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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ
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عبدالباري جهاني

او که لنډي فاصلې وای
د پښتو ژبي تکړه او هڅاند شاعر هادي هادي ،چي اوس حاضر په اسټرالیا کي اوسېږي ،خپله شعري مجموعه،
کشکي لنډي فاصلې وای ،چاپ کړې او په کابل کي یې د کتاب د مخکتني یو محفل ورته نیولی وو .دې محفل ته یې
د پښتو ژبي لیکواالن او شاعران وربللي ول او زما هم برخي اخیستلو ته زړه سو؛ خو افسوس چي ډېر لیري پروت
وم .سمدستي مي دا نظم ولیکی:

او که لنډي فاصلې وای
او که لنډي فاصلې وای زه درتلمه
په محفل کي دي پر نظم نڅېدمه
یوه شپه به مو غزلي وای ویلي
یوه بل ته به مو زړونه وای سپړلي
تابه ماته وای ویلي خپل دردونه
ما به تاته وای ژړلي خپل زخمونه
زموږ ُمال به پر منبر همېش ویله
د آخري زمانې کیسه یې کړله
چي لنډیږي به د مځکي تناوونه
سره وربه سي واړه او لوی ملکونه
نه به پښې وي په مزلو د چا تڼاکي
نه به ویني د وجود ستړي بېواکي
د دوستانو به ارزان وي دیدنونه
سره وایی به یاران د زړه حالونه
خدایزده اوس به هم هغه ُمال ژوندی وي؟
په وینا کي به هغسي ګړندی وي؟
اوس به هم خلکو ته کړي نصیحتونه
اوس به هم ورته کوي زاړه نکلونه
چي یو ځل خو یې دا زموږ زلمي لیدالی
د دوی زړونو ته یې زړه نیژدې کوالی
چي دوی وایی ده هغسي اورېدالی
پر منبر خپله وینا ور یادېدالی
چي بېشکه خدای لنډ کړي تناوونه
په یوه ګړي وهو د کال مزلونه
بې وزره ګړندي یو تر بازانو
نړۍ پی کړو په قدم د دروېشانو
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

خو د زړونو مو تر منځ دي زر کلونه
اغزن غرونه د اورونو دېوالونه
په ګاونډ کي یو د بل څنګ ته اوسیږو
په یوه ژبه پښتو سره ګړیږو
د ګونګیو په څېر یو تر بل تیریږو
نه په غم نه په ښادي سره خپلیږو
هم په ژبه ګړندي هم په قلم یو
نه یوه بل ته تسل یو نه مرهم یو
چي پر دې وینا به کله را ټولیږو
« پښتنو یا به یو کیږو یا ورکیږو »
د  ۲۰۱۹کال د جنوري څلورمه ویرجینیا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

