
 

 

  
 

، تصوفي، حمان بابا د روحانير نومیالي او ستر د
  شخصیت پھ ھکلھ یو  وخبری ادبي او فرھن ي، عرفاني

  
لیکواالن ، نپوھا لرغوني او ادب پالھ ھیواد افغانستان کې د پ تو ادب پھ تاریخ کې، زموږ پھ تاریخي

خپلو لیکنو او آثارو  یې دادب  پ تو چې زموږ د، الونھ ديثیرې او رو انھ ماو شاعران ھغھ درنې  

فرھن ي  ادبي او، پ تو ادب پھ ډ ر کې د دغو علمي د. پھ وسیلھ خیرازه او ژوندی ساتلې دی

یانو او شاعرانو پھ خپلو  فرھن، ادیبانو، لیکواالنو زموږ پوھانو. آثار بھ تل ژوندي وي شخصیتونو

، ډیر عالمانھ او علمي  یړنیزو مختلف حاالت او اړخونو پھ انساني او  ولنیز ژوند آثارو کې د

، چې د دوی دا لوړ علمي، قلم پھ ژبھ لیکلي او بیان کړي دي کې د تصویرونو او فکرونو، تحلیلونو

دوی  تل لپاره ژوندی او د خلکو پھ زړونو کې د منزلت زموږ د فرھن ي مقام او ادبي او،  یړنیز

  . قدر او ستاینې وړ دي کارنامې د

ادب او فرھن  سره ، پوھی، علم چې د، رھن  دوستانو او د  ولو ھغو خلکوادب او ف، علم دا د

فرھن ي او ملي ، ادبي، سیاسي، یخيرتا، چې د خپلو علمي، انساني دنده ده  ان ړې مینھ لري

روزنې او پالنې او  راتلونکو نسلونو د د شخصیتونو ویاړنې او کارنامې د دوی د آثارو پھ ر ا کې

ي او یادول او د دوی پرآثارو علم چې د دغو شخصیتونو، دا جوتھ ده. دي وساتيالر وونې لپاره ژون

  وانو اوسنیو او راتلونکو او کنفرانسونو جوړول د سمینارونو،  یړنیزې کره کتنې او د غونډو

  . پرمخت  لپاره کارنده او ژور اغیز لري نسلونو د ودې او



 

 

ادب  پ تو دوسیلھ یې زموږ ھ شاعرې پ او رشع د چې،  خھ دغو رو انھ او  النده ستورویو لھ 

چې ، زه باور لرم. عبدالرحمان بابادی شاعر متفکر عالم او، پ تو ژبې نامتو ددي  وې بلې ساتلېډی

خو ، درنو لیکواالنو د رحمان بابا د ھر اړخیز شخصیت پھ ھکلھ ډیرې زیاتې لیکنې کړې دي زموږ

روحاني او ادبي شخصیت پھ ، ده د علمي چې د، ړتھ وھ یدم او  ان تھ مې دا حق ورک زه ھم دې

  . یو  و کر ې ولیکمھکلھ 

چې پھ یوه علم پروره او ، خان مومند زوی دی عبدالستار اروا اد خدای بخ لې عبدالرحمان بابا د

پی ور  ار پھ جنوبي  د چې، کې )بھادر کلي( ھجري قمري کال کې پھ) ١٠۴٢(غریبھ کورن  کې پھ 

  . ړۍ تھ ستر ې غړولې دياړخ کې پروت دی ن

چې عبدالرحمان بابا د پ تو د سجره ، پھ یوه سریزه کې لیکل شوي دي بابا د دیواند عبدالرحمان 

 )دویزی(پھ مومندو کې )مومند(او پھ غوریاخیلو کې ) غوریاخیل(پھ سړبن کې ) سړبن(نسبت لھ مخې 

  . دی )ابراھیم خیل(او پھ دویزو کې 

 د )ج(د خدای ان  کومې قبیلې تھ نھ منسوبوي اوقوم مومند دی خو دی  ان کھ  ھ ھم رحمان بابا پھ 

 تعصب او  ان ستاینې  خھ د او. کې ډوب دی مینھ پھد خدای ری تینې عاشق بولي او پاکې مینې 

آخروي نیکمرغیو الرې چارې خلکو تھ ور  انساني مناسباتو او دنیوي او، ورورولې کرکھ لري او د

  : چې وایيلکھ . پھ  وتھ کوي

  

  مومند نھ یم داودزې نھ خلیل نھ   و کار مې دی لھ عشقھ زه عاشق یم سر

 :وایي یا او

  پالر دی دا جملھ وو مخلوقاتو د   دا دنیا خدای لھ عشقھ پیدا کړې

  :وایي یا او

  تھ حیران یم و زه رحمان د خدای وکړه   کې نوې نوې تماشې کړم پھ ھر دم

  :وایي یا او

  تل تر تلھ بر قرار دی رب زما   دیل نھ لري رحمانھھی  تغیر او تب

  : وایي او یا

  پھ کار نھ دی بل محنت پھ دا دنیا  کھ محنت کھ مشقت دی خو د دین دی

  کھ لذت دی کھ زینت پھ دا دنیا   بې لھ خدایھ ھر چي دي ھمھ فاني دی

  :وایي یا او

  ھ غواړې ولې؟پھ شپھ می لھ میفروش   !چې پھ ورځ د شیخ  الفې کړې رحمانھ

  :او یا وایي



 

 

  :او یا وایي تھ پھ خپلو بدو نھ شوې پ یمان ولې؟    !بد پھ بدو پ یماني کاندي رحمانھ

  : او یا وایي  ھم پھ دا مقدار یې اجر موی پھ موی شي   دوست دشمن د سړي واړه خپل عمل دی

  آبروی شي خاکسارانو خاکساران د    د اوبو اصل لھ خاورو پیدا کیږي

  :یا وایياو 

  نن دې وخت دی کھ دروغ کړې کھ ر تیا     دوباره دې راتلھ نشتھ پھ دنیا

  :او یا وایي

  بې وفا ده بې بقا     دا دنیا ده بې وفا

  :او یا وایي

  وي آخرت غم د رحمان سره دې د  نور عالم کھ د دنیا غمونھ کاندي

او روحاني  منو د رحمان بابا لھ. مشر ووحاني دنیا دیني عالم او د ر، ادیب یو تکړهبدالرحمان بابا ع

  . شخصیت سره زموږ خلک او پھ تیره بیا  ول پ تانھ آشنا دي

ان بابا د پیژند لوی پھ ھکلھ چې پ ھ خزانھ نومیږي د رحم، محمد ھو ک پھ خپل یو مشھور اثر کې

  : لیکي داسې

 سفزي  خھ لوستي او بیا دیو تصوف کتابونھ پخپلھ سیمھ پی ور کې لھ محمد رحمان بابا د فقھي او(

ډیر علوم او مروجھ کتابونھ یې ھلتھ ولوستل پس لھ لوستلو ، اټ تھ تللی دیھلوړې زده کړې لپاره کو

  ).  خھ یو لوی عالم شو

حاجي بھادر  اروا اد تر  ن  د رحمان بابا پھ کوھاټ کې د اسالمي او دیني تعلیماتو: وایي چې

وروستھ لھ زده رحمان بابا ، طریقھ او الس نیوی کړې دی ،چې یو روحاني شخصیت و) رح(کوھا ي 

کې میشت شو او د ژوند تر پایھ ) ھزار خان (کړې  خھ بیرتھ خپلې سیمې پی ور تھ راغی او پھ 

  . ھلتھ اوسیدو

رلس کلن  کې یې پھ شعر ویلو پیل کړې ااو پھ  و، کوچینوالي  خھ لوړ ادبي استعداد درلود دھغھ 

ده دنیا ، دی پھ حقیقي عشق پوه شو او وخت چې رحمان بابا تھ د شعر الھام وشو ھغھ: ویل کیږي. دی

 ده بھ تل: وایي چې. لنې  خھ لرې  ر یدود خلکو او  و، پری وده او دنیایي کارونو تھ یې شا کړه

یې پر مخ د او کو ویالې  پاتھ تو ھتل  پھ وه اوسوز لھ عملھ  او د ده ژړا د حقیقي عشق د ژړل

  و موده وروستھ یو خو. او کې تر ستر و جاري لیدلې مل رو او دوستانو بھ یې ھمیشھ، ېروانې و

نھ یې غو تنھ وکړه چې د ه د و د دین مرشدان ده تھ ورغلل او دروحاني واعظان ا، شمیر عالمان

 . یار کړي ان ت خدمتونو لپاره  ولنیزو او خلکو د لوت  خھ راوو ي اوخ

  : وایي د ده دا بیتونھ  ورو چې 

  چې ھی  نھ وینم پھ ستر و م ر دی  یار پھ غم کې ھسې ډوب یم زه رحمان د



 

 

  :او یا وایي

  کھ بادشاه دی د دې دور کھ  دا  زه یې وینم درست جھان پھ تا مین دی

  :او یا وایي

  بل بھ نھ وي پھ جھان کې ھسې  رم   اې رحمانھ لکھ تھ چې پھ خدای  رم یې

  :او یا وایي

   ھ پکار دی بنده بې خپلھ صاحبھ  صاحب پھ رضا زیست کړم خپل زه رحمان د

  :او یا وایي

  خلق چې ھر ز نھ دی دا خوند موندلی  رحمان ھسې  و ھ خوند لھ خلقھ بیا موند

  :او یا وایي

  بارې ستا ستر و رسوا کړم پھ عالم کې    کناره خوښ وم لھ عالمھ زه رحمان

  :او یا وایي

  سترکو بې حسابھ شو سیالب زما د     واو کې نھ لري حساب زما د ستر

  :او یا وایي

  چا لیدلی دی دریاب پھ قرارۍ کې    د رحمان او کې بھ  رن  پھ قرار وي

  : اویا وایي

  چې غرقاب مې ھم  ریوان دی ھم رخسار    ھومره او کې مې بھیږي پھ رخسار

  : اویا وایي

  او کو روان نھ دی چې یې رود پھ مخ د   یو عاشق دې  وک راو یي پھ عشق کې

  تھ بھ وایې چې یو سیند دی  ریوان نھ دی  ھومره او کې د عاشق پھ  ریوان ووري

  : اویا وایي

  وپو تھ لھ حالھ چې ولې دي لږ مې  ولې دي باندېستا لھ غمھ مې پھ مخ 

  :او یا وایي 

  پھ یارۍ کېې تا دریاب کړې زما او ک  یار د یار لھ ستر و او کې پاکیزه کا

  : وایياویا 

   درحمان  ھ وي پھ ھجران کې ترو بھ حال   ھ وصال کې یې او کې نھ وچیږيچې پ

  : اویا وایي

  او کو درومي پھ رخسار زما سیند د    یاره ستا پھ جدای  او پھ ډیر غم کې

  : اویا وایي

   وک بې آبھ بې نمکھ خدای دې نھ کا   نمک دي عاشق آب و ترخې او کې د



 

 

  : اویا وایي

  وینې دي بھیږي د زړ و ي لھ پرھاره    کې نھ دي چې بھیږي لھ چشمانودا  ھ او

  : اویا وایي

  باران دي ای رحمانھ او کې ھم لھ تخمھ د

  چې  ریانې لري ستر ې ک ت د ھغھ شین شو

  : اویا وایي

  چا نھ کا بې اثره خدای دې او کې د   ھی  اثر د رحمان او کې پھ یار نھ کا

  : اویا وایي

  شي د او کو پھ دریاب کې  م ر بیا موند    وھر نشتھ پھ ھر آب کېستا د مینې 

پھ عبادت او ) ج(ایدخ او د، یو دیني او روحاني عالم و  خھ داسې جوتیږي چې دی لھ دغو بیتو

پرھیز ارې  دی د تقوا او. نظریاتو  راغ تل بل ساتلې و اسالمي تعلیماتو او ده د. ریاضت بوخت و

ھمدا وجھ ده ، خوندور شعرونھ ویلي ديمحبت کې ډیر  پھ مینھ او) ج(خدای ده د. رو انھ سمبول وه

 پھ ھرده او د، روانې طبع ھوکړې ده فقیري او رویشي اوھغھ پھ د د پ تنو پھ تیره بیا وچې  ولو خلک

ستاینې  او د قدر درناوې او، پ تنو پھ من  کې د عزت دی د . لري قرار اعتقاد قول او، پند، نصیحت

  . دی پھ درانھ لقب منلې شوې )بابا( د او، یت پھ تو ھ پیژندل شوی دیوړ شخص

  : بیانوي سره خپلھ مینھ داسې) ج(کې دهللا  دی پھ خپلو شعرونو

  کل اختیار دی رب زما  چې صاحب د    د ار دی رب زما وره ھسې کر  

  تر ھمھ و بزر وار دی رب زما    ھم ي بزر واران چې  وک یې وایي 

  نھ د ھیچا منت بار دی رب زما  حاجت پھ چا باندې موقوف دی نھ یې ھی 

  ھسې رن  پرورد ار دی رب زما    ھست  صورت پیدا کا لھ نیستٻ  یې د

  

  : او یا وایي

  چې یو نوم یې پھ نومونو کې سبحان دی    ن دیپھ نامھ دھغھ خدای مې دا بیا

  ھ سر سلطان دیھم د ھر یوه سلطان پ   جملھ ؤ بادشاھانو ھم بادشاه دی د

  و تھ آسان وي ھغھ کار واړه و ده   ھغھ کار چې و ھر چا وتھ مشکل وي

  خیږولی پھ آسمان دی ده آفتاب را     وک آفتاب شي پھ آسمان راخیږولی

  پھ ابر کې پنھان دیمر لټ کړی ده پ    غوړولیمر پھ مخ حجاب شي ل  وک د

  ې پیدا کړی ماه تابان دیده پھ شپھ ک    وک پھ شپھ کې شي مھتاب پیدا کولی

  نزول کړی ده پھ مونږ باندې باران دی    وک یو  ا کی پریستی شي لھ آسمانھ



 

 

  ژوندی کړی ده پھ روح تمام جھان دی     وک شي روح ننویستی پھ یوه ماشي

  

د خپل  او، سپی لې مسلمان و پاک او دی یو. د دین مرشد و عالم او، عابد، زاھد رحمان بابا یو لوی

 تکړه دروند او، یو وتلېھیواد چې زموږ د، اد  ل پاچا الفتاروا . اني ژوند سره بوخت وروح

  :شخصیت پھ ھکلھ داسې وایي لیکوال دی د رحمان بابا د شاعرې او وپیاوړې شاعر ا

پی ور پھ بھادر کلي کې یو پ تون فقیر اوسیده چې خبرې یې  ھغھ خوا د یبر او تیرا لھ غرونوخ د(

غفلت لھ خوبھ د بلبلو پھ آواز راویښ شو  رحمان بابا ھغھ  وک و چې د. ې حکمت وشعر او شعر ی

مقدس عشق  پاک خدای د پھ زړه کې یې د. او د زړه مراقبھ یې د  لو لھ غونچو او غو یو زده کړه

  ). لمبې بلې دي او لھ ژبې یې سوزان شعرونھ را وتل

پھ ذھن  خلکو پھ تو ھ د یو صوفي مشر دو دی لري ا  ولنیز شھرت ادبي او، رحمان بابا یو روحاني

 پھ ستاینھ کې او د )ج(د خدای شعرونھد ده زیاتره . او مقام تر السھ کړې دی  ای او روان کې خپل

  . حقیقي عشق پھ ھکلھ ویل شوي دي

پوه شخصیت دی پھ خپلھ   یړنیز وپیاوړې او وتلی لیکوال ا، ھیواد زموږ داکبر کر ر   اغلي محمد

   :سر لیک الندی داسې وایي تر )؟رحمان بابا عشق یعنی  ھ د( کنھ کېلییوه 

چې ھغھ  ھ چې ، باور لري رحمان بابا پھ ان لیسي ژباړل شوي دیوان کې سریزه لیکونکې داسې د(

رحمان بابا پھ دیوان کې  موږ د. ند دي ھغھ عشق دیکې ډیر برجستھ او  ر  د رحمان بابا پھ دیوان

عشق کلیمھ تکرار شویده؟ خو دا  د رحمان بابا پھ دیوان کې پھ کراتو  لھ د، پھ دې خبره غور وکړ

پھ : چې مطلع یې ده، قصیده ډولھ غزل دی اوږده دا یوه. عشق یوازې تصوفي او عرفاني عشق نھ دی

پھ دې شعر کې رحمان . چې یو نوم یې پھ نومونو کې سبحان دی - ھغھ خدای مې دا بیان دی  نامھ د

 لې خوا دلھ ب تھ نږدې اوچې لھ یوې خوا شریعت خدای صفات بیانوي  د، توصیف کوي خدای بابا د

چې پھ وحدت الوجود کې پھ عالي او  اپھ دې مان. عرفان  خھ وا ن نیسي خالص تصوف او

  ). ي بولي ان یا مادی وجود نفترانسیندینتال حالت کې صوفي لھ  انھ بھر کیږي او 

  

نورو شاعرانو پھ پرتلھ  د یوان تھ مراجعھ وشي د ده پھ شعرونو کېکھ چیرې د رحمان بابا شعري د

ژور فکرونھ چې د  ولنې لھ روان سره  خیالونھ او، تصویرونھ، زیاتره مذھبي او اخالقي رن ونھ

 او اخالقو انسان لوړ مقام تھ او دانساني ظرافتونو او د) ج(د ده مینھ دپاک هللا . برابر دي لیدل کیږي

  . الي شکل کې  ر نده شوې دهسره پھ ډیر ع



 

 

ھدف ، خپل پیغام.  و او بدې الرې الر وونھ کوي خلکو تھ دپند او عبرت پھ تو ھ ، نصیحت دی د

 پھ من  کېخلکو  ھمدا وجھ ده چې د د. شعر پھ ژبھ بیانوي پھ راوی ولو کې د انسانانو او مقصد د

  :ورو  د ده دا بیتونھ بیل ې پھ تو ھ د. ستر شھرت پیدا کړې دی

  دا خبره ده ر تیا       آخرت دی دنیا ک ت د

  چې سخي وي ھم پارسا      ولې مرد پکې ھغھ وي

  کھ بدي نھ وي لھ تا       پھ دنیا کې بدي نشتھ

  کھ لھ تا نھ وي خطا       پھ دنیا کې خطا نشتھ

  آینې غوندې صفا       دنیا بحر دی بھیږي

  :او یا وایي

  یې کسب وي ریاچې      ھغو ده دنیا بده د

  یا یې و  ي پھ غال       ریا وي یا یې کسب د

  خمر پھ سودا یا د     یا یې  ولھ کا پھ ظلم

  پھ سبب دروې ریا      باطل حق کا، حق باطل کا

  مظلومو پھ ژړا د     وش او ھوش یې ھر ز نھ وي

  تھ یې شا و مسجد و      بتخانې و تھ یې مخ وي

  نیکانو وي جدا لھ     اختالط کا لھ بدانو

  خدایھ ھسې رن  بال    و رحمان تھ پٻ ھ مھ کړه

  :او یا وایي

  محشر کړې پھ پیرۍ کې بھ  ھ زیرمھ د   د  وان  عمر دې تیر کړ پھ غفلت کې

  :او یا وایي

  لږ ژوندون دی ضایع کیږي بیوفا      راشھ مھ کوه لھ چاسره جفا

  دي کھ نن دي کھ سباواړه تلوني   پھ دنیا کې ھی وک نھ دي پاتې شوني

  :او یا وایي

  پھ قیامت بھ سر بلند شې تر ھر چا   ړېکھ یو  لھ سر د خدای لپاره  یټ ک

  پھ ھغھ جھان نھ سود شتھ نھ سودا بازار دادی کھ  وک سود او سودا کاندي

  چې  اریږي یو آشنا تر بل آشنا   آشنایان کھ  وک پوھیږي نن یې وخت دی

  چې لھ چا سره تیریږي پھ خندا   پھ جھان کېکھ ژوندون دی خو ھمدا دی 

    : او یا وایي

  غره مھ شھ د دې عمر پھ بقا   کھ مقصود لرې تلوار کړه وخت کوتاه دی



 

 

  :او یا وایي

  ډیر پھ پورتھ پورتھ مھ  ھ سرھوا   سر دننھ پھ  ریوان کړه ستر ې رو ې

  :او یا وایي

  ھ  مکې یې پیداتھ پھ اصل کې ل   سر ھوا سرھوا مھ  ھ و آسمان تھ

  :یاوایي

  سرو زروانسان نھ دی بت کھ جوړ شي د  دولت نھ دی رحمانھ انسانیت پھ ډیر

  :او یا وایي

  عالمان دي د تمام جھان پیشوا    عالمان دي رو نایي د دې دنیا

  :او یا وایي

  عالمان دي د دې الرې رھنما   رسول تھ کھ  وک الر غواړي خدای ھم و

  :او یا وایي

  چې یې وکړ ریاضت پھ دا دنیا   قیامت نھ شي مرد ھغھ دی ھریاضت پ

  :او یا وایي

  چې لھ دینھ لھ مذھبھ وي سیوا    زه رحمان لھ ھغھ علمھ پناه غواړم

  :او یا وایي

  وقار د درویشانوخود بھ ویني   کھ نظر کا  وک پھ کار د درویشانو

  :او یا وایي

  عیبھ ولې بې خبر کړې خدای د خپلھ  چې مدام د بل وعیبو تھ نظر کړې

  :او یا وایي

  پھ کار نھ دی ضدیت پھ دا دنیا   ضدیت د سړي عمر پھ عذاب کا

  :او یا وایي

  لوی مقام دی عدالت پھ دا دنیا     کھ بلنده مرتبھ دچا پھ کار وي

  :او یا وایي

  د دې ھسې ھمنیشین مھ شھ    ھچې تقوا دیانت نھ لري رحمان

  :او یا وایي

  د بد خواه خاطر بھ  اد دوست بھ آزارکړې    موش اوسھ او کھ نھ ويپھ ھر غم کې خا

  :او یا وایي

  پھ تلوار بھ ھی  ونھ کړې کھ تلوار کړې    صبر ونیسھ پھ مخ کې مراد غواړه

  :او یا وایي



 

 

  د نامردو ھمدمي بھ دې نامرد کا    د بې دردو ھمدمي بھ دې بې درد کا

 :او یا وایي

  د ھغو احتیاط بویھ لھ کومکھ   اړولیچې دشمن یې وي لھ دوستھ 

  :او یا وایي

  ھسې یار دی د رحمان غریب نواز   تھ ھم  دا چې یکسان  وري ھم شاه و

  :او یا وایي

  م ر مھر محبت پھ دا دنیا    بل ارمان بھ لھ جھانھ یوړ نھ شي

  :او یا وایي

  ھم راحت دی پھ دا دنیا، ھم جنت دی   نیک کردار ھم نیک عمل خویونھ

  :او یا وایي

   وک چې بل آزاروي ھغھ آزار شي    آدم زار پھ معني واړه یو صورت دي

  :او یا وایي

  بل بھ ھم نھ کا پھ تا باندې غرض    کھ تھ نکړې پھ بل چا باندې غرض

   . . . او پندونھ عبرتونھ، او داسې نور نصیحتونھ

پھ خپلھ یوه لیکنھ کې ، لیکوال دی خکښاو م، دروند، ن چې یو نومیالېرشتی صدیق هللا اروا اد پوھاند

  : د رحمان بابا د شاعرې پھ ھکلھ داسې وایي

 پھ آسمان کې رحمان بابا د پ تو شعر او ادب ھغھ  النده ستوری دی چې د لرې او برې پ تونخوا(

 پ تنو ده روحاني او ملکوتي غږد  ولو ده دلوړې شاعرې احترام د د ده خوږ نوم یا د. یو شان  لیږي

  ). ھ زړونوکې یو رن  موجود دیپ

د ده پھ کالم او شاعرې کې . زک خیالھ دینا روان او، سلیس، عام فھمھ، رن یند رحمان بابا کالم 

، علمي، دیني دده پھ شعرونو کې. ھر ډول شعرونھ موجود دي اود ھر چا پھ ذوق برابر مطالب لري

، صداقت وار تیا ، لوړ اخالص: فتونھ لکھص انساني، بشري مناسبات، اخالقي او  ولنیز مسایل، ادبي

 زحمت او، سخاوت، متانت، نیکې  ی  ې، قناعت، زغمصبر او ، عبادت تقوا او، پوھھ علم او، عدالت

، غرور کبر او، تن  نظري  ان غو تنھ او، غیرت نن  او، ھمت او لوړ میړانھ، عزت، ریاضت

 او داسې ستم ظلم او، خپلواکي آزادي او، يولورور، اتفاق او اتحاد، کرکھ او حسادت، غیبت، کینھ

خیالونو کې پھ ډیره خوندوره او ساده  تصورانو او، اسالمي فکرونو پھ ډیر انساني او، نور خصایل

  . معنا انو کې بیان شوي دي ژبھ او پھ ډیر عالي مفاھیمو او

  :دا بیتونھ  ورود ده بیل ې پھ تو ھ  د 

  اخالص ې جھان واړه غالم دی دچ    اخالص  وره  ھ بلند مقام دی د



 

 

  :او یا وایي

  اخالص کھ اخالص کړې نن ھن ام دی د  اخالص نھ وي و پس لھ مر ھ بھ دا مھر

  :او یا وایي

  اخالص ھر ساقي  خھ چې جام دی د    ھ عجب دی کھ مستان ترې چاپیر ناست وي

  :او یا وایي

  اخالص دی د کالم، چې یې ھر کالم    د رحمان کالم پھ دا سبب شیرین دی

  :او یا وایي 

  نھ ارزیږي یو فلوسدا پھ عشق کې   کھ  وک فخر کا پھ نن  او پھ ناموس

  :او یا وایي

  فایده  ھ ده د بتانو لھ اشخاص    معنوي صورت پیدا کړه کھ میړه یې

  :او یا وایي

   بان د ھر خاکسار شھمر کړه سایھ ل ان پھ   غواړې کھ د ونې پھ  یر  ل او میوه

  :وایي او یا

    خاک نشین پھ آستانھ د ھغھ یار شھ    کھ ھوا دې د جنت پھ خاطر  ر ي

  :او یا وایي

  خدمت کړه  و دې توان شي د جملھ زړونو   ھغھ زړه چې عرش هللا دی  وره کوم دی

  :او یا وایي

  پسندیده نھ شې ال ورک یې  و پھ زړونو  لمر پھ  یر  ر ند شې پھ جھان کې کھ د

  تھ چې خلک ډوبوې  رن  بزرګ یې    خلکو ی  کې ده دبزر ي پھ دلجو

    کمین  وتھ مټ کړه کھ سالک یې   پھ لویي کې لویي چیرې ده الیقھ

  :او یا وایي

  کھ  وک نھ کا پھ دریا باندې غرض    پھ ساحل کشت  د ھیچا نھ ډوبیږي

  :او یا وایي

  غرضرسوا دی پھ رسوا باندې  د   خلوتیان پھ خپل خلوت کې فراغت دي

  :او یا وایي

  دھیچا لھ عیبھ مھ کوه پو تنھ   کھ لھ خپلھ عیبھ  ان ژغورې رحمانھ

  :او یا وایي

  ھغھ یو جودانھ عیب یې لوی غر کړې    کھ یوه جودانھ عیب وینې پھ بل ک ې

  :او یا وایي



 

 

  کوھی پھ غاړه الر شي چیرې ستا بھ د    بل سړي پھ الر ک ې کوھی مھ کنھ د

  :او یا وایي

  پھ کینھ بھ آیینھ نھ کړې تھ پاکھ    ا حق پھ ما کینھ کړې کینھ ناکھتھ ن

  :او یا وایي

    ھ نشتھ بل نعمت پھ دا دنیا    کھ نعمت دی خو طاعت او عبادت دی

  :او یا وایي

  م ر مھر ومحبت پھ دا دنیا     بل ارمان بھ لھ جھانھ یووړ نھ شي

  :او یا وایي

  :او یا وایي کھ خالصی پھ قیامت غواړې لھ عذابھ     !چا راضي مھ شھ رحمان پھ آزار د

  خود پخپلھ تلھ واخلھ عدالت کړه     چې نیکي بدي پھ تلھ کې تلل شي

  :او یا وایي

  د خود بین لھ بینایي توبھ توبھ    توبھ توبھ ظالم د آشنایي د

  :او یا وایي

  تھ ھم مکړه پھ ھیچا باندې ستم    کھ دې ویره شي لھ ظلم لھ ستمھ

  :و یا وایيا

  لھ اغیار سره سودا  ھ پکار نھ ده   لھ اغیار سره خندا  ھ پھ کار نھ ده

  آشنایی د ھرآشنا  ھ پکار نھ ده   پاره کړی شي یوه یار د سل یارۍ د

  جفا پھ  ای وفا  ھ پکار نھ ده د    بد لھ بدو سره بویھ نیک لھ نیکو

  خپلھ ثنا  ھ پکار نھ ده پھ خپل  ان     ھر بلبل بھ دې ثنا کړي کھ تھ  ل شی

  :او یا وایي

  آشنا تر بل آشنا چې  اریږي یو  آشنایان کھ  وک پوھیږي نن یې وخت دی

  :او یا وایي

  نھ شکرې پھ فتنھ او غوغا    صالح وي زھر  ھ دي کھ پھ صلح او

  :او یا وایي

  حاصل مھ شھ ھغھ خپلھ مدعا   عزیز زړه پرې آزار شي چې د ورور او

  :او یا وایي 

  ھر چا لکھ ستا دی ھسې  ان دی د   تھ نظر کړه لکھ  ان ھسې وبل و

  :او یا وایي

  اولیا عمل نھ کا پھ  فتار د     د ډیر ناز او د ډیر کبر لھ سببھ



 

 

  :او یا وایي

  ھغھ ھسې ژوندون وسوزه پھ اور  چې عزت حرمت یې نھ وي پھ جھان کې

  :او یا وایي

   ر ھسې بې عزت وي  ینې نورم    ھیچا نھ وي بی عزت سړی بھ خوښ د

  :او یا وایي

  لکھ سرو مدام سبزه تازه یم   راز عمر مې حاصل شو لھ راست  د

  :او یا وایي

  آینھ غوندې بی رویھ بی ریا یم    و ھر چاتھ پھ خپل شکل  ر ندیږم

  :او یا وایي

  پھ اوده باندې سل کال یوزمان شي    پکار دی غفلت مھ کړهډیر عمر  کھ د

  :ایياو یا و

  پھ نرمې لکھ اوبھ د اور سزا یم    بې پروا یم خواھانو پھ  ھ خوی لھ بد

  :او یا وایي

  کھ  وک غواړي والیت پھ دا دنیا    نیک لھ نیکو سره بویھ بد لھ بدو

  :او یا وایي

  چې پرې کیني  رد غبار د دې دنیا    رو نایي پھ ھغو زړونوده حرامھ

  :او یا وایي

  بقا نھ لري بھار د دې دنیا    یا خزان شيپھ یوه  ړۍ بھار وي ب

  :او یا وایي

  ھم دنیا او ھم دینار د دې دنیا      تر قناعتھ صدقھ شھ د قانع

  :او یا وایي

    ھ نشتھ پھ جھان کې بل طبیب  چا طبیب شي م ر خود پھ خپلھ خدای د

  :او یا وایي

  حبیبدوستی نھ کا لھ رحمان سره    دشمن ھم د سړي کلھ کلھ دوست شي

  :او یا وایي

  چې یې کاندي  وک پھ رسم وپھ عادت      د ریا لھ زاھدۍ زما توبھ

  :او یا وایي

  پھ شپھ ناست وي د مغان پر خرابات   او نصیحت وایي و بل تھ پھ ورځ پند

  :او یا وایي



 

 

  پرې را اړوي وحشیان د مخلوقات  پھ الرکې ای ی دنیا دین یي دام دی د

  :او یا وایي

  چھ پھ الس یې سرسایھ وي یا زکات   ور یې ستر ې وي ختلېھغو پھ ل د

  :او یا وایي

  پردی دیار، پردی ملک، پردی شھر دعوی مھ کړه پھ نا حق بھ یې خپل نھ کړې

  اختیار ھغھ نھ لري د ھی  واک و   چې استو نھ پھ پردي وطن کې کاندي

  رنھ کا  وک پھ مسافرو اعتبا   پھ یو کار کې وخوري کھ ھزار قسمھ

  :او یا وایي

  د ھغو تر  ن ھ مھ ک ینھ زړور     یې برابر ورسره نھ چې پھ زور

  چې ډوب نھ شې یا ونھ سیزی بشر    اوبھ دي فھم وکره اور او زورور

  م ر دا چې ترده نھ یې زورور    پھ یاری د زورور غلط مھ شھ

  :او یا وایي

  چې دې زه کړم کور وکر       دا خو تھ یې زما نفسھ

  :ا وایياو ی

  سبا کیني پھ منبر    پھ شپھ وینې د مظلوم خوري

  :او یا وایي

  پھ مخ سپین لکھ قمر     پھ زړه تور لکھ تب  وي

  :او یا وایي

  چې د دین متاع بدلھ پھ دنیا کا  رحمان ھسې بې وقوف سودا ر نھ دی

  :او یا وایي

  بې وفا دی ضایع کیږیلږ ژوندون      راشھ مکوه لھ چا سره جفا

  :یا وایي او

  خو یې مینھ د سړي ده ازمیل یې   عبادت  ھ کوي رحمانھ، خدای طاعت

  :او یا وایي

  کھ آباد کا  وک ویران حرم د زړهء    د خلیل تر کعبې دا کعبھ ده لویھ

  :او یا وایي

  نھ چې ژبھ شي پھ بد ویل  ویا   ون ي  ھ دي چې بی کام و بی زبان وي

  :او یا وایي

  ډیر پھ پورتھ پورتھ مھ  ھ سر ھوا   کړه ستر ې رو ې سر د ننھ پھ  ریوان



 

 

  ھ پھ اصل کې لھ  مکې یې پیدات   ھسر ھوا سرھوا مھ  ھ و آسمان ت

  :او یا وایي

  دا  ومان پھ ھیچا مھ کړه چې مې خپل دي   ل ديد دنیا کارونھ واړه غولو

  :او یا وایي

  لباس نھ چې پټ وي د سرو زرو پھ    لھ سړیھ غرض واړه سړیتوب دی

  :او یا وایي

  بیا ھالھ یې آدم بولھ چې آدم شي  پھ آدم کې د حیوان خویونھ ھم شتھ

  :او یا وایي

  پالر چې پالر زوی کاندی د زوی او زوی د   احتیاج ھسې بال دی پھ جھان کې

  :او یا وایي

  کھ دانا د زمانې وي مبدل شي   ما دیار پھ بٻلتانھ کې دي لیدلي

  :او یا وایي

  دار یې پس لھ مر ھ نخل میوه دار شي  ې منصور غوندې پھ دار شيھر و ړی چ

  :او یا وایي

  خپل ھنر دی ھنرمند و  خھ  نج د  دنیا دار کھ مستغني پھ سیم و زر دی

  د دنیا سړی کھ ھر  و زورور دی    و انتھ وایي بیھوده بھ زورور

  ر دیپیدا کړی خدای د سر دپاسھ س   ھسې مھ وایھ چې زه یم پھ جھان کې

  :او یا وایي 

  د جاھل د پارسایي توبھ توبھ   ھر علم چې بیعملھ وي تش بوس دی

  :او یا وایي

  پھ خر بار شھ لکھ  نج د کتابونو     علمیت د بی عملھ عالمانو

  . . . . . . او داسې نور بیتونھ

، نوالییتری ، دروندوالی، خوږوالی، او وینا انو ارز ت شعرونو د پھ ر تیا سره د رحمان بابا

چې پھ لره او بره پ تونخوا او افعاني ، تجربھ او روحانیت دومره شھرت تر السھ کړې دی، علمیت

عقیدت او درناوي ، تھ د عزت مذھبي شخصیت اوعرفاني ، تصوفي، علمي، سیمو کې د ده روحاني

، کړې دیاو د ده شعري دیوان د خلکو پھ من  کې دفال نیولې شھرت تر السھ ، پھ تو ھ خلک  وري

او پھ ور نیو ، اکثریت خلک عملي  امونھ پورتھ کوي پندونو نصیحتونو او، ھغھ پھ وینا انواو د

  . او کالم نھ د متلونو پھ ب ھ   ھ پورتھ کوي شعرونو دده د اترو کې خبرو



 

 

پھ ، فرھن ي شخصیت دی ادبي او، نو ت ر، نامتو، ھیواد تکړه چې زموږ د اروا اد عبدالروف بینوا

  : اعرې پھ ھکلھ داسې وایيش یوه لیکنھ کې د رحمان بابا د پلھخ

ھر چا د  او د د رحمان بابا د اشعارو یو لوی صفت دادی چې د ھرچا پھ ذوق سره سم مطالب لري(

  ). چې د رحمان بابا دیوان ھلتھ نھ وي، پھ پ تنو کې بھ ډیر داسې کم کور وي. تنھایي مل ری وي

، خوږ او اغیزناک دیکې دومره شعر او کالم  د ده پھ کرف الي او لوړعر تیا داده چې د رحمان بابا

ظریفانھ  پھ ډیر  کلي اواو ان ور خیال، تصویر، درد، مقصد، چې ھر  وک  انتھ پھ کې خپل ھدف

  . پیدا کوي شکل

معرفت او د  د د اسرارو او رمزونو مرغلرې او تصوف او عرفان پھ کې د دواړهعارف  صوفي او -

دا بیتونھ  د ده بیل ې پھ تو ھ د. روحاني حاالتوتھ وده ورکوي وپرې خپل نیا وړان ې ویني اومعنوي د

  : ورو

  چې بې خدایھ نوره مینھ پھ چا نھ کا    کھ  وک وایي ھنر کوم دی؟ وایھ دادی

  : او یا وایي

  تل تر تلھ بر قرار دی رب زما     ھی  تغیر او تبدیل نھ لري رحمان

  : او یا وایي

  کرد ار کړه شکرانھ پھ دا نعمت د    ن ھ ور ې ژوندون چې غنیمت دیدا پ

  : او یا وایي

  نور دحسن باالتر دي لھ ادراکھ    دا ھمھ واړه حجاب دي چې لیده شي

  : او یا وایي

  وتھ حیران یم زه رحمان د خدای وکړه     پھ ھر دم کې نوې نوې تماشی کړم

  : او یا وایي

  لیدلې پخپل  ان ک ېچې مې ستا د جمال عکس دی 

  آیینې پھ  یر حیران دی زما روح ھم پھ دا د

  : او یا وایي

  اې چې یې د پاک هللا پھ دربار خاص   پھ رحمان باندې نظر د کرم وکړې

  : او یا وایي

   نج د درو د مرجان مې دی موندالی   خپل جانان مې دی موندالی چې وصال د

  : او یا وایي

  چې بادشاه د درست جھان مې دی موندالی   ما شي ھ عجب دی کھ تمام جھان ز

  : او یا وایي



 

 

  چیرې دی دلبره بې لھ تا بل دلبر زما   درست جھان کھ واړه ما رحمان لره دلبر شي

  : او یا وایي

  تھ خورشید غوندې صورت لری عیان    کھ دا نور  ایستھ ستوري ویل کٻږي

  : او یا وایي

  حسن پھ آفتاب کې زوال نشتھ ستا د   د آفتاب پھ مخ کې ھره ورځ زوال وي

  : او یا وایي

  ار کړهننداره پھ ھر ساعت د خپل ن    و دې دوه ستر ې غړیږي پھ جھان کې

  : او یا وایي

  کھ بادشاه دی د دې دور کھ  دا    زه یې وینم درست جھان پھ تا مین دی

  : او یا وایي

   درست جھان ھلتھ نھ رسي قوت د     ږيچا وتھ چې ستا قوت رسٻوھر 

  : او یا وایي

  ستا لھ رویھ درست جھان زما ثنا کړه    زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم

  : او یا وایي

  ډیر مین دی ستا پرمخ عبدالرحمان    کھ لھ دره یې شړې کھ یې پریږدې تھ

  : او یا وایي

  چې حاصل شي لھ مکتبھ       عشق  ھ ھسې علم نھ دی

  عشق سیوا دی لھ مذھبھ      مکتب حال د مذھب وایي

  : او یا وایي

  د رحمان د میخانې شراب د  و دي    می خواران کھ یې خبر شي لھ مست  نھ

  : او یا وایي

  چې خبر نھ یم پھ  مکھ پھ آسمان    ھسې بې شرابو مست یم ستا پھ مینھ

  : او یا وایي

  و ورې کھ لږ مخ پھ آینھ کړې  ان     د رحمان پھ عاشق  بھ آفرین کړې

  : او یا وایي

  چې مې نشتھ پھ دوا باندې غرض  زه رحمان دعشق پھ درد کې ھسې خوښ یم

  : او یا وایي

  ای رحمانھ دا دعاشقانو سیم و زر دي  مینې لھ دولتھ سپینې او کې زیړ رخسار د

  : او یا وایي



 

 

  رھنمایم زه رحمان د مراھانو    دعاشق  وي ورکھ کړې کھ چا الر

  : او یا وایي

  نھ پوھیږم چې رحمان یم کھ جانان یم  پل جانان مې ھسې نقش دی پھ زړه کېخ

  : او یا وایي

  عاشقانو وي پرې پنډه چې جر ھ د    ھغھ حسن دعا  وی یم زه رحمان د

  

 مناظرو دطبیعت  د، الجم حسن او، نیاز راز او، سپی لې مینې ناز پاکې او پھ کې دکھ عاشق دی  -

 د. ورياو خیالونھ   عواطفو تصویرونھ او احساساتو ری تینو خپلو د اومحبت ، خلوص، ھنري  کال

  :دا بیتونھ  ورود ده  بیل ې پھ تو ھ

  : او یا وایي

  سرو صنوبر درې واړه یو دي د قد  قمر درې واړه یو دي یار شمس و مخ د

  شکر درې واړه یو دي و یار شھد لب د     حاجت نلرم پھ شھدو پھ شکرو

  : او یا وایي

  دیار شونډې ھم شراب دي ھم شکر   ھ شرابو کې خوند نشتھ د شکروپ

  : او یا وایي

  وھر د لعل و نھ پ یږي آب د   کھ سل  لھ پټ تر شونډو الندې خاندي

 : او یا وایي

  لھ کن لو یې عار نھ کا عاشقان   ھغھ شونډې چې خوږې دي تر شکرو

  : او یا وایي

  واخليشونډو پھ خولھء  چې  وک نوم دا ستا د

  کھ یې زھر وي پھ خولھ کې عسل شي

  : او یا وایي

  بې کن لو ما ھی  فیض ترې بیا نھ موند  ھغھ شونډې چې شیرینې وي تر قندو

  : او یا وایي

  نوره مینھ د شرابو پھ جام نھ کا  ندلیچې لذت یې د سرو شونډو وي مو

  : او یا وایي

  شھ سور لکھ انار وینو د خپل  ان پھ    سرو شونډو شیریني وي کھ پکار دې د

  : او یا وایي

  وستر  لعلو شو  رداب زما د کان د   یار شوې چې مې نقش پھ زړه سرې شونډې د



 

 

  : او یا وایي

  اور یې پورې کړ پھ کور د میخورانو    لبانو میو ورکړو و تا چې رن  د

  : او یا وایي

  ھ حباب کېاوري پ د اللھ ؤ باران   لبو نام آغاز شي پھ ھر  ای چې ستا د

  : او یا وایي

  دواړه زلفې دې چورۍ د ملن انو     د پیزوان غمی دې زیب کا پر لبانو

  شینکی خال دې مواصل د رن ورانو   پھ جبین پروت دی تور اوربل دې لکھ مار

  : او یا وایي

   و بھ  کار کړې پھ حرم د غزاالنو   کږو ورو و چې دې جوړه کړه لینده د

  : او یا وایي

  شینکی خال دی محصل پھ بندیوانو    یک دې شھزاده پھ جبین پروت دید سرو 

  : او یا وایي

  مرجانو لکھ مھر پھ محزن د در  مشکین خال دی پھ سرو لبو ھسی زیب کا

  : او یا وایي

  بې لھ خطھ بې لھ خالھ، زلفو بې د    عشق پھ درس کې نور  ھ لوستي نھ دي ما د

  : او یا وایي

  اور لھ تابھ وی تھ  ھ طاقت لري د   یچوتاب شوي  ایيکھ دې زلفې پھ مخ پ

  : او یا وایي

  نندارچي د یار د زلفو د رخسار شھ     کھ پھ توره تاریک  کې ر ا غواړې

  : او یا وایي

  بیا مې وپلوریء د ستر و پھ قصاب   مې وتړیء د زلفو پھ طنابالس 

  : او یا وایي

  بې سره پھ سر نھ لري حباب چې   ھسې آب یې دی د دوو ستر و پھ تیغ کې

  : او یا وایي

  تر چشمانو مې بھیږي سرهء شھاب   چې رایاد یې سرې شونډې سور پیزوان کړم

  آب وتاب   لونو راتھ ھی  شي د   تاب تھ یې نظر کړم مخ و آب و چې د

  : او یا وایي

  نور  ھ نھ کا بې کږو کږو وھلو   دا کاږه کاږه با ھ او کږې ورو ې

  : او یا وایي



 

 

   سبا پورې کا نکریزې پھ من لو   عاشق پھ وینو سرې کا پھ شپھ نوکي د

  : او یا وایي

  رحمان  کھ پھ و ړیو کې رسوا شوم    مستوري را خھ یوړه مستو ستر و

  : او یا وایي

  یا مستان دي ویده شوي پھ محراب کې    یا دا ستا چشم ابرو وینم پھ خواب کې

  : او یا وایي

  تٻرې تورې شوې زما پھ قتلولو    س وي ھم بادام ويھغھ ستر ې چې نر

  : او یا وایي

  ناب را خھ یووړ لبو دی لذت د میو  خھ یووړ ستا دی خواب آلودو ستر و خواب را

   خھ یووړ مخ آب را ډیرې بې صبرۍ د پھ صورت کې نھ مې او کې پاتې شوې نھ صبر

بیل ې پھ  د. غني کوي تفکرات ي تصورات اوعلمخپل  او، ومات ل ويعلدعلم او پوھې مپھ کې  عالم -

  :دا بیتونھ  ورو د ده تو ھ

  مینھ د دنیا پسندلې نھ ده ھی  دانا  مھ درومھ رحمانھ پھ خالف د دانایانو

  : او یا وایي

  ھو یاري تر حد پورتھ حماقت وي     نادان تر میان یو حد دی د دانا و د

  : او یا وایي

  چې  وک مھر وفا غواړي پھ نادان کې     ھ ويتر ھغھ بھ نادان بل پھ جھان ن

  : او یا وایي

  پھ دنیا کې سر انجام د آخرت کړه    وري عاقالن پھ وړاندې  ي پھ ورستو

  : او یا وایي

  پوه خلک ھغھ دي چې اقرار پھ ناپوھی کا

  ھر چې  ان ھو یار   ي ھو یار یې مھ   ھ

  : او یا وایي

   کھ اعلی دی کھ اوسط دی کھ ادنا    زه رحمان حلقھ ب وش د ھر عالم یم

  : او یا وایي

  عالمان دي د تمام جھان پیشوا    عالمان دي رو نایي د دې دنیا

  . رن ور او دردمن او ناقراره دی پھ کې د خپل زړه  کور او قراري پیدا کوي د درد مینې د کھ -

  :دا بیتونھ  ورو د ده بیل ې پھ تو ھ د

  چې مدام پھ تا پسې کاندي ژړا   کړهد رحمان وزیړي رن  وتھ نظر 



 

 

  : او یا وایي

  ھغھ رسي چې ناتوان شي دلتھ توان د   پھ شکست کې بری بیا مونو عاشقانو

  چې آفتاب غوندې  ر ند پھ درست جھان شي    عاشق ھسې مرتبھ ده زیړی رن  د

  زرغونھ یې پھ  ھره باندې زعفران شي   رحمت ووري لھ چشمانو یې باران د

  لھ بھاره نیک وبد دکال عیان شي    معلومیږي اره حال د زړونولھ رخس

  : او یا وایي

  خپل صاحب لره پھ داد او پھ فریاد    زمانې لھ جوره درومم زه رحمان د

، موسیقې پھ پردو کې غږوي نغمې د سوز او  داز ډکې سندریزې او کھ مستان دي پھ کې د مطربان -

  :دا بیتونھ  ورو د ده بیل ې پھ تو ھ د. ياو مستان خپل آواز ورسره داسې ج و

  غم رباب دی مطرب ای ی پھ زن ون د   میو ناب دی ساقي پھ الس کې جام د د

  : او یا وایي

 صوفي پروت پھ میخانھ کې مست خراب دی  باک یې نشتھ محتسب پھ رقص  ډ شو

 : او یا وایي

  ري خار نھ دیھغھ خار چې بوی د ل ل    میو مست خلق مې خوښ دي پھ تلخ  د

  : او یا وایي

  دا پیالھ یې پھ مستانو ده مباحھ   پھ الس کې عشق لري ساقي چې جام د ھر

  : او یا وایي

  کې زما زړه کاندي خراب پھ دا تاو   رباب ھر مطرب چې غوږۍ تاو کا د

  دیوانھ شم  ریوان  یرې مست خراب   چې سامعی یې پھ نغمھ پھ ترانھ شم

  یې نھ طاقت لري نھ تاب چې ھی وک    ار ھسي اثر کاھم یې  فت، ھم یې تار

  : او یا وایي

  پھ شراب را خھ یووړ عقل ساقیانو   زړهء مې پھ نغمو نغمو سوری کړ مطربانو

  ریم مطرب سره یو  ای شولیو ساقي بل یار د

  لھ پھ شتاب را خھ یووړ زړه یې لھ  و

او ، اتفاق پا ونونو او غور ن ونو اتحاد او پھ کې د خپلو مليسیاستوال  مشران او، ي شخصیتونھمل -

  . او شھامت راپارويھمت ، خلکوغیرت د

  :دا بیتونھ  ورود ده بیل ې پھ تو ھ  د

  چې د تن پھ نابودۍ یې اعتقاد وي    ھغوی وي پھ یارۍ کې بیخ بنیاد بھ د

  : او یا وایي



 

 

  همړاوی کم تاز بٻلتانھ کړه اکثر     ایستھ یاران  لونھ دي رحمانھ

  : او یا وایي

  زمری تل  ر ي پھ لوړه پھ ژوره   کھ پر غره پر سمھ  ر م باک مې نشتھ

  : او یا وایي

  تھ ھم پا ھ د ھغو پھ  ٻر ھمت کړه   پھ  یر سړي وو وړاندیني ھم واړه ستا

  : او یا وایي

  صدقھ شھ نا قابلھ زوی لھ لوره   پھ ناموس تر لوره کم وي چې پھ نن  و

  : او یا وایي

  نن یال  ترلھ ھم  ھ ده لھ تربوره    ھ دي او کھ نھ وي  یالي تربرونھنن

  : او یا وایي

  شي خلقو بار بردار چې کشت  غوندې د    ھغھ زړه بھ لھ طوفانھ پھ امان وي

  :وایي او یا

  اغزي مھ کره پھ خپو کې بھ دې خار شي   کر د  لو کړه چې سیمھ دې  لزار شي

خوشحالي  ان لپاره  دپھ کې  خھ الس پھ سر شوي دي دنیا ده او لھ  ېدنیا یې پری  چې خلکو ھغو -

  . پیدا کوي

  :دا بیتونھ  ورود ده بیل ې پھ تو ھ  د 

  دانا  ھ کا پھ دنیا باندې غرض    دا دنیا پھ احمقانو ده ودانھ

  : او یا وایي

  -دانا  کھ وابست ی د دنیا نھ کا      دنیا کل پھ احمقانو ده ودانھ

 شعرونو نھ د یو د کې د ده  انو وینا جماتونو کې پھ خپلو مدرسو او پھاو خطیبان  واعظان، نمبلغی -

  .   ھ پورتھ کوي منل شوي اصل پھ تو ھ

  :دا بیتونھ  ورود ده  بیل ې پھ تو ھ د

  چې د دین متاع بدلھ پھ دنیا کا  رحمان ھسې بی وقوف سودا ر نھ دی

  : او یا وایي

  چې لھ دینھ لھ مذھبھ وي سیوا     ناه غواړمزه رحمان لھ ھغھ علمھ پ

  : او یا وایي

  وفا دي بی اساس نور کارونھ بی  یای رحمانھ کھ  ھ کار دی خو د دین د

  : او یا وایي

  چٻرتھ پن ھ ور ې چٻرتھ عمر جاودان  واړه بې وقوف دي کھ  وک دین پھ دنیا پلوري



 

 

  : او یا وایي

  رحمان سره دې غم د آخرت وي لھ   نور عالم کھ د دنیا غمونھ کاندي

 نھ ډک  انو معنا ژورو او لوړومفاھیمو خو د، کالم ډیر ساده او آسان معلومیږي رحمان بابا شعر او د

د ده پھ شعر او کالم  کور ھر ھر مجلس او، او ھره حجره، لري  ولنیزه ب ھ روحاني او، ملي او، دی

 درسونھ نوصفتوعالي  او عبرتونو، اخالقولوړو  دکې  ده پھ شعرونو د. رن ین دی  النده او، رو انھ

  : چې ده  انتھ دا حق ورکړې دی چې خپل شعر داسې ستایي ھمدا سبب دی. شتون لري

  رحمان کړی نوی نوی اجتھاد دی   چې دا نور شاعران کاندي ھغھ نھ کا

  : او یا وایي

  چې ھم  نج دی ھم ھنر      رحمان دی دا  ھ شعر د

  : او یا وایي

  پھ رخسار وخوبان ې دلفلکھ ز   زیب کا پھ بیاض د رحمان شعر ھسې

  : او یا وایي

  ھر کالم چې لھ رحمانھ شنیده شي    یا بھ شھد یا بھ قند یا بھ نبات وي

  : او یا وایي

  پر عالم دي شعر کوکي د رحمان د     ستا د حسن د تعریف لھ برکتھ

  : او یا وایي

  ولې نھ یم د زمري پھ  یر  زند   پھ اشعارو ک ې قوتناک لکھ زمری یم

  : او یا وایي

  لېد رحمان شعر  وھر دی  ھ یې ت     در  وھر پھ تلھ نھ دي چا تللي

  : او یا وایي

  د رحمان پھ شعر ترکې د با رام   ھم خاندي ھم نغمې کاندي ھم رقص کا

  : او یا وایي

  دیوان چې یې اور بل شوی نھ دی پھ  سوزان شعر تھ حیران یم د رحمان و

لھ  ده. نھ ډک دی عبرتونو او پندونو، ي غو تنوورورول  او انسان، رحمان بابا شعرونھ لھ مینې د

تل یې دا ھ ھ کولھ چې خپلھ  او، او درویشانو نھ  ان بیل کړې نھ دی فقیرانو، غریبانو، خوارانو

د . دی غږ د زړونو انوقلندر درویشانو او م دده خوږ کال د. درویشي او فقیري پھ امیري بدلھ نھ کړي

پھ زړونو کې  ان ړې  ای  وخلک دی او د آواز  ر تیا او صداقت، حقیقت،  لتیایپس، ده کالم د پاکی

  . لري

  :دا بیتونھ  ورود ده بیل ې پھ تو ھ  د



 

 

  ھسې یار دی رحمان غریب نواز   ھم  دا تھ چې یکسان  وري ھم شاه و

  : او یا وایي

  زه رحمان  کھ بادشاه شوم چې  دا شوم    بادشاھي د  دایانو پھ دعا شي

  : او یا وایي

  کھ آباد کا  وک ویران حرم د زړهء   د خلیل تر کعبې دا کعبھ ده لویھ 

  : او یا وایي

  چې کړی نھ شي طبیبان ملھم د زړهء   زه ملھم د زړهء لھ چا غواړم بې خدایھ

  : او یا وایي

  و دردمن لھ بلھ کم ويچې پھ درد کې ی   ھسې نھ ده قاعده د دردمندۍ

  : او یا وایي

  آزار لمبو وھلی نھ رغٻږي د   چې د اور لمبو وھلی وي بیا روغ شي

  : او یا وایي

  خود بھ وویني وقار د درویشانو   درویشانو کھ نظر کا  وک پھ کار د

  : او یا وایي

  د درویشانو یون کاندي پھ الر ککھ  و  پھ دغھ الره بھ ورشي خدای رسول تھ

   چې قبول یې وي  فتار د درویشانو    فتار بھ یې د خدای پھ در قبول ويھر 

  : او یا وایي

  لکھ خاورې پھ دربار د درویشانو    پرې پراتھ دي دنیا واړه بادشاھان د

  خزان نھ لري بھار د درویشانو   ھر بھار لره خزان پھ جھان شتھ دی

   لزار د درویشانوکھ  وک وویني     د جنت د باغ  لونھ بھ یې ھیر شي

  : او یا وایي

  چې بیان یې کړو کردار د درویشانو  غزل شھ رحمان جار تر دا درست دیوان د

  : او یا وایي

  کھ مې  وک پھ فقیري شمیري فقیریم   کھ مې  وک پھ امیري شمیري امیر یم

، احساساتسپی لي  پاک او، کنایات، تشبیھات، ان ورونھ تصویرونھ او، خیالونھحمان بابا خپل ر

د ، مجازي عشق مینھ ناک شاعر پھ تو ھ د جذبات او عواطف پھ خپلو شعرونو کې د یو رومانتیک او

بیل ې پھ تو ھ د ده  د. جمال پھ ډیر ھنري شکل بیان کړي دي حسن او، ھنري  کال مناظرو دطبیعت 

  : ورودا بیتونھ 

  کې غرقاب دی تیغ د ستر و دې پھ وینو    میو  ھ مستي او سرخي نھ ده دا د



 

 

  : او یا وایي

  د حیات اوبھ ھم پ ې پھ تورتم دي   کھ دې مخ پھ زلفو پټ دی باک یې نشتھ

  پیدا شوي شام شفق د صبحدم دي  ستا د زلفو لھ رخساره لھ سرو شونډو

  : او یا وایي

  سرو شونډو پھ کوثرشي خوشنودي یې د    تورو ستر و پھ خنجر شي چې شھید د

  شي ھغھ دم مې زړه سپند سینھ مجمر   راز مژ ان کړم خسار دچې رایاد یې سپین ر

  : او یا وایي

   کھ مرھم ورباندې کیږدې ډیر ثواب دی  عشق پھ اور کباب دی ھغھ زړه چې ستا د

  : او یا وایي

  چې یې خاورې د فرھاد او د مجنون دي   عشق لھ میو تش بھ نشي ھغھ خم د

  : او یا وایي

  بیا د  لو تماشا کړه پھ بوستان کې   ھ خزان کېبلبل لھ حالھ زده کړه پ د

  : او یا وایي

  سر بازی ده ھر نفس پھ دا میدان کې    عاشقي آسان مھ   ھ خبر شھ

  : او یا وایي

  کلھ کړي آرام د اور ب ري پھ لمبو کې  عقل دواړه سره ضد دي کھ پوھیږې عشق و

  : او یا وایي

  تورتم وي نھ وینم چې یار پھ ستر و زه  مر مشرق شيل سپوږم  د کھ  ریوان مې د

  : او یا وایي

  زړه دې زما تور کړ لھ دې نوره مخلوقاتھ  تا چې پھ دا تورو ستر و وکاتھ و ماتھ

  : او یا وایي 

  نوره بھ مینھ د زړه نھ شي لھ تا ماتھ ماخو چې تھ ولیدې ھغھ ساعت مې ووې

  : او یا وایي 

  ھ دي خبر شوي ستا د محسناتھن شیخان او زاھدان چې نصیحت وماتھ وایي

  : او یا وایي 

   ډه شاپیرۍ ده دبني آدم لھ زاتھ زه رحمان چې دې وینم یاره وایم خدایھ خیر کړې

  : او یا وایي

  ې نمرهور ې چیرې وي ب رو نایي د    بې د ستا لھ مخھ ورځ راباندې شپھ ده

  : او یا وایي



 

 

  زلفو تور سنبل ور لیمھ دي ستا دبیا مې ت  مینې  ل مخ د ای ی مې پھ سر دی ستا د

  : او یا وایي

  عاشقانو تورې زلفې دې زن یر د   پر لبانو د پیزوان غمی دې زیب کا

  شینکی خال دې معاني د بندیوانو   دا سور  یک دی شھزاده پھ اوربل پروت دی

   ږل  ستا دندانو شرمولې ده    دواړه لب دې  ایستھ تر سرو یاقوتو

  در پوھیږم سر بھ غوڅ کړې د خوارانو  ک لې مصرۍ تورې دواړه لیچې دې کړې

     لکھ جیم پر کاغذ ک لی کاتبانو  تورې ورو ې دې کږې پر جبین زیب کا

  : او یا وایي

  خدای زده چې  لونھ وړي یا زړونھ پھ من ل   ر ي پھ چمن کې من ل ډکھ پھ  لونو

  : او یا وایي

  آھونھ د بلبلنھ بھ وي زما پھ  یر    نھ بھ ستا د مخ پھ  یر  لشن وي چا لیدلی

  : او یا وایي

  مست د ھغھ مخ یم چې مستانې لري ستر ې

   بې تورې بې تیغھ قاتالنې لري ستر ې

     بې لیدو کتو غایبان زړونھ وړي لھ خلکو

     ھسې چشمان بندې ساحرانې لري ستر ې

   ھر  وک چې یې ویني تورې ستر ې کتی نھ شي

    ې لري ستر ې کلې پریوارغوندې حیران

  

  : او یا وایي 

  لکھ جیم پھ قلم ک لی کاتبانو   سور پیزوان دې پھ سرو شونډو ھسې زیب کا

  : او یا وایي

   کاریږيدی ستا پھ لبوکې  دا قدرت    اور اوبھ سره چا  ډ لیدلي نھ دي

 : او یا وایي

  یم پھ آتش او پھ آب خوښ د سرو شونډو    کھ ډوبیږم پھ اوبھ یا پھ اور سو م

  : او یا وایي

  ھسې مستخراب چې بھ نھ وي بل دا    ھسې مست یم ستا د شونډو پھ شراب

  : او یا وایي

  نھ بل ھسې رن  امام شتھ نھ محراب    ستا د ور و تر میان ولید ما چې خال د



 

 

  : او یا وایي

  چې مویې مژ ان لري دراز بی ھغو      وتھ خبری نھ کړم چا زه نور

  : او یا وایي

  نور مې مھ پو تھ لھ شامھ لھ سحره   سحر مې دغھ ستا زلفې رخسار ديشام 

  : او یا وایي

  یا تر  نجھ چاپیر شوی مار دی دا   خیال د زلفو یې زما تر زړه چاپیره شو

  : او یا وایي

  چې آغاز یې کړ اشعار د تورو زلفو   عنبر ووري رحمان تر قلم م ک و د

  : او یا وایي

  چې حیران یم د رحمان پھ خالصولو    تورو زلفو ھسې بند شو پھ کمند د

  : او یا وایي

  یار خندانې زلفې چې رحمان وینې د    کھ ژاړم لھ دو ستر و او کې وینې

  : او یا وایي

   ان پھ مستو ستر و باندې مھ غولوه رحمانھ

   دا مستان ھو یاري لھ حکمتھ سره  وري

  : او یا وایي

   و د خپلو وینو جام تاوان ور نھ کړم    یپھ رحمان د ستا د لبو می حرام د

  : او یا وایي

  چې دی ستا د لعلو و شونډو شو  ویان     در و لعل شو ویل د رحمان

  : او یا وایي

  لیلی پھ دروازه کې دربان نشتھ د  کھ مجنون غوندې پھ عشق کې  وک صادق شي

  : او یا وایي 

  چې ھم شمس دی ھم قمر     دا  ھ مخ دی منور

  چې ھم م ک دي ھم عنبر     ھ زلفې دي مشکینېدا  

  چې ھم نیش دی ھم نشتر     دا  ھ پیوستھ ابرو دي

  چې ھم سیف دی ھم خنجر    دا ھ ستر ې دي قاتلې

  چې ھم میء دي ھم شکر    دا شونډې دې میء  ونې

  چې ھم در دي ھم  وھر   دا  ھ سپین سپی لي غاښ دي

  ی ھم ثمرچې ھم سیم د    دا ھ سیب زنخدان دی



 

 

  چې ھم  ل دی ھم عرعر     دا  ھ قد او  ھ قامت دی

  چې ھم موی دی ھم کمر    دا  ھ مال ده باریک وضع

  چې ھم موم دی ھم حجر    خوبانو دا ھ زړه دی د

  چې ھم دل دی ھم دلبر     دا  ھ یار دی نھ پوھیږم

  چې ھم بت دی ھم بشر    دا  ھ بت دی زما ربھ

        چې ھم  نج دی ھم ھنر   رحمان دی دا  ھ شعر د

  

، صوفي مشربھ شاعر او پھ مذھبي تفکراتو کې ډوب شخصیت و، درویش صفتھ انسان رحمان بابا یو

  . سبک خاوند دی چې د یو  ان ړي ادبي مکتب او

، ل او  یړنیزپوهلیکوا نامتو، مفکر، ھیواد یو نو ت ر عبدالحی حبیبي چې زموږ د پوھاند اروا اد

رحمان بابا د ادبي سبک او شخصیت  پھ خپلھ یوه لیکنھ کې د، پیاوړی شاعر دی اویست تکړه ژورنال

  : پھ ھکلھ داسې وایي

فطري  پ تنو د پھ خپل شعر کې یې د. مستقل مکتب خاوند دی رحمان بابا دشاعرۍ پھ فن کې د(

ې ھر  وک د داسې  ھ ترجماني کړې ده چ خوږو الفاظو پھ ساده او روانو او ملي احساساتو جذباتو

  ). خپل ذوق مطابق پھ ھر  ای او موقع کې استفاده  نې اخستی شي

خپل روان او سلیس او د خپل پھ زړه پوري ادبي سبک پھ وسیلھ  پھ ر تیا سره چې رحمان بابا د

ده خپلھ شاعري او خپل شعر . شعرونھ خپل ادب دوستانو تھ وړاندې کړي دي ھرچا پھ ذوق برابر

 ادبي مکتب الرویان او اخالص د ده د پھ ډیره مینھ چې زموږ زیاتره شاعرانو، هھغھ مقام تھ ورساو

  . یې پیاوړي  امونھ اوچت کړي دي شول او د ده پھ الره

 خو ھغھ لوړ مقام چې ده درلود، سره لھ دې چې رحمان بابا یو درویش صفتھ او مسکین شخصیت و

الس چا تھ  یټ  کلھ د خپل غریبې یه ھد، غیرت خاوند و لوی ھمت او پراخې حوصلی او د او د

. نھ شکر  ذار و) ج(خپل لوی خدای پھ خپلھ غریبي یې قناعت او صبر کړې دی او د کړې نھ دی او

  :بیل ې پھ تو ھ د ده دا بیتونھ  ورو د

  کھ درم لرم پھ کور ک ې یا دینار    کاندي قسم پھ کرد ار  وک دې را

  ولې نور عالم مې بولي دنیا دار     زه درم او دینار نھ لرم پھ کور ک ې

  نھ د ھی  یوه مخلوق یم منت بار    ھم پھ دا چھ نھ لھ  ایھ چیرتھ خو م

  پخپل کور ک ې مې سکون دی ھم رفتار   آب و خور لکھ آسیا پھ  ای را رسي

  کھ خزان را باندې راشي کھ بھار    لکھ ونھ مستقیم پھ خپل مکان یم

  : او یا وایي



 

 

  ھیچا پھ دوا الس مې نھ رسي د    کا رن وران راتھ ز یروی ېپھ ھر کور ک 

  ما بھ  ھ کا  وک چې نھ لرم دنیا      د دنیا خبرې واړه پھ دنیا شي

  چې کور نھ دی دا مې  ور دی پھ صحرا   کھ پھ ھر کلي کې مې کور دی زه  ومان کړم

  : او یا وایي

   دایم ادشاه ظاھرپټ د درست جھان پ   قناعت مې د خرقې الندې اطلس دی

  : او یا وایي

  چې بی ملکھ بی حشمتھ دولتمند وي  ېقناعت و رحمان ورکړ خدایھ  نج د

  : او یا وایي

  چې یې وکړ قناعت پھ دا دنیا     ھغو بیا موند سعادت پھ دا دنیا

  : او یا وایي

  کھ یې خونھ وي پھ سیم وپھ زر ډکھ     موړ بھ نھ شي ھی  سړی بې قناعتھ

  : ایياو یا و 

  ھم دنیا او ھم دینار د دې دنیا      د قانع تر قناعتھ صدقھ شھ

  

پھ  هبرې پ تونخوا لرې او مقام او شھرت د، ارو  یړنھ او دده ادبي شخصیتد رحمان بابا د آث

لھ   یړنیزو مرکزونو او پھ نړۍ کې د یو شمیر لویو پوھانو. محدوده کې محدود نھ دی پاتې شوی

فاضل او ستر شاعر پھ ، یوعالم د او ده، یو لوی مشر پھ تو ھ منلې شوې دیخواه د ده شخصیت د 

ادبي او فرھن ي شخصیت پھ ھکلھ نھ یوازې پھ ، روحاني، علمي د ده د. تو ھ پوره شھرت   لې دی

نړۍ ډیرو پوھانو او  د. شوې دی ندنیو لیکواالنو لھ خواه ھم  یړلبا لره او بره پ تونخوا کې بلکې د

بشپړ کلیات پھ  رحمان بابا د. ده آثار لوستي او د ده پھ ھکلھ یې خپلې  یړنې کړې دي یړونکو د

  . ژباړل شوی دی نورو ژبواو داسې  اردو، روسي، ان لیسي: مختلفو ژبو لکھ

او  راور ي او پادري ھیوز ان ریزي: رحمان بابا د شخصیت پھ ھکلھ یو شمیر مستشرقینو لکھ د

دوی رحمان بابا . قضاوتونھ کړې دي خپلې  یړنې او، پیژندونکي ديادب  پ تو چې داډورن روسي 

  . یاده وي )پی وا( د پ تو ادب

  . زیات تحقیقات او  یړنې کړې دي ادب پھ ھکلھ پ تو پ تو ژبې او د د میجر راور ي

  : رحمان بابا پھ ھکلھ خپل نظر داسې بیانوي دی د

پ تنو تھ  و ولو خو رحمان بابا، مقام لري پھ پ تو شاعرانو کې لوړکھ  ھ ھم خوشحال خان خ ک (

  ). ډیر زیات مقبول شاعر دی



 

 

پل نې  ده ھم د پ تو ادب پھ ھکلھ ډیر تحقیقات او، ې یو نامتو محقق او  یړونکې دیپادري ھیوز ھم چ

  : رحمان بابا پھ ھکلھ داسې وایي او د، کړې دي

  ). یږياشعار ویل ک رحمان بابا پھ کوم  ای کې چې پ تو ژبھ ده ھلتھ د(

او ادبي مفکر ، ومیږي چې رحمان بابا یو لوی عالمعللنډه دا چې د پوھانو او  یړونکو لھ تحقیقاتو نھ م

صداقت د ده پھ کالم او  روحانیت او پرھیز اري او، د ده علمیت، نامتو شاعر دی شخصیت او

ې دده شعرونھ ھر چا چھمدا سبب دی . مقام لري ندشاعري کې او د ده پھ اعمالو کې خورا ارز تم

د دوی پھ زړونو کې یې  ای نیولې دی او د دوی پھ اعمالو او کردارویې ، لوستي او اوریدلي دي

  . کړې دی ژور اغیز

ھجري قمري کال منل  )١١٢٨(ینې نی ھ لھ پلوه د رحمان بابا د مړ  یړونکواو  زیاترو ادبي تحقیقاتو د

زیارت تھ ډیر خلک  د ده. شخ دی یھ ھدیره کېپھ لو) خانې ھزار( پی ور  ار د دی د. شوې دی

د ده . ونډه جوړیږيغمشاعرې  د مزار باندېد ده پر  ور و کې او ي پھ شپو ي او ھر کال د پسرلور

میالدي کال  )١٩۵٨(ھجري شمسي یا  )١٣٣۶(پ تو  ولنې لھ خوا پھ  قبر او ډبر لیک د افغانستان د

  . کې جوړ شوې دی

رحمان بابا پھ  انترنی ي منابعوو او دالبیلو یکې د ب لیکنھغواړم ووایم د دغې مقالې پھ پھ پای کې 

 رحمان او  ایي زما لیکنھ  نې نیم ړتیاوې ولري د  ولو ادب دوستانو. شوې دی دیوان استناد

 ھاړخیز شخصیت پ ھر باباجوتھ ده چې د رحمان  دا،  نھ غواړمخدوستانو  خھ مخکې لھ مخکې ب

خو ما پھ خپل توان سره ، يیزه  یړنھ غواړھر اړخدا کار ،  و مقالو او رسالو نشي  ر ندیدای

یو ، فرھن ي شخصیت چې د یو سمندر حیثیت لري ادبي او، کوشش کړې دی چې د ده روحاني

  .  ا کې راپورتھ کړم اود ادب دوستانو تنده پرې ماتھ کړم

  وي ھتل رو ان ده روحاني او ادبي ډیوې دې د وي او دې یې  اده حاروا
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