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 يۀاطالعـ

 

 "انجمن فرهنگ افغانستان"
 

 هموطنان عزيز،
  . در خدمت شما قرار داريم"نانجمن فرهنگ افغانستا" سايت ۀخورسنديم آه با احياي دوبار

 
/org.cultureafghane.www://http  

  
 توانسته است قدمهاي بزرگي در نشرات بيرون ، سال ميگذرد18 که از ايجاد آن بيش از " فرهنگ افغانستانانجمن"

با چاپ اضافه از پنجاه عنوان کتاب، از نگاه فرهنگي، ه است، کتاحال موفق شده اين انجمن . از کشور بگذارد
لماني و ا همچنان با انتشار چندين عنوان کتاب به زبانهاي فرانسوي، . سياسي خدمتي را به وطن انجام دهد وتاريخي

 .معرفی نمايد جهان را بهفرهنگ و عنعنات مردم افغان است انگليسي توانسته 
 تصميم ، ميالدي آه بزرگترين صدمه در تاريخ فرهنگ ما بود2001باميان در سال  از تراژيدي تخريب بوداهاي بعد

 تا اين تراژيدي فرهنگي و ،مسمي گردد” انتشارات باميان“ به نام "انجمن فرهنگ افغانستان" نشرات کهگرفته شد 
 .دگرد خاطره هاي فرزندان ما بصورت جاويدان نقشتاريخي 
انجام گيرد مگر اينکه اطفال ما در هر نقطه اى از جهان که هستند آگاهى از  بازسازي وطن ما نميتواند امروز

فرهنگ، تاريخ، و آشور آبائي و اجدادى خود داشته و همچنان از برادران هموطن، زبانهاي مادرى درى، پشتو، 
د حرف مي زنيم  ما از حاکميت ملي و استقالل خوگرا. ازبکى و ديگر زبانهاى وطن خود معلومات آافي داشته باشند

يم؟ تاريخ ما چيست؟ عنعنات و فرهنگ ما از کدام ريشه آب ئکه هستيم؟ از کجا: را بياد بياوريم که   خودۀبايد گذشت
 و مردم مشترک ۀرا افغان بدانيم و افغانستان را خان  مگر اينکه خود،را تثبيت کنيم  ما نميتوانيم هويت خود؟ميخورد

 دانسته و فريب دشمنان را نخوريم که ما را بنام پشتون، تاجيک، هزاره، شيعه و سنى  ان همبرادرخواهران و را  آن
و  تا اين سرزمين کهن را آباد نمائيم، بدهيم،يد برادروار، از دل و جان دست بدست هم ئبيا. نمايندو غيره از هم جدا 

 تا امانت بسپاريم،.  بسپاريممانت بعدي ا، به نسلهاي استاجداد ما بما ميراث رسيده از  ها وه که از گذشتهمان قسمی
همچنان اين شعار را بخاطر بسپاريم که هرکه از افغانستان است، افغان . ندبا جانبازی در حفظ و حراستش بکوشآنها 
 ودهاز خود دور نمگرديده است، ويراني آن باعث و   ما ۀمع مفکوره هاي تبعيضي را که باعث بدبختي ما و جا؛است

 . بدانيم"افغان"را  خود، ...و عاليق زباني، نژادي، مذهبي  از فارغو 
 مشترکًا روست، راه بزرگي که در پيش ين در، باشد که و چيز فهمان با ما بپيوندندء نويسندگان، علماکهآرزو داريم 

  :از است  که عبارت ،بتوانيم آمال ديرين افغان را برآورده سازيم
بايد گفت که .  تاريخي، استقالل و حاکميت ملي و سياسي، فرهنگيحراستو حفظ حصول و بازسازي، ترقي، 

 خدماتي غير انتفاعي بوده و در خدمت هموطنان عزيز قرار دارد و به هيچ ۀسسؤ يک م"انجمن فرهنگ افغانستان"
انيت و شعار ما افغانيت، خدمت ما افغ. حزبي پيوندي نداشته و ندارد  گونه تعلقات مذهبي، سياسي، زباني، نژادي و

 .افکار ما افغانيت است
   من اهللا التوفيقو
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Association de la culture afghane 

Les Editions Bamiyan 
18, rue Rhin et Danube 
87280 Limoges-France 

tel :00 33 (0) 5 55 35 96 01 
fax : 00 33 (0) 519 578 419 

Email : cultureafghane@free.fr 
site internet : http://www.cultureafghane.org 

 
 


