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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

 

 

  

۱۶/۱۰/۲۰۲۰                  مشاهیر                           مختصات افغانستان، بخش: نخبگان و  /آصف بهاند یپوهندو  

 

ېقاموس ک ی د افغانستان په لو   

 ژندنه ېپ ای فرهاد در اغليښ د

 

 
ځینې خدمتگاران خپلو لوستونکو ته   هېوادافغان جرمن انالین پورتال ژمنه کړې ده چې »د افغانستان لوی قاموس« له الرې د 

   .وروپېژني
 لمن کې د گڼو علمي، هنري، ژبنیو )مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، کرنه، اقتصاد او...( د افغانستان لوی قاموس« په خپله »

خدمتگارانو او...« په   هنرمندانو، سیاستوالو، لغاتو د راټولولو او خوندي کولو سربېره، پتیلې ده چې د »شاعرانو، لیکوالو،
یا نورو برخو کې د السته راوړنو څښتـنان اوسي، په لنډ ډول معرفي او خپلو   کتگورۍ کې چې د اثارو، مقالو شعرونو او 

   .ته یې په انالین بڼه وروپېژني لوستونکو
اغلې او ښاغلي    رخه کې هغهتوپیر او شخصي ُحب او بُغض پرته په یاده ب  افغان جرمن انالین پورتال خپله دنده گڼي چې له 

 .وی افغان، افغانستان او افغان ټولنې ته یې خدمت کړی وي او یو څه ترې پاتی معرفي کړي چې

 
 

د افغانستان نامتو سندرغاړی، موسیقي پوه او  
د بشري حقونو فعال فرهاد دریا چې اصلي نوم  

ام میالدي کال د    ۱۹۶۲یې فرهاد ناشر دی، د  
کې   کابل  په  نېټه،  ویشتمه  دوه  پر  سپتمبر 

ښوونځی یې په کندوز کې پیل  زېږېدلی دی.  
کړ، خو په کابل کې یې پایته ورساوه او د کابل  
له حبـیـبـیـې لېسې نه فارغ شو. بیایې د کابل  
لوړې   خپلې  کې  پوهنځي  ادبیاتو  په  پوهنتون 
زدکړې پیل کړې او د یاد پوهنځي له انگلیسي  

 څانگې نه یې د لیسانس سند ترالسه کړ. 
 

یو بله دنیا ده. ویل کېـږي چې په پیل کې یې د »نیستان« په نامه د    د فرهاد دریا د موسیقي نړۍ 
و  ا فرهاد دریا، اسد بدیع، مختار مجید موسیقي یوه ډله جوړه کړه، خو وروسته یې د څو سندرغاړو )

 ( په گډون د »باران« ډله جوړه کړه. جاوید راهی 
 

د زغملو  د اور  د جگړې  په څېر  نورو هېوادوالو  د  دریا هم  د الرورکو    فرهاد  او  درلود  نه  توان 
الرویاویانو په پل پسې رهي شو، لومړۍ یې د اروپایي چاپېلایر د مهاجرت مزه وڅکله، همالته یې د  
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

ام کال امریکا    ۱۹۹۵ژوند له ملگرې سره اشنا شو او تر واده وروسته یې نوی ژوند پیل کړ او په  
 ته والړ.  

 

په زړه پورې کنسرتونه اجرا کړي دي او د نړۍ په ځینو    فرهاد دریا د هېـواد په ځینو والیتونو کې 
هېوادونو کې یې هم د پاملرنې کنسرتونه ترسره کړي دي چې د افغانانو او بهرنیانو ځانگړې پاملرنه  

 یې خپل هنر ته وراړولې ده. 
 

مینوالو  فرهاد دریا د خپل هنري ژوند په اوږدو کې تر اوسه دا الندې د سندرو ټولگې یا البومونه خپلو  
 ته وړاندې کړې دي: 

 

  ، مهربانی  ، بزم غزل  ، مازدیگر  ،بلبل آواره  ،غزل  ،باران  ، زرو جانه  ،محلی  ، راه رفته  ،یار بی وفا 
  ، قبیله عاشق  ،در سرزمین بیگانه  ،شکر  ،زنده در سانفرانسیسکو  ،افغانستان  ،آتش پرچه  ،بیگم جان

 .   ۲۰۰۸  - یاهو   ،۲۰۰۸ – هه!  ،۲۰۰۳  –سالم افغانستان   ، ُگلم ُگلم
 

دریا ډېره موده په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د سولې د سفیر په توگه کار وکړ او اوس هم د خپلو  
هنري کارونو تر څنگ، د بشري حقونو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اوس د امریکا هېواد  

 ایالت کې ژوند کوي او په مینه او جدیت سره خپل هنري کارونه پرمخ بیایي.  ویرجینیا   په
 

 د افغانستان په لوی قاموس 

 


