شعر په کره کوټلې او آهنګٌنه ژبه کې د اندو واند (فکروخٌال) ٌو ولولٌزه (عاطفً) تړاو
دی چې له زړه نه راپورته شً ،او زړونو ته الر وکړي .په دې ډول تر هرڅه وړاندې
باٌد د شعر ژبه خوږه ،نږه ،او کره کوټلې ،زړه راکښونکې ،وٌٌونه (کلمې) ٌې تازه او
ښکلً وي .ټولنٌز واقعٌتونه او دټولنٌز بٌالبٌل اړخونه باٌد په هنري او ادبً ژبه ،او
شاعرانه تخٌل په ډٌره لوړه کچه انځور شً .همداسې د شعر نورې ادبً او هنري ښٌګڼې
پکې نؽښتې وي چې دهر لوستونکً او د ادب د مٌنه والو له څوب و خورمنځ (ذوق او
طبٌعت) سره برابر اوسً او لوستونکً ٌې تر پاٌه ولولً.
دا ځل زه تاسې درنو مٌنه والو ته د پښتو ادب و فرهنګ ٌو
بل وتلی او نومٌالی استازی ،شاعر ،کٌسه لٌکونکې ،ډرامه
لٌکونکې ،څٌړونکې ،سٌاستوال ،ټولنوال ،او رسنوال
(ژورنالٌست) ښاؼلی الٌق زاده الٌق چې په لره پښتونخوا کې
ٌې دپښتو ادب او دشعر او شاعرۍ ډٌوې بلې ساتلی دي .د
ٌوې خوندورې او په زړه پورې مرکې له الرې له خپلو
هستونو او کارونو سره در پېژنم او تر هر څه له مخه ٌې دا
الندې لنډ ژوند لٌک درسره شرٌکوو:
ښاؼلی الٌق زاده الٌق د خدای بښلً لعل جان پاچا زوی او د خدای بښلً حاجً کاکا
لمسی پر()۹۱۹۱زٌږدٌز کال د جنوري د مٌاشتې پر پنځلسمه د پښتونخوا د (سوات) په
ښکلې ،ؼوړٌدلې او ښٌرازه سٌمه ،د(مدٌن) کلً په ٌوه درنه او دٌنپاله کورنۍ کې
زٌږٌدلی دی .خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې ٌې په خپل کلً او سٌمه کې سر ته
رسولً دي .په لوړو زده کړو کې ٌې پر سٌاسً علومو سر بٌره په اردو او پښتو ادب
کې د ماستري تر کچې دٌپلومونه(برٌلٌکونه) تر السه کړي دي .الٌق زاده صاحب د
خپلو زده کړو پر مهال د پښتو ادب په برخه کې د ٌو ښه او تکړه ادٌب په توګه د خلکو
تر منځ پوره پٌژندل شوی وو .هؽه مٌنه چې ده ،له خپلې ژبې او ولس سره لرله ،او تل
به ٌې دخپل ولس د آزادۍ  ،سوکالۍٌ ،والً او پٌوستون سوچونو په زړه او ذهن کې
ؼزونې کولې ،دې ته وهڅٌده چې د (ستودنس فٌدرٌشن ګوند) بنسټ کٌږدي او د خپل کلً

د ځوانانو د ذهنونو په راوٌښولو کې ٌې کارنده ونډه ترسره کړي .او په لړ کې ٌې هلته د
ځوانانو ٌوه ټولنه هم جوړه کړه.
الٌق زاده صاحب پر (۹۱۹۱ز) کال د پاکستان په رادٌو کې د پرودٌوسر په توګه خپله
دنده پٌل کړه ،د پښتو ډرامې ،موسٌقً او روانو چارو په خپرونو کې ٌې کارنده ونډه
واخٌسته .الٌق زاده صاحب د شاعرۍ تر څنګ د رادٌو او تلوٌزون لپاره ګڼ شمٌر
ډرامې هم لٌکلً دي .د پښتو له درانه مشر افضل خان الال سره د وزارت پرمهال الٌق
زاده صاحب د سکرتر په توګه دنده لرله .پر لره او بره پښتونخوا سربٌره د نړۍ په
ګوټ ګوټ کې پښتانه د ده د ادبً هلوځلو درناوی کوي .نن سبا دی د پٌښور رادٌو د
مشر په توګه دنده لري .خپلو پرګنو ته د ښاؼلً الٌق زاده صاحب د ال ډٌرو هلوځلو او
هاندو هڅو په تمه ٌوو.
د شعر پوهانو په اند ،موسٌقً ناوې ده او شعرٌې ګاڼه .الٌق زاده صاحب د پښتوموسٌقً
دفن اوهنر دپراختٌا او پرمختٌا په برخه کې د پام وړ خدمتونه تر سره کړې دي .ده دګڼو
پښتو نامتو سندرؼاړو ،کمپوزرانو او موسٌقً جوړوونکواستادانوپه پٌژندګلوې او
الرښوونه ،روزنه او پالنه کې اؼٌزمن رول لوبولې دی .د ده شعرونه دپښتونخوا د نامتو
سندرؼاړو او هنرمندانو له خوا په رادٌواو تلوٌزون ،فلمونو ،حجرو ،دٌرو او نورو
بنډارونو کې په خپلو اؼٌزناکو او خوږوآوازونواو په ډٌر ښکلً کمپوزونو د ساز په څپو
کې خپلو مٌنه والو ته وړاندې کړې دي.
الٌق زاده صاحب پرخپلوادبً آثارو ،د پښتوادب لمن زرؼونه او پتمنه ساتلې ده ،ده دادب
په بٌالبٌلو برخو کې ( )۲۲ارزښتناک او ګټورکتابونه کښلې دي ،او دٌو شمٌرپوهانو،
شاعرانو او ادٌبانو پر کتابونوسرٌزې او له ( )۱۷۳زٌاتې رادٌوًٌ ډرامې هم لٌکلً دي.
د پښتو ادب ،ټولپٌژندلً او نومٌالً شاعراو سٌاستوال ارواښاد اجمل خټک په خپله ٌوه
لٌکنه کې د الٌق زاداه صاحب د ٌو اثر په اړه ،چې (ماته آئٌنه) نومٌږي داسې لٌکلً دي:
((ماته آئٌنه :د ښاؼلً الٌق زاده الٌق د داسې افسانو مجموعه ده ـ چې خپل انفرادي رنګ
لري ـ ما په وړمبً ځل په دٌر کښې د اباسٌن شعري مجموعې(الوت) د مخکتنې په موقع
د الٌق زاده الٌق افسانوي لٌکنه اورٌدلې وه ـ زه د هؽه عالمتً (ښاپٌرۍ) د ځان سره
ډٌر لرې بوتلی ووم ـ ؼالبا دومره لرې چې پخپله لٌکوال ته به هم د دؼه حدونو احساس
نه ووـ هم دؼه وجه ده چې زما په ذهن کښې اوس هم د هاؼه ښاپٌرۍ عکسونه چورلً.
الٌق زاده الٌق چې پښتو افسانې ته کوم نوی رنګ ورکړی دی ـ نو د هؽې نه دا برٌښً
چې په پښتنو ٌو نوئی دور را روان دی .د وٌنو په دې ډنډوکې کښې ٌو نوی ګل ټوکېږي
چې هؽه د الٌق زاده الٌق ادبٌات د هؽه شاعري د هؽه افسانې او ورسره هاؼه قامً

خدمت دی چې هؽه ئې د راډٌو د الرې کوي .الٌق زاده الٌق چې د پخوانو سندرؼاړو د
آوازونو کومه خزانه راؼونډه کړې ده ـ د هؽې هډو بل مثال نشً کٌدی .زه چې کله کله
دؼه آوازونه اورم نو د الٌق زاده الٌق د ادبً او کلتوري خدمت اعتراؾ کوم.زه ورته په
دؼه افسانوي مجموعه (ماته آئٌنه) مبارکً واٌم ځکه چې دا ٌو نوی او منفرد انداز دی او
د دې تر څنګه ورته ....او بال نور برٌالٌتوبونه ؼواړم)) .
الٌق زاده صاحب هؽه خواخوږې ،منلی او وتلې لٌکوال او شاعر دی ،چې د ده په
شعرونو کې د دې او هؽې دنٌا د نٌکمرؼٌوالرې چارې ،سپٌڅلې قامً او انسانً مٌنه،
سوزاو درد او پښتنً احساس له وراٌه ښکاري .ده په خپلوشعرونو کې دخلکو او هٌواد
سره مٌنه ،پښتو او پښتنولً ،سوله او سوکالۍ ،آزادي او دموکراسً ،ملً ٌووالې او
پٌوستون ،بزم او رزم ،سپٌڅلً کلٌوالً چاپٌلایر ،کلٌوالً ورورولً اوصمٌمٌت ،ښکال،
مٌنه ،درندانو او مستانوسوزاو ګداز ،د ښاپٌرٌو حسن او جمال او د طبٌعت ښکلې او زړه
وړونکې منظرې په خوږوالفاظو ،شاعرانه او هنري ژبه انځور کړي دي .د ده په شعري
ټولګو کې داسې ادبً او هنري بٌلګې شته دي چې نوښت او خوږوالې ٌې له وراٌه
ښکاري .د ده له شعري ټولګو څخه مو څو بٌلګې ؼوره کړې دي چې ستاسو پام ورته را
اړوم:
د خپل ذات په آئٌنه کښې واړه ښکاري
که مکان که المکان دی که کعبه ده
چې د ژوند په هره ساه کښې ساه پٌدا کړي
نور څه نه دي د اخالص ٌوه سجده ده
(: )۹
هر ٌو راز به د ژوندون درته ښکاره شً
که ٌو ځلې د (خپل ذات) په راز خبر شې
د عظمت فلسفه دومره ګرانه نه ده
ځان کړه خاورې نو پخپله به (ګوهر) شې
(: )۲
په هر قدم زه وسعتونه دعرفان لټووم
هر تصور کې تصوٌرونه د جانان لټوم

ما د (بابا عبدالرحمان) نه قناعت زده کړی
ما د(خوشال بابا) د فکر نه ؼٌرت زده کړی
ما د(حمٌد بابا) د خٌال نه نزاکت زده کړی
د(علً خان) نه مې اظهار د محبت زده کړی
زه په مکان کې فلسفې د المکان لټوم
هر تصور کې تصوٌرونه د جانان لټوم
....
(: )۱
خٌر که زه خفه ٌم خو ٌاران دې خفه نشً
خداٌه دا مې سوال دی ٌو انسان دې خفه نشً
نشته پروا نشته که په اور مې سوزوي مٌنه
ټوله ټوله شپه مې بې اختٌاره زوروي مٌنه
ما لکه ماشوم په چؽوچؽو ژړوي مٌنه
ال دې نور رسوا شم خو جانان دې خفه نشً
خداٌه دا مې سوال دی ٌو انسان دې خفه نشً
....
(: )۴
عاجزی او خاکساری په هره ساه کښې
سړٌتوب آهم معراج د شرافت دی
نور کارونه د دنٌا واړه عبث دی
ؼوره کار تر همه واړو (محبت) دی
(: )۹

په ٌو کور کې اوسٌږو خو دٌو بل نه پردي ٌو
مونږ څومره لٌونً ٌو
لوبٌږو د بل الس کې د اؼٌارو ګوډاګً ٌو
مونږ څومره لٌونً ٌو
بې سوچه بې دلٌله
ٌو بل په کاڼو ولو
د نورو په ٌارۍ کې
مونږ خپل په کاڼو ولو
په دام د نفرتونو کې پاخه پاخه بندي ٌو
مونږ څومره لٌونً ٌو
....
(: )۶
دؼه (خٌبر) دی دا دره د ننګٌالو خاوره ده
دا د خود سره سربازانو تورٌالو خاوره ده
په دؼه کاڼو کې زمونږه د ؼٌرت نښې دي
قدم قدم د لوړ همت او شجاعت نښې دي
دا د (مٌروٌس) د(احمدشاه) د مٌړنٌو خاوره ده
دا د سره سربازانو تورٌالو خاوره ده
....
(: )۷
څوک به (کابل) او (پٌښور) ٌادوي
څوک به ښاٌست د (اشنؽر) ٌادوي

د چا (خٌبر) د چا (تٌراه) خوښه ده
زما دا ټوله (پښتونخوا) خوښه ده
دؼه ساده باده سپٌڅلً کلً
دا د وختونو نازولً کلً
د تصور نه بال ښکلً کلً
دلته مې لور په لور خندا خوښه ده
زما دا ټوله (پښتونخوا) خوښه ده
....
(: )۹
د حسن تصور به ستا د مخ په ننداره کړم
د مٌنې هر احساس به ستا له سترګو صدقه کړم
رنګونه به راټول کړم

د ژوند د پسرلو نه

ګلونه به را ټول کړم

د فکر د ورشو نه

خوبونه به راټول کړم

د سترګو د لٌمونه

دردونه به راټول کړم

د زړه د زلزلو نه

دا هر څه به جانانه ستا ځوانۍ ته ؼرؼره کړم
د مٌنې هر احساس به ستا له سترګو صدقه کړم
....
(: )۱
تصوٌرونه جوړومه ،تصوٌرونه ورانومه
لږ مې پوهه کړه جانانه ،تا به څنګه هٌرومه؟
کله اوخاندم سپوږمۍ ته ،کله ستورو ته ګٌلې کړم

کله ځان سره ګوڼٌږم ،کله سر وهم ښېرې کړم
تېر وختونه ٌادوومه ،رڼې اوښکې توٌومه
لږ مې پوهه کړه جانانه ،تا به څنګه هٌرومه؟
مازٌګر چې د نمر سترګه ،ځً له ؼرونو پناه کېږي
تنهاًٌ مې د زړګً نه ،د لمبو شان چاپېرېږي
هر خوا سترګې ګرځوومه ،ستا خاپونه لټومه
لږ مې پوهه کړه جانانه ،تا به څنګه هٌرومه؟
(: )۹۳
اووٌه وحشته ازل چرته دی
ګرانه زندګً شوه اجل چرته دی
الره د ژوندون نوره ازؼنه ده
واٌه لٌونتوبه منزل چرته دی
ګله! ښکلً ډٌر دي ما لٌدلً دي
ستا د ښاٌسته سترګو بدل چرته دی
....
(: )۹۹
چې کوم خوا ګورمه تصوٌر مې د جانان ښکاري
ماته د ژوند په ښاٌستونو کښې خپل ځان ښکاري
ستا په رخسار چې د حٌا رنګونه لوبې کوي
په هره ساه مې د وفا رنګونه لوبې کوي
بدل بدل راته نازونه د ارمان ښکاري
ماته د ژوند په ښاٌستونو کې خپل ځان ښکاري

....
(: )۹۲
ما په اوربل کې قطار کړي دي ګلونه
اللٌه بٌا دٌدن ته راشه
د بنګړو ډک مې دي راوړي مړوندونه
اللٌه بٌا دٌدن ته راشه
ستا د راتلو په انتظار کې
بدن مې سوځً په انګار کې
په ؼونډه زنه مې وهلً شنه خالونه
اللٌه بٌا دٌدن ته راشه
ٌم وارخطا زړه مې درزېږي
تا رانه ؼواړي نه صبرېږي
راشه چې ختم شً مې واړه ګمانونه
اللٌه بٌا دٌدن ته راشه
....
(: )۹۱
په سلګو مو شپه سبا کړه
تا ښېرې کړې ما دعا کړه
نور څه نه ؼواړم خاونده !
زما مٌنه ماله راکړه
ځکه پټه پاتې نشوه
لٌونتوب مٌنه رسوا کړه

چې ٌارانو کړم ٌوازې
خپله الره مې جدا کړه
....
(: )۹۴
چې مې سٌنه کې زړګی ،کله دردونه کوي
ستا جدائً زما نه ،ډٌر ټپوسونه کوي
زه دې تصوٌرسره خبرې په بٌا بٌا کومه
ځان ته ښېرې کومه ،تاته دعا کومه
ستا په خاپونو پسې ،په ګودرونو ګرځم
هر ٌو محفل ته ځمه ،په زٌارتونو ګرځمه
د ارمانونو په هر څلً واوٌال کوومه
ځان ته ښېرې کومه ،تا ته دعا کومه
....
(: )۹۹
چرته زه درته ٌادېږمه او كه نه
په زړګً دې را ورږېمه او كه نه
د هجران په ناقراره توره شپه كې
درته سٌورى سٌورى كېږمه او كه نه
دا ٌوه خبره سمه راته وكړه
خپل الٌق درته ښكارېږمه او كه نه
(: )۹۶
کږه له خٌاله ګرځې د مستۍ نه دې قربان شم

زړګی ئې رانه ٌوړو د ځوانۍ نه دې قربان شم
په ؼټوؼټو سترګو کې د مٌنې جهانونه
په سپٌن ګالبً مخ د منګرو زلفو ټالونه
خبرې په خوند خوند لکه ورېږي چې ګلونه
نادانې د نادانې زندګۍ نه دې قربان شم
زړګی ئې رانه ٌوړو له ځوانۍ نه دې قربان شم
....
الٌق زاده صاحب ٌو مهربان ،با احساسه ،مٌنه ناک ،زړه سواند ،اود سپٌڅلو اخالقو
څښتن دی .دی د علم ،پوهې او ادب سره ځانګړې مٌنه لري ،او په دې الره کې ٌې د
ستاٌنې وړ او ګټور آثار خپلو مٌنه والو وړاندې کړي دي.
د الٌق زاده صاحب د پوره پٌژندګلوي په اړه ما له ده سره ٌوه مرکه نٌولې ده ،چې
ستاسو دادب او شعرمٌنه والو پام ورته را اړوم:
الٌق زاده صاحب سالم ،زما نٌکې هٌلې او پٌرزوٌنې ومنئ ،اجازه راکړئ ،چې خپلې
پوښتنې پٌل کړم :
پوښتنه:
ستاسې شوق او مٌنه له ادبً ځٌلونو (ژانرونو) سره او په ځانګړې توګه له شعروشاعرۍ
سره څنګه پٌدا شوه  ،کومو الملونو(فاکتورونو) او چا دې ته وهڅولئ  ،چې د شاعرۍ او
لٌکوالۍ ډګر ته مو مخه کړه؟ لمړى شعر مو  ،چې ولٌکو کوم شعر وو ؟
ځواب:
زه فکر کوم چې په فطري توګه هر انسان شاعر دى  ،ځکه چې د دوى احساسات او
جذبات ٌو رنګ دي  ،توپٌر تش همدومره دى چې کوم خلک خپلې دؼه جذبې د لفظونو
په چوکاټ کې ځاى کوي نو وختونه ٌې د لٌکوال ٌا شاعر په حٌث پٌژنً.
ما د سوات په ښکالګانو کې سترګې ؼړولً دي  ،زمونږ کلی مدٌن د ؼرونو په لمن کې
پروت دى  ،دا جوته ده چې کله ٌو حساس ذهن د فطرت په ښکالګانو او ښاٌستونو کې
وده کوي نو ارو مرو به شعر وٌلو ته راپارٌږي  ،دا د ( )۹۱۷۹زٌږدٌزکال پېښه ده چې
ما په وړومبً ځل د خپلو هاؼو کونترو(کوترو) په نوم ٌو نظم ولٌکه ،چې ما په ډٌره

مٌنه ساتلې وې  ،دؼه مهال زه اٌله دولس کلن وم  ،د دې نه څلور کاله وروسته کله چې
ما د خپل کلً په ښوونځً(سکول) کې څو نظمونه ولٌکل نو زما استاذانو ماله ډٌر ډاډ
راکړو.
خو کله چې د پوهنځً (کالج)په ورځو شپو کې ما په (اٌلم) رساله کې د وړو کٌسو او
شعرونو لٌکلو هڅه وکړه نو نا قراري مې ال سٌوا (زٌاته) شوه  ،لدې نه وړاندې پر
( )۹۱۷۹زٌږدٌزکال کې زما وړومبې کتاب د محنت مٌوه(د ماشومانو د پاره)  ،چاپ
شوې وه  ،خو زه باٌد دا خبره سپٌنه کړم چې د پښتو د ؼزل د تکړه شاعر خداى بخښلً
ساحر افرٌدي کتاب (پانزٌب) لوستلو او بٌا د پښتو د ؼزل له بابا سره لٌدو او د هؽوى ډاډ
زه نورو لٌکلو ته راوپارولم  ،د بابا حمزه شٌنواري ؼزلې به ما له راډٌو نه اورٌدې  ،خو
د هؽوى د روحانٌت نه هؽه وخت مستفٌد شوم چې مې ورسره لٌده کاته وشول  ،زه د
روحانٌت په سپٌڅلٌو جذبو باور لرم  ،ځکه نو د بابا د روحانٌت په اساس د ژوند د
رموزو سره اشنا شوم.
په ړومبٌو ورځو کې زما ٌو ؼزل ډٌر وستاٌل شو چې ٌو بٌت ٌې دا دى.
امٌدونه مې کتلً ستا د ؼټو سترګو مٌنځ کښې
مٌنه ستا زما هر څه وى نه خوړل وى نه مې څښل وى
پوښتنه:
ٌو شمٌر لٌکوال واًٌ :په شاعرۍ کې تر ټولو لوٌه سرچٌنه مٌنه ده که دا سرچٌنه نه وي
نو د شاعرۍ ډٌره مهمه برخه له منځه ځً.
ؼنً خان صاحب واًٌ:
ستوري ته اسمان کې ٌوه ورځ ووې هالل
خداى آدم له مٌنه ورکړه مونږ له تش جمال
زه به په خندا ورکړم دا خپل ښاٌست د کمال
ما له که ٌو څاڅکً مٌنه راکړې څوک په سوال
مٌنه حقٌقت حسن ساٌه د حقٌقت ده
حسن له زوال شته مٌنه نه لري زوال
او همداسې استاد ګل پا چا الفت صاحب واًٌ:

مٌنه ګلزار ته بلبالن راولً
بلو ډٌوو ته پتنګان راولً
شاه د ګدا زړه ته نژدې کاندي
د خوار جونګړې ته سلطان راولً
مهربانً وکړئ په دې اړه خپل نظر راسره شرٌک کړئ؟
ځواب:
هو زه هم د لٌکوالو او شاعرانو د دؼه فکر سره همؽږی ٌم .دا په دې توګه چې زما په
خٌال ټول انسانً ژوند د مٌنې له ٌوې نکتې نه چاپٌره چورلً  ،او که د ژوند نه د مٌنې
احساس لٌرې شً نو ژوند به ژوند پاتې نه شً  ،د رشتو تقدس به له مٌنځه الړ شً  ،د
جذبو صداقت به صداقت پاتې نه شً د فطرت د نزاکتونو احساس به ختم شً  ،شاعري د
دې هر څه ؼوښتنه کوي.
شاعر که ٌو خوا د ژوند د رنګونو ترجمانً کوي نو بل خوا په دؼه رنګونو کې د ځان
لټون کوي  ،او چې څومره د دؼې لټون احساس راپارٌږي  ،ارو مرو د شعر رنګٌنې
زٌاتٌږي.
پوښتنه:
ستاسې په آند شعر ته کوم تعرٌؾ ټاکالى شو  ،او ٌو شاعر په شعر کې کومو بنسټٌزو
ټٌکو او معٌارونو ته باٌد پاملرنه وکړي؟
ځواب:
د شعر د تعرٌؾ په اړه د هر چا خپل خپل نظر دى خو ځه دا خٌال لرم چې د دې تعلق د
الهام سره دى  ،ځکه چې دا کوم فن نه دى چې څوک ٌې د چا نه زده کړه وکړي.
شاعري که الهامً کٌفٌت نه وى
د دنٌا خلق به واړه شاعران وه
زما په نظر چې څومره په ٌو شعر کې الهامً اثر زٌات وي  ،هؽومره ښه شعر ګڼلې
کٌږي ،د دې تر څنګه چې کوم خلک له اړتٌا سره سم کلٌوالً شاعري کوي هؽې ته باٌد
د قافٌه سازۍ پٌشه ووٌل شً  ،لکه چې په مختلفو وختونو کې خانانو نوابانو او ان تر

بادشاهانو د خپل تعرٌؾ او ستاٌنې لپاره درباري شاعران ساتلً دي  ،چا چې د خپلو
بادارانو په تړاو لوٌې لوېې قصٌدې لٌکلً دي.
ښه شعر زما تر نظره هاؼه دى چې د خپلو لوستونکو او د خپلو اورٌدونکو د زړونو
تارونه داسې په رپا راولً لکه چې دا هم د هؽوى د زړونو اواز دى  ،د دې تر څنګه نن
سبا په شعر کې پٌؽام ډٌر ضروري دى ،سره له دې چې ننً پوهان الهام ته د شعر فن
واًٌ خو زه خٌال لرم چې د اشارو  ،کناٌو  ،استعارو او الهام په اړه زمونږ کالسٌکو
شاعرانود پښتو ادب ځولۍ ډکه کړې ده  ،او د خپل وخت اکربکر(روزمرې) خٌال ٌې په
کې ساتل دی.
د دې هر څه سره په شعر کې معنوٌت او مقصدٌت هم ضروري دى ځکه چې بې مقصده
او د ژوند د ترجمانً لٌرې شعرونه ژوندي نه پاتې کٌږي  ،د رحمن بابا د شعرونو
مثالونه په هر محفل کې ځکه ورکولې شً چې په هؽې کې د مقصدٌت سره سره روانً
او سادګً هم ده  ،کوم چې په ښه شعرونو کې وي  ،رحمن بابا هم د خپل دؼه انداز په
اساس داسې وٌلً دي :
په ؼزل کې خو دوه شعره انتخاب وي
د رحمن ؼزل دى واړه انتخاب
نو باٌد په مختصرو ټکو کې به وواٌم چې د ښه شعر لپاره د ننګ ،ابالغ  ،معنوٌت ،
مقصدٌت  ،روانً  ،سادګً  ،بې ساختګً او ژوند ته نژدې والې ډٌر ضروري دى.
پوښتنه:
ٌو شمٌر لٌکوال په دې عقٌده دي  ،چې شعر الهام دى خو ٌو شمٌر نور واًٌ  ،چې شعر
لٌکل  ،رٌاضت او انسانً تجربه ده  .تاسې پکې څه ووٌاست ،مهربانً وکړئ په دې اړه
خپل نظر راسره شرٌک کړئ؟
ځواب:
لکه چې مې ووٌل شعر د الهام سره کلک تړون لري ځکه خو دؼزل بابا حمزه شٌنواري
د خپل شعر په اړه څه ښه وٌلً دي.
چې خپل ؼزل د چانه واورم حمزه
واٌم چې چا هسې وٌنا کړې ده
ٌا د خداى بخښلً اٌوب صابر دا شعر:

چې له زړه نه وٌنې اوڅڅوم بٌت شً
زمانې زما نقصان ته خو خٌال اوکه
ترځاٌه پورې چې د رٌاضت د مفکورې تعلق دى نو هؽې ته "اوردي" شاعري واًٌ  ،د
"امد" او "اورد" تر منځ ډٌر بارٌک تعلق دى  ،خو زه د ښه شعر په لړ کې د "اورد" قاٌل
نه ٌم  ،داسې شعرونه په زور لٌکل کٌږي  ،او عموما ً هاؼه خلک ٌې لٌکً کوم چې
عمومً علمٌت او پوهه لري ،او د دؼه اوردي شاعرۍ په چوکاټ کې به خپلولوستونکو
او اورٌدونکو ته د خپل علمٌت او پوهې ښکارونه کوي  ،د دې په مقابله کې د ډٌرو بې
سواده خلکو امدي شاعري دومره ژوره ده چې د اوردي مکتب شاعران ٌې تصور هم نه
شً کولې  ،په نن مهال کې ډٌر داسې شاعران شته چې د هؽوى شاعري د قافٌې طابع
وي د تخٌل نه.
پوښتنه:
ستاسې په آند د ادبً سبک او مکتب تعرٌؾ څه دى  ،او ٌو ادبً سبک او مکتب څنګه
منځ ته راځً او څنګه له منځه ځً؟ او دا راته ووٌاست تاسې په شعر وٌلو کې له کوم
ادبً سبک او مکتب نه پٌروي کوئ؟
ځواب:
ادبً مکتب ٌا ادبً سبک چې په انګلٌسً کې ورته "سکول اؾ تاټ" واًٌ د ٌوې
خصوصً الرې ٌو مخصوص فکر نماٌندګً کوي  ،لکه د مثال په توګه د رحمن بابا
شاعري چې په مجموعً توګه د تصوؾ د مکتب نماٌندګً کوي ٌ ،ا بٌا که مونږ لږ شاته
الړ شو نو د لٌکلً ادب ابتداء چې د کومو دوو نومونو نه کٌږي هؽه باٌزٌد انصاري او
اخوند دروٌزه دي  ،دواړه د خپل خپل مکتب خاوندان دي  ،که هر څو ځنې خلک باٌزٌد
انصاري د قام پرست سوچ بانً ګڼً خو دا سوچ او دا فکر بٌخً ؼلط دى ځکه چې هؽه
په مکمله توګه د وجودٌت د مکتب ٌا فلسفې پٌرو وو ،په پښتو ژبه ٌې د ځٌنې تورو لکه
ړ  ،ډ  ،څ او نورو احسان دى خو دا تورې هؽه د پښتو په ؼرض نه د وجودٌت د
خپرونې (خورونې) لپاره استعمال کړي دي  ،د هؽوى په "خٌر البٌان" کې چٌرته هم د
پښتونوالً ذکر نشته  ،په مقابله کې ٌې اخون دروٌزه ننګرهاري چې خپل نوم ٌې عبد
الرشٌد دى  ،د شهودٌت پر چار کړى دى او د زٌات اهمٌت وړ خبره دا ده چې د پښتنو د
خاورې د پاره د پښتونخوا تورې د احمد شاه بابا نه ډٌر وړاندې اخوند دروٌزه په خپل
کتاب مخزن اسالم کې استعمال کړى دى ،داسې مکتبونه داسې سبکونه هله له منځه الړ
شً چې کله هؽه فکر د خپل وخت سره سرته ورسً ،کومې نتٌجې راوړي ٌا بٌا ٌې
ضرورت پاتې نه شً  ،زه په خپله شاعرۍ کې د شهودٌت او وجودٌت دواړو قاٌل ٌم ،

او د حمزه بابا پر لوٌه او پراخه مفکوره عقٌده لرم  ،چې ورکې د تصوؾ  ،ننګ ،
ؼٌرت او پښتو روحانٌت هر څه شته  ،او دا فکر کوم چې څومره نن پښتنو شاعرانو ته د
پښتو د خبرې کولو اړتٌا ده ،د سپٌنې خبرې کولو اړتٌا ده ،وړاندې کله هم نه وو.
پوښتنه:
په پښتو ادب کې پښتو ژبه د شعر او شاعرۍ ژبه ده  ،او په دې الره کې شاعران لکه د
آسمان د ستورو په شان ډٌر زٌات ځلٌدلً او ؼوړٌدلً دي  .ستاسې پرآند د دې دلٌل څه
کٌدای شً؟
ځواب:
د شعر لٌکلو تړاو (تعلق) د چابٌلایر (چاپٌرچل) ،حاالتو او د وختونو له پٌښو سره دى ،
په پښتنه سٌمه کې له بده مرؼه د ازله راٌسې دومره محرومې پاتې شوي دي چې شمٌر
ٌې ګران دى  ،که لره خوا ده او که بره خوا دواړه همٌشه د استعماري قوتونو له السه
زورول شوې دي  ،د دې تر څنګه پښتنو مشرانو اکثر د خپل ؼرض او خپل مقصد تر
حده مشري کړې ده  ،پښتانه دا هر څه وٌنً ګوري او جوته ده چې ورته د محرومۍ
احساس کٌږي نو د زړه دردونو د ټکور لپاره د شعر الره خپله وي  ،زه فکر کوم چې په
پښتنو کې د شاعرانو د دومره زٌاتً شمٌرې اصلً دلٌل هم دؼه ظلم اوجبر دى چې په
ولس ٌې خپل رهبران هم کوي او نور قوتونه هم.
حضرت باچا خان څه ښه وٌلً دي چې پښتون هر څه ته ټٌنګ دى خو پٌسې ته د ټٌنګې
نه دى  ،لکه د پرون په شان نن او سبا به هم زمونږ د سرونو سوداګانې کٌږي  ،مونږ به
هم په خپل الس وژل کٌږو په مونږ به هم داسې تورونه لګً.
د قامً اړخ تر څنګ زمونږ په کولتور کې د مٌنې تصور هم ډٌر سپٌڅلی (مقدس) دى ،
زمونږ مٌنې بربنډې نه دي  ،زمونږ مٌنې سرتورې ندي  ،او دؼه د کلتور زنځٌرونه دي
چې ورکې حٌا او ښاٌستونه پټ دي  ،حساس ذهنونه په داسې حال کې د شعر په ژبه د
خپلو زړونو لفظونه لټوي  ،دؼه دوه لوى علتونه زمونږ د شاعرئ محورونه دي.
پوښتنه:
نوى  ،ازاد شعر او سپٌن شعر له کالسٌک شعر سره څه توپٌر لري ؟ ٌو شمٌر شاعران
په دې عقٌده دي  ،چې سپٌن ٌا ازاد شعر په پښتو ادب کې له ډٌر پخوا څخه موجود ؤ .
تاسې په دې اړه څه نظر لرئ  ،او دا راته ووٌاست  ،چې د ازاد ٌا سپٌن شعر مفکوره د
چا له خوا چٌرته او څرنګه را پٌدا شوه؟

ځواب:
د ازاد او کالسٌک شعر تر مٌنځه روښانه توپٌر دا دى چې ازاد شعر د قافٌې له قٌده ازاد
وي ٌ ،و مضمون ولري  ،پر مقابل کې ٌې کالسٌک شعر ٌا پابند ؼزل خپلې قافٌې لري
 ،د ؼزل په هر شعر کې بٌل بٌل مضمون ځاٌوالى شً  ،البته په کالسٌک نظمونو لکه
چاربٌته  ،بدله ٌا نورو کښې لکه د سپٌن شعر "وحدت مضمون" موجود وي .تر کومه
حده چې د ازاد شعر د قدامت تعلق دى نو زه په دې عقٌده ٌم چې دا شعر په پښتو کې د
نامعلوم تارٌخ راٌسې وجود لري  ،زمونږ کلً والً او صوتً لوبې د سپٌن شعر روښانه
مثالونه دي کوم چې د ٌو نسل نه بل نسل ته الشعوري ډول لٌږدول کٌږي  ،تر کومه چې
پښتو ژبې ته د دې شعر د راتګ تعلق دى نو دا د انګلٌسً ادب نه راؼلې دی ،او مونږ
چې کله دانګلٌسً شاعرانو شعرونه لولو نو (هنري) ،سلګونه کاله پخوا هم دؼه سپٌن ٌا
)(Blank Verse
لٌکلې دى .او همداسې وٌلٌم بلٌک  ،شکسپٌر  ،رابرټ فراسټ  ،او نورو
ډٌرو.
پوښتنه:
زمونږ ٌو شمٌر لٌکوال په دې عقٌده دي  ،چې د شعر په پرتله باٌد نثر ته زٌاته پاملرنه
وشً  .تاسې په دې اړه څه نظر لرئ او ستاسې پر آند د خلکو په راوٌښولو او د ملً
احساساتو په راپارولو کې شعر زٌات اؼٌز لري او که نثر ؟ اٌا تاسې هم نثرونه لٌکلً
دي او که نه ؟
ځواب:
دؼه عقٌده زه هم لرم ځکه چې زمونږ د نثر لٌکونکو شمٌره ډٌره کمه ده او بٌا د ناول
لٌکونکً خو د ګوتې په شمار دي  ،تر کومه حده پورې چې د ٌو قام د راوٌښولو تعلق
دى نو په دې اړه شعر د نثر نه ډٌر زٌات زورور دى  ،که د تارٌخ پاڼې ولوستل شً نو
د ملً احساساتو په راپارولو کې شاعرانو ډٌر بنٌادي کردار اداء کړی دی  ،دا ځکه چې
شعر په ترنم او د موسٌقۍ د اهنګونو سره وٌل کٌږي کوم چې په ذهن او زړه ډٌر زٌات
اثر کوي  ،په دې لنډو وختونو کې د استاد ملنګ جان او استاد رحمت شاه ساٌل شعرونه
د دې ښکاره مثالونه دي  ،زه د شعر تر څنګ نثر هم لٌکم چې ورکې زما افسانې  ،په
مختلفو موضوعاتو مضمونونه او په بٌال بٌلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه شامل دي.
پوښتنه:

ستاسې له اثارو نه څرګندٌږي چې تاسې له ادبً هستونو سره ډٌره مٌنه لرئ .اٌا تاسې
بهرنً آثار او په ځانګړې توګه د بهرنٌو شاعرانو شعرونه مو لوستلً دي که نه ؟ که مو
لوستلً دي  ،نو پر تاسې ٌې څه اؼٌز ښندلې دى؟
ځواب:
ٌقٌنا ً چې زه شعر لٌکم نو په زړه کې د هر شاعر د فکر  ،د هؽه د سوچ مکمل احترام
لرم  ،نثري کتابونه لولم او په خارجً لٌکلوالو کې هاؼه انګلٌسً شاعران په مٌنه لولم
چې هؽه د فطرت ښاٌستونوته لفظونه ورکوي لکه شٌلً  ،وٌلٌم  ،ورلړزورت  ،وٌلم
بلٌک او ځٌنې نور  ،د انګلٌسً شاعرانو سره سره زه د خپلې ژبې هاؼه شاعران هم لولم
چې په نورو هٌوادونو کې ژوند کوي  ،دا هر څۀ زما په فکر ډٌر ژور اثر کوي ځکه
چې هر فن لپاره چې څوک هم تخلٌق کوي شاته ٌې ٌو درد ٌ ،وه څړٌکه موجوده وي
کومه چې نٌػ په نٌؽه زما ذهن او زما زړه ته رارسً.
پوښتنه:
استاد ګل پا چا الفت صاحب واًٌ:
په هر ځاى کې په هر چا کې چې ښکال وي
د ٌورپ  ،د افرٌقې که د اسٌا وي
د نظر خاوند په مٌنه ورته ګوري
مسلمان وي او که ګبر او ترسا وي
..........
او ٌا واًٌ:
ښکلى توب دى چې هر چا زړه پرې باٌللې
چا په ٌو شان چا په بل شان دى لٌدلې
بلبالن ورپسې ځً د باغ په لورې
پتنګانو اور ته ځان ورؼورځولى
ستاسې پر آند اٌا په شعر کې ښکال شته او کنه ؟ او دا راته ووٌاست  ،چې دا ښکال څنګه
پٌدا شوه او د دې ښکال اؼٌز څه دى؟

ځواب:
شعر په اصل کې د ښکال ګانو انځور دى  ،ځکه نو که چٌرې د شعر نه ښکال ووځً نو
داسې ده لکه چې د بدن نه روح ووځً  ،دا ښکال هله پٌدا شوه چې انسان سترګې
وؼړولې  ،د فطرت په رنګونو ٌې نظر پرٌوتو  ،د ښاٌست د پٌژندنې احساس ٌې را وٌښ
شو ٌ ،و شاعر د ٌو ارمانً (مثالً) ژوند خوب وٌنً  ،هؽه په نفرتونو  ،وحشتونو ،
تشدد  ،زور زٌاتً باور نه لري  ،هؽه په لمبو کې هم د ګلونو لټون کوي هم دؼه د ښکال
د لټون احساس دى چې په شعر کې زور پٌدا کوي او د خپل اورٌدونکً او لوستونکً د
زړه تارونه لړزوي.
پوښتنه:
زمونږ د پښتو لرؼونې ادب له حماسو نه ډک تارٌخ لري .تاسې په پښتو ادبٌاتو او په
ځانګړې توګه په شعر کې د دؼو حماسو اؼٌز څه ډول ارزوئ؟
ځواب:
هو  ،بٌخً داسې ده ځکه چې پښتون چا هم ارامو کښٌناستو ته ندې پرٌښې ،تاسې د پرون
خبره کوئ او زه دا ګڼم چې دا د نن ټولې پٌښې د صبا حماسې دي ،چې کله په ٌو دور
کښې شعر تخلٌق کٌږي نو په څه نا څه ډول د خپل چار پٌرچل نماٌندګً کوي ،د رحمن
بابا پٌژندګلوى د هؽه د ژوند د حاالتو اندازه هم د دؼه شعر څخه لګً چې واًٌ:
په سبب د ظالمانو حاکمانو
ګور او اور او پٌښور درې واړه ٌو دي
نو زه دا ګڼم چې د ژوند هره پٌښه ،پر شعرباندې اؼٌز ښندي .المل ٌې دا دی چې شاعر
د خپل چاپٌلایر خپلې ټولنې نماٌندګً کوي ،او جوته ده چې نماٌنده به هؽه څه لٌکً چې
څه وٌنً.
پوښتنه:
فلسفه  ،تصوؾ او عرفان په شاعرۍ کې څرنګه څٌړئ ؟ ستاسې په نظر په دؼو درې
برخو کې کوم شاعرانو خپل ذوق زٌات ازموٌلې دی او پاملرنه ٌې ورته کړې ده ؟
ځواب:

زما په خٌال فلسفه او شعر د ٌو بل سره کوم تعلق نه لري  ،که چٌرې د فلسفې په ځاى د
مفکورې تورې استعمال شً نو ښه به وي ځکه چې فلسفه چې په انګلٌسً کې ورته
)(Philosophy
وٌلې کٌږي دا معنى لري چې ٌوه خبره ٌو شې په دلٌل سره ثابتول ،ځٌنې خلک ؼنً خان
بابا ته لٌونې فلسفً واًٌ ،دا ترکٌب بٌخً ؼلط دى ځکه چې فلسفه او لٌونتوب دواړه د ٌو
بل پر ضد دي ،لکه چې خلک د پل صراط خبره کوي  ،دا ترکٌب هم ؼلط دى ځکه چې
پل فارسً ده او صراط عربً ده تر کومه حده چې د تصوؾ تعلق دى نو د ځان پٌژندنې
ترنګه د خپل خالق پٌژندنه د نبً پٌژندنه او دؼه رنګ عرفان چې د تصوؾ سره ډٌر
نږدٌوالې لري د هللا تعالى د پٌژندنې سره تعلق لري  ،او حقه دا ده چې د نبً پٌژندنه په
اصل کې د خالق کائٌنات پٌژندنه ده لکه چې خوشحال بابا ډٌره سپٌنه کړې ده.
د خداى عرفان مې اوشو په عرفان د محمد
پاک دى محمد پاک دى سبحان د محمد
د فلسفې ٌا مفکورى  ،تصوؾ او عرفان په اړه د پښتو شاعرۍ لمن ښه ډکه ده  ،د باٌزٌد
انصاري او اخوند دروٌزه نه را واخله ترحمزه بابا پورې کڼ مثالونه شته لکه عبدالرحمن
بابا  ،اخوند کرٌمداد  ،اخوند قاسم  ،حمزه شٌنوارى او نور ډٌر.
پوښتنه:
مهربانً وکړئ د لنډٌو په اړه خپل معلومات راسره شرٌک کړئ  .په ځٌنٌو اسٌاًٌ
هٌوادونو کې فلکلورٌک اشعار لکه هاٌکو او داسې نور وٌل کٌږي  .تاسې د پښتو ادب د
لنډٌو په پرتله دؼه ډول اشعار څه ډوي څٌړئ؟
ځواب:
لنډۍ چې ورته ټپه او مصرعه هم وٌل کٌږي او پوهانو ورباندې ډٌرې څٌړنې کړي دي ،
زما په خٌال تر ټولو لرؼونې صنؾ دى  ،او د دې تر څنګ لنډۍ د هر چا ده  ،که د هر
چا په خوله راؼلې ده او که د چا د په قلم لٌکل شوې ده  ،د پښتون قام شرٌک مٌراث دى
 ،که مونږ ٌې د ټولې اسٌا په فولکلور باندې نظر واچوو نو د لنډۍ مقابله کول ډٌر ګران
دي پر دوو کرښو کې چې نهه او دٌارلس سٌالبه لري دومره لوى مضمون راټول شً
چې پرې کتاب څه چې کتابونه لٌکل کٌدالى شً لکه:
د حجرې ګوټ ورپسې ګورئ – ځما جانان به په شلٌدلً کټ کې وٌنه
مالمت ٌار مخې له راؼې – له خپلو بدو شرمٌدو کوز ٌې کاتنه

اوس په دؼه دوه ؤ لنډٌو کې زمونږ ؼونډ کولتور پټ دى  ،د دې تر څنګ ورکې څومره
بارٌکه منظر نګاري ده  ،بل کوم صنؾ خواه که هؽه ؼزل وي او که نظم  ،چاربٌته وي
او که سندره ٌا د نورو اسٌاًٌ هٌوادونو کوم اصناؾ وي د لنډۍ مقابله نه شً کوالى.
پوښتنه:
په پښتو ادب کې د متلونو په برخه کې څه لٌد لرئ .او پښتو متلونه د نورو ژبو د متلونو
په پرتله څه ډول ارزوئ؟ اٌا تاسې په خپلو شعرونو کې له متلونو څخه هم ګټه اخٌستې ده
او کنه ؟ که مو اخٌستې ده نو اؼٌز ٌې پر خپلو شعرونو څه ډول څٌړئ؟
ځواب:
متلونه د ډٌرې تجربې  ،مشاهدې نه وروسته مٌنځ ته راځً  ،ځکه چې په وړه خبره کې
لوٌه خبره کولې شً  ،په پښتو کې ځاى په ځاى د دؼه متلونو نه استفاده شوې ده  ،او
چې کله هم په شعر کې متل ځاى شوې دى نو د شعر وزن ٌې نور هم دروند کړې دی ،
زه په شعر کې په مناسب ځاى کې د متل د استعمال قاٌل ٌم  ،او په خپل دؼه ؼزل چې د
نازٌه اقبال نه عالوه استاد منګل او نورو وٌلې دی.
دا وختونه بې لتانه نه تٌرٌږي ٌه جانانه
کې دا متل چې واًٌ د بارانه تختٌدمه د ناورې الندې مې شپه شوه داسې ځاى کړى دى
د ناوې الندې مې شپه شوه تختٌدمه له بارانه:
دا هر چا ستاٌلې او خوښ کړې دی.
پوښتنه:
شعر او موسٌقً د هر ثقافت په ماڼۍ کې بنسټٌزې ستنې دي  ،او ٌو له بل سره تړاو لري.
تاسې په دې اړه څۀ لٌد لرئ  ،او دا راته ووٌاست چې ستاسې شعرونه کومو سندرؼاړو
او هنرمندانو وٌلً دي؟
ځواب:
زه خٌال کوم چې موسٌقً د شعر جامه ده  ،تر څو چې کوم شعر د موسٌقۍ په اهنګونو
کې ځاى شوې نه وي تر هؽه ٌې لفظونه مړه او ورک ورک وي  ،تر دې وخته چې
مونږ څومره شاعران پٌژندلً دي هؽه د موسٌقۍ د اهنګونو په اساس  ،که چٌرته د دې
شاعرانو د شعرونو سره د موسٌقۍ مرسته نه واى نو چا به هم نه وى پٌژندلې  ،په بره
خوا کې راډٌو افؽانستان او په کوزه خوا کې راډٌو پاکستان ،پٌښور په دې اړه ډٌر بنٌادي

کردار اداء کړې دى  ،نن که د حمزه شٌنواري بابا نوم دی نو د ؼزلو سره ٌې د رفٌق
شٌنواري موسٌقۍ لوى الس لرلې دى  ،دؼه رنګ ډاکټر محمد اعظم اعظم  ،مراد
شٌنوارى او ؼنً خان نه تر کالسٌک شاعرانو لکه رحمان بابا  ،او خوشحال بابا پورې
ټول عام ولس د هنرمندانو د اوازونو د موسٌقۍ د اهنګونو په زور پٌژندلً دي  ،زه ځان
په دې بختور ګڼم چې د دې دور تقرٌبا هر هنرمند زما شعرونه وٌلً ،وٌلً کٌږې چې
شمٌره ٌې د اوه سوه څخه زٌاته ده.
پوښتنه:
تر هؽه ځاٌه چې زه خبر ٌم تاسې د کوزې پښتونخوا د راډٌو او تلوٌزٌون سره اړٌکې
لرئ او د پښتو هنرمندانو او سندرؼاړو او د پښتو د دودٌزې موسٌقۍ د ودې ،پرمختٌا او
پراختٌا په اړه مو د ستاٌنې وړ خدمتونه تر سره کړي دي  ،هٌله ده له خپلو کارواٌٌو مو
خبر کړئ؟
ځواب:
زه د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتنو هنرمندانو د مرستې په ترڅ کې ٌوه شٌبه هم له
السه نه ورکوم  ،دا په دې چې پښتو ژبه زما مور ده او زه په ځان د خپلې مور حقله هر
څه زٌات ګڼم هم د دؼه فکر تر مخه مې ٌو شمٌر هنرمندان په خپل اولس پٌژندلً دي
چې ورکې نازٌه اقبال  ،خالد ملک  ،وصال خٌال  ،او نور ډٌر شامل دي  ،د موسٌقۍ په
استادانو کې ماسټر علً حٌدر  ،استاد نذٌر ګل  ،استاد فرح زٌب او استاد شاکر زٌب په
وړومبً ځل ما د کمپوزرانو په حٌث متعارؾ کړي دي چې نن وخت د پښتو موسٌقً په
دنٌا راج کوي.
پوښتنه:
پښتو ؼزل چې زمونږ د پښتو ادبٌاتو ٌو ؼوړٌدلې ځٌل او صنؾ دى  ،کوالى شً چې د
نورو ژبو سره په ځانګړې توګه هؽه وخت چې د موسٌقۍ پردو په ښکلً کمپوز کې
زمزمه شً سٌالً وکړي؟ تاسې د پښتو ؼزلو اصالت او دودٌزې ځانګړتٌاوې په څه کې
وٌنئ.
ځواب:
سره له دې چې ؼزل مونږ ته د فارسً نه راؼلې لکه چې حمٌد بابا وٌلً دي:
فارسٌانو د حٌرت ګوتې په خوله کړې
چې حمٌد سخن سازي کړه په پښتو کې

خو مونږ ؼزل پښتون کړو  ،د موسٌقۍ په پردو کې د ؼزل د ځاى کٌدو اصل وجه دا ده
چې د ؼزل ځمکه  ،د ؼزل هٌئت ٌو خوا د مضمون په لحاظ بٌالبٌل رنګونه لري او بل د
داسانً وجې له خوا دا زور لري چې ښه کمپوز شً.
پوښتنه:
په ٌوه ټولنه کې چې د عقاٌدو او فرهنګ سانسور وي ستاسې په آند پر شاعر او لٌکوال
څه اؼٌز لري  ،شاعر او لٌکوال باٌد د دې نٌمګړتٌاوو سره څه ډول مبارزه وکړي؟
ځواب:
عقاٌد او فرهنګ په ټولنٌز ژوند کې دواړه ډٌر مهم رول لريٌ ،و شاعر او لٌکوال نشې
کولې چې د دوى د اثر څخه ځان وساتً  ،په خصوصً توګه چې پښتانه په ٌومهال د
خپل مذهب او خپلو عقاٌدو سره کلک تړون لري او همدارنګه په خپل فرهنګ هم مٌن
دي  ،زه خٌال کوم چې د قلم خاوندانو دې هر څه ته په خپل خپل ځآى کې اهمٌت
ورکړې  ،څو د پښتون د اجتماعً فکر نماٌندګً وکړي  ،ځکه چې د فرهنګ پرٌښودل د
پښتو پرٌښودل دي او د عقاٌدو پرٌښودل د مذهب نه الس ورکول دي  ،پښتانه له خپلو
شاعرانو څخه دؼه هٌله لري چې نه سٌخ وسوځً او نه کباب.
پوښتنه:
ٌو شمٌر شاعرانو او لٌکوالو د خپلو څٌړنٌزو او نوښتګرو کارونو او فعالٌتونو لپاره د
بهرنٌو لٌکوالو اثار او شعرونه ژباړلً دي  ،ستاسې پر اند د بهرنٌو اثارو ژباړه او ٌا
زمونږ د اثارو ژباړه په نورو ژبو کې د پښتو ادب د ودې او پرمختګ لپاره څه اؼٌز
لري؟ او دا راته ووٌاست چې تاسې بهرنً اثار ژباړلً او کنه؟
ځواب:
نن چې ټوله نړۍ په ٌو مرکز راؼونډه شوې ده او د ګلوبل وٌلٌج نه اوس د "ګلوبل هوم"
تصور وده مومً نو په داسې حال کې ژباړنې ډٌر زٌات ارزښت لري  ،په پښتو کې که
هر څو دؼه رجحان کم دی خو د وخت ؼوښتنه دا ده چې په دې الره کې نورفعالٌتونه هم
تر سره شً ،ما له اوردو ژبې څخه ژباړنې کړي دي چې ورکې د کشمٌر د حاالتو په
اړه ژباړنه  ،اوښکې او لمبې د ذکر وړ دي.
پوښتنه:

ٌو شمٌر ادبً او فرهنګً سټې په دې عقٌده دي  ،چې د پښتو ژبې په سوچه کولو  ،کره
کولو  ،علمً کولو او معٌاري کولو کې باٌد ډٌره زٌاته پاملرنه وشً  .مهربانً وکړئ
تاسې په دې اړه خپل لٌد راته څرګند کړئ؟
ځواب:
دؼه سوچ په خپل ځاى صحٌح دى خو زه ګمان کوم چې د قومونو په دې روان اختالط
کې نه نسلونه سوچه پاتې کٌدې شً او نه ژبه  ،لکه چې د افؽانستان په پښتو د فارسۍ او
عربً ډٌر ژور اؼٌز دى پر مقابله کې ٌې د پاکستان پښتنو د انګلٌسً او اردو اؼٌز قبول
کړى دى  ،تر ٌو څه موده به دؼه کار وکړې شً خو په مکمله توګه ګرانه ده او که څۀ
کوښښ هم وکړې نو زه ګمان کوم چې د احساساتو او محسوساتو ٌو بل ته رسول به
ګران څه چې ناممکن شً  ،زما په فکر د ټولو پښتنو تر منځ ٌوه داسې الر پکار ده چې
په اسانه د ټول قام نماٌندګً وکړې شً.
پوښتنه:
په دې کې شک نشته چې ژبه د پوهولو او راپوهولو وسٌله ده  ،په لره او بره پښتونخوا
کې پښتو ژبه بٌال بٌل ګړدودونه (لهجې) لري  ،تاسې په رسمً  ،دولتً او ملً کچه د
ژبې د معٌاري لٌکدود او معٌاري ګړدود په سٌستماتٌکه او علمً بڼه رامنځته کٌدل څه
ډول ارزوئ؟
ځواب:
دؼه مې ارزو ده لکه دمخه مې چې عرض وکړو.
پوښتنه:
سربٌره پر دې چې په لره او بره پښتونخوا کې ٌو شمٌر درنو او پاخه لٌکوالو او شاعرانو
پر ځٌنٌو تقلٌدي شاعرانو خپلې څٌړنې کړي دي خو بٌا هم زمونږ په ټولنه کې ٌو شمٌر
شاعران وٌنو  ،چې د تقلٌد په پله روان دي تاسې د ٌو شاعر او ادبً شخصٌت په توګه دا
نٌمګړتٌاوې څرنګه څٌړئ  ،او د دؼو نٌمګړتٌاوو په اړه ځوانو شاعرانو ته کوم
وړاندٌزونه او الرښوونې لرئ؟
ځواب:
د چا تقلٌد کول  ،د چا په الره تګ بده خبره نده خو زما په خٌال د تقلٌد قطعا ً دا مطلب
ګڼل نه دي پکار چې سړې دې خپل کوم سوچ خپل کوم فکر ونه لري  ،البته که په
الشعوري توګه څوک د چا نه کوم څه شی واخلً نو دا بده خبره نه ده  ،خو زه فکر کوم

چې که څوک په پټو سترګو د کوم لوى لٌکوال ٌا شاعر تقلٌد شروع کړي نو ځان به
وباٌلً  ،ان که دؼه تقلٌد د ٌوې مفکورې د خپرونې(خورونې) په خاطر وي نو بٌا جواز
لري لکه چې د پښتو په کالسٌک ادب کې د باٌزٌد انصاري د سبک ٌا مسلک خپله ډله
لٌکوال دي چې د وجودٌت خپرونه (خورونه) ٌې کړې ده او د اخوند دروٌزه خپل پلوٌان
وو چې د شهودٌت په اړه ٌې لٌکل کړي دي  ،بلکې تر اوسه پوري دؼه سلسله روانه ده
 ،بٌا هم زما په خٌال کوشش دا پکار دى چې هر لٌکوال او هر شاعر د ځان د پاره خپله
الر وټاکً  ،خپل انداز ولري  ،دؼه ځانګړتٌا به هؽه ته ژوند ورکړي ځکه چې د ګورې
ونې الندې واړه واړه بوټً کله هم وده نه شً کولې  ،ځوان شاعران خو باٌد دې ته
ځانګړې پام وکړي خو دا انفرادٌت هلته کٌدې شً چې ځوانان د مطالعې او مشاهدې اړخ
ته پوره توجه وکړي.
پوښتنه:
زما پر آند دهرهنر ،هنرمند د ٌوې ټولنې د خلکو په راوٌښولواو دملً احساساتو په
راپارولو کې ډٌر عالً رول لري اوباٌد دخپل هنر په وسٌله دخپلې ټولنې اوخلکوپه
خدمت کې وي ،خوزموږ په لره او بره پښتونخوا کې ٌوشمٌرشاعران ،لٌکوال ،هنرمندان،
سندرؼاړي او داسې نوربرخالؾ دخپلو اصلً دندو عمل کړی دی اوکوي ٌې ،دبٌلګې په
توګه ٌوشمٌر شاعران اوهنرمندان (مدح سراًٌ) کوي ،شعر اوهنر ٌې په شعارونو تبدٌل
شوی دی او دخپل حرٌؾ پرضدٌې حساسٌت ښوودلی دی او ٌا ٌې ښًٌ.
مهربانً وکړی په دې اړه خپل لٌد راته بٌان کړی؟
ځواب:
زه له دې خبرې سره په کلکه همؽږی ٌم چې د هرې ټولنې په راوٌښولو کې شاعر او
هنرمند ډٌر مهم رول لري  ،که چٌرته مونږ په نړٌوال کچ وګورو نو چرته چرته چې د
ځان ګټنې دپاره پاڅون شوې دی  ،د هؽې تر شا د دؼه قام د هنرمندانو او شاعرانو ډٌر
مهم رول پاتې شوې دى  ،زه ګمان کوم چې که چٌرې د ٌوې ټولنې دؼه حساسه ډله
شخصٌت پرستً شروع کړي نو دا بٌا د ٌو قام بدمرؼً ده  ،په پښتنه ټولنه کې دؼه
رجحان د خانانو  ،نوابانو په محفلونو کې تر اوسه شته  ،او د ځٌنو مجبورٌتونو پر اساس
ځٌنې شاعران هم دؼه مدحه سراًٌ کوي.
دؼه رنګ د ٌو بل پر ضد لٌکل څه د نن خبره نده  ،که چٌرته د تارٌخ پاڼې واړولې شً
نو ډٌر ډٌر کاله پخوا هم دؼه رجحان ؤ ،ان تر دې چې د پښتو لوى صوفً شاعرعبد
الرحمن بابا هم داسې وٌلً دي:

خوشحاال او دولتا مې ؼالمان دي
زه رحمن په پښتو ژبه عالمګٌر ٌم
د اولسً شاعري ډٌر ښکاره نوم او د شلمې پېړۍ ډٌر نوموړى شاعر علً حٌدر جوشً
خو خبره تر دې رسولې ده چې واًٌ:
د سٌمال علً حٌدر چې څو ژوندې وي
سر به نه پورته کوي نور شاعران
په ننً دور کې اباسٌن ٌوسفزي هم دا خبره پدې انداز کړې ده:
که زما د شخصٌت حدونه ګورې
زما فن زما د فکر ترجمان دى
دا هؽه اشارې دي چې ورکې د انا پرستۍ عنصر واضحه ښکاري  ،خو رحمن بابا بٌا د
ځان په تړاو دا خبره سپٌنه کړې ده او دا ٌې فرماٌلً دي:
که ته ګل شوې هر بلل به د ثنا که
د خپل ځان صفت په خپله په کار نه دی
د ٌو بل پر ضد شعرونه وٌل د اسالم نه وړاندې ډٌر زٌات وه او ان تر دې چې هؽوى
به ٌو بل ته ډٌر سپک او پوچ نسبتونه هم کول چې ښې نمونې ٌې په سبع معلقات کې
موجودې دي.
پوښتنه:
تاسې د هنراو ادبٌاتوپه تارٌخ کې سٌاسً ،اجتماعً ،ادبً اوفرهنګً ژمندوٌۍ (ذمه
وارۍ) ،رسالتونه او مسوولٌتونه څرنګه څٌړئ؟
ځواب:
هنر او ادب د هر دور او هر وخت د ټولنې په سٌاست او نورو اړخونو ژور اؼٌز لرلې.
زه په دؼه تناظر کې دا فکر کوم چې زمونږ پښتانه لٌکوال باٌد د وخت د نزاکتونو خٌال
وساتً او د خپل لٌک په وسٌله د خپل ولس په مکمله توګه نماٌندګً وکړي ،ځکه چې هم
د دؼه لٌکونو نه د راتلونکً وخت څٌړنکار تارٌخ پوهان  ،سٌاست پوهان خپل خپل نظر
اخلً  ،د قلم کوم خاوندان چې د وخت په نبضونو ځان پوه نه کړي هؽوى د هؽه زمه
وارو نه سرؼړو نه کوي کوم چې د هؽوى ملً او اجتماعً زمه واري ده.

پوښتنه:
په لره او بره پښتونخوا اوبهرکې په ٌو لړ رادٌوًٌ او تلوٌزونً خپرونو کې ادبً
اوفرهنګً پروګرامونه اوبرنامې خپرٌږي ،د دؼو خپرونوپه اړه ستاسې لٌد د ٌو باتجربه
کاره ادبً اوفرهنګً سټې په توګه ،چې درادٌو اوتلوٌزون سره تړاولری څه دی؟
ځواب:
زما په فکر د پښتو ادب او فرهنګ په ژوندي ساتلو کې الٌکټرانٌک مٌډٌا ډٌر مهم رول
لرلې دى  ،هم دؼه راډٌو او تلوٌزٌون دى چې هؽه لٌکوالو ته ٌې موقع په الس ورکړې
ده  ،چا چې په ټولنه کې د خپلو مجبورٌو له امله د وړاندې تګ سوچ نه ؤ کړې  ،که زه
د پښتو ژبې په خصوصً توګه ذکر وکړم نو په پوره وثوق سره واٌم چې که پٌښور او
کابل راډٌو دؼه رنګ د پٌښور تلوٌزٌون د خپلو شاعرانو روزنه نه وې کړې نو نن به
هٌچا خاطر افرٌدې  ،ناظر شٌنوارى ،او ان تر ؼنً خان او حمزه بابا پورې چانه
پٌژندل  ،دؼه رنګ که په بره خوا کې د ملنګ جان استاد ؼزلو ته الٌکټرانٌک مٌډٌا په
خپلو پروګرامونو کې ځاى نه وې ورکړې نو چاته به هم دا پته نه وه چې ملنګ جان
څوک وو  ،ثبوت ٌې دا دى چې نن هم په زرګونو داسې شاعران  ،لٌکواالن  ،هنرمندان
د مٌډٌا د موقعو د نٌشت والً په وجه پټ پراته دي  ،چې تخلٌق ٌې د ادب په هر تول
پوره دى  ،نو زه دا ګڼم چې دؼه ادارې د ادب او فرهنګ په پرمختګ کې ډٌر ژور او
مهم رول لري.
پوښتنه:
په لره او بره پښتونخوا او بهرکې ٌو شمٌر ادبً اوفرهنګً ټولنې جوړې شوې دي او
همدارنګه ادبً ناستی او ادبً ؼونډې ترسره کٌږي اود ٌوشمٌر ادٌبانو ،لٌکوالو
اوشاعرانو کارونه او فعالٌتونه څٌړل کٌږي .ستاسې پر آند دا کارونه او فعالٌتونه د پښتو
ادب د ودې او پرمختګ لپاره څه اؼٌز لري؟ او د دؼو ټولنو د ٌووالً اودکارونو او
فعالٌتونود سمون اوخوځون په اړه څه وړاندٌزونه لری؟ آٌا په دې اړه کومه هڅه هم
شوی ده او که نه؟
ځواب:
زه فکر کوم چې د پښتو په نوم سٌاست هر چا کړې دی  ،پښتو ٌې خوړلې ده خو د پښتو
د پرمختګ لپاره ٌې هٌڅ عملً ګام ندې پورته کړې  ،په بره خوا کې د ظاهر شاه بابا
څلوٌښت کاله  ،د داؤد خان دوره او بٌا د نورو چې پښتو ژبه وٌل ٌې خپل سپکاوى ګڼلى
دى دؼه رنګ په کوزه خوا کې د پښتو ټول دعوٌداران چې په خپلو اوالدونو انګلٌسً

سبقونه واًٌ او په دې وٌاړي چې د هؽوى اوالدونه د خپلې ژبې زده کولو پر ځاى نورې
ژبې لٌکلې او لوستلى شً  ،زه دا عقٌده لرم چې صرؾ پښتو وٌل هٌڅ معنا نه لري  ،د
خپلې ژبې لوستل او لٌکل ډٌر زٌات مهم دي  ،پښتو که چا ژوندې ساتلې ده  ،بښتو که چا
پښتو کړې ده  ،هؽه د دې ژبې بې وسه لٌکواله طبقه ده  ،هؽه ادبً ټولنې دي چې د هر
ډول وساٌلو د نشت والً باوجود خپلې ؼونډې کوي او له هر ډول ستونزو سره سره د
پښتو ژبې د پرمختګ لپاره عملً کار کوي.
زه د دې ټولنو د ٌووالً پلوي نه ٌم  ،ځکه چې د لٌکوالو بٌال بٌلې ډلې د ٌو بل پر مقابله
کې خپل خپل فعالٌتونه زٌاتوي  ،البته دا عقٌده لرم چې د ژبې د پرمختګ لپاره دې
اجتماعً کار کوي  ،ځکه چې منزل او مرام ٌې ٌو دى  ،د الرو بدلون بده خبره نده البته
د منزل بدلون بدې نتٌجې رابرسٌره کوي.
پوښتنه:
مهربانً وکړی دخپلو آثارو په اړه معلومات راکړی؟
ځواب:
زه خو ځان ته لٌکوال نه شم وٌالى  ،زه خو لکه د پرون نن هم ٌو ادنى طالب العلم ٌم ،
بس دؼه مې خواهش او ارزو ده چې د خپلې مورنۍ ژبې د پاره بؽٌر د څه ؼرض نه ٌو
څه کار وکړم تر اوسه مې دوه وٌشت کتابونه په بٌال بٌلو موضوعاتو لٌکلً دي چې
نومونه ٌې دا دي:
د محنت مېوه (د ماشومانو لپاره) ،ګٌلې (شعري ټولګه) ،وٌښ خوبونه (شعري ټولګه)،
ستاپه نوم (شعري ټولګه)،راځئ چې بٌا وخاندو (د منتخبو ټوکو ټکالو ټولګه)،ګلبانو او
ظفر خان (ولسً قٌصه)،اوښکې او لمبې (د کشمېر په هکله) ،د احمددٌن طالب دٌوان (د
خصوصً مقدمً او اضافو سره) ،ډالئ (د علی خان بابا او عبدالحمېد بابا د شاعري
موازنه) ،مشکڼً (شعري ټولګه) ،لٌونتوب (شعري ټولګه) ،صل علٌه واعلٌه (نعتٌه
ټولګه)چې دی نعتٌه ټولګی ته د پاکستان جمهور رئٌس له خوا په ()۹۱۱۹ز کال کې
جاٌزه (اٌوارډ) ورکړل شوه ،جلوي(نعتٌه ټولګه)چې ورته په کال ()۲۳۳۷ز کال کې
وزٌر اعظم له خوا جاٌزه (اٌوارډ) ورکړل شوې ده ،.ما هٌرولً نه شی (شعري ټولکه)،
ډاکتر کبٌر ستوری ژوند او مبارزه (د ارواښاد کبٌر ستوری د لٌک او شخصٌت په حواله
د بٌالبٌلو لٌکوالو د تاثراتو ټولګه) ،ای ګمبد خضرا (نعتٌه ټولکه)چې ورته د پاکستان
وزٌر اعظم له خواپه () ۲۳۹۳ز کال کې جاٌزه (اٌوارډ) ورکړل شوه ،ماته آئٌنه ( د
افسانو ټولګه)چې نن سبا د خٌبر تلوٌزٌون په پرده د لنډو ډرامو په بڼه خپرٌږی ،فنکار نه
مری (څٌړنه) پدی څٌړنه کې د تٌرو هٌرو اوازونو په نوم د پنځوسوسندرؼاړو او

فنکارانو ژوند لٌکونه او حال احوال راټول شوی دی «،ځلنده ستوری» چې دسوات د
ماما خٌلو منظوم تارٌخ دی ،راز و نٌاز (نعتٌه ټولګه) ،ته به ما ٌادوی (شعری ټولګه)،
ورانً کرښً (شعري ټولګه) ،خوبونه تعبٌرونه (دٌورپ سفرنامه) د لٌک الندی.
پوښتنه:
دلر او برو پښتنولٌکوالو ،ادٌبانواوشاعرانود ګډو هلوځلو او فرهنګً فعالٌتونو په اړه مو
لٌد څه دی؟
ځواب:
خداى بخښلً اجمل بابا څه ښه خبره کړې ده :
د خٌبر دره خو الر د تلو راتلو ده
په کابل او پٌښور کې افؽان ٌو دى
دا د ٌو نٌکه اوالد  ،د ٌو کولتور او ٌو فکر خاوندان ٌو .استعماري قوت په (۹۹۱۱ز)
کال کې د ٌو بل نه په رسمً توګه بٌل کړې دي خو له ذهنً او فرهنګً پلوه ٌې بٌلٌدل
ګران دي  ،که هر څو حاالتو د دواړو هٌوادونو تر مٌنځه سٌاسً اختالفات رامنځته کړي
وي  ،نو انکار ترې نه شً کٌدالى خو لکه د پرون زمونږ تر منځ د شعر په دنٌا کې د
هر څه نه زٌات خوشحال بابا او رحمن بابا شرٌک دي  ،زمونږ تر منځ په فرهنګً دنٌا
کې استاد خٌال محمد استاد شاه ولً  ،نؽمه  ،ګلنار بٌګم  ،کشور سلطان  ،قمرګله او نور
با شمٌره داسې شرٌک دي لکه د ٌو کور ؼړي ،نو زه خٌال کوم چې پښتانه لٌکوال چې
سره کښٌنً جرګې مرکې کوي  ،د ٌو بل سره ګډې ادبً هلې ځلې کوي دوى د دواړو
قامونو تر منځ د فاصلو نژدې کولو کې د سفٌرانو حٌثٌت لرلې دی  ،دا د اجتماعً جذبو
ترجمانً کوي زه خو دا خٌال کوم چې دؼه شرٌکً هلې ځلې دې ال پسې پٌاوړې شً ،
چې مونږ د وحدت هؽه منزل ته زر ورسٌږو کوم چې د وختونو په ګردونو کې تت تت
ښکاري.
پوښتنه:
مهربانً وکړی دخپل ادبً اوفرهنګً ژوند خوږې او ترخې خاطرې را ته بٌان کړئ؟
ځواب:
د ژوند هره ساه ٌوه نرۍ خاطره ده  ،زه به درته کومه کومه بٌان کړم  ،چې د تٌرو
وختونو خاطرى راٌادوم نو د زړه پرهرونه مې تازه کٌږي  ،دا به ښه وي چې شٌخ فرٌده
پټه خوله دې بهتري ده  ،خفه رانه نه شې.

پوښتنه:
ستاسې پٌؽام د ٌو لٌکوال اوشاعرپه توګه دلر او برپښتونخوا اوپه بهرکې ځوانو لٌکوالو
اوشاعرانوته څه دی؟
ځواب:
.......................زه ځان د پٌؽام جوګه نه ګڼم البته دؼه مې وٌنا ده چې په تٌرو
وختونو کې عموما ً او په دې تٌرو کلونو کې خصوصا ً د پښتنو د وجود د ختمولو لپاره
استعماري قوتونو ټول ظلمونه ټولې دسٌسې په کار راوستً دي  ،زمونږ د کولتور زمونږ
د رواٌاتو د ختمولو په ضد خارجً قوتونه شپه ورځ پالنونه تٌاروي  ،پداسې حال کې د
هر پښتون لٌکوال دا (ذمه واري) ده چې د رومانتٌکو نزاکتونو له سرګندونې سره د
فطرت د ښکالګانو له نؽمو سره د خپل اولس ساندې هم راونؽاړي او نن چې د پښتنې
خاورې ټول وجود پرهر پرهر پروت دى  ،د دؼې پرهرونو د ټکورولو او خپل زورٌدلً
ولس ته د تسلً ورکولو دنده دې هم سرته ورسوي.
زه خو چې کله د اجمل بابا د خولې دا لنډې راٌادوم:
څانګه به نن سبا کې ګل شً
ما ٌې په سر کې سرې ؼوټۍ لٌدنً دٌنه
نو په راتلونکً وخت کې د امٌد رڼا وٌنم خو کله چې د نن حاالتو ته ګورم او د خپل
ناپوهه فکر په تله د دؼه پرهرونو تول کوم نو په ذهن مې ماٌوسً راخورٌږي خو د
اجمل بابا او نورو اتالنو د فکرونو په رڼا کښې د امٌد بڅري لټوم.
زما خپلو پښتنو لٌکوالو ته هم دؼه وٌنا ده چې د قام درد خپل درد وګڼً او د دؼو دردونو
هره څړٌکه په څه نا څه ډول په خپلو شعرونو او لٌکنو کې ځاى په ځای کړي.
پوښتنه:
تاسې دٌوشاعراو لٌکوال په توګه دپشتونخوا اوسنی سٌاسً ،تارٌخً اوکړکٌچن حاالت
څرنګه څٌړئ ،اونوروشاعرانو او لٌکوالوته په دې اړه څه وړاندٌزونه لرئ؟
ځواب:
لکه چې دمخه مې ووٌل  ،نن زمونږ تارٌخ له ډٌر کړکٌچن دور نه ترٌږي  ،څومره
پښتانه مشران  ،ځوانان  ،ملکان  ،هنرمندان  ،پٌؽلې  ،ماشومان  ،چې په دې تٌرو څو
کالونو کې ووژل شول  ،دومره به په انسانً تارٌخ کې د چا سره تٌرې هم نه وي شوي ،

د ٌوې څٌړنې مطابق دومره چاودنې په فلسطٌن کې تر اوسه پورې ندي شوي  ،په عراق
ٌا نورو کومو هٌوادونو کې نه دي شوي .زمونږ ،نه کور محفوظ دى او نه جومات چې
بنٌادي علت ٌې هماؼه پالٌسٌانې دي چې د نورو په اشارو جوړٌږي  ،دؼه پالٌسٌانې د
مذهب او رواٌاتو پر ضد دي اودا جوته ده چې د داسې پالٌسٌانو پاٌلې (نتٌجې) مثبتې
نشً راوتالى  ،پښتون لٌکوال باٌد د پښتون مسلمان په صفت په دې هر څه نظر ولري
او داسې ادب تخلٌق کړي چې راتلونکى څٌړننکار ترې د حقاٌقو پته ولګوالې شً.
لٌکوال دې دقلم په سوچه ژبه
د وختونو هرې ساه له ژبه ورکړي
ګرانه وروره الٌق زاده صاحب! له تاسو څخه ډٌره مننه ،چې زما پوښتنو ته مو پوره او
کره ځوابونه راکړل.
زه هم له تاسو څخه ډٌره ډٌره مننه کوم.
په ډٌر درنښت او ادبً مٌنه :انجنٌرعبدالقادرمسعود
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