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 Social-Literary ــ ادبیاجتماعی 

    
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

  5112اپریل  11برلین ــ      

 

 

 "عطائی خورشید"بانو پرتوافشانی 

 از نیم قرن پیشخاطره ای و 

را روشن ساخته است؛  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"چشم پورتال  ئیدرین اواخر پارچه ها

مرادم ازین  .پشتو و دری ،اشعاری ناب و چون برگ گل زیبا در هردو زبان ملی و محبوب ما

 :پارچه هاستسلک 

 :که چنین شروع میگرددــ  5112فبروری  11 صفحۀــ الوداع ــ 

 دگر از بزم یاران میروم ،شمع خاموشم

 :با این مقطعــ  5112فبروری  11 صفحۀــ بهار ــ 

 ر شدد  بیا که بی تو مرا زندگـــــــــی مک

 گــرمِی خورشید راستین استی وتو نور 

 :با این مطلع به تقریب نوروز،ــ  5112مارچ  51ــ پسرلی ــ صفحۀ 

 ستوري مې نوره نه ځلیږي وانۍــــد ځ د عشق او

 ې ارمانونه مې سوزیږيـــــخورشید یمه په زړه ک

 ؟؟؟دلنشینرایندۀ این اشعار سکیست 

و زبان رسمی و ملی ما مسلط است و هردو را چون ردایندۀ این اشعار کسی ست، که بر هسر

یخوانیم، به را م سخنسرای وطنوقتی اشعار پشتوی این . داردمیدوست خود مردمک چشم 

 .خاصیت اصلی و پابندی و وفاداری او به ارزشهای زبانی ما، دقیقاً پی میبریم
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اس را در شناخت زبانهای دری و پشتوی ما و تفاوتش با عین این قلم همیشه نکته ای بس حس  

 :زبانها در ممالک همجوار، این طور فارمولبندی کرده است

 !!!ده باشد و یا نشود، دری افغانستان نیستــ دریی که در آن کلمات پشتو استعمال نش

 !!!د، پشتوی افغانستان نیستندری سراغ نگردفراوان ــ پشتوئی که در آن لغات 

کسانی که خود را با تمام وجود، افغان و از افغانستان میدانند، به تمام ازرشهای ملی ما وفادارند؛ 

است خود دانسته و گفتارشان سرشار  از جمله هردو زبان ملی و رسمی ما را بدون تفاوت ازو 

 استاد محمد اسحاق برکت، ،افغان گرامینویسنده و شاعر  .سرچشمههردو  هردو منبع و از

 :باری در یکی از نوشته های خود آورده بود، که

یکی پشتو و ؛ رفع میسازم هردواز روزمره ام را م، که عطش دارتیار در اخچشمه سار  من دو»

 «از هردوممزوج و یا  و یا از آن چشمهرداشته خوردم دلم که ازین چشمه آب بدیگری دری؛ 

 (نقل قول به معنی)

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ت تدریس زبان ارجمند پشتو را در پورتالاستاد برکت که سم  

را حین تدریس زبان پشتو، عملی میکرد و در متون  این مشی پسندیدۀ افغانیبه عهده داشت، 

که  ،رزانگانف روش و منش؛ و چنین است نمودمی دری را استعمالکلمات بی دریغ درسی پشتو 

 .مردم ما قدم میزنند وحدتتقویت  مسیرهمیشه در 

سیاسی و شاعری واالمقام دری و پشتو  استوارت ، که شخصی  "زمانی"محمد هاشم مرحوم استاد 

مقالۀ مؤرخ . نیز عین نصب العین را داشت و اشعار پشتویش، مشحون بود از کلمات دری بود،

عملی استاد  ید و این خِط  فکری ــاز نظر بگذران ذیل لنک آتیدر این قلم را  5112اول سپتمبر 

 :مشاهده فرمائیدزمانی را به چشم سر 
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سخن اینجا یدۀ هوش از نظر بگذارانید، که پشتو و بی اندازه زیبای کسی را به د یک غزلاینک 

 :ازوست و درین مقاله حدیث از او میرود

 

 بلنه
 پروانه راځه راځه سرو لمبو ته  ې شمعــــد       ځه راځهي شاهینشاه آزادانه راــــــــــــــد مین

 مستانه راځه راځه لو، ـــــــــــــبلنې ته د ښک      ې نغمې دي د بلنېـــــــــسندرو ک پیغلو په د 

 د مینې جانانه راځه راځه سره  ي ــــــــسپرل      چمن چې دی بې خونده بلبالن ترې کوچیدلي

 قصه شي شبانه راځه راځه دا   ې ورکهــــچ      چا پر شونډو ناڅي چې د هرزما او ستا قصه 

http://www.afgazad.com/Adabi-Farhangi/09-01-08-Kh-M-Zamaani.pdf


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

 یارانه راځه راځه  ړهـــــــــــوک د خپلو سره       وړه د پردو ښکلې دنیا شوهـــدا ستا په مټو ج

 ړې ته دې بیرته دوستانه راځه راځهــــجونګ      دا کور دې د نیکونو بیا له سره یې ودان کړه

 وردانه راځه راځهو سره مل شه د  ــــــــد خپل      ر د بربادۍ شتهـــدوستۍ د دوښمنانو کې خط

 ور د بیګانه راځه راځهـــــــړه په کزړه مه ت      د مشرانو پردی کټ تر نیمو شپو وي متل دی

 ۍ ته نازدانه راځه راځهـــــــــمحفل د خوشال      میلې جوړیږي نوروزي لوريسپرلی دی په هر 

 ن له مینې ګرځيـشرابو د وط په  چې مسته 

 بله پیمانه راځه راځه ړه ــــورک د ته رشیخو

 کردهعجین باهم مات دری و پشتو را چه طور کل ،پشتو یغزل ساحر ضمن گویندۀببینید که این 

خمیرۀ از که شیر و شکر است و  ،این غزل هم درینستو مشخصۀ ممتاز زیبائی خاص  است؛ و

 .است سرشته شدهدری و پشتو 

 بی آالیش یقلب نهانخانۀی، که سخنش از این سخنگوکیست کیست این سراینده و  !به راستی

 ؟؟؟نفوذ میکندده اعماق دماغ خواننده و شنون تابرمیخیزد و 

 :ر از نیم قرن میگذردتشداستانی واقعی را بر زبان آرم، که از آن بیاول ارید بگذمگر 

بسازد و کادرهای مسلکی تربیه  حکومت وقت تصمیم گرفت، که اردوی افغانستان را مدرن

ــ و غ التحصیالن لیسه های معارف افغانستان رازین تجاویز، وارد کردن فا ییک. گردند

ضمن همین تجویز، که . عسکری و خصوصاً به پوهنتون حربیبود، به سلک بالخاصه کابل ــ 

سردار محمد داوود بود، چندین دوره محصالن را جهت فراگیری تحصیالت نظامی به  شمبتکر

محصالن را  بود، که دو گروپبزرگ از همین پالن  کجزئی کوچ. اعزام کردند اتحاد شوروی

این قلم هم . سلوواکیای آن زمان فرستادندعسکری به چکو رشته های تخنیکیِ در جهت تحصیل 

 Brnoدر شهر برنو  1611جون  تا 1611بود، که از جون  هشتادنفره ایو در زمرۀ دستۀ اول 

. مشغول فراگرفتن همین پروگرام خاص عسکری گشتــ دومین شهر بزرگ چکوسلوواکیا ــ 

ند، که متشکل بود از شده ای خاص جذب فارغ التحصیالن در پروژ همۀبازگشت به وطن  هنگام

و موضوعات تخنیکی ه این پروژه و ریاستی ک، "اکادمی تخنیک"، "ورکشاپهای پل چرخی"

 .نامیده میشد "ارت دفاعریاست خدمات تخنیکی وز"سرپرستی میکرد و را اردو 

بعداً به تجویز وزارت دفاع آن . داشت قرار طۀ بزرگیک محو   و درهم در جواردستگاه  هرسه

گرفت؛ و در  وقعیتم ساحهنیز ــ خالف پالن اولی و اصلی ــ در همان  "حربی پوهنتون"زمان 

 .واقع به قیمت پروژۀ اولی و اصلی
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ات همین پروژۀ چوک به وطن برگشته، و آهسته آهسته در 1611هر حال به تاریخ چارم جون به 

لک چکدر م   اما .شتیمگ وارد خدمتبزرگ 
1
 :چه گذشت؟ 

، که از یک مملکت پسمانده و و در بهترین دورۀ زندگانیبودند  یجواندر جوش حصالن همه م

کوسلوواکیا به دیدۀ ما بهشت برین چ. مختنق به اروپا پای گذاشته بودندمحیطی از هر نگاه 

، که در شهر و دیار کهنه و فرسودۀ شو تمام مزایای و دیرپای پا بود با تمدن کهنمینمود؛ ارو

طیارۀ مانند برق گذشت و ه بپر عیش و نوش مگر سه سال  .خود خوابش را هم دیده نمیتوانستیم

 .اده کردآریانا ما را مستقیماً از برنو برداشته به کابل پیهوائی شرکت چارماشینۀ 

ز تکنوکراتها داکتر محمد یوسف با تیمی ابه تاریخ سپرده شده بود و  داوود خان دورۀ صدارت

میدان هوائی  ،ما به کابل پیاده شدن هنگام. ندغیر خاندانی را تشکیل داده بوداولین حکومت 

از میدان هوائی کابل رهسپار شهر وقتی . ولو در هیئت کوچک و محدود فرمود ــمدرنی جلوه 

بیشتر تعمیر جدید رادیو افغانستان که در  ههم ؛ ازمیگذشتنظر ما  ازشدیم، چند ساختمان مدرن 

اتریش  Unimagمقابل کلوب عسکری موقعیت داشت و از طرف کمپنی ساختمانی اونیماگ 

از پیش ارگ شاهی گذشته به . مدرن ودفاتر مفشن  بزرگ و  تاالریبا  ساخته شده بود؛

و . روان گشتیمود خانه و کاشانۀ خ طرفچارراهی پشتونستان رسیدیم و بعد هرکدام در سمتی 

عاشقان و  و اوراق اوراق اک آلود، خخود، که در گذر فرسوده یمن آمدم به همان خانۀ آبائ

، که هیچ اشتگذمیی آدم از اروپا به شهری پای وقتور بود، بسیار یأس آ .عارفان قرار داشت

ن برگشته جواناا ولی م. به هر نحوی که بود، گذشتمت اروزهای اول اق. ماندچیزش به شهر نمی

 .مدرن داشتشمه ای از شاخصه های  چهمیجستیم و هر از خارج، محیط اروپائی

در رادیو که قرار بود چند ماه از اقامت در وطن نگذشته بود، که دوستان پروگرامی جالب را 

 واردشام همان روز موعود، که فکر کنم یک پنجشنبه بود، . برپا گردد، کشف کردند افغانستان

و  عالقه مندان محیط و مردم جلوۀ اروپائی داشت؛ .شدیمتاالر آراسته و زیبای رادیو افغانستان 

رادیو  تاالر. به هفت قلم آراستههمه لباسهای سنگین و زنان دریشی و همه با  پروگرام،شایقان 

، ار نفر را داشتیش بیشتر از پنج صد و شاید تا هزگنجامانند سینمائی بزرگ ه افغانستان که ب

چراغها خیره شدند و سنگنال شروع . و یک چوکی هم خالی به نظر نمیرسید ه بودکامالً پر شد

در سیتهای پیش روی جای گرفته بودیم و ستیج را دقیقاً و  من و رفقایم، اتفاقاً . پروگرام را دادند

 . با تمام کیف و کانش دیده میتوانستیم

و خانمی زیبا با چهره ای درخشان روی ستیج آمد؛ تماشاچیان  شدخاموشی عام و تام حکمفرما 

. به هردو زبان ملی ما ــ خیر مقدم گفت دلنوازبی اندازه پرجذبه و و آوازی خاص را با متانتی 

                                                 
1
 یاد میکردند "کچِ  م لک"چکوسلوواکیا را رفقای ما به نام  تــ مملک  
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کنان که کش  ، که اناونسر خود را خود معرفی کرد و یا این که در رستۀ ما ش  درست به یادم نمانده

 .را بر زبان آوردند "خورشید عطائی"بانو  نام

 تلف، ولی اناونسر همان یکی بود؛ خانم خورشیدپروگرام متنوع بود و متشکل از قسمتهای مخ

جلوه تمام پروگرام بر ز زیبائی، و جاذبه ای ا سخنبا سحر ای  جان عطائی، که در هر وقفه

که خورشید جان باز کی میدرخشد و تاالر  ،میفروخت و من شخصاً با بی صبری منتظر میماندم

 !!!بخشدرا نور و رونق می

ین آنچه تاکنون لذتش مشام جانم را مینوازد، تبارز همه مثل برق گذشت، و پرو گرام چندساعت

 هرگز گر، دبااستعدادبرازنده و خیلی ازین خانم  بعد از آن .یک خانم ممتاز و درخشان بود

انوی دوست داشتنی از سیر بیشتر از نیم قرن این ب مگر روزگار را بنگر که بعد .چیزی نشنیدم

و با اشعار  "غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"در صفحات پورتال  ؛ این بارمیکنمرا دوباره کشف 

 .ارشجادوئی و سح  

آواز گیرایش را . از دوستان نمبر تلفون این بانوی گرامی را گرفته و روزی برایش تلفون کردم

دیر باهم گپ زدیم و من همین داستان . البت و درخشانلی همچنان باصکمی لرزان یافتم، و

صحبت ما طوالنی گشت و خصوصاً که لطف . واقعی را برایشان قصه کردم؛ بسیار خوش شدند

ست و  انیپایاما همه چیز را . ، که سخن به پایان برسداجازه نمیدادو مهربانی این بانو خوش 

 :مورشید جان خدا حافظی کرده گفتبا خ. سرانجامی

 :وی تان را دوبار ببوسمخورشید جان، اجازه بدهید که ر»

ن گر خورشید جانی را، که اکنویپنجاه و یک سال پیش را و د ماهپارۀجوان ید جان شریکی خو

 «!!!قرار دارند منل خود در سن و سا

  

 

 

 


