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 11/41/2412          جمشید آرش   
 

 که پايتخت تمدن جهان اسالم شد یشهر ،غزنی
 

  رای کابینه دولت آقای کرزی،مراسم نام گذاری شهر غزنی به عنوان پايتخت تمدن جهان اسالم با اشتراک وز تجلیل
افغانستان، با شور و  باشندگان کثیری از ۀو عد وکالی ولسی جرگه و مشرانو جرگه، کشور های اسالمی سفرای

 . شعف وصف ناشدنی برگزار گرديد و اين شهر به جايگاه اصلی اش دست يافت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انگلیس -هنگام جنگ اول افغان م 1928قلعۀ غزنی در 
 

افغانستان  مخالفین مسلح دولت جمهوری که از لحاظ امنیتی متوجه اين شهر بود و یهاي با وجود نگرانی ها و تهديد
به بهترين  ، اين گردهمآيی مجللبودند تجلیلاين برگزاری و حامیان بیرونی و درونی آنها در تالش سبوتاژ نمودن 

 .شکل اش تأمین گرديد
شمول پاکستانی ها، عرب ها، کشمیری به د گرايان دی از تروريستان و بنیاگزارش های وجود داشت که تعداد زيا

را در سر ای  پالن های خصماندر نقاط مختلف غزنی جمع و برای برهم زدن ثبات آن واليت .  . .ها چچنی ها و 
می پروراندند و با تمام توان کوشیدند تا مانع دستیابی غزنی به اين افتخار بزرگ گردند، اما با کوشش، پشتکار و 

دست نیافتند بل  شان به خواسته های مذبوهانه فرهنگ ستیزهای اوان ارگان های امنیتی کشور، اين گروه تالش فر
 .تأمین گرديد آنامنیت به بهترين شکل  بر خالف انتظار،

امور مبنی بر ضعف نیروهای امنیتی کشور در  آگاهانبسیاری از تحلیلگران و  اين امر می رساند که نگرانی های
رفتن افغانستان به کام تروريستان پس از خروج نیروهای خارجی و احتمال بروز بحران پس  امر تأمین ثبات، فرو

  .، بی موجب و بدور از واقعیت است2411از سال 
ع که بتوانند از تمامیت ارضی، منافبه اين معنی که نیروهای امنیتی کشور امروز اين توانمندی را کسب نموده اند 

حراست و نگهبانی نموده و تالش های مذبوهانه  آنترين وجه افغانستان به به اتباعملی، حقوق و آزادی های 
 .کوتاه نمايند انش مزدوران و عمال بیگانه را عقیم و دستان غرض آلود آنها را از کشور

مبنی بر احتمال بروز جنگ های داخلی پس از خروج  هرتانیامور دفاعی پارلمان ب ۀاز اين لحاظ نگرانی کمیت
واقعیت نداشته بل نشانگر آن است که در صورت عزم  2411نیروهای ائتالف بین المللی از افغانستان پس از سال 

در اين کشور  د و جنگ های داخلی راپرتگاه بکشان ۀافغانستان را به لبهمگانی هیچ قدرتی قادر نخواهد شد که 
چنانچه پیش از برگزاری جشن نام گذاری شهر غزنی نیز احتماالت زيادی مبنی بر بروز نا  . دره شعله ور سازدوبا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_ghazni_paytakht_tamadon_islami.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arash_jamshed_ghazni_paytakht_tamadon_islami.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ghazni_City_during_1839-42.jpg
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آرامی ها و وقوع حمالت دهشت افگنانه در اين روز وجود داشت اما نیروهای امنیتی و مردم شريف شهر غزنی 
نمودند و مهمانان همه با خاطره های خوش عزم خود را جزم نمودند و با نهايت امنیت و ثبات اين روز را سپری 

 .داسلحه خاطر آنها را مکدر سازکدام یر بدون اينکه صدای ف از اين شهر راهی خانه های خود شدند
مقامات دولت  ، اينداز آن چشم پوشی نم هم وجود داشت که به هیچ وجه نبايد متولیان امور یولی کوتاهی هاي

طالعات و فرهنگ شش سال تمام را پیش رو داشت تا از غزنی يک چهره وزارت ا خاصتًاجمهوری افغانستان 
هوتل های مجلل و  د، هدبمهمانان ارائه  جذاب و ديدنی طوريکه شايسته اين نام بزرگ برای اين واليت باشد، به

اين جشن  که از کشورهای بیرونی به منظور اشتراک در ید تا مهمانانايرا برای پذيرايی فراهم نمشهر زيبا و پاک 
در روز موعود به غزنی تشريف آورده بودند، با تعريف جديد از اوضاع افغانستان و غزنی به کشور های شان بر 

آثار و نوسازی  اعمار مجدد ع برخورد نمودند و به جای می گشتند، ولی با بی مهری و کم کاری با اين موضو
و شهر کهنۀ غزنی چنانچه در زير می بینید با وجود ملیون ها  .ريزنداز اين آبدات فرو  یريخی گذاشتند که تعدادأت

 .دالر کمک جامعۀ جهانی همان ويرانه است که بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شهر کهنۀ غزنی که بعد از دوازده سال دولت جمهوری افغان و دريای دالر هنوز  هم میگريد

 
 پايان

 


