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 قاموس کبیر افغانستان

  2014قاموس یا لغتنامۀ کبیر افغانستان که در اواخر سال 

رسماً به کار آغاز   2015اساس گذاری گردیده بود در مارچ 

کرد. دلیل ایجاد این قاموس حفظ اصالت کلمات و  

اصطالحات اصیل جغرافیای افغانستان و تمام مختصات 

افغانستان )اعم از اصطالحات معیاری یا استندرد، 

انه، معرفی و معلومات موثق و دست اصطالحات عامی

نخوردۀ در بارۀ والیات افغانستان، تاریخ، جیولوجی، ضرب  

المثل ها، خوراکه و نوشابه، تولیدات زراعتی، اصطالحات  

نظامی، اصطالحات حقوقی و قضائی، اصطالحات  

اقتصادی، اسمای مروج زنانه و مردانه در افغانستان و  

نویسندگان، هنرمندان، معرفی مشاهیر، نخبگان، شعراء، 

رجال و شخصیت های سیاسی و مشروطه خواه، و اشخاص  

تأثر گذار در عرصه های مختلف کلتوری، فرهنگی و ادبی، 

 اجتماعی و غیره( میباشد. 

در اولین اقدامات پس از ایجاد قاموس به همت انجنیر  قیس 

کبیر یکی از متصدیان پورتال افغان جرمن آنالین و خانم  

اهب واصل استاد ادب دری، پس از مشوره با جناب صالحه و

و بزرگان دیگر مثل محترم مرحوم سید خلیل هللا هاشمیان 

تصمیم بر آن بود که قاموس یا دکشنری مرحوم ، محترم اکادمیسین سیستانی و جناب داکتر عبدهللا کاظم مسعود فارانی

نسیم نگهت از انگلیسی به کمک جناب هاشمیان صاحب به فارسی/دری ترجمه گردد و ما آنرا به شکل لغتنامه دیجیتال 

هیم که جناب داکتر هاشمیان به کار ترجمه آغاز کردند و به همکاری به طور آنالین در دسترس هموطنان ما قرار د

پوهندوی شیما غفوری استاد ادب دری به ما انتقال پیدا میکرد تا شامل دیتابیس ها گردد. بعد از یکسال و اند با تأسف 

م متوقف  نسبت وخامت وضع صحی مرحوم داکتر صاحب هاشمیان کار ترجمۀ دکشنری مرحوم نسیم نگهت آرام آرا

شد. همان بود که نظرات تیم کاری قاموس ضروراً و عمداً تغییر کرد، چون ضرورت معلومات بیشتر در ارتباط با  

افغانستان عزیز از یک منبع با اعتبار افغانی بیشتر احساس میشد. همان بود که تیم کاری پروژه امکانات را وسیع تر  

مکاری کرد و همان بود که بزرگانی چون محترم مسعود فارانی، ساخت و از دوستان و هموطنان تقاضای کمک و ه

محترمه نصیبه اکرم حیدری، محترم نبیل عزیزی، محترم داکتر نعیم اسد و چند تن دیگر با ما جهت همکاری در  

ه پیشبرد کار های پروژۀ قاموس پیوستند. کار ها به جدیت به پیش رفت. روز تا روز محتوای قاموس گسترده تر شده ب

همکاران ما اضافه شد، در بخش های مختلف کار ها به سرعت جریان پیدا کرد و جای خوشی و افتخار است که  

امروز این قاموس تقریباً به یک دائرة المعارف کوچک مبدل گردیده است و تعداد همکاران کار آگاه ما در بخش های 

 رسد.  نفر می 26مختلف و ترجمۀ لغات به پشتو و انگلیسی جمعاً به 

تیم کاری قاموس با امکانات فوق العاده محدود مادی توانسته در »قاموس کبیر افغانستان« امکانات بیرون دادن عکس،  

ویدیو، لینک وبسایت های مثل یوتوب، متون تحریری در فارمت پی دی اف، تلفط یک تعداد کلمات به وام گرفته از  
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هموطنان ما در تلفظ کلمات بطور عینی به شکل حروف التین و زبان های دیگر را به طور صوتی فراهم سازد تا 

ما طی چهار سالی که گذشت، تمام جریان مراحل   بطور سمعی به شکل صوتی سهولت داشته از آن مستفید گردند.

مختلف کاری قاموس را در فورم مقاالت مختلف بطور مشرح بیرون داده ایم که در آرشیف پورتال افغان جرمن آنالین  

یر نام )قیس کبیر و صالحه واهب واصل( موجود است. برای آگاهی و آشنائی بیشتر با قاموس کبیر افغانستان در  ز

 صورت ضرورت میتوانید آنها را مطالعه فرمائید.

جهت سهولت استفاده از قاموس و جلوگیری از وقت هموطنان در دریافت محتوای قاموس، امروز جدید ترین ویدیوی 

از قاموس را با تغییراتی گسترده ای که در لغتنامه اپدیت شده است در فارمت یک ویدیوی کوتاه برای شیوۀ استفاده 

هموطنان عزیز تهیه نموده ایم که شما لینک آنرا در ذیل دریافت میکنید. البته در آیندۀ زود ان شاء هللا ویدیو های  

شما عزیزان تهیه و ترتیب خواهم کرد. آرزو داریم این  مختلفی را در ارتباط با هر بخش قاموس به طور جداگانه برای 

ویدیو برای شما سبب سهولت در استفاده از قاموس گردد. در صورتی که سوال و یا پیشنهادی برای بهبود کار ما 

 ود داشته باشید میتوانید از طریف ایمیل های  ذیل با ما نظر، انتقاد و یا پیشنهاد تان را در میان بگذارید و در بهب
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