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 28/80/2812             قیس کبیر
                     

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

(۵) 
 

محلی سازی „ و «Internationalizationی المللی ساز بین»به صورت مختصر به توضیح مفاهیم  ٬در نوشتۀ اخیر
Localization“پروگرام لسان محلی “به صورت خلص  ٬پرداخته شد ٬ „Local Language Programme  فتایکروسام 
 .توضیح شد جدید یریتینگ سیستم هاپآ در Display-language“ سپلید   -لسان„  و متعاقبا   تشریح گردید

 
 :شودبه لینک آتی مراجعه 

-http://www.afghan
gy_4.pdfgerman.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technolo 

 

موضوعی است که در  ٬میکند بازیها ریدر اپلیکیشن سافتوکدام نقش را  “Language Interface Pack LIP„اینکه 
  .خواهد گرفتاین فصل مورد بحث قرار 

 
 نگیآپریتگفته شد٬  اول این نوشته در بخشیکه طور

هاردویر »نه تنها برای اداره و منجمنت  سیستم 
Hardware» ٬ بلکه در عین زمان تنظیم ردوظیفه دا٬

 را «  Software Applicationsها سافت ویر اپلیکیشن»
سافتویرها نیز در تطابق با  بناء   ؛نیز اداره می کند

به هدایت آنها فقط  ویافته سیستم ها انکشاف  نگیآپریت
 .نمایندمی عمل 

 
بعد  ها  Applicationزیر بنای ادغام زبانهای جهان در 

 سپلید   و  (Inputت )پ   - نن های ا  زبا مادغااز 
(Display)  نگ سیستم های جدید٬ اساس یآپریتدر

به را  Switchingها  زبان تعویضامکان  و هگذاری شد
 .میسر ساخت Multi Language Software عنی م
 

 ٬یاجات روزمرهزمین بخاطر رفع احتۀ کر ۀلیون ها باشندیست که مئاز مهمترین سافتویر هاس یکې ــمایکروسافت آف  
اعظمی می ۀ از آن در عرصه های مختلف حیات استفاد ٬چه در سطوح رسمی و چه در سطوح شخصی و تحصیلی

ورژن نگ سیستم های جدید خود سعی میکند که در یر آپریتئساۀ نمایند. مایکروسافت همیشه در پهلوی عرضـ
Version  بانهای را به قسم زمحلی خویش زبانهای  های سافتویرهای جدیدLIP  عرضه  نیازمندانبگنجاند و آنرا به
 نماید. 
 

 مایکروسافت َدونلود مرکز طوریکه از
تشخیص می شود٬ ایرانی ها جهت 
کنترول و حاکمیت زبان فارسی در 

ویر سافت» و «سیستم ها آپریتینگ»
٬ از هر امکان و هر «ها اپلیکیشن

 فرصتی استفاده کرده و میکنند.
 

LIP ان برای همهزبان فارسی ایر 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=localisation&trestr=0x801
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=localisation&trestr=0x801
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_4.pdf
http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_4.pdf
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در ورژن  ۸۰۰۲ ویندوز  هفت و ویندوز سرور٬  “ویستا „٬  “ویندوز )ایکس پی(از قبیل  «سیستم ها نگیآپریت»
قابل ٬  ۸۰۰۰ آفیس٬ ۸۰۰۲ آفیس ۸۰۰۲٬آفیس بیل قورژن های آن از  برای همهس فـ  مایکروسافت آو  ٬های مختلف

 .می باشند(Download  ) دریافت
آماده همزمان مصروف ها که در بین پوهنتون و دانشگاه سرگردان ماندیم در حالیکه ایرانی ها به حال ما افغان وای

 عنقریبکه  بوده «  ها سافت ویر اپلیکیشن» و «سیستم ها آپریتینگ»فارسی برای ورژن های نو  LIPلسان ساختن 
  قرار خواهد گرفت. در اختیار نیازمندان

 

قرار نداده است باید  نیازمندانلسان پښتو را برای َدونلود کردن در اختیار  LIP ٬اینکه چرا تا بحال مایکروسافت
و ارگانهای ٬ معارف٬ تحصیالت عالی و اطالعات و کلتور( مخابرات های وزارتدولت افغانستان )مسؤولین 

بدست روسافت زبان َدري افغانستان را میتوان از مرکز َدونلود مایک  LIP .جواب بدهند مهمؤال سمربوطه به این 
کرد  اشارهل میتوان به این نکته ئر دالئینجا در پهلوی ساا . درنیست یقابل دسترسن آزبان پښتو در    LIPولی آورد 
 که:
از یکطرف نگریسته که  و قومی سیاسی از زاویۀبه آن  ٬ملی در اختیار دستان نامطلوب قرار داده شدهۀ این پروژ 

و از جانب دیگر در داتابیس زبان دری از اصطالحات نامأنوس فارسی  وده اندعمدا   داتابیس پښتو را اغماض نم
و  الزمفشار  افغانستان  حکومتباالی  که وظیفه دارند داخل و خارج کشور در ملی گرایان. ایران استفاده شده است

مایکروسافت حل وفصل تا عمال   دست بکار شده و این خالء ملي را در اسرع وقت از طریق  نمایندهمه جانبه وارد 
ر نهایت سهل و آسان این مأمول برای مایکروسافت کا یرا مرفوع سازند. اجرا نیازمندان ۀو ضرورت عمدنموده 

 دولت افغانستان متوصل به اقدام جدی شود. نکهای ربوده مشروط ب
 

 .گذاشتبه نمایش به عالقمندان را بشکل مصور  یزبان در LIP ن(الیشمیتوان نصب )انستبرای وضاحت بیشتر 
  

س (نالیشانست) نصببعد از    LIPباید نخست مانند انگلیسی٬ جرمنی و غیره   LPبه یکی از زبان های  ۸۰۰۰ آفــ 
( نالیشانستو در کمپیوتر نصب ) از ویبسایت مایکروسافت َدونلود شوددر این جا )ال آی پی دری(  مورد ضرورت

  گردد.
سپروگرام های ٬ ری(دَ  زبان )ال آی پی نصببعد از  ( میشوند که به قسم ستندرد openبا همان زبانی باز) آفــ 

(default.انتخاب شده باشند. در تصویر زیر دیده میشود که زبان ستندرد انگلیسی انتخاب شده است ) 
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 ستندرد  به قسمری دَ  LIPزبان  Language“زبان “تحت لینک   (Optionشن )پآری باید در برای انتخاب زبان دَ 
(defaultانتخاب ) شود.  
 
 

 
 
 

 :را انتخاب کنید پ ت -ا ن  زبان .1
a. ری را به قسم ستندرد انتخاب کنیددَ   زبان 
b.  وت کیبورد را فعال بسازیداَ لی 
c.   انشایی و گرامری ٬کنترول اغالط امالیی 

 
 را انتخاب کنید  (Help)و رهنما  سپلید    زبان .2

a. تخاب کنیدری را به قسم ستندرد اندَ   زبان 
b.   َری را به حیث رهنما انتخاب کنیدزبان د   

 
 سپلی و هم زباند  ( هم زبان Wordنمودن دوبارۀ وورد ) (openبعد از باز)دیده می شود که آتی در تصویر 

  ری فعال شده است. دَ  پ ت -ا ن  
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 کسل دیده می شود.در تصویر آتی عین میتود برای پروگرام مایکروسافت ا  
 
 

 دیده می شود.« مربوط  مراسالت ایمیل ها( »Outlook) اَوت لـ کدر تصویر آتی عین میتود برای پروگرام 
 
 

 
 

 .…استفاده می شود  ۸۰۰۰آفـ سبه همین ترتیب از  پروگرام های دیگر 
 
 و گرامری ـیئانشا ٬ـیئکنترول اغالط امال   
 

تأسف با  ملی هایزبان در و گرامری ـیئو انشا ـیئمالکنترول اغالط ا پیوتری برایکمپروگرام های تا کنون 
مبرهن  .عرصه تکنالوژی میباشدیافته و وارد در  انکشاف داده نشده است که انکشاف آن وظیفۀ همه افغانهای تحصیل

ر زبانهای مهم جهان مروج است جریان ئـی چنانچه در بین سائـی و انشائاست که اتومات ساختن تصحیح اغالط امال
را در زمان نوشتن سهل میسازد. برای این مأمول اوال   شکل نوشتن کلمات از حروف متشکله در داتابیس سافت  کار

 خط سرخبا  را و یا کلماتنموده کمپیوتر اغالط را بصورت اتومات اصالح  ٬ویر جابجا شده و در صورت غلطی
در مورد  کار شده و ۸۰۰۲ دررو سافت و  و تا کنون صرف در مایک. طوریکه گفته شد در مورد پښتدنمی ک نشانی

مایکروسافت  در . ایرانی ها سعی کرده اند کهی به عمل نیامدهکاراصال    ـیئـی و انشائاتومات سازی اغالط امال
 آفیس شکل نوشتن کلمات را به ترتیبې اتومات بسازند که دلخواه خود شان است مثال   کشیدن حرف همزه از کلمات و
غیره؛ این امر همان مرض پاکسازی و خالص سازی زبان فارسی است که میخواهند از تأثیر زبان عربی برآیند؛ 

یک عملیه کـ شنده بوده و ال محال است که خود را  تجربه نشان داده است که عملیه سره سازی و خالص سازی زبان
سازیم مروج زبان َدری را اتومات نمول و شویم و شکل نوشتن معات دهند٬ ولی اگر ما دست بکار ناز آن نج
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زبان َدری و ۀ ـیم٬ در آنصورت آه و افسوس بحال آیندئو از آن پیروی نمااتکاء داشته ناگزیریم که به فارسی ایران 
خواهیم نوشت وغیره.  «دارم می کنم»و می کنم  «دارم میخورم»م بعوض میخورم٬ یشکل نوشتن آن؛ منبعد ناگزیر

د شد. ند همه یکسره غلط پنداشته خواهندارکه در داتابیس فارسی ایران جا ن سچه و مروج َدری ٬سو یا لغات مأنو
شود٬ ازینجاست که اگر امروز اقدام  زبان شان قلمداد میۀ افغانها و وطندوستان و آیندۀ این یک زنگ خطر برای همـ
 نه کنیم فردا دیر خواهد بود.  

 

 رهنما برای حل نیاز های تخنیکی 
 

تخنیکای را در  سیستم ها به هزاران صفحۀ رهنماای نگیویر اپلیکیشن ها و آپریتجا قابل یادآوری است که سافتدر این 
مربوطاه  کنندۀ شاغل پار کیفیات را بارای کشاورد  که میتوانند با زبان های محلی ترجمه شوند. و این کار تولید نبر دار

شااغل باا اهمیات را  در ماورد ترجماانی هاای تخنیکای و علمای از فلت ما با تأسف همه مدر صورت غ مهیا می سازد.
ایان هماان تیشاه ایسات کاه باه پاای وست داده و نصیب کشور ایران مای ساازیم انگلیسی به زبان های ملی ما از د زبان

 خود می زنیم.
 
 

*************** 

 
زمینۀ شناساایی  پای در پای کلماات است که   «ITی تیآ»از دست آورد های دیگری در جهان  شناسایی صدا و مطلب

و جمالت تقریری را میسر ساخته و امکان نوشتن اتوماتیاک آنارا باه زباان مطلاوب فاراهم میکناد. در فصال گذشاته در 
  تشخیص داده شد که  یزبان در LIP ن(الیشنصب )انست

 

 
 

دد. ولی برای صرف نظر می گر در این جا آگاهانه از جزئیات تخنیکی ٬برای اینکه نوشته زیاد تخنیکی نشده باشد
دقیقه یی آتی را از نظر بگذرانید. با آنکه ویدیوی متذکره به لسان آلمانی ثبت  ۲مندیم ویدیوی درک این مطلب خواهش

 گردیده است با وجود آنهم به بیننده آشکار می گردد که آیندٔه تکنولوژی چطور خواهد بود! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Nkq2Ae68TDQ 

 
" رفته و برتری دومی را که سافتویر جدیدتر ۲نخست تذکر مختصر از آپریتینگ سیستم "ویستا" و "و یندوزویدیو در  

 است نسبت به اولی بیان می دارد.
د و در قادم اخیار اشاتباهات شاومای  دیکتایمیکروفاون توساط مطلاب  ٬شناسائی لسان پروگرامدر قدم دوم نظر به درج 

 .با پروگرام دست داشتٔه "شناسائی لسان" اصالح می گردند متن
 

آی پی فارسای د و ما افغان ها مجبور شویم با لسان ال نافغانستان وجود نداشته باشو پشتوی اگر لسان  ال آی پی دری 
نظار نماائیم  افغانساتان صارفو پشاتوی لغاات معماول و ماأنوس دری  ناگزیر خواهیم بود که نه تنهاا از ایران کار کنیم

 بون( و به جای )گلدان( )گلدون( و به جای )قربان( )قربون( بلکه مجبور خواهیم شد که میمون وار به جای )زبان( )ز
هکاذا  .حریار نمایادبگوئیم تا صدای مارا کمپیوتر بشناسد و بتواند آنرا تو و بد تر از همه باید بجای )دوکان( )دوکون( 

 باعث بروز اشتباهات نوشتاری و دخول کلمات بیگانه و نامأنوس در زبان دری میگردد. 
 

را ایاان باعااث خواهااد شااد کااه جنریشاان هااای آیناادۀ افغانسااتان طااوطی وار بایااد کلمااات و لهجااه هااای نااا مااأنوس ایراناای 
)رئایس( کاه یاک کلماۀ نااب عربای اسات )ریایس( و و بجاای  مثال  منبعد )امریکاا( را )آمریکاا( دند و استفاده کننبیاموز

  .بجای )کرزی( )کرزای( بجای )معنی( )معنا( و بجای )یحیی( )یحیا( خواهند نوشت. و ... و... و ..
 
این نخستین قدمی خواهد بود که افغانستان اقالً از نگاه فرهنگی و ادبی در جهان فرهنگ و ادب ایران منحل خواهد  

    . شد

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nkq2Ae68TDQ
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جدید  های Generation جنریشن
ویب" را کسب *قابلیت " ٬ها سافتویر

یک  به این معنی که با .دنمی کن
میتوان از طریق  ٬"براوزر"
یک سافتویر اپلیکیشن را  ٬""انترنت

  کرد. (open)باز 
 

در کشور های که  بطور مثال چند نفر
می توانند یک  ٬متفاوت حضور دارند

رد را همه باهم مشترک  متن و 
 باز کند!  (Display Language)را در لسان دیسپلی خود  وورد خودد. هریک می تواند بنویسن

 
ویب" را کساب *قابلیت " ٬یکیالکترونو وسایل آالت جدید  های Generation جنریشن
 .دنمی کن

تکست٬  طریقآنرا از  ۀو استفاد استعمالمیتوان  ٬یک "براوزر" به این معنی که با
 امذکور ذخیره شده است٬ ب ۀآل« چیپ ویب سرور یک»در  که یاودیو و ویدیو های

 لسان مورد عالقه مطالعه کرد. 
که به ممالک مختلف و و وسایل الکترونیکی ای آالتالبته قابل یاد آوری است٬ 

و حتی ویب سایت های آن به لسان های  تکست ها٬ اودیو ها و ویدیوصادر میشوند٬ 
مه جانبه هردو جانب را تقاضا می ین همکاری همحلی آنجا تطابق داده میشوند که ا
 نه تنها ٬ لسان  ال آی پی دری و پشتوی افغانستان کند. در صورت عدم موجودیت 

   و ویب  ها٬ ویدیوها اودیو از قبیل ترجمه تکست ها٬ تولید اختصاصیهای  حرفه
ده کنندۀ و از همه بدتر به هزاران هزار استفا  .شدد ندیگران خواهسایت ها نصیب 

افغان با این هجوم زبانی و لهجه ای از طریق تولیدات وارداتی با کتابچه های رهنما 
 و طرق استفاده از زبان اصیل و سچۀ خود بیگانه می شوند. 

 

راه بیرون رفت از این معضلۀ ملی و اقتصادی کشور . اینکه ٬ که بخش آخر این نوشته میباشد یرــیـگ هـجـیـتـندر 
  د موضوع مبحث آینده و ختم این سلسله خواهد بود.چه باید کر

 

 

 به لینک های آتی مراجعه شود. «ویبب»( برای آشنایی و شناختن تکنولوژی *)
 

 )استفادۀ درست می کنیم؟ )بخش سوم  «ITآی تی»آیا ما افغانها از مفاهیم 

 
 )استفادۀ درست می کنیم؟ )بخش چهارم  «ITآی تی»آیا ما افغانها از مفاهیم 

 

 
 ادامه دارد

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

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