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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

  ٢٠١۶ جنوری ٠٧

  
  !مژده، مژده، مژده

  !در خدمت ھمه" ُدر دری"فرھنگ 
  

مسرت با  حفظ و حراست فرھنگ پارينه و پربار ميھن ما،  در پيشتازنھاداين " د افغانستانآزا-افغانستان آزاد"پورتال 

 که به ی ميھن  که به وسيلۀ تنی چند از فرزندان ساعی ولی کم ادعا"ُدر دری"دارد که واژه نامۀ ديجيتال  می اعالم 

، در خدمت مدون شده ھزار لغت ٣٠٠و عالقه مند کار جمعی اند، با ظرفيت " يکه تازی بيزار"گفتۀ خودشان از 

  .ھمگان قرار گرفته است

  :را از زبان خودش بشناسيم" در دری"بيائيد 

ّدر دری"«  ،که ضرورت به چنين يک لغتنامه از آنجائی. عنوان تالشی است برای تدوين نخستين لغتنامۀ دری به دری" ُ

  .کار شده انده ب  دست، يکشمار کسان از وقت و پول خود گذشته،افزايش روزافزون دارد

 تنخواه و يا کمک مالی دريافت ،يک از ھمکاران بوده و ھيچ" رضاکارانه"و " داواطلبانه "،تمام ھمکاريھا درين سايت

  .کند نمی

  :ابھام زدائی

 "ّدر دری " منافات" مردم و دينی در ، جغرافيه، تاريخ، فرھنگ، زبان، با ھيچ کشور،کدام نھاد سياسی نبوده" ُ

  . نيست" تباين"و يا " تضاد"و يا 

 "باشد نام زبانيست که منحصر و مختص و محدود به کدام جغرافيای سياسی نمی" دری .  

 ين ا از،تواند پس لغت دری نمی. نکرده است" سره گی" اثبات ،کدام از زبانھای دنيا ھيچ لغتی در ھيچ

  . امرمستثنا باشد

 لغت ،که شرطیه  ھرکس اجازه دارد تا لغت ترکيب کند اما ب،دارد" ترکيبی"که زبان دری کيفيت  از آنجائی 

  .  افھام مقصود و تفھيم منظور کند، تابع دستور بوده،مورد نظر

 در ،که لغت مورد نظر شود مگر آن  حذف نمی،بودن" بيگانه"دليل ه  ب،نوسأھيچ لغتی فعال و رايج و م 

  . داشته باشد" طیغل"ترکيب و يا معنی 

 تنخواه و يا کمک مالی ،يک از ھمکاران بوده و ھيچ" انهرضاکار"و " داواطلبانه "،تمام ھمکاريھا درين سايت 

  . کند دريافت نمی
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 ّلغتنامۀ در دری   . دھد  منبع و مرجع تقليد قرار نمی،کدام از لغتنامه ھای ماقبل خود را  ھيچ،ُ

  تا به امر تقليدشيوۀ کار ما متکی به اصل تحقيق است .  

 بالممانعت است،تکثير و استفادۀ مکرر از محتوای اين لغتنامه  .«  

تبريک عرض می داريم و می خواھيم " فرھنگ در دری"گردانندگان   بانيان وورد را به تمامان که اين دستآما ضمن 

در گام نخست و ھمکاران قلمی آواز آنھا را در جذب ياران بيشتر واسطه شويم، از جانب متصديان و ادارۀ پورتال 

باشد آنھائی . پورتال به دوام آن وعده می سپاريم که جھت غنای بيشتر اين فرھنگ از ھيچ نوع کمکی دريغ نمی نمائيم

که در ھر امری فقط حفظ منافع شخصی حقير خويش را جست و جو می نمايند، در عمل فرا گيرند که می شود کار کرد 

  .اخت، می شود خود را باال کشيد بدون آن که کس و يا کسان ديگری را زير پای افگندو سر و صدا به راه نيند

 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 

 


