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 2016/  08/  16    صالحه واهب واصل

 افغانستان مژدۀ کار پروژۀ قاموس کبیر و آخرین هشتمین

تمام و به نمایندگی از را خدمت همه هموطنان مهربان و گرانقدرم تقدیم نموده با خرسندی و افتخار  سالم ها و احترامات فایقۀ ما

اینک مژدۀ هشتم و آخری فعالیت های قاموس را در قالب یک گزارش « قاموس کبیر افغانستان»تیم با همت و توانای کاری 

با « معرفی اصالت افغانستان»مختصر که ارتباط می گیرد به یک بخش بسیار مهم و اساس )کتگوری یا صنف زبانی( معنون به 

نمایم. ن را به آن جلبته توجه تاشریک ساخ ماعزیزانش  

طوری که گفته آمدیم این لغتنامه  مشتمل از بخش های مختلفه است. به این معنی که  "قاموس کبیر افغانستان" در کـُل مجمع اللغات  

گ، ، فرهنسعی و تالش نهایت صورت گرفته و میگیرد،  تا هرآنچه مربوط به زبان، کلتورمجمع المعلومات میباشد، که در آن  و

، حقوق، رسم و رواج، خوراکه، پوشاکه، نظام عسکری، تشکیالت دولتی، زراعت، معادن، زمین شناسی، جغرافیه، اقتصاد، قانون

رادیو، نخبگان، شعراء، رجال و اماکن تأریخی، مسبه کاری، سینما، تیاتر، هنر، موسیقی، سپورت، اطالعات جمعی و فرهنگی، 

وج در افغانستان، و باالخره اقوام و قبایل و زبان های افغانستان است، درین مجمع المعلومات تا زمامداران سیاسی، اسمای مر

بدین وسیله سرزمین تا . نموده شامل گردد، دوام دیگر نسل به نسلاز یک با انتقال آن تا عمر باقی است حدودی شامل گردیده و 

اً نسل های جوان فعلی و نسل های بعدی و ثانیاً در چشم جهانیان معرفی افغانستان زیبا و باستان را نخست در چشم افغانان خصوص

 اینکه چرا و روی کدام دلیل این می گیرد.عنقریب در مرحلۀ امتحانی قرار و شناسائی کند. این گنجینۀ ملی به توکل خداوند )ج( 

مبرم شناخت و آشنائی نسل جوان و  های کردیم مبنی بر نیازمندی " معرفی اصالت افغانستان بخش قاموس را مشخصاً مسمی به "

فارسی مشکل، ناقص و بعضاً هم ناممکن  ۀهای زبانی موجود« فرهنگ»جهانیان به نکات متذکره در فوق است که دریافت آن در 

 که ما نمو نه های آنرا در مژدۀ هفتم قاموس خدمت شما عزیزان گرامی تقدیم کردیم. است.

 (ازدیاد بخش های جدید در آن ممکن استتوسعه و که البته ) شامل صنف های ذیل است:تا فعالً  اصالت افغانستانمعرفی  .1

a. اماکن تأریخی   

b. تشکلیات دولتی و علمی 

c. تاریخی و مشاهیر افغانستان های شخصیت و رجال  

d. نخبگان و هنرامندان، شاعران 

e.  مروج در افغانستان اسمای  

f. سیاست شناخته شده در های چهره 

g. خوراکه و نوشیدنی 

h. اینک برای وضاحت بیشتر در شناخت این بخش چند نمونه ای را از هر بخش برای شما گردآوری نموده ایم که قرار    جغرافیه

 .ذیل است

 اماکن تأریخی

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_muzjdaye_nehufta_dar_qaamoos_8.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_muzjdaye_nehufta_dar_qaamoos_8.pdf
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 تشکیالت دولتی

 اسماِء مروج در افغانستان

 رجال و شخصیت های تاریخی و مشاهیر افغانستان
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 هابنوشخوراکه و 

 شعراء ، هنرمندان و نخبگان

 

 

http://www.afghan-dic.com:8080/Afg_especial/h_mw_wahida_qabeli_palaw.pdf
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تی ح بعدی، چند های شخصیت بارۀ در شده داده معلومات تا آمده عمل به سعی ،تچهره های شناخته شده در سیاس بخشدر  

 دماتخ و ها فعالیت مثالً  اینکه داشت نظر در با. نماید معرفی  بیطرفانه، و خالصانه طور به را اشخاص مختلفۀ های بُعد االمکان

 .شودن گرفته نادیده است،  گردیده نصیب را مزید های موفقیت دیگر عرصۀ در و انجامیده ناکامی به عرصه یک در که شخصی
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 جغرافیه

عهده  ائی مسؤولیت آنرا بهو محترم روست  محترم آریا که افغانستان اصالت معرفی صنف درو جغرافیۀ تأریخی را  جغرافیه بخش 

 بخش یک ،رسیده ما برای فعالً  تادرین عرصه از دوستان مهربان دیگر ما  که معنوی امداد امامصرف کار روی آن هستند.  دارند،

 یمعلومات بزرگ بسیار بخش یک ایشان و میبراید چاپ از زودی به که است کاظم عبدهللا صاحب داکتر نوشتۀ «کابلستان» کتاب

 و( شهری جغرافیای) و( کابل های دریا) عارض جیالنی محمد مرحوم شدۀ نشر کتب همچنان ،اند داده قرار ما دسترس در آنرا

و ما ازین بزرگواران ابراز تشکر می  به دسترس ما قرار گرفته است است توسط خانم شهسوار (نستاناافغ والیات جغرافیای)

 تشریک با آرام آرام بوده، اندک قاموس در دهش داده معلومات عرصه درین همکاران قلت نسبت فعالً  برای شک بدون .نمائیم

نه اینک یک نمو. بود خواهیم کوشا آن تر مزید غنایو توسعه در ساخته دیتابیس شامل را داشته دست معلومات دوستان با مساعی

 از بخش جغرافیا را در عکس ذیل مشاهده نمائید. 

 

از هر بخش برای شما گردآوری نموده ایم که قرار   اینک برای وضاحت بیشتر در شناخت این بخش چند نمونه ای را

 ذیل است.
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واضح شده  تا اندازه ای برای تان سیستم کاری این قاموس ی متذکره در فوق،بخش ها است با مشاهدۀ نمونه هایامید 

ر رشتۀ ددهانیست که نه ما و نه هیچ شخص دیگری ولو که تاب ترین تخصص را یادبه کدام شکل میباشد. قابل  باشد که 

ما هم از آنالین گذاشتن  هدف روی این ملحوظکامل نیست.  ، از خود پوره وداشته باشدخود و یا رشته های دیگر 

دی ها امل سازی کمبوکمطمئناً  ،به شکل دوره یا مرحلۀ امتحانیبعد از یک مدت بسیار کوتاه « کبیر افغانستانقاموس »

زان آباد کننده و سازندۀ شما عزی و غنا و انکشاف بیشتر آن است، که  بعد از گرفتن نظرات صائب، این قاموس و نواقص

از تمام شما خواهران و برادران دلسوز و فرهنگ  تیم کاری قاموسآرزو و تمنای  در درازمدت مد نظر گرفته شده است.

دیده نظرات تان  ،نه مغرضانه و خصمانهاصالح کننده،  ، مدبرانه وموس را با دید وسیعکه هر بخش قا همینستدوست 

  یکجاباهم  ،دست به دست هم داده همۀ ما  را از طریق ایمیلی که در وبسایت این قاموس داده شده برای ما بفرستید تا

 ببیخشیم. ء و تکاملرا غناخویش این سرمایۀ ملی 

 تا مژده هایدر اعتالء ، برتری، و بهبود قاموس خود تان، شما  دلسوزانه و وطنپرستانۀ به امید الطاف و محبت های

 استدعا می نمایم. ت برای همۀ تاندخوشی و سعا وند یکتا سپردههمه را بخداما و شما، بعدی  مملو از افتخارات

 با حرمت 

 صالحه واهب واصل

 


