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 یاو که لنډي فاصلې وا
 
 

 

، چي اوس حاضر په اسټرالیا کي اوسېږي، خپله شعري مجموعه، يهاد د پښتو ژبي تکړه او هڅاند شاعر هادي
فل ته یې حیو محفل ورته نیولی وو. دې م يتنکمخ کي یې د کتاب دکشکي لنډي فاصلې وای، چاپ کړې او په کابل 

پروت  يلیر ؛ خو افسوس چي ډېروس اخیستلو ته زړه يبرخ د پښتو ژبي لیکواالن او شاعران وربللي ول او زما هم
 :یولیک مي دا نظم يسمدست .وم

 

  

 
 یاو که لنډي فاصلې وا

 
 زه درتلمه یاو که لنډي فاصلې وا

 هنڅېدم په محفل کي دي پر نظم
 يوای ویل  غزلي یوه شپه به مو

 يمو زړونه وای سپړل به یوه بل ته
 هتابه ماته وای ویلي خپل دردون

 هخپل زخمون يژړل ما به تاته وای
 هویل به پر منبر همېش ُمال زموږ

 هزمانې کیسه یې کړل يآخر د
 هتناوون يمځک به د يلنډیږ چي
 هسي واړه او لوی ملکون هورب سره

 يتڼاک نه به پښې وي په مزلو د چا
 يبېواک د وجود ستړي ه وینيبنه 

 هد دوستانو به ارزان وي دیدنون
 هبه یاران د زړه حالون یوای سره

 ؟يژوندی و ُمال خدایزده اوس به هم هغه
 ؟يګړندی و يهغس په وینا کي به

 
 هنصیحتون وس به هم خلکو ته کړيا

 هنوورته کوي زاړه نکل اوس به هم
 یلیدال چي یو ځل خو یې دا زموږ زلمي

 یکوال ېنیژد د دوی زړونو ته یې زړه
 یاورېدال يهغس ده یوای چي دوی

 یپر منبر خپله وینا ور یادېدال
 هخدای لنډ کړي تناوون هبېشک چي

 هپه یوه ګړي وهو د کال مزلون
 وبې وزره ګړندي یو تر بازان

 وکړو په قدم د دروېشان یپ نړۍ
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 هکلون خو د زړونو مو تر منځ دي زر
 هاغزن غرونه د اورونو دېوالون

 واوسیږ په ګاونډ کي یو د بل څنګ ته
 وګړیږ په یوه ژبه پښتو سره
 وتیریږ بل د ګونګیو په څېر یو تر

 وخپلیږ نه په غم نه په ښادي سره
 وهم په ژبه ګړندي هم په قلم ی

 ونه یوه بل ته تسل یو نه مرهم ی
 وټولیږ چي پر دې وینا به کله را

 « وورکیږ یا وکیږ پښتنو یا به یو» 
 

 اویرجینی کال د جنوري څلورمه ۲۰۱۹د 
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