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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  

c  
 ۱۰/۰۷/۲۰۱۸ قیس کبیر

 
 در قاموس کبیر افغانستان  خلیل هللا خلیلی معرفی

 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،   در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
ار  ز، خدمتگ فرهنگیمی پردازد، شخصیتهای  مربوط افغانستان  اقتصاد و بسی مسائل دیگر  

کتگوری   تحت  را  مانندافغانستان  باشد  آنها  خدمات  مناسب  نو»که   سندگان،یشعراء، 
  افغان جرمن آنالینپورتال  آنالین می سازد.  باشد تسجیل و  « ملی  هنرمندان و خدمتگزاران

افغانستانو   کبیر  که  هردو    قاموس  داند  می  ارتباطات شخصی،  مسؤولیت خود  بدون 
مردم ، برای  از جهات مثبت و منفی  مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های    یتبعیض

      را تحریم میکنند روابط است و  ضوابطزیرا اساسات هردو مبتنی بر  معرفی کند.

  یادب عدب   یک ی ،دارد یعددوب   تیشخصرا که  یلیهللا خل ی لیخلمبتنی براین خصیصه 

   ،.او یاسیعد سب   یگریود

کرده اند و اعمال  بجا  مستند انتقاد  بطور یلیهللا خل  لیخل یاسیس یکردهاعملافغان از   سندگانینو اخیر یسالهادر 

عالقه  از   یرخب ی[ ولتحت لینک ذیل یستانیسجناب کشور مورخ ]رجوع شود به نوشته  نموده اند حیاو را تقب یاسیس

"قافله ساالر   ،" لیبد یسخنور ب "   و " استادمانند "  یدوست دارند و القاباو اشعار را بخاطر  یلیخل ،اتیادب شعر ومندان 

  که .استفراوان   یهایکاست یدارا  ،از نظر هنر شعر ی لیادب اشعار خلاهل به نظر .به او داده اند رهیوغ شعر و ادب" 

« قاموس کبیر افغانستاندر »را  گانتوجه خوانند که  سخن است نیگواه ا  " ینیرفعت حس"  جناباز  یباره نقد نیدرا

 .میکن یم جلبآن  رب)در پیرامون  شعر خلیلی( 

 

 : سقوط و تنزل کند   کردن  روزی پیدادر سطح که پیشۀ باشد نه  اندیشهباید  شعر

با   باشیم خلیلی را  به مداحی    مطرحبه مالحظه میرسد که شعرای    ،مقایسه کنیم  مطرح جهانیاعرشچند  اگر خواسته 

از دردهای اجتماعی  در اشعار خود  کرده اند. آنها    ءخود ادا  ۀجامعبلکه رسالت اجتماعی خود را در برابر  ،نپرداخته اند

  گفته اند نه درمدح و سخن  استبداد    محو  استقرارعدالت وبخاطربرابر ظلم ودر    همبارز  بیداری مردم و  استبداد و  از  و

خلیلی مقایسه کنیم، دید وطرز بیان  طرز    را باجوامع غرب  شاعران    بنابرین وقتی رسالت  .  شاهان  ومستبدین  توصیف  

استبداد    مردم بمقابل ظلم وۀ  مبارز  اجتماعی و  شعورروشن ساختن    مردم وبیداری    برای    گاهیخلیلی هیچمی بینیم که  

 ندانستهرا  او  بنابرین الزم نیست تا    .است  فراهم ساختهبه نفع استعمار  را  زمینه نفاق اقوام  برعکس  بلکه    ه استسخن نگفت

جنرال    افغانستان،ۀ  دشمن قسم خوردخلیلی از    یحامد  نماییم.معرفی  جوانان    بهخصوص  ه  ب  به مردم وگوی    دری    عراش

باالخره   شاهنشاه ایران برای حمله به افغانستان و خواست وی از  همچنان    در   ، ومزدوراستعمار  زعیم پاکستان  ،ضیاءالحق

ضد  بر  ضد مکتب وبر    که  بنام حبیب هللا کلکانیدزد معلوم الحال بود  وصف  یک    نوشتن کتاب "عیاری از خراسان" در

ست که سبب ا  خلیلی  ننگیناز جمله کارهای    بزور استعماربرای ویرانی افغانستان برسر قدرت آمد.ضد ترقی  بر  زن و

سیستم اداری    در  بی پرنسیبی    گری واوباشی  نوعی  شد تا  امر باعث  همین    ونفاق بین اقوام نجیب افغانستان شد.  ایجاد  

کنار مقبرۀ   خلیلی، الزم نبود تا جسد او در  ۀوطن ستیزان  درست وبا درنظرداشت پیامدهای کارهای نا  .بوجود آیدامروزه  
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 ۲تر ۲ 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

 

  دفن گردد. به نظر ن اش را گذاشت(  اکه در راه آزادی انسان ها از چنگ استعمار نقد ج  )یعالمه سید جمال الدین افغان

بزرگ طرزی شاگرد آن متفکر    سید بزرگ را داشت، عالمه محمود  ن درکناردفما مستحق ترین شخصیتی که لیاقت  

 شرق بود. 

 

 

 افغانستانکبیر قاموس 
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