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  یفرهنگ تيهو از
 تار چنان ما، ۀجامع فرهنگ كريپ بر رياخ ۀده سه از شيبی دادهايرو ۀليبوس شده واردی ها صدمه

 یصلح تنها آه است ختهيگس هم از رحمانهيب را آشور نيا  مردم تيهوی ساختاری ها دهيپد پود و
ی جفاها ینسب امبخشيالت ديمدی ازمدت پس توانست خواهد تكامل، و شرفتيپ روند با توأم ريگيپ
 اسيق وی ابيارزی درست به توانديم خوبی وقت  دوران نيا ۀفاجع اثرات زانيم. گرددی و بر نهيشيپ

 شده آغاز  دوباره ،یمل تيهو ِنينخست و نياديبن ۀرفت بربادی ها رشته ِینوساز وی بازساز آه شود
  . باشد
 ستد و داد امكان عدم ازی ناش ژهيو به آه رای موانع امروز، تا افغانستان آشور جاديا زمان از اگر

 م،يبگذار كسوي، باشنديم آنها متفاوتی سنتها و زبانها با نيسرزم نيا مختلفی تبارها نيبی فرهنگ
 تيهو ساختار راه و داده هم دست به دست آه بودند گرفته شكل خود به عوض دری گريدی ها نكته

 .ساختندی م هموار آشور شهروندان ۀهمی برا را مشتركی فرهنگ
ی هبستگ احساس همواره خ،يتار یهگوا به بوم، و مرز نيا ميحر بر گانهيبی روهاين تجاوز و تهاجم 

ی مرزها از سنن، و منطقه باور، زبان، تفاوت داشت نظر در بدون آه است ختهيرانگب رای مردم
 دفاع به شيخوی فرد وی اجتماع تيهو ازی بخش ۀمثاب به افغانستان آشوری فرهنگ وی اسيس

  .اند برخاسته
 ۀخط مردم انيم مشترکی ها حماسه و اه اسطوره ،یخيتاری نهايئآ تيموجود وی سنتی وندهايپ 

 دهيگرد اتكاء آنهای رو اآنون تا  آه ،باشديم آن از شتريب و بارورتر مراتب به یامروز افغانستان
 رای مل تيهو ساختار روند طلبانه، عظمت وی اسيسی ها شهياند محصول ۀهدفمندان تغافِل نيا. است
 نجهایشت كهيطور ،یتيهو نوی ها دهيپد تكامل ا يو جاديا بر و ساخت فتريضع و تر آند هنيم در

   .نكردی آمك چگونهيه ند،آن شاهد شيب و آم روزيد و امروزی فرهنگ
ی انسان و تر راحتی زندگ و شرفتيپ راه  کنندۀمساعد آه انيفرهنگ و روشنفكران تالش و آوشش

 هاتيخالق انكشاِف ،یئگرای دموآراس وی خواه مشروطهی انجمنها و ها حلقه قيطر از و بودند تر
 معرف  ساختند، هموار را اتيادب و شعر بخش در  ژهيو بهی هنری نشهايآفر و فلسفه و علم در

 ديس ،یطرز محمود همچون یئتهايشخص. گشتند وقت افغانستانی فرهنگ تيهو ازی گريد بخش
 نيا انگرينمای ليخل اهللا ليخل و آهزادی عل احمد ،یسلجوق نيالد صالح ،یآباد اسعد نيالد جمال
 وی مولو نيسرزم مردم ۀهم مشترك فرهنگ ازی ئها چهره اند توانسته خود ۀبنوب ت،يفعال و پشتكار
 .شوند بابا نارحم
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 ۀسرچشم دو از آه نستيا ازمندين گردد، ماندگار بتواند تا ابديدر را شتنيخو نكهيای برا افغانستان
 بر و كسو ياز هنيم معاصر مشترك ۀگذشت بر ندهستی مبتن ،اديبن دو نيا .شود ور بهره خودی تيهو
ی آشورها ليتشك وی الديم هجدهم ۀسدی اسيسی مرزها نييتع تا دوری ها زمانهی فرهنگ راثيم
 .گريد طرف از گوناگونی ها نام با  منطقه ديجد

 مردم و آشور ۀنديآ تيهو تواننديم آه باشنديمی تيشخص منبع دو نيای فرهنگی ها دهيپد ۀمجموع
 شهير و بخشند روين آننده رهنمون و شده آزمونی ارهايمع ۀيپا بر ،بدهند رو و رنگ را غانستاناف

 خود، ۀنيريد  و نهيپار ساز سرنوشت ابزار با توانديمی بشر تمدن و فرهنگ خيتار. سازند گستر
 قرار غور و بحث مورد  رای اسيس ۀشد فيتعر ۀحوز ك يمردمی اجتماع وی فرد تيهوی ئشناسا
 خيتار ليتحل آه باشديم منظور نيهمی برا .گردد سودمند ه،جامع ۀنديآ ك يساختاری راستا در و دهد
 با را ها گذشته ونديپ ش،يهايزيست انسان همچنان و هايسازگار ۀهم با ما هنيم بينش و فراز پر

 رانتيع و بهتر را ها فاصله تيموجود علل وی چگونگ و دينمای م تر آشكارای آنون روزگار
 .شودی م انگرينما
 نيسرزم فيتعر برود، شيپ به و شود آغازی مل تيهو ساختار و گردد فيتعر ملت بتواند آنكهی برا

 راه در عمده موانع ازی ك ينباشد، ريپذ امكانی عمل نيچن آه یزمان تا. ستيضرور وی حتم مشترك
 اگر هن،يمی آنون  طيشرا رداشتدرنظ با. ماند خواهد پابرجا و ندهيپا همچنان منظور نيا بهی ابيدست
 ،شوند فيتعری فرهنگ مشترك ۀموجودی ها نكته یسوا ،یمل تيهو ساختاِر نيآغاز یها زهيانگ
 تواننديم تبارها و  زبانها ،یامروز جهان در. افت يخواهند شدت و رنديگيم یافزون هايآند و هاشنجت

 .ابندی يئشكوفا و آنند ستيز هم با نيسرزم ك يمردمی شهروند تيهو آنار در
 آه رفتهيپذ افغانستان یحقوق وی اسيسۀ جامع ،یرسمی ها زبان عنوان به لسان دو ساختن قانونمند با

 . متفاوت شيب و آمی فرهنگی ها دهيپد با است، افته يليتشك عمده تبار دو از آم دست
 توانديم نهاآ جاديای حت وی تيهو مشتركی ها نكته انيب و فيتعر راه در تقال و آوشش تنها

 هم فرهنگ، ۀواژ بطن در آه باشدی م روشن .سازد تر برجسته فرهنگها  انيم را هايسازگار
 وی اخالقی سنتها آنار در ،دو نيا رايز ،یاقتصاد تيامن هم و كنديم دايپی بازتابی اسيسی سازمانده
ی بشر فرهنگ جاديای اساس وی اصل چهارعنصر شمار از هنر و دانش پژوهشی برا انسانها آاوش
  . نديآی م بحساب

 لياص و مهمی ها دهيپد زادگاه و افته يپرورشی متفاوتی فرهنگی ها هزحو متن در ما هنيم
 ها دهيپد نيا در بحق را شيخو یفرد تيهو گاهيپا افغانستان مردم تعلق، بر بنا .است بوده شينهادها
 تيهو فيتعری برای مانع واندتينمی چگاهيه اما اساس نيا. ابندی يم در و کننديم جو و جست
   .گردد بابا نارحم وی مالل پژواك، ،یمولو مسلم، ابو اوستا، زردشت، نيسرزم مردم ۀهم مشترك

 ك يهمچون شيتبارها و زبانها ۀهم مشترك ۀتافت درهمی ها دهيپد  تيآل آه آنست ازمندين افغانستان
 مراعاتی وی فرهنگ تيهوی ارهايمعی ساختاری ها هيپا ازی ك يعنوان به و شوند مطرح مجموعه

 متفاوتی هاتبار با فرهنگهايی شكوفا و تيموجود اصل استيس نكهيا بدون گردند؛ی سنج ارزش و
 آه ندارد وجود جهان در ۀزندی فرهنگ ۀنمون چيه. باشد نمودهی خيتاری خطاها و جفاها دستخوش را

 رای فرهنگ ستد و داد .باشدی نيگزياج و تكامل تحول، ر،ييتغ قابلی بشر ازين اساس به  نتواند
  .شمرد آن یبقا و دوام ت،يموجوديۀ پا یستيبا

 نيهم بر کنون تا و است بوده نيچن جادشيا زمان از ؛ساختنهاست و سوختنها بوم و مرز افغانستان
 و گوشه هر. ندارد وجود عمًالی گريد ۀانيصلحجو انجاِم قابل و نانهيواقعب راه. ابدی يم ادامه منوال
 ها،اريمع هنجارها،ی دارا گوناگون،ی تبارها و  فرهنگها زبانها، ِنيسرزم نيا سرگذشت آنار

 یفرهنگ تيآل ك يۀاندوخت و توشه همچون توانديم آه باشديمی مشترآی ها اسطوره و ها حماسه
  .رديگ قراری بررس مورد نو از مردمش یبرا ديجد

  !!!یزادآ و عشق از سرودن شعر و ها ژهوا با  گفتن سخن ، آرامش در ستنيزی برای آر 
  


