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 ا زموږ مهال او تخصصی قاموسونو ته اړتی
 

 باندې  لوی قاموس په تخصصی برخه افغانستان د )د
 

 ( په دقت او حوصلی سره الهم کارروان دی

 
نوي  وکې موږ هره ورځ د علمی نویو السته راوړنو تر بمبارد الندې یاستو، دعلومو ډګر ډیرپراخ اراوسنی عص  هپ
ګې له یوې خوا  ناڅیوه ځانګړتیا دا ده چې علمی    ددغو معلوماتو او نوې پوهې موضوعات متنوع شوي دي. ينو

هې په دغه پراخ ډګر کې مخففات،  دپو  .هبل سره کلکه رابطه موندلی دوی، له بلې خوا ډیرو څانګو  يتخصصی شوي د
ولونه، لنډیزونه او اکرونومونه ایجاد شوی، خو ترهغو ټولو بیا مهم یی تخصصی ډکشنریګانې دي، چې دا هرڅه  بمس

ۍ، دهغو رسول تر تولو اړو کسانو پورې کار اسانه کړی  ژچې اوسنۍ دیجیتل بریښنایی تکنالو رانغاړي. په تیره بیا
)په تیره بیا مبتدیانو او محصالنو   په یوه متن کې اوس .ر کې د معلوماتو مخزن وایيقاموس ته زموږ په عص.دی
پرمهال ورته  اوڅیړنې ، نو دا قاموس دی چی د مطالعېییادول ستونزمن شو دهغې دهرې اصطالح موندل او ته(

یاستو.ومراجعه کو اړ  ته  پلټنې  قاموس کی  لپاره  دموندلو  او وزن  دمعنا  دهرې اصطالح  توګه  په   .  د  قدې  اموس 
   لي.وو شیانو څخه یې واحد درک ته راباو دناو واحدو معناګانو او له ښکار يتخصص خاوندان سره نږدې کو 

 

زموږ هیواد ډیر ښه اقتصادی پوتانسیل لری، طبیعی منابع مو تر اوسه هم ترالسبری الندې څه، چې ال پوره مطالعه،  
و د بشری امختیا لپاره پوهې  رپد راتلونکی   سطه اټکل شوی ندی.تفحص او د مسلکی او څانګیزومقیاسونو په وا

ټولنه کې د   هپ له بلې خوا عامه شعور اوچتول، دپیچلو ټولنیزو ستونزوحل، ملی تفاهم، و. رځواک روزنی ته اړتیا ل
باندې ښه هر وګړي فردی دریځ، متقابل درناوی، تساند او یودبل حقوق پیژندل هم همدومره مهم دي چې باید په هغو  

دا ټول د دی ایجاب کوي  .مرجع ولرو او ددغوعمومی معلوماتو د درک او هضم لپاره کلیدی وسیله ولرو هپوهیدوت
مبی په رسمی ژبو له خلکو  وچې په ملی ترمینالوژی مجهزه څیړنه وشی او ملی کادرونه مو تر هرڅه لومړی او ړ

،  ياساس جوړوی خبری او پوهاوی وکړ ساسی متحرکرمختیا اپځواک سره چی د اقتصادی     او راتلونکی بشری
خپل  وچا په خپلورسمی ژب دهمدغو مقاصدو لپاره هر په ټوله نړۍ او هر بیالبیل هییواد کې هم .هملی قاموس ته اړتیا د

دا   .( نوم ورکړی دیا، انسایکلوپیدیف، دایرة المعارا، ویکیپیدی هملی قاموسونه جوړ کی او دی کار ته یی آن د)دانشنام
ی او تخصصی قاموسونو) ویکیپیدیا او ک ا احساس کوله. په هیواد کې د مسلیهغه څه دی چی تراوسه یی موږ نیمګړت 

ا دی اوس د افغانستان دلوی قاموس کار دله نیکه مرغه   .هدانشنامی یا بل هر نوم چی ورکوئ( کمښت احساس کید
، چې ګویا دافغانستان يکو ېلیکن هداسې بی مسوولیت . یو شمیر دوستان د دې قاموس په اړهياو دوام لر یپیل شوی د

  !لوی قاموس پوره دی، خو نیمګړتیاوی پکې دي 
 

وخت   رال اوس هم پوره ندی، ډی  باید وویل شی چې؛ دا قاموس فقط د یوه نیک او اکاډمیک نیت له مخی پیل شوی او
لپاره کار کوي. او بیالبیل قدمونه په کار دي چی پوره شی. فعالً  دوی هیڅ یو کوم شخصی  یو ټیم د دې قاموس 

موخه نلري، فقط هدف ځوان کول ته په علمی   هغرض، مادی تمه، دشهرت انګیزه، سیاسی، قومی، زبانی یا کومه بل
سه کول او دملی معنوی پانګی پیاوړی کول دي. د دې قاموس په مسلکی برخه کې  ډګر کی د آسانه او ژرپوهې ترال

او لرونکی   د څانګیز  رتبو  اوعلمی  تحصیالتو  لرونک دلوړو  تجربې  د  او  شمیر  يانشمندان  په  ګوتو  د  څو 
هیوادو  اچی هریو یې بیالبیلودآن    کوم شخصی یا بل ډول تعلقات نلری، پرته له یوه علمی چوپړ، هیڅ چې ؛ندوستا
، کاری تداکتر صاحب محمد کریم وزیری چې د علمی  ؛هلک  ،يفقط د حسن نیت له مخې الس په کار شو ي،سکی او
بهر کې یې عالی تحصیالت   ېشیما غفوری چ یپوهندو راو صداقت له پلوه یې نیم افغانستان پیژنی، درنه خو ېتجرب
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تر خیرهللا دولتی، پوهنوال داکتر حسن کامران، پوهاند داکتر  ترسره کړي، زموږ دډیرو نامتو استادانو لکه پوهاند داک 
افغانستان کی یی  وپه شان استادانو سره یې له اسیستانتی تر لوړې علمی رتبی پورې صادقانه تالش کړی ا  امیرآق

  او  ی)دنمارک  او بهرنیو ()دری پارسی او پښتو   و، ښاغلی استاد بهاند چې په خپليد   زیات شمیر شاګردان روزلی
کې دی، قدرمن آجان مرزی صیب او داکتر صاحب اسد هم ټول پیژنی   ( ژبو هیوادوالو ته فرهنګی چوپړیانګلیس

ر یی هم علمی او عملی تجارب هچی دهیواد دننه تدریس، تحقیق او اداری چارو کی پوره تجربه لری او له هیواد ب
ثاب ته  روستایی، ،يد تټولو  محترم  عادل،  داکتر  می محترم  لمر،محترم  محترم  واه رزاده،  خور  ،  بمحترمه 

دوی هر یو دتخنیکی او فنی دقت له مخې دقاموس لپاره په سلیسه،   .يانجنیرصاحب قیس او دټیم نور اعضا ټول پیژن
ژبه   مسلکی  او  چار دروانه  برخو  علمی  بیلو  دبیال  لیکنو   ېقاموس  هغو  څو  یو  په  دوستان  ځینی  البته  سمبالوي. 
افغان لیکلی،  کې او راز راز مسایلو ی، تاریخیهمکارانو په نورو سیاسی، اجتماع   جرمن قلمی  انتقادکوی چی د 

تونو او میډیا په یافغان جرمن انالین لکه دنورو سا .يه لر ن، خو قاموس په هغو کار  ()شاید یشاید سلیقوی و ېځینې ی
، کیفیت، محتوا وړتیاوګ ن دهغو په ځا  ،يلیکنې نشرو ی له مخې رارسیدل ۍولنیزه رسنۍ ده چی د بیان د آزادټشان یوه  

قاموس ټیم به   افغانستان د لوی کار نلری، مګر د (ن )ټیمالد افغانتسان د لوی قاموس مسلکی لیکوا  او شکل باندې
مشخص نظرونه شریک  له خپرس هغه وخت ډیر خوښ شی چې دوستان دملی رسالت او علمی اصالت له مخې موږ

زرګونو کسانوپر  په نورو هیوادو کې دا ډول پروژې د میلیونو ډالرو او نه کړو. منت به هیرولطف ا د دوی  کړی،
   .يمټ پرمخ بیول کیږي، بریتانیکا، امریکانا، روسکی انسایکلوپیډیا او نور یې ژوندی مثالونه د

 

اساس کېښودل   راتلونکی لپاره یو قوی دی، امید د ېپه ډیر دقت او حوصلې تر کار الند افغانستان لوی قاموس ال هم  د
چې په تیره بیا دهیواد   يارزانه او تل مهیامرجع او معنوي پانګه و دا به په انالین ډول په پراخه کچه، آسانه،   .يش

علمی غنا سره به  وځوان نسل ته به لویه آسانتیا ولری او زموږ دمسلکی، اختصاصی، تحقیقی او اکاډمیکو موسسات
ادعا هغه وخت ممکنه  دا .يهیله ده زموږ دا ارمان پوره ش ال یوه اړتیا ده.زموږ د اوس مه اد  .يلویه مرسته وکړ

دغه ډول   والو اود افغان جرمن سایت د لوستونکو بیدریغه مرسته او رغنده نظرونه راسره وي.داچې د درنو هیو  ده
تعص علمی  غیر  په  کار  مستبدانهبدروند  غرور، شخصي  ځانغوښتنې،  ترسره وتافتصاد او تانفرادی رائې، ،  نشي 

ثقه والی یو  ود اعتبار اوا فق او دید یې د سموالی یو معیارا  کیدای، دا یو ملي ارمان دی او دنظر او پوهې پراخ  
       .دی محک

 

 .درناوی
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