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 ۲۰۲۱-۰۴-۱۷ واصل واهبصالحه  

 آغاز فعالیت دوباره با قاموس 

 

 هموطنان عزیز و خوانندگان گرامی درود بر شما

خواستم با مژدهٔ اینکه بعد از مدت یکسال تعلیق در کار قاموس از جانب من، که به نسبت بعضی از ملحوظات صحی، 

فامیلی و همچنان مصروفیت های بسیار زیاد درسی که داشتم، پس از امروز دوباره به کار قاموس آغاز نموده و ادامه  

 خواهم داد.  

رگیری های زندگی باز هم از کار های قاموس بی خبر و بی تفاوت نبوده و باید یاد آور شوم که درین مدت باوجود د

مواد بسیار زیادی را تهیه و ترتیب نموده ام  که بعضی از آن ها را همکار گرامی ام جناب قیس کیبر به جای من آنالین  

نالین خواهم ساخت. همانگونه نموده است و باقی را که نزدم موجود است ان شاء هللا به زودی خودم دست به کار شده و آ

مثل: بخش داخل کردن لغات که شما عزیزان مطلع هستید، بنده مسؤولیت بخش های مختلف قاموس را عهده دار هستم )

، بخش خوراکه و نوشیدنی، بخش ضرب المثل ها، تصحیح و منحیث یکی از همکاران این بخش  با تمام تفصیالت آن

باید به   ومیرسد  به ما برای نشر    ی که از دوستان مسؤول در بخش های دیگر  باز بینی تمام مقاالت و نوشته ها

مثل جغرافیه   معلوماتی در بخش های مختلف  مواد  اهتمام  باشد،  برابر  قاموس  تأریخی  استندرد    به همکاریاماکن 

در قاموس وارد دیگر، تهیه و تنظیم ویدیو های راهنما، نوشتن گزارشتان و مژده های تغییرات جدیدی که    همکاران

تنطیم و نشر سوانح اشخاص مورد نظر در بخش شعراء، نخبگان و خدمتگذاران، و شامل ساختن  –می گردد، اهتمام  

در بخش اصطالحات  از همان والیات    اصطالحات جدید عامیانه از والیات مختلف افغانستان به کمک دوستان همکار

که رسیدن به همهٔ آنها در یک وقت    (گر در بخش »معلومات الزمی«، تنظیم دستور زبان  و معلومات حتمی دی عامیانه

 و زمان، ممکن نیست. اما تا حد امکان سعی میکنم آنچه در وسع و توانم است در خدمت مردم و وطنم باشم. 

قاموس کبیر افغانستان شاید در ظاهر یک صفحه ای بیش نیست که به چشم می خورد و با کلیک کردن دو سه دکمه  

و جو کنندگان گرامی ما میتوانند مطالب مورد نظر شان را در هر بخش قاموس که میخواهند، بدست آورند. جست    جست

و جو و دریافت یک کلمه و یا یک مطلب میتواند فقط دو تا  پنج دقیقه از وقت ما را بگیرد و یا شاد هم کمتر از آن. اما؛  

و یا یک مطلب طوالنی تر و معلوماتی، ساعت ها و حتی روز های   فراموش نکنیم که تهیه و ترتیب فقط همین یک کلمه

ما را تقاضا میکند تا در خورد استفاده کنندگان قرار گیرد. طوری که نخست ضرورت این مطلب ارزیابی میشود، بعداً 

رتیب آن جست و جو و اهتمام آن صورت می گیرد البته با در نظر داشت منبع و مأخذ مطمئن، بعد از آن تنظیم و ت

صورت می گیرد و بعد شامل قاموس میشود. مثالً اگر شما کلمهٔ »باغ بابر« را جست و جو و مشاهده کنید و یا دریای 

کابل و یا سوانح شعراء و نخبگان و خدمتگذاران و یا خوراکه و نوشیدنی های افغانی و امثال آنرا، به خوبی مشاهده  

در کنار اهتمام و تنظیم و ترتیب مواد چقدر وقت و ساعت از ما گرفته است.  خواهید کرد که ترتیب و تنظیم این مطالب

دیگر است که همکارم انجنیر اکثر اوقات ما به مشکالت تخنیکی هم روبرو میشویم  که این خود یک مشکل بسیار عمدهٔ 

 قیس کبیر میتواند ساعت ها در گیر آن باشد.  
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و احتیاج و دست نگری ما به   افغانستانجغرافیای ت عینی و حتمی مردم به هر حال، ما این قاموس را به اساس ضرور

روی آن کار کردیم و میکنیم. این قاموس برای ما حیثیت فرزند ما را دارد    ه،ایجاد کرد  لغتنامه های کشور های همسایه،

 آن از هیچ نوع نیروی جسمانی، اندیشوی، عقالنی و معلوماتی خویش دریغ نخواهیم کرد.  که برای پرورش و توسعهٔ 

قاموس  و دلسردی ما   برای نابودی این  یسنگ اندازی ها و دست بازی های بسیار زیاد  اکنوناول تا  روز  با آنکه از  

به همت خود و به کار خود    ازین قاموس صورت گرفته و شاید هنوز هم صورت بگیرد، ولی ما به خود، تصمیم خود،

ایمان داریم و تا نیروی فکری و جسمی ما به ما اجازه میدهد، در ارتقاء و غنای آن سعی و تالش های خستگی ناپذیر  

 خود را ادامه خواهیم داد.  

یر تشکر میکنم  از آنعده هموطنان، دوستان و همکارانی که در مواقع بسیار »نازک و حساس« این پروژه ما را  در اخ

همکار و همیار بوده اند و میخواهم یک تشکر خاص از آن عده عزیزانی کنم که ما را با حمایت های معنوی شان توان  

خویش ما را درین راه تشویق نموده و   و با پیشنهادات سازندهٔ ، با قلم و قدم خویش در کنار ما ایستاده  و انرژی بخشیده

از کار و خدمت ما به نیکی یاد کرده اند و سبب شده اند تا ما همت نبازیم و این سرمایهٔ ملی را که مطمئناً یک روزی 

سی زبانان جهان  به حیث یک لوح فخر طالئی در تاریخ ادبیات افغانستان درج خواهد شد، توسعه ببخشیم و در نظر فار

 سر مردم افغانستان را با فخر بلند سازیم. 

 

 با حرمت  
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