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 «دانش»الله  هویت فرهنگی اسد
 

 
 

درک بیشتر، »باری که برای سرزمین و مردم می کشیدم، به مصداق با شمسی، در به دنبال  3131سال  در میانه  
به آدرسی رسیدم که در بیش از سی سال، یاد و خاطر بسیاری از بزرگان این سرزمین را شاد کرده « درد بیشتر

اش با افتخار از کسی یاد می کند که کوتاه « گفت و گو و مصاحبه» بود. استاد محمد اسماعیل یون در مجموعه  
 ست. به او نوشتار قلم من، در پی گزاردن احترام

ور، سط نیکه تا رقوم ا افتمیرا  یدر جاده، رد کس یاحمد یچهارم مرکز تجارت و در طبقه   دینپائ رید میجست و جو
  .کرد« کتاب»عنوان از زحمات مرا  33با ُحسن معرفت، 

ند، گفت یاحترام م یآن چه به نشان م،یدیکه به بازار آزاد رس یانحصار چاپ کتاب در افغانستان، تا زمان حوزه   در
دود شدند و اما محصول سال ها تالش در آن ها،  ،یداخل یدر جنگ ها شتریبودند که ب یو حدود یمطابع دولت
فقط  ان،یم نی. در ادندیبخش یم رویما را ن یفکر مشغله   ان،یتا کار فرهنگ یلیبود که از نصاب تحص یهزاران کتاب

 ریما دیحضرت شه یاعل کانیاگر نزد ه،یو امان هیسراج آورد که پس از دوره   یم یاز تجربه ا ،یافغان ینگار خیتار
 که یتا زمان ینوع نشرات افغان م،یحضرت شاه امان الله خان )رح( را کنار بگذار یو اعل )رح(الله خان  بیحب
  .بود و اما آراسته و آزاد ینشده بود، دولت کیالوژیدیا

ود، پشتون خوا ب -هجرت افغانان در پشاور طیچاپ آزاد کتاب در افغانستان که بدون شک مح تجربه   یها نینخست در
 انیدر م شینام هاست، اما جا انیامروز در م یشود که تاکنون، نام اش اگر در تنوع کار طباعت یظاهر م یکس
 تیکمحا انیدر م یما، وقت یفرهنگ -یمدن خیتارسده  کی یفراموش یدیماند که نگذاشتند تراژ یمنحصر م یکسان

و باروت  زمیه ه  ینماند که با ته یقط همانرنج و عذاب هجرت، ف یشود و در سو زیناچ -افتد یرفقا م کیالوژیدیا
اند و بدون شک انتشارات  گرانیها و منافع د استیس یملت افغان، هنوز قربان یما، سه دهه نسل ها یهست یستین

 .منافع آنان، متمم و ممد بود اعیو ض یفراموش خوددر  یمیتنظ
نوع بود که در ت« اسد غم» ینخست در کتاب فروشافغانان در پشاور،  یدیتراژ انیالله دانش، در م اسد ای یساپ اسد
 یدر نوبت نوباوه گان فرهنگ ،یعنوان کتاب افغان 0022از  شیست که با چاپ ب یزحمات افغانان، اکنون دانش یتجل

  .همانند من، دوست دارند اسدالال باشد
 تر،ویف شهرت اش، محصل کسب صعود در مدارج کامپسهار، که برخال نیما سپ یکالم دوست گرام هیتک اسدالال،
سال،  30از  شیاو در ب رایشود، ز یپرداز و صحافت م ینوع خاص آگاه ،یساپ ماند که در کنار اسد یم نیمثل ا
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ت س یدارد که خود تجربه ا نیزایمتن، د نیافغان، آن قدر در ا انیصد ها اثر فرهنگ لیو تکم پیرایش ش،یدر آرا
 .شود یارزنده؛ هرچند که متوجه نم

ام،  یکار فرهنگ ریسه سال اخ یبود که در همکار یو باالخره اسدالله دانش، اما آدرس یگل دادا، اسدساپ الال، اسد
 .داوالد آدم ان تیترب یاثر، در حد دشوار نشیآفر یما برا انیفرهنگ یرساند که در درمانده گ یرا به ثمر م یزحمات
 یحت دانند که هنوز، یکه زنده اند م یرا با خود بُرده اند، در کسان یساپ اسد ادیکه  یافغان در حال انیفرهنگاز  ینسل

در وجود  زیُحسن خطاب سهار عز متیشناسند، در صم یمکه او را  یکسان یبرا یساپ نقش اسد ت،یکم یاهویدر ه
چو گاِن هم دهیسرمنزل، سهم تازه به دوران رس نیاو در  ندک یشود که کتب افغانان را منتشر م یمنحصر م یشخص
 .ماند یمحفوظ م زیمن ن

به  یازیست که نینامه ا یکه منتشر کرده است، خود زنده گ یعنوان کتاب 0022الله دانش، در شهرت  اسد شهرت
متر نوشته را در آن چه ک نیا یسطور، محتوا نیا بیتعق یکه اهل کتاب اند، اگر در پ یمن ندارد؛ چه کسان التیتفص

از  شیاز طول آن چه هم زیپره یشناسند. ادله ام برا یم مناز  شتریالله دانش را ب ندانند، اسد میدان یو نم میکرده ا
چه  است، انیآن چه ع»رود که  ینم یریرفته گان نخبه است، در مس یوفات، شرح معمول برا خیتولد تا تار خیتار

بر شود که خ یم صیتلخ یریدر تفس شتریما ب یکه سنت ارج گذار میدان یم یه درست، اما ب«است انیحاجت به ب
 .بود ئیلافغان بزرگ، با حضرت عزرا کیمالقات  نیآخر میشو یم

ه ک ییکتاب ها فیبعد باشد.  در رد وقت مالقات اش با قابض روح، چند دهه   دوارمیزنده است و ام ،یساپ الله اسد
تاب و اروپا، ک کایمرادر  یادیرود و افغانان ز یم یخیافغانستان تا عمق پشتونخواه تار یبه بزرگ ییایدر جغراف

 کیبه  0022از  یآن بروند، وقت یاگر در ماض ر،یمس نیهم ردارد، د« تولنه هیدانش خپرندو»دارند که آرم  ییها
شود که از  یشاک دیاست و به حق با دیاما اکنون محاسن سپ د،یرس 0022به  کیکه از  نندیب یرا م یجوان دند،یرس
 .میخود، از او اظهار شکران کن نیدر ب دیکه اگر عام نباشد، حداقل با یالله دانش، در جمع اسد
 و یدر یزنده است و هنوز، سلسله کتاب ها یافغان یفرهنگ اریالال و آن  گل دادا، اسد ،یساپ الله دانش، اسد اسد
آموزند، به خلوت ها، خانه ها، مراکز، مکاتب،  یفرهنگ م نیکه از ا ییاش در بازار کتاب افغانستان در جاها یپشتو

 ییصنعت محترم طباعت در آن شانس ها میمسرت بدان نیو از ا میکن ادیروند که به حق  یپوهنتون ها و مجالس ما م
 یو سوگوار، هرچند بخش دهیماند که افغانان غم رس یم یمملکت و مردم آورده اند، منقطع نشد و به فرهنگ نیکه ا

برگ  رمحفوظ د ن،یسنگ یبها نیکرده اند، اما ارزش ا امیو پ اتیادب خ،یاندوه و الم شان را در آن ها تار یاز ماجرا
 .دیبخوان به نام پروردگارت که آفر«: خلق یاقرا باسم ربک الذ» واضح دارد: یکتاب، معن یها

من ض ست،یاز مفاد ن یجمع، که خال نیاست و خوب است در ا دهیست که رس یریالله دانش، د از اسد شیستا نوبت
ز قلم ا» یدانش صاحب با عزت نفس، اهدا میدان یم که میبهره ببر یفیتحا افتیدر یبرا گریاز شانس د ن،یتحس
از  یخال زین رد،یزحمت اش را بگ ه  یعط دیکه با ییدر جا ،یساپ اسد نیکند. تحس یرا فراموش نم« کتاب گانیرا

سال، داستان کتاب افغانستان  یاز س شیکه ب یدانم که در مجالست مرد یام گرفت، اما م ی. هرچند شوخستیمفاد ن
 .کتاب، حتماً وجود دارد یبه بزرگ یدوست افتیاهل معرفت، فرصت شناخت و در یکند، برا یرا طبع م

پس از سه دهه زحمت چاپ کتاب، اشد ضرورت ما  رایز م؛یخواه یو طول عمر م تیعاف تیصاحب! برا دانش
 شده است.   دیکتاب(، ق فرهنگ )چاپ و مطالعه   نیا میهنوز هم در تعم

 
 ناپای
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