
Afghan Dictionary Online  
http://www.afghan-dic.com 
http://www.afghan-german.com 

 

 

 

 
 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  

  
 

 

 ۲۰۲۲/۰۱/۰۶          نبیل عزیزی 

 منبع: رادیو آزادی 

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

تحت عنوان    و کتگوری مناسب خدمات آنها  در    گزار افغانستان را  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی، خدمت همچنان  پردازد،  

ین و قاموس  الین می سازد. پورتال افغان جرمن آن الآن  تسجیل وی«  مل  گذاران  رجال سیاسی و شخصیت های تاریخی و خدمت»

دو مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را   کبیر افغانستان هر

  کند.  یفخود معر   مبرای مرد

 در  «هیشاهدخت هند» یوگرافیب

 قاموس کبیر افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 ست یمورخ و ژورنال  سنده،ینو  ی خانوادهء عالمه محمود طرز  در   هیشاهدخت هند
فرزند تولد شد که ده تن آنان زنده ماندند. پنج تن آنان دختر    ستینامدار افغان ب

نام داشت    ایثر  یآنان پسر بودند. دختر سوم عالمه محمود طرز  گریو پنج تن د
 که خانم شاه جوان افغان، امان هللا خان شد. 

 
چنان که می گویند در عقب هر مرد موفق زنی ایستاده است، ملکه ثریا نیز در  

دی زمانیکه غازی امان هللا خان مساوات میان مرد و زن را  میال  1920سال  
اعالن کرد، در حمایت از شاه در کنار وی ایستاد. در نتیجهء تالش های ملکه 

، نخستین لیسهء دخترانه به نام مستورات در کابل ایجاد و  1921ثریا در سال  
در آن  تعلیم و تربیه برای کودکان در این کشور الی صنف پنجم اجباری شد.  

زمان تعلیم و تربیهء اجباری در بسیاری از کشور های جهان یا وجود نداشت و 
  .یا هم تا صنف سوم کودکان باید به مکتب می رفتند

 
پس از دورهء کوتاه پیشرفت، سال های مصیبت و بدبختی فرا رسید و امان هللا  

 .افغانستان شدخان در نتیجهء فشار های داخلی و خارجی مجبور به ترک 
 

شاه امان هللا و ملکه ثریا در شهر ممبی هندوستان در تبعید به سر می بردند که صاحب دختری شدند.    1929در سال  
 سال عمر دارد و اسمش هندیه است.   93همین دختر اکنون 

 
  هیستان« گذاشت. هندرا »دافغان هیدور نشود، امان هللا خان تخلص هند تیاز افغان ها و افغان  هیآنکه هند لیبه دل

 شد. ایتالیا  یاز مهاجرت را آغاز کرد و راه گریروزه بود که خانواده اش مرحلهء د ستیدافغانستان فقط ب
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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

 

 
هندیه از تقریباً سه دهه به این سو پروژه های کمک رسانی برای کودکان و زنان نادار را در افغانستان رهبری  

 .می کند
 

سازمان های مختلف اکنون برای کودکان یتیم و زنان بیوه در افغانستان کمک می شود.  هندیه خرسند است که از 
 . اما او خود می خواهد با کسانی کمک کند که هیچ منبع درآمد دیگر ندارند

 
پس از فروپاشی رژیم طالبان، هندیه به افغانستان سفر کرد و با پول جمع آوری کرده از کشور های مختلف، با  

ساله دارد. هندیه هم چنان پس از اشغال  30ک می کند. کمک های وی با افغانستان تقریباً سابقهء افغان ها کم
افغانستان توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق، کودکانی را که در جریان جنگ، زخمی شده بودند برای تداوی به 

 .بیرون از افغانستان انتقال می داد
 
 

باشد، با عالقه مندی خاص با مردم کمک می کند و این کار را وظیفهء   او بدون آنکه در پی شهرت و جا طلبی
 .خود می پندارد

 
در تاریخ معاصر افغانستان، دورهء سلطنت امیر امان هللا خان، دورهء عدالت و پیش رفت پنداشته می شود و خود  

 .وی به حیث سمبول وحدت ملی مطرح است
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