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 تبصرۀ جناب اکبر بارکزی پیرامون فرهنگ زبان دری مکثی بر
 

گالیه شان که فرهنگ  دهند و عالقمندی نشان میملی خود مسایل فرهنگ ه گان افغان بجای مسرت است که نخب

پیشنهاد شان که اکنون این  شد و چاپ می تهیه وجانب دانشمندان افغان  از دری بایست قبالا  های ملی پشتو و زبان

 دو قابل ستایش است.  باید صورت بگیرد، هر کار

تخریب کانون  نیستیکودتای کمو ها در داشت، اما هدف اصلی روس ادبیات وجود هنځیپو یک پروژه در طور این

م به این دکتورین مارکسیز ادبیات بود، زیرا هنځییب باالی پوتمرکز این تخر و  –پوهنتون کابل  – علمی افغانستان

همان بود که به  تواند. شده نمی تکثیرستی یتخریب نکنند، ایدیالوژی کمونفیصله رسیده بودند که تا مرکز فرهنگ را 

پوهاند "، مرحومین صاحب آثار و یافته استاد تحصیل نتیجه چهار در استادان شروع کردند و کشتار ساختن و اسیر

 م ببعد، یکی بعد1980از سال  "خلیل هللا هاشمیان سید"و  "یتږپوهاند حبیب هللا "، "نسیم نگهت پوهاند"، "رحیم الهام

گوشه ای  کدام در مهاجرت هر در ملک ین رفت وب ازابل ک در پروژۀ قاموس سازی امریکا مهاجر شدیم.  در دیگر

 نمیر شدیم.  مصروف زندگی بخور و

 اند ووطن باقی م که در زبان پشتو یگانه استاد ذیصالح در رحمت حق پیوستند وه امریکا ب در سه پوهاند اول الذکر

ذاشته، گ تاریخ زبان پشتو بجا بارۀ دستور، ادب و غنیمتی در آثار و بود وزبان پشت عمر مصروف تحقیق در اخیر تا

   که خداوند غریق رحمتش سازد. بود "پوهاند عبدالشکور رشاد"مرحوم 
 

 – کردم می سال نشر 30برای مدت  کلفورنیا در بعد مجلۀ ماهوار "آئینه افغانستان" راه بمیالدی  1988من از سال 

ر شده نش شناسان، درین مجله قلم زبانه شمول مقاالت علمی و تحقیقی به ، بپنج قارۀ دنیا های مهاجر از مقاالت افغان

افته جرمن آنالین یشناسی در آرشیف پورتال افغان  یک دلیل که جناب شما تنها چند مقالۀ مرا پیرامون مسایل زبان و

سس ؤمی مناتوانی جس سن و خاطر کبره این مجله ب - مجلۀ آئینه افغانستان دسترس نداشته ایده اید شاید این باشد که ب

جرمن آنالین  کن" شده در آرشیف پورتال افغانشکل "اسه ن بآ شمارۀ 52کنون  تا و متوقف شد 2013سال  آن در

  مثابۀ یک خدمت فرهنگی، ادامه دارد.ه ، بحترمم جناب داکترعبدالرحمن زمانیو اینکار توسط دوست م خیره شده ذ

 ر نمیمیس ها را ، مجال همکاری قلمی با ویبسایتصفحه حجم بیشتر از صده نشر یک مجلۀ ماهوار ب سنگین کار بار

 بیشتر شده است. 2013از سال  این همکاری بعد – ساخت
 

 ق وپرمشقت، دقی عرض برسانم که فرهنگ نویسی یا قاموس سازی کاره ارتباط پیشنهاد جناب بارکزی باید به ب

ذیصالح، یک عمارت یا محوطه یک کمیسیون متشکل از دانشمندان  سیسأکار مستلزم ت این – باشد دوامدار می
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 های هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه برای کشوره حد اقل دو نفر ب کافی برای رفتن ۀاقل پنج اطاق، بودج دارای حد

 میموز پال در صورت ضرورت پرس و /دری و درهای زبان فارسی دستور جدید و خریداری قاموس های قدیمی و

داده  مبیرون از افغانستان انجا نفر در کار را یکی دو باشد. این امریکا می و تانس، انگلفرانسهکتابخانه های  و ها

 اساس شناخت من برای زبان دری صالحیت فرهنگ نویسی راه افغان که ب نفر حال حاضر دو در – توانند نمی

قیم خلیل هللا هاشمیان م دیگر سید جرمنی و انجنیر خلیل هللا معروفی مقیم کشور دانشمند یکی جناب مهاجر دارند، دو

مقالۀ تحقیقی  50اقل  مولف حد بی وعر دستور زبان و معروفی ایران شناس، مسلط بر انجنیر – باشند امریکا می

 - یمدار سال هشتاد یا بیشتر قرار سن و در ی مادو هر اما ، باشند پیرامون جنبه های مختلف زبان دری/فارسی می

باشد که من برای انجام این خدمت به جرمنی بروم  اگر قرار تواند، و کدام از عهدۀ اینکار برآمده نمی به تنهایی هیچ

ها و  ، خریداری ها، مسافرتاستخدام همکارانتسهیالتی که برای  م، بودجه وشوی یکجا مصروف اینکار ود هر و

 ؟تواند فراهم شده می جاک ضرورت است ازپروژه  مصارف تدویر
 

پوهنتون کابل کدام  در دارم که درحال حاضر خبر –داخل افغانستان است ه آغاز اینکار ب راه بهتر امکان دیگر و

عدۀ  تقرر و جانب دیگر نفوذ روز افزون ایران از – ندارد افغانستان وجودهای  پروژه ای برای فرهنگ نویسی زبان

 زبان یهنځپوسیس أمخالفت ایران با ت تربیه و های ادبیات و تعلیم و هنځیپوزیاد جوانان تحصیل یافتۀ ایران در 

خالف م ایران شدیداا  –سازد  چوکات پوهنتون کابل ناممکن می سیس چنین پروژه را درأپوهنتون کابل، ت شناسی در

یر ثأتحت ت مداوم طوره سسات تربیتی افغانستان بؤم سعی دارد زبان دری در وباشد  ایجاد فرهنگ زبان دری می

 طرف مقاالت زیادی توسط آقایان ولی احمد اینه سال ب یک از داشته باشد. آثار ایرانی قرار کتب و ایران گراها و

 سید ی،نجیب سخ مسعود فارانی، انی، سیدنوری، عارف عباسی، خانم صالحه واصل، انجنیر قیس کبیر، استاد سیست

لوع(، های )ط تلویزیون ایران مشربی  نفوذ فرهنگی ایر ان و قسم پروتست باالیه خلیل هللا هاشمیان وعدۀ دیگر ب

 –فارسی ایران جلوگیری شود اصطالحات  استعمال روز افزون کلمات و و تقاضا شده تا از نشر)آریانا( و )یک( 

اکنون جلوگیری از آن مستلزم یک  مداخالت ایران اجازه داد وه رت طوالنی خود بمدت وزا آقای مخدوم رهین در

سفانه طرفدار دوام أقطبی کابل، یک قطر آن مت دستگاه دولت دو باشد، اما در حمایت دولت میه تصمیم جدی مردم ب

 گرایان را ضعیف ساخته است. که مبارزۀ ملی باشد میدر افغانستان نفوذ ایران 

را  ر نام آنـتکه پسان داشت ودـوج دری ن فرهنگـدویـوژه ای برای توزارت معارف پر سال قبل درپنجاه  حدود

حال وقت آن رسیده  بهر – کابل شنیده نشده است نام چنین پروژه در ل اخیرسا 14ه المعارف( ماندند، ولی در )دایر

 بانزبرای تدوین فرهنگ/قاموس سسۀ مستقل ؤکنند تا یک م وارد که اهل خبرۀ افغانستان باالی حکومت کابل فشار

 همکاری سسه مذکورؤدعوت مه انجنیر معروفی و من بمحترم صورت دانشمند  آن در – سیس گرددأت های افغانستان

 پیشنهاد جناب آقای اکبر بارکزی مقاله وه نویسندگان محترم افغان با مروری ب امیدوارم دانشمندان و توانیم. کرده می

  ایند. با عرض احترام نم نظر افغانستان اظهار پیرامون آغاز یک پروژه فرهنگ نویسی در

 خلیل هللا هاشمیان سید
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