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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

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

  

 2017-06-15                                                                                       صالحه واهب واصل

 «قاموس کبیر افغانستان»گزارش ارائۀ معلوماتی 

 ارائۀ معلومات یابرانجمن )پوهنتون های افغانستان و جرمنی(  ظر به دعوتن 2017به تاریخ هشتم ماه جون 

(Presentationدر انستیتیوت بوتانیک پوهنتون بن ) Bonn  توسط صالحه واهب  انجمن این به حضور اعضای

واصل و آقای قیس کبیر صورت گرفت. این ارائۀ معلوماتی  به دعوت پروفیسور دیتمن رئیس انجمن پوهنتون های 

أت مدیرۀ انجمن و همکار علمی مؤسسۀ بوتانیک پوهنتون بن و افغانی و آلمانی و جناب داکتر رفیقپور عضو هی

راهنمائی جناب داکتر محمد نعیم اسد رئیس  اسبق پوهنتون هرات و استاد فاکولتۀ اقتصاد در کابل، فعالً معاون انجمن 

اسبق افغانی استادان تعداد کثیر مذکورسازماندهی و تنظیم گردیده بود. درین مجلس یک تعداد اعضای انجمن به شمول 

افغان شناسان، که در افغانستان در پروفیسور دیتمن، پروفیسور برکلی، پروفیسور نوگه پروفیسران آلمانی مانند 

 بودند اشتراک داشتند.چوکات توأمیت مصروف تدریس 

آن شامل ارائۀ متذکره به منظور معرفی و شناسائی  قاموس کبیر افغانستان تنظیم گردیده بود که محتوای معلوماتی 

)بخش ها، کتگوری ها )معرفی اصالت افغانستان(، طریق و سیستم کاری، طریق استفاده از قاموس خصوصاً  بخش 

قانون و قضاء(، طریق دریافت پی دی اف ها، عکس ها، فورمول  -جغرافیه -جیولوجی -زراعت -های علمی )اقتصاد

 .ها، گرافیک ها و دیاگرام ها( در قاموس بود

ر قالب پاورپاینت تنظیم گردیده بود که با موفقیت انجام شد و سؤاالت مطرح شده از جانب حاضرین مجلس به ارائه د

 صورت قانع کننده از طرف ارائه دهندگان پاسخ داده شد. 
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 ریقاموس کب"میتوانیم به اطمینان به تیم کاری ت که بعد از سپری کردن این ارائۀ موفق جای بسی خوشی اس

ل مالی این قاموس را عالوه بر اینکه مسؤولیت یک مقدار تموی ،مژده دهیم که ادارۀ این انجمن با صالحیت "افغانستان

برای ما وعده سپرد که با استفاده از امکانات دست داشته خود حاضر است این قاموس را از طریق یکی  عهده دار شد،

افغانستان قرار دهد تا محصالن افغانستان برای بهره  از پوهنتون های آلمانی و یا افغانی به دسترس پوهنتون های

 گیری بیشتر خصوصاً در مسائل علمی از آن استفاده ببرند. 

همچنان قابل یاد آوریست که یکی از محصوالت خوب دیگر این ارائه نظر به نمایش کار های منظم و سیستماتیک در 

انی گردید. مانند: پوهاند داکتر قریشی،  داکتر رفیقپور، دیتابیس ها، سبب جذب چندی از علمای بزرگوار دیگر افغ

داکتر مومند و داکتر یحیی وردک که با اضافه ای رشته های چون گیاه شناسی، الجبر و ریاضیات با ما همکاری را 

ً کار نمایند و هم در صورت الزم اگر در آیند ه آغاز کنند و هم در بخش جیولوجی با داکتر صاحب روستائی مشترکا

چاپ کتبی قاموس ضرورت افتد، جناب وردک صاحب ما را درین قسمت یاری خواهند کرد. مجلس با در نظر داشت 

ماه مبارک رمضان طوری تنظیم گردیده بود که ارائه و بخش سؤال و جواب الی ساعت نُه شب اختتام یافته همه آمادۀ 

ه شده بود که مهمانان آلمانی و افغانی از صرف آن لذت افطار باشند. برای افطاری غذای خوشمزۀ افغانی در نظر گرفت

 بردند. 

 یو افغان یو داکتران آلمان سرانیاز پروف یتعداد

یکی از اعضای تیم کاری قاموس این موفقیت  را که منحصر به تیم قاموس نه منیجر یا مدیر مسؤول و من منحیث 

بلکه مربوط به تمام مردم افغانستان میشود برای همه تبریک گفته آرزو میکنم با حمایت و پشتیبانی  بیشتر هموطنان 

خوبی را در آینده به نسل   بتوانیم منبع معلوماتی ،گردیده "افغانستان ریقاموس کب"قادر به گسترش و توسعۀ مزید تر 

 های آیندۀ کشور ارائه کنیم.  
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