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 پیشنهاد راجع به تدوین قاموس دری

  !، دانشمندان و اهل قلمهموطنان عزیز

برای وطن، برای حفظ شان ، خصوصاً آنهائی که قلبءبعد از عرض سالم و احتراماتی که به دانشمدان و علما

چند  یدارم، عرایض ،تپدــ میکه سخت مورد تاخت و تاز قرار گرفته ــ های محبوب ما دری و پشتو فرهنگ و زبان

 .خدمت تقدیم میگردد

درین مورد  ءدری منتشر شده و هریک از علما ــاالت زیادی راجع به ضرورت تدوین قاموس دری درین ایام مق

تا کمیته ای از یک تعداد اهل خبره تعیین گردد تا درین مورد  ،ابراز نظر کرده اند و بعضی ها هم پیشنهاد کرده اند

 .زیر نظر متخصصین کار نموده و چنین قاموسی را تهیه نمایند

 ،چند مقاله و چند نظریه باقی مانده و کدام عمل مثبتی هم نداشته هادات، نظریات و گفتارها در محدودۀاما همه پیشن

تمام این مقاالت  –انتشارات بامیان  –انجمن فرهنگ افغانستان  .روز اختالفات و خودخواهی شده استبلکه باعث ب

 .را آرشیف نموده است

بینیم که بین بزرگان یوقتی مما افغانها ، زیرا است شدهدلسردی  باعثن و دانشمندان افغا ءبین علما این اختالفات در

 این چنین است، پس از مردم عوام چه گله؟

وطن  ه خاطر وطن و اوالد آیندۀداشت عقاید سیاسی، مذهبی، لسانی و قومی؛ صرف بنظر ید باهم بدون دربیائ

 :د کهو آن گردین که طعنه خور ا کاری کنیم که تا نام ما به نیکی یاد گردد، نه این

 «!!!یدشما حاال آمده چنین و چنان میگوئ که ند،پدران تان چه بود! بابا»

 .دری افغانستان –قاموس دری  سخنان که بگذریم ، می آئیم باالی پروژۀخوب ازین 

افغانستان، اثر استاد  بازنویسی لغتنامه اصطالحات و لغات عامیانۀ –انتشارات بامیان  –انجمن فرهنگ افغانستان 

قاموس افغان »نام ه را ب ها میخواهد آن، که با اضافات و نوآوریگرامی عبدهللا افغان نویس را روی دست دارد
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یادی دارد که های زءها و کمبودبازنویسی آن تقریباً تمام شده، اما طوری که دیده می شود خال .منتشر نماید« نویس

که باید با همکاری دانشمندان و اهل  ،شود، راه بس طوالنی در پیش داریموم میطوری که معل این. باید تکمیل شود

 .خبره تکمیل گردیده و تقدیم فرزندان آینده وطن گردد

 :که صورت گرفته ئیهانوآوری

 .کوشش شده تا تکمیل شود های زیاد دارد ودرین مجموعه نشر گردیده، کمبود اصطالحات و لغاتی که -

 61از قاموس نباتات در و . گردده در افغانستان از آن استفاده میکنامهای نباتات هم گنجانیده شده : برای تکمیل آن  -

 .استفاده شده است -انتشآرات بامیان  –نشر لسان، اثر پروفیسور شفیق یونس 

خصوصاً مقاله های استاد و  "افغان جرمن"و  "انستانآزاد افغــ  افغانستان آزاد"همچنان از مقاله های زیادی که در  -

 .استمعروفی استفاده شده هللا خلیل  بزرگوار انجنیر

نوری در اخیر به  قاموس اصطالحات فارسی ایران به اصطالحات دری افغانستان، اثر استاد بزرگوار ولی احمد -

 .است شفاهی ایشان گرفته شده اجازۀکه البته درین مورد  ،حیث ضمیمه گنجانیده شده

و دانشمندانی که در علم زبان، خصوصاً  ءتا هریک از علما ،گردیدل نخواهد یکم، این اثر توجود این همه اما با

 .عرضه نکنندرا همکاری خویش هستند،  نظردری، صائب

 :اینست که -انتشارات بامیان –پیشنهاد انجمن فرهنگ افغانستان 

عاری )صالحیت یئت باتشکیل گردد، تا تحت نظر یک ه« افغان نویسعبدهللا »در قدم اول باید یک بنیاد فرهنگی بنام  -

 .دکار کرده و این پروژه را پیش ببر( نوع تعصب مذهبی، لسانی، قومی، سیاسی و غیره  از هر

تا آنها در مورد  ،تاحال کار کرده، یک یک کاپی به این هیئت بفرستد آنچهاز انجمن فرهنگ افغانستان حاضر است  -

تا در مجموعه  ،را بفرستند و غیره وسایل پشنهادات و نظریات خود« انترنت»، «سکایپ»ز راه غور نموده و ا

 .گنجانیده شود

تا از راه حق عضویت درین بنیاد تمویل گردد و تحت نظر یک  ،ساخته شود، باید خزینه ای برای مصارف این بنیاد -

 .هیئت باصالحیت کنترول گردد

، تا در زمینه و دوستان همه باهم تصمیم بگیرند ءنهاد نمائیم، بلکه باید علمانمی توانیم تمام جزئیات را پیشولی ما 

 . آن گنجانیده شود تمام موضوعات در و شده  ختهنامه سایک اساس

 


