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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۶/۰۳

آصف بهاند

د افغانستان په لوی قاموس کې
د ښاغلی محمد معصوم هوتک بیوگرافي

افغان جرمن انالین پورتال ژمنه کړې ده چې «د افغانستان لوی قاموس» له الرې د هېواد ځینې خدمتگاران خپلو
لوستونکو ته وروپېژني.
«د افغانستان لوی قاموس» په خپله لمن کې د گڼو علمي ،هنري ،ژبنیو (مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه ،کرنه،
اقتصاد او )...لغاتو د راټولولو او خوندي کولو سربېره ،پتیلې ده چې د «شاعرانو ،لیکوالو ،هنرمندانو او
خدمتگارانو» په کتگورۍ کې چې د اثارو ،مقالو شع رونو او په یا نورو برخو کې د السته راوړنو څښتنان اوسي،
په لنډ ډول معرفي او خپلو لوستونکو ته یې په انالین بڼه وروپېژني.
افغان جرمن انالین پورتال خپله دنده گڼي چې له توپیر او شخصي حُب او بُغض پرته په یاده برخه کې هغه ښاغلي
او اغلې معرفي کړي چې افغان ،افغانستان او افغان ټولنې ته یې خدمت کړی وي.
د افغانستان پرکار څېړونکی ،شاعر ،ژباړن ،لیکوال استاد محمد معصوم هوتک په ١۳۲٦ش =١٩٤٧ع کال د
افغانستان په کندهار کې زېږېدلی دی .په  ١۳٤٦ش کال د کندهار میرویس لیسه پایته رسولې او  .په  ١۳٦٦ش کال
د کابل پوهنتــون د ژبــو او ادبیاتـو پوهنځــي له پښتـو څانګي څخه فارغ شوی دی.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

معصوم هوتک د ژوند په اوږدو کې د علم درویزګر پاتې شوی دی او د علم د زدکړې له پاره یې څو دروازې ډبولې
دي .ښوونځي ته تللی ،بیا د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په وره ورننوتلی دی ،ورپسې د علم د خیرغوښتنې په
دریزه پسې پولیتخنیک ته ورغلی ،بیا دارالمعلمین ،ورپسې د ساینس پوهنځی ،بیا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی.
په وطن کې د حاالتو له خرابېدو سره سم کانادا هېواد ته مهاجر شوی دی او اوس په کانادا کې ،په خپل کورکې د خپل
کار د میز ترشا هره ورځ خپل څېړنیز او تخلیقي کار ته دوام ورکوي او هیڅ کله په دې الره کې نه دی ستړی
شوی .د فرهنگي ژوند په اوږدو کې یې په سلگونه مقالې ،لسگونه اثار او گڼشمېر شعرونه لیکلي دي.
د استاد هوتک بشپـړه پېـژندنه «د افغانستان لوی قاموس» په «ستون معلومات مکملتر» کې لوستالی شئ.
د غه راز د هوتک صاحب یو شمېر مقالې او څو کتابونه په افغان جرمن ارشیف کې لوستالی شئ:
په افغان جرمن آنالین پورتال کې د هوتک صاحب بیوگرافي.
په هوتک آنالین دات کام کې د هوتک صاحب بیوگرافي،

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

