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 ! بصاح   دویال جناب دانشمند 
 

 
 .ماست تان سالمتی و صحت آرزومند و تقدیم تان حضور احترام و ادب عرض

 

 کار  و  افغانستان  زراعتی  های  فرهنگ  باب  در  تان  علمی  و  مفصل  جوابیـۀ  از  کلمات  کدام  با  دانم  نمی
 که را موضوعاتی نمایم. اریزسپاسگ و شکران ابراز شما از ، است شده انجام زمینه این در هاییکه

 مرحوم ریقط از بند نیم آگاهی آن کلیات در تقریباً  ، اید داشته اشارتی آنها به و کرده مطرح شما
 بخصوص داشتم آگاهی ، استم شان خانواده متعلقین از من که بابا رشاد عبدالشکور پوهاند عالمه
  داشتند. حضور افغانستان علوم اکادیمی در اوشان که زمانی

 

 صفر حالت در که مالی وجوهات نبود و اکادیمی ادارات در حاکم اختناق وجود با هم زمان همان
 ضمنی توضیحاتی برایم بابا عالمه مرحوم و بود گرفته صورت های کار اندک ، اندک داشتند قرار
  بودند. داده

 

 به عزیمت از قبل را خود شخصی کتابخانه کتب از تعداد یک آمدم می مهاجرت بدیار که زمانی
 در  پُستی  بیمـۀ نبود اثر  در  آنها  اکثریت  که  کردم  پُست  کانادا  به  پشاور  از  خویشاوندانم  از  یکی  آدرس
 کشتی  طریق  از  پُست  در  که  کتاب  جلد  هزار  هفت  به  قریب  از  کنید  باور  شدند،   گم  انتقال  حین  تانپاکس

  خوردند. پاکستانی دزدان را بقیه و رسید آن جلد ششصد حدود تنها بودم فرستاده
 

 قاموس»  بنام  صفحه ۰۱۲ حدود  که  کوچک  خیلی  کتاب  هم  یکی  کرد  مواصلت  برایم  که  کتبی  بین  در
 مختلف قوامیس به من ایکه عمده دلیلی است. موجود نزدم حال تا که بود هم «صبور زراعتی

 اگر که میکردم تصور و بود مختلف ساحات در ها ترجمه به کارم و سر همانا داشتم ضرورت
  کرد. خواهم استفاده آن از آید پیش آن به ضرورتی

 

 حقوق در افغانستان در .نمایم تحصیل دیگر ساحـۀ در تا ساخت وادارم غرب در زندگی ضروریات
 زراعتی  قوامیس  به  افغانستان  برای  المللی  بین  مؤسسات  در  هایم  کار  طی  پشاور  در  ام.  کرده  تحصیل
 که  میکرد  اذیت  را  کنجکاوم  ذهن  حال  تا تصور همین  داشتم.  نیاز  تراجم  و ها راپور تهیه  کار  بخاطر

  بود. بزرگ خالی یک ،بتواند گرفته قرار عامه دسترس در که زراعتی جامع قاموس یک نبود
 

 دسترس در ولی ، باشند موجود شاید قوامیس این کابل پوهنتون زراعت پوهنځی در که میدانم را این
  نداشتند. قرار عامه
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 نکته همین صرف من داریم. نیاز اشد توښپ بخصوص دری زبانهای به زراعتی اعظم قاموس به ما
 قرار خالء در باب این در تان مشرح نامه سیدنر الی ذهنم و نیست زراعت من مسلک میدانم. را

 قاموس موجودیت من است. گرفته صورت مزیدی های کار زمینه در اینکه از دارم مسرت داشت.
 می  خالء  این  کردن  ُپر  برای  بزرگ  غنیمت  یک  آنالین  جرمن  افغان  بزرگ  پورتال  در  را افغان  کبیر
 همکاری و اند موجود کشور در کثرت به شما نچو وطن دلسوزان و دانشمندان که دارم یقین دانم.
  داد. خواهند دوام زمینه در شانرا اکادیمیک و الزم
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