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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تر پيل د مخه خبري
د لومړي ځل لپاره دغه ليکنه ما عبدالعلي رسول زاده څو کاله
مخکي په سويډن کي د پښتو ژبي د زدکوونکو لپاره و کړه  .په
ليکنه کي مي ډېر کوښښ و کړ چي اشعار ئې ډېر ساده او اسانه
وي  .کله چي دغه ليکنه شا و خوا په هيواد کي دننه او بهر
نورو هيواد والو ته و رسېده  ،هغوی ئې هم د لوستلو سره مينه
و مونده  .د دې لپاره چي دلته مي د دغو زدکوونکو او هلته د
نورو لوستونکو اړتياوي په نظر کي نيولي وي ،په هغه پخوانۍ
ليکنه کي مي لږ تغييرات را وړل  .دا مي هم غوره و بلل چي که
دغسي معلومات د هيواد په ښوونځيو کي هم تدريس سي ډېره
ګټه به و رسوي .
په ښوونځي کي د لوست په جريان کـي زدکوونکي د را تلونکو
ټولګيو د نويو مضمونو خبري د تر مخنيو ټولګيو د زدکوونکو
څخه اوري او هغو ته تياري نيسي  .د مثال په توګه په درېيم
ټولګي کي اوري چي په څلورم ټولګي کي څو نوي مضمونونه را
منځته کيږي  .هغه لکه تاريخ  ،جغرافيه  ،دري او هندسه  .سربېره
پر دغو مضامينو په رياضي کي د کسر زدکړه هم منځته را ځي
او په نورو ټولګيو کي داسي نور  .په لسمه ټولګۍ کي په پښتو
الف

کي بديع او بيان د نوي مضمون په توګه منځته را ځي .
زدکوونکي داسي ګومان کوي چي بديع او بيان نو د نظم د
ليکلو الري زدکوونکو ته ور زده کوي .
کله چي ښوونکی په بديع او بيان پيل و کړي نو هلته د نظم يا
شعر د مختلفو ډولونو په اړه خبري را پيل کي  .هغه لکه :
المشجر  ،ښه او بد  ،اغراق  ،غلو او داسي نور  .دا چي
زدکوونکي په خپله د نظم يا شعر په تخنيک کي معلومات نه
لري  ،د نظم د دغو ډولو زدکړه کومه مرسته ور سره و نه کړي .
ما د ښوونځي د خپلو تجربو له را يادېدو څخه هم اړينه و بلله ،
چي دا به ښه وي  ،چي که زدکوونکي لومړی د شعر په تخنيک
يا جوړښت و پوهيږي بيا به د شعر مختلف ډولونه ور ته اسان
وي .
د دغي ليکني لپاره مي لومړی د پښتو ژبي د تکړه شاعر او
ليکوال ښاغلي عبدالباري جهاني څخه غوښتنه و کړه چي په دې
برخه کي زموږ سره مرسته و کړي  .هغه هم زما د غوښتني سره
سم د سېالب ،قافيې او رديف په اړه ما ته خپله درې پاڼي
ليکنه را کړه  .هغه ليکنه مي د زدکوونکو د سويې او اړتياوو
سره په الندي ډول برابره کړه اوس غواړم چي د لوستونکو سره
کار پر و کړم .
ب

دغه ليکنه به شايد درې کتګورۍ لوستونکي و لولي .
لومړۍ کتګوري به هغه لوستونکي وي  ،چي په ښه توګه پښتو
نظم وايي او ليکي اما د نظم د تخنيک په اړه پوره معلومات نه
لري  .دغه ليکنه به د هغو کسانو سره هم يو څه ال نوره مرسته و
کي .
دوهمه کتګوري به هغه کسان وي چي نه شعر ليکالی سي او نه
ئې د شعر منظم تخنيک زده وي  .د دغي ليکني له الري به
لومړی د نظم تخنيک زده کړي او بيا به د شعر په ليکلو پيل و
کړي .
درېيمه کتګوري به هغه کسان وي چي هم شعر ليکالی سي او
هم ئې تخنيک زده وي  .د دغو کسانو څخه زما هيله دا ده چي
ځانته وخت ور کي او تر دغه الرښود ال څه نوري پېداګوژيکي
ليکني و کړ ي او لوستونکو ته ئې د ګټي اخيستلو لپاره وړاندي
کي .
عبدالعلي رسول زاده
alirasulzada@hotmail.com
www.pashto.se
tel, 0046709384755
ج

پښتو نظم
نظم د ترتيب او ښه اوډلو په معنا دئ  .زموږ د خلکو تر منځ دا
خبره تل کيږي چي د پالني په کور يا دکان کي هر څه پر نظم
پراته دي  .د دې خبري څخه مقصد دا دئ چي هـــر شی پر خپل
ځای پروت دئ  .يعني کتاب په المارۍ کي  ،کاسې او غابونه د
کاسو او غابو پر ځای پراته دي او ګډوډي نه ده  .د پورتنيو
خبرو څخه په ګټه اخيستلو سره د کلمو اوډل په ليکنو او خبرو
کي هم په دغه ډول تر نظم  ،اوډلو او ترتيب الندي را تالی سي.
په دغه تر تيب کوم ي خبري يا ليکني چي کلمې يا لغاتونه ئې
يو د بل تر څنګ د يوې قاعدې له مخي په ښه ډول اوډل سوي
وي هغو خبرو يا ليکنو ته منظمي خبري او يا منظم کالم يا
منظمه ليکنه ويل کيږي  .د نظم يا شعر په ليکلو کي يواځي د
کلمو منظم ايښودل کفايت نه کوي بلکي د نظم خپلو خاصو
توکو ته هم اړتيا ده  ،چي دلته الندي به را سي .
دلته بايد و وايو چي نظم ته شعر هم ويل کيږي او هره ليکه يا
کرښه ئې د بيت په نامه ياديږي  .بيت د دوو برخو څخه جوړ
سوی وي چي هري برخي ته ئې نيم بيتی وايي لکه :
کاشکي جنګ او جګړې نه وای د هــــر چا پـــــه خـوله خندا وای
پورتنۍ ليکه يو بيت دئ  .دغه بيت د دوو برخو څخه جوړ سوی
دئ چي هره برخه يې يو نيم بيتی دئ لکه :
۱

لومړی نيم بيتی  :کاشکي جنګ او جګړې نه وای
دوهم نيم بيتی :

د هـــــر چا پـــــه خـوله خندا وای

کېدای سي چي پورتنی بيت په دغه الندي درو ډولو و ليکل
سي :
الف :
کاشکي جنګ او جګړې نه وای د هــــر چا پـــــه خـوله خندا وای
ب :
کاشکي جنګ او جګړې نه وای
د هـــــر چا پـــــه خـوله خندا وای
ج :
کاشکي جنګ او جګړې نه وای
د هـــــر چا پـــــه خـوله خندا وای
د پـورتنيو خبرو له مخي په پښتو کي هم د نورو ژبو په شان
منظم ( منظوم ) کالم سته  .دغه منظم کالم ته په ادبياتو کي نظم
يا شعر ويل کيږي  .اوس به را سو دې ته چي د کالم دغه نظم
څه شی دئ او څرنګه ليکل کيږي .
د دې لپاره چـي د پښتو ژبي په نظم و پوهيږو نو تر هر څه له
مخه بايد د سېالب  ،ق افيې او رديف په اړه معلومات تر السه
کړو .
۲

 ۱ــ سېالب
 ۲ــ قافيه
 ۳ــ رديف

 ۱ــ سېالب :
سېالب د هيجا يا څپې په نامه هم ياديږي او هــغه توري يا
ږغونه دي چي په ويلو سره ئې خوله يو ځل دريږي لکه  :موږ ،
ته  ،هر ،ښه ،ورور  ،آ او نور  .سېــ الب کله کله يو توری وي ،
خو زياتره وخـ تونه سېالبونه له دوو يا څو تـورو څخه جــوړ وي .
په پښتو کي سېالبونه د يوه  ،دوو ،درو يا څلورو تورو څخه
جوړ سوي وي .
نه يواځي نظمونه ( شعرونه ) د سېالبو څخه جوړ دي بلکي زموږ
خبري هم د سېالبو څخه جوړي دي .
سېالب څرنګه جوړيږي ؟
په هره ژبه کي سېالبونه د هغې ژبي د واول ( ږغ لرونکو ) تورو
يا نښي په مرسته جوړيږي  .ږغ لرونکي توري ( واول ) چـي
سېالبونه جوړوي لکه  ( :ا  ،لنډ و(  ،) ۱اوږد و (  ،) ۲لنډه ي( ، )۳
اوږده ې(  ) ) ۴او نښي چي بېله مد څخه نوري نه ليکل کيږي اما
()۳(، )۲(، )۱

او

()۴

په دې اړه د کتاب په پای کي معلومات تر السه کوالی سئ !

۳

تاثير ئې په کلمه کي وي  .نښي لکه  [ :زور ( َ ) ،زير ( ِ )  ،پېښ ( ُ )،
زورکی او مد ( ) ] .
کله کله سېالب له يـــوه تـــوري څخه د [ ( الف ) يا ( و ) يا ( ي ) او يا
( ې ) ] په مرسته جوړ سوی وي لکه :
با ــ يو سېالب دئ چي د ( ب ) څخه د ( الف ) په مرسته جوړ
سوی دئ .
خو ــ يو سېالب دئ چي د ( خ ) څخه د لنډ ( و ) په مرسته جوړ
سوی دئ .
چي ــ يو سېالب دئ چي د ( چ ) څخه د لنډي ( ي ) په مرسته جوړ
سوی دئ .
دې ــ يو سېالب دئ چي د ( د ) څخه د اوږدې ( ې ) په مرسته
جوړ سوی دئ .
کله بيا دغه يو توری د يوې نښي ( زور يا زير يا پېښ يا زورکي
او يا مد ) په مرسته سېالب جوړوي لکه :
آ ــ يو سېالب دئ چي د ( الف ) څخه د ( مد ) په مرسته جوړ سوی
دئ .
وَ  ،بِـ ُ ،م ــ درې سره يو يو سېالب دي چي د زور  ،زير او
پېښ په مرسته جوړ سوي دي .
۴

ــ هغه سېالبونه چي د دوو تورو څخه د يوه واول يا ږغ لرونکي
توري په مرسته جوړ سوي وي لکه :
تور  :يو سېالب دئ چي د ( ت ) او ( ر ) څخه د اوږده ( و ) په
مرسته جوړ سوی دئ .
لور ( لکه د تره لور )  :يو سېالب دئ چي د ( ل ) او ( ر ) څخه د
لنډ ( و ) په مرسته جوړ سوی دئ .
مار  :يو سېالب دئ چي د ( م ) او ( ر ) څخه د ( الف ) په مرسته
جوړ سوی دئ .
دين  :يو سېالب دئ چي د ( د ) او ( ن ) څخه د لنډي ( ي ) په
مرسته جوړ سوی دئ .
ډېر  :يو سېالب دئ چي د ( ډ ) او ( ر ) څخه د اوږدې ( ې ) په
مرسته جوړ سوی دئ .
ــ هغه سېالبونه چي د دوو تورو څخه د ( زور  ،زير ،پېښ يا
زورکي ) په مرسته جوړ سوي وي لکه :
وَر  ،لَر  ،بَر  ،مِر  ،پُل  ،تل ( هميشه ) او داسي نور .
هغه سېالبونه چي د درو تورو څخه جوړ سوي وي په داسي حال
کي چي يو توری ئې ږغ لرونکی توری وي او د سېالب په
جوړښت کي رول و لري لکه :
۵

مور  :مور د ( م  ،و او ر ) څخه جوړه سوې کلمه ده  .د ( م او ر )
تر منځ اوږد ( و ) واول توری دئ او دغه سېالب ئې جوړ کړی
دئ .
خور  ،شور  ،پور سېالبونه هم د پورته مثال په شان د اوږده ( و)
په مرسته جوړ سوي دي .
په شړَک او پړَ ک کي که څه هم درې توري دي  ،خو سېالبونه ئې
د ( زور َ ) په مرسته جوړ سوي دي .
هغه يو سېالب چي د څلورو تورو څخه جوړ سوی وي لکه :
ورور  ،پالر  ،سپور  ،ترور او داسي نور .
يادښت  :د ورور په کلمه کي لومړی ( و ) و اول نه بلکي ساکن او
کانسونانت ( بې ږغه توری ) دئ  .يعني نه پر سر زور  ،نه زېر  ،نه
پېښ او نه زورکی لري او نه پخپله واول او نه ئې تر وروسته بل
واول را غلی دئ  .دوهم ( و ) اوږد ( و ) او واول دئ چي سېالب
ئې جوړ کړی دئ .
پورتنۍ کلمې ټولي يو سېالبه کلمې دي .
دلته الندي يو شمېر نور مثالونه لکه :
هغه کلمې چي د دوو سېالبو څخه جوړي سوي وي لکه :
سېالب ( ســېـ ــ الب ) ،لونګ ( لَـ ــ وَنګ ) ،باتور ( با ــ تور )،
اَختر ( َاخـ ــ تر ) او نور .
۶

هغه کلمې چي د درېيو سېالبو څخه جوړي سوي وي لکه :
پرزېدل ( پُر ــ زېـ ــ دل )
خوځېدل ( خو ــ ځېـ ــ دل )
آخرت ( آ ــ خِـ ــ رَت )
پروانه ( پَر ــ وا ــ نَه )
ښوونځی ( ښو ــ وَنـ ــ ځَی ) او داسي نور .
په پرزېدل او خوځېدل کي ( دل ) يو سېالب دئ چي پر ( د ) باندي
ئې زورکی را غلی دئ  .دا چي د زورکي لپاره د زور په شان
کومه نښه نه لرو ځکه ( د ) بېله کومي نښي ليکل سوی دئ .
په َانار کي دوه سېالبه دي  .لومړی پر ( َا ) زور يو سېالب او پــه
( نار ) کي تر ( ن ) وروسته ( الف ) دوهم سېالب جوړوي .
په ( آس ) کي د ( الف ) پر سر مد ( آ ) سېالب جوړوي .
اوس به په شعر کي سېالبونه جال کړو :

دوی دي پــــــر مــا مهربـان

پــــــر مــا ملګري دي ګـران

پورتنی يو نظم دئ چـي دوې جملې لري  .دغه دواړي جملې د

۷

يوه بيت په نامه ياديږي  .هره يوه جمله ئې د يوه نيم بيتي په
نامه ياديږي يعني :
( پــــــر مــا ملګري دي ګـران ) لومړی نيم بيتی
( دوی دي پــــــر مــا مهربــان ) دوهم نيم بيتی .
د پورتني نظم سېالبونه په الندي ډول جال کوو :
پُــر ـ مـــا ـ مَــــل ـ ګَ ـ ري ـ دي ـ ګران

(  ۷سېالبه دي )

دوی ـ دي ـ پُر ـ ما ـ مِــهـ ـ رَ ـ بان

(  ۷سېالبه دي )

د يوه نظم ( شعر ) د سېالبونو د جال کولو په وخت کي لومړی،
لومړی نيم بيتی ګورو چي څو سېالبه دئ او بيا دوهم نيم بيتی
ګورو چي څو سېالبه دئ  .که د دواړو نيم بيتيو سېالبونه سره
برابر ول نو وايو چي دغه شعر يو سم شعر دئ  .په دغه شان د
شعر تر پايه د ټولو نيم بيتيو سېالبونه به د شمېر له مخي سره
برابر وي  .راځئ چي په ګډه د يوه بل بيت سېالبونه جال کړو !

مــوږ يو ځای لــــــوبي کوو
کړو تـــوپ بازي پر ميدان
موږ ــ يَو ــ ځای ــ لو ــ بي ــ کَ ــ وو

(  ۷سېالبه )

کړو ــ توپ ــ با ــ زي ــ پُر ــ مَي ــ دان

(  ۷سېالبه )

۸

يو بل مثال :
که هر څو په سر د خيال دستار زرين ږدې
عاقبت بـــه ســـر د خــــاورو پـــــر بالين ږدې
که ــ هر ــ څو ــ په ــ سر ــ د ــ خيال ــ دَس ــ تار ــ زَ ــ رين ــ ږدې
عا ــ قِ ــ بَت ــ به ــ سر ــ د ــ خاو ــ رو ــ پر ــ با ــ لين ــ ږدې
۱ــ تمرين  :اوس تاسي په خپله دغه الندنی بيت پر سېالبو و
وېشئ! وروسته ئې د کتاب پای کي د جوابو له پاڼي سره و
ګورئ !
کلـــــــه سنــــــدري وايـــــــــو
خوشالـــه ناست يو خندان
۲ــ تمرين  :دغه الندني بيتونه پر سېالبو و وېشئ !

کــوتره
غــــــومبـــــــر وهـــه کوتـري
نــڅېـــــــږه بــــخـــــتـــــــوري
اواز دي خـــــوږ لګـــــيـږي
زړګی مي پرې ښـه کيږي
لـــــږ تـــــاوه شـــــه ګـــــډېږه
غـــــومبــــــر وهــــه تــــاوېږه
۹

اوس به د لته الندي يو داسي شعر را وړو چي د ټولو بيتو
سېالبونه ئې سره براب ر نه دي او په شعر کي بېخوندي يا بې
موازنګي هم نه ده را غلې :
(  ) ۱کــــــه خبــــــر مي شې لــــــه خــــوږ زړګيه ته
که ــ خَـ ــ بَر ــ مي ــ شې ــ دَ ــ خوږ ــ زَړ ــ ګَ ــ يه ــ ته ( ) ۱۱
(  ) ۲شپــــه او ورځ بــــــه پــــــه نارو شې لکه زه
شپـه ــ او ــ ورَځ ــ بــه ـــ پـــه ـــ نا ــ رو ـــ شې ــ لَـ ــ که ـــ زه ( ) ۱۱
(  ) ۳څــــــو تــــاوونه باندي تېر شي چي پخيږي
څو ــ تا ــ وو ــ نه ــ بان ــ دي ــ تېر ــ شي ــ چي ــ پَـ ــ خيـ ــ ږي ( ) ۱۲
(  ) ۴د پــــــــخو پـــــــه حــــــال خبر نــــــه دي اومه
د ــ پَـ ــ خو ــ په ــ حال ــ خَـ ــ بَر ــ نـه ــ دي ــ او ــ مه ( ) ۱۱
(  ) ۵عـــــــام عــــــالم لــــــه حقيقته خبر نـــــه شول
عام ــ عا ــ لَم ــ له ــ حَـ ــ قيـ ــ قَـ ــ ته ــ خَـ ــ بَر ــ نه ــ شول () ۱۲
(  ) ۶د تقــــليد خنــــــد ا کـــــــوي لـــــــکه کــــــــــاڼه
د ــ تَقـ ــ ليد ــ خَنــ ــ دا ــ َکـ ــ وي ــ لَـــ ــ کــــه ــ کا ــ ڼه ( ) ۱۱
(  ) ۷ګوره بيا د کوم کم بخت سړي په خوله شو
ګو ــ ره ــ بيا ــ دَ ــ کوم ــ َکم ــ بَخت ــ سَـ ــ ړي ــ په ــ خوله ــ شو ( ) ۱۲
(  ) ۸سل ښکنځل را تــــه کوي چي غواړم خوله
سل(  )۱ــ ښکنـ(  )۲ــ ځل ــ را ــ ته ــ کــَ ــ وي ــ چي ــ غوا ــ ړم(  )۳ــ خوله ( ) ۱۱
( )۱

(  )۳ ( ) ۲په سل کي ( س ) په ښکنځل کي ( ځ ) او په ړم کي ( ړ ) زورکی

لري  .دا چي د زورکي لپاره موږ کومه نښه نه لرو ځکه دلته اشاره ور ته
سوې ده.

۱۰

د پورتني شعر په درېيم  ،پنځم او اوم نيم بيتيو کي د سېالبونو
شمېر  ۱۲دئ او په نورو ټولو نيم بيتيو کي  ۱۱دئ  .کله چي دغه
شعر وايو کومه بېخوندي نه پکښي معلوميږي  .د دې معنا دا ده
چي د شعر د ليکلو په وخت کي به د شعر روانۍ ته ګورو .
يعني چي په شعر کي سکتګي نه وي را غلې .
۳ــ تمرين  :د دغه الندي شعر سېالبونه سره جال کئ !
نــــن مــــي بيا مارغــــه د فکر دی پـه شور
پـــــروازونــــــه کـــــوي ځــــي پـــــه هــــره لــور
نه پوهېږم څه ترې ورک دي او څه غواړي
چـــــي تـــپوس کــــوي لـــه پــلي او له سپور
مــــا د عــــقل پـــــه تــــار بنـد کړل پروازونه
ده د عــــقل مــــــزي و شـــــلـــــول پــــــــه زور
کـــــه هــــــر څـــــو يې لـوړ پرواز نه ګرځومه
غــــوږ تــــه نـــــه پــــرېږدي زمــــا پندونه نور
په شعر کي د سېالبو د برابرولو لپاره څو مرستندوی ټکي :
کله کله د شعر د ليکلو او يا لوستلو په وخت کي سړی د
سېالب د زياتوالي يا لږوالي له مشکل سـره مخامخ کيږي  .د
دغي خبري معنا دا ده چــي د شعر په يوه يا څو نيم بيتيو کي د
سېالبو د لږ والي يــا ډېــر والي پــه سبب په شعر کي بې خوندي

۱۱

را ځي  .د دغي بېخوندۍ د له منځه وړلو ل پاره کېدای سي چي
د دغو الندنيو کلمو مختلفو تلفظو ته ځير سو لکه :
(  ( : ) ۱زْما )
(  ( : ) ۲زَما ) يا ( زُما )
(  ( : ) ۳وَيَل )
(  ( : ) ۴وې )  ( ،وېل ) يا ( وُل )
(  ( : ) ۵چې ) چي په اصل کي ( چي ئې ) دئ
(  ( : ) ۶کې ) چي په اصل کي ( کي ئې ) دئ
(  ( : ) ۷کې ) چي په اصل کي ( که ئې ) دئ
(  ( : ) ۸ښې ) چي په اصل کي ( ښه ئې ) دئ
(  ( : ) ۹دې ) چي په اصل کي ( دي ئې ) دئ
(  ( : ) ۱۰زې ) چي په اصل کي ( زه ئې ) دئ
(  ( : ) ۱۱مې ) چي په اصل کي ( مي ئې ) دئ
(  ( : ) ۱۲نې ) چي په اصل کي ( نه ئې ) دئ
(  ( : ) ۱۳بې ) چي په اصل کي ( به ئې ) دئ
پورتنۍ کلمې ځيني وختونه کېدای س ي چي د شاعر د لهجې له
امله يوه يا بله و کارول سي .
دلته الندي به هره هره کلمه په يوه مثال کي راوړه سي :
( زما )  :دغه کلمه ځيني خلک د ( ز ) په وړغندي ( غړوندي ) يعني
سکون سره تلفظ کوي لکه  ( :زْما ) چي يو سېالب ده .
۱۲

ځيني خلک ئ ې په پېښ او ځيني ئې په زور سره هم تلفظ کوي
لکه  [ :زُما ( ُز ــ ما ) ] يا [ زَما ( زَ ــ ما ) ] دغه دواړي کلمې دوه
دوه سېالبه دي  .دغه کار د شاعر سره د شعر د ليکلو په وخت
کي او د سندرغاړي سره د سندري د ويلو په وخت کي د
سېالب د زياتولو يا لږولو په برخه کي مرسته کوالی سي  .يعني
که شاعر د شعر د ليکلو په وخت کي يوه سېالب ته اړتيا ولري
( زْما ) تلفظ کوي او کــه دوو سېالبو تـــه اړتيا و لـــري ( زَما ) يــا
( زُما ) ئې تلفظ کوي .
دلته الندي به د هري کلمې څو مثالونه را وړل سي :
(  : ) ۱د ( زْما ) ( چي يو سېالب دئ ) مثال :
پر بېګانۍ مستۍ پښېمانه نه سې

(  ۱۱سېالبه )

زْمــــا دي لمنــــــه د خــــــــالو ډکـه ده

(  ۱۱سېالبه )

په ( زما دي لمنه د خالو ډکه ده ) کي که ( زْما ) د ( ز ) په
وړغندي يا سکون سره و واي و د دغه نيم بيتي د سېالبــونــو
شمېر به  ۱۱وي او که ئې د ( ز ) په پېښ ( زُما ) يا د ( ز ) په زور
( زَما ) و وايو نو د سېالبونو شمېر به ئې  ۱۲سي  .په دغه حالت
کي به په شعر يا نظم کي به بې خوندي هم را سي .
(  : ) ۲د ( زَما ) يا ( زُما ) ( چي دوه سېالبه دي ) مثال :

۱۳

زړګيه ته يار نـه صبرېږې کــــه نه
زَما په حال هم څه خبرېږې که نه
د پورتني بيت سېالبونه :
زَړ ـ َګـ ـ يه ـ ته ــ ي ار ــ نه ــ صَ بـ ــ رېـ ــ ږې ـ که ـ نه

( ۱۱

سېالبه )
زَ ـ ما ـ په ـ حال ـ هم ـ څه ـ خَبـ ـ رېـ ـ ږې ـ که ـ نه

( ۱۱

سېالبه )
که په دوهم نيم بيتي کي ( زَما ) په ( زْما ) يعني په ساکنه ( ز ) و
ويل سي نو به يې يو سېالب کم سي او په شعر کي به بې
خوندي را سي .
اوس بـه پـه مختلفو شعرنو کي د ( وَيل ) چي دوه سېالبــه دئ او
( وېل  ،وې يا وُل ) چي يو يو سېالبه دي تاثير و ګورو :
(  : ) ۳وَيَل :
چي غوټې پسې وهې په الس به در شي
چا وَيَل چي په درياب کي ګوهر نه شته
د پورتني بيت سېالبونه :
چي ـ غو ـ ټې ـ پَـ ـ سې ـ وَ ـ هې ـ په ـ الس ـ به ـ دَر ـ شي ( ۱۲
سېالبه )
۱۴

چا ـ وَ ـ يَل ـ چي ـ په ـ دَر ـ ياب ـ کي ـ َګو ـ هَر ـ نــــه ـ شته ( ۱۲
سېالبه )
که په پورتني بيت کي د ( وَيَل ) ( دوه سېالبه ) پر ځای ( وېل ،
وې يا وُل ) چي يو سېالبه کلمې دي راوړل شي نو بـه د شعر په
دوهم نيم بيتي کي يو سېالب کم سي او په شعر کي به ښګاره
بې خوندي راسي .
(  : ) ۴وېل  ،وې يا وُل  :لکه مېرمن زينبه چي وايي :
سحــ ـرګــــه وه د نــــــرګــــس لــــېمه النده

(  ۱۱سېالبه )

څاڅکي څاڅکي يې تر سترګو څڅېده

(  ۱۱سېالبه )

مــا وُل څـــه دي ښکلې ګله ولـي ژاړې

(  ۱۲سېالبه )

ده وُل ژوند مي دئ يوه خولــه خندېده

(  ۱۱سېالبه )

د پورتني شعر په درېيم نيم بيتي کي که څه هـم د وَيَل پر ځای
يو سېالب ( وُل ) را غلی دئ بيا ئې هم د سېالبو شمېر  ۱۲دئ .
په داسي حال کي چي د لومړي  ،دوهم او څلورمم نيم بيتي د
سېالبو شمېر ۱۱دئ بيا هـم په شعر کي بې خوندي نه ده را غلې .
که چيري د ( وُل ) پر ځای ( وېل يا وې ) را غلی وای نو به بيا هم
هيڅ خبــره نـــه وای  .که چيري ( وَيَل ) را غلی وای نو ښکاره به
شعر بې خونده سوی وای  .دغه اړونه ( بدلون ) د ځينو منطقو په
لهجو کي توپير لري  .په ختيځه لهجه کي ( وېل يا وې ) او په
لوېديځه کي ( وَيَل يا وُل ) ده .
۱۵

(  ( : ) ۵چې ئې ) په ( چې ) ويل يا ليکل :
په ورځنيو خبرو کي د ( چي ئې ) ويل په ( چې ) يو مثال :
کتابونه چې راوړل موږ ټول خوشاله سولو .
دا جمله اصالً کتابونه ( چي ئې ) را وړل موږ ټول خوشاله سولو .
اوس به ئې د ميرزا حنان په يوه شعر کي و ګورو ( م هـ ) :
د فلک د باغوان الس د پرېکېدو دئ (  ۱۲سېالبه )
پــــــر جهان چـــــې د بېلــــتون تخم کاره (  ۱۱سېالبه )
وينو چي د لوړ بيت په لومړي نيم بيتي کي  ۱۲سېالبه او په
دوهم نيم بيتي کي ئې  ۱۱سېالبه دي  .يعني کېدای سوای چي د
( چې ) پر ځای ( چي ئې ) را غلي وای  ،مګر په هغه سره به په
دوهم نيم بيتي کي يو سېالب زيات سوی و ای او شعر به بې
موازنې سوی وای .
(  ( : ) ۶کي ئې ) په (کې ) ويل يا ليکل :
د ( کي ئې ) ويل په ( کې ) يو مثال په ورځنيو خبرو کي :
مېوه چي دي را وړه په کاسه کې واچوه ! چي دا جمله اصال
( مېوه چي دي را وړله په کاسه کي ئې واچوه ) ده .
(  : ) ۷د ( که ئې ) ويل يا ليکل په ( کې ) :
۱۶

د کې يو مثال په ورځنيو خبرو کي لکه :
زما کتاب پر مېز پروت دئ ( کې ) يا ( که ئې ) راوړې ښه به وي .
اوس به ئې د ميرزا حنان په يوه شعر کي و ګورو ( م هـ ) :
دا ګوهر به دي په کار سي کې په غوږ کړې (  ۱۲سېالبه )
در تــــــــ ـه و کـــــــړه حنــــــان څـــــه ويــــل مليح (  ۱۱سېالبه )
کــــې خبـــــري کــړي دوې ستر ګي خود بخود (  ۱۱سېالبه )
عجــــب نــــــه ده پـــــرتــــه وائــــي تــــل بــــيمار (  ۱۱سېالبه )
د « جمعه » د زړه پرهار به هلته جـــــوړ سي
کې رفــــــو پـــــه تـــــار د زلفـــــو کــــړي جراح
په الندي بيت کي بيا حاجي جمعه بارکزي په يوه ځای کي ( کې )
او په بل ځای کي ( کي يې ) را وړی دئ لکه ( م هـ ) :
زړه مي در کئ زُما يـــــاره ستا پــه الس (  ۱۲سېالبه )
ستا رضا ده کې لوټل کړې که ئې پاس (  ۱۲سېالبه )
په دوهم نيم بيتي کي لومړی ( کې ) او بيا ( که ئې ) راغلی دئ .
که څه هم دواړه په يوه معنا را غلي دي خو په ( کې ) سره شاعر
د شعر سېالبونه برابر کړي دي .

۱۷

(  ( : ) ۸ښه ئې ) په ( ښې ) ويل يا ليکل :
په ورځنيو خبرو کي د ( ښه ئې ) ويل په ( ښې ) يو مثال :
مېوه چي دي راوړه ښې پرې مينځه ! چي دا اصال ( ښه ئې ) پرې
مينځه دئ .
(  ( : ) ۹دي ئې ) په ( دې ) ويل يا ليکل :
احمد چـي دي و ليد ،ورور دې هم و ليدئ؟ ( دې ) اصال ( دي ئې)
دئ .
(  ( : ) ۱۰زه ئې ) په ( زې ) ويل يا ليکل :
زې د زلفــــــو و تـــــاوونــــــو تـــــه حيران وم (  ۱۲سېالبه )
چي دوو سترګو ئې بيا ښکار کړم په کاته (  ۱۱سېالبه )
(  ( : ) ۱۱مي ئې ) په ( مې ) ويل يا ليکل :
و کتو تـه يې د سترګو حيرانېږم (  ۱۲سېالبه )
چـي مې کل هډونه کړه رېزه رېزه (  ۱۱سېالبه )
(  ( : ) ۱۲نه ئې ) په ( نې ) ويل يا ليکل :
د ميرزا حنان له کالمه ( م هـ ) :
چي نې خوري  ،نه ئې نوم ښه نه د خدای پار وي (  ۱۲سېالبه )
دغـــــــه هـــــ سي استــــــغنا څـــــه پـــــه کـــــار نــــــه ده (  ۱۲سېالبه )
۱۸

(  ( : ) ۱۳به ئې ) په ( بې ) ويل يا ليکل :
څوک بـــې را کړي ښـه احــوال د ګر ان هيواد (  ۱۱سېالبه )
چي ښه ژوند مي په نصيب سي په زړه ښاد (  ۱۱سېالبه )
دا ډول يو شمېر نوري کلمې هم سته چي تاسي به ئې پخپله
پيدا کئ .
اوس چي مو سېالب و پېژندی را ځئ چي قافيه او رديف هم و
پېژنو !

 ۲ــ قافـــيه :
قافيه پـــه لغات کي وروستـــه او د غاړي پـــای تــه وايي  .پــه
نظمي ( منظــومو ) شعــرونــ و کي د شعر هغي برخي ته ويل کيږي
کوم چي د نظم ( شعر ) د هـر بيت په پای کي را غلې وي .
په دې شرط چي هغه يوه کلمه به يو شان د ټولو بيتونـــو د هـــر
دوهم نيم بيتي پــه پای کي تکرار نه وي را غلې  .د قافيې مثال
به په الندي شعر کي و لولئ :
پــــــر مــا ملګري دي ګران

دوی دي پــــــــر ما مهربان

موږ يــــــــو ځای لوبي کوو

کړو تـــوپ بازي پر ميدان

کلــه دمبـــــــۍ کـــــوو موږ

خپل موټرک کــــــړو چاالن ( ان )

هـــــم اکوبــــــــکو کـــــــــــوو

کله وايــــــــو ښـــه چيستان
۱۹

يــــــو چـــــي کيـــــسه وايـي

نور غوږ نيسي په ښه شان

کلــــــه سنــــــدري وايـــــــــو

خوشالـــه ناست يو خندان

پــــــر ســـړک لـــــوبي نکړو

ځکــــــه خطــــــــر دئ دځان

په لوړ شعر کي د هر دوهم نيم بيتي په پای کي ( ان ) توري
راغلي دي چي د دغه شعر قافيه ده .
دلته به د قافيې يو بل مثال د عبدالقادر خان په يوه شعر کي و
لولئ :
کــــــه خبــــــر مي شې لــــــه خــــوږ زړګيه ته
شپــــه او ورځ بــــــه پــــــه نارو شې لکه زه
څــــــو تــــاوونه باندي تېر شي چي پخيږي
د پــــــــخو پـــــــه حــــــال خبر نــــــه دي اومه
عـــــــام عــــــالم لــــــه حقيقته خبر نـــــه شول
د تقــــليد خنــــــدا کـــــــوي لـــــــکه کــــــــــاڼه
ګوره بيا د کوم کم بخت سړي په خوله شو
سل ښکنځل را تــــه کوي چي غواړم خوله
د پورتني شعر د هر دوهم نيم بيتي په پای کي د ( زه  ،مه  ،ڼه
او له ) توري را غلي دي  .دا چي په ( زه  ،مه  ،ڼه او له ) کي ( ز ،
مـ  ،ڼـ او لـ ) زورکی لري  ،دغه زورکی د شعر قافيه ده  ،نه ( زه ،
مه  ،ڼه او له ) .
۲۰

د خوشحال خان دغه الندنی شعر بيا د عبدالقادر خان د شعر
څخه فرق لري لکه چي وايي :
چي مي خـپل مين نيولی تـر آغوش دئ
د جهان هــــوس مي واړه فـــــراموش دئ
چي پـــــرون يـــې اهـــــانت د ميخورو کړ
نــن هغه د ميـــو ډک سبو پــه دوش دئ
ساقي تــــرس د محتســـــب د درې نشته
چي بابا يې د مجلس سره می نوش دئ
موږ د مخه د قافيې په تعريف کي و ويل چي د قافيې توري
هغه توري دي کوم چي د نظم د هر دوهم نيم بيتي په پای کي
را وړل سوي وي  ،په دې شرط چي هغه يوه کلمه به په يو شان
د ټولو بيتونو د دوهم نيم بيتي په پای کي تکرار نه وي را غلې .
موږ وينو چي د پورتني شعر په ټولو دوهمو نيم بيتيو کي د
( دئ ) کلمه تکرار راغلې ده ځکه ( دئ ) د قافيې توری نه دئ  .په
پورتني شعر کي د اوږد يا مجهول ( و ) او ( ش ) توري را غلي
دي يعني ( وش ) د پورتني شعر قافيه بلل کيږي او ( دئ ) ته د
شعر رديف ويل کيږي .
په نظم کي سېالب او قافيه تر هر څه مهم دي  .د ټول نظم
رواني او شرنګ د سېالب او قافيې په اساس تلل کيږي  .د ټول
نظم رواني او شرنګ ( خوند ) د دغو دوو شيانو په اساس تلل
کيږي .
۲۱

ټولي هغه کلمې چي په يوه توري او يا حتا په دوو يا درېيو يو
ډول تورو پای ته رسيږي خاماخا يو شان قافيه نه لري  .د مثال
په توګه :
 ۱ــ پراته  ،الواته  ،کاته له ما ته  ،شا ته  ،غال ته او دغه راز
نورو کلمو سـره يو شان قافيه نه لـري .
دا ځکه چي د يوې خوا د پراته  ،الواته  ،کاته کلمې هره يوه،
يوه يوه کلمه ده او تر ( ـه ) د مخه توری ( ت ) زور کی لري او د
کلمې پر پای ئې خج را غلی دئ  .د بلي خوا ما ته  ،شا ته ،
غال ته يوه يوه کلمه نه دي او نه ئې پر پای خج را غلی دئ
يعني :
( ما ) ضمير او ( ته ) رابطه ده .
( شا ) اسم او ( ته ) رابطه ده .
( غال ) اسم او ( ته ) رابطه ده .
 ۲ــ دغه راز مېلمانه  ،کوربانه  ،بېلتانه له زمانه  ،پيمانه او
آشيانه سره يو شان قافيه نه لري که څه هم د ټولو کلمو په پای
کي ( نه ) را غلی دئ .
دا ځکه چي  :د مېلمانه  ،کوربانـه  ،بېلتانـه او پيمانـه او آشيانه
کلمو په پای کي د ( نه ) په کلمه کي تــر ( ـه ) د مخه توری ( ن ) يو
۲۲

شان ږغ نه لري  .په مېلمانه  ،کوربانه او بېلتانه کي د ( نه ) د
کلمې پر ( ن ) باندي زورکی را غلی دئ  ،خــو د پيمانه او اشيانه
په کلمو کي تر ( ـه ) د مخه تــوری ( ن ) زور لري .
که د قافيې لپاره د کلمو په انتخاب کي احتياط و نه سي نو
نظم ( شعر ) بې خونده کيږي .
د قافيې په خوښولو کي دي دا الندي ټکو ته پاملرنه وسي :
لومړی ــ د پښتو ژبي مختلفي ( ی  ،ي  ،ې  ،ۍ  ،ئ ) ګاني  :يعني
هره ( ي ) چي د دغو پنځو ( ي ) ګانو له جملې څخه د لومړي بيت
د قافيې د تورو په پای کي را غلې وي نو په نورو بيتو کي هم
بايد هغه ( ي ) را غلې وي  .که نه نو شعر به بې خونده وي .
يوه ټکي ته بايد پاملرنه و سي چي د لنډي ( ي ) او اوږدې ( ې )
په کا رولو کي د ختيځي او لوېديځي لهجې تر منځ توپير سته .
د مثال په توګه که د قلندر دغه الندي شعر په ختيځه لهجه و
ليکل سي دا ډول به وي :
هوسيـــه و خـورې د سترګو تورې !
پــــر لـــوړ والړه ښکاريان په ګورې
ښکاريان ال کله د ګور بنديان شوه
خـــــزې والړي دي تـــــــــــــشي تورې

۲۳

که په لوېديځه لهجه و ليکل سي  ،نو به ښکاره د شعر په قافيه
کي توپير را سي لکه :
هوسيـــه و خـورې د سترګو توري !
پــــر لـــوړ والړه ښکاريان په ګورې
ښکاريان ال کله د ګور بنديان شوه
خـــــزې والړي دي تـــــــــــــشي توري
بل ځای بيا د جهاني صاحب په يوه شعر کي چي کتاب ئې د
کويټې چاپ دئ جهاني صاحب ليکي :
ګراني يو ورځ به مي د قبر سر تــه ويني ژاړې
زه به شهيد يم رشتيا سوي به وي ټول خوبونه
خو د پېښور په چــاپ کي ئې ختيځي لهجې ته اړولی دئ او
داسي ئې ليکلی دئ :
ګرانې يو ورځ به مې د قبر سر تــه وينې ژاړې
زه به شهيد يم رشتيا سوي به وي ټول خوبونه
د کويټې په چاپ کي ويني ( د بدن ويني ) را غلي دي  ،خو د
پېښور په چاپ کي وينې د ( ګورې ) په معنا را غلي دي چي دا
کار نه يواځي د شاعر د غوښتني خالف دئ بلکي د شعر په معنا
کي توپير را ولي .
۲۴

د ( ی ) يو بل مثال به د جهاني صاحب په يوه شعر کي و ګورو
چي وايي :
آسمانــــه بيا لکه چي نــــــوي افسانې جوړوې
چي سر پر سر مي پرهارونه پر سنې جوړوې
کـــه دي مجنون د تــــــورو زلفو را بللی نه يم
وايــــــه حلـــقه پـــــر حلقه چا ته زولنې جوړوې
خـ ـوني منګول دي شاهدي د فيصلې ور کوي
د غــــمازانــــو پــــه خــــــوله ولي بهانې جوړوې
شيخه اخــــر بـــه سي رسوا د ميفروش پورونه
تر څو به پټي پـــه خلوت کي ميخانې جوړوې
در څخـــــه ورکـي دي ساقي زما د ازل فيصلې
چـــــي د اغـــــيار د پــــاره ډکي پيمانې جوړوې
اوښکي يې ستا له بې فرياده سوځېدلو نه دي
پتـــــنګه ولــــي پـــــه لمبو کــــي آشيانې جوړوې
لـــــه هــــر قــــدمـه سره ښخ دي فريادي عرضونه
جنـــونـــــه څــو ال په دې الر کي هديرې جوړوې
د جـــــهاني رنځـــــوري شـپـې د ختمېدلو نه دي
طبيبــــه ولــــــي رقيبـانـــــو تـــــه پـــــــلمې جوړوې
پــه پورتني شعر کي په ( افسانې  ،سنـــې  ،زولنې  ،او بهانې ) ...
کي د شعر تر پايه د قافيې توری مجهوله يا اوږده ( ې ) ده ځکه
يې شعر هم ډېر خوندور دئ .
۲۵

دوهم  :د پښتو ژبي ( و ) :
که په يوه بيت کي معروف يا لنډ ( و ) لکه  :کډو  ،پډو او بازو
را غلی وي په هغه بل بيت کي به هم معروف ( و ) وي او د
ښارو ،بيزو او نارو سره نه قافيه کيږي  .په کډو  ،پډو او بازو
کي چي معروف يا لنډ ( و ) را غلی دئ او په بيزو  ،ښارو او
نارو کي مجهول يا اوږد ( و ) را غلی دئ نه سره قافيه کيږي .
ځيني وختونه د کلمې په پای کي ( و ) ساکن وي لکه  :کنډو ،لو،
کټو  ،د پيشو ميو او داسي نور  .دغه ساکن ( و ) د لنډ يا اوږده
واول ( و ) سره نه قافيه کيږي .
الندي به يو څو مثالونه راوړل سي چي دغه الندي توري که څه
هم په پای کي ئې ( و ) راغلی دئ نه سره قافيه کيږي لکه :
بيزو له کډو سره  ،د بيزو ( و ) اوږد ( و ) او د کډو ( و ) لنډ ( و )
دئ .
کټو د ښارو سره  ،د کټو ( و ) ساکن کونسونانت ( و ) دئ او د
ښارو دا اوږد ( و ) او واول دئ .
درېيم ــ د پښتو ژبي ( ـه  ،ه ) :
پام بايد و کړو چي هره ( ه  ،ـه ) عين قافيه نه جوړوي .
لومړي ټکي ته چي بايد پاملرنه و لرو هغه دا دئ چي تر ( ه  ،ـه )
د مخه توری زور لري که زورکی ؟
۲۶

دوهم ټکی چي پاملرنه بايد ور ته و سي هغه د کلمې يا سېالب
په پای کي خج دئ .
کله چي د ټولو بيتو د قافيو د ( ه  ،ـه ) ګانو تــر مخ توري يو زور
و لري او بل زورکی يو شان قافيه نه جوړوي  .د دې خبري مثال
لکه  :پياله او ښځه  .په پياله کي تر ( ـه ) د مخه د ( ل ) توری زور
لري اما د ښځه په کلمه کي تر ( ـه ) د مخه د ( ځ ) توری زورکی
لري .
څلورم ــ خج ( په کلمه کي پر يوه توري باندي د اواز زور ) :
خج څه ته وايي  :خج د يوې کلمې پر يوه سېالب د ږغ يا آواز
زور تـــه ويل کيږي  .مثالونــه ئې لکه بڼــه ( د مرغه بڼکه ) او بـــڼه
( چه ره )  .پـــه بڼه ( چهره ) کي پر ( ڼه ) باندي خج يا د اواز زور را
غلی دئ  .پام دي وسي چي که په لومړي بيت کي د قافيې پر
وروستۍ برخه خج را غلی وي نو دا کار دي د نظم تر پايه د
قافيې لپاره مراعت سي .
بل دا چي پياله  ،خاله  ،خاده  ،پايڅه  ،النجه  ...د پاڅه ! ،را
سه ! ،غورځه !  ...سره نه قافيه کيږي ځکه د پياله  ،خاله  ،خاده ،
پايڅه  ،النجه  ...ټولو کلمو پر پای خج را غلی دئ  .د پاڅه  ،را
سه  ،غورځه ،واخله  ...کلمو پر پای خج نه دئ را غلی .

۲۷

پنځم ــ د ژبي ګرامر او قواعد :
د ژبي ګرامر او قواعد به د قافيې د برابرولو لپاره نه قرباني
کوو  ،که څه هم په ځينو اشعارو کي دومره ډېره خرابي نه
پېښوي اما په ځينو کي زياته  .دغه هم لکه د شعر د سېالب
خبره  ،چي ويل مو د ټولو بيتو سېالبونه بايد مساوي وي  .بيا
مو هم و ليدل چي د سېالب لږوالی او ډېروالی هر هر ځای په
شعر کي بېخوندي نه را ولي  .د ګرامر يو مثال به په الندي يوه
بيت کي و ګورو :
راځــــه يـــاره کله را ځـــه
ملنګ دي يمه د دروازه
د پورتني بيت په لومړي نيم بيتي کي د را ځه د کلمې او د
دوهم نيـم بيتي د دروازه د کلمې قافيې سره برابري دي  .خو په
دوهم نيم بيتي کي ( مـلنګ دي يمه د دروازه ) د ژبي د قواعدو
خــالف جمله ده  .که د ژبي قواعد مراعت سـي  ،هغه داسي ويل
کيږي  ( :ملنګ دي يمه د دروازې )  ،چي پدغه صورت کي ئې بيا
قافيه نه برابريږي .
که څه هم په نظ مي يا منظوم کالم کي ځيني ګرامري تېر وتني دومره
ډيري بې خوندۍ نه را ولي  ،خـو پــه پورتني بيت کي يـــوه بله
کوچنۍ تېر وتنه د ( يمه ) کلمه ده  ( .يمه ) فعل دئ د مونث لپاره لکه
چي وايي :
مونث ــ زه را غلې يمه .

۲۸

مذ کر ــ زه را غلی يم .
دا چي په دوهم نيم بيتي کي ملنګ مذکر دئ  ،نو بايد ( يم ) ور ته را
غلی وای  .سربېره پر دې په منظوم کالم کي دا ډول تېر وتنو ته اجازه
سته  .دلته الندي به په يوه بل بيت کي داسي تېر وتنه و ګورو چي په
نظم کي ئې خرابي دومره نه معلوميږي لکه :
نــــن مــــي بيا مارغــــه د فکر دی پـه شور
پـــــروازونــــــه کـــــوي ځــــي پـــــه هــــره لــور
په دوهم نيم بيتي کي ( لور ) په اوږد ( و ) مذکر دئ او بايد ( هر ) ور ته
را غلی وای  ،نه ( هــره )  .دا چي دلته يوه بـل سېالب ته اړتيا ده ځکه
شاعر ( هره ) غوره کړی دئ  .اصال د ګرامر له مخي سړی وايي :
مونث ــ هره خوا .
مذکر ــ هر لور .

۴ــ تمرين  :د الندي شعر قافيه و ښياست !
د مـــــرغانـــــــو د ويـــنا دا مــــعلومــــيږي
چـــي خبرو بــاندي څوک نه سړی کيــږي
سړی نـــه دئ چي ئـې کار د سړو نه دئ
پـــــــه خبرو کـه هـــر څــومـره ښه پو هيږي

 ۳ــ رديف

 :درېيم ټکی چي په شعر کي مهم دئ  ،رديف دئ .

رديف په يــوه شعر کي هغه کلمه ده چي د شعر پـه هر دوهم نيم
۲۹

بيتي کي تکرار را غلې وي لکه په الندي شعر کي :
کــــه مـېږی دئ کــه انسان دئ
لـــه زحمت يې جوړ جهان دئ
اوريـــځي خــړي وي که تــوري
کار و بــار يې ښه بـــاران دئ
پــه لوړو دوو بيتو کي د هــر دوهــم نيم بيتي پــه پــای کي ( دئ )
تکرار را غلی دئ  .د قافيې په تعريف کي موږ و ويل چي قافيه
هغه توری يا توري دي چي د شعر د هـــر دوهـم نيم بيتي په پای
کي راغلي وي  .هغه په دې شرط چي هغه کلمه چي نوموړی
توری پکښي را غلی وي تکرار نه وي را غلې  .په پورتني نظم
کي موږ نه سو ويالی چي ( ئ ) د قافيې توری دئ  .دا ځکه چي
( ئ ) د ( د ) سره ملګرې ده او ( دئ ) د شعر رديف دئ او قافيه د
لومړي او دوهم بيت په پای کي د جهان او باران په کلمو کي د
( ان ) توري دي  .دغه توري بيا د شعر تر پايه را غلي دي .
 ۵ــ تمرين  :په الندنيو بيتو کي د رديف او قافيې مشق او
تمرين ته په خپله دوام ور کړئ !
لمر ،سپوږمۍ پـــه پـلوشـو کي
د نــــړۍ ســــاز و ســامـــــان دئ
د بـــزګــــــــر د کار لــــــه فــــيضه
رنـګيـنه مــــو دستـــرخــــوان دئ
۳۰

شپــــانـــــــه مــيږي بيايي څــړ ته
پــــــــه رمــــــې پــــــسې روان دئ
د مـــــاليـــــــار د يـــــوم په څوکه
ښــــکلی شــــوی ګلـــستــــان دئ
کـــه مـــوږ کښينو الس تــــر زنه
پــــه ســـکون کي مو تــاوان دئ
ای نـــــــژنــــده الس پــــه کار شـه
د کــارګـــــرو لــــوړ نـــــښــان دئ
 ۶ــ تمرين  :د رحمان بابا الندنی شعر و لولئ ! رديف او قافيه
ئې را و ښياست !

د دنيا ښه والی
ښـــــه ده ښــــه ده دا دنــــيا

چـ ـــــي تـــوښه ده د عـــــقبا

پـــه دنيا کښي بدي نشته

کــــــه بــــدي نــــه وي له تا

دنيــــــا بـــــــحر دئ بــهــيږي

آيــــــنې غـــــونـــدي صـــــــفا

وفـــــادار لـــــــره وفــــا شــوه

جفـــــا کــــــــار لــــــره جــــــفا

لـــه يــوه مــخه يې درد وي

او لـــــــه بــــــل مـــــــخه دوا

کار همه واړه موقـوف دئ

د ســــــــــــړي پـــــــــه مــــدعا
( رحمان بابا )

۳۱

په پښتو کي د شعر ډولونه :
اوس چي مو سېالب  ،قافيه او رديف و پېژندل راځئ چي د
پښتو شعر ډولونه و پېژنو .
په پښتو کي شعر ډېر ډولونه لري  ،خو دلته به د شعر دغه
الندي ډولونه د مثال په توګه راوړو لکه :

 ۱ــ لنډۍ :
۲ــ غزل :
۳ــ مثنوي :
۴ــ آزاد شعر :

 ۱ــ لــــنډۍ :
➢ د لنډۍ شاعر نه دئ معلوم زياتره داسي معلوميږي لکه
د ښځو له خوا چي نارينو ته ويل سوي وي .
➢ د لنډۍ لومړی نيم بيتی  ( ۹نهه ) سېالبه او دوهم نيم
بيتی ئې  ۱۳سېالبه وي .
➢ لنډۍ زياتره په ( نه ) يا ( مه ) پای ته رسېدلي وي لکه :

د لنډ ۍ مثال :
که په ميوند کي شهيد نه سوې
خدای ږو الليه بې ننګۍ ته دي ساتينه

۳۲

د پورتنۍ لنډۍ سېالبونه :
که ــ په ــ مَيـ ــ وَند ــ کي ــ شَ ـ ـــ هيد ــ نه ــ سوې
( نهه سېالبه )
خدای ــ ږو ــ ال ــ لَـ ــ يه ــ بې ــ نَنـ ــ ګۍ ــ ته ــ دي
ــ سا ــ تيـ ــ نه ( ديرلس سېالبه )
 ۷ـ تمرين  :د الندي لنډيو سېالبونه پيدا کئ !
ټوټې ټوټې پــه تورو را سې
چي پرهارونه دي ګنډم خــولــه در کومه
سر مي لــــه تن څخه جال کئ !
که مي بګړۍ د بـې ننګۍ تـــــــړلې وينه
ارمان دي نه کړي هغه ميندي
چي خپل اوالد د وطن زيار تـــه لويوينه
د لويو غــــرو سيل مــي و کړ
اوس مي ياديږي د شينکي وطن باغونه

 ۲ــ غــــزل :
غزل دغه الندي خواص لري :
➢ غزل هغه نظم دئ چي د بيتونو شمېر ئې د پنځو څخه تر
پنځلسو پوري وي .

۳۳

➢ په لومړي بيت کي ئې لومړی نيم بيتی او دوهم نيم بيتی
دو اړه د قافيې په يو ډول توي يا تورو پای ته رسيږي .
➢ په غزل کي د هر دوهم نيم بيتی په پای کي يا د قافيې
توري را ځي او يا ( رديف ) .

د غزل مثالونه :
د غزل لومړی مثال :
ستــــا د عشق له وينـو ډک سوه ځګرونه
ستا په الره کښي بــايــــــلي زلمي سـرونه
تــــاتـــــه را سمه زړګی زمـــــا فــــارغ سـي
بـــــېله تــــــا مي انـــــدېښنې د زړه مارونه
کــــــه هر څو مي د دنيا ملکونه ډېر سي
زما به هېر نه سي دا ستا ښکلي باغونه
د ډهلي تــخت هېرومــــــه چي را ياد سي
زما د ښکلي پښتونخــــــوا د غرو سرونه
د پورتني شعر په لومړي بيت کي د لومړي نيم بيتي او دوهم نيم
بيتي قافيه سره برابره ده  ،چي هغه په ( ځګرونه ) او ( سرونـــه )
کي د ( ونـــه ) توري دي  .بيا نو د هر دوهم نيم بيتي په پای کي د
( سرونه  ،مارونه  ،باغونه او سرونه ) په کلمو کي ( ونه ) د دغه
شعر قافيه ده .

۳۴

د غزل دوهم مثال :
نـــا پوهي غـــونــــدي بــــل نشته په جهان رنځ
اختـــه مــــه شه څوک په هسي بې درمان رنځ
چي نه خپله عالج کړای شي نه بل پوه کړي
چاره نــــه لـــــري بـــــې مــــــرګه د حـــيـوان رنځ
کــــوم وطــــن چـــــي ئې د علـــــــم برخـه لږ وي
هـــم لــــــه ځمکي نه ورځي هـم له اسمان رنځ
ځــــان ځـــــاني لـــــويــــه بـــــــال ده و هر قام ته
خــــدای دي نـه ور ولي چاته داسي شان رنځ
پ ـــه يـــــوه زړه چـــــي خپلوانو سره ژوند کړي
خـــود بــه ورک وي له دې ټولو د ارمان رنځ
کـــــه په هر څه اړ څوک الس ته د دښمن وي
تــــر دې پـــورتـــه پر دنيا نشته بل ګران رنځ
په دغه دوهم مثال کي د شعر د لومړي نيم بيتي او دوهم نيم
بيتي پـه پای کي د ( رنځ ) کلمه را غلې ده چي د شعر رديف ده.
دغه رديف ( رنځ ) د شعر تـــر پـــايـــه ادامــه لري  .تـــر رنځ د مخه د
( درمان  ،حيوان  ،اسمان  ،شان  ،ارمان او ګران ) پــه کلمو کي د
( ان ) توري د شعر قافيه ده .

۳۵

 ۸ــ تمرين  :د الندي غزل رديف او قافيه پيدا کئ !

د هستۍ قبر
دا دي را غلل د خزان بـادونه ورو ورو
رژوي مــــي د ځـــوانـــۍ ګلونه ورو ورو
خود آګاه د خامـــوشۍ غيږي ته درومي
( )۱

چي غوغا تې

تخنېدل رګونه ورو ورو

د مرګي قاصد مي غم د مستۍ غواړي
را تـــه ښيــــي د لــــحد خوبونه ورو ورو
چـــي يـــې څاڅکی د کوثره سره سيال و
زمـــاني غليم يې وړي خومونه ورو ورو
نــن د هــــوښ لـه دوږخي سينې را وځي
مدهوشۍ چي پـــاڅول خيالونه ورو ورو
()۱

تې  :د پورتني غزل په څلورم نيم بيتي کي ( تې(  ) ) ۱را غلی

دئ چي اصالً ( ته ئې ) دئ .

 ۳ــ مثنوي :
مثنوي دغه الندي خواص لري :
➢ د مثنوي د بيتونو شمېر کېدای سي چي ډېر زيات وي .
➢ په مثنوي کي هر هر بيت ځانته جال قافيه لري .
➢ په مثنوي کي د يوه بيت د لومړي نيم بيتي قافيه د دوهم
نيم بيتي د قافيې سره برابره وي .
۳۶

➢ په مثنوي کي کېدای سي چي دوه درې يا څلور بيتونه
يو ډول قافيه و لري .
➢ د مثنوي د بيتونو د سېالبو شمېر بايد په ټولو بيتو کي
سره برابر وي .
د مثنوي مثال :
تـــوتــــي تـــوتـــي تـــــوتــي

پر چکس ناست يې چټي

لــــــږ وکـــــړه څـــــــو خبري

غـــمونــــه مي کــــړه لـــري

تـــوتــــي ډوډۍ غـــــواړي

يــــوه هــــــګۍ غــــــــواړي

زه مــــاليـــــــده ور کـــــــوم

ډېــــ ــره خـــــوږه ور کــــــوم

شپـــــېلۍ کـــــــــولـي شــي

ټــــــــــول خنــــــــدولـي شي

د پورتني نظم په لومړي بيت کي د لومړي او دوهم نيم بيتي په
پای کي د توتي او چټي په کلمو کي لنډه ( ي ) را غلې ده  .د
دغو دواړو نيم بيتو قافيه ( ي ) ده .
دغه ډول د دوهم او درېيم بيت د دواړو نيـم بيتيو پــه پــای کـي
لــنډه ( ي ) د دواړو بيتو قافيه ده .
په څلورم بيت کي ( ور کوم ) د دواړو نيم بيتيو رديف دي  .د
دغو دوو نيم بيتيو قافيه د ( ماليده او خوږه ) په کلمو کي ( ه ) ده .
قافيه اصالً تر ( ه ) د د مخه توري ( زور ) دئ .
په پنځم بيت کي ( شي ) د دواړو نيم بيتيو رديف دي  .په ( کولي
۳۷

او خندولي ) کلمو کي ( ولي ) قافيه ده .

د مثنوي يو بل مثال د جهاني صاحب له ارغوان څخه يو
څو بيتونه :
پــخوانيو زمـــانـــــو کــي يـــو پاچا وو
هم دينداره هم مالــک د ښې دنيا وو
يوه ورځ پاچا په ښکار پسې وو تللی
له لښکر سره دښتــــونــــو تـــه و تــــلی
مست له زوره مسـت لــه ميو د قدرته
بـــې پـــروا هـــم لــــه دنيا هم له قيامته
اورول يـــې هـــري خـــوا تــه رسا غشي
دا يې نه کتل چي څوک ولي يا څشي
هــري خـوا تـه چي هــوسۍ منډه و هله
تــــر س ـينه يــې د پـــاچــا غـــشي و تـــله
د لومړي او دوهم نيم بيتي قافيه د ( پاچا او دنيا ) په کلمو کي
د ( ا ) توری ده او ( وو ) رديف دئ .
د دريم او څلورم نيم بيتي قافيه د ( تللی او وتلی ) په کلمو کي د
( لی ) توري ده .
د پنځم او شپږم نيم بيتي قافيه د ( قدرته او قيامته ) په کلمو کي
د ( ته ) توري ده .
۳۸

د اوم او اتــم نيم بيتي قافيه د ( غشي او څشي ) پــه کلمو کي د
( شي ) توري ده .
نهم او لسم نيم بيتي قافيه د ( وهله او وتله ) څخه ( له ) ده .
نهم تمرين  :د الندي مثنوي قافيه و ښياست !

مهرباني موري
موري تا لوی کړم د غيرت په زانګو
تـــا يــــم روزلــــی د هــمت پـــــه زانګو
زمــــــا ژړا نـــــــــــه تـــــا ژړا کــــــړې ده
زمـــــــا خنــــــدا نــــه تـــا خندا کړې ده
مــــــوري پـــــوهېــــږم هېـــــرولی نه شم
ستـــــا زحــــمتونـــــه زه ويــــلی نــه شم
تــــــا ډېــــــر ګاللــــي کـــــړاونـــــه پـه ما
خــــوښي دي تـــل غـواړمه زه پــه دنيا
ای زمـــــا ګــــراني قـــــدر داني مــوري
زمــــــا د ميـــــني مــــهربـــانـــــي مــوري

 ۴ــ آزاد شعر :
آزاد شعر هغه شعر دئ چي نه قافيه پکښي سته  ،نه سېالب لري
او نه بيتونه بلکي د لنډو لنډو جملو په شان ليکل کيږي .
۳۹

ادب پوهان د شعر تعريف داسي کوي  :شعر هغه کالم دی چي د
لوستونکو او اورېدونکو احساسات را و پاروي  .د دې تعريف له
مخي نو آزاد شعر که څه هم چي د نظم قـوانين پکښي نـه سته
هم کوالی س ي چـي د اورېدونـکو او لوستونکو احساسات را و
پاروي لکه دغه الندي آزاد شعر :

سارانۍ مينه
ما به ويل چي ما به نه مچوې
ما ته په غېږ کي ځای مه را کوه
زما سارانۍ سينه ال ميني ازمېيلې نه ده
پکي د چا د ميني شمع لګېدلې نه ده
شونډي مي هم ال د ماشومو په څېر
د چا تودو شونډو ليدلي نه دي
زه پوهېدم که مي سينه کي يو ځل
د چا د ميني لمبه بله سوله
بيا مي اورونه د وژلو نه دي
بيا مي وعدې د ماتولو نه دي
خو ته هغسي نه وې
ته زما په شاني سارانۍ را لويه سوې نه وې
ستا بازاري ستا سودا ګري غېږي
يوازي زه او زما مينه لوبولي نه وو
معصومو سترګو دي وعدې د ميني ډيري کړي
۴۰

نازکو شونډ و دي زر ځلي په وفا لوړلي
ته به زما نه سې  ،نه به زما مينه د ځان و بولې
خو زما په زړه کي لګېدلې شمع
د بلي ميني په اور نه سوځيږي
اوس چــي مــو د شعر څـــو مثالـونه و پېژندل  ،کوالی سئ چي د
نورو معلوماتو لپاره په خپله نور کتابونه و لولئ او د شعرونو
نور ډولونه هم زده کړئ .

د شعر اغېزه د انسان په ژوندانه کي :
پدې کي شک نه سته چي شعر د اورېدونـکي يا لوستونکي
احساسات را پاروي  .احساسات په دې معنا چي اورېدونکی يا
لوستونکی به د شعر په اورېدلو يا لوستلو سره د دغو الندنيو
احساساتو تر تاثير الندي را ځي چي :
 ۱ــ د خوشالۍ احساس کوي
 ۲ــ د خواشينۍ احساس کوي
 ۳ــ په جنګ الس پوري کوي
 ۴ــ د ميني يا عشق احساس به کوي
 ۵ــ د يو څه په اړه به دلچسپي ښکاره کوي
 ۶ــ د توهين يا تحقير احساس به کوي
 ۷ــ د ارامۍ او سولي احساس به کوي
۴۱

د دغو ټولو احساساتو لپاره به دلته الندي يو يو مثال راوړل
سي :
 ۱ــ د خوشالۍ لپاره شعر :
د دغــــو شعــرونو لوستل او يا اورېدل سړي ته د خوښۍ او
خوشالۍ احساس پيدا کوي لکه په الندي لنډۍ کي :
خط مي ليکه اشنا مي راغی
له خوشالۍ نه مي قلم په خندا شو نه
 ۲ـ هغه شعر چي انسان غمګينه کوي :
دلته به د جهاني صاحب د يوه شعر څو بيتونه راوړل سي :
د ژوندون وحشي موجونو
لــه اشنا مېني بـــــېل کړی
د زمـــان يــــاغي بــــادونـــو
بــــل جـــهان ته يم را وړی
را يــــاديږي مـــــي جونګړه
را يــــاديږي يـــــې خيالونه
هسي ليري را تـه ښکاري
لکه ورک ستــــړي خوبونه

۴۲

 ۳ــ جنګي ( حماسي ) شعر :
دا ډول شعرونــه د حماسي يــا جنګي شعرونو په نامه بولي .
تاسي ته معلومـه ده چــي زمــوږ ګـــران هــيواد افغانستان د ډېــــر
پــخوا څخه د بېګانوو تر يرغلونو الندي راغلی دئ  ،نو شاعرانو
هم د خپـــلو خلکو د ازادۍ غوښتونکو احساسات د را پارولو
لپاره حـماسي شعرونه ويلي دي لکه :
څـــــــو وا نـــــه خــــــلي لــــــه غــــليمه انتقام
مرد نه خوب کړي نه خواړه خوري نه ارام
د دغو شعرونو د جملې څخه دلته غواړم هغه لنډۍ چي ماللۍ
پېغلي د ميوند په جنګ کي د خپلو افغاني وروڼو د احساساتو
د را پارولو لپاره ويلې ده راوړم  .د دې پېغلي ږغ د دې د
افغاني وروڼو احساسات داسي را و پارول چي د انګرېز څخه ئې
هغه بايللی جنګ و ګاټه لکه چي وايي :
که په ميوند کي شهيد نه سوې
خدای ږو الليه بې ننګۍ ته دي ساتينه
او يا
خبــــري ډيــــري پــــــه کار نه دي
زه فيصـــــله د تـــــــوري خوله باندي کومه

۴۳

۴ــ عشقي شعر  :لکه :
خوږې شونــډي دي شکري نه دي څه دي
ښکلي غــــاښ دي مرغلري نه دي څه دي
چي تسخير پـــه تورو سترګو کا د زړونو
سياه چشمي ســـهر ګــــــري نه دي څه دي
چــي د زلفــو پـه ځنځير يې زمری بند کړ
هــوسۍ ستـــرګي زوروري نــه دي څه دي
 ۵ــ هغه نظمونه چي د نورو د دلچسپۍ د را جلبولو لپاره ويل
کيږي :دغه شعرونه يا نظمونه کوچني هلکان يا کوچنۍ نجوني د
لوبو په وخت کي د يوې مسابقې لپاره وايي .
 ۶ــ هغه شعر چي څوک په توهين يا خواشينی کيږي :
کله کله کوچنيان په کوڅو او بانډو کي يو بـل ته د توهينولو
لپاره ځيني سپکي کلمې د نظم په ډول وايي  .په دغه الندي
لنډۍ کي ئې هم يو مثال لوستالی شئ :
خدای دي تر دغه ال بدتر کړه
چي د کم اصله بوټي ګل دي بوياونه

۴۴

 ۷ــ د ارامۍ يا سولي د احساس لپاره :
دلته بيا هم د جهاني صاحب د يوه اوږده شعر يو څو بيتونه را
وړم :
ځوانــه دا څــوک يې چي مرمۍ اوروې
د خــــ ـپل نــــيکه او د ابــــــا پـــــر کـــــلي
دې هــــديره کي دي خپلوان پـــــراته دي
څوک يې پر ون څوک يې پخوا ويشتلي
پرېــــږده چـــي بيا د شنه اسمان پـر لمن
سپوږمـــۍ تـــه ستــوري امېلونه را وړي
بيــــا د ادم ربــــاب نغـــــمې ويښــي کړي
د مــــيني خــــوب تــــه تــــعبيرونه راوړي

۴۵

د تمرينونو جوابونه :
د لومړي تمرين جواب :
کلــــــه سنــــــدري وايــــــ ـو

کــَ ــ له ــ سَن ــ دَ ــ ري ــ وا ــ يو

(  ۷سېالبه )

خوشالـه ناست يو خندان

خو ــ شا ــ له ــ ناست ــ يو ــ خَن ــ دان

(  ۷سېالبه )

د دوهم تمرين جواب :
غومبـــــر وهــــه کوتري

غوم ــ بر ــ وَ ــ هه ــ کَو ــ تَـ ــ ري

( ۷سېالبه )

نــڅېـــــــږه بــــخـــــتـــــــوري

نَـ ــ څېـ ــ ږه ــ بَخـ ــ تَـ ــ وَ ــ ري

(  ۷سېالبه )

اواز دي خـوږ لګيږي

آ ــ واز ــ دي ــ خوږ ــ لَـ ــ ګيـ ــ ږي

(  ۷سېالبه )
زړګی مي پرې ښـه کيږي زړ ــ ګی ــ مي ــ پرې ــ ښه ــ کيــ ــ ږي
(  ۷سېالبه )

لــــږ تـــــاوه شـــــه ګــــډېږه

لږ ــ تا ــ وه ــ شه ــ ګَـ ــ ډېـ ــ ږه

(  ۷سېالبه )

غـــــومبــر وهـه تاوېږه

غومـ ــ بر ــ وَ ــ هه ــ تا ــ وې ــ ږه

(  ۷سېالبه )

۴۶

د درېيم تمرين جواب :
نــــن مــــي بيا مارغــــه د فکر دی پـه شور
نن ــ مي ــ بيا ــ مار ــ غه ــ د ــ فِـ ــ کر ــ دی ــ په ــ شور

( ) ۱۱

پـــــروازونــــــه کـــــوي ځــــي پـــــه هــــره لــور
پر ــ وا ــ زو ــ نه ــ کــَ ــ وي ــ ځي ــ په ــ هـَ ــ ره ــ لور

( ) ۱۱

نه پوهېږم څه ترې ورک دي او څه غواړي
نه ــ پو ــ هېـ ــ ږم ــ څه ــ ترې ــ ورک ــ دي ــ او ــ څه ــ غوا ــ ړي
( )۱۲
چـــــي تـــپوس کــــوي لـــه پــلي او له سپور
چي ــ تَـ ــ پوس ــ کــَ ــ وي ــ له ــ پـ ــ لي ــ او ــ له ــ سپور ( ) ۱۱
مــــا د عــــقل پـــــه تــــار بنـد کړل پروازونه
ما ــ دَ ــ عـَ ــ قل ــ په ــ تار ــ بند ــ کړل ــ پر ــ وا ــ زو ــ نه ( ) ۱۲
ده د عــــقل مــــــزي و شـــــلـــــول پــــــــه زور
ده ــ د عـَ ــ قل ــ مـَ ــ زي ــ و ــ شل َـ ــ ول ــ په ــ زور

( ) ۱۱

کـــ ــه هــــــر څـــــو يې لـوړ پرواز نه ګرځومه
که ــ هَر ــ څو ــ يې ــ لوړ ــ پر ــ واز ــ نه ــ ګر ــ ځـَ ــ و ــ مه ( ) ۱۱
غــــوږ تــــه نـــــه پــــرېږ دي زمــــا پندونه نور
غوږ ــ ته ــ نه ــ پرېږ ــ دي ــ زَ ــ ما ــ پَنـ ــ دو ــ نه ــ نور ( ) ۱۱

۴۷

د څلورم تمرين جواب :
د مـــــرغانـــــــو د ويـــنا دا مـــــعلومــــيږي
چـــي خبرو بـــاندي څوک نه سړی کيــږي
سړی نـــه دئ چي يـې کار د سړو نه دئ
پــــــــه خبرو کـه هـــر څومـره ښه پو هيږي
پورتني شعر ته چي ځير سو  ،وينو چي :
د لومړي دوهم او څلورم نيم بيتيو په پای کي د ( معلوميږي ،
کيږي او پوهيږي ) کلمې را غلي دي  .وينو چي په دغو درو سرو
کلمو کي د ( يږي ) تو ري را غلي دي او دغه ( يږي ) توري د شعر
قافيه ده .
د پنځم تـــمرين جـــواب  :د الندي شعر رديف او قافيه پيدا کئ!
لمر ،سپوږمۍ پـــه پـلوشـو کي
د نــــړۍ ســــاز و ســامـــــان دئ
د بـــزګــــــــر د کار لــــــه فــــيضه
رنـګيـنه مــــو دستـــرخــــوان دئ
شپــــانـــــــه مــيږي بيايي څــړ ته
پــــــــه رمــــــې پــــــسې روان دئ
د مـــــاليـــــــار د يـــــوم په څوکه
ښــــکلی شــــوئ ګلـــستــــان دئ
۴۸

کـــه مـــوږ کښينو الس تــــر زنه
پــــه ســـکون کي مو تــاوان دئ
ای نـــــــژنــــده الس پــــه کار شـه
د کــارګـــــرو لــــوړ نـــــښــان دئ
په پورتني شعر کي ( دئ ) د شعر رديف دئ ځکه چي د هر دوهم
ني م بيتي په پای کي په يوه معنا را غلی دئ  .د دغه شعر قافيه
د ( ان ) توري دي چي پــه هــر دوهم نيم بيتي کي تر رديف د مخه
د ( سامان  ،دسترخوان  ،رو ان  ،ګلستان  ،تاوان او نښان ) په
کلمو کي را غلي دي .

د شپږم تمرين جواب :
ښـــــه ده ښــــه ده دا دنــــيا

چــــــي تـــوښه ده د عـــــقبا

پـــه دنيا کښي بدي نشته

کــــــه بــــدي نــــه وي له تا

دنيــــــا بـــــــحر دئ بـهــيږي

ايــــــــنې غـــــونـــدي صـــــــفا

وفـــــادار لـــــــره وفــــا شـوه

جفـــــا کــــــــار لــــــره جــــــفا

لـــه يــوه مــخه يې درد وي

او لـــــــه بــــــل مــــــــخه دوا

کار همه واړه موقـوف دئ

د ســــــــــــړي پــــــــــه مــــدعا

د دغه شعر قـافيه د ( دنيا  ،عقبا  ،تا  ،صفا ،جفا ،دوا او مدعا )
په کلمو کي چي د ( الف ) توری راغلی دئ د شعر قافيه ده  .دغه
شعر رديف نـه لري  ،ځکه چي تــر قافيې وروسته کــومه بله کلمه
۴۹

نه ده را غلې .

د اووم تمرين جواب :
ټوټې ټوټې په تورو را سې
چي پرهارونه دي ګنډم خوله در کومه
ټو ـ ټې ـ ټو ـ ټې ـ په ـ تو ـ رو ـ را ـ سې
چي ـ پر ـ ها ـ رو ـ نه ـ دي ـ ګن ـ ډم ـ خوله ـ در ـ کـَ ـ وَ ـ مه
سر مي لــــه تن څخه جال کئ
که مي بګړۍ د بـې ننګۍ تـــــــړلې وينه
سَر ـــ مي ـــ لــــه ـــ تَن ـــ څَـ ـ خه ـــ جَـ ــ ال ـــ کئ
که ـــ مي ـــ بَګـ ــ ړۍ ـــ دَ ـــ بـې ـــ نَنـ ــ ګۍ ـــ تَـ ــ ړَ ـــ لې ـــ ويـ
ـــ نه
ارمان دي نه کړي هغه ميندي
چي خپل اوالد د وطن زيار تـــه لويوينه
َار ـــ مان ـــ دي ـــ نه ـــ کړي ـــ هَـ ــ غه ـــ ميـن ـــ دي
چي ــ خپل ـــ َاو ـــ الد ـــ دَ ـــ وَ ــ طن ـــ زيار ـــ ته ــــ لو ـــ يَـ ـــ ويـ
ـــ نه

۵۰

د لويو غــــرو سيل مــي و کړ
اوس مي ياديږي د شينکي وطن باغونه
دَ ـــ لو ـــ يو ـــ غرو ـــ سَــ ــ يل ـــ مي ـــ وَ ـــ َکړ
اوس ــ مي ـــ يا ـــ ديـ ـــ ږي ـــ دَ ـــ شينـ ـــ کي ـــ وَ ـــ طَن ـــ با ـــ غو
ـــ نه

د اتم تمرين جواب :
دا دي را غلل د خزان بـادونه ورو ورو
رژوي مــــي د ځـــوانـــۍ ګلونه ورو ورو
خود آګاه د خامـــوشۍ غيږي ته درومي
چي غوغا تـــې تخنېدل رګونه ورو ورو
د مرګي قاصد مي غم د مستۍ غواړي
را تـــه ښيــــي د لــــحد خوبونه ورو ورو
چـــي يـــې څاڅکی د کوثره سره سيال و
زمـــاني غليم يې وړي خُومونه ورو ورو
نــن د هــــوښ لـه دوږخي سينې را وځي
مدهوشۍ چي پـــاڅول خيالونه ورو ورو
د پورتني غزل رديف ( ورو ورو ) دئ  ،ځکه چي د شعر تر پايه د
هر دوهم نيم بيتي په پای کي په يوه معنا تکرار را غلی دئ  .د
شعر قافيه د ( ونــه ) تـــوري دي چي د ( بادونـــه  ،ګلونــه  ،رګونـه ،
۵۱

خوبونه  ،خومونه او خيالونه ) د کلمو په پای کي را غلي دي .

د نهم تمرين جواب :
موري تا لوی کړم د غيرت په زانګو
تـــا يــــم روزلــــی د هــمت پـــــه زانګو
زمــــــا له ژړا نــــه تـــــا ژړا کــــــړې ده
زمـــــــا خنــــــدا نــــه تـــا خندا کړې ده
مــــــوري پـــــوهېــــږم هېـــــرولی نه شم
ستـــــا زحــــمتونـــــه زه ويــــلی نــه شم
تــــــا ډېــــــر ګاللــــي کـــــړاونـــــه پـه ما
خــــوښي دي تـــل غـواړمه زه پــه دنيا
ای زمـ ــــا ګــــراني قـــــدر داني مــوري
زمــــــا د ميـــــني مــــهربـــانـــــي مــوري
د لومړي او دوهم نيم بيتيو قافيه د ( ت ) توری دئ او ( په
زانګو) ئې رديف دئ .
د درېيم او څلرم نيم بيتي قا فيه ( ا ) دئ او ( کړې ده ) ئې رديف
دئ .
د پنځم او شپږم نيم بيتي قافيه ( لی ) دئ او ( نه شم ) ئې رديف
دئ .

۵۲

د اوم او اتم نيم بيتي قافيه ( ا ) دئ چي د ( ما او دنيا ) په کلمو
کي را غلی دئ .
د نهم او لسم نيم بيت قافيه ( ني ) ده او ( مور ) ئې رديف دئ .

پـه پښتو کي د پنځو ( ی  ،ي  ،ې  ،ۍ  ،ئ ) ګانو لــه جملې څخه
لنډه ( ي ) او اوږده ( ې ) د واول ( ږغ لرونکي لکه  ( :الف  ،لنډ و ،
اوږد و  ،لنډه ي  ،اوږده ې  ،زور  ،زېر  ،پېښ او زورکی )
تورو له جملې څخه دي  .لنډه ( ي ) کله کله واول او کله کله
کونسونانت ( بې ږغه لکه  :ت  ،خ  ،م  ،ن  ،ک … ) وي  ،خو
اوږده ( ې ) تل واول وي او کونسونانت نه را ځي  .نرمه ( ی ) ،
درنه ښځينه ( ۍ ) او درنه فعلي ( ئ ) تل کونسونات وي .
په پښتو کي ( و ) دوه ډوله دئ  .يو ئې لنډ او بل ئې اوږد ( و )
دئ .
 ۱ــ معروف يا لنډ ( و )  :لکه په کډو  ،بازو  ،تارو  ،کاهو او
نورو کلمو کي .
 ۲ــ مجهول يا اوږد ( و )  :لکه په بيزو  ،ښارو  ،پشو  ،کالو او
نورو کلمو کي .

۵۳

لنډ ( و ) او اوږد ( و ) دواړه واول دي  ،خو لنډ ( و ) د کنسونانت
په ډول هم را ځي اما اوږد ( و ) د کونسونانت په ډول نه را ځي .
واول ( ږغ لرونکي )  :هغه توري يا نښي دي چي په کلمه کي يو
بې ږغه توري ته حرکت ور کوي او يا ويالی سو چي دوه
کونسونانت توري سره نښلوي .
کونسونانت ( بې ږغه )  :هغه توري دي چي په کلمه کي بېله د
واول له مرستي ږغ نه سي ور کوالی .

۵۴

د ليکونکي لنډه پېژندنه
عبدالعلي رسول زاده په  ۱۳۲۶لمريز کال د
کندهار واليت په درېيمه ناحيه کي دې نړۍ ته
ستر ګي خالصي کړلې  .لومړنۍ زدکړي ئې په اوه
کلني کي د کندهار په مشرقي ښوونځي کي پيل
کړلې  .پسله شپږو کلو څخه د نوموړي ښوونځي
څخه فارغ سو  .تر هغه وروسته ئې د ميرويس
نيکه په لېسه کي زدکړي پيل کړلې  .په ۱۳۴۵
لمريز کال کي ئې د کابل پوهنتون د ښووني او روزني په پوهنځي کي د
ري اضي او فزيک په ځانګه کي زدکړي پيل کړلې  .په  ۱۳۴۹لمريز کال کي
ئې د کندهار په عالي دارالمعلمين کي د رياضي او فزيک او مسلکي
مضمونونو په تدريس پيل و کړ  .په  ۱۳۵۹کال کي په هيواد کي د نا خوالو
له امله سويډن هيواد ته مهاجر سو  .په سويډن کي ئې  ۳۳کاله په سويډني
ښوونځيو کي د پښتو ژبي د زدکوونکو سره د ښوونکي په توګه نه يواځي د
ښوونځي د مضامينو مرستي کړي دي بلکي پښتو ئ ې هم ور ته تدريس کړې
ده  .په دغو کلو کي ئې د پښتو ژب ي زدکوونکو ته يو زيات شمېر تدريسي
کتابونه او تدريسي مرستندوی مواد ليکلي دي چي د هغو له جملې څخه يو
همد غه کتاب دئ  .د دغو کتابو څخه د نړۍ په زياتو هيوادو کي ګټه
اخيسته کېده او اوس هم کيږي  .په  ۲۰۰۲م کال کي د سويډن د پوهني د
وزارت له خوا د پښتو انټرنيټي پاڼي  www.pashto.seچاري هم ور پر غاړه
سوې .

