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  پوهنوال رسول باوري: ليکوال  
 

 غزنۍ
 يا

 پالزمينه د اسالمي نړۍ کلتوري او مدني
 
 

  ) يا ( ISESCOاسيسکو )   ، علمي او فرهنګي سازمان  د تعليمي د ډيري خوشالۍ ځای دۍ چي د اسالمي هېوادونو
Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ) ٢٠١٣ په  شوې چي دا پريکړه  له لوري 

ه و پيژندل شي  د غزني نامتو ښار د اسالمي فرهنګي پالزميني مېالدي کال به هغه ال ميلونه چي د اسالمي  .  په تو
اوه او يا يې) اسيسکو ( هېوادونو د  دې ته اړويست چي دا ښار دي د اسالمي نړۍ د فرهنګي  سازمان يې دې ته و ه

ه وپيژني ، ښايې ه ليکنه کي غواړم هغه درې الميلونه را ياد کړم چي د  پالزميني په تو زيات وي ، خو زه په دې لن
  .  لقب وستايل شي   او  وياړلي نوم  له لوري په دې ښار ته دا وياړ او ارزښت ورکوي ، چي د اسالمي نړۍ غزني

ه  دغزني ښار د ستري اسالمي امپراتورۍ د پالزميني :لومړۍ الميل    په تو
نيو پيړيو کي د اسالميد غزني ښ  دا ښار د پخوا هم پيژندل شوئ او نامتو  .  امپراتورۍ ستره پالزمينه وه ار په من

خورا زيات شو ، چي د سبکتګين د کورنۍ د واکمنۍ پرمهال يې د   وو ، خو هغه مهال يې ارزښت او شهرت شوئ
ه د سيمي په تاريخ کي ددا پير چي د اسالمي نړۍ ا .   خپل کړ دري  ستر واکۍ لويې اسالمي  و په ځانګړې تو

ي غزنوي    اسالمي نړۍ لپاره  يې د  او هم  يې د غزني لپاره ارزښت جوت دۍ  هم  ،  سترواکۍ په نوم يادي
   .  ځانګړني برمال دي

 
 

وليد غزن ولنيزي چاري د وي سترواکۍ پر مهال د سيمي  خه تر سره   سياسي ، اقتصادي او  همدې پالزميني 
ودل شو چي  د سياسي ستر واکۍ بنس د الپتګين د واکمنۍ. کېدلې  ي  ميالدي کال يې د غزني ٩٦٥ په  پرمهال ک

د سلطان محمودغزنوي د ستر واکۍ غزنوي سترواکانو په لړ کي د غزني ښار  د. ښار سياسي واک تر السه کړ 
د( پرمهال  ه يې  خورا ښه وځلېدۍ ) ميالدي ١٠٣٠  وفات ٩٧١ زي خپل برم او   ،او د ستر واکۍ د پالزميني په تو
مېالدي کاله  ) ١١٩٣ (  پوري چي تر  او بيا د ملک خسرو تر واکمنۍ  د سلطان ابراهيم غزنوي تر ستر واکۍ دبدبه

ه وساتل پوري واکمن وو ، په خ  د غوري  سره چي يوځل-وروسته هم د غزني ښار د دې سره  تر هغه. ورا ښه تو
 ميالدي کال ، ديوشمير کسبګرو ) ١٢٢٢(  په  اوبيا) ميالدي کال ١١٥١ (  .وسوځېدئ   واکمنو دغضب په لمبو کي
ول غزني وال ه و وژل شول ، پرته نور   بيا هم د  دې تاريخي ښار ولي   د چنګيزي تاړاکګروله خوا په ډله ايزه تو

ه خپل ت يوه پيژندل شوي اسالمي پالزميني په تو   تاريخ مختصر افغانستان . (  او ارزښت وساتۍ  ځانګړۍدرن
١٥٠ – ١٤٠ ( 

نيو   ه خورالوړ اقتصادي دري درلودۍ  د غزني ښار د من حبيبي  عالمه.پيړيو داسالمي سترواکۍ د پالزميني په تو
ريزي الري پر سر پروت : ه حواله ليکي چيد ابن حو قل پ  ،   بلخ يې د باميان وو چي د غزني ښار د هغي سودا

ومل ، بنون او د نيالب وروسته د هند سره ريزو توکو د . يوځای کوئ  غزني ، پختيا ،  د غزني پسونو او د سودا
انستان بعد از اسالم مشرح تاريخ کي راغلي  د افغ .انو خورا زيات شهرت درلود  وړلو راوړلو لپاره اوښانو او بوده

خه يوازي د هرو سلو چي د خه  ابن خرداذبه په قول د عباسي خالفت پر مهال د غزني اړوندو سيمو  زرو پسونو 
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ه ورکول کېدل   البشاري مقدسی د نورو سيمو تر  کاله ورسته  سل  تر ابن خرداذبه .دوه زره پسونه د مالياتو په تو
 چي د غزني  د هيونتسن له ليکنونقل شوۍ. زره پسونه ښودلي دي   په هر کال کي شپ سوه مالياتن د غزني 

النو شتون  حاصالت سيمي نامتو زراعتي اودا هم ياد  .   دي  هن  او  زردچوبه  ،  ژمني غنم ، د بيال بيلو ميو او 
نيو  په. ود  درل  په غزني کي د پسونو حاللو او پاکو غوښو زيات شهرت شوي چي دې تر تيب د غزني ښار د من

ه پيړيو يو مهم اقتصادي او تجارتي مرکز  ٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٤٣٨افغانستان بعد از اسالم ،. ( پيژندل شوۍ دئ   په تو
 )مخونه

  : اود هغو ډيرښت په غزني کي د اسالمي ودانيو او زيارتونو شتون : دوهم الميل 
ير بل داسي يو ښار نه وي چي د  به همافغانستان او حتی سيمه کي ښايې په   زياتو اسالمي سياسي   د غزني ښار په 

ن کي ولري   واکمنانو ، نامتو درويشانو او متصوفينو هديرې او زيارتونه دي دې او لن وا په غزني د . په يوه ن
ن د تر دې ال .  شته  هديرېغزنوي سترواکۍ د زياتو ستر واکانو او واکمنانو  نورو زياتو مشهورو زيارتونو تر 

ونو او باغونود بيلګو وړ خبره دا ده چي د يو شمير زياته د پام سره ال تراوسه هم   سياسي واکمنو هديرې د هغوۍ د ب
زيارت ، د سلطان عبدالرزاق زيارت اود   کي د سلطان محمود غزنوي زيارت ، د سلطان مسعود په غزني. پاتي دي 

هغوۍ اړوند شنې سيمي اوباغونه شته چي هم يې د غزني ښار ته برم   د  او و هديرېيو شمير نورو نامتو واکمنان
نيو پيړيو د اسالمي   په ورکړۍ او هم يې انې د ځان سره ساتلي دي افغانستان او سيمي کي د من   .  واکمنيو ن

  

    
  

ورونه نامتو يوه په غزني د      منار دوه ان
  

د جوړو شويو ودانيو پر پر هديرو او د غزنوي سترواکۍ پرمهال  د نامتو زيارتونو او د سياسي سترواکانو او واکمنانو
و شتون د زيارتونو او مقبرو ارزښت ال زيات کړۍ دئ  بيال بيلو خوا د اسالمي غزنويانو  د. ليکدود او بيال بيلو ليکب

ه د ليکدود شپ ډولونه لکه مناشير ، محقق ، نسخ  هم د کتابونو د  ، ريحان ، رقاع او ثلث د سترواکۍ پرمهال ل تر ل
  ډبرليکونو لپاره کارول شويدي ، يو شمير داسي ليکنيز السوندونه هم شته هم د زيارتونو د لوحو اوليکلو پرمهال او 

ورونه  تصويرونه او  بيالبيل ښکلي  مهال  چي د غزنويانو د سترواکۍ پر ثابتوي او دا  د ځينو مينه والو له  هم    ان
 هرات کي يې د خپل   په سلطان مسعود وو چي ويلوري کارول شويدي ، او له هغې ډلي يو هم د سلطان محمود ز

ورونه خوښ کړي او کور د ښکال لپاره  د بيهقي په حواله  . د عدناني باغ په نوم ياد شويدئ  دا کور. کارولي وه   ان
ورونو له امله د سلطان محمود له خوا تنبه شو  د همدې    )١٠٥ :    تاريخ خط و ونوشته های کهن . (ان

  

  

  
  

ورونو کي سلطان محمود غزنوي په  دوو ان
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  :بيلګي هنري ځانګړتياوبيال بيلي د اسالمي  په غزني ښار کي :  دريم الميل
چي په غزني ښار کي د غزني موزيم  د دې لپاره چي د دې بيلګو په اړه مو اړين مطالب ياد کړي وي ، ښه به وي 

ه يادونه وکړو چي هم به هنري ځانګړتياوي  د مينه والو   د غزني موزيم په اړه لن مالومات  او هم به يادي  را لن
ولو ستري زيرمي   .  لپاره وړاندي شي –سره  د دې .   لري د غزنې موزيم په افغانستان کي د اسالمي اثاروتر 

 د دولتي او يا  ولي دا موزيم  پرانستل شوۍ موزيم دۍ ،   چي د غزني موزيم د هيواد په والياتو کي دريم سره
و سيمو کي د لرغونپوهانو پر له د دې واليت په اړوند  بلکي.  پخواني پالن له مخي نه دۍ پرانستل شوې  حکومتي

يړنو د دې موزيم د جوړېدلو ړندۍ کړلې پسې    .چاري 
واړول شوچي په غزني اوشا اوخواسيموکي   زيات پام  او يا د اثارو زيرمتون ته هغه وخت د غزني موزيم .

ړندۍ او دلرغونپوهانو يړنوبهير     )١٣٣٨(  په   چي له هغه وروسته. ارزښتمن توکي تر السه شول   په وسيله د
ن ته لمريز کال د سلطان موزيم   د غزني  تر السه شول  ډبر ليکونه زيات مرمرين ) ٤٢(  تر  ابراهيم د مقبری 

لمريز کال د سلطان عبدا  ( ١٣٤٠ )  د لومړي ځل لپاره په . د پام وړشو  ارزښت د اسالمي اثارو د شتون له اړخه ال
ۍ چي پ  . يوه ښکلې بيلګه وه ، د غزني موزيم په واک کي ورکړل شوه ه غزني کي دهراتي تيموريانو د پيرلرزاق ما

  سپړنو پرته ترالسه ول شوي اثار د دوو الرو تر السه شوي وه لومړي هغه اثار وه چي د په غزني موزيم کي را 
هغه ډبريني مجسمي چي د  سکې يو شميريو شمير ډبريني ليکني ، په الس ليکل شوي کتابونه ، ځني : شوي وه لکه 

يوکي د ښکال په نيت د اوبو پاشونو  ه کارول شوي ، اوداسي نور يادوالي شو  ( فوارو( غزنوي پير په ما . په تو
 د اسالمي  په دي برخه کي. لرغونپوهانو په وسيله د سپړنو له الري تر السه شويدي  دوهمه برخه هغه اثار دي چي د

نده وي لکههغه اثار چ پير ر چو   زينتي ي د غزنويانود واکمنۍ د مهال هنري مهارتونه را خاورين لوښي چي د 
 او په دي   دي ،  بيلګي او بر السو هنرمندانو خه جوړشوي ، يا هغه مرمريني نقاشۍ چي د غزنوي پير د پياوړو

  .ساتل شوي وه ، يادوالي شو ډول نور اثار چي د غزني په موزيم کي
رځندوۍ ادارې په د غزن   لمريز کال يوشمير اثار وپيرودل او هم د دواړو ادارو په  زيار   ١٣٥٠ي موزيم لپاره د 

ه  شوې را اړولو په نيت پرله پسې نندارې پيل د سيالنيانو د پام خه يې دواړو ادارو ته  د . ورسيدل   ، چي د عايد 
ۍ د لمريز کال  ١٣٥٣  ايتالوي لرغونپوهانو له خوا په ه وشوه ، د موزيم د ما    لمريز کال ١٣٥٧ په  بياجوړيدو ه

 لمريز کال د غزني موزيم شو او له   ١٣٥٩دانوم بيرته په . ونومول شو   دغزني خلقي موزيم په نوم نوموړې موزيم
ول شوي او په   ١٣٦١موزيم نندارې د  بده مرغه د زيم يو مو  لمريز کال د غزني  ١٣٦٩ لمريز کال وروسته وځن

نو له کبله د افغانستان ملي موزيم ته را نقل شول  پاته اثارد مصونيت  ، اوپه ملي موزيم کي شمير اثار د امنيتي اندي
  دتړلو دروازو شا ته وساتل شوه ، چي له بده مرغه د ملي موزيم اثارو  لمريز کال پوري  ١٣٧١او امنيت په نيت تر 
خه د راوړل  د چور پر مهال د    . شويو اثارهم چور او تاالن شولغزني 

  

  

  

  

    
ور چي د لمر ندوي د عالمه البيروني په نوښت تر تيب شوۍ ان ر   او سپوږمۍ موقعيتونه 
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 د افغان( يالدي کال  م١٨٨٣د غزني ښار په 
 )انګريزد جګړې پرمهال

  

  
  

کال کي د اسالمي کلتوري   ميالدي٢٠١٣اوس چي له نيکه مرغه د اسيسکو اسالمي سازمان د غزني ښار ته په 
ولي هغه اړيني چاري چي دمرکز دلقب ورکولو پريک  په  دې لقب د پرځای کولو او ساتلولپاره شته، بايد ړه کړېده، 

خه د وړانديزونو لړۍ. پوره ځيرکۍ او وړتيا تر سره شي  د السوهني  په دې ترځ کي غواړم د خپلي هغه ليکني 
ليک  تر سر((  وياړونه لرغونۍ غزنۍ او د هغه ځانګړي تاريخي  م )) واخلم چي دوه کاله وړاندي مي د پرته را

  . الندي ليکلي وه
 :پايله

ه  تاريخي واليت غزنۍ د افغانستان د يوه وليز تاريخ کي ځانګړي   په تو بابونه او وياړلي سر ليکونه د هيواد په 
ند دۍ چي د غزني په مرکز او اړوندو هغو لرغ يې په  رښتينوالي ، چي لري ر  ونو سيمو او تاريخي ودانيو کي 

ي  و کي ي .سيمو کي په ستر برمه ډکي الس ته راوړني   وياړني او د   د سيمي لپاره هم  د غزني تاريخ زريني پا
  .  يادوني کړيدي خپلو اثارو کي  په  ، چي زيات شمير مورخينو او لرغونپوهانو يې په اړه لري

يړونکي يې د غزني واليت او اړوندو   بيلګي داسي د غزني واليت د نورو تاريخي وياړونو سر بيره  هم شته چي 
  افغانستان کي د پخواني  په  په باور ، د ناوردښت امريکايې لرغونپوه لويس دوپرې  د. سيمو ځانګړني بولي 

ولولرغونۍ ميشت ځای دۍ ؛ د سويسي لرغونپوه  انسانانو ولو لويه  کي  په وينا په غزني بوخارر تر   د بودا تر 
 د   ؛ او په دې ډول نوري ځانګړني شته چي رابرسيره شويده  د ايتالوي لرغونپوهانو په وسيله  چي  مجسمه شته وېده

  .تر توان لوړ دي  د دې ليکني ولو را يادول
 :  وړانديزونه 
 او سيمه   ادارو د ساتني او پالني لپاره ، په هيواد کي دکلتوريوياړونو  د غزني واليت د تاريخي برم او لرغونو 

رځوم ايزو    : چارواکو پام الندي وړانديزونو ته را
ولو لرغونو او تاريخي سيمو ليک لړ دي دلرغونپوهني د ارونو په پام کي   واليت پوري اړوند په غزني: لومړۍ  و 

  . بشپړ شي نيولو سره
وته شي چي دنړيدو او ورانيدو دانۍهغه شمير تاريخي و: دويم  ويره يې شته ؛ د دا ډول ودانيو د بيا   دي په 

ت ورکولو   بيړنۍ پروژې د سيمه ايزو ادارو او د هيواد د کلتوري چارو جوړولولپاره دې د بيا جوړولو او پاي
   شي؛ پيل او پلي  په ملتيا داړوندو ادارو

رځندوۍ: دريم  رځندويانو د اسانۍ لپاره ، ځانګړي وره پاملرنه وشي ، او د ادارې ته پ په غزني کي د    زايرينو ، 
لونه په نظر   کي ونيول شي ؛ ودانۍ ، پارکونه او هو

ايزو ادارو او د اطال عاتو او کلتور وزارت   د پياوړتيا او ودي لپاره دي د سيمه د غزني تاريخي موزيم: لورم 
  پر له پسې مرستي وغوښتل شي ؛ واړوندو ادارو او نړيوالو کلتوري موسيس

م  د اسالمي پير  ((   د ځوانو محصيلينو د روزني لپاره د  کي برخه  په  د لرغونپوهني  دي ،   د غزني پوهنتون :پن
   ځانګړۍ ديپارتمنت پرانيزي ؛ الندي تر نوم)) لرغونپوهنه 

م ولي هغه ودانۍ او يا چارواکو په مرسته دي  د اطالعاتو او کلتور وزارت د اړوندو :  شپ په غزني واليت کي 
  نومونه  چي د نړيوال کلتوري ميراث په لړۍ کي د شاميليدو وړتيا لري ، د هغو وته شي ، ښکلي طبيعي سيمي په

لوي دې ، د يونسکو ادارې ته د رسمي منلو لپاره ه پيژند     ورکړل شي ؛ او لن
دري کي دي ، که وغواړي   د کلتوري چارو واکمنان په ډير ښه چارواکي او د هېواد ورستۍ خبره داچي ، د غزني

ت لپاره دي   د تاريخي برم غزني چي خپل نوم د غزني او هيواد په تاريخ کي هميشنۍ کړي نو د  درا يادولو او پاي
   .شي کار وکړي ، او که نه نومورکي به
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ونه د الفبا په ترتيب    : اخ
ولنه . ( افغانستان کي د موزيمونو دودي بهير  و پهموزيم پوهنه ا. باوري ، رسول  : ١ ور  :سپک   .١٣٧٤)  پي
تانه او ورونه مليتونه . برينتس  بورخارد : ٢    .١٣٦٦) مطبعه  دولتي: کابل . (  پوهاند داکتر زيار  :ژباړن . پ
: کابل . ( ان لرغونپوهنه د افغانست. فيروزي  واسيع: ژباړن . د سردار تپې لومړنۍ راپور . تدې ، موريزو  : ٣ 

   .١٩٨٣) ودلتي مطبعه 
تنو نوۍ پخوانۍ تاريخ. عبدالرزاق  پالوال ، :٤    .١٩٩٤   . د پ
يړني  په. پوالديان ، عبدالجليل  : ٥ دولتي  : کابل. ( د افغانستان لرغونپوهنه. افغانستان کي د فرانسوي لرغونپوهانو 

   .١٣٦٢) مطبعه 
  .١٣٥٧)دولتي مطبعه  : کابل( فغانستان بعد از اسالم ا. حبيبي ، عبدالحۍ  : ٦
  ١٣٤٩) مطبعه دولتي  : کابل. ( تاريخ مختصر افغانستان . حبيبي ، عبدالحۍ  : ٧
. ٨ :Nancy Hatch Dupree . An Historical Guide To Afghanistan .(Kabul:A.T.Organization ) 

.1977 
  

  پای


