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 های مردمی قیام مونۀن ،غزنی
 

جا ب یی که توسط طالبان در ولسوالی اندر والیت غزنی جا از اثر انفجار ماین کنار جادهیک شنبه هفته گذشته 
 شدند. ل معصوم و زنان که روانه محفل عروسی بودند همه کشتهاطفاغیر نظامی و آنهم  11گردیده بود 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جوی عامل و  معاون والی غزنی به رسانه ها ابراز داشت که این حادثه خشم مردم محل را بر انگیخته و در جست
پیدا و به این بمب گذاری برآمدند و شخصی را که خودش به دست داشتن در این بمب گذاری اعتراف نموده بود، 

 چوب به قتل رساندند. اثر مشت و لگد، سنگ و
 

د بل بار ها این گروه خونریز از نگیر گاه سلطان محمود غزنه قربانی میر نیست که طالبان از زاداین اولین با
تمامی مردم افغانستان قربانی گرفته اند، همچون کشتن علی سینا متعلم صنف نهم، قتل مولوی نورالحق و فرزندش، 

که در آن محفل موسم به  یعمیربر ت راکتگذاری اخیر اندر، شلیک ن بمب صدها بمب گذاری دیگری همچون ای
فیر مرمی سالح ثقیله  عدد چهل برگزار گردیده بود و از طالبان دعوت به صلح بعمل آمد و همچنان شلیک ده ها 

نه  شویم نه پل و اگر از سرگ ها یاد آور بر شهر غزنی که بیشتر آنها به مساجد و اماکن مقدس اثابت نموده اند، 
 ند، ه اوریستان محفوظ ماندهم پلچکی از ماین گذاری این تر

ن و و از حوادث مهم دیگر همچون انتحار در مراسم عید قربا ندیدن تانکر های تجاری همه آگاه ااز به آتش کشان
 قتل شاگردان مکاتب هم نمی توان به هیچ عنوان چشم پوشید.  یترور شخصیت های سر شناس و حت

ند ولی سکوت و خاموشی داعیه داران دین همه را به ز از قرآن سوزی این مسلمان نماها همه رسانه ها داد می
دهند بهر صورت هرچی از جنایات  جدی از خود نشان نمی ته است که چرا هیچ حرکت و اعتراضحیرت انداخ

 گردد. ما پریشان تر می ۀاندازه فکر و خاطر مردم رنج دید طالبان بیشتر یاد آور گردیم به همان
 

ی اولسوالی اندر قیام ه ت دهشت افگنان به ستوه آمده بودند سال پار از همینمردم والیت غزنی از بس که از دس
با آنکه مردم این والیت با قیام دلیرانه شان شهدای زیادی داده اند اما در مقابل تا  کردند خود را علیه شورشیان آغاز
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ان گردیده و دست آورد های چشم گیری را در سنگین طالب م و پر شور تر بود منجر به تلفاتزمانیکه این قیام ها گر
ها دوباره شورشیان قادر به نا امن سازی این ولسوالی و مناطق همجوار  قیام با کم رنگ شدن این داشت ولی قبال

ماین  به کام مرگ کشیده شدند چنانچه در آخرین حادثه، زیادی بیگناه آن گردیدند که در نتیجه این نا امنی ها افراد 
از زنان و اطفال این ساحه را گرفت که خوشبختانه از اثر سعی و تالش مردم محل  ینار جاده جان تعدادگذار ک

 عامل آن دستگیر و به دست داغدیگان آن حادثه تلخ راهی جهنم گردید.
 

این حرکت مردم اندر قابل قدر است و برای بیرون رفت از وضعیت موجود یعنی رهایی از شر اعمال نابخشیدنی 
سلحشور آن الهام گرفته و علیه  یستان و شورشیان راه کار بسیار خوبی است و ما همه باید از مردم غیور وترور

 این خون خواران قیام نماییم. 
همچنان علمای محترم و مال امامان مساجد نباید وظیفه و وجیبه دینی خویش را که همانا بیان واقعیت ها و آگاه 

البان باشد، به فراموشی سپرده و سکوت اختیار نمایند بل آن ها بنا به فرموده ساختن مردم از اینگونه جنایات ط
دینی خود را به بهترین وجه اش انجام  پیامبر بزرگوار اسالم "وارث پیامبران اند" و باید مسؤولیت های وظیفوی و

 دهند نهاد های مدنی و احزاب سیاسی نیز باید مسؤولیت خویش را درک نمایند.
 

 پایان

     

 

 


