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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  ٢٠٠٩ اپريل ٢
  

  :يادداشت پورتال 
،  محمد اسحاق برکت، کمال سپاس داريمبهمکار دائمی پورتال ، جناه و شاعر گرانقدر و بادرد وطن، از نويسند

. به تدريس زبان ملی پشتو بپردازند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"که حاضر گشته اند، از طريق پورتال 
وقتی .  بيابدا معلم ورزيده ای برای اين امر خجستهپورتال اين کمبود را از مدتها حس ميکرد و در صدد بود، ت

همان مصراع در جواب ، ندپورتال در ميان گذاشت  باراتدريس زبان پشتو موضوع جناب برکت به ابتکار خود 
  : که  ندرا شنيدمعروف 

  
  "جانا سخن از زبان ما ميگوئی"

  
 خود ميداند، از ايِفوظاز اهم  و ملی ما ، دری و پشتو، را ، رسمیپورتال در حالی که اهتمام به زبانهای بزرگ

 آموزگار گرانقدر و آموزندگان برای. ه اندجناب برکت امتنان فراوان دارد، که اين امر مهم را بعهده گرفت
  به مدد الهی. وزی آرزومنديمارجمند، توفيق و پير

  
    AA-AA پورتال                                                

  
  

  محمد اسحاق  برکت
  ويرجينيا  ــ  امريکا

 ٢٠٠٩دوم اپريل 
 
 

  يـد پـښتـو بياموزيمئبـيا
    

  -:مقـدمه 
سياست  ٔهملعب درآورده وب ما از روزگار را که درين سه دهه دمارنامعقول  ويجا اگر تعصبات ب

بينيم نظر  سر می ها چنانکه به چشمبه واقعيت گذاريم وبکنار  شده ، روزگار ما  دست اندرکاربازان 
. تا به لسان پښتو ،ندبت ميکنند و مينويسـحابيم که هموطنان ما بيشتر به دری ص يدرمی ياندازيم ،ب

به   و بودهکه لسان مادری شان پښتو یئسهل انگاری پښتونها تعصب و اين تعداد را پښتوزبانان بی
سسات تعليمی مرکز تدريس به ؤم در.  و مضاعف ساخته اند دوباال،مينويسند  و گپ ميزننددری

بيشتر  سسات تعليمی مناطق پښتون نشين هم در تدريسؤم  دری حت و لسان دری صورت ميگيرد
از  ديوانی شان امور غيردولتی در دواير دولتی و شعبات و اصطالحات دری استفاده ميشود، از

به  داخله را به وزارت چقدر رنج آور است که والی صاحب هلمند مکتوب خود. دری کار ميگيرند
ميدارد،  ن تقديم پشتورا به رياست جمهوری به   خودهایوالی صاحب پکتيکا پيشنهاد مينويسد،پشتو ن

  .گردهها مثال د د ونويس مینعريضه  هيچ کس به پشتو خانه ها های وزارتِم دروازهَد
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 هر داريم و لسان پښتو داشتيم و دانشمندان متبحر انشناسان وزب سندگان ،يما شکر خدا شاعران ، نو
لسان شيرين پښتو مساعی الزم به  بهبود انکشاف و  برای پيشرفت و خودزمان وقت و کدام در

 مردم ما خدمات مرحوم الفت ، مرحوم  .آثار گرانبهائی داشتند و دارند  وه اند، تٔاليفاتدداج خر
تين ی، زيار  مرحوم بېنوا،،ر ، زمانیهاشم استاد مرحوم  صاحب، جهانی صاحب، اغلی ت
ده ها  شاعر و  ، پوهاند عالمه مرحوم حبيبیرشادعالمه مرحوم  صاحب، ننگيال صاحب، زيرکيار

  .نميکنند انجام داده اند، فراموش نکرده وقابل قدر  خدماتی زمينهديگر را که درين سندٔه ينو و
با وجود  حکومتهای وقت ، نيزاخيرخانه برانداز جريانات سه دهٔه  پيش از تحوالت ومتأسفانه که 

 "پشتون"زمامداران . نددادن جبه خر مساعی،  لسان پښتو انکشافبرای رشد وآماده بودن شرايط، 
نتيجه اينست، که امروز بچشم . و نه بر آن توجهی کردندداشتند، از پشتو بهره ای بودند، ولی نه 

   .بينيم و به شرح و بيانی نياز ندارد سر می
 لسانهای مادری ووحدت ملی ما و عطف بر اينکه  به حصر عالقٔه بی حد وبر  اين حقير بنا

بر  شمرده ميشوند، افغانستان ستگی مردم بو هموحدت ممد  خصوصًا زبانهای بزرگ و ملی ما،
 انجام ،خدمتی ولو اندکدر زمينه کاستی ها،  تا علی الرغم معلومات ناکافی وخود واجب دانست، 

 تا آنچه در راه خدمت گزاری ،استو دلسوز وجيبٔه هر افغان وطن دوست  اين ديگر وظيفه و. دده
  :البته نميخواهم بگويم که . ضايقه ننمايدم  دريغ و،توان دارد يد قدرت و به هموطنانش در

  

  چاه است چو ميبينی که نابينا و
  خاموس بنشينی گناه استر اگــ

  

   :آن اينکه  کرده به اصل مطلب ميپردازيم وءشد اکتفا ذکر با آنچه در باال به صورت مختصر
 به ــ دعالقه مننان افغا برای ششيرين که آموختن  زيبا ويستلسانبمانند هر زبان ديگر دنيا، پښتو 

بسيار   ــکه بايد بياموزند آنانی عالقه به آموختن آن دارند و واقعًا که نیافغاناکيد ميگويم برای تٔا
 مروج در کشور عزيز ما افغانستان بالخصوص پښتو و و  زيرا تمام لسانهای معمول.آسان است

و  همديگر متٔاثر گرديده ، از اعصار متمادی به اينطرف پهلوی هم زيسته و دری از قرون و
 گوشهای .اندشده  گرهمد جزء وآميخته در باهم باتمکين و اين دو لسان شيرينغات بسا لخاصتًا که 
به را  همديگر يا نوشته نميتوانيم اما به گپهای همديگر ميفهميم و وا آشناست ، اگر گپ زده ما با آنه
  . درک ميکنيمنحوی

  .افی گفته نشود، بقدر تشنگی بايد شنيدنگر بحد کا گفتنی ها بسيار است و
 معزز زمينه سازی پورتال ملی و ست که به ياری خدای بزرگ و"پښتو" روی آموختن لسانبحث 

آتئه قريب به درس اول آن  همکاری خوانندگان گرامی در و»  ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد«
   .آغاز خواهيم کرد
مادری  زبانفراگرفتن فعال از  و از جمله شرايط هجرت و غربت، داليل عديدهبر  جوانان افغان بنا
کالسيک و اطالعات   مطبوعات واز و بسيار کمند آنانی که ازين زمره بتوانندده اند خود دور مان

جای بس خوشوقتی و مسرت است، که سايت باعظمتی بمانند پورتال . الکترونيک استفاده نمايند
دست بکار است و زمينۀ نشو و نموی اذهان جوان را فراهم " انستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغ"

با استفاده از همين با عشق سرشاری که به هموطنان عزيز و زبانهای ملی ما دارم، من هم . ميسازد
که  اميد است .پيش ميکشم "يد پښتو بياموزيمئبيا"سلسۀ زمينۀ مساعد، خدمت ناچيز خود را ضمن 

درين   خود مساعدتهای الزم همکاری و در زمينه تجارب بيشتر دارند، از پيش کسوتان و آنانی که
  . مضايقه نفر مايندعرصه

ي چې ليکوالو او ژبپوهانو ، له ډېرو محترم او درنو خه په ډېره درناوي هيله کي  نظر خاوندانو 
ې له ما ئ او خپلې  په دغه الره چې روان يو او هغه موخه موچې غوره ک نيوکې سره مرسته وک

تياوې او او ه زده او په   .دغې وبسايت له الرې وليکئ تېروتې سم او د زما نيمگ و زه هم  تر 
ه  يو د و بل په مرسته خپلو هيواد والو گ   .ته خدمت وک

ولو سره مل وي                                   یپه درناو   .لوی خدای دی زموږ 


