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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۱/۰۶/۲۰۱۸                                                               محمد اری

 تسواد داشتن تنها امالء نویسی نیس

 
 سالم تقدیم است!« قاموس کبیرافغانستان»خدمت تیم کاری 

نوشتۀ های زرین شما را در مورد "قاموس کبیر افغانستان" که تاکنون نشرشده است با عالقه تعقیب کرده ام. نوشته 
، تصویر از موضوعات را ارائه میکند که خدمات و زحمات دوستان را «قاموس»های روشنگر شما در مورد اکمال 

 آشکار می سازد.
 

با وسعت قابل وصف مربوط به « قاموس کبیر افغانستان»روشنگری شما، در ذات خود پیامیست امیدوار کننده که 
تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی کشورعرض اندام کرده است. ما بی صبرانه در انتظار آنالین شدن این پدیدۀ 

 مرغوب هستیم. شما سالمت باشید.
 

"قاموس کبیر افغانستان" رهنما وسرمشق عالی برای جامعه خواهد بود که به تأسی از آن وطندوستان  گنج تدوین شدۀ
 خبیر درخور توان، کار های ارزندۀ دیگری را به جامعه پیشکش خواهند نمود.

 
  هموطنان عزیز همکار در قاموس!

ارزشمندی در جنگل پُر از بی نظمی های شما در عمل ثابت کردید که وطندوستان اگر اراده کنند قادر به کارهایی 
موجود، خواهند شد. اما تعداد دگزافه گویان که خود را خود باسواد تلقی کرده اند مگر در امور اجتماعی نه اثری و نه 

 نظری قابل مالحظه را که به مفاد عموم جامعه باشد از قلم آنها تبارز نکرده است. چرا؟ 
  خاطریکه سواد داشتن در نزد آنها فقط در محدودۀ امالء نویسی است.ب                            

خوشبختانه شیوۀ عقب ماندۀ سواد نویسی را که درست نویسی باشد اکنون انترنت بگردن گرفته و بدون اشتباه در 
می خدمت هر ابجد خوانی قرار دارد. افتخار امالء نویسی درست در زمان حاضر به سواد داشتن اشخاص منوط ن

شود. سواد در اصل داشتِن آگاهی از مسائل و قضایای جامعوی می باشد که با شناخت عمیق از شرائط، موازی با 
زمان و امکانات دست داشته سبب می شود که دیگران به اساس آن بتوانند نویسنده را در سطح اوضاع اجتماعی 

ء نویسی باشند عیان است که از شناخت عرصه های اهم باسواد قلمداد کنند. افرادیکه غرق شده و مفتخر به سواد امال
 اجتماعی غافل اند.

جامعه ما قلمبدستان زیادی دارد که بدبختانه بسیاری از آنها در شرائطی موجوده اجتماعی از نظر فکری تشریف 
کرد. این طیف هم ندارند و فقط از یک دریچه عقده مند به قضایا می نگرند. چنین نگرش را نمی توان باسوادانه تلقی 

در تفکرات و هم در نوشته های ایشان غافل از عینیت و امکانات ملموس جامعه می باشند. در نوشته های چنین افراد 
فقط حل عقده های شخصی آنها است که در قالب یک نوشته، محدود شده است. چنین کارها در اصل ارزش اجتماعی 

باشد. اشخاص ایکه اندیشۀ بزرگ بینی نسبت به خویشتن دارند، با خیر و  ندارد تاچه رسد که به منافع جامعه سازگار
  صالح جامعه فاصله دارند. ازهمین خاطر است که جامعه به فقر نویسنده و روشنفکر دچار شده است.

ام اینجا وآنجا بسیار قلیل و به ندرت دیده می شود که کسی کاری اساسی را بخاطر منافع جامعه در چنین اوضاع انج
داده باشد. کاری که دل عموم مردم را شاد و برای کشور زخمی مصدر خدمت شده باشد. زیرا تعدادی از نویسندگان 

غرق در نوشته های اند که سبب اذیت و آزار جامعۀ فرهنگی می گردند. یا منظور نفاق اندازی جامعه را در سر 
 دست به تخریب فرهنگ جامعه می زنند. دارند؟؟ چنین اشخاص بجای تعمیر جامعه ندانسته یا عمدی !

 
در شرائط و اوضاع موصوف شده باید گفت، منزلت اشخاص باسوادی مثل شما ها که با درایت و سواد بلند می توانند 
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قضایای جامعه را آگاهانه بینند، ارزیابی کنند و بشناسد قابل توجه و تحسین است. شما در عمل بجای لعنت فرستادن 
  چراغ ها را افروخته اید.بر تاریکی ها 

همچنان که در پورتال مردمی شما هر منصف با وجدان میداند که پیشبرد آن کار سادۀ نیست، که با وسعت الزم چه 
  در عرصه متن و چه در عرصۀ نویسندگان و خوانندگان وسعت وزین خود را دارا می باشد.

ان. مگر وسعت دید آن وبسایت ها در چوکات محصور شده و وبسایت ها زیاد اند و افغانهای خارج از کشور نیز فراو
را دارا می باشند. گذشته ازین دست آورد « پورتال افغان جرمن آنالین»محدود شده اند. سایت های دیگر کمتر پهنای 

 است که اسم با مسمی بخود گرفته است.« قاموس کبیر افغانستان» بزرگ دیگرشما کار 
نگاهان را در ضمیر شان به عذاب وجدان گرفتار کرده است. این کار و خدمات عالمانه و این بزرگی عمل شما، خیره 

باسوادانه شما ها، گزافه گویی دیگران را زیر سؤال برده است. بشما تبریکات قلبی خود را منحیث یک هموطن 
  فرهنگ دوست تمنا دارم. صمیمانه تقدیم میکنم و موفقیت های مزیدی را از بارگاه خداوند متعال به شما هموطنان

 با احترام در عالم نا شناسی برادر شما
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