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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

الزم مدد شما را تا حد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

۲۸/۰۵/۲۰۱۷                                                                                                          کبیر قیس  

 اظهار امتنان
 

، تشکر "قاموس کبیر افغانستان"گردانندگان پروژه 

دوستانی که  د از همه همکاران ونامتنان مینمای و

 با نوشته های پرمحتوای خویش گزارش کار

را مورد توجه و  پروژه "قاموس کبیر افغانستان" 

ارزیابی محبت آمیز خود قرار داده اند و با ابراز 

نظریات سودمند وتشویق کننده به تیم کاری پروژه 

  ی بخشیده اند.جانر مذکور دلگرمی و

تیم  این نوشته های سودمند یک بار دیگر

را به این  "قاموس کبیرافغانستان"  کاری پروژه

در م ساخت که راه درستی را ممص ئن ومامر مط

دلبسته به فرهنگ  پیش گرفته و هموطنان آگاه و

کار ما پی برده اند و با ابراز نظریات مفید خویش دست اندرکاران پروژه قاموس   ارزش ملی ما، بهتر به ماهیت و

 کبیر را بیشتر به ادامه این راه معقول و مفید تشویق نموده اند.

نمایند، نیز  این مورد ابراز نظر فرصت نیافتند تا درمصروفیت های دیگر زندگی تا هنوز  از آنانی که بنابر

 ،دست یاب شدهخوشبختانه چه از راه تلیفون  پیامها و حمایت آنها را چه از راه ایمیل ها و متشکریم، زیرا همنوائی و

 .گردیده است نیزسبب تشویق ما 

فرهنگ ها نمیتوانند از  ها و لغتنامهمتیقن هستیم که  ،دست آوردیمه بما بنابه تجربه که از کار پروژۀ قاموس 

 این مقوله به تمام فرهنگ های اطالق میشوند که در ظاهر اعتباری بس  .هرحیث کامل و عاری از کاستی ها باشند

خاطریکه  زبان ها همیشه  ه ب  کسب کرده باشند. چرا ؟ نیز مراجع بزرگ فرهنگی به پشتیبانی دولت ها ووسیع را 

زبان بحر پـُر طالطم گام با ه تمام فرهنگ ها یا لغتنامه ها نمی توانند گام ب ء  اتغییرهستند بن وتکامل  ، در حال وسعت 

کاستی ها   چارخواهی نخواهی د ها  . ازینرو تمام لغتنامهندنمایادعای مکمل بودن و  ، باشند تکامل حرکت و در حال 

ما ادعا نکرده ازینرو  نمبتوانیم.ن جبر مستثنی شده یردیف قرار داریم واز ننیز در همی که ما هستندوکمبودات 

ایم تا  نمودهگی خود را ونمیکنیم که کار ما، عاری از کاستی خواهد بود، اما در چارچوب امکانات خود، سعی بند

 .فرهنگ ملی خود بدور مانده اند، انجام دهیم آنهایی که از زبان و به هموطنان و راخدمتی، 

سفانه در کشورهای جهان سوم، تا هنوز فرهنگ اعتراف به اشتباه خود، أاین نکته آگاهیم که متبه خوبی ه ما ب

ارزیابی کنند، از آن به   کاستیها را بخشی از تالش در راه اصالح کار جای آنکه اعتراف به کمیها وه ج نگشته و بئرا

عکس العمل های منفی روبرو شده ایم، اما  ها با چنین استفاده میکنند. ما بارسؤحیث وسیله جهت کم زدن کار دیگران 

 یم. ه ا، به کار خود ادامه دادمصمم سخیف، تخریب کار بدون توجه به این 

خواهیم دید که تعدادی کثیری  تقاضای خواستن چنین  ،شودارزیابی کار ما توانستن اگر  بر اساس خواستن و

بختانه وقتی با واقعیات روبرو میشوند که بد( زمینۀ عملی) توانستن میداندارند، اما در  داشتند و ، امری را آرزومندانه

برعکس تالش وسیع در زمینه تخنیکی  و تخصصی  الزم را مثل کوه در برابر خود  ،این کار به سادگی ممکن نبوده
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شما را تا حد الزم مدد  نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه
 رساند

 

ما درین زمینه مشکالت امیدی می انجامد. به نا "توانستن"، آنگاه است که آرزوی خواستن در میدان عملی در می یابند

 برطرف کردیم. از خودمؤفقانه سعی بلیغ  و  "توانستن" را با عمل ها  بسیاری را از سر راه برداشتیم  و نا امیدی 

 

که نه تنها ما را همکاری نکردند بلکه به  اشخاص مغرض بود شوم نیت  ثر ساخت أتنها نا امیدی که مارا مت

دلسرد سازند، که خوشبختانه زمستان گذشت و کار ما ناجوانمردانه تخریب این پروژه با زخم زبانها  میخواستند ما را 

برای این مخربین باقی  آبرویامکان لنگر انداخت. اکنون که زمستان گذشته است و هیچ  بحربا قوت هرچه تمام تر در 

 بارور میگذرند و دم بر نمی یارند.ین پروژۀ کنار ا ه بازهم با توطئه سکوت ازنماند

 اند زده دست به چنین کاری داده باشد که  آرزم دست آنها را  یکی شاید  ،خالی نیستدو امکان از این  سکوت 

خاطر روابط خواسته ه ب ،عقب ماندهکسانی هستند که بنابه منتالیتیت  ویا هم  قابل قدر است،  این عمل شان که بازهم 

ملی  یشخصیت که نشانۀ ضعف و این پروژه را با توطئه سکوت مقابل کرده اند. ط سازندباند ضوابط را فدای روا

 است. گرایی شان بوده و

و  نائل شده ایمزحمات خود  که میتوان گفت به بهره گیری ازنتایججای رسیده است ه باینک خوشبختانه کار  و

هموطنان گرامی خواهند  ،شده استآبیاری  و  نگهداری زحمت زیاد غرس، رختی که با تحمل وعنقریب از میوه د

 ازین میوه بهره مند گردند.تواست 

  

 یماین کاروان زافغانستان بزرگ در حال بیداری است و ما نیز جزء ا

 

 


