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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Letters   نامه ها

    
  رکتمحمد اسحاق  ب
  اـريکـويرجينيا ــ امـ

  ٢٠٠٩ جنوری ٣١
  
  
  

  ا منفصل؟ مـتصل ي؛عبارات  در»به« ف ـمـوق
  قرار)حرف(در رديف  »  به«، ) کلمه(اقسام  وآن  ) مورفولوژی ( زبان در بخش به اساس دستور

  .رداندگجمالت را بامفهوم مي داده و آنست که نسبت ميان دو کلمه را نشان رفته وگ
  .دهم به صورت منفصل بوفرت ديده ميشو اما در زبان مکتوب اين کلمه هم بصورت متصل و

 را متصل نوشت يا منفصل، ديده  »به« توان بمورد تا حال کدام قاعدٔه کلی که به اساس آن  درين
ممکن تعداد زيادی  در نوشته هايم هردو صورت را به کار برده ام و يا اقًال من نديده ام و نشده و

  .همين کار را نمايند وبوده از هموطنانم  به عين مشکل مواجه 
  :مثًال 
  ؟توانا  وگ خدای بزربناميا   وگ خدای بزر  به نام ــ

  ؟ باستان خوش آمديدببلخيا  باستان وبه بلخ  ــ 
  ؟ ميروندبمکتب يا به مکتبردان گــ شا

  ؟ دستور زبانباساسيا   دستور وبه اساســ 
   ؟ مکملبصورت يا  مکمل وبه صورتــ 

  ؟ ميماندببلبل يا به بلبلــ خواندنهايش 
  ؟ وغيره و غيرهلببلب يا لب بلب يا به لبــ لب 

 سندٔهيابتکار نو بر بنا) افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان(ملی  اکنون که بعون اهللا در پورتال معظم و
کرده  جنابشان تعهــد رديده وگزمينه مساعد ) خليل اهللا معروفی(مبتکر جناب دپلوم انجنير  توانا و

 فرمان عزيزان سر پيچی نخواهند کرد و بحث و) اين حکم نيست خواهش است( مـ که از حک، اند
شاءاهللا به مدد شان شتافته،  بخت هم ان رفته اند وگدست  سر زبان دری را در  »درست نويسی «

مکمل  است جنابشان که عالوه بر معلومات جامع و  اميد.ردانمگرا به ايشان محول مي الؤاين  س
 در  اين مبحث را نيز،دستور زبان نيز يد طولی دارند  در علم زبانشناسی و،ر موضوعاتگدر دي
مستفيد  را نجانيده عالقه مندان خودگخويش ) ی در زبان دریئالت امالمشک(  مقاالتۀسلسل
   .ردانندگ

 )زبان دری مشکالت امالـٔی در( قابل ياد آوری ميدانم که مقالٔه اخير جناب معروفی تحت عنوان
 اميد است در پهلوی ساير مقاالت ارزندٔه خويش اين رفته و گان قرارگمورد استقبال شايان خوانند

   .دهندبسلسله را نيز ادامه 
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  : لبيک  
    ٢٠٩  اول فبروری 

  
  ! جناب محمد اسحاق برکت،رزانۀ افغانـر فـنويسنده و شاع

  . شما سپاسگزارماز نوشتۀ نوازشگر و  ذره نوازيهای
د تان هم که در واقع پورتال خوــ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تی نظير شما به پورتال يصمسرورم که شخخيلی 
و بينم که کارهای ناچيز بنده مورد دلچسپی  اين مسرت دوباال ميگردد، وقتی می.  گرفته ايدتا اين حد عالقه،  ــهست

 راه د، که ميشوبشويق شما و ديگر نويسندگان عاليقدر باعث تشجيع بنده گرديده و سبت. شما قرار گرفته استعنايت 
قطرۀ " درست نويسی در زبان دری"سلسلۀ ناچيز اين مسکين در مورد . يمدر پيش گرفته را، استوارانه دنبال نما
ی ديگر در ئاين کمين که جز خدمت به مردم و فرهنگ وطن عزيز ما آرزو. کوچکيست در بحر بيکران فرهنگ ما

  .نمايداداء بقدر ريگی در بيابان،   ولو ،خود راُمزجات بس سر ندارد، آرزومند است که از اين طريق سهم  
را ان شاء اهللا در بحث کلی " به"نوشتن حرف اضافۀ   منفصل و متصله وفرمودۀ شما را به سر چشم مد نظر گرفت

  .بررسی خواهم نمود"  کلمات متصل نويسی و منفصل نويسی"
 اين سلسله رهنمائی فرموده و بدر جريان تعقيمرا  شما و ديگر خوانندگان و نويسندگان دلسوز وطن، کهآرزومندم 

کاری صورت بگيرد که حد اقل آرزومندی مهمانان پورتال را  را تصحيح نمايئد، تا به مدد الهی م وۀ شرح و بياننح
  !موفق باشيد و سرفراز دارين.  بتواندهبرآورده ساخت

  
                                                  با عرض احترام و ارادت

                     خليل اهللا معروفی                                   
  

                                                         


