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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۱/۰۹/۲۰۱۵        مسعود فارانی 

 گراستاد گرامی اسحاق نگار خدمت 

 !نمی پذیریدرا چراغدوست، کـُشتن چراغ 
 

اما در نظر اخیرایشان  دیدم و یقین بیشترپیدا  یکی از ارکان دانش در افغانستان هستندبا اینکه جناب  استاد اسحاق نگارگر 

 .یز الخطاستان درهرسطح که باشد باز هم جاکردم که انس

به همت و پشت کار جناب استاد داکترصاحب هاشمیان  که برای تدوین یک فرهنگ یا قاموس پیشنهاد شد واین پیشنهاد 

نگارگر نیز پیام استاد د. ازهمینرو خدمت جناب بخود جلب کن دوین فرهنگ را داشتندتوانست تعدادی را که در زمینه قابلیت ت

 رسانده شد تا اگر خواسته باشند در زمینه مصدر خدمتی  بقدر توان شوند. 

نظر ایشان را که در نظر سنجی خواندم.  برآن شدم که ایشان  تحت احساسات  برای بار اول نظری را ارائه کردند،  که 

 اینک همه را جداگانه در ذیل خدمت خوانندگان تقدیم میکنم.خالف روش خودشان میباشد . 

 جناب استاد نگارگر مینویسند که :

واما درهمین مورد جناب قیس کبیر هم لطف فرموده مرا با ای ــ میلی نوازش فرموده بودند که من درپاُسخ ایشان نیز »...

 .«آنانی شود که برای این کارآستین همت بر زده بودندمایۀ دلسردی سکوت اختیار کرده بودم زیرا می ترسیدم که نظِرمن 

وضمناً رابرای این کارندارم  وحوصلۀ الزموعاجزانه برای شان عرض می کنم که من صالحیت وباز اضافه میکنند که: »...

 تکیه از ماست(«).می کنم که ضرورتی برای این کار از جانب اشخاص منفرد وجود ندارد احساس

 

شود که سخنان ایشان مثل گلی شبلی نعمانی است که برتن زخمی حالجیان زده شد. میدر جواب ایشان خاضعانه عرض 

 بود. اندازی دیگران ازسنگ  ترحالجیانیکه از جانب فضول ها بی موجب هتک حرمت شده بودند  گل ایشان  درد آور

اینکه خود را صاحب صالحیت نمیدانند جای مکث دارد. توجه ازینکه حوصله الزم را ندارند به سر چشم پذیرفتنی است اما 

کنید نداشتن صالحیت را در بخش همکاری کردن بکار میگیرند  ولی در بخش نفی کردن فرهنگ و مانع شدن تدوین فرهنگ  

؟؟؟ از ؟؟؟؟؟؟ .منفرد وجود ندارد ضرورتی برای این کار از جانب اشخاص :دکه نبا قاطعیت اظهار صالحیت کرده میگوی

صالحیت خود فقط برای سقط جنین قبل از تولد کار میگیرند. که بازهم عادالنه نیست اینکه صالح در جلوگیری از تولد نوزاد 

دارند برایم سوال برانگیز است؟ اگر این فرهنگ که استاد نگارگر حدس زده اند و قبل از همه پیش داوری کرده اند. اگر پا به 

دارد؟ که جانب ایشان تالش کرده اند تا اهل کمیته را بقول خودشان دلسرد گردانند. آنهم با  عرصه وجود گذارد چه بدی

 است. انهجمالت که بیشتر ره گشایانه  نبوده بلکه دلگیر

در تاریخ بشربودند که سبب کار های بزرگ در اجتماعات بشر شدند.  اشخاص منفریدنمیدانم چرا ایشان دقت نکردند که همین 

 افراد را دست کم گرفت آنهم به این قاطعیت ؟ چرا باید

امروز کمیته ها و نهاد های رسمی افغانی بدست کسانی است که نمیتوان از ایشان چنین توقع داشت. اگر خواسته باشیم با این 

رداشت؟  پس باید دست از کار ب«ضرورتی برای این کار از جانب اشخاص منفرد وجود ندارد.» جمله خود را اقناع کنیم که 

 بنظرم چراغ دوست  چراغ کشی کرده است. 

چه است زیرا کمیتۀ انسجام فرهنگ به روشنی خاطر نشان  منفریددر حالیکه افراد منفرد را توضیح ندادند که منظور ایشان از

یک دارند کرد  وهم وضاحت دارد که برای قابلیت این کاریک "کمیتۀ" تدارک دیده شده که اعضای آن قابلیت این کار را ن

وبرای وسعت بیشترقاموس  وکوتاه کردن زمان ،  هنوز هم در جستجو هستند تا ذوات گرامی  دیگری که نیازاین فرهنگ را 

از که منظور  ،در زمان کنونی الزمی میدانند، به کمیته ملحق شوند. تا منفردانه یا به اصطالح  روز  کسی گول شخصی نزند

شد. پس  مبرهن است که تدوین قاموس دری به دری  از عهدۀ یک فرد، طاقت فرساست  ودر باید همین با جانب افراد منفرد

نمیتواند در زمینه توفیق حاصل کند.    ازینرو قبل از شروع  منفردشرایط کنونی در مهاجرت حتی ناممکن است وشخص 

وطلبانه به این کمیته ملحق شده اند. کاربود که در جستجوی اشخاص گرامی اقدام شد و خوشبختانه تعدادی قابل مالحظۀ دا

که زمانه ما حاسدین کم مایه،  بیشتر دارد  اینکه  تا پایان کار، معرفی همه اعضای کاری را الزم ندیدیم، دلیل اسباب برین بود

بر داری تا اشخاص  نیکوکاری که بزرگی تقدیر وتشویق داشته باشند. بقول موالنا : تاقلم در دست غداری بود الجرم منصور 

  می زنند فراوان اند. آنهم نامردانه زیر نام مستعار دست به فضولی وترور شخصیت کهاماره ولوامه  بود. یعنی فرمانبرداران 
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 جناب استاد نگارگربزرگواراضافه میکنند که :

خواننده ها میکنم یا این  معموالً آنکه کتاب می نویسد ویا فرهنگ تألیف می کند از خود می ُپرسد که این کاررا برای چه گونه

فرهنگ مورِد استفادۀ کی ها قرار میگیرد.ما که اگر با بسیار خوشبینی قضاوت کنیم هفتاد در صِد جامعۀ ما ازنعمت سواد 

برخوردارنیستند وبنابراین به قاموِس دری نیازندارند.از سوی دیگرمن باآن عده دوستان که می پندارند فارسی، دری وتاجکی 

 .لیحده است همنوا نیستمسه زبان ع

در برابر این پند خردمندانۀ ایشان باید عرض شود که: هر ابجد خوانی امروزمیداند که  کنندۀ کار بدون پالن وضرورتی 

به خصوص به اقناع تا چه رسد که  کاری  اهم را سامان دهد،  قدمی را پیش گذاردبرای خرید سودای روزمره نمیتواند 

نیک را عمل کند. کسانیکه داوطلبانه حاضر به همکاری شده اند قضیه  چوت اندازسطح تدوین قاموس  خبرگان همکار آنهم در

 بی سنجش پنداشت. اء رصغمیدانند  پس نباید آنها را حداقل  

که مالصاحبان،  جامعه راصغیر می پندارند ودر مساجد مردم را به مسایل بسیار  در مالها موجود استگرچه این خصوصیت 

از جانب استاد نگارگر بعید بنظر میرسد. ازینرو ندانستیم که چرا مثل استاد ولی د. نرهنمایی میکن شانافتاده بزعم خودپا پیش 

.  با اینکه از ایشان ابراز تشکر داریم، کمیته گوش زد کردندخبیر جناب نگارگر موضوع عادی  و روشن شده را بازهم برای 

ونیاز  مخاطبینتشخیص  آنهم برویترا که هیچگونه ادعای جز روشن بودن شیوۀ کار مگرآرزومندیم  کمیتۀ تدوین قاموس 

د. اینکه در زمینه  از ایشان در خواب وخیال سیر دار این کمیته  صغیر نپندارند و گمان نکنند کهکمیته را  لطفا ً  جامعه ندارد،

استادانۀ شان  در بین ذواتیکه مصرانه وعالقمندانه  به عنوان یک بزرگ توقع میرفت تا شورو شوق بیشتر را با رهنمایی های

نظر استاد ،یک اندازه   ،درین راه افتاده اند یاری میرساندند  که بدبختانه آن آرزو تحقق پیدانکرد  ولی در جهت مخالف آن

 نامطلوب است.

)  .ابراین به قاموِس دری نیازندارندوبنهفتاد در صِد جامعۀ ما ازنعمت سواد برخوردارنیستند ازینکه استاد میفرمایند که : 

 تکیه ازماست (

اگر پرسیده شود که در ایران با موجودیت چندین فرهنگ  آنالین شده ونیز تا کنون به دها فرهنگ روبه ساختن است و اکثر 

ار گذاشته اند فرهنگ های  مادر را که در هند بوجود آمده بودند چون با عرب ستیزی ایرانی امروزه  همخوانی ندارند  بکن

ورزیده  اباء فرهنگ های مادرواز آنها استفادۀ ابزاری شده است.  باوجود امکانات وسیع آنها  از آنالین کردن مکمل هریک از

 .آنالین کرده اند فرهنگ های  خودشانرا که تکمیل شده  وحاضر به بهره برداری هستندازاند وبجایش  بسیاری 

رصد با سواد دارند ؟ که بازهم که  ملت ایران قطع نظر از حب وبغض آیا باالتر ازهفتاد د از جناب استاد نگارگر می پرسم 

وبنابراین به قاموِس دری  »با این قاطعیت  میباشند و خواهند بود؟  تحریم شما  نیزدد ساختن قاموس های جدیدتردرص

 جای تشویش و تآمل ندارد؟ «نیازندارند

کلمات  اسامی، فاقد در حالیکه کمیته تدوین فرهنگ با مالحظۀ اینکه فرهنگ های فارسی آنالین شدۀ ایرانی در شبکه انترنیت 

شناخته شده است اما برای جوانان  کمبود آنافغانستان  ولغاتی است که مستقیم به ملت افغانستان ارتباط دارند ودربین خبرگان

.  بطور نمونه تا حال این قاموس حاضرکه ضروریاتی است که جامعه به آن نیازمند استد فرهنگ های ایرانی فاق  ،مکاتب

می بینید( تحقیق و جستوجو   منفریددر حال تدوین است بیشتر از چند صد کلمه واسم به همت  همین کمیته  )که شما آنرا 

 شامل فرهنگ شده است.کمبود ها  صورت گرفته  و

انی آگاهانه به آن پرداخته نشده و یا عمدا ًغلط نویسی کرده اند، بیشترین جوانان ما زمانیکه به لغاتیکه در فرهنگ های ایر 

استفادۀ  آن کلمه  ازمعانی آنها دسترسی پیدا نمیکنند  ویا معانی غلط داده شده فرهنگ های ایرانی  را می آموزند نا چار

سته مورد استفاده قرار میدهند. بطور نمونه در غلط نویسی به میگذرند یا  همان غلط  را به نفع تفوق طلبی ایرانی ندان

را که در شاهنامه نیز از آن یاد آوری شده شهر موجوده وآفتابی   "سمنگان"اصطالح  فرهنگ معتبر دهخدا مراجعه کنید اسم 

 قلمداد میکند. یعنی افسانه گونه بوط ایران مینویسد ویا در توران مر سمنگان را با تأسف در اهواز عربی سرحد عراق 

،  یا در اسم مشهورۀ  میکندپشت نخود سیاه روانه میکند برعکس  قصدا ً ازافغانستان وسمنگانش چشم پوشی مخاطب را 

مسمی شده اند در فرهنگ دهخدا الجواب است. نظیر آن صدها لغتی « یما » زیبای افغانی که فرزندان هندو ومسلمان بنام 

 در کشف آنها با مسئولیت پرداخته اند. که مشت نمونه خروار یاد آوری گردید.  است که همین کمیتۀ گرامی

جای سوال است که چرا این فرهنک حجیم ، زخیم ومعتبر زبان فارسی ایرانی فاقد این چنین لغات، کلمات واسامی است که 

علی اکبردهخدا در تدوین فرهنگ دهخدا  نفر دیگر که معادل 48مربوط افغانستان میشود؟ در حالیکه بغیر از علی اکبر دهخدا 

نفردانشمند  49میشناسد که در کجا واقع است  ولی این منطقه  دست داشتند سمنگان را که طفل ابجد خوان ابتدایی در جغرافیه
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خلیل  فرهنگ پژو نمیشناسند. ؟؟؟؟ این نکاتی است که ثمرۀ کمیته تدوین قاموس به پشتبانی  و پا فشاری و استقامت جناب سید

الزمی ،حتمی   اهمیت ضرورت چنین فرهنگ . اقدام کرده اندارزشمند که در تدوین چنین فرهنگ  دریافته اندهللا هاشمیان 

وضروری است که نیاز مبرم تمام جامعه مارا مرفوع میکند واستقالل فکری جامعه مارا دوباره ثبات می بخشد. پس با اغماز 

در بجز ازینکه احساسی برخورد کرده باشند.  . نگارگربزرگ را باور نمی کنم استاد از چنین ضرورتی اغماض کردن  کار

این قاموس برای بزرگان مثل شما اصالً  بدرد نمیخورد زیرا شما خود منحیث یک قاموس زنده تشریف دارید اما برای خلص 

 جوانان طالب العلم بسیار ضروری و بدرد بخور است. 

 

 .من باآن عده دوستان که می پندارند فارسی، دری وتاجکی سه زبان علیحده است همنوا نیستم...ویا اینکه میفرمایند : 

عرض شود که همه میدانند که این سه زبان  در اصل یک زبان بوده وشما درست میفرمائید اما بنابه جدایی جغرافیایی ، 

. برای اینکه از شودحد به سه زبان غیر واحد منقسم همان زبان وازمینه شده تا  امروز ، اجتماعی و سیاسیاوضاع فرهنگی ، 

هم اکنون   کنیم،باالگز نکنیم بلکه ملموس جدایی این سه زبان را درک کرده باشیم ونه با هاتف اصفهانی و قدما  طفره روی 

تند. بروید با در اروپا  آمده اند ودر حال  آمدن هس« 2015» شما را در الگر های پناهندگان دعوت میکنم که همین حاال

ساله صحبت کنید می بینید که جوانان سخن ترجمانان ایرانی ویا تاجیکی را نیک  40شروع  میشوند تا  18جوانانکه از 

نمیدانند. اگر امثال  مثل من وفرزندم منحیث ترجمان به  بخش افغانها کمک نکنیم روزگار آنها بسیار بد شده حرف درست 

با  بیگانه یعنی ترجمانان خواهند کرد،به مضحکه تبدیل  ی زبان بیگانه ناقص ترجمان ها  وراست آنها را با برداشت های

کلوخ گذاشتن ازآب میگذرند، یعنی ترجمانهای بیگانه با اصطالحات  افغانی برای افغانها کارساز نیستند چناچه که ترجمانهای 

 .  بیگانگان چنین اندافغانی برای 

آنها در زبان فارسی تاجای آشنا هستیم  خود ساخته های ایرانی  سروکار مابود وبه اصطالحات با وجودیکه بدبختانه با کتاب

طرالب سخن تاجیک و ایرانی را تا حدی بدانیم . اما تاجیکی وایرانی مظلوم با سا و ولی بازهم مجبور میشویم با رمل

یا اینکه سخن مارا برداشت نادرست میکنند که ،  متوجه نشدم!،  بلی!،  چه فرمودید!صراحت  هر آن تکرار میکنند که : 

تا آنها به مطلب برسند. ویا با سکوت وانمود میکنند که  وادار میشویم موضوع را بزبان دیگربرایشان تکرارو تشریح کنیم

ارس )ایران بلند آوازۀ ،ف فارسی زبان مطلب را دانسته اند.  درینجا سخن ناصر خسرو قبادیانی بی جای نبود که قطران شاعر

شفیع کدکنی محمد آنروزه (را که دیده بود گفت : او فارسی بلد نبود. یا استاد دانشگاه تهران در بخش زبان شناسی دکتور

بیدل » در تبصره اش بر کتاب   غایب است،که در تمام فرهنگ های ایرانی موجوده  )عینک زانو(بخاطر نفهمیدن کلمه 

میکند زیرا او نمیداند که زانو چگونه به  قلمدادبیدل مظلوم را در زبان فارسی بیسواد لمعانی احضرت  ابو« شاعر آینه ها

چیز های را ایرانیها  برای خودشان ساخته اند که هیچ دری زبانی نمیداند باشه" عینک ارتباط دارد. گذشته از آنها با کلمه "

ن کلمه از دیر زمانیست که در هرات باستان خود ما نیز ای فرهنگ دری به دریبخاطر کمبود  که منظورش چه بود. بد بختانه 

  است. شیوع یافته 

نمیداند ودیگ را شماره  ها  ایرانیتعدادی کثیری از را  دیگکلمه چون معنی  شما بهتر از ما میدانید که در مثنوی موالنا 

 .قابلمهتشریح درذیل میزنند  ودر پاورقی آن  می نویسند 

سه گویش زبانی  باهم قرابت  با فرقشما که تا جایی بزبان فارسی ایرانی آشنایی دارید واین آشنایی در زمانی بود که واقعا ً 

بودنش عاجز مانده واکثر لغات را  وحجیمم م اکنون که فرهنگ دهخدا با آن زخیبدون خصومت  وتفوق طلبی داشتند اما ه

در سه خطه فرهنگی وجغرافیایی و محیطی خاص تبارز کرده به اساس گذشته هرسه را شما چگونه این سه زبان که  (1)ندارد

یکزبان  مثل دوران گذشته که تحت تاثیر قدما بود میشناسید؟  بعید از شماست. اگر اساس تان ادبیات بیهقی و شعرای متقدم 

ان را خودشان نمی فهمند.  چه رسد بیک دوباره زنده شوند زبان مروج در ایران وتاجیکستاگر  باشد عرض شود که  قدما 

 افغانیکه با اصطالحات ایرانی آشنا نباشد. 

زمانیکه آلمانی زبان سویسی در تلویزیون آلمان جرمنی صحبت میکند در فلم زیر نویس آنرا به زبان مروجه خود دقت فرمائید 

کشور های مختلفه انگلیسی زبان نیز فرق های آلمان جرمنی عوض میکنند در غیر آن قابل فهم نیست. در بخش انگلیسی بین 

فاحش وجود دارد که  شما بهتر از ما آنرا میدانید. یا زبان فرانسه با زبان مناطق فرانکفون. پس چرا باید زبان های مختلفه را 

جدا شده   تاجیکیم و تاجیکی ها بنا دریافغانها بنام  فارسیایرانی ها بنام  ؟ درتحت یک عنوان برای خود فریبی خود بشناسیم

وحتی ملیت  که غربی ها با شنیدن هریک آن منطقه  است بخاطر مختلف بودن زبان شان این ضرورت را بمیان آورده اند که 

 را مشخص کرده میتوانند.  
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وضاع محیطی ناگفته نماند که بنده از لحاظ لهجه واکسنت منظور ندارم بلکه  محتوای زبانی اینها را مدنظر دارم. که بنابه ا  

لطفا ً از زمان بیهقی و هاتف به زمان لیلمیا  ایشان با اصل زبان  چه در معانی ، اصطالحات و خصوصیات تغییر کرده اند.

جان  وصفدرعلی جان از مرادخانی ، یا خانم بس بی بی یا چنار گل از پکتیا ، یا شاه غالم جان   وفیروزه  جان از شمالی ... 

 قدم گذارید!فرش به این  عرشآن از یعنی و... 

 درین رابطه به لینک ذیل مراجعه کنید :

http://www.bbc.com/persian/arts/2015/07/150729_l41_books_farhangestan_tajikestan  

 

) خالصه هرکسیکه از لحاظ ریشه یی درخت پیوندی را که میوۀ یکسان ندارد میوه ها را یکسان می پندارد بنظرم به پیوند ها

 توجه نکرده است. این کم دقتی قابل تامل است.  تغییر وتبادالت محیطی را ( 

سؤال من این است که شما این قاموس دری به دری را برای چه گونه اشخاص تهیه می : در جای دیگراستاد اضافه میکنند که 

   ز ندارند.فرمایید. اگر برای مصرف داخل کشور است که آنان درمکالمات روزانۀ خود بدان نیا

شانرا بر دیگران بقوبوالنند مگر استاد  خود ساختهاین مشکل اساسی را که ایرانی ها از صد سال تالش دارند تا خصوصیات 

اگر برای مصرف داخل کشور است که با همین سادگی میانبر به نتیجه میرسند  بجای نشان دادن راه چاره متاسفانه  نگار گر

 ؟؟؟؟ د بدان نیاز ندارند.آنان درمکالمات روزانۀ خو

 وباز می افزایند که :

اما اگر قاموس جامع زبان دری یعنی چیزی نظیر فرهنگِ دهخدا در نظر دارید این نمی تواند کار یک فرد ودوفرد باشد باید 

 فیش های لغِت آنرا متخصص هر رشته آماده کند ونثر هزار سالۀ دری از جانب اشخاص صاحب صالحیت مطالعه ولغات

واصطالحاِت خاِص آن بیرون نویس شود. دراین مورد مخصوصاً کتاب های تاریخ بیهقی، دانشنامۀ عالیی ابن سینا،چهار 

مقالۀ نظامی عروضی، قابوسنامه وصدها نثر فصیح دیگرنه یک بار که چند بار بایدمرور شود. از سوی دیگربازمردمان 

دری گوی افغانستان یعنی هرات فاریاب، بلخ ،بدخشان وبامیان صاحب صالحیت در کار است که در والیت های عمدتاً 

بگردندوبا مردم در زمینه های مختلف مصاحبه وآن مصاحبه هارا ریکارد نمایند واصطالحات خاص هزاران اهل حرفه جمع 

 آوری گردد.

 

بدون اینکه متوجه شده باشند که د ونکنمیخواهند خاموش نظرات ایشان تمام  شمع های امکانات  و امید ها را چنین خالصه با 

بقول شما،   منفریدیزه خوار فرهنگ های بود که در هندوستان به وسیله اشخاص مبسوط وسیع اش ردهخدا با همان تشکیالت 

 تنظیم وتدوین شده بودند. 

ین کمیتۀ ادر مورد فرهنگ سازی عرض شود که به گفته جناب خودشان صالحیت کافی ندارند اینرا تصدیق میکنم زیرا 

. یا بزبان نگ دهخدا آمده است احتیاجی نداردرگ غیر الزمی  که در فرهدید با لغات جدید و به آن شاخ وبکامال ً ج قاموس 

مانند یک ماشین فرهنگ را م که مفهوم را به زبان ساده عرض کنکنیم . اگر  اختراعدیگر ما نمی خواهیم فرهنگ جدید را 

تا چکونه  هستیمدوباره اختراع کنیم ما به دنبال آن موتر را  ما نمیخواهیم تا ماشین ساخته شده  فرض کنیم، پسموتر

 .فرهنگ های بیگانه جوابگو آن نیاز نیستندمرفوع گردانیم. آنچه که تا کنون با این ماشین ضروریات جامعه خودرا 

 

 مینویسند که:  " استاد ادب دری"واما در مورد عطای لقب

هاشمیان دردنیای هجرت یک بدعِت دیگررا نیز به وجود آورده اند که به تشخیِص خود عده ای را  اُستاد بزرگوار جناب" 

پیشنهاد میکنند واز اشخاص منفرد تقاضا می نمایند که به آنان لقب استادی یاملک الشعرایی بدهندکه من دراین مورد نیز 

وازخودُپرسیده ام که اگر روزی کسی از ایشان دربارۀ  معموالً سکوت کرده ام وصالحیت آن اشخاص رابرتر از خود دیده ام

این القاب بپرسد آنان میتوانند بگویند که این لقب های علمی را فالن یا بهمان به ایشان بخشیده اند وآیا ما با این کار ها خودرا 

 " مضحکه نمی کنیم واین گونه القاب را بسیار ارزان نمی سازیم.

حه وهاب  واصل در زمینه به نکات بسیار جالب اشاره کرده اند ولی با آنهم میخواهم از استاد گرچه شاعرۀ گرامی خانم صال

ثور یعنی دوران رژیم خلق وپرچم وبعد آن دوران جهادی ها سپس دوران 7نگارگر بزرگوار بپرسم که از زمان کودتای 

در افغانستان سراغ دارید که صالحیت و طالبان وبعد دوران جناب کرزی و هم اکنون دولت وحدت ملی،  شما مرجع را 

 استقالل آنرا داشته باشد تا القاب را برویت اهلیت نه برویت مناسبات سیاسی برای کسی عنایت وعطا نموده باشد؟
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زمانیکه جنگ تمام نهاد ها را بدست اشخاص می سپارد و حتی دولت افغانستان شخصی وحزبی میشود روشن است که القابها  

ی صادر وبه چه اشخاصی تفویض میگردد. ازینرو زمانیکه فرهنگ دیرپا و فلتر شده افغانی مدت مدیدی منافع به چه رویت

جمع را بر منافع فرد ترجیح میداد ولی جنک با ویرانی تمام هست وبود ما،  فرهنگ ما را نیز تا سطح منافع شخصی تنزیل 

اد ها مایملک اشخاص میشود. ترویج فرهنگ ناهنجار بقول خودشما داد که منافع شخصی بر منافع ملی رجحان پیدا میکند، نه

انجام میشود. در چنین اوضاع تصمیم های قاطع که مراجعه به آرای  عدۀ خبرگان  ملی توام باشد و برای بزرگداشت  منفرد

جنگساالر، که " هنگاز خادمین فرهنگ ملی که در ساختمان فرهنگی در حال تالش و کوشش هستند که از فرهنگ بجز "

چیزی دیگری بجای نمانده است  کجایش نا مناسب است؟ که شما آنرا در سطح مضحکه، تخدیر کرده اید؟  از دید قاصر من 

 برخالف شما این بدعت بزرگوارانه استاد هاشمیان بهتر از سکوت بی معنی دیگران است که نسبت به فرهنگ جامعه دارند.

انب همچون غریق درحال غرق شدن است، داکتر صاحب هاشمیان در تکاپو هستند تا هم اکنون که فرهنگ جامعه از هرج

 بقدر توان بخش از فرهنگ رانجات دهند. بقول سعدی :

 تا اختیار کردی از آن این فریق را***           گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود 

 ه بگیرد غریق راکند ک وین جهد می***    برد ز موج  گفت آن گلیم خویش بدر می

 آیا جهد بی طمع وبی توقع  استاد هاشمیان در زمینه قابل نکوهش است  یا قابل تقدیر؟ جواب آنرا خبرگان بهتر میدانند.  وسالم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال از عمر  ۴۰است، بیش از و کشورایران  دهخداترین اثر  ترین و مهمبزرگ که  نامٔه بزرگ دهخدا لغت: (1)

، این لغتنامه فاقد آن  وجود با . ودولت ایران با کمیتۀ دوصد نفری در پشت آن استاده بود اما آن شد، صرف موصوف

 کنند.  منابع بسیاری در دنیای مجازی از این لغت نامه استفاده میکه  علمی و صنعتی فارسی است  از لغاتبخش اعظم 

سه ستونی، به قطع رحلی، با تعداد شش هزار  صفحه   ۲۶،۴۷۵این کتاب اکنون در همچنان دارای اغالط میباشد. 

 .  نفرخبیر در سطح وسویۀ دهخدا تدوین شده است امابد بختانه مغرض و ناقص است 48به همکاری دوره، 
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