
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 15/08/2018                 دوکتور محمد ظاهر عزیز

 

 

به تمدن بزرگ اسالمی غزنین خیانت کرد. استفاده از کلمۀ خیانت و آن را نسبت  وحدت ملیکه حکومت عمیق با تأسف و تأثر 

احساسات وطنخواهی، ضرورت به راستگویی وحرمت و وابستگی  .اما،نیست، برای من کار ساده وحدت ملیدادن به حکومت 

ا پر افتخار م فرهنگیمن به تمدن واالی اسالمی غزنی و خیانتی که در حق این تمدن بزرگ اسالمی مردم افغانستان و هویت 

داعیه ای غزنی،  با ارتباطصورت گرفت، مرا وادار به استعمال این کلمه  نموده است. من  حکومت وحدت ملیاز طرف اخیراً 

 هویت و شخصیت مردمبه از ضعف دولتداری، بی پروایی به ملک ومال مردم افغانستان و در نهایت بی حرمتی در این نوشته 

با من  تمنا دارم کههموطنان احساسات قهر و تقبیح کامل خودم را به این حکومت ناکام و کاغذی ابراز می نمایم و از  ،غزنی

 د.نهمنظر وهم گفته شو

و ییان با وحشدستگاه ناکام و فاسد امنیتی ، عمدی و یا در تبانی مقامات تصمیم گیر و عالی رتبۀ دولتی در بی پروایی کامل

البان بی فرهنگ و ط .م در خون و آتش آغشته شد2018آگست  10م غزنی در پنجبار  ،پاکستانیطالبان مزدوران جهان سوز 

 را ، عروس شهر های آسیای میانه، زمانی که عالء الدین جهان سوز بار اول غزنیسال 8۷8از تاریک و همکاران شان بعد 

لقب منحوس جهان سوزان را نصیب گردیدند که تا ابد این لقب لعنتی طالبان نیز ویران نمود و به آتش کشید،  م11۴0 در سال

دین جهانسوز، چنگیز لخواران چون عالو اقطار جهان سوزان و خون در و  )جهان سوزان بی فرهنگ( را از آن خود ساختند

 .، نام شان ثبت تأریخ گردیدخونخوار، تیمور لنگ و آدم کشان انگلیس

بیش از یک سال در تعداد زیاد ولسوالی های والیت غزنی مسلط  ،هموطنان شریف خبر دارند که طالبان بی فرهنگ و مزدور

ه از چهار طرف پیشروی کردند و این شهر باستانی و مرکز تمدن جهان و در ماه های اخیر در پانزد کیلومتری شهر غزن هستند

  اسالم را در تهدید و تهاجم جدی قرار دادند.

ن قصد ویران کردن و به خاک وخون نشاند بی فرهنگآیا رئیس جمهور و دستگاه ناکام و فاسد امنیتی او خبر نداشتند که طالبان 

های تمامی دستگاه  نمودن از حملۀ طالبان به شهر، ویران ،اینکه در ناکامی عمل و یا عمداً ؟ و یا این شهر و مردم آنرا داشتند

دولتی و مال و ملک مردم، به خون و آتش کشاندن مردم و شهر شان، به طالبان اجازه دادند که به این نوع اعمال غیر انسانی 

 ب لعنتی ) جهان سوزان( شوند؟و صاحب این لق و غیر اسالمی در تاریکی فرهنگ طالبی، دست بزنند
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حکومت وحدت ملی و دستگاه بی خبر، ناکام و فاسد امنیتی این حکومت، به پایتخت تمدن جهان اسالم، خیانت  ،در هردو صورت

داماغ فرزندان این شهر و دیار ثبت خواهد شد و به صفت عمل غیر ملی، غیر انسانی دل و این خیانت در تأریخ غزنه و  کردند.

 .کردد ناسالمی از آن یاد آوری خواه و غیر

عامالن این جهانسوزی، چه در دستگاه حکومت وحدت ملی و چه در میان مزدوران پاکستانی باید بدانند که تصمیم انتخاب غزنی 

فرهنگ کشور های اسالمی  در ضمن کنفرانس وزرای م200۷" در سال م201۳به صفت " پایتخت تمدن جهان اسالم برای سال 

سازمان اسالمی تربیتی، علمی و فرهنگی )اسیسکو( که وابسته به کشور های اسالمی است اتخاذ گردیده، لذا به خون و آتش 

ی سازمان اسالمی، تربیتجانب دن غزنی در تبانی دستگاه امنیتی حکومت رئیس جمهور غنی از طرف طالبان جهانسوز، از انکش

یک عمل تاریک و خیانت فرهنگی، آنرا و( و کشور های صلح دوست و صاحب فرهنگ جهان اسالم، تقبیح و )اسیسک و فرهنگی

 د.کرد نغیر انسانی و غیر اسالمی ثبت خواه

 ،فرهنگی  محسوس و غیر محسوسمجموعۀ آثار حفظ  رسالت عالوه، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) یونسکو(

 چون .دارد ،رای بشریت، باقی مانده استب که برای هر فرهنگ و از آنروو حوالی چنین آثار را  اعم از هنری یا خلق شده

به  ،رددمحسوب میگنیز  بعنوان میراثی متعلق به تمامی بشریتشهر غزنه و محیط فرهنگی این شهر باستانی میراث فرهنگی 

ی خیانت به محیط فرهنگ عمل را از طرف دستگاه امنیتی، چنین  و آماده ساختنیقین که یونسکو این عمل غیر انسانی طالبان 

 خواهد شناخت.

یگاه تجمع صدها مشاهیر، رجل، شعرا و بزرگان اعروس الفلک، این زادگاه و پایتخت سالطین بزرگ افغانستان، این جغزنین 

شدۀ فرهنگی، دارای باغها  کسب دانش و مراکز شناخته محلفقاهت و عرفان، غزنین گنج عرفان اسالمی،  مرکزعلوم و ادب، 

 ، بار پنجم از طرف طالبانو آثار زیبای تأریخی که در دور تأریخ و فکر و قلب مردم این دیار چون ستارۀ فروزان می درخشید

 . به خاک و خون تبدیل شد

 کرد. سنایی بهدر آئینۀ اشعار سنایی غزنوی، شاعر حکیم و بزرگ غزنه می توان سیمای شهر غزنی را در گذشتۀ آن تماشا 

 زادگاه و شهر خود فلک رفیع خطاب می کند.

 " عرش و غزنین به نقش هردو یک است ــــ گرچه غزنین رفیع تر فلک است" 

ظالم و خونخوار، بی فرهنگ و تاریک ، در توسط جهان سوزان مخرب، پنج بار در سیر تأریخ اما غزنی این فلک رفیع،   

 با خون باشندگان غزنی گلگون شد:مانند امروز معرض آتش سوزی، تخریب و ویرانی قرار گرفت و بازار ها و کوچه های آن 

عمارات و قصور  گان هم رحم نکرد و از غزنه تا بسته م توسط عالو الدین جهانسوز که حتی بر مرد11۴0( در سال 1

 د.یا که در آفاق مثل آن نبود، ویران کرد و به آتش کشانمحمودی ر

 م توسط چنگیز خونحوار بار دوم غزنه ویران شد و مردم دیار محمود قتل عام شدند.1221( در سال 2

 ویرانی نمود. و م تیمور لنگ به غزنی تاخت و تا قدرت داشت مردم را کشت1۳2۶( در سال ۳

 از باالحصار غزنی تخریب شد و هزار ها مرد وزن یبخش ،علیه تهاجم انگلیس به غزنیم در موقع مقاومت 18۳۹( در سال ۴

 به شهادت رسیدند.

سوزیها، تخریبات، کشتار ها، خون ریزی ها در طول تأریخ، نام پر افتخار غزنه، خدمتگزاری سالطین  با وجود این همه آتش

الی بزرگان علوم، دانش، ادب و ثقافت غزنین خاصتاً جایگاه و بزرگ این دیار شریف در پخش و نشر دیانت اسالمی و مقام ع

بر  فراموش نشده و نقشاز صفحات تأریخ و کتب، فکر و قلم دانشمندان افغان و جهانیان  ،نقش آنها در ارتقاء و تعالی فرهنگ
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نج ی این گن، شعرا و عرفاندامجایگاه دانشاز  و در تقدیر آب نگردید. این حقیقت در تصمیم دول اسالمی بر انتخاب غزنین

 مضمر است. ،م 201۳برای سال  جهان اسالم به حیث پایتخت تمدن  ،فرهنگ و هنر اسالمی

آه و دردا و دریغا که رهبران و مقامات مسوؤل حکومت وحدت ملی اهمیت و بزرگواری افتخاری را که جهان اسالم به شهر 

غزنه و مردم افغانستان با لطف بخشیده بودند،نشناختند و آنرا به بازی گرفتند و با درک این مطلب که طالبان برنامۀ حمله را به 

ی، دروغگویی ها و یا هم عمداً همه وسایل را برای طالبان مزدور فراهم کردند تا بار پنجم شهر غزنی دارند، با ضعف دولتدار

 در آتشمردم این شهر در خون آلوده شوند و شهر باستانی و صاحب افتخار تأریخی شان از طرف تاریک ترین جنایت کاران 

 بسوزد.

 رارـه را تکـنمی کنم به تو من نام غزن مادر عزیز دیگرغزنه  نیستی ای  "تو

 ادوار ردشـی ز گـرونــار قـاد گـو یـت ش و خونی تو مهد علم و فنونتو شهر آت

 ردگان بسیار"ـوت مــو به تابـشباهت ت هست امروز عظمت شرقی اگرچهد تو مه

من که در عزای مردم غزنی و زادگاه ام اشک می ریزم، امروز مصاحبۀ شرم آور وزرای ناکام، ضعیف و بی 

های کابل دیدم که در دروغگویی و بی پروایی غرق بودند و کوچکترین پروای داخله و دفاع ملی را در تلویزون 

  نکردند.دلسوزی به این فاجعۀ بزرگ ملی که ساختۀ خود شان است، از خود اظهار 

 من احساس می نمایم که رهبران وحدت ملی مانند وزرای شان در شرماندگی غرق هستند و پروایی ندارند. 

در پی حفظ شخصیت خود رهبران آن کشور ها وجدان اگر چنین فاجعۀ ملی در هر کشور دیگر صورت میگرفت، 

ً  د ونشان پوزش می خواست یا در حد اقل از مردم کشورو  یا استعفاء میکردندحکم وجدان،  در و وزرای مسوؤل  حتما

 ند. اما، نه آن شد و نه این.می نمودرا محاکمه 

 

 ابام شبـت هـمان غـزنـۀ ایر نیساین دگ ه خراب    پر آب و دل از غزنۀ مخروبچشم 

 دیار؟ این چه حال وچه روال است دراین یار وار    ر پر آوازه کـه من دیدم پایـن نـه آن شـه

 روس؟چه رفته است براین لعبت مانند عهان  وس؟ گریان و عب اینک زچه رو اینهمهغزنه 

 االری هسـتر ساج  سر و تر افسه دگن تاری هسشوکت  بر جای ز آثنــه دگـر 

 ؟استار کجۀ آن در و درببکبت کشـوک ت؟ ار کجاسه کــن آنـهمه آثرونــق خـیــر

 د؟ار دهنو گرفت اج مـحتـ ردمپاســخ مــ ند؟ا بار دهکج هران بآن  سالطین و وزی

 د؟ار بمانمنزل اغی چه رو بوم و برش ز د؟انمار برۀ آن  یـز شکن طچــه نشـان ا

 ته هر زلف پریشانی هسب نه دگر شانه ن رانی هستنه سخن ساز و سخن دان و سخ

 دبمان ه دردتند و همه رفان همکـه طبـیب دانرد نمکی مــغـا کـه یآه  و دردا و دری
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 ابل و کبرب، مهد ادب، نقط ازارود بب رابهر خش اینآن دور که هر برزن د بش

 کانبلبل ۀ آنبـر از نغـمـی خــی گـلـی، نـن انوم  و برش باد خزان زوزه کشدرهمه بـ

 دکی وسـمه کشر یم یــاخــ نـه بر ابـروی دمطرب خوش ساز که مسـتانه زن کینـه ی

 تدای جرسی می رسد از دامن دشنه ص و گشت صل گلبه فنه یکی خندۀ یاری است 

 زانسوز خ ر اینرد است دهمه خاکستر س انر مغـیـلــۀ  آتشــکــدۀ  پـای آن  شــعــجـ

 دـتان شـان  نیـز در این بوم خرابسر شقب دـصر سـالطین به ستم ویران شنـه فـقـط ق

 بفرو ریخت به دزدی و فری مسعود"صر"ق بحمود" عزا گشت به تاراج رقیبــزم  "م

 راین شهر به قه گوئیا رخت کشیده است از رئی خبری نیست در این غمزده شهنااز س

 ش کردندن همه نقش زد ونقش بر آبکایــ د؟از خرابش کردنـر بـبـار دگ کـــه چـــرا

 نـوی تو ای غزنۀ مخروبۀ مپـر کشم سـ نمزده معشوقۀ ــوم کهـن، غمآخـــر ای ب

 چمـن و بــاغ تـوئـی ، مـرغ گـرفــتـار مـنــم

 چـشـمۀ نـوش توئی، تـشـنـۀ دیـــــــدار مـنــم

 

 

 

 


