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

 

 
 

۰۶/۰۱/۲۰۱۸                 آصف بهاند
          

 دا دی باران ودرید
 

 )د فرید باراني مړینه(
 

 لومړۍ برخه
 

 باراني د پسرلني باران په څیر»
  «لـږه شیـبه وورید او ژر ودرید

 

 
 

 مـې هــم، لـه خـپـله ذاتـه ديدا اوښـکـې 
 مــاتــه بس هــمــدا، لــه ژونـده  پاته دي

 

 هــیـونـــی ګـــرځــمـــل ،ـیـونـیــدا چـــې ل
 ره احــتـیاطه ديـــې لـــه ډیـــــو مــدا خـ

 

 هـنګـرهار حسن تــنګــرهـار، نــا دا نـست
 ه هـــراتـــه ديـــې راوړي لـــې مـکـاوښ

 

 ظر کې تیـته شوېـه خپل نـره دې پـومـڅ
 ه ديــکـو شاتـــال مــې اسویـــلــي د اوښ

 

 ې او کـږې کـرښيــو دردنـاکـــو څــــدا یـ
 اتــه ديــپـل لــه خــرابــــه خــــه راتـپــات

 )فرید باراني(
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( نور ډاډه شوم چې فرید باراني مړ دی او د پښتو شعر له غره نه یوه پخه ۱۴کال د دسمبر په څوارلسمه ) ۲۰۱۷د 
او مرمرینه تیږه ښکته را ولویده. خپل آرشیف مې پرانست، د ده نوم مې کلیک کړ چې عسکونه او شعرونه یې له 

څیره یې له ببرې ږیرې او د ده دشعر د لغاتو له نظره تیر کړم. څو ټوټې شعرونه مې یې چې له نظره تیر کړل، 
او د ده له ځانگړو شعري انځورونو سره، زما د سترگو د کړکۍ تر مخې تیر راتیر شول، بیا مې یې کوم بل  لښکر 

 شعر ته نظر وکړ، د شعرونو بیتونو ته او د شعرونو تورو ته مې ژړا راغله او دا څلوریزه مې ورته ولیکله:
 

 وژاړئ، شـاعـر مو نه شتهشعــرونـو 
 بـاراني نـه شته او مـاهــر مـو نـه شته

 

 د تاسو هــر تـوري نـه اوښکې څــاڅي
 فــرید خو الړو اوس خاطر مـو نـه شته

 
 )آصف بهاند(

۱۴/۱۲/۲۰۱۷ 
 هیدر سلیف
 ډنمارک

 

چې باور مې پرې ونه شو، د ښاغلي اجمل تورمان په پاڼه کې تر سترگو شو، چې  ،خبرد باراني د مرگ لومړنی 

 په ښوو هنري تورو سره یې لیکلی و:
 

 کال سپرلی به بې باران وي،»
 «باراني جانانه څه شوې؟

 

 او جمالتو باوري کړم: توروخو د فرید باراني پر مرگ باندې، د لیوال لیکلو 
 

ال مې نه شوه منالی، چې باراني به مړ وي. خو اوس یې د جنازې د راوړلو ویل کیږي، نو لکه چې ریښتیا دغه د »
 فکر او هنر ورک او باراني څاڅکی د ابدیت له سمندر سره یوځای شوی دی؟

 آه، 
فرید باراني )پخوانی نوښت( په ځوانانو کې بیخي استثنا و، یو مهال په مېدیوتیک کې راغی او ناببره و بې مقدمې 
یې دوه درې پوښتنې وکړې، چې ما یې ځواب ته ځان جوړاوه، څه ګورم، چې سړی تر دې ژور، جدي او خوځند 

  ...دی، چې زه یې ساده ځواب ووایم
بیا ولیده، په اول سر کې له عقیدوي سرګردانۍ ځورېده، په دوهم ځلې یوڅه ارام و، خو تر هغه وروسته مې دوه ځله 

درېیم ځلې یې ږیرې او عقایدو د عرفاني جذبې نښې څرګندولې. د شاعرۍ موتیفونه یې له فکري بدلونونو سره 
دل، چې د شاعرۍ موډرن بدلېدل، خو د ارایې ژبه، تصویرونه او جدي منځپانګه یې له شعرونو څخه له ورایه ښکاری

نزاکتونه او تکنیکونه پېژني. یوڅه د ارواښاد اسحاق ننګیال د شاعرۍ مینه پرې ماتېده، خو د سرګردانه اروا او 
  .بدلېدونکیو تفکراتو له امله یې د شاعرۍ ژبه او منځپانګه هم بدلېده

و پوهېدو ته تږې اروایې نیمه خوا او خدای دې یې وبښي، خو باور لرم، چې خپله فکري ژورتیا، وسواس، نارامي ا
نیمګړې پرېښوه او ترې وکوچېد، فرید باراني والړ خو چا ونه پېژانده او ده ته به بیخي بېتفاوته وي، چې چا ونه 

  ... پېژانده
  ... فرید باراني ایله ارام شو، ژوند یې له پلټنې او فلسفي سرګردانۍ ډک و

  ! باراني
  !حقیقت ته ورسېدېارام ویده شه، ایله اوس 

 .«هو! یوازې همدا مطلق دي، چې هیڅه مطلق نه دي

ولیکلې چې زما د زړه باد پسې  خبرېد ښاغلي لیوال د دې پوست په یو کامنټ کې بل مطرح شاعر احمد تکل هغه 

 اخیستي صحرا کې ښکته پورته کیدې. هغه خبرې دا دي:
 

د دې پوست په لیدو شاک شوم لیوال صاحب. له باراني سره ما لیدلي و، او کټ مټ هغه څه مې پکې موندلي و، »
ینجر کې خبرې ورسره چې تا یاد کړي دي. پر فیسبوک مې د دوستۍ بلنه ورولیږله او بیا مې زرګونه کلمې په مس
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وکړې. تقریبا څلور یا پنځه کاله مخکې چې کابل ته والړم هیله مې ترې وکړه چې سره ووینو. سره ومو لیدل نور 
 .هم راته په زړه پورې، خو ګنګ او پیچلی شو

پر ځمکه موږ پر ګناه او خوند ډیرې او پیچلې خبرې وکړې. هغه د خوند مخالف و، ځکه فکر یې کاوه چې انسان باید 
  .خپل ټول ژوند د خدای لپاره وقف کړي

بیا په جرمني کې و، چې پر مسینجر مو خبرې سره وکړې او وروسته بیا له فیسبوک او مسینجر څخه هم ورک شو. 
د مرګ علت یې تا نه دی لیکلی، خو ترڅو مې چې ستا پوست لوسته پرله پسې دا تلوسه راسره وه چې ښایي خان 

 ورته احساسات یې درلودل. خدای پاک بخښلی دی. یې وژلی وي. دې ته
 «ډیر سپیڅلی او پاک انسان و. اوس هم نه پوهیږم چې د مرګ علت یې څه دی.

 

زما او د فرید باراني لومړنۍ خبرې او اړیکي په خپرونو او فرهنګي کارونو پیل شوې. یوه ورځ یې داسې یو پیام 
 را ته راغی: 

 

د باراني یم، کابل کې "نننی افغانستان" اونیزه کې په کار بوخت یم. مونږ په اتفاقي سالمونه بهاند صاحب، زه فری»
ډول په همدې ورځو کې د لنډیو په باب د مجیب مهرداد لیکنه خپره کړه او وروسته ستاسو لیکنه ما په تاند سایډ کې 

نیزه کې خپره کړم. ما او مجیب ولوسته، ضرور مې وګڼل چې د مجیب مهرداد د لیکنې پر سلسلې ستاسو لیکنه په او
مهرداد پرون د قلم ټولنې په یوې ناسته کې ولیدل او له مانه یې ستاسې د لیکنې لینک وغوښت، ور ته ومې لیږه. که 

  .په ننني افغانستان کې د خپلې لیکنې د خپرېدو اجازه راکوئ نو لطفن ماته ځواب راکړئ
  په درنښت

 «باراني
 

 ورته ولیکل:بیرته ما په ځواب کې 
 

باراني صاحب! زما سالمونه او نیکې هیلې ومنه. هیله ده چې له ټولوعزیزانوسره جوړاوسې. زما لیکنې له هیڅ »
چا پټې نه دي، تاسو کوالی شئ چې خپره یې کړئ. که مجیب مهرداد چیرې زما پرخبرو څه خپاره کړل، هیله ده 

 «.چې ما ورباندې خبرکړئ
 

چې په میډیا کې د ده لومړني شعرونه په مخه راغلل، ما هم د دوو لیکنو په ترڅ کې، د  کلهوروسته له دې اړیکو نه 
نثر او شعر په ژبه لوستونکو ته او ده ته د هغه وخت په چوکاټ کې د خپل زړه خبرې ولیکلې چې په ترتیب سره 

 یې دا سر لیکونه او پتې دي:
 

 ،«فرید باراني یو شعر او زما تآثرد ، له بخارۍ نه ساړه او له زخمونه ګالن»ــ  ۱
 

ویبپاڼو کې  آنالیناو افغان جرمن  تاندافغان،  ټولکال د جوالی میاشت په وروستیو کې په  ۲۰۱۴زما دا لیکنه د 

 خپره شوې ده.
 

 ،«د لیونتوب مبارکي» ــ ۲
 

جرمن آنالین ویبپاڼو  افغان، ټول افغان او تاندکال د سپتمبر میاشت په وروستیو کې  په  ۲۰۱۴د زما دا لیکنه هم 

 کې خپره شوې ده.

 
 «ځم له درنو تیږو د ماتو آیینو د زړه پوښتنه کوم.»... 

 

 )باراني(
 

 «ماته به اوس ستا د معراج د سفرونو لګښت څوک راکوي؟»... 
 

 )باراني(
 

 د لومړۍ برخې پای
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