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

 

 
 

۰۹/۰۱/۲۰۱۸                 آصف بهاند
          

 دا دی باران ودرید
 

 )د فرید باراني مړینه(
 

 مه برخهرڅلو
 

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

 
 

 کومله ځانه وېره 
 

 له خپل کاڼه وجدانه
 

 له خپل ړانده شهوت نه
 

 او له دې ښار نه چې د تن د آزادۍ نجونې یې،
 

 په خپل ذهنیت کې ارګاسم ته رسي
 

 له ځانه وېره لرم،
 

 له هغه درد نه چې په ژوند او په شفا بدل شو
 

 له هغه مرګ نه چې د ژوند ښاغلې هیلې یې په الس کې راکړې...
 

 چې غېږ راکوي له وچو غرونو نه
 

 او د دې ښار د زندانونو تقوا،
 

 او زموږ د کلي فاحشه، چې باکره وخته
 

 )باراني(
 

 باراني ښه زړه را ته تش کړ، خو ما یې په ځواب کې په لنډ ډول داسې ولیکل:
 !باراني صاحب» 

د شعر جوړښت، روان اوهدف  ښه شو چې یو څه دې ځان را وپیژانده. زما دې له اصلي بیوګرافۍ نه په شعر کې 
 .پیژندنه ډیره په کار ده، بیا هم مننه

ما ته ډیره مهمه نه ده چې ستا مورنۍ ژبه فارسي ده که دري او یا هم پښتو، خو په دې ډیر خو شاله یم چې د یوه 
باندې په پوهیدو، افغان په توګه په ډواړو ژبو د شعر تر برید پورې بر السی یې. زه د یوه افغان په ډول په دري ژبه 
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غږیدو، لوستلو او لیکلو باندې ویاړم او شکر داسې مې زده کړې چې د ډیری دري ژبو به داسې نه وي زده، دومره 
  .کتابونه مې ورباندې لو ستي دي چې ځینې دري ژبي ال په هغو کتابونو خبر هم نه دي

ده کړې ده لکه خپله مورنۍ ژبه. زه او زما زما مور او پالر دواړه پښتانه دي، خو ماته یې دري ژبه داسې راز
میرمن دواړه پښتانه یو، او په ویاړ سره مو دري ژبه خپلو ټولو بچو ته ورزده کړې ده. په ویاړ سره یې درته ویالی 

 شم: 
کله چې په دري ژبه خبرې کوم، څوک تر ډیرو نه پوهیږي چې زه پښتون یم. فکر کوم چې دا به ویاړ نه وي چې 

وم قوم پورې اړه لرو، مهمه دا ده چې له دواړو ژبو نه په استفادې سره خپل هیواد وال په حقایقو پوه کړو موږ په ک
 او څنګه کوالی شو چې د خپل زخمي وطن درملنه وکړو. 

 شعر دې سر کښه او ښیرازه اوسه!
 

ورځم، که مې کله آنالین ګیر کړې کال د اکتوبر په دویمه له ډنمارک نه اوکرایین ته د الال  لیدلو ته  ۲۰۱۴زه سبا د 
 «.بنډار به سره کوو. تر بیا

 

 ده چې بل ځلې د اوکراین او الال پوښتنه وکړه، نو ما داسې ور ته ولیکل:
 

همدا اوس له هغه نظامي موزیم نه راغلم چې په افغانستان کې جنګیدلي ټانکونه او چورلکي په کې والړې وې، »
 .ټانکونو سره مې عکس هم واخیست اوښکې مې هم راغلې او له هماغو

 

 باراني:
 

 الال دې فکر کوم په هماغه هېواد کې چې میشت دی د افغانستان لپاره د سفارت مسولیت لري؟
 .خدای دې نور په دې وطن غم نه راولي. خو امید شته چې دا خلک ورو ورو راویښ شي

 

 آصف بهاند:
 

کیناستم، چې څو پر له پسې کلونه یې افغانان وژلي، ته چې داسې یو هغې چورلکې ته هم وختو او د پیلوټ پر ځای 
 .حالت سره مخ شې څه به کوې. ما خو لکه لیونیانو غوندې ژړا او خندا ګډه کړه

 

 باراني:
 

 .پوهېږم، زه یواځې ژاړم، ژړا مې ډېر اراموي، له ډېرو انلجیزیک بابو او ډېرو انسانانو نه ژړا ښه ده
 

 آصف بهاند:
 

 راویښیدو ته زموږ ستونی وشکید. الیق په کوم ځای کې ویلي وو:
  

 «.زه رڼا پسې روان یم، خو هغه وخت به راشي چې زه نه یم»
 

 یو ځل یې دننه په افغانستان کې د رسنیو په باب داسې راته ولیکل:
 

 باراني:
 

طالب، جهالت او ناپوهي په ناروغۍ  خو بهاند صاحب دا یاد ولره څومره چې دلته په افغانستان کې ځانمرګی،»... 
 .اوښتي هماغومره دا زمونږ رسنۍ ناروغي دي

 .زه د رسنیو په رښتیا باور نه شم کولی، دروغ خو یې پرېږده
 .او تر ډېره حتا دوی په جګړو کې الس لري

 

 آصف بهاند: 
 

ایو چې ښه شیان هم په دې زه یې په ټول کې یادوم، موږ افغانان هر څه ته د کرکې له کړکۍ ګورو، داسې نه و
طبیعت کې شته، په ټولنه کې یو څه مثبت شیان هم پیدا کیږي او که نه وي هم باید موږ خپله یې ځان ته پیدا کړو ،تر 

 څو به په غمونو کې لوبیږو؟
 

 باراني:
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 .یو هم نه لريسمه خبره ده... زه هغه وخت خوشاله یم چې دا ملت لمړی موړ وي او بیا پوهه ولري. چې متأسفانه 
 

 آصف بهاند: 
 

 .دروغ خو ډیر خلک وایي او رسنۍ خو د دروغو ګدامونه دي، څوک لږ څوک ډیر
یو ځل یې را ته لیکلي و چې شعرونه مې درلیږم، بیا وخت ډیر تیر شو زما هم په یاد نه، خو کله چې د اوکراین له 

 ته لیکلي وو: سفر نه راستون شوم، ومې لیدل چې رالیږلي یې دی. ده داسې را
 

 سالمونه بهاند صاحب، خپل ځني شعرونه مې در ولېږل هیله ده چې خوښ دې شي. په مینه باراني.»
 

 بیرته ما په ځواب کې داسې ورته ولیکل:
 

 .باراني صاحب سالمونه او درناوي مې د خپل ځان، کورنۍ او ټولو دوستانو له پاره ومنه! هیله ده روغ اوسې
ماښام مې ستا ایمل او شعرونه تر سترګو شول. په بیړه مې  ۲۳ما ښام راورسیدم او په  ۲۲د روان کال د اکتوبر په 

په ځانګړي ځای کې خوندي کړل، په یوه شاعرانه وخت کې به خامخا سترګې پرې خوږوم، له مهربانۍ نه دې مننه 
 کوم، 

 .تل د شعر کوربه اوسې
غایب شو، چې را پیدا شو له یوې ببرې ږیرې سره، ما کوم څه ورته ولیکل او ده هم  بیا یو څه موده له فیسبوک نه

 بې ځوابه پرینښودم. او دا جملې مو په منځ کې تبادله شوې:
 

 آصف بهاند: 
 

نه زما منظور به ډیره سلنه ږیره نه وي، ته هغه خبرې کوي چې ستا شا و خوا خلک دوه سلنه هم نه ورباندې 
ستر موالنا افکار. ستا افکار او د موالنا افکار د دغې ټولنې د ډیرې سلنې له پاره داسې دي لکه د پوهیږي. لکه د 

 :سنایي صاحب دا بیت
 

 نظم و نثر سنایي پیش نادانان چنانک
 پیش کر بربت سرا و پیش کور آیینه دار

 

 باراني:
 

فلسفې سرالرو، د کریم سروش په وینا، هو پوی شوم بهاند صاحب... شاید همدا وجه وه چې زمونږ د تصوف او 
 .یوعمر قاچاقي په بهر ملکونو کې ژوند وکړ او همالته مړه شول

بهاند صاحب زما په ژوند کې د فلسفې د لوستلو وروسته دومره ستر تحول راغی چې ما یې تصور هم نه شو کولی. 
 .ماته د فلسفې پای د تصوف پیل وو

 

 آصف بهاند: 
 

پار ستا غیابت او په تیره په کابل ښار کې نه پیدا کیدل، په هیڅ وجه د توجې وړ نه ده، خیر په هر صورت زما له 
 .بیا نو بویه چې کله به زما سترګې په کابل جان لګیږي

 بیا چې خبر شوم جرمني ته په زدکړو پسې راغلی، نو پوښتنه مې ورنه وکړه چې اوس په څه لگیا یې ده ولیکل چې:
 

 «جرمنی لولم اوس.»
 

 ما ډاډ ورکړ او ورته ومې لیکل:
 

 سمه ده»
جرمني هم غني ژبه ده، هڅه وکړه چې په عادي ډول نه، بلکې په علمي ډول یې زده کړې. په همدې لومړي کال 

 «.ځان باندې زحمت تیر کړه، بیا وروسته انشا هللا هر څه سمیږي
 

یې بیا څو ټوټې شعرونه کیښودل، ما او ده بیا داسې بیا یو څه موده غایب شو، چې څنگه راپیدا شو او په فیسبوک کې 
 دیالوگ تبادله کړ:

 

 آصف بهاند:
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 !سالمونه
 ته الړې پسې الړې، زلفه پسې ګوش کدې، ما ره فراموش کدي

 .برلین ته چې راغلې پسې برلین کې ورک شوې، داسې خو هم څوک نه کوي
خلیق نیټه دې ولې نه ده ور سره لیکلې، دا بیا وروسته دا شعرونه دې چې نن آنالین کړي ټول مې خوښ شول، خو د ت

 .څیړونکو ته ستونزې پیدا کوي او ستا د فکر د لړۍ پر پوهیدا باندې توره پرده غوړوي
 .زه هیله کوم چې د هر تخلیق نیټه او حتی ساعت او ځای هم  ور سره ولیکل شي

 

 باراني:
 

 سالمونه بهاند صیب، جوړ په خیر
  .کتابونو په خیرنو عنوانو کې لوییږم. کله، کله فکر کوم تر کله به مطالعه کوم وال بهاند صیب د
  مالمت یم درته،

نیټه لیکلي، اوه که اته نور هم دي ټول مې په یوه شپه لیکلي وو، خو هغه  ۳۱دا شعرونه مې ټول د می میاشتي په 
 وخت مې نه درلود چې هغه نور ټایپ کړم.

 «وسته به یې مراعات کړم ان شاء هللا.سمه ده حتماً له دې نه ور
 

مه نیټه تر سره شوی و. او اوس دا دی بیا غایب  ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۶وروستی چتنگ مې له فرید باراني سره د 
شو، خو دا ځل د تل له پاره او زه یې د ویر پر تغر داسې په سرو سترگو کینولم چې هک حیران یم، هیڅ له خولې 

 ککرې په کومبزه کې مې گڼې پوښتنې ښکته پورته په ځواب پسې منډې وهي.ایستی نه شم، د 
 

د فرید باراني له پښتو شعرونه سره تر ډیره پورې ځکه اشنا یم چې ده خپله خپل پښتو شعرونه ښایي تر ټولو نورو 
. نو ځکه یې زه د دوستانو ډیر زما په پته رالیږلي وي او هم یې په میډیا کې تر دري شعرونو، پښتو دا ډیر خپرول

دري شعرونو بیلګې او پر هغو بحث نورو هغو دوستانو ته پریږدم چې د باراني دري شعرونه یې ډیر له نظره تیر 
 شوي.

د فرید باراني د پښتو شعر په باب مې د ښاغلي محمد آقا ذکي  دا الندې نظر چیرې لوستی و او سمدالسه مې خوندي 
 ې نه ده لیکلې. د ښاغلي ذکي دا نظر زما له خوا هم د تایید وړ دی:کړ، خو له بده شامته چې پته مې ی

های ی شعر پشتو افقیبایی افکارش در حوزهی تابناک فرید بارانی، شاعری که لطافت طبع و زفرتوری از چهره»
 !دهدیی را نوید میتازه

  ...«و داشته باشیشرامیدوارم تا همیشه دنیا دنیا شادکامی پی
ي په دې کم عمر کې د لویو خیاالتو او ژورو مالوماتو درلودونکی و. د یو لوی استاد په څیر، پر داسې فرید باران

 موضوعاتو غږیده چې د ډیرو خلکو له سویې او ذهن نه لوړه خبره وه، دا اعالن یې یوه بیلگه ده:
 

 
 

 

 شمال د باغ له څانگو، څانگو ځنې
 

 راوړلزما د هیلو تار، تار شوي گریواونونه 
 

 بازار زما د افسانو له السه خوب نه لري،
 

 ته وا د مرگ په دریابونو کې نڅا کومه
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 ته وا ورکیږمه نور
 

 ته وا اروا مې نور د باغ له پاڼې، پاڼې تبسم ځنې کیږدۍ ټولوي
 

 سږکال پروسږ نه دی،
 

 چې لمر د غرونو په کنډو ویده کم، بیرته راشم
 

 سږکال پروسږ نه دی،
 

 کیڼې پوښتۍ درد ارام شيچې مې د 
 

 سږکال پروسږ نه دی،
 

 چې راسته الس دې پر تندې راکیږدې،
 

 او در ته ووایم چې ښه یمه نور.
 

 د څلورمې برخې پای
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