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 : پیوست به گذشته

بنا بر این در چنین شرایطی باید  بده ظ د     

با وارد کدرد     انواع موجود پرداخت و هم

انواع ج ی  اق ام به جنگل کاری نمود، به 

در  یهدای  ها فعالیت ین سالویژه آ  که در ا

ایددن راه بدده وجددود آمدد ه و هددر آ  لدد وم   

هدای جنگدل کداری اظ دا       اجرای طرح

دهد  کده    آثار و شواه  نشا  مدی .گردد می

در گذشددته ق ددمت  مدد ش ام کشددورما     

پوشی ه ام جنگل بوده، ولی امروم نشدان  ام  

 . آ  باقی نمان ه است

بددرای جگددوگیری ام بادهددای یندد ، ای دداد   

ها برای اظ اث کمربند های سد      بادشکن

هدا باید  اندواع     ضروری بوده کده بدرای آ   

های مناسب مطالعه و دریافت  درختا  و بته

 .گردد

یدرین درختدا  و    مطالعه و دریافت مناس ت

مطالعات  گمی برای اظ اث کمربن   ،ها بته

هددا و  سدد   شددبرکابل یدده سگ ددگه بررسددی

 .مطالعات  گمی بوده است

هددای  حقیدد ، رو بخددا اساسددی ایددن ی 

جنگددل کدداری و اظدد اث کمربندد  سدد   و  

دریافت انواع ن ابات و یواف  آ  در شرایط 

کابل که بدا اسدت اده    اقگیمی و ایکولوجیکی

ام مأخذ دست داشته و ی ارب چند  سداله   
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هدا کده بدا اسدت اده ام      بویانیکی درختدا  و بتده  

 .مأخذ و آثار گذشته گرد آوری ش ه است

سددروی مقدد مایی یشددخی  و    -مرظگدد  دوم

واع بومی و اندواع خدارجی کده بدا     ی کیه  ان

 .شرایط اکولوجیکی کابل یواف  دارن 

گیری اری اع، ق  و ظ دم   ان امه -مرظگ  سوم

هددای داخددل و   انددواع کدده در بعاددی پددار   

ت و نواظی شبرکابل و ام طری  انترند اطراف 

هدا و   سر ت رش  و نمدو و یوافد  می دت آ    

انواع مورد مطالعه برظ ب مقاومدت در برابدر   

محیطی، استقامت در برابر یوفا ، گرد  شرایط

و خا ، می دایی اداهری و ظد  اقدل نیدام بده       

 .گردد محافظت، انتخاب می

هددای ن ددایی درختددا  ام نقددا  مختگدد    نموندده

شرقی و غربی کابل، مشاه ه، یصویر بدرداری  

هددا و پوسددت شددا ،  هددا و یخددم و بعادداب بددر 

آوری گردیدد ه و جبددت یشددخی  بدده   جمدد 

دسدددتر  و ابرایدددوار  کتدددب و فگدددورا قابدددل

پوهنحگی مرا ت انتقال یافتن ، هر یشدخی   

ها یا سدط   ندوع یی یدت سداظه،      درختا  و بته

ها ام مأخذ اسدت اده بده  مدل     انتشار ط یعی آ 

 .آم ه است

هددا  در نتی دد  یشددخی  انددواع درختددا  و بتدده 

هددا  نا ددر  نددوع درختددا  و بتدده  64م مو دداب 

ش  ام  اساسی سی تم ساظات س   مورد است اد

شددرایط کمددی آب بگندد یر نشددا  داده شدد ه  

است و برای پشه خان  آبیاری ش ه ک ام اثر 

 .قابل یوجه  در اری ا  اری اع درخت ن ارد

 مق مه 

با یوجه به اهمیت، مناب  ط عی و به خصوص 

رس   و خرم که ق متی ام کرش های س جنگل

چندین موقعیدت    ممین را پوشانی ه است و هم

اقگیمددی افنان ددتا  کدده سددط  وسددیعی آ  را  

مناط  خشه و یا نیمه خشه در برگرفتده،  

یوا  بالدرنگ به اهمیدت جنگدل کداری     می

در کشورما  پی ب ریم، بده ویدژه آ  کده در    

ها فعالیت مادی در این راه به وجود  این سال

های جنگل  و هر آ  ل وم اجرای طرح آم ه

آثددار و شددواه  . گددردد کدداری اظ ددا  مددی

ده  که در گذشته ق مت  م ش ام  نشا  می

 .کشورما  پوشی ه ام جنگل بوده است

برای جگدوگیری ام بادهدای یند ، ای داد بداد      

هددا بددرای اظدد اث کمربندد های سدد     شددکن

هددا بایدد  انددواع  ضددروری بددود کدده بددرای آ 

ی مناسب مطالعده و دریافدت   ها درختا  و بته

 .گردد

در ای اد فادای سد   و جنگدل کداری باید       

یوجدده داشددت، وارد کددرد  انددواع درختددا   

هدا در سدطوح    خارجی و جنگل کاری با آ 

وسیعی نیام به مق مایی دارد که باید  فدراهم   

شددود، در مرظگدد  اول بایدد  یحقیقددات امم   

ان ام گیرد، یا امکا  یواف  انواع مدورد نظدر   

ین گردد، نتی   می دت ظا دل ام مرظگد     یعی

اول، من ر به کشت آ  ندوع در مرظگد  دوم   

یر به  ورت وسی  و در  و در سطوح ب ر 

گدددردد یدددا  نقدددا  مختگددد  جنگدددل  مدددی 

یر ان دام   های امم به  ورت ا ولی بررسی

در مرظگد  سدوم ممدانی کده رضدایت      . گیرد

کافی انواع جنگل در مراظدل ق گدی ظا دل    

بیشتری به جنگدل کداری آ     ش ، با اطمینا 

شددایا  رکددر اسددت کدده، ام . شددود اقدد ام مددی

کشت یه نوع در سطوح وسی ، بای  خدود  

داری شود، همیشه جنگل کاری چن  نوع با 

یر ام جنگدل کداری بدا یده ندوع       هم مواف 

خاص اسدت، رکدر ایدن نکتده نید  ضدروری       

باید   ( هر هد ف )است که در جنگل کاری 

اع بددومی و یحقیدد  و ج ددت و در مددورد انددو

جنگل کاری با آ  ندوع همیشده در اولویدت    

باش ، چه ب ا انواع بومی ه ف مورد نظر مدا  

دلیدل ایدن امدر آ  اسدت کده      . را یأمین کند  

های طوانی در محدل رشد     انواع بومی سال

کرده و با آب و هوا و شرایط محیطی یواف  

ها م دگماب   بنا بر این کاشت آ . پی ا کرده ان 

 . تری همراه خواه  بودبا موفقیت بیش

 ادامه دارد

 
  

 
 

√ 

کابل در ب یاری جبات، ن  ت به دیگدر کشدورها  قدب ماند ه      امروم شبر

های دوام ار ن وده که بر دو  شدبر ظوالدت    جنگ  است، این ینبا ویرانی

ها و  د مات شد ی ی را متحمدل گشدته      یافته، در بع  فرهنگی نی  ویرانی

دانیم که در یه دهه وندیم گذشدته و بده خصدوص در      این را همه می .ایم

یه و نیم سال اخیر، ره ری شاروالی کابل با یمرکد  بده کارهدای مبدم و     

اساسی میر بنایی و خ مایی متناسب به نیامهای یه شبر م ر  و پیشرفته، 

یوا  ام یوسعه و ساخت  کارهای را ان ام داده و در ظال اجرا است که می

های فر ی، یومی  جدوام   ها و سر   ها، کانکریت ری ی کوچه سام جادهو  

ساختما  ام یه آدر  واظ ، م ارمش ج ی با ف داد، کدم کداری و ند انم     

های اداری، غر  ه ارا  ا دگه نبدال،    کاری، الکترونیه سامی کار شیوه

های ی ریحی با درنظرداشت اس اب و وسایل بدامی و سدایر    بب امی پار 

ه پار  معیاری، یش ی  و ماا   سدامی کارهدای ینظی دی،    مگحقات ی

راه ان امی برنام  طرح کاها امدظام، ینظدیم دسدت فروشدا  در جاهدای     

هدای رو در رو   معین و مناسب، راه ان امی کمپاین آگاهی دهی در نش ت

های ی ریحی و نواظی مختگ  شدبر،   های هنری در مکا  و ام طری  برنامه

یدوا    رود کده، مدی   خوب شاروالی کابل به شمار می های ام کارهای نمونه

آ  را یکان  ج ی ی در رون  یوسعه، انکشاف،  مرا  و آبادی شدبرکابل  

 . نوا  کرد

یوان  به نحوی این رون  را بطی و یا کارهای ان ام یافتده   اما آ  چه که می

هدا   را متأثر سامد،   م پابن ی به ا ول و مقررات و قوا   شبری، یخگد  

امور ساختمانی و موارد دیگری ام سوی برخی ام شدبرون ا  بدوده کده     در

های جنگ و مباجرت بوده و این امر س ب شد ه یدا برخدی ام     متأثر ام سال

های شدبرون ی خدود را ام دسدت بد هیم و یدا دوبداره بده         ها و سنت ارم 

هدا و مشدکالیی کده در امدور اجتمدا ی و       اظیای آ  نایل نشویم، دشواری

 .آ  مواجه بوده ایم، به سادگی برطرف نخواه  ش شبری به 

گونه کده   با یوجه به آ  چه گ ته آم یم، ما که یه شبرون  ه تیم، هما 

بدریم، در برابدر شدبر ال امدات و وجدای ی نید         ام امتیامات این شبر سود می

داریم که بای  آ  را ای ا کنیم و با یه فکر مشدتر  وادای ، وجایدب و    

منحیث یه شبرون  به  ب ه گذاشدته شد ه اسدت، در    که  یهای م وولیت

های موجود را  ها و کاستی   د یأمین مناف  مشتر  برآییم یا بتوانیم کمی

 . برطرف گردانیم

 

در ممینه ام یبی  اولین مطالعده یدا بده امدروم     

 .گذرد چن ین سال می

با جم  بن ی نقا جنگدل کداری و ای داد    

ای سدد   و ایددن کدده جنگددل کدداری بدده فادد

م مو دد  اقدد امایی کدده من ددر بدده برپددا   

سددداختن و اسدددتقرار جنگدددل  بددده رو     

 .گردد مصنو ی می

یرین  کار یحقی ، مطالعه و دریافت مناس ت

همرای اظ اث کمربن  سد     ،درختا  و بته

شدبرکابل، در سده مرظگده  دورت گرفتده      

 :است

جمددد  آوری معگومدددات در  -مرظگددد  اول

ها که به شدرایط خداص    درختا  و بتهمورد 

اقگیمددی و محیطددی کابددل مناسددب بددوده و   

ارم  اقتصادی، محافظتی و مینتی دارند ،  

انتشددارجنرافیایی منطقدده بندد ی، او دداف    

دهد  کده ایدن اندواع      شبرکابل را یشدکیل مدی  

فامیل ن دایی   91جنس و  33ها به  درختا  و بته

ها  درختا  و بتهنوع  64یعگ  دارن  که ام جمگه

هدای   مان ش درختدا  و بتده   باقینوع  02به یع اد

بدومی افنان دتا  ن ددوده، بگکده معرفدی شدد ه ام     

 .باشن  خارج می

 ایدات مطالعده   نوع ن 1در آغام  ورت یواف ، 

هدای کده    چده  نوع درخت و درخت 33و بع اب 

-9311هدای   در شرایط آبی و لگمی طی سدال 

مطالعدده شدد ه اسددت و بیشددتر  ددورت    9331

یواف  بی  روسی، اکاسدی، ارغدوا ، شدنگ و    

 .پشه خانه مورد یحقی  قرار گرفته است

بدده اسددا  نتی دد  سددن ا اری دداع، وقتددی کدده 

رغدوا  و  شرایط آبیداری بدرای بید  روسدی، ا    

شنگ م ا   باش ، رش  بگن  دارن  و ام سوی 

دیگر، قرار سن ا، اری اع درخت اکاسی در 
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محمود کاروا  هنرمن ی است، کده در کابدل   

پرسی ه شد ه اسدت کده     کن ، ام او من گی می

بددا گذشددت هددر روم، بدده فصددل گرمددا    شبرون  خوب کی ت؟

شویم، در این فصدل باید     یر می ن دیه

بیشتر ام فصل دیگر مراقب  حت خود 

در فصددل . هددای خددود باشددیم و خددانواده

هدای ناقدل    یند  یکیدر پشده   گرما، ط عاب مم

در شددرایط . گددردد امددرام م ددا   مددی

گیدر   کداری و فقدر دامدن    کنونی که بدی 

ب دددیاری ام شدددبرون ا  گردیددد ه و ام  

هم دارو و درما  برای ب یاری ام  یسوی

هدا   شبرون ا  بار سنگینی است که شانه

سامد، ینبدا راه  دالج ام ایدن     را خم می

دغ غدده، وقایدده بددوده کدده هددم سددالمتی 

کند  و هدم بده     ون ا  را یامین میشبر

در همددده . ان امددد  نظافدددت شدددبر مدددی

کشددورهای دنیددا، یکددی ام م ددایل مبددم 

اساسدددی و ظیددددات، یددددأمین  ددددحت  

درکشور ما که یا . شبرون ا  بوده است

هندددوم بددده گونددد  امم، امکانددددات و    

هدای  دحی بده شدکل مدنظم و       سبولت

همه جان ه در شبرها و بده خصدوص در   

 ه و محدد ودیت روسددتاها پیدداده نگردیدد

دوا، داکتر، وسایل  حی و غیره سد ب  

ش ه که مردم ام امکانات کافی  دحی  

 . برخوردار ن اشن 

جایی کده مقد ور اسدت شداروالی      یا آ 

کابل به خاطر ظ اات ام محیط می ت 

ها، به جم  آوری  و  اری ام آاین گی

چنا   ده  و هم ها ادامه می و انتقال مباله

وجدددود  هدددا ام پدددا  کددداری جوی ددده

ها و مواد اضافی امدروم بده یده     ناپاکی

امر  ادی و معمولی م  ل ش ه اسدت و  

ناگ یر ان  هر باری مواد اضافی کده در  

شود، پا  کاری و مواد  آ  ان اخته می

. اضافی را به بیرو  ام شبر انتقدال دهد   

آ ، ریاست  دحت محیطدی    در پبگوی

و محیط می ت شاروالی کابدل،  دالوه   

رولددرا  آ  ریاسددت  بددر ایددن کدده کنت  

هددا و محالیددی را کدده آب در آ   جددوی

نماین ، دوا پاشی نموده یدا ام   یراکم می

های ناقل امرام  نشو و نمو و یکیر پشه

های سودمن   جگوگیری نماین ، با مشوره

و م ددگکی بدده ا ددناف و پیشدده ورا ، ام 

خواه  یا با است اده ام میتودها  ها می آ 

الصدح   های ارایده شد ه، ظ د      و شیوه

چنددا   محیطددی را ر ایددت نمایندد  و هددم

هددای یدداری    مددواد خددوراکی، نوشددابه  

کی یددت را جمدد  آوری   گذشددته و بددی 

 .نماین  می

که در ظ اات ام  یهای با این همه یال 

گیدرد، پرسدا    محیط می ت  ورت می

در این است که، شبرون ا  به چه ان امه 

به این امر مبم و ظیایی یوجه کرده و ام 

هددای  مددواد اضددافی و خوراکددهاندد اختن 

هدا و در   هدا، جوی ده   پ مان ه در کوچده 

نمایند ، کده    نقا  نامناسب جگوگیری می

این امر در نخ ت به آگداهی دهدی نیدام    

ها بده  ندوا      دارد که در این ممینه رسانه

نیددروی یددأثیر گددذار بددر افکددار  مددومی   

های کده   آسیب یوانن  یر می جامعه خوب

ی ددتی بدده ام رهگددذر آلددودگی محددیط م

آی ، مردم را در روشنایی قرار  وجود می

دهندد  یددا باشدد  درکارهددای  مددومی، در 

یأمین نظافت شدبر بده  ندوا  مدرثریرین      

هددای کدده ام ایددن  وسددیگ  وقایدده، نگرانددی

 . آی  برطرف گردد رهگذر به وجود می

 

شاروالی کابل گ تده شد ه اسدت، انتقدال دو     

م افر در سیت پیا روی مویرهای شدبری،  

ف قددانو  و مقددررات شددبری اسددت و   خددال

ها با این خالف رفتداری شدا  جریمده     رانن ه

 .شون  می

نادیه مایار، که یه معگم است ام او پرسدی ه  

ش ه است که، ام دی گاه یه معگم شبرون  

 خوب ک ی است؟

 

 

 

 

 

هدا و باشدن گا    ید      اکیریت خانواده -جواب

شددبرکابل  ددادت دارندد  کدده مددواد اضددافی و   

کدده قابددل ی  یدده نی ددتن  داخددل آب  کیافددایی 

هددای  هددای شددا  را جدداده  روهددای کنددار خاندده 

ری ن  که این کار شا  با ث بند      مومی می

شود، بناءً ام دی گاه من شدبرون    آب روها، می

گداه روی   ها را هیچ خوب ک ی است که، مباله

ها و آب روهای شبر نری ن  یدا آب روهدا    جاده

اروالی کابدل  بن  نشود و کارهدای م دووا  شد   

 .میر سوال نرود

محمدد اک ردرما  ریددیس شددورای مردمددی    

 :گوی  ناظی  چبارم شبرکابل می

شبرون  خوب ک ی است که، در برابدر نظافدت   

شبرون  خوب یه رانن ش اسدت کده    -جواب

در سددط  شددبر قددانو  و مقددررات شددبری و    

یرافیکددی را مرا ددات نمایدد ، مطدداب  رهنمددایی 

های یرافیکی در شبر با مویر  گشت و  چراغ

گذار کن ، در جاهای نامناسب و من  یوقد ،  

رند   یوق  نکن ، در ن دیکی مراک  درمانی ها

چنا  بدا شدبرون ا  برخدورد نیده      نکن  و هم

 .داشته باش 

کابل  نیکی ار خانمی که در بخا   ایی شبر

کن  و کارگر ریاست ینظی  شاروالی  کار می

 :گوی  کابل است، او می

 

 

 

 

 

 

به نظر من شبرون  خدوب یده مدادر اسدت،      

مادر که با پول ان   ام بامار یکده خرید اری   

 ومد و ام آ  بده جدای   کن ، در خانه خریطه ب

های پالسدتیکی بدرای خرید اری مدواد      خریطه

چددو  . خددوراکی خاندد  خددود اسددت اده کندد    

هددای پالسددتیکی ام سددوی   اسددت اده ام خریطدده

م ددووا  شدداروالی کابددل م یی ددت بدده دلیددل 

اضرار  حی آ  با جد یت ممندوع قدرار داده    

با درنظرداشت این م دلگه، مدن بده    . ش ه است

هشمن م که مادرا    ید    نوا  یه مادر خوا

برای فرمن ا  خود نی  ب بمانند  کده در وقدت    

هدای   خری اری مواد ضرورت خانه، ام خریطه

 .یی است اده کنن  یکه

گوی که، شبرون  خدوب شخصدی      ی اهلل می

است که، در محالت  ام، رف  ظاجت نکن  و 

کن   شود شخ  این کار را می اگر متوجه می

ه در آین ه متوجه باش  بای  برای او ب بمان  ک

 .و یکرار نکن 

 

 

 

 

 

مح وبدده کدده خددانم خاندده اسددت در ایددن مددورد 

شبرون  خوب رانن ش اسدت کده در   : گوی  می

سیت پیا روی مویر  دو م دافر را ننشدان ،   

چدددو  م یی دددت کددده ام طدددرف یرافیددده و 

شبر خود، میل نظافت خاند  خدود یوجده جد ی     

داشته باشد  و هدیچ گداه دسدت انتقداد بده سدوی        

م ووا  شاروالی کابل بگن  نکن  چدو  در برابدر   

 .روالی م وول نی تشبر ینبا شا

 

 

 

 

 

ن رابدددی ام باشدددن گا  شدددبرکابل کددده، در 

ام خدود  »ورکشاپ آگاهی دهدی یحدت ندام    

: گوید   شرکت کدرد بدود مدی   « شروع میکنم

مددن در ایددن ورکشدداپ آمددوختم کدده نقددا  

سرسدد  ی در کدداها آلددودگی هددوا خیگددی  

مددوثر اسددت، بندداءً ام دیدد گاه مددن شددبرون    

خددوب ک ددی اسددت کدده در سرسددد  ی و     

سداظات سد   اظ دا  م دوولیت      نگب اری

 .نمای 

 :گوی  سی  بالل سادات می

شبرون  خوب ک ی اسدت کده، ام سداظات    

س   شبر، به میاب  ساظات س   داخل ظویگی 

خود محافظت کن ، چو  درختا  و ن ایدات  

نقا ارمن ه درکاها آلودگی هدوای یده   

 .شبر دارن 
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 فصل گرما آمد
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر م مو   ام اظ اسات و  واطد   

هدا بده    ود برخیفردی است که در وج

های مومو  و آهنگین بده بیدرو     گونه

هدایی ه دتن     شا را  ان دا  . یراود می

که اظ اسات و من گی شا  با  شد ،  

سیاسددت  اموضددو ات اجتمددا ی و ظتدد

 .گره خورده است

 مچشمانم غ ل جاری ت ای  ش 

 هایم   ل جاری ت ای  ش  ملب

   اقت ام دل پا  وجودم

 ش  به سویت ام امل جاری ت ای  

فری ددا »ایددن نموندد  یکددی ام شددعرهای 

اسدت، شدا ری کده در    « آیا  ادق

رشددت  خ رنگدداری و پرسددتاری در   

هاست درد غربدت   فری ا سال. خوان ه

کندد  و بددا  و مبدداجرت را ی ربدده مددی

 . برد خانواده ا  در آلما  به سر می

او در یدده خددانوادش هنرمندد  بدده دنیددا 

یکدی   ، ادق استادرفی   پ رآم ه، 

و به ویژه ییدایر  ایر یا  گذارا  یام بنی

 . افنان دددددددتا  بدددددددوداط دددددددال در 

های ایدن   ها و سروده در مورد فعالیت

شا ر، خ رنگار نشری  پدامیر مصداظ     

را ام راه دور، با وی ان ام داده است 

 : گردد که یق یم می

هدا    فعالیدت و در مورد من گی  - 

 !ی یبگو چی ی یا  شروم مر

کده  القده    درود و سپا  ام ایدن  -ج

.  گرفتی  یا با من  ح تی داشته باشی

من گی غربت است، ام دور  ،ن گیم

نگددرم و بددا  هددا بدده میبددنم مددی  دسددت

شک ت هر شدا  آ  درخدت ینومند     

کدار روممدره ام    .خدورم  ممدین مدی  ه ب

شنی   خ ر ام ظدال و اظدوال مدیبن،    

چدو ماشدین و سدرود      کار کرد  هم

 .شعر است در غربت

در نبدداد شددعر چدده ظ ددی اسددت  - 

 شما؟ 

  مدددل خگ دددأشدددعر نگددداه دل و ی -ج

 .اظ ا  من است

اظ دا  کردید  کده     یممدان  چه - 

قادر به سرود  شعر ه دتی  و یمایدل   

 داری ؟ را به شعر سرود 

شدددعر همیشددده در نبدددادم ی گدددور  -ج

کدده آ  م بدود ه داشدت و شدان ده سددال  

اظ ا    یب دستم را گرفت و مرا 

را  های مدادر  برد به باغ نظم یا مح ت

با کالم مومو  بیا  دارم و هما  بود 

که آ  مرواری ها را در و   مدادر  

 .نام شعر روی کاغذ ریختمه ب

یدده  ی داوت یده م  شددا ر یدا    - 
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 :بخا اول

بع  ام آ  که مبدا  فارسدی رشد  کدرد و     

شدا را   ، فر ت سخنوری ای اد گردید  

ام هدر گوشده و کنددار خطد  مبدا  فارسددی     

. ابور کردن  و به سرود  شعر پرداختند  

شکل گیری دربارها و موجودیدت سدخن   

ای ادگر و مشوق ا گی ، شناسا  درباری

خ اوند ا    .سخن مومو  و مق دا گردید   

با اغتندام ام فر دت سدعی کردند      ، کالم

دماغ ومرا و سالطین را با کدالم آهنگدین   

ام این رو شروع کردن  به ، م حور نماین 

شا را  با آگاهی ام ساختار . سرود  شعر

پدی بردند  کده بدا بده      ، و درونمای  قصی ه

یدر   یوانند  خدوب   می، کارگیری این قالب

. ن در رهن و ضمیر مم وظا  م دگط شدو  

، هدای گ افانده   دست گیری و  گه بخشی

کدرد و بده سدوی     شا را  را م ذوب مدی 

ینبدا  ، شا را  درباری. کشانی  دربارها می

برای یه ه ف مشخ  آ  هدم گدرفتن   

خدو  دل  ، یر ام ممد وح شدا     گه خوب

خوردندد  و قصددای  می ددا و آکندد ه ام   مددی

های اغراق آمی  آمداده   ستایا و یو ی 

ل ی است که به یقگید   قصی ه قا. کردن  می

ام شعر  رب ام قر  سوم به بعد  در شدعر   

موضدددوع و . فارسدددی معمدددول گردیددد   

،  رفا ، م اخره، م ح، درونمای  قصی ه

 . باش  فگ ه و غیره می

 : یعری  قصی ه

قصددی ه شددعری اسددت کدده مصددراع اول و  

قافیده بدوده    مصراع های موج آ  با هم هم

و یعدد اد ابیددات آ  بیشددتر ام پددان ده بیددت  

کویدداهی و  ، کدداها و افدد ایا  . باشدد  

ب تگی به اهمیت موضدوع  ، بگن ی قصای 

و ط دد  شددا ر دارد و قصددای ی یددا ظدد ود 

ه تاد و هشتاد الی    و پن اه بیت نی  در 

شددعر فارسددی وجددود دارد و هددر قصددی ه   

 :باش  دارای چبار بخا می

باشد  بدا    قصدی ه مدی   مق مد  : یند ل  -ال 

و د  ط یعدت و    ،ماامینی چدو   شد   

 .یاد جوانی

رابطدده میددا  مق مدده بددا یندد   : یخگدد  -ب

 .ا گی قصی ه است

مقصود ا گی شا ر : ین  ا گی قصی ه -ج

، پند  ،رثدا ، باش  با محتوای چو  م ح می

 . رفا  و غیره  ،ظکمت

ابیایی با مامو  د ای خیدر و  : شریطه -د

رسدم شدعرای   ، جاوی انگی برای مم وح

  م یحه سرا این بود که قصای  م ظی شا 

را بددا د ددای جاویدد انگی بددرای ممدد وح 

 .کردن  خویا ختم می

قصدی ه  ، پس ام پا گدرفتن دولدت سدامانی   

ث ات و نظم در ظکومت . رون  بیشتر یافت

فر تی خوبی برای خگد  آثدار   ، آل ساما 

 ب  سامانیا   صدر  . منظوم و منیور گردی 

یی نظدم و نیدر مبدا  فارسدی     با شکوه و طال

امرای سامانی همده سدخن شدنا     . باش  می

چو   دست گیری بی، بودن  و سخن پرور

و چرای سامانیا  ام شدا را  و نوی دن گا    

س ب ش  آثار بی ب یل مبا  و ادب فارسی 

در این  صر به وجدود آید  و شدا را  بدی     

شماری ام هر گوشده و کندار قگمدرو مبدا       

ابدو  ، شدبی  بگخدی  . دند  فارسی سر بگن  کر

، رابعده بگخدی  ، دقیقی بگخی، شکور بخگی

رودکی و دیگرا ، شدا را  مشدبور  صدر    

نمایند ه و پدیا   . سامانیا  گ ته ش ه اسدت 

استاد شدا را ، ابدو   ، ک وت همه این شعرا

رودکدددی . باشددد  جع دددر رودکدددی مدددی  

ه دری قمدری    066سمرقن ی، مادش، سال 

ام جمگه شا را  است کده ظد  اسدتادی را    

میدرا وی  ، بر همه شا را  بع  ام خود دارد

هدای معمدول آ  وقدت شدعر      در همه قالب

ام ربا ی گرفته یا قصدی ه و غد ل   ، فارسی

امددا شددبرت  . ط دد  آممددایی کددرده اسددت  

بیشدددتر در ، رودکدددی در  صدددر سدددامانیا 

قصددی ش بددوی . قصددی ه سددرایی بددوده اسددت

هدای   جوی مولیدا  ام مشدبوریرین قصدی ه   

امانی را بده ظد ی   رودکی است که امیر س

م ذوب ساخت که برای برگشتن به بخارا 

لحظ  درنگ نکرد و پا برهنده سدوار اسد     

 . ش 

 بوی جوی مولیا  آی  همی 

 یاد یار مبربا  آی  همی 

 ریگ آموی و درشتی راه او

 میر پایم پرنیا  آی  همی

 آب جیحو  ام نشا  روی دوست

 خنگ ما را یا میا  آی  همی

 و دیرمی شاد با ! ای بخارا

 میرمی یو شادما  آی  همی

 میرماه است و بخارا آسما 

 ماه سوی آسما  آی  همی

 میر سرو است و بخارا بوستا 

 سرو سوی بوستا  آی  همی

 آفرین و م ح سود آی  همی

 گر به گنج ان ر میا  آی  همی

 ادامه دارد              

 

 پرستی شما است؟

هدای بدرای دردهدای     سدروده  ،یبگ -ج

میبنم و هم برای  ش  به هدم میبندانم   

در خواهدد  یددا   دارم، خیگددی دلددم مددی 

بدرم یدا رومی    میبنم باشم و آرمو مدی 

در کشور مدا  دگ  برقدرار شد ه و مدا      

میبنددا   هددا در کنددار هددم   دور افتدداده

خددویا باشددیم و بددرای پایددا  دردهددا  

 .ب رایم

کتاب داری  و بدا کد ام   جگ  چن  - 

دیگددری هددم   شآیددا دیددوا  یددام ،هددا نددام

 روی دست داری ؟ 

یده   ،خوش ختانه بی کتاب نی تم -ج

  عری دارم و م مو دددشددد  م مو ددد

 شمبدا  آلمدانی آمداد   ه شعری دیگرم بد 

دسدتر   ه مودی بد ه چاپ است کده بد  

 القمن ا  قدرار خواهد  گرفدت و دو    

چدداپ  ششددعری دیگددر آمدداد  م مو دد

دارم و آرمو دارم یا به مودی به میبن 

دسدددت چددداپ ه هدددا را بددد بیدددایم و آ 

 .ب پارم

اشعار یا  را بیشتر بده چده یشد یه     - 

ی دا و دوسدت داشدتنی    چی  م ،کنی  می

را در من گی  های یا  مشابه به چکامه

 بینی ؟ می

های  ، رشتهان اشعار من خو  دلم  -ج

هدای هد ارا     اظ ا  من اند ، ناگ تده  

فقددط همددین،   ،بددانوی دیددار مددن اندد   

هدا را بدا چید ی یشد یه      خواهم آ  نمی

هدایم را در   هدای چکامده   می ایی. نمایم

میبنددا  و ل خندد     آفتددابی بددود  هددم  

 .بینم ه ارا  کود  آ  می

های یدا ، آیدا ام    سروده شبر  الو - 

 ،گیریدد  شددا را  دیگددر هددم البددام مددی

 خوانی ؟ ها را می اشعارکی

 که اشعار شا را  متقد م  در ظالی -ج

هددم میبنددا  و هم بانددا  مددانرا مطالعدده 

کددددنم و مددددی آمددددومم، بددددرایم  مددددی

های سرود گرا  برو  مرم نید    سروده

 .دل  ب و می ا ان 

آرموی شددما در مندد گی   یگاندده - 

 چی ت؟ 

یبنانم م آرمویم آراما هم یگانه -ج

و کویاه شد   دسدت جندگ ام مدیبن     

با این بیت . باش  دوست داشتنی ام می

کویاه، دست یه یه هدم میبندا  ام   

 .فشارم را ام راه دور می

 های چشم خود گ تی مرا ب ر به غ ل

 من ک ا برم؟ یو در میا  چشم من و
 

√ 
مند گی   «هپ دتوهای خاند  »که در ی من

 کن  در چی ت؟  می

اگددر نگدداه کویدداهی بددر مندد گی    -ج

 داشته باشدیم، گذشته بانوا  در کشور 

نگی هدددا نیددد  در پ دددتوهای خدددا    آ 

 اظ اسى داشته و اشعار  سروده ان ،

شنون ه ن اشدته و امدا ی داوت     اکه ظت

مندد گی امددرومی یدده شددا ر و آ     

بانوی پ دتو نشدین در ایدن اسدت کده      

شددا ر امددروم شددعر را بددر گ یدد ه و بددا 

خواهد  بدی    مدی  کالم و بدر  مدومو   

هدا بدا مشدعل     هرا  در مقابل یاریکی

خواهد    دانا به پیا برود و هدم مدی  

هددای را بددرای  م شددعری رومنددهبددا کددال

ها هدم   پ تو نشین بگشای  یا آ  ا بانو

ه رومی بتوانن  این مشعل فروما  را بد 

هدا  منظدوم    دست گرفتده و خواسدت  

 .را آمادانه به جامعه یق یم نماین  شا 

در مددورد اشددعار یددا  بگوییدد ،   - 

هددا  هددا و سدد ه بیشدتر بدده کدد ام قالددب 

 ه تن ؟

 انم چدو فرمند   هدم  هدایم را  سروده -ج

ام  هدا  یده آ   چو  هدر  ،دوست دارم

دل و اظ دا  مدن جدا  گرفتده       ریش

ان ، بیشدتر غد ل سدروده ام و غد ل را     

امددا واب ددته بدده قالددب    ،دوسددت دارم

 شخا ی نی تم در هر س کی کده شدیر  

 .سرایم اظ اسم پی ی ، می

ک ام نمادها در اشعار یدا  جدای    - 

چقددد ر شدددا ر آب و آیینددده  ،دارنددد 

سیاسددت مده و  ه ددتی  یددا بددر  کددس 

 سیاسی؟

 هدای مدن بیشدتر ان دا      در سروده -ج

 ،دوستی و  شد  بدر ان دا  جاری دت    

شدددما ام آب و آیینددده گ تیددد  و مدددن 

هدایم گداهی    گویم کده در سدروده   می

در شدرایط وخدیم    ،آبم و گاهی آیا

کنونی میبن هیچ سرودگری را سراغ 

ندد ارم کدده ام ظددال و اظددوال مددیبن و 

 را شدا  هموطنانا ن رای  و دردهای 

وجدود در    امدا مدن بدا    ،ظس نکند  

کوشم شا ر  آام وطن، بیشتر می  هم

 .مردمی باشم یا سیاسی

هدای میبندی هدم     شما سدروده آیا  - 

غربدت دلیدل ایدن مدیبن      ددر و داری 
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شددعر نیمددایی و سددپی  در کشددور و شددا را   

 .دیگری ام این ییره و ی ار نی  داشته است

ادبیات و فرهنگ فدر   رومگاری که این همه

و شددکوه خددود را ام دسددت ندد اده و ارم   

ها با معیارهای بامار آماد سدن ی ه نمدی    ان ا 

خاندد   امدده  شدد ، دفتددر ظیدد ری در کتدداب 

ا  و گگدداه دیدد ار شددا را ، نوی ددن    جددای

نشین  های دل گاه بحث گرا  و جای پژوها

کردن  و جواندا    ب رگا  بحث می، ادبی بود

میادی ام شا را  جوا  ام شمار . آموختن  می

هدا   ها راه خود را به سوی رسانه همین نش ت

ام این نقطه نظر او گداهی خدود    و بام کردن 

به مانن  یه نبداد فرهنگدی اثدر گدذار بدوده      

خان   دانم که این رومها کتاب من نمی. است

اما یا جایی کده  !  امه چه ظال و هوایی دارد

 :می دانم هنوم مم م 

 کن    ظکایت میبشنو ام نی چو

 کن  ام ج ایی ها شکایت می

ام ظگقدده مینددوی خوانددا  کدده بدده دور اسددتاد  

آیند ،   خان   امه گدرد مدی   ظی ری در کتاب

گداه او   باری در پیون  به این جای. بگن  است

 :گ ته بودم

هددر ه تدده در رومهددای دوشددن ه و پددنج 

شن ه، آ  گاه که خورشی  کابل در آ  

ی کن ، های پنما  غروب م سوی کوه

خان   امد  کابدل بگند        ایی امکتاب

 4ادامه   حه              می شود

 

 

 

 

 : 
  بشنو ام نی چو  ظکایت می کن 

 ام ج ایی ها شکایت می کن 

این   ا،   ایی است که ام ظگقد  میندوی   

، خوانی ظی ری وجودی به گو  می رس 

هاسدت بدا مشدعل       ای شدا ری کده سدال   

واندا جدالل الد ین    جاودان  ان یشه و کالم م

محم  بگخی در سرممین یصوف و  رفا  راه 

پیوسددته شددماری ام  آوا در ایددن . مددی مندد 

ب ددته بدده ادبیددات و  رفددا  بدده     جوانددا  دل

خاندد   امدد  کابددل مددی آیندد ، بدده دور  کتدداب

ظی ری وجودی ظگقه می منن  و به آموم  

 .مینوی معنوی می پردامن 

هاسددت کدده ظیدد ری در کنددار شددعر    سددال

ری، جوانا   القمن  به ادبیات  رفدانی  وشا 

و به ویژه مینوی معنوی موانا جدالل الد ین   

محم  بگخی را با راه ان امی ظگقدات میندوی   

ام این نقطه نظر او . خوانی، آموم  می ده 

بر شماری ام شا را  ن ل بع  یر ام خود ظ  

ام این نقطه نظر هیچ ک دی بده   . استادی دارد

ندددوی خدددوانی  او در گ دددتر  می  پیمانددد

ظتا آ  . خت کشور یال  نکرده استتدرپای

گاه کده شدالق بده دسدتا  رسدی ه ام جبدنم       

یعصب و کوردلی بر هر چه روشنایی،  ش  

ها و  و ادبیات بود یامیانه می کوبی ن  و دشت

ها را ل ری  ام هیداهوی یداریکی کدرده     کوچه

 

اگددر سددخن بدده مطگقیددت نگ تدده باشددم، اسددتاد  

یوا  آخدرین ظگقده ام    ظی ری وجودی را می

 .شا را   ارف در افنان تا  دان ت هسگ گ

ظاا شای  چنین ب رگوارانی در گوشه و کندار  

و بدا دم گدرم   کنند    ایدن سدرممین می دت مدی    

 رفانی خویا در پیکرش شدعر شدور و ظالدت    

امدا بدا دریدن مدن در ممینده       ،آفرینن   ارفانه می

 .اطالع و شناختی ن ارم

استادظی ری و جودی نه ینبا در  رفا  نظدری  

گداه بگند  و سدتایا بدر انگید ی       و  مگی جای

  بگکه شعرهای او خود من در بدا شدکوهی    ،دارد

اند رم،  شد  و    است کده پیوسدته ام آ  پند ،   

های  های  ارفانه چنا  طی ی ام نور در دل بینا

 .اهل دل راه گشوده است

هدای او را بده    این  ش  و بینا بده ویدژه غد ل   

. سددار گددوارایی بدد ل کددرده اسددت     چشددمه

سار شد اف، سدرد و گدوارایی در یده      چشمه

سدداری کدده یددا مددی نوشددی،  چشددمه ،یمددوم داغ

ا او ر .پیوسددته مددی خددواهی بنوشددی و بنوشددی 

یددوا  ظگقدد  و ددگی در میددا  شددا را       مددی

با آ  کده او  . کالسیه و م رنی ت نی  خوان 

هیچ گاهی نخواسته است یا گامی به آ  سوی 

بگن  اوما   روضی بدردارد،   دیوارهای پ ت و

با این ظال من جایی نشنی ه ام و گاهی هم ام او 

های ندوین ادبدی    در برابر جریا  ،ام که نخوان ه

آ  گونه که . ر خا  بر خاسته باش به مقابگه و پ

 .شماری چنین کرده ان 

پیوسته ام استاد ظی ری در گ ت و گو هایا 

ظقیقت ادام  گذشته است و  نا ری کبنده  

منتبددا ایددن  نا ددر دریدده  ،را در خددود دارد

پیون  نو و یامه در یه سداختار یدامه هویدت    

 .کرد یامه می یاب  یامه و  مل

من به یداد دارم کده بارهدا ظید ری وجدودی      

شددعرهای آ  شددمار شددا رانی را کدده پددس ام 

 دوالم  روضدی بده     ها ی رب  موفقانه در سال

 والم  روم آماد و شعر سپی  راه مده ان  با 

شارت »شعرشا رانی که به یع یر اهل کمپیویر

راه مده ان  و یه ش ه ش ه اند  پ دت   « کت

یدا  : م رنی ت، مقای ده کدرده و گ تده اسدت    

ممانی که شا ری سرایا در اوما   روضی 

یواند    را با موفقیت ی ربه نکدرده باشد  نمدی   

ار در  والم شعرآماد  روضی و یکی ویه ب

 .سپی  گل کن  و اق الی به بار آورد

این گونه نگدر  و دریافدت ام جریدا  شدعر     

های مد ر    معا ر افناستا  مخال ت با جریا 

 .شعری و ادبی نی ت

چنین است که ظی ری به ظگق  پیون  در میا  

. شود شا را  ن ل کالسیه و م ر  ب ل می

سدتی و ارادت  چنا  که او در یه جبت دو

استواری با  وفی  شقری داشته و رومهدا را  

در کنار او به سربرده و در جبت دیگر یده  

چنین مح دت،  شد  و ارادت را بده وا د      

  یاباختری شا ر م رنی ت و یکی ام راه گشا

های رسمی و غیدر رسدمی    هم در نش ت و یا

ام که شدا را  جدوا  م رنی دت را بده      شنی ه

گیری ادبیات کالسیه، معیارها و موامین  فرا

 .خوان ه استا دری فر شعر کالسیه پارسی

 ،کی  داشدته اسدت کده   أنکته ی ظی ری بر این

های ادبیات کالسیه  ب و  آگاهی ام ضابطه

مرظگ  نوین در شعر و  یوا  ام نوآوری و نمی

کیدد  أال تدده ی. شددا ری سددخنی بدده میددا  آورد

 

 

 در بام اد یامه ن س خوشنوار بیا

 با پریو امی  دل آشنا بیا

 به ه تی بیرونیت نگر یک ار

 آنگاه م دل و دی ه هر بینوا بیا

 چشم و چراغ ه تیت روشن نما م مبر

 در میر نور خورشی  خوشتر م ماه بیا

 های جبل  یقل نما دلت م یاریکی

 یر م ما و مشتری ای دلربا بیا خو 

 پروردش امی  و وفا و سخنوری

 در م م  فال و کمال و غنا بیا

 و دل را  خویاکن دل ری به اهل دل 

 در باشگاه گل ن  ا  خوشنما بیا

 دل بر م  اشقا  دل انگی  و دل رت

 ام کورش راه درد و الم پیا ما بیا

 جا  را به راه و مق م فرمانه گا  بن 

 در این جم  دانشورا  با ا تنا بیا

 در ب مگاه هم ن  ا  شیرین کالم

 با شعر و با یرانه و با بوی ماه بیا

 و ظقیقت گرا بما آهنگ دل نوام 

 فانو  پر فروغ به شب شعر ما بیا

 بگذر م کینه یومی و رنگ ریا و بنض

 در ان من پاک ا  بی ربا بیا

 دل را بنه بر پای   ی ا  هم   ا

 در کگ   فقیری ما بی   ا بیا

 با هر که میرسی سخن ام مبر و ماه بگوی

 ای پریو امی  دل بینوا بیا

 نباده ایمجا  را به خ مت ر  ماه ات 

 های نام، یو شیرین ادا بیا با جگوه

 بی ار شو م خواب طالیی غ گتت

 با     آرمو به دی ار ما بیا

 یا کی یو ین به خواها بیگانه گا  دهی

 هوشیار شو به خانه و جا و جگا بیا

 جانا یرا م خ مت بیگانه گا  چه سود

 برخی  ن د اهل وقار و ظیا بیا

 ر استمیبن یرا مادر و مگت براد

 در شبر دل به خ مت مگه خ ا بیا

 جا کن یو خود به قگب و دل مگت غیور

 شو به دی ه چو نور نگاه بیا« ای اد»
 

√ 

م وول محگه، مال  داظب، مدرد گدور     

ش یه کاری که ژومه ساراماگو در ...کن

 .رما  کوری کرده بود

رمددا ، خوانندد ه را در میددا  ان ددوهی ام  

کند ، ماجراهدایی کده     ماجراها رها مدی 

 .همه در پایا  به مرک  پیون  می گیرن 

سیر ظرکت رما  مر  و برادر ، بده  

ل  مودی نی ت که آغدام و اوج و  شک

ان ام رما  را به دست مخاطب ب هد ،  

: بگکه ظرکت رما ، به شکل افقی است

م لگ  ا ابت موشه در خانه و ام بین 

رفتن چبار یدن ام ا ادای خدانواده در    

این ظادثده کده بده  ندوا  محدور رمدا        

اسددت، دروسددط ماجراهددای رمددا  قددرار 

گیرد و ماجراهدای دیگدر بده شدکل      می

چرخند    گق  گرد آم ه به دورِآ ، میظ

 .سامن  و ب ن  کُل رما  را می

مر  و بدرادر ، در واقد  متشدکل    

هدای م دتقل    داستانه/داستا  33ام 

اما مری ط به هم است و یدا مدر  و   

یی ه دتن    های پیوسته برادر ، پاره

یدی بدا    که هریکی به شکل هنرمن انه

م لگ ا ددابت موشدده )مرکدد  رمددا  

ه سدد ب کشددته شدد   یددی کدد بدده خاندده

اری ا  مدی  ( ا اای آ  خانواده ش 

 4ادامه   حه            .   گیرن 

 

 

 

مددددر  و بددددرادر ، آخددددرین رمددددا ِ  

 گذشته سال مم تا  خ رومانی است که

رمدا  ام این دا   . رسدی   چداپ  بده  کابل در

یددی در  نوی ددن ه: شددروع مددی شددود کدده  

. گدردد  پاریس ام جشنی بده خانده بدر مدی    

کندد   یددال  مددی. شددب اسددت 90سددا ت 

یدا  . برد یوان ، خوابا نمی بخواب  اما نمی

    چن ین بار پشدت مید  کدار  قدرار     

گرفته اما هدیچ نتوان دته ظتدا یده کگمده      

شود و دوبداره       می 4سا ت . بنوی  

بدرد و اند کی بعد  بده      ه ب تر  پناه مدی ب

داسددددتا  دقددددیقن ام . رود خددددواب مددددی

 .جا  شروع می شود همین

 اصل قصه

یی ام خانه بیرو  مدی شدود   «یکی ه»جوا 

یددی در پ ددل سددر  بدده دیدد     یددا در کافدده

معشوقا برود، ان کی بعد  موشدکی بده    

کن  و پ ر و مادر و  خان  شا  ا ابت می

روندد  و  خددواهر و بددرادر  ام بددین مددی  

شدود و   دوسا ت بع  ام واقعده، خ در مدی   

 .گردد دوباره به خانه بر می

دروامش ما  با این ماجرا به روی مخاطب 

شود و محور رما  را نی همین  گشوده می

ده  و ماجراهای بعد ی،   ظادثه شکل می

افتند  و دایدرش را    یکی پی دیگر ای اق می

یشکیل می هن  که ساختما  مکمل رما  

چنین نی ت، ام هیچ شخصیتی نام بدرده  

هدا بده اسدا  نقدا و      نش ه و شخصیت

: شون  کرد شا  دربامی، معرفی می  مل

جددوا  یکیدد ه،  جددوا  یکیدد ه، معشددوقِ 

را ، م ددافر، مددردی کدده  دد ای  یک ددی

اغواگرداشت، آنی که ب یارپول داشت 

و خو  پو  بود، آنی که کمتدر پدول   

داشت و خو  پو  بود، آنی که کمتر 

ام اولددی و دومددی پددول داشددت و کمتددر  

خو  پو  بود، آنی که نه پول داشت 

و ندده خددو  پددو  بددود، خددو  خ ددر،  

کم یابوت فرو ، مدرد م گدوج، مدرد شد    

بد ر ،   ب ر ، مردشکم کوچهِ کگده 

 .درا می سام

در رمددا  مددر  و بددرادر ، بددرخالف   

هددای دیگددر، مخاطددب بدده یعدد د    رمددا 

: هدا رو بده رو اسدت    ماجراها و شخصیت

ماجرا در رما  جای دارد و هرکد ام   33

هددای  ماجراهددا، شخصددیت و شخصددت  

خودشا  را دارن  که چید ی در ظد ود   

، شخصددیت مرکدد ی و فر ددی در آ  42

وجددود دارد و ایددن دقددیقن شدد یه روشددی 

بددددد ی موسدددددوی در اسدددددت کددددده م

ام آ  اسددت اده « گ تگددودریبرا  رمددا »

کددرده اسددت امددا بددا ایددن ی دداوت کدده     

، «گ تگددودریبرا  رمدا  »هددای  شخصدیت 

همدده نددام دارندد ، در مددر  و بددرادر   

√ 

ادبیددات کالسددیه،   ظیدد ری برآگدداهی ام 

های ادبی گذشته به م بدوم   ها و جریا  مکتب

هدای   مخال ت و پر خدا  او در برابدر جریدا    

برای آ  که هر مرظگ  یامه  .ادبی نی ت نوین

کبندده شددکل   بددر اسددا  یدده مرظگدد ،و نددو

ام این نقطه نظر هیچ  ،آی  گیرد و پ ی  می می

چی  یامه و ب و  اری دا  بدا گذشدته در هدیچ     

یواند  وجدود     گمی، ادبی و هنری نمدی   ممین

 .داشته باش 

هدیچ اخترا دی هدم     ،یوا  گ ت که میی ظت

هدر اخترا دی در    ،باشد   یواند  کدامالب ندو    نمی
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دارد؛  اجتمدا ی  مر  و برادر ، محتدوایی 

اسددت ام وضددعیت نددا     در واقدد  گ ارشددی 

سددداما  مدددردم ایدددن کشدددور بددده ویدددژ   بددده

کدابگی کده مدر  و مند گی     «   یب کابل»

هایا به شکل وظشدتنا     مما  در جاده هم

کشددن  و   و شددگی تی انگیدد ی ن ددس مددی   

هددای معصددوم در  کابگیددانی هددم شدد یه پرندد ه

ام مدر   . فاای مند گی شدا  در پروامند    

ن گی ان ، مر  رفید    اش  م. هراسن  نمی

شا  ش ه، من گی رفی  شا  است، با مدرد   

 ادت کرده ان ، با مند گی  دادت دارند  و    

ست، هرکدی   من گی این ا یصادفی و ای اقی

م رد خد ا بیدامرمد  و هرکدی ماند ، ندو       

 !جانا

در مر  و برادر ، نوی ن ه با متن شدیوا و  

شگرد جذابی کده دارد، دسدت مخاطدب را    

خیابددددا  و کوچدددده و گیددددرد و بدددده  مددددی

«   یدب  کابدل »برد و های شبر می کوچه پس

چید  در آ    کدابگی کده همده   . را نشا  می ه 

چیدد ی سددرجایا  سدداما  اسددت و هددیچ نابدده

را  شروع یا مدالی م د      ام یک ی: نی ت

پول و پیدر   دار و بی و کارگر و کارمن  و پول

و جوا  و مباله فرو  و گدورکن و یدابوت   

 هدای  سگ و جاده روی فرو  وظتا گ ای

همدده، افددرادی کدده در آ  می ددت ...کوچدده 

خدودی و سدرگردانی    دارن  به نحوی در بدی 

 . برن  به سر می

 ظقیقتددی یدده منحیددث مددر  در رمددا ،

 جنرافیدا  ایدن  هدای  ان دا   من گی بر ویرانگر

 یوسدط  ظقیقدت  ایدن  اسدت،  افگن ه سایه

 ام رمدددا ، در شددد ه خگددد  ماجراهدددای

شدود؛   یمد  داده نشدا   مختگد   هدای  ماویه

 سداده، : مرگی که ظداا بده شدکل ط یعدی    

 کده  برگدی  چدو   هدم  ظ درت،  بدی  آرام،

 و افتدد  مددی جوی ددار بدده ن ددیمکی وم 

نی دت؛ مدر  ظداا    ... برد  می جوی ار

سددر کوچدده، جدداده، دکددا ، خاندده، بیددرو  

در ... امخانه، پار ، هویدل، محدل کدار و   

هاسدت و هدر    کمین نش ته و دن دال ان دا   

یایدد  و ک ددی و  امگدداهی، قددرار اسددت ب  

یدی خدود    ک انی را به ف ی  و بی رجمانده 

ب رد به آ  سوی هدایی کده، هرکدی رفتده     

 .برنگشته و بر نمی گردد

مددر  و بددرادر ، بددا وجددود ایددن کدده ام 

نیددری روا  و قشددنگ برخددوردار اسددت،  

چددرا »: کداربرد بددیا ام ظد  دو ا ددطالح  

به نظرم کمی به می ایی مدتن  « ظاا»و « که

 ی فدراوا  اسدت کده      مه مده و به ظد 

یی، دسدت کدم در    می شود در هر   حه

 954کدده در   سده جدای ایددن دو را یافدت   

 .بار است اده ش ه«643»  ح  کتاب

شای  نوی ن ه قص اب و منحیث یکیه کالم  

ام ایددن دو اسددت اده کددرده باشدد ، امددا در   

های فراوانی داریم کده    وریی که ما واژه

وجدود  امکا  است ادش آ  به جدای ایدن دو   

دارد، کاربرد بدیا ام ظد  ایدن دو سد ب     

 . شود خ ته ش   مخاطب می

 

  
 

 

 

  بشنو ام نی چو  ظکایت می کن 

 ام ج ایی ها شکایت می کن 

این  د ا،  د ایی اسدت کده ام ظگقد       

مینددوی خددوانی ظیدد ری وجددودی بدده   

 دد ای شددا ری کدده ، رسدد  گددو  مددی

هاست با مشعل جاوداند  ان یشده و    سال

کالم موانا جالل الد ین محمد  بگخدی    

در سددددرممین یصددددوف و  رفددددا  راه 

پیوسته شماری ام  آوا در این . من  می

ب ته به ادبیدات و  رفدا  بده     جوانا  دل

آین ، بده دور   خان   ام  کابل می کتاب

منند  و بده    ظی ری وجدودی ظگقده مدی   

 .پردامن  مینوی معنوی می آموم 

هاست کده ظید ری در کندار شدعر      سال

وشا ری، جوانا   القمند  بده ادبیدات    

 رفانی و به ویژه مینوی معنوی مواندا  

جددالل الدد ین محمدد  بگخددی را بددا راه   

ان امی ظگقات مینوی خوانی، آموم  

ام این نقطه نظدر او برشدماری   . ده  می

ام شددا را  ن ددل بعدد یر ام خددود ظدد    

ام ایددن نقطدده نظددر هددیچ . دی دارداسددتا

او در گ دتر  میندوی     ک ی به پیماند 

خت کشور یدال  نکدرده   تخوانی درپای

گاه که شدالق بده دسدتا      ظتا آ . است

رسی ه ام جبنم یعصدب و کدوردلی بدر    

هر چه روشدنایی،  شد  و ادبیدات بدود     

هدددا و  کوبی نددد  و دشدددت یامیانددده مدددی

ها را ل رید  ام هیداهوی یداریکی     کوچه

نمادهای فرهنگی یاریخی . بودن  کرده

را ام بین می بردن  و در شبر پگخمدری  

ظکیم نا در خ درو بگخدی را      بخاناکت

هدا آیدا    ج کردن  و بر ان وه کتابایار

ظیدد ری وجددودی در آ  سددوی  .مدندد 

مرمهددای غربددت در پشدداور پاک ددتا     

چنا  مشعل مقد   میندوی خدوانی     هم

 .داشت را بر افروخته نگه

   ظکایت می کن بشنو ام نی چو

  ام ج ایی ها شکایت می کن 

 ام نی تا  یا مرا ب ری ه ان 

 وم ن یرم مرد و م  نالی ه ان 

 سینه خواهم شرظه شرظه ام فراق

 یا بگویم شرح درد اشتیاق

 هرک ی کو دور مان  ام ا ل خویا

 بام جوی  رومگار و ل خویا

او روی پدداره گگددیم غربددت نیدد  ظگقدده   

کددرد و  امی مددیمینددوی خددوانی راه اندد 

جوانا  پناهن ش افنان دتا  را بدا شدعر و    

گدویی  .  رفا  موانا آشنا مدی سداخت  

برای آ  به پاک تا  آواره ش ه بود یدا  

نگذارد که این مشعل مق   به دسدت  

 .یکی یاد آور آ  دیگری است

ظی ری شا ر کالسدیه سدرا و پابند     

او بده   ،های ادبدی کبدن اسدت    به سنت

 ،دهد   های م ر  رغ تی نشا  نمی فرم

خدواه او   های کالسیه فرم دل در فرم

ی ام غد ل  غ ل اسدت، بده ظد  او یکد    

گددام افنان ددتا   سددرایا  موفدد  و پددیا

او در شدددعر  ارفانددد  معا دددر . اسدددت

شددعر او ام نظددر . جایگدداه بگندد ی دارد

مبا  روا ، پیراسته، آهنگین و به دور 

ام اببدددام مخدددل و ندددا می اسدددت کددده  

هددای  بیشددترینه بددا موضددو ات و رگدده 

هرگونددده .  رفدددانی آمیختددده اسدددت  

دریافت شا رانه در شعر او با یصدوف  

 .آمی د و  رفا  در می

بددا ایددن همدده او در یصددویر پددردامی،  

  یدداو در ارا. مبدا  یددامه و مد ر  دارد  

هددا و  یصدداویر شددعرهایا ام یرکیددب 

 .کن  ه های یامه است اده مییارا

هددای او ام چنددا  شددور    گدداهی غدد ل 

 اشدددقانه، منددد گی، امیددد  و  اط ددده  

سرشدددار اسدددت کددده خواننددد ه را بددده 

همده   سدامد کده ایدن    شگ تی ان ر مدی 

ت صد این شا ر ش  آیا  ش  در سین

 .کش  چگونه مبانه می ،ن  سالهچو 

بخت ان  آنانی کده سدینه    چق ر خو 

گاه مق   آیا  و ه تی شا  به جای

های  این چه سینه شود و  ش  ب ل می

پددا  و ببشددتی اسددت کدده ایددن همدده  

سومن گی  ش  و  رفدا  را در خدود   

 .جا داده است

یددا  هددای دن  در رومگدداری کدده سددینه  

پرستا  بده  دن وق مدارا  بد ل شد ه      

اسددت ایددن گوندده شددا را  چدده مقدد ار 

 ،هدا  بخت ان  کده نده ینبدا سدینه     خو 

بگکدده یمددام ه ددتی در نظددر آنددا  بدده   

بده  . گاه  ش  یار ب ل مدی شدود   ی گی

 :ابوالمعانی می ا    القادر بی ل  گ ت

 ه وم جگوش یار است رره یا خورشی 

 ارمبه ظیریم من بی ل، دل ام کی بر د

مددن سددین  بدد ر  اسددتاد ظیدد ری را   

چنا  ل ری  ام آیا  ش  و  رفدا    هم

مددردی کدده اگددر در   ! کددنم آرمو مددی

ها و رویاهایا گل گالب مدی   خواب

بین  آ  را نه در شاخه یدی مدی بیند ،    

چمندی کده    ،بگکه در چمندی مدی بیند    

خددود بدده یدده دشددت گددل گددالب      

 .استحاله پی ا می کن 

 شب چمنی به خواب دی م دی

 دشت گل گالب دی م یه

 

 

 

 

. متعصدد ا  کدددوردل خدددامو  گدددردد 

هدا یدال     گویی با این میندوی خدوانی  

 ،کددرد یددا ن ددل جددوا  پناهندد ه     مددی

را ام یداد   هدای خدود   گاهی ریشده  هیچ

ن رندد  یددا آ  دور ماندد گا  ام ا ددل    

خددویا در ان یشدده و یددال  رومگددار 

 .و ل خویا باشن 

چو  دور غربت پایا  یافت، ظید ری  

بدداردیگر مشددعل مینددوی خددوانی را در 

. خان   ام  کابل روشدن سداخت   کتاب

اسدددتاد ظیددد ری  !  مدددرت درام بددداد 

کنم که بدا   وجودی که گاهی فکر می

بده ینبدایی بدر     این کار خورشدی ی را 

هما  خورشدی ی کده   ! کشی دو  می

ایددن رومهددا در هرگددام هدد ارا  ییددر    

. کنند   مهرآلود به سویا پریداب مدی  

دانیم که آسودگی پدروام خ اشدا     می

اسدت نده بدر فدرام      در میر چتر یاریکی

 !گن   خورشی 

یدوا  آخدرین ظگقده ام     ظی ری را مدی 

سگ گ  شدا را   دارف و متصدوف در    

او هددر چندد  بنددا بددر  . افنان ددتا  گ ددت

هددای مندد گی نتوان ددت بدده   دشددواری

هدددای یخصصدددی و  دددالی    آمدددوم 

ولدددی ام همدددا  سدددپی ه دم  ،بپدددردامد

جددوانی بدده خددود آمددومی در  ر دد    

ادبیات پرداخت و بعد اب بدا شدماری ام    

گددام شددعر و  اسددتادا  و شددا را  پددیا

ادبیددددددات در شددددددبرکابل روابددددددط 

یددی ای داد کددرد و ب ینوسددیگه   دوسدتانه 

ام محادر اسدتادا  شدعر و     یوان ت یا

ادبیات معا ر افنان تا  مانند   دوفی   

 شددقری، شددای  جمددال، خددال محمدد   

خ ددته، مگدده الشددعرا بیتدداب، اسددتاد    

نوی ، فکری سگ وقی و بعد اب وا د    

 .باختری فیض ب رد

ایددن پیوندد ها در یدده جبددت ندده ینبددا 

سددددد ب رشددددد  استع ادشدددددا ری و  

بگکه در  ،های ادبی او گردی  آفرینا

ر ممیند  شناسدایی او را در   جبت دیگد 

ظگقات ادبی و فرهنگی شدبرکابل بده   

ظیث یه شدا ر جدوا  و بدا اسدتع اد     

او هم اکندو  نده ینبدا    . نی  فراهم کرد

یکددی ام شددا را  سرشددنا  و قابدددل    

بگکدده در  ،اظتددرام در افنان ددتا  اسددت

دری  یمام ظومش گ تردش مبدا  پارسدی  

 .یی است نی  شا ر شناخته ش ه

خاند    که در کتاب هاست ظی ری سال

 ام  کابل کار می کن  و امرومه ایدن  

دو نام چنا  با هدم آمیختده اسدت کده     
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داشدته کده ابدرام نظدر و مشدورت       یأثیر می دت  

اهددالی در آ ، مددا را در غنامندد ی ایددن پددال     

وی هددم . کمده و همکدداری بیشددتر مددی کندد  

چنا  ام بب دامی و معیداری سدامی گدذرهای     

پکتیا کوت، قابل بدای و یکده یدوت در آیند ش     

 .ن دیه خ ر داد

سپس سی  سع اهلل وهاب م وول برنامد  شدبر   

ی و ث ددت بددرای همدده، پیرامددو  م ایددای سددرو 

امددال  در جبددت یدد وین باندده معگومددایی،  

های  مگیدایی بدا همداهنگی    اجرایی ش   پال 

نماین گا  هرگذر، آدر  سامی و مصوونیت 

امددال  و جایدد ادها ام طریدد   دد ور سددن     

امال ، رش  و یوسع  پای ار و معیاری سدامی  

بانده : هر ناظی  شبر  ح ت نمدوده گ دت  

دفتددر هددای معگومددایی کدده اخیددراب ام سددوی   

ه یتات یرییب یافته شداروالی کابدل و مدردم    

این شبر را برای دست یدافتن بده یده نظدام     

ببتر مد ر  شدبری، جمد  آوری  واید  بده      

 ورت موثر،  رض  خ مات ببتدر و یحقد    

کمده  یی بده شدکل مدوثر    های یوسعهبرنامه

 .کن  می

در اخیددر ایددن ورکشدداپ،کارهای گروپددی   

نظدر   غرم ی وین پدال  اسدتراییژیه بدا در   

داشددت گن انیدد   نظریددات و پیشددنبادات    

 .باشن گا  هرگذر در این ناظیه ان ام یافت

قابل رکراست کده برنامد  شدبر بدرای همده،      

های ظکومت وظ ت مگدی  یکی ام برنامه

مددی باشدد  کدده بدده کمدده یخنیکددی دفتددر 

ه یتات مگل متح  بدا همداهنگی شداروالی    

کابل، ومارت شبرسدامی و ادارش اراضدی   

ی ادارش انکشافی بدین المگگدی   به کمه مال

امریکا پیا برده می شود که شدامل ث دت   

امال  با اسدت اده ام یکندالوژِی  صدری،    

های پالندی  دریافت اظصائی  دقی  مگکیت

و غیددر پالنددی، آدر  سددامی، مصددوونیت 

امالکددی ام طریدد   دد ور سددن  موقددت    

امال  و بگن  برد  سدط   واید  مگدی ام    

طریدد  جمدد  آوری محصددول خدد مات    

ناظیدد    02شددبری بددوده کدده در سددط      

 .گرددشبرکابل یط ی  می

 

درق مت سرس  ی و پاکی شدبر، سداخت و    

هدا مدورد خد مایی    ها و  رضد  ده سام سر 

دیگر در شبر، روشنی ان اخته اف ود کده، بده   

هدای یدامه غدر     خاطر ظ   و پرور  نبال

ش ه آمادگی های امم شاروالی کابل چدو   

ای آب و ای دداد سی ددتم مددنظم هددظ ددر چدداه

در م دیر سدر  پدل    « ییقطره»آبیاری پای ار

سوخته الی دارااما  و دیگر نقا  شبر روی 

چنا  یوق  برد یدا مدردم   دست می باش  و هم

محل در پیون  بده همکداری هدای همیشدگی     

شددا  در گ ددتر  سرسدد  ی و ظ دد  نبددال 

هددای گگدد ا  وسددطی سددر  یدداد شدد ه بددا  

ی کابدل همیداری و   ریاست سرس  ی شاروال

 .هم ویی داشته باشن 

قابل رکراست که ریاست سرسد  ی و برنامد    

شبر پا  و س   دفتر ه یتات، در سال جداری  

در م یر سر  پل سوخته الدی داراامدا   بده    

ا گه نبال دیگر را نی  غر  نموده  4122یع اد

 .است

 

 

های شا  یحت پروسد  اسدتمال    مگکیت 

گیدرد اطمیندا  داده، خداطر نشدا      قرار مدی 

ساخت که شاروالی کابل در جبت یط ی  

درسددت پروسدد  اسددتمال  پددال  هددای     

 مگیددایی را روی دسددت گرفتدده یددا مطدداب  

قددانو ، کددار مگی سدداختما  اساسددی ایددن  

 .سر  آغام گردد

ا  ایدن  سپس یعد ادی ام اشدترا  کنند گ   

را  نش ددت، سددواات و پیشددنبادات شددا   

جبددت روشددن شدد   پروسدد  اسددتمال  و 

چگددونگی سدداختما  ایددن سددر  مطددرح 

نمودندد  کدده ام جانددب ره ددری شدداروالی  

 .کابل پاس  های امم داده ش 

در اخیر سرپرست شاروالی کابل یه بار 

دیگددر روی کددار ظ ددم گیددری و خددط    

ان امی این سر  که قرار است یدا چند    

آین ه آغام گردد، یمرکد  نمدود کده     روم

طددرف قنا ددت اشددترا  کنندد گا  ایددن   

 .نش ت واق  گردی 

 

 

ر سپس اشترا  کنند گا  جگ ده بده خداط    

هددای  ددام المن عدده و   رفدد  مواندد  پددروژه  

میربنددایی و ا ددالم ظمایددت و پیشددتی انی ام 

کابددل، نظریددات و  هددای شدداروالی برنامدده

پیشنبادات شدا  را مطدرح نمودند  کده ام     

سددوی ره ددری شدداروالی کابددل بدده خدداطر 

رسی گی به مشکالت محیطدی و در نظدر   

رسددی گی و د ش هدا،  گدرفتن نظریدات آ   

 .های امم داده ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اایی افراد بی پروا و ندا آگداه ام ا دول مند گی شدبری،       انه و بیا   ا که ن ای  با  مگکرد غیر م ووای ت ب  شبر آئین

ام شبرون ا  کابل  شیوجبی    ها و کنار دیوارها همه و همه ظکایت و شکایت ام بی ها، پل ها و کوچه جاده. مک ر گردد

هدا،   هدا، مندامه   طگدب، بدا نصدب و سدر  نمدود  پوسدترها و اشدتبارات  شدرکت        یع ادی ام افراد سود جو و من عت . دارد

های بی م بوم بده روی دیوارهدا، نمدای شدبر و      کار شا  و یا نوشته های آمومشی و سایر م ایل مربو  به ک ب و کور 

م کند  و ام می دایی   شبرکابل پایتخت کشور ن ای  با هم و رفتارهای ناپ ن ، چبره  دو . سامن  نما می را ب  های آ  جاده

هدا   ها که  رفاب به خاطر مناف  شخصی و یا شدعارهای غدرم آلدود افدراد و گدروه      ی اویی ها و بی یوجبی گونه بی آ  با این

گونده کارهدا جگدوگیری     لین و مرا ین نواظی شاروالی است یا ام ایناین نه ینبا وای   م وو  .است، کاسته شود

که در این شبر سکونت دارن  و  باشن گا  ایدن شدبر مح دوب     به میاب  ک انینماین ، بگکه شبرون ا    ی  نی  

. ها شون  ها و هرچه خواهی بکن گونه خودسری را ادا نموده و مان  این گردن ، دین و رسالت شبرون ی شا  می

که واقعاب نظدم   رسن  هایی ام پوسترهای کبنه به نظر می های برق نی  نشانه ها ظتی در پایه در هر کنج وکنار جاده

نامی چرا  در پاکی نظافت و می ایی شبری که خود را باشن ش آ  می! پس ای هموطن. برد ال میشبری را میر سو

 هدای رایدج،   هدا و خودسدری   م اایی گونه با بی کنی؟ شبری که خان  من و یوست، چرا این ی اویی اختیار می بی

خاطر بب ود من گی و محیط و ماظول خود، شبری را کده   ی  با سعی و یال  بهدستخو  چنین وض  باش ؟ بیای

 .در آ  من گی داریم با   ا سامیم
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.هفته دوبار نشر می گردد   -.             افنانی( 92)قیمت فی ن خه   
 

 

های افتاده  شای  بارها چشما  ما به مباله دانی

باش که، درو  آ  خالی و اما در اطراف آ  

ها پراکن ه افتی ه است، شای  این کار به   مباله

گویند    یه  ادت م د ل شد ه باشد  و مدی    

آیدا  !. که، یر   ادت موجب مرم اسدت 

این کار ما چده  گاهی امخود پرسی ه ایم که 

ضرر و میانی را به نظافت شبر و فرایر ام آ  

کند ؟ یده کدارگر     به  دحت مدا وارد مدی   

های پراکند ش اطدراف مبالده     ینظی  که مباله

شددما : کدرد گ دت   داندی را جمد  آوری مددی  

بینی  درو  مباله دانی خالی و اطراف آ  پدر  

ام مباله، آیدا ایدن کدار درسدت اسدت، پدس       

ها به چه درد می  ه دانیهمه مبال  گذاشتن این

 !(خورد؟

ینبدا و   ،مین نظافت شدبر أپا  کاری و ی 

 ینبدا وای ده و مکگ یددت شداروالی نی ددت،   

که در این شبر من گی  بگکه هر یه ام ما

در فرهندگ   آیدا  ،گدوییم  پربار سخن مدی 

 ،ایدن کشدور   ایدن شدبر و    چن  ه ار سال

یه یعد اد ام   همین رسم وجود داشت؟

کده خدود را مقصدر      شبریا  به جای این

ب انندد  و سددبم شددبرون ی شددا  را در    

ظ اات ام محیط می دت و پداکی شدبر    

بددرخالف مبددر مالمتددی را   ،ای ددا نمایندد 

بدا  ، کوبند   برج ین ینظی  شداروالی  مدی  

 اگر ،آی  ظال این پرسا به میا  می  این

خود را سبیم ن انیم و  ،شبر ما در نظافت

هدا دخالدت    ن ه سدامی آلدودگی  کدر پرا

 چگونه ممکن خواه  بدود  ،داشته  باشیم

همده    بدا ایدن   شداروالی، ینظی   شادار که

این شبر پدنج و یدا    ،کم ود نیروی بشری

شا میگیدونی را قد م بده قد م  جداروب      

 ها را بردارد؟ بکش  و مباله

 

بدده منظدددور نبادیندده شددد   ورم  و   

بر نشدینی و  مرا ات کرد  فرهنگ ش

ای اد مصروفیت سالم بدرای جواندا ،   

ه تدد  پددیا یورنمنددت والی ددال بددانوا  

میدا  شدا یدیم    « کابدل می دا  »میر نام 

بریر شبرکابل در جمندامیوم ورمشدی   

در . شدداروالی کابددل راه اندد امی شدد  

هددای سددره   م ددابقایی کدده بددین یددیم   

کابل، ایحاد، ال هدرا   میاشت، شاروالی

می ش ه بدود،  و یعگیم و یربیه راه ان ا

های شرکت کنند ه بدرای دو روم    ییم

و هدددای ورمشدددی، ظادددور   فر دددت

یشددوی  ورمشددکارا  نشددان هن ش آ    

کابددل در جنددب  اسددت کدده، شدداروالی

کارکردها و فعالیت گ دتردش اساسدی   

و مبم میربنایی و خد مایی در شدبر،   

هدای خدوب ورمشدی و     ای اد فر دت 

های سالم را بدرای جواندا     مصروفیت

نی  در مرک  یوجه قرار داده است، به 

همدددددین دلیدددددل اقددددد امات اخیدددددر 

برگددددد اری کابدددددل، در  شددددداروالی

ظ اات  حت  در ق متبای   ،کنیم می

چنددا  بدده خدداطر  هددم و سددالمت خددود و

پدداکی هددوا و فاددای شددبر خددود سددعی   

کده   خصدوص در ایدن رومهدا   ه ب ،نماییم

اضدافی و   یهوا گرم ش ه و مواد خوراک

هدا بده من د  یولید  و      سایرکیافات و مبالده 

هدای ناقدل امدرام     پیشه یکیر ظشرات و

اندد اختن کیافددات و   .شددود ی دد یل مددی 

  دالوه بدر   ،هدا در جاهدای نامناسدب    مباله

را  که می ایی محیط کار و من گی مدا  این

فرایددر ام آ  در ایددن   ،سددامد مشددت مددی 

سالمتی ما را  ،ها و یکیر پشهموسم یولی  

در کشدورهای   .نی  به مخاطره می ان امد

ها  دیگر ان اختن کیافات در روی سر 

ها نه ینبدا یده    و در راه  ام و کنارجاده

نیدد  شددمرده  بگکدده گندداه بدد ر    ،جددرم

کده مدا ام فرهندگ غندی و      وقتی .شود می

√ 

 

 در آيینۀ ورزش« کابل زيبا»
 

در برابر هم بده رقابدت پرداختند  کده     

در نتی دد  یددیم والی ددال بددانوا  سددره    

میاشت مقام اول و ییم والی ال بدانوا   

شدداروالی کابددل، بدده مقددام دوم نایددل   

 .آم ن 

کابدل  بدا راه    پیا ام این نی  شاروالی

هدای ورمشدی در میدا   د ها      رقابت

هدای مختگد ، مدورد     جوا  در رشدته 

اسدددتق ال جواندددا  ورمشدددکار  قدددرار 

هددا  هددم اکنددو  یددیم  . گرفتدده اسددت 

هدددای مختگددد    متعددد دی در رشدددته 

کابددل  ورمشددی در چوکددات شدداروالی

ان امی م ابقات دو  وکوه ندوردی  

هدای   در جداده « کابل می دا »ام را میر ن

هدددای غدددرب کابدددل راه  شدددبر و یپددده

ها  د ها   ان امی کرد، در این رقابت

ورمشکار هم ام دختدر و پ در بدا هدم     

مصدداف دادندد  کدده بعدد  ام شناسددایی  

های بریر، جوای  ارمشدمن ی ام   چبره

سددوی ره ددری شدداروالی کابددل بدده     

ای دداد . ورمشددکارا  یومیدد  گردیدد  

فعالیددت ورمشددی دارندد  کدده ام سددوی 

یرینرا  نخ ده و آمدوم  دید ه بدرای     

و در  شدددود شدددا  یمدددرین داده مدددی 

هدددای بریدددر   م دددابقات میدددا  یدددیم  

هدای بگند ی نایدل     کابل، به مقدام  شبر

آمدددد ه اندددد  کدددده در آخددددرین دور 

م ددابقات والی ددال بددانوا  بریددر شددبر، 

ییم والی ال بانوا  شاروالی کابدل، بده   

 . مقام دوم این یورنمنت دست یافت

 

√ 


