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درک »ااری که ارای سااارزمی  و مردمی می کشااایدیه اه مصااادا  اا شااامسااایه در اه دناا   3131در میانه ی ساااا  
سی سا ه یاد و خاطر اسیاری از ازرگا  ای  سرزمی  را شاد  اه آدرسی رسیدی که در ایش از« ایشتره درد ایشتر

اش اا افتخار از کساای یاد می کند که « گفت و گو و مصاااحاه»کرده اود. اسااتاد محمد اسااماعی  یو  در مهموعه ی 
 ست. اه او کوتاه نوشتار قلی م ه در پی گزارد  احترای

هادهه رد کسااااااای را یافتی که تا رقوی ای  ی احمدی در هسااااااات و هویی دریر نپایید و در طااه ی رکاری مرکز تهارت
 کرد.  «کتاب»عنوا  از زحمات مرا  33س  معرفته سطوره اا ح  

در حوزه ی انحصار راپ کتاب در افغانستا ه تا زمانی که اه اازار آزاد رسیدییه آ  ره اه نشانی احترای می گفتنده 
مطااع دولتی و حدودی اود که ایشاااترینه در هنا  ای داخلیه دود شااادند و اما محصاااو  ساااا   ا ت ش در آ   اه 

یا ه . در ای  مندشااغله ی فیری ما را نیرو می اخشااید زارا  کتاای اود که از نصاااب تحصاایلی تا کار فر ن،یا ه م
فاط تاریخ ن،اری افغانیه از تهراه ای می آورد که پس از دوره ی سااااراهیه و امانیهه اگر نزدییا  اعلی ح اااارت 
شااااکید امیر حایب هللا خا   ر ( و اعلی ح اااارت شاااااه اما  هللا خا   ر ( را کنار ا،شارییه نون نشاااارات افغانی تا 

 ایدیالوژیک نشده اوده دولتی اود و اما آراسته و آزاد.  زمانی که
شاور ستا  که ادو  شک محیط  هرت افغانا  در پ شتو  خو -در نخستی   ای تهراه ی راپ آزاد کتاب در افغان ا پ

هایش در  اوده کساااای  ا ر می شااااود که تاکنو ه نای اش اگر در تنون کار طااعتی امروز در میا  نای  اسااااته اما
فر ن،ی ماه وقتی در میا   -که ن،شاشاااتند تراژیدی فراموشااای یک ساااده تاریخ مدنی ساااانی منحصااار می ماندمیا  ک

حاکمیت ایدیالوژیک رفاا می افتد ناریز شود و در سوی رنج و عشاب  هرته فاط  مانی نماند که اا تکیه ی  یزی و 
و ادو  شااک  ت  ا و منافع دی،را  اندانی ساایاسااااروت نیسااتی  سااتی ماه سااه د ه نساا   ای ملت افغا ه  نوز قرا

 انتشارات تن یمی در خودفراموشی و  یان منافع آنا ه متمی و ممد اود.
 اود که در «اسااد  ی»کتاب فروشاای در اساادساااپی یا  اساادهللا دانشه در میا  تراژیدی افغانا  در پشاااوره در نخساات 

عنوا  کتاب افغانیه در نوات نوااوه گا   0022 ه اکنو  دانشااای سااات که اا راپ ایش ازا تنون تهلی زحمات افغان
  مانند م  دوست دارد اسدالال ااشد. فر ن،ی 

عود در مدارج ه محصاا  کسااب صاااش اساادالاله تییه ک ی دوساات گرامی ما حاهی محمد قاریه که ارخ ر شااکرت
شااوده زیرا او در ایش از می کامپیوتره مث  ای  می ماند که در کنار اساادساااپیه نون خاا آگا ی پرداز و صااحافت 

که خود تهراه  دارددیزای   همت ای  سا ه در آرایشه پردازش و تیمی  صد  ا اثر فر ن،یا  افغا ه آ  قدر در  30
  ررند که متوهه نمی شود.  ای ست ارزنده؛
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ر فر ن،ی ایه اخیر کا سااا  اساادالاله گ  داداه اساادساااپی و ااالخره اساادهللا دانشه اما آدرساای اود که در  میاری سااه
درمانده گی فر ن،یا  ما ارای آفرینش اثره در حد دشاااااواری ترایت اوالد آدی در زحماتی را اه ثمر می رسااااااند که 

 است. 
کسانی که زنده اند می دانند که  نوزه حتی در رده انده نسلی از فر ن،یا  افغا  در حالی که یاد اسدساپی را اا خود ا  

ساا  درمی شااناساانده     ی ارای کسااانی که او را در  یا وی کمیته ناش اساادساااپ خطاب قاری عزیز در  صاامیمت ح 
رساایده  کتب افغانا  را منتشاار می کند و در ای  ساارمنز ه سااکی تازه اه دورا که  منحصاار می شااودوهود شااخصاای 

 . گا   مرو م  نیز محفو  می ماند
استه خود زنده گی نامه ای ست که نیازی اه ر کرده عنوا  کتاای که منتش 0022در شکرت شکرت اسدهللا دانشه 

ه آ  رره کساااانی که ا   کتاب انده اگر در پی تعایب ای  ساااطوره محتوای ای  نوشاااته را در  ت م  ندارد؛تفصااای 
. ادله ای ارای پر یز از طو  آ  ره  میش شناسندنداننده اسدهللا دانش را ایشتر از م  می  کمتر کرده ایی و نمی دانیی

آ  ره عیا  استه »نمی رود که  یخ تولد تا تاریخ وفاته شر  معمو  ارای رفته گا  نخاه استه در مسیراز تاری
یری تلخیا می شااود که ایشااتر در تفسااما ه اما اه درسااتی می دانیی که ساانت ارج گشاری «ره حاهت اه ایا  اساات

 آخری  م قات یک افغا  ازرگه اا ح رت عزرایی  اود. خار می شویی
در ردیر کتاب  ایی که   اا قااض رو ه رند د ه ی اعد ااشااد.وقت م قات اش  زنده اساات و امیدواری  ساااپیدهللااساا

اب تزیادی در آمرییا و اروپاه ک ا می رود و افغان   تاریخی  یعم  پشتونخوا تا اه ازرگی افغانستا  در هغرافیایی
اه یک  0022مسیره اگر در ما ی آ  ارونده وقتی از دارده در  می  « ندویه تولنهدانش خپر» ایی دارند که آری 

رسیده اما اکنو  محاس  سپید است و اه ح  ااید شاکی شود که از  0022رسیدنده هوانی را می اینند که از یک اه 
 ه از او ا کار شیرا  کنیی.ای  خودااید در حداق  اسدهللا دانشه در همعی که اگر عای نااشده 

 نوزه ساالسااله کتاب  ای دری و زنده اساات و  اساادالال و آ  یار فر ن،ی افغانی اساادهللا دانشه اساادساااپیه گ  داداه 
ش در اازار کتاب افغانستا  در ها ایی که از ای  فر نا می آموزنده اه خلوت  اه خانه  اه مراکزه میاتبه پشتوی

صاااانعت محتری طااعت در آ  شااااانس ز ای  مساااارت ادانیی پو نتو   ا و مهالس ما می روند که اه ح  یاد کنیی و ا
 ایی که ای  مملیت و مردی آورده انده مناطع نشاااد و اه فر ن،ی می ماند که افغانا   ی رسااایده و ساااوگواره  ررند 
اخشاای از ماهرای اندوه و الی شااا  را در آ   ا تاریخه ادایات و پیای کرده انده اما ارزش ای  اکای ساان،ی ه محفو  

اه نای پروردگارت  اخوا «: اقرا ااسی راک الشی خل »ارگ  ای کتابه دو معنی وا ح دارد: دانش و فر نا در 
 که آفرید.

نوات ستایش از اسدهللا دانشه دیری ست که رسیده است و خوب است در ای  همعه که خالی از مفاد نیسته  م  
ز قلی ا»می دانیی دانش صااااحب اا عزت نفسه ا دای  تحسااای ه از شاااانس دی،ر ارای دریافت تحایفی اکره ااریی که 

را فراموش نمی کند. تحسی  اسدساپیه در هایی که ااید عطیه ی زحمت اش را ا،یرده نیز خالی از « رای،ا  کتاب
مفاد نیست.  ررند شوخی ای گرفته اما می دانی که در مهالست مردی که ایش از سی سا ه داستا  کتاب افغانستا  

 کنده ارای ا   معرفته فرصت شناخت و دریافت دوستی اه ازرگی کتابه حتماً وهود دارد. را طاع می 
زیرا پس از ساااه د ه زحمت راپ کتابه اشاااد  ااارورت ما  عافیت و طو  عمر می خوا یی! تدانش صااااحبه ارای

   قید شده است.  راپ و مطالعه ی کتاب( در تعمیی ای  فر نا نوز  ی 
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