
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۲/۰۲/۲۰۲۲                              پوهندوی آصف بهاند

 

 

 یاد مل له ویرونو سره 

 لوردېرشم تلین ح څ د مجرو 

 پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح: 
 ،پوهاند، فیلسوف، شاعر، مورخ ، دیپلومات ، لیکوال او سیاستپوه

 ، افغانستان،کنر، نېټه ۱۲پر  ۍ د فبرورم کال   ۱۹۲۸زوکړه: 
 .پېښور ،نېټه ۱۱ ۍفبرور د م کال  ۱۹۸۸: د مړینه

 

 

  کړې او سږ یې د ده د څلوردېرشم تلین په پار یو ځل بیا را  خبرهدا  ه باب ما تل  دین مجروح پلاد پوهاند ډکتور بها
 : چې اخلم

 

  ده یو  ېنه شي، که همداس  ېپات  دهیپه خوب و  ۍخبر  ېانسان د ب  ېچ  ده،ېارډ  ېو او په د  ریمجروح سره د انسان و»
 . وي والهډکن ارښبه  ېپور دویښېشي او د انسان تر راو ېبه مسلط ارښبه راشي، پر  ېکرښل ېشي، تور ېپات
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

  واله ډپه کن  ارښواکدار شو او    ارښخان د    گویا  ،ېراغل  ېکرښل  ېوشول، تور  ېهمداس  د،ېچا وانور  ږ مجروح غـ  د
  یې کلن شو، خو افکار    رشېدوه د  یې  ریو  یاو دا د  هږـ ېته ول  ارو یاستازو، د گور ت  ارویبدل شو، مجروح هم د تورو ت

 « .ويړجو کرښل ینو ېاو د پوه يځراگر يځتاند او زلمي گر
 

دې  وي، خو دا د دې معنی نه لري چې د ده په باب  څه لیکل شوي    په باب به ډېر  دین مجروحلاکتور بهاود پوهاند ډ
نځته  رامکتابونه  لیکل وشي، ښایي  و  څهباندې  مار«  و بحثونه زاړه شي، د مجروح که یوازې »ځانځاني ښاخبرې ا

 شي، خو بیا به هم بحث نه وي خالص.
 

تندي   په ورین حکله به چې پوهاند ډوکتور مجروې خلک وایي چې فلسفي بحثونه وچ او ستړي کونکي وي، خو ځین
 ر ته په مینې سره ناست و.لکچکړ، اورېدونکو کې به چا ستړیا نه حس کوله او تر پایه به د ده  ي بحث پیل  فلسف  سره
  ي چې انسان تدالل سره وایر ښه اسېپه ډد فلسفي بحث یوه غوره بېلگه ده چې دی  د جبر او اختیار دیالکتیک«  »د ده  

 . یا څه په مقابل کې مختاره دیدی او څومره د چا  د څه یا چا په مقابل کې مجبورڅومره 
 

 په نامه یادېږي.   ر سبک«ا»ښام  د  په پښتو شعر کې  چې  لري  جال الر او سبکځانته یوه  د شعر په دنیا کې بیا    حمجرو
 

 : ما کړې ده چې ځلې څو خبره دا
 

مجروح یې له موږ واخیست، که نه تر اوسه به یې څومره آثار لیکلي وای، څومره شاگردان به یې روزلي وای،  »
څومره نوي تخلیقات به یې کړي وای، څومره نوې خبرې به  یې کړې وای او نوي نسل ته به یې څومره الرښونې 

 « وي او یا به ډېر له ربړو ډک وي. کړې وی؛ ځکه یې اوس تشه احساسېـږي او د دې تشې ډکول به یا ناشونې
   

 نځاني ښامار څخه یوه لنډه برخه راواخلم: د ده له ځار دېرشم تلین په پار و مجروح صاحب د څلدلته به د 
 

 نې رب النوعه الهه د عشق او می 
 

 وایي، وایي: 
 

 ښکلې ماڼۍ کار چې شروع شو د هغې 
 

 طفو، هیجانونو معماري کړه واع
 

 معماران هسې ماهر وو 
 

 بې مثاله بې همتا وو 
 

 په ډېره مینه یې خواري کړه   په ډېر شوق
 

 دوی د وړوي ښکلی معبجتا به وې چې 
 

 چې هغه ښکلې ماڼۍ شوله اباده
 

 نو زینې وې د مرمرو د رخامو 
 

 پایې ستنې د الجوردو 
 

 مشعلونه پکې ځوړوند  د بلورو فانوسونه، 
 

 ورېښمینې   یمتي پردېق
 

 ورېښمین قالینې بخملي 
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 هم نقشونه نگارونه 
 

 په هرلوري تابلوگانې رنگارنگ 
 

 الونو په دېو
 

 ه و یرایي ذدغه ټوله تیاري وه، د یوچا پ
 

 د یو چا د راتگ الر خلکو څارله
 

 انتظار هره شېبه په زیاتېدو و 
 

 کاڼي بوټي په صحرا کې انتظار وو 
 

 ټول گالن په چمنو کې 
 

 باغو کې  نبلبالن توتیا
 

 غرڅنۍ چې به د سیند غاړې ته راغلې 
 

 د اوبو د څښو د پاره 
 

 نو سرونه بې کړل پورته 
 

 د افق یو دورې ځای نه بې کتلې 
 

 ږيـ چې به کله رارسې
 

 : عشق او مینېسترواکمنه، رب النوعه الهه د 
 

 پر څپو د سمندر ورو راروانه  
 

 ځي وږمه د پسرلي تل لولکه ا
 

 به یې په تن وي   شین کمیس د شنیلي
 

 ، خپل معبد کې به میشته شي راروانه، خرامانه
 

 ا پر لېمو ږدي چقدمونه به د هر 
 

 په پښو به ورنثار کړو 
 

 « وحشي گلونه، د صحرا بیا هارونه، امېلونه
 

 مخونه( ۱۱۷ــ  ۱۱۶ز،  ۲۰۱۷ل/   ۱۳۹۵ځانځاني ښامار، خپرندوی: کابل پوهنتون،  ، سیدبهاالدین،)مجروح
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