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 ل اصو الفبا فونیټکي د
 
 

  یوې   د   کیږي.  اخستل  ګټه   تر  کې  لوستلو او  لیکلو پۀ  ژبې   هماغې  د   چې   لري،  الفبا  او لیکدود  ځانګړی  ځانته   ژبه  هره
  پاره   لۀ  غږونو  ټولو  خپلو  د  چې   کې  ژبو  ډېرو  پۀ  چې  شته   هم  لیکدود  نړیوال  داسې  څنګ  تر  لیکدود  ځانګړي  د  ژبې

  شوی   منځته  را  خوا  لۀ  ژبپوهانو د  کچه   پۀ  نړۍ  د   او  دی   نړیوال  لیکدود  دا   دی.   وړ  کارونې  د لري،  نۀ  نښې  ځانګړې
  پاملرنه   ته  اصولو  او  ځانګړنو  دې  چېرې  کۀ  لري،  ځانګړنې   او  اصول  ځینې  ځانته  کارونه  لیکدود  یاد  د  خو  دی.

 .يکو رامنځته ستونزې کې لیکدود پۀ ژبې یوې د نو ونشي،
  او  ځانګړنې  دا   الس  لوی   پۀ  او   کوي  نۀ   پاملرنۀ  ته  ځانګړنو  او  اصولو  دغو  لیکواالن  کې   ژبه  پۀ  زموږ  مرغه   بده   لۀ

 زده  د  ژبې  د  کوونکو  زده  لۀ  او  کوي  منځته  را  ستونزې  کې  لیکدود  پۀ  ژبې  د  کار  دا  کوي،چې  الندې  پښو  تر  اصول
 ستاسو چې کړې نغوته ته  ځانګړنو او اصولو ځینې الفبا  فونیټکي د کې لیکنه  دغۀ پۀ  ما ورکوي. الره مهال پر کړې

 :مګرځو را تهور پام
  استازیتوب   غږ  یوۀ  د   او  کیږي  کارول  پاره  لۀ  غږ  یوۀ  د  کې  ځای  هر  پۀ  او  تل  نښه  یوه   کې  الفبا  فونیټکي  پۀ       .1

  پۀ   وضاحت  ښۀ  ال  د  موضوع  همدې  د  لته  د  لري.  ارزښتونه  کره  او  تابت  کې  ژبه  پۀ  الفبا   فونیټکي  وینا  بلۀ  پۀ  یا  کوي.
  (   منډیګک  )igakɖnma  ،(لډا  ălɖ ) ای : lːaɖ هلک   راوړم.  توګه  پۀ  ګېبېل  د  وییونه  څو  ژبې  پښتو  د  موخه

 کارول   ورته  نښه  یوه  یوازې  چې  دی،  راغلی  کې  پای  او  منځ  پیل،  پۀ  وییونو  د  (  ډ  )  کې  وییونو  پۀ  (  لنډ  )ɖnla  او
  ځای   ثابت  ونېکار  د  او  کوي  استازیتوب  (  ډ  )  توري  یوۀ  هماغۀ  د  کې  ځایونو   واړو  درېیو  پۀ  نښه  همدا  او  ده  شوې
 .وش موندلی هم کې ژبو نورو او انګلیسي دري، پۀ بېلګې ډول دا لري.

  ده   کې حال  داسې  پۀ  دا کیږي، لیکل واسطه  پۀ  نښې یوې د  کې ځای  هر  پۀ  او تل  غږ  یو کې الفبا فونیټکي پۀ        .2
  غوره   نښه  یوه  څخه  دواړو  هغو  لۀ  باید  وي،  شوي  منځته  را  نښې  اختیاري  دوه  پاره  لۀ  غږ  یوۀ  د  کې  ژبه  یوه   پۀ  حتا  کۀ

 ژبه  پښتو  او   دري  پۀ  توګه   پۀ  بېلګې  د   وکاروي.  نښه  یوه  هماغه  پایه  تر  پیله   لۀ  کې  لیکنه  خپله   پۀ   دې  ژبپوهان  او  شي
 کارول نښې ډوله څو پاره لۀ غږ ښ« » د هم یا دي. شوي منځته را ʃt ( وا ) Č ېنښ  دوه پاره لۀ غږ « چ » د کې

 وړ   منلو او کارونې د نښه هغه وکاروي. نښه یوه  لیکنو خپلو پۀ چې ده الزمه ته ژبپوهانو نو: »x̌/ʂ/ ҫ« هلک  کیږي
 .يو راجستر کې  الفبا فونیټکي  نړیواله پۀ چې ده
  

  اسانه  چې  وشي،  هڅه  دې  پورې  ترحده  امکان  د  کې  کولو  غوره   او  کولو  منځته  را  پۀ  نښو  د  الفبا  فونیټکي  د       .3
  ستونزو   لۀ  کې  کولو  زده  او  لیکلو  پۀ  یې  کوونکي  زده  او  لوستونکي  څو  تر  شي،  غوره  پاره  لۀ  غږونو  د  نښې  مأنوسه  او

 .ينش مخامخ سره
 ژبه یوه پۀ چېرې کۀ  شي. غوره نښه ډول یو پاره لۀ  غږ یوه د چې ي،کیږ هڅه کې فونیټک  یا پوهنه غږ  پۀ       .4

 بڼه بسیطه چې وي دا  به غوره نو وي، شوي رامنځته  بڼو پۀ  ( بسیط  او مرکب ) نښې ډولۀ دوه پاره لۀ غږ یوۀ د کې
  نزې ستو  ته  کوونکو  زده   او  لوستونکو  چې  ځکه  نشي.  پورته  ګټه  کې  ژبه   پۀ  دې  نښو   مرکبو  لۀ  او  شي  غوره  یې

  نښې  » ʃt / Č « (  مرکب  او  بسیط  )  ډوله  دوه  ورته  چې   غږ  «  چ  »  د  ژبې  دري  او  پښتو  د  توګه  پۀ  بېلګې  د  زېږوي.
  کولی   پاره  لۀ  نښو  یادو  د... يکیږ  کارول  ورته  نښې  ډوله   دوه  چې  غږونه  نور  ورته  ته  دې  هم  یا  او  دي  شوي  منځته  را

 . ..ئکړ پیدا مه بېلګې نورې کې ژبو انګلیسي او پښتو دري، پۀ شئ
 غږیز   نښې  نوې  د  کې  سر  لومړي  پۀ  باید  نو  کارو،  نښه  نوې  پاره  لۀ  غږ  نوي  یو  د  کې  ژبه  یوه  پۀ  کله  کۀ       .5

  پۀ   کې  صورت   هغه  پۀ   موږ  چې   نوي  دې  هېره  وپېژنو.  ور  ته  لوستونکو  یې  اړخه   هره  لۀ  او  کړو  ډاګه  پۀ  ارزښتونه
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  نوموړي  د کې لیکدود  پۀ ژبې هماغې د چې شو، کارولی هم یا کولی هرامنځت نښه نوې پاره لۀ غږ یو د کې ژبه یوه
 .هموجود وي نۀ نښه ځانګړې کومه پاره لۀ غږ

  
 او  لوستونکي  څو  تر  وساتي،  ځان  څخه  لیکدود  او  نښو  فونټیکي  ډولۀ  دوه  لۀ  کې  لیکنو  خپلو  پۀ  باید  ژبپوهان       .6

 د  ژبې پښتو د زیار احمد مجاور کې ژبه پښتو پۀ زموږ ..شي.  وژغورل څخه دردۍ  سر او ستونزو لۀ کوونکي زده
 نښې   ډول  بل  لیکوالو  اوسني  او  ډول  بل  زېور  زرغونه  ډول،  بل  خویشکي  صابر  کاروي،  نښې  ډول  یو  پاره  لۀ  غږونو
  ژبې   پښتو  د  زېږوي.  ستونزې  یې  ته  لوستونکو  او   وړي  منځه   لۀ  ژبه   یوه  الس  لوی  پۀ   کار  دا   دي،چې   وي  کارولې
 .يوش کتنۀ پرې سره لۀ باید دي،  شوي دود بڼه ناسمه پۀ او توپیر ډېر سره الفبا فونیټکي نړیوالې لۀ الفبا فونیټکي

  
 .يکیږ لیکل کې ] [ ۀپ  معموآل موخه پۀ وضاحت او توپیر د سره الفبا عادي د الفبا فونیټکي کې لیکنه  پۀ       .7
  

  لۀ   دافادې  غږ  یو  د  څخه  نښو  مرکبو  لۀ  چې  ژبې  نورې  ورته  ته  دې  هم  یا   او  انګلیسي  لکه  کې  ژبو  ځینو  پۀ       .8
 اړخونو  باندني  او   داخلي  دي،  شوي  غوره   ورته  نښې  مرکبې  چې   غږونو  یادو   د  کې   ژبه  هماغۀ  پۀ   باید  اخلي،   کار  پاره

  او  منځ پیل، پۀ کلمې د نښې  ځینې چې دا هغه کړم ساده هم نوره  یې لږ کۀ وټاکي. نښې توګه دقیقه پۀ سره کتو  پۀ ته
 څو   تر  شي  منځته  را  نښې  ځانګړې  ورته  کې  الفبا  فونیټکي  پۀ  چې  ده  الزمه  نو  تولیدوي،  غږونۀ  بېالبېل  کې  پای

 .يوکړ پوهاوی او مطلب ترې توګه اسانۀ پۀ شي وکولی لوستونکي
 د   چې  دی،  کار  اشخاصو  متخصصو  او  ژبپوهانو  د  جوړونه  الفبا  فونیټکي  د  پاره  لۀ  ژبو  د  هم  یا  ژبې  یوې  د       .9

 پښتو  پۀ  زموږ  مرغه  بده  لۀ  خو  کیږي.  ترسره  کار  دا  مخې  لۀ   اصولو  اکاډمیکو  د  ژبې  هماغې  د  پاره  لۀ   ژپې  هرې
 او  لیکواالن  هم  کې  برخه   یاده  پۀ  چې  ږي،کی  ترسره  توګه  ځانګړې  پۀ  پرته  پروسې  اکادمیکې   یوې  د  کار  دا  کې  ژبه
 ...يکیږ بلل ګرم مراجع اکادمیک اړوند هم
  

 : ېسرچين
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