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 08/07/2015                یاکبر بارکز

 تجدید چاپ قاموس ایرانی 

 !ریخ و فرهنگ ماأتدسیسٔه سیاسی علیه 

که در پورتال وزین افغان جرمن آنالین اقبال نشر  به استاد هاشمیان "دودیال"محمد بشیر نامٔه پوهاند محترم 

ه در ک یمعلوم، سفارت ایران در کابل اکنون از طریق جواسیس یافته حاوی معلومات تکان دهنده است. قرار

 دولت افغانستان دارد،  برخی بخش ها وعناصر مربوط به آکادمی علوم افغانستان را در قبضٔه خود گرفته و

ی خود، از آنها تا سرحد تجدید چاپ فرهنگ لغات ایرانی، توسط خود افغانها، بهره هجوم فرهنگ در مسیر

  .میگیرد

ست که حامد کرزی، گیرندٔه خریطه های ا جریاناتی که محترم دودیانی شرح داده اند متعلق به زمانی سایر

ا بود، وزیر پول ایرانی، در رأس دولت قرار داشت و سید مخدوم رهین که خادم خوبی برای ایرانی ه

های علمای  برخی فعالیت کلتور بود. در همان زمان، غالم بچه های ایران در پارلمان بر سر اطالعات و

صدا انداختند. متعاقبأ سفارت ایران داوطلب گردید که به اکادمی علوم افغانستان ))کمک((  وطندوست ما سر و

 طلب ایرانی را باالی عظمتسیاه آخوندیسم  غبار تخنیکی کند. راست بگویم با شنیدن همین خبر مالی و

 دودیال نوشته، همان کابوس را تأیید میپوهاند اکادمی علوم افغانستان در ذهنم مجسم ساختم. آنچه محترم 

کند. قرار معلوم تسلط سفارت ایران بر روند کار اکادمی علوم افغانستان اکنون تا حدی پیشرفته که اکادمی 

 باشد!؟!؟ تجدید چاپ فرهنگ لغات ایرانی میعلوم افغانستان مصروف 

 :خاطری تعجب آور است کهه این عمل ب

 ساحٔه علم و در فرهنگ های لغات ایرانی حین شرح نامهای کشورها، شهرها، اشخاص برجسته در -

می فرهنگی رس دروغین سیاسی و تأریخغیره همان برداشتی را شامل است که  ی وتأریخفرهنگ، افتخارات 

 چٔه شهرهای ماتأریخ ی وطن ما )آریانا و خراسان( وتأریخهای  طور مثال نامه دیکته کرده است. بایران 

"عبدالحی عالمه خین مطرح افغانستان رمؤدهند که  های ایرانی معکوس آنچیزی توضیح می را فرهنگ

 داده اند.  ی شرحتأریخبر مبنای اسناد  "غالم محمد غبار"مرحوم "، عالمه "احمد علی کهزاد" و حبیبی

ابوریحان "شود. مثأل  های ایرانی افتخارات فرهنگی ما همه متعلق به ایرانی ها دانسته می در قاموس

 جمال الدین افغان همه ایرانی قلمداد حتی سید و ی بلخی" سیناو علی اب"، "موالنای بزرگ بلخی"، "البیرونی
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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

 

غزنه هم در آن دوران جزو قلمرو ایران شمرده و  همحمود غزنوی نیز شهنشاه ایران بودسلطان د. نشو می

ازین وجود نخواهد داشت که با تجدید  کشی سیاسی وغبن فرهنگی بزرگتر ها خود شد. برای ما افغان می

 و ختأریما، یعنی اکادمی علوم افغانستان، بر غضب  چاپ این اراجیف توسط بزرگترین مرجع علمی خود

ه دهد ک ایران، به آنها اجازه می ۀسپرد فقط وجدان نوکران سر بزنیم.  فرهنگ ما توسط ایرانی ها مهر تأیید

 .بزنند دست به چنین خیانت ملی آشکار

 که معروفی صاحب اشاره نموده اند، صرفأ پاسخگوی نیازهای ایرانی طوری قاموس های ایرانی، همان -

در ایران  ا  صرفباشند که  تی میاصطالحا حاوی کلمات و ا  خورند. ثانی ها نمی بدرد افغان باشد و ها می

کلماتی اند که در زبان دری معمول  برخی اصطالحات و فاقد ا  ثالث در افغانستان بیگانه اند.  معمول بوده و

حالیکه فارسی ایرانی  در انگلیسی است.  ثر از پشتو وأمتاست اما در ایران مردم با آن نا آشنا اند.  دری 

 .باشد فرانسوی می از ترکی، پهلوی و متأثر

فارسی  - های مقیم آن کشور از جانب فرهنگ انتشارات معین یک قاموس دری در ایران برای افغان -

 دری به چاپ رسیده است. این قاموس مستند ترین گواه تفاوت شگرف بین دو زبان مذکور می - فارسی

ی یدی ایرانسخاطر سبه ین نهاد بباشد. آیا اکادمی علوم ما متوجه این تفاوت بزرگ نیست یا عناصری در

  کنند؟ تجاهل عارفانه می

حیث ه فضای بعد از منازعه ب ایران پرستان دولتی و داخل شدن ایران در منازعات بین اکادمی علوم و -

که در فوق از آن تذکر رفت،  اتفاقات دوران کرزی ـ رهین بود. حاال  سپانسر اکادمی علوم، قسمی دوست و

فرهنگ  انتظار داشتیم در ساحٔه دفاع از هویت ملی و باری جهانی است، امید و - غنیکه دوران اشرف 

دودیال ما را از خواب گران بیدار کرد. اکنون وظیفٔه محمد بشیر بوجود آید. آما نامٔه پوهاند  ی ما بهبودتأریخ

بر خ ران دولت بیملی و اخالقی هر افغان است که علیه این خیانت ملی صدای اعتراض شان را بگوش رهب

دسیسه را خنثی سازد.   سکوت درین مورد  نافغانستان برسانند. اشرف غنی باید وادار ساخته شود تا ای

 !خیانت است
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