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 92/19/9112                   دوکتورمحمد ظاهرعزیز
 

 به تمدن بزرگ اسالمی غزنی خیانت کردند
 (م9112پایتخت تمدن جهان اسالم در سال  ،)غزنی 

 
 سوابق و دلیل انتخاب غزنی به حیث پایتخت تمدن جهان اسالم:: اولقسمت 

 

 هموطنان محترم و صاحب فرهنگ!

خیانت  استفاده از کلمۀبا تأسف و تأثر باید گفت که حکومت آقای کرزی  به تمدن بزرگ اسالمی غزنین خیانت کرد. 
رای من کار ساده نبود. اما، احساسات وطنخواهی، ضرورت به و آن را نسبت دادن به حکومت آقای کرزی ، ب

خیانتی که در حق این تمدن بزرگ اسالمی مردم راستگویی وحرمت و وابستگی من به تمدن واالی اسالمی غزنی  و 
افغانستان و هویت باستانی پر افتخار ما از طرف حکومت آقای کرزی صورت گرفت، مرا وادار به استعمال این 
کلمه  نموده است. من در این نوشته دالیل آنرا با حرمت به هموطنان ارایه می نمایم تا شما هم با من همنظر وهم گفته 

 شویید.
 

م در ضمن  9117 که وابسته به کشور های اسالمی است، در سال  )اسیسکو( فرهنگی اسالمی تربیتی، علمی و سازمان
 ميالدی ۳۱۰۲به عنوان پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال را غزنی  ،وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی درطرابلسکنفرانس 

 دررا و نقش بزرگ غزنه  غزنیهنر اسالمی  مقام واالی فرهنگ و های اسالمیکشور ،و تجویز با این تصویب .انتخاب نمود
 به حیث پایتخت جهان اسالم در سالغزنی تجویز و انتخاب  .ندمت پذیرفتبا حرجهان در تعالی و پخش تمدن اسالمی  ، ءارتقا

 از اتباع افغانستان مایۀ افتخار و مباهات محسوب میگردد.برای هریک  ،حکومات کشور های اسالمیطرف  از م9112
 

و دیپلوماسی  رکتیک حم محض یک تجویز ساده در قالب 9112در سال تمدن جهان اسالم  یتختپاانتخاب غزنه به صفت 
های اسالمی در ضمن فیصله نامۀ رسمی، با حرمت پذیرفتند که مردم افغانستان صاحب خبری رسانه یی نبود، بلکه کشور

 ، لذا از مقامدر ارتقاء و تعالی فرهنگ اسالمی نقش صاحبقدر داشتند تأریخدر دور  فرهنگ و هویت بزرگ اسالمی هستند و
میالدی را سال 9112نمودند و سال  لاستقباار آن به کافۀ مردم افغانستان تعلق دارد با حرمت فرهنگی اسالمی غزنه که افتخ

 پذیرفتند. تمدن جهان اسالم که پایتخت آن شهر پر افتخار غزنه باشد،
 

ده ای نیست. این تمدن جهان اسالم تصمیم و کار سا در جهان اسالم به صفت پایتخت فرهنگ وهنر انتخاب یکی از مراکز
اری ی و ثبوت خدمتگزتأریخمعلومات غنی بر سوابق  تنظیم دوسیۀ کامل که مشتمل بر ترتیب و ،موضوع می باید با دالیل موجه

 های عضو اسیسکوکشورهای اسالمی باشد از طرف کشور تأریخآن مرکز در راه ارتقا و تعالی تمدن اسالمی در یک دور معین 
 هوشیاری و شایستگی علمی دفاع گردد. ید که بابامی  و می گرددیم دتق رسما   ازمانسبه شورای اجرائیه و کنفرانس عمومی آن 

 همچنان و اسیسکو در یونسکو ودایمی افغانستان  ۀسفیر و نمایند صفت به کشورافتخار خدمتگزاری را بزمانیکه اینجانب 
م 9112های اسالمی برای سال ت تمدن کشورم غزنی را بحیث پایتخ911۲در سال  ،متداش را اسیسکو ۀعضویت شورای اجرائی

 ،غزنه در جهان اسالمفرهنگ و هنر اسالمی از مقام بزرگ  و مپیشنهاد نمود مؤسسهبه شورای اجرائیه و کنفرانس عمومی آن 
 دم. کردفاع 

 

ار سال ر از پنج هزان به بیشت تأریخیافغانستان بود، مدنیت  سال قبل پایتخت امپراطوری بزرگ اسالمی در شهرغزنه که هزار
، "گزنگ" بطلیموس ۀبه گفت قدیم ترین نام این شهر، اسالم مرکز زابلستان بود و ، غزنه قبل ازتأریخیمیرسد. به روایت مراجع 

 "گنج" نوشته می شود. که در زبان خروشتیمی باشد 
 

 میالدی:9112جهان اسالم در سال تمدن انتخاب غزنی به حیث پایتخت  دالیل عمده در
نوشته است )سلطنتی که صولت  "سلطنت غزنویان" شاعر صاحبقدر وطن در مقدمۀ اثر گرانبهای خود خلیلی،استاد مرحوم  -

روایات دل انگیز و تحوالت  از کاشغر تا سومنات نواخته می شد، البد داستانهای شگفت و جانیه تا گرگان ودولت آن از جر
ماه بر آن عبور نموده، صبغۀ دیگر برداشته  چندان که سیر سال ول دیگر تماس کرده رد. این روایات چندان که با ملافراوان د

 است.
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خاصه  را به رنگی جلوه داده اند.برخوردار شده اند، آنمردمی که در آن زیان دیده اند، آن حقایق را به رنگی و مللی که از آن 
ابولقاسم سلطان محمود غزنوی طاب هللا ثراه که در سرنوشت ملت داستان صولت و سلطنت یمین الدوله و امین المله نظام الدین 

این بخش جهان به پایان رسانید. دانستن این داستان و  های بس بزرگ درکار های این گوشۀ دنیا تحوالت عظیم وارد کرد و
د ین ها به سر می برنمسر ز مند است زیرا مردمی که اکنون در اینه مردم دیار ما بسیار مفید و سودمعرفت کامل به حقایق آن ب

ها کشیده اند؟ دانستن این  ها دیده اند؟ و چه رنج باید بدانند که پدران آنها در چه شکوه و جالل زندگانی داشتند؟ چه پیروزی
و بنیاد های ملیت ماست. آن موجودیتی که پایۀ زندگانی ما تا اکنون بر آن ها  روایات و ادراک این حقایق، معرفت بر اساس

 (.ار است و اصل مفاخر ما شمرده می شود، بر اساس همین حقایق بنا یافته استاستو
به زاد  سنایی را در گذشته آن تماشا کرد. غزنی توان سیمای  شهر  حکیم و بلند پایه غزنی می  نه اشعار سنایی، شاعریدر آی -

  .گاه و شهر خود فلک رفیع خطاب میکند
 ــ گرچه غزنین رفیع تر فلک است"."عرش و غزنین به نقش هردو یک است ـ

 

قلمرو فرمانروایی در دوران اسالمی، مرکز تفاهم و مرکز و بزرگترین پایتخت غرور آفرین، زادگاه سنایی به مدت دو قرن 
را  غزنی ،حکیم ناصر خسرو بلخی سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر بود. ادب و کانون علم وگفتگوی تمدنها و فرهنگ ها، 

 .میداندخواهان کام  و نامجویان وعارفان، روحانیان، علما، مشاهیر حرار و مقصد فرزانگان، دانشمندان، قبلۀ ا
 

فتوحات و موفقیت های بزرگ نظامی که غزنه را مرکز تصمیم گیری و قدرت بزرگترین امپراطوری اسالمی ساخت تنها  -
رش قلمرو حکمروایی سلطنت غزنویان با آمیزش فرهنگها، و داد بیانگر هویت ارزشمند این دیار پر افتخار نیست، بلکه گست

ها و تمدنهای به کشور دانشمند اسالمی و سفر و آمیزش صدها عالم، شاعر و پخش و انتقال تمدنها وستد های علمی و مدنی و
ردم م تمدنها ومیان  و تفاهم تمدنها و فرهنگها میسر شدن اسالم در شبه قارۀ هند، آمیزش دیگر همراه بود. با گسترش دین مبی

. اثر گرانبها و بی مانند " تحقیق ما للهند" تألیف و تحقیق دانشمند بزرگ مردم شناس و گردیدهای مخلتلف را نیز سبب دیار
در دورۀ  ،فرازی می نمایداتحقیقات علمی و فرهنگی امروز سر فرهنگ دوست، ابو ریحان البیرونی که با پیشرفته ترین روش

نگی و هآغاز سلسلۀ از داد و ستد های فراین تألیف بی همتا، سر. )ویان و در سایۀ گسترش فتوحات سالطین غزنه پدید آمدغزن
و لشکر ی کشور داری وه هایش و مستمر در حوزه های ادب، هنر، عرفان، معماری وپیوسته آن مدنیت شناسی است که پس از

 (.است ادامه یافتهآرایی و...
  

 یاموال و تجارت میان کشور های آسیای مرکزمرکز شناخته شده و استوار تبادل تنها  هندورۀ سالطین غزنه  ر غزنی  درشه -
تفاهم مدنیت های قارۀ هند و خراسان  و ماوراءالنهر و خوارزم و  و هند بود بلکه مرکز صاحب اعتبار تبادل ایران امروز و و

تن از  زمانیکه سالطین غزنه عازم هند می شدند، صدها  به شمار می رفت.بغداد وهمچنان  ری و همدان و اصفهان جبال و
کنار فرمانروایی بزرگ غزنویان، همرکاب  دانشمندان، علما، محققین و مؤرخین، روحانیون و اهل فضل و ادب از گوشه و

و به این  دادندمی د داشتند به دیگران شاهان بودند و در دیار هند از علم ودانش آن دیار صاحب فرهنگ می آموختند و آنچه یا
اسباب افتخار فرهنگی بسیاری باشندگان آن دیار ها را در  صورت فرهنگ بزرگ اسالمی را به قارۀ هند انتقال دادند که امروز

  قرار دارد.مردم  هند و در پاکستان ساخته در مقام مباهات 
 سالمی  غزنه، غزنین یکی از بزرگترین مراکز دانش وفرهنگ وعالوه از قدرت سیاسی و سلطنتی در امپراطوری بزرگ ا -

غزنه جایگاه صدها عالم، شاعر، مؤرخ، عارف و دانشمند که از طرف سالطین غزنی قدر و منزلت می شدند و در  ادب بوده،
 ند.بود مصروف تحصیل و تدریسو مدارس آن زمان  مراکز تحصیلی ارتقای فرهنگ بزرگ اسالمی در دربار شاهان و

 

احمد میوندی، حسنک میکال، ابونصر منصور  رجال و بزرگانی چون ابوالفتح بستی، ابوالعباس فضل، خواجه  مشاهیر، -
فرخی، فردوسی، سنایی غزنوی، مسعود سعد، ابولفرج،  مشکان و شاعران وعلمای معروف مانند عنصری ملک الشعرای غزنه،

خطایی، عبدالملک بن علی هروی ،مؤرخ نامدار غزنه بیهقی، آدم بن احمد سید حسن مسجدی، ابوریحان البیرونی، ابو سلمان 
 غزنوی و صدها دانشمند و ابوا عبید عبدالواحد جوزجانی، عبدالحی بن ضحاک گردیزی، ابوالمعانی نصراهللا بن اسد هروی،

اء و در ارتق می زمان ساختندزندگی نمودند و غزنی را بزرگترین مرکز فرهنگ و دانش اسال سخنور در دربار سالطین غزنه 
دری در آسیای مرکزی شد و کتابخانه های بزرگی  و پخش فرهنگ اسالمی خدمات بزرگ انجام دادند. شهر غزنی کانون ادب 

به سیر تکامل رسید که نام و بزرگواری آن در سراسر جهان اسالم  در غزنه بوجود آمد. فقاهت و عرفان در طول دوصد سال
ابوالحسن  گردید. رجال صاحبقدری مثل امام صعلوکی، قاضی صاعد و در تصوف ابو سعید ابی الخیر، زبانزد خاص وعام

 زندگی می نمودند. خرقانی و عبدهللا انصاری در همین دوره 
 مجلل، مراکز م( با قصر های بزرگ و2۲9-11۱۱در زمان امپراطوری وسیع اسالمی غزنویان)  این واقعیت که غزنی -

 ،بزرگ دارای مدرسه ها مساجد ،با داشتن استادان معروف و دانا، و تحصیل علوم اسالمی و مروج آن زمانتعلیم  مشهور
یرا  و اخ مدیینۀ ثانیه ، گنجه  و آبادیهای زیبا، بنام عروس الفلک ، باغها معمور، و پر های بازار فرهنگی، مراکز و کتابخانه ها
رارتقاء دغزنه  ارزشمند این دیار شریف است. ر هویتگبیان ،غزنی پیشکش شدپایتخت فرهنگی جهان اسالم به م 9117در سال 

عد بکه مقام، عزت و بزرگواری این محل پرافتخارمردم افغانستان  ه استوتعالی فرهنگ اسالمی چنان نقش عظیمی ایفا نمود
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و به این صورت از مردم و  دازطرف جامعهء اسالمی،  به صفت پایتخت تمدن جهان اسالم، تجلیل وعزت میگردازهزارسال 
د، با داشتن گنجینه نحکومت جمهوری اسالمی افغانستان امید می رفت که عزت و حرمت عروس البالد خویش را با حرمت بدان

 ملی را به کار برند.  ی بلیغحرمت سع با مرکز مدنیت های تأ ریخی آن افتخار نمایند ودر نگهداشت و باز سازی آن 
"سلطنت غزنویان" در شکوه و جالل غزنه می نویسد) شکوه و جالل غزنه و  در اثر گرانقدر خود م استاد خلیلیومرح -

ه ک تزئیناتی که در این شهر بزرک به کار برده شده بود، در کتب و اشعار نویسندگان آن وقت به تفصیل ذکر شده. تختی را
های دولتی همه از نقره غکه مقسم های آب با یر می نگاردبرای مسعود به سه سال ساخته بودند، از نوادر روزگار بود. ابن اث

ی را با لواح نقره آراسته بودند. کاخهای محمودیان توطال بود که سپاهیان سنجر آن را به غارت بردند و دیوار های کاخ های سلطن
کی و مرمر در آن به کار می هر کدام دارای برجهای بلند و رفیع بود. دیوار ها را به کافور و گالب رنگ می دادند، یشم تر

 کار برده بودند به الجورددر مسجد غزنی ب فاصله های سنگهای را که بردند. به جای شنگرف و ساروج عقیق نصب می کردند،
آن ماهی می افگندند و در گوش آن ماهیان حلقه های  طال و نقره ها می ساختند درکه در میان باغ تاالب هایی تکمیل شده بود.

از طرف جهان اسالم بعد از هزار سال و مقام بزرگی آن  نام دهندکشیدند.( خالصه اینکه جا داشت غزنه را عروس البالد می 
 با حرمت تجلیل گردد.

 

و تجلیل از مقام تمدن شهر غزنی ی، باز سازی تأریخترمیم آثار  دوم: برنامۀ اجرایی ملی در جهت مطالعات علمی، قسمت
 :م9112سال  در بزرگ اسالمی غزنی

 

یز( را ظاهر عزمحمد )دوکتور  اینجانبکرزی به مردم افغانستان، جناب  اعالم خبرکسب این افتخار کنفرانس طرابلس و از بعد
  آمادگی ای تهیه نمودن پیشنهادات مقدماتی به منظوربر بنده را ریاست جمهوری پذیرفت و قصر در 9117اخیر ماه نوامبر در

اقدامات خاص و  تحقیقاتی و برنامه های بازسازی همه تهیۀؤول در جهت ه و وزارتهای مسلکی و مسکامل وزارت امور خارج
جناب کرزی پذیرفت که  مؤظف نمود. م،9112سال  پایتخت تمدن جهان اسالم در تجلیل از بازسازی غزنی وبرای دولت  

 هم در پیشنهادات مقدماتی تهیه و تطبیق گردد.تفا دولت با  برنامه های مشخص با ارتباط کار و وظیفۀ وزارتهای مربوط 
 

هت ج اجرائی ملی در " برنامۀ تحت  عنوان را زیر پیشنهادات مقدماتی  مذاکرات با اسیسکو، تحقیقات و من بعد ازمطالعات،
 راآن ه وتهیه نمود با شرح زیر تحت قيادت جناب رئيس جمهور" غزنی،اسالمی تمدن بزرگ  مقام  تجليل از باز سازی غزنی و

  م به شخص رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم نمودم911۱جون 12 تأریخپاریس به جریان کنفرانس  در
 

  :برنامه ضرورت اجرای این  اهمیت و:  الف
 

 خدمتگزاری به پخش و ارتقای تمدن اسالمی که بیشتر ٌبعد انسانی، اخالقی و سهمگیری بزرگ غزنه  یاداوری از عالوه از
این تمدن بزرگ که شخصیت جهانی حاصل نموده  زمان دارد، بر مردم افغانستان است که با تجلیل از درآن  لوم مروج نشرع

یات نو بنای ح اساس و به فرهنگ خویش، با حرمت، افتخار، صداقت، خرسندی و سربلندی بنگرند و است، با گذشتهء خویش و
تربیت انسانی و انسان دوستی، فضل، دانش، آرامش و صلح  ا فهم  وفرهنگی، ب روشنی ارزشهای اسالمی، معنوی و را در

 دیگران، بنا نمایند. دایمی و حرمت به فرهنگ 
 

 در بزرگواری و  خدمات آن دوره تجلیل ازشخصیت بزرگ اسالمی غزنی و تطبیق آن مبنی بر اجرای برنامه و با آمادگی در
م، دولت و مردم افغانستان در وحدت، همبستگی مردم افغانستان و انتخاب آسیا و درجهان اسالر انکشاف علمی تمدن اسالمی د

بزرگواری این و مرفه، مصدر خدمات بزرگی می شوند. دانستن مقام فرهنگی  و دانش به منظور حیات صلح آمیز دین و راه 
 است. ما  ملیت  های  بنیاد مدنیت بزرگ و ادراک این حقایق، معرفت بر اساسها و

 

 :جهانی در جهت بازسازی غزنی گی در سطح ملی وآماد:  ب
 

و فرهنگی درغزنه، تخریبات و ضرر بزرگی عاید گردیده است، که  ریخیتأبناهای علمی،  ه شهر غزنی وب ، تأریخدوران در 
 . یا باز سازی شوند و مرمت  ترمیم باید

بگیرد، به  رح یک پالن عمده درعمل اجرا قرارط  حفظ میراث های فرهنگی غزنی که با علمی، در تحقیقات جدی و عالوه از
تعمیر  ،تأریخیحفظ اصالت  شهرسازی با جهت بازسازی عمومی مشتمل بر همه جانبه در پروژه مهم و تطبیق یک  طرح و

 مراکز و بناهای علمی، فرهنگی، تعلیمی و اجتماعی ضرورت شدید احساس میگردد.
 

ه میگیرد ک حفظ و ترمیم میراث فرهنگی درغزنه، موارد ذیل را در بر مل برتطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی مشت طرح و
 گیرد:بمعرض اجرا و تطبیق قرار  ، درمی باید هرچه زودتر

 

تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی به شمول میراث فرهنگی در غزنه از طرف  جهت تمویل، طرح و : اقدامات جدی در1
 اصتا  کشور های اسالمی.دولت با همکاری جامعه بین المللی خ
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تطبیق پالن  عمومی بازسازی غزنی منبع اصلی تمویل کننده طرح و و دولت جمهوری اسالمی افغانستان بحیث مجری طرح 
 اقدامات جدی دست بزند.  باید به   میگردد و در این راه  تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی محسوب

های اسالمی روش و راه های تمویل طرح و  کشور  اری جامعهء بین المللی خاصتا  همک عالوه برآن، کوشش بعمل آید تا با
 گیرد. قرار   اجرا ذیل در عمل  تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی جستجو و با شرح 

وزارت مالیه، با ارائه پالن اجرائی از جانب وزارتهای توسعه شهری، اطالعات و فرهنگ، معارف، فواعد عامه،   :۳     
 در دسترس وزارتهای مربوط قرار دهد.   وجوه الزم

حفظ آثار فرهنگی  تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی به شمول ترمیم و جستجو درجهت تمویل مصارف عمده طرح و :۲     
 از طرف جامعه بین المللی خاصتا  کشورهای اسالمی.

 

  و تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی با ارائه حت عنوان طرح پیشنهاد میگردد که برای این منظور کنفرانس مهم بین المللی ت
 م در کابل منعقد گردد. 9112پیشنهادات مشخص درسال 

معارف، اقتصاد   وزارت امورخارجه با همکاری وزارتهای مالیه، توسعه شهری، اطالعات و فرهنگ، : ترتیب دهنده کنفرانس
 مربوط. و دیگر نهادهای 

ی نهاد های جستجو در جهت تمویل مصارف عمده طرح و تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی از منابع ملی، مردمی و :۱     
 نمایند. کمک مالی مي که  در این راه 

حفظ میراث فرهنگی اسالمی و توسعه  و کمک مالی برای ترمیم" برای این منظور پیشنهاد میگردد که کمیسیونی زیرعنوان
 تحت ریاست یکی از شخصیت های عالی  ملی، ایجاد گردد. "معارف در غزنی مؤسسات فرهنگی و

 

 امور فرهنگی( ، توسعه معارف وتأریخیپالن بازسازی عمومی ) پالن شهری با حفظ اصالت  تطبیق   :  طرح وج 
ف معارف و امور در آن جوانب انکشافی شهر غزنی، انکشا صورت تطبیق آن که  کامل و این پالن با شرح   -1         

ازطرف وزارت توسعه شهری، وزارت  رائه میگردد، صورت تمویل پروژه بازسازی غزنی،ا فرهنگی با پیشنهادات بودجه و
بگیرد. هماهنگی این پروژه عمومی بازسازی  تطبیق قرار مورد تهیه گردیده، فرهنگ ترتیب و معارف و وزارت اطالعات و

 یرد.از طرف وزارت توسعه شهری صورت میگ
 

قرار  تطبیق  مورد   م( تکمیل گردیده9112شمسی)جون 12۱۱ ماه جوزای  تاباید پالن بازسازی عمومی غزنی  -9        
 گیرد.

 

 همه آثار فرهنگی غزنی:  شناخت، ترمیم و حفظ   :  پالن عمدهد
  میراث تأریخیاصالت  علمی وحفظ عمده که مراحل، تحقیقات مقدماتی، ترمیم و حفظ آثار فرهنگی، با روشهای  ۀاین پروژ

اسالمی  سازمان و همکاری یونسکو مورد اجرا قرارمیگیرد، ازطرف وزارت اطالعات وفرهنگ با فرهنگی غزنی طرح و
همکاری و سهمگیری متخصصین یونسکو، کشورهای اسالمی و  تهیه گردیده با فرهنگی) ایسیسکو( طرح و تعلیمی، علمی و

 در غزنی تطبیق میگردد.  فرهنگی ی، شاروالی غزنی و نهادهای دستگاه اداری والیت غزن
م( طرح وتهیه میگردد، در جهت اجرای مراحل طرح و تطبیق 9112شمسی)جون12۱۱عمده که تا ماه جوزای  ای این پروژه

 آن موارد ذیل در نظر گرفته میشود:
 

  .رت ترمیم وحفظ آنهاضرو مقدماتی جهت شناخت همه آثار فرهنگی و تحقیقات علمی  -1       
 

با اشتراک متخصصین یونسکو، ایسسیکو، کشورهای  ترمیم و حفظ آثار فرهنگی غزنیانعقاد یک کنفرانس علمی  -9       
ص مسلکی ترمیم  خااسالمی و دیگر کشورهای دوست افغانستان درجهت صورت ترمیم آثار فرهنگی و درخواست کمک های 

 آثار فرهنگی.  تأریخیو حفظ اصالت آثار فرهنگی با روش های علمی 
 

 قرار بگیرد. مشورت  برآن، درجریان کنفرانس، موضوع تعمیر یک موزیم محلی در غزنی مورد بحث و عالوه 
 .هاآثار فرهنگی به مقامات مربوط دولتی به منظور تمویل پروژه  ارائه برنامۀ ترمیم و حفظ  -2     

 

جهت تعمیر یک مرکز بزرگ فرهنگی مشتمل بر کتابخانهء عامه، مرکز تربیتی و : طرح و تطبیق پالن ساختمانی در  هه
 مرکز نشرات و تعمیر موزیم محلی. کنفرانس، های ، مرکز تعلیمات عالی، مرکز و صالونتأریخیتحقیقات علمی و 

 

معارف، تحصیالت فرهنگ،  و صورت تطبیق آن از طرف وزارت توسعه شهری با همکاری وزارتهای اطالعات و این برنامه
 قرار بگیرد. اجرا  درعمل  تهیه و شاروالی غزنی،  عالی، مقام والیت غزنی و

 یر در نظر گرفته شود:زدرمراحل طرح و تطبیق پالن ساختمانی، موارد 
 

شهر غزنی و بناهای فرهنگی   تأریخی درطرح و تطبیق برنامۀ عمومی ساختمانی به شمول تعمیر سرک ها، اصالت  -1     
 جدی در نظر گرفته شود. بصورت 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 

مراحل پذیرش برنامه، وزارت توسعه شهری که هماهنگ کننده برنامۀ ساختمانی مي باشد، تمویل تعمیرهای  اجرای  با  -9      
فرهنگ، معارف و تحصیالت عالی  ساختمانی در بودجه وزارت توسعه شهری پیش بینی میگردد. ضمنا  وزارتهای اطالعات و

 مي نمایند. پیش بینی  میر ساختمانهای وابسته به وزارتهای مربوط را دربودجهء انکشافی خویش تمویل تع
 

 : یمیالد 9112شمسی مطابق به  1229: تجلیل از مقام وشخصیت غزنه بحیث پایتخت تمدن جهان اسالم در سال و
جامعه  فرهنگی، ید که دولت، نهادهای علمی وایجاب می نمام ، 9112غزنه بعنوان پایتخت تمدن جهان اسالم برای سال انتخاب 
مقام غزنی حکم می  که شخصیت و صورتيه ب با شایستگی و  م را9112ملی، سال سطح  کافهء مردم افغانستان، در مدنی و

می  ترتیبیس جمهور تنظیم و ئررهبری و اشتراک بم 9112تجلیل از مقام تمدن اسالمی غزنی در سال  نماید، تجلیل نمایند.
 گردد.

 

م تکمیل میگردند، مراسم و فعالیت های زیر در جهت تجلیل ازمقام 9112عالوه از اجرای مراتب فوق الذکر که تا شروع سال 
 قرار میگیرند.  اجرا  مورداسالم  غزنی بحیث پایتخت تمدن جهان

اسالمی، تربیتی، علمی و فرهنگی  انعقاد یک کنفرانس بزرگ کشورهای اسالمی با همکاری و سهمگیری سازمان -1        
 افغانستان در شهر غزنی، پایتخت تمدن جهان اسالم.  ۀامور خارج وزارت  )اسیسکو( و

 

همکاری وزارت امور خارجه منعقد میگردد، وزرای  دراین کنفرانس که با دعوت و میزبانی وزارت اطالعات و فرهنگ و
 و دیگرمؤسسات  یونسکو مدیر عمومی اسیسکو ، تمدن اسالمی، امور فرهنگ کشورهای اسالمی، متخصصین فرهنگی در

 دعوت می شوند. بین المللی،  منطقوی و ذیعالقه 
 

 پرداخت مصارف آن بدوش دولت افغانستان می باشد. تنظیم کنفرانس و ترتیب و -9       
نگلیسی و فرانسوی ، از طرف وزرارت پشتو ، عربی، ا ی،نتایج موضوعات مورد بحث در کنفرانس، به لسانهای  در -2       

 قرار میگیرد. اسالمی، محققین و دانشمندان،  بدسترس کشورهای   اطالعات و فرهنگ تهیه و نشر گردیده،
 

 والیت غزنی در مراسم تجلیل  پایتخت جهان اسالم: های فرهنگی و مردم  : سهمگیری نهادز
همه نهادهای فرهنگی، والیتی و مردم والیت غزنی دعوت بعمل می آید تا دراجرای مراسم تجلیل پایتخت تمدن جهان اسالم، از 

 بگیرند. سهم  محلی  شایستگی ها و فرهنگ  در ترتیب، تنظیم و اجرای مراسم با حفظ 
 

 ی فرهنگی، بازتأریخحکومت آقای کرزی کدام برنامه های مهمی را برای  تحقیقات علمی، ترمیم آثار گرانبهای  سوم: قسمت
تهیه و تطبیق نموده است؟  در غزنه   محل های علمی، فرهنگی و تعلیمی را نو سازی مراکز و تعمیر و شهر غزنی و سازی

 رفت؟گشکلی صورت   به چه  م9112تجلیل از پایتخت تمدن جهان اسالم در سال 
 

 هموطنان عزیز!
می ؤول رئیس جمهوری اسالمی افغانستان غزنی از جناب کرزی و وزرای مس انگنه تنها من و یا باشند  را سواالت فوق 

نمایند، بلکه کافۀ مردم افغانستان و خاصتا  دانشمندان و فرهنگیان افغانستان حق دارند از آنها بپرسند که چرا در اجرای این 
زنی غ فرهنگ بزرگ اسالمی  زیراهمه مردم افغانستان  باید بدانند  ؟برنامۀ بزرگ ملی مردم افغانستان خیانت صورت گرفت

 و افتخار شناختن مقام تمدن اسالمی این دیار شریف از طرف جهان اسالم، مربوط و مال بر حق همه مردم افغانستان است.
 

 رارداخلی ق حالت تهاجم خارجی و نزاعهای خونین و ویرانگر بیست سال در مدت بیش از د که متأسفانه کشورمانمیدانهموطنان 
ستان مردم افغان  کافۀ دامنگیر صدها مشکل دیگر بدبختیها، گرسنگی ها و ملیون افغان و ود بیش از کشتار داشت که قتل و

پذیرش غزنه به حیث پایتخت تمدن جهان اسالم  عالوه ازکسب   بدبختیها، ویرانیها و راسبب شد. بعد ازاین همه جنگ و
 تأثر، ف واما،با تأس اتباع وطنخواه افغانستان گردید. سرفرازی عظیمی برای کافۀ افتخاربرای تمامی مردم افغانستان، مایۀ امید و

 ول وؤسوزارتهای مدستگاه دولت در بلند ترین مقام آن خاصتا  ناشایستگی های  دیگر ،وظیفه ناشناسیها و امروز بنابر ناکامیها
. رفت م وطن به باد فنامرد سرفرازی  و ، امید ها به نا امیدی تبدیل شد وافتخارجناب کرزیمربوط و وزرای مسوول حکومت 

ت پنج سال اخیر  این مددر و دست داد از فرهنگ وطن فرصت بزرگی را  این ستارۀ فروزان آسمان علم و حیف که غزنه،
 .تبدیل شد ویرانی بیشتر از پیش ب

 

در عمل اجرا قرار  تهیه کرد و نه  که شایستۀ مقام پایتخت تمدن جهان اسالم باشد نه  یی راحکومت آقای کرزی هیچ برنامه 
 مقام بزرگبه  این صورت  است و به  ناکام صاحب عزت که در اجرای این برنامۀ ملی   ه شودگفت بالند گو ها  و باید با  داد

  .گرفت  صورت خیانت  تمدن  اسالمی غزنه 
الی سال  911۱رد از سال ناکام هستند بلکه در همه موا تنها در اجرای کار های شان   وزرای مسؤول این برنامۀ ملی نه

تمدن جهان اسالم  به چشم روشن پایتخت   ،به اصطالح مردم وطن فتند وگجهان اسالم دروغ  و افغانستان  مردم   م به9112
  دروغ م 9112در شروع سال  تجلیل از این مقام   حتی در ایام و دساختن  خاص و عام خود را شرمندۀ  پاشیدند.  خاکستر سیاه
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  بازی با رسوایی بدون حضور مردم اهل فضل و دانش غزنی، با برنامه ای که قطعا  شایستگی چال  هزار  نیرگ و ا فتند و بگ
ه ک برگزار نمودندنا چیز و بی اهمیتی  محفل دولتی  نداشت، در غیابت رئیس جمهور و مقام های بلند پایۀ  فرهنگ غزنی را 

 .نداشت  ی فرهنگی غزنی راواالمقام   شایستگی  قطعا  
 

 :ظاهر اندزیر پدیده های ر این ناکامی ملی د
 حلقه های نزدیک او به بزرگی مقام فرهنگی اسالمی غزنی. بد بینی آقای کرزی و نا باوری  -
 وزارتهای  مسؤول ومؤظف دولت آقای کرزی. عدم صالحیت و ظرفیت مسلکی -
 .در این مورد خاصتا   و مه های مهم ملیحکومت آقای کرزی در اجرای برناوزرای مسؤول بی پروایی وناکامی  -
و عدم خواستهای  مشرانو جرگه عدم فشار سیاسی و مردمی از طرف نمایندگان مردم والیت غزنی در ولسی جرگه و -

  مردمی باشنگان والیت غزنی. دسته جمعی و
 

زرگان ب رجل، شعرا و ا مشاهیر،این جایگاه تجمع صده پایتخت سالطین بزرگ افغانستان، این زادگاه و غزنین عروس الفلک،
، مراکز فرهنگی کتابخانه ها و دانشگاه ها، مجلل، با قصرهای بزرگ و غزنین گنج عرفان اسالمی، فقاهت وعرفان، ادب، علوم،

توسط جهان سوزان  چهار بار تأریخسیر در آبادیهای زیبا که چون ستارۀ فروزان میدرخشید، باغها و معمور، بازارهای پرو
 خون  ر بار باکوچه های آن با بازارها و تخریب  و ویرانی قرارگرفت و در معرض آتش سوزی، لم وخونخوارظا مخرب،

 .باشندگان غزنی گلگون شد
 

ین ات سالطین بزرگ اخدم ، نام پرافتخارغزنه،تأریخطول  درریزیها  این همه آتش سوزیها، تخریبات، کشتارها، خون جودبا و
 در هانقش آن جایگاه و ثقافت غزنین خاصتا   ادب و ،دانش ر دیانت اسالمی و مقام عالی بزرگان علوم،شریف در پخش و نش دیار
برآب  نقش جهان فراموش نشده و قلم دانشمندان افغان و و فکر کتب، و تأریخصفحات  اسالمی از هنر تعالی فرهنگ و و ءارتقا

ل حیث پایتخت تمدن اسالمی برای سافرهنگ اسالمی ب ین گنجانتخاب غزنین، ا اسالمی برتصمیم دول  این حقیقت در نگردید.
 م، مضمراست.9112

 

اهمیت و بزرگواری افتخاری راکه کرزی اطرافیان نزدیک او و وزرای مسؤول حکومت که حکومت جناب  آه و دردا و دریغا 
اری مدت شش سال گذشته ک چونکه در فتند به بازی گر جهان اسالم به مردم افغانستان با لطف بخشیده بودند، نشناختند و آنرا 

 بزرگواری وعزت غزنین باشد، انجام ندادند. شایستۀ مقام، راکه 
غزنی  فتخارا پر گرانبها و گذشته آثار آه و دردا که درمدت شش سال  

های  شد. برج ها ویرانتر افغان افتخار  رپبزرگان این دیار  حتی قبور
تبدیل شد.   ویرانه و به  فروپاشید ازهم  قلعۀ بزرگ غزنی  سالۀ هزار
دزدی  جلو کاوشهای خود سرانه و هیچ برنامۀ باستانی گرفته نشد. آثار
نگرفت. کوتاه  قرار ءدرعمل اجرا و تطبیق  بازسازی درغزنی طرح،

 اینکه:
نام غزنه را  دیگرـــ نمی کنم به تو من  مادر عزیز نیستی ای  غزنه تو" 

نون ــــ تو یاد گار قرونی ز مهد علم و ف تو شهر آتش و خونی تو  تکرار
شباهت تو  -اگرچه هست امروزشرقی  تو مهد عظمت  گردش ادوار

 به تابوت مردگان بسیار"
 

مام تاو حکومت  مربوط ناکامی کامل وزیران مسوول و و چه شد که داعیۀ غزنه به بی توجهی وفراموشی مقام رهبری کشور
فرهنگ واالی  م کاری را نداشت؟ آیا دول اسالمی و نمایندگان آنها در موردشد؟ آیا عروس الفلک شایستگی بازسازی و ترمی

جهان اسالم گاهی در مورد این  نیست. اسالمی غزنه و نقش بزرگ آن در ارتقای مدنیت اسالمی اشتباه نموده بودند؟ نه اینطور
وشی فرام بی توجهی، درمدت شش سال دراسالمی اشتباه نکرده است. فرزندان شریف وطن  میدانند که غزنه  گنج فرهنگ وهنر

بنابران افتخاری راکه جهان اسالم به مردم  .هستند بودند و بیکارگی کامل وزیرانی قرارداشت  که "مصروف کار دیگری" و
 افغانستان بخشیده بودند، در زیر ویرانه های غزنین عمیقتر دفن کردند.

 

ی، فردوسدیاری که یاد مفاخر ماندگاری همچون  وسیاست و قدرت بوده سرزمینی که روزگاری کانون علم و فرهنگ و تجارت، 
تمدنی و دینی آن عروس البالد، و گنج مدنیت  ارشاداتبنابر غفلت از  دیگرگون را بیهقی را پاس داشته، اینک دوران سنایی و
 ند.کسپری می ،اسالمی

 

 در تأثر، ویرانی  را گ افغان وجهان اسالم که پایتخت تمدن جهان اسالم که خود را به تأثر آن مردان و زنان با فرهنمن در حالی
ناکام جناب کرزی می بینند، شریک میدانم و به حق کسانی که فرصت طالیی غزنه را به دستگاه  دولت و در غفلت  غربت،و

یار دبه حق فرهنگ بزرگ آن دند،آتش سوزان سوختند، دروغ گفتند و غزنه را بیشتر و عمیقتر در خاک ویرانه های ان دفن کر
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وطنان مضمنا  توجه ه میکنم که خداوند هرچه زودتر مردم وطن را از شر آنان در امان دارد. دعاصاحب شرف خیانت کردند، 
  1221پاریس دوم سرطان   کنم:را به نوشتۀ زیر با حرمت جلب می شریف

 
 

 غزنین خراب
 

 ایــن دگـر نیست هـمـان غــزنـــــۀ ایــام شـبـاب   چشم پر آب و دل از غــزنــۀ مخــروبــه خراب  
 این چه حال وچه روال است دراین یار و دیار؟ ایـن نـه آن شـهر پر آوازه کــه مــن دیــدم پـــار    
 هان چه رفـته است براین لعبت مانند عـروس؟ غزنه اینک زچـه رو اینهمه گـریان و عبـوس؟     

 نـــه دگــر افســر و تــاج  سـر ســاالری هسـت ر جـای ز آثــاری هســت      نــه دگـر شوکــت  بــ
 

 شــوکـت کـبـکـبـۀ آن در و دربـــار کجـاسـت ؟ رونــق خـیــره کــن آنــهمــه آثـــار کجــاسـت؟      
 گــرفـتـــار دهنـــد؟پاســخ مــــردم مـحتــاج  و  آن  سالطیــن و وزیــران بــه کجـا بـار دهـند؟       
 ز چـه رو بـوم و بـرش منـزل اغیـار بمــانـــد؟ چــه نشـان از شـکـن طــرۀ آن  یـار بـمــانــد؟      
 نـه دگـر شـانــه بـه هر زلـف پـریشانــی هسـت نه سخن ساز و سخن دان و سخـن رانی هست       

 

 کــه طبـیبـان همـه رفتنـد و هـمــه درد بـمــانــد ـــد       آه  و دردا و دریــغـا کـــه یـکی مــرد نـمـان
 بـود بـازار طــرب، مـهـد ادب، نـقـل و کـبــاب بشــد آن دور که هــر برزن این شـهـر خـراب       
 ننـی گـلـی، نــی خـبـر از نغـمــــۀ آن بـلبـلــکا درهمه بـوم  و بـرش بـاد خـــزان زوزه کشـان        
 نـه بر ابـروی خـــم یــار یـکی وســمـــه کشــد نـه یـکی مطـــرب خوش سـاز که مسـتانه زنـد        

 

 نـه صــدای جـرســـی می رسـد از دامن دشـت نه یکی خنـدۀ یاری است به فـصل گل و گشت     
 ـرد است در این سوز خـزانهمـه خاکستر سـ جــای آن  شــعـلــۀ  آتشــکــدۀ  پــیـــر مـغــان       
 قـبــر شـان  نیـز در این بـوم خــــرابسـتان شـد نـه فـقـط قـصر سـالطـیـن بـه ستـم ویـران شـد        
 قـصر"مسعـود" فرو ریخت بـه دزدی و فریـب بــزم  "محمـود" عـزا گشت به تـاراج رقـیــب        

 

 گوئیا رخت کشیده است از این شـهـر بـه قـهـر ر       از سـنائی خبـری نیست در ایـن غمـزده شهـ
 کایــن هـمـه نـقـش زد ونـقـش بر آبـــش کردند کـــه چـــرا بـار دگـــر بـاز خرابـش کـردنــد؟      

 پـر کشم ســـوی تـو ای غـزنــۀ مخـروبـۀ مــن آخـــر ای بـوم کــهـن، غـمــزده معشوقــۀ مـن        
 

 ـاغ تـوئـی ، مـرغ گـرفــتـار مـنــمچمـن و بـ
 ئی، تـشـنـۀ دیـــــــدار مـنــمچـشـمۀ نـوش تو

 
 پایان
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