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  محمـد اسـحاق  بـرکـت  
    امــريکا ــويـرجـيـنيـا  

  ٢٠٠٩ جوالی ٤     
  
  
  

  وزيميد پښـتو بيامئبيا
  ـوسـتدولـسـم ل

   )درس دوازدهـــم( 
  تـوري) مخصوص (پـښـتو ځانګړي د

 يـووالـي او تـوپـيرونـه
 
  : ــ ښ ٧

  :اين حرف مخصوص پښتو در مناطق مختلف کشور سه نوع تلفظ ميشود
  .زيبا قدری شديد و دری اما) ش(جنوب غربی کشور آنرا چون  در مناطق غربی و

 واليات همجوار کابل غزنی، تلفظ ميکنند واما پښتوزبانان) خ(پښتو زبانان شرق کشور آنرا چون 
دري سراغ   تلفظ ميکنند که نظير آن دره ایونهگمتباقی پښتوزبانان به  خوست و پکتيا ، پکتيکا ،

به  مشکل ندارند و اما خوشبختانه افغانها در تلفظ آن هيچ نميتوان آنرا در قيد قلم آورد و نميشود و
  .سهولت آنرا تلفظ مينمايند

در نوشته های خويش بکار  وکرده دری تشخيص ) ش(اين حرف آنرا از مبنای تلفظ منطقوی  بر
ن جا  آذشتٔه بعِض کلماتی که اين حرف درگی بياوريم واندر باب ئخالی از مفاد نيست مثالها .ميبريم

  .نمائيمصحبتی  رفتهگ
  ًال بنابرکه فعښــاروال ، ښــايستـه ، کـښـېـنۍ  ښـکيل ،! ښـــه ، ښـــه راغـالسـت يا ښــه راغلئ

  .فته شودگبايد  ، کـېنـئ مشکالت تلفظ
زبانشناسان  دانشمندان و  که اعضای آنرا"پښتو ټولنه" بنام ه ای قبل از ايجاد وعـرض اندام مـٔوسس

 ریگو يکعده کلماِت د) در( يعنی )کــښـې  ( تشکيل ميدادند ، در ادبيات پښتو حـرف يا کلمٔه پښتو
درکشيدن  ( کـښـېناستل ، کـښـېکاږلترکيب آن شامل بود مثًال  در رفته وگ ن جا آحرف در که اين

 و)  را کش کردنگ تفنۀيا ماش سوزن تر کردن، ُدکمه کردن و درکشيدن يا(، کـښـېکښـل )...و
 تلفظ مينماييند مشکالت تلفظی )خ( را) ښ(که  قماش برای پښتو زبانانی کلمات بيشماری ازين

 که اين ، تلفظ ميشدند) کـخېکاږل ، کخېکخل  کـخېنـئ ، کخېناستل، کـخـې ،(بايست  ايجاد کرده و
 مزاحم راحذف وبعد ازان در )ښ(پښتوی آنها راست نيامده موزون نبود ، لذا  طرز تلفظ به قامت
 اينکه .رديدگمعمول ) کــې ، کـېنئ ،کـېناستل ، کـېکاږل ،کـېکښل  ( شکل  ادبيات پښتو به اين
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    .ميخوانند زور آوری ميکنند  مينويسند و)کښې (  نرا آهم بعضی ها هنوز
  :مايندر را مالحظه فـ)کــې  ښ ، ږ و( ای ذيل استعمال نډۍ هلـخوانندګان ارجمند در 

  
  ده) ص(رږيـره سـنت د پيغـمب

  ځينې ږيـرې د شيطان په الرې ځينه خو
  

  ه ږيـره به هلته ښـايسـته شېپه ښـايست
  ره وينهخدای په ال چې ټول کړه وړه دې د
  

  پــه هـغـه ږيــره بـه هيـڅـکلـه ښــايستـه نه شې
  په الس تسبيح په زړه د سود وهـې چـُرتـــونــه

  
  د رنګـــهـنه ښـــايسته يمه نه ب

  ځـورومــهزه غنم رنګ يمه ځـوانان رن
  
  : ګ   ــ٨

  ر کلماتردند اما دگدری در تلفظ فرق نداشته يکسان تلفظ مي) گ (اين حرف مخصوص پښتو با 
  .  رددگپښتو به شکل اصلی آن بايست استعمال 

  رځـېـدل ،ون ، ګـڼ ، ګـڼـل ، ګــډا ، ګـډېـدل، مـنګـُلې، ګـ، ګـډګـړۍ 
  
  :ــ  ڼ ٩

ه ر دقت شود در قسمت زيرين خود بگاين حرف پښتو که ظاهـرًا شکل نون دری دارد اما ا
  تلفظ بخصوص.ويندگ هم مي)داره نونپنډک( اصطالح پـَنَدک دارد که باين علت آنرا در پښتو

  . داده شودجدر تلفظ آن بايست دقت الزم به خر دارد و خودش را
  

  اماو  )ُدکمه (  کــاڼــِه ، روڼ ،  رڼـا ، تـڼـِۍ جمع آن  به معنی کــر، کسيکه نميشنود وکـوڼ 
  . خيل درګــی و اسميعيل نام يکی از ولسواليهای مربوط واليت خوست چون)تــَڼـَی ( 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


