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چرا شهر غزنی به طالبان واگذار شد
" شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار"
زمان عجیبی است ،این روزگار !
قرن  12که عصر کوچکتر شدن جهان است و سیر سریع جهانی سازی (نی جهانی شدن) را حلقاتی پالنگذاری کرده اند و کشور پی
کشوری را بکام ویرانی میکشانند ،همواره شاهدیم .اما در عصر رسانه های اجتماعی که خرد و عقالنیت همراه با انکشافات عظیم
علمی و دست اوردهای بی مانند تکنالوژی ،انسانهای کره زمین را بیشتر از پیش بهم نزدیکتر میکند ،شاهدیم .اما اسفاء که در گوشه
گوشۀ این جهان  ،مزدوران تهی مغز و جالدان قسی القلب جهان سرمایه ،سوار بر مرکب جهالت و چهار نعل بطرف لجنزار
پندارگرایی و تمامیت خواهی می تازند و هر روز بیشتر از دیروز میکشند و سالخی میکنند و به آتش میکشند.
چه درد جانکاهی است درد جهالت و نادانی !
چه دنیای تاریکی است لجنزار تمامیت خواهی و فاشیزم !
چه گرداب متعفنی است روُیای توحش و ارعاب آفرینی !
چه پندار تهی است ،جاری ساختن دریای خون و بر قدرت ماندن !
چه زبونی است خود فروشی کردن و ملت و میهن را به تله خاکستر تبدیل کردن و بی شرمانه توجیه کردن کشتن ،سوزاندن و
ویران کردن ها !
این شوخی زمان است که سرزمین سوخته و خسته افغانستان ،این ملت رنجور و این جسدهای روان ،در گرو اهداف تمامیت خواهی
یک مشت مزدور و فروخته شده و در تبانی با گروه های تروریستی که در حقیقت همه شان نیروهای منفور و پیاده نظام جهان
سرمایه اند و گام به گام و سنجیده شده کشتارها و ویرانی ها را مهندسی میکنند و یکی پی دیگری عملی میسازند .دولت مداران
مزدور و دست نشانده ،این جنایت پیشه گان تهی وجدان ،برای بقای حیات ننگین خود و باند جنایت پیشۀ شان به هر جنایت و
بربریت دست میزنند که با پالنهای اشغالگران همخوانی دارد !

در غزنی چه اتفاق افتاد
غزنی که یکی از محروم ترین والیات افغانستان است و در درجه بندی والیات به درجه سوم قرار داده شده بود .صرف درین اواخر
برای فریب اذهان مردم فرمان ی صادر شد که این والیت را صرف در کاغذ درجه یک ساختند .پالن تسلیمی موقتی غزنی در جمله
پروگرامهای ارگ قبالً مهندسی شده بود .از سال  1002و بعد از تجاوز امریکا و ناتو ،به مقایسه بعضی والیات دیگر ،عمداً کمترین
توجه به این والیت صورت گرفته است .آنچه مردم این
والیت درتوان داشتند باسرمایه شخصی خود خواستند
شهرخود را بسازند و زمینه زندگی انسانی را فراهم
سازند .مهم اینکه جوانان والیت غزنی در کسب علم و
دانش بسیار خوب درخشیدند و سهم باالیی را در
مراکز عالی تعلیمی کشور دارند ،و این موفقیت نسل
نو برای تعدادی آزار دهنده است و خوشایند نیست !
طالبان با خاطر آسوده با وسای ط زرهی تسلیم گرفته و اسپ خودنمایی میکنند

جنایت و بربریت ارگ نشینان دست نشانده ،همانا توطئه واگذاری شهر غزنی به تروریس تان طالب بود و برای چهار روز تمام هیچ
اقدام عملی نکردند .در غزنی چه گذشت و چه رازی پشت پرده بود :
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غزنی از شش جهت در خون شناورشد .غزنی نه تنها در آتش جاهالن طالبی و تروریستها سوخت ،بلکه توطنه سازمان یافته از سوی
ارگ کابل بود که سرانجام غزنی را به شهر آتشین و سوزان تبدیل کرد .مگر بار اول است که غزنی باید آتش زده میشد و ویران
میگردید ؟
این چهارمین باریست که غزنه به اتش کشیده میشود .اول توسط عالوالدین جهانسوز ،بار دوم توسط چنگیزخان مغول ،سومین بار
توسط انگلیسیها و اینبار در تبانی مشترک تروریستان ارگ و تروریستان طالب .چرا در غزنی به این اندازه فجایع و جنایت عملی
گردید؟
 غزنی در دورۀ غزنویان مرکز امپراتوری بزرگی بود که بنام عروس البالد یاد می شد
 غزنی آنزمان بزرگترین مرکز علوم و ادبیات زمانش بود
 غزنی آثار تاریخی بسیاری دارد که گذشته های پربار فرهنگی را تثبیت می کند
 انتخاب غزنی منحیث پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم در سال  1022بر اساس گذشته پربار
 توطئه ارگ کابل در مسألۀ حوزه های انتخاباتی و سه ماه قبل بیرون کردن غزنی از لست انتخابات
 تطبیق نسل کشی وکوچ اجباری علیه غرجستانی ها (هزاره ها) و فارسی زبانان و دامن زدن به
جنگ مذهبی و لسانی و تباری
 نابود سازی آثار تمدنی و فرهنگی تاریخی همچون بودای بامیان . . .
 زمینه پیاده نمودن عساکر اشغالگر در غزنی و شروع به استخراج معادن در ناهور و ...
 و ...
لذا فکتورهای زیادی هستند که هرکدام می توانند معضالت و عظمت غزنی را بیان نمایند .سوختاندن غزنی و کشتار مردم چندین
حقیقت را برمال ساخت:
 .2انتقام گرفتن از غزنی منحیث پایتخت فرهنگی جهان اسالم بوسیلۀ تاریک اندیشان داخلی و مغرضین بیگانه
 .1ایجاد توحش و ترس بین اقوام مشخص و بزرگ نمایی گروه تروریستان طالب برای پالنهای بعدی بوسیلۀ ارگ و حامیان خارجی
 .2کشتار و نسل کشی و توطئه علیه اقوام مشخص
طالبان از مدتی قبل در صدد تهاجم خونین و گسترده به شهر غزنی بودند و هوشدار این حمله از طریق مختلف به صدا در آمده بود
که ارگ کابل و نیروهای اشغالگر که خود درین توطئه دست داشته اند ،این صداها و هشدارها را ناشنیده گرفتند تا اینکه لشکر
ویرانگر تروریستان طالب از چند جهت هجوم آوردند و طی پنج روز شهر غزنی را به آتش کشیدند و به قتل عامی دست زدند که
بیشتر از  1000نفر {دو هزار وهفت صد نفر} انسان بیگناه درغزنی کشته و بیشتر از  0000نفر {چهارهزارنفر} زخمی شدند (منابع
موثق اطالعاتی به ما گفتند شاید این رقم نهایی نباشد) .حادثه غمناک هجوم تروریستان طالب بر شهر غزنی در حقیقت کاپی هجوم
تروریستان داعش بر موصل عراق بود.

هجوم تروریستان داعش بر موصل عراق

هجوم تروریستان طالب بر غزنی
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در چندین قطعه عسکری به سربازان دستور داده شده بود که در صورت حمله طالبان تنها خود فرار کنند و تمام وسایل زرهی و
اسلحه را جا بگذارند که چنین کردند ( ویدیوهای فراوانی در شبکه های اجتماعی موجود است و به زودی صفحه ویدیوهای مستند را
با شما شریک خواهیم ساخت) ،عین سناریو در موصل عراق رقم خورد.

آیا اراده سیاسی برای نابودی تروریستان موجود است ؟
قوای مسلح دولتی و ناتو تا سوختن مکمل غزنی و تباهی تمام عیار مردم ،در جنگ غزنی عمداً مداخله نکردند و به شکل
سازماندهی شده برای طالبان فرصت الزمه را فراهم کردند تا پروژۀ طراحی شده را با خاطر آسوده عملی نمایند .نه از هوا و نه از
زمین حتی یک مرمی بسوی طالبان کسی پرتاب نکرد .چرا ؟

روزنامه پولیتیکو(*

)

در

20

اگست

()02/20/1022

از ابعاد وسیع جنایت و کشتار در غزنی مینویسد و یادآور میشود که نیروهای

امریکایی و ناتو در افغانستان برای مهار القاعده رفته اند نه برای نابودی طالبان !

اما جالب اینست که روزنامه نیویورک تایمز(**

)

به تاریخ

22

آگست

()02/22/1022

از منابع موثق خود می نویسد که در حمله

شورشیان طالب در شهرغزنی که تعدادشان به  2000نفر میرسید ،جنگجویان پاکستانی و چیچنی و القاعده شرکت داشتند و ادامه
میدهد که چند تن مشاورین امریکایی نیروهای دولتی را در جنگ مشوره میدهند ! جالب اینست که نیویورک تایمز در آن گوشه
جهان از آمادگی حمله تروریستان طالب مینویسد و قبال هم نوشته بود !
قضاوت مضامین دو روزنامه باال را به وجدان بیدار ملت واگزار میکنیم ! آدرس هردو مضمون روزنامه در پاورقی !
ارگ نشینان و باداران شان برای پالنهای شیطانی شان برعالوه انتخابات بعدی ،باید سه هدف را تعقیب کنند :
 .2بزرگ نمایی طالب و ایجاد ترس و ارعاب در کشور خصوصاً بین اقوام خاص
 .1مسلح ساختن طالبان و واگذاری پول از طریق غارت بانک ها و دارایی شخصی مردم
 .2برای آنکه طالبان جزء پروژۀ ارگ و حامیان خارجی می باشد .معامله با طالبان روی میز ارگ و ناتو قرار دارد .تالش بر
آنست که برخی از والیات را برای طالبان بسپارند و خائنین و آدمکشان ارگ با استفاده از مناطق تحت کنترول طالبان و
حکمتیار ،در انتخابات سال  1022ریاست جمهوری ،استفاده نمایند و یک دولت قومی و امارتی را ایجاد نمایند.

ابعاد فاجعه بیدادمیکند

دولت دست نشانده و مزدور یک هفته قب ل چهار کانتینر اسلحه جدید را به غزنی انتقال میدهند و طالبان با رسیدن شان به شهر
غزنی ،مستقیم به سراغ همان کانتینر ها میروند ! آیا تصادفی بود ؟
حزب سوختۀ حکمتیار در معامله با صاحبان دارالحرب و ارگ ،به کابل آورده شد ،بخشی از طالبان نیز ادامۀ همین پروژه است که
عنقریب به کابل آورده می شوند و در قصرهای وزیر اکبرخان و دارالمان نشانده می شوند .کافی است که طالبان به جرم قتلهای
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زنجیره ای و نسل کشی در غزنی و سالهای قبل ( نسل کشی و قتل عام سالهای  1002 -2221در مزارشریف ،غرجستان {مناطق
مرکزی} و شمالی  )...و عملیات انتحاری مداوم در مساجد و ام اکن عمومی به محاکمۀ بین المللی کشانده شوند اما ظاهراً حیرت
آوراست که دول غربی در دوسیۀ سیاسی احمد ایشچی مداخله می کنند اما در برابر جنایت ضد بشری و نسل کشی طالبان و گروه
های مماثل شان ،سکوت مینمایند !

داعش اسم مستعاری برای جنایت و بربریت ارگ نشینان
جنای ت و بربریت تمامیت خواهان مریض ارگ که به اسم مستعار داعش صورت میگیرد ،در حادثه انتحاری مرکز آموزشی موعود در
دشت برچی نیز نمایان شد (منبع موثق اطالعاتی ما  :پالن انتحاری مرکز آموزشی موعود در دشت برچی توسط حلقات معینی در
ارگ پالن شده بود و تعداد کشته ها  221نفر و زخمی ها بیشتر از  210نفر) .مرکز آموزشی موعود در تمام افغانستان یکی از
عالیترین مراکز آمادگی کانکور بود که ساالنه  22درصد شاگردانش در امتحان کانکور به انتخاب اول و دوم شان موفق میشوند.

فرزانه و عطاهللا دوقلوهای که باهم آمدند و باهم رفتند

دوشیزه کوثر قبادی که در نوجوانی پرپر شد

نتیجه اینکه مردم افغانستان همه روزه بشکل فجیعانه ای سالخی شده و قربانی می شوند .شهروندان ،احزاب ،نهادهای مدنی و همۀ
مراکز تحصیلی و همۀ سازمانهای سالم جامعه ،به تماشاچی های منفعل تبدیل گشته اند .اگر به این وضعیت نقطۀ پایان گذاشته
نشود و با ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی اقوام و ایستادگی منسجم در برابر خودکامگی و استبداد ،تجاوز و تروریزم مهندسی شده بر
نخیزند ،کشتارهای خونین و مرگ های تدریجی بیشماری ادامه خواهد یافت و هر قطره خونی که همه روزه ریختانده می شود ،نه
تنها تروریستان و خائنین ارگ و حامیان معنوی آن ،بلکه قوای خارجی ،مافیا و معامله گران دولتی بار اصلی جنایت و کشتار را بر
دوش دارند .با ید توجه کرد که نیروهای سیاسی و مدنی سالم نیز با منفعل بودن و پراگندگی خویش ،در تداوم اوضاع و سرنوشت
رقت بار مردم ،شریک می باشند.

پایدارباد بیداری و اتحاد مردم بال کشیده افغانستان !
ننگ ابدی بر جبین معامله گران ،کج اندیشان ،تروریستان و قلدران زمان !
پایان
با ما در فیسبوک شریک شوید !
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