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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   علی مشرف

  ٢٠١۶ فبروری ١۶
  

  "واژه ھا و ريشه ھا"
  کاوش و پژوھش در واژه ھای متداول کابلزمين

  
نام واژه نامه ايست، تأليف نويسندۀ سختکوش و مبتکر ميھن ما " واژه ھا و ريشه ھا"از نامش پيداست که ھمان طوری 

 صفحه به نشر رسيده، با آن که در مقايسه با ظرفيت زبان دری به ٣٣۵اين واژه نامه که در ". ھمايون باختريانی" آقای

آيد، اما نظر به می ر  به وجود آورد، اندک به نظآن ميليون واژه در ١٨٣مثابۀ يک زبان ترکيبی که بالقوه می توان الی 

ًکامال بی نظير بوده، جای دارد از آن به مثابۀ خود بعضی امتيازاتی که دارد، بدرستی می توان ادعا نمود، که در نوع 

جدی ترين تالش يک فرزند افغان در خارج از افغانستان جھت زنده نگھداشتن زبان دری، که قرون متمادی محراق 

ز ترکيه الی کاشغر و از آسيای مرکزی الی تمام نيم قارۀ ھند بود، از آن قدر دانی به عمل تجمع تمام آزاديخواھان شرق ا

  .آورد

 تا جائی که از مطالعۀ اين اثر ارزشمند بر می آيد، آنچه اين اثر را حيثيت يک تالش مثبت می بخشد، به نظر من نکات 

  :ندآتی ا

قيد نموده است، در کل " وھش در واژه ھای کابلزمينکاوش و پژ" نويسنده ھمان طوری که در عنوان ضميمه -١

که حدود " کابلزمين"کوشيده است تا ساحه و بستر کار خويش را به آن واژه ھائی محدود نمايد که به صورت عمده در 

  .جغرافيائی معينی را احتواء می نمايد، بدان تکلم صورت گرفته، زبان گفتار و نگارش را در آنجا می سازد

 با پھنای زبان ه کم کتاب و محدويت تعداد واژه ھا را به چند ھزار در مقايسمديت جغرافيائی به ذات خود، حجاين محدو

دری و تعداد بالقوه و بالفعل واژه ھا در آن، از حمالت ديوانه وار اجاره داران بی فرھنگ کار ھای فرھنگی، که در 
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 آنش نشان دادن کار ديگران، ھزاران بھتان و افتراء به اين و طول حيات ننگين شان فقط ياد گرفته اند، تا با بی ارز

، جھال و کمسوادانی از قماش خود را دجال گونه به دنبال خرمھره ھای شان را الماس معرفی داشته اندحواله نموده و 

د پرستی ھا آنچنان در آنھا نھادينه شده باشد، که مان نگه دارد؛ مگر اين که خود خواھی، خود ستائی ھا و خواکشند، در 

  .حتا ھمين قيد را نيز ديده نتوانند

 دومين و چه بسا گفت مھمترين ويژگی اين واژه نامه، تالش به خاطر ريشه يابی، ھر يک از واژه ھائيست که در -٢

ور نيست مگر اين که مؤلف گسترۀ زبان روزمرۀ مردم کابل، مورد استفاده قرار می گيرد؛ واضح است که اين کار مقد

حين تأليف اين اثر " باختريانی"مآخذ مورد استفادۀ خود را ھر چه بيشتر پھنتر بسازد و اين ھمان کاريست که آقای 

  .گرانبھا انجام داده است

 نمايند امانتی تدوين" غياث اللغات"خالف کمسوادان پرمدعا که می خواھند فرھنگی را به کمک يک " باختريانی"آقای 

و خالف آنعده از نويسندگانی که به عالوۀ مطلب، اسم نويسندگی را نيز دزدی نموده اند، جھت تدوين اين اثر به بيشتر 

افغانستان در مسير " گرفته تا "تاريخ بيھقی" قديم و جديد از -  منبع غربی۵ مجله و ٢۶ کتاب، ٧٨- مأخذ ١٠٠از 

 فرھنگ ھائی که در اکثر به شمول "-حيدر ژوبل- اريخ ادبيات افغانستانت" گرفته تا "کيميای سعادت" و از "تاريخ

دسترس جويندگان قرار دارد، مراجعه نموده، در ريشه يابی برخی از کلمات به جای آن که به آثار متأخرين مراجعه 

  .نمايد، از آثار متقدمين استفادۀ الزم نموده است

در داخل کشور چاپ شده در ھمانجا در خدمت نيازمندان آن " تشارات عازمان"ه نامه در کاغذ اعلی به وسيلۀ ژ اين وا-٣

  . قرار گرفته است

افغانی برای چنين اثر گرانبھائی خود نمايانگر آن است که نويسنده نمی خواسته، در جمع آنھائی " ٢۶٠"تعيين قيمت 

دود خود تجارتی ساخته اند تا نيازمندان را شھرت يافته اند، يعنی آنھائی که از فھم مح" نون القلم"قرار بگيرد که به 

نبھا، با اضافات جديد و اًشخصا موافقه نموده اند تا اين اثر گر" باختريانی" از آنجائی که  آقای .توسط آن سرکيسه نمايند

ورتال، برای دومين بار به نشر برسد، اميدوارم پ" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ويراستاری مجدد، از طريق پورتال 

نبھا، نيازمندان را ياری اکارھايشان اين فرصت را به دست بياورد، تا با نشر مجدد اين اثر گربيش از حد  حجم وجودبا 

 .برساند

 

 


