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 جنجاِل تدوین قاموس دری 

، بسیاری عالقه مندان بدان توجه کرده دری سر زبانها افتاده موس زباناز زمانی که مسألۀ تدوین قا

روز به ، هری باشمم گیرانعالقه ز من هم که یکی ا. ندنمای ها را در زمینه تعقیب می و جر و بحث

زده و خود را در جریان  سر« الینافغان جرمن آن»و  « آزاد افغانستان زاد ـافغانستان آ»وبسایتهای 

د، که واضح شسید هاشم سدید برایم جناب از خالل نوشته های آقای انجنیر معروفی و . دهم قرار می

انجنیر معروفی صورت گرفته بود و آن هم چار تأئید طرح اولی این مسأله به ابتکار جناب سدید و 

، عزیزبه قرار نوشته های این دو نویسندۀ . «افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان»سال پیش در پورتال 

مهم عالقه بس باشند، در آن وقت اشخاص کمی بدین نکتۀ  مینیز که طراحان اصلی این مسأله 

چندین ماه در معرض مطالعۀ « افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان»گرفتند و با وجودی که اعالمیۀ 

 . هده نرسیدبه مشا ظاهری امروزجوش و خروش قرار داشت،  خوانندگان

هاشمیان وارد میدان شده و در حالی که خود استاد داکتر صاحب ماه می سال جاری در بعد دیدیم که 

و این . نهاد کردای می دانست، تیمی را پیشو جناب معروفی را واجد سرپرستی چنین پروژه 

سید خلیل هللا شان می فرمایند، که دو نفر ـ یکی داکتر  چون اگر چنانکه جناب. سرآغاز جنجال بود

معروفی ـ صالحیت تدوین چنین کاری را دارند، چرا جناب خلیل هللا ان و دیگری انجنیر هاشمی

تیمی را انتخاب میکردند؟ نتیجۀ  ا  کب معروفی در میان نگذاشت، تا مشترهاشمیان موضوع را با جنا

منطقیی را که می توان ازین نکته گرفت، اینست که آقای هاشمیان از اول دعوای رهبری این پروژه 

کشیدن پای فکر کنم که . ...و  گردد تاریخثبت میخواست این پروژه به نام خودش اشت و را در سر د

و تجارب  و اندوخته ها نظریزاری از فهم استفادۀ ابو فقط بدین پروژه، فقط معروفی انجنیر آقای 

 .باشد میبوده و وی در زمینه و کاری عملی 

، که نه جناب معروفی و نه جناب سدید و نه ر میان بودهمختلفی دجدی و ملحوظات حدس میزنم که 

به موضوع هم رسانده اند، ه را ب زمینه مهارت الزم یندرتن جناب ولی احمد نوری، که هرسه 

به کنار رفتن این سه تن، خود باعث  یت امردر واقع. خود را پس کشیدندپای وقعی نگزارده و 

موضوع هنوز در جریان است و اشخاص بسیاری در ولی  .این پروژه شده استرسیدن بنبست 
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زمینه ابراز نظر کرده اند و خوشتر اینکه جناب هاشمیان هرچند روز به جواب چند نظر می پردازد 

این امر متأسفانه از  .داند این پروژه می کلو کارفرمای ر نقش مسؤول و سرپرست و خود را د

 .است نهاده شده انصورت غریزی در نهادش جناب هاشمیان نشأت می کند، که بهذاتی خواهی خود

تیم ضربۀ خود را در ستون فقرات و بعد دیدیم که با کنار رفتن آن سه تن ذیصالح، جناب هاشمیان 

در واقعیت امر . فی کرد، معردداردر زمینه نالحیت کوچکترین ص ایشانوجود دو نفر، که هیچکدام 

مکرر با تکرار را کج نهاد و  دابتهسنگ جناب هاشمیان از اول وهله کار را به بیراهه کشاند و 

این نظر شخص خود من . برد ورد، که اصل پروژه را زیر سؤالرا به جود آ یاشتباهات، شرایط

 .نمی گذارداستنتاج دیگری جای برای اما ظواهر موضوع . و خدا کند که درست نباشد است

نخوردم، که از متأسفانه به نظری بر «افغان جرمن آنالین»نظرگیری  دریچۀن در میان نظردهندگا

بر روی احساسات و  نظریات همه و همه. برخاسته باشدگاه و کارآباصالحیت  قلب یک انسان جدی،

درین میان دیدیم، . می شودندر آنها سراغ  هیچ نکتۀ اساسی وبوده استوار  انگیزه های غیر مسلکی

نزاع را جنگ و ن کسی که این هم صورت گرفت و اولیهای شخصی  و درگیریکه جنگهای لفظی 

قلمداد کرد، که بر سر « دزد»الم انصاری بود، که بدون تأمل دو طرف قضیه را ، آقای غدامن زد

 .خری به جنجال افتاده اند

معرفی ی و نیرولوژی یا نیروبیولوژبا وجودی که جناب انصاری خود را داکتر امراض روانی 

من از نظرات پریشان وی شخص داد سخن داده است، برداشت  ارخود بسی وصف و مدحکرده و در 

و موقف گرفتن های ضد و نقیض  ندارد ـ کریو تمرکز فد تقرر نصاری خواینست، که آقای ا

 .به اثبات میرساندبه نکوئی در زمینه این نکته را  ویپرخاشگرانۀ 

، به خیر دهد رخکه هرچه  دوارمامی. ودباوضاع  منتظر انکشاف و باید اما هنوز گپ آخر زده نشده

 والسالم. وطن عزیز ما باشد و به نفع فرهنگ دیرپای مردم
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