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 الغتا

 

 ( راپور څخه  نرخ ولسوالۍ له د میدان ورگ والیت)

 
 

  .دعوامو په باور په تلسم بند دسروزرو ښارګوټی څخه دڅړځای ګټه اخیستل کیږی
 دغه ښارګوټی چه د یوه غره په سر یې اثار موندل شوی دی دوهمې میالدی پیړیو پورې یې اټکل شوی ده 

  د.الغتا په نوم مسما د د کې دمیدان وردګ نرخ ولسوالۍ دادل سره تړاو لری په سیمه او یونسکو
  .یونیم کیلومتر اوږد یو کلیومتر پلنوالی یې تثبیت شوی ده

  .کې موندل شوی پلیولی نومیږیښار نښې پ غونډۍ چه د 
 .داسې چه په لویو تیږو کې یې داسونو پلونه او انسانانی تمدن نشۍ جوتیږی

 ځینې اشخلص دپل ولی باور دحضرت علی کرم هللا او نورو صاحبه وو دمیشتیدو او کرامت سره تړاو ورکوی
سانوی قیصو شتون الره اما سیمه کې دخاص  خو تر کومه ځایه چه دالغتا خبره شوه نرخیانو کې یې له قدیم زمانو اف

  .برم له کبله دلته شته سمڅو کې دپیریانو دشتون وهم په وجه نږدیکت چا نشوی کولی
د ظاهرشاه حکومت کې دلته دیوې کوټې دشتون خبر رسمی شو ویلکیږي دسردار داود خان جمهوریت لومړی بالوي 

موندلو په زړه ساختماني نقش یوه پخه کوټه چه درڼو اوبو چینه کې  یوې سمڅې ته به دخول د یوې سرې تیکې په  
 له. بهیدله وموند

هج شمسی کال دحامدکرزی په مشرتابه کې دالغتا ښارګوټی ابتدایي    ۱۳۸۲د شوریانو یرغل سره هیر شوه خو په  
   .کو ومنلههج کال دفرانسې لرغون پوهانو دښار جغرافیه مشخصه یونس  ۱۳۸۳یوکال وروسته  ،څیړنې وشوې

   . مشهور لرغون پوه رسول باوري هغه مهال وویل چه بودایي تمدن سره تړاو لری
 ښار په غره کې داسې بند دۍ چه په غیرقانونی څیړنو سربیره بیایې هم اسارو په لیږد څوک نه دی بریالی شوی  

ښاغلی باوری داهم وویل چه ابتدایي لټون کې یې دښار نقشه چه یو سر یې دادل بل یې تر صدمردې رسیږی تشخیص  
   .شوی ده

   ،لیږدولی نه دی یوه ستوپیه بودایي معبد او دوه بوتان یې موندلی خو
م کال چه خپله ما دوخت داطالعاتو کلتور له وزیر سیدمخدوم رهین سره خبرې وکړې الغتایې خپل    ۲۰۰۵اما په  

ډول کې له اسارو مال مال ښار وښوده ویویل خینې لرغونی شیان یې پکې موندلی دحفاظت لپاره یې مرکز ته وړی  
 . دی خو شمیر یې مشخص نکړ

کلومترۍ کې واقع دۍ له غونډۍ الندې یې دشاکال په نوم یو زیارت هم ودان دۍ په دسربیره نرخ کې   ۵۰الغتا دکابل  
څلور نور داسې زیارتونه اماکن هم شته چه دشاه پسونددلری نو اټکل شته چه دوی به دالغتا ددور واکمن او کابل شاه  

 .هان وو هغه څه چه رسمی تاریخ کې نشته
 ځکه نو په اړه یې لږ څه لیکل شوی دی   .دو مال مال نرخ خلک بېوزله او له حګومت لرې باته شوی دیتاریخي اب

خو تاریخ برم ته په کتو یې نرخ نوم کې داباور شته چه ښایي یو وخت دهیواد دنرخ نوا او جرګو دپریکړو یانرخ  
 .مرکز به وو

   . کړې دهملی تلویزیون خبلاير متن سره چه کومه ویدیو ګورۍ تازه د
 .ورته اندیښنې یې دمیدان وردګ داطالعاتو کلتور ریس سره شریکې کړی دی
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هج ش کال کې دوخت حکومت یوه امنیتی بوسته ورته موظفه ۱۳۸۳دالغتا ښارګوټی رمز یواځې یونسکو بربنډ کړ  
الره چه الغتا به دغیرمنقول موزیم کړه په عینی حال کې بهرنی سیالنیانو ته دیوه سیاحتی هوټل په تابیا سربیره پالن 

 .په بڼه یونسکو کې ثبت کړی
 

 لیکونکی: شرف الدین ستانکزی
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