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                            2012/ 11/ 06                           2کبیرقیس و  1صالحه واهب واصل
         

 ایجاد کیبورد دریضرورت عینی 
 یک پیشنهاد اظهار و  

 
خواستیم درین نوشته در ارتباط با ضرورت ایجاد کیبورد دری، توضیحات بیشتری را با به دوام مقاالت گذشته 
( ارائه داریم تا اگر برای کسی توضیحات قبلی مبهم و یا قاصر بوده باشد بتوانیم 5-1نشان دادن اشکال از )

بهتر به اشکال توجه موضوع را به وجه بهتر و بیشترش شرح دهیم. روی این ملحوظ تمنا میکنیم تا برای تفهیم 
 )ایجاد کیبورد دری( عجوالنه و غیر منطقی تلقی نگردد. تقاضای قسمت جدی صورت گیرد تا باشد که قضاوت در

 
کیبورد پشتو برای اولین بار ایجاد شده، انکشاف داده شد. نقاط مثبتی را که در آن میتوان  یافت عبارت  2002در سال 

 اند از:

  به انگلیسیاعداد به افغانی است نه 

 

 

 

 

 

 

 1شکل 

  درج آن است)افغانی( واحد پولی  

 

 2شکل 
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  با کلیک نمودن (AltGr)  حروف دری و یا اردو که در نوشتار پشتو گاه گاهی ضرورت می افتند مانند
( مشاهده کرده میتوانید. این 3وجود دارد، که شما در )شکل ،(، )گ( و بعض از اشارات و عالماتے)

عمل یک نوع سهولتیست که ضرورت به سوچ کردن کیبورد از یک زبان به زبان دیگر نمی افتد و هم 
 .نمی باشد انستالیشن الفباء و یا کیبورد یک زبان دیگر حتمی

 

 3شکل 
 

در مقالۀ قبلی اشاره نمودیم که عدم موجودیت کیبورد دری که همانا نتیجۀ بی مسؤولیتی مقامات ذیصالح در افغانستان 

است، متأسفانه ما را وادار میسازد که برای نوشتن مطالب به دری از کیبورد فارسی ایرانی با تمام کوتاهی هایش 

احد پولی افغانستان، عدم امکانات استفاده از حروف کثیراالستفادۀ که )نداشتن سمبول واستفاده کنیم  برای زبان دری 

   .( مشاهده میکنید2ل)شک نبودن اعداد به دری( است و شما در در زبان دری و پشتو

 2شکل 
 

زیرا همۀ افغانها  به کیبورد فارسی ایران   یستفوق العاده نبرای ایجاد یک کیبورد دری، ضرورت به تغییرات بسیار 

( عادت دارند میتوانیم همین سیستم کیبورد را با وارد ساختن تغییرات جزئی در آن استفاده کرده، برای 2)شکل 

سهولت بیشتر هموطنان ما یک کیبورد دری ایجاد کنیم و در آن عالوه بر الفباِء زبان دری که در آن موجود است، به 

(  که فعالً در کیبورد 5یعنی )شکل  (AltGr)( را و در بخش (، واحد پولی افغانستان )افغانیلایرجای واحد پولی ایران )

میتوانیم بطور مثال چند حرف الفباِء  و شما در صفحۀ بعدی شکل را مشاهده میکنید.  فارسی ایرانی مطلقاً خالی است

الفباِء اردو است و )څ( ، )ځ( ، )ې( هیُدنبک )بہ( که مربوط  پشتو را که در زبان دری زیاد مورد استفاده دارد مانند

بعضی از عالمات و سمبول های دیگری از الفباِء های دیگراگر ضرورت باشد، میتوانیم شامل کنیم که ضرورت به 

 سوچ کردن کیبورد از دری به پشتو و یا به اردو و یا فارسی ایرانی نشود.
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 5شکل 

، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، حرف اصلی )ا، ب، پ، ت، ث 32زبان دری دارایی   قسمیکه همه میدانیم 

حروف ُکمکی ) ؤ، ي، ة، آ، أ، إ، ۀ (  7 ، م، ن، و، هـ، ِء، ئ، ی( وص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل

دیگر آن حروف قلیل  7آن حروف کثیراالستفاده و  32حرف استفاده میکنیم که  21میباشد. یعنی ما در نوشتن دری از 

االستفاده میباشد، اما بودن این هفت حرف ُکمکی  برای افهام درست تر نوشتار دری در کیبورد حتمی شمرده میشود. 

( و یکی از حروف هنگام Shifاین حروف در روی کیبورد نمایان نمی باشند و در پس پرده به اصطالح با فشار دادن )

 ( میتوانید مشاهده کنید.2ن میتوانیم آنها را استفاده کنیم که شما در )شکلنوشت

  پیشنهاد:

درین اواخر نظر به پیشرفت سریع تکنالوجی و وامگیری کلمات از زبان های غربی و شرقی شاهدیم که زبان ما در 

ما  پیدا میکند و آن به نظر کنار این همه حروف موجود در الفباء، آهسته آهسته به یک حرف جدید دیگری ضرورت

مانند: )ژ( )ث( )چ( و یا یک حرف زبان پشتوی ما )څ( که آنرا با  ()    )     )ف( با سه نقطه در باالی  آن است

در زبان های ملی ما ادغام گردیده  انگلیسی میشود تلفظ کرد. زیرا بعضی از کلمات انگلیسی که فعالا  (vصدای )

)و( را استفاده  و امثالهم ما مجبوریم یا حرف )ف( و یا حرف (Vitamin( ،)Virus( ،)Viber( ،)November)مانند:

صرف یک پیشنهاد (         ) کنیم که طبعاا معنی آن با استفادۀ این حروف تغییر میکند. البته ایجاد این حرف جدید

 است. 

 پایان

 
 

1
 مارکیتنگ، بعد از اخذ دیپلوم نرسنگی در هالند منحیث کدر نرس در کشوربا تحصیالت مافوق لیسانس در رشتۀ تجارت و  مؤلف نوشته 

ایفای وظیفه میکند. عالوه بر عضویت اداری شرکت او فوندیشن، رئیسۀ کمسیون زنان در اتحادیۀ مهاجرین افغانها بوده، یکی از  هالند
اثر ادبی  12بوده و  تا کنون دارندۀ ، دیزاینر و نقاش بودنش شاعرعالوه بر میباشد. خانم واصل  آنالین جرمن افغان هیت مدیرۀاعضای 

 است.
 
2

"انستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم  KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون 

کار می کند. او همزمان انجنیر    Automation Systems آتومیشندر امور سیستم های Siemens AG انجنیر در کمپنی زیمنس 

آن را دارد. نویسنده وظیفٔه یک تن از متصدیان پورتال «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE سیستم های میکروسافت

 را نیز عهده دار می باشد. آنالین جرمن افغان
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