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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  

  
 ۲۸/۰۹/۲۰۲۰ محمد شریف منصور

 
 در قاموس کبیر افغانستان غوری مهجوره  مرحومه معرفی

 

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

آنالین  باشد تسجیل و  « ملی  هنرمندان و خدمتگزاران   سندگان،یشعراء، نو»خدمات آنها باشد مانند
مسؤولیت خود می داند هردو    قاموس کبیر افغانستانو      آنالینافغان جرمن  پورتال  می سازد.  

از جهات    مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های    یتبعیضبدون ارتباطات شخصی،  که  
  معرفی کند.مردم ، برای مثبت و منفی

 

در    ۱۳۱۸بانو نورجهان متخلص به مهجوره غوری دختر قاضی سید شمس الدین حیران بود و در سال  

 ولسوالی تولک و در یک خانواده فرهنگی دیده به جهان گشود . 

فرهیخته از   بانوی  سال    این  در  وی   ، است  مانده  جا  به  کاملی  شعر  .   ۱۳۶۲دیوان  فروبست  جهان  از   دیده 

 

 نمونه شعر 

 

 یا الهی خود نمودی این چنین ناالن مرا 

 از فراق عشق خوبان کرده ای بریان مرا

 ای اندر وجود اندر آندم کز عدم آورده 

 هست کردی قلب جوشان ، دیدۀ گریان مرا

 من به حال خود نمیدانم چه سازم چون کنم

 چون که خود انداختی در بحر بی پایان مرا

 گر بدانستی که در فردا همی باش سعید

 اندر این دنیا نمیبودی دیگر ارمان مرا

 هرکه را هست آرزویی بر در تو ای کریم 

 نمیخواهم بده ایمان مرا من دیگر چیزی 

 سر به زانوی تفکر من به خود پیچیده ام

 امن همی گوی که دنیا هست چون زندان مر

 در سرم انداختی، ای دوست سودا و جنون 

 کرده ای بیگانه از خویشان و فرزندان مرا 

 عاجز و حیران و سر گردان به هرسو میدوم 

 خود نمودی عاجز و حیران و سر گردان مرا 

 دارم، صبر دارم ای کریم کارساز شکر 

 ساختی مهجوره ام مهجور و هم ویران مرا 
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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

 

 افغانستان کبیر قاموس 

 

 پایان
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