
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
     ۲۰/۷۰/۱۲۲۰                 بشیر دودیال

  

 

 خوشخبری و اظهار امتنان 
 
 

متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی  تعلیمی،  )سازمان   United Nations)یونسکو 
Educational, Scientific and Cultural Organization ((UNESCO)  و هرات 

اخت و  آثارفرهنګی )خط /تذهیب و میناتور ( و آبدات تاریخی را بحیث میراث فرهنګی جهانی شن
عنقریب به این عنوان ثبت میګردد. بدینوسیله برای تمام هموطنان خود ازصمیم قلب تبریک ګفته،  
درین وضع آشفته آن را اقالً یک خبر خوش میدانم. از طرف دیګر خواستم جدالهای لفظی جاری در  

نظر به    کلکینچه های سایت محبوب مانرا منحرف ساخته اندکی تنوع ُرخ دهد. من از مدتی مدیدی
نبود برق و چپه شدن پایه های آن از انترنیت محروم بودم ، برای یک شبانه روز به همت کارکنان  
کابل بریښنا برق میسر ګردید، شهریان کابل فکر کردند که سیاسیون به اجماع رسیدند و ممکن روند  

ن امیدواری را به  زنده ګی دوباره به روال عادی و انسانی برګردد، ولی دوباره چپه نمودن آن ای 
یاس تبدیل نمود. امید سیاسیون به اجماع و حتا اګر ممکن بود به منطق وتوافق ُکلی بین هم برسند.  

را مرور   ( GAOو  AAO )ساعت نشرات دوهفته این سایتها۲۴بااستفاده از برق میسر شده طی  
بیشتر آنان در رابطه به    نمودم، دیدم به مقایسه اصل مقاالت نامخدا نظریات ارائه شده سنګینی کرد!

 .حروف “ت” و “ط “ بودند 
 

برګردم به اصل موضوع خوشخبری: یقیناً این خبر خوش یونسکو همه ماوشما را خرسند ساخت.  
البته درین مورد از تالش جناب حامد نوید باید تشکر نمود که یک مقاله ی مستدل نوشته بودند، از  

انالین  افغان  اریانا  دیګر  این سایت  یک ط(AAO) طرف  از  بودند،  داشته  اقتراح ګونه اعالم  رح 
متشکرم که در بخش جداګانه آن کلکینچه، هفت مقاله مسلسل اینجانب را درمورد سبک هنر میناتور  
هرات، خط وخوشنویسی وتذهیب به نشر سپردند. از یکتعداد دوستان اظهار تشکر مینمایم که در آن  

، خصوصاً جناب حسینی صاحب، ع.شریفزاد وسایرین.  ایام بعضی نظریات شانرا ارسال فرمودند 
 .بدینوسیله امتنان خود را از ذوات فوق ابراز میدارم 

 

 چې غوټی پسی وهی په الس به درسی 
 چا ویل چـــــی په دریاب کی ُګهر نسته 

 

جوینده یابنده است. بدین تریتب در مرحله اول ثبت خط ومیناتور بحیث میراث فرهنګی بشریت نام  
تان، بالخصوص هرات، فراموش شده بود. اینک خبر اخیر این خال را جبران نمود یکبار دیګر  افغانس

 .عرض تبریک
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