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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۰۳/۲۰۲۲/ ۲۱        تیم کاری قاموس 

 

«افغانستان کبیر قاموس»کار سازی مصارف   
  

  

را  سال میشود، که همٔه ما اساس اولین قاموس آنالین    نجپ    زدوستان عزیز و محترم، مدت زیاد تر ا

به ح   تمام    ب وطن  نظر  توان در غنای آن مشکالت مهاجرت  با  به  بنیادگذاری کرده و هر کدام نظر 

کار اشخاص  بدون شک  دولتی ،  یک انجمن رسمی  بنابه نبود  درین دو سال اخیر    ازآنجایکه  کوشیدم.  

در حال به   است، ولی با وجود این هم با تعداد کمی از همکاران ان شاء هللاکم رنگ شده  وطندوست  

 خواهیم بود.افغانی  بزرگترین قاموسوجود آوردن 

  

  ۳۳۰۰در سال اول به کمک میرمن صالحه واهب واصل که در جمع آوری تقریباً    قاموسمادی    مصارف 

ای را بازی کرد، پرداخته شد. این مصارف شامل تلفظ لغات، دیزاین، کرایه ماهوار     رول عمده  (€)  ایرو

 .و ذخیره کردن سیستم و دیگر سرویس ها بود

طرف موسسات کمکی جمعیت پوهنتون   »ا  مصارف دو سال بعدی رنعیم اسد  به کمک داکتر صاحب  

انجمن  به عهده گرفت و دوسال اخیر را باز هم به همت داکتر صاحب نعیم اسد   «های آلمانی و افغانی  

 .عهده دار شد «تقویه و انکشاف افغانستان  »

  

 :به صورت عموم مصارف قاموس کبیر به دو دسته تقسیم میشود 

 

نگهداری  -اول   تغییر  مصارف  و  هوستینگ  تجدید  یا  تعداد  :روزمره  موجود  طرف  یک  از  چون 

اصطالحات خیلی زیاد است و از جانب دیگر شامل کردن روزمره، تغییر و درج اصطالحات رو به  

حفظ و نگهداری خارج از یک کمپیوتر معمولی است ، پس این دیت ها باید در دستگاه    د ونازدیاد می باش

تجدید گردد. مصارف    ه بزرگ است، حفظ شده و روزمرهبزرگ یک موسسه که دارای جنین دست گا

از طرف موسسات کمکی جمعیت پوهنتون های آلمانی و افغانی و   2022   الی   2016این کار از سال  

تمویل مصارف  انجمن تقویه و انکشاف افغانستان کار سازی میشد . به سببی که هر دو موسسه از ادامه

نگداری و تجدید    مصارف ع دیگر جستجو گردد. ناگفته نماند تنها  س باید منابپ صرف نظر نموده است،  

 یک سال بالغ می گردد در  (€) در حال حاضر به هفتصد ایرو نظر روز مره 

 

اثر استفاده از فعالیت های  این مصارف که در     :مصارف انکشاف، طرح و تغییر پروگرام ها-دوم   
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

انجینر قیس  از معاونت های عالقمندان و از طرف جناب   تا کنون     اشخاص مسلکی به وجود می آید، که

 .تمویل شده است  کبیر

  

ها به دسترس     تا این قاموس   برای اینکه بار مصارف اقدامات مختلف قاموس تامین شود، قرار بود 

در    با مصارف مربوطه آن انتقال یابد . در اثر صحبت هائی که   وزارت تحصیالت عالی و به اکادمی

تمام امور مربوطه     تا   وزارت موصوف آماده شد    به عمل آمد،   این مورد با وزارت تحصیالت عالی

تا هیأت برای انتقال آن به کابل   2020عهده گیرد. قرار بود در سال   را به  قاموس به شمول مصارف 

در حال حاضر  این انتقال     که در اثر شیوع کرونا این سفر به تعویق افتید. متأسفانهسفری داشته باشند  

قاموس     مصارف متداوم   نسبت نبود امکانات مربوطه وجود ندارد . پس الزم است تا در باره کار سازی

پیشنهادات از عالقمندان احترامانه خواهش میشود تا ما را با ارائه نظریات و   . آید   فکری به عمل   ها  

 خویش ممنون و متشکر سازد 

در اخیر از همٔه شما عزیزان تقاضای دوستانه می نمائیم، تا ما را از ادامٔه همکاری تان مطمئن سازید 

و فعاالنه در غنای قاموس سهم بگیرید. برای سازمان دهی جدید، اشد ضرورت به تصمیم تان را داریم 

 .این ایمیل جواب ندهید، ما آنرا عدم موافقت میپنداریمو در صورت که تا به دو هفتٔه آینده به 

  

 افغانستان کبیر قاموس : تیم کاری
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