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 ۰۲1۰۰۲1۰۲۹          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
 برخهاو وروستۍ ېمه رد

 !اې ښاریانو ښه خبر شی
 ستاسو ستر واکدار بادارخو

 تور ښامار دی
 واړه بندګان یاست غالمان یاست تاسو

 د ښامار مار
 دا واکدار ستر زمامدار مو همیش تږی دی د وینو

 هسي تږی 
 ...ته چي تږي وي د غرو رغو لیوان ټول  لکه وینو

 !اې ښاریانو
 !ورشی ورشی

 خپل بادار ته له نیژدې نه لږ څه ځیر شی
 ...هغه سترګي چي د ده دي دوه د وینو کټوري دي 

 کي ستر راهب وو راوتلی په دې وخت
 د ښامار له لوی معبده

 چپ والړ هلته نیژدې وو
 غوږ نیولی الروي ته

 :ستر راهب له ځان سره ووې
 دا سړی ریښتیا مجنون دی لیونی دی

 ځکه ځکه
 دغه سر د تول اسرارو
 دغه رمز د ټول رمزونو

 دغه اسم اسم محضه
 هسي هسي بې پردې بیانول آسان کار نه دی

 یم چي دا رمز د ټول رمزونو ده په څه شان پیدا کړی؟زه حیران 
 دا سړی ګرچي مجنون دی

 خو ښکاریږي له دې هسي بیانونو
 چي د حال مقام خاوند دی
 ستر راهب دا سوچ وهلو

 الروي بیا دا بیان خلکو ته وکړ
 !اې ښاریانو

 الندي هلته د هغې هسکي ماڼۍ په ژور تل کي
 لوی زندان دی
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 زنځیر تړلي کي پراتهپزندانیان 
 !پاڅی! پاڅي

 زندانیان واړه آزاد کړی
 ...زنځیبرونه ځلونې کړی ماتي ماتي

 راهب پوه شو
 کړي خبري چي مجنون چی دا هسي شان بیان دغه

 دا خبري د دې ښار د عالم نه دي
 دا د بل جهان آواز دی
 یوه دنیا په ړنګیدو ده

 ...یو دفتر د زمانې په ختمیدو دی
 

د مرګ فرشته، د یوې بوډۍ په شکل، په تورو جامو کي د . رمان د طبیعي مرګ وخت را رسیږيآلخره د قهبا
سهار چي الروی دښت ته وزي، هلته ګوري چي سیند . قهرمان قصر ته ننوزي او هغه له ځانه سره لیري بیایی

الروی له ځان . خوله روانه دهبهیږي، ګلونه او چمنونه تازه دي او شا لیال په شنه کمیس کي خرامانه او له خندا ډکه 
 . سره موسکی سو او پوه سو چي د زمان څرخ له سره پیل کیږي

 .له دې څخه وروسته د اژدهای خودي دریم ورک سوی دفتر داسي پیل کیږي
 .ه کی یې د دښتونو الره واخیستلهباندي والړ او په نیمه شپ د نیمي شپې الروی باآلخره د خموشانو له ښار څخه د

کله چی یې د هغي سیمي له . شپه یې مزل وکړ او سهار وختي یوې شنې، تازه او خوشالي سیمي ته ورسیدیټوله 
د دې ځای نوم د خودی د ! اوسیدونکو څخه د هغه ښار د نامه پوښتنه وکړه نو هغوی ورته وویل چي اې الرویه

و چي د لومړي ځل لپاره د ښامار الروی د دې نامه له اوریدلو سره موسکی سو او پوه س. سباوون شهرستان دی
د نیمي شپې الروی په هغه لنډ وخت کي سهار وختي یوې خوا او بلي خواته . څخه مخکي هغه ښار ته رسیدلی دی

 . روان وو، خندل یې، نڅل یې، کیسې یې کولې او هیچا نه ویل چي هغه لیونی دی
     ********** 

ډیر زیات ځوانان . یوه بدخویه چاغ او غټ سړي خبري پیل کړې مګر ډیر ژر د ښار د اوسیدونکو له مابین څخه
 :هغه غټ سړي په وچ او بیخونده آواز داسي وویل. ورباندي را ګرځیدلي ول او د هغه ویناو ته یې غوږ نیولی وو

مګر زموږ وطن، که څه . پوه سی چي زموږ ښار د نړۍ تر ټولو ښارونو ښکلی او لوی دی! اې زړه ورو ځوانانو
او . او هغه لویه معنی په دې واړه قالب کي نه ځاییږي. چي په معنی کي ستر دی، خو په واقعیت کي وړوکی دیهم 

تاسي باید دغه راز پوه سی چي زموږ د ښکلي وطن پر شاوخوا داسي انسانان اوسیږي چي ال اوس هم د وحشت او 
باد وطن باندي تسلط پیدا کړي، زموږ شته بربریت څخه را وتلي نه دي او اوس تیاری نیسي چي زموږ پرشنه او آ

 .منی لوټ کړي، خلک مو ووژني، ښځي او ماشومان مو بندیان کړي
. او د خپل هیواد څخه دفاع ته تیار سی! پورته سی! غت سړي ځوانانو ته ویل چي اې زړه ورو او سرښندونکو

شي ملک اوسیدونکي د انسانیت او د هغه وح. پورته سی چي ځو او د خپلو وحشي دښمنانو قلمرو ورڅخه ونیسو
په دې توګه به هم د خپلو خلکو څخه د نابودی خطر لیري کړو او هم به د خپل بې ساري . مدنیت پر لور روان کړو

 .ښکلي هیواد لمن پراخه کړو
غه ښاریانو د هغه دا ویناوي اوریدلې مګر چنداني توجه یې نه ورته کوله؛ مګر ځوانان هره ورځ زیاتیدل او پر ه

د غت سړي پیروانو خپل ځانونه جنګیالي وبلل او هغه . باندي به را ګرخیدلي ول او چک چکي به یې ورته کولې
 .غټ سړي ته یې د الرښود نوم ورکړ

لږ . یوه ورځ الروي ولیدل چي خلک په ښار کي د جادې دوو خواوو ته والړ ول او له لیري یوه غلغله واوریده سوه
. ښکاره سو چي پر تور آس باندي سپور وو او په مخکي یې جنګیالي ځوانان روان ولوروسته هغه غټ سړی را 

ځوانانو سرودونه ویل او د جنګ په جریان کي یې د قتل او کشتار ستاینه کوله، او پر وحشي دښمن باندي یې د 
 .غلبې ژمنه کوله

یې کولې او د ښار د لویي دروازې د جنګیالیو ځوانانو لښکر، د چاغ قهرمان په رهبري، سرودونه ویل، نڅاوي 
هغه هنګامه ورو ورو لیري سوه، غالمغال او غلغله کراره سوه او بیا نو پر ښار باندي د مرګ سکوت . څخه ووتل
 .حاکم سو
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ي، خنداو. ، د ښار وضع بیخي بل ډول سوهیو ځوانانو د لښکرکښی څخه وروستهد قهرمان په رهبری، د جنګیال
د . پر اذهانو باندي له یوې نامعلومي آیندې څخه ویره مسلطه سوه. ښاره وکوچیدلې له هغه نڅاوي، جشنونه او ښادۍ

 .خلکو په ذهنونو کي عجیب او غریب وهمونه پیدا سول
ځینو به ویل چي یوه . خلکو به ویل چي ډیر ژر به یو خښمیدلی توپان راسي او دښتونه او غرونه به ډوب کړي

تر ټولو ویرونکې خبره د هغه عجایب مخلوق کیسه وه چی ویل یې  .ادی به ونړويبه وسي او ټولي اب سخته زلزله
په . هم مار دی، هم سوسماردی، هم وزرونه لري او هم تیرې منګولي لري او د سږمو څخه یې د اور لمبې راوزي

څاه په څیر  خپلو هغو غاښونو سره چي د نیزې په شان دي، په زرهاوو انسانان څیري او خپلي خولې ته یې چي د
 . ژوره ده دننه کوي

تورو جامو څښتن، چي  ه وخت کي داو د لمرلویدلو پ. باآلخره یوه ورځ پر ښار باندي توري وریځي خپرې سوې
ټول خلک ورته  .و او کرار کرار ښار ته نیژدې سوپر مست آس سپور وو، د ګردو غبار له منځه را څرګند س
د وسله والو  و ولیدل چي دا هغه چاغ سړی دی چيټول. راټول سول چي وګوري دا پر آس سپور سړی څوک دی

ځوانانو هغه پر اوږو پورته کړ او د قصر  .ې چي نور ملکونه درفتح کومځوانانو سره یوځای د ښاره ووت او ویل ی
 .خواته یې یووړ

خو خلک پوهیدل چي له ده سره جنګ ته وتلي ځوانان تول وژل سوی . خبري کولې قهرمان د خپلو قهرمانیو او فتوحاتو
هوښیارانو د هغه په خبرو او تبلبغتو باور نه . او ده په جنګ کي ماته خوړلې او خپل هیواد ته بیرته ستون سوی دی

ټولواکمن په هغه سیمه کي . که نو د ښار ټولي بندیخانې له هوښیارانو ډکي سوې او ډیر هوښیاران غرغړه سولځکاوه؛ 
 .بدل کړ« بیخودی په ماښام»د « خودی سباوون وو»د نوي عصر پیل اعالن کړ او د ښار نوم یې چي د 
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او څوک چي د هغي فاجعې څخه ژوندي پاته . د بیخودی د ماښام د ښار د سقوط په باره کي روایتونه مختلف دي
 .ن خوړلی وو چي نه د خبرو وه او نه څه ورته یاد وهسوي وه، داسي سخت روحي ټکا

د ښار خلکو ته مځکه سره تبی . د ښار د خلکو د پیش بینی سره سم، د هغوی پر سیمه او ښار باندي بال نازلیږي
. کیږي، بندیخانې د ښار له مستانو او آزاده ګانو څخه ډکیږي او د ښار خلک له هغه ځایه کوچیدلو ته مجبوریږي

په لستوڼي کي مو مار ته ځای ورکړ او دا بال مو . خلکو ته وویل چي تاسي زما پر خبرداریو غوږ ونه نیویالروي 
 .په لوی الس پر ښار مسلطه کړه

یوه شپه په نیمه . د الروي پر خبرو چا غوږ نه نیوی او یا یې غوږ پر نیوالی نه سو او هغه یوې ګوښې ته والړ
دروازه درې ځله ټکوي، مګر څرنګه چي جواب نه . ځه د ښار دروازې ته دریږيشپه کي یوه ښایسته، تکه سپینه ښ

شنا ښځه الروي ته یو آمرموزه او نا . اوري، الروی والړیږي او د خودی د سهارونو د ښار دروازه ورته پرانیزي
ګانه هیواد ته ځي او نظر اچوي، په ښار ننوزي او الروی د ښار څخه د باندي د دښتونو او بیابانونو الره اخلي، د بی

 .هلته ګوري چي د ده په څیر په زرګونو او لکونو خلک د آواره ګانو په توګه هلته اوسیږي
زیاتره . دا دفتر د لومړیو دفترونو څخه یو څه توپیر لري. له دې ځایه څخه د اژدهای خودي څلورم دفتر پیل کیږي

وح په دې دفتر کي هم د افغاني مهاجرینو، هم له مرحوم مجر. او باید چي سیاسي رنګ ولري. سیاسي رنګ لري
هغوی سره د پاکستانیانو، یا د کتاب په اصطالح بومیانو د بدسلوکیو، هم د مهاجرو افغانانو د ړندو رهبرانو او هم په 

کاري کله کله داسي ښ. هیواد کي دننه د حاکم کمونیسټي نظام د بیحده او بیځایه لیوني استبداد په باب لیکنې کړې دي
چي څلورم دفتر له لومړیو دوو دفترونو او وروسته د دریم دفتر سره چنداني اړه نه لري؛ ځکه چي د اژدها د وجود 

ورکیږي او د مجروح صاحب الروی، چي په څرګنده ښکاري چي پخپله دی به وي، د یوه لوی  مفکوره تقریبا  
ویو مشکالتو او ستونزو په غیږ ورځي چي باآلخره ښامار پر ځای د غونډو نظامونو سره مخامخ کیږي او د داسي ل

 .یې د ده قیمتي او بې بها ژوند ته خاتمه ورکړه
د ټولو څخه . وارګان د حیرانی او سرګردانی په رنځ اخته کړلآاندیښنو او سرګردانیو په خیمو کي اوسیدونکي »

 .الره ورکه وه او له ځانونو څخه یې پوښتني کولې
دښت کي به د سولي او کراری وطن ته څرنګه الره پیدا کوو؟ د حیرت په بیابانو کی په دې وچ او سوځونکي 

 .سرګردانه ګرځیدل او ویل به یې
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که ډیر ژر یوه الره پیدا نه کړو او یو راه بلد ونه لرو ښایي چي د خښم او غضب یوه بله شپه را باندي را ورسیږي 
هغو آواره ګانو خپل عالج د  نو...دښت کي حملې راباندي وکړيې او هغه د انسانانو د وینو تږي لیوان ښایي په د

 .یوه رهبر په پیدا کولو کي ولیدی
مګر نه پوهیدل چي الره کومه او کوهی . ډیر ژر ډیر بې شمیره ړانده پیدا سول چي د رهبری د مقام شوقیان ول

غوښتله مګر په ژوند کي یې پوځ  ډیرو کسانو سرونه را پورته کړل، الپي یې ډیري کولې او ساالري یې. کوم دی
 .او لښکر لیدلی نه وو

د دې رهبرانو څخه هر یوه له ځان سره یو پیغام درلود او هر یوه یې ژمنه کوله چي که په ده پسي څوک والړ سي 
 .نو د نیکمرغی او د وطن د ازادی مزه به وڅکي

رهبرانو او د جنګ څخه بیخبرو سپه آواره ګانو د هغو دغه خوږې خبري او وعدې اوریدلې او په څو ړندو 
 .ساالرانو پسې سول

 !د نیمي شپې الروي یوه ورځ آوارګانو ته وویل چي اې خلکو
د رهبری هنګامې تاسي د سرداری او فرمانبری په دریاب کي داسي غوټه کړي یاست چي د آواراګی د دښتونو 

تاسي نه اوری . و حاالت مو له یاده ایستلي ديخطرونه یې در څخه هیر کړي دي، او د خپل غم ځپلي هیواد ژوند ا
چي ستاسي د رهبری دغو مدعیانو د خپلي سرداری او رهبری د مقام د استحکام لپاره د ځایي لیوانو سره د دوستی 
السونه ورکړي دي او د هغو لیوه صفتو درنده ګانو سره د نیژدې کت په مسابقه کي له یوه بل څخه د مخي کیدلو 

ښه غنیمتونه ترالسه . سي د وږو نسونو د مړولو په پلمه تر لیري لیري ځایونو پوري په ښکار وزيستا. هڅي کوي
کوي او بیا نو خپل ښکارونه د دغو لیوانو په اختیار کي ورکوي او هغه بومي لیوان د هغو غنیمتونو څخه یوه وړه 

 «.ډیره لږه برخه تاسي ته درکويبرخه ستاسي دغو پیشوایانو ته ورکوي؛ ستاسي پیشوایان له هغه څخه یوه 
په دغه وخت . د نیمي شپې الروی یوه شپه په خوب کي ویني چي د غزني ښار خراب سوی او کنډواله سوی دی

کي چي دی د غزني د ښار د خرابیدلو او تاریخي آثارو د تباه کیدلو په اندیښنه کي دی، ګوری چي د غزني حکیم 
 : هبرانو په باب الروي ته وایيسنایي ورته راځي او د مهاجرینو د ر

شپه او ورځ پر دې مځکه حملې کوي او د حسد . دا د انسان په پوست کي اهرمنان بدیو ته د نیکیو رنګ ورکوي»
او حرص، غضب او شهوت، کبر او بخل او ریا اووه لښکره یې جوړ کړي دي او د انسانیت د ماڼۍ د معمارانو، 

د حکیم سنایی له سترګو اوښکي راغلې . دي راحت او ارام یې له منځه وړی دیچي دلته په خاورو کي پراته دي، اب
او وې ویل چي دا زما پیغام به، چي د زر طلبو درویش صورتو جاه طلبانو په باره کي مي ویلی دی، آوارګانو ته 

 .ورسوې
 

 وین ګروهي که نو رسیدستند
 عشوهء جاه و زر خریدستند
 سر باغ و دل زمین دارند

 عقل و شرع و دین دارندکی دل 
 ماه رویان تیره هوشانند
 جاه جویان دین فروشانند

 همه باز آشیان شاهین خشم
 همه طوطي زبان کرګس چشم
 ګشته ګویان ز بغض یکدیګر
 کین فالن ملحد آن فالن کافر
 همه از راه صدق بیخبرند
 آدمي صورتند لیک خرند
 مکتب شرع را ندیده هنوز
 بدر عقل نا رسیده هنوز

 مه دیوان آدمي روینده
 همه غوالن بیرهي پویند
 !معني دیو چیست بیدادي

 تو به بیدادیش چرا شادي؟



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 داده فتوا بخون اهل زمین
 از سر جهل و حرص و از سر کین

 همه بسیار ګوی و کم دانند
 همه چون غول در بیابانند
 در نفاق و خیانت و تلبیس

 در ګذشته بصد درک ز ابلیس
 بوی هیچ نایافته ز تقوی

 تهي از آب مانده همچو سبوی
 همه در علم سامري وارند

 از بیرون موسی از درون مارند
 از پی مال و جاه بې فردا

 (حدیقته الحقیقته)همه یوسف فروش نا بینا    
 

د نیمي شپې الروي لیدل چي د سروری او مشرتابه حریصو رهبرانو د بومي لیوانو په همکاری له یوې تر بلي 
او دربارونه یې جوړول او په ګوښه  ړو ماڼیو کي یې فرمان روایي کولهقدرتونه زیاتول او په لویو او وورځي خپل 

 .ځایونو کي یې پټي بندیخانې درلودې
او آوارګان د دغو نوچکو رهبرانو، چي دوی پخپله خوښ کړي ول، تر فرمان الندي پر دښمنو ډلو سره وویشل 

ه کول، وروسته یې د یوه بل په آزارولو الس پوري کړ او په پای کي یې د په لومړي سر کي یې لفظي جنګون. سول
 «یوه بل قتلولو ته الس واچاوه

د مخه تر هغه چي یو څوک د خپلو لښکرو رهبری، لومړی د ! اې خلکو: د نیمي شپې الروي خلکو ته وویل»  
درد پخپله له هغه درمل څخه دی  بیا به نو تاسي وګوری چي ستاسي. رهبری او پیروی په ماهیت کي غور وکړی

 .چي تاسي ورپسي ګرځی
که بینایان د ړندو له محفل څخه دیوه یوسي نو دا ړندو ته کوم تاوان نه رسوي، خو هغه ډیوه به د بینایانو ! اې خلکو

به مګر که هغه ډیوه د یوه ړانده په الس کي ورکړی چي تاسي ته په شپه کي الره وښییو نو تاسي . په درد وخوري
 .ټول په کوهي کي ګوزار کړي

یوه بله کړې نه ده، او هغه د ړندو په الس ورکوی؛ الره مو ورکه کړې نه ده او  تاسي تر اوسه پوري د! اې خلکو
 .په راه بلد پسي ګرځی

وری، له هغه سره خپل رازونه مه آهر هغه آواز چي په ظاهره پر غوږونو ښه لګیږي او له نیژدې یې ! اې خلکو
هره رڼاګی . او تر څو چي د هغه آواز په حقیقت پوه سوي نه یاست هغه خپل رهبر او الرښود مه ټاکی. شریکوی

تر څو چي د درانه خوبه څخه را ویښ سوي نه یاست د . چي د افق په کنارو کي وینی هغه صبح صادق مه ګڼی
سه وتلی نه وي، ړانده کسان د او تر څو چي فرصت مو له ال. هغه نوم ورکي مقام پر لور ګامونه مه پورته کوی

 «رهبری له مقامونو څخه لیري کړی او په پټو سترګو او نا پوهي کي اختیار له السه مه ورکوی
د مهاجرینو سره د ځایي اوسیدونکو یا . له دې ځایه څخه د نیمي شپې الروی د مهاجرینو راز راز ستونزي بیانوي

تر منځ د جنګونو او د هغوی د رهبرانو تر ریاکاریو پوري په هر باب بومیانو د بد سلوکیو څخه نیولې د مهاجرینو 
په دې ترڅ کي کابل ته ځي او په هغه ښار کي، چي نور نو . فلسفي سوالونه کوي او هر سوال ته فلسفي جواب وایي

ي تصویر د ظلم او وحشت له السه د ژوندیو انسانانو په هدیره بدل سوی دی، د زندانونو، شکنجو او ظلمونو داس
دا ټول سوالونه، . ورکوي چي تر ډیره وخته پوري به د افغانستان د تاریخ او ادب د یوه جال فصل په توګه پاته سي

جوابونه او بیانونه په یوه لنډ مضمون کي نه ځاییږي او باید چي پخپله د ځانځانی ښامار او اژدهای خودي 
 . ولوستل سيشهکارونو ته مراجعه وسي او یو ځل نه بلکه څو ځله 

 پای


