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                            2۰1۲-1۰-22                           2کبیرقیس و  1صالحه واهب واصل
         

 تکنالوجی هاز دیدگاخاص  در حیطۀ جغرافیایی ی همریشههازبان  تفاوت
 

اساس چیزی را گویند که مانند یک پایۀ محکمی میتوان روی آن استوار ایستاد،  ریشه یا تهداب، میدانیم قسمیکه همه
 اما؛ میمانند مستحکم باقی شان جای آبادی کرد، شاخ و پنجه کشید، انکشاف و نشو نما نمود و.... ریشه ها همیشه به

کند. فضا برای انکشاف و توسعه در  نمی توقف پیدا کردهادامه و یا آبادی روی آنها،  برگ و شاخ و ساقه نمای نشو
مبرهن است که زبان ها هم مشتق از یک ریشۀ زبانی میباشند و . وسیع استباشد همیشه باز و عرصه ای که هر 

 ،دیااقتصموارد استفادۀ آنها در محیط های مختلف متفاوت بوده، ترکیبات پدیده های محیطی، کلتوری، مذهبی، 
 سزای را بازی نموده، فوق العاده اثر گذار است. ه ب نقشنگی در انکشاف و فورم سازی آن اجتماعی و فرهسیاسی، 

زبان تنها گفتار نیست، " از یک ریشه باشند به اساس استدالل دانشمندانۀ جناب فارانیهایی دو زبان با وجودیکه مقطع 

ت". ..."زمانیکه جزئیات و خصیصه ها با هم فرق کنند در بلکه عصارۀ فرهنگی با تعلقات محیطی و جزئیات اجتماعی اس
آنزمان نمیشود که بخشی از زبانی را که در محیط بیگانه تحت جبر جغرافیایی و فرهنگی بخصوص، رشد کرده است، بتوان 

  ."با زبانی که در محیط بیگانه تحت جبر جغرافیایی و فرهنگی خاص دیگر رشد کرده باشد، یکسان دانست

 
، فورم می گیرد و انکشاف آن وابستگی به شرایط مدنی و اقتصادی یک اجتماعی ضوابطاز تداوم روابط و  زبان

 مملکت میداشته باشد. چرا؟ 
هر قدر یک مملکت پیشرفته تر و روابط در محیط جغرافیایی آن گسترده و وسیع باشد، به همان اندازه دامنۀ 

ی زبان سریعتر و وسیعتر می گردد. دلیل این گستردگی بوده نشو نمااخ تر انکشاف زبان در آن گسترده تر و فر
تکنالوجی اطالعات  ی خارجی و بیگانه و سرعت انکشافزبان همانا اساس میتود وامگیری کلمات، از زبان ها

 که رشد و توسعۀ زبان از آن متأثر است.  می باشدجمعی با امکانات دست داشته در همان مملکت 
 

آن در و لهجوی لغوی  مملکت صحبت شود ولی فورم مکالموی،ند در فورم ریشوی اش در چندین یک زبان میتوا
هر مملکت متفاوت بوده، بعضاً فرق فاحشی در بین دو زبان همریشه در دو کشور مختلف به وضاحت قابل مشاهده 

و « ء»اضافی به جای همزه « ی»استعمال  آغاز ازبعد  ،فارسی ایرانو دری افغانستان این تفاوت بین خصوصأ  است.

ات و اصطالحات کلم حذفۀ پروژ در روش نوشتاری جدید ایرانی ها قابل غور است. همچنان به جای تنوین« ن»استعمال 
 .است مشهود ، به خوبیو خالص ساختن زبان فارسی سازیعربی به منظور پاک 

که از دو  H2O کسی بخواهد برای خالص ساختن آبکه  این میماندبودنش به مضحک و فاقد منطق متذکره در فوق در پروژۀ 

کسیجن آترکیب یافته است، و ما بخواهیم برای خالص ساختن آب یک اتوم  Oکسیجن آو یک اتوم گاز  H2 اتوم گاز هایدروجن

نه مقلد  های افغان می ماند. آب به مثابۀ یک مایع، کامالً از بین میرود و تنها گاز هایدروجن باقی هآنرا دور بسازیم. در نتیج
من »اصطالح خود شان ه یا بتلفظ لغات و اصطالحات خود ساخته ها با تحریر و  ایرانیست ز این شیوۀ نابکار پانتنها ا

پیروی نموده، بلکه راه مضحک پاک سازی زبان از کلمات جامع و معتبر عربی با اصطالحات و کلمات وارد  «درآوردی
شده از ایران تعقیب می نمایند و بر عالوه با جهان تعصب، زبان زیبا و اصیل دری خود ما را می خواهند از کلمات و 

 ت جدا سازند.اصطالحات زیبای پشتو که از قرون متمادی با دری عجین شده اس
 

دقت کنید که زبان تاجیکی و چنانچه جناب مسعود فارانی در یکی از نوشته هایش در ارتباط با زبان مینویسد " 
از زبان محوری "دری" خارج شده اند. ازینرو جدا بودن گفتار چه در کلمات و چه در  چه در اصطالحات وفارسی 

زبان تنها گفتار نیست بلکه عصاره های فرهنگی، با تعلقات محیطی  عیان می باشد. و آنها از همدیگر کامال ًمشهود
که در  داردو جزئیات اجتماعی و حتی کلمات و جمالت در تحت شرایط یاد شده تداعی خاطرات را نیز در بر 

محیط دیگر بکلی همسانی و همخوانی نداشته، بیگانه می باشد، ازینرو قادر به تداعی کن خاطرات نمی باشد. 
از زبانی را که در محیط بیگانه  بخشیزمانیکه جزئیات و خصیصه ها باهم فرق کنند در آن صورت نمیشود که 
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بانی که در محیط بیگانه تحت جبر جغرافیایی تحت جبر جغرافیایی و فرهنگی بخصوص، رشد کرده است بتوان با ز
 و فرهنگی خاص و جداگانۀ دیگر رشد کرده باشد یکسان دانست".

سه الی چهار مثال های فوق العاده زیادی درین ارتباط موجود است که برای جلوگیری از مطول شدن موضوع فقط 
فارانی:  مسعود ترماست. باز هم مثالی از مح قابل لمسیم که برای هموطنان و همزبانان ما مثالی را ارائه میدار

این تفاوت تنها در لهجه نبوده بلکه در محتوا و متن زبان دخیل میباشد. بطور نمونه در تاجکستان معمول است که "
دارد می خورد، دارد می میرد، و دارد »و در ایران معمول است « ایستادهرفته خوردی ایستاده، مرده ایستاده، و »

از همین « در حال خوردن است، در حال مردن است و در حال رفتن است»و در افغانستان معمول است « میرود
قبیل تفاوت های اساسی در هر سه زبان باعث شده که زبان ها مستقالنه بدون همسانی و مشابه بودن در مناطق 

  "شان رشد کنند و از هم دیگر جدا شوند.
  

ه ایران قرار کشور همسای ۀخزند و تهاجم گزنده و یمطبوعات شدید انحصار تحتافغانها زبان ما  در حال حاضر
. روند های جاری موجود در ایران آنقدر مغرضانه و پر واداشته است هداشتن یک حالت دفاعی هدارد که ما را ب

تحمیل با چشم سر مشاهده میکنیم که رکانه روی آن کار صورت میگیرد و مصرف تنظیم گردیده و آنچنان زی
و برای از صحنه بیرون ساختن زبان دری  بیشتر میگردد. روز تا شان )لهجوی، گفتاری و نوشتاری( روزسلیقوی 

از طریق و  در کشور ما و بیخبر از عمق موضوع این تغییرات و تفاوت ها را به کمک یک تعداد اشخاص نا آگاه
را که مبدل ساختن زبان  ی شاخدار و غیر قابل قبول شانباالی ملت ما تحمیل می نمایند. تا دروغ ها خود مامیدیای 

را  شانتجاوزگرانه  پالنهای وسیع است و« پارتی»به جای « فارسی»دری با صد ها فریب و کذب به غلط مشهور 
ل با البته جای بسی تأسف است که این عم نشانند.ببر کرسی عمل  زیر سایۀ چتر تمدن به نام انکشاف و پیشرفت

پای ما از ریشۀ  ۀتیشاری شدۀ ایران صورت میگیرد. یعنی مار از آستین خود ما و مستخدمین افغانی خریدهمکاری 
 خود ماست.

ند با آنکه اکثراً می نمای نما نشو و انکشافدر محیط های مختلف  ها چون زبانبه تأیید از گفته های محترم فارانی، 
مثالً . صورت می گیردبه شکل جداگانه در تکنالوجی اطالعاتی  ها زبان، ادغام ک هستندمشترهای دارای ریشۀ 
( با آن مکالمه صورت میگیرد، برای لوکزامبورگ جرمنی، لیشتین اشتاین واتریش، سویس، ) در که زبان جرمنی

سویس  کشور ،ما برای مثال هر مملکت به صورت جداگانه داخل سیستم های مدرن تکنالوجی اطالعاتی میشود. که
ان های انگلیسی، . ورنه در زبادی با کشور زیبای افغانستان استرا انتخاب نمودیم چون دارای شباهت های زی

 . میباشد همین شکلبه فرانسوی و عربی هم 
   

 شباهت های که سویس با افغانستان دارد مانند: 

 ( که هر کدام مانند زبان های           تورومانیشر ، ایتالوی ونسوی)جرمنی، فرا سمی و ملیر زبان چند
 .ار هستندما باالی یکدیگر شان اثر گزمختلف 

  با همزیستی صلح آمیز اقوام مختلفداشتن 

 مملکت کوهستانی 

 ای همسایگان بزرگتر از خودش.و نفوس دارحدود اربعه  از نظر 
 

که به  برخوردارندد. چنان از غرور ملی ان یک مملکت نمونه در اروپا بسازنملت سویس توانسته است که برایش
نوردی، وه کی زدن، کیبرای س ساالنه ده ها هزار آلمانینمی دهند. را کس حتی چانس مداخله در امور ملی خود 

به  ها آماده کرده اند تا آلمانی قاموس ها لت زبانی کتابها وودالیل دیگر به آنجا سفر میکنند، برای سهتجارت و 
 برای وضاحت موضوع به لینک های ذیل مراجعه فرمائید. آسانی مشکالت زبانی خویش را رفع نمایند.

 
Schweizerdeutsch Deutsch Wörterbuch: http://www.pauker.at/pauker/DE_DE/SC/wb/ 

Wörterbuch Schweizerdeutsch – Deutsch: http://www.schwiiz.eu/schweiz_woerterbuch.php 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.pauker.at/pauker/DE_DE/SC/wb/
http://www.schwiiz.eu/schweiz_woerterbuch.php


  

 

 

 7تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

 

 
در عکس ذیل به وضاحت مشاهده 

ورودی یا زبان "میتوانیم که انتخاب 
جرمنی برای هر مملکت  بطور " دخول

میکروسافت  سیستم آپریتینگدر جداگانه 
 است. شامل گردیده

 زبان :مثالً 

  اتریشجرمنی 

 جرمنی جرمنی 

  لیشتن اشتاینجرمنی 

  لوکزامبورگجرمنی 

  سویسجرمنی 
 
 
 
 
 
 
 

که بعد از انتخاب زبان  عکس می بینیم درین
مربوطه همچنان انتخاب دیگری داده مملکت 

برای کیبورد همان زبان. که کیبورد  میشود
زبان مربوط زبان در یک کشور یک جزء 

همان  (input languageدخول یا ورودی)
  .است کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه 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

 

 
 .یکی استحاال میپردازیم به نشان دادن تفاوت های کیبورد های دو کشور مختلف  که ریشۀ زبانی شان 

 

 (سویس) جرمنی کیبورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

میتوانید  شما به وضاحت می بینید که عالمات خیره تر باالی عالمات روشنتر در هر دو کیبورد متفاوت است. شما
 تفاوت ها را نظر اندازی فرمائید. که عالمات باالیی اعداد را در کیبورد های یک و دو مشاهده نموده

 
 آلمان() جرمنی کیبورد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولیتی دولت افغانستانبی مسؤ  تا امروز در آپریتنگ سیستم ها عقیم مانده از برکتکه های ملی ما زبان  با تأسف
فرمائید میدانید که  هبر دو عکس ذیل اندازید و شرح کناری آنرا مطالع است. اگر شما خوانندگان گرامی نظر کوتاهی

 در حق زبان ما جفا شده است( چقدر )از جانب دست اندکاران ادبی و فرهنگی و مسؤولین مربوط خود ما 
 

 :چی ها بوده میتواند دالئل عقیم بودن زبان های ملی افغانستان
 

با وجود داشتن کیبورد الفبای زبان پشتو، در بخش دیسپلی لنگویچ عقیم است زیرا ما نمی توانیم کمپیوتر خود  :پشتو
 یم.را از انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی و غیره به پشتو سوچ کن

 
 و جهد و کوشش برای فارسی سازی( input language)نداشتن کیبورد دری در  :دری

 (language display دیسپلی لنگویچ) ی کمپیوتری.در آفیس اپلیکشن ها و آپریتنگ سیستم ها 
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پشتو را در  (کیبورد)ما هنگام انتخاب کیبورد دری افغانستان تنها در دو شکل ذیل به خوبی مشاهده میتوانید که 
دسترس داریم، اما برای زبان دری مجبور هستیم کیبورد فارسی ایران را انتخاب کنیم زیرا برای دری ما فعالً 

 کیبوردی وجود ندارد.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را « افغانی»که ما درین کیبورد نمی توانیم واحد پولی خود   «لایر»اینهم کیبورد فارسی ایران با واحد پولی ایران 
 بیابیم.

 
 .را بیابیم «افغانی» که ما درین کیبورد نمی توانیم واحد پولی خود

 

 .میباشد برتری جوئی زبان ،ۀ شئونیزم ایرانیکی از ابعاد سه گان
...( اخبار، رادیو، تلویزیون)مثل  های جمعیم فرهنگی از طریق رسانه برای رسیدن به این مقصد آنها در پهلوی تهاج

ی اطالعاتی در سطح منطقه قبوالنده شود و برای الوجبه شدت کوشش میکنند تا لسان فارسی ایران به حیث زبان تکن
 :ذیل استفاده صورت میگیردطـُرق  این هدف از شیوه ها و

طوریکه در    ”Local Language Program, LLP“مایکروسافتسازی محلی پروگرام . بیرون ساختن زبان پشتو از 1
رسی نمی نگ سیستم ها و مایکروسافت آِفس قابل دستت لسان دیسپلی پشتو شامل نسخه های جدید آپریتباال تذکر یاف

پیش برود، پروژۀ لغو محلی سازی لسان پشتو به های آینده هم وضعیت به همین منوال  باشد، در صورتیکه در نسخه
 مایکروسافت عملی خواهد شد.از طرف 

ترتیب دیگر دلیلی برای  ینأنوس فارسی ایران در دیتابیس دری که بد. داخل نمودن اصطالحات و کلمات نام2
 موجودیت لسان دری در پهلوی لسان فارسی وجود نداشته باشد.
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انشائی، امالیی، گرامری، لهجوی و ۀ رهنما ها به زبان فارسی ایران و انکشاف پروگرام ها برای کنترول اغالط . ترجم3

 . شناسائی صدا و بیان
 

بصورت قطع مخالف منافع علیای افغانستان بوده  که باید با استفاده از تمام وسایل ممکن جلو آن  فعالیت های مذکور
 . ایراندرغیر آن در آیندۀ نزدیک نسلی خواهیم داشت دستنگر و وابسته به فرهنگ . در زودترین فرصت گرفته شود

 

در دستان نظر به ملحوظاتی  ”Local Language Program, LLP“مایکروسافت سازی پروگرام محلی ملی ۀ پروژ
و  بیس پښتو را اغماض نموده اندیتاعمدا ً داز یکطرف ، شئونیزم زبانی ایران قرار دارنددر خدمت  که افتاده کسانی

 وظیفۀاین  .وم فارسی ایران استفاده شده استنامأنوس و نا مفهبیس زبان دری از اصطالحات یتااز جانب دیگر در د
 تا نمایندو همه جانبه وارد  الزمافغانستان فشار  مسؤولین دولتداخل و خارج کشور است که باالی  افغان هایهمه 

توجه جدی بر گرفته و به اهل کار بسپارند تا ملی  غیراز اختیار اشخاص را  ملیال ً دست بکار شده و این خالء عم
 آن مبذول دارند.

 

 بدست خواهد آمد. زیر صورت گیرد نتیجۀ مطلوب از نظر قاصر ما اگر پیشنهادات به طریق  پیشنهادات:
 

ایجاد یک گروپ کاری مسؤول و اهل کار اعم از زبان شناسان ملی، تخنیکران کمپیوتر ساینس توسط دولت  .1
 بر سر اقتدار.

باشد و از طرف دیگر مدرن ی چلنج های تکنالوج که از یک جهت جوابگوی استندرد سازی زبان های ملی .2
 .سد تهاجم زبانی همسایگان گردد

 )څ، ځ، ښ(  در زبان دری مانند زبان پشتو دو سه حرف کثیر االستفادۀ اضافه نمودن با دری کیبوردانکشاف  .3
از خردمندانه تو برای آسانی کار. قابل یاددهانیست که این پیشنهاد از دری به پشبخاطر سوچ نکردن کیبورد 

 صورت گرفته است.پوهندوی شیما غفوری جانب 
 جاگزینی لغات زیبای دری در دیتابیس دیسپلی لنگویچ به جای کلمات نا مأنوس فارسی ایران.    .4
 آفیس.ادغام دیسپلی لنگویچ لسان پشتو در آپریتنگ سیستم ها و آپلیکیشن های  .5
(، سمارت فون Linux)(، لینوکسAppleادغام زبان های ملی ما در آپریتنگ سیستم های اپل) .6

 (.PC tablet)( و پی سی تابلت هاSmartphoneها)
 انکشاف تکنولوژی "نبشته به گفتار" .7
 انکشاف تکنولوژی "گفتار به نبشته" .8
 و .... .9

 
 

 
 
 
 

 
 

1
 کشورمنحیث کدر نرس در در هالند بعد از اخذ دیپلوم نرسنگی  رشتۀ تجارت و مارکیتنگ، با تحصیالت مافوق لیسانس در 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  14دارندۀ تا کنون  بوده و دیزاینر و نقاش  ،بودنش شاعرعالوه بر میباشد. خانم واصل  آنالین جرمن افغان هیت مدیرۀاعضای 

 .است

 
2

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

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

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

 را نیز عهده دار می باشد. آنالین
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