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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

   ۹۰/۹۰/۲۹۰۲                             قیس کبیر 
 

 کنیم فردا دیر خواهد بوداگر امروز اقدام ن
 اهمیت زبان ها درتکنولوژی جدید و آینده

 و منافع ملی کشورهای مربوط به آن
(۳) 

لسان های  و عدم موجودیت ایکس پی( XPدر آپیریتینگ سیستم ویندوز ) “لسان انپوت „در نوشتۀ اخیر در مورد  
مشخصات کشور  در آن چگونهفارسی  انپوت -لسان ) انستالسیون(نصب  با و اینکه  پشتو و دری افغانستانانپوت 
و   (Keyboard Layout)، جنتری، نام ماه ها، لی آوت کیـبورد سنوات از قبیل واحد پول، تعیین وقت، تاریخ ایران
 .تشریح و توضیح گردیدمیگردد، ن ضمیمه آدر  غیره

 

 : به لینک آتی مراجعه شودبرای مزید معلومات 
 

http://www.afghan-
german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_2.pdf 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
در این بخش به صورت خلص در مورد  لسان انپوت در آپیریتینگ سیتم های جدید ویندوز هفت و ویندوز سرور 

 توضیحات داده می شود. ۲۹۹۰
 

پروسسورهای متعدد و غیره در تکنولوژی )آی تی(  بیت،  ۴۶ سیستم های ر" مانندیبا انکشاف سرسام آور "هاردو
ویندوز   ۲۹۹۰در اکتوبر  “ویستا„و   “)ایکس پی(ویندوز „. بعد از ندگ سیستم ها نیز بیشتر توسعه یافتریتینیطبعاً ً آپ

پیریتینگ سیستم های آ برخالفکه  عرضه گردیدند نیازمندانمختلف به  ویرژن های در ۲۹۹۰ هفت و ویندوز سرور
به صورت مکمل  در آن زبان های انپوت(به حیث زبان های دخول ) ستانافغان ملی زبانهایکهنه برای بار نخست 

صورت ستاندرد نصب گردیده اند.  ریتینگ سیستم کلیینت سرور" بهیدر چوکات "آپ زبان های مذکور. شدندمدغم 
 بعدی ضرورت نمی باشد. السیونمعنی که به انست دینب
 

  محلیمؤسسات مربوط و ذیصالح  با همکاری متقابل مایکروسافت وری صورت گرفتیاد آاول این نوشته طوریکه در بخش 
زبانهای جهان این امتیاز را قایل شده تا  اکثرکشور های جهان و یا به عبارت دیگر به  اکثربرای  سیستم های جدید ریتنگیآپدر 

 . سازند عیار آنها یو زبان محلی، یمنطقو معیار هایسیستم کمپیوتري خود را طبق خواستها و 
در اثر توجه و تالش های مثمر نهاد های مسؤول از قبیل   ۲۹۹۰ - ۲۹۹۶که طی  سال های است در اینجا قابل یادآوری 

وزارت »و   «افغان کمپیوتر ساینس»، موسسۀ (NICTAA- National ICT Alliance of Afghanistan) «نیکتا»مؤسسۀ 
ستان را بطور مستقل از زبان فارسی دری افغاندخول زبان افغانستان با همکاری مایکروسافت توانستند از یکطرف  «مخابرات

گ سیستم مدغم ندر آپریتیآن لی اوت کیبورد زبان دخول پشتو را با داخل آپریتینگ سیستم ساختند و از جانب دیگر ایران 
. اینکه چگونه و چرا این پروژۀ ملی و با اهمیت حیاتی از اهداف اصلی منحرف و تا کنون و مسرت است تمجیدنمودند که قابل 

 )گرافیک های آتی دیده شوند!( بن بست قرار دارد موضوعی است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.  در
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 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهالین افغان جرمن آن

 ئ ولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

زیرا طوریکه در مضمون قبلی دیده شد توسط  داخل  است این واقعا ً یک مؤفقیت بزرگ برای مردم افغانستان
وب نصب می گردد، بلکه همچنان مشخصات یک کشور نمودن "لسان انپوت" نه تنها" لی اوت کیبورد" زبان مطل

سائر خصوصیات شامل سیستم میگردد. و ، بیرق کشور ، جنتری، نام ماه هاسنوات قبیل واحد پول، تعیین وقت، تاریخاز  
پشتو و همزمان با مشخصات افغانستان استقالل کشور در دری و  نیعکشور، ی به این ترتیب  با درج زبانهای ملی

که زبان های ملی ما به صورت مکمل در  دشومیگرافیک های آتی دیده  درمین میگردد. أتآی تی ساحۀ تکنولوژی 
 آپریتینگ سیستم ادغام گردیده اند.

 

 
 

 ،انکشاف یافتجدیداً جداگانه  «layout keyboardکیبورد  -طرح ساختار»در حالیکه برای "زبان دخول ـ پشتو" 
. دلیل این است که شده استعرضه  ایران مثل سابق فارسی« لی اوت کیبورد»دری"  -برای "لسان دخولمتأسفانه 

ضرورت به  یتینگ سیستم های قبلی به اختیار گذاشته بود وریرا در آپایران فارسی"  -مایکروسوفت "لسان دخول
 و با تأسف که مقامات مسؤول افغانستان در حصه وجیبۀ ملی شان فروگذاشت کرده اند. د.دیانکشاف تازه نمی 

 .اند نگ سیستم های جدید و سافت ویر اپلیکیشن های جدید هر دو زبان ملی ما بصورت معیوب داخل شدهیریتیدر آپ و نتبجتاً 
 د!گرافیک های آتی دیده شو

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=keyboard&trestr=0x801


  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهالین افغان جرمن آن

 ئ ولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 

 

  

 

ویندوز سرور » در فوتوهای آتی دیده می شود که همچنان در انواع سرورهای جدید مانند آپریتینگ سیستم 
دری و پشتو" پیشرفت قابل مالحظه ادغام زبان های "« ۲۹۹۳ویندوز سرور » ف آپریتینگ سیستمخال« ۲۹۹۰

 د!نویر دیده شواکرده است. تص
 
 

 
 
 

( دخول زبان - ثیح به پشتو) انتخاب« ۸۰۰۲ سرور ندوزیو»  نصب در

 .گرددی م عرضه آن خاص بوردیک با

 

 ثیح به دری) انتخاببا 

 (دخول زبان - 
 های پشتو و فارسی بوردیک 

 .دنگردی م عرضه 

 

 ثیح به پشتو) انتخاببا 

 (دخول زبان - 
 های پشتو و فارسی بوردیک 

 .دنگردی م عرضه

 



  

 

 

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

 ئ ولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 
 

 
 
 

 ،فتایکروسام Local Language Programme (LLP)„ یحلمپروگرام لسان " به صورت خلص در موردآینده در بخش 
 .گردیدخواهد توضیح  Display-language“ دیسپلی -لسان„  و متعاقباً  ،"Localizationمفهوم "محلی سازی 

 
 

 ادامه دارد
 

برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم انجنیر  "انستیتوت کارلسرو KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون
ر می کند. او همزمان انجنیر سیستم کا   Automation Systems در امور سیستم های اوتوماسیونSiemens AG 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

زبان دخول(  –انتخاب )دری به حیث « ۲۹۹۰دوز سرور وین» در نصب 
.عرضه می گردد لیکن . .   

رد فارسی.. با کیبو . .   

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=localisation&trestr=0x801

