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 82/12//228          عارف عباسی

 تکنالوژی کتاب خوانی الکترونیکی

 و مشکالت آن به ارتباط زبان های ملی ما 

خود، درب معلومات دلچسپ را پیرامون قیامت برپا شدۀ  محترمه صالحه وهاب واصل طی مضمون جامع و آموزندۀ

تکنالوژی اطالعاتی و ارتباطی، باز نموده اند. چنین بر می آید که هم گامی با این پیشرفت سریع، توجه جدی، مساعی 

ازار بزیاد، نفس و پا های قوی و پول کافی می خواهد. رقابت سر شکنندۀ مؤلدین با بکار بستن تازه ترین اختراعات، 

ولید است، اگر ت یابیرا استیال و بر مستهلکین، نفوذ روانی ایجاد نموده اند که خود از مؤفقیت های اسرار آمیز بازار 

جدیدی به بازار آمد و خریده نشد، ولو که ضرورت نباشد، مستهلک خود را عقب مانده فکر کرده و با دستیابی به آخرین 

تکنالوژی )که هیچگاه آخرین نخواهد بود( از لحاظ روانی مباهات آفرین است. حتی برای اطفال متمول شکل بازیچۀ 

 الس، مصاحبات عادی از بین رفته، سر ها پائین و انگشتان مستی می کنند.اعتیادی را به خود گرفته و در مج

نکتۀ بسیار جالب و قابل توجه جدی تزویج زبان با تکنالوژی است، که برای استفاده کنندۀ دری زبان و پشتو زبان  کتاب 

نچه وی تخنیکی تغذیه شود تا آالکترونیکی و سائر تولیدات گویا و خوانا باید معلومات الزم و معیاری به مراکز اندیش

 توقع می رود از آن بدست بیاید.

برگزیدگی اختراع، تنها خواندن کتاب توسط وسایل دست داشته نیست بلکه مهمتر از همه وسیله ای است که برای شما 

یشود، گذاشته مکتاب می خواند. یعنی تیلفون و هم سیاالن آن قادر به خواندن هر نوع متن نوشته شده ای که در اختیارش 

 می باشد.

 محترم انجنیر قیس کبیر جزئیات عملی و تخنیکی این روش را در مقالۀ  خوب خود توضیح نموده اند.

که کتاب خواندن را بی نهایت سهل  Kindle  e-booksفعالً وسیلۀ موجود است که مورد استفادۀ خودم قرار دارد 

م تمام کتاب را در همین صفحه جاگزین یا )دونلود( می نمایم و آنرا ساخته. کتاب مورد نظر را آنالین خریداری می کن

از روی این پرده به راحتی می خوانم و حروف را مطابق خواست خود خورد و بزرگ می سازم و کدام اشعه ای که 

پ کتاب چاچشم را اذیت کند از این پرده منعکس نمی شود، مجبور نیستم یک کتاب قطور را با خود حمل نمایم اما در 

 شده نظر به تکلیف بینایی که دارم عالوه از استفادۀ عینک، ذره بین راهم بکار می بردم. 

طوری که محترم انجنیر کبیر معلومات داده اند، دادن این قابلیت به یک دستگاه کوچک تخنیکی کار های زیاد مقدماتی 

کتاب، به کلمات روح می بخشد، این وسایل با محصول را ایجاب می نماید. همانطوری که با خواندن شعر، بیت، سرود و 

متوقعه، روح بخشندۀ حروف و کلمات اند. برای استفادۀ مطلوب باید با مهارت های خاص تخنیکی معلومات الزم به این 

 مغز های الکترونیک تغذیه شود.

ت تخنیکی در مغلق ترین سرک ها چندی قبل خواندم که گوگل موتری اختراع کرده که بدون راننده بوده از روی معلوما

 راه خود را می یابد.

 (، خود یک اعجاز تخنیکی است و برای بشریت تسهیالت بیشماری میسر می گرداند.book-E-(reader )1اختراع )

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_ebook_wa_zarorate_standard_sazi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_ebook_wa_zarorate_standard_sazi.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ar_technologie_ketaabkhaani_ba_ertebaat_zabaahay_mili.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ar_technologie_ketaabkhaani_ba_ertebaat_zabaahay_mili.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شخصی که یگانه عالقمندی اش در طول زندگی مطالعه بوده در کهن سالی با ضعف قوۀ دید و یا کم حوصلگی این 

مصروفیت دلخواه را دنبال نمی تواند و یا جوانان و محصالن بنابر مصروفیت ها وقت مناسب برای مطالعه ندارند توسط 

تی در هنگام راه رفتن و یا رانندگی حتی خوردن و نوشیدن به این وسایل دست داشتۀ سهل االنتقال به اندازۀ تیلفون دس

 کتاب گوش می دهند. 

باید اعتراف کنم که من فهم و دانش تخنیکی و کمپیوتری دو همکار محترم را ندارم اما فهمیده می توانم در ممالکی که  

ت به نسب« دری و پشتو»ملی ما،  الفبای التین مروج است، صدا بخشیدن به حروف آنقدر مشکل نیست اما در دو زبان

زبان های دیگر تشابهات بین حروف به حدی زیاد است که تفکیک اصوات برای دستگاه گیرنده زیاد مشکل و بغرنج 

میگردد. هر اقدامی که برای جا دادن هر حرف در مغز کمپیوتر شود کار شناسایی را مشکل و مغلق می سازد. اما این 

 ( با مهارت فنی باالخره راه حل می یابند.Programmersان )آخر سفر نیست برنامه ساز

، «ظ»، «ذ»داریم، « ث»و « ص»، «س»حلوا داریم، و نیز « ح»ُدمبک،( و « ه )» َهَوز « هـ»مثالً در زبان ما  

که توقع تشخیص هر صدا و حاصل آن گرچه نا ممکن نیست اما بی حد دشوار است. همچنان ما « ط»و « ت»، «ض»

داریم که به عین حروف نوشته شده اما طرز تلفظ به هر کدام معنی متفاوت می دهد مثالً لَنگ )به فتح الم پای  کلماتی

عیبی( و لنگ )الم با ضمه تکۀ دور پائینی بدن یا لُنگ حمام( و لٍنگ )به کسرۀ الم پا است( یعنی بر عالوۀ اصوات 

با حرکت بخشیدن حرف اولی معنی تغییر می کند که درین  مشابه ترکیب حروف مشابه، طوری که در باال ذکر گردید

 صورت نه تنها صدای حرف مهم است بلکه تلفظ حرف با بکار بستن سه حرکت ) زبر، پیش و زیر( قابل توجه است.

همچنان انتخاب کرسی یا محل همزه است که تا حال روشن نبوده روش با قاعده وجود ندارد و این که  الف )ا(، واو )و( 

و یا )ی( بحیث کرسی همزه استعمال شود توافق نظر موجود نیست. این خود مشکل شمول زبان در تکنالوژی است. 

 شاید ممالک متمول عربی در حل این مشکل پیش قدم گردند و وسایلی ایجاد شود که متون عربی را برای ما قرائت کند.

هر حال؛ افغانستان خصوصیات زبانی خود را دارد. مطمئناً  شاید زبان های دیگر هم چنین بغرنجی ها را داشته باشد. ب

افغانها با مساعی خستگی ناپذیر توانایی آنرا دارد با بخش این تکنالوژی  که چهار نعل در َدِوش است  زبان های ملی 

 اش را مدغم سازد.

ن جهت سهولت در استفادۀ با در نظر داشت متداول بودن لهجه ها و اصطالحات گوناگون در مناطق مختلف افغانستا

مطلوب از تکنالوژی باید این زبان استندرد شوند البته رسیدگی به این موضوع مهم در قدم اول مسؤولیت دولت های بر 

 سر اقتدار، کار مؤسسات با صالحیت تحقیقی علمی و متخصصین زبان شناسی، ادبیات و تکنالوژی اطالعاتی است.

 حه وهاب واصل و محترم انجنیر قیس کبیر برای مطرح ساختن این بحث مهم. با اظهار امتنان از محترمه صال

انجنیر کبیر از سالها است که فریاد بر می آورد که کاروان تکنالوژی به تندی در دوش است و تا هنوز دو زبان ملی 

 ردیده است.افغانستان بصورت مکمل و قابل استفاده، شامل دستگاه های بین المللی تکنالوژی اطالعاتی نگ

 کتابهای الکترونیک و ضرورت استندرد سازی جدید برای زبان های ملی ما (1)

 تکنالوژی اطالعاتی و اهمیت استندرد سازی زبان         
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