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حنیف رهیاب رحیمی

شهـــر غزنی تسلیم داده شد!
شهر غزنی به روز  ۲۱اسد ساعت ده و نیم پیش از چاشت به طور کامل سقوط داده شد و کنترول آن به دست ملیشه
های طالب و سازمان استخباراتی آی اس آی افتاد .
هر والیت افغانستان خصوصیات و ویژگی های خود را دارد و عضوی از پیکر کشور را تشکیل می دهند بنا ًء از
دست دادن هر والیت و هر شهر برای حکومت هم نهایت زیانبار و هم یک ناکامی خجالت آور است.
اما سقوط غزنی پس از چند شبانه روز جنگ پی در پی و نفس گیر نیروهای قه رمان امنیتی ازین لحاظ حایز اهمیت
است که غزنی در افغانستان یگانه والیتی است که با  ۸والیت دیگر وصل است و سرحد مشترک دارد.
در پهلوی این موضوع آنچه سوال برانگیز و برای همه به یک معما مبدل شده اینست که آقای داود لغمانی والی والیت
به همراهی قوماندان امنیه ،بادی گاردهای مسلح و همراهان شان با اعزاز و احترام طالبانی از روی اجساد سربازان و
منسوبین نیروهای امنیتی که در چهار گوشهٔ شهر پراگنده و در روی خاک ها افتاده بودند ،گذشته به موترهای زرهی
و شیشه سیاه سوار و روانهٔ کابل شدند.
این سربازان خفته در خون آنهایی بودند که چند شبانه روز به فرمان همین والی و قوماندان امنیه ،برای حفظ خاک و
ناموس میهن جنگیدند و امروز نعش های خون آلود شان در روی سرک ها ،در زیر پل ها و در سنگرهای شان افتاده
و کسی نیست که آنها را به خانواده های شان برساند.
با سقوط شرمناک ،دست کشیدن مقامات بلند قو ای امنیتی و دولتی از جنگ ،نرسیدن قوای کمکی از کابل که صرف
 ۱۲۶کیلومتر از غزنی دور است ،صدا نکشیدن دولت در این مورد ،دیگر جای هیچگونه شک و شبه را باقی نمی
گذارد که زد و بند های خاینانه و بی شرمانه ای در خفا صورت گرفته و اقتدار سیاسی کشور به زودی به طالبان سپرده
می شود .
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لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

« دیروز یک هیأت عالیرتبهٔ دولت به رهبری داکتر عبدهللا عبدهللا به خاطر مذاکرات صلح با طالبان به دوحه سفر
کرد».
سطر باال را صرف فکاهی روز گفته برای تان نوشتم .
عاقبت همه بخیر باد.

در تصویر :والی غزنی پس از تسلیمی شهر به طالب ها ،با اعزاز و احترام و سربلندی روانهٔ کابل است
رهسپار شدن والی غزنی به کابل به حمایت طالب ها.

برای مطالب دیگر حنیف رهیاب رحیمی روی عکس کلیک کنید
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ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

