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  "بيائيد پشتو بياموزيم"

افغانستان آزاد ــ آزاد "، ھمکار گرانقدر پورتال پشتو و درینويسنده و شاعر ارجمند 

در ی پشتو را و ملّ زبان موقر  آموزگاریِ  تِ مّ ، جناب استاد محمد اسحاق برکت، که سِ "افغانستان

 "بيائيد پشتو بياموزيم"زير عنوان ند، اخيراً قسمت اول دروس پشتو را که به عھده دارپورتال 

و دوست در پورتال تدريس ميکردند، بحيث يک کتاب مفيد و ارزندۀ آموزش اين زبان شيرين 

ه است، دجيبی و با صحافت زيبا چاپ گردي کِ اين کتاب که در قطع کوچ .چاپ کرده اندداشتنی 

سليس و  شيوه ایا بو لسان عزيز پشتو را  درس اول اين سلسله دروس را در بر ميگيردسی 

  .ميدھد يادعام فھم 

، پيشينه و برادرگونه است که از سالھای اول و اين مسکين" برکت" دوستی بين استاد اسحاق

پا اش و تازه به اروپا جوان بوديم و بشّ نوشروع ميگردد؛ يعنی از زمانی که ھردو  1960دھۀ 

 ظاھراً گل و گلزار و ھمه چيز شاھی در افغانستان حکمفرما بودپاددر آن زمان نظام  .نھاده

رغ التحصيل ليسۀ و من فابود  )یځحربی شوون(ق جان فارغ التحصيل ليسۀ حربی احسا. نمودمي

، که ضمن پروگرام حکومت وقت جھت تحصيل نظامی به چکوسلوواکيا اعزام جليل حبيبيه

کرده بود،  با بZک شرق امضاءصدر اعظم  سردار داوود نظر به قراردادی که . گرديده بوديم

چنين تقدير . دنداعزام ميگردي "سوسياليستی"ح باصطZ ن افغان دسته دسته به ممالکZمحصّ 

که ضمن گروپی بزرگ به چکوسلوواکيا ی تصميم گرفته بود، داوودخان و زورِ  رقم پذيرفته

  Vojenská Akademie Antonína Zápotockéhoاعزام گشته و مسائل تخينکی عسکری را در
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)VAAZ( "برنو"شھر  "ِاکادمی عسکری انتونين زاپوتوتسکی" Brno  ) به المانیBrünn  (فرا 

ــ قرار دارد به انگريزی  Moravia ــ موراويا Moravaکه در و_يِت موراوا  "برنو" .يميرگ

شھری  چکوسلوواکيا بود؛کشور ــ دومين شھر بزرگ آن پراگ ــ پايتخت  "ِطZئی"شھر بعد از 

گذاشته  چون تازه به اروپا قدم. گر اروپاھمه شھرھای دھمانند  با چھره ای انزيبا، سرسبز و آباد

 بھشت آسادر نظر ما  ديدۀ خود را ديده بوديم، ھمه چيزبوديم؛ يعنی که روز نا )1(بوديم و ناديده

در تاريکی گربه سمور ( "لمايهده تاريکی گربه سمور مِ "کابليان عزيز مثلی دارند، که . دمينمو

از . ديده بود "تاريکی"را در  "گربه"ھم  ما از دنيا بی خبرِ و  )2("نخالی ذھ" چشمِ ). مينمايد

و صميمانه  ی بسبا خارجيان رفتار آن سامان آن زمانِ  نتوان گذشت که مردممگر انصاف 

نشان  وافر عZقۀنيز مردم تر ديده بودند، به ما مسياه و سياھچشم را کداشتند و چون مويانسانی 

  .ميدادند

م و نيل کيــ تحص مخابرۀ عسکری ود که ما ھردو در يک رشته ــ رشتۀب رفتهچنان سرنوشت 

گذشت  برق و در تِی ثانيهصورت سه سال بمانند به ھر . را بZوقفه باھم بگذرانيم ختسه سال ت

ستھای اداری در مربوطات رياست عازم وطن گشته و ھردو در پُ  1964ماه جون  وز چارمرو 

و من در  "اکادمی تخنيک"او در  اع افغانستان شامل وظيفه گرديديم؛خدمات تخنيکی وزارت دف

قات آن چون اکادمی با ملحَ ــ  "رياست خدمات تخنيکی" .ياست خدمات تخنيکیريا قرارگاِه  مقرّ 

  .گرديده بود امل تشکيZت وزارت دفاع ملیتازه شــ  )3(و فابريکۀ حربی ترميمخانهتخنيک، 

 تZيو من که شوق تحص را در بر گرفتھشت و نيم سال ن منوال در آن رياست و بدااشتغالم 

عسکر و و از طرفی از عالی را داشتم و در چوکات عسکری خود را محصور ميديدم، 

سفر تفريحی  به بھانۀ 1972جو_ی  27بتاريخ ، )4(سخت بدم می آمدو عسکريبازی  عسکريت 

داده بودم، که چند  ترتيب طوریکارھا را . و در برلين غرب متوطن گرديدمآمده  به المان غرب

. گشتم  Technische Universität Berlin (TU-Berlin)"پوھنتون تخنيکی برلين" ماه بعد شامل

انجنير در رشتۀ برق دپلوم "، به حيث از اين پوھنتون بعد از ختم تحصيل و احراز دپلوم

ا رفقای دوران ب رابطه ایھيچ تا اين وقت . صحنۀ عملی زندگانی شدم ، وارد"خفيف

رياست "که به  وزارت دفاع،  ھشت و نيم سالۀ رياست خدمات تخنيکی چکوسلوواکيا و دورۀ

  .نداشتمشھرت يافته بود،  "تخنيک

خلق ــ پرچم سرنوشت وطنم را  ۀو خوانخواربعد ليل و نھاِر وطن آغاز گرديد و باندھای خبيث 

ماحصل اين دورۀ شوم و منحوس، يک افغانستان ويران، قتل و قتال بی امان و  .بدست گرفتند

المان  متوطن 1972نيمۀ از من که . در چار دانگ عالم بود فراریو  مليونھا مھاجر و پناھنده

ته کسانی ولی رفقای دوران عسکری ما ــ البنشستم، سنگين شده بودم، مانند سنگ در جای خود 
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. اروپا و امريکا و کجا و کجا گشتند فرار مت برده بودند ــ يکه پر يکه پرZسجان بمعرکه  ازکه 

دوستان . گزيد اقامتو در ايالت ورجينای اضZع متحده  کشيده به امريکا اربرکت اسحاق جان 

در پی يافتن رد پای دوستان بودند و بدين سان بعد از ساليان متمادی باز رابطه ای ميمون با 

خواندم و  "اميد"بار اول نوشته ای از اين عزيز را در ھفته نامۀ . برقرار شدت اسحاق جان برک

ھردو مشتاق برقراری ارتباط بوديم و اين . او نيز نوشته ھای مرا در آن جريده خوانده بود

ھمرزم در  ھمدمِ تماسھای تلفونی و مکتوبی دست داد و وقتی با چند . مأمول بزودی ميسر گشت

يد که را تأسيس کرديم، ديری نپائ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مبارز پورتال  2008سال 

نظم و نسق بيشتر يافت و ھمکاری اين عزيز  بزودی. ل کشاينده شدپای اسحاق جان ھم به پورتا

طوری که  .به عھده گرفتاسحاق جان برکت  ،را در پورتالتدريس زبان ملی پشتو  سّمتِ 

آشکارا پيش  یوظيفۀ بزرگ را با لياقت برکت اين ميدانند، استاد اسحاقخوانندگان عزيز پورتال 

در ھمينجا بايد با . برد و دو سال تمام شاھد تدريس زبان ملی و بزرگ پشتو در پورتال بوديم

صراحت کامل بگويم که اين بار اول در تاريخ وسائل ارتباط جمعی و به اصطZح شيرين جناب 

نشريۀ يک نشريه و آن ھم يک  افغانان است که ــ )5("بریوسائل خ"ــ  "مصطفی نوری"

  .ميزندای و آموزنده  ارزنده انترنتی دست به چنين کار

ا تا خاک ر کرده و ذرهخود ذکری خير ازين دوست کتاب  تذکراتِ اولين استاد برکت ضمن 

  :دافZک با_ برده، چنين نويس

 »....  

س شخصيت مبارز، ملی، در رأ) آزاد ــ آزاد افغانستانان افغانست(ز از پورتال ارجمند و معزّ 
اديب، شاعر، نويسنده و دانشمند دپلوم انجنير خليل هللا معروفی که مرا تشويق به تدريس 

نموده و ھمکاريھای بی حد و حصر شان را ) افغانستان آزاد(درسھای پشتو در سايت زيبای 
  » ....مينمايمدرين سايت دريغ نفرموده، اظھار شکران و امتنان 

را که به مناسبت شروع  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تال بعدی يادداشت پور در صفحۀ

  :د، عيناً نقل ميفرمايدتدريس زبان پشتو، نشر کرده بو

  

  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد 
AA-AA 

  مــــبادـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  :يادداشت پورتال 

، جناب محمد اسحاق برکت، کمال ھمکار دائمی پورتالاز نويسنده و شاعر گرانقدر و بادرد وطن، 
به تدريس " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"سپاس داريم، که حاضر گشته اند، از طريق پورتال 

پورتال اين کمبود را از مدتھا حس ميکرد و در صدد بود، تا معلم ورزيده . زبان ملی پشتو بپردازند
ابتکار خود موضوع تدريس زبان پشتو را با وقتی جناب برکت به . ای برای اين امر خجسته بيابد

  : پورتال در ميان گذاشتند، در جواب ھمان مصراع معروف را شنيدند که 

  

  "جانا سخن از زبان ما ميگوئی"

  

م وظايِف ، دری و پشتو، را از اھّ و ملی ما پورتال در حالی که اھتمام به زبانھای بزرگ، رسمی
برای آموزگار . اوان دارد، که اين امر مھم را بعھده گرفته اندخود ميداند، از جناب برکت امتنان فر

  به مدد الھی. گرانقدر و آموزندگان ارجمند، توفيق و پيروزی آرزومنديم

  

    AA-AA پورتال                                                

    

پشتو را عيناً  اولسی درس خود، کتاب جلد برکت طی اين محمد اسحاق استاد چنان که گذشت، 

 منتشر ساخته، ه بودنشر گرديد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ھمان طوری که در پورتال 

اين بوده است، تا انتقال آن  "جيبی"گرچه ھدف جناب برکت از چاپ کتاب در قطع کوچک  .اند

اين  و اين تجويزی ست سخت بجا و عملی، آسان گشته و يار سفر و حضر آموزنده شده بتواند

قطع مگر اندازه و بزرگی خط را در حدی کوچک ساخته است که چشمان کمبينی چون چشم و 

اميدوارم که مؤلف ارجمند در چاپ جلد دوم و ھم تجديد چاپ . ديدۀ ما مردم را اندک آزار ميدھد

  .رقرار سازندبرا ، تعادلی "اندازۀ خوانائی"و  "قطع کتاب"اين جلد، بين 

از خصوصيات زبان مکتوب استاد برکت اينست که لغات و کلمات و جمZت ھردو لسان بزرگ 

و رسمی ما را آميخته بھم تقديم ميکند؛ کاری که در تشئيد و تشديد وحدت و ھمبستگی مردم ما 

   . عمZً نقش دارد

 ده است،که از طبع خودش ترواي "د ملی وحدت ژغ"را با شعری زيبای اول کتاب  دو صفحۀ

  :فرمايد  نهو در بند آخر اين ترا مزين ميگرداند

  پر خپل وطن باندی مين دی "تبرک"ی نه يواځــــــــ

  ول خپلی خاوری مينان يوتاريخ گواه دی چی مونږ ټ

  يو افغان يو، يو افغان يو

مفيد  يارھجرت، گامی بس ربت وغ ر عالماين کتاب درسی پشتو را دمن شخصاً چاپ و انتشار 

دانسته، بدين مناسبت به مؤلف ارجمندش، جناب استاد برکت، تبريک گفته و موفقيتھای شايانی 
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تمنا دارم که دوست عزيزم سالھای  .ميکنمرا درين مسير و ھمه شوارع صراط مستقيم، آرزو 

  .ما باشدجديدۀ نو رسال با صحت و عافيت بسر برده و در خدمت وطن و مردم دوست داشتنی 

 و پشتودر زبان دری رمين اثر مفيد و ارزنده با نشر اين کتاب، اينک چاکه  گفتباھات بايد با مُ 

از  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"نشان انگشت پورتال  به نحو بارزد، که چاپ و نشر ميشو

  !!!!!!!جلوه گر استآن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

در گردد، که ميو به کسی اطZق  کابل جانو بوده اصطZح کابلی ست که بيشتر ورِد زباِن زنانِ  "ناديده"ــ  1

  .زندگانی خود روی چيزھای خوب را نديده باشد

اين ترکيب زيبای . است "بی خبر"ترکيب وصفی و اصطZح زنان گرامی کابلی و در معنای  "خالی ذھن"ــ  2

  .بدر آورده اند "الذھن یُ خاِل "دری را احتما_ً از ھمان ترکيب عربی 

ــ فابريکه ای مشھور که در زمان امير عبدالرحمان خان در  "ماشينخانه"يا  "فابريکۀ حربی"ــ  3

ساخته  "مزنگِدھ"در مسير راه  کوه آسمائی در جوار دريای کابل، ساحه ای وسيع در دامان

در آن زمان تمام ادوات حربی مورد نياز اردوی افغانستان ــ از آ_ت جارحه گرفته تا  .شده بود

بعدھا فعاليت اين . مھمات ــ در ھمين فابريکه توليد ميگرديد تفنگ و توب وادوات ناريه از قبيل 

  .سوق داده شدو بيشتر غيِر توليدی حربی  کارخانۀ بزرگ تيت و پاشان گشته و به امور غيرِ 

 من معلوم است، انزجار من از اين اشتغالدوران عسکری ــ چنان که به ھمدوره ھای  4

حديث . د که با صاحبمنصبان عاليرتبه در گير نشومآشکارا بود و روزی نبو ناخواسته و جبری،

   .بيرون بدھماين نکته دراز است و شايد روزی آن را ضمن مقاله ای مفصل 

که  "مصطفی نوری"اثر جناب  "روزھای دشوار ــ قصه ھای غم انگيز زندان پلچرخی"کتاب   182ــ صفحۀ  5

ع ، چاپ  2007ھـ ش مطابق  1386چاپ دوم .(سپری نمود "پل چرخی"ف خوُ ده سال تمام را در بنديخانۀ مَ 

رنجھا و ضمن اين اثر،  "مصطفی نوری"جناب . )ھمبورگ ــ المان، حروفچينی و صفحه آرائی از کتابسرا

   .طاقتفرسای خود و زندانيان آن محبس وحشتزا را با زبان سليس بيان ميداردبی کران و ی اشکنجه ھ

 


