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 1تر 1 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 

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

 

 ۲۰/۰۸/۲۰1۶        شیما غفوری

 اشتراک در کار "قاموس کبیر افغانستان"
 «مکتب تکرار ناپذیر زندگی»

از یک سال و اندی اشخاصی در پی تدوین قاموس زبان دری آواز بلند کردند و در این راه دست و آستین بر زدند. دلهره ها، 
امید ها، سکتگی ها و بعضاً آشفتگی ها در این پروسه ظاهر می شد ولی آنچه همیشه همکاران را همراهی نموده است، همانا 

 پاک شان بوده است.  و آرمان   باورمندی و جدیت در تصمیم 
این پروسه که توسط تعداد انگشت شماری  با اراده آغاز گردیده بود، به زودی مورد توجه و پیوستن سایر افراد میهن پرست 

 و فرهنگ پرور افغان گردید و پایه های اعتماد ما را قوی تر ساخت. 
کار مسلکی ، منجمنتسه بخش اساسی یعنی در نتیجه تقسیم وظایف صورت گرفت و هر یک به کار خویش آغاز نمود، 

عرض اندام نمودند که افراد مختلف نظر به عالقه و داشته های علمی خویش به آن  کمپیوتری و کار مسلکی قاموس سازی
 پرداختند.

و من در این میان چانس همکاری های وقفه ای را با هستۀ اساسی قاموس داشتم که از آن  فیض ها بردم و از سعی، دانش 
)که خود یکی از اعضای اساسی  مسعود فارانیو محترم استاد   اهب واصلوصالحه ، محترمه قیس کبیرحوصله مندی محترم 

 قاموس میباشند( تجارب پرباری را کمایی نمودم که بی بدیل می باشند. 
پوهاند داکتر صاحب آنچه را من در این جریان به مثابه مکتب تکرار ناپذیر برای خودم  می پندارم، دستیاری با استاد گرامی  

قاموس میباشد. لغاتی را که ایشان از لحاظ معنی، تلفظ و نوعیت کلمه در این « هاشمیان -نگهت»در بخش تدوین  هاشمیان
وانی و ادیت آنها را به دوش داشتم. در جریان کار به حوصلۀ فراخ، پشتکار و دانش بخش قاموس مینوشتند، من وظیفۀ بازخ

بیکران وی بیشتر آشنا شدم. وی در این جریان دو و یا سه مرتبه عملیات چشم داشتند و در شفاخانه بستری گردیدند ولی استاد 
الع میدادند و روز بعد از تاریخ معین به کار آغاز فقط روز عملیات، مدت اقامت در شفاخانه و تاریخ بازگشت شانرا برایم اط

کلمه را زیر کار گرفت، تلفظ آنرا به حروف التین نوشته و معنی و نوعیت کلمه  3۰۰۰مینمودند. وی در این مدت در حدود 
به صورت  را مینوشت. تاکید ایشان این بود که ما یک قاموس تهیه می نمائیم نه یک لغتنامه. لهذا ضرورت است تا کلمات

تشریحی معنی شوند. بعد از آنکه وی یک جدول را با تعدادی از کلمات تهیه مینمودند آنرا برای بازخوانی برایم می فرستادند 
و وقتی نظریات و پیشنهادات مرا دوباره دریافت می کردند، و در مورد فیصله مینمودند، بار دیگر جدول را برای بازخوانی 

. هرگاه بازهم کدام تغییری از جانب من پیشنهاد می شد، بار دیگر جدول را مطالعه و در صورت ثانی برایم می فرستادند
ضرورت تغییرات الزم را با حوصله مندی در آن وارد می کردند. اگرچه این گزارش نمیتواند ثقلت این کار را به صورت 

در سن هشتاد و هشت سالگی یک  هاشمیان صاحبدقیق نشان بدهد ولی در عمل خواستار حوصله و پشتکار زیاد میباشد که 
 مثال بی مانند در این کار بودند. 

عالوه بر آن وی با وجودیکه پروفیسر همین رشته هستند ولی برای هر نظر و کنجکاوی، اکمال و پیشنهاد از جانب من قلب، 
عمل را آزاد گذاشته بودند. من در این پروسه دماغ و دست باز داشتند و بدون بلند پروازی برایم اجازۀ  تفکر مستقل و ابتکار 

از وی خیلی ها آموختم نه تنها در بخش زبان و گرامر، بل در ساحه عزم و پایداری انسانی و رسالت تحویل علم و تجارب به 
بر من  نسل آینده. من با وجودیکه در صنف درسی هیچگاهی مقابل ایشان ننشسته ام ولی وی در جریان این کار حق استادی را

 کمایی نموده اند، که من به آن افتخار می نمایم. 
را با تلفظ آن شامل جدول کرده و از  صو ذ که کلمات مربوط  حروف  احمد فواد ارسالهمچنان کار مشترک من با محترم 

و شخصیت مطابق شرایط قاموس عیار گردید، مرا به فهم  استاد هاشمیانانگلیسی به دری ترجمه نمودند و بعداً توسط 
 بردبار، کارکن و متواضع وی و عالقمندی بی حد شان به این کار ملی و وطنی آشنا ساخت. 

همتای مسلکی ام همکاری داشتم که در این جریان با دانش مسلکی، حوصلۀ مندی و  کریم وزیریدر بخش زراعت با محترم 
دقت کاری شان آشنا شدم و از آن فیض بردم. بدینترتیب من از هر کدام این دوستان درس های را آموختم که مرا در زندگی 

 ا برای مردم افغانستان قابل قدر میدانم.  آینده همراهی خواهد نمود. از اینرو از ایشان صمیمانه تشکر نموده و خدمات شانر
دست اندرکاران قاموس راهی را تجربه کردند که برای ما افغانها نا رفته بود. و اما 
باالخره تیمی ساخته شد غیر متجانس، پراگنده در سرتاسر کرۀ زمین که با زیور 

اص دانش، عشق به وطن و فرهنگ کشور و باورمندی به کار دسته جمعی با اشخ
و  اهب واصلصالحه وآشنا و  نا آشنا ملبس بود، که در انسجام آن زحمات محترمه 

 فراموش ناشدنی است.  انجنیر قیس کبیربه خصوص 
 موفقیت قاموس پیروزی اعتماد به هموطن است.  

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafury_s_qamoos_maktabe_tekrar_napazir.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafury_s_qamoos_maktabe_tekrar_napazir.pdf

