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کمپیوتری  دیجتال قاموس کتابی را با قاموسمفید بودن و قابلیت استفاده  پروفیسر واموتو 1991ل چ علمی سادر یک ریسر

دسترسی به معنی و تشریح لغات را از محصلین پوهنتون خواست تا  پروفیسر واموتودر این ریسرچ . مقایسه علمی آزمایشی کرد

بدست آمده  ه یجدر نت. لغات و تشریح آنرا در قاموس کمپیوتری دیجتال پیدا کنندمعنی م بدهند و بعد کتابی انجادر قاموس 

حد اقل دو ویا سه  کمپیوتری دیجتال قاموسجستجو در ع وکرد که سرعت بدست آوردن معنی در هر دونثابت  پروفیسر واموتو

 .برابر زیاده تر است

http://www.researchgate.net/publication/259475886_The_impact_of_using_electronic_dictionary_

on_vocabulary_learning_and_retention_of_Iranian_EFL_learners 

ثابت کننده علمی لوم است اما این ریسرچ و صد ها ریسرچ دیگر در سرتاسر دنیا گرچه این واقعیت سرعت کمپیوتر به همه مع

ی عمده و هاراهیکی از میباشد و نشان میدهد که در این دنیای کمپیوتری به هم مرتبط امروز  کمپیوتری دیجتال قاموسبرتری 

 .میباشد کمپیوتری دیجتال قاموسدر لسان های زنده دنیا بقای اساسی 

از این  تکلم میشود که لسان 0777 حدودبا امروز در دنیا :" پساک در یک مقاله در مورد بقای لسان ها نوشته است جسی ایم 

دونفر از زبانشناسان تصمیم گرفته اند که با استفاده از ضبط دیجتال . بکلی از بین خواهند رفت 2177م آن تا سال جمله تقریباٌ نی

 ."ن ها کار کننداو انترنت برای بقای این زب

120217.htm-languages-vanishing-save-dictionaries-http://news.discovery.com/tech/digital 

باشد و استفاده از یکی از جمله وسایل عمده دفاع و بقای لسان ها می کمپیوتری دیجتال قاموسواقعیت است که هم یک البته این 

نقل الیس سترن . المات و شعر و مضامین وغیره از راه های موثر دفاع و بقای لسان ها میباشدلسان ها و به کار بردن آن در مک

تنها داخل ساختن الفبای لسان های در خطر قرار گرفته در تیلیفون های :" در این مورد چنین نوشته است  قول ویلیام برنن را 

برای نسل جوان کلید  گی روزمره مخصوصا   شمولیت این لسان ها در زنده. کافی نیستبقای این لسان ها  برایهوشیار امروزی 

 . " اصلی بقای این لسان های در خطر قرار گرفته میباشد

endange_b_6225900.html-the-to-stern/technology-http://www.huffingtonpost.com/alissa 

یتوان آنرا به زبان های غیرفعال بکلی در ه میتواند و نمشده زبان های فعال دنیا شمرده ازجملا و اصلیت که دارد زبان دری با غن

چه فعال و چه غیر فعال تطبیق بر هر زبان در این عصر دنیای مرتبط کمپیوتری اد اما قاعده بقا و دوام زبان یک سطح قرار د

ب بزرگ تبا خطری به مرا ،زبان های رسمی و اصلی افغانستان است یکی از در پهلوی زبان پشتو زبان دری که . میشود

مورد حمله و تحت فشار فارسی ایرانی زبان دری زیاده تر از نیم قرن بدبختانه از . مواجه است هجوم با نقشه ایرانی هاسی اسی

ویب سایت های بنام افغان به ساده گی  نشرات یک و حتی آریانای کابل و  تلویزیون های طلوع و بریک نگاه کوتاه  .قرار دارد
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ان ینده افغانستادتر بر نسل جوان و آینشان میدهد که این تهاجم زبانی همانطوری که علمای علم زبان در فوق تذکر دادند از همه ز

تالش در محو زبان  ناسکی هبهمه بی بی سی  از ایران و از خارج به شمولنی های غربزده و آخوندی اایر تمرکز دارد و تالش

 جملهدرداخل قوس رسیده و موتر به سرحد  افغانستان عزیزدر بی بی سی زبان دری . نی دارنداسی ایررفاداخل دری در 

گذاشته شده و بقیه لغات و افعال و صفت ها ونوع استعمال جمالت تابع فارسی ایرانی ( خودرو)طنان افغان در داخل قوسهمو

  . قرار داده شده است

به صورت انفرادی در داخل افغانستان و در سرتاسر دنیا برضد این تهاجم به اینطرف افغان های وطندوست و آگاه از سال ها 

ن مجادله در سلسله ای .برضد این تهاجم مجادله کرده اند مطبوعاتث در ت و مباحشریفانه مبارزه کرده اند و با مقاالفرهنگی 

یخی سی و تاراآنالین سال ها با نشر مضامین و مباحث نه تنها در مورد زبان دری بلکه بحث های سیجرمن پورتال وزین افغان 

اقدام چند . برای افغان ها مساعد ساخته استزمینه استفاده فعال زبان دری را در مجادله به ایرانی ها و ایرانی مشرب ها وغیره 

 .ه دفاع و بقای زبان دری بوده استیکی از قدم های مثبت در رااعطای لقب استادان زبان دری به دو شاعره دری زبان ماه قبل 

شروع به ساختن قاموس کبیر زبان دری ،  با آغاز پروژه ضروری و حیاتی در دفاع زبان دری ،  جا ،ب اقدام بی مثال ،اینک با 

های وطندوست باید این اقدام اشد و افغان بزرگی برای زبان دری و افغانستان میبکرده اند که خدمت  کمپیوتری دیجتال قاموس

 »:چنانکه انجنیر قیس کبیر فرموده اند .درا مبارکباد گفته از هیچ نوع تشویق و همکاری خودداری نکنن نیکوی ملی و نهشجاعا

استاد صالحه  وابسته به هیچ یک از بنیان گزاران این لغتنامه مثل (ستانکبیر یا بزرگ افغان)قابل یاد دهانیست که این لغتنامهٔ 

مربوط به ملت افغانستان است که  هاشمیان، دیپلوم انجینر فرید فهیم و بنده قیس کبیر نبوده، بلکه لمهاوهاب واصل، داکتر سید خلیل 

 ".غانان تهیه و تنظیم می گردداف توسط یک تعداد افغانان دلسوز شامل درین پروژه، برای یک ملت سرتاسری
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