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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  

  
 ۲۵/۰۸/۲۰۱۸ منصور شریف محمد 

 
 در قاموس کبیر افغانستان بادغیسی وسیمه  بانو معرفی

 

اقتصاد   ه، یجغراف خ،یشرح مجمع اللغات، تار نیافغانستان در کنار تضم ریقاموس کب
و طندوست  را در     لیتعهد دارد تا خدمتگزاران اص   گرافغانستان،یمسائل د  یو بس

به   ندهی آ  یو هنرمندان« کشور برجسته سازد تا نسل ها  سندگانیکنار  »شعراء، نو
 . رندیک شیرا در پ یوطندوستذوات محترم بتوانند راه  نیچن یرویپ

  و   یضی، تبعییداند که بدون ارتباطات آشنا  یخود م  ت یافغانستان مسؤول   ریقاموس کب
به جامعهٔ انجام   ۀرا که خدمات ارزند  یمل  یها  تیشخص  دیبا  ،یحب وبغض  شخص

   کند.     یداده  اند، به تمام  ملت خود معرف

 

به جهان   دهی د س ی بادغ تی افغانستان در وال یتوانا سندهی نو یسی بادغ مهی محترمه  وس
شروع کرد اما مرحوم عبدالغفور پدر بزرگوار   سی را در بادغ ییابتدا التی گشود، تحص

فرزندانش داشت بر آن شد تا خانواده اش را به هرات    ل ی به تحص ی ادی که عالقه ز مهی وس
  ی گرفت تا برا می ا تر بود ببرد، پس از سقوط هرات به دست طالبان، مرحوم عبدالغفور تصمی مه لی تحص نهی که در آنجا زم

 .سفر کند رانی رنج مهاجرت را به جان بخرد و همراه با خانواده اش به افرزندانش   ندهٔ ی آ

 
را کسب کرد و پس از سقوط طالبان    پلومشی د یو علوم انسان   اتی ادامه داد و در رشته ادب  التشی به تحص رانی در ا مهی وس

پوهنتون  یارنوالڅ ء و  قضا ځیوارد  پوهن  ،یکردن امتحان ورود  یهمراه با خانواده اش به هرات بازگشت و پس از سپر 
پرداخت و بعد   سی به عنوان استاد در همان پوهنتون به تدر  مهی وس بانوبا نمرات بلند،  سانسی هرات شد. پس از کسب سند ل

با استفاده از بورس تحصیلي امریكا به آن کشور رفت  و حدود دو سال در   سانس ی در مقطع فوق ل التی ادامه تحص یبرا
 .حقوق پوهنتون واشنگتن تحصیل كرد ځیپوهن 

 
  ی براثر پشتكارو استعداد به عنوان محصل ممتاز شناخته شده و اسم او به عنوان دانشجو ځیدر آن پوهن  یسی بادغ مه ی وس خانم

درج شد، به همین خاطر در روز فارغ تحصیلي   ځیها و در دهلیزهاي پوهن   تی حقوق بر روي وبسا  ځیممتاز آن سال پوهن 
حقوق بود. )بنر   ځینفر برگذار شده بود به عنوان پیشاهنگ حامل پرچم پوهن  رهزاآن دوره كه با شرکت حدود پنج انی دانشجو

 (ری کر
داد و پس از   حی ترج زی رش را بر همه چدر کشو یرا داشت اما زندگ کای با وجود آن که شانس کسب اقامت در امر مهی وس بانو

 . به کشور بازگشت التشی تحص انی پا

حل منازعه در    یخشونت خانوادگي عوامل و راهكارها، كتاب حقوق طفل و راه ها ی یكي از نویسندگاِن كتاب ها مه ی بانو وس 
است، تا کنون از آثار بانو  داري خوب افغانستان و کتاب بررسي نظام متمركز و غیر متمركز با درنظرداشت اصل حكومت 

  : است دهی دو کتابش  به چاپ رس مهی وس

 

  بردیکلمه را باد م_۱ •

 به وقت بخارا_۲ •
 

 . کسب کرده اند یرا در جشنواره قند پارس یمتعدد زی تاکنون جوا  مه ی بانو وس یها داستان

و  دهی دانمارک کوپنهاگن برگز یجان است که توسط کتابخانه سلطنت  ری داستان پام مه،ی مشهور بانو وس ی از داستان ها یکی 
 .زن افغانستان به دانمارک دعوت شد سندهی به عنوان تنها نو مه ی ترجمه شده و بانو وس

 .تقدیر کرده است مهی گلچهره از بانو وس یخاطر نوشتن سناریو  شوراي ملي افغانستان هم به  

  ی و شاعر توانا   سندهی نو نی هللا آرو  بی پدر و جناب نق یسی مرحوم عبدالغفور بادغ غی در یب   یها  تی ذکر است که حما انی شا
 داشته اند .  مهی بانو وس ی ها تی در موفق  ینقش مهم مهی افغانستان برادر وس
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 ۲تر ۲ 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
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