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  ۰۲.۱۲.۲۰۲۲                                             ریکب سیق

  (کیاولپاستقالل )خٔه نویسند  ی نظام مالل همحترم یبرا یادداشتی
 
 
 

خر به دلیل عجله در نشرش که  نجانبیدر مقالٔه ا انشائیاز گرفتن اشتباهات   نظام، یماللمیرمن   تشکر  ان     ده بودند.جمالت باز مانٔه و بعضی حروف در ا 

ن هم ،ستین یه جتو قابل    ،شما مضمون عنواندر  لغویاشتباه   د شد، امانشاء هللا همٔه انها اصالح خواه لطفًا عنوان   ،یسیسال مقاله نو ۲۰بعد از  ا 

میز نباید اشتباه که    یک مقاله را دارد عنوان مضمون حیثیت سمبول .دیمضمون تانرا اصالح کن  باشد. ا 

  ی  ی گو م،یس یبا همزه بنو یخداوند(. وقت یشده )ازسوداده  قیتوف یعنی قا  یاست؛ دق ق«ی»موفق« همزه ندارد. اسم مفعول از مصدر  »توف ی  عرب کلمهٔ  .

 
ٔ
 .استگرفته شده ق«یفاز »تا

 »باشدینممؤفق نظام: مبارزه در راه منع خشونت بر زنان  یموس ی مالل«.
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ورگییسه را لدرست است که من   نیا واره شدم. در ا  برعکس شما، به درجٔه بلند تحصیل کردم و با دوست   در افغانستان به اتمام رساندم و بعدًا مانند شما ا 

ن نویسنده شدید. بعدًا اول ختماراه اندبزرگ ترین وبسایت افغانی را بخود  کردیم که هنوز   اندازی   ین قاموس افغانی را با کمک افغانها راهکه شما ها ازبرکت ا 

    های خود را دارد. کاستی البته سال میشود که به زبان دری مینویسم که  ۵هم کارش جریان دارد. مدت 

  میکه ما تقدرا  ی ز یبه خود جلب کرده است. چ ا یاست که عالقمندان خود رااز هر گوشه و کنار دن یقاموس افغان گانهی  افغانستان«ری»قاموس کب امروز

دیگر کلمات از که در کدام قسمت قاموس از دانشکده و  دیما بگو  یمشخص برا   اً ی کنید، لطفماگر اتهام نحتمًا نواقص خود را دارد.   م،یافغانها کرده ا 

 خواهد شد.اصالح   حتماً  ،استاستفاده شده   فارسی ایران را 

سفانه 
ٔ
ریابا نشر مقالٔه ما   میدر ت یعجله نوشتم، چون کشمکش ها  اریخود را با بس یاسیمقالٔه س متا حل و فصل   دیشده بود که با  دا یپ، ښاغلی احمد ا 

را که شما  . برای شما موقع تخریب »قاموس کبیر افغانستان« پیدا شد... چیزی که فاقد بسیار عالئم عربی بود کهنه نوشتم  PC-Tabletبا را مضمون   .شدیم

ن نیستم بدانیدینم ن به دوش من است. ، اینست که من مستقیمًا مسؤول زبانی ا   لکه بخش تکنالوژی ا 

ن برا  ،بنویسم ترو م که با کمپیکوشش می کن ندهیدر ا     .دنکن یم  ی قاموس استفادٔه ابزار  دنیکوب یچون اشخاص مانند شما از ا 

ریا به کسانی که مثل همیشه مشکوک اند که   کنند. هعایشان مراج بوکیسطف کرده به صفحٔه ف  شخص مستعار نویسند، ل ښاغلی احمد ا 

(3) Ahmad Aria | Facebook 
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احترام  با  
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