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 ۰۹/۰۷/2۰2۰              عبدالنافع همت

 

 په پښتو ژبه کي د )مقصوره الف( استعمال
 

 ېچپه عربي ژبه کي هغه ګرافیم یا توري ته ویل کېږي  (الف))مقصوره( یا لنډه کی 
دغه ډول  ،د کلمې په پای کي راځي او د پښتو ژبي د دیفتانګي )ی( په بڼه لیکل کېږي

 خو په عربي کي بیا بل ټکي نه لري،په پای کي راځي او د کلمې یا په پښتو کي 
معنی، مقتضی، منتهی، مجتبی، مرتضی، یحیی، مصطفی، عیسی، :لکه فونیم دئ،

 لی، مستثنی، عقبی، اقصی، فتویموسی، لیلی، محتوی، شوری، کبری، صغری، سف
   .او داسي نور

کله د یوې ژبي یو لغت بلي  چېد نړۍ د ټولو ژبو یو منل سوی او عام اصل دا دئ 
ژبي ته ورسي، نو د هغې ژبي د ګرامر تابع کېږي، د لغت مانا، د لیکلو بڼه، تلفظ، 

ونه غتپه پښتو ژبه کي هم عربي مستعار ل چېنحوي جوړښت او داسي نوري برخي 
نه دي، مثال )مکتب(  اد ژبو له دې فطري قانون او اجتماعي تړون څخه جال او مستثن

او )برق( که څه هم عربي کلمات دي، خو اوس په عربي ژبه کي دا مانا نه لري، دغه ډول )وقت( او )بیع( هم عربي 
دوو  د چېکي تثنیه صیغه ده کلمې دي، خو موږ یې په پښتو کي )وخت( او )بیه( لیکو. )طالبان( په عربي ژبه 

طالبانو مانا لري، خو موږ یې په پښتو کي د جمع په مانا استعمالوو، په انګرېزي ژبه کي بیا طالبان )ټالبان( تلفظ 
مانا، لیال، : ولیکل سي، لکه /ā/ باید په پښتو کي مقصوره الف په ممدوده الف یاني چېکېږي، زما هدف دا دئ 

 :زه د دې بڼي د لیکلو لپاره دا دالیل لرم عیسا، موسا، مصطفا، مرتضا، مجتبا...محتوا، شورا، فتوا، 
 

غسي ویل کېږي باید ه چېباید ګرافیمونه یا توري د مورفیمونو یا اوازونو تابع کړل سي، یاني څنګه  لومړی دلیل:
ي یا، یاني دیفتانګ چېپه پښتو ژبه کي مقصوره الف دیفتانګي یا ده، دلته یوه ستونزه دا ده  چېولیکل سي، څرنګه 

ه پښتو پ چې)ی( په پښتو کي بیخي بل مورفیم دئ، د عربي له مقصوره الف سره ځمکه او اسمان توپیر لري. بل دا 
فظ یې تل چې، محتوا... نو لکه څنګه ژبه کي مقصوره الف د ممدوده الف په ډول تلفظ کېږي لکه، لیال، مانا، شورا

په دې ډول لیکلو سره یې په تلفظ او مانا کي هیڅ بدلون نه راځي. بله خبره دا  چېکوو باید هغسي یې ولیکو، ځکه 
که موږ وغواړو دا نومونه په قاموس یا بل کتاب کي مقصوره الف په فونیمکه الفبا ولیکو، د مقصوره الف  چېده 

یې ولیکو، نو که په فونیمیکه الفبا کي دا اجازه لرو   /ā/، یاني پهپه ممدوده الف چېرو، مجبوره یو لپاره ګرافیم نه ل
په ممدوده الف ولیکو، په پښتو لیکدود کي ولي اجازه نه لرو؟ د ژبپوهني کوم منطق او کوم اصول  مقصوره الف چې

 مو مخه نیسي؟
 

اني الف په دیفتانګي یا، ی مقصورهوکړو، نو په عربي ژبه کي  که موږ وچ د عربي ژبي د لیکدود تقلید دوهم دلیل:
نارینه نومونه وي، لکه  کله دغه )ی( د کلمې په پای کي راسي، نو معموالً  چې)ی( سره لیکل کېږي. په پښتو کي 

)سړی، زمری، منګی، خټکی(. په پښتو کي د عربي ژبي ټول مستعار کلمات مشهور نه دي، که په شعر کي یې سره 
 پوهېږي، خو لوستونکی به یې څنګه تلفظسم ه مانا پشاعر به یې  چېقافیه کوو څنګه به یې لیکو؟ دا خبره سمه ده 

ه پ)مقتدی( کلمې سره هم قافیه سوي وي، )مقتدی( به څنګه تلفظ کوو؟ )مقتدا( کوي؟ که په یوه بیت کي د )ژړا( او 
( بیا فاعل دئ، یا په اصطالح مقتدی هغه چا ته يد پېشوا او الرښود مانا لري او )مقتد چېمفعول دئ عربي ژبه کي 

دي( په څرګنده یا لیکل د جماعت په لمانځه کي د مال امام شا ته والړ وي. په عربي لیکدود کي )مقت چېویل کېږي 
ه له )ژړا( سره نه سو قافیه کوالی، خو کولیکو بیا یې هم کېږي، خو په پښتو کي یې )مقتدی( بولي، که هره بڼه یې 

یاني )مقتدا( ولیکو له )ژړا( سره په اسانۍ قافیه کېدای سي او لوستل یې هم  ،مقصوره الف په ممدوده الف واړوو
  .اسانه کېږي

 

ه پښتو کي له دغه ډول مستعار عربي کلمو څخه اوس هم له ځینو کلمو څخه مقصوره الف لیري کړل پ دریم دلیل:
د مقصوره الف پر ځای د ممدوده الف  چېسوی دئ، لکه )لیال، شورا، مانا، محتوا، فتوا( او داسي نور، دلته وینو 
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ا د چېدا بهیر مخکي ال پیل سوی دئ، نو  چېاستعمال هیڅ ټکر او التباس نه دئ پېښ کړی، له دې څخه ښکاري 
ولي دا کار د یوې ُکلي علمي قاعدې له مخي و نه کړو، یاني ولي د هر مقصوره الف پر ځای ممدوده  ،بهیر پیل سوی

  بدلون را نه سي ستونزه څه ده؟ په تلفظ او مانا کي د کلمې چېکله  الف و نه لیکو؟
ځیني خلک پر عربي لیکدود ډېر ټینګار کوي، په تېره بیا د ځینو پیغمبرانو )ع( نومونه لکه حضرت  څلورم دلیل:

حضرت یحیی )ع( نومونه کټ مټ د عربي لیکدود په بڼه لیکل غواړي، خو دیني  او عیسی )ع( حضرت موسی )ع(
و او لیکواالنو ورته جوړ کړی دئ، قرآنکریم په شفاهي بڼه نازل سوی دئ، لیکدود  د هغه وخت کاتبان چېعلما وایي 
د قرانکریم د کلمو مانا او تلفظ مهم  له دین سره تړلې موضوع نه ده، اصالً  بیخي د قرانکریم لیکدود چېدوی وایي 

. که د حضرت عثمان )رض( د (الواحي)ده، نه  (القاحي)د قرانکریم د وحي بڼه تر ډېره حده  چېدئ. علما وایي 
له دې څخه  وګورو، نه ټول عرب ورباندي پوهېږي او نه د عجمو ټول دیني علما، قلمي نسخې وختونو قرانکریم

 هم ژبپوهان . قاریان صاحبان اوپه حال کي دئ بدلون د د نورو ژبو په څېر د عربي ژبي لیکدود هم چېښکاري 
ې تلفظ کړو، مانا ته یې زیان د قرانکریم د ایتونو سم تلفظ مهم دئ، مثال که )یحیی( ولیکو او )یهیا( ی چېوایي 

رسېږي، که )مصطفی( ولیکو او )مستپا( یې تلفظ کړو، بیا یې هم مانا سمه نه ده. دلته زما د بحث اصلي موضوع 
ي ، هیله ده دوستان په پښتو ژبه ک(مقصوره الف دئ)عربي لیکدود او د هغه دیني اړخ نه، بلکي په پښتو لیکدود کي 

  .پر مقصوره الف بحث وکړي
 

)عیسی(، )موسی( او ځیني نور نومونه عربي نه، بلکي د عبراني او نورو ژبو ریښه لري، په قرآنکریم  پنځم دلیل:
( او دې ته عقرانکریم په عربي ژبه نازل سوی، نو حضرت عیسی ) چېکي یې معربه بڼه یاده سوې ده. څرنګه 

 نورو اسماني کتابونو کي په همدې بڼه نه دي یاد سويورته نور نومونه هم په معربه بڼه یاد سوي دي، که نه نو په 
  او نه هم په نورو ژبو کي په دې نومونو یادېږي.

 

نو ترکان، هندیان، مالیزیایان،  ،که عربي لیکدود تقدس درلودای او په اسالمي اعتقاداتو کي شامل وای شپږم دلیل:
لیکدود یې له التیني او نورو لیکدودونو څخه  چېانان روسان او نور هغه مسلم نایان،چې اندونیزیایان، امریکایان،
عربي لیکدود دي په اسالمي اعتقاداتو  چېلیکي؟ دغه خلک څه دلیل لري  (مقصوره الف)جوړ دئ، ایا هغوی هم 

  کي شامل کړل سي؟
 

 ېچد پیغمبرانو )ع( نومونه به نه بدلوو، کټ مټ به یې هغسي لیکو لکه په قرانکریم  چېکه داسي وګڼو  اووم دلیل:
اوس خو موږ دا نومونه پر خپلو اوالدونو هم ایښي دي، هغوی خو پیغمبران نه  چېلیکل سوي دي، نو پوښتنه دا ده 

 چېغه ډول هغه مسلمانان دي، دغه ډول عرب نژاده او عربي ژبي عیسایان هم سته، هغوی هم همدا نومونه لري، د
 دوی په کوم دلیل مکلف او نور مسلمانان، لیکدود یې عربي نه دئ، لکه ترکان، هندیان، اندونیزیایان او مالیزیایان

 باید خامخا د عربي لیکدود دا بڼه مراعت کړي؟ چېدي 
 

 پای
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