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محمد شریف منصور

معرفی بانو وسیمه بادغیسی در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان در کنار تضمین شرح مجمع اللغات ،تاریخ ،جغرافیه ،اقتصاد
و بسی مسائل دیگرافغانستان ،تعهد دارد تا خدمتگزاران اصیل و طندوست را در
کنار «شعراء ،نویسندگان و هنرمندان» کشور برجسته سازد تا نسل های آینده به
پیروی چنین ذوات محترم بتوانند راه وطندوستی را در پیش کیرند.
قاموس کبیر افغانستان مسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات آشنایی ،تبعیضی و
حب وبغض شخصی ،باید شخصیت های ملی را که خدمات ارزندۀ به جامعهٔ انجام
داده اند ،به تمام ملت خود معرفی کند.
محترمه وسیمه بادغیسی نویسنده توانای افغانستان در والیت بادغیس دیده به جهان
گشود ،تحصیالت ابتدایی را در بادغیس شروع کرد اما مرحوم عبدالغفور پدر بزرگوار
وسیمه که عالقه زیادی به تحصیل فرزندانش داشت بر آن شد تا خانواده اش را به هرات
که در آنجا زمینه تحصیل مهیا تر بود ببرد ،پس از سقوط هرات به دست طالبان ،مرحوم عبدالغفور تصمیم گرفت تا برای
آیند ٔه فرزندانش رنج مهاجرت را به جان بخرد و همراه با خانواده اش به ایران سفر کند.
وسیمه در ایران به تحصیالتش ادامه داد و در رشته ادبیات و علوم انسانی دیپلومش را کسب کرد و پس از سقوط طالبان
همراه با خانواده اش به هرات بازگشت و پس از سپری کردن امتحان ورودی ،وارد پوهنځی قضاء و څارنوالی پوهنتون
هرات شد .پس از کسب سند لیسانس با نمرات بلند ،بانو وسیمه به عنوان استاد در همان پوهنتون به تدریس پرداخت و بعد
برای ادامه تحصیالت در مقطع فوق لیسانس با استفاده از بورس تحصیلي امریكا به آن کشور رفت و حدود دو سال در
پوهنځی حقوق پوهنتون واشنگتن تحصیل كرد.
خانم وسیمه بادغیسی در آن پوهنځی براثر پشتكارو استعداد به عنوان محصل ممتاز شناخته شده و اسم او به عنوان دانشجوی
ممتاز آن سال پوهنځی حقوق بر روي وبسایت ها و در دهلیزهاي پوهنځی درج شد ،به همین خاطر در روز فارغ تحصیلي
دانشجویان آن دوره كه با شرکت حدود پنجهزار نفر برگذار شده بود به عنوان پیشاهنگ حامل پرچم پوهنځی حقوق بود( .بنر
کریر)
بانو وسیمه با وجود آن که شانس کسب اقامت در امریکا را داشت اما زندگی در کشورش را بر همه چیز ترجیح داد و پس از
پایان تحصیالتش به کشور بازگشت.
نویسندگان كتاب های خشونت خانوادگي عوامل و راهكارها ،كتاب حقوق طفل و راه های حل منازعه در
بانو وسیمه یكي از
ِ
افغانستان و کتاب بررسي نظام متمركز و غیر متمركز با درنظرداشت اصل حكومتداري خوب است ،تا کنون از آثار بانو
وسیمه دو کتابش به چاپ رسیده است :

•
•

_۱کلمه را باد میبرد
_۲به وقت بخارا

داستان های بانو وسیمه تاکنون جوایز متعددی را در جشنواره قند پارسی کسب کرده اند.
یکی از داستان های مشهور بانو وسیمه ،داستان پامیر جان است که توسط کتابخانه سلطنتی دانمارک کوپنهاگن برگزیده و
ترجمه شده و بانو وسیمه به عنوان تنها نویسنده زن افغانستان به دانمارک دعوت شد.
شوراي ملي افغانستان هم به خاطر نوشتن سناریوی گلچهره از بانو وسیمه تقدیر کرده است.
شایان ذکر است که حمایت های بی دریغ مرحوم عبدالغفور بادغیسی پدر و جناب نقیب هللا آروین نویسنده و شاعر توانای
افغانستان برادر وسیمه نقش مهمی در موفقیت های بانو وسیمه داشته اند .

به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند
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