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 16/06/2015 هاشمیان هللا داکترسیدخلیل

 پیرامون پروژۀ تدوین فرهنگ زبان دری

افغان „تال وزین شان منتشرۀ پور 2015ماه می  15بارکزی درمقالۀ مورخ  جناب آقای اکبر سوابق / پسمنظر:

رشتۀ  محترم خلیل هللا هاشمیان که در" دادند:  ارتباط فقدان فرهنگ زبان دری نکات ذیل را تذکره ب “جرمن آنالین

ادبیات پوهنتون کابل به پول مالیاتی  سایر استادان سابق فاکولتۀ زبان و تحصیل دارند و زبانشناسی تا سطح دکتورا
دهۀ هشتاد  همان آغاز تحصیل کرده اند... از مردم بی بضاعت افغانستان جمع آوری میشد، مکتب خوانده و که از

خون تپیده  سرزمین هجرت زندگی میکنند...ملت در ادبیات کشور در سبد زبان و لهای سرقرن بیستم بدینسو، این گ
خدمت انکشاف  پول مالیۀ مردم غریب افغانستان فراگرفته بودند...دره دانشی را که ب ازین استادان انتظارداشت تا

نام فرهنگ لغات زبان ادبیات کشور بکاربرند. بطورمثال، ما برای زبان دری ، بعد ازغیاث اللغفات چیزی ب زبان و
فرهنگ لغات  اساس قرارداده و تفاهم با یکعده همکاران سابقش، غیٍاث اللغات را دری نداریم. اگراستاد هاشمیان در

زمان تدوین میکردند، امروز دری زبانان افغانستان مجبور به مراجعه به  مطابق به تقاضای عصر و و جامع تر
 عظمت طلبی و فرهنگ دزدی ایرانی، نمیبودند....اگرمحترم استاد راستای دستخورده در فرهنگهای لغات ایرانی

اقل  حد به تحقیق، تتبع و تالیف یا را خود سایر استادان سابق پوهنتون که درهجرت بسرمیبرند، بقیۀ عمر هاشمیان و
تهاجم فرهنگی ایران تشکیل  برابر در ترجمۀ آثارجدید علمی بپردازند، و با تقویب زبانهای ملی خویش سدی را

 انجام خواهند داد..."" انکشاف زبانهای ما دفاع از هویت فرهنگی ملت ما وه خدمت مهمی ب هند، مصدرد

پیشنهاد محترم بارکزی صاحب، نوشت که استادان ذیصالح  استقبال از و می ، با تشکر 19هاشمیان درمقالۀ مورخ 

 عمر این اواخر راست درباقی مانده که حاض تنها او هجرت برحمت حق پیوسته و ادبیات دری در دررشتۀ زبان و
سیس یک أمستلزم ت دادم که فرهنگ نویسی یا قاموس سازی توسط افغانهای مهاجر تذکر -هم خدمتی انجام دهد باز

موجودیت یک دانشمند ذیصالح  یک محل معین برای اجماع آنها میباشد. از و کمیسیون متشکل از دانشمندان مهاجر
دادم وهمکاری شانرا درین طریق  تحقیقات شان تذکر آثار و ن وآلما خلیل هللا معروفی در درین رشته، جناب استاد

زبان  مخالف ایجاد فرهنگ زبان دری میباشد وسعی دارد ا  در مقاله عالوه کردم که دولت ایران شدید -تقاضا کردم
 -ایرانی قرارداشته باشد کتب و آثار مداوم تحت تاثیر ایران مشربان و سسات تربیتی افغانستان بطورؤدری درم

رشدم که مقاالت زیادی توسط آقایان ولی احمدنوری، عارف عباسی، خانم صالحه واصل، انجنیر قیس کبیر، یادآو
فارانی، نجیب سخی، هاشمیان وعدۀ دیگربقسم پروتست باالی نفوذ فرهنگی ایران  مسعود اعظم سیستانی، سید استاد

استعمال روزافزون کلمات  زتقاضا شده تا ا و )یک( نشر )آریانا( و وایران مشربی تلویزیونهای )طلوع(،
سسۀ مستقل برای تدوین ؤکردم که حکومت افغانستان یک م پیشنهاد -واصطالحات فارسی ایران جلوگیری شود

 و سایرعالقمندان در استاد معروفی و ذوات فوق الذکر هاشمیان و سیس کند تاأفرهنگ/قاموس زبانهای افغانستان ت
برحال زبانشناسی درپوهنتون  داکتر صدیق پوپل، استاد روفیسرذیصالح، پ یک استاد –زمینه همکاری بتوانند 

 را بمن وعده دادند.      ازین رویدادخبرشدند، همکاری خود معروف )برکلی( امریکا که پسانتر

موضوع تماس گرفتند، یکی عدم موافقت  شان، درمقدمه به دو 2015می  21معروفی درمقالۀ مورخ  جناب استاد

یک وجه سلوک  دیگری انتقاد بر می هاشمیان ذکرشده، و19 تیکه نامهای شان درمقالهشان به همکاری با یکعده ذوا

انتقاد شانراکه خارج ازین مبحث است درجای دیگری با آن تماس خواهم گرفت، ولی کلمات  –شخصی هاشمیان 
 عدم موافقت شانراعینا اقتباس میکنم: 

ایشان نام برده اند، کسانی هستند با  ماه می خود از 19مقالۀ مورخ  هاشمیان در تعدادی از اشخاصی را که استاد"

 ملحوظات شوم سیاسی و هم بدون شک بر گام انداختن امروزی ایشان درین مسیر کریه و ای سخت پلید و سابقه
تا  خلیل معروفی بدان منهمک بوده اند و آنچه افرادی نظیر مغایر ی صورت میگیرد، واین کاریست کامال  نفاق افگن

 ماند!!!!!!""   آخر منهمک خواهند
پروتست باالی نفوذ فرهنگی ایران و  دفاع از اصالت زبان دری وه اشخاصیکه من ازآنها نام برده بودم که همیشه ب

آقایان ولی  محترمان خانم صالحه وهاب واصل و از عبارتند نوشته بودند،ایران مشربی بعضی تلویزیونها مقاالت 
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 –هاشمیان  فارانی، نجیب سخی و مسعود نوری، عارف عباسی، انجنیر قیس کبیر، استاد اعظم سیستانی، سید احمد
اشخاص وطن  هریک از ذوات فوق الذکر –معروفی است متفاوت ازشناخت استاد شناخت من ازین اشخاص کامال  

 البته بین ما مناقشاتی در -اتفاق بین افغانها میباشند اتحاد و طرفدار نگ دوست ، پاک سیرت، ودوست، فره
شخصیت، ه آینده هم رخ بدهد، اما این مناقشات ذات البینی هرگز ب شاید در فرهنگی رخ داده و موضوعات زبانی و
 ملی محروم میسازد.مسایل  از سهمگیری در نه آنها را نمیکند، و جهانبینی اشخاص صدمه وارد شرافت، سیرت و

 
که ""دولت  فرمودند صراحت اظهاره سسات دولت کابل بؤارتباط همکاری با مه ب جناب استاد معروفی درمقالۀ خود

معهذا " میباشند. چوکات چنین دولتی دست بکار که در سساتی راؤمستعمراتی کابل را برسمیت نمی شناسم، ونه م
مفیدی ارائه کردند. ایشان  " پیشنهاد خوب وبان دریقوامیس لغات بز و تدوین فرهنگها و سرشتۀ کار" پیرامون

 میفرمایند:
است اشخاص  کسوت تدوین کتب لغت به زبان دری گل کرده است، بهتر در ابتدایی آن و بعد که موضوع در "حاال

به اصطالح کابلی "دم نقد"  گردند. ولی همین حاال و زمینه دست بکار مقامات صاحب صالحیت و امکانات در یا و
صرف مساعی اندک میتواند بیک  با میخورد و انگلیسی" که خیلی به درد -ختیارداریم به زبان "دریقاموسی درا

استادان  سرپرستی یکی از و نظر طرف هیات با صالحیتی زیر دری" تحویل گردد. این قاموس از-فرهنگ "دری

 1993سال  نسیم نگهت "سعیدی"، تدوین گردیده ودر محمد استاد فقید زبدۀ "پوهنتون کابل"، پوهاند نامور و

 پوهنتون نبراسکا بیرون داده شده است."ه ازطرف  "مرکزتحقیقات افغانستان" مربوط ب
 

که "این قاموس با اصالیب جدید قاموس نویسی و با  میفرمایند شمرده و معروفی اوصاف این فرهنگ را بر استاد
ی اندک میتوان به دری استفاده ازاساسات زبانشناسی مدرن ترتیب گردیده است... این قاموس را با صرف مساع

دری" درست کرد...فرهنگهای مدرن  -نافع "دری  خیلی سودمند و آن یک فرهنگ جامع و از ترجمه کرده و
فقط احتیاحات  فقط و -لغتنامۀ دهخدا سخن و فرهنگ معین و گرفته تا فرهنگ عمید از که تا مه و از –ایرانیان 

 -افغانستان عروفی تنها در پورتال وزین )آزادم می استاد 12مدنظرداشته اند..." مقالۀ مورخ  فارسی ایران را

 افغانستان آزاد( نشرشده، عالقمندان میتوانند متن کامل آنرا دربخش )فرهنگی( آن پورتال مطالعه نمایند.
 

انگلیسی( شان شناخت و   -هم با قاموس )دری نزدیک و ازآنجائیکه من با مرحوم استادنسیم نگهت مناسبات بسیار
 صحبت کرده بودیم ، استفاده از قاموس مذکور را ها مرحوم بار آنباره باشخص استاد و در معلومات مسلکی داشتم

منظور امکانات تطبیق پروژۀ تدوین قاموس ه ب کردم و تائید معروفی را جناب استاد مفید دانسته، پیشنهاد سهل و

 ردم که درتقدیم ک 2015جون  6)فرهنگ دری( که چطور از آن قاموس میتوان استفاده کرد، پیشنهادی بتاریخ 

ه درین پیشنهاد نام دانشمندان ذیل را که ب –نشر شده است  "افغانستان آزاد"و  "جرمن آنالینافغان "پوتالهای وزین 
 اساس شناخت من استعداد همکاری درین پروژه رادارند ذکرکردم : 

م، عبدهللا کاظ سید اعظم سیستانی، داکتر محمد اسحق نگارگر، استاد محمد بارکزی، استاد اکبر آقایان محمد
 فارانی، خانم صالحه وهاب واصل، استاد مسعود نوری، سید هاشم سدید، ولی احمد اکرم عثمان، سید داکترمحمد

  -عبدالعلی احراری، داکترعبدالرحمن زمانی 
 امریکا برای تدویر دیگری هاشمیان در اروپا و معروفی در ارتباطی( یکی جناب استاد و درحالیکه دو )همکار

الزم میدانند  اروپا می شناسند و معروفی تقاضا کردم دانشمندانی را که ایشان در ادپروژه پیشنهادشده، ازجناب است

 -)آزادافغانستان پورتال وزین جون من در 6اما وقتیکه مقاله مورخ  -درین پروژه سهیم گردند، معرفی نمایند

 اخیرآن اضافه شده بود: سفانه یادداشت ذیل درأآفغانستان آزاد( منتشر گردید، مت
: احترام ما بشخص داکتر صاحب هاشمیان وارج گذاری به خدمات فرهنگی شان، مانع از آن نمیگردد     ""یادداشت 
 تا بنویسیم:  

 راجع به کلیت پیشنهاد نداریم و یک موضع قرار لحاظ محتوا در وشتۀ شان ازن گذشته از اینکه ما با بخشهایی از
 مطرح خواهیم ساخت، به ارتباط تیم پیشنهادی شان نیر آنها را ا  شان، مالحظاتی داریم که در صورت ضرورت حتم

رگی حرفه یی انجام چنین کار ست صالحیت مسلکی و شده شایستگی و عقیده مندیم که نه تنها اکثریت افراد پیشنهاد
شده وجود دارد که هرنوع همکاری با آنها، لکۀ د جمع پیشنها افرادی در ندارند، بلکه از لحاظ شخصیتی نیز را

 همکاران بشمار میرود. ادارۀ پورتال .""          ننگی بردامان سایر
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من ازین یادداشت که با مقولۀ "اول پیاله و ُدرد" سرمیخورد، ولی با دانش وشخصیت جناب استادمعروفی 
 یوس شدم، زیرا : أسرنمیخورد م

 
یک موضع قرارندارند، حق مسلم شان است، اما ایکاش  من در پیشنهاد بخشهایی از لحاظ محتوی با زاینکه ا

 تبدیل حاضراست.  و نوع تغییر من قاطعیت نداشته، بلکه برای هر توضیح مینمودند باکدام بخشها ؟ زیرا پیشنهاد
 از مطالعۀ مالحظات شان حاضر به "کامپرومایز" بودیم و ند، بازهم بعداینکه پیرامون کلیت پیشنهاد مالحظاتی داشت

این پروژه حق دارد  که هرعضو تخنیکی دارد این پروژۀ پیشنهادی ماهیت علمی و و کار  استیم، زیرا این 
حرفه  صالحیت مسلکی و د شده شایستگی وپیشنها اینکه میفرمایند " اکثریت افراد -بین گذارد را در مالحظات خود

کجا میتوان  قاموس نگاری از زبانشناس یا اشخاص وارد در ارند" درست است، اما درعالم مهاجرت این تعدادای ند
 جملۀ پیشنهاد نوع دیگر تدوین کرده که موجودیت او در قاموسی از نوری قبال   تدارک نمود؟ تنها آقای ولی احمد

 جناح خود میتوانند کمک کنند.  معروفی در جناح خود و گان یک غنیمت است، وبه سایر اعضاء هاشمیان در شده
 

کلمه  میتوانند چند ادب دری دسترس کافی دارند و بوده در صاحب آثار شده همه عالم، نویسنده ود دانشمندان پیشنها
 انتظار بودیم جناب استاد جانب دیگر در قاموس نگهت که محدودیت ترجموی دارد، بافزایند. ازه  )لغت( بیشتر

شخصیت معروف فرهنگی،  دو از شناخت آنها مشعوف  میشدیم و از را معرفی کنند که های خود معروفی کاندید
یادداشت  بخش بسیار دلخراش در اما از –جناب استاد ناظم باختری نام بردیم نسیم اسیر و استاد جناب ملک الشعراء

نوع همکاری با آنها،  که هر جمع پیشنهاد شده وجود دارد افرادی در لحاظ شخصیتی نیز " ازآن پورتال که میگوید 
 بغض را درین کار ثرشدیم، زیرا نه تنها توقع ظهور حب وأبسیارمت میرود." همکاران بشمار نگی بدامان سایرلکۀ ن
پیشنهاد  یک از ذوات دانشمند مندرج در قابل احترام هر پروژۀ عام المنفعه نداشتیم، بلکه از شخصیت نیک و خیر و
اساس تعلقیت ه را ب ما انتخاب خود -نیمقاطعیت دفاع میک جدیت و شده، با باال ذکر که نامهای مبارک شان در خود

مسرت داریم که همه  علمی آنها اتکاء نموده بودیم، و نداده، بلکه به استعداد راستی قرار به ایدیولوژیهای چپی و
 جامعۀ افغانی برخوردارند. شهرت نیک و خدمتگذاری خدای پجات در شخصیهای پیشنهادی ما از

 
ون تدوین )فرهنگ زبان دری( ازموقف جناح پورتال آزاد افغانستان بارکزی پیرام بهرحال، پیشنهادجناب آقای اکبر
بغض تنظیم کرد،  فرهنگی را نمیتوان با موجودیت حب و ما یک پروژۀ علمی و به مایوسیت انجامیده، زیرا بنظر

 ها استقبال انتفاعی در عالم مهاجرت، باید ازهمکاری همه استعداد غیر یک پروژۀ عام المنفعه و بلکه برای پیشبرد
 نمود. 

 

جون هاشمیان  راکه درین پورتال  6پیشنهاد مورخ  ا  اکنون درین مرحله از همه هموطنان محترم تقاضا دارم لطف

یک کلکین مستقل نظریابی برای آن تخصیص داده  "جرمن آنالین افغان"شده و متصدیان محترم پورتال وزین  نشر
 ند تا به راهنمایی نظرات شان تصمیم بعدی اتخاذنمای آن کلکین اظهار را در یک نظرخود اند، مطالعه نموده، هر

کردم، اما  مکلفیت خود را منیحث یک فرد تا این حد ادا بارکزی لبیک گفتم و من به صدای جناب آقای اکبر –گردد 
درحالیکه بفضل ودانش و  -همکاری همگانی ناممکن میباشد دوام اینکار درجامعۀ مهاجرین بدون موافقت و

یک پروژۀ  سفم که مصلحت ندیدند درأل هللا معروفی همیشه احترام خواهم داشت، متشخصیت جناب استاد خلی
شان منحیث یک شخصیت  طول عمر هم همکار باشیم. معهذا برای صحتمندی و علمی/فرهنگی از نزدیک با

 "جرمن آنالین افغان"میکنم. هکذا ازهمکاری وحسن نیت متصدیان محترم پورتال وزین  فرهنگی جامعۀ افغان دعا
 را تقدیم میدارم. با عرض احترام.  امتنان خود ه برای این موضوع یک کلکین مستقل اختصاص دادند، تشکرات وک
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