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کشور  یفرهنگ تیشخص کیبه  یارجگزار انیبود از هاشم ادی
 ماست!

 

کشور نظری می اندازم تا ببینم گاهگاهی که به انترنت دسترسی پیدا میکنم در البالی سایتهای افغانهای خارج از 
هموطنان ما در خارج از کشور در چه فکر و هوائی اند وچه چیزی را برای مداوای درد های بیشمار مردم داخل 

 کشور پیشنهاد میکنند. 
بعضأ به نام های آشنا برمیخورم و خوشحال میشوم که این دوستانم در خارج هم فارغ از یاد وطن شان نیستند و حد 

لم شان را به بررسی اوضاع وطن به کار میبرند و میکوشند از این طریق با مردم  خویش باشند. ضمن تعقیب اقل ق
جرمن آنالین با نام و  پورتال افغان یک سلسله بحث های تحریری باالی طرز نوشتن کلمات در زبان دری منتشرهٔ در

 گذشتهٔ مسلکی استاد سید خلیل هللا هاشمیان آشنا شدم.
، نجیب سخی و سایر دانشمندان ی نوشته ها پی بردم که اشترا  کنندگان در این بحث ها چون انجنیر معروفیاز البال 

به اندازهٔ کافی در موضوع مورد بحث وارد اند، آثارعلمی دارند اما توقع میرود کار های مهمتری برای زبان های 
ن گذشتهٔ استادی در پوهنتون کابل در رشتهٔ زبانشناسی در بین آنها یک شخص با اسناد مسلکی و داشت .افغانستان کنند

هم وجود داشت. برایم سوال پیدا شد که چرا این بزرگان که هم وقت کافی دارند و هم دسترسی به بهترین کتابخانه 
زنند و یا حد اقل در همکاری با هم جای خالی یک فرهنگ لغات زبان دری  های جهان، دست به تحقیقات علمی نمی

 سازند.  پشتو را پُر نمی و یا
جرمن آنالین انتشار دادم. نخستین و آخرین پاسخ، و آنهم پاسخ  همین سوال را طی نوشته ئی در پورتال وزین افغان

مثبت را از استاد هاشمیان دریافت داشتم. این مرد وطن دوست پیام آن نوشتهٔ مرا دریافت و با وصف کبر سن و 
رای آغازنوشتن  قاموس زبان دری را اعالم داشت. با اطالع از این تصمیم من مشکالت متعدد صحی تصمیم خویش ب

 از خوشی در لباس نمی گنجیدم اما در قسمت عملی شدن اش هنوز مطٔمن نبودم. 
 

جرمن آنالین امیدواری به عملی شدن  تیم تخنیکی پورتال افغانآعالم آمادگی تهیهٔ زیربنای تخنیکی این قاموس توسط 
این تصمیم مرحوم هاشمیان را تقویت کرد. عدهٔ زیادی از هموطنان ما از این پروژه که ماهیتأ ملی است ابراز 

 پشتیبانی نمودند.
وس بسیار ارزنده تیم علمی قام  تعمیرساختمان تخنیکی و توسعه درمحترم قیس کبیر  و محترمه صالحه واهبنقش  

است اما به عقیدهٔ من بدون همان تصمیم بزرگ استاد هاشمیان گامهای بعدی اصأل برداشته نمی شدند. اکنون قاموس 
 کبیر افغانستان به یک واقعیت ارزشمند تبدیل شده است.

گردیده و از هر  این نخستین قاموس دیجیتال زبان دری است که با رنگ وبو و تلفظ و گرامر دری افغانستان ایجاد 
صفحه و هر تشریح آن بوی خوش فرهنگ غنی افغانستان به مشام میرسد. این قاموس با نام استاد هاشمیان پیوند 

 . یادش گرامی باد! ناگسستنی دارد و نشانه ایست از این واقعیت که استاد هاشمیان هم مرد ادب بود و هم مرد عمل
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