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 محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ می ٠۴

  

 په ويلو او ليکلو کي ھمرنگي يا نيژدې والی
  اوله برخه

  

  اپه ويلو او ليکلو کي د ھمرنگۍ يا نيژدې والي اړتي

کي ھمرنگي يا نيژدې والی د ھري ژبي له خورا مھمو مسألو څخه ) ليکلو(او کښنگ ) تلفظ(د کليمو په وينگ 

پر ژبپوھنه او ږغپوھنه سربٻره، د عقل او منطق غوښتنه ھم دا ده، چي د ژبي و ھر ږغ . شمٻرل کيږي 

(phoneme) ته جال توری (grapheme) يا نخښه (symbol)توري او (ه ليکدود  و ټاکل سي؛ ځکه ھغ

د يوې ژبي د ويونکو اصلي ږغونه په سمه او دقيقه توگه نسي څرگندوالی، چي د ږغپوھني ) نخښي

(phonetics/phonology)د او دستور له مخي ټاکل سوئ يي  د اصولو او قواعدو پر خالف، يوازي د دو

يږ يا صوتي اصالت ته لوی زيان له دې وجي نو يو راز  ويل او بل راز کښل، نه يوازي د ژبو وږغ). وي(

د ) . کوي( رسيي، بلکي ويونکي او لوستونکي ھم په خبرو اترو کي له لويو پٻچومو او کړاوو سره مخامخ کيي

  .نړۍ په خورا ډٻرو ژبو کي د دغه راز  نيمگړتياوو او کمزورييو روښانه نخښي گورو

ي علت دا دئ، چي د دغو ژبو د اماليي سيسټم د ژبو په شفاھي او تحريري بڼوکي د جالوالي او توپير اساس

جوړونکو، پٻړۍ پٻړۍ مخکي و خپلو ژبو ته د ځانگړو تورو او نخښو په غوره کولو کي تر ډٻره حده د تعامل او 

په بله وينا، د الفبايي سيسټم واضعينو د نورو ژبو په ميخانيکي پيروۍ سره د خپلو ژبو په . قرارداد الر اخيستې ده 

البته، د ھغه مھال د شرايطو او حاالتو غوښتنه ھم دا وه؛ ځکه نوې . ليکلو کي ھم جالوالی راوستئ دئ ويلو او 

د دغه راز .  چندان څرک نه ؤ ) کي يې(نوکېژبپوھنه، په تٻره بيا ږغپوھنه داسي پوھه ده، چي په پخوانو زما

زموږ انگرٻزي پوه لوستونکي . ې گټي نه دي توپيرو د ښه پوھٻدو دپاره، دلته د څو مثالو او بولگو وړاندي کول ب

پوھٻږي، چي په ننني عصر کي د نړۍ په تر ټولو اَرته او متمدنه ژبه ياني انگرٻزي کي، په زرو ټکي يو ډول 

، »acknowledgeاکناليج «، »foreignفارن «، » judgeجج «ل يې کاږي؛ مثــــــالً وايي؛ خو بل ډو

اُوټم «، »indictاينډايټ «، »writeرايټ «، »knifeايف ن«، »knobنب «،  »colonel کرنل«

autumn « د ھمدې . او په زرو نور، ټول داسي ټکي دي، چي په ويلو او کښلو کې لوی توپيرونه ليدل کيږي
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نيمگړتيا او کمزورۍ له َسَوبه د دې ژبي ويونکي او لوستونکي مجبور دي، چي د زرو ټکو د معياري امال د 

  .  بٻالبٻلو فرھنگو يا قاموسو څخه کار واخلي پوھٻدو دپاره له

، »رستم«په پاړسي کي ھم د عربي ليکدود په پيروۍ يو څه وايي او بل څه کاږي؛ د مثال په توگه په امال کي 

اسي نور کاږي، خو په خوله يې د او د» چه«، »بلکه«، »ھنر«، »گناه«، »گمان«، »جدا«، »سھراب«

. او داسي نورو په بڼه وايي » چي«، »بلکي«، »ھونر«، »گونا«، »گومان«، »جودا«، »سوھراب«، »روستم«

 دپاره له داسي تورو او نخښو څخه کار اخلي، چي (transcription)ھمدغه راز، د ځينو ږغو د ټرانسکريپشن

، »رييس«، »ايتالف«ساتو سره سمون نه لري؛ مثالًپه په حقيقت کي د دې ژبي له  ږغيږو ځانگړتياوو او اسا

پر ځای د عربي ليکدود په شان له ھمزې څخه » ی«او داسي نورو ټکو کي د لومړۍ » اسراييل«، »عزراييل«

) ء(او داسي نور؛ په داسي حال کي، چي ھمزه » اسرائيل«، »عزرائيل«، »رئيس«، »ائتالف«: اخلي لکه کار 

سربٻره پر دې، په پاړسي کي د . ږغ نسي افاده کوالی » ی« ھيڅکله په پښتو او پاړسي کي د په يوازيتوب سره،

اندر رثاء «، » اين منازعهاز بدوء«: کاږي لکه ځينو کليمو اضافي، نسبتي يا نور مغيره حالتونه ھم په ھمزه 

ثالو کي، بې ږغه په دې ډول م. او داسي نور » افشاء جنايات«، »امحاء بی سوادی«، »غشاء  معده«، »شاعر

د عربي ليکدود له مخي، په داسي مواردو کي، تر ھمزه الندي يو .  کوالی استازيتوب نسي» ی«ھمزه ھيڅکله د 

البته، په عربي کي داسي . کار اخيستل کيږي » ی«ه واقعيت کي له ھمغه زٻر څخه د چي پ)ءِ (زٻر ھم راځي 

يږي واز نه پورته کآله داسي ھمزې څخه په تلفظ کي ھيڅ . کليمې ھم خورا ډٻري دي، چي ھمزه يې زٻر نه لري 

کله چي د ْزَور، زٻر، پٻښ او داسي نورو ږغونه ورسره ملگري . اولياء، ابتالء ، فناء ، بقاء او داسي نور : لکه 

سي، بيا نو ھمزه ظاھراً د ږغيږ توري رنگ اخلي؛ حال دا چي ږغ په حقيقت کي په ْزَور، زٻر او پٻښ پوري اړه 

، چي د قرآن مجيد په استناد يې عمر تر څورلسو سوو کلو خير، دا د عربي ژبي پخوانی دود او دستور دئ. لري 

ه راز سمه او معقوله الر خو دا ده، چي دغ. په پاړسي يا پښتو کي دا دود پالل، بې ځايه تقليد دئ . پوري رسيږي 

 یغشا«، » شاعریاندر رثا«، » اين منازعه یاز بدو« : سره وليکل سي لکه » ی«کليمې د ھمزې پر ځای  په 

او داسي نور؛ ځکه په پاړسي، پښتو او داسي نورو ژبو کي د » جناياتیافشا«، » بی سوادییامحا«، »معده 

  .په مرسته ډٻر اسانه او رسا ښوول کٻدای سي » ی « ږغ د ) ءِ (عربي ژبي د ھمزې او زٻر 

د » جگسن«، »نکلينتو«د » کلينټن«، »پنتاگون«د » پينټاگان« ته مالومه ده، چي په پاړسي کي گرانو لوستونکو

ږغ نسته؛ ځکه يې نو د اواز د » ټ«ھي ده، چي په پاړسي کي د دا خبره س.  په بڼه ليکي . . . » جگسون«

دا خود د دې ژبي په ږغيږ سيسټم کي د . څخه کار اخيستل کيږي » ت«يپشن دپاره له نيژدې مخرج ياني تړانسکر

باندي » پنتاگون « يد د سر پر سترگو و منو؛  مگر په ځينو ږغو او ھجاوو د نسته والي مشکل دئ، چي ټول يې با

! د ږغپوھني له پلوه يو شان دي؟» gᾱn گان « او  » gonگون« د اړولو اړتيا په څه کي ده؟ ايا » پينتاگان « د 

گران لوستونکي کوالی سي د الندي . د نسته والي مشکل ھم نلرو » ی « سربٻره پر دې، په پاړسي کي خو د 

که په . درې ډوله ږغونه له ژوندييو مثالو سره وگوري » ی « کښٻکښلو سره، په دري ژبه کي، د  په ١لينک

يا  » پينتاگون « تلفظ پر خالف د گانو کمی ھم نه لرو، بيا نو ولي د خلگو د مروج » ی « پاړسي ژبه کي د 

 »کلنتون « يا » پنتاگون « وو؟ له ليکلو څخه ډډه ک» ی « غوندي کليمو په ليکدود کي، په لوی الس د » کلينتون

استازيتوب ھم نسي » کلينتون « يا » پينتاگون « څه چي د» کلينټن « او » پينټاگان « خو د ږغپوھني له پلوه د 

له ھمدې اسيته . تونزه عامه ده س» ابتدا به ساکن « کوالی؟  ژبپوھانو ته مالومه ده، چي په پاړسي کي د 

، »ايستراتيژي «  نور ټکي د او داسي» خپل«، »سپوږمۍ «، »ستوری«، »سټريټ«، »سټار«، »ستراتيژي«
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او داسي نورو په بڼه وايي؛ مگر دا مو »  ايخپل « ، »ايسپوږمۍ « ، »ايستوری « ، »ايسټريټ « ، »ايسټار«

د يو بل مثال . په ويلو کي ھم ستونزه ولري » ی « ھيڅکله نه دي اروٻدلي، چي په دې ژبه کي دي څوک د 

 جگسن « موږ  ټول اروو، چي  انگرٻزي ژبي خلگ په روښانه او واضح ډول .  ونه ھم بې ځايه نه ده ياد

Jackson « که څوک . اړيي » جگسون « وايي؛ خو په پاړسي کې، بې ضرورته، د نورو ژبو په پيروۍ، په

 اړتيا او کوم دليل له گرسره نسته، نو تاسي يې د کومي» و« په نامه کي خو» جگسن « پوښتنه وکي، چي کاکا د

  . په اواز کي  خو ډٻر توپير  دئ »  جگسون« او » جگسن « مخي، له ځانه په کښې باسئ؟ د 

موږ بايد په دې روښانه واقعيت ښه سر خالص کو، چي د بٻالبٻلو کليموپه تلفظ کي له ځانه ږغونه زياتول او 

دې امله بايد تر وسه وسه کوښښ وسي، چي د بٻالبٻلو له . تٻروتنه ده ) لويه( کمول د ږغپوھني له اړخه ډٻره لو

کليمو په تلفظ کي له ځانه کمی او زياتی و نه کو، په تٻره بيا ھغه کمی او زياتی، چي د مجبورۍ او اړتيا له مخي 

 د ټولو را غونډول يې حتا په. په تلفظ او امال کي ددې ډول تحريفاتو او السوھنو شمٻر تر انده پاس دئ . نه يي 

پښتو ھم له دې ډلي څخه مستثنا . د دونيا خورا ډٻري ژبي په دې ناروغۍ اخته دي . يوه مقاله کي ھم نه ځاييږي 

 دا ده، چي د ژبو اماليي سيسټم بٻله شکه، د دې ستونزو او پٻچومو د ختمولو تر ټولو ښه او معقوله الر. نه ده 

ننۍ مقاله کي د پښتو ټکو د وينگ او کښنگ د ھمرنگۍ يا په ن. د خلگو د معياري تلفظ له مخي جوړ سي ) ليکدود(

نيژدې والي پر ځينو ستونزو او حل الرو خبري کوو؛ خو تر ھر څه مخکي بې گټي نه گڼو، چي د پښتو ليکدود و 

  .تکاملي بھير، نيمگړتياوو او کمزورييو ته ھم يوه لنډه او چټکه کتنه وکو 

  

  اوو ته لنډه کتنهد پښتو ليکدود د جوړٻدو او پرمختگ وپړ

پښتو ليکدود ھم د نورو متمدنو او پرمختللو ژبو په څٻر په يوه پال نه دئ  جوړ سوئ، بلکي د پٻړييو په اوږدو کې 

د تاريخي شواھدو په ِاسِتناد، پخوا . َسوکه َسوکه  وده او پرمختگ کړئ دئ؛ او تل تر تله به  جاري او ساري يي 

 و    ٢.امي، براھمي، يوناني او خروشتي ليکدود څخه کار اخيستل کٻدئ زموږ په تاريخي ټاټوبي کي له آر

عربي . افغانستان ته د اسالم تر راتگ او نفوذ وروسته کرار کرار د عربي ژبي وليکدود ته الر ھواره سوه 

لوماتو له د تر السه سوو ما. ليکدود ھم په خپل وار سره ورو ورو و پښتو او پاړسي ليکدود ته زمينه برابره کړه 

پښتون وزير احمد بن حسن د )  ھـ ق۴٢١  -٣٨٩( مخي، د پښتو اوسنۍ الفبې واردواره د سلطان محمود غزنوي 

د پښتو ليکدود په پرمختگ او بډاينه کي بل لوی  ٣.په امر ، د قاضي سيف هللا له خوا جوړه سوه ) ميوندي(ميمندي 

پر پخوانييو عربي تورو )  ھـ ق٩٨٠  -  ٩٣١(ړ انصاري گام، ھغه مھال واخيستل سو، چي بايزيد روښان اورم

وروسته خوشال . نور پښتو توري پر زيات کړل ) د ھغه د ځينو پيروانو د ادعا له مخي ديرلس(سربٻره، دولس 

 د پښتو ،)ش١٣۴٣-١٢۶٣(، د پښتو مرکې غړو، وزير محمدگل خان مومند) ھـ ق١١٠٠  -  ١٠٢٢(خان خټک 

ټولني مؤسسينو اواوسنييو ژبپوھانو د وخت او زمان له ايجاباتو سره سم د پښتو ليکدود په پراخٻدو، علمي کٻدو او 

متأسفانه سره له دې اوږدو پراختيايي او پرمختيايي پړاوو، پښتو ليکدود . پرمختگ کي ارزښتناکه برخه واخيستله 

سه پوري زموږ د ژبي وځينو ږغو او ھجاوو ته خپل ځانگړي توري او بيا ھم له ھره پلوه بشپړ نه دئ؛ ځکه تر او

د ځينو نورو ږغو او ھجاوو دپاره که څه ھم توري او نخښي لرو؛ خو د دودپالني او . نخښي نه دې ټاکل سوي 

پښتو د دغو نيمگړتياوو او کمزورييو د ايسته کولو په ھيله د . پٻښه گرۍ په وجه يې پر خپلو اصلي ځايو نه کاروو

  :ژبپوھانو، څٻړونکو او ليکوالو پام و دغو ټکو ته را گرځوم 
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  پاړسي مرکب ټکي؛ -  زموږ ځيني اوسني ژبپوھان، اديبان او ليکوال تر اوسه پوري عربي، پاړسي يا عربي-

 په خپله تسبې ، سوله، پوځ، گونا، ھونر او داسي نور د عربانو او پاړسي ژبو په څٻر/ معنا، تسپې/ لکه مالوم، مانا

ښايي دليل يې دايې، چي دا راز کليمې . کاږي ) معلوم، معنی، تسبيح، خوشحال، صلح، فوج، گناه، ھنر( اصلي بڼه 

له دې کبله يې دوی ھم بايد . په نورو ژبو لکه عربي، پاړسي، اوردو او داسي نورو کي ھم په دې بڼه کښل کيږي 

 دا اندٻښنه ھم ولري، چي که دا ډول کليمې په مفغنه بڼه ښايي ځيني ځيني.  اصلي او عمومي بڼه خوندي کي 

حال دا چي واقعيت داسي نه . وليکي، نو عربان، پاړسي وانان او نور به د ناپوھۍ او بې سوادۍ ټاپه پر و وھي 

زموږ سترگه ورو ژبپوھانو او څٻړونکو ته دا خبره روښانه ده، چي د پښتو ادب مخکښانو په سيمه او ھيواد . دئ 

، ھندي، سنسکريت او )ترکي( ي د عربي ژبي د پراخ او ژور نفوذ له وجي، نه يوازي د عربي، پاړسي، تورکي ک

نورو ټکو په ليکلو کي د عربي ټرانسکريپشن له اصولو څخه استفاده کوله، بلکي د خپلو سپٻڅلو پښتو ټکو په 

او داسي » غوندي « ، »گوندي « ، »ه اوب« ، »ونه « ، »ښه « کښنگ کې ھم له دې الري کار اخيستئ؛ مثالً 

ھغوی په دې کار کي د خپلي .  په بڼه ليکلې »ُغندِ « ، »ُگنِد « ، »اوَب « ،»وَن « ، »َښ « نوري کليمې يې د 

لکه څنگه چي د پرمختللو او . ژبي د ږغيږو ځانگړتياوو پر خالف، په پټو سترگو د عربي ژبي دود او دستور پاله 

 وتلو ژبپوھانود نورو ژبو د دود او دستور و پاللو ته اړتيا لرله، زموږ ادبي او علمي مھذبو اوروپايي ژبو

د دود او بايدې پيروي وکي؛ خو کله چي ) عربي(ي د خپل وخت د مھذبي اوغني ژبي مخکښانو ھم دا حق الره، چ

ربي ِاعرابو کارول، تل په خپله ژبه کي د مختلفو اصواتو د ټرانسکريپشن دپاره مختلف توري او نخښي لرو، د ع

تر تله ھيڅ منطق، تعقل او علمي اساس نه لري؛ ځکه عربي ِاعراب په ځينو حاالتو کي دپښتو ژبي د ځانگړو 

د پښتو ژبي د په ټولو حاالتو کي نسي کوالی ) ◌ِ - ( ږغود ټرانسکريپشن وړتيا نه لري؛ د مثال په توگه عربي زٻر

زيتوب وکي؛ ځکه ټول پوھٻږو، چي په عربي کي خو له لويه سره د پښتو گانو سم او دقيق استا» ی « پينځو ډولو 

  . پينځه ډوله ږغونه نسته » ی « په شان د

له ھغو ښاغلو ژبپوھانو او ليکوالو څخه، چي د پښتنو د مروج اولسي تلفظ پر خالف، ټولي يا زياتره عربي او 

ي که عربي او پاړسي ټکي په خپله اصلي بڼه ليکئ، پاړسي کليمې په خپله اصلي بڼه کاږي، اوله پوښتنه دا ده، چ

« ،»دکھـ « ، »جھگړا« ، » بوجھـ « ، »اډا« بيا نو سنسکريت،  ھندي، پنجابي، تورکي او نور ټکي لکه 

او داسي نور ولي په خپله » طوفان « ، »اوجاق « ، »اطاق « ، »گھري «،»ډھول « ، »دھوکا« ، »دھندھا

بدلون څخه سترگي پټٻدالی ) معنوي( ه ژبو کي د بٻالبٻلو کليمو له شکلي او مانوي مگر پ!  اصلي بڼه نه کاږئ؟

په ) ته يې( زموږ خلگو تې. ترکيبي ټکی له پاړسي څخه وپښتو ته را ننوتلئ دئ » نمازديگر « سي؟  مثالً د

» مازيگر«و بيا په ا» مازديگر  « اصلي بڼه ويل گران ؤ؛ ځکه يې نو د اسانۍ او سادگۍ له اصل سره سم، اول په

 -د ايتيمولوژۍ ماھران او پلټونکي پوھٻږي، چي د ھندي او سنسکريت ژبو ترکيبي کليمه . واړاوه » ماځيگر« يا 

وروسته يې کرار . واوښتله » ھشتنگر« په پښتني چاپٻر کي واردواره په ) ښار=  نگر +  اته = آټ ( آټنگر 

د دروندوالي او گرانۍ له امله حذف سوه؛ او » ت « په تٻرٻدو سره يېد زمانې . بڼه واخيستله » ھشتنغر« کرار د 

ي ډٻر عام او معمول دئ، ځکه نو ِابدال په پښتو ک» ھـ « باندي د » الف « په . رنگ يې واخيستئ » ھشنغر« د

 ھندي په دې توگه گورو، چي د. په ډول يې رواج پيدا کئ » اشنغر« ھم په پای کي جوله واړوله؛ او د » ھشنغر«

» اشنغر«ونو وروسته په ټولو پښتنو کي د کليمه اوس تر څو پٻړييو شکلي بدل» آټنگر « او سنسکريت ژبو ھمغه 

ھغه . دا د کليمو د شکلي بدلون يو دوه مثاله وه، چي په پښتو کې شمٻر تر زرو ھم اوړي . په ډول ويل کيږي 

ي بدلون پر اصل باور نه لري، بايد د پښتو ځيني لنډي ليکوال او ژبپوھان، چي په ژبه کي د بٻالبٻلو ټکو د شکل
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ھيڅ «، »ھيڅ څوک«، »ھيڅ چا«او داسي نوري ھم د» ھيچيري«، »ھيڅوک«، »ھيچا«سوي مرکبي کليمې لکه 

 د درندوالي يا ثقلت له او داسي نورو په بڼه و وايي او وليکي؛ حال دا چي عام و خاص گرده دا کليمې» چيري

په بڼه وايي؛ او موږ ټولو ته په کار ده، چي د داسي ټکو په ليکلو کي » ھيچيري«او » څوکھي«، »ھيچا«جھته د 

او داسي نور ټکي ھم ټول په » درنه«، »اوسرۍ«، »گرسره«. فظ ته د معيار په سترگه وگورودخلگو و مروج تل

انۍ له مخي ھيچيري يې اوس د ثقلت او گر) گردسره، اوسترۍ، درنده( دې ډله کي راځي، چي لرغوني تلفظونه 

کې څوک په بې خبرۍ سره وايي ھم، نو د ټولنيز پرمختگ له قوانينو او اولسي نرخ و نوا څخه . نه ويل کيږي 

  .ښکاره سرغړونه کيي 

البته، کليمې له يوې ژبي څخه و بلي ژبي ته په تگ راتگ کي، نه يوازي له شکلي، بلکي کله کله مانوي تغييراتو 

اصالً عربي کليمه ده، چي په دې ژبه کي زياتره د ځای، موقعيت، مقام، » مکان «  مثالً سره ھم مخامخ کيږي؛

 ۴.ارزښت، نتيجې، تسلسل، فاصلې، وزن، فضا، د کتاب د يوې برخي، شرايطو او احوال په مفھوم استعماليږي 

ري پښتانه يې د بيت الخال ھمدغه عربي کليمه په اوردو ژبه کي د کور په مانا پراخ استعمال لري؛ حال دا چي کندا

په دې توگه گورو، چي د ھمغي يوې کليمې مانا د ژبو په بدلولو سره څونه تفاوت کيي . يا کناراب په مفھوم کاريي 

دې مانوي تطوراتو او بدلونو ته په پام سره، ايا پښتانه  يا اوردو ژبي خلگ مجبور دي، چي د عربانو د خوشالۍ . 

رومرو دا کليمه په خپله اصلي عربي مانا استعمال کي؟ ايا عربان به پښتنو يا نورو قومو يا عموميت ساتلو دپاره ھ

ته پٻغور ورکي، چي ولي يې د دوی عربي ټکی د مانا په لحاظ اړولئ دئ؟ که چيري د ژبو د پرمختگ او بدلون 

مدالسه د عربي ژبي وھغو ټکو له قوانينو بې خبره عربان داسي ناسولټه خبره  وھم کي، بيا به نو نور قومونه ھم س

يې درانه بدلونونه ته گوته ونيسي، چي عربانو له نورو ژبو څخه اخيستي دي؛ او د خپلو ژبنييو اړتيا وو له  مخي 

کمبيوتر، فيکتوريا،  قانون،  صندل، آفت، صابون، نارنج،  تلفيزيون، بارک، باور،: پکښي راوستي دي لکه 

، (Power)، پاور (park)، پارک (television)صلي بڼه يې ټلوٻژن  نرجس، نيروز او داسي نور، چي ا

ساپون، نارنگ، / چندڼ، اپت، سابون، (canon)کٻنن / ، کنن(Victoria)، ويکټوريا (computer)کمپيوټر 

او په سوو نور » ِحنا « ، »کھوسا«، »کوټوال«، »کھوټي«، »کھچړي«په پاړسي کي ھم .  او نوروز دي نرگس

او داسي نورو اوښتي » ِخنه«، »کوسه«، »کوتوال«، »ُکتی/کوتی«، »کچری«ه بي د اړتيا له مخي پټکي د دې ژ

د انگرٻزي په گډون د نړۍ په نورو ژبوکي ھم دکليمو په شکلي او مانوي جوړښت کي د دغه راز بدلونو . دي 

د دې مثالو او خبرو . لټنه غواړي مثالونه په پٻخر دي، چي راټولول يې د يوه کتاب يا لويي رسالې په گچه کار او پ

عربي، پاړسي، ھندي، ( د يادوني  اساسي مقصد دا دئ، چي موږ  په ھيڅ وجه مجبور نه يو د نورو ژبو

دخيلي کليمې د ھغو د اصلي او بومي ) سنسکريت، پنجابي، تورکي، انگليسي، فرانسوي، روسي او داسي نورو

ژبي ادبي، علمي، تخنيکي او ھرومرو له خپلي اړتيا سره سم د ھري موږ به .  ويوونکو په څٻر و وايو او وليکو

نوري کليمې اخلو؛ خو ټولي به په خپله پښتني کټو کي ايشوو؛ افغاني رنگ او جوله به ورکوو؛ او په ټولو حاالتو 

و بقا قانون دا د ژبي او نورو ټولنيزو پديدو د ژوند ا.  د خپلي ژبي د قواعدو او اصولو تابع کوو) به يې(کي بې 

   .دئ 

  پاته لري 

  

  لمنليکونه

1  http://afgazad.com/Elmi/092611-HKS-Cheraa-Yak-Yaa.pdf 
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نشر :  کابل  (از عصر قبل التاريخ تا کنون:  تاريخ  خط ونوشته ھای کھن افغانستان  پوھاند عبدالحی حبيبی، ٢

   .٢١، ١۴، ١٢، ٨)  ١٣۵٠کردۀ  انجمن تاريخ و ادب، اکادمی افغانستان،  

:  کابل . ( ، عکسي چاپ خيرالبيان  د بايزيد روښان» د خير البيان ليکدود او لُغتنامه، «  پوھاند عبدالکشور رشاد، ٣

   . ۶١)  ١٣۵٣د کابل پوھنتون د ادبياتو او بشري علومو پوھنځی،

4  Hans Wehr, A  Dictionary of  Modern Written Arabic. ed. by J. Milton Cowman, 

3rd. ed. (Beirut: Librairi du Liban, 1980) 847 .                                                                                    

 


