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  ۵۰/۲۰۲۰/ ۰۶                                                     احسان لمر

  آقای عطا صفویبه جواب 

 در شبکه اطالع رسانی افغانستان  

 

تحت  163۲38( کود خبر: ۲۰۲۰)اول می  1۲/۰۲/1399در سایتی انترنتی شبکه اطالع رسانی افغانستان مورخ 

نوشته پر عقده سرا پا  عطا صفویشخصی بنام  »از درون "قاموس کبیر افغان" بوی گند بیرون میشود...!«عنوان 

ال می ؤنشر فرستاده  که ان سطور سطح دانش و تحصیل و تربیه فامیلی او را زیر س، فحش را برای ، دشنامتوهین

و نمی خواهم به سطح و زبان خودش جواب بگویم  گذار این قاموس را کار میکنم  ثیرأبرد. من در بخش شخصیت های ت

 زیرا  من پیرو مکتب موالنای سترگ  بلخ هستم که فرموده اند :

 ُدّری است ادب به هر گدایی نــرسید    ــایی نـــرسید از بـی ادبـی کسی به ج

 تاجی است که جز به پادشاهی نرسید    سررشته ی ملک پادشاهی ادب است

 بــی ادب محـــروم ماند از لطف رب    از خـــدا  جـویـــیــــــم تـوفـیــق ادب 

 آتـــش در هــــمه آفـــــاق زد بـلـکـه     بـــی ادب تنــــها نه خود را داشت بد 

مولوی محمد سرور واصف ــ »بهزاد ثانی« استاد تا فعال در قاموس این ابر زنان و مردان  تاریخ را معرفی نمودم : 

غالم محمد میمنگی ــ مؤرخ شهیر و پدر تاریخ معاصر افغانستان »بیهقی ثانی« فیض محمد کاتب هزاره ــ شهید تاج  

د عثمان خان پروانی ــ محمد ایوب خان پوپل زائی ــ جوهر شاه خان غوربندی ــ لعل محمد خان محمد بلوچ ــ محم

تگابی ــ مولوی عبدالواسع اخوند زاده ــ میرزا فقیر احمد خان پنجشیری ــ بابا عبدالعزیز الکوزائی ــ میر سید قاسم 

استاد انور بسمل، محمد ابراهیم صفا و اسماعیل خان »میر صاحب« ــ کاکا سـید احمد لودین ــ خانوادۀ »ناظر صفر 

سودا« ــ ماما محمد ابراهیم »ساعت ساز« ــ حیدر علی خان »ترجمان« ــ حاجی عبدالعزیز» لنگر زمین« ــ غالم  

محی الدین افغان ــ اوالدۀ »سردار عبدالوهاب خان« امین المکاتب ــ مولوی مظفر مروت  ــ حاجی محمد اکبر یوسفی 

ور عبدالغنی هندی و برادرش مولوی نجف علی خان ــ صاحب زاده عبدهللا مجددی و در اینده قریب ملکه ثریا ــ ــ دکت

استاد فاروق اعتمادی ــ صالحه اعتمادی ــ خانم کبرا نورزائی ــ غالم محمد غبار ــ استاد صالح الدین سلجوقی ــ 

محی الدین انیس ــ خانم مهر نگار ــ شهید سید حسین نهضت عالمه سید اسماعیل بلخی ــ عالمه عبدالشکور رشاد ــ 

 ــ شهید یوسف بینش ــ شهید فضیلت و....و ...  به شمول ناهید شهید و فرخنده شهید را معرفی خواهیم نمود.

 در قاموس مجموعاً بخش های ذیل موجود است 

 مجمع اللغات ➢

 ات تاریخی{بخش تاریخ  با عناوین } رجال و شخصیت های سیاسی و آبد ➢
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 مختصات افغانستان با عناوین } شعرا ، نویسندگان، هنر مندان و خدمت گذاران{  ➢

 تشکیالت دولتی و علمی  ➢

 خوراکه و نوشیدنی افغانی  ➢

 ضرب المثل ها، مقوالت، کنایات، و گفته ها ➢

 حقوق و قضا ➢

 جغرافیه ➢

 سینو یعبدهللا افغان ➢

 ار و ماشین آالت زراعتی زراعت و مالداری } نباتات، جنگل داری، حیوانات، اصطالحات زراعتی و افز  ➢

 

 فارسی ایران به دری افغانستان } آنچه صفوی و امثال او را بسیار اذیت نموده است{  ➢

 

 مجموعاً بخش های ذیل موجود است   بخش علمی و مسلکیدر 

 اقتصاد  ➢

 شناسیزمین  ➢

➢  ...... 

 

آقای عطا صفوی، درد خودت چیست قاموس یک »دایرة المعارف« است ما چرا و به چه دلیل حق نوشتن 

جلو ما را بگیری؟  خودت و   دایرة المعارف را نداریم؟ و خودت به چه حقی با دشنام و توهین می خواهی

امثال تان )که در پای نوشته تان تائید کردند(  می خواهید مانع رسیدن ما به هدف  می شوید. افرادی که  

 :سنگ اندازی می کنند و مانع رسیدن به هدف ما  هستند چند دسته اند

هر قیمتی حاضر هستند که ما ، کسانی که واقعاً می خواهند ما موفق نشویم و به اولین دسته بد خواهان ما 

 شکست بخوریم.

دومین دسته منفی نگر ها هستند که همه چیز را با عینک سیاه و خصومت و دشمنی و کینه و کدورت می  

 بینند.

فق ها هستند که چون هیچ چیزی نه توانستند و همیشه ناکام بودند با دیگران کینه می ورزند،  ؤدسته سوم نام 

 هر سه کتگوری شامل می باشید. که خودت و امثال شما در

بغیر از چند نفر چک چکی های و هم عقیده های احساساتی شما، عزیزان دیگر در همان صفحه به جواب خودت  نوشتند 

 که در ذیل آمده است: 

 . این همه بیانګر، چیزی دیگری نه خواندم، فحش و هرزه ګویی، دشناماقای صفوی ! در نوشته تان جز توهین   <<<

نخست از کتاب بنویسید  میزش اجتماعی تان است. شما اګر این نوشته را نقد مي کنید آ ، سطح فرهنگی و تربیه فامیلی

 . لفین را دشنام بدهیدؤلف و مؤن مآو بعد از روی جعل 

بر در تمام متن جز تاختن بر یک تبار مشخص چیزی مبنی  .خواندم آوردید،من مطلبی را که شما به تحریر    <<<

ندیدم. شما جز اینکه به یک تبار مشخص توهین  ،می گوییدآن اینکه نمایندگی از فرهنگ واال و کهنی که شما راجع به 

. اگر فرهنگ کهن و واالی تان این است  کردید، دشنام دادید، حیوان خطاب کردید چیز دیگری از مغز تان تراوش نکرده

از گند نامه می گویید در حالی که از نوشته های شما بوی گند میآید. واقعا که راه تان به ترکستان منتهی میشود. شما 

 .شما متاسفانه ادای با فرهنگ ها را از خود در میآورید که به غیافه تان نمیاید

 آقای صفوی !از محتوی نوشته ی تان پیداست که آنها دل شما را کفانده و روی حسد قلم تان رنگ ترشح نموده    <<< 

واقعأ جای تأسف است، کسی که ادعای داکتری و چیز فهمی دارد بدون احترام به حرمت قلم بر جمعی از    <<<

نها اختالف نظر آجوان مردانه تاخته چون با  نویسندگان کشور که در فهم و دانش شان کوچکترین تردیدی وجود ندارد نا

 .ایدعقده های درونی خویش را تسکین نم ءلذا با توهین و ناسزا ،داشته
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آقای صفوی همه روزه صد ها تن از هموطنان ما که بنده یکی از آنها هستم از قاموس کبیر دری استفاده نموده و ممنون 

این خدمات بی شائیبه فرهنگی مسئولین آن هستیم، هیچ کسی شما را مجبور به استفاده از قاموس متذکره نه نموده ولی 

 .ن اختالف نظر دارید مورد توهین و ناسزا قرار دهید علت اینکه با ایشاه حق ندارید دیگران را ب 

 حفیظ

 :خدمت دوست ما که خود را خراسانی میداند   <<< 

یک خراسانی باشید و در افغانستان زندگی کنید نخست خود را از اسارت خارجیان  دوست گرامی قبل از اینکه میخواهید  

کجکول گدایی را که از سی سال بدین سو به گردن دارید بدور بیندازید و بگویید که من خراسانی با اً . بعدنجات دهید

ن عرض کنم که یک انسان باشید. ن دستگیر بینوایان و مجموع انسان این خطه باشید واضح تر خدمت تاآ. بعد از  غیرتم

انسان باشیم اگر انسان   ،مسلمان باشیمنکه پتان و هزاره تاجیک یا ازبیک و غیره باشد قبیل از همه آهر شخص قبل از 

 .به مفهوم واقعی کلمه نباشیم دگر ضرورت بحث ضیاع وقت است

 : حکیم جان سعید   <<<

د. چنین اندیشه را سازمان های استخباراتی پاکستان و ایران از سالهاست جناب شما پیشنهادات جالبی را ارایه کرده ای

که به ما و شما توصیه کرده اند و شما هم با دشمنان این وطن هم نوا شده اید تا باشد شهروند این سرزمین در انزوا 

حساس اظهار نظر کنیم اما این   افغانستان حق داریم که در موارد مهم و  تبعهبیخبر از یکدگر زندگی کند. ما همه منحیث  

سفانه اگر محقق هستیم یا اکادمیسین قضاوت های ما براساس تعلقات أمیز و پر از عقده باشد. متآنظریات ما نباید تمسخر

ینده آثار ما برای نسل های آقومی و قبیله یی ماست. ما فراموش میکنیم که روی مسایل مهم کار میکنیم تحقیقات و 

لف افغانستان در مسیر تاریخ اعتقاد ندارم زیرا  ؤرخی جز غالم محمد غبار مؤ. من تا به حال به هیچ مریفرنس میباشد

لف هستم و نه  ؤریخ نمی دانند. من نه مأمیتراشند هیچ چیزی از واقعیت های ت یخدانرتااکثریت کسانیکه اکنون خود را  

طرفانه ارزیابی  کرد تا جوانب مثبت و منفی قضیه را بی  محقق ولی اگر قرار باشد روی مساله ای تحقیق کنم سعی خواهم 

. او بود که افغانستان را در جهان  . من افتخار میکنم که افغانستان شاه امان هللا را داشتکنم. طور مثال : امان هللا خان

این شاه ولی جوانب  شناختاند او بود که دیوانه وار میخواست این کشور به اروپا تبدیل شود و دگر خصایل ترقی خواه 

منفی قضیه نیز وجود دارد که باید موشکافی گردد. تا قضاوت ما در مورد شخصیت شاه محبوب کشور عادالنه و دقیق 

 .باشد

 :جناب سعید خان<<<

القومی صورت  مختلف روابط خویشی با هم دارند و در طول سده ها ازدواجهای بین اقوام هزاران خانه و خانواده از 

 ،بلجیکی ها ،کانادایی ها ،پاکستانی ها ،. چرا ایرانیانما نمیتوانیم روی این همه تعلقات خط بطالن بکشیمگرفته است 

همه با هم در کنار یکدگر زندگی میکنند اما ما دشمن یک دگر شده ایم به خون یکدگر تشنه هستیم حتی به  و هندی ها 

 یخ؟؟؟ رأموس یکدگر توهین میکنیم همین است دانش و برداشت ما از ت أن

ه  و قصداً از طرف اکادمیسین ها و افراد گویا تحصیل کرده افکار فاشیستی ب اً سف امروز از طریق رسانه ها عمدأبا ت

هزاره و تاجیکها طور سیستماتیک دقیق و حسابی پیش برده میشود و تا حدودی هم تزریق    ،خصوص از طرف پشتونها

 ...روسه نفی یکدگر همچنان ادامه دارد سف که پأاندیشه های هیتلری کارا واقع شده است. با ت

 قارن 
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