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 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
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 ۲۱۰۲/۱۰/۳۰                     قیس کبیر

             

 اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود
 اهمیت زبان ها درتکنولوژی جدید و آینده
 و منافع ملی کشورهای مربوط به آن

 بخش اخیرنتیجه گیری و 
 ،خوانندگان عزیز

 انکشاف این که  می بینیم ،کنیم مقایسه امروز با ITاطالعاتی تکنالوژی   انکشاف قسمت در را گذشته سال پنج تنها ما اگر
ون های فسمارت نه قبل سال پنج، چه. می سازد ناممکن برای ما را آینده سال پنج شرفتیپ تصور که است آور سرسام چنان
 را دروازه ،ها سیستم نگتآپری محلی در لسان ها ده از اضافه ادغام.  داشت وجود پی سی تابلیت نه و یفونآ ،گلکسیمانند 

 باز نمود. ها سافتویر در آنها برای ادغام
 

 تشخیص" ها اپلیکیشن یرسافتو" در آن ادغام وسیله این به و ها سیستم آپریتینگ در لسان ادغام یک اهمیت سلسله، این در
 .گردید

سیستم  نگییترآپح محلی در با همکاری متقابل مؤسسات مربوط و ذیصال مایکروسافت شدطوریکه در بخش اول یاد آوری 
های جهان این امتیاز را قایل شده تا سیستم کمپیوتري  زبان اکثردیگر به  ۀکشور های جهان و یا به عبار اکثربرای  های جدید

، یمنطقو معیار هایها و  طبق خواست Display-language“ سپلید   -لسان „و “(Input)دخول  -لسان„به وسیله خود را 
 . سازد عیارآنها  یو زبان محلی

در اثر توجه و تالش های مثمر نهاد های مسؤول از قبیل  4002 - 4002در اینجا قابل یادآوری است که طی سال های 
وزارت »و « ساینس افغان کمپیوتر»(، موسسۀ NICTAA- National ICT Alliance of Afghanistan) «نیکتا» مؤسسۀ

دری افغانستان را بطور مستقل  “(Input)دخول  -لسان„ افت توانستند از یکطرفافغانستان با همکاری مایکروس« مخابرات

لی اوت »پشتو را با  “(Input)دخول  -لسان„بسازند و از جانب دیگر  هااز زبان فارسی ایران داخل آپریتینگ سیستم 
اینکه چگونه و چرا این . است مدغم نمودند که قابل تمجید و مسرت هاآن در آپریتینگ سیستم  « Keyboard layoutکیبورد

پروژۀ ملی و با اهمیت از اهداف اصلی منحرف و تا کنون در بن بست قرار دارد موضوعی است که دلیل آن باید جست و 
 فته شود. ربرای رفع این معضلۀ ملی رویدست گ ، ارزیابی و راه حل عاجلجو

 

دردناک ترین تشخیص در این سلسله عدم وجود 
سیستم های  نگییتدر آپر پشتو “سپلید   -لسان„

، و مایکروسافت آف س می (سرورجدید )کلینت & 
 باشد.

 -لسان„ مایکروسافت کمپنی تا بحال  اینکه چرا
 جدید های سیستم آپریتینگدر  را پشتو “سپلید  

قرار  نیازمندانبرای َدونلود کردن در اختیار 
وزارت دولت افغانستان )نداده است باید مسؤولین 

، معارف، تحصیالت عالی، و مخابراتهای 
 یَدر “سپلید   -لسان „در حالیکه. ، داخل اقدام عاجل و فوری گردندهـلئو ارگانهای مربوط به این مسـاطالعات و کلتور( 

ولی اثری از زبان پښتو فارسي ایران را میتوان از مرکز َدونلود مایکروسافت تصاحب نمود  “سپلید   -لسان „افغانستان مانند 
 )گرافیک باال دیده شود(  نجا دیده نمیشود.آدر 

 „کنونتا مایکروسافت کمپنی چرا  علت آنکه همچنین
برای  سآف   مایکروسافت در را پشتو “سپلید   -لسان

دولت باید مسؤولین  ندادهقرار  نیازمندان َدونلود در اختیار
 “سپلید   -لسان „ در حالیکه .جداً متوجه باشند افغانستان
 -لسان „افغانستان مانند  یزبان َدر سآف   افتمایکروس

فارسي ایران را میتوان از مرکز َدونلود  “سپلید  
پښتو در  “سپلید   -لسان „ولی  بدست آوردمایکروسافت 

 )گرافیک پهلو دیده شود(. قابل دسترس نیستن آ
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قرار  کسانیدر دستان نظر به ملحوظاتی ملی ۀ این پروژ :هکرد ک اشارهمیتوان به این نکته  ،لئر دالئینجا در پهلوی ساا در

و از جانب  اند بیس پښتو را اغماض نموده عمدا ً داتااز یکطرف  ،هنگریست، قومی و زبانی سیاسیۀ ه آن به دیدب کهداده شده 
افغان همه ه این امر وابسته بیس زبان دری از اصطالحات نامأنوس و نا مفهوم فارسی ایران استفاده شده است و بتادیگر در دا

عمال ً دست بکار شده  تا نمایندو همه جانبه وارد  الزمافغانستان فشار  مسؤولین دولتداخل و خارج کشور است که باالی  های
ضرورت  تاد نفصل نمای حل و از طریق مایکروسافت در اسرع وقتملی  غیراز اختیار اشخاص را مهم و و این خالء ملي 

اینکه دولت  رباجراء این مأمول برای مایکروسافت کار نهایت سهل و آسان بوده مشروط  د.گردمرفوع  نیازمندان ۀعمد
متوصل به اقدام جدی س اپلیکیشن ها و سائر سافتویر ها بوجود آیند، جدید آپریتنگ سیستم ها و آف   انواعقبل از آنکه افغانستان 

زبان های  Display-language“ سپلید   -لسان„و  “(Input)دخول  -لسان„چه در غیر آن افغانستان از داشتن امکانات  شود.

 ملی محروم خواهد شد و محتاج و دست به دامان اصطالحات غیر افغانی و نامأنوس فارسی ایران باقی خواهد ماند.
 

ر خواهد آن دشوابدهند برگشت  دست از کافی معلومات عدم ازیا  وآگاهانه زبان های ملی  قسمت در را چانس این افغانها اگر
کشور بنابر زبانان  بلکه پښتو شدد نایران خواهاز فارسی ه پیروی بزبانان کشور محکوم  بود، درینصورت نه تنها دری

 .به همان راه رو خواهند آورد ژیکتکنالو کمبودی
 

، و دی ارزیابی شولوژنااز نظر منافع افغانستان در تکهای ملی ما  زبان تا نام و اهمیتسلسله کوشش بعمل آمده است  در این
می گردد  سعینظر تاریخی، سیاسی یا ادبی و غیره که نویسنده این صالحیت را درخود نمی بیند. دراین مضمون اساسا ً  نه از

کدام منافع را برای کشورما در  های ملی ما زبانکه به منافع ملی افغانستان می اندیشند، نشان داده شود که ها تا برای افغان 
بر آن خورده است باید به زبان  )ایران کنونی( به جای "فارسی"  از دیر زمان تاپۀ نام فارس کهآن در صورتی  د، ونبردار
مبذول داشته و تا آخرین حد کوشش صورت گیرد تا زبان های پشتو و دری جدی تری توجه )دری و پشتو(  رسمیهای 

 . تی گرددداخل تکنالوژی اطالعا قطع و برای همیشه و بطور مستقلبصورت 
 

 و خودهای ملی  زبان  متکی به آگاهانه ها افغان صورتیکه در بیشتر همه ازدر تکنالوژی اطالعاتی های ملی ما  زبان ادغام
 :دارد  بر در آتی را ممتاز   د منافعنایران باش" فارسی" زبان به نه

 

 دیکتاتوری فرهنگی ایران از رهائی 
 

 آتی مراجعه شود(های )برای معلومات بیشتر به لینک  برتری جوئی زبانی میباشدیکی از ابعاد سه گانۀ شئونیزم ایران 
 بخش اول -بررسی سه بُعد شوینیزم ایران
 بخش دوم -بررسی سه بُعد شوینیزم ایران

 بخش اخیر -نبررسی سه بُعد شوینیزم ایرا
 

اخبار، رادیو، تلویزیون...( به  برای رسیدن به این مقصد آنها در پهلوی تهاجم فرهنگی از طریق رسانه های گروهی )
لسان فارسی ایران به حیث زبان تکنولوژی اطالعاتی در سطح منطقه قبوالنده شود و برای این  شدت کوشش میکنند تا

 هدف از شیوه ها و ُطرق ذیل استفاده صورت میگیرد:

لسان دیسپلی پشتو شامل  تطوریکه در باال تذکر یاف LLPپروگرام محلی مایکروسافت . بیرون ساختن زبان پشتو از ۰
نگ سیستم ها و مایکروسافت آف س قابل دسترسی نمی باشد، در صورتیکه در ورژن های آینده ورژن های جدید آپیریتی

 هم وضعیت به همین منوال پیش برود، پروژۀ لغو محلی سازی لسان پشتو از طرف مایکروسافت عملی خواهد شد.
یلی برای موجودیت لسان أنوس دری در داتابیس دری که بدیینترتیب دیگر دل. داخل نمودن اصطالحات و کلمات نام۲

 دری در پهلوی لسان فارسی وجود نداشته باشد.
، ۀ رهنما ها به زبان فارسی ایران و انکشاف پروگرام ها برای کنترول اغالط انشائی، امالیی، گرامری. ترجم۳

 . و شناسائی صدا و بیان لهجوی
 

در ه باید با استفاده از تمام وسایل ممکن جلو آن ک بوده  مخالف منافع علیای افغانستانبصورت قطع  مذکورهای فعالیت 

 . به فرهنگ ایران نسلی خواهیم داشت دستنگر و وابستهغیر آن در آیندۀ نزدیک گرفته شود. درزودترین فرصت 
 

 علمی  تخنیکی و اقتصادی منافع 
 

می باشند. ادغام یک نگ سیستم ها منجمنت کامپیوتر ها را عهده دار یطوریکه در بخش های گذشته ذکر شد آپریت
زبان در آنها تهداب ادغام آن زبان را در سافتویر ها مهیا می سازد. در این حالت به هزار ها پروگرام برای کمپیوتر 

جدید زبانی انکشاف داده می شوند که امکان هزاران شغل و حرفه  ها، و دیگر ماشین آالت با امکانات ها، سمارتفون
بان شان در آن درج باشد مهیا می شود،  که نه تنها از نگاه اقتصادی برای آن کشور مفید برای باشندگان ممالکی که ز

 میباشد بلکه از نگاه زبانی، تخنیکی و حتی علمی. 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_q_sebode_showenizme_iran_1.pdf
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ای تمام مسؤولین، اشخاص و است بر جدیها نبوده بلکه هوشدار  ینارسای ازصرف انتقاد  این نوشتهیکی از اهداف اساسی 
در این  ه ایآیندۀ کشور باشند. پیشنهاد سازندنهایت منفی برای عواقب ستان تا متوجه این خطر بزرگ با وطنپرست افغان حلقات

 عرصه به مسؤولین مربوطه قرار ذیل است:
 

 ،نظر میرسد که به بن بست مواجه شده به ودر شرایط کنونی به بیراهه رفته است  ملحوظاتی به نظر که ملی پروژۀ این  -اول
 می تقاضا حکومت زیربط مراجع زودتر مجدداً تحت کنترول مقامات ذیصالح حکومت افغانستان قرار بگیرد. ازباید هر چه 

 رفع ها اپلیکیشن سائر و ویرها سافت ها، سیستم آپریتینگ را در هموجود نقایص  عملی و  جدی اقدامات اتخاذ با تا شود
 .نمایند

 

کشور ما وری صورت گرفت که در باال از آنها مفصالً یادآ نقایصستان و رفع های ملی افغانان برای معیاری ساختن لس - دوم
در منطقه بوده و خوشبختانه اطالعاتی بزرگ هندوستان که در جهان معاصر یکی از پیشتازان تکنالوژی  کشورتجربۀ باید از 

دست همکاری و  کنونیوستان در شرایط هند دوستاز دوستان تأریخی افغانستان میباشد، استفاده نماید. ما متیقنیم که کشور 
را مبنی بر تربیۀ مسلکی جوانان افغان در عرصۀ تکنالوژی دولت افغانستان خواهش دراز نموده است، به کشور ما  حمایت 

باشد  یمتخصصین کمپیوتر ساینس و زبان شناسان های از افغان گروپی. برای نیل به این منظور باید خواهد پذیرفت اطالعاتی
مسلکی قرار گیرند تا در آیندۀ نزدیک قادر  تدریس و تمرین)*( هندوستان تحت  “hBahB“سسۀ مشهور ؤدر میل گردد و تشک

)پشتو و دری( ما  رسمیدر افغانستان برای انکشاف همه جانبۀ زبان های  ”Afghan-LIP“ به ایجاد یک مرکز با صالحیتی
که برای آیندۀ افغانها خیلی مهم می باشد از  ملیترتیب این پروژۀ  بدین ، تادفتویر آپلیکیشن ها شوناو س ها آپریتینگ سیستم در

 .حالت کنونی و بن بست بدر آید
 

و دو قاموس: "قاموس تخنیکی انگلیسی به پشتو و دری" در زمینۀ انتخاب اصطالحات زبان های پشتو و دری میتوان از 
که در اثر زحمات شاغلو رحمت آریا  و ولی احمد نوری در حال "اصطالحات فارسی ایران به اصطالحات دری افغانستان" 

آنعده از افغانهای که در بخش  ، برایدر بخش "قاموسونه" جا داده استرا  آنها آنالین جرمنشدن است و پورتال افغان ترتیب 

 .واقع شده میتواندممد  کار میکنندمحلی سازی زبان های ملی کشور ما 
 

 

 یادداشت:
 

  که در آن  های این نوشته نسخه شده باشددر برابر وطن و مردم افغانستان ادا   ماوظیفۀ ملی و افغانی برای اینکه 
می به مقامات مسؤول افغانستان و تعدادی از آگاهان و دانشمندان وطن ارسال مهم و ملی مطرح گردیده،  موضوعات 

 .تواندبشده  توجه جدی مقامات مسؤول و دانشمندان وطن بدان جلب تا شود
  : قسمت پنجم - چهارمقسمت ـ  قسمت سوم - قسمت دوم - اول قسمتبخش های گذشته 
 

 تکنولوژی در هندوستانکه با آینده نگری برای تقویٔه زبان های  “hBahB“" پورتالی دارد بنام India –فت ایکروسا"م )*(

است. هدف این پورتال تشکیل یک انجمن انکشاف دهندگان  هیدردگایجاد ( Developer) انکشاف دهندههزار  ۰۱کمپیوتر با 

 .کمپیوتر سهم خود را ادا کرده بتوانندتکنالوژی در  هندوستان باشد که برای استفاده از زبانهایی  و محققین لسان م سافت ویر
 

 

 ختم
 

 
ارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم انجنیر نستیتوت ک"ا KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون

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

 آنالین جرمن افغانویسنده وظیفٔه یک تن از متصدیان پورتال آن را دارد. ن«  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE میکروسافت

 را نیز عهده دار می باشد.
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