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  ۲/13۱/۳۱1۲                          دوکتور محمد ظاهر عزيز

 

 غزنی پايتخت تمدن جهان اسالم
 می شود یث پايتخت تمدن جهان اسالم نامگزاریبه حفردا شنبه سیزدهم اپريل غزنی 

 
 

 
 

 !خواهران و برادران هموطن
 

با تقديم سالم و حرمت ياد آوری می نمايم که نامۀ سر گشادۀ اينجانب به جناب حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر 
م از طرف سازمان اسالمی، تعلیمی، علمی و فرهنگی ۲/13انتخاب غزنی به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم در سال 

 .قباًل به نشر رسیده است افغان جرمن آنالين، معتبر رتال ودر پ( غزنین خراب)ت عنوان بنده تح ۀو سرود( اسیسکو)
 

غزنی با  اعمار مجددو پروژه هايی را که حکومت افغانستان در جهت  اينجانب به جناب رئیس جمهور، صورت اجرا  ۀنام
 .ر ارايه می نمايد، به صورت مختصدادــــه نــکانجام میداد، آن ريخی و فرهنگی أحفظ اصالت ت

 

م ۲/13غزنی را رسمًا به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال اپريل   13روز شنبه  فرداقرار است حکومت افغانستان 
در حالی که از نامگذاری غزنی، اين گنج عرفان اسالمی، به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم در سال  .اری نمايدزگ نام

همه مردم افغانستان عزيز میدانم، با تأثر و تأسف عمیق نمايم و اين افتخار را وابسته بو افتخار می  م، احساس مباهات ۲/13
مقام و بزرگی اين افتخار عظیم را مقامات مربوط دولت افغانستان نشناخت و غزنی و مردم متأسفانه اظهار میدارم که 

 .افغانستان فرصت بزرگی را از دست داد
 

اينجانب را به جناب رئیس  ۀسرگشاد ۀخواهش کردم که ناممحترمانه افغان جرمن آنالين محترم تال رواز مؤظفین محترم پ
بار دوم به نشر بسپارند تا مردم عزيز افغانستان بفهمند که به افتخار اين روز تأريخی برای را  غزنین خراب ۀجمهور و سرود

و بی حرمتی صورت  یافغانستان سهل انگاری، بی پرواي تا چه حدی به مقام فرهنگی غزنی از طرف دستگاه ناکام دولت
 مردم افغانستان چه  فرصت بزرگی را از دست داده اند؟ بران غزنی و گرفته است و بنا

 

 نامۀ سرگشاده به جناب محترم رئیس جمهورحامد کرزی
 محمد ظاهرعزيز از طرف دوکتور

 

 میالدی ۲/13غزنی پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_ghazni_paytakht_tamadon_jahan_islam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_zaher_ghazni_paytakht_tamadon_jahan_islam.pdf
http://www.dw.de/ghazni-is-a-culture-capital-with-no-visitors/a-16540075
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 !جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
تصويب کنفرانس وزرای  و (اسیسکو)فرهنگی  علمی و سازمان اسالمی تعلیمی، تجويز آوری می نمايم که بعد ازبا حرمت ياد

مدنیت اسالمی افغانستان به حیث  پرافتخار ، غزنه، اين ديارم۲//۲نوامبر  طرابلس در های اسالمی در فرهنگ کشور
به اين صورت جهان اسالم، با شناختن مقام واالی فرهنگ  انتخاب گرديد وم ۲/13پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال 

 .افتخار بس بزرگی به مردم با ديانت افغانستان بخشیدند تعالی تمدن اسالمی، ارتقاء و نقش بزرگ آن در اسالمی غزنین و
 

ر نمايندگی دايمی افغانستان را د زمانیکه من به حیث سفیر، وظیفۀ اجرای امور گويم که در سرفرازی می اهات وبا احساس مب
 م، در۲/13به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم برای سال  م انتخاب غزنی را۲//۲ سال در به عهده داشتم، اسیسکو و يونسکو

 اين ستارۀ فروزان علوم و مقام بزرگ مدنیت اسالمی غزنی، وده ازنم پیشنهاد کنفرانس عمومی اسیسکو شورای اجرائیۀ و
طرف  طرابلس از م در۲//۲مقام واالی اسالمی غزنه در سال  انجام شخصیت فرهنگی و دفاع نمودم که در فرهنگ وطن،

 .ذيرفته شدپ کشورهای اسالمی شناخته و
 رياست جمهوری پذيرفت و در قصر آن جناب مرا افغانستان،به مردم  کسب اين افتخار اعالم خبر کنفرانس طرابلس و از بعد

برای تهیه نمودن  آن جناب مرا ضمنًا .تمجید نمود فرهنگ مردم با ديانت کشور، گزاری اين جانب به وطن و ازخدمت
ول ؤهای مربوط و مس وزارت اقدامات خاص دولت و تهیۀ برنامه های بازسازی و آمادگی، پیشنهادات مقدماتی به منظور

 .مؤظف نمود م،۲/13سال  پايتخت تمدن جهان اسالم در تجلیل از برای بازسازی غزنی و
 

جهت تجلیل  اجرائی ملی در برنامۀ"عنوان پیشنهادات مقدماتی را تحت  مذاکرات با اسیسکو، تحقیقات و مطالعات، من بعد از
جون 13ريخ أتپاريس به جريان کنفرانس  در آنرا تهیه نموده و" تحت قیادت جناب رئیس جمهور مقام تمدن بزرگ غزنی، از

ذيل  عمدۀ اين پیشنهادات مقدماتی قرار و مطالب مهم  .م به شخص جناب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تقديم نمودم۲//۲
 :است

 

 ،اهمیت و ضرورت اجرای برنامۀ مقدماتی( اول
 ،جهت بازسازی غزنی جهانی در سطح ملی و آمادگی در( دوم

 

 سازی غزنی به شمول ترمیم میراث فرهنگی درغزنه از طرح و تطبیق پالن عمومی باز جهت تمويل، اقدامات جدی در (الف
 .طرف دولت با همکاری جامعۀ بین المللی

 خارجه در طرف وزارت امور طريق انعقاد کنفرانس بین المللی از از جستجو ،دومی. بودجۀ دولت وجوه الزم از ۀيکی، تهی
 ،کشور های اسالمی طرف جامعۀ بین المللی خاصتًا مصارف عمده ازجهت تمويل 

 (اطالعات فرهنگی و امور ريخی، توسعۀ معارف وأپالن شهری با حفظ اصالت ت) تطبیق پالن باز سازی عمومی طرح و( ب
 واليت غزنی فرهنگی در حفظ همه آثار عمدۀ تحقیقات برای شناخت، ترمیم و طرح برنامۀ( ج
 کتابخانۀ عامه، صالون کنفرانس، بزرگ ثقافت اسالمی مشتمل بر يک مرکز جهت تعمیر ای پالن ساختمانی دراجر طرح و( د

 موزيم محلی تعمیر تعلیمات عالی و نشراتی، مرکز ريخی، مرکزأت فرهنگی و تحقیقات علمی، تربیتی و مرکز
م ۲/13شمسی مطابق به سال 13۳۲اسالم در سال شخصیت فرهنگی غزنه به حیث پايتخت تمدن جهان  تجلیل از مقام و( هـ
 انعقاد کنفرانس وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی درغزنی سطح ملی و در

 

های اطالعات  طريق وزارت امور خارجه به وزارت بعد، از يک روز خارجه و امور به جناب وزير برنامۀ مذکور های نقل
 .رياست جمهوری، فرستاده شد های مهم دولت در مقام رمعارف، تحصیالت عالی و ديگ انکشاف شهری، فرهنگ، و

انکشاف  فرهنگ، وزرای اطالعات و جناب معاون اول رياست جمهوری با حضور دفتر کابل در در مجالس بعدی که در
 فوری اقدامات جدی و بر دوم نقل برنامۀ مقدماتی، با توزيع بار گرديد، ول دايرؤهای مس وزارت ديگر نمايندگان شهری و

سناتوران واليت  به وکال و نقل برنامۀ مذکور ضمنًا .کید گرديدتأ اين زمینه، های مربوط در های وزارت لیتؤومس حکومت و
 .تقديم شد غزنی نیز

داخلی  های خونین و ويرانگر حالت تهاجم خارجی و نزاع بیست سال در مدت بیش از ما داند که متأسفانه کشور آن جناب می
کافۀ مردم  دامنگیر صدها مشکل ديگر ها، گرسنگی ها و بدبختی ملیون افغان و دو بیش از کشتار و داشت که قتل قرار

عالوه به حیث پايتخت تمدن جهان اسالم  غزنهفتن پذير ها، بدبختی ها و ويرانی اين همه جنگ و بعد از. سبب شد افغانستان را
با  اما، .سرفرازی عظیمی برای کافۀ اتباع وطنخواه افغانستان گرديد مردم افغانستان، مايۀ امید و برای تمامی کسب افتخار از

مربوط و وزرای  ول وؤهای مس ناشايستگی های وزارت ديگر ها و وظیفه ناشناسی ها، بر ناکامی امروز بنا تأثر، تأسف و
اين  حیف که غزنه،. رفت ناسرفرازی مردم وطن به باد ف و افتخار ول حکومت آن جناب، امید ها به نا امیدی تبديل شد وؤمس

 .دست داد فرهنگ وطن فرصت بزرگی را از ستارۀ فروزان آسمان علم و
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 رجل، شعرا و ها مشاهیر، اين جايگاه تجمع صد پايتخت سالطین بزرگ افغانستان، اين زادگاه و عروس الفلک، غزنین
 کتابخانه ها و ها، پوهنتون مجلل، بزرگ وبا قصرهای  غزنین گنج عرفان اسالمی، فقاهت وعرفان، ادب، بزرگان علوم،

ريخ چهار أت سیر در درخشید، های زيبا که چون ستارۀ فروزان می آبادی ها و باغ معمور، و مراکز فرهنگی، بازارهای پر
کوچه  ها و بازار گرفت و تخريب و ويرانی قرار در معرض آتش سوزی، خونخوار ظالم و توسط جهان سوزان مخرب، بار

 :با خون باشندگان غزنی گلگون شد که عبارت اند ازهای آن 
 

بعد  و را درغزنی تخريب نمود مردگان هم رحم نکرد چونکه قبور که حتی بر م توسط عالوالدين جهانسوز/11۳سال  در( 3
 .نیز ويران کرد آفاق مثل آن نبود، که در بست عمارات و قصورمحمودی را در روی آورد و زمینداور به بست و

 . مردم ديار محمود قتل عام شدند و دوم غزنه ويران شد بار خونخوار توسط چنگیز م 1۲۲1سال  در( ۲
 .عروس الفلک باقی مانده بود، تخريب نمود آنچه از لنگ به غزنی تاخت و م تیمور13۲۲سال  در( 3
 هزار غزنه تخريب شد و باالحصار بخشی از موقع مقاومت علیه تهاجم انگلیس به غزنی، در م 1۲3۳در سال ( ۳  
 . زن به شهادت رسیدند و مرد ها

خدمتگزاری  ريخ، نام پرافتخارغزنه،أطول ت ها در ها، تخريبات، کشتارها، خونريزی اين همه آتش سوزی با وجود
ثقافت  ادب و دانش، شريف در پخش و نشر ديانت اسالمی و مقام عالی بزرگان علوم، سالطین بزرگ اين ديار

قلم  و فکر کتب، ريخ وأصفحات ت هنراسالمی از تعالی فرهنگ و ارتقا و در نقش آنها جايگاه و ًاغزنین خاصت
انتخاب غزنین،  تصمیم دول اسالمی بر اين حقیقت در .نقش برآب نگرديد جهان فراموش نشده و دانشمندان افغان و

 .است م، مضمر۲/13اين گنج فرهنگ اسالمی به حیث پايتخت تمدن اسالمی برای سال 
که  ل اهمیت و بزرگواری افتخاری راوهای مربوط و مسؤ وزارت آه و دردا و دريغا که حکومت آن جناب خاصتًا

مدت شش سال  جهان اسالم به مردم افغانستان با لطف بخشیده بودند، نشناختند و آنرا به بازی گرفتند چونکه در
 .باشد، انجام ندادندعزت غزنین  بزرگواری و که شايستۀ مقام، گذشته کاری را

ها  افغان بزرگان اين ديار افتخار پرفتخارغزنی حتی قبور گرانبها و مدت شش سال گذشته آثار آه و دردا که در
های خود  جلو کاوش. و به ويرانه تبديل شد پاشید سالۀ قلعۀ بزرگ غزنی ازهم فرو های هزار برج. شد ويرانتر
. نگرفت درعمل اجرا قرار تطبیق و سازی درغزنی طرح، هیچ برنامۀ باز .باستانی گرفته نشد دزدی آثار سرانه و

 :کوتاه اينکه
 

 "چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار **   شهرغزنی نه همانست که من ديدم پار"
 

مربوط  ول وؤناکامی کامل وزيران مس و فراموشی مقام رهبری کشور چه شد که داعیۀ غزنه به بی توجهی و
آيا عروس الفلک شايستگی  تمام شد؟  اسیسکو، يونسکو و هشتاد سالۀ افغانستان در و خواب برده  سفیر حکومت و

فرهنگ واالی اسالمی غزنه و نقش  بازسازی و ترمیم کاری را نداشت؟ آيا دول اسالمی و نمايندگان آنها در مورد
جهان اسالم گاهی در مورد اين گنجینۀ  .یستن نه اينطور بزرگ آن در ارتقای مدنیت اسالمی اشتباه نموده بودند؟ 

بی  مدت شش سال در دانند که غزنه در فرزندان شريف وطن می . اسالمی اشتباه نکرده است هنر فرهنگ و
ن آ بر هستند بنا بودند و "مصروف کار ديگری"داشت که  بیکارگی کامل وزيرانی قرار فراموشی و توجهی،

 .مردم افغانستان بخشیده بودند، در زير ويرانه های غزنین عمیقتر دفن کردندکه جهان اسالم به  افتخاری را
 

روی کاغذ  دانند که تبلیغات حکومتی در اين زمینه بیشتر برای نشر غزنه می بايد تآکید کرد که مردم صاحب نظر
حقیقت نه  در اب است وآفت درگذاشتن  و يخ  مانند نوشتن بر ها و ديگر رسانه ها می باشد و جرايد، صفحۀ تلويزون

 .کمال صداقت و نه واقعیت   دارد
مرد غزنین به  م است، زن و۲/13سال  سال آينده که مطابق به بهار بهار آن اينست که در محض يک آرزو دارم و

مردم ( ج) دعا نمايند که خداوند و متحدًا و ديگر عرفای غزنه بروند  زيارتگاه سنائی، البیرونی، محمود غزنوی 
به باد فنا سپردند، به صورت دايم  که افتخارات و بزرگواری فرهنگ اسالمی غزنه را غانستان را از شر کسانیاف

 .خالص فرمايد
 

 با احترام
 دوکتور محمد ظاهر عزيز

 شمسی13۳1جوزای  ۲۲


