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  2112/جون/اول                هاشم انوری 
 

 اغلی رهین ښخطاب به وزير اطالعات وفرهنگ 
 اغلی نوانديشښاروال کابل ښو 

 

 !که به باالحصار پرداختید  کاری زمیـــن را ساختید
 

شود، و هیچ مغز متفکری  ديده برداشته میه تان ب کنید ناز که می نازدانه شود، هر نازیشما دو  مادر قربان سر
موريت بدنام تان أزمان م دهید، بعد اگر وقت وبمحترمین کارهای اولی تان را اول انجام  :نیست که برای تان بگويد

 .  ها پرواز کنید باقی ماند به آسمان
آقای سید مخدوم رهین با هیئت فنی آن وزارت از باالحصار کابل ديدن آژانس باختر  21/10/2112قرار گزارش 

شکل ه نمود و کمافی السابق در قطار وعده های عملی ناشده اش اين را هم اضافه نمود که باالحصار کابل را ب
اروال ښنمايد، در حالیکه همین وعده يکی دو سال قبل توسط محمد يونس نوانديش  ترمیم و بازسازی می ه ایمرحل

نمايد تا از فضای خاک آلود  کابل داده شده بود که در دامنه های اين حصار و نقاط مرتفع شهر کابل نهال شانی می
 .کابل جلوگیری بعمل آمده باشد

 ريخی افغانستان محسوب میأرسد از محالت ت باالحصار کابل که قدامت آن به سده های سوم تا پنجم میالدی می
متر و ضخامت شان به  6خ کهن و نوين گواه است اين قلعۀ مستحکم که بلندی ديوار هايش به ريأگردد، و قسمیکه ت

انگلیس  جنگ اول افغان و بوده، که از آنجمله از 11های خونین در قرن  رسد محل وقوع جنگ متر می 2.3
ثور  3ین و در گذشتۀ نزديک از کودتای ننگ( 1111 -1131)انگلیس  و جنگ دوم افغان و( 1182 -1121)

ها و حامیان روسی شان  پرچمی ها و مقابل رژيم خلقی( 1131/ اگست/0)هجری شمسی و قیام باالحصار  1203
 .توان نام برد که موجب کشتار فرزندان افغان شده است می

 
خیانتی که اين مفسدين به شمول رئیس جمهور به کدام  زمانی چیز بسیار معمول گشته، هر در بین کابینۀ کرزی يک

نمايند که کامأل خنده آور و  ها و اقداماتی اشاره می ر و جلب اذهان عامه به پالنیشوند، به منظور تغی متهم می
توسط داکتر زلمی زابلی رئیس کمسیون شکايات مشرانو  2112/آقای رهین در اواسط ماه می.  افتضاح آمیز است
رج از کشور گرديد، که تا امروز هیچ اقدامی از طرف منابع ريخی افغانستان به خاأقلم آثار ت 01جرگه به قاچاق 

 .  و موضوع مثل قضايای ديگر مجرمین به طاق باال گذاشته شد مده اجنائی، عدلی و قضائی در زمینه بعمل نی

 
موضوع ديگر در رابطه به ورود خبرنگاران در مراسم افتتاح شهر غزنه به حیث مرکز فرهنگ اسالمی، که از 

 .  طرف صديق اهلل توحیدی عنوان شده که وزير اطالعات و فرهنگ با اين عمل تحت بازپرس قرار بگیرد
در اين زمینه از طرف کشورهای نامزد مرکز ثقافت اسالمی گرديد و مبالغ گزافی  2113واليت غزنی که از سال 

که  هائی کار.  ها همانا دلسردی جوامع جهانی و خجالتی ملت افغان گرديد اين ۀجهان کمک گرديد، اما نتیجۀ هم
ماه قبل از افتتاح مراسم آنهم با سفرهای والی غزنی به  6گرفت، در  سال با دقت کامل صورت می 6بايد در مدت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_khetab_ba_makhdum_rahin.pdf
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آوری اعانه و کمک برای بازسازی شهر غزنی به شکل عاجل و غیر فنی صورت  منظور جمعه واليات مختلف ب
 12قرار گفتۀ موسی اکبرزاده والی غزنی از جمله  . گرفت که به اصطالح عامه کلوخ را به آب گذاشتند و تیر شدند

پروژۀ ديگر در پیوند به مرکز ثقافت اسالمی برخی ازين پروژه ها تا هنوز  61ريخی و حدود أپروژۀ ترمیم آبدات ت
 .و عملی نشده استمانده ناتکمیل 

داشت تا با اين فرصت  تجربه و کارکشته بايد به اينگونه مسائل توجه زياد معطوف می آقای رهین به حیث وزير با
که به دومین کشور آلوده به  یرغمال افغانستان در سطح جهان علیريخی ما بازسازی و آبروی أبدست آمده شهر ت

 .    فساد مسمی گرديده حفظ میشد
 
اروالی کابل در رأس محمد يونس نوانديش که يکی ديگر از نازدانه های رئیس جمهور کرزی است و فساد ښ

باالی مردم کابل  2112/پتمبرس/21ريخ أته قلمرو صالحیتش جريان دارد، تقريبأ يکسال قبل يعنی ب گسترده هم در
امان اهلل خان غازی  اعلیحضرت در زمان 1121که در سال )ريخی داراالمان أصدا نمود که برای بازسازی قصر ت

برهان الدين ربانی و همکارانش از يکسو و رقبای  حکمرانیگرديد، و در زمان  توسط انجنیران جرمنی تعمیر
، کمک (حکمتیار از سوی ديگر به يک ويرانه تبديل شدگلبدين سیاسی اش چون احزاب هشتگانۀ ساخت ايران و 

اغلی نوانديش میگويم که ښبه .  ريخی دوباره تعمیر و به مقبولی شهر کابل افزوده گرددأپولی نمايند تا اين قصر ت
شما اجر بدهد با اين اقدام نیک و کار پسنديده، اما چرا شما همین پول مصارف را از کسانیکه به اين خداوند به 

ديگر اين  ه اینشسته اند و عد اچپ رئیس جمهور مصلحتگر تخريبکاری دخیل بودند، و امروز در جوانب راست و
گیريد و يا باالی  بند انداخته اند، نمیهای کابل را  قوماندانان که با موترهای مدل سال شیشه دودی و زرهی سرک

مال ملت تحمیل داشته  جان و و را که به سر یکنید که لطفأ جبران خسارات اين میلیونر های خداناترس صدا نمی
 .ايد، تأديه کنید تا کابل زيبای ما نمای قبلی خود را بدست آرد

 
دهید و شايد که باشید،  ود را بسیار فعال جلوه میثانیأ بايد خاطر نشان نمايم که جناب نوانديش با اينکه شما خ

ها و بصورت کل تنظیم شهر کابل به پايۀ اکمال  کارهای مقدماتی و اولیۀ خود را در کوچه ها، پسکوچه ها، سرک
فکر قصر داراالمان شويد، زيرا قصر داراالمان اندکی از شهر بیرون و ضمنأ از سطح زمین کمی ه برسانید بعدأ ب

 .، و به کارهای آسمان بعدأ اقدام کنیدنمائید اقع شد، هدفم اينست که کار های زمین را تمامبلندتر و
های شديد و يا ِگل والی  بر باران در ايام زمستان، تابستان و بهار مردم کابل مخصوصأ طبقۀ اناث و اطفال ما بنا

پرداخت پول به  ديگر سرک با به مشکالت چشمگیری مواجه هستند، تا جائیکه مردم از يکطرف سرک به طرف
نمايند، عین مسئله در تابستان قابل غور است که همشهريان کابل از خاک و  مرور می کراچی های دستی عبور و

آن مطلع هستید که بدختانه  ۀهوای آلوده شهر کابل توأم با امراض گوناگون به ستوه آمده اند، و جناب شما از هم
و زورگو زندگی  رتبهکابل به ساحاتی معطوف است که در آن محالت افراد بلند  توجه جناب عالی قرار قول مردم

 .  نمايد شان می صداقت برای خاطر کريدت خدمت باه نمايند و شما هم ب می
           

 
 
 
 


