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 باشد  ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تی مسئوول

 
   ۶۰/۲۱/۲۰۲۱            مطیع هللا روهیال  

   

 د پښتو په لومړۍ معاصره تذکره کي د بلبل افغان ذکر 
 

 هــر څــوک کـه ژاړي نو هـغه به دښـــمنان ژړوي 
 یو زه بدبخت یم چي همېش مي خپل دوستان ژړوي 

 

 څوک د پښــــــتون ژبه شــوله ورکه پښــتو نه وایي 
 دا په شــــته والي کښي نشتوالى مي ارمــــان ژړوي 

 

 زمانه ویښه شوه پښتون هـــم ویده نه پرېدي څـــوک 
 ځــــکه په ســـرو ســـترګو فــریاد بلبل افغان ژړوي 

 

پورتني بیتونه د ارواښاد محمدعمر خان بلبل افغان دي چي د پښتو په غم نتلى او د پښتانه پر حال ویرژلى وو. ځان  
ئې د پښتانه بیدارۍ او د دې قام ویښولو ته اړم کړى وو او دغه ارمان ئې په خپلو خوږو شعرونو کي د پښتانه قام  

 تر فرد فرد پوري رساوه.  
 

ر ذکر په لومړي وار ارواښاد پوهاند صدیق هللا رشتین په )د پښتو ننني لیکوال( کي زموږ د دغه خوږ ژبي شاع
وکړ. دا د معاصري دورې لومړۍ لیکلې تذکره ده، چي د ارواښاد استاد قیام الدین خادم او مرحوم پوهاند صدیق هللا  

 رشتین له خوا لیکل سوې ده.  
 

و وروستۍ هغه ئې مرحوم رشتین لیکلې ده. مرحوم بلبل افغان  د تذکرې لومړۍ دوې برخي د ارواښاد خادم په قلم ا
 د دریمي برخي دوهم شاعر دئ. د مرحوم بلبل افغان د معرفۍ په برخه کي یو ځاى لولو:  

 

"دى یو صحیح پښتون، خوش خلق او خوش قواره سړى، په قام مهمند مورچه خېل، د اللپورې اوسېدونکى دى. له 
کالو په عمر معلومېږي. دى په پښتنو کښي یو بیدار، پوه، د ښې ژبي خاوند، په قوم   ٣٨  رنګه سپین، په قد برابر، د

دردمن، د پښتو مین او خواخوږى سړى دى. تعلیم ئې خصوصي او په خپل وطن کښي حاصل کړى دى. د عربي 
 ش کال کالنۍ(. ١٣١٩مخ، د   ٢٥١او فارسي متداول کتابونه ئې لوستي دي" )د پښتو ننني لیکوال: 

 

 تر دغو خبرو وروسته داسي زیاتوي: 
 

"په فارسي کښي د قلم خاوند دئ او د اردو نه هم استفاده کولى شي. په پښتو کښي نثر او نظم دواړه لیکي مګر تر 
 نثر ئې د نظم پلو زیات او غالب معلومېږي. دى په اشعارو کښي خپل تخلص )بلبل افغان( راوړي". 

 

 م محمدعمر خان د تخلص )بلبل افغان( په باب د مرحوم له خولې داسي کاږي:  د تذکرې لیکوال یو ځاى د مرحو
"ما د استقالل د جنګ په کال د غازیانو د زړورتیا او د استقالل د جنګ په نسبت یوه لویه قصیده جوړه کړې وه، په 

و، نو  ش کال خبره ده( ډکې ته تشریف راوړى و١٣١٩هغه وخت کښي واالحضرت اوسنى صدراعظم صاحب )د  
اعلیحضرت   د  او  ته راوستم  آباد  د ځان سره جالل  ئې زه  بیا  او هغه قصیده مي ورته وویله.  ئې راوغوښتلم  زه 
محمدنادرشاه شهید حضور ته ئې وړاندي کړم. د اعلیحضرت شهید په حضور کښي چي مي هغه قصیده وویله. نو 

 لبل افغان( ملقب کړم". دى د هغې قصیدې په اروېدو زښت ډېر خوشحاله شو او زه ئې په )ب
 

تر دغو لنډو یادونو وروسته د تذکرې لیکوال د مرحوم بلبل افغان د شاعرۍ او د هغوى د ژبي دخوږتیا او فصاحت 
 په اړه داسي لیکي:  
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 "بلبل افغان په رشتیا د پښتو او پښتنو بلبل، د خوږې ژبي خاوند، یو فصیح زبان پښتون دى".  
 

 ورپسې زیاتوي: 
 

پر دې بلبل یو قومي شاعر او د یو دردناک زړه خاوند دئ. ملي جوش او قومي جذبات پکښي په زیاته  "برڅېره  
اندازه لیدل کېږي. د ده د دردمن زړه نارې او د آه او د سوز آوازونه د هر چا غوږو ته رسېدلي دي. دى یواځي د  

 باندي هم سخت دردمن دئ".  )پښتو ژړا( نه کوي بلکي د پښتنو په سیاسي او اخالقي ضعف او کمزورۍ 
 

ارواښاد رشتین تر دغو خبرو وروسته د مرحوم بلبل افغان د شاعرۍ پر موضوعي خوا هم ږغېدلى او د خپل تحلیل  
 او ارزوني پر اساس ئې د هغه مرحوم شاعري داسي ارزولې ده: 

 

"څرنګ چي دى یو دردمن او په قوم خوږمن زړه لري، نو اشعار او کالم ئې هم د درد او قومي رنګه خالي نه دى.  
د قومي نظمونو سره ډېره مینه لري او نور قسم اشعار عشقي یا صوفیانه بالکل نه خوښوي. دى په شعر کښي د  

اشعار ئې او قومي  او رواني طبع خاوند دى. ځیني ښې منظومې  او نورو   خوږې  افغان  اتحاد مشرقي، طلوع  په 
 جرایدو کښي نشر شوي دي". 

 

زموږ بلبل افغان یوازي شاعر نه دئ، بلکي د پښتانه قوم پر حال باندي د یوه ناقد په ډول نیوکي کوي او د هغوى 
اش داسي  پوهاند رشتین  ښادروان  لیکوال  تذکرې  د  ته  ځانګړني  دغي  افغان  بلبل  مرحوم  د  ورښیي،  اره  کمزورۍ 

 کړېده: 
"دى همېشه د پښتنو پر حالت، ضعف او کمزورۍ او د هغې پر عللو او اسبابو بحث کوي.  د پښتنو د اعتال او  
ارتقاء، بیدارېدو او ویښېدو، تعلیم او تربیت ډېر آرزومن او خواهشمن دى. بلبل د پښتو په ابتدایي نهضت کښي هم د  

 برخي خاوند دئ". 
 

مینه له هغو څو بیتونو څخه ښه ښکاري چي په ډکه کي ئې د پښتو کورس په افتتاح کي   د مرحوم بلبل افغان پښتو
لرله.   دنده  سرکاتب  د  کي  سرحدداري  په  ډکې  د  افغان  بلبل  محمدعمر  ارواښاد  چي  دى  مهال  هغه  دا  دي،  ویلي 

 مرحوم بلبل افغان وایي:  
 

 لکه چي لمر مزه کوي د لوړ آسمانه سره
 افغانستانه سرهداسي مزه کاندي پښتو 

 د بل په پښو په الري تګ کله منزل ته رسي 
 مناسب نه دى دغه کار بهادر افغانه سره

 مکتوب، کاتب چي ټول په پښتو ژبه کښي شي 
 دا شاهکاري ده په نصیب د کوم یو ځوانه سره

 عالم شعرونه کړي د علم او هنر اتفاق
 پښتونه زوړ شوې د نتکۍ او سور پېزوانه سره

 ن شولې فدا رښتیا د خپلي مېني یو ځل پښتو
 نور څه غم نشته د عاشق بلبل افغانه سره

 

د تذکرې ارواښاد مؤلف د بلبل افغان د معرفۍ په آخر کي د هغه مرحوم یوه غزل راوړى، چي څو بیتونه ئې دا 
 دي:  

 

 د استقالل خاونده پام کوه غفلت و نه کړې
 ساتنه ئې ګرانه ده تر څو چي ډېر دقت و نه کړې 

 علم و عرفان نن وسیله ده د تحصیل د هر فن 
 مکتبي وروره کوتاهي د علمیت و نه کړې

 دا شریک کور د پښتنو دئ یو وجود یو سره
 میرزا صاحبه چا نه طمعه د رشوت و نه کړې
 صادق خوشحاله، خو کاذب مشوش کېږي په دې
 بلبل افغانه ډېر رډبډ کلک نصیحت و نه کړې
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