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 په سرتوره ابیقوره یو څو خبرې
 
 

کال په کابل کی د    ۱۳۹۹سرتوره ابیقوره د محترم استاد داکتر جنید شریف صاحب، دویمه شعری ټولګه ده چی په  
 .ټوکو په شمیره خپره شویده( ۱۰۰۰)سمون خپرندویه ټولنې( له خوا د )

دیبانو، ډاکټر جنید شریف زمونږ د روان ادبی بهیر یو هسی په ایرو کی پټ لعل دی چی پوره پیژندنه یی د کمو ا
شاعرانو او لیکواالنو په برخه شویده. دا خبره زما په اند دوه د لیله لری: لومړی دلیل یی دادی چی هغه د نورو  
ادیبانو او لیکواالنو په څیر، کله هم دا تکل نه دی کړی چی د بیلو بیلو سمو او ناسمو الرو نه د ځان د شهرت د پاره  

ده د چشم مردم بزنه«. بل دلیل یی ماته داښکاری چی داکتر جنید شریف د کار واخلی او هغه د دری ژبو خبره »خو
افغانستان د یوی داسی کورنۍ په غیږ کی رالوی شوی چی ، د دی کورنۍ ټولو غړو د خپل دروند والد صاحب  

و )مرحوم محمد شریف خان صاحب( هغه ستر انسانی او اخالقی درسونه چی د خپلی کاری او خدماتی دوری په اوږد
کی یی د افغانستان خلکو ته ورکړیدی، په کامله توکه زده کړی او عملی کړیدی. د دی درسونو د منځ ټکي خاکسارې، 
بې کبری، خدمت او د نورو نه د ځان لوړ نه ګڼل دی. د دی درنې کورنۍ نورغړی هم لکه محترم او په ملی سویه 

او مدنی فعاله،نطاقه، ژورنالسته او د ښځو د حقوقو پیژندل شوی سیاسی مفسر، نطاق او ژورنالیست عنایت شریف  
کلکه مدافعه کونکی محترمه داکټر شریفه شریف او نور ټول د همدی اصولو کلک پیرو او الر وهونکی او ویاړمن  
شخصیتونه دي. نو ځکه زه وایم چی نه یواځی داکتر جنید شریف صاحب بلکی د دی کورنۍ هرغړی د کورنیو 

 .پیرو دی او هر یو یی یو ټولنیز لعل دی ښوونیزو اصولو کلک
د ډاکټر صاحب جنیدشریف یو لوی کمال دادی چی په دواړو ژبو )پښتو او دری( داسی پوهیږې لکه دواړه یی چي  

 .مورنۍ ژبی وی. په دواړو شعر لیکی، ښه مفاهمه او لوړې لیکنې پري کوی
غور و لوستله او ډیر نوی څه می تر زده کړل.    ما د جنید شریف صاحب دغه شعری ټولګه )سرتوره ابیقوره( په

یغام لری. کوم شی چی زه ډاډه یم  پشعرونه یی ښکلي دي، خواږه دي او هر یو شعر یی هر لوستونکی ته ځانګړی  
چی ډیر لوستونکی به ورباندی نه وی پوه شوی هغه دکتاب نوم دی. )سرتوره ابیقوره(. په سرتور خو هر سړی 

)ابیقور(   په یوه شعر کی چی نوم یی دی  پوهیږی خو  ّڅه هم شریف صاحب  باندی به کم کسان و پوهیږی. )که 
)سرتوره ابیقوره( په رمزی توګه د هغه معرفت کړیده خو مکمله نه . دا به ډیره ښه وای چی استاد جنید د )ابیقور(  

ی چی ولی؟ خو زه مخکی له دی  پیژندنه په خپل قلم په لنډه توګه کړی وای، داچی نه یی ده کړی هغه به خپله پوهیږ
چی د استاد جنید شریف په شعرونو او ډیری ګټوری سریزی باندی خبری وکړم غواړم )ابیقور( ځوانو لیکوالو او  

 .شاعرانو ته ور وپیژنم
 Epicurus ق م( ۲۷۰-ق م ۳۴۱اپیکور یا )ابیقور( د لرغونی یونان یو سرګردان فیلسوف و )

فلس یا اخالقی  ایتیکال  د  د میالدی هغه  فلسفی  ایښودونکی دی. دی  اساس  او خوندور ژوند  ، بی تکلفه  د ساده  فی 
ی په خالف  فڅلورمی پیړۍ پوری ښه پرمختګ او ډیر پیروان لرودل. خو دا چی د هغه فلسفه د )زینون( د راواقی فلس

 :په ساینس او مادی تغیراتو والړه وه او ویل به یی چی
 (The Gods have no influence on our lives)اثر نه لری(یعنی )خدایان زمونږ په ژوند کوم 

د هغه داخبره چی ویل به یی » هیڅ شی مطلق نه دی ، هر څه په تغیر کی دی ، د انسانی ژوند په شمول په هر څه  
ی  کی بدلون راځی او هر بدلون د یو ه عمل نتیجه ده او بی د کوم عمل نه تغیر ناشونی دی « د زینون د رواقی فلسف

سره چی هرڅه یی په تقدیر یا په خدایانو پوری تړلی بلل په ټکر کی وه نو ځکه د تر څلورمی میالدی پیړۍ وروسته  
کله چی د ژوند ټولی چاری په کلیسا پوری و تړل شوی د دی فلسفی پیروان د ویری له کبله مخ په کمیدو شول. د  

پیداکړل. کله چی د فرانسی د کاتولیک کلیسا مشر    پیړۍ راوروسته یی بیا طرفداران(  ۱۵رونسانس خصوصاً د )
پیړۍ کی( د هغه په نظریاتو بیا له سره کتنه وکړه نو تر هغی وروسته بیا د نوروفیلسوفانو لکه   ۱۶)پیری ګاسیندا په  
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والتر چارلتون، رابرت بوئیل، جان الک، توماس جفرسن، جیرمی بنتان او کارل مارکس د پاره د غور وړ فلسفه و 
 .له شوهګڼ

 .داوه د )ابیقور( لنډه پیزندنه
استاد جنید سریف د سریزی په پیل کی کی یو جالبه خبره کوی وایی » شعر نه سیاست دی، نه جرګه. شعر کله د  
ملنګانو دیره ده او کله د باغیانو یرغل. کله د اوربل غورځنګ دی او کله د بیلتون اوسیلي.« دا خبره سمه ده چی  

ه دی، خو کله چی سیاسی لوبی ټولنیز ژوند ته درد ورکاندی، انسان د کړاوونو سره مخ کاندی شعر خپله سیاست ن
او ژوند یی د الزم حرکته نه پریباسی، نو بیا شعر خپل تاثیر په انسان ور تپی او دهغه نه داسی یاغی او باغی جوړوی  

هماغه د »د سرتورابیقور« خبره چی هر   چی سیاسی کړنالرو ته د مؤثر او متحد عمل په نتیجه کی تغیر ورکوی او
تغیر عمل غواړی او هر هغه تغیر چی خوندور وی او »آشنای ورته د ژوند مانا وی« نو بیا شعر د سیاست جوړونکی 

 .او سمونکی هم بللی شی
ډاکټر صاحب شریف وایی » که ما دلته کوم بغاوت ښودلی وي، هغه کلتوری بغاوت دی او هغه ملنګي چی به یو  

یم غزل کې څرګنده شوې، د زلمیانو ملنګي ده« زه د شریف صاحب د دی طرحی سره پوره موافقه ځکه نه لرم  ن
چی د ژوندانه ټول کړه وړه لکه سیمه ایز دودونه، ژبه، مذهب، سیاست، لباس، خواړه او نور او نور ټول دکلتور 

ه کلتور کی د تغیر د پاره په خپل شعر کی د  اجزاوې دي. نو که کوم شاعر په شعر کی کلتوری بغاوت و کاندی او پ
عمل غوښتونکی شی نو اوس به د شعر ساحه څنګه د سیاست نه را بیلوو؟ همدارنګه وینو چی د »زلمیانو ملنګي« 
هم د محرومیت یوه ستره نښه ده، که زلمی د ملنګې په ځای د فعال ژوند کولو زمینه برابره شی بیا د ملنګې شوق  

 .بیقور د فلسفی مطابق د ژوند نه معقول خوند اخلي او دا بیا هم سیاسي کړنالرو پوری اړه پیدا کوینه کوی بلکی د ا
د جناب شریف صاحب د سریزې په آخر کی می دا جمله په زړه ډېره سمه و لګېده چی وایی : »… ډېر نور شعرونه 

« زما په اند چی ډاکټر شریف صاحب یوه کوچنۍ ټوټه له واقعیت نه را اخلي او د تخیل په سیند کی الهو کوي.
غواړي مونږ په دی و پوهوي چی شعر د انساني ژوند په چاپیلایر کی داسی برخه لری لکه مالګه په طعام کی. لکه  
څنګه چی مالګه په تنهایي سره د خوړولو وړ څیز نه دی، خو که په ننګولی یا قطغ یا طعام کی ور ګډه نه شي، ډیر  

بی مزی کیږی او د خوړولو اشتها ته تاوان رسوی. که په شعر کی هم د رښتیاو او حقیقی  طعامونه بی خونده او  
واقعیتونو برخه نه وی او یواځی جامد کلمات سره را نغاړل شوی وی، نه یواځی داچی شعر به نه وی بلکی شعری 

 .رسالت ته به په سپکه او کمه سترګه کتل شوي وي
اب شریف صاحب په دی برخه کی د دې شعرې ټولګې په لومړی برخه کی »  په شعر کی د کلماتو خبره راغله. جن

 د شعر د معیاری کولو په هکله څوعلمي ټکي« تر سرخط الندی یوه ګټوره څیړنیزه لیکنه 
لرې چی زما په اند، ټولو شاعرانو خصوصاً هغو ځوانو او نوو شاعرانو ته په شعر کی د مناسبو کلماتو د ځای په  

ه ښه الر ښود کیدلی شي، په لنډه توګه ورته د هغو درنو شاعرانو پام را اړوم چی په شعر کی د  ځای کولو د پار
 .کلماتو د ځای په ځای کیدل ورته اهمیت نه لری او یا ورباندی نه پوهیږی

ره  تر ټولو د مخه ضرورده و پوهیږو چی ولی شعر لیکو؟ ځانته یی لیکو که نورو ته یی لیکو؟ د نورو د پوهاوی د پا
یی لیکو او که د ځان د ښوولو د پاره؟ د انساني ژوندانه د یوې برخې د روښانتیا د پاره یی لیکو او که د کومې  
خاصې برخې د پټولو د پاره؟ دی او داسې ډیرو نورو پوښتنو د ځواب ورکولو په کارده و پوهیږو چی په شعر کی  

اوی د پاره ځڼی هغه الر ښونۍ چی ښاغلی شریف صاحب  د شعر د مضمون، پیغام او رسالت د ښه انتقال او ښه پوه
 .څیړلی او وړاندې کړیدې د تاسو دوستانو سره دلته شریکې کړم

ډاکټر صاحب جنید شریف د دی برخی په پیل کی وای: »…شعر کومه بیله ژبه نه لری. …. شاعر د ژبې نه په  
ښکال څرګنده برخه لری، مګر په شعر کی د   ډیره شعوری او پالن شوی توګه کار اخلی. …. په نثر کی خو دژبې

ښکال او مهارت ونډه تر هرڅه ډیره ده. … هماغسې چی ژبه خپل بیل قوانین لری، شعر هم خپل قوانین لری.« که  
دا جملی په غور ولولو پوهیږو چی جناب شریف صاحب مونږ ته شاعر او ښه شاعر را په ګوته کوی . نو ځکه 

یلی شو چی په شعر کی کلمات په تصادفی او سلیقوی توګه و نه کاروی بلکی هم د شعر مونږ هماغه چاته ښه شاعرو
د ښکال په خاطر او هم د شعر د رسا پیغام رسولو د پاره په شعر کی کلمات په شعوری توګه ځای په ځای کاندي.  

نوم، فعل،صفت، قید او نور  دلته د کلمو د ځای په ځای کولو د پاره د ژبې د قانون په څیر ګرامری فارمول نشته چی  
څنګه د زمان او مکان په حدودو کی و کارول شی ترڅو سمه او روغه شعری مصرع جوړه شی. دلته په شعر کی  
د کلماتو سمه کارونه په حقیقت کی مونږ د ژوند یو بل مهم اړخ ته متوجه کوی او هغه د یوی مشخصی ټولنی کلتوری  

ه کلتوری جوړښتونو کی په هغو منفی پدیدو باندی به د شعر په بڼه د مناسبو جوړښت دی. که شاعر بغاوت کاندی نو پ
او معقولو کلماتو، هیجاګانو، تشبیهاتو او د بدیع د اصولو په چوکات کی حمله او ګزار کوی چی ټولنه کی ټولنیزی 

ده کول، بچه بازی او  ستونزی جوړی کړیدی. د مثال په توګه زمونږ په افغانی ټولنه کی په کم عمر کی د نجونو وا
د هلکانو ګډول، د موسیقی هنر او هنرمندانو ته په ټیټه سترګه کتل، د زیارتو )قبرونو( نه د مشکل د حل د پاره مرسته  
غوښتل او په لسګونو داسی نور منفی عملونه چی زمونږ او زمونږ په څیر په نورو وروسته پاتی ټولنو په کلتور کی  

 .ی ځای نیولی دییی له اوږدو زمانو را هیس
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زمونږ ادب پیژونکی شاعر او لیکوال جناب جنید شریف صاحب د تکرار او د زړو بواللو د بیا بیا غږولو سره په 
ځای مخالفت کوی او وایی : » …که سندر غاړی هره شپه هماغه یوه سندره واوروي او په ډرامو او سریالونو کی  

بې خونده کیږي« . نو ځکه په اختصار سره د روسې د فارملستانو    څیرې نوې شي ، خوداستان بدل نه شي نو خامخا
: ) زه کلیوال به ياو د پراګ د ادبي کړۍ )چکي جوړښت پالونکو( د نظریاتو څو مهم اصول مونږ ته داسي را وښای

 د هغه نظریات په خپل طرز لنډ بیان کړم(
و او مبهمو کلمو کارول مقابل لوری ته د وخت د  ـ په ژبه کی صراحت او ابهام: د محاورې په ژبه کی د نا څرګند ۱

نه لرلو له وجهی نه د پوهیدو ستونزه جوړوی، نو باید دا ژبه ساده،روانه، روښانه اوبی له ابهامه وی. خو په ادبی  
ژبه)خصوصاً شعری ژبه( کی ابهام یو کمال دی. ځکه همدا ابهام لوستونکی دی ته مجبوروی چی لیکنه که شعر وی  

 په پوره غور او څو کرته ولولی تر څو د لیکونکی او شاعر که نثر 
مطلب او هدف درک کاندی، دا ډول درک د لوستونکی د پوهاوی دایره ال پسی پراخه کوی. شاعر وظیفه لری چی  
د خپل شعر لوستونکی د شعری ماحول ټولو لویو او وړو توکو ته متوجه کاندی ترڅو په مکمله توګه د هغه له خوا  

 .وی پیغام له پیله تر ختمه درک کاندیورکړ ش
ـ د ادبی اثارو ژبه: د ادبی اثر لیکونکي، لوستونکی دی ته رابولی چی د ده سره په هغه لوبه کی چی ده د ادبی   ۲

اثر د ژبی په کارونی سره راپیل کړیده ورګډ شی او وپوهیږی چی ده چی د کلماتو نه کوم انځورونه د تشبیهاتو، 
او نورو ادبی سمبولونو په کارولو سره جوړ کړیدی هغه په مکمله توګه وپیژني او په پیل او ختم  استعارو، کنایو  

 .باندی اګاهي پیداکاندی
د شعر ارکان: د فارملستانو له نظره د شعر محتوا یا مضمون یو مهم رکن دی، خو اهمیت یی د نورو ارکانو نه  – ۳

عر کی صوتی ځانګړتیاوو، او د کلماتو کارولو ته سمه پاملرنه ونه زیات نه دی. د دی خبرې معنی داده چی که په ش
شی، که شعر د مضمون او محتوا له اړخه ډیر لوړ هم وی، نه شی کولی چی دا ډول شعر د ابتذال نه وژغورلی شی.  

تصادی او  دلته یوه خبره د یادولو بولم او هغه داچی دا نظریات او تاکیدونه په حقیقت کی په هغه سیاسی او او اق
 .کلتوری چاپیلایر پوری هم ډیر تعلق لری چی شاعر پکی ژوند کوی

په شعر کی د ښکال پیژندنه: ښکال پیژندنه کوم ساکن او بی حرکته مفهوم نه دی بلکي یو ډینا میزم دی چی د   – ۴
ره ونډه لري. د  وخت په تیریدو پکی بدلون راځی. مثالً د نوی او زاړه نسل تر منځ تقابل په شعری ښکال کی ښکا

زاړه نسل په شعری جوړښت کی د عربی ژبی کلمی ، فلسفی موضوعات او په شعر کی قافیه وی قیودات درنه برخه  
لري او همدا توکي ورته د شعر ښکال بریښي، مګر ننني نسل ته په شعر کی د نوو جوړو شوو پښتو او دری کلمو  

ز توکي ګڼل کیږی. داچی دریم نسل ته به بیا کوم څه د شعر د کارول او د قافیی د تکلیف نه فراغت د شعر ښکالیی
 .ښکال توکي ښکاری وروسته خبره ده

ـ هنری خالقیت: په دی برخه کی جناب شریف صاحب مونږ ته دا را وښایی چي هنر د ژوند یوه برخه ده او ژوند  ۵
او په هنر کی دننه ټولی شاملی اجزاوی  هر وخت په تغیر او بدلون کی دی، نو له همدی ځایه باید و پوهیږو چی هنر  

لکه شعر، کیسه، رسامي او نقاشي او نور انځوریز هنرونه ټول د ژوندانه د محیط د تغیر سره تغیر کوی. نوی  
محتواوی او مضامین پکی ځای نیسي، نوی پیغامونه رسوی، خو لکه څنګه چی د زمانو په اوږدو کی د ژوندانه  

و پیوند لری، همدارنګه هنری پدیدې مثالً شعر هم داسی اړیکی ساتی. د نن شاعر د  طرزونه یو د بل سره اړیکی ا
پرون د شاعر اثار لولی، د هغی نه متأثر کیږی، زده کړه ورنه کوی او بیا د خپل د غوښتونو سره سم شعر لیکی او  

رم مثال ورکوی. رښتیا  پیغام رسوی او همدی ته وایی هنری خالقیت. دا کتر صاحب جنید دلته د شعر د غزل د فو
هم ده چی غزل اوږ د عمر کړی او د فورم له مخی هماغسی غزل پاتی شوی ولی په مضمون او پیغام کی ، د نن 
لکه ځنګه چی په  بیا هم همدادی هنری خالقیت.  او  لیدلی شو  بدلونونه  او  د پرون د غزل په سلګونه تغیرات  او 

مونږ ته را پاتی دی، په نننې دنیا کی داسی څه نه شو لیدلی، خو    فولکلوریکو کیسو کی پخوانی عاشقانه سفرونه
عاشقی له منځه نه ده تللی او اوس هم زمونږ د شعرونو د منځپانګه جوړوی خو بڼه یی د پخوا سره ورته والی نه 

 .لری. دا ټول بدلونونه د هنری خالقیت بېلې بیلې برخې جوړوي
ایی چی » د شعر ښکال د هرڅه نه مخکی د کلماتو او عبارتونو ښکال شعری ښکال: داکتر جنید شریف صاحب و – ۶

 ده«. زه د هغه د دی طرحې سره کامالً اتفاق لرم. هره ژبه په خپل ذاتی جوړښت کی ځنی داسی کلیمی لری
چی د انسان په غوږونو د اوریدو په وخت کی ښه لګیږی او حتی یو یو ډول موزیکال غږ لری. نو که شاعر د شعر 

لیکلو او جوړولو په وخت کی داسې خوندورو کلمو ته په خپل شعر کی ځای ورکړی چي هم شعر ته ښکال ورکړی د  
او هم یی محتوا او پیغام لوړ وساتلي شي، نو بیا همدی ته وایی ښکلی، ښه او تل پاتی شعر. د دی خبری معنا داده  

ی غواړی انځور کاندی نو د داسی شعر کلمات هم  چی که شعر د غرونو، ګړنګونو، سیلیو، بادونو او توفانونو صحن
باید ځیږه، سخت او دروند وزن ولری. خو که شعر د کوم لطیف او نازک انځور د ښولو د پاره لکه د پسرلی د ګلبڼ  
ننداره، د خپلی مینی سره په کوم ګلبڼ کی لیدنه او قدم وهل او یا داسی نور حاالتو ته لیکل کیږی نو دلته باید هسی  

ات د شعر په جوړولو کی و کارول شی چی نرم، پاسته او خواږه وی. د شعر د ښکال د پاره د داسی کلمو میندل کلم
کوم خاص فورمول او قانون نه لری، بلکی دا یو ه ذهنی او د شاعر په تخیل کی دننه پرته مسئله ده. د شاعر یو هدف  
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ری کاند او هغه پیغام چی شاعر یی په خپل شعر کی  د شعر د لیکلو نه ممکن دا وی چی لوستونکی د ځان سره ملګ 
وړاندی وی د لوستونکی خوښ شي ترڅو خپله ملګرتیا ورسره اعالن کاندي او دا کار هغه وخت په سمه توګه امکان  
لري چی لوستونکی د ټولو نه د مخه په شعر کی را ټول شوي او ځای په ځای شوي کلمات، خوښ کاندی، نو د 

 .ښونه د شعر ښکال دهلوستونکو همدا خو
ـ په شعر کی تضمین او تکیه: په تیرو برخو کی هم په دی هکله څه ناڅه خبری وشوی ، لکه څنګه چی د انساني  ۷

ژوند تیری دوری تر ننه پوری د زنځیر د کړیو په څیر یوه د بلی سره اړیکې لرې. شعر هم د ژوند د یوی برخی په  
. که مونږ په خپله ټولنه کی د مثال په توګه د بښتو د ادب او په خاصه توګه د  توګه د دی امر نه مستثأ کیدلی نه شی

پښتو د شعر د انکشاف تاریخ ته وګورو نو په پوره څرګنده توګه وینو چی د خوشحال خان خټک او د هغه د اوالدې  
د خوشڅا خان، د رحمان    شعری بهیر د روښانی دوری او بیا د الفت، خادم، حمزه، اجمل، بینوا او نورو د شعری بهیر

بابا، حمید اونورو سره او زمونږ اوسني شعري بهیر د ورتیری زمانی د شعری بهیر سره ډیری قوی او نه شلیدونکی 
اړیکې لری او لکه څنګه چی د هغوی د پاره د تیرو دورو فلکلوریکی کیسی د تکیی او تضمین په توګه کاریدلی دی،  

اعرانو شعری میراث تکیه او تضمین دی. دا تکیه ګاوی او تضمینات د دنیا د هری مونږ ته هم دا کیسی او د تیرو ش
ژبی په ادبی بهیر خصوصاً شعری بهیرکی شتون لری او باید د تل د پاره یی ولری. ځکه همدا تکیی او تضمینات د  

 .ژبی د غنا او ژوندۍ پاتی کیدنی سبب هم جوړیدلی شی
د بدیعی صنایعو اغیزې: د دنیا هره ژوندۍ ژبه د خپل پایښت او غنأ د پاره ځنی خاص اصول او قوانین لری،   – ۸

چی که د دی اصولو او قونینو په کارولو سره د ژبی ادبی برخه پرمخ و الړه شی نو ژبه پایښت کوی، غنی کیږی  
پاره بدیعی صنایعو ته پاملرنه د ژبی د غنأ یوه اساسی   اوبالخره د کارو بار ژبه ورنه جوړیږی. د ادبی ژبی د تقوی د

برخه ده. په بدیعی صنایعو لکه )تشبه، کنایه، استعاره ، تجنیس، اغراق، غلو، حسن تعلیل، لف و نشر، تقابل او 
نور…( ټول هغه د بدیع او بیان صنعتونه دی چی شعری ژبی ته قوت ورکوی او پوخوالی ته یی رسوی. د دی 

منځ کی داکتر صاحب شریف د یوه مخکښ ادیب په توګه د چک د جوړښت پالو ډلې له نظره د تقابل یا صناعو په  
تضاد صنعت رواجولو، منلو او کارولو ته د ادبی ژبی د غنأ د پاره ډیر اهمت ورکوی. د وضاحت د پاره که و وایو 

اه و جال نازیږی او ویاړ پری کوی، یو تعلیم چی: که یو خانزاده او اشرافزاده په خپل مال متاع او د پالر نیکه په ج
یافته او د مسلکی پوهی خاوند فقیرزاده تر هغه زیات په خپلی پوهی او لوړو مسلکی زده کړو ویاړی، ځکه له مفت  
خور خانزاده نه، زیات د خپل وطن او وطنوالو د پاره کار کولی شی. که کوم شاعر یا لیکوال په خپلو لیکنو کی دی  

 .ل ته ځای ورکاندی، یقینی ده چی شاهکاری اثار به تری پاتی شوی ویډول تقاب
ـ په لیکنو کی د ګرامر ونډه: زه په دی نه پوهیږم چی داکتر صاحب شریف به د دی طرحی سره موافقه لری کنه  ۹

ی سره  خو زه په دی باور یم چی: دګرامری الرښوونو مراعات د ژبی په هره برخه کی، په ژبه باندی د سم پوهاو
ډیره مرسته کوی، خصوصاً په شعر کی د ژبی د جوړښت د اصولو مراعات کول ډیر ضروری ځکه دی چی که  
مونږ په شعر د مذکرو او مؤنثو کلمو او اصطالحاتو، د قید او صفت د کارونی، د جمع او مفرد د کلمو د ځای او  

شکل او بیغام ته به مو لوی تاوان رسولی  استعمال مراعات و نه کړو نو د هری لیکنی حصوصاً، د شعر محتوا،  
وی. که په شعر کی کرامری اصول له پامه و نه غورزول شی نو دا مراعات به د شعر ښکال او اکمال سره هم ډیره 
مرسته وکړی، نو له همدی کبله هر نوی ځوان او په عمر پوخ شاعر چی کله شعر لیکی باید دی قواعدو ته په کمه  

 .سترګه و نه ګوری
احساسات: احساسات یا هیجانات بیالوژیکی حاالت دی چی د انسان د عصبی سیستم سره تړاو لری او د یوی  – ۱۰

واقعی د لیدلو یا اوریدلو )درک( په مقابل کی یا په مثبته یا منفی توګه د انسان له دننه څخه بیرون ته د عکس العمل  
او تفریط په دواړو خاالتو کی کنترول سخت کار دی.   په توګه را څرګندیږی. دا هسی یوه حالت دی چی د افراط

 .شعر د احساساتو د را پارولو تر ټولو لویه سرچینه ده
شریف صاحب د شعرد تعریف په برخه کی د انګلیسی شاعر ویلیم واردس ورث خبره رانقلوی او وای چی » شعر  

شاعر په حافظه کی را ټول شوی وی«  د هغو پیاوړو احساساتو اظهار دی، چی په کرارۍ او عاطفی ثبات کی د  
 :انګلیسی متن یی داسی دی

Poetry is the spontaneous of powerful emotions, recollected in tranquility. 
داکتر صاحب زیاتوی چی که دا خودجوشه طغیان او پیاوړی احساس په هماغه شدت او قوت سره چی د انسان په 

او د کلمو د انتظام نه پرته بیرون ته را ووځي او عمل ورباندی وشی نو لکه د اور   دننه کی را پاریدلي بی له سړښت
غورځوونکی غره نه چی د اور مایع )الوا( را خارجه شی، ډیر تخریبی څنګنی عوارض به ولری. هغه توصیه کوی 

د د مناسبو کلمو په چی دا احساسات باید لږه ساړه شی، په دمه کی شی، او کله چی ورنه شعر جوړیږی نو بیا بای
کارولو، د نورو لوستونکو سره شریک شی. ترڅو هم شعر ښکلی شی او هم د لوستونکی د پاره د ژور فکر کولو  

 .وخت پیدا شی
په دی ورستۍ برخه کی زمونږ ادیب او شاعر استاد جنید شریف د سمبولونو په هکله خبری کوی او هغه   – ۱۱

احتیاط توصیه هم کوی . زه هم د ځینو ملحوظاتو له کبله او هم د لوستونکو  شاعری چی سمبولیزه وی ښه ګڼی خو د  
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او   پوهیږی  و  ورباندی  شاعر  یواځی  چی  کارونه  سمبول  هسی  نه  خو  خوښوم  شاعرې  سمبولیکه  پاره  د  تفکر  د 
ی لوستونکی ستړی کاندی. جناب شریف صاحب د یوه مشر شاعر په توګه ځوانانو ته توصیه کوی، کله چی شعر لیک 

 :باید دا یوڅو ټکی له پامه و نه غورځوی
د شعر د لیکلو د پاره یواځی د شعری استعداد لرل بسنه نه کوی. هغه څه چی په تلوار لیکل کیږی، په تلوار    –الف 

 .او بی له غور خپریږی، د دی امکان هم لری چی په لنډ وخت کی ورک او نابود شی، خکه چی معیاری به نه وی
ګډه او مشوری سره نه کیږی، خو شعر تر لیکلو وروسته د هسی دوست یا دوستانو سره شریکیدلی لیکوالی په    –ب  

 شی چی د شعر د نقد صالحیت او جرئت ورسره وی. که ستا هر
شعر او د شعر هربیت ته ستادوستان او ملګری ښه و وایی داسی شعر د ساتلو او په کتابی بڼه د خپرولو ارزښت نه  

 .لری
رڅه نه مخکی د ژبی نه جوړ دی. د شعر لیکل د موسیقې د آلې په څیر تمرین نه غواړی، خو د شعر  شعر له ه  –ج  

د لیکلو د پاره په ژبه باندی پوهیدل، د ډول ډول کلماتو، لغاتو او اصطالخاتو باندی پوهیدل د شعر د لیکلو د پاره  
د مضمون په ټولو اجزاو باندی پوهاوی نه    الزمی شرط دی. که په شعر کی د انځورو نو او ترکیبونو نوی والی او 

 .وی نو بیا د شاعر د یوه شعر لوستل د هغه د شعرونو د ټول دیوان د لوستلو معنی ورکوی
اوس به د ښاغلی جنید شریف صاحب د یوه شعر یو څو بیتونه د تاسو سره شریک کړم، ترڅو تاسو قضاوت وکړی 

 .شوی او شتون پکی لری کنه؟ قضاوت په تاسو اړه لری چی د ده په شعر کی دغه یاد شوی اصول مراعات
 

 قـــــلـــم 
 ترهغو چي مې تیره کړ خپل قلم 

 پڅ قلم مې چیغې وکړې زیر او بم
. . . 

 دا کـیســه تا اورېــدلې وه مـلــیــاره
 چی په ګل باندی نخری وکړی شبنم؟
 خلک خلک دي دیګان دي که افغان
 . . . خلک خلک دي عـرب دي که عـجم

 که همت غیرت د ږیرې په مقدار وای 
 شــاه شــجــاع به و تـر ټــولـو مـقـــدم 
 په وړه د سـرو ګوتمۍ باندی واده شوه 

 راته ناســته ده تـر اوســه په حــــرم 
 نورو غـټې د الـماسـو ګوتمۍ ورکـړی
 په دوه کالـه یی کــورونه وو بـر هــم 

. . 
 ی رښــتینی غـلـیم له پوهې نه مـنکر د
 ته په مخ ځې، دی په شـا اخلي قــدم 

 رښتینی غـلیم په دواړ سترګو ړوند دی
 ورته یو دی که رڼا وی که تــور تــم 

 د واده ُډولونه ُچپ دي په هلمـنـــد کی 
 ربابــــونــه پـــه چــړو قــلـم قـــلـم نن زګیروي پرون زګیروي سبا زګیروي 

 نـن مـاتــــم پـرون مـاتـــم ســـبا مـا تــــم 
 ای خــیبره بـخــتـوره خــدای ته ګــوره

 پـه ایــمـل او پــه دریــا دې وي قـســم دا غـله مه پریږده چې خـپل کلی تاال کړي
 ه چې واوړي په تـورخـم دا غـلـه مه پریږد

 !هغه ورځ به کلـه راشــی اباســــینه
 د ســپین ږیرو او زلـمـیــانو جام جــم 
 چي جـرګه د ُدرخانۍ پـلـوی وکــړي 
 .او ناغــه شـي مـیـمــونې ته شـیرعالم

 پای
 ۲۰۲۱/ ۱۶اپریل/

 کاناډا  -تورنتو 
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