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 2812/ 80/11 سامیه اصیل

 اظهار امتنان و تقاضای همکاری با تیم قاموس....

 با همکاران شان«  قاموس دری»که با اتخاذ تصمیمی در رابطه با تدوین تیم کاری افغان جرمن آنالین  با تشکر از 

چنین قدمی را برای استحکام و بقای فرهنگ و ادب و حفاظت اصالت زبان دری و سهولت بیشتر برای دریافت، توضیح، 

امۀ فع عنام، مردم و  تشریح و تفکیک کلمات برداشته و با زحمات خستگی نا پذیر این خدمت بزرگ را بخاطر ملت

 متقبل میشوند. کشور افغانستان

 من شخصاً کامالً مخالف استفاده از کلمات و لغات ایرانی بودم هستم  و همیشه خواهم ماند چرا؟

هستیم، اگر بساط ادبی ما تهی میبود و نزد ساله  2888با قدامت تاریخی ما افغانان خود دارای فرهنگ بسیار قوی 

ه کنیم، استفاده از فرهنگ ها و قاموس های بیگانه یک حقیقت انکار نا پذیر بود. ولی دیگران مجبور می شدیم مراجع

و ساحۀ ادب و فرهنگ ما از غنامند ترین ساحات است، صرف با تنبلی و بی تفاوتی و بهتر بگویم  وقتی که چنین نیست

یرانی استفاده نموده تیشه به ریشۀ غنامند ساختن آن از لغات و کلمات ا مفت خوری چرا باید بجای زبان و ادب خود و

 ادبیات اصیل دری خود بزنیم.

فعالیت داشتم که همیشه هم خواهیم داشت، از  من و همکارانم دلیرانه و صادقانه در مورد نگهداشت و بقای ادبیات دری

دت و ادبی که از ممدت تقریباً یک سال بدینسو مساعی به خرج دادیم در راه ترویج و بکار بردن این اصل مهم فرهنگی 

ها به این طرف تحت انحصار زبانی و سیاسی کشور همسایۀ ما ایران قرار دارد، با تآثر فراوان که اذهان مردم ما از 

زده  و ارگان های فعال فرهنگی ایران در افغانستان شسته شده و افکار شان بینهایت در پائین  جانب هموطنان ایران

بیحد  راحت طلب عادت نموده اند. شاید هم حد دانایی و آموزش شان در آن حد نیست  ترین سطح نگه داشته شده است و

که این مسئله را درک کنند. زیرا بجای تجسس، ترویج و استفاده از کلمات اصیل دری برای تحقیق و تدریس همانا ساده 

 ترین راه که منابع در دست داشتۀ ایرانی است غنیمت دانسته رفع زحمت میکنند.

ه ما این به شکل دیجیتال توسط تیم محترم کاری افغان جرمن آنالین آنهم ب کبیر افغانستان شبختانه ایجاد پروژۀ قاموسخو

ازی ، راه اندکه ادبیات اصیل دری که پایه و اساساتش را همین کلمات و لغات تشکیل میدهد روزنۀ امیدواری را باز کرد

 . در کاناداددان نگهداریرا زنده و جاوبطور کل، ادبیات اصیل زبان دری اصطالحات و خالصه و کلمات یا  شد تا لغات

گروه کثیری از فرهنگیان و قلمبدستان از همان آغاز کار این قاموس، جریانات را از طریق مقاالت توضیحی این تیم 

ک نموده ادای مشترک ملی اشترادرین خدمت  ءتعقیب می نمایند  و هر کسی به زعم خود میکوشد به نحوی از انحا

و  کلمه میشود 1288را که بیشتر از  مسؤولیت کنند. ما هم )گروپ شورای زنان( لغات  جمع آوری شدۀ دیجیتال تیم ما

از مدت یک سال به این طرف به هدف همسان تیم کاری پروژۀ تدوین قاموس که حفظ و نگهداشت اصالت زبان دری 

به جای اینکه به طور جدا گانه قاموسی تهیه ببینیم که کار یک نفر و  یم،افغانستان است، نزد خود جمع آوری نموده بود

طور  ،کبیر افغانستان قاموس از این خدمت عظیم و با ارزش تیم کاری به عنوان قدر دانییا یک گروپ کوچک نیست، 

وت معنوی  شان کرده و حمایت کلی خویش و همکارانم را در پیشرفت و استحکام این خدمت و سخا ءتحفه گویا اهدا

اعالم میکنم که هر نوع همکاری  را اعالم  داریم. من به نمایندگی از گروپ شورای زنان آمادگی کامل خود و همکارانم

که در حد توان ما باشد برای گسترش و انکشاف این پروژه دریغ نخواهیم کرد. ما حاضریم حروفی که برای تایپ و 
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از طریق ایمیل که به منیجر این پروژه خانم وهاب واصل داده شده و یا از  دیجیتال سازی به ما مسؤولیت داده میشود

 ما به کار خویش آغاز نمائیم.  ترطریق اسکایپ به من انتقال داده شود تا هرچه زود 

و خدایی  شمی نمائیم که این تیم زحمت ک ءو وطنپرست ما خواهشمندیم و تقاضا زدر خاتمه از همه هموطنان دلسو

ین ر از کمترو کمت ندما بر آن وابسته است تنها نگذاردرین هدف ارزشمند و ماندگار که منفعت همه ای ملت  خدمتگار را

 د. نان پوره باشد، انجام دهشخدمتی هم که از دست 

 موفقیت های مزید تیم کاری افغان جرمن آنالین را در ین راه از ایزد متعال خواهانیم.
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