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 راســپـړل 
 
 

  کلیوال.  : ژباړه  م( ۲۰۱۳  – ۱۹۳۹)  هیئینی  ســیموس  شاعر:  آیرلیندی 
 شو:  یاد   شعررا دا بابا  خوشحال  د  ولوست   شعر دا می  چی  کله

 

  کنه.«  لره  کار خپل  خپل دی پیدا  سړی »هر
 

 کی  منځ  ګوتو د  می  ما
 نیولی  ټوپک  لکه  محکم داسی قلم  زما

 الندی نه   کړکۍ د  خونې د  زما
 رارسی غږ  یو ته   غوږونو زما

 بیل   په کیږی  کیندل چی
 ځمکه  زنه  کاړ کلکه

 سپړی.  ځمکه می  پالر  چی  لیدل  می و
 
 

 ډیرکلونه  پالر  می  کی کرونده دی
 کړیدی  کار همدغه مال  کړوپه په

 اړوي  پتي  باندی  یوم  په   هغه
 سره  تیږې   غټې  شی  مخ  ی چ کله

 ورته   شی ګونډو په بیا 
 کاندی.  ځایه  بی  تیږه   اړم په  او

 
 وروسته نه   کار سخت  له  چی

 تیاره   کرونده شی
 ته.   مونږ  کری پکی  الوګان  بیا 

 
 یادوم   قسم خدای  په
 سړی  ږیری سپین  دا چی
 نه  سړی   زلمی هر  له

 کاروی.  قوت  په  بیل 
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 دی  بوډا  ډیر می  نیکه 
 کی  کرونده  په   نه  کلو کلو  له  خو

 کوی  کار  ورته، 
 اخلی  شیدی نه غواګانو   خپلو پاره   د  زمونږ  هغه

 پیالې   ډکې ډکې  نه شیدو  د  ماته راکوی 
 سبب  په  کار  درانه د  می، نیکه  یزګر  دا خو

 مالء. په   شوی کړوپ  را  اوس
 

 بوی  شانته   یخ هغه   الوګانو د 
 راشی  پزی   تر  می  چی

 شی  پیدا  مستی راکی
 پیالی  خوږی  او  ډکې  هغه شیدونه  له  او

 پرانزې.   ښې  سترګې می
 
 

 یم   نه څوک  هغه زه  خو
 وینم   زور دا کی مټو په   می نه
 شانی  په   نیکه د  او پالر  د  می  چی

 واړوم  بیل   په  ځمکه
 کی  منځ  ګوتو د  ما، خو
 نیولی   محکم قلم  ټوپک  لکه
 کومه.  قلم  په سپړنه  می   زه

 
 ۲۸/۲۰۲۰دیسمبر/

 کاناډا
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