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 دودیال بشیر محمد پوهاند
 آمر دیپارتمنت امور مالی وبانکی

 ننګرهار پوهنتون -اقتصاد پوهنځی
 

۲۰۱۵/۰۷/۲۸  

 علمی ارزش با اثر یک –“  اقتصادی قاموس“ۀ حاشی در
 

سالمها و احترامات خود را خدمت استاد نهایت ګرامی  و دانشمند فاضل جناب داکتر صاحب سید نخست از همه 
عالمانه و یاد آوری از نخستین ګنج پر بها یعنی ) قاموس اقتصاد(  ۀعبدهللا کاظم  تقدیم میدارم. در استقبال از نوشت

 وری مینمایم:آ ی  را یادااستاد بزګوار شادروان پوهنوال محمد عارف غوثی  چند نکته 
سهای تخصصی در عصر وزمان  خود بود. تهیه، تدوین و تحریر ومصاد، نوشته استاد غوثی یکی از قاقاموس اقت
سالها قبل به این امر مهم توجه صورت ګرفته بود. هنوز هم یکی از ضروریات  روز است. در اروپا قاموسها 

که  ا  در اروپا محسوب ګردید و واقع یبیدار عالیم روشنګری وچاپ، ترویج، مطالعه و تدوین چنین کتب  یکی از 
 ی روشنګری شان ساخت.املتها را وارد مرحله 

 
دارد. برعالوه،  عنوان فوق الذکر شما دانشمند ګرامی   وزین شما اشاره به همین اهمیت کتاب قاموس اقتصاد ۀنوشت

ها و  اینجانب را در عالم خیال به یاد آن روزی پوهنوال محمد عارف غوث ، و یاد آوری تان از استاد مرحوم ما
دانش برد. اسمای استادان ګرامی ما مانند: پوهاند س.ش. شرف، داکتر صاحب  چهره های محبوب و نامدار علم و

صاحب التزام  دمرادعلی اصیل، داکتر صاحب انور دوست، داکتر صاحب سرابی،  داکتر محمد انور شبان، پوهان
هر را قابل عفو نمیدانم که اسمای سایرین را نسبت ضیقی وقت وجای ذکر نه نموده ام(  ...)به هیچ صورت خود

. آخرین چهره استکتب شان هنوز هم جدید و قابل استفاده  ګفته میتوانم که آثار و ی، حتکدام قابل قدر و احترام اند
سال قبل  ثر عمیق خبر وفات شان را دوأی تابناک آن سلسله شادروان پوهانند داکتر نذیر احمد شهیدی بودند، که با ت

المناک ترافیکی از دست دادیم.  با  ۀدریافتیم و حیف که این هستی بزرګ معنوی را )بسیار رایګان( در یک حادث
سن کامران، حسنیار، پوهنوال ح د: پوهاند خیرهللا دولتی، پوهانیاد آوری چنین نامها سایر استادان بزګوار مانند

پوهاند محمد طاهر بورګی و سایرین نیز به یاد ما می آیند. فعال عده یل، پوهاند ضیا، پوهاند سهاک، پوهاند حمزه خ
 در پوهنځی اقتصاد داریم.  ا  تجربه را در پوهنتونها، خاصت ی بسیار محدود از چنین چهره های باا
 

ن مورد احساس در خصوص قاموس اقتصاد میخواهم یادآوری نمایم که اکنون نیز ضرورت بسیار جدی  دری
قاموس جدید زده شود، کاری  خل کشور یا بیرون از کشور دست به تدوین، تحریر و چاپ یکامیګردد. هرګاه در د

فوق العاده  ۱۳۵۵و  ۱۳۴۰سالهای ۀ زیرا طوریکه فرموده اید نسخه های  قاموس چاپ شد ،ی خواهد بودپر ارج
تن از شاګردان آن را  ۳-۴را دارم که در هر هفته   ۱۳۴۰ال چاپ س ۀجالب است که خودم فقط یک نسخ نادر اند. 

کناره های پوش  و قسمت کنده ) به اصطالح صحافی ها(  ،از نزدم به عاریت میبرند، و از بس که استفاده ګردیده
 در آن را یافته نتوانستم. ۱۳۵۵از چاپ سال ۀآنرا با سکاچ تیپ زرد رنګی محکم کاری نموده ام! ولی هیچ نسخ

( به چشم نمی ۱۳۵۵)ویرژن( جدید تر آن )چاپ  ۀموجود است، ولی نسخ ۱۳۴۰نیز چاپ  بعضی کتابخانه ها
   .خورد

 
را تجدید چاپ نموده است.  اینجانب غیاث الغاات  ۱۳۴۰سال  ۀهار سال قبل یکی از ناشران نیز همان نسخحدود چ

ام، اما قاموس داکتر سمیع نور را که به کمک ندیده  ،اقتصادی را که جناب داکتر محمد امین زوری نوشته اند
بوخم کشور آلمان چاپ شده  در اختیار دارم، ولی این قاموس بسیار کم توزیع شده است. این قاموس  -رورپوهنتون 

ی قاموس داکتر صاحب سمیع نور یک قاموس مرحوم غوثی تشریحی بود، یعنتشریحی نیست، درحالیکه 
(Glossary)  است¸( نهDictionary )صفحه  ۵۰۰کافی است و حجم آن نیز نزدیک به  ۀکه تعداد لغتهای آن به انداز

در کابل چاپ شد، در آن روز ها اینجانب عازم  ۱۳۸۹. در روزها یکه این قاموس در سال است صفحه(۴۹۸)دقیقا 
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 ۲۰به این تریتب  برایشان ببرم، دخو آلمان بودم و داکتر صاحب سمیع نور احوال فرستادند تا بیست جلد آن را با
خود  جلد را خودم به آلمان بردم وبرای داکتر صاحب تسلیم نمودم، شاید یک تعداد دیګر را خود داکتر صاحب با

، امریکا کسی آن را در اختیار دارند، یا خیر؟ ولی کتابی خوبی است ۀاما نمیدانم که در ایاالت متحد  داشته باشند،
ما به قاموسهای اختصاصی تشریحی بیشتر  ،کافی میبرند. به فکر من ۀشاګردان پوهنځی اقتصاد از آن بهر

 . نیزرقتصاد، بلکه در تمام رشته های دیګنه تنها در ا ،ضرورت داریم
 

ماده ساخته ام و حدود یک ماه بعد از مطبعه انتقال آعرض نمایم که اینجانب چنین یک قاموسی را به زبان پشتو 
شریحی ه تنها به زبانهای دری و پشتو، بلکه به سایر زبانها نیز به قاموسهای تدر افغانستان ن خواهد یافت. ما

تمیل )غمجن( میتوانست بزبان پشه یی چنین خدمتی بزرګی را انجام   ضرورت داریم. درین مورد مرحوم نورمحمد
میتواند به زبانهای ، محترمه شفیقه یارقین ګرفتی را  حوادث بدی روزګار از ما ر قیمتآن ګهدهد، ولی افسوس که 

ترکمنی و ازبکی درین مورد قدمهای استوار بردارد و سایرین. محترم مهرزاد دانشمند ګرامی ما، عضو اکادمی 
مورد خدمات  ، چنانچه تحقیق آخری شان که درد نمایندوردماتی شایانی درین ماند به زبان بلوچی خعلوم میتو

آثاری مورد ضرورت را ناب مهرزاد میتواند ی  آن است که جادهنده  اند، مژدهفرهنګی نصیر خان بلوچ انجام داده 
 . و ترجمه نمایند به زبان بلوچی بیافریند

 
از لحاظ زبان  ،ی که در خارج کشور چاپ و وارد میګرددها متاسفانه طوریکه لطف نموده اید یکتعداد قاموس

( و توسعه progress( ، ترقی )growthد )(، رشdevelopmentانکشاف ) :نوس نیستند. مثال  در علم اقتصادأم
(diffusion/extensionهرکدام معن )را  ی برای تمام اینها اصطالح )توسعه(ولی کتابهای ایران های جداګانه دارند، ی

نرخ مناسب نیست. نرخ را در  ۀعوض نسبت استعمال کلم ال  ین کتابی  ګمراه کننده است، یا مثچن  .استعمال مینمایند
نیست، از سعر  وشاینده عوض عاید می نویسند که چندان خمد را بآ، دردنیعبیر مینماارزش ت به معنای قیمت و کابل

ات بیګانه  اند، از انفالسیون بخاطری می پرهیزند که )غربی( است و و اسعار بخاطری پرهیز مینمایند که ګویا کلم
باروری را عوض مولدیت و ف /مصارف و تورم رانیز نمی پذیرند که )عربی( است، هزینه را عوض مصر

ینمایم غنی تر و  قابل شما از حدود نیم قرن  استفاده م و ای را که مدصاویسند، در حالیکه ادبیات اقتدهی مین لحاص
 تعبیر خواهد کرد؟  یقبول تر است. داده ها را یک محصل ما به چه معن

 
مهای پر برکت استادان ګرامی ما که قبال اسمای مبارکشان ، تا دست به کار شده، قدم به قدپیشنهاد مینمایمبه جوانان 

، زیرا اکنون شرایط  ندچاپ قاموسها )خصوصا قاموسهای اختصاصی( بپرداز ریر وذکر شد، نهاده، به تدوین، تح
از طرف دیګر هنوز هم یکعده خیلی سریع و آسان تر شده است.  ۱۳۵۵و  ۱۳۴۰سالها  ۀچاپ و طبع به مقایس

این اقدام جوانان از یکطرف ما را از ګرفته رهنمایی نمایند. را تجربه هلل الحمد حیات اند تا دست آنها استادان با 
نوس برحذر خواهیم بود. ګام نهادن در راستای إهجوم فرهنګی بیګانګان نجات میدهد و از طرف دیګر از کلمات نام

امی را برداشته ګغوثی پنچاه سال قبل چنین لیت درجه اول نسل جوان امروزی است، اګر استادؤوغنای فرهنګی مس
  ادامه دهند. اقدام را جسورانه ترخدمت و ما این  بود، امروز باید جوانان معاصر
انګیزه دهنده و عالمانه بود و رهنمودی استاد ګرامی داکتر صاحب س.ع.کاظم،   ۀدر اخیر اضافه مینمایم که نوشت

از  ار خوبی برا ی جوانان است. از پورتال وزین  افغان جرمن متشکرم که آنرا در صفحات زیبای خود نشر و ما
 آن مستفید فرمودند. 

 امات فایقه.با تجدید سالمها و احتر
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