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)ښ( تاریخي بهیرد   

 څېړنیار: رشیف الله دوست

کاميل ت - فونیمونو تاریخيژبو د د  او ې ته واييد ژبو د تغییراتو څېړن  ’Historical linguistics تاریخي ژبپوهنه
 یوازې د آوازونو میخانیکي اوډنه نه ده ټولګهد يوې ژبې د فونیمونو . ه پورې تړاو لريتاریخي ژبپوهن پههم ارزښت 

انګړي ژبني لري او په ځ اړیکي ځانګړيه توګه یو له بله رسه بلکې فونیمونه د یوې ژبې د بنسټیزو ږغیزو واحدونو پ
ژبې  ځکه نو د ،ريیو له بله رسه د جوړښت او رغښت له پلوه نظم او قانونیت ل ي دي. په دې معنا چيسو پیوند تړل 

یکنه په دې لنډه ل .د فونیمونو تر منځ نظم او قانونیت د ژبې د ږغیزې بڼې سیسټم جوړوي په ږغیز جوړښت کښي
 .ږغیږو بهیرکښي د )ښ( فونیم پر تاریخي 

 ېښد )ښ( فونیم په اوستا ک

( )   =ṣ کښيپه اوستايي منت  فونیم: دا  ،ش= ښ (یتر :،wسیمي واول  مخک )ې راځي. لکه : ښ

 yᾱ ṣ  =م کلامت چي کو یې څرک تر غوږ کیږي  کښيموږ د وردګو په لهجه =ښاد چي ادشیا : ش
ه او په پښتو ژبد لوی کندهار په لهجه کي په )ښ( ویل کيږي وردګان یې په ځانګړي ښین ته ورته ږغ وايي 

ي:) و ش( لپاره درې ګرافیمونه ښوول س -ښ د) کښي په اوستايي ژبه .کې کوم ګرافیم ورته نه دی جوړ سوی

( ݜ) کندهاری)ښ( او مرکزي کښيتلفظونه یې رسه توپیر لري.د کاڼیګرام په اورمړي  او(    ،  ،

 (1ته.)دواړه س

 یوازې د قریب املخرجه )ت( او )د( د ابدال په توپیر. ) ښاتا= ښاد(: 

، نارینه(مېړه: ) مښیا = 

د]ش[ لپاره درې ډوله ګرافیمونه ښودل شوي دي. د دې دریو شکلونو  کښيلکه لیدل کیږي چې په اوستا 
خپلې توپیري  ځانګړنې لرلې چې نن زموږ نه یو په خرب. دا درې ډوله په الندې  کښيکارېدل په لرغونو دورو 

 دي. ل شويتوګه ښوو 

                                                           
 مخ.۱۱۵:زنځیری، پورتنی اثر، 1 
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(  = )š = لږ لیدل  کښيپه رس  ود کلم اوولسم ځای لري او کښيفونیم د اوستايي کانسونینټونو په لړ ش: دا
 کارېدلی دی. کښيکیږي او په ډېرو لږ کلمو 

 مثال:

 aota š  =ی ې ، زما په اند دا یو ډول واښه دو سیږي چې دا کلمه تر اوسه نه معنا شوتا: ویل ک
ا دی د ته او شوتسد )ل( فونیم ن کښيپه اوستايي ژبه څارويو ته ورکول کیږي. ځکه  او چي آریايي مخینه لري 
 ی.جوړ شوی د (شوتل) کښيوی دی او له شوتا څخه په پښتو س)ل( وررسه یوځای یوپښتو ژبې د قاعدې رسه 

( = )  ṧ  =راغلی دی. دا توری د کلمې په رس، منځ او  کښيدا هم دوهم ډول شین دی چې په اوستا :  ݜ
ه پفونیم هم  د اوستا او پښتو همدا )ښ( رسه ورته دی. دا وی دی، دې ته مشدد شین هم واييسول کار  کښيپای 

بللی دی او د لوی مشدد )ش(  چي فارسیانو)ایرانیانو(وی ګرافیم رسه ښوول س ()  په همدې  کښياوستا 
 خوندي دی.کټ مټ کندهار په لهجه کي 

 ( ځیني کلامت: ي په)ښښپه اوستا ک :بولګي

 

   ṧay مېشتېدنه،ی : ښ.   ṧav تراشلاو= ښ 

ځکه د دې کلمې  ه لیکي چي ښکاره تېروتنه دهبښ لیکواالندا کلمه ځیني  )بخښا = بخښه(
 !دادی لرو ويل يې بښه ولیکوي ښلرغونې ریښه موږ په اوستا ک

 اصالت او رعایت ساتلی دی: دا خوشحال خټک يې هم تر خپله وخته

 remissionبخښو: بخښل، عفو کول = 

 که دغيش په ویشته رسه خوږیږې

 کړې بخښوزه چه ستا په تري زخمي شم ما 

 (۳۱)د خوشحال فرهنګ اول جلد،ص،
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 symbolنخښه هم دې ته ورته حکم لري چي ځیني يې نښه لیکي دلته دوه توپیري کلامت لرو لومړی نښه 
 په معنا ده. targetمعنا لري او بل نخښه د 

اوخښنټ : خاموښ، غيل، چوپ، تاریک    awxṧaṇṭ 

 : ازمایښ، خواهیښ iṧایښ 

 ناښاد، نامراد، غمجن aṧᾱtaاښاته 

 urvixṧnaاوروخښَن 

 : کښل)لکه د څاه کښل( kaṧکښ 

 : خوښ، خوشحاله  xṧnu خښنو

 : ښوېدل  ṧxviwخښیو

،تاوجن: خښم، تیزخښویوي 

 (۳۷او  ۱۸)ندیداد: 

 يښښ په سانسکریټ ک

(ष=)ښषोडश ांह्रिsodazanhri چنګاښ/ :षोडश ङ्ग amzusodaz  )یوډول نباتی عطر. )ښودازمزو 

 (क्ष=ṣkکښ=): = स क्ष त ्:atṣsak ساکښات :ښکاره/स क्ष त्क रatkara:ṣsak .ساکښاتکره: خبري اتري 

=  बल क्ष) مثال:  (क्ष=kṣ)( اوښ=ष)ستهدواړو ډولونو مرکب مجرد او په  د )ښ( ږغ  کښيپه سانسکریټ 
balaks  د لوی ( د پښتو ژبې 2) لاو بلښېد ل،برېښېدلبلخېد .ته وايي د سپوږمۍ رڼاي ښ( په سانسکریټ کښبلک

                                                           
 : د پښتو ژبې په کندهارۍ لهجه کې دمګړی هم ویل کیږي.2 
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مرکب ږغ   (=کښक्ष=kṣ) دايس محسوسیږي چي د سانسکریټ د .د ځلېدو معنا ورکوي کښيلهجه په کندهار 
په پښتو ژبه کښي هم سته. لکه : کښل، کښ)خط، لیکه(، کښیناستل او نورو دا چي د پښتو فونیمونه جواب 

نور  درې –عريب ټرانسکریپشن نه يس کوالی ځکه نو دا مرکب فونیم د پامه غورځېدلی دی. دې ته ورته دوه 
په قاله کښي په هغه مزما ) فونیمونه هم په اوستا او سانسکریټ کښي سته چي منونې يې موږ په پښتو ژبه کښي هم لرو

 ، . کښې )الندي((تر چاپ وروسته لوستالی سیباړه ګلۍ سمینار کښي اورول سوې -پېښور

 کښېوتل،لکه بزې، ځغيل  ېوریځ ېچي باد يې وي دکښ-ران یې سمدالسه: چي باديې وي د پاسه باونهمتل
 کښېکښل او نور...

 په چینایي ژبه کښي (ښ) 

ښه  مفونی دا سته او ما هورې په چین کښي د پنځو کلونو په موده کښي فونیم (ښ)په چینايي ژبه کښي هم د 

 .= د کتاب په معناښوو 书 shu تلفظ کړی دی لکه: په چینایانو مي په وار وار محوس کړی دی او حتی

多少钱:Duoshao qian:  ؟چین: په څو دی یعني بیه يې څو دهدوښاو 

早上: zaoshang  :.ځاوښن ها: سهار په خیر 

医生:yisheng  :.یښنګ: معالجوي ډاکتر 

 ښ په نورستاين ژبه کښي

دا فونیم هم د پښتو په څېر د نورستاين ژيب له مخنی ژبیز بې ږغه احتکاکي، منقلب کانسوننټ دی.  (ṣin)ښ = 
 ي نیم او په پای کښي بشپړ لیکل کیږي.ښدی چي د کلمې په رس او منځ ک صامتو فونیمونو څخه

 هغه څاروي ته ویل کیږي چي د دوستۍ یا عذر په ډول د چا کورته وړل کیږي.په نورستاين ژبه کښي ( : ṣᾱښا)

 جرم منل. (: اقرار، اعرتاف، دṣᾱṣښاښ)

 (= ښبښ: شاباس، آفرینamaṣṣښمښ)

 مالیم(: نرم، پوست، aṣlàṣښښله)
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 ژبه کښي غني)ښ( په ش  

 :په شغني ژبه کښي هم د )ښ( فونیم سته

 هم ښورښکي ، پښتو ښورښ: اله ګوله، اغتشاش، شورش

 روښت: پرواز، الوتنه

 بخښښ چیدای: بخښنه

 بخښښ ګ نیژ: بخښونکی، بخشایشګر

 کښي ژبه )ښ( په سنګلیچي

 ګوښه: شاوخوا، اطراف

 خویښان، خیښان: خپلوان

 کښي )ښ( په واخي ژبه 

 یارکښ: چاري، امور، کارونه

 ځان رسه څه ښت ن م: د

 کلمه ښه کوز: تڼۍ جوړونکی

ه ئیج: میرېزۍ خور  ښ 

 )ښ( په اشکاشمي ژبه کښي

 غاړه غړونکیرسکښ، سورخښ: رسکښ، رسکش،

 زِښت: زشت، ناوړه

 )ښ( په منجي ژبه کښي

 ویښ: رسۍ، پړی
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 کي:  د اوبو کوبۍگپوښ

 په باخرتي ژبه کښي)ښ( 

یو  ید تخاري ژبه کښل سوی -کوشاين -باخرتيپه  چيله ننه دوه زره کاله پخوا د رسه کوتل په ډبر لیک کښي 
ده د الوښال په  ؟X/þ/  =hkhṣیوناين لیکدود په تقلید ه دفونیم په مرکب ګرافیم رسه تر سرتګوکیږي چي هورې يې بڼ

دا يې د لوی کندهار د )ښ( پرځای کار کړی  معنا ده.کلمه کښي کار سوی دی چي د نن د معنا رسه سم د اروښاد په 
غ نه یوازي د )خ( ږ  یعنيپه کوشاين ژبه کښي د کندهار د )ښ( په ډول کارېدی دا فونیم او ګرافیم ده چي  ښکاره. دی
( کښلی وای. دې ږغ)ښ( ته يې شین مشدد وایه چي په اوستا کښي x)خ( وای نو هغه به یې په یوناين )خ= چیريه ک و.

 افغانستانه ږغ پ –سته. ځکه نو دا فونیم  فونیمونههم سته او په سانسکریټ او رويس ژبه کښي هم دې فونیم ته نژدې 
 .لري شالید لرغونیکښي 

 ېښ( فونیم په پښتو کṣالف : د)ښ= 

 یا کيه. په پېښور، ننګرهار او پکتتنس کښيپه عريب او پاړيس  رویشتم توری دی چيڅلو  )ښ( د پښتو الفباء
( دا فونیم مخنی اوړېدونکی ناوه يي مښتی( اواز دی چې خپله کانسونینټه جوړه يې)ږ( ده په 3په)خ( تلفظ کیږي. )

و د ژبې اد وریو ورستۍ یا دتالو خواته چپه کیږي  پورتهمعموالً د ژبې څوکه  په وینګ رسهد )ښ(  کښيکندهار لوی 
روند په منځ کښي یو د وي شاده کښي د اوړېدونکې څوکې او ټیټي سد ژبې په قاع کښته کیږي،د شا منځنۍ برخه 

 ي. دا)ښ( تر منځ په یوه ږغ رسه تلفظو ( ځینې پښتانه يې د )خ( او4مښيل ادا کیږي.) کښيپه نرم تالو  مښتی اواز چي
بایزید روښان او اخوند درویزه هم . وښ. پلکه: ښایست، کښل،  راځي کښيپه رس، منځ او پای  پښتوکلموفونیم د 

د)ښ( په اړه څرګندوين کړي دي او هغه يې په همدې اوسني ګرافیم)ښ( جوړ او ښوولی دی .خوشحال خان د خپل 
ځینځیري لیکدود رسه برابر )شء( ته پر رس همزه ورکړله. دامیر شیرعيل خان په وخت کښي د کندهاري وینګ د 

اوه. ( ګرافیم و کار ݜ( ولیکل سو. شاه عبدالله بدخيش د لوی کندهار د)ښ( دپاره د )ݜد پاره)ښ( په دې بڼه )ښوولو 
 خدای بخښيل عبدالصمد خان اڅکزي د لیکني لنډیز دپاره)س.( ته الندي ټکی ورکړ. 

 

                                                           
 3 : 
 مخ.۵۰: پنزل، هربرت، دپښتو ګرامر، مخکنی اثر،4 
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 د لیکدود په ټاکلو کښي د )ښ( ارزښت

کښي هم باید د )ښ( اصالت وساتل يس د کې پر او لیکلو کښي د یادولو وړ ده چي په لیکدود ټاکلو  ورستيپه  
 (لوی استاد محمد معصوم هوتک) ؛دی سوی هـ. ش په فیصله کښي منل ۱۳۲۱چي د پښتو ټولني د  ولیکل يس لکه ځای کښې

ــ کې، له منځه  کښې ــ کښ د " کړې ده: )په پښتو ټولنه کښي( څېړنهانتقادي ارزښتناکه فیصلو  د پښتو ټولني پرچي 
مه ماده راغلې ده. په اصل فیصله کي ویل  ۱۵دې مادې پرځای په فیصله کي  کښې )د…. غوره سو  )کښې(دغه یوشکل
ربه ې( خدراخیر کلمه )کښ( باید یک )یای مجهول( افزوده شود و اینچنین )کښې( نگاشته شود. د)ک” سوي دي چي

کلن اصالت )بخښا( خوندي  ۳۰۰۰پر ځای بخښه ولیکل يس چي اوستا يې  هد بښ همدايس   په فیصله کي هډو سته نه."
معنا او په  symbolهر یو پر خپل ځای وویل او ولیکل يس، لکه:  نښه د سمبول نخښه او  نښه کړی دی. دې ته ورته

 ګډوډي پېښوي. semanticalمعنايي يې رسه ګډول  ،معناپه  Target هدف اونخښه د 

ل یې اص (کې)لیکل یې باید له پامه و نه غورځول يس. لکه :  الف: په هغو کلمو کي چي له آره )ښ( لري پایله:
کښ( ږغونو تر منځ توپیر په پام کښي ونیول يس. لکه:  -ولیکو. ب: د اوستا او سانسکریټ د )ښ( او )خښ (کښې)
 ولیکو. (ښهبخ)اصل یې  (بښه)، (کښېنه)اصل یې  = ناسته( کینه)
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