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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

    
 صالحه واهب واصل  گردآورنده:

 شعراء نخبگان و هنرمندان   بخش:

۲۰۲۰-۳۰-۱۰ 

 در »قاموس کبیر افغانستان«   آریانا سعیدمعرفی 
 

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

افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد   افغانستان می پردازد، شخصیتهای فرهنگی، خدمتگزار
و    هنرمندان و خدمتگزاران ملی« باشد تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالین مانند»شعراء، نویسندگان،

کینه های شخصی، شخصیت   ارتباطات شخصی، تبعیضی و قاموس کبیر افغانستان هردو مسؤولیت خود می داند که بدون
 .های مهم را برای مردم معرفی کند 

 
از مرز    خارجکه  موفقی  آواز خوان  مند  آریانا سعید هنر

کشور شاهی انگلستان به  لندن    شهر  دریعنی  افغانستان  
  ی در کابل متولد شد. و  1985در سال    انایآر.  سر میبرد

اش و خانواده  انایافغانستان را ترک کرد. آر یدر کودک
بعد از مهاجرت به پاکستان به اروپا سفر کردند و بعد 

سپر در سوئ  یاز  سال  چند  لندن    س،یکردن  در شهر 
 یاز همان کودک  یقیبه موس  ی سکونت کردند. عالقهٔ و

 س یسوئ  خیدر زور  لیدر دوران تحص  انایشروع شد. آر
شدن از    لیالتحص  ارغعضو گروه سرود بود. بعد از ف

گرفت که به عنوان  میتصم  یتجارت، و ت یریرشتهٔ مد
خود را آغاز   تیفعال  یق یهنرمند در عرصهٔ موس  کی

 .کند

 شیکار خو  نیآغاز  یدر روزها  انایآر  نکه،یا  رغمی عل
روبه رو شد، اما باالخره استعداد    ی ادیز  یهابا چالش

مردم مطرح شد و    نیدر ب   ،یادیز  زیاو با گرفتن جوا
هنرمندان افغان است.    ن یتراز سرشناس  یک یاکنون او  

بهتر  یزیگرفتن جوا بهتر  نیچون:  خواننده    نیخوانندهٔ زن جوان، 
ب بهتر  نیهترزن،  و  زنده  کنندهٔ  جمله    یویدیو  نیاجرا  از  سال 
 است  انایآر یرهن یآوردهادست

پخش   یجهان  یهاهنرمند افغان بوده که آهنگش در شبکه   نیاول  انایآر
بانو  شده آهنگ  و  جهان  نینش  آتش   یاست  شبکه  در   Mtv"   یاو 

worldد.  " پخش ش 

در تمام جهان و    دوست دارند  تمام مردم افغانستان  را آهنگ های آریانا
 .برخوردار استی از شهرت خوب

 آریانا سعد تا جال به دست آورده : جوایزی که 
 

که در   ک«یاپل موز گی»ب یق یموس زهیدر مراسم جا  -۲۰۱۵
  نیبهتر   زهیجا دیسع انایشهر هامبورگ آلمان برگزار شد، آر

 .آوازخوان زن افغانستان را بدست آورد

 ونیزیتلو یالملل نیب زیهنرمند زن در جوا نیبهتر زهیجا  -۲۰۱۱
 افغانستان یانایآر

http://www.afghan-german.com/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/wasse_s_marefi_ariana_said.pdf


  
 

 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید 
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 انایافغانستان آر یالمللنیب ونیزیتلو یزنده مجر یاجرا نیبهتر زهیبرنده جا  -۲۰۱۱
 انایآر یون یزیشبکه تلو "ATN" زن توسط دیهنرمند جد نیبهتر - ۲۰۱۰

اپل  گیب》هامبورگ  یقیاز طرف جشنواره موسو الگوی افغانستان را هنرمند زن  نیبهتر زهیجا - ۲۰۱۷

 《وزکیم
   .افغانستان یمل ونیزیآواز افغانستان از طرف تلو زهیجا - ۲۰۱۷

روزها همان  حضور   یاز  اول 
افغانستان    دیسع  انایآر در 

و بعدها   ونیزیاو در تلو  یاجراها
کنسرت و در  توجه  مورد  ها 

قرار گرفت. در   یاریجنجال بس
در   دیسع  انایآر  یاجرا  نیاول
آهنگ   ونیزیتلو او  از   یطلوع، 

احمد ظاهر را اجرا    دیفقخواننده  
 د یسف  یاجرا لباس  نیکرد که در ا

آن   بودن  تنگ  که  داشت  تن  بر 
در   یاریباعث بحث و جنجال بس

در   انیم افغانستان  مردم 
 .شد یاجتماع یهاشبکه

روز استقالل در کابل در   کنسرت
روز   ۲۰۱۷سال   مناسبت  به 

آر افغانستان   د یسع  انایاستقالل 
را در کابل برگزار کرد  یکنسرت

با شرکت    یغاز  ومیکنسرت در استاد  نیبه دنبال داشت قرار بود ا  ینیافراد د  یاز طرف بعض  یادیز  یهاکه با جنجال 
هزار    ۵کابل با اشتراک    نانتالینترکانت یکنسرت در هتل ا  نیا  یتین بخاطر مشکالت ام  ی هزار نفر برگزار شود ول  ۲۰

سپرده شده،   یجوانان به فراموش  انیاز جشن استقالل در م  لیکنسرت گفت که تجل  نیدر مورد ا  اانینفر برگزار شد. آر
شدگان    جایب  ه را ب  آوردیکنسرت بدست م  ن یزنده کردن آن است و قصد دارد پول که از ا  یدر پ  یکنسرت  ی او با اجرا

 .برگزار شد تی کنسرت با موفق نیاولنگ کمک کند. ا رزایم

 یهانیکنسرت آست  نیدر ا   انایشد باوجود آنکه لباس آر  ی لباس او جنجال  گریبرگزار شد بار د  سیکه در پار  یکنسرت  در
  ی که چون به رنگ بدن است طراح  ندی گویاما منتقدانش م  دهدیاز بدن او را نشان نم  یجا  چیبسته دارد و ه  قهٔ یبلند و  

موضوع باعث   نی. ادهد ی را نشان م  دیسع  انایبدن آر  یعضاا  یبرخ  یصورت گرفته که برجستگ   یلباس طور  نیا
 ها شد ها و رسانهافغان  انیدر م یاریجنجال بس
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rERw-https://www.youtube.com/watch?v=bSUX4r   

   و استاد گل زمان دیسع  انایبا آر رهېبرنامه د

https://www.youtube.com/watch?v=bSUX4r-rERw%20

