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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩دهم دسمبر برلين، پانز
   

  
  
  

  ندبرادران سکۀ هم" پشتو"و " رید"
  

   )ومسقسمت ( 
 

  پشتوزبان  بهورود کلمات دری 
  

  هدف از نشر اين سلسله چيست؟
 . خر دستان نابکاری در کار است، تا به نحوی از انحاء ضربتی بر وحدت و همبستگی مردم ما بزنندسالهای آ در

فاشيستی شيوينيستی ــ  که اجير سرسپردۀ رژيم کربالئی ايران اند و اوامر و نواهی خود را از مقامات ینابکاران
را در کار فرهنگی تشخيص داده و روز تا روز از طريق و خيانت به وطن  ميکنند، راه خدمت به غير ايران دريافت

دری "، "زبان فارسی" به  بهانۀ پرورش اينان هدفی جز اين ندارند، غير ازين که. ند ميپرداز"زبانبازی"زبان، به 
  .نمايند يغ و ترويج، تفرقۀ ملی را تبل"زبان"کوشند، که از طريق  و پيوسته برا زير ضربه گرفته" افغانستان
  م؟؟؟مينام" برادران سکه"و آن هم " برادران"را " پشتو"و " دری"اما چرا 

  :همدگرند، بخاطری که " برادران سکۀ" دری"و " پشتو"نهای ازب
   هر دو از يک مادر زاده شده اندــ
  ردارند و هردو از اهميت يکسان برخو هردو بزرگترين زبانهای وطن مايندــ
  دارندو غير قابل انکار لی ما نقش برازنده  هردو در تحکيم وحدت مــ
  مترازی آنها در قوانين اساسی افغانستان مسجل گشته استه هر دو قانونًا همترازند و ــ

  دشمنی با هر يکی ازين دو زبان، بنيان وحدت ملی و زيست باهمی افغانان را برهم ميزندــ 
  ....ــ 

 
  » "سخن شناسی" رساله ای در « سيد خليل اهللا هاشميان،  استاد سابق زبانشناسِی  پوهنتون کابل ضمن داکترپوهاند 

  : چنين فرمايد 
های    تلفظ کردند و از دوصد سال باينطرف در کتاب) پرشيا ( و انگليسها )س ـ پغ(فرانسويها کلمۀ فارس را  ... «

 کشور افغانستان را جزِء  خوانده،)فغانستان و تاجکستان و غيرهشمول اه ب( را زبان اين منطقه ) فارسی (خود 
 هند و « خوانده ميشد،  تاپۀ » هند و آريائی «های اين منطقه  که بايست  فاميل زبانه  دانسته، و ب»فالت ايران«

ن دری آن قسمت ثبت شده  که منشأ زبا دانشمندان ايران معترفند و در کتابهای چاپ ايران درج  و.  را زدند»ايرانی 
خراسان باستان است که افغانستان امروز ناميده ميشود و اين زبان از افغانستان به کشور فارس رفته و زبانهای 

  » .بومی کشور فارس را مغلوب ساخته و در آن ديار زبان عام شده است
ن دری از منطقۀ افغانستان به  زبانشناسان غربی باين واقعيت چندان عالقه ندارند  که زبا«: و در جای ديگر گويد

ايران رفته، و چون از واقعيتهای تاريخی منطقه چندان آگهی ندارند، ايرانيها باالی آنها قبوالنده  بودند  که مثًال زبان 
 سال قبل زبان پشتو را منشعب از سنسکرت  ۶٠ايرانيها تا :  رس باستان و پهلوی استــُدری منشعب از زبان ف
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اما بعد از آنکه مبادی زبانشناسی در . يت فاللوجستهای غربی را قبًال در زمينه مغشوش ساخته بودندميدانستند و ذهن
که پشتو و دری دو ربی بفهمانند ـپوهنتون کابل رونق گرفت، زبانشناسان افغان توانستند به دانشمندان غ

 ازينکه علمای  بعد.رس باستان و پهلویـُـ،  نه از فخواهر زباِن متولد از اوستا ميباشند
ربی در افغانستان به تحقيقات پرداختند و واقعيت ها را درک  نمودند، ايرانيها موقف پشتو را بحيث خواهر زبان ـغ

اما در مورد انشعاب زبانهای . دری پذيرفتند و حتی حاصر شدند در پوهنتون مشهد و تهران به تدريس آن موقع بدهند
 تدريس و تبليغ ميکنند که اوستا از فرس باستان منشعب  غلطه تن درنميدهند و بدری و پشتو از مادر اوستا هنوز هم 

   ».شده است
 پورتال ٢٠٠٩ر ب نوم١٨، منتشرۀ صفحۀ "به کهنۀ خود بساز که نو ديگران گران است"مأخوذ از بخش اول مقالۀ (
در دسترس است، مانند همه مقاالت اين مقاله در آرشيف معروفی در پورتال . "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  ).ديگر بنده که درآنجا نشر گرديده است
، که ارزش هردو زبان ملی و رسمی ما را مسر دست ميگير را لسله گفتاریه و سبعد ازين مقدمه به موضوع گرائيد

د، که ميخواهند نی گردنم، به اميد اينکه راهگشای  عزيزا ميک من اين سلسله را عرضه.دنمبرهن و متبارز ميگردان
 هم نبرم، الاقل وجدان خود را آرام ساخته و به اگر درين عرصه بهرۀ ملموس. ايستنددر برابر تخريبات خارجی ب

ء نکند و نتيجۀ کار خود را نبينم، روانم مطمئنًا آرام خواهد اگر عمر بقا. کرده ام" اتمام حجت"اصطالح مالئی 
  !!!!گرفت، وقتی ديگران کارم را دنيال کنند

" افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان" در پورتال ٢٠٠٩ دسمبر ١٤ و ١٣دو قسمت اول اين سلسله ديروز و پريروز 
 به تاريخ مقاله کهاين ". ورود کلمات دری به زبان پشتو"به  است معنون و اينک مقالۀ سوم، که . افتخار نشر يافت

اضافات به حضور پيرايش و با اندک اينک ، گرديده بودنشر " افغان جرمن آنالين" در پورتال ٢٠٠٧ آگست ٢٤
  :پيشکش ميگردد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان معزز پورتال 

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠٠٧ آگست ٢٤برلين، 
  
  
  

  

  "پشتوزبان "  به"دری"ورود کلمات 
  

 که به "ورود کلمات بی مورد و ناباب در زبان دری"حدودًا دو سال پيش مضمون مبسوطی نوشتم زير عـنوان 
اين استقـبال در حدی بود، که با تفـصيالت بيشتر و اضافات، به تجديد . واجه گرديداستقـبال فـراوان خوانندگان ُم

مگر بودند . قابل دريافـت است" آنالينافغان جرمن "رين در آرشيفـم در پورتال اينک همين شکل آخ. نشرش پرداختم
نشر وسيع اين نوشته آنقـدر متأذی نه تنها اين، بلکه ايشان از . کسانی از وطندارانم که مقاله بدماغـشان خوش نخورد

کاش ايشان در رد نوشته ام مقاله يا . اما کاش مقابلۀ ايشان بالمثل ميبود. و مويدماغ گشتند، که دست به مقابله زدند
  !!!!يل و برهان و استدالل رد ميکردندمقاالتی  برون ميدادند و گفـته هايم را با دل

 که قـدرت چنين کار را در خود نديدند و چون دلشان به اصطالح بسيار کوفـت ان اين کار را نکردند و يا ايش!نه خير
و چه انتقامی . کرده بود، بايد از اين نوشته و نوشته های بی شمار ديگرم و نيز از نويسندۀ  آنها انتقام ميگرفـتند

 دقـيقًا همين کار را کردند و خوشتر ازين، که بر نوسنده بتازند و به هـتک حرمتش بپردازند؟؟؟ بلی اين هموطنان ما
من ايشان . دن و توهـين کردنم برنداشته اند چون به اصطالح اخ دلشان برنيامده، هـنوز که هـنوز است، دست از َدوز

و " بيچاره شدن ها"دانم، چون ايشان مريض اند و عامل مـرض ايشان چيزی ديگر نيست، غـير از  را معذور می
  ".تير بخاک خوردن ها"
    

ديريست که عـده ای قـليل و نامعتنابهی از هموطنان ما، خود را به داوريهای يکجانبه در مورد زبانهای رسمی کشور 
اينان يک طرف سکه را می بينند و طرف دومش را يا ديده نميتوانند  و يا که نميخواهـند . محبوبم  مشغول ساخته اند

 مگر آيا  اينان از شده اند و يا وارد ساخته شده اند؟؟؟" دری" وارد "کلمات پشتو" چرا مثًال سؤال ميکنند که. ببينند
گرديده اند؟؟؟ قـرار احصائيه ای که داده اند، " زبان پشتو"وارد " کلمات دری"خود هـرگز سؤال کرده اند، که چرا 

" ری افغانستانلغات پشتوی دخيل در زبان د"بيست برابر تعداد ، الاقل " لغات دری دخيل در زبان پشتو"تعداد 
اگر اندک  انصاف ميبود، اين هموطنان ما در درجۀ اول سؤال معکوس را مطرح کرده ميپرسيدند، که چرا . است

" بيست بار"ال اقل  و اگر واقعًا انصاف می داشتند، اين کار را ؟؟؟شده اند" زبان پشتو"وارد " کلمات دری"اينقـدر 
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ورود لغات پشتو در دری به ميدان می انداختند و از " يک بار"را ميکردند، پيش از آنکه  سؤال هميشگی خود 
  !!!!ميپرسيدند

بدون کوچکترين تا اين حد فراوان و را " دری"کلمات " پشتو زبانان"سؤال دومی که مطرح ميگردد اينست، که چرا 
 زبانان حاضر تعصب استعمال ميکنند، ولی وقـتی روی ديگر سکه را در نظر بگيريم، می بينيم که بعض دری

را در گفـتار و نوشتۀ خود بکار گيرند؟؟؟ پشتوزبانان هـرگز نميپرسند که چرا دفـتر و " پشتو"نيستند، حتی يک کلمۀ 
است؟؟؟ چرا معامالت در دوائر دولتی و ادارات و بانکها و مؤسسات و " دری"ديوان افغانستان حداکثر به زبان 

صورت ميگيرد؟؟؟ چرا محصالن پشتوزبان که از " زبان دری"مه به شرکتهای خصوصی و انفـرادی، تقـريبًا ه
حتمًا و راه می يابند، بايد همه " پوهـنتون کابل"واليات شرق و جنوب کشور به بزرگترين پوهـنتون وطن، يعنی 

ازين نحو است، و نه به هـر دو  زبان؟؟؟ و " دری"دری بدانند، چون تدريس در پوهـنتون کابل به زبان بدون استثناء 
" دری"با وجودی که رسمًا و قانونًا هـمتراز " زبان پشتو"الحاصل که . سؤاالت متعدد ديگری را ميتوان مطرح کرد

در حق زبان خود ، ستم روا " پشتوزبانان "هم  خود. قـرار داده شده، مورد بی توجهی عام  و تام واقع گرديده است
 قـرار "بی مهری"يعنی که زبان پشتو مورد دو . يشان پشتو نيست هـموطنانی، که زبان مادری امی دارند و هم

صاحب اين قـلم چندين ماه پيش مضمونی ". دشمن" و نيز مورد بی مهری "دوست"گرفـته است؛ هم مورد بی مهری 
  که ضمن آن بر »با زبان پشتو " دشمن"چقـدر مظلوم است زبان پشتو ــ  بی مهری دوست و «نوشت زير عـنوان 

افغان جرمن  " در آرشيف بنده در پورتالخـوانندۀ خـواهـنده را به مطالعۀ اين مقاله. وع اندک مکث گرديدموض
  .دعـوت ميکنم" آنالين

  
انگشت " و بلکه "معدود"و آنانی که نه با زبان پشتو ميانۀ خوب دارند  و نه با پشتونان، از تعداد " پشتو ـ ستيزان"

نظامی پشتو، که در دری رائج و معمول گرديده اند، رنج ميبرند و شايد حتی عـذاب  کلمات ديوانی و اداری و "شمار
، وقـتی می بينيم که ايشان قـصدًا اين کلمات را از  استرنج و عـذاب ايشان در واقع به نفـرت تبديل گرديده. ميکشند
ای مرزهای  کشور ما، از طريق می اندازند و درعـوض لغات نامأنوسی را استعمال ميکنند، که از  ماورخود سخـن 

 افغانستان،  در کالمشان رسوب کرده و ته "دشمنان هـويت فـرهـنگی و زبانی"آثار مطبوع و بر اثر تبليغات وسيع 
   !!!!!!! استنشين گرديده

  
را در دو " کلمات دری دخيل در پشتو" گرديده اند؟؟؟ "زبان پشتو" چگونه وارد "کلمات دری"حال ببينيم که 

  :ميتوان مطالعه کرد ذيل وری کتگ
  

" زبان پشتو"وارد " مراودات و معامالت و داد و گرفـت اجتماعی"ــ لغاتی که کامًال بصورت طبيعی و در اثر 
کلمات دری "تعداد اين لغات بسيار زياد است و شايد بتوان گفـت، که هـشتاد تا نود درصد . گرديده اند و ميگردند

استعمال کنندگان اين لغات  طيف بسيار وسيع و گسترده دارند ، که تمام آحاد و طبقات . اندازين جمله " دخيل در پشتو
طوری که . پشتونان را در بر می گيرند، از امی گرفـته، تا باسواد و از کمدان گرفـته تا دانا و دانشمند و تعليم يافـته

حتی به   دری، ننگ نميکنند، بلکه چنين کلمات رابر من مبرهـن گرديده است، پشتوزبانان نه تنها از استعمال کلمات
آن قـدر بی کبر اند، که " کلمات دری"در قـسمت استعمال "  پشتونان. " در کالم خود بکار ميبرند"صد شوق  تمام"

طوری که برداشت من است، . خود ميگنجانندپشتوی بعضًا حتی ترکيبات کالن و طويل زبان دری را بعينهم در کالم 
و " دری"پشتونان افغانستان در برابر هـيچ زبان مروج در کشور خود، احساس بيگانگی نمی کنند؛ نه در برابر زبان 

د، ولی حالت  پشتوزبانان ميتوانند به دری سخن بگوين"تمام"بنگريد که تقـريبًا . نه در برابر کدام زبان ديگر وطن
 غـير پشتونان هم نميتوانند به  پشتو سخن " درصدده"هم صدق نميکند ، يعنی که "  درصدده"ی برای معکوس حت

 ياد دارند، و زبان دری را بسان "عـين سويه"اکثر تعليم يافـتگان پشتون حتی هـردو زبان رسمی ما را به . گويندب
است، که ما را از تفصيل بيشتر بی نياز شمس لاين نکته آنقدر واضح و اظهر من ا. زبان مادری خويش بلد اند

  :اگر کمی در تاريخ به عقب برگرديم. ميگرداند
.  شعر ميگفـتند و ديوان شعری داشتند"دری"، به "پشتون بودن"برويد سراغ شاهان و زعمای کشور که با وجود 

ــ برادر امير دوست مشرقی اعـليحضرت احمد شاه بابای کبير، تيمور شاه درانی ، شاه شجاع درانی ، سردار مهردل 
و ديگران همه اشعار بسيار و بسيار ناب دری از خود بجا ــ  )١(بود " سرداران قندهاری"محمد خان که يکی از 

برويد اشعار دری خوشحال خان ختک را بخوانيد ، برويد آثار بی شمار عالمۀ مرحوم عـبدالحی حبيبی . گذاشته اند
که نود درصد به دری نوشته شده ، ورق بزنيد  و نميگردددي در منطقه سراغ نميگردماننده اش را که در تبحر عـلمی

وکيلی عزيز الدين ، آثار ماندگار مرحوم ؛ برويد اشعار آبدار استاد عـبدالرحمان پژواک را از نظر بگذرانيد)٢( است
فرهنگ . ران صفحه را احتواء ميکنديد، که تنها تاريخ تميورشاه درانی وی هزاائی ــ استاد هفت قلم ــ را بنگرفوفلز

لغات عاميانۀ فارسی مرحوم عبداهللا افغانی نويس را از نظر بگذرانيد، که در نوع خود منحصر به فرد و شهکاری 
اکثريت ". ا به زبان دری مالحظه فـرمائيد و برويد و هـزار و يک اثر ديگر پشتونان ر.در آن زمان بوده است

  يعنی Multikulti"  مولتی کولتی"پشتونان به گفـتۀ المانها به معنای واقعی کلمه " اتفاق"و قريب به " مطلق
  .   ميباشند" طرفـدار تنوع فـرهـنگ ها"
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  :اداری و ديوانی بايد گفـته شودــ در مورد لغات 
و " نانی زبادر" ادارۀ واقعی کشور را  ،ه استدناميده ش" افغانستان"ر محبوب ما چون در تمام دوره ای که کشو

 ، و خواهی نخواهیری ساخته ميشدهزبان دی هـم در ، لغات اداری و ديوانی و عـلمنده ابدوش  داشت" دری گويان"
  . وارد زبان پشتو هم ميگرديده است

عـنف گويا گرديده اند، و يا که " زبان پشتو"سؤال درينجاست، که آيا تمام اين کلمات دری  به رضاء و رغـبت وارد 
م در ميان بوده است؟؟؟ با مدنظر گرفـتن اين واقعيت، که ادارۀ کشور در ادوار مختلف تاريخ بدست و اکراهی ه

، "زبان دری"کی زبان و غـيره ــ و  باالجبار کسانی بوده که دری سخن ميگفـتند ــ خواه دری زبان بودند و يا تر
محض خواهـد بود اگر ادعاء کنيم، که ورود زبان اداره و دفـتر و ديوان کشور بوده، دور از تأمل و سطحی نگری 

صورت " خوش برضاء"عـوام به طيب خاطر و باصطالح ، " پشتو"به زبان "  رید"تمام کلمات قـديم و جديد 
  !!! استگرفـته

  
 بر سرزمين ما مسلط گرديده، بر سرير قـدرت نشستند و ادارۀ کشور را در مرزهامغوالن و ترکان که از ماورای 

ند، هـزاران کلمه و اصطالح زبانهای خويش را در دفـتر و ديوان و در تمام شؤون اجتماعی ما رائج دست گرفـت
هموطنان ما که اينقـدر لغات ترکی و مغولی و ازين بيشتر هم کلمات عـربی و فـرنگی را روزانه و بيدريغ . ساختند

اگر قـرار باشد که اين همه .  گرديده اندان دریند، که اين کلمات از خارج وارد زبداراستعمال می کنند، کمتر توجه 
کلمات بيگانه ای را که در مرور قـرون و دهـور در زبان  دری نفـوذ کرده و امروز جزِء اليتجزای گنجينۀ لغات 

  .دری ما گرديده اند، از زبان دری دور کينم، بدون شک که زبان دری فـلج ميگردد
  

ورود لغات بی مورد و ناباب در "اندک مکث نمايم، گرچه در مقالۀ " دانشگاه"و " پوهـنتون"درينجا مايلم بر کلمات 
    : در زمينه چيزهائی تقـديم کرده ام "زبان دری

را در " دارالفـنون"و " دارالعـلوم"تا حدودًا هـفـتاد سال پيش هم در ملک ما و نيز در کشور ايران ، ترکيبات عـربی 
و چون خواستند کلمات معادل بومی اين دو را بسازند، در افغانستان . ميبردند انگليسی بکار University عـوض

  " پوهـنتون و دانشگاه"بلی؛ کلمات . را" دانشگاه"مزمان در ايران کلمۀ ـهتقـريبًا را وضع کردند و " پوهـنتون"کلمۀ 
 از موضوع ادعای کهن بودن بعض کسان بی خبر.  شده و در چلند انداخته شدند ، لغاتی اند جديدهمزمان ساختهکه 

  . را دارند، و حتی در جائی خـواندم که آنرا قـدمتی برابر با شهنامۀ فـردوسی داده بودند" دانشگاه"کلمۀ 
   

  :در پنجاه سال پيش مطبوعات خود مثالی بزنم " پوهـنځی"و " پوهـنتون"اگر از استعمال اصطالحات مقـبول 
زير عـنوان درشت " انيس"روزنامۀ  ١٩٥٧ دسمبر ١٢ مطابق به ١٣٣٨ قـوس سال ١٩ مؤرخ ٢٠٩در شمارۀ 

  : چنين ميخوانيم "سپاسگزاری نسبت به تطبيق اعالميۀ حقـوق بشر در افغانستان"
 ځینـپوه در سالون یرانسـنفاوق بشر آـ حقی جهانيۀ روز اعالملي تجلی براروزيظهر د  از  بعدمين و ت دوـبساع« 
 ني و محصلی و اداریسي تدری هائتـيسا، هؤ از رین بعض آ آه در،د شده بودـ منعقیاسيلوم سـع و وق ـحق
  .د بودندهي آابل حضور بهم رساننتونـپوه

 خطابه ای مبنی بر مرام و مزايای اين اعـالميه ايراد نموده و از موفـقـيت پوهـنتوناغـلی محمد اصغر رئيس 
يه توسط نهضت اجتماعی طبقۀ نسوان مملکت حاصل نموده اخيری که حکومت افغانستان در راه تطبيق اين اعـالم

  .سپاسگزاری نمود
اغـلی صدقی آمر ادارۀ اطالعات ملل متحد در کابل ايراد گرديد در اخير . سپس شرح مواد اين اعـالميه توسط  

اريخی رۀ سير ت حقـوق و عـلوم سياسی در باځینـپوه بياناتی توسط  پروفـيسر گی دو السال استاد حـقـوق بين الدول
  ». حقـوق بشر ايراد گرديد

  
. انبوهی و کثرت لغات دری که شامل زبان پشتو گرديده اند، در حديست، که انسان را از مثال زدن بی نياز ميگرداند

به جرأت ميتوانم بگويم، که پشتونان افغانستان هـر کلمۀ دری را ميتوانند در زبان خود استعمال نمايند و همين کار را 
 از ر بسيار کوچکا بسيمشتیبحيث با وجود اين امر مسلم ، ميخواهم  درينجا طور نمونه و گويا . يز روا می دارندن

  :خروار ، تعدادی از چنين لغات را ذکر کنم 
  که اکنون از تداول دری زبانان دری بوده " آبدست"ميباشد، در اصل " وضو"پشتو که در معنای " اودس"ــ  کلمۀ 
   وارد زبان ترکی گرديده است،که  در عين هيئت" آبدست"مۀ خوش ساخت و زيبای خوشبختانه که کل. است   افـتاده 

  .   همين امروز هم ، به عـين شکل مورد  استعمال ترکان قـرار دارد
ت"ــ    .دری اشتقاق گرديده" کم"، از کلمۀ " کمبود"و " کمی"در معنای " کم
ت"ــ    "شارز"خوذ از کلمۀ دری مأ" ارز
  زبان . ، که کلمۀ قـديم  و زيبای دريست، بعينه در پشتو استعمال ميگردد" بازرگان"و " تاجر"در معنای " سوداگر"ــ 

  ترکيب. است" سوداگری"را نيز به کار ميبرد، که حالت تغيير يافـتۀ " ) يای ثقـيل"با " ( سوداگرۍ"   پشتو ترکيب 
  ی افغانستان کامًال متداول بود، امروز کم و بيش از رواج افـتاده و جایکه در سابق در زبان در" سوداگر"   قـشنگ 

  حتی همين امروز در بين" سوداگر" شنيده ام که کلمۀ زيبای .رها کرده  است"  تاجر"   خود را به لغت عـربی 
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  .  در سينک يانگ چنين، تداول دارد" اويغور"    مردم 
  در زبان.   و نيز در پشتو کامًال متداول است از دری گرفـته شده ،  هـم در دریکه بعينه" کامياب"مقابـل "  ناکام" ــ 
  فارسی  ايران متأسفانه اين ترکيب زيبای دری را درين معنی نمی شناسند  و در عـوض آن لغت عـربی و نارسای     

  .را به کار ميبرند" رد   "
  .برخاسته و تغيير شکل داده  است) عـربی" حال"و دری  " خوش"مرکب از (دری " خوشحال"که از " خوشال"ــ  

  خوشال خان"را  نيز به شکل " خوشحال خان ختک"    اين تغيير شکل در حديست که حتی بزرگترين شاعـر پشتو ، 
  "اصل دری"داشت اين لغت مطابق به بعض کسان طرفـدار نگه. مينويسند و همين طور تلفـظ هم ميکنند"     ختک

  نه را با روحيه و مزاج خود تغييرگر زبان پشتو قانونمندی خود را دارد، که مطابق به آن هـر لغت بيگااند، م آن    
   هم نيست،  بلکه زبان پشتو کلماتاين تغيير شکل دادن، محض  مربوط  به کلمات دری. و استعمال ميکند داده    
  يک بار"و در معنای " اسم مره"که عـربی را " نعرۀ"مثًال . ديگر را نيز با تغيير شکل به کار ميبندد زبانهای    
  تغيير داده" سوله"را به صورت " حصل"و يا کلمۀ عـربی . بکار می برد" ناره"است،  به شکل  "فـرياد زدن    
  را" مسجد"اده  و از آن معنای تغيير د" جومات"را به  شکل " جماعـت"کذا کلمۀ عـربی  .استعمال مينمايد    

  . بيشمار ديگر و مثال های .  دگير    مي
  البته زبان پشتو يگانه زبانی نيست، که کلمات خارجی را بر طبق طبيعت و مزاج خود تغيير داده  و    

  کلماتی را که زبان عـربی از .  خود چنين ميکند" تعـريب"    به کار ميبرد ؛ زبان عـربی نيز با استفاده  از قـواعـد 
  ميتوان. مينامند") منور"و " مشدد"و " موفـق"بر وزن " ( معرب"ذ کره و تغيير ميدهـد     زبانهای بيگانه اخ

  گذاشت، که سند اين داعـيه توانندبسيار فـراوان و  بی مر را ازين رشته کلمات پيش ديدۀ خوانندۀ عـزيز  مثالهای    
  ب ، استاد ، تراز ، و اسمای عـلم گوهـر ، گالانگبين ،  برنامه ،  تازه ، فـيروزه ، کهرمان ،"کلمات  مثًال. بود    
  انجبين ، برنامج" دری را به شکل ..."، سبزوار ، پوشنگ ،  ) تاشکند امروزی(قـبيل سپاهان ،  چاچ  از) خاص(    
  تغيير..."  اسفـزار ، فـوشنج ،  فـيروزج ،  قهرمان، جوهـر ، جالب ، استاذ ، طراز ، اصفهان ، شاش ، ، طازج ،    
  .  و همينطور بکار ميبرد شکل داده    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

  :اتتوضيح
  
شاعر متصوِف چيره دستی بود و  ــ" برادران قندهاری"ــ از جملۀ پنج " مشرقی"به ، متخلص سردارد مهر دل ــ  ١

که ضمن آن فقط دو بيت از مثنوی معنوی مولوی " شرح بيتين مثنوی"رسالۀ . در قندهار مجالس عرفانی داير ميکرد
گارهای منظوم اين گرديده است، يکی از يادو تفسير ــ حضرت خداوندگار بلخ ــ طی يک هزار بين غرا تشريح 

  و ادب هـ ش در انجمن تاريخ١٣٥١اين رساله به همت پوهاند عالمه عبد الحی حبيبی در سال . شاعر عارف است
  :مرحوم مشرقی در آخرين بيت اين مجموعه چنين فرمايد. ، به طبع رسيده استاکادمی علوم افغانستان

  

  ی والسالم   کی توانی کرد، باق   دل اين شرح موالنا تمام  مهر
  
 اثر خرد و بزرگ بجا مانده است، که ييشترين آنها به زبان دری نوشته ١٣٢ ــ از استاد عالمه پوهاند حبيبی جمعًا ٢

ــ تولد  استاد را در جمال مينۀ کابل تجليل ميکردند، تمام آثار "  هفتادمسالگرِه"ِه ــ فکر کنم وقتی سالگر. شده است
  . مناری ساخته بودند، که از قد خود استاد، بلند تر جلوه ميفرمودايشان را سر به سر گذاشته و 

  
 

  


