
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                    ۲۳/۲/۲۰۱۰                                                                       کاندید اکادمیسین سیستانی    

 محمدرسول پشتون یبر بُعد ادب یمکث

 

 ش(۱۳۶۱-۱۲۷۹)محمدرسول پشتون

 ۱۳۳۱است که از سال یمشهور یاسیس تی( شخص انیزلم شیگذار نهضت و انیمحمدرسول پشتون )بن مرحوم

نوشته شده است که در  یادیز یاش آثار یاسیاو ومبارزات س ۀرا در زندان گذشتانده است.در بار ۱۳۴۲تا 

 منوراست. تیشخص نیا یوفرهنگ یهدف من مکث بربُعد ادب نجایموجود اند، درا یوانترنت یچاپ یرسانه ها

که با  یبس عال یپارچه شعر تیوبسا نیرا بازنمودم، در صفحه اول ا «ندارهیا یپشتون مل» تیوبساقبل  یچند

شعر من  نیشده بود، توجهم را بخود جلب نمود. با خواندن ا انیب یشعر یبایز باتیوترک هاتیوتشب یالینازک خ

وبعد به تبصره ام  میخوانیبار با هم م کی رااو شدم. آن یوفرهنگ یبُعد ادب یعنیپشتون  گرمرحومیمتوجه بُعد د

 .دهمیادامه م

 میبحر هم طوفان  هم

 میعنوان  ېپر خلقـت باند یکلیجلي قـلم ل په          می انیرېکه ملکه که پ میانسان  ېچ مېږپوه نه

 می لستانګپه خــپــلــه  ای لوګد  مـهی مهږو ای           یوتېپر مهیخــزان  ای یسو نیش ـمهیچمن  ای

 می انیع ولوډ ولوډپه  ـمیننداره  ښېوګهر  د            میپه خپلـه جانانه  ـای می نهید مخ آئ ـارید  ای

 میداستان  ولوټد ېسم چ هڅال به  می هڅ ورئګ            مینه دغـه، هسي خـوشي بهانه  ـمیهـغـه  نه

 مید هغه باغ باغبان  میپا یې ېباند یپه بو ېچ           یالــوتـل می مینه نس یدلړېغـو می لګسور  نه

 میپر جهان  یـوتلېپــر میآشنا د مخ شغـله  د           مړېږکـ ېچ می ڼنه پـتـ مګېږل ــمهی ــوهډې نه

 می انیب خهڅد بله  ېچ یسو ړجو مهی ریتعم وی           می تیښنه په خپله نما می ستیاښهنداره د  نه

 میهم بحر هم طوفان  ېچ می البېس نویو دهغو        وګد در می ړیزخمي ک وګد ستر یېپه غشو  ېچ

 ش( ۱۳۲۱ -کابل مجله  تونښ)محمدرسول پ

 یالیشده و به تمام معنا هنرمندانه ومملو ازنازک خ کجای بایبکر و کلمات ز باتیوترک هاتیشعربا تشب نیا

خود  من است. ریلحاظ مضمون خود کم نظازم وه شکلهم از لحاظ  گرشعریارائه شده است.بکالم د انهشاعر

برم ،  یاشعارخوب لذت م دنیاز خواندن و شن یندارم ول یدسترس زین یودر شعر وشاعر ستمیشاعر ن

حمل کند ، از  یداشته باشد وهم معنا را با رسائ ییبایکلمات ز بیرککه هم از لحاظ ت یبخصوص اشعار

به آواز هنرمندان  دنوگوش دا یریتصو یرسانه ها قیاز طر ی. گاهدهدیبمن دست م یخواندنش احساس خوب
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. کندیراست م یپرجاذبه است که مو براندام آدم امیوپ یچنان مضمون عال یازاشعار پشتو دارا یکه برخ نمیب یم

روح بخشا  حایدوست چون نفس مس هنیهرشنونده با احساس وم ی، برا لیوطنه![ با آواز امرخ هڅیږمثل شعر]پا

 است.

 تیکه درضد شدیمجسم م یاسیس تیشخص کیآمد، درذهنم  یم انیبه م یازمرحوم پشتون ذکر یوقت ن،یاز ا قبل

گذاشته  ادیرادر قندهار بن انیزلم شیاست و جنبش و دهیبوده وشکنجه ها د یبا نظام حاکمه افغانستان سالها زندان

 یعنی یگریبُعد د یاسیعالوه بربُعد س پشتونکه مرحوم محمدرسول  نمیب یم نیشعر دلنش نیا دنیبا د یبود، ول

 نیهم یداشته است. از رو یفوق العاده ا یاستعداد وتوانائ یداشته و درشعر وشاعر زین یو ذوق ادب یبُعد معنو

از شاعران مشهورعصرخود چون:  ینیادب وسخن آفر ۀگفت که آن مرحوم درعرص توانیپشتون م شعرمرحوم

 نبوده است. یعنوان چینبوده باشد، عقب ترکه به ه شتریاگر پ رهیوغ نیورشتوگل پاچا الفت وخادم  نوایب

چرا مورد استقبال های شورانگیز وپرداز بایزاستعداد شعری وداشتن اشعار  نیبا چن یعراکه ش می کنم تعجب 

 ثیحمنبخاطر نام شاعر ]که  ایقرارنگرفته است؟ آ شروزگار گریشاعران وسخنواران پشتوزبان د دیتقل ووتأمل 

 کرده اند؟ غیآن در دیوتقل لیهمواره مغضوب نظام حاکمه بوده است[، از تبصره وتحل یاسیس تیشخص کی

 بانیشاعران وادالزم است تاواست بحث وفحص تأمل و قابلزیمرحوم محمدرسول پشتون ن تیبُعد از شخص نیا

را به جوانان وعالقمندان شعر  اوکه حق او ست  یآنطوراین بعد شخصیت وی نیز مکث نمایند و بر زبان پشتو

پشتون درسن شش سالگی درحدود پنجهزار قطعه  شعرپشتو آنطور که از سوانحش برمی اید  .معرفی کننداو

وآنها را درمحافل ومجالسی ادبی که نایب الحکومه کرده بود  ظ حفبه تشویق  مادرخود ودری را 

 حضورداشت با فصاحت از برمیخواند ومورد تحسین اهل مجلس قرارمیگرفت.ن آدر قندهارسردارعثمان خان  

 راه در و بود یمل مبارز کی نکهیا یپهلو در پشتون» میشودکه گفته پشتون مرحوم قلمی اثار لیست دراخیر

 به بعضا نکرد، عدول چگاهیه شیخو اصول از شد، متقبل را زندانها و تیمحروم ،یمل یرمانها ا به دنیرس

 یسالگ شش سن در تا توانست مادرش مراقبت تحت یقو حافظه کی داشتن با او .بردیم پناه هم نظم و اشعار

 اکثرا که کردندیم قرائت ریدلپذ و بایز چنان را اشعار کنند. حفظ را یدر و پشتو اشعار قطعه هزار پنج حدود در

 یخوب شاعر هم شان شخص که محمدعثمان سردار الحکومه بینا حضور به قندهار یالحکومگ بینا دربار به

 تحت خود التیتحص به پشتون مرحوم .کردندیم ییشعرسرا و دهیگرد دعوت بزرگش والد تیمع به بودند،

 یعلم یها دهیا و شرع قوانین با که داده دامها قندهار ریشه یعلما نظر تحت هم بعدا و نشیوالد مراقبت

 «نمودند. حفظ هم را ن قرا و حاصل تام معرفت یاسالم

 :پشتون مرحوم وتالیفاتثارآ

 زندانها و یاسیس یها تیفعال در پشتون خان محمدرسول یاجتماع و یمل مبارز تیشخص یزندگ ادیز قسمت»
 نوشتن به اما گفتند،یم سخن باره نیدر شهیهم و بودند لیتحصو میتعل سرسخت عاشق گرچه است. دهیگرد یسپر

 :گرددیم اشاره الیذ صاحب پشتون مرحوم ۀشد نوشته فاتیتال و ثار ا به نکرد. دایپ وقت یادیز ثار ا

 ناچاپ. دار،یب جوانان ۀخچیتار خلص -

 ناچاپ. ،یدر به یسالم ابوشکور دیعقا ۀترجم -

 ناچاپ. ز،یوجا ها ده و یاخالق ،یاجتماع ،یفلسف ،یاسیس مقاالت یحاو ها: شهیاند -

 ناچاپ. جهان، ۀخچیتار صیختل -

 جلد. شش در صاتیتلخ -

 .یامان عصر نسوان نهضت ۀرسال -

  ۀمطبع وقت سییر امر به که بود صاحب پشتون مرحوم یفلسف افکار نگرینما کتاب نیا ناچاپ. :من یایخولیمال -
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 نسخه صاحب پشتون وفات از بعد روز چند .دیگرد مفقود یمدت یبرا و ماند باز چاپ از !لیدل کدام بدون یمل
 مهین یتالش کی یط در “خاد” بدمعاشان توسط اسناد و ها نوشته و گرید مهم یکتابها با کجای کتاب نیا یاصل
 پشتون .دندیگرد مفقوداالثر شیهم یبرا و شده برده رونیب صاحب پشتون مرحوم منزل از افگن هراس شب

 در را شیخو ینقدها و ها تبصره تفکرات، مطالعه، دوران در شهیهم وبودند مطالعه حدیب مند عالقه صاحب
 .نوشتندیم ، داشت صفحه چهارصد تا سه حدود در یکیهر که انچ ۵ در ۰ ۀانداز به یکوچک یها کتابچه

 به “خاد” بدمعاشان توسط زین بودند، دهیگرد یور ا جمع یمتماد یسالها یط که ها کتابچه نیا یبزرگ مجموعه
 شد. برده غمای

 نشر به و چاپ گرید دیجرا و افغانملت کاروان، افغان، طلوع انگار، کابل، ۀمجل در متعدد اشعار و نثر مقاالت، -
 عمر به یالدیم ۸۱۱۹ سال یجوال چهارم بابرابر یشمس ۱۳۶۱ سال سرطان۱۳ خیتار به پشتوناند. دهیرس
 شان مغفرت خداوندج .دیگرد دفن کابل نیصالح یشهدا در و گفت کیلب را اجل یداع کابل شهر در یسالگ۸۲
 (pashtoon.net رک:)«.ندینما

ت دو نمونه شعر دیگر مرحوم پشتون را که توسط فرزند برومند شان نصیرپشتون خطاطی شده نیز ازوبسای من 

اهل شعر وادبیات پشتو نظری به آنها بیندازند و سوز وگداز م تا اینجا میگذار ه)پشتون ملی اینداره( کاپی گرفت

 درونی شاعر را حس کنند.

 

 

 یتحقق عدالت درجامعه افغان یخود را وقف مبارزه برا یمرحوم محمدرسول پشتون که زندگوروان   روح

 پایان   باد. یهمواره گرام ادشانینمود، شاد و
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