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 جواب مقالۀ استاد بزرگوار داکتر هاشمیان

 (قسمت اول)

 :مهد  ـمق
استاد محترم داکتر صاحب  "پیرامون پروژۀ تدوین فرهنگ زبان دری"این سلسله مقاالت در جواب مقالۀ 

 . را مزین ساخت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  5112جون  11هاشمیان عرضه میگردد، که صفحۀ 

وقت کافی را صدقۀ سر  اد هاشمیان،به شمول شخص داکتر صاحب است آرزومندم، که عالقه مندان این موضوع،

چشم سر، وش و ه گوش   گفته ها بکنند و سخنان همه اطراف  و بالخاصه جانب مقابل را با حوصله و بامطالعۀ 

 !!!بشنوند و بخوانند

نوان ین درویش تحت ع  زا مقاله ای "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال آزادۀ  5112می  51در صفحۀ 

 :درین مقاله چنین آمده است .نشر گردید «"قاموس  دری"دوین  ضرورت  ت»

، 5111حدوداً سه و نیم سال پیش ــ و دقیقاً به تأریخ هژدهم دسمبر  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال »

ر بر همی 46را پیشنهاد کرد؛ و اعالمیۀ  "کانون پرورش زبانهای افغانستان"مسألۀ تشکیل  ن پورتال م شع 

نویسندۀ پ رکار و همکار سابقه دار پورتال، جناب سید هاشم سدید، ضمن مقالۀ جامع تأریخی . موضوع بود

به میان  "افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان"خود تشکیل چنین کانونی را  به ابتکار پورتال   5111یازدهم دسمبر 

دسمبر  15سکین قرار گرفت؛ چنانچه طی مقالۀ مؤرخ پیشنهاد محترم سدید بالفاصله مورد تأئید این م. آورده بود

همان بود، که اعالمیۀ . خود ازین پیشنهاد حمایت نموده و پورتال را متوجه  رسالتش در زمینه ساختم 5111

در طرح وظائف چنین کانونی به درجۀ اول تدوین کتب . پورتال مشخصاً بدین مناسبت صادر گردید 46شماره 

متأسفانه انعکاس بیرونی گسترده و دلخواه و در حدی . نهاده شده بود ،دری و پشتو ،مالغت به زبانهای ملی 

 «!!!نبود، که پورتال بتواند گامهای بعدی را در زمینه بردارد

عالوه بر نشر این . این اعالمیه شش ماه  تخت ــ شب و روز ــ بر طاق جبین پورتال ما جلوه نمائی میکرد

و تلفون با افغانان بیشمار دانشمند و دلدادۀ وطن و مردم و فرهنگش، در تماس شدیم ــ اعالمیه، از طریق ایمیل 

نگهم انگلستان تلفون کرده مکه شخصاً دو بار به ایشان در شهر بر، "اسحاق نگارگرمحمد استاد "به شمول جناب 

 :ودند، مؤکداً گفتندمگر در حالی که از موضوع حسن استقبال نم "نگارگر"محترم  .مفصالً گپ زدیمباهم و 

 «!!!که با این کانون همکاری نمایم ،از من توقع نکنیدشاید در زمینه رهنمائی بکنم، مگر » 
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 :پوهاند نگهت، یادآوری کرده گفتند "انگلیسی ــ قاموس دری"و نیز از 

از نسیم نگهت، و امیدوارم که وقتی پای تدوین قاموس دری به میان می آید، از زحمات شایان پوهاند فقید محمد »

 «!!!ذکر خیر بکنیدیادآوری و خیر،  تقدم فضل و فضل تقدم وی درین عرصۀ

، "هَل و ه ل زدنها"شاید مصروفیتهای بی اندازه و بی حد و حصر آقای نگارگر با صوفیگری و خانقاهبازی  و 

 !!!نمایند "خشره"در حدی بوده است، که حیف میدانستند، وقت گرامی خود را صرف کارهای 

برم، خیلی یأس آور بود و پورتال را  مکرراً یادد هانی میکنم، که با تأسف انعکاس بیرونی بدین موضوع مهم و م 

 !!!!!!!چنان مأیوس ساخت و تنها گذاشت، که نتوانست موضوع را یکه و تنها دنبال نماید

 :ل کنمبد نیست، که جهت اتمام حّجت،  مؤخره و دو پراگراف آخر آن مقاله را نیز نق

را با صرف مساعی اندک میتوان به  "دری ــ انگلیسی"همان قسمی که در باال تذکر رفت، این فرهنگ ... » 

که  ،درست کرد و امیدوارم" دری ــ دری"دری ترجمه کرده و از آن یک فرهنگ جامع و خیلی سودمند و نافع  

را ازین ناحیه بی نیاز و به کلی متکی به خود  وطنم بدین مهم پرداخته و وطنداران ما نسلهای تازه دم و دلسوز

 !!!بسازند

عین و سخن و لغتنامۀ دهخدا ــ فقط  ه و از فرهنگ عمید گرفته تا فرهنگ م  ن ایرانیان ــ از ک ه تا م  فرهنگهای مدوَّ

تفاده ازین و فقط احتیاجات فارسی ایران را مدِّ نظر داشته اند و از همین خاطر است، که ما افغانها در هنگام اس

فرهنگها، باید مزاج زبان خود ما را در نظر گرفته و هرگز مراتب احتیاط و تأمل را از نظر دور نداریم و 

ل"هرچه درین فرهنگها ثبت گردیده است، به حیث   «!!!!!!!نپذیریم "آیات منزَّ

ندرجه را مفصالً و از کسانی که به موضوع عالقۀ جّدی میگیرند، لطفاً دو لنک آتی را باز نموده و مطالب م

 :دست اول مطالعه فرمایند

 :ــ   خلیل هللا معروفی 5112می  51ــ مؤرخ  «"قاموس  دری"ضرورت  تدوین  »ــ لنک مقالۀ 

Dari.pdf-e-Qaamoos-e-Tadween-e-Zaroorat-KM-2015/052115-http://www.afgazad.com/Adaby 

ماه  تخت بر تارک  4، که "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال دلسوز و ملی   46ــ و اینک هم لنک اعالمیۀ 

"حّی علی الصالح" و" حیُّ علی الفالح"پورتال 
1
چنین کسی جهت ادای  "اذان مالی غریب"میگفت، و به مانند  

 :اقتداء نگردید حاضر به "فرهنگی ــ وطنی"یک نماز واجبی و فرض عینی  

64.pdf-ye-Elaamiya-AA-AA-http://www.afgazad.com/Elaamyahhaa/121811 

 :و منظور ذیل به میدان انداختماین دو نکته را قصداً و آگاهانه به د

ــ تا خوانندگان ارجمند و دلباختگان وطن و مردم و فرهنگ مردم نجیب وطن، از چنین اقدام دلسوزانه و  1

جالب توجه، ولی جای صدها افسوس است، که در !!! پورتال کامالً واقف گردند" ملی ــ فرهنگی"خیرخواهانۀ 

خون دل خورده و اعالمیه های الزم را صادر میکرد، " آزاد افغانستان افغانستان آزاد ــ"زمانی که پورتال 

به ریشش میخندیدند، چنان که یکی از اعضای کالنکار آن به نام آقای  "افغان جرمن آنالین"متصدیان پورتال 

 :ما و پورتال ما را از روی ریشخند و تمسخر مخاطب ساخته، چنین نوشت "نبیل عزیزی"

 "؟؟؟؟به کجا کشید؟؟؟ ی تانمیه هاآخر کار اعال! خوب"

خود، ما و  " کته گویان"و " کالنکاران"در آن وقت، از زبان یکی از  "افغان جرمن آنالین"در حالی که پورتال 

پورتال ما و همکاران بیشمار ما را ریشخند میزد، اینک میبینیم، که جناب دپلوم انجنیر قیس کبیر ــ صالحیتدار 

و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ل ما را مخاطب ساخته و تقاضاء میکند، که پورتال این پورتال ــ پورتا

 !!!!!!!!!!! ، همکاری نمایند"راستا"به فرمودۀ خودش درین   "افغان جرمن آنالین"پورتال 

                                                 
1
قسمت اول را . بعد می ایستند به نمازمیگویند، و  "حّی علی الفالح"و  دوبار  "حّی علی الصلوة"ــ پیش از خواندن نماز دوبار  

مد نظر من، ساختم، که مفهوم را برای موضوع  "حیِّ علی الصالح"ضرورتاً و برای این که از نماز دینی و اسالمی فرق گردد، 

 !!!درست اداء میکند
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 "قت کارد"و  "دقت نظر"ــ نکته ای را که میخواستم ازین طریق عمالً از نظر خوانندگان گرامی بگذرانم،  5

ان را متوجه بسازم، که تدوین یک کتاب لغت یا لغتنامه و میاست، و جداً میخواهم استاد محترم داکتر صاحب هاش

زیرا کسی که میخواهد، در زمینه . ضرورت دارد "عملدقت " و "دقت نظر"لغت، در درجۀ اول به  یا قاموس

رهنمائی نماید،  "کتب لغت"رفع نموده و دست مردم را گرفته و ایشان را با تدوین و عرضۀ مشکالت مردم را 

باشد، و کاری نکند، که به مردم راه غلط  "دقیقنویسیسرمشق "و  "سرمشق  دقیقگوئی"و  "نمونۀ دقت"باید خود 

سهای لغت را به منزلۀ زیرا طوری که میدانیم و به تجربه ثابت شده است، خلق خدا نص قامو. را نشان بدهد

مینگرند و هرچه در قاموس لغت نوشته شده باشد، همان را کورکورانه و از روی یقین قبول  "آیات قرآنی"

 !!!میکنند

 :خوب دقت فرمائید، که چه میخواهم بگویم

جون  4این درویش، مقالۀ مؤرخ  «"قاموس دری"ضرورت تدوین »جناب استاد هاشمیان در جواب مقالۀ 

مقالۀ استاد . منتشر گشت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"جون پورتال  1ود را نوشتند، که در صفحۀ خ 5112

 .«"قاموس دری"پیرامون ضرورت تدوین »هاشمیان معنون است به 

« ... پیرامون ضرورت تدوین»وقتی عنوان مقالۀ استاد از نظرم گذشت، متعجب شدم، که ترکیب ناموزون  

ایشان . کار گرفته اند "عدم دقت"ما متوجه شدم، که جنابشان در هنگام ترکیب این عنوان، از یعنی چه؟؟؟ ا

عنوان دارد، بنویسند، اما چون مراتب   «"قاموس دری"ضرورت تدوین »مقالۀ من که  "پیرامون"خواسته اند 

اگر جناب . داده اند ناموزونرا قطعاً م راعات نکرده اند، عنوان مقالۀ خود را هیئت  "عالمه گذاری"و  "تنقیط"

نوان مقالۀ  "دقت عمل"کار گرفته و آن را از طریق " دقت نظر"استاد هاشمیان از  به میدان می انداختند، باید ع 

خود را طوری می آراستند، که هم عنوان مقالۀ مرا دقیقانه تضمن بکند و هم ترکیب عنوان مقالۀ خودشان را 

عنوان  «""قاموس دری" ضرورت تدوین  "پیرامون  »یشان مقالۀ خود را اگر ا. صورت و صولت منطقی بدهد

عنوان مقالۀ من به جای میشد، و هم همه میدیدند، که استاد در کار خویشتن  "امانتداری"میکردند، هم مراتب 

 !!!!!میباشند "دقیق"خویش واقعاً 

 :لعه نمائیماستاد بزرگوار هاشمیان را مطا "عدم دقت"و بیائید چند نمونۀ دیگر  

نام پورتال را  "قسمت دری"مینویسند و  "آزاد افغانستان" همیشه راما پورتال  محترم هاشمیان نامــ استاد  1

، که آئینه وار و به "پشتو"و  "دری"در حالی که نام این پورتال متشکل است از دو قسمت . نادیده میگیرند

 :خورده اند؛ بدین صورت بافتصورت متناظر باهم 

قسمت پشتوی آن را  "آزاد افغانستان"قسمت دری و  "افغانستان آزاد"، که "فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"

بنویسد، گویا به یکی از دو  "نیمکله"و هر کسی که این نام را ناقص . از هم جدا میشوند "ــ"میسازد و با عالمۀ 

 !!!!!!زبان ارجمند ملی و رسمی ما اهانت روا میدارد

، که از کابل نازنین مینویسد و خیلی زیبا و پوستکنده و "عبدهللا امینی"همکار جوان و پرکار ما محترم  ــ 5

" بچۀ سقو"بچۀ »مقاله ای نوشت زیر عنوان  "عزیزهللا واصفی"کوبنده مینویسد، در مورد درگذشت محترم 

بر . افتخار نشر را یافت "نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"پورتال  5112می  8، که در صفحۀ «فوت کرد

محتوای این خبر گزارشی نمیخواهم تبصره ای بکنم، فقط میخواهم یادآور گردم، که این مقاله با عکس العمل 

شدید جناب استاد هاشمیان مواجه گردید، چنانچه نامۀ شکایت آمیز خود را عنوانی متصدیان پورتال فرستادند، 

. پورتال انتشار یافت 5112می  53این نوشتۀ شان در صفحۀ . وم واصفیمرح «بودن" بچۀ سقو"بچۀ »در رد 

 :استاد بزرگوار در سطر اول این احتجاجیه  مینویسند

 «" ....بچۀ بچۀ سقو مرد"قای عبدهللا امینی تحت عنوان م آامروز در پورتال شما راپوری خواندم به قل»

فقط انگشت گذاشتن بر یک نکته است؛ و آن عدم رعایت  با متن نامۀ استاد محترم هم سر و کار ندارم، هدف من

 :امانتداری در نقل قول از عنوان گزارش جناب امینی؛ توجه گردد

 «فوت کرد" بچۀ سقو"بچۀ »ــ جناب امینی نوشت 

 . تغییر دادند "بچۀ بچۀ سقو مرد"ــ و استاد آن عنوان را به 

 «فوت کرد... » ــ آقای امینی نوشت 

 !!!تبدیل کردند "مرد"... ا به ــ استاد آن ر

 نوشت «"بچۀ سقو"بچۀ »ــ جناب امینی 
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 . تغییر دادند "بچۀ بچۀ سقو"ــ و استاد آن را به 

 :خدمت استاد عرض شود، که

 !!!از نگاه معنی معادل هم هستند، ولی از نگاه لفظ کامالً متفاوت میباشند "فوت کرد"و  "ردم  "ــ  

 آمده ــ در داخل گیمه یا عالمۀ ناخنک؛ چرا؟؟؟ "بچۀ سقو"نی ــ در عنوان مقالۀ آقای امی

موافق نیستند و فقط آنچه در افواه مردم و رواج سیاسی  "بچۀ سقو"برای این که آقای امینی شخصاً با ترکیب 

یک ترکیب توهین آمیز به  "بچۀ سقو"اصالً ترکیب . حکومات آن زمان بوده است، آن را داخل گیمه گرفته اند

و از طرف دیگر امیر حبیب هللا کلکانی، نه ماه  تخت امیر و !!! قشر رنجبران ملک ماست، و کامالً مردودیک 

 !!!وی یک خبط بزرگ است «ــ مخاطب ساختن" بچۀ سقو"»خی هم ریافغانستان بوده است و از نگاه تاپادشاه 

یا جمله دقیقاً میدانند، مگر این که آن یقیناً استاد منظور و وظیفۀ گیمه و عالمت ناخنک را در افادۀ یک عبارت 

 !!!!    را در عمل مراعات نمیکنند، عدم دقت ایشان را در کار میرساند

د م به "و کلمات را بالناغه کرده تایپ کردن کلمات، فاصله ها را قطعاً مراعات ن د هاشمیان حیناستاــ  3

گر هزار مرتبه هم به ایشان و دیگران گوشزد بکنیم، پیوسته به هم مینویسند و ا "حلقات زنجیر"و مانند  "د مبک

ناعالج درد خود را به قراری میخوریم و کار همکاران خود را خود به عهده میگیرم و کاری را !!! سودی ندارد

اگر مطالب درست و آدم دستور و به وجه  . به عهده میگیریم، که از آن برای خود ما اجر و سودی متصور نیست

یسته در پورتال ما نشر میشوند، فقط و فقط به اثر مساعی شباروزی و خون دل خوردنهای متصدیان شایسته و با

کار بی اجر تصحیح امالئی و تایپی را متصدیان و مصححان صبور و خاموش . و مصّححان پورتال است

ی عیب مقاالت خود در بنشر پورتال به عهده میگیرند، و نام همکاران ما نیک میشود و ایشانند، که میتوانند از 

 !!!با افتخار و مباهات و سر  بلند، سخن بزنند  همه جا

 :استاد هاشمیان را عمالً نشان بدهم، زیرا " عدم دقت"این شرح مبسوط را از آن نوشتم، تا 

معتبر و منحصر به فرد در وطن ما به  "قاموس"کسی که میخواهد سرپرستی یک تیم کار را جهت تدوین یک 

در کار  "باریکبینی"و  "توجه"و  "دقت"ــ باید نمونه و سرمشق " خودش" رد، خودش ــ و اول از همهعهده بگی

اما تجربه به کّرات و مّرات نشان داده است، که این انتظار در حد !!! انشاء و نقل قول و انتقال پیام و غیره باشد

 !!!تاستاد نامدار وطن، داکتر صاحب هاشمیان، سعی بیهوده ای بیش نیس

 

 !!!!ذکر مراتب فوق هیچ کس را برائت نمیدهد و دیگران منتظر باشند؛ نوبت ایشان حتماً میرسد

 

 

 

 (قسمت بعدی به زودی منتشر خواهد شد)
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