د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تاریخ نشر  ۲۱ :جون  ۱۱۲۲میالدی

محمد حسن « مسرور» ،شاعر و نویسنده توانا

محمدحسن « مسرور» در سا ل  5231هجری شمسی مطابق (5491میالدی) دردهکده ای باغبانی
ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار دریک خانواده ای روشنفکر چشم به دنیا گشود و بعد از
آموزش تعلیمات ابتدائی و دورۀ ابتدائی؛ دورۀ ثانوی اش را در لیسۀ عالی حبیبیه شهر کابل به
اتمام رسانید و در سال «  » 5292هجری شمسی شامل فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون
کابل شد.
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 1 « :

دراین دوران که جنبش های روشنفکری آرام  ،آرام نسج و قوام میگرفت و پوهنتون کابل بمثابه
کانون اصلی این جنبشها شناخته میشد  ،موصوف نیز در جمع این جنبش پیوست و درکلیه فعا لیت
های سیاسی و بخصوص درکارزار های انتخاباتی دورۀ دوازدهم شورای ملی و تظاهرات خیابانی
نقش بارزش را از خود نمایان ساخت و با متانت در این درکوره راه مبارزات سیاسی آبدیده تر شد
و سمت و سوی فکری اش  ،مشخصتر میگردید.
محمد حسن « مسرور» در سال  5291هجری شمسی از فاکولته حقوق وعلوم سیاسی بدرجۀ عالی
فارغ شد  ،در مربوطات وزارت داخله به کار آغاز نمود و بیشتر از «  31سال » درسطوح مختلف
هم در مرکز و هم در والیات کشور ،با صداقت و ایمانداری اجرای وظایف نموده که بگونه مثال
میتوان از انجام وظیفه اش در سال «  5214هجری شمسی» بحیث والی والیت لغمان  ،به تعقیب
آن بصفت رئیس اداری وزارت عدلیه و متعاقبآ به صفت رئیس نشرات و تبلیغات وزارت شئون
اسالمی  ،نام برد.
قابل یاد آ وری است  :مسرور بنابر شوق  ،عالقه و استعداد که به اموزش داشت  ،شرایط مساعد
آن شد تا در سال «  5219هجری شمسی»  ،درجه علمی « ما ستری » خویش را در رشتۀ حقوق
دیپلوماسی دفاع کرده و بعد از بدست آوردن موفقانه دپیلوم « ماستری »  ،بحیث استاد در فاکولتۀ
حقوق پوهنتون کابل  ،مصروف تدریس شد.
مسرور از سال (  5211تا  )5235هجری شمسی  ،ابتدا بحیث معاون و بعدآ بحیث رئیس عمومی
ادارۀ امور دینی ریاست جمهوری  ،در دفتر رئیس جمهور مصروف کار شد و در سال  5235هجری
شمسی مطابق ( )5443میالدی به مهاجرت تحمیلی مجبور گردیده و اکنون باخانواده اش در شهر
کلن ـ جمهوری فدرالی المان  ،زندگی مینماید.

اشعار وآثار :
حسن « مسرور » استعداد و قلم توانا دارد  ،او هم شاعر است و هم نویسنده ! اشعار و مقاالتش
درهمان دوران جوانی در جرائید و مجالت کشور چون « مجلۀ ژوندون ،روزنامۀ پروان  ،مجلۀ
ننگرهار  ،روز نامۀ هیواد و غیره » به زبانهای « پشتو ودری » به نشر رسیده  ،که بگونه مثال
از شعرش که درسال «  5291هجری شمسی » درشمارۀ «  313روزنامۀ پروان » زیور چاپ یافته
است  ،یاددهانی کرد :

وسوزوی
د سوی زړګی سوزبه می آسمان وسوزوی
لوګی به می زړه دا لوی جهان وسوزوی
دګل نازکی پاڼی ندی ستا د مخ په څیر
سکروټی داحساس به می ګریوان وسوزوی
چه هیله زما الړه د حسرت شاړومیروته
آهونه د ځیګر به می بیابان وسوزوی
دمینی پیمانه چه ستا له کبره ډکه ښکاری
دا اور به میخانه کښی ساقیان وسوزوی
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 2 « :

ترڅو به ستا له هجره یمه ډوب په اندیښنوکی
آخر د عشق مشال به می توان وسوزوی
په کړیکو الس په سر به آخر الړشم د دنیا نه
اسره ستا دوصال به می ارمان وسوزوی
مسرور چه الهو ښکاری مد او جذر دژوندون کی
مدام دی سرګردان د خپلی هیلی په لټو ن کی
****
همچنان باید یاددهانی کرد که تا اکنون کتب ذیل موصوف  ،زیور چاپ یافته است :
ــ مجموعۀ شعری بنام کړیکه « اشعار میهنی وبزمی» ،چاپ سال  ۲۲۳۲هجری شمسی ــ کابل.
ــ سیمای امپریالیزم در آیینۀ حقایق  ،چاپ سال  5213هجری شمسی ــ کابل .
ــ دین مقدس اسالم ونقش آن درافغانستان  ،چاپ سال  5231هجری شمسی ـ کابل .
ــ دین اسالم وحاکمیت سیاسی درافغانستان« کاربرد ها وپیامدها» چاپ سال 3155میالدی .

قابل تذکر است که  :حسن « مسرور » اکنون مصروف پژوهش و تحقیق در عرصه های مسایل
قمندان قرار داده خواهد شد و سیاسی وعقیدتی است که بعد از تکمیل و زیور چاپ  ،بدسترس عال
همچنان در اختتام  ،اینک نمونه از شعاری که در مهاجرت « کشور المان » سروده است  ،تقدیم
میگردد .
هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 3 « :

یادونه
په زړه می تیری هیری خاطری ګرځی راګرځی
د تللی وخت یادونه او اسر ی ګرځی را ګرځی
ځنځیر د تهمتونو ګرځومه اوس په غاړه
له هری سپکی خولی راته ښیری ګرځی راګرځی
کباب کړم زمانی ستا د فراق په نغری کی
په اورکی د حسرت دزړه قطری ګرځی راګرځی
بهارداندیښنو می په ځواني کښی شو خزان
دهوډ په سرو سکروټو می ایری ګرځی راګرځی
ډیوه د محبت چه د رقیب په الس کی وینم
تیاره می د آرزو په حضیری ګرځی راګرځی
ګیله می له چا نشی ما په خپله پځان کړی
نوخود به می په ستونی سری چړی ګرځی راګرځی
ښامارد زمانی می پروت دهیلو په کعبه دی
کارغان می په جونګړه کړی دوری ګرځی راګرځی
په هاغه شنه چمن کی چه و شور د بلبالنو
اوس ګوره سپیره ډاګ دی سمسیاری ګرځی راګرځی
مسرور به هډونشی له خپل هوډه الس په سر
که هرڅو یی په زړه د غم اری کرځی را ګرځی
*****
تهیه کننده :
مرکز کلتوری د حق الره

باز گشت به صفحه اصلی ـــ www.said-afghani.org

هره لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او خپله دلیکوال اند څرگندوی
استفاده از مطالب سایت « ارگان نشراتی صلح و تفاهم موالنا سعید افغانی » با ذکر مأخذ آن آزاد است
صفحه » 4 « :

