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 انجمن فرهنگ افغانستان

 انشارات بامیان

 فرانسه  - شهر لیموژ
 

 

 چنین در بستِر خنثا که خوابانید عالم را

 که گردی هم بنام مرد ازین کشور نمی خیزد

 ابوالمعانی بیدل

 بله!!

 این کشوری که نام آن افغانستان است، قبالً آنرا خراسان می نامیدند، و پیشتر از آنهم، آریانا بود.

 عظمت پنجهزار ساله این سرزمین؟؟؟!! 

اند  نامآوری درین سرزمین بوده بسیار مردان همیشه چنین نبوده، که امروز است. 

نام مرد ه گردی ب»ساخت، چرا چنین شد که امروز، می که قلمرو ایشان جهانی را 

 «.ازین کشور نمی خیزد
 

 

.، عظمت  . ی داشتیم، مولوی جالل الدین بلخی ای .یابن سینای داشتیم؛ ارستم زابلی 

آورانی چون ابومسلم خراسانی داشت  آریانای کبیر چه شد؟؟ خراسان زمین که نام

ا م که اعراب از آن می ترسیدند و ناجوانمردانه سر به نیستش کردند، ما دوران تیموریان هرات را داشتیم، 

دوران پرافتخار غزنه را داشتیم، عبدالرحمن جامی ازین سرزمین برخاست؛ ابو نصر فاریابی نیز مرد دانش 

ها را درهم  صفوی ۀکه سلط یاد بیاوریمه یرونی بگوئیم! میرویس بابا را باین سرزمین بود، از ابوریحان الب

شکست، شاه حسین و شاه محمود هوتکی را باید نام برد که تاج اصفهان را سرنگون کردند، از احمدشاه بابا 

ظر ن اکبرخان باید گفت که دهان مکناتن را از وزیر یادی کنیم که افغانستان امروزی را پایه گذاری کرد؛ 

باید  (ضیاء الملت والدین آهنین )امیرعبدالرحمن خان افغان ها کرد، پرخون ساخت؛ از امیر به توهینی که بر

گفت که سرحدات امروز را باتدبیرش نقاشی کرد. از اعلیحضرت امان هللا خان باید یاد آور شد که استقالل 
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ود خان که وقتی آواز بلند می کرد، پاکستان داومحمد  افغانستان را کمایی کرد. و همچنان واالحضرت سردار

لرزید. و از کی باید گفت؟ درین سرزمین هزاران هزار مردان دلیر، هم از علما و دانشمندان و هم از  می

این  بازماندگان فداکاران راه آزادی گذشتند و همه افتخار این سرزمین اند که یاد ایشان را گرامی باید داشت. 

 «.گردی هم به نام مرد ازین کشور نمی خیزد»امروز مردان چه شدند که 

. داشتیم که  . ها و .و نجیب ، ببرک ها، ترکی ها و امین هاا هم وطن فروشانی چون پهلوی آنه البته در

افغان آزاده، چنان غم انگیز نقش شده که از یادآوری آنها نفرت از همه جا  بردن نام های ایشان در دل هر

 بارد. می

 «.گردی هم به نام مرد ازین کشور نمی خیزد»ن چرا امروز چنین زبون و بیچاره شده که و این وط
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