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 2016 / 05 / 08 افغان جرمن آنالین

 باد بر ما وحدت مامبارک 

حرمت میرسانم. به امید صحت و سالمت و پرکارم را سالم  دوستان عزیز هموطنان گرامی و همکاران نهایت مهربان و

ستان استرداد استقالل وطن عزیز ما افغانستان با به مناسبتنخست اهم بهترین تبرکات و تمنیاتم را وو خوشبختی شما میخ

ی، به مناسبت این روز خجسته و تأریخکه  «قاموس کبیر افغانستان»نالین شدن سرمایۀ ملت ستمدیدۀ افغان آ در ثانی و 

باد گفته از خداوند متعال فرد فرد هموطنانم در سراسر جهان مبارک  شما و از تِه دل بهناچیزی از ما به شما است تحفۀ 

 فغانستانااسترداد استقالل  ،بدون شکجمعیت ما را جمع و وحدت ما را مستحکم و مستحکمتر داشته باشد. تا کنم، میتمنا 

در عظمت ین باور هم د، باشد و جاویدان مانتاریخ  ثبت 1919/ 08/ 19هری بود که در م   از تهاجمات سیاسی آنزمان

 «قاموس کبیر افغانستان»امروز با اهدای  ،است شده یانثبت تأریخ ما و جهان آزادیراه این روز که با خون هزاران شهید 

هر کوچی دیگری خواستیمملت افغان، به به شکل تحفۀ کوچکی  که  نیم، ثبت کتأریخیبا عظمت را در پای این پدیدۀ  م 

  هاجمات فرهنگی کشور محسوب می شود.آغازگر استقالل از ت

، کرده ا آغازرط آنکه مسافر)مسافرین( ایکه جاده ربه شمیتوان رسید،  رمنزلس هربرو  میتواند به کرسی نشیندهر هدف 

 و حوصله به پیش رفته رکاپشت نداند، بامانع عزم و اراده اش  ،جریان راه را کسنگریزه ها و گودال های خورد و کوچ

با این ارادۀ پوالدین شان به خود و به مردم خود به « قاموس کبیر افغانستان». تیم کاری پروژۀ ز دست ندهدا ش راهمت

ختۀ مادی وگفته میتوانم که ما با کم ترین اند . به صراحت«ج داشتن استکم داشتن بهتر از احتیا»اثبات رسانیدند، که 
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برای اکمال نه به نام کمال. ما از هیچ  ،کار پروژه را آغاز کردیم ،وطندوستی و همتمعنوی ولی عظیم ترین احساس 

 روی یخ نوشته در گرمای آفتاب نگذاشتیم. ، عمل کردیم گفتیم و

وچک کقدم  نیست. اما؛ هر گام بزرگ ضرورت به نخستیناز نواقص و کمبودی ها عاری نبوده و  ملبی تردید کار ما کا

 .گذاشته شده است یعظمتاست که برای برداشتن گامی با تین قدمی ما همان نخس و این عمل که باید گذاشته شود دارد

وز و بادرک هموطن دلس 27ی جانردر کمتر از یکسال توانست  ، غاز شددو نفر آ اتیدمقمتخنیکی  ای که با کارپروژه  

که سر آغاز ایجاد  کلمه یی 36000 یکسال برای بیرون دادن یک قاموسمدت  ده بگنجاند.رکدیگر ما را در خود جذب 

به  ،ماا نا ممکن است. حتی که ،هچدشوار ، میباشدبرای معرفی اصالت سرزمین باستان افغانستان، سیکلوپیدیا یک ان

ه مجرد ، بآنرا فشرده بود ،با عطوفتی که این احتیاج ن قلبآهر )احتیاج مادر ایجاد است(،ه گفتۀ بزرگان ما از آنجائیک

ن م، یاری رساند. داشت در توانحدی که  تارا  دست امداد داد و ما ما به، «قاموس کبیر افغانستان»شنیدن خبر ایجاد 

خدمت هر آن ول این پروژه میخواهم طی این چند سطر ناتوان، عمیق ترین احساس سپاس و امتنانم را یث مدیر مسؤحمن

 الغت نامه هفرستادن لغات،  فرستادن کار ها و کمک های تخنیکی،به ما کمک نموده اند )هموطنم که حتی یک کلمه را 

تی حترجمه، ، کلمات از نظر نوعیت و معنی ، تکمیل سازیلغات دیجیتال سازی ،ستاز طریق پ   کتاب های معلوماتی و

کنم که خداوند موفقیت های بی پایان میآرزو  ،، تقدیم نمودهاز طریق ایمیل یا فیسبوک( و معلومات زبانیمشاورت های 

مند درین پروژه تقاضاء میکنم تا درین از همه عزیزان عالقه بر آن مزید د. انو خوشبختی های نا تمام نصیب شان گرد

 ؛ا نهبه م دارند،ر وس و توان داز دانش و اندخته های معنوی و شده هر چه خدمت خدائی و منفعت ملی با ما همگام 

  را یاری رساانند. ملی ماان کمک نموده در غنای این اندوخته و مردم شبلکه به خود 

را برای دورۀ امتحانی بیرون دادیم تا نظرات صائب و سازندۀ شما را با خود داشته باشیم و  «کبیر افغانستانقاموس »

داشتن  در صورتجه کنید ا غور و دقت به آن توب ،هر کلکی که میکنیدطفاً ل ره ور شویم.برای بهبود این پروژه از آن به

برگشت را نمی  نشود که ما راه فراموش. راهنمائی های سود مند تان بر ما منت گذارید باو کمبود مارا مطلع سازید 

 همت همدستی شما درهم می شکنیم. بی مارا باعقپذیریم و پ ل های 

 

 حرمتبا 

 

 واهب واصلصالحه 
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