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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۱/۰۲/۲۰۱۸                                                                  احسان لمر

 به ادامۀ سطور زیبای دوستان فرزانه

 انجنیر قیس کبیر و استاد صالحه واصل 

 قابل توجه محترم دکتر میر عبدالرحیم عزیز

 

 با عرض حرمت و محبت ها

در دوره ثانوی لیسه حبیبیه استاد گرانقدر و نهایت قابل احترامی داشتیم به اسم افشار)یاد شان همیشه گرامی باد( 

شاگردی در خواب دیده بود که در جائی دیگ های بزرگی روی دیگدان پر از آتش می جوشد روزی چنین فرمودند: 

نام هر کشوری از جهان روی آنها نوشته شده ولی و مرد بزرگ و چهار شانه در پهلوی هر دیگ ایستاده البته 

دیگ افغانستان آن مرد قوی هیکل را ندارد، آنکه خواب دیده می پرسد اینها چه است؟ جواب می شنود از این دیگ 

است کسی که پخته شد سر برون می کند و آن مرد پهلوان او را از دو شانه گرفته از آنجا  کشور هاهای جوشان آن 

ند. دوباره پرسید پس دیگ وطن ما چرا نفر ندارد؟ جواب شنید آن کسی که سر برون کند مردمان داخل برون می ک

 دیگ از پاهایش کش کرده نه می گذارند او برون شود.

کار قاموس »ینی را به مردم شان و نسل حال و آینده انجام دهند. د  بیش از سی تن از هموطنان برون مرزی خواستند 

( در پهلوی زندگی روزه و کار بار های (Encyclopedia« دایرة المعارف افغانی»یا در حقیقت  «کبیر افغانستان

ما، در ادامۀ تالش های فرهنگی یا به قول شادروان دکتر اکرم عثمان "دود چراغ خوردن ها" دست به این کار هم 

)دری ـ فارسی( را تشریح و توضیح می  زدیم. گر چند به نظر شما کمپنی های انترنتی فراوان هستند که لغات زبان ما

کردند و هرگز هدف رقابت با آن کمپنی ها  یک کار بسیار کوچکیکند. ادیبان و لغات شناسان ما گر چند به نظر شما 

 را نداشتند و خواستند به مردم خود خدمتی کنند، حد اقل شما از )پا های شان به درون دیگ کش نکنید(.

ینما و تلویزیون دهها سایت و چینل ایرانی است هر یک کار خود را میکند و بسیاری عین در جهان انترنتی و حتی س

ـ دیکشنری فارسی به 3ـ فارسی ــ 2ـ فرهنگ واژگان فارسی  1کار را می کنند به گونه مثال در انترنت )

یرانی را که آنها را ــ ترجمه گوگل و .....( ندیدم ا6ــ فارسی به فارسی 5ــ مترجم 4فارسی)دیکشنری انالین( 

 شارالتان و کال بردار بداند.

ما در پهلوی کتگوری زبانی بخش کتگوری علمی، مسلکی و معلوماتی که شامل معرفی اصالت، « قاموس کبیر»در  

جغرافیای، زراعت و مالداری، اقتصاد و زمین شناسی افغانستان داریم. بخش اصالت تاریخی افغانستان دو قسمت دارد 

گان تاریخ و سیاسیون کشور آیا معرفی نمودن نهضت اول، دوم و سوم مشروطیت وطن که من هیچمدان و فرزانه 

 50عاشق  تاریخ وطنم در آن کمی سهم دارم گناه است، تا به کی و تا چه وقت دروغ و جهل بر این مردم تلقین شود. 

در آن سهیم بودند عمداً پنهان شد  ن هللا خانمحمود طرزی و اماسال نهضتی انقالبی سید افغان که صدها تن به شمول 

   50و چندین هزار آن در زندان دهمزنگ سردار هاشم خان در زنجیر و زو النه بودند و دهها دیگر هم اعدام شدند. 

و اینکه تا چه « سراج االخبار»سال تحقیق و تتبع در باره نقش  50سال کسی حق نداشت نامی از شاه امان هللا ببرد. 
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نادر »نوشته های آن در بیداری  مردم افغانستان که نه بلکه آسیای میانه و هندوستان بازی نمود ممنوع بود. حد 

را در برابرم مبرید." بدین گونه خانوادۀ « محمود طرزی»، به همه اطرافیانش دستور داده بود:" نام این ملعون «خان

د بلکه در همین دوره به تمامی معنی از معرفی و بزرگ داشت اش نه تنها جنازه او را برای تدفین به وطن راه ندادن

  از خدمات او جلو گیری نموده و یا کارنامه او را بی اهمیت جلوه دادند.

خوب بیاد دارم شش دهه بعد از نهضت اول مشروطیت وقتی در پارلمان وقت یکی از وکالء از مشروطه خواهان اول 

یاد کشیدن شروع کردند گویا آنها را جن گرفته بود. از آن روز به فکر آن شدم نام برد دلقک های دربار به چیغ و فر

که حقیقت این موضع را دریابم و تا جائی بتوان به مردم وطنم آنها را معرفی نمایم و زهی سعادت که در قاموس 

 جائی بر آن گذاشته شد.    

هم چون شما به دیگران  کتراانسان محترم و ده جمالتی نیست ک« کال بردار»و « شارالتان»کلمات زشت نا مانوس 

 بنویسید گر چند هم فکر و هم عقیده با شما نباشند. شما بدین گونه به ده ها نفر دشنام داده اید.

قسمی که خواهر گرامی و عزیز ما استاد صالحه واهب واصل نوشتند بزرگواران ذیل در قاموس همکار هستند که 

 نفر می شوند: 34حدود 

تر نعیم اسد استاد فاکولته اقتصاد در کابل و رئیس اسبق پوهنتون هرات، داکتر داؤد تیموری استاد "داک 

فاکولته اقتصاد هرات مسؤولین بخش دری و داکتر عادل استاد فاکولته اقتصاد جالل آباد  و داکتر آجان مرزی 

 مسؤولین بخش پشتوی اصطالحات اقتصادی. 

زیز هللا قریشی  استادان اسبق پوهنتون و محترم سلطان جان کلیوال مسؤولین داکتر حنان روستائی و داکتر ع 

 بخش جیولوجی 

داکتر عبدهللا کاظم استاد و رئیس اسبق فاکولتۀ اقتصاد در پوهنتون کابل( و  اینجانب) صالحه واهب واصل  

 مسؤولین بخش جغرافیه و اماکن تأریخی 

 داکتر کریم وزیری مسؤول بخش زراعت  

 رم راتب فقیری حقوقدان کار آموخته مسؤول بخش حقوق و قضاء محت 

 محترم احسان لمر مسؤول بخش مشروطه خواهان و شخصیت های تأثیرگذار اجتماع  

 محترمه وحیده مجید مسؤول بخش آشپزی )خوراکه و نوشیدنی(   

 محترمه پوهندوی شیما غفوری  و محترم غفوری مسؤولین تشکیالت دولتی و علمی  

 محترم نبیل عزیزی مسؤول بخش اصطالحات نظامی و عسکری  

 محترم کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی و فاضل احمد افغان مسؤولین بخش رجال و شخصیت های تأریخی  

 صالحه واهب واصل مسؤول بخش شعراء، نویسندگان و هنرمندان  

 بخش فارسی ایران به دری افغانستان محترمه نسرین برات  مسؤول  

 محترمه فریده نوابی مسؤول بخش ضرب المثل ها  

محترمه نصیبه اکرم حیدری، محترمه فهیمه شهسوار، محترم قیس کبیر و صالحه واهب واصل مسؤولین  

 اکمال بخش اصطالحات عامیانۀ افغانی نوشتۀ )مرحوم عبدهللا افغانی نویس( 
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 هاشمیان، محترم استاد مسعود فارانی، صالحه واهب واصل ،محترم احمد فواد ارسال محترم داکتر خلیل هللا 

 ماستر مطالعات امنیت ملی، محترمه اصیال افشار زاده مسؤولین بخش مجمع اللغات )زبانی( 

 محترم انجنیر زمری کاسی مسؤول بخش لغات تخنیکی   

محترم رحمت آریا و پوهندوی آصف بهاند استاد اسبق فاکولتۀ ادبیات پشتو مسؤولین بخش ترجمۀ لغات به  

 زبان ملی پشتو 

 ."محترم زلمی رزمی مسؤول ترجمۀ لغات سینماتوگرافی 

خواننده نهایت محترم! در جهان و بخصوص کشور ها پیش رفته هر کسی سنگی گذارد بعد از وی دیگران باالی آن 

نگی دیگر می گذارند و بدین نوع سنگ های آبادی و آبادانی تکمیل می شود. ولی مردم کشور من و شما ویران س

گران هستند، امیر شیر علی خان سنگ بنا شهر شیر پور یا شهر سازی مدرن را گذاشت ولی شاه بعدی آنرا دوام نداد. 

)داراالمان به سوی شهر کهنه و پل محمود خان(،  شاه امان هللا شهر سازی مدرن به شمول کانالیزیشن شهر کابل

تراموا و ریل )داراالمان کابل( و غیره و غیره را گذاشت اخالف او نه تنها که آن را دوام نداند  بلکه با خصومت 

 روی آن خاک انداخت و آبادانی ها را هم ویران نمود به طور مثال:

نستان فعلی( کوتی لندنی )پارک جوار ریاست سره میاشت و میالدی )چوک پشتو 18چرا گنبد کو توالی از قرن  

سالنگ وات(، آثار باستانی میمنه،  بوستان سرای )تعمیری که ماهدۀ استقالل کشور در آن امضا شد(، گلستان سرای و 

ت کردان سرای )پارک زرنگار کنونی(، اولین سینما کشور سینما کابل) چمن های لیسه استقالل فعلی(، کافی بریکو

 )باغ وحش کنونی( تخریب شدند؟؟؟ 

برای حفظ دیوارهای کابل )از دوره کابل شاهان قبل از اسالم(،  تمامی آثار تاریخی بلخ )قبل از اسالم( به شمول 

مدرسه و منزل پدری حضرت موالنای بلخ ، آثار بامیان، مینار چکری )در خورد کابل( آثار دوره تیموریان هرات، 

قلعه بست، هده در ننگرهار،  موندی گگ قندهار،  ای خانم تخار،  کوتی ستاره در پغمان،   آثار تاریخی غزنی، 

قصر داراالمان) چه رسد که آنرا ظاهراً گدام ساختند و بعد آتش زدند(، سینما تیاتر و کوتی ستاره در پغمان اعمار 

و عالقۀ هم نداشتند. عدۀ از والیان  مجدد سراج العمارت جالل آباد.... حتی یک خریطه سمنت را هم ضایع نکردند

 شان عمداً در کشور آثار فرهنگی و باستانی را تخریب می کردند. 

. بیائید این را بیآموزیم، هر فرد که نبشته های تخریبی و دشنام نامه هم ادامه از همین تخریبات و ویران گری است

آواز خوان)نه با کلمۀ تحقیر آمیز سازنده(، نویسنده، یک کار نیک نمود، چه دانشمند و مخترع و کشاف تا هنرمند و 

محقق، فوتوگراف و.... او را اگر توان  تشویق را نداریم با تیشه و شمشیر زبان و قلم و ... دست و پایش را قطع 

 نکنیم. 

 با تجدید احترامات
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