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 اهمیت زبانها در تکنولوژی جدید 
 و منافع ملی کشورهای مربوطه به آن

 
ها را  اهمیت زبان ،امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد شد" اگر " در شش بخش مطلب علمی و ارزشمند شانمحترم قیس کبیر 

ه کوشیده اند تا خوانند و با آگاهی کامل مسلکی شانتذکر داده  را به آنهای مربوطه  در تکنولوژی جدید و منافع ملی کشور
ئیات و امکانات نهفته با صبر و حوصله به اهمیت جزباشد، شاید در سطح استفادۀ عادی از کمپیوتر شان معلومات  کهرا  هایی

 .دنبساز در آن آگاه
های  ننده  که به اهمیت زباندر موقف یک خوا جزئیات مسلکی این بحث تسلط کامل ندارم و اما باالی منهر چند که 

بخش نهایت قوی و  شش تحلیل ایشان در این ویم که توضیح وتوانم بگ ، با قاطیعت میش ارزش زیاد  قایل استکشور
 هوشدار دهنده است.

توجه و تالش  488۲-4880طی سالیان »ویند گ و می روشنی انداختهمورد  ه اقدامات شان در ایندر ارتباط بمحترم کبیر 
( " دری و پشتو را در Input)دخول  –سسات افغانی در همکاری با مایکروسافت "لسان های مسُوول و موُ  های مثمر نهاد

 .«تینگ سیستم ها مدغم گردیده و این اقدامات را قابل تمجید و مسرت دانسته اندیرپآ
چرا این پروژۀ ملی و با اهمیت، از اهداف اصلی منحرف و تا کنون در بن بست قرار دارد موضوعی است که اینکه چگونه و 

 اگر افغانگویند: " ایشان می رویدست گرفته شود.ه حل عاجل برای رفع این معضلۀ جو، ارزیابی و راو  دلیل آنرا باید جست
 عدم معلومات کافی از دست بدهند برگشت آن دشوار خواهد بود، در های ملی آگاهانه و یا از ها این چانس را در قسمت زبان

بلکه پشتو زبانان کشور بنابر کمبودی  ،خواهند شدکشور محکوم به پیروی از فارسی ایران  دری زبانانصورت نه تنها  ینا
 ." به همان راه رو خواهند آوردتکنالوژیک 

 .رفته استگسال بن بست قرار  ۶الی این پروژۀ حیاتی در موقیعت نامعلوم خ توان حدس زد که میبا کمال تأسف 
 

 رامی!گخواننده های 
چه از نقطۀ نظر مسلکی و چه از نقطۀ نظر اهمیت ملی  آن تمام مراحلدر شکل سیتماتیک ه بعد ازخواندن این شش بحث که ب

های دری و  فقدان سهولت های نوشتن به زبانمتوجۀ  رموقف خوانندۀ آگاهتتوان از  می ات الزم صورت گرفته است،توضیح
 رۀگبیشتر از این در تالش باز کردن تا نویسندۀ افغان  رود  آرزوی آن می .ردیدگ کاری از کمپیوتر ۀپشتو در جریان استفاد

موجود جهت  های چانس چه رقم و چه درم از سطح توان در دست داشتۀ خویشدر  ما یک و هرردیده گدست با دندان ن
 .ائیماقدامات سریع عمل نم

سالم  د. هرگاه سعادت یک دولت و حکومت در مهمترین مرحلۀ انتقالی و بازسازی خویش قرار دار 481۲سال افغانستان 
، نصیب مردم افغانستان گردد، میتوان آرزو نمود که بسیاری از پروژه های حیاتی در سطح ملی همبنی بر صلح، ترقی و رفا

 .پیدا نمایند در هوا و فضای تازه چانس تحقق شانرا، محترم کبیروطن دوستانه و ارزشمند ملی و بین المللی، مانند این تالش 
کاری جوانان آگاه از این رشته در جدید و تماس های حیاتی بازسازی در افغانستان،  هر پروسۀدر  من به این عقیده استم که

  وارد نمودن فشار الزم باالی اشخاص و منابع ذیدخل جهت رفع این خالی مهم ملی، برقراری ارتباط هر کجایی که هستند،
پشتیبانی وسیع تمام نیروهای روشنفکر داخل و خارج از کشور و برسمیت شناختن همچو دوباره با مراجع بین المللی ذیدخل،  

چانس موفقیت را افزایش  در سهمگیری فعاالنۀ رسانه های خبریمیتواند  ،انیگهمبازسازی ها به حیث وظیفه و مسُوولیت 
های شان در داخل و بخصوص در خارج از  آشناییروژه و استفاده از نفوذ کالم و پدر تشویق این  ،ان اهل قلمگنقش بزر. دهد

  تواند نهایت کمک کننده باشد. می کشور
اهان و دانشمندان وطن گآ ،افغانستان ولؤمسبا دولت و حکومت جدید، مقامات ها در آیندۀ نزدیک  تماس این که امیدوار استم

 .کاری و سریع برسدبه نتیجۀ 
با امیدواری بیشتر و در ضمانت  را محترم کبیر بدین ارتباط  هنوز کار فراوان پیشرو دارند. ایشان باید بار دیگر  این پروژه

. در نمایندمعرفی شان حایز اهمیت است،  برای  ،تکنالوژی جدید شان در دنیای پشتیبانی دوستانی که اهمیت منافع زبان کشور
 ملی  از ناممکن نباید سخن گفت. ۀو آنهم در همچو یک پروژاندیشه و عمل یک سالم  ترکیب توانایی

 با حوصلۀ وطن پرستانه به این لینک مهم در اندک زمان در دست داشتۀ تان چانس آشنا شدن را بدهید.
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