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 !يس جمهورئ جناب ر

ازشما صميمانه تقاضا ميكنيم، پروفيسور حامد نويد را وزير  

 فرهنگ بسازيد! واطالعات  

 !جناب ریس جمهور

 !ازشما صمیمانه تقاضا میكنیم، پروفیسور حامد نوید را وزیر اطالعات وفرهنگ بسازید

خصوص نسل  ه  به لحاظ خدا باالخره یك وزیر را نه براساس "مصلحت" بلكه بر اساس "مسلك" و به خواهش مردم ب

 .جوان افغانستان وزیر بسازید

 !یآوریدشما وعده داده بودید كه تعادل بین مصلحت ومسلك را بوجود م

ملحوظات قومي وگرایشهاي   جوانان افغانستان به یك معلم توانمند كه آیینه تمدن افغانستان را بدون هیچ گونه تعصب و

 .ضرورت دارند  ا  منطقوي پیشروي آنان قرار دهد، اشد

اگرمیخواهید در  شما قلعه بست لشگرگاه، ش   هم وقتي  فتح زرنج،  قلعه  فراه،  فریدون  قلعهء  تاریخي  آثار  هر مورد 

باستاني آي خانم تخار، معبد هده جالل آباد، خانه موالنا در بلخ، معبد سرخ كوتل دربغالن، زیات شیر سرخ قندهار، 

آثار تاریخي مس عینك لوگر با هیت هاي سیاسي ودیپلوماتیك صحبت كنید ویا هم طرحهاي دیگران را درمورد حفظ  

 .ید، به او به حیث پایگاه بزرگ علمي واكادمیك اتكأ كنیدآبدات تاریخي افغانستان به صورت جدي غور وبررسي كن

این مرد فرهیخته یكي ازبنیان گذاران پوهنزي هنرهاي زیباي پوهنتون كابل بود و از آنروز تا امروز معلم صادق  

به    نسل جوان افغانستان است، هنوزهم روزانه ده الي شانزده ساعت مینویسد، شعر میسراید، آثار هنري خلق میكند و

 .حیاتي میآنوزاند  فرزندان اصیل این سرزمین سخن بسا ارزنده و

معنوي خودش، در گوشه   پنج سال است به عشق وعالقه وتوانایي مسلكي و این شخصیت عاشق به میهن خود سي و

صفحه تحت عنوان "هنر    ٤٦٥افغانستان آبدات تاریخي وهنري افغانستان را تحقیق، بررسي و مطالعه كرد، كتابي در  

منابع معتبر امریكا  از  یكي    درعرصهء تاریخ افغانستان" براي نخستین بار بزبان انگلیسي نوشت، به مصرف خود در

اختیار    صورت رایگان در ه  ب  چاپ رسانید وه  مصرف خود ب  به چاپ رساند و نسخه دري آنرا هم بازهم بزحمت و

ط در گوگل سرچ كنید وبه همه این آثار  نسل جوان قرارداد. ترجمه پشتو این كتاب هم زیر كار است. شما میتوانید فق

 .مهم علمي وحیاتي دسترسي پیدا خواهید نمود

نظام منجمله كابینهء افغانستان در مرحلهء گذار از مصلحت به مسلك گرایي است ودراین راستا گاهي هم تالش به  

را به ناكامي مواجه جوانسازي نظام به نسبت خامي تجربه و نبود تخصص مسلكي كامل و عدم تجربه، این تحول  
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فرهنگ، پاسخ   ساخته است. حضور شخصیتهاي چون ایشان به این مشكل حداقل در وزارت مهم چون اطالعات و

 .مثبت خواهند داد

دیپلوماسي  اقتصاد،  امنیت،  اساسي صورت گرفته میتواند،  باوریم كه ساختن نظام نوین بربنیاد چهارپایه  این  مابه 

ست سال گذشته پایه چهارم نظام دایم لنگیده است وازهمین سبب است كه فكر مردم فعال و فرهنگ. دربی   و  متوازن

جوانان با برنامه هاي نظام تطابق ندارد وحاال زمان مناسب براي استحكام این پایه نظام است. ما گزینه اي بهتري  و

 .براي این مهره مهم وحیاتي جز آقاي نوید نداریم

 .ایشان به گونه ثمربخش همكاري خواهند كرد باوردارم آقاي زهیر هم دراین تیم

این   با  جوانان درنظام باورمند و  تأمین مشاركت مردم و  دوستانیكه كه به نقش حیاتي فرهنگ براي ساختن نظام و

یس ئطرح موافقتد، لطفن بانوشتن طرز فكرشان، این پست مرا ازصفحات خود نشر كنند، تا این تقاضاي ما به جناب ر

 .جمهور برسد
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