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جلب همکاران بیشتر و ضرورت ادامه کاری در "قاموس کبیر افغانستان"
تحوالت سریعی که در ساحات مختلف زندگی در جهان امروز در حال وقوع است و با پیشرفت
تکنالوژی و به میان آمدن اصطالحات و مفاهیم جدید ،لزوم انکشاف قاموسها در هر زبان بیش از هر
وقت دیگر محسوس است .با درنظر داشت این ضرورت مبرم از مدت چند سال بدینسو تیم کاری
پورتال افغان جرمن آنالین بر طبق اقتضای عصر کوشش نموده تا پروژه تدوین یک قاموس جدید را
زیر نام "قاموس کبیر افغانستان" رویدست گیرد که در این راه تاحال از پیشرفتهای قابل مالحظه
برخوردار بوده است.
بنیانگذاران این قاموس توانستند طی سالهای متمادی با زحمات شباروزی این قاموس را در بخشهای
متعددی مانند مجمع الغات ،مختصات افغانستان ،تاریخ ،جغرافیه ، ،اقتصاد ،زراعت و مالداری ،زمین
شناسی و معدن و برخی از بخشهای دیگر علوم طبیعی و اجتماعی پایه گذاری کنند و آنرا انکشاف
دهند.
تدوین یک قاموس کاریست که باید به سطح ملی و توسط یک مؤسسه علمی به کمک دولت و تخصیص
یک بودجه مشخص صورت گیرد ،اما با تأسف که وضع افغانستان در این چهل سال طوری بوده که
زمینه اقدام رسمی در این مورد فراهم نشده است .لذا اداره پورتال افغان جرمن آنالین با درک
ضرورت اینکار وظیفۀ خود دانست تا قدم اول را در این راه بردارد .جای مسرت است که این پورتال
به کمک یک تعداد همکاران فعال خود به طور رضاکارانه و با استفاده از تکنالوژی مدرن موفق شد
تهداب استواری را در اینکار بگذارد .اما لزوم ادامه آن ایجاب میکند که بر جلب همکاران بیشتر با
نیروی تازه تالش به عمل آید تا این سلسله قدم به قدم تکمیل گردد و بر حجم داشته های آن متواتر
افزوده شود.
قابل یادآوریست که در این مسیر بعضی از نویسندگان متناسب به امکانات خود کم و بیش سهم گرفته
اند که در قدم اول باید از زحمات هریک محترمان قیس کبیر ،استاد صالحه وهاب واصل ،استاد مسعود
فارانی و مرحوم داکتر سید خلیل هللا هاشمیان در بنیانگذاری این قاموس سهم گرفتند ،یاد کرد و در قدم
دوم از همکاران گرامی دیگر که در بخش های مختلف این قاموس به تهیه مطالب پرداخته اند ،ابراز
امتنان کرد .دراین ارتباط از هریک محترمان نصیبه اکرم حیدری ،پوهندوی آصف بهاند ،رحمت آریا،
نسرین برات ،پوهندوی شیما غفوری ،ولی هللا ملکزی ،عبدالقیوم میرزاده ،داکتر کریم وزیری ،لمر
احسان ،کاندید اکادیمیسین اعظم سیستانی ،داکتر سیدعبدهللا کاظم ،قاضی راتب فقیری ،داکتر نعیم اسد،
داکتر محمد آجان مرزی  ،استاد عبدهللا عادل ،استاد داوود تیموري ،داکتر عزیزهللا قریشی و داکتر
عبدالحنان روستائی با تشکر و قدردانی نام برد .
با مالحظۀ زحماتی که تا حال در پیشبرد امور قاموس صورت گرفته سعی به عمل آمده تا حتی المقدور
در بارۀ سرزمین ،مردم ،فرهنگ و تاریخ افغانستان به نحو شایسته معلومات ارائه گردد که هموطنان
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به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

دری و پشتو زبان می توانند به سهولت از محتوای آن استفاده نمایند .همچنین دراین قاموس به یک
تعداد لغات و اصطالحات فارسی که در ایران مروج اند و در افغانستان مأنوس نیستند ،اشاره گردیده
و نیز بر ریشۀ بسی لغات معمول روشنی انداخته شده است.
چون ساحات کاری قاموس از یکطرف درحال گسترش میباشد و از طرف دیگر همکارانی که جهان
را وداع گفته و یا در سن کهولت قرار دارند و انرژی کاری شان روز بروز کم میگرد ،لذا به همکاران
تازه نفس و نیروی جدید اکیدا ً نیاز است ،نیروی که با عشق به زبان وفرهنگ خود گام بجلو نهند و
در راه تکمیل کار قاموس مسئولیت پذیر باشند.
بدینوسیله پورتال افغان-جرمن آنالین از همه افغانها که به همکاری در پروژۀ "قاموس کبیر افغانستان"
عالقمند باشند ،صمیمانه خواهش میکند تا از طریق ایمیل و یا تلفون ذیل با ما در تماس شده و در امر
توسعه و تکمیل این پروژۀ ملی که به همه باشندگان افغانستان تعلق دارد ،سهم بگیرند.
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ادارۀ این پورتال از همکاری هم میهنان از قبل تشکر نموده و دست معاونت آنها را صمیمانه می فشارد.
این اداره خوشحال است که محترم آقای سید هاشم سدید خواهش ما را پذیرفته و اخیرا ً همکاری خود
را از مدتی با ما آغاز کرده اند .ایشان با داخل کردن لغات جدید و اصالح لغات داخل شده همکاری می
نمایند .امیدواریم صاحب نظران دیگر نیز به این نیاز ما پاسخ مثبت دهند.
به امید همکاریهای بیشتر هموطنان عزیز
پورتال افغان-جرمن آنالین
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

