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 "انجمن فرھنگ افغانستان"اطالعيۀ 
  !!يشه منداِن وطنخواه و فرھنگدوستدانشمندان، نويسندگان، شعراء و اند

، را خدمت ھمه تقديم "انتشارات باميان«نخست از ھمه سالمھا و احترامات اعضای انجمن فرھنگ افغانستان، 

  .داشته و اميدوارم ھمه در آرزوی ارتقاء و سربلندی وطن مشترک ما افغانستان عزيز باشيم، که ھستيم

ست سال از فعاليتش ميگذرد، خدمات شايانی در راِه فرھنگ اصيل افغانی انجمن فرھنگ افغانستان، که حدوداً بي

انتشار بيش از ھفتاد عنوان کتاب به دری، پشتو، فرانسوی، انگليسی و المانی در ساحات . انجام داده است

فرھنگ، ادبيات، تاريخ، شعر، سياست، علوم طبيعی و محيط زيست، و آموزش زبان دری، نمونه ھائی از درک 

  .، افتخار ما ميباشند... صحافت عالی، دقت کار، چاپ بدون نواقص فنی و اغالط و . ين رسالت استا

بايد يادآور شد که انجمن فرھنگ افغانستان، يک مؤسسۀ غير انتفاعی و غير سياسی بوده، ھيچ نوع ھمبستگی و 

 حيث افغانان وطندوست در تعلقی با ھيچ گروه، قوم ، زبان و دين و مذھب خاصی نداشته، و اعضای آن به

  . خدمت وطن و ھموطن خويش ميباشند

کتابھائی که نشر شده، غالباً با ھمکاری مادی و معنوی نويسندگان و شاعران انجام يافته که خود مصارف چاپ 

 اما مشکل در کجاست؟. و انتشار آنھا را به عھده گرفته اند

کشور است، که اين موضوع باعث دلسردی نويسندگان و مشکل عمده فروش کتابھا در بين افغانھای خارج از 

زيرا از يک طرف عدم آگاھی ھمه از انتشار کتابھايشان، و از طرف ديگر عالقۀ اندک ما . اھل قلم ميگردد

عدم دسترس . افغانھا به مسائل فرھنگی، سياسی، علمی و غيره باعث دلسردی مؤلفان و چيزنويسان ميگردد
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ازين گذشته، . خارج به زبانھای مادری آنھا، اين کم عالقگی را بيشتر دامن ميزندافغانھای جوان پروردۀ 

اّما خوشبختانه امروز در نسل . فرھنگ کتابخوانی در بين افغانھا نسبت به ساير مردم دنيا کمتر سراغ ميشود

  .جوان ما در داخل افغانستان شرايط فرق کرده و روز بروز بھتر شده ميرود

گرچه انتشارات در صفحات انترنتی انکشاف زيادی نموده، اما تا حال جای کتاب را نتوانسته بگيرد و شايد تا 

مدتھای مديد ديگر ھم، گرفته تواند، زيرا کتاب وقتی عمالً و بصورت مادی در دسترش خواننده ميباشد، از آن 

خانه ای در خانه در روحيه و انکشاف فکری لذت بيشتر يافته و ھميشه در دسترس وی قرار دارد و داشتن کتاب

  .اطفال و اعضای فاميل رول به سزائی دارد

برای حل اين مشکالت که از يک طرف بايد آثار نويسندگان به چاپ برسد و از طرف ديگر بازار فروش و 

  .مطالعه پيش بينی شود، نظرات ذيل را ارائه ميکنيم

راء و دانشمندان ھموطن خويش دعوت ميشود تا با عضويت  خويش در ــ اوالً از تمام نويسندگان، اھل قلم، شع

  .انجمن فرھنگ افغانستان ما را ياری نمايند

 .ليستی از ھمه اعضای انجمن تھيه شده با کاپی اساسنامه، به اطالع ھمه رسانيده ميشود: ــ در مرحله دوم

د، ما آن را به اطالع ھمه اعضای انجمن ــ وقتی نويسنده ای، کتاب خويش را برای چاپ به ما اعتماد ميکن

در عين حالی . ميرسانيم، تا از چاپ آن آگاھی يابند و به نحوی مکلف به خريد يک يا چند جلد از اين کتاب شوند

که با پيشبرداخت خريد يک يا چند جلد کتاب، مصارف چاپ و توزيع آن ميسر ميشود، ميتوان با تبليغات بيشتر 

 . يق به خريد آن نمودساير افغانھا را تشو

 . جلد کتابش را دريافت ميدارد٣٠ الی ٢٠ــ نويسنده حد اقل مصارف چاپ را ميپردازد، که در مقابل تعداد 

البته تشويق شما با . يورو يا معادل اين مبلغ است) پنجاه(۵٠ــ حق العضويت در انجمن فرھنگ افغانستان ساالنه 

 .مک و ياری بيشتر مينمايدسھمگيری بيشتر مادی ما را درين راه ک

ــ اگر کدام پيشنھاد بھتر و مؤثرتری برای انجام اين مأمول به ما برسد، با کمال سربلندی از آن استقبال خواھيم 

 .کرد

در ھر صورت منتظر انتقادات، پيشنھادھا و نظريات شما ھستيم و آرزوی ما اينست که برای برآورده شدن 

باشد که دست به دست ھم داده، در ساختن و اعمار گوشه ای از خانه مشترک ما چنين اھدافی به ما بپيونديد، 

 .افغانستان عزيز سھم بگيريم

  

  
 

 


