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گزارش مختصری از پوهنتون بن و تغییرات وارد شده در قاموس
با سالم و حرمت خدمت هموطنان و همه عزیزان حامی و عالقمند قاموس کبیر افغانستان.
با تأسف نسبت تبدیلی پروایدر انترنتم تقریبا ً در حدود کمتر یا زیاد تر از یک هفته انترنت نداشتم و اگر هم
داشتم بیشتر از چند لحظۀ کوتاهی نبود .به هر حال عذرم را به خاطری عرض کردم که درین مدت یک هفته
نتوانستم دوستان را از غیر فعال بودن قاموس کبیر افغانستان اطالع دهم .
اینک میخواهم گزارش کوتاهی را از نشست حضوری انجمن پوهنتون های افغانستان – جرمنی که در
جمنازیوم فاکولتۀ جیولوجی پوهنتون بن برگزار شده بود و بخش عمدۀ صحبت های این جلسه را تصمیم روی
قاموس کبیر افغانستان و راجستر شدن آن منحیث یک پروژه نهاد « َدوگ» در پوهنتون بن تشکیل میداد به
اطالع دوستان برسانم و در ضمن هموطنان ما را از تغییراتی که بعد از آنالین ساختن «قاموس کبیر
افغانستان» به اساس پیشنهادات سازنده و اعمار کنندۀ هموطنان فعال ،دلسوز و مهربان ما بعد از بازدید قاموس
و استفاده از آن ،از طریق تیلفون ها ،ایمیل ها ،نظر سنجی وبسایت افغان جرمن آنالین و صحبت های
حضوری به دست ما رسیده و سبب این تغییرات شده است ،آگاه سازم .آن پیشنهاداتی که از یک طرف کار
استفاده از قاموس را برای استفاده کنندگان آسان میساخت و از طرف دیگر از نوشتن تکرار یک کلمه در دو
دیتابیس جلوگیری میکرد و این خود یک دلیل خوبی برای صرف کمتر وقت کارکنان قاموس محسوب می شد.
لهذا همه پیشنهادات آباد کنندۀ عزیزان را گرفته با تیم کاری و تخنیکر های پروگرامنگ قاموس صحبت کردیم
و بعد از حصول اطمینان به کار آغاز کردیم .شما میدانید که نسبت تراکم مشغولیت ها و مسؤولیت های
شخص ی ،فردی و خانوادگی تنظیم کردن همچو مسائل برای همه در یک وقت و زمان ممکن نمی تواند باشد،
روی این ملحوظ با در نظر داشت مشکالت همه افراد دخیل در موضوع ،هفته ای که گذشت شب و روز باالی
قاموس کار صورت گرفت و تغییرات بسیار بزرگی آورده شد که ان شاء هللا به زود ترین فرصت شما ازین
سهولت ها در کار استفاده از قاموس بهره ور خواهید شد.
نخست میپردازم به مختصری از گزارش انجمن پوهنتونهای افغانستان – جرمنی
به تاریخ  23ماه می  2018نشست حضوری داشتیم با همکاران ( )DAUGدر فاکوالتۀ جیولوجی پوهنتون
بن .این سومین جلسۀ ما در بن بود که البته روی موضوعات مختلف صحبت ها صورت گرفت و تصامیم
گرفته شد اما نکته ای که برای ما و شما حایز اهمیت است اینست که بعد از مذاکرات دوسالۀ این گروپ با
انجمن پوهنتون های آلمانی و افغانی ) (DAUGباالخره تصمیم برآن شد که «قاموس کبیر افغانستان» را
بطور رسمی شامل کار پروژه های تحصیالتی خویش نموده وعده نمایند که برای فعالً حد اقل برای دوسال تمام
مصارف پرداخت ماهانۀ سرور و بک اپ یا ذخیرۀ قاموس را به عهده بگیرند .بدون شک اگر قاموس کبیر
افغانستان طی این دوسال آینده یعنی سال های  2018و  2019ثابت کند که انکشاف نموده و در بخش های
مختلف توسعه یافته است و مردم از آن استفادۀ مثمر برده اند ،شاید در آینده ها هنوز هم این امکانات را برای
ما و شما مهیا ساخته و به همین منوال در حد اقل از نظر مادی مارا مدد رسانند .جزئیات دیگری که به کار ما
ارتباط نمی گیرد از ذکر آن صرف نظر میکنیم.
اکنون میخواهم به تغییرات وارده در قاموس بطور بسیار فشرده و مختصر در ذیل اشاره نموده توضیح کوتاهی
درین ارتباط داشته باشم.
تغییر اولی :دو بخش بسیار مهم و اساسی که بخش اول یعنی (بخش زبانی به زبان های ملی دری و پشتو) که
شامل «مجمع اللغات»« ،اصطالحات عامیانۀ افغانستان» و «فارسی ایران به دری افغانستان» بود ،با بخش
دوم قاموس که (بخش مسلکی زبانی از دری به زبان های دری – پشتو) و شامل «معرفی اصالت افغانستان»،
«زراعت و مالداری»« ،جغرافیه»« ،حقوق و قضاء» بود با هم مدغم گردیدند.
تغییر دوم :یک دیتابیس بسیار مهم و اساسی دیگر زیر نام «تأریخ» به این بخش اضافه گردید.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تغییر سوم :نام بخش زبانی (لسان دری و پشتو) به «معرفی اصالت افغانستان» تغییر یافت ،نام کتگوری
(معرفی اصالت افغانستان» به «مختصات افغانستان» مبدل گردید .جزئیاتی که همه شامل بخش «معرفی
اصالت افغانستان» بود به بخش های مربوط یعنی (تاریخ و مختصات افغانستان) تقسیم گردیدند .که شما با
کلیک کردن روی این دو دکمه معنون به «تأریخ» و «مختصات افغانستان» همه اجزای مربوط آنرا مشاهده
کرده میتوانید.
تغییر چهارم :در بخش مسلکی و علمی یک دیتابیس سومی در عرصۀ طبابت اضافه شد که جناب داکتر
صاحب غالم محمد انصاری لطف نموده و مسؤولیت روانشناسی و شاخه های آنرا به عهده گرفته اند .که از
ایشان قبل از قبل ابراز سپاس و تشکر نموده موفقیت و حوصله مندی شان را درین عرصه تمنا میکنیم و با
تأئید گفته های ایشان از آنعده داکتر صاحبان عرصۀ طب و طبابت که عالقمند خدمت رایگان به هموطنان و
کشور و ملت شان باشند تقاضاء میکنیم تا در بخش های مختلف صحی و طبی و در ارتباط با تخصص خود
شان با ما همکاری نموده در غنای این سرمایۀ ملی کشور عزیز ما افغانستان بکوشند .البته همه اندوخته ها و
کار های شان زیر نام خود شان در بخش مربوطه درج و ثبت گردید با امانت داری حفظ میگردد.
تغییر پنجم :دریچۀ اعالنات در قسمت چپ صفحه برای فعالً نظر به دلیل خاصی حذف گردید
طوری که از آغاز کار تا الحال گفته آمدیم امکانات توسعه و گسترش بخش علمی مسلکی همیشه باز بوده
کسانیکه بخواهند در بخش های تخنیک ،کمپیوتر ،پروگرامنگ کمپیوتر ،تجارت ،انجنیری ،مهندسی ،برق و
باقی علومی که مأخذ آنها انگلیسی و یا جرمنی و فرانسوی باشد .میتوانند با به تماس شده و کمک های شان را
در رشته و تخصص خویش آغاز نمایند .در صورت داشتن سؤال و یا مبهم بودن کدام موضوع همیشه میتوانید
با ما یا از طریق نظر سنجی وبسایت افغان جرمن آنالین و یا از طریق ایمیل به تماس شوید.
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د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

