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 ۴۰/۵۰/۲۰۲۰                 لپوهاند محمد بشیر دودیا 

 
  

 عزم تیم قاموس کبیر افغانستان
 

 د هرچه بیشتر غنامند میګرد و این دستاورد علمی  بوده  همچنان قوی
 
 

به تمام دستاورد های مادی او معنوی اش میبالد، بدون  ،؛ درتمام نقاط جهانشبشریت در طول تاریخ زندګی ا
ی بادانش، عاطفی، تربیت یافته و ا د. انسانهننبدا مشترک کوچکترین بخش آن را مجزا از افتخار و تعالی آنکه
در طول تاریخ دستاورد های معنوی خود را با هم تبادله نموده، در فضای احترام متقابل ارزشهای همدیګر را  نمتمد
، تبعیض تورنګ پوس یبعیض جنسیتت. آن زمانها ګذشت که تبعیضات ګوناګون؛ مانند دنرو می پذی یش نمودهستا 

، وی به انسان تیالبود که نامش جاودان اسدنزبانی، قومی وغیره وجود داشت. آخرین مبارز نیکنام همانا نسلن ما 
و ستمګر چون  ر،چپاولګماشا  نخوولی چهره های  ،احترام داشت و هرنوع تبعیض و تعصب را نمی پذیرفت

هیچ نوع  و بافرهګ امروز بشریت مترقی میشوند.  قاجاریان، چنګیزیان، امیر تیمور و هالکو ننګ بشریت شمرده
   .را مردود میشمارند یپذیرا نرتعصبات، تضادها، مظالم، تنګ نظری، عدم تساند و همدګ

را غنی تر بسازد، از لحاظ معنوی خود را پرورش دهد، چه  فرهنګ اش  انسان عالقه دارد مدارج تعالی را بپماید،
تا انسانهای شریف، ح ایران استان(، چه به سطح مملکت و درسطح خانواده، چه به سطح قریه و والیت)به اصطالح

طح جهانی خدمات شایان و قابل توجه به بشریت، انسان سری وجود داشتند ودارند که درا کباوجدان ، نیکو کار وفدا
ممانعت ومذمت کرده نمی  کشورش و مدمر کس را از خدمت به فرهنګچ ما هی  اند. انجام داده بشری عماو جو
ت به دانش در هر نقطه مخد .مانها را منع و دلسرد بسازی که ازخدمت به توسعه فرهنګی من را داریآ ونه حق متوانی

چنین اقدامات را درسطح جهان تایید،  میګردد. یونسکو هر قوم باعث اعتالی فرهنګ جهانی طتوسو  ازجهان  ی
  .تقویه وتشویق مینماید

اعات، غنامندی زبانی و رتخ کشفیات، ا در جهت غنامندی علمی ، شان تالش ؛تازجمله تالشهای قابل ستایش بشری
وز شاهد ایجاد کتابخانه ها، راز همین رو ما ام ب باشند.و و که به هر قوم منسلو است، نفرهنګی ایشا

ت را تشکیل یو معنوی بشر یموزیم ها، قاموسها و مانند اینها هستیم که تماماً داشته های ماد معارفها،ال ةدایر
ساس بشردوستی ح غنامندی فرهنکی، ا میدهند.درک چنین مسایل و عکس العمل درمقابل آن مربوط تربیه، سطح دانش،

   .است انسانی وسجایای نیک و سایر اوصاف عالی
باالخره افغانها در صدد آن شدند تا در ادامه خدمات معنوی وعلمی خود دست به ایجاد یک قاموس علمی بزنند 

دیګر اعضای خانواده انسانی از طریق آنالین)تکنالوژی امروزه( به آن وخود افغانها، متخصصان رشته ها  که
دوست و فرهنګ پرور ستایش میګردد، ولو که  مثال آن از طر ف انسانهای علما دسترسی داشته باشند، این اقدام و

- چاپ شده)مطبوع ت که به ادامه قاموسهایسا این قاموس همانا قاموس کبیر افغانستان .در هرمکان و هر زبانی باشد
ین اقدام نیک و تالش عالی  کنیم که در   قبلی مانند قاموس افغانی نویس و غیره کار آن ادامه یافت. فراموش نه (دهار

فزایش یافت افغانستان ابه مرور زمان همکاران و عالقمندان قاموس کبییر  ،دبودن مصروف ز افراد محدوددر آغا
مردم شریف ما، دانشمندان خطه های سراسر جهان، خانواده فرهنګی   ش قرار ګرفت.یوسخت مورد تمجید وستا 

حمایه معنوی نمودند    د، عده یعده ی کمک مادی کردن این خدمت بزرګ را فراموش نخواهند کرد. تیروعلمی بش
تنی چند  انرژی مثبت دادند، ولی دیدیم که نا ناستقبال ازین اقدام با کلمات ستایش برانګیز به کارکنان آ و دیګران با 

برادر ما بنام عطاجان صفوی ازین اقدام ازرده به نظر میرسد و  .دمعنوی و دستاورد را تحمل نتوانستن  دارایی این
. اعضای تیم قاموس کبیر، دالفاظ نامناسب نوشته ان (در)شبکه اطالع رسانی افغانستان سار این قاموبه تیم پرافتخ

ن اصصخ نام ترین دانشمندان، استادان ومتکهای سرسبد جامعه، نیلکمک کننده ها و حمایه کننده های آن هرکدام ګ
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که درپوهنتونهای مشهور دنیا تحصیل   چهره های دارای تحصیالت عالی وم اجتماعی،لعورزیده رشته های ساینسی و
ما  .، میباشنددعالی و سجایای اخالقی ان  کرده و شناخته شده اند و هرکدام واقف به تاریخ و متصف به تمام اوصاف

قلم اند، امید است هنوز هم مطالعه کنند، خود را با دانش، دستاوردهای  خرسندیم که جناب صفوی دارای سواد و
رنګارنګ  و افکار ا ذوقه ات جوامع مختلف ، اقوام ګوناګون، ادبیات زبانهای مختلف، لباسها،بزرګ علمی و افتخار

و حتا جنبه های مثبت ان را تقدیر وترویج فرمایند و حتا خود نیز از آن بیاموزد. ولی از  لآشنا ساخته همه را تحم
ویا هم شاید منفعتی مادی و یا مجبوریت   صفات عاجز اندوارزشها   شان از درک اینیته شان چنین بر می اید که اشون

. به  تنوشته اس ندر شبکه اطالع رسانی افغاستا  را خالف عفت قلم نوشته ی وی چنین یک دیګر بوده باشد که یک
ر مانده اند ونه ایشانرا ییشان در آن ګاکارنداریم که   منحوس وشیطانی خصوصیات آن دایره یوجبر ما به ؛بهرترتی

مقابل ضمیر ووجدان شان خجل  ایشان را در مشانرابیان دارند، حتا نمی خواهی تهشعلت چنین نو تا  ممجبور میسازی
علم نموده، در  شتریکسب ب زیرا محترم شمرده، خود ن یعلم یتا دستاورد ها  میاحترامانه تقاضا دار یول م،یبساز

 لینوشته شان در همان نخست با عکس العمل ذ نی. اردندګتوسعه علم ودانش فعال  ک،ین ریو تحر فیابداعات وتال
 است:   دهیردګمواجه 

>>>واقعاً که هیچ جعل تاریخ به حقیقت تبدیل نمى شود! همچو مسعود قهرمان مولى، و دیگر نا خلف ها! همچنان 
د یك مهاجر سمرقندى هیچ وقت افغان شده نمى تواند اگر هر چند جفجف هم كند! هر چه كه بخواهند كه براى خو

خر اسان را بر سینه بزنند باز هم حقیبت  اصطالح[ جور كنند چیزیكه فاقد ان هستند و داعیه به یتاریخ جهلى]جعل
 نمى شود!!   

 !باد افغانستان كبير و مردم اصيلش زنده

نه خواندم . این همه   یرګدی ی، چیز یویګ! در نوشته تان جز توهین ، دشنام ، فحش و هرزه  یصفو ی<<<   اقا 
این نوشته را نقد میکنید ، نخست از   رګتان است . شما ا یو امیزش اجتماع ګی، سطح فرهن یتربیه فامیل رګبیان

 .   بدهیدجعل ان مولف و مولفین را دشنام  یکتاب بنویسید و بعد از رو

بر  یمبن یزیتبار مشخص چ  کیخواندم، در تمام متن جز تاختن بر  دیگرفت ریرا که شما به تحر یمن مطلب<<<   
 نیتبار مشخص توه  کیبه    نکهی. شما جز ادمیند  دیگوئیکه شما راجع به]آن[ م  یاز فرهنگ واال و کهن  یندگینما   نکهیا

 نیتان ا یتراوش نکرده . اگر فرهنگ کهن و واالتان  زاز مغ یگرید زیچ  دیخطاب کرد وانیح  د،یدشنام داد د،یکرد
گند   یشما بو یکه از نوشته ها  یدر حال دیگوئی. شما از گند نامه مشودیم یاست واقعا که راه تان به ترکستان منته

 . دیا یتان نم افهیکه به غ دیآوریبا فرهنگ ها را از خود در م ی. شما متاسفانه ادادیآ یم

 حسد قلم تان رنگ ترشح نموده.   یکه آنها دل شما راکفانده ورو  داستیتان پ  ینوشته    ی!از محتو  یصفو  ی<<<   آقا 

 یکه روز میدار نیقیو  میخوانیفرا م یبرادران فوق الذکر را که عکس العمل نشان داده اند،به تحمل وخونسرد ما 
 جهینت یستوده اند. ول شانیبرا دنیبخش نوشته شانرا بخاطر جرات نیچند ا ی. البته تنرددیګم مانیپش یمحترم صفو

را ولو در هرکجا و   تیبشر یداشته ها  دیونبا  دیحسد ورز رانیګبه کار د دیاست که نبا  نیعکس العمل نوشته چن
 . ستین یو انسان دهیپسند یکار نیاهانت کرد. چن ا یکه باشد، رد  یمربوط هرملت، زبان وقوم

 افتیافغانستان ادامه خواه   یزبانها   ګیفرهن یدر مورد غنا   یاقدامات ستودن  ریافغانستان و سا   ریقاموس کب یباال  کار
و از  ییاروپا  ،یرانیکه  دانشمندان ا دیخواهد رس یخواهد شد، زمان دیاز آن مستف یادیز یها ګیو فرهن نیو محقق

و تاجکستان از آثار  جانیپاکستان، اذربا  ران،یا نیاز محقق یادیبه آن رجوع خواهند کرد چنانچه عده ز ریګد یجاها 
عبداالحمد  ،یشناخته شده شادروان عبدالشکوررشاد، عالمه بلخ  ا یدانشمند به سطح اس ،یبیحب یعالمه عبدالح 

 قاتیتحق یاستفاده کرده اند و برا رهیافغان وغ نیالد دجمالیس ،یطرز ،محمودی.غ.م.غبار، عالمه سلجوقد،میجاو
(، دیا رفتهګ)که شما نام قیال مانیداکتر اکرم عثمان، سل یاشعار و آثار ادب هینموده اند. درونما به آن رجوع  خود

 رانیا د؛ینی. ببمیو نشر آن بکوش  جیدر ترو  دیمشترک ماوشمااند، با  ییتماماً دارا رهیموالنا و غ  ،یعالمه اقبال،فردوس
مختلف وجوددارد. من در اصفهان،تهران و مشهد   یهاګو فرهن هااست. در سراسر آن زبان ګبزر اریکشور بس کی

امورات  یغرض بعض رانیدر ا یآمده بود، به سفارت افغان رانیا داًبهیمهاجر افغان که جد کینموده ام.   ګیزند
زبان به ترجمان چه  ینمودکه در کشور پارس رتیبرادر ما ح  نیصاحب ترجمان دارد، ا ریکه سف دیمراجعه نمود، د

مناطق کس زبان  ریګکشور به جز از دوسه اُستان در د نی: برادر درفتګ شیصاحب برا ریرورت است؟  سفض
 یپارس ی دارند. در ګیکُردها، بلوچ... زند ها،یمانند آذر ریګو مردمان د ریګد یزبانها  اریبس نجا یا داند،یماوتورا نم
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تکلم  رګو ا دهند یم  تیاهم شانیکنند ونه هم برا یتکلم نم نمردم قطعاً به آ تیاکثر رانیدر ا م،یدار ادیرا مه وخودت 
 افتد!   یفرق دارد حتا ضرورت به ترجمان م اریما بس نیشر یبا در کنندیهم م

 ارګروز یوقت کردند،یم تیبود، ابراز رضا  سریم شانیلقمه نان برا کیبودند و رانیدر ا کهیما تا زمان یافغانها  اما 
رجوع کردند. پس بهتر است   یو هموطن یبه  برادر یګیدشوارتر شد به ارمان خاک ووطندار خود شدند، از همسا 

استعمال نکنند. از   ریګهمد هیمارا عل رانیګتا د میساز ادخود را اب زیعز لستانګ.  میقدر وطن و هموطن خود را بدان
 دینما یخدمت م ګدانش و فرهن ی. هر ان کس که به خاطر غنامندمیشیباند تیبه انسان دییا یب ست،ین یریتعصب خ 

 ارانګخدمت یعنیما،  انګنخب نیاشخاص و از آن جمله به نستوه تر نیبه چن یاست و زه دیو تمج  شیدرخور ستا 
ه  :  زندمیینما یافغانستان   اورده اند تکرار م یشبکه اطالع رسان ی را که در صفحه  یافغانستان. شعار ریبقاموس ک

 باد افغانستان كبیر و مردم اصیلش.  

 بااحترام.
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