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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Political  سياسی

          
        

  :يادداشت 
 جناب نوری صاحب را ورق ميزدم، ،ارجمند و پرکارمؤلف دوست عاليقدرم، کتاب مستطاب 

اين نوشته اتفاقاً از . نظرم را جلب کرد" ان گلستان اقوامافغانست"ۀ آن زير عنوان  مقالاولينکه 
چون اين . خامۀ اين درويش تراويده و افتخار نشر را در کتابی به ھمين نام کسب کرده است

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "گرم تاکنون شرف نشر را در دقديمیمقاله ــ مانند بسا مقاالت 
  .، منتشر بسازمابقۀ خود تعدادی از مقاالت ساشاعۀآن را ضمن نيافته است،  بر آن شدم که 

 در صدر اين سلسله جای ميدھم، که سلسله جنبان وحدت ملی و برادری مقاله را ازين خاطراين 
 ٢٠٠۶ نومبر ١٨اينک آن مقاله که به تاريخ . وطن عزيزم بوده ميتواندو عزيز ام مختلف اقو

   :روی کاغذ آورده شده است
   معروفیخليل هللا

  ٢٠١۴ اگست ١۴برلين ــ 
  

  

  
 دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠٠۶ نومبر  ١٨برلين،      
  

  
    اقـوام گلستانِ  افغانستان

  و 
  ھاگلباغ زبانھا و فـرھـنگ

  
 ھمان. وم حکم گلی را داردز گلستانی را ماناست، که در آن ھر قزي مقـدس ما افغانستان عخطۀ

خاص خود را ر گل زيبائی  د و ھ انواع گلھا ميروين"گلستان"  و "گلباغ"  و"باغ گل"گونه که در 

زيز وطن نيز گلھای رنگارنگ و است، اقوام عتوان گفـت، کدام گل قـشنگ تر دارد، در حدی که ن
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 .توان زيباتر و عـنبرين تر از ديگری خواندنمي يک را  اند، که ھـيچ" گلستاِن افغانستان"ر ـنبَ عَ مُ 

 ر نوع  تعداد گلھای ھ در کميت و، فـقطستھرقی ھا نيست، و اگر فتفاوت زيبائيرق در پس ف

  .است

 را ندارد، اقـوام "گلستان"به تنھائی فـقـط يک گل است و عـظمت " گل"گونه که يک  ھمان

 بوده "گلستان وطن" سطوت و عـظمت معرِّفِ عـزيز ما نيز ھـيچ کدام به تنھائی مؤدی و 

ه سر ب".  ايشان است"باھمی" و "يکجا بودن" ايشان در ندگیکه زيبو ھراينه ق به تحقـي. نميتوانند

 برگھای غـنچه است، که غـنچه را غـنچه ساخته، ورنه ھـر برگ غـنچه،  برگی "ھم آورده بودن

  .بيش نيست

 جمع شده "محور دل"اقـوام برادر اين وطن را چون گـلبرگھای يک گل توان شمرد، که دور يک 

و چه خوش فـرمود شاعـری شيرين کالم، . اند و يا  برگھای غـنچه ای که نيز يکدل اند و ھمدل

  :که 

  
  رده ديدم برگھای غـنچه راسر بھم آو

  ـــم آمد بيادـــــاجتماع دوستان يکدلـــ

  
 "افغانی تِ يَّ وِ ھُ "  ما که" ملیتِ يَّ وِ ھُ " چيزی ديگر نيست، مگر محور "دل" و اين "محور" اين 

  .ماست

در عالم کشورھای بسياری را ميتوان سراغ کرد، که متشکل از اقـوام مختلف اند، ولی کم اند 

ھای متفاوت و وام وطن با وجود فـرھـنگاقـ. ھای وطن مابا اين موزائيک زبانھا و فـرھـنگممالکی 

 ھمان. "یفـرھـنگ افغان"خاص خود، ھمه زير چتر يک فـرھـنگ عمومی می آيند؛ زير چتر 

راگير و رسمی ف، زرگگونه که افغانان در پھلوی زبانھای خاص خود، به يکی از دو زبان ب

  . با آنھا بلديت عام و تام دارند ونيز تکلم ميکنندو يا ھردو، کشور ــ دری و پشتو ــ 

 راوت گلستانی داده و اين موزائيک يکدل وـ که به افغانستان، ط،رھـنگھاست فــتنوع زبانھا و

  .يک محور را به وجود آورده است

 را "گلستان وطن" نقاشی ھـنرمند چيره دست افغان مقـيم پاريس ــ آقای حفـيظ هللا پاکزاد ــ را که 

آقای پاکزاد اصالً اين . با قـلم موی سّحار خود روی پرده  آورده، حسن ختام اين سطور ميسازم

 که به ھمت فـرزند ، ساخته اند" و افغانستانافغان"اثر ھـنری خود را وقـف کتابی زير عـنوان 

برومند افغان، جناب ولی احمد نوری، زير کار است و به زودی در دسترس افغانان و ديگر 
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از جناب نوری سپاسگزارم، که اجازت فـرمودند، . عـالقه مندان افغانستان، قـرار خواھـد گرفـت

   .ن سطور گردد  افغانستان،  اورنگ و زيب  اي"نقـشۀ گلستانی"تا 

   

    واماق تانِ گلس ستانغاناف 
  
  
  

   

  :تذکــر

 قرعۀ فال به نام به خود بگيرد، کهرا  "افغان و افغانستان"در نظر بود که کتاب عنوان اصالً 

   . زده شد"گلستان اقوامافغانستان "

 


