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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم   

  
 

 

2۰21/ ۰۴/  ۰۴     بخش: نخبگان و مشاهیر  /مختصات افغانستان /یولي هللا ملکز

  

 

 سيد شمس الدين مجروح د سياست او ادب ځليدلی ستوری  

 

ارواښاد سيد شمس الدين مجروح، د کونړ د شيګل  

درنې   د  ساداتو  د  کې  کوړک  شين  په  ولسوالۍ 

ا صيب ځوئ دی. سيد مجروح کورنۍ د مشر پاچ 

)۱۲۸۹په   لمريز  کې  ۱۳۲۹هجري  کال  قمري( 

زيږيدلی او پالر يې )سيد حضرت شاه( د لغمان له 

پاچا  په  تيرگړو  د  او  ته راغلی  واليت څخه کونړ 

صيب   هډې  د  نوموړی  وو.  مشهور  باندی  صيب 

)نجم الدين اخند زاده( د صوفي طريقت پيرو او يو 

ال  نورستان  چې  مهال  هغه  وو.  انسان  زاهد 

بلل کيده، د سيد کورنۍ د   نارامې کافرستان  دغې 

سيمې په ارامولو او ديني دعوت او تبليغ کې عمده 

 رول درلود. له همدی امله، امير عبد الرحمن خان،

امير حبيب هللا خان، غازي امان هللا خان او اعليحضرت ظاهر شاه دغې اغيزمنې کورنۍ ته پاملرنه درلوده او په شاهي 

 دربارونو کې دوئ ته په درنه سترګه کتل کيدل. 

خو پتمنې    زير، سفير او شاعر، سيد شمس الدين مجروح ال پنځه کلن وو چې د خپل پالر له سيوري څخه محروم شو،و

او تعليم يافته مور يې د هغه پالنې او تعليم ته ځان وقف کړ. نوموړی د خپل شخصيت د ودې او فعاليت په اړه داسی 

اڅېدم، نو جامې مې وڅنډلې او له قلم او کتاب څخه پرته بله ليکي )ما چې د خاورو خاشاکو د لوبو دوره طى کړه او پ 

هيڅ مشغوال می نه درلوده. زموږ د کلي شا او خوا لوړو غرونو، گڼو ځنگلونو، روانو اوبو او نورو قدرتي مظاهرو 

ۍ په ما کې د شعر او شاعرۍ قريحه ژوندۍ کړه(. د سيد شمس الدين مجروح مشر ورور، سيد عبد الرزاق نوميده چ 

د شال په پاچا صيب باندی مشهور وو. شال پاچا په کونړ کې ډير با رسوخه او منلی سړی وو؛ په هره جرګه مرکه کې 

به خلک دده خولې ته غوږ وو چې پاچا صيب څه وايي؟ يوه لور يې مستوره شال، د کابل راډيو مشهوره ويانده او 

ين مجروح کشر ورور، سيد جالل الدين نوميده چې دوه لمسی يې، سيد فضل اکبر د کونړ والي وو. د سيد شمس الد

 ځلې له کونړ څخه د مشرانو جرګې غړی وو. 

هجري لمريز کال کې د صدراعظم محمد هاشم خان لخوا کابل ته ور وغوښتل شو او د  ۱۳۱۳ارواښاد مجروح په  

ه. دری کاله وروسته د افغان  نظربند په توګه د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو چې هغه وخت د اعيانو مجلس بلل کيد

م په پای ۱۳۲۹ملي بانک د تفتيش رئيس، بيا د قند جوړولو د فابريکې رئيس، ورپسې د پيټرولو د شرکت مشر او د  

لمريز کال کې د ډاکټر محمد يوسف لخوا نوی کابينه    ۱۳۴۲کې د قبايلو د مستقل رئيس په توگه مقرر شو. کله چې په  

يې وزير او دوه کاله وروسته د صدارت مرستيال شو. له بله پلوه، ارواښاد مجروح د  جوړه شوه، نو مجروح د عدل

ډيموکراسۍ په لسيزې کې د افغانستان د اساسي قانون د جوړولو د کمېټې مشر هم وو. بيا مصر ته د افغانستان د سفير  

نو له يرغل سره جوخت د هېواد  لمريز کې د روسا۱۳۵۸په توګه واستول شو او د خپلې ډيپلوماتيکې دندې وروسته په  

پرېښودو ته اړ او پېښور ته مهاجر شو. څو موده وروسته د امريکا د متحدو ايالتونو د جورجيا ايالت ته کډه او د ژوند 

 تر وروستۍ ورځې هملته پاتی شو. 

، عربي،  که څه هم مرحوم مجروح رسمي زده کړې نه وې کړې، خو ډير ښه استعداد يې درلوده او په پښتو، دري
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

انگليسي او اردو ژبو يې خبرې کولې او د نثر تر اړخه، ډيره روانه شاعرۍ يې هم کوله. دروند استاذ، ګل پاچا الفت د 

مرحوم مجروح د منتخبو اشعارو د ټولگې په سريزه کې داسې ليکي )د ښاغلي اديب، سيد شمس الدين مجروح له 

ار پيدا شوي چی که چيرې د اشعارو پېرل او پلورل رواج واى  لوړې قريحې او شعري استعداد څخه ځينې داسې اشع

او يا د راکړې ورکړې په بازار کې د يو تن شعر د بل کېدل شوني وای، نو ما به خپل څو شعرونه، د ده په يو شعر  

ورکړي وو(. همدارنګه، ستر اديب او څيړونکي، عبدالروف بېنوا د مجروح په اړه داسی ليکي )ښاغلى مجروح د 

راخې مطالعې له مخې په اکثرو ادبي، ټولنيزو، فلسفي او سختو مذهبي مسايلو کې د ژورې څيړنې خاوند بلل کيږي.  پ

 هغه يو با وقاره او د خپلواک طبيعت څښتن دی چې د حق په ويلو کې يې د هيڅ چا پروا نه ساتي(.

و چې د وزارت مقام ته ورسيد. مجروح  سيد شمس الدين مجروح د افغانستان په حکومت کې، له کونړ څخه لمړنی کس  

د لسګونو تحقيقي او علمي مقالو ترڅنګه، د سر ګذشت من، پريشانه خوب، د عمر خيام د رباعياتو پښتو ژباړه، ياد  

فرياد او د منتخبو اشعارو مجموعه چې د نوموړي د شعرونو ټولګه ده، ليکلي او چاپ شويدي. د کونړ دغه منلی او  

مه( د جورجيا د اټالنټا په  ۲۴د جون    ۲۰۰۲هجري لمريز کال )۱۳۸۱شمس الدين مجروح د  غښتلی شخصيت، سيد  

کالو په عمر وفات او جنازه يې هيواد ته واستول شوه.  د نوموړي جنازه د کابل په هوايي ډګر کې د    ۹۲ښار کې د  

لکوپټر له الرې کونړ ته واستول  ولسمشر حامد کرزي او د دولت د عالي رتبه مامورينو لخوا استقبال شوه او بيا د هي

شوه. دغه ملي شخصيت د خپل ځوئ، شهيد ډاکټر بهاء الدين مجروح سره د شينکوړک په سيمه کې څنګ په څنګ  

 په خپلې پلرنۍ هديرې کې خاورو ته وسپارل شوه. 

فې او تاريخ په ډګر کې د  د يادونې ده چې پوهاند ډاکټر سيد بهاء الدين مجروح د افغانستان د نومياليو پوهانو او د فلس

م کال د فبرورۍ په مياشت کې په پيښور کې د خپل دفتر د دروازې  ۱۹۸۸ښه شهرت څخه برخمن وو. شهيد استاذ د  

ترڅنګه د ناپيژاندو قاتلينو لخوا ووژل شو او ځای په ځای يې خپله اروا، د ارواو خالق ته وسپارله. غواړم دلته د  

خپل کتاب )منتخب شعرونه( څخه چې د هغه لمسي او ځما محترم دوست، سيد   مرحوم سيد شمس الدين مجروح له

 مسعود مجروح ما ته تازه ډالۍ کړيدی، څو بيتونه د بيلګې په ډول تاسې خدمت ته وړاندی کړم. 

 سپوږمۍ ته خطاب کوي:  

 دا چې ښکاري ستورو منځ کې     ګوندی دا د وينو جام دی 

 دغه يو په کې رخام دی يا توئ شوې ملغلرې              

 يا فلک دانې شيندلې             پټ يې ايښي چيرته دام دی

 

 بيا وايي: 

 د هر چا په ځان نظر وي       يو له بله بيزاري ده 

 پردی غم پری نيم اختر وي      دا منطق دی، هوښياري ده؟ 

 يو د بل په غوښو پايي        دلته ګيډه دينداري ده 

 

 ياد يې تل تازه روح يې ښاد، 
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