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۱۰/۰۱/۲۰۱۸                 آصف بهاند
          

 دا دی باران ودرید
 

 )د فرید باراني مړینه(
 

 پنځمه او وروستۍ برخه
 

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

 

 مې په یاد نه دي چې څو بجې وېال »...
 

 ،د کوم کال کومه ورځ وه
 

 چېرته چې تا راته تر شا تر شا را وکتله
 

 او زه مې خپلې ناکامۍ او ستومانۍ تر پښو الندې کړمه
 

 وخدایږو زما په دې نازک پدرنعلت زړه باندې څه وشول
 

 چې د سړک د ګڼه ګوڼو خوبولې سترګې
 

 ،الهم د ښار له رڼا ګانو نه
 

 .«زما د مرګ پوښتنه کوي
 

د فرید باراني ژوند او فرهنگي هڅو ته په کتو سره ویالی شم چې: ده په دې لنډ او ډیر لنډ عمر کې د انسان په باب 
فکر وکړ، د افغان او افغانستان په باب یې فکر وکړ او په عملي ډول یې زموږ د فرهنگ د غنا له پاره دومره څه 

الی؛ نو ځکه زه افغانان په تیره فرهنگي کړۍ او قلموال؛ وکړل چې ځینې خلک یې په ټول اوږده عمر کې نه شي کو
د فرید باراني پور وړي گڼم او دا پور تر ټولو ډیر پښتنو ته ځکه ور له غاړی دی چې باراني په همدې لنډ تنگ عمر 

ری کې پښتو ژبې او ادبیاتو ته د خپلو افکارو په خپرولو او پښتو اشعارو په تخلیق سره دومره څه ورکړل چې ډی
دعوا درلودونکي یې په خپل ټول اوږده عمر کې هم نه شي ورکوالی. فرید باراني پر ټولو پښتنو او پښتو ژبې باندې 

 حق لري چې هر کله یې یادونه وکړي، وېلمانځي او هر کله یې په ښو یادونه وشي. 
ر یې را ټول او په یوه ټولگه فرید باراني ته به تر ټولو لومړنی خدمت دا وي چې خواره واره چاپ او ناچاپ اشعا

 کې چاپ کړای شي.
د فرید باراني د مرگ په پار د خپلې لیکلې مقالې په وروستۍ برخه کې غواړم د ده د کالم څو نورې بیلگې له درنو 
لوستونکو سره شریکې کړم، بیا نو گوره چې څوک به، څه وخت د فرید باراني پر افکارو او اشعارو باندې څه 

 ولیکي.
څه چې ما ته د فرید باراني په باب مالوم وو او په اختیار کې مې وو، تر خپلې وسې او د خپلو تجاربو په دایره هغه 

کې مې وڅیړل او پایله مې یې د همدې اوږدې مقالې په ترڅ کې له ټولو سره شریکه کړه. کیدای شي د کالم ځینې 
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ته راووزي، بیا نو گوره چې د باراني نوی کالم به څه  بیلگې یې له نورو فرهنگي دوستانو سره خوندي وي او میډیا
 وایي او خلک به څه ډول فکر کوي.

 

 د اوس له پاره همدومره
 

 اروا یې ښاده او یاد یې تلپاتې
 

 دا هم د فرید باراني د پښتو شاعرۍ څو نورې بیلگې:
 

 

 ته رانه ځې، 
 

 ل نیسي ګاو زما ټوله فلسفه د کائیناتو په ساړه وجود کې کن
 

 د بخارۍ نه مې ساړه څڅیږي
 

 هرڅه خپل ارام ورکوي ،او هرڅه
 

 هم سکون هم حرکت،
 

 ،هم زما ړنګ تحمل
 

 چې مخامخ راته کښېني 
 

 رويېراسره شپې ت
 

 ،راته ډوډۍ پخوي
 

 د فلسفې مې کتابونه لولي
 

 ،او بیا زما څخه پوښتنې کوي
 

 د مخ ویښتان مې خریي 
 

 او د قهوې ګیالس مې مخې ته ږدي. 
 

 ته رانه ځې،
 

 او په پخلي باندې مې
 

 د دنیا اور او اوبه 
 

 کاسې او حتی ټول دیګونه ېټول
 

 کټ خندا کوي، ملنډې وهي  ،کټ
 

 ته رانه ځې،
 

 او د بڅرو حرکت دریږي
 

 ځمکه دریږي او د لمر ساړه هډونه له یخنۍ نه رېږدي
 

 ښیږيېستورو کې مرګ پ
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 سکون الره کوي. ېد کهکشان سړو رګونو کې تلپات
 

 ته رانه ځې،
 

 زما بړستنه په خپل درد تاویږي
 

 کوټه مې تبه نیسي.
 

 ته رانه ځې،
 

 د دنیا ټول ډاکتران 
 

 خپل کتابونه بیا له سره لولي.
 

***** 
 

 ،ما له خپل اوښکو ژړل
 

 دم ېچې سترګې سرې د هیڅ بازار تر لیونتوبه را ونه رس
 

 نه مې ډک زړه خالي شو
 

 ښودلېویښتان خواره پر نه مې د سر
 

 نه مې څوک 
 

 او نه مې مینې لره خپله ستوماني وښوده
 

 همالته پاته شومه
 

  چې څو بجې وېدي  ال مې په یاد نه
 

 ،د کوم کال کومه ورځ وه
 

  ېترشا را وکتل ،چېرته چې تا راته ترشا
 

 او زه مې خپلې ناکامۍ او ستومانۍ تر پښو الندې کړمه
 

 ونازک پدرنعلت زړه باندې څه وشولخدایږو زما په دې 
 

 چې د سړک د ګڼه ګوڼو خوبولې سترګې
 

 ،الهم د ښار له رڼا ګانو نه
 

 .زما د مرګ پوښتنه کوي

 
***** 
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 غږ یې شیشې غوندې و
 

 د هر قدم الندې یې سل مړي ـ ژوندي پراته وو
 

  ،د مخ ذکات ته یې سپوږمۍ یو کال په خوله روژه وه
 

 ،وغږ یې شیشې غوندې 
 

 راغله او زمونږ زړونه یې 
 

 بېرته الړه،کودي کړله او  ،کودي
 

 د هغې ورځې نه پس
 

 نځ دوه ځایه شوېیرې په مېندارې ډیه
 

 حنجرې ستړې شولې
 

 دهېخو هغه غږ بیا چا وانه ور
 

 دلېپانڅ مړي را
 

 رنه کې روژه په خوله دهېسپینه سپوږمۍ یې ال تر اوسه په و
 

  ،او زمونږ د زړونو کودي
 

 .کلونه وشول د الم په هدیرو کې پټ دي
 

***** 
 دریم جهان 

 
  ،د بهرنیو ښامارانو کور دی

 

 د یوې ډلې سرې چړې په الس کې
 

 خپلې وسلې زمونږ په وینو باندې وآزمایي
 

 بیا مو د ټولو رسنیو مخ ته
 

 له بمبار شوو جسدونو نه بښنه غواړي
 

 له حوصلې مو د ایمان نري تارونه سپخي
 

 احساساتو ته مو سر ټیټوي.او 
 

 او بله ډله د دوستۍ او خواخوږۍ په بانه
 

 وړو نجونو ته ښوونځي جوړوي
 

 خپاره ناورین ته د قحطۍ د کال سندره وایي
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 له بغل جیب نه ږیرور پټکي لرونکې طالبان را باسي
 

 او عایشې ته د وړو له جنسه پوزه د عزت نښلوي.
 

 دریم جهان
 

 ور دید بهرنیو ښامارانو ک
 

 او مونږ 
 

 د خپلې خاموشۍ او د خپل قهر په نیمۍ الره کې
 

 .او خنثی زڼي یو ېرش کلن ښه راغالست وچېد د
 
 پای
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