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 شعر لوستل ځانگړی هنر دی 
 
 

وایي چې شعر یو هنر دی او ښه لوستل یې بل هنر، ګڼ شاعران شته چې هم ښه شعر وایي او هم خپل او د بل شعر  
لري. دیکلمه کلمه فرانسوي رېښه لري او د شعر یا بلې نثري لیکنې ښه دیکلمه کولی شي، خو هر شاعر دا وړتیا نه  

په دري کې په دکلمه بڼه لیکل  .غوره او په لوړو غږ داسې ادا کولو ته وایي چې خپل مخاطب تر اغېز الندې راولي
دیپلوم،   پیلېږي، نو پښتو کې دا ډول کلمې له دال وروسته یا هم لري لکه De کېږي، خو دا چې اصله رېښه یې په

 .دیکتاتور، دیپلومات او نور
د انټرنټ په نړۍ کې د نورو ژبو چینلونه د شعر له ښکلو غږیزو او ویډیویي دیکلمو او کلیپونو ډک دي، خو د پښتو 
برخه له بده مرغه چې خواره ده، که وي هم کمې یې په معیار برابر او مسلکي دي، ګڼ یې د ذوق او شوق له مخې  

 .دي ثبت او خپاره شوي
د شعر دیکلمه ډېر جال او ځانګړی هنر دی، د راډیو افغانستان او ټلویزیون پخواني ویاندویان چې وروسته بیا کډوال 
او د نړیوالو رسنیو کارکوونکي هم شول، د رسا غږونو او ښکلو دیکلمو استادان وو، د دوی غږیزې او ویډیویي  

ددغه رسنۍ ارشیفونو کې هم خوندي وي. دوی به چې کله  دیکلمې او هنري پارچې اوس هم پیدا کېږي او ښایي  
معرفي کېدل، نو د ځانګړنو تر څنګ به ورته د »دیکلماتور« کلمه هم کارېدله چې په رښتیا هم د هغوی حق و، خو 
په را وروسته وختونو کې چې په رسنیو کې د کار معیار کې ښکلي، راښکلي او رسا غږ ته ډېر پام ونه شو، زموږ  

 .انګه له غوره دیکلمو هم یو څه تشه شوهژبنۍ پ
دیکلماتور د شعر نازک وجود ته د غږ رنګینې او موسیقۍ جامې ور اغوندي، دا جامې چې څومره د شعر له قد او  
قامت سره متناسبې وي، هومره د دیکلمې اغېز او ښکال زیاتوي. ما چې تر اوسه کومې دیکلمې اورېدلې او هر ځل  

داسې په کې شته چې د دیکلماتو غږ اصال دیکلمې ته جوړ او صیقل شوی نه وي، یا غږ ډېر  ورسره مخ کېږم، ګڼې 
ښکلی وي، خو ورته د موسیقي یا سونډ ایپکټونو غوراوی او اېډېټ مناسب نه وي چې په هر حالت کې د لوستونکي  

 .د غوږ د ازار سبب ګرځي
  :د غوره دیکلمو لپاره زما ځینې یادښتونه او سپارښتنې دادي

تر ټولو وړاندې باید په دې قناعت وکړو چې له لسګونو یو او له سلګونو ښایي لس یوولس شعرونه د دیکلمو  ــ    ۱
وړ وي، دا چې که څوک ټول دیکلمه کوي، یوازې د غږیز خوندیتوب لپاره به وي، نه د هنري ذوق او معیار د پاللو  

څپې یې روانې، چستې او له ذاتي موسیقي او روان والي    لپاره، نو ځکه باید تر ښو ښه او داسې شعر انتخاب شي چې 
 .څخه برخمنې وي

په دیکلمه کې تر ډېره دیکلماتو د لوستونکي له حواسو په ځانګړي ډول غوږ او سترګو سره مخامخ دی، نو  ــ    ۲
کې   څومره چې حسي کلمې له زړه او له حالت سره سمې ادا شي، د شعر له مانا سره موازي حرکت وکړي، په درد

درد، په خوښي کې خوښي، په خندا کې خندا او ... وپنځوي، هومره دیکلمه له نورو شعرونو را جال او د هنر مقام  
 .ته رسېږي

څنګه مو چې د شعر د انتخاب په برخه کې پر دقت ټینګار وکړ، داسې هر غږ او هر ویاند هم د دیکلمې هنر  ــ    ۳
اص وخت او حالت غواړي، داسې غږ چې د ژبې په سر نه،  او جوهر نه لري، دیکلمه خاص غږ غواړي، حتی خ

بلکې له طالیي حنجري او یوه عاطفي او په ټوله مانا ژوندي زړه څخه را ټوکېدلی وي، د شاعر او دیکلماتو تر منځ 
 .د وضعیت او حالت یو ډول یووالی هم په کې موجود وي
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و یې وخت ورتنګ کړی او حتی د هغه هنري  ننی اورېدونکی چې زیات بوخت دی، ستړیاوو او مجبوریتون ــ    ۴
ذوق یې ور مړاوی کړی، نو دیکلماتو ته اړینه ده چې څو محدود او تر ټولو ښکلي بیتونه انتخاب کړي، هر شعر له  
سره تر پایه په دیکلمه نه ارزي، یا که ارزي هم پر لوستونکي دې مهرباني وشي، را لنډ شي او له بیا بیا تمرین 

  .او بیا نهایي شيوروسته دې ثبت 
تر ټولو مهمه برخه یې د اېډېټ موضوع ده، نن چې هر څوک زیرک موبایل او د ثبت الو ته الس رسی لري، ــ    ۵

مانا یې دا نه ده چې دیکلمه اسانه شوې، بلکې سخته شوې، ځکه چې شته اسانتیاوو ته په پام سره باید له هر اړخه له  
، د غږ طبیعي والی، د حالت تصویر او تجسم او د څپو جوړجاړی عادي دیکلمې سره توپیر ولري، وصل فصل

رعایت کړي. ددې تر څنګ په ځینو دیکلمو کې د طبیعت د غږونو او انځورونو کارونه لکه باد، څارویو، ځنګل، 
کارونې  سیند، مرغانو، ښار، کلي او... باید معیاري او اصلي وي. په همدې ډول د ځینو نغمو د کاپي او پرازېټي بڼو د  

پر ځای به غوره وي چې اصلې او طبیعي بڼې یې پیدا شي، چې له دیکلماتو سره په غږیز شفافیت کې پوره مرسته 
 .کوي

د خواله شبکو او چینلونو اړتیا ته په پام سره به بده نه وي چې د دیکلمو متن هم له لوستنې سره همزمانه خپور  ــ  ۶
سکرین باندې د استفادې پر مهال به د متن مینه وال هم له غږ سره    شي، ځکه چې له دیکلمې څخه په ټلویزیون او

 .متن تر السه کړي او د شعر بڼه په دقت تر السه کړي
فرمایشي او پر دیکلماتور د ټینګار له مخې دیکلمه کول هم د دې هنر جوهر ته زیان رسوي، غوره داده چې   ــ    ۷

کوم شعر، څومره او څنګه دیکلمه کړي، بله مهمه دا چې دغه  دیکلماتور خپله دا ذوق او ادبي مطالعه ولري چې  
انتخاب کړی شعر څنګه د ځان تابع کړي، په ځان پسې یې روان کړي، د شعر پټې او هنري خوا چې ویدې ښکاري، 
په خپل رسا غږ را ویښې کړي، که له یوې مخې په شعر پسې ځي، نو ښایي چې ډېره اغېزناکه دیکلمه راته وړاندې  

 .کړلی، که دا هم نه وي، نو د دواړو تر منځ د توازن رعایت باید وکړي نه شي
په پورتنیو مادو نورې هم ور زیاتېدلی شي، خو زما وروستۍ وړاندیز دا دی چې دیکلمه هم کټ مټ د شاعرۍ په  

مه اغېزمن  څېر فطري وړتیا او طبیعي شوق غواړي، څو چې دیکلماتو له زړه نه راته یو څه ونه وایي او له یوه کال
نه شي؛ نو ګرانه ده چې شاعر دې لوستونکي ته ال نور ور وپېژني، ښه به وي چې یو زړه د بل زړه استازولي  

 .وکړي او د کالم اغېز په خپل غږ کې تلپاتې کړي
ممنون  کاروان،  پیرمحمد  عبدهللا،  ولي  داوود عظیمي،  سیفي،  هوډ  فریدې  د  کې  برخه  په  دیکلمې  د  پښتو شعر  د 

، شېراغا غورځنګ، صالحې اسحاقزۍ، نذیر احمد نذیر، سلیمان خپلواک، امنې فنا او ... دیکلمې د ډېرې  مقصودي
ستاینې وړ دي او په دې وروستیو کې بیا محدثه سندره داسې څوک ده چې پورتنۍ ګڼې ځانګړنې یې په دیکلمو کې  

 .شته او ګڼ مینه وال یې موندلي دي
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