
 هوریمذهب شاه ظاستفاده الفبای شغنی توسط تعین و
  ۹۰۳۱دلو  ۰۳

 اسالم و علیکم!شغنان  سیمایخواننده گان گرانقدر سایت 

روزه در  همه را خوشوقتم که نوشته های علمی و ادبی نویسنده گان و ادب دوستان سرزمین شغنان

ه ها نظریات محترم داکتر صاحب صفحه کمپیوتر مطالعه میکنم و از آنها لذت میبرم.از جمله این نوشت

نوشته های قاضی صاحب قوت )نیرو( و نوشته های همه جانبه ی محترم علی ر الدین شاه )پیکار( نص

شاه )صبار( در مورد زبان شغنی توجه ام را به خود جلب و مرا واداشت تا من هم اندکی از نظریات و 

 نوشته های خود را در مورد تعین الفبای شغنی و نوشتن آن خدمت خواننده گان عزیز تقدیم نمایم.

ه ها و الفبای منتخب شده ام توسط محترم پیکار صاحب از طریق این سایت غرض مطالعه با آنکه نوشت

افته ولی قسمت آخری آن که بعداً یار شو ابراز نظر در مورد آن توسط قلم بدستان شغنانی زبان قبالً انت

وجود ر صاحب متائید و قبول نموده ام. نزد پیکا صالح و جهت نوشتن, آنرا برای همیشدر کانادا ا

الزم میدانم عالوه از اینکه در مورد انتخاب الفبای شغنی طور مختصر اظهار نظر و الفبای ءً بنا .نبوده

از  تعدادی قبول شده ام را جهت نظریات نیک عالقه مندان زبان شغنانی تقدیم نمایم.مطمئن هستم

با قریحه  نا توانم در پهلوی اشعار فارسی سروده های  ۹۰٣۱د که بنده از سال نوطنداران اطالع دار

پراگنده ی به زبان مادری ام می آفریدم و برای اینکه اشعارم را نزد خود محفوظ داشته باشم برای 

شغنی بوده هم آهنگی  نگاه صوتی قرین جمالت و کلماتاز نوشتن آن در روی کاغذ الفبائی را که 

ف عربی و پشتو در زبان شغنی زیادتر مورد استعمال قرار میگیرد وشد عالوه از دیگر حرداشته با

 انتخاب و تاکنون از آن استفاده نموده ام که قرار ذیل اند.

 ڤ –ښ  –ڎ  –ږ  –ژ  –ځ  –څ  –ټ 

ڤ میباشد مخصوص استعمال زبان  –ڎ  –ځ  –ان که عبارت از ټ  حر ف از جمله حروف فوق چهار

ښ میباشد استعمال آن بین زبان های پشتو و  –ږ  –شغنانی است و سه حروف آن که عبارت از څ 

استعمال این دو زبان قرار  ف "ژ" فارسی نیز مشترکاً موردغنانی مشترک میباشد و هم چنان حرش

یح گردیده که خواننده گان محترم که البته صورت استعمال حروف های فوق طور جداگانه تشر میگیرد

 شاید آنرا در نوشته های نشر شده توسط پیکار صاحب درین سایت مطالعه نموده باشند.

ف روشنی انداخته شود که حرف متذکره در شامل هشت حر پشتو ف "ځ" , "ز"و ضمناً در باره حر

کوچک, خورد ,  –ځلک  .مثالً  ین گردیده در نوشته هایم از آن استفاده نموده ام.تعزبان شغنی حرف ځ 

 سر مالق.-ځمبلهق

که به اثر نا آرامی های افغانستان به کشور پاکستان مهاجر و در  وقتی ۹۰٨۳در سال زمانی که ولی 

که شامل مکتب گردیده بود در دوران  جانشهر کراچی پناهنده گردیدم بعد از مدت کمی پسرم حبیب هللا 

تحصیل شان در مکتب با لسان اردو و سندی بلدیت پیدا کرده ودر مورد موجودیت دو حرف  ڎ و ڤ 



با اندکی تفاوت که حرف ڤ انتخاب شده ام دارای سه نقطه ولی حرف  ڤ رفحبرایم معلومات داد .ولی 

 ڤ زبان سندی دارای چهار نقطه بود.

برده هدایت و تاکید نمودم تا حروف انتخاب شده ام را با دیگر حروف فارسی و عربی به برای نانمءً بنا

سروده های فارسی و شغنانی ام را از  و شکل کیبورد ترتیب و بدسترس من قرار دهد تا الفبای متذکره

ان نوشته های قلمی بیرون آورده به نوشته های کمپیوتری تبدیل و با خط درشت و خوانا تر اندر تو

خود خدمت ادب دوستان تقدیم نمایم. همان بود که نامبرده با تالش پیگیر موفق به تنظیم آن گردیده 

جهت استفاده من قرار داد که نمونه نوشته های آن قبالً توسط پیکار صاحب از طریق این سایت غرض 

 ابراز نظر دوستان تقدیم شده است.

اضافی در باالی حرف ف  هنقط سه کمپیوتر نسبت بودناما با وجود تنظیم شدن الفبای فوق در صفحه 

قناعتم حاصل نگردید میخواستم که این حرف باید دارای سه نقطه باشد بااآلخره زمانی که به کانادا 

آمدیم پسرم باز هم روی هدایات مکررم جهت بر آوردن هدفم داخل اقدام شد و این بار بهتر تر از پیش 

را بروی کیبورد ترتیب و تنظیم نموده بدسترس من قرار داد که اینک  تمام الفبای فارسی و شغنانی

استفاده وطنداران عزیز که عالقه به نوشتن و خواندن مضامین و  و کیبورد متذکره را غرض معلومات

 م.یاتقدیم می نم داشعار شغنانی داردن

 با احترام "ظهوری"

 کیبورد انگلیسی: به اساس کیبورد شغنانی و فارسی
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 .١شکل کیبورد 

 

 

 .Shift) )با فشار دادن کلید شفت ٢شکل کیبورد 

 

 پیوند زیر را فشار بدهید. windows 7 ) و  windows vista )برای دانلود نمودن کیبورد شغنی

http://runinfotech.com/finalshug.zip 

 ی انستال نمودن کیبورد فارسی پیوند زیر را فشار دهید.برای راهنمای ویدیوی

http://www.youtube.com/watch?v=l2p_iOrsxj8 

 .پیام خود را به ایمیل آدرس زیر بفرستیداگر سوالی داشته باشید میتوانید 

 habib@runinfotech.comآدرس ایمیل:
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ت )نیرو( که پرسیده است آیا م در  مورد سوال قاضی صاحب قویوضیحات فوق حاال می پردازتبعد از 

که با افزودن یک نقطه آنرا جاگزین حرف ټ شغنانی نموده است صحت خواهد  حرف ث )صبار( صاحب

حرف ټ پندک دار پشتو که توسط مذهب شاه جهت نوشتن جمالت حاوی حرف ټ یعنی بود و یا اینکه 

 عین و مورد استفاده قرار داده است.ټ د یعنی سوخت تټیر  خاکستر و 

چنین استدالل می نمایم که حرف ث انتخاب شده محترم صبار صاحب با حرف ث عربی انتخابی ءً بنا

یدری صاحب و پامیرزاد صاحب بجز یک نقطه اضافی دیگر کدام تفاوتی ندارد و در نوشتن جمالت ح

 افاده حرف ټ شغنانی یعنی ټیر و ت د را نمیکنند. خصوصاً حرف ث ,شغنانی هیچ یک ازین دو حرف

عاً وجود ندارد صرف چهار نقطه آقای صبار صاحب که در طباعت و صفحه کمپیوتر همچو حرفی قط

رف ذ را ڎ و حرف ث را ټ تلفظ می نمایند. حو صوت عربی میباشد که در عربی  تلفظ اتکای آنها به

ینکه اکه حرف ټ پندک دار پشتو را جهت نوشتن جمالت شغنانی انتخاب نموده ام عالوه از  مولی خود

د نسبت داشتن نکدام مشکلی ندار طبع و نوشتن در صفحه کمپیوتردر و نوشته های شغنانی  مضامین

یر گذار نبوده هر یک ازین ثجزه ی ترین تا زف ت و ث نیوپندک در قسمت تحتانی خود باالی حر

 ت و صدا های خود را مستقالنه ادا می نمایند.اصواف هم شکل, وحر

نوشته های همه جانبه شما را در مورد انتخاب الفبای شغنی و توضیحات !   صاحب ررم صبادبرا

مفصل تان را پیرامون امال و طریق صحت نوشتن بعضی جمالت شغنانی را از طریق سایت سیمای 

متحمل گردیده  رامندی فراوان زحمات زیادی  لهشغنان بدقت مطالعه نمودم یقیناً با پشت کار و حوص

لوم است که ما قلم بدستان درین راه تازه قدم برداشته ایم و هنوز هم قادر اید. ولی برای همه مع

نگردیده ایم تا الفبای قابل تائید همگانی را انتخاب و بزبان مادری خود مضمونی ویا شعری را برشته 

 تحریر آورده غرض استفاده و مطالعه هم زبانان خود تقدیم نمائیم.

عدم موجودیت مکاتب رسمی و خصوصی در محیط و نسبت  میدانیم که نسل های گذشته ما نسبت

بیسواد مانده نتوانسته اند به زبان خود رسم الخطی تعین و داشته  فیصد ۱٥تخمین شرایط نا مساعد 

های فرهنگی شان را به ما یادگار میگذاشتند تا به اساس آن اصول خواندن و نوشتن را در پیش 

ر تحصیل یافته گان و ادب دوستان نظر به احساس و عالقه ی که میگرفتیم و از جانبی ما و شما و دیگ

کم و بیش خود در موارد مختلف مضامین  به زبان مادری داریم میخواهیم هر یک از ما با استعداد های

و یا شعری را بروی کاغذ آورده غرض مطالعه همگان قرار دهیم. اما باز هم نسبت نداشتن الفبای 

م نوشته های قلمی زبان مادری خود را ثبت کمپیوتر و یا از طریق مطبعه به درست و ثابت که بتوانی

دچار مشکالت هستیم و تا کنون به این آرزو موفق  ,چاپ رسانیده تحت استفاده دیگران قرار دهیم

نگردیده ایم. چنانچه فعالً این مشکل دامنگیر شما نیز میباشد که حروف الفبای شغنانی را تعین و توسط 



ید آنرا ثبت کمپیوتر نمائید سمبول و یا حرفی ندارید تا آنرا ثبت هنرا نوشته میکنید ولی اگر بخواقلم آ

ید. البته محترم استاد هوده با خط درشت و خوانا تر مورد استفاده ادب دوستان قرار دمکمپیوتر ن

سه حرف ټ , ڎ  )پامیرزاد( و )حیدری( صاحب نیز دچار این مشکل بوده اند که نسبت عدم دسترسی به 

در مورد نوشته ءً وده اند بنام, ڤ با استفاده از الفبای عربی و فارسی اقدام به نوشتن زبان شغنانی ن

نشان داده شده  که لطفاً کیبورد شغنانی را که درفوق تان چنین ابراز نظر می نمایم  قلمی  های مضامین

به الفبای دلخواه تان در ثبت کمپیوتری الی دسترسی  و تمام حروف در آن توضیح گردیده مالحظه و

 نوشته های تان طور عاریت آز آن استفاده نمایید.

ید نوشته های زبان هودم شما میخوامبرادرم صبار صاحب: قسمیکه نوشته های شما را مطالعه ن

ا و زبان بین المللی عیار سازید در حالیکه ما از گذشته ه اول هاشغنانی را سر از حاال مطابق به و

ریم پس ماروی کدام تجارب کاری اچیزی نداریم در حال حاضر هم الفبا و هیچ گونه نوشته های خطی ند

هر مضمون  و یا هر شعری را که ما به  دسیم و درست بخوانیم.فعالً ایجاب می نماییخود صحت بنو

از ادا کردن  که یئارشته تحریر می آوریم باید دقیقاً متوجه زبان خود بوده مطابق به اصوات و آو

جمالت شغنی بگوش ما میرسد بدون کم و زیاد با تفکیک حروف مشخصه کلمات و جمالت خود را در 

قید تحریر بیاوریم. چنانچه به نظر خودم شما دقیقاً متوجه مطلب نگردیده عدهٴ از نویسنده گان را مالمت 

میسازند. در صورتیکه خود زبان ( را در بین جمله آورده جمله را کشاله ـآنها حرف )هکه نموده اید 

 .شغنی مغلق و کشاله میباشد. پس نوشتن آن باید کشاله دار تر از آن باشد

( را ـرف )هحی برادرم صبار صاحب: از نوشته های تان معلوم شد که شما در نوشته های کلمات شغن

 نموده اید.ساقط و حذف نموده اید و صرف به حرکات عربی چون فتحه, کسره و ضمه اکتفا 

 میرویم. –میروم و یا تیم  –میرویم و باز هم نوشته اید سوم  –مثالً نوشته اید سوم 

( جمع و مفرد جمله از هم تفکیک نگردیده هر دو یکسان خوانده میشود ـببینید با حذف نمودن حرف )ه

برای خواننده حتی با استفاده از حرکات فتحه , کسره ,  و ضمه نیز مفهوم اصلی را بطور دقیق 

رسانیده نمیتواند. هم چنان در مورد جمع سازی گفته اید در آخر هر اسم همین که حرف )ن( با بعضی 

سم را جمع می سازد. آن هم بگونهٴ که حرف آخر اسم مفرد به اشود همان  هخصوصیت ترکیبی اضاف

. ۰شوهر ها  –. چارن ٢ا مرده –.چارکن ۹و )ن( ساکن خوانده میشود. مثالً  ه کسره یا فتحه تلفظ شد

 برادران -ڤرادر-٥برادر  –. ڤراد ٣آدم ها  –آدمن 

( در بین جمالت شغنی توسط عدهٴ از دوستان به نظر شما ـنوشتن حرف )ه !برادرم صبار صاحب

مضحک به نظر رسیده ولی برای من تعجب آور است که شما چگونه این حرف را از بین جمالت شغنی 

 کرده  افاده را بدون استفاده آن نا مکمل بوده مطلب (ـجمالت حاوی حرف )هحذف نموده اید زیرا 

 نمیتواند.

 نکه در جمع بندی انسان ها , حیواناتایحرف )ن( عالوه ازبا   تواٴم آیا متوجه نشده اید که حرف )هـ( 

 بندی افعال نیز بدون موجودیت حرف )هـ( نا ممکن در جمع  ول اعظمی داردرو دیگر اشیا و اجناس 



, چارکهن , ږنکهن , چارهن, بچه مردهن , بچه زهنهن , نم ردمه –مثالً در جمع بندی اسما  است.

پښته یهن , باغهن هن , دریا یهن , زمڅهن , گازهن , یهن , کوه گڤارجهن , ستورهن , ما لهن ,  وهر

 درختهن  و غیره و غیره. , 

ودهن  -اندایدهن   –ښهیدهن  –بندی افعال  در جمع ودهن  –چ  ښاڤدهن و غیره  –ناستهن  –یتتهن   -خ 

 و غیره.

 هم چنان در بعضی افعال حرف )هـ( با حرف )م( یکجا شده افعال را جمع بندی می نماید.

هم  –تهژهم  –خهرهم  –هرهم ڤ –تایدهم  –سهوهم  –ستتهم  –مثالً: یتتهم  چهرهم و  –ڤدهم  –چهو 

 غیره و غیره.

حرف  دقت کنید در حالیکه جمع بندی اسماٴ انسان ها , اشیا و اجناس و جمع بندی افعال بدون موجودیت

واضح تثبیت نمیگردد چگونه ما حرف )هـ( را در بطور )هـ( افاده جمله اصلی را کرده نمیتواند و جمله 

 تن تان جمالت ذیل را بدون حرف )هـ( تحریرکنیم. قسمی که شما در شیوه نوشنبین جمله خود نوشته 

 آدم ها. –. آدمن ۰وهر ها ش –. چارن ٢مردها  –. چارکن ۹کرده اید. 

برادرم صبار صاحب ! دقیق ملتفت شوید که جمالت فوق شما عین شکل و معنی جمالت زیرا را افاده 

 میکنند :

نم   ناشن ۹  آلو استیعنی دسته این تبر از چوب زرد  م تڤهر دسته ناش 

 یعنی دسته این تیشه از چوب سیب است نم تارښ دسته مون  م   نم ون ٢

خته یهن پخته یهن ۰  پیراهن شما از پخته است تو کورته پ 

پنن ٣ م چاقودسته سپ نن س   یعنی دسته این چاقو از آهن است م 

 

اید نزد خودم قابل جمع بندی و حروف )هـ( را ساقط نموده شما  را که ی جمالت! محترم صبار صاحب

قبول نبوده این گونه نوشتار شما را شخصاً رد میکنم. و مطمئیناً گفته میتوانم جمالت که حاوی حرف 

ت تثبیدر بین جمله نوشته نشود جمله مذکور قابل افاده نبوده معنی اصلی را  (ـمیباشند و حرف )ه )هـ(

 رد اظهار نظر خواهند نمود.کرده نمیتواند. به هر حال شاید دیگر دوستان هم درین مو

هد.هده م ه نڤشچنهن ت ه تو نهځ څ  رحم کښت   یخڎا ه س   ښ م 

باز هم اظهار نظر میکنم که در حال حاضر زود است که ما دست به تغیر حروف  !برادرم صبار صاحب

جمالت شغنانی بزنیم. در قدمه اول الزم است باید متوجه شویم که از زبان مردم ما چه چیزی خارج 

م سخنان شان را چگونه ادا میکنند وقتی که سخنان دمیشود یعنی در وقت مکالمات متوجه باشیم که مر

شان را بصورت درست فهمیدیم باید عین جمله را تحریر کنیم. وقتیکه کلمات و جمالت شغنانی را 

نظیم نمودند بشکل مضمون و یا شعر تحریر نمودیم و نوسینده گان و قلم بدستان ما چند جلد کتاب را ت

ایجاب میکند دست به اصالحات زده نواقصات و اغالط اصول نوشتار خود را تصحیح نمائیم فعالً 



را که نوشته میکنیم مطابق به حروف همان کلمه باشد. و ضمناً برای تمام دوستان  یکوشش کنیم جمالت

پیشنهاد میکنم که هر کدام شان به سهم خود توجه نمایند تا جمالت اصیل فراموش شده و یا کلمات در 

حال محوشدن را دوباره زنده سازند. زیرا در حال حاضر کلمات فارسی جاگزین آن ها گردیده عنقریب 

 د.نز زبان شغنانی خارج میشوا

هر چند مطمئن ناگهان , ناگهانی و غیره  –. ب څ ه ن هک , بناکهفند ٢خالص  –.  ت هخ , ت هخټ ۹مثالً: 

ولی استعمال آن  ر قاموس لغات شان گنجانیده باشندهستم صبار صاحب همچو جمالت و لغات ها را د

 یگردد.م آنها  در مکالمات و نوشته ها  باعث احیای دایمی

 در پایان نوشته هایم  اینک پارچه شعر شغنانی را غرض مطالعه ادب دوستان تقدیم می نمایم.

 تورانتو کانادا   ٢۳۹۹ – ٢ – ۹٢

 

  



 

 

 ڎهڎ تو توفیق ای خڎای

 ڎ هڎ تو تو فیقت براه ڤهر مهش تو یکبار ای خڎا ی

ه مهر هر مهش دلهنت مهش ک ه هښیار ای خڎا ی  ویڎ خ 

 ند ټ ڤ ی هم وسوا س شیطا ن ت یر روانغفلتند څو 

 ج ه از راه مهش فکټ شیطا ن مکار ای خڎا ی ڎڎا 

ن هم  طا عت ی ه  عمر   هم ک   ښهبنږ جید ت  نڤهر ڎا د 

وند ا ڤهن مهش جسم درون, مهش رو ح بیما ر ای خڎا ی  د 

 کلته ښهبهن ښا ڤج نهم  از تنبله تا خیر مڎا ر

ه دیندا ر ای خڎا یی کد  ه ت یر دعوا کنهم ل    و ڤهم خ 

ڎ چ ث مر دمهن مر غت پر ند ه یت  و   ب ید  ه از د 

هڎ فکټ ذ کرند  یهن هر ښهب بیدار ای خڎا ی  و 

 ښا ڤج نهم پیښواز ت ه مستت غا فلهم از یا ڎ حق

ڎچ کښت خهښ ت ه گفتار ای خڎا ی  مهش پ ه کهل خښټک و 

ه ی هم فکټ یکبار نه انداید   گار ڎ  مغو نداز ب ه مهر گ 

ه غم خوار ای خڎا ی  نصف ښهبهن یا ڎ کنهم از دل خ 

ت گارڎ وند ن س  ڎ چ رهنگتیر ی ه سحر ال یقهم ی کد   ت و 

ه یکبار اقرار ای خڎای  تورد کنهم  از ع جز خ 

وږج وږج  مهشهم نه چ  ه قر آنند څه چ   امر  ی ت هر چیز خ 

 ی یکسر  هم بی امر  ته ی ستهم خطا کار  ای خڎا

ه یټچهن مهش اما مهن رهنما  بعد پیغمبر څ 

یڤ هدا یا تهم نسڅ اصال قبو لدار ای خڎا ی  و 

وږ ج  مهش اما م عصر مسک فر مان څه ڎا ڎجت امر  چ 

 کهند  ه ی هم فرمان قبولت امر بر دار ای خڎا ی

ه بریزهت از شراب ه افیو ن لهک نتهتت م   ل و د 



هن ت ه    ,کوکنار ای خڎا یلیک تهژهن پودرت ,خهر 

ض نفهم م چیز اڤهن نست د  یڤ ی ه ل ڤند اعتقاد  و 

ه مو ال ا مر  ی هن و ږج هن ,از خ  ه انکار ای خڎا ی ,چ   خ 

ښ هن  ایما ن قتیر یڤ و  ه ی هنند و   یا ڎ ج ه دنیا بعض 

ه پوندت  آخرت ن ست هن خبر دار ای خدا ی  از خ 

ل مر د   گنده د ل و  ه ج  هن نیا از خ   څ هم کور  چوږج م 

 گو ښت خوگت, مال نفهمهن روی بازار ای خڎا ی

ښت ر  ڤ وسک رهنگتیر فکټ آدم ژ  یند خصلت د  ض   بع 

هن ت ه از آدم همیښه نیشت آزار ای خڎای  ڎ 

 ن ست پ زارک هر ی ه دل ,ښاج ه مو الت, عدلت, انصا ف

 سیر ن سهوم , گر څه ڤ ید خروار خروار ای خڎا ی

ه   کردارت گنایهم , مهش نچود توبه ی ه ښهباز خ 

ه کردار ای ای خڎای چ از خ   ښر مسار هم , مهش تو خیز  ش 

هک ه مهش کردار ت ه قهر ه فضل  ته تو رحمت م   ک ن خ 

یته ی ست هم گنهگار ای خڎای ند   گر چه ښر م 

ت مال دنیایند )ظهوری( نست بقا یند   آدم 

 خڎای کښت ته نابود یکسرټ دنیای غدار ای


