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به دوام پاسخ جناب قیس کبیر به نوشتۀ داکتر میر عبدالرحیم عزیز
دوستان و هموطنان عزیز سالم و حرمت میرسانم
خواستم طی این نوشته منحیث منیجر(مدیر) پروژۀ کاری قاموس کبیر افغانستان نخست از همه دوستانی
که نوشتۀ عالی و معلوماتی همکار محترمم جناب کبیر را حمایت و پشتیبانی نموده اند ،سپاسگزاری
نمایم .زیرا نگرش در یک کار با دید وسیع و عاری از غرض ،عالوه بر اینکه اسباب توسعه و انکشاف
را در وجود جناح مقابل رشد میدهد ،جنبۀ تشویقی داشته تحرکات و جنبش های عملکرد وی را سرعت
میبخشد و سبب بهبود فعالیت های وی میگردد .که این عمل یک عمل مثبت و قابل تقدیر است که
خوشبختانه ما افتخار داشتن همچو اشخاص را به کثرت در دور و بر خویش داریم و ممنون شان هستیم.
در ارتباط با نوشتۀ همکار گرامی ام آقای کبیر میخواهم بطور مختصر بعضی نکات مهمی را که جناب
ایشان شاید جهت جلوگیری از طویل شدن متن مقالۀ شان نخواسته اند یاد آوری کنند ،مورد توجه شما
دوستان و خاصتا ً جناب محترم داکتر میرعبدالرحیم عزیز قرار دهم.
 شناخت مسلکی ،کارآگاهی و مهارت های علمی چیست؟شناخت مسلکی یکی از مشخصات و یا نشانه های شخصیت یک فرد است ،به توصیف ،اکتساب،
ذخیره سازی علمی ،تبادل تجارب ،و مورد مصرف قرار دادن دانش همان شخص و شناخت
عوامل ذهنی مختلفی مثل ادراک ،حافظه ،زبان ،استدالل و تصمیم گیری را که در مراحل
مختلف شناخت علوم مسلکی دخالت دارند ،در بر میگیرد .لهذا هنگامیکه اشخاص آگاه و دارندۀ
دانش مسلکی در بارۀ مسلک شان بخواهند معلوماتی ارائه دارند ،مطمئنا ً در همان محوطه باقی
مانده و از حدودۀ دانش خود پا فرا تر نمی گذارند .زیرا ایشان میدانند که پا فرا گذاشتن از
حدودۀ ذخیرۀ علمی شان میتواند در شناخت شخصیت شان لطمه زده و حیثیت شان را در نظر
آنانیکه از وی بیشتر میدانند ،در خط نزولی قرار دهد .ازینرو تفریق «معلومات داشتن» و
«معلومات دادن» برای هر شخص امر حتمیست .زیرا «معلومات داشتن» نشان دهندۀ قدرت
ادراک و برداشت شخص و عمل «معلومات دادن» نشان دهندۀ ذخیرۀ علمی ،آگاهی و دانش
شخص میباشد که در قالب گفتار و بیان به دیگران عرضه میگردد.
 نکتۀ دومی را که قابل یاد آوری میدانم ذکراسمای تیم کاری "قاموس کبیر افغانستان" است کهجناب داکتر میرعبدالرحیم عزیز گرامی با استعمال کلمات نامأنوس «شارالتان» و «کاله
بردار» بدون اینکه برای یک لحظه توجه نموده باشند ،این اشخاص محترم و معزز را که با
ما ،بدون هیچ نوع منفعت شخصی و تقاضای مالی با ما همکاری کرده و میکنند ،نیز متهم
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ساخته اند که آنها گویا با «شارالتان ها» و «کاله برداران» همکاری کرده اند .پس این بدین
معنیست که اشخاص مذکور درک اینرا نداشته و کورکورانه از ما و کار ما حمایت ،پشتیبانی
و همکاری نموده و مینمایند .در حالیکه اکثریت ایشان از هر سنتی که میآید و هر سنتی که
مصرف میشود با خبرند و همیشه باخبر خواهند بود .لهذا نظر بنده هم با تأیید نظریات دوستان
همانا خواستن معذرت از طرف جناب داکتر میر عبدالرحیم عزیز از تیم کاری قاموس است.
زیرا تقاضای اخالق مطبوعاتی و انسانی نیز همین میباشد.
توجه شود به اسمای همکاران گرامی ما:






















داکتر نعیم اسد استاد فاکولته اقتصاد در کابل و رئیس اسبق پوهنتون هرات ،داکتر داؤد
تیموری استاد فاکولته اقتصاد هرات مسؤولین بخش دری و داکتر عادل استاد فاکولته اقتصاد
جالل آباد و داکتر آجان مرزی مسؤولین بخش پشتوی اصطالحات اقتصادی.
داکتر حنان روستائی و داکتر عزیز هللا قریشی استادان اسبق پوهنتون و محترم سلطان جان
کلیوال مسؤولین بخش جیولوجی
داکتر عبدهللا کاظم استاد و رئیس اسبق فاکولتۀ اقتصاد در پوهنتون کابل و (اینجانب) صالحه
واهب واصل مسؤولین بخش جغرافیه و اماکن تأریخی
داکتر کریم وزیری مسؤول بخش زراعت
محترم راتب فقیری حقوقدان کار آموخته مسؤول بخش حقوق و قضاء
محترم احسان لمر مسؤول بخش مشروطه خواهان و شخصیت های تأثیرگذار اجتماع
محترمه وحیده مجید مسؤول بخش آشپزی (خوراکه و نوشیدنی)
محترمه پوهندوی شیما غفوری و محترم غفوری مسؤولین تشکیالت دولتی و علمی
محترم نبیل عزیزی مسؤول بخش اصطالحات نظامی و عسکری
محترم کاندید اکادمسین اعظم سیستانی و فاضل احمد افغان مسؤولین بخش رجال و شخصیت
های تأریخی
(اینجانب) صالحه واهب واصل مسؤول بخش شعراء ،نویسندگان و هنرمندان
محترمه نسرین برات مسؤول بخش فارسی ایران به دری افغانستان
محترمه فریده نوابی مسؤول بخش ضرب المثل ها
محترمه نصیبه اکرم حیدری ،محترمه فهیمه شهسوار ،محترم قیس کبیر و (اینجانب) صالحه
واهب واصل مسؤولین اکمال بخش اصطالحات عامیانۀ افغانی نوشتۀ (مرحوم عبدهللا افغانی
نویس)
محترم داکتر خلیل هللا هاشمیان ،محترم استاد مسعود فارانی( ،اینجانب) صالحه واهب واصل،
محترم احمد فواد ارسال ماستر مطالعات امنیت ملی ،محترمه اصیال افشار زاده مسؤولین بخش
مجمع اللغات (زبانی)
محترم انجنیر زمری کاسی مسؤول بخش لغات تخنیکی
محترم رحمت آریا و پوهندوی آصف بهاند استاد اسبق فاکولتۀ ادبیات پشتو مسؤولین بخش
ترجمۀ لغات به زبان ملی پشتو
محترم زلمی رزمی مسؤول ترجمۀ لغات سینماتوگرافی
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 محترمه مرضیه طاهری مسؤول لغات بخش خیاطی و دوخت
 دیپلوم انجنیر قیس کبیر مسؤول بخش تخنیکی و پروگرامنگ و تنظیمات وبسایت
در اخیرگفتۀ داکتر صاحب نعیم اسد را تأیید نموده از جناب محترم داکتر میر عبدالرحیم عزیز
درخواست بسیار خاضعانه نموده خواهش میکنم تا از همان کمپنی های انترنتی که ایشان نامبرده اند و
مطمئن هستند که توانائی ،ظرفیت و گنجایش محتوای لغتنامۀ «قاموس کبیر افغانستان» را دارند ،به
ما معرفی نمایند ،تا ما از پرداخت این همه قیمت های گزاف ماهانه رهائی یابیم و با چنین کشف
مؤثر رفع مشکل نمائیم .مقالۀ جناب قیس کبیر را در لینک زیر دریافت میتوانید.

ایجاد و تداوم یک وبسایت چقدر پول الزم دارد؟
با حرمت
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