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صالحه واهب واصل

نهمین مژدۀ کار پروژۀ قاموس کبیر افغانستان
با عرض سالم و تقدیم احترامات خدمت هموطنان گرانقدر و محترم ،با خوشی و افتخار تمام و به نمایندگی از تیم
توانای کاری «قاموس کبیر افغانستان» اینک مژده ای دیگری دارم از اکمال تقریبا  80در صد فعالیت های قاموس
در کتگوری یا صنف «معرفی اصالت افغانستان ،بخش خوراکه و نوشابه» که در قالب یک گزارش مختصر با
شما میخواهم شریک نمایم.
طوری که در مژدۀ هشتم از صنف های شامل در «قاموس کبیر افغانستان» و بخش های مربوط به آنها یاد آوری
نموده بودم .برای جلوگیری از تکرار احسن از شرح دوبارۀ آن منصرف شده ،میخواهم به صورت فشرده شما را
از اکمال تقریبی بخش «خوراکه و نوشابه» مطلع سازم .این بخش که مسؤولیت آنرا آشپز توانای هموطن ما خانم
«وحیده مجید» باشندۀ شهر زیبای پاریس فرانسه عهده دار هستند ،تا حدود هشتاد در صد ،یا به تعداد  ۹۳خوراکه و
نوشابه را به اکمال رسانیده اند و فقط خوراکه های مربوط به «شیرین هضمه» یا شیرینی های بعد از غذا در حال
اکمال است .عکس ها و با قی جزئیات آن تکمیل است ،ان شاء هللا به مجردیکه نوت ها برایم برسد ،همه را در
قالب ) (PDFتنظیم و شامل دیتابیس نموده خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم نمود .شما به سادگی میتوانید به لینک
(قاموس کبیر افغانستان) مراجعه نموده اسم هر نوع غذای اصیل افغانی را که عالقه مند پختن آن هستید ،در دریچۀ
جست و جوی صفحه تایپ نموده روی (پی دی اف) ایکه در چپ ترین ستون چوکات داده شده با رنگ آبی ظاهر
میشود ،کلیک کنید و طرز تهیه و عکس خوراکه را مشاهده و مطالعه فرمائید .تا فعال سعی و تالش نهایت صورت
گرفته تا غذا های اصیل افغانی به صورت بسیار درست و همان گونه که پختن آن در بین اکثریت افغان ها معمول
و معروف است ،معرفی و درج دیتابیس گردد .زیرا فعال افغان ها در اثر مهاجرت ها به ممالک مختلف شرقی و
غربی و آموختن و آشنائی با غذا های این ممالک ،بعضی از تغییرات را در غذا های افغانی وارد نموده اند که با
مخلوط نمودن مواد خام اضافی ،و یا تبادل بعضی از مواد خام با مواد خام اصلی غذا ،به غذا رنگ و بو و طعم
متفاوتی می بخشد .که بعضا این تغییرات به طعم و ذائقۀ غذا با تأسف لطمه می زند و گاه گاهی هم این طعم و ذائقه
را بهتر و خوشمزه تر میسازد .البته درین قسمت هم خانم مجید تصمیم دارند تا در آینده از غذا های مخلوط یعنی
نسخه های تغییر یافته غذا های افغانی هم زیر نام «غذا های افغانی متأثر از نسخه های غذا های خارجی» غذا های
را برای شما تنظیم و تهیه نموده در خدمت شما قرار دهند .
معرفی اصالت افغانستان تا به فعالً شامل صنف های ذیل است:
1.
اماکن تأریخی
a.
تشکلیات دولتی و علمی
b.
جغرافیه
c.
رجال و شخصیت های تاریخی و مشاهیر افغانستان
d.
شعراء ،هنرمندان و نخبگان
e.
اسمای مروج در افغانستان
f.
چهره های سیاسی
g.
h.

خوراکه و نوشابه

لطفا به عکس ذیل توجه کنید:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اسم غذای دلخواه تان را بنویسید.

( )PDFداده شده را با یک کلیک روی آن باز نمائید.
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