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دلچسپ و با احساا  مسالولید در  دوستان محترم در ارتباط تدوین الفبای لسان شغنانی یا پا میری جرو بحث

ساید سیمای شغنان صورد میگیرد و جریان دارد.البته مهام اساد . باه دهیادم ی مان در آااام ماار مهام چناد 
حرف یا صدا های خاا  ماه در لساان ماا موجاود اناد میباشاند و بایاد تادوین ترتیاه و پدیرنتاه شاوند.من ن ار 

ه ها متاه های درسای ترتیاه و آماادم ی چااپ میباشاند. این اه می نم این مار انجام شدم اسد. میرا قرار نوشت
انعال چطور برای مت لّم مخاطه اایه نگاشته شوند ویا جمع ملمااد چگوناه ترمیاه شاود مرباوط میشاود باه 

 طرم قوادد و درسد نویسی ام لحاظ تلفظ و صدای ملماد مه بایسد نوشته شوند.

نیم الفبا به آسانی و مدد موتام بوجود نه آمدم اسد. اشاخا  و قابل تدمر اسد مه برای لسان های دیگر دنیا 
انرادی در ممینه اش ال را ترتیه وبه صدا های مختلف آن را پدیرنتند و بعدا به مرور ممان تغییراتی در آن 
نظر به ضرورد ها بوجود آمدم اسد. مه ش ل نعلی را به خود اختیار مردم اسد. مثآل لسان جاپانی وچینالی 

های طوالنی را در بر گرنته اسد و یا لسان آلماانی بعاد ام مادد هاا اخیارآ توساط دادم ی ام دانشامندان  مدد
ماورد اساتفادم نورماال  تاا ( ترتیاه وتادوین گردیاد00.0-0171(و گویتاه  00.1-0111آلمانی بشامول شایلر 

د. میارا آلماانی هاا باا قرار گرند ولی در این اواخر بنا بر ضرورد و یک سلسله مش الد هابامهم تغیر نمو
آن ه تسته تور م مل المانی را هم داشتند ودارناد و شاامل سیساتم نارم انامار  سااند ویار( ماامپیوتر هام اساد 
نمی توانستند در هر ممپیوترخارج ام آلمان بدون نسه الفبا یا تسته تاور آلماانی بصاورد م مال نوشاته منناد. 

 تا چند حرف اختصاصی خود را تغیر بدهند. یعنی حروف بدین ملحوظ و سایر ضرورد ها دیگر المم دیدند

->>>(Ä  به AE --  Ö  به OE – Ü  به UE – ß  به SS) 

->>>(ä-ae -- ö-oe -- ü-ue -- ß-ss) 

 سال بعد در گدشد ولفگنگ گویته انجام شد. .01این تغیراد تخمین 

جوانه انغانستان در ممینه تاثیر گدار باشد در برای الفبای لسان شغنانی هم مم ن شرایط و چالش های میاد 
 ایر آن در صورتی ه ام همان ابتدا الفبا به حروف التین ترتیه میشد به دهیدم ی من بهتر بود.

امنون مه مار انجام شدم باید بدون چون و چرا پیش برود. در صورد ایجاد مش الد بعدا اصالح شود. نباید 
 ار شود.تشویش نماییم. باید در ممینه م

 در مرحله مشخ  منونی پیشنهاد من اینسد مه:

دوستان محترم مه در مابل استند در ارتباط تهرردوساه نفار ام تحصایل یانتاه هاا جهاد ایجااد ونشارپروگرام  -
شغنانی به رادیو تلویمیون ملی و اطالداد وملتور در تما  شوند مار خوبی خواهد شد. تا مانناد دیگار لساان 

 .ین یک سادته یا نیم سادته در رادیو و تلویمیون شروع شودها پروگرام آاام


