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 یدر شهر پشاور مرد 1988 یفبرور ازدهمیشامگاه  یعنی شیپنج سال پ و ستیب است. یماه فبرور ازدهمیامروز 

  اورمعمول پش یپرست به خاطِر اژدها را مردم خود نداشت و یعشق به آزاد به ُجز یکه گناه دندیبه قتل رسان را متفکر

 باش داده بود. داریب

 کوفینکالش یها یمرم جاغور کی و هدف قرار دادند بود تهرا نوش یخود یکه اژدها نیرا به خاطر ا او یآر 

 دو بر پاکستان هر افغانستان و زیحالت درد انگ او رفت اما انکشاف اوضاع و نمودند. یدردمندش خال ۀنیرا در س

 ینگارش معروف او م یخود یاژدها لیتحل و یبررس را وقف خود یها ادداشتی یاو صحه گذاشت. من مدت نظرات

آن چنان ظالمانه  نداشت، گریسالح د چیهاز قلم  ریرا که غ یمرد چرا گفت و یچه م که بود و اوکه  مینیکنم تا بب

 رونیست از کشورش بدوم را نخ نیالد جمال دیس کی قتیحق مجروح در نیالدءبها ۀچهر افغانستان در کشتند. دشمنان

 .شتندشک عیفج اریبس یا وهیربت به شط غیدر مح ا  بعد راندند و

 را در یابتدائ مکتب و آمد ایم در ُکنر به دن1928مطابق  یشمس یهجر 1306مجروح در سال  نیالدءبها دیس مرحوم

 ودخ یماستر یو رهسپار فرانسه شد. سهیآن ل بعد از فراغت از استقالل شد و ۀسیل زود شامل اما آغاز کرد همان کنر

 یصحبت م یروان با را یسیانگل و یجرمن ،یفرانسو یزبان ها آلمان گرفت. را از خود یدوکتورا را از فرانسه و

 :زباِن فرانسه گفته بود او بر تسلط ۀمرحوم در بار یلید خلستاجناب ا کرد و
 

 اشعار فرانسه خوانَد یم چنان

 ماسه یجا هنر نیآمد ا ییکه گو
  

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_khaterae_hazin_shahaadat_majrouh.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Negargar_I/i_negargar_khaterae_hazin_shahaadat_majrouh.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_Y2auYjSAhXLaxQKHXb_ANgQjRwIBw&url=https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD&psig=AFQjCNHMZiAzD-f105KuYh3u7sHTV7O58w&ust=1486916347837019


  
 

 

 2از 2

به عهده  افلسفه ر سیتدر ۀفیکابل وظ ات پوهنتون/دانشگاهیادب ۀاز فرانسه باز گشت در فاکولت یمرحوم مجروح وقت

هگل از  ۀفلسف را در خود یدوکتورا رفت و یافغانستان به جرمن ییفرهنگ ۀعنوان اتاش به گرید ۀدور کی گرفت و

 .ادامه داد فلسفه را سیتدر و باز به کابل آمد گرفت. یجرمن

 یحلقه ها در آن سال ها در و خواند یدر فرانسه درس م شست یسال ها لیاوا پنجاه و یدر اواخر سال ها مجروح

سخن  زیانال کویسا ای یروانکاو ۀنیزم در وجودش و صالتا ۀفلسف فرانسه سخن از ژان پال سارتر و یفلسف و یعلم

نه از منابع  و یجرمن و یفرانسوزبان  یعنی یرا از منابع اصل دو هر نیمجروح ا بود و ونگیکارل گوستاف  از

مجروح با  نیشمس الد دیمرحوم خود جناب س به حساب پدر که زیکابل ن گرفت. در خوب فرا دوم، دست ۀمسخ شد

 وممرح ،یلیمرحوم استاد خل مرحوم الفت، نوا،یمرحوم ب وال،وندیافغانستان چون مرحوم م ۀنخب شاعران دانشمندان و

)غفرهللاُ ُکلهم(  یاعتماد ایمرحوم گو پژواک وعبدالرحمن احمد پوپل، مرحوم  یمرحوم دوکتور عل دوکتور محمد انس،

در قلمرو  دبو افتهیتسلط  ونگی یلیتخل یروان شناس سارتر و ۀفلسف او چنانکه بر .دیمحشور گرد و افتیمعرفت 

 ۀعاشقان با عرفان غرب را ۀفلسف یخود یکتاب اژدها در و دیوارد گرد زیموالنا ن و عطارخاصة   و یعرفان اسالم

 . ختیموالنا در هم آم عطار و

آمده  ریچپ گ راست و یها یولوژیدیطلسم ا که در یما خاصة  آنان نرا تمام جوانا یخود یکنم که اژدها یمن فکر م

نف ص یدرس یکتاب را شامل برنامه ها نیبرسد که ا بدانجاتا  یما روز کاش معارف بخوانند و رار باب بخوانند و اند

 در روح چنان استوار را یدموکراس و دهیعق یآزاد یها هیکتاب است که پا نیهم رایز دیمکاتب بنما ۀده تا دوازد یها

 میمجبور یخود یدهااژ دنیفهم یببرد. برا راههیرا به ب ها نتواند او یولوژیدیا ۀکه وسوس کند یخواننده برپا م

 .میکن یشروع م ونگیپس از  .میرا بدان یعرفان اسالم و ونگی ارتر،س

 ،ونگی ،یعنی یخود یاژدها ها منابع ادداشتیآن  در گذارم و یخود م ۀندیآ یها ادداشتی یداستان را برا نیا یۀبق

ل قت ۀعمد دلیلکتاب  نیچرا ا و ستیچ یخود یاژدها که مقصود میابیتا در مینیب یرا م یاسالم عرفان سارتر و

 رگیستاد مجروح مانند صدها قتل دقتل ا و شد نددو ُمرده بود عدالت هر خواست و که باز یشهر در شیخو ۀسندینو

 سپارم.  یم کتای به خداوند آن فُرصت همه دوستان را تا استتار ماند. اختفاء و ۀافغانستان همچنان در پرد در پاکستان و

 رحق. نگارگ ای

 

 

 


