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 عبدالباري جهاني
 

ده لومړی . ده شاوخوا وکتل او پرته له ځانه یې بل څه ونه لیدل. په لومړي سر کي د انسان په شکل یو ځان وو
دی ... ده ټوله شر یر مخلوق وسوځول... زه یم ده وویل دا. سو« زه»ځکه نو د ده نوم . وویل چي دا زه یم

ده فکر وکړ، کله چي بل هیڅوک نسته نو زه ولي . هغه بیریږيوبیریدی، ځکه نو هر څوک چي یوازي وي 
دوهم نه وي نو سړی ولي  ځکه بیره خو له دوهم څخه وي او کله چي. بیا نو د ده ویره له منځه والړه. وبیریږم

 (جهاني)Brihadrayanka  Upanishad  Fourth Brahmana                                       وبیریږي؟
 

 ځانځانۍ ښامار او اژدهای خودي
 

هاند بهاألدین مجروح په اصل کي د اژدهای خودی په نوم، په  فارسي ژبه لیکلی ځانځانۍ ښامار، چي مرحوم پو
وو، داسي کتاب دی چي چنداني یې په افغانستان کي ساری لیدل سوی نه وو، او ګومان نه کوم چي په دغه رواني 

د ځانځانی ښامار له لویه . لسفي مفاهیمو په دغه ژور والي دي تر اوسه پوري کوم بل کتاب لیکل سوی وياو د ف
سره په ډیر خواږه دري نثر لیکل سوی وو، او وروسته یې مجروح صاحب یوازي لومړي دوه دفتره په پښتو آزاد 

له لومړي . یوه ستر علمي اثر، پوروړی کړ شعر ترجمه کړل او په دې توګه یې د پښتو ادب، په تیره بیا آزادشعر، د
زاد نظم ترجمه کړی دی، وروسته دریم دفتر پیل کیږي، آاو دوهم دفتر څخه، چي پخپله مجروح صاحب په پښتو 

زه، له . چي له بده مرغه ټول ورک سوی دی او پوهاند مجروح وایي چي یو څو تنو هغه لوستی یا اوریدلی دی
و کسانو کي یم چي دا اثر مي، د ژمي په یوه سړه او اوږده شپه کي، پخپله د مجروح نیکه مرغه، په هغو خوش بخت
د ماښام له پنځو بجو څخه یې د شپې تر یوولس نیمو بجو پوري ټول کتاب راته . صاحب له خولې اوریدلی دی

ا په شمول، چي زم. زه ټول غوږ وم او د ده د یوه شاګرد په حیث مي هر توری د زړه په غوږو واوریدی. ولووست
هر چا دا اثر لوستی او یا اوریدلی وو، مجروح صاحب ته ویلي وه چي که په دې وطن کي ریشتیا هم استبداد 

 . موجود وي نو دا به دي وروستی کتاب وي
څلورم دفتر، د یوه هوښیار الروي له نظره، د افغانانو د آواره کیدلو، د جهاد د رهبرانو د ریاکاریو، د پردیو د 

ډیره سپکه او ناوړه  میو، بې اتفاقیو اچولو، د کمونیسټي استبداد او له آوارګانو سره د کوربه هیواد د اوسیدونکوغال
داسي ښکاري چي څلورم دفتر د موضوع له مخي له لومړي، دوهم او دریم دفتر سره چنداني اړخ نه . وضع ده

ه کیږي؛ خو د نیمي شپې د الروي ویناوي په هر لګوي او اژدها، چي باید د کتاب موضوع وي، چنداني نه په سترګ
او هر ځل چي هوښیار الروی یا سوال کوي او . ځای کي په یوه او بل ډول د ځانځانی له ښامار سره اړه پیدا کوي

هم د موضوع . ریخ او هم ادب دیګواکي د اژدهای خودي کتاب هم فلسفه، هم تا  . یا جواب وایي یو کتاب مفهوم لري
 . هم له چوکاټ څخه بهر یو خوند لري په چوکاټ او

دا کتاب په هغه زمانه کي د ګوتو په شمیر کسانو لوستی وو، او . اژدهای خودي زموږ د ځوانۍ د زمانې کتاب دی
د دې خبري یو علت دا دی چي په افغانستان کي په . اوس هم ډیر لږ خلک د دې ویاړلي اثر له بشپړ متن سره آشنا دي

دا لومړی ځل وو چي د انسان ناکراره روح، د آزادی ولولو او په مقابل کي . خت لیکل سوی نه وودغه شکل متن هیڅ و
موږ ځوانان په اصل کي له . د خودی یا ځانځانی ښامار، او روحی انحرافاتو ته د یوه خواږه داستان بڼه ورکول کیدله

ه پیچلو مفاهیو د افادې بیخي تصور قدر هم نه وو فلسفې او روحیاتو سره بلد نه وو؛ د داستان په شکل خو مو، د دې پرل
د دې کتاب لومړی او دوهم دفتر او، تر یوه ځایه، دریم دفتر په داسي شرایطو کي لیکل سوي دي چي افغانستان . کړی

نسبتاً آرام وو او مجروح صاحب ډیر ژور فلسفي مفاهیم په ډیر خواږه او روان، او له احساساتو او غوسې څخه خالص، 
ښایي علت یې هم د محیط نسبتاً آرام شرایط وي چي مجروح صاحب، په نسبتاً ارامو اعصابو، د عقل . ثر افاده کړي دين

 . او هوښ او د آزادی پر ولولو باندي د ځانځانی د ښامار د واکمن کیدلو پیش بیني کوي

وي دي هغه ټولي پرځای دی؛ خو کولو لپاره هر څه اشارې س و کي چي د متن د مفاهیمو د تشریحد کتاب په حاشی
له لومړیو مخونو څخه د مجروح صاحب د ناکراره روح، له مسلط نظام سره د هغه د مخالفت او د بینوا صاحب په 
اصطالح د مقدس بغاوت نښي لیدلي کیږي او د نیمي شپې الروی چي هر ځای له خلکو سره خبري کوي نو له 

سي نه بلکه آفاقي او عیني دی، او له ده سره په نیژدې ګاونډ کي ژوند ورایه ښکاري چي د ده ویرونکی ښامار انف
 . کوي
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د ځانځانی ښامار او اژدهای خودي له لومړي دفتر څخه تر څلورم دفتر پوري هر ځای تور لباس اغوستی، پر 
نوزي او د هغه سره د هیچا زور برابر نه دی او چي ښار ته ن. مست آس باندي سپور او نیزه یې په الس کي وي

خلکو ته په خپل قهرجن او له غضبه ډک آواز ویرونکې وینا پیل کړي نو ښاریان لکه بې وسه مظلومان یوه او بل 
 .ته ګوري او خپل سرنوشت ته تسلیمیږي

 

 ښځي نر زاړه ځوانان هم
 ماشومان ټول

 را بهر شولو له ښاره
 د ناشنا سپور تماشې ته

 تور لباسي سپور نیزه کړه خپله پورته
 واز یې هیبتناک ووآ جګ

 ډک له قهره له غضبه
 دا وینا یې ښار ته وکړه

 تاسو وایاست زه به څوک یم؟
 یم« ایګو»یم زه « زه»زه خو 

 درست نړۍ کي پهلوان یم
 لوی فاتح د ټول جنګونو د جهان یم

 له دې وروسته ستاسو ښار زما تابع دی
 تاسي ټول د قهرمان تر فرمان الندي

 مان ته غاړه نه ږديکه هر څوک زما فر
 نو سزا به یې په دې دم او په هر دم
 هم په دې نیزه وژل وي څیرول وي

 

هغه ښامار چي مجروح صاحب یې تمثیلوي او له چین څخه نیولې تر یونان او د اروپا او اسیا تر افسانو پوري 
یر لویه ده او د سږمو څخه تقریبا یو شکل لري؛ اوږده نوکونه یې دي، کاږه غاښونه یې دي، جسه یې د غره په څ

یې اور او دودونه راوزي، د انسان په ماغزو کي نه ځاییږي او د حرکت لپاره یوه پراخ میدان او حتی یوه جال 
. دا د مجروح صاحب هیواد دی او هغه په خپل هیواد کي له دغه ښامار سره مخامخ دی. هیواد ته ضرورت لري

ته د نجات الري ښیي؛ خو خلک یې مجنون بولي، کله یې په خبرو  مجروح د یوه هوښیار الروي په حیث خلکو
تور ښامار پر هغه ښار باندي چي له سهاره تر ماښامه به یې خلک . پوري خاندي او کله هیڅ غوږ نه ورته ایږدي

راتګ او  د هغه له. خوشاله او باغونه یې له میوو او چمنونه یې له ګلونو او شنیلیو ډک ول، یو ناڅاپه غلبه کړې وه
د ښار د کال او ودانیو د کنټرول اخیستلو سره له ښار څخه ټولو نیکمرغیو او خوشالیو کوچ وکړ او د ښار زندانونه 

 .له مستانو او آزادي غوښتونکو څخه ډک سول
 

 د زړه په کنډوالو کي تور ښامار پروت
 ډیري ډیري مودې تیري په دې شان شوې

 څو ناڅاپه شولو پام د قهرمان ستر
 ي هیڅوک شاوخوا نشتهچ

 دی باداروو، ستر بادار د ټولو خلکو
 خو هیڅوک د غالمی د پاره نه وو

 ټول واک د ده په الس کي دی واکمن وو، او
 خو نه مینځه نه نوکر وو چي پرې واک وچلوي څوک

 فرماندار فرمانروا وو
 فرمان د وړو لپاره خو خادم نه وو

 په هغې هسکي ماڼۍ کي
 سری یک تنها وودی یوازي ژوندی 
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 ټول مړ ښار وو، چوپیایی وه، هدیره وه
 ښار د اوسپني کال وه
 دروازې یې تل تړلي

 ځکه هیچا نور په ها خوا ګذر نه کړو
 چمنونه شنه باغونه پاتې نه وو

 هره خوا شړي میرې وي
 هره ورځ به پکښي لمر بیا

 سور تنور لمبه کولو
 هره شپه سړه سیلۍ وه
 خاوري دوړي بادیدلې

 نګیدل به اغزي غنيسی
 ځنګلونه جل وهلي، وني سوي

 غرو څیره وه بدله کړې
 ټول خړپړ په ایرو رنګ وو

 هم سیندونه هم خوړونه وچ پراته وو
 اوبه لیري په کوم بل ځای بهیدلې

 کومي الري لویي لویي چي ورتلې د ښار پر لوري
 هغه ټولي ورکي شوي په زوزانو په اغزو کي

 ې خوا نه کړکاروانونو نور ګذر په د
 چیرته لیري تیریدل په نورو سیمو

 

د عشق او میني الهې، چي شین کمیس یې اغوستی، تاج یې پر سر او خوله یې له خندا ډکه ده، قهرمان ته څو څو 
قهرمان د خودی له خوند او غلبې څخه نه سي تیریدالی . ځلي وویل چي را ځه د میني او محبت په سفر روان سو

د . هغې ته وایي چي زه اوس دلته میشته سوی یم او په دغه ژوند خوښ یم. الهه رخصتوي او د عشق او محبت
عشق او محبت الهې ورته وویل چي بیا مي نه سې پیدا کوالی او دا زما وروستی غوښتنه وه، ځکه هغه الره چي ما 

 .ته را رسیږي له یو عالم ستونزو څخه ډکه ده
 

 خزان شي بې له ما به ستا باغونه، چمنونه ټول
 بې له ما به

 ستا سیندونه رودخانې هم
 ورو وچیږي څاڅکي څاڅکي

 چي زه نه یم
 یوه ترخه سړه سیلۍ به را پیدا شي

 د مرغانو شور ماشور به کړي خاموشه
 او یوه ورځ د ورځي به ناڅاپه ستا پام شي

 چي سرسبزه شنه دښتونه
 د غرو شنې ښایستې لمني

 واړه وچ اغزن ډاګونه دي میرې دي
 او په دې وچه صحرا کي

 یک یوازي ژوندی سری فقط ته یې
 ...خزنده یې، سمساره یې، په خاپوړو

 
کلونه دلته اوسیږي خو یوازي دی او چي . قهرمان په کال او له مرمرو څخه جوړي کړي ماڼۍ کي ژوند غوره کوي

پخپله . ې په هیڅ شي نه ماتیږيکله چي د تندي احساس کوي، تنده ی. هر اواز له خولې باسي هغه بیرته پخپله اوري
یږي چي وهم نه دی؛ ځکه چي وهم دونه پوه. هم نه پوهیږي چي دی څوک دی او دلته د څه هدف لپاره اوسیږي
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سیوری نه دی ځکه چي سیوری خو له بل جسم سره بې ارادې خوځیږي او . د تندي احساس نه سي کوالی خو
مثیل دی، په مرمرینه ماڼۍ کي د اوسیدلو او حتی د ژوند کولو له قهرمان څخه، چي د ځانځانی ت. ریښې نه لري
دی ګوري چي تش السونه ناست دی او چي هر څه پوښتني کوي څوک د هدف پر لور الرښوونه . هدف ورکیږي

د توپان په یوه شپه کي د جکړ او تالندي په جریان کي یو آواز، چي د وجدان ږغ دی، اوریدل . نه سي ورته کوالی
تا ویل چي غلیمان دي . قهرمان ته وایي چي موږ ستا ټولي خبري منلې او ستا هر بری مو خپل بری باله کیږي او

مات کړل او هغوی دي قال بند کړی مګر موږ پوه سوو چي هغه په واقعیت کي تا غلیم نه بلکه موږ قالبند کړی یو 
 .او د ښار ټولي دروازې دي راته وتړلې

 

 لویهتا یوه بله ګناه وکړه ډیره 
 زنداني دي جذبې د آزادۍ کړې
 قدرتونه د مستۍ د انقالب دي

 کړه بندي د ځمکي الندي
 خو افسوس چي

 قدرتونه د تعبیر د آزادی اوس
 قدرتونه د تخریب د خرابی دي

 ځکه ډیر کلونه کیږي 
 دوی پراته دي په تور تم بندیخانو کي

 په زنځیر باندي تړلي
 پیدا کړي دوی بل شان نوي څیرې دي

 رواګاني د دوږخ ترې جوړي شويا
 کوم قدرت چي نوم یې مینه محبت وو
 اوس یې نوم د تنفر دی غوره کړی

 پرونی قدرت د عشق د جزباتو
 نن هغه ځانته روحي اضطراب وایي

 د ژوندون یوه غریزه وه
 پرښته وه شین کمیسې

 اوس هغه یوه فرشته د مرګ او ډار ده
 تور کمیس یې دی اغوستی 

 المي ستا ډیره کړېعقل او فکر غ
 ستا رکاب کي زغلیدلي دي بیشانه

 توان قدرت ور پاته نه دی
 نور پهره کوالی نه شي د بندیانو

 
 بیانور 


