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 تبصرۀ جناب اکبر بارکزی مکثی بر

 "فرهنگ زبان دری" پیرامون  
 

 ۀگل ومندی نشان میدهند ه ملی خود عالق مسایل فرهنگه گان افغان بکه نخب ،جای مسرت است

چاپ  جانب دانشمندان افغان  تهیه و از دری بایست قبالا  شان که فرهنگ زبانهای ملی پشتو و

یک  طور این. باید صورت بگیرد، هردو قابل ستایش است شان که اکنون این کارپیشنهاد میشد و

کودتای کمونستی تخریب  داشت، اما هدف اصلی روسها در ی ادبیات وجودځپوهن پروژه در

 ادبیات بود، زیرا یځپوهنتمرکز این تخربیب باالی  و  –پوهنتون کابل  – فغانستانکانون علمی ا

تخریب نکنند،  که تا مرکز فرهنگ را ،دکتورین مارکسیزم به این فیصله رسیده بودندنظر به 

کشتار استادان شروع  ساختن و همان بود که به اسیر. شده نمیتواند تکثیر ایدیالوژی کمونستی

 ، مرحومین پوهاند رحیم الهام، پوهاندصاحب آثار و تحصیلیافته استاد نتیجه چهار در کردند و

 بعد، یکی بعده ب ع1991خلیل هللا هاشمیان از سال  ی و سیدنسیم نگهت، پوهاند حبیب هللا تږ

در ملک مهاجرت  یین رفت و از کابل در پروژۀ قاموس سازی. امریکا مهاجر شدیم در یگرد

ه امریکا ب در سه پوهاند اول الذکر. یمنمیر شد گوشه ای مصروف زندگی بخور و هرکدام در

عمر  اخیر تا وطن باقی ماند و که در زبان پشتو یگانه استاد ذیصالح در رحمت حق پیوستند و

 جاه تاریخ زبان پشتو ب غنیمتی دربارۀ دستور، ادب و آثار زبان پشتنو بود و مصروف تحقیق در

   .که خداوند غریق رحمتش سازد ،گذاشته، مرحوم پوهاند عبدالشکور رشاد بود
 

 سال نشر 01برای مدت  کلفورنیا در را" آئینه افغانستان"بعد مجلۀ ماهوار ه ب 1999من از سال 

ه قلم شمول مقاالت علمی و تحقیقی به ، بپنج قارۀ دنیا مقاالت افغانهای مهاجر از – میکردم

یک دلیل که جناب شما تنها چند مقالۀ مرا پیرامون مسایل  نشر شده و انشناسان، درین مجهزب

مجلۀ آئینه ه که ب ،شاید این باشد ،یافته اید "جرمن آنالین افغان"اسی در آرشیف پورتال زبانشن

سال  سس آن درمؤ ناتوانی جسمی سن و خاطر کبره این مجله ب .افغانستان دسترس نداشته اید

 افغان"شده در آرشیف پورتال " سکن"ه شکل ن بشمارۀ آ 25تاکنون  و متوقف شد 5110
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ه ، بن زمانیاعبدالرحم ، جناب داکترکار توسط دوست محترمم یندخیره شده و ا "جرمن آنالین

حجم بیشتر از ه نشر یک مجلۀ ماهوار ب سنگین کار بار .مثابۀ یک خدمت فرهنگی، ادامه دارد

از سال  این همکاری بعد – میسر نمیساخت ، مجال همکاری قلمی با ویبسایتها راصفحه صد

 .بیشتر شده است 5110
 

 نویسی یا قاموس سازی کارکه فرهنگ  ،عرض برسانمه باید ب ارتباط پیشنهاد جناب بارکزیه ب

سیس یک کمیسیون متشکل از دانشمندان  کار مستلزم تأ این ــ دوامدار میباشد پرمشقت، دقیق و

حد اقل دو نفر  کافی برای رفتن اقل پنج اتاق، بودجۀ طه دارای حدمارت یا محو  ذیصالح، یک ع

 جدید و های قدیمی ورای خریداری قاموسکشورهای هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه به ب

کتابخانه های  و مهایموز پال در صورت ضرورت پرس و دری و در/دستورهای زبان فارسی

بیرون از افغانستان انجام داده  نفر در کار را یکی دو این. امریکا میباشد و تانس، انگلفرانسه

صالحیت  اساس شناخت من برای زبان دریه افغان که ب نفر حال حاضر دو در .نمیتوانند

 انجنیر خلیل هللا معروفی مقیم کشور دانشمند یکی جناب مهاجر دارند، دو نویسی رافرهنگ

معروفی ایران شناس، مسلط  انجنیر .خلیل هللا هاشمیان مقیم امریکا میباشند دیگر سید جرمنی و

 /مقالۀ تحقیقی پیرامون جنبه های مختلف زبان دری 21اقل  لف حدمؤ عربی و دستور زبان و بر

کدام از  ی هیچــ به تنهائ یمدار سال هشتاد یا بیشتر قرار سن و در ی ماهردو اما، میباشندفارسی 

 باشد که من برای انجام این خدمت به جرمنی بروم و اگر قرار کار برآمده نمیتواند، و عهدۀ این

استخدام همکاران، تسهیالتی که برای  شویم، بودجه و کار مصروف این ییکجا وهرد

 ؟فراهم شده میتواند جاک از ،ضرورت است پروژه  صارف تدویرها، مسافرتها و میخریدار
 

 در حال حاضر دارم که در خبر –داخل افغانستان است کار در  آغاز این راه بهتر امکان دیگر و

جانب دیگر  از ــ ندارد نویسی زبانهای افغانستان وجودن کابل کدام پروژه ای برای فرهنگپوهنتو

های ادبیات و تعلیم  یځپوهنیافتۀ ایران در ن تحصیلعدۀ زیاد جوانا تقرر و افزون ایراننفوذ روز

سیس چنین پروژه را تأ پوهنتون کابل، زبانشناسی در یځپوهنمخالفت ایران با تاسیس  تربیه و و

 "فرهنگ زبان دری"مخالف ایجاد  ایران شدیداا  –چوکات پوهنتون کابل ناممکن میسازد  در

ثیر مداوم تحت تأ طوره نستان بسسات تربیتی افغامؤ سعی دارد زبان دری در ومیباشد 

طرف مقاالت زیادی توسط  اینه سال ب یک از .داشته باشد آثار ایرانی قرار کتب و گراها وایران

نوری، عارف عباسی، خانم صالحه واصل، انجنیر قیس کبیر، استاد سیستانی،  آقایان ولی احمد

نفوذ  ت باالیقسم پروتسه عدۀ دیگر ب خلیل هللا هاشمیان و سید نجیب سخی، مسعود فارانی، سید

 شده تا از ءو تقاضا نشر( یک)و ( آریانا)، (طلوع)تلویزیونهای  ایران مشربی ان وفرهنگی ایر

آقای مخدوم  –فارسی ایران جلوگیری شود  خاصاصطالحات  افزون کلمات واستعمال روز

اکنون جلوگیری از آن  مداخالت ایران اجازه داد وه مدت وزارت طوالنی خود ب رهین در

دستگاه دولت دوقطبی کابل، یک  حمایت دولت میباشد، اما دره یم جدی مردم بمستلزم یک تصم

 .که مبارزۀ ملیگرایان را ضعیف ساخته است ،سفانه طرفدار دوام نفوذ ایران میباشدآن متأ قطب

که  ،داشت وجود دری وزارت معارف پروژه ای برای تدوین فرهنگ سال قبل در 21حدود 

کابل شنیده  نام چنین پروژه در سا ل اخیر 11ماندند، ولی در ( المعارف دایرة)را  پسانتر نام آن

 که اهل خبرۀ افغانستان باالی حکومت کابل فشاراست، حال وقت آن رسیده  هره ب .نشده است

 .سیس گرددتأ قاموس زبانهای افغانستان/برای تدوین فرهنگ سسۀ مستقل، تا یک مؤکنند وارد
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همکاری کرده  مذکور ۀسسه دعوت مؤانجنیر معروفی و من بمحترم نشمند صورت دا آن در

پیشنهاد جناب آقای  مقاله وه نویسندگان محترم افغان با مروری ب امیدوارم دانشمندان و .میتوانیم

 .نمایند نظر افغانستان اظهار نویسی درفرهنگ کزی پیرامون آغاز یک پروژۀاکبر بار

 5112می  16 ، نخلیل هللا هاشمیا سید –با عرض احترام 

 

 

 


