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 ۰۳/۱۱/۲۰۱۵                                                                  قیس کبیر

 «کبیر افغانستان»قاموس 

 قسمت اول
 

مبرهن است که ازبین بردن یک کشور و ملت آن کار ساده نیست، شاید از نظر جسمانی با استفاده از جنگ های 
زنده و چشم دید های چندگانه ( ناممکن است، اما نظر به تجارب mentalاتمی ممکن باشد اما از نگاه روانی و )

گفته می توانیم که امروز این نابودی روانی هم برای افکار زیرک امکان پذیر شده است و آن تصاحب کلتور و 
فرهنگ مردم یک کشور به شکل تدریجی با اکمال ارزش های پولی، البته با مّد نظر گرفتن احتیاجات حتمی زندگی 

های سست عنصر در آن جامعه می باشد. ما این نابودی فرهنگ و کلتور را افراد آن جامعه و خریداری شخصیت 
نظر به تدقیق و مشاهده می کنیم. لهذا در کشور خود با دستان مغرض بیگانه درین سه دهۀ اخیر با چشم باز 

بررسی حالت موجود زبان دری در داخل و خارج از کشور و حالت باید زبان در تکنالوجی مدرن امروزی و 
اخالت شدید بیگانگان در جهان فرهنگ و ادب ما، تیم کاری افغان جرمن آنالین تصمیم گرفت تا برای حفظ مد

اصالت زبان دری و سهولت هرچه بیشتر دسترسی هموطنان ما در هر نقطۀ جهان که به سر میبرند، به کلمات 
تهاجم فرهنگی ایران سالهاست از  اصیل زبان مادری شان، پروژۀ دیجیتال سازی لغتنامه های دری را که در اثر

بازار ادب و فرهنگ برداشته و ناپدید شده است، با استفاده از امکانات مدرن تکنالوجی به راه اندازد که بیرون دادن 
 آنرا در کوتاه مدت ممکن می سازد.

 
عالً در قید انحصار فیصد هموطنان ما که ف 95مرام از بوجود آوردن همچو لغتنامه مرفوع سازی احتیاجات تقریباً 

لهجۀ فارسی ایران درگیر مانده اند و مایحتیاج شان را نسبِت نبود قاموس دری مجبوراً با فرهنگ های ایرانی 
مرفوع می سازند، میباشد. با آنکه داریم بزرگانی که گاه گاهی زبان را از نگاه قدامت تاریخی، ریشه و گرامر به 

دی روش و طرق مختلف نوشتن و استعمال لغات را طی مقاالت علمی و یا معرفی می گیرند و به سطح بسیار بلن
تجربی شان طرح میدهند. ما این عمل بزرگان با تجربۀ ما را ارج و احترام می گذاریم، اما این طریق بیرون و 

یز که شرح دادن زبان به درد همگان نمی خورد زیرا یک تعداد هموطنان تحصیل یافتۀ ما با فیصدی خیلی ها ناچ
میخواهند زبان بدانند و در بارۀ زبان بنویسند شاید بتوانند استفادۀ بسیار خوبی از همچو نوشته ها ببرند، اما؛ تعداد 
کثیر دیگری که صرف میخواهند لغات اصیل دری را در نوشته های شان استفاده کنند و ضرورت به شناخت، 

 ا استفاده ازین قاموس احتیاجات شان را رفع نمایند. قدامت، تاریخچه و مشتقات زبان ندارند، میتوانند ب
 

قسمی که ادعاء می گردد و خوانندگان محترم پورتال در جریان هستند، این پیشنهاد سه سال قبل از جانب دوستانی 
ه صورت گرفته بوده که متآسفانه ما در جریان نبودیم و عزیزان پیشنهاد کننده به گفتۀ خود شان با محترم نگارگر ب

تماس شده بودند و نگارگر صاحب شاید نظر به معاذیری همکاری شان را اعالم نکرده بودند. بعداً به گفتۀ خود 
محترمین جناب داکتر صاحب هاشمیان پیشنهاد شان را نادیده گرفته و در ایجاد قاموس اقدام نکرده اند که همین دلیل 

نشستن و ناکامی ایجاد قاموس دری از جانب خود میدانند، نادیده گرفتن جناب هاشمیان صاحب را دلیل به کرسی ن
در حالیکه تیم افغان جرمن آنالین دلیل اصلی این ناکامی را توجه و همکاری اشخاص نه بلکه موجود نبودن یک 

( تخنیکی میداند. این بدین معنی که به راه اندازی همچو پروژۀ دیجیتال نمی تواند فقط روی فهم conceptکانسپت )
راماتیک و یا مجموع شناخت لغات استوار باشد. شناخت طرق تخنیکی و تنظیم دیتابیس ها و کاردیجیتال سازی و گ

( در دریچۀ outputپروگرام کردن همچو کانسپتی در یک سرور انترنتی از آغاز تایپ کردن الی بیرون دادن )
دعی ما، با تأسف نظر به کبر سن و خاص خود را ضرورت دارد، که دوستان مو تحصیالت جست و جو هم دانش 

 همچنان شناخت علمی و دانشی که در رشته های دیگر دارند، به این کار قادر بوده نمی توانستند و نیستند.
دلیل اینکه چرا تیم کاری افغان جرمن آنالین به این کار دست زد با آنکه یکی از دالیل آن در فوق ذکر شده است،  

ت متخصصین کار تخنیکی در توافق با اشخاص چیز فهم و زبان شناس بود. البته تیم افغان دلیل دیگر آن هم موجودی
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جرمن آنالین در نخستین روز های آغاز این کار ملی و مردمی از همین دوستان بزرگوار متذکرۀ مخالف خواهشمند 
ی گردید و عالوه بر اینکه همکاری شد، اما؛ با تأسف این پیشنهاد از جانب این محترمین یک نوع فضل فروشی تلق

بعضی از آنها از همکاری انکار کردند، با توهینات و تخریبات ناالزم هم پرداخته، کوشیدند عقیده و توانایی تیم ما 
را ضعیف سازند که خوشبختانه این عمل شان عالوه بر اینکه عزم و عقیدۀ ما را ضعیف نساخت بر عکس به ارادۀ 

 ما قوت بخشید.
و به اتمام رسانیدن این قاموس از نظر بسیاری از هموطنان ما کار چندین ساله است در حالیکه ما دیگر گرچه ایجاد 

در یک زمان مدرن دیجیتال زندگی می کنیم و امکانات دیجیتال سازی اگر یک تیم وابسته با وحدت و همدلی در 
میتواند به یک سال و دو سال مبدل ( موجود باشد، این سال های متوالی را Virtual Worldیک جهان مجازی )

 سازد که ما فعالً همین امید را داشته به سوی مرام خود در حرکتیم. 
 

قابل یاد دهانیست که این لغتنامۀ )کبیر یا بزرگ افغانستان( وابسته به هیچ یک از بنیان گزاران این لغتنامه مثل 
یپلوم انجینر فرید فهیم و بنده قیس کبیر نبوده، بلکه صالحه وهاب واصل، داکتر سید خلیل هللا هاشمیان، داستاد 

مربوط به ملت افغانستان است که توسط یک تعداد افغانان دلسوز شامل درین پروژه، برای یک ملت سرتاسری 
افغانان تهیه و تنظیم می گردد. البته بدون درنظر داشت هر نوع آیدیالوجی، قوم و تبار، حزب و مذهب هر هموطن 

 میتواند با ما درین هدف عام المنفعه همکار باشد. گرامی ما
 

قسمی که همه شاهدیم با وجود داشتن قدامت تاریخی پنج هزار سالۀ ادبی و فرهنگی، افغانان ما نمی توانند اسماء با 
ارزش مکانی و مسائل ملی و کلتوری خود را که دلیل افتخار آنهاست و یا همچنان اصطالحات بسیار عام و مورد 

تفادۀ روزمرۀ شان را در فرهنگ های بسیار ضخیم و چندین جلدی ایرانی جست و جو نمایند. مثالً: اکثر مناطق اس
جغرافیایی، اسماء و یا مشخصات شخصیت های ملی، خوراکه ها، تولیدات زراعتی، اصطالحات علمی و طبی، 

هم. که البته برای اثبات این گفتۀ ما تشکیالت دولتی، مناصب، اصطالحات کاربری تکنالوجی و اطالعاتی و امثال
شما خود میتوانید جست و جوی بعضی از کلمات و اصطالحات و یا قریه جات افغانستان را در فرهنگ های ایرانی 

 جست و جو نموده به چشم سر مشکالت زبان دری را دیده، درک کنید.
 

 سه گروپ به وجود آمد:زمانیکه ما در تصمیم ایجاد قاموس دری  به موافقه رسیدیم، 
 

 همنظران .1
 مترددین .2
 مخالفین .3

 
 نخست از همنظران خود اظهار سپاس میکنیم که تشویق های ممتد شان باعث دلگرمی های بیشتر ما گردید.

اکنون تالش داریم تا در حد امکان و توان با تشریح سیستم ایکه باالی آن کار می کنیم، مترددین و حتی مخالفین را 
که گماشتگان ایران نبوده و با آنها سر و سری نداشته باشند(، نیز به همکاری ترغیب کرده و با همدیگر )مخالفین ای

 بصورت دسته جمعی و خودمانی در مورد، کار و تالش کنیم. 
 نظرات منفی  و مخالف مترددین و مخالفین  میتواند دلیل یا دالیل متفاوت داشته باشد، به طور مثال: 

 

  :این اشخاص واقعاً ضرورت آنرا درک نکرده باشنداول 

 :میکانیزم کار ما را نه پذیرفته باشند و بخواهند شکل دیگر و یا بهتری را ارائه نمایند، البته بدون کدام  دوم 
 بد، اما تا اکنون هیچ نظر ارائه نگردیده است. نیت              

 برای آن کشور فعالیت نمایند سوم: شاید تحت تأثیر گماشتگان ایران باشند و یا 

  :شاید با استفاده از این بحث بخواهند فقط فضل فروشی نمایندچهارم 

 :شاید حسادت نمایند پنجم 

  :شاید آنها هیچ تصوری از کاریکه ما می خواهیم انجام بدهیم، نداشته باشندششم 

 :امید است سؤاالتی اگر باشدشاید به سؤاالت شان نتوانسته ایم طوریکه شاید و باید جواب بگوئیمهفتم ، 
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 مطرح سازند و یا اگر مبهم باشد دوباره بپرسند تا جواب الزم ارائه گردد.              

 .شاید هم نظر به موجودیت شخص یا اشخاص خاصی در جمع ما، از همکاری با ما اجتناب می ورزند 

 ..... 
 

یم تا اشخاص بدنیت موضوع قاموس را به مقصد نفاق بر اساس دالیل باال و اضافه تر از آن، ما باید دقت نمائ
اندازی بیشتر بین افغانها استفاده  ننمایند. تالش شود تا به دیگران تفهیم نمائیم که ما این کار را به خاطر ضدیت با 

 هیچ مملکتی انجام نمی دهیم، بلکه به خاطر مهر بی پایان به وطن، زبان و مردم خود عملی می نمائیم.
 

 دومقسمت 
 

قسمی که در بخش اول متذکر شدیم پیشنهاد قاموس دری نظر به گفتۀ یک عده از محترمین قلمبدست سه سال قبل 
صورت گرفت و به اساس ادعاء خود شان مدت شش ماه در صدر وبسایت شان باقی ماند، اما؛ هموطنان ما به این 

خصوصاً زبان شناسان و ادیبان بزرگ کشور در خارج و داخل، از جمله  داکتر پیشنهاد با تأسف وقع نگذاشتند 
صاحب سید خلیل هللا هاشمیان که محترمین پیشنهاد کننده این عدم توجه بزرگان را دلیل ناکامی پروژۀ پیشنهاد شده 

العه و تدقیق قرار دانسته، آزرده خاطر شدند. درحالیکه وقتی تیم کاری افغان جرمن آنالین موضوع را مورد مط
داد، دلیل این ناکامی را علت متذکرۀ فوق نه بلکه عدم موجودیت یک کانسپت کاری از نظر تخنیکی و تکنالوجی و 
عدم عزم راسخ و پشتکار دوستان پیشنهاد کننده بررسی کرد. به هر حال شما استدالل و شرح مکمل ایجاد پروژۀ 

 ( را در بخش اول مطالعه میتوانید. قاموس کبیر افغانستان)

 
درین بخش جهت  وضاحت بهتر و بیشتر روش کاری ما برای اکمال این پروژه در کوتاه مدت تصمیم بر آن شد تا  

 کانسپ تهیه شده را برای پیشبرد کار پروژه برای شما توضیح نموده با اشکال مختلفه تفهیم نمائیم. 
 میباشد تشکیل گردیده است کانسپت از دو بخش که مکمل همدیگر 

 
ما که   ( که هموطنان دلسوزVirtual Officeبه وسیله ای بوجود آوردن یک دفتر مجازی )  :( دیجیتال سازی1-

خواهان همکاری درین پروژه هستند، از سراسر دنیا فقط با استفاده ای یک اسم و یک کود ایکه از جانب ما برای 
اساس اندوخته های علمی و تخصص شان در رشتۀ که فارغ التحصیل شده اند،  شان تهیه گردیده داخل دفتر شده به

با ما از طریق انترنت در همین دفتر مجازی همکاری می کنند. این هموطنان ملی گرا و وطندوست ما لغات دری 
م، فیروز غیاث اللغات، آنند راج، نگهت، داکتر جاوید، جامع الکال»خالص را از لغتنامه های چاپ شده در هند 

به شکل دیجیتال در فارمت ایکسل باز نویسی نموده به ما میفرستند و ما آنرا .........« اللغات، عبدهللا افغان نویس، 
 بعد از گذشتاندن از زیر نظر صائب نظران در کتگوری های مربوطه درج دیتابیس ها می نمائیم. 

 
 ده تشکیل گردیده که عبارتند از: ( از دو بخش عمVirtual Officeالبته این دفتر مجازی )

 پشتو(  –دری( و )دری  –)دری  زبانی 

 مسائل اقتصادی، طبی، تخنیکی وغیره( که از زبان انگلیسی به دو زبان ملی ترجمه  علمی و مسلکی (
 می گردد.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 10تر 4 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

 

  

 تشریحات مختصر و الزم در بارۀ دیتابیس های بخش  -

 «زبانی»

ت است که تمام بخش ها مجموعی از لغامجمع اللغات:  1دیتابیس  -1
 را احتوا میکند. مانند:

  فارسی ایران به دری افغانستان 
)مجمع از لغات لهجۀ فارسی ایران که در زبان دری افغانستان 
مفهوم و معنی دیگری را ارائه می کنند مثالً گوجه فرنگی، 
خیار و .... که به زبان سچۀ دری به آن بادنجان رومی، 

 (بادرنگ و.... میگوئیم.

  عمومی )تمام لغاتیکه شفاهی و کتبی در زبان دری مورد
 استفاده دارد(.

  زراعت ) تمام اصطالحات زراعتی( که توسط استاد ادب دری
پوهندوی شیما غفوری )تخصص زراعت و مالداری( باز 

 نویسی و تنظیم می گردد. 

 )تشکیالت دولتی ) تمام اصطالحات رتبوی و تشکیالتی دولت 

  زمین شناسی )اصطالحات منابع طبعی و امثالهم( که به همت
محترم داکتر عنان روستائی )تخصص جیالوجی یا معرفة 

 العرض( باز نویسی و تنظیم می گردد.

 ..... 
 

 دیجیتال مسؤولیت: هاشمیان –نگهت  2دیتابیس  -2
 لغتنامۀ یک را که نگهت نسیم مرحوم لغتنامۀ ترجمۀ و سازی

 جناب داکتر سید خلیل هللا هاشمیان نظر است )انگلیسی دری(
 عهده به دارند رشتۀ زبان شناسی در که دانشی و فهم به

گرفته اند که تمام لغات این لغتنامه را عالوه بر دیجیتال 
سازی معنی آن را از انگلیسی به دری ترجمه نموده با شرح، 
تلفظ )فونیتیک( و نوعیت لغات به ما میفرستند که درج این 

کلمه یا لغت را  500بیس نمائیم. تا فعالً در حدود بیشتر از دیتا
با تمام جزئیات آن دیجیتال ساخته فرستاده اند و درج دیتابیس 

گروپ و یا  کار هر که گذاشت نباید گفته نا شده است. البته
 مگر شد. خواهد ثبت مربوط گروپ اعضای اسم به شخص

 و لغتنامه، محل نشر و چاپ معلومات و اصلی مؤلف اسم
 .ماند می باقی جایش در همه و همه زمان

منیجر  2015جوالی  16قابل یاد دهانی است که به تاریخ  
این پروژه استاد صالحه وهاب واصل در مقالۀ خود تحت 

دری( از جناب ولی احمد  –تدوین قاموس دری »عنوان 
نسیم نگهت و ترجمه و دیجیتال سازی آن، نوری و جناب خلیل هللا معروفی در ارتباط با لغتنامۀ محترم 

تقاضای همکاری مستقالنه نموده بود. که با تأسف به این تقاضا از جانب دوستان محترم ما وقع گذاشته نشد 
همان بود که محترم هاشمیان با وجود کبر سن و مشکالت صحی این مسؤولیت را به عهده گرفتند و آرزو 

اتمام این پروژه  و هم برای خود شان خوب باشد. لطفاً به لینک آتی  داریم تا صحت شان هم برای دوام و
  دری –ضرورت تدوین قاموس دری  مراجعه نمائید.
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: مجموع اصطالحات سچه و عبدهللا افغانی نویس 3دیتابیس  -3
اصیل افغانستان که زیاد تر در مراودات و مکالمات روزمره بین مردم 
عام افغانستان موارد استفاده دارد. همچنان اصطالحات غیر کتبی و به 
اصطالح کوچه و بازاری که اکثریت عام مردم ما به آن آشنایی دارند و 

اسند اما در فرهنگ های ایرانی یافتن آن غیر مورد استفادۀ آنرا می شن
ممکن است زیرا این لغات از سچه ترین لغات زبانی مردم افغانستان 
است. مثالً: َچلوس، َخپوَسه، پتق، بالزده، جواَنَمرگی، َچوَچلی، ُشوده، 

 َچتاق، َنراد، ُتمُتراق، ننۀ بال و امثالهم.
نب محترم تواب وهاب و فراموش نکنیم که لغتنامۀ افغانی نویس از جا

 محمد عارف گذرگاه در اختیار ما گذاشته شده است.
 
 

مجموع لغات اصیل دری چاپ هند  غیاث اللغات: 4دیتابیس  -4
که تازه به دسترس ما رسیده و دو هموطن وطن پرست ما دیجیتال 
سازی آنرا به عهده گرفته اند و توقع داریم تا هموطنان عزیز دیگری 

کاری باشند، خود شان را به ما معرفی نمایند تا یک که عالقه مند هم
بخشی ازین لغتنامه را برای شان مسؤولیت دهیم. ضمناً تشکر و سپاس 

« غیاث اللغات»داریم از محترم راتب فقیری که محبت نموده لغتنامۀ 
 را به دسترس ما قرار داده اند.

های دری  لغتنامه 15نا گفته نماند که افغانستان در حدود بیشتر از 
اصیل دارد که همه در هند به چاپ رسیده  و چون در ایران چاپ 
نگردیده به فضل خداوند دست نخورده است. دوستانی که در هندوستان 
بسر میبرد وعده نموده اند که در جست و جوی این لغتنامه ها برآمده 
برای ما میفرستند. ما سعی می کنیم لغتنامه های مانند آنند راج، جامع 
الکالم، فیروز اللغات ....... را هم توسط دوستانی که به دسترس شان 
است و یا امکان بدست آوردن آنرا دارند، به دست آریم و به کمک خود 
شان و هموطنان دیگر وطنپرست آنرا دیجیتال ساخته شامل دیتابیس در 

 کتگوری های مربوط بسازیم.  
 ............. باز برای لغتنامه های بعدی... -5

 

علمی و مسلکی ) مسائل اقتصادی و تجارتی، طبی، تخنیکی تشریحات مختصر و الزم در بارۀ دیتابیس های بخش  -

 وغیره( که از زبان انگلیسی به دو زبان ملی ترجمه می گردد.

استاد مجرب پوهنتون های افغانستان درین بخش برای فعالً بخش اقتصادی و تجارتی توسط دانشمند بزرگ  و 
جناب محترم داکتر محمد نعیم اسد محترم پوهاند دودیال استاد پوهنتون جالل آباد، داکتر سید محمد سوما 
)تخصص در رشتۀ اقتصاد ملی و علم مالیه( استاد اسبق پوهنتون کابل، محترم داؤد تیموری استاد پوهنتون 

حصائیه(، محترم سلطان محمد تره کی استاد پوهنتون هرات هرات )تخصص در رشتۀ اکونومتری و ا
)تخصص در رشتۀ تجارت بین المللی و  داکتر سمع نور که حاضر اند قاموس اصطالحات اقتصادی خویش 

آقای  را با اندک تغییرات الزم با اصطالحات جدید مسلکی، با قاموس کبیر افغانستان مدغم سازند. همچنان
مات فراموش ناشدی را در نشر آثار استادان پوهنتون های افغانستان انجام داده است، دکتور یحی وردک که خد

قاموس اصطالحات )لوی( بزرگ » عضو جمعیت پوهنتون های آلمانی و افغانی، هم کتابی دارند به نام 
ر، که نوشتۀ محترم عبدهللا عادل و محترم امان هللا وارن هردو استادان مجرب پوهنتون ننگرها« اقتصادی

برای چاپ دوم آماده است. در نظر است که با موافقت خود ایشان و هیأت مدیرۀ )جمعیت پوهنتون های آلمانی 
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قاموس کبیر »و افغانی( در جلسۀ پیش بینی شده در کوتاه مدت، عالوه بر چاپ دوم تمام این کتاب با 
 مدغم گردد. « افغانستان

 
های دیگری هم فعال  و آماده اند برای لغتنامه های متذکره ای که تا قسمی که شما می بینید دیتابیس  در خاتمه

فعالً هنوز به دست رس ما نرسیده اند. از همه هموطنان ملی گرا و وطنپرست ما در سراسر دنیا تمنی می 
کنیم تا در بدست آوردن این لغتنامه ها مساعی خستگی ناپذیر را به خرج داده زبان های ملی و بزرگترین 

 عت ملی شان را از خطر نابودی نجات دهند. منف
شما به خوبی آگاهید که وبسایت افغان جرمن آنالین از بدو ایجادش تا امروز همیشه در فورم ملی گرائی برای 

 "قاموس کبیر افغانستان"منافع ملی کشورش و وحدت ملی و همگانی مردمش فعالیت و مبارزه نموده است و 
ایجاد و آغاز شده بود، اما،  «دری»یکی از نمونه های آن است. با آنکه این قاموس نخست تنها به زبان ملی 

آهسته آهسته توانستیم به همت دانشمند محترم "رحمت آریا" زبان ملی پشتو را هم شامل آن سازیم که تا فعالً 

 ی آن هم تکمیل گردیده است.  لغت عالوه بر معنی و شرح دری، معنی و شرح پشتو 2000بیشتر از 
 

 و آخر سومقسمت 
 

لغات  این قاموس دو طریقه در نظر گرفته شده  نبرای بیرون داد: ( لغات از دیتابیس هاoutput( بیرون داد یا )2-

» است: یکی آنکه  دریچۀ بیرون داد در ورژن جدید پورتال  در کنار عناوین فهرست در باالی صفحه زیر نام 

گذاشته « افغانستانقاموس کبیر 

میشود که با کلیک روی آن می 

توانیم به قاموس مراجعه کنیم. دوم 

اینکه یک صفحۀ مطلقاً جداگانه به 

« قاموس کبیر افغانستان»نام خود 

در یک سرور جدید ایجاد میشود 

( که URLکه توسط وب آدرس یا )

در سیستم انترنتی 

(http://www.xxxx.com )

نوشته و جست و جو می گردد و 

به شکل تصویر جانبی به نظر می 

رسد. این بدین معنیست که جست 

و جو کنندگان میتوانند هم از طریق پورتال )افغان جرمن آنالین( و هم به طریق یک وبسایت مستقل  به آن مراجعه 

 نمایند.
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پشتو{ و یکی هم -دری و دری-)زبانی(، دریقسمی که در شکل مشاهده می کنید، دو بخش به نظر میخورد یکی  } 

)علمی و مسلکی( که شرح آن هم درقسمت دوم  موجود است. چون اکثر خوانندگان و جست و جو کنندگان در اکثر 

قاموس های دیجیتال و غیر دیجیتال دنبال لغات عمومی که در مکالمات روزمرۀ ما مورد استفاده دارد، میباشند. ازین 

موس هم بر همین پایه زیادتر استوار بوده و به شکل استندرد انتخاب گردیده است.  بدون شک بخش لحاظ وزن این قا

)علمی و مسلکی( هم که توسط اشخاص کار آگاه و کارشناس تنظیم می گردد که خیلی ها ُپر بار و قابل بهره برداری 

 در حد اکثر آن خواهد بود. 

جود دارند که شما در آن اسم های لغتنامه های مختلف  را که درج در قسمت بخش زبانی، چندین چک باکس دیگر و

و دیجیتال شده درین قاموس مشاهده می کنید . ) نباید فراموش شود که اسمای که شما درین شکل می بینید، هنوز همه 

وانید لغت یا قیاسی بوده و به طور نمونه برای تفهیم بیشتر نوشته شده و هنوز نهائی نیست( به هر صورت، شما میت

کلمۀ مورد نظر تان را که در دریچۀ باال نوشته اید در هر کدام ازین لغتنامه ها با فشار روی عالمه یا عالمه هائی 

 مربع کوچک در کنار آن، جست و جو کنید.

با فشار دکمۀ )علمی و مسلکی ( که هنوز بسیاری از علوم و مسلک های دیگر درج آن خواهد گردید، شما چندین 

خش دیگر را در زیر این دکمه  مشاهده خواهید کرد که با انتخاب مسلک  مورد نظر، معلومات الزم را در آن ب

مسلک برای تان ارائه خواهد کرد، البته از انگلیسی به دری و پشتو. ) شما لغات مسلکی را به لسان انگلیسی درج 

 کنید تا تشریح و ترجمۀ آن به دری و پشتوی نمودار گردد.(

 یستم کاری و مراحل جست و جوی لغات در دیتابیس ها:س 

 کلمۀ مورد نظر توسط جویندۀ لغت به دریچۀ جست و جو درج می گردد -1
 باالی دکمۀ جست و جو فشار داده میشود -2
پیدا کرده و تمام معلومات را که در  ، آنرارا جست و جو نموده ”سرور حاوی دیتابیس ها“سافتویر مربوط  -3

( از جانب پورتال افغان جرمن آنالین Visual Studioاست به سافتویری که در ) چک باکس  ها موجود
 انکشاف داده شده است، انتقال میدهد.

سافتویر پورتال به دیتابیس های مربوط مراجعه نموده، معلومات خواسته شده را پیدا نموده، دوباره به  -4
 جوینده می فرستد.
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عین  به 

بخش  شکل 

و  علمی 

مسلکی آن نیز قابل استفاده است. زمانیکه جوینده بخش مسلکی را انتخاب نمود، ساحۀ جستجو از چپ به راست تغییر 

میخورد تا جوینده بتواند لغت مورد نظر را با سهولت به زبان انگلیسی درج نماید. نتیجه نیز از چپ به راست مشاهده 

 می شود.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 10تر 9 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

 

 ( به شکل دیاگرام:AGO Server)ویر در سرور افغان جرمن آنالین شرح روش کار سافت

کلمۀ مورد نظر نخست در بخش )فارسی ایران به دری افغانستان( جست و جو می گردد. اگر کلمه پیدا شد، با شرح 

 میشود. و اگر کلمه درین بخش پیدا نشد، جست و جو در جامع اللغات انتقال پیدا می کند.اصطالح دری آن بیرون داده 

اگر در )جامع اللغات( کلمۀ مورد نظر پیدا شد، فوراً نتیجه به جوینده بیرون داده میشود و اگر پیدا نشد، اسم این لغتنامه 

هاشمیان مراجعه میشود، درین جا باز  –گهت در صفحه ظاهر نمی گردد. ولی جست و جو جریان داشته به لغتنامۀ ن

هم اگر این  کلمه درین لغتنامه پیدا شد بیرون داده میشود و اگر پیدا نشد، اسم این لغتنامه همچنان ظاهر نگردیده، 

ت به جریان جست و جو انتقال پیدا می کند به لغتنامۀ  عبدهللا افغانی نویس و بعد به غیاث اللغات، و بعد به فیروز اللغا

همین ترتیب تا آخر...، لغتنامه ها مرحله به مرحله توسط سافتویر مربوط، مورد جست و جو قرار می گیرند و نتائج 

را بیرون میدهد تا زمانیکه یا نتیجۀ مطلوب به دست آید و یا اینکه اگر در هیچ کدام پیدا نشد جواب ) پیدا نشد( نوشته 

ه این گونه جستو جو در صورتی اجراء میگردد که جوینده همه لغات نامه ها شده، معذرت میخواهد.) باید متذکر شد ک

 را انتخاب نموده باشد، در غیر آن هر لغتنامه که انتخاب شده باشد، به همان اکتفأ میگردد.(

ایم  ( و یا کلمۀ ثبت شده ، ما امکانات وسیعتری را در نظر گرفتهdata recording باید گفت که در هر دیتا ریکارد )

 و غیره مانند، ضمیمۀ الزم از قبیل ) عکس، پی دی اف، لینک سمعی و تصویری(

موضوع مهم دیگری که نباید فراموش شود و ما همه شاهد آن هستیم، اینست که نظر به پیشرفت و انکشاف سریع 

ها و لب تاپ ها را می تکنالوجی، تیلفون های سمارت و آی پد ها و پی سی تابلیت ها، همه روزه جای کمپیوتر  السیر

گیرد و شاید تا سال های دیگر اصالً قابل استفاده نباشد، ازین سبب پالن بعدی ما برای این قاموس هم این خواهد بود 

که ما شرایط و امکانات را قسمی درنظر بگیریم تا در آینده در آنالین کردن قاموس توسط تیلفون و یا پی سی تابلیت 

 شته باشد. ندا وجودمشکل و مانعی 

 
 (Quality Management) کنترول کیفیت

در جریان تولید یک محصول در جهان پیشرفته، کیفیت همان محصول از هرنگاه ، مانند دیزاین و 
( مربوطه قرار Quality Managementکارآمد و غیره ...، بصورت دقیق زیر کنترول همان بخش)

 می داشته باشد.
که یک سافتویر محصول می باشد، نیز به همین گونه تحت کنترول دقیق ) قاموس کبیر افغانستان( 

 مسؤولین آن قرار خواهد داشت تا در انکشاف مزید و کیفیت بهتر آن توجه همه جانبه داشته باشند.
از این جهت ما در برآوردن این هدف سترگ به همکاری تمام هموطنان، بخصوص آنعده از 

رشته دسترسی و توانائی بیشتر دارند، اشد ضرورت داریم و همین  هموطنان دانشمند ما که در این
دلیل بود که ما تالش کردیم تا همکاری آنان را در زمینه جلب کرده و یک تیم کاری متخصص را 

 به وجود آوریم.
خوشبختانه تالش ما نتیجۀ خوب به بار آورد و همکاری یک تعداد دانشمندان افغان را که در این 

صیل نموده و تخصص دارند، از اقصی نقاط جهان جلب کردیم که با عالقمندی رشته ها تح
 همکاری خود را با ما اعالن نمودند و مصروف خدمت به هموطنان خود اند.

ناگفته نباید گذاشت که یک تعداد از دوستان ما نظر به دالئلی از همکار با ما خودداری نموده و 
عی داشته باشند، نه تنها از حصه گرفتن در این خدمت شانه بدون اینکه از طرز کار ما اندک اطال

 ".... ترکانی د بیزو کار نه دیخالی کردند، بلکه بعضی ها تا اندازۀ مبالغه کردند که نوشتند" 
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 10تر 10 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

 

را گزاشته و باالی آن کار میکنیم، یکبار دگر از تمام  اکنون که ما طرح ایجاد این )قاموس(
 تقاضا میکنیم تا ما را در این راه یاری نمایند. هموطنان دانشمند خود صمیمانه 

درصورتیکه طرح ما مورد پذیرش شان نباشد و کدام طرح بهتری داشته باشند، ما را در جریان 
گزارند تا از طرح بهتر و ساده تر آنها استفاده کنیم و با طرح شان همکاری نموده و با آنها 

 بپیوندیم، ممنون می شویم.
 

ریات نیک و یا ارائۀ کدام طرح بهتر و ساده تر و نیز دریافت انتقاد های سازنده جهت اطالع از نظ
و نظریات سالم هموطنان دانشمند خود این قسمت را در دریچۀ نظرخواهی میگذاریم تا جهت تکمیل 

 و بهتر ساختن این) قاموس( فرصت بیشتری داشته باشیم.  
 

وجه مربوط به یک شخص یا یک گروپ نبوده،  یکبار دگر متذکر می شویم که این قاموس به هیچ
بلکه متعلق به تمام هموطنان ما می باشد. منافع ملی ما در هر حالت برای ما مقدم تر و محترم تر 

 از هر منفعت دیگر است.
 

افغانستان( که لغات مورد نظر را فلتر دری  -منظور از ایجاد این لغت نامۀ ) فارسی ایران نوت:
 میکند، برآوردن دو هدف است:

 تشویق افغانها جهت استفاده از لغات دری افغانستان. -1
کمک به ایرانی ها تا با لغات اصیل دری و موارد استفادۀ آنها آشنا شوند، بخصوص آنعده  -2

 ری خالص آشنائی ندارند.ایرانی ها که با دالیل مختلف در افغانستان حضور دارند و با لغات د
 

 پایان
 

الکتروتخنیک په رشتې کې زده کړه کړې  د« د کارلسرو انستیتوت د تکنالوژۍ لپاره»ـ پوهنتون  KIT کوال دېد دی لیکنې لـ

 Automation کښی د سیستمونو د آتومیشن Siemens AG کمپنی او اوس د دیپلوم انجنیر په توګه د زیمنس په

Systems کار کوي او ورسره جوخت د مایکروسافت د سیستمونو انجنیر خې کښید چارو په بر MCSE  هم دی چې «

 .غړیتوب هم لري کوال د افغان جرمن آنالین د متصدیانو د ډلېېلري. همدا رنګه لـ« غړیتوب  MSDN شبکې د ودې د
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