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 میراث فرهنگی عینک را از تباهی نجات دهید                                 
 

 ٬های فرهنگی افغانستان که دست آورد های فکری میراثحفظ  ۀبار در این نوشته در ٬خواهران و برادران هموطن

در حفظ   مشترکا   تا گردد و از شما تقاضا می شودبا شما صحبت می  ٬هنری و زیبائی شناسی نیاکان ما هستند

ویرانی و دزدی قرار  ٬ها در حال تباهی این میراث . صورت گیردگنجینه های بزرگ وطن خود اقدامات عملی 

 در مدت کوتاهی چیزی از هویت فرهنگی مردم افغانستان باقی نخواهد ماند. ٬اگر حالت فعلی دوام نمایددارند. 
 

عدم توجه برای ارتقای  ٬فرهنگی های میراثبرای حفظ  عدم صداقت ٬تاریکی فرهنگی ٬ههای چندین سالجنگ 

 ٬بیداری ٬آزادی ٬تحقیقات ٬فرینشآعدم دانش بر مزایای فرهنگ بحیث منبع  ٬و ارزشهای فرهنگی فرهنگ 

بیرحمی و دزدی  ٬ویرانی ٬مظالم انسانی و طبیعی در تخریب ۀهای نو آوری و همچنان ادام دیموکراسی و فرصت

 دارند. نقش ٬هنگی کشورماآثار فر میراث ها و
 

در  ٬گردند افغانستان محسوب می هویت فرهنگی وملی مردم ۀمیراث های فرهنگی پر افتخار نیکان ما که آئین

در معرض خطر و ضرر بصورت حتمی  ٬خود داریم دراز هویت فرهنگی و افغانی  آنچهما  ٬آنهاصورت نبود 

سهم  ٬بی نشانی است که در مسیر ارتقای شخصیت انسانی و  ملت بی نام ٬گیرند. ملت بی فرهنگ بزرگ قرار می

 ناکام خواهد بود. فلهذا در حفظ شخصیت و هویت خود ٬بزگ ندارد

گرفته است.  قرار های نای و یا ویرگخوبی های فرهن این مدت دستخوش که در هزار ساله دارد چند تأریخکشور ما 

در همین سرزمین  و چپاول نمودند. ضمنا  سوختاندند  ٬کشتند ٬گذاشتند در این کشور مخربین بزرگ چون چنگیز پا

های بزرگ که در ارتقای شخصیت  تمدن ٬باشند فرهنگی می های معنوی و شریف که مردمش صاحب ارزش

اینجا بدیگر سرزمین ها نقش  دینی و فرهنگی از ٬علمی و فکری غنایانتقال  ٬و فرهنگی علمی  غنامندی ٬انسانی

ه بما ب ٬ها که از نظر جهانیان پوشیده نیستند و یا بزرگتر گردیدند و اکثر بقایای این تمدن د شدندتول ٬بزرگ داشت

 میراث رسیده اند.

 ٬آی خانم ٬و باختری تا شکوفائی تمدن و هنر اسالمی در بلخ یونان ٬بودائی ٬شکوفائی های تمدن های اوستائی

کشور ما بعنوان  تأریخکه در دوره های مختلف  عینک و هرات ٬غور ٬غزنی ٬ننگرهار ٬کابل ٬بامیان ٬قندهار

اجزای اصیل  ٬فرهنگی و هنری ارتقا نمودند ٬اسییس ٬علوم و هنر به رشد عظیم علمی ٬فرهنگ ٬مراکز تمدن

 اسباب افتخارات مردم کشور گردیده اند. ا  دهند و ضمن هویت فرهنگی و ملی مردم وطن ما را تشکیل می
 

فرهنگ مردمان همسایه های دور  و تأریخهای بسیار پیشرفته که در سرنوشت حیاتی و تکامل آیده  و ٬فلسفه ٬تفکر

و باین صورت در ارتقای  تکامل رسیده ۀدر کشور ما بمرحل ٬ثیرات عظیمی داشته اندأو نزدیک افغانستان نیز ت

مردمان این سرزمین و توانائی شخصیت انسانی  و باالخره بزرگی و فلسفی ٬ادبی ٬زبانی ٬هنری ٬شخصیت علمی

 قدر داشته اند. سرزمین های دیگر نقش بس مهم و صاحب
 

هویت  ۀو امروز اجزای شایست محسوس و محسوس فرهنگی که نیاکان ما بمیراث مانده اند غنایم عظیم غیراین  ۀهم

ن می باشند مشروط و دایمی مردم افغانستا های اصل در حقیقت غناها و گنجینه ٬دهند مردم افغانستان را تشکیل می

بکوشیم. در حقیقت  آنهاملی کشور در محافظت  وامیسحیث نه ب را درک کنیم و آنهااینکه ما اهمیت و بزگواری بر

اساسات دیموکراسی واقعی نقش بزرگ  ٬همبستگی اجتماعی ٬گواریرهستند که در بزهمین میراث های فرهنگی 
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اوم اجتماعی و اقتصادی رشد متد ۀسرچشم ٬ت از این غنایممعقول و بافضیل ۀو استفاد دارند و در صورت حفظ 

 سازند. مردم افغانستان را میسر می
 

موزیم کابل  فرهنگی موزیم های افغانستان خاصتا   چپاول و تخریب آثار منقول ٬چور ٬تخریب کامل بت های بامیان

 این وحشی گری شور وارد نمود وبزرگ در پیکر فرهنگی ک ۀمصد ٬هنر مردم افغانستان بودند فرهنگ و ۀکه آیین

 گرفت. سسات بین المللی چون یونسکو و فرهنگ دوستان جهان قرارؤنفرت م ها مورد انتقاد و

 ٬واراگحالت فعلی ن .رفته اندگبهای مذکور ن رانگی از تخریب آثار گدرس بزر ها نافت که افغگسف باید أبا ت

 است. سف آورأت ٬شورمای کگمراکز فرهن حاالت و و در بعضی برانگیز تشویش

ی آی خانم به سرحدی تأریخگیرد. منابع  ترمیم و نگهداری آثار فرهنگی در بلخ توجه صورت نمی ٬برای حفظ

این  هیچ اثری از ی در آنجا بمباران هوائی صورت گرفته باشد.ئگرفته که گو دزدی و تخریب قرار ٬اجمهمورد ت

 باقی نمانده است. باختری مرکز تمدن یونان و
 

نابودی تعرض و  ٬وطن ما در هرات در معرض تخریب دور تمدن اسالمی افتخار پر ی یکی از مراکزتأریخآثار 

قدر تمدن و هنر اسالمی کشور  ی هرات که یکی از نمونه های صاحبتأریخآثار  دایمی قرار دارد. شایسته بود اگر

بر نفوذ  بنا ٬هشت سال گذشتها در طول اما افسوس که م  ٬شد در لست میراث فرهنگی جهانی شامل می ٬است

و بدون شناخت اهمیت نگهداشت آثار تمدن اسالمی  که مانع اصلی این افتخار است  سرک منحوسی را ٬زورمندان

اگر  گوشزد شودبه هموطنان  بایدستیم. تخریب نتوان ٬ی و در پهلوی منار ها تعمیر گردیدهتأریخدر بین محل  هرات

 باقی نخواهد ماند. ٬امه یابد در مدت کوتاهی اثری از تمدن بزرگ هراتحالت فعلی در هرات اد
 

کامل قرار دارند.  ویرانی و تباهی ٬پر افتخارغزنی حتی قبور بزرگان غزنی در حال تخریب بها و آثار گران

هنگی مقام و بزرگی فر ٬فلسفه و دیانت که شخصیت علمی ٬علوم ٬هنر ٬فرهنگ ٬این مرکز پر افتخار تمدن ٬غزنی

م ۷۰۰۲و در سال  اسالمی از طرف جهان اسالم شناخته شد  وهنر فرهنگ نقش آن در ارتقا و تعالی  آن خاصتا  

من در  تباهی دایمی قرار دارد. در معرض ٬م انتخاب گردید۷۰۰۲بحیث پایتخت تمدن کشور های اسالمی برای سال

مردم افغانستان  کشور های اسالمی نصیب دولت و تمدن پایتخت حیث این زمینه و افتخاریکه با انتخاب غزنی به

اعطای این بزرگواری و افتخار دارم که ما اهمیت  ثر عمیق اظهار میأسف و تأ. با تبار بار خواهم نوشت ٬گردید

 فرهنگ و ۀگنجینی این گغزنی و مقام فرهن ۀشایست هک قدر و اقدامات صاحب  درک نکردیم ٬انترا به مردم افغانس

 تا حال انجام نداده ایم. ٬برای تجلیل از این افتخار ٬باشدهنر اسالمی 

باد بعد از بمباران هوائی از طرف اشغال گران روسی آستوپه ها در نزدیک جالل  ً   آثار فرهنگی بودائی خاصتا

 گرفت. مورد تعرض و چپاول دزدان و قاچاقبران قرار ٬هشتاد میالدی ۀدر طی ده

باستان از طرف  ی دارد و اخیرا  تأریخسال قدامت  هزار کشور ما که دو دیگر بودائی ۀضر گنجینادر حال ح

در معرض  ٬کشف گردیده است ٬ک وجود داردنکه ذخایر معدن بزرگ مس عیی فرانسوی در جای شناسان افغان و

 .دارد خطر قرار

ی و تأریخم و ارزش مقا یکی داده است که خود جاه ۀدر سین را عینک دو گنج وابسته به مردم افغانستان تپه های

ما را معرفی و  تأریخاز  شه ایگو که عینک فرهنگی بودائی منابع عظیم آثار و دیگری اهمیت مالی. فرهنگی دارد

 دسترس باستانه ب منابع مالی وقت کافی و ٬نگردد و حفظ تدبیرعلمی حفریات با احتیاط و اگر ٬نماید نمایندگی می

این گنج فرهنگ افغانستان مانند آثار بزرگ فرهنگی بودائی در بامیان )بت های منحصر به  ٬شناسان قرار نگیرد

 بطور دایم و ابدی نابود خواهند شد. ٬و در موزیم کابل فرد(
 

 میتل لورجیکل) نامب خیلی پولدار منابع بزرگ معدن مس عینک است که استخراج آن با کمپنی چینائی ٬گنج دیگری

با قدامت  عینک قدر اینجاست که گنج فرهنگی صاحب د گردیده است. مشکل اصلی درقراردا (کورپ گروپ
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نجا کشف آدن مس جهان نیز در ای قرار دارد که یکی از بزرگترین معئدر تپه ها و خاک هال سا ۷۰۰۰ یتأریخ

 شده است.

حفظ   اهمیت ٬امات دولتی چیناز طریق مذاکره و استفاده از دپلوماسی معقول و هوشیارانه با مق اګر دولت افغانستان

متخصصین باستان  منابع پولی و ٬حکومت چین وقت کافی از و دهد جدی قرار ۀآثار فرهنگی عینک را در مذاکر

و  حفظ وقار و شخصیت خود در مقابل جهانیان منظوره ن هستم که حکومت چین بئمن مطم ٬تقاضا نماید ٬شناس

بدون پشتیبانی و موافقت  م که هیچ کمپنی چینائییدان خوب می همهیرد. چنین تقاضا را می پذ ٬سسات بین المللیؤم

 چنین قرارداد های بزرگی راعقد نمی نماید.  ٬حکومت چین

این آثار فرهنگی مانند بت  ٬نگیرد قرار شناسان الزم به دسترس باستان ۀو بودج ده سال  حد اقل ٬وقت کافی رگو ا

 امع  وج نفرت دیگر مورد انتقاد و برای ابد نابود خواهند شد و ما یکبار ما های بامیان و آثار موزیم های کشور

 .خواهیم گرفتفرهنگی جهانی قرار 
 

 استخراج زودتر ۀبه بهان ٬عینک بزرگ مردم افغانستان را در ۀگنجین ٬دارندنکمپنی چینائی حق دولت افغانستان و 

 از مردم افغانستان بگیرند. ٬مالی ۀو استفادعینک  مس

 منظوره ب ٬کمپنی چینائی موقع اخذ قرارداد با پرسم که در می فرهنگ و و اطالعات نهای معد وزارتات مقام از

گاهی فکر  ٬ماست و گنج فرهنگی کشور تأریخآیا در مورد حفظ آثار بودائی که بخشی از  ٬عینک استخراج مس

متن  آیا شرطی در  بوده؟ زارت موجوددو و آیا در موقع امضای قرارداد تفاهم و هماهنگی بین هر  ؟اندکرده 

متن قرارداد  و اگر در حفظ محیط زیست قید و ذکر گردیده است؟  فرهنگی عینک و قرارداد به منظور حفظ آثار

گناه بزرگی را  ٬ اطالعات و فرهنگو  معدن های مقامات وزارت ٬مذکور چنین قید و شرطی وجود نداشته باشد

 .اندمرتکب گردیده 

 ٬یکی از راه های نجات کشور از وضع فعلی بیسوادی ٬است غنی دن افغانستان که خیلیامنابع مع استفاده از

درگیر  آنهابا که در وطن ما مردم  ٬خواهد بود یدیگر کلو صدها مش نا امنی  ٬گرسنگی ٬مریضی های گوناگون

یدت محکم بر حفظ محیط روحیه و عق نبا داشت خاک شروط براینکه این منابع بزرگ و گنج های زیرم. هستند

و با دانش در قالب  ضمیر پاک  ٬با صداقت ٬بدست آید به نفع مردم آنچهو  گردند  استخراج بع فرهنگیازیست و من

 ٬ها و روشهای حیات فرهنگی مردم افغانستان را در نظر گیرد خواست ٬ها که ضرورت ی معقول انکشافیها نپال

 مصرف برسد.ه ب

از  آنچهو  در عوض پول  های فرهنگی مردم افغانستان را آثار و گنج ٬دارد مراکزحق ن هیچ کسی ٬بهر صورت

هدف اصلی توسعه و یا بازسازی حیات  بفروشد زیرا  ٬و یا طال بدست آید لیتیوم  ٬پطرول گاز و ٬آهن ٬فروش مس

 ٬های ما تعادل ارزشطریق حفظ  از ها ناو فردای افغ اجتماعی و اقتصادی باید بهبود و بلند رفتن احوال امروز

 باشد.

 افزایش فقر ٬گرسنگی ٬بحران پولی ٬)بیکاری باید گفت که بحران پولی و اقتصادی جهانی که نتایج آن طوالنی است

ثیرات عمیق أت در حال انکشاف و فقیر( که بصورت واضح در وطن ما نیز ٬صنعتی اعم از ٬در تمامی کشورها

بنابران  سیاسی رنگارنگ و اقدامات عملی وجود دارد.  های ن پیشنهادشکافی است که بی گویای فاصله و ٬دارد

همچنان  و  فرهنگی سرمایه هایای فرهنگی و سهمگیری مردم با مزای ٬شود که اگر فرهنگ نامعقول پنداشته می

 ند. خود را اشغال نک ۀجایگاه شایست ٬ما در برنامه های انکشافی و باز سازی کشور ٬شناخت نگهداشت محیط زیست
 

 و یادر حاشیه قرار دارد  ٬م در وطن ماومتدا ۀتوسع نقش فرهنگ در باید واضح گفت که تا حال ابعاد فرهنگی و

 است.بکار نرفته گاهی  و یاکمتر استفاده شده  یدر مراحل باز سازی افغانستان از ابعاد فرهنگ اینکه
 

 منابع و گنج های فرهنگی در کشور ٬که آثار ل نمایندبرنامه های انکشافی باید قبو گذار و پالن مقامات تصمیم گیر

و  ها این گنج انکه ما اهمیت بر شوند مشروط  که در یک مقطع زمان تمام نمی ما گنج های دایمی خواهند بود

 دایمی را از این منابع درک نمائیم. ۀصورت استفاد



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 کشورها در چنین درکارانانفقیر که دست در حال انکشاف و حتی کشورهای   ٬کشورهای انکشاف یافته تعداد زیاد

منظور بازدید از مراکز و آثار فرهنگی ه ها سیاح که ب ها دالر ساالنه از راه بازدید ملیون بلیون ٬هوشیار هستند

 ٬را عایدات خالص وطن شان ۀبخش عمد ٬و این نوع عایداتبدست می آورند  ٬نمایند می باین کشورها سفرشان 

و  ایتالیا ٬اسپانیه ٬هند ٬یونان ٬چین ٬تایلند ٬در مصر چون آثار فرهنگی ها چنین گنجو ذخایر  عنابم دهد. تشکیل می

تمام نخواهند شد و هزار ها  ٬کمپنی های خارجیطرف  از ٬چون ذخایر معادن چند سال ۀبا استفاد ٬دیګر کشورها

 .کم نیستند ذخایر بزرگ فرهنگی در کشورما و آثار سال ادامه خواهند داشت.

خواهند با  می ها ناافغ .خواهان توسعه و بازسازی کامل وطن شان هستند ٬چه مرد و یا زن ٬ها نام که افغیمیدانا م

شان  ۀوضع اقتصادی خانواد ٬رددگ برای شان میسر وسایل بهبود صحی ٬مکتب بروند به اطفال شان ٬سواد شوند

شخصیت خود  بر حفظ  ها نااما باید گفت که افغ  ٬وندحیات فردا ش ۀدانش امروزه را بیاموزند تا آماد ٬خوب شود

مقابله  آمادگی و با سر بلند و قلب امیدوار تأریخ کید دارند چونکه انتخاب چنین شیوه ای به معنای گام نهادن درأت نیز

 ما در کشورکوتاه اینکه تا زمانیکه مسایل توسعه و بازسازی  با مشکالتی خواهد بود که به آسانی قابل رفع نیستند. 

های اجتماعی و اقتصادی  ناسازگاری  ٬ها و نگهداری گنج های فرهنگی مردم جدا باشد از مسایل حفظ ارزش

  وجود خواهند داشت.

خطر تباهی  که گنج عظیم فرهنگی عینک را از شودبا حرمت التجا می  ٬از مقامات عالی دولت ٬از همین سبب

و در  قدم بگذاریم افتخار نیک و پر ۀیندآو قلب امیدوار برای  یسربلند ٬ت وطنخواهیاما با احساستا  نجات دهند

عای بد د برای ماورنه فرزندان این کشور و فرهنگ دوستان جهان  ٬ینده شرمنده نباشیمآو فرزندان  تأریخمقابل 

 .خواهند فرستاد

 ۰۲۳۱قوس  ۲ ٬پاریس

 
 
                                     
 

          
 


