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 05/02/2018 

 قتل وشهادت 

 مجروح سید بهاءالدین پوهاند داکتر
 

    

بود  کابل پوهنتونمنحصر به فرد و نخبۀ  استادانجملۀ  از تن از دانشمندان کم همتای افغان و مجروح شهید یک

در غروب روز  ، به همین ګناهبود با درِد میهن  ِو نویسنده و شاعر اندیشه صاحب و بارزم های شخصیت از یکی و

دست کاسه لیساِن دشمناِن قسم خوردٔه افغانستان ه ب۱۹۸۹مطابق یازدهم فبروری  ۱۳۶۷بیست و دوم دلو یکشنبه 

ګوید، بیشرمانه مورد بارانی از ګلوله های  زمانی که دق البابی را بدون ترس و هراس به در دفترش جواب می

 نوشد..  ګیرد و جام شهادت می کالشینکوف داران مهاجم قرار می

 فلسفی ماندگار آثار اثار ګرانبهای در هیئت نثر و نظم بجا ګداشته که هر یک آن از این فرزند برومند میهن از خود

 سه به او "خودی اژدهای" محتوای پر شود. کتاب می محسوب پښتو دری و زبان درافغانستان  معاصر ادبی و

به سویٔه جهانی  "انسانیت چیست و انسان کیست"وی را در مورد  عمق نظر که واقعا   شده ترجمه جهان مهم زبان

 .  نشان میدهد

 بیست و نهمین سال با است مصادفم ۲۰۱۸فبروری  ۱۱ - هـ ش۱۳۹۶دلو  ۲۲روز یکشنبه 

 .وحمجر بهاءالدین سید داکتر افغان، پوهاند بدیل دانشمند بی این شهادت
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به خاطر خدمات عظیمش یاد بود شکوهمندی به عمل وبسایت آریانا افغانستان آنالین آرزو دارد از شهید مجروح 

آورده شود، به این جهت از همه قلم بدستان و نویسندگان گرانقدری که با خشونت، خونریزی و کشتار انسان ها  

مخالفند و میراث کار های علمی  بزرگان ما برای شان ارزشمند می باشد خواهش می شود که به بهانۀ برگزاری و 

ن بزرگمرد، از کار نامه های علمی و وطنی موصوف تجلیل و تحسین به عمل آورند و اندر این باره  یادآوری از آ

نثر و نظم و هر چه به دل و دماغ دارند بنویسند و به قلم بسپارند و روی کاغذ بریزند و یاد دانشمند ارجمندی چون 

ترویج فرهنگ یاد بود و برگزاری کار نامه های  شهید مجروح را با نیکویی به تجلیل بگیرند تا از این طریق در راه

 .علمی و ملی بزرگان وطن عزیز ما نیز گامی برداشته شده باشد

نثر و نظم و هر چه به دل و دماغ دارند به قلم بسپارند و روی  بایادآوری از آن بزرگمرد   وکه جهت برگزاری 

 . و بنویسند کاغذ بریزند

 زان.ــزیــا عـمـشاری فراوان از همکبا سپاس و امتنان 

 افغانستان آریاناادارۀ 

 


