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 ۲۱۰۲/۱۰/۳1                     قیس کبیر

             

  يوخته وبه نا سباکړو ه که نن اقدام و ن
  ېک ياو راتلونک ۍتکنالوژ ېد ژبو اهمیت په نو

  يد ېسره په تړاو کگټو يمل له وادونوـېـه د
  هارزون

 برخه ۍوروست

 
  

 ګرانو لوستونکو!
 

 نوېو به و نو کړو، پرتله  سره له هغه ـنځو کلونوېپـ ـروېد تـ لړۍ پرمختگ د ۍلوژد معلوماتي تکنا نن ورځې د یوازې موږ که
 کې کلونو  نځوېـپراتلونکو  په چې لږ تر لږه گړندېتوب پر مخ درومي يحیـرانونک بـهیر په دومره گپرمختد تکنالوژیکي  چې

 ،لکسیگمارتفونونه لکه س ،پنځه کاله پخوا ېگتوبیلګی په  د  .ويته نا ممکن دېعادي لـ موږز ېې تصورکچی د   گپرمخت د
 شمولیت وپنځون وتکنالوژیک د نویو شاملیدل وونو ژبگد لس په آپریتنگ سیستمونو کې. لو نه موجود ونهتپی سی تابلی او هآیفونون

 الره پرانیستله.
 

 ص وموند.خ  ـَ شـَـت د یوې ژبې ادغام کښی « اپلیکیشنونویریو سافت » نو اوسیستمو گریتینپآ په توگې ېپه د 
 

 محلوی ي آپریتینوگ سیسوتمنوومتقابلو مؤسسوو پوورت تړلوی او د په  یکروسافت ا، مېیاده سو ېکښ ېبرخ ۍمړول په هماغسې چې
سیستم  په خپل کمپیوټري امتیاز ورکړت، تر څو ېې په بل عبارت ډیرو ژبوته ، ته هیوادونو ـرېگڼ شمـ  ۍد  نړاو  ،مندانوخیتارا

خپلوې  د معیوارونو او يمنطقوو ،ېغوښوتن ېخپلو لوه ، Display-languageدیسوپلی  -( ْ او د ژبویInputول )دخ –د ژبی  کې
  .يعیارکړسم سره له اړتیاوو  ېژب مه ېیزېېســ

 

 NICTAA- National« نیکتا»هڅو پر بنسټ لکه، د  نورو د ځینولینو  غور او د ود مسؤ بنسټونو ، د ځینوېوړ ده چ ېیادوند 

ICT Alliance of Afghanistan،)  تور ۲۱۱۲ له، «د مخابراتو وزارت»د افغانستان  وا« ساینس افغان کمپیوتر»مؤسسه لکه 

ایرانی  له  گېژبی په تو ژبه د یوت ځانگړې خپلواکې دري “ افغانستان دسول  و کړات  ېپه مرست مایکروسافتد پورې  ۲۱۱۰

 –د پښوتو د ْژبوی  ېوې وکووالت سوول هگوهمودا رن کوړيداخلوه  ېکو (Input)دخوول  - «پوه»د ژبوی „،ډول  مسوتقلپه فارسی څخه 
د   ، چهکانهد وهدم  که    سیسهتوونو آپریتینه ، په  ېباند « Keyboard layoutکیبوردلی اوت » پر ېد هغ “(Input)دخول 

 ېسو    ونحرفاصلی هدفونو څخ ل  خپلو    او ولگڅرندا ولی او د اهویت وړ پروژه  چ  دی. دا کار وړ ۍخوښتحسین او د 
 ههوار د   وعضل ېد د دې  ک  پ  نتیج  او د ارزون ؛سیړل ـېـووضوع ده چ  باید وڅ هغ  پ  ټپ  والړه ده وهال  ېاو تر د
  .يول سېـنو ېتر الس الند الره

 

 ينشتوال د«  ېسپلدی ېژب»د  پښتو د  په نویو آپریتینگ سیستمونو کښی ې خبرهدردونک هتر هر څه زیاتپه دې لړکې 
 مایکروسافت آفِس او  (سرورینت & )کال د له کبله

 ستونزه ده.
 آپریتین په نویو  ۍکمپنمایکروسافت د 

د  “ سپلیدیِ  -ژبی„  د پښتو سیستوونو ک 
اړو کسانو ت  پ  اختیار کی  پارهلډونلوډولو 

د هغ  پوښتن  چ  . دا ېورکړ هد  ن
، د ) د وخابراتو  لینوافغانستان د دولت وسؤ

 کلتور وا واطالعاتد او  کړوزد ولوړ
ې ستونزې د د باید ارګانونهړوند ا (وزارتونه
 . ـړنی گام اوچت کړيېبـ هوارۍ ته
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په شان د مایکروسافت    « دیسپلی د ژبی ـ» ، لکه د ایران د  فارسی«دیسپلی –ژبی » يد افغانستان د در ېحال کی چ ېپه داس
   (.ئورگورافیک گپورتنی . )لیدل کیږت هن ـڅېهـڅرک  ېر د پښتو د ژبمګ ـږيېکـ مرکز څخه تر السه لهدونلود د 
 

 سآفِ  مایکروسافت پهتر اوسه  ال ۍکمپن مایکروسافتد 
 ېته په اختیار ک محتاجو ،« دیسپلی -ژبی»پښتو د  د ېک
 و پورې اړهنمسؤلی يدولت په د افغانستاندا ښی. ېدت اه ن

 رگندهڅ. يوکړپاملرنه  يموضوع ته جد ېد لري چې
د  ،مرکز څخه ده چې د مایکروسافت د دونلود له

، سآفِ  مایکروسافت« دیسپلی –ژبی  »ي افغانستان د در
، مګر يکیدات شپه شان تر السه  يد ایران د فارسلکه 

د الس ته راوړلو امکان « دیسپلی –ژبی » د پښتو د 
 (ئوروگ ته رافیکگ گڅن دنشته. )

  

توه هوم  يټکو ېد يشات څنګ کیددلیلونو تر دلته د نورو 
 ي، قووميسیاس لد خپ ې دې خبرې تهچ ېدلېلوداسی کسانو الس ته  دتو په علت، ملحوظا ژبنیو -ي قومد  : دا پروژهياشاره وش

پوه ډاتوا  يبلوی خووا د در لوهاو  کووي اغماضقصداً ډاتا بیس څخه  له خوا د پښتوې له یو چې يورگپر بنسټ  ـدلوريېلـ ياو ژبن
په  ي یاد ېباند، که د پورې ټولو افغانانودا په دت.  اصطالحاتو څخه کار اخیستی يایرانبې مفهومو امأنوسو او ن له ېې ېک بیس

کوار الس  ېده ،  تور څوو عمواْل پوياړخیز فشار راوړ او هر دولت پر مسؤولینو الزم افغانستان د د ېچ يلرننه، اړه د ېهیواد ک
 يملو د  اوي وژغوور ې او د ملي خالء له منځته راتگوهالسوهنله اشخاصو  ير ملغید ه او خطرملی پروژه له او دا  يکړ ېپور

 .يکړپه حل او فصل کولو دې د گټه اخیستونکو اساسی ضرورتونه رفع   ېالر لهد مایکروسافت  او اشخاصو
 

 وسیستمون آپریتنگ ونوی رېـمش یو دد افغانستان دولت  ېچشرط  ېده ډیر آسانه دت، پ، ستونزې هوارت ېد دمایکروسافت ته 
 څرگنده ده چې داسې ونه شي نو . کهيکړ ي گامونه اوچتجد و د پنځولو لپاره ونسافتویراو نور  وونس اپلیکیشنآفِ او د 

څخه محروم   Display-language“ سپلیدِ  له  -د ژبی „او « (Input) ود ننوتل ېژب»ْد د خپلو ملي ژبو لپاره ه افغانستان ب
  اړ پاتې وي.  ته و اصطالحاتونوسأمنا ۍفارس ۍایرانبه  ر ډېر وختهت او ياو غیر افغان

 

د ملې ژبو په برخې کې دا حالت کښی،  يړنیمگ په ېپوه ېپرته او یا د بشپړ له ټولنیز پوهاويافغانان  ېکه چیر
محکوم  ۍد پیرو يد ایران د فارس يژب يد افغانستان در ېه یوازنبه  ، په هغه صورت کی يالسه ورکړ لهچانس 

 ن پاتېگریوا له هماغه برخلیک سره الس او  کبلهله  د کمښتي آسانتیاوو تکنالوژیک، بلکه  پښتو ژبی به هم، د يو
 وي. 

 

اړخونو  پر بنسټ له تکنالوژیکيګټو  يژبو نوم او اهمیت د مل يد مل وږزم ېکښ ۍلوژناتک چې په ړینې هڅې په کار ديا
ه . پمنه وین کېصالحیت په ځان  دا ـکوالېلـ زهې چ، له پلوهو اړخونو نور ېداس او يادب او ي، سیاسيریخأت دنه  ي،ړل شـېـڅو
 زموږ هیواد ته ېچ ېښودل شوانځور ـز ېپلویانو ته هر اړخـ ټوگ يد ملد افغانستان  ـږي چېېکـهڅه  ـزهېبنسټـې کښ ېلیکن ېد

ځکه د ، دري ومنل سي پر ځات« فارسی»د  ېچ ېک دا هم په هغه صورتاو  په ځان کې رانغاړي، ېګټ ېکوم ېژب يزموږ مل
او  يژبو )در يرسمپه کار ده چې . ېوهل سوټاپه ایران(  يد فارس ) اوسن ې را په دېخوامود ېله ډیر فارسي پر تندي باندې

د ډول  قلمست او پرېکنده په ېژب يپښتو او در ي چېوشکوښښ  حدهاو تر  يواړول ش ي پاملرنهجدال نوره او ډېره  ،تهپښتو( 
  ې شاملې شي.کښ ۍتکنالوژ  يپه اطالعات لپاره تل

 

، بسیا وي او «فارسۍ» چې افغانان د پوهې او خبروالي په رڼا کې په خپلو ملي ژبو، نه د ایران په  په هغه حالت کې

 لري : کې د ملي ژبو ادغام الندینې لوړې گټې له ځان سره بدرگه ۍتکنالوژورباندې ډډه ولگوي نو په اطالعاتي 

 

  څخه خالصون. ۍدیکتاتور گيفرهن لهایران  د  
 

و د تر السه کولو معلومات وموضوع ده.) د زیات ېد ژبد درو گونو برتریو له هڅو څخه یوه ېې شؤونیزم  يد ایران
  : ( يد ېژب يپه در ېلیکن ېالند، الندیني لینکونه وگورئ پارهل

 مړی برخهول –شؤونیزم ارزونه  يبعد ېد ایران د در
 برخه مهیدو – شؤونیزم ارزونه يبعد ېد ایران د در 
  برخه ۍوروست –شؤونیزم ارزونه يبعد ېد ایران د در 
 

یرغل  گيفرهن پهلويد   کې...(  او ، راډیو، تلویزیونو)ورځپاڼ دوی په ټولنیزو رسنیو، لپارهد رسیدو  ې تهموخ ېد

 ې په کچې پر نورو باندې ومنيد سیم گېپه تو ۍتکنولوژ ي، د اطالعاتيفارس ۍایران ې چېکو ېهڅله الرې چټکې 

 :يکار اخل او په دې الرې کې له الندنیو الروچارو
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شوه، د پښتو دیسپلی  ونه وپورته یاد هماغسې چې ایستل.د پښتو ژبې څخه    LLPپروګرام  سیمه ېیز لهمایکروسافت د . ۰

نو ، که په راتلونکو ورژنوداتـېـالسه ک تر نه شي کښی مایکروسافت آفِسکښی د  ونوسیستمآپیریتینگ  یونو  پهورژن 
 ـدل هم عمليېبې د سیمه ېیز پروگرام لغوه کـد پښتو د ژنو مایکروسافت به ، پر مخ الړه شي ډول ېده هم پ کې

 .کړي
 

تر  چې نور به  د فارسي ژبې ډول ېده پهغه هم  ورگډول واصطالحات وأنوسنامد  ې لپارهژب يد در کې اتابیسډ ي په. د در۲
 ـڅ اړتیا نه وي. ېشتون  ته هـ  ېژب د يدرد  څنگ 

لطیو غ يلهجواو ، ي، گرامري، امالیيیاو د انشارامونو وده گژباړه او د پرو پروگرامونو یزود الرښودپه  ایرانۍ فارسي  .۳
 .ډیزاین او بیان ېاو د ږغ پیژندن کنترول

 

 او اړینه ده چې يدپه ټکر کې  ټو سرهگ له لوړواو مطلق ډول سره د افغانستان  پرېکنده په ېکړن ېشو ېل یاددا ډو
 یو نسلداسې  به ېک يراتلونک ېږدـېـنو په ن ول شی. که نهـېـپه کار اچولو و ن د ټولو وسیلوتر ژره  ژر ېېمخه 

 .تړلې یو نسل ويه بې پور گاو د ایران په فرهن يګور به د بل الس ته ېولرو چ
  

 ياو علم ي، تخنیکياقتصاد .   
  

 کې د یوېپه دوت  چې يلر ېغاړپه  منجمنت ونورټکمپیود ونه آپریتینگ سیستم، ې وویل شولرو برخو کـېـپه تهماغسې چې 
 زر اتو له الرېدلته ده چې د نوې ژبې د امکانوت. ربراب آسانتیاام غادد ونو سافتویرې ته د ژب ېهغژبی له ادغام سره جوخت 

 چې د همدې درج شوې ژبې لپاره په، وده ورکول کیږت ېاو نورو ماشینونو په وسیلونو سمارتفون د، و تهپروګرامون وهاو
ودې،  د نۍژب ده بلک ،په گټه ده ادونووېـه ددغو د اړخهاقتصادت  له ېیوازنه چې  ږيېپنځول کـونه او شغل هزرګونو کسبون

  ه پنځوونکې ده.تخنیک او ان له عملي اړخ
 

 د او د افغانستان د مسؤولینو چې یو جدت خبردارت دت، بلکه نه دهڅخه انتقاد  کمښت یوازې له موخه د دې لیکنې بنسټیزه 
سره  يراتلونکله هیواد  د چې خبر شي منفی عواقبو څخه او خطرناکوتر څو له هغو  ل شيوړاراو ورتهـوادپالو کړېو پام ېهــ

 ې اړوند یو پنځوونکی وړاندې دا دت چې : په د  .اړیکي لري
 

دده توګوه، د ده، بایود هور څوه ژر پوه مجو پوه ټپوه والړه، يښوکار يبی الر بنسټملحظاتو پر  ود ځین ېدا ملی پروژه چ  -ړت لوم
ت کیږ هښتنپو دا څخهمقامونو  ود حکومت د اړوند. يراش ېاو مقامونو تر الس الند صالحیت د خاوندانو افغانستان د حکومت د

شوته نیمگړتیواوې ونو کوې اپلیکیشونونوو او داسوی نوورو یریو سوافتسیسوتمونو،   آپریتینوگپوه  دې ې د اړینو گامونو په اوچتولووچ
  .يکړ ېرـېـل

 

د باید زموږ هیواد  لپاره ولیرت کولد  او په پراخ ډول د پورته یادو شویو نیمگړتیاوو لودـېـک يژبو د معیار يد مل –م یدو
 مهیس پهو څخه انمخکښ له ۍتکنالوژ ياطالعات دکښی  ۍ نړۍاوسن په ېچ کار واخلیڅخه تجربو  له داستر هیو دهندوستان 

هیواد  تسدوباور یو، که  دته پ. موږ ي دوست هم دتریخأت یو پیژندل شويه نیکه مرغه د افغانستان لاو   يکښی شمیرل کیږ
د به  د اطالعاتي تکنالوژۍ په برخې کښی نوغځوي، موږ خواته راوز او مرستی الس ۍد همکار ېشرایطو ک ېده هندوستان، پ

وه ډله د ی، باید پارهلد دت موخی د سر ته رسیدو  ي روزونه ورکړي.مسلک ته ځوانانو چې ه ومنيغوښتن افغانستان د دولت
 « )*(Bhash»مؤسسی  هورتشم هندوستان د او  د يش هجوړ له منځهو انپوهد متخصصینو او ژب  کمپیوتر ساینسافغانانو د 

ژبو )پښتو  د رسميچې  يې دا وړتیا ولرک يراتلونکت ږدـېـنپه  چې، يش راوستل ې دېالندتر تدریس او مسلکی تمرینونو 
 او د ونوسیستم آپریتینگپه په افغانستان کښی « Afghan-LIP» سمبال حیتونوصال پهیو اړخیزې ودې لپاره هر  داودري( 

 ي په تپهاوسن له، يډیر اهمیت لر ېک يد افغانستان په راتلونک چې پروژه يډول مل ، او داجوړ کړيکې  ونوفتویر آپلیکیشناس
 وباسي.څخه  درېدلي حالت 

 

 قاموس په پښتو او يانګلیس يتخنیک: »دا ته ځات ورکړو  قاموسونو ه وودو يکیدات ش ې کېبرخپه  اصطالحاتو يد پښتو او در
هڅو  په ياحمد نور يد ښاغلو رحمت آریا او ول ېچقاموسونه دي « يت د افغانستان په دراصطالحا يفارس يایران» او « يدر

 دا،  ې تر کار الندې دي.ک څانگې په « قاموسونو»پورتال  د  آنالین جرمناو د افغان  يد ېد ترتیب په حال ک او زیار
 يژبو  په محل يهیواد د مل د ۍ کېلوژاتکنتی په ننی اطالعا ېچ مرسته کوالت شي ته هم  هغو افغانانوهمدا راز قاموسونه 

   .يکار کو ېکولوباند
 

  

 :ونهیاد
 

  

 ېنسخ ېلیکن ېد د، يرسیږسر ته ودنده  ياو افغان يزموږ ملد هیواد او د افغانستان د پرگنو په وړاندې  ېپاره چل ېدد 
او  وبا خبریو شمیر د هیواد امونو او مق وسؤول، د افغانستان د ميشو ېوړاند ېموضوع ګان يمل ېمهم د هیوادپکښی چې 

د الندت  ېبرخ ۍ)د لیکنو پخوان راواړويځانته د مسؤولینو او د وطن د پوهانو پاملرنه مقامونو  د وڅ ،يپوهانو ته استول کیږ



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې ب: یادښت

ی د کوم ګران لوستونک ېکه چیر .يد يکل شوېـژبی ل. الندت لیکنی هم په درت ئولول ئشلینکونو په کلیک کولو سره کوالت 
  ( مننه .اوسمبه ډیر منندوت  یا هغې نو له هغه يوژباړ ته هم پښتو ېبرخ چې پاتې يکړدت موقع پیدا 

 برخه پنځمه – برخه څلورمهـ   دریمه برخه – برخه دوهمه – برخه لمړت:  برخی رتتی 
 

 د کمپیوترته د هندوستان د ژبو تقویه و نسلونو راتلونک ې، چيپه نوم لر “hBahB“ د پورتالیو  " India –فت ایکروسا"م )*(
  یریسافت و موخه دپورتال  ېد د .ایجاد شوت دت، په واسط (Developer)زرو ودت ورکوونکو  ۰۱د تکنالوژت په وسیله د 

د تر څو ، پاره دهل ېژبو د استفاددوستان د د هن اوڅیړونکو  د ېد ژب ېکښ ېدت برخه جوړونکو او پ  ېد ټولن ې،د ود
     .يکښی خپله ونډه ادا کړات ش ېپه برخ ۍتکنالوژاطالعاتی 

 
 

 پات
 

اوس د  او ېزده کړه کړ کېې رشتد الکتروتخنیک په  «پارهل ۍتکنالوژانستیتوت د  د کارلسرو»ـ پوهنتون   KIT د  کوالېې لـلیکندت  د
ې برخد چارو په    Automation Systems آتومیشن د ونوسیستمکښی د  Siemens AGپه کمپنی توګه د زیمنس  هپدیپلوم انجنیر 
  .يلر« غړیتوب  MSDNې د شبک ېد ود»  چېدت هم  MCSEد مایکروسافت د سیستمونو انجنیر  او ورسره جوخت  يکښی کار کو

 .يلرهم ډلې غړیتوب  دمتصدیانو  د افغان جرمن آنالیند  کوال ېلـ همدا رنګه
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