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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

  
  

 ۱۹/۰۱/۲۰۱۷         مصطفی عمرزی

 
 معرفی کتاب

  

 «چهار یادواره»

 

 
 

درونمایه ي این كتاب، روایتي در معرفي افراد خانواده ام است؛ كساني كه شخصیت فرهنگي، حیثیت 
و شان اجتماعي آنان، مرا واداشتند به دور از تعلق خویشي، سیماي آنان را یادواره كنم. در بازار 

ارغ از آزاد افغانستان كه امتعه ي فرهنگي اش كمرنگ ترین را مي سازد و كار فرهنگي، اگر ف
اجبار رسمیات دولتي نباشد، به جز دغدغه ي فطري، عرضه نمي شود، سال ها پس از این انتظار 
كه شاید دیني در برابر كساني ادا شود كه روزي و روزگاري خودشان را وقف مردم كردند و با 

بوه همراهي قلم كوشیده بودند بر زنگ هاي فرهنگ صیقل بخورد و امر فرهنگ فرهنگي شود، در ان
گمشده گان ادب و فرهنگ این سرزمین، فهمیدم كه در این زمینه )معرفي شخصیت هاي فرهنگي 
خانواده ام( نیز اصل میراث، كاربرد بیشتر دارد تا توجه فرهنگیان. در این میان، مشكلي كه مرا 

د؛ دچار اندیشه مي كرد، در معكوسیت قضیه بود؛ یعني در چنین مقالي، چیزي دریافت نخواهم كر
بل میراثي باقیمانده است كه اگر فراخ خاطر را ببازم و حوصله فرار كند، حاصلی نخواهد بود. 
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 2تر 2 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 

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

 

درونمایه ي این كتاب، روایتي از چهار نویسنده و فرهنگي افغان است كه هرچند از نزدیكان من اند، 
ي آنان، وزنه اما میزان آنان در میزان قلم و فرهنگ، مرا به نفع هویت هاي فرهنگي و شان اجتماع

 .می دهد
 :یادآوری

 انجمن شاعران و نویسنده گان افغانستان«: چهار یادواره»ناشر كتاب 
 انتشارات میوند، روبه روي لیسه کتاب فروشی سبا؛«: چهار یادواره»محل فروش و پخش كتاب 

 .ترك، کابل –افغان 
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