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  مطالبی پيرامون الفبای مطروحه زبان شغنانی

  نوروز علی ثابتی، ليسانسه زبان و ادبيات: نويسنده

  شهر فيض آباد، واليت بدخشان

01/03/2011  

پيرامون الفبای مطروحه  و قلم بدستان شغنانی زبان را که اننشمندبنده تمام نظريات د
  .زبان شغنانی ارائه نموده اند، مطالعه نمودم

بعد از مالحظات و بررسی ها، استنتاج گرديد که هر يک از دانشمندان بزعم خود الفبايی 
اشخاصی که در مورد الفبای زبان شغنانی ابراز . را برای زبان شغنانی طرح نموده اند

  .نظر و يا تاليفاتی نموده اند، قرار زير ليست گرديده اند

 الفبای مطروحه محترم خير محمد حيدری  -1
 مطروحه محترم خوش نظر پامير زادالفبای  -2
 الفبای مطروحه محترم علی شاه صبار -3
 الفبای مطروحه مذهب شاه ظهوری -4

از نوشته . بنده الفبای مورد نظر و نظريات هر کدام از اين چهار نويسنده را مطالعه نمودم
های اين افراد مبرهن است که هر کدام شان دارای نظريات جزمانه مخصوص بخود شان 

شند و به ساير نظر دهندگان اعتنايی نمی کنند و به تحميل نظريات خويش باالی می با
  . ديگران اصرار می ورزند

به سنجش می  اينک، من نظريات هر کدام شان را با معيار های علمی زبانشناسی معاصر
   .گيرم

ی نخست از همه، بايد گفت که اين اشخاص الفبايی را که طرح نموده اند، اين الفبا برا
بيشتر از شغنانی زبانان نا مأنوس به نظر می رسد و ميخواهند که نظريات دگماتيک شان 

 را بدون کدام ثبوت علمی باالی سی هزار نفر که در کرانه غربی رود پنج به زبان
  .دشغنانی تکّلم می کنند، تحميل نماين

  چرا من در امر دخالت می نمايم؟

  داليل برای نوشتن اين مقاله

قسمی که . وجود دارد که من برای خود واجب دانستم تا در اين امر دخالت نمايمداليلی 
  :شاعر معروف فارسی زبان سعدی شيرازی گفته است
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  چو کاری بی فضولی من بر آيد                مرا در آن سخن گفتن نشايد

  تگر بينم که نا بينا و چاه است                    اگر خاموش بنشينم گناه اسو

اول، چون من اهل زبان هستم و مادرم مرا در آغوش خود پرورده است و برايم زبان 
شيرين شغنانی را ياد داده است، پس بر من فرض است زبانی را که از مادرم فرا گرفته 

  .ام، از آن مواظبت کنم و نمی مانم که باالی زبانم تعدی صورت گيرد

ادبيات است و در اين عرصه زحمات زيادی را دوم، چون مسلک رشته ای بنده زبان و 
با  يات تطبيقی انگليسی و دری و بر عالوه اين، متقبل شده ام، خصوصًا در قسمت ادب

در قسمت را بيشتر اوقات خود  تو، ازبيکی و عربی هم بلديت دارم ولسان های پش
قايسه مزبان را بمطالعات آوا شناسی بين المللی صرف نموده ام  و آوا های بيشتر از ده 

در اين عرصه خود را ملزم می دانم تا از دانش و اندوخته های خويش کار . گرفته ام
بنا بر اين دو دليل که زبان شغنانی زبان مادری من . گرفته و آنرا بصحنه عمل بکار گيرم

است و مطالعات من هم بيشتر در عرصه زبان و ادبيات است، می خواهم مروری کوتاه 
برازنده و نويسنده زبان  هار شخصروحه زبان شغنانی که از طرف اين چی مطبر الفبا
  .طرح گرديده است، نقد و بررسی کنم شغنانی

  از کجا شروع بايد کرد؟

هر زبان آوا و اصوات مخصوص خود را دارد که بعضی از اين آوا ها در زبان ديگری 
که اين . ميگويند) واج يا واک(يم ا را در علم زبانشناسی بنام فوناين آوا ه. موجود نيستند

و يا بعبارت  .صوت قابل تجزيه نبوده و در حين تلفظ از واج ديگری قابل تفکيک باشد
  :ديگر، مخرج ادای آوا ها از هم فرق دارند، طور مثال

  / ف/ و  /  پ/ ، / ب / 

) و يا سمبول( د، دخشه ناين اصوات خاص بصورت نوشتاری در بياي ،کهبخاطر اين
ت خاص انسانها برای هر صو .نوشتاری ايرا برای هر صوت خاص بکار برده می شود

اين امر  .دنباش می که نمايانگر صدای همان صوت خاص سمبول خاصی را بر گزيده اند
بشکل » ف « مثًال صدای حرف  .بشکل قرار دادی در بين جوامع بشری بوجود می  آيد

و يا دخشه مختلف بشکل زير ترسيم گرديده قرار دادی در جوامع مختلف بصورت نماد 
 .است

  /ف = / عربی و فارسی 

  / F= / انگليسی 
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  /  Ф= / روسی 

  /   φ=  /    يونانی   

است  »واحد«صوت يک بنگريم و يا گوش فرا دهيم همان » ف « وای حرف اگر ما به آ
طرح نموده  ، هر جامعه سمبولی را برای آناين آوا بشکل نوشتاریو برای نشان دادن 

مجموعه اين . را در علم زبانشناسی بنام گرافيم ياد می کنند) دخشه(است که اين سمبول 
روی اين دليل، در هر زبان بايد اول فونيم های آن  .سمبول ها را بنام الفبا ياد می کنند

همان  زبان بصورت کامل تشخيص، و بعدًا برای ناميدن هر فونيم آن گرافيم مخصوص
  .دنترتيب و به گويندگان و يا اهل زبان ارائه گرد آوا ها را

) آوا و يا صوت  (=چند فونيم دارای بنا براين، نخست ما بايد مرور کنيم که زبان شغنانی 
اين زبان بيانگر اين هستند که صورت گرفته است، اين زبان  تحقيقاتی در مورد. است

صدا دار و يا واکه و (آوای مّصوت ) 15(که از جمله آن،  .آوای مختلف است )46(دارای 
  .می باشد) همخوان و يا کانسوننت( آوای بيصدا ) 31(و ) يا واول

   (Consonants)و غير مّصوت  (Vowels)فرق بين آوا های مّصوت 

ش ها به گلو آمده و بدون نفس در حين تلفظ آنها از ُش آواهايی هستند که: وا های مّصوتآ
  .بفضا پراگنده می شوددر حفره دهان کدام ممانعتی 

آوا هايی هستند که نفس در حين تلفظ آنها با ممانعی در قسمت گلو، : آوا های غير مّصوت
، کام، دندان ها و لب ها دچار می گردد و بعدًا بيکبارگی از دهان )نرم کام(حنجره، لثه 

  .بفضا پراگنده می شود

  :دو قسم طبقه بندی می گردند آوا های مّصوت به :تقسيمات آواهای مّصوت

  از نقطه نظر کشش صدا: الف

مصوت های  -3و ) ممدوده و يا کشيده(مصوت های بلند  - 2مصوت های کوتاه  -1
 )و يا ديفتانگ( مرکب 

  :از نقطه نظر وضعيت لب ها: ب

  مصوت بسته -4مصوت نيمه بسته       - 3مصوت نيمه باز    - 2مصوت باز   -1

باز لب ها شکل غنچه ای و در اثنای تلفظ مصوت های بسته در اثنای تلفظ مصوت های 
  .لب ها شکل ِگرد را بخود اختيار می کنند
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  )شکم(در کلمه قيچ   ) يی(در صدای : مثال مصوت باز

  )توت( در کلمه توڎ ) و(در صدای : مثال مصوت بسته

  :مصوت ها از نقطه نظر کشش صدا

صدای مرکب وجود دارد  کشيده، و ششصدای کوتاه، شش صدای در زبان شغنانی سه 
  .آوا می شوند) 15(که مجموعًا 

  .بمثال های زير توجه شود

  مصوت های کوتاه -1
   ")مونث"رفت ( ، ست)و، حرف عطف( ات) ــَ ( صدای : الف
  )اينطور( ، اکدس)سگ ماده( ِکد) ــِ ( صدای : ب
کبک چرده، (، څـِڅـُو )خود( و، ُخ)محکم( ، ُچست)وبال( ُابال) ــُ ( صدای : ج

  " )هوبره"به ايرانی زّرين، 
  

برای اين مصوت ها زبر، زير و پيش هم گفته می شود که در عربی اينها را بنام 
  .های فتحه، کسره، و ضمه ياد می کنند

  
 )کشيده(مصوت های بلند  -2

  )سرد(شتا  ؛)زردالو(ناش  ؛آش: مانند) آ(صدای : الف       
 تهت :؛ مانندبرابر با دو الف مفتوحه و يا فتحه کشيده و باز) هـَا(صدای : ب
  )مادر( ، نهن)پدر(
 هرِت: مانند؛ برابر با دو الف مکسوره و يا کسره کشيده و باز ) ِاهـ(صدای : ج
  )سنگريزه( چهِد، ِس)جنگ( هد، ِڎ)سياه(
ن بۈ) ۈ: (مانندبرابر با دو الف مضموم و يا ضمه کشيده و بسته  ) ۈ(صدای : د
  )جان( ن، جۈ)ريش(
  )شيرين(، خيږ )موی( يو، څ)يک( ييو : کشيده و باز )يی(صدای : هـ
  )خرس(، يورښ ) سنگ(بورج: کشيده و بسته ) وو(صدای : و
  
  

 :صدا های ديفتانگ -3
توده علف و يا حاصالت کشت در (ی ـَ، ل)بيع(بی :  مانند)  ai َاْی(صدای : الف

  )سه(، َاَری )خرمن
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نی، آالت (، نهی )سرنا(، سـُرنهی )برمه(مانند، برمـَهی )  aai اهـ۫ی(صدای : ب
  )نخير(، َنهی )موسيقی

  )زن( ، کخای)بخوان= سنگ توده، وجه امری ( یښا)  oi آی(صدای : ج
درخت ( د، وې)سيل(  ، سېل)ُپر، سير شدن( ر، سې)وقتنا( ردې)  eiې(صدای : د
  )بيد
  )لغزيدن(ِزِنـهيداو ) خواندن(ښـهيداو ، )چراندن(پـِهيداو ) iæ ِاه۫ی(صدای : هـ
  )بوی( ، بۈی)لبه، کناره، دم مثًال دم شمشير؛ روييدن( رۈی: )iů ۈی(صدای : و
  

  مشکالت در نوشتن حروف مصوت و ارائه پيشنهادات مورد نظر

  .بيشتر مشکالت و مخالفت در بخش نگارش زبان شغنانی در قسمت حروف مصوت است

+ عالمه فتحه : ( ظهوری فتحه کشيده را به اين شکل می نويسندمحترم پاميرزاد و محترم 
  :؛ مانند)هـ

  )خط(، خهط )زاغچه(، َږهج )پدر(تهت ) درس(سبهق 

يعنی برای نشان دادن فتحه کشيده الف همزه (حيدری کلمات فوق را اينطور می نويسد 
  )أ(دار  قايل شده است به اين شکل 

  )خط(خأط ) زاغچه(، ږأج )پدر(، تأت )درس(سبأق 

  .صبار کلمات فوق را بطور زير می نويسد

  سبق، تت، ږج، خط

  .در اين مورد من طرفدار پامير زاد و ظهوری هستم

قسمی که در فارسی و عربی است وجود ) هـ(چون در زبان شغنانی صدای حرف  :دليل
 و فقط بعد تدر اينجا تلفظ نمی گردد و يا بعبارت ديگر غير ملفوظ اس) هـ(حرف . ندارد

  .می آيد و صدای فتحه کشيده را نشان می دهد) زبر(از فتحه 

  :نوشته می کنند، مانند) ې(محترم پامير زاد و حيدری کسره کشيده را با حرف 

  )مهتاب(، مېست )برادر زاده، خواهر زاده(، خېر )سياه(تېر 
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که علی شاه  نمی دانم. می نويسد) هـ + کسره (در صورتی که ظهوری اين صدا را با 
خط او را در دست ندارم، صرف نظريات او را در  تدس( صبار آنرا چه قسم می نگارد 

  ).سايت شغنان خواندم

  :ظهوری کلمات باال را اينطور می نگارد

  )مهتاب(، ِمهست )برادر زاده(، ِخهر )سياه(ِتهر 

  .در اين مورد من طرفدار ظهوری هستم

در اينجا غير ملفوظ است و صرف صدای ) هـ(قبًال هم عرض نمودم که حرف : دليل
  .کسره کشيده را نشان می دهد

  د؟نمايندگی از دو صدای مختلف می کن) هـ(چطور حرف 

  .بمثال زير توجه شود 

، اين صدا ها )زبر و زير(که با اضافه عالمه های فتحه و کسره ) جوی(، ِوهڎ )آنها(ڎ َوه
  .از هم تفکيک شده می توانند

قسمی که پاميری و حيدری می ) ې(با حرف ) که جوی معنی می دهد(را اگر ما ِوهڎ 
  :نويسند، بنويسيم، با مشکالت ذيل بر خواهيم خورد

  )در اينجا خواننده مشکوک می گيرد که اين کلمه را چطور تلفظ کند(ويڎ       

يای و يا، ) ې(و اگر آنرا بشکل . معنی می دهد )جوی(اگر اينرا با کسره کشيده بخواند 
  .مجهول تلفظ کند معنی اش تغيير می خورد

  :است مانند) بمعنای کشيدن، ماندن، ، انداختن و کردن(ويڎ 

  )برای آن ماده گاو علف بينداز(، وم ژاَورد واښ ويڎ )کرتی ات را بکش(خو کرتی ويڎ 

می نويسند؛ در ) ی(محترم پامير زاد و حيدری صدای کسره را در آخر کلمات با حرف 
  مانند: می نگارد) هـ(وری آنرا با حرف که ظهصورتی 

  )بر آی(نښتِـِی ) بگير(، ِزی)پرتاب نمودن؛ پرتابفعل وجه امری (ی ِپـت

  پـِتــِه، ِزه، َنښتـِه: ظهوری کلمات فوق را اينطور می نويسد

  :حيدری و پاميرزاد هستم من موافق با امالیدر اين مورد، 
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در آخر کلمات را بشکل پوره تلفظ نمی کنند و ) ی(چون شغنی زبانان معموًال حرف : دليل
بزبان کلمات فوق مطابق با تلفظ آنها اگر . بشکل مکسور تلفظ می کنند حرف ماقبل آنرا

  .شغنانی نوشته شوند، نگارش و امالی آنها اينطور خواهد بود

   )بگير(ِز  )           پرتاب(پـِِت  

حرف ن يرا دارند و آ) ی(در آخر خود حرف که کلماتی وجود دارند  ، در زبان دریاما
  :مانند: بشکل پوره تلفظ می شوددر آخر کلمات در زبان دری ) ی(

  شيوه چی، ظهوری، تاجيکی، ثابتی، 

در آخر ) ی(زمانی که ما اين کلمات را در مکالمات زبان شغنانی مالحظه کنيم، حرف 
) يعنی دارای حرکت زير(اين کلمات تلفط نمی شود و حرف ما قبل آن بصورت مکسور 

  :مانند: تلفظ می گردد

  ښيوه ِچ، ظهوِر، تاِجِک، ثابــِتـــِ

غير ملفوظ نوشته کنيم به ) هـ(حرف نظر به طرح و امالی ظهوری، در آخر اين کلمات 
  :اينطور

  ښيوه چـِه، ظهوِره، تاجکـِه، ثا بــتــِه

  .ديده ميشود که اين طرح چقدر با نگارش نا مأنوس است

بثبوت رسيد که طرح پامير زاد و حيدری در اين قسمت درست است که کسره آخر پس 
غير ملفوظ بوده و صرف ) ی(ين صورت حرف نوشت و در ا) ی(کلمات را با حرف 

  .صدای کسره را در آخر کلمات نشان می دهد

  :نوشتن ضمه کوتاه در آخر کلمات

نشان می ) و(لمات با حرف محترم پامير زاد و حيدری صاحب  صدای ضمه را در آخر ک
  .دهند، مانند

قلمت (، خو قلم ُمرد دهک )قلمم را بده(مو قلم دهک ) از من، مرا(، مو )دو نفر(ڎو نفر 
  )را بمن بده

  .می نويسد) هـ+ ــُ ( در صورتی که ظهوری ضمه آخر کلمات را با 

  )قلمت را بمن بده(خــُه قلم مرد دهک : مانند
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برای نشان دادن ) ــُ(ين کلمات غور کنيم، تنها عالمت ضمه در صورتی که اگر بتلفظ ا
  اين کلمات کافی است

  )قلمم را(ُم قلم )  قلمت را(طور مثال، ُخ قلم 

 ختم می گردند) و(دری کلماتی وجود دارند که با حرف  –اما در بعضی از کلمات فارسی 
لهجه دری (آرزو، يابو، غا مو : مانند: در  کلمات مزبور پوره تلفظ می گردد) و(و حرف 

   )بدخشانی، يکنوع رستنی و يا گياه

  آرُز، ياُب، غا ُم: ما اين کلمات را در زبان شغنانی چنين تلفظ می کنيم

د را در زبان شغنانی حفظ بکنند؛ يعنی، اگر ما قبول کنيم که اين کلمات اصالت نوشتن خو
در  د، در زبان شغنانی هم امالی آنها را مراعات کنيم،قسمی که در فارسی نوشته می شون

 آخر اين کلمات غير ملفوظ بوده در) و(که حرف  بناچار قبول خواهيم کرداينصورت، ما 
که کلماتی که در ازينرو، استنتاج می گردد . و صرف صدای ضمه کوتاه را نشان می دهد

. در آخر اين کلمات عالوه گردد) و(زبان شغنانی با ضمه کوتاه ختم می گردد بايد حرف 
و ظهوری که اين صوت را با  .در اين قسمت من با نظر پاميرزاد و حيدری موافق هستم

ظهوری صاحب من هم اول قسمی که خودت . (نوشته می کند، مردود است) هـ+ ــُ (
روزی با محترم عبدالکريم نوجو مباحثه . همان سان نوشته می کردمنوشته می کنی، 

  ).مين قسمت از جناب نو جو صاحب سپاسگذارنمودم و او مرا متوجه اين نکته نمود، در ا

در قسمت نوشتن مصوت ضمه کشيده، پامير زاد و حيدری آنرا بشکل حرف واو که باالی 
در صورتی که ظهوری گاهی ). ۏ(شکل  آن يک نقطه وجود دارد نوشته می کنند، به اين

نمی دانم که صبار صاحب چگونه . (نوشته است) و(و گاهی بشکل ) ا(آنرا بشکل الف 
قسمی که الفبای مطروحه او را بررسی نمودم، هيچ گرافيمی . گرافيمی برای آن قايل است

  ).است در آن مشخص نکردهبرای اين صوت 

  .نوشته است) څوند(را ") چند= "څۈند (مثًال ظهوری 

ام و حرفی را مطابق به اين صوت در متون ه در اين قسمت مطالعات زيادی را نمود 
، ازبيکی، )فعًال ترکی با حروف التين نوشته می شود ،ترکی عثمانی(زبان های ترکی 

کورد ها نود سال پيش اين حرف را ابداع . کوردی، لـَکـِی، ديلمی، و بلوچی پيدا نمودم
با اين تفاوت که . اما با کمی تفاوت آنچه که حيدری و پاميری آنرا می نويسند. دنموده ان

و کورد ها با گذاشتن الف ) و(حيدری و پاميری با گذاشتن يک نقطه باالی حرف 
من هم گرافيم کوردی اين ). ۈ(به اين شکل آنرا می نويسند ) و(مقصوره باالی حرف 

  .مصوت را ترجيح می دهم
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و ) ا(دری وجود دارند که دارای حرف الف   –کلمات در زبان فارسی  بعضی از: دليل
: مانند اين کلمات .تلفظ می گردند) ۈ(می باشند؛ اين کلمات در زبان شغنانی ) و(حرف 

  کور، قول، نول، جان، بوی، دندان 

  .که در شغنانی بقسم زير تلفظ می شوند

  ، ِڎندۈن، بۈی، قۈل، نۈل، جۈن، ر،کۈ

د، صحبت هايی ر بخش زبان های پاميری کار می کنيکی از استادانی که د قبًال من با(
می  را با حرف الفر شد که ما مصوت ضمه کشيده ضمن صحبت او ياد آو. داشتم

را بشکل ضمه ) الف و الف ممدوده(معموًال حرف  نويسيم، زيرا که شغنی زبانان
تلفظ می کنند که در اينجا " تۈناوغۈنس"افغانستان را "مثًال کلمه . کشيده تلفظ می کنند

  )س علی هذاتبديل شده است و ِق) ۈ(به ) آ(صدای حرف 

که موصوف ارائه  اما، بعدًا من متوجه شدم که اين نظريه يک نظريه اشتباه می باشد
در آنها بشکل درست آن ) الف(ما کلمات اصيل شغنانی داريم که حرف  زيرا،. نمود

  :تلفظ می گردد، مانند

(= ؛ ناش )بودنه(=  ڎ؛ گار)آلو بالو(= ؛ آلبالی )کلکين(= ؛ تاق )چوب (=ارگ ڎ
  )علف، کاه(، واښ )زردالو

را هم بشکل ضمه کشيده ) و(ديده ميشود که شغنی زبان ها در بعضی حاالت حرف 
  :تلفظ می کنند، مانند) ۈ(

  )قول(= ؛ قۈل )نول(= ؛ نۈل )کور(= کۈر 

زبان ازبيکی را مرور اين صدا در زبان ازبيکی هم وجود دارد، اما زمانی که متون 
  :اينطور: نشان داده می شود) و(ا اين صدا بحرف کردم، در آنه

  )سير شدم/ (= تۈيُدم/؛ تويدم )خانه/ (= وۈی/؛ ُووی )چهار/ (= تۈرت/تورت 

مثًال : سيه می گيرمقازبان دری و پشتو بمدر » و« و » آ « اين صوت را با اصوات 
  »نام « در کلمه 

  نۈم: شغنیدر نوم               : پشتودر نام            : دریدر 

  .فرق دارد» و « و » آ « با صدا های » ۈ « پس به ثبوت رسيد که 
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با ) و(حرف  يافتم، بنابراين، من آنرا بشکل) و(و ) آ(چون من اين صدا را بين حروف 
 . همان طوری که کورد ها می نويسند می نويسم »ۈ « شکل الف مقصوره به اين 

) لفآ(بايد صدای ضمه کشيده بشکل ) خاصتًا برای اشخاص (برای اسامی خاص ( 
ان شغنانی می باشد و در تذکره و پاسپورت وشته شود، زيراکه اين حرف مختص زبن

  :و کتاب حاضری شاگردان بايد با الف نوشته شود، مانند

دری اين اسم  –که تلفظ فارسی  »غالم « غلۈم تلفظ می شود اما بايد  ر چهغالم  اگ
در اين مورد به مثال های زير توجه شود که نحوه تلفظ و شيوه . است نوشته شود

  .نگارش چند کلمه را به ارزيابی می گيرم

  نحوه نگارش              )                          تلفظ(نحوه گويش کلمه 

  سيد عمران سيد عمرۈن                                           

  ايلبان ييلبۈن                                                    

  

که از طرف ديپاتمنت زبان پاميری رياست تأليف و ترجمه کتب و  یمروری بر الفباي
  .نصاب تعليمی وزارت معارف ارائه گرديده اند

شرعت، : ريشه عربی ندارند، با کلمات عربی نوشته شده اند، مانندکلماتی که  -1
 وعن، نعف

) نفع= نهف (،  نعف )درخت زرد بيد= َوهن (، وعن )دعوی= شرهت (شرعت 
و ) ف(قلب صورت گرفته است يعنی حروف ) ع(و ) ف(در اينجا بين حروف 

ای اين قسمی که در زبان عربی نوشته شده، در نوشتن زبان شغنانی جاه) ع(
در علم زبانشناسی اين نوع تبديلی حروف و صدا ها را . حروف تبادله شده است
اما چون اين کلمه اصالت تلفظ خود را از دست داده است  .بنام اقالب ياد می کنند

  .نوشته شود" نهف"بايد بشکل 
 

. نوشته شده اند) ې(هستند با حرف ) هـ+ ــِ ( کلماتی که دارای صدای کشيده  -2
هست هد، و ِمهر، ِڎکه بايد به شکل ِت) مهتاب(ست ، مې)جنگ(د، ذې)سياه( رتې: مانند

 .نوشته می شدند
 

 نمايندگی از چند صدا می کند) ی(حرف  -3
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، ) يک( ، ييو)سنگ(، ژير)تير کمان( تير: يا يای کشيده مانند) يی(صدای : الف
  )خانه( ، چيد)نر( نير
  )تيل، نفت( ، تيل)باريدن( يد، ڎ)شدن تير(يرِت: يا يای مجهول مانند) ې(صدای : ب
، )تخته سنگ( دنشان داده شده است، مانند؛ سې) ې(با حرف )  هـ + ــِ ( صدای : ج
  )سياه( ر، تې) جنگ( دِڎې
، )پرتاب( ، پتی) حويلی( یوِلَح: يا کسره کوتاه در آخر کلمات مانند) ِا(صدای : د

حرف تعريف نا يک، ( ، يینی، ثابتی، انوری، خږنۈ)بمان( بی، ِر)بگير( زی
  )مردی، يک مرد= معين مثًال يی چاِرک 

  
 نماينده دو صدا است) و(حرف  -4

 م، خوڎ»لهجه بدخشانی« بته، پوش ( مڅوڎ) وو(صدای واو معروف : الف
  )خار(وڎ ، ش)توت(، توڎ )خواب(
، ")مرد"او ( وـُ، ي)خود( وـُ، خ)سبد( وـُمِڅ: در آخر کلمات) ــُ ( صدای : ب
  )ينچرده، کبک زّر( و، ِڅڅ)تو( تو ، )کرد(چو
  

 شغنانی) ٿ و ڎ( با ) ث و ذ( مشکل تفکيک صدا های -5
 :به کلمات زير توجه شود

  ، اثرثريا، نثرثواب، ميراث، عثمان، ثور، 
  لذت، لذيذ، ذکور، ذّرهذکر، ذاکر، ذم، 

در اين ) ث و ذ(اصًال، اين کلمات از زبان عربی وارد زبان فارسی شده اند و حروف 
در  ، صوتی بخاطری که معادل اين اصوات. ت تلفظ خود را از دست داده اندکلمات ماهّي

تلفظ ) س و ز(را مانند حروف ) ث و ذ(زبان فارسی وجود ندارد و فارسی زبانان حروف 
س مفّرز گذشت زمان، تلفظ اين کلمات در فارسی تغيير خورده و با شکل بعد ا. می کنند

شغنی زبانان اين کلمات را مانند فارسی زبانان تلفظ می . گرديده اند وارد زبان شغنانی
آنها  ها نگرفته اند بلکه شکل مفّرس بخاطری که آنها اين کلمات را مستقيمًا از عرب. کنند

نچنان که در عربی آ) ث و ذ(عين صدا های حروف . اند را از فارسی زبانان اخذ نموده
اما، مشکل در  .مخارج در زبان شغنانی هم وجود داردتلفظ می شوند، عين تلفظ با عين 

يعنی، اگر . اينجا است که در زبان شغنانی اين دو گرافيم صدای چهار فونيم را خواهند داد
نظر گرفته شود، در ) θو  δ(بحيث گرافيم برای صدا های » ذ « و » ث « حروف 

  .خواهند داداينصورت هر کدام از اين دو گرافيم صدای دو فونيم را نشان 

  :بمثال های زير توجه شود
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  دارای دو صدا است؛» ث « حرف 

  )نسر( = ؛ نثر )ميراس( = ؛ ميراث )سريا(= ثريا : ، مانند»س « صدای حرف : الف

  )عصا= ٿ ما(=، ماث )خاکستر= ير ٿ( ثير : ، مانند« ٿ »صدای حرف : ب

  :هم دارای دو صدا خواهد بود» ذ « حرف 

  )زاکر= (ذاکر  ؛)لزت= (لذت  ؛ )زره= (ذّره : انندم ،»ز « الف صدای 

  )پا= ڎ پا(؛ پاذ )دود= دڎ( ذد : ، مانند« ڎ »صدای حرف : ب

  

نوشتن کلمه  نچنان که تلفظ می گردند، همان سان بايد نوشته شوند مثالًٌآدر اصل، حروف، 
   .در کوردی قبول شده است» ميراس « به اين شکل » ميراث« 

اين کلمات اين طور نوشته شوند، اصالت معنی خود را از دست می دهند، زمانی که اما، 
کلمات را مراعات می نمايند حتی در  ارسی زبانان قاعده و شکل عربی اينبدين جهت، ف

صرف در تلفظ  امور و غيره= امر  ،اصول= اصل  :مانند ؛وقت جمع بستن اسامی هم
  .کلمات تغييراتی آورده اند

که در زبان شغنانی وجود دارد، " ث و ذ"حروف و يا صدا های حروف : فوق دليلبنابر 
اين حروف در الفبای اين اختراع جديد نيست، بلکه . نوشته شود) ٿ و ڎ(بايد به شکل 

ما چرا از واقعيت گريز . شودبکار گرفته می  ،شده سال پيش ابداع)  80(سندی که تقريبًا 
ردد که سبب می گ اين امر . نپذيريم)  θو  δ(های و اين حروف را گرافيم برای صدا کنيم 

  :مثًال. خوانندگان محترم زبان شغنانی به سهولت صدا ها را تفکيک و تلفظ کنند

  )توت( ، توڎ)دود( ڎد )عصا( ، ماٿ)بنشين( ، نٿ)خاکستر( ٿير

 را کانسوننت را می دهد هم صدای واول هم صدای" ی"و " و"حروف  -6
 (W)صدای حرف 

 )بافتن( يفتاو، ِو)پريد( ت، ِرَوښ)هشت( تَوښ :مانند

  )OOو يا صدای  (Uصدای حرف 

  ")مايع"شير (، ښوڤد )سرخ( روشت

  )Y(صدای حرف 
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  )آمد( ، يت)آتش(ياڅ 

  )EE(صدای 

  )شکم( ، قيچ) يک( ييو

 :رف بيصدای مکّرحرو -7
تا وقت شان در نوشتن حروف مکرر ر، عرب ها جهت کاستن از حروف مکّر

«  نظر به تلفظ آنها کلمه مثًال. را ابداع نمودند)  ــّ (عالمه تشديد  ،ضايع نشود
  .محم مد و يا محممد: دشواينطور نوشته  »د محّم

تشديد را صرف نظر می نمايند و در عوض عالمه ولی آنها از حروف تکراری 
د را مند که نمايانگر حرف تکراری است و آنها محمباالی حرف اولی می گذار

در انگليسی برای حروف مکرر دوتايی و يا  ).مّحمد(نويسند  اينطور می
(double)  می گويند که محمد اينطور نوشته می شود.  

Muhammad                                                 
، متن يکی از مثًال. استفاده نمی شود) تخنيک(پس چرا در زبان شغنانی از اين فن 

جالجل = بـَّلست (شاگردان مکتب تدوين گرديده، کلمه کتاب هايی که برای 
  ")لل" به اين شکلم ال(بللست با دو : را اينطور نوشته اند) ستارگان و يا لمپه آتش

 
دارای عالمات فتحه، کسره و (ب نوشته شوند عّرکلمات بايد برای مدتی بشکل ُم -8

ليس متون زبان د به آسانی و روان و سبخاطری که هر کسی نمی توان) باشند ضمه
برای اين که زبان خود را رشد و توسعه دهيم، بايد همه کس . شغنانی را بخواند

 .به جمله زير دقت شود: بسهولت متن آنرا مرور کند
 

  .ښتداج کو کښت ڤخ اسلم 
  

برای ديگران که اهل زبان نيستند " تکښ"خواندن کلمه  نمودن، ببدون معّر
خط کنونی متنی که برسم ال بعضی از شغنانی زبانان هم حتی .  مشکل است

  .می خوانندشغنانی نوشته شده است، آنرا به مشکل 
و اگر با ) ِکشت(اگر با فتحه تلفظ شود بمعنی » کښت«: پس بايد چنين نوشته شود

  . افاده می گردد) می کند(کسره تلفظ شود بمعنی 
  .را آبياری می کند) زمينش(سلم کشتش ا     )می کند(ت کـِښ)        کشت(کـَـښت   

  :و يا
  يا خذای، نر مرد خوشی نصيب کن
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که خيلی جالب بود و من  را يک فارسی زبان چنين تلفظ کرد اين جمله شغنانی
  :همان لحظه متوجه شدم که معرب در بعضی از کلمات در متن ما ضروری است

  
  !شی نصيب کـُنيا خزای، نـَر مـَرد   خو

Ya Khuzai, nar mard khushi naseeb kun! 
  :تلفظ می شوددر حالی که بزبان شغنانی اينطور 

  شی نصيب کـِنای، نـُر مـُرد خوڎيا خـ
                        Ya Khudha’y nor mord khoshe naseeb kin 

  يا خدا، امروز برايم خوشی نصيب کن
  

 در زبان شغنانی صداهای ذيل وجود ندارند -9
  )هـ، ح، ص، ض، ط، ظ، و ع ء، (صداهای 

حروف ء، هـ، ح و ع، حروف حلقی هستند و شغنانی زبانان تمام کلماتی که از 
و عربی ريشه گرفته اند و حروف متذکره را در بر داشته باشند،  زبان های فارسی

  .تلفظ می گردد) فتحه کشيده، کسره کشيده و يا ضمه کوتاه (بشکل 
  :مانند

 qerâ?atنه      qerâat     شغنانی قرا اتقرائت    تلفظ در زبان 
 hawaنه      awâ اوا//          هوا                

 harfنه   arf   ارف//      حرف               
  ؟aliنه    ali     الی//          علی             

  mahtâb  نه      maatâb     َمـتاب// مهتاب              
 subhنه                  sub          سـُب//   صبح          
 ma ؟nee نه          maane                 مـَِن//   معنی          

 mehwarنه               mewar               مـِور// محور           
 śandooqنه      sandooq      سندوق// صندوق           

   żeeqنه    zeeq                 زيق//      ضيق     
    shaiťânنه      shaitǔn                   شيطان          شيتون

  herâźنه       zâer            زاِار//      ظاهر        
 herťâنه    tâer                  تا ِار//  طاهر          

 
اما اين حرف . در زبان شغنانی آمده است) هـ(در بعضی کلمات، حرف  - 10

را طوری که در عربی و فارسی و انگليسی ادا می گردد، در ) هـ(صدای حرف 
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 ) هـ+ ــَ ( ايگزين مصوت بلند و يا کشيده اين حرف ج. زبان شغنانی وجود ندارد
 .آمده است) هـ + ــِ ( و 

شغنانی وجود دارد که در بيشتر زبان های رايج سه صدای مصوت کشيده در زبان 
  :اين صدا ها عبارتند از. افغانستان وجود ندارند

و صدای ضمه کشيده ) هـ+ ــِ ( ، صدای کسره کشيده )هـ + ــَ ( صدای فتحه کشيده 
  )ۈ(

، )شيرين(، خهږ )حلوا( ، بهت)پدر( ، تهت)مادر( نهن: مثال های فتحه بلند و کشيده
  :و کعبه که به انگليسی چنين تلفظ می گردند ,، رحم،  ، سعد)پس( بعد، )خر( مرکهب

Naan, taat, baat, khaagh, markaab, baad, saad, raam, kaabaa 

حروف هـ، ح و ع که در ترکيب کلمات فوق شامل هستند اما طوری که در زبان 
تلفظ می  فارسی و عربی تلفظ می گردند، در زبان شغنانی بشکل فتحه باز و کشيده

  :اگر بشکل فارسی و يا عربی تلفظ می شدند، به اينطور نوشته می شدند. گردد

Nahn, taht, baht, khahg, markahb, ba?d, sa?d, rahm, ka?bah. 

  )هـ + ــِ (مثال های صدای کسره کشيده 

  )بلعيدن ( تاو،  َابــِهښ)جنگ( هد، ِڎ)مهتاب( هست، ِم)سياه( هرِت

که از طرف ديپارتمنت زبان و ادبيات شغنانی تدوين گرديده اند، که در متون جديد 
  :اينطور نوشته شده اند

  تاوتېر، مېست، ذې، ابېښ

  اما اين حروف در انگليسی اينطور نوشته می شوند

Ter, mest, thed, mer, a’bextaw 

) يی(معروف يعنی صدای ) ی(با حرف ) هـ + ــِ ( صدای کسره کشيده  برای تفکيک
که برايش ديفتانگ هم گفته می شود، بمثال های ذيل توجه ) ې(ای يای مجهول و صد
  .کنيد

= (؛ سهر )چند سير=  (ند سهرسهر؛ څۈ)       سياه(= تهر :   دهمثال های کسره کشي
  )کله کشک، مثًال سهرتاو 

  )سير شدم( سيرم ست= ر  تير شدن؛ سې= تېر : تانگمثال يای مجهول يا ديف
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  )نام سبزی(سير = ، تير کمان؛ سير )چوب(تير = تير  : معروفمثال يای 

  :و با بمثال های ذيل توجه کنيد

  )آفتاب(خير = يای معروف 

  )فسخ، لغو(ر خې= يای مجهول 

  )برادر زاده، خواهر زاده= (هر ِخ: کسره کشيده

نوشته می شوند و اين ) ی(در متون کنونی شغنانی فعًال هر سه صدای فوق با حرف 
جمله چندين دقيقه خودرا  چالش بزرگ برای خوانندگان محترم است تا باالی يک يک

  .لفظ صحيح کلمات را از البال و يا فحوای جمله در يابندکنند تا تضايع 

  :مثال در جمله زير دقت شود

  .جيی ڎارگ تير سڎ

  .سه معنی مختلف را افاده می کند» تير« اين جمله نظر به تلفظ کلمه 

  .سياه شده است يک چوب: الف

تير شدن، رد شدن، گذشتن، ). مثًال از دريا تير شده است. (يک چوب تير شده است: ب
  تير شدن از اين سو به آنسوی دريا

  )مثال تير برای خانه، تير برای پل و يا تير برای کمان. ( يک چوب تير شده است: ج

ولت متن هم خوانده می برای اين صدا ها اگر گرافيم های خاص مد نظر گرفته شود، بسه
  .شود

و کسره کشيده به » ې « ، يای مجهول به اين قسم »ی « يای معروف به اين قسم : مانند
  )هـ + ــِ « اين قسم 

  .از هم تفکيک شوند» تهر « و » تېر«، »تير«تا کلمات 

اگر صدا های يای معروف و . پس، در نوشتن کلمات شغنانی دقت صورت گيرد
   .نوشته شود) هـ(با حرف اقًال د، صدای کسره کشيده نشومی نوشته ) ی(مجهول با 

  :و پيشنهادات مورد نظر )همخوان ها(مشکالت در قسمت حروف کانسوننت 

گرافيم هايی را  ) پاميرزاد، صبار، حيدری و ظهوری(ر کدام از اين چهار نويسنده ه
اين دانشمدان  .زبان شغنانی ارائه کرده اند) کانسوننت(برای فونيم های بی صدای 
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را از کدام مرجع و چگونه وارد زبان شغنانی نموده » ڤ«ارائه نکرده اند که حرف 
يعنی اينها مدرک . است Plagiarismنظر به اصول تحقيق نوين کار کرد اينها . اند

به اين ترتيب اينها مدعی هستند . ف و ديگر حروف را ذکر نکرده انداقتباس اين حر
  .الفبای شغنانی هستندساختن و مبتکرکه مخترع 

اينها بايد تحقيقات خويش را با خواندن آثار و اشعار شاعران گذشته شغنان زمين چون 
صيری، دريوی، ، غالم علی شاه ن مال الچين نيمده چی، سيد زمان الدين عديم، مال قباد

حسن الدين گل محمد واقفی، شاعران معاصر چون مذهب شاه ظهوری، و سيالب، 
آنها  مورد مطالعه قرار می دادند و بررسی می نمودند که ديگران را و   شاکری

  .ددر اشعار شغنانی شان کار گرفته ان چگونه و از کدام گرافيم ها

  حاال چه بايد کرد؟

  .دو چيز متوسل شويمبرای حل اين اختالفات ما بايد به 

 IPA = International Phonetic)به الفبای آوا نگاری بين المللی و يا  -1
Alphabet) را تشخيص و برای شانزبان شغنانی های فونيم  دست يازيم تا تمام 

خوشبختانه اين کار صورت گرفته و دو دانشگاه . مشخص تدوين شودهای گرافيم 
آمريکا باالی اين موضوع کار نموده اند و با بزرگ يکی در بريتانيا و ديگری در 

اما تمام گرافيم های آنها  .همکاری دانشگاه دولتی خاروق تا حدی پيش رفته اند
زبان شغنانی بسيار بسهولت  ،با کار برد رسم الخط التين .برسم الخط التين است

يم را خوانده می شود و هيچ اختالفی در بين دانشمندان وجود ندارد که کدام گراف
 .برای کدام فونيم بکار برد

 
چون ما در کشوری زندگی می کنيم که رسم الخط عربی در اينجا رايج است،  -2

اولين چالشی که با رسم الخط عربی  .بناچار متوسل می شويم برسم الخط عربی
ديگر اضافی بودند ) واج(چون در فارسی چهار فونيم . پيدا کرد، زبان فارسی بود

اين چالش شان را مرفوع نمی کرد، فارسی زبانان چهار حرف و الفبای عربی 
: ديگر را برای چهار واج مخصوص زبان فارسی اختراع نمودند که عبارتند از 

اولين کسی که اين اصالحات را در زبان فارسی آورد و اين ). پ، چ، ژ، گ (
يز رسم بعدًا، ترکان عثمانی ن .رودکی سمرقندی بود ،جسارت را از خود نشان داد

 .الخط شان را تغيير دادند و الفبای زبان شان را طبق رسم الخط عربی عيار نمودند
با گذشت زمان، کشور هايی که زبان رسمی شان عربی نبود، با اين مشکل مواجه 

را تدوين شدند و اضافاتی را بر الفبای عربی افزودند، و رسم الخط زبان شان 
رسم الخط عربی را بشکل رسمی،  ،در جهانزبان  )30(اکنون بيشتر از . کردند
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به استناد ها الفبايی که اين زبان در مجموع، . ان شان قبول نموده اندرسم الخط زب
 –بنام رسم الخط فارسی خود اختراع نموده اند، زبان برای رسم الخط عربی 

زبان های زير برسم الخط  .دياد می گرد Perso-Arabic Scriptsعربی و يا 
  .عربی نوشته می شوند

، ترکی عثمانی، )در ايران(دری، پشتو، اردو، کوردی، آذری  –عربی، فارسی  
ايران، افغانستان، (، بلوچی )در افغانستان(در ايران و افغانستان، ازبيکی (ترکمنی 
الندی،  ، کشميری، بروشسکی، لـَِکی،غوری، سندی، پنجابی، پشه ای، اوي)پاکستان
  .، مالگاسی، سولو، و مااليی)کشور های شمال افريقا(، بربری )اندونيزيا(جاوايی 

ابتکار بخرچ داده اند تا الفبای زبان خويش را بر مبنای  ها، چون دانشمندان اين زبان
سال می گذرد که در بين  )76(الفبای عربی طرح نمايند که از طرح الفبای کوردی هم 

 80تدوين گرديده است و همچنان از تدوين الفبای سندی هم  1920و  1999سال های 
دانشمندان و زبان شناسان انگليس در همکاری با  1935سال می گذرد که در سال 

  .ندبرای زبان سندی تدوين کردالفبايی را برؤيت الفبای عربی  ،دانشمندان سندی

  خود الفبا بسازيم و به از کدام زبان ها الفبای خود را اقتباس کنيم؟چگونه برای زبان 

اما، در . و پشتو یاوًال ما متوسل می شويم به دو زبان رسمی کشور خود يعنی در
زبان شغنانی آوا هايی وجود دارند که گرافيم الفبای رسمی اين دو زبان برای زبان 

رج ادای اين اصوات در زبان های مخو يا بعبارت ديگر، . شغنانی تکافو نمی کند
خاص برای اين صدا ها، ما زبان جهت پيدا نمودن گرافيم . دری و پشتو موجود نيست

ج يم که در اين زبان ها از قبل مرّووهای ديگر رجوع می کنيم و بسراغ گرافيمی مير
زيرا، هر کشور برای هر صوت گرافيمی را . اما، اين هم امريست دشوار. می باشد

ه است که آن گرافيم در يک زبان صدای يک فونيم و در کشور ديگر از صدای نمود
  .فونيم ديگر نمايندگی می کند

افيم های مختلفی برای فونيم های مختلف در زبان های مختلف گريا بعبارت ديگر، 
  . طرح گرديده اند

  »Jh«حرف صدای برای : طور مثال

  .نوشته می شود» ژ«دری و پشتو  به اين شکل  –در فارسی 

  .نوشته می شود »جهۂ«اردو به اين شکل در 

  .نوشه می شود )دارای سه نقطه حرف ع(»  ڠ«ماليزيا به شکل در 
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  : را اين طور می نويسند» g«و يا حرف 

  )حرف کاف با سه نقطه(» ڭ « ؛ و جاوايی » ګ« پشتو  ؛»گ « دری  –فارسی 

بخاطری که زبان . دری کار بگيريم –اوال ما کوشش می نماييم که از حروف فارسی 
بعدًا،  .ما از نقطه نظر ادبيات منطقوی تحت تاثير زبان فارسی قرار گرفته است

متوسل می شويم بزبان پشتو که زبان ديگر رسمی در کشور ما است و بعضی گرافيم 
يم سراغ الفبای کشور ها و زبان های وها را از زبان پشتو اقتباس کنيم و در آخر مير

مشخص و الفبای را برای هر فونيم و بدين ترتيب ما بتوانيم تمام گرافيم ها  سايههم
  .زبان خود را ترتيب دهيم

  :گرافيم هايی که از زبان دری اقتباس گرديده اند عبارتند از

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ 
  )حرف 33(ی 

مخصوص زبان عربی  )ص، ض، ط، ظ، ع، ء، و هـ  ث، ح، ذ،( در اينجا حروف 
  .هستند

  :حروفی که از زبان پشتو اقتباس گرديده اند عبارتند از: ميرويم بسراغ الفبای پشتو

  )حرف 6(ڼ څ ځ ږ ښ ې 

قابل ياد آوری است که زبان کوردی از نگاه ساختار (ميرويم بسراغ الفبای کوردی 
  ).شغنانی داردآوايی بسيار نزديک و شباهت با زبان 

  )حرف 2( ڤ ۈ 

و حرف را از اين زبان ها اقتباس می  و بروشسکی می رويم بسراغ الفبای سندی 
  :کنيم

  ٿ ڎ

  و حرف زير را اقتباس می کنيم ميرويم بسراغ اردو

آخر کلمات بکار » ی«اين حرف برای نشان دادن کسره آخر کلمات و حرف (ے 
 ).گرفته می شود

  

  .مطرح شده در زبان های ديگر، به تبصره های زير دقت شوددر مورد گرافيم های 
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  :1 تبصره

از اين سمبول استفاده  (V)زبان های اويغوری، قرغزی و قزاقی برای صدای حرف 
مردم جاوا و ماليا از اين سمبول استفاده . حرف واو با سه نقطه باالی آن) ۋ. (می کنند

  حرف واو با يک نقطه باالی آن) ۏ( می کنند 

در بين اين کلمات که  ارجی ايکه وارد زبان شان گرديده اندمعموًال کلمات خ ،عرب ها
می ) ڤ(کورد ها هم اين حرف را بشکل . ندنوشته ا) ڤ(بوده آنرا بشکل  (V)حرف 
مانند اين شکل  .در زبان سندی اين حرف با چهار نقطه نشان داده می شود. نويسند

  ). ڥ(شود  در تونس به اين قسم نوشته می . )ڦ(

طرح شده پس ما بايد کدام نوع گرافيم را برای زبان شغنانی از جمله اين چند سمبول 
  .انتخاب کنيم (V)برای صدای حرف در کشور های 

  )ڥ(، و يا )ڦ(، )ڤ(، )ۏ( ، )ۋ(

در ) ڤ(چون عرب ها و کورد ها پرکار برد ترين اشخاصی هستند که از اين سمبول 
استفاده می کنند، بدين ملحوظ من ترجيح می دهم که  های روز مره نوشتاری شانکار 

  .گيريمنويسند در الفبای خود از آن کار آنطوری که آنها می را اين صدا 

را برای ) ڤ(قابل ياد آوری است که مردم جاوا و ماليا اين حرف را يعنی : ياد داشت
برای نشان ) ڤ(در تونس از اين گرافيم  .کار می گيرند) P= پ (نشان دادن صدای 

  :اينطور .کار گرفته می شود) G= گ (دادن حرف 

کار می » P «برای حرف » ڤ  «و حرف » V «برای  »  ۏ« از حرف :   در جاوا
 .گيرند

کار می » G «برای حرف » ڤ « و حرف » V«برای  » ڥ «از حرف :تونس در 
  .گيرند

 یو در تونس (P)صدای  يی، در در جاوا(V)در کوردی صدای » ڤ « يعنی گرافيم 
  .را می دهد (G)صدای 

  :2تبصره 

در )  δو  θ( که الفبای آوا نگاری اينها بدينقرار است  DHو  THبرای صدای های 
ف ما در زبان شغنانی اگر حرو. نشان داده می شوند) ث و ذ(لسان عربی با حروف 

که  .کنيم؛ دچار مشکالت زيادی خواهيم گرديدول را برای اين صدا ها قب) ث و ذ (
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اصًال آن کلمات عربی هستند ما کلماتی در زبان شغنانی داريم که . قبًال آنرا ذکر نمودم
و وارد زبان فارسی گرديده اند، اين واژه ها اصالت تلفظ خود را در زبان فارسی از 

. داخل زبان شغنانی شده است س  آنهادست داده اند و بعد از گذشت زمان شکل مفّر
اکنون اين اصوات و واژه ها آنچنانی که فارسی زبانان آنها را تکلم می کنند، شغنانی 

« مانند کلمه . سان اين واژه ها را تلفظ می کنند نه مانند عرب هازبانان هم همان 
  .ٿ »ميرا« تلفظ می شود نه » ميراس «که در فارسی » ميراث 

 موافقت در سايت شغنان ابراز نظر نموده است، کامًالکه من با نظر محترم قوت نيرو 
اين نظريه در ) وزارت معارف(ت ه اند که اگر از طريق حکومايشان ابراز داشت. دارم

باشد بايد ) ث و ذ(مکاتب تحميل گردد که از اين ببعد هر واژه ای که دارای حروف 
هزار نفری که  30آيا  .آيا اين مضحک نيست. تلفظ نمود)  δو  θ( آن واژه را بشکل  

ج اين فرضًا، اگر کرانه غربی رود پن. بزبان شغنانی تکلم می کنند، اين امر را بپذيرند
هزار گوينده دارد،  60که ) تاجيکستان(اصل را قبول کند، آيا کرانه شرقی رود پنج 

تلفظ زبان خود را تغيير دهد و همچنان مردم سری قول واليت سينکيانگ چين که 
تمام کلماتی که در زبان شغنانی که در خود . بزبان شغنانی تکلم می کنند اين را بپذيرند

و اين . تلفظ می گردند) س و ز(ه باشند، عربی بوده و بشکل را داشت) ث و ذ (حروف 
غنانی نيز اين را مردود نکته را تمام مردم با سواد درک می کنند و ساير قلم بدستان ش

  .می دانند که اين کلمات را آنطوری که عرب ها تلفظ می کنند، شغنانی هم تلفظ کنند

سال پيش ابداع شده و هنوز ) 80(که  ما متوسل می شويم به الفبای سندیدر اين باره، 
ث و (حروف اين  .وجود دارند) ث و ذ (هم حروف در زبان سندی . .هم کاربرد دارد

وارد زبان سندی شده اند و سندی  ) فارسی و اردو(ی ديگر زبان هاطريق از ) ذ 
در عين حال سندی ها دو حرف ديگر . تلفظ می کنند) س و ز (زبانان آنها را بشکل 

از هنوز هم سندی ها . سال پيش وارد زبان خود نموده اند ) 80() ٿ و ڐ (بدينقرار را 
اوًال اين  ، )ڐ(اما در قمست حرف . در خط نوشتاری خود بکار می برند) ٿ(حرف 

دو ) ڎ(حرف دارای چهار نقطه بود، بعدًا آنرا به سه نقطه تبديل نمودند به اين شکل 
قسم اين ، با گذشت زمان سندی ها شکل آنرا به نقطه از زير و يک نقطه باالی آن

يک نقطه در زير و دو نقطه در باال و فعًال هم در متن نوشتاری خود ) ڏ(تغيير دادند 
در اواخر قرن بيستم، عالمه نصير الدين نصير  .اين از اين حرف کار می گيرند

نرا غرض الفبايی را تدوين نمود و آ Brushaski هونزايی برای زبان بروَشسکی 
به شرکت مايکروسافت فرستاد تا برايش در سيستم اسکی  Unicodeيونيکود 
ASCII از طريق کيبورد کمپيوتر تايپ می توان آنرا  بدين وسيله . کود ترتيب گردد

در زبان بروشسکی چنين نوشته است عالمه نصير الدين هونزايی اين حرف را . نمود
  .»ڎ« 
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قسمی که الفبای محترم علی شاه صبار را مالحظه نمودم، گرافيم های مورد نظر او را 
با ظهوری صاحب در قسمت ). ٿ و ڎ : (در اين قسمت تأييد می کنم که عبارتند از

  .مالحظاتی دارم) θ(ت دارم، اما در قسمت گرافيم برای صدای قمواف) ڎ(حرف 

همچنان شعر ايشان را هم مطالعه ست، وسايت شغنان تذکره داده ادر  ايشان  بجنا
است بحيث گرافيم  قبول کرده را ) ټ(اين سمبول ) θ(برای اين صوت او  ، نمودم

در نخست گرافيم اين صوت را هم آقای ظهوری من ). پندک دار » ت« يعنی حرف (
 پندک می نويسيد و ) ت(می نوشتم اما با اين تفاوت که شما آنرا بشکل مانند خودت 

  .پندک دار می نوشتم) ث(آنرا بشکل من 

  .ردبان پشتو مورد استفاده دامالحظه می گردد که اين گرافيم تازه ابداع نشده و در ز

را از ) ت(چرا پشتو زبان ها اين حرف را ابداع نموده اند در حالی که آنها حرف  
  عربی اقتباس نموده اند؟

، در حفره دهان قرار گيردوقتی که زبان در هر نقطه ای محترم ظهوری صاحب، 
، در حفره دهن محل زباندادن با اندک تغيير  .را توليد می کندمخصوصی های واج 

زبان خود را باالی دندان های  ،پشتو زبانان وقتی که. هم تغيير می خوردصدای واج 
برخورد اگر آنها محل . توليد می شوند) ت، د، و ر(يی مثل بااليی قرار دهند، صدا ها

و حروف متذکره  متمرکز سازند از دندان ها و باالی لثهخود را با کمی فاصله زبان 
با صدای قبلی متفاوت اين صدا  تذکره تغيير می خورد ورا تلفظ کنند، واج حروف م

الوفون فونيمی را بنام خواهد بود که در علم زبانشناسی برای اينگونه تغييرات 
Allophone  از هم تفکيک در زبان پشتو ن صدا ها اي ،کهبخاطراين. دياد می کنن
با . صدا های مشابه از هم تفکيک شوندف را پندک دار نوشته اند، تا شوند، يک حر

به ) ت، د، و ر(زبان از دندان های بااليی به لثه صدای های تماس تغيير دادن محل 
  . تبديل می شوند) ټ، ډ، و ړ(

پس . در زبان شغنانی وجود ندارند) ټ، ډ، و ړ(قابل ياد آوری است که اين صدا ها 
  .چه حاجت است که از اين گرافيم کار بگيريم

ت « در زبان پشتو دو نوع گفته می شود که در مکتب  برای شاگردان از يک طرف، 
ی هستند که با هم از حيث واج شناسی دو آواي که . »ت و ټ « است به اين ترتيب » 

در  ،از طرف ديگر).  بيره ای(نزديک هستند که يکی دندانی است و ديگری لثه ای 
و يا بعبارت . را می دهد) θ(صدای ) ټ(د که حرف زبان شغنانی برايش گفته می شو

بيره » ت « در زبان پشتو صدای » ټ« ديگر برای شاگرد گفته خواهد شد که گرافيم 
 آيا شاگردان سر در گم نمی شوند؟ . را می دهد« ٿ » و در زبان شغنانی صدای  ای
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مالحظه کنيد، آيا اين صدای حرف ) اتاق= ه ـکوټ(را در کلمه پشتو ) ټ(تلفظ حرف 
  .را افاده کرده می تواند)  ٿ(

را ) و يا ت پندک دار ( بيره ای » ت « بنا بر داليل فوق، ما نمی توانيم که سمبول 
  .بحيث گرافيم بپذيريم) θ(ی فونيم برا

که و با اطمينان کامل گفته است  از طرف ديگر ظهوری صاحب اظهار نموده است
در کيبورد کمپيوتر ) چهار نقطه استکه دارای (مورد نظر علی شاه صبار  گرافيم

بايد متوجه بود که ما در قرن بيست و يکم زندگی می کنيم و سندی ها اين  .وجود ندارد
و سکريپت زبان . به کمک دانشمندان انگليسی ابداع نمودند سال پيش) 80(را حرف 

سيستم اسکی و يونيکود سندی مانند فارسی و ديگر زبان ها بسيار سال های پيش در 
  .خبره نيستادعای بدون ثبوت کار اهل . وارد گرديده است

  :3تبصره 

صاحب نظران و مدعيون مبتکر زبان شغنانی از يک صوتی که در زبان هيچ کدام از 
و آن عبارت است . شغنانی وجود دارد، آنرا در الفبای مطروحه خود مطرح نکرده اند

قبًال هم در مورد الوفون تذکار صورت . دماغی» ن«خيشومی و يا » ن « از صدای 
ولی . عربی کدام حرفی خاصی وجود ندارد که اين صدا را نشان دهددر الفبای  .گرفت

را مشّدد تلفظ می کنند اين صدا صورت می گيرد و آواز ) م و ن( زمانی که حروف 
  ، ثـُـمَّ مـَنَّ: مانند. از حفره بينی خارج می گردد

، اردو، اين آواز در لسان های انگليسی .در عربی اين صوت را بنام غـُنـّه ياد می کنند
اين آوا در لسان های  .اقی، ترکی و پشتو هم وجود داردسندی، قرغيزی، ازبيکی، قز

در زبان انگليسی هم حرفی وجود ندارد  .مختلف به گرافيم های مختلف نوشته می شود
در مجاورت حروف   (n)حرف   اما زمانی حروف. که مستقيمًا اين صدا را نشان دهد

(k)  و يا(g)  قرار گيرد به اين ترتيب(nk)  و يا(ng)  در اين اثنای اين آوا ظاهر می
  :مانند. گردد

  Thank تشکر کردن                         Ring انگشتر، زنگ        

). ŋ(اين صدا به اين قسم نشان داده می شود  (IPA)در الفبای آوا نگاری بين المللی 
   / æŋθ.        / با الفبای آوا نگاری بين المللی اين قسم نوشته می شود    Thankمثال

تلفظ می گردد کامًال ) ثقيل تر (اين آوا در زبان ازبيکی هم وجود دارد و سخت تر 
  :مانند. توسط بينی
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نو، جديد    مثال در کلمه = چهار مغز                         يـَنگـِی ) = ينگاق(يـَنگاخ 
  )ولسوالی ينگی قلعه(قلعه ينگی 

دا با اين حرف نشان داده می اين صو ترکی عثمانی در قرغيزی و قزاقی و اويغوری 
»  ڱ« ه می شود در سندی به اين شکل نوشت ؛)حرف کاف با سه نقطه(» ڭ «  شود 

نون بدون (  »ں « ؛ در اردو چنين نوشته می شود )حرف گاف با نقطه باالی سرش(
  .)نون پندک دار(  » ڼ« ؛  و بآلخره در پشتو به اين قسم نوشته می شود )نقطه

ه ، مڼـ)ملنگ(، ملڼڰ )پروانه(صدای نون پندک دار در پشتو؛ مثٌال در کلمه  پتڼڰ 
  .را مالحظه کنيد )سيب(

  :مثال در کلمات ،اين صدا در زبان شغنانی هم وجود دارد

، بند ماندن چيزی در گلو گرفتن(گـَختاو ، ان)انگشتانه(؛ انگـِښمۈگ )انگشت(انگښت 
  )ماندن، بند انداختن(انگۈ ختاو ؛ )گلو

  ،)رنگ(، رهنگ )آهن آالت"زنگ، زنگ زدن (زهنگ 

شود يا خير؟ اين سوالی است می پشتو برای اين آوا سمبول قرار داده ) ڼ(آيا  حرف 
را در زبان خود ما اين آوا و يا صدا بلی، . نظر علمی جوابش مثبت استکه از نقطه 

قضاوت را برای دست اندرکاران معارف و قلم بدستان شغنانی زبان واگذار می . داريم
  .نمايم

  :4تبصره 

حرف وجود دارد و دو  )42(قسمی که علی شاه صبار تذکر دادند که در زبان شغنانی 
و يک يک حرف نيست ) ال(اما . را جزو الفبا شمرده اند) الف(و ) ل(حرف چسپيده 

) الم و الف( متشکل از دو حرف است يعنی از حروف اين کلمه . کلمه شمرده می شود
گفته   (Ligature)در اصطالح زبان انگليسی برای اين نوع نماد . بوجود آمده است

بحيث يک حرف صرف نظر ) ال(پس از . »پيوند دو و يا سه حرفی« می شود يعنی 
  Ligatureجت نيست که ما در زبان شغنانی از حا.  .شود و آنرا يک کلمه قبول کنيم

) الم و الف (زمانی که با واژه ای برمی خورديم که در آن واژه حروف . کار گيريم
. باشد ما می توانيم از دو گرافيمی که قبًال در الفبای ما وجود دارد، از آنها کار گيريم

 کليک) م، ل، ا«ی حروف باالکمپيوتر پس در کيبورد » الـم«مثًال وقتی ما می نويسيم 
 .دتايپ می گرد» مال«می کنيم، واژه 

  



25 
 

  :نتيجه گيری

  :به استناد داليل موثق و علمی فوق، استنتاج می گردد که 

مصوت هايی که کشيده تلفظ می شوند، بخاطر اينکه آوا های آنها از ديگر مصوت  -
در ) هـ(حرف . را می نويسيم) هـ(ها تفکيک شود، بعد از آوا مورد نظر، حرف 

 :مانند. اين مورد غير ملفوظ بوده و صرف آوا کشيده را نشان می دهد
  ).سياه(تـِهر ) هـ + ــِ (؛ )پدر(تـَهت ) هـ + ــَ (
  

قاعده زير مراعات . برای صدای های مصوت کوتاهی که در آخر کلمات می آيند -
 .گردد

مانند ) ے(در کجا؛ برای کسره حرف (مانند تـَر کـَه ) هـ(برای فتحه حرف 
  ؛ ثابتے)بر آی( ، نښتےظهورے

  .)خود(، خو )سبد(مانند څـِمـُو ) و(برای ضمه حرف واو معدوله 
  .می باشند Silentدر اينجا غير ملفوظ و يا ) هـ، و، و ے(حروف : تذکر

  
= ې (مجهول و يا ديفتانگ با گرافيم  یو يا »ی« صدای يای معروف با گرافيم  -

 .)لغو، فسخ(؛ خېر )آفتاب(مثًال  خير  .نشان داده شود) حرف يا با دو نقطه سر بسر
 

ث (دری و عربی وارد زبان شغنانی گرديده اند و حروف  –کلماتی که از فارسی  -
 ،در دری نوشته می شوندکه را در بر داشته باشند، ما آن واژه ها را قسمی ) و ذ 

که در دری تلفظ می اين واژه ها قسمی در شغنانی هم می نويسيم بخاطری که، 
را می »  س و ز« صدای که ( در زبان شغنانی هم ادا می گردند شوند، همان گونه

برای واژه های اصيل شغنانی که اين صدا ها را داشته باشند از گرافيم های ). دهند
 .استفاده شود) ڎ(و ) ٿ(
  

 ).جان(مانند جـۈن  .نشان داده شود) ۈ(صدای ضمه کشيده با گرافيم   -
 

در حاالتی که خوانندگان در خواندن و يا طرز تلفظ واژه ها مشکوک باشد، با  -
چرا  .اين مشکل مرفوع می گردد (Diacritics)عالمات تشخيص کننده کابرد 

می آموزند؟ علتش اينست که در زبان فارسی  خارجی ها زبان فارسی را به کندی
، دلسرد گرديده و بنا عالمات تشخيص دهنده وجود ندارد و اشخاص آموزنده زبان

عالمات تشخيص دهنده . می گيردنآموزش بسرعت و سهولت صورت  بر اين علت
 :قرار ذيل اند
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زبر، زير، پيش، سکون، تشديد، ( ويا عالمات) ـــَ ، ــــِ ، ــــُ  ، ــــْــ ، ـــّــــ، ـــًـــ( 

بخاطری که الزم هم . اين عالمات برای تمام واژه ها نوشته نخواهند شد )و تنوين
درست تلفظ کردن که بلکه برای واژه هايی نيست تا تمام کلمات را معّرب نوشت؛ 
  .آنها مشکل است، در نظر گرفته شود

فونيم هستند، الفبای ) 42(آيا با کاربرد همۀ اين قواعد، تمام فونيم های زبان ما که مجموعًا 
برای هر فونيم ما گرافيم معينی ويا . کنونی ما پاسخ گوی همۀ صدا های موجود است

به الفبای مطروحه زير نظر  .داريم يا خير؟ اينک، من اين امر را به آزمايش می گيرم
  .اندازی شود

ب پ ت ث ٿ ج چ ح خ څ ځ د ذ ڎ ر ز ژ ږ س ش ښ ص ض ط ظ ع غ ف ڤ ق  اآ 
  ی ې ے ءک گ ل م ن ڼ و ۈ ه ه 

آيا اين سمبول ها  .سمبول در باال وجود دارد) 46(اکنون مالحظه می گردد که به تعداد 
  .ت موجوده در زبان شغنانی می کنند؟ جواب من هنوز نخير استنمايندگی از تمام اصوا

در زبان خود گرافيم مشخصی را ارائه نکرده  (Y)و حرف  (W)ما هنوز معادل حرف 
يعنی، هر کدام از اين . دارای دو صدای متفاوت خواهند بود) ی(و ) و(حروف . ايم

است و ديگری بيصدا ) و يا واول(حروف دارای دو صدا خواهند بود که يکی مصوت 
ن شغنانی است بلکه در زبان فارسی، پشتو، و اين مشکل نه تنها در زبا). ويا کانسوننت(

در جستجوی چاره اين مشکل بر آمده اند و اين تنها کورد ها  .عربی هم مشهود است
  .مشکل را رفع کرده اند

) کبک( zareedzو در کلمه زريځ  کانسوننت است) آمد( yatدر کلمه يـَت ) ی(حرف 
  است واول

کانسوننت است و در کلمه مون ) فرق سر( werâwدر کلمه ِوراو ) و(همچنان حرف 
moon )هنوز هم خوانندگان نمی دانند که در کدام کلمه حروف متذکره . واول است) سيب

  .را واول و در کدام کلمه اينها را بشکل کانسوننت تلفظ نمود

  :اين حروف عبارتند از. ندحرف مختص زبان عربی ا) 10(فوق، از جمله حروف 

  ع هـ  ء ض ط ظ ث، ح، ذ ص  

 انی زبانان می توانند بارا شغن) ث و ذ(حرف فوق، صرف دو حرف ) 10(از جمله 
ولی، بنا بر داليل باال، بجای اين حروف در . تلفظ کننداين حروف را  مخرج عربی
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گرافيم باقی مانده ما کدام صدايی ) 8(برای  . کار گرفته شود) ٿ و ڎ(شغنانی از  زبان
اين حروف زايد هستند و صرف . مخرج دارد، سراغ نداريمرا که قسمی که در عربی 

حروف زايد و يا اضافی را در  .در نوشتن کلمات عاريتی عربی بکار گرفته می شوند
در زبان انگليسی . ياد می کنند  (Redundant Letters)اصطالح زبان شناسی بنام 

نماينده دو   (C) مثًال، حرف). C ،Q ،X (هم حروف زايد وجود دارد که عبارتند از 
؛ در حالی که اين مشکل توسط »س«و صدای » ک« صدا است که عبارتند از صدای 

وجود ندارد و اين حرف  (C)حل می گردد و هيچ نيازی به حرف  (S)و  (K)حروف 
  .يک حرف اضافی است

برای فارسی زبانان اين مشکل حل  .هم مالحظاتی وجود دارد) هـ(در قسمت حرف 
. نداردوجود در تلفظ فرق است که درست . فرقی وجود ندارد) هـ و ه( است که ميان 

اما اگر ما به شکل و يا سمبول اينها نظر کنيم، دو گرافيم مختلفی در نظر ما جلوه 
رای هم هستند که ب) يعنی دو سمبول و يا دو صورت(در واقع دو گرافيم ( د خواهند کر

گردک بعد از حروف ) هـ(حرف . )ويندمی گ) هـ دو چشمه و يکی را هـ گردک(يکی 
اصًال اين حرف هم  .بشکل گردک نوشته می شود) ا، د، ذ ڎ ر ز ژ ږ و (منفصل چون 

از عربی وارد فارسی شده و اکنون ما شغنانی زبان ها هم در نوشتار خود از اين کار 
ـۃ و (که اينطور نوشته می شود  ياد می شود) تأنيث تأ( عربی اينرا بنام  در .می گيريم

در . قارعۃلالقارعُۃ ماا: مثًال. را می دهد) ت(ی حرف اين حرف در عربی صدا. )يا ة 
را می دهد و در حال سکون هيچ صدايی را نمی دهد و ) ت(حالت حرکت صدای 

نيث بخاطری گفته می شود که در تأ تأ. بخود می گيردرا غير ملفوظ ) هـ(خاصيت 
  :آخر اسامی مؤنث می آيد، مانند

، همچنان ناصر و ناصره، )در حال حرکت طاهرت تلفظ می شود(طاهر، طاهره 
  .به اشتباه گرفته نشود) ه(با ) هـ(به اينخاطر بايد . حميد حميده وغيره

  

 مقايسه گرافيم ها با فو نيم ها و الفبای آوا نگاری بين المللی

IPA انگليسی  شماره شغنانی

 

IPA انگليسی  شماره شغنانی

s S  ،س، ث
 1 ب b B 16 ص

ʃ SH 17 ش p P 2 پ 
x   18 ښ t T 3 ت، ط 
ʁ  GH 19 غ θ TH 4 ٿ 
f F 20 ف ʝ J 5 ج 
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v V 21 ڤ ç CH 6 چ 
q Q 22 ق χ KH 7 خ 
k K 23 ک ʂ TS 8 څ 
g G 24 گ ʐ DZ 9 ځ 
l L 25 ل d D 10 د 

m M 26 م δ TH 11 ڎ 
n N 27 ن r R 12 ر 

w W 28 و z Z  ،ز، ذ، ض
 13 ظ

j Y 29 ی ʒ 
ZH 14 ژ 

ŋ NG 30 ڼ ɣ   15 ږ 
 

  جدول کانسوننت های زبان شغنانی

نرمکامی حلقی سخت 
 کامی

بيره ای 
 کامی -

بيره 
)لثوی(ای لب و  دندانی

   لبی  دندانی

 pپ    tت          kک    qق   
 انسدادی

 bب    dد          gگ     

      fف     θٿ    sس   ʃش     xښ   χخ  
 سايشی

   vڤ     δڎ   zز   ʒژ      ɣږ    ʁغ   

 -انسدادی        ʂڅ   çچ         
       ʐځ     ʝج          سايشی

 wو      lل     jی       
 سرنده، غلتان

       rر           

 دماغی mم      nن     ŋ   ڼ    

 

تمام . بخاطر اينکه از تطويل کالم جلو گيری شود، به اين مقاله در اينجا خاتمه می بخشم
اميد وارم که اهل خبره . نظريات خود را در اينجا با براهين واضح و روشن وضاحت دادم

العاقل يکفية . اين نظريات را در نظر گيرند و برای شخص دانشمند يک اشاره کافی است
 . االشاره
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مقاله تقديم برای نويسندگانی که در مورد طرز نوشتار زبان شغنانی اختالف نظر اين 
اميد وارم که با در نظر داشت اين اصول وميانجی گری نويسنده اين مقاله مشکل . دارند

.همه شان رفع خواهد گرديد  

وده، معلوماتی که در اين مقاله گنجانيده شده، بيشتر شان چکيده انديشه های خود نويسنده ب
. و گاهی اوقات برای معلومات و موثق بودن بعضی معلومات از انترنت کار گرفته شد

در مورد معلومات . دانشنامه آزاد آنالين» ويکی پيديا« بيشتر معلومات از وب سايت 
.بيشتر، به سايت های زير مراجعه شود  

1.[http://people.umass.edu/ellenw/Shughni%20language%20page.htm] 

 

2. [http://en.wikipedia.org/wiki/Shughni_language] 

سروده ام، برای خوانندگان محترم  زبان مادری در رابطه به در آخر اين مقاله، شعری را 
.تقديم می دارم  

 

هـمـوطن َاگـر بر َاعـال کـِنے ُخو ِزڤ   ېا  

ُدنيا کـِنے ُخو ِزڤ مـَردم ےښېـمشهور پ                                            

د تـُند تالشېن ڎو کار ژيوج اگر  ڤېِدرد  

ير تـَه باال کـِنے ُخو ِزڤِفکَرت قلم قـت                                           

ن تـُنـد   ۈج ےن ُخو قلم تا کېِته ِشچ ِدِو ـزقاَغ  

ِن علم قـَِتی يکجا کـِنے خو ِزڤۈتـا کارو                                         

نثر تير   ےيش گاَگه نظم تير ُخو فکر ِنِڤ  

واال کـِنے خو ِزڤ ےتن قـَېـَنه يهـَم تو َرسۈ                                      

نـُر ےنس مس تو نڤش شچ خو ِزڤ ِتتخينک سـۈيـ  

گـويـا کـِنے خو ِزڤ يـےطريق ڤـَهرِڎ از ِدے                                    
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ج  ږــُول از تو چگۈ شچ  يے )1(سهم گلوباليزه  

ڎا کـِنے خو ِزڤ ؟ېپ گ تهڼـرهڅن ېڎـِم نېرېغ                                    

مريخ گه ِمس ِسِفينت  ـےر ِکښت بشر تالش پـُن  

کـِنے خو ِزڤ )2(با ېچ تو بِش ـےتـالش ېاز بـ                                     

  ےَزحَمت تو َتهژ خو ِزڤ ته نڤشتاو َفخرِک

ِمُغـوند تـَه سودا کـِنے خو ِزڤ نگريزتـا ا                                        

شچ ُسَخن   تے خو َنهن ِزڤ ۈـتو ل "ابتےثــ "ېا  

تير َته دريا کـِنے خو ِزڤن قـېـڤ قـطره ِيېد                                     

 

                                                            
1     Globalization      باليزهجهانی شدن، گلو   
2  )بيع و بها(بی ات با ) . بی بها(= بی با          


