
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 6 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

  06/09/2017                              دوکتور محمد ظاهر عزیز

 سفیر سابق افغانستان در یونسکو و ایسسکو

 

مقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر نمایندگی دایمی 

حکومت  نادرستافغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در پاریس بست. اینجانب این عمل 

اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ آرمان  ،لمی، فرهنگیمنفی آن در برنامه های تعلیمی، عتأثرات را با 

 قاالتیمطلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطالع هموطنان رساندم. ضمناً با نوشتن و نشر تعداد  تلویزیون ملی، 

علیمی، علمی و فرهنگی را در جهان و که در چند بخش تقدیم گردید، اهداف، برنامه ها، اهمیت و مقام این سازمان بزرگ ت

به هموطنان و خاصتاً به فرهنگیان کشور با  ،حتماً به نفع کشور ما است ن کهضرورت روابط جدی و دایم را با این سازما

حرمت تقدیم نمودم. در ضمن مقاالتی که تحت عنوان زیر و در چند بخش به هموطنان محترم تقدیم می گردند، خدماتی را که 

تا زمانی که اینجانب افتخار خدمتگزاری را به کشور به حیث  2002ندگی دایمی افغانستان از ایام تأسیس آن در مارچ نمای

  ، گزارش می دهم.سفیر کشورم در یونسکو و ایسسکو داشتم

 

 گزارش مختصر بر فعالیت ها و دستاورد های مهم نمایندگی دایمی افغانستان
 میالدی 2010الی جون  2002در یونسکو و ایسسکو از مارچ 

 اولقسمت دوم بخش 

 ب   :  کمک های یونسکو به افغانستان در امور فرهنگی :

افغانستان، موقعیت جغرافیایی کشور ما که افغانستان را در چهار راه تمدن ها هزار سالۀ با مراجعه به تاریخ چند 

قرار داده است، افتخاراً باید گفت که کشور ما صاحب تمدن های بزرگ است که یا در افغانستان به وجود آمده اند و 

 گی رسیده اند.عالی فرهنبه درجۀ و در این سرزمین رشد نموده  آمده یا از جاهای دیگر به افغانستان 

و تمدن اسالمی یاد می نمایم. آثار بزرگ فرهنگی به  زمتمدن های اوستائی، بودائی، گریک و بودی این راستا، از در

موزیم های  ظاهر موجود اند و یا دربه صورت   رد افغانستانجا مانده که دارای ارزشهای فرهنگی بزرگ هستند، 

تاً در موزیم کابل موجود بودند. ضمناً باید گفت که مردم افغانستان دارای غنای فرهنگی متنوع و قابل افغانستان، خاص

و حفظ  گردند و به منظور دسترسی کامل به مزایای دیموکراسی و قدردانی ی هستند که ایجاب می نماید امالحظه 

ها برنامه های بزرگ ملی فرهنگی طرح و تطبیق حرمت به هریک از این فرهنگ ها از آنها استفاده شده در ارتقای آن

و غنای شخصیت فرهنگی مردم آن کشور است. نشانۀ بزرگی گردد. داشتن تنوع فرهنگی در هر کشوری از جهان 
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 6از 2

باید گفت که تنوع فرهنگی در هر کشور بنا ها و پایه های اساسی دیموکراسی صلح آور هستند مشروط بر این که در 

 نگردند.ف اشخاص و یا گروهی استفاده راه نا معقول از طر

غیر محسوس( در کشور ما به حالت زار،  شمسی( همه امور فرهنگی )محسوس و1۳۸1م )2002ع سال وشر در

 ویرانی و در معرض تجاوز، چور و چپاول دزدان داخلی و خارجی قرار داشتند.

و ویران و موزیم  های محلی و ملی دستگاه اداری مسؤول و صاحب اعتبار مسلکی وجود نداشت، موزیم  کابل 

 ، در مارچچپاول شده بودند، بت های بامیان که یکی از افتخارات  بزرگ فرهنگی در کشور ما محسوب میگردید

قندهار، غزنی و در موزیم  ،اطراف کابل در هده،م کامالً تخریب شدند، آثار فرهنگی در دورۀ تمدن  بودائی 2001

در معرض تعرض و تجاوز دزدان قرار گرفتند و تعداد کثیر آثار فرهنگی محسوس  کابل تخریب و ویران شدند و

 یا کامالً جاها  غزنی، هرات، کابل، بلخ وغیره کشور ما به خارج انتقال داده شدند. آثار اسالمی دورۀ تمدن اسالمی در

 .بودند شدهو یا قسماً ویران شده بودند و یا  دزدیده  شده به خارج از کشور انتقال داده 

جدی تصمیم گرفت افغانستان را جهت حفظ آن آثار فرهنگی  که در کشور  به صورتکه  منبعی در این حالت، یگانه 

 .ما باقی  مانده بودند، کمک  نماید، یونسکو بود

این بخش، کمک های یونسکو را برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان، بازسازی مؤسسات فرهنگی و تقویت  در

صورت  نهایت مختصر یاد ه را  ب کی کارمندان وزارت اطالعات و فرهنگ و مؤسسات وابسته به آنظرفیت مسل

 آوری می نمایم.

یونسکو از طریق دفتر یونسکو در کابل، دفاتر یونسکو در تهران و اسالم آباد و بخش فرهنگی یونسکو در پاریس،  -1

های مسلکی و تربیت کارمندان مسلکی  فتری، مشورتسامان آالت دتهیۀ تخنیکی،  ،کمک های قابل مالحظۀ  پولی

 دسترس آن  وزارت قرار داد.ه در وزارت اطالعات و فرهنگ و مؤسسات وابسته به ان، ب

منابع یونسکو تمویل میگردید، از طرف  نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو تهیه  همه برنامه های کوچک که از

در مقر یونسکو، از طریق دفتر یونسکو در کابل تطبیق گردیده اند. این نوع  شده و بعد از منظوری مقامات مربوط

آالت دفتر و یا بلند بردن ظرفیت مسلکی کارمندان آن وزارت صورت گرفته  ۀ سامانبرنامه ها بیشتر به شکل تهی

 است.

جهت حفظ میراث فرهنگی باقیمانده در  )مسلکی( و اقدامات جدی در جلب کمک های مالی، تخصصی به منظور -2

میراث  کمیته بین المللی هماهنگی برای حفظافغانستان، به پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، 

م 200۳شروع سال  افغانستان در که متشکل است از متخصصین جهانی و کارمندان امور فرهنگی فرهنگی افغانستان

 سیس شده شروع بکار نمود.أجرائیه ای یونسکو تبا منظوری شورای ا

دو کمیته متشکل از متخصصین خارجی و داخلی به منظور حفظ میراث فرهنگی در بامیان، منارجام و هرات و   -۳

 کار آغاز نموده و به صورت متداوم  جلسه می نمایند.ه بدورۀ اسالمی دیگر حوزه های فرهنگی 

تمدن  بودائی  و اسالمی )بت های  تخریب شده بامیان با حوزۀ تاریخی و فرهنگی دو اثر مهم تاریخی دوره های  -۴

 ، شامل شدند. World Heritage Listست میراث فرهنگی جهانی یل بامیان و منار جام( در



  
 

 

 6از ۳

اقدامات جدی متداوم از طرف مرکز میراث جهانی یونسکو که در قالب بخش فرهنگی این سازمان کار میکند، با  -۵

های بت های بامیان، حفظ  آلمان، ایتالیا و دیگر کشورها، جهت حفظ رواق، کشور های دوست افغانستان، جاپانکمک 

در هرات و دیگر جاها، دورۀ اسالمی آنچه از میراث فرهنگی در بامیان باقیمانده است و حفظ منار جام، آثار فرهنگی 

 صورت گرفته است.

الً ترمیم گردید و شروع به فعالیت نموده تعداد زیاد آثار فرهنگی بیرون با کمک جدی یونسکو، موزیم کابل کام -۶

 از کشور، خاصتاً از سویس به آن موزیم  انتقال داده شده اند.

 ج : کمک های یونسکو به افغانستان در انکشاف اطالعات: 

امریکا، ایتالیا و جامعۀ اروپائی و همچنان  ۀیونسکو در این زمینه با همکاری کشورهای عضو خاصتاً ایاالت متحد  -1

برنامۀ بین المللی برای انکشاف اطالعات( در ) ،IPDCاز طریق برنامه های عادی و کمیته های بین الحکومتی  مانند 

تلویزیون( و رسانه های گروهی آزاد خاصتاً رادیو کمک های شایسته  -های اطالعاتی دولتی )رادیوه بازسازی  دستگا

 ل وصف نمود.و قاب

ری های مسلکی با همکا به ادارۀ رادیو تلویزیون افغانستان، سامان و آالت قابل مالحظۀ تخنیکی تهیه شد و کورس -2

متخصصین یونسکو در کابل و بیرون از افغانستان جهت آشنائی، تقویت ظرفیت مسلکی کارمندان مسلکی و تخنیکی 

 تلویزیون، منعقد گردید. -رادیو

ست یمالی، تخنیکی و مسلکی به آژانس باختر صورت گرفت و چندین  ورکشاپ  برای آشنائی  ژورنالکمک های  -۳

 های افغان در کابل دایر گردید.

  ست ها، مؤسسات و مراکز رسانه های گروهی آزاد با کمکیبیش از سی رادیوی محلی با همکاری انجمن ژورنال -۴

UNDP ۀ انکشاف اطالعات یونسکو، از طریق دفتر یونسکو در کابل افتتاح و )برنامه ای انکشافی ملل متحد( و برنام

 شروع  به فعالیت و نشرات  نمودند.

با پیشنهاد و پشتیبانی نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، جهت تقویت  و یا ادامه فعالیت های بعضی  -۵

 کمک  مالی شدند.، IPDCرسانه های گروهی آزاد، از طریق برنامه انکشاف  اطالعات 

یکی از برنامه های نهایت مهم نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، پیشنهاد و تشکیل "کمیسیون عالی  -۶

 مؤقت  اطالعات و رسانه های گروهی"  بود.

ری سهمگیاین کمیسیون با همکاری کامل یونسکو، مؤافقت وزارت اطالعات و فرهنگ تشکیل شد. جلسۀ اول آن با 

 وزیر اطالعات و فرهنگ در مقر یونسکو، پاریس افتتاح  شد.

تأسفانه مکمیسیون کار خود را شروع نموده و در مدت تقریباً یکسال بیش از هشتاد فیصد کار خود را تکمیل نمود، اما 

پالیسی و  با تقرر وزیر جدید و با عدم همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ کار کمیسیون که هدف اصلی آن تهیه

 ستراتیژی ملی در جهت انکشاف اطالعات در افغانستان بود، تکمیل نشد.
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یونسکو در دیگر امور فرهنگی  که نتایج و موفقیت های  اقدامات نمایندگی دایمی افغانستان درد : 

 صاحب افتخار برای کشور ما بدست آورده اند.

با پیشنهاد سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، منظوری شورای اجرائیه و تصویب  -1

، شهر غزنی، م۲۰۰۷کنفرانس عمومی ایسسکو، تصویب کنفرانس وزرای کشورهای اسالمی در طرابلس در سال 

حیث ه ای تمدن اسالمی، بدورۀ تمدن غزنوی ها و سهمگیری آن در ارتق با اعتبار مقام بزرگ فرهنگی غزنه در

م انتخاب و پذیرفته شد. با تأسف که حکومت افغانستان نظر به دالیل نا  ۲۰1۳سال  پایتخت تمدن جهان اسالم در

مفصل تحت عنوان  مقالۀینجانب در این زمینه )ام از این فرصت بزرگ هیچ استفاده نکرد. ۲۰1۳در سال  معقول

غزنی پایتخت تمدن جهان اسالم نوشته ام که در روزنامۀ آرمان ملی و  – "تقدیر از نویسندۀ نامۀ غزنی به غنی"

ده شده سپرم به نشر ۲۰1۷جون  ۳۰جون و  ۲۸در وبسایت آریانا افغانستان آنالین در دو قسمت به تأریخ های 

 وبسایت آریانا افغانستان آنالین جلب می نمایم(لینک ذیل در است. توجه خوانندگان محترم را به 

 

 قسمت اول غزنی پایتخت تمدن جهان اسالم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_

ghani_1.pdf 
 

 قسمت دوم پایتخت تمدن جهان اسالم غزنی
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_

.pdf2ghani_ 
 

پیشنهاد مشترک نمایندگی های دایمی افغانستان و ترکیه در شورای اجرائیه ای یونسکو و تصویب کنفرانس با  -2

از طرف یونسکو و  رومی - موالنا جالل الدین محمد بلخیم(، 1207مین سالگرد تولد ) عمومی یونسکو، هشتصد

 دیگر کشورهای عضو، تجلیل گردید.

رومی هم در مقر یونسکو، در افغانستان،  - تولد موالنا جالل الدین محمد بلخی تذکر داده می شود که تجلیل از سالگرد

در )ترکیه، ایران، تاجکستان و دیگر کشور هایی که به زبان و فرهنگ موالنا عالقه دارند، نیز تجلیل گردیده است. 

 ر معنوی ایشان نمی تواند توسطاین باره نیز بنده مقالۀ مفصلی تحت عنوان موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی و آثا

 1۴هیچ کشوری غضب گردد، نوشتم که در روزنامه های افغانستان و در وبسایت آریانا افغانستان آنالین به تأریخ 

م منعکس و نشر گردید. توجه خوانندگان محترم را به لینک ذیل در وبسایت آریانا افغانستان آنالین جلب 201۶جون 

 می کنم(.

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_zaher_maolanae_balkhi_molhiyat_farha

gi_afg.pdf 

نفرانس شورای اجرائیه ای یونسکو و تصویب ک در یونسکو و ایسسکو در با پیشنهاد سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان -۳

 رومی، مدال های  طال، نقره و مس در - موالنا جالل الدین محمد بلخیبه نام نامی عمومی این سازمان، یونسکو 

 م چاپ و پخش نمود.200۸سال 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_ghani_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_ghani_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_ghani_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_moh_zaher_taqdir_az_naamae_ghazni_ba_ghani_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_zaher_maolanae_balkhi_molhiyat_farhagi_afg.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_zaher_maolanae_balkhi_molhiyat_farhagi_afg.pdf
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رومی به جناب محترم حامد کرزی، رئیس جمهور سابق  - الدین محمد بلخیل اولین مدال طالی موالنا جال -۴

در در مقر آن سازمان  م(200۸)افغانستان در ضمن مراسم خاصی که در جریان جلسات اسامبلۀ عمومی ملل متحد 

 طرف مدیر عمومی یونسکو )جناب کویچیرو متسورا(، به او اعطا گردید. ترتیب گردیده بود، ازنیویارک 

اعر وفات عارف و شهشتصد و پنجاه و مین سال ندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو با پیشنهاد نمای  -۵

م تجلیل و یاد آوری گردید. مراسم تجلیل این شخصیت بزرگ 200۸در سال  حکیم سنائی غزنویبزرگ غزنه، 

ت دولتی اشتراک فرهنگی کشور ما، در افغانستان از طرف حکومت افغانستان که در آن فرهنگیان افغان و مقاما

 نموده بودند با حرمت برگزار گردید.

با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، تصویب شورای اجرائیه و تصویب کنفرانس عمومی   -۶

و مین سال فعال حیات یکی از شخصیت های بزرگ تمدن اسالمی و فرهنگی افغانستان،  هیونسکو، یکصد و پنجا

 م  تجلیل شد.200۸، در سال  افغانی جمال الدینعالمه سید 

یونسکو،  کنفرانس عمومی با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در یونسکو و ایسسکو، تصویب شورای اجرائیه و -7

 در محمود طرزی،این سازمان در تجلیل صدمین سال نشر و طبع سراج االخبار و خدمات صاحبقدر عالمه  

 قدر گرفت.سهم صاحب م 2011سال

 میثاق های فرهنگی  و تعلیمی: هـ  : ترجمه، تعقیب مراحل الحاق افغانستان در

 ملحق گردیده است.ذیل م به میثاق های فرهنگی 2009م الی ختم سال 2002افغانستان از شروع سال 

 .میثاق یونسکو بر وسایل جلوگیری از صدور، ورود و قاچاق دارایی های فرهنگی -1

 درمورد دارایی های فرهنگی مسروقه و صادر شدۀ غیر قانونی.، UNIDROIT میثاق  -2

 میثاق علیه تبعیض در تعلیم و تربیه. -۳

 .سنا محسومیثاق حفظ میراثهای فرهنگی  -۴

 میثاق حفظ و توسعۀ تنوع بیان های فرهنگی. -۵

 .(ICCROM)اساسنامۀ مرکز بین المللی برای حفظ و ترمیم آثار فرهنگی -۶

 یونسکو به وزارت تحصیالت عالی :و : کمک های 

راً ارائه مختص  ذیلکمک های یونسکو به وزارت تحصیالت عالی، پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه به شرح 

 میگردد:

 کمک های مالی، تهیه سامان آالت دفتر در جهت تقویت  ظرفیت  کاری آن وزارت.   -1

 ره و پالنگذاری  وزارت تحصیالت عالی.تهیه  فیلوشیپ  ها برای کارمندان ادا   -2

 .IIEP نسکویو ۀتربی بین المللی پالنگذاری تعلیم ومؤسسۀ تهیۀ پالن انکشافی وزارت تحصیالت عالی به کمک   -۳
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تهیه سامان آالت دفتری )کمپیوتر، ماشین های فوتوکاپی و غیره( برای پوهنتون کابل و  ،کمک های مسلکی  -۴

 پوهنتون تعلیم و تربیه .

 مصارف اشتراک کارمندان مسلکی وزارت تحصیالت عالی در کنفرانس ها، سمینارها و ورکشاپ ها.تأدیۀ   -۵

   ذ :  کمک های یونسکو به وزارت امور زنان و اکادمی علوم:

منظور تقویت ظرفیت اداری و مسلکی، تهیه سامان آالت دفتر، کاغذ وغیره مواد مورد ضرورت وزارت امور  به

 به منظور اخذمؤثر ایسسکو برنامه های کوچک اما  ودر یونسکو زنان و اکادمی علوم، نمایندگی دایمی افغانستان 

طریق دفتر  هر دو سال تهیه نموده از در  Programme Participationبه نام کمک از برنامه مشخص یونسکو 

 یونسکو در کابل، به دسترس وزارت امور زنان و اکادمی علوم قرار داده است.

 پایان بخش اول قسمت دوم

 ادامه دارد

 

 ( قسمت اول این مطلب را به کمک لینک های ذیل مطالعه فرمایید:۳( و )2( ، )1بخش های )

 

 (1قسمت اول )بخش

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1B_1.pdf 

 

 (2قسمت اول )بخش

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1B_2.pdf 

 

 (۳قسمت اول )بخش

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1B_۳.pdf 

 

 

** * **   ** * ** 
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http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1_B2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1_B3.pdf

