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  داکترسيدخليل هللا ھاشميان

                                                                   ٢٠١۵ جون ١٧

  ان دریپيرامون پروژۀ تدوين فرھنگ زب
جرمن –تال وزين افغان  شان منتشرۀ پور٢٠١۵ ماه می ١۵رخ ؤ جناب آقای اکبربارکزی درمقالۀ م:پسمنظر/ سوابق 

محترم خليل هللا ھاشميان که دررشتۀ زبانشناسی تا : "" ارتباط فقدان فرھنگ زبان دری نکات ذيل را تذکردادنده آنالين ب

ابق فاکولتۀ زبان وادبيات پوھنتون کابل به پول مالياتی که ازمردم بی تحصيل دارند وساير استادان س سطح دکتورا

ازھمان آغازدھۀ ھشتاد قرن بيستم بدينسو، ... شد، مکتب خوانده وتحصيل کرده اند بضاعت افغانستان جمع آوری می

 تادان انتظارملت درخون تپيده ازين اس...کنند ادبيات کشور درسرزمين ھجرت زندگی می اين گلھای سرسبد زبان و

ه درخدمت انکشاف زبان وادبيات کشور ب...پول ماليۀ مردم غريب افغانستان فراگرفته بودنده دانشی را که ب داشت تا

اگراستاد . نام فرھنگ لغات زبان دری نداريمه طورمثال، ما برای زبان دری ، بعد ازغياث اللغات چيزی به ب. کاربرند

ث اللغات رااساس قرارداده وفرھنگ لغات جامع ترومطابق به تقاضای ن سابقش، غياھاشميان درتفاھم با يکعده ھمکارا

کردند، امروز دری زبانان افغانستان مجبور به مراجعه به فرھنگھای لغات ايرانی  دستخورده  عصر وزمان تدوين می

ر استادان سابق پوھنتون اگرمحترم استادھاشميان وساي....بودند راستای عظمت طلبی و فرھنگ دزدی ايرانی، نمی در

حد اقل ترجمۀ آثارجديد علمی بپردازند، و با  ليف ياأبرند، بقيۀ عمرخودرابه تحقيق، تتبع و ت سرمیه که درھجرت ب

دفاع از ھويت ه تقويب زبانھای ملی خويش سدی رادربرابرتھاجم فرھنگی ايران تشکيل دھند، مصدرخدمت مھمی ب

  ...""اانجام خواھند دادفرھنگی ملت ما وانکشاف زبانھای م

پيشنھاد محترم بارکزی صاحب، نوشت که استادان ذيصالح  استقبال از و  می ، با تشکر١٩رخ ؤھاشميان درمقالۀ م

رحمت حق پيوسته وتنھا اوباقی مانده که حاضراست دراين اواخرعمربازھم ه دررشتۀ زبان وادبيات دری درھجرت ب

سيس يک کميسيون أ نويسی يا قاموس سازی توسط افغانھای مھاجرمستلزم ت تذکردادم که فرھنگ- خدمتی انجام دھد

ازموجوديت يک دانشمند ذيصالح درين رشته، . باشد يک محل معين برای اجماع آنھا می و متشکل از دانشمندان مھاجر

 در -قاضا کردمرا درين طريق ت لمان وآثار وتحقيقات شان تذکردادم وھمکاری شاناجناب استادخليل هللا معروفی در

سسات ؤزبان دری درم سعی دارد باشد و  مخالف ايجاد فرھنگ زبان دری میًمقاله عالوه کردم که دولت ايران شديدا

 يادآورشدم که مقاالت - ايرانی قرارداشته باشد ثير ايران مشربان وکتب و آثارأطورمداوم تحت ته تربيتی افغانستان ب

ارف عباسی، خانم صالحه واصل، انجنير قيس کبير، استاداعظم سيستانی، زيادی توسط آقايان ولی احمدنوری، ع

قسم پروتست باالی نفوذ فرھنگی ايران وايران مشربی ه ب  ديگره ایعد سيدمسعودفارانی، نجيب سخی، ھاشميان و

يران نشروتقاضا شده تا ازاستعمال روزافزون کلمات واصطالحات فارسی ا) يک(و) آريانا(،)طلوع(تلويزيونھای 

قاموس زبانھای افغانستان /سسۀ مستقل برای تدوين فرھنگؤ پيشنھادکردم که حکومت افغانستان يک م- جلوگيری شود
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 يک استاد  –مندان درزمينه ھمکاری بتوانند ه سيس کند تاھاشميان واستاد معروفی و ذوات فوق الذکرو سايرعالقأت

امريکا که پسانترازين ) برکلی(شناسی درپوھنتون معروف برحال زبان ذيصالح، پروفيسرداکتر صديق پوپل، استاد

  .     من وعده دادنده رويدادخبرشدند، ھمکاری خودرا ب

 شان، درمقدمه به دوموضوع تماس گرفتند، يکی عدم موافقت شان به ٢٠١۵می ٢١جناب استادمعروفی درمقالۀ مورخ 

ن ذکرشده، وديگری انتقاد بريک وجه سلوک شخصی می ھاشميا١٩که نامھای شان درمقاله  ھمکاری با يکعده ذواتی

که خارج ازين مبحث است درجای ديگری با آن تماس خواھم گرفت، ولی کلمات عدم موافقت  را  انتقاد شان–ھاشميان 

  :کنم راعينا اقتباس می شان

د، کسانی ھستند با سابقه  ماه می خود ازايشان نام برده ان١٩رخ ؤتعدادی از اشخاصی را که استادھاشميان درمقالۀ م"" 

ای سخت پليد وکريه وگام انداختن امروزی ايشان درين مسيرھم بدون شک برملحوظات شوم سياسی ونفاق افگنی 

 مغايرآنچه افرادی نظيرخليل معروفی بدان منھمک بوده اند وتا آخر منھمک ًگيرد، واين کاريست کامال صورت می

  !!!!!!""  خواھندماند

دفاع از اصالت زبان دری وپروتست باالی نفوذ فرھنگی ايران و ه آنھا نام برده بودم که ھميشه بکه من از اشخاصی

محترمان خانم صالحه وھاب واصل وآقايان ولی  از عبارتند ايران مشربی بعضی تلويزيونھا مقاالت نوشته بودند،

 شناخت –ارانی، نجيب سخی وھاشميان احمدنوری، عارف عباسی، انجنير قيس کبير، استاد اعظم سيستانی، سيدمسعودف

 ھريک از ذوات فوق الذکراشخاص وطن دوست، – متفاوت ازشناخت استادمعروفی استًمن ازين اشخاص کامال

 البته بين ما مناقشاتی درموضوعات زبانی - باشند فرھنگ دوست ، پاک سيرت، وطرفداراتحاد واتفاق بين افغانھا می

شخصيت، شرافت، سيرت ه  ھم رخ بدھد، اما اين مناقشات ذات البينی ھرگز بوفرھنگی رخ داده وشايد درآينده

  .سازد  ونه آنھا رااز سھمگيری درمسايل ملی محروم می کند وجھانبينی اشخاص صدمه واردنمی

دولت ""صراحت اظھارفرمودندکه ه سسات دولت کابل بؤارتباط ھمکاری با مه ب جناب استاد معروفی درمقالۀ خود

معھذا ."" باشند سساتی راکه درچوکات چنين دولتی دست بکارمیؤرسميت نمی شناسم، ونه مه ی کابل را بمستعمرات

 ايشان می. پيشنھاد خوب ومفيدی ارائه کردند"" زبان دری ه قواميس لغات ب و سرشتۀ کاروتدوين فرھنگھا"" پيرامون

غت به زبان دری گل کرده است، بھتراست ی آن ودرکسوت تدوين کتب لئابتدا حاالکه موضوع دربعد :""فرمايند

دم "ولی ھمين حاال وبه اصطالح کابلی . کارگردنده اشخاص ويامقامات صاحب صالحيت و امکانات درزمينه دست ب

ه تواند ب صرف مساعی اندک می خورد وبا که خيلی به دردمی"  انگليسی-دری"قاموسی دراختيارداريم به زبان " نقد

ت با صالحيتی زيرنظروسرپرستی يکی ازاستادان أاين قاموس ازطرف ھي. حويل گرددت" دری-دری"يک فرھنگ 

 ازطرف  ١٩٩٣، تدوين گرديده ودر سال "سعيدی"، پوھاندفقيداستادمحمدنسيم نگھت "پوھنتون کابل"نامور وزبدۀ 

  ."پوھنتون نبراسکا بيرون داده شده استه مربوط ب" مرکزتحقيقات افغانستان"

اين قاموس با اصاليب جديد قاموس نويسی و با استفاده "فرمايندکه  اف اين فرھنگ را برشمرده ومیاستادمعروفی اوص

توان به دری ترجمه کرده  اين قاموس را با صرف مساعی اندک می... اساسات زبانشناسی مدرن ترتيب گرديده است از

 ازکه تا مه –فرھنگھای مدرن ايرانيان ...درست کرد"  دری-دری "خيلی سودمند ونافع  آن يک فرھنگ جامع و از و

..." ات فارسی ايران رامدنظرداشته اندجفقط وفقط احتيا- وازفرھنگ عميدگرفته تافرھنگ معين وسخن ولغتنامۀ دھخدا

توانند  مندان میه نشرشده، عالق)  افغانستان آزاد- آزادافغانستان( می استادمعروفی تنھا در پورتال وزين ١٢مقالۀ مورخ 

  .آن پورتال مطالعه نمايند) فرھنگی(را دربخش  متن کامل آن

شان شناخت و  )  انگليسی-دری(که من با مرحوم استادنسيم نگھت مناسبات بسيارنزديک وھم با قاموس  ازآنجائی

 راسھل مرحوم بارھاصحبت کرده بوديم ، استفاده از قاموس مذکور آنباره باشخص استاد معلومات مسلکی داشتم و در
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) فرھنگ دری(منظور امکانات تطبيق پروژۀ تدوين قاموس ه ب ئيدکردم وأومفيد دانسته، پيشنھادجناب استادمعروفی رات

تالھای وزين ر تقديم کردم که درپو٢٠١۵جون ۶تاريخ ه توان استفاده کرد، پيشنھادی ب که چطور از آن قاموس می

ه  درين پيشنھاد نام دانشمندان ذيل را که ب– نشر شده است "افغانستانآزاد -افغانستان آزاد" و "جرمن آنالين–افغان "

  : اساس شناخت من استعداد ھمکاری درين پروژه رادارند ذکرکردم 

آقايان محمداکبربارکزی، استادمحمداسحق نگارگر، استادمحمداعظم سيستانی، داکترسيدعبدهللا کاظم، داکترمحمداکرم 

دنوری، سيدمسعودفارانی، خانم صالحه وھاب واصل، استادعبدالعلی احراری، عثمان، سيدھاشم سديد، ولی احم

   -داکترعبدالرحمن زمانی 

يکی جناب استادمعروفی دراروپا وديگری ھاشميان درامريکا برای تدويرپروژه ) ھمکارارتباطی(که دو  و درحالی

دانند درين پروژه  راروپا می شناسند والزم میپيشنھادشده، ازجناب استادمعروفی تقاضا کردم دانشمندانی را که ايشان د

منتشر ) فغانستانآزاد  -  آزادافغانستان( جون من درپورتال وزين۶رخ ؤ اما وقتيکه مقاله م- سھيم گردند، معرفی نمايند

  :سفانه يادداشت ذيل دراخيرآن اضافه شده بودأگرديد، مت

گردد      اری به خدمات فرھنگی شان، مانع از آن نمیاحترام ما بشخص داکتر صاحب ھاشميان وارج گذ: يادداشت ""

  : تا بنويسيم

ی ازنوشتۀ شان ازلحاظ محتوا دريک موضع قرارنداريم وراجع به کليت پيشنھادشان، ئکه ما با بخشھا گذشته از اين

رعقيده منديم  آنھا رامطرح خواھيم ساخت، به ارتباط تيم پيشنھادی شان نيًمالحظاتی داريم که در صورت ضرورت حتما

ی انجام چنين کار سترگی راندارند، بلکه از ئده شايستگی وصالحيت مسلکی وحرفه که نه تنھا اکثريت افراد پيشنھادش

ه لحاظ شخصيتی نيزافرادی درجمع پيشنھاشده وجود دارد که ھرنوع ھمکاری با آنھا، لکۀ ننگی بردامان سايرھمکاران ب

       .""    ادارۀ پورتال . رود شمار می

 خورد، ولی با دانش وشخصيت جناب استادمعروفی سرنمی سرمی" ُاول پياله و درد"من ازين يادداشت که با مقولۀ 

  : يوس شدم، زيرا أخورد م

 ی ازپيشنھادمن دريک موضع قرارندارند، حق مسلم شان است، اما ايکاش توضيح میئ بابخشھاالحاظ محتوزکه ا اين

که پيرامون  اين.  پيشنھادمن قاطعيت نداشته، بلکه برای ھرنوع تغييروتبديل حاضراستنمودند باکدام بخشھا ؟ زيرا

  بوديم واستيم، زيرا اين " کامپرومايز"کليت پيشنھاد مالحظاتی داشتند، بازھم بعداز مطالعۀ مالحظات شان حاضر به 

 -رد مالحظات خودرا دربين گذارداين پروژه حق دا که ھرعضو کارواين پروژۀ پيشنھادی ماھيت علمی وتخنيکی دارد

درست است، اما درعالم " ی ندارندئد شده شايستگی وصالحيت مسلکی وحرفه افرادپيشنھااکثريت " فرمايند  که می اين

توان تدارک نمود؟ تنھا آقای ولی احمدنوری  زبانشناس يا اشخاص وارد درقاموس نگاری ازکجا می مھاجرت اين تعداد

ديگر تدوين کرده که موجوديت او درجملۀ پيشنھادشدگان يک غنيمت است، وبه ساير اعضاء  قاموسی ازنوع ًقبال

دانشمندان پيشنھاشده ھمه عالم، نويسنده وصاحب . توانند کمک کنند ھاشميان درجناح خود ومعروفی درجناح خود می

 ه ئینگھت که محدوديت ترجمقاموس ه بيشترب) لغت(توانند چندکلمه  آثاربوده درادب دری دسترس کافی دارند ومی

ازجانب ديگر درانتظار بوديم جناب استادمعروفی کانديدھای خودرا معرفی کنند که ازشناخت آنھا . فزاينديدارد، ب

جناب استاد ناظم باختری  نسيم اسير و استاد مشعوف  ميشديم وازدوشخصيت معروف فرھنگی، جناب ملک الشعراء

ازلحاظ شخصيتی نيزافرادی درجمع "" گويد  يادداشت آن پورتال که می راش دربخش بسيار دلخ  اما از–نام برديم

."" رود شمارمیه دامان سايرھمکاران به پيشنھاد شده وجود داردکه ھرنوع ھمکاری با آنھا، لکۀ ننگی ب

 از شخصيت ثرشديم، زيرا نه تنھا توقع ظھور حب وبغض را درين کارخير وپروژۀ عام المنفعه نداشتيم، بلکهأبسيارمت

که نامھای مبارک شان درباال ذکرشده، باجديت  نيک وقابل احترام ھريک از ذوات دانشمند مندرج درپيشنھاد خود
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 ما انتخاب خودرا باساس تعلقيت به ايديولوژيھای چپی وراستی قرارنداده، بلکه به -کنيم وقاطعيت دفاع می

 شخصيھای پيشنھادی ما ازشھرت نيک و خدمتگذاری ۀه ھماستعدادعلمی آنھا اتکاء نموده بوديم، ومسرت داريم ک

  .خدای پجات درجامعۀ افغانی برخوردارند

- افغانستان آزاد"ازموقف جناح پورتال ) فرھنگ زبان دری(ھرحال، پيشنھادجناب آقای اکبربارکزی پيرامون تدوين ه ب

توان با موجوديت حب وبغض  فرھنگی را نمینظرما يک پروژۀ علمی وه يوسيت انجاميده، زيرا بأ به م"آزاد افغانستان

 استعدادھا ۀتنظيم کرد، بلکه برای پيشبرديک پروژۀ عام المنفعه وغيرانتفاعی در عالم مھاجرت، بايد ازھمکاری ھم

  . استقبال نمود

  جون ھاشميان  راکه درين پورتال۶رخ ؤ پيشنھاد مً ھموطنان محترم تقاضا دارم لطفاۀاکنون درين مرحله از ھم

 يک کلکين مستقل نظريابی برای آن تخصيص داده اند، " جرمن آنالين-افغان"نشرشده و متصديان محترم پورتال وزين 

 من به –ی نظرات شان تصميم بعدی اتخاذگردد ئند تا به راھنمامطالعه نموده، ھريک نظرخودرا درآن کلکين اظھارنماي

کردم، اما دوام اينکار   را منيحث يک فرد تا اين حد اداصدای جناب آقای اکبربارکزی لبيک گفتم ومکلفيت خود

فضل ودانش و شخصيت جناب ه که ب  درحالی- باشد درجامعۀ مھاجرين بدون موافقت وھمکاری ھمگانی ناممکن می

فرھنگی از نزديک /سفم که مصلحت نديدند دريک پروژۀ علمیأاستاد خليل هللا معروفی ھميشه احترام خواھم داشت، مت

. کنم مندی وطول عمرشان منحيث يک شخصيت فرھنگی جامعۀ افغان دعامی معھذا برای صحت. ھمکار باشيمباھم 

 که برای اين موضوع يک کلکين " جرمن آنالين-افغان"ھکذا ازھمکاری وحسن نيت متصديان محترم پورتال وزين 

   .با عرض احترام. مستقل اختصاص دادند، تشکرات وامتنان خودرا تقديم ميدارم

 ٢٠١۵ جون ١۶ –سيدخليل هللا ھاشميان 

  

  :يادداشت

  :بايد بنگاريم" ھاشميان" خدمت داکتر صاحبسالمبا عرض 
ھمان طوری که خود مشاھده می نمايند، گزارش کامل ايشان را راجع به پسمنظر مسأله، بعد ويراستاری ھای الزم 

يک تن از متصديان پورتال و " معروفی"يح آقای چون جناب شان در چند مورد خواھان ابراز نظر صر. منتشر نموديم
جديت را به مثابۀ آغاز نيکی به اين پاسخگوئی در قبال مواضع اتخاذ شده از جانب پورتال شده اند، ما ضمن آن که 

ايشان تبريک عرض می داريم ، وعده می سپاريم که در زود ترين فرصت به ھر دو بخش از سؤاالت ايشان پاسخ 
  .ونه سوءتفاھمی را خواھيم بستگفته، درب ھرگ

 AA-AAادارۀ پورتال

 

 


