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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

  

 18/10/2015 هاشمیان هللا خلیل سید داکتر

 "افغانستان کبیر قاموس" المنفعۀ عام پروژۀ کار آغاز
 تـمـهــیـد

 
)فرهنگ زبان دری( را که جزئی از پروژۀ وسیع  تعالی جل جاللُه این خدمت عام المنفعۀ تدوین به اتکاء بنام هللا 

 )قاموس کبیر افغانستان( میباشد آغاز میکنیم.
 

کشور ایران چاپ شده، هدف ما  در اخیرا   ازآنجائیکه فرهنگ های زبان دری از قرنها باینطرف درهندوستان و
کامپیوتر، درقدم اول جنبۀ تربیتی آن برای نسل جوان افغان  شکل دیجیتال دراز تدوین ونشر یک فرهنگ جدید ب

درمهاجرت میباشد، لهذا ما نمیتوانیم تمام کلمات زبان دری/فارسی را ازهمه فرهنگها درین پروژه شامل سازیم. 
تصمیم  ن(رعایت اقتصاد، کومیتۀ انسجام )قاموس کبیر افغانستا با توجه به ضروریات روزمرۀ دری زبانها و

انگلیسی( تالیف مرحوم پوهاند محمد نسیم نگهت را که توسط مرکز مطالعات افغانستان  -گرفت تا )قاموس دری
خود  بخش های این قاموس کبیر، اساس کار جزء سایر امریکا طبع شده،  -ایالت اوماها -در پوهنتون نبراسکا 

  دهد. قرار
 

ه کلمه را ب ترجمۀ هر هزارکلمۀ زبان دری را شامل ساخته و 21مرحوم پوهاند نگهت در قاموس خود حدود 
 منظور تشخیص وه مرحوم پوهاند نگهت ب -زبان انگلیسی، با طرز تلفظ کلمه بزبان دری، ثبت کرده است

ن آنها کلمات از بی ایران را مرورکرده و انتخاب کلمات زبان دری، یک تعداد قاموسهای چاپ هندوستان و
 تحت ترجمه قرارداده است. لیسی گبه انخالص زبان دری را جدا ساخته و در قاموس خود 

 
مخلوط ثبت شده اند که محتویات آنها  بطور ها گفرهن در فارسی(  قابل تذکر میباشد که کلمات زبان ) دری و

دری، مانند مرحوم پوهاند  ادب گنجایش قاموس نگهت میباشند، اما شخص با صالحیتی در زبان و سه برابر
پوهنتون کابل  فاکولتۀ ادبیات را در بدخشان تمام کرده و در مردم بدخشان بوده، مکتب را  نگهت که خودشان از

ادبیات دری را  شمول یک دوره تحصیل در انگلستان، زبان وه رتبۀ پوهیالی تا پوهاند، ب آن از از بعد خوانده و
یص و بیرون نویس ها تشخ ود کلمات زبان دری را از قاموسصالحیت خه تدریس و تحقیق نموده، آن مرحوم ب

 1150حدود  در   /آ / ردیف فارسی در عمید، تعداد کلمات دری وفرهنگ حسن   در مثال، نموده است. بطور
)آهنجیدن( نیرشامل اند، اما این کلمات  )آماردن( و )آمادن(ُ آنجمله کلماتی از قبیل )آب گوشت(، در -کلمه میباشد

را نمیدانند. لهذا مرحوم استاد نگهت این نوع کلمات را  ها معنی آنها رایج نبوده و دری زبان زبان دری در
درجامعۀ دری زبان  زعم خودش ه درقاموس خود شامل نساخته، بلکه آن نوع کلماتی را شامل ساخته که ب

دری زبان پیشنهاد  مفهوم میباشند. یکتعداد کلمات دری که در قاموس نگهت نبوده و هموطنان افغانستان رایج و
قاموس  با رعایت ردیف شامل این قاموس شده اند. مجموع کلمات دری شامل در ردیف / آ / در نیز کرده اند،

 کلمه، یعنی نصف تعداد کلماتیست که در فرهنگ عمید ثبت شده اند. 600نگهت در حدود 
 

لفظ کلمات دری را به الفبای خصوصیت برازندۀ کارمسلکی مرحوم پوهاند نگهت در قاموس شان اینست که ت
 التین ثبت کرده اند، مثال :

 این کلمه دارای یک سیالب است. / aabآب / .
  این کلمۀ مرکب دا رای دو سیالب میباشد. درین ترکیب،  -)میوۀ قندهار(  -/ aab.joshآب جوش / 
 میباشد. این کلمۀ مرکب دارای سه سیالب -) آب داغ(  -/aa.b-i.josh/ آِب جوش
  این کلمۀ مرکب دارای سه سیالب میباشد. -)آئینه، شیشه، بلور...(  -/ aab.gee.na/ آبگینه 
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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

 

   این ترکیب دارای چهار سیالب میباشد.  -/ )آب آشامیدنی(  aa.b-i.khur.dan/  آِب خوردن 
 / این ترکیب دارای پنج سیالب میباشد.aab.ro.man.daa.na/  آبرومندانه 

 / این ترکیب دارای شش سیالب میباشد. /aa.loo.da.daa.ma.neeدامنیآلوده 
 

البته  تلفظ آنها، کلمات زبان خود را میشناسند وبه معنی آنها پی میبرند. دری زبان ها باساس تشخیص سیالبها و
درجامعۀ دری زبان افغانستان لهجه های مختلف از قبیل هراتی، بدخشی، پنجشیری، مزاری، ننگرهاری، هزاره 

نگهت تلفظ   اما مرحوم استاد .یکی ازین لهجه ها تلفظ کلمات اندک فرق میکند در هر ی و کابلی وجود دارند وگ
 معیاری کابل را در قاموس خود ثبت کرده است.

 
در ستون  -اصل کلمه آن ها ردیف وار ثبت شده، در ستون اول  نآتلفظ  و جدولی که در آن کلمات زبان دری 

بعضی کلمات ) کلمه هرمعنی یا معانی که ترجمۀ کلمات انگلیسی درج میباشد، در ستون سوم  -دوم تلفظ کلمه 
در ستون چارم  -همه معانی یک کلمه در همین ستون درج شده است(  -دارای دو یا سه معنی یا بیشتر میباشد

 -ۀ فعل یا اسم مصدر وغیره میباشد، تشریح شده است یا قید یا صیغ ماهیت دستوری کلمه که اسم یا صفت 
 درستون پنجم تشریحات اضافی )اگر وجود داشته( درج گردیده است.

 
پروژۀ )فرهنگ زبان دری( که یک جزء پروژۀ وسیع  با تقدیم این مقدمه همکاری شما هموطنان محترم را در

 .تقاضا مینمائیم ،)قاموس کبیر افغانستان( میباشد
 
 احترام.عرض با  

   فغانستان(. اموس کبیر قسیدخلیل هللا هاشمیان عضو کومیتۀ انسجام ) رداکت       
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