
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
  1ز ا ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدشمنديم مطلب خواهنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ٢٠٠٩سپتمبر22                                                                          غوث جانباز                                    
  

                                                                                                                                   
 

  و آن گلوله باران بامداد بهار
 

ГОДА:НАЧАЛО ТРАГЕДИИ АФГАНИСТАНА»  
Апрель 1978 

  »آغاز تراژيدی افغانستان :١٩٧٨اپريل  « 
 

 ٢١است  که امروز " و آن گلوله باران بامداد بهار "نامدار افغان  صبور اهللا سياه سنگۀ  نويسندۀنام روسی نوشت
  . کتاب از چاپ برآمدۀ فدراسيون روسيه در يکی از مطابع معتبر اين کشور به گون در مسکو پايتخت٢٠٠٩سپتمبر 

دو در چاپ تحقيقات بی همتای  شاغلی سياه سنگ به گونه کتاب به زبان روسی حد اقل آرزوی دو افغان مهاجر را 
  ).مسکو روسيه(باز راو غوث جان )شهر ريجاينا,کانادا(صبور جان سياسنگ را  :کنج اين دنيا بر آورده ساخته است

او بسيار اميدوارست  .قای سياه سنگ عزم دارد تحقيقات تاريخی اش را در زمينه ادامه دهدآتا جای که من خبر دارم 
اثرش شايد بخواهند صفحات پنهان و اسرار مطالعۀ بعد از ) اهالی کشور های مستقل امروز(که شوروی های ديروز 

  . البته اين يک اميد مشترک هردوی ما است .ر مال کنندروس را ب - تاريخ افغانۀمهر خورد
 من بر آورده شد و آن اينکه من توانستم کمکی کوچکی به وطندار و دوستم صبور جان ۀدر عين زمان آرزوی عمد

 از تاريخ ۀهمچنان شايان ياد آوری ميدانم که اين نخستين بار است که  شم .سياه سنگ در اين زمينه انجام دهم
  ... افغان ديگری به زبان روسی برگردانيده ميشودۀزريع, تان که توسط يک افغان نوشته شدهافغانس

دوست دانشمندم رحمت جان آريا ياد آوری نمايم که اثر تحقيقاتی  با استفاده از فرصت ميخواهم از هموطن فرهيخته و
د پسرلنی سباوون د گوليو (   اعلی به زبان نازنين پشتو ترجمه کردۀصداقت و به شيو ,آقای سيا سنگ را با متانت

 گلولهاميد ميرود که  !يکبار ديگر حظ برديم..." گلوله ها" متن پشتویمطالعۀ بنده مانند سائر هوطنان از . )باران
  . کتاب را به تن کنندۀ ما جامی در آينده به هردو زبان های مل. . .باران

دانشمند سترگ  ,جرمن آنالين - دست اندر کاران عزيز پورتال افغانۀ محبت و حمايت وطنداراندر خاتمه ميخواهم از
ژورنالست  ,دوست و دانشمند ارجمند رحمت آريا ,ديپلومات و دانشمند محترم عبداجليل جميلی ,محترم اعظم سيستانی

 يک دنيا سپاس و قدر  وا داشتندديگران که حين ترجمه به اينجاب ر و کارشناس امور سياسی علی احمد کريمی و
  .دانی نمايم

  

 
  


