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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 

 

 

 ۲۰۲۲/۰۱/۰۱          نبیل عزیزی 

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

  م خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را برای مرد

  ړپوهاند دوکتور محمد حسن کاک یوگرافیب

 قاموس کبیر افغانستان

  1929و خاتمه نیازی در سال   کاکړفرزند میرزا افضل حق   کاکړحمد حسن 

 . میالدی در والیت لغمان دیده به جهان کشود

تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در والیت لغمان تکمیل نموده و   کاکړدوکتور 

 سپس در لیسه عالی احمدشاه بابا والیت کندهار شامل گردید 

میالدی   1950او دو سال در دارمعلمین کابل نیز درس خواند بالخره در سال 

 . از لیسه غازی کابل سند فراغت خود را به دست اورد

میالدی از    1957تون کابل گردید و در سال میالدی شامل پوهن  1953در سال 

 پوهنځی ادبیات پشتو سند لسانس خود را به دست آورد  

میالدی با گرفتن بورسیه دولتی به لندن سفر نمود و در انجا به   1961در سال 

مدت هفت سال به مطالعه تاریخ اسالمی خاور میانه و تاریخ معاصر اروپا  

 پرداخت  

 . ند معادل لسانس در لندن کسب نمود به این ترتیب در ابتدا س

بعد از ان با اتکا به اوراق موجود ارشیف در مورد دوره امیر عبدالرحمن خان تحقیق نمود و بر اساس همین تحقیقات 

 ( M.PHIL ) موفوق به دریافت سند ماستری در فلسفه گردید

تحده امریکا رفت و در انجا در مورد حکومت  میالدی جهت تحقیقات هرچه بیشتر به ایاالت م 1972در سال  کاکړپوهاند 

خود را از پوهنتون   ( .P.H.D ) و اجتماع موجود دوره امیر عبدالرحمن خان تحقیق نمود که بر حسب همین تحقیقات سند

 لندن بریتانیا کسب نمود 

 میالدی دوباره به افغانستان برگشت   1976و در سال 

 میالدی درجه علمی پوهاند را کسب نمود  1981او در سال 

 وظایف 

 او در ابتدا کار خود به حیث ریس پشتو تولنه کار مینمود

هنتون  هجری شمسی به حیث مدیر مسئول مجله کابل و در کنار ان به حیث استاد در پوهنځی ادبیات پو 1337او در سال 

 . کابل ایفای وظیفه میکرد
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

به ایاالت متحده امریکا سفر   1959میالدی به اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر نمود و همچنان در سال  1958در سال 

 . میالدی دوباره به کشور برگشت و در پوهنتون کابل به حیث استاد تاریخ گماشته شد 1968نمود و در سال 

به طور مخفیانه در پوهنتون کابل به فعالیت های سیاسی علیه   کاکړزمانیکه شوروی سابق به کشور تجاوز نمود دوکتور 

 . میالدی دستگیر گردید و پنج سال زندانی گردید 1982تجاوز شوروی و نظام حاکم پرداخت به این دلیل در سال 

 . میالدی از بند ازاد گردید و وظیفه استادی در پوهنتون کابل بازگشت 1987در سال  کاکړپوهاند 

 . و در اخیر همان سال به کشور پاکستان مهاجرت نمود

 . میالدی همراه با خانواده خود مهاجرت نمود 1989بعد از ان در سال 

 ان سازمان گردید  .دا  میالدی سازمانی را تاسیس نمود که در ابتدا به حیث عضو و بع 1990در سال 

 اثار  

 هجری شمسی در کشور المان چاپ گردید 1384نگاه جدید به دوره امیر امان هللا خان که در سال 

 پښتون ' افغان ' افغانستان 2

 سود او زیان   3

 لرغونی یونان ژوند او فکر  4

 پشتو برای خارجی ها 5

 هجری چاپ گردیده است  1339که در سال  ترجمه نامه های ادبی مارکسیم گورگی به زبان پشتو  6

 ترجمه سیستم سیاسی بریتانیا که این اثر جایزه مطبوعاتی نیز کسب نموده است  7

 فلسفه های سیاسی کنونی  8

 میالدی چاپ گردید   2010انسان خوب ) ترجمه ( در سال   9

 د دپوهنې فلسفی بنسټونه ) ژباړه (  10

 ه ( خاطرې د یوې دورې لنډ تاریخ ) ترجم 11

 د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بی ثباتی پیالمه 12
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