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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۲۱/۱۲/۲۰۱۷           فضل احمد افغان ریانجن
 

 وطن ما مادر یلدائیشب 
 

که بنابر  دارمیشما عرضم کیحضور هر مانهیگرم و صم یسالمها میهموطنان وطندوست و با عزت افغان با تقد
چه آن  یعنی شده ام لینشخوار کننده تبد وانیح کیمن به  باشدیحالم م دیکه عا یهایضیو مر هایشانیپر ایکبر سن و 
شبها و روزها که  نیدر ا چون رسانم،یهموطنان م وجهنشخوار و به ت اً ام مجدد دهیو به نشر رسان ریتحر را من قبالً 

خود را که تحت عنوان ) شب  یاز نوشته ها یکی دمیمن الزم د شودیحرف زده م لدایشب  لیدر هر جاه از تجل
به توجه هموطنان  اً داشته بودم مجدد میو بحضور هموطنان تقد ریسال قبل تحر کیو  ستیمادروطن ( ب یلدائی

را از شر  رفت رونیامروز راه ب یدشمنان ال سیاز دسائ عیوس یرگبازن کیبرسانم تا با  ام یرامگو  زیعز
استقالل،  ،یزادآو حفظ  ایبرده اند و اح راثیبم اکانیملعون جستجوه نموده و مادر وطن خو د را که از ن نیاطیش

 باشدیهر فرد افغان م یانو افغ یاخالق ،یاسالم ،یوجدان ،یمل فین از وظاآ یوفانگو ش ی، سربلند یوحدت مل
 .سوق دهند یو خوشبخت یزادآبطرف 

 خیو بتار دهیبه نشر رس دیام دهءیم جر۱۴/۴/۱۹۹۷مورخ ( ۵۲متذکر شد که مقاله متذکره در شمارهء) دیبا
شده بود قرائت  بیکانادا ترت یایبرتش کولمب التیدر ا لدایکه بمناسبت شب  یم در محفل افغان۱۹۹۶دسمبر ۲۱
 یهمچنان در کتابها دهیافغانها بنام" اتحاد افغان" به نشر رس هءیاتحاد یرگان نشراتادر دوشماره  زیو ن دیگرد

فضل احمد افغان و کتاب تحت عنوان"  ریانجن فیلأ ت م۲۰۱۱)فغان افغان( م و ۲۰۰۱به قهقرا"  ای"افغانستان از ثر
ً ت افغانستان" در امور یمداخالت خارج  .دهیبه نشر رس زیم ن۲۰۰۴سال  (یئدی) س نیمحترم اصحاب الد فیلا

 

 آن بودن یو طوالن یکین در تارآ یبائیو ز فیک میکن یصحبت م لدایما از شب  یوقت
 نیتر یانجامد هرگاه طوالن یم یروشن و درازتر یروز ها یخوش امیبه پ است که

 .نداشت یسال تفاوت کیتار یشب ها گریبود از د یشب سال نم
تفاوت  یدسمبر ول۲۱مصاد ف است به  لدایشب  زیما افغانستان ن زیوطن عز مادر در

زاد , مستقل آمتمدن , یرا که در کشورها یهائ یبائیو ز فیاست که با تأسف ک نیدر ا
حکام  یما بقائ زیوطن عز در مادر رایعلم و دانش اند ندارد. ز ضیو برخوردار از ف

ملت  یسواد یو ب یکیو استثمارگر در تار ارگراستعم ینفوذ قدرت هامقتدر وقت و 
م و ۱۹۷۸ لیاپر یعنیهجده سال قبل  آن تلخ جیبود که بنابر نتا افغان ۀدیمظلوم و ستمد

 یبا طوالن زمایعز هنیم( م۱۹۷۹سمبریاشغالگر "قشون سرخ"روس) د  یتجاوز قوا
رحمانه  یب یکشتارها آن یحادثه و حوادث بعد نیمواجه شد.ا خیتار کیشب تار نیتر
و جهالت  یسواد یدانشمندان و فضال را مجبور به ترک وطن کرد و جهل و ب.که یمعن نیبه ا داشت خود با

در  اهیشب س نیا یکیده از تارصفت و درنده خو با استفا وانیح یانسانها افتیگسترش  نیسرزم آن در یپرست
ما  ردمما م ملت یۀعل یانسان ریغ یها وهیو با بکاربرد ش دهینورز غیدر ی, غارتگریمگرست چگونهیما از ه وطن

 نیب زمی, قاچاق سالح و ترورقاچاق مواد مخدره یمداخله گر و سازمانها ولد دوامدار نشاندند. رهبران را به غم
و  عیمختلف تطم یها لهیتعداد فرزندان جاهل و حق ناشناس وطن ما را با ح کی شیخو می, با مداخله مستق یالملل
شان  نیب یمختلف به تفرقه انداز یبه نامها یخود, بعد ازدسته بند یانسان ریشوم و غ یها مرام شبردیپ یبرا

ساختند که  نبایست با گرد و باهم قیتشو و گرفتن قدرت تیتبارز شخص یها را براآن از یکیپرداخته و سپس هر
وطن را بخون شان  مادر دامن وبیمع ونیمل کیو  دیشه ونیمل میاز دون شیجاهالنه شان ب یها روداریگ ۀجیدر نت
در سراسر کشور ما کشت و روز  را نیما ونهایو مل رانی, نهرها و مزارع را و, مکاتب, قصباتتو دها سرخ

 یبرا دیام ۀروزن نیکوچکتر غرق ساخت. هرگاه دشیفرزندان شه دفاع ما را در خون یبروز مادروطن مظلوم و ب
 چهیدر شیمزدوران خو شان توسط تکارانهیجنا یها هیتوطو  سیدشمنان ما با دسا دیرسیبهتر شدن وضع بمشاهده م

ً میکه پاکستان مستق ریدر چهار سال اخ اً ساختند. مخصوص یتر م و اوضاع را بغرنج را مسد ود دیام یها ابتکار  ا
شدن پول سرشار  ریسراز بدست گرفته و با سیو انگل کایکشور ما بد ستور امر شترینمودن ب رانیو یرا برا عمل
ل عما آن قیتطب یماهرانه برا اریو بس دست گرفتند یما را رو زیعز هنیم یجیمحو تدر پالن یسعود ستانعرب
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 نیکشور ب که یفینظام ملوک الطوا کیهداف شوم خود را در ند و مؤفقانه ادیفروخته شده و نوکر صفت را برگز
با  اول زیافغانستان عز یخیتار شمنانکردند. د یعمل ودب دهیگرد میخود مختار تقس تکاریخونخوار و جنا یقوماندانها

 ۀفرزندان ساد انیم یو لسان ی, قومیتفرقه مذهب جادیم( و ا۱۹۹۲) نیمجاهد رهبران به اصطالح دنیبقدرت رسان
نشده بود همزمان با چور و  دهیبشر د خیقابل تصور را که در تار ریغ یو انفراد یدسته جمع یوطن کشتارها

نمود  رانیو ی" را بکلاقدام و قلب مادر"شهر کابل یو فرهنگ یمی,مراکز تعل یدولت ری, دوا یچپاول منازل شخص
مسؤالنه به هر نوع  ریپول غ یابیدست یو برا نددیدیهموطنان خود م یتش تفنگ بروآفقط با  خود را یو بقا ند

 یما از البال ۀنداشتند چنانچه هم یوطن و ملت باک یبرباد به یعنیبود دست زدند  تکارانیجنا ۀکه خاص اتیجنا
 :که میشان مطلع شده ا م(۱۹۹۶-م۱۹۹۲) یسالها اتیاز جنا یالملل نیب یارتباط جمع لو وسائ دیجرائ

 انتقال  هیبه کشورها همسا ایرا  لهیثق یها و سال اراتی, طما اکثر تانکها هنیم یدفاع یقوا فیتضع یبرا
 .در پاکستان فروخته شد آن  یهن هاآپارچه پارچه و  ایو

 آن گول یخهایو کدال پارچه پارچه و س لیتوسط ب یتیکانکر یها هی, پلها و پایو دولت یشخص راتیتعم 
 .درپاکستان فروخته شد

 آن و اموال قیحر ایو  بیهمه تخر یمیو تعل ی, مراکزعلم, کتابخانه هایو فرهنگ ی, مراکز کلتورها میموز 
 .کشورها فروخته شد ریپاکستان و سائ یدر بازار ها

 علم و دانش محروم شد ند ضیود و اطفال از فمسد اً کثرا یمیمراکز تعل یدر وازه ها. 

 داده شد رواج یپنجاب یلبا سها دنیمنع و پوش یو خصوص یدولت ریطبقه نسوان از کار در دوا. 

 یفدرال هیروس یبه استثنا یافغان یچاپ بانکنوتها یو بانکها چور و غارت شد. دروازه ها یارگ جمهور 
شد. و بانک  ریها سرا ز تیدر مارک یکائیو دالر امر یاز کشور بسته و در عوض کلدار پا کستان خارج در

و به  لیو کلدار تبد الربه د یتوسط رهبران به اصطالح جهاد دیرسیبه چاپ م هیکه در روس ینوتها
 .دیگردیشان در خارج انتقال م یبانک یبهاحسا

 ندکردیم دنیو سر بر نهی, سی, تجاوز جنسعفت یزنان را ب تعداد. 

 نددینشد بود به قتل رسان دهید  تیبشر خیکابل را به انواع مختلف که در تار انیشصت و پنج هزار شهر. 
 

 در یوحدت مل یرازیش شکستاندن و درهم یمنظا یتمام قوا ۀهم اکتفاء نکرده بعد از محو نیدشمنان ما به ا اما
شتونستان وبلوچستان تحت طق پ من ینیجهاد در مدارس د یشده شان را که در طول سالها هینهاالن تربکشور نو

از  یو نه خبر ینه سواد ها کهآن و ند.شد یمو نظا ینید یب هیترب یو پاکستان ینظارت رهبران به اصطالح جهاد
نسل  کیافغانستان را به  یو مذهب یلسان ضیبا استفاده از کارت تبع یعنیداشتند وارد صحنه نمودند  تیو مدن نید

را بعد  درتند قاسالم دور بود نیمب نیو د ی, فرهنگ افغان, کلتوربهره و از تمدن یاز علم و دانش ب یکه بکل دیجد
پشتون  اً ها اکثرآن تیکنند که در واقع میبنام طالبان تسل به اصطالح پشتونها یدوره زعامت تاجکان برا کیاز 
پا  یاز اقوام مختلف افغانستان و حت دیشه نیمجاهداطفال  یعنی خبر بودند. یخود ب یاصل تیاز هو یند و حتنبود
پشتو زبان و اوردو زبان مدارس  نیرستحت نظر مد تیغاز طفولآاز  که ندبود یری, کشمیائی, چچنی, عربینکستا

 یپاکستان یآس ا یآو  یتحت نظارت رهبران به اصطالح جهاد ورندید ۀایس خط یماورا نیپشتون نش طقمنا ینید
نو  نیوارد صحنه نمودند.ا یبنام پشتونها و مسلمانان واقع و اسالم پشتون قوم بد نام کردن یبرا ندشده بود هیترب

 یبرا یگرید اتیسلسله جنا کیو اوامر دشمنان دست به  سیدسا خرد کور کورانه طبق یخبر و ب یجوانان ب
صلح را بدست داشتند  دیسف یقهایریند و بشد یم ادیبنام طالبان که  گروه تازه وارد نیزدند ا بادارانشان یخوشنود
بقدرت به مخالفت به  دنیند بعد از رسزدیحرف ازباز گشت محمد ظاهرشاه م ملت هیو حما بیفر یبرا یو دستور

ن گره داده و دارو دسته اعراب شا ینپاکستا انینظام ریو غ انی, نظامبا سازمان القاعده یبازگشت ظاهرشاه بزود
 .یعنیند شد

ند بلکه ما را نه تنها حفظ ننمود یمتأسفانه افتخارات مل زیند ننموده بود امیسواد که بنام صلح ق ینسل جوان ب نیا
اعمال هر شده شان را مجبور به  هیهم اکتفأ نکرده نونهاالن ترب نی. اما دشمنان ما به اما را لکه دار ساختند خیتار

, تیثیح یبه برباد یعنیسازند  یاست م تیو افغان تی,مدن تیت,اسالمیضد بشر تکارانیجنا ۀکه خاص اتینوع جنا
ما در  ۀنداشته اند چنانچه هم یباک و کلتورملت قهرمان افغان خی, تار, فرهنگ ,عنعنات, اسالمطنبرو و عزت وا

شان  اتیاز جنا یالملل نیب یارتباط جمع لیو وسائ دیجرائ یزال بالغاز زعامت طالبان است اآکه  ریچهار ماه اخ
 :که میمطلع شده ا

 نموده اند بیو ترت ریاز شهر ها به لسان اوردو تحر یو مغازه ها را در بعض نیدکاک حیلوا.  
  نمودند لیافغانستان تجل یاز شهر ها یپاکستان را در بعض یزادآجشن. 
 شده جیو ترو قیتشو یو هند یکرکت پاکستان یمنع و در عوض باز یالملل نیو ب یمل یو ورزشها. 
 از  فیرشآچه در آن ه معرف هنر و کلتور ما است منع وک یوازخوانآ, یقیالت موسآونواختن  یقیموس

 .برده شدند نیو از ب قیموجود بود حر یقیهنر موس یالت و داشته هاآو  لیوسائ
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 برده شد ند نیو از ب قیکه موجود بود حر ینقاش یتابلوها ایو  ریوتو و تصاوو داشتن ف یعکسبردار. 
 یخانه ها زندان یواریو در چارد دیگرد ینسوان عمل ۀکامل طبق یرحمیب ۀویحق به ش ریلت و کوب غ 

 .شدند
  از  یو اجتماع ی, اقتصاد یاسیدر امور س یریگ میها در خاک ما و تصم یزاد پاکستاناً مد اً با رفت و

 .ما از دست رفت یارض تیو تمام یمل تی, حاکم یزاداً  یطرف مقامات پاکستان
 است داده  زیافغانستان عز خیما را که جزء تار یو شهدا اکانیپدران ,ن یاستخوانها دنیباالخره دستور کش

پروزه  نیا لیماش در پاکستان فروخته شود و با تکم ۀکا متیها انداخته شده و در مقابل ق یشد تا در بوج
 ۀما افغانستان را از کر زیعز روطننابود و نام ماد یبکل نیزم ریو ز نیافغانستان را در سطح زم خیتار
 .ندیمحوه نما نیزم

 

و  میباش داریب دینکردند. با غیدر تیو جنا انتینوع خ چیما از ه زیها و نوکران شان در مادروطن عز یپاکستان
خود  زانیشوهران و عز کهیزنان یعنی زنان وهیفرمان کشتن ب استخوانها دنیکش پروزه لیتکم بیکه به تعق اریهش

 صادر خواهد شد کسیب ناتوان و و فیضع دانیسف شیو ر دانیسف چهی, پسرپرست یب مانیتیرا از دست داده اند و 
 یپاکستان یشان را از پوست و گوشت جدا و گرما گرم در بازارها یاستخوانها یشده پاکستان زیت یچاقوها با تا

 .بفروش برسانند
 

 .یخواهران وبرادران گرام
 

 شیخون ب دنیپرست با د گانهیپرور و ب گانهیکه بنا بر ظلم وجهالت فرزندان خودکش ب چارهیمادروطن ب آن امروز
زند و  یدست و پا م اتشیح ریو در لحظات اخ به غرق شدن و نابود شدن است دشیفرزند شه ونیمل میاز دو ن

پر  غوشآدر  اتشیمجدد ح یائیاست که با اح یهجده ساله به روز روشن و پر افتخار یچشمانش بعد از شب طوالن
 یرا برا یروشن و پر افتخار یفردا دیرا پاک و نو ضانیزنان و مر وهی, بمانیتی, وبانیمع یها از محبتش اشک

که دارد فقط به فرزندانش که بنابر جبر  یدیچشم ام گانهیمقدس  یرزوآ نیبه ا دنیرس یبدهند. برا ندهیآ ینسلها
بسر  اتیح یو غربت جالوطن ی, دربدریوره گآ,  یمادر یدانشان در ب یو تجاوز تجاوزگران و ب لمزمان و ظ

ه و ناله اً که در مقابل مادر دارند  یو اخالق ی,مل ی, انسانی, وجدانیمانیا یها تیباشد. تا بنا بر مسؤل یبرند م یم
 نیدر تع ملل متحد یتحت سرپرست تا برسانند بشرحقوق  نیاصطالح مدافع به یبگوش ها شان را سوزان یها 

افغان باشد  بیقاطع فرزندان نج تیاکثر یرزوهااً  یکه جوابگو یمیملت افغان تصام اکانین راثیم آن سرنوشت 
 .بخشند انیپا یواقع یموکراسیو د یزادآ, صلح یها یهجده ساله را بروشنائ یو طوالن کیشب تار نیاتخاذ و ا

 .زیدوستان عز یبل
که نجات  میشویقرار گرفته و مکلف م یخیبس بزرگ تار تیو مسؤل شیزماآجاست که ما در مقابل  نیدر ا

 را آن و نیاز ا یرویو پ ی, جا ه طلبیخود خواه یعنیقرار داد  یدر زندگ گرید لیمادروطن را فوق همه مسائ
ما افغانستان قرار  زیمادروطن عز در خدمت غاناف ثیخود را بح یرویو صادقانه ن مانهیصم اً و متحد کنار گذاشته

, کلتور ,فرهنگ و خیحفظ تار یبرا زیو ن میبرسان یواریو نجات مادر مظلوم را به هر درو د یزادآ یو صدا میده
 ندهیآ یتا نسل ها میریبگ دستیرا رو یریناپز یخستگ تیاز دست رفته ما کار و جد مهین یافغان لیعنعنه اص
و سربلند ثابت و حفظ  زاد و مستقلآً کشور  کی ثیخود را بح زیخود را و مادروطن عز یافغان تیبتوانند هو

 .جان برزمند یراه تا پا نیخود دانسته و در ا یمل ۀبیرا وج آن و استقالل یمل تیحاکم
 .برادران و خواهران ارجمند

مادروطن  یو شهدا اکانین , روحزنان وهی, بمانیتی, وبانیه و ناله معآ, بخاطر ینیبخاطر خدا و مقدسات د دیائیب
ل و استقال یزادآ, صلح جادیا ی, وحدت افغان و مبارزه برای, همبستگیل برادرم را سا۱۹۹۷شعار سال 

ننموده و در  غیدر یو فداکار ثارینوع ا چیاز ه اتیح مقر نیخرآ یکه ال میما اعالم و تعهد بسپار زیمادروطن عز
 .مینما یم ریناپز یاهداف تالش خستگ نیباره تحقق ا

 :که مینما یم شنهادیپ یو انسان یمرام عال نینمودن ا یعمل جهت
 ایکانادا و  ایدر برتش کولمب افغانان یۀبنام "حرکت اتحاد افغان" در چوکات اتحاد تیو با صالح یعلم تهٔ یکم کی

و قت  اعیخود را بدون ض یها تیدست داشته فعال لیشود تا با استفاده از وسائ یو سازمانده نیتع یگریمرجع د
 .ندیهدف دعوت نما نیبه ا دنیرس یرا در جهان برا یافغان یغاز و همه حلقه هاآ

معتقد به  و هر فرد افغان که مخصوص افتتاح یبانک صندوق و حساب تهیکم نیا یها تیفعال مؤفقانه قیتطب بمنظور
خود ماهوار  ۀروزان دیخود را از عوا میاست بر عالوه اعانه حد اقل ربع واحد پول کشور مق شنهادیپ نیا تیمؤثر

 .روزانه پرداخته خواهد شد دیسنت از عا ۲۵ نادادر کا یعنیمرام بپردازد  نیمخصوص هم یبحساب بانک
بادرک  جهان در سرا سر انافغان یحلقه ها گریموظف با د ۀتیفوق کم شنهادیپ قیتا بمنظور تطب رود یم توقع

 یطوالن یکیتا مادروطن را از ظلمت و تار ندیکار نما یمشترک و جد آن تیو اهم زیاوضاع مشخص وطن عز
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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

 

 یو شهدا اکانیو استقالل مادروطن روح ن یواقع یموکراسی, دیزادآ, صلح امیروشن توام با پ یو بفردا نجات داده
 .میوطن نجات ده ندهیآ ینزد نسلها یرا از خجالت و شرمسار شیخو .یخیتار ۀبیوج نیشاد و به انجام ا حق را ۀرا

 .قیهللا توف ومن
 .خداوند نگهدار     

. 
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