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پوهندوی شیما غفوری

آنالین سازی "قاموس کبیر افغانستان"،
گامی مؤثر برای تحرک مثبت یک ملت

تقریبا کمتر از یک سال به اینطرف اشخاصی اند که با "قاموس کبیر افغانستان" مصروف فعالیت اند ،کسانی برای تدوین
آن ،عده ای بر تخریب آن .ولی آنچه مسلم می باشد ،این است که بحث باالی موضوع مشخص بهتر از بی تفاوت بدون در
مقابل جریانات و حوادث است .زیرا همین دیالوگ و گفت و گو ها باعث تفکر بیشتر طرفین و خوانندگان گردیده ،استدالل
آنها را در مورد ادعا های شان روشن تر و قوی تر ساخته ،تالش ها برای بهبود کار افزایش میابد و چه بسا که تغییراتی
را در موضع گیری ها و باورهای مردم به میان می آورد.
خوشبختانه بعد چند روز "قاموس کبیر افغانستان" به صورت آنالین در خدمت تمام هموطنان و همزبان های که با نبض
زمان در حرکت اند و دسترسی به کامپیوتر دارند ،قرار خواهد گرفت .این قاموس که شامل لغات متعدد میباشد ،قابلیت
انکشاف و گسترش را دارد .این بدان معنی است که عالقمندان و نیازمندان نه تنها در حال حاضر از آن استفاده خواهند
نمود ،بلکه خود می توانند در تکمیل و شگوفایی آن سهم بگیرند .هر فرد و هر هموطن امکان آن را دارد تا لغات مورد نظر
خویش و همچنان کلماتی را که مربوط به لهجه های مختلف در جغرافیای زبان دری میباشند ،و یا هم مفاهیم و لغات
مخصوص سکتور های پیش رونده و مدرن را همراه با معنی آن بدون شناخت شخصی با مسؤولین این قاموس از طریق
آنالین پیشنهاد نماید ،که بعد از تصدیق بورد مؤظف مسلکی لغت مورد نظر ،شامل قاموس می گردد .و حتی میشود لغاتی
از جانب هموطنان شامل این قاموس گردد که در طول قرن ها به تدریج از استعمال بازمانده و معروض به نابودی میباشند.
اگر به این چانس ها و امکانات عمیقا توجه شود ،به عنوان این مقاله پی میبریم و آن اینکه در تاریخ جوامع انسانی بعضا در
یک و یا بخش دیگر زندگی گامی برداشته میشود که باعث تحرک یک ملت در آن زمینه میگردد .دست اندرکاران این
قاموس امید واراند که زایش این قاموس حرکت صلح منشانه ای باشد در راستای حفظ و تقویت زبان مشترک ما و زمینه
ساز رشد احساس با هم بودن و از هم بودن ملت افغانستان عزیز.
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