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آصف بهاند

دا دی باران ودرید
(د فرید باراني مړینه)
دریمه برخه
«باراني د پسرلني باران په څیر
لـږه شیـبه وورید او ژر ودرید»
ستـړی شـوی انـتـظـار مـې پـــه بــــدن کې
را لــوېــدلی دی یــو ډار مــې پـه بــدن کې
ګـرمـه ،ګــرمـه مــې پـښتۍ ده لـه پوچوالې
رانـه ورک دی هـغـه یــار مې په بـدن کـې
چې تا ووینم نو ژر مې ځان مصروف کړم
دومـره نــشـته اعـتــبـــار مــې پـه بـدن کې
ستـا خـبـرو مـې پـر مخ خولې رهـي کــړې
کـه مزدور دی کـوي کـار مـې پـه بــدن کې
هـم یـې روح ،هـم یې وجـود راتـه شل کـړی
پــیــدا شـوی یــو ښـامـــار مـې پـه بـدن کـې
ډلــي ،ډلــي انـــدیـښني ورتـــــــه را درومـي
سـم جــوړ شـوی یــو مـزار مې په بـــدن کې
د باراني په باب زما د لیکنو او شعرونو له خپریدو وروسته ،ده ما سره د چت په خونه کې مرکه پیل کړه .د چت په
خونه کې زما او د باراني خبرې او د زړه خواله ،زموږ د ځانگړي او خصوصي حریم حیثیت لري؛ دی خو الړ آرام
یې وکړ؛ خو زه د خپل خصوصي حریم دا خبرې ځکه له لوستونکو سره شریکوم چې د باراني د ژوند ،فکري
اړخونه ،د ده د شخصیت ځینې برخې او په ځانگړي ډول د ده د هنر یعنې شعر ځانگړنې او ښکالوې لوستونکو ته
روښانه شي .گوندې د دې خبرو ویل او شریکول د باراني په پیژندنه کې مرسته وکړي او د ده طرز تفکر ،د لیکنې
سبک او د مالوماتو کچه تر یوې اندازې مالومه شي:
«سالمونه بهاند صاحب ،وبښه چې ستا لیکنې او په لیکنو کې د خپل شعرونو ځوابونه مې تراوسه نه وو لوستي ،سبا
مې د سمستر وروستۍ ازموینه ده او په ازموینو کې بوخت وم.
له لیکنو او شاعرانه ځوابونو مو ډېره ډېره مننه.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

په افغان شاعرانو کې یوه ناروغي ګډه ده ،او هغه د ځینو کړیو ملګرتیا ده چې د یو بل
ته السونه پړکوي .زه له نیکه مرغه له دوی سره نه یم په همدې خاطر تنها یم او شکر ،یو یو خو هغه کسان مې
شعر خوښوي چې واقعا زما شعرونه ورته ارزښت لري .لکه تاسو ،تکل صاحب او فردا صاحب.
ماته ستاسو هڅونه ارزښت لري نه د هغو کړیو».
آصف بهاند:
«باراني صاحب!
په افغانانو کې بل مرض د سیمې او خپلوي پالل دي .زه تا له نږدې نه پیژنم ،خو ته په دې نه یې خبر چې زما د یاد
داشتونو په صفحه کې ته او ستا شعرونه خاص ځای لري ،دوه لنډکي یاد داشتونه او ورسره ستا د ښکلو شعرونو په
ځواب کې دوه نا ښکلي شعرونه مې چاپ کړل ،خو ستا د رد او یا هم تایید ځواب مالوم نه شو ،ما داسې وانګیرله
چې تا زما په خبرو خاورې اړولې دي ،خو دا دی اوس دې غږ جګ شو .زه ستا په شعرونو ډیر څه ویالی او لیکالی
شم ،خو دا دوې برخې مې ځکه لنډې ونیولې چې اوږده مطالب څوک لولي نه.
خپل الال ته مې (ډاکتر لطیف بهاند) په هالند کې ویل چې داسې یو باغي شاعر پیدا شوی ،ستا د شعر یو څو انځورونه
مې په مخ کې ورته کیښودل ،دی خوشاله شو او راته یې وویل چې څه اوږده پر ولیکه .بیا مې له عارف خزان سره
یاد کړې او...
په مقالو کې مې هم درته لیکلي او ویلي دي ،اوس یې بیا درته وایم چې په دغسې ټولنه کې ځان سره پام کوه ،زما له
پاره ،د فرهنګیانو د کورنۍ له پاره لومړی ستا فزیکي موجودیت اړین دی ،بیا دې فکر او تخلیقات.
خبرې ډیرې ته ډیر لرې
خدای دې نږدې کړه چې په حال دې خبر کړمه
په شعر کې د چا په چکچکو او خبرو پسې مه ګرځه .په همدغې سرکشئ او بغاوت باندې دې چې پیل کړی ،همداسې
باغي او یاغي اوسه .د شعر یو نوم بغاوت دی ،مقدس بغاوت چې په هغه کې د ټولنې په نا خوالو باندې شاعر خاندي
او نه یې مني.
تا په کامآل باغیتوب باندې پر دې خندلي ،نه دې ده منلي او هغه دې دروغ ثابته کړې ده چې د کلي فاحشه باکره
خیژي.
دا د خلکو په مخ کې د ټولنې د نا وړه او غیر انساني قوانینو او خبرو غلط ثابتول دي .تا په شعر کې ثابته کړې چې
ستا کلیواله پیغله پاکه ده ،هسې په درواغو خلک فاحشه ورته وایي .دا د ټولنې په غیر حقیقي باورونو باندې خندل
دي .
کلونه پخوا استاد عبدالروف بینوا ،استاد مجروح ته د ځانځاني ښامار په مقدمه کې د مجروح د بغاوت مبارکي ورکړې
وه .دا دی زه او س تا ته لیکم:
د حقایقو په ویلو کې ستا خندل او ستا بغاوت دې مبارک وي ،تل باغي اوسه ،خو انسان دې هیر نه شي!!!
ده (باراني) بیرته په ځواب کې ډیر څه را ته ولیکل :خپله لنډکۍ بیوگرافي ،خپله شاعري او خپل مصروفیتونه او...
بشپړ متن یې دا دی:
«پوهېږم بهاند صاحب پښتانه لیکوال او شاعران همدا ستونزې لري .ما ستاسو لیکنې او د شعرونو ځوابونو ولوستل،
خدای دې نه کړي چې ستاسو په خبرو مې خاورې شیندلي وي ،مصروف وم او امتحانونه مې نن سهار ختم شول.
زه فکر کوم چې لیکنې همداسې لنډې ښه دي ،زه خپله کله کله که لیکنه وکړم ډېر په لنډو مطلب خالصوم ،ځکه چې
ستاسو په خبره لوستونکی ستړی کیږي او نه یې لولي.
بهاند صاحب ،زه ستاسو او ستاسو له الال بهاند صاحب سره پېژنم او عارف خزان او کاوون طوفاني هم پېژنم خو
شاید زما عمر او استعداد ال د دې نه وي چې صحنې ته راشم ،په همدې خاطر له  ۱۳کاله شاعرۍ وروسته الهم
ګوښه یم ،یو دلیل یې شاید همدا د شاعرانو ترمنځ د سیمو او خپلویو پالل وي.
زه له فرهنګي کورنیو سره دلته په افغانستان کې دننه یواځې له استاد غضنفر سره پېژنم ،یو ځل تکل صاحب ورته
زما په اړه ویلي وو چې ګنې ښه شعر لیکم ،بیا غضنفر صاحب زما سره اړیکه ونیوله او په ازادۍ راډیو کې مې یوه
لنډه مرکه هم ورسره وکړه او هغه دوستان چې په بهر کې دي ،لکه تاسو فردا صاحب او تکل صاحب ...تر اوسه
مې یواځې له فردا صاحب سره له نږدې لیدلي دي ،هغه په همدې ورځو کې افغانستان ته راغلی وو .

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

پوهېږم بهاند صاحب ،زه پوهېږم که له دغو شاعرانو سره یوځای شوم زما نه هم هماغسي څوک جوړیږي چې دوی
دي .ته خو په افغانستان کې نه یې ،دلته ډېر ستر ،ستر شاعران دي چې د خلکو درناوی غواړي ،یواځې د مال کار
نه کوي چې خپل السونه خلکو ته د ښکلولو په موخه اوږده کړي .
له مینې دې مننه بهاند صاحب ،اوس به خپل په اړه یو لږ معلومات درکړم ترڅو نور هم سره نږدې شو:
زما نوم فرید دی ،باراني تخلص کوم ،زما نیکه تقریبا ی ۷۰کاله وړاندې د لوګر له زرغون ښار نه د بادغیس
مرغاب ولسوالۍ ته کډه شوی وو .همالته پیدا شوی یم او تقریبا  ۱۳کاله مې هلته ژوند کړی دی وروسته هرات
ته راغلي یو او اوس  ۱۲کاله کیږي چې په هرات کې میشت یو .مور مې دري ژبې ده او پالر مې تر کوم ځایه چې
خبر یم هغه هم دري ژبی دی خو زمونږ سره ټول عمر پښتو غږېدالی ...هغه په پښتنو میشتو سیمو کې زېږېدالی،
شاید همدا علت وي چې زمونږ سره تل پښتو وغږېد .
زه  ۲۵کاله عمر لرم ،د انجینري پوهنځی مې په دریم کال کې پرېښوده او اوس په کابل کې د اریانا شخصي پوهنتون
د طب پوهنځی د پي سي بي محصل یم او کورنۍ مې په هرات کې ده .
په دواړو ژبو فارسي ـ دري او پښتو شعر لیکم خو پښتو شاعري مې ډېره ده نظر فارسي ته ...ځکه ،حتا که د
دري ژبو شاعرانو سره هم ناست یم ،هغوی راته ویلي چې پښتو غریبه ژبه ده او باید ټول فوکس دې پر پښتو وي.
که نه نو دري هم ډېره خوږه ژبه ده او بیا چې مورنۍ شي خو بیخي نو!...
بهاند صاحب زه سبا هرات ته ځم ،که مې ناوخته د لیکنې ځواب درکړ ،خبر اوسې».

مـــا وې چــې تـــا بـــه ال لیدل کـــه نـه لـیدل غمونه
تــــوره تــیــاره ولـــه او مـــاتـــه ګــډېــدل غـمــونه
اوږد مې سفر وو او د مات زړګې په ساندو کې مې
دانـــه ،دانـــه لــکـــه غــنــم را مــاتــېــدل غــمـونه
پـــه هــغـه شـپه ټــولې دنـیـا پـه کــړس خـنـدا کوله
پـــه هـغـه شـپه یــواځې مــــا ،چې زیـږول غــمونه
(باراني)

« ...له تنهایۍ وېرېږم،
ما ته زما د پردو شوو پلونو الر وښایاست،
غواړم له خپلو بالربو شوو اندیښنو وتښتم»
(باراني)
د دریمې برخې پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

