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صالحه واهب واصل

یک افغانستان تشکر
دوستان ،هموطنان و قلمبدستان گرامی سالم
بدین وسیله به نمایندگی از تیم کاری «قاموس کبیر افغانستان» خواستم صمیمانه و خالصانه از شما بزرگواران ،ادیبان
و نخبگان در هر گوشه و کنار جهان که بسر میبرید اظهار سپاس و امتنان نمایم به خاطر همه محبتی که به ما روا دیده،
با پیام های صوتی ،تیلفونی ،ایمیلی ،و مقاالت از طریق پورتال افغان جرمن آنالین و نظر سنجی این وبسایت بی نظیر
نظرات نیک ،پیشنهادات و انتقادات آباد کننده ،سازنده و تصحیح کنندۀ تان را در ارتباط با کار های پروژۀ قاموس کبیر
افغانستان ابراز داشته اید .طوریکه از نخستین روز های که ما به کار قاموس آغاز کردیم ،عرض کردیم که ما زبان
شناس نستیم ولی ادب پرور و ادب دوست و فرهنگ دوست هستیم و هدف ما در نهایت همانا خدمت به زبان ،ادبیات و
فرهنگ کشور ماست .همچنان طوری که شما عزیزان بادرک و قلمبدست آگاهی دارید و ما بار ها درین ارتباط مقاالت
متعددی نوشته و در خورد شما عزیزان قرار داده ایم ،تذکر رفته است که الحمد هلل این قاموس که با همت دو شخص
آغاز به کار کرده بود ،امروز شانزده نفر تیم کاری آنرا تشکیل میدهد و در یک تیم کاری شانزده نفری امکانات یک
حرف و دو حرف و یا یک جمله و دو جمله اشتباه به خوبی موجود است .اما فراموش نشود که این ها به مرور زمان
از جانب اشخاص با صالحیت مورد کنترول و بررسی هم قرار میگیرد .ولی اگر شخصیت های بادرک و دانا و با فهم
که خوبتر و بیشتر توجه میفرمایند و در معنی ،ریشه ،تلفظ ،شرح ،ترجمۀ پشتو و ترجمۀ انگلیسی و باالخره در معلومات
بیشتر کلمات درج شده و یا در معرفی اشخاص و نخبگان ،بخش مختصات افغانستان و یا هر جزء دیگر قاموس اشتباهاتی
را متوجه شده و ما را مطلع میسازند ،ما قبالً و قلبا ً از ایشان اظهار سپاس و امتنان نموده سر تعظیم به پیش شان خم می
نمائیم و شکر خداوند متعال را بجا می کنیم که شکر الحمد هلل هستند هنوز اشخاص دلسوز و توانای که دستگر ما شده با
راهنمائی های علم ی و ادبی شان مارا بیشتر به راه درست و سالم رهبری و راهنمائی می نمایند .ما و شما همه انسانیم
و انسان از خطا و اشتباه خالی نیست .و خوشبختی ما درین است که ما این عجز خود را منحیث یک انسان درک کرده
ایم و قبول داریم و پیشانی و آغوش ما همیشه برای انتقادات و پیشنهادات سازنده و آباد کننده باز است .هدف ما از به
راه انداختن قاموس کبیر افغانستان هرگز فضل فروشی و یا خود نمائی در علم و دانش نبوده زیرا ما هنوز این فضیلت
را نداریم و در تمام عمر هم نخواهیم داشت .زیرا بزرگان ما گفته اند( :ز گهواره تا گور دانش بجو) ولی یک خدمت
کوچک به زبان و ادب افغانستان بوده ،است و خواهد بود ..شما میبینید که حتی ما نخواستیم آنرا بطور کتبی و چاپ شده
به دسترس هموطنان عرضه کنیم تا خیال پول پیدا کردن ما از چاپ و نشر آن در اذهان هموطنان عزیز ما خطور نکند.
همه را بطور آنالین رایگان و بدون هر نوع مدعا و درخواست و تقاضاء به هموطنان عرضه کردیم و از همه خواستیم
که در اکمال آن سهم بگیرند و اندوخته های شان را به نام خود شان در آن درج کنند و در غنای سرمایۀ ادبی و فرهنگی
کشور شان سهیم شوند .از خداوند منان شاکریم که شخصیت های برازنده و توانای که فعالً مارا دستیاری و همکاری
میکنند  ،همه اشخاص با درایت ،فاضل ،عالم و دارای قلم توانا هستند .ما نه ،بل زبان و ادب کشور به همچو اشخاص
نیاز دارد ،آیندۀ کشور به آن نیاز دارد و نسل جنگ زده و بی سرنوشت ما .آنانیکه در اثر تهاجمات زبانی و فرهنگی
حتی هویت خویش را گم کرده و نمی دانند که باالخره کی هستند و از کجا و کدام زبان را باید صحبت نمایند .ما درین
دنیا دیر نخواهیم پائید ،اما اندوخته های ما همیشه جاویدان خواهد ماند اگر جرآت اینرا داشته باشیم که آنها را در زندان
اندیشه ها و افکار خود محبوس نساخته با دیگران شریک سازیم و از قید حرص و آز انها را رهائی بخشیم.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

با تشکر و سپاس مجدد و مکرر از آنعده عزیزانی که در کار قاموس دقت به خرج داده کمی ها و کاستی های آنرا با دید
ژرفنگر مینگرند و در تصحیح آن کوشا هستند .ما در خدمت بودیم ،هستیم و همیشه خواهیم بود .چرخ گرداب در جریان
است ،هرقدر گرداب بزرگتر باشد سودش به نقطۀ مرکزی بیشتر و خساراتش به متجاوزین اطراف بیشتر است .بیائید با
این حلقۀ خروشان گرداب همراه شوید و از نقطۀ مرکزی آن با شدت همدستی و همنوائی توان یک آتشفشان بسازید.
مطمئن باشید که هر جرقۀ که ازین آتش تر به بیرون جهد جهان سوز است.
با سپاس نهایت
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