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 کرزیحامد رئیس جمهورمحترم نامۀ سرگشاده به جناب 
 میالدی۳۱۰۲غزنی پایتخت تمدن جهان اسالم برای سال 

 

 جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان!

تصویب  و )اسیسکو( فرهنگی علمی و ی،تجویزسازمان اسالمی تعلیم که بعد از مایمن با حرمت یاد آوری می           
اسالمی  مدنیت، این دیارپرافتخارغزنه، م۳۱۱۲نوامبر  در طرابلس کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی در

 نبه این صورت جهان اسالم، با شناخت انتخاب گردید وم ۳۱۰۲افغانستان به حیث پایتخت تمدن جهان اسالم برای سال 
افتخار بس بزرگی به مردم با  تعالی تمدن اسالمی، نقش بزرگ آن درارتقاء و ین ومقام واالی فرهنگ اسالمی غزن

 دیانت افغانستان بخشیدند.

دایمی نمایندگی  وظیفۀ اجرای امور ،زمانیکه من به حیث سفیر سرفرازی میگویم که در با احساس مباهات و           
به حیث پایتخت تمدن جهان اسالم  اب غزنی راانتخ  م۳۱۱۲سال در داشتم،به عهده  اسیسکو و یونسکو افغانستان را در

 غزنی، مقام بزرگ مدنیت اسالمی از نموده پیشنهاد کنفرانس عمومی اسیسکو و هشورای اجرائی در ،م۳۱۰۲برای سال 
در سال اسالمی غزنه  مقام واالی وفرهنگی انجام شخصیت  دفاع نمودم که در فرهنگ وطن، فروزان علوم و این ستارۀ
 ذیرفته شد.پ شناخته وکشورهای اسالمی  طرف طرابلس از درم ۳۱۱۲

قصرریاست  در جناب مرا آن به مردم افغانستان، اعالم خبرکسب این افتخار بعدازکنفرانس طرابلس و          
 جناب مرا آن ضمنا   تمجید نمود. ،دیانت کشوربا فرهنگ مردم  جانب به وطن و ی اینرازخدمتگ از پذیرفت و جمهوری

 وزارتهای و دولت قدامات خاصا و های بازسازی برنامه تهیۀ ،منظورآمادگیبه  ماتیبرای تهیه نمودن پیشنهادات مقد
 مؤظف نمود. م،۳۱۰۲پایتخت تمدن جهان اسالم درسال  از تجلیل برای بازسازی غزنی و لوومربوط و مس

 پیشنهادات مقدماتی را تحت   با اسیسکو، اتمذاکر تحقیقات و ،اتمن بعد ازمطالع        

 و هتهیه نمود تحت قیادت جناب رئیس جمهور" مقام تمدن بزرگ غزنی، جهت تجلیل از رائی ملی دراج برنامۀ"عنوان
تقدیم  اسالمی افغانستان به شخص جناب رئیس جمهوریم ۳۱۱۲جون ۰۲تاریخ پاریس به جریان کنفرانس  در آنرا

 عمدۀ این پیشنهادات مقدماتی قرارذیل است: مطالب مهم و نمودم.

 رت اجرای برنامۀ مقدماتیاهمیت و ضرو (اول        

 غزنی جهت بازسازی جهانی در سطح ملی و آمادگی در (دوم        

طرح و تطبیق پالن عمومی بازسازی غزنی به شمول ترمیم میراث فرهنگی  جهت تمویل، اقدامات جدی در (الف        
 .طرف دولت با همکاری جامعۀ بین المللی غزنه از در

طرف وزارت  طریق انعقاد کنفرانس بین المللی از جستجواز ،. دومیدولت ۀبودج وجوه الزم از ۀتهی یکی،         
 .کشور های اسالمی طرف جامعۀ بین المللی خاصتا   جهت تمویل مصارف عمده از امورخارجه در

فرهنگی  امور و توسعۀ معارف )پالن شهری با حفظ اصالت تاریخی، تطبیق پالن باز سازی عمومی طرح و (ب        
 واطالعات(

 والیت غزنی فرهنگی در حفظ همه آثار ترمیم و ،شناختبرای عمدۀ تحقیقات  برنامۀطرح  (ج       
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 اجرای پالن ساختمانی در جهت تعمیریک مرکزبزرگ ثقافت اسالمی مشتمل برصالون کنفرانس، طرح و (د       
تعمیرموزیم  عالی و تعلیمات مرکز مرکزنشراتی، تاریخی، فرهنگی و ،تحقیقات علمی مرکزتربیتی و کتابخانۀ عامه،

 محلی

شمسی مطابق به ۰۲۳۳حیث پایتخت تمدن جهان اسالم در سال ه غزنه ب شخصیت فرهنگی تجلیل از مقام و (هـ      
 انعقاد کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی درغزنی  سطح ملی و در م ۳۱۰۲سال 

ریق وزارت امور خارجه به وزارتهای ط از ،روزبعد یک به جناب وزیرامورخارجه و نقلهای برنامۀ مذکور        
، ریاست جمهوری تحصیالت عالی و دیگرمقامهای مهم دولت در معارف، انکشاف شهری، فرهنگ، اطالعات و
 فرستاده شد.

 وزرای اطالعات و دفترجناب معاون اول ریاست جمهوری با حضور کابل در در مجالس بعدی که در            
 نقل برنامۀ مقدماتی،دوم  باربا توزیع  دایرگردید،  لوووزارتهای مس نمایندگان دیگر انکشاف شهری و فرهنگ،
 نقل برنامۀ مذکور ضمنا   .تأ کید گردید ،این زمینه در وزارتهای مربوطلیتهای وومس وحکومت  فوری جدی و براقدامات
 تقدیم شد.نیزوالیت غزنی  سناتوران به وکال و

و نزاعهای خونین و  حالت تهاجم خارجی بیست سال در زمدت بیش ا ما جناب میداند که متأسفانه کشور آن           
 دامنگیر صدها مشکل دیگر وها بدبختیها، گرسنگی  افغان و دوملیون کشتاربیش از داخلی قرارداشت که قتل وگرویران

پذیرش غزنه به حیث پایتخت تمدن جهان  بدبختیها، و هاویرانی این همه جنگ و بعد از .کافۀ مردم افغانستان راسبب شد
ع وطنخواه اتبا کافۀسرفرازی عظیمی برای  مایۀ امید و ،برای تمامی مردم افغانستان کسب افتخار از الوهاسالم  ع

ل وووزارتهای مس ناشایستگی های دیگر و هاظیفه ناشناسیو ،هاناکامی بنابرامروز  ،تأثر با تأسف و .اما،افغانستان گردید
به باد وطن مردم سرفرازی  و افتخار به نا امیدی تبدیل شد وامید ها  ،جناب حکومت آن لوومس و وزرایمربوط  و

 فرهنگ وطن فرصت بزرگی را ازدست داد. این ستارۀ فروزان آسمان علم و حیف که غزنه، فنارفت.

رجل،  این جایگاه تجمع صدها مشاهیر، پایتخت سالطین بزرگ افغانستان، این زادگاه و ،عروس الفلک غزنین         
 دانشگاه ها، مجلل، با قصرهای بزرگ و گنج عرفان اسالمی،غزنین  فقاهت وعرفان، ب،اد بزرگان علوم، شعرا و

 در که چون ستارۀ فروزان میدرخشید، آبادیهای زیبا باغها و بازارهای پرومعمور، فرهنگی، مراکز کتابخانه ها و
رفت قرارگ و ویرانی تخریب  آتش سوزی، معرض در خونخوار ظالم و ،مخربتوسط جهان سوزان سیرتاریخ چهار بار

 :که عبارت اند از گلگون شد غزنیکوچه های آن با خون باشندگان  بازارها و و

را درغزنی تخریب  که حتی برمردگان هم رحم نکرد چونکه قبور م توسط عالوالدین جهانسوز۰۰۱۱سال  در (۰        
 ویراننیز  ،آفاق مثل آن نبود که در عمارات و قصورمحمودی رابست  در روی آورد و زمینداور بعد به بست و و نمود
 کرد.

 محمود قتل عام شدند.  مردم دیار و باردوم غزنه ویران شد خونخوار م توسط چنگیز۰۳۳۰سال  در( ۳       

 عروس الفلک باقی مانده بود، تخریب نمود. آنچه از م تیمورلنگ به غزنی تاخت و۰۲۳۲سال  در( ۲       

 شد وغزنه تخریب باالحصار بخشی از زنی،موقع مقاومت علیه تهاجم انگلیس به غ م در۰۲۲۳سال  در( ۱       
 وزن به شهادت رسیدند. مرد هزارها

ری زاخدمتگ نام پرافتخارغزنه، طول تاریخ، در ها، خونریزیهااین همه آتش سوزیها، تخریبات، کشتاروجودبا           
غزنین ثقافت  و ادب ،دانش بزرگان علوم، مقام عالی در پخش و نشر دیانت اسالمی و سالطین بزرگ این دیارشریف

قلم دانشمندان افغان  و فکر صفحات تاریخ وکتب، هنراسالمی از تعالی فرهنگ و و ءدرارتقا نقش آنها جایگاه و خاصتا  
تصمیم دول اسالمی برانتخاب غزنین، این گنج فرهنگ  این حقیقت در.نگردیدنقش برآب  و فراموش نشده جهان و

 است.م، مضمر۳۱۰۲اسالمی به حیث پایتخت تمدن اسالمی برای سال 
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اهمیت و بزرگواری افتخاری راکه  ئولوزارتهای مربوط و مس جناب خاصتا   و دریغا که حکومت آن آه و دردا         
، نشناختند و آنرا به بازی گرفتند چونکه درمدت شش سال گذشته جهان اسالم به مردم افغانستان با لطف بخشیده بودند

 باشد، انجام ندادند.بزرگواری وعزت غزنین  کاری راکه شایستۀ مقام،

افغانها افتخارپرفتخارغزنی حتی قبوربزرگان این دیار  گرانبها و آثار مدت شش سال گذشته آه و دردا که در        
 جلو کاوشهای خود سرانه و و به ویرانه تبدیل شد. ازهم فروپاشیدبزرگ غزنی  ۀویرانترشد. برجهای هزارسالۀ قلع

 کوتاه اینکه: درعمل اجرا قرارنگرفت. تطبیق و برنامۀ بازسازی درغزنی طرح، هیچ دزدی آثارباستانی گرفته نشد.

 کار"شده چه فتاده ست که امسال دگرگون  -"شهرغزنی نه همانست که من دیدم پار 

مربوط  ل ووووزیران مس ناکامی کامل و مقام رهبری کشور فراموشی و به بی توجهی غزنه داعیۀ چه شد که        
؟ آیا عروس الفلک شایستگی بازسازی تمام شد ،رده وهشتاد سالۀ افغانستان دریونسکو واسیسکوحکومت وسفیرخواب ب

فرهنگ واالی اسالمی غزنه و نقش بزرگ آن در  و نمایندگان آنها در مورد اسالمی و ترمیم کاری را نداشت؟ آیا دول
هنراسالمی  در مورد این گنجینۀ فرهنگ وجهان اسالم گاهی  ارتقای مدنیت اسالمی اشتباه نموده بودند؟ نه اینطورنیست.

کامل  بیکارگی فراموشی و بی توجهی،میدانند که غزنه درمدت شش سال در  شریف وطنفرزندان  اشتباه نکرده است.
بنابران افتخاری راکه جهان اسالم به مردم افغانستان  هستندبودند وکار دیگری"مصروف "وزیرانی قرارداشت  که 

 ویرانه های غزنین عمیقتر دفن کردند.بخشیده بودند، در زیر 

نظرغزنه میدانند که تبلیغات حکومتی در این زمینه بیشتر برای نشرروی کاغذ  باید تآکید کرد که مردم صاحب         
حقیقت نه کمال  در درآفتاب گذاشتن است و و مانند نوشتن بریخ  جراید، صفحۀ تلویزونها و دیگر رسانه ها می باشد و

 دارد.   قعیتواصداقت و نه 

مرد  زن و ،م است۳۱۰۲ن محض یک آرزو دارم وآن اینست که دربهارسال آینده که مطابق به بهارسال م         
که خداوند)ج( مردم  دعا نمایند و دیگر عرفای غزنه بروند و متحدا  سنائی، البیرونی، محمود غزنوی گاه غزنین به زیارت

صورت دایم خالص ه ب ،سپردندبه باد فنا غزنه راو بزرگواری فرهنگ اسالمی کسانیکه افتخارات   افغانستان را از شر
 فرمائید.

 با احترام

 شمسی۰۲۳۰جوزای ۳۳

 

 

 

 

 

  

 


