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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  
 ۲۶/۱۰/۲۰۲۰ منصور شریف محمد 

 
 در قاموس کبیر افغانستان  غنی رول  بانو معرفی

 

مجمع اللغات،   در کنار شرح وتسجیل لغات،،  قاموس کبیر افغانستان
دیگر   مسائل  بسی  و  اقتصاد  جغرافیه،  افغانستان  تاریخ،  می  مربوط 

سپردازد،   شخص  یاسیرجال  تحت ی  خیتار  یها  تیو  را  افغانستان 
باشد تسجیل   «یاسیرجال س»که مناسب خدمات آنها باشد مانندکتگوری  

  قاموس کبیر افغانستان و      افغان جرمن آنالینپورتال  آنالین می سازد.  و
و کینه های شخصی،  تبعیض  بدون  مسؤولیت خود می داند که  هردو  

  معرفی کند. مردم  ، برای  از جهات مثبت و منفی  مهم راشخصیت های  

 

 

در لبنان دیده به جهان بانوی اول جمهوری اسالمی افغانستان روال غنی 

ماستری اول را در  و در سال مدرک لیسانس   پاریس I’Institut d’Etudes Politiques از پوهنتون ۱۹۶۹گشود ، در سال 

در رشته ژورنالیزم از پوهنتون   ۱۹۸۳رشته مطالعات سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت و ماستری دوم خویش را در 

 کولمبیا در نیویورک بدست آورده اند . 

  بانو روال غنی قبل از ریاست جمهوری شوهرشان وظایف مختلفی داشته اند منجمله مدتی به عنوان داوطلب در شبکه 

 خانوادگی بانک جهانی ایفای وظیفه نموده اند. 

و پس از مشورت با رئیس   ۱۳۹۳روال بعد از پیروزی جاللتماب محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 جمهور، دفتری برای انجام مسئولیت های بانوی اول در ارگ ریاست جمهوری ایجاد کرد . 

 

 فعالیت های دفتر بانوی اول : 

 

 آگاهی دهی در مورد مزایای سواد 

 حمایت بی شائبه از نهادهای سواد آموزی  

 حمایت از مهاجران  

 نفرهنگی هنری ، تدویر نمایشگاه فرهنگی نقاشی و نمایش فیلم های فیلم سازان افغا حمایت از اقدامات

 حمایت از تدویر جشنواره فیلم های مستند و هنری در بخش گسترش فرهنگ شهرنشینی

 زادی بیان و حقوق بانوان ت از آحمای 

 حمایت از کودکان بی سرپرست 

 مبارزه با مواد مخدر
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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 
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