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 نکفورت، المان ا در نمایشگاه بین المللی کتاب فر افغانستانغرفهٔ 

حالت    ۀاز کتاب بود نشاندهند   ی که غرفه کتب افغانستان امسال در فرانکفورت خال  ر یتصو نی ا  دنید 

از    ی و نماد   ی زار کشور، حالت رکود و بدبخت 

هاست. هر چند    یسقوط کشور در عمق بدبخت

زننده    ر یتصو   ن یا و  زشت  چندان  ظاهر  در 

زننده    ی لیزشت و خ   ی لیدر عمق خ   ی ول  ست ین

به لرزه   ی نفسیهر ذ   ی ر پا یرا ز ن ی است که زم

  ی آورد. حالت زار افغانستان چنان به قهقرا  یم

  ی بقا  یرا برا   ید یام  چ یشده که ه   کی سقوط نزد 

  یبه آسان   یل ینه گذاشته است. افغانها خ  ی آن باق

و مداخالت    گانگان ی را به گردن ب   ی بار مالمت 

مالمت  ی م  ی رونیب هرگز  و  را    ی اندازند  خود 

نم با    ی قبول  آنها  غ  د ید   نی ا کنند.  و    ر یکهنه 

ها بودند    ن ی همه بد و دشمن شان اند. حال آنکه هم  گران یخوب و د   نها یکنند که ا   ی تصور م  ی منطق

  ش یخود، از وطنفروشان وطن خود، از دزدان و رهزنان خود قهرمان ساختند و برا   ن ی که از قاتل

کدام شان از جا    هیچ .  ند و مرده باد گفت   زنده باد   ی دادند و شعار ها  یرأ   ش ی. برا دند یاسطوره آفر

را به محاکم بکشانند.    تکارانیتا جنا   د یکس از جا نه جنب   چی ه   .حق و عدالت مبارزه کند   یتا برا   د ینجنب

بال را خود مردم    ن ی شدند. ا  ی نیو د  یو زبان  ی سمت   ، یقوم  ی معرکه جنگ ها  اوران یب زمیآنها همه ه

 . وطن  نی ا ف یح  فیسر خود به دستان خود آورده اند ح  یبال 
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جواب درست    میکس تا بحال برا  چیچاپ شده. اما ه   یالمان   یه ها م وزنار قصه در همه     نیا   نوت:

 شده بود.  ی معرف شگاه ینما ن یاز افغانستان در ا یدر این چهل سال کدام کتاب  ای آ که نداده

 لیدل  به   2020که در سال    ساخته  ه یاتحاد   کی ناشر    هیناد   2019سال    ری کردم اخ  دایکه پ  یمعلومات 

 وجود نداشت.    شگاه یکرونا نما

 ندارم.   یو کانادا چطور است. از انگلستان و فرانسه هم معلومات   کایامر در

__________________   ____________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

کتاب به  جلد  بیشتر از چهارصد    فورت کنویسندگان افغان در نمایشگاه کتاب فران،  1397در سال  

 نمایش گذاشته بودند. رادیو آزادی گزارش میدهد: 

اکمل عازم ویراستار و مدیر انتشارات عازم که به نماینده گی از افغانستان در این نمایشگاه "...

حضور یافته بود به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیشتر از چهارصد عنوان کتاب  

 ..".های نویسنده های افغان به نمایش گذاشته شد

نیز در آن نمایشگاه  ان مقیم امریکا  افغنویسندۀ  ی،  احتمال میرود کتاب های داکتر خالد حسین 

 . به نمایش گذاشته شده بوده باشد

به احتمال قوی در آن سال ها در نمایشگاه    یق رحیمی ت از فرانسه نیز کتاب های محترم ع

 فرانکفورت موجود بوده باشد.

ت عازم، به  مرکز انتشاراجلد کتاب    15حدود    گاه امسال نظر به گفتۀ آقای عازمدر نمایش

 بود.  نمایش گذاشته شده

 


