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امين لغاري

مسئلو ڪهڙو آهي؟
سنڌي ٻوليَء به دنيا جي انهن ٻولين مان هڪ ٻولي آهي ،جيڪا پنھنجي
ڪروڙين ڳالهائيندڙن جون رابطي سمجھه ۽ واريون اهي سموريون ضرورتون پوريون
ڪري رهي آهي ،جيڪي ضرورتون هن دور ۾ گهربل آهن .هيَء ٻولي پنھنجن قديم
پاڙن مان اسرندي نسرندي وڌندي ويجھندي اڄ  12صديَء ۾ ان معيار ۽ مقام واري
قطار ۾ بيٺي آهي ،جنهن قطار ۾ ٻيون سڌريل ٻوليون بيٺيون نظر اچن ٿيون .ويجهي
ماضيَء کان سنڌي ٻوليَء جي لکت ،ان جي الفابيٽ جي بيهڪ ۽ اکري تعداد تي ممتاز
صوتن ۾ نظر اچن ٿا ،شروع کان ئي سنڌي ٻوليَء جي لکت ،ان جي الفابيٽ جي بيهڪ ۽
اکري تعداد تي آڱريون کڄڻ شروع ٿيون هيون ۽ سنڌي ٻوليَء جي صورتخطيَء کي
ناقصُ ،ان جي الفابيٽ کي غير سائنسي قرار ڏنو پيو وڃي ،خاص ڪري هن وقت
صورتخطيَء جي حوالي سان ’جهه‘ ’گهه‘ ۽ ’هه‘ جي مسئلي تي مختلف رايا ڏنا پيا
وڃن .جڏهن نج سنڌي صورت ۾ مقرر ’جهه‘ ۽ ’گهه‘ مفرد اکرن کي ’ج‘ ۽ عربي
مخلوطي ’ـهه‘ ۽ ’گ‘ ۽ عربي مخلوطي ’ـهـ‘ سان ماليل مرڪب اکر سمجهيو ويندو ته
مسئلو پيدا ٿيندو .سنڌي الفابيٽ واري ڪميٽي 2581ع ۾ سنڌي جي  81اکرن جون
صورتون مقرر ڪري ڇڏيون هيون .انهن صورتن مطابق ’جهه‘ ۽ ’گهه‘ پنهنجي مقرر
صورت ۾ مفرد ۽ هڪ پدا صوتيا آهن .انهن جو عربي واري مخلوطي ’ـهه‘ سان ڪو به
واسطو نه آهي ،جنهن کي هرو ڀرو وسرگائي ’ـهه‘ جو نالو ڏنو پيو وڃي’ .ـهه‘ جي اهڙي
اضافي صورت کي مڃڻ يعني سنڌي ٻوليَء جي  81اکرن واري پٽي ۾ هڪ نئين اکر جو
اضافو ڪرڻ ۽ سنڌي الفابيٽ کي  81اکرن تي ٻڌل الفابيٽ تسليم ڪرڻ هوندو.
هن وقت سنڌي ٻوليَء جي ڪمپوزنگ الِء مختلف فونٽ هـلـنـدڙ آهـن ،پـر اهـي
گهڻو ڪري مقامي سطح جي ڪارج تائين محـدود آهـن ،يـعـنـي انـهـن کـي مـقـامـي سـطـح
) (Manuallyتي عمل ۾ آندو وڃي ٿو .انهن فونٽن جو بنيـاد بـه شـروع ۾ عـربـي اکـرن تـي
رکيل هو ،جنهن ڪري سنڌي ’جهه‘ ’گهه‘ ’ ،هه‘’ ،ڪ‘ ۽ ’ک‘ جو فرق ختم ٿي وڃـڻ وارا
لکتي مسئال سامهون ايندا رهيا ،انهن ۾ ڪن خاص فونٽن کي ٺيڪ ڪرڻ جي ڪـوشـب بـه
ڪئي وئي ،پر عوامي سطح تي اهڙو استعمال اڃان به هڪ مسئلو بڻيل آهي .هاڻي جـڏهـن
خودڪار سرشتي ۾ ’جهه‘’ ،گهه‘ ۽ ’هه‘ ’ڪ‘ ۽ ’ک‘ جو مسئلو حل نه ٿو ٿئـي تـه ٻـيـو حـل
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سنڌي ٻوليَء جي پنجن اکرن ’جھه‘’ ،گھه‘’ ،هه‘،
’ڪ‘ ۽ ’ک‘ جي ڪمپيوٽرائزڊ لکت جو مسئلو
Abstract:
’ک‘ ’ andهه‘ ’ ,ڪ‘ ’ ,گهه‘ ’ ,جهه‘ Composing deficiency of five Sindhi Letters
in Sindhi script
Sindhi language is a unique language in its sound as well as in orthography. Languages which are presently written in ‘Naskh’ form i.e right to left,
in these Sindhi has accumulated higher characters in its alphabetic order. It
was rearranged by a Government Committee in 1853. These 52 characters
make Sindhi a ‘super set’ in other Arabic-Persian script languages. Likewise the
phonetic system of Sindhi retain different aspirated stop characters, five are
‘andجهه‘ not included in the alphabet. In these aspiration stop two characters

’ are special in orthography of Sindhi Language, they are not compoundگهه‘
’ andجهه‘ ’ because theهه‘ characters and have no linked with Arabic Makhlooti

’ as a character is not a part of theseهه‘ ’ are single unite of phoneme, andگهه‘
’ has no Phonemics Value and can not be dividedهه‘ letters, in these characters
’ were called great breath sounds,گهه‘ ’ andجهه‘ in orthographic structure. The
’ is not part of these sounds. If one can write Arabic Makhlootiهه‘ the Arabic

’ it means oneگهه‘ ’ orجهه‘ ’ and form a compound letterگ‘ ’ orج‘ ’ withهه‘
additional character included in Sindhi Alphabet, and then counting quantity
will be 53 letters, instead of 52 recognized characters of Sindhi Alphabet.
This paper proposed the proper usage of pure Sindhi Characters like

’ in the original form, which are recognized charactersک‘ ’andجهه‘ ’ ,گهه‘ ’ ,هه‘’ ،ڪ‘
of Sindhi script in spelling, whether in composing or in writing. The problem of
mixing up of Arabic and Sindhi letters in Unicode system is puzzling the phonetic system of Sindhi language and only language experts can solve the problem which Sindhi is facing in composing texts. The responsibility rests on the

language experts to protect the historical sanctity of Sindhi Script.
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جي ارتقائي ارحلن اان گذري مروار ٿين ٿيون ،اهي فطري طرح وڌڻ وييجيهيه گيهيرجينث
اڪ ر ااموارن کي اها به خبر مه هومدي ته سنڌي ٻوليَء ۾ وسرگ جا اعااال صورتلطييَء
سان ڪيترو تعلق رکن ٿا م صوتيات ۾ امهن جي ڪهڙي حي ي آهي؟ امهن ااموارن جي
دليلن پٺيان سواِء عربي خط جي ا الن جي ٻيو ڪو به وزن ڪيوميهييث تيوڙي جيو سينيڌي
ٻوليَء جي صوتياتي مظام تي باريڪ بينيَء سان تمام ٿورو ڪم ٿييو آهيي ،پير پيوِء بيه
جيڪو علم اسان جي صوتياتي ااهرن ورثيي ۾ ڏيڏييو آهيي م گيڏوگيڏ دميييا ۾ عيليم
صوتيات تي هلندڙ ڪم کي آڏو رکجي م امهي سڄي پس انظر کي سمجهي ڪيي وکيون
وڌائجن ان راهه ۾ هيوراڙيون هڻه کان بچي سگهجي ٿوث اهڙن بح ن الِء ضروري آهيي تيه
صييوت ييييات ) (Phonologyجييي ع يلييم جييي يياڻ ه يجييي ،صييورت يل يطيييَء جييي ع يلييم
’‘Orthographyجي پرک هجي م ٻولين جي تاريلي قداا م روايتن جيي خيبير هيجييث
علم صوتيات الِء ڊاڪمر غالم علي االما پنھنجي ڪتاب ‘سنڌي صوتيات’ جي پهرئين
اقداي ۾ ل يو هو ته” :حقيق ۾ ابتدائي تعليم جيي هير اسيتياد کيان وريي ،هير اديي ،
عاعر م هر عالم کي هن علم جي اڻ ه ه تمام ضيروري آهييڇ ڏياڪياڻ تيه اسيان جيي
ٻوليَء جو علمي م وگيامڪ اطالعو ته اڃا عروو ئي مه ٿيو آهي ،هر ڪو سنڌي ،پنھنجي
تقرير ۾ ُاها ئي دعويٰ ڪندو آهي ته هو وڏو زبامدان آهي م هو ئي لساميات جي عليم ۾
()1
ودوان آهي ،پر انھنجي مظر ۾ ان صاح جي ُاها دعويٰ فقط هڪ خوش فهمي آهيث“
هن ڳالهه جو اظهار ڊاڪمر االما صاح 3691و ۾ ڪيو هو ،ساڳي ڪتاب جي ٽ ين ڏياپيي
جي اهاڳ ۾ يعني تقريباً  96سالن کان پوِء ڊاڪمر االما صاح جي راِء هين طيرح لي يييل
آهي ” :اوجوده عرصي ۾ ،سنڌ ۾ ،سنڌي ٻوليَء ۾ ،جديد علم الليسيان واري اويميون
) (Subjectتي تحقيق ڪرڻ الِء ڪي ڳاڻ ڳڻيييا ايحيقيق ايس وڃيي بيچيييا آهينث“( )2االميا
صاح جي ان راِء کي اوجوده صورتحاو سان ڀيمي ڏسجي ته هاڻ سنڌي ٻوليَء پنھنيجيي
ااهرن جي حوالي سان ڪيي بيٺي آهي؟ سنڌو ل ) (Indus Scriptتي به جييتيرو ڪيم
ڌارين ڪيو آهي ،ان جي چوٿين پتي به سنڌي ٻوليَء جي اصيليوڪين جيي کياتيي ۾ ميييي
اچيث ڏا پوِء هن ااحوو ۾ بي علمي جي ڪري اهڙي اس لي تي اياڪٽ ڪجي ،جيڪو
سنڌي ٻوليَء جو اس لو ئي ڪومهي؟ اِها ڪهڙي عقلمندي چ بي؟
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ڪن صاحبن اهو ڪڍيو آهي ته پراڻن ڪمپازيٽرن وانگر هڪ هـڪ لـفـي کـي جـن ۾ انـهـن
اکرن جو استعمال ٿيو هجي ،هٿ سان ُاهو گهربل هڪ هڪ اکر کـڻـي درسـت ڪـيـو وڃـي.
يعني ٽيڪناالجيَء ۾ اڳتي وڌڻ بجاِء هڪ وک وري پوئتي هٽڻ ٿيو .اهو ڪم ڪـن ادارن
يا فردن جي حد تائين ته وقت سيڙائي ڪري سگهجي ٿو ،پـر مـيـ يـا جـي ادارن ۽ خـانـگـي
پبلشرن ۽ انفرادي طور عوامي سطح تي ائين ممڪن نه آهي ۽ نه وري نيٽ جي استعـمـال ۾
اهو في الحال ممڪن نظر اچي ٿو ،جو سـنـڌي الـفـابـيـٽ جـو اهـي مـقـرر اکـري شـڪـلـيـون
خودڪار سرشتي ۾ اچي سگهن .هي مسئلو لئنگئيج انجنيـئـرنـگ جـو آهـي .جـنـهـن تـي
ڪم نه ٿي سگهيو آهي ،جيڪڏهن يوني ڪوڊ پليٽ ۾ اهي مسـئـال حـل ٿـيـل هـجـن هـا تـه
ڪنهن کي اهو چوڻ جي ضرورت نه پوي ها ،پر اهو مسئلو ڏسڻ ۾ جيـتـرو نـنـڍو ٿـو اچـي،
ايترو ئي اهو اهم ۽ وڏو مسئلو آهي .لئنگئيج انجنيئرنگ تي ڪم ڪندڙ ئي هن مسئـلـي
کي حل ڪري سگهن ٿا ،ٻي صورت ۾ سواِء وقت ضايع ڪرڻ جي ٻيو ڪجهه هڙ حـاصـل نـه
ٿيندو.
هلندڙ بحث جو دائرو:
ڪن فردن طرفان هتي ذڪر ڪيل جيڪو هڪ غير علميي بيحيث عيروو ڪيييو
ويو آهي ،سنڌي ٻوليَء جي تاريخ ۾ ان جو ڪو به دليييل م اي ياو ميييو ايلييث اهيو بيحيث
سنڌي ٻوليَء جي الفابيٽ ۾ اوجود وينجن وسرگن اان ٻن ’گهه‘ م ’جيهيه‘ جيي لي ي ۾
صورت جي حوالي سان آهي ،جنهن الِء اهو چيو پيو وڃي ته عربيَء جيي ’ﮭ‘ ايليليوطيي
جي استعماو سان امهن وسرگن کي ل يو وڃيث جڏهن ته سنڌيَء جي ’جهه‘ م ’گيهيه‘ جيي
پنهنجي هڪ اقرر صورت آهي ،جيڪا 3581و ۾ الف بي واري ڪيميييميي ايقيرر ڪي يي
ه يث ان جو عربي اللوطي ’ﮭ‘ سان ڪو به واسطو مه آهييث صيوتيييات ) (Phonologyم
صورتلطي ) (Orthographyجي علم تي تحقيق م بحث ڪندڙ ڪنهن دلييل جيي بينييياد
تي ڪو متيجو ڪڍن ته ان کي قبوو به ڪري سگهجي ٿو ،پر ٻوليَء تي اهو اس لو ڪهڙن
عالمن اٿاريو آهي؟ جهڙي حساس اعاالن تي اهڙا دليل قابل قبوو مه آهنث مه ئيي ٻيولييَء
جهڙي مازڪ اس لن تي ڪن فردن جي راِء کي اجائي اهمي ڏئي ،سنڌ جيا ايعيتيبير ادارا
ٻوليَء جي ل سان ڪا هٿ چرامد ڪنث ٻوليون م امهن جي الفابيٽ م لي يتيون صيديين
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“They have generally but on character for each of the simple and
ڌ  andد ،ٽ  andجھه ٺ and ،گھه  ,ج  andگ aspirated couples of the devenagari
) although the sounds are distinct.”(4س  andش-ش  and also forڀ  andب،
(امهين الِء گيهيڻيو ڪيري هيڪ اکير جيي اوسيرگ م وسيرگ جيوڙي کيي اليڳ
ديوماگري صورت ڏمي وئي آهي ،گ م گھه ،ج م جھه ،ٽ م ٺ ،د م ڌ ،ب م ڀ م پيه ش-
ش م س ،حقيق ۾ اهي (سنڌيَء جا) يگاما آواز آهن)
بعد جي ااهرن چواڻي سنڌي ٻوليَء جي صوتياتي سرعتي )(Phonemic System
۾ ’س‘ يا ’ش‘ وسرگ عمار ميو ٿ يث چوڻ جو اطل ته وسرگ الِء اوسرگ جيوڙو ضيروري
اعني مه آهيي تيه ايعين ٰيي ان کيي وسيرگ عيميار ميه ڪيبيو م
آهي ،جي وينجن ۾ اهڙو جوڙو ته ٰ
فوميمڪس جي حساب سان هوا جو زور ’پيٽ ُڏهه‘ ) (diaphragmجيي وسيييليي ڏميل زور تيي
ادار رکي ٿو ،جڏهن هوا جي داٻ ۾ زور گهڻو هوميدو آهيي م هيوا جيي لينيگيهيه ۾ رڪياوٽ
) (occlusionجي همه جا ڏمه سان هوا جي ڦوڪ ) (puff of breathهڪدم آواز جي پوييان م
ان سيان گيڏوگيڏ ٻياهير ڌوڪييينيدي ايينيدي آهيي ،هيوا جييي اميهييَء ’ڦيوڪ‘ کيي وسيرگيائييي
) (aspirationچ بو آهيث“( )5اِها ڳالهه علمي طرح سمجهه جي آهي ،جيڪڏهن اعااال ائييين
ڏڏي ڏبا ته ٻوليَء جو وڏو مقصان ٿيندوث احترم عيبييير ڪينيڀيار جيي اميهييَء ايقياليي سيان بيه
موجوان احققن الِء اس ال پيدا ٿينداث
هن کان اڳ ساڳي تحقيقي جنرو ’سنڌي ٻولي‘ ۾ ڊاڪمر الطاف حسين جيوکي يي
جو’هه‘ جي صورتن تي هڪ اقالو اپريل-جون 8138و جي عماري ۾ ڏييل آهييث جينيهين ۾
په هن صاح التلف اکرن جي پنجن صورتن تي تفصيلي بحث ڪيو آهيث جنهن جو تي
اهو آهي ته سنڌي ٻولي عربي اصولن م اکري صورتن جي آڌار ل ي وڃيث امهي اقالي جي
ڏيد الِء هڪ الڳ اقالو درڪار هومدوث
ڊاڪمر الطاف جوک ي پنھنجي هڪ ٻ ي اقالي ’سنڌي ٻوليَء ۾ وسيرڳين جيي
حقيق ‘ ۾ به سنڌيَء جي ٻن وسرگن کي عربي اکرن ڏامهن کڻي ويو آهي ،مج سنڌي اکرن
جي بنياد تي لفظي صورتون ڏيه بجاِء عربي صورتن کي ترجيح ڏيندي ،امهن کي سنڌي
صورتون ٿو چويث امهيَء ۾ ڪيو بيه عيڪ ميه آهيي تيه ڊاڪيمير اليطياف جيوکيييو ’سينيڌي
صورتلطي‘ ’ ‘Sindhi Orthographyجو اڻو آهي ،بقوو هن جي ،هن پنھينيجيي پيراڻين
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سنڌي جي ’جهه‘ م ’گهه‘ جي حوالي سان احترم عبير ڪنڀيار جيو هيڪ ايقياليو
‘سنڌي ٻولي’ تحقيقي جرمل (جلد يارهون -عمارو پهريون ،جيون 8135و) ۾ ڏيييييل آهييث
احترم عبير ڪنڀار وارو اقالو بنهه غير سائنسي آهي ،ان سيڄيي ايقياليي جيا اي حيواال
سنڌيَء جا پراڻا درسي ڪتاب آهن ،جن کي بنياد بڻائي سنڌيَء جي ٻين وسيرگين ’جيهيه‘م
’گهه‘ جي صورتلطيَء باب بحث ڪيو ويو آهيث هي صاح پنھنجي اقالي ۾ لي يي ٿيو
ته” :پراڻا ڪتاب عاهد آهن ته اوائل ۾ عام توڙي وسرڳي ل تي جوڳو ڌيان ڌريو وينيدو
هو ،پر پوِء هوريان هوريان ل ۾ عي ويا وڌمداث“( )1احترم عبييير ڪينيڀيار پينيھينيجيي
امهيَء اقالي ۾ وسرگ اکرن جي هڪ کوڙي ) (Tableبه ڏمي آهي ،جنهن ۾ هن ٽيي وسيرگ
اهڙا اڻايا آهن ،جيڪي ڪنهن به لسامياتي ااهر تسليم مه ڪييا آهين م ميه وري اميهين جيو
ڪو سائنسي دليل به اوجود آهي ،مه ته اهي ڪنهن ل نگ يج ل بارٽريَء ۾ تازي تجربي جيي
متيجي ۾ سااهون آيا آهنث ان ٽيبل جي پهرين ممبر تي وسرگ ’ڳهه‘ اڻايو ويو آهيي م ان
جي لفظي واهيي جي ا او ۾ ’ااڳهين‘ لفظ ڏمو ويو آهيث لفظ ’ااڳيهييين‘ اياڳ ليفيظ جيو
ظرف آهي م جيڪو ’ااڳ‘ لفظ سان ’هين‘ پڇاڙي ڳينيڍڻ سيان جيڙييو آهيي ،اميهييَء کيي
’ڳهه‘ وسرگ ڪي ن چ بو ؟ م ٻه ٻيا يعني ’ڏهه‘ م ’وهه‘ کي به وسرگ ڪري اڻايو اٿسث
وسرگ م اوسرگ جي اصوو اوج امهن جيا جيوڙا جيوڙا هيوميدا آهين ،هيڪ
هلڪو ٻيو ڳرو جيڪي پاڻ ۾ الي جوڙو راهيندا آهن ،يعني جي اوسيرگ ’پ‘ آهيي تيه
هن جو وسرگ جوڙو ’ڦ‘ ٿيو ،ائين ’ج‘ جو ’جھه‘’ ،ن‘ جو ’مھه‘’ ،م‘ جيو ’ايھيه‘’ ،ڙ‘
جو ’ڙهه‘ ائين ٻيا جوڙا ٿيندا آهنث پر عبير ڪنڀار صاح پنھنجي وسرگ واري کوڙي
) (Table۾ امهن ٽنهي ’ڳھه‘’ ،ڏهه‘ م ’وهه‘ وسرگ اان ڪنهن هڪ جو بيه ڪيو جيوڙو ميه
ڏمو آهي مه ئي ڪو ٻيو اتبادو صوتياتي دليلث
جارج اسم ڪ پنھنجي سنڌي گراار واري ڪيتياب ‘A GRAMMAR OF THE
’ SINDHI LANGUAGEجي باب پهرئين’ ،اکر )‘(Characterجي عروعيات ۾ پينيھينيجيي
ترتي ڏمل ديوماگري ورڻماال باب ل ندي ،جيڪي وسرگ اڻايل آهن ،اميهين ۾ ’س‘
جي جوڙي طور ٻه سنسڪرتي ’ش‘’-ش‘ آمدا اٿس ،جن کي هين دييومياگيري سينيڌي ۾
الڳ الڳ اکر ) (Characterڪري داخل ڪيو آهي ،يعني اسم ڪ واري ديوماگريَء ۾ ٻيه
ش-ش آمدو آهنث هو ل ي ٿو ته:
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آهن ،اهو حوالو به ڊاڪمر الطاف جوک ي ڊاڪمر ارليڌر جيملي جي حوالي سان پنهنيجيي
اقالي ۾ عاال ڪيو آهي ،جنهن ۾ ڊاڪمر جيملي به ڪن وسيرگ صيوتييين کيي ايرڪي
اڻايو آهي ته ” :اهه ،مهه ،ڙهه ،لهه ،مهه اان هر هڪ افرد صوتيو مه بلڪه ارڪ صوتيييو
يعني ٻن صوتين جو ايل آهنث“( )7پر ڊاڪمر ارليڌر ارڪ صوتي يي جيي لي ي واري
صورت ۾ به آوازي الهه جي تبديليَء جي ڳالهه ميو ڪري ايمه عبدالمجيد سنڌي ،جيي
سه ااهي ’اهراڻ‘ ۾ ڏييل هڪ اقالي ’ديوان گل م خليفو گل احمد هاالئي‘ جو ڊاڪيمير
الطاف حوالو ڏمو آهي ،ان اقالي ۾  3688واري لنڊن ۾ ٿيل صيوتييياتيي اياهيرن جيي بييين
االقوااي ڪامفرمس جي حوالي سان ل يو ويو آهي ته” :ان کان پوِء (ڪامفرمس کيان پيوِء)
ڪيترن ئي عالمن ان جي (ڪامفرمس جي) مقطه مظر کان ٿ ،ڀ ،ک ،گهيه ،جيهيه ،ڦ ،ٺ،
ڌ ،ڍ (ڇ) ،اهه ،مهه ،لهه ،ڻهه ،ڙهه کي افرد وسرڳ ويجن ڪري اڻايا آهين م ت ،ب ،ڪ،
گ ،ج ،پ ،ٽ ،د ،ڊ( ،چ) م ،ن ،و ،ڻ م ڙ امهن جا اوسرڳ آهنث“( )8پر سنڌي صيوتيييات
جو ااهر ڊاڪمر غالم علي االما امهي ڳالهه کي رد ڪندي واضيح لي يي ٿيو تيه” :سينيڌي
ٻوليَء جي صوتياتي مظام جي اطالعي ۾ ،وسرگ آوازن جي اطالعيي الِء اهيڙا ميظيرييا
ڪا به اهمي ميا رکنث“( )9پنھنجي اميهييَء ڳياليهيه جيي تيائيييد ۾ ڊاڪيمير االميا صياحي ،
پنھنجي ڪتاب ‘سنڌي صوتيات’ ۾ لساميات جي هڪ ٻ ي وڏي ااهر پروفيسر ُسنتيي
ڪمار چ مرجي ،جي حوالو سان ل ي ٿو ته” :چ ي سگهجي ٿو ته جهه م گهه يا ڀ ،ڦ ،ڌ،
ٺ ،ڍ ،ڇ م ک ارڪ آوازن جون ل ۾ صورتون مه آهن ،پير اهيي بيه ايفيرد اکير آهين،
امهن ۾ ’هه‘ حرف ڪنهن ڌار آواز جي ممائندگي ميو ڪري ،جو کڻي چ جي تيه ’ج+هيه‘
گڏيل يا ارڪ اکر آهيث“( )11يعني ’گهه‘ م ’جهه‘ ۾ ’هه‘ جيي صيوتيييه طيور ڌار ڪيا بيه
سڃاڻپ مه آهيث ڊاڪمر االما صاح فراائي ٿو ته دراصل ’جهه‘ حيرف ۾’ ،هيه‘ مشياميي،
وسرگائي جي اوجودگيَء جو اهڃاڻ ڏئي ٿي ،اهو ضروري مه آهي تيه ڪينيهين بيه ٻيولييَء
جي سمورن آوازن جي ل ۾ ڪا صورت به الزاي هجي يا الڳاپيل اليفيابيييٽ ۾ اهيڙي
ممائندگي به اکرن جي صورت ۾ اوجود هجيث هن سليسيليي ۾ صيوتيييات جيي اشيهيور
اسڪالر بلوم فيلڊ جو حوالو ڊاڪمر االما صاح پنھنجي ڪتاب ’سنڌي صيوتيييات‘ ۾
آمدو آهي ،جنهن ۾ بلوم فيلڊ چوي ٿو ته” :دراصل ڪينيهين بيه ٻيولييَء جيي لي ي واري
()11
صورت ان ٻوليَء جي گفتگو واري ٻيولييَء جيي ميميائينيدگيي ميييي ڪيري سيگيهييث“
امگريزيَء جي الفابيٽ ۾ به اهڙا اس ال اوجود آهنث امگريزيَء ۾ کيوڙ اهيڙا ليفيظ آهين،
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استادن خاص ڪري استاد اريد حسين خاصليلي کان اهو س يو ته ’گهه‘ م ’جهه‘ ڪي ن
ل جي م ان الِء هو پنھنجي والد احترم جو حوالو به ڏئي ٿو ،جيڪيو سينيدس چيواڻيي تيه
عربي فارسي صرف م محو جو وڏو اڻو هوث ڊاڪمر الطاف هن ڏس ۾ لي يي ٿيو تيه” :ان
ڳالهه جو پراڻا استاد وڌ ۾ وڌ خياو رکندا ه يا ،اسيان جيو اياميائيتيو اسيتياد ايرييد حسييين
خاصليلي ارحوم (جيڪو انھنجي والد ارحوم م انھنجو په پرائمريَء جو استاد هيو)
په امهن ڳالهين تي باقاعدي ڪڙي مظر رکندو هو م اسان جي ڪاپين توڙي سليييمين جيي
()6
چڪاس دوران اهڙين چڪن تي په گوو دائرو هڻي مشامدهي ڪندو هوث“

اسان جا پراڻا استاد پنھنجي اومون سنڌيَء جا قابل استاد ه ا ،اهي فائنيل پياس
استاد اڄ جي ااسمر ڊگري وارن کان به ڪن ڳالهين ۾ اڳيان ه ا ،پر ان حقيق کي به تسلييم
ڪرڻ گهرجي ته اهي استاد ٻوليَء جي جديد علمين کيان اڻ واقيف هي ياث اميهين آڏو تيقيابيليي
جائزي الِء رڳو عربي صرف م محو م فارسي ٻولي هوميدي هي يي م سينيڌي ٻيولييَء کيي ان
بنياد تي پرکيندا ه اث امهن تائين مه جديد صوتيات جو عيليم پيهيتيو ،ميه اکيرن جيا ايليرجيي
سرعتا پهتا م مه اهي علم لغ ) (Lexicographyجا اڻو ه ا م مه وري لساميات جيو جيدييد
علم امهن جو پڙهيل هو ،پوِء امهن کي هنن مازڪ اعاالن ۾ سند طور ) (Authorityڪيي ين
تسليم ڪبو؟
ڊاڪمر جوکيو پنھنجي اقالي ۾ آوازي تبديلي جي بنياد تي هڪ صيوتيييه جيي
صورتلطي تبديل ڪرڻ جي ڳالهه ڪري ٿو ،ييعينيي بيقيوو هين صياحي جيي ’گيهيه‘ کيي
جيڪڏهن ’گهه‘ واري صورت ۾ يعني عربيَء جي ’يهه‘ اللوطي واري آخيري صيورت
سان االئي ل بو ته ان صوتيه جو آوازي الهه به اچار جي صورت ۾ بدلبو م ساڳ يي طيرح
’جهه‘ کي عربيَء جي اللوطي ’يهه‘ سان چمو ڪري جهرڪي ڪري ل بو ته اهو صحيييح
هومدوث هو ’هه‘ جون عربي صورتون سنڌي اکري پدن سان ڳنڍي صوتيا راهه جي ڳالهه
ڪري ٿوث جنهن الِء ڊاڪمر جوک ي جو خياو آهي ته عربيَء جيي ايليليوطيي ‘ﮭ’ لڳيائيه
سان ‘جهي’ هڪ پدي ٿي پومدي م ان جو اچار خود به خود تبيدييل ٿيي ويينيدوث يه تيه هيو
عملي طور سنڌي الفابيٽ ۾ هڪ وڌيڪ ’يهه‘ کي عاال ڪري ٿو ،جڏهن تيه  3581واري
تاريلي الفابيٽ ۾ اهڙي ڪنهن به ٻي’هه‘ جو ذڪر ڪومهيث
وسرگ افرد صوتيا آهن يا ارڪ صوتيا؟ امهن صوتين بابي بيه بيحيث ٿيييل
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کي يا ان جي الفابيٽ جي اکرن کي ماقص چ ي سگهجي ٿوث عيربيي جيي اصيوو ۾ تيه ’ا‘
الف به ٻه آهن م ‘هه’ جون به برابر التلف صورتون آهن ،امهن جا پنهنجا پنهنجا استعماو
آهن ،پر ُاهي عربي ٻوليَء الِء آهن ،ان ٻوليَء جي ضرورت م سومهن آهن ،سنڌي ٻوليَء
جي صوتياتي مظام جو امهن سان ڪو به واسطو ڪومهيث امهيَء ۾ به ڪو عڪ ڪيوميهيي
ته عربي ٻوليَء اان سنڌي ٻولي گهڻو استفيد ٿي آهي ،صرف م محو جي حساب سان بيه
هنن ٻنهي ٻولين جي پاڻ ۾ ويجهڙائپ آهي ،پر پوِء به اهي ٻ يي ڌار ،ڌار ٻيوليييون آهين،
هنن جي آئيويما الڳ آهي ،امهن جو الرجيي سيرعيتيو بيه اليڳ اليڳ آهيي ،هين ڏس ۾
پروفيسر علي مواز جتوئي پنهينيجيي ڪيتياب جيي بياب سيتييين” ،تيارييليي م ڀيييمياڀيميي
لساميات” ) (Historical and Comparative Linguistic۾ ٻولين جي لسامي تبديليين تيي
بحث ڪيو آهي ،جنهن ۾ هن ٻولين جي اکرن ،لفظن ،محوي م صرفي تبديلين جا تقابلي
اهڃاڻ به ڏما آهن ،ان ۾ به هو ل ي ٿو ته” :باقاعدي اطابق جا مموما ٻولين جي ايليتيليف
()11
خامدامن ۾ الڳ الڳ آهن ،جن کي هر هڪ ٻوليَء سان الڳو ڪري ميييو سيگيهيجييث“
عربي م فارسيَء جي صرف م محو کان اتاثر ٿي سنڌي آئيوييميا ۾ آييل صيرف هيڪيڙي
عڪل واري دوچشمي ’هه‘ کي به عربيَء جي ’هه‘ وامگير ايليتيليف صيورتين ۾ ورهيائيه
سنڌي ٻوليَء سان زيادتي آهي ،اهڙن فردن جا دليل بنهه ڪمزور م غيير سيائينيسيي آهينث
سنڌي الفابيٽ واري ’هه‘ جون پنج ي صورتون صرف اشيني ل يا ڪتاب ۾ بدلجن
ٿيون ُاهو به امهيَء ڪري جو لفظن جي جوڙجڪ اهڙي قسم جي درڪار هومدي آهي ،پر
اهي صورتون ’صوتيه‘ کي ڪڏهن به مه بدالئييينيدييونث ان جيو آواز ايليهيه (Phonemics
) Valueبه مه بدلبوث ڪمييوٽر جي فومٽ راهه الِء ته اهي عڪليون گهربل آهن ،پرسنڌيَء
۾ امهي ’هه‘ جي ڪا ٻي سالم صورت ٿي ميي سگهي مه وري ڪنهن ٻي ٻوليَء اان آييل
’هه‘ جي ٻي صورت جي بنياد تي سنڌي ٻوليَء واري ’هه‘ کي بدالئبوث اميگيرييزيَء جيي
’ ‘Aم ’ ‘a۾ صورت کامسواِء ٻيو ڪو به فرق مه آهي؟ ييا زي ييا زييڊ ’ ‘Zم ’ ‘ʓوچ ۾
صورت جي تبديلي ته ضرور آهي ،پر ان جو صوتياتي استعيمياو هيرگيز ميه بيدليبيوث هياڻ
جڏهن عربي ۾ ‘فاطمهه’ ل بو م ان کي روان ۾ ُاليو ڪبو ته ’ ‘Fatimahڪري ل بو ،پير
سنڌيَء ۾ ’فاطما‘ ڪري ل بو م جڏهن ان کي روان ۾ ل بو ته ’ ‘hمه پر ’ ‘aڏبيو ييعينيي
’ ‘Fatimaڪري ل بو ،ائين عربي فارسي ۾ ’فهميده‘ ’ ‘Fahmidhسنڌيَء ۾ ’فهيميييدا‘
روان ۾ ’ ‘Fahmidaٿيندوث بلڪه ٻهراڙي واري ريٺ لهجي ۾ ته عورتن جي مالين پيٺيييان
112

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

جيڪي جي ن اکرن ) (Characters۾ ل جن ٿا ائين اچارجن ميا م جي ن اچارجن ٿا ته وري
ائين امهن جي ’هجي‘ مه آهيث وچين دور جي امگريزي الفابيٽ ۾  81اکر ه ا 31 ،صدي ۾
اهو 81هون اکر’&‘ امگريزي الفابيٽ اان مڪري ويو )12(،پر اڄ به اهو اکر ل ۾ اوجيود
آهي م ڪي بورڊ تي هڪ اکر ) (Characterطور ڏمل آهي ،ان کي ’اکر‘ بجياِء ليفيظ چيوڻ
بهتر ٿيندو ،بلڪل ائين جي ن سنڌي ۾ ’ائين‘ الِء ’م‘ م ’اين‘ الِء ’۾‘ اسيتيعيمياو ٿي يي
ٿو ،عايد ان ڪري ئي الفابيٽ اان همايو ويو هجي؟ پر امگريزيَء جي الفابيٽ کان همييل
اهو اکر اڄ به استعماو ٿ ي ٿو ،اها امگريزي ٻوليَء جي رواي م ورثي جي سگهه آهيث
اوجوده امگريزي الفابيٽ ۾ ڪل  89اکر ) (Charactersآهن ،اها ترتيي گيهيٽ
۾ گهٽ ٽي سو ساو پراڻي آهي ،پر هن الِء هنن ڪي به غير انطقي دليل مه ڏما ،پنيھينيجيي
الفابيٽ کي م ين ترتي م موان اکر ڏيه جو مه چيو ،پر پنھنجي روايتن کي برقرار رکنيدي
م ان الفابيٽ کي پنھنجي ٻوليَء جو ورثو تسليم ڪندي ،ان کي جي ن جو تييي ين بيرقيرار
رکيوث اچارن جي کوٽ واري اس لي جو حل امهن  IPAجي صورت ۾ ڪيڍييوث 3559و ۾
) (IPAاممرميشنل فوميمڪ ائسوسي يشن راهي وئي ،جنهن سان ايتيبيادو طيور اميگيرييزي
سمي ٻين ٻولين جون فوميمڪ الفابيييٽ تيييار ٿيييون م آوازي اکير (Phonemic based
) charactersتيار ڪيا وياث جنهن جو بينيييادي ڪيم دميييا جيي ٻيولييين جيي اچيارن کيي
سائنسي بنيادن تي ط ي ڪري ،فوميمڪ الفابيٽ راهه هوث امگريزي جيي  99آوازن الِء
 99اکرن ) (Charactersواري  IPAاممرميشنل فوميييميڪ اليفيابيييٽ رياهيي وئيي ،جيييڪيا
امگريزيَء جي امهن اچارن کي التلف اکير ) (Charactersڏئيي ٿيي ،جيييڪيي رواييتيي
امگريزي الفابيٽ جو حصو مه آهنث اها فوميمڪ الفابيٽ روان خط ۾ ئي آهي م سنڌيَء
الِء به روان خط ۾ امهن ڪم ڪيو آهي م سنڌي آوازن الِء ‘فوميييميڪ اليفيابيييٽ’ جيا اکير
) (Charactersبه راهيا ويا آهنث هاڻ سنڌي ٻوليَء جي صوتييياتيي م صيورتيليطييَء جيي
ااهرن کي ڏسڻو آهي ته اهي ڪيترا ڪارگر آهن م امهن تي وڌيڪ ڪيييتيرو ڪيم ڪيري
سگهجي ٿو؟
سنڌي ٻوليَء جا ڪل ُ 98اچار آهن ،جيڪي فوميمڪ الفابيٽ ۾ اچه گيهيرجين،
امهن تي وڌيڪ ڪم فوميمڪس جا ااهر ڪري سگهن ٿا ،باقي مه ته روان يا دييومياگيري
خط جي بنياد تي م مه وري عربي م فارسي کان اتاثر ٿي ،سنڌيَء ٻوليَء جي صورتلطي
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پر 3691و ۾ امڊيا لڏي ويوث“)
احمد آصف خواجي م ڊاڪمر مجميث جيثحيدر وارن جيو هيي عيربيي سينيڌي
اکرن جو آوازي ڏيد ڊجيمل بنيادن تي ورتل آهي ،ان حساب سان  IPAجيي ايقيرر ٻينيهيي
آوازن جي ڪمييوٽرازيشن ۾ جھوو سياايهيون آييو آهييث حيقيييقي ۾ اهيڙا آوازي ڦيييرا
التلف ڀاڱن جي لهجن ،پاڙن م ذاتين ،اردن م عورتن ،وڏن م ٻارن جي آوازن ۾ اوجيود
آهن ،هن وق ل تي دور هلي رهيو آهي ،قلم م ڪي بورڊ سان ٻولي ل ي وڃي ٿي ،پير
اِهو اقااي سطح ) (Manuallyجي سهولي آهي ،هن وق سنڌي آن الئين اواد ۾ ’جهيه‘
م ’گهه‘ جي پنهنجي اقرر صورت جو اچه م سنڌي ’هه‘ جو التلف لفيظين ۾ پينيهينيجيي
جاِء تي ظاهر ٿيه هڪ اس لو آهي م گڏوگڏ ’ڪ‘ به عربيي ’ک‘ طيور ظياهير ٿي يي ٿيو،
جنهن سان سنڌي صورتلطيَء ۾ ’ڪ‘ (ڪاف) م ’ک‘ (کي)جو فرق ئيي خيتيم ٿيي وييو
آهيث جڏهن هڪ اڪمل  OCRڏامهن وڃبو م ل تي دور اان ٽيي ’آوازي دور‘ ۾ اچبو ته
پوِء سنڌي ٻوليَء صرف عربي اکرن جي بنياد تي ل ي سگهبي ،ڏو جيو ان تيي سينيڌيَء
جي حوالي سان جيڪو ڪم ٿيڻو هو ،سو اڃا تائين ٿي مه سگهيو آهيث
سنڌي ٻولييَء جيي حيواليي سيان جيييڪيي ادارا قيائيم ٿيييل آهين م سينيڌ جيي
يوميورسمين م پوسٽ گريجوئيٽ ڪاليجن ۾ سنڌي پڙهائه جا التلف امسميييميييوٽ ييا
ععبا به قائم ڪيل آهن امهن کي ٻن اهم اس لن ڏاميهين ڌييان ڏييڻيو پيوميدو ،هيڪ ييوميي
ڪوڊ ۾ 3591و واري الفابيٽ جي اکرن جي اقرر صورتن کي داخيل ڪيرائيه م ٻيييو IPA
جي اعياري سرعتي کي تيار ڪري استعماو ۾ آڻهث ڏو جو سنڌي ٻوليَء جو اسيتيقيبيل
امهن ٻن عين تي ادار رکي ٿوث  IPAجي حوالي سان هن وق تيائييين ڪيو بيه اهيڙو ڪيم
سااهون مه اچي سگهيو آهي ،جنهن جي بنياد تي يڪسيامييي قيائيم ڪيري ٻيولييَء جيي
لغتن م امفرايشن ٽيڪناالجيَء تي ڪيم عيروو ڪيري سيگيهيجييث سينيڌي ٻيولييَء جيي
اعياري  IPAفوميمڪ سرعتي سان اعياري لغ سازيَء ،صورتليطيي م صيوتيييات جيا
اس ال به پاڻمرادو حل ٿي ويندا م اهم ڳالهه ته بي علمي جيي طيوفيان کيان بيه ٻيولييَء کيي
بچائي سگهبوث سنڌي ٻوليَء جي  OCRفوميمڪس واري طرييقيي سيان ئيي ريهينيدي ،پير
جي ن ذڪر ٿي چڪو ته اڃا اهڙو ڪو به گڏيل ڪم عروو مه ٿي سگهييو آهيي ،جينيهين ۾
سنڌي صوتيات م امفرايشن ٽيڪناالجيَء جي ااهرن گڏجي ڪا عروعات ڪ ي هجيث
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’ن‘ پڇاڙي ضرور ايندي آهي ،امهيَء اصوو اطابق ٿيندو ’فاطمان‘ ’فهميييدان‘ وغيييرهث
يعني ڪا به ٻولي جڏهن ڪي اکر ) (Charactersڪنهن ٻي ٻوليَء کيان ُاڌارا وريي ٿيي ييا
ٿوري تبديلي سان امهن اکرن کي اخيتيييار ڪيري ٿيي تيه ان سيان ان ٻيولييَء جيي بينيييادي
صورتلطي يا صوتياتي مظام ۾ ڪا به تبديلي مه اينديث
هن وق  IPAواري سنڌي فوميمڪ الفابيٽ ۾ ’گهه‘ م ’جيهيه‘ جيون اليڳ اليڳ
ُاچاري صورتون اقرر ڪيييون وييون آهين IPA ،وارن سينيڌي فيوميميڪيس اليفيابيييٽ الِء
هندستان جي سنڌي اسڪالر م سنڌي فوميمڪس جي وڏي اڻو پروفيسر پارو ميهياالڻيي
جي ادد ورتي ،جيڪو هن وقي سينيگياپيور جيي هيڪ ييوميييورسيمييَء ۾ پيڙهيائيي ٿيو،
پروفيسر پارو جيي آوازن )(Soundsجيي بينييياد تيي سينيڌيَء جيون رواين فيوميييميڪيس
عڪليون اختيار ڪيون ويون آهنث پروفيسر پارو مهاالڻي اصل گمبٽ جو آهي ،هن جيو
اچار به گمبٽ وارو ئي آهي ،جيڪو وچولي جي اچار ۾ عمار ٿ يي ٿيو ،هين سيليسيليي ۾
احمد آصف خواجا م ڊاڪمر مجميثجيثحيييدر ،زييبيسيٽ جيي ’جيرميل آف اميڊپيييڊميٽ
اسمڊيز ائنڊ ريسرچ‘ ۾ عايع ٿيل پنھنجي تحقيقي اقالي:
“Acoustic Analysis of Phonetics of Arabic Script Sindhi Language to
”evaluate-Consonant Segmentation

۾ ل ن ٿا ته:
“Although the phonetics defined by IPA is covering all the aspects of
phonetics of Sindhi Language but based on certain observations, author is
suggesting some enhancement to it for two sounds of Sindhi Language that
IPA has not covered, perhaps because the speech samples that IPA recorded
of a Sindhi speaker, Paroo Nihalani, who grew up in Sindh but moved to India
)in 1947”(14

(” عربي سنڌي وينجن حصي جي آوازي درجابنديَء جو ڊجيييميل اکيري ڏيييد“
توڙي جو ) (IPAاممرميشنل فوميمڪس ائسوسي يشن (عيربيي سينيڌي اکيرن جيي) آوازي
درجابندي واضع ڪ ي آهيُ ،اها سنڌي ٻوليَء جي سڀني صوتياتي پهلوئين جيو احياطيو
ڪري ٿي ،پر اشاهدن جي بنياد تي ،اقالي مگارن جي تجويز آهي ته سنڌي ٻيولييَء جيي
ٻن آوازن (ٽ ’ ‘tم ڊ ’ )‘d۾ اڃا به آوازي سڌار اچه گهرجي ،جينيهين جيو احياطيو  IPAميه
ڪري سگهي آهي ،ڏاڪاڻ جو امڪن آهي ته آواز جو ممومو ،جيڪو  IPAرڪارڊ ڪيو
آهي ،سو ان سنڌي ڳالهائيندڙ ،پارو مهاالڻيَء جو آهي ،جيڪو وڌيو ويجهو ته سينيڌ ۾،
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’سيرسيٽ‘ چ جي ٿو ،پر ان جي اڃا تائين گهربل  IPAان امداز سان جڙي مه سگهي آهي،
جنهن ۾ سنڌيَء جي سڀني لهجن کي سموئي ڪو هڪ سرعتو جوڙي سگيهيجييث ان تيي
اڃا بهتر ڪم ان صورت ۾ ٿي سگهي ٿو ،جڏهن اعلى اعيار جا سنڌي فيوميييميڪيس م
فوميمڪس جا جدا جدا ااهر هڪ اڪمل ل نگ يج ل بارٽريَء ۾ ويهي ڪم ڪن ،جنهن
۾ آوازن جي باريڪ تفاوتن کي اعلوم ڪري سگهجي م امهيَء آوازي تيحيقيييق کيان پيوِء
فوميمڪس الفابيٽ جوڙي  Speech Recognition Charactersباب تجربا ڪجن م امهن
تجربن جي بنياد تي ،سنڌي ٻوليَء کي ان اعيار تي آڻي بيھاري سگهي ٿو ،جييڪيو هين
وق گهربل آهيث امفرايشن ٽيڪناالجيَء ۾ هاڻ ڪي بورڊ جو ڪيردار ايحيدود ٿييينيدو
ويندوث استقبل ۾ ااڻهو ڳالهائيندو ويندو م اهو اسڪرين تي ل بو وڃيبيو ،پير اهيو هير
ٻوليَء الِء مه هومدو ،صرف امهن ٻولين الِء اها سهول هومدي ،جيڪي پنهنجي حييي ييي
يوميڪوڊ ۾ اقرر ڪرائي چڪيون هومديونث جڏهن ڪمييوٽر جو دااغ سينيڌي ٻيولييَء
جي لفظن کي سمجهي مه سگهندو ته ان کي ل ي ڪييي ين سيگيهينيدو؟ م ٻيڌميدڙ کيي اچيار
ڪي ن ٻڌائي سگهندو؟

هن سلسلي ۾ ڊاڪمر اياز ڪيرئي ،عبدالمالڪ عباسي ،ڊاڪمر سراد حسيين،
احمد آصف خواجا م ٻين اهڙن ااهرن کان ادد وري سگهجي ٿي ،جيڪي امهيَء ڪم ۾
اهارت رکن ٿا ،هتي ا او طور ڪن صاحبن جيا مياال ذڪير ڪيييا وييا آهين ،ٻيييا بيه اهيڙا
احنتي ااڻهو ضرور هومدا جن کان ادد وري سگهجي ٿيث
آخر ۾ التصر متيجو اهو آيو ته ڪا به ٻولي پنھنجي اصل ) (Nativeالِء اوپيري
مه هومدي آهيث اادري زبان ) (Nativeوارو هٿ روڪيا ليفيظ ڪيڏهين بيه ميه پيڙهينيدو م ميه
اچاريندو؟ زمدگيَء جي التلف ععيبين خياص ڪيري اعياعيتيي م ايييڊييا جيي ادارن ييا
يوميورسمين ۾ ڪڏهن ڪو اهڙو ااڻهو ڪنهن وٽ لنگهي آيو آهي ڏا؟ ،توڙي جيو هين
وق عام سنڌي پڙهندڙ ’جهه‘ م ’گهه‘ جي اصل اقرر ٿييل صيورت کيي لييي يي ۾ ميييو
آڻي ،پر پوِء به هو عربي الفوظي ’يهه‘ مه ه ه جي ڪري’ ،جھرڪي‘ کي ج+هه+ر+ڪي
ڪري مه اچاريندوث لسامياتي اصولن اطابق اهي اس ال ) (Second Languageٻيي ٻيوليي
طور س ندڙ فردن کي پيش اچي سگهن ٿا ،جن جو حل جديد لغتن جيي جيوڙڻ ۾ آهييث
اِها ڳالهه ضرور سمجهه گهرجي ته علم صوتيات هڪ فطري عليم آهيي ،امسيان اميهييَء
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هن ڏس ۾ ائين سمجهه گهرجي ته جيڪڏهن انزو ) (OCRتي پهيچيه الِء هيڪ سيو قيدم
درڪار آهن ته ،هن وق سنڌي ٻوليَء جي  OCRڏامهن صرف پندرمهن وکون ايس کيڄيي
سگهيون آهنث اها ئي ڳالهه ’جرمل آف امڊپيڊمٽ اسمڊيز ائنڊ ريسرچ‘ ) (JISR۾  39سياو
اڳ احمد آصف خواجا م ڊاڪمر مجميث جيث حيدر پنھنجي اقاليي ۾ لي يي هي ييث هيو
ل ن ٿا ته:
“Despite its importance, Sindhi Language is still lacking robust
implementations in the field of information technology especially in the area
of speech recognition. The implementation of Sindhi Language in information
technology can be pursued in three major areas of Optical Character
Recognition (OCR) for reading, fonts and text editors for writing and speech
)recognition for speaking and listening.”(15

(ان جي اهمي جي باوجود سنڌي ٻولي امفرايشن ٽيڪناالجيَء جي ايدان ۾،
خاص ڪري ‘آوازي سڃاڻپ’ ) (Sound Recognitionجي حوالي سان سگيهياري ميفياذ ۾
اڃا ڪافي پوئتي آهيي OCR ،جيي ٽين وڏيين حيدن الِء سينيڌي ٻيولييَء کيي اميفيرايييشين
ٽيڪناالجيَء ۾ داخل ڪرڻ جو ڪم ڪري سگهجي ٿو ،جنهن ۾ پڙهه ،فاممس ،ل م
آوازي سڃاڻپ الِء ٽيڪسٽ ايڊيمرز اچي وڃن ٿا ،ان سان ڳالهائه م ٻڌڻ جا لوازاات پيه
پورا ٿينداث)
جيڪڏهن ڪو ٿورو گهڻو ڪم ٿيو آهيي تيه اهيو بيه اميفيرادي طيور ،جينيهين ۾
فاممس م ٽيڪسٽ ايڊيمر ڊوليمينٽ اچي وڃي ٿو ،اها به خوش قسمتي چ بي جو عربيَء
جي ڪري سنڌيَء کي ٽريو ٽائيپ ) (True Typeم يوميڪوڊ ڪريڪمر سيمس جيي ايدد
الي وئي ،پر ُاها سنڌي الفابيٽ جي بنيادن تي جڙيل مه آهيُ ،اها عربي اکيرن جيي بينييياد
تي جڙيل آهيث ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ امهن پنجن اکرن ’جهيه‘’ ،گيهيه‘’ ،هيه‘’ ،ڪ‘ م ’ک‘
کي عاال ڪرائي ،سنڌيَء جي الڳ حي ي بحاو ڪرائجيث ٻي صورت ۾ اجبورن اهيو
اعذور سرعتو قائم رهندو ،جنهن اان اڪمل سنڌي  OCRجو رهه هڪ خواب ئي رهندوث
ڏا ڪرڻ گهرجي؟
اکرن م ُاچارن جي لحاظ کان سنڌي ٻوليَء عربي اسڪرپٽ ۾ ل جندڙ دميا جي
اهڙي ٻولي آهي ،جنهن جا وڌ ۾ وڌ اکر ) (Charactersآهن ،هن ٻوليَء ۾ امفرادي آوازي
خاصيتون به صدين کان اوجيود آهين ،اميگيرييزيَء ۾ سينيڌيَء ٻيولييَء کيي عيربييَء جيو
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بااختيار ادارو ،ص.318 :
 .11االما ،غالم علي ،ڊاڪمر8131 ،و’ ،سنڌي صوتيات‘  ،ڏاپو ٽيون ،حيدرآباد ،سينيڌي ٻيولييَء جيو
بااختيار ادارو ،ص.63 :
12. http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-history-of-the-ampersand-andshowcase

 .13جتوئي ،علي مواز ،پروفيسر8135 ،و’ ،علم لسان م سنڌي زبان‘ ٽيون ڏاپو ،حيييدرآبياد ،سينيڌي
ٻوليَء جو بااختيار ادارو ،ص.359 :
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علم کي ل ۾ گهڻو پوِء آمدو آهيث هين عيليم جيو واسيطيو ’عيليم بيدن‘ سيان آهيي،
امسامي تلليق ان قسم جي ٿيل آهي ،جو هو پنھنجن ڳالهائه وارن عوون کيي ايليتيليف
اعني م اطل وارا آواز ڪڍي سگهي ٿو م ايي ين ’ٻيولييَء‘ جيو
حرڪتون ڏئي الڳ الڳ ٰ
سرعتو جوڙي ٿو ،امهن آوازن کي عڪليون ) (Charactersبعيد ۾ ڏميييون وييون آهين م
اي ن التلف ٻولين جون صورتلطيون رهيون آهنث التصر اهو ته علم صوتيات ،عليم
صورتلطيَء جو پابند مه آهي ،پر علم صورتلطي ،علم صوتيات جي طابع آهيث

14. http://jisr.szabist.edu.pk /JISR-C/Publication/2004/2/2/040702AcousticAnalysis

حواال

15. Ibd/ jisr-szabist.edu.pk.

.1

االما ،غالم علي ،ڊاڪمر8131 ،و’ ،سنڌي صوتيات‘ ڏاپو ٽيون ،حيييدرآبياد ،سينيڌي ٻيولييَء جيو
بااختيار ادارو ،ص.38 :

 .2االما ،غالم علي ،ڊاڪمر8131 ،و’ ،سنڌي صوتيات‘ ڏاپو ٽيون ،حيييدرآبياد ،سينيڌي ٻيولييَء جيو
بااختيار ادارو ،ص.93 :
 .3ڪنڀار ،عبير8135 ،و ،اقالو ” سنڌي ل م ڪميوزيشن ۾ وسرڳن جي واهيي جا عييي م اميهين
جو حل“  ،ڏهه ااهيڇ ’سنڌي ٻولي‘ تحقيقي جنرو ،جلد ييارهيون ،عيميارو پيهيرييون ،حيييدرآبياد،
سنڌي ٻوليَء جو بااختيار ادارو ،ص.36 :
George Stack, Captain, 2011, “A Grammar of the Sindhi Language”, Second
Edition, Hyderabad, Sindhi Language Authority, Page, 13.

4.

 .5االما غالم علي ڊاڪمر ’ .8131سنڌي صوتيات‘ ڏاپو ٽيون ،حيدرآباد ،سنڌي ٻوليَء جو بااختيار
ادارو ،ص.56 :
 .6جوکيو ،الطاف حسين8115 ،و ،اقالوڇ ’سينيڌي ٻيولييَء ۾ وسيرڳين ) (Aspiratesجيي حيقيييقي ‘
‘سنڌي ٻولي’ تحقيقي جنرو ،جلد پهريون ،عمارو پهريون ،حيدرآباد ،سنڌي ل نگ يييج اٿيارٽيي،
ص.18 :
 .7ساڳيو ،ص.19 :
 .8ساڳيو ،ص.19 :
 .9االما ،غالم علي ،ڊاڪمر8131 ،و’ ،سنڌي صوتيات‘  ،ڏاپو ٽيون ،حيدرآباد ،سينيڌي ٻيولييَء جيو
بااختيار اداروث

 .10االما ،غالم علي ،ڊاڪمر8131 ،و’ ،سنڌي صوتيات‘  ،ڏاپو ٽيون ،حيدرآباد ،سينيڌي ٻيولييَء جيو
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