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 !میبه کتاب ها کمک کن
 

 
 

ه ک یطیکتاب کشور، به رکود رفته اند. در شرا یبازار ها ،یدیتور یموکراسید یدر ارمغان ها ر،یسه سال اخ یط
آشکار  یشود، ضعف ها شترینشر کتاب ب تیفیو ک تیحجم کم -کنند یم جابیا یفکر یما به اندوخته ها یها ازین

از همان آغاز هرج و مرج  یرا که حت کتابمردم، رونق فروش  یآن ها بر درآمد ها یمنف راتیو تاث یاقتصاد
 یه طنرسانده بودند ک یستیبد نبودند، باوجود مشکالت، اما هرگز به ا ،یتا آغاز حکومت دکتور غن یمیتنظ تیحاکم

الله مصروف اند، از  لیسب یالزم، ف ما که از سال هاست در نبود حق الزحمه   انیاست. فرهنگ دهیرس ریسه سال اخ
 در یکنند، در شمار مردم یمنتشر م یرا از پول شخص شیکه زحمات خو یبه خصوص زمان وش،رهگذر عدم فر
 .دهند یهر دو را از دست م ه،یو ما هیآمده اند که سرما

 ه  در جامع ث،یح نیگذرد و توجه گسترده از ا یاثر م یبر کار فرهنگ ،یفرهنگ یبدون شک، فروش و بازار کاال
 ،یاز فروشنده گان و ناشران، دل بسوزانند و در مسرت تجارت فرهنگ یشود شمار یقانون مند ما، باعث م ریغ
  .برسد انیهم به فرهنگ یزیچ

 ،یتهاجم فرهنگ یو نشرات ییامواج رسانه که در  ییدر فضا یقسم افغان خصوصبه  ،یفرهنگ یتوجه به کاال عدم
در  یکند که راکد شدن کار فرهنگ یم شتریهراس را ب نیا رد،یگ یقرار م گانهیبا ب ییما در همسو یگاه قضاوت ها

که  ندیزااف یم یبودند و خود به معضالت ییمقطعه  را  اکث ،ییانجو تیکه با ماه ییرسانه  میافغانستان در کنار ضما
 یخوب یشود. هرچند فرآورده ها شتریب یخارج یما از کال استفاده   زانیبا کار در آن ها، عادت داشتند، م یشمار

 یاسیخاص و س یخیتار ،ینید اریبس تیکه ماه ییشوند، اما کاال ها یم هیارا یخارج یفرهنگ یاامتعه  در حوزه   زین
 بخشند که یرا سهولت م یبه آثار یدسترس ،یفرهنگ یو شبکه ها یعال التیدارند، در جمعه بازار تجارت تحص

 .شوند یم یما سپر ادیآن ها، اوقات ز یستیفقط در قسمت اصالحات فارس
ک به کم یرا برا یافغان منتشره   کنم آثار یم شنهادیپ م،یکامال  مبهوت نشو ط،یاز شرا یناش اسیکه در  نیا یبرا

. میکن ریکنند، تشه یوطن را چاپ م انیکه زحمات فرهنگ یبه خصوص کسان ما و تاجران کتاب افغانستان، انیفرهنگ
اختصاص دهند و در  یکتب افغان دیخر یرا برا یخارج یهااز کمک  یا هیسهم میاوریدر نخست بر دولت فشار ب

النات اع یکار به معن نی. امیساز جیرا را یاز اشتهار فرهنگ یافغان، نحوه ا انیآثار فرهنگ یبا معرف گر،یجانب د
 نیتر مهبه خصوص م -با استفاده از آن ها میکن قیمردم را تشو ،یآثار افغان یبل با معرف ست،ین یتجارت یها امیپ ای
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شوند  یکمک کنند که بر اثر شهرت آثار، قادر م یانیبه ناشران و فرهنگ زیو ن ندیافزایب شیخو یها یهم به آگاه -ها
را  و دانش وندیگرفته ام کتب انتشارات م میما هدر نروند. مثال  من تصم یزحمات فرهنگ ،یگذار هیبا قبول سرما

 کیسبا و دانش خواهم رفت )اگر زنده ماندم( و با اخذ  یها یفروشکار، هر هفته به کتاب  نیا یکنم. برا یمعرف
 یجلب خواننده، نشان یکتاب را برا تیدانند، اهم یقلم م نیکه دوستان از عادت ا یآن، چنان یمحتوا یکتاب و بررس

 .توانند با عمل به مثل، به کتاب ها کمک کنند یم زین گریکنم. کتاب دوستان د یم
در گدام ها مانده  ،یمهم نشرات افغان دو موسسه   وند،یمهم انتشارات دانش و م اریاکنون هزاران جلد کتاب بس نیهم

  .کنند ی... را خاک خورده مهزاره و ک،یاوزب ک،یاجپشتون، ت یاند که بر اثر نبود بازار، زحمات هزاران فرهنگ
اشاره  یبه ارزش ابتکار نیبنابرا ست،ین دهیپوش یبا کتاب، بر کس یو ُحسن دوست یفرهنگ یتوجه بر کاال تیاهم
رسانه  یدر سهولت ها لیاست. روزانه به هزاران مطلب و مسا یما با دستان خال یکار ها نیکنم که حداقل کمتر یم
در  یاریشوند، بس یبررس یاگر از رهگذر ارزشمند کهشوند  یدر افغانستان، ته و باال م یاجتماع یو شبکه ها یی

به خصوص جوانان ما را که از پرتگاه مواد  ،یمذموم ضد مل یها شیو گرا یزبان ،یزده، قوم استیس ق،یحد سال
 یب یهاسرمایه  یکنند و حت یمصروف م د،ستنیدور ن ،یکار یاز ب یخطرات ناش ز،یمخدر، جذب در اردوگاه ست

  .شمار دارند
 تیاز شخص یاریام بس دهیندارد. من شن یفرهنگ یفروش کتاب، دست کم از ارزش کار ها مساله   یساز یفرهنگ

شوند، پس از  یاز آن چاپ م شتریو ب ونیلیم کی راژیکه مثال  کتاب ها در ت ییدر کشور ها ا،یمعروف دن یها
 یدر جاده ها و محالت تجمع مردم م یتدهند و ح یاشتهار را از دست نم تیزحمات نوشتن، چاپ و انتشار، اهم

  .کنند یم قیکتاب، تشو تیو اهم دیخر یروند و مردم را برا
 یر بتند، دکتاب داش یبرا یا هیرا که بر اثر استطاعت کم، اما صرف یاریذوق بس ر،یفشار ها، در سه سال اخ شدت
  .شود، کم کرده است یشکم م ه  یقض شوند و باز هم اصل مساله، یکه گسترده تر م ییها یکار
شده، حداقل  جادیکه ا یهم نباشد، با هشدار از اوضاع یمانیا یباور ها یکتاب ها( متقاض یپروسه )معرف نیا اگر

د، دانن یکه م یخواهد تا کسان یم شتریکار شده اند را به صرف همت ب خود نیکه همانند من، ماش یدست اندرکاران
بهره مند شوند که در  یدولت یها سرمایهآن  یایاز مزا ییتالش ها نیچن ستمیکنند. هرچند مطمئن ن شتریاخالص ب

ن را چاپ افغا انیشود صد ها جلد کتاب فرهنگ یسواد، م یاز فقط معاش چند درجن مشاور ب ،یحکومت وحدت مل
  .کرد
 کنند. انیما را ب یها یکه در باب نقد، دلخور ستین یلیو شرح مسا نییبه تب یازیقانون مند، ن جامعه   کی در

 یپاداش ماد ر،یهمه معلوم است و در برابر هر عمل خ گاهیو جا یاست که جا نیقانون مند در ا جامعه   یارزشمند
و چه خوب که سهم ما از  میتحمل کن دیبا ریناگز اشد،شود. تا آن روز که خدا کند دور نب یم یمعنو مه  یآن، ضم
 حرکت است!    نی، شعار ا!«میبه کتاب ها کمک کن»باشد.  ریکار در امور خ ،یزنده گ شکران
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