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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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رحمت اریا

قاموس زراعتی در قاموس کبیر افغانستان

شامل ساختن بخش قاموس زراعتی در قاموس کبیر افغان یکی از اشد ترین ضروریاتی بود که در
کشور زراعتی مانند افغانستان به مانند آب حیات است.
در دیار مهاجرت و دوری از وطن با چند تن از کسانی که فارغ التحصیل پوهنځی زراعت پوهنتون
کابل بودند صحبت کرده و از آنها خواسته بودم تا حد اقل کاری در این مورد بنمایند ،ولی کسی به
این درخواست من توجه نه کرد .شنیدن این خبر که قاموس زراعتی در قاموس کبیر افغانستان به
همت داکتر صاحب کریم وزیری ،میرمن شیما غفوری و حاال جناب دودیال صاحب درج گردید؛
خبر بی نهایت خوش برایم است.
این کار یکی از بزرگترین کارهایست که حجم زحمت آنرا بخوبی می دانم ،ولی بر غنامندی این
قاموس بزرگ به مراتب می افزاید و حاصل زحمت آن نتایج خیلی مثبت را به بار می آورد.
قاموس زراعتی یکی از اشدترین ضروریاتی بود که باید تهیه میشد .اینک محصلین زراعت ،دست
اندرکاران زراعت در کشور و محققین می توانند به خاطر راحت از آن استفاده مزید نمایند.
چیزی دیگری را که منحیث یک پیشنهاد حضور دودیال صاحب تقدیم میدارم این است که اگر بتوانند
لیست مکمل اشجار ،بته های طبی و غیر طبی ،انواع سبزه ها و گیاهان را که در افغانستان یافت
می شوند بصورت علیحده و یا شامل در همین قاموس نشر فرمایند.
من ترجیح میدهم که این لیست مطول بصورت جداگانه درج گردد بهتر خواهد بود .باز هم به جناب
دودیال صاحب ضمن احترام تبریکات قلبی خود را بدین مناسب تقدیم میدارم.
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