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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 ۱۰/۱۰/۲۰۱۸                                                                        لمر احسان
          

 قاموس کبیر افغانستان

 «ثیر گذار تاریخ کشورأنخبه گان و شخصیت های ت»

یا « دایرة المعارف»تنها یک قاموس لغوی نه بلکه در واقعیت یک  افغانستانکبیر  قاموس

«insclopidia »:آنالین است که شامل بخش های 

 

 اصالت افغانستان  یمعرف 

عبدهللا } { ــ، دیکشنری دری به دری، دری به پشتو و دری به انگلیسیاللغاتمجمع }متشکل از لغات و ادبیات، 

 {لغات خاص ایرانی به لغات مروج افغانی، افغانستان یبه در رانیا یفارس{ ــ }اصطالحات عامیانه، سینو یافغان

 { ــ و هنرمندان سندگانیشعراء، نو{ ــ } نخبگان، و مشاهیر}که شامل ، مختصات افغانستان

 {یافغان یدنی}خوراکه و نوشی{ و و علم یدولت التیتشک }

{ ــ و } آبدات  یو نظام یاسیس ی{ ــ } چهره هایخیتأر یها تیکه شامل }رجال و شخص، خیتار

 { یخیتأر

 حقوق و قضاء، 

 ،یزراعت و مالدار

 هیجغراف 

 (یسی)انگل یو مسلک یعلم 

 اقتصاد 

  یولوجیج ایزمین شناسی 

.... 

های فراوانی روی آن  کار ،منددانشاستادان مستبصر و که از طرف صاحب نظران و  می باشد

صورت گرفته که هنوز هم ادامه دارد و تا زبان دری است ادامه خواهد داشت. توفیق مزید شان را از 

 خداوند منان آرزو دارم.

ما مانند هر به بخش دیگر در این گنجینه ضرورت بود که تاریخ کشور هم معرفی شود و گذشته 

کشوری در جهان به روشنائی های بیشتر ضرورت داشت، به خصوص بخشی که عمداً مکتوم 

 :نگهداشته شده بود. چه زیبا و با مفهوم سروده عالمه اقبال الهوری
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 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ئی؟    افسانه   ئی  قصه     داستانی   ئی بیگانه  ز خود  ای تاریخ چیست

 کند     ره   مرد   و     کار   آشنای   کند      آگه   خویش   از   ترا  این

 این  است اعصاب  چو  را ملت جسم   این    است  ناب  سرمایه  را  روح

 میزند    جهانت    روی      بر   باز   میزند    فسانت  بر  خنجر هم  چو 

 اسیر  تارش در   رفته  های  نغـمه    دلپذیر  و  نگار  جان  ساز  چه وه 

 را    رفـته   آفریند   باز    تو  پیش   را   رفته   بیند  که  کاری پر  چشم

 او   مینای       در   ساله  صـد   باده

 او    صهبای     در      پارینه مستی 

 پرید     ما     بوستان    کز طایری    کشید  اندر   بدام  کو   گیری   صید

 شــو      زنده  رمیده های نفس   از   شو   پاینده   را   تاریخ   کن  ضبط

 کن   آموز  ست د  مرغ  را  زندگی     کـــن   امــروز  پیوند  با  را  دوش

 پرست و شب کور روز گردی نه ور   بدست     آور     را    ایام    رشته

 تو     استقبال  تو  حال   از    خیزد    تو    حال   تو ماضی   از  زند  سر

 حال     و   استقبال ز  ماضی رشته    ال زوال  حیات   ار  خواهی  مشکن

 است  گی زند  تسلسل  ادراک   موج

 است زندگی  غلغل شور را کشان می

 که مشتمل بر سه بخش های جداگانۀ،   «تاریخ»بخش عمدة « قاموس کبیر افغانستان»گردانندگان  
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 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

این بخش حاوی کسانی است که در تاریخ افغانستان یک رول سیاسی را بازی   ی {و نظام یاسیس یچهره ها} 

شخص در  چهارنموده اند که از نظر اکثریت جامعه طوری که شاید و باید پذیرفته نشده اند. تا فعالً درین بخش فقط 

 ذیل را معرفی گردیده است: 

 

فی الممالک ــ احمد علی خان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ــ مرزا محمد حسین خان مستو

 لودین. 

 نویسنده یا مرتب مکملتر معلومات مختصر معلومات ریتصو

 

 

 الممالک یمستوف« خان نیحس محمد»
الممالک فرزند  یمستوف« خان نیحس محمد»

قوم  نیاز خوان ، پدر خلیل هللا خلیلی «رحمدل خان»

 ...پروان است تیوال لیخ دیس ،یصاف

قاموس کبیر »برای معلومات مکمل در 

را « یخان صاف نیحس»اسم « افغانستان

 احسان لمر جست و جو فرمائید....

 

 لودین خان علی احمد
و « عبدالواحد خان»، پسر «احمد علی خان لودین»

امیر »وزیر اعظم « محمد رفیق خان لودین»نواسۀ 

 …می باشد« شیر علی خان

قاموس کبیر »برای معلومات مکمل در 

را « نیخان لود یعل»اسم « افغانستان

 احسان لمر فرمائید....جست و جو 

 

 حبیب هللا کلکانی 
کشور به  خیهللا مشهور به بچه سقاو در تار بیحب

  ...دزد، راهزن، جاهل، ضد تمدن و کی  ثیح

 ریقاموس کب»معلومات مکمل در  یبرا

را جست و «  هللا بیحب »اسم « افغانستان

 ....دیجو فرمائ

اکادمیسن محمد 

 اعظم سیستانی

 

 قدوس خان اعتماد الدوله

برادر « سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله»

سلطان »، هر دو فرزند «خان ییحیسردار محمد »

 ...باشندیم"« یمحمد خان "طالئ

 ریقاموس کب»معلومات مکمل در  یبرا

را جست و « قدوس خان»اسم « افغانستان

 ....دیجو فرمائ
 احسان لمر

 

 «قاموس کبیر افغانستان»نتیجه جست و جو در 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 که مشتمل بر چهار بخش های جداگانۀ،   «مختصات افغانستان»بخش عمدۀ 

 

 

 

 

 

 تا کنون فقط  اشخاص درج شده در جدول پائین معرفی شده اند { ری}نخبگان، و مشاهدر بخش 

نویسنده یا  مکملتر معلومات مختصر معلومات ریتصو

 مرتب

 

 محمد سرور واصف
 یمحمد سرور واصف و سعد هللا خان الکوز یمولو

  یاحمد جان متخلص به تاجر از قوم الکوزائ یپسران مولو

 ریارغستان قندهار از مردان علم و اداره عصر ام

 ....باشد، که او  یعبدالرحمن خان  م

برای معلومات مکمل در 

 «قاموس کبیر افغانستان»

را « سرور واصف»اسم 

 جست و جو فرمائید....
 احسان لمر

 

 جوهر شاه خان غوربندی
امیر عبدالرحمن خان براصل مرکزیت و سرکوب ملک 

الطوائفی موجود در کشور، عدۀ از فرزندان خوانین و 

سران قبایل متنفذان را در دربار تحت عنوان غالم بچه 

 ....گان داخل ساخته بود که از یک جانب 

رای معلومات مکمل در ب

« قاموس کبیر افغانستان»

را « جوهر شاه»اسم 

 جست و جو فرمائید....
 احسان لمر

 

 کاتب فیض محمد هزاره

سترگ حضرت  لسوفیابر مرد سخن، شاعر و ف اریاز د

و در خانواده  یگریفرزانه مرد د یغزنو یسنائ میحک

 ...شودیمحمد خان متولد م دیسع

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

« محمد ضیکاتب ف»اسم 

را جست و جو 

 فرمائید....

 احسان لمر

 

 محمود طرزی
 پی و طرزی محمود بود؟شناخت کی طرزی محمود  

 احوال شرح و پرداختن بدون وی افکار عمق به بردن

  ...نمیشود میسر آسانی به او پرماجرای زندگی

برای معلومات مکمل در  

« قاموس کبیر افغانستان»

را « طرزی محمود»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 داکتر سید عبدهللا کاظم

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-dic.com/
http://www.afghan-dic.com/
http://www.afghan-dic.com/
http://www.afghan-dic.com/


  
 

 

 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 محمد سرور واصف یمولوــ 
 یمحمد سرور واصف و سعد هللا خان الکوز یمولو

  یاحمد جان متخلص به تاجر از قوم الکوزائ یپسران مولو

 ریارغستان قندهار از مردان علم و اداره عصر ام

 ....باشد، که او  یعبدالرحمن خان  م

برای معلومات مکمل در 

 «قاموس کبیر افغانستان»

را « سرور واصف»اسم 

 جست و جو فرمائید....
 احسان لمر

 

 یخان پوپل زائ وبیو ا یعثمان خان پروان

از  یکی ،یمحمد سرور خان پدر محمد عثمان خان پروان

 ریش ریام یپروان بود که در دربار ها تیمتنفذان  وال

 یخان و عبدالرحمن خان معزز و قابل احترام خاص یعل

 ..بود.

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

عثمان خان »اسم 

را جست و جو « یپروان

 ....دیفرمائ

 احسان لمر

 

 و حیدر علی خان« ساعت ساز»ابراهیم 
در خانوادۀ روشن ضمیر، عالم و  «ماما ابراهیم»

م، متولد  1881ش ـ  1260وطندوستی در سال 

 ...گردید.

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

 ساعت ابراهیم»اسم 

را جست و جو « ساز

 ....دیفرمائ

 احسان لمر

 

 عبدالواسع آخوندزاده

عبدالواسع فرزند روحانی و دانشمند سترگ  مولوی

مولوی   اخندزاده مولوی عبدالروف خاکی و نواسه

ش ــ  1252می باشد که در سال )  *عبدالرحیم کاکر

 …م( در قندهار متولد و 1873

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

« آخوندزاده عبدالواسع» اسم

را جست و جو 

 ....دیرمائف

 احسان لمر

 

 میمنگی غالم محمد

م(  1873ش ـ  1252استاد غالم محمد میمنگی در سال )

در شهر میمنه واقع در والیت فاریاب افغانستان چشم به 

 ...جهان گشود. وی در سن سیزده سالگی

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را جست « میمنگی»اسم 

 ....دیو جو فرمائ

 احسان لمر

 

 تاج محمد بلوچ
وی در خانوادۀ علی محمد خان بلوچ در بخارا متولد شد 

پدرش با عبدالرحمن خان در آنجا اقامت داشتند.   زیرا

الدین خان فرا گرفته و تعلیمات الزمه را از قاضی سعد 

 …بعدا

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « محمد تاج»اسم 

 ....دیجست و جو فرمائ
 احسان لمر

 

 کاکا سید احمد لودین
در سال « فیض محمد خان لودین»پسر« سید احمد لودین»

قندهارمتولد گردید، ( در 1855ـ  1224)

ابتدائی را از علمای فرزانهء عصر فرا   تحصیالت

 …گرفت

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « لودین احمد»اسم 

 ....دیجست و جو فرمائ
 احسان لمر

 

 الکوزائی بابا عبدالعزیز

واقعی و مبارزین آزادی خواه، بیدار گر یکی دیگر از عیاران 

انقالبی، خجسته مرد دموکرات، مشروطه خواه، بی هراس و 

 … قاطع که دو دوره زندان سیاسی رژیم های کشور راهم دید

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « الکوزائی»اسم 

 ....دیفرمائجست و جو 

 احسان لمر
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 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 حاجی محمد اکبر یوسفی
در سال « محمد یوسف خان »فرزند « محمد اکبر یوسفی»

م تولد شد او در خانوادۀ روشنفکر 1876شمسی مطابق  1254

 ..و فرهنگی زمان شان رشد نمود. 

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « اکبر یوسفی»اسم 

 ....دیجست و جو فرمائ

 احسان لمر

 

 مرزا فقیر احمد پنجشیری
  یکی از یاوران نزدیک شاه« میرزا فقیر احمد خان پنجشیری

 خواهان محبوب  و از جمله مشروطه« هللا خان امان»

ها روشنفکر وطن دوست دیگر   افغانستان بود که مانند ده 

 « ...نادر خان»قربانی استبداد 

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « پنجشیری»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 عبدالهادی داوی
تخلص داشت « پریشان» ابتداء که در« عبدالهادی داوی»

به روز شنبه   که  است  قندهاری  فرزند عبداالحد آخوندزادۀ

م( در 1895نوامبر  2هجری خورشیدی  1274عقرب  11

 شده است و  باغ علی مردان شهر کابل زاده

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « داوی هادی»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 میر سید قاسم )میر صاحب(
ش ـ  1267در خانوادهء فاضل و دانشمند عصر در سال )

والیت لغمان طفلی متولد شد که اسم   م( در چهار باغ 1888

 ...برایش برگزیدندرا « سید قاسم»

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « قاسم سید»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 مولوی مظفر مروت
اسماعیل »بنو و دیره   از عالقۀ «مولوی صاحب مروت»

بریتانوی به پایان  در هند  بوده و تحصیالت خویش را« خان

رسانیده بود وقتی به کابل آمد به حیث معلم ریاضی و جغرافیه 

 ...در مدرسه حبیبیه ایفای وظیفه مینمود

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را جست « مروت»اسم 

 و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

محمد حسین راقممرزا   
از نویسندگان و شاعران  «مرزا محمد حسین راقم»

خوش خط و خوش نویس شهر کابل شخص عالم، فاضل 

 دانشمند و منور بوده...

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را جست « مروت»اسم 

 و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 حاجی عبدالعزیز لنگر زمین
 1235در خانواده نهایت روشن ضمیر عصر خود در سال )

 م( متولد گردید، تحصیل را مطابق شرایط زمان 1856ش ــ 

 ...در مسجد گذر شان آغاز نمود 

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « زمین لنگر»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 خانوادۀ ناظر صفر
از خوانین و «محمد اعظم خان یوسفزائی»ناظر صفر خان پسر

متنفذان حومهء گلگت چترال، می باشد. زمانی که ملیشه اجیر 

به قلعه شان که از مبارزین ضد تسلط بریتانیه «گورگه»بنام

 ...است حمله نموده و بعد

معلومات مکمل در برای 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « صفر ناظر»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر
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 9تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 محی الدین افغان
م( در قندهار متولد شده  1862شمسی )1241در سال 

هم از جمله مبارزان « غالم محی الدین افغان»است.خانوادۀ 

 ...میوند بودند« ایوب خان»خواه و طرفداران آزادی 

برای معلومات مکمل در 

« قاموس کبیر افغانستان»

را « الدین محی»اسم 

 جست و جو فرمائید....

 احسان لمر

 

 سید حسن شیون
 1275سید حسن، "حسن شیون" فرزند سید حسین پاچا در سال 

 در چهار باغ لغمان بدنیا آمد و در مکتب حربیه کابل در

 ر حیبب هللا خان درس خواند و چونعصر امی 

 …ارغ التحصیل گردید در 

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « سید حسن»م اس

 ....دیجست و جو فرمائ

 احسان لمر

 

 مولوی نجف و برادرش  داکتر عبدالغنی )هندی(

 علی )هندی(
 از مردمان « مولوی عـبدالصمد»پسر « داکتر عبدالغنی»

 جالل پور جتان گجرات مربوط عالقۀ پنجاب بود...

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را « خان غنی»اسم 

 ....دیجست و جو فرمائ

 احسان لمر

 

 پوهاند فضل ربی پژواک
 پوهاند فضل ربی پژواک فرزند مرحوم قاضی عبدهللا خان

 م( در قریۀ کجۀ ولسوالی۱۹۲۵ش ) 1303در سال  

 ...خوگیانی، والیت ننگرهار چشم به جهان گشود  

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را جست « پژواک»اسم 

 ....دیو جو فرمائ

 احسان لمر

 

 عبدالرحمن پـــــژواک
میالدی در خانوادهً روشنفکر و  ۱۹۱۷جناب پژواک به سال 

ولسوالی « باغبانی»دانشور مرحوم قاضی عبدهللا در دهکدهً 

 سرخرود والیت همیشه بهار ننگرهار 

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را جست « پژواک»اسم 

 ....دیو جو فرمائ

 داس شوریا

 

 پوهاند عبدالحی حبیبی
 بدالحی حبیبی به خاندان علمی  مؤرخ و محقق نامدار.

محقق قندهاری تعلق دارد. پدرش مال عبدالحق وپدر کالنش  

 مولوی عبدالرحیم و جدش مولوی حبیب هللا محقق قندهاری

 ....نام داشت 

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را جست و « حبیبی»اسم 

 ....دیجو فرمائ

 احسان لمر

 

 روشان بایزید

به ) پیر روشانمشهور به  الدین بایزید انصاری سراج شیخ 

پیر روښان( که مخالفانش او را پیر تاریک  -پشتو

زادۀ ۱۵۲۵ م - درگذشتۀ ۱۵۸۱ یا ۱۵۸۵ ) [۱]می نامیدند

 م(، شاعر، متفکر و متصوف پشتون است

معلومات مکمل در  یبرا

« افغانستان ریقاموس کب»

را جست « روشان»اسم 

 ....دیو جو فرمائ

عبدالخالق  پروفیسور

 رشید دیرش

…. ….. …. ….. 
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 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

مرتبط  شده و یاجتماع یابعاد مختلف اند. آن ابعاد یدارا  دهیبه شهرت رس یانسان هامعرفی اشخاص دو بُعدی 

 یمعرف  ۀنیشده مکلف است در زم ادیباشد.  قاموس  یم« افغانستان  ریقاموس کب» به منافع و ضرر جامعه مدنظر 

  .دیبه خدمت اجتماع دقت الزم را  مراعات نما قیدق

 نویسنده یا مرتب مکملتر معلومات مختصر معلومات ریتصو

 

 (دبیا بُعد) سلیمان الیق
 ۱٣۰۹خان، در سال   یمجدد فرزند عبدالغن  غالم

 تیاز توابع شهر كتواز وال یرنښ ۀدر منطق ،یشمس

 …زاده شد. یروحان ۀپكتیكا، در یک خانواد

برای معلومات مکمل در 

اسم « قاموس کبیر افغانستان»

را جست و جو « قیال مانیسل»

 فرمائید....

 مسعود فارانی

 

 (سیاسی بُعد) سلیمان الیق
 ۱٣۰۹خان، در سال   یمجدد فرزند عبدالغن  غالم

 تیاز توابع شهر كتواز وال یرنښ ۀدر منطق ،یشمس

 …زاده شد. یروحان ۀپكتیكا، در یک خانواد

 

 تهیه می شود

 

 نویسنده یا مرتب مکملتر معلومات مختصر معلومات ریتصو

 

 (ادبی بُعد)ی لیهللا خل لیاستاد خل
 یمستوف نیرزامحمدحسیفرزند م ،یلیهللا خل لیخل

 …الممالک، شاعر دربار ظاهرشاه

برای معلومات مکمل در 

اسم « قاموس کبیر افغانستان»

را جست و « یلیهللا خل لیخل»

 جو فرمائید....

 تهیه می شود

 

 (سیاسی بُعد)ی لیهللا خل لیخل
 یمستوف نیرزامحمدحسیفرزند م ،یلیهللا خل لیخل

 اءیالممالک، شاعر دربار ظاهرشاه، سپس مشاور ض

پاکستان )دشمن درجه اول  یالحق حاکم نظام

کتاب  ۀسندیو نو یاسالم تیافغانستان(، عضو جمع

 باشدیم« از خراسان یاریهللا، ع بیحب»

برای معلومات مکمل در 

اسم « قاموس کبیر افغانستان»

را جست و « یلیهللا خل لیخل»

 جو فرمائید....
محمد اعظم  سنیاکادم

 یستانیس

 

ین در برابر خدمات بی د  البته که این پایان کار نیست بلکه آغازی است بسوی ارج گذاری و ادای  

 نهایت قابل قدر و فداکاری ها و حتی از خود گذری های این ستارگان درخشان آسمان کشور.

 امین خانوادۀ - مجددی عبدهللا - سلجوقی الدین صالح عالمه-  در آینده قریب سید جمال الدین افغان 

محی الدین انیس ــ  -  محمدغبار میرغالم - پژواک پروین - کوثر نورانی -سراج اسدهللا  –المکاتب 

محمد ولی خان دروازی ــ عبدالرحمن لودین ــ محمد مهدی خان چنداولی غالم نبی خان چرخی ــ 

مولوی عبدالحی پنجشیری ــ استاد قاسم افغان ــ سردار نرنجن داس ــ  غالم جیالنی خان چرخی ــ
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اد غالم حسین ــ  دکتور عبدالرحمن محمودی ــ محمد رسول پشتون ــ محمد هاشم میوندوال سید است

بلخی ــ محمد موسی شفیق ــ سید شمس الدین مجروح ــ استاد سید بها الدین مجروح ــ عالمه  لاسماعی

عبدالشکور رشاد ــ عزیز الرحمن الفت ــ محمد رحیم شیون ضیائی ــ دکتور محمد یوسف ــ دکتور 

آصف آهنگ ــ نعمت هللا پژواک ــ ملکه ثریا دافغانستان ــ ماگه رحمانی ــ خانم کوثر نورانی ــ استاد 

عبدالملک عبدالرحیمزی ــ  پوهاند عبداالحمد جاوید، اولین اتحادیه محصلین افغانستان، استاد برشنا، 

 استاد سر آهنگ، فضل احمد نینواز، استاد اولمیر، احمد ظاهر و....  مطالبی افزود خواهم نمود.

یمانه و احترامانه آرزو دارم تا از همه فامیل های نهایت عالیقدر نخبگان فرزانه و بی بدیل کشور صم

معرفت کشور را با معرفی شخصیت های ناب فامیل  روشنگریبا ما همکاری نموده صفحات این 

 تر سازند.  غنیهای شان 

روح افزا ثیر گذار مانند خانم أدر باره عدۀ از خانم های نهایت ارزنده و نخبه ای ت نمیدانم چرا؟؟؟

)سر محرر ارشاد النسوان(، محترمه صالحه فاروق  مان خان طرزيمعروف به منشیه دختر محمد ز

در این زمینه  .گفتنی روی کاغذ و صفحات انترنتی داریم نادر و قلیلاعتمادی و امثال شان بسیار 

 همکاری شما را خواهانیم.      

 سفرم  نو  دراز است ره مقصد و من که  قدس  ریطا  یا  کن    راه  بدرقه  همتم
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