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  محمد ولی نيستانی 

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٠

 توان کاری کرد؟  آيا می
 که نه ًاخيرا گزارشی را که توسط کاوون خموش، خبرنگار بی بی سی تھيه شده بود در سايت فارسی آن مؤسسه خواندم

بدين لحاظ می . ٔتنھا خاطرات دوران کودکی خودم را در ذھنم بيدار کرد، بلکه جرقه اميدی را نيز در دلم روشن نمود

الی دارم که اميدوارم ؤًخواھم اين گزارش را مختصرا با شما ھمکاران و خوانندگان پورتال شريک سازم و در اخير، س

  .به آن توجه فرمائيد

ٔ ساله ای به نام صابر حسينی، کتابخانه سياری را در باميان بنياد نھاده است ٣۵وش، مرد جوان قرار گزارش آقای خم
. ًکه از طريق آن، اغلبا توسط بايسکل، کتاب ھای شخصی خود را غرض مطالعه بين کودکان آن واليت توزيع می کند

  :توان در آدرس انترنيتی ذيل مطالعه کرد متن کامل اين گزارش را می

  

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/12/151215_k03_bamiyan_education  

  

ٔآقای حسينی که محض دوصد جلد کتاب مندرس و فرسوده غرض توزيع در اختيار دارد، در باره انگيزه ای که سبب 
  :گويد مصرف کند، چنين میشده است تا او دست به اين کار خارق العاده زده و وقت و انرژی خود  را در راه انجام آن 

ما از اينجا فرار کرديم و به کشورھای ھمسايه آواره .  کودکی من با سختی زيادی گذشته، با جنگ و آوارگیۀدور"
خواھم تحقير شوند و   من را تکرار کنند، نمیۀحاال دوست ندارم که کودکان امروز تجرب. شديم، با يک عالم سختی

  ."سواد بمانند بی
ًال انديشيدم که آيا ما که محتمال در ؤ گـــزارش و شرح حال و نظريات آقای حسينی، دلم فشرد و به اين سٔبا مطالــعه

وضع بھتری قرار داريم، می توانيم به او و اشخاص نظير او که در افغانستان در مشکل ترين شرايط و با منابع قليل 

  ؟ زنند کمک کنيم خود به چنين کارھای مفيد و انسانی دست می

  با احترام

  نيستانی. و

 

 
 


