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  خليل هللا ھاشميان                                        سيد داکتر
       ٢٠١۵ جون ٧     

  
 "قاموس دری"پيرامون ضرورت تدوين 

  ابتکار٢٠١١ درسال"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"شدم که پورتال وزين   مستشعرمسرت دست داد
افغان  دانشمند تدوين قاموس زبان دری را به ھمت دو  و"کانون پرورش زبانھای افغانستان"سيس تأ
وقتش مطلع نگرديدم، ورنه  سفانه ازين موضوع درمتأ. روی دست گرفته بود)  سديدآقايان معروفی و(
ه حاال که موضوع ب. زمينه عرضه ميکردم را در حيث يک طالب العلم دبستان ادب خدمات خوده ب

قاموس "پيشنھاد استاد را پيرامون استفاده از " بعد ابتدايی آن گل کرده است در"معروفی  فرمودۀ استاد
، لبيک "یقاموس لغات زبان در"ليف مرحوم پوھاند نسيم نگھت ، برای تدوين تأ" انگليسیدری ــ 
ھمين قاموس  ارتباط ھمکاری و دوستی با پوھاند نگھت وه خاطرات خود را ب شمه ای از ميگويم و

  :ه عرض ميرسانمشان ب
کدرعلمی   ادبيات فارغ و درځیپوھن وقتی ازــ ھمصنف  دوــ پوھاند الھام  نگھت و مرحومين پوھاند

آن ھنگام که  در راه انداختند وه نگی ايران را بمقابل نفوذ فرھه حيث استاد پذيرفته شدند، مبارزه به ب
مبارزات اين  اثر مسموع در فارسی وجود داشت، قرار  ادبيات تنھا دو دپارتمانت پشتو وځیپوھن در
) ادبيات دری زبان و( به دپارتمانت) ادبيات فارسی(استادان، نام دپارتمانت  ياری ساير استاد و دو

 ق نگارگرااسح جناب استاد محمد ھمگانی شد و ولتۀ ادبيات دوام يافت وفاک  اين مبارزه در. يافتتغيير
علمی شامل  کدر  درًکه بعدا  کسانی. درين مبارزه سھيم بوده اند نيز،زبان دری ميباشند که شاعر
  درً بعدا.ندامروز درين طريق سعی نموده ا تا پھلوی استادان مذکور شمول ھاشميان، دره شدند، ب

 در دورۀ .نگھت بسيار باھم نزديک شديم پوھنتون، من و پوھاند ل سياسی  درسائورای انکشاف م
نگھت  کمونستی، مشاورين روسی که ھدف شان تخريب يگانه کانون علمی افغانستان بود، به پوھاند

 .معذرت خواستبگيرد و او  ليف روسھا برای تدريس کار زبان تاجکی تأدستور  تا از،سفارش کردند
چاپ )  روسیدری ــ( جامع باالی نواقص دکشنری خان يک نقد دوداو ۀ جمھوريت محمددور قبال در
زبان فارسی ه  مشاورين روسی يک رسالۀ ستالين را که ب.نگھت  چاپ شده بود قلم پوھانده ب ماسکو

، من دادنده  ب،آن رساله را زبانشناسی ميخواندند اساس آن ستالين را زبانشناس وه ب ترجمه شده بود و
ه جانب ستالين ب  رسالۀ مذکور يک سعی استعماری بود از.مضامين زبانشناسی تدريس کنم تا در
امپريالستی ماسکو وھيچ  مرکز  زبانھای مختلف به دوردارایھای آسيايی  متحد ساختن اقليتمنظور

ت روسھا ودول آن مناسبات ما با از  بعد. ــ من ھم معذرت خواستمزبانشناسی نداشت ارزش علمی و
نوشتن مقاالت  به تقاضای پرچميھا از نپذيرفتيم و که عضويت حزب را کمونستی خراب شد، چون
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 که من و مرجوم پوھاند ،وقت بود  ھمين. جرايد، لبيک نگفتيمدر برای نشر" مترقی افکار"دارای 
  .ترک کنيم نگھت تصميم گرفتيم وطن را

  در.سکونت داشتيم اپارتمان مجاور ر دوامريکا خيلی باھم نزديک بوديم، حتی مدت سه سال د در
پوھنتون نبراسکا   در"انگليسیباالی تدوين گقاموس دری ــ نگھت  که استاد سالی مدت چھار

  تکميل شد و١٩٩٢سال  اين پروژه در. تماس تلفونی داشتيم  ھفته وارًبعضا مصروف بودند، ھميشه و
 استاد مرحوم -طبع گرديد  پشاور  در١٩٩۴سال   نسخه در۵٠٠تعداد ه ب) انگليسیدری ــ (قاموس 

 پوھنتون نبراسکا به تجديد چاپ اين قاموس مفيد .نمودندء من اھداه قلم خود به را ب يک نسخۀ آن
معروفی  اطالع جناب استاده آنچه درين سطور ب. نسخه ھای آن ناياب گرديده است نپرداخته و
معاملۀ پوھنتون نبراسکا دل خوش  طرز از کار آخر  اينست که مرحوم استاد نگھت در،ميرسانم

 :نداشت، زيرا
  .دادند تغيير کرده بود نپذيرفتند و نگھت پيشنھاد که استاد طور پشتی قاموس را آن) ١
 زبان انگليسی نوشته بود، نپذيرفتند وه قلم خود به که استاد نگھت ب طور مقدمۀ قاموس را آن) ٢

درج شده، از قبيل شاخه قاموسھا  ھا در اثر تشبثات ايرانيراصطالحاتی که د درين مقدمه. تغييردادند
نگھت  تصحيح کرد، ھکذا استاد) یھند ــ آريائ(به را  نگھت آن ، استاد)ايرانی –ھند (زبانھای 

پوھنحی  کرد که درد قاموس پيشنھا در اشتقاق زبان دری درج ھمان تاريخچه را پيرامون انشعاب و
 من –نگھت را نپذيرفت   استاد پيشنھادھایا پوھنتون نبراسکا تغييرات وادبيات کابل  تدريس ميشد، ام

 "آئينه افغانستان"مجله   در١٩٩۶سال  نگھت مقاله ای در دفاع از موقف استاده بارۀ ھمين مسايل ب در
زمينه بين  در من سپرده بودند وه اين مناقشات را که استاد نگھت به مربوط ب  ھمه اسناد.نوشته بودم

معروفی  جوف يک پاکت به آدرس جناب استاد  در ھمنظر بوديم،آن مرحوم صحبت شده و من و
  .توسط پوسته ارسال ميکنم

کرده  بارکزی پيشنھاد اکبر  که جناب آقای محمد"فرھنگ زبان دری"برميگرديم به امکانات تدوين 
  تاليف مرحوم استاد"یری ــ انکليسقاموس د "جناب استاد معروفی به تائيد آن، استفاده از و بودند

را  عملی تر ميدانم و آن و برای انجام چنين کاری سھلتر  من اين پيشنھاد را.نگھت را پيشنھا کرده اند
عھده داشت، ه افغانستان ب  ھدف پوھنتون نبراسکا که پروژۀ  تدريس زبان انگليسی را در. ميکنمتائيد

 را به انگليسی دل لغات ضروری زبان خودشانمعا تدوين چنين قاموسی برای کمک به افغانھا بود تا
زبان انگليسی  ه ت ضروری زبان دری و ترجمۀ آنھا را ب لغ ھزار٢٠حدود   لھذا اين قاموس در.بفھمند
لغات  دری  بيشتر  شامل ساختن تعداد"فرھنگ زبان دری"برای تدوين من  نظره دارد، اما ب بر در

 که من را  کسانی.اران دانشمند بايد  درين پروژه شامل باشندبيشتر ھمک لھذا تعداد. ميباشد نياز مورد
 اين پيشنھاد جناب آقای محمد اکبر مبتکر دارند، عالوه بر ی درين پروژه راميشناسم استعداد ھمکار

  :ميشوندشخصی پيشنھاد  ض  بغبارکزی، دانشمندان ذيل بدون حب و
 سيد عبدهللا کاظم، داکتر محمد ستانی، داکتراعظم سي محمد استاد ق نگارگر،ااسح محمد آقايان استاد

مسعود فارانی، خانم صالحه وھاب  واصل، استاد  ھاشم سديد، ولی احمد نوری، سيد اکرم عثمان، سيد
 جناب استاد  ــ نفر١٢خليل هللا ھاشميان؛ جمله  ن زمانی، سيداعبدالرحم عبدالعلی احراری، داکتر

دانشمند  دو(پروژه شامل سازند  که ميشناسند در را کسانی شتربي يا اقل چھار نفر معروفی خودشان حد
 ديگری استاد ناظم باختری از زبان دری، يکی ملک الشعراء استاد نسيم اسير و صاحب صالحيت در

) پروژه شامل شوند است در  ميباشند و اميد"افغانستان آزادافغانستان آزاد ــ  "ھمکاران دايمی پورتال 
 دانشمندان شامل پروژه امکانات  و که چه تعداد از اين. شد خواھد يا بيشتر نفر ١٧مجموع  که در

  .معلوم خواھد شد اين پيشنھاد نشر تکميل اعضاء و از دارند يا خير، بعد آرزوی دوام ھمکاری را
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اروپا جناب استاد معروفی  ، يکی در) ھمکارارتباطی- کوآردينيتر(حيث ه ب نفر پروژه دو برای تدوير
ری برای دوام بسيار ضرو  عنصر.نجام ھمکاری را آسان خواھيم ساختامريکا ھاشميان ا ی درو يک

که قاموس را دارند  کسانی. نگھت ميباشد ليف استادتأ" انگليسی قاموس دری ــ"ھمکاری ھمانا داشتن 
 يعنی د(حرف  نفر دو  حرف زبان دری شايد برای ھر٣٣جملۀ  که از است، چون تکليف شان کمتر

 وظيفۀ ھمکار ،  و)ل، م(يا ) ج، چ(برسد، مثال ) زير يک حرف درج ميباشنده که ب ستون لغاتیو
گاه   آن.ده ميتواندرفھرست درج شده اضافه ک در لغات بيشتر حيث يک دری زبان چقدره اينست که ب
 رند، ازکه قاموس را ندا  کسانی.خود ميسپارد) ارتباطی ھمکار( را به مشاھدات خود و اين يافته ھا

آنکه تعداد ھمکاران تثبيت و تقسيمات  از ھاشميان قاموس را دارند،  بعد که استاد معروفی و آنجائی
 امريکا ھريک حروف معينه را از اروپا و در) ھمکاران ارتباطی(حروف به ھمکاران تعيين گرديد، 
پروژه فقط تکميل  مکار وظيفۀ ھ.منطقۀ خود ارسال ميکند پروژه در قاموس  خود کاپی کرده به ھمکار

  .ارتباطی ميباشد ارسال آن به ھمکار فھرست لغات و
 جملۀ اعضای پروژه چھار از بايد تشکيل شود و) کوميتۀ انسجام(وقتی کارھای فوق انجام يافت، يک 

 ھمکار( توسط دو،تجربه داشته باشند نگاری و ادبيات دری بيشتر قاموسامور که در يا بيشتر نفر
( يک مملکت   اعضای کميسون انسجام بايد برای مدت دو يا سه ھفته در.خاب ميشوندانت) ارتباطی

. ترتيب نمايند  را تکميل و"فرھنگ زبان دری"خاکه يا مسودۀ بتوانند  کنند تا يکجا کار) شايد جرمنی
 قبل از تشکيل کميتۀ انسجام، معلومات حاصله را توسط) ھاشميان معروفی و(البته ھمکاران ارتباطی 

ميکنند،  دقت مروره فھرست حروف را ب يکديگر ميرسانند، لغات جديد شامل دره پوسته يا کامپيوتر ب
عنعنات مردم دری زبان،  زبان و اساس معيارھای دستوره و  پيرامون مقبوليت يا عدم مقبوليت آنھا ب

پروژه  امل دردانشمندان ش کسانی از. دوش خودش ميباشده تا اينجا مصرف ھرکس ب. تصميم ميگيرند
اعضای  سايره با ب مشاھدات خود را که به غياث اللغات و المنجد دسترس داشته باشند، ريسرچ و

من ميتوانم از  دارد و افغان غياث اللغات را منطقۀ ما يک دانشمند در. پروژه شريک ساخته ميتوانند
 .  ايشان عاريت بگيرم

کجا طبع شود، مصرف گزاف ايجاب  اد و درکه چه تعد اين  و"فرھنگ زبان دری"راجع به طبع 
 ،الزم ميدانند  آيا افغانھای مھاجر. را داشته باشيممھاجرين قدرت پرداخت آن  که فکر نميکنم ما،ميکند
زمينه استمداد شود؟ راه  دولت افغانستان در فرھنگ افغانستان از طريق وزارت اطالعات و که از

رمنی از دولت جرمنی ج افغان در چند نفر دولت امريکا و ا ازامريک نفر افغان در ديگر اينست که چند
راه سوم اينست که . قسم يک پيشنھاد برای نظريابی تقديم ميشوده  اين موضوع نيز ب.استمداد کنيم

 تمام . کنندجمعی مصارف طبع را تکافوه طريق اعانۀ دست امريکا از مھاجرين قاره ھای اروپا و
 ھموطنان محترم  پيشنھادھاینظريات و جنبۀ پيشنھادی داشته، منتظرموضوعات مندرج درين مقاله 

  .ميباشد
لغت،   ھزار۴١، شامل " فرانسوی–پشتو "خوشی که مايۀ مسرت گرديد طبع ديکشنری زبان ملی  خبر
 آن  که خبر،فرانسه است اکبر وردک در محمد توسط  جناب داکتر"  فرانسوی سيند- پشتو"عنوان ه ب

ه است که افغانھای مھاجر ب  جای افتخار.خواندم" جرمن آنالين –افغان "تال وزين پور را ديروز در
جمله عبدالرب  ساالران افغانستان، از آن که جنگحالی دوام فرھنگ خود ميباشند، در فکر حفظ و
 نيز نقد و ريش سياف، دالر ی خود، يعنی مليون دالر ضرب  تار تارھای ريش نمونه ئاز سياف، بيشتر

 حکومتھای افغانستان تصرف خود دارد، و  ولسوالی پغمان را در سوم حصۀنيز دو جواھرات و طال و
 اين خدمت خدای پجات و اين .ه جيب حنگساالران تقسيم ميکندی بيت المال بيوه زن افغان را بدارائ

 . جناب داکتر محمداکبر وردک تبريک ميگويمه موفقيت بزرگ فرھنگی را ب
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" فرھنگ زبان دری" پروژۀ موطنان محترم، خصوصا دانشمندان شامل درحضورھه عرض حال من ب
  :به بندگان خود اخطارميدھد) ج(ات سورۀ مبارک النحل، خالق کاين۶٩ن مجيد، آيت اينست که در قرآ

ِو خدا شما بندگان را آفريد، بعضی را به سـن انحطاط پيری ميرساند، که ھرچه دانسته ايد « :ترجمه
  ».ميکنيد، ھمانا خداست که ھميشه دانا و تواناستھمه  را فراموش 

شما ه ب را مستشعرم و مظاھر آن خبر و  سالگی ميرسم، ازين اخطار با٨٨کماه بعد بسن    من که ی
  :ميرسانم که  اخطار را و اين خبر عزيزان نيز

  !!!!"ای ز فرصت با خبر، درھرچه ھستی زود باش"

 يک رشتۀ فرھنگی برای خاک پاک وطن و  که در،ب من شودپايان عمر اين افتخار نصي کند در خدا
شرايط زندگی من،   در. خدمتی شده بتوانمجملۀ ساير اعضای اين پروژه مصدر مردم شريف آن در

مانده،  ، آنچه باقی"ھست خدا و" معھذا -   استانحطاطبه  عمر رو نقد ضعف حافظه رو به ازدياد و
  . شما ميباشم پيشنھادھاینظريات و منتظر خدمت وطن ميگذارم ودسترس ه را از طريق اين مقاله ب آن

ليف تأ"  انگليسی ــقاموس دری " مقالۀ خود راجع به مزيتھای که جناب استاد معروفی در  معلوماتی
لف اين قاموس و خود اين  زيرا من با مؤدارد، تائيد من قرار نگھت تذکر داده اند، ھمه مورد استاد

لحاظ موازين علم   البته نواقص جزئی از داشته ام ــ کار ش آن تا حال سر وبدو پيداي قاموس از
 راجع به .  مرحوم استاد نگھت  مطرح شده بودمشاھده رسيده که باه ب قاموس مذکور زبانشناسی در

 دانشمندان شامل در صوابديد استاد معروفی و ساير مشوره وه غيره ب عالمات صوتی و مخففات و
  .د، تصميم خواھيم گرفتن منعکس گرد"فرھنگ زبان دری "آنھا در پروژه که چطور

 ٢٠١۵ جون ۶ –خليل هللا ھاشميان   سيد-با عرض احترام  
 

  :يادداشت
احترام ما به شخص داکتر صاحب ھاشميان و ارجگزاری به خدمات فرھنگی شان، مانع از آن نمی 

  :گردد تا بنويسم
تۀ شان از لحاظ محتوا در يک موضع قرار نداريم و راجع به گذشته از اين که ما با بخش ھائی از نوش

ًکليت پيشنھاد شان، مالحظاتی داريم که در صورت ضرورت حتما آنھا را مطرح خواھيم ساخت، به 
ارتباط تيم پيشنھادی شان نيز عقيده منديم که نه تنھا اکثريت افراد پيشنھاد شده، شايستگی و صالحيت 

 کار سترگی را ندارند، بلکه از لحاظ شخصيتی نيز افرادی در جمع ننا چممسلکی و حرفه ئی انجا
 لکۀ ننگی بر دامان ساير ھمکاران به شمار می ، ھمکاری با آنھا ھر نوع پيشنھاد شده وجود دارند، که

 .رود
 AA-AAادارۀ پورتال 

 


