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 ۲۰۱۵/۰۷/۰۶                                          دودیال بشیر محمد پوهاند

 

 “ فرهنگ زبان دری “ضرورت و امکان چاپ 

 جرمن ( –)نامۀ یک هموطن به جواب مقالۀ منتشرۀ استاد سید خلیل هللا هاشمیان در پورتال وزین افغان 

شما  . هاشمیان، سالم بر خ . صاحب س استاد نهایت گرامی، دانشمند فرزانه، نویسنده بزرگوار و توانا جناب داکتر
وطن، به همه چون  به فرهنگ کشور، عشق بی پایان تان به مردم و شما همکاران . خدمات شایان و تمام دوستان و

است. نیات نیک تان راجع به آنیده این ملت نجیب و تشویش تان بسیار بجا و زحمات و تالشهای  تان  آشکارآفتاب 
افغان، به همه هویدا است.  ۀنجیب، ولی نهایت زجر دیده و بیچار ت غیور وهویت و فرهنگ کشور به مل ۀدر بار

ضرورت پیرامون “  مستقبل این مردم قابل ستایش است. مقالۀ تانرا تحت عنوان  دلسوزی تان به تاریخ، زبان و
مینوشتم. مطالعه نمودم، ولی افسوس  که  در آن موقع فرصت نبود  تا بزودی در مورد آن چیزی   “قاموس دری 

 اینک اکنون فرصت مهیا شد تا با شما مشورۀ دوستانۀ را شریک بسازم:
نشر و تورید بعضی کتب  سفانه  در افغانستان  شاهد  وضعیتی بدی هستیم. یکی ازین وقایع ناگوار چاپ ومتأ

م آن را از غرض آلود است، برعالوه فرصت از دست رفتن چاپ بعضی آثار مهم نیز قابل تشویش است که  نتوانست
 کلتور و دانشمندان ملی پوشیده گذاشته و یا آنها را در جریان قرار ندهم.  محققین زبان ، خدمتگاران واقعی علم و

جوانان به آنها نیاز جدی دارند. اینجانب سه  قاموسها و فرهنگها یکی از ضروریات  اشد امروزی است، خصوصا  
ی علوم افغانستان بودم. به شما بهتر معلوم است، مرکز دایره المعارف و سال قبل آمر انستیتوت دایره المعارف اکادم

در   قاموسهای اکادمی علوم افغانستان سالیان قبل  خدمات فراموش ناشدنی قابل قدر و پر افتخاری را انجام داده اند.
کتور اکرم عثمان، دوکتور آن ایام دانشمندانی چون کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی، پوهاند الهام، صدیق روهی، دو

 بلبل شاه جالل، عبداالحمد جاوید، عبدهللا خدمتگار، معتمد شینواری، محمد انور نومیالی، استاد بزرگوار عبدالشکور
ادب کشور نامهایشان تا ابد درخشان  خواهد ماند،  رین که مانند ستاره های تابناک آسمان علم وئسا رشاد و

حقداران بنا بر ضیقی وقت ذکر نشد و ازین بابت خود را قابل عفو نمیدانم(.  رئمصروف خدمت بودند ) نام سا
، به توفیق ئیمالمعارف را آغاز نما ةریانا دایرآفرصت دست داد که  ما دور دوم   ۸۶ -۱۳۸۵خوشبختانه طی سال 

ا پوپل و محقق ثری مرکز سر ئیسو تالش شباروزی مرکز، این دور در شش جلد تکمیل شد. ر خدواند بزگوار
بزرگ و مهم علمی و ملی را خیلی خوب رهبری و  ۀاکادمی علوم جناب عبدالباری راشد بودند، که این پروژ ئیسر

المعارف متقبل شدند، فقط ما پنج تن  ةریانا دایرآو اعضای انستیتوت  ئیسحمایه نمودند. زحمات و مشکالتی را که ر
آمد تا  امور طبع و رفت و ا  ، ترجمه، کمپوز و بعدیا تصحیح بس! نوشتن، ادیت از آنها اگاهی داریم و ءاعضا

بعضا   حتیتر اوقات با کرایه و مصرف از جیب شخصی و بودن تا ساعت هشت شب در دفتر و دمطبعه، آن هم زیا
جلد از مطبعه  چهار شب را در دفتر کار کردن، انتقال هر –یک هفته سه  به  شمول کار خیلی  دقیق روزانه، در

اکادمی، طی مراحل امورات تدارکات و تکمیل پروسۀ بیروکراتیک آن و ده ها تدابیر اکادمیک و اداری کار الی 
های کافی مهیا نبود.  با وجود اینها  نابسامان فعلی کشور بود، آنهم در حالیکه سهولتئط رمشقت در شرابسیار پ  

در جلد اول )حرف الف( یک ارتیکل در مورد افغانستان   سفانه ما به تهدید ها و کار شکنی ها مواجه بودیم. مثال  متأ
ریخی، قدامت شهرهای مختلف، نفوس تأثار آو  بود. معلومات در مورد افغانستان، افتخارات، منابع طبیعی، مناظر

وسایر معلومات ضروری، قهر و غضب دوستان ایرانی و حلقه های مورد حمایۀ انها را که دارای قدرت کافی در 
المعارف به شمول منشی علمی اکادمی تا پارلمان  ةورای ملی بودند، بر انگیخت. اعضای مرکز دایرحکومت و ش

احضار شدند، که اعضای اکادمی علوم افغانستان با سربلندی و متانت با منطق علمی بدون تعصبات، خیلی  نیز
پښتو، پښتانه بود. این  التمقانمودند. جلد دوم )حروف ب، پ، ت( حاوی  ئهدبانه جوابات قناعت بخش  ارامؤ

نیز خشم متعصبین را برانگیخت. به این ترتیب  یکنوع عداوت و آتش کین بر علیه اکادمی علوم، این مرکز  مقاالت
طی یک مداخلۀ که جنبۀ سیاسی  بزرگ علمی کشور آغاز و این کانون مورد توجه و نظارت شان قرار گرفت. بعدا  

زودی عضویت علمی شان ابقا گردید. به ولی  ستهای شانرا از دست دادند،مندان پ  و متعصبانه داشت، سه تن از دانش
یا  غلطی  ت میانجی متشکل از دانشمندان گماشته می شد و اگر اشتباه وهیأ کهدر حالیکه فرصت کافی وجود داشت 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مرکز  ئیسیش رفت که رغیر علمی با اکادمی علوم تا حدی پ رامی و آبرومندانه حل میشد. برخوردآسر زده بود، با 
را طرفدار رژیم نجیب هللا معرفی کردند، در حالیکه او در آن زمان یکی از مخالفین سرسخت رژیم بود و در 
تظاهرات ضد مداخله شوروی محصالن پوهنتون کابل رول داشت و بار بار نفرت خود را از آن رژیم نشان داده 

دارای سجایای عالی اند  ین دوست، متقی، غریب پرور، کارکن وچهره د ه یکنمود ءبود، اکنون فریضۀ حج را ادا
سه سال قبل زمینه مداخله قدرتمند ترین ارگان  -که مظهر ایمانداری شان میباشد. سخن کوتاه که آهسته آهسته دو

یم امور نیز صورت گرفت و در تقرر بعضی افراد در اکادمی علوم افغانستان، مداخلۀ غیر مستق ۀدولت، یعنی ادار
 نمودند. 

ی( دور دوم  –المعارف )الف  ةریانا دایرآپیشنهاد من شش سال قبل این بود تا بعد از تکمیل شدن آخرین جلد 
به همت خود افغانها آغاز گردد، ولی غرض تعمیل این پالن فرصت داده نشد و میخواهند امور طبع نیز قاموسها 

ال این است آیا بهتر نیست سؤعلوم افغانستان به پیش ببرند.  دوبارۀ فرهنگ فارسی چاپ ایران را از طریق اکادمی
شما  آن جریان را  همین قاموس یا  فرهنگی را که سالها از طرف دانشمندان افغانی باالی آن کار صورت گرفته و

با  بینم فرهنگ ایرنی را که آنها مد نظر دارند و کمپیوتر کار توضیح فرموده اید، چاپ گردد؟  زیرا طوریکه می
.( با معاش دولت افغانستان، مصرف برق  م . المعارف محترم غة ) مرکز دایر الیق  اکادمی علوم استعداد و

نوس در مأغرض کمپوز آن  توظیف گردیده است، که این فرهنگ دارای  لغات نا اکادمی علوم و وسایل بیت المال،
وجود دارد، عالقمندان میتوانند آنرا در بازار خریداری  افغانستان است، از طرف دیگر این فرهنگ در بازار  

 نمایند. در حالیکه اکادمی علوم افغانستان باید آثار دانشمندان افغان را چاپ و تجدید چاپ نماید.  
اکادمی بسپارید. ما خوب میدانیم که  ئیسۀت رهیأخواهش و پیشنهاد من اینست تا فرهنگ مذکور را به مجلس 

مورد بحث  " فرهنگ زبان دری  " ایاالت متحده امریکا و کشور آلمان قدرت پرداخت مصارف چاپمهاجرین مقیم 
شما را ندارند، ممکن وزارت اطالعات و کلتور نیز چاپ آنرا در پالن نداشته باشند، پس بهترین محل همانا اکادمی 

 المعارف است. ةعلوم افغانستان  و آن هم انستیتیوت  قاموسهای مرکز دایر
 با احترام

 پوهاند محمد بشیر دودیال
 افغانستان -کابل 
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