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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۷۰/۷۰/۰۷۰۲        عبدالحق فاریابی 
 

 "قاموس کبیر افغانستان" اسم با مسمی
 
 

البینی را به فرهنگ ذات الدشمنی  وذات النفاقی تبدیل کرد، با  و ندار ما را به تباهی کشاند، فرهنگ ذات جنگ دار
دشمنی چیز های در زندگی اتفاق می افتد که باعث سربلندی و  وجود اینهم  نباید نا امید بود زیرا  در کنار فرهنگِ

شود برای هر افغان نا امید میرساند که الحمد هلل هنوز جامعه   می گردد. نویدی که افتخار آمیزمی افتخار جامعه نیز
 . استحیات دارای  کشد و نفس می

 
 ،کنند، در فکر اعتالی و رفاه جامعه کجای جهان که روزگار سپری می بوم در هر نجابت این مرز وفرزندان با 

منزه  ،ثابت قدم اند. بطور مثال از دو هفته بدینسو با بسیار مالحظه زمینه تماس ما  در چند جلسه با جناب عالی قدر
 رشد. اسکایپ بر قرا از طریق ، یکی متصدیان سایت ثمر بخش افغان جرمن  انجنیر صاحب جناب قیس کبیر ،کالم

قاموس کبیر افغانستان " شکار خوشباوری "دالُهره داشتم که مبادا در مورد  گرچه ازین تماس بسیار دلواپس بودم و
یک را صدمه زده فراوان باور های  ن یناسازگار بر اثر  مغالطه کاری ها ه خاطریکه زمانۀ ب . شده باشمخویش 

 خوش مشرب ،م. تا اینکه  با جناب عالیتردید بسر میبرد در شک و بنده مثل شکاکیون یونان باستان و   ستا
م. کوراز آشنایی شان مش و بخشیدند بما  پاک شان افتخارصحبت طبعقیس کبیر که  البته  از منیع صاحب  انجنیر

  د. را درامر قاموس عمال ً آگاه ساختنبنده  موصوف 
ی ناباور در حیرت و . که تدوین آنرا زیر دست دارندآشنا شدم در چند جلسه وقتی  با جزئیات و کلیات آن  قاموس 

در مقابل چیزی قرار گرفتم  که در تصور من نمی گنجید.  تصور میکردیم فراتر بود ودوستانم   من و از آنچه که
 جناب قیس کبیر عکاسی کلیت آنرا به اجازۀ و اجزا یافتم. وقتی  قاموس کبیر افغانستان" را اسم با مسمیاین "

باالتر از چیزی بود که  دوستان  در مورد آن فکر  ، در میان گذاشتم شریفکردم و با دوستانم در مسجد  چاپو
 . فایق آییمبرشک متزلزل   ،یقین پایداربا کرده بودند. ما را به آن داشت تا 

 
حاشیه ، انتخاب لغات براساس ضرورت جامعه، وسعت کار معانی لغاتموصوف وقتی قاموس را نشان ما  دادند، 

که تا کنون چنین ، حواشی تاریخی هریک از لغات، تنوع لغات همصدا با معانی مختلفه، تفصیل حاشیه ها،  ها
ی تقسیم بندو   لغات به زبان ملی پشتوترجمه و  ،تصاویرمناسب ومطابق به لغت وحواشی آن ،مؤدی نداشته اییم

و...و... که بنده بیشتر ازهمه بی صبرانه ) از انگلیسی به دری و پشتو( قاموس به بخش های علمی  و مسلکی 
که  است یک امر الزمی و سعادت جامعه  افغانهابرای  لیکسیکون  . اینچنیندرانتظار همچو لیکسیکون بودم 

تانه با اینکه این تدوین مبتدی است مگر خوشبخ. یمه انداشترا  لیکسیکونتا کنون با چنین مناهج  گسترده بدبختانه 
 اساس گذاشته شده است. ،تحت نظر اشخاص منور و وطندوست از همین ابتداء سنگ تهداب

 نحیثم، این "قاموس کبیر افغانستان" که در کنار تمام بدبختی های ملت بدون هیچ تردیدی باید خاطر نشان ساخت
بازهم توان کار های   ، خوشبختانهمبتال به مصائب در وضع که خواهد بود برده باری  ملت سمبول از مناعت و

 . ا می باشدداربا مناعت عام المنفعه را 
ا تباشد مثل "قاموس کبیر افغانستان" می  همچون بحر آرام دارای لؤلؤی الال ُسچه  ،سنگیندر محتوی که قاموس 
 من این مؤفقیت را اول به بزرگان که در تدوین این امر بزرگ سهیم هستند نظیر نداشت. در جامعه ما بدیل وکنون 

 در ثانی به ملت معذب افغان از صمیم قلب چنین پیروزی را تبریک عرض میکنم.  مبارک باد می گویم.  
 :به گفته حضرت بیدل 

 .شودچون جهان تاریک گردد شمع روشن می
 

 نشان دادن قاموس در مورد مناظرات که در افغان جرمن بر مناسبات سیاسیون گذشته و حال کار در اخیر 
 :از جناب قیس کبیر پرسیدم ایشان در کمال بیطرفی خاطر نشان کردند که  استجریان در
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها یا جروبحث ها  الزمیست بشرط آنکه داده ها مستند باشند نه بر  دسکش برای پیداکردن حق از باطل این » ــ  
خوشبختانه  ،اساس خواهشات ذوقی،   ازینرو هرکی که سند ارائه میکند چه این سند دارای ارزش باشد یا نباشد

 «. خواهند کردتفکیک نیک که حق را از باطل  را در قبال دارند قضاوت خوانندگان با انصاف
 

و جناب در کنار چنین مناظرات مقاله های ارزشمند جناب محترم اعظم سیستانی و جناب سید عبدهللا کاظم 
ت به مقاال ،را برای دوستان سفارش میکنم که برای صواب شناخت  تاریخ  حقیقی کشور شانعبدالرحمن زمانی 

 یدا خواهند کرد.  به بسیاری از مسایل افشاء نشده دسترسی پ  ،مراجعه کنند انبزرگواراین 
 

تصحیح را نیز فرمایش  از جناب محترم سید هاشم سدید سپاسگزارم که زحمت کشیده ونوشته مرا خوانده بودند و
کرده بودند که  کلمات "من" و "ما" را باید فرق بگذارم. من با وجویکه نیت خیر ایشان را می ستایم ، درآن نوشته 

با کلمه "من" مفرد دنبال شده بود ودر جاهایکه سخن ازجمع دوستان بود  مفرد  تعلق داشت "من" بخش های که بر
از قلمداران گرامی اگر متیقن   بازهم از توجه شان شکرگزارم.اما جمع کار گرفته بودم. ی ناگزیر از کلمه "ما" 

 ، آنرا در عمل ثابت کنند که حرمت پاکی قلم را پاس دارند. هستندقلم صاحب  هستند که 
 

 هستند، زیرا فحشالفکر در مورد خبرگی جناب هاشمیان صاحب عرض شود که ایشان ثابت کردند که انسان سلیم 
ناعت ، از مباشندخط فاصل کشیده دادن از مردم بازاری برمیخیزد ولی بزرگان که جایگاه شانرا با جایگاه بازاریان 

 د و به پارس که  معرفنعابری باشرف دنبال میکن را مثل شان بلکه راه ندع در سطح بازاری ها قرار نمی گیرطب
 تحسین دارد. تمجید وجای  ی نماید،شخصیت بازاریان است  توجه نم

 
وصف آن شد ویکی از اعضای  حکایت که در باالارزنده محترم هاشمیان صاحب، که در تدوین  چنین قاموسی 

 کسب کرده اند.نیز ارزندۀ را در بزرگ سالی گرامی این فرهنگ میباشند، افتخار 
 

  حکایتی بس شیرین بیادم آمد که  نقل آن خالی از مفاد نمی باشد:
 بزرگی  که عالمات زاید الوصف داشت  ، دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستیشخصی را در عمل   ویندگ

 :بود. این خرد مند گفتاو پیداجبین  و در ناصیه وفرهیختگی 
 .نه به سال و به عقل ، نهنه به مال ،  هنرستتوانگری به   ــ 
دشمنی روا داشتند. شخص سادۀ پرسید که ای حکیم  سرو ازسر جهالت با او حسد بردند بزرگی او  ناکسان از  

 ؟ براه افتادبا تو به چه مناسبتی  آنانخصم  ۀموجب
 این عمل من  ،تمجید کردم دیگران از کار های خیر و حکیم  گفت :  ــ  بقدر توان دل دوستان بدست آوردم 

  .ندداروافر  در نهادل ـُ بخ قناعت نشناسند وآنان  زیرا  ساخت،فته آشبر توان خیر در بساط ندارند، را که  ان حسود
 
 حسود را چه کنم کو ز خود به رنج درست  درون کسی ــیازارم انه که نـوانم آنــــت

 سته مرگ نتوان رُ ــآن جز بکه از مشقت   بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست 
 

کنارش به  از بستن راه شامه ، فقط با دید بگیرمعضله بجای آب غسل تبا فُ  ضله را نداند وکسیکه فرق بین آب و فُ 
ل یهِ  و التَّوفیقُ  هللاِ  ِمن   و  با او هم صحبت شدن. گذشتن بهتر است تا احتیاط   تکالنُ الُ  ع 
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