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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۵/۲۰۲۲/ ۲۸                                            قیس کبیر 

 با یهمکار بخاطر  آقای شریف منصورجوان  هٔ نویسند از یسپاسگزار 
 افغانستان کبیر قاموس

 

به جهان   دهی د سیدر بادغ ۱۳۷۵منصور در تابستان سال   ف یشر
بعد  سالها  . کرد یسپر رانی ا را در شهر مشهد   یکودک  امیا و  گشود

در   رامدت سه سال   وبه همراه خانواده اش به کشور بازگشت.  
  اتیادب خ،یتار   سیبه تدر  « بهی ط یعلم  یسرا دانش » یکز علم مر
منتشر شده    ی از کتاب ها یتعداد .د سپری کر ی و سواد آموز یدر

 منصور : 
  د یانقالب سف وجمهور  سیرئ   کیسرگذشت   ،عصر دالوران 

در پورتال افغان جرمن  آرشیف مقاالتش   وغیره در افغانستان
 آنالین  

-afghan.www://http
?19aspx.EditAutor/tahLiLha/com.ermang 
 

  گر یهمد  ج یترو  یراهکارهامقاله " به تازگی   قابل دریافت اند.
مطالعات   ه  مؤسس   ۲۰۲۲از مقاالت برتر سال    ی کیمنصور به عنوان   فی " شر در افغانستان ی ریپذ

 شده است.  ده یافغانستان برگز یو حقوق  یاقتصاد

تحقیق ،شریف منصور،یکی از بهترین هاست.آنهای    تألیف و   کتاب و   قلم و اهل    نسل جوان و درمیان  
ازعان میکنند،    وکتابهای آقای شریف منصور را در پورتال افغان جرمن آنالین خوانده اند،که مقاالت  

  سبک بیان دلپذیر دارد. نوشته هایش فهما و   ادبیات سلیس و   که آقای منصور صاحب قلم شیوا،و 
منطقی قوی برخوردار است.  منصور با شیوه تحقیق معیاری    از استدالل و   ابهام و  بدون تعقید و

تالیفاتش مشاهده و   ست و آشنا میتوان در    کارکن است و   مالحظه کرد.اوجوانی کاردان و  این را 
رشد فکری جوانان  انجام داده است که    اجتماعی وتاکنون کارهای قابل توجهی در عرصه مسایل  
 گرفته است.  اقتصادی قرار  مورد پذیرش محافل علمی و نهادهای حقوقی  و 

اکنون تصمیم گرفته است باقاموس کبیرافغانستان همکاری کند.    زندگی، منصور با وجود مشغله های  
خصوص در بادغیس  ه  مروج در غرب کشور ب   دری اصطالحات    لغات و   تفسیر  وی در توضیح و 

بازوی  کمک کند و میتواند در غنامندی قاموس کبیرافغانستان    وهرات دارای اطالعات وسیع است و 
 باشد. ما قوی  
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  ت یهرچه بهتر غرب افغانستان مخصوصا وال   ی معرف  ری من از کار در قاموس کب  هدف خود میگوید: 
م  سیبادغ  یبایز حفظ  انگ  ی فرهنگ  راثی و  و  است  کب  زهیآن  قاموس  به  لغات  ارسال  از    ر یمن 

غرب کشور هم    گری است که در مناطق د  یو غور  ی سیافغانستان، حفظ  لهجه و اصطالحات بادغ
  ی م   ی را هم معرف  س یوحش بادغ  ات یو در کل ح  اهانیگ  وانات،ی ح  انزم  نیکاربرد دارند. من در ع 

به    ی مل  ه یمحافظت از آن ها که سرما  یهموطنان هم با آن ها آشنا شوند و در راستا  ه ی کنم تا بق
 بکوشند.  روند، ی شمار م

 

   

فرار   بجی، بیجی: بیجی 
کن، این لغت از فعل  

جستن گرفته شده  
 .است 
 

، دستوری است و در قرار می گیرددر غرب افغانستان مورد استعمال 
 موارد مانند زیر به کار میرود: 

 آنجا خطرناک است، بیجی 
 هر وقت مار را دیدی بیجی 

یک لغت عامیانه و یا  عالف شدن 
به اصطالح کوچه و  
به   است  بازاری 

از   و معنای  کار 
افتادن و تلف  زندگی 

 شدن وقت

 

دادن سوتی دادن  گاف   - ُسوتی 
کار  ناخواسته  دادن، 
مرتکب   را  اشتباهی 

 شدن 

 

عامیانه   گاف دادن  لغت  یک 
غرب  از  است 
افغانستان یعنی حرف 
زشت و یا نابجایی را  
یا   و  گفتن  ناخواسته 
ناخواسته اشتباهی را 

 مرتکب شدن

 

مار   مار جعفری نوع  افعی  یک 
بسیار   و  دار  زهر 
که  است  خطرناک 
بسیار   تاثیر  آن  زهر 
انسان   روی  بر  بدی 

غرب میگذارد در   .
ایران،   افغانستان، 
و   هند  سریالنکا، 
آفریقا  و  پاکستان، 

 یافت میشود 
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بخاطر  مار شتری را  مار  این 
به   رنگش  شباهت 
مار   شتر،  رنگ 
در   مینامند،  شتری 
آسیا و بخش هایی از  

به   وفور آفریقا 
در   یافتدمیشود، 
زیاد   هم  بادغیس 

  .است
از   شتری  مار 
جوندگانی   حشرات، 
حتی   و  موش  مانند 
تغذیه  دیگر  مارهای 
از دو  میکند و کمتر 

 متر طول دارد 

 

مار  مار ساحره مار،  ساحره  یا 
یکی    -دیمه هم گویند

شتری   مار  انواع  از 
از   بیشتر  که  است 
یک و نیم متر و کمتر  
طول   متر  دو  از 
بادغیس  مردم  دارد، 
معتقدند که این مار با 
که   خاصی  قدرت 
مانند   پرندگانی  دارد 
گنجشک را به طرف  
خودش میکشاند و آن 

 ها را میخورد

 

نام  بزمجه بزمک  یا  بزمجه 
خزندگان   از  یکی 

چلپاسه/مارمولک 
از  که  است  مانند 
بسیار   مارمولک 
بزرگتر است و قیافه  
دارد.  ترسناکی 
معموال   ها  بزمجه 
گوشت خوار هستند و  
و   ها  بقه  پرندگان، 
موش   و  ها  چلپاسه 

را     های صحرایی 
 شکار میکنند.  
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نوع   مار پرنده  این  پرنده:  مار 
"درخت   که  مار 

بهشتی"  
(Chrysopelea 

paradisi  هم  )
یک   میشود  نامیده 
نوع مار درختی است 
که در بخش هایی از  
و   میشود  یافت  آسیا 
مسافت   تواند  می 

در   را  هوا  کوتاهی 
به   یا  و  کند  طی 
 اصطالح پرواز کند.

تا چند سال قبل در بخش های مختلف والیت بادغیس مخصوصا در تحت 
یوان،  مرکز به وفور یافت میشد اما بخاطر کشتار بی رویه این نوع ح

 فعال احتمال میرود که تا چند سال دیگر در این والیت منقرض شود. 

این مار  مار تاجدار   تاجدار:  مار 
است   افعی  نوع  یک 
که بنام مار تاجور یا  

عربی   شاخدارمار  
(Gasperettii’s 

Honed Viper  ،
Cerastes 

gasperettii هم  )
میشود   شناخته 

با  دار  تاج  مارهای 
مختلف   رنگ  سه 
و   سیاه  سفید،  یعنی 
زرد دیده شده اند که  
و   رنگ  سفید  نوع 
سیاه رنگ آن کمیاب  
احتمال  و  هستند 
حال   در  میرود 
شده   منقرض  حاضر 
باشند، مار تاجدار در  
دو رنگ  به  بادغیس 
سیاه و سفید دیده شده  
آن  زرد  نوع  است. 
می  یافت  ایران  در 

ه  شود و مانند نوع سیا
 .  آن خطرناک است

بر اساس شنیده ها نوع سفید آن بی آزار بود، در خانه ها النه میساخت  
و به اعضای خانواده آزاری نمی رساند و به کسی حمله نمیکرد و کسی  
را نیش نمی زد و کال تاکنون هیچ موردی از گزیده شدن کسی به وسیله  

است.   نشده  شنیده  تاجدار  سفید  رنگ مار  سیاه  مار  بار  یک  )نگارنده 
تاجدار را در خارج از شهر قلعه نو دیده بود، زیستگاه مار سیاه تاجدار  

نو است. و آخرین مار تاجدار سفید     در منطقه آسیاب خارج شهر قلعه
تقریبا چند سال قبل دیده شده بود و از آن به بعد چیزی در مورد آن شنیده 

 نشده است.(
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