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و شميره   6 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 17/٠۶/٢٠١١                                         ديپلوم انجينر قيس کبير  
  

 استفادۀ درست می کنيم؟ »IT آی تی«آيا ما افغانها از مفاهيم 
   )پنجمبخش (

  
 .صورت گرفت توضيحات "انکشافات متعدد در امور ويب کالينت ها و ويب سرور ها " مورد  دردر نوشتۀ اخير 
 :جعه شودا به لينک آتی مر

  
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_aya_ma_afghanha_az_mafahim_it_04.pdf 

  
توضيحات داده  فرهنگی ايران ها و نفوذ ويبالگ ،ثابتبسايت های يو در اين بخش به صورت خلص نخست در مورد

 . می شود
 

  )HTML (بتاثويبسايت های 
اکثر اين ها در . ر سطح جهانی عرض وجود کردند به اين سو نخستين ويبسايت های شخصی د١٩٩۵از اواسط سال 

 ] Provider" پـُروايدر"[ۀ عرضه کنندپوهنتون ها حفظ و مراقبت می گرديد زيرا آنزمان از يک جانب در مارکيت 
در آن فرصت از الين . فون نرخها خيلی گران بوديوجود داشت و از جانب ديگر با در نظر داشت مصارف تلکمتر 

 از الين  واگر در يک محل الين دوم ارتباطی در اختيار نمی بود،. تباط انترنت استفاده به عمل می آمدفون برای اريتل
  .فون برای ارتباط انترنت کار گرفته می شد که در اين صورت مخابرۀ تلفونی محال می گرديديتل
  

تحت پوشش آن  KIT„لسروحی افغان جرمن آنالين به حيث اولين ويـبسايت افغانی بزبان آلمانی در پوهنتون کار
ً  لیاساسگزاری گرديد وپوهنتون   فعاليت خود مجبور شد که ويب سايت خود را از طريق يکۀ بخاطر توسعـ بعدا

  .در دنيای ويب راجستر نمايد شخصی" ُپـروايدر"عرضه کننده 
  

ماده می گرديد و آ "آف الين"درحالت " تکست اديتر "  به کمکHTML يک ويب با تخنيک باز کردندر آن زمان 
 مراجعه شود به.  می شدUpload" سرورويب " روی )FTP- Client) FTP: File Transfer Protokollبعد از آن با کمک 

  .نوشته های قبًال نشر شده

 
زبان  اصالً  يک Hypertext Markup Language يا HTMLارم اين نوشته تذکر رفته است، هقراريکه در بخش چ

متن " مانند يک ويبسايت Layout طرحبرای   می باشد، که  ويبسايتقالب کننده نبوده بلکه يک وتريپروگرامي کمپي
ويب "که يک به کارميرود ... و و جدول ها   Hyperlinksپرلينک ها ايه، رنگ نوشته، اندازه نوشته، ، فوتوها"نوشته
  .نشان می دهدآنها را " براوزر

 



 
 

 
و شميره   6تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

  HTMLساختاريک  
<html> 
  <head> 
    <title>Titel der Webseite</title> 
    <!-- Evtl. weitere Kopfinformationen --> 
  </head> 
<body> 
    <p>محتوای ويبسايت</p>  
  </body> 
</html> 

  
ی اجدول ها، متون با وسعت مختلف، نوع و رنگ ها، عکس ها، لينک ها، محتو " Bodyبدنه  "در چوکات قسمت 
به طور مثال برای . خود را دارد" پارا متر های" و  Tags "زتگ "تصنيفهر . ای داده می شونده جرسانه ها وغير

 :ج گرديده باشدچنين در" بدنه"شر گردد، بايد در معين ن) نوع خط(  فونت و  حجم ،اينکه يک نوشته با رنگ
  

<font size=“6“ color=“red“ still=“arial“>تکست مطلوب</font> 
 

"  سافت وير–نخستين ابزار  "همين دليلمی شدند که به  افزودسال به سال " پارا متر های آن" و " هازتگ"چنين 
يک ويبسايت HTML – از تخنيک )دانش(ان آمدند تا بدون معلومات  به ميو غيره ,Dreamweaver, Frontpageمانند 

   . ساخته شودثابتساده و 
 

 را ديزاين ثابتوگرام ها ويبسايت های قشنگ و  به کمک چنين پر توان آنرا دارد تا١٢-١١امروز يک شاگرد صنف 
 .کند

 
 : که در اين تخنيک وجود دارند عبارتند از ی بزرگترين نقايص

  
 .  و ديزاين با محتوی از هم جدايی ناپذير اندLayoutوت َ لی ا -١
٢- Update يک ر مثالبطو.  بستگی داردوقت معين، مکان معين و معين در دست يک شخص اين سايت ها 

  . ميشودUpdate) وقت معين(شبانه ) مکان معين(از کانادا ) شخص معين(توسط يک ايرانی  که یويبسايت
 
  ..... د و آثار ديناميک در آن وجود نداراند  Static ثابتنوع اين سايت ها  -٣

  . ه شده اندبا گذشت زمان و سرعت انکشاف تکتالوژی، اين نوع ويب سايت ها به زباله دان فراموشی سپرد
 

  بالگ، ويبالگ، بالگر
 از سايت های سادۀ  ساخته شدند در ساختمان خود متشکلکه" یي هاسايتويب"اکثر  به اين سو ٩٠از اواسط سال های 

HTML با Layout که فهمی یبا آنهم برای اشخاصولی  ) بود، از باال به پايانآنيا بدون چوکات يک صفحۀ با ( سادۀ 
 انکشاف برای رفع اين مشکل،. را برای خود باز نمايند" سايتويب"يک  کهاشتند مشکل بود ند" ويب"از تخنيک 

به ميان  " CMSسيستم سادۀ کونـتـنت منجمت "يک در نتيجه . افتادندو راه حل به سراغ چاره جوئی " ويب"دهندگان 
  .ناميده شد" ويبالگ"آمد که سرانجام 

  
  .»الگ«و » ويب«: مرکب است از" ويبالگ"عنوان 

  ". کتاب درج وقايع" يا Logbook" کتاب الگ: "منشه می گيرد از" الگ"
  . است" و يبالگ"مخفف " بالگ"

  . ناميده می شوند" بالگر"را می نويسند يا ترتيب می دهند، " ويبالگ"کسانيکه يک 
  

  :تقسيم می شوند) دسته( ويبالگ ها به دو کتگوری اساساًً
  

  )م فهم مسلکی استمستلز(ويبالگ های انفرادی، 
  و تا اندازۀ هم "  ويبالگ-سافـتوير"به " Webspace "پهلوی در) شخصی(برای فعاليت يک ويبالگ فردی 

يک ويبالگ  مستفيد شدن از روی همين دليل، اکثريت مردم جهت. ، ضرورت است" ويب–تکنولوژی "فهم کافی از 
   .نمايند عرضه کنندگان تجارتی مراجعه می به

  
  :عبارت اند از"  بالگ-سافتوير " آن ويبالگ ساخته ميشوند يا به عبارت ديگرلۀه ايکه بوسيشدی شناخته سيستم ها

Serendipity, WordPress, Movable Type and Textpattern. 



 
 

 
و شميره   6تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

  اين سافـتوير برای ادارۀ بالگها و ويـبسايت های ديگر به. کار گرفته می شودبه صورت عموم ، WordPressاز 
   می تواند حسب الخواهش ترتيب  Layout. گيردمورد استفاده قرار می  (MySQL)"داتا بانک"اط کمک ارتب

پروگرامهای کمکی (  Plug-ins ١۴٠٠٠و بيش از ) Themes (رابط گرافيک ١٣٠٠ زبرای اين منظور بيش ا. گردد
، "  ستاندرد–ُورد پرس  "يشنِ بخاطر نصب يا انستالليکن . وجود دارند) ن کار می کنند همراه سافت ويرهای معيکه
   .ضرورت است  PHP سکريپت  به زبانه ایتا اندازو    CSS،HTML   ويبیمعلومات  تخنيکبه 

  
در بعضی  ، لذاجوابگوی خواسته های شخص است بيشتر  بوده و انعطاف پذيرعمدتاً  ويبالگ های انفرادی از اينکه

  . سايت متمايز ساختحاالت مشکل به نظر ميرسد تا ويبالگ را از ويب
  

 ".  آماده شده-ويبالگ"عرضه کنندگان تجارتی، 
 آن است که قبالً  عناصر ساختمان آن تهيه و مشتري صرف نام خود ونام ويب را با درنظر داشت  ويبالگمفاد يک

  .   با صرف کمترين وقت عاجالً  به کار خود شروع می کندهبعد ازاين عمليضروريات خود راجستر و 
  

  Wordpress.com, Blogger.com (Google), Xanga.com or LiveJournalعرضۀ بالگ های کالسيک مانند در 
   مکمل برای  متن ها و  Layoutsدر اين مورد . می توان بعد از راجستر شدن بدون فوت وقت به کار آغاز کرد

مراجعه کنندگان می توانند . ست می آرديک آدرس انترنت را به د" بالگر تازه کار. " اختيار قرار دارنددرفوتو ها 
  .مضامين را مورد تبصره قرار دهند

  
که در آن مضامين چې مستقيم و چه  از  را به ميان آورده اند ی جديدامکانات Posterous ويب الگ های جديد مانند 

 تماعی مانندبه شبکه های اج صورت اوتومات نشر شده در ويبالگ بهمضامين و . طريق ايميل به نشر ميرسند
 . ارسال می گردندزي ن"تويتر"و " فيسبوک"
 

ۀ  مضامين مورد عالقـTumblr: طور مثال .  را اختيار می کندی ديگرهرا Posterous برعکس  Tumblrويبالگ 
نشر می رسانند که به ر شبکه های اجتماعی در کمترين وقت جمع آوری کرده و آنرا در ويبالگش ئويبالگر را از سا

  . می گويند)"rebloggen"(ليه را اين عم
  

Weblog Storify و بعدراجسترخود ۀ  ديگريست که نويسنده های مورد نظر مالک ويبالگ را اول در حافظـويبالگ  
به اساس نام  به همان نام مقاله و يا مضمون به نشر برساند آنرا در هريکې از شبکه های اجتماعی اگر نويسنده

؛ که در حقيقت مضامين نويسنده را تعقيب ويبالگ مکمالً  جمع آوری و به نشر ميرساندبرای مالک نويسنده مشخص 
 شما خود تصور کنيد که به ده ها نويسنده در يک ويبالگ می نويسند و برای مالک ويبالگ مشکل خواهد بود .می کند

ه اين عمليه سهولت های به وسيل. خود برود و نوشته های وی را جمع آوری کندۀ که با سرگردانی عقب نويسند
   . گ مهيا ميشودفراوانی برای مالک ويبال

  
بايد بياد ولی .  داشته باشد آنراقتی باعث خوشی می گردد که مطالعه کنندهو" بالگ به نشر رسانيدن"يا " ردنبالگ ک"

مطالعه کنندگان  از ه ایدو به مشکل ميتوان عشته مشکل گرديده، ذ نسبت به گ جمع کردن عالقمندانامروزداشت که 
  .جمع نمودبه دور خود ويبالگ خود دايمی را 

  
محتوای بايد برای اين منظور بالگ  

ويبالگ ، ته باشدشفاف و هدفمند داش
برای گروپ مورد نظر مجبور است 
  بهشانراۀ مورد عالقـموضوعات 

صورت متواتر و قابل اطمينان عرضه 
مالک ويبالگ هم ست که  اکند و طبيعی

ه رويش تبصره های خود را مشتاقان
  .بنويسد

 
 که اطالعات وقايع مانند سقوط يک طياره، يک حملۀ تروريستی يا حوادث طبيعی آن است دلچسپ در دنيای ويبالگ

روی " بالگر" اين است که شدليلو. سريعتر به مردم برسد  و غيره   CNNنسبت به ميديای عظيم مانند " بالگر"توسط 
و يا " فيسبوک"خود به نشر می رساند که در " بالگ"واقعه حضور داشته و اطالع را در تصادف در نزديکی محل 

  .در کمترين وقت انعکاس می يابند" تويتر"
 



 
 

 
و شميره   6تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

   فرهنگی ايراننفوذ
 خدمات وبالگی مختص بخود نگرديده اند و در اين راستا پيشبردفق به ايجاد و ؤبا تأسف بايد گفت افغانها تا کنون م

 ها ، طور مثال خدمات وبالگی ايرانی.  ئه کنندگان ايرانی اين گونه خدمات فرهنگی، نيازمند هستندهمچنان به ارا
  .را مد نظر بگيريد) بالگفا (  يا )پرشن بالگ(

در اينجا بصورت نمونه از چند وبالگ هموطنان ما نام ميبريم که در زير پوشش خدمات اين وبالگ های ايرانی، 
  :ندمجال نفس کشيدن يافته ا

 
(http://aatash.persianblog.ir/) نستان   شعر معاصر افغا-١    

(http://zinatnoor.persianblog.ir/ (  نگاه  -2   
(http://daikundialiahmad.blogfa.com/   ( نستان نوين افغا-٣  

 
  زير پوشش ارائه کنندگان ايرانی گرهای افغان، ه ميشود که تعداد کثيری از وبالگتصوير ذيل مشاهد در
 قابل) پرشن بالگ(  و ارقام وبالگ های افغانها در احصائيه هابا تأسف که سروی . ، مشغول فعاليت هستند) بالگفا(

  .دريافت نبود
 

 
 

  . نيز مشغول فعاليت اند) پرشن بالگ ( اما ميتوان قياس کرد که به همين تعداد و يا کمتر و يا بيشتر از آن در 
 .، کميت اين وبالگ ها به سرعت رو به افزايش اند در افغانستانبا ايجاد سيستم انترنتی

  
 ر کنترول محتوای آنرا داردکه در يک يا دو قسمت آن بالگ، بخش های متعددی تشکيل گرديده اندوبالگ ها اکثرًا از 

 به ميباشد کهارائه کنندگان اين خدمات و بخشهای ديگر آن تحت ادرۀ  ).توجه کنيدسبزچوکات نشانی شدۀ دو به (
ه ئ، که در آن ارا) توجه کنيدسرخ نشانی شدۀ  هایبه چوکات( .می نمايندظرفيت و محتوای آنرا تعيين  ،کمک مديريت

   .دنبرای افغانها اصطالحات نامأنوس ميباشو  بالگ  از اصطالحات وطنش استفاده ميکنند گانکنند
  

 
 

 افغانها موفق به ايجاد و پيشکش مديريت تا . ميکندوسعت بزرگتری را احتوا "  فرهنگی ايراننفوذ"بدين ترتيب 
حلقۀ شيطانی پان ايرانيزم در وسعت ، گ تبليغاتی رايگان به زبان های دری و پشتو نگردند وبالکخدماتی ي

که جلو ، ميباشدالبته اين مأمول قسمًا بدوش حکومت موجودۀ افغانستان . ادامه می يابداينکار افغانستان بزرگتر شده و 
بايد عالوه نمود، تا زمانيکه دستان فتنه گر رژيم آخندی ايران از آستين حکومت افغانستان بيرون ميگردند  .بگيرد راآن



 
 

 
و شميره   6تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

و مقامات مهم در حکومت مرکزی افغانستان را گماشتگان رژيم اسالمی ايران در اختيار دارند و رئيس جمهور 
  .کيسۀ آخند ها حاصل ميکند، اميد خيری از اين حکومت نمی توان داشت فتخار ازکشور  نيز جيب خرچ خود را با ا

 دار و ندار ، و نگذاردخود را از تأثيرات منفی فتنه گران آخندی ايران رهايی بخشدافغانستان   ملتاميد است که
به .  ريشه دوانيده، قربان گرددماکه در تار و پود قوای اجرائيه کشور  گماشتگان رژيم اسالمی ايرانتوسطافغانستان 

   !تصاوير آتی نگاه گردد
 

  
  
تحقق ت  هآنان ج. فغانستان پياده نمايندرا در ا) مزپان ايراني( به شدت در تالش اند تا شو هم قطاران" مخدوم رهين"

سياسی، زبانی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، ( اهداف دراز مدت جهانی نيشنليست های ايران در ساحات مختلف 
  .تسلط پيدا کنداين ساحات کشور ايران بر در کشور ما، سخت مشغول فعاليت بوده و ميکوشند ....)  وتخنيکی

 

 

ايجاد يک شبکۀ تلويزيونی فارسی زبان که   
تهران باشد، به نمايش گذاشتن مرکز آن در 

پروگرام های اطفال تهيه شده در ايران و 
 داخل بنمايش گذاشتن آن در تلويزيونهای

،  وارد نمودن بالوقفۀ  کانتينر های افغانستان
، همه و همه يک حصۀ ... کتاب از ايران و

کوچک از اين اهداف شوم و دراز مدت آخند 
     . های ايران در کشور ما ميباشد

  
با وجود آنکه شود ، ديده مي دقت گردداگر اندکی
 ، قسمًا تعداد، چک، هنگریس، سويشدر اطري

 اما دولت آلمان هيچگاه به اين  و هر کدام لهجه ها و اصطالحات خود را دارند،،برندکثيری از آلمان ها حيات بسر مي
 .ق آلمانی زبان ايجاد نمايدتا يک پروگرام مشترک تلويزيونی برای  مناطفتاده است فکر و انديشه ني

ق مختلف، تحت نفوذ  متفاوت و طربينيم که ايران کوشش دارد حتی افغانهای مقيم غرب را نيز با شيوه های و اما می
 .خويش درآورد

 



 
 

 
و شميره   6تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ل، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ و مخکې په 

 جنگساالران سايت است که مسؤول دني سائراني و سر برآستان ای از نوکر منشی روشنۀ، نمون" شکر استیفارس"
 از یکيهنوز به » شکر« سوريجناب پروف. ند آن ساخته شده ایمامور اجرا )درداـَُخ ٢١ر زير د (،شورای نظار

 دي افزای گره کشور مر به کویگريو گره د نموده جادي ایگري، مشکل د افغانستان نپرداختهۀهزاران مشکل حل ناشد
 .بردي مشيفغانستان را به پ مردم  اني تفرقه بجادي نا مقدس اۀفي و دانسته و با افتخار تمام وظدهيو د

 

 
  

 در خط اول مبارزه عليه برتری طلبان ايرانی و جنگ آوران گماشتۀ شان در افغانستان قرار داشتند اشخاصيکهبودند 
 سنگر بر ست که اين ضربۀ ديگري. هز سنگ صدا می برايد و از اينها نچنان خلع سالح شده اند که او امروز 

 .شده استحواله  نگی ايرانمقاومت در برابر تجاوز فره
  

د قادر گردند تا به ميتوانند و باي شان  مذهبی-، صرف نظر از طرز تفکر سياسیم غربجوانان مسلکی افغان مقي
  .تجارتی نمايند" Afghanblogافغان بالگ "ابتکار را دردست گرفته و اقدام به ايجاد يک کمک سرمايه داران افغانی 

  
 آن خواهد کار و کوشش و تالش فراوان بوده و يکپارچگی و اتحاد و وحدت ضامن پيروزیاين کار مستلزم  پشتالبته 
  .ما را به منزل مقصود نخواهد رساند نفاق و تفرقه ايجاد گی وچند دست. بود

، نوشته يا تحليل و يا هم اطالعيه و اعالميه ای در  هاشايد هرگز موفق نگرديم در يک وبسايت مربوط به ايرانی
، خمی بر ابروی گذردامروز برمردم افغانستان ميا هم آنچه غانستان و رويداد ها و وقايع آن پيدا کنيم و يمورد اف

هرگز ديده نشده که . ايرانی ای آورده و از روی انسانيت يکی دو سطری در سايت های بی شمار خويش درج نمايند
غان در ايران و پيشآمد سنگدالنه و موذيانۀ يک سايت ايرانی در مورد اوضاع و احوال سخت ناگوار مهاجرين اف

شايد در هزاران سايت ايرانی حتی يک . ، اظهار نظر نموده باشندران در قبال آن بخت برگشتگانجمهوری اسالمی اي
مت رفتار غير انسانی و غير اسالمی و غير اخالقی، جمهوری اسالمی ايران با  هم در مذاعالميۀ خشک و خالی

  . ، با ذره بين هم نيابيمرانن افغان در ايگاارمهاجرين و آو
نها می گان به آبه رايرا  است که چنين سر از گريبان ايرانی ها بدر کرده و وقت گرانبهای خويش شده ما را چه ،اما

بخشيم و چپ و راست هموطنان خود را زير رگبار ناسزا و افترا و توهين و تحقير گرفته و بوسه بر کفش  ايرانی ها 
  م؟ميزني

  ". بيگانه پرست اناز خود کش" به اين ميگويند 
  

  : نمونتًا عرض می شود 
اينکه چرا ما در نوشت و خوان خود از زبان دری استفاده کنيم و نه از فارسی و اينکه چرا به عوض اصطالحات 

زبان هميشه (د رس از نگاه لسانی منطقی هم به نظر نگرچه بعضی اوقاتببريم خود را بکار  معمول بيگانه کلمات 
 و اينکه چرا اين کار ها  تايک قطاررساندل يا ترن  ما را به منزل مقصود  بيک ريشايد  .)روی منطق استوار نيست
  .د گرديدخواهتوضيح  در مضمون جداگانه ،جزء منافع ملی ما می باشد

  
  ادامه دارد

 
  

 
 


