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          واصل وهاب صالحه استاد

 2015نوامبر 11

 «قاموس کبیر افغانستان»سپاس از حمایت کنندگان  
در پورتال به از جانب بنده دیشب شاید به دلیل خواب آلودگی و یا کم توجهی  ،نسخه ای نا اصالح و نا تکمیل نوشتۀ هذا نوت:

دو باره از صفحه بر داشتمش، اینک نسخۀ نهایی نوشته با نسخۀ قبلی تعویض که متوجه شدم نشر رسیده بود، بعد از یک ساعت 

 ازین بابت از حضور شما دوستان عزیز معذرت میخواهم. که شد

   

میبرند و این نوشته را مطالعه می نمایند. با عرض سالم و ادب خدمت هموطنان گرامی در هر نقطۀ دنیا که بسر 
طوری که همه آگاهی دارید نظر به جر و بحث های متداومی که چندی پیش روی ضرورت حتمی ایجاد یک 
قاموس دری در وبسایت های مختلف جریان داشت، تیم کاری افغان جرمن آنالین تصمیم گرفت تا بعد از تدقیق و 

اشت اوضاع و شرایط سیاسی و فرهنگی موجود در افغانستان، پروژه ای را تحقق روی این موضوع با در نظر د
راه اندازی کند. که بنیاد آن روی سه اصل عمدۀ )منجمنت، تخصص زبانی و « قاموس دری»برای تدوین یک 

 تکنالوجی( استوار باشد.

در آغاز کار تیم کاری این پروژه با نهایت کم تجربه گی درین عرصه فقط با عشق سرشاری که به وطن، زبان،  
مردم و منفعت ملی شان دارند، با عزم راسخ و همت قوی، این قدم کوچک را برای برداشتن یک گام بزرگ و 

ق معمول )عملی که امروز خصیصۀ مردم آغاز کار، طب  سنگین ملی گذاشته، شروع به کار نمودند. از همان آوان
تنگ نظر ما گردیده است( با مخالفت ها، تخریبات، توهینات و تحقیرات شخصیتی و خانوادگی، تهدیدات و کنایات 
زهر آگین در ارتباط با دانش و آموزش اعضای تیم ما، از جانب این اشخاِص با تأسف ُپر عقده، حسود، بی 

زیر بار اتهامات نادرست طی مقاالت آگنده از شطحیات قرار گرفتند. خوشبختانه مصروفیت و عیبجو مواجه شده، 
نظر به همت واال، توانایی، وحدت و خود ارادیتی که داشتند، تمام هجویات و چرندیات این اشخاص بی مضمون و 

ست، برای انکشاف و بی مصروفیت را با حوصله مندی تام شنیده، نادیده گرفتند و وقت شان را که واقعاً با ارزش ا
 به خرج دادند. « قاموس ملی کبیر افغانستان»توسعۀ 

فعالیت های پروژه، پنج ماه قبل با یک کانسپت تنظیم شدۀ تخنیکی، پالنگذاری دقیق و تقسیم کار منصفانه، براه 
اشت اصالت صرفاً و صرفاً حفظ و نگهد« قاموس کبیر افغانستان»انداخته شد. مبرهن است که مرام اصلی ایجاد 

در فورم دیجیتال سازی لغاِت قبالً ثبت و چاپ شده در لغتنامه های فعالً نایاب دری و لغتنامه های « دری»زبان 
چاپ هند بوده و هیچ نوع هدف بهره برداری شخصی و مغرضانۀ دیگر در قبال ندارد. بعد از اعالم تصمیم تیم 

محترم پیوست و پشتیبانی و حمایتش را ازین اقدام اعالم کرد کاری پروژه اولین شخصیت ادبی و فرهنگی که با ما 
زبان شناس، آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات و استاد اسبق پوهنتون کابل بود، که فعالً داکتر سید خلیل هللا هاشمیان 

د. را با ترجمۀ دری آن به عهده گرفته ان مرحوم نسیم نگهت"مسؤولیت دیجیتال سازی لغات انگلیسی قاموس "
ادیب و شاعر توانا )  جناب محترم مسعود فارانیمتعاقباً دوستان و هموطنان دلسوز و ادب دوست دیگر ما چون 

استاد ادب دری و استاد فاکولتۀ  پوهندوی شیما غفوریبخش لغات و اصطالحات عامیانۀ اصیل زبان دری را(، 
 روستائی عبدالحنانناب داکتر صاحب ج)بخش زراعت و مالداری را(،  محترم ع. عزیزیزراعت به همکاری 

محترم احسان هللا بخش تشکیالت دولتی را با حمایت و همکاری ) جناب نبیل عزیزی)بخش زمین شناسی را(، 
نیز با ما پیوسته کمک  که طی ایمیلی به محترم قیس کبیر آمادگی شان را اعالم نموده بودند، عهده دار هستند، مایار

داشته اند. البته تا کنون این بزرگواران تعداد کثیر لغات و اصطالحات متذکره را شامل و همکاری شان را ابراز 
 دیتابیس های ذیربط نموده اند.

جناب میخواهم نخست از همه از شخصیتی برازنده، ادب دوست قلمبدست توانا و همکار دائمی افغان جرمن آنالین 
میباشند میخواهم سپاس گزاری و تشکر کنم  برای زحمات  را که دوست قرین خود بنده هممحترم ولی احمد نوری 
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چندین سالۀ شان که در ایجاد )قاموس فارسی ایرانی به دری افغانی( که یک بخش پورتال افغان جرمن آنالین را 
نیز تشکیل میدهد، به خود متقبل شده اند و امروز ما این گنجینۀ ناب ادبی و فرهنگی شان را در قاموس کبیر 

تان در اولین بخش جست و جوی لغات منحیث ذخیرۀ ُپربار لغات و اصطالحات فارسی ایران و دری افغانس
افغانستان با ذکر نام خود شان شامل ساخته ایم.نا گفته نباید گذاشت که ما همیشه راهنمائی های الزم شان را در 

   یرفت.زمینه خواهان و چشم براه خواهیم بود و با دل و جان و سر چشم خواهیم پذ
ادیب  جناب محترم اسحق نگارگرضمناً قابل یاد دهانی میدانم اینکه: از محترم قیس کبیر آگاهی حاصل کردم که 

ونویسندۀ توانای جامعۀ افغانی کار ایجاد قاموس را با آنکه در اوایل اعتقادی چندان به عملی شدن آن نداشتند، این 
ی که درین ارتباط بیرون داده شده است، معتقد شده اند که اگر این روز ها بعد از گزارشات و توضیحات کم و کثیر

فیصد هم به کرسی عمل بنشیند،  موفق بوده است. روی این ملحوظ لطف نموده آمادگی خود  30الی  20هدف تا 
را برای راهنمائی های الزم در زمینه اگر ضرورت افتد، اعالم نموده اند. که ما ازین بزرگواری شان سپاس 

 زاریم.گ
، سوِء تفاهماتی که در اثر «قاموس»به هر حال آهسته آهسته با نشر مقاالت مشرح ما در ارتباط با روش کاری 

نظرات و مقاالت ُمَخِربانه و ُمغِرضانۀ مخالفین در اذهان هموطنان ما ایجاد شده بود رفع شده، هموطنان ما درک 
ه به جز از خدمت برای ادب و فرهنگ افغانستان و دفاع از منافع کردند که تیم کاری ما با به راه اندازی این پروژ

ملی ملت ستم کشیدۀ ما چیزی دیگری نیست. همان بود که خدمتگذاران ملی و سرسپردگان وطن دوست و ادب 
پرور که سالها قبل به تنهایی خویش در آتش عشق سرشار به وطن و منفعت ملی شان میسوختند و یکه جان درین 

اتی کشیده بودند تا وجدان شان را در برابر مسؤولیت ملی که آنها وهر افغان دیگری بر دوش دارد، عرصه زحم
راحت ساخته باشند، با ما پیوستند و اعالم همکاری نمودند. مثال های این شخصیت های برازنده تا فعالً عبارت اند 

 از:
پورتال افغان جرمن آنالین که سالیان متوالی را در یکی از همکاران  دائمی  محترم دیپلوم انجنیر سیدال هومان -1

ایاالت متحدۀ امریکا بسر برده اما هرگز زبان وطن و مردمش را فراموش نکرده و برای حفظ اصالت آن مبارزه 
لغت دری اصیل را که برای همچو  2000نموده است. ایشان خود با ما به تماس شده، ابراز داشتند که در حدود 

بیرون نویس نموده اند و نزد شان موجود است برای غنامندی این قاموس به ما اهداء نمایند که ما  هدفی سالهاست
 همیشه ممنون این محبت شان خواهیم بود. 

هستند و در لیموژ فرانسه )بامیان( مسؤول مطبعۀ  کهعارف گذرگاه یکی دیگری ازین بزرگواران جناب محترم  -2
« عبدهللا افغانی نویس» لغت بسیار اصطالحی دری اصیل را که درج لغتنامۀ  4000بسر میبرند، ایشان در حدود 

است و ایشان با زحمت چند ساله به تنهایی دیجیتال ساخته اند، به خواهش خود برای غنامندی این قاموس به ما 
 . اهداء نمودند که این لطف نهایت شان را هرگز فراموش نکرده و همیشه ممنون ایشان خواهیم ماند

استاد اسبق پوهنتون هرات فعالً مقیم آسترلیا که با تأسف فعالً در بستر مریضی قرار  محترم اکبر یوسفجناب  -3
لغت اصیل دری را به همین هدفی که یک روزی بتوانند یک قاموس معاصر زبان دری  2000دارند به تعداد 

دند، اما وقتی آگاهی حاصل کردند که این پروژه ایجاد کنند، از سه سال به این طرف نزد شان جمع آوری نموده بو
از طرف تیم کاری افغان جرمن آنالین ایجاد شده با کمال مسرت با ما در حالت وخیم وضع صحی شان به تماس 
شده، لغات را به وسیلۀ پسر شان محترم امان یوسف به ما انتقال دادند که ما برای شان شفای عاجل و طول عمر 

 می سازیم.« قاموس کبیر افغانستان»سپاس و امتنان می کنیم. و این گنجینۀ شان را مشمول  تمنی نموده اظهار
یک شخصیت دیگری در جمع این هموطنان مردم دوست و مبارز منافع ملی کشور  جناب محترم راتب فقیری -4

« غات مع منتخب اللغاتغیاث الل»است که سالهاست در هالند به سر می برند، لطف نموده با اعتماد خاص، لغتنامۀ 
ساله دارد، برای ما فرستاده و حاضر شده اند که خود  90صفحه که قدامت تقریباً  760چاپ لکنهوی هند دارندۀ 

را به عهده بگیرند که ما این حمایت و پشتیبانی و کمک شان را بی حد « حرف»هم مسؤولیت باز نویسی یکی دو 
 نمائیم.  ارجگزاری نموده از ایشان اظهار سپاس می

باشندۀ ایاالت جناب محترم جان محمد خان تشکرات و سپاس نهایت داریم از هموطن با درک و احساس ما  -5
 1993پوهنتون نبراسکا در سال »که لطف نموده دو جلد از لغتنامه های مرحوم نسیم نگهت چاپ  متحدۀ امریکا

اشمیان به دسترس ما قرار داده اند تا با را به واسطۀ داکتر صاحب ه« لغت 20.138صفحه دارندۀ  807در 
لغت  700ترجمۀ انگلیسی آن به دری که توسط خود داکتر صاحب هاشمیان صورت می گیرد، و تا فعالً بیشتر از 
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آن با تمام محتوای اصلی آن ترجمه و شامل دیتابیس شده است، برای غنامندی این قاموس خدمتی بزرگی را انجام 
 داده باشند. 

استاد پوهنتون های افغانستان  محترم محمد نعیم اسدو تشکرات خود را خدمت استاد بزرگ و مجرب  سپاس -6
همچنان تقدیم می کنیم. ایشان عالوه بر این که این اقدام را یک اقدام نیک و ماندگار دانستند همکاری مطلق شان را 

ایشان  داشته، شروع به کار نمودند.( این قاموس ابراز علمی و مسلکیدر بخش اقتصاد و تجارت شامل در )
اصطالح اقتصادی و تجارتی را شامل لغتنامه سازند که واقعاً کار 190توانسته اند در ظرف دو هفته اضافه تر از 

 شان قابل تقدیر است.
سوما  محمد سید داکتر آباد، جالل پوهنتون استاد دودیال پوهاند محترم تشکرات و اظهار سپاس نهایت داریم از -7

 پوهنتون هرات استاد تیموری داؤد محترم ،کابل پوهنتون اسبق استاد مالیه علم و ملی اقتصاد رشتۀ در تخصص
 رشتۀ در هرات تخصص پوهنتون استاد کی تره محمد سلطان محترم احصائیه، و اکونومتری رشتۀ در تخصص
( اعالم علمی و مسلکیهمکاری شان را در بخش )المللی که به وسیلۀ جناب داکتر محمد اسد نعیم با ما  بین تجارت

 نموده بر ما منت گذاشتند. 
 قاموس اصطالحات اند حاضر یک شخصیت برازندۀ دیگر هموطن ما هستند که نور سمع داکترصاحب -8

سازند. تیم  مدغم «افغانستا کبیر قاموس »با مسلکی، جدید اصطالحات با الزم تغییرات اندک با خویش را اقتصادی
کاری پروژۀ تدوین قاموس با سپاس و امتنان نهایت این تحفۀ بزرگ و ُپر محتوی شان را پذیرفته اقدام نیکی در راه 

 توسعۀ این پروژه میداند.
 افغانستان های پوهنتون استادان آثار نشر در را ناشدی فراموش خدمات که وردک یحی آقای دکتور همچنان -9

قاموس اصطالحات »نام  به را کتابی افغانی میباشند، و آلمانی های پوهنتون جمعیت عضو اند و  داده انجام
 پوهنتون مجرب استادان هردو وارن هللا امان محترم و عادل عبدهللا محترم نوشتۀ« اقتصادی )لوی( بزرگ

 که درافغانی  و  آلمانی های پوهنتون جمعیت  مدیرۀ هیأت موافقت با است، آماده دوم چاپ برای که ننگرهار،
 دوم چاپ بر تصمیم بر آن است تا عالوه در کشور جرمنی به زودی منعقد خواهد شد، شدهای که بینی پیش جلسۀ

که تیم کاری پروژه صد در صد با این تصمیم  .گردد مدغم« قاموس کبیر افغانستان» با آن، محتوای کتاب متذکره
 موافق بوده، عملی شدن این عمل را لبیک می گویند.

 
که از آغاز کار تا اکنون با  محترم داکتر صاحب غالم انصاریهمچنان اظهار امتنان و سپاس می کنیم از  -10

کمک های مادی و معنوی خویش، مانند کوهی در کنار ما ایستاده و همکاری شان را الی ختم پروژه با متانت و 
 ارزو می کنیم. استواری خاصی اعالم داشته اند. موفقیت و توانمندی بیشتر شان را

یکی ازین بزرگمردانی میباشند که از آوان آغاز کار تا امروز با تبصره ها و مقاالت  جناب محترم فواد ارسال -11
تشویق آمیز شان، ما را در راه پیشبرد و توسعۀ این خدمت ملی تشویق و ترغیب نموده، از اقدام بس بزرگ و 

است، در راه مبارزه در برابر تهاجم فرهنگی ایران و حفظ  سنگین ما که یک مسؤولیت سترگ ملی  و مردمی
اصالت زبان دری، ما را یاری رسانیده و حمایت و همکاری شان را صادقانه ابراز داشته اند و ما از رهنمائی های 

ان می صادقانۀ شان طی چهار ماه اخیر به وسیلۀ نوشته های دانشمندانۀ ایشان مستفید شده ایم و اظهار سپاس و امتن
نمائیم. ایشان یکی از حروف را تا فعالً دیجیتال باز نویس نموده اند و خواسته اند تا حروف دیگری را هم 

 مسؤولیت بگیرند که ما قلباً ممنون شان هستیم.
هم یکی از هموطنان با درایت و با احساس   جدید دهلی نهرو پوهنتون استاد رشید عبدالخالق محترم پروفیسور -12

و مردم دوست ما میباشند که از آغاز کار تا اکنون با ما همنوا بوده، حمایت و پشتیبانی شان را با جمعی از 
محصلین افغان مشغول آموزش درین فاکولته اعالم داشته، وعده داده اند که در جست و جوی لغتنامه های قدیمی 

ند و بعد از دریافت ما را مطلع میسازند. همچنان همکاری شان را در کار دیجیتال سازی لغات دری چاپ هند میباش
 ابراز داشته ما را ممنون ساخته اند.

، محقق و دانشمند توانا و همکار دائمی و سابقه دار پورتال افغان جرمن محترم داکتر صاحب عبدهللا کاظم -13
قیس کبیر با محتوای تقدیر از این اقدام سترگ ملی و زحمات خستگی  آنالین، در صحبت تیلفونی شان با محترم

ناپذیر تیم کاری پروژه  و مقالۀ پر محتوی شان معنون به )سخنی در بارۀ قاموس دری افغانستان( درک حقبینانه و 
ت و قضاوت منصفانۀ شان را ثابت نموده، با متانت و خودداری عالوه بر این که از تدوین این قاموس حمای
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پشتیبانی نموده اند همکاری های همه جانبۀ شان را درین عرصه از ما دریغ نکرده، اطمینان دادند که ما از ایشان 
 سپاس گزاری می کنیم. 

داکتر برحال جراح که در شهر ملبورن آسترلیا بود و باش دارند طی ایمیلی می  محترمه داکتر صالحه شیدا -14
ابت است و در رشتۀ زبان شناسی و ادبیات سواد کافی ندارم، اما اقدام نیک ملی " با آنکه رشتۀ من طبنویسند: 

شما را که یک خدمت بزرگ ملی و فرهنگی است و جامعۀ درون و برون مرزی افغانستان خصوصاً نسل های 
درین آیندۀ جوان ما به آن احتیاج مبرم دارند، منحیث یک افغان حمایت می کنم و برای اینکه خودم را شامل 

که هر دو « فرهنگ لغات متداول»و « فرهنگ بزرگ خیام»پروسه دانسته باشم دو لغتنامه را به نام های 
فارسی( است برای تان به آدرس خانم واصل میفرستم و امید وارم بتوانید از این دکشنری ها برای  –)انگلیسی 

روز تسلیم شدیم و عالوه به ایملی که به عنوان ما هر دو لغتنامه را دیاستفاده کنید". « قاموس کبیر افغانستان»
فرستاده شده، از ایشان درین نوشته هم اظهار سپاس نموده احساس پاک ادب « شیدا»سپاس گزاری خدمت خانم 

 پروری و مردم دوستی شان را تقدیر می نمائیم. 
ن و مبارز منافع ملی کشور از مسؤول شورای زنان افغان از کانادا یکی از فعاالن حقوق ز خانم سامیه اصیل -15

طریق دریچۀ نظر سنجی و صحبت تیلفونی با اینجانب ابراز داشتند که وی و همکاران شان به نسبت برآورده 
سازی هدف مشترک شان با ما، از مدت یکسال  به اینطرف مصروف جمع آوری و دیجیتال سازی لغات اصیل 

لغت دیجیتال شده را نزد خود دارند که با لطف نهایت برای  1500زبان دری بوده اند و تا اکنون بیشتر از 
غنامندی بیشتر این قاموس حاضرند این لغات تهیه شده را به ما اهداء نمایند، تیم کاری پروژۀ قاموس قلباً از ایشان 

ما  و همکاران گرامی شان سپاس گزاری نموده همکاری شان را خیر مقدم میگوید. ایشان همچنان خواسته اند تا
چند حرفی را از یکی ازین لغتنامه ها برای شان جهت بازنویسی دیجیتال مسؤولیت دهیم کمه از محبت شان سپاس 

 گذاریم.
 «الصابه –صحیح البخاری »ادیب نویسندۀ توانا شاعربا احساس و مترجم کتاب  جناب عبدالعلی نور احراری -16

نن شمرده می شود. باشندۀ ایاالت متحدۀ امریکا همچنان از که یکی از معتبر ترین کتاب های احادیث نزد اهل تس
طریق ایمیل  با ما به تماس شده و در دیجیتال سازی و تنظیم معنی و شرح و نوعیت لغات  برای ما همکاری شان 

و را اعالم داشته به ما اعتماد و افتخار بخشیدند. تیم پروژۀ قاموس کبیر افغانستان قدم شان را در جمع دوستان 
 همکاران این تیم خیر مقدم گفته ازایشان اظهار سپاس و تشکر می نماید. 

کالیگراف و دیزاینر زبده مجسمه ساز توانا و فرهنگی شناخته شده باشندۀ  جناب محترم تواب وهاب -17
فرهنگ »امۀ را  با لغتن« عبدهللا افغانی نویس»کلیفورنیای ایاالت متحدۀ امریکا با لطف و محبت بی شائبه لغتنامۀ 

به ما ارسال داشته اند که زحمات شان را قابل قدر دانسته از کمک شان در توسعه و گسترش پروژۀ « فارسی نو
 تدوین قاموس ملی کبیر افغانستان سپاس و تشکر می نمائیم.

نوانی یکی از فعاالن حقوق زن که در آسترلیا تشریف دارند، همچنان طی ایمیل ع  خانم نصیبه اکرم حیدری -18
تیم کاری و صحبت تیلفون با محترم کبیر همکاری مطلق شان را در رساندن اصطالحات لغتنامۀ )عبدهللا افغانی 
نویس( اعالن داشته و از آغاز کار پروژه تا امروز با تمام توانایی و استواری در کنار ما ایستاده و با کمک های 

ن همکاری صادقانۀ شان را ارج می گذاریم و اظهار سپاس می مادی و معنوی شان بر ما منت گذاشته اند که ما ای
 کنیم.
را « قاموس کبیر فغانستان»یکی دیگر از این بزرگمردان هموطن ما اند که تدوین  جناب محترم زلمی پشتون -19

یک اقدام عالی و خدمت بس بزرگی خوانده همکاری های شان را با فرستادن شماری زیادی از لغات دیجیتال شدۀ 
ین قاموس قلباً از ایشان اصیل دری، طی ایمیلی برای ما ابراز داشته، مارا ممنون گردانیده اند. تیم کاری پروژۀ تدو

 تشکر نموده همکاری شان را ممد بزرگی در توسعه و انکشاف این پروژه میداند.
دانشمند توانا و نویسندۀ چندین کتاب های تاریخی که در کشور کانادا اقامت دارند، قدم به  محترم رحمت آریا -20

توی این قاموس را مسؤولیت گرفته اند که تا امروز قدم از آغاز کار تا اکنون با ما همیار و همکار بوده، بخش پش
لغت را گراماتیک با شرح و تلفظ آن از دری به پشتو ترجمه نموده اند که درج دیتابیس های  2000اضافه تر از 

مربوط میباشد. ما صادقانه و احترامانه از ایشان اظهار سپاس نموده زحمات شان را درین عرصه تقدیر می نمائیم. 
 دیت شان را منحیث یک دانشمند توانا در تیم کاری پروژه غنیمت بسی بزرگ میدانیم.و موجو

عضو فعال بخش کلتوری پورتال افغان جرمن محترم نبیل عزیزی تشکرات و امتنان خود را همچنان خدمت  -21
پروفیسور نوشتۀ «  دفرهنگ جاوی»آنالین تقدیم می کنیم نسبت لطفی که به تیم کاری پروژه روا داشته اند، لغتنامۀ 
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 4000صفحه دارندۀ بیشتر از  192استاد پوهنتون های کابل و تاشکند، که در  اکادمیسین داکتر عبد االحمد جاوید
 به چاپ رسیده است، فرستاده  بر ما منتن گذاشته اند. 1391لغت میباشد و در سال 

عالً باشندۀ شهر )َکرَکُسون( در جنوب فرانسه معلم اسبق مکتب ابتدائیۀ رخشانه فمحترمه سارا اتمر همچنان  -22
ضمن صحبت تیلفونی  با این جانب، عالوه بر اینکه حمایت و پشتیبانی شان را از تدوین قاموس متذکره شفایی 

را برای ما ارسال داشته اند که از ایشان سپاس و « فرهنگ عمید»ابراز داشتند، محبت نموده لغتنامۀ جدید ترین 
با آنکه هنگام صحبت های تیلفونی مرام اصلی تدوین این قاموس را که دیجیتال سازی لغات اصیل   تشکر می کنیم.

است برای شان توضیح کردم اما با عالقۀ خاص خواهش کردند  که « دری چاپ هند»دری از لغتنامه های نایاب 
ما بفرستند و طبعاً که هیچ گاهی این لغتنامه را میخواهد به عنوان حد اقل خدمت به مردم و فرهنگ کشور شان به 

داشتن این گنجینه ها بی مفاد نخواهد بود. باز هم ما از خواهر مهربان ما اظهار سپاس و تشکر می کنیم و اطمینان 
 میدهیم که در صورت الزم از آن استفادۀ اعظمی خواهیم برد. 

دار افغان جرمن آنالین که حاضر شده اند تأریخ نویس توانا و همکار سابقه  جناب محترم اکادمیسین سیستانی -23
تعداد زیادی از لغات اصیل دری را در بخش زراعت سیستان که نزد شان دارند، به تیم کاری پروژۀ قاموس اهداء 
نمایند. همچنان در نظر دارند تا مسؤولیت بخش تأریخی را نیز به عهده بگیرند که ما از ایشان اظهار سپاس و 

 امتنان می کنیم. 
ر خاتمه میخواهم از جمع دوستان مهربان و عزیزانی که تیلفونی و از طریق ایمیل های محبت آمیز شان ما را د

 همیار بوده و حمایت معنوی نموده اند، تشکر نمایم. 
محترم دیپلوم انجنیر زمری کاسی، محترم داکتر صاحب پوهاند عبید هللا عبید سفیر کبیر افغانستان در کشور شاهی 

محترمه صالحه سنجر سکرتر مسؤول سفارت، محترم جالل الدین پیروز سناریست زبدۀ افغان فلم، محترم  هالند،
سراج وهاج نویسندۀ توانا و مسؤول مجلۀ درد دل افغان، محترم داکتر عبدالرحمن زمانی، محترم زلمی رزمی 

فغان جرمن آنالین، جناب محترم غالم رئیس شورای مهاجران افغان در آلمان، محترم حفیظ هللا خالد همکار دائمی ا
حضرت همکار همیشگی پورتال افغان جرمن آنالین، جناب ولی احمد شاهپور رئیس اتحادیۀ سراسری افغانها در 
هالند، محترمه نظیفه فارانی، محترم نصیر صافی رئیس انجمن اپلدورن، خانم خدیجه برکی، خانم سهیال زحمت، 

محترم انجنیر نور آقاتوخی، محترم ایاز برات، خانم نجیبه توخی فعالین حقوق زن، خانم ریتا رحیمی، خانم نسرین 
نوری نویسندۀ توانا و همکار دائمی افغان جرمن آنالین، محترم نور محمد غفوری، محترم ع . عزیزی، محترم 

و دوستانی که همین ده اعظمی، خانم وحیده مجید، محترم نادر نادر، محمد ناصر ابراهیم خیل نعیم جوهر، خانم شاه
 لحظه با تأسف اسماء شان در ذهنم نمی رسد.

 دوستان مهربان!
همانگونه که همه گواهید ما پروژۀ متذکره را با یک حلقۀ بسیار کوچک آغاز نمودیم و امروز می بینیم که در 

ام مردمی توانسته یک تعداد کثیری از هموطنان ملی گرای ما را مانند مقناطیس به خود و به ظرف پنج ماه این مر
گرد ما جلب و جذب نموده و قطر حلقوی کار ما را روز تا روز گسترده تر و بزرگتر بسازد. این حرکت خود 

در هر نقطۀ دنیا که هستند  نمایندگی از وحدت فرهنگی و ادبی افغان ها می نماید و نشان میدهد که همه افغان ها
با دل و جان احساس کرده اند و همین دلیل است که همه میخواهند به طور   این ضرورت )ایجاد قاموس دری( را

 دسته جمعی این خدمت ملی را با هم انجام دهند.
وژه خدمت این راپور یا گزارشگونه ای بود که در کنار سپاس و تشکر از همه عزیزان فعال و غیر فعال در پر

شما عزیزان تقدیم شد ان شاء هللا بعد از هر دو سه هفته گزارش کوتاهی خدمت شما از این قلم تقدیم خواهد شد تا 
 همه در جریان باشید .

 با حرمت 
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