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 کتاب  معرفی
 

  ربیفضل    پوهاند، مرحوم  علمی و اکادمیک کشور  شخصیت  اثر"  تاریخ  پهنایافغان در    ناسیونالیزم"   کتاب  اخیراً 
با قطع و دیزاین مرغوب به همت و ابتکار    ،صفحه  ۳۲۵در نه فصل و  بدسترسم قرار گرفت. این کتاب  "  پژواک" 

" پژواک"   ربیفضل    پوهاندمرحوم  و توسط "انتشارات امیری" بچاپ رسیده است.    " پژواک " فرزندان مرحوم پوهاند  
نسل   تربیۀو ، تنویر ،تدریس هه دردر طول سه د که بودند  کابل پوهنتون نیکنام اساتیدو  ملی  های شخصیتاز  یکی

   .دادندرا انجام   قدریقبل  زحمات کشورجوان 
 

واقع    اثر   ایناست،    گردیده  ذکر  کتاب  پیگفتاردر    که  چنانی   پوهاند مرحوم    درسی  های  یادداشتاز    مجموعۀدر 
 این  " پژواک "   پوهاند، مرحوم  کتاب  سرآغاز. در  گردید  تدوینمستقل    اثر  یک  شکلبه    سرانجام  که  میباشد"  پژواک" 

  هموطنان  به اندک خدمتی آرزوی"انجام  بدینوسیلهافغانستان" اهدأ و  دوستوطن  جوانانو  ملی مبارزینرا به "  اثر
 نویسنده   نیک  نیاترا و    کتاب  محتویات،  نویسنده  مقدمۀو    کتاب  اهدای.  اند  نموده  را  ""افغان  ناسیونالیزم"   گانوتشنه  

، و وطنپرستی  روحیۀاز    سرشار ،  ملیگراییاز احساس    ماالمال  کتاب  این  .میگرداندبرمال    خواننده  برای  بدرستیرا  
  آینده های ونسل  جوانان"اگر : کهبود  اینبه   عقیده " را پژواک"  پوهاندمرحوم . میباشد افغانها  ملیبه وحدت  فراخون 

در  ."  کنندمردم ما نفوذ    بیندر    نمیتوانند  ردیگ ، اجانب  شوندمجهز    ملی   تربیهو    خواهی، وطن  پرستیملت    تیوری  با
مدلل    ذکر  با"  پژواک"   پوهاند مرحوم     ،کتاب  البالی اثبات    تاریخیاسناد   تاریخ  پهنای:"در  که  میرسانندبه 

ال تراز    با  کشور  این  ارضی  وتمامیتحفظ استقالل    برای  دیگریتا عصر حاضر، علت    واوستایی  کشورازعصرویدی
، سند  میدهند  تذکر"  پژواک"   پوهاندمرحوم    که  چنانی،  کتاب  این".  یافت نتوان    ملیوحفظ وحدت    خواهیملت    روحیه
افغانستان قبل    تاریخی  موجودیتاز    کهنظر ومتعصب "    تنگعده    توز" و "   کینه  بیگانگان"   الطایالتدر رد    مهمی

   .میباشد، میکنند انکار هژدهاز قرن 
 
 و اختالف،  کینهبغض،    سیاۀ  ابرهای  هنوزتا    ایامآن    روشن افق    و در  میگذرد  اثر  این  تدویناز    درازی  سالیان  آنکه  با

ضد    متعصبین  تخریبکارانۀ  حرکاتدر برابر    داشتند  که  درکی  با"  پژواک"   پوهاند  مرحوم    امابود،    نگردیده  پدیدار
به   ایشانرا در برابر  جوانانو  میدهند هشدار، میزنند" دامن طبقاتی، و مذهبی، سمتی، قبیلویبه "اختالفات  که ملی

 وهمبستگی وحدت    امروز: "در جهان  که  مینمایند  توصیهمرحوم پوهاند "پژواک"  .  میخوانندفرا    ایستادگیو    بیداری
،  پیشرفتمقدس عمران،    آرزوهایبه    نیل  جهت  [پس]  ...است  مملکت  ویک  کشور  یک  بقایممد قدرت وقدرت مسبب  

 مانند   طایفهاز هر قوم و    افغانها  جمیعو    نموده  فراموشرا    بیهوده  و اختالفات  فرسودهتعصبات    کشور  وتعالی  ترقی
    ." بردارند گاموطن  آبادیمردم و  آرامی برای کاملاتحاد واتفاق  وبابدست هم داده  برادردستو  خواهر

 
 و شب روزها    و افغانستانمواجه است    تاریخی  دیگرسخت    آزمون  یک  باملت افغان    که  ایامی  ایندر    اثر  ایننشر  
فرزندان مرحوم پوهاند بابت به    ایناز    که  میباشدو به موقع     ،ضروری،  نیک  خیلی، اقدام  میگذراندرا    سختی  های

ارزش را به همه و خصوصاً نسل   مطالعۀ این اثر خیلی با .تبریک عرض میدارم و زحمات شانرا میستایم " پژواک" 
اف" در  دی پی"  شکلبه  اثر این. توصیه مینمایم  ضاً در سردرگمی و بحران هویت بسر میبرند،جوان کشور که بع

  همه قرار دارد. دسترسدر   رایگانجرمن به صورت -افغان پورتال"  دیجیتال کتابخانۀ" 
 

 ، امریکا ورجینیاایالت  -  ارسالئیطارق 
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