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 سپاس و امتنان
 ی پایان جناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم،بلطف  از

 

ت زیاد، ولی با عشق به کتاب و شوق اکسانی که به کتاب عالقه دارند، و آنانی که با بیدار خوابی های متواتر و زحم
دانند که ارزش واقعی یک کتاب چقدر است و چقدر  می ،کتابی می نویسندمردم به زدودن زنگ ناآگاهی از اذهان 

 لذت از خواندن یک کتاب به انسان دست میدهد. 
 

موریس میترلینگ به این باور بود که کتاب جهنم تنهائی انسان را به بهشت بدل می سازد. از دیگران که به این باور 
 ،رای مندانم، لیکن ب چیزی نمی خیر،میشود یا  یا واقعاً جهنم شان با خواندن یک کتاب به بهشت تبدیل ،نه هستند یا

که خود را در  وردآ حالتی را بوجود مییک ن اکنم واقعاً چن خواندن کتاب و ساعاتی که به آنچه خوانده ام فکر می
رزش اخوبی را، مانند کتاب با ؛ بخصوص زمانی که کتاباحساس می کنم ی که ندیده ام، ولی حسش می کنم،بهشت

در دست  موده بطور تحفه به من از طریق پورتال محبوب ما، افغان جرمن آنالین، ارسال فرموده ایدشما که لطف ن
  .فکر می کنم چه خوانده اممطالعه بدانهر ساعات ؛ یا بعد از دارم و مطالعه می کنم

 

ست، اما میدانم که مانند ادر مورد محتویات آن سخن گفتن پیش از وقت  کردم. شروعکتاب را با مسرت العه طم
انتخاب عکس روی جلد ارزیابی شما محترم در مورد مطالب داخل کتاب هم از اهمیت شایان برخوردار می باشد. 

یاسی ـ تاریخی ـ اجتماعی ـ س هایها و واقعیت به خاطر این کار عظیم، به خاطر احاطه ای که بر رویداد به شما 
چیزی که قبالً از البالی مقاله های تان به آن پی برده بودم،  دارید )اقتصاد که مسلک تان است(، کشور فرهنگی
و بریک ت ید و به خاط هنر شفاف اندیشیدن تانده انشان دا حقایق همیشهتعهدی که در برابر گفتن پابندی به بخاطر 
 تاریخی و معرفی شخصیت مملو از واقعیت های ناگفته و ناشنیدهزشمندی است. رمی گویم. کتاب ااحسنت به شما 

 به وجود تان افتخار باید کرد. های واقعاً ملی.
 

ویکتور هوگو میگفت: خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد؛ یا کتاب های خوب یا 
کرده بود،  ، فراموشمیکنند و یا تصنیف ند و تألیفمینویسکه انی را کسدوستانی که اهل خواندن کتاب باشند. حتماً 

 نوشتن کتابیادی میکرد.  ورنه از ایشان نیز که هم اهل مطالعه هستند و هم اهل تألیف و تدوین کتاب در این میان
به هر حال؛ من خود را بدون داشن مطالعات گسترده، هوش و فهم باال و عالقه به کتاب فکر نکنم عملی باشد. 

کتاب خوان و هم دوستانی  خوب  میسر است: هم کتاب خوب، هم دوستان  ماحساس می کنم که هر سه برایخوشبخت 
وقتی یکی از دوستان بسیار عزیز کتاب شان را که اخیراً نوشته اند برایم ارسال داشت  که اهل نوشتن کتاب هستند.

 چک من اصالً قابل این نبود که آن را کتابخانهو کتاب را مطالعه نمودم برایش نوشتم که بدون این کتاب کتابخانه کو
آن  با تنها نه می خوانم و در ضمن در فرصت های آن را جسته و گریخته میکنم،بنامم. حال که کتاب شما محترم را 

 نام به راستی مندر حدود هفتاد کتاب  حاوی ای که کتابخانه است محترم شما ارزشمند با کتابهمراه کتاب که 
 کتابخانه را بخود گرفت.

 

ر و فارغ از ه تکنم. زنده و سالم آرزو میرا و تدوین و تصنیف و تألیف کتاب ها بیشتر  ،برای تان نیرو توان
نقد کتاب باشد به زمانی که کتاب را حداقل دو بار  با سپاس و احترام مجدد ارادتمند تان سیدهاشم سدید. تشویش باشد!

  خواندم!
 

 ایانپ
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