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 بردند؟ ورشی انیغزنو یامپراطور تختیپا یچرا طالبان به غزن
 !یغزن کیو ژپوپولت ییایجغراف تیموقع

 

 : مقدمه
مسما و لقب دادند . « جهان اسالم  یفرهنگ تختیپا» است که غزنه را  یصدا ها و اخبار به گوشم باق نیطن هنوز

و  یهقیو ب یرونیالب گاهیو مسعود و جا یمحمود غزنو یاز باغ و بوستان ها خیو صفحات تار نهیئتا کنون آ
که  میرا چند روز قبل مشاهده کرد نهیئا گرید یرودارد. اما  ادداشتهایداستانها و  گرید یو دهها ییو سنا یفردوس

شد و مردم و باغ و  دهیبه دست مسلمانان طالب به آتش کش یغزنو یامپراطور تختیجهان اسالم و پا تختیپا
 .پار دمی. خوب گفته اند غزنه نه همان است که من دو سوختانده شد رانیبوستان همه کشته ، و

به دژ  شیخو کیوپولتیژ تیبا موقع خیافغانستان است که در طول تار یمرکز اتیاز وال یکیغزنه  ای ی! غزنیبل
 یغزن تیشمال و جنوب و شرق و غرب مسما بوده است. موقع یاع و شاهراه بزرگ تدارکاتمقاومت و سنگر دف

خاص برخوردار است.  یاسیو س ینظام زشاز ار کایلوگر و پکت ان،یوردک ، زابل ، بام - دانیم اتیوال نیدر ب
 یغزن قتیها مقاومت نمود. در حق یکوشان یدر و حتنو اسک انیشهر در مقابل هخامنش نیگواه است که ا خیتار

به کابل چندان دشوار  افتنیدست  ایو  دنیسلطاِن که غزنه را با خود دارد ؛ رس ایدروازه کابل است . هر قدرت و 
 . ستین
 

 :یخیتار نهیشیپ
ه ها و داشتند. وجود ستوپ یزندگ یئو بودا ییهندو انیاد روانیبود که مانند کابل و لوگر پ یاز شهر ها یکی یغزن

 ایو  انیکابلشاه تیآنست که تا ورود اعراب مسلمان مردم غزنه کماکان تحت حاکم انگریشهر نما نیمعابد درا
مسلمان بعد  اعراب نیا یو اقتصاد یاجتماع یندگبوده اند اما با حمالت اعراب به طرف کشور ز انیبرهمن شاه

به کابل و  دنیها مشکالت خود را هنگام رس یارغزنه به کابل آمدند. صف قیاز اشغال هرات و قندهار از طر
قرار داد و  شیخو ادتیرا تحت ق تانیصفار بعد از آنکه سج ثیل عقوبیدر غزنه از نظر دور نداشته اند  انیبام

و همه  دیلشکر کش نیهـ ق به نامش خوانده شد ، به جانب بُست و زاولستان و بالد داور و غزن 751خطبه در سال 
( آنها با اشغال و عبور از غزنه به سهولت به 1. )ب طخارستان] تخارستان[ و بلخ آمدرا بگرفت و از آنجا به جان

 . دندیکردند و تا بلخ و تخارستان رس دایپ یدسترس انیکابل و بام
 ینظام نیتر دهیاز ورز یکیشمردند بنابران  یخود م تختیدفاع پا یدژ مستحکم برا ثیرا منح یغزن انیسامان

و فرزندانش به  نیغزنه سبب شد که الپتگ کیژیسترات تیموقع نیجا فرستاد. ا نیرا به ا نیالپتگ یعنی شیخو
از  یغزن یئبعد از جدا میما شاهد آن هست انخود را اعالن نمودند . بنابر یو خودمختار ندی" نه " بگو انیسامان

 .دیفرا رس انیسامان ییحکمروا انیپا ؛یدولت سامان
بلکه لغمان و لوگر و پشاور و الهور و تا قنوج  دینه تنها به کابل رس یغزن تیو پسرش محمود با مرکز نیسبگتگ

 را فتح و تصرف نمود.
 یطبقات ناصر یوارد شهر غزنه شدند و بر مبنا شیخو یبرادران غور انهیها همچنان با تالش انتقام جو یغور

ها با  ی( غور2.) دیگرد رانیو یارت و کشتن هفت شب و روز غزنه محمودشهر غزنه را آتش زدند و با غ
 . دندیهند رسان یو بنگال و اقص یخود را تا دهل انیدولت غزنو یو برانداز یاشغال غزن

 نیا یزی. آتش و دود و خونرنمودند بیرا تعق ریمس نیهم موریو ت زیو چنگ انیها و خوارزمشاه یسلجوق
به شهر  گانهیب یاست . بابر و اوالده او هرگز نخواست دست ها انیغزنه نما واریحکمرانان تا هنوز در درو د

 ند.داده بود رقرا شیخو یرا سپر دفاع یحفظ و نگهداشت کابل ؛ غزن یبرسد و برا یغزن
 یدولت هوتک یل و براندازسال در قندهار و اشغا میو ن کیبه هند بعد از توقف  دنیرس یافشار همچنان برا نادر

ناصر خان حاکم  به کابل را آسان بسازد. بعداً  دنیگرفت . او توانست غزنه را تصرف و راه رس شیراه کابل را پ
 .دیدوشهر فتح گرد نیفرو آورد و ا میسابق دربار بابر سرتسل
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 یو برا نیتع شیخو دارشیپ ثیهـ ق سردار جهانخان را منح 1161 شیسال سلطنت خو نیغازآدر  یدران احمدشاه
 اتیالحکومه وال بینا رایحرب موضع" دچار شد ز. اما با گفته مرحوم غبار به "و کابل فرستاده شد یگرفتن غزن

نادر مجبور شده بود بعد از مرگ او به  طاعتکه مامور سابق دربار هندوستان به ا« ناصر خان»پشاور و کابل 
از اتک تا  ینام خودش را مستحق خودمختار نیبا خواستی، و مالن حکومت کردهاع مکرراً  مشیعنوان بادار قد

 . دهدبنشان  یغزن
اما  دیلشکر گرد یدر تالش جمع آور یناصر از پالن و طرح احمدشاه در قندهار واقف شد در کابل و غزن کهیوقت

قطعات  لیو هزاره به تشک ماقیمردم ا احمدشاه را دارد بنابران از یکابل هوا یناصر احساس کرد که اهال
. ناصر تالش دوباره در شد میتسل یاحمدشاه شکست خورد و غزن شداریبرخورد با پ نیپرداخت اما در اول یعسکر

 (3شکست خورد و راه پشاور گرفت .) ماقیمردم هزاره و ا یکابل نمود اما بنابر عدم همکار
. ها قرار گرفت سیافغانستان مورد تهاجم انگل یباال سیاول انگلم غزنه هنگام تجاوز  1839در سال  گرید بار

و  بیناکام بماند بنابران به خدعه و فر سیاشغال انگل یسبب شد تا نقشه ها یمقاومت مردم و استحکامات غزن
محمد خان  ردوستیبا خواهر زاده ام سیانگل باطموهن الل ارت یبواسطه منش نکهی. تا اافراد پرداختند یداریخر

 سیبود توسط انگل ریاز دروازه ها که قابل تسخ یکیشهر را افشا نمود و  ینام پالن تدافع دیبرقرار شد و عبدالرش
 . کشتند و سوختند و بردند.ها وارد شهر شدند سیها منفجر ساخته شد و انگل

 یگریخورد و بزرگ د ینگ هاعبدالرحمن خان ؛ ج ریغاز سلطنت امآتا  ییبرادران بارکزا ییحکمروا یسالها در
شهر مورد هجوم قرار  نیا گرید کباری یهللا کلکان بیحب ریدر زمان ام نکهی. تا اادامه داشت یدر اطراف غزن

به بعد تا زمان  خیو تاراج شد. از آن تار بیاز شهر تخر یدر مقابله با شاه امان هللا برخ گرفت . واحتماالً 
 .دیطالبان سر رس نکهیبزرگ قرار نگرفته بود. تا ا مورد تهاجم یظهورطالبان شهر غزن

 

 !طالبان اما
 نیاول یشهر برا نیآمدند . ا یبه طرف غزن مروزیو ظهور و اشغال قندهار و فراه و هلمند و ن جادیبعد ا طالبان

را  شیخو یقوت ها نکهیو طالبان توانست بعد از ا دیطالبان گرد میم بدون مقاومت تسل 1995سال  لیبار در اوا
لوگر  تیوال یفبرور 11 خیو به تار دانیو م کورد تیم وال 1995 یدوم فبرور خیمسقر سازد به تار یدر غزن

 نیگلبد یکه مقر فرمانده ابیچارآس یفبرور 14 خیسبب شد تا به تار یشرویپ نیرا تا محمد آغه بدست آورند و ا
 (4برسانند.) کابل لومتریک 25و خود را به  ندیبود تصرف نما اریحکمت

هـ ش صبح زود  1397اسد  19م مطابق  2018اگست  10 خیبار دوم طالبان فقط چند روز قبل به تار یبرا
فق شدند تا مرکز شهر و آغاز نمودند و مؤ  یغزن تیوال یتیامن یشهر و پوسته ها یرا باال شیحمالت گسترده خو

 ی؛ انفجاراتخوف و ترس جادیا یادرآورند . درهنگام ورود بر شیرا در تصرف خو یدولت یساختمان ها یبرخ
: دادند که حیتوض هیاعالم یحمالت را ط نی. طالبان ادندیها را به آتش کش تیمغازه ها و مارک یرخ داد و برخ

 یها گروه مجهز به سالح نیا یها تن از اعضا  بهار صورت گرفت و صد اتیدر چارچوب عمل یحمله به غزن»
و  یدولت و مقامات نظام کهیدر حال« اند  شهر را تصرف کرده سیلوپ زو مراک ینقاط کنترل و بازرس نیسنگ
بعد از  نکهی. تا اشده اند ادآوری شیخو یها تیها و گفتگو ها و مصاحبه از موفق هیافغانستان با صدور اعالم سیپول

به شمول  ف. هر دو طررفتند رونیشهر بطالبان از  یها یرویو کشتار ن یرانیو و یچهار روز نزاع و آتش سوز
داشتند و  یهم بودند که تبعه پاکستان یکشته ها کسان نیگذاشتند. در ب یاز چند صد نفر کشته برجا شیمردم محل ؛ پ

 قرار دادند. دیئپاکستان آنرا مورد تا یروزنامه ها
 

 ؟یغزن چرا
 اتیوال یبرخ یها و حت یبه مراکز و پوسته ها و ولسوال گاهیطالبان هر گاه و ب ستین دیخبر جد یغزن یباال حمله

که  دانندی. طالبان مندینما یم تیحمالت خود را ادامه داده اند تا حدود چند ساعت و چند روز برآن شهر ها حاکم
 شهینموده و دولت را هم یئقدرت نما شیعمل خو نیبا ا تنهاها دومدار نبوده و  یحمالت و اشغال شهر ها و ولسوال

 .دارندیمصروف نگهم
سه ماه قبل افراد  ایدو  یمردم محل ؛ چند هفته قبل حت یپالن شده بود و بنابر گفت ها قبالً  یغزن یباال حمله

همه تردد و رفت و  نیچرا دولت ا ستیبود. معلوم ن دهیگرد نیگزیخانه ها جا نیمشکوک در اطراف شهر و در ب
 گرفته بودند؟ دهیآمد ها را ناد

به  یراه تدارکات نیاست که چند یافغانستان بوده و شهر یمرکز اتیاز وال یکی یگفته شد که غزن قبالً  چنانکه
مسدود  یتدارکات یهمه راهها نیا ی. با اشغال غزنکندیغرب و شرق و شمال و جنوب افغانستان را به هم وصل م

وردک و  دانی، لوگر، مخصوص کابلبه  تیوال نیدر ب یو ضرور ییالمدت کمبود مواد غذا لیو در طو دهیگرد
 .گرددیمشهود م انیبام
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سبب  یاطراف غزن یکوه ها و تپه ها یقرار دارد. دست داشتن باال یباال تیدر موقع یغزن یکیژینظر استرات از
به  یمنته یبود که طالبان در قدم اول راه ها یژیسترات نیهم ی. رودیدفاع نما شیتا مدتها از خو یتا غزن گرددیم

ً نداطراف آن اشغال و در دست داشت یرا با همه پوسته ها یغزن طالبان در  ورشیدر اوج  یراه کابل و غزن . ضمنا
مسدود  قتاً وردک مؤ  دانیم تیدولت و مقامات وال یعدالت یشهر به بهانه تظاهرات و ب دانیدر قسمت م یغزن

 ساخته شد.
و  گردد؛یانسداد راهها نم نیو بمب و راکت مانع ا ارهیکرده است ؛ ط رییکه امروز زمان تغ دیخواننده بگو دیشا

 یاست اما در اراض قیدق ی! بلستین یاشغال و تصرف حساب یگرفتن پوسته ها و مسدود نمودن راهها به معن
همه  نی. اباشدیم یاتیح کیژیبه نقاط استرات اشتنو دست د ادهیافراد پ تیبوده هنوز موجود یافغانستان که کوهستان

ً یقیبرود و  نیکه مردم عامه و ساختمانها از ب شودیشهر ها سبب م نیبمب افگن در ب اراتیو ط یلوازم جنگ در  نا
که دشمن را عقب  تواندیم یو زره ادهیافراد پ تی، بنا" موجود ستیکوهستانات انداختن بمب و راکت ها کارآمد ن

 بزنند.
 

 :عبارتند از کنندیم هیوجرا ت یمهم که حمله بر غزن اریبس نکات
 اتیوال یها و حت یمناطق و ولسوال یدر مورد سپردن برخ شنهاداتیسو سرو صدا ها و پ نیاز چند ماه به ا - 1

مشابه به « زادآمناطق »  حثیاز افغانستان را من یتا بخش ها کردندیافراد تالش م نیطالبان بلند بود. ا یبرا
ها به وجود آمده اند؛  سیتوسط انگل یپاکستان امروز نیکه در مناطق پشتون نش« ازاد لیعالقه قبا ای ریعالقه غ»

 شیخو یمناطق حکومت و امر و نه نیاست که طالبان درا یبه آن معن نی. اندیدولت افغانستان به طالبان واگذار نما
محض  یکینباشد .مردم در تار یخبر یموسسات اجتماع ریو پوهنتون و شفاخانه وسا سهیرا داشته و از مکتب و ل

 یجا یو دور از دانش امروز سوادی. قشر بندیآنها کورکورانه قبول نما خواهندیشوند و هر آنچه طالبان م شتهنگهدا
 .رندیرا بگ یو ترق شرفتیآنهمه پ

رزش ا یاتیدولت افغانستان از نظر ح یوجود دارد که مناطق که: برا یسخنان کایامر یهمچنان در سطح سنا - 2
 ای ریمناطق غ»  جادیاست که در ا سیتداوم همان نقشه انگل قتیاقدام در حق نیندارد به طالبان واگذار گردد که ا

که  کیژیاسترات رینموده که در نقاط غ شنهادیپ کایاز سناتوران امر یکی. اورندیرا به وجود ب« عالقه ممنوعه 
آن مناطق را  میتوانی. و مردیصورت بگ ینظام یگزار هیسرما ستیدر آن مناطق تردد ندارد؛ الزم ن کایامر یاردو
 . میطالبان بگزار یبرا
ً  یئکاینظر امر نیا اما پل  تیثیح شتریکه ب اتیطالبان وال ها هرگز مورد قبول طالبان نبوده ونخواهد بود، بنا

ً  اریدر اخت خواهندی؛ مدارندرا  یتدارکات  .تواندیپالن بوده نم نیاز ا نرویب یغزن یحمله باال داشته باشند. بنا
در مطبوعات انعکاس  کایمتحده امر االتیطالبان و ا نیبا در نظرداشت دوماده فوق ، آوازه نشست و گفتگو ب - 3
 دهدینشان م کایبه امر شیحمالت خو نینموده است که طالبان با ا دیئافغانستان هم تا ردفاعیاست و چه بسا وز افتهی

 باال حرف خواهند زد. تیباشد از موقع نیدرب کرهقرار ندارند. بنابران اگر مذا فیکه آنها در موضع ضع
 نهیحمالت خورد و بزرگ ؛ زم نیکه طالبان با ا ستیباشد اما دور از احتمال ن تیگفته دور از واقع نیا دیشا - 4

ست و پا خواهند د شیخو یبرا یرسانده و مناطق خودمختار اتیها به وال یرا از ولسوال شیگسترش قدرت خو
 قدرت شوند. کیشر ات ندیدولت به اصطالح دوگانه کابل فشار وارد نما یساخت تا باال

 کیشر خواهندیم گرانینبوده بلکه مانند د یمذهب - ینیمجموعه د ای دهیپد کی گریآن، طالبان امروز د ریغ در
راه ها و بنادر شهر را بدسترس دارند و از کاروان ها به خصوص کاروان  یحاال برخ نی. همقدرت و ثروت باشند

که  دارندیرا برم شیمواد مخدر سهم خو یئایماف زو ا رندیگیم ی؛ محصول گمرک دهندیانتقال م یمواد معدن کهیئها
 .رندیگیم کیو دور و نزد هیهمسا یاست که از کشور ها دی؛ عالوه برعوا دیعوا نیا
 

 :جهینت
وووو نزد همه هموطنان محسوس است. هر روز ما  ایکتو ننگرهار و کابل و پ یبا مردم که در غزن یکیرش غم

 ما یشانه ها یو هر روز اجساد پاره و پارچه شده هموطنان ما ؛ باال میهست ما یشدن قلب ها نیشاهد؛ خون
ها  ونیمل یو باز هم جنگ زندگ گشد . جن میرها خواه بتیمص نیاز ا یزمان . چگونه و چه و کندیم ینیسنگ

 هموطن ما را با خون و اتش و درد همراه نموده اند.
 یکیچر ینوع از جنگ ها قتیدر حق گردند؛یپنج سال ظاهر م ایمستعجل که هر چهار  یطالبان با دولت ها جنگ

 انیکه نظام دانندین منگهداشتن مناطق ندارند ؛ چو یجنگ ها طالبان عالقه برا نی.درچنشودیم دهینام یئالیگور ای
برسد؛ طالبان  رتریدولت د یحمالت دفاع کهیورتدر ص شوندیرانده م رونیو دوباره از آنجا ب رسندیسر م یدولت

برده ؛ زکات و ُعشر گرفته و امر بالعروف و  نیشده بزرگان و قومندانان را از ب شیموفق به کشتن مخالفان خو
 .سازندیم یعن المنکر را جار ینه
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 یحمالت اساس یشده است که طالبان برا دهید ریندارند اما در طول چند سال اخ نیجنگ ها وقت و زمان مع نیا
بپردازند؛ چند انفجار و انتحار و حمالت  ینیبه حمله مع نکهیباشند و قبل از ا داشتهیکامل م ینقشه و امادگ شیخو

را به آن سو  انیر مطبوعات و دولت و اردو و نظاماندازند تا نظ یدر شهرکابل به راه م ایدوردست و  اتیدر وال
 تدارک شده را انجام بدهند. ؛ حمالت قبالً وق داده و خود شان با ارامش خاطرس

بزرگ شهر را بدست  ینبرد طالبان موفق شدند بخش نیو تعرض ها بود. درا ورشی نیاز هم یکی یغزن حمالت
 .ندیدولت را مسدود نما یتدارکات یو راه ها رندیبگ
در  ایها  یولسوال یرا ترک گفتند اما هنوز بعض یپنج روز کشتار و سوختن شهر؛ غزن ایبعد از چهار  کهیوجود با

ً  ایشان است و  اریاخت  طالبان بوده است. بینبرد نص نیا تیموفق آنها را در محاصره دارند. بنا
 گرانیم را قبل از حمالت طالبان و دظاردو من نیمجهز دارند الزم است که ا سیو پول یادعا دارد که اردو دولت

تا جلو حمالت را قبل از وقوع  ندیها افراز نما یو ولسوال اتینموده و قرارگاه ها و قطعات ثابت را در وال تیریمد
 شود مانع گردند. رید نکهیا
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