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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٤/١٠  شھيرنثاری دکتور: نويسنده

 

 کتابخوانی و کتاب فرھنگ
  !نماييم آغاز خود ھای خانواده و خانه از را کتابخوانی و کتاب فرھنگ ھم با ھمه بياييد

 

 مي نھند، تنھايت دوستان كه گاه  آن و است كتاب ياران، و گويان  سخن بھترين   :بيھقی بزرگ نويسنده گفته به
   .  .  .كند نمي فاش را تو سّر دھي، قرار خويش ھمراز را او اگر. شوي سرگرم آن به انيتو 

 اين به نمايشگاھی در کردن شرکت که يقين به . بودم فرانکفورت در جھان کتاب نمايشگاه بزرگترين در قبل ھفته
 يک خود ، دنيا ھای فرھنگ و ھا نزبا از تنوع با شدن رو در رو و وفرھنگيان نويسندگان با واديد و ديد و بزرگی
 .است ماندگار و ناشدنی فراموش تجربه

 کتابخوانی و تعليم ، مطالعه ميزان از عبارت جامعه يک در  فرھنگی پيشرفت و توسعه رشد، عمده فکتور يک
 .ددميگر محسوب کشور يک در فرھنگی توسعه مھم ھای راه از يکی کتابخوانی فرھنگ و مطالعه ترويج. است مردم

 جدی صورت به يافته انکشاف ھای کشور در کتابخوانی ميزان ، کنونی سال در شده اع�م آمار به نظر اگرچه 
 .است وخيمتر  مراتب به مختلف دjيل به نظر افغانستان ما کشور در  وضعيت اين تاسف با ولی است کاھش به رو

 و ملی معتبر رساله و کتاب ھزاران و بوده فرھنگ و کتاب اھل زبانزد روزی که کابل عامه کتابخانه مثال بگونه
 را خود ھای نفس مشکل به دارد مردان دولت يی توجه کم و نابودی ، جنگ اثر به ، بود داده جا خود در  المللی بين

 .ميکشد

 خوانندگان برای مرجعی و کتاب مرکز ترين معروف زمانی که کابل عامه خانه کتاب« وله دويچه گزارش به
 نامه پايان تکميل منظور به منابع جستجوی در محدود نفر چند تنھا روزانه و شده تبديل متروکه محل يک بهً تقريبا بود،
  ... زنند می سر کتابخانه اين از شان ھای

 کسی جا اين در بلکه نيست، مطالعه محيط رعايت سکوت اين دليل. است حاکم خانه کتاب فضای در سکوت
 .اند خالی ديگر، برخی و شوند می ديده نفر دو يکی ھا سالون برخی در. بيايد دنخوان کتاب برای که نيست

 نخورده دست پيش ھا سال از که دارند ای فرسوده بعضا و ای تکه ھای پوش خانه کتاب اين اسناد و ھا کتاب
 .است نشده اقدامی ھا آن چاپ تجديد برای و مانده باقی

 اين در کند، رفع را امروز نسل ھای نيازمندی بتواند که ھايی کتاب و روبروست کتاب فقر با عامه کتابخانه
 کتابخانه در آن کردن پيدا که دارد زيادی تاريخی ھای کتاب و معتبر منابع ھنوز کتابخانه اين اما. اند کم بسيار خانه کتاب
 . کرد استفاده منبع حيث به آن از شود می که دارند وجود عامه کتابخانه در زيادی آثاری.نيست ميسر شخصی ھای

 مرکز اين فراموشی اصلی دليل دولت توجھی بی ،گويد می عامه کتابخانه مسووjن از نصرتی عبدالرحمان
 ».است نکرده عامه کتابخانه برای کمکی ھيچ تاکنون دولت متاسفانه: است فرھنگی

 ملی کتابخانه يک اقل حد معيارات حتی ديگر ، اش قبلی بزرگی و عظمت آن با مذکور کتابخانه مراجعين گفته به
 وjيات و ھا شھر ساير در ھا کتابخانه تمام دامنگير بلکه نگرديده خ�صه کابل شھر به صرف مشکل اين. ندارد را

 .ميگردد کشور

 و فرھنگ نبود کشور، در ويرانی و جنگ ادامه ، فقر ، ھا کتابخانه نبودن ، کافی اندازه به کتاب موجوديت عدم
 گرديده کتابخوانی و کتاب عرصه در کنونی بحران باعث و داده ھم بدست دست ديگر دليل ھا ده و مطالعه به یع�قمند

 .است

 افتخار پار سال جھانی بانک و عالی تحصي�ت در ھمکارم تيم و بنده بزرگ کلشم اين با مبارزه جھت
  .داشتيم کشور سطع به را کتابداری تريننگ و آموزشی وسيع برنامه يک برگزاری
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 و کتابداری جديد ھای ميتود و ھا شيوه  شده ذکر تريننگ در شرکت با مذکور ھای کتابدار و ھا کتابخانه مسولين 
 کتابداری و کتابخانه مديريت ھم با ھمه و آمده گرد بزرگی تيم کشور در اولين برای . نمودند کسب را کتابخانه مديريت

 .فراگرفتند را

 ھای عرصه ھمه در ما ھموطنان پيشرفت و رفاه اميد به و ، کتابدارھا و ھا کتابخانه ولينمس ھمه موفقيت اميد به
 !کتابخوانی و کتاب بويژه زندگی

 قفسه يک ايجاد با و نموده آغاز خود ھای خانواده  و خانه از را کتابخوانی و کتاب فرھنگ ھم با ھمه بياييد 
  !سازيم ھمگانی را کتابخوانی فرھنگ شده سھيم مطالعه  گسترش و نشر در ھايمان خانه در کتاب از کوچک

 :ھوگو ويکتور گفته به

 کتاب اھل که دوستانی يا خوب ھای کتاب يا دارد، رسی دست چيز دو اين از يکی به که است کسی خوشبخت،«
 ».باشند

 بادا چنين باد تا

 


