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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 
 

 ۱۱1۱۱11۱11: تأریخ       عبدالباري جهاني: و نویسندهناشر  
 

 درویزه او آزاده شاعري؟ آخوند
 لمړۍبرخه

 

درویزه د یوسفزیو پښتنو په منځ کي تر نیمي پیړۍ زیات عمر تیر کړی او د سیمي په ټولو پښتني سیمو کي  آخوند
کاله یې ژوند کړی  1۱۱پوري ټاکله سوې ده، یعني  1۳۵۱څخه تر  1۳۵۱د هغه د ژوند زمانه د . ګرځیدلی دی

درویزه یو متشرع عالم وو او د پښتنو لپاره یې اهمیت په دې کي دی چي د مخزن االسالم په نوم یو  وندآخ. دی
کتاب یې، چي د دیني اصولو او احکامو په باره کي دی، په پښتو ژبه لیکلی دی؛ او دا کتاب یو له لومړنیو پښتو 

یر روښان پ؛ هغوی یې تاریکیان بلل او پخپله درویزه د روښانیانو تر ټولو سخت دښمن وو آخوند. کتابونو څخه دی
خوشحال خان خټک لومړنی پښتون شاعر دی چي دې کتاب ته یې د مخزن االسرار په نوم . یې ملحد او ګمراه باله

 .اشاره کړې او هغه یې د شکل او متن له مخي غندلی دی
 

 درویزه چي بیان کړی خپل کتاب دی
 نوم یې مخزن االسرار ایښی جناب دی

 ر بیان یې نا موزون، مجهول بې رنکهه
 خالي پاتو له دانشه له فرهنګه

 که یوه مصرع په شل بله په سل ده
 نا مربوطه نا موزونه په ویل ده
 قافیه یې الم او دال سره وهلي

 په ردیف کي یې نون واو سره پییلي
 مسلې یې نظم کړي په پښتو دي

 درته څه وایم چي څه دي؟ د لوستو دي؟ 
 

ا دی چي مخزن په داسي عباراتو لیکل سوی دی چي نه د نظم خوند کوي او نه د نثر او، د سید تقویم الحق حقیقت د
 .کاکاخیل په شمول، پوهان یې مسجع نثر بولي

پښتو عروض په نوم کتاب کي، د مخزن  د ادبیاتو استاد عبیدهللا درویش درانی، د د پښتو ژبي مشهور شاعر او
مخزن االسالم چي کله لیکل کیده نو ”مخ کي لیکي ۱۱۵هغه د خپل کتاب په . د شعر بولياالسالم د کتاب متن آزا

آزاده شاعري د لویدیز له خوا راغلې ده او موږ ته . هغه وخت ریشتیا هم په نړۍ کي آزاده شاعري چرته هم نه کیده
 .د انګریزي په الره را رسیدلې ده

یې ورباندي نوم ایښی  Leaves of Grassچي ( کالم)هغه ویلپه انګریزي کي د امریکایي شاعر والټ ویټمین 
درویزه  آخوندخو د . کي خواره شوي وو 1۱۳۳او دغه کالم په کال . وو، د آزادي شاعری پیالمه ګڼل کیږي

 (۱۱۵پښتو عروض مخ )     ”...صاحب مخزن تر دې دوه نیم سوه کاله وړاندي منځته راغلی وو
 :درویزه یو شعر راوړي آخوندمخ کي د  ۱۱۱ب په ښاغلی درویش درانی د خپل کتا

 

 هغه دین چي موافق دی له قرآنه
 او رسول دی قبول کړی

 هغه دین زما قبول دی، ما دی الس ور لګولی
 هغه دین چي مخالف دی له قرآنه

 او رسول ځیني ویزار دی
 زه ویزار له هغه دینه
 (مخ ۹۵مخزن )  په دواړو کونو شرمسار دی چي پیرو د هغه دین

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_akhond_darwissa1.pdf
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 :درویش صاحب پر دې نظم باندي په خپله تبصره کي لیکي
او . د دې پورتنۍ لیکني زړتیا که څوک اټکلول غواړي نو ښایی چي تر شل او دیرش کاله یې زیاته زړه ونه بولي“

م یا د دغسي اټکل به د دوو خبرو پر بنسټ باندي وي، یوه داچي دغه لیکنه په پښتو ژبه ده او بله دا چي د آزاد نظ
د ډیري مودې خبره نه ده، نو په دا  هر کله چي موږ دا منلې ده چي پښتو ته د آزاد نظم راتګ. آزاد نظم یوه ټوټه ده

دو کلونو کي منځ ته راغلې وي ـ خو که تکیه په اټکل باندي ونه یږویل کیدای شي چي دغه پورتنۍ لیکنه به هم په ن
زاده آهغه به حیران پاته شي چي په پښتو کي هغه وخت  ل شي نوشي او د دغي لیکني اصل عمر چاته ور وښوو

بیا دغه شاعري تش یو نظم دوه نه ده، پوره کتاب . شاعري شوې ده چي په نړۍ کي چرته د آزاد نظم وجود نه وو
 (۱۱۱پښتو عروض مخ )  ”درویزه بابا مخزن االسالم دی آخونددی او دغه کتاب د 
مخ څخه یې دا یوه ټوټه  ۱۳زاد نظم څو نوري بیلګې هم را اخلي او د مخزن د آدرویزه د  آخونددرویش صاحب د 

 .انتخاب کړې ده
 

 ګڼه دین د پاک رسول نوی میلمه وو
 پر آنګڼ د کافرانو ور کوز شوی

 د میلمه عذر کوته وي
 او د دین عذر په سر دی

 «عذر کیږي»بې د غټ کافر له سره په نور څه نه 
 ر تیزرو آسونو باندي د نبي یاران سوراه وو پ

 و غزا و ته والړ وو
 دا لښکري

 په مثال لکه دریاب په پنځه رکنه
 (۱۳مخزن مخ )  «پشیږي»چي موجونه یې 

 

 :درویش صاحب وروسته د مخزن څخه یوه بله نمونه هم راوړي
 

 دا وصلت وو بې مثاله بې نظیره
 چي په عقل نه کښیوزي یو اسرار حقاني دی

 نه انبیا له هغه حالهنه فرښتې نه لولیاء 
 اګاه شوي نه به کیږي

 ځیني وایي لیده نه وو بې مثاله بې نظیره
 هم له عقله ماوراوو

 او صحیح قول دغه دی هیڅ مه وایی
 (۱۱مخزن مخ )  هر چي لږ و ډیر بیان کا په ویل کي غلطیږي

 

 :درویش صاحب په دې نظم پسي لیکي
وړاندي کړې، زما په خیال له هغو څخه په ښه توګه د دې خبري  له مخزن االسالم څخه چي دا کومي نمونې ما“

له دې څخه دا هم څرګنده شوه چي آزاده . سپیناوی کیږي چي دغه کتاب په آزاده شاعري کي لیکلی شوی دی
 (۱۱۱پښتو عروض مخ ) .”شاعري تر ټولو وړاندي په پښتو کي پیل شوې ده
نه وي چي دومره عصري، ښایسته او له هنره ډک شعر دي له  دا نیکمرغي به پر پښتو ژبه باندي د چا پیرزو

انګلیسي ژبي څخه دوه نیم سوه کاله مخکي او له فارسي څخه، چي له غزل څخه نیولې تر قصیدې، مخمس، 
مسدس، بدیعي صنایع او هر څه له هغي ژبي ورته راغلي وي خو په دې ښایسته او له کماله ډک آزاد شعر کي له 

 .  ترلږه درې سوه کاله وړاندي وي هغي ژبي څخه لږ
درویزه خو به ضرور نابغه وو چي داسي شعر لیکلو ته یې پام سو چي پر مخ  آخونداوس سوال دا پیدا کیږي چي 

خو دا شعرونه ټول په پښتو ژبه دي، او د میرزا خان . تللی بشریت هغه ته دوه نیم سوه کاله وروسته متوجه سو
یر عالم او خوږ ژبي شاعرانو چي مخزن به ضرور ورته رسیدلی وو، او د خوشحال انصاري او دولت لواڼي په څ

خان خټک په څیر سترګه ور او هوښیار شاعر ولي د دې ډول شعر اهمیت ته متوجه نه سو او نه یوازي یې څه 
 .ورڅخه زده نه کړه بلکه هغه یې له سره تر پایه وغانده
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چي ښاغلي درویش دراني اخیستی دی را واخلو، نو په ریشتیا چي  درویزه د مخزن متن لکه څرنګه آخوندکه د 
خو که موږ په ریشتیا . څلور سوه کاله مخکي د داسي یوه شعر لیکل، چي په هره معنی عصري دی، یو شهکار دی

عر درویزه پر شعر باندي تبصره کوو نو زه ګومان کوم چي امانت ساتل پر موږ، او په تیره بیا یوه لوی شا آخوندد 
 .او د ادب پر استاد باندي فرض دی

درویزه په مخزن نومي کتاب کي، چي ښایي تر بیخي ډیرو کالسیکو کتابونو به یې چاپي او خطي نسخې  آخوندد 
هلته . ډیري پیدا کیږي، دغه شعرونه، چي ښاغلي درویش دراني یې مثال ورکړی دی، په دغه شکل نه دي راغلي

درویزه فکر کړی دی چي مصراع  دخونآکل راغلي دي او په هر ځای کي چي دغه شعرونه د اوږدو کرښو په ش
 آخوندکله چي موږ د مخزن د متن اصلي بڼه وګورو نو پوهیږو چي . پای ته رسیږي هلته یې فاصله هم ورکړې ده

ه یو ځکه دا خو ټولو ته معلومه ده چي نظم لیکل پخپل. دریزه د شعر لیکلو شوق درلود خو لیکالی یې نه سوای
اوس به موږ د ښاغلي درویش دراني هغه لومړی مثال د . به نابغه وو، خو ناظم او شاعر نه وو آخوند. استعداد دی

 .مخزن له متن سره وګورو، او د ابهام د لیري کولو لپاره به یې په هغه شکل به راوړو چي په مخزن کي راغلی دی
 

 سیالبه ۱۱   ړیهغه دین چه موافق دی له قرآنه او رسول دی قبول ک
 سیالبه 1۳    هغه دین زما قبول دی ما دی الس ور لګولی

 سیالبه ۱۱  هغه دین چه مخالف دی له قرآنه او رسول ځیني ویزار دی
 سیالبه  ۱۱ زه ویزار له هغه دینه چه پیرو د هغه دین په دواړو کونو شرمسار دی

 سیالبه 1۳   دا ویل چه په خوله وایې بیا په زړه یې هم قبول کړه
 (۹۵مخزن مخ )  سیالبه 1۳  اجمالي ایمان هم دا دی پیروي د پاک رسول کړه

 

درویزه د مثنوي له صنف سره آشنا دی او کوښښ یې کړی دی چي دغه برخه د مثنوي په  آخوندموږ ګورو چي 
زم دي نه دي شکل ولیکي، مګر زور یې نه دی رسیدلی، او سیالبونه یې، لکه د یوه مثنوي د لیکلو لپاره چي ال

رعایت کړي، او یا یې نه سوای رعایت کوالی، چي زه ګومان کوم دوهمه خبره به صحیح وي؛ دلته د آزاد شعر 
 .خبره بیخي مطرح نه ده؛ بلکه خبره د یوه ناقص او بې انډوله مثنوي ده

ه په مخزن کي په درویز آخونداوس به هغه دوهم مثال چي درویش صاحب د آزاد نظم په توګه وړاندی کړی دی د 
 .توری یې ورته ټاکلی دی، سم وګورو( یږي)اصلي بڼه او له قافیې سره، چي د 

 

 سیالبه ۱۱   ګڼه دین د پاک رسول نوی میلمه وو پر انګړ د کافرانو ورکوز شوی
 سیالبه ۵۱ د میلمه عذر کوته ده او د دین عذر په سر دی بې د غټ کافر له سره په نور څه نه عذر کیږي

 سیالبه ۱۵  د نبي یاران سواره په تیزرو اسونو باندي و غزاو ته والړوو
 سالبه ۱۱   .دا لښکر یې په مثال لکه دریاب په پنځه رکنه په موجونو ځي پشیږي

 سیالبه ۱۱ یو د وروستو یو د ښي څنګ یو د کیڼ څنګ یو د میان دی پنځه رکنه د لښکر دي یو د وړاندي
 سیالبه ۱۱  په پنځه واړه رکنونو دا یاران د پاک رسول لکه مزري دا سي غریږي

 سیالبه ۱۲ دا لښکري به هغو زلمیو وکړې چه امر یې د خدای او د رسول وو قبول کړی
 (۱۳مخزن مخ ) سیالبه    ۱۱ هم په نیت غه دغزا به وبله ټول شو چي بل فکر یې د نوس پکښي نه کیږي

 

په متن کي، چي مقدمه یې سید تقویم الحق کاکاخیل لیکلې ده، او د متن ټول امانت یې ساتلی دی، مصراع د مخزن 
یا میسرۍ سره بیلي سوي نه دي بلکه د یوستوي کرښي په شکل راغلي دي، او په منځ منځ کي یې یوه فاصله 

. قافیې په اساس سره بیلي کړي دي ما د لوستونکي د توجه لپاره دا کرښي د قصیدې د. ورکړې او په نښه کړې ده
او زه ګومان کوم چي د دغه راز لیکلو حق ځکه موږ ته حاصل دی چي په متن کي په څرګنده توګه قافیه وینو او 

 . ځان باید په لوی الس ګمراه نه کړو
. کل سوی دیقافیه ده او ټول متن په دغه پورتني شکل لی( یږي)د لسم مخ څخه تر دوه څلویښتم مخ پوري همدا د 

درویزه کوښښ کړی دی چي قصیده برده ټوله د قصیدې په شکل ترجمه کړي خو، د قصیدې د الزمو قوانینو  آخوند
موږ ګورو چي په . سره سم یې، د سیالبونو انډول نه سوای رعایت کوالی او یوازي په نیمګړې قافیه بسیا سوی دی

اوس نو که څوک په لوی الس . پوري رسیدلې دی ۵۱و تر ا ۱۲څخه تر  ۱۱پورتني مثال کي د سیالبونو شمیر د 
له دې څرګند قافیه لرونکي نظم څخه داسي آزاد عصري نظم جوړوي چي د نني ورځي له انګلیسي، فارسي او 

موږ څرنګه له . نورو پرمخ تللیو ژبو له نویو او آزادو شعرونو سره یې سم او مقایسه کړي هغه به زورور وي



  

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

ګي پټوالی سو چي هغه په دري دیرشو پاڼو کي موږ ته وړاندي سوی او د قصیدې په نیامت داسي نظم څخه ستر
څرنګه چي درویش صاحب . کښل سوی دی؛ او په پای کي یې د قصیدو د قانون سره سم خپل نوم هم ذکر کړی دی

غزل، مثنوي او درویزه له متن څخه د خپلي خوښي سره سم  آخوندپخپله یو لوی شاعر دی؛ هغه کوالی سي چي د 
آزاد شعر جوړ کړي؛ خو که متن لکه څرنګه چي دی هغسي واخیستل سي نو بیا ګورو چي دا نه سم شعر دی او نه 

 .سم نثراو حتی د مسجع نثر رواني هم نه لري
 :درویزه د دې اوږدې قصیدې، چي نه وزن او نه سمه قافیه لري، په پای کي وایي آخوند

 

 سیالبه ۵۵ ې شفقت یې وو په لوی په هلک په آزادو په بنده د پښتانودرویزه چه عقاید په پښتو وو
هر چه دوی به دا کتاب په زړه کښی ځای کا، مستقیم به شي په شرع هم په دین د پاک نبي کښي به هیڅکله نه 

 سیالبه ۵۳ خوییږي
 سیالبه ۱۱ که ته دا کتاب په یاد کړې ته به شې د کامالنو! اې طالبه
 سیالبه ۱۱  .اه چه به له تا سره دعوه کا په دعوه به وشرمیږيهر ګمر

 

خو یا د . درویزه د دې قصیدې تر پایه پوري خپله انتخاب کړې قافیه، د خپله وسه سره سمه، تعقیب کړې ده آخوند
په وس سیالب په اهمیت نه پوهیږي او یا، څرنګه چي شاعر نه دی، د سیالبونو انډول او د نظم د روانی ساتل یې 

 .پوره نه دي
حتی په قافیه او  آخوندغوښتل غزل ولیکي، موږ ګورو چي   مخ کي، چي ده به حتما   ۱۲درویزه د کتاب په  آخوندد 

د قافیې په حیث راوړي او دې ته متوجه نه دی او یا نه پوهیږي چي د ( شوی)ردیف نه پوهیږي او تر پایه پوري 
بیا  آخوندالبته . ه کار واخیستل سي او د غزل لپاره مستقله قافیه الزمه دهله توري څخه باید د ردیف په توګ( شوی)

سیالب کي داسي ښوییږي چي د غزل د سیالبونو انډول له لسو یوولسو څخه تر څلیرویشتو او اته ویشتو  هم په
 .پوري رسوي

 

 سیالبه 1۳  قران په نبي راغلی له آسمانه نزول شوی
 سیالبه ۱1 و حرف یې په دلیل نه دی روغ شویکه سړی پیري سره ووځي چه ی

 سیالبه 1۳  دا قرآن د خدای خبر دی بې کالمه بې زبانه
 سیالبه 1۱  اوس په لوح محفوظ باندي ثابت شوی

 سیالبه ۱۱ یل په نبي راوړه له ښه خدایه اوس نبي د خپل امت وته پریښولیئجبرا
 سیالبه ۱۱ ه څه شو که په توري په کاغذ دی ثابت شویدا قرآن غیر مخلوق دی که یې ګورې وسک

 سیالبه   1۱ هر چه قرآن وته مخلوق وایي
 سیالبه 1۱ هغه ګمراه دی په دا ویي دی کافر شوی

 سیالبه 1۳ دا قرآن واړه برحق دی چه کالم د پاک هللا دی
 سیالبه ۱۱  وخ شویولي ځیني ایتونه د عمل دي ځیني نه دي څوک ناسخ څوک منس

 سیالبه 11  ته ایمان و قرآن ور منکر مه شه
 سیالبه 1۵ چه منکران یې و دوزخ وته تیر شوی

 سیالبه 1۱  درویزه دایم بیان کا له قرآنه
 سیالبه 1۳ چه په خوله یې دا یم لولي هم په زړه یې باور شوی

 

بابا د شعر په ارزولو کي هیڅ ظلم نه دی کړی او  درویزه آخوندپه دې کي شک نسته چي خوشحال خان خټک د 
مخزن که هر څو له ښو خبرو ډک دی او د پښتو ژبي له لومړیو کتابونو او تاریخي متونو څخه دی خو د شعر 
برخه یې په هماغه اندازه کمزورې ده؛ او که چیري آزاد نظم ورته ویل سوی نه وای نو بیخي په تبصره نه 

، او په تیره بیا نوي او آزاد شعر، د ارزولو لپاره به بده نه وي چي یو مثنوي یې ال بل هم د مخزن د شعر. ارزیدی
درویزه پر مقفي شعر څومره غښتلی دی چي بیا یې آزاد شعر لیکلو ته مخه  آخوندواخلو؛ او وګورو چي زموږ 

مخونو 1۱۳او  1۱۱کتاب په درویزه د خپل  آخوند. ، او ځان یې دوه نیم قرنه له اروپا څخه مخکي کړی دیکړې
 :کي د سجده سهو په باب لیکي
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 سیالبه ۱۱  په نمانځه کښي چي څه زیات و کم پیدا شي هغه نمونځ به په نقصان شي
 سیالبه ۱۱  د نقصان یې دوولس څیزه زیادتي یې پنځه رنګه دغه واړه به بیان شي 

 سیالبه 1۳    اول زده کړه هر چه نیت به د نمونځونو څوک تړینه
 سیالبه ۱۱  د هللا ویل یې فرض دي له یوه اسم صفاته نماذ ګذار دي یې وایینه

 سیالبه ۱۱   ولي دا واجب راغلی چه اکبر دی پسي وایي له اخالصه
 سیالبه ۱۱   هر چه واجب د نمانځه ادا کوینه د هغو غاړه ده خالصه

 سیالبه 1۱    فت ور پوري ضم کالکه لفظ د هللا دي هیر کړ بل ص
 سیالبه ۱۱   سکه سجده سهوه دي وکا په اخره په دا هومره دي ځان ګرم کا

 سیالبه ۱۱   ړه رکعاتهبل لوستن د قرأت په تا واجب دی په وړونبي دوا
 بهسیال ۱۱ لولې په وروستي کښي ړومبی پریږدې خالي نه یې له فساته (کې)او که یې

 سیالبه ۱۱  بل الحمد هم واجب ده ته یې لوله په وړونبي کښي له جمله درسته قرآنه
 سیالبه ۱۱  به لولې په وړونبي کښي بې الحمد خالي نه یې له تاوانه او که بل سورته

 یا څوارلس سیالبه سیالبه 1۳   بل یو ځل د الحمد لوستل بویه اې طالبه
 سیالبه 1۳    لي الس یې خیژي له واجبههر چه دوه ځله یې لو

 سیالبه ۱۱   بل یو بل سورتهـ هم لوله په الحمد پسي پیوست ځما یاره
 سیالبه ۱۱   .او که بل سورتهـ پیوست پسي نه لولې دغه چار د شوه بیکاره

 

اړه کي له سره تر درویزه د قصیده برده په ژب آخوندښاغلی درویش درانی د خپل کتاب په یوه برخه کي وایی چي 
دی وایي په ځینو ځایونو کی یې د قصیدې په شکل نظم لیکلی او په ځینو کي یې د . پایه د قافیو خیال ساتلی دی

. د دې قافیو ترمنځ خاص واټن نسته؛ کله یوه قافیه بلي ته نیژدې او کله ورڅخه لیري وي. مثنوي الره اخیستې ده
نظم کي هم کیږي ـ که څه هم چي د نن په آزاد نظم کي قافیې دومره درویش صاحب وایي داسي په اوسني آزاد 

 (مخ ۱۱۳د پښتو عروض ... )ډیري او تر پایه پوري نه وي، بلکه په زیاترو کي خو بیخي وي نه
په پورتني . درویزه پر پورتني مثنوي باندي خبري کوو آخونددلته موږ پر آزاد شعر باندي خبري نه کوو، بلکه د 

، چي د نظم رواني هم نه لري، او سیالبونه یې په تکلیف شمیرل کیږي، موږ ګورو چي مختلفي میسرۍ مثنوي کي
او که څوک دا مثنوي نه بولي . له پنځه لسو سیالبونو څخه تر څلیرویشت سیالبونو پوري لیکلي سوي دي( مصراع)

صیدې قافیه وینو، او یا د مثنوي قافیه وینو که موږ په یوه نظم کي د ق. او آزاد شعر یې بولي نو زه څه نه سم ویالی
ځکه چي موږ یې . نو موږ د هغه تقطیع کولو او له منظوم شعرڅخه په لوی الس آزاد شعر جوړولو ته مجبور نه یو

په سترګو وینو چي د لیکونکي مطلب د قصیدې یا مثنوي پر وزن د نظم لیکنه ده نو موږ څه مجبوریت لرو چي له 
درویزه د نظم او پر قانون برابر نظم لیکلو توان او استعداد  آخوندم جوړ کړو؟ او که چیري هغه څخه آزاد نظ

درلودالی او په خپله اوږده قصیده، غزلو او مثنوي کي یې د قافیو او سیالبونو خیال ساتلی وای نو په هغه صورت 
دا ضرورت هغه وخت را . کي به موږ دا ضرورت نه محسوسوالی چي د هغه له نظم څخه آزاد شعر جوړ کړو

 .درویزه د مخزن متن نه د ښه خواږه نثر او نه پر قانون برابر نظم خوند کړی دی آخوندپیدا سوی دی چی د 
زه یقین لرم چي درویش صاحب، د یوه درانه شاعر په حیث، په دې پوهیږي چي قافیه په آزاد نظم کي څرنګه وي، 

په آزاد شعر کي قافیه لرونکي کلمات د الزمي قید په . کي څه بڼه لري په مقید نظم کي څرنګه وي او په مسجع نثر
مګر په . خاطر نه بلکه د شاعر د خوښي سره سم په کلماتو کي د خوند او شرنګ د پیدا کولو لپاره ورلویږي

آزاد  یعني په. قصیده، غزل او مثنوي کي د قافیې استعمال جبري دی او غلطي یې د شاعر بیخبري او بې کمالي وي
زه به د موضوع د ښه ترا روښانولو . زاړه منظوم شعر کي جبري دي افیه لرونکي کلمات اختیاري او پهشعر کي ق

 .لپاره یو دوه مثاله ورکړم
 نوربیا
 


