
 
 

 
۱۵/۱۰/۲۰۱۷                                                                                                                        رحمت آریا  

 د افغانستان بیا موندل شوې پانگې

 افغانستان لرغونې څېرهد 

 
 پرله پسې

 لومړۍ برخه

 
 سریزه

 
تأریخي آثار د یوه ملت د تأریخ د هر پړاو روڼې هـیـندارې دي. د یوه ژوندي ملت همدا ژوندي تأریخي آثار دي 

چې دوی له خپل پرون سره تړي، په نن کې ژوند کوي او د سبا ورځې په سوچ کې وي. د همدو خبرو پر بنسټ دا 

 »کلن تأریخ آثار پراته دي چې د افغانستان د  دی ددې مصور کتاب له الرې زموږ مخې ته د افغانستان د اوه زره

ـږي. موږ د همدغه کتاب په هیندارو کې تاسو ته د ېپه پاڼو کې لوستونکو ته وړاندې کـ «بیا موندل شوې پانگې

 ـزو. ېـلو تأریخي پړاونو کړکۍ په مصور ډول پرانـېـالبـېبـ

ـړۍ وه خو د ېن او اوښتونونو، ناورین او کړاو پــړۍ له یوې مخې په افغانستان کې د ادلون بدلوېـره پـېکه تـ

ـړۍ هم وه. د افغانستان د لرغونو ېافغانستان د لرغونو آثارو په موندنې او بنسټ اېښودونې کې یوه بې سارې پـ

آثارو د لومړني لرغونتون ویاړ باید د افغانستان پوه او مفکر پاچا شهید امیر حبیب هللا خان د امیر عبدالرحمن خان 

ـل کړ او ورپسې زوی یې غازي امیر امان هللا په ېزوی ته ورکړ شي، ځکه نوموړي دا کار له سلطنتي ماڼۍ را پـ

ـژندونکو په مرستې او پوهي په عملي ډگر کې ېز کال کې دا لړۍ د لومړي ځل لپاره د فرانسوي لرغونپـ ۱۹۲۳

ـږدې ېدوېمې نړېوالې جگړې له کبله ان تر نــښو او دېـواد کې د رامنځته شویو پـېپلې کړه. خو دا لړۍ په هـ

ز کال کې د ارواښاد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په ځانگړې پاملرنې  ۱۹۶۳څلوېښتو کالو پورې وځنډېدله او په 

ـول شوه. پرېمانه لرغوني آثار راټول شول. د آمو د سیند تر غاړې د لرغونې الکساندریې ېـرته له سره ونـېبـ

ـږي ددغه پړاو یوه ستره السته راوړنه وه. همدا شان د بگرام، کاپیسا، مندیگک ېنم ښار بلل کـموندنه چې د آی خا

 ـځپوهانو ځانگړې پاملرنه راواړوي.  ېاو د نورو آثارو د موندنې لړۍ وکوالی شول افغانستان ته د ختـ

 

یـپې کې داسې آثار وموندل چې ـزې کې د هغه مهال شوروي لرغونپوه ویکتر سیریانیدني په طال تـېپه اتیایمې لسـ

 کوالی شو د افغانستان د تأریخي آثارو بې ساری درمند یې وبولو.

 

ـزه وړاندې د فلول د غونډۍ آثار وموندل شول. که څه هم دا آثار لږ دي خو په همدومره لږوالي ېتر دې یوه لسـ 

و کالو مخکې د ژوند، هنر او فرهنگ کم کې دومره ډېر شیان د ویلو لپاره دي چې پر خپلو مخونو باندې د اوه زر

پیدا خو ژوندۍ دوړې لري. د فلول آثار ښایي د افغانستان په تأریخ کې بې ساري آثار وي. ددغو هنري آثارو پر 

ـندل شوي انځورونه زموږ ټاټوبی د بابل او د شمال له نورو مدنیتونو سره تړي چې سپړنه به یې د آثارو د ېمخ کـ

 ړاندې شي.  شرحې په ترڅ کې و
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د آی خانم ښار تر خپل هر ځمکني استر الندې موږ ته د یوناني تمدن پټې پانگې او نا ویل شوې کیسې ساتلي دي. 

ـلگې نامتو ښار وو چې د سپورت، تیاتر او ستدیوم تر څنگ یې د ېـمې کې د مدنیت د بـېهغه مهال دا ښار په سـ

دای شي دا هماغه د الکساندریې ښار وي چې الکساندر د خپل برېد ـېښاري مدني ژوند آثار په زړه کې درلودل. کـ

پر مهال جوړ کړی وو، خو کرار کرار نوم یې د تأریخ له پاڼو ورک شو، بیا یې آی خانم یا د میرمن سپوږمۍ ښار 

ر لږه د ونوماوه. په دغه مصور کتاب کې به موږ د آی خانم د ښار د ودانیزو توکو له بڼو سره هم آشنا شو او لږ ت

 هغه مهال پر فرهنگ به هم روڼا واچول شي او له مخې به یې د هغه مهال د وگړو د ژوند انځور وگورو.

د کاپیسا او بگرام د تمدن په اړوند به لوستونکي د موندل شویو آثارو له مصورې هیندارې او د آثارو له بې سارې 

 شرحې سره مخامخ شي. 

 

ـر فرانسوي او انگریزي لرغونپوهانو مقالې رانغاړي ېړوند په ځان کې د یو شمـدا کتاب د موندل شویو آثارو په ا

ـمې له نورو مدنیتونو سره د خپل هنري ورته والي له کبله پرتله شوی دی. دغه پرتله ېچې هر اثر په خپل وار د سـ

افغانستان یې د  د هغه مهال د ورېـښمو په لویې الرې کې د هنري خوځښت او راکړې ورکړې څرگندونه کوي چې

 ـکل شوی او بیا انگریزي ته ژباړل شوی دی.  ېپیوستون ټکی وو. کتاب په فرانسوي لـ

 

ـندارې ېـره په نوې هـېد فرانسي د گیمي لرغونتون لرغونپوهانو پرېکړه وکړه چې نړۍ ته د افغانستان لرغونې څـ

 ـدل.ېلـکې د یوه نندارتون له الرې وښیي او په دې کې په رښتیا هم ښه وځ

 

ـواد عالم او فاضل او په فرهنگ مین شخصیت ډاکټر صاحب حمید ېـږدې ترېنه دوست، د هـېیوه ورځ ما ته زما نـ

سمیاب چې زه یې خپل مشر ورور او استاد گڼم وویل چې د گیمي د لرغونتون د آثارو له مخې د فرانسوي او 

ته وژباړل شي. له دې چې د نندارتون د  انگرېـزي متـنونو د ژباړې غوښتـنه ورڅخه شوې چې باید پښتو او دري

ـول شوې وي موږ ډېر لږ وخت درلود چې دا متـنونه وژباړو. له دې ېـستـلو چارې ال تر مخه تر الس الندې نـېپرانـ

ـشت زموږ بل فاضل او درانده ورور ارواح ښاد ښاغلي امین سیماب صاحب زموږ مرستې ته ېکبله په سویس کې مـ

د فرانسوي متن د ژباړې د چارو ژمنه یې وکړه. مشري مو ډاکټر صاحب حمید سیماب ته په  راودانگل او دري ته

ژباړې او په فرانسوي، دري، انگریزي، عربي او پـښـتو ژبو کې د هغه د علم ، تجربې، پوهې او برالسۍ له کبله 

ید سیماب په خپلو پیاوړ اوږو ـټی همدا وو چې ډاکټر صاحب حمېوسپارله. د ژباړې تر ټولو سخته برخه او دروند پـ

ـست، د پـښـتو او دري مـتـنونو پرتله له انگرېـزي او فرانسوي متونونو سره، د ژباړو ایډیت او اصالح او د ېواخـ

ـټي دروندوالی یې را کم کړ. دا کتاب په ېنقشو ژباړه ټولې هغه چارې وې چې زما او د ښاغلي امین سیماب د پـ

ـښودل شو. همدا ېفلول، کاپیسا او بگرام د آثارو د نندارتون تر څنگ نندارې ته کښـفرانسې کې د طالتـیـپې، 

نندارتون وروسته په هالند، فرانسې، لندن، امریکې ، کاناډا، جرمني او هسپانیې کې نندارې ته وړاندې شو. کتاب 

ـر ېـواد یو شمـېهـپه لوړ او بې ساري صحافت خپور شو او څوڅو کاپۍ یې د افغانستان ملي لرغونتون، د 

ـله ده چې یوه ېپوهنتونونو او وزارتونو ته ورکړل شوې. د ډاکټر صاحب حمید سیماب په نوښت دا زموږ گډه هـ

ـواد تـنکـیو ځوانانو ته له سره ولیکو. د کتاب د نامه د اړولو وس مو نه درلود، ېورځ به دا کتاب په ساده ژبې د هـ

ـرې نوم ورکړي چې ښکلی او په ېکې غوښتـل ده کتاب ته د افغانستان د څــل ېډاکټر صاحب سیماب په هماغه پـ

زړه پورې نوم وو، له همدې کبله د کتاب په دوېمې پاڼې کې موږ دغه نوم ته ځای ورکړ. نور نومونه مو هم ورته 



یې ټولنې څخه غوره کړي ول او هر یو یې د کتاب له محتویاتو سره برابر نوم وو. هرگوره، موږ د کتاب له خپرندو

ـوادوالو مخې ته ږدو. موږ د ېد اجازې له ترالسه کولو وروسته دا دی دا کتاب د انترنټ له الرې د ټولو هـ

ـله مند یو د کتاب هر لوستونکی ېلوستونکو هر ډول الرښونې او وړاندېز ته په پراخ تـندي ښه راغالست وایو. هـ

 ي.خپلې کتـنې د انترنت له الرې له موږ ونه سپمو

ـړونکو ته یو نوی ېـواد د لرغوني تأریخ څـېبشپـړ ډاډ لرم چې دا کتاب به ټولو لوستونکو په ځانگړې توگې د هـ

 رحې والړه ده.انځور په الس ورکړي. د کتاب ډېـرۍ برخه د طالتـیـپـې د آثارو پر سپـړنې او ش

 

د طالتـیـپې آثار موږ ته په خپلې گونگۍ ژبې د یوه قومي مشر، ښایي د یوه سلطان او یا هم یوه شهزادگي د پرتمین 

ژوند د پای داستان ووایي. د موندل شویو بې سارو آثارو له مخې کوالی شو د هغه مهال د ښځو او نارینه وو د 

صنعت او د السي صنایعو په ظرافت او د هغه مهال د دیني باورونو په جامو د څرنگوالي، د هغه مهال د زرگري 

ـنځو ښځو او یوه نارینه د ېڅرنگوالي پوه شو. دا چې دا قومي سردار یا هم سلطان څوک وو څرگنده نه ده خو د پـ

جساد د کالو مخکې قبرونو کې موندل شوي ا ۲۰۰۰ـر له مخې اټکل کوالی شو چې په دغو ېسرو زرو د گاڼو د شمـ

ـمې د دودونو د شرحې په یوې برخې کې وایي کله چې ېهغه مهال د ټولنې عادي وگړي نه ول. هرودت د همدې سـ

ـږدې ېیوه سلطان یا سردار به ووژل شو او یا به په خپل طبیعي مرگ مړ شو نو ورسره یو ځای به د هغه د حرم نـ

ه بدرگه وي. دغه دود ته په لرغونو وختونو کې ښځې هم ووژل شوې چې هغې نړۍ ته د سفر په الرې کې ورسر

ـدل. د طالتـیـپـې په آثارو کې هم همداسې یوه کیسه پرته ده، خو دا کیسه نه بلکه یو رښتونی واقعیت ېستي ویل کـ

ـنځه ښځې په شپـږو ېـږي. دلته، یو نارینه او پـېدی چې رښتونولي یې د موندل شویو آثارو له مخې په زباد رسـ

کې په ابدي خوب بیده دي. نارینه د خپلو هډوکو له مخې تر دېرش کلن پورې اټکل شوی دی چې ښایي په قبرونو 

کومې جگړې وژل شوي وي او یا د کومې ناروغۍ کبله یې خپل ژوند له السه ورکړی وي، او ښځې د شلو او 

قبرونو له پاسه دی او د نارینه د ـنځه واړه یې وژل شوي دي. د نارینه قبر د ښځو د ېدېرشو کالو تر منځ دي چې پـ

ـنځو واړو ښځو قبرونه پراته دي او دا په خپله موږ ته یوه سمبولیکه ننداره راښیي. د آثارو ېقبر پښو ته د پـ

ـږي او وروسته د هر قبر له منځه تر السه شوي آثار هر یو یې په ېـلـېرښتوني تراژیک داستان له همدغه ځایه پـ

ـوال د پـښتـیانا په شعر کې رانغاړل ېتانونه لري. هسې یو داستان چې د ښاغلي غفور لـزړه کې په سلگونو داس

شوی دی. د هندوکش په لمنې کې ددې موندل شویو اثارو موندنه زموږ د تأریخ یوه بډایه پاڼه موږ ته په الس 

ارو له مخې ویالی شو چې دا راکوي. ښایي دا د هغه مهال د سایتیانو یا د ساکانو د کوم قومي سردار قبر وي. د آث

ـلگه ده چې هر یو یې په ېد هغه مهال د گریگو باکتریک سالطینو قبر نه بلکه د سیمه ېیزو سردارانو د قبر یوه بـ

 زړه پورې شرحې لري.

 

 ـوادوالو او د افغانستان د ملي هویت پتمنو مدافعینو ډالۍ کوم. ېویاړ لرم چې دا کتاب خپلو درنو هـ

 

 ۲۰۱۷اکتوبر  رحمت آریا



 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رـت انـبـامـک رـی ـيپ د

 ېدـالن ـېوونـالرښ 

 سـیـرئد   ونـتـنلـرغـو ـيلـم د نـوروـنـه ـيایـیـآس د ـيمـیـگ د

 ۍارـکـمـه هـپ ژـژاری واـسـفران ژان 

 سـتـلـیـش کـیـرونـوی  اوډ  ارـرنـب الـپ د

 پـه ملـتـیـا يډـون ـيمـلـع د

 



 

 

 



 ـکـلـړېلـ
 

   زهېـرـس اـابـب د لتـم د  اه،ـش اهرـظ دـحمـم حضرتـیـاعل د  ۱۲ 

 هېـزرـس ،يرزـک دـامـح مآبـتـجالل رـشــواد مېد هـ انـتـسـانـغـاف د ۱4  

   زه،ېـرـس نـیـوی ستـارن د رـشـم ټـنسـب د اـلیسـک ېنـو د  ۱6

 زهېـرـس ژـژاری سواـرانـف ژان شرـم د تونـنلـرغـو ملي د نـونروـه ایيـآسی د یميـگ د  ۱8

 انـبـامـک یر ـيپ        ـېگـانـپ ېوـش دلـونـم بـیـا انـتـسـانـغـاف  ۲۲

 ودیـسعـم انـرخـمـع ېـک زوـېـلس دریو روـېـت په ونـتـنلـرغـو ملي انـتـسـانـغـاف د  ۲ 6

 ۲۰۰۳ اپریل ،کـابـل ،مـأمـوریـت نـولـوـراست او رغاونې بـیـا د آثارو لـرغـونـو د ۳۱ 

 کامبان یر يپ وميـم سا ېنـو پـژی کنشکا د  : ته نړۍ ېنـو څـخـه ړۍـن نېلـرغـو لـه 

 کامبان یر پـي      کـېـلـښـېـپـ نـوندـېـک د  ۳۲

 کامبان یر پـي      کـېـلـښـېـپـ ـزهېمـهالـ  ۳4

 ژـژاری فرانسوا ژان                گهـانـپ للـوـف د   ۳6 

 

   )مېـزِهِلن(  زېـېـاغ یوـیانـونانـی کې د آسیا مـنځـنـۍ په او وټیـارگـښ خانم آی د  44

 برنارد پال          

 شیلتس ویرونیک    هیرا -ـډ ه یهلـو کوچیانو د ،تـیـپـهطال  ۵۶

 

 یرکامباني پ  نهېـپالزم نـویاـوشانـک د یا ندریهسکال ارـقـفـق نيلـرغـو د  :بگرام     ۶۴

 

 هـورک نۍـتـوروس کې ـږېـغ هـپ او مـهـال الـریـېـپـچا د ...سفر کې انـتـسـانـغـاف په  8۶

 ... ړۍـک وېـش

 الگـتکـ  ۱۱4

 ژاریژ واـسـرانـف ژان نمبرونه، ۳ -۱ کتالگ، او دنهـژنـېـپـ  :ډۍـنغـو للـوـف د ۱۱۶

 ډارـرنـب پال ،ـرېشمـ ۳٥ -4 کتالگ، .کامبان یر پـي دنه ،ـژنـېـپـ  :خانم آی  ۱۲۰

 شیلتس ویرونیک ،ـرېشمـ ۱46 - ۳6 ،کتالگ  .کامبان یر پـي دنه ،ـژنـېـپـ  :هـپـیـطالت  ۱٥۲

 کامبان یر پـي ، ـرېشمـ ۲۲8 - ۷ ۱4 کتالگ، او دنهـژنـېـپـ  :بگرام  ۲۲8

 ملحقات او ضمایم  ۲۷6

 نیـېـنـوسرچـټـپل د او ـکلړېلـ کتابونـو د  ۲8۲



 

 

 

 سـرېـزه

 

ـز د ـرونـې د بـخ په اوږدو کـأریـد ت ـ َ ـ له  ـرېپ

ـ هېپ ل ـېـن ـ ا د یـولی بـ ا -ن اـونـی تـتکـب ر ـري 

ـ  ـرېپـۍ په ـواک سـتـرانو د ـیـانـوشـ، د ک ـرهېپ

او لـک ـلي ـتـفـه یـې  ي ـالمـولې تر اسـیـن ـرهېپ

فـپ ـرېپـ ا  ،خـاریـډای تـد ب، انـتـسـانـغـوري 

او ـمـن  ـردن ـمــرازه تېښـ شـت واد ـېـونکی هل

لوـېـواد د ختـېـوږ هـ. زمید د  ېـزدېـځ او 

ـراته  هورالرې پـلـڅ دـېـهمـنـځ کـې د پ په   وا

ـوگـې د بـېـاغ لوـپـل د خـت ت هر  ت ـشریـزو مُ

انـدې وـثـواریـري مـنـه نگي اوـرهـف رـپ  ب

ـا    . یی دـښې

 

ې په ـدنـو د مونـثـارو مواریـې سـو بـد دغ

لـگـخ، بـلـه بـې پـې چـرڅ کـت م،  ري ـشکـرا

پـانـل، آی خـوتـرخ کـبازار، س نـم او  ورو ـه 

لـو پـدنـنـېـې د کـو کـونـایــر ځېڼ شـمــگ ړ ـه 

ې د ـر کـړي سـومـپه ل يوـه شـرالسـې تـک

د لـرانـف ـونـرغـسې  دنـېېـپ  (اـافډ )ې ـه ډلـل ـژنـ

امـې د شـو چـدوی یـنـنـخه مـڅ ه  ان هللا خان ـا

وړه ـې جـال کـکز  ۱۹۲۲په  ـېنـتـپه غوښ

 وه.  ـش

 

ف »د  نـغـا ا م « د »ان ـتـسـا ی وې ـدل شـونـب

نـپ ـدارتـون «ېـگـا ـن لي ـابل د مـد ک ،ن

ـتـون آثـتـو ارزښـولـر ټـت لرغـون ار ـناک 

ه ـنـن ې په ـوي چـدې کـوړاندارې ت

نونـېـح ه ـت د اړو دوړ لـد وخ ـېوگـت ـيکـرا

ات خونـدي سـونو څخهال اروکـناور  ويـي شـپ

ـدارتـون ندي ـن د ن ي ـوالی شـیان به وکـدارچـنـ. 

و، ـونـامـرو زرو له جـډۍ د سـونـول د غـلـد ف

لـانـد آی خ ثـتکـاـب - انـونـه یـم  آ ارو، ـري 

اوـونـدانـي گلـروم لـیـپ و  رام ـگـه بـمانو، 

ړوکـوو ـویـه شـالس رـخه د تـڅ و او د ـونـغاب ّو

پـې لـط ـ ـی نه ـتـخه کـاڼو څـو گـه برمه ډکـال ت

  .ړيـوک

    

ډـپـا لـزم ـاره د  ـ ې ـچ یای دـۍ ځــرې خوښې

لـاوریـړې د نـگـو او د جـېـد وران و ـونـلـه کـن 

آثـراث دغه غـیـري مـشـته د بـوروس ار ـوره 

ـتـوني په ـمـیـس د گـچې د پاری کې  لرغـون

نـنـن ـېـدې کـدارې ته وړا په رڼو ستـرگـو ږي ـ

ر ـل پـمدن تـې تـدوي چـنـم. دا څرگـنـوی

ـېـالی کـریـت بـشـوح ا تل پر ـڼوږي او رـ

 .  ويالسې  رـارو بـیـت

 

ـم ـحـ ـمـ ـاهـد ظـ ه ــرشـ  ا

ـد م ـلـ  ا  ـابـت بـ

ه  ۱۹۱۴د  اکتوبر ل ز کال  ۲۰۰۷د  ۱۶ز کال د 

 پورې ۲۳د جوالی تر 

 

 ـیاتئکتالگ جز ۱۹۵د 

 

تـان د نـسـ ا غـ فـ ـ ا پ ا ژنـدلېن   ـرهېڅـ شـوې ـ



انستان ول چې کـې کـالز  ۲۰۰۴ پـه ـغـ ف ا  د د 

ـتـون مـلـي ون  عـمـراخان ښاغلي یسئر لـرغـ

 وجهي د کالوس شهزادگي د تـه مـسـعـودي

ـدوق ـو په تکل ډالۍ ې دجاېـزد  صن  د کـول

ـان انـسـت ـغـ ف ـېـېـپالزم ا بـل ن ا م. الړ تـه کـ

و تـر نړۍ د ،مـسـعـودي ـ نـگي ستـهېښا ټـول  فـرهـ

انگه ـ داېورکـ د پ ـه ـ ـو ل ول ه پـه منگـ لـې څـخـ ـ پ  خـ

نـېېمـ ـد دنـدې پـه او ـړا دنـې اړون ـ  سـرښن

.وه ژغـورلـې  دول چې  کـې کـالز  ۱۹۹۳ پـه 

ابـل ـتـون کـ ون ـه لـرغـ لـوتونو بم پ  لـوټ د او وا

ولـې تاال او ـرگـې پـرې منگـ ه  ،شـوې ورغب پـ

 خـپـل مـسـعـودي عـمـراخان همداسې اړ و دوړ کې

ـوټمارو دچـې  وهڅـول ملگري ـو د ل ول ـ ول  د ،غـ

ـه پـه ستـرگـوکـې پـه هغـوی  خاورو پسې پـرل

اوېشـ و  ـدل ن ونـې تـر ـ  ، ول او چل پـه کچـې شـ

ویـونـې خـولـې ار او تـ تـون ددې  زیـ ـ ون  لـرغـ

ار ثـ ـه آ ـاوان ل داېورکـ او ت  هغـو او وژغـوري ـ

ارو ثـ ـه آ ـاوان مخکـې ال چـې ت  وو ـدلیېرسـ ت

ـ پـه او ـړيېوڅـ ړل ـ ـوېل ون ـ ـکـ ل  کـې ـکـونـوېاو لښتن

 .کــړي ثبت ېې

 

ه ځان ېې همکـارانـو او مـسـعـودي مـ گڼ د پ  ـرېشـ

ـو مرگونو گواښونو په ل ـ ن ـتـون د مـ ون  لـرغـ

ولـو ـرټـ ـاک ت ـن ت هـم او ارزښـ ـار مـ ث ثـارو د  آ آ د   ،

ونـدي  ځـای بـل مـوخې پـه ژغـورلـو او نـېـسات خـ

ـ تـه مـ یـو او ـږدولېول  د هغـوی د ېې نـور ـرېشـ

ـړ پټ اړولـو پـه بڼې ظاهرې ـتـون پـه ل.کـ ون  لـرغـ

مـ گڼ وـېـاوسن غـوـمـه د کـې ـارو ـرېشـ ث  شتـه آ

ـو ېې مـوږ چـې والی ـن  مـسـعـودي عـمـراخان د وی

غـه د او دنـې د د همکـارانـو هـ ـ ـه سـرښن ـرکتـه ل  ب

ـېېمـ دغې د هغـوید   ي.د ـدنـې او ـړان ـه سـرښن  ل

ـرکتـه ا د نن چـې ده ب ـ  څـو پـه اروپ

ونـو ونـ ـتـ ـان د کـې لـرغـون ـسـت ان ـغـ ف ینـې د ا ا ـ ت  سـ

ـراث فـرهـنـگي وړ ـه مـی ـرگـو پ نـو ست  .وی

 

تـان د»  نـسـ ا ـغـ ف ـ د ا پ ا ـدلېن  « ـرېېڅـ شـوې ـژن

دارتـون نـ ـ ـاختـر د ن یدا ډېـر ب ـ  د او زر سـره کم پ

ـ ـېب ـوېـالب ل ونـو ـ ونو لـرغـ ـار مهال ـه چـې آث  ل

ـ ـېب ـوېـالب ل مـوېسـ ـ دنـوېکـ د څـخـه ـ ـ ن ـ ـ  مـهـال  رپ

ـدارې شـوي تـرالسـه ن ـ  دغـه پـه .کـوي ډالۍ تـه ن

دارتـون نـ ـ ـ د کـې ن دېلـرغـونپ ـ ـېـژن ـار ۲۵۰ ن ث  آ

دارې نـ ـ  ېې ـرېشـمـ غټ چـې شـوي وړانـدې تـه ن

ـان د کـې کـال ز ۲۰۰۴ پـه ـسـت ان ـغـ ف  مـرکـزی د ا

ـانک ان د(  ب تـ نـسـ ا غـ فـ ـانک ا )ب  النـدې ځمکـې تـر  

وټـو ـو  « کـې کـ ا ځل ی ـ ی ونـدل » ب  پـه او شـول ومـ

ا د کـال ز ۲۰۰۶ ـ ی ا جـوړونـې، ب ـ ی اونـې ب  او رغـ

دارتـون گرځنـده دغـه پـه نـ ـ دارې د کـې ن نـ ـ  ن

اره پـ ا ل ـ دارتـون ددغـه. شـول راوړل تـه اروپ نـ ـ  د ن

ارو ثـ ـره آ ـونـو د بـرخه ست ـمـدن ه ت  د کـې زړه پـ

ـه الرې څلـور لرغونې سارې بې یـوې  دمنځ کـې  پ

ـان انـسـت ـغـ ف انـدې ونډې پـر ا ـ ا ب ـ دا اچـوي روڼ ؛ 

دارتون ن ـړ دغـه د ن وادېهـ ځپلي هجگـ ـه ـ  پرگنو ل

 ـوادېهـ خـپـل دچـې  کـوي مـرستـه سـره

ـ ـ توبلـرغـون ـه او ـژنيېوپ ل ـ پ  حافظه تأریخي خـ

ا ـ ی  .ومـومي ب

 

 دغـه د ، صنـدوق وجهي « کالوس » شهزادگي د

دارتـون پرتمین نـ ـ بـل د کـې اچـولـو ېالر پـه ن ا  کـ

ـه لـي  ل تـون مـ ـ ون ـرغـ ـردام پـه او ل  د کـې امست

ـه کلیسا نـوې ولنـې، ل ـه او ټـ تـو پ ـښـ  ژبو دري او پ

ونـو د ـه کتالگـ اړ پ  » د « آکسفام » د کـې ېژبـ

ـه « نـوویب اړ همکـارۍ د سـره مؤسسې ل  ویـ

.لـري ـدوق وجهي کالوس شهزادگي د  ام پـه صن ـ  پ

ـارو د چـې لـري کـې ث ـو کتالگ د آ ـښـت َ  او پ  يرد

ـسـخـې نـگي پر ن ـو، فـرهـ ـولن و، ټ نـ  کـارپـوها

ـ ـېل ن ا ـغـ ف ا ـو  ل وا تـان د او انوـ نـسـ ا ـغـ ف ه  ا ـوپ  ښوونځی

انـدې ـ پـل د چې شـيېـووـلې ېپه دې هـ ب  ـوادېهـ خـ

ـرب اـپ نـگي یېډ  ورباندې او وویـاړي ارثېې فـرهـ



وه ـ .شـي پـ هېب وگرځم  را تـه کـالز  ۲۰۰۴ به ـرتـ

تـان د ما چـې نـسـ ا غـ فـ ـه ا تـون مـلـي ل ـ ون ـرغـ  ل

ـ څـخـه دنهېل ه. ـ تـه کول ـ ل تـون د هـ ـ ون ـرغـ  پـه ل

ونـو ـاوان زرگـ ـوـېـل ت وَ  دل ـوټې رېوَ  رېخـ  د ټ

ـاره کـولـو ټسور پ ـ ل ـېېب ل ـه ې.و شـوې ـ ټ سور ل

ولـو وټه کـومه چـې وه دا مـوخه څـخـه کـ ـ ـه ټ  ل

ـوټی کـومې وټه کـومه او لـري اړه سـره ټ ـه ټـ  ل

ـوټې ېکـوم رابـره سـره ټ ـه چـې راځي بـ ـو ل  بـل ی

.شـي نښلـول و سـره ـ  ول یـوبي پـه چې  ـدلېما   ا

است ځمکـې پـر صبـر انـو ون ن ا فغـ  ـوادېهـ خـپـل د ا

انگـې فـرهـنـگي ـ ـه پ  هره. جـوړولـې سـره ل

ـدل ېن ـو هر د چـېهـر پـژی  او ـرهېڅـ شـوې کـ  ی

 د یوازې ـدایېکـ سنجـول شـي نه پیسو پـه ارزښت

ـډو څـو ـن یارو ل ـد  کـې تـرڅ پـه ـبـوېشـ ت ن ۍ او ورا

ا خـو،  په لومو کې لولپه شوي وو ۍویجاړ ـ ی  ب

ا او رغـاونـې ـ ی  ـاشتـوېمـ په ېې جـوړونـې ب

ه ـاشتـوېمـ ـ رل ـړه .کـارغـوښت پسې پـ  بـشـپ

ـادې ـرب ـهېهـ ب ل ـر نه والی شتـه ـڅـکـ دنـې، ي.ل  نړېـ

اتې ـ ونـې پ اڼې وړوکي ان او شـ ا د هم کـ ـ ن ـ  وی

اره پـ ـ تي،ـښـت خلک .لـري څـه ل هېب ـ  ـرت

ـ ن ـ ت ا ځل یـو ټـوټې اوماتی ـږيېراسـ ـ ی ـه ب وبـل ل  یـ

ـ پـرې چـې څـه هـغـه کـوي، ځـای سـره  ـرشـويېت

ـه دي  او سټ ، ویجاړۍ ورانۍ، د او وایي سـره ل

ـېېکـ وټ دن ـادۍ او ـ ـرب ه او راسـپـړي ـسـېېکـ ب  پـ

نغـاړي ېې شـعـرونـوکـې او سنـدرو .را  پـه خـو 

ان د چـې ډول هـغـه تـ نـسـ ا غـ فـ  مـلـي د ا

ـتـون نـدې درشـل پـه دروازې د لـرغـون ا ـ ـ ب  ـکلېل

:دي شـوي  ژونـدی مهاله هـغـه تـر به ملت یـو  

پـلچې  تلی  ژونـدی ېې تأریخ او فـرهـنـگ خـ سا

 وي.

 

 پلس دیر فان الس

ـدوق وجهي د کالوس شهزادگي د  رئیس صن
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 سـرېـزه

ـدکـې چـې د  په هغو شپو ورځو ـن ار  کالب بـل ښـ ا کـ

لـې  ـ پ و خـ بـ مـ ـ ل نـدې د جـگـړو  ا ونـي ب ـر ستـ پ

پـړې ښـخـې کـړې وې ـد ه خـ ـېـ د یو شمـ ـېـوا ر ـ

ـگـي و فـرهـن ـاسـي ا ی و  سـ کـ ل په چاروا بـ ا د کـ

ـتـون اتـل کد کـې  لـرغـون ـکـودـېـسـ ارو د  ون ثـ آ

ـأریـخ دنـگ،ېپوهــت په ـمیـاه يت د ـ ه  ټـکي ېاو  تـ

م چـې دـپه پ یآ اا ـار  تـث هـال ـېـوازی زمـوږ د  ر مـ

ه ب راوي ف هلکــن د  راث ـیـگی مـنـرهـد بشریت 

ار پـرېـکـړه وکـړهه ده، ـرخـوه بـی ـ ث آ د  چـې دغه 

ـتـون وی لـرغـون ـه  ـو څـخـه خـونـدي ـتریـل ون نـ

ول ه  و تـ ـونـ ای ه تر . ويږدـېـځـ ـ ل ا هـ ه مـ غـ ه هـ ـ ل

انـدې ـ دب ـ اړسـشپ اوسه څه  ت ونه  ـ  خو ،ـرېـږيېکل

ه شـ تـه راغلېېدا دی اوس هـغـ ـه چـې  ـبه الس   ل

ویـو ونـدي شـ ه  خـ ونـو څـخـ یـ ا ارو په را ځـ ثـ آ د 

ې ه وال ستا نـ ـ ه می وازې په  –نگ ب ه یـ ن

ـان کـې  ت انـسـ ـغـ ف ه ا نـ ـ ه نـړۍ  د هلکــبدن پـ

ـ ـېب وېـالب ـ ل ـه ـ ـېـ دـ ـار په  – ونـو کـې وا ث آ دا 

ـ ن ه  ـ ل و کـې  ونـ ونـ دارتـ نـ ـ نـي ـږدېېن ـ . د ووی

ن ه پ ېسـفرا ـ تـاریـل ه  ـ ل ا  ـ ی ـ ل ا ـ ټ ـ ی ا نـو ـوریـس او د 

ه  م به دوروستـ تـر د ـستـا ـاخـ ار د ب ردام ښـکـلی ښـ

انـگې ـ اتـل شد  پ ویـوسـ ـار ـ ث په  و کـوربـه وي اوآ

پـل وار ه ېې خـ ه  ب ل پ پـ  ـيلـکـخورا ښخـ

ـدار ن ـ ن دارتـون کـې  نـ ـ ـدې کـړ ېن دا يتـه وړان .

ه  ـگـ ان ـ ه دپ چی زمـوږ د  ورکـوي يدـشاه ټـکي ېپ

ـخېهـ ـأری ـر پخ  ـواد ت ډې ه  ـ هـل و اوړـند سی ـېـوا را

ـ وېپ ـکـرون نـدې ټ پـر وړا و  د ، رهـره سـس ـښـ

مـدن په  تـ ـشـري  نـځـونب ـ پـراخ پ و  کـې  نوـا

ډهده ـنالـځ ـوب ونـ ـرو چـې په ېاو هـ ېولـل ه ل ـ ل ـ

ونک ـ ل ت هکـې  يرا ددغـه وال کاروان  - نـړۍ دهم  بـ

ـړ  -فرهنگي  په ل یـون  پـلد کـې تأریخي   خـ

دنـيېهـ ـځ ـوا ـده  درې ن ـ َ ـ ل ـ َ ـ ب و  ده ا ـ وه، ځالن ډېـ

تـوس     .ـيا

  

ان نن په  ـ ت ـسـ ان فـغـ ا  کـورپه داسـې حال کـې چـې 

ه د  نـ ـ و  ياوړـیـد پ ولـسواکۍدن ـو ا ول ـوکـ  پـراخـول

پاره ه ـو د په شا  - کـوي نـړۍ ېلـځ ـېلـل ل وا

ل و، ـت ـ لـهـد جل نـورو سـا ه  ـ ل منۍ او د ـره د دښـت، 

ـشـري ارزښ  ـرپ ونـکـوی کـوـفـونـو د نـتـب

ـدې ـ جـگړه وړان ده ؛ ـل کـړېپ  ېرـست ـېه دغـپې 

ان  جـگـړې کـې چـې ـ ت ـسـ ان ـغـ ف ه کـښـې ا د پ

ـري، ـېرښـړۍ کـلـوم ـځ ل ـه ډول  مـو ـوادېهـ درې ل

ون ه دغه ډگـر کید امـخزو سره مـخـډول ست ـې د . پ

ـان  ت انـسـ ـغـ ف نېا نـو مرستـد دوس پـرگـ ا تـه  ېت

لـیـاړت و د  يرـا  ه د یځای د خـوښـۍا  ېچـې پ

نـډ کـې ېارزـمب ـ ل ا ـرگـنې يهـ ه پ ـ مـوږ سره مـل  ل

ـنـډيد ل ا  دچی  يدوستان حاضر شو ي. زمـوږ هـ

ـرهـگـرۍ نـدې ت ـر وړا جـگـړې کـې زمـوږ تر  پ

ه او د سر او مال  يڅنگ ودرېـږ ولو پـ ا کـ ـ ی ـ ون ل ا د 

و  ل ـ ن ـواد ېلی هــپـځ ـگـړهزمـوږ د ج به رهـیـسربمـ

ـا رغ ی ـ ب ه چارو کـې هـ ېوناد  مکاری ــڅ ډول هېپ

 .يوـپمـنه سو

 

تـر د   ـاخـ ـگـېد ب ان ـ پاره د  پ ـ ل ـون  دارت نـ ـ د ن

ار غوره کـ ده ېامستردام د ښـ ـ ـږن ـدل د تصادف زې

انـسـت غـ فـ ا امستردام کـې د  . په  ـرغونـو نه ده د ل ـان 

ـدل د یو س دارتـون جـوړې نـ ـ ن ارو د  ثـ ات ـوغـآ

ـر ارزښـت ف يل نـغـچـې ا یـا ـډی  ېان  ـن ل ا و هـ ـ ل ـ پ خـ

او  ان  تـ نـسـ ا غـ فـ ا او د  نـدې کـوي  تـه وړا ـو  ان دوست

ـ و د ال ټ انه اړیکـ ـډ د دوست ن ـ ل ا ـگېهـ ن ـېــ ل د و په ـ

ه د کـې ېالر ام ب ـ یو نـوی گـ ه لـرم ې. هـوي ـلېپ ـ ل ـ

ـون وکـ اچـې د دارت نـ ـ و ـدواړو دوست د ېش والین

د ېهـ و  وـوادونـ ـ پـرگـنـ ه ن وـږدې ېپ ـ ول کـې ژور  کـ

ـه پسېاو  ـرل ـرېاغـ پ  .يـز ول

 رزیـد کـامـح

د اس ان  تـ نـسـ ا ـغـ ف ا ور ـمهـوریت جـمهـج ـيالمـد 

 یس    ـرئ
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 ـرهېـژندل شوې څـېد افغانستان نا پـ

 

 هکلـه، پـه افـغـانـسـتـان د ورځـې نـن د

 لـه چـې هکلـه پـه يټـاټـوبـ هـغـهد  یعنې

 پـایه نا لـه دېخوا پـه را کلـونـو لسگـونـو

 ،ید الس او گرېـوان سـره دوړ اړو

 خپـرونې ـرېېبـې شـمـ ورځ هـره رسنۍ

 پـورې چـارو پـه افـغـانـسـتـان د .کـوي

الـنـد د اړونـد ېــدلـو لـه هـ  سـره ښکـېل

 یـا سـمـوالـي لـه هـغـه د جـوخت

 اوس ـرېدنې،ېتـ پـه څـخـه ناسـمـوالـي

 تـړاو سـره تـأریـخ لـه ـوادېهـ دغه د مـو

 کلـونـو د یـوازې ښایي  .ید مـونـدلی

 پـه شـو وکـوالی بـه ـرېدنېېتـ پـه کلـونـو

نـد د کـې افـغـانـسـتـان الـ  ـلېښـکـ د هـ

ېــدلـو لـه لـه اړه پـه کـ نـډَو   او ډکـه ا

 پـه مـخـې زمـوږ . ولـرو شنـنـه ڼهور

 مأمـوریت د سـولې د کـې سکـالـو پـرتـو

یـا د چـې مأمـوریت یـو داسې(  اړه پـه  بـ

نـولـو  د ېـې پـرځـای رغـاولـو بـیـا او ودا

ڼـه بـیـونې پـرمـخ د جگـړې  (نیـولې بـ

 نـه گـډون اتـرې خـبـرې سیـاسـي یـوازې

 پـراخـه سـره افـغـانـسـتـان لـه. لـري

ـ دغـې د او شـتـه ـوالتیـاېلـ  ـوالتیـاېل

 افـغـان د کـې وروستیـو دې پـه لگـهـېـبـ

 پتنگ( د حسینـي خالد ـکـوالېلـ

و ځـالنـد زرگـونـو پـه او يالـوزونـکـ

داستـانـي  یوشـوو خپـر  )ولمرونـ

تـاب  ولـوولـو لـه اوو تـود  پـه ونو کېکـ

 هورتـ تـه ېد. هموینـو ـو کېهـرکلـی ډک

ال نـد  او پـام پـه زمـوږ وسکـ  نـن د کـې ا

 اړخونـه تـأریـخ پـرمـختلـونکي د ورځي

 د ـوادېهـ دغه د ډول دې پـه او رانغـاړي

پـاره خلکـو ځپلـو ناورین  تـه مـوږ چـې لـ

 دي، ـژنـدلـيېپـ نا ډول ناڅـه څـه پـه

 ډېـر هـم ال حس سـوانـدۍ زړه د زمـوږ

 کـې مـنـځ پـه خـړپـړتیـا دغـې دخو  .وي

 د افـغـانـسـتـان چـې شـوی ـرېهـ فـکـر دا

 لـرونـکـی تـمـدن رازهـېـښ او لـرغـونـي

 خـپـل د افـغـانـسـتـان ی.د ـوادېیـوهـ

 او ختـېـځ د مـخـې لـه درېـځ جغـرافیـایي

 پـرپولو  سـوداگرېـزو د لـوېدېـز

ی د ـوادېهـ یـو پـروت بانـدې څلـورالرې

 ډول لـرلـو پـه ځـانگـړتیـا دغـې د چـې

 سـره بل یـو لـه ېـې فـرهـنـگـونـه ډول

 لـه ورېـښـمـو د ېـېانگازې  او نښلـولـي

 څنـډو وـرېلـ ډېـرو تـر نـړۍ د الرې

 چـې همدا المل وو .دي رسېــدلې پـورې

 یـونانـي، لـه ځال فـرهـنـگـي افـغـانانـو د

نـایي او هنـدي رومـي،  تـمـدنـونـو چـیـ

او  کـورنیـوه. شـو غـړۍ غـاړه سـره

نـدونکـوېکـ باندنیو  لـرغـونـو د ته ـ



 چـېه  بـډاینـ آثارو د پاتې شویو مهالونو

 تـه ـړونکـوېڅـ ېـېاو موندنو  ـنـدنـوېکـ

 او بـډای یـوه د په خپله یورکـړ الـهام

 تـر السـهي. لـرارزښت  کـان شتمن

 او کـارپـوهانـو د آثارو گروکـوډ شـویـو

 .دي وړي زړونـهد مینه والو  هـنـر د

 پـانگـو تأریخي اوډب اخ او څپـو سیـاسـي

ۍ نـړ ـو ېېېـوران اړولی او او تـاوان تـه

 څو پـه.ی د ورکـړی ټکـان تـه والـو -

 مـلـي د زمـوږ کـې کلـونـو ـروېتـ

تـرڅ کـې  پـه چـې لړۍ نـنـدارتـونـونـو

 ـرېتـ او بوتلـرغـونـ ـوادېهـ یـوه د ېـې

پـه لمن  فـرهـنـگ او هـنـر د مـهالـونـه

 ال ـوادونـهېهـ او کـېـږي ځـالنـده ال کې

 نـوې  «د کـېـږی، ـږدېېنـ تـه بل یـو

ا ـ   »ټولنې د کلیسـ  یـو د ېـې ـوالتیـاېل

الـو تـودو ورځنیـو ـرېشـمـ  تـه خوا سکـ

او د هرې ورځې په کـړې  تـاو را

 کلیسـا د نـوې » کوي. دهـرېدلو وېتـ

نړۍ د لـرغونـتـوکو د   د « ټولنـه

نـگ لـه بـیـو پـرمـخ د لړیـو د نـنـدارې

 پلـه نښلـوونکي لـوړ یـوه د غـواړيالرې 

  «د ونـډه دغه او ولـوبوي ونـډه

 ـرېېڅـ شـوې ـژنـدلېناپـ د افـغـانـسـتـان

نـدارتـون پـه » نـده پـه کـې نـ  څـرگـ

 لـه افـغـانـسـتـان د  .ده ـدلېېبـرېـښـ

نـد د سـره پـانگـو هـنـري ځـالنـدو  د هـالـ

 ارزښت ډېـر د ځکه اشنایي وگـړو وعـامـ

 پـرمـختللـي د ـوادېهـ ـهدغ د چې ده وړه

 سـره کچـې لـوړې لـه تـمـدن لـرغـونـي

 د کـې مهالاوس پـه .مـومـي بلدتیـا

 فـرهـنـگـي او هـنـري د افـغـانـسـتـان

الـو ـنـد د اړه پـه سکـ ال  ـرېېلـ تـړاو هـ

 چـې شـو ویالی زغـره پـه خو ښکـاري

نـد لـرو کـې پـام پـه مـوږ  دغه دبه  هـالـ

 خپله کـې ـژنـدلـوېپـ پـه تـمـدن لـرغـونـي

  .ولـري ونـډه

 

 د گـیـمـي د پـاریـس د چـې کلـه

 څـخـه کـابل لـه نـوښت پـه لـرغـونـتـون

 د لـرغـونـتـون مـلـي د افـغـانـسـتـان د

 د تـوکـو ډکـو شاهکـاریـو لـه او غـوره

 هکلـه پـه جـوړولـو د نـنـدارتـون

 خـپـلـه مې پـرتـه نـو لـه ځنـډ خـبـرشـوم

نـده ـوالتیـاېلـ  کـې اروپـا پـه  .کـړه څـرگـ

نـدارتـون خوځنـد یـوه د  ېتـوگـ پـه نـ

نـدېز زمـوږ  لـرغـونـتـون د گـیـمـي د وړا

 پـه پلـوه لـه ژاریژ فـرانسـوا ژان یسئر د

 ز ۲۰۰۶ د .شـو ومـنـل هـرکلـي اودهتـ

 مـوږ کـې ـاشـتېمـ پـه جـون د کـال

 د او وکـړ سفـر تـه کـابل گـډه پـه دواړه

 السـه تـر مـو مالتـړ وزارت فـرهـنـگ

 د مـو وروسـتـه سفـرونـو دوه لـه .کـړ

 پـرېـکـره جـوړېــدلـو د نـنـدارتـون



 ځکه د ارزښت وړ مـوخـه زموږ ؛ وکـړه

نـدارتـون یـو دغسې چـې ـدهېوبـرېـښـ  نـ

تـانـه لـه بـه  السـه تـر د افـغـانـسـ

 پـه خـبـرونـو ږنـونکـووب زړه کـېدونکـو

 یـوه افـغـانـسـتـان د کـې، ودوړ وخـړ

 انـگازې او کـړي راښکـاره ـرهېڅـ بلـه

 لـه .ولـري پـاېـلـې راښکونې زړه ېـې بـه

 وروسـتـه امستـردام او تیـورین پـاریـس،

نـدارتـون بـه  سـان،واشـنـگـټـن پـه نـ

 نیـویـارک او هیـوستـون فـرانسیسکـو،

نـ کـې  او مـلـگـرو ټولـو .شـي ـسـتـلېپـرا

 پـه لـومړیـو هـماغه لـه هـمکـارانـو

 پـلـي د پـروژی ددغـې مـیـنـې ډېـرې

پـاره کـولـو  د ې.وهلـ بـډ را مـټـې لـ

 لـه کـې لـرغـونـتـون پـه گـیـمـي

 پي کـانسـرواتـور ، ژاریژ فـرانسـوا

نـو او یرکـامبان  د ېـې څـخـه هـمکـارا

په  چېیـو  منـنـدوی کـومې لـه زړه

یـنـې  سـارې بې او په  وولـول او مـ

ـر کې برخه ېېې په دې بهـ پـوهـې

تـان د ـستله.ېواخـ  فـرهـنـگ د افـغـانـسـ

 لـه لـرغـونـتـون مـلـي د او وزارت لـه

نـنـه څـخـه هـمکـارۍ اړخېـزې کـوو  مـ

 .کړی دی ډاډ ېې پـرمـوږچې 

 

 هـمکـار زما چـې کـې سـرېـزې هغـې پـه

 ـکـلـېېلـ قـلـم خـپـل پـه ژاریژ ښاغـلـي

 کسـانـو ـلـوېښـکـ او اړونـدو ټولـو لـه

نـنـه کـومې لـه زړه د ېـې څـخـه  مـ

 لـه کـرښـو دغـو د .ده کـړې څـرگـنـده

 دغـې پـه سـره هـغـه لـه غـواړم الرې

 .کـړم غبـرگ غـږ خـپـل کـې منـنـدویۍ

نـد د غـوړام الـ  ځـانگـړي پـه له خوا هـ

 لـه بسپنـو د کالوسگـي شهزاد د ډول

نـنـه کـره څـخـه صـنـدوق  د چـې وکـړم مـ

تـابتـونـونـو افـغـانـسـتـان  او کـ

 د اثارو لـرغـونـو د ېـې تـه ښـوونځیـو

َ  او پـښـتـو د کـتـالگ  خپـرېــدا نسخو ريد

 تـه هـغـوی بـه نسخېا د او کـړه شـونې

 .شـي ورکـړل

 

ب پـه الـنـد د کـې لـکـا  د او سفـارتـه لـه هـ

 وزارتـونـو لـه چـارو بـانـدنـیـو او دفـاع

 مالتـړ لـه هـغـوی د کـې الهه پـه څـخـه

 پـه .یـو منـنـدوی څـخـه ملگرتـوب او

یـا ځـل یـو ډول هـمدې  یـوه، هـر لـه بـ

 د او اکسپـرس کـارپـوریت فوتیس،

 .پ .ک ومؤسس لـه نېـېـسـرچ فـرهـنـگـي

 لـه مـودریـان د ، .س .ا .گ .ح د گـو، .م

 هـمکـارې نـړیـوالې د هـالـنـد د او ټولنې

 مـلـي لـه پـرمـختـگ پـسـې پـرلـه د

 منـد ـلـهېهـ .کـوو مـنـنـه څـخـه کمیټې

 تـه رامـنـځ د نـنـدارتـون دغه د چـې یـو

 پـه افـغـانـسـتـان د مـو الرې لـه کـولـو



 ـسـتـېېاخـ ونـډه هـم کـې رغـاونـه بـیـا

 افـغـانـسـتـان د چـې پـرېـږدئ .وي

پـاره ـوادېهـ هـغـه د لـرغـونـوالـه  د لـ

 ورکـوونـکـی زېـری راتـگ د ورځـو ښـو

  .واوسـي

 ویین ارنست

 رئیس ټولنې د کلیسـا نـوې د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـیاتئکتالگ جز ۱۰۶د 

 



 ه ېـزسـر

 

 ژان فرانسوا ژاریژ

ي هـنـرونـو د ـیـایـد گـیـمـي د آس

 مـلي لـرغـونـتـون مـشـر 

 

 پـه ـاشېېد مـ کـال د مـارچز  ۲۰۰۱د 

والـو پـه  -ۍ نړـټې ول چې ېنـ «مې » ۱۱

د بامیـانـو د  او څاڅ و پرغز نېـېـخـواش

لـوئی  » .خبر ترالسـه کـړ وېـدد نړ پژېو

هسپـانېې  د هـغـه مهالچې  « مـون رئال

د ټولنې  «کیسا» کـې د « بارسلـونا  »پـه 

، د گـیـمـي پـه لـرغـونـتـون وو مـشـر

تـان او پـاکستان د هـنـري  کـې د افـغـانـسـ

 کـامبان ری يپ » نې کـارپوهـآثـارو د سات

  وال دری واړـکـوېاو د دغـو کـرښو لـ «

چې کـړه وکـړه ېـپر ېورځ ېپـه هـمـاغ

مـودې پـه لـړ  ېنډـل ېیـو د ډېـر ژر او

یـمـي پـه لـرغـونـتـون او  د بـه کـې گـ

تـان د  ځایـونـو نـورو کـې د افـغـانـسـ

ثـارو لـه  تـوکـو  شتـهلـرغـونـو هـنـري آ

نـدارتـون جوړ ـستـېـاخ ېټـپـه گ نې یـو نـ

وتـول اړېن . مـوږ تـه وکـړ ددې ټکي َج

نـدښمنۍ پـه ـچې د تـورتم او پوه ول

ا نه لـري چې کـې دینامیت  ړـچوپ دا وړتیـ

نـېـزمـوږ لـه ټول نـد څـخـهـېـز ټول  دې ز ا

پـانگې د  مدني میراث د د بشري ټولنې د

  . لمنه ټولـه کـړيټغر  د یـاد

 

د بنسټ پـالـو او  پـه لـومړي سـر کـې مـو

هغـوی د مـشـرانـو د سـتـرگـو د د 

کـړنـو پـه  هغـوی د دغـو او د ولـوړنـد

د  »ځواب کـې نـنـدارتـون تـه 

تـان  نـوم  « ممنـوع تأریخ «د» افـغـانـسـ

پـه دې سـره  پـه پـای کـې غـوره کـړ خـو

د افـغـانـسـتـان د » سال شـولـو چې

نـوم غـوره  «تأریخ  «د» زرگـونـو کلـونـو

د تـه . د بارسلـونا نـنـدارتـون کـړو

ر پـه درشل کی چې  ننـوتلـو د َو

ن کـال د اکتـوبر  ز ۲۰۰۱ستـه ېې د ـېـپرا

پـه  ،وشـوه ېټـېـن ېمېـاشتې پـه دوـېـد م

د  پژېوبمـونـو او تـوپونـو د بودا د 

ـېـفلمي کـړۍ ښودل ک ېدلـونړ دلـه. پـه ـ

 ۲۰۰۱دغـو فلمي انـځـورونـو کـې چې د 

ستل شـوي ــېـل پـه مـارچ کـې اخکـاز 

 یـاد فلميدل چې ــېـښودل ک لو

کـال د ز  ۲۰۰۱انـځـورونه پـه څه ډول د 

را ې د خپسو د ـمـر د یـولسـبـمـتـسپ

پـاروي، ــېــښېـو دلـو او راتگ وېـره را

داسې خپسې چې پـه نیـویـارک کـې ېې د 

نړیـوالې سوداگـرۍ دوې سـتـرې 

  ې ودانې ونړولې. ړېـزوـلـوړپ

  

کـال د ز  ۲۰۰۲د پـاریس نـنـدارتـون د 

تـه وېـشـتمېاشتې پـه ـېـفبرورۍ د م د  ا



بانـو  لـه نسکـورېدا وروستـه رژیم د طال

نـ نـ .ـستل شـوېپرا  ـستـهېد نـنـدارتـون پرا

تـان د هاغه وخت د لنډ مهالي  د افـغـانـسـ

، د حکـومت ولسمـشـر حامد کـرزي 

او د فرانسې د  ـو وزیرانـوڅو تنرژیم 

مـشـر ژاک شیراک  -ـواد ېهـهـغـه وخت 

چې د  ووهـغـه مهال  ؛ داوکـړهپـه گډه 

تـان د بیـا رغاونې لپـاره د  افـغـانـسـ

ا پـه درشل دـېـل کـېـپد لـړۍ  خبرو اترو

تـانکـې وه ؛ پـه   دې ترڅ کـې افـغـانـسـ

 هڅه کـولـه چې د خپل ویـاړلي او هـم

لـه  بیـا يجرړو اړیکـ لـرغـوني تأریخ د

ول شـوې ـېــسـره ومـومي. پـه پـام کـې ن

نـدارتـون بـه  لـه پـاریس وه چې نـ

وروستـه د جاپـان تـوکیـو او د امریکـا 

 ېپـه دې تـوگ ؛ږل شيـېـهیستـون تـه ول

تـان د  ،نـنـدارتـون  د افـغـانـسـ

ـېـه دلپـاره کمرغه سباوون ــېـن د  لـوـ

  یـوې بیلگې واوښت. پـه څرک

 

پـه  ـدا سـره سمېلـه رسـکـال ز  ۲۰۰۲د 

کـابـل کـې گنگـوسې خـپـرې شـوې چې 

پـه کـابـل کـې د افـغـانـسـتـان د مـلي 

ز  ۱۹۹۰لـرغـونـتـون کلکسیـونـونه د 

پـه بـلـواگانـو او د  کـال د لـوټ او تاال

ي دازـای طلبانـو د
۱

لـوټمـارۍ پـه لـړ  

                                                           

۱
 (يکیفر) - 

 

جز ۱۱۴د  اتئکتالگ  ی  ـ

نه پـه بشپړډول غالشـوي او نه هـم  کـې

 ، آثـارو دي. د لـرغـونـو وران شـوي

لکـه د طال تـیـپـې لـه قبرونـو څـخـه د 

ثـارو مـونـدل شـویـو  د د روغ رمټ ،آ

لـو د ـېـه د ـدنگېـې کـپـات

 ۍژونـد بیـا را ا یـو ځلوغـوړیدــېــغـوټ

مـشـرۍ د  -ـواد ېهـآثار د  ؛ یـادشـوه 

ریـال کـې د مرکزي بانک ـېـه چاپمـاڼۍ پـ

صنـدوقونـو کـې ساتل  و سـتـروډېـرپـه 

مـشـر  -ـواد ېهــد  ، دغه آثاردل ــېـک

 ۱۹8۹مخکـې پـه  ـدوېپرځــهللا لـه  نجیب

دل ـېـد وروستي ځل لپـاره ل کـې کـالز 

لـه خـپـرېدا  لمنې. د گنگـوسو د لشـوي و

تـان د  د » سـره سم ول چې افـغـانـسـ

پـه  «تأریخ   «د» زرگـونـو کلـونـو

رو غـوره ـېد دغـو ډ نـنـدارتـون کـې

و ټولگـو د ېآثـارو لـه منځه دغـوره شـو

 نـنـدارې مفکـوره  د نـنـدارتـون د کـار

کـې هـم را ژونـدې شـوه. اټکل  ترڅپـه 

یـمـي پـه لـرغـونـتـون  شـوې وه چې د گـ

ثـارو پـه  نـنـداره کـول بـه کـې د دغسې آ

 گڼلښه وـېـډېـره ارزښتاکـه پدومره  خپلـه

 بـه ورپـه زړهتـه  والـو -ۍ نړ چېشي 

 يویـاړلخپل ي چې افـغـانـسـتـان د کـړ

بیـا د  یلـرغـوني تأریخ پـه لـرلـو دا د

ږ کـې ـېـوالې فرهنگي لمنې پـه غ -ۍ نړ

د دې ترڅنگ بـه  ،سـر راپورتـه کـوي 

ښه د هغـو سـرښنـدیـو کسانـو ـېـدغه پ

وي چې هـم ځواب  مننېتـه د  هغـو هڅو

دغه آثارلـه  ېې پـه ډېـرې هوښیـارۍ

رې او ـېـلـوټمـارو السونـو څـخـه ل



د  د داسې نـنـدارتـون .لخـونـدي ساتلي و

زو د پراخـوالي ـېـاغ او د هـغـه دارزښت 

مـشـران حامد  -ـواد ېهـ ا،دـېـپـه پوه

ان د پـانگې د  دواړه یراکاو ش یکـرز

پـرـېـبیـامـونـدل ک  ادېدلـو د خبر لـه خـ

نـدارتـون د هـممخکـې د  داسې یـوه نـ

لـه یـو بـل  پر سـرد اصولـو  ـنېستـېـپران

 .ي ولسـره سال شـو

      

کـال کـې  ز ۲۰۰۴والـو پـه  -ۍ نړ

رسمي خبرتیـا تر السـه کـړه چې کـابـل 

ر ـېـاړونـد یـو گڼ شمپورې لـرغـونـتـون 

لـرغـوني تاریخي آثار خـونـدي او د 

تـان پـه مرکزي بانک کـې ځای  افـغـانـسـ

آثـارو د  پرځای دي. د دغـو لـرغـونـو

ن لـهسـتـر صنـدوق  د  سـره سم ستلـوـېـپرا

کلـو ـېـک د لـېـآثـارو د نـومـونـو د لـړل

 لـړۍ د کـابـل لـرغـونـتـون د لـرغـونـو

 ـژنـدنېېـد لـرغـونپ ،د کـارپوهانـوآثـارو 

والې ډلې او د نیشنل  -ۍ د یـوې نړ

ـل ېجیـوگـرافیک د بسپنې پـه مرستې  پـ

وخت کـې د دغـو آثـارو  ېشـوه. پـه هـمد

نـدارې خبره هـم تر خبرو اترو النـدې  د نـ

 سـرو زرو باختر د »د  چې ول شـوهـېـون

یـوه خـوځنـد  د دې تر نامه النـدې «

نـنـدارې تـه  ـنـدارتـون لـه الرېن

. افغان چارواکـو احساس وړانـدې شي

رې ـېـکـاوه چې د ښار لـه مرکزه پـه ل

واټن کـې د اوسني لـرغـونـتـون پـه انگړ 

نـدارتـون پران ستـه ـېـکـې د دغسې یـوه نـ

واد تر ټولـو ارزښتناکـه پـانگه ـېـچې د ه

 ر ېې سـره زر دي د امنیتيـېـچې گڼ شم

. د نا شـوني ده انـدېښنـو لـه کبـلـه

یـمـي لـرغـونـتـون او پـه فرانس کـې  ېگـ

تـان د لـرغـون  ډلې  ـژنـدنېېپـد افـغـانـسـ

ا) کـال کـې ېې خپل  ز ۲۰۰۳چې پـه  (ډافـ

غـوره  وول کـړی ـېـکـار لـه سـره پ

ثـارو  للـه چې د بیـا مـونـدل شـویـو آ وبـ

کـړه ېلپـاره د خـوځنـد نـنـدارتـون پر

دی. هغـوی ېـږافغاني چارواکـو تـه پر

خپل پـام د کـابـل لـرغـونـتـون د 

کلکسیـون پر بیـا را ټولـولـو، تر السـه 

نـو او ک کـولـو او ـټـ نـدنـو ـېـپر نـویـو پـل

          ـغ کـړ. ېنـ

  

اشت کـې ـېـکـال د آگست پـه مز  ۲۰۰۵د 

 پـه فرانسې کـې د افـغـانـسـتـان سفیر

ي حقاني مـوږ تـه را پـه غـوږ ملزاستاد 

کـړه چې ولسمـشـر کـرزي لـه ولسمـشـر 

شیراک سـره خپلـه  سال لـه یـاده نه ده 

ستلې.  څو ورځې وروستـه مـوږ د ېا

 کـابـل د مـلي لـرغـونـتـون لـه مـشـر

ودي سـره یـوځاي د ـسعـان مـرخـمـع

نـنـدارتـون د کـار د سمبالـولـو چارې 

نـدارتـون ، ولې ـېـترالس النـدی ون د نـ

کـې یـوازې د باختر سـره زر  ېپـه اډان

کـې  ې. زمـوږ د کـار پـه کـړنالرلنه و

چې د خپل پـام ټکي د  لدا و

 مـوـېـهغـو څلـورو س ـژنـدنېېـلـرغـونپ

وو تـه چې د ډول ډول فرهنگـونـو  واَړ



ـوستـون ېو د پـڅلـورالر داوتـمـدنـونـو 

د  ـمې وې او پـه دې تـوگېېسـ

تـان ونډه پـه ال ځالنـد  ه ډولافـغـانـسـ

لـه نـنـدارې تـه وړانـدې کـړو. لـه دې  کبـ

نـدارتـون دې د  ېـزوړانـد مـو وکـړ چې نـ

یـپـې د دریـوو سـرو زرو د  طال تـ

چې پـه دې ل شي ـېـپ نـنـدارېپـه  غابونـو

 د زـرونـر د تـمـدن د بـتـاخـد ب تـوگې

َـ ه او بین النهرین لـه ــر او د سنـدهېپـ

 فرهنگـونـو سـره د هـغـه د تړاو انـځـور

تر ـلـه ېله پـ ـړۍېزېـږدېـزې پـ د دې

َـ ۲۰۰۰ ـ الـو مخکـې پ ـر پورې ېکـ

نـنـدارې تـه وړانـدې شي. او وروستـه 

نـدارې پراخه برخه د آی خانم دې  د نـ

دی  ښار دا هـغـهښار تـه ځانگړې شي، 

 د سـره سم راتگلـه سنـدر لکچې د سـتـرا

. وولښکـرو پـه الس جوړ شـوی  هـغـه د

 خپلې کـال کـېز  ۱۹۷۹پـه  «ډافـا  »

لـټـنې  نـدنې اوــېــک  «ډ پـال برنار »د  پـ

. د غه دي ـل کـړيېتر مـشـرۍ النـدې پـ

ـړۍ ېپـ  مخزېـږدېـزې لـه څلـورمې ښار 

 منځنۍپورې پـه  هغېمې ېـولې تر دوـېـن

پـه څنډو کـې د  آسیـا کـې د جلگـو د لمنـو

د راتگ شاهد  (نیسمیهل)یـوناني تـمـدن 

د ښار د آثـارو لـه  آی خانم د. وو

کـړه وشـوه چې پـه ېوروستـه پر نـنـدارې

یـپـې کـې لـه شپ مـونـدل شـویـو ږو ـطال تـ

 د سـرو زرو د گاڼو او دې قبرونـوڅـخـه

ثـارو ټولگه  نـورو ترالسـه شـویـو آ

تـه وړانـدې شي. دا هـغـه آثار  نـنـدارې 

ویـکـټر  پـوهي لـرغـونـېـچې د روس ول

سـریـانیدي تر مـشـرۍ النـدې لـه خارو 

ن آثار دا ؛ لي وستل شـوېراا زو ـېـد پسول

مه ډکـه  تلـه بر هـغـهتـوکـو  (تزئینی)

د جلگـو د چې پـه ځان کـې  ټولگه وه

 پژي رومي هـنـر، د  - یـوناني ، دهـنـر

د هنـدي  او ښوـېـښ ي ایچیند تراښلـو، 

آثار رانغاړي او  پـانگـو د انـځـورگـرۍ

ـړۍ را ېې پـېـزدېـږلـومړۍ ز ـټه ېې دېنـ

. زمـوږ د مهال تـه ورگـرځي وروستـه

د بگـرام د  کـړۍزه ـېـالنـنـدارتـون مه

ـېـپـای تـه رس ېآثـارو پـه نـنـدار د   دلـه.ـ

ا» ،بگـرام آثار د ژوزف هکن تر   «ډافـ

زو  ۱۹۳۹او  ۱۹۳۷مـشـرۍ النـدې د 

کلـونـو پـه اوږدو کـې پـه دوه وو مهر او 

بیـا  او  الک شـویـو کـوټو کـې ومـونـدل

لـټـنـو النـدې ون ېې ـول. دغه دوه ـېـتر پـ

ثاثیـو څـخـه  کـوټې لـه ډېـرو ارزښتناکـو ا

ثاث ې د هنـدي فیل لـه ـېـډکـې وې. دغه ا

ښه ېې ـېــجوړ تـوکي، ښ «عاج  »  هغاښ

تـوکي، برنجي لـوښي او هـمدا شان لـه 

 نې راــېـسـرچ (یـوناني فرهنگ)نیستي یهل

 لو پژېاو  ، چي نښانـونهـگ ـدليېټوکـ

 ـه لـومړۍټه لـېـزه نـېــچې د ټولـو مهال

مې ېـوروستـه تر دو ـړۍېزېـږدېـزې پـ

لـه چې ـېـږي. مـوږ وپتـېـپورې رس هغې

ن لـټـ نـدارـېـد آی خانم د پـ  تـونز کـار د نـ

 « پـال برنارد »د سمبالـونې برخه بـه 

ثـارو د نـنـدارې د  تـه، د طالتـیـپـې د آ

سمبالـونې برخه بـه  د سایتیـانـو او د 

وگړو د هـنـرونـو  ـشـتـوېجـلـگـه مـ

تـه  « وېـرونیک شیلـتـس »کـارپوه 



لـه دی کـار سـره یـوه  ښه  ؛وسپـارو 

ـېـبـه ترالسـه کــېــش او هـغـه دا چې دلـه ـ

د ویـکـټر سـریـانیدي د  پـه دې کـار سـره

ـېـکـارونـو نمـانځنه هـم ک دلـه. د بگـرام ـ

پــد لـرغـون مې د تـوضیح ـېـد سـژنـدنې ېـ

تـه وسپـارل شـو  « یرکـامبان يپ »کـار 

او د فلـول د سـرو زرو د لـوښو د 

ا تـه چارې  ـداېـد سمبال تـوننـنـدار مـ

     . وسپـارل شـوې

    

 اشت کـېـېـکـال د آگست پـه مز  ۲۰۰۵د 

تـان تـه  -ـواد ېهـ مـشـر کـرزي افـغـانـسـ

د ـمـحـد افـغـانـسـتـان د پخـواني پـاچا م

 ادـېـنـاه لـه رسمي را ستـرشـاهـظ

 وروستـه چې نـومـوړی ال لـه پخـوا پر

وهانـو ډیر زړه ـپـفرانسوي لـرغـون

پـاره ومنلـو. ـتـ، مـوږ د کووسوانـدی  نې ل

زمـوږ د پـام کـې چې  هـغـه ډاډ راکـړ

؛  بشپړ مـالتړ بـه کـويول شـوي کـار ـېـن

د افـغـانـسـتـان  پـه دې لـړ کـې نـومـوړي

ثـارو د ساتنې پـه برخ کی د  ېد فرهنگي آ

د  ېفرانسې ونډه پـه ځانگړې تـوگ

یـمـي د لـرغـونـتـون لـه الرې د   ډافـاگـ

کـال ز  ۱۹۲۲لـه  چې وستایل هفعالیتـونـ

پـه دې خـوا ـولي ېېې تر الس النـدې نـ را

ډیر  :مـشـر مـوږ تـه وویل  -ـواد ېهـ. دي

او د گـیـمـي  افـاډچې  یخـوښ د

کـال را  ز ۲۰۰۲لـه  دواړو لـرغـونـتـون

پـه دې خـوا پـه افـغـانـسـتـان کـې خپل 

 ـل کـړي دي.ېکـارونه لـه سـره پـ

 

پـاره د علمي چتمـوالي،  نـدارتـون ل د نـ

تـو پـه ځانگړي ډول د د  کـولـرغـونـ

 شـونـوغـوره کـولـو چارې پـه ډېـرو ښو 

لـه دې  ؛ شـوې  حاالتـو کـې ترسـره

د کـابـل د مـلي لـرغـونـتـون لـه  الرې،

ودي څـخـه ـعـسـلي مـاغـمـشـر ښ

یـمـي د  چې منـنـدوی یـو د کـابـل او د گـ

تـونـونـو ترمنځ د پـه اړیکـو  لـرغـونـ

هـمکـاري  هیوسـرښنـد کـې ېې ـداېـنگـېـټ

د فرهنگ د چې  د یـادونې وړ ده .وکـړه

وزیر ښاغلي  - وزارت مرستیـال

عمرسلطان او میرمن فریدې اکـرم هـم 

 څـخـه لـه خپلـو هـمکـاریـو هکلـېپـه دې 

     .اوږه نه ده سپمـولې

        

ي ډگـر عمـلپـه چې  پـه ډاگه کـړمباید 

دومره  لد نـنـدارتـون پـه الره اچو کـې

. د مرکزي بانک لـه ولنه  هآسان

ثـارو تـه د دغسې  صنـدقونـو څـخـه بـهر آ

ـږدونې پـه کـار کی زړه نا ېد خـونـدي لـ

کـه هر څه  چې زړه تـوب ځکـه ډېـر وو

لږه د ډېـرو  وي دغه پـانگه لږ تر

لـه لـوټمـارو السونـو  د لپـارهوختـونـو 

خـونـدي ساتل شـوې وه. دغه ېرغلـه 

لـه  شـوه چېال پیـاوړې  هـغـه مهالره ېـو

تـان د  غـونـتـوکـود لـرتـه  بـهر هافـغـانـسـ

. خـپـرې شـوې ېـږدونې گنگـوسېلـ

فرانسوي ورځپـاڼې لـومـونـد خـو خبره 

ز  ۱۹88چې د  تـه ورسولـهدې کچې 



او  ـنځلسمېېپـاشتې پـه ـېـکـال د مې د م

د شـوروي د »کـې ېې  شپـاړلسمې گڼې

 «د  » لښکـر پـه الس د افسانـوي پـانگې

تر نامه النـدې یـوه مقالـه خـپـره  «غال

ښنې ددې المـل شـوې ېـکـړه. دغسې انـد

تـان چې  نـوې جوړې  پـهد افـغـانـسـ

یـو کمیسیـون  کـېشـوې ولسي جرگې 

یـو ـئدغه خبره ولسي جرگې تـه د را

پـه پـای کـې لـه  کـړي؛لپـاره وړانـدې 

تـانه د دغې پـانگې پر وتنې د  افـغـانـسـ

ورکـړل شـوې. خـو  هـم ېـئراوي ـېـمخن

د افـغـانـسـتـان د مـلي ولسي جرگې 

مـشـر ښاغلی قانـوني او د هـغـه 

د دواړه مرستیـال ښاغلی نـورزی 

نـدارتـون  پـاره د دغه نـ تـان ل  پرافـغـانـسـ

 هڅه وکـړه  داړو. لو زو ښه خبرـېـاغ

ال نـور او  اړونـدز پـه ېـد دغه وړانـدچې 

د خپلـو  اوتر السـه  پـاخه معلـومـات

رو تـه سم ځواب ومـومي. ېـمـلگـرو و

فرهنگ  ،اونۍ وروستـه  ېدو ه یـایـو

نـدارتـون  وزرات ولسي  جرگې تـه د نـ

ز وړانـدې کـړ. دا ېـبـل وړانـد هکلـهپـه 

ومنل شـو. خـو لـه دې  ېـزځل دغه وړانـد

ږدونې د ـېـسـره سـره د دغسې یـوې ل

کی پـه ځانگړي  ېپروتـوکـول پـه برخ

ډول د بیمې، تضمین او خـونـدیتـوب پـه 

چې  باید حل  لني ټکي وـېــځ هکلـې

ستـونزې د نړۍ  هځکـه دغ ،شـوي وای

پـه هغـو ځایـونـو کی چی خلک یی پر 

ارزښت لـري.   ډېـر يامنیتی النجو خبر د

د دغې ستـونزې هواري څو اونۍ 

او  ډېـروالیو اړنـدو چارد  ؛ ـولېېونـ

د ـېـکچې ورس تـه روستـه پـاتې والی دېو

نـدارتـون د پران ستلـو خبره ـېـچې ان د نـ

ولـه. مـوږ ېـنې النـدې ونـتـوښـېې ال تر پ

نـدارتـون د  تـه گـرانه وه چې د نـ

ن ه ه وټاکـو ځکـه مـوږ نـټـېـنې نـستېـپرا

شـوای کـوالی چې د گـیـمـي 

ر ېـهغـو گڼ شم تـه د لـرغـونـتـون 

د ټاکلي او پرځای  ونـتـوکـولـرغـ

دیرش  دنې پـه اړه چې ېـبرابرونې او رس

الـه ېې پـه صنـدوقونـو ت  لرکـړي وېـکـ

ر ـېـډاډ ورکـړو. د بگـرام یـو گڼ شم

او د  لآثار مـات شـوي و يه ېـښـېـښ

نې هـغـه کـارونه ـبیـارغاونې او د سات

باید  لخـوا تر سـره شـوي وـل پـچې یـوځ

څرگنـده وه  .یسـره شـوي وا لـه سـره تر

نـدارتـون لـه پران ستلـو مخکـې ېـچې د نـ

ثـارو لـړ  مـو نه شـوای کـوالی د هـنـري آ

ـک او کتالگ پـای تـه ورسوو خـو لـه ېلـ

کـړه وکـړه چې ېـهغې سـره سـره مـو پر

ټې د ال ـېـنې د نـستېـد نـنـدارتـون د پران

 ،سوېـدنې مـخـه ونېـنـورې پـه شا غـورځ

نـدارتـون د ټاکل شـوې تگالرې  ځکـه د نـ

ثـارو د  لـه مخې پـاریس تـه د دغـو آ

اشتې ـېـټه د جوالی د مـېـدنې نېـرارس

یـمـي تـه لـه  خـو وو،پـای ټاکل شـوی  گـ

ثـارو وروست صنـدوق  ینـکـابـل څـخـه د آ

د او ـېــرا ورس ۱۶ه د اکتـوبر پ

لـه ېـه ېوروسپـارل شـو. پـه دې تـوگ

نـدارتـون  نـدارچیـانمنـد یم چې د نـ او  نـ

دا ومني  بـه د دغه کتالگ لـوستـونکي



چې پـه هـغـه حاالتـو کـې چی مـوږ د 

نـدارتـون د سمبالـولـو چارو تـه  دغه نـ

پـه حقیقت کی زمـوږ  ې وېمټی رابډ وهل

او د ساعت د عقربی ترمنځ د وخت د 

 چې لـه منـد یمېـه او ځغاستې لـوبـه وه

گړتیـاوو ـمېـو او نـېـهغـو کم ـهـوږ پم

چې د دغسې ځانگړو حاالتـو لـه  يوبخښـ

امـلـه زمـوږ پـه کـار کی رامنځ تـه 

نـدارې ـشـوي دي. بشپ ړ ډاډ لـرو چې نـ

پـه وړانـدې کـو دغـو لـرغـونـتـو تـه د

دو ېـکـولـو چې یـو وخت ېې د ابدي ورک

 ېتـوگ يده او پـه حیرانـوونکـېـگـومـان ک

یـمـي د ېـب رتـه الستـه راغلي د گـ

 بـه لـرغـونـتـون د تأریخ پـه پـاڼو کـې

تـونـو ـلـه فعالی ډافـاچې تأریخچه ېې د 

ونکـې ېدرېـږدې  تړاو لـري نه هـېـسـره ن

    بې وي.ـېـاو د لمـانځنې وړش

  

ز ډول ېـلـه افغان چارواکـو څـخـه پـه ټول

نـتـون منـنـدوی یـو چې د گـیـمـي لـرغـو

تـان د مـلي لـرغـونـتـون د  ېې د افـغـانـسـ

ثـارو د ېـیـو شم ر لـه برمه ډکـو آ

 ېپـه تـوگ موقعیتنـنـدارې د رسمي 

وایـو چې پـه ورتـه کـور ودانی  اوغـوره 

ا او نـورو ځایـونـو کـې ېې د  اروپـ

 هکلـهپـه  ښتنـنـدارتـون د چارو د سمبال

. د ید یزمـوږ لـه هلـوځلـو مـالتړ کـړ

للـه خان  پـاریس غـوره کـول بـه د امـان ا

لـو سـره هـم سمـون ولـري ېـپـاچا لـه ه

الـه   8۵لـه ېـځکـه امـان هللا خان دغه ه کـ

 -کـال کـې د افغان ز  ۱۹۱۹مخکـې پـه 

انگلیس لـه دریمې جگړې او لـه 

تـان د  بریتانـوي هنـد څـخـه د افـغـانـسـ

سـه کـولـو سیـاسي خپلـواکۍ لـه ترال

څرگنـده کـړې وه. پـه هـغـه  ،وروستـه

کـړه ېوخت کـې پـاچا امـان هللا خان پر

تـان د ښوون ز ېـوکـړه چې د افـغـانـسـ

لـه دې ښودلـو لپـاره ېـنظام د بنسټ ا

فرانسوي سال کـارانـو څـخـه مرستـه 

د ـژنـدنې ېـپـوغـواړي او د لـرغـون

ځانگړې   پـه ېیـواز دېنـدنـو کـار ېـک

پـه  . وسپـارل شيفرانسویـانـو تـه  ېتـوگ

چې آلفرد  لبې کـې وېـیـوې ش هـمداسې

پـه  ) ډافـاد  کـې کـالز  ۱۹۲۲ پـهفوشه 

تـان کـې د فرانسوي  افـغـانـسـ

ښود ېښـبنسټ ک (ډلې «د  »لـرغـونپوهانـو 

کـې  گپـه اوسنې کتالېې  د کـار پـایلې او

ي. پـه پـه څو څو ځلـه ښودل شـوې د

هـغـه وخت کـې د افـغـانـسـتـان شاهي 

چې د کلـونـو  درلـودلنظام پـه پـام کـې 

لـه پـایلـو څـخـه ترالسـه  نـدنـوېـکلـونـو ک

دې د فرانسوي  لـرغـونـتـوکيشـوي 

پـلـرغـون د کـابـل د مـلی  او  ـژنـدنېېـ

خـو لـه )شل شي ېـلـرغـونـتـون تر منځ وو

آثـارو تر ټولـو دې سـره سـره د دغـو 

رتـه پـه ېـلـویه غـوره برخه ب

تـان کـې پـاتې شـوه  لـه  ؛ دلتـه (افـغـانـسـ

نې ـستېـاخ ېڅـخـه پـه گټ ـبېېشـدغې 

تـان د شاهي نظام مـوږ   دد افـغـانـسـ

خپل پـه هکلـه د  هوښیـارۍ او پوهې

 پـه ،بولـو. د دغې هنېـاړ درناوي یـادونه



کـړې لـه ېپر سمبالپوهې او هوښیـارۍ 

تر نن  رآثارېـچې یـو گڼ شم کبـلـه ول

څـخـه  د لـوټمـارو گـوتـو لـه چپـاو پورې

ځکـه چې  دا  دي خـونـدي پـاټې شـوی

د یـاد لـرغـونـتـوکي تر هـمدا  نن پورې 

یـمـي پـه لـرغـونـتـون کـې ساتل  گـ

تـان د ـېـک دل. څرگنـده ده چې د افـغـانـسـ

پـه رکزي بانک د م وزارت او دفرهنگ 

َـلـونـو تـ کـې زیرمه شـوي  ځمکـ

د کـابـل د مـلي  لـرغـونـتـوکي

لـرغـونـتـون د آثـارو د اصلي ټولگې یـوه 

ړوکي برخه جوړوي. د پـاریس لـه  َو

نـدارچیـان بـه دا  نـنـدارتـون  څـخـه نـ

کمرغی ولـري چې د بگـرام لـه هغـو ېـن

پـاره لـومړي ځل  نامتـو آثـارو څـخـه د  ل

ود  دنه وکـړي چې د کـابـل د ورانۍ اېـل

ورانکـاریـو د ناروین لـه منگـولـو څـخـه 

دا  دي، دوی بـه خـونـدي پـاتې شـوي

 تر څنگ  تـوکـود هغـو نـورو  تـوکي

یـمـي پـه لـرغـونـتـون  وویني چې د گـ

الـو را پـه د خـوا  ېکـې لـه دیرشـو کـ

ډول د  هـمدې ږي. پـه ېـخـونـدي ساتل ک

نـدارتـون پران ستـه مـوږ تـه دا ېـدغه نـ

چې  د گیمی د   بـه پـه الس راکـوي ېـش

الـرغـونـتـون او د  د مـشـر ژوزف  ډافـ

میرمن ریـا  د مـانـدېنېد هـغـه  هکن او

هکن لـه هڅواو هلـوځلـو پـه درناوي 

 ز ۱۹۳۹دواړه پـه  ؛ دوییـادونه وکـړو 

لـټ ز او ـېــنکـال کـې د بگـرام لـه پـ

رتـه ـېـز کـار وروستـه بـېـنـدنـېـک

ز  ۱۹۴۱پـه  او  فرانسې تـه راستانه 

تـه الـونیـا کـې ېې ځانـونه فرانسې  کـال

. اوبیـا هـم پـه دې ډېـرخـوښ یـو کـړل

نـدارتـون پـه داسې یـوه وخت  چې دغه نـ

ز  ۲۰۰۳ږي چې پـه ـېـستل کـېـکـې پران

 ډافـان کـې د کـال کـې پـه افـغـانـسـتـا

کـارونه  لـه پخـواني دود او لـه خپلـو 

سـره د بیـا  و ویـاړلـو وختـونـوـېـپخـوان

ول ـېـلـه سـره ن ،پـه مـونـدلـو تړاو

ږدې پـه ـېـاوس بـلخ تـه ن ی. دا دـږيېکــ

نـدر پـه اسلکتپۀ زرگـران کـې د سـتـر ا

نیستي یوخت کـې جوړ د باختر د هل

د الفرد فوشه  هکلـهد مـونـدنې پـه تـوکـو 

لـه  نـدنـو د کـارـېـلـه د کـېـپخـوانۍ ه

دلـو تـه ـېـښتـوني کېـرجوخت ل سـره ـېـپ

ږي. د بـلخ پـه باالحصار کـې ـېـږدې کـېـن

پـدننه د لـرغـون  يترځمکن ـژنـدنېېـ

ر پوړونه مـونـدل ـېـاسـتـر النـدې یـو شم

راتگه  لـه رسـتـر الکسانـدشـوي چې د 

تـه  پړاومخکـې د هخامنشیـانـو 

ورگـرځي. پـه تپۀ زرگـران کـې د 

لـومړۍ پـه ټه ـېـمـونـدل شـوې ستـوپې ن

د ویمـاتکتـو  کـې ړۍــېـې پېـزدېـږز

َـ  «سـتـرمنجی» ـ پـه  ؛ږي ـېـرس تـه  ـرېپ

کـې د مـونـدل شـویـو  باختر

زیـارتځایـونـو پـه منځ کـې دغه 

دا تر ټولـو  ،هتـه ورتـ يزیـارتځ

.  د کـوشانیـانـو یلـرغـونی زیـارتځای د

پـاتې پر یـوه دیـوال بانـدې  پراوهلـه  را

ښي ېمهـم کـارونه پرمخ روان دي او بر

نې جوړ شـوی ـېــنیستي سـرچیچې لـه هل

. د فرانسې ییـو دیـوال ېې هـم مـونـدلی د



ل ې د وزارت او د نـورو اړونـدو ـېـد مـا

نـورې  ېڅانگـو پـه مرستمرستنـدویـو 

ډلې   لـه دې ؛ي ي دـل شـوېنـدنې پــېـک

ا پـه  څـخـه کـوالی شـو د ډافـ

منځگړیتـوب د بُگشان د ډلې مرستې 

نـدنـو د کـار ـېـیـادې کـړو چې د ډافـا د ک

او د نـورو پرمختیـایي چارو لکـه د تپۀ 

زرگـران د نجونـو او هلکـانـو د ښوونځي 

د جومـات  «پیـاده حجِ  »د ودانۍ لپـاره او 

پـاره چې د نهـمي اسالمي  د بیـا رغاونې ل

ـړۍ د هـنـرلـه مرغلـرو څـخـه گڼل ېپـ

دي. د ې ږي، مـالي مرستې کـړـېـک

فرانسوي لـرغـون پوهانـو بـلـه ډلـه د 

استاد زمریـالي طرزي تر مـشـرۍ النـدې 

کـې بوختـه ده چې د بودایي  پـه بامیـانـو

مـونـدنې لپـاره ېې د غرونـو د  يعبادتځـ

پـه لمنـو کـې، چې یـو وخت د بامیـان 

ل ـېـړنه پـېـڅ لځای پرځای و سـتـر پژي

  ده.  ېکـړ

    

پروگـروامـونـو د د ښوونې او روزنې د 

د  ،نـدنېـېـتر څنگ ،دغه ک مـالتړ

تـو بیـا رغاونې  ساتنه، د کـولـرغـونـ

مهالـه  اوږد ټول هـغـه کـارونه او نـور

 د پروگـرامـونه څرگنـدوي چې د پـاریس

چې )لـرغـونـتـون د لـوړ فرهنگي میراث 

د  (یال تر اوسـه هـم تر گـواښ النـدې د

مـالتړ او ساتنې د عمـومي سیـاست تر 

  سیـوري النـدې خپل دریځ مـومي. 

  

باید ووایـو چې ال تر اوسـه د نړۍ پـه 

دغې برخې کـې داسې کسان شتـه چې د 

ښوونځیـو پـه سوځولـو ویـاړي ځکـه چې 

ښوونه او روزنه پـه ځانگړي ډول د 

نجونـو ښوونه او روزنه ځان تـه یـو 

د آسیـا او )لـوی گـواښ گڼي. د یـوریشیـا 

 خپلې د ، دغه ارثیه (اروپـا پراخه وچه

 انـځـورسـتـر  و لـوېې لمنې د پراخې ا

هـغـه انـځـور چې د  »پـه لـرلـو، 

وادونـو، هنـد او چین د ـېـهني مدیترا

د  « سـتـرو فرهنگـونـو د څرک ځال لـري

هغـو کسانـو احساسات پـه خـوځښت او 

الـو و-ۍ راولي چې گډو نړ ادـېـڅپ

ا دا بـه لـرارزښتـونـو تـه درناوی  یـ ي. آ

دغـو غـوره او نه شـوني وي چې د 

دونکـو شاهکـارونـو د کـوډو تر ېـرـېـه

زو النـدې را نه شـو چې لـه سـتـر ـېـاغ

ځ ـېـنـدره، لـه مصره، د منځني ختلکساا

یـوناني  - ، لـه هنـدوپړاوهنیستي یلـه هل

انـو، د جلگـو لـه اشرافیت، د هپـاچا

ځ روم لـه سـتـرواکۍ، د پـارتي، ـېـخت

لـه سـتـر واکیـو څـخـه ي ایهنـدي او چین

خبرې کـوي؟ څوک کـوالی شي د 

تـان د بگـرام د س هغـو د مې ـېـافـغـانـسـ

ټ نه ـېـست تـه سـر ټېـښځینه ښکالوو ښا

کـړي چې د باختري افرودیت پـه 

 هنـدي عاجنقشـونـو پـه ځانگړي ډول د 

کـې ېې د ښکال  پژیـوپـه جوړوشـویـو 

ـه کـوډو لپژیـو ږي. د دغـو ـېـښ ځلېـبر

َــست د لـرغـوني ېـاو ښا ډکـه ښکال   ـرېپـ

ترټولـو ښکلیـو ـر ېپــاو د رنسانس د 



کـوي. دغه واقعیت   سـره سیـالي پژیـو

چې دغه شاهکـارونه د هغـو کسانـو لـه 

گـوتـو څـخـه نن خـونـدي پـاتي دي چې د 

لـه منځه وړلـو هوډ ېې درلـود، پـه خپلـه 

نـدارتـون ځا نگړي ارزښت نـور د دغه نـ

   هـم زیـاتـوي.  

  

غـواړو لـه ټولـو هغـو کسانـو څـخـه مننه 

وکـړو چې د دغه نـنـدارتـون د 

ېې زمـوږ مـالتړ  هکلـهستلـو پـه ـېـپران

لـه  کـې پـه لـومړي گام دی؛ کـړی

مـشـرانـو حامد کـرزي او ژاک  -ـواد ېهــ

 شیراک، د افـغـانـسـتـان لـه پخـواني پـاچا

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه ، د دولت لـه 

وزیر ښاغلي ارسال او د اطالعاتـو او 

فرهنگ لـه وزیرښاغلي سید مخدوم رهین 

. د مننه وکـړو څـخـه د زړه لـه کـومې

تـان د ولسي جرگې لـه مـشـر  افـغـانـسـ

ښاغلي قانـوني او د هـغـه لـه مرستیـال 

ښاغلي نـورزي څـخـه د دغه نـنـدارتـون 

ونې پـه ـڅـتصویب او مـالتړ او ه د

 هـم منـنـدوی یـو. د اطالعاتـو او هکلـې

ښاغلی عمرسلطان  فرهنگ مرسیتال وزیر

د کـارپوهانـو لـه خپل یـوه ټاکل شـوي 

د  پروگـرامکمیسون سـره زمـوږ د 

الرښوونې مسوؤلیت درلـود. د 

تـان د مـلي لـرغـونـتـون رئیس  افـغـانـسـ

د  پروگـرامچې د  ښاغلي مسعودي تـه

لـه ېپــېې لـه  پـه لـړۍ کـې ولـوـېـپرمخ ب ـ

تر پـایه رغنـده ونډه درلـوده او ـولې ېنــ

ه تـه چې د دغ د هـغـه هـمكارو مـلگـرو

الیتـوب کـې ېې  پروگـرام پـه بریـ

ستې خپلې د زړه لـه ـېـزه ونډه اخـېـبنسټ

کـومې مننې وړانـدې کـوو. پـه پـاریس 

تـان سفارت او پـه کـې د افـغـ انـسـ

ځانگړي ډول سفیر ښاغلي استاد حقاني 

لـه مـوږ سـره خپلـه هر اړخېـزه مرستـه 

    ولې ده.ځغ

 

نـدارتـون پـه اغ زمن ـېـپـه اروپـا کـې د نـ

یـا، فرانسې او  الیتـوب کـې د ایتال بریـ

نـد سفار لـرلې زمنه ونډه ـېـاغ تـونـوهال

. هـمداشان د فرانسې د دفاع د وزارت ده

او د فرانسې د هوایي ځواکـونـو 

روالنـد  »ـلـوټانـو د ډافـا د مـشـر ېپـ

بـلـه تر  «بزنـوال پـه مرستې  لـه کـا

کـې  نگپـاریسـه د دغـو آثـارو پـه راوړ

 ده.  لـوبولېزمنه ونډه ـېـاغ

      

د ساتنې او بیـارغاونې د لـرغـونـتـوکـو 

کـارونه چې پـه ډېـر لنډ وخت کـې  هـغـه

پـه پـاریس کـې تر سـره شـول باید پرتـه 

ي. د ـنې پـاتې نه شـې او منـلـه یـادون

 چې د ـېډل ېکـارپوهانـو هغ

د بیـارغاونې لپـاره د  لـرغـونـتـوکـو

تـان د مـلي لـرغـونـتـون لـه  افـغـانـسـ

ر ـېـپلـوه ټاکل شـوې وه د گڼ شم

ېې  پـه بیـا رغاونې کـې وکـلـرغـونـتـو

 سـرښنـدنېنې او ـېـپـه ډېـرې م

کـاروکـړ. لـه میرمن فریدې اکـرم څـخـه 



چې د افغان سفارت د فرهنگي چارو لـه 

خـوا ېې زمـوږ مخې تـه د پرتـو ستـونزو 

رې کـولـو کـې نه ستړې کیدونکـې ـېـپـه ل

هلې ځلې وکـړې د زړه لـه کـومې 

نې او ـېـپـه ډېـرې مې ـمنـنـدوی یـو. هغ

دونکـې تـوگې د خپل خدای ـېـنه ستړې ک

بخښلي پالر سفیر اکـرم یـاد یـو ځل بیـا 

را ژونـدی کـړ چې د فرانسې او 

تـان د اړیکـو نگـولـو ـېـپـه ټ افـغـانـسـ

دي،  رې هلې ځلې کـړيېـډ ېې کـې

د شـوروي پلـوي رژیم تر  نـومـوړي

منځه راتگه پـه فرانسی کـې د 

تـان سفیر اف    . ووـغـانـسـ
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مـگـب ه  یي هـښـېـښ ،را ـ ل ا ډ ـ ون ن » کـ دا ـ ل ـ کـا د «گ ـ ف د،  سره زاروـف له دریېـسنل نـغـا انـسـا  د يـمـیـگ د. ونـتـونـرغـل يـلـم ت

ن ونـتـونـرغـل ه یـوښـل هـدغ .ورـځـا کـک د کې الـک ز  ۱۹8۰  پ یـځ ېـب د ونـسیـل رپ وـولـک هـا لـهـم ـ  وـخ وـش اتـم ا

هـوروس نـف په ت ا اول ېـک سېـر رغـ ا و  ـ ی ـ ونـیـپ یـن  د.شـو ب سی ه،ـیـپ یـآ ـروـنـه ـيا ریس،ـپ هـرخـب هـم ۳8 ه،ن  ۷8 ، ز  ۱۹8۳ ا

- ڼ 8۱  ا  ېپ

 

 

نـگـې  ا ونـدل شـوې پ ا مـ یـ بـ ان  تـ نـسـ ا غـ فـ ا  د 

 ژنـدنـهــــېـــپ

 پي یر کـامبان، 

 د گـیـمـي د آسیایي هنرونـو د ملي لـرغـونـتـون عمـومي سـرپـرست 

 

 د سـتـر الکسانـدر لـښـکـري یـون تـه پـه یـوه پـراخ انځور کـې وگـورو نـو کـه 

تـان هـغـه وروستۍ کرښه وه چـې   پـر بنسټ ېکـړېـپـر الکسانـدر دسـتـر د افـغـانـسـ

چـې ، نـور پـه فارسیانـو پسي نـه ځي. د اکسوس سینـد  پورې غاړهله دغې کرښې بـه 

تـمـدنـو بـ ،يېـږیادنامه پـه  دریاب نن د آمـو تـر منځ د  وگړو شتـوـېـم ـدیاېد نامـ

ـلـوالي کرښه جوړوله. د دې تـرڅنگ دغـه سینـد د لـرغـوني باختـر پوله هـم ټاکله ېبــ

څلي متن اوستـا کـې یاد ـېـزرتشتیانـو پـه سپ د نـوم ېې  « باکتـرا » ېنـېـچـې د پالزم

د لټې  «شریعت د متن »تـه چـې هنـد تـه ېې د  «زانگ گ شـوان» رئزاي ای. چینید یشـو

تـان تـر ټـولـو ل ی ووسفر کـړ ېلـېــه هپ . د ښکـاريمه ـېـس پـرتـه رېـېـافـغـانـسـ

ـشـتـو له سـتـرواکـۍ څخه ېـدیامـېد کـوشـاني بـ ېبـرخ ۍکـونـو ډېــرـېـهـغـه د یادښت ل

َــحیت د یچـې د مس ده هـغـه سـتـرواکـيدا دي،    هـمدېل کـې ېې پـه ـېـپـه پ ـرېپـ

 مېېد لـومړۍ او دو پسېد یـونانیانـو د واک ټغر کـې ورټـول کـړ. ور ېمـېـس

دین خپور شـو.  یيمې کـې بـوداـېـپـه س ول چـې کـې تـرڅـړۍ پـه ېپـ زېـږدېـزې

ساتـل  ي یرغملنایچیکې  يعبادتځ په بگرام د کنشکـا دچـې  ووشـوانگ زانگ ډاډمن 

ا ـېـک پـر  «کـاتـوکـومس »ـو ېاېکـخـپـلـو  دچـې  ووی سـتـر واک نلـومړ هـغـهدل. کنشکـ

 سلچارچـې بـریتـانـوي  ول. پـه هـمدغـه بگرام کـې ضرب کـړېې د بـودا انځور  مخ

 کـوکلـونـو پـه اوږدو کـې د لـرغـونـتـوزېـږدېـزو  ۱8۳۷او  ۱8۳۳سن د یم

تـوـېـپ گټـولـونرا تـه د بل زړور گام د  میسنراټـولـونـه  کـول کـړ. د بگرام د لـرغـونـ

ـرله چـې ېانگـ میسن ؛نـه وهـېـسـرچ ادـېـډې ستـوپو تـه د رسـد ه پـه بلې وینااوچتـولـو 
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د لـرغـونـو  اېره وي چـې له منځه بـه ېې -داسې یـوه هـډ  شـاهانـود لـرغـوندا بـه 

 َ ـ       ه کـړي.را پورتـ ونـهټې نښې سـرـونـو تـر خاورو النـدې پدد یا ـرونـوېپـ

     

تـان د لـرغـون ا مـومی چـې ـېـلمنـه پـه هغـو لـرغـونپانگـو ځانگړت ـژنـدنېېپـد افـغـانـسـ

کـو لـرغـونـتـومـونـدل شـویـو  د. يروښانـو پاڼې تـأریـخ د لـرغـوني وادـېـد دغـه ه

تـه  والـو -نړۍ کـال کـې ز  ۱88۰چـې پـه )ولې ـېـله پانگې ن «کسوسا»هره بـرخه، د 

بیا   (اوس د بـریتـانیا پـه لـرغـونـتـون کـې شتـه ېې ژنـدل شـوه او یـوه بـرخهـېـور وپ

پـله ځانگړې ځانگړتیا لـري  «میر زکـې»د  پـه ؛ ورستـنۍ پانگه تـر پانگې پورې خـ

چـې لـویه ږي ـېـو وختـو کـې له خاورو النـدې را ووتـله او گـومان کـېـوروست ـروېتـ

  ږي. ـېـپـه جاپان کـې ساتـل ک ېې بـرخه

   

نـدارتـون  «بیا مـونـدل شـویـو پانگـو»د  تـان د ملي  لـوسکـا ـزهېبنـسټــد نـ د افـغـانـسـ

ژنـدنې ـېـپـ. پـه دې کـې د لـرغـونيټـولـونې د الستـه راوړنې او را لـرغـونـتـون

: فـلـول، آی خانم،  ديي ول شـوـېـتـر پام النـدې ن تـوگې ېمې پـه ځانگړـېـڅلـور س

پـه او بگرام،  یـ نـدارتـون نـه ـېـهره یـوه س چـېطال تـ مه پـه تفصیل تـشـریح شـوې ده. نـ

نـدنـو الستـه ــېـژنـدنې د کـېـپـیـوازې د خلکـو پام پـه افـغـانـسـتـان کـې د لـرغـون

واد د لـرغـوني تـأریـخ ژورې جرړې هـم ـېـه هراوړنـو تـه را اړوي بلکـه د دغـ

نـدارتـون دغـه جرړنـنـدارې تـه وړانـدې کـوي  مهالـونـورو لـرغـونـو ېـله ډ ، ې. نـ

َـولې بیا د کـوشـانانیانـو د ـېـن ـ نـدارې تـه وړانـدې کـوي هلـېـتـر پ ـرېپ هـغـه  ؛ دانـ

َـ تـان د بـ اوسنیچـې  ـر دیېپـ سـتـر واکـۍ پـه زړه کـې  هـمدې د ـوېنــدیاېافـغـانـسـ

        .ـدلهېغځـآسیا پورې  منځنۍولې تـر ـېـاو لمنـه ېې د هنـد له شماله ن ووپـروت 

      

مه ـېـد س پـه زړه کـې چـې « بیا مـونـدل شـوې پانگه » زمـوږ تـر شننې النـدې دا

پـلې گرد نـه رانغاړي او پـرېـزې افـغـان واکمنۍ بډاـېیـ د  بانـدې نړۍې رـېـچاپ خـ

پـلې ځال  هـغـه اړخ هـم  « بیامـونـدل شـوې حافظې »د تـأریـخ د  ،نـدېـېـش وړانگېخـ

یادونـو  پـهنـدارې ـېـزو جگړو د هـېـزو لسـېـروښانـوي چـې افـغـانان کـوالی شـي د لس

پـلې پ ې ومـومي. د ملي ـښرړې پـه کـج - ـدژنـېــکـې خـپـل ځانـونـه وگـوري او خـ

نـوتـه ورتـه دي چـې ـلـرغـونـتـون پـه بنسټ کـې دغـه پانگې پـه حقیقت کـې هغـو ست
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، داسې یـو لـرغـونـتـون ې دهول شـوـېـبیا ودانـونـه ېې اوس نـوې تـر الس النـدې ن

نـدنـو، ـېـا تـلـونکـو کچـې نـه یـوازې پـرخـپـل تـأریـخ او دودنـو بـه وویاړي، بلکـه ر

ړنـو او پلټنـو تـه بـه هـم سـتـرگه پـه الر وي او د تـأریـخ هـغـه پاڼې بـه روښانـه ـېـڅ

ړهد هـغـه یـوه  یـوازې ر زیار او خوارۍېـکـړي چـې مـوږ ال تـراوسـه پـه ډ بـرخه  َو

تـان  بانـدې ړنـو اوپلټـونـوـېـڅ ژنـدلې ده. پـه دغـوـېـپ پـه اوسمهال کـې پـه افـغـانـسـ

ژنـدنې انستیتـوت ـېـپـاو د افـغـان لـرغـون (ډافا)ژنـدنې ډله ـېـپـکـې د فرانسې د لـرغـون

            بـوخت دي. زیاردونکـي ـېـپـه نـه ستړې ک

 

ر ناڅاپـه ومـونـدل ـېـد فـلـول د غـونډۍ پانگه د اکسوس او میرزکـې د پانگـو پـه څ

او د لـرغـوني  ۍپخوانزښتـه دواړو پانگـو خالف ،  نـورود فـلـول پانگه د  ؛هشـو

پانگه پـه څـرگنـده د باختـري  د فـلـولډه ډه لگـوي.  بانـدېاړخ ژور  پـر تـأریـخ

استـازیتـوب  (کلـونـو مخکـې ۲۰۰۰ د څه ناڅهـله ېـړۍ له پــېد زېـږدېـزې پــ )تـمـدن 

ځې ـېـختپـه سطحی  ېد لـوړ ایرن،  «ژ -لـرغـونې آریانا  »، کـوي. د فـلـول غـونډۍ د 

تـر  لـرغـونـتـوکـيڅخه داسې هنري  او ورپـه افـغـانـسـتـان کـې پـرتـه ده  کـېڅنډې 

ویـو پـه انځورنـو پسولل ژزو دودنـو څخه پـه الهام د ـېیـمه ـېـالسـه شـوي چـې له س

ېـوي دي. د فـلـول د سـرو زرو کـونډالش
۲

ېـز سبک هنري انځور یاو ځانگړ ییـو ښکل 

ستـان یا د څځ او بلـوـېـد منځني خت پـه خـپـل  وار نـنـدارې تـه وړانـدې کـوي او

 بانـدې زې ونډېـېـې د باختـر پـربنسټښک سنـدهه د تـمـدن تـرمنځ پـه راکـړو ورکـړو

 گـوتـه ږدي.

   

د  دې آی خانم ښار بنسټ د پـراتـهکـې  ډېشـوني ښکـاري چـې د جلگې پـه څنـره ېـډ

څـرگنـدوي  موقعیت پـه خـپـلهښودل شـوی وي. د دغـه ښار ېنـدر پـه الس ااسسـتـر الک

تـمـدن ښار د چـې باختـر . دغـه وو ښار يرې سـرحدـېـټـولـو ل ز ژونـد تـرېـهلنیستي مـ

واکـۍ شـاهـدي ورکـوي چـې د هلنیستي  سـتـرـې ښار پـر هـغـې هک پک کـوونک

چـې ـدنـه، ېــو ځلادنـه ـېـد، داسې رغـېـوځلبیا د او ـېـرې ورغـېـتـمـدن له لمنې څخه ل

ورڅخه د  کـې پـه څـو څـو ځله  کنـوـېـکـواالنـو پـه خـپـلـو لـېـل مهالـونـود لـرغـونـو 
                                                           

۲
نـونـه -   گلدا
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 ېدنې د لـوړ بـرج پـه تـوگېـڅارنې او غـوړده. د ې یادونـه کـړپـه نامه  زرو ښارونـو

 د  خـپـل جغرافیـوي مـوقعیت له کبلهد  ښار خانم آی  پـروت پـه زړه کـې د آسیا 

اډه ده. سـره له دې چـې یـوناني سـتـر  هځـېـهلنیسم د تـمـدن د لمنې وروستی خت

واکـۍ د لمنې  ر د خـپـلې سـتـرـېـواکـانـو د خـپـل سلف پخوانیـو فارسیانـو پـه څ

 پـر ېې ښود خو ونډهـېښـدنې او سوبـو تـه د جلگـو پـه لمنـو کـې د پای ټکی کـېـپـراخ

   او ېرازـېـښ چـې دوو داسې یـو ځای دا وتـله، ېآسیا بانـدې تـلپاتې پـر منځنۍ

ږي چـې د ـېـښودل شـو. گـومان کـېښـې کښپـرمختـللې سـتـرواکـۍ بنسټ پـه کـ

کـه  ؛ وووېـل کـې دغـه سـتـرواکـي د تـأریـخ او هنر د غـوړیدنې زړه هنـدوکش پـه سـ

ی - یـونان »د  څنگه بـهنـو  ويداسې نـه  هنري  «یـوناني  -افـغـان  »یا  «ي بـودا

نـدنـوکـې ـېـو کـې د کـابل او د هډې پـه کـېـچـې پـه دې وروست سبکونهښوونځیو 

نـدارې تـه له آی خانم څخه غـوره شـوي  تـرالسـه شـوي تـوضیح کـړو؟ دغې نـ

کـې کـوالی  لـرغـونـتـوکـوپـه نـورو  ؛سل پـه سلـو کـې هلنیستي دي  لـرغـونـتـوکـي

نیسم یـو ډول څنگ تـر ییا باختـري هنري دودونـو سـره گډ د هل وځـېـشـو له خت

ووینـوڅنگـوالی او ورتـه والی 
۳

. د آی خانم له پانگې څخه د سـرو زرو تـر السـه 

شـوې
4

 سلۍ 
٥

 ـوېایکـرو د شتمنۍ او د هغـوی د ـېـ، د گـومارل شـویـو یـوناني سـرت

 »بې ساري تـأریـخ او هـغـه د لـرغـونـتـوکـي  دغـه  هـمدا شـان. راتـانـدويیادونـه 

تـان د کـورنۍ جگړې له پ « سـرگذشت له ـېـیـوه بـرخه ده چـې ښایي ډافا یی د افـغـانـسـ

پـله تـر ټـولـو لـویه ک  »چـې دي نـدنې ـېـهـغـه کدا نـدنـه او پلټنـه وبـولي، ـېـمخکـې خـ

تـان د پاچا پـه غـوښت «دانیل شلـومبـرژه     ولې. ـېـنې تـر الس النـدې ونـد افـغـانـسـ

      

یـپـې د پانگې مـونـدنـه تـر ټـولـو وروستۍ مـونـدنـه وه چـې  د طال کـال د ز  ۱۹۷۹ دتـ

ري مخکـې او تـر هـغـه راوروستـو کلـونـو ـېـد شـوروي له ت کـې اشتـېـم پـهسمبـر ډ

پـه کډوالـو شتـو ـېــدیا مېکـې تـرالسـه شـوه. دغـه پانگه پـه خـپـل زړه کـې د بـ

کـوالی شـو د مسیحیت د  ېې ټهـېـلـري چـې ن ډالۍ نغښتېکـې ښخې شـوې  قبـرونـو

                                                           

۳
 - (  : ـوگـورئ  ـ ب ـوحه چـې سی ل ه  غـ کتـالگ، ېهـ  (۲۳ـل ښیي؛ 

4
 - ( :  (۵-8کتـالگ، وگـورئ 

٥
 ژ -میل، لوله  میله، -سلۍ   - 
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َـ یـپـې کـې دېخوا وټاکـو. له را پـهـېـله پ ـرېپـ  چـې دي ږ قبـرونـهـشپ پـه طال تـ

د هغـو کسانـو بې  ، د طال تـیـپـې لـرغـونـتـوکـيدلیـېـرس ووالس نـه  ـڅکله ورتـهېهــ

 شهزادگان او د کډوالـو شک پـرتـه له سي چـېـېـوتـه ننې او شتمني تـه گـېـسارې بډا

پـلې مړینې  لهغـوښتـل  دي ، دویمشران   له ځان  خـپـل سـره  زر هـم سـره جوختخـ

زرو تـوکـي چـې پـه قیمتي کـاڼو پوښل شـوي د  یـوسي. د سـروتـه  د مرگ نړۍسـره 

د  غـو تـوکـو تـر څنگ، ددهـغـه وخت پـرهنري نـوښت او پوهي د منښت گـوتـه ږدي

څـرگنـدوي چـې پـه  شتـون تـوکـوي اییـوناني، رومي، هنـدي اوچین پـه الس جوړو څـو

تـمـدن له پَخو  ېـزکسانـو د خـپـل ژونـد پـه کلـونـو کـې د ښار وقبـرونـو کـې مړ

. ټـول پـه الس جوړ تـوکـي مـوږ دې تـه رابـولي لهاستـازو سـره راکـړه ورکـړه درلـود

تـمـدنـه»چـې دا شهزادگان او مشران  یـپـه»و نـه بـولـو.  «نامـ بـه د خـپـل نامه د  «طالتـ

خو تـر  پـه نامه وبلل شـي (د سـرو زرو غـونډۍ)معنی له اړخه دا وړتیا ولـري چـې 

پـه ېې د افـغـانـسـتـان د چ ده د پاملـرنې وړ دغې وړتیا پورتـه هـغـه ونډه  یـ ـې طال تـ

، د کـې لـري. یـوناني باختـر پـراختیاژنـدنې کـې زمـوږ د پوهاوي پـه ال ـېـتـأریـخ پـه پ

 څه نا څه ـله ېـړۍ له پـېزېـږدېـزې پـ
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الـونـو کې د افغانستان ال پراخه لمن  پـه لـرغـونـو مهـ

 

د  کبلهـدیانیـو د زور زیاتي او گـواښ له ېبـ «يیـوژ»کـاله مخکـې د سایتي یا  ۱۵۰

هنـدوکش د شمالي ټکـي له نقشې څخه پـه بـشـپـړ ډول ورک شـو. د شمال له لـوري د 

ـېـقبایلـو د راکټ د کـوشـاني ول چـې د لـړۍ پـه پایله کـې  ـدنگېکډه کــ د دلـو اوـ

وړه شـوه. ان کـه پـه ج (ړۍ پورېـېـپزېـږدېـزې له لـومړۍ تـر درېمې )سـتـرواکـي 

نـو د  د جرړو مـونـدنـه د  قـومعلمي کـړیـو کـې د طال تـیـپـې د شهزادگانـو او مشرا

پـله دا  یـپـې پانگه یـوازې پـه خـ خبـرو اتـرو یـوه بـرخه هـم وگرځي، خو د طال تـ

طع تقاالرو پـه  پلنو ورشوگانو دد جلگـو او ، افـغـانـسـتـان د هغه مهالجوتـوي چـې 

یـورشیا  سـرونـه ېې دچـې  ې، داسې یـوه څلـور الرکـې د څلـور الرې درېځ درلـود

لـېپـې له چرسونېـزوس او تـور سمنـدرگي څخه ـېـکریم د (آسیا -اورپا ) او بل سـر  ـدلېـ
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یـپـې پـه قبـرونـو کـې مـونـدل ـدهېرسـد کـوریا تـر ټاپو وزمې پورې  ېې . د طال تـ

سـوېـل پـه  دې ـېـد روس دواړه زمـوږ پـه زړونـو کـې گاڼېشـوي سـره زر او 

څخه د  (د قبـرونـو پـرمخ خاورینـو غـونډېو) «کـورگنـونـو» له سایتيد ین کـې ـئاوکرا

 د جلگـو اوهـم خـپـل تړاو  پـه را ژونـدي کـولـویادونـو د مـونـدل شـویـو سـرو زرو 

نـېـب قـوم يناد دغـه ایر هـم ږدي کـوي. پـه کـوریایي هنر سمبال ـېـتـه ن فرهنگ ـيدیا

مـونـدل شـوی تـاج
6

َـله  «درېو پاچاهیـو»، خـپـل تړاو د   ـ  چـې ) سـره څـرگنـدوي ـرېپ

نـو تـهېځـداخبـره  ښایي .(ـږيېرسـ پورې ـړۍېپـله لـومړۍ تـر اوومې  ـټه ېېېنـ هک  ـ

نـه باید هک پک کـوونکـې وي ځکـه کـوریایي ژبـه کټ مټ د  مگر ،يوپک کـوونکـې 

شتـو پخوانیـو وگړو د ژبـو له کـورنۍ سـره تړلې ده لکـه د مجارستـانیانـو، ـېـجلگـو م

تـای -تـورکـانـو او مغالنـو ژبـو تـه ورتـه د اورال        .ي ژبـهال

  

یـپـه تـان پـر  د درېواړه د فـلـول غـونـدۍ ، آی خانم او طال تـ  هـغـه زښتافـغـانـسـ

واک  ،د هنـدوکش پـه شمال کـې د فرهنگ پـه کـښې ڼا اچوي چـېولـرغـوني تـأریـخ ر

 پـه هـغـه تـأریـخي پړاو پورې اړه لـري. د بگرام پانگه لاو ځواک مرکزونـه پـراتـه و

د واک او ځواک مرکز سـوېـل  و سـره سمدـېـرامنځ تـه ک لهچـې د کـوشـاني کـورنۍ 

مې ــېـږدول شـو. هرمائیـوس د کـابل د سـېـتـه را ول لـوري د کـابل شـا او خوا

 ۳۰د ټغر لمنـه ېې ښایي پـه  منۍچـې د واک وویـونانی پاچا  - نې هنـدوـوروست

کـې د تـأریـخ پـه پاڼو  کبلهد یرغل له  قـومـونـوشتـو ـېــدیا مېز کـال کـې د بـېـدېـږز

 هـغـهنـدنـو کـې ـېـسنـدرېې پـه کالـکټـوله شـوې وي. د بگرام یا د لـرغـوني قفقاز د 

هرشـویـو کـوټـو کـې مـونـدل شـو پـلهپانگه چـې پـه دوه وو مُ د کـوشـاني  ې پـه خـ

-۱۹۳۷. د پانگې د شتـون خبـره پـه څـرگنـدونـه کـويسوبمنـو د ځواک او پیاوړتیا 

کـې چـې  ېمـېـکـې د کـاپیسي پـه سپـه لـړ نـدنـو ـېـکـې د ډافا د ک زو کلـونـو ۱۹۳۹

. د دغې پانگې یـوه بـرخه د کـابل هدله څـرگنـده شـوـېـنـه بلل کـېـپخوا د کـاپیسا پالزم

       پـه ملي لـرغـونـتـون او بله بـرخه ېې د پاریس د گـیـمـي پـه لـرغـونـتـون کـې ده.

          

                                                           

6
 (۱۳۴ کتـالگ،) - 
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تـوکـي  -ي عاج له هنـده راوړل شـو کـي :لـرغـونـتـونامتـو د دغې پانگې تـر ټـولـو 

 یيښه ـېــښـه یي آثارو تـرڅنگ له چینایي الکـه جوړې شـوې ښېد ښـدي ؛هـمدا شـان 

 (مصر)د الـکـسـنـدرېې د سړي زړه کـې هـم شتـه چـې  پژيکـاسې ، بـرنجې او گچي 

زې ځالگۍ د پـراخو راکـړو ورکـړو یاد ژونـدۍ ـېـگڼ څانگځ روم تـر منځ د ـېـاو خت

پـه ذهن کـې د   مـوږز پژيپـه ټکسیال کـې مـونـدل شـوې بـرونزې کـه څه هـم کـوي. 

پـه  ېین د کریمـئد اوکرا) را کـاږي چـېږدې والي ـېـاو نقشـونـو تړاو او ن پژیو هغـو

ي دي، مگر د بگرام د څخه تـرالسـه شـونـدنـو ـېـد چرسونېـزوس له ک (کـې ېټاپو وزم

لـېـښ پانگې پـ د خـپـلې  ،دي  زښت لـرغـونيې ښک ېډل ېښه یي تـوکـي چـې پـه خـ

پـه  کبله له ډېرېو اړخونـوښکال له زړه راښکـونې هک پکـونکـې  چلتیا او ـېـصناعتي پ

ناني، هنـدي . هـغـه کسان چـې له یـوديالس جوړو یـوناني او رومي تـوکـو تـه ورتـه 

دنـه ـېـنـه لـري هرو مرو دې د بگرام له آثارو څخه لـېـسـره م لـرغـونـتـوکـواو رومي 

چـې د  بـرېښي پـرمخ ېکـونډال یيښه ـېـښ هـغـې رومي هنر ځال د - وکـړی. د یـونان

ږو د دغـه یاد گار ـېـتـر هـغـه ځایه چـې مـوږ پوه؛ لـري پژي ېې زسنـدرېې د فاروالک

رومي نړۍ یـو له  - چـې پـه خـپـل وخت کـې د یـونان یه انځور دېـزیـوازینی درې څنډ

    ده. ـېـک گڼل عجایبـو څخه ۷و او

    

. د کـوشـاني د سـتـر یچلـو اسـرارو ډک دـېـپ پـه تـأریـخ،کـوډو ډک  پـهد بگرام 

سره تشـو  ورېـله ډ رمـو تـمـدنـونـو پـه اړه زمـوږ پوههـېـهـغـې تـه د ورڅ واکـۍ او

ي پـه الس ایړنـو تـه اړتیا لـرو. یـوناني، رومي او چینـېـرو زیاتـو څېـډچـې  ده مل

د جوړو  له عاجهل تـه ورگرځي خو ـېـپ مهالد مسیحیت د  له شک پـرتـهجوړ تـوکـي 

ټاکنـه ال تـر اوسـه هـم د خبـرو اتـرو وړده او ان دا چـې  لنېشـویو تـوکـو د مها

ویل هـم پـرځای ده کـه نـه، ځکـه دغـه  «پانگې»څـرگنـده نـه ده چـې هـغـې تـه د 

پـل نـدارې تـه وړانـدې کـوي بلکـه  ېتـومن ېنـنـدارتـون پـه خـ کـې نـه یـوازې پانگه نـ

د یادو پـه الس جوړو  ـغـې تړاو هـم روښانـوی.ه سـره د «بیا مـونـدل شـویـو پانگـو»له 

له ال تـر اوسـه ورتـه  وړانـدې ټاکل شـوې وه خو نن او کـاله ۷۰ ـټهېـتـوکـو مهالنۍ نـ

الـو له ټاکل شـوې نـ ۷۰ ـروېـچـې د تاړخه گـورو داسې   رـېـبـشـپـړ تـوپ ـټې څخهېکـ

الس راکـړي چـې د کـابل د ملي  هـم پـه ـبـهېـشدا  مـوږ تـه لـري. نـنـدارتـون بـه

ږدې ـېـپـه ن ،مخکـې  ادـېـرتـه ستنـېـلـرغـونـتـون داالنـونـو تـه د پانگې له ب

تـلـونکـې کـې له تخنیکـې اړخه پاکـه شـي.        را
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پـه او بگرام پـه خـپـلـو اوږو د  درېواړه د فـلـول غـونډۍ، آی خانم، طال تـیـ

تـان  تیاسمسور د او ۍرازـېـښ پـه گرځولـو غـواړي د هـغـه مهال دتـأریـخ  د افـغـانـسـ

ی نـوې روح پو کـړي. پـه بـشـپـړ ډاډ ویالیـوه کـې لـرغـونـواله  پـه بې ساري کـالبد د

 روڼا څرکو مـونـدنې بـه د نـویـو او نـورو مـونـدنـو لپاره د ـېـشـو چـې د دغـو سم

بل پـه لـرغـونـتـون کـې ځانگړي ځایـونـه هغـوی تـه وي، داسې مـونـدنې چـې د کـا

 د تـمـدن مـوـېـرو سـېـل ډېروسـتـرگې پـه الره دي. دغـه مـونـدنې د باختـر د تـمـدن د 

 لـورانغاړ پـه انځورونـود ز ـېـآسیا کـې د هلنیسم د اغ منځنۍپـه  اودي  یهڅـرگنـدو

النـدې او بـر را رسوي.  ېښ د ږغ انگازېـښنا د بـرېـزمـوږ غـوږونـو تـه د جلگـو د تـ

پـلې اغ کـې هـماغـو لـومړیـو وختـونـو ال پـههغـوی  ؛ نـدلي ـېـزې شـېـپـر یـو بل خـ

پـلمنځي شک نـه ستـه چـې د لـرغـوني  د یـو بل منلـو دودنـدنـو او ـېـز شـېـاغ د غـو خـ

      ده.ې بڼه ورکـړ ـان تـأریـخ تـهافـغـانـسـت

      

تـان د لـرغـوني هنـد او ن لـرغـوني ایرَ  د فـلـول غـونډۍ څـرگنـدوي چـې افـغـانـسـ

پـه څـرگنـدوي چـې دغـه ه واد له خـپـلې شمالي ـېـتـرمنځ خـپـل درېځ درلـود. طال تـیـ

تـان پـه تـأریـخ کـې ، یعنې هـغـه څه چـې د ووڅنـدي سـره پـه اړیکـه کـې  افـغـانـسـ

نژادو تـورک بانـدې  وادـېـدغـه ه ي، او دا ځکـه چـې پـرېـږپـه څـو څـو واره  تکرار

د سـره له دې چـې ه. للمنـه خپـره کـړ خـپـل واک  سـتـرواکـۍ د مغـولياو  سالطینـو

لـښـکـرو د نـدر د اسالکد  ښار آی خانمد مې کـې ـېـس پـرتې رېـېـرې لېآسیا پـه ډ

پـه خـپـل وار د  خو وو ډک څخه رونـوـېـچلـو تـوپـېـراتگ او د هلنیستي تـمـدن له پ

پـلـو ي. بگرام مـوږ تـه راښیي چـې د نـه هم کـوڅـرگنـدو وونډ وارزښتناکـ ورېـډ خـ

ښت، ېـمې پاـېـکـو د نړۍ د دغې سېزو اړـېـځ روم له سـتـر واکـۍ سـره دوه اړخـېـخت

ه چـې لدـېـاو ژونـد تـه نـوې بڼه ورکـړه. د کـوشـانیانـو سـتـرواکـي ښه پوهرازۍ ـېـښ

اړخونـه پـه څه ډول له یـو بل سـره گډ کـړي. د  ېـزز او څـو څنډـېـدغـه څـو اړخ

مه د بـودا دین تـه ـېـهـغـه د واک تـر ولکـې النـدې س د واکمنۍ پـر مهالکنشکـا د 

دا ؛ هنري تگالره ېې خپـره کـړه  «گریکـو بـودیک»یي یا د بـودا - واوښتـله او د یـونان

پـله د ټـولې خت یـوه ځانگړي  ږي او دـېـځې آسیا لپاره یـو ځانگړی بنسټ گڼل کـېـپـه خـ

 ږي.ـېـدل کـېـنـنـدارتـون اړتیا ورتـه ل
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ال پژیـوپـه بامیانـو کـې د بـودا د  د » کـې کـالز  ۲۰۰۱ پـه ،دـېـد نړولـو تـر شـ

تـان د زرگـونـو کلـونـو تـان د  کـې نـنـدارتـونپـه  «تـأریـخ « د » افـغـانـسـ د افـغـانـسـ

نـدارتـون د رامنځ تـه ـېـدل کـېـره لـېـنې ځالنـده څېـپـراخې پانگې او بډا دله. د دغـه نـ

ا له متحدو ایاالتـو څخه هـم یـوـېـکـولـو لپاره له فرانسې، روس ر ـېـشم ې او د امریکـ

کـال کـې د کـابل د لـرغـونـتـون ز  ۲۰۰۶.  پـه لکلکسیـونـونـه را ټـول شـوي و

ر ـېـچـې یـو شم ونـه کـولهبـرم او نـوښت څـرگنـدد افـغـان کلکسیـون د هـغـه میراث 

دي. دغـه ارثیه د ي مـونـدل شـو ير یی ناڅاپـېـپـه لـړ کـې او یـو شم نـدنـوـېـېې د ک

تـه زړه کـې دآسیا پـه  د  پـه منځ کـې ځ د بی سارو تـمـدنـونـوېـافـغـانـسـتـان در پـرا

ې غبـرگه بـرخه، پـه ځانگړې یڅـرگنـدوي. د دغې ارث ېیـوې څلـور الرې پـه تـوگ

ولـو سـره باید د ـېـدونکـي حالت پـه پام کـې نـېـد هـغـې د کیفیت او مات ېتـوگ

تـلـونکـو نسلـونـو دي وساتـل شـي. رښتـوني ښکال کم پیدا او ژر لپاره خونـ را

او کـورني چاپیریال د خونـدیتـوب  باندنيدونکـې ده خو د خـپـل ځان او د نړۍ د ـېـورک

        او آرامۍ لپاره اړ یـو چـې د هـغـې د مـونـدنې او لټې لپاره مټی راونغاړو. 
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ـتـون  ـان مـلـي لـرغـون غـانـسـت فـ ا  زو کـېـېـدریـو لسرو ـېـتپـه د 

  

 وديـسعـمـرخان مـع

ـتـون رئیس  لـرغـون ـي  ل ان د مـ ـسـتـ ان ـغـ ف  د ا
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لـه مخکی ا کا ـ تی ا ه  اوه  ـو هڅـ تـون د جـوړول ـي لـرغـونـ ل ـان د مـ ـسـت ان ـغـ ف ا ـ د  ـ  ۱۹۱۹یعنی  ـټېېن

ـاسي، فـرهنگي او ټـولنز  د یـوې ز پرمختگ د لړۍ ـېـکال ته ور گـرځي چـې د هـغـه وخت د سی

ان د تأریخ دغـه مهال ـسـتـ ن ا ـغـ ف د ا ه هـمدغـېـبرخې پـه جـوړلـو  انـگـړې کـوي. د نـړۍ پـ  ـهزه ځـ

ا لـه وخته دغـه ه کـې د  ټـکـي ن ا ـ ـرغـونې آری او ـېـل ـونې  ـو د خپل واد د نـړۍ د گوټ گوټ تمدنـون

د ـېـد اغ ـځـټـکيد یـوه  خـپـرونېزو  ه تـوگـې چـې د من لـه زړه څـخـه «  الر ښمـوېـور » پـ ېې 

ه،  ډېـرسـتـر او ارزښتـېـت ـ ـو بل سـره تـړلي دي. لـرغـونې ـرېـدل ـه ی ه ل ناک فـرهنگي مـرکـزونـ

ه اوږدو کـې د خپل س ـان د تأریخ پـ ـسـت ان فـغـ نا یعنی ا ا ـ لجـآری ه  مـوقعیتیشي ـوق ا ـ ـهل ل سـتـره  کب

ـوبولې ده. ډول ډول هـنـري  ډه ل ـتاریخي ونـ ـد ر پـرگـنـوچـې زمـوږ د  وسبکـون او ې ـولۍ  ـون ښت

لي -آر ه کـوي وا ه  څرگنـدونـ لـي ـېـس هـمدېپـ ه دې ډول پرمختگ کـړی چـې د مـ مې کـې پـ

ه ب ـ ـو ل اـېـهـنـرون او چین ـوناني، رومي، هنـدي  ه هـمـغـږۍ کـې  ی نـدني ي یلگو سـره پـ ا هـنـري ب

ه یـو بل سـره سبکـونـه ېې ـ ده ډول ل او  پـه ځالنـ او هـمدي.  د اخـښلي تـړلي  ـوکـو  نـري ت دغـو هـ

ـو سبکـونـو اخښنگ دی چـې دېل ه څـو لس ېې ړونکيـېـځ څېـ ه ختـېـلـ ه دې خـوا پـ ځو ـېـزو را پـ

ـه اړخه ـېـه ل اور  ثـ آ ـان کـې چـې لمن ېې د تأریخې  ـسـت ان ـغـ ف ه ا انـگـړي ډول پـ ه ځـ ـو کـې پـ وادون

ائی ـو د اغډکـه او بډایه ده، د اروپ ان ـ ی ان نـو او یـون ا ـرـېــ نې پـه اړه د یـوې مـرکـزي ېـدزو د خـپ

لټنې شپـول ته راهـېـڅ او پ ـه ـړنې  او ز  ۱۹۲۲څـولي دي. ل فغان  ه دې خـوا د ا ـکال را پـ دن نـ ا  ـوېب

نـو د ک ـوها ـرغـونپ اـېـل پ دنـو  ـنـ ـتـون د ې ـرغـون لـي ل ـان مـ ـسـت ان ـغـ ف ا د  لې د دې المل شـوې چـې 

ـ ف اتا انگو د سـ ـان د سـتـرو فـرهنگي پ ـسـت ان ـوه خـونـدي ـغـ ه ی پـه دې واوړي.  ټـکـينې پـ

ـتـون  و کلـونـوـېـوروست ـرغـون او هـمدا شان کـې کـې پـه ل ـار  آث څـه نا څـه سل زره لـرغـوني 

اتـل کـتـای ثـار کـې سـ آ ه اسالمچې دل ـېـنـوگـرافیک  ـ ـيلـ َ ـ ار دي مخکـې ـرېپ ـتـون د  ؛ آثـ لـرغـون

ــړ ل رـېـگڼ شم ل ـارو ټاکل شـوي  ـو د بنسټـېـآث ـون ـت لگو پر ـېـزې ونـډې د بـېـکـونـه د لـرغـون

نـدې کـو دارې ته وړا ـنـ او ن ه  تنـ ا ـونـه، سـ ارو ټـول آثـ دنـده ـېـېې بنسټ نگبنسټ چـې د تأریخي  زه 

نـسـتـان مـده ، پـه میکرو ف ا ـغـ ف ا ه نلمـونـو کـې ثبت کـړل. د  ـ تـون ل لـي لـرغـونـ ه مـرغه ـېــ کـ

او  ـده پـه ښ گواښهدغـه لـه غښکـې  دن ـوهـېـپرمخ ب ېبڼ ېډکـه  او هر کال د پ تـون پـه ـولې  نـ

ه وال ـېـزرگونـو زده کـوونکي، استادان، رسمي م ـتـون نـور مینـ ـرغـون او د ل یـان  لمانـه، سیالن

ل ـتـون څـخـه  لـرغـون ـي  ل ه مـ ـ ـنـېـل ه کـت         ـه کـوي.دنـ

ه خـوا ش ـه ـېـپـ ایـد ل ـ ه هـمنۍ ب ـړاو څـخـ ـادونـه وکـړو چـې دغـو هغه پ تاریخي او فـرهنگي  ی

انگوـنـتـارزښ ه  پـه کښې اکـو پ ـ ه کبلـهزمـوږ د ټـولنې د اړ و دوړ ل ـونـ اوان دل. د دغـو ـېـول ت

ه کـودتا وروسته ـېـکال د غـوایي د مز  ۱۹۷8کـې کـوالی شـو د  ېښو پـه ډلـېـپ ـ اشتې د اوومی ل

ه ل ـ ارو ل آثـ د  ـتـون  ـرغـون لـي ل د ـېـد مـ ه وکـړو. د وخت چارواکـو  ـادونـ ه ی ز  ۱۹۷۹ږدونې څـخـ

اپریل د م ه ب ۱۷اشتې پـه  ـېـکال د  لـېـورځ پـ ناپازوا او  ـوگـې د مـلـي ېړنۍ  ـتـون   ت ـرغـون ل

ـارآ ـو ـع ،ث امللمي او تخنیکـې اصول ه پ ـتـوکي پرته لـه دې چـې ـرنېته پـه نـ ـرغـون  بسته بنـدي ل

لـېـي پـه وزیراکبر خانـه مکـړ ږدونې ـېـل د ږدول.ـېـنې کـې د سـردار محمد نعیم خان کـورته و 

ـو پنځه و ات ـ ی ـدغـو عمل دلته ـولېېونـشت ورځې ې ـتـوکي  ـرغـون ـو بل  ، ل ـه پـورې د ی ل ـوه کا تر ی

انـدې کـو لـلړۍ پراته واپرمخ ب ـه .  ثـار مات نـه شـول او نـه ورته کـوم ــېن آ کـه مـرغه دغـه 
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پاره ښـېـتاوان ورس ل ـنـدارې  ـوـېـد خـو د ن ښه ېې ډهری
۷

ن  او اوسپ ـو  لماریـو زوـېـ، لـرگین د  ا

ـه  ، دد نامناسب والي مـوقعیت ل او وارو  ـهباران  ه ول کبل نـونـ وروسته پرېکـړه  دل.ـېـډېـر تاوا

ـتـووشـوه چـې  ـا رغاو کيلـرغـون بی ـودې د  ـوو جـوړوا ل ـ ل ـ مې ته چـې پـه ـېـسـزې ېبنسټ

ـتـون، د لـرغـونـېـداراالمان کـې ده و ل ـرغـون ـي ل ل یتیـوت  ـپـوهنېږدول شي. د مـ د مـرکـزي انست

ـو ـو تـوی او مخـورو د مټ او خـول ـو  ـوهان ـواو د نـورو پ ـ ل تـون یـو ن ه لـرغـونـ ه برکته دغـ ـ م ـېل

ن ا پرا ـ بی ـو ځل  ـو ی ـرل ه ل ه هـغـه وخت کـې ـېـکال وروسته د خپلې پخـوانۍ بڼې پـ ستـل شـو. پـ

اتحاد یرغل د سیـاسي اړ ودوړ المل شـو انـدې د شـوروي  ب تـان  نـسـ ا ـغـ ف دـېـد ه ،پرا  پـه وا

ـ ـ کـې پاڅـون ـزېپرگن ـو هـ ـون لی بانـدې دوه وو می انېڅـه د  ـغـ ف ـونـه ا ان ـو ځـ ل ـسـتـان ته ـوادوا

ـا کـړل ـونی ل ـونـه ـېـد ه ؛ ا ات ونړېـدلواد اقتصادي بنسټ ثب ـونـو بې  رامنځ ته  ياو د فـرهنگي بنسټ

    ه. شـو

      

ـتـون ودانۍ چـې د ننگـرهار د ختـد ه ـومترـېـډې د لـرغـون کـې ځـای پر  ي واټنځ پـه اته کیل

ـتـون ـېـه د هوځـای  لـرغـون ـو ښکلی  ـول ـتـونواد یـو تر ټ کال کـې د ز  ۱۹8۱پـه  وو، دا لـرغـون

ه  ـ ـو ل ه بشپ کبلـهجگړې د حاالت او فـرهنگي ـوسوځول شـو او پـ لـوټ شـو. دغـه تأریخي  ړ ډول 

ـه ـېـضایعه ه لـرغـونیدالـېـجبراننـه شي څکل فغان ـېـژنـدنې سـېـپـ. د هـډې د  د ا مه چـې 

ـرغـون لـواکـه ډول تر څپـل ه خپ ـو پـه مټ پـ لټنې النـدې نـېـړنې، کـېــوهان او پ دنې  ول شـوې وه ـېـنـ

ه وه  ثـارو څـخـه ډکـ آ ه ډول ډول  ـتـوکي چـېلـ ـرغـون العمار ، د هـډې ل  ةد ننگـرهار پـه سـراج 

ـه یـوې مخې  ولکـې را ټـول شـوې  ه  ل پاره ورک شـول. پـ ل او د تـل  ـوټ  ـه کال کـز  ۱۹88ل ې کل

ـو و امنیتي حاالت ـتـون ېچـې د کابل پـه ښار کـې ټیکاو او  لـرغـون لـي  رونکـې بڼه غـوره کـړه، د مـ

ه هـمـغـږۍ د وخت  دارو پـ او کلتـور د وزارت او د امنیتي ا ـو  دني ېهـریـاست د اطالعات مشر  -ـوا

ـد ـو شم چـېز وکـړ ېـته وړان ـتـون ی ـرغـون ایـدر ـېـد ل ـ او  تـوکي ب ته و  ډاډمن ځایخـونـدي 

ه نـېـل ـ دـېـږدول شي. ل ـکـه مـرغه وړانـ ه د بگـرام، ـېـومنل شـو او د کلکسیـون ځ  زې ـار لکـ آث نې 

او د ـآی خانم، ه ه  دلـو ډې، کـهنـه مسجد، کمه دکـ ار چـې پـه ېـ آثـ د پانگـې  ـز باختر د سـرو زرو  ې

د ب ـو ـېـالبـېـهغـو کـې  ـول ه خـوا  وې د ایکۍد سـرو زرو ر ـېـگڼ شم پړاون انـگـړې ډلې لـ یـوې ځـ

انـگـړې شـوې وه مـرکـزي بانک )د  ه کار ته ځـ د ېهـ چـې دغـ ږدول ـېـمشرۍ ماڼۍ ( ته ول -ـوا

ـو د س ان ـ ا بامی ـ دقستان ی ـو شمـېـشـول. هـمدې ته ورته د فنـ او ـېـمې ی تـو  ـار د وخت د اطالعا آث ر 

ـو الملـېـل شـول. د دغـو لږدوـېـکلتـور وزیر کـور ته ول پـ  ږدون نې ـست رد دې منطق او پـوهې 

لـېـچـې کـه پـه یـوې س ووهـم والړ  ـونزه رامنځ ته شي  مه ېږه دوـږ تر لـمې کـې کـومه ست

ایلې رامنځ ته کـړې. د کـورن ـولگه به خـونـدي پاتې شي. دغـه کار ښې پ و جگړو پـه ـېـاودرېمه ټ

ه داراالمان  ثـاروترڅ کـې پـ آ ـتـون  لـي لـرغـون لې  کـې د مـ ه پرتـ ـارو پـ آث ډېـر سپکاوي او د هغـو 

                                                           

۷
و -  ـ ون دوق ـ  صن
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ه ول ـونـ اوان او د  چـې دلـېـت او کلتـور د وزیر کـور  د ېهـد اطالعات  شرۍ د ماڼۍ مـرکـزي م -ـوا

ه نشـوي ولږدول ـېـبانک ته ل ـ ثـار ال تر اوسه ـېـ. ل آ ه مـرغه نـومـوړي  خـونـدي دي. ډېـرې  کـ

ه اوږدو کـې ه چـېهڅې وشـوې  ـو پـ ـون هـېـد دغـو کل ه دې پـوه نـ دغـه  شي چـې گڼې  څ څـوک پـ

لـه  ـار  ـتـون څـخـه  آث ـرغـون ـدېل ان ـ. پرته لـه هغې دا وي ديستـل شـوېا دب ثـار یـادره وه چـې ې  آ

ـومـو دنېـېـبه د ورک ا د ل ـ ـونی ل اتـل شـوه. شي. خـو دغـه خبره هـماغس ا ې پټه او پـه ښه تـوگه وسـ

ه برکته و ـ ـو ل ات ـ ـوه برخه خـونـدي پاتې شـوه. ـېـچـې زمـوږ د ه لد دغـو علمی د د تأریخ ی   وا

انـدې د مـرییتـوب د تپل شـوي جغ لـه ورکـېـپره د ب دـېـوا ـونکـې  ېیـوې ځالنـد دا وروسته  ل ـ رات

پاره د ه ـو کـړکۍ پرانـېـل ـوبي )سُ ـېـنۍ چـې دغـه هـېـو پـه خـواشستـل شـوه خــېـل ـه د ځل ـراب( ل

ډ مهالی څرک  لنـ ـو  انـدې وتپل شـوې پـه ـېـ. هـغـه جگړې چـې زمـوږ پر هووپـه شان ی د ب وا

ه ـېـحقیقت کـې د ه ـ د ل ـوا نـ انـدې ـو کرښوېځمکـ ـو دب َکـړی ه کـ او ځـان مننې  پـ  د ځـان غـوښتنې 

ـزم د یـوه  ککـړکـې  اولې ـو بل سـره ماکیـ ـه ی ـ د او ل پ ـیلېېپ ـوگـې زمـوږ ــچلـېـاو  ې ځـالگۍ پـه ت

لمبو کـې الهو کـړې ـېـدلې هېـواد د وگړو نـوې غـوړـېـد ه د بسیـا ژونـد ، لې د جگړو پـه سـرو 

لـوېهـد  ـ ـ ـده څرک چـې نـوی ځلېن ـو تنظیمـونـو چـې  وودلی ـېــم ځالن ل ـه وا خپل مخ پت کـړ. وسل

ه پټ کـړي ود ورور و ـونـ ان ـو کـې ېې ځـ ه مـورچلـون ـه لژنې پـ لـون ه می ـو پـه  گولۍ، اووپـ زرگون

ه تـوغنـدي نـونـ او  هپ ېې او  هاوا انوښار  اری ول ښـ َر ـوه و وَو ه ی د ېې پـ رونکي ېـاو د خلکـو ژونـ

ـار، ټـولن آث ایع، د تمدن  اوـېـجهنم بدل کـړ. ټـولې صن ـوټ  تاال،  ز تجهېـزات او خصوصي شتمنې ل

ـو او وسوځول شـوې. پـه لس ـه هاوو لـه خاورو سـره ی ـو خـو ل ه خپلـو کـورون افغان کـورنۍ لـ زره 

ـو ته ور ودانگي  او  لمن او دښمن  ه دې ته  اړ شـوې چـې د دوست  برمه ډکـو جـونـگـړو څـخـ

لـېـپردیـو ه ه کډوا   اړ شـوې. ۍوادونـو ته پـ
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ه ـېـمکال د مـرغـومی د ل  ۱۳۷۱د   ثـار چـې د ۲اشتې پـ آ ـتـون دوه پاخه  ـرغـون لـي ل ه د مـ مه شپـ

ا پاره  ل دارې  ـنـ د ن ـو د داالن پـه پـورتني پـوړ کـې  ل ـ ـوت ـنن ـو لـه دغـو  لښودل شـوې وې غال شـول. ی

ک کـې مـونـدل شـو َُر ـ ُت ه شـ ه پـ ـارو څـخـ پـهآث او درېـدوې ی  ـږدېـمې زـمې  زې پیړۍ پـورې ې

ـد یـوه اڼ اړون ـورِ ـېـپ ـو وروڼو پـه الس د بودا د نمنځنی هقزه )مت پا د دری ا ـ ( ډبره وه چـې د کسی

ه پېـانځور اثر پـ ه  ه؛ دغـ دولـ ـداره ېې څرگنـ ـن اني و پـېـښور کـې یـوه نـېـزه ن پ رود ـېـک چاري جا

اتـل ک ړنـدپـه یـوه  چـېږي ـېـاو اوس پـه جاپان کـې سـ ـسـېـوخت کـې به ب َو ان ـغـ ف ـان ته را رته ا ـت

اثر ستـون نت 8۳.۵ د شي. بل  ا ـوړواليسـ ه ل ک کـې مـونـدل شـو ي مترو پـ َُر ـ ت ُ ه شـ انکا یپـ  د )دیپ

ـو ک راجا انځورگـري ی اکا( د  دـېـت اثر  ـمها چـې ینـدل شـوی  مې ـمې او درېـېې د دوې ـټهېلنۍ ن

ـو ې دهړۍ تر منځ اټکل شـوېـپ ل ـدغـو  له اره. دولتي چارواکـو، پازوا ام ونـه کـړ  ـښوېپ پـه  ؛ته پ

او تاال ته ـوټ  او ل ه. څـو ورځې وروسته ېـستې پرـېـالره پران ېې دې بڼې نـورو شـوکـو، غال  ـ ښودل

انـگـړی ډول د ه ه ځـ ـوی زیرمتـون، پـ ـتـون د ل لـي لـرغـون و ـېـرمتـون د کـړکېډې د زـد مـ

َ ـېـه پ او  ـ ؛نجرې ماتې شـوې ـنـدارې  ل ـادونې وړ ده غټه شـوکـه  او  وټماري رامنځ ته شـوه.  د ی

لـي ز  ۱۹۹۲چـې د  ـه مـ ه ل ـتـون د کار کـوونکـو اړیکـ لـي لـرغـون کال پـه پای کـې د مـ

ـدې د ټیکاو  ان ـتـون څـخـه د داراالمان پر سړک ب ـرغـون هل ـ ل ـه کب ه شتـون ل ه بشپ  د نـ ړ ډول ـپـ

ه.  پـه حقیقت کـې دغـه کارکـوونکي کاـېـوشل ـ ر ـېـر ته د تگ راتگ پـه وخت کـې د گڼ شمدل
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انگ لمـو او  ه ـېـپ ـ    ول، ووهل، وټکـول او ان ووژل شـول.ـېـون کبلـهزو ل

   

ه ودانۍ څـخـه د  ـتـون لـ ـرغـون لـي ل ـو ډلـو د مـ ل ـه وا ـو د نښتـو پـه اخ و ډب کـې وسل ل ه وا ـ د وسل

ـوگـې کار واخ ه ت ـوه پـوځي مـورچل پـ ه ـېـی ـ هکـبـست چـې ل کال د مارچ د ز  ۱۹۹۴د  ېې لـ

ه ـېـم ـ ۱۲اشتې پـ د ـېـواخ ېې پر ودانۍ تـوغنـدي ومښتـل او اورـټې ېن کال د مې د ز  ۱۹۹۴ست. 

ـسـتـان خپل بچیـان خاورو ته »د بي بي سي راډیـو خبر ورکـړ چـې :  ۱۳اشتې پـه ـېـم ان ـغـ ف ا

د خپل فـرهنگ خاورو ته وسپاري  ایـ ـ ه ب ـو کـې «. وسپارل خـو نـ ـون ه ملگـرو ملت دغـه خبر پـ

او  - شتې فـرهنگي کـړۍ او هـمدا شان نـورې نـړۍـېـم ایه وخـوځولې  ه ځـ ـولنې لـ لـي ټ والې او مـ

ه ټ دـېـپـ انـ ـنگـې  لې کچـې ېې د  - او پـه نـړۍ واچـولې ې کـې ېېښنې او خطر زنگ پـه  گواښوا

د میراث، زما مـېـگړنگهار راووست. د یـوه ه ار وا آثـ ـتـون  ـرغـون لـي ل ان د مـ ـسـتـ ان ـغـ ف د ا ـوخه 

او پـه حقیقت کـې د هـماغه ه ـار دي  آث ـه ارزښته ډک  او ل واد ـېـدي، چـې پـه نـړۍ کـې ډېـر مهـم 

لـي  دېپـد مـ ـولنـژن ـوه بد تأریخ  او ياعتبار څرگنـدو زـېـ، تأریخ او ټ ایـد ـېـی ـ لگه وي تـل ب

او مالتـړ ـ ېې خـونـدي وي  او د ب ـو -نـړۍ ایـد وشي  ل ـو، ل وا ین ن ـو پربنسټ ـېـقوا ـون او متن ـو  کن

انـدې یرغل نـه شي کــېـه ه ور ب ثـارو ته  -ۍ ـدای.  نړېڅکلـ وال تـړون حکم کـوي چـې تأریخي آ

ایه کـول منع دي. د  ایه د هغـوی بې ځـ ـوامبر پـه ز  ۱۹۹۴تاوان رسول، لـه خـونـدي ځـ کال د ن

ـو د عمـومي سـرمنشي استازيمه د ملگـرو ۲۹ ـون کابل  « سوریریـوس مـوسوریس» ښاغلي  ملت

ه هغـو  او لـ ـوته سفـر وکـړ  ان ـ ـدوی لـو بولن ـوا د  یې تنظیم اړونـددل چـې ـېـسـره ېې ول وسل

ـتـون س ـرغـون ـه. ـېـل ـومـوړي،مه پـه خپلې ولکـې کـې درلـودل ـه  ن نـول ا ـ دوی څـخـه وغـوښتـل  بولنـ

ـو د عمـومي سـرمنشي استازي تهچـې د ملگ ـون او تاال  چـېاجازه ورکـړي  دې ـرو ملت ـوټ  د ل

بیـا رغاونې پروژه تر الس النـدې ون د  ـتـون  ـرغـون لـېـشـوي ل ه  ـ دنې کتنې وروسته  د ـېـسي. ل

ـو شم ـو د عمـومي سـرمنشي استازي، ی ـون ـوـېـملگـرو ملت ان ت ـوما ـو، دیپل االن ـ سـره  د ،ر خبر ی

تـونـو د ادارو یـو شمصلیب  لـه چـې ر غړو اجازه ترالسه کـړه ـېـاو د ملگـرو مل ـتـون  لـرغـون د 

ـو شم لـېـی ه  ه وکـړي.ـېـر څانگو څـخـ  دنـ

      

ـتـون ـېـول پر مهالدنې ـېـد ل«  سوریریـوس مـوسوریس» د ښاغلي  ـرغـون لـي ل دل شـول چـې د مـ

ـویه برخه پـه  ـوه ل ه ی ـارو څـخـ آث ه  ـ ـول انـگـړي ډول د څل ـځـ ـښتـو زرو ې ـولگه چـې  ـوېایکـ ـوه ټ ی

ه ب ـ ـولـو ـېـالبـېـل ل تأریخي پړاون ا او وحشت ـېـاو مها ـ تی ه ډېـرې شډل ـود پـ ـړاو درل زو سـره ېې ت

اتـل  ـتـون کـې سـ ـویه برخه چـې پـه لـرغـون ـوه ل لـوټ شـوې وه.  هـمدا رنگه د غـولي د فـرش ی

فغاني غالۍ وې چـې د ده او لـه هغې ـېـک ـو کـې ښکلې ا ـون ه داالن ـو پـ ـون نـدارتـون ـ ن ډلې څـخـه د 

ه ېې ښکلې کـړي و ـتـون داالنـونـ ـرغـون ـنـدارتـون د ښلهـم لـوټ شـوې و لل د ن  ډهـرېـوښو د ـېـ. 

ه یـوې برخې څـخـه چـې ځ ـ ا کـې جـوړ او د یـونسکـو لـه الرې ډالۍ شـوې وـېـل ه اروپ  لنې ېې پـ

ـولپـه شـود  لمبو کـې ل ه  پر دنې ـېـچـې د خپلې ل « سوریریـوس مـوسوریس ». ښاغلی ې وهاور پـ
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تـره  »وویل:  وونی شـوی ـېـډېـرخـواشمهال  ـو سـ ـول ـوه تر ټ ـو ی ـادون ـتـون د تأریخې ی ـرغـون ل

او ځـای دـېـس ـوه ملت پیمه  ـتـون د ی ـرغـون ـد او هویت څرگنـدوي اوـېـ. ل ه ژان تـون لـرغـ پـ ونـ

د ان  ا  وړوکیپـورې اړونـ ـ ی او  ایه  ـد بې ځـ ای ـ ه ب آثـارو بې  تاوانشی نـ د  ـتـون  لـرغـون وویني. د 

ـوه ه ایه کـول د ی د تـېـځـ انـدې  ـو ب ات ـ او معنـوی د پر روح  او وـېـوا  گ ېېجاړونېري معنی ښنـدي 

ـوی ناورین او ب ـه را گـرځــېـل او تاال چـې ـدونکی تاوان رامنځ ته کـوي ېرته ن ېې لـوټ، شـوکـه 

ـوه نـه بخښل کـېـد ه ه ی د وگړو ت انت گڼل ـېـوا او خیـ ـو « ـږي. ېکـدونکـې درغلنـه  ـون د ملگـرو ملت

انـگـړي استازي ځـای پر ځـای ب لـه  چـېکـړه وکـړه ېړنۍ پرـېـد عمـومي سـرمنشي ځـ

ـتـون سـره د مـرستې الس وغ ـرغـون ه کابل کـې د ـځـل او پـ ـوازوي  ـو د ی ـون ني دفتر، ېملگـرو ملت

ـونـوکا( د دفتر لـه الرې، چـې ال تر هـغـه وخته ا )ی ـ تی ل ـو د سمبا ـو د بشري مـرست تـون  د ملگـرو مل

د ته راوړل شـوي  ېې آبا ـو نـور ټـول دفترونـه اسالم  ـون پـه کابل کـې کار کاوه ) د ملگـرو ملت

لـه دغـه کـړلو ـتـون  لـرغـون لتېـد(،  انـدېه لي حا ـتـون د  کبلـهرا وباسي. لـه دې  دب ـرغـون ېې د ل

پاره د اوسپنېـز ل ـونـونـو  ه مـوخـېـرمت ـو پـ ـوه کمیټه جـوړه  ېزو دروازو او جستي چت د جـوړول ی

او وتـړل شـوې تر ېاو پـه کار واچولـه، د ز ـو سبمال  او پنجرې پـه پخـو خښت ـونـو دروازې  ـون رمت

لږ تر لږه د تـوغنـد او څـو  ـیو  د ـېـرېـدنې مخه ونـېـد ت ـوېگول کال د ډېـر سخت ز ۱۹۹۴والی شي. 

ـتـون چتـونـه د اضافی ودان دو ـېـژمي پـه لړ کـې د لـرغـون ـو سـره سـره اور  پـهزو مـوا ـرل ل

ـوخړو، څکک او واورو د مخنـېـواخ او ونړیدل. د باران، ل اېـزو ـېـلپاره لـه س ۍوـېـست  مه 

ه کار واخ زو مـوادوـېـودان لـېـلکـه وښو او خټې څـخـ ه گام  ږ ـستـل شـو. پـه هـغـه وخت کـې دغـ

ـولنې ـر لـت ـارو ټ آث تـان د فـرهنگي  نـسـ ا ـغـ ف ږه یـوه ښه هڅـه وبلل شـوه. پـه هـماغه کال کـې ) د ا

ه  « سپاچ» د  ( ـ ه تر السه کـول پلـوه بسپنـ ـه  ل ـونسکـو  مؤسسې  چـې پـه غیر مستقیم ډول ېې د ی

ه او د ډېـر  ـ اړهمنځ ته راغل ـه  سـ ـوه ډلـه وروزل ه لړ کـې ېې ی ـه  چـېژمي پـ ـتـون ل د لـرغـون

ـو شم ه منځه ی ـوخړو لـ او ل ـوگـې ـېـپـورتني پـوړ څـخـه د خاورو  او خـونـدي ت ـار پـه علمي  آث ر 

انـدې ه نا څـه درې زره ک دب ـوښي، د ډبرو او اوسپنې ټـوټې چـې یـو شمـرا وباسي. څـ ر ـېـاللي ل

او ب وودلی ـېـل تاوانېې  ابودۍ څـخـه وژغـورل  ـه ن ـو ته ولـېـل ـون   ږدول شـول.ـېـرته زیرمتـون

   

ـو شم ـو چـې د دیـوال پرمخ د انځورگـري ی اید ووای ـ او ـېـی ـارچـې د باختر  آث الـون ر  غزني پـه سـ

دارې ته  ـنـ ـداد چت د نړ لشـوي و اېښودلکـې ن ـه  ې ه بشپکبل ـه پـ  ۱۹۹۶دل.  پـه ـېـړ ډول وسوځـل

او کلتـور وزیر پرز کال  تـو  اتې ېـکې د وخت د اطالعا ـتـون پ لـي لـرغـون کـړه وکـړه چـې د مـ

ـار دې د ښارمـرکـزي  ه کار د سـرـېـته را ول ټکيآث پاره دغـه  لـوته رسوږدول شي. د دغـ ل

د ـالنـ ـا رغاونې کمیټه، د عکس اخ ۍنې بی د  ـا کمیټې جـوړې شـوې: د ثبت کمیټه،   ـنگستـېـډلې ی

ه بنـدۍ کمیټه، د د کمیټه،  لـېـاو څ څاردست اداري کمیټه او سـر پرسته ـېـړ کمیټه، د  ږدونې کمیټه، 

او د ـکمیټه. دغـه شپ ـتـون لـه کارکـوونکـو  ـرغـون لـي ل ـولې ېې د مـ ږ واړه کمیټې چـې ټ

ـو  ه ډېـرو ربړون ـ ه کارکـوونکـو څـخـه جـوړې وې ل لـي امنیت لـ ـرغـونپـوهنې د ریـاست او د مـ ل

ه پـه دې  ـو وروست ـون ـوی ـاو خـولـو ت ـوان د کار پ ـدلېېوت ه درونـ ه شپـېـچـې د دغـ ږو ـټې پـ
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ـو کـېـېـم ه زـبشپ اشت ـتـون پـ ـي لـرغـون ل ـو کـې د السي څراغ تر ېړ کـړي. هغـوی د مـ ـون ـون رمت

ـوخړو ـار د هغـوی  رڼا النـدې د دوړو او ل آث ا  ـ ـونکـې هوا کـې کار کاوه.  د ستـړی پـه زړه بوږن

او څ ـو  ه مخـون لـه ورایه ښکارـېـپـ او دوړو ـېـل او گڼ شمېـدرو کـې   پر وړانـدېر ېې د خاورو 

دلی ح ـال ـچـې خپل مخـونـه پـه څادر و پـوښ لو او دې ته اړ ووسـاسیت مـونـ ـ ټ ي. هغـوی ټـول 

ا تنـه و ـ ار پـه ټاکلېاو وېې کـوالی شـول پـه ز لدوه اوی آثـ اتې  ـو ـېـلـړ ل وشـوې رمتـون کـې پ کـون

ـا ېې پـه مناسب ډول وتـړي. ـېـکـې ول بی تر  لـه رېدغې چاد هغـوی کي، عکس ورځني واخلي او 

ـوه برخه کاب سـره ـارو ی آث ـو وروسته د  ـه نـل هوټـکـول ل ېې  تاوانکـه مـرغه ـېـل ته یـووړه چـې 

ـتـون زـېـونـه ل ـرغـون او تاال د ېد. برعکس، د ل لـوټ  ا او وحشت د  ـ ی ـولې شډلت ـونـونـه پـه ټ رمت

ـوتـل ـو کـې نن ه  منگول نـو پـ ا ـدو کسـ ان ل .  دلو ياو چپاو شـو يتـور  ـارو د لړ  آث اتې  ک ـېـپ

ـوېلـ او د ـېـبسپنې لـه سـره پ پـهد کمیټې  « سپاچ» ني ځنـډ وروسته د ـاشتـېـکار لـه څـو م ـکل ل 

ـوه برخه د ښار مـرکـز ته را ول ـارو ی .ـېـآث   ږدول شـوه

     

لمنې ته بل ور پ ـتـون  لـرغـون لـي  ـو ـېـکال پـه پز  ۲۰۰۱ناورین د  یښ شـوـېـد مـ ان ب ل ل کـې د طا

ـوپـه الس د ډېـرو ارزښتناکـو  ـون پژی انـگـړې  نگ وواو نړو گمات ـو د  یـوې ځـ ان ب ل چـې د طا

انـوڅارگـرې ډلې تر څار النـدې تر سـره شـو.  ب ل ه دوه زرو پ  طا ـ لـو نځه سووـېـل  څـخـه زیـات کا

انـو بوداگان ــې د باشت کـېـکال د مارچ پـه مز  ۲۰۰۱. د لمات کـړ پژي لـرغوني راپاتې ـ امی

او چاود ۳8او  ۵۵چـې  ـود پـه بمـونـو  ـوړوالی ېې درل ـوکـو و نړول شـول. دغـه ېـدمتره ل ونکـو ت

فغان زړه د  نيوجداپاک  فـرهنگي ضد کـړنـه چـې د هر ـو کـې فـرهنگي ا ه اورون ناورین پـ

ه  دهېسکـسوځوي داسې یـوه نـ ه چـې پـه کـې نـه شـو کـوالی دونکی ضایعه ېې رامنځ ته کـړـېـک ـنـ

ـو تـوطئه گـرو ـوه  د پردی ـو د شتـون لـه شته والي څـخـه سـتـرگـې پټې کـړو، داسې ی السون

ـوازې د ـئتـوطـ ـون پژیـوه چـې مـوخه ېې نـه ی ـه ب گمات ل خه ـېـاو زمـوږ د فـرهنگ د جرړو 

ـو کـې د نـورو سپ وو گکښن ـون ای او نـورو ځـ لکـه د کابل پـه ښار  ـوـېـب ـون ای ه ځـ ـو او متبرکـ  څل

انـووهـم و گنړون کـې ن فغا د ا ـاړ  د . هغـوی  ـي پت، برم او وی ل ـمـ پارهېد ورکـ ل او  ـدا  لـوټ  ه  دغـ

د پـه هرې لـرغـونې سـېـ. د ههتاال تر سـره کـړ او تاال پـه مـېـوا ـوټ  ـوخې پراخه مې کـې ېې د ل

او بشرـېـک ـونکی نسل  ل ـ ـان رات ـسـت ان ـغـ ف ا دنې پـه الره واچولې. د  ـ ـه د پردـېـتأریخ به ه ين و ېڅکل

او د  ه بخښي.  ي ورانکار داسېدغـه چوپړماري     و نـ

 

ـډ معلـومات  ن اړه ل  د باختر د پانگـې پـه 

  

ه س ـان پـه شمال کـې د شبرغان پـ ت ـسـ ان فـغـ د ا انگه  ـوـېـد باختر پ ه ی  شاړې وچـې ېمې کـې پـ

ـو( د عبادتځي پـه و ـا کـې د اور گـروهنـو )اور پرست دی  مېېجاړو برخـو کـې چـې پـه دوېبی
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ـو پـه ژمي زو  ۱۹۷۹ ۱۹۷8-، ومـونـدل شـوه. د ووزرېـزې کـې ودان شـوی  مخزېـږدېـزې کلـون

اند  ول چـې کـې تـ انـسـ ـغـ ف ـوهان ا د د لـرغـونپ اتحا ټـویکد  ،سالکارې ډلېگډې  ـواو شـوروي  ر ـ

انیدي تر ـ لـرغـونې س مشرۍ النـدې  سـری ـپـې پـه  ـی ت ټنـېـد طال  ل ل کـړ: د ـېـز کال پـېـمې کـې پ

ـو زرو او  ـتـوکي ۲۱6۱8جـوړ  لـه عاجهسـرو، سپین ـرغـون ه شپ ل پـې کـې پـ یـ ـ ږو ـچـې پـه طال ت

ـو کـې ځـای پر ځـای و ـدل شـول. د دغ لقبرون ډاېې کـوچۍ ــو قبرونـو مړي د یـوې بومـون

لته خاورو ته سپارل شـوي هـمدل کـې ـېـړۍ پـه پـېـپ زېـږدېـزېچـې د لـومړۍ  لکـورنۍ غړي و

ـو ډېـر  د قبر. لو ابوتـون ـو پـه سـرو زرو پـوښل شـوي گډوډ ت ـون ـود، د تابوت جـوړښت درل

للي و ـو  لپـوښونـه ډېـر ژر لـه منځه تـ ان ـ ـو کـې دننـه شی ـون ابوت او ـېـل ونـه و تاوانخـو پـه ت دلی 

ـودډېـر ښه کیفیت  ـوگـې د سپینـو زرو پـه زرـېـ. د بېې درل ه، د سـرو  هاوولگـې پـه ت ـونـ هالل

ـوه زرو ځنځیرونـه، ړه ی ه مـرغلـرو جړاوول )مـرصع( شـوې چـې ونـه َو ـو مډال چـې د  وه پـ ، ی

انـوي  فسـ ـوه ا انـدې  انځور ويژی افـرودیت  ـنـدلېکـورب ـو پـژیشـوی ، د  ، د کمـربنـد د څگک ی

فین پر شا سپـور دـېـپرمخ د یـوه سړي ک انځور چـې د دول ـدل شـوی  ـو وَ ین زر لـرونکـې ، ی

ـوناني  او ی او هـمدا شان رومي، پارتي  ـو تاج،  ـو  اېکۍښامار، د سـرو زرو ی ـول ه ټ ـ . د سـرو زرو ل

ـوکـو څـخـ ـوه ـېـه عکسونـه واخت ـه پل انـسـتـان د سالکارې ډلې ل ـغـ ف او ا او د شـوروي  ستـل شـول 

لړ ل او پـه ـېـک کـې ولـېـپـه  ـتـون  ز ۱۹۷۹کل شـول  ـي لـرغـون ل ـان د مـ ـسـت ان ـغـ ف ا د کال کـې د 

ا  ریـاست د ـ ث آ د  ه پـه کابل کـې وسپارل. د دغې پانگـې  ـو څانگـې ت ـرغـونپـوهنې د خدمات ـوه ل رو ی

ار پـه ز  ۱۹8۰برخه پـه  آثـ ه  ـنـدارې ته وړانـدې شـوه، دغـ ـتـون کـې ن ـرغـون ـي ل ل کال کـې پـه مـ

ـکال کـې د ډېـر ډاډمن خـونـدز  ۱۹8۵ اتې او سـ نې پـه مـوخې د کـوټي باغ ماڼۍ ته ـتـوب 

آثـار پـه ـېـول ه  ه گاز  ۱۹88ږدول شـول. دغـ تـان بانک پـ انـسـ ـغـ ف ـو کـېکال کـې د ا   و صنـدقون

ـوه ډېـره  ـارو ی آث او قفل شـول. د دغـو  ړهخـونـدي  ه مز  ۱۹۹۱برخه د  َو  اشت ـېـکال د جـوالی پـ

دارې ته وړانـدې  ـنـ ن دارتـون پـه ترڅ کـې  نـ ـ ـو ورځني ن ـوه ی کـې د کـوټې باغ پـه ماڼۍ کـې د ی

تـرگو پټ ش شـول. ثـار د خلکـو لـه سـ آ  هـغـه د مـرکـزي بانک مگـر ،ـوللـه هـغـه وروسته دغـه 

ـوه کارکـوونک او کارپ او پټن ځـای خبر و يفني، تکـړه  ـدي  ه خـون ثـارو پـ آ چـې د  لد دغـو 

ـو، وران ـو  ،ـو، ناورین ـېـوژن ان ب ل او د طا اتار  هد کـورنۍ جگړې پر مهال ن ـو پـ ـونـو ې ـو ډکـو کل ن

دقونـو ته د دغـو کـې  ه لد مـرکـزي بانک گاو صنـ ارو پـ ز  ۱۹۲۲.  د ـل ولېښکـږدونې کـې ـېـآثـ

ه مـوخې لـه  کال  ـو د شته والي پـ ـدوقون او هیئت د صن ـوړ پـوړې ډلې  پـه پای کـې یـوې ل

ه ل مـرکـزي بانک ه ـېـڅـخـ ـوټ ـېـوکـړه. ډېـرې گنگوسې اورېـدل ک دنـ ـار ل آث ه  دې چـې گڼې دغـ

ا پـه تـور بازار کـې خرڅ شـوي ا ـ ، خـو ول شـوي «ذوب» دا چـې گڼې ویلي و ان شـوي، ی

او هـ ـه پاتې شي  ه خـول ه دې اړه چوپـ ـه ېچارواکـو ښه وگڼلـه چـې پـ او د پټ راز ل ـڅ و نـه وایي 

ه کـړي  او کلتـور وزارت د ز  ۲۰۰۲پـه  ؛مخې پرده پـورته نـ ـو  کال کـې د اطالعات

ـد ه وړان ـاست پـ ـونـو د ری ـون ـت ـرغـون ـل ـو  مـرکـزي بانکر واکـې کمیټه ز یـوه چاې او ی ته الړه 

ه ـېـراپـور ېې ول ه و ؛ کتـونکـې ډلېکـ ه نـ ه او الکـونـ دقونـو مهرونـ مات  لو منلـه چـې د صنـ

ه کـې وه چـې پـه ـتـشـوي. د دې ک یلـ پا ـا ز  ۲۰۰۳نې پـه  ـان دولت خبرتی ـسـت ان ـغـ ف ا کال کـې د 

ار  آثـ ـپـې  ی ـ او خـپـره کـړه چـې د طال ت د ـېـل یېې نـه د تاوانخـونـدي دي  کال د ز  ۲۰۰۴دلی. 
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ه م ـارو د مـوجـودـېـمارچ پـ ث د آ ـتـون  ـرغـون لـي ل ک د ـېـلنـوم هوېلپاره د  ۍاشت کـې، د مـ

ه مـوخې د فـرهنگ  ـو پـ امـریکایي نیشنل  -جـوړول او د  ـاحت وزارت  ـو او سی اطالعات

د ـېـجیـوگـرافیک مؤسسې ترمنځ یـو تـړون السل اپریل د مز  ۲۰۰۴ک شـو.  ه ـېـکال د  اشتې پـ

انك ـېـپ د ب اپـه تـلل کـې   انـدې د نښې  ب انگو پر ټـولگو  ـخـونـو کـې د دغـو پ ل ـېـښودنې لړۍ پې

انگلیسي ژبو د  او  َري  پاره پـه د ل ړکوټشـوه او د هر اثر  َکَو ـ ـ اڼ پ ـدې ـېـو  ونـه تر الس الن و جـوَړ

ـومړۍ ورځ دغـه  ول شـوه. پـه بانک کـېـېـون ه ل ـو پـ بتـول ث د  ه ځـای کـې  اتنې پـ ـارو د سـ آث د 

د  : لني کسـان وېالنـ

 

ــ ویک ټ ـدونکی(ـ ـارو مـون آث ـپـې د  ـی انیدی )د طال ت ـ  ر سیری

ـوگـرافیک د مؤسسې استازی( امـریکایي نیشنل جی  ـ  داکترفـریدرک هیبرت )د 

ه  ـه گـریسمن )چـې پـ ـتـون سـره خپل کار پکـې ېې لـز کال  ۱۹۷۳ـ کارل ـرغـون ـي ل ل ل ـېـه مـ

 (وو کـړی

لـرغـونپـوهنې د گومارل شـوېو  او د  ـتـون  ـي لـرغـون ل ـوړ پـوړي چارواکي او د مـ ـ د دولت ل

ـو غړ    يکمیټ

 

ارو د  ثـ ـومد آ ـو پـه لړۍ کـې، ـېـلن تـوکي ۲۲6۰۷ک جـوړول ـ رل شـول چـې ـېـو شم لـرغـون

ـپـې  ۲۰٥8۷ ی ـ ت ـېې د طال  اتې نـور ېې لـه گڼ شم ل،و وکيت ـ رـېـپ ـ ـېب ـ لـوېـالب ـولگو ـ ه ول ټ  څـخـ

م، ه ه د بگـرا ه، کـهنـه مسجد، ـلکـ ـول غـونـډۍ، آی خانم، تپۀ خزانـه، کمه دکـ ـدقستان، د فل فن ډې، 

ـو زرو د  ه دې ډول پـه  ـوېایکـآق کپرک، سـرخ کـوتـل او هـمدا شان د سـرو او سپین ـولگه.  پـ ټ

ـپـې کـې  د  ـی ه منځه د  ۲۱6۱8طال ت ارو لـ اثـ ـو  د ېهـمـونـدل شـوی  ۲۰٥8۷شرۍ ماڼۍ ته م -ـوا

ار چـېـېـل آثـ ـور  ـدي پاتې شـول، ن ـار خـون آث ه و مـرکـزي بانک ته ږل شـوي  وړل شـوي  لنـ

او تاال شـو ـوټ  لـي لـرغـي ولبرخالف ل ـان د مـ ـسـت ان فـغـ د ا ـارو د .   آث د  تـون  کنې ـېـل -نـوم ونـ

او  یابیس ته د هغـوډاټاو  لـي  ـو کار د مـ ـول بت ث ـد  ـ دن انـ ه مـرست ـوېب ـو پـ ـوهان پر مخ وړل  ېکارپ

ـو ـېـک ـان د فـرهنگی میراثون ـسـت ان ـغـ ف د ا ـونسکـو،  امـریکایي مؤسسۀ، ی ـوگـرافیک  ږي. نیشنل جی

ـي لـرغـون ل ه )سپاچ( د مـ ـولنـ اتنې ټ ـتـون د د سـ لـرغـون ـي  ل ـاست پـه هـمکارۍ د مـ تـون د ری ـ

ـارو د ټـولگـې کمپـو ـآث ـومړټ ـو د ل ـو کارون اېـري کـول د خپل ـوحه کـې  ـتـوب پـه سـرل او ې ښودلي 

ه دې اړه نـه ستـړې ک  دونکـې هلې ځلې کـوي.ـېـپـ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 87تر 58 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

ـمـي د لرغونتون عکاسيگد    ـی

   

ـتـون  ـان د مـلـي لـرغـون غـانـسـت فـ ا   لڼد تأریخد 

 

لـه خان )ز  ۱۹۱۹پـه  ل ا ـ( لـه ز ۱۹۱۹ -۱۹۰۱کال کـې د حبیب  َ ـ څـخـه د تـوکـو او قلمي  ـرېپ

ـوه  ـارو ی ـونـه، د کـورنۍ  وړوکيآث ل ه میراث پاتې شـوه چـې پـه هغې کـې د آرشیف، مډا ـولگه پـ ټ

انـگـړي  ار و، وسلـه، توکيځـ آثـ او هـنـري  اتـوري گانې  ن لـوه را  لمی ـه پ چـې د شاهي کـورنۍ ل

اتـل ک لټـول شـوي و لـه وروسته )ـېـاو د باغ باال پـه ودانۍ کـې سـ ـولگه څـو کا  ۱۹۱۹دل. دغـه ټ

او پـه پای کـې پـه  وړوکي( د ارگ د ماڼۍ یـوې ز۱۹۲۹ـ  کال ز  ۱۹۳۱ودانۍ ته یـووړل شـوه 

ه ترڅ کـېـېـو لسـېـالمان ته یـووړل شـوه. د وروستاارکـې اوسني ځـای د لـي  ول چـې زو پـ د مـ

ـرغـونپ ـان کـې د ل ـسـت ان ـغـ ف ه ا ـولگـې پـ ـتـون ټ ـرغـون دېـل ـ ـو گام پـه گام ـژن دن ه نـورو مـونـ نې پـ

 ې. لبډاېې شـو

       

او و د لـومړنۍ ورانۍ  ـتـون  ـرغـون لـي ل ـد مـ د ې ـه ـېـم اپریل دکال د ز  ۱۹۷8جاړۍ لړۍ  اشتې ل

پ ا را وروسته را  ل شـوه.  ـېـکـودت

  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 87تر 59 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

ه  ـتـون ټـولگـې پـ ـرغـون لـي ل ږدول ـېـکال کـې د سـردار محمد نعیم خان کـورته ولز  ۱۹۷۹د مـ

تـون ودانۍ د دفاع وزارت ته ورکـړل شـوه.  ـ  شـوې او د لـرغـون

  

ه  ـتـون ټـولگـې یـو ځل بیـز ۱۹8۰پـ  المان ته یـووړل شـوې اا دارکال کـې د لـرغـون

 

ه   د ېهـکال کـې د ز ۱۹8۹پـ تـون  -ـوا ـ لـي لـرغـون مشر داکټر نجیب هللا د الرښودنې پر بنسټ مـ

تـور وزارت ته د ـېـیـو شم ،وتـړل شـو  او کل تـو  اتې ېې د اطالعا ـولگـې د ارگ ماڼۍ او پ ر ټ

لپاره ول اتنې  اته برخه ـېـسـ ـ ـتـون کـې پاتی شـوه.ېې ږدول شـوې خـو یـوه زی ـرغـون لـي ل  پـه مـ

    

ـتـون ودانۍ  د تنظیمې کـورنیـو جگړو لـه زو   ۱۹۹4او  ۱۹۹۲د  لـي لـرغـون ـو تر منځ د مـ کلـون

ه او تاال شـو. کبلـ ـوټ  ـتـون ل ـرغـون او ل ه   ورانـ

   

ه   ه ز   ۱۹۹٥پـ ـتـوکيکال کـې هـغـ ـو و لـرغـون ه وران ـتـون پـ ـرغـون جاړو برخـو کـې ېچـې د ل

ـومپـه  لپاتې و  ک کـې ثبت شـول. ـېـلن

 

ه   ـوه اونۍ مخکـې لـه ز ۱۹۹6پـ ه راتگه ی نـو لـ با ل ـار د کابل  ۳۵۰۰کال کـې د طا آث ـات  څـخـه زی

 ږدول شـول. ـېـهوټل ته ول

 

ه   ـتـون  د کال کـېز ۱۹۹۷پـ ـرغـون ـي ل ل ه تـړلـو وروستهمـ ـ ـ ل او د اطالعات ه هوټل  او د کابل پـ و 

ـوگنځ رېـکلتـور د وز ـارـېـپـه است ث آ ـتـون ته را و کـې کـواړي شـوي   ږدول شـول. ـېـول لـرغـون

   

ـد. زو  ۲۰۰۰او  ۱۹۹8د  م ومـون ـارو د ثبت لړۍ دوا آث ـتـون د  لـرغـون ـو ترمنځ د کابل د   کلـون

   

ه دار ، لو نړول شـو پژيل کـې د بودا ـېـپـه پز کال  ۲۰۰۱د  ـي اهـمدا رنگه پـ ل المان کـې د مـ

ه ودان ـتـون پـ ـرغـون ـار مات شـول.ـل آث ـو او کلتـور پـه وزارت کـې کـواړۍ شـوي  او د اطالعات  ۍ 
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ه   اتز  ۲۰۰۳پـ ـارو د سـ آث ـتـون ودانۍ لـه سـره جـوړه شـوه. د  ـرغـون نې ـکال کـې د ل

او د عکاسي څانگـې پـه څـه نا  تـوارونـه  لپاره البرا او د کار کـولـو  ـو سمبال  ایل څـه ډول پـه وسـ

 چمتـو شـولې.

  

ا نـړۍ ارو  وال - نن سب آثـ ثـارو او د پاتې شـویـو  آ ـو  ـو شـوی ـتـون کارپـوهان د مات ـرغـون او د ل

تـون د  ـو بوخت دي. لـه دې ډلې کـوالی شـو د گیمي د لـرغـونـ ا رغاول بیـ او  ـو  اکـول پـه پ

او دکـې مأمـوریت پـه لړ  ـو د  د کنشکا  ات ـود رغـو پژیـومـرنجان د غـونـډۍ د  بودیسـ ـه  ل ل

ـو. ـوم واخل ه ن ـو څـخـ ات ـ ـ عملی ا  جـوړونې د کار لړۍ پ ـ بی د  ـو  ـومړنی ېد کاشی او ل ـل شـوې 

انـگـړی شـوی د ارو ته ځـ آثـ دارتـون د نـورستان  ـنـ  .  ین

 

ـتـون د  ـان د مـلـي لـرغـون انـسـت افـغـ ـارو دد  ـپ آث ک د رامنځ ته کـولـو ـېـلنـومژنـدنې لپاره د ـېـ

 لړۍ 

 

ـتـون د -ـواد ېهـکال کـې د ز  ۲۰۰۴کلـه چـې پـه  ـرغـون ـي ل ل مشرۍ پـه ماڼۍ )ارگ( کـې د مـ

ـومړن ـارو ل ثـارو د ېستـل شـوـېـپرانډهـرۍ  ۍآث ـتـون د آ لـي لـرغـون ـان د مـ نـسـت ا ـغـ ف د ا  ،

ـوم پاره  جـوړولـوک ـېـلن ـو نـوی سیستمل ـو ی دپـه کار ول پاره د ېـ ل . د دغې لړۍ د کار اچوونې 

ـتـون د لـرغـون ـرغـون لـي ل ـوال ـمـ یتیـوت کار پـوهان، لـه هغې ډلې څـخـه رغن انست د  پـوهنې 

ـوتري کار پـوهان را ټـول شـوي و او کمپی لپاره د  ل)مـرمت کاران(، عکاسـان  اثر  او د هر 

ـون ـت ـرغـون ـد  پـه چارو کـېنـو ول دن انـ ه مـرست ـوېب ـو پـ ن ـوها انگلیسي ژبو  ې ېېکارپ او  َري  ه د پـ

او  ـومات راټـول  ـمعل َکۍ  ـژندېوړوکي پ ـ ـ ڼ ا    ې. لجـوړې کـړېې ورته پ

    

ه نـوي سیستم ـو  ب ـون ـون ت ـ لـرغـون ـو - نـړۍ دد  ل ـو ـېـب وا ـارون ـتـون  پر بنسټلگو اومعی د لـرغـون

ه پخـوان ـ لپاره کار ـېـل او خـونـدي تـوب  اتنې  ثـارو د سـ آ ه د  ـو څـخـ او سیستمـون ـونـو  و جـوړښت

ـویـو اصولـو پـه رليواخ د  ن ـتـون  لـرغـون ه پامه تو. د  ـ اثر ل ا کـې، هر  ېې  کچ میچر شـو، ـېـڼ

ـوـېـون او هر ی ـو پـه ځکه ځای ول شـو  آثـار يدل شـېـوروسته ول چـېعکاسي شـو  ځای ی ا  ـ ای  چـې 

ه نـه. هره  ا لـري کـ ـ ا رغاونې ته اړتی یـ ـب دېپ ه پلـوه السل ـژن ـ ه د پازوال ل ـپاڼکۍ د هـغـ او هر ـېـ ک 

ـاثر د خپلې  پ ـژندېپ ـه کا ـي ـېـسـره ب ۍپاڼکۍ ل ل تـان د مـ انـسـ فـغـ رته بسته بنـدي شـو. د ا

ل ـتـون د چارو د سمبا ـرغـون کـې دوه سیستمـونـه پـه کار اچول شـوي دي : د ې پـه تگالر ښتل
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ل ـارو د تحوی ا اخ ۍآث ـ ثـارو د ـستـېـی لپاره ور څـخـه کار اخسمنې سیستم چـې د آ اتنې  ستـل ـېـې سـ

ـوـېـک او د کمپی ـونکي کـې څټږي  ل ـ ت ه را ـولگو د څـېـری ثبت سیستم چـې پـ ـېـړونکـو ته د ټ ړنې ـ

پاره الره پران       زي. ـېـل

ل اپریل أد بیا رغاونې او راستنولو م توکورغوند   ز ٢٠٠٣موریت، کابل، 

 له لرغونې نړۍ څخه نوې نړۍ ته: د کنشکا مجسمه نوې سا مومي 

 

 یر کامبان يپ
    

د  ـد گیمي لرغونتون ته د فرانسې  دن ان یا پورَ  ېچارو د وزارت ځانگړ ـوېب موریت ته الره أهغه موړت

اپریل کې زما تر غاړې شوز  ۲۰۰۳ستله چې د تر سره کولو چارې ېې د ـېـپران او په  ېکال په 

د ب افغانستان ته د سولې  نـېـسمبولیک ډول ېې  لپاره ـېـاو د دغه ه ـدلوېـرته راست ا ودانولو  بی د  واد 

او هوډ څرگنداوه. دغه مـېـد ملت ه ېې د فرانسې ه  د أل موریت په خپلې بڼې کې په کابل کې 

لپاره لومړی مافغ ا رغاولو  او بی ثارو د را ټولولو  آ د وران . ووموریت أانستان د ملي لرغونتون د 

ـ جنویر کابل د کابل د  له بلې خوا، احساس را پاروي عاطفي ژور  چې ته په کتنېـریـال ېچاپ

او د شل کلنې ویر تورتم  دو د نښو ـېـړۍ شویو خاورو دوړو او ورانالرغونتون ترڅنگ د کو

انو کړکیچ  روحيې جگړ نډه دا چې(، ووځور )چې تر ټولو تازه ټپ ېې د بامی دونکي شین ېپارد  ل

او د زهرجنو ن لي  دـېـزړه وا  ووز دا ېـښونو په خړې پړې نړۍ کې، ښاغلي مسعودي ته زما وړان

د له ځنډ پرته خپل تر ټولو گران کار پ ای ب ه د کنشکا ـېـچې فرانسوي ډله  ل کړي یعنې له سرخ کوتل

 پژي بودا( پر چلندهنیک  د ) « ستوا يبود»او د مرنجان له غونډی څخه د  پژيپه ترالسه شوې 

اندې  لیونتوب په اور  دی کارد بیا رغولو ب په مارچ کې مات  کالز  ۲۰۰۱السونو د ککړو چې د 

ــېـک  مې کېـېـژندنې په دغې سـېـ. د لرغونپي ولکړ دن  زو۱۹۵۰او  ۱۹۳۰ز کار په ـېـنـټـاو پل ـزېن

فغانستان کې د فرانسې د لرغون ونوکل لوه پپکې په ا ا( له پ ف ل شو. د پاریس آرشیف ـېـوهنی ډلې )ډا

ر ـېـاو یو شم لستل شوي وـېـگیمي د لرغونتون په غوښتنې اخ چې د  ووعکسونو سمبال  ه هغوپ

لوه ز  ۱۹۹۵ېې د  نور د لستل شوي وـېـهغه مهال اخکال په پسرلي کې زما له پ لې  -ۍ نړ »چې  وا

په مأموریت بوخت وم. دغه مأموریت ما ته د یونسکو د عمومي رئیس ښاغلي « مرکز « د» ې ـېـارث

پاره چې زموونوښت راکړ شوی   فردریکو مایر په  ل او له  ا. د دې  او ویاړهکار پوخ  دا وړتیا  وي 

اتریس بی یار» وبلله چې  مې ه، اړینورسومسر ته  ېېپه ښې توگې  ولرم چې نیډ» او  «ډبی ل اا

د ل لودې د  «اب آثارو د بیا رغاونې  ېپه توگ رغنوا فغاني  ا د  و گومارل شي ځکه دواړو په پاریس کې 

او تکړه والی  هاو را ټولونې په کار کې خپل یا  کې چې د گیمي په  ېپروژ ې. ما په دغوو ښوولیوړت

پاره تر الس الندې ن ل فغانستان د څانگې د بیا سمبالښت  شوې وه مخکې له  ول ـېـلرغونتون کې د ا

او د ته وشي، ـېـاشت کې ېې پرانسـېـکال د جنوري په مز  ۲۰۰۱دې چې د   گډون درلود.  د کنشکا 

فغانستان د ملي لرغونتون له مفهومه ډکې پژي« بودی ستوا» د ا ه  د  نندارې  چېبیلگې وې  په خپل
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یا د لرغونتون ـېـد موندنې له وخته ن یداالن ېې د هغو ب .  ووتر ورانۍ پورې ښکلی کړی  ولې 

تر یرغل  ېزه ډول د یوه غټ سټک په مرستـېـکال په مارچ کې په یو مخز  ۲۰۰۱د  پژي دواړه

او د پژی. د کنشکا ي ولاو ټوټې ټوټې شو يالندې راغل له  پژی«  بودی ستوا » د چونې له کاڼي 

ـ. داسې برجوړ شوی ووخامی خټې  ـ د لدــېـښې ـله و نور کـېـبرخلدواړو پژیو ه چې  رلړلي او ی

دلې ټوټې له هر ېـځور پژیو. خو د لرغونتون کارکونکو د دغو ووي تورتم سره مخامخ کاروران

ډـېـبسره سره ډول بی شکلۍ  ـرته په  اثر ماتې شوې ټوتې   ـر راټولې کړې وې. د سرخ کوتل دېر ځـې

ا ډهـرېو یوپه در او د یو بل  پژيښودل شوې وې خو د کنشکا د ېـکې  ټوټې چې د یوه  پژيټوټې 

ژندنې له ـېــپـد لرغون پژيدواړه  ،ړۍ شوې وې ایوې گوښې کې کووو په  پژیکوشاني سردار 

مخامختیا سره سره ر بې وسیو او سترو ستونزو له ـېـشم یو  . د لو يمې څخه ترالسه شوـېـیوې س

اوونـېـچې کار ېې ال پ ه دوه  ه یو  ېو خولې تویونـېـچلی کاوه دغه معمایي ټوټې ل او زغم وروسته ل

او د هر  یوه یوه برخه پر یو بل باندی  پژيبله جال 

 غونډۍ. موږ وموندله چې د مرنجان له هښودل شوـېـښـک

د  پژیڅخه د بودي ستوا  اتحا هد هغه وخت د شوروي   ل

ـدود . ـنگ شوی ووېـټـمصنوعي گڼد  پهزې الرې سره سم ې

او  ایله ښکلې  له دغو ستونزو سره سره د دغو ټولو هڅو پ

انگازو ډکه وه، ان خبره دې کچې ته  د  ـدلې وهېـرسله  چې 

پرته له دې چې د هغه کال په  وکابل د لرغونتون کارکوونک

ه ېـنمني کې د فرانسوي ډلې راتگ ته صبر وکړي  ـغ پ

ـ ل ـېـبیا رغاونې کار پ د پژيېې د کوشاني سردار د  ـغهېن

ه هماغه وخته را په دېووکړی  ملي لرغونتون  ده چې . ل

لعمل په توگه کاروي خو  دغه الره د یو سیستماتـیک طرزا

لعمل کې د کار د ښه سر ته رس دلوېـپه دغه طرز ا پاره د  ـ ل

او د کاري  قید د لومړۍ یا مقدماتي لړۍ  اسنادو د ثبت او 

اکلو چارې ېې په اړینې توگې نه دې تر سره کړي. ډ    لې د ټ

 

 ښلیک ـېـندنو پـېـد ک

 

ـ  یر کامبان يپ

 

فغانستان کې د ـامان هللا په غوښتشاه د ز  ۱۹۲۲ فغانستان او فرانسې تر منځ تړون، په ا د ا نې 

  ژندنې ډلې )ډافا( رامنځ ته کول. ـېـفرانسې د لرغونپ
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لفرد فوشه د  ا د لومړيډآ ف   وگمارل شو.   ېرئیس په توگ ا

فا ته خوندي د ۳۰حق د  يندنې انحصارـېـژندنې د کـېـد لرغونپ پاره ډا ل    یکالو 

 وادونو تر منځ تړون  ـېـشنې د اصل پر سر د دواړو هېـندنو د السته راوړنو د وـېـد ک

 

لفرد فوشه د کز ۱۹۲4 د آ  ل  ـېـندنو د کار پـېـپه بلخ کې 

فغانستان ته د ژوزف هکن لومړی مأموریت      ا

 

 ز مأموریت ـېـټنـپل یځ کې د ژول بارتو لومړنـېـواد په شمال ختـېـد هز  ۱۹۲6

 ل ـېـندنو پـېـډې د کـد ه

 

 ندنو پای ـېـې د بارتو د کښپه هډې کز  ۱۹۲8

 

انو کې د لرغونپز  ۱۹۳۰  ړنې ـېـژندنې څـېـپه بامی

 )ژوزف هکن، ژان کارل(

 

یتونه،  »ژوزف هکن ز  ۱۹۳۲ ل فا فعا ډا  «ز ۱۹۳۲ -۱۹۲۲د 

   ز  ۱۹۳۳توکیو، 

 

ـندنې، د هندوشاهانو د ـېـد خیرخانې کز  ۱۹۳۳ َ ـ پ ـرېپ  مه  ـېـژندنې سـېـد لرغون

 

فغاني سیستان کې د لرغونپز  ۱۹۳6 ا  ړنېـېـژندنې څـېـپه 

ـپه اسالمي   َ ـ ـرو لرغونو ېاو ډ ـرېپ َ ـ  مه ـېـژندنې سـېـکې د لرغونپ ـرونوېپ
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 د بگرام د پانگې موندنه ز  ۱۹۳۷ 

فندقستان ک  ندنې ـېـد 

 مې ـېـژندنې سـېـندنې، د بودایي لرغونپـېـد شترک ک

اندی له سره خبرې )د انحصاراصل له منځه ځي(ز  ۱۹46 ا رامنځ ته کولو پر تړون ب د بی فا   د ډا

انو ـېـد لشکری بازار کز ۱۹4۹ انو او غوری ـندنې، دغزنوی َ ـ  د. شلومبرژه( ) ـرېپ

ـندنې، د برونز ـېـد مندیگک کز ۱۹٥۱ َ ـ   ـرېـپ

 )ژان مری کزل(

 

ـ يندنې، د کوشانـېـد سرخ کوتل کز ۱۹٥۲ َ ـ ـژندنې ـېـد لرغونپ ـرېـپ َ ـ  ـرېـپ

 )د. شلومبرژه(

 

انو ـېـژندنې څـېـپه مینار جام کې د لرغونپز ۱۹٥۷ َـړنې، د غوری ـ   ـرېـپ

 )آندره ماریک( 

  

لټنې  ۍآی خانم، لومړنز ۱۹64  پ

 )د. شلومبرژه، پال برنارد(

 

 ندنې ـېـک ۍکې لومړن ېمـېـد آی خانم په سز ۱۹6٥

 )پال برنارد(

 

د افغان لرغونپ ز  ۱۹66 انستیتیوت لومړنۍ کـېـپه هډې کې   ندنې ـېـژندنې د 
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 ندنې ـېـد شورتوغای کز ۱۹۷6

ـ)ه  نری پال فرانکفورت(ی

    

فغان ز ۱۹۷8 ـپـې د پانگې موندنه ـېـشوروي د لرغونپ -د ا ـی  ژندنې د هیئت په الس د طال ت

 

فا د رامنځ ته راتگ د تړون ځنډونه  ز ۱۹8۲  د ډا

   

ا د کار له سره پز ۲۰۰۳ ف دنهېکـ لـېـد ډا   ـ

ا له سره نه نوي کېد موندل شویو توکو پر سر د و بی  ږي ـېـش تړونونه 

ان امی  ندنې د زمیـالي طرزي په الس ـېـک ود ب

 

 ل، تپۀ زرگرانـېـندنو پـېـد بلخ د کز کال،  ۲۰۰4

 )روالند بزنیوال(  

 

لغطا د ستوپـز کال  ۲۰۰٥  ندنهـېـ)وردک( ک ود ا

اني ـېـاو د بلخ د ک  انو د لرغونپ –ندنو د لړۍ دوام، یون  ځمکنی ژندنیـېـکوشاني ټولگې، د هخامنشی

ـ  ،استر  ـړۍ پورې ېله شپږمې تر څلورمې مخزېږدېزې پ
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ـ َ ـ ـی پ ـن ل ا ـېمـهـ ل  ـک  ېـر 

 پي یر کامبان
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  د غونډۍ آثارد فلول 

 

 ژاریژژان فرانسوا 

 رنې ـېانگـاو لومړنۍ  یرنگوالڅـموندنې  د -١

یوه مقاله خپره کړې وه؛ په دې مقالې  «گ رؤف ورد» او  « موریستیوتوزي» کال کې ز  ۱۹۷۲په 

ـد هغو شرایطو څه رنگوالی په هراړخکې دوی دواړو  ـېـ د  ېې بیان کړی چی په پای کې ېتوگ ېزـ

انگه وموندل شوه فلول پ
8

د  ( ېم۱4کال د چنگاښ په ل  ۱۳4٥مه )د  ۵کال د جوالی په ز ۱۹66. 

ـېـن فغانستان په شمال د بغالن د ښار په سویل کی د خوست و فرنگ د الری په اوږدو ېټـ ا د کې  د 

ـېـفلول د م لومترـ او سپینو زرو لوښي  ي واټننی په دوه کی لو ناڅاپه څو دانې د سرو  یوا کی څو تنوکل

ه یو بل سره شخړه کوي؛ په پای  شولو پر سرېلوښو د برابر و دکی  پخپلو منځوکلیوال وموندل.  ل

   .کويلوښي په تبرگي ټوټې ټوټې  موندل شوي کې

ا هم دغه کار سره سرهپه  د کلیوالو ـېـد س بی اېـزو چارواکو د سمالسي رسـ دا امکان  کبلهدو له ـېـمه 

ـد سرو زرو پ چېترالسه شو  او د ماتو شویو لوښو څو ټوټې ، د سپینو زرو اوه گلۍنځه گلدانـ دانې  

د کابل د ملي لرغونتون استازي ډاکټر وردک  لوښيټول  ؛له بشپړه له مینځه تلو څخه وژغورل شي 

ـېـته وسپارل شول. ډاکټر وردک د ک ـپـې»  ندنې کار دـ ـی  ېپه نامه په یوې مخروطي شکل « خوش ت

ـېـغونډۍ کې پ د  ــدل چېېـدرلود او ویل ک ېې پلن والیمتره  8متره اوږدوالی او ۱4ل کړ چې ـ

ـېـد ک د موندنې ځای وو، پانگې ه نـ ـېـندنې کار یوه غوچوړي ت ـېـږدې پـ ـېـمان کوچی گشو ل ـ ده ـ

او بوردک په  ډاکټر .لالس ته راغلي و له همدغه غوچوړي څخهلوښي  ړني ـېـدغې سمالسي 

څ ـېـبل ه ووته  او سر یې شمال خواله ودله یو اسکلیټ پرته چی کږه شوي بڼه یې درلکې ندنې ـېـک

    شی ترالسه نه کړل. 

  

او پانگېد فلول د  او هم د سکلیټ کږه شوې بڼه  لی  د  مړيد  د موندنې په ځای کې د سکلیټ شته وا

او سپینو زرو پریوَ  ه اسالم څخه مخکې دودونو سره غوټه خوري او څرگندوي چی د سرو  تو لوری ل

اندی پس . دوللي برخه لوښي د مړي د قبر د غو ـنولدغو لوښو د څو دانو پر مخونو ب ـېـ ز ښکلي ـ

انځورونه ل ې ـزېـپسولن دا هندسي نقشونه په حقیقت کېږي، ـېـدل کـېـهندسي نقشونه او د ژویو 

ی تونرگد  ـیني( کرښې دي چېئ)تز انانوغوا دی ی ـوېـ، بی ن د او انوغوا انځورونهوحشی خوگا ښیي.  و 

اندی یوه چوغکه د دوو مارانو ترمنځ په  دغه راز ددغو لوښو د یوې دانې پر ماتې شوې ټوټې ب

                                                           

8
   Tosi & Wardak,  ۱۹۷۲ ز 
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ل نـېـدل کـېـداسی حال کې  ه  د  کرښېزې ـېـنولولی دی. د ښکال دغه پسـېـږي چې خپل سر یې پورت

ـ او د سړې اوسپنې د شکل ورکولو د ۍ، سټک کارۍندنکارـېـک ـېب لوېـالب کارولو د  سبکونوهنري  ـ

هله الری کښل شوې دي. د موندنې پر مهال دغه لوښي له دې  ا وړ وگرځ زښتېد  کبل تی دل ـېـحیران

او  نه ېې دچې  فغانستان  دـېـږدې سـېـن د نه ېې هما لو مو په کچه  ه ورته والي  خپ هندسي نقشونو ل

ه کوم بل پ لـېـپرته نور ل اثرسره څرگند ورته وا      نه درلود. یژندل شوي 

فغانستان کی موجود  ه ا آثار چی  په هغه مهال کې پ ر ـېـگڼ شم ولد لرغونپوهنې هغه د پرتلې وړ 

می څخه چی د هلمند د سیند د یو مرستیال سیند په څنگ کی ـېـیې په کندهار کې د مندیگک له س

فغانستان کی ـزېېز لسـ۱۹٥۰الس ته راغلی دي.  نوموړې موندنې چې د  يموقعیت لر ه ا  په ترڅ پ

ن یتونو په اډا ل له خوا الس ته  «مري کزل -ژان »کې د  ېد فرانسی د لرغونپوهنې د هیئت د فعا

مخرېـږدېـزې څلورمې  دمې شتون یې څرگند کړ چی بڼسټ یې ـېـستوگنی د هغې ساراغلې وې د 

اـېـزې په پېـزر ـ. د درووښودل شوی ېــل کی  یـېـزرېـزې په لومړنۍ ن مخرېـږدېـزېمې ې کې  ۍما

لي د ٥۰یگک د مند ـلور روان یو ر رپرمختگ پ هکتارو په پراخوا ـ چی څو  ووښتونی ښار ې

اوـېـپرتم دانه دارو»  د غاښي لرونکو نې  ودانۍ  لونو  پاخه پوځي مورچلونه یې درلودل. «دن دیوا
۹

       

فغانستان د زرگونو» ا  ۲۰۰۱ستله چی لومړۍ په ـېـپران دې ته الرهنندارتون « ریخأت «د »  کلونو د 

یا په ز  ب لونا کی، وروسته  انیی په بارسی کال کې د پاریس د گیمی په لرغونتون ز  ۲۰۰۲کال د هسپ

ایاالتو په هیوستون کې د هغو شیانو یوه بشپړه ټولگه تجاپان په د او  او د امریکی د متحده  وکیو 

می په لرغونتون کی ساتل گی او د لنندارې ته وړاندې شي چی په مندیگک کې موندل شوي و

ـغه مهال وویل چی په مندیگک کې د لرغونمادل.  موږ په هـېـک دلو څخه  ېد کارونو له  در ـژندنېېپـ

لیې د ټا ی ا ـلرغون لس کاله وروسته د  ایران د سیستان د  ېډل ېیو ـژندنېېپـ ه شهرِ » د  په  «سوخت

فغانست د کې د هلمند د سیند دغاښو په یوه غاښي ې کېمـېـس اندېان ا دنـېـک پر پولې ب . ـل کړېېپـ ېن

لي د یوه ښار ندنو دـېـدغو ک څرگندونه وکړه چې له فرهنگي اړخه یې له   سلو هکتارو په پراخوا

ـرازۍ له ـېـکلونوپورې د مندیگک د ښمخزېـږدېـزو  ۲۵۰۰تر  ۳۰۰۰ َ ـ ـ ر ورته والی ېـسره ډ ـرېپ

درلود.
۱۰

   

ند « موریستیوتوزي»ندونکي ـېـک« شهر سوخته»په همدې وخت کې د  لو وړ یو وړا ز وکړ چی ېـد من

و ته مـېـس ولوی ودواړ
۱۱

اډاندې ځکه   ه  ه شد هلمند د پی شي چې ورکړلکې ځای  ېد هلمند د تمدن پ

ه پای څخه مخزېـږدېـزې څلورمې دو چار ۍرې او سوداگروَ  ـ زرېـزې ل  ۲۵۰۰تر  ـولېېنـ

ـ په «یالمایت ا تووپر»)د  پر مهالولو ـېـشکل ن کلونو پورې د ایالمي تمدن دمخزېـږدېـزو  َ ـ ـ ( ـرېپ

                                                           

۹
   Casal, ۱۹6۱ 

۱۰
   Tosi, ۱۹8۳ 

۱۱
  ژباړونکی - مندیگک او شهر سوخته   

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 87تر 72 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

او بلوچستان او د سنده ایران  ا  ـکې د  لمنـځيمو ـېـس واړود درې« اندس»ی  هاړیکو کې څرگند په خپـ

   ده. ې پخه ونډه تر سره کړ او

او هم په هم  خپله  ونکو د کارځایونو پاتې شوني پهښـکې د جواهر ترا«  سوخته شهرِ » په مندیگک 

فغانستان په شمال ختـېـد الجوردو د صنعت پر اهمیت ټینگار کوي چې سرچ ځ کې د ـېـنه یې دا

فغانستان ېـپه کانونو کې ده. ډ « سنگسرِ » بدخشان د  د ا  د شین کاڼی یا الجورد ره څرگنده ده چې 

لنهرین کې  مخزېـږدېـزې دریمې . وواڼی خوښې وړ ک تر ټولو د یوزرېـزې په اوږدو کې په بین ا

د الجوردو له کان څخه په دوسوه  «سنگ سرِ » غونډۍ د  «ې خوش تپ» ږدې د ـېـفلول ته ن

لومترو لږ واټن کې پرته ده، له دې  او سپینو زرو د کبلهکی دغې ارزښتناکې  په فلول کې د سرو 

د راکړو ورکړو څرگندوی وي چې په  ۍسوداگر کې د ېمـېـتځې آسیا په سـېـټولگې شتون ښایي دخ

ـ، داسې بر له دې سره سرهخو الجوردو سوداگري وه.  لومړي سر کې یې د چې په فلول کې د  ـيښې

لویه برخه او سپینو زرو د موندل شویو لوښو  او یا شهرسوخته له فرهنگي  دې سرو  د مندیگک 

اندېال څخه ـریـېـچاپ انگه   ؛ يولر ال سره تړاوـریـېـله کوم بل چاپ دب لد فلول پ  ېنـتـمړنی کوپه 

ه نظره په هغه چوکاټ کی نه ځای او مهال  ل مو ـېـه چی د هلمند د دوو یادو شویو سلدیکی د وخت 

ده چې ځینو تاریخپوهانو د  کبلهدې همدلی. له ـېـسواد گرېـزی راکړی ورکړی په کی تر سره ک

او هغه یې د ایران په شمال کې د وختونو پورې  نیوفلول د لوښو تاریخ  ال هم نورو پخوا تړلی دی 

ږدې گڼلي دي. د ـېـزرو له لوښو سره ن قبرونو د سرو او سپینو« شاهی»گیالن د والیت د مارلیک د 

ه هنري مکتب څخه اغ ابل ل انو او د نقاشي شویو ونو ـزمن د مارلیک د شا پرپـېـب ی ښو د والړو غوا

ـانځورونه هغه ډ ـ ه ې  رـېـدي. یوشمي فلول لوښي یې ښکلي کړ سي چې دـېـنر لږ ورته والي ته گوت

له ښاغلي وردک سره په یوې گډې مقالې  « موریستیو توزي» کارپوهانو، په ځانگړي ډول ښاغلي 

امییت»کې او همدارنگه ښاغلي  ټکی په قانع کوونکې توگې په گوته کړی چی د فلول د  اد «پ. 

انځورونه په ځانگړي ډول د ږیره لرونکو  انځورونه د دریملوښو  یانو  زرېـزې  ې مخزېـږدېـزېغوا

او د دو ـد پای  لنهرین ـېـزرېـزې په پمخزېـږدېـزې مې ې ایسین »او « اور»د   ۍنقاش دل کې د بین ا

ـد در« لرسه د ې َ می کورنۍ  ـ ه تگالرې سره ورته والی مومي.د نقاشۍ ر ـېپ ل
۱۲

   

پر دوه وو لوښو  د پانگې چې د فلولی نگار کړـېـله دې سره سره، همدغو تاریخ پوهانو ټکي ټ

او زینه  ډوله حکاکي شوي او ه  اندې چې یو یې په همدغه نندارتون کې شته ، صلیب ډول ا ب  په ی

اندی  ـلوښو ته ډ «ـینيئتز» زوـېـنولهغو پس ۍشوی هندسي شکلونه د کالل ضربسړې اوسپنې ب ر ې

انځورگرۍ ږدې ورته والی لري چېـېـن ه  د  ـدر »د تگالره یې هنریال ا د« ېگـځـمی نمې  کویټې د ی

 مایي کې دـېـن ۍزرېـزې په لومړ مخزېـږدېـزې دریمې دږي چې ـېـژندل کـېـپ نامهتگالرې په 

فغانستان د مندیگک په س ه. له دې دود وه سوخته کې او شهر ېمـېـا  پخوا چې وینوووبه  وروسته کبل

انگه دهغه پ دل چې گڼې دـېـرل کـېـپه غلطه انگ او یا گور استازیتوب کوي چې د راز فلول پ ټ ځای 

                                                           

۱۲
   Amiet, ۱۹86 
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 ۲۵۰۰تر   ۲8۰۰ځینو تاریخ کوالی شو له  چې د لشیان په کې راټول شوي و راز وختونو

ا څه تر مخزېږدېزو  او پاتې یې څه ن اټکل کړو. مخزېږدېزو  ۲۰۰۰کلونو     کلونو پورې 

 

نوې فرهنگي  د ښېک موـېـپولو په س ایراني د -هندو سویلي آسیا او د - منځنۍپه  - ٢

 تولثبوشتون  ځالگې د
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او د هغه پراخه لمن  د فلول د غونډۍ پر مهال افغانستان 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 87تر 75 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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ـ ـو زرو پ ـن ی ـ انگه : د سپ فغانستان ملي لرغونتون، د گیمي د لرغونتون عکاسيېد فلول پ د ا  :  ـمانه 

 

 

چې په فلول کې  ووهغه لومړني تن  «آر. مکسویل هسیالپ  کې»ر نویو موندنو پر بنسټ ـېـشم د یو

قانع کوونکې  هغو موندل شوي لوښي د ثارو له بشپړې ټولگې سره په  آ وگې وتړلي تموندل شویو 

ـدر د چې لرغونتوب یې او د دو زرېـزې تر مخزېـږدېـزې مېې ـپای  ــږدېـزې مېې زې تر ېـزر مخزې

ږي.ـېـل پورې رسـېـپ
۱۳

   

                                                           

۱۳
   K.R. Maxwell-Hyslop, ۱۹8۲ 
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فغانستان د زرگونو کلونو» گیمی په لرغونتون کې  پاریس د کال کې دز  ۲۰۰۲په  ،موږ  «د »  د ا

لو پر مهال د یوـېـد نندارتون د پران« تاریخ ـ لرغونتوکور ـېـشم ست لگېېب ؛  نندارې ته وړاندې کړې  ـ

وو. ددغې  یمې په نوم تعریف کړـېـفرهنگې راکړې ورکړې د س دنندارتون  هغه وخت کې موپه 

لویه ـېـمې په سـېـفرهنگې راکړې ورکړې د س فغانستان یوه  ایي پراخوالي کې د ا فی اېـز جغرا مه 

او همدا رنگه د ختورکمنستان، وبرخه، ت ایران ځـېـزبکستان  بیا ـېـځ  ه بلوچستان څخه  نې برخې او ل

َ  ـد سنده د دلېېرانغاړل کـمې ـېـغاړو پورې س دیځوېلو رې ترد     . ـ

لوپرته له دې چې دغسې یوه پراخه   دندنې چې ـېـړو غواړو ووایو هغه کـېـر وڅـېـپه ځ سکا

ه  ـزېېز لسـ۱۹۷۰ فغانستان کې په  ېکلونو څخه را په دل ا یـپـې» خوا په  ـ ت َشلي  او وروسته په «  د

ـپـې»زبکستان کې په و ـی توگولوگ »رکمنستان کې په واو همدارنگه په ت « جارکوتان»او  «سپلی ت

مو یوه ـېـس وستوگنلرغونو ا د چېدې ـېـالمل وگرځکې وشوې د دې « ېدیپ نور گور»او « ېدیپ

تر  انارتوالی  لرغونو استوگنځایونو نوـېـد ځ ؛ژندل شي ـېـپه څرگند ډول وپۍ بشپړه ځالگ

     .ږيـېـښتو هکتارو پورې رسېـڅلو

او تیرکښونه راتاو شوي چې یو بل ته د متناظرو ودان د لونه  ـدغوښارونو تر شا او خوا دیوا ـېـ  و دـ

ه دغو ودان نې یې مذهبي ـېـو ته او ځـېـنو جوړښت ماڼـېـو څخه د ځـېـلړۍ یوه ټولگه جوړوي. ل

ه ـېـد دغو سـږي چې ېاټکل کـو ته ورته والی لري. ـېـودان  ښخو دکې  اېرو -هـډمو په څنډو کې پ

ام وړ شیان تر گڼ شمیر د په منځ کې بهشویو توکو  ې په که مخکې له مخکپه دې شرط  -السه شي  پ

او له ونه کود دریځ او مقام څرگند لرغونو مړیو بشپړ ډول نه وي لوټ شوي. دغه توکي چې د ي 

او سپینو زرو څخه جوړ شوي ي هغوي سره یوځای ښخ شو سو، سرو  بډاینې  چې د هغوی دله ِم

لـېـساری یې تر دې مخکې په دغوس اوي ویه داوپانگې څرگند تر  موږدل شوی. ـېـمو کې نه دی 

ـډ ه  برېده رهې انیدې څخه منندوی یول ټـرسری ـکـ فغانستانچې  وی ه ا ېې په همدغه  رکمنستان کېوت او پ

.ه راټوله کړې دهټولگ يمعلومات ېبې سار یوهپورې اړوند پړاو 
۱4

       

ـایران په خ« ژ -معاصر»  د ُ ش»والیت د  ځ کې د کرمان دـېت اـ ه  «هد څخه هم ښخ شوي  اېرې -هډ ل

رگوس »  رغابـمَ  چې د يترالسه شو لرغونتوکي اڼې  ېخول دسیند  د «ژ -مَ ا هم د دشلي په رغی او ی

لی لري.ېډزښت سره  لرغونتوکوموندل شویو  له کې ر ورته وا
۱٥

 پاکستان په بلوچستان کې  د د 

َ  ـسنده د یبري» کې د  ېځې غاړېـدېـرې په لود  او د   «رهاتم مهرگ»د  ې توگېپه ځانگړ « ِس

فغانستان،  شته چېپه گډون څو تاریخي ځایونه  «اېرې -هـډ لرغونې» «داوده دامب» ه ا پ

ورته والی په گوته کوي. نښرغاندوکټ مټ فرهنگې د زبکستان کې ورکمستان او وت
۱6

   

                                                           

۱4
   Victor Sarianidi, ۱۹۹8, ۲۰۰۲ 

۱٥
   Hakemi, ۱۹۹۷ 

۱6
   C. Jarrige et al., ۱۹۹٥, ۳6۰, 4۱4 
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د کو یټی په یوه ډیران کې چې د ودانولو کار په کې 

 موندنه وشوه، له دې موندنېناڅاپی  یوه ووروان 

ثار ترـېـڅخه گڼ شم آ د موندل شویو  ،السه شولر 

هغه . لڅودانې یې دسرو زور وتوکو په منځ کې 

انگه »ندنځای چې د کویټې ـېـک ترالسه ورڅخه «  پ

لبد شتون  شوه د نوموړې  ، ته نغوته کويیوه کا

د ښخو شویو توکو یوه بډایه  په حقیقت کې موندنه

 -هډ هماغې  د  «ېرهمهرگ ېاتم » ړۍ ده چې داکو

ه فرهنگي  اېرې سره تړاو لري. نښرغاندېل
۹

نن په  

د ـېـدل کـېـل هڅرگند ـډبر» ږي چې  وکو لرغونتنو ې

له/جویه» ، «شاهی کوپال» ، « ټولگه ا لرونکی  وی

» شوې  «قبرونو میناتوري» هم د  او یا «دایرې

انځورکاږي چې ساری لرغونې هغې  د «ستنې یادونې 

ه ت دسندهه د رکمنستان څخه نیولې بیا ویې کټ مټ ل

 َ  ېاتم» رې تر غاړې پورې په ځانگړي ډول د د

 دکې او د کویټې  اېرې -هډپه لرغوني  «ېرهمهرگ

انگ پاره د ـېـدل کـېـکو کې للرغونتوړۍ شویو ښخو شویو اپه کو ېپ ل ږي. د دغې فرهنگي ټولگې 

انوپه منځ کې کوالی شو دهغو ډبرینو  زوـېـلگـېـب ې گڼ یادونه وکړو چ پژیو)شاخص واره( شی

الگ ر یې لهـېـشم
۱۷

ا   اتیت ی ی (chlorite)او کلوریت (stéatite)ست
  

او مخونه او السونه یې د مرمر 

ه کاڼو لنهرین د د او موږ تهڅخه جوړشوی  ل ا کوناکیس » بین 
۱8

 په یاودي. د را پژيپه جامو پټ  «

فغانستان د »پاریس د گیمي د لرغونتون  کال په نندارتون کې ز  ۲۰۰۲د «  زرگونو کلونو تاریخ د ا

ثارو په  منځ کې و پژیود دغو  آ د  .لڅو دانې د نندارې 
۱۹  

 

انو پرمخونو چې له څخه د راز راز گورونو صندوقچې په گډون له د یوې   سپینو  موندل شویو شی

انساني څ یو دي جوړزرو  لـېـبل ته ورته  ا هیکلونه  انسانې څـېـدل کـېـرې ی رو په ـېـږي. د نوموړو 

نه به وي حکم وکړو برخه دي یوه مړینې او خښونې لرغونو مړیو د ږدې ټول یې دـېـن اړه چې ، گرا

لمنه پراخه ده ځکه چې  هغوي د چې د څه شي استازیتوب کوي. خو له دې سره سره د خپرښت 

                                                           

۱۷
پښتو  -وگورئ : پښتو  -بولي  Soap-rockـږي چې په انگرېزۍ کې ېې ېالگ یو پښتو وییکی دی چې ساده معنی ېې صابون کاڼی کـ  

 تشریحي قاموس.  ژباړونکی 

۱8
 ژباړونکی - و څخه یو ډول اوبدل شوې جامهېد وړیو له سپڼسـ   

۱۹
 ۱۱-8، شکل RMN۲۰۰۲  د کتالگ نمبر   
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انگ ېې لگهـېـب ه پ کې ومومو،  ېکوالی شو د کویټې پ

ره په»حال دا چې له  همدغې ډلې څخه  په   کې د« هَ

تر السه شوي  ښتانو سینگارتوکيېـد و یوه واړه پژي

زرېـزې پورې  مخزېـږدېزې دریمې دا توکې په دي،

ژندنې د ـېـم تمدن د لرغونپېـد در هـاړوند د سند

.ي دياستر کې موندل شو ه ځمکنيندنې په یوـېـک
۲۰

  

هرونه  زـېـر جعبه لرونکي اوسپنـېـیو شم مُ

ـ ـېب ـ  شکراکاږي چې له انځورونه نندارې ته  ـلېـالب

په لرلو سره  جرړوځ د څرگندو ـېـږدې ختـېـد ن پرته

مې د ځانگړې مذهبې گروهنې ـېـددغې س بیا هم سره

ـاستاز انگازود  توب کوي.ې
۲۱

ـهغو  د  لگو ېب  پرـ

َ  ـسنده بنسټ چې ساري یې د د ه پولېد  په  رې ل

یبری» ځانگړي ډول د  ه سـېـد ک «ِس مې ـېـندنې ل

 رـېـته ورته د گڼ شم شو، دغوڅخه ترالسه کوالی 

 چې شته کې استوانه یي مهرونهمنځ په  لرغونتوکو

ه ځانه ه موندل شویو  ل ایالم کې ل او  لنهرین  په بین ا

ه نورو څخه جال  خو په دې توپیر چې ورته والی ښیي لرغونتوکو سره ه قاعده کې ځان ل په خپل

کوي.
۲۲

او ـېـآسیا په څو څو س منځنۍد  ې )په دې توگ   (کې موـېـترمنځ س ایران د پولو هند او دمو 

او څه ناڅه یو رشو کالو را په دی خوا دغو ټولو نویو موندونوېله د د بل ته ورته  د یوه پراخ 

ثباتـېـفرهنگي پ لو ځانگړو ځانگړتیاو په  دغهالره شونې کړه.  لپاره ژندنې د ا فرهنگی هویت د خپ

ه  بیا هم سره سره لرلو ـېبـهغو ل  »یې د  « پی یرامییت» چې  برخمن دی زوـېـپیاوړو اغ ـلوېـالب

ن َ راکړې ورکړې د  يبین االیرا ـ رېـپ نوموي. نامهپه « ـ
۲۳

څارل شویو الس ته  نیمبندوپر دغو  

اید هغه نور  اندی ب ـراوړنو ب ـېب ا هم او د یادونې وړ شیان ـلېـالب زو ـېـټولن پهکړو چی  تورزی

اېښودلو ټولگو یا کلکسیونونو کې  آثارو ـېـد پټو شخصي ک مخکېله  له الرې یی د لرغونو  ندونو 

        بازار ته الره موندلی ده. وال -ۍ نړ

 

                                                           

۲۰
   Meadow ز ۲۰۰٥ک، ـېلـکونو ته استول شوی ـېلـ، مستظرفه 

۲۱
   Francfort, ۱۹۹۲ 

۲۲
   C. Jarrige et al., ۱۹۹٥, ۳6۰, 4۱4 

۲۳
   Amiet, ۱۹86, ۲۰۰4 
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لی یي په زړه پورې  ېپه دې توگ له دې وروسته د هغې  وود فلول د لوښو موندنه چې څرنگوا

ه ت د  ـسندهځ ېـدېـرکمنستان څخه د لووپراخې فرهنگي ټولنې په لمنې کې ځای مومي چې لمن یي ل

 َ  ،دونکيـېـبډای کی ې هغهبـېـش ېپه هر ،ږي. نوموړي لوښي اوسـېـځـرې ترڅنډو پورې غد

ـنی نقشونه او ـېـک کې ځای پرځای شوي چې ځـېـلنوم دانیو  وو دوه رفلول پ لکه د ـکالرې ېېېل گل

او اندې هندسي شکلونه  ا د م ب ا، د ښکارـېـی انځور لمستی ا په کروندو کې د کار کولو   گرياو ی

 انځوروي.
۲4

     

ه  کال کې ز ۱۹۹8پ
۲٥

« می د هیرو شویو ښارونوـېـسندهه د س »د گیمی په لرغونتون کی د  

 نندارتون

لپارهیوی ارزښتناکی برخد  د کویټې د پانگې د ښخوشویو لوښو ، ستله. په ـېـنندارې ته الره پران ې 

ایه یې د ووکې د سرو زرو یوکټوری  ېدغې ټولگ  غرڅې پوستکي ته ورته په یوې پټارې  چې پ

انځورکښنه چې د کټوري د پایې گردچاپیره  ښکلې شوې وه. د)تړانگې(  غرڅې پر پوستکي هغه 

لو  هغه سبک گرۍږي کټ مټ د انځورـېـدل کـېـل ته ورته ده چې په فلول کې د کاللي لوښو د پسول

انو پر پوستکو کښل شویده. ی پاره د وحشي غوا ل
۲6

  

فلول  کېفرهنگې ټولگې  لویېدغې په هم هد  یوه بې  څنگ چې د ترددې  ،لوښو ته ورته نورو کونډال

ید یاـېـښودنه کوي بهرنې اغ ي سبکساري تول د موندنې د لړۍ په  ،زې هم راسپړي. دغه ځانگړت

لـېـبه امه  اتې نه ده ری ـېـر کې د موندونکو له پ  انو، په ځانگړي ډول د ږیره لرونکو غوایشوېپ

انځورونه موږ ته  - وکړه مو ورته نغوتهچې مخکې  -دي ه انځورون دی ددغه  آکا لنهرین د   انوبین ا

لو نامتوهنري  ـ چې راپه زړه کويسکا َ ـ ـ ال مخکې کال مخزېږدېز  ۲۳۰۰له  ـر ېېېلرغوني هنري پ

لونکرا له هغه  هم او پړاو کې پرېوځي لرغوني  «ایسین لرسه » او «اور » د دریم يوروسته رات

په سمه او  - زرو موندل شوي کټوري ته . په همدې ډول په فلول کې د سروپړاونه ديهنري 

لنهرین د حکاک -پرځای او د کب د یهنر نسبت ورکړ شو يد بین ا د  شا چې مخ یې د ونو په نقشونو 

پشته ُ ا  انځور پسولل شوی دی. د کب د لري پوټکي په شان غونډۍ ی شا د  او د وحشي خوکانو په 

ا  لو يهنر د شته والي یاده شوې غرگي پر سر د ونېد پوټکې غونډۍ ی » رکمنستان د ود ت سکا

زرو د یوې الس ته راغلې گلدانې پرمخ هم  کې له یوه قبرڅخه د سپینو اېرې -هـډ په  «گونور

ا گلدان پسولنه د  ۍږي. ددغې کنډولـېـدل کـېـل ـی ـېب لوېـالب  هغو د نې ییـېـژویو ښودنه کوي چې ځ ـ

                                                           

۲4
   Francfort ۲۰۰۳, Francfort ۲۰۰٥ A 

۲٥
 AFAA ۱۹88  کتالگ   

۲6
   Jarrige, ۱۹88: ۱؛  ٥٥Jarrige & Hassan, ۱۹8۹  ،6 ونهنمبر شکل ۷و 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 87تر 80 له :پاڼو شمیرهد 

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

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

 

اند د کب د شا پوټکي ته ورته  ېژویو له نقشونو سره ورته والی څرگندوي چې د فلول په لوښو ب

او د ونو په منظرو کی حکاکي شو .يد يغونډیو 
۲۷

      

اتې لوښي هم د کابل لرغونتون ته الره ومومي، خو له دې سره سره  ه مند یو چې د فلول پ دې ته هیل

ـلوښو د  ونندارې ته د سرو زرو د دریو لگېېب په دل چې اوس زمونږ په الس کې دي، ـېـوړاندې ک ـ

اډان خپله زموږ د یاد شوي ه  ز ارزښت درلود. په حقیقت کې دغه درې ـېـکې بنسټ ېنندارتون پ

ـ لگېېب اپ ېو ـلگېېې بـمخکښ لرغونتکوو ـېـهغو لومړن د ـ ژندل شوې ـېـچې وروسته د یوې پراخې ن

ا چې ېشو ېراڅرگند ېغړو په توگ فرهنگي کړۍ د ـنوم  هې له شلو کالو راهیسې د  ېې ښودن

انگلوسکسون همکاران  سکالواترو  منځ د خبروتر کارپوهانو  یونان د لرغوني ده. زموږ څو تنه 

فی ان - يد باختر کبله موږ هماصطالحات په کار وړي. له دې  ويجغرا ی يمارگا
۲8

د  ژړ )مفرغ( د  

ـ َ ـ ـد لرغون ـرېپ ـ ُيهانر» کوو.  نغوتهلگۍ ته یوې ځا ـژندنېېپ آکسوس )آمو( د »د  « پل فرانکفورت 

لمنې د خپر« تمدن ـوړاندېـز کوي خو د دغه تمدن د  ـدلو د پراختیا په پام کې ې سره دغه  ولوـېن

اندس )سندهخو اصطالح تر یوې کچې محدوونکې ده. له بلې خوا رښتونې خبره  ( ـدا ده کله چې د 

ه تمدن څخه خبره  ه داسې یوه په حقیقت ـږيېکـل دـېـفرهنگي هویت څخه خبره ک ل هغې  ږي چې 

َ  ـپراخه لمن د سنده د   اوړي.  ال وړاندې مې څخهـېـرې له سد 

 مخزېـږدېــزې دریمې دفرهنگي ځالگۍ او «  آمو تمدن د »مارگیانا  - يد باختر - ٣

 ل له تمدن سره دهغې اړیکې ـېـزې د پېــزرمخزېــږدېزې مې ېپای او د دو لهزرېـزې 

ان -کی د باختری  په لړکلونو م. ز  ۱8۰۰ - ۲۲۰۰ دپورته مو وویل چې  ا د  ېمارگی  د آمو»ی

لود پراختیا لمنه د فرهنگي ځالگۍ « تمدن َ  ـځ سندهېدېد  د دله.ـېـرې تر څنډو پورې رسد 
۲۹

 ـد سنده 

لکه ډول ډول  - له مخې ېټولگ ېبشپړ د موندل شویو شیانو وهغو حیرانونک په ښارونو کې د

او اوسپنېـزې وسلې  اید د  چې ږوـېـنن پوه  -استوانه یې مهرونه  ژندل شوي تمدن ـېـله ناپ« آمو»ب

 هغو اړیکو د خویونو او د ېول شي. په دې توگـېـړنې اوسپړنې الندې ونـېـسره په تړاو ترڅ

په تمدن پورې د اړوندو « آمو»تمدن او د  په ـږي چې ښایي د سندهـېـڅرنگوالي پوښتنه راپورته ک

قـېـډلو ترمنځ موجودې وې. هغه ک او په دقی د  ـد سنده ېتوگ ېندنې چې موږ د نوښارو، کچه بوالن 

 َ دد   رې په څنډو کې 

 

 

                                                           

۲۷
   Francfort, ۲٥۰۰B 

۲8
   Bactria-Margiana Archeological Complex (BMAC) 

۲۹
   Jarrige & Hassan, ۱۹8۹ 
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پاره د نویو ښک موـېـس پرتوژندنی په ـېـلرغونپ ل ې کړی ، دغې پوښتنې ته د ځواب د ورکړې 

       دنو زیری ورکوي.ـېـپوه

 

ـله لومړ  َ ـ دریمې د  څخه وروسته چې ـرېني پ

سره  ۍزرېـزې له لومړۍ نیمایمخزېږدېزې 

سمون خوري، نوښارو د سندهه په تمدن پورې 

 وراوروست واوڅلورم و، دریمومېاړوند په دو

ـ َ ـ  گڼه گوڼې ډکې هستوگنې پاکې د  ـرونوېپ

د څلورم  ېمې واوښت. په دې توگـېـس یوې

ـ َ ـ ه پ ـرېپ ل کې چې منځ ته راتگ یې په ـېـپ

مخزېـزدېـزو کلونو  ۲۲۰۰ لهز ډول ـېـاټکل

لگې ـېـژندالی، داسې بـېـشو په وړاندې ن

» د لرغونتوکو پایڅوړ رامنځ ته شوي چې 

ا ای ق ېـز ډول د ېې  «ب سره له دې چې په ټول

ا هم د  له تمدن سره ډه ډه لگوي، خو هـسند بی

په تمدن پورې له اړوندو فرهنگي ډلو سره « آمو»

سکاسکه ،  دی یادونې وړ ا ټکی دتړاو مومي. د

، باختر، د لوور لرغونتون، د کلوریت، کلسیت او شهابي اوسپنه

ـچې دغه څلورم ـځ د لرغونو آثارو څانگه ېختـ َ ـ د  ـرېپ

ـم ستر ېد تمدن له در ـسنده َ ـ په  » سره ـرېپ

ه   «پورې کلونو م.ز ۱۹۰۰تر  ۲۲۰۰اټکلېـزډول ل

لویو ښارونو ؛ دغه تړاوتړاو مومي   د استوگن په 

ـژوند د  َ ـ ، لگوياړخ له هسک پرمختگ سره  ـرېپ

ه» او  «موهنجودارو»  د لکه َ ره پ  ښارونه.   «هَ

 مو کې دـېـپه س ېرهمهرگ نوښارو او مخکې مو د

ـلرغون شتون خبره وکړه. د  مو دـېـنوروس د ـژندنېېـپ

او د بشپړو ځانگړو  په تمدن پورې د ـسنده کاشیو 

انو پربنسټ، له دغو ځایونو څخه د موندل  اړوندو شی

لویه او ستره برخه، ددې  لرغونتوکوشویو  یوه 

ه دغه تمدن سره ن لمنې سره هم خپله « آمود تمدن»ږدې والی ښیي، د ـېـترڅنگ چې ل ه فرهنگې  ل

ـاړ َ  د ـسنده ه کوالی شو ووایو چې دکبلکه ساتي. له دې ې لود ـدېـرې په  ځې پولې کې له دوه وو ې

 AO 2110۴ټپې شوې 
 د ملي لرغونتونونو د ټولنې عکاسي

 
 د سپینو زرو پسولل شوې پیمانه 

 گورنو ډیـپـه تورکمنستان
 د گیمي د لرغونتون عکاسي. و. سریایندي
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ه ېـسترو دود کلونوپورې، م. ز.  ۱۹۰۰تر  ۲۲۰۰زو فرهنگونو څخه راپورته شویو ډلو څه ناڅه ل

  بل ترڅنگ ژوند درلود.  او د یو ېپه ظاهري ډول په سول

انیدي د َ  ـسنده و. سری د ه  دـېـلډېر رې څخه ل لنهرین د ې دښک رکمنستان په گونوروت رې   بین ا

ه مهر وموند چې د اورسوم دپه مهرونو  نه یي ډول ه بڼ ډول یو استوا  ووجوړشوی  ېکورنۍ پ

ای مخزېـږدېـزې دریمې ریخ دأت مهرونوددغسې ) د تورکمنستان د گونور د دغه رسي(  هزرېـزې ترپ

ه مهر پر مخ ه ل استوانه یي ډول ـېـل یوه کدودـېـد سندهي تمدن پ ل الندی د فیل  ـکنېېـکنه شته او تر 

انځورل  .ږيـېـدل کـېـیو 

اتیدو الس ته راوړنې او معلومات موږ ته دا وـېـهره ش کو ېاړ هغو دچې سه راکوي به مخ په زی

لټنې الندې ون د ـېـځانگړتیاوې ترپ ي؛ دا نگوـېـټ ېې پورې د اړوندو ډلو ترمنځ« آموپه تمدن»سو چې 

پاره د ددا دی اوس  اړیکې ل او د فلول د لومړي ځل  استوگنو  کې د تمدن په ښارونو د ـسنده لوښو 

یـېـړۍ په لومړۍ نـېـشلمې پ له الرې راڅرگندې شوې. د  داسې یوېژندونکو په ـېـکې لرغونپ ۍما

 ـسنده د ـژندوکيېـ، نوموړي لرغونپپه الره واچولې چی نن پاکستان بلل کیږي ـندنېېـک مې کېـېـس

ا  ښاري استوگنې د تمدن د د َ  د ،ژوند پراختی ـ اقتصادي  ،صنعتگرو تکړه والي  د ـرېـهغه پ څرگندې 

او پرمختگ ته هک پک شول، خو یو دا   د ژر په دې باور شول چې  کارپوهان ډیرر ـېـشم غوړی

ه  ؛ داسې محافظه کاري چې ووکې ښکیل  ۍمحافظه کار ېډول وچ تمدن په یو ـسنده تر  ۲۵۰۰ل

اوـېـهرډول پرمختگ مخه ن پورې یې د مخکې کلونو م.ز ۱8۰۰ ه  پر زې ـېـاغ بهرنۍډول  هر د ول

ه ـېـیې مقاومت کاوه. له دې سره سره، نوې څ وړاندې  ځانگړي ډول په نوښارو کې زموږ دړنې پ

ه کې د ،وکړه مو ورته نغوتهچې مخکې  ،ندنو کارونهـېـک َ پ ره   پوهېیوې لرغون په همد ې ډول په هَ

لوه د دنـېـک امریکایي ډلې له پ وخت  تمدن د ـسنده ښیي چې د هپه څرگند ، کار له سره پیل کول د ون

 ندنې تر ډیرې کچې دـېـد ارزښت وړ ک ۍنـېـسره جوخت پرمختگ کړی دی. مخک ادېرـېـت له

دـېـس نوموړو دـېـلرغونپ مو  د په پاکولو قشرونو پورتنیوځمکې د  ژندنې  لنډې  د ـسنده ې. نن دلپورې 

او د ترالسه شویو  ړې شویو رژیدونکواکې کو موـېـژندنې په سـېـلرغونپ تمدن د قشرونو ته په کتنې 

دـېـشم کې یو ۍمایـېـړۍ په لومړۍ نـېـپ شلمې چې د معلوماتو پربنسټ په ځیر پوهیږو  رښارونه 

دـېـک پراخو ه ، دواړه ښارونه ـېـکارونو له مخې وپ ندونو  َ پ ره  او هَ ژندل شول لکه موهنجو دارو 

ـدریم ستر په تمدن  ـيسندهد یوازې  َ ـ واک او  د (پورې کلونوم.ز.  ۱۹۰۰تر ۲۲۰۰له ) کې  ـرېپ

ـنو واوښتل. ـېـپالزم پراخو حکومت په سترو او ه ت هغو سترو  کې د ختونو وروستیووـرو ېپ

ه ځانه سره درلودلـېـبدلونونو په اړه چې ژوری اغ ژندنه دا ـېـترالسه شوې نسبي پ ې،زی یې ل

او تمدن د د ـسنده امکان رامنځته کوي چې د اندنۍ پرمختگ په اړه  کورنۍ  زې ـېـاړونده اغ ب
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           ول شي.  ـېـړنې الندې ونـېـترڅ

 

 

ـ ـمانه، توږل شوې، گونور دیپه )تورکمنستان( د گیمي د لرغونتون ېد سپینو زرو پسولل شوې پ

انیدي.  عکاسي. و . سری

 

ل کې له ـېـزرېـزې په پ مخزېـږدېـزې مېېدو زرېـزې او دمخزېـږدېـزې په دریمې  -۴

 او د پړاونه ـلېـالبـېبـڅخه تر بین النهرین پورې داړیکو او راکړو ورکړو  ـسنده

 هغوی پایلې 

او  مخکې مو د یادونه  هله شتون څخه ځغلند موـېـس د ـژندنېېپـلرغون د « شهرسوخته» مندیگک 

او ه وړاندې کولوپایڅوړو ریخې أت د وکړه  الجوردو په  سرسنگ د وویل چې د سره جوخت مو ل

او د یالمایتپروتوا مخکې د لونوکم. ز.  ۳۰۰۰ لهپورې اړوند صنعت  کانونو او  له نړۍ  بلوچستان 

م.ز  ۲۶۰۰تر  ۲۷۰۰ لهپه گوته کوي.   لرلو نښې نښانې را اړیکو د سره د له فرهنگونو ـسنده د

او  کلونو پورې ه نوښارو   رهمهرگ» ل
۳۰

ـ نيمندیگک د وروست سره د  « ـ َ ـ  ډیرې نږدې اړیکې دا ـرېپ

اـېـس د کړۍ د مدنیت هلمند ټکی مني چې د بلوچستان  د دواړه و که مندیگکمې، که شهرسوخته دی 

                                                           

۳۰
هماغسې چې د مهیراکوال لرغونی نوم پښتو دی مهرگهر هم پښتو دی. مهیراکوال یا مهیر کوال داسې تفسیریدای شي چې مهیر  -  

یا نمیر یا لمیر د  لمر په مانا او کوال یا کهوال یا کور په معنی دی، په همدې توگې مهرگهر بیا هم له دوه وو ویکو جوړ دی مهر بیا 

او د سانسکریت گهیر هماغه د گهر چې ال تر اوسه په هندي کې د کور په مانا دی پښتو شوی ېې معاصر کور هم د لمر په معنی او 

  شوی دی. ـکلېدی. مهرگهر یعنی د لمر کور. په انگریزي او فرانسوی متونونو کې ېې مهر گرهـ لـپښتو غر
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لـېـگڼ شم د ً له  لرغونو پراونورې ـېـر  م.  ۲۵۰۰په شان ظاهرا

نا  کال راز  دغو  ستنه چې دـېـستوگنې وې. دغه اخاپه دې خوا 

اېـزې څ کاللي لوښو دد مو ـېـس ه  ړنې پربنسټ والړه ده ـېـپرتل

پوهانو نظر رد کړو چې  کار هغو موږ ته اجازه راکوي چې د

انساني  د عصر ژړ )مفرغ( د د  په مندیگک او شهرسوخته کې

پاره د استوگنې د ل  ال دپرته  ښه دلیل له وړاندې کولو یو پای 

اندې  زېـتاریخ وړاند لرغوني وړاندې کوي. پردغه ټکي ب

ډـېـځ لی   هلمند د په هغه مهال کې چې د ،راړین دی ځکه ېـروا

دـېـۍ سمدنیت د کړ ـلرغون مې  ه ـژندنېېپـ ورکیږي،  ډگره ل

ـتمدن راغوړ ـسنده د      ږي.  ې

ه   اببره نه ده چې  د شکهپرته ل م.ز. ۲۴۰۰او  ۲۵۰۰ن

ـلومړ دغه تمدن د په منځ کې د کلونو َ ـ ل ـېـپه پ ـرېي پ

 د او آمو تمدن له استوگنو څخه ډک د د ـسنده دلو دـېـک

دـېـیوځای ک کوکچې د دوه وو سیندونو د یوه ښارگوټې بنسټ په  دلو په ټکي کې په شورتوغای کې 

ه ن سرسنگ د دغه ښارگوټی د ،ښودل شوـېښـښتوني مفهوم کېـر مې ـېـږدې سـېـالجوردو کان ته ل

ه تمدن سره ن ـسنده هغه ډلې چې د ېتوگ نه اخلي. په دېـېـڅخه سرچ ه نـېـل غه تړاوڅرگندوي، ـېـغ پ

َ  کاله مخکې د ۲۵۰۰له میالد څخه  د ځې  آسیا ېدېورې وروسته  له لودغه تمدن له لومړۍ سترې 

لویه برخه یې د سره د  ريالجوردو سوداگ سوداگړۍ په راکړو ورکړو کې ستره ونډه لوبولې چې 

ه کلونو ـیوې ډ کارپوهان د دې خوا هراپ کلونو وه. ل دـېـس ېرې پراخې پاره چې په  ژندلوـېـپ مې  ل

د لنهرین د د ووتمدن پروت  هـسند هغې کې  ا ـمې زرېـزې په ېدر بین  کې ثبت شوې د ـکو ېډبرل

اند دي. د «میلوهه» ه کارونې سره په یوه  فیوي اصطالح ل  را په دېموږ له وختونو وختونو   جغرا

لقه(ړیو، د مـېـب میلوهه د خوا د فی او  آکاد»په اړه د  اگان )عمان( ا و د دیلمون )بحرین  « يسرگان 

ه میالد څخه یعنې  ا یو یادونو کاله مخکې ۲۳۰۰ل لنهرین د  .سره آشن په  ـکوېـډبرلبیا هم د بین ا

میلوهه تر پولو پورې خپلې لښکرې  وونکو څو څو ځلې دـېـږو چې د سرگان ځای نـېـپوه ېمرست

 ۲۱۰۰کنې په ځانگړي ډول له میالد څخه ـېـپای ل زرېـزې د مخزېږدېزې مېېدر د ځغلولي دي.

ښار له ښکلي کولو خبره کوي نو  د« لگش»چې د  کنې په هغو ځایوکېـېـل« گودیه»کاله مخکې د 

ه میلوهه څخه د سرو عقیقو، سپینو ږدولو ـېـرال زرو، سرو زرو، الجوردو او د لوړ بیو لرگیو د ل

 خبره کوي. 

ایالمـرو چې د سندهـېـه کوالی شو وانگکبلله دې  لنهرین د او / عیالم،   په منځ کې د تمدنونو د بین ا

دېراکړې ورکړې  ایلو لښکرو ونکو دـېـځای ن سره جوخت د سرگان د وراو  َو پ د  ،د یرغلونو 

ـدېـلو ـدېـځو او شمال لوې بو ـېـکت خيـېـک چې مـېـښلـېـدلو پرپـېـد استوگن ک موـېـځو پراخو سې
«

میلوهه
»

للې   له خوا  ه دېپ کال رام. ز  ۲۲۰۰ له ېده. په دې توگې زه کړـېـاغغه ـېـغ په نـېـن ،ب

دـېـدل کـېـل شک پرته  مو دـېـو سـېـکوچن استوگنې د د کې دواړو غاړو پهآمو د سیند  ږي چې 

 باختري شهزادگی، کلسیت او الگ
 ـځ د لرغونو آثاروېد لوور لرغونتون، د ختـ

 AO 31917څانگه 

 د ملي لرغونتونونو د ټولنې عکاسي
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. په ديو ته ورته ـېـخولې ماڼ مرغاب د د چې ودانۍ ېې لړۍ سر را پورته کوي هجوړیدلو بشپړ

دـېـځ انو خښونه د نو قبرونو کې  قیمتي شی ډایو خورا  ژوند د دبدبې  درندو خلکو داو  هغو ب

فیوي کړۍ کې ېې اقتصادي ونډه لوبولي وي؛ څرنگوالی څرگندوي داسې  په چې په یوې لوېې جغرا

یا  انگـیوې جغرافیاوي ځانگړت ـنه موږ ته د  ډاې پاره بل څه پېکې د خلکو ب ل ه الس نه راکوي ـرنې 

او د مگر دا چې ایالم  لنهرین،  َ  د ـسنده چې د بین ا دد یوې پراخې په راکړې ورکړې  رې ترمنځ 

دلوېـلوب مهمې ونډې د د کې ځالگۍ ایلې  ـ ه پ  ریخ  دأهمداسې لرغوني ت وسپړي.  د رازموږ مخې ت

فیوي ام کې ن پراخې جغرا ه پ اببره موندل شوي فلولپه  سره  ولوـېـلمنې پ ن اود  کې  سپینو زرو  سرو 

اټکل یې  لمنې کې ځای پرځای کیدای شيپراخې لرغونې  هرومرو په همدې لوښي چې د لرغونتوب 

 . ږيـېـکلونوپه منځ کې ک م. ز. ۱۹۰۰او  ۲۲۰۰د 

اوـېـاوسنۍ پ د ـدنې پر بنسټ له ـېـپوه ژندنې  َ ـ د پ  -بشري  هغو شو کوالی ده څخه ن ـرېهغه ناڅرگن

اړ ډلو تر فرهنگي ـپه پر يکېمنځ  دې رکمنستان وشته والي نښې نښانې یې له ت کړي ډول ومنو چې 

َ  د ـسنده څخه د ـدېـلو رې ترد ل ځو څنډوې دـېـدل کـېـپورې   ژندنې اوـېـپ ومره لږهمد ږي. خو 

اېـزوـېـس څرگندو ومنو چې دغه فرهنگي ټولنه د کوالی شو اوس دنې پر مټـېـپوه  رونوـېـتوپ مه 

ا هم په لرلو سره سره  ا یوالسې وه چې کوالی شو یو ربی د  ، وبولو ېې ښتونی تمدنېـدومره اڅڼلې ی

اببرفلول د پانگې  انگ دغه تمدن د دخو مهال  رموندنې پ ېد ن ېې خبره  څه چې انرنه ـېـشته والي 

ه. هـېـال نه ک ا دد ح. پ. فرانکفورت په «  آمو تمدن د »نشته چې دغه  شکڅ ـېـدل مې ېدر وین

ـ په څلورم زی د یوېزرمخزېږدېزې  َ ـ او د ـرېپ  ل کې دـېـزې په پېزر مخزېږدېزې مېېدو په پای 

لنهرین او د اندې خپلې مهمې اغأت رپ تمدنونو د ـسنده بین ا  ندلي دي. ـېـزې شـېـریخ ب

ات د واک د گدیو  ـچې د سنده ـسيېـنگوته   دې تهشواهد  او ونهدونکي السوندـېـورځ په ورځ زی

او د یوازینی اقتصاد غوړیدا یوازې د سوداگرـېـچل په  شي؛دای ـېـراکړو ورکړو له الرې ک ېزودنه 

فیوي کړۍ په ـمه یېـزې ېـې  سپراخ د یوېچې  شوني دهکې  دغو سوداگرېزو راکړو ورکړو جغرا

لی ېې دکې استوگنو ډلو منځ  ا منځنۍ -ي ایران -هندو چې د کړۍ ارتوا ه س آسی ولې ـېـڅخه ن موـېـل

ا  ـږيېـپورې پراخ پولو يلېـسو تر ن امییت په وی د پییر  ، میشتو وگړو پخه ونډه «بین االیرانی  »، 

َ  هـد سند و بشري ډلو،اړوند د پورې« په  تمدن آمو». د ويلوبولې  د  ېمـېـرې د کچه بوالن په سد 

ه  ورته نغوتهشتو ډلو، چې مخکې مو ـېـکې د م او ل څخه لږ مخکې  مخزېږدېزو کلونو ۲۰۰۰وکړه،  

ـاو تر هغه را وروسته   َ ـ ه  تمدن »پورې  د ـر ېپ څخه د را پورته شویو ډلو ترمنځ سوله « سندهه ل

ه دز او څنگ پرڅنگ ژوند ـېـی اوـېـدوه اړخ په خپل زو ـېـتړلو اغ د یوه پر بل پورېپه  زو 

یا د همدغ نه کوي؛څرگندو ـه پدغه ځانگړت َ     یوه بیلگه ده.  ـرېـ

لنهرین په س له شک پرتهدا هم  دـېـناڅاپه نه ده چې د بین ا ایسن » او « / اورسم اورسوم » مو کې 

له « د  تمدن آمو»د سوداگرۍ په چارو کې ستر پرمختگونه د  پر مهالۍ مند کورنیو د واک «لرسه

ـ. په هماغه پرمخ روان ولپرمختگ سره غبرگ  َ ـ له  «دیملون» کې د  «موهنجو دارو» کې په  ـرېپ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه  لی او پ او فیلقه» ډول څخه د څو دانو گردو مهرونو شته وا لنهرین  بین ا
۳۱

لنهرین « او د بین ا
۳۲

په  

لـېـکې د همدغه ډول مهرونو شته والی چې د سندهي تمدن د ل «اور»  اندې شوي د ـېـکدود  کنې ورب

ه  باندې ځمکنیو الرو ترڅنگ د سمندري الرو په ارزښت ډبر  «آکادي سرگان » ي چې د ږدگوت

ـ ه شته والي څخه په  ـکېېـل ـد هغو ل َ ـ پ باید ه ـرېیوه  ره نه کړو چې په ـېـمخکې کې یادونه کوي. 

څخه وروسته  ادـېـړۍ کې د پراخو راکړو ورکړو د لړیو له څرگندې غوڅـېـپ مخزېـږدېـزې اتلسمې

ا په  منځنۍد  ته ورته فلولدی چې  ، همدا ال ملږيـېـښارونه کرار کرار ورک ـد سنده  اېرو -هـډآسی

ل ل لوښولکه د موندل شویو سرو اوسپینو زرو  يکې د گران بیو توکو شته وا ترهر وخته  يشته وا

ـیدایښتۍ زیات  کړې ده.     مخه ته کمپ

                                                           

۳۱
   Kjaerum, ۱۹8۳ 

۳۲
   Gadd, ۱۹۳۲ 
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 آی خانم : د کورنټي د ستنې سر، د ډافا په لگښت د گیمي د لرغونتون عکاسي

mailto:maqalat@afghan-german.de

