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 اقدام ارزشمند استقبال از یک
 رس امریکاگکتابخانه کان

 

افغانستان  :ه سیاست بین المللی بدل کرده است، افغانستان را به مرکز توجیزه های شبه استعماریگبا ان گسه دهه جن

سی به دستر گبه این جن و توآم با دست آورد برخورد آفاقی .یابتی و استخباراتی در منطقه استن گفعآل مرکز جن
مطرح کرده است.  ران سیاسیگبه ضرورت حیاتی برای محققین و بازی را و سهل الوصولدقیق ، معلومات مستند

رضه معلومات نومریک به ابتکار ارزشمندی را برای معرفی افغانستان از طریق عرس امریکا گکتابخانه کان

 رفته است.گرویدست  عالقمندان
تاسیس شد.  1۰۰۰ل در سا رکز حفظ کتب و آثار در سطح فدرالبه مثابه قدیم ترین م رس امریکاگکتابخانه کان

ان و امریکا لستگان گبه مقایسه سایر کتابخانه های جهان دارای بیشترین کتب و رفرنس است. در جریان جن کتابخانه
یر کمی و کیفی گانکشاف چشم در کتابخانه 1۰ ه تاراج رفت. در قرنم ( بسیاری از اندوخته های کتابخانه ب1۰1۶) 

 .درب کتابخانه برای محققین سراسر جهان باز شد ۶۰به مشاهده رسید. در قرن 

یکی از مجهز  (دیجیتال) «نومریک  »افزار  حجم از نظر در نوع خود کتابخانه بخش اختصاصی سمعی و بصری
ستان ی افغانگنجینه فرهنگ بخشی از (نومریزسیون) رام  نومریک سازیگهمین بخش پرو جهان است.در سطح ترین 

  رفت.گرا بدست 
بکمک مالی شرکت  به این سو ۶۰1۶به نشر رسیده است کتابخانه از سال  « تاند » به بنیاد خبری که در ویب سایت

 . کارردک دیجیتالی (« ) نومریزه » را  ( افغانستاناکثرآ تاریخی) آثار کتبیصفحه مربوط  هزار 1۲۰ «ی گکارین» 

 ،سپتامبر ۶1در  محفل رسمی در مقر کتابخانه در جریان یکو قرار است  ه اتمام رسیدهب تازه« نومریزاسیون  »
یم ت یک  حاصل کار چار ساله ،نومریکات . تولیداعطا شود و جهان مردم افغانستان بهی گاین تحفه ارزشمند فرهن

  ودشبه مهم ترین کتابخانه های افغانستان و جهان عرضه  قرار است محصوالت دیجیتال .بسیار حرفوی است کاری
  :     از جمله «ویب » و در صفحات 

 www.wdl.org 
 

  .یردگبدر معرض استفاده قرار 
 

نجینه گ ،ی از آثار داخلی و خارجی مربوط افغانستان استفاده شده است. به این حسابگنجینه فرهنگدر دیجیتال سازی 
 آئینه شناخت  افغانستان  تاریخی و معاصر با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی اطالعاتی به جهانیان به حساب میاید.

 نیز استفاده شده است. یسیستم صوتعالوه از شیوه نوشتار از در معرفی آثار 
به کلکسیون مجالت کابل برخوردم که  صفحه افغانستان سایت مربوط ، سردستی و عاجل بهمراجعه ابتداییدر یک 
از طرف انجمن  ادبی کابل به نشرات آغاز   م  1۰31 مجله کابل در سال  .نالین شده بودآ « پ ، دی ، اف » به فایل

اکای کقدیر تره کی )محمد ، ، احمد علی کهزادلحی حبیبیا، عبدغالم محمد غبار چونان وقت گ. نخبه ترین نویسندکرد
جالت ممشاهده  کلکسیون  و غیره عضویت انجمن ادبی کابل را داشتند. ) پدر نویسنده ( تره کی زمان محمد ( ،نویسنده

و سائر نشرات محدودی   آریانا مجله از طریق  مجله کابل و دوره مکتب را در من زنده کرد. در همین دورهخاطرات 
در بیرون کردن نویسنده از بیسوادی به جا  ی  آنوقت که تآثیر عمیقیگبا شخصیت های فرهن که به دسترس بود ،

 .ذاشت آشنا شدمگ

حین ترک کشور به کتابخانه عامه کابل اهدا کردم.  را در اختیار داشتم . آنرادر وطن کلکسیون مکمل مجالت کابل 
عجزه  مخلق شد  که از برکت برایم   انتباهی مهاجرت روی صفحه کامپوتر این گدر زندمجله   کلکسیون  از مشاهده

 . ر زمان و مکان نمیتواند در انتقال ارزش ها فاصله ایجاد کندگدی ساینس و تکنولوژی معاصر
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رام گروپ ی را به مردم افغانستان بسته است ، باید گفرهن گرس امریکا کمر عرضه خدمت بزرگحال که کتابخانه کان
 بکمک یونسکو در دو جهت انکشاف بدهد :   را  رویدست

بیسوادی یا کمسوادی به زبان های افغانی  نمیتوانند ازان بخش  به دلیل فرزندانی که در مهاجرت بدنیا آمده اند ــ  
ر اعظمی ازین تولیدات  باید د بنآ بهره برداری . نجینه نومریک که به  السنه ملی  ثبت شده است ، استفاده کنندگ

پوتر و ن به کامتجهیز کتابخانه های عامه افغانستا ضرورت  کاراین  ذاشته شود. گاختیار جوانان در داخل افغانستان 

 .محصوالت نومریک را مطرح میسازد
در صورتیکه جمع آوری این ی بسیاری آثار تاریخی افغانستان شده است . گندگسه دهه موجب تاراج و پرا گــ  جن

   .توجه شود اهداری میشوندگنومریزاسین آنها در اماکنی که فعآل ن باید به  آثار در یک محل وجود نداشته باشد ،
ی  آن گنجینه آثار کتبی  افغانستان ، صرف نظر از سودمندی فرهنگ« نومریزسیون » اقدام مقامات امریکایی در 

 گوانتانامو ، ، اشغال ،  ۵۶نام امریکا تداعی کننده  ب ـ  ، گسال جن 1۵ازین لحاظ قابل قدر است که طی بیش از 

ذاری روی عصبیت های قومی  ، تشویق گویی ، سرمایه گزور  ی ،گجنایت جن تحمیل حکومت های فاسد و مزدور ،
رچه تحفه گره خورده است. گر  گساالری ، دست داشتن در قاچاق مواد مخدره و هزار ویک فسق و فجور دی گجن

تحمیلی امریکا را تالفی نمیتواند  با آنهم  میتوان  گنجینه نومریک ، ویرانی های مادی و معنوی استخوان سوز جنگ
 نه کوچکی  به سوی منطق ، عدالت و عقالنیت به حساب آورد و امید وار بود که این اول و آخر کار نباشد.آنرا روز

 

*** 
محققین تاریخ و جغرافیای ضمن جست و جو در سایت مربوط افغانستان به نقشه یی برخوردم که مشاهده آنرا برای 

 افغانستان الهام بخش میدانم :
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 « هنریش کیپارت »  راف آلمانیگاز جانب یک کارتو لیسگدوم افغان و ان گآغاز جنې یعن 1۰۸۰نقشه در سال 
 ندمک به امضآ رسید.گمعاهده  تهیه نقشهتنظیم شده است . یک سال بعد از

 «پایان »  
 فرانسه
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