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 ۸۰1۱۱۰1۱۰۲          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 . وبیریدی، ځکه نو هر څوک چي یوازي وي هغه بیریږي
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
 برخهدوېمه 

 

مان نه د آزادی او عشق او میني د لیلی بلنه منالی سي او نه د توپان په شپه کي له جکړ څخه اوریدونکي قهر
خو د نیمو شپو الروي ته پر خوشاله او سمسور ښار باندي د دې بال نازلیدل او په . ږغونه تاثیر ورباندي لرالی سي

زرهاوو آوازونو او د آزادی د الري د مینانو بندي پاته کیدل او په دې توره قال کي، چي  تورو زیرخانو کي د
شاوخوا دیوالونه یې له هیندارو جوړ دي او قهرمان یوازي خپل مخ پکښي ویني، باالخره له کومه راځي او دا پیښي 

د ښار خلکو په لومړي سر کي هر د دې لویو پیښو سرچینه چیري ده؟ او دا قهرمان، چي . څرنګه منځته راغلي دي
د نیمو شپو . کلی ورته ووایه او نن د هغه ښار ټول وګړي د ده د وجود له امله رنځ ګالي، له کومه راغلی دی

الروی، د دې سوالونو د جواب د پیداکولو لپاره، د خپلو اوږدو او ستړي کونکو سفرونو په ترڅ کي، چي یوازي دی 
لوی غار خولې ته رسیږي او د غار په پای کي یوه لوی ډنډ ته ورځي او هلته د  یې کوالی سي، یوه ورځ د یوه

 .خپلو پوښتنو نیمګړی جواب پیدا کوي
 پس له ډیر اوږده سفره

 الروی آخر را ورسید یو ځای ته
 هلته پروت یو لوی عجب ډنډ وو بیشانه

 تاریک تاري اوبه ډنډ پکي والړي
 هم ګنده وې هم راکدي هم مرداري

 یې تور وو، لکه زړه د توري شپې توررنګ 
 کنارې د ډنډ یې دوري ورکي ورکي نا پیدا وې

 الروی ښه ور نیژدې شو دغه ډنډ ته
 چي کتل یې ډنډه ډکه د چینجو وه 

 میلیونونه میلیارډونه
 بې حسابه غټ چینجي کوچني چینجي وو په اوبو کي

 ښکته پورته ښوریدل ټول خوټکیدل ټول
 والروی ورته ښه ځیر ش

 نو لیدل یې چي چینجیان، واړه چینجیان ټول
 یو د بل په ځان اخته وو، یو د بل په خوړو بوخت وو

 هی لګیا وو یو به یو خوړ بل به بل خوړ
 څیرول وو، ماتول وو، خړول وو

 وحشتناکه لړزونکې تماشه وه
 بیا به ورو ورو په چینجیانو کي یو غټ شو

 نور چینجیان به یې خوړل ډیر
 نور هم غټیده قوي کیدلوبیا به 

 دا چینجی به لوی ماهی شو، مار ماهی شو
 جسامت به یې غرونه غرونه د نهنګ شو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhjahani_bari_zan_zani_shamar2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_zan_zani_shamar2.pdf
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 هی چینجیان به یې خوړل تول
 د تور ډنډ اوبه به یې څښلې

 ولږه تنده به یې نوره زیاتیدله
 بیا پیدا به یې څو پښې کړې

 هم تیرې تیرې منګولي، هم وزري هم څانګونه
 وږدې داړي تیز غاښونههم اوربوز هم ا

 دواړه سترګي به یې د وینو کټوري شول
 د سپږمو نه به یې د اور لمبې ختلې

 د چینجي نه به غر جوړ شو
 نور په ډنډ کي نه ځایېدلو
 له تور ډنډ نه به را ووت 

 بیا به تللو مخ په پورته
 د تورتمي سمڅي خولې ته

****     
 له دې هسي تماشې نه 
 شوالروی الړه او ډوب 

 په بې وصفه لوی حیرت لوی تعجب کي
 ثر ورته پیدا شوډیر تا   ډ یر خپګان

 نو له ځانه یې پوښتنه هسي وکړه
 دغه واړه ولي ولي په داهسي شان پیښیږي؟

 ولي ولي څه د پاره داسي کیږي؟
 ولي ولي څه د پاره؟

 معنی څه ده؟
 دا پوښتنه وه پوښتنه آخرینه

 ځکه ځکه دا سوال خو
 وروسته پاتي ګرد او پاته خاورو نه راغلی پورته شوی د زاړه شعور د

 بیرته کښیناسته فنا شو په ایرو کي
 .پس له دې نه بیا هیڅکله الروي ته پیدا نه شو دا سوال نور

 

هوښیار الروی د ماتحت شعور په نړۍ کي د دونه لوی ښامار د لیدلو څخه وروسته یوه حل ته رسیږي؛ البته دا 
الروی د حیرت په سمندر کي ډوبیږي او . ه د ده د داستان د لوستونکو لپاره د سوال پیل دیداسي حل دی چي پخپل

په دې څرخ کي کهکشانونه فنا کیږي او نور پیدا . ناتو یو عظیم څرخ وینيئد حیرت په هغه حال کي د ټولو کا
یږي، ورځ او شپه غاړه د سمندر لویي څپې او ساحل سره ګډ. زمان او مکان خپل مفهوم له السه ورکوي. کیږي

هغه د خپل سفر په . غړۍ سي، او باالخره دی دې نتیجې ته رسیږي چي د دې ټول څرخ معنی پخپله بې معنایي ده
له عالمه شاوخوا د الیعني دیوال . ترڅ کي د یوه لوی خنډ سره مخامخ وو او هغه د معنا او مفهوم نشته والی وو

 .چاپیر سوی وو
 

 په آخر کي
 آګاه له هسي رمزنه الروی شولو

 چي هیڅکله باید ده موندالی نه وای
 خو ده ومونده یو سر د ټول اسرارو
 د وجود او د هستی رمز د رمزونو

 ورمعلومه ورښکاره شوه
 چي عالم او هستي واړه
 بې معنی دي بې مفهومه
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 بې معنی او بې مفهوم هم
 .لټول د کوم معنی او کوم مفهوم هم

 

سوالونو او جوابونو سره بیرته خپل ښار ته ستنیږي؛ خو هغه څه چي دی یې وایي خلک نه په الروی د یوه عالم 
دی ګوري چي په ښار کي هیڅ شی هغه . هغه څه چي دی یې غواړي د خلکو لپاره بیخي مطرح نه دي. پوهیږي

تانو په موسیقي کي سور نه په خوړو، نه په شرابو کي خوند سته او نه د مس. خوند چي باید درلودلی یې وای نه لري
دی په ښار کي د آزادی د شین کمیسي لیال خبري کوي؛ ځکه یې خلک مجنون بولي او چي هر ځای . موجود دی

الروی په نیمه شپه کي د ښار په یوه . خوله پرانیزي نو یا خو څوک ور پوري خاندي او یا لیري ور څخه تیریږي
هغوی ټول د ده څخه داسي پوښتني کوي چي جواب . ل ته ورځيګوښه کي د نړۍ څخه د بیخبرو مستانو یوه محف

 .الروی دلته بغاوت کوي او مستانو ته هم د بغاوت توصیه کوي. یې له یوه لیوني څخه انتظار لري
 

 !اې دوستانو
 !لږ را پاڅی را والړ شی

 د دې دښت وچ وچ ځنګلونه وچي وني بې ثمره
 نهواړه واړه ماتي غوڅي کړی له بیخه له ریښې 

 بیا په اور باندي لمبه کړی
 اغزي غني د صحرا د بیابان خپل

 هم مستان زنځیر تړلي په تور تمو تاخانو کي
 زولنې کړی ماتي ماتي! را آزاد کړی

 هم د زړونو کنډوالې کړی ړنګي ړنګي
 کوم ښامار چي پکي ناست دی

 دا ښامار ترې را بهر کړی
 بیا حالل دغه ښامار کړی

 ی کړید ښامار ویني بیا تو
 په دې سیمه په دې خاورو

 :ځکه ځکه
 طبیعت ستاسو نه غواړي قرباني اوس

 لویه سخته قرباني هم
 قرباني د تور ښامار مار

 دا دښتونه وچ ډاګونه، جل وهلي ځنګلونه
 خزان شوي چمنونه

 واړه تندي دي ځپلي، سختي تندي
 :بس یوه تنده

 د ښامار د وینو تنده
 شي نو به هله د دې دښت مځکه لمده

 ناشنا بوټي به له دې نمناکو خاورو کړي سر پورته
 شین کمیس به یې په تن وي

 شورماشور به شي را پورته په جهان کي
 هنګامې د نوي ژوند به را پیدا شي
 نو به هلته د زړګي په نوي کور کي
 نوي لوی لوی چراغونه رڼا وکړي
 نو به هله د هستۍ خمارستان لوی

 ده کړیپه هغو آبي چشمانو کي مون
 نو به هله در معلوم شي پټ رمزونه پټ رازونه

 د مستۍ دایم مستۍ د آزادی د لیونتوب ټول
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د هغه په ژبه خلک . هوښیار الروی د ښار خلکو ته په هر ځای کي دریږي او د شاوخوا واقعیتونو څخه یې خبروي
په منځ کي، په الرو کوڅو کي،  الروی په هدیرو کي، د ښار. پوهیږي خو د خبرو په مفهوم یې سر نه خالصیږي

په ښادیو کي او په هر ځای کي چي څو کسان را غونډ وي، خبري کوي خو ټول ښاریان هغه ته بیا هم د مجنون په 
 .سترګه ګوري او داسي ځای نسته چي ښاریان د هغه پر خبرو غوږ ونیسی

 بیانور 


