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 07/01/2016                             ولی احمد نوری

 

 ادبي او فرهنګي ځالنده ستوری " درحمان بابا"

 عبدالقادر مسعود لیکنه ښاغلید 
 

 د ادب، شعر او شاعرۍ درنو مینه والو!

کې هغه روښانه او ځالنده  عبدالرحمان بابا زموږ په ادبي او فرهنګي ډګر

وسیله یې زموږ د پښتو ادب ډیوې تل ه او شاعري پ ستوری وء، چې د شعر

ګر او نوښت دی یو تکړه ادیب، نامتو عالم، متفکرځالنده او بلې ساتلې دي. 

 شاعر، زاهد، عابد او روحاني شخصیت وء. 

د رحمان بابا له نوم او روحاني شخصیت سره زموږ خلک او په تیره بیا ټول 

ولولو، د ده په شعرونو  که چیرې د رحمان بابا شعري دیوان پښتانه آشنا دي.

 انځورونه اوکې د نورو شاعرانو په پرتله زیاتره مذهبي او اخالقي رنګونه، 

 .وان سره برابر دي له ورایه ښکاريخیالونه چې د ټولنې له ر

ه کالم او شاعرۍ کې هر ډول شعرونه موجود دي، . د ده پده، سلیس، روان او نازک خیاله ديد رحمان بابا شعرونه سا

او د هر چا په ذوق برابر په کې مطالب، ژور خیالونه، تصورات او لوړ فکرونه په ډیره خوږه او اغیزمنه ژبه او په ډیر 

 .الي او ظریفانه بڼه انځور شوې ديع

ریښتینوالی، علمیت، تجربه او روحانیت لنډه دا چې د رحمان بابا د شعرونواو ویناوو ارزښت، خوږوالی، دروندوالی، 

دومره شهرت تر السه کړې دی، چې په لره او بره پښتونخوا او افعاني سیمو کې د ده علمي، ادبي، هنري، روحاني، 

ې . هغه هیوادوال چوګه خلک په ډیره درنه سترګه ګوريتصوفي او ُعرفاني شخصیت ته د عزت، عقیدت او درناوي په ت

هنري او روحاني شخصیت سره اشنا دي، د ده د شعرونو څخه په خپلو ورځنیو خبرو اترو کې د  ،بيد ده د علمي، اد

 .او متلونو په بڼه ګټه پورته کوي نصحیوتونو، پندونو

 .قدرمنو مینه والو ته یې ډالۍ کومما د رحمان بابا یو ښکلی او خوندور شعر انتخاب او دیکلمه کړې دی تاسو 
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