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 ۰۲1۱۰11۰۲۷: تأریخ       عبدالباري جهاني: و نویسندهناشر  
 

 پوهاند ډاکټر سید بهاءالدین مجروح
 برخه دوهمه

دا د حرکت هغه فلسفه ده چي د . دا د اوږدې منظومې نتیجه ده. باالخره د کنړ سیند الروي ته خپلي خبري کوي
د کنړ سیند الروي ته وایي چي تر پوري د کنړ پر غاړه پروت . مرحوم مجروح نا کراره زړه عقیده ورته درلوده

انسان همت ونه کړي او تر څو په خپل همت دا مځکه او طبیعت ځانته ایل نه کړي همداسي به وږی تږی پروت 
 .به آزاد بهیږم او پر خپلو څنډو به د چا په ژوند او مرګ کي ری نه وهم زه. وي

 د زړه دریاب
 زه خو ستا د زړه دریاب یم! الرویه

 ستا د زړه په شان نارامه نا پایاب یم
 ماته ګوره زه آزاد یم زه مختار یم

 هر خوا ځم کله په الر کله بې الر یم
 پدې خپل پراخ بستر کي پرون تللم

 طرف ته رغړم زغلم زغلم نن هم هر
 کوتې، خوني، بانډې، کلي ړنګومه
 پټي، زمکي، ویالې، پولي ورانومه

 دا انسان ماته زاري کړي پرې آفت دی
 دا زما آزادي ده ته اسارت دی

 دې انسان خو هنګامې دي تیري کړي
 افسانې یې اورېدلي هیري کړي

 سیالبونه پرې راغلي ترې به تیر شي
 به الړ شي بیا به هیر شيبیا به راشي بیا 

 تر څو پوه په علت نه شي د رنځونو
 د ریښتیني انقالب په لوی رمزونو

 دی به داشاني بندي د خپل زندان وي
 کندو تش، ماشومان وږي، کور به وران وي

 بم د عقل په الس ورکړه ورزده چل کړه
 د تنقید، شک اوتردید اور ورته بل کړه

 تنفر او انزجار ورته بیان کړه
 د غضب، قهر احساس ورته عیان کړه

 دا احساس قوي احساس بدلون راوړی شي
 دا قدرت د نن پرون بت ماتوی شي

 له خپل ځانه نفرت وکړه: ورته وایه
 له خپل ژونده منزجر شه همت وکړه

 د غضب په اور ایري کړه ړنګي بنګي
 د قدرت او اقتدار بتخانې تنګي

 نو به هله ته سړی شې ته انسان شې
 دی د لوی منزل په لور روان شېآزا

 زه خو ستا د زړه دریاب یم! الرویه
 ستا د زړه په شان نارامه نا پایاب یم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_dr_said_bahauden_magroh2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_dr_said_bahauden_magroh2.pdf


  

 

 

 5تر ۰ له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 آزاد راغلم، آزاد رغړم خپل وطن کي
 کله کوږ ځم کله سم د غرو لمن کي

 څو د دې بزګر بچي پوه به کار نه شي
 را پانڅي را ویښ نه شي په قار نه شي

 دې دښتي په اغزو کياور یل نه کړي د 
 ستي نه کړي لړمان، ماران لمبو کي
 را وانخلي بیا کلنګ بیل او ټسکوره

 قلبه نه کړي د دې ملک زمکه په زوره
 د ذهنونو شړ ډاګونه آباد نه کړي

 په باغونو په ګلونو زړه ښاد نه کړي
 د آزاد آزاد فکرونو نوو نوو
 د تازه فکر تخمونو نوو نوو

 تر ماښامه کښت ونه کړي له سهاره
 کر ونه کړي ډیر کلونه شامدامه

 دا سړی به په قرنونو انسان نه شي
 هیڅ آزاد به له خپل بند او زندان نه شي

 زه به تل راځم راځم له هسک سواده
 د پریانو د دیوانو له هیواده

 داستانونه به زما موج کي روان وي
 هم د نن هم د پرون د هر زمان وي

 دا لوري زه بې وړمه تل تر تله په
 .سمندر کې ډوبومه هلته دوري

باالخره، د ژمي په یوه سړه او غمجنه شپه کي، د تورو شپو استازو او د وطن او رڼا دښمنانو دا د علم او پوهي 
د هغه دراوزه یې وټکوله، مجروح صاحب . ډیوه، چي شعر یې د ژوند یو وړوکی اړخ وو، د تل لپاره خاموشه کړه

چي د تیارو استازي به حتی د ده په څیر یو بې آزاره فیلسوف او عالم د ژوند ختمولو ته هم  هیڅ دا فکر نه وو کړی
د هغه له اور او شوره ډکه . هغه ور پرانیست او د وره له پرانیستلو سره د مرمیو باران جوړ سو. مال تړلې وي

بیا به بل مجروح کله پیدا کیږي، دا چي . سینه او د هغه له عقل او علم څخه ډک سر یې په ګولیو سوری سوری کړ
د هغه په قدر پوهان پوهیدل او د جهالت او ابوجهل استازي یې نه په هغه ورځ په اهمیت . ښایی پیړۍ وغواړي

 .پوهیدل او نه به ښایي تر نن پوري ورته متوجه سوي وي، چي د دوی نامردو ګولیو څه لمبه خاموشه کړه

 :د پیښور مشهور شاعر همیش خلیل ولیکل
 په خزان وهلې څانګه یو بلبله

 زما کورکي په سر وینو ژړیدله
 په سرو سترګو د حسرت کي نوحه ګري

 خدای خبر دی چي د چا سانده ویله
 وې یې اې د افغانۍ ُددرخو ادمه

 د آرزو باز دره ستا وسوزیدله
 څه وایې بلبلي هیڅ پوه نه شوم: ما وې

 دا د چا په فرقت ژاړې بې بدله
 دا دغم خبر مي دی راوړی: وې یې

 خوله مي ډکه شه له خاورو په څو ځله
 که څه ونه وایم سوزم لمبه کیږم

 د هجران لمبې مي خیژي له کوګله
 چي یې زه درته وایم د غم په ژبه

 د زخمونو ګلدسته ډکه منګوله
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 هغه ګل د زمانې السونو ومروړ
 د وطن د رابیا ګلي له کاکله

 ښیرازی وو په ارزو د خپل چمن د
 نیم بسمل هسي مجروح وو له ازله

 د خپل سر په صدقه یې کړه روښانه
 د افغان د تقدس ډیوه شوه بله

 د وطن د آزادی په استقالل یې
 د ګلونو په ځای وینه وشیندله

 هغه روڼ مشال بې وخته تیارو ونغړد
 چي تیاره د غالمۍ به یې غندله

 د شرابو په ځای ستا هغه همفکره
 ه د شهادت نن ونوشلهسره پیال

 په ګلشن د پسرلي په امیدونو
 ما لیده د هغه وینه بهدیله

 د مراد کښتۍ طوفان کړه دړي وړي
 بس یو څو قدمه وړاندي له منزله

 څوک دی د کوم ځای او څه یې نوم دی: ما وې
 را نمایه اې کمبختي ژر کړه هله

 ماه د پښتونخوا له کوه طوره: وې یې
 ځلیدلهموسی خویه پښتنو ته 

 د پیړو له انتظاره پیدا کیږي
 د مجروح غوندي دنیا کي کله کله

 بویه بیا چي بهاالدین غوندي مور راوړي
 په آسانه که پیدا شي ده مشکله

 چي پخپله په خپل کور کي ډیوې وژني
 های توبه د داسي قوم له تغافله

 :د پښتو غزل بابا حمزه شینواري ولیکل
 الړو په راحت شوکه هر څو پخپله 

 خو په زړونو د دوستانو یې قیامت شو
 ښه ثابت یې دا شرف د سیادت شو

 چي فایز په مرتبه د شهادت شو
 هغه بدر چي د شمسه مقتبس وه

 چي کسوف پرې د مرګي راغلو ظلمت شو
 له جمال افغان نه پس په پښتونخوا کي

 هم دا یو بهاءالدین وو چي رخصت شو
 ه څه وایمد پښتون د بدبختی نه ب

 چي غروب یې دا کوکب د سعادت شو
 په تحقیق موت العالم موت العالم دی
 پرې شاهد دغه ریښتینی روایت شو

 دا یوازي د مجروح د بابا نه دی
 دا یې غم دی چي په برخه د ملت شو

 حمزه دا خال به ډکه په مشکل شي
 .و که فضل د پاک رب په دې ملت شوخ

 :عاصي هشتنغري ولیکل

 ل شوې خو دانش دي قتل نه کړوته قات
 هیڅ عقل شعور وژالی نه شې! مرګه
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 په ماښام دي د هجرت قافله لوت کړه
 خو د سپین سحر نه نور لوټالی نه شې

 د عرفان او د عمل مجروح شهید شو
 شه په ګور یې ُنور د ټولو روح شهید شو

 پاتي ویني ویني باغ ترې په خندا شه
 .سپینه رڼا شهپه مرقد یې د سبا 

 :حبیب هللا رفیع ولیکل
 نیشې د استبداد یې د احساس سترګي ړندې کړې

 لګیا دي د فکرونو کور او کلي ورانوي
 افسوس چي د مجروح غوندي پوهان له منځه باسي

 .د علم دښمنان د علم څلي ورانوي
د یونان د سقراط په څیر د زړه خواله د هیواد دې هوښیار او سرګردانه الروي، د وطن له مور او د کنړ له سیند سره 

وکړه او د خپل خدایي عقل سره سم یې داسي هوښیارجوابونه تر السه کړل چي تر څو پوري دا اولس ژوندی وي، او 
دا هوښیار الروی باالخره د هغه د ځان . چي تر څو پوري د اوریدلو غوږونه او د لیدلو سترګي لري په درد یې لګیږي

ر کي، چي په اصل کي د اژدهای خودي په نوم، په روانه دري ژبه لیکل سوی او بیا د آزاد پښتو نظم ځانی ښامار په اث
په شکل په پنځو دفترونو کي چاپ سو، له افغانستان څخه نیولې د مهاجرت تر خیمو او سرګردانیو پوري د خپل اولس 

د دې هوښیار . ل له چینې څخه اوبه چښيهر سوال یې فلسفي دی او هر جواب یې د عق. سره ګام په ګام ملګری دی
خدای خبر چي دا سترګه ور . الروي ټول هدف د خپل قام ویښول، پاڅول او خپل جهالت او غفلت ته متوجه کول وه

الروی به ال چیري روان وو، خدای خبر چي څونه مزلونه به یې ال په مخکي وه، خدای خبر چي د عقل څخه په ډک سر 
چي د ابوجهل د ټولګی ملګرو او د تور تم او تیارو استازو د پښتنو بې بخته قام د داسي  پاته وې،کي یې ال څونه خبري 

. روښاني ډیوې څخه بې برخي کړ چي دې اولس نه تر هغه وخته درلودلې او نه یې بیا تر نن پوري په نصیب سوې ده
ی چي د ابوجهل استازو یې په سر کي د دومره مجروح د افغانستان په تاریخ کي د هغو ټولو هوښیارانو قافله ساالر د

 .هغه د د خپلي بې انتها هوښیاری او له حده زیاتي تیرې ژبي قرباني سو. عقل او د ډیوو په شان سترګو زغم نه درلود
 د دې وطن په نصیب نه دي رسیدلي خلک

 چي یې میندلي دي په کاڼو یې ویشتلي خلک
 لريد ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه 
 د سترګه ورو ډلي ډلي دي وتلي خلک 
 د هر وګړي په څیره کي بالګاني ویني
 دلته هیندارو ته ال نه دي دریدلي خلک
 جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده

 .په هر والت کي چي ښاغلي وي ناولي خلک
ي د اژدها او شیطانانو خبرداری پوهاند مجروح د یوه هوښیار او سترګه ور الروي په حیث خپلو وطنوالو ته په تیارو ک

ورکاوه؛ خو غوږونه کوم وه چي د خپل دې هوښیار الروي له پند څخه ډکي خبري واوري او هغه اژدها وویني چي 
د هوښیار الروي پر قبر به خدا زده څو ځله . کلونه تیر سول. الروي یې کلونه کلونه د ناڅاپي حملې خبرداری ورکاوه

چي د هغه د پیش بینی سره سم، د ده وطنوالو، یا د خپل نیمګړي عقل په سال او یا د دښمنانو  پسرلني واښه شنه سوي وه
ځانونه یې په لوی الس د نور او ډیوو څخه محروم کړل،خپلو کلیو او . په ټونګ په هماغو غم لړلو تیارو کي سفر پیل کړ

 .خپلو وروڼو په وینو السونه سره کړلښارونو  ته یې په لوی الس اورونه واچول او په تپو تیارو کي یې د 

 عبدالباري جهاني
 :د تورتمونو ښار

 موږ د رڼا له کوره لپي د نور ډکي کړلې
 لکه ماشوم پوځونه

 د تاریکیو پر لور وخوځیدو
 موږ ته پلرونو کیسې کړي وې د تورو تیارو

 د کوه قاف د جګو غرونو د ژورو درو
 د ځناورو او دیوانو د لښکر د نارو
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 سپین ږیرو نکل کړی وو د شپو د سپرو موږته
 موږ ته هوښیارو سترګه ورو خلکو

 په سل په زر ځله دا وویله
 چي که تیارو ته ځی ډیوې به اخلی

 د نور له کوره لپي نه ډکیږي
 موږ په لمنو موږ په لپو کي رڼا واخیسته

 پر اوو، لسو او پر شلو الرو
 څوک د میږي او څوک د باد په قدم

 د تور تمونو ښارته وخوځیدو
 او هلته ټولو الري ورکي کړلې
 کوم الروي یو ځلي چیغه کړله

 چي د تیارو شیطان ډیوې وژلي
 د نور چینې یې ټولي وچي کړلې

 د ستنیدو الري یې وتړلې
 !تاسي پر کومه خوځی

 په دې تیارو کي به ال څونه مخ په وړاندي ورځی
 زه په تیارو کي اژدها وینمه

 و انګوال اورمهد ځناور
 زه پیریانان زه ښاماران وینمه
 !اې د تور تم د کږلیچو ملګرو
 دا زما آواز چاته رسیږي کنه؟

 تاسي پر کومه خوځی؟
 خو سمدستي یوې ناولي زیندی

 د الروي ستوني کي ټولي چیغي وچي کړلې
 د تورتمونو د ښار

 د هري تړي هر پیچومي سره
 ړانده وګړي سره ولګیدل

 پکښي چا نه پیژندل دوست او دښمن
 د جنګ اورونه پکښي و توریدل

 بس یو په بل یې تودول تیغونه
 بس یو په بل یې سړوله زړونه

 بس یو د یل یې پرې کول سرونه
 الري کوڅې د مړو ډکي سولې
 کندې درې له مړو ډکي سولې
 څو لیونیو چیغي پورته کړلې
 !د تورتمونو مسافرو واوری
 !د تورتمونو مسافرو واوری

 چیغي هغه ګړی خاموشي سولې
      .او په تور تم کي ال رواني دي د وینو ویالې

 پای


