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مدد شما را تا حد الزم  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

07-08-2017  قیس کبیر  –واهب واصل  صالحه  

 

  در "اصالت افغانستان یمعرف" بخشمختصر  توضیح
 افغانستان(( ری))قاموس کب

 

بندی شده است که هر ، این دیتابیس به کتگوری های مختلف تقسیم بخش پیداست طوریکه از نام این

. گیردیک بخش افغانستان را با ابعاد مختلفه  اش در عرصه های مختلف به معرفی می  کتگوری آن

نظر های مختلفی که  نکته ازدر محدودۀ امکانات دست داشته، افغانستان  ینجا سعی به عمل آمده تادر

 . گرددمربوط افغانستان میشود معرفی 

این است. یست که در روی نقشۀ کرۀ خاکی زمین نشسته زمینی خاکی نافغانستان تنها یک قطعه سر

سرزمین مانند صدها مملکت دیگر دارای ابعاد مختلف تولیدی، طبیعی، جغرافیائی، تأریخی، نفوس، 

فغانستان و باالخره اراکه های لذیذ و منحصر به کلتور ختلف، زبان ها، اماکن تأریخی، خواقوام م

مای افغانی، ضربالمثل ، اسو نامور و نخبگان و سیاسیون توانمند و نابکار دارای شخصیت های شهیر

که این بخش بیان کنندۀ همین ابعاد مختلفۀ افغانستان در عرصه های  میباشد.های افغانی و غیره 

 ؟؟به طور خاص شاید در ذهن اکثر هموطنان ما سؤالی خطور کند که چرا این بخش مختلف است. 

که افغانها  و همزبانان افغان ها در بارۀ دقیق و تحقیق ما معلومات خاصه ای و تنظر به تجربه 

پیدا نمی شود  در انترنت افغانستان ضرورت دارند، یا در فرهنگ ها و منابع معلوماتی فارسی زبانان

و یا هم اگر پیدا میشود بسیار ناقص و از همه اسف انگیز تر اینکه دست خورده و تغییر داده شده 

ر خاص و مشخص مربوط به تمام طور بسیاه روی این ملحوظ ما خواستیم این بخش را ب .است

از  مات اصیل متعلق به کشور عزیز خود سازیم. البته منابعی هم که درین بخش استفاده میشودمعلو

نه و  واقعبینا ، منابع کشور همسایه نه بلکه از منابع بسیار معتبر غربی است بدون هرنوع غرض

 .نوشته و نشر گردیده است تحقیقی
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 نستان شامل این کتگوری ها میباشدبخش معرفی اصالت افغا

 یخیتأر یها تیرجال و شخص 

ذخیرۀ معلوماتی مؤثقی که وری مبین شخصیت های  نامور تاریخی افغانستان است که برای فعالً )این کتگ 

 Aبه زبان انگلیسی به نام های )در دست رس ما قرار دارد عبارت اند از کتب دوگانۀ )لودویک آدمک( 

Biographical )Dictionary of Contemporary Afghanistan ( و )Historical and Political 

Who's Who of Afghanistan(  فضل احمد افغان یکی از نویسندگان توانای که برای فعالً جناب انجنیر

 Theاستفاده از اندوخته های کتاب خود شان به نام )کشور که فعالً مقیم ونکوور کانادا میباشند در کنار 

Eras of Peace and Tranquillity in Independent Afghanistan مسؤولیت ترجمۀ این ،)

و آرام ( میباشد 1978 – 1929و دوره ای را که فعالً مورد بحث دارند از )کتب را نیز به عهده گرفته اند. 

  یکی پی دیگر ترجمه نموده شامل قاموس می سازند. ،اآرام هر شخصیت درج شده درین کتب ر

 

 یخیگذار تأر ریتأث یها تینخبگان، و شخص 
 یب یپرتو افشان نیکشور ما هم از ا ، افغان، در شرق و غرب نیجمال الد دیس ۀگران داریپس از نهضت ب

مشروطه خواهان اول، دوم و سوم بوده  و تا حد  ایو معرف رهروان او  نیمبحث مب نینماند که ا بینص

مسؤولیت  این بخش را جناب محترم  .شود یم قیو تحق قیتدق نهیممکن و استفاده از اسناد موثق  در زم

داشته اند تعدادی ازین مشروطه  رس ات در دستماحسان لمر فعالً عهده دار شده اند و تا حدی که معلو

، ایشان در ایشان قلباً سپاس گزاریم معلومات درج قاموس نموده اند که ما از اهان  را هم با امانات داریوخ

. البته تا آن حدی که امکانات ما  اجازه میدهد ما از عکس ها و معلومات این اشخاص فرانسه اقامت دارند

کمبودی ها و استفاده خواهیم کرد. اما اگر هموطنان عزیز ما که چیز های بیشتری را درین باره میدانند و یا 

با ما به تماس شده کانات در دست دارند، لطفاً کاستی ها را مشاهده میکنند و خود شان برای اکمال آن ام

 معلومات دست داشته ای شان را ازین طریق در خدمت ملت افغانستان قرار دهند.

 

 

 و هنرمندان سندگانیشعراء، نو 

نویسندگان نامدار و شهیر، و هنرمندان در عرصه این کتگوری مبین و معرف  شعرای قدیمی و معاصر، 

جاری و قاشی، مجسمه سازی، رقص،  خطاطی، حهای مختلف هنر که شامل موسیقی، آواز خوانی، ن

نجاری، دیزاین، شبکه کاری، میناتوری، فلمبرداری، عکاسی، داستان نویسی،  فلمسازی، سینماتوگرافی، 

و هر آنچه که مربوط و منسوب به هنر های  شعبده بازی( دستدوزی، خیاطی،گرافیک، تمثیل، تیاتر و 

یدهد ما از عکس ها و معلومات دست تا آن حدی که امکانات ما  اجازه مالبته افغانستان باشد، در  بر دارد. 

استفاده خواهیم کرد. اما اگر هموطنان عزیز ما که چیز های بیشتری را درین باره میدانند و یا داشتۀ خود 

ا و کاستی ها را مشاهده میکنند و خود شان برای اکمال آن امکانات در دست دارند با ما به تماس کمبودی ه

درین بخش کوشش  شده معلومات دست داشته ای شان را ازین طریق در خدمت ملت افغانستان قرار دهند.

نموده، این  زیاد به عمل آمده تا توازن  و عدالت را میان ابعاد مختلفۀ شخصیت های  مختلف مراعت

شخصیت ها را در کتگوری های مختلف نظر به وزن بعد شخصیتی شان چی مثبت و چی منفی معرفی 

البته مسؤولیت این بخش را  نمائیم، مثالً: شاه شجاع، بارق شفیعی، خلیل هللا خلیلی، سلیمان الیق و امثالهم.

 صالحه واهب واصل مقیم هالند عهده دار میباشد. 
 

 یو نظام یاسیس یچهره ها 

) این کتگوری مبین و معرف آنعده از شخصیت های است که در سیاست افغانستان  نقشی را بازی نموده و  

دان مثبت از نظر سیاسی و اجتماعی داشته بوده باشند اما به هر صورت معرفی آنها بدون در هم رول نه چن

خواهد شد. تا آن حدی که  نظر داشت نظرات شخصی و اغراض و یا هم جهت گیری به معرفی گرفته

استفاده خواهیم کرد. اما اگر هموطنان  اشخاصامکانات ما  اجازه میدهد ما از عکس ها و معلومات این 



3 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

عزیز ما که چیز های بیشتری را درین باره میدانند و یا کمبودی ها و کاستی ها را مشاهده میکنند و خود 

طریق  ا به تماس شده معلومات دست داشته ای شان را ازینشان برای اکمال آن امکانات در دست دارند با م

درین بخش کوشش زیاد به عمل آمده تا توازن  و عدالت را همچنان  در خدمت ملت افغانستان قرار دهند.

میان ابعاد مختلفۀ شخصیت های  مختلف مراعت نموده، این شخصیت ها را در کتگوری های مختلف نظر به 

مثبت و چی منفی معرفی نمائیم، مثالً: شاه شجاع، بارق شفیعی، خلیل هللا خلیلی،  وزن بعد شخصیتی شان چی

 سلیمان الیق و امثالهم.

 

 یخیاماکن تأر 
)این کتگوری معرف اماکن و مناطق تأریخی  سراسر افغانستان است  بطور مثال: باغ بابر، باغ امیر شهید،  

لعۀ دختران، بت بامیان و امثالهم تا آن االمان،  قصر دار ریف، چهار منار هرات، منار غور، قروضۀ ش

حدی که امکانات ما  اجازه میدهد ما از عکس ها و معلومات این مناظق استفاده خواهیم کرد. اما اگر 

هموطنان عزیز ما که چیز های بیشتری را درین باره میدانند و یا کمبودی ها و کاستی ها را مشاهده میکنند 

ال آن امکانات در دست دارند با ما به تماس شده معلومات دست داشته ای شان را ازین و خود شان برای اکم

 طریق در خدمت ملت افغانستان قرار دهند.

 

 یو علم یدولت التیتشک  شرح اصطالحات  

اتیست که  منحصر به زبان عام مردم افغانستان بود و به جز از افغانستان در این کتگوری بیان گر اصطالح

هنځُی دیگر مورد استفاده ندارد. مانند: تولی مشر، بریدمن، دگرمن، پوهنوال، پوهمنل، پوهنتون، پوممالک 

تا آن حدی که امکانات ما  اجازه میدهد ما این معلومات را که و امثالهم،  څارندوی ، قشله، کندک،زیژنتون

تری را درین باره میدانند و یا در دست داریم استفاده میکنیم. اما اگر هموطنان عزیز ما که چیز های بیش

کمبودی ها و کاستی ها را مشاهده میکنند و خود شان برای اکمال آن امکانات در دست دارند با ما به تماس 

مسؤولیت فعلی این  شده معلومات دست داشته ای شان را ازین طریق در خدمت ملت افغانستان قرار دهند.

 ده دار گردیده اند. بخش را محترم نبیل عزیزی مقیم جرمنی عه

 

 یافغان یدنیخوراکه و نوش 

اله جات این کتگوری بیانگر و نشاندهندۀ خوراکه های لذیذیست که به سبک خاص مردم افغانستان با مص 

ینده مروج افغانی درج می گردد اما در آ. برای فعالً فقط غذا های خاص و رددخاص این سرزمین تهیه میگ

مسؤولیت این بخش را  داخل شده در کلتور افغانستان هم درج و تنظیم گردد.ممکن است غذا های خارجی 

 خانم وحیده مجید به عهده دارد. که فعالً مقیم تورنتوی کانادا میباشد.

 

 ظرب المثل های افغانی  

است که در بین مردم ما  به زبان های ملی ما این کتگوری معرف ضرب المثل های ادبی و عامیانۀ افغانستان

دراین استفاده میکنند. از انحاء عرف و شناخت خاصی داشته و همه در مکالمات روزمره از آن به نحوی 

بخش در حال حاضر فقط ضرب المثل ها درج میگردد اما در نظر است تا در آینده از اشخاص صائب نظر 

درین بخش همچنان از تمام هموطنان دانا و با  شرح و معنی این ضرب المثل ها پرسیده شده و اضافه گردد.

تجربه ای خویش درخواست می کنیم که اگر در ضرب المثل ها کدام کمبودی میبینند و یا کدام ضرب المثل 

را نمی توانند بیابند که ما هنوزش نداریم لطفاً با ما به تماس شده ضربالمثل را به ما بفرستند تا درج دیتابیس 

 نمائیم. 

وهاب واصل به طور موقتی عهده دار است اگر در آینده کسی حاضر به  ت این بخش را فعالً  صالحهمسؤولی

 قبول این مسؤولیت گردد. کمک بزرگی خواهد بود.

 

 نام های افغانی  
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این کتگوری مجموعی از اسم های دخترانه و بچگانۀ افغانی است که درین جا فقط به شکل اسم جابجا گردیده 

و در آینده کوشش به عمل خواهد آمد که معنی و مفهوم این نام ها را هم توسط اشخاص دانشمندی که درین 

زیز خویش خواهشمندیم درین بخش از هموطنان ع ی علمی برخوردار باشد، درج سازیم.عرصه از آگاه

ً با مفهوم و معنی آن به ما فرستاده قاموس ملی شان را در هر قدر اسم افغانی را که می شناسند، خصوصا

 مسؤولیت این بخش را هم تا فعالً صالحه واهب واصل عهده دار میباشند.  اکمال آن کمک نمایند.
 

این بود معرفی مختصر یکی از اهم ترین  ،هموطنان گرامی به سلسله ای معرفی بخش های مختلفۀ قاموس

نا گفته عنعنات افغانستان میباشد. رواج و بخش های قاموس که مطلقاً منحصر به افغانستان و کلتور و رسم و 

اگر به نماند این بخش هنوز هم قابل توسعه بوده منتظر نظرات و پیشنهادات شما میباشد که در صورت الزم 

 ی جدید درین بخش ضرورت باشد شامل شده میتواند. خواست هموطنان کدام کتگور

آخری قاموس که بخش زبانی است و شامل سه لغتنامه )مجمع اللغات، عبدهللا افغانی نویس و بخش 

خواهد شد. درصورتیکه در معرفی اصطالحات فارسی ایران به افغانستان( است، در آیندۀ قریب به شما 

 آن سؤال و یا پرسش داشته باشید لطفاً با ما به تماس شوید.  ارتباط با این بخش و معرفی

 

 

 با حرمت
 


