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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 ۰۴/۰۳/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند
                        

 «اخ! چې لنډې فاصلې وای» 
 

 شعري ټولگه
 

 او د هادي د شعر ښکال
 

 برخه دویمه
 

 فاصلې وایږ خو رانږدې وای، اخ چې لنډې ـــاخ چې ل
 د هـــادي د ژونــد امیده، لــه خـوبـونـو نـه ښایـسته یې
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 ه ساه وباسمــه، ډوبــاړه ډوبــر غــدر پـــنــد سم
 ا وباسمـاره تــه یــوانــاځــه مې نــر نفس نــله ه

 

 پوهیږم هیڅ به راته پاتې نه وي، خاورې به وي
 وباسمرونو نه مې ستا د عشق ښکال ـه له شعــک

 

 ړمهـره کـیـدومره آسانه به هم نه وي چې دې ه
 ونجه دنیا وباسمـور کـلـه څــه بــم نـنې سپـد ست

 

 (۲۳۳)اخ! چې لنډې فاصلې وای، ص                 
 

 شعري ټولگه:« اخ! چې لنډې فاصلې وای»او اوس د 
 

 لیکوالو خبرې راوړل شوې دي:په دې ټولگه ګې د ښاغلي هادي له شعرونو نه مخکې د دغو شاعرانو او 
 

 ــ یوه یادونه، د ښاغلي پروفیسر ډاکتر عبدالخالق رشید په قلم،
 

 ــ د غزل د ښکال انقالب، د علم گل سحر لیکنه،
 

 ــ دا شعري ټولگه او یو څو لنډې خبرې، د عارف خزان په قلم،
 

 و دردولم، د ښاغلي گل رحمان رحماني لیکنه،« اخ»ــ د هادي 
 

 تر سر لیک الندې د هادي صاحب لنډې خبرې رغلي دي.  « یادونه او مننه»او یوه هم د 
( ټوټې شعرونه راوړل شوي دي او په پای کې د کتاب د سپانسور ۱۲۵ورپسې د ښاغلي هادي یو سل او پنځه ویشت )

 ه. ښاغلي قاضي انور خان منگل نه مننه شوې چې د کتاب د چاپولو لگښت ته یې اوږه ورکړې د
د ټولگې په پای کې یو شمیر شعرونه پرته له پتې او نیټې راوړل شوي دي چې زه یې په دلیل پوه نه شوم. د ټولگې 

ام( مخ پورې ټول مخونه سر چپه دي، یعنې پاڼې سرچپه  ۱۰۴ام( مخ نه بیا تر یوسلو څلورم ) ۸۹له نهه اتیایم )
 نې به ورپام شوی وي که نه؟ صحافي شوې دي، چې د چاپ د مسؤلینو او خپرندویې ټول

ښایی زما له دې مقالې نه مخکې نورو قلموالو هم پر دې ټولگه او د هادي پر شاعرۍ تبصرې او مقالې لیکلې وي 
او ښایی په خینو ځایونو کې د مخکاته یا نقد محفلونه هم ورته نیول شوي و، چې د اوس له پاره زه پرې خبر نه یم 

شعري ټولگې ته د « اخ! چې لنډې فاصلې وای»په سیدني کې نظره تیر شوی و چې یوازې مې یو رپوټ چیرې له 

 نیول شوی و. محفل مخ کاته
 

ورځو کې ښه په خوند ولوستله او په هغو ځایونو کې شعري ټولگه مې په دریو « اخ! چې لنډې فاصلې وای»د 
وگرځیدم چې د ښاغلي هادي شعري ارواح په کې ګرځیده او شعرونه یې په کې ویل، له ښکلو انځورونو نه مې یې 
خوند واخیست او ځینو ترکیبونو ته ال حیران پاتې کیدلم چې هادي څنگه توانیدلی دی چې داسې توري وپـیي او داسې 

په څنگ سره کیږدي چې د ده د فکر د لیږدولو له پاره تر ټولو ښه وسیله او ښه لوښی کیدای شي، کلیوالي یې څنگ 
 داسې کارول شوي لکه هادي چې هیڅ له کلي، کور او غره کمره لرې تللی نه وي.« رجړومه»اصطالحات لکه 

کې مې د ټولگې د لومړي مخ له عکس سره دا څو  پاڼهکله مې چې د ټولگې لوستل پای ته ورسول، په خپله فیسبوک 
 جملې ولیکلې:

 

چې لنډې فاصلې وای(، د شاعرانه  !گران دوست او ښه شاعر عبدالهادي هادي د خپلو شعرونو پنځمه ټولگه )اخ»
کال  ۲۰۱۸مینې له مخې راباندې لورولې ده. ټولگې له تودوخې نه د سړو په لوري اوږدې الرې لنډې کړې او د 

 .د فبرورۍ په شپږویشتمه یې ځان تر ما پورې را ورساوه
 

 له گران هادي نه مننه،
 

 له تخلیقاتو نه یې مننه،
 

 نې نه مننه،او پر ما باندې یې له پیرزوی
 

هادي د شعرونو په دې ټولگه کې ډیر زلمی ښکاري، تل دې تاند او زلمی وي، د شعر چینه یې رڼه او له ښکالوو 
   «.ډکه غواړم
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د هادي په دې ټولگه )اخ! چې لنډې فاصلې وای( کې ډیرو شعري ترکیبونو او انځورونو سترگکونه راته ووهل، 
راسره وکړه. ما د هادي د دې ټولگې د شعرونو ځینې هغه ترکیبونه او انځورونه راسره وغږیدل او د زړه خواله یې 

 چې زما له پاره نوي وو او یامې خوښ شول یادداشت کړل، څو بیلگې یې دا دي:
 

 ام مخ( ۲ــ د اژدها زامه، )
 

 ام مخ( ۲ــ د دیو چنگ، )
 

 ام مخ( ۳ــ د قساوت اور، )
 

 ام مخ( ۴ــ د ښامارانو مراد، )
 

 ام مخ( ۲۴د خبرو تږی، ) ــ
 

 ام مخ( ۲۵ــ د اوبو زمزمه، )
 

 ام مخ( ۲۸ــ تریېلي توري، )
 

 ام مخ( ۳۳ــ د پسرلو قتلیدل، )
 

 ام مخ( ۴۱ــ د طبیعت ترنم، )
 

 ام مخ( ۴۱ــ د تودې ډوډۍ وږم، )
 

 ام مخ( ۵۴ــ بالربې وریځې، )
 

 ام مخ( ۵۵ــ د تورو پچو حاصل، )
 

 م مخ(ا ۵۹ــ د خاورو عطر، )
 

 ام مخ( ۸۱ــ د شونډو قند، )
 

 ام مخ( ۱۱۵ــ د ستړي خوب، )
 

 ام مخ( ۱۲۰ــ د وخت قتلول، )
 

 ام مخ( ۱۲۴ــ د غره ژبه، )
 

 ام مخ( ۱۲۴ــ شنه خوبونه، )
 

 ام مخ( ۱۶۸ــ رڼا په لپو ویشل، )
 

 ام مخ( ۱۷۳ــ د نفرت لمبې، )
 

 ام مخ( ۱۸۹ــ جل وهلې زمانه، )
 

 ام مخ( ۱۴۶) ــ د تورو ریاضت،
 

سپین )گډوله شعر( د قافیې پر باستیل  + ازاد) مقالېسره له دې چې استاد پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار، د یوې 

خپله پنځمه شعري په ترڅ کې په پښتو شاعرۍ کې د قافیې ګلیم ټول شوی اعالن کړ، خو هادي په ( !گوزار ټکنی یو
ټولگه کې د قافیې مانۍ هسکې کړیدي؛ ان تر دې چې د غبرگو قافیو )ذوالقافیتین( د غزل بیلګه یې هم وړاندې کړیده. 

 دا یې څو بیتونونه دي:
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 گـران ديوتـل  تـاوانه ستــا د ستـرگــو له
 گـران دي کـتل جانانـهخ، ?لـمـر تـه مـخـام

 

 مې ځای دی توره خاوره یم تر پښو الندې
 گـران دي خـتـل آسمانهاو تـه ستوری، تر 

 

 هادي سل ځلې، په ورځ کې درنه ځار شي
 گـران دي ویــلگرانه! تا تـه یو ځلې، تش 

 

 مخونه(۱۱۱ــ  ۱۱۰)اخ! چې لنډې فاصلې وای،           
 

اخ! »( کلن دی، خو په ۴۵پنځه څلویښت ) کې زیږیدلی دی، یعنې اوس ۱۹۷۲ چې دی په  وایيد هادي بیوگرافي 

شعري ټولگه کې د راغلو غزلونو ټول توري شهادت ورکوي چې هادي یو مست شل کلن  «چې لنډې فاصلې وای
او تل داسې رندانه او عاشقانه خبرې کوي چې مینې ته هم اړم وي او غره ته هم اوږه ورکوي. په همدې زلمی دی 

مستۍ کې یې داسې هم کړي دي چې خیام د ځان شاگرد گڼي، داسې شاگرد چې په مستۍ او شاعرۍ کې یې ده ته 
 گوړه ایښې ده:

 

 یاد دې شي خیام چې راته مخکې گوړه ایښې وه
 نیشه وم، مـیخانه زما په الس کې وهټـول نیشه، 

 

 ام مخ( ۱۰۴)اخ چې لنډې فاصلې وای، 
 

 دغه راز په یو بل ځای کې وایي:
 

 دا ځـینې ظاهربین چې زموږ زړونه لیـدای نه شي
 ویـښتو کې مو لگیا وي او سپـیـن تار راته راښیي

 

 ام مخ( ۱۳۵)اخ! چې لنډې فاصلې وای،               
 

د دې خبرې یادول اړین گڼم چې هادي په سیاست او ټولنیزو چارو کې هم فعاله دی او ډیر ځلې یې د سیاسي، مدني 
او ټولنیزو چارو نظریاتو او هڅو ملي رنگ لرلی دی. یو نیم سیاسی لنډ مطلب چې لیکي، هغه هم په سیاسي طنز 

 « یکنددر مغز استخوان به خدا کار م»... ډوله تورو داسې لیکي چې: 
 

 کله چې کابل یادوي:
 

 سور لکــه د الل په خپـلو ویـنـو ابــاد پـاتې یې
 ځکـــه د دنـیـا د ښـامـارانـــو مــراد پـــاتـې یې

 

 څوک دې په دنیا کې د زخمونو د ټکور نه شته
 څـنـگه چې فــریاد وې، ال هغسې فریاد پاتې یې

 

 ام مخ( ۴)اخ! چې لنډې فاصلې وای، 
 

 نومي شعر کې د خپل وطن د، ښار، کلي او مالت پوښتنه داسې کوي:« وخت راځې؟څه »په 
 

 ،ال هم د خلکو»...
 د کورونو،عزتونو او شرمونو واک له غلو سره دی؟

 ال هم د سیمې او وطن ،
 هغه بدنامې څیرې،

 «رټل شوي، لوټل شوي اولس واک چلوي؟ پر ځپل شوي،
 

 ام مخ( ۵۸ )اخ! چې لنډې فاصلې وای،
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 بیلگې: څودا هم د عبدالهادي هادي د کالم 
 

 ه ،خراب یمـمـراب یــخراب یمه ملګرو! سخت خ
 مه ،خراب یمـپه ژوند یاره په مړو خلکو حساب ی

 

 وږو سترګو، مړه کاته مې ژوندی ساتيـد چا د خ
 ه، خراب یمــمــذاب یــه عــپ دهــنې له ژونـوهللا ګ

 

 و سره سیال ووــه سیالــدا زړه کابل به وخته ال، ل
 نجاب یمه، خراب یمـود پــهـر یــافــه السه د، کــل

 

 !رمختګ کړی ملګروـکل د پـهر وخت چې مې ت
 مه ،خراب یمـراب یــه خـانــال خـه مــر دغـفیــتک

 

 له ملګرو ر یمـر که هیـړي، خیـان به مې راسپـزم
 مه ،خراب یمـاب یــلی بـانې وهــرد، د زمــاوس ګ

 

 د بلې خواته یووړمــه، چې بــظې نـه حافــدا ستا ل
 اب یمه، خراب یمــبــه حـــو لکــابــــیستی دریــاخ

 

 لې نه ويـنـي مـایـفـې صـمرنګــنــې غــادي چـــه
 یمه خراب ـمـی ه ثواب،ـه کــایـر پـــرتـناه شم ســګ

 

******* 
 

 اعتراف
 

 ووـم کـصاف هـوته نیسو او انــو بل ته ګــوږه یــم
 ووـم کـالف هـو اتـــخ ،ووــنه کـیـان مــانــزه او ج

 

 ه پارهـل لـو بــو، د یــوا یــو، او هــه یــوږه اوبــم
 ووـم کـخو ال سوچونه، هر یو خپل ځانله، خالف ه

 

 رـو آخـان یــسانـلې، انـنـې مـو کــلــپــه خــو پــدا م
 م کووـراف هـتـوبه او اعــو تــخ ،ږيــه کیــناه بــګ

 

 وـدازه ساتو خــه کې، انــلـامــره مــه هــد پــــد ژون
 دغه د سرو شونډو خوراک کې، لږ اسراف هم کوو

 

 دلي په جنګــژنـیـو پــط یــا غلـیـه، دنـښتانـوږ پــم
 ووـم کـطاف هـعـاو ان وو، ژوندـم کـذاره هــوږ ګــم

 

 و، مخکې پروت دی، د همده کارنامهـزخمي کابل م
 وو؟؟؟ـم کـاف هـړ به د سیـالتـه، مـږو نـال به شرمی

 

 ږو ګنېـو، چې شرمیـرید والړ یـر داسې بـادي پــه
 ووـم کـواف هــږو او طـــاویـوا تــوخ اـو شـیـد ښکل

 

 ې پایبرخ دویمېد 
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