  ملـر د نـورو  تـه يـوه خصوصـيت خو پـه د  اړه کينـې  ف د ملـر ګڼه،

خاصيتونو، صالحيتونو، فايدو او ګڼ اړخيز کردار منلو تـه تيـار نـه وو. د رحـامن بابـا اول 

، چې د هغه د شاعرۍ د متني مطالعې پر بنيـاد د  الذکر شعر ما ته دا ادراک هم راکړ

چې يو خوا د هغه د شعر د رسچينې موندل پـه دليـل رسه  ،ی .ايوه داسې تجزيه وکړ 

. د . لمۍ او حديث فهمۍ درک هـم معلـوم کـړ ثابت . او بل خوا د هغه د قرآن فه

اتو تـر څـه ، چې د رحامن بابا د شاعرۍ پر موضـوعو ډېر په د  حواله هم والیمد  مه

هغسې نـه ده څېـړل شـو ،  موضوع ال همحده کار شوی، خو دا دومره مهمه او کليدي 

د ګوتو په شمېر په در  درکنو شعرونو تبرصـه تـر السـه  اړه په د  .څه ډول چې پکار وه

عري لــه کېـدای شــوه، البتــه کينـو ليکونکيــو دا ا هــار کـړی و، چــې د رحــامن بابـا شــا

تر ډېره زياته حـده دا شاعري خيال دا دی چې  زماده.  دهيمستف اسالمي تعليامتو څخه
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يـو  لـويې او خـور  پـه د  لـړ کـې د .دغو اميان افروزو تعليامتو څخه عبارت دهله هم

ه غـاړه پـ زمـاهميت د  څېړنې تـه ااو  اړتیا (. همد ه)او اوس هم د هو  اړتیاور  څېړنې 

  کړی دی.محرک کردار تر رسه  جوړوونکي اېښودلو کې د يو رجحان

ر څخـه ډېـ وې د رحامن بابا د وفات له در  سو ، چهو  همهم ههم ډېر  پوښتنه دا

 پښتو ادب کې د باقاعده څېړنې د عمل هم يوه پېـړۍ پـوره کېـدونکې او په کلونه وشول

هميـت او اوه؟ پـه اصـل کـې دا موضـوع د خپـل  له پامه لوېدلېده، نو بيا دا برخه ولې 

ککه چې قرآين علوم کان ته بې پايانه سمندر  ،شکله هم دهه زياته مڅخ له ارزښت اړتيا

ــه ادی. مبــارک احاديــث پــر خپــل کــای د قــرآن لــومړنی تفســري او د علــم  و حکمــت ن

ختمېدونکې خزانه ده. بيا د رحامن بابا شاعري هم د دغو دواړو په وجه يوه اديب عجوبه 

د اسالم په دايره کې داخـل  ده؛ نو که له د  رويه ورته ګورو په  اهره خو قرآن او حديث

او لومړين مأخذات دي، خو په حقيقت کې قرآين علوم کان ته، مبارک احاديث کان تـه 

او بيا ادب کان ته څيزونه دي. دا پر يو وخـت پـه دريـو جهتونـو بانـد  مبنـي څېړنـه ده 

ر ټکي او زيا د پوهې راقمهه او ډېر زيار پکار وو )د ککه نو د د  لپاره ډېر وخت، ډېره پو 

قايـل  تـه پوهې، علم او زيار د ټولو اديب مشانو راقمو نه ګڼل .، ککه چې  د  منفي

څـه  لـه هـرد  څېړنـې زده کوونکی دی(.  او معرتف دی او پخپله  ف د ادب يو ادنى 

الله تعاٰلى کرم و چې پـر مـا  ې او لوړ همت تقاضا کوله او دا دجذب ړ زړه، تاند ود م ډېر

لب علم يې دا مهرباين وکـړه او د  کـار تـه يـې پـه ذهنـي، قلبـي او غوند  کمزوري طا

او  محـرک لـه رحـامن بابـا رسه زمـا مينـهروحاين توګه تيار کـړم. د د  څېړنـې يـو مهـم 

او نتيجـو کـې مـا د  ر مهـالڅېړنـې پـ د  چـې د د يـادونې وړ ده، خـو ید هـم عقيدت

 عقيدت پر کای له حقيقت څخه کار اخیستی دی. 

کينې ليکونکي دومـره مرعـوب کـړي، چـې  زمو،نګرېزي اديب رعب نن سبا د ا

نـو هغـه ورتـه  ،را.  The Paradise Lostد مشـهور کتـاب   John Miltonکله خـربه د 

حديث پـه رڼـا  د قرآن او ئزهد رحامن بابا د شاعرۍ جا ما اديب شاهکار ښکاري، خو چې

منا څېړنـو تـه  چې د  مذهبنو د هغوی خيال دا وو،  ،کړه هڅرګند هيلهکې د اخيستو 

انګرېـزي اثـر چــې  پـورتنیده چـې دا  ؟ د افسـوس خــربه هـمهد اړتیـاپـه ادب کـې څـه 
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هغـه د  ، ایان پار  تصور يې پر شا والړ دیشاهکار ګڼل کې ي او د ادب د يو  الفاين ف

قصه مبني نه دی؟ ايا دا قصـه  رشيطان پ د ادم عليه السالم، يب يب حوا عليها السالم او

ټولو اسامين مذهبي کتابونو کې نشـته؟ د د  قصـې لـومړی درک ټولـو انسـانانو تـه  په

مذهبي کتابونو نه دی ورکړی؟ ولې جان ملټن دا قصه له انجيل څخه نه ده اخذ کـړ ؟ 

 پـه ټيـ  او د هغـه دينـي خيـاالتو تـه د  شاعرۍ  رحامن بابا اميان افروز  نو بيا ولې د

هېخ جواز نه لـري. د دينـي شـاعرۍ  ه او دوه رنګي.؟ دا خو دوه رنګي د کتالینظر و 

د  د رحامن بابا د ژبې، ادبيت او جمله شاعرانه فـن مثـال  رسه رسهدومره ډېر مقدار  له

بـا د په پښتو ادب کې څوک وړاند  کړي، خو خربه هامغه کای ته را. چې رحامن با

کـ  پـه د  څخـه خـو ا او بيا د هغه د شاعرانه فن له څېړلـو محدودولو له کبله پ  پاتې

چې "د رحامن بابا شاعري، اسانه، روانه، ساده او عام فهمه ده".  ،وينا کان ژغورنه شو 

بې شکه چې د هغه شاعري د سادګۍ، اسانۍ، روانۍ او بـې تکلفـۍ غـوره مثـال دی او 

همدا د هغه د کامل فن دی چې هغه د مذهب په شان دقيـق مضـامني څـومره پـه بـې 

عرونه کړي، دا د هغـه لـه ديـن ۍ، شاعرانه فنکارۍ او اديب ديانت شساختګۍ، بې تکلف

شاعرانه  ،پوههنېکخواهي، علميت، قابليت، روحاين نسبت، د انسان د اصل اصالح  رسه

په ګوته کوي. دا د هغه اديب کرامت دی چې ارشف خان هجري  عظمت او قادرالکالمي

شوی دی. پـه  رکولو څخه عاجزغوند  زيرک شاعر یې د ستاينې په وخت له کوم لقب و 

انسـاين ژونـد  هم دا دی چې د دواړو موضوع انسـان او ټکی مشرتکمذهب او ادب کې 

 .ومې د  څېړنې ته هڅولی او پارولی ي زهنو دا هم يو مهم محرک و چې  ،دی

 و حديث عامل نهاد قرآن  زه، چې هدا و  سرته ستونزهټولو  ترد د  څېړنې په اړه 

د قرآن له حف ، قرآين علـم او د احـاديثو لـه علـم څخـه  چې ر انسان تهزما په څې یم، نو

د ناممکناتو تر حده ګرانه وه، خو بيا هم الله تعاٰلى ممکنه کـړه.  داسې څېړنه خايل وي،

و حديث کې د تخريج مرحله ډېره زياته سخته وه، ککه چې په يو يو آيـت پسـې اپه قرآن 

ډېـر ګـران کـار و، خـو د حـديثو  ه سړي تـهي، يو ونو دچې په لک احاديث رکامب لټون او

اسـان کـړ، خـو بيـا هـم د  انتيـا تـر بريـدهحیر د له" په شان پروګرام تخريج د "مکتبه شام

وه. د ښـوونيي او کـالج  الرښوونه اړينـهعامل  ديثو داحا صل عريب منت لپاره دحديث د ا
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ار عـ  پـه درس کـې د محـرتم ا هـ ذکاله د يو ډېر قابل او عامل اسـتاپه زمانه کې شپ  

دوه کاله په روژه کې لـه پر د  رسبېره ېړنه کې محسوس کړ. کېناستو برکت ما په د  څ

ــاکر ــاد ش ــد ارش ــا احم ــاحب موالن ــې نا ص ــه دوره ک ــري پ ــتو رسه د تفس ــه پښ ــته او ل س

د د   زمـا اېم ای( کولـوالمياتو کـې د ماسـټرۍ)ه مخکـې پـه اسـڅخاېم ای( ماسټرۍ)

 يل کې لوی الس لرلی دی. څېړنې په تکميل او تشک

   اړخ په حواله د ګوتو پـه شـمېرپه پښتو ادب کې د رحامن بابا د شاعرۍ د د

شمېر څو آيتونه او احاديث راوړل شوي وو. آيتونه خـو تـر ډېـره حـده لـه  پهڅو مقالو کې 

ه د تخـريج او تحقيـق څخـخو کينو ليکونکيو له قرآِن حکـيم  ،خپلو حوالو رسه درست وو

ه د ناواقفيت په وجه د آيتونو په حوالـو کـې غلطـۍ کـړ  و . د احـاديثو څخ له طريقې

نـو يـا لـه ثـانوي مأخـذ څخـه و  او يـا  ،حوالې خو لومړی چا لګولې نه و  او که و  هم

چـې پـه احـاديثو کـې اصـل عـريب مـنت  ههـم و  ستونزهغلطې و . دلته زما مخې ته دا 

اصـ   أخـذ څخـه و. او کـه چېرتـه  مراوړل .، دا استفاده تر ممکن حده لـه اصـ

للـه چـې پـه د  د  ثانوي تـه رجـوع و.، خـو الحمد  نو بيا ،پيداکې ي بېخې نه مأخذ

 کـه ،يم. د قرآن د آيتونو له يو  پښتو ژباړ  څخه استفاده شـو  ده بریالی اقدام کې زه

 برېکټـو لتـه مـا پـهنو ه ،مناسب او رضوري وه له مخې سباق د سياق و کوم کای کېپه 

ما دا کوښښ هم کـړی، چـې د  هوضاحتونه هم کړي دي. تر ممکن حد نورکې د ژباړ  

ی يـا او حـديث مضـامني مونـدل کېـدارحامن بابا پـه څـومره شـعرونو کـې چـې د قـرآن 

 مــا د اړه . پــه د ی .، چــې هغــه وليکــل . او لنــپه تبرصــه پــر  و.امحسوســېد

کـړ ، ککـه نـو دا هـم يـوه مهمـه  څېړنې د اصولو مطابق پـه منونـو بانـد  اکتفـا نـه ده

نه لرم چې ګنـې هـر  هزه بيا هم دعو  اړه ، خو په د سختي وه چې زه تر  راتېر شوی يم

، يلره، په د  څېړنـه کـې خونـدي شـو و حديث څرکونه او اثر يې اې د قرآن هغه شعر چ

ککه چې دا يو لوی سمندر دی. دا موضوع خو بيا داسـې ده چـې تشـبيه يـې بنـده لـه 

مناسـبه نـه وي.  هڅه قسمه دعـو  به ی، نو په د  حوالهنو رسه هم نه . ورکوال سمندرو 

رص شوی، ککـه د د  څېړنـې مقصـد له آيتونو او احاديثو رسه رضوري وضاحت ډېر مخت

.، د متعلقـه آيتونـو  له ثابته کړ څخو حديث ان بابا استفاده له قرآن و، چې د رحامدا 
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کـې شـوی دی. اوس د دغـو آيتونـو او  تيسـسپه تخريج و.، هغسې التزام  او احاديثو

ل مسئلې رامخې تـه کـو  ذکر شو خونه څرګندول او په هغې کې حديثونو مزيد علمي ُر 

. ډېر شعرونه داسې هم وو چـې مضـمون يـې پـه غوښتنه کويد يو  بلې سرت  څېړنې 

کـې  آيت او حديث دواړو کې تر السه کېدای شو، په هغې کې څه په دواړو متعلقه بـابونو

)د رحـامن بابـا پـر شـاعرۍ د قـرآِن حکـيم په دویـم بـاب  او څه شعرونه  ف ذکر شوي

 ( کې راوړل شوي دي.اثرات

و حديث د کار دایـره ډېـره پراخـه او د ژونـد پـر هـر اړخ اڅنګه چې د قرآن لکه 

لـه  نـو ،اعري چـې لـه د  څخـه اغېزمنـه شـو حاوي ده، همدغه شان د رحامن بابا شـ

پکې مختلف رنګونه هم کای شوي دي. که  ف د اخالقياتو ذکر هـم افاقيت رسه رسه 

نو دا خو هر چا ته معلومه ده چې د رحامن بابا د شـاعرۍ تـر ټولـو زياتـه برخـه د  ،و.

اخالقياتو په تعليامتو مبني ده. اسالمي تعليامتـو د يـو پـوره اخالقـي نظـام پـه قيـام زور 

ثيت د محسِن انسـانيت رسـوِل اکـرم صـ  راوړی دی. په د  اړه يې د رول ماډل په حی

و اخالقـي تعليامتـ کـې د الله عليه وسلم ذات مبارک وړاند  کـړی دی. پـه د  تحقيـق

څه حده شوی، خو بيـا هـم دا دومـره لويـه موضـوع  حديث څخه تر واله قرآن  خريج همت

ه ده چې کان ته ډېر لوی وخت او شواخون غواړي. د رحامن بابا ډېر فني شعرونه کـه پـ

نـو د هغـې رر ريښـه بـه  ،بـار بـار غـور و. ووامعنـل . او د هغـې پـر ژورو غور وکري 

)شـاعِر شاعرد انسـانیت و حـديث لـه يـو نـه يـو مضـمون رسه تړلـې وي. اا د قـرآن خامخ

د هغه په خولـه  چې وروسته او هضم کړي وو، بيا له هغه اسالمي علوم څښ  انسانیت(

 زياتره برخه هم د الىهي او نبوي کالم په تاثر کې وه.  کوم کالم جاري شو، نو د هغه کالم

انسان دوستي د هغه د شاعرۍ يوه الفاين موضوع ده. هغه دا جذبه دومـره پـه 

ویـل شـوی کای ورته د انسانيت شاعر  صداقت او مؤثر انداز را وړاند  کړ ، چې ډېر پر

د ښه سـلوک تعلـيم  کې انسان دوستي او له مخلوق رسه ادی. د اسالم په بنيادي اجنپ

د  تيسـس نـو دا موضـوع هـم د د  ،اسايس حیثيت لري. له د  زاويـې چـې کـري شـو

 بنيادي موضوع يوه ضمني برخه ده.

ان " انساړخونه په د  نقطه راغونپې ي چې:د رحامن بابا د شاعرۍ خواره واره 
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دنيـا . هغه د  د الله داسې بنده جوړ . چې په ې يد  د انسانيت اصل مقام ته ورس

يـه دا دنيـا جنـت کـړي. د او اخرت دواړو کې کامياب .. هغه د  په خپل عمـل او رو

د هغـو تعليامتـو او مزاج کې پراته ټول روحاين او نفسـيايت مرضـونه د   ووړ  وهغه په کړ 

.، کوم تعليامت چې له پورته نـه د اسـالم پـه شـکل کـې راغـ  دي.  په رڼا کې ختم

ټول اخالقي محاسـن د  د انسـان سـريت داسـې ښـکلی رواداري، انصاف، سړيتوب او 

ه بهـر . او پـه څخـي. انسـان د  د شـیطان لـه فرېبونـو کړي چـې هغـه مثـال وګرکـ

ی . ااسالمي خوشبويو د  خپل کان معطر کړي. هر انسان تـه د  داسـې نظـر وکـړ 

قي او انسـاين حـق دی، دا د  څنګه چې خپل کان ته کې ي. ترقي د هر چا جایز اخال 

. مـرر يـو داسـې ې يې او انساين عظمت رفعتونـو تـه ورسـمين.. انسان د  د  لومن

حقيقت دی چې خالصی تر  نشته ککـه نـو دا حقيقـت چـې انسـان څـومره پـه وخـت 

د مرر امانت دی او له مرر نه پس يـو لـوی انتظـام دی  زياته ښه ده. ژوند ومني هومره

ان اصل مقصد دی. د دنيا زندګي چې د هغې لپاره د ژوند اهتامم شوی دی. دغه د انس

 امتحان دی، په د  غلطېدل اصل کې بربادېدل دي". 

دا او له د  رسه تړلې ټولې نور  خـرب  د رحـامن بابـا د شـاعرۍ پـه مختلفـو 

موضوعاتو کې خور  ور  ليـدل کېـ ي. د هغـه شـاعري دغـه اعـ ى پیغـام او سـپېڅلی 

ې د جذبې صداقت د هغـه شـاعرۍ انسانيت رسه د مين له برخه کې . په د مقصد لري

ته اِب حيات بخښلی دی. دغه ټولې ذکر شو  خرب  يوه هم له قرآن، حديث يا په نـورو 

ی . چې اکېد نه ده؛ ککه نو دا وينا په ډاډ دباند  ټکو کې له اسالمي تعليامتو څخه

د هغه د شاعرۍ اک  موضوعات هـم د د  کليـدي موضـوع لـه اسـاس رسه څـه نـا څـه 

 ور لري. تړون رض 

تحريک او عمـل ديـن دی، همدغـه م چې څنګه د حرکت، برکت، حرارت، اسال 

اثر تر  د رحامن بابا شاعرۍ هم اخیستی دی. د هغه په شـاعرۍ کـې هـم د تحريـک، 

 کلـههر اصل انسان تصور راوړاند  کوي.  جستجو او د عمل تعليم دی. د هغه شاعري د

انسان پر خپل کان د عمـل پـه شـکل کـې چې د هغه د تعليامتو په رڼا کې دغه تصور، 

 نو يوه مثايل انساين ټولنه به تر  جوړه ..  ،پلی کړي
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د ختيځ په شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د خپل ايپیل تصورات وړاند  کـړي دي. 

دا تاثر په لوېديځ کې هم شـته. پـه رشق کـې د خوشـحال بابـا د "ننګيـايل" او د عالمـه 

 هميـت لـري. پـه د  کـې هـېخ شـکاات غري معمويل "مرِد مومن" تصور  د محمد اقبال

نشته چې دغه تصورات ډېر ارزښتناک دي. د هغوی په مقابله کـې رحـامن بابـا د خپـل 

کارولې، خو بيـا هـم ل کوم خاص نوم نه دی ښودلی. کله کله يې د "مرد" اصطالح اايپی

ي نـو کومو خوبيو حامل او قابـل شخصـيت هغـه جـوړول غـواړ  کې چې د په تېر اقتباس

"د  شـاعر انسـانیت هغه د اسالمي تعليامتو له پېروۍ پرته ممکن نه دی. زما په خيـال د

د  مـاانسان تصور" هغه تصور دی چې د اسالم په کالو ورته ښايسته کېـدل رضوري دي. 

ــه ــورو پ ــه د ن ــا د شــاعرۍ د  تصــور ت ــه کــې د " تصــوِر انســان"  عبــدالرحامن باب  مقابل

 .ړی دیورک ومن

نو ښه انسان هېڅکله هم نـه .  ،ې يو انسان ښه مسلامن نه ويحقه دا ده چ

دا تصور د خپلې چرب زبانۍ پـه اسـاس د ذايت کينې عنا  هم که اړه ی. په د اکېد

و د اصـطالحاتو خربو او مقاصدو د داللت په توګه د تاويل په شکل کې راوړانـد  کـوي ا

ي. پـه د  ضـمن کـې دا خـربه کال جوړوي، نو حق په جانـب بـه نـه و  وو يوه نو امعناو 

کول هم رضوري ده چې د رحامن بابا په شاعرۍ کې د قلندر، دروېش او ملنِ د تصور 

لټون شوی او د داسې دالیلو د راوړلو هڅې شوي، چې دغه تصور ثابـت کـړی .. زه د 

پـه خو اخـتالف زمـا حـق دی. رحـامن بابـا د خپلـې شـاعرۍ  ،هر چا رايې ته احرتام لرم

د ولس په صحيح رواياتو او د تاري  په پاڼو کې د ملنِ او دروېش يا قلندر پـه کې، نه ياي

هغه شکل نه ښکاري په کوم چې ولس ته د وړانـد  کېـدلو زيـار شـوی دی. هغـه کـه د 

عاجزۍ خربه هم کړ ، خو دغه فقر، دغه دروېيش او دغه عاجزي د زړه له کيفيـاتو رسه 

لـه شـلو  خامخـاطريقو رسه چې ګنې يو بنده به  له تعلق سايت، نه د لباس او ژوند ژواک

او کچکول به ګرکوي، دوه سوه امېلونه بـه پـه  امساه جوړ  جامې اغوندي،څخوندونو یپ

غاړه کوي، لس ګومتې بـه اچـوي، نـو هلـه بـه پـر  د ملنـِ، دروېـش او قلنـدر اطـالق 

نـو دا  ،کې دغه در  خطابـات ورکـړل شـوي وي ووامعن ي. که رحامن بابا ته په د  کې

په خيال ډېر لوی زياتی شوی دی. د د  وجـه د هغـه د شـاعرۍ متنـي مطالعـه  زماخو 
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ده. هغه نه د داسې ملنګانو، دروېشانو او قلندرانو منايندګي کوي او نه داسې له ژوند نه 

. د هغه په کالم او دي ند ته د حقيقت په سرتګه کت فرار وګړي خوښوي. رحامن بابا ژو 

ه ښـک الـدنيا او اسـتغراقي صـويف، ګو ر رارت او تحريک دی. هغه تاپيغام کې حرکت، ح

د انسانيت غم ژړلی دی، هغه خو لـه  ان په غم اخته قلندر نه و، هغهنشني ملنِ او د ک

انسان نه اصل انسان جوړول غواړي. هغه په انساين ټولنه کې فعال کردار لوبـولی دی، 

و، ککـه  سـمونپال ټـولنيز ، هغـه يـوه خـربدار وڅخه مسئلو هغه د خپل ولس او انسان ل

چې په غار کې يې زندګي نه تېروله، بلکې په د  ټولنـه کـې يـې شـپې سـبا کـولې او د 

همد  کردارونو د سمولو او د دوی د جذبو او نفسياتو د عکاسۍ په خيـال يـې شـاعري 

 بنسـټهد موضوعاتو تنوع نشته، بې  چې په شاعرۍ کې يې ههغه باند  دا دعو پر کوله. 

 ، خـو پـه بـنيغ  غ  موضوعات په ګوتـه کـړل شـويه. په اصل کې د هغه د شاعرۍ د

پراتـه نـو هغـه ال پـ  پنـاه  ،ی .امونـدل کېـد هم السطور کې چې نور کوم موضوعات

ه پـه د  څخـشاعرۍ د کينو موضوعاتو له څېړلو چې د هغه د  ې يدي. يا دا هم ويل ک

د ليک له کبله د هغـه شـاعرۍ تـه پـه وجه هم کان ژغورنه شو ، چې د کينو ليکونکيو 

يو خاص رجحان او ذهنيت کتل کې ي. د هغه په شاعرۍ کې د ترقي پسندۍ، مجـازي 

عشق، جاملياتو، رومانويت، مزاحمت يا نورو اثـارو خـربه کـول ډېـر لـوی جـرات غـواړي. 

شايد د ولس يوه لويه برخه او د يو خاص مزاج ليکونکي اوس هم د  ته تيار نـه وي خـو 

غـامزي ده  معمويل قابليـت، ذهنيـت او ژور فکـرا هم دا د رحامن بابا د شاعرۍ او غیر بي

 تيسـسکه په د  خربه و. يـا پـه د  چې د هغه په شاعرۍ کې مختلف رنګونه شته. 

؟ دا خـو د هغـه د هده، نو په د  کې بدي د څه خـرب  دکې پر  تر څه حده شو  هم 

دی. بيا رضوري نه ده چې ترقـي پسـندي، شاعرانه عظمت او عاملانه شخصيت اعرتاف 

رومانويت او مجازي عشق د  له يو خـاص دور، عالقـې او نظريـې رسه وتـړل .، ککـه 

دا ټـول اثـار  رکونه موجود وي، خو موندل غـواړي.چې د هر دور په شاعرانو کې د د  څ

نـو رجحانات پـه کيرسه او،ه په او،ه روان وي. دا خربه پر خپل کای سمه ده چې همدا 

کـې دا  کـای پـه د  مو،دورونو کې د نظرياتو او تحريکونو په شکل کې څرګند . خو 

 زمـو،ه ډېـر وړانـد  څخـرومـانوي او ترقـي پسـندو تحريکونـو  لـه اروپـا شو چې د ويالی
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کې هغـه د هغه پـه رومانويـت او ترقـي پسـندۍخو  ،رحامن بابا رومانوي او ترقي پسند و

د شـاعرۍ  اروپـاب شـکنه عوامـل نـه وو کـوم چـې د هناخو  اثرات، انتهاپسندي او مذ

وۍ کې نورو ژبو ته هم دغه انفراديـات وروسـته را ننوتـل. نـه د ري خاصه ده يا د هغې په پ

هغه د شاعرۍ محرکات هغه وو کـوم چـې د يـو ذهنيـت او رجحـان خـالف رشوع کېـدلو 

علمـربدار،  مي نظريـېخو د خپلې اسال  شاعر انسانيتد  خ .لپاره د يو تحريک شکل ا

کـای ني ـ  ې مسـتقيم والړ دی. دا خـرب  ککـهاو په خپل مقام لکه د ون لوید حق پ

کـړ  ده. دا اجتهـاد  هکې پخپله د "نوي نوي اجتهاد" دعو چې رحامن بابا په خپل شعر 

په فکري او فني دواړو حوالو منل ککه پکار دي چې د رحامن بابا کـالم پـه د  خـربه د 

 دی. ملر په شان روڼ دليل 

فنـي اړخونـو لـه  هغـه د اړخونو رسه رسه دد شاعِر انسانيت د شاعرۍ له فکري 

هم انکار ممکن نه دی، خو بيا هم هغه خربه دلتـه تکـرارول رضوري . چـې د  ههميتا

د  طرف تـه د نشـت  ؛شاعر د فکر په څو اړخونو وتلیليکونکيو ټول زور د موصوف سرت 

 هلويـ هيـو  اړخونـهشـو  ده. دا فنـي  يادونـهکې طور برابر اشار  شوي، يا يې په بني الس

خو دلته د د  لوبې يو غ  محرک دغه جمله هم ده چـې "د رحـامن بابـا  ه غواړي،څېړن

شک نشته، ککـه چـې دا  هيخشاعري، ساده، اسانه، روانه او عام فهمه ده". په د  کې 

والو يـې د رحـامن حخيال که چا په مثبت انداز څرګند کړی او که په منفي خو په دواړو 

بنده کړ  ده. څه نا څه ليکونه داسې تر السه کې ي چـې  څېړنې ته الر نور بابا د شعر 

 تيسـس چـې پـه ي،د څرګنـدولو هڅـې شـو  وکې د څه نویو خربو او نويو جهتونپه هغې 

چې تر خپله وسـه د  د رحـامن بابـا  ،کې دا کوښښ شوی تيسسکې يې ذکر شته. په 

خو دغه کار ال ډېر کم او ناکايف دی، ککه  ،و هم څه ليکل و.د شاعرۍ پر فني اړخون

چې دا متعلقه لور ته  ف اشار  ګڼل پکار دي. دلته په فني حواله څه خـرب  داسـې 

کـې تـر بحـث النـد  راوسـتل شـوي دي. د  تيسـسشته چې په لومړي کل په د   هم

 چـې هغـه د قـرآن ی .اه هم په اسانه لګېدڅخله د   د فني کامل اندازهرحامن بابا 

لکـه اخالقيـاتو، انسـان دوسـتۍ،  ،و حديث په شان ديني موضـوعات د خپلـو متعلقـاتوا

چـې د فـن  ي دي،کميل او انفراديت رامخـې تـه کـړ احسان او نورو رسه په داسې فني ت
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داد نه ورکول به يې بې انصايف وي. هغه دا موضوعات د وچ وعـ  او زهـد پـه شـان نـه، 

کانګړتيــا، د متــل، او شــاعرانه ديانــت تــررسه کــړي دي. د ژبــې بلکــې پــه اديب لطافــت 

بيـان او بـديع ماهرانـه او فطـري اختصـار، د محـل اسـتعامل، فنـيپـر ورکنۍ محـاور  

استعامل، په وينا کې يو خاص شان، ذوق او وضع داري، فصاحت او بالغت، د ټولو فني 

دي اسـتعامل د هغـه د فنـي لطافتونو او باريکيو خيال ساتل او د نسبت او تالزمې انفـرا

 شعور، پر شعر د پوهې او فطري شاعرانه مزاج او مذاق غوره غامزي کوي. 

و نو د رحامن بابـا پـه اړه موجـود ا ،په حواله که خربه و. مأخذونو د تيسسد 

نو پـه  ،خربه د زړو ديوانونو وه که د رسېدلو هڅه کړ  ده. ما تر السه کېدونکي هر اثر ته

لـ    ، خـو دا اثـر ډېـرله کبله له ثانوي ذرايعو څخه مرسته اخيستل شو کې د نشت  وهغ

اسـتفاده  . د ختييپوهانو)مستشقينو( له څه متعلقه کتابونو څخـه پـه ثـانوي ذريعـودی

ه آيتونه اخيسـتل شـوي دي. د رحـامن بابـا ديـوان مختلفـو څخشو  ده. له قرآِن حکيم 

انونو کـې څـه لـ  شـان بدلونونـه شـته. په ټولو ديو  ،کو له خپلو مقدمو رسه چاپ کړیخل

 پـهتحقيق لپـاره څلـور ديوانونـه زمـا  هسې اک  ديوانونه زما له نظره تېر شوي، خو د د 

وړاند  وو چې ما پخپله هغه اسايس ګڼ  او مـن  وو. پـه هغـو کـې د کامـل او قلنـدر 

محکمـه ثقافـت چـاپ کليـات، د رحـامن اديب جرګـې  دصاحبانو تاليف شـوي کليـات، 

چاپ کليات چې همدغه د ثقافت د نسـخې کـاپي ده او د ډاکټـر حنيـف خليـل ترتيـب 

نسـخه ګڼلـې  Sourceد محکمه ثقافت کليات خپله  ما کړی کليات، خو په د  ټولو کې

خو دا ټول زيار او خدمت رحامن پوه اديـب  ،د  نسخه د مؤلف او مرتب نوم نشته رده. پ

ه ممتاز څخدا کليات په ډېرو حوالو له نورو ی. ارواښاد پروفيرس محمد الله خليل کړی د

محــرتم همــېش خليــل دوه نايــاب  پـوهليکــونکي، اديــب، نقــاد او  دی. لـه د  رسه ســرت

غزلونه هم راکړي، چې هغه له يو  نسخې څخه نقل کړي وو، خو په دغه کې يو غزل ما 

قراتونـو کـې  کـې د څـه شـعرونو پـهته د رحامن بابا د سبک نه ښکاري. په ټولو ديوانونو 

په لحاظ هم سمی نه خوري، خو بيا هم د همېش خليـل  معنیشته. څه قراتونه د  توپري

صاحب له السه راکړل شوي څو شعرونه چې هغه له يو  نسخې څخه په خپل قلـم نقـل 

د غلطيو د راويستلو او ازالې په لړ کې ډېر مفيد ثابت شوي دي. په هر حال په  ،کړي وو
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کار اوس اوس پروفيرس محمد الله خليل د نيمروز قيس پـه ملګرتيـا  قراتونو ډېر تفصي 

کـويټې پښـتو کليـات يـې د  پـه زړه پـور  چې د رحامن بابـا يـو ضـخيم او کې بيا کړی،

د  او اکېپېمۍ چاپ کړی، خو بيا هم دا يوه کان ته ډېره لويه او ژوره څېړنه رضور غـواړي

     . و نسخو امال زړه دهاک

ړ  لپاره د ډاکټر محمد دين له پښتو ژباړ  څخـه اسـتفاده شـو  د آيتونو د ژبا 

نو څخـه شـو  ده. پـه د  ذنېغ په نېغه استفاده له اص  عريب مأخ په اړهده. د حديثو 

يو دومره مرسـتيال  softwareضمن کې د عربو د علم په لړ کې د مکتبه شامله په شکل 

 کـې د تـر رسه کولـو الس ورکـړی تـه پـه ورکـو  مـااثر ثابت شوی، چې د مياشتو کار يې 

ومره ګران ککه و چې په د  کې پر يو ویري چې څومره اسان لګېده، نو هدی. دا ساف  

 ې تـر  پـه مـلـومړی د د  فـن زده کـړ او بيـا  مـاککـه نـو  ،عام کمپوزر اعـتامد ګـران و

ر مياشتو مياشتو پخپله استفاده کړ  ده. د قرآين آيتونو په نسبت د حـديثو د تخـريج کـا

ه څخپه لکونو دي او بيا له اصل مصدر چې حديث د شمېر په لحاظ  په د  هم ګران وو

ده  وړو. دلته دا خـربه هـم د يـادونې د استفاد  له کبله په ژباړه کې هم مشکالت ډېر و 

کار چونکې د رحامن بابا په شاعرۍ کې له حديثو څخه د اسـتفاد  لـه تخـريج  زماچې 

منت او بيـا پـه مـنت کـې لـه شـعر رسه د حـديث متعلقـه ککه نو  ف د حديث  ،رسه وو

کـې چـې چېرتـه رضوري  نوبرخه راخیستل شو  ده. البته په ضعيفو او موضوعي حديثو 

منت رسه رسه سند هم راخیستل شوی او د شوي تحقيق پـه رڼـا کـې پـر  رایـه له وه نو 

 څرګنده شو  ده. 

لـه موضـوع رسه متعلـق نيم باب خو بېخـي يد مقالې دويم، درېېم، څلورم او پ

دي، خو لومړی باب ککه اېښودل شوی او تر خپله حده پکـې يـوه لڼـده تفصـي  هڅـه 

راقم محسوسوله چې په هغې کې  تندهفن په اړه کومه  شو ، چې د رحامن بابا د فکر و

 هم د خپلې ونپ  د لرلو يو وړوکی کوښښ وکړی .. 

عظـيم شـاعر پـه فکـر، فـن،  هر بنده په وس پړ دی او د رحامن بابا پـه شـان د

اسالمي تعليامتو نه په استفاده کالم کول د يو ډېر او،د وخت، ډېـرو وسـايلو له فلسفه او 

او يو پوره ټولګي کار دی. راقم ته په د  کار کې د خپلـې کـم علمـۍ، طالـب علمـۍ او 
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کمزورۍ ادراک  قدم په قدم شوی دی؛ الله د  وکړي چې دا کوښـښ د رحـامن بابـا د 

پــه  ټاکنــه، د هغــه د اديب مقــام لــوري موندنــه، انکشــاف، تــرويج، صــحيح امتــو پــهتعلي

 کې مرستيال ثابت .. )امني(  ولوڅرګندونه او د پيغام په رس

په پای کې د رحامن بابا هغه شعر ذکر کـول رضوري ګـڼم چـې پـه د  څېړنـه 

 : رسه کړی دی کې يې زما لپاره د راِه عمل، استقالل، همت او د الر  د مشال کردار تر

 څــو د  حــق مونــدلی نــه دی بــې غــم مــه شــه

 مرســـته جهـــان واړه لـــت پـــه لـــت کـــړه  پـــه دا
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