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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند) و  د یمستف یخانواده در فراه از مساعدت نقد 606

 5 --------------------------------------- وزارت تیسا بیشد) و  عی    توز  خورایک ی  کمک غ   شده در غور جا یخانواده ب 47به 

 6 -- (فاریس یس ب   سبب حادثه شده است) ب   هیترک سیپل یانداز ی  وزارت خارجه: ت ه؛یانتقال اجساد مهاجران افغان از ترک

 7 --------------------------------------------- (وزین ورو یدر سودان)  ب  ایوپیآوارگان ات یسازمان ملل برا د یاردوگاه جد ب  برپا

 7 --------------------------------- ) سالم وطندار(شودبه افغانستان وارد یم ندهیماه آ ۶کرونا تا   ی   واکس ۀمحمول ی   نخست

 9 ------------------------------------------- ) طالعات روز( میشو  ی  اما هر لحظه ممکن است دستگ میفرار کرد ران؛یمرز ا

 13 ------------------------------------------------- ) هشت صبح(دی  گدوباره رنگ یم ی  پنجش نهیر یفرهنگ د ؛خواب  یمثنو 
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 اخبار می   کامل

 

خانواده بیجا  606جدی( برای  18آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه به روز پنج شنبه )

 شده در آن والیت مساعدت نقدی توزی    ع نمود. 

از جانب سازمان بی   الملیل مهاجرت  افغاب  پول نقد 350هزار و  15هر خانواده پس از رسوی مبلغ 

 با حضور وایل، اعضای شورای والیت  و نهاد یادشده دریافت کردند.  IOM یا
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مساعدت غی  خورایک را  جدی( 20به روز شنبه)  آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور

 خانواده بیجا شده نایسی از جنگ در آن والیت توزی    ع نمود  47برای

خانه،   شهرک،چهارسده ، پسابند ،دولت یار، و قراء میدان بره خانواده های یاد شده از ولسوایل های

 بوده که قبال شناساب  شده بود.  وولسوایل جوند والیت بادغیس

از  تخته کمپل، دوتخته ترپال، بسته ظروف آشی   خانه و بسته پوشاک زمستاب  دو  به هر خانواده

 بوده با حضور نماینده اداره مهاجرین و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد. UNICEF جانب
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رسد که نزدیکان قربانیان وزارت خارجه افغانستان این تصاویر را بدون توضیح نشر کرده و به نظر می

 .باشد

 

وزارت خارجه افغانستان اعالم کرده که اجساد پنج تن از مهاجران این کشور را که در یک حادثه ترافییک در  

بال وزارت خارجه افغانستان اعالم کرده کشور ترکیه کشته شده بودند؛ به افغانستان منتقل کرده است. ق

اندازی پلیس ترکیه سبب حادثه بوده است.   بود که تی 

های هیأت اعزایم سفارت جدی/دی( وزارت خارجه افغانستان اعالم کرد که یافته ۱۷چهارشنبه گذشته ) 

قان ۱۳از محل حادثه حایک از آن است که خودروی حامل  وب  از مرز تن از مهاجران افغان به صورت غی 

 ایران وارد خاک ترکیه شده بود. 

شود، این وزارت توضیح داده بود که در یک ایست بازریس پلیس ترکیه به این خودرو دستور توقف داده یم

دهد. به نوشته اما راننده تریک آن به دستور پلیس توجه نکرده و بدون کاهش رسعت به مسی  ادامه یم

اندازی یموزارت خارجه افغانستان بعد از  کند که در نتیجه، حادثه آن پلیس مرزی ترکیه به سوی خودرو تی 

 شوند. روندان افغان کشته و هفت نفر دیگر مجروح یمداده و پنج نفر از شهترافییک رخ
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 .کندکمیساریای پناهندگان سازمان ملل با برپاب  چادرهای جدید در سودان پناهجویان اتیوپیاب  را پذیرش یم

ی هزار پناهجوی اتیوپیاب  از بیم ۵۶از ماه نوامی  گذشته تا کنون بیش از  های مسلحانه میان دولت و درگی 

، گریخته  غرب  اتیوب 
ی

 .اندشورشیان محیل در منطقه تیگرای این کشور به سوی سودان، واقع در همساییک

میلیون دالر کمک از نهادها و کشورهای مختلف جهان به کمیساریای  ۴۰حدود  ۲۰۲۰تا پایان سال 

 .تواند آوارگان اتیوپیاب  را پذیرش کندپناهندگان سازمان ملل اعطا شده تا این سازمان ب

 

باب  مایل محمولۀ واکسی   کرونا، تا شش ماه آینده به پشت  وزارت صحت اعالم کرده که قرار است نخستی   

 بانک جهاب  و بانک توسعۀ آسیاب  وارد افغانستان شود. 

جدی/دی( بشی  نورمل، معی   پالن و پالییس و وحید ۲۱شنبه، گوید که امروز )یکوزارت صحت یم

های مسئول در بارۀ اداره گانمجروح، معی   عرضۀ خدمات صیح این وزارت در نشست  با حضور نماینده

 تهیۀ و تطبیق واکسی   کرونا گفتگونهچه
ی

 اند. وگو کردهیک

https://per.euronews.com/2021/01/10/un-new-camp-in-sudan-registers-tigrayan-refugees
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داری این بندی افراد در معرض خطر، نگهدر این نشست در بارۀ تطبیق واکسی   کرونا بر بنیاد اولویت

ۀ رسد، استخدام یک ، آموزش وا تهزار تیم برای واکسی   از طریق سیستم زنجی  کسیناتوران، طبیق این واکسی  

ی از مبتالشدن کارمندان صیح و مدیریت درست برنامۀ واکسی   بحث شده است.   جلوگی 

های مسئول هدایت داده است تا در راستای وحید مجروح، معی   عرضۀ خدمات صیح این وزارت به اداره

 تطبیق این واکسی   با درنظرداشت معیارهای آن در یک راهکار مشخص تالش کنند. 

 

میالدی به واکسی   کرونا  ۲۰۲۱پیشی  مسئوالن در وزارت صحت گفته بودند که افغانستان تا اواخر سال 

وطندار گفته بود، واکسیت  دست خواهد یافت. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت به سالم

درصد شهروندان کشور را زیر پوشش قرار  ۳۰تا  ۲۰جامعۀ جهاب  برای افغانستان کمک خواهد کرد، را که 

 دهد. یم

تن در رسارس کشور به این  ۵۳۸هزار و  ۵۳براساس آمار وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون، 

 اند. تن بهبود یافته ۹۴۸هزار و  ۴۳اند و باخته تن جان ۲۸۸هزار و  ۲اند. از این میان ویروس مبتال شده
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 هالِه گونولتاش، روزنامه گزته دووار

های اول صبح برای کشف داستان پناهجویاب  که از دریاچه وان عبور داده شده اند، از بار در ساعتاین

ق ترکیه( حرکت یم  .کنیموان به سمت ولسوایل بتلیس شهر تاتوان )در رسی

شان اری دارند؟ آنچه در راه برایدر شهر وان چه روزگ اند از ایران وارد ترکیه شوند پناهجویاب  که توانسته

« مرز ایران»ای دارند؟ در قسمت سوم مقاله کنند؟ در ترکیه چه برنامهاتفاق افتاده را چگونه توصیف یم

ن است دستگی  و برگشت داده شوند در که هر لحظه ممکهای پناهجوب  نشستم که از اینپای صحبت

 .هراس اند

ونیم ماه قبل از افغانستان به راه افتاده و در ولسوایل بیلیس شهر ساله، پناهجوب  که یکدهبا اجمی  هف

روی چهل روز است که پیاده»گوید کنیم. یمبرد، صحبت یمرس یمتاتوان از ترس پولیس در مکاب  مخف  به

را از راه آب )دریاچه وان( به  ها ما اچاقیح  قدالر پرداخت کردیم.  ۱۰۰۰ها هر نفر کنیم. برای قاچاقیح  یم

ل تاتوان رسیدیم. از آنجا تا ولسوایل بیلتس پیاده هنگام به ساحساعت شبقایق سوار کردند، و پس از سه

 «.آمدیم

رسانند، اما قاچاقیح  بها را به استانبول بودند تا آن های انسان توافق کردهاجمی  و دوستانش با قاچاقیح  

 .شده است ساندن به شهر تاتوان رها و خودش غیببعد از ر   ها راآن

ها مجبورند تحت مراقبت جدی امنیت  است و قاچاقیح    های اطراف آنهای ارتبایط وان با والیتجاده

های اخی  برای های جاگزین استفاده کنند. به همی   دلیل دریاچه وان در سالبرای انتقال پناهجویان از راه

دها مورد استفاده قرار یمچاقیح  عبور و مرور توسط قا  .گی 

 کندقاچاقیح  پناهجویان را در ساحل تاتوان رها یم

شد، جمع کرده و با یک بس برده اند. کساب  را که دقایف  پیش پولیس، پناهجویاب  را که در اطراف دیده یم

وکه و قدییمساحه صنعت  در ساختمان  قادر به فرار شده اند در های بینم، بعض  ها یمزیر پله  های می 

 .روندهای فریع راه یمها هم در جادهآن

رویم اما از ما فرار ها یمبینیم و برای صحبت به سمت آنگرویه از پناهجویان را یم  در یک ایستگاه قدییم

 .کند با ما صحبت کندها قبول یمکنند. باالخره ییک از آنیم

صد نفری  ۳اهل پاکستان است؛ با قاچاقیح  انسان برای بردنش تا استانبول توافق کرده بودند. با یک قافله 

ها را یک شب قبل از ساحل وان بر یک ز ایران به ترکیه وارد شده است. قاچاقیح  آنیک هفته قبل از مر 

ترسد. چون کارت شدن خییل یمدادهقایق سوار و در ساحل تاتوان در یک روستا رها کرده است. از برگشت
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به آنکارا  گوید حتا اگر با پای پیاده هم شود خودش را کنند. یمها سوارشان نیمهویت ندارند اتوبوس

 .رساندیم

 اندنگراب  مهاجراب  که در انبارها پنهان شده

وکه گوید اگر در این انبارها وارد شویم ای وجود دارد. ییک از اهایل تاتوان یمپشت ایستگاه قدییم انبارهای می 

د که بوی و مکاب  رس  کنم؛ صحنه تاریکمجتمیع از مهاجران را خواهیم دید. به سمت انبارها حرکت یم

اف کنم که بهلجن یم صورت جدی از آلوده شدن به ویروس کرونا نگراب  دارم. حاال در میان دهد. باید اعی 

 .ها در راه بوده اند قرار دارمیک گروه مهاجران که ماه

ویم گنشینم. یمدهد. من آرام روی زمی   یمالعمیل نشان نیمکس عکس  خواهم. هیچبرای نشسی   اجازه یم

ون منتظر است صدا بزنم؛  تقاضا دارم حکایت شما را بشنوم و اگر اجازه دهید همکار تصویربردارم را که بی 

 .تان در تصویر ثبت شودالبته بدون اینکه صورت

حرکت، کرخت، گرسنه، خسته و هاست. ب  ترین نگراب  آنرد مرزشدن به کشور خودشان از عمده

لرزند و به ام. یمچشم شدهدر های خسته چشمانسان مضطرب، عصباب  و نگاهها اند. من با دهبالتکلیف

 .اندسخن نگفی   مصمم

اند، درآوردهصورت نامریع به مرزها رسیده اند و از میان خوف و خطر جان سالم بهطور که بههمان

 .کنمین مکان را ترک یمخواهند از این انبارها هم غیب شوند. ایم

 

 .دهندشان را برباد یمپناهجویاب  که رِد مرز شدن تمام آرزوهای

 اندها پنهان شدهاطفال پناهجوب  که زیر پله

ون ها جا گرفته اند. پرسان گوید یک گروه پناهجویان اهل افغانستان زیر پلهآمدم، ولکان یم وقت  از انبار بی 

شان را چند لحظه پیش تیم پولیس با خود برده است. سال، که دوستان ۲۰تا  ۱۵های ست  جوان با گروه
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تا ایران چهل روز طول کشید. مان از افغانستان رسیدن»گوید: اند. اجمی  یمها( پنهان شدهجا )زیر پلهاین

ها مردند. چندبار هم برای عبور از ای منتظر ماندیم. هوا خییل رسد بود، خییلدر مرز ایران زمان طوالب  

ان پاها و دست مان زخم برداشت، اما بالب  رسمان نیامد. زنان هایمرز رفت و آمد کردیم، در راه افتان و خی  

ایط سخت  ب دالر داده بودیم. اما  ۱۰۰۰ها توافق کرده بودیم و نفری ودند. با قاچاقیح  و اطفال خییل در رسی

ها نادیده گرفتند چهار نفر بودیم آن-که از مرز عبور کردیم به دام عساکر ترک افتادیم، ویل چون سههمی   

 .و اجازه دادند عبور کنیم

ی کردیم. قاچاقیح  در وان چند شب را در خانه ان سوار بر یک قایق کردند. ساعت سه ها ما را از و ای سی 

مان را پولیس هاییم. دوستانجا )ساحل تاتوان( رهایمان کردند. از آن ساعت به بعد در جادهصبح در این

گی  شویم. ما جا هم هر لحظه ممکن است دستگی  کرده و با خودشان بردند. ما فرار کردیم اما ایندست

فراد طالبان ما را به ده شویم. روستای ما تحت ترصف طالبان است. اخواهیم به کشورمان بازگرداننیم

ند، اما ما رسبازی یم  «.کشندشان بایستند یمها کساب  را که در مقابلخواهیم. آننیم گی 

ی کنند، نیماین اند و کارت هویت و حق مسافرت دانند. چون ثبت نشدهکه چه کنند و شب را چگونه سی 

 .که با پای پیاده به آنکارا بروند  شان این استفرا ندارند. هد

: در مرز ایران مافیا با لت  مان را گرفتوکوب پولنصی 

نصی  و دوستانش در طبقه هم کف یک ساختمان در حال ساخت، در یک پتو خودشان را پیچانده و 

داده و در ساحل تاتوان رها  ستانش را از دریاچه وان عبور ها از دو روز پیش نصی  و دو منتظرند. قاچاقیح  

خواهند مطمی   شوند که آله خواهند صدا و تصویرشان ثبت شود. یماند. نیمکرده و خودشان فرار کرده

دهم که بدون اجازه خودش هرگز دکمه ثبت صدا که در دستم دارم خاموش است یا نه. برایش اطمینان یم

 «.کس اعتماد ندارممن به هیچ»گوید: ثبت صدا را فشار نخواهم داد. نصی  یم

دهم  هاب  که داشته حق به جانب است. آله ثبتم را به او نشان یمالبته که او بعد از آن همه تجربه و نگراب  

 .دهیموگو ادامه یمگذارم. با او به گفتکه خاموش است و آن را در کیفم یم

یف افغانستان ح ها با ها به واسطه قاچاقیح  رکت کرده اند. آناو و دوستانش از روستاب  در شهر مزار رسی

وهای مرزی ایران پای پیاده به مرز ایران آمده اند. نصی  ادعا یم کند در مرز ایران گروه مافیاب  است که با نی 

اکت دارند. نصی  یمهمکار است. نظر به ادعای نصی  قاچاقیح   گوید در های انسان هم با این گروه رسی

مان را  هایشدیم، افراد مافیا ما را لت وکوب کرده و تمام پولنزدیک مرز ایران نگهداشته یم ای که در خانه

 .گرفتند
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 .جای دیگر، آرامش ندارندمهاجران نه در وطن و نه در هیچ

 «کنندد رفتار یمشوهر خییل ببا زنان ب  »

داشته ای که در روستای مرزی ایران نگهکند که از خانهها را مجبور یمدهد که قاچاقیح  آناو توضیح یم

وهای مرزی ایران  ۱۴که راه را بلد باشند شدند خارج شوند و بدون آنیم ساعت پیاده رفته اند. در مرز، نی 

د زد گی  کردند. دوباره پول خواستند،ما را دست ه شده و هیچ پویل در بساط نداریم. ما گفتیم که به ما دستی 

 .های ما را گرفتندای که در افغانستان توافق کرده بودیم هم تماس برقرار نتوانستیم. تلفنبا قاچاقیح  

ی بدی کردند. کارهاشدیم مرداب  بودند که با زنان و اطفال خییل بد رفتار یمهنگایم که در مرز نگهداشته یم

ها از جمع مهاجران نیستند. در مرز مافیا خییل زیاد است. اگر زب  بدون مرد باشد آن وقت کردند. آنیم

 .کننداست که خییل بدی یم

ساعت به عقب پیاده رفتیم. ما چهار نفر بودیم. در مرز ایران چون پول ندادیم ما را برگشتاندند. تا شش

رو شدیم، به او گفتیم ما را از مرز بگذران، برایت پول ن اهل ترکیه روبهجا با یک قاچاقیح  انساسپس در آن

طرف مرز ما را به یک خانه برد، او به ما تلفن داد. از ما خواهیم داد. آن قاچاقیح  ما را از مرز عبور داد. این

وشان پول ها هم از طریق جواهرفر مان فرستادیم و درخواست پول کردیم، آنویدیو گرفت. به خانواده

داد، فرستادند. یک هفته طول کشید تا پول برای رهاب  ما برسد. در این مدت قاچاقیح  به ما نان و آب یم

گاه یک کوه را پیمودیم. یک قاچاقیح  دیگر دو شب پیش ما را در دریاچه وان سوار بر یک قایق سپس شبان
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گی  کشیم. پولیس هنوز ما را دستانتظار یمجا در ساحل رها کرد. دو روز است این  گاه ما راکرد. صبح

 .جا را ترک کنیمنکرده. باید این

 ما طالبان است. در مورد طالبان معلومات داری؟ آن
ی

جا کشند. اگر آنها را یمها زنان و انساندر محل زندیک

استانبول برویم یک کار پیدا  بان فرار کردیم. اگر به آنکارا یا کشند. ما از ترس طالرسباز طالبان نشوی تو را یم

خواستیم به طرف آنکارا با پای پیاده برد. یمخواهیم کرد. اما چون کارت هویت نداریم هیچ موتری ما را نیم

روی نشدیم. حاال با یک نفر که واسطه نقلیه شخض دارد منتظر دلیل رسدی هوا قادر به پیادهبرویم، اما به

د. اما پول زیادی یممفاهمه هستیم، شاید او ما را  ام خواهد. ما منتظر خی  از طرف خانوادهبه توکات بی 

 .هستیم

 

، سیایه شب و نور ستاره ۷:۳۰ساعت  شتیاق  ار و ها در دل تارییک، شو شب است. هوای رسد زمستاب 
بندان جاده و توقف کاروان، از این سازد. حتا یختر یمکاروان را در رسیدن به محل برگزاری برنامه بیش

ی از رسک عمویم کاهد. کتاباشتیاق نیم خانه و موزیم پارنده در امتداد دره پارنده نزدیک به ده کیلومی 
اند. این کار رسم کهن مردم هبرگزار کرد  «خواب  شب مثنوی»جا پنجشی  موقعیت دارد. گرویه در آن

 .یابدشود و با گذشت هر روز رونق یمتر یمرنگصل رسما پر ف  پنجشی  است که با رسیدن

گذار خانه و موزیم پارنده حرکت یمکاروان به سوی ساختمان کتاب کند. دره پارنده ییک از سنگرهای تاثی 
ناپذیر»مجاهدین در زمان ورود قشون رسخ شوروی سابق در افغانستان بود. این دره برای مبارزان  « تسخی 

ن، روستانشینان فارغ از های زمستاشد. در شبشمرده یم« هاترین قرارگاهُپرچالش»و برای دشمن 
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د، دور هم های جداگانه شکل یمهای مختلف  که به مناسبتداری، در بزمهای کار دهقاب  و گلهدغدغه گی 
 .کنندخواب  یمنشینند و تا پایس از شب کتابیم

 و آن پردازند گان پنجشی  به آن یمتر باشندهاست که بیش هاب  مثنوی معنوی و شاهنامه فردویس از کتاب
های ویژه خود را دارند. ها نی   بزمخوانها و بیدلخوانخوانند. حافظشان یمرا با همان سبک ویژه محیل

شان با «روحیه پروریسی »خواب  ریشه به باور مردم دارد و گان پنجشی  معتقد اند که فرهنگ کتابباشنده
 
 
ی شاهنامه و مفاهیم اخالق  .گره خورده استآموزیسی مثنوی  -برخوردهای اساطی 

چه که مسایل فقیه محمدایوب ادیب، استاد دانشگاه، معتقد است که مردم پنجشی  از گذشته تا حال آن
تر آن را از پنج گنج عطار نیشاپوری، گلستان و بوستان سعدی و مثنوی و کند، بیشرا برای مردم مطرح یم

ند. به باور او، تمایل مردم پنجشی  بمعنوی موالنا یم ه شاهنامه، ریشه َجوی درین والیت دارد؛ زیرا گی 
 ادب  چه که پرخاشگر است و آنجغرافیای کوهستاب  و رسدسی  دارای مردم پرخاش

گری آنان را در یک می  
 .کند، شاهنامه استو یا قالب شعر مطرح یم

اسالیم بود که گوید که در گذشته درجه علیم یک عالم دین در این والیت دانسی   عرفان آقای ادیب یم
شمویل که های نرم و همهچه از مثنوی و معنوی و قرائتهمانا مثنوی و معنوی است. او معتقد است، آن

ون یم دارد تا در برابر حاکمیت قرائت گان پنجشی  را وا یمشود، باشندهاز قالب عرفا، ادبیات و شعر بی 
 .راهکار بدیل را مطرح بسازند های متفاوت مثل داعش، طالب و القاعده،افرایط در قالب

 که در یک محوطه پهلوی هم قرار گرفته بودند، 
 
در مسی  راه، روشت  چراغ موتر حامل به چند اتاق

 مجاهدین در زمان جهاد و مقاومت بوده و گهخورد. آنیمبر 
ی

جا مجالس گایه در آنجا کمیته فرهنیک
 نی   برگزار یمکتاب

 .شده استخواب 

های چند دهه اخی  این فرهنگ دیرینه مردم نویسنده و شاعر، معتقد است که هرچند جنگ فرهاد فرامرز،
اییط هم با گسست مواجه کرده، اما پس از سال پنجشی  را کم میالدی، این  ۲۰۰۰رنگ ساخته و حتا در رسی

 خوب در میان جوانان و مردم پنجشی  فرهنگ دوباره با آمدن نظام جدید و مساعد شدن زنده
ی

رواج یک
 .گرفته است

معنای حاکم در جامعه است و حتا های ب  خواب  مانیع بزرگ در برابر فرهنگبه گفته فرامرز، تروی    ج کتاب
، یم ای از جوانان است، گی  عدهشود در برابر افراطیت که در حال حاض  دامنبا تقویت مسایل عرفاب 

 کردایستاده
ی

 .یک

ی بیش ه در نهایت کاروان به محل برگزاری برنامه رسید. در آن برنامه تر از یک ساعت نگذشته بود کچی  
اک در این برنامه آن اک کردند. شوق و اشتیاق از اشی  هم در  بزرگان، جوانان، نوجوانان و حتا کودکان اشی 

 
 
تدایع  ای را مانده از دوره جهاد و مقاومت قرارگاه پارنده تزیی   شده، مقولهمکاب  که بخیسی از آن با آثار باق
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 مردم روشنتفنگ محافظ قلم و قلم معرف فرهنگ، شجاعت و مردانه»کند که گویند: یم
ی

گر و یک
 «.خواه استعدالت

 برنامه بود ب  فرهنگ کتاب
 اولی  

ً
 در میان مردم پنجشی  قداست  دارد. ظاهرا

که تالوب  از آیات قرآن آنخواب 
د، آغاز شد. حتا به گفته باشنده ، والیات ماحولکریم صورت بگی  قرآن »شان مثنوی را گان پنجشی 

ی ده مردم در چنی   برنامهیم« پنجشی 
ها به خوب  یاد کرده و باور دارند که گویند. مجریان از حضور گسی 

اک مردم در چنی   برنامه
خواب  ای در حال افزایش است و این، امیدواری را برای احیای مثنویسطح اشی 

 .سازدتر یمبیش

ا که رس با ور  آغاز سخن مولوی را به یک سبک خاص و لهجه ود به محفل، صدا و چهره دو مرد با صدای گی 
ح و توضیحمحیل به خوانش گرفته بودند، به گوش یم دهنده نکات رسد. در این میان، یک عالم دین مرسی

مغز و سیب هار از دفی  اول مثنوی معنوی است. توت، چ« تا عمر آمد ز قیرص یک رسول»برجسته داستان 
اکآید، خستههای زراعت  روستانشینان به شمار یمپارنده که از فرآورده  کتاب خوانان و اشی 

ی
گان را کنندهیک

، لحظات فراموشبا چای داغ یم  .زندای را رقم یمناشدهزداید و در دل شب رسد پنجشی 

خواب  در ها، محافل کتابژی و رونق رسانهگان پنجشی  باور دارند که با آمدن تکنولو برخ  دیگر از باشنده
رنگ شده بود، اما تالش بر این است که این فرهنگ دوباره نهادینه شود. فهیم کرییم، مسوول این والیت کم

د. به باور او، شور و شوق گوید که تالش دارد تا فرهنگ کتابخانه و موزیم پارنده، یمکتاب خواب  رنگ بگی 
داشی   این فرهنگ مردم و به ویژه جوانان، خییل زیاد است که این امیدی برای زنده نگهخواب  در میان کتاب

خواب  باید در سطح والیت پنجشی  رونق بیابد و ها و مجالس کتاباست. فهیم معتقد است که برنامه
 .مسووالن در این زمینه بکوشند

 والیت پنجشی  نی   فرهنگ کتاب
ی

دانند از فرهنگ اصیل مردم پنجشی  یمخواب  را بخیسی مسووالن فرهنیک
، اند. عبدالودود عیلو برای احیای این رسم تالش به خرج داده مردان، رییس اطالعات و فرهنگ پنجشی 

 در این والیت خواب  بخیسی از برنامهگوید که از یک سال گذشته به این سو کتابیم
ی

های مختلف فرهنیک
های مختلف رایج در این والیت، خواب  را به سبکب  و شاهنامهخواهای گوناگون مثنویبوده و مناسبت

 .اندبرگزار کرده

، شاعر و عارف فاریسمثنوی و معنوی، اثر موالنا جالل تر ابعاد عرفاب  زبان است که بیشالدین محمد بلیح 
 در آن مطرح شده است. در این کتاب 

 
ان در راه هم به گونه تمثییل، سخت  انس داستان ب   ۴۲۴و اخالق

 .کندرسیدن به خدا را بیان یم

 

 


