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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  

  
 ۱۲/۱۰/۲۰۲۰ محمد شریف منصور

 
 در قاموس کبیر افغانستان غوری ارباب هاجر  مهمرحو معرفی

 
 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر  در کنار شرح وتسجیل لغات،، قاموس کبیر افغانستان
که مناسب خدمات آنها ار افغانستان را تحت کتگوری ز، خدمتگ فرهنگیمی پردازد، شخصیتهای مربوط افغانستان 

افغان جرمن پورتال آنالین می سازد. باشد تسجیل و  «ملی هنرمندان و خدمتگزاران سندگان،یشعراء، نو »باشد مانند
و کینه های  یتبعیضبدون ارتباطات شخصی، مسؤولیت خود می داند که هردو  قاموس کبیر افغانستانو   آنالین

 .معرفی کندمردم ، برای از جهات مثبت و منفی  مهم راشخصی، شخصیت های 
 

 

، در مورد سال تولد ایشان اطالعاتی در دست ارباب هاجر فرزند شخصی به نام َصفَر بود 

هجری شمسی ارباب رسمی مردم کاسی   ۱۳۴۳الی    ۱۳۲۵در بین سالهای  نیست ، وی  

بوده و به منظور حل مشکالت مردم سفرهایی به حاکم نشین تیوره و حکومت اعلی هرات  

 داشته و در راه انتقال مرکز حکومت غور از تیوره به کاسی )فیروزکوه( زحمات زیادی

 کشیده است . 

یان مردم ، هنگام والدت خانم ها شخصا به عنوان  ارباب هاجر در کنار حل اختالفات م

 دایه و پرستار به آنها کمک میکرد و از خانواده های شان میخواست که به تغذیه آنها توجه کنند .

سال   در  هاجر  .  ۱۳۴۳ارباب  گفت  وداع  را  دارفانی  قلبی  حمله  یا  و  مغزی  سکته  بخاطر  شمسی   هجری 

د و پس از وفات ارباب هاجر جای او را گرفت ، تاریخ تولد وی احتماال بین ارباب خال بی بی خواهر ارباب هاجر بو

 هجری شمسی بوده است . ۱۳۰۲تا  ۱۲۹۷سالهای 

ارباب خال بی بی هم مانند ارباب هاجر زن با دل و جرئتی بود ، او صدای مردم خود بود و از هر طریق ممکن دولت 

 را از مشکالت مردم آگاه میکرد .

 بی در دوران جهاد بر علیه اتحاد شوروی و دولت کمونیستی به شهادت رسید . ارباب خال بی

 روحشان شاد و یادشان گرامی باد  

 افغانستان کبیر قاموس 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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
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