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پوهندوی آصف بهاند

د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشه
د مجروح دوه دېرشم تلین
مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده ،چې انسان د بې خبرۍ په خوب ویده پاتې نه شي ،که همداسې ویده
پاتې شي ،تورې لښکرې به راشي ،پر ښار به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.
د مجروح غـ ږ جا وانورېد ،همداسې وشول ،تورې لښکرې راغلې ،ایگو خان د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله
بدل شو ،مجروح هم د تورو تیارو استازو ،د گور تیارو ته ولېـ ږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو ،خو افکار
یې تاند او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.

پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح:
پوهاند ،فیلسوف ،شاعر ،مورخ  ،دیپلومات  ،لیکوال او سیاستپوه،
زوکړه ۱۹۲۸ :م کال د فبرورۍ پر  ۱۲نېټه ،کنر ،افغانستان،
مړینه :د  ۱۹۸۸م کال د فبرورۍ  ۱۱نېټه ،پېښور.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بیا د پوهاند ډوکتور بهاالدین مجروح د نه شتتتتتون بر د او د میډیا په بېالبېلو بر و ک ی د دوه دېرشتتتتم تلین
یادونه کېتږ  .دا چ چا؟ څنگه؟ چېر ؟ او ول وواژه؟ د اوس له پاره نه پر غږېتږم.

«پالر دې سپرو مړ کړ که پلیو؛ زه یې څه کوم ،زما له ښې یې ویست»
مجروح ی له موږ وا یستتت ،که نه تر اوستته به ی څومره آلار لیکلی وای ،څومره شتتابردان به ی روزلی وای،
څومره نو ت لیقات به ی کړ وای ،څومره نو بر به ی کړ وای او نو نستل ته به ی څومره ررښتون
کړ وی ؛ ځکه ی اوس تشه احساسېتږ او د د تش ډکول به یا ناشون و او یا به ډېر له ربړو ډک و .
مجروح سره د انسان ویر و او په دې ډارېده ،چې انسان د بې خبرۍ په خوب ویده پاتې نه شي ،که همداسې ویده
پاتې شي ،تورې لښکرې به راشي ،پر ښار به مسلطې شي او د انسان تر راویښېدو پورې به ښار کنډواله وي.
د مجروح غـ ږ جا وانورېد ،همداسې وشول ،تورې لښکرې راغلې ،ایگو خان د ښار واکدار شو او ښار په کنډواله
بدل شو ،مجروح هم د تورو تیارو استازو ،د گور تیارو ته ولېـ ږه او دا دی ویر یې دوه دېرش کلن شو ،خو افکار
یې تاند او زلمي گرځي راگرځي او د پوهې نوی لښکر جوړوي.
ما ته دا ویاړ نه دی را په بر ه شتوی چ م ام په ټولگی ک د شتابرد په صت ت مجروح ته کینم ،و د برو او
مجلس ویاړ ی څو ځل را په بر ه شوی و.
د پوهاند دوکتور بهاالدین مجروح تشته به تر اوږد مود ډکه نه شتی .مجروح په ځانگړ ډول په فلست ه او ادبیاتو
ک او په عام ډول د فرهنگ په دایره ک د یو پوهاند ،فیلستتوف ،شتتاعر ،مورخ ،دیپلومات ،لیکوال او ستتیاستتتپوه په
ډول مطرح شتتتت ا و او په یادو ټولو بر و ک ی آلار او مقال لیکلی د او بڼ لکچرونه ی وړاند کړ د .
مجروح هغه م کر او ایجاد بر استاد او قلموال و چ په ملی ،سیمه ایزه او نړیواله کچه د یوه منحصر په فرد سبک
او دریځ اوند و چ د شترر ستبک ی اوس د ښتامار ستبک په نامه یادېتتتتتت ږ او په نو نستل ک بڼ شتمېر
ررویان لر .

د ځینو آلارو نومونه ی دا د :
 ۱ــ اژدهاي خودي،
 ۲ــ ځانځاني ښامار،
 ۳ــ د جبر او اختیار دیالکتیک،
 ۴ــ نا اشنا سندرې،
 ۵ــ سید جمال الدین و برخورد شرق و غرب،
 ۶ــ بودا چنین گفت،
 ۷ــ پیام صوفي بت شکن به بت پرستایي قرن ،۲۰
 ۸ــ صوفي او نوې دنیا،
 -۹منازل السایرین یا صد میدان حکیم سنایي.
د پوهاند ډوکتور مجروح پر آلارو بحث کول د یو مقال  ،یو رستتال او ر یوه کتا له حږصتتل وتل بره ده؛
و د تته مو پتام و چ  :څته چ مجروح پته پلو التارو ک د ټولن او لکو پته بتا ویلی وو ،هغته ډېره ستتتتتلنته
ریښتیا لابت شو د  .د لکو د نه زدکړ او نا پوهۍ په وجه پر ټولنه او لکو باند ایگویت یت زم حاکم شوی دی،
او ایگو ان ټولنه او لک د تباهۍ کند ته ورپور وهلی د او هر څه ی په کنډواله بدل کړ د .
کله چ زه د کابل پوهتنون محصتتتل وم ،نو کوم استتتتاد یا زموږ د کورنۍ کوم مشتتتر د مجروح د جبر او ا تیار
دیالکتیک د لوستتلو ستپارښتتنه راته وکړه ،ما ولوستت ،و ستم ورباند پوه نه شتوم ،بیا م بېرته له هماغه شت ا
څ ه د نه پوهېدو دلیل وپوښت ،هغه په ډېره مهربانۍ راته وویل چ :
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هر څوک چ غواړ د مجروح آلتار ولولی ،نو بتایتد چ د مطتالر قو بگرونتد ولر  .بیتا ی د ځینو مقتدمتات او
ساده آلارو د لوستلو را ته وویل.
ځانځانی ښتتامار و چ د لوستتتلو ی راته
د مجروح دویم کتا
وویل شتتتتول ،وم لوستتتتت ،بیا هم ستتتتم نه ورباند پوهېدم ،و
پرلپست ت به م لوستتتت او ورستتتره م ځین نور کتابونه د د له
پاره ولوستتل ،څو ځانځانی ښتامار هضتم کړم .د مجروخ د ځانځانی
ښتامار د لومړنی چاپ هغه نست ه چ په اغل بمان په  ۱۳۵۷کال
ک م ی لوستتل پیل کړل ،تر اوسته هم راستره ده چ په  ۱۳۵۶ام کال
ک د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشر علومو پوهنځی پور کړی و.

د ځانځانی ښتتتتامار لومړنی چاپ څو ستتتترېز لر چ یوه ی د
استتتتتتاد عبتدالرړف بېنوا ده .استتتتتتاد بېنوا د مجروح پر القیتت او
فلست ی بغاوت باند لنډ  ،و استتادانه بر کړ د  ،یوه بر ه
ی دلته را ا لم:
 ...مقتدس بغتاوت ځکته ورتته وایم چ مجروح د ځتانځتانۍ
د هغه فاستتتتد ،غلط ،کاو او په عین حال ک غضتتتتبناک ،بیباک،
ډاروونکی او پر ځتان مین اقتتدار پر ضتتتتتد بغتاوت کړی دی چ ،
ځین ناپوه او ود واه انسانان ی د ورېښمو د چنجیو په شان ،په
پل واک ،له پلو ځانو څ ه زېتتت ت ږو او بیا داس ځانونه پکښ
نغتاړ چ ب لته پلو ځتانو څ ته بتل څته نته وینی او لته هر یوه
څ ه د زه بت جوړ شی او نار وهی:
زه یم! زه د ستتتتاین او نمانځن وړ! راته په بونډو شتتتپ! او په پټو ستتتتربو زما نمانځنه وکړو! که نه و نو نه
یاست!
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځانی ښتامار ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشتر علومو پوهنځی پرونه ۱۳۵۶ ،کال،
دوهم م )
د مجروح تر وژلو وروستتته ،هر کال د ده تلین د نړۍ په بېالبیلو بر و ک د فرهنگیانو له لور د مقالو په لیکولو،
د مشتاعرو او ستیمینارونو په جوړولو ستره لمانځل کېتتتت ت ږ  .د پوهاند ډوکتور مجروح د افکارو او آلارو په با م
چ څومره لیکن تر ستربو شو د  ،لوستلی م د  ،چ د ځینو سرلیکونه ی دا د :
تت د ښاغلی اسدهللا غضن ر مقاله (پیغامونه پټ پراته په افسانو ک )،
تت د ښاغلی اسدهللا غضن ر مقاله (م كر مجروج)،
تت د ښاغلی سید عبدهللا کاظم مقاله (انگیزه اصلی شهادت پوهاند سیدبهاءالدین مجروح)،
تت د ښاغلی :و ،عطارد مقاله (یاد بود از بیست هشتمین سال شهادت پوهاند بهاءالدین مجروح)،
تت د دوکتور لطیف بهاند مقاله (پوهاند مجروح به د  ۲۰۱۴کال د فبرور په دولسمه  ۸۵کلن وای)،
تت د پوهاند دوکتور مجاور احمد زیار مقاله (استاد مجروح او د جبر و ا تیار ربړه)،
تت د وشال لیل مقاله (استاد مجروح د مراصر غربی فلس

استازی او وصلوونکی و)،

تت د عبدالودود بشریار مقاله ( د استاد مجروح الار په نړیوال فلس ی ډیسکورس ک د شامېلېدو حیلیت لر )،
تت د اجمل ښکلی مقاله (د فکر کتا )،
ــ د عبدالغ ور لېوال مقاله (دېرش کاله ب فیلسوفه؛) د استاد مجروح یو یاد.
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له ځانځانی ښتامار څ ه د مجروح هغه اټکل چ په ریښتتیا واوښتت او د لکو د نا پوهۍ او غ لت په پایله ک زموږ
وطن کنډواله او لک آواره شول:
«زه حیران یم
ښاریان ولې نه بوگنېـږي ،نه ویـښېـږي؟
ولې نه اوري د ویښ زړه په غوږونو؟
پیغامونه پټ پراته په افسانو کې
د دې سمڅې ژور تل کې
یو پیغام راپورته کېـږي
خو د دوي ورته غوږونه كاڼه ښکاري
اوریدلي به دوي نه وي؟
چې په تېـرو زمانو کې یو لوي ښار و
د ښاریانو له غفلته
یو ښارمار پرې مسلط شو
چې خوراك یې انسانان وو
د ښایسته ښار نه یې جوړه كنډواله کړه
ادمیان یې کړه د ننه په خپل ځان کې
ښار د مرگ په خوب ویده شو»
(مجروح پوهاند ډوکتور ،ځانځانی ښتامار ،د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشتر علومو پوهنځی پرونه ۱۳۵۶ ،کال،
 ۱۷ت  ۱۸م ونه)
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