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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۸/۰۸/1۷

میر عبدالواحد سادات

مدافعان غیور غزنی خونین دل و سوگوار را گرامی میداریم
غزنی باستان و پایتخت فرهنگی و تمدن جهان اسالم در راستای اهداف جهانسوزان قرن (  ) 21كه بر اساس پالنهای
شیطانی از كابل و تا  ...بیروت را بخاك و خون كشانیده اند  ،تا تاریخ  ،فرهنگ و اراده مردم را نابود  ،سازند  ،به
آتش بسوزند.
افغانان داغدار در همه جا به چون و چرای حادثه مصروف اند و چه بهتر كه بقول حضرت موالنا  ،به ضروری
ترین ها بپردازیم و فایق آمدن بر مصیبت را هدف نخستین قرار بدهیم.
بیشتر ازچهار دهه است كه دشمنان تاریخی افغانستان بخاطر نابودی ما تالش دارند و یك افغانستان ضعیف و افغانان
متفرق را منطبق با منافع ملی شان میدانند و بر مبنای همین ستراتیژی جنرال ضیا الحق یكی از خبیث ترین دشمنان
ما علنی اعالم كرد كه :

" كابل باید بسوزد "
افغانستان بحساب موقعیت خاص جیوپولوتیك خود  ،پیوسته در معرض تهاجم قرار داشته و شاید درین ارتباط یك
استثنا در مقیاس جهان باشد  ،در بازیهای بزرگ بحساب دروازه هندوستان  ،بمثابه نطع جنگ سرد و به تعقیب ان
بحیث معبر ورود به اسیای میانه و در دور جدید بازی های بزرگ كه بسیار خونین تر میباشد در معرض كشمكش
های شدید جیوپولوتیك اقتصاد محور بین المللی و منطقوی و جنگ های نیابتی انان  ،قربانی میدهد  .افزون بر تداوم
جنگ اعالم نا شده پاكستان  ،دسایس ایران و تبانی روسیه و سیاست های كجدار و مریز امریكا و انگلیس و رقابت
ذات البینی انان و سایر أعضای ناتو بر " زخم خونین " ما نمك می پاشند.
اظهر من الشمس است كه فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ،پاشنه اشیل افغانستان است در چنین
منجالب خونین و با نگاه دلسوزانه به نعش اغشته بخون مادر وطن ،قبل از هر وقت دیگر باید در پرتو خرد و عقل
گرای و نقادانه بسراغ مادر علت ها برویم و بیاد داشته باشیم كه بقول حضرت فردوسی كه پایتخت شهنشاه نامدارش
را آتش زده اند:

به یزدان اگر ما خرد داشتیم
كجا این سر انجام بد داشتیم
باید این واقعیت تلخ را همه ما بپذیریم كه :
قبل از انكه كابل را سوختاندند و یا غزنی را آتش زدند  ،ما در آتش افتراق میسوختیم و میسوزیم  ،بدینرو بسیار
عاقالنه و عادالنه است تا با هستیری ضدیت با این و آن وداع نماییم و بر مبنای تجربه دردناك و خونبار تاریخی
درك نمائیم كه سوختن غزنی  ،سوختن تمام ما است و زمانیكه یكی از دروازه ها و معابر أساسی كابل را به این
سادگی آتش میزنند  ،سوختاندن كابل چندان بعید نخواهد بود و متاسفانه در هنگام سقوط خوست و در دو نیم دهه قبل
ما افغانان نتوانستیم عمق پالن دشمن را درك و به منافع كالن و ملی توجه کنیم.
ملت بزرگ ما كه جنگ و مصایب چهار دهه را متحمل و اكنون درین مصیبت جاری فرزندان قهرمان شان به قیمت
جان و خون خود مدافع وطن به عزا نشسته میباشند ،در گرو رهبران كوچك قرار دارند و تاجران دین  ،تیكه داران
جهاد ،دكانداران قوم و جالبان سیاسی مانع گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترقی میباشند.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

امروز كه غزنی باستان و هویت تاریخی و فرهنگی ما را آتش زده اند  ،ما همه غزنیوال و غزنوی هستیم و به
پاسداران جهالت و بربریت كه با نعره هللا و اكبر جنایات شانرا كتمان میدارند  ،نعره شاعر بزرگ غزنه و سر سلسله
صوفیان پاكنهاد را تكرار مینماییم كه:

مسلمانان ،مسلمانان ،مسلمانی ،مسلمانی
ازین آئین بی دینـان پشیمـانی  ،پشیمانی
با حرمت

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

