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 شادروان شهید پوهاند مجروحسوانح 
 اسم: 

 الدین مجروح سید بهاء

 تاریخ و محل تولد:
 میالدي در قریه شین كورك والیت كنر "افغانستان" 1928برج فروري 12

 شجره فامیلي: 

 پدركالن:
روحاني طریقت قادري والیت  ۀسید حضرت شاه: استاد، مدرس، رهبر و سردست

 كنر، اهل سادات.

 پدر: 
و  1940سیدشمس الدین مجروح: شاعر و نویسنده به زبانهاي پشتو، فارسي دري، شخصیت سیاسي بین سالهاي 

 )وزیر، معاون صدراعظم و سفیر(. 1973
 

 تعلیمات و تحصیالت:
 مروجه خصوصي والیت كنر. ۀدر مدرس تعلیمات ابتدائي: 

اعلي  ۀبا درج فلسفه( ۀافغاني و فرانسوي( شهر كابل، دپلوم بكلوریا )دررشت ۀاستقالل، )لیس ۀدر لیس نوي: تعلیمات ثا

 میالدي. 1950و نمبر اول صنف خویش در سال 

 تحصیالت عالي: با استفاده از یك بورس )اسكالرشپ حكومت افغاني( در فرانسه.

 ادبیات در یونیورسیتي سوربون پاریس )فرانسه( ۀ: فاكولت 1951-1952

 D.E.S. (Diplôme: لیسانس در رشته هاي فلسفه، روانشناسي و جامعه شناسي و بعداً دپلوم فوق لیسانس 1952-1957

d’Etudes Supérieuresروانشناسي )رساله اي بر عنوان :"احساس اجتماعي از نظر دید روانشناسي"  ۀ( در رشت

شش ماهه وقف آموزندگي زبان و ادبیات آلماني در شهر هاي  ۀ( . در همین مدت دورAlfred Adlerآلفرد الر 

دیگر هم صرف آموختن زبان و ادبیات انگلیسي  ۀشش ماه ۀو دو دور "Munich" و"مونشن  Marbourg"ماربورگ

 " گردیده بود. Londreدر یونیورسیتي شهر "لندن 
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 " فرانسه.Montpellierفلسفه، از یونیورسیتي شهر"مانپولیه  ۀ: دیپلوم دكتورا در رشت1968

فوق العاده عالي.  ۀخود( كه در زبان معلمان اخالق ما تزكیه نفس یاد میشود، با درج ۀعنوان تیزس دكتورا : )تربی

 )رساله(.

 وظایف و فعالیت هاي رسمي و علمي:
 ل.:  استاد و رئیس فاكولته ادبیات در پوهنتون كاب1959-1963

 : والي كاپیسا )درشمال كابل( 1963-1964

 " آلمان.Munich: رئیس هیئت كلتوري افغانستان در اروپا مقیم شهر "مونشن 1964-1968

 : استاد و رئیس فاكولته ادبیات پوهنتون كابل.1969-1972

 : رئیس انجمن تاریخ افغانستان.1972-1973

 اجتماعي فاكولته ادبیات پوهنتون كابل.: استاد و آمر دپارتمنت فلسفه و علوم 1973-1978

: وحشت رژیم كمونیست هراس افگن "تركي و امین"، سالهاي وحشتناك و سهمگین 1979تا دسامبر  -1978اپریل 

روزها در خانه به تنهائي میگذشتند، مصروفیت خواندن و نوشتن، یا سازمان دهي مقاومت مخفیانه در صحن پوهنتون 

ظار آن بودم تا مرا نیز دستگیر نموده و در محابس رژیم ناپدید گردم. زیرا چندین بار آگاه شدم كابل بودم. تنها در انت

 كه یكتعداد از همكاران و دوستان نزدیكم شبانگاهان دستگیر و بعد از شكنجه ها به قتل رسیدند.

 به بعد مقیم شهر پشاور "پاكستان" و همكاري با مقاومت افغاني. 1980از برج فروري 

ود شان ب ۀف اساسي مبارزه در مقابل قواي نظامي اشغالگر شوروي در افغانستان و ضد رژیم سیاسي دست نشاندهد

 مردم ما جبراً باالي شان در كشور قبوالنده شود. ۀعسكري و ضد اراد ۀكه میخواستند با قو

 همچین مبارزه جهت استقالل ملي و آزادي هاي فردي.

اني در شهر پشاور منحیث یك دفتر غیر سیاسي و مستقل بدون كدام رابطه با احزاب نظم دادن یك مركز اطالعاتي افغ

سیاسي رسمي مجاهدین افغاني. این مركز یك مجله )جریده( ماهوار به زبان انگلیسي نشر و اوضاع داخلي كشور را 

ات پخش مي كند و در چوك )سه ماهه( به زبان فرانسوي معادل انگلیسي ۀتحلیل و ارزیابي مي نماید. همچنین یك نشری

"ادبیات افغاني در عالم مهاجرت" این مركز تا حال نه عنوان كتاب ادبي از نویسندگان افغاني به زبان پشتو و فارسي 

 دري نشر نموده است.

 

 آثار علمي و نشریات:
فرانسه با دیپلوم مافوق لیسانس یونیورسیتي مونپولیه  DES (Diplôme d’Etudes Supérieures) ۀ: رسال1958

 عنوان ذیل:

 "Alfred Adler"احساس اجتماعي از دیدگاه روانشناسي آلفرد ادلر

 : دیالیكتیك یا جدال آزادي و نیازمندي بدان )به زبان پشتو، پوهنتون كابل( 1962

 ، در یونیورسیتي مانپولیه )فرانسه(«تیزس دكتورا»: تربیت خودي و روانشناسي ما 1968

 علم الهیات یا تیولوژي منع و حتي فلج مي باشد. ۀفلسفي که ا حیاناً در ممالك اسالمي به وسیل ۀمفكوره: اندیش



  
 

 

 3از 3

ه فلسفي را دوبار ۀمدرن غربي قرار داده و اندیش ۀدیرینه را در چارچوب فلسف ۀاثر مذكور كوشش دارد تا این معضل

 مانند گذشته ها بین شرق و غرب با تبادله مفكوره ها از سرگیرد.

 

 دهاي خودياژ
دفاتر روایات افسانوي سمبولیك، به سبك فارسي كالسیك، از نظر دید یك مسافري كه تنها در جست وجوي برترین 

انوار و برخورد مداوم با یك پرتگاه كه از  ۀجایگاه آزادي، قدم زنان در سمت آفتاب برآمد به امید رسیدن به سرچشم

 تصویر خودش را انعكاس میدهد. ۀنند یك آئینآن هیوالي استبداد ناگهاني ظهور نموده و ما

)دِر بزرِگ شهِر  ۀدر اخیر هر دفتر، نیمه شب یك شبهه عجیب از كشور تاریكي ها سر بلند نموده به سه بار حلق

 خواب برده(، را مي كوبد.

 دفتر اول: "مرگ اژدها"

 در یك جلد نشر شده. 1972ل ادبي انجمن تاریخ در كابل به سا ۀدفتر دوم: "بازگشت اژدها" كه توسط شبك

 دفتر سوم: "شهر جان در صبحدم"، قبل از طلوع آفتاب سوزنده )جهنمي( و رسیدن اژدها. 

 «این دفتر در جریان فرار مؤلف بین كابل و سرحد پاكستان مفقود گردید.» 

"ادبیات .... افغانستان" در شهر هامبورگ نشر گردیده  ۀبزبان آلماني در جرید 1975دفاتر اول ودوم به سال ۀچند نسخ

 است.

ي فرانسو ۀ" عصر جدید" توسط موسیو ژورژ سوترو )شاعر و نویسند ۀبه زبان فرانسوي در جرید 1982و در سال 

 ترجمه و معرفي گردید.

 دفتر چهارم: "در جستجوي سرزمین زادگاه" ) آزادي ( كه در ایام تبعید نوشته شده است:

 اب اول: "افسانه ها وحكایات از تیرانوپولیس" )شهر ستم(.كت

 پشاور. 6 ۀادبیات افغاني در تبعید، شمار ۀدر بین مجموع ۀكتاب دوم: "در شهرستان بت پرستان" نشری

 دفتر پنجم: " تا سواحل بحر مفاهیم"  )معاني(.

 عاشقان" داستان یك عشق تراژیك در صحن كمپ هاي مهاجرین. ۀ"خند

خویش به سمت  ۀنیمه شب از كمپ ها رانده شده و از سرزمین تبعید هم تبعید مي گردد. در سفر بدون وقفمسافر 

همان )شرق انوار(. باالخره در لب یك پرتگاه بي معني مي رسد. بدان جائیكه  ۀآفتاب برآمد )مشرق زمین( و سرچشم

 آفتاب از آن بلند مي شود. 

ر داده، پشت به طلوع نموده و به سوي اُفقي كه آفتاب در آن غروب مي كند، براي اولین بار جهت سیر خود را تغیی

 به راه مي افتد. اثر دستنویسي كه تا هنوز نشر نشده و سفر به سمت آفتاب نشست هنوز آغاز نیافته است.

 


