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ی لسان شغنانی یا پا میری جرو بحث دلچسپ و دوستان محترم در ارتباط تدوین الفبا

با احساس مسئولیت در سایت سیمای شغنان صورت میگیرد و جریان دارد.البته مهمم 
است . به عقیده ی من در آغاز کار مهم چند حرف یا صمدا امای صماه کمه در لسمان 

ار انجام شمده اسمت. زیمرا رمرار ما موجود اند میباشند و باید تدوین ترتیب و پذیرفته شوند.من فکر میکنم این ک
نوشته اا کتاب اای درسی ترتیب و آمماده ی چماپ میباشمند. اینکمه افچمار چطمور بمرای ممتکل م مصاطمب غایمب 
نگاشته شوند ویا جمع کلمات چگونه ترکیب شود مربوط میشود به طرز رواعد و درست نویسی از لحاظ تلفظ 

 و صدای کلمات که بایست نوشته شوند.

رابر تذکر است که برای لسان اای دیگر دنیا نیز الفبا به آسانی و مدت کوتاه بوجود نه آمده است. اشمصاه و 
افرادی در زمینه اشکار را ترتیب وبه صدا اای مصتلف آن را پذیرفتند و بچدا به مرور زمان تغییراتی در آن 

ار کرده است. مثآل لسان جاپانی وچینائی نظر به ضرورت اا بوجود آمده است. که شکر فچلی را به صود اصتی
مدت اای طوالنی را در بر گرفته است و یا لسان آلممانی بچمد از ممدت اما اصیمرآ توسمط عمده ی از دانشممندان 

ممورد اسمتفاده نورممار  تما ( ترتیمب وتمدوین گردیمد00.0-0171(و گویتمه  00.1-0111آلمانی بشممور شمیلر 

ضرورت و یک سلسله مشکالت اابازام تغیر نمود. زیمرا آلممانی اما بما  ررار گرفت ولی در این اواصر بنا بر
آنکه تسته تور مکمر المانی را ام داشتند ودارنمد و شمامر سیسمتم نمرم افمزار  سمافت ویمر( کمامپیوتر امم اسمت 
نمی توانستند در ار کمپیوترصارج از آلمان بدون نسب الفبا یا تسته تمور آلممانی بصمورت مکممر نوشمته کننمد. 

 دین ملحوظ و سایر ضرورت اا دیگر الزم دیدند تا چند حرف اصتصاصی صود را تغیر بداند. یچنی حروفب

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

->>>(ä-ae -- ö-oe -- ü-ue -- ß-ss) 

 سار بچد در گذشت ولفگنگ گویته انجام شد. .01این تغیرات تصمین 

برای الفبای لسان شغنانی ام ممکن شرایط و چالش اای زیاد جوانب افغانستان در زمینه تاثیر گمذار باشمد در 
 غیر آن در صورتیکه از امان ابتدا الفبا به حروف التین ترتیب میشد به عقیده ی من بهتر بود.

ت بچدا اصال  شود. نبایمد اکنون که کار انجام شده باید بدون چون و چرا پیش برود. در صورت ایجاد مشکال
 تشویش نماییم. باید در زمینه کار شود.

 در مرحله مشصه کنونی پیشنهاد من اینست که:

دوستان محترم که در کابر استند در ارتباط تقرردوسمه نفمر از تحصمیر یافتمه اما جهمت ایجماد ونشمرپروگرام  -
کار صوبی صوااد شد. تا ماننمد دیگمر لسمان  شغنانی به رادیو تلویزیون ملی و اطالعات وکلتور در تماس شوند

 .اا پروگرام آغازین یک ساعته یا نیم ساعته در رادیو و تلویزیون شروع شود


