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

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 2017 فبروری 23                                                              کاظمداکتر سیدعبدهللا 

                                                                

کتاب دربارۀدو   

حوت هرات 24تاریخی بزرگ و یام ق  
 

ضرورت " طی یک یادداشت تحت عنوان ن افغان در اروپا )فارو(های پناهندگاسازمانفدراسیون 
 3به مناسبت سی و هفتمین سالروز قیام مطالبی را  حوت" 24و  3تحقیق تاریخی در مورد قیامهای 

 مردم هرات 1357حوت  24بزرگ  میادی از قیاو نیز به نشر سپرده مردم شهر کابل 1358حوت 

که در طول این ماه به وقوع پیوسته  میداد مهاین دو رو نموده و خواسته است تا محققان افغان پیرامون
مبارزات مردم با شهامت فرین در دل تاریخ آطرات این قیامهای حماسه اتا خ تحقیقات الزم انجام دهند

عالوه میشود که نه تنها این دو رویداد،  ،تائید کامل این پیشنهادو  حمایت. با زنده و جاوید بماندما 
جم شوروی در کشور اقوای مه نظام گماشته و متمادی برعلیه بلکه قیامهای  نظیر آن که طی سالهای

 .ته است، یک رسالت مهم قلم بدستان و محققان تاریخ کشور میباشدصورت گرف

رادیویی و خاص های  حوت در برنامه 24 معرض میشود که اینجانب برعالوه آنکه از قیابدینوسیله 

 ،است را در زمینه به نشر سپرده همقالچند نیز و افغانی در خارج کشور یاد کرده  زیونیتلوی

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_herat_uprise.pdf 

 ، هریک تحت عنوان:ه دگ هرات به رشته تحریر در آورربز مرا در مورد قیادو کتاب همچنان  

در ماه اکتوبر  ب: این کتای"هرات از قیام حوت تا امروز ـ با ذکر مختصر از پیشینه های تاریخ"ـ  1

 ؛یده استصفحه به چاپ رس 496در کالیفورنیا در  2011

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_herat_book_complete.pdf 

" که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد آن در ماه 1357حوت 24"قیام تاریخی مردم هرات ـ ـ  2

 صفحه چاپ گردید است. 89( در کایفورنیا  در 2013)مارچ  1392حوت 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_01.pdf-http://www.afghan 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_02.pdf-http://www.afghan 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_03.pdf 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_04.pdf 

 

و عالوه دارم که هردو کتاب به سرعت کمیاب گردیده  خواستم موضوع را به اطالع برسانمبدینوسیله 
درنظر دارم در فرصت مساعد به خواست خدای بزرگ ، عزیز هموطنانمکررتقاضای  دراثر و

 .برسانمطبع در کابل به کتاب اولی را بار دوم 
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