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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه ب
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٣/٦/٢٠٠٩                   دی دين سعيـور صالح الدوکت
  
  

  هـــــامــــنــطـــلــغ
  

 و زبان معياری و کار برای زبان  يک زبان مختلف) ديالکت های (لهجه های . زبان وسيله افهام و تفهيم است
 موارد زياد که ماعوض هست.  يک بحث طوالنی و جنجال برانګيز است -ی و اينکه زبان معياری کدام است معيار
 ينــيــ را تعخويششخصی  سمپتی ها و انتی پتی های رزو ها، آ ،واهشاتـخ، دميک، عالقمندیعلمي و اآابحث 

  . جستجو ميکنيمناد ــآن به هر قيمت داليل و استبرحق بودن  نموده و برای ومشخص 
  

 ، علم آواز شناسی،  زبان، علم  تاريخ کليماتعلم شناسايی تاريخ. باشدـزبان شناسی متشکل از علوم مختلف ميعلم 
جنجال چنانچه ګفته آمديم و در موارد بوده  بحث علمی و اکادميک   در زبانها - صرف و نحوه – مسأله امال و انشاء

  .برانګيزاست
  

ين خارجی از حوصله اپشتو کليمات التين بحث امال و انشاء زبان دری و فارسی ، پشتو و عربی و تلفظ دری ، 
درزمينه و پيګير اکادميک ثر ؤمضرورت به کار  .  اندتوحيد نه شدهبه طور الزم حال اين مسايل تا . نوشته ميباشد

  . ميباشد
هم مختلف وجود داشته و موارد و کشور های و در جوامع  تالش ها برای پاک سازی زبان در دوره های مختلف 

 . مبذول ګرديدهتوجه بيشتر ی و يا هم اهداف سياسی  غير ضروربه مسايل جانبیبوده که هدف اصلی فراموش شده و 
از احساسات  و بهره برداری سوء استفاده موارد بوده که با پيش کش کردن همچو بحث ها با سطوح بسيار پايين و با 

، ثر و خير خواهانهؤهست موارد که عوض  کار م. خاص تاجران سياسی پيګيری شدهسياسی پاک مردم اهداف 
 نمونه های .دامن زده شدهو تعصبات قومی شر  به فتنه،  - خدمت به فرهن و کلچر و سمت دهی درست آن عوض

اين عامل و توجيه اين مسأله چنين است که به  . صراحت ديده ميشودبه زنده آن در جهان امروز به شمول افغانستان 
  هللا ان اکرمکم عندا(  و ، اخوت اسالمی هر قيمت که شده موضوع و نقطه وحدت اسالمی په اساس کليمه توحيد

 تاريخ کشور های عربی و اسالمی در .بايد شکسته شده و مسايل تفرقه و قومی بايد د مقام اول قرار ګيرد) اتقاکم
 استعمال احساسات قومی در مقابل احساسات و انديشه های دينی در پاکستان مسايل . شاهد اين مدعا استاخيرن وقر

اينکه نقشه سياسی منطقه ما به اساس قوميت تقسيم خواهد شد و پالن های در زمينه روی دست است . داغ روز است
نظام های حاکم برای کم کردن درد سر خويش   ميبينم و شاهد هستم که خاصتا  .بحث ما را به جای ديګر خواهد کشيد

 و درين راستا اقدامات کمر شکن برای ملت و تجارت سياسی آماده اند  جايز و ناجايز و بقاء حاکميت به هر معامله
  افغانستان مشهود١٣٨٨ مثال های زنده آن در انتخابات رياست جمهوری .  اين کشور نموده اند و مينماينداندازی 
متأسفانه عوض جهت دادن مسير تکامل جامعه به طرف ملت سازی به تفرقه های قومی دامن زده ميشود و . است

ناجايز نموده و عمال موانع در ايجاد جامعه مدنی وارد دولت حاکم نيز معامله   به شمول نيرو های معيين سياسی
   . ميکنند

   
موضوع امال ء  و انشاء و غلطی های اماليی در تکست ها و متون واپس بر ګرديم به هدف اصلی بحث خويش و آن 

  . منتشره است
  
 ات و کليم هست در زبانهای مختلف   تذکر داد و آن اينکه  يک مطلب ديګر را همامال و انشاء بايد رابطه به در  
ما بعضی لغات و کليمات را که از زبان همچنان .  تحرير ميداريمنحوه ديګر به  و ميشنويميکنوع  که ما آنرا به ت الغ

  . ....) دهلی ، نعلت ، لعنت و –دلهی ( م يير ميدهيحين نوشتن تغه ايم اجنبی ګرفت
ر، داکتر و ، خوانندګان–  رانندګی، خواننده ګان -مسأله راننده ګی   و ..........  دوکتور، دکتور، دوکتورس، ډاک

 بعضی لغات همچنان .   بحث است طوالنی  و يا هم زبان پشتوو فارسیی تحرير آن به زبان درنوشتن و تفاوت های 
ارنوال  ار ګرفته شده چه نوع و به کرا مثال  نوشته ميشود؟ بحث  )سارنوال(دام استدالل   که اصل پشتو دارد و از 
  . است قابل دقت

  
زبان اينکه مثال زبان فارسی ويا دری  را از تحت تاثير زبان عربی رهانيد و يا هم از تالش های مبنی  سوچه سازی 

فقانه ورود لغات روسی در يک مرحله که تاثير آن زياد بود جلوګيری کرد و اصال چنين تالش ها در کدام صورت مو
و در کدام صورت تالشهای مذبوحانه است؟  و يا اينکه چنين برخورد مانع شدن استعمال کليمات خارجی در زبان 



 
 

 
  ٤از  ٢ :تتعداد صفحا

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

به فهم استعمال بخش از لغات . خويش کار مثبت و مطلوب است و يا هم نا مطلوب بحث ما را باز هم به درازا ميکشد
غت و اصطالح کوتاه ميتواند افاده بزرګ کند که در زبان و اصطالحات اجنبی در موارد اجتناب نا پذير است و ل
اما سفارش من چنين است که در مورد خواننده ګان در . خويش آنرا به مشکل به شکل کوتاه کرده خواهيم توانست

نوشتن  اګر مشخص تر صحبت کنم  و آن اينکه .ه شود و تا حد زياد از کليمات مترادف نيز استفاده ګرددتنظر ګرف
نوشتن . عربی االصل است) حرف  ف ( ينکه  به دليل ا)پارسی(يعنی ) پ( حرف در زبان پشتو به  )فارسی  (ه کليم

تو ( توفان = اتاق، طوفان=کليمات اطاق ليک، کې=، اخذ ليک)پ لمی= اخ ې،  وی،    = زلمی، زوی= ک  
= ، ویاند خپه کننده= خواشينوونکی ، مالمتی = ه پــــ ،کچه = ، سطحسيمه   =منطقه(  بحث های.....  کندهار  و =قندهار 
  ،اوس= دا مهال وینده، 
ک  ه  جاده، = س اليایی  پرتله،= تناسب  یسئجهمورر = ولسمشر ، نشانی= بيل خه= ای د = د سولې  ، بد ویل= غندل ، د ایتاليا 
ج از حوصله این بحث است اما  در اخير نمونه از موضوع  خار که تفصيل......)  و قوماندان= قومندان  ، جریان= بهير ، صلحې

  همچوتالش 
  . جهت مطالعه شما در اخير ضم نموده امرا 

  
 که کار پيګير  بحث نوشتن نام های پشتو، دری، فارسی، عربی به التين يک بحث جنجال برانګيز ديګر است

تا حال به زبان التين در همه موارد متأسفانه تلفظ حروف عربی، پشتو، دری ، فارسی . اکادميک بيشتر ميخواهد
  .توحيد نه شده
در اخير ) او(  نوشتن حرف  درست آن.  خطاء استن  نوشت) حرف   يو در اخير ( مثال کليمه پشتو را به   مثال کليمه

     Pashtuغلط –درست Pashto  . است
  

ارنوال و دادستانون ـتـ مساله دانشګاه و پوهن جنجال های از بحث و کامال آګاهی به تفصيل و شما در افغانستان  ، 
خويش قانونيت دارد ويا خير اما منحيت  درين ارتباط ګذشته ازينکه وزير اطالعات و کلتور وقت در پست .داريد

وزير و پاليسی ميکر وزارت کلتور مسؤليت پاليسی وزارت که آنرا رهبری ميکند دارد و بايد درين مسؤليت داشتن 
نمايی به کارکن اداره خويش را دشمنی به زبان و فرهنګی توجيه کردن تا کجاء استدالل و قوت حق رهبری  و ره

  .  خواهد داشت بحث است جداګانه
 

هست موارد که نويسنده خود  عدم درست بودن امال و انشاء را ميداند اما به علت مشکالت تخنيکی و زمانی در مورد 
  . اقدام و عمل متناسب کرده نميتواند

  
ن سبب ـبقابل ياد آوری است که  بحث های ازين منوال و بحث های  تحت نام سوچه سازی زبان تالش  در موارد معي

 که به هيچ صورت بګويم ميخواهم تآکيد با . ميشود تا زبان را برای ګويندګان آن با داشتن اهداف جانبی مشکل سازيم
  . ها را کينه توزانه و مغرضانه بدانيم تمام اين نوع فعاليت ها و تالش قابل قبول نيست که 

با اشارات آنرا در باال  خدمت شما مثبت و منفی هدف،  انګيزه و موتيف هرچه باشد اما نمونه های نتايج خلص اينکه 
  .  تقديم داشتمکوتاه 

   
شنويم بايد همان قسم ينحوه است که آنچه مترند و مسير امال و انشاء در عصر امروز به در مجموع ګفته ميتوانم که 

دينی را به همان قسمی بنويسيم که ميشنويم؟ جواب واضح و نصوص مقدس و و آما ما حق داريم که کليمات . نوشت
   که به  ..... و ، عيسی، تقوی  اما کليمات موسی. کليمات و نصوص مقدس بايد مانند اصل نوشته شوند. است که نه

  . خود بحث ديګر است   و با الف ميخوانيم  مينويسيم )ی( 
  

)   علوم و مراکز زبان شناسی اکادمی(رکشور های مختلف و جوامع مستقر تر مراجع علمی قابل تذکر ميدانيم که د
پ ميرسانند و در چاشکل کتاب مرجع به کشور قواعد زبان کشور خويش را مانند مرجع و مبداء برای استفاده عام به 

  . مرجع و مبداء مراجعه صورت ميګيردصورت اختالف به طريق نوشته اين 
  

همان ګونه که در موارد مختلف کار بس عظيم را در پيش داريم اين رشته و ساحه نيز کار  در کشور ما افغانستان 
 از  و نشرات انفرادی تالش هادر عصر حاضر و در ګذشته ها در توحيد وراه يابی به موارد فوق . زياد را ميطلبد

جداګانه صورت ګرفته که برای مرجع و اساس ساختن اين تحقيقات و نشرات کار دسته جمعی نويسنده ګان جانب 
  . اساس برای کار بعدی شده ميتواند و فرهنګی درين بخش نشرات شخصيت های علمی. دبيشتر احتياج دار

   
شن و تقارب امال و يفيکمن به اين معتقدم که امکانات قرن بيست ويکم و انترنت زمينه های خوب را برای توحيد، يوني

و انشاء اهللا ما هم به مرور زمان خواهيم توانست پروسه .   مهيا نموده -ند انشاء  زبانهای  که دارای اصول مشترک ا
 سمپتی ها و انتی پتی های شخصی و  عالقمندی های، ،یاحساساتبرخورد های بدون را های مثبت قابل توافق 

  . خواهيم نمودرف مقصود حرکت مثبت طموده و به ــيـــکادميک پانفرادی با مراعات اصول علمی و ا



 
 

 
  ٤از  ٣ :تتعداد صفحا

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

درخواست و پيشنهاد خيرخواهانه و ساده من اين  .نيستمنظورم از اين مبحث باز کردن مسايل جنجال برانګيز فوق 
متمرکز نيز وقع داريم که وخت ګرانبهای خويش را به اين امر ت اين ويب  ارجمند و خدمتګارکارکناناز  :  است که
اهتمام زمانی اهتمام بيشتر خواهد طلبيد اما مطمين ام که اين امر جدا ضرورت و قابل ز لحاظ که ا ميدانم . سازند
  . است

  
ارسالی  مضامين و تحليل های ازنی پيشنهاد اين نيست تا کارکنان محترم ويب سايب  منظور من ضروت ميدانم که 

نظورم همچنان تغيير امال و انشاء که به صورت غير عمدی فراموش شده و  م. تر ترتيب نمايندبا ادبيات عالی را 
  . نوشته نيز نمی باشد)  آ   (تنها ) آب ( عوض  مثال 

  
برای تکميل بحث ميخواهم متذکر شوم که نقطه مرکزی در مورد معانی لغات و اصطالحات و ترجمه آن به زبان 

معانی لغوی و تحت اللفظی .  خود تذکره و زندګی نامه داردهر لغت و اصطالح از. ديګر بحث مستقل ديګر است
لغات و اصالحات به مرور سالهای چندان تغيير نمی کند اما معانی اصطالحی لغات و اصطالحات در حال تغيير 

به همين خاطر هم عده از صاحب نظران به اين معتقد اند که قاموس ها بايد در هر دو سه دهه از نو و از سر . است
  . ديد و چاپ شوندتج

  
 در ويب سايت  بدون ذکر مضمون و .......)غلطنامه و ( تحت نام منظورم از ايجاد و جاء بجاء کردن  عنوان دايمی

 تا خواننده ګان که در آن غلطی صريح اماليی و انشايی را مطالعه ميداريم اين است نوشته مشخص نويسنده مشخص 
اين لست به کمک خوانندګان به صورت .  مرتکب چنين خطاء نشوندهبرند و در آيندفاده تــبا مراجعه دوامدار به آن اس
  . داوم دار تکميل خواهد شد

  
خواننده ګان . ذيال به صورت مشخص نمونه آن غلطنامه را که من پيشنهاد دارم خدمت شما نمونه وار پيشکش ميکنم

 بدون  ويب سايت  در تحرير تحليل ها و مضامين و لست را با مالحظه خطاء ها ګرامی درمورد اظهار نظر نموده
 و مسؤلين سايت با درنظر داشت امکانات خويش تصميم خواهند  ال ذکر مضمون و نويسنده آن به اداره سايت ارس

نده ـ و يا هم به طور مستقل به نام فرست سازند شامل اين غلطنامهو د ننکه داخل چوکات اين بحث بدا، ګرفت
 .نشرنمايند
اين بحث و سهم ګيری خوانند . ن قابل تاکيد ميدانم که حتمی نيست تمام تصحيحات  تحت غلطنامه  درست باشندهمچنا

مطمين ام که با اراده نيک ميتوانيم . ګان خواهد بود که مطالب ارسالی را تحت عنوان غلطنامه باز هم تصحيح بدارند
لطنامه طويل نه خواهد بود اما به مرور زمان و لو اګر يک خوشوقتم که بګويم که لست غ.  کار مؤثر را به پيش ببريم

  . تصحيح را نيز موجب شويم کار خوبی خواهد بود
  

حتی  و در ابتداء اين عنوان  و در يک يا دوصفحه کوتاه ګرديده سفارش من چنين است که اين مقدمه کمی اصالح
  .)ان محترم ذيال غلطنامه را مالحظه خواهند فرمودخوانندګ( اداره باقی بماندرهنمودی  هبدون ذکر نام مانند مقدم

   
  

  هـامــنـــطــلــغ
    مالحظات          درست       / ســم       زبان    / ژبه                  غلط /ناسم   
    ارسالی ص سعيدی                 ) حکم تنفيذی(عربی                   تنفيذی)                    حکم تنفيضی(تنفيض   

  ضی، بعضاــعـــ    بــعــــظا                                     عربی                   ب
      توشــيــع                                     عربی                   تــــــــوشــيـــــح   

تو )دری(پشتو                                                                                تو(، پ   )پ
   پارسی ) عربی– ف –حرف ( فارسی                                                                             

     در ـــ حدر                                                                    ه  
                    حتی عربی                               حتـــا              

        پروفيسور  پروفيسر                                                                
     نفی                                                                     نفيه

تو -   ده                                         د     )         دری-از  (  پ
     اوزبيک                                                                ازبک



 
 

 
  ٤از  ٤ :تتعداد صفحا

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

    به منظور سوچه سازی زبان پشتونمونه از تالش های عام  مشابه                                                                         
            .ذيال تقديم استار يـــــ ز  .. محترم  م:   تهيه شده توسط 

ي.. د محترم  م (                                               سم  ناسم  )نهزبار 
  

او  په هکله، په حقله، په حق کې  په اړه، په ت
 چې  (چي(، چاچې)چي(کوم چې

 خپروونکی  خپرونکی، خپرونکئ
ي  ې، ک  کې  ک

 چې چي
وونکي دي ي  وونکې دي  دا ې   دا 

 په خونه کې  په خوني کي
 دويم  دوهم

  وو  )بود(و
  ول )بودند(وو
  زموږ-موږ  زمون-مون
 له پاره لپاره دپاره
کلنه  توشيح   السليک، 

  
ن ل، کېکاږل(ت  دکمه، ب  )کېک

 سرتېری، کارمند عسکر، مامور
ه خدا نکرده، خدا نخواسته   خدای مک

 وړ ، وړنده  مناسب
 بريا، برياوې  السته راوړنه، السته راوړنې

 ګ شمېر، ډېر  په ګ شمېر کې
کالوه  بحث  (وه-کال(خبرې اترې، 

ت، يادداشت ت، ياددا ت  يادا  ياد
ې پيلول  اقدامات په الره اچول  ه

ه  تقريبٌا ه نا   نژدې، 
ې د محل نه کتنه ای کتنه  د پې ې د   د پې
ت  ...دوهم، دريم، دوه دېرش لوې  ...دويم، درېيم،دودېرش، دو 
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