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 افغانستان قاموس کبیر در خصوصدریچه نظریات ایجاد 

 

   بخش مجموع الغات قاموس کبیر به بیشتر از بیست  در حال حاضربه اطالع و آگاهی هموطنان خویش میرسانیم که  
 اکنون درسطح کشور ما مکمل ترین قاموس زبان دری میباشد. همکه  دو هزار لغت رسیده است،

تا برای متمرکز ساختن نظریات، تصحیحات، تکمیالت، تعدیالت    پندارندمفید میجرمن آنالین  گردانندگان پورتال افغان  
و اضافات شما هموطنان گرامی برای تکمیل و غنامندی بخش مجموع الغات قاموس کبیر در صفحه اصلی)خانه( 

 یا لینک )کور پانه(
 german.com/tahLiLha/default.aspx#-http://www.afghan 
د تا هموطنان عزیز ما از این طریق بتوانند دست اندر کاران قاموس کبیر را در عرصهٔ ندریچه جدیدی را بگشای 

زمینه بحث علمی و کارشناسانه فرهنگیان و دانشمندان ما روی مسایل تکمیل قاموس یاری رسانند و از جانب دیگر  
زبان شناسی و غنامندی زبان دری، معلومات دست اول بدون دستبرد تاریخی ایرانیان، از دانشمندان، شعرا، ادبا، 

های   فالسفه و حکمت شناسان این خطه باستانی، آدات و رسوم فرهنگ افغانی، ضرب المثل ها، تصنیف ها و قصه
عامیانه، نامهای تاریخی محالت و آبدات تاریخی کران تا کران کشورما، مهیا گردد. به امید آنکه روزی ما بتوانیم 
بزرگترین قاموس زبان دری را با همه بخشهای الحاقی آن با تألیف دستور زبان مکمل زبان دری با معیارهای 

 علمی داشته باشیم.
و تدوین قاموس ها یگانه وسیله و راه   کلمات، توضیح کلمات مترادف و متضاد، معانی از آنجاییکه لغت نویسی

تهیه و ترتیب  . ما هم با الهام از این امر سترگمیباشد  آنزبان و افهام و تفهیم ریشه ای   و انکشاف توسعهفظ، ح
برای دسترسی   خاصتاً جوانان  کمک به هموطنان عزیز ماغرض  فقط    را  با بخش های الحاقی آنقاموس زبان دری  

مقبول و  به معانی و ریشه یابی کلمات و اصطالحات زبان دری، غنامندی، توسعه و تکمیل زبان و موارد استفاده 
برای محققان و پژوهشگران تهیه   مناسب کلمات در زبان گفتاری و نوشتاری اعم در عرصه های تخصصی و علمی

ر عرصه زبان دری حلقه مفقود بوده است همانا تدوین یک قاموس جامع و آنچه تا کنون دو تدوین کردیم. زیرا 
و محققان   دقیق از مجموعه لغات دری که بتواند جوابگوی نیازمندی ادبی دست اندر کاران امور ادب ، پژوهشگران  

 ، میباشد.باشد
یار زبانهای معتبر جهان نیز تدوین یک دستور زبان کامل زبان دری البته بر معالزمی پنداشته میشود که  همچنان 

گامهای ابتدایی در این راستا از جانب متفکرین عرصه  عرصه زبان دری میباشد. اگر چه هماز نیازمندی های ا
که ما مصمم هستیم در آینده به  را میکندبرداشته شده است اما مستلزم تألیف منسجم و متمرکز  دریو ادب ان بز

 . گامهای مثمری را در این عرصه نیز برداریم افغانستان ماعزیزهمکاری واالقدران ادبی کشور
آنچه در این عرصه  ، بناً  هیچ کاری بی نقص بوده نمیتواند و هیچ قاموسی هم کامل بوده نمیتواندکامالً مبرهن است  

، تصحیحات همانا نظریات عالمانه، دانشمندانه، تخصصی و زبان شناسانه  است،کار برای ما درخور اهمیت فراوان  
. انتظار گردانندگان و دست اندر کاران قاموس کبیر از ارائه میگرددپیرامون قاموس کبیر و اضافاتی میباشد که

سازنده، مفید همین است تا ما را از نظریات  میهن عزیز ما  و اهل خبره  شناسی، تذکره نگاران    ، محققین زبانمردم
 رقاموس کبیبخش مجموع الغات و غنامندی هرچه بیشتر شان برای تکمیل  ، تصحیحات و تکمیالتو ابتکاری

  حفظ و غنامندی زبان دری وفرهنگ افغانی ادأ کنند.اصالت، مستفید سازند و به این ترتیب دین وطنی شانرا برای 
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