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افغانستان خوش آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر   

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

  
 

 

 ۱۱/۰۶/   ۲۰۲۰                                                                                                    احسان لمر
 

 افغانستان کبیر قاموس  در یبیطب میداکتر عبدالحکمعرفی 

 

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

، نویسندگان،  تمدارانسا سی»  گزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند ، خدمتپردازد، شخصیت های فرهنگی

وس کبیر افغانستان هر دو مسؤولیت خود  و قام انالینمی سازد. پورتال افغان جرمن  انالین باشد تسجیل و « ملی  گذارانهنرمندان و خدمت 

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

 

 

تحصیالت خود را در لیسه   ه،متولد شد  میالدی(  1925شمسی )  1304  میزاندر  

کابل    و  حبیبیه پوهنتون  سیاسی  علوم  و  حقوق  جو  فاکولته  یونیورستی  رج وبعد 

به دریافت درجات    1954و از امریکن یونیورسیتی در    1952واشنگتن در سال  

 .ندنائل شد دکترافوق لیسانس و 

در شعبه سوم وزارت امور    م(  1955ش ــ    1334)  سالبازگشت بوطن در  در  

شد و بعد به سمت مستشار و وزیر   تعین  خارجه مدیر و رئیس اداره خدمات سیاسی

 مختار در نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل انجام وظیفه نمود. 

، در تدوین قانون اساسی افغانستان و » لویه جرگه « و تصویب قانون اساسی   ءبرجستهداکتر طبیبی به عنوان عضو  

 شرکت داشت.   1343در سال  

سفیر   (1973ــ    1967)  1352الی    1346وزیر عدلیه و از سال های    (66و   1965( )45ــ   1344)در سال های  

نستان  ، فلیپین، نپال و سفیر کبیر افغایادر بلغارغیر مقیم  ، جاپان و هند و سفیر  )سابقه(  کبیر افغانستان در یوگوسالوی

 .از تجاوز شوروی از پست دولتی استعفا و در سویس اقامت داشتند بعد  در سازمان ملل متحد بود. و

سال در مجامع بین المللی و کنفرانس های حقوقی بین المللی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده   35داکتر طبیبی  

به    1959  ها « و » حق ترانزیت « که در سال  است. نتیجه این فعالیت های او کتابی است به عنوان » حقوق دریا

به صورت کتاب از سوی کمیته  1971در مجله حقوق پراگ و در   1960زبان انگلیسی در سویس و سپس در سال 

 .در مجله بین المللی حقوق وین منتشر شده است 1972مشورتی حقوقی هند و در سال  

أفغان و محمود طرزی راه و مکتب سید    زیاد او به نهایت    بی  ارادت مندی مرحوم طبیبی  یکی دیگر از برازندگی های  

در دوران مهاجرت از انتهاء عشق و    بوددر این زمینه خدمات قابل قدری انجام داده و مقاالت متعدد نوشته  ود،  شان ب

 گزید.نام »عروة الوثقی« را برایش برعالقه به سید أفغان اخباری را نشر می نمود که 

.  بودمقاالت سیاسی ، حقوقی، ادبی، تاریخی و اقتصادی نوشته  در مجالت داخل و خارج  سال    50از  پیش  طبیبی  

 : از این قرار استشان تألیفات 

 سیاست بین المللی از نشریات مؤسسه خدمات سیاسی وزارت خارجه ــ  1
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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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 سازمان ملل از نشریات مؤسسه بین المللی خدمات سیاسی وزارت خارجه .ــ   2

 .دموکراسی از نشریات وزارت عدلیه .ــ   3

 .حقوق ترانزیت از نشریات وزارت عدلیهــ  4

 .حقوق دریایی چاپ وزارت مطبوعات سابقــ  5

 .حقوق ترانزیت ممالک بی دریا ) انگلیسی ( وزارت معارفــ  6

 سید جمال الدین افغانی و تصوف از نشریات وزارت اطالعاتــ  7

 نافغانستا تاریخ.ــ   8

 اخیر در امریکا ، پاکستان و ایران منتشر شده استتاریخ هرات که در سال های .ــ   9

 .خاطرات پریشان.ــ  10

 1381سیر تصوف در افغانستان ــ  11

 .دو کشور کهن نیا یخیروابط تار -افغانستان و هند ــ  12

وفات   وینژ در شهر 1998اپریل  04 خیتاره ب و می باشددختر  کی پسر و  دو سه فرزند دکتور طبیبیثمره ازدواج 

  یاد شان گرامی باد .نمود

 

 آنالین  جرمن افغان
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