
 

 استازی ټولپېژندلی ادب شعرو مخکښ اوسنً د

 لېوال عبدالؽفور منلی او ښاؼلی

 مرکه وال : انجنٌرعبدالقادرمسعود

 )لومړۍ برخه(

 داسې ٌو لړکې په مرکو د څېروسره مخکښو له فرهنگ افؽانً -پښتنً د درته پال دا

 افؽان د ځونېپن خپلې ٌې رښتٌنولۍ ټوله په چې، پېژنو در وٌناوال او لٌکوال نوښتگر

 پٌاوړی دؼه زموږ. دي کړې ځانگړې ته انځورنې او ځلونې دردونو او وٌاړونو د ولسا

 منگ ځوان خپل په ده. دی لېوال عبدالؽفور منلی او گران شاعر نوښتگر او لٌکوال

 د ٌې څه ډېر نور او سپارلً ته چاپ پنځونې ادبً او اثار څېړنٌز گڼ کې (کلنۍ۸۳)

.دي کړي خپاره الرې له سنٌور برېښناًٌ او چاپً  

 موخه په پېژندنې ترا ښه د ژوند و اند د فرهنگٌال او پوهٌال پٌاوړي او هڅاند دؼه د موږ

. دی کړې السه تر لٌدتوگې څېرو ادبً او علمً نومورو دڅو ملتٌا په لٌک ژوند لنډ ٌو د



 ترڅ په رکېم د بېلگوسره شعري له گوره، هر ٌې به څرگندتٌاوې نورې ورسره ده، هٌله

.صاحب لېوال وٌناوال پٌاوړی او تاسې دا. شً وړاندې ته والو مٌنه درنو کې ترڅ  

ښاؼلی عبدالؽفور لٌوال د علً محمد خان زوی دی. دی په خټه صاحب زاده حسٌن خٌل 

په ٌوه درنه کورنۍ  )موسهً( ولسوالۍ کابل والٌت د( زٌږدٌز کال د ۴۷۹۱دی چې پر )

 کې زٌږٌدلی دی.

او خپلې لوړې زده  کېاعتبار خان لٌسه مړنۍ زده کړې د کابل ښار په وخپلې ل نوموړي

کال د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبٌاتو په پښتو څانګه کې پٌل  ل(۴۸۹۱پر ) کړې ٌې

تر سره  کې څانګه پښتو ههنتون د ژبو او ادبٌاتو پوهنځً پود کابل پاو ٌو کال وروسته 

 په او الړو ته امرٌکاله مخې (  بورس)  شپ سکالر د ٌو ل( کال۴۸۳۸پر ) کړې دي.

 څخه (پوهنتون نډمرٌل) څانګپوهٌز السوند له خپل ٌې کې علومو سٌاسً او ژورنالٌزم

.کړ ترالسه  

دندې: او چارې ټولنٌزې او علمً رسمً،  

.ؼړی ې خبلایر او د کتنپالوي( لمرٌز کال د )هنداره( خپرون۴۸۹۱پر )  -  

رستٌال.کال د کابل پوهنتون د فرهنګً شورا م (ل ۴۸۹۱-۴۸۹۱ـ پر )  

ل(  کال دافؽانستان د مرستو د بشري حقوقو د څانګې ؼړی. ۴۸۳۱-۴۸۹۹پر ) -  

ل( کال په کابل کې د )جګړې او سولې د راپور جوړونې د  ۴۸۳۱پر )  -

 انستٌتوت( لومړنی کتونکی)اډٌتور( او مسوول.

ٌو د پښتو څانګې کتونکی او خبلایر.ل( کال په کابل کې د آزادۍ راد ۴۸۳۴پر ) -  

د کمٌسٌون د مطبوعاتً ل( کال د افؽانستان د اساسً قانون  ۴۸۳۱-۴۸۳۴پر ) -

 څانګې مشر او د دارالنشا وٌاند.

کار او د فرهنګً کال د افؽانستان د وزٌرانو شورا فرهنګً سال ل(۸۳۱ ۴پر ) -

.چارو د ادارې مشر  

ؼوره  ژورنالٌستانو او شاعرانو دلٌكوالو، دهېواد رهلپا جرګې لوٌې دبېړنۍ كې هېواد په

.پازوال دسمون چارو د رسنٌزو جرګې لوٌې د قانون اساسً د او استازى شوی  

مرکز  راهٌسې د افؽانستان د سٌمه ٌٌزو څٌړنو )مطالعاتو( کال لمرٌز( ۴۸۳۱) له

 ګهتو په مرکز څٌړنٌز ـ علمً دٌوه ترڅنګ اکاډمۍ دعلومولومړنی مشر دی چې 



 د ادب او علم )) د او کتنې کره رشاد بهٌر، ادبً دافؽان همدارنګه شوی دی. پرانٌستل

.دی هم ؼړی همېشنی( ( ټولنې خپراوي  

  ٌې په الندې ډول دي:آثار څٌړنٌز اوپنځٌز شوي چاپ

کال په  ل(۴۸۹۱پر )  ٌې (( او دوه منظومې ښه مخه )) ټولګه لومړنۍ شعرونو د ـ

.پېښور کې چاپ شوې ده  

کال په پېښور کې چاپ  ل(۴۸۹۹پر ) ٌې ( مٌنه ، اور ، ژړا)  شعري ټولګهدوٌمه  ـ

.شوې ده  

په پېښور کې چاپ شوې  کال (ل۴۸۹۳پر ) ٌې  (منظومه تارٌخً، حماسً هوسۍ) د ـ

  .ده

کې چاپ پېښور( کال په ل۴۸۳۱) پر ٌې (منظومه تارٌخً، حماسً اوشاس او ارشاك)د  ـ

 شوې ده.

کې  كابلکال په  (ل۴۸۳۴پر) ٌې كتنه كره بهٌر اوسمهالً شعر دپښتو (ولت ورٌښمو) د ـ

 چاپ شوې ده.

 (ل۴۸۳۴ )پرٌې د ماشومانو د ادبٌاتو په اړه ( لپاره کٌسې او بوختٌاوې ماشومانو)د   ـ

پ شوې ده.اکې چ كابل په کال  

        پر ٌې (ېكٌس لٌكوالو دبٌالبٌلو اړه په ښځو دافؽان) راټولونه ( کٌسې فرو نٌلو )د  ـ

  .کې چاپ شوې دهپېښور کال په ( ل ۴۸۳۴) 

ل( کال په کابل کې چاپ شوې ۴۸۳۱پر )  شعري ټولګه ٌې (  شې خپه ته چې کله) د  ـ

  .ده

کال په کابل کې چاپ شوې  ل (۴۸۳۱پر ) شعري ټولګه ٌې ( وې نه هٌره مې ته نه)د  ـ 

 ده.

کال په  ل (۴۸۳۹( پر )د اسد اسماًٌ سره ګډله ارواښا) ( اثر ٌې، ژباړهښځې ټرای د ) ـ

 کابل کې چاپ شوې دی.

ل ( کال په کابل کې ۴۸۳۳پر )ٌې  (الم او اٌلٌنو، تارٌخً، حماسً منظومهښځې  )د  ـ

.چاپ شوې ده  



پ کال په کابل کې چا ل (۴۸۳۷پر )ٌې  (ٌادښتونه، د څٌړنٌزو مقالو ټولګهادبً )د  ـ

 شوې ده.

ل ( په ۴۸۳۷د لومړي ځل لپاره  پر ) شعري ټولګه ٌې (ٌې شاعري ټوله زما ته)د  ـ

کال په پٌښور کې چاپ شوې ده. ل(۴۸۷۱م ځل لپاره پر )دوٌ د کابل کې او  

 ٌې څېړنه روانً آثارو پښتوادبً  مجروح بهاالدٌن سٌد پوهاند د (ښامار ارواًٌ)د  ـ

.کې چاپ شوې ده پکتٌا ( کال پهل۴۸۳۷پر)  

کې  کابل پهکال  ( ل ۴۸۳۷پر)ٌې  (مقالوټولګه ټولنٌزو  ـ  اسًدسٌ  الره، درېٌمه)د  ـ

  چاپ شوې ده.

 کابل پهکال (ل۴۸۷۱) پرٌې  (رساله علمً اړه په تٌوري دادبً ، سېمبولونه شعري)د ـ 

  کې چاپ شوې ده.

ل(کال ۴۸۷۴)   پرٌې ( ژباړه دري جانباز دؼوث ، مقالې ټولنٌزې سٌاسً ،سوم راه)د ـ  

پ شوې ده.ابل کې چاپه ک  

.کې چاپ شوې ده کابل (کال پهل ۴۸۷۴) پرٌې  (مقالې ټولنٌزې سٌاسً ،  افؽانٌزم)ـ د   

 مسلکً مقالې ٌې د هٌواد په مهالنٌو کېسٌاسً، ټولنٌزاو )سل( څخه ډٌرې علمً له او 

.ناچاپ کتابونه هم لري چې ډٌر ژر به چاپ شً ځٌنېچاپ شوې دي.  

 

د  ،دیپوخ لٌکوال  ٌونومٌالې او د پښتو ادب شاد چېر عبدالشکور پوهاند اکاډٌمٌسنـ 

 کښلې سرٌزه مخٌزه شپږ نومٌږي (منظومه هوسۍ د)  لٌوال صاحب د ٌواثر په اړه چې

 ده، ٌې کړې زٌاته او بللى شاعر رمزنګار ٌو لېوال عبدالؽفور ده په خپله سرٌزه کې .ده

 بٌلګه ښه ٌوه رمزنګارۍ د مخې، له اسلوب خپل د کې ادب پښتو په ډرامه هوسۍ د چې

واًٌ: رشاد صاحب . استادده  

) دلته موږ وٌنو چې زموږ ځوان رمزنګار په څومره مهارت د وطن پلورونکو او پردي 

پالو له مخه څخه د چل او دروهً نقاب هٌسته کړی دی. څوک چې د هوسۍ ډرامه 

 و ترکٌب او    ولولً ٌا ٌې واوري زه باور لرم دا به ومنً چې په دې ډرامه کې د پٌښ

 تسلسل (plot) څومره ابتکار لري.

مافوق الطبعٌت کردارونه پکښې نسته، تشبٌهات او استعارې ٌې په زړه پورې دي تخٌٌل 

عالً دی، د بٌان ژبه ٌې اؼٌزناکه، سلٌسه او محاوري ته نژدې ده ـ مکالمې ٌې له ٌې 



د دښمنانو په مقابل کې حال او محل سره برابرې دي، ابتذال نه لري ځٌنې مکالمې ٌې 

خسمونه او نفرتونه پاروي، ځٌنې مکالمې ٌې د وٌاړونو د بٌا ژوندانه هڅې او د ؼرور 

 ؼرٌزې له خوبه پاڅوي.

د خوشالۍ خبره ده چې زموږ ځوان شاعر توانٌدلی دی د ډرامې د لوستونکو ٌا 

لً هڅې د ٌښتابه ښاؼونو کې د وطن سرشاره مٌنه او د واورٌدونکو په زړونو او ذهن

 افتخاراتو د راستنولو له تودې جذبې سره وخوځوي...(

څٌره له ټولو ورپېښو دردونو  نً ټولنې رٌښتٌنېد افؽا په خپلو شعرونو کې ښاؼلً لٌوال

په ډٌره مٌړانه او زړورتٌا په شاعرانه احساس او هنرمندانه ژبه خپلو او کړاوونو سره 

ادبً او  . ده ته خدای پاک ٌو لویډاګه کړې دهکو اواورٌدونکو ته په هٌوادوالو، لوستون

ړ فکر او رٌاضت په هڅو خپل ور په برخه کړې ده.ده د خپل لو شعري استعداد او وړتٌا

شعري موخه او پٌؽام له جولٌز او مانٌز پلوه پسوللً او رنګٌن کړي چې ته به واٌې 

:ې بٌلګو ته ٌې ځٌر شئ د. ننداره کوي فلم  ه هنريد ٌو سړی   

کې دره په ده فضا ماښام خړ وٌ د  

کې آسمان وهً سترګګ ستوري لومړنً  

ځنګلونه شنو لورٌو دواړه له درې د  

کېږي پورته هم اوس ال ؼږ دچنچڼو  

نه ځنګله له کړي رابهر ؼږ بوم چېرې  

روانه را بٌړه په  شپه ښکاري داسې  

چتراله له الره په راځً کاروان ٌو  

کې دره په شول مخامخ ٌې سپاره دوه  

رپٌږي ټٌکری اسمانً پرې آس سپٌن ٌو  

ښکارٌږي زلمی دنګ ٌو باندې سمند په  

شول کاروان دلوی مل سپاره چوپتٌاکې په  

شول مارؼان جوړه خاموش چې کې ځنګله په  

راؼله دسپوږمۍ رڼا باندې دره په  



ځلٌږي شوه هٌنداره شنه دستورو سٌند  

اٌښً ټټر پر پالر د سر ښکلې ٌوې  

ځلٌږي توره اندځو ٌې کې رکاب په  

 او ٌا واًٌ:

هېنداره لـکه روح  

كړمه مسلمان دې بٌا شومه كافر ځلې زر  

كړمه انسان دې مٌنې ادم جوړ خټو له زه  

تصوٌر ښكال د ٌې ته ؼوندې آٌٌنه مې روح  

كړمه جانان دې څومره شولې رانږدې څومره  

شمه مومن به څنګه درګورمه چې ته تا  

كړمه اٌمان دې څنګه ٌمه ډوب كې عشق په ستا  

پاڼه شنه ٌوه په پروت ٌمه شبنم د څاڅكى  

كړمه باران به څاڅكى راوګورې كه ځل ٌو  

كې سترګو مې ساه هره ٌې كې زړه مې ساه هره  

كړمه پنهان دې چېرته كړمه پٌدا دې چېرته  

 منلی څواړخٌز فرهنگٌال نومٌالی دهٌواد زموږ چې مجاوراحمدزٌار، دوکتور پوهاندـ  

ؼفور  ښاؼلً د دی وال وٌنا تکړه او رسنوال لٌکوال، ادبپوهاند، او دژبپوهان شخصٌت

 لٌکنه ٌوه خپله په ٌې( نومٌږي،لٌوال د شعري ټولګې په اړه، چې )ته زما ټوله شاعري 

  داسې کښلً دي: کې

 افؽانً -دپښتنً چې دی نوم شاعرانه راکښونکی زړه ٌو(( ٌې شاعري ټوله زما ته))] 

 ازادې نٌم او ازادې خپلې د پکې لېوال ؼفور شاعر نوښتگر استازندوٌه پښت ځوان

 دې په ٌې نوم شاعرانه. دي رانؽښتې ډول ٌوځاًٌ په پنځونې گردې شاعرۍ رٌالېستً

 ٌوې د ځنې وال مٌنه نور ځېل ترٌن هنري د ٌې بٌا او هنر ژبنً د څېر، په زما چې بولم

 اورېدو او لٌدو په چې نوم سېدا ٌو شً، اخېستالی جاج شاعرۍ نوښتگرانه او رښتٌنً



 دودٌز کلک وچ له نه، که.راټوکېږي پرده  پر ذهن د انځور نومولً ورته ٌوه د مو سره

شو! کېدای رامخته جاج څه بل پرته، پېړوالً او پنډوالً  څخه، له(( کلٌات))نامه   

 ٌې زه خو نوموي،  شاعر وړ څه لېوال ؼفور پخپله چې خورمنځ او خوښه هرچا د نوره

 توگې لٌد همدې له او بولم، پنځوونکی او تاندوونکی حماسو نوو او هېرو تېرو د

[(.کوم هڅه ٌوه ارزولو د ٌې اوگوټپېره  

د ښاؼلً پوهاند دوکتورزٌار صاحب د خبرو پر استناد د ښاؼلً لٌوال په شعرونو کې  ـ 

ه په ډٌر ښکلً وٌٌپانګ د پخوانٌو او نوٌو حماسو اؼٌز، کلٌوالً او تارٌخً کرکترونه او

با احساسه انسان جذبات او شکل داسې انځور شوې دي، چې د هر  او زړه راښکونکً

:بٌلګې  لکه داراپاروي.  ولولې  

پرتې واورې ال وې څوکو هسکو پر هٌندوکوښ د  

و مېلمه کاپٌسا د پسرلی خو  

څپو ګلونو د کې بګرام په او  

شٌندل عطرونه ته لمنو پېؽلو آرٌاًٌ د  

ته لمر کې دره په پاس  

وٌښېدل بٌا ځنګلونه  

ډکې ؼاټولو له ټولې وې دښتې کاپٌسا د  

وې ورځې ښاٌسته داسې پسرلً د  

کې ماڼۍ بګرام د چې  

وګړزٌده ته اتڼ ډول ښادۍ د  

ورته څڼې واچولې زلمېو  

شولې تاوې را ګٌډۍ ګٌډۍ پېؽلې  

کړه جوړه اتڼ د ٌې کړۍ ګرده  

راوګرځېدې پېالې عنابً سرې  

ګرځول خمان ډک ساقٌانو ښکلٌو  



ښکارٌده ورځ لکه چراؼانه شپه  

کې شٌبو ښکال د او دخوشالۍ  

وکړه پوښتنه چانه مساپر کوم  

ده؟ ولې ښادي دا جشن دؼه چې  

ده؟ ولې خوشالً حده بې دومره  

:ووٌل کې ځواب ورته کاپٌساوال   

وروره ناخبره شم قربان تا تر  

خاطر په دبری آرٌاٌانو د  

خاطر په خپلواکً خپلې د زموږ  

.... 

 پاٌله:

څاري الره اوشاس او ارشاک د کې اسمان په عشق  

ؼواړي دربارته خپل نښې ابدٌت خپل د څخه آرٌانا عشق  

پٌلوي سفر جهان بل د موسکاسره له محبوبو د عشق  

اخلً کسات څخه سرنوشت عشق  

جوړوي هنگامه لوٌه ٌوه عشق  

 عشق

 ٌوه

 داسې

جوړوي. افسانه  

 او ٌا واًٌ:

مېنه ږزمو کلی زموږ  



ؼرونو دنگو هسکو څوکو لوړو د  

خواکې لمنو شنو د سردرو د  

کلی مٌنې د وو کلی ٌو هلته  

شپونکی کلً دې د زه  

شوم پوه مٌنه په چې وم زلمی ډېر ال  

.... 

شهزاده سوبمن ٌو هسکه، ؼاړه اوچته، شمله  

شانې په گوربت د ؼرونو هسکو د  

شهزاده واکمن څومره مؽرور څومره  

راوستی گونډو پر وو بٌا ٌوځلې دېو الت ٌې چې  

ابدالً فاتح لکه  

.... 

 او نوښتګر ژورنالٌست، وتلېاو  نومٌالېهؽه  ارؼند ببرک صاحب ډاکتر ښاؼلې ـ

زموږ دهٌواد په توګه چې د ده نوم دٌونامتو داستان لٌکونً  دی، لٌکونکې داستانمخکښ 

 ښاؼلً د کې لٌکنه ٌوه خپله. دی په څرګنده او ځالنده بٌلګه دهد ادبٌاتو په تارٌخ کې 

:واًٌ داسېادبً او فرهنګً شخصٌت په اړه  دلٌوال   

 نوٌسنده معرفی و تبجٌل  منظورم)  اٌد گشوده که فصلی اٌن با گرامی و عزٌز )مسعود

 ادای و اٌد پرداخته شاٌسته ، تان نٌک نٌت بٌان به ٌقٌن به(  است کشور وشاعران گان

. است  ستاٌش و تحسٌن سزاوار  تان افؽانی و  ادبی ، گیفرهن ، ژورنالٌستکی َدٌن اٌن

نشوٌد. خسته اش ادامه از دارم امٌد   

  چون کالمی شٌرٌن و   ، آگاه ،  گرانماٌه شاعر به  پرداختن با بار اٌن  که خوشحالم

 دارد تحرک و جنبش ،  گی تازه  همٌشه اشعارش که اٌد پرداخته لٌوال عبدالؽفور جناب

 به را گی زنده ) دانشمندی  قول به.  مٌگرداند شاد  را آدمی روان و وحر خواندنش و

مٌسازد.( جاری کاؼذ بر  قلم وسٌلۀ   

 می وجود به شدنش خلق زمان در  تنها شعر پارچه ٌک  وٌژه به ادبی اثر ٌک که مٌدانٌم

  ٌنخوبتر  مٌتواند زمانی و  نگری باز با  آن از پس نه و طرح  با  آن از پٌش نی آٌد



 ممکن ؼٌر  تقرٌبا آن به دسترسی امروزه که حقٌقتی ، باشد حقٌقت دنبال به که گردد

.باشد خوبترٌن که باٌد شعر و  است خوبترٌن من نظر به   رفتن ممکن ؼٌر پی و  است   

شهر گرد گشت همی چراغ با شٌخ )دی    

آرزوست انسانم و ملولم ودد دٌو کز  

ما اٌم جسته نشود می  ٌافت:  گفتند  

آرزوست( آنم نشود می ٌافت آنکه:  گفت   

  و مٌزند راه حقٌقت پی که دادخواهٌست شاعرانی جمله از لٌوال عبدالؽفور جناب

.  مٌدارد بٌان روان و وساده زٌبا  تصوٌرهای و ها واژه با را خوٌش انسانی پٌامهای

 که مٌماند فافیش آٌٌنۀ به  اشعارش. اندٌشٌهاست بارٌک و ٌابٌها ازنکته مملو اشعارش

باد.( طوالنی شان عمر.  مٌدهد بازتاب صادقانه را کشور دردناک حوادث  

،  پښتون ټبر  هٌواد او هٌواوالو سره، له ښاؼلً عبدالؽفورلٌوال په خپلو شعرونو کې  ـ 

 او پښتنً د سره پاکه او سپٌڅلې مٌنه، انسان او انسانٌت  او پښتوژبې او پښتونولً 

استدالل، منطق،  په اړه عواطفو ولولو اواو انسانً وملً، ټولنٌزد  ،ارزښتونو اخالقً

 دموکراسۍ او آزادۍد ،(هوٌتو کر) ملً ،ورورولً او ٌووالً ،څٌړنې علمً او ادبً

 سوکالې او دسولې ورورګلوي، او حقوقې رښتٌنې برابر دخلکو عدالت، او انصاؾ ،ؼږ

په کې  خٌالونو او تصوٌرونو  نو،مبولوٌس ښکلً ډٌر په  د پردٌسۍ ژونداو  مفکورې،

او  هرلوستونکېد ژبه داسې انځور کړې دي، چې شعري  شکل او هنرمندانهډٌر 

د  .اخلً و پند ترٌنه خوند او او زړه کې ښکال او مٌنه راپاروي، په ذهن  کېاورٌدون

دا بٌتونه لولو:د ده بٌلګې په توګه   

 اوښـکه

ژاړم دې سره تصوٌر سترګو خوږو د جانانه  

ژاړم دې سره تعبٌر اوسپٌن تور له خٌال او خوب د  

ساتې مې به ېګ بند چې و وٌلً راته تا دا  

ژاړم دې سره زنځٌر له ٌادونو د  ٌې نه ته  

ؼاړه په ٌې ګرځومه تاوٌزکړه مې اوښکه ستا  

ژاړم دې سره فقٌر له ژاړم دې سره پٌر له  



وطنه ٌمه لٌونی اوسٌږم چې تاکې بس  

ژاړم دې سره وٌر له او خاندم دې سره خندا  

خپله په کړې خښه مٌنه خپله چې دی دې برخلٌک  

ژاړم دې سره تقدٌر له بدقسمته لٌواله  

 او ٌا واًٌ:

جذامٌانو د ټاپو ٌو  

ګرو دروېز د کوڅې شوې نازولو د ماڼۍ څه  

سوالګرو د شو جوړمالت حسٌنو د مو ښار لوی څه  

ته سوال کپ د لپې شولې مو شملې درنې درنې څه  

جوازګرو په شوې ګرو نن مو لوپټې ؼرونه رونهؼ  

السو ؼبرګو په جوړوي شو آهنګر ګرمو زر هر  

قلندرو د کچکول تور ښکلو د نه نتکٌو له  

ځګٌروٌو د شوې زولنې سندرو د کې السو په  

کوډګرو د جونګړه شوه مو حجره شرنګ د رباب د  

اوښکې ستا وساتم چېرې ګرېوانه، بې وسه بې زه  

سوداګرو پردٌو ها رؼلرېم ٌووړې رانه  

ګرځً کې په مړي څو ٌو ده هدٌره دی نه کلی  

دلبرو د ٌې کتار نه شته منګً نه شته ګودر نه  

.... 

:او ٌا واًٌ  

 ٌومساپر

وکړه مې توبه شوه  ماته چې وه کړې مې به تو  



وکړه مې ګوزاره همدومره  سره ساقً او شٌخ  

ٌاره ښکلې ساتې کې ٌاد په ؼوندې خوب مې به ته  

وکړه مې شپه ٌوه راؼلم دلته وم، مساپر ٌو  

درته راوړ مې زړګی زخمً ؼوندې افؽانستان  

وکړه مې چاره څه راوړه شونډې راشه، نانه جا  

قاتله زما ووٌل ګناه لوٌه هم دې ته دې  

وکړه مې سجده خواته دوطن کې ځنکدن چې  

ودرٌده ته مخ مې پښتو خو وم نه ستړی زه  

وکړه مې جرګه رهس دښمن کړه ماته مې توره  

 او ٌا واًٌ:

شرنګ لنډٌو د  

ده شپه مې سره ٌزدان خپل ٌم پرست شب  

ده شپه مې سره باران او  زلفو له ستا  

دي سپوږمۍ او ستوري مې ٌاران مجلسی  

ده شپه مې سره آسمان شنه مساپرٌم  

دی اسارت نٌکمرؼه څه سترګو د ستا  

ده شپه مې سره کمان تٌراوله له چې  

اورم شرنګا ٌو لنډ د ٌې ګونګرو له  

ده شپه مې سره پٌزوان له او ټٌک ستاله  

وٌنم کې خوب په جنګ بس شمه وٌده چې  

ده شپه مې سره افؽان له حسن د ستا  

 او ٌا واًٌ:



ؼرور مـات  

راکړه شپه کې ؼېږ په ادا د کړه باڼه دې پورته  

راکړه شپه کې ؼېږ په ښکال د زلفې ووروه  

نوم په تآٌ د مٌنې د ته کهنګارو شونډو  

راکړه شپه کې ؼېږ په دعا د کړه نږدې را شونډې  

ته سٌورو بارخو د ستا دمه اوښکې څو ٌو ٌم، زه  

راکړه شپه کې ؼېږ په خندا د ٌم مساپر دی خٌر  

وشړې مې نه ؼېږ ناز د چې ٌم نه خو ؼرور مات  

راکړه شپه کې ؼېږ په اشنا ٌمه خوب دې کې سترګو  

ٌم دې لېوال ٌم، ېد ؼزل ٌم، دې پښتون ٌم، دې خپل  

راکړه شپه کې ؼېږ په حٌا د نن پښتنې شم ځار  

په ؼور سره وګورو، نو دا را څرګندٌږي چې د ده په  که چٌرې د ښاؼلً لٌوال شعرونه

عالً او ښاٌسته شکل ترسٌم شوې دي.کې عٌنً او ذهنً انخورونه په ډٌرشعرونو   

آؼلې نجٌبه اٌوبً چې د دري ژبې ٌوه پٌاوړې او تکړه شاعره ده، او کله کله په پښتو ژبه 

ښاؼلی هم شاعري کوي او د ښاؼلً لٌوال د شاعرۍ مٌنه واله ده په خپله ٌو لٌکنه کې 

 لٌوال د ٌو انځورګرشاعر په توګه داسې راپٌژنً:

 كوونكً مجذوب توګه تنًرښ په راوړي، كې شعرونو پخپلو لېوال چې تصوٌرونه، )هؽه

 انسان هر. لري پٌوستون او همؽږي ځانګړې خپله سره تجربو او ژوند عملً له دي،

 د لٌوال د انځورګري. ومومً كې شعر په لٌوال د دنٌا خپله او ځان خپل چې شً، كولى

 ترسره ظرٌفانه او ښكلې دومره انځورګري دؼه ده، څخه خصوصٌتونو له ٌو شعرونو

 دؼه او وي لوستى ٌې شعر لٌوال د چې وي، كسان كم ډېر به هؽه كوم كرف زه چې كوي،

كړي...( درك وي نه ٌې نازكخٌالۍ او ظرافتونه  

 واقعً او اوحاالتواصلً ژوندرښتٌنً  د ولسا د شعرونه د لٌوال صاحبپه رښتٌا سره 

شعرونو دا بٌتونه ګورو.د د بٌلګې په توګه د ده  انعکاسوي. تصوٌرونه  

اوبه سپٌنې لکه ژوند  



ٌو تدبٌره بې دومره ساتو نه ژوندون د خٌال  

ٌو پٌره بې څومره موږ ګورو نٌػ ته سترګو ستا  

اورو نه مال د وعظ اړوو، سر په خم ډک  

ٌو تقصٌره بې نو نور کړو مٌنه سره ښکلو  

نه لورٌږي پرې مو مرګ باسو لٌوه د ژامه  

ٌو تېره بې ته زړونو لرو نه کمان ته ښکار  

ساده سپٌن دي مو زړونه ٌو نه بلد سره رنګ  

ٌو تصوٌره بې خپله لولو انځورګر د خٌال  

ؼوندې نؽمو ٌې ؼواړو ؼوندې اوبو سپٌنو ژوند  

ٌو وٌره له ٌې ستړي ٌو وٌنو له ٌې ستړي  

 او ٌا واًٌ:

 پـٌر

وتلی وٌر څه په باؼه دې له نرګسو د بوی  

وتلی تصوٌر سترګو دخوږو ستا پټ مې نه خٌال  

ناز که کړې جفا که ګنډلی تا ماتٌږي کله  

وتلی تٌر بڼو د ستا دا بېر و تېر مې نه زړه  

ګومان په زما نن اوري نه نور دې نه مخ له ساقً  

وتلی فقٌر کوم ناراضه څخه مٌکدې له  

بادونه خزان د ٌوازې پېژنً خلک دا  

وتلی بهٌر وږمو دخوږو ٌاره د دې له  

ٌادوي کناٌو په بل ٌو د خو به مرٌدان دا  

وتلی پٌر عشق د لٌواله څخه خانقاه ېد  



او ادب پوهاند دوکټور مجاور احمدزٌار، چې زموږ د هٌواد ٌو نامتولٌکوال، د ژبې 

اند شاعر دی، په خپله ٌوه لٌکنه کې د ښاؼلً لٌوال د پٌاوړی کارپوه، مخکښ او هڅ

 شاعرۍ په اړه داسې واًٌ:

 گڼل څخه نوښتگروشاعرانو شمېروگوت هؽو له پښت ځوان نوي د لېوال هڅاند او گران )

ٌوې د وشاعري شعر ٌې لړکې په بوختٌاوو او وړتٌاوو فرهنگً بېالبېلو د چې کېږي  

 (proficiency)  مسلک ٌا ورهڼې  

 ټٌنگه لمن ٌې راهٌسې نوښتونو او ازمېښتونو ړومبنٌو هماؼو له او کړې راخپله پوړۍ تر

.ده ساتلې ترٌنگه او  

 ټوله زما ته))ټولگې ٌوځاًٌ د وٌناوال نوښتگر دؼه د وه، کړې هڅه وړاندې کاله دوه ما

( اندٌزو -ژب او ښکالٌٌزو -ژب)دوو له کې ارزونه په بوللو سرو درو د((ٌې شاعري

 او واچوم رڼا زٌاته ٌوڅه دوٌمه پر سره، لٌده  ځؽلنده ٌوه له هم هؽه څخه،( مقولو) ټولٌو

 کره نورو جوله( هنري) دنننۍ تېره په ه،سر لوٌه له  ټولۍٌې(( ښکالٌٌزه -ژب)) لومړۍ

 ټوک و ټول او آرونو بېالبېلو  له کتنې کره شعري ټولٌزې د چې پرېږدم، ته کتونکٌو

 صاحب انجنٌر د ورسره خو.  راونؽاړي مټې ته ارزونې او کرونې مخٌزې ٌو ٌې سره

  هم ېٌ ارزونه لنډه ٌوه اړخ دوروستی چې راکړه الس پر داپلمه مرکې مسعود قادر

:پلوه له ځانگړتٌاوو ؼورو ډېرو د درو هم هؽه وکړم،  

نومونه لوٌدٌزه په ٌا شعر، ازاد نٌم بېقافٌه دودٌز د -لومړۍ  

 )) blank سپٌن))   

 .دی ازماٌلی ترا ښه  هم  شعر ازاد بشپړ پلٌونۍ په ؼورځنگ د زموږ ٌې څنگ تر

(۸۸۱-۸۴۹ بدلمېچ)  

 د( مٌناتورٌوکې انځورٌزو ازادو ؼزل،)ېلونورومانتٌکوځ په چې اکرکې داسې په  -دوٌمه

 سمبا هممهاله انځورگري( صعودي او افقً) نېؽه او پرته پلٌونۍ په پېر منځنً هماؼه

 نورو د کې حماسه بٌا او شعر داستانً په خو کې،(( مخ۹۸ -تصوٌر)) په لکه لوي،

 بېلگه  رپسېو په ټولگې د لکه اچوي، هؽه نېؽه پر زور ډېر ؼوندې ښتگرو نو نومهالو

 ال ترمنځ سرودونو ٌا بوللو او ؼزلو د ٌې توپٌر او پرتله ورته هرگوره،. کې(( مساپر))

.شً راجوتېدای ترا ښه  

انځورونه هم ښاٌسه ډٌر کارولً او په ذهنً ٌېپه خوا کې  انځورونو عٌنً تر -درٌٌمه  

دې لړ کې ٌې تشخٌص   



                (symbols) سېمبولونو،    (animation) انطباق    ،(personification)  

. يد پوره پام وړ  (mythes)  ېاسطور او  

 او انځورلې  انځورونو همداسې په سرترپاٌه خو ٌې بوللې حماسً او شعر کٌسه ٌې

دي. پسوللې   

 پوره بېلگوڅخه کړو وړاندې له ٌې به وال مٌنه شعر پښتو  مخکښ نننً د چې دی باور

(.واخلً خوند او جاج  

((زٌار ټولو د سېستا))            

خٌال شاعر صاحب هؽه پوخ، نوښتګر او نازکلٌوال  ،د زٌار صاحب د خبرو پر استناد  ـ

ادبً خوند ؼاړه ؼړۍ عاطفً رنګ او  چې د ده په شاعرۍ کې شعري وٌٌونه، ،دی

ٌې ډٌر زړه راکښونً او بدٌعً صنعتونه، استعارات، کناٌات، تشبٌهات، سٌمبولونه  شوي،

:ګورو بٌتونه دا ده د  توګه پهړه پورې دي. د بٌلګې په ز  

ډٌوې او بارانونه  

ډٌوې او ٌادونه ستا ده، تروږمۍ ده، تٌاره  

ډٌوې او خوبونه کوي جنګ سره سترګو له  

کړې خورې وې وانه دانه مخ په ٌې زلفې ستا  

ډٌوې او بادونه وو راؼلً ځای ٌو بېګاه  

پښتنې چټې کې په کمٌسونه ګڼ ګٌډۍ  

ډٌوې او ګلونه دي شوي ٌوځای ښکلً!  واه  

ئپرٌږد ته جانان خپل بس کې کلٌو خړو خلک دا  

اوډٌوې ښارونه ؼواړي نه درنه خلک دا  

کې تٌاره په مې ملت دی منډه په دی تنده په  

ډٌوې او بارانونه ورکړې ځای ٌو! خاونده  

 او ٌا واًٌ:



خندا تصوٌر د  

کوي نه ناروا  داسې هم چېرې څوک جانانه  

کوي نه ال وا زړه د پروا خو وي ناست کې  زړه چې  

ترمنځ خلکو د سترګواو د ستا دی فرق ډېر دومره  

کوي نه ادا ٌې څوک خوهٌڅ کوي ټول خبرې  

ووٌنً څه ځان مې به روح ګورې ونه را ته چې  

کوي نه خندا ته چا آٌٌنه وی نه تصوٌر چې  

وٌنً و خوب په حسن( ج)خدای د زړونه زموږ په اخر  

کوي نه ګناه هٌڅکله ماشومان نمٌ دؼه  

مګر کٌږي جدا تنه له روح دی سخت مرګ واًٌ  

کوي نه پروا هٌڅ لٌدلی بٌلتون دوطن ما  

 اوٌا واًٌ:

 ؼـځونې

کې آٌٌنه ښکارېږي چې کې آٌٌنه ځلېږې  

کې آٌٌنه راورېږي سترګو له ښاٌست خپل د  

ځنګلونو د ذهن زه او ٌې ژوند پاڼه پاڼه ته  

کې آٌٌنه کېږي شنه چې دی شاهد زما آبشار  

کې محراب په اوښکو د پرېوتل سجده په باڼه  

کې آٌٌنه ماتېږې خو ٌې مؽرور څه حسنه اى  

کې مخ ستا کوي انعکاس وٌنو د زما جوهر  

کې آٌٌنه کېږې سره چې دی، نه حٌا د رنګ دا  

راټوله کړم څنګه به تا ٌم انځورګر د الس زه  



کې آٌٌنه ؼځېږې ال څانګې څانګې څومره ته  

 اوٌا واًٌ:

هېندارې ماتې سـترګو د  

ٌادوي وٌر په او سندرو په دې ٌوڅوک  

وي پٌرٌاد د نوم کې حلقه په دی مرٌد  

وي ناز کله موڅوک تړلو  په زلفو د  

وي ٌاد زنځٌر په نښې جنون د زموږ  

آٌٌنې ماتې ماتې سترګو لمدو د زما  

ٌادوي تصوٌر ستا کې منځ اوښکو دوٌنو،  

مؽرورې شً ته  ښاٌست خپل ًٌوس رانه زړونه چې  

ٌادوي نوتقدٌر کړي رامات مو زړونه چې  

ماتٌږي کې سلګٌو مې توري نامه ٌارد د  

ٌادوي مافقٌر کې دنٌا دې په څوک دا  

 او داسې نور....

 داسې کرکه خپله سره جګړېاو له  وحشت، ،بد مرؼېو د دی په خپلو شعرونو کې -

. څرګندوي  

شته نه مٌنه دلته هو  

شته نه مٌنه خو دي شته څههر دلته  

شته نه ؼلمٌنه ډوډۍ توده الس د مور د دلته  

دربٌږي هوس په زړونه او ګرځً شراب رګونوکې دلته  

شته نه وٌنه کې وجود شان په ستا او زما دلته  

ده ډېره شوخً او ده ؼوؼا دي، رنګونه دلته  



کلً د زما ښکال ساده او سپٌڅلې دلته  

شته نه سپٌنه مخ په او توره سترګو په هؽه  

ٌادوم هرڅه خپل ته دوی دلته زه  

واًٌ خاندي ته را دوی  

شته نه دلته او  دي هرڅه هلته هو  

شته نه هم جنګ او ده سوله سپٌنه دلته وګوره  

شته نه هم تاالن شته نه ؼالهم دلته  

دي چېرې رانول و شته ودانً ٌوازې دلته  

شته نه مٌنه دلته هو  

انسان د السو په خو  

شته نه مړٌنه انسان د  

 اگست DC2004/ 29  واشنګټن

داسې نور... او   

په دې کې شک نه شته، چې د لٌوال صاحب د شاعرۍ ژبه که هؽه ؼزل او که ازاد  ـ

شعردی، ډٌره ساده، روانه، رنګٌنه او خوږه ده. د ده شعرونه ډٌر ښکلً او زړه 

ر دی.راښکونکً دي.خو دی په پښتو آزاد شعر کې د لوی الس خاوند شاع  

امتولٌکوال او نوښتګرادٌب او ښاؼلی استاد اسدهللا ؼضنفر چې زموږ دهٌواد ٌو تکړه او ن

دی، په خپله ٌو لٌکنه کې د ښاؼلً لٌوال د شعر او شاعرۍ په اړه داسې  کره کتونکی

 واًٌ:

 ٌې خوند او دى لوستى شعر ازاد ښه ډېر ٌو پښتو د ما چې كې، كلونو څو تېرو )په

 ډېر ٌو كې شعر دې په. دى شعر ازاد صاحب لٌوال د نامه په مكتبۍ د هؽه راكړى،

 بل ٌو ٌې برخې مختلفې او جملې شعر د مصرې، شعر د ٌعنې دى، موجود پالټ مظبوط

 خپلو د هم ٌا او موسٌقۍ د شعر د شاعران چې وٌنو، معموال موږ. دي تړلې سره

 په زموږ. ورواچوي ته رشع اضافه هسې جملې ځٌنې او راځً الندې اثر تر احساساتو

 ٌوه هم بٌا خو دى، نظم اوږد هم څه كه نظم مكتبۍ د اما شته، ستونزه دا كې نثرونو ډېرو



 ٌو لپاره زما دا. كېږي ترسترګو نه اضافً کې په هم كلمه ٌوه حتً وواٌو كه او جمله

  دى.( شى باارزښته

ګورو: ګې په توګه د مکتبۍ د نظم څو بٌتونهد بٌ  

 مكتبۍ

ٌم زاده صاحب لًبرك د  

شړۍ ٌوه اس، مې ٌو  

كړې پخه مې قصٌده  

كوزړۍ ګرځومه  

ٌم پٌر څرخً د مرٌد ځوان  

شً ورك دې رنګ  

كړم نه كوډې  

باسم كوډې  

خالصومه بختونه بند  

ٌم رٌبار زړو مئٌنو د  

مرۍ ٌا دي توتان ٌا دي ممٌز ٌا مې شكرانه  

كړي خامك راته دستمال څوك  

.... 

خولۍ كړي راجوړه څوك  

ٌم صاحبزاده بركلً د  

وي تاو رانه ګردې نجونې  

ؼواړي رانه تاوٌزونه  

وي قار په راته تل مال  



واًٌ راته كپرونه سل  

كړم نه ډېره ٌې پروا  

ٌم ګران باندې زلمٌو په كلً كوز د ولې خداٌزده  

دى معلوم دوى د راز ته ما  

دى مئٌن لور په خان د ٌو  

لمسۍ صاحب مال د لٌدلې بل  

.... 

سوز او ګداز،  اونٌاز، راز ناز، او عشق مٌنې اوسپٌڅلې دپاکې کېشعرونو  د ده په ـ

 هنريرنګٌنه اودمناظرو طبٌعت د، د سوز وساز سندرې، محبت خلوص، اوجمال، حسن

  لکه: .انځور شوې دينوښتګرانه توګه  په ډٌر ظو موسٌقٌتد ښکلو الفاښکال او

سپوږمۍ د ناوې ٌوه  

څخه ستونً له ځنګله شنه د سپوږمۍ  

کوله نڅا ورته سپېدار او وٌلې سندره پېؽلتوب د  

پاولً سپٌن ستورو د سپوږمۍ  

وټومبل ټټر پر کمٌس خپل د  

ګوتو خپلو په ورته باد او  

واچاوه تار کې ستنه سٌند د نه څڼو له شپې د  

کېښوده خال نه پله له لمر د تندي خپل په سپوږمۍ  

لمن پر اسمان د او  

ونېنج لمنې سپٌن ورٌځو د ورته  

شوې ستړې اتڼو په  

وهله شپېلۍ ورته شپونکً ال ناوې شوه سپوږمۍ  

نکرٌزي ؼروب د رؼوي پر کېښودل ٌې زړګً شاعر زما  



به ناوې ښاٌسته دا راشً سپېدو د ورا به اوس نو  

...ٌوسً ته کور بخت شنه د   

څخه منظومې( پاڼه) له  

۴۸۹۱/۳/۱ کابل  

 اوٌا واًٌ:

اښـېر  

وړويج وربل خپل کې چٌنه پېؽله  

هٌنداره اوبو د نٌولې ده ته مخ ٌې ډمې وږمو د او  

ته لوري چٌنې د رؼړي تٌږه نه ګام شپونکً د  

هٌنداره اوبو د ماتېږي پرې او  

کوي ښېراوې پېؽله  

مٌنې د سالم په لمانځً ٌې شپونکی  

دي اخته ښېرا په شونډې پېؽلې د  

:واًٌ څه بل ژبه سترګو د ٌې خو   

سره تا)  

 مٌنه

(لرم  

۴۸۹۱/۸/۴۱  

 اوٌا واًٌ:

 مـاڼو

سندره کوچۍ تګ د لٌال د راؼله کومه له  

سندره لٌونۍ شوه خوره کې کلً په مو چې  



اسوٌلً خوبجن چا د سٌنې، د پاولٌو د شور  

سندره کٌږدۍ د ؼواړي رانه مې زړه لېونی  

مل سره زنګ ؼاړو د رمې د کې دره په پاس  

سندره شپٌلۍ د کې مازٌګر ده خوږه څومره  

جوړېده وربل چا د بٌا نن کې ؼاړه دسٌن د دا  

سندره ځوانۍ د پرې ماڼو کړه ماته داسې چې  

بنګړو پر مړوند د ستا آدم د شم نؽمه به زه  

سندره درخانۍ د ناز ناز په واٌه راته ته  

ٌوسه چٌنې خوشه کړ پرې لور په مٌنې د لوګر  

سندره پټۍ د شونډو د ٌې ته پرهر زړه د  

ورځً ته زٌارت وهش پېؽله هره مرجانه بً بً  

سندره دوهۍ د واًٌ شپه هره ملنګ کوډګر  

  ر...اوداسې نو

انسان دی ، د پاک او سپٌڅلی  او با وقاره متفکر ، زړه سواندیدروند، لٌوال صاحب ٌو 

 ، ملګرتٌا دی د خپلو هٌوادوالو، ملګرو او دوستانو سره کلکه مٌنه  .شخصٌت خاوند دی

 او خواخوږي لري.

جاج اخېستنې  په موخه به  پوره اندو ژوند، څٌړنو او پنځونو د د لٌوالؽفورد ښاؼلً عبدال

او ښکالٌٌز   تنده ادبً ستاسې د ګرانو مٌنه والو  چې ٌم من هٌله دا الندې مرکه ولولئ.

  ذوق خړوب کاندي.

مو  پوښتنې خپلې چې راکړی، اجازه. ومنې هٌلې نٌکې او سالمونه زما صاحبلٌوال 

.ممخې ته کېږد  

 وړاندې ته والو مٌنه ټولوتاسې او  ې مٌنې او پېرزوٌنېخپل هم زه صاحب انجنٌر ګران

.ٌم کې خدمت په او کوم  

د شاعرد زړه ژبه ده چې د زړه ؼوږونو ته رسٌږي.  شعرلٌکوال واًٌ: ٌو شمٌر پوښتنه:

؟زه ؼواړم، تاسې راته د خپلې شاعرۍ د انگېزې او پٌالمې په اړه څه ووٌاست  



عقلً او علمً پلوه زړه دوٌنې دپمپولو آله ده )او چې ټوکه ورسره وي (، نو له  :ځواب

نه ژبه لري، نه هم ؼوږونه ، خو ډٌره ځله زړه په استعاري او سېمبولٌکه توګه دانسان د 

روانً ـ په تېره بٌا عاطفً ـ  اخٌستنو او ؼبرګونوهؽه ځواک  ته وٌل کٌږي، چې هنرونه 

دې لپاره دشعر ترټولو اوسمهالی پېژند داګڼلی شو ، چې : ورسره نږدې اړٌکه لري. دهم

په لنډه او آهنګٌنه ژبه د اند او تخٌل عاطفً تړون ته شعرواًٌ.دشعر دپېژندلو لپاره 

دهنرپېژندنه مرسته کوالی شً ، ځکه اوسمهالً ادبپوهان فکر کوي ،چې شعر تر ادبٌاتو 

،چې شعر ټولنٌزه ـ مصلحتً ډٌر هنرونو ته ورنږدې دی ، ژان پل سارتر فکرکوي 

ژمنتٌا نه منً ،ځکه نو له ادبٌاتوڅخه خپله الره بٌلوي او په هنرونوکې ګڼل کٌږي. دشعر 

په اړه ٌوه بله ارواپوهنٌزه موندنه ښًٌ؛ هؽه څه چې موږ ورته الهام ، شهود ٌا روانً 

 کشؾ واٌو ، په حقٌقت کې زموږپه تحت الشعورکې دهؽو زٌرمه شوٌو ) شاته وهل

شوٌو( ؼوټو ) عقدو( پټو ؼرٌزو، ؼوښتنو ، تماٌالتو ، ګروهو او تندو بٌا فوران دی ، 

سرچٌنې الشعوري چې زٌږنځای ٌې زموږ خپلې ، زموږ دنٌکونو او ټول بشرٌت ګډې 

دي او دبٌالبٌلو عاطفً پېښو له امله سر راښکاره کوي ، بٌا د وٌونکً له ژبنً او وٌناٌٌز 

ه کٌږي ، چې په پاٌله کې شاعرانه وٌنا ورڅخه جوړٌږي ، مهارت او پوهې سره ؼوټ

تٌاتر...( سره ددې منطق پربنسټ شعر له نورو هنرونو ) موسٌقً ، انځورګري ، نڅا ، 

ګډ زٌږنځای لري او همداچې بٌرته دنورو ) لوستونکٌو ٌا اورٌدونکٌو( له عاطفې سره 

دؼه هٌجانً اؼٌز دی ، چې شعر پٌوند مومً نو په عامه وٌنا ٌې زړونو ته الره کوي هم

   او ډٌر اؼٌز ښندونکی ژانر ګرځولی دی.   ملګریٌې دبشرٌت خورا زوړ

ا : په شاعرۍ کې ترټولو لوٌه سرچٌنه مٌنه ده که د په دې آند دي ٌوشمٌر لٌکوال: پوښتنه

استاد ګل  ارواښاد نه وي، نودشاعرۍ ډٌره ؼوره برخه له منځه ځً . لکه، چېسرچٌنه 

:لفت واًٌپاچا ا  

 مٌنه ګلزار ته بلبالن راولً

 بلو ډٌوو ته پتنګان راولً

 شاه د ګدا زړه ته نژدې کاندي

 دخوار جونګړې ته سلطان راولً

 که ٌو په ځمکه بل اسمان کې اوسً

 ځمکې ته ستوري د اسمان راولً

؟ئدې تړاو خپل لٌد را سره شرٌک کړ په ئمهربانً وکړ  



رسته موږ پوهېدای شو ، چې دشعر له خورا ډٌنامٌکو دوړاندٌنۍ پېژندګلوۍ په م: ځواب

جوړوونکٌو څخه ٌوٌې دانسان عاطفً ـ هٌجانً ځواک دی. مٌنه له فزٌولوژٌکً پلوه 

ً دؼرٌزي بنسټ ترڅنګ له همدې عاطفً ـ ولولٌز ٌا هٌجانً ځواک سره نږدې اړٌک

ه برخه منځپانګه لري ، دهمدې لپاره له لرؼونٌو زمانو څخه مٌنه دشعر ٌوه ؼوره او لوٌ

    ده ، داسطوره پېژندنې دپوهې ٌو منطق حکم کوي ، چې لرؼونې حماسً ـ ګروهٌزې

) عقٌدوي ( اسطورې ٌاد ته دسپارلو لپاره په منظومو کې خوندي کېدې او ددې لپاره چې 

دؼه منظومې تلپاتې او هنري ارزښت ومومً نو دکٌسو په اوږدوکې به دمٌنې او عاشقۍ 

شاعرانو دې کار آن  ده ، داکار به شاعرانو کاوه ، په دې توګه وٌنو ، چې دمالګه ورګډٌ

د حماسو او ګروهٌزو منظومو منځپانګه وربدلوله ، پخوانۍ انګېرنه همداسې وه ، چې 

موږ په خپل ګډ ) ټولٌز(  دشعر دښکال لپاره ښاًٌ مٌنې ته پکې ځای وموندل شً .   

ه لرو او هرکله ،چې خپلو ولولو او عواطفو ته خامخا دمٌنې ٌوه تجرب  تحت الشعور کې

نږدې کالم اورو ، اؼېز راباندې کوي ، دهمدې لپاره مٌنه دشعر اصلً هډ او ښکالٌٌز 

 جوهر دی . 

ٌو هالنډي شاعر واًٌ:پوښتنه:   

)ښکال د ٌوې سترې دښتې په څٌر ده چې الروی پکې اللهانده وي، خوهرې خوا ته چې 

(.ځً ٌو ښکلی بڼ به وٌنً  

ٌوه ښکال نؽښتې ده؟   ېپه شعرکې همداس اٌا ستاسې پر اند  

ښکال دانسان ٌوه تلپاتې تلوسه ده ، چې هروګړی ٌې بېل تعرٌؾ او ځانګړی  :ځواب

تعبٌر لري، خوړل او تنفس دانسان جسم ژوندی ساتً په همدې ارزښت ښکال دانسان 

پر همدې بنسټ انسانً ده .  اروا ژوندۍ ساتً ، ښکال نسبً ده ، خو ښکال ته اړتٌا مطلقه

ټولو ښکالګانو فتحې ته دانسان روانً  اروا تل په ښکال موندلو پسې سرګردانه ده او د

، همدؼه تنده ، همدؼه تلوسه او همدا روانً هڅه په انسانانو کې ګډې تنده پای نلري 

رٌښې لري ، مخکې مو ووٌل ،چې پخپله ښکال او دښکال خوښوونې ذوق نسبً او په 

البېلو وګړٌو کې رنګارنګ دی ، خو اړتٌا ٌې مطلقه ده ، هر کله چې ښکال په هنرونو بٌ

اوشعر کې ځای مومً دهمدې ګډې تندې او مطلقې اړتٌا ؼرٌزه خړوبوي او په دې توګه 

ٌږدوي او تږې شعر او هنر دهؽه ښکلً مرمرٌن لوښً ارزښت مومً ، چې ښکال ل

او  څخه هؽه لوښً ته ورته دی ، چې تش وي. انسانً اروا خړوبوي. شعر پرته له ښکال

ې لوښی ونلري او تږی ښکال له هنر او شعره پرته دهؽوتوٌې شوٌو اوبوپه شان دي ، چ

.ٌې نشً څښلی  

 په ډٌره ادبً مٌنه او درنښت: انجنٌرعبدالقادرمسعود



   


