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 وس کبیر افغانستانمقا
 

 د شوار و طوالنی را در پیشرو دار دهنوز هم راه  
 
 : ه حضور برادرم، جناب رحمت اریاب
  

  !السالم علیکم ورحمته هللا وبرکاته  
 

افغان انالین مطالعه نمودم، باعث مسرت بی اندازه  -نمات جررو محبت آمیز تان را در دریچه نظ نوشته ی پرلطف
   تان به من انرژی دادید. وپیشنهاد راز نظراب با  و سرور من ګردید.

کشور خود کار هرچه بیشتر  و درمجموع به ایکولوژی واقعاً ما باید در مورد نباتات، ګیاه های طبی، بته های صنعتی
یګانه کشور، افغانستان است که درین   خود را انجام داده اند. فکر کنم  م. تمام کشور ها معرفی فلورا و فونا ییینما 

 حتا عقبمانده ترین کشور های   یبه ملی ومسلکی مااست.ج در حالیکه این یک و .مورد کاری به به پیش نبرده است
و محیط زیست ملل متحد باانها درین  FAO نا سازم  طوریکه اطالع داریم لورای شان را دارند.فافریقایی معرفی 

بار شده ایم، نه خود  تبیر درګیر جنګهای مصیخ اسال ۴۷طی  متاسفانه ما  شایبه نموده اند،  مورد کمکهای بی
توانستیم این کار مهم را انجام دهیم ونه هم نسبت ناامنی موسسات تحقیقی و اختصاصی جهانی فرصت آن را یافتند 
تا ورایتی ها وجنس های بسیار کمیاب نباتی کشور مارا ثبت ومورد مطالعه قرار داده اڼها را معرفی بدارند. خودم 

آمر انستیتیوت اریانا دایره المعارف در اکادمی علوم بودم، پیشنهاد نموده بودم که فلورای کشور معرفی زمانیکه 
حققان ورزیده و مواین اقدام ضرورت به یک پروژه ی بسیار وسیع، مجهز باوسایل مختلف، دانشمندان  ګردد. البته

اریانا دانشمندان اکادمی علوم تعداد زیادی از نباتات دور دوم دایرة المعارف   رارد. خوشبختانه دد امکانات مالی کافی
مورد با  ن. من دریدد کار بیشتر صورت ګیریردند، ولی هنوز هم با کخصوصاً انواع کمیاب را معر فی  ،وحیوانات 

- )مصور ارزومندم ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت اطلس های رنګه شما موافق میباشم.
  .را تهیه نمایند  نباتا ت ومیجنسهای ب(تشریحی

یک کتاب تحت عنوان )حیات وحش  (لتون کابنهمرکز معلومات افغانستان در پو)  ACKU این قلم طبق تقاضای دفتر
  - اوسهدر احمدپرنتنګ  های دری وپشتونزبا  هبنوشتم و  (ینباتات طب) ت عنوانح افغانستان( و یک کتاب ت

ونشر ګردیدند، اما این کار   چاپ(۱۰۸۴رحمان بابا روډ)پست بکس   -وماز ادرس دفتر در خانه نمبر د   -پشاور
)آنچه ایشان خواسته بودند یعنی نوشته باید زیاد  ست. زیرا دو کتاب فوق صرف طبق خواست دفتر فوقینکافی 

، تا نباتات طبی اکادمیک نباشد، بلکه تااندازه ی مورد استفاده همه قرار ګرفته بتواند( حتا این دفتر تقاضا نموده بود
و ارزش چنین نباتات   طبیبان یونانی و خانم های خانه نیز از آن استفاده نموده به چنان زبان ساده تحریر ګردد که

وطرق استفاده از آن را بدانند. این کتاب به همین روش تحریر شد، اما کار اکادمیک درین عرصه پابرجاست. طبق 
و یک قسمت این مسئولیت بزرګ  دد درین استقامت کار های بیشتر انجام یابیا ضروری ومعقول تان ب پیشنهاد بسیار

   .دملی را قاموس کبیر افغانستان به دوش بګیر
پیدوار طبیعی یکی از مفاخر ماو باعث احساس غرور نسل جوان میګردد. طبق یافته  واشته ها د

)خصوصٍا ګندمیان/ګراسها(  تا تندین نوع نبا چ   یدایشپجهان) واویلوف( افغانستان منشا  رمشهو اګرونومست  های
نیز داریم که  را یلیګیوم به سایر نقاط دنیا تکثیر و ترویج ګردیده ، البته انواع )جینسهای( کیماب ازینجا  بوده که

باعث تعجب جهانیان ګردیده   (micro climate )  چندین منطقه ی افغانستان با داشتن خصوصیت .ددارای ارزش بلند ان
است، والیات کنر وننګرهار   تم با هم متفاویاقل   با فاصله بسیار کم دارای   یبمثالً سالنګ شمالی و سالنګ جنو  است.،
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یم جهانی راکوامیتوانیم  ااست، درحالیکه والیت مرکزی کاماًل اقلیم متفاوت دارد، هلمند ر  دارای اقلیم مدیرترانه یی
اینها همه تحفه های خداداد .زون جلغوزه پکتیا و زون پسته ..میر، دره ی آجر و جنګالت نورستان، ا پ دانست !

ایا ما این موهبت الهی  !چندان تنوع اقلیمی ندارد   با تمام وسعت آن ()که یک براعظم استا درحالیکه مثالً آسترلی .اند
میک خوړد را ادا و ایا در مقابل آن مسئولیت علمی و اکا  ؟اظهار شکران نموده ایم را درک کرده ایم، و از بابت آن

  ؟نموده ایم
ګرامی داکتر رفیق پور با همکاران کشور  قانشمند و محقد لچندی قب

خیلی مفید )ایکولوژی زوهای...( را در المان با  یکتاب  Prof.Dr. Siegmar و Prof.Dr. Wilhelm Bartlett  نالما 
،. البته دداشته ان ساینس پوهنتون کابل ارسالکیفیت و صحافت بسیار عالی چاپ نمودند و چندین جلد ان رابه پوهنځی  

داشته  خیلی مختصر در مورد ۵۴۴-۵۴۲ در صفحات که ،دان همعرفی شد هانیج بیومهای وسیع و ودرین کتاب زون
   .معلومات خیلی مختصر داده شده است افغانستان ایکولوژی یغنرهای بسیا 

ن و ساده آن که صرف یک  یون این قاموس از نقشه ی نخستاما آنچه به قاموس کبیر افغانستان ارتباط میګیرد، اکن
لغتنامه بود، تغییر و انکشاف یافته و در حقیقیت دارای چنین قاموس شده، ازهیمن رو صفت)کبیر( به آن معقول به 

دکشنری(تشریجی زراعت است. به همین ترتیب درین قاموس بخش ) نظر میرسد. یک بخش آن همانا قاموس
یم. عنقریب رسنجی، اقتصادی ملی، مالی وبانکی،...( را نیز دا و جیولوجی و بخش اقتصاد) اقتصادجیودیزی، معادن  

، دباش دا شته ر ضرورتتشیتکمیالت و اصالحات ب به  شاید قاموس بخش اداره ومدیریت نیز در آن ایجاد میګردد.
ین ګامها را پشت سر ګذاشته  چنزنی در زبانهای مختلف و ا که به هیچ صورت فراموش نمیګردد، سایر کشور ه

، به شیوه ی دکشنری های ترا در بخش زارع تشریحی و مصور)طوررنګه( اصطالح ۱۷۰۰اینجانب حدود  .دان
پیشنهاد وآرزوی  انجام داده اند، ان شاهلل   ین هم کار بیشتری رازامدخل نموده ام، جناب داکتر صاحب وزیری   یجهان

  .و باید تحقق یابد  شما تحقق میابد
برای نخستین بار باید  .ضرورت چنین قاموسها به همه روشن است، که شما بسیار خوب به آن اشاره فرموده اید

مختلف یک مرجع آنالین که طور عاجل و بسیار   برای محققان، محصالن، استادان جوان و دانشمندان رشته های
ان عده غیرافغانهای که میخواهند زبان دری و پشتو را بیاموزند،  مهیا ګردد. ،دنمای آسان در همه جا مشکل شان را حل

استفاده کافی نه نموده  (IT) از امکانات بسیار وسیع متاسفانه ما تا هنوز هم د.نر به این مرجع ضرورت دارتاضافه 
شما یکی از پیشقدمان  هیقیناً ک .معاصر جهانی همګام سازیم بهتر است خود را با کاروان سریع، پر شتاب، غنی و   ایم.

  .این راه میباشید
 

 ه با تقدیم احترامات فایق
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