
 
 

 
 4تر 1 له :و مشریهڼد اپ

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : ايدونه

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 ابشد یمن نیلزومًا نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق  ،باشدیمضمون م ۀسندیمنت و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

  20/05/2020                                      داکرت عبداحلنان روستائی 

 طالبان "کرام" مرکز ثقافت اسالمی را در غزنه ویران کردند 
 

طالبان "کرام" در یک موتر پر از مواد انفجاری یک مرکز قوای امنیتی و مرکز  2020ماه می  18به اتریخ 
در طول اتریخ خود شگوفایهای زايدی   ،اسالمی غزنه را ویران کردند. غزنه که مرکز امپراتوری غزنواين بودثقافت  

 400غزنوییان بود که در آجنا حدود  دورهٔ را دیده و مصائبی را نیز جتربه کرده. بزرگرتین جالل و شکوه غزنه در 
غالم حممد غبار در خصوص این دوره چننی می   زندگی می کردند. زنده ايد مریو غریه  طبیب    ،دانشمند   ،شاعر

نویسد: "در این دوره متام شئون اجتماعی این کشور مراحل هنائی تکامل قرون وسطائی خود را می پیمود. زراعت 
و آبیاری منکشف بود و بند های آب ساخته می شد، صنایع و پیشه وری خمصوصاً نساجی و فلز کاری مرتقی 

ج بلند رسیده بود و شهکاری ادبی در این دوره به میان آمد. ابنیه و عمارات عالیه بود. آرت و هنر به مدار 
افغانستان مانند بلخ، هرات، کابل، مرو و نیشاپور، مراکز بزرگ جتارتی آسیای  هٔ ساخته شد، شهر های عمد

گذشت،   راه ابریشم که قسمًا از قلمرو دولت غزنوی می .وسطی بود. تنها بلخ دو صد هزار نفوس داشت
کارواهنای عظیمی در آن حرکت می منود و چنی و هند را اب مدیرتانه وصل می منود. راههای جتارتی مامون و 
کاروانسراها آابدان بود. این کارواهنا اموال افغانستان و چنی و هند و ترکستان و ایران و عراق و مصر و شام را 

و منسوجات و عطرايت و ادویه و آالت فلزی و اسلحه و محل می کردند. در مال التجاره آهنا برده و مواشی 
 احجار کرمیه و ظروف مسنی و کاغذ و پشم و پوست و چرم و حبوب و مشع و روغن و غریه اشیا شامل بود.

آسیاهبای ابدی و آبی و چرخهای آب کشی موجود بود، جو و گندم، پنبه و برنج، انگور و کشمش، ابدام و 
د می گردید. در هپلوی زراعت، صنایع نساجی، قالنی ابفی، فلزکاری، اسلحه و صابون پنری، سرکه و شراب تولی

و ظروف سازی پیشرفته بود. قسمًا معادن نقره و سرب و سایر معدنیات کار آمد به کار افتاده بود...صنایع 
ها ترقی کرده   زرگری و آهنگری، معماری و جناری، مثل خامت کاری، کنده کاری، آبنوس کاری و نقاشی در شهر

بود و موسیقی رونق داشت... در متام شهر های آابدان و مراکز عمده تعلیم و حتصیل به مشار می رفت. 
اشخاص مشهوری مانند فردوسی و ابورحیان در غزنه زندگی داشتند. شهر غزنه که کانون ادب دری در آسیای 

سعد، ابوالفرج و سید حسن می پرورید.   وسطی بود، شعرائی چون عنصری، و فرخی و سنائی، اسدی و مسعود
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مرمر های حکاکی شده، کج بری های قصور، نقاشیهای لشکری ابزار، ظروف فلزی و کاشی جالدار، چوهبای 
غزنوی حکایت  رهٔ کنده کاری شده، مناره های غزنی، طاق بست و غریه هنوز از ارتقای صنعت و معماری دو 

غزنواين دارای قسمت کهندز "ارگ" در مرکز و شهرستان اب دیوار در اطراف مرکز ٔه می کند. شهر غزنی در دور 
و ربض در بریون شهرستان دارای دوکاهنا، ابزارها و غریه بود. خانه ها از چوب و آجر ملون آابد می شد که اب 

عهد سلطان   قرن دوازدهم بسیار مزین بود. در  هٔ موزائیک مصر شباهت داشت. قسمت اشراف نشنی شهر ات نیم
بزرگ در غزنه موجود بود، و هم او چند "بند آب" ساخته بود که یکی آن "بند سلطان"  هٔ حممود غزنوی کتاخبان

اببر شاه تیموری در غزنه آابد بود. فقاهت و عرفان اسالمی نیز در این دوره به سری ٔه بود. این بند ها ات دور 
ر شهر زیبا و مشهور غزننی چه کرد؟ او بفرمود ات عروس شهر تکاملی خود دوام می داد... و اما عالءالدین د

ها را آتش زدند و هفت شبانه روز بگذاشتند ات بسوخت... چون هفت روز بگذشت و شب هشتم شد، شهر 
، 114)افغانستان در مسری اتریخ، جلد اول، مری غالم حممد غبار، صفحات    "متام خرابه گشت و سوخته شد...

 (.130و    115
ز طی ساهلای متمادی غزنه آرام آرام دوابره آابد شد و بعد از فرواپشی حکومت طالبان کم و بیش پروژه بعد ا

طی کنفرانس وزاری فرهنگ کشور های اسالمی   2004هائی عمرانی در آن والیت به مثر نشست. غزنه در سال  
ای متعددی می شد مانند اعمار در اجلزایر رمساٌ به حیث "مرکز ثقافت اسالمی" شناخته شد که شامل پروژه ه

 یک تعمری برای "مرکز ثقافت اسالمی"، اعمار میدان هوائی، عمران سرکها، معرفی فرهنگ غزنه و غریه.
  

  

 مرکز ثقافت اسالمی در غزنه.   مرکز ثقافت اسالمی در غزنه. در    2013مراسم جشنواره    

 
میلیون دالر نیز در این پروژه کمک کرده، دیوار های   1,7دولت آملان، خمصوصاً پوهنتون ختنیکی آخن اب مصرف  

اترخیی اطراف شهر را ابزسازی منوده و مرکزی را برای حفظ و نگهداری اسناد فرهنگی اعمار منود. در این پروژه 
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کردند. مهچنان از جانب دولت افغانستان و کشور های دیگری مانند بریتانیا، عمان و غریه نیز مهکاری  
 سازماهنای تعلیم و تربیه، دانش و فرهنگ سایر کشور ها برای اعمار این پروژه کمک صورت گرفت.

میالدی تکمیل گردید. به قول خربگزاری   2013مرکز ثقافت اسالمی به حیث بزرگرتین پروژه والیت غزنی در سال  
میلیون دالر هزینه برداشته. در نظر بود که در  30پروژه می ابشد که  100صدای افغان این مرکز دارای حدود 

این ساختمان یک پوهنتون زمنی شناسی و اکتشاف معدن أتسیس شود. مهچنان آبدات اترخیی در این ارتباط 
آیسیسكو به عنوان مركز فرهنگي جهان اسالم   یفرهنگ  -سازمان علمی  یاز سو   نهشهر غز مرمت کاری شدند.  

از   یبرخ  یاب اشرتاك منایندگان سازمان آیسیسكو و وزرا  هغزن  2013شده است. مراسم خنست جشنواره    یفمعر 
  .برگزار شد   هافغانستان در غزننٔه  كابی  یو اعضا  یاسالم  یكشورها
 طالبان "کرام" این مرکز ثقافت اسالمی را از بیخ و بن ویران کردند. 2020ماه می    18به اتریخ 
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 6تصاویری از ختریب مرکز ثقافت اسالمی در غزنه به دست طالبان. تصویر از تلویزیون طلوع، اخبار ساعت  
 .2020ماه می    18مؤرخ 

 
ضور قوای نظامی امریکا گفت که :"طالبان از ح  2020  ماه می  19دوانلد ترامپ رئیس مجهور امریکا به اتریخ  

د و اب آهنا صلح و ناز کفار و جتاوزگران پول می گری  شی و ویرانگرطالبان وحدر افغانستان از ما پول می گرید. 
صالح می کنند، الکن هم میهنان و مهکیشان خود را اب قهاریت و عصبیت هر روز به قتل می رسانند و میهن 

د خود را به فرمان اجنبیها ویران می کنند. جالبرت اینکه برهان الدین رابنی طالبان را "فرشتگان صلح" و حام
 . ند می خواند   "کرزی آهنا را "برادران انراضی

درین اوضاع و احوال هیچ امری مهمرت از مبارزه بر ضد این جنایتکاران طالبی نیست، جنایتکارانی که قصد 
، . مرگ و نفرین ابد بر این گروه مزدوربه جهنم تبدیل کنند برابد و کشور ما را دارند که حال و آینده ما را 

  ش، ویرانگر و زالو صفت!عقبگرا، نوکرمن
 اپاين
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