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ﻟﻴﮑﻮال  :ﭘﻮهﻨﻮال رﺳﻮل ﺑﺎوري

د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺧﺰاﻧﯥ د ﭘﺎﻳښﺖ درﯦﻢ ﭘړاو
ﻟﻮﻣړئ ﭘړاو :د ﺧﺰاﻧﯥ څﺮګﻨﺪﯦﺪل ؛
دوهﻢ ﭘړاو  :ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻴﺎﻧﻮد اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ د ﭘﻼن ﺷﻨډول ؛
درﻳﻢ ﭘړاو  :ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﻮزﻳﻢ ﮐﻲ د هﻐﻮ ﻧﻨﺪارﺗﻮن ؛
دﺗﻴﺮ ﻣﯧﻼدي ٢٠٠٦ﮐﺎل دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ د ګﯧﻤﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻮزﻳﻢ هﻐﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر ﭼﻲ
د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ راوړل ﺷﻮي وﻩ  ،ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐړل  .دا اﺛﺎر د هﻐﻮ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻓﺮاﻧﺴﯥ هﯧﻮاد ﺗﺮ ﻣﻨ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮل  ،د ګﯧﻤﯥ ﻣﻮزﻳﻢ ﺗﻪ د ﻧﻨﺪارو ﻟﭙﺎرﻩ وﻟﻴ ل ﺷﻮﻩ  .ﻓﺮاﻧﺴﯥ هﯧﻮاد
د  ١٩٢٢ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻮ د څﻴړﻟﻮ او ﺳﭙړﻟﻮ ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻲ دي  .ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ د د ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﭙړﻟﻮ اﻧﺤﺼﺎر درﻟﻮد  ،ﺧﻮ دا اﻧﺤﺼﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺳﻴﻤﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او د ﻧړۍ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ  ،ﭘﺨﻮا ﻧﻲ ﺷﻮروﯼ اﺗﺤﺎد ،اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪﻩ
اﻳﺎﻻت  ،ﭼﺎﭘﺎن  ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر هﯧﻮادوﻧﻮ د ﺎﻧ ړ و ﻏﻮ ﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وﻻړ او دهﻐﻪ اﻧﺤﺼﺎري
ﭘړاو د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺳﭙړوﻧﻮ او څﻴړﻧﻮ زﻣﯧﻨﻪ
ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮﻩ .
د ﻧﻮﻳﻮ ﺗړوﻧﻮ ﻧﻮاو ﻗﺮاردادوﻧﻮﻻﺳﻠﻴﮏ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﻲ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ هﯧﻮادوﻧﻮ دﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
څﻴړﻧﻮ او ﺳﭙړﻧﻮ د ﭘﻴﻞ او دوام زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړې  .د دې ﺳﭙړﻧﻮ او څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
ﺳﻴﻤﻮڅﺨﻪ د ارز ﺘﻤﻮﻧﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﭘﻴﺪاﮐﻴﺪو او څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻟړۍ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ  .ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ د زﻳﺎﺗﻲ رو ﺎﻧﺘﻴﺎ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﻳﯥ  ،د ﺳﻴﻤﻲ او ﻧړۍ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ارز ﺘﻤﻦ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ وړاﻧﺪي ﮐړل .
د دې ډول ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ اﺛﺎرو څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮري ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳ ي  ،ﭼﻲ ﻧړﻳﻮال ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺳﺘﺮو ﻣﺪﻧﻴﻮﺗﻮﻧﻮ او هﺴﮑﻮ ﺗﻬﺬﻳﺒﻮﻧﻮ ﭘﺮﺷﺘﻮن ډاډﻣﻦ ﮐړل.
ﻟﻮﻣړئ  :د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د اﺛﺎرود ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﻮﻣړئ ﭘړاو ) د ﺧﺰاﻧﯥ څﺮګﻨﺪﯦﺪل (
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﻳﺖ دﻳﻮې ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺳﻴﻤﻲ څﺨﻪ ﭼﻲ ﻃﻼ ﺗﭙﻪ ﻧﻮﻣﻴ ي  ،د دې هﯧﻮاد ﻳﻮﻩ ارز ﺘﻤﻨﻪ
ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮل .ﭘﻪ  ١٩٧٨ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د ﺳﭙړﻟﻮ ﭼﺎري ﭘﻴﻞ ﺷﻮې  .دا ﺳﭙړﻧﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ د دوﻟﺘﻲ ﭘﺮﻳﮑړي ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د دواړوهﻴﻮادوﻧﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډو ه ﻮ او ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯥ زﻳﺎر ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې  .او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﻲ د دووزرو ﮐﺎﻟﻮ وړاﻧﺪي زﻣﺎﻧﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر راڅﺮګﻨﺪ او ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮل  .د ا
ﺳﭙړﻧﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻲ ﻣﺸﺮي د ﺎﻏﻠﻲ و.ي .ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺪي )  ( V.Y.Saryanidiاو
دهﻐﻮئ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻠ ﺮي ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎن ﭼﻲ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ د ﺎﻏﻠﻲ ﺣﺒﻴﺐ اﻋﻈﻤﻲ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻩ  ،ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې  .ﺳﭙړﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﻲ ﺗﻮګﻪ د )  ( ١٩٧٩ - ١٩٧٨ﭘﻮري د هﻤﺪي ﺗﭙﻲ ﭘﺮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې ،ﻧﻮﻣﻮړو ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﺎﻧﻮ د
ﺗﭙﻲ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺒﺮوﻧﻪ او هﺪﻳﺮې وﺳﭙړﻟﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳﯥ د )  ( ٧او ﻗﺒﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﻠﻮزروزﻳﺎت ﻃﻼﺋﻲ
اﺛﺎر ﮐﺸﻒ او ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل  .او ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮي اﺛﺎرﻳﯥ د ﺧﺎﺻﻮ ﻣﺮاﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ
او ﮐﻠﺘﻮر وزارت او ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻢ ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ ورﮐړل  ،ﭼﻲ ﺗﺮ ١٩٩١ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﭘﻮري ﭘﻪ ﺎﻧ ړو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﻲ د
ﻧﻨﺪارې ﻟﭙﺎرﻩ اﻳښﻮول ﮐﻴﺪ. i
دﻃﻼ ﺗﭙﻲ ﭘﻪ اﺛﺎرو ﮐﻲ زﻳﻨﺘﻲ ګﺎ ﯥ ﻟﮑﻪ ﻻﮐ ﻮﻧﻪ ،ﺑﻨ ړي،ﻏﺎړﻩ ګ اوﻧﻮر  ،ﻧﻨﺪارﻳﺰ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﮑﻪ د وﻧﻮ ﺗﻨﯥ  ،ﺎﺧﻠﯥ  ،ﭘﺎ ﻲ
او ګﻠﭙﺎ ﻲ ،ډول ډول ﻣﺠﺴﻤﻲ ﻟﮑﻪ د زﻣﺮي ،ﻏﺮڅﻨﻲ ،ﻣﺎر او ﻧﻮرو ژوﻳﻮ او داﺳﻲ ﻧﻮر ﺗﺮ ﺷﻞ زرﻩ زﻳﺎت اﺛﺎر ﭼﻲ ﻮل
د ﻃﻼ څﺨﻪ ﺟﻮړﺷﻮي  ،ﻓﻬﺮﺳﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﺪي  .د هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻲ او ﻣﻌﻨﻮي ارز ﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړو اﺛﺎرو درﻟﻮد
 ،ﭘﺘﻴﻞ ﺷﻮي وﻩ ﭼﻲ د دي اﺛﺎرو د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ارګ ﭘﻪ ﮐﻮ ﻲ ﺑﺎﻏﭽﻲ ﻧﻮﻣﻲ ﺎﯼ ﮐﻲ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ  ،ﺧﻮ د
ډاﮐﺘﺮ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ دو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﻲ د ﻻ ﻪ ﺳﺎﺗﻨﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﺰاﻧﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﺎﯼ
ﮐﻴﺪو ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻮﻩ  .ﭘﻪ دي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻣﻮړي اﺛﺎر د ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻢ د ﻧﻨﺪارو څﺨﻪ ووﺗﻞ ،او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﺳﻤﭙﻮزﻳﻤﻮﻧﻮ او ﺳﻴﻤﻨﺎروﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ارګ ﮐﻲ دﻧﻨﻪ ) ﮐﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ ( د ﻧﻮﻣﻮړو اﺛﺎرود ﻧﻨﺪارو زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳﺪل .
دوهﻢ  :د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د اﺛﺎرود ﭘﺎﻳښﺖ دوهﻢ ﭘړاو )ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻴﺎﻧﻮد اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ د ﭘﻼن ﺷﻨډول(
د ﻃﻼ ﺗﭙﻲ داﺛﺎرو راﺳﭙړل او ﺑﺮ ﺳﯧﺮﻩ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮد زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ هﯧﻮادواﻟﻮ او ﻧړﻳﻮال دﭘﺎم وړ وګﺮ ﯧﺪل.
ﻟﻪ ﻳﻮي ﺧﻮا دا اﺛﺎر دوﻩ زرﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ وﻩ او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري د اوو ﻗﺒﺮوﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺷﻞ زرﻩ زﻳﺎت اﺛﺎرو ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل،
د زﻳﺎﺗﻲ ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ وړ وﻩ  .ﺧﻮ د دوهﻢ ﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮﻣﻮړو اﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او هﻴﻮاد واﻟﻮ زﻳﺎت ﭘﺎم
هﻐﻪ وﺧﺖ د دې اﺛﺎر و ﭘﻪ ﻟﻮر واو ﺖ ﭼﻲ د ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟ ړو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻧﻮﻣﻮړو اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ اوازې زﻳﺎﺗﻲ ﺗﻮدې
ﺷﻮي  .د هﻤﺪي اوازو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭘﻪ  ١٩٩٥ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د ﺳﭙﮏ ﻣﻮﺳﺴﻲ ) Society for Preservation of
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ﺎﻧ ړي ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻳﺮﻩ و ﻮدل ﭼﻲ د ﻃﻼﺗﭙﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر د

 ( Afghanistan,s Cultural Heritageد ﻳﻮي
اﺳﻠﺤﻮ د ﭘﻴﺮودﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روﺳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴ ي .
ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻧﺎﻧﺴﻲ دوﭘﺮي ﭘﻪ هﻐﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﻲ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺑﻴﺮﺗﻪ
راګﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺎﻧ ړي ﺗﻮګﻪ د ﻃﻼ ﺗﭙﻲ د اﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ د ر ﺘﻴﺎ څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راﺑﻠﻞ ﺷﻮي وﻩ ،
ووﻳﻞ ﭼﻲ  :داﺳﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﺪي ﭼﻲ ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ واﮐﻤﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د روﺳﻴﯥ څﺨﻪ د اﺳﻠﺤﻮ د ﭘﻴﺮودﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
د ﻃﻼ ﺗﭙﻲ د اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻧﻴﺖ ﮐړۍ دۍ .د دي ﻣﺴﺌﻠﻲ د ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﭼﻲ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت
رو ﺎﻧﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻲ ﺧﭙﺮي ﮐړي ؛ ﭘﻪ هﻤﺪي ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﻲ د ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا هﻢ د ﻃﻼﺗﭙﻲ د اﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ د ﻮﻟﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻣﻼﺗړ وﺷﻮ .ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﻲ د وﺧﺖ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺎﻏﻠﻲ
واﻻﺟﺎن وﺛﻴﻖ ﻟﻮﻣړۍ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮي و ﻮدل او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻋﺪﻩ وﮐړل ﭼﻲ ډﻳﺮ ژرﺑﻪ دا ﻣﺴﻠﻪ د راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ
ﻻري څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي  ،ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړۍ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ دې و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪئ ﭼﻲ د دې اﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ رو ﺎﻧﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻲ وړاﻧﺪي
.
ﮐړي
داﺳﻲ ﺑﺮﻳښﻴﺪل ﭼﻲ د ﻧﻮﻣﻮړو اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ه ﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې وﻩ  ،د دي ﻧﺎوړي ه ﻲ ﻟﻮﻣړي ﺑ ﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ را څﺮګﻨﺪﻩ
ﺷﻮﻩ ﭼﻲ د هﻢ هﺎﻏﻪ ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ د اﻧﻴﺲ ور ﭙﺎ ﻲ د ﻧﺠﻴﺐ ﭘﻮﭘﻞ ﺗﺮ ﻧﻮم ﻻﻧﺪي ) د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﻮزﻳﻤﻮﻧﻮ
رﺋﻴﺲ ( ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺟﻌﻞ دا ﻣﻄﻠﺐ ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼﻲ د ﻃﻼ ﺗﭙﻲ ﻮﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ رژﻳﻢ
واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ روﺳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړﻳﺪي .د دي ﻣﻄﻠﺐ د ﺧﭙﺮﻳﺪو وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﭘﻮﭘﻞ د دي ﺧﭙﺮې ﺷﻮي ﻟﻴﮑﻨﻲ د ﺗﺮدﻳﺪ
ﻟﭙﺎرﻩ ه ﻪ وﮐړل ،داﭼﻲ دا ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺎدﻩ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻪ ﻧﻪ  ،ﺑﻠﮑﻲ د ﮐﻮ ﻠﻲ او ﭘﺨﯥ اﺟﻨﺪا ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وﻩ  ،ﻧﻮ ﮑﻪ د ﻧﺠﻴﺐ
ﭘﻮﭘﻞ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ او ﻣﻘﺎﻟﻮ د ﺧﭙﺮﻳﺪو ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻪ درﻟﻮد .
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﻮﻟﻮ ﭘﻴﻠﻮ او ﻧﺎﭘﻴﻠﻮ ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﻧﺠﻴﺐ ﭘﻮﭘﻞ د ﻣﻘﺎﻟﻲ او ﻣﺮﮐﻲ ﺧﭙﺮول ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ  ،ﻳﻮ ﻞ د هﻴﻨﺪاري ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﭼﻲ ﻣﺸﺮي ﻳﯥ ﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪا ﷲ ﭘﻮﻳﺎن ﮐﻮﻟﻪ د ﻏﻔﻮر ﻟﻴﻮال د ه ﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﻧﺠﻴﺐ ﭘﻮﭘﻞ د ﻣﺮﮐﻲ
ﺧﭙﺮوﻟﻮﺗﻪ زړﻩ ﻪ ﮐړ ﺧﻮ ﻻ هﻴﻨﺪارﻩ د ﻣﻄﺒﻌﻲ ﻧﻪ وﻩ راوﺗﻠﻲ او ﻧﻪ وﻩ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮي ﭼﻲ د هﻴﻨﺪاري ﺟﺮﻳﺪي ﭘﺮ ﻣﺴﻮول
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮګﻮﻧﻲ ﺣﻤﻠﻪ وﺷﻮﻩ .دا هﻐﻪ څﺮګﻨﺪ دﻟﻴﻞ وو ﭼﻲ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ د دي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ او ﭘﻪ
ﺎﻧ ړي ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ روﺳﺎﻧﻮ د ﻃﻼﺗﭙﻲ اﺛﺎرو د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻼن ﻟﻴﺪئ  ،ﻧﻮ ﮑﻪ د هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ اﺛﺎرو
د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﻮﻟﻮ ﻏړو و ﭘﺘﻴﻞ ﭼﻲ د ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺗﺮ ﻧﻮم ﻻﻧﺪي  ،ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻣﺴﻠﯥ د ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ
اړﺧﻴﺰي ه ﻲ وﺷﻲ .
ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻮﻩ ﭼﻲ د ﮐﻤﻴﺴﻮن دوﻩ ﺗﻨﻪ ﻏړي)ﻋﺒﺪاﷲ ﭘﻮﻳﺎن او رﺳﻮل ﺑﺎوري( ﭘﻴښﻮر او اﺳﻼم اﺑﺎد ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ  ،د ﺗﻮان
ﺗﺮ ﺑﺮﯦﺪﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻣﻴﺸﺘﻮ هﯧﻮادو دﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻري دي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې
ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺛﺎرو د ﺑﺮﺧﻠﻴﮏ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮ ﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي  .د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړي ﺳﺮﻩ ﺳﻢ  ،ﺎﮐﻞ
ﺷﻮﻳﻮ ﻏړو ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر او اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ اﺛﺎرو د ﺑﻴﺮ ﺗﻪ را ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ او د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د اﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ د
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺧﺒﺮي رﺳﻨﻴﻮ ﻟﮑﻪ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ ږغ  ،اﻟﻤﺎن ږغ اوﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر و ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻲ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻲ وﮐړې او هﻢ
ﻳﯥ د ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ور ﭙﺎ ﻮ ،ﺟﺮﯦﺪو ،او ﻣﺠﻠﻮ ﮐﻲ د ﻣﻘﺎﻟﻮ او ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮوﻧﻲ ﻟﻪ ﻻري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ
اﺛﺎروﻗﺎﭼﺎق ،د ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻢ ﭼﻮر او ﺗﺎﻻن ،او ﭘﻪ ﺎﻧ ړي ﺗﻮګﻪ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د اﺛﺎرو د ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ ﺑﺮﺧﻠﻴﮏ ﻟﻮري ﺗﻪ د
هﯧﻮادواﻟﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺎم واړاوﻩ .د دې ﺗﺮ څﻨ ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻟﯧﺪﻧﻮ ﮐﺘﻮﻧﻮﭘﺮ ﻣﻬﺎل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﮐﻠﺘﻮري زﻳﺮﻣﻮ د ﭼﻮر او ﺗﺎﻻن ﻧﺎوړﻩ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺑﻨډاو ﭘﻪ دې ﭼﺎرو ﮐﻲ ﻳﯥ د ﮐﮑړو ﺣﻠﻘﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪ
ﮐړل .
د هﻤﺪې ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﻲ د ﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺴﻲ دوﭘﺮي ﭘﻪ ﻣﺸﺮئ د ﺳﭙﮏ ﻮﻟﻨﻲ ﻏړو ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
هﯧﻮادو ﻧﻮ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﺳﻔﻴﺮاﻧﻮ ) اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،ﻳﻮﻧﺎن او ﻗﺒﺮس ( هﻢ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﻮﮐﻮ د ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ ﺑﺮﺧﻠﻴﮏ ﭘﻪ
اړﻩ دا وﻳﺮﻩ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﻲ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ  .د هﻤﺪي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او هﻴﺎهﻮ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ د ﮐﺎﺑﻞ د دﻓﺎع ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮد هﻐﻪ ﻣﻬﺎل دﮐﻠﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ ﻳﻮې وداﻧ ﮐﻲ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ اﺛﺎرو د ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻮﻟﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﻏړو ﺳﺮﻩ وﻟﯧﺪل او د هﻐﻮۍ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻃﻼﺗﭙﻲ
اﺛﺎرو د ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ او ﻧﻪ ﻻس وهﻨﻲ ډاډ ورﮐړ  .د زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺎر ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎور د اﻓﻐﺎن ﮐﻠﺘﻮر ﭘﺎﻟﻮ  ،د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻠﺘﻮري ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر وژﻏﻮرل ﺷﻮﻩ  .ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ دا
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻧړﻳﻮال ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او هﻴﺎهﻮئ ﻧﻪ واﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮئ  ،ﺎﻳﯥ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ اﺛﺎر ﺑﻪ هﻢ د ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻢ د ﻧﻮرو اﺛﺎرو ﭘﻪ
څﻴﺮ د ﺗﻮﭘﮏ ﺳﺎﻻراﻧﻮ د ﻣﻮﺧﻮ ﺑﻠﻬﺎري ﺷﻮي واﯼ  .اوس دا دئ ﻟﻪ ﻧﻴﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ د ا دوﻩ زرﻩ ﮐﻠﻦ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺎر ﭘﻪ هﻴﻮاد
ﮐﻲ ﺗﺮ اوﺳﻨ واﮐﻤﻨﻲ ادارې رارﺳﻴﺪﻟﻲ دي .
ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻼدي  ٢٠٠٦ﮐﺎل هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﻲ د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ اﺛﺎر د ارګ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐﻲ د ﻧﻨﺪارې ﻟﭙﺎرﻩ اﻳښﻮدل ﮐﯧﺪﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اوﻟﺴﻤﺸﺮ ﻳﯥ د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﭼﺎرو ﺗﻪ راﻏﻠﺊ ؤ  .ﭘﻪ دې اړﻩ د ﺑﻲ  .ﺑﻲ  .ﺳﻲ  .را ډﻳﻮ داﺳﻲ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﮐړ :
د ﺑﺎﺧﺘﺮي ﭘﻴﺮ د ﺳﺮو زرو ﻴﻨﯥ ﮔﺎ ﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐﯥ ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ ﻧﻦ ) د ﺳﻠﻮاﻏﯥ  ١٥اود ٢٠٠٦
زﻳ دﻳﺰ ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري  ( ٤وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي .
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د  ٢٠٠٠ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﮔﺎ ﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ اﻳﻠﻪ  ٢٥ﭘﻪ دﻏﯥ ﻧﻨﺪارې ﮐﯥ اﯦښﻮدل ﺷﻮي دي .
دا ﻟﻪ  ١٩٨٩ﮐﺎل څﺨﻪ راهﻴﺴﺘﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻞ دى ﭼﯥ د دﻏﮥ ﭘﻴﺮ اﺛﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴ ي .
ﮔ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د دﻏﻮ اﺛﺎرو ﻧﻨﺪارﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﮔډون ﭘﮑﯥ ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو .
 _ ٣د ﻃﻼ ﺗﭙﯥ د اﺛﺎرو درﻳﻢ ﭘړاو ) ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﻮزﻳﻢ ﮐﻲ د هﻐﻮ ﻧﻨﺪارﺗﻮن (
ﻟﻪ ﻧﻴﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ دا اﺛﺎر اوس د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻮزﻳﻢ ) ګﻴﻤﻲ ﻣﻮزﻳﻢ ( ﮐﻲ د ﻧﻨﺪارې ﻟﭙﺎرﻩ د  ٢٠٠٦ﻣﯧﻼدي ﮐﺎل د
دﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ ﻋﻠﻤﻲ  -ادارې هﺌﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻠ ﺮﺗﻴﺎ راورﺳﯧﺪل  ،د دې هﺌﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﺮ ﮐﻴﺐ ﮐﻲ د ﮐﻮﺷﺎﻧﻲ
څﻴړﻧﻮﻧړﻳﻮال ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺮ ﺎﻏﻠﺊ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰي  ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮهﻨﻲ څﺎﻧ ﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻏړۍ
ﭘﻮهﻨﻮال ﻋﺼﻤﺖ ا ﷲ ﻋُﺜﻤﺎﻧﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﻣﻮزﻳﻢ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ اداري ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ وﻧډﻩ درﻟﻮدﻩ .

ﻣﻴﻨﻪ وال ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﻲ د ګﻴﻤﯥ ﻣﻮزﻳﻢ ﭘﺘﻪ و وﻳﻨﻲ :
/http://www.guimet.fr
او دا هﻢ
sid=aCDXwOmye1Dk&http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=20601088
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