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پوهاند محمد بشیر دودیال

د میناتوری د ظریف هنر
او د افغانستان د تأریخی میراث په هکله
دروند ،منلی او د ملی احساس او ژمنې لرونکی لیکوال ،څیړونکی او خوږ ورور ،ښاغلی حامد
نوید؛
السالم علیکم و رحمته هللا و برکاتُه !
د میناتوری د ظریف هنر او د افغانستان د تأریخی میراث په هکله ستاسو له ملی احساس څخه ډکو
لیکنو او څیړنو ته په درناوی سره لیکم:
متأسفانه افغانان ډیر کلونه وشول په خپل منځی جګړو اخته دی ،روڼاندی مو پریشان او ابتر دی .له
موږ ډیرو څخه اوس الر ورکه او سرګردان یاستو.
پخوانی نسل نور د کهولت سن ته رسیدلی او ځوان یا اوسنی نسل ( )present generationموبی
خبره او د لږ مطالعی لرونکی او آن دا چی ملی احساس یی وژل شوی او وژل کیږي .شاخوا ظالمو
تیری کوونکو زمو مادی او معنوی لوټ ته مال تړلی ده.
په دې کی زمکنۍ بشپړتیا ،تأریخی هویت ،ژبه او ملی ترمینولوژي ،تأریخی میراث ،نامتو څیرې،
آبدات او هنری هستونی او تخلیقات مو ټول تر برید الندی راغلی دی.
موږ ګورو چې په رڼو سترګو پر سیدجماالدین افغانی ،موالنا جالل الدین بلخی ،ډیورند کرښه ،د
کونړ پر سیند ،د اردو او پوځ پر وسلو ،د فابریکو پر ډیرو قیمتی ماشینونو ،د مړو او هدیرو
پرهډوکو ،د پستې د ونو پرریښو ،د زیتونو د باغونو پر ښاخونو ،د زیارتونو پر تأریخی دروازو او
دړو ،ډبرلیکونو ،د میناتوری او ښکلی خط او ډیرو نورو ارزښتونو باندې دعوا روانه ،او آن دا
چې تقریبا ً دا دعوا یې وګټله او راڅخه تر السه یې کړل.
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ځنګلونه مو قاچاقبر ،نایابه الوتونکی مو عربی شیخان ،زمرد مو یو څو له لوږی په تنګ ببرسري
او آن خاوره مو هم سیالوونه را څخه وړي او افغانی غرور مو یو څو مخ پټي تورڅټي را نه وړی.
ډاډ درکوم ته یواځې نه یې ،ملی روڼاندی دې خدای را ویښ کړي؛ ان شاء هللا ټول در سره یو.
قدرمنه ما سره هم د میناتوری د هنر د تأریخی سیر په هکله مستند مواد شته ،ډیر ژر به یی نشر
کړم .ټولو ملی روڼاندو څخه هیله لرم په دې ملی بسیج کې سره یو موټی شي.
نور بس ده ،که پوره دفاع نشو کوالی ،اقالً حقایق خو ووایو.
اما ډاده یم چې که ستا په شان د قوی هوډ ملی شخصیتونه ولرو ،دا هرڅه بیرته ګټالی شو .بیا هم
ډاډ درکوم دغه بسیج ته دوام ورکړئ .په افغانستان کې ځینی کسان ال هم ژوندي دي ،لطفا ً ددوی په
ادرسونو ورسره رابطه وکړئ .
درناوی

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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