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                                              ABSTRACT  
All languages have their own phonemes according to their needs and there are different symbols 

to identify these phonemes; Pashto language, like other languages, has its own unique sound 

(phonemes) which include a phoneme (څ). Although this phoneme cannot be spoken properly by 

the people of many areas, but its presence is necessary and important. Unfortunately, this 

symbol has been mentioned by different scholars and institutions at different times, under 

different names such as (څې) and (څيم) ـ     This article also examines the name and location of this 

particular Pashto phoneme 
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لکه څنګ چې د هرې ژبې د خپلو ضرورياتو تر مخه خپل خپل فونيمونه وي او د دغې فونيمونو د  
غږونه لري چې څه پکښې    پېژندګلو د پاره مختلف عالمتونه وي ـ  پښتو ژبه هم د نورو ژبو په شان  

او مخصوص غږونه  يعني فونيمونه   به شايد په مختلفو وختونو کښې     هم ديخپل ځانګړي  دا  په  چې 
رسم الخطونو کښې ليکلې شوي وي ځکه چې د پښتو ژبې تاريخ که هر څو هم د هغه ځايه پېل  مختلفو  

کيږي د کوم ځايه چې د پښتون تاريخ شروع شوے دے خو د پښتو ژبې ليکنۍ بڼه ډېره وروسته په نظر  
 راغلي ده  ـ  

شوه، ځينو پوهانو    لومه نۀ ده چې د اسالم نه مخکښې پښتو څنګه ليکلې" دا په يقين سره مع 
پښتو د  ټکي موندلي دي او شايد چې څه وخته پورې ئې دغه    په خروشتي ليک دود کښې 

پښتو   پس  نه  اسالم رارسېدو  د  ته  سيمې  دې  ده چې  يقيني  دا  البته  پاتے شوے وي  ليکدود 
 1عربي رسم الخط خپل کړے دے او تر نن ئې هم دغه رسم الخط ساتلے دے"

خط هم د  ال  شک نشته چې د اسالم د سپيځلې دين د راتګ سره د پښتو ژبې رسمپه دې خبره کښې هيڅ  
وروښتې دے خو بيا هم د پښتو ژبې د غږونو ضرورتونه په    مذهب سره د عقيدت او ضرورت له مخې

يو سر عربۍ ژبې نۀ شوه پوره کولې ځکه نو د فارسۍ او هندۍ ژبې ګرافيمونه ئې خپل الس ته راړولې  
ضرورت نه شو پوره کولے ځکه نو پښتنو د خپلو  غې دريو واړو ژبو د پښتو د غږونو  دي خو بيا هم د

چې په بنيادي توګه څلور   افيم يعنې  غږ توري وضع کړې دي  مخصوصو غږونو يعني فونيمو له پاره ګر
  دمه ئې تعداد څلور څلويښتو ته رسېدلے دے او د نورو تر دې د اضافې سره په ګډه   دي او د "ئې ګانو"

  " څ" ځ"ږ" ښ"   شي د پښتو مخصوص غږونه  دے  ضرورت پکښي د وخت سره نور هم پېخي  اضافو
غږونه او نومونه دي چې يو پکښې د " څ" دے  ـ  هر دغه څلورو واړو ګرافيمو خپل خپل    ـ د   دي   څلور

ے  څو که دغه فونيم د ډېرو سيمو خلق په سمه توګه نه ادا کوي خو بيا هم شتون ئې ضروري او مهيم د
خو له بده مرغه دغه عالمت په مختلفو وختونو کښې مختلفو پوهانو او ادارو کله د " څې"  په نوم ياد  

او  په يو نوم ياد کړي    فيم ابايد چې پښتانۀ دغه ګر  کړے او کله په " څيم" ياد کړے او ليکلے دے ځکه نو 
 په اولس کښې غلط فهمۍ ختمې شي ـ   

پاره چې   له  پښتو د مخصوصو غږونو  په وړومبي ځل کوم عالمتونه يعني ګرافيم وضع شوي دي  د 
او د سليمان  د محمود غزنوي په دور کښې د قاضي سيف هللا  سره د هغې او ټول رسم الخط په حواله  

اري د  مستند او بشپړ شکل د بايذيد انص  ماکو " تزکرته اولياء" ذکر کېږي خو په دغه حواله د رسم الخط 
 ـ   2اندې نۀ ځي مشهور کتاب خېرالبيان نه وړ

دود ماته  دعوه دا هم کړې ده چې د پښتو ليک"په  دې کتاب کښې هغه د نورو دعوو سره يوه  
ښئيلے دے ـ  د دې نه معلومېږي چې د هغه تر وخته  د پښتو    خدائے پاک د الهام په ذريعه

 3م ليکدود نۀ وو،خصوصاً د پښتو د مخصوصو تورو" څه متفقه او منظ
په هغې کښې    بايزيد انصاري د پښتو د مخصوصو غږونو له پاره چې کوم عالمتونه وضع کړي دي  

چې د ضرورت اندازه ئې د دې نه کېدے شي چې وروسته اخوند  ـ    4په دې ډول ليکلے دے   ئې " څ"  
نه دے کړے    دروېزه   انکار  نه  په ليک دود کښې  ـ    د "څ" د ضرورت  انصاري  بايزيد  د  اخوندروېزه 

ـ  د بايذيد    5ترميمات وکړل او د نورو ډېرو بدلونونو سره ئې د "څ" استعمال د "ځ" په ځائے هم وکړو
پس خشحال خان خټک د نا معلومو وجوهاتو تر مخه د"څ" په يو بل رنګ    انصاري او اخوندروېزه نه

 د پښتو د دې مخصوص غږ توري د ضرورت او اهميت نۀ ئې انکار نۀ دے کړے ـ  ليکلے دے خو 
د "څ" د تاريخي پس منظر نه پس که د دې فونيم د استعمال په حواله خبره کوؤ او يا د نورو ډېرو   

نتي په دې  نو مونږ  ادا کولے د  غږونو  پښتانۀ نشي  ټول  توګه  په سمه  ټول غږونه  پښتو  د  جه رسو چې 
مختلفو سيمو پښتانه د مختلفو غږونو ادائېګي سمه نشي کولې خو بيا هم په څه نه څه شکل کښې د دغې  

ضروري ده چې تر  ځکه چې د لهجو د فرق او نورو مسئلو باوجود دا    دے   غږ تورو استعمال ضروري
ټول   داسې شته چې د پښتو يو شمېر غږونهيووالے راشي ـ  ې د پښتو په ليکدود کښې ممکنه حده پورې د

نشي   ئې   پښتانه  توګه  سمه  )  ادا  په  پکښې  چې  )  ،ژج)پ،ف(،)ح،خ(، کولې  )ږ،ګ(،)ک،ق(   )
خو ليکل او موجودګي ئې ضروروي ده محض د "څ" نه عالوه نور    ځ،ز،ذ،ظ،ض( او ) ث،څ،س،ص(

 ټول غږ توري خپل نومونه لري ځکه نو د نومونو په حواله څه ستونزه نۀ پېدا کوي 
ده چې  هم مسئله نۀ ده بلکې د دغه ګرافيم يعني غږ توري د نوم  د ادائيګۍ د غږ د "څ" په حواله يواځي

"څ" په څې  پوهان زياتره د برې پښتونخوا ـ  ه مختلفو نومونو يادوي مختلف پوهان او مختلفې ادارې ئې پ
عبدالقيوم زاهد    او      8او اسماعيل يون   7پوهاند مجاور احمد زيار   6يادوي چې پکښې صديق هللا رښتين 

ـ    9مشواڼي  پښتونخوا کښې  دغه شان  شامل دي  او چارټونو کښې په کوزه  په خپلو کتابونو    پښتو اکېډمي 
ليکي  پښتو حروف    10"څ"  په څې  د  ليکي  په حواله  لغت کښې د " څ" )ت+سې(    په  اکېډمۍ  پښتو  د 

تهجي  لسم تورے،ځينې خلق د دې توري تلفظ د سين په شان کوي خو په اصل کښې دا ځان ته خپل اواز  
څې وائي او څه ئې    توګه "څ"  ځکه نو ډېر پوهان په شعوري    11لري چې د )ت+سې( ګډ اواز پېدا کوي 

ليکي  ئې  هم  او  وائي  توګه  غېر شعوري  په  غږتورو   او  ورته  د  پښتو  د  الرې  له  انټرنيټ  د  څوک  که 
 فهرست او چارټ ګوري نو په يو شمېر کښې "څ" ته څې ليکلې شوې ده ـ  

 وهان وراکوي هغه څه په دې ډول دي ـ  "څ" غږ توري ته چې د څيم  نوم  کومې ادارې او  پ بل خوا  
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دا غږ تورے کښې  او چارټونو   درسي کتابونو د پښتو په  په خپلو خېبر پښتونخوا ټيکسټ بک بورډ پېښور 
" پښتو لغت درياب" د  قلندر    چې د دې ادارې له خوا کوم د عالوه نه  د دې  ـ  12"څ" په )څيم( ليکلے دے 

په هغې کښې د دې غږ توري په حواله داسې ليکنه    شوے دے،فريد صحرائي له خوا تاليف    مومند او
 شوې ده ـ  

په حساب د"ج"هومره  -مذکر-واحد -" څ )څيم( حرف د ابجدو  پټۍ لسم حرف چې  د  د"ا،ب" 
 ـ   13درې شمېره لري" 

پښتو دغه   د  په هغې کښې  پښتو توري کوم چارټ خپور شوے دے  له خوا چې د  باچا خان مرکز  د 
پشتو ادب،ماضی و حال  " ختک په  اجمل  مخصوص غږ تورے په "څ"څيم ليکلے شوے دے ـ د غه شان  

 ياده کړې ده ـ  څيم  داسې کښې هم په " څ" " 
" چ"  مگر  ے،ہکے درميان    س    چ اور    تلفظ    اسکا  ۔ںیہ  تے ہ)سيم( ک     څ  اسی طرح    "

کو چادر  در  اڅ   ؓ  مثال  ۔ ںیہ  کرتے   استعمال  کا  اس  قبائل  بعض   ی ھکے طور پر ب"  س"اور  
  کا  اس  یھکے درميان ايک اور تلفظ ب  س  اور  ی۔چھب"  سادر"  اور  ںیہ  تے ہک   یھب
  14" جاسکتا  یہن ا ھلک جو ے ہ

 د "څ" غږ توري د تلفظ او استعمال په حواله ډاکټر راج ولي شاه ليکي ـ  
"  د دې توري اصل تلفظ داسې دے چې د ژبې سر پکښې د برنو غاښونو سره ولګي او د  
چ يو نيمګړے شان اواز پېدا کړې،دغه وجه ده چې ځنه پښتانۀ د سيسن په اواز او ځنه د  

څادر چې ځنه پښتانۀ ئې "چادر" او ځنه ئې" سادر" وائي او  "چ" په اواز وائي او لولي، لکه  
ژبو    لولي ګوانډي  مشرقي  په  زمونږ  چې  راځي  کښې  کلمو  هغه  په  اکثر  تورے  دا  ـ  

پهلوۍ کښې په " چ"    هندۍ،پنجابۍ،سرائيکۍ او سندۍ يا په مغربي ګاونډي ژبو فارسۍ،درۍ
لکه څادر،چادر،څلور،چهار،څرمن چي په سنسکر ـ   او فارسۍ  ليکلے شي  ت کښې چرمن 

کښې چرم ده ـ  د پښتو اکېډمۍ د لغت مطابق د څ اواز د ساکنې څ او ساکن سين نه جوړ  
 15دے"

پښتو د دې مخصوص غږ  د  دا خبره واضيحه شوه چې  په بنياد  نورو ذکر شوؤ حوالو  او بره  د دې 
توري "څ" اواز او ادائيګي په مختلفو سيمو کښې خلق مختلف کوي چې د سوات په حواله ډاکټر محمد  

 علي ديناخېل داسې وائي ـ  
 ـ   16سوات کښې نشته"  " زما د تحقيق مطابق د " څ" اواز په                           

بيا   لکه څنګه چې واضيحه شوه چې د دې مخصوص غږ په حواله د پوهانو هم خياالت مختلف دي خو
په    هم چې  دے  غږ  مږلے  تم  يا  مښلے  تم  غږ  مخصوص  دا  پښتو  د  مخه  تر  اصولو  د  پوهنې  غږ  د 

او افريکېټس يعنې تم مږلي هغه غږونو ته وئيلے شي په کومو    وائي   affricate انګرېزۍ کښې ورته  

دواړو خاصيتونه  په يو وخت      fricativeکېدو او مږلي  کېدو يعنې      stopکښې چې د تم کېدو يعني  

دغه   ـ  شي  وئيلې  غږونه  مږلي  تم  يعنې  غږونو مرکب  قسمه  دواړه  دغه  د  ورته  خو  ځکه  وي  موجود 
ږي نو د پړپوس نه راروانه شوې هوا  يو دم بنده شي يعني تم شي او بيا  مرکب غږونه  چې کله پيدا کې

غږ غړي د يو بل نه په دومره مقدار کښې لري شي چې دغه بنده او تم شوې هوا په ډېر فشار سره په  
ابتداء د هوا په   مږلي او سولېدلې انداز بهر ووځي او يو خاص قسمه غږ پيدا کړي  ـ  د دغې غږونو 

م کېدو سره کېږي او په مږلي او سولېدلې صورت کښې پائے ته رسي ځکه خو دا ډېره مشکله  بندېدو يا ت
شي چې دا  يو فونيم  دے که د بېواکو يعنې کانسونينټونو جوړه ده ـ له هم دغې المله د نړېوالو غږونو په   

يعن   (International phonetics alphabet)الفباء   تورو  دواو  په  غږونه  مږلي  تم  حرفونو  کښې  ې 

هوا د پړپوس نه راروانه شي نو  د "څ" غږ د پيدا کېدو په دوران کښې چې کله     17کښې ليکلے شوي وي 

  نو دا په اوريز تم مږلي غږ بللے شي  شي او بيا پرېښودې شي ځکه  stop د ژبې او د اورو ترمينځه تم 

هر څو که   هم دے ـ voiceless ناغږن  نه رپېږي ځکه نو  (vocal folds)دې غږ کښې غږببوزي  په  ـ

په دې غږ کښې د تې او سين مشترک غږ محسوسېږي ځکه خو ډېرو پوهانو دا په " تسې" ياده کړې ده  
يو   په وجه  د فشار  او ژبې د جنګېدو او د هوا  د اورو  او "څ"  خو چونکې تې غاښيز غاښيز غږ دے 

 ځانګړے او مخصوص غږ دے 
ز نۀ ده بلکې د نوم ده چې کوم نوم پکار دے که څوک دا وائي  خو بيا هم هغه زړه خبره چې خبره د اوا

ادائيګۍ توپير شته ن و صحيح وائي خو لکه څنګه چې  چې د دې "ث ثې" او د دې "څ څې" ترمينځه د 
بلکې دواړه په سين ادا کوي نو ځکه دا يوه    ۀ دغه دواړه غږ توري سم نشي وئيلېوشو چې ډېر پښتانذکر 

د    ستونزه ده بايد چې دا غږ تورے په "څ څيم" ياد کړے شي ـ  نۀ خو د دې غږ توري په نوم بدلېدو
"څې   د  پېل  بدلېږي ځکه چې  بنيادي غږ  دي  نۀ د  او  پېداکېږي  مسئله   تکنيکي  څه  حواله  په  غږپوهنې 

پورې  څېز دے د يو عالمت تر ډېره حده  ژبه يو اختياري  اوڅيم" هم د دغې غږ توري نه کېږي،چونکې  
بله دا چې څيم څه جدا او نا اشنا نوم هم نۀ دے    ايښودو امکانات وي  نوم    د د خپل غږ سره نزدې نزدې  

  که  ـ      ځکه چې تر ډېره حده پورې دغه خصوصيات لرونکي غږونه جيم او ځيم هم زمونږ سره شته
يد چې په ترتيب کښې ئې بدلون داسې  نو بيا با   څيم" ومني  " څ    په  ويز  دا تجچرته د پښتو منورين زما  

ـ خ خې" او که چرته دا تجويز ونۀ مني او دا غږ تورے په    ، چ چې،ح حې ځيم،څ څيم   راولي " ج جيم،ځ 
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د    ) څ څې( يادوي نو بيا ئې د پښتو غږ تورو په لسټ کښې ترتيب سم دے، خو په دواړو صوروتو کښې
د نومونو په حواله د پوهانو او ادارو په راروان وخت کښې تصحيح پکار ده ځکه چې  تورو   پښتو غږ

   زما په خيال د دنيا په ژبو کښې دا د خپل نوعيت يوه ځانګړي مسئله ده ـ  
 

  
             

  
 حوالې                                     

 

 
 ـ  ۵ء مخ ۱۹۹۱راج ولي شاه خټک،ډاکټر، د پښتو نوي امالء،پښتو اکېډيمي پېښور يونيورسټې،   1
 ـ   ۱۴ء مخ ۱۹۸۹پرېشان خټک،پروفېسر، ليک دود، دويم ځل، پښتو ادبي مرکز سرائے نورنګ)بنو( کال   2
 ـ  ۶ء مخ ۱۹۹۱ک،ډاکټر، د پښتو نوي امالء،پښتو اکېډيمي پېښور يونيورسټې،راج ولي شاه خټ   3
 ـ  ۱۰۲ء مخ ۱۹۸۸بايذيد انصاري،ترتيب و حواشي،حافظ عبدالقدوس قاسمي، خېر البيان،دوېم ځل چاپ پښتو اکېډمي پېښور يونيورسټي،    4
 ـ  ۹ء مخ ۱۹۹۱راج ولي شاه خټک،ډاکټر، د پښتو نوي امالء،پښتو اکېډيمي پېښور يونيورسټې،   5
 ـ   ۲۶ء،مخ،۱۹۹۴صديق هللا رښتين،پوهاند، پښتو ګرامر،يونيورسټي بک ايجنسي پېښور،کال   6
 ـ  ۱۶ء مخ۲۰۰۷ دانش خپرندويه ټولنه پېښور، کال م ـ ا ـ زيار،پوهاند ډاکټر،ليکارښود )يوه پښتو کره پښتو(   7
 ـ  ۱۹ل کال،مخ،۱۳۸۷محمد اسماعيل،يون، پښتو لکنی سمون، يون کلتوري يون ،کال،   8
 ـ  ۳۷۰،مخ ۲۰۰۶مشواڼي،عبدالقيوم زاهد، زاهد پښتو،ېښتوسيند،دانش خپرندويه تولنه پېښور،کال،  9

 ـ  ۹۲مخ ۲۰۲۰پښتو اکېډمي ، دوه ورځنۍ مرکه،  او  پښتو ليک دود    10
 ـ  ۵۷۹، مخ ۲۰۱۸خيال بخاري ـ  ـ ، پښتواکېډيمي لغت،پښتو اکېډيمي پيښور يونيورسټي،کال    11
زبېر حسرت،د پښتو کتاب د پنځم جماعت د پاره،خيبر پښتونخوا ټکسټ بک بورډ پېښور،،کال هاد محمد غالب،پروفېسر ډاکټر رترين،ف   12

 ـ  ۷۲،مخ ۲۰۱۴
 ـ  ۵۵۴،مخ ۱۹۹۴، اين ډبليو اف پي ټيکست بک بورډ  پېښور، کال قلندرمومند،فريد صحرائي،پښتولغت درياب   13
 ۔۳۵،صفہ، ۲۰۱۴اجمل خٹک، پشتو ادب، ماضی و حال، پشتو اکيڈمی کوئٹہ،سال،  14
 ـ   ۲۰،۲۱ء مخونه ۱۹۹۱راج ولي شاه خټک،ډاکټر،د پښتو نوې امالء،پښتو اکېديمي پېښور يونيورسټي،کال   15
 ـ  ۶۳مخ ۲۰۲۰پښتو اکېډمي ، که، دوه ورځنۍ مر او پښتو ليک دود   16

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Affricate_consonant date 14 June 2020 PST 3:50 PM. 
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