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 1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. غان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايداف
 maqalat@afghan-german.de 

  21/ 02/ 2008    کالفرنيا                                                                                   محمد معصوم مشايع : نويسنده
 

 زير کاسه نيمکاسه
 

 جای کلمات پوهنتون، بمجرديکه وزير فرهنگ در کابينۀ کرزی امر کسر معاش دو خبر نگار را صادر کرد که به
فغان همه از استاد دانشگاه تا سخنور بی . پوحنزی و زده کونکی کلمات دانشگاه، دانشکده و دانشجو را بکار برده بودند

همتا بلند ميشود؛ چه رسد به خرد و کوچک هايکه با نام های مستعار و با دهن گشاده هر ياوه وناسزای که به دهن شان 
.ر دشمن خيالی خود ميسازندميايد را بی دريغ نثا  

 
از همه زيادتر اگر به سايت های خاوران و سرنوشت مراجعه کنی تقريبا تمام محتوايات سايت را همين مسله بی اهميت 

يکی وزير اطالعات را دشنام داده يکی به تمام کابينه کرزی بهتان ميزند، يکی  کريم خرم وزير . و سطحی تشکيل ميدهد
.را فايشست و قبيله پرست ميخواند و خالصه آنچه که ناگفته مانده است را ميگوينداطالعات  و فرهنگ   

:بيايد با يک قضاوت بيطرفانه موضوع را به بررسی بگذاريم  
 

اما مشکلی که درين ميان وجود . اينکه دانشگاه، دانشکده و دانش آموزواژه های فارسی دری اند هيچ شکی نيست ــ 1
از زمان پيدايش نخستين دانشگاه در کابل اين مرکز علمی وفرهنگی به نام پوهنتون ياد شده و به دارد اينست که تقريبا 

جای دانشکده کلمۀ فاکولته يا پوهنزی استعمال ميشود و من در طول چهار سال دوران پوهنتون ام نشنيدم که کسی آنرا 
ا فاکولته و کلمۀ دانش آموز را محصل و يا متعلم همچنانکه کلمات دانشکده را همه به نام پوهنزی و ي. دانشگاه بگويد
اين روند تا حال ميان مردم ما با همان قوت اش ادامه دارد و غير از تعدادی از روشنفکران مربوط به . خطاب ميکردند

( فاکولتهجرياناتی که حتی زبان  را هم سياسی  ساخته اند عوام  ما  در تمام  واليات کشور با  همان  کلمات پوهنتوان،  
.و محصل ومتعلم ادامه ميدهند) فالکوته  

 
 اصطالحات زيادی در زبان ما تا فبل از هجوم امريکا و شرکای آن موجود است که در ايران و يا در زبان به  ــ2

 اينها بر عالوه پوهنتون، . اصطالح عده ای روشنفکران ما بيگانه است به زودی نميشود به زبان مردم رواج داد
پوهنزی يا فاکولته طور مثال ولسوال، ولسوالی و شاروالی، سارنوال ، سارنوالی و سترمحکمه است که بدون بديل 

بنا بر آن پايفشاری روی دو کلمه اضافه تر از موضوع  زبان سياست . فارسی دری در زبان مردم ما شامل شده است
.کردن است  

 
که چنين يک مسله در دستور و برنامه های مخالفين دولت قرار ميگيرد اسناد چهل سال قبل سفارت  درست در زماني ــ3

امريکا از آرشيف آن به دسترس مخالفين دولت و دار ودستۀ سياست بازان قرار ميگيرد و در سايت های انترنتی شان 
 برنامه سازی های ملی و زبانی ميان افغان ها و چنان وانمود ميشود که امريکا هم برای. وسيعا به نمايش گذاشته ميشود

جالبتر از همه . سهم خود را اداء نموده و به طرفداری عده ای که خود را پاسبان زبان فارسی دری ميدانند ايستاده است
دری  واصف باختری کوهپايه های هندو کش را !!  اينست که در عــقب ميــز خطابۀ استاد سخن و نابغۀ زبان فارسی 

ه حيث سمبول قدرت نمايی قرار ميدهند و آقــای رهين و رهنورد زرياب چــون انگگ و بنگگ روی يک مسله توافق ب
پاسبانی زبان فارسی ( نظر خود را نقــض ميکنند تا قــضاوت های شان در مــورد جنجال و غــوغــای ساخــتگی 

.روال طبيعی و عادی خود را بگيرد)  دری  
 

اين مسله را ميتوان از حرکات بخشی از همين به اصطالح نخبه . ن است که زير کاسه نمکاسۀ است واضح و مبره ــ4
وقايع را خود سازمان ميدهند، غوغا را خود به راه مياندازند و بهره برداری آنرا برای سازمان های مورد . گان فهميد

که در حال حاضر وطن و مردم وطن به چه اين. نظر خود و بر اساس پروتوکل های منعقد شده به انجام ميرسانند
.ضرورت دارند و مشکل شان عمداتا چيست حتی حرکتی به طول يک قدم هم بر نميدارند  

 


