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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  

  
 ۲۶/۱۰/۲۰۲۲  آبدات تأریخیو  یاسیرجال سبخش:   تأریخ، / قیس کبیر

 دریافتو   «یخ یو آبدات تأر  یاسیبه »رجال س خ«ینام »تأر ریی تغ

 افغانستان ریمواد ثبت شده در قاموس کب

 

در پهلوی ستندرد جست و جو، رونمایی مندرجات ثبت شده در سیستم های مدرن تکنالوژی اطالعاتی یکی از کلید های ضروری  

  است که برای عالقمندان و مخصوصاً برای محققین با یک کلیک معلومات الزمی را ارائه میکند. آنها فوری قادر اند، تشخیص 

تأریخی شامل دیتابس اند. با کلیک باالی هر کدام، معلومات ارائه شده در قاموس   آبدهدهند، به طور مثال کدام اشخاص و کدام 

 ظاهر می گردد.   

 

« مندرجات ثبت شده »رجال و شخصیت سیاسی  

 

آبدات تأریخی«مندرجات ثبت شده »  

تیم قاموس کبیر افغانستان از تمام عالقمندان، مخصوصاً محققین خواهشمند است، این بخش را از نظر گذشتانده و در مکمل  
 داده خواهد شد.  س بیرونثبت شده در قامو مسائلو دیگر مختصات افغانستان ساختن آن، ما را یاری رسانند. به همین ستندرد 

 
 گبا رن عکس هادر جهان به قاموس کبیر افغانستان است.  ندامنعالق  نشان دهنده  عکس پایانی   اضافی: تاوملمع
و  می باشد متحده  امریکا ت زیاد ترین ایاالرا نشان میدهد.  ندامنعالق تیز زیاد بودن کم بودن و با رنگ  هخیر

 ن میدهد.عالقمندان را نشانبود ممالک بدون رنگ 
 زیاد تر بیننده دارد. افغانستانجالب اینست که مملکت ایران نسبت به 
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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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

یم به خاطر زحمات شان  نستان است. از تمام تقاموس همه جانبه مختص به افغا یک ن دهنده ای ضرورتنشا احصائیه

 متشکرم. 
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