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 بازپخش کتاب  ۀدربار 

یاری وقایع بس   اختر کشور، ماالمال از حوادث و   ۀتاری    خ بیشتر از یک سد
ستان برای بخشی از آن بیانگر  بوده که   تالش و فعالیت شماری از وطنتر

در عرصه بنیادی  و  عمیق  ات  تغیتر  ؛است  در وطن  های گوناگونآوردن 
وطه و   روای  م حکعویض  تها را  ش ن تال هسته اسایس ای فردی به شایه مشی

ن سیستم دولتر بر ا      قانون   مداری و نظم مبتتن بر قانون»صول  عیار ساختر
ت  ها در وجود فعالیت و اقدامابوده است که این تالش   «فرد  ۀ و نه اراد

وطه خواهان اول ثبت تاری    خ  است.  وطن شده مشی

وطه خوا ف فزییک با حذ  توانستند   رسانجام  ،ها قرباین   دادن  هان اول با مشی
را  ، دولت امانیه را به قدرت رسانند و زمینه  هللاب حبیو زنباره امتر مستبد  
اس مساعد  تبرای طرد  فت وطن  پیشی و  ترقر  راه  و گشایش  انگریزی  عمار 

 سازند.  

 میل و مستقل کوتاه بود و   مر  ع  ، زیاد   با درد و تأسف
ً
  نسبت   این دولت نسبتا

ن  ات بنیادی در جام  نداشتر عه، زمینه برای  تجربه و شتاب در آوردن تغیتر
  انجام رس   و   و عمال وطتن آن مساعد    محیل و زرنگ  ،فعالیت دشمن تاریخن 
دولت ساقط گر  و آن  مدافع   اخواه هو ان  زار ه  دید  با رسنوشت  و    های آن 

شدند دردنایک   زیادی    : مواجه  حلق بشماری  شدند،  پرانده  توپ  ویز  آه 
ن برده شدند و  گردی هزاران دیگر  دند، با برچه و قنداق تفنگ و مریم از بتر
ن توانستند  عدۀ معد  ؛دند ها پوسیچالها در سیاه لسا ز  مدن اآبا بر ودی نتر

 وطتن را تحمل نمایند.   مهاجرت و ی   اوانی فر هابتمصی  ،وطن

ییک ای   رسدار رحیم ضی ن   ۀاز جمل  )شیون کابیل(  است که  م  همتر هاجرین 
در  استد رسنوشت  داشته  به    ،نایک  ن  پرداختر عوض  به  موصوف 

ن وطنغم  های وادث و رویدادح   ۀهای شخیص خویش، دربار تبمصی    ، انگتر
 است.  این کتاب را به یادگار گذاشته

  زنده   ستر   ۀبار در 
ی

  ،که آشنای  زنده یاد خالد صدیق چرخن    ، رحیم ضیای  گ
 »د اول کتاب  در جل  ؛داشت  موصوف با    دید وادید و    معرفت

ی
چند از    برگ



  هم  قیق نوشته اند کهمطالت  جالب و د  در افغانستان«   خی    تار   یهانهفته
م    تص خبیانگر 

ی
هم  شیون کابیل  زندگ بار   معلومات  و  و    ۀدر  استعداد 

در آغاز    به آن اکتفا و   یسندهرای آشنای  با نو ب  که  اوست    شعری  هایی  اتوان
 . تاس این کتاب آورده شده 

 نماید. برای جستجوگران وقایع تاری    خ کشور کمیک  امید است، پخش کتاب
   با حرمت     
 قاسم آسمای    
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