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 باز هم سخنی چند در مورد 
 

 ""قاموس کبیر افغانستان
 

اینک از عمر قاموس کبیر افغانستان حدود شش سال می گذرد. در این مدت همکاران ما در موارد  
مختلف ازین پروژۀ ملی پشتیبانی کردند و نوشتند تا قاموس درین حد رسید. حاال در موارد مختلف  
قضا،   و  حقوق  افغانستان،  مختصات  اللغات،  مجمع  تاریخ،  و  جغرافیا  مالداری،  و  زراعت  مانند 
 اقتصاد، زمین شناسی و غیره معلومات زیادی درج قاموس گردیده و در اختیار جویندگان قرار دارد.  

 

متناسب به فرصتهائی که برای شان ممکن بود، صورت    ،مبرهن است که همکاری دوستان و عزیزان
چنانکه این همکاریها گاهی شتابنده و زمانی کند می شد و در برهۀ دیگر ندرتاً ایستاد    ؛می گرفت 

می ماند. ولی در هر حال این دست پیشیها کم وبیش و جسته و گریخته هنوز دوام دارد. چنانکه در  
مورد   در  همچنین  گردد.  می  درج  بیشتر  اصطالحات  و  لغات  روزه  همه  اللغات  مجمع  بخش 

 .و تاریخی کشور پیوسته مطالب جدید در قاموس به دست نشر سپرده می شود  شخصیتهای ملی 
 

اثر گذاشت   تپ و تالش قابل تذکر است که تحوالت اخیر افغانستان نیز خواهی نخواهی بر جریان این  
و آهنگ رشد مزید قاموس را تا جائی بطی ساخت. با وجود این هم بار دیگر دوستان به همکاری  

 .اشد که این مهم به سر منزل مقصود برسد آغاز کردند تا ب 
 

چنانکه در باال تذکر داده شد، در برهه های زمانی که تعداد همکاران زیاد و محصوالت فکری آنها  
  یل های بیشتر بود، نمی شد تا تمامی مطالب را به منظور اطالع خوانندگان ارجمند در صفحۀ تحل

ازین مطالب در بخش های معیین قاموس درج می    ه  عد افغان جرمن آنالین نشر کنیم. ازینرو    پورتال
بتوانند از طریق دسترس تا کسانی که خواسته باشند،  به قاموس مطالب خود را دریافت    یگردید، 

  نمایند. ازینرو بر آن شدیم تا بخشی ازین مطالب را که در قاموس موجود اند، الکن در صفحۀ تحلیل
 .نشر نشده اند، بازخوانی و به دست نشر بسپاریم  ها

 

نرو  بدیهی است که پروژه ای با این ابعاد سالها کار می خواهد و به همکاران بیشتر نیاز دارد. ازی 
از همه دوستانی که به همکاری حاضر باشند صمیمانه تقاضا می گردد تا در این مورد کمک نمایند.  
اگر بر تعداد همکاران افزایش به عمل بیاید، در این صورت می توان بابهای بیشتری را باز کرد و  

 .بر غنای قاموس افزود 
 پایان 
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