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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

  
  یمعروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم
   ٢٠١١ مارچ ١٩ ــ نيبرل

  
  
 
  
  

   در افغانستانم و تدريسنظام و نصاب تعلي
  

  !!!!!بايد از سر نوشته شود
  

منتشر " افغان جرمن آنالين" رقم پذيرفت و در همان وقت در پورتال ٢٠٠٨ اپريل ١٧اصل اين مقاله بتاريخ 

. ، به انتقالش درينجا پرداختمبناء نهاده شدــ " آزاد ــ آزاد افغانستانغانستان اف"بعد ها که پورتال خود ما ــ . گرديد

  .اينک همان مقاله را با اضافات الزم بار دگر از نظر خوانندگان گرانقدر ميگذرانم
  

 نوشته و در ٢٠٠٦ آگست ٢٢را بتاريخ )  ١("دکتاتوری فرهـنگی ايران بر قلمرو زبان فارسی"وقتی مقالۀ 

  :ــ منتشر ساختم ، بخوبی ميدانستم " افغان جرمن آنالين "درجۀ اول در پورتالرنتی ــ و بصفحات انت

  .ــ که نظام معارف موجود در افغانستان بکلی فرسوده و ويران است

  .سه دهه ليل و نهار سخت آسيب ديده استبيشتر از ــ که نظام تعليمی وطن با گذشت 

  .خوانده شود، فرسنگها فاصله دارد" اب درسینص"ــ که نصاب درسی ما از آنچه بايد 

  .نياز مبرم داردو تدريس ــ که افغانستان به يک نظام جديد و مدرن و عصری تعليم و تربيه 

  . در افغانستان بايد عصری و با مقتضيات عصر و جهان امروزی هم آهـنگ  گردد و تدريســ که تعليم و تربيه

   به قرون گذشته است و به درد افغانستان عصر جديدــ که آنچه نصاب درسی و تعليمی خوانده ميشود، مربوط

  .   نميخورد

و ــ رافرازد و از هيچ کشور جهان البته اگر افغانستانی را ميخواهيم که در زمرۀ ممالک آزاد و آباد جهان، قد ب

  !!!!!! نماندپس  ــمنطقههمسايه و الاقل از هيچ کشور 
  

 چيز را ويران و واژگون ساخته و از قالب اصلی عالوه بر آن ميدانستم که اوضاع رقتبار سه دهۀ ويرانگر همه

  :و ميدانستم . و خاص افغانی آن تهی گردانيده است
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  .ها سرگردان بوده استش عصر، بلکه در بيابان ايدئولوژيــ که تعليم و تربيۀ کشور ما نه در مسير علم و دان

  .فکار و اميال آزمندان منطقه بوده استــ که تعليم و تربيۀ افغانستان آزمونگاه و آزمايشگاه و عرصۀ جوالن ا

   مردم ما را ضربه زده است و ايندريسر شعور فرهنگی و سطح تعليم و تــ که سه دهۀ نابسامان از همه بيشت

  .ايست مدهش تر و مهلک تر از همه ضربات ديگری که بر پيکر ناتوان اين ملت فرود آمده است ضربه   

  .ما مورد تاخت و تاز اجانب قرار گرفت و سخت آسيب ديدــ که در اين سه دهه هويت زبانی 

  .ــ که ارزش های فرهنگی ما سخت مورد تهاجم همسايگان قرار گرفت

  ، رسمی و ملی ما ــ پشتو و دری ــ زير ضربات مهلک همسايگان شرق و غرب قرارــ که دو زبان بزرگ

  ، سخت تشويش آور وفارسی ايران متحمل گرديدهو از جمله ضربه ای را که دری افغانستان از  .گرفتند   

  .جذری و اساسيتعالج  و تداوی نيازمند    

  آسيبی نيست کهين  اکه اگر زود در تالفی مافات و ضايعات برنيائيم، هويت زبانی دری ما از دست ميرود وــ 

   . و اين گناه عظيم را بر ما ببخشايندنسلهای آينده توان جبرانش را داشته باشند   

 آن از علوم عصری و شتابانی و  است و تازندگی و شتابندگیو شتابان جهان امروز ، جهان تازنده و شتابنده 

تکنالوژی جديد گرديده و همين علوم طبيعی و امروز جهان، جهان ساينس و . دانش ُمعاصر سرچشمه ميگيرند

ژی و جامعۀ ما در درجۀ اول به فزيک و کيميا و بيالو. دو رشتۀ حياتيست که سير جوالن جامعه را رقم ميزنند

علوم . نياز دارد و بعد به رشته های علوم بشری" کمپيوتر ساينس"رياضی و انفورماتيک و دانش کمپيوتری يا 

عصری و صنعت و تکنالوژی جديد است که شکل جهان و شکل زندگانی و شؤون جامعۀ بشری را رقم ميزنند 

م نياز داريم و آن چيزی ديگر نيست، غير از برای نيل بدين مأمول به کليد علو. و همه چيز آن را به جلو ميرانند

 آموختن زبانهای زنده و تکاور جهان از قبيل انگليسی و فرانسوی و المانی و ديگر زبانهای تازنده و پيشتاز

عصری Know How" نـُو هـَو"تمام دانش و به اصطالح جديد ). ٢("زبان کليد علم است"جهان؛ که گفته اند 

  همهی که درين عرصه پيشقراول و سلسله جنبانريزگردند، و خصوصًا در زبان انگدر همين زبانها عرضه مي

  .استزبانه
     

اين ها در صدر .  بايد چشيدمضامينی از قبيل تاريخ و جغرافيا و ادبيات و دينيات و غيره را به قدر تشنگی

نبی ولی بس اندک و جا علوم قرار ندارند و در پيشبرد جامعه به جلو، يا هيچ رول ندارند و يا که رمصطبۀ

های زندۀ عالم در عرصۀ زندگانی عصری خيلی بزرگ و مهم است، بايد در صدد همانگونه که رول زبان. دارند

مدرن و هم آهـنگ ساختن زبانهای عمدۀ افغانستان ــ و بدرجۀ اول پشتو و دری ــ  نيز برخاست و هر دو را با 

ار جز از طريق غنی ساختن اين زبانها با کلمات و اصطالحات اين ک. متقضای دانش و تکنالوژی جديد آراست

بدين منظور بايد کلمات و اصطالحات جديد مطابق به ارزشهای فرهنگی و ملی . جديد و عصری ناممکن است

های ملی م که اين کار بايد در چوکات ارزشبه تأکيد ميگوي. خود ما وضع گرديده و وارد هر دو زبان ساخته شوند

 ــ اصطالحات موضوعۀ ممالک" بالمره"، نه اينکه بالمره ــ به تأکيد ميگويم ی خود ما صورت بگيردو فرهنگ

  .و اقتباس کنيمهمسايه و فارسی ايران را کاپی 

ان بايد هرچه زود تر همانگونه که استقالل سياسی افغانستان مهم است و افغانست. ما بايد از هر نگاه مستقل گرديم

استقالل .  آزاد  ساخته شود، نياز ما به استقالل اقتصادی و استقالل فرهنگی نيز مبرم استاز چنگ اشغالگران

ما نبايد دستنگر بيگانه باشيم و منتظر بمانيم که ايران و . فرهنگی بدرجۀ اول از طريق استقالل زبانی ميسر است
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ما بايد حتمًا از حالت وارداتی محض . پيش روی ما بگذارندجديد بسازند و توران برای ما  کلمات و اصطالحات 

  .گرديم" خود کفا"بدر آئيم و متکی به خود و به اصطالح مدرن 

 طرفه و فعال دو باشد ــ  بايد هم مطرحاگر پيوند و همبستگی زبانی  بين ممالک همجوار مطرح است ــ که بايد 

، که ديگران باشد و نه اينطور باشدو متقابل " هجانب چند" همزبان بايد  ممالکو تعاطی با و گرفت دادبلی؛ . باشد

گونه که در ساحۀ اقتصادی و تخنيکی به   همان!!!!ند  و ما تنها وارد و مصرف بکنيمتوليد و صادر بکن

و جرنگانه و غرغرانک و پوقانه و ساجق پاکستان نياز نداريم، در ساحۀ زبانی نيز نيازمند اصطالحات نيم خام 

 قسمیهمان . باشيمو بازار استهالک   استهالکی ما نبايد يک مملکت.نيستيم" فرهـنگستان زبان ايران"خامجوش 

ميباشيم، در ساحۀ فرهنگی و زبانی نيز بايد ... که نيازمند استقالل سياسی و اقتصادی و زراعتی و صنعتی و 

  .متکی به خود گرديم

  !!!!ی هميش شکستطلسم از خود بيگانگی و اتکاء بغير را بايد يکبار و برا
  

ی و  همه نظام و نصاب تعليم  به يک انقالب ضرورت دارد وتدريسافغانستانِ  امروز در ساحۀ تعليم و 

وقت آموزش علوم عصری نبايد  در سايۀ تدريس مضامين کالسيک از قبيل . ش بايد از سر تدوين گرددتدريسي

صر  ما اين انقالب را بايد مطابق به نيازهای ع.د، ضايع و تلف گرد و جغرافيه و دينيات و شعر و ادبتاريخ

، براه اندازيم و راه صد ساله را يکشبه پيمائيم؛ اگر های ملی و تاريخی خودجديد و مطابق به شرايط و ارزش

مايل استيم که پسمانی قرون و اعصار را بزدائيم و با کاروان دنيای تازنده و پيشرو همقدم و همگام گرديم؛ و 

، يک عصر نکه در اين عرصه يک گام عقب ماندچون آ!!!!!  ر غير از همگامی و همقدمی هم نداريمراهی ديگ

پسمانی از اين .  روان استجهان تازنده است و بيدريغ و شتابنده بسوی آينده. و يک دوره عقب می ماند

  !!!!!!و دستنگری دائم و پايدار را دارد، حکم محکوميت و وابستگی کاروان
  

د خود را يک تکان تاريخی بدهند و خانه تکانی عظيمی را براه اندازند و گرد قرون ُخمود و اعصار افغانان باي

افغانان بايد خانۀ خود را از نو بسازند و با فرش و ظرف جديد و کارآمد . بروبنداز خانه و کاشانۀ خود ُجمود را 

ذوق و نياز و ايجاب به د و همه را مطابق ديگ و کاسه و گليم و بوريای کهنه را دور بيندازن. ندبگردانمزين 

  .دارک نماينداز نو ت، زمان

باشد، نه اينکه آخوندان و ممتاز ، بايد سرمشق ما جهان پيشرو و پيشتاز ا از جهان تقليد و اقتباس ميکنيماگر م

ربيۀ اوالد دست دراز آخوندان  را از معارف و تعليم و ت. قرون وسطائی و رژيم  واپسنگر و واپسگرای ايران

همسايه به بهانۀ همکاری در و توسعه طلب اين کشور بايد کوتاه ساخت و نبايد گذاشت، که رژيمهای آزمند 

 نبايد .، رقم بزنندسليقه و پالنهای ديررس آيندۀ خوداعمار مجدد افغانستان، سرنوشت آيندۀ ما را به رنگ و 

خود را بر ما تحميل کنند و از طرق اجازه داد که آزمندان و شووينيستهای منطقه، فرهنگ و فرهنگ زبان 

  .صادی و سياسی قرار دهندتفرهنگی ما را مورد استثمار اق
البته از همه مهمتر مبارزه با فرهنگ استعمار است، چون کاری را که اشغالگران با توپ و 

تلوار و راکت انجام داده نتوانند، از طرق تبليغات دوامدار و تغيير تدريجی فرهنگ افغانی و 

 ارزشهای واالی با از دست دادن. شين ساختن آن با فرهنگ استعماری، بسر ميرسانندجان
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 استعمار  و طفيلِ  شمشاد ما به خمچۀ تری استحاله ميکند، که به ميلفرهنگ افغانی، شاخ

    !!!!!!!!منعطف گردد

  

افغانان به طرز تفکر معاصر ضرورت دارند و بايد فکر و انديشۀ خود را با سمند جهان 

بايد بخود . کان بی امان ضرورت داريمما به يک جهش بزرگ و يک ت. امروزی همگام بسازند

آئيم و موقف خود و آيندۀ خود را در منطقه و جهان درک کرده و سرنوشت خود  و آيندگان اين 

ما واقعًا به يک انقالب در ساحۀ نظر و عمل  نياز داريم و تا . وطن را مطابق به آن رقم زنيم

دست نزنيم،  مرکب در گل گور رفتۀ افغانستان را از خواب قرون وسطائی بدر آورده بدان 

  .نميتوانيم
  

  زنيم؛ رقم  بخود آئيم و خود سرنوشت خود و وطن خود را بايد
  

  !!!!!!نياز زمان و مقتضای افغانستان عزيزاينست 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
قابل هم " افغان جرمن آنالين" پورتال "تحليالت" شيف مقاالت بنده در صفحۀ آر١٨٧ اين مقاله تحت شمارۀ   ــ١

حۀ مؤرخ  را نوشتم، که در صف"اثرات سوِء فارسی ايران بر زبان پشتو"خيرًا مقالۀ  ا.دريافت و مطالعه است

درين مقاله بچشم سر ميبينيم، که نه تنها . اشاعه يافت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١١  مارچ١١

  !!!!!!!! رفته ميرود"فارسی ايران"ی ما نيز زير تأثير "زبان پشتو" افغانستان، بلکه حتی "زبان دری"

سرگردانی قلم و خاطرات "م سلسلۀ سو بخش ــ در "ُزبان کلی علم اس" ــ خوانندۀ ارجمند را به مطالعۀ مقالۀ ٢

 .دعوت ميکنمــ "  ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد" پورتال ٢٠١٠ فبروری ١٧در صفحۀ مؤرخ ، "نوستالژيک

  . و هنوز دهها مطلب ديگر در راهندادامه داردماکان کتاکنون به بخش چاردهم رسيده است، ه ک اين سلسله

  

  

  

  

 

 

  


