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 03/30/2310                              دوکتور محمد ظاهر عزيز 
 

 نامگذاری غزنی به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم
 میالدی2310برای سال 

 
جناب عارف عزيز گذرگاه، نويسندۀ صاحبقدر پورتال معتبر افغان جرمن آنالين با مقدمۀ کوتاه، خواندنی و 
راستگويی بر مقام والی فرهنگ اسالمی غزنین و ذکر عدم شناخت دولت ناکام افغانستان از بزرگواری فرهنگ 

فرهنگ در )را تحت عنوان ( همايون سرور ) بزرگ اسالمی غزنه، قسمت اول مقالۀ عالی تحقیقی استاد محترم 
 .معرفی نموده است( دورۀ غزنوی

 

من از مطالعۀ نوشتۀ جناب عارف عزيز گذرگاه و خاصتًا از خواندن مقالۀ استاد سرور همايون لذت بردم و در 
 . مورد فرهنگ اسالمی غزنی بیشتر از پیش ياد گرفتم

 

 :طالب زير را به هموطنان عزيز تقديم می نمايمو دانشمند، م  با تقدير از هر دو نويسندۀ وطنخواه
 

بعد از پذيرش مقدماتی پیشنهاد نمايندۀ افغانستان ( ايسسکو)تجويز سازمان اسالمی، تعلیمی، علمی و فرهنگی : اول 
در شورای اجرائیه و کنفرانس عمومی اين سازمان،  وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی  در کنفرانسی که از طرف 

منعقد گرديده بود،  شهر غزنی را که در  میالدی در شهر طرابلس لیبیا 233۲نوامبر  20 یلا 21تاريخ ايسسکو از 
به نام عروس البالد معروف بود، رسمًا به ( م 11۱۸ -۲۶2هجری مطابق  ۵۸0 -0۵1)زمان سالطین غزنوی 

صورت افتخار بس بزرگی به  م، تصويب و انتخاب نمود و به اين2310عنوان پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال 
 .فرهنگ اسالمی غزنی و مردم افغانستان بخشید

 

غزنین در زمان امپراطوری وسیع اسالمی غزنويان با قصر های مجلل، مراکز بزرگ و مشهور تعلیم و تحصیل 
ها و کتابخانه  ،مساجد بزرگ دارای مدرسه ها ،علوم اسالمی و مروج آن زمان با داشتن استادان معروف و دانا

با . مراکز فرهنگی، بازارهای ُپر و معمور، باغ ها و آبادی های بزرگ و زيبا، بنام عروس الفلک مشهور شد
داشتن پوهنتون ها و حضور صدها مشاهیر، رجال، شعرا و بزرگان علوم، ادب، فقاهت و عرفان اسالمی، غزنین 

ان نقش بس عظیمی ايفا نمود که اينک مقام، گنج عرفان اسالمی، گرديد و در ارتقا و تعالی فرهنگ اسالمی چن
عزت و بزرگواری اين محل پرافتخار مردم افغانستان از طرف جامعۀ اسالمی، بعد از هزار سال، به صفت پايتخت 
تمدن جهان اسالم، تجلیل وعزت مي گردد اما، دولت ناکام افغانستان مقام و بزرگواری اين افتخار عظیم را برای 

نشناخت و طويکه مقام فرهنگی غزنی حکم و ايجاب می نمايد نه در سطح رياست جمهوری  مردم افغانستان،
 .افغانستان و نه در سطح جهان اسالم از غزنه باز سازی و تجلیل  نشد

  
 : معرفی مختصر ايسسکو :دوم

 Islamic Educational Scientific: انگلیسیبه ) ISESCOيسسکو يا سازمان اسالمی، تعلیمی، علمی و فرهنگی يا ا

and Cultural Organization)   است که  سازمان کنفرانس اسالمیيک سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی وابسته به
کشور اسالمی از جمله افغانستا ن  ۵۲. قرار دارد مراکشدر  رباطمقر آن در . تأسیس شدم 1۲۲۲درماه می  

 .ارندعضويت اين سازمان اسالمی را د
 

پس از تصويب اساسنامۀ آن را در يازدهمین اجالس وزرای ( ايسسکو)سازمان اسالمی، تعلیمی، علمی و فرهنگی 
شمسی جهت هماهنگی و انکشاف تعامل و  10۶1خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسالمی در اسالم آباد در سال 

 .م اسالمی میان کشورهای اسالمی، تأسیس گرديدهای تعلیمی، علمی و فرهنگی با الهام از اهداف و تعالی  همکاری
 

میالدی، افغانستان عضويت و  2330با پیشنهاد سفیر و نمايندۀ دايمی افغانستان در يونسکو در پاريس در سال 
عالوه از همکاری های تعلیمی، علمی و . همکاری ديپلوماتیک، تعلیمی، علمی و فرهنگی خود را احیا و تجديد نمود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_ghazni_paytajht_tamadon_jahan_islam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_ghazni_paytajht_tamadon_jahan_islam.pdf
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، بزرگترين دستآورد افغانستان در اين سازمان، انتخاب شهر میالدی 2313ين سازمان اسالمی تا سال فرهنگی با ا
 .م است 2310غزنی به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم  برای سال 

 

که مقر آن در پاريس است، در انتخاب غزنی به حیث ( يونسکو) سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد: سوم
 .م هیچ نقش نداشت2310ن جهان اسالم برای سال پايتخت تمد

 
در آن ( 1۲۱۸می  ۱)کشور جهان از آنجمله افغانستان 1۲۵با آنکه اين سازمان بزرک تخصصی ملل متحد که 

سازمان  عضويت دارند، در حفظ هويت فرهنگی کشورهای عضو و ارتقای فرهنگ از سال تأسیس آن در سال 
انجام داده است، با در نظر داشت و مراعات اهداف اساسی اساسنامۀ يونسکو،  م تا امروز خدمات بس بزرگی1۲۱۵

انتخاب نمی ( اسالمی، عیسوی و ديگر اديان بزرگ)محل و يا شهری را در هیچ کشور عضو به نام پايتخت تمدن 
يا فرهنگی باشند،  اما، مراکز، محالت، شهرها و يا بنا های تأريخی که دارای اهمیت مهم و برازنده تأريخی و. نمايد

 . در لیست میراث جهانی يونسکو شامل شده می توانند
 

من افتخارًا ياد آوری می نمايم که زمانیکه اينجانب وظیفۀ سفیر و نمايندۀ دايمی افغانستان را در يونسکو و ايسسکو 
در وطن ما ( نار جامحوضۀ تاريخی بامیان و م)به عهده داشتم، يک مرکز مهم تأريخی و يک بنای تأريخی اسالمی 

 .در لیست آثار جهانی يونسکو شامل شد
 

من در نظر دارم که در موقع مناسب مطالبی در بارۀ اهداف اساسی، تشکیالت، برنامه ها، نقش اين مؤسسۀ مهم 
جهانی در حفظ و تحکیم صلح از طريق تطبیق برنامه های آن و همچنان روابط سیاسی میان افغانستان و يونسکو و 

م، به تفصیل بنويسم و از طريق 233۲و  2332اری های افغانستان با يونسکو مخصوصًا در جريان سالهای همک
 .پورتال معتبر افغان جرمن آنالين به نشر بسپارم
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