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 11/11/1114                  مطیع هللا صالح 

 د پښتو غزل په اړه فضلیار صاحب سره مرکه
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
رنک ت وطن ټلوېزیون د . دپه حسن او ښکال مینان پیدا کړي پتنګ او  شاعر یې ،د هغه ستر واکمن په نامه چې بلبل

 .قدرمنو لیدونکو ! زه مطیع هللا صالح مو په سالمونو هرکلی کوم تل ادبي خپرونې
 

هم ښه تکړه ژورنالست  اولیکوال دی ښه خوږ ژبی شاعر دی، هم ښه نوښتګر نن مو یو داسې څوک مېلمه دی چې هم 
 اوس له مونږ سره دلته تشریف لري.چې  ښاغلی فضل هادي فضلیار یادوم ، دی

نجینري ده اکارونه ګڼي او خپله اصلي دن خپل فرعي شاعري، لیکوالي او ژورنالستي فضلیار صیبعجیبه داده چې 
د ننګرهار پوهنتون له  ،الس لرلو ترڅنګ د شعر، لیکوالۍ او ژورنالستۍ په برخو کې د لوی دابولي ځکه چې 
 .او ژورنالېزم درېواړه پاليادب  ،پورې انجینري ورځ فارغ شوی او تر نن انجینرۍ پوهنځي

 

او د ترنک تل په خپرونه کې مو ومنله تر هر څه وړاندې مننه کوم چې د وطن ټلوېزون بلنه  !ښه نو فضلیار صیب
ه توپیر پبل سره ډېر  پراخ فعالیتونه یو دا سوستادا راته ووایۍ چې بیا ، تاسو ته هر کلی وایم او مو برخه واخیسته

 او څنګه په دې جال جال برخو کې دومره په بریالیتوب سره کار کوئ؟ ؟کې نه دي
 

ه وړاندې د وطن ټلوېزون ګرانو لېدونکو او خپلو ټولو هېوادوالو ته سالمونه فضلیار : بسم هللا الرحمن الرحیم، تر هر څ
 او د زړه له تله نیکې هیلې وړاندې کوم.

نجینري ا یادونه وکړه،په خپلو خبرو کې  څنګه چې تا لکه ،صالح صیب! ستا د پوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم
برخه نیمه ورځ په یوه  مسلک ولري او هم هنر، کېدای شي هم شيمې هنر دی، یو شخص کېدای  شعراو  زما مسلک

  مخ ته بوزی او هم هنر.په بریالۍ توګه نیمه په بله کې او په دې ډول هم خپل مسلک  ،کې کار وکړي
 

تاسو خو د ادب او ژورنالېزم په برخه کې نه ستړې کېدونکې خدمتونه کړي خو که د ترنک صالح: فضلیار صیب! 
 لېدونکو ته یې په لنډه توګه یادونه وکړئ، خوشاله به شم. تل خپرونې ګرانو

 

ترګو په س)یوه ټولګه مې درې کاله وړاندې چاپ شوې چې  لیکم، د غزلواو نثر شعر  په برخه کې خو فضلیار : د ادب
 مومند خپرندویې ټولنېلري او  ونه( مخ111اته ویشت ) یوسلو سترګو کې خبرې غزلټولګهنومیږي، په  (خبرېکې 

 ټوکو په شمېر خپره کړې ده.( 1111د دوه زره )
 پرته مې دوه نور نثري کتابونه او یوه بله غزلټولګه چاپ ته تیار دي. له دې
له ای ډبلیو پی ار او پژواک  څه وخت په ننګرهار کې ،له ډېرو ادارو سره کار کړی رنالېزم په برخه کې مېد ژو
د مسئول مدیر په توګه، د نړیوال ویبسایټ د چلوونکې په توګه، د ملګرو  ، بیا په ننګرهار کې د نړۍ اونیز اخبارسره

 لتونو د خوراک او کرنې سازمان او نورو سره.م
 

لته ه ، تر دې پورې چېوه جوړه کړېوه غوغا ختیځ کې یپه چې تاسو له ننګرهاره خپرولو  یز اخبارنړۍ اونصالح: 
ارنوالۍ کې یې عریضې وکړې او خبره یې په کابل کې د اطالعاتو ، په څونشوه زغملیزورواکو چارواکو او ر یو شمې

 او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړاوي کمیسیون ته راورسوله .
 

په ه تڅارنوالۍ او په کابل کې د رسنیو د سرغړاوي کمیسیون دوی یواځې  د نړۍ اونیزې د بندولو لپاره فضلیار:
له  ،رواکي له قانوني الرو بریالي نشول نو بیا یې د زور الره ونیوه، کله چې چارواکي او زومراجعه بسنه ونه کړه

ږ خو له نیکه مرغه چې زمونکړه، نیولې زمونږ د ژورنالستانو تر وهلو ټکولو پورې یې په هیڅ هم بسنه ون ګواښونو
ل ت سلیم نشول؛ر او زور تر تاثیر الندې رانغی، دربار او ټوپک ته تژمن او باجراته کاري ګروپ هیڅکله د چا د ز

 .ياو د خاینینو پر وړاندې درېدل یې د خپل ولس مالتړ غوره ګڼلی
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نامعلومو کسانو په چې ډېر زیات مینه وال یې لرل، څو ځله د هم ( نړیوالویل کیږي چې ستاسو ویبپاڼه )صالح: 
 ؟هشو هواسطه بند

 

ال سایټ نه بلکې زمونږ د هرې بلې هڅې کسان خو یې ناڅرګند نه بلکې څرګند دي او هغوی یواځې د نړیوفضلیار: 
هڅو مخه نشي کارونو زمونږ د کاري ګروپ د  دوی په خپلو دې ناروا او ناځوانه د بندولو او ړنګولو هڅې کوي خو

 نیولی.
 

اپ ، ستاسو لومړۍ چال استقامت او بریاو غوښتونکي یو، راځم ستاسو شاعرۍ تهصالح: تاسو ته په دې برخه کې د 
ازاد  ،ریایه ټولې غزلې دي؛ نظمله سره تر پ غزلټولګه ګڼل کیږی یانې)په سترګو کې خبرې ( لګه شوې شعري ټو

 عرونو کې هم دا موضوع راخیستې لکه : تاسو په ځینو ششعر او د شعر نور فورمونه په کې نشته. 
 نظم چټیاټ ګڼي ازاد شعر ته اور اچوي

 لبوله شاعري خوښیږيد فضلیار خو غز
 چې: یا لکه دا بیت

 د ازاد شعر غوندې کاږه واږه مې نه خوښیږي
 غواړم خواږه او په الر سم لکه غزل ملګري

 تاسو ولې یواځې غزل ته مخه کړې؟زما پوښتنه داده چې 
 

، ازاد شعر او نورو د شعر له نورو فورمونو لکه نظم ،زما ځانګړې مینه دهنو ددې یو المل خو له غزل سره فضلیار: 
د شعر په غزل تر ټولو غوره او ممتاز فورم دی. کې بل دا چې غزل د شعر په فورمونو . لګیږينه سره مې چندان 

 کې تر ټولو خوږ او ښکلی فورم دی او زه له پیله په همدې رنګینه باغچه ور ګډ شوی وم. فورمونو
 

زل به شم چې غ فضلیار صیب که د ترنک تل خپرونې لیدونکو ته د غزل په اړه معلومات ورکړئ ، خوشالهصالح: 
 یانې څه؟

 

 . یالرې راغل ژبې له فارسيته د  پښتوو خژبې لغت دي  عربيد اصالً غزل فضلیار: 
و خبر سرهیا خوبانو ښځو  کې لهلغت  غزل په لغت او اصطالح کې بیالبیلې ماناوې لري. ځیني پوهان وایي غزل په

د بېلګې په توګه وایو چې صالح یغازل یانې  .چې له جینکیو سره خبرې کوي هغه ته غازل وایيته وایي او کوم کس 
ه که غزل ل ، هغه وایيپه دې مانا نیوکه کويد غزل ا پرېشان خټک بی ح له جینې سره خبرې کوي. خو ښاغلیصال

دي او هغې ته به بیا څه  ښځو سره خبرو ته وایي نو کله چې یوه ښځینه شاعره غزل لیکي هغه له چا سره خبرې
 وایو؟

یو شمېر نور پوهان بیا په دې باور دي چې د غزل کلیمه له غزال نه اخیستل شوې ده او غزال په عربي کې هوسۍ 
ډېرو منډو وروسته ډېره ستړي  کله چې ښکاري کومه هوسۍ پسې اخیستي وي او هوسۍ له ،ته وایي. صالح صیب

د ډېرې وېرې او ناهیلۍ په دې حالت وره یې د بچ کېدو هیله مړاوې شي. نو داسې یو حالت ته ورسیږي چې شي ن
که دومره له سوزه یږي. وایي چې دا کړته هم غزال ویل کی کړیکېووځي چې دغې  یکهکړکې د هغې د زړه نه یوه 

موزونو  او درده ډکه وي چې د ظالم ښکاري زړه هم اوبه اوبه کړي. دغه رنګ غزل هم د شاعر د زړه آه وي چې په
 او خوږو الفاظو کې بیان شوي وي او د نورو په زړونو ځانګړي اغېز کوي.

 چې خپلې ځانګړتیاوې لري. ح کې غزل د شعر یو ځانګړي فورم دیپه اصطال
 

 ته به ګټورې وي. لیدونکو وطن ټلوېزونصالح: کومې ځانګړتیاوې؟ که بیان یې کړئ د 
 

فضلیار: صالح صیب! یو خو د غزل هغه ځانګړتیاوې او شرایط دي چې په کتابونو کې بار بار راغلي دي او شاید د 
چې د غزل د سر بیت مطلع  مطلع لري، مقطع لري، غزل لیدونکو هم بار بار اورېدلي وي چې وطن ټلوېزون ګرانو

رو بیتونو دوهمې نیم بیتې باید د مطلع سره هم قافیه او د نو. وزن، قافیه او ردیف لريیو ډول یې دواړه نیم بیتې دی، 
 هم ردیفه وي.
شاعر خپل نوم، تخلص یا لقب راوړي. کله کله غزل حسن مطلع  چې معموالً د غزل په پای کې راځي؛په مقطع کې 

 هم لري خو هغه اړینه نه ده  همدارنګه یو غزل کېداي شي مقطع ونه لري.
راغلي دي، چې له پخوا سره توپیر کوي. د بېلګې  ځیني بدلونونهاوس ځانګړتیاو کې رو یو شمېر نود غزل د فورم په 

تر مینځ ګڼل کېدو مګر اوس  1۵او  ۵په توګه پخوا به په غزل کې د بیتونو د شمېر قید و، د غزل د بیتونو شمېر به د 
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شمېر یې تر پینځو کم وي خو کره  مونږ او تاسو د ډېرو پیاوړو شاعرانو ډېر داسې غزلونه لیدلي شو چې د بیتونو
و داسې غزلې لري چې د بیتون ،کتونکي یې کوم باک نه ګڼي. دغه راز حمزه بابا چې د پښتو غزل پالر ګڼل کیږي

 شمېر یې تر شلو رسیږي.
همدارنګه پخوا به په غزل کې د طاقو بیتونو شرط هم و مګر نن سبا کره کتونکي د طاقو بیتونو موضوع اړینه نه 

 .ګڼي
 ېسره خبرې کېدجانان َد ه چې پخوا به په غزلو کې له د مضمون او موضوع د قید خبره ود بیتونو د قید نه پرته ب

ي، اوس راغ دلونبهم د غزل په موضوع کې تېرېدو سره په وخت د  ل ټوله د مینې او محبت خبرې وې خویانې غز
د مضمون دې آزادۍ د ورننوتو شاهدان هم یو چې  انومونږ په غزل کې د مینې او محبت نه پرته د نورو موضوعګ

 ی.د یغزل ډېر خوندور کړ
 

 ګران همکار دیکلمه کړي ده، واورو.یو صالح: فضلیار صیب اوس به ستاسو یوه غزل چي زمونږ 
 )د دیکلیمي نه وروسته(

 

رځي وه بله پوښتنه ګپه دې اړه چې زما په ذهن کې ی ،صالح: ښه فضلیار صیب تاسو د غزل په اړه کافي خبرې وکړې
 هغه د پښتو غزل د تاریخچي خبره ده چې په پښتو ژبه کې غزل کله او څنګه رامینځته شوه؟

 

، رومي سعدي،د فارسي غزل . ده ه غزل له فارسي څخه پښتو ته راغلېمو یادونه وکړ لکه مخکې چېفضلیار: 
خو پښتو ته  ه کې هم غزل ته ډېر کار شویژب درجې ته رسولې ده. په اردوکمال په شان کسانو د خسرو او حافظ 
 د خاپوړو په حال کې وه.شاید خو وه او یا  ههم ندا شوې ژبه ال پیچې اردو  و یراغل غزل هغه وخت

په اومه هجري پېړۍ کې نداوري صاحب اکبر زمی د لومړي ځل لپارهل کیږي چې وی د پښتو غزل د تاریخ په اړه
وړاندې کړې وه  مرزا خان انصاريمخی په تول پوره غزل د لومړي ځل لپاره  ار لهپښتو غزل لیکلی دی. خو د معی

ده خوشحال بابا . خو پښتو غزل د کمال تر بریپیر روښان مرید وو داو  فتح خان ونوم د مرزا خان انصاري آر چې 
 زه کړه. ل پوره ده، ال چې هغه غزل هر اړخیواځې په توې ده، د خوشحال خان بابا غزل نه یرسول

 او داسې نور.علي خان ، بابا،حمید بابا رحمانتېر شوي لکه شاعران  هښ هښد غزل په پښتو کې  پرته خوشحال باباله 
ه مبارک او دا ځکه چې هغا حضرت حمزه بابا وګټلو ی خو د غزل د پالر خطاب بیموشګاف یادشو هحمید بابا خو پ

 چې: کې وایي و شعر په یه. لکه هغه کړی په ځای ځا ونوليپښت پرده کېه تصوف پ د
 ی هم که انسان وای نو پښتون به وایخدا

له پښتو غزل  او ملي ارزښتونه حماسهفضل ولي ناګار د او الروي استاد ه بابا نه راوروسته د هغه ستر مریله حمز
 وهي. د پرمختګ پړاوونهلګیا ده او او نور خو داده پښتو غزل  لسره غاړه غړۍ کړ

 

صاحب! تاسو یقینا چې د غزل په اړه ډېر بشپړ معلومات په لنډو او ښکلو الفاظو کې وړاندې ار صالح: مننه فضلی
خپرونې قدرمنو لیدونکو به ډېره ګټه ترې اخیستي وي او د غزل په اړه به د ادبي کړل. زه باور لرم چې د ترنک تل 
  هغوی هره پوښتنه ځواب شوي وي.

 .اوس به راشو یو څو شخصی پوښتنو تهفضلیار صیب که خوښه دې وي او بده نه ګڼئ 
 

 خوښه وي. ستا، څنګه چې وروره فضلیار:سمه ده
 

اوس  رګرانو لېدونکو! فضلیار صیب چې ما سره مرکې ته تیار شو نو دوه شرطونه یې لرل مګ ترنک تلصالح: د 
ه کړم چې فضلیار صیب ل، بې قیدو شرطه پوښتنې به ترې کوو. )خندا( او دا یادونه هم باید وخو مونږ راګیر کړی

 هر چا سره مرکه نه کوي، د وطن ټلویزون سره د ځانګړې مینې له امله یې زما د مرکې بلنه ومنله.
 

لیدونکو یې د پټولو هڅه وکړم، نو ستا چې څه  ګرانو فضلیار: صالح صیب، زما په ژوند کې داسې څه نشته چې له
 زړه غواړي هغه پوښتلی شې.

 

 ته ووایه چې په ژوند کې دې کله مینه کړې؟صالح: ډېر ښه، دا را
 

 په ژوند کې مې یوه ورځ هم بې مینې نه ده تېره شوېفضلیار: 
 

 صالح: نو اوس هم له چا سره مینه لرې؟
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 فضلیار: هو ، ولې نه.
 

 صالح: له چا سره؟
 .فضلیار: اوه، له تا سره، له خپلو خلکو سره، له خپل ګران هېواد سره

 

 لیار صیب ! که دا راته ووایې چې ستاسو په ګومان مینه یانې څه؟صالح: ډېر عالي فض
 .فضلیار: زما په ګومان خو نه، بلکې زما په پوره یقین سره، مینه یانې د ژوند دوهم نوم

 

 ، دا ولې؟نو کې له مینې څخه ډېر زړه خوړلیصالح: نو که داسې وي بیا تاسو په خپلو شعرو
 

 هغه څنګه؟فضلیار: نه مړه! 
 

 ح: لکه تاسو په یو شعر کې ویلي:صال
 مینه ستا مې په زړه نوې روږدې نه ده

 دا بال ډېره لرغونې ده دې چم کې
تاسو په دې بیت کې مینه له بال سره تشبیه کړې او بیا مو خپل جانان ته ویلی چې دغه بال څه اوسنۍ نه ده، بلکې له 

 ډېرو پخوا زمانو راهیسې زما په زړه لګیدلی ده.
 

 : هههه، نو ما خو دا هم ویلي چې:فضلیار
 د مینې سمندر یم په لمبو کې مې ژوند خوښ دی
 چې مړې په کې لمبې شوې له دې کلي کډه وړم

 اور بل شي نو بیا د هماغه اور ، کله چې په کوم ځای کې ډېر زیاتصیب سمندر د یو ډول چینجی نوم دیصالح 
یی.  په دې بیت کې ما خپل ځان د مینې سمندر ګڼلی او ویلي مې مینځ کې یو ډول چینجی پیدا شي چې سمندر ورته وا

دي چې زه په همدې لمبو کې خوشاله یم، که چېرته دا د مینې لمبې مړې کیږي نو بیا زما ژوند هم دلته ناشونی دی 
 او مجبور یم چې بل چېرته کډه یوسم.

 

 م ویلي چې :. نو بیا تاسو په یو بل شعر کې داسې هي، ډېر عاليصالح: ډېر عال
 فکر نه کوم که جنت کې یې سات تېر شي

 چې یو ځل د یار په مینه کې شي دېغ څوک
 

فضلیار:  هههه، ګوره صالح صیب ! که خبره راټوله کړو، او سره راویې نغاړو، نو پایله په یوه بیت کې بیانولی شو 
 او هغه دا چې:

 سره له دې چې ډکه ده له رنځه فضلیاره
 ینه څه کامرانه زندګي دهخو بیا هم ګوره م

 یانې سره له دې چې د مینې په ژوند کې به څه نا څه ناخوالې وي خو بیا هم تر ټولو سرلوړې زنده ګي ده.
 

 واورو. ستا همدا غزل ستا له خپلې خولېصالح: ډېر عالي ، فضلیار صیب !که دې خوښه وي ، اوس به 
 فضلیار: په سترګو،

 

 پای
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