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  2015 یالجو 09 داکتر خلیل هللا هاشمیان

 به ارتباط "فرهنگ زبان دری"

 قابل توجه جناب محترم پوهاند صاحب دودیال

ازخواندن پیام مبارک شما مسرت دست داد که اکادمی علوم افغانستان آریانا دایره المعارف را راتقریبا به پایۀ 
همکاران دانشمندان تان درین طریق قابل  آن باقی مانده است. مساعی جناب شما و تکمیل رسانده و تنها جلد اخیر

 افتخار است.
کنند، درنظراست  اروپا آرزودارند باالی آن کار امریکا و افغانها در یرامون "فرهنگ زبان دری" که یکتعدادپ

ترجمۀ آنرا به انگلیسی  لغت دری و هزار 21انگلیسی" تالیف مرحوم پوهاند نسیم نگهت را که حدود  -"قاموس دری

 را :اما اینکار تا حال آغازنشده، زی –دارد، اساس کار قراربدهند  در بر

 اخیرماه آکست در جرمنی باالی آن تصمیم بگیرد. میتۀ مختلط در( درنظراست یک ک1

 12( از طریق تماسهای بین االفغانی خبرشدیم که یک دانشمند افغان، جناب داکتر نصیر حقشناس، یک فرهنگ 2

نون در آسترالیا به جلدی زبان دری را قبال در دورۀ مهاجرت درپشاور و آسترالیا تکمیل کرده واین فرهنگ اک
تفصیالت درین باره که جناب داکتر صاحب حقشناس حاضرمیشوند با حفظ کامل حقوق  –دارد  دسترس شان قرار

و تحقیق بیشتر توسط یک کمیسیون مختلط افغانهای مهاجر صورت بگیرد یا  شان، درتکمیل و چاپ آن فرهنگ کار
 تکمیل مذاکرات نشرخواهد شد. از خیر، بعد

جلد در سال  500نسیم نگهت توسط پوهنتون نبراسکا  به تعداد  انگلیسی" تالیف مرحوم پوهاند-ری( "قاموس د3

فرهنگی سسات ؤمتمام  هجمال الدین افغانی در پشاور طبع و ازطرف پوهنتون نبراسکا ب درمطبعۀ سید 1994

کتابخانۀ  نۀ عامه کابل، درافغانستان اهداء شده است . نسخه های این فرهنگ در اکادمی علوم افغانستان، درکتابخا
نزد  پوهنتونها و هم در اکثر امریکا در در –وجودارد سسات ؤمکتابخانه وزارت خارجه ودیگر  پوهتتون کابل، در

آیا مقصد پوهاند صاحب دودیال همین قاموس است   -افغانها وجود دارد دیکتعدااروپا نزد  دریکتعداد افغانها و هم 
اگر این قاموس درکتابخانۀ  –هیات رئیسه اکادمی علوم افغانستان( ارسال شود  که به )انستیتوت قاموسها به مجلس

 اکادمی علوم موجودنباشد، من یک نسخۀ آنرا تدارک نموده تقدیم خواهم کرد .

میتوانند عوض طبع یک فرهنگ، مندرجات آنرا از  ( افغانها در اروپا وسایل کامپیوتری بدسترس خود دارند و4

جرمن آنالین )آقای  -عضومحترم هیات مدیرۀ پورتال وزین افغان دو -ن قراربدهندترس همگاطریق کامپیوتر بدس
انجنیرقیس کبیر و خانم صالحه واصل(  میتوانند درین مورد امکانات خود را ضمن مقاله ای بدسترس اکادمی علوم 

 بدهند.   افغانستان قرار

 افتخاردری  به زبانهای ملی خود، منجمله پشتو و نی وامریکا به فرهنگ اصیل افغا اروپا و در ( افغانهای مهاجر5
درین باره  –داخل یا خارج افغانستان تدوین گردد هداشته، تقاضا میکنند که فرهنگ زبان دری توسط خود افغانها ب

چاپ فرهنگ ساختۀ شدۀ ایران نیستیم  طرفدار افغانی چاپ شده است. ما افغانهای مهاجر بسایت هایوصد ها مقاله 
 فرهنگ های ساخت ایران در -افزون ایران درفرهنگ اصیل افغانی میدانیم  نفوذ روز مداخله و را اینکار و

 فروش  میرسند که اگر اکادمی علوم افغانستان یک نسخۀ آنرا نداشته باشد، من حاضرم از هکابل ب کتابفروشیها در
ایم. طبع فرهنگ ایرانی توسط دکانهای کلفورنیا یک نسخۀ آنرا خریداری و تحفه گویا به آکادمی علوم تقدیم نم

اگر این افواه درست  –مصرف بیت المال ملت افغان یک خجالت ملی بشمار میرود  هاکادمی علوم افغانستان و ب
مصرف طبع  در استخدام قرارداده  و مسموع سفارت ایران اکادمی علوم افغانستان را برای این کار باشد که قرار
 یانت ملی بشمار میرود. نیز میپردازد، اینهم یک خ را فرهنگ خود
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فرهنگی افغانستان جابجا شده اند تا  علمی و سساتؤم دراستخدام شدۀ ایران  میشنویم که عناصرتربیه شده و
فروغ ، قسم  کارکنان شعبۀ اخبار دری تلویزیون طلوع ، اشخاصی مانند مسعود و –افغانستان را بی فرهنگ بسازند 

)اخباردری( )اخبارفارسی( بگویند. این دو نفر دربرابر انتقادات وارده،  یاد کرده اند که بهنگام قرائت اخبار، عوض
باالخره فیصله کردند که : نام )دری( راهرگز نمیگیرم، ولی )فارسی( هم نمیگوئیم، بلکه فقط با )سرخط اخبار( یا 

      خود قرائت میکنند.                                                                                                             اراخب آغاز میکنیم... این دونطاق بسیارترین کلمات فارسی ایرانی را در )مشروح اخبار( اکتفا و
وزارت اطالعات و فرهنگ قرارگرفته، امید س أرادبیات پوهنتون کابل در ی ځپوهن( اکنون که یک لیسانسۀ 6 

رابر ملت وتاریخ افغانستان، از نفوذ روز افزون ایران درفرهنگ افغانستان است با درک مسئولیت خود در ب
 جلوگیری بتواند.  خداوند نگهدار افغانستان است . با عرض احترام.

 2015جوالی    8  -سیدخلیل هللا هاشمیان 
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