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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۰۷/۰۵/۲۰۱۸ صالحه واهب واصل

 مژده مژده مژده

 ما را بپذیرید! ، احتراماتسالم عزیزهموطنان گرامی و 
موفق امروز هللاالحمدکه  را با شما عزیزان شریک سازیم مژدهاین  زیاد میخواهیمبا شور و شعف 

بدون توقع مادی و امتیاز طلبی خدمتگار فرهنگ ملی خویش را که ثمرۀ کار سه سالۀ یک تیم  تایم شد
در حدود امکانات دست داشته در تدوین یک لغتنامۀ مستقل افغانستان شب و روز زحمت کشیده اند، 

ن شدت نفوذ انکشاف فرهنگ ملی و حتی المقدور کاستاینکار  . هدف ما درخدمت شما تقدیم داریم
 .«کم خود ما بهتر از بیش دیگران است» گفته اند: بزرگان ما ، چنانکههمسایگان ما بوده فرهنگی

 
در سطحی قرار دارد که  " اکنونقاموس کبیر افغانستانحاصل کار ما در چهار چوب تدوین "

باز هم روی این نکته  ،گفته ایم . طوریکه بار هانمایندما میتوانند از داشته های آن استفاده هموطنان 
و یا یک تیم کوچک  یا دو شخصتآکید میورزیم که ساختن یک لغتنامه ای به این بزرگی کار یک 

در افغانستان  که با تأسفوت ادبی و زبانی و یا دولت یک کشور است. اما یبلکه کار یک انستیت نبوده،
های کاری ما با تمام کمبودی ها و نارسائی  تیملذا ، با صد ها مشکل دیگر مواجه استشرائط فعلی 

 . سته اداقدام کر و علمی به ایجاد همچو گنجینۀ ادبی و همت به خرج دادهاز سه سال بدینسو موجود،
ادعا را نکرده و نخواهیم کرد که ما درین راه این همانگونه که از روز اول گفته ایم، هیچگاه 

بلکه همیشه کمبودی های علمی و ادبی خود را  ،پوره هستیمتخصص داریم و یا در اکمال آن از خود 
ن درخواست همکاری نموده ایم که اادیبان و متخصص، از صائب نظرانو با دوستان درمیان گذاشته 

حدودۀ امکانات شان خواهش ما را مخوشبختانه یک تعداد زیاد از هموطنان دلسوز و با درک ما در 
  آمادۀ دوام همکاری میباشند.با ما همکاری کردند و هنوزهم   لبیک گفته به اندازۀ وسع و توان

 
کمی  همهتوانستیم  قاموس کبیر افغانستان را با   ۲۰۱۶ر اول در نزدهم ماه اگست با این تالش ها  با
هموطنان  یاتنظر همکاری وبطور امتحانی در معرض استفاده قرار دهیم، تا  آن ها و کاستی های
ات یبا استفاده از نظر ، جلب نمائیم وکه درین عرصه اندوخته های دارند خویش راآگاه و با دانشی 

با بزرگان  این آرزومندی جامه عمل پوشید و تعدادی از .شان کار قاموس را بهبود بخشیم صائب
برای ما کمک بزرگی  و قاموس را بهتر ساختند مقدماتیکارهای  سازنده ای خود جامع و پیشنهادات

 قلباً تشکر میکنیم.  همکاری ایشان از این .شد
 

 بیانکامل  صراحتبازهم تیم کاری ما با  ،امروز که قاموس در سطح و سویۀ استفادۀ مثمر قرار دارد
میکند که کار ما بدون کمی و کاستی و اشتباه نیست، ولی آغوش ما برای همکاری ها، پیشنهادات 

 خواهد بود.باز زین به بعد هم همیشه باز بوده و امثل  سالمو انتقادات  سازنده
 

ناگفته نماند که  سال اول مطلقاً در ساختار تخنیکی و تنظیمات تکنالوجیکی وبسایت و دسته بندی های 
سال اخیر در داخل سازی لغات، معانی، حرف، ریشه،  و دو گذشت دیتابیس ها و بخش های قاموس

روی توانستیم فقط دراین مدت سه سال . صرف شدتلفظ، شرح، معلومات بیشتر، پشتو و انگلیسی 
  خش زبانی قاموس را که شامل سه لغتنامه اعم از )مجمع اللغات، عبدهللا افغانی نویس و اصطالحاتب

وشه ای بسیار کوچک گاین مجموعه در حالیکه  .یمکار کنبه دری افغانستان( است،  یفارسی ایران
توسعه تدریجی قاموس خواهد بود که باید سالها موضوع را احتوا میکند، تالش ما در آینده بست و 

http://www.afghan-german.com/
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/wassel_waheb_s_mogda_mogda_mogda.pdf
mailto:saleha_ww@hotmail.com


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 یبدون شک روی بخش های مسلکی زبان دری و مسلکی زبان انگلیس روی آن کار صورت گیرد.
به امکانات اقتصادی  بستههم کار نهایت زیاد صورت گرفته است، اما نظر به مشکالت تخنیکی که 

امیدواریم به خواست ولی  دهیم،ستفاده قرار در سطح ا یم، آنرا طور الزممیگردد، هنوز نتوانسته ا
را نیز بزودی به اطالع ای پیشرفت کار این قسمت مژده   خدای بزرگ و همت عالی همکاران عزیز

  و عالقمندان قاموس برسانیم.موطنان عزیز ه
 نمایند:از تمام هموطنان عزیز و گرانقدر خود تمنا میکنیم که به لینک ذیل مراجعه 
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و  هنما، کار قاموس را با حوصله مندی و فرصت کافی مورد بررسی ربعد از تماشای ویدیوی  و

 تاز ابراز نظریا وطندوست وعالقمند به فرهنگ ملی یک افغان  حیث بهقرار داده  و استفاده 

را  در اکمال این سرمایۀ ملی  ما نفرموده ودریغ بهبود کار قاموس بهیخواهانه و صائب خود در 

 یاری رسانند. 
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