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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم   

  
 

 

مختصات افغانستان، بخش: شعراء نخبگان،  /رمن آنالینافغان ج

                                                                       خدمتگران                                                      

                                                                                                                    ۰۹/۱۲/۲۰۲۱ 

 « در شاه محمود محمود یپوهندو معرفی »     

 قاموس کبیر افغانستان

                                                                                                                                                               

افغانستان، در شرح و اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می پردازد،   قاموس کبیر  تاریخ، جغرافیه،  اللغات،  تسجیل لغات، مجمع 

رجال سیاسی و  تحت عنوان »  وکتگوری مناسب خدمات آنها  در    گزار افغانستان را  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی، خدمتهمچنان  

دو مسؤولیت   می سازد. پورتال افغان جرمن آنالین و قاموس کبیر افغانستان هر  آنالین تسجیل وی«  مل  گذاران شخصیت های تاریخی و خدمت

 .خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را برای مردم معرفی کند

 

نامه محترم  یزندگ  

 شاه محمود محمود  یاستاد پوهندو

  ۱۳۳۳در سال  شاه محمود محمود فرزند مرحوم میرزا غالم نبی

میالدی در ساحه رنگریزان شهرآرا   ۱۹۵۴هجری شمسی مطابق 

کابل در یک فامیل روشنفکر دیده به جهان گشود مسکونه قلعه  

می باشد بنابر   وم خیل ولسوالی برکی برکپادخوابی قریه زق

زندگی داشتند. سپس استاد در   وظیفه رسمی پدر استاد در کابل

هجری شمسی شامل مکتب قاری عبدهللا خان واقع ده  ۱۳۴۰سال 

هجری شمسی بعد از سپری نمودن  ۱۳۴۶ودر سال  افغانان

امتحان کانکور به لیسه حبیبیه دروس خودرا تا صنف دوازدهم  

با درجه   هجری شمسی از این لیسه  ۱۳۵۱و در سال  دادند ادامه 

وجهت ادامه تحصیالت عالی به پوهنًحی ادبیات   اعلی فارغ ګردید

هجری شمسی=  ۱۳۵۲) شامل شدند وعلوم بشری پوهنتون کابل 

 .(میالدی ۱۹۷۳

 .  فراغت از پوهنًحی مذکور )رشته تاریخ وجغرافیه( 

ی شمسی شمولیت به وظیفه به حیث معلم اجتماعیات در لیسه ابن سینا  هجر ۱۳۵۶هجری شمسی و در سال ۱۳۵۵در سال 

 /   کابل استخدام گردیده
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هجری شمسی بعد از سپری کردن امتحان کدر پوهنًحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل به حیث استاد   ۱۳۵۸درماه حوت 

   .تاریخ در دیپارتمنت تاریخ عمومی این پوهنًحی پذیرفته شدن 

هجری شمسی حاصل نمود و درطول سالهای  ۱۳۶۵ماستری تاریخ افغانستان )داخل خدمت( را در سال استاد محترم درجه 

خدمت مضامین تاریخ قرون وسطی کشور های همجوار افغانستان )هند ،چین، آسیای مرکزی، فارس و شرق میانه( را  

   تدریس نمودند

 : کار های اداری و خدمت برای جامعه کشور

  نیت دیپارتمنت تاریخ عمومی؛ مدت حدود دوازده سال عضو کمیته کانکور پوهنتون،برعالوه تدریس و معاو

   .وظیفه اجرا نموده اند . و مدیر تدریسی پوهنحی علوم اجتماعی  مدیر استادان پوهنتون کابل مدیر پروگرام های پوهنتون ،

پوهنوالی در خالل سالهای تدریس حاصل نمودند . و تنها در مورد رتبه پوهنوالی استاد محترم   درجه های علمی را تا رتبه

که سلسله مراتب آن تا پایان اکمال شده بود اثر که برای این رتبه علمی تهیه نموده بود ) تاریخ نویسی در افغانستان( بود که  

قانه پاس گردیده بود و به معاونیت علمی پوهنتون ارسال  از مجلس دیپارتمنت و شورای علمی پوهنحی علوم اجتماعی موف

و دوستان استاد خوش خدمتی نموده و قبل   شده بود اما در حین طی مراحل استاد از افغانستان بیرون یعنی به کشور خارج 

ر  از اینکه ترفیع پوهنوالی محمود صاحب به امضا وزیر تحصیالت عالی ومسلکی وقت برسد عدم وجود استاد را د 

 .افغانستان اطالع دادند و از طی مراحل باز ماند

   آثار و نوشته های از استاد عالیقدر و بزرگوار قرار ذیل است

 : کتاب های اقبال چاپ را یافته است 

تاریخ مستقل غوریان ، تاریخ نیمروزیان ) تیزس ماستری(، تاریخ آسیای مرکزی » ترجمه، تعلیق و تحیشه «، تاریخ  

 .« م (، تاریخ نویسی افغانستان و تاریخ افغانستان » مجموعه سی مقاله ۱۸۵۷  -  ۱۷۴۷ان وهند ) روابط افغانست 

 : همچنان به کوشش استاد محمود اثار دانشمند تاریخ و استاد محترم ایشان پوهاند میرحسین شاه نیز چاپ گردیده است

ون وسطی، تاریخ علوم در شرق و کتابی در مورد  سهم مسلمانان در جغرافیه، افغانستان و انگلستان، تاریخ هند در قر

 ، نامه های پوهاند میرحسین شاه  میرزا عبدالقادر بیدل

 . و به زودی کتاب جغرافیایی حدود العالم من المشرق و الی المغرب از چاپ بیرون میگردد

 : آثار چاپ نشده

   ،« صد مقالهتاریخ امپراطوری افغانها در هند، تاریخ فرهنگی افغانستان » مجموعه  

تاریخ مطابع و جراید افغانستان، تاریخ مقابر سالطین افغانستان، تاریخ پست و خطوط مراسالتی، کاروانسرا ها و رباط ها  

   در افغانستان ،

 .هویت گمشده ما ، و .... و صد ها مقاله دیگر
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یشان موفقیت های هر چی بیشتر ارزو  استاد یکی از سرمایه های کادر علمی افغانستان و.پوهنتون کابل می باشد برای ا

 .داریم

 

 ک برگرفته شده از فیسبو 
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