
 

 

  
  نظیف تکل

 

  د غزل تکړه شاعر او بریالي لیکوال  اغلي نظیف تکل
  سره ادبي مرکھ

 
 :مرکھ کوونکی

 انجنیر عبدالقادر مسعود
 

غوړیدلې ، رن ین، ادب او ھنر کې یو ډیر نازک غزل پھ پ تو
 زموږ زیاترو. چې لرغون  تاریخ لري، شعري فورم دی

عالي او ، يغزل کې خپلھ طبع پھ ډیر  کل شاعرانو پھ پ تو
ادبي انداز سره آزمویلې ده او خپل قلمونھ یې اوچت ساتلي 

د دغو نامتو او پیاوړي شاعرانو بیل ې ډیری زیاتی . دي
دغو شاعرانو نھ یوازی پھ غزل کې بلکې پھ ھر ډول . دي

چې د ، شعري فورم کې یې خپل استعداد او ذکاوت آزمویلی دی
 . و ستاینې وړ ديا دوی  ول فعالیتونھ او کارنامې د قدر

لھ ډلې  خھ  یو لھ دغو با استعداده شاعرانو او لیکواالنو
چې د خپلو ، پیاوړی شاعر  اغلی نظیف تکل دی زموږ تک ه او



 

 

منظومو او منثورو آثارو پھ وسیلھ یې زموږ د پ تو ادب 
 .  یرازه او رو انھ ساتلې دی،  لب  تازه

لمریز ) ١٣۴٠(زوی دی چې پھ  د رحمت  ل  اغلی نظیف تکل
پھ کلي کې  کال د   و ولسوالی کون  والیت د  وک  کال کې د

 . ن ۍ تھ ستر ې پرانیستې دي
د جمعیت پھ  ده خپلې لوم نې زده ک ې د  وک  پھ ولسوالی

نوموړي خپلې لوړې زده ک ې د . لیسھ کې تر سره ک ي دي
د انجینیري پھ  ان ھ کې پای تھ رسولي  کابل د پولی تخنیک

تھ لھ دې چې دی د پولی تخنیک لھ انستیتوت نھ وروس. دي
 ده د افغانستان د ساختماني چارو پھ وزارت کې د، فارغ شو

کې د انجنیر پھ ) پما(پروژو جوړولو پھ مرکزي انستیتوت 
ھغھ شوق او عالقمندي چې ده د ادبي . تو ھ پھ کار پیل وک 

کال کې ) ١٣۶٢(ده پھ ، ژانرونو شعر او شاعري سره درلوده
یو شمیر شعرونھ  کې وآزمویھ او خپل استعداد پھ شعر ویلو

 . یې وویل

د ، مسوول مدیر و) لیمې مجلی(د  زی دیز کال )١٩٩۶(دی پھ 
 .دغی مجلی پالیسي یوازی د پ تو ادبیاتو خپرول وو

زی دیز کال پورې ) ٢٠٠۵(زی دیز کال  خھ تر ) ٢٠٠٣(دی د
 پھ لندن اوس. پھ ھالند کې دافغاني کلتوري  ولنې مشر و

ده پھ ھالند او لندن ک ې . کې د خپل کورن  سره ژوند کوي
پ تو ادب د ودې او پرمختګ پھ الره کې د  خپلې ژبې او د د

کالو  خھ خپل ) ١۴(دی وروستھ لھ . قدر وړ خدمتونھ ک ي دي
 ران وطن افغانستان تھ والړو او ھلتھ یې د ادب د مینھ 

کې د ادبي بھیر  ) وک (والو پھ مرستھ پھ خپلھ ولسوالې 
 .بنس  کی ود

زما پیژند لوی د دغې خوږ ژبي شاعر سره د تیلفون پھ کر و 
د ماسره دا ، وروستھ لھ ډیرو خبرو اترو. کې پیل شوه

او پوھې  چې دی پھ ر تیا سره د عالي فکر، ذھنیت پیدا شو
د ده پھ خبرو . او دلوړو اخالقو او فضایلو خاوند شخصیت دی



 

 

ژبې او پ تونوالي  پ تو د، ھیوادوالو سرهکې د وطن او 
سره ژوره مینھ  او پرمختیا پ تو د ادب د ودې او د، سره

 . او محبت لھ ورایھ مالومی ي
ډال   تکل صاحب پھ ډیره مینھ او اخالص خپل کتابونھ ماتھ

وروستھ لھ دې چې ما د ده . چې لھ ده نھ مننھ کوم، ک ل
ه پھ شعرونو کې پھ نو ما ولیدل چې دد، کتابونھ ولوستل

سپی لي عاطفي احساسات پھ ډیر عالي  ر تیا سره پاک او
ھمدا .  ھ قلم خاوند شخصیت دی تو ھ بیان شوي دي او دی د

ادبي   ان سره تصمیم ونیوه چې د ده د وجھ وه چې ما د
شخصیت پھ ھکلھ یو  و کر ې ولیکم او د ده سره یو ادبي 

ادب مینھ وال او د  د، مرکھ ونیسم تر  و زموږ ھیواد وال
لومات پیدا عشعر مینان د ده د ادبي فعالیتونو پھ ھکلھ م

 . ک ي
محتوا  چې د تکل صاحب پھ  ول و کې ھم د، د یادونې وړ   م

فورم او شکل پھ لحاظ داسې  مضمون پھ لحاظ او ھم د او
  وانو او راتلونکو چې د اوسنیو، شعرونھ لیکل شوي دي

 . الر ود   ل کی ي شاعرانو لپاره یو  ھ ادبي
او  پیمخو د، طبعیت  کلي مناظر ده پھ خپلو شعرونو کې د

 ولنې  د، محبت مینھ او، جمال او  ایست، شاپیریو حسن
انسان او انساني کرامت ، وطن د، اجتماعي پدیدې انساني او

د ، آزادۍ پیغامونھ، خپلواک ، د سوکالی، ،سره ژوره مینھ
، پارول ي احساساتو راعاطف خلکو خلکو راوی ول او د

ملي وحدت  اتفاق د او اتحاد، ورورولي، صداقت، عدالت
 د، د جنګ، پ تونوالي سره ژوره مینھ پ تو او د، روحیھ

 او ناخوالې ک اوونو، درد، غم د، یاس او نھیلې تصویرونھ
 نورو پدیدو پھ ھکلھ او داسې د، د ظالم ظلم، ان ورونھ

عاطفي او ، موسیقیت، ېاستعار، کنایات، خپل فکر او خیال
بیان ک ي  انساني احساسات پھ ډیره  کلي او شاعرانھ ژبھ

 . دي



 

 

شعر پھ لیکلو کې  د سپین اوآزا، نوي، غزل ده خپل قلم د
کې ھنري  وھمدا وجھ ده چې د ده پھ شعرون، اوچت ساتلې دی

 . دي  کلي او دستاینی وړ او ادبي اړخونھ ډیر
ھرچا پھ  او د عرونھ لیکيدی پھ ډیره ساده او روانھ ژبھ ش

شعرونو  بیل ې پھ تو ھ د ده د د. ذوق برابر شعرونھ لري
 : چې وایي، دا بیتونھ  ورو

 
 د افغان د زړ ي مینھ 

 پھ اور وسوه دوزخي شوه
  ومره وینې دي بھی ي
 ال د وینو ارزاني شوه

 د مر و خول   شوه وازه
 م ه زموږه زند ي شوه
 دې کن ر کن ر وطن کې

 رخھ غالمي شوهرا پھ ب
 سپرلي  ول  کې  وره د

 ھره پا ھ زعفراني شوه
 چا د فرمان الندې  دا د

 زادي مو بند ي شوهآ
 ھغھ خاوره دجنت مو 

 الړه اور باندې ستي شوه
 : او یا وایي

  ومره ترخې دي زموږ د کلي کو ې 
 د غم میرې دي زموږ د کلي کو ې

 الره دې بچھ ک ه پرې مھ را ھ نور
 زموږ دکلي کو يس یخورې دي 

 قدم دې ورو ږده پھ وینو نھ شي
 زموږ دکلي کو ي پھ وینو سرې دي

 دمینې غل پھ نیمھ شپھ راغلی



 

 

  کھ س ې دي زموږ دکلي کو ي
 : او یا وایي

 لوټ شومھ یاره دپردو کو ھ کې 
  یرې  ریوان د لیونو کو ھ کې 

 د وان  وختھ  ھ عبث تیری ې
 د چا پھ سر د تومتو کو ھ کې

 مې الړې شوی لھ ستر و بھرجر ې 
 پ تونھ یاره دپ تو کو ھ کې

 : او یا وایي
 ستر و نھ او کې خامخا وری ي 
 چې پھ ھر لور د مرګ بال وری ي

 چیرتھ بھ پ  ک و ماشومان ور نې
 چې مو پھ کور کلي بیدیا وری ي

 : او یا وایي
 رود د او کو مې لھ ستر و پھ ژړا  ي

 پھ سفر مې لھ وطنھ خوږ اشنا  ي
 زھیر زړه مې پھ  و ل کې وار خطا دی

 د امید ناوې پھ الرو یک تنھا  ي
 بیلتانھ مې پھ زړ ي چاړه  ومبلې
 فریادونھ مې تر عرشھ پھ ھوا  ي

 : او یا وایي
 دا خو اشنا ستا د راتلو ور ې دي

  کھ خو مستې د سپرلو ور ې دي
 د ر ا  انو ورځ بھ کلھ را ي

 پھ موږ خو  ولې د تیارو ور ې دي
 زما دحال پو تنھ اوس مھ کوه

 چې مې وطن کې د سل و ور ې دي
 زما  ریوان تھ دوعا انې کوه

 چې دې کو ھ کې دجر و ور ې دي



 

 

 : اویا وایي
 پھ مزار زما ډیوې مھ بلوه

 پھ  و ل راتھ لمبې مھ بلوه
 چې پھ ژوند راسره مینھ وفا نھ ک ې

 پس لھ مر ھ مې نو شپې مھ بلوه
 : او یا وایي

 ې  لونھ لھ بھاره مرور دي کاري چ
 ای ې دیار   و کې لھ یاره مرور دي

 راشی کھ جوړی ي چې جر ھ یې من  کې وک و
 ستوري دغھ ستوري لھ سھاره مرور دي

  ن ھ پھ سر کوزې زمانھ کې موږ اوسی و
 مرور دي  اره  وره چې یاران لھ خپلھ

 : او یا وایي
 د نن تیارو کې د ډیوو ن ھ ده

 تو ن ھ دهد روڼ سحر د راخ
 مین زړ ی مې ورتھ سپر نیولی
 کھ دې ب و کې د چ و ن ھ ده

 زما  ناه خطا بھ  ھ وه اشنا
 چې دې اقرار کې د توبو ن ھ ده

 : او یا وایي
 بلې چې دا ستا د مخ ډیوې شولې

 ج ې د سپرلو نھ سرې غونچې شولې
 اور مې د نظر وو چې یې وکاره

 پورتھ انن و نھ سرې لمبې شولې
 شنا ستا الرې تھ وکتلډیر مې ا

 ستر ې منتظرې بې اسرې شولې 
 ووایھ ساقي چې مال  ھ ووي

 داسې چې ھر  وټ سره توبې شولې
 : او یا وایي



 

 

 مینې واو تمھ شپھ شوه پھ نورسھ
  ومره ډیره خوږیدلھ چې نشھ شوه

 دلن ۍ لمنې الندې غلی غلی
 خو یدمھ خو یدمھ چې غرمھ شوه

 : او یا وایي
  لھ الره  ھ دهیوه بې سره او ش

 تاتھ خپلھ ماتھ خپلھ الره  ھ ده
 د چاپھ پل باندې ھر پل راتھ پیغور دی

 خدای راک ې دا بې پلھ الره  ھ ده
 ملن ي ده د چنار الندې تیری ي

 راتھ غوره ھمدا بلھ الره  ھ ده
 چې مې ھر ومره تکل د فکر وک 
 دکروړ غوندې اتلھ الره  ھ ده

 : او یا وایي
 ا تیارې سبا تھنھ پاتې کی ي د

 وار خو وک ه د دغې شپې سبا تھ
 سبا بھ راشي یو رو انھ سبا 
 حساب بھ کی ي د زرې سبا تھ
 اغزي اغزي شو د وطن  لونھ 

  ھ پھ اوربل ږدي پ تنې سبا تھ
 در ا کلي تھ ورتګ مل رو 

 غواړي ت ل او ارادې سبا تھ
 : او یا وایي

 ستا پیغلتوب زما  واني تیره شوه
 د چا مستي تیره شوه  د چا  ایست

 یودې یوې الرې دوه پردیس مل ري 
 د یو غرور دبل خاني تیره شوه

 پھ زور مې اوس دخپل غزل پوھی م
 تکلھ  ن ھ یې خامي تیره شوه



 

 

 : او یا وایي
  مھ د مینې تر اسمانھ رسم

 پھ لپو ژاړم تر جانانھ رسم
 پھ ژوبلو او کو یادوم مل رو
 نامھ د مینې تر ارمانھ رسم

 مخ کعبې تھ چې دې پرې نھ  ودمد 
 اوس بھ نو کلھ تر ایمانھ رسم

 : او یا وایي
 دغھ یوه چې  وره ماتھ نیسې 
  لور نورې وایھ چا تھ نیسې
 تھ خبر پر دغې یې او کھ نھ

  ول عیبونھ دې دنیا تھ نیسې
 : او یا وایي

 ستا د یادونو شمعې بلې  ې دي
 د ارمانونوشمعې بلې  ې دي

 ونھ ک لھ  تنھزما دې ھی  پو 
 د دې لوظونو شمعې بلې  ې دي

 زما د ھیلو ب  تاالواال شو
 د بھارونو شمعې بلې  ې دي

 زما پھ برخھ شو تکل د مینې
 د دې وختونو شمعې بلې  ې دي

 : او یا وایي
 د او کو پھ ھر  ا کي کې خندا راتھ  لی ي

 پھ دې تورو تیارو کې سپین سبا راتھ  لی ي
 پھ دې  ھ یم پوھیدلیژړا کې مې خندا شتھ 

 بیلتون کې د وصال ھغھ لیال راتھ  لی ي
 منم چې ستا د  کلي مخ پتنګ یم لمبھ کی م
 پھ دغو سرو لمبو کې ستا وفا راتھ  لی ي

 : او یا وایي



 

 

 مالیدل چې سحر اه وه
 د ن ل پھ خاموش  کې 
 زه او تھ وو  و خبرې

 دریم   ی من  کې نھ و
 دا خبرې زما او ستا

 ړې بھروایھ چایو
 : او یا وایي

 ال خو اوس ھم دمقصد پھ الره نھ  ي
 تخیل مې

 نھ پوھی م
 چیرتھ درومي

 د کال بادار غالم دی
  ھ خبر یم چې  واني یې ختمھ نھ ده

 : او یا وایي
 نا بلد ومھ بلد شوم

 خو  مھ درنھ  مھ
 د سیندونو خواتھ درومم

 د ن لونونھ تیری م
 د ا غرونھ شاتھ  ھ دي؟

 دي اباد دي نور ملکونھ
 او و  ي یې ماړه دي

 جنګ ج  ې ور پھ کې نھ شتھ
 دانسان قدر معلوم دی
 داسې  ای زما خو ی ي

 بس ھمداسې  ای تھ  مھ
.................................... 

 : او یا وایي
 پھ ھغو کلیو کې ھم

            وتخنی ي



 

 

  او د خندا وو  پې
 د دې شملو وطن کې 
    د غیرتونو قام تھ
    در ا انو لھ کور

 سره مشالونھ راوړې
 چې دا خواره پ تانھ

  پھ خپل وطن کې
   بې وطنھ نھ شي

 : او یا وایي
       دلتھ  ورمھ لھ ډاره

 ستا پھ  مکھ لویھ خدایھ
 مالیکې نھ  ر ی ي
 د نیکیو او بدیو

 فرعوني اروا ژوندۍ ده
 : او یا وایي

 د زمان لھ غی ي پا ي
 مبيدارمان پھ چینھ ال

 د ک و شیبو نھ غواړي
 دا  و  کي حقیقت

 ازادي دژوند لپاره
 او خو ي دژوند لپاره

 کھ دا اور وي کھ  لونھ
 دواړه خوښ د انسانانو

 
مجلواو ، دتکل صاحب زیاتې لیکنې او شعرونھ پھ ورځ پا و

د ده چاپ . دانترنی ي سایتونوپھ پا و کې خپاره شوي دي
 : شوي آثار دادي

 ېاو پا ې م ې و -
 شبنم پھ پا ھ -



 

 

 پا ې د لون و -
 . او داسې نور آثار چې تر اوسھ چاپ شوي نھ دي

د  اغلي نظیف تکل د پوره پیژند لوی لپاره ما د ده سره 
چې د تاسو ادب دوستانواو د شعر ، یوه مرکھ نیولې ده

 . مینانو پام ورتھ را ر وم
 : تکل صاحب اجازه راک ی چې خپلې پو تنې پیل ک م

چې تاسو ، شوق او مینې دې تھ وھ ولې، کوم احساس :پو تنھ
بایدشعر ولیکې او  رن ھ مو خپل استعداد تھ پام شو چې 

 کوالی شی شعر ووایاست؟
او شعر پھ خپلھ د ، شوق او مینې ده، خبره داحساس:  واب

 ینی ادب . مینې او تر اندازې د شوق خبره ده، احساس
ریف یې ھمداسې پوھان شعر د احساس خبره بولي او یو تع

چې شعر د زړه غ  دی او زړه پھ خپلھ د مینې او ، کوي
چې شعر ، دا چې زما  ن ھ دې تھ پام شو. احساساتو کور دی

 لیکلی شم  ایي دا بھ د ھماھغھ لوم نیو
چې وروستھ بھ مې ور پام شوی ، د لیکلو نتیجھ وي اوتوبوتو

باید چې د ، او تر کومھ. چې یو نیم شعر ھم لیکلی شم، وي
چې باید شعر ، سوال دی ما ھی کلھ ھم داسې نھ دي ک ي

 . ولیکم
تاسو د ادبي او فرھن ي آثارو سره  لومی ي چېعم: پو تنھ

ولې تاسو دا تصمیم ونیوه چې د خپلې ، زیاتھ مینھ لری
 ؟ ولنې شاعر شی

،  خھ پھ دې ھم ډیر منندوی یم)ج(زه لھ خپل خدای :  واب
نھ شلولھ او ال تر اوسھ  یکھ وچې لھ کتاب سره یې زما اړ

، پاتې شوه د شعر خبره. ورسره ھم ھغسی لیونی  مینھ لرم
شعر  خو د سره مینھ نھ کولھ  اپیرۍشعرد  ډیر وخت بھ ما د

وروستھ لھ .  اپیرۍ بھ کلھ کلھ خپل مخ پھ پ ھ را کاره ک 
اوس ، چې زما زړه راخپل ک ي، اوږدې مودې پھ دې وتوانیده

 .نان یودواړه یو پر بل می



 

 

آیا تاسو د نورو ژبو آثار او شعرونھ ھم مطالعھ : پو تنھ
او شعرونو اغیز  او کھ مو لوستلي دي نو د دغو آثارو، کوی

 پر خپلھ شاعرۍ  ھ ډول  ی ې؟
چې نھ مې دی ، ما د بلې ژبې شعر نھ دی لوستی او دا:  واب

 . لوستی نو  کھ یې پھ خپلھ شاعرۍ ھی  اغیز نھ وینم
بھرنیو ژبو  یو شمیر لیکواالنو او شاعرانو د زموږ: پو تنھ

 د تاسو پھ نظر د بھرنیو. آثار او شعرونھ ھم ژباړلي دي
ژباړه او یا زموږ د ژبودآثارو ژباړه  آثارو ادبي د ژبو

پ تو ادب د ودې او پرمختګ لپاره  ھ  ژبو کې د پھ نورو
 اغیز لري؟

او پ تو ، آثار ژباړه پ تو تھ زه د نورو ژبو د:  واب
نورو ژبو تھ یو فوق العاده ضرورت   م او پھ دې کې آثار 

موږ کھ  اون ي ھیواد . پ تو ژبې وده او پرمختګ وینم د
، چې ھر ډول علمي، ایران تھ و ورو د ن ۍ پھ ھره ژبھ

شپ و میاشتو  ایرانیان یې د، مذھبي او ادبي آثار خپری ي
خو پ تانھ . نھ واخلھ تر یو کالھ پورې خپلې ژبې تھ ژباړي

کھ  وک پ تو آثار نورو ژبو . دې برخھ کې بیخي پ  ديپھ 
 تھ او دنورو ژبو آثار پ تو تھ راژباړي زه پھ دواړو کې د

پ تو د ودې او پرمختګ عامل یې  او د، ژبې خیر وینم پ تو
 .   م

شعر لیکل او شعر ویل الھام دی او  د تاسو پھ آند: پو تنھ
ھ لن ه تو ھ کھ انساني تجربھ؟ مھرباني وک ې پھ دې ھکلھ پ

 . راک ی معلومات
د پخواني یونان خلک : چې وایي، ھغھ مشھوره خبره ده:  واب

سقراط تھ پھ غصھ شول او لھ قاضي نھ یې سقراط تھ د سختی 
چې ، ویل قاضي سقراط ونیوه او ورتھ وې. جزا غو تنھ وک ه

چې تا شاعرانو تھ ، تا تھ پھ دې خاطر جزا درکول کی ي
چې وھل شوی او ډبول شوی ، ھغھ خوار. سپکی سپورې ویلې دي

چې ما شاعرانو تھ  ھ ، چې تاسو خو ما نھ وپو ت ، وویل، و



 

 

چې ، چې شاعرانو تھ الھام کی ي دوی، ما فقط ویلي. ویلي
چې  ھ وایي خو د دوی پھ ، شعر وایي دوی ھم نھ پوھی ي

چې د ، بیا پھ  ولنھ کې نور ھو یار خلک شتھ، )کالم(وینا 
خو . یروي او تفسیروي او خلک ورباندې پوھويتعب دوی وینا

زه یې بیا د سقراط د دې مشھورې خبرې پھ ادامھ دواړه 
،  ینی ادب پوھان وایي. ھم الھام دی او ھم تجربھ. بولم

چې پھ ماغزو ، چې الھام د بری نا یوی   یکی تھ ورتھ دی
کې کی ي او معموال لوم ني یویا دوه بیتھ الھام   ي او 

زه یوه خبره . یا د شاعر پوھھ او تجربھ   ينور شعر ب
چې شاعر یې پھ  ھ ، ضروری   م او ھغھ شاعرانھ تجربھ ده

 . شکل خپل لوستونکي یا اوریدونکي تھ ورلی دوي
او شاعر یعنی  وک؟  د تاسو پھ نظر شعر یعنی  ھ: پو تنھ

تاسو د شعر او شاعري اغیز دیوې  ولنې د خلکو پھ 
 رن ھ  راوی ولوکې او د خلکو دملي احساساتو پھ راپارولو

  ی ې؟
 واب نھ دی  کو لی دې پو تنې تھ تر اوسھ ادبپوھانو:  واب

زه . یا یې پھ یوه  ان  ي تعریف اتفاق نھ دی ک ی، موندلی
چې ژبھ یې پیدا ک ې ، سان سرهچې شعر د ھغھ ان، فکر کوم

چې ، او بیا ننی انسان. ده مل ری راغلی دی تر داننھ پورې
چې د ھغھ غوږو تھ ،  ن ھ زی ي یو لھ لوم نیو غ  ونو نھ

شعر د ژبې پھ اندازه لرغونی او پخوانی . رسی ي شعر دی
اسد  (. شعر د احساساتو او عواطفو د بیان ژبھ ده. دی

چې شعر ھغھ تیری ر پلوان شریک تھ ، دی غضنفر پھ دې عقیده
چې ھمیشھ د نثر کروندی الندی کوي او  لونھ پھ ، ورتھ دی
زه شعر د ھنر . چې شعر لیکي، شاعر ھغھ  وک دی). کې کري

چې ستا د ، دلویې ونی یوه  ان ھ   م او  ھ شعر ھماھغھ دی
پاتی شوه د  ولنی د خلکو د . ذوق تنده درخ وبھ ک ي

یا دھغوی د ملي احساساتو پھ راپارولو کې راوی ولو او 
چې شعر د احساساتو او ،  ومره رول لري ما مخکی وویل



 

 

عواطفو دبیان ژبھ ده د خوشحال بابا د شاعرۍ ډیره برخھ د 
 . خلکو د ملي احساساتو د راپارولو لپاره وقفھ شوی ده

ھر شاعر پھ شعر ویلو کې یا  انتھ خپل ادبي سبک  :پو تنھ
ھ نورو شاعرانو د ادبي سبک او مکتب نھ پیروي یا ل لري او

خپل ادبي سبک لری او  تاسو د یو شاعر پھ تو ھ  انتھ. کوي
 لھ کوم بل ادبي سبک او مکتب نھ پیروي کوی؟ کھ

دکومو پخوانیو او معاصرو شاعرانو ، او راتھ ووایاست
 شعرونھ مو خو ی ي؟

حقیقي  چې دسبک، استاد الفت د سبک پھ باره کې وایي:  واب
معنا سره زر یا سپین زر ویلی کول یا پھ قالب کې اچول 

دسبک بل . مجازا دبیان د اظھار خاص طرز تھ سبک وایي. دي
چې ، د ژبې دکارولو خاصھ طریقھ: تعریف داسې ھم شوی دی
ادبي پیر یا صنف  ان  نھ وي سبک ، دیوه لیکوال ادبي مکتب

ی مرستھ سبک پھ پیژندنھ کې  ینی نور توک د. بللی شو
د جملو د ، مثال دلغتونو د انتخاب طرز. راسره کوالی شي

 ینی نور لکھ وزن او یا بلھ ، ان ورونھ، خیال، جوړ ت ډول
ھره ژبن   ان  نھ د یو خاص سبک پھ پیژندلو کې مرستندوی 

دا چې زه کوم سبک لرم کھ نھ دپورتنیو یادونو پھ نظر . دی
او د پو تنې پھ دې . کې نیولو سره زه خپلھ ھم نھ پوھی م

مکتب پیروي کوم پھ دې ھم  چې زه د کوم ادبي، بلھ برخھ کې
چې کلھ ست ی شم شعر ، خو شعر مې ډیر خو ی ي. نھ پوھی م

 . لولم ھغھ راتھ یو ډول ذھني آرامي راب ي
معاصرو شاعرانو شعرونھ  او د کالسیکو شاعرانو د: پو تنھ

 پرتلھ کوی؟  رن ھ ارزوی او
. وھانو پ تو شعر پھ دریو دورو ویشلی دیپ تو ادب پ:  واب

پھ پ تو . من ن  دوره او معاصره دوره، کالسیکھ دوره
د . چې لھ خوشحال خان نھ راپیلی ي، کالسیکھ شاعرۍ کې

من ني دور او من نی پیر یې بیا د معاصر پیر سره توپیر 
چې  ومره زماني وا ن لري دغسې یې ادبي ، دا توپیر. لري



 

 

ی پرتلنھ یې خاص او  ان  ې  ی نې تھ تفاوت ھم زیات د
 . ضرورت لري

او  شعر نوی او آزاد یا سپین شعر د تاسو پھ نظر: پو تنھ
 چې د،  ھ توپیر لري؟ او دا راتھ ووایاست کالسیک شعر

شعر مفکوره  رنکھ  سپین یا آزاد، نوي لوم ي  ل لپاره د
 او چیرتھ را پیدا شوه؟

لپاره  لور لیکلو   ینو شعر پیژندونکو د  ھ شعر د:  واب
لھ . تخیل او آھنګ، احساس، فکر. توکي ډیر ضروري بللي دي

خو یو  ر ند ، کالسیک شعر  خھ کھ ستاسی منظور مقفا شعر وي
چې آزاد یا سپین شعر ، توپیر یې د آزادشعر سره ھمدا دی

چې یې لھ ، مقفا شعر لکھ  ن ھ. قافیھ او ردیف نھ لري
ھم کلھ کلھ ردیف  نامھ نھ  کاري ھم باید قافیھ ولري او

چې پھ پ تو کې لھ ، زه پھ خپلھ پھ دې عقیده یم. ولري
 کاره ثبوت   ولی لن ۍ یې. شعر موجود وه نھ آزاد پخوا

د  او  ینی سروکي یې پھ پ تو فلکلور کې دا اوس ھم. دی
 . بیل ې پھ ډول یادولی شو

 پھ لویو غرو باندې راتاو شول طوفانونھ
 ږل  وری ینھ

 وک همھ  ھ دلتھ شپھ 
 پاتی شھ باران دی

 :او یا
 بي بي شیرینې زی ې  لې

 راباندی واچوه لون   جوړه السونھ
، پھ پاسنیو بیل و کې د یوه  ھ شعر  ولی  ان  نی شتھ

تخیل او آھنګ د موسیق  سره  یخي یې ھم  ھ ، احساس، فکر
پھ خپلو  و  پ ھ او پنا خبره نھ ده ډیرو پ تنوسندرغاړو

خو دپ تو ادب  ینی مورخین . ی ھم ديسندرو کې ورشاملې ک 
چې آزاد یا سپین شعر لھ اروپایي ژبو نھ ، پھ دې عقیده دي

چې پخوا د شعر د شعریت لپاره ، بل دا. پ تو تھ الره ک ی



 

 

خیال او قافیی پوری ، چې شعر پھ وزن، دا نظریھ موجوده وه
ت لی دی او شعریت یې ھم لھ ھمدې نھ تومنھ اخلي خو زموږ 

شعر کھ نوی خبرې ونھ لري بیا خو نو بیخي شعر نھ د زمانی 
 . دی او دایې زما پھ عقیده تر  ولو لوی توپیر دی

آیاتاسو دشعر دلیکلو تر  نګ نثرونھ ھم لیکلي دي : پو تنھ
دي نو دتاسو پھ نظر شعر د خلکو پھ  کمو لیکلي، او کھ نھ

راوی ولو کې او دملي احساساتو پھ ژوندي ساتلو کې زیات 
ز لري او کھ نثر؟مھرباني وک ی دشعر او اونثر د توپیر اغی

 .پھ ھکلھ خپل نظریات راسره شریک ک ی
ما تر اوسھ د  ینو مقالو نھ پرتھ کوم ھنري نثر  : واب

د نثر یو تر  ولو آسانھ تعریف دا . چاپ تھ نھ دی ورک ی
چې ھنر ، وایي. چې نظم نھ وي، چې ھغھ  ھ تھ نثر وایو، دی

چې د  ولنی د ، خو  کال مجبوره نھ ده، يپھ  کال پسې  
ھنر یو  ان  ی . اخالقي او اجتماعي قوانینو تابع اوسي

چې ھنرمند ، انساني پیام دی د احساس او دردیدلي انسان
ھنر یې لھ روح نھ راپورتھ کی ي او د نورو پھ ، ورتھ وایي

چې درس ورک ي او الر ، کھ ھنر وغواړي. روح اغیز پری دي
ا د واعظ منبر تھ وخی ي او د خلکو د رھنمایي  ود اوسي ی

. یو دروغ او چل دی. دعوه وک ي بیا نو ری تینی ھنر نھ دی
. چې د ھنر دلویې ونې یوه  ان ھ ده، شعر ما مخکی ھم وویل

چې خپل روحي حالت د ذھني ان ورونو پھ ، شاعر کوشش کوي
 کھ خو ضروري نھ ده . واسطھ خپل اوریدونکي تھ ورولی دوي

کفایت . اختراع او قضاوت لرونکی اوسي، ې شعر دی کوم کشفچ
او ھمدا ستا . چې ستا د روح ھنري تنده ماتھ ک ي، کوي

استعاری او ، د شاعر وینا د تخیل. لپاره  ھ شعر دی
شاعرانھ خبرې د فلسفی او د . تشبیھاتو پھ وسیلھ  ر ندی ي

 . علم د خبرو سره فرق کوي
 تاسو، اسو نھ ډک تاریخ لريحم پ تو ادب د زموږ د: پو تنھ

 پھ ادبیاتواو پھ شعر کې د دغو حماسواغیز  ھ ډول  ی ې؟



 

 

پھ پ تو ادب کې او پھ  ان  ي ډول شعر کې حماسې :  واب
زموږ دشاعرنو پھ شعرونو کې . خپل  ای لرلی دی او لري یې

کھ یو بیت ھم حماسي دی ھماھغھ بیت ستایل شوی دی او د 
دی د خوشحال بابا د شاعرۍ ډیره خلکو پام یې  انتھ اړولی 
 . برخھ حماسې تھ وقف شوی ده

 معلوماتمھرباني وک ی د لن یو پھ ھکلھ خپل : پو تنھ
او راتھ ووایاست لن ې چې د پ توژبې د ، راسره شریک ک ی

شفاھي ادب یوه ډیره مھمھ او پھ زړه پورې برخھ ده پھ 
 رن ھ تصویرونھ او رزمي برخې ، احساسات، لن یو کې مفکوره

  ی ې؟ 
، لن ۍ د پ تو ادب یو خوږ او پھ زړه پوری ژانر دی:  واب

تخم یې یوازی د پ تو پھ . چې ډیر پھ اولس پورې اړه لري
 مکھ کرل کی ي پھ ھمدی  مکھ رازرغونی ي پھ ھمدی  مکھ 

او پھ ھمدی  مکھ کې پی ۍ پی ۍ د خلکو پھ سینو کې . لوی ي
ھ مخی ډیر وخت د   و لن ۍ د خپل نازک طبیعت ل. ژوند کوي

لھ خلو راو ي  کھ اکثرا ان وریزی وي او حماسي رنګ یې ھم 
پھ پ تني  ولنھ کې د   و د محروم . ډیر پیاوړی وي

 . ژوندانھ ډیری بیل ي ھم پھ لن یو کې خوندي شوی دي
دمتلونو پھ ھکلھ چې ز موږ د پ و ادب یوه ب ایھ : پو تنھ

چې زیاتره شاعران پھ دا ، زیرمھ او شتمنې ده  ھ نظر لری
خپلو شعرونو کې د متلونو نھ   ھ پورتھ کوي د دې اغیز او 

 دلیل  ھ ډول  ې ې؟
متلونھ یوازی پھ پ تو کې نھ بلکی د ن ۍ پھ ډیرو :  واب

متلونھ د ھرې . ابتدایي او لرغونو ژبو کې بھ ھم موجود وي
ډیر وخت پھ خبرو کې د ال . ژبې لرغوني شتمني بلل کی ي

چې پ تانھ شاعران یې ، دا. ثبوت لپاره پھ کاری ي اغیز او
یوازی د ، پھ شعر کې استعمالوي کوم شعري ضرورت نھ دی

نھ استعمال یې د شعر نیم  تیا نھ . شاعر د ذوق خبره ده
 . ده



 

 

پ تو غزل چې زموږ دپ تو ادبیاتو یو غوړیدلی : پو تنھ
کوالی شي چې دنوروژبو سره پھ  ان  ي ، ژانر او صنف دی

و ھ ھغھ وخت چې دموسیقې پھ پردو کې پھ  کلي کمپوز کې ت
تاسو د پ تو غزلواصالت اوسنتي  سیالي وک ي؟، زمزمھ شي

  ان  تیاوې پھ  ھ کې وینې؟
پھ پ توکې اوس د خدای فضل دی غزل  ھ غوړیدلی او :  واب

مخ پھ بره روان دی ډیر پ تانھ شاعران د غزل کامیاب 
چې د خدای پھ فضل ، نھ اخلم زه یې نومونھ  کھ. شاعران دي

او پ تو اوسنی غزل بھ اوس پھ سیمھ ، کم نھ دي  ھ ډیر دي
چې نور بھ غواړي  ان د پ تو غزل سیال ، کې یوازنې غزل وي

اوس پھ پ تو غزل ، اوسنی پ تو غزل تش نصیحت نھ دی. ک ي
، کې د ور ني ژوندانھ  ولی غو تنی پھ پام کې نیول کی ي

 . یې  و واره زیاتھ ک ی دهچې دپ تو غزل  کال 
شعر او اسطوره پھ خپل من  کې  ھ اړیکې لري؟ یو : پو تنھ

شاعر  ھ ډول کوالی شي چې د اسطورې  خھ پھ خپل شعر کې   ھ 
 یز  رن ھ  ی ې؟غاسطورې ا د او دپ تو پھ شعر، پورتھ ک ي

چې بشریت د خپل ، اسطورې لرغونې افسانوي کیسې دي:  واب
چې پھ یوناني ژبھ کې ، تھ ک ی دي خلقت سره سمی رامن 

وایي او ډیری یې پھ یونان او اوسني ھند کې ) میت(ورتھ 
میتولوژي د اسطورو علمي  ی نو تھ . رامن  تھ شوی دي

پھ پ تو معاصره شاعرۍ کې تر بل ھر وخت اوس اسطورې . وایي
شعر او اسطوره پھ خپل من  کې کومې . ډیرې استعمالی ي

چې د اسطورو نھ استعمال ، داسې نھ ده. خاصی اړیکې نھ لري
د شعر نیم  تیا ده او یا د اسطورو ډیر استعمال د شعر 

د اسطورو استعمال پھ شاعر پوری اړه لري . غوره والی دی
 . او پھ پ تو شعریې زه  ھ خاص اغیز نھ وینم

 انتھ  اثر کرکتنھ او نقد دا  ر نده ده چې د ھر: پو تنھ
اوسنې کره  عصر اسو زموږ دت، خپل اصول او مقررات لري

چې ولې پھ ھیواد ، او دا راتھ ووایاست، کتنې  رن ھ  ی ې



 

 

پھ ھکلھ ادبي او فرھن ي  نقدونو کې دننھ او بھر د ادبي
مرکزونھ چې ھلتھ با صالحیتھ ادبي او فرھن ي منتقدین او 

 کره کتونکي موجود وي نھ جوړی ي؟ 
چې  ھ ،  يچې  ھ کرکتنھ ھغھ وخت رامن  تھ کی، وایي:  واب

چې پھ  ھ کرکتنھ فکر ، موږ مخکی لھ دې. ادبیات وجود ولري
چې موږ  ھ او وړ ادبیات لرو ، وک و باید پھ دې فکر وک و

پھ پ تو ادبیاتو کې ھم د آثارو د ومره والي . او کھ نھ
 . ستونزه موجوده ده د  رن والي خو یې پر  ای پری ده

ستونزی سره الس او  ال پھ ھیواد کې د ننھ ھم لھ یادې  موږ
دباندې خودا مشکل د نورو ډیرو  لھ ھیواده،  ریوان یو

 . مھاجرو قومونو سره ھم شتھ
ایدولوژیک ، چې سیاسي، تاسو دھغو شاعرانو شعرونھ: پو تنھ

، او آرماني اړخونھ لري  رن ھ  ی ې؟ او د یو ھنرمند
رسالت او مسوولیت د یوادبي او ، لیکوال او شاعر تعھد

 شخصیت پھ تو ھ  رن ھ ارزیابي کوی؟اجتماعي 
چې ، ما مخکی ھم د یوی پو تنی پھ  واب کې ویلې دي:  واب

، ھنر یو  ان  ی انساني پیام دی دحساس او دردیدلی انسان
کھ چیرتھ د شعر شعریت لھ ھنره . چې ھنرمند ورتھ ویل کی ي

تومنھ اخیستی وي خو خامخا بھ د لوستونکي یا اوریدونکي 
اغیز پری دي او کھ چیری یې د ای یالوژی نھ پھ روح خپل 

چې د  ولنی د قبول ، تومنھ اخیستی وي نو بیا بھ  رانھ وي
اختراع ، کشف، چې شعر د کوم قضاوت، ضرور نھ ده. وړ و ر ي

 . او حکم لرونکی اوسي
کومو ھنرمندانو او سندرغاړو د تاسو شعرونھ : پو تنھ

 ویلي دي؟ کمپوز ک ي دي او د موسیقی پھ پردوکې یې
دھیواد نامتو او وتلي سندرغاړي استاد یارمحمد پھ :  واب

. خواږه غ  کې زما ډیرو شعرونو تھ د سندرو روح پو ک ی دی
یارمحمد استاد اوس مھال پھ ھالند کې اوسی ي او ال یې ھم 

 . روان ک ي دي خپل ھنري کارونھ مخ پھ بره



 

 

دیویي او پھ ھیواد کې دننھ او بھر پھ یو شمیر را: پو تنھ
تلویزوني خپرونو کې ادبي اوفرھن ي پرو رامونھ او برنامې 

د دغو خپرونو پھ ھکلھ د تاسو نظر د یو باتجربھ ، خپری ي
کاره ادبي اوفرھن ي شخصیت پھ تو ھ چې درادیو او تلویزون 

  ھ دی؟، سره مو ھمکاري لرلھ
پھ رادیو او تلویزون کې ادبي پرو رامونھ د :  واب

چې ، کھ موږ وغواړو. نود غوړیدا سبب  ر ينویواستعدادو
باید پھ رادیوتلویزون او فرھن ي  وروزو نوي استعدادونھ

پاتی شوه پھ رادیو .  ولنو کې ادبي پرو رامونھ جوړ ک و
ما ھی کلھ ھم لھ رادیو ، تلویزون کې زما د ھمکاری خبره
 . تلویزون سره ھمکاري نھ درلوده

 انو او لیکواالنود کوزې پ تونخوا د شاعر: پو تنھ
 کارنامې او آثار  ھ ډول  ی ې؟، فعالیتونھ

زما پھ نظر پھ کوزه پ تونخوا کې پ تو تھ کار شوی :  واب
کھ چا یو . ژبھ ال ډیر کار تھ اړتیا لري خو پ تو، کی ي او

پ تو . ستاینی وړ دی  ام ھم د پ تو لپاره اوچت ک ی وي د
، السونھ یو ک و ول باید سره ، ژبھ ډیر کار تھ اړتیا لري

. ژبھ تر بل ھر وختھ اوس کار تھ ډیر ضرورت لري چې پ تو
چې د خپلی طبعی د شاعر رحمت شاه سایل شعرونھ لولم ، زه

 .  ولھ ذھني ست یا مې لری کی ي
ادبي ، د تاسو پھ آند پھ ھیواد کې دننھ او بھر: پو تنھ
شاعرانو  د ادبي او فرھن ي  ولنې او، ادبي غون ې، ناستې
پ تو  کارنامې او د دوی آثار د، یکواالنو فعالیتونھاو ل

 ادب د ودې او پرمختیا لپاره  ھ اغیز لري؟
ادبي غون ې او ناستی د تازه استعدادونو د غوړیدا :  واب

. یوبل تھ د تجربود لی د رالی د وسیلھ ده. سبب کی ي
 .ھرھنري اثر پھ  ولنھ خپل مثبت یا منفي اغیز پری دي

 وان . بد د درک قوه پھ انسان کې روزيدا اغیز د  ھ او 
 . نسل د مطالعې سره روږدی کوي



 

 

 لیکوال پھ تو ھ زموږ یو شاعر او پیغام د د تاسو: پو تنھ
لیکواالنو تھ چې پھ ھیواد کې دننھ او  او شاعرانو  وانو

 بھر اوسی ي  ھ دی؟
چې ، زما پیغام  وانو شاعرانو او لیکواالنو تھ دادی:  واب

ساعتو کې دی دوه ساعتھ لیکلو او لوستلو تھ پھ  لرویشت 
دا کار دې تل کوي قضایي دی پھ کې ھی  نھ . وقف ک ي

 . کھ خدای کول پھ راتلونکي کې بھ  ھ و لی ي. راولي
ساسو حافغانستان پھ اوسني  د، مھرباني وک ی: پو تنھ

تراژیکو  د اوسني ک کیچنواو سیاسي او تاریخي شیبو کې او
لیکواالنو اساسي  شاعرانو او، ادیبانو د حاالتو پھ اړوند

 اصلي رسالت او دندې راتھ پھ  وتھ ک ی؟ او رول
چې زموږ ، دا خبره مې تل پھ ذھن کې پو تنې راوالړوي:  واب

شاعر او ھنرمند لپاره خاص ، د  ولنی شرایط ولی د لیکوال
سیاستوال لھ دې  قاضي او، حقوق پوه، آیا یو ساینسپوه ؟دي

 ؟ھغوی دا شرایط اغیز نھ لري آیا پر ؟ا ديشرایطو مثتثن
چې دا شرایط پھ  ولو اغیز لري او  ول باید ، بې لھ شکھ

کھ یوشاعر عشقي شعر لیکي د  ولو د . پام ورتھ وک ي
چې دا شرایط ، انتقاد  وتی ورتھ نیغی وي او وایي بھ

کھ یو کودتاچي نظام چپھ ک ي او  ول ، شعر و وره او دا
خو شاعر پھ عشقي . ی وک یې نھ مالمتويشرایط خراب ک ي ھ

 . شعر مالمتوي
تھ  چې زما پو تنو، نھ ډیره مننھ  اغلی نظیف تکل لھ تاسو
 . مو پوره  وابونھ راک ل

 . پھ ھیلھ بر یاوو ال تاسو تھ د
 . زه ھم د تاسو نھ ډیره مننھ کوم
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