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  شھرکابل – طارق

٠٩.٠٧.١٠  

  
  

  کابل کيتاری ھا درشب کهی کتاب

  ديبخش تابانی روشن 
  

وم ومزدوران اشغالگر کرگسان دسته ب نسويبدی ريروازازدپ بلند عقابان نيسرزم کهی ظلمانی ھا شب نيدر  آنی ب

سبتی باوری وبی ديناامی وفضا دهيگرد ليتبد کيتار ۀظلمتکد به ه ن دهيآ ب اکم ن اب ، است شده ح ايز کت اميزی ئب  رن

 کيتاری ايزوا که وجالب روشنگر ستياثر که است افته يچاپ اقبال" خيتار نهيئدرآی وحامدکرزی دران شجاع شاه"

ديپيم وقوع چگونه راکه امروز و روزيد عيوقا ونديوپ ساخته روشن کشوررا ومعاصر ميقد خيتار اخته روشن وندن  س

 .خواندنی برا ديومف جالب ستيکتاب واقعآ که است

اب نيا ه کت ه ک م ب ا قل شمندبزرگی توان شورمحترم دان دالحنان ک تا داکترعب هی ئروس ته ب ده ريتحر رش  ، است درآم

هئيازآنجا. است شده ابيکم عالقمندانش نيدرب ، بازارکابل به آن آمدن ھفته ک يدرظرف را ک ردمی فعل طيدرش ه م  ب

دانه عالق لذا دارد ازاشدين باشد نموده انيب انهيگرا واقع ديد کيراازی خيتار عيوقا کهی آثار نيچن اب نيا من شر کت  ن

  .دارند ءازوتقاضايآنران دوباره وچاپ

ه استی کتاب نيدوم نيا سدهينو نياز ک د ريشھ ن ه ومتعھ ش ب رو نياول . رسديرمن ام تحتی اث درت جنگ "ن ا ابرق  ھ

دی دران شجاع شاه " اشی اثردوم نيا بودکه " افغانستان نيال پيپا وپروژه رز وحام هيئدرآی ک ار ن ه " خيت  ٨۴در ک

 توجه ودرخور وجالب آموزنده تينھا موضوعات رندهيدربرگ آن چھارمی ال اول ازبخش باشد،يم بخش وپنج صفحه

  .باشديم مطالعه به منده عالق جوانان وخاصتآ افغانستان سينو خيتار اندرکاران دستی برا ژهيو

ه تذکراست قابل اب ک ل ۀزدرشھرماتمزدينی گريد کت دگان نيب کاب اب خوانن ه هصوعر کت  وتجسس وتفحص مطالع

سويبد ازچندسال ا ن ه غوغ اکردوآن ب اب پ ستان " کت ايامری دموکراسی الگو افغان ه" ی ئک د بودک ا نيچن آن  چاپ رب

وع کيتار وصفحات شده واقع خوانندگانی برای رھنمود افغانستان ونامعلوم دهيچيپ اوضاع نيدر که  يافت ديتجد  وق

  .است شده ابيزکمين کتاب نيوا ساخته کشورراروشن معاصری خيتار حوادث
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فته اب درآش م بازارکت هيئکتابھا ستين ک اگون ک صوصه وب درمواردگون ار تيموقع خ شورما خيوت ته بهک  رش

 نوشتهی وضداستعماری انقالبی مل – موضعزا شيخو درنوع جلدکتب سه نيا اما. اند افته يورچاپيوزدرآمده ريتحر

ه ب اشغال تحت مردمی ھا توده ازموضع بلکه ،ی ارتجاع –ی استعمار اموافقيو مخالفی ھای بند ازجناح نه اند شده

  . دنيگويم سخن شانی خيتار ونوکران اشغالگران ضد

ای ليخ شيخو نيسرزم ستمکش ی ھا توده بهی انقالبی روشنگر درعرصه راھائی  کتاب نيچن چاپ سته ديمف ھ  دان

تعمار ضدی انفالب ۀسنديونوی مل تيشخص عنوان بهگان آنھا سندينو وبه ه ،ی وارتجاعی اس ش ساحل ن  حراف نانين

اورا دهيولم اری درم ه ، ابح وانه ب رايو تيموقع بلک ل شمندياند عن ر ورزوژرف عم  عرض تيوتھن کيتبر نگ

  .دارميم

  نگونهيازھم توانمندی ئھا قلم درخشش ديام به

  

  

  


