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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  

  
 ۱۸/۰۵/۲۰۱۸ قیس کبیر

 
 در قاموس کبیر افغانستان یاحمد نور ینامه ول یزندگ

 

قاموس کبیر افغانستان ضمن اینکه به مسائلی، مانند مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،  
 نا، خدمتگذار و افغانستفرهنگیاقتصاد و بسی مسائل دیگر می پردازد، شخصیتهای 

می آنالین  «هنرمندان و خدمتگزاران سندگان،یشعراء، نودوست را تحت کتگوری »
بدون ارتباطات جرمن آنالین مسؤولیت خود می داند که  –پورتال افغان سازد. 
افغانی هٔ شخصیت های را که خدمت به جامع، ، تعبیض و کینه های شخصیشخصی
      ، برای ملت خود معرفی کند.کرده اند

و بر ضد  ن سرسخت زبان دری کی از مدافعیوی ناولی احمد نوری عاشق افغانست
در حال   و روحیه به همین الهاممی باشد. قاموس کبیر افغانستان نگی هتهاجم فر
  است.انکشاف 

  میالدی در ده افغانان کابل متولد گردیده،  1933فرورِی   7ولی احمد نوری در روز 
در رشته رادیو الکتریسیتی در سال   تحصیالت ابتدائی و ثانوی خویش را در لیسه استقالل و تحصیالت عالی اش را در فرانسه

م انجام داده است1961 . 
م در پُست های مدیریت های دستگاه فرستنده1969تا  1961از سال   -دوره خـدمت و تـجــــارب  TELECOM مخابره بین  ،

تلفون کابل(؛ و ورکشاپ وزارت مخابرات )دستگاه اداری و تخنیکیِ  المللی، پوست پارسل،  

افغانستان م نخست معاون و سپس رئیس مؤسسه دایملر بنز1979تا  1969از سال   -  

 :آثار وی که اقبال چاپ یافته است عبارت اند از  -1

 ضیائی؛شیوِن کابلی" کرونولوژی و زندگِی شاعر و متفکر افغان ، سردار محمد رحیم " -

 کمونیزم در آئینه حقیقت" اثِر شاغلی عزیز احمد نوری؛ " -

 گنجینه نامهای افغانستان و معرفی مختصِر زنان ومردان نامدار" ؛ " -

 شیوِن آوارگان" مجموعه اشعار جناب عزیزاحمدنوری متخلص به مهاجِرافغان؛ " -

  "افغانستان گلستان اقوام " -

 ن آنالین« پورتال »افغان جرمیکی از بنیان گذاران  -

 

  :فته اند عبارت اند ازآثاری که هنوز اقبال چاپ نیا  -2

  صد سال شعر دری در افغانستان" ؛ » -

 سید جمال الدین افغان در نوشته های دانشمنداِن افغانستان" ؛» -

و   1933شاه و مردم" )نوشته ها، شعرها، تنقیدهاو تمجیدها پیراموِن اعلیحضرِت محمد ظاهرشاه، پادشاه فغانستان بین سالهای » -

  میالدی؛  1973

 اهیِر افغانستان" یا در افغانستان کی کی بود؟ مش» -

  قاموس درِی افغانستان بفارسی ایران"؛» -

 و چند کتاب و رساله دیگر  -

 

 در قاموس اینطور به نشر سپرده است: نامه شانرازندگی میرمن »صالحه واصل واهب« م و همکاروست د
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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

 

 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

