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 5تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  هتپه دغه پ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۱۴/۰۶/۲۰۲۰        مسعود فارانی

 "قاموس کبیرافغانستانافزونی شهرت" 
به را نیزحمالت دشمنان ندامت ها ودانشمندان ملی، از جمع درکنارتحسین که مثبت ومنفی شد،  انعکاساتسبب  قاموسروز افزون شهرت 

معنی   بعضی هاتحریم کردند. درک نکردند بلکه نستان برای افغا را قاموستدوین  تمسخرضرورتبا  تعدادی ،همراه داشتانواع واقسام 
با تمسخربجای هم    تعدادی  .نداواندک    طویل ولی صف توانستن ها بسیار قلیلبسیارصف خواستن ها  چراکه  .  گرفتند  توانستن  جایخواستن را ب

با فحش و دشنام همراه بود. « غانستانکبیرافقاموس حمله ایرانی های افغانما به »کار گرفتند ودرین اواخرسخیفانه کلمه کبیرازکلمه صغیر
  .، حاسدان و کم مایاگان نمایان ساخت اندشمن دانشمندان، درآئینه قاموس را   مؤفقیت   اتانعکاسهمه این واقعیت در
با  صاشخا فقطو مهاجرت  غربتآنهم در بدون کمک مالی دولتی ویا مراجع بزرگ فرهنگی کشوری بخاطریکه باور نداشتند  دشمنان 

، چراکه بیشترآنها از جریان لغتنامه ها بخصوص لغتنامه دهخدا درکشور همسایه تدوین کنند سطبتوانند قاموس   را باچنین ب امکانات اندک
  مجلس شورای ملیی، وکمک مالی چاپخانه بانک ملنفر دیگر در سطح دهخدا  به کمک مالی ونشراتی   48آگاه بودند که  بکمک دهخدا و 

سپس این مؤسسه با یونورستی   .منحیث یک مؤسسه عرض اندام کرد ، بالخره با تصویب شورای ملی ایران دهخدنامه لغت د.  انجمنتقویه ش
 85گرچه این ودیگر لغتنامه های ایرانی بیشتر از تهران مدغم شد و  تحت نظر فاکولته ادبیات تهران با سرمایه دولتی پیشتر تقویه گردید. 

  1تدوین وبمیان آمده بودند. در هند برای بار اول   ارس و تاجیکستانپافغانستان ، است که قبل از از لغتنامه های  فیصد کاپی برداری
وسیع دولتی  که در پشتیبانی داشت.   تا کنون نتوانسته است جوابگوی صادقانه نیازات زبانی لغتنامه دهخدا با تمام کمک های مالی و معنوی  

 .(  ستروشنگری صادقانه مردم، مردم را با جعلیات بیشترآشنا کرده ا بجای )یعنیمردم خود باشد. 
پارس ازعقده های تاریخی  با سؤ استفاده  استعمار  که  چرا   ، شده اند  یاسیس  یها  لغتنامه   ن، بود  یفرهنگ  جایب یرانیا  یبا تاسف که لغتنامه ها

 شدت بیشترگرفت.   ایرانبه    ارسپتحت تغییرنام از    1935یخ  اربتکه  توطئه     2.براه انداختتوطئه را  ایران امروزهغرض تطمیع جامعه    ،ها
در ایران وخارجی را    نفاق داخلی  زمینه تضاد و  ،  مشتعل کندارسها  پ  برتر نشان دادنبا  منطقه    ردنفاق را  استعمار توانست آتش  با این توطئه  

ها ،عرب   که به پیروی از نازیزم المان برعلیه  ترک زبان  یسشؤنیزم پار  با تقویه  .فراهم ساختنیز    به همسایگان،   یتجاوز فرهنگبا  امروزه  
، بجای چند اسامی، کلمات ولغات درست،  تعدادی زیاد ودرلغتنامه ها  .  فعال شددر منطقه    زبانها، کـُرد زبانها، آذری ها ، ارامی ها ودیگران

. با چنین مغالطه کاری ها خواسته اند به د تحمیل کردنده خوجامعمردم  رب بزور دولتایگان را ارس  و همسپاقوام غیر  نادرست آن مربوط
مثل افغان ها،  ، امروزه در خارج از ایران گانیهمساوزه  و ارزش های واقعاً  فرهنگی رارس در ایران امپداشته های فرهنگی اقوام غیر 

  .کرده باشنددست درازی آشکار عرب اها، و  یکتاجترک ها، 
 شود. وبه نیروی غیر فرهنگی مبدل می آن زیر سوال رفته رد بال شک اصلیت با مغالطه کاری سامان بگیواضح است هر پدیده ای که 

ازینرو چنین پدیده ای  که با مردم   3ارسها، جریمه گذاشت  پخداوند دولت تاجیکستان را خیربدهد که در برابر چنین تجاوز آشکار وبی آزرم   
 فرهنگی یا جزء از فرهنگ شمرده شود. و جامعه خود صادق نباشد نمیتواند پدیده

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (هـ. ق. میباشد ۷۱۶ )متوفي  : )اولین فرهنگي كه در هند نوشته ونشر شد تألیف "مبارك شاه غزنوي" مشهور به فخر قواسفخر قواس :1

 بلخي اواخر قرن هشتم درهند نشر شد( )بعد از فخرقواس، توسط "محمد بن قوام" که از بلخ بود ومشهور به   الفضائل في منافع االفاضل 

 هـ. ق در هند نشر شد.(  ۸۲۲ محمد دهلوي" معروف به "دهاردال" در")اداه الفضالء 

 منیري" در هند تألیف ونشر کرد(  هار هند فرهنگش را به نام مرشد خود "شرف الدین احمد )در اوایل قرن نهم "ابراهیم قوام فاروقي"در والیت بشرف نامه 
 هـ. ق. درهند نشر شد.(  ۸۷۳ )"محمد بن داود بن محمود" به سال مفتاح الفضالء 

 .( هـ. ق در هند نشر کرد ۹۱۶ )"محمود بن شیخ ضیاء" در زمان اسكندر بن بهلول شاه، كتاب را به سال  تحفةالسعاده

 هـ. ق در هند نشر شد.(  ۹۹۴ ه سال الفضل" وزیر جالل الدین اكبر شاه تألیف شد ب)در اخیرقرن نهم توسط "ابو مجمع اللغات 
   هـ. ق در هند نشر شد( ۱۰۰۱ )در اوایل قرن یازدهم به قلم "هللا داد فیضي بن اسد العلماء علي شیر سر هندي" به رشته نگارش در آمد وبه سالمدار االفاضل 

 جهانگیر بن اكبر شاه عرضه داشت.( به پادشاه هند  ۱۰۳۲ )"جمال الدین حسین فخر الدین حسن" در سال فرهنگ جهانگیری 

 ( توسط "امان هللا" ملقب به "خانه زاد خان فیروز جنگ" تألیف ودرهند نشر شد.(۱۰۳۷-۱۰۱۴)در زمان سلطنت جهانگیر )چهار عنصر دانش 
 وشته ونشر شد.( در حیدرآباد هندوستان ن -متخلص به "برهان"  –ت "محمدحسین بن خلف تبریزی" به دس هـ.  ۱۰۶۲ )در سال برهان قاطع 

 .( هـ. ق. "عبد الرشید عبد الغفور حسیني مدني" از مردم تته )سند( نوشته ودر هند نشر شد  ۱۰۶۴)دو سال پس از تألیف فرهنگ برهان یعني درفرهنگ رشیدي 

 تألیف و منتشر شد.(  ن دوازدهم به قلم "سراج الدین علي خان اكبر آبادي" متخلص به "آرزو" در هندقر )در سراج اللغات و چراغ هدایت 

 هـ. ق درهند نشر شد(  ۱۲۴۲ )تألیف "محمد غیاث الدین بن جالل الدین رامپوري" درغیاث اللغات 

 ( هـ. ق در هند نشر شد ۱۲۹۰ بنام"شاه آصف ششم"، پادشاه دكن به سال)  ارمغان آصفي 
 هـ. ق.(  ۱۳۰۶ نگر تألیف و منتشر شده )پایان تألیفی  یجمهاراجه » آنندراج « راجه والیت و)درقرن چهاردهم توسط "محمد پادشاه" متخلص به"شاد" منشي  انندراج 

   لکهنو هند(  اپ مطبعۀچ  ـ قه ۱۳۰۸منشی نهول کشور "قبول محمد " )از مولویهفت قلزم 
 رسیده.(هـ. ق. در الهور به چاپ   ۱۳۴۲ در سال دلیب شاداني رامپوري" )تألیف "وجاهت حسین عننقش بدیع 

 .( جلد تا حرف جیم منتشر شده و مؤلف را مرګ مجال نداد تا این فرهنګ را تکمیل کند  ۱۷ هـ. ق.( در  ۱۳۴۳ )تألیف"نواب عزیز جنگ بهادر" )متوفيآصف اللغات 

 و . . . .  و. . . و. . .  (هـ. ق.( به طبع رسیده ۱۳۵۸ –۱۳۴۶)االسالم در پنج جلد و در حیدر آباد دكن )یا نظام دکن تألیف "سید محمد علي داعي   فرهنگ نظام

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دایماً زیر سم ستوران  این خطه    فریب دهد.را  محقق سالم نظر    میتواند هرن،  به میان آمد  بی اساس افتخارات    باارسها  پطمیع  غرض تکه  ایران امروزه  در  جعلیات استعمار  : اما    2

نسل خالص   را نسل از آنها  هن است کهدرین معبر رفت وامد ها واضح . ست ا ودیگران، خورد وخمیر شده  ،مغل ها ( ها افغانافغانه )و ( عرب هاتازی ها ) ارسها پبقول بیگانه 

محقق آگاه نتیجه    پس  ت.خطه مؤید قول ماس   ندریکلوبالیزم ،  عصر    احمقانه درینجعلی و اند. اینهمه آریایی بازی    گذاشته  ، ونه هم هویت خودی آنها را دست نخورده  اند  مانده

دلخوش  ند که اینک به هویت سازی جعلی  شاب نسل وهویت شانرا از دست داده  د ونباش  نیاز کسانی است که بیگانگان به آنها بار بار تجاوز کردهجعلی  هویت سازی  که    می گیرد  

مسخره بی اساس   دست به تفوق طلبی میخواهند  از حقارت زیاد  با جعل دلخوش کنند ونمی یابید، که و مظلوم شده ارسها زبون شده پهیچ قومی در منطقه غیر از  .می کنند

که   ودها نوع تعارفات مسخره دیگر،دستبوس می در گفتار آنها نسل اندرنسل ادامه دارد. مانند چاکرت ام نوکرت ام، استدعا میکنم َشرمنَدهالزیرا شیوه بردگی وغ ! زنند. ! بنیز 

 ؟. ریشه این تعارفات نوکر منشانه، غیراز بی هویتی دیگر چه میتواند باشداستآنهشۀ ری اصل  در 

3:_m_100_dalar_jarimah_baraee_kalimate_bdkanah.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/farani-http://www.afghan  
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 5تر 2 له : اڼو شمیرهپ د 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، ړه ده اکوال په غدلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

 

 قاموس چیست؟  
مجموعه ای ویند، فرهنگ جامعه کهن افغانستان که همچون قاموس به یگم قاموسقاموس کلمه یونانی است که به عمق بحر یا اوقیانوس،  

باید ،   ردااعتباردما  زبانی  جغرافیایی    در محیط    که  معتبر  و حتی ضرب المثل های  باور ها   حات، تشبیهات  الاز مفاهیم و معانی کلمات، اصط

 .درخشده بصادقانه باید افغانستان «  تاریخی قلزم »از درقاموس شدن که این سجیل . دگردبیان، تشریح و تسجیل 
خود راآنچه که است و تا کنون تدوین نشده اند  از مغالطه درافغانستان این بود تا حقایق ارزشهای ملی مردم قاموس کبیرمنظور از تدوین 

 د چنین امانت را محترمانه رهایی بخشیم و به مردم نجیب که تعلق دار  ، اند را انجام دادهکاری ها و ابهام دشمنان که عمدا ًکار تخریبی 
( خود ما را با اصالت دورازالف وگزافاله، )یم . این وجیبه ملی بود که مارا وادار بکار مصمم کرد. کاریکه فرهنگ کهن چند هزارسسپارب

 . ه باشیمدادزبانی دوباره به وسیله این قاموس به حال وآیندگان تداعی و تذکر 
، تحفته السعاده ، چهار عنصر دانش، هفت الفضائل في منافع االفاضلچهار عنصردانش،  دوین شده مانند نگارنده با لغتنامه های در هند ت

بدنبال اسامی کلمات ولغات که مربوط جامعه ازینرو     . بزرگ شدم غیاث اللغات واز دوران طفلی با  در پیشاور آشنا شدم، 1981درسال   قلزم
دیدم که بجز جعل کاری درانها چیزی جالب  ، متاسفانهمراجعه کردمبیشتر کنونی  با شوق وذوق  ما باشد به لغتنامه های جدیدۀ ساخت ایران

ر برابر غنای فرهنگی شان د تنویربرای جوانان افغانستان وجود ندارد، برعکس چیز های در آن موجود بود که جوانان مارا بجای 
رند. من مشت  نمونه خروار را خدمت شما عرض میکنم وقضاوت را به خود شما می کرد. شاید ایرانزده های ما این ادعا را نپذیتخدیربیشتر

 دقیق بشناسید. خود پارم تا بیشترخود تان در زمینه تحقیق کنید و مغرض نامه ها را بزرگان می س
یک عمال ًکرده باشد یک لغتنمامه معتبرانرا غلط ثبت  اگربه مغالطه های بزرگ می پردازیم که  ، فقطکوچک  قطع نظر ازمغالطه های

 جمشیدیا  1جمیا   یمپادشاه، یا    یما(، اسم    )شهر با قدامت تاریخی درافغانستان  سمنگان: اسم  بطورمثال  عمدا ً مغالطه استبلکه    یستتجاهل ن
میالدی بر   1925شمسی ویا  1304و صدها جعل دیگر که بعد از  پارتیا ، (پادشاه بود  بلخکه در  کیکاووسسپه ساالر لشکر ) رستمیا 

، حسن پیرنیااین توطئه از جانب استادان یهودی پوهنتون شیکاگو بوسیله  مزدور بنام  .س آغاز شداساس یک توطئۀ سازمان یافته درپار
که اشخاص موظف شده بودند تا مفاخر منطقه را بنام  سعید نفیسی، و داود پیرنیا،  وفرزند حسن ، پور داوود)فراماسیونر(  به همکاری 

 جعل کنند. ماهرانه رس ها پا
ارس تعلق گرفت  پبه  1935ذیل  نام ایران که در اما   .خالصه عمدا ً خواسته شده تا نام ازافغانستان بشکل وسیع در هیچ اثری برده نشود

تانی ها نیز در یک توطئه از جانب پاکس نظیراین 2( از خود ساخته اند، افغانستان کنونیافغانستان را بدون تذکر حقیقت ) فرهنگیمفاخر
هندی برای فاصله های دور ساخته شده  آگنیدور با تاجک اتمی  که برضد راکت های های در پرتاب چند راکت فاصله  .حدوده اعمال شدم

برای رُعـب وترس نشان دادن  اسم شاهینجزنام  ، تشکیل شد1947چون پاکستان در ، نامگذاری شدند غوری وابدال  ، غزنویبودند بنام های
 برضد هند  سؤاستفاده کرد.   امپرا طوران افغان  اقوام  از اسامی  د.  پاکستان ناچارگذاربر راکت های خود به دشمن اش هندوستان نداشت که  ب

از نبود لغتنامه که   اند نگه داشتهشان بدور ازغنای فرهنگ ملی را اکنون که جنگ جبراً برافغانستان تحمیل شده است ونسل جوان افغان 
با تاسف که لغتنامه های ایران امروزه جوانان جامعه ما را در بنبست  .انگان مراجعه می کننداچار به لغتنامه های مغرض بیگهای افغانی ن

ازآن یاد می شد، درحالیکه حتماً  قرار داده و در نتیجه جوانان ما نا امیدانه باور میکنند که ما از خود چیزی نداشتیم اگر میداشتیم در لغتنامه ها  
جعل ودروغ همسایگان   ، بود که زمینۀ اندیشه ما شد تا داشته های خود را ازابهام  استعماربا ابزارپارسها  نیست. این توطئه سازمان یافته  چنین

یم. سازره برجسته مزور ومضر رهایی بخشیم و فرهنگ دیرینه چند هزارساله ای متعلق به خودما راکه عمدا ًبیرنگ ساخته بودند دوبا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 
د، کوروش  می شوکوروش جا زده صفات خونخوارترین شخص بنام  منحیث صفات  یما ناگهان بود،  واالی انسانی )پادشاه برجسته پیشدادی های بلخ  که دارای صفات 1 

پر ازخون فرو برد وملکه با صدای   سر کوروش را برید آن را در خمره ی  ریس یموخانم تکشته شد  ریسیمو تها بود بنام ملکه  تژ ماسا که بوسیله یک خانم که پادشاه 
    تاملی بر بنیاد تاریخ ایران(  217) صفحه خ یونایی "هیرو دوت" .  ر نقل از مو آنچه می خواهی بنوش تا سیر شوی!" "بلند  گفت که:  

مناطق مختلف افغانستان   یهاصدآنها نام فی  90نود  شده در شاهنامه ادی ییایجغراف یاسام انیافغانستان است درم کهن قهرمانان یکه ملهم ازداستانها 3یوسشاهنمامه فرد 2
 . باشدیم ه امروز

سند هزار ساله را طوری پیش  زرم و دور از آ،  دخیل کرده اند؟کنونی  پارسیدرتقویت تفکر سخیف هژمونیستی مظلوم را   یفردوس قبل ازهمه چرا  3
منحیث    قومیدخیل بوده باشد، یعنی از فردوسی  برای جعل  ارسها  پ    ۀامروز  قومیسخافت  تفکرهزار سال قبل درچنین    مظلومکش می کنند که گویا فردوسی  

د تا صحت وُسقم شاهنامه را دقیق دریافت ننامه شک کن.  این شیوه هر انسان آگاه را وادار میکند، که به شاهنامه  ومداحان شاهشده است ابزار سؤ استفاده 
قبل از شاهنامه قدیمۀ  هنامه های ارزشمند  اش  همچنان    ست؟ا  کجادر  پس    فردوسینامه  پس الزم می شود تا اصل این شاهنامه  را دریابد که اصل شاه  .نمایند

)مربوط ، شاهنامه ابو علی بلخی )مربوط افغانستان(ابولموید بلخی امه شاهنترکمنستان( به ) مربوط مسعودی مروزی، های :  مانند شاهنامهفردوسی )
( )مربوط افغانستان( اینها شاهنامه بنام گشتاسیب نامه دقیقی بلخی  مربوط افغانستان(بازهم پیشدادی های بلخ( )سالله شاهنامه ابو منصوری ) ،افغانستان(

میباشد عمده میگردد؟ اگر دروغی   طوس ایران امروزهکه سراینده اش مربوط شهر    فردوسی امه  شاهنبطاق فراموشی سپرده می شوند و بخاطرچی فقط    چرا 
سال قدامت  ۸۰۰چگونه به سند بی اساس شاهنامه فردوسی باید استناد کرد؟ فقط دو سند  از شاهنامه فردوسی قلمداد شده است که اولی گویا در میان نباشد 

بر انگیز   شاهنامه سوال سند دیده شده است؟؟؟ آیا هردو بریتانیامی هفت صد واند سال قدامت دارد که در ست ؟؟؟. دودیده شده افلورانس ایتالیا دارد و در
   ؟ده استنمسکوت مااین سوال چرا در کجاقرار دارد؟  هزار سالهباشند؟  پس شاهنامه اصلی   بریتانیا؟ و ایتالیانیستند؟ چرا این اسناد درو عوامفریبانه 

  ؟ در حالیکه است  شاهنامه داخل شدهدر یکهزار سال قبل چگونه در    دوصدبجای    دویسته بفرمائید که  کلمه  ج؟ تودم خروس را“  ایباور کنم    را  ” قسم روباه
ویند یگم  دویسترا    دوصدوروسها  بود و بزوراستعمار به مقام رسید    در مسکو  سفارت هالنددر طویله  اسپ نکهبان  مهتریا  این کلمه از زبان رضاء خان که  

  دقت نکردند این جعل و بنابه عادت دروغگویان به  1304در جامعه مقلد ایران رایج شد که در چاپ های زیاد بعد از   رضا شاه زبان از  دویست تکیه کالم 
دیده میشود که خوشبختانه  ایران، جعل ارسپاصل بجای  قدیمهکتابهای  تجدید چاپنام ایران  در که در مورد  جعلنجانیده شد. گودر چاپ جدیدۀ شاهنامه 

چنین زمان چاپ و منطقه چاپ آن دقت شود.به  دیده شود باید  نام ایران    در هر اثری قدیمه که    1935پس قبل از    بوده است  پارساین سرزمین    1935قبل از  
 می سازد. را متوجه جعل کاری ها   آگاه وعالمات است که محققین کرام تیز بین 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


 
 

 

 5تر 3 له : اڼو شمیرهپ د 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، ړه ده اکوال په غدلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

 
 

   موسهسته قاچگونگی تشکیل 
میباشد و در رشته  افغان جرمن آنالیندوست گرامی ام جناب قیس کبیر که متصدی مؤفق نشریه وزین  که ازاندیشه تدوین قاموس سبب شد 

م برایچگونه باید سامان بگیرد؟ فهم این امر از لحاظ خدمات انترنیتی تدوین یک قاموس  اند بپرسم که:  تکنالوژی مدرن شخص تعلیم یافته
تکنالوژی گفتند کار آسانی نیست.  برپاکردن چنین کار تخنیکی ازایشان جویای معلومات شدم. جناب ایشان از لحاظ که بود دشوار  بسیار

 نهادی آنهم بغیر از همکاری مؤسسات رسمی  کارمشکل است وحتی ناممکن بنظر می رسد. 
وبرای متخصص انترنیتی جناب قیس کبیرنشان دادم، با بزرگی    رک دیدمرا تدا  اولین جدول  انترنیتمن با نا امیدی بکمک یک جوان آشنا با   

 استضرورت به تشکیالت بزرگ وسیع جامعه یک لغات به  مفاهیمهمیشگی اش لبخند ملیح خود را مانع نشد ولی گفت که برای رساندن 
از تجاوز فرهنگی دشمنان وطن سخت چون ودش آورد که لغات با سهولت از جانب مردم دریافت شوند. خ ی رامثال ها بندهوبرای تفهیم 
. وقتی او با تردد پیشنهاد مرا نیمه قبول ناچارباید سامان دهیمم تا در زمینه کاری را نبا شله گی تقاضای مجدد کزمینه شد که  رنج می برد 

بنشر سپردم نامه ای را درافغان جرمن آنالین .  قبل از قاطعیت تصمیم ، بنده  "این کار را با حوصله انجام خواهیم داد" :کهینمبتنی برکرد 
فوری برایم زنگ زد  و که حاکی از آغاز کار قاموس بود و دوستم را در یک عمل انجام شده قراردادم .  دوستم جناب کبیر نوشته را خواند

رم   وجود نداشتن وقت کافی که ندا با لحن جدی گفت گیرم که با   ،شروع کار را مژده داده بود راضی بنظر نمی رسیدکه ،  واز نامه ای
م متاع اصلی را که لغات باشند،  شما فراهم کرده میتوانید؟   جواب بنده با قاطعیت مثبت بود.  زیرا من نتشکیالت انترنیتی آنرا فراهم ک

ر طویل المدت بسرمنزل مقصود میتوانستم به عهده بگیرم  و امیدوار بودم که با دوستان دیگر این وجیبه را د توانایی بخش اهم لغات را
 .(نزدیک شدتوانستن به حقیقت خواستن  خوشبختانه امید ) خواهیم رساند. 

نمائیم . اما من در طلیعه خالصه دراول کار جناب کبیر اصرار زیاد داشت که در زمینه ای قاموس سازی باید اقدام به جلب همکاران وسیع 
ت محترم را که به همکاری به چنین کار بزرگ دعوت کنیم خواهد گفت که اول شما هر شخصیدانستم ی کار مخالف چنین نظربودم زیرا م

نظریه ) تیوری( کاری را درعمل  دردهید تا ما همکاری خود را با آن موازی سازیم . چون متاسفانه هنوز جزبکار تان را نشان توانایی 
 . یمدشمی که سبب مزاحمت بزرگان  یاده نکرده بودیمپ
 

اولین شخصیتی بود که فکر  جناب کبیرهسته گذاری شد  جناب کبیربا بحث های بیشمار بین بنده  و  »قاموس کبیر افغانستان«که  زمانی
 خانم شیما غفوریثابت قدم  آنرا به عهده گرفت.  سپس خواهر آگاه و  مسئولیت  دربخش مدرنیته تکنالوژی قاموس معطوف کرد و  وذکرش را  

بخصوص در لغت شناسی درکنار ما  قاموس کبیر افغانستانیکی از ارکان بلند مرتبه    اکنون ایشانبنده شتافت و بود که بیاری اندیشمند
« تبدیل به » قاموس کبیر افغانبود که  نام انتخاب شده قاموس را از »  شیماغفوری . و با اولین تصحیح  و دقیق نگری خانم دارندحضور

دری، پشتو ، انگلیسی و د مانند ارندکافی دوست ارجمندم که با چهار زبان تسلط  کاسیزمری اب جن « کرد. سپس قاموس کبیرافغانستان
مودند. درین بحبوحه جناب انجنیر فرید فهیم قطعه شعری همچون  لنگری درکنار ما ایستادند و درین راه ما را تشویق فراوان ن زبان آلمانی

را برایم در ایمیل فرستاد و از من جویا شد که این شعر چه گونه است؟ سراینده شعر خانم بود بنام صالحه وهاب واصل که بعد ها کلمه 
له را نوشتم که بقول دوست مشترک ما م شان تغییرنمود،  شعر ایشان موزون ومقبول بود و در وصف آن شعرچند جموهاب به واهب دراس

صاحب در جمع ما  کاسیبوسیله جناب  واصل خانم محترم قرار گرفته بود. دیری نگذشت که محترم انجنیر فرید فهیم مورد پسند شاعره 
رخوبی در زمینه کار دستیار  ومددگا موصوف  .نددر کنار ما ایستادوآگاهی داشتند  انترنیتکسی بود که درکار  واصلمعرفی شدند.  خانم 

 درخشیدند.  نیز ، در بخش تورید وادخال لغاتمحترم مزید برآن این خانم   د.گردیتکنالوژی قاموس 
 خانم واهب واصلودیگری    خانم شیما غفوریدو خانم منور یکی   دکتور سید خلیل هللا هاشمیاندرهمین بحبوحه بود که از طرف  روانشاد  

دارند،  برای عنوان استادی کاندید گردیدند. )به این مناسبت عنوان » استادی« را در هالند با  که هردو شخصیت،  شاعره وادیب تشریف
 تفویض و عطا گردید.(تجویز،  هاشمیانخبرگان افغان به وسیلۀ شخص داکتر صاحب ازشرکت سفیر افغانستان در یک مجلس وسیع 

ند. زرا با جزئیات آشناسا هاشمیانداکتر صاحب توانستند  قیس کبیرناب در آن دو روز که در هالند بودیم به نحوه کار و محتوای قاموس ج
با مشوره های صائب  وهمکاری های ارزشمند، کارقاموس  هاشیمانوبا صحبت های مفصل که با ایشان داشتیم سبب شد که داکترصاحب 

 مادی ومعنی در کنار ما ثابت قدم همکاری اسدداکتر صاحب نعیم د. همچنان شخصیت ملی و مهتمم افغانستان جناب را رونق بیشتر بخشن
شخص مسئولیت پذیر دقیق نگر شاعره وادیب تمام عیار با ما پیوستند و مارا  خانم نصیبه اکرم حیدیاش را اعالم نمودند. بعد از ایشان 

هانه دست بکارشدند که بنده شخصا ًاز درکنار ما مؤفقانه و نستو   آصف بهاندهمچنان جناب    درامورلغات وکلمات بسیار دقیق همکاری نمودند.
که در ، «قاموس کبیر افغانستان» کاریو مشاور مورخ  دقیق نگر   داکتر صاحب سید عبدهللا کاظممشکورم. البته جناب  ممنون وایشان 

 را افتخار بخشیدند درکنار ما حضورداشتند.با مشوره های ارزشمند ایشان ما  تصحیح مقدمه قاموس
همکاری شخصیت های بارز وشناخته شده افغان را از اقصی جهان در کنار خود   خود کار تواناییکه با نشان دادن  مرکزی  هستهاین بود  

ایشان دقیق معرفی  ودر خدمت با نوعیت کار  شده اندکنیم. البته اسامی گرامی این شخصیت ها که سبب اعتبار بیشتر قاموس و جذب جلب 
 نادیده نخواهیم گرفت.، ندا انجام داده قاموسملی  ۀ درین وجیباز بزرگان که را  بتیو موه محبتجامعه قرار خواهیم داد وهیچ 

    

 ؟ کبیر افغانستان« چرا کبیر »قاموس
 بسیار( شروع بکار کرد و خبرگانکابل )به مشاورت ادبی که تحت ارادۀ بزرگان انجمن المعارف آریانا"" دایرةگرچه درین زمینه قبالً   

" بدبختانه توسط گماشتگان المعارفدایرةجهانی خواهد شد، اما این"   های  المعارفز کار نشان داد که ازجمله معتبرترین دایرةد و درآغابومؤفق  
( 6و   5سال و دوجلد اخیر ) 19جلد آن در  چهارهـ ش بمدت بیست سال که   1348هـ ش تا   1328، یعنی از  بیگانه دستخوش کارشکنی شد

را که از آن رنج  المعارف آریانا"" دایرةپایان داده شد. آرزوی شکسته و ناتمام  تکمیلنا " المعارفدایرة"آن در ظرف یکسال منحیث یک 
جامع باشد   قاموس کبیر افغانستانرا درافغانستان نداشتیم که در سطح    المعارفدایرة  و  قاموسکه تا این زمان ما هیچ    کبیرمی بردیم با کلمۀ  
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را منحیث پیش شرط کار دراسم قاموس عمدا ًگنجانیدیم. اینکه پیران  کبیرمرفوع سازد. ازین سبب لزوم کلمه وبتواند این خالء بزرگ را 
 «   آفتاب ]آید[ دلیل آفتاب.است. زیرا » صغیرماندۀ سخیف اندیش بدون تحقیق دست به تحقیرمیزنند مشکل فکری خود شان

 صفوی ها و هوتکی ها
سایت اش بدست   در نشریه که از غضب زیاد نتوانست صفوی بودنش را کتمان کند و ، عطا صفوی بنام  افغانمادرین اواخر ایرانی  :1   

مانند   .جعل کرده اندشبکه را  » بنام شبکه اطالع رسانی افغانستان«کند، افغانستان فعالیت می ایرانی ها علیه تخریب اندیشه های ملی
گرایان از جانب ایران و ملی ملی  منافع به نفع دشمنان افغانستان و برضد  ءو کذب وریا صدها ویدیوی بازاری ایرانی که روزانه  با جعل

 می گردند.  مویلو ت پخش شده  وشتابوسیلۀ گماشتگان 
سراسیمه  و ذلیل ساخته است که   دشمن را ، » قاموس کبیر افغانستان «سطح بلند فرهنگی   نکته قابل توجه  درین نشریه این است که کار

حمید کردن ها که بقول جناب  این غضبمی کنند.  ومثل پاسبان  دم در پارس  ، تعادل خود را از دست داده اند بجا  و  انتقاد سلیم عوض
جامعه این یک حرکت معمول وشناخته شده در علم   .زده اند  دستچنین عمل    بهشود می  طاقت فرسای جان شان ناشی  از سوزعطاء 
ن یداش سرو صدا براه می اندازد و به پارس کردن و زوزه  کش  توانمنددر برابر دشمن      ،ببازد   دشمن خود راه که  هرگا؟است ، چرا    شناسی

   ست.یکسان ا زنده جان هاتمام جبر طبیعت بر یک  این آغاز می کنند. 
اسم   خواسته اند با جعل  ندارنددروغ گویانی که حافظه  تاریخی   نداریم صفوی که در تمام افغانستان ما قوم یا گروه بنام  : واضح است2

صفوی بکسی اطالق ندانسته ریخته اند . خود افغانی جلوه دهند. خوشبختانه  بی خبری از تاریخ ابروی خود شانرا   را اسم صفوی   مستعار
ین ها«  ام »چگمی شد که به شیخ صفی اردبیلی که صفاک ترین بشر تاریخ را بنام اسماعیل صفوی پرورش داد واین صفاک گروه را بن

حیوان « Cannibalist» از انسان ساخت که مثل سکهای وحشی انسانهای مغضوب شده اسماعیل صفاک را زنده زنده میخوردند یعنی
    رابرفرزندش بگذارد.  صفوی . ازینروهیچ پدری درافغانستان حاضر نبود تا اسم منحوس بود خورساخته ن انسا
با شرف   و امثال اش مردم گورگین، مانند لۀ  صفاک ترین گماشته هایصفوی بوس پیشه تتوجه کنید ، زمانیکه از دست فساد رژیم جنای: 3

دولت مدبرانه طومار  فرزند میرویس خان    اعلیحضرت شاه محمود هوتکوبا اراده    مصمم مثل امروز بجان آمده بودند شهزاده  هرات وقندهار
که در جنگ مغلوب  د. شاه مزور ومکار صفوی انه ءبنادر آن سرزمین  و حاکمیت خاندان هوتک رابرچید را در اصفهان  ننگین صفوی

را ارس پرژیم  تاج سلطنتیخود شاه حسین صفوی   تقاضاء کرد که اورا ببخشد و نکشد، ازینرو رت شاه محمود هوتکضاعلیح شده بود از
جمیع خاندان یکجا به شاه   اصفوی ب حسینشاه  ت.  گذاش  ذاتی  با مداهنه وچا پلوسی  اعلیحضرت شاه محمود هوتکبر سر سلطان جوان افغان  

شاه حسین ، واضح شد که چرا؟( بعد ها)را به عقد شاه محمود داد دختر وخواهرششاه صفوی  .بیعت کردند و تسلیم شدند در اصفهانجوان 
   1.ه باشددجلب کربخودرا  شاه جوان  اعتماد  تا    را داد  دختر وخواهرشکشت  ه  که آنها را نمرحمت شاه محمود هوتک    ظاهر در بدلدرصفوی  

مالیات کمر شکن قد راست کرده نمی   وضعزار دیده بودند و در برابرآکه  از رژیم  و خاندان فاسد صفوی بسیار اذیت و  پارسمردم و ملت   
 وبخشید و عدالت وانسانیت را برای مردم  به مردمرا رژیمتوانستند، در چنین وضعیت بود که شاه جوان ومدبرافغان تمام مالیات مقروضه 

 ارمغان آورد.  ملت سرزمین همسایه به
براه انداختند   ارسپ در ی رانامبامی ( خود مردم جشن های شاد بزرگداشت خدمات سلطان عادل و مدبر )مثل دوران یما پادشاه در بلخ  در

مروج  یترک که به زبان  ری الزبان دیوان سا  افغانشاه  بفرمان ند. ه بودرسید وآسایشبه رفاه  افغانفرمان سلطان عادل   که از برکت
دیوان ساالری رواج  نظامدر  کشور همسایه  در است ستان کنونیافغانمحترم راکه  زبان  پارتی دری  و زبان ه شدگذاشت  نقطه پایان بود

افغانها تا کنون در   امتاسفانه این امر مهم بخاطر دشمنی ب(مروج ساخت  که زبان دری پارتی رادر هندوستان  ) مانند سلطان سکندر لودیداد.  
 ایران امروزه مسکوت مانده است. 

 پارسیرا    پارتیکنند مثال ً    « را تلفظ میث« یا»س« کلمه »تبین رفتۀ پهلوی بخاطر کمبود حرف »:نکته دیگر اینکه در زبان مرده واز  4
یرودار نیز از آن خود ساخته باشند. درحالیکه گتلفظ میکنند این نقیصه را مغرضین عمداً شهرت دادند تا زبان محترم افغانستان را درین 

 پارتهند شده پایتخت کیکاووس که در  پارسیانهند  پارتیانشده  کیومرث کیومرتاسامی تغییر یافته در زبان ناقص و مرده پهلوی  مانند 
 شده. برای معلومات بیشتر لطفاً به لینک ذیل مراجعه کنید. پارس بلخ بود
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در برابر همسایگان برتراز خودشان سته میخواستند که منجیث ژاندارم منطقه ندر منطقه افتخار دا را خدمتگزاری  استعمار نوین، خود باخته : فارسهای 5

استعمار  که بزور) و مملو از جعل  با ده ها لغتنامه های ناقصبا انواع نیرنگ ها ورا ی خودها وعقب مانی  تسکین بخشندشان را حل عقده های تاریخی 
و آتش جنگ   حریم کشور های برتر وبهتر از خود تجاوز فرهنگی کنند  بهواستند  خ ازین طریق،    رونق بخشند  شده بودساخته    (غرض نفاق افگنی در منطقه  

مگر نسبت به دیگران  ،همین گروه مزدوراز صد واند سال به اینطرف دست به مغالطه کاری زده اند ه نفع کمپنی های اسلحه سازی فراهم سازند،را ب
درحال سوختن  همسایه ملت  ،درآتش آخوندی استعمارساخته . ازینرو  را چاه درپیش است چاه کن ند: خودشان پامال استعمار شده وغرق درذلت اند. گوی

   است.
 از پارس دیروزه ویا ایران امروزه  به افغانستان صادر شده است.   گویا کتابدارند که   باطل تصورو  خیال: بسیاری از ایرانزده های افغان  6

 پارس های دیروزبر عکس این  بلکه    بودایران وارد افغانستان نشده  ارس و  پهیچگاه از  قبال ًی شمسی(  ر)دهه سی هججزدر سالهای اخیر    کتاب در حالیکه  
لطفا به تاریخ مراجعه کنید که پیش از آمدن   را ازطریق ما )افغانستان( دریافت میکردند.  نشر شده دریکه سالیان درازی کتابهای    ندبود یان امروزایرانو   

  ؟تابی شانرا از کجا مرفوع میکردندنیازات ک 2بنام  فرانکلین یکایی رنشراتی ام  مؤسسات مغرض
در منطقه شامل   دریشهر پیشاور که هنوز خط دیورند آن را از پیکر افغانستان جدا نکرده بود و "بازار قصه خوانی" اش بزرگترین مرکزپخش کتب 

 (قبل از تجزیه)بود. بهترین آثار و بزرگترین فرهنگ های که در تمام هند  شوروی( دبل از ایجا)ق و آسیای میانهامروز ایران پارس دیروز وافغانستان، 
از  »پارس دیروزه ـ ایران امروزه«د که هنوز فرهنگ نویسان گردی میجهان  زبانان  دریدر بازار قصه خوانی پیشاور امروزه پیشکش   ،خلق می شدند

 مادر زاده نشده بودند.
ــ  ــ ـ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاه  انداختند براه  هر شاه حسین صفوی بود ابوسیله خانم شاه محمود که خواعتماد شاه هوتک سؤ استفاده کردند وتوطئه ای  قتل او را مخفیانه از دون همتان صفوی : 1
سالگی از جهان رفت. این توطئه بزدالنه صفوی ها دامنگر   28را از دست داد وازآن سبب در سن  اشر اثر دوا تعادل عقلی بمود جوان سلطان مح که دوای خوراندند  را

  .ند اشرف منسوب کرده اشاه محمود را به  ،، اماجعل کاران کشتنزمام امور شاه حسین صفوی را کشت بمجرد گرفتن  شاه اشرف هوتکصفوی نیز شد زیرا حسین شاه 
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 5تر 5 له : اڼو شمیرهپ د 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، ړه ده اکوال په غدلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

جال  سر د   از زیر  افتخارات جعلی،  سر آخردر    و بیشتر توسعه یافت   افتخارات جعلی بنام کوروش وهخامنشی ها    با نشرات فرانکلین بود که ☹  2صفحه قبلی     پاورقی    هادام

که آنهم به اکمال    تخت جمشید نیمه کاره  یراز شدر اید جز. هیچکس نپرسیده که شاهان جعلی که قلمداد کرده یعنی از زیر پلو مـُلی  آخوند ها برامدند   . ظاهر شد خمینی 
  . استنشده ذکرازآنها  نام همچنان در شاهنامه افغانستان نشانی از آنها  دیده نشده است. در تمام ، نشانیاست ونه نه نام  چنین جعل شده ها درهیچ کشوری ازنرسید دیگر 

   (دیده می شوند. ان  ییونانوری امپراطآثار دراکثرنقاط جهان جلی و آشکار درحالیکه )
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ریشۀ ای  نشانه اصالت ،یقین داریم که جوانان افغانستان با این قاموس به ارزشهای تاریخی خود آگاه می شوند. ) اگاهی به فرهنگ دیرنه   
 گردد.( مردم  و جوانان میبین  کند وسبب نیروی قدرت در حال و آینده  می برجستهامعه را ج
 

یا دانشمند ارجمند ثابت قدم جناب صاحب که خدماتی را در زمینه قاموس پذیرا بودند.     اعظم سیستانیدراخیر از ذوات محترم هریک جناب  
پرتو افشانی ملی میدرخشند و همچون  خالد نستوه در دفاع ازوطن  حضور حمدی در انور   با    یک اسم با مسمی که  ایشان  نور احمد خالدی

دشمنان را در برابر قاموس به تصویر کشیده اند. بنده را منیحیث یک افغان که با جمالت کلیدی ضعف  حمید عطاءدارند  ویا جناب محترم 
  نم.تشکر میکصمیمانه از ایشان  ند. ه اافتخار زیاد بخشید

 تمت     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1935در  کیل ایرانجزء از هند بود.  پاکستان غرض ایجاد نا آرامی در منطقه از جانب استعمار بدنیا آمد. همچنان تش الا ساله که قب73 ر یعنی کشو 1947تشکیل پاکستان در  : 1

ات  برای آنها تاریخ جعل کرده اند، این جعلی مؤظف شده مغرضو خارجی های ارسها پساله به تناسب افغانستان قدامت، شکوه وعظمت تاریخی ندارد . آنچه که  85یعنی کشور 

باشرف   شخصیت های ، بوسیلٔه پارس  هژمونیستیطلبان  های تفوق دیده نشده ودرین اواخر تمام دروغگویی 1925قبل از در هیچ اثری تحقیقی سالم دور از غرض ومرض 
باشد بدون اجازه از ملت افغانستان می  امروزه  نستانتوطئه استعمار وقتی آغاز شد که نام افسانوی خطه "ایران" را که مرکز آن افغا 1935در سال   .است ودانشمند آفتابی شده 

دست تخریبی را در منطقه   ،یهودی ها ومجوسی های فارس استعمار،  وابزار  د.  تأسف درین است که با نیرنگ نارس گذاشتپ این نام را غصب وبرو با سازش با دولت وقت 

 .  کردندتر دراز
 

  بالکان یر او جز  ناویاسکاندیکشور های زیادی قرار میگیرند. بطور مثال ممالک افسانوی  خاکی خود داریم که تحت یک نام ما نمونه های زیادی از چنین خطه های در کره 

که   "بالقان" است، یا جزایر  سویدن، ناروی، دنمارک، فن لند، ایسلند، وجزایر فارومنطقه را که شامل کشور های  "اسکاندیناوی"را داریم . توجه بفرمائید که اسم  [ بالقان]
می باشد اگر   صبرستان، مونته نگرو، رومانی و بخش اروپایی ترکیه مقدونیه ،یونان ، البانی، بلغاریا، بوسنی وهرزگوین، کرواسی،اسلوونی، جمهوری   شامل کشور های

بزور تبلیغات جعلی بغرض فریب جامعه وجهان   دور از آزرم  رند وتمام افتخارات منطقه رابگذا  بالقانویا    اسکاندیناوینام خود را یا    بزور استعماریاد شده  ی  یکی ازین کشور ها

بزرگ وبا انصاف وبا شرف و   شخصیت هاید. ازینرو هم اکنون نعمر کوتاه دار دروغینجنایت آشکار نیست؟ خوشبختانه افتخارات  ر ذات خوداین عمل دتدارک ببیند، آیا 
واضح است کسی  .  ندنیت سازی کند تا برای خود هوخته ادامذبوحانه را به امر استعمار براه ان  الشارسهای این سرزمین تپد مؤثق نشان داده اند که با اسنا یران کنونیفرهیختٔه ا

با قطع نظر از    زبانهای شمال افریقااعراب وعرب مانند   رود. بدنبال هویت سازی میرود که فاقد هویت باشد. آنکه هویت تاریخی اصلی دارد هرگز بدنبال هویت سازی نمی

ن در فرهنگ  وتمدن از ایران دیروزه وامروزه برتری آفتابی دارند  ویا ود. هم اکنتونیس،  که مثل آفتاب روشن ان سومری های  سوریه ، تمدن مصر  وتمدن کارتاژ تمدن 
  ها ، غوری ها، ترکهای غز ، ترکهای سالجقه، لودی ها، سوری ها ابدالی ها » درانی ها«  پارتی ها ،کاسیافغانستان کنونی بازهم قطع نظر از تمدن هفت هزارسال آشکار،

 ار اند . وغیره  سرفراز  ومشبوع از افتخ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماخذ: 
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