http://www.arianafghanistan.com

 11اپریل ۲۰۲۰

خلیل هللا معروفی

موی این گلستان کم مباد!!!
تار
یک ِ
ِ
عکسها را دیدم و گریستم
امروز ،که یازدهم اپریل  ۲۰۲۰است ،سراچۀ نظرخواهی "آریانا افغانستان آنالین" را باز کرده و مطالب منتشره اش را از
نظر گذشتاندم .صفحۀ دیروز با نوشتۀ کوتاه وطندار عزیز ما از هرات امروز و هریوای قدیم ،به نام گرامی "احمد اندرابی"،
جلوه میفروشد ،که با چند جملۀ اندک ،ما را به وحدت و یگانگی میخواند .آن عزیز لنک ویدیوی اقوام مختلف افغانستان را
انداخته است ،تا هموطنان به تنوع قومی و کلتوری مردم شریف خاک پاک خود ،نظر اندازند ،که زیر لوای معظم "افغانیت"
جمع گشته اند .وقتی این همه تصاویر را باربار و یکه یکه از نظر میگذشتاندم ،در حالی ،که خنده کنان و اشکریزان لذت
میبردم ،به وجیزۀ قدیم پانزده سال پیشم متیقن گشتم ،که "افغانستان" واقعا ً "گلستان اقوام" است.
اگر کسی به تصاویر مختلف این ویدیو خیره گردد ،چهره های فروزان و دوستداشتنی یی را مییابد ،که اقوام مختلف و نجیب
وطن ما را تمثیل میکنند .گوئی نگارگر الست به ید قدرت خود ،چهرۀ هریک را با زیبائی خاص خودش روی پرده کشیده
است .هر فرد این مجموعه ،گلی را میماند ،که در گلستان افغانستان روئیده و جمعا ً زیب و شوکت گلستانی این کشور عزیز و
محتشم را مجسم ساخته است .اگر دستگاه قدرت ،این همه زیبائی و حشمت را در وجود هریک ازین اقوام آفریده و همه را در
باغ گلی به نام "افغانستان" گرد آورده است؛
ــ چرا ما در پی "تخدیر و تخریب" این "رونق گلستانی" برآمده ایم؟؟؟
س َحر" نمیشویم و قدر این "مجموعۀ گل" را نمیدانیم؟؟؟
ــ چرا به فرمودۀ حافظ شوریده سر" ،مرغ َ

س َحر داند و بس!!!
قدر مجموعۀ گل ،مرغ َ
که نه هــرکو ورقی خـواند ،معانی دانست
این گلها را بار دیگر به چشم سر و دیدۀ دل بنگرید و قدر هریک را دریابید:
https://www.youtube.com/watch?v=_1v۲YYxacYk&feature=youtu.be
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