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 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۶/۰۶/ ۲۰۲۱                                                                                      یسفزئفاطمه یو

 محصله در پوهنتون جواهر لعل نهرو 
 جوانان افغانستان یعال یشورا همکار

 

 اعالم همکاری نما یندگان جوانان افغان در قاره های مختلف

 افغانستان« ر یبا گردانندگان »قاموس کب 

جوانان  ی عال یشورا  

{Youth High Council (YHC)برا  }یاسپوراید ی   (Diaspora  )

کنند  یم لیتحص ایو  یافغانستان و جوانان افغان که در خارج از کشور زندگ

کشور به  تیبتوانند به خاطر بهبود وضع شانیرا فراهم نموده تا ا نهیزم

ها و  نامهشان را در بر اتیجوانان طرح، پالن و نظر تیخصوص بهبود وضع

 .ند یارائه نما نیآنال یکنفرانس ها

 

قانون اساسی جمهوری   64"شورای عالی جوانان" اخیراً بنابر حکم مادۀ 

زیر چتر   جمهوری،ریاست  83شماره   اسالمی افغانستان و بر اساس فرمان

تأسیس شد. هدف این شورا ایجاد سیاست ها و استراتیژی  ریاست جمهوری،

هائی ست که بر بنیاد آن مشارکت بیشتر جوانان، مخصوصاً در زمینه های 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی جلب می گردد. اعضای این نهاد را  

بر این در هر قاره   جوانانی از داخل و خارج مملکت تشکیل می دهند. مضاف

نمایندگی این شورا به وجود آمده. جوانان می توانند ایده ها و  و از والیت 

افکار خود را به توجه مقامات زیربط برسانند، به امید آنکه تغییرات مثبتی در 

 زندگی مردم افغانستان، خاصتاًجوانان به میان آید. 

 

 

-tps://yhcht

diaspora.af / 
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افغان   های جوانان افغانستان در قاره های مختلف جهان باه مجازی نمایند جلسۀاولین   2021اخیر ماه می در هفتهٔ  

برای بهبود وضعیت جوانان کشور با گردانندگی  و تجارب و نظریات شان مبادلۀبرای  ،های متخصص مقیم خارج

   .دقیقه برگزار شد  ۹۰به مدت   فواد عثمانیمحترم 

   :ند، از جملهمهمان دعوت شده بودچند در این نشست از کشور های مختلف جهان 

  ،از جرمنی دکتور محمد نعیم اسد

 از استرالیا، اکرم حیدری بانو نصیبه

 از هالند، صالحه واهب واصلخانم 

 عبدالحنان روستایی دکتور 

 از جرمنی  دکتور عبدهللا عادل و

 ازجرمنی،  انجینر قیس کبیر

 . از آن جمله و نماینده های جوانان افغانستان در قاره های مختلف جهان 

 ، از هندوستان دکتور نظیر احمد یوسفی 

 آسیا،   ۀدر قارگان نمایند دکتور علی اسالم زاده 

 سترالیا،  آ ۀنماینده درقار طاهریوفه گرس شودکت

 نماینده در قاره امریکا، دکتور عالالدین ابراهیمی

 اروپا   ۀنماینده در قار ماستر یوسف معصوم 

 .فریقا اشتراک داشتندانماینده در   آقای رستم عزیزیو 

 

هر کدام از مهمان های برنامه در مورد زمینه های همکاری شان با جوانان افغانستان و تجارب شان  در این جلسه 

نماینده های جوانان هم در مورد کارکردها و فعالیت های شان معلومات مختصری را ارائه  همچنان   .بیاناتی داشتند

 فغانستان آزاد، آباد و سر بلند داشته باشیم.د و همه کوشش میکنیم تا یک انادامه دارجلسات مجازی  این  .نمودند

اری نمودند. این زاظهار امتنان و سپاسگ  «قاموس کبیر افغانستان»اعضای دایسپورای شورای عالی جوانان از تیم 

قاموس کبیر  که جوانان گفتند ،. در ضمننداعالم نمود افغانستان جوانان نیز همکاری خویش را با تیم قاموس کبیر

 .افغانستان برای پوهنتون ها، مکاتب و دفاتر دولتی اشد ضرورت است

به همت یک تعداد افغانهای متعهد اساسگذاری شد و سیر عمودی را اختیار کرد  ۲۰۱۵قاموس کبیر افغانستان در سال  

و چه از نگاه محتوی  را بخود گرفته که انکشاف آن چه از نگاه تکنالوژی  Knowledge managementو حاال شکل 

 . ادامه دارد. هر قسمت آن توسط یک گروپ از افغانها که در آن بخش از فهم کافی برخوردار اند، غنی تر می شود

دری و   انگلیسی، روز را به زبان هایاقتصادی، زمین شناسی و زراعت قاموس اصطالحات جدید  مخصوصاً که این

 پشتو تعریف و ترجمه کرده است.

 

زراعت و  بخش  ،چون افغانستان یک مملکت زراعتی است، یکی از مهمترین بخش های قاموس : زراعت و مالداری

بخش های نباتات، جنگلداری، حیوانات، اصطالحات و افزار و ماشین آالت رزاعتی می باشد.  که شامل مالدای است 

 داکتر عبدالکریم وزیری و داکتر بشیر دودیال میباشد. لیت این قاموس بدوشومٔسو
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   وتیک، جیوکمستری، جیولوجی و منرالوجی.تبا بخش های مختلف آن مانند سنگ شناسی، تک  زمین شناسی:

و پوهنتون  کابلپوهنتون عزیزهللا قریشی سابق استاد پوهنٔحی زمین شناسی پروفیسور بدوش  موضوعمسؤولیت این 

 قرار دارد.  نورنبرگ آلمان-عبدالحنان روستایی سابق استاد در یونورسیتی ایرلنگندکتورو  بن آلمان

در  تا کنون   .مانند اقتصاد ملی، اقتصاد تشبث، احصاییٔه و ایکونومتری با بخش های مختلفاصطالحات اقتصادی: 

 اصطالح جمع آوری و تدوین شده.  ۱۳۰۰۰حدود 

پوهنٔحی اقتصاد و وزیر تجارت سابق به اساس قاموس اقتصادی مرحوم پوهنوال محمد عارف غوثی استاد  بخشاین 

داکتر محمد ظاهر مرحوم و قاموس علوم اقتصادی تدوین تیم توأمیت افغانی و آلمانی پوهنٔحی اقتصاد کابل   ۀکابین

ت که از لسان های انگلیسی و آلمانی به لسان های ملی رسمی یعنی دری و پشتو ترجمه شده و ترتیب یافته اس

 .  گردیده انداصطالحات عمده اقتصادی به دو لسان متذکره  به صورت خلص تشریح 

 د:  نتعقیب میشو اهداف ذیل توسط اصطالحات اقتصادی

با تشریحات خلص آن از طریق انالین به بدسترس قرار دادن مجانی اصطالحات اقتصادی سابقه و جدید  .1

 مندان اقتصادی که به شکل مجلد تهیهٔ آن مشکل است.  ه استادان و سایر عالق  محصالن،

 انجام فعالیت های تحقیقاتی. برای ایجاد سهولت افهام و تفهیم و استفاده از آثار انگلیسی و آلمانی اقتصادی .2

 آینده از طریق گوگل. دستیابی بوسیلهٔ تلیفون دستی، لپ تاب و در  .3

 جلب و جذب استادان و دانشمندان برای توسعه این قاموس اقتصادی.   .4

 .فراهم سازی مراکز علمی و تخنیکی برای نگهداری  و انکشاف دیتابیس این قاموس و سایر قاموس ها .5

 

 کبیر افغانستان« عبارتند از: قاموس ی » سایر قاموس ها

 

 به پشتو و انگلیسی ترجمه شده.  که  با معنی و تشریح دریلغت     ۲۵۰۰۰با محتوای بیشتر از  غات:لمجمع ال

شعرا، نویسندگان، هنرمندان و  –این دیتابیس به بخش های مستقل نخبگان و مشاهیر  مختصات افغانستان:

 تقسیم شده.  خوراکه و نوشیدنی های افغانی –تشکیالت دولتی و علمی  –خدمتگذاران 

 به آنها.  و کوه های مربوطرودخانه ها  ،  قریه ها ت و ولسوالی ها، ا: معرفی والیرافیهجغ

بدوش  قسمتلیت این وتقسیم شده. مٔسو به بخش های رجال و شخصیت های ملی و سیاسی و آبدات تاریخی تاریخ:

 اکادمیشن اعظم سیستانی، داکتر عبدهللا کاظم و محترم حامد نوید میباشد. 

به   یقضائ نیافغانستان و قوان یو قضائ یو حقوق یبخش کوشش شده تمام اصطالحات قانون  نیدر: حقوق و قضاء

بخش  ایبخش و  نیکه در یزانیضرورت جامعه شامل گردد. دوستان و عز دیمختصر نظر به لزوم د ایطور مشرح و 

تماس با ما، با  ۀصفح قیاز طر ند،آباد کننده داشته باش  شنهاداتیپ ایکنند و  یبخواهند با ما کمک و همکار گرید یها

 گذارند.  انیدفتر منجمنت قاموس به تماس شده ما را در جر
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بخش عبدهللا افغانی نویس یک بخش بسیار اهم و عمدۀ این قاموس است که تقریباً تمام اصطالحات عامیانه  سینو یعبدهللا افغان 

اصطالح عامیانۀ افغانی از مجموعۀ )اصطالحات عامیانۀ عبدهللا افغانی نویس( با ۱۱.۰۰عوام افغانستان را در خود شامل دارد که 

 ه است  امانتداری خاص درین بخش درج و باز نویسی گردید

 : ری کب سیق  ری ازانجن یسپاسگزار

نموده و موضوعات   تأسیسرا  Afghan German Onlineوبسایت از انجینر قیس کبیر یک جهان سپاس که 

 سپاسگزاریم. قاموس کبیر افغانستان همکار مربوط به افغانستان را پوشش میدهد. همچنان از تمام اعضای
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