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پوهندوی آصف بهاند

« اخ! چې لنډې فاصلې وای»
شعري ټولگه
او د هادي د شعر ښکال
دویمه برخه
اخ چې لـــږ خو رانږدې وای ،اخ چې لنډې فاصلې وای
د هـــادي د ژونــد امیده ،لــه خـوبـونـو نـه ښایـسته یې

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د سمــنـــدر پــر غــاړه ډوبــه ،ډوبــه ساه وباسم
له هــر نفس نــه مې نــاځــوانــه یــاره تـا وباسم
پوهیږم هیڅ به راته پاتې نه وي ،خاورې به وي
کــه له شعـرونو نه مې ستا د عشق ښکال وباسم
دومره آسانه به هم نه وي چې دې هـیـره کـړمه
د ستـنې سپـم نــه بــه څـلـور کـونجه دنیا وباسم
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ،ص )۲۳۳
او اوس د «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه:
په دې ټولگه ګې د ښاغلي هادي له شعرونو نه مخکې د دغو شاعرانو او لیکوالو خبرې راوړل شوې دي:
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،
ــ د هادي «اخ» و دردولم ،د ښاغلي گل رحمان رحماني لیکنه،
او یوه هم د «یادونه او مننه» تر سر لیک الندې د هادي صاحب لنډې خبرې رغلي دي.
ورپسې د ښاغلي هادي یو سل او پنځه ویشت ( )۱۲۵ټوټې شعرونه راوړل شوي دي او په پای کې د کتاب د سپانسور
ښاغلي قاضي انور خان منگل نه مننه شوې چې د کتاب د چاپولو لگښت ته یې اوږه ورکړې ده.
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
له نهه اتیایم ( ۸۹ام) مخ نه بیا تر یوسلو څلورم ( ۱۰۴ام) مخ پورې ټول مخونه سر چپه دي ،یعنې پاڼې سرچپه
صحافي شوې دي ،چې د چاپ د مسؤلینو او خپرندویې ټولنې به ورپام شوی وي که نه؟
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
یوازې مې یو رپوټ چیرې له نظره تیر شوی و چې په سیدني کې «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگې ته د
مخ کاته محفل نیول شوی و.
د «اخ! چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه مې په دریو ورځو کې ښه په خوند ولوستله او په هغو ځایونو کې
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
یې څنگ په څنگ سره کیږدي چې د ده د فکر د لیږدولو له پاره تر ټولو ښه وسیله او ښه لوښی کیدای شي ،کلیوالي
اصطالحات لکه «رجړومه» داسې کارول شوي لکه هادي چې هیڅ له کلي ،کور او غره کمره لرې تللی نه وي.
کله مې چې د ټولگې لوستل پای ته ورسول ،په خپله فیسبوک پاڼه کې مې د ټولگې د لومړي مخ له عکس سره دا څو
جملې ولیکلې:
«گران دوست او ښه شاعر عبدالهادي هادي د خپلو شعرونو پنځمه ټولگه (اخ! چې لنډې فاصلې وای) ،د شاعرانه
مینې له مخې راباندې لورولې ده .ټولگې له تودوخې نه د سړو په لوري اوږدې الرې لنډې کړې او د  ۲۰۱۸کال
د فبرورۍ په شپږویشتمه یې ځان تر ما پورې را ورساوه.
له گران هادي نه مننه،
له تخلیقاتو نه یې مننه،
او پر ما باندې یې له پیرزوینې نه مننه،
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».
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د هادي په دې ټولگه (اخ! چې لنډې فاصلې وای) کې ډیرو شعري ترکیبونو او انځورونو سترگکونه راته ووهل،
راسره وغږیدل او د زړه خواله یې راسره وکړه .ما د هادي د دې ټولگې د شعرونو ځینې هغه ترکیبونه او انځورونه
چې زما له پاره نوي وو او یامې خوښ شول یادداشت کړل ،څو بیلگې یې دا دي:

ــ د اژدها زامه ۲( ،ام مخ)
ــ د دیو چنگ ۲( ،ام مخ)
ــ د قساوت اور ۳( ،ام مخ)
ــ د ښامارانو مراد ۴( ،ام مخ)
ــ د خبرو تږی ۲۴( ،ام مخ)
ــ د اوبو زمزمه ۲۵( ،ام مخ)
ــ تریېلي توري ۲۸( ،ام مخ)
ــ د پسرلو قتلیدل ۳۳( ،ام مخ)
ــ د طبیعت ترنم ۴۱( ،ام مخ)
ــ د تودې ډوډۍ وږم ۴۱( ،ام مخ)
ــ بالربې وریځې ۵۴( ،ام مخ)
ــ د تورو پچو حاصل ۵۵( ،ام مخ)
ــ د خاورو عطر ۵۹( ،ام مخ)
ــ د شونډو قند ۸۱( ،ام مخ)
ــ د ستړي خوب ۱۱۵( ،ام مخ)
ــ د وخت قتلول ۱۲۰( ،ام مخ)
ــ د غره ژبه ۱۲۴( ،ام مخ)
ــ شنه خوبونه ۱۲۴( ،ام مخ)
ــ رڼا په لپو ویشل ۱۶۸( ،ام مخ)
ــ د نفرت لمبې ۱۷۳( ،ام مخ)
ــ جل وهلې زمانه ۱۸۹( ،ام مخ)
ــ د تورو ریاضت ۱۴۶( ،ام مخ)
سره له دې چې استاد پوهاند ډوکتور مجاور احمد زیار ،د یوې مقالې (ازاد  +سپین (گډوله شعر) د قافیې پر باستیل
یو ټکنی گوزار!) په ترڅ کې په پښتو شاعرۍ کې د قافیې ګلیم ټول شوی اعالن کړ ،خو هادي په خپله پنځمه شعري
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:
د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ستــا د ستـرگــو له تـاوانه وتـل گـران دي
لـمـر تـه مـخـام?خ ،جانانـه کـتل گـران دي
توره خاوره یم تر پښو الندې مې ځای دی
او تـه ستوری ،تر آسمانه خـتـل گـران دي
هادي سل ځلې ،په ورځ کې درنه ځار شي
تا تـه یو ځلې ،تش گرانه! ویــل گـران دي
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۱۱۰ ،ــ ۱۱۱مخونه)
د هادي بیوگرافي وایي چې دی په  ۱۹۷۲کې زیږیدلی دی ،یعنې اوس پنځه څلویښت ( )۴۵کلن دی ،خو په «اخ!
چې لنډې فاصلې وای» شعري ټولگه کې د راغلو غزلونو ټول توري شهادت ورکوي چې هادي یو مست شل کلن
زلمی دی او تل داسې رندانه او عاشقانه خبرې کوي چې مینې ته هم اړم وي او غره ته هم اوږه ورکوي .په همدې
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
ټـول نیشه ،نیشه وم ،مـیخانه زما په الس کې وه
(اخ چې لنډې فاصلې وای ۱۰۴ ،ام مخ)
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
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۱۳۵ ،ام مخ)
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
ډوله تورو داسې لیکي چې ...« :در مغز استخوان به خدا کار میکند»
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
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۴ ،ام مخ)
په «څه وخت راځې؟» نومي شعر کې د خپل وطن د ،ښار ،کلي او مالت پوښتنه داسې کوي:
«...ال هم د خلکو،
د کورونو،عزتونو او شرمونو واک له غلو سره دی؟
ال هم د سیمې او وطن ،
هغه بدنامې څیرې،
پر ځپل شوي ،رټل شوي ،لوټل شوي اولس واک چلوي؟»
(اخ! چې لنډې فاصلې وای ۵۸ ،ام مخ)
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دا هم د عبدالهادي هادي د کالم څو بیلگې:
خراب یمه ملګرو! سخت خــراب یـمـه ،خراب یم
په ژوند یاره په مړو خلکو حساب یـمه ،خراب یم
د چا د خـوږو سترګو ،مړه کاته مې ژوندی ساتي
وهللا ګـنې له ژونــده پــه عــذاب یــمــه ،خراب یم
دا زړه کابل به وخته ال ،لــه سیالــو سره سیال وو
لــه السه د ،کــافــر یـهــود پـنجاب یمه ،خراب یم
هر وخت چې مې تـکل د پـرمختګ کړی ملګرو!
تکــفیـر دغــه مـال خــانـه خــراب یـمه ،خراب یم
زمـان به مې راسپـړي ،خیـر که هیـر یم له ملګرو
اوس ګــرد ،د زمــانې وهـلی بــاب یـمه ،خراب یم
دا ستا لــه حافـظې نــه ،چې بــد بلې خواته یووړم
اخــیستی دریــــابــو لکـــه حــبــاب یمه ،خراب یم
هـــادي چــې غــنــمرنګـې صـفـایـي مـنـلې نه وي
ګــناه شم سـرتـــر پـایــه کـه ثواب ،یـمـه خراب یم

*******
اعتراف
مــوږه یــو بل ته ګــوته نیسو او انـصاف هـم کـوو
زه او جــانــان مـیـنه کــوو ،خـــو اتـالف هـم کـوو
مــوږه اوبــه یــو ،او هــوا یــو ،د یــو بـل لـه پاره
خو ال سوچونه ،هر یو خپل ځانله ،خالف هـم کـوو
دا مــو پــه خــپــلــو کـې مـنـلې ،انـسانــان یـو آخـر
ګــناه بــه کیــږي ،خــو تــوبه او اعـتـراف هـم کوو
د ژونــــد پــه هــره مــامـلــه کې ،انــدازه ساتو خـو
دغه د سرو شونډو خوراک کې ،لږ اسراف هم کوو
مــوږ پـښتانـه ،دنـیـا غلــط یــو پـیـژنــدلي په جنګ
مــوږ ګــذاره هـم کـوو ،ژوند او انـعـطاف هـم کـوو
زخمي کابل مـو ،مخکې پروت دی ،د همده کارنامه
ال به شرمیـږو نـه ،مـالتـړ به د سیـاف هـم کـوو؟؟؟
هــادي پـر داسې بـرید والړ یـو ،چې شرمیـږو ګنې
د ښکلـیـو شـا وخــوا تـاویـــږو او طــواف هـم کـوو
د دویمې برخې پای
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