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 خیر مقدم به فرهنگ گذرگاه
 

 

 لغات عامیانه و گفتاری دری

اب جنکه زیر نام "فرهنگ گذرگاه" کتاب زیبا و آموزندۀ "لغات عامیانه و گفتاری دری" را زیاد با مسرت 

عارف عزیز گذرگاه تألیف نموده است، دریافت 

 کردم. 

فرزند فرهیخته به زحمات و دقت فراوانی که این 

در راه جمع آوری و نشر این و صدیق افغانستان 

است، ارج بی پایان  اثر گران بهای فرهنگی نموده

 متا خدرارم و تبریکات و تهنیت خویش می گذ

  شان عرض می کنم.

فرهنگ های زبان فارسی از بیشتر از صد سال بدین 

ان و به گمان غالب در طرف در افغانستان و ایر

تاجکستان زیاد نشر شده است ولی لغتنامۀ زبان عام 

و گفتاری مردم افغانستان به دری تا حال صرف یک 

زنده یاد ه نام لغات عامیانۀ افغانستان توسط بجلد 

هجری شمسی  1337در سال  "عبدهللا افغانی نویس"

صفحه تألیف و در کابل  180میالدی( در 1958)

چاپ مجدد گردید و طرف استفادۀ مردم قرار گرفت. ولی در این زمان که  1364و  1340چاپ شد و در سال های 

ین به اانداز خلقی ها و پرچمی های ویرانگر )کودتای ثور(، و خانه بر منحوسما افغانستان از کودتای ر عزیز کشو

  های ملی و فرهنگی و زبانی مانند بسا از داشته ها و ارزش»طرف به گفتۀ دوست دانشمند ما جناب عبدالحلیم قیومی 
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کار تألیف فرهنگ لغات عامیانه و گفتاری دری و اصطالحات « گرفته استهای ملی و موروثی در معرض نابودی قرار  ثروت

زیز که خدا همیشه عزیزش دارد، کار فوق العاده مهم فرهنگی و ملی است که با محلی افغانستان از طرف جناب محمد عارف ع

 )که کار وزارت های معارف و فاکولته ها و کتابخانه های پوهنتون های افغانستانکابل و والیات نشر و قرار دادن آن به مکاتب 

اویدان خواهد ماند. و در افکار هموطنانش و تحصیالت عالی است( نام شان در معارف و محافل فرهنگی افغانستان همیشه ج

مخصوصاً نسل جوان کشور برای همیش زنده خواهد ماند. مثلیکه خداوندگار شعر و ادب و نویسنده و عارف بزرگ و بی همتای 

 افغانستان حضرت استاد خلیل هللا خلیلی )رح( می فرماید:

 رد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام ُجستـم

 ؟د، مردنش آسان کجاستـد شـام چو جاویـن

 مشخصات کتاب:
 

 لغت 18000حدود  در تعداد لغات عامیانه:
 صفحه 450  تعداد صفحه:

 سانتی 25/18  صحافت: 
 2017  سال نشر:

 یورو 25   قیمت:
 

 2017 پاریس –راجستر کتابخانة عمومی فرانسه 
 

ISBN: 978-2-914245-7-08 
 

 
 

 «انتشارات بامیان»انجمن فرهنگ افغانستان 
Association de la culture Afghane 

« Editions Bamiyan » 
 

Tel : 00 33 (0) 555 35 96 01 
Email : cultureafghane@free/fr 

www.cultureafghane.org 
18, rue Rhin et Danube 
87280 Limoges - france 

 
 

 
 

http://www.cultureafghane.org/

