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

۲۰۱۸/۰۷/۱۱

استاد شاه محمود محمود

رونمایی " مجموعه مقاالت پوهاند میرحسین شاه "
کاندید اکادمیسین پوهاند میر حسین شاه تحصیالت خویش را در قندهار ،کابل و لکنه ِو هند به پایان رسانیده است و
بیشتر از سی سال استاد کرسی تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری و متعاقبا؛ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون
کابل و مدتی نیز رئیس پوهنځی ادبیات و امریت دیپارتمنت تاریخ بوده است.
آثار مطبوع و رساله های پوهاند میرحسین شاه در پهن ِه ادبیات دری  ،پشتو و به خصوص تاریخ وباستان شناسی و
جغرافیایی تاریخی در مطبوعات افغانستان و بین المللی اقبال چاپ داشته است  .پوهاند میر حسین شاه در بیشتر از
سی کنفرانس و سیمینار بین المللی در آسیا  ،اروپا و امریکا شرکت کرده است  ،و مدتی نیز در پوهنتون هایدلبرگ
المان تدریس نموده است .
پوهاند صاحب میر حسین شاه عضو چندین مجمع علمی و فرهنگی بودند .در افغانستان برعالوه تدریس تاریخ و
جغرافیای تاریخی؛ عضو انجمن تاریخ ،و چندین نهاد فرهنگی و مشورتی پوهنتون کابل و وزارت تحصیالت عالی
و مسلکی و وزارت اطالعات و کلتور و اکادمی علوم افغانستان بوده است .پروفیسور میر حسین شاه با اکثر
دانشمندان شرق شناس و افغانستان شناسان خارجی چون مینورسكي ،دلیپ کمارگوش ،بوسورث و گروشویک
محقق روس ،پروفیسور نورالحسن انصاری ،رومیالتاپرمؤرخ هند ،پروفیسور نذیر احمد و پروفیسور وحید میرزا
و برخی دیگر همکاری و آشنائی نزدیک داشته است .پوهاند میرحسین شاه در سال 1367هـ ش =  1988م از
افغانستان بنابر شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی بیرون شده و حاال مقیم ایاالت متحده امریکا می باشد.
از آثار معروف پوهاند میرحسین شاه؛ تا ٔلیف کتاب افغانها در هند و تاریخ علوم و تاریخ نویسي در شرق و ترجمه
حدود العالم من المشرق و المغرب  ،احوال و آثار امیر علی شیر نوائی ،احوال و آثار بیدل ،افغانستان و انگلستان،
تاریخ هند در قرون وسطی و سهم مسلمانان در جغرافیا و ...است.
پوهاند میرحسین شاه برعالوه کتب مطبوع ،مقاله ها و آثار تحقیقی فراوانی در تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد که
همه درنشرات موقوته در داخل و بیرون افغانستان به چاپ رسیده اند .به صورت عموم مقاالت و پژوهش های
تحقیقاتی پوهاند میرحسین شاه خان در مجالت پوهنتون؛ مجله ادب ،جغرافیا ،وژمه و آریانا ،مجله کابل و مجله
افغانستان به زبان انگلیسی  ،روزنامه انیس و جریده زیری و در مجالت هند چون مجله اندوایرانیکا و مجله جامعه
( پوهنتون ) انتشار یافته است خوشبختانه به ابتکار و کوشش انتشارات امیری در کابل اینک مجموعه مقاالت استاد
پوهاند میرحسین شاه چاپ و آماده رونمایی است .مجموعه مقاالت پوهاند صاحب شامل  36مقاله و  382صفحه با
قطع رقعی و جلد گالینگور میباشد.
ویراستار :سید جعفر راستین
صفحه آرا :ذکریا محمدی
طرح جلد :علی یعقوبی
ناشر :انتشارات امیری با تیراژه هزار نسخه در بهار سال  1397هـ ش اقبال چاپ یافت.
در شروع مجموعه مقاالت خلص سوانح پوهاند صاحب به تعقیب مقدمه ناشر آمده است .در پشتی جلد سخنان حامد
کرزی رئیس جمهور سابق ج ا ا ،سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن و استاد اسدهللا حبیب رئیس سابق
پوهنتون کابل ،سید رضا محمدی رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان و سیده مژگان مصطفوی معین گرځندوی،
مالی و اداری وزارت اطالعات و فرهنگ در مورد پوهاند صاحب آذین گردیده است.
رونمایی در تاالر کانون اصالحات؛ سرک شش قلعه فتح هللا دوشنبه  18سرطان ساعت  3بعد از ظهر سخن

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

سرایان :
سید جعفر راستین ویراستار ،سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطالعات و کلتور ،پوهندوی غالم
فاروق عبدهللا رئیس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل.
از انتشارات امیری تشکر و سپاسگزارم که توجه خویش را به انتشار آثار دانشمندان به خصوص پوهاند صاحب
میرحسین شاه خان مبذول داشته اند و از برکت توجه شان مجموعه مقاالت پوهاند صاحب میرحسین شاه خان
انتشار یافت .
پایان

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

