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 افغانستان  کبیر قاموس در »ت« یا و »ط« فرح 

 
استاد معظم نگارگر صاحب، میدانم که به درازا کشیدن بحث ها در موارِد که تصامیم گرفته شده و نتیجه اعالن شده، شما را برحق  

گفتهٔ ایرانی ها باتری حل شده و دگر جایی برای بحث وجود ندارد. تیم کاری قاموس پیشنهاد  می آزارد. پرابلم بطری، بتری و به  

 شما را معقول ترین یافته و بدان عمل خواهد کرد. برای اینکه همه واقف شوند، تکرار احسن می کنیم: 

راط و ... و یا قرنطین، به همین حرف  اسامی و کلماِت که از زبان عربی وارد زبان های ما شده اند مانند افالطون و یا سق  -۱

 »ط« در قاموس نوشته خواهند شد  

« شامل آنها اند، با حرف»ت« نوشته خواهند  tاسامی و کلماِت که از زبان های دیگر وارد زبان های ما شده اند و حرف »   -۲

 شد. 

ل آنها اند و در منبع شک وجود دارد،  « شام tاسامی و کلماِت که از زبان های دیگر وارد زبان های ما شده اند و حرف »  -۳

یعنی  نوشته خواهند شد.  با هر دو حروف  »ط، ت«  استفاده میشوند،  مانند »بطری«  افغانستان بصورت وسیع  در  خصوصاً 

 بطری«.  - بتری« و »بتری -  »بطری 

 حاال می آیم برسر یک اسم دیگر یعنی اسم مکان و اسم خاص »قطغن« که باز با حرف »ط« بر میخورم: 

 تان  معلومات درج شده  در قاموس کبیر افغانس

 

  تغییر کرده است اسم آن  دژ« یاد می شد و بمرور زمان »کهن  که در قدیم بنام والیت قندوز یا ُکندز قطغن زمین :

است که یکی از شهرهای مهم، تجارتی و   یا قندوز کندز است. مرکز آن افغانستان شمال شرق ُکندز یکی از والیاتی والیت قندوز یا
 می باشد.  نستانبندری افغا

و زراعت خرچ زندگی شانرا    مالداری درصد آنها از راه ۷۰ هزار نفر جمعیت دارد که تقریباً  ۲۵۰ یا ۲۰۰ والیت کندز با بیش از
  تمویل میکنند.

ن و ، در جنوب آن والیت بغالن و در غرب آن والیت سمنگااین والیت در جنوب دریای آمو واقع بوده که در شرق آن والیت تخار
  مزار شریف موقیعت دارد. والیت قندز دارای جنگالت و فابریکه های زیادی میباشد.

 تقسیمات اداری این والیت به شرح زیر است:
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 یا کـُندز  مرکز والیت شهر قندوز         ·

 ولسوالی حضرت امام صاحب )لوی ولسوالی افغانستان(         ·

 ولسوالی قلعه ذال          ·

 لسوالی چاردره و         ·

 ولسوالی علی آباد         ·

 ولسوالی خان آباد         ·

 عالقه داری ارچی          ·

والیت كندز یكی از شهرهای بسیار عالی و با آب و هوای مناسب برای هر گونه زراعت میباشد. والیت كندز كه ولسوالی خان آباد یكی  
ن سابق گدام افغانستان بود كه روزانه بیش از صد هزار موتر از این شهر بار گیری  از ولسوالی های بسیار بزرگ آن میباشد، در زما

 میشد. 
 

عایدات مهم آن استحصال بنبه بوده که در اقتصاد مملکت کمک خوبی کرده است . شرکت سبین زر کندز و چینی سازی آن شهرت خوبی 
 .را در کشور داشته است

 ده است و شاید در ترکی همینطور نوشته شود... ریشه این اسم »ترکیب ترکی و دری« داده ش

 از صائب نظران خواهشمندیم، تا درین باره نظریات خود را ارائه کنند. 

... و اینکه چرا در »فارسی ایران« به حرف »س« یعنی سوسیالیسم، کمونیسم  میرویم بر کلمات مانند سوسالیزم، کمونیزم و   اً بعد

 ف»ز« نوشته میشوند. ... و در »دری افغانستان« به حرو

تقاضای دوستانه ما از صائب نظران این است، تا نظریات صائب خود را در »دریچه نظریات« افغان جرمن آنالین بنویسند،    نوت:

تر شود.   افغانها یک مرجع معتبر  برای  افغانستان  آید و قاموس کبیر  بدست  نتایج  مطلوب  بگیرد،  تا یک بحث علمی صورت 

 ارزیابی نمی شود.  مقاالت و نظریات در وبسایت های دیگر آنالین خواهد شد. نظریات خوب همه بدون استثناء ان شاء هللا
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