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 پوهاند ډاکټر سید بهاءالدین مجروح
 برخه یلمړ

 

د . پوهاند ډاکټرسید بهاءالدین مجروح د پښتو ژبي د یوه مشهور شاعر او خدمتګار سید شمس الدین مجروح زوی وو
کال د  1۲۱۱کال د فبروري په میاشت کي د کونړ والیت د اسمار په اولسوالی کي دنیا ته راغی او د  1۲۶۱

رڼا دښمنانو د پیښور په ښار کي وواژه او د فبروري په میاشت کي، د شپیتو کالو په عمر د وطن، سولي، علم او 
بهاءالدین مجروح . پښتو ژبه یې د هغه له نوراني ماغزو او له احساسه ماالمال زړه څخه د تل لپاره بې برخي کړه

یو فیلسوف، یو عالم او شاعر وو، چي ښایی د هغه د ژوند په زمانه کي یې افغانستان ساری نه درلود او زه یقین 
سترګه ور، هوښیار او پر وطن او خاوره ډکه سوې او د هغه په څیر بل ده اوسه پوري یې هم خال نه لرم چي تر 

مجروح صاحب خپل ځانته شاعر نه وایه؛ او ښایی دغه علت . مین فیلسوف او شاعر ال دې خاوري نه دی زیږولی
یې د مضمون له مخي دومره وي چي ډیر کم شعر یې لیکی او موږ ته یې ډیر لږ شعرونه راپاته دي؛خو اشعار 

دا اشعار چي هر څومره زیات ولوستل سي په هغه اندازه . غني وه چي په خپله زمانه کي یې بې ساري ګڼالی سو
د سید  .کښي پیدا کويیم او د عقل خبري پیې سړی غني مضامینو ته متوجه کیږي او نوي نوي فلسفي مفاه

د شکل له مخي، پر غوږونو ښه نه لګیږي، ځکه چي چنداني یې د  بهاءالدین مجروح ځیني شعرونه، په ریشتیا هم
شعر او نظم د روانی خیال نه دی ساتلی، او لکه په تلوار تلوار چی یې لیکلي وي، یوازي یې ژورو فلسفي او علمي 

ګو مفاهیمو ته پام اړولی دی او غواړي خپلي هوښیاري خبري او د پیغام څخه ډک کالم د خپلو لوستونکو تر ستر
 .تیر او په اوریدونکو واوري

د هغه د قدیم یونان د اورفیوس او اوریدیسه داستان، د انګۍ او نرګس داستان، چي هغه هم د قدیم یونان په افسانو 
که مجروح نه وای نو دا له پند او عبرت څخه ډکي ښکلي افسانې ښایي هیڅکله . اړه لري، په بار بار لوستلو ارزي

 .ای رسیدليزموږ غوږونو ته نه و
د وطن مور په نوم، ازاد شعر یې د خپل وخت شهکار دی، چي د شکل له مخي کله کله د نثر خوند کوي، خو هم 

پر خپل قام باندي ډیر توند ورغلی دی او په حقیقت کي د ده ویده قام دغه راز توندي . انتقادي او هم انقالبي نظم دی
دا مرکه د اختر په . او د وطن د مور تر منځ یوه لنډه مرکه ده په دې نظم کي د الروي. لهجې ته ضرورت درلود

 .ورځ ده او الروی د وطن له مور څخه پوښتنه کوي
 

 !اې د وطن موري
 !په ما ګراني په زړه پوري
 زار قربان دي له میروشه
 د سپیرو شاړو دښتو شه
 خو لعنت دي په بچیو

 اې د وطن موري په ما ګراني
 نن اختر دی بختور دی

 کمیس دي پرون تور وو دا
 نن هم تور دی

 خو پرتوګ دي څیر ي څیري
 نوی نه شو

 خو اختر دي مبارک شه
 !ګراني موري

 اې د وطن موري
 ښه دی ښه دی
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 چي پرتوګ دي خړبخن دی
 څیري څیري

 د هیچا نه په کاریږي
 نه خرڅیږي

 ځکه ستا بچي ډیر زښتنه نارینه دي
 .خرڅوي د مور پرتوګ هم

 

ریخ ورته یادوي، په اصطالح د زړه پر زخمونو پخوانۍ خبري او زوړ تا  . ته ډیري خبري کوي الروی د وطن مور
او په یوه . د وطن مور هم باالخره خپله خوله پرانیزي او په سرو سترګو د الروي جوابونه وایی. یې مالګي دوړوي

 :ځای کي ورته وایي
 

 په ما هر پسات چي کیږي د شپې کیږي
 ، په تور تم کيوهل کیږم، تړل کیږم

 چي سبا شي بیا خبریږم
 چي بچو خپلو بچو یمه تړلې

 یوه بل نوي میړه ته یې واده کړې
 یو تربور یې دی شړلی
 بل تربور ته یې ورکړې
 په دې شاني خرڅوي ما

 په ظالمو مستبدو، زورورو
 به بار باري ودوي ما

 عمر تیر شو
 ناوي توب مي نه ختمیږي

 ریخ بولېدا چي ته یې تا  
 بیان کړي؟ څه

 : داسي وایي
 یوه ناوې وه چي سل کرت واده شوه

 .هغه زه یم
 اوس نو وایه 

 چي په زور ظلم واده شي 
 څو څو واره

 په جبري نکاح پالنګ ته راښکل کیږي
 په رڼا ورځ سرې ډولۍ کي راوړل کیږي

 بیا چي شپه شي توره شپه شي
 په زوړ کټ کي تړل کیږي، وهل کیږي

 دی ساتلیچي تا ولي بکارت نه 
 اوس نو وایه

 د دې هسي مور اوالد به څه اوالد وي؟
 

او د نظم په پای کي، چي د سردار داوود خان د جمهوري ریاست په وروستي کال کي لیکل سوی دی، د وطن مور  
چي الروي ته وایي چي زامنو مي باالخره یوه بل میړه ته، چي پخوا هم ورسره اشنا وم، واده کړم او ما ته یې ویل 

دا هغه د پخوا سړی نه دی، ډیر بدل سوی دی او تا به ډیره ونازوي؛ خو اوس دوی پخپله د هغه د السه په چیغو 
 .چیغو ژاړي

 

 خو چي شپه شوله تور تم شو
 بیا هم هغه ټکول و را ښکودل وو
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 د قرنونو تجربه تکراریدله
 شومه غلې

 څه موده ال تیره نه وه
 چي زما بچي بدذاتي

 راته راغلل
 ه ژړا په واویال شولپ

 چي دا نوی پالر تر نورو هم ظالم دی
 هم وهل هم ټکول کړي هم وژل کړي

************* 
 !اې زما کمبخته زویه الرویه
 دا زړې خبري ولي یادوې ته

 په پرهار مي ملګي ولي دوړوې ته
 د تیر وخت را یادول څه پکاریږي؟

 دا نن شپه راته بال ده
 له سبا ورځي ډاریږم

 به کله ما تړي څوکچي 
 د بل چا الس ته سپاري څوک

 

دا مثنوي . بیتونو کي د مثنوي په شکل لیکل سوی دی ۶۷۱د کنړ سیند د بهاءالدین مجروح یو بل شهکار دی چي په 
ځکه پر سړي نه غمیږي چي یوازي د کنړ سیند ته نه دی لیکل سوی بلکه د کنړ د سیند پر غاړه د ډیرو زیاتو پیښو 
او حوادثو بیان دی، چي یوه له بلي سره چنداني اړیکی نه لري او هره یوه یې بیل هدف لري او ځانته یو بیل داستان 

دا منظومه د آزاد شعر په »مجروح صاحب د نا آشنا سندري په نوم شعري مجموعې په څلویښتم مخ کي لیکي. دی
زه هلته د استاد حبیبي په ملګرتیا د یوه رسمي هیات سره . کال د عقرب د میاشتي په یویشتمه پیل شوه 13۱۱بڼه د 

 .ره کي مو پوښتني کولېتللی وم، او د سید جمال الدین افغاني د زیږیدو د ځاي په با
استاد حبیبی د هیات سره پشد ته پوري ووت، او په زیارتونو ګرځیده او دعا یې کوله چي که خدای تعالی د هغو 

مګر څرنګه چي ما د کنړ . زیارتونو له برکته ورته د سید او د هغه د پالر د زیږیدو او استوګني ځای ور وښایی
نیکونو له کراماتو څخه خبر وم او ښه پوهیدم چي هغوی به د استاد حبیبي دعا سیدان پیژندل، د هغوی د پلرونو او 

د جالې په غاړه د هغوی په انتظار کښیناستم او د کنړ په . و ځکه زیارتونو پسي الړ نه شومهیڅ قبوله نه کړي، ن
 .تماشه شوم

سیند زما سره خبري وکړې او د هغو رښتیا هم د کنړ زیارتونو استاد حبیبي ته هیڅ ځواب ونه وایه، مګر د کنړ 
 «.بیا دا د آزاد شعر منظومه ښاغلي بینوا ته اهدا شوه. خبرو څخه دا منظومه جوړه شوه

 د کنړ سیند
 

 که دي راکړه شرابونه دریابونه
 په کاسو د آسمانونو

 په سرو وینو د شفق رنګ
 که نیشه شوم، لیونی شوم

 هنو کیسه به درته وکړمه ستا خپله، زما خپل
 ته با درده بینوا یې
 د پښتو ژبي باچا یې
 خدای دي ډوب کړه

 ستا سندره مي په غوږ کي انګازې کړي
 ښه سندره د ځوانی ده

 ښه پیغام د ځلمیتوب دی
 غلی شانته انقالب دی بدلوي د زمانې رنګ: تا ویلي
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 دا رازونه دا خیالونه
 څاڅکي څاڅکي تویېدل د زړه پیاله کي

 بیا پیاله شوله لبریزه
 بیا دریاب شو

 دا زما د زړه دریاب شو
 در روان شو

 .خدای دي ډوب که
د کنړ د سیند په اوږده منظومه کي، چي د پښتو د شعر یو شهکار دی، مرحوم مجروح د یوه الروي په حیث، د کنړ 

ځان په باب ورته له سیند سره د زړه خواله کوي او د کنړ سیند یا د هغه سوالونو ته  جوابونه وایي او یا هغه د خپل 
مرحوم مجروح وایي چي ماته مي پالر وویل چي ستا په شعرونو کي ډیر ښه پیغام پروت دی مګر هیڅ . ږغیږي

دی وایي تر دغه وخته ما هر څه . بهتره به وي چي په شعر کي قافیې ته هم یو څه پام وکړې. وزن او قافیه نه لري
 .یې  او غوښتني سره سم مي دا منظومه د مثنوي په شکل ولیکلهد آزاد شعر په شکل لیکل خو د خپل پالر له توص

 

 :الروی
 د کنړ آزاده سینده مست خراب یې
 ناپایاب لکه زما د زړه دریاب یې

 نه دمه کړې نه دریږې نه آرام کړې
 نه دي شاته، نه دې خواته نظر پام کړې

 هی بهیږې شورماشور کړې تر ابده
 ماوراء د دې دنیا له ښو اوبده

 روان یې درومې درومې تل تر تلههی 
 ابدي سندره وایې خوږه خپله

 :دریاب
 زه راځمه د پامیر له هسک سواده

 د پریانو د دیوانو له هیواده
 دغه سیمه زما سیمه له ما ښاده

 دا دنیا زما دنیا په ما آباده
 داستانونه د مرګ ژوند راکي روان دي
 .هم د نن، هم د پرون، د هر زمان دي

 :لونو جوابونو وروسته، الروی د کنړ سیند ته وایيتر څو سوا
 اې زما د زړه دریابه راته وایه

 ستا په غاړه یو انسان پروت دی بیځایه
 په دې سیمه کي میشته له ډیره وخته
 په تن لوڅ په ګیډه وږی تل بد بخته

 په دې وږې تشه ګیډه نا توانه
 ښخ ویده دی کړي خوبونه پریشانه

 انسان څه یې راحت دیدا انسان څه شان 
 دا خوبونه تعبیر غواړي لوی زحمت دی

 ما ملکونه هیوادونه ډیر لیدلي
 هنګامې د انقالب مي اوریدلي

 هلته دوري چي دنیا بیا رڼا کیږي
 آ چي لمر ځي سمندر کي پنا کیږي

 هلته شور دی غلغلې دي کوم طوفان دی
 یو جاکړ ترې هیبت ناکه را روان دی
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 ی غرونه لړزوالیدا طوفان شي لوی لو
 شي سیندونه دریابونه وچوالی

 هم د اور په شان لمبې کوي سیزل کړي
 هم ګرداب یې ښکته ښکته ډوبول کړي
 را روان دغه سیالب دی پدې لوري
 غرهار یې همدا اوس اورم له دوري

 دا انسان چي دلته پروت دی ستا په غاړه
 خبر نه دی له سیالبه کور ویجاړه

 کړم چي بیدار شي ځم ورځم ورته به غږ
 د عالم له ټیټ او پاسه خبردار شي
 یا به دی آخر خبر شي له خپل ځانه

 .یا به ما ځان سره ورک کړي له جهانه
 د لمړی برخی پای

 


