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 06/06/2015 هاشمیان هللا داکترسیدخلیل

"دری قاموس"  تدوین ضرورت پیرامون  
سیس أت ابتکار 2011سال افغانستان آزاد( در -شدم که پورتال وزین )آزاد افغانستان مسرت دست داد مستشعر

 افغان )آقایان معروفی و دانشمند تدوین قاموس زبان دری را به همت دو زبانهای افغانستان" و "کانون پرورش
حیث یک طالب العلم ه وقتش مطلع نگردیدم، ورنه ب سفانه ازین موضوع درأمت -سدید( روی دست گرفته بودند

ی بعد ابتدا معروفی "در استادفرمودۀ ه کردم. حاال که موضوع ب زمینه عرضه می را در دبستان ادب خدمات خود
، لیف مرحوم پوهاند نسیم نگهتأانگلیسی ت - آن گل کرده است" پیشنهاد استاد را پیرامون استفاده از قاموس دری

ارتباط همکاری و دوستی با ه خاطرات خود را ب شمه ای از گویم و برای تدوین قاموس لغات زبان دری، لبیک می
 ن بغرض میرسانم.همین قاموس شا پوهاند نگهت و

حیث استاد ه علمی ب کدر ادبیات فارغ و در هنځیپو همصنف وقتی از پوهاند الهام دو نگهت و مرحومین پوهاند
ادبیات تنها دو  هنځیپو آن هنگام که در در مقابل نفوذ فرهنگی ایران را براه انداختند وه پذیرفته شدند، مبارزه ب

استادان، نام  یاری سایر استاد و مبارزات این دو اثر قرارمسموع درفارسی وجود داشت،  دپارتمانت پشتو و
فاکولتۀ ادبیات دوام یافت  این مبارزه در. یافت ادبیات دری( تغییر ) زبان و نتپارتمینت )ادبیات فارسی( به دپارتمید
 -سهیم بوده انددرین مبارزه  زبان دری میباشند نیز که شاعر اسحق نگارگر جناب استاد محمد همگانی شد و و

امروز درین طریق سعی  تا پهلوی استادان مذکور شمول هاشمیان، دره علمی شامل شدند، ب کدر در ا  کسانیکه بعد
در  -هم نزدیک شدیم نگهت بسیار با پوهنتون، من و پوهاند درورای انکشاف مسایل سیاسی  در ا  بعد ،نموده است

نگهت سفارش  یب یگانه کانون علمی افغانستان بود، به پوهانددورۀ کمونستی، مشاورین روسی که هدف شان تخر
دورۀ  در قبل   .بگیرد و او معذرت خواست برای تدریس کار ،لیف روسهاأزبان تاجکی ت دستور کردند تا از

نگهت   قلم پوهانده ب سکوروسی( چاپ م -نواقص دیکشنری )دریجامع باالی  خان یک نقد دؤدا جمهوریت محمد
ستالین را ااساس آن ه ب زبان فارسی ترجمه شده بود وه ستالین را که بامشاورین روسی یک رسالۀ  ،بودچاپ شده 

رسالۀ مذکور یک  ،مضامین زبانشناسی تدریس کنم تا در آن رساله را زبانشناسی میخواندند بمن دادند زبانشناس و
 ی آسیایی دارای  زبانهای مختلف به دورمتحد ساختن اقلیت ها منظوره ستالین باجانب  سعی استعماری بود از

 آن مناسبات ما با از بعد -من هم معذرت خواستم زبانشناسی نداشت هیچ ارزش علمی و سکو وامپریالستی م مرکز
نوشتن مقاالت  ها از به تقاضای پرچمی نپذیرفتیم و دولت کمونستی خراب شد، چونکه عضویت حزب را روسها و

وم پوهاند نگهت تصمیم حوقت بود که من و مر همین جراید، لبیک نگفتیم در نشر مترقی" برای دارای "افکار
 ترک کنیم. گرفتیم وطن را

سالیکه  مدت چهار در سکونت داشتیم مجاور آپارتمان امریکا خیلی باهم نزدیک بودیم، حتی مدت سه سال در دو در
تماس  هفته وار ا  بعض مصروف بودند، همیشه و پوهنتون نبراسکا انگلیسی در-نگهت باالی تدوین قاموس دری استاد

 1994سال  نسخه در 500تعداد ه انگلیسی( ب-قاموس )دری تکمیل شد و 1992سال  لفونی داشتیم. این پروژه دریت
به تجدید چاپ  پوهنتون نبراسکا -نمودندء من اهداه قلم خود به استاد مرحوم یک نسخۀ آنرا ب -طبع گردید  پشاور در

معروفی  اطلع جناب استاده نسخه های آن نایاب گردیده است. آنچه درین سطور ب این قاموس مفید نپرداخته و
 معاملۀ پوهنتون نبراسکا دل خوش نداشت، زیرا: طرز از کار آخر میرسانم اینست که مرحوم استاد نگهت در

 
دادند.                                            تغییر ه بود نپذیرفتند وکرد نگهت پیشنهاد که استاد ( پشتی قاموس را آنطور1
دادند. درین  تغییر زبان انگلیسی نوشته بود، نپذیرفتند وه قلم خود به که استاد نگهت ب ( مقدمۀ قاموس را آنطور2

ایرانی(، –زبانهای ) هند ها درج شده، از قبیل شاخه  قاموس اثر تشبثات ایرانی ها در اصطلحاتی که درمقدمه 
اشتقاق زبان دری درج همان  نگهت پیرامون انشعاب و آریایی( تصحیح کرد، هکذا استاد -نگهت آنرا به )هند استاد

 پوهنحی ادبیات کابل  تدریس میشد، اما پوهنتون نبراسکا تغییرات و کرد که در دقاموس پیشنها در تاریخچه را
 1996سال  نگهت مقاله ای در دفاع از موقف استاده بارۀ همین مسایل ب من در .تنگهت را نپذیرف پیشنهادات استاد
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 در من سپرده بودند وه این مناقشات را که استاد نگهت به مربوط ب همه اسناد جله آئینه افغانستان نوشته بودمم در
معروفی توسط  استادجوف یک پاکت به آدرس جناب  همنظر بودیم،  در آن مرحوم صحبت شده و زمینه بین من و
 کنم. پوسته ارسال می

 
جناب  و کرده بودند بارکزی پیشنهاد اکبر گردیم به امکانات تدوین )فرهنگ زبان دری( که جناب آقای محمد می بر

من . کرده اند دنگهت را پیشنها یف مرحوم استادألانکلیسی( ت -)قاموس دری ئید آن، استفاده ازأاستاد معروفی به ت
هدف پوهنتون نبراسکا که پروژۀ   .میکنم ئیدأعملی تر میدانم و آنرا ت و برای انجام چنین کاری سهلتر پیشنهاد رااین 

معادل لغات  عهده داشت، تدوین چنین قاموسی برای کمک به افغانها بود تاه افغانستان ب تدریس زبان انگلیسی را در
غات ضروری زبان دری و ل هزار 20حدود  ین قاموس درلهذا ا -شانرا به انگلیسی بفهمند ضروری زبان خود

 من برای تدوین )فرهنگ زبان دری( شامل ساختن تعداد نظره دارد، اما ب بر در زبان انگلیسیه را ب ترجمۀ آنها
 را کسانی. ند باید  درین پروژه شامل باشندبیشتر همکاران دانشم باشد. لهذا تعداد می نیاز دری مورد لغات بیشتر
این پیشنهاد جناب آقای محمد  مبتکر علوه بر دارند، ی درین پروژه راهمکار شناسم استعداد من میکه 

 استاد اسحق نگارگر، محمد : آقایان استادشخصی پیشنهاد میشوند بفض زی، دانشمندان ذیل بدون حب واکبربارک
 هاشم سدید، ولی احمد نوری، سید داکرم عثمان، سی سید عبدهللا کاظم، داکتر محمد اعظم سیستانی، داکتر محمد

دخلیل هللا هاشمیان؛ مسعود فارانی، خانم صالحه وهاب  واصل، استاد عبدالعلی احراری، داکترعبدالرحمن زمانی، سی
پروژه شامل  شناسند در که می را کسانی بیشتر یا شان حداقل چهار نفر جناب استاد معروفی خود نفر 12جمله 

دیگری استاد ناظم  زبان دری، یکی ملک الشعراء استاد نسیم اسیر و صلحیت در دانشمند صاحب سازند )دو
مجموع  پروژه شامل شوند( که در است در باشند و امید افغانستان می همکاران دایمی پورتال آزاد باختری از

دارند یا  مکاری راآرزوی دوام ه ودانشمندان شامل پروژه امکانات  شد. اینکه چه تعداد از خواهد یا بیشتر نفر17
 معلوم خواهد شد. این پیشنهاد نشر تکمیل اعضاء و از خیر، بعد

اروپا جناب استاد معروفی و یکی  ، یکی درارتباطی( همکار -روتادیناور -حیث )کوه ب نفر پروژه دو برای تدویر
 همکاری همانا داشتنبسیار ضروری برای دوام  عنصر. خواهیم ساخت امریکا هاشمیان انجام همکاری را آسان در

 است، چونکه از کسانیکه قاموس را دارند تکلیف شان کمتر. نگهت میباشد لیف استادأانکلیسی( ت -) قاموس دری
باشند(  حرف )یعنی دوستون لغاتیکه بزیر یک حرف درج می نفر دو حرف زبان دری شاید برای هر 33جملۀ 

فهرست  در لغات بیشتر حیث یک دری زبان چقدره ینست که با وظیفۀ همکار )ج، چ( یا )ل، م(،  و برسد، مثل  
 .سپارد ارتباطی( خود می )همکار را به مشاهدات خود و آنگاه این یافته ها ،تواند ده میردرج شده اضافه ک

آنکه تعداد همکاران  از هاشمیان قاموس را دارند،  بعد آنجائیکه استاد معروفی و کسانیکه قاموس را ندارند، از
یک حروف معینه  امریکا هر اروپا و تثبیت و تقسیمات حروف به همکاران تعیین گردید، )همکاران ارتباطی( در

پروژه فقط تکمیل  وظیفۀ همکار .منطقۀ خود ارسال میکند پروژه در خود کاپی کرده به همکار قاموس را از
 باشد. ارتباطی می ارسال آن به همکار فهرست لغات و

که  یا بیشتر نفر جملۀ اعضای پروژه چهار از میتۀ انسجام( باید تشکیل شود وانجام یافت، یک )ک تی کارهای فوقوق
 -ارتباطی( انتخاب میشوند تجربه داشته باشند توسط دو)همکار قاموس نگاری و ادبیات دری بیشتر امور در

بتوانند خاکه  کنند تا ( یکجا کاریک مملکت ) شاید جرمنی اعضای کمیسون انسجام باید برای مدت دو یا سه هفته در
هاشمیان( قبل از  ترتیب نمایند. البته همکاران ارتباطی )معروفی و یا مسودۀ )فرهنگ زبان دری( را تکمیل و

 رسانند، لغات جدید شامل در یکدیگر میه مپیوتر بعلومات حاصله را توسط پوسته یا کتشکیل کمیتۀ انسجام، م
 های دستور اساس معیاره کنند، و  پیرامون مقبولیت یا عدم مقبولیت آنها ب می دقت مروره فهرست حروف را ب

 باشد. کسانی از کس بدوش خودش می گیرند. تا اینجا مصرف هر عنعنات مردم دری زبان، تصمیم می زبان و
 سایره با ب امشاهدات خود ر پروژه که به غیاث اللغات و المنجد دسترس داشته باشند، ریسرچ و دانشمندان شامل در

من میتوانم از ایشان  دارد و افغان غیاث اللغات را منطقۀ ما یک دانشمند اعضای پروژه شریک ساخته میتوانند. در
 عاریت بگیرم.  

 کجا طبع شود، مصرف گزاف ایجاب میکند که فکر نمی اینکه چه تعداد و در راجع به طبع )فرهنگ زبان دری( و
 طریق وزارت اطلعات و دانند که از الزم می آیا افغانهای مهاجر ،آنرا داشته باشیمرت پرداخت مهاجرین قد کنم ما

دولت  امریکا از نفر افغان در زمینه استمداد شود؟ راه دیگر اینست که چند دولت افغانستان در فرهنگ افغانستان از
قسم یک پیشنهاد برای ه ز باین موضوع نی -جرمنی از دولت جرمنی استمداد کنیم افغان در چند نفر امریکا و
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طریق اعانۀ دستجمعی مصارف  امریکا از نظریابی تقدیم میشود. راه سوم اینست که مهاجرین قاره های اروپا و
پیشنهادات هموطنان  نظریات و تمام موضوعات مندرج درین مقاله جنبۀ پیشنهادی داشته، منتظر .کنند طبع را تکافو
 محترم میباشد.

عنوان ه لغت، ب هزار 41فرانسوی، شامل  –مسرت گردید طبع دیکشنری زبان ملی پشتو  خوشی که مایۀ خبر
پورتال وزین  آنرا دیروز در فرانسه است که خبر اکبر وردک در محمد فرانسوی سیند" توسط  جناب داکتر -"پشتو
 باشند، در فرهنگ خود میدوام  فکر حفظ وه است که افغانهای مهاجر ب جای افتخار جرمن آنلین خواندم –افغان 

لیون یهای ریش نمونه ای خود، یعنی م تار از حالیکه جنگ ساالران افغانستان، از آنجمله عبدالرب سیاف، بیشتر
تصرف  سوم حصه ولسوالی پغمان را در نیز دو جواهرات و طل و نیز نقد و ریش سیاف، دالر دالر ضرب  تار

این  جیب حنگ ساالران تقسیم میکنده ی بیت المال بیوه زن افغان را بحکومت های افغانستان دارای خود دارد، و
 گویم.  اکبر وردک تبریک می جناب داکتر محمده خدمت خدای پجات و این موفقیت بزرگ فرهنگی را ب

پروژۀ )فرهنگ زبان دری( اینست که  دانشمندان شامل در ا  هموطنان محترم، خصوص حضوره عرض حال من ب
"و خدا شما  میدهد: ترجمه: )ج( به بندگان خود اخطار ناتئمبارک النحل، خالق کا سورۀ 69آیت  در قران مجید،

کنید، همانا  را فراموش میچه دانسته اید همه  به سـِن انحطاط پیری میرساند که هر بندگان را آفرید، بعضی را
مظاهر آنرا  خبر و رسم، ازین اخطار با سالگی می 88سن ه من که یکماه بعد ب تواناست." خداست که همیشه دانا و

چه باشی زود باش  ای ز فرصت با خبر، درهر میرسانم که " اخطار را و این خبر شما عزیزان نیزه ب مستشعرم و
مردم شریف  یک رشتۀ فرهنگی برای خاک پاک وطن و پایان عمر این افتخار نصیب من شود که در کند در !" خدا
دیاد  شرایط زندگی من، ضعف حافظه رو به از در ،شده بتوانم خدمتی ن پروژه مصدرجملۀ سایر اعضای ای آن در

هست"، آنچه باقیمانده، آنرا از طریق این مقاله بدسترس خدمت وطن  معهذا "خدا و  به تنقیص است عمر رو نقد و
 باشم. پیشنهادات شما می نظریات و منتظر میگذارم و

 
نگهت  لیف استادأانگلیسی(  ت –مقالۀ خود راجع به مزیت های )قاموس دری  معلوماتیکه جناب استاد معروفی در 

بدو پیدایش آن تا  لف این قاموس و خود این قاموس ازؤدارد، زیرا من با م ئید من قرارأت تذکر داده اند، همه مورد
مشاهده رسیده ه ب ورقاموس مذک لحاظ موازین علم زبانشناسی در البته نواقص جزئی از. داشته ام کار  حال سر و

صوابدید استاد  مشوره وه غیره ب علمات صوتی و راجع به مخففات و .مرحوم استاد نگهت مطرح شده بود که با
)فرهنگ زبان دری( منعکس گردد، تصمیم خواهیم  آنها در پروژه که چطور دانشمندان شامل در معروفی و سایر

 گرفت.
 2015جون  6 – سیدخلیل هللا هاشمیان -با عرض احترام  
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