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  ۱۳/۰۸/۲۰۱۷        پوهاند دوکتور زیار
      

 سپین + ازاد 
 

 (گډوله شعر) 
 

 !گوزار ټکنی د قافیې پر باستیل یو
  

شعر ښه ترا  (وله( )گډ) بېقافیهدغه  شعرونو په لړ کې مو بې ردیفه( )او د بېقافیه پښتو د  چې د دې لپاره
له  چې ور پرگوته کوو  مینه والو ته لنډ لنډ  د بېقافیه پښتو شعر بېالبېل ډولونه او ځېلونه وار له مخه ،اوسي پېژندلی

او ډلبندي شوي دي )پښتو  رامیدان ته شوي  یوه پرلپوري غورځنگ سره  له څه باندې نیمې پېړۍ راهیسې
نه او بیا له  ناپېیلي )منثور( شعرو په دې لړ کې،  اد، سپین او : نیم ازاد، بشپړ از(۳۷۶ -۳۱۶ کی: څپر ۹بدلمېچ

په دې لړ کې د  . چې نه او ځېلونه کوشني او کوشنوټي ډولو )ژانر( د هر ډول یا ځېل  څرنگیز اوڅومره ییز پلوه
   هم وراوښتای شي. تر یوې پېړۍ سرهپه رانغښتو  نورو هنري نثرونو بیا، د ادبي ټوټو )پارچو( او ناپېلیو مخینه

 

د پارسي،  ،ډولونو ،ردیفو او بې په پښتوکې بېقا فیو چې رسولې زباد پر  داهم مو دې ترڅ کې  هرگوره، په
گړني او  )و( خپل پر  پورې سلنې ۹-۹۹ تر یااردو پرخالف، د انگرېزي یا بلې اروپایي هغه پرځای  عربي

وکې  لسیز ۵ -۴تېرو په  دې توگه  په شعري سېستم ټیکاو لرلی دی. نیک( )سېالبوتو خجیز -څپیز  لیکني بیا
کلیمه داره روپۍ(  )← شعر له مونډي  چې د استاد پژواک رامنځته شوي ویناوال شمېر گڼ لروبر کې

مونو اوکالبونو درې شعري فور موزونو موزونواو نا قافیه یې، د بې  شعره (ژواک تر ناپېیلي )منثور داستاد رانیولې،
  راواغږي. سره واغږي یې  چې کړي، بې له دې رادود څلور ډولونه

  

 نه:په پښتو کې د بېفافيه شعر بېالبېل آر او څېرمه ډولو
  

 :مونډي شعرونه کالبونه او نيم ازاد لومړی:
 

 :شعري کالبونه او نيم ازاد ازاد (۱)
  

په لړکې د ))ترکيب بند((  ځېلونو دوديزو قافيوالو عرانو د شمېر شاله لومړيو راهيسې يو  پېړۍ  د دې لمريزې چې
بېلو لنډو او  بېال له سره ، او نوښتونو )سليقو( خپلو خپلو خورمنځونو په  نه په الهام اخېستنه  او ))ترجيع بند((

استاد بېنوا،  يبي،حب استاد  لکه: سره رادود کړي، له لږو ډېرو قافيو او بيا دو، بيتونو، مسرو او بندونو اوږ
شاه سایل،حسینه گل  رحمت ننگيال، ،زيار پوهاند وح، پوهاند مجر اليق، ، اجمل خټک، مجذوب عبدالرحيم

  يې ))نظمونه(( بولي. ته  هغې خوا چې...دروېش درانی تنها،
  

 :شعرونه مونډي (۲) 
  

د ))کليمه داره   پژواک استاديا هغه بېقافيه )اوبې رديفه( شعرونه له يوبرابر خجنوڅپو سره، لکه د  
د  بیا  په لره، په نورو ټکو، په شمالي او سوېلي پښتونخوا کې د ټولگې ټولې فولکلوري کيسې، (۱۳۳۷ -۱۳۱۸روپۍ

نژدې پلیوني رومان ساغر او   یې له ارواښاد استاد ایوب صابر او څه ناڅه لکه ،والو له څو گوتشمېر وینا بشپړ ازاد
لکه   ازمایلي دي،    دا له یو برابرو مسرو سره ( نورو ډېرو د نیم ازاد یامونډي )بېقافیه، موزوننیم پرته،  بل یو

  .  )!(... ایاز داودزی،مایل، رفیقي
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څخه رغول کېږي، د  هموزنومسرو چې له يوبرابر درو ډول دی، د مونډي شعر يو لنډ درېگۍ

سره د توپير   ېيزو( يز مثلث )در اوله دود  رسي څپيزومسرو  ۱۶تر ۷له غزل  د دوديز اوږدوالی مسرو درېواړو
سپين شعر( په څېر يو ←د ) دغه نوم اېښی دی؛ او [ ۱۳۹۲ )هايکو( درېگۍ] يزال يارمحمد پرې پوهنوال لپاره

   يې: څپيزه بېلگه ۷ رانغاړي. پيغام يو او انځور
  ؛)زيار(هسې مې ژوند وزېږېد  -ما له خوښۍ وژړل -چې پسرلي وخندل

   څپيزه:۱۱ 
  :په زغرده وويل کې  ځواب په  شاځوان - ماوې کوژده خوکوې، کار څه کوې؟

  چې منجاور د شمشېره ولي يم )يزال(
  

ټپيزو تر  د  کلوکې ورته ۶-۵ازمايلې دي، خو په روستيو بېلگې يو لړ ...پيونداو ،لسيزې وړاندې ما خو هسې
ارواښاد نوموتي  تر پو هنوال يزال هم کال نيم وړاندې،  بلونج په توگه کړي پتادا د جاپاني هايکو د يوه ورته څنگ

لومړي  او تر يوې خپلواکې ټولگې يې رسو لې دي، تر دې چې د وو لی اړو يومخيزپام ور ،زړه سواند غزلبول
ز.  ۲۰۱۱ هايکو د د اووروبلل شو   ته (توکيو)  خوا  له ټولنې  اړوندې د جاپان د  گه په تو افغان -پښتون

     ترالسه کړ. جايزې وياړ د يې  سيالۍ کې  په  کال
 

 :  بشپړ ازاد شعرونه دويم: 
 

د انگرېزي یا بلې  خالف، اردو پر د پارسي، عربي یا  چې وويل شو،  لکه وار له مخه ،)ژانر( شعري ځېل دې 
دې   دی. په پر بنسټ رادود شوی  شعري سېستم  خجیز -څپیز  خپل )و(گړني او بیا لیکني د ، اروپایي هغه پرځای

له مونډي شعر)کلیمه داره   د استاد پژواک شاعرانو شمېر لروبرگڼ لسیزوکې کې ۵ -۴په تېرو  توگه
شعري  موزونواو ناموزونو ناقافیوالو یا نیم قافیوالو  شعره، د (ژواک تر ناپېیلي )منثور داستاد لې، رانیو روپۍ(

  غږي. چې سره واغږي راوا یې کړي، بې له دې رادود  درې څلور ډولونه کالبونو فورمونواو
 

بېقافیه او بې ردیفه موزون(  د نورو څو پلیونو په ملتیا د سم سهي ازاد ما تر هرڅه وړاندې په دغه لړکې هرگوره،
کړل، لکه: رفیع، ډېر له ځان سره را ملگري  (بره خوا) لسیزو په مهالپېرکې مو پېنځو شعرغورځنگ راپیل کړ او د

ستانه میر  علم گل سهر، همیم جال لزی، فردا، صفیه، مواج، مستان، ارمان، حسن ابرون، پیوند،کاوون، یون، ننگیال،
حفیظ گردش،  احمد تکل، ،بدر  صدیق آصف بهاند، مال، لطیف بهاند، هادي هادي، شپون، خزان، زهیر،

  عظیم ساپی د ازاد پښتو شعر لومړی نوښتگر بللی دی. بیا ې(؛ استاد رفیع )زرینې څانگ ...ذبیح حسن  بېکسیار،
 

یو  ((سیالۍ له مخې د ))ازادغزل  ما له څه مهال راهیسې د پارسي تربرورانو پر پلیونۍ نه، بلکې د مثبتې
بېقافیه  یې لومړۍ ،کېږي مسرو څخه رغول یا څلورو درو داسې چې هر بند له دي. ازمایلې دوې بېلگه

ولري. دادی، دلته  سره همغږي نورو بندونو له هغو لري چې د قافیه داسې روستنۍهغه یې  یوه او يراځ  )مونډۍ(
بپاڼې اخېستې  سردارعلي ټکر له تاند وو (۲۰۱۶)  چې تېرکال کوم وړاندې له درو مسره ییزو بندونو یوه بېلگه  یې
  په خپل زړه راکښوني غږ کې یې سندریزه کړې ده:  او

 

 د سر سيوری
 

 ما دې له گرمۍ د سرو بارخوانو، نه
 څه ښه سر پر سيوري د بڼو کړ ستا...

 سيوری دې زما له سره کم مه شه!                                                   
 

 ادونه دېــر يـېـولم مينه وړي تــل
 شپه او ورځ د سترگو په ککيو کې

 ورک دې کله پل له دغه چم مه شه!                                                   
 

 نه دي لمر سپوږمۍ دې د ښايست ساري
 وگهـــــوري د سيالۍ جــــت حـنـه د جـــن

 !ه شهـــرۍ دې د ارم مـېـاپــښ سيالې                                                  
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شعري  ازاد ټولمنلي  د څنگ_ تر هغو ازادو کالبونو قافیوالو یا د -یو لړ))نااشنا سندرې((  بهاؤالدین مجروحاستاد  د
له  هرگوره،  ارزول کېږي. لوړې  د لومړني نوښت په توگه سره  سبک له ارواپوهیز ، هغه هم ځېل

ورځني  څو خپل د په پاریس کې لیونۍد ))ځانځاني ښامار(( پر پ ((یي ))پوهندوی ارواښاد اسد اسما یې شاگردانو
ندي ساتلې ده؛  خو سولگرکې  و په له یوې لسیزې راهیسې کښلې وه چې مایې ورسمه کړې بڼه  کیسه یوه اوږده بند

بېلگه هم   ازاده پېیلې  یوه د زرین انځور  او  سپین وزمه یوه یې،اکبرکرگر الوکې په دوه کیسه لیکو همداسې
بوللو  او سرودونو، منظومو  یي  اسطوره -ر یخي تا دو او نیم نن سبا د اوږ بیا  لېوالغفور  درواخله. همداسې

  .پر بره روان دی  تر ټولو مخ ازاد شعر کې )نیم( )حماسو( له پلوه په
  

 :)بېقافيه او بېوزنه( شعرونه سپين درېيم:
 

له خپل پښتني فولکلوره آره اخلي، لکه د   د ازاد هغه په څېر تر ډېره دی.  انډول يې )شعر سپيد(  يا چې پارسي
شعر پر لنډواو اوږد ځېلونو وېشل   . دا ډول ...يو لړ متلونه، ټوکې نکلونو نارې، د کوشنيانو سندرې،

يو انځور   سپين زيار، ننگيال، پيوند، مستان، دروېش... پليوني يې له گوتشمېره تېری نه کوي، لکه  او  کېږي،
ناپېيلي( هغه اړه  ←پر )  که نه ؛لنډواوږدو ټوټو تېری نه کوي ترگوشتمېر  په دې توگه  وړي ا او يو پيغام رانغا

  پيداکوي.
 

سپین ته په ډېره  کې  مټې د شپېتمو لمریزو کلونو په پای ما په ازادکې دومره پر مخ تللی وو چې ارواښاد ننگيال 
شمېر له  تر دې چې د  انمرگۍ نور پرېښوونکی نه وو. تر ځو بیا یې او ټینگار رامات کړای شو پرلپسې هڅونه او

لي له  داوږدوا هرگوره، . اوسه یې څوک د سیالۍ جوگه نه شول او تر رېکارډه رسولی تر يې  پلوه
   . ده بېسارې تراوسه ( ۲۰۰۰ جنوري۱  نوې پېړۍ او نوې زرۍ) بېلگه  مخيزه۱۶زما پلوه

 

شاعرانه مخينې يوانځوريز لنډ سپين شعر ته   کومې پاموړې له بيا، بې نظريهمداراز له دوه درو کلو راهيسې فدا 
د  يې  لگه ټو مړۍ لو  ټولگو چاپ ته سپار لې دي:  تر درو کې يې چې په دغه لنډ مهالپېر مال تړلې،  يزه ار يوو

ې پنځونې ليو شعرونو پرته نورې خپل ژباړ له څو  دا، هوگو، تواردوفسکي واصف باختري، نرو شاملو او
عربي او  ۱۶۵ د  درېيمه يې او عرانو له گڼو ژباړلو بېلگو سره ، شا د دواړو نوَموړو پارسي يې بله  او رانغاړي

   .دی ژباړلي غورچاڼ نو يو عرا شا  انقالبي  غربي
 

 : )اوږد بېقافيه او بېوزنه( شعر يامنثور ناپېيلی څلورم:
 

پيغام رانغاړي  انځور او يو خيالي يو  سپين چې همدومره توپيردی، په   بېوزنه  غوندې سپين هغه د شعر
)لږ   له هنري پرداز سره سره پښتو کې ترگوشتمېر لنډواوږدو ټوټو يا مسرو تېری نه کوي، خو ناپېيلی دا  په  او

لکه وار له مخه ورته نغوته وشوه،  هن،  . بېلگې لري مره( د يوه تکل يا لنډې کيسې هو  تر لږه
مخينې او هم له څومره  يو پېړييزې  هم د نو راخلي،  ادبي نثرونه  او بېالبېل بېقافيه ځېل ادبي ټوټې چې دا  څنگه

   ييز پلوه له دغو نورو بېقافيه ډولونو ځېلونو سره پوره توپيرمومي.
 

تالی شي، د بشپړو  پيالمې هم په دې ډله کې را د لنډو او اوږدو هغو  لنډې کيسې، يا يې لږ تر لږه شمېر يو همداراز
د استاد بېنوا او  ؛هغه نيمه  يوه او د کاروان  (سره غالۍ) د پسرلي (،عبقريان) کيسو بېلگې،لکه د موسی شفيق

اقا شېرزاد: ادبي  پښتون  پوهنوال ) راپورتاژ ل. کال۱۳۰۰ د  داوي عبدالهادي  د استاد روغ لېوني ادبي ليکونه يا
ليکنه ، ياده )خاطره(  بيا هره  پښتو ليکوال استاد شهرت ننگيالد کره او خوږې   (.۷۴ ځېلونه

  يونليک... هم همداسې درواخله. راپورتاژ، ،،طنز
 

   )ازاد+ سپين ( گډوله شعر  په پښتو کې
  راپيداشو؟  ولې او کله

 

خان رانښلولې ده.  هیسې غني نیمې پېړۍ را  له څه باندې  تر کومه چې ماته پته ده، د داسې گډوله پښتوشعر پیالمه
د داراالامان خواته د پاچاخان د ليدو لپاره والړم او لومړی ځل مې پرهغه   چې  ل. د زمري مياشت وه۱۳۴۴ د

په خبرو اترو لگياوو. همداچې خبره پر   رلنه دېره کې له استاد الفت سره  فلسفي شاعر واوښتم چې په سيور
د ازاد نظم يودوه بېلگې   وار له مخه درته غواړم  او ويې ويل:  شعرو شاعرۍ را غله، کتابچه يې راواخېسته

موسکی شو او ورزياته يې کړه   يې استاد الفت  د لومړۍ بېلگې له اورولو سره ولولم چې تازه مې ازمايلی دی.
ه مخ پر بر  کاراچوالی شي او له دې سره شعري نوښت ښه ترا پر  واند )فکروخيال( شاعر خپل اندو   چې دغلته

  درومي.
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پرځای مې د استاد  (free verse) په تکل کې شوم، خو د غني خان  له هماغې ورځې د دغه ازمايښت  نو زه هم
غني خان هغه  مجذوب مروت د ))پېغلې(( نيم ازاد شعر ځانته مخبېلگه کړ.، نو ورو ورو راته داپته ولگېده چې د

وو چې د يو  او دا سردار علي ټکر تال او موسقيت نه لريړندې پېښې دي. تول و  د انگرېزي هغه  ازمايلی ځېل
سندريز کړ  نو( ور ځېل هم په ډېرو ٌکړاوونو )مشقو دغه شعري  شمېر قافيو الو شعرونو او نظمو نو تر څنگ يې

زيات  پسې ور ال وځالوه او گرانښت او منښت يې  په لروبر کې د يوه ستر شاعر په توگه  هم او په دې ډول يې نور
  ړ.ک
 

  ولې مو په دې نامه نومولی دی؟
 

بي او بيا شعري ځېلونه  دا ټولمنلی دود دی چې هنري، اد  پر نړيوال او بيا زموږ د سيمې پر کچ څنگه چې  لکه
او هله ،بېلو نومونو نومول کېږي او ډلبندي کېږي پر بېال  د تخنيکي جولې پر بنسټ تر هرڅه وړاندې  )ژانرونه(

له  انديزواړخونو-ښکالييزواو ژب -بېالبېلو ژب ونو)جريانونو(، په نورو ټکو،د مکتبونو،سبکونو، بهير اېزمونو،-د
ځېلونو يا ډولو وېشنه مومي، او بيا د   نا قافيوالو ا و پر قافيوالو هم وار له مخه  پښتو شعر لړ کې  په دې مخې.

  .ځېلونه وټيکوشني او کوشن  دې يا هغه ډول د چوکاټ دننه کوم
 

په   بره خوا  او   ( په سيده پليونۍ د غني خانfree verseد انگرېزي ) نه لره خوا گورو چې  په دې توگه 
درو منل  آرو  په سي پر کچ (  او پار پښتو د  ) لږ تر لږه شعرونه،  رادود شوي بېقافيه  ناسيده پېښو نوي

آر  له هېڅ کوم په نورو ټکو،  ،کې راځي ( ځېلونو )ازاد، سپين ، منثور آرو او څېرمه  شويو
)بېقافيه موزونو(  ځينې ټوټې يا مسرې په ازادو ترڅ کې يې  په ترڅ  نه لگوي؛ خو داچې  اړخ سره ځېل څېرمه يا

ادبي  يزو د دود يې  نو موږ ته  ،پيدا کوي  وزنونو اړه او ياهم بېالبېلو (،فيه بېوزنو )بېقا او ځينې يې په سپينو
نه غوره  ))گډوله شعر(( نوَمو .پرځای ( ويارمن يا معيوب ضعف ا لتأليف، سکته،) نوَمونو د نو فنو

  هغه هم په دې الندې دکونو دليلونو:  واېسېده،
 

څنگه چې د اروپايي او بيا انگرېزي شعر په پېښو جوړېږي، نو له پښتو ) و(گړني شعر سره همغږي نه لري،  -۱
  .ځي ډلبندۍ کې نه را تخنيکي  پاسنۍ ټولمنلې په په نور ټکو،

لس  -اته  له ختيز  له لويه سره  نه يوازې له پښتو ټنگ ټکور سره ال څه چې ،سندريز ه وړتيا نه لري. ځکه -۲
پښتون کمپوزر   ړومبۍ تراوسه ټکر ،پاس ورته نغوته وشوه دا نو، لکه .لگوالی شي اړخ نه  موسيقۍ سره  ُسره

، کټ مټ، لکه نور مات  ويلی ))گډوله(( شعرونه  ېزي شعر پر پليونۍ انگر ني له خوا دچې د غ دی  و سندرغاړی
سازوواز سره په خپل   (سا( -مي -ده - په -مه -گه -رې -)سا) له هندوارياني ،يې فيوال هغه گوډ قا
   .برابر کړي دي ور  نوښت

 

بېوزنه ټوټو يا مسرو په ترڅ ترڅ کې د يوې نيمې پښوييز )گرامري( سرغړاوی، په دې مانا چې د بېقافيه او  -۳
( نومي ۱۴ واخلې د تکل په )رڼا  پېښېد ای شي، لکه  مسرې يا بيت دننه د ))شعري اړتيا په پلمه ناوډوني  ازادې

  شعر کې دا وړاندې روستوالی:
  رڼاپه وريځ کې پټه ده( يا )په وريځ کې رڼاپټه ده(  په وريځ کې)آراوډون:  رڼا پټه ده

  گډوله کې پارسي وزمه اضافي تړنگ، لکه: (۲۴۱سکوت او چغې همداراز يې په )
   سکوت مې په خوله کې

  )ځای د خوب( لټوي
  او چغې اوس په چغو هم

  نه راويښېږي.
 

هنري شعره ،  تر  پښتانه ۹۹ ،۹  کېږي، هسې خو بې له هغه پاتې ډېره لنډه تنگه يې  مينه والوکړۍ د -۴
   نيم ولسي شعر خوښوي، ځکه پرې نه پوهېږي او چې ال بيا تول وتال هم و نه لري. ولسيړ اونظم   ساده

راز وزن او تول وتال برابر کړي ښه تر ښه، که  ټول شعر پر یو  د هواري غوره او پتمنه الره داده چې که ویناوال
سپین شعر ته راواړوي  هغه، هره گډوله هم سمه گرامري کاندې او په دې ډول دې  نه، هغه ازاده نیمه ټوټه یا مسره

  اړخ لگوي.  ځکه ازاد شعر او سپین شعر منل شوي ځېلونه دي او له پښتو )و( گړنیو ځېلونو سره  .
  
د قافيې له باستيل )زندان(  شعر پښتو د نورو دودو بېقافيه ځېلونو هومره شعر  گډوله پايله يې داجې په ټوله کې  -۵

  بلکې يو ټکنی گوزار بلالی شو!  ،زغرد نه  ستيل باندې پر دغه با  المله يې  دې و لها رايستای نه شي  څخه
   په بره خواکې د گډوله شعر ناگاهانه پېښې په الندې توگه څېړو:  خوا تر غني خان نيمه پېړۍ راروسته لره
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ډېرې  و دکړیز پېرکې یې تر لږد ادبیاتو پوهنځي په ز ځوان شاعر وو چې  لومړی  زما په یادښت هادي عطایي )مال(
د وږمې   ل. کال ۱۳۵۱ ( یوه بېلگه د)← نیم ازاد یا مونډي شعر د څه ناڅه اوږده ما قافیوالې شاعرۍ راروسته

(څو ←څو کاله روسته یې له لښکرگاه څخه پرلپسې غني وزمه ) خو خپره کړې وه. مهالنۍ په لومړۍ گڼه کې ور
په امریکا کې یې له مېشتیا   کتننپالوي السلیک نه کړې.  پرته مې نورې راسرهبېلگې راواستولې چې تر یوې هغې 

په   په نامه ((عبدالهادي مال))د  کې  په کَوټه  راواوښت او دادی، نن سبا یې ورته ته  ځېل ډېر بشپړازاد لږو سره
  .دي له چاپه راکښلې  یې څو ټو لگې ټول شور و زور مال تړلې او

 

او لږ تر لږه  ازاد ځېل راخپل کړی  لږکۍ هڅونه او الرښوونه  بیا زما په  ورته حسن ابرون ليښاغ  په دې لړ کې
مفتاح الدین  ،سید منتظرشاه هاشمي خاموش، لطف الر حمن ،پرالره دي. همداسې  یې درې ټولگې چاپ ته سترگې

قافیوالې او په  تر اوږدې ل دی چېلومړی ویناوا  غالم محمدکامه وال   په لندن مېشتو شاعرانو کې ساپی درواخله.
    لگې له چاپه راکښلې. ټو   دوې  د گډوله شعر الره پرمخ اخېستې او پرلپسې یې یې مخینې سره  غزلیزې تېره

 

  : )راڅڅېدلې چوپتيا( 
 
کتنې کره   دغې  نوم دی چې زموږ د د شعري ټولگې   تکل  د اوږدې مخینې قافیوال او بیا غزلبول شاعر نظیف دا

د قافیوالو شعرونو)غزلو،  چې  ټولگه شعري څلورمه   تازه چاپ کړې دغه  خپله په  ده شوې ده.  یا انگېزه  پلمه
ادبي  د لندن  تېرجوالی پر پېنځلسمه د رانغښتې دي،  نیمایې بېقافیه هغه  دې نژ  یې پکې  تر څنگ  څلوریزو(

))  یو نیم یې  پلوه  جولیز -که څه هم له تخنیکي .تاند ووپاڼه( کرگر: )← ندې کړه وړا  ره لپا  مخکتنې د ته بنډار
په   د نورو بېقافیه )ازادو او سپینو( پلوه  نوښت له یز انځور-هنري خو د گوته ونیول شوه. ته شعر گډوله((

  ازمېښت غواړي. و زیار  زیات فورم یو څه )موزون( اد څرگنده ده چې از هسې خو .وارزول شو لوړ لړکې
 

پرمختیا او لوړتیا  یزې اند -او ژب ښکالییزې -ژب د  ما له لیده، تر تېرو درو خپرو ټولگو یې د دې نوې ټولگېز
)قافیوالو( او ناپښېلیزو )ناقافیوالو( شعرونو شمېرانډول  دلته یې د پښېلیزو دک و دلیل، تر هرڅه له مخه دادی چې

ډول ، په تېره ازاد او سپین   دویم  کی نټه نه شي کوالی چېله دې هېڅ کره کتون نن سبا  ځکه نژدې یو برابر دی.
  پر راوتو دی.!  باستیله مخ له  قافیې د  پښتوشعر چم  او په دې  دا ورځ تر ورځې مخ پر بره درومي

 

شعرونه رانغښتي، له دې انډول ۲۸۸ ټولټال په ))راڅڅېدلې چوبتیا(( کې )تکل( هڅاند شاعر  زموږ
ړو ځېلونو يو لږکی شمېر))گډوله(( او يو  او د دې دوا ازاد، سپين۴۲ ،څلوريزې، دوه ټپيزېاو  غزل ۱۴۵  سره:

او که   ته مخه کړې دغو بېقافيه شعرونو راهيسې  کال۲۰۱۳ له  تکل چې  داسې برېښي ناپېيلی )منثور( شعر.
دغسې  ور نژدې کېږي، منگ ته څومره پاخه چې زباده کړي نوره هم را  پر مخ يوسي، دابه پنځونه همداسې يې

  .یې شاعري ورسره هم اوږه پراوږه پخېږي او خوږېږي
 

تخنیکي اړخه تر ارزونې الندې   او په ترڅ ترڅ کې له تر هرڅه له مخه د هنري نوښت ،بېلگې دلته یې څو دا دی
    داالندې:  نیسو،لکه

 

 مخ( ۱۴رڼا)
 

  وريځ په چمن کې پرته
   چمن په وريځ کې ويده

  راروانې رڼا په هيلهمرغۍ د 
  د زوړ دېوال له سوړو

  يوه يوه راالوځي
  زه د اسمان ډډې ته گورم

  .کې  رڼا پټه ده په وريځ
 

لري. داسې چې   بڼه  ازاده  سره راپیل شوې، خو یوازې لومړي دوې یې د دغه شعر اوگونې مسرې له څلورم خج
   ته ښکال او نوښت وربښلی دی.  ټول شعر  نېفېکېشن( پرسواو  غبرگوانځورونو )استعارې  دهمدغو دوو مسرو دوه

مسري لري او لومړۍ لنډه او دویمه اوږده هغه یې هم له څلورم خج سره ازاده  ۷ هم همداسې شعر یې (۳۰ د )گناه
  خو د مخنۍ بېلگې په توپیر یې نورې مسرې هم هماغه انځورونه رانغاړي. راخپله کړې، بڼه
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ښه   میزی، پرادوکسی( سره له یوه نگېرگډون )حس آ تر بل هرانځوره، بېلگه یې (۲۵ انمرگیځو)  بل ورته گډوله
خو په دې شرط چې )په پټو سترگو( تړښت یې  ؛راغلی: ) ... زه یې غږ په پټو سترگو اورم( ښکلې او پسوللې  ترا

  (!گو اورمد غوږو پرځای یې په ستر) وي، یانې  کړول )قید( نه، بلکې آلي )انسترو مېنتال(
له بېالبېلو  او هغه داچې لومړۍ څلور ټوټې یې گډوله برېښي  د )نظم+ نثر( ( په نامه یې دابله بېلگه۲۰۲ د )شرنگ

  هم دي، لکه:  (قافیوالې) وزنو سره پښېلیزې
 

  يو راز مې د ژوند د زلميتوب يې
  د مستې ځوانۍ او لېونتوب يې

  ته مې تعبير د يو رنگين خوب يې 
  ناليدلي پېغلتوب يې... . شرنگ د

 

  درواخله: هم ( بېلگه۲۸۷ دوه بیتونه پالرته) بله ورته همداسې یې
 

  له اوږده ځنډ روسته د هغه په ليدو
  پير غوندې سړي ته السونه دواړه ورکوم

  ږيره يې ښکلوم بيا ورته غاړه ورکوم 
  درد يې په درد اخلم، بال يې له ځانه لرې

  .دونيا دواړه ورکوم غم يې ورک شه خوښي د
 

یوه غونډله ده، خو  ( چې له نحوي پلوه۳۱ -۱راځي،لکه )مینه ازاده  چېرې کمپېښې بېلگه یې هم د برابرۍ له مخې
کنایې اوبیا   استعارې او  او له یوې ښکلي درو وړو ټوټو یا مسرو وېشلې  له دود وخورمنځ سره سمه یې پر

 :سېمبولیک پیغام سره
 

  يوازې کارغه
  ونې له بربنډو د

 .اندامونو سره مينه کوی
 

یې له ډېرې مینې پر دوتنه،   انځورگرۍ سره  او عاطفي ښکالییز - ژب  له  چې ( بېلگه یې۲ په ورته نامه )مینه 
لومړۍ دوې  ،شي، په کار ده بچه هم له(( توره له ))گډو  چې ده. خو چاپ کړې هم تر خپل شاعرانه انځور الندې

همداسې  ، په توگه یا بیت د دویمې غونډلې یې نورې او څلور ،یا بیت  غونډلې لومړۍد  یې ټوټې
  شي: منځ وویل تر )مکث( الرغه

 

   ! مينې
       )غونډله( استاد دې کړم

  اوس د يار د سترگو
  د غصې کتاب
  په پټو سترگو

 .)غونډله( لولم
 

مسرو له لږکي  یوشمېر گډوله بېلگې یې دیو دوه داوي چې یې بهجولو راوڅرخوو، یوه   تخنیکي که خبره یوازې پر 
  (:۱۴۶)جمعه یې، لکه بېلگې سمون سره پر ازاد او یا سپین شعر بدلېدای شي، لومړۍ

 

  ډېرې جمعې مې
  له السه وتې

  او ډېر کارونه جمعې ته پاتې
   خو اوس هم 

  نه پوهېږم
  چې راروانه جمه به څه وکړم؟

 

له دې اوډون   ورسره  دوې یې  ازادې راغلې خو روستۍ  له څلورم خج سره  شپږ مسرې ړومبی بېلگېد دې 
 :ځنې بشپړ ازاد شعر جوړېږي  اوپه دې چم همغږې کېدای شي سره
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 7تر 7 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

 

 چې به څه وکړم راروانه جمعه؟  ...
 

سره )سرو( ستاینوم   )سترگو(له   یې مسره کې په مخپای بېلگه درواخله چې که گډوله   (۱۴۷ )یوه شپه همداسې یې
  ته رااوړي:  شعر بشپړ ازاد راشي،

 

  ياد دې شي
  چې مامې سيوری 
  د وجود پردېوال 

  نه ليده
  -ساه مې ستا په ساه کې 

  ساراکښله
  سترگو د اينو )سرو( ستا د -او شپه ورو ورو 
   شاته ډوبېدله. 
 

  بشپړسپین شعر بېلگې:  د یې له ښکلو انځورونو سره
 

 (:۱۳۴ خنډ) -
 

  مرغۍ او ونې به يې
  سيل ته و نه وځي
  سږ به پسرلی هم
  ناوخته راورسي
  د وخت د مزله

  بوټانو کې غنې شوې.
 

 (: ۱۳۹)خوب -
  

  بېگا په خوب کې راغلې
   زه مې له خوبه راوتلی وم

  سهار مې د کوټې
  ټولې الرې بندې کړلې

  ماويل بېگانی خوب مې
  په کوټه کې ساتم.

 

  سېمبولیکو بېلگو څخه بلل کېږي:  سپین شعر یې له )پورنوپویتري(  (۳۷۱ )سالم  
 

  زه مې سالم
  د سيند

  د روانو اوبو
  شرنگي ته لېږم

  چې د لونډو کبانو
   د زنا خبرې پخپله

  مينځي.
 

 تکل د الشاعرانه بریو او بریاوو په هیله.  د نوښتگر شاعر نظیف
 

 پوهاند دوکتور زیار
 

  ۱۷ اگست ۱۲ اکسفورډ،
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