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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 

 ۰۳/۳۰/۳۳۰۰ ِسراج َوهّـاج

 

 افغانستان است،مرد  ِ  ِاصطالح « پوهنتون »
 یونیورستِه رف دربدلِ کلمۀ صِ 

 «University» هماناست دربدل ِ ی ها، اصطالح ایران«دانشگاه »  که یی گونه به

 

                اصطالحبه اساس تصویب ِ پارلمان افغانستان،  گذاشته شد،  کابل در هـِ یونیورست از روزی که سنگ تهداب

، تغییر این اصطالح  ِ برگزیده ، ونیورسته هستیملت ِ افغان( هستیم  و ، تا ما )... بناء   گذاشتندآن بر را «پوهنتون» 

 .نخواهد کرد

حیـوان است، خواه از انسان،  ، در حد ذات خود، )خواه از« اسم »که وجه کنند تو مزدوران ِ ایران  باید    افغانستانی ها

اسم  معین، هیچ چیز دیگر را توجیه نمی کند. ء(، به جز از شناخت ِ همان شی... خواه از سنگ و چوب خواه از نبات،

معنی کردن ِاسم، و دلیـل ، بناء   ... یا بیجان فقط یک عالمۀ بی معنی است برای شناخت یک شی، یک موجود جان دار

... همچنان، ضایع کردن ِ  به وجود می آید (ر آن کشو ِ  به وسیلۀ مرد )تراشیدن برای اصطالحاتی که در یک کشور

: کنجکاوی برای دانستن این که فالن اسم به کدا  لسان افغانستان مربوط یک اسم )طورمثال ریشه یابی وقت برای 

 .مردود استاست؟( 

 ...«ال تعللاالسماُء : » شاید نوکران ِ ایران را اندکی روشن سازدکه  هست دستوری ۀ مقولیک  من  ءپیریدر حافظۀ 

ترکیبِ  » یعنی نباید ادعا کرد که چون  ... یعنی برای نا  ها علتی وجود ندارد و یا برای نا  ها علت تراشی نکنید

الیق شأن  است،  طفالنهخبلی  که چنین ادعا !شود« یونورسته » ، نباید جاگزین مختص به زبان ِ پشتو است«  پوهنتون

 نیست! ۀ ماصلکردحجوانان ِ ت

، اصطالح خاص ایرانی، به وسیلۀ فرهنگستان ایران، فقط برای شناخت کانون تحصیالت عالی، به « دانشگاه»  ترکیبِ 

، ندکه طبعا   اجزای زبان دری مااست«  گاه »و«  دانش »یعنی مفهو  لغوی  ... است ، ساخته شدهیونیورستیجای کلمۀ 

          یا  « صنوف ابتدایی مکاتب» رادرمورد « دانشگاه»  ترکیب راــهاچ اگرچنین نباشد، ایرانی ... ازبین رفته است

 ؟به کار نمی برند ، ندجای دانش و آموزش استهمۀ آن ها که  «اکابر های کورس» 

گفته شود، این است که: اگر شما خود را افغان و تبعۀ افغانستان « مزدوران ِ ایران» نکتۀ دیگری که در این باره باید به 

اگر مجبور بوده اید  « ایرانی ها »کند، اما اعتراض ما اینست که شما  فرق نمیا انسان ِ افغان ون هبرای میلینمی دانید، 

 چه کار دارید؟ « مرد  افغانستان پوهنتونِ » به اسم درآن صورت ، به افغانستان برویدبه منظور تحصیل صرف 

مؤسسۀ تعلیمی کشورما، برگزیده  چرا و باچه حقی می خواهید اسمی را که به وسیلۀ مرد  وطن ما، برای شناخت یک

( به اگر شخصی برای تحصیل )مثال  ...؟ح ساخت ِ کشوری دیگر، تغییر دهیدشده است، به شوق استعمال یک اصطال

یا آن مؤسسۀ تحصیلی  کشور سویس برود، آیا به خود حق می دهد اعتراض کند که چرا اسم دانشگاه ایران را بر این

د که )برعکس روش بیگانگان ِ نده و اخالقی خواهد بوـــبسیار زیبید، ــما خود راافغان می دانش ... اما اگر ؟نگذاشته اند

 !کنیداستعمال هم  « دانشگاه های ایران» را در مورد  مرد  خود پوهنتونِ  اصطالحِ (، موذی

 تکرار یک نکتۀ تاریخی

را از بین  أن ِ زبان دری مالغات عالیش ،یجویان ایران تسلطبرای فهم  ِ بهتر نوکران ِ ایران که سعی می کنند به اشارۀ  

قابوس نامۀ امیرکیکاوس بن » جاگزین ِ آن سازند ...،  ، لغات فرسوده و ترکیبات کودکانۀ فرهنگستان ِ ایران رابرده

، نویس که ناخوش بودـ، مَ پارسی که مردمان در نیابند ... » که به صراحت نوشته است:عرضه می کنم  را« رسکند

و نامۀ تازی، خود معلو   و تکلفها...  آن خود نباید نوشتن به هیچ حال، وآن ناگفته بـِه خاصه پارسی که معروف نباشد،

نامۀ پارسی سجع ناخوش  لکن در خوش آید،  و است که چون باید نوشت و درنامۀ تازی، سجع هنراست و سخت نیکو

 .«آید، اگر نگویی بهتر بود
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