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 1۱/۵۱/۸۵1۲             زلمی کرزی
 

 د کابل د موزیم تاریخچه
 

 درانی( کی د خزینه االشراف تر سر لیک تاریخ پوه او لیکوال عزیزالدین وکیلی پوپلزی پخپل کتاب )تیمور شاهٔ 
  :الندی داسي کاږي

په اسنادو کي ساتل سوي دي او هیڅوک په هغه خبر هم نه دي، د  د افغانستان لوي خزانی چی تر اوسه یی نوم
ږی چی قیمتی سکې،کمیابه اشرافو د خزانی څخه مراد او مفهوم همدغه موزیم او داراالثار دی د دغه نوم څخه څرگندی

کیدل او د هغه امتیاز د دولت د نورو خزانو په پرتله ډیر لوړ و، او هغه د تیمور  او متبرک شیان په هغه کی ایښودل
غانستان کی د موزیم په اف خ یی هم درلود نو موږ کوالی سو چیشاهی دولت د خزانو اشرف گڼل کیدی معنوی اړ

م هغه اداره او خزانه په نوم د دغه مفهوم په پوهیدلو سره بسنه وکړو. په حقیقت کی د هیواد د ویاړنو مرکز و او ه
بدل سوی دی د خزینه االاشراف اداره د نفیسو اثارو او شیانو د نژدی وختونو کی د)شاذ و نادر او موزیم( په کلمو 

 لپاره رامنځ ته سوه، مسوؤلین او سر پرستان یی د اشراف خزانه او مشرف خان په نومونو یادیدل . راغونډولو
بنسټ د ستر ټولواک غازی احمد شاه بابا په ستر واکي کی د )ربیع الثانی پر نی موزیم اصالً په افغانستان کی د لومړ

ژندل سو. مسوول ق( په کندهار کی ایښودل سوی دی او د بیت االثار د صندوق خانی په نامه وپی11۱۲لسمه 11
 ثباتیدي، د دغه مدعا د اپه نومونو یاد« د خزانی ساتونکی»متبرکاتو د خازن مامور یی د شیانو امین، داروغه او د

( مخ کی لوستالی سی. ۱۱۸لپاره چی د هیواد تاریخي ویاړني دي. د ټولواک احمد شاه بابا  د فرمان نقل د کتاب په )
ټاکلو پر وخت یعنی د موزیم د تأسیس په پیل کی ورکړی دی. په لومړۍ احمشاه بابا دغه فرمان د اداری د امین د 

دوهم ځل بیا دغه اداره د وکیل الدوله وټاکل سو، « دیوان بیگی»دالله خان پویلزی دوره کی  سر پرست سردار عب
تیمور شاهٔ درانی په پاچهی کی د کابل په باالحصار کی د)خزینه االشراف( په نامه په رسمیت وپیژندل سوه .او بیایی 

قیمتی آثارو او جواهراتو خزانه  پلزی مسوؤل او مشر ورته وټاکی، د دې ادارې ودانۍ یعنی دسردار عبدالله خان پو
تومان تبریزی رپیوپه «۱۵»د عبدالله خان په مشری په :ق(د تیمور شاه د نهم کال پاچهی سره برابره ده11۱۸په)

 لگښت نوی جوړه سوه.
 

   
 

 ښاغلی مبارز پخپله لیکنه کی د )چپاول فرهنگ و موزیم کابل(تر سر لیک الندی کاږي:
هجری ش کال کی په باغ باال 1۸۱۱په د امیر حبیب الله خان سراج په واکمنۍ کی د افغانستان د ملی موزیم اداره 

کی د)عجایب خانه( په نامه تأسیس سوه ډیر قیمتی شیان راټول سول، مگر ټولو افغانی پاچهانو د دولت خاص 
نی پوری په ډیر امانت ساتلی او خوندی کړی وه، یع ، کتابتونونه او قیمتی شیان د افغانستان تر خپلواکۍصندوقخانی

وسله، خطی کتابونه او خامک دوزی د هیواد ویاړنی په هر نوم چي وو له السه یی ور نه کړی. په دغه موزیم کی 
د ارگ کوټی (کال 1۱۵۱پارچی او نور آثار کښیښودل سول، د امنیتی مسایلو له امله موزیم یا عجایب خانه په )

کال بیا موزیم د کوټی باغچی څخه داراالمان ته انتقال سو، دغه ودانۍ هغه مهال د 1۱۵۱نتقال سو،په باغچی ته ا
 ئب السلطنه قیمتی کلکسیونونه کښیښودل سول.په موزیم کی د سردار نصرالله خان ناښاروالۍ لپاره جوړه سوی وه.
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عارف غازی امان الله خان متاریخ پوه وکیلی پخپل کتاب )سلطنت امان الله شاه و استقالل مجدد افغانستان( کی کاږي: 
پالونکی پاچا د پر مختیا او پر مختګونو لیوال و،دگران افغانستان د لرغونو ویاړونو په راژوندی کولو کی زیاته مینه 

ی یی ډیر زیار ویوست چی د کابل موزیم په رسمی ډول افتتاح کړي. نو په وکندرلوده د خپل حکومت په شپږو کل
 د: سکې، همدی منظور یي موزیم د پوهني وزارت تر اداری الندی جوړکړ. پخواني تاریخي نفیس شیان یی لکه 

و، لویو خطاطانثار چی کی الس ته راغلی وه او مهم قلمی آثار چی د کیندنو په پایله پخوانیو جنګونو اوزار او زاړه آ
 په موزیم کی کښیښودل. مؤرخینو او انځورګرانو،کښلي وه 

په همدغه میاشت کی د رسمی و نه پرانستل سو،  (1۱۵۱د کابل موزیم د ځینو الملو له کبله د لړم په میاشت کی )
میاشتی په دریمه ارگ کوټی باغچه ودانۍ چی د مخه د پوهنی وزارت اداره وه، د موزیم لپاره وټاکله سوه ، د لړم د 

نیو هیوادونو سیاسی استازي او د معارف مینه وال د موزیم اداری اوونۍ کی د پوهنی وزارت لخوا وزیران، د دباند
 )د ارگ کوټی باغچی ودانۍ (ته میلمانه کړل 

ندی بجو راغلل، د موزیم په انګړ کی تر چتر )سایوان( الغازی امان الله خان او ټول میلمانه د ماپښین پر دوو
په دغو  .کښینستل. ځینو پوهنوالو هغه قیمتی شیان چی د سوغات په توګه یی موزیم ته ور کړل تر خپل نظر تیر کړل

شیانو کی دری قیمتی نفیسی قالینچی چی د پخوانیو پاچاهانو انځورونه پر رسم سوی وه، او هم د هرات د قالین اوبدلو 
وی گرانو اوبدلی وه دیچی پخوانیو صنعتدصنعت یوه نوی قالینچه د پاچا لخوا ورکړه سوه یوه وریښمینه قالینچه 

  .لخوا ورکړه سوه« یاثر ملکی»ا د میرمنی چی سره د پاچطالیی توپن
د السی صنایعو سر میزی چی د مرغانو، انسانانو او گالنو انځورونه د خامک دوزی په صنعت جوړه یوه پارچه 

سردار عبدالعزیز خان بارکزی د دفاع وزارت سوی وه، د محمد یعقوب خان شاغاسی لخوا پاچا ته ورکړه سوه ، 
توره د نادر افشار توره وه د کابل موزیم ته یی ورکړه. سردار نظام مرستیال یوه پخوانۍ توره چی ویل کیده  دغه 

وزیرانواو سفیرانو او د دغه مجلس سرښته دار او کوربه( د سترټولواک احمد شاه بابا دوې  زی )دالدین خان پوپل
گه نورو شجاع او محمود شاه موزیم ته ورکړې. همدا رنسکې او څلور سکې د تیمور شاهٔ درانی، شاه زمان، شاه 

کسانو چی کوم نفیس شیان د دوی سره وه موزیم ته د مخه ورکړی وه، دغه شیان ټولو میلمنو ولیدل  او وروسته 
د خوږو او شیرینی میزو ته راغلل  او پر چوکیو کښینستل، د چای د چښلو پر وخت د پوهنی وزیر سردار میلمانه 

 له خان څخه مننه وکړهفیض محمد خان والړ سو د معارف پالونکی پاچا امان ال
موزیم د ارزښت په باره کی یی وینا وکړه، وروسته د دباندنیو چارو وزیر عالمه محمود طرزی د تاریخ د اړتیا  او د

 په لومړی ورپاچا د موزیم په اهمیت او د ټولنیزواو معنوی ګټو په باره کی لنډه وینا وکړه.او د موزیم د درلودلو 
پرې ګړه حاضرین موزیم ته ننووتل کوټۍ او دهلیزیی ولیدل، د موزیم د ترتیب، تنظیم او  )دروازه( کی پټۍ په بیاتي

 رسمي مراسم پای ته ورسیدل. لو وروسته دد اثارو دلی
)افغان( کندهاری د پوهنی وزارت د آبداتو او د موزیم مدیر د قدر او ستاینی وړ خدمتونه څنگه چی غالم محی الدین 

د سراج االخبار د په وړاندیز امان الله خان ده ته د معارف دوهم درجه نښان ورکړ. افغان  کړه وه، د پوهنی وزارت
لیکواالنو څخه وو، او هم دپښتوشاعر و د طرزی سره یی قلمی همکاری درلوده، دی په لومړی مشروطیت کی د 

 ه د دارالمعلمین مدیر وټاکل سوغړیتوب له کبله بندی و، کله چی د زندان څخه آزاد سو 
  .پوهنځی لخوا دوه پال چاپ سوی ده امه د کابل پوهنتون د ادبیاتو اوبشری علوم)افغان یاد( په ند افغان د مقالو ټولګه 

مخ کی کاږې: کله چی پوالدی امیر عبدالرحمان خان ۱۱۱فغانستان در مسیر تاریخ( په ا)ارواښاد غبار پخپل کتاب 
وکۍ چ ډزي وکړی، کارتوس پر کوله، یوه هراتي سپاهي پر امیر د توپکپه بلخ کی دخپل لښکر د رسم گزشت لیدنه 

دغه د امیر چوکۍ چی سوری سوی وه او هغه توپنچه چی مکناتن وزیر اکبر خان ته  ونښت ، امیر ژوندی پاته سو
ر د په لومړنی موزیم د شاهی ارگ په کوټی باغچه کی وه مگه ړور کړی وه او په هغه توپنچه و وژل سو، دغه دوا

 افغان او انگلیس د دریم جنګ وروسته دواړه د موزیم څخه ورک سول. 
 

   
 

ښاغلی غنی مجددی پخپل کتاب ) افغانستان در عهد اعلحضرت امان الله خان ( کی کاږي: د غازی امان الله خان په 
ی په اثارو د ساتنی لپاره یسمونونوکی یو هم د کابل د موزیم جوړول او پرانیستل وو، د تاریخی کلتوری او ثقافتی 

( کال ثقافتی 1۱۸۸-۸۲د کلتور وزارت د اپریل ) .په څنګ کی د کابل موزیم وپرانیست داراالمان کی د خپلی ماڼۍ
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غانستان کی د لرغونو ځایونو د تړون د فرانسی دولت سره السلیک کړ. د دغه تړون له مخی د فرانسی دولت په اف
د اعلحضرت محمد نادر  ان افغانستان ته راغلل، دغه تړون. فرانسوی لرغون پوهاو پلټولو حق تر السه کړنوکیند

فرانسی سره نوی سو، کابل موزیم د شاه په پاچهی کی او دریم ځل د اعلحضرت محمد ظاهر شاه په پاچهی کی د 
وه پیړی فادی لپاره یخانو د استرؤ افغانستان تاریخی آثار د افغانی ټولني د اصیلو فرهنګپالو، داخلی او د باندینوم

 وساتل. 
 

 د میوسیو فوشه راتک کابل ته 
 

خپلی میرمنی سره د تاریخی معلوماتو  ( د1۱۸۸-1۱۵1)فرانسوی لرغون پیژاند موسیو فوشه د وری په میاښت کی 
 دهرات ښار ته راورسید  د مت چی د بشر د مدنیتونو لوی مرکز ګڼل کیږیهکله د افغانستان په نیا توالی پهد زیا

ات څخه د کابل پر لوری رئیس شجاع الدوله لخوایی هر کلی وسو،او وروسته د آس په وسیله د هر تنظیمه هیأت
د  ( لخوایی)حبیب الله خانڅانگی لومړی مرستیال  چارو په وزارت کی د اروپا او هندوستان د باندنیو د راوخوځید،

حمد زمان خان )خازن االکتب( زوی په امانیه دوره طرزی د سردار م الله سرچشمی په ځای کی هر کلی وکړ، حبیب
  .س ویکی د ملی کتابتون رئ

بانان( په سیمه کی ودانی وه چی د )زنده کی  ه راورسیدل. د کابل په ختیځه خوامیوسیو د طرزی سره یو ځای کابل ت
  .حکومت لخوا ټاکل سوی وهمیوسیو فوشه د اوسیدلو لپاره په مؤقتی ډول د امانیه  د

محمد قاسم خان او علی محمد خان بدخشی د پوهني وزارت سالکار او مفتش د نورو عالمانو او پوهنوالو سره  سید
کي د موسیو فوشه ورځني ټول لګښتونه د  ، په کابلیو ځای د موسیو سره ولیدل. تاریخي او علمي بحثونه یی وکړل

  .افغانستان شاهی دولت ورکول
کی خدمت وکړي  چارو په ساتلو او لرغونو وو چي دی د افغانستان د زړو آثاروکوښښ په دی کی د امان الله خان 

 فوشه د ړنو او پلټنو څخه ډیره ګټه واخیستله سي هغه شیان چی فرانسوي موسیواو د ده د علمي او تاریخي څی
ظر د نه او نیکمان الله خان دغه پاملرنتاریخ کي د اي هرو مرو ګټوري لیکني دي.پلي دافغانستان په باره کی کښ

 .یادولو وړ دی
چی د تنظیمه رئیس په توګه په رسمی مراسمو  په هرات کی امان الله خان شجاع الدوله غوربندي ته خبر ورکړی و

 د موسیو تود هر کلی وکړی او هم حبیب الله د دوی عزت او میلمه پالنه وکړي.
فرانسوی موسیو فوشه الیق او ټکړه لرغون پیژاند وو. یونیم کال یی په افغانستان کی ژوند وکړ د موزیم د اداری 

 شمالی سیمو تاریخی ځایونه وګوری. سفر وکړ څو د افغانستان دغړو سره یو ځای قطغن او بلخ والیتونوته 
 استاد کهزاد پخپل کتاب )د افغانستان پخوانۍ تاریخ( کی کاږي:

م کال په ننگرهار کی د  1۱۸۱ی ترتړون وروسته )موسیو فوشه او موسیو گودار(په د فرانسی سره د امتیاز نام
، دومره زیات آثار یی وموندل چی موسیو فوشه دغه ځای د ) گریکوبودیک )هډې په لویه غونډی( کی کیندني پیل کړی

سیو سپړل پیل سي، موکی د لرغونو آبداتو پلټل او (د صنعت حقیقی موزیم وباله ، د مخه تر دی چی په افغانستان 
فوشه د گریکو بودیک د مکتب د مطالعاتو او پوهانو مشر و، زیات په ختیځه ګندهارا کی په څیړنو لګیا و، د پیښور 

وموندل، ګندهارا یی  د دغه تاریخي لرغونتوب له کبله په ښو « معبدونه»بودتونونه د چهار سدی په غونډیو کی یی 
  یک صنعت په نامه یی کتاب هم وکیښ.ونو وبلل، د ګندهارا د ګریکو بودصفت

 عالمه حبیبی پخپل کتاب )افغانستان بعد از اسالم(کی کاږي:
دوری د نوښتونو څخه بولی او وایي: که وغواړو دغه نوی سبک د اروپا د  موسیو فوشه کوشانی صنعت د کوشانی

مذهبی ودانیو سره پرتله کړو، باید ووایو چی د آشوکا سبک رومی سبک دی، او د کانیشکا سبک گوتیک سبک دی 
 .پیړۍ کی په فرانسه کی موجود و1۸چی په 

 

 جمهوری دولت تړوناو د فرانسی  د افغانستان د شاهی دولت
 

ارو ثد بشپړی خپلواکۍ په رڼا کی د هیواد د پخوانیو آ غوښتل چی په دغه وخت کي د هیواد د افغانستان شاهي دولت
 او آبداتو په موندلو کی یو لړ پر مختګونه تر السه کړي:

متیاز ده اد کیندلو موسیو فوشه چی د حفریاتو متخصص او لرغون پیژاند دی د والیتونو او ښارونو د لرغونو آبداتو 
 ته ورکړ سو. په دغه تړون کی دولس مادی په الندی ډول دي.

ي، د فرانسی هیواد ځانګړی علمی د افغانستان او فرانسی دولتونه پخپلو منځوکی خاص یووالی او دوستي لر -1
 یمعلومات لری. د افغانستان ټولواک د فرانسی دولت ته د زړو آثارو په موندلو کی د هیواد په ټوله خاوره ک

 امتیاز ورکوي.
 ټولو سپیڅلي ځایونو ته لکه: جوماتونو او قبرونوته باید پام وسي. -۸
 د دولت په غاړه دي، د افغانستان دولت په لګښتونو کی شریک نه دی.د څیړنو ټول لګښتونه د فرانسی  -۱
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 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 

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

 

 دد فرانسوی پوهانو سره د فرانسوی پوهانو شمیر باید له لسو کسانو څخه زیات نه وي، یو څو پوه افغانان به  -4
حفریاتو په چارو کی مرسته وکړي، د افغانی پوهانو د کار او سفر لګښتونه د اعلحضرت د حکومت په غاړه 

 دي. 
 قالب، نخشه او عکس واخلي. فرانسوی علمي استاذي حق لري چي د راایستلو او موندل سوي شیانو  -۱
سوی فرانکه نفیس شیان لکه:سره زر، سپین زر او جواهر پیدا سي د افغانستان د دولت ملکیت دي، همدا رنگه  -۱

کار پوهانو چي په حفریاتو کی یی زیات زحمت ګاللی دی، که افغانی دولت د دغو شیانو د خرڅولو امر وکړی 
 ی دغه شیان رانیسي. کي، لومړی فرانسوی کار پوهان حق لري چاو یوه بیه دغو شیانو ته وټا

نیمی چی موندل کیږی د فرانسی په دولت فلزی شیان لکه: مس،اوسپنه، سرب،ډبري او خطونه، د دغو شیانو  -۱
پوري اړه لری، که یو څو شیان یو ځای پیدا کیږی د ساری په ډول: راز راز ټوکران او د خوړولو سامان چی 

 فغانستان  د دولت ملکیت وي.رده به د ادغو ټولو ته منفرد شیان ویل کیږی دغه گ
ي، پنځه ږټول یاداشتونه او لیکني چی د فرانسوی کار پوهانو د کارونو په باره کی په فرانسه کي چاپ او خپری -۲

 گڼې به افغانی دولت ته ورکوي 
 د فرانسی دولت نسي کوالي بل دولت ته د افغانستان د حفریاتو امتیاز ورکړي.  -۱

 تړون د ټولو چارو د تفتیش حق لري. د دغهد افغانستان شاهی دولت   -1۵
د دواړو دولتونو په مؤافقه تبار وړ وي، که د تړون موده پوره سي اع کالو پوري د« ۱۵»دغه تړون به تر   -11

کار او  کوالی سي چی تړون نوی کړي که فرانسوی کار پوهان د یونیم کال په موده کی د تړون له مخی په
ښو دغه تړون به د باور وړ نه وي. شاهی دولت آزاد دي چی د بل دولت سره فعالیت لګیا نه سي، بیله ناڅاپی پی

 تړون الس لیک کړي.
 دغه تړون په دوژبو، دری او فرانسوی وکښل سو، د دواړو متن د باور وړ دی.  -1۸
 

 په درنښت
 اخځونه:

 مجددیافغانستان در عهد اعلحضرت امان الله خان 
 افغانستان وکیلیسلطنت امان الله شاه و استقالل مجدد 

 از سقوط سلطنت تا ظهور طالبان مبارز 
 تیمور شاْه درانی وکیلی 
 تاریخ افغانستان کهزاد 
 حبیبی افغانستان بعد از اسالم 

 
 پای
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