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انجنیر فضل احمد افغان۲۱

شب یلدای مادروطن ما
امشب بیست و یکم ماۀ د یسمبر مصادف به درازترین شب سال است که درقبالش روز های روشن و طوالنی امید
بخش به آینده درخشان میباشد دارد و این یک عنعنه است که همه ساله در بعضی کشور های اسالمی چون
افغانستان  ،ایران  ،تاجیکستان و افغانهای جالوطن با جشن و پایکوبیها با گرمی از آن استقبال میکنند اما در
مادروطن ما متآسفانه چنین نیست بلکه شب یلدای مادر وط نما درازترین شبی است که در  ۴۳سال گذشته بدبختانه
روشنی واقعی امید بخش که به فردای یک افغانستان آزاد و مستقل باشد تا ملت ستمدیده خود را در فضای
دیموکراسی واقعی و آزادیهای انسانی و بشری در جهان پیشرفته و مترقی ببیند را ندیده اند.
بلی بخاطر داریم که  ۴۲سال قبل در همین شبهای تار بود که طیارات غول پیکر روسی با صدای مدهش مهمات
ثقیله نظامی و قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت را به قلب مادر(کابل عزیز ما) وارد و اشغال نمود و
مادروطن عزیز ما را رسمآ اشغال و بنام مرحله نوین اعاالن نمودند یعنی انقالب نا میمون  ۷ثور ۱۹۷۸م را باهم
چنان سخت گره زدند که مسبب وارد نمودن رهبران نابکار خانه خراب مجاهدین و سپس طالبان قرن حجر که نه
از اسالم آگاهی و نه از افغانیت و انسانیت آگاهی داشتند وارد صحنه نمودند و بعد از انجام جنایات غیر انسانی و
بشری باور ناشدنی توسط نوکران ابرقدتهای وقت در هر سه دوره زمینه را مساعد نمودند که بعد از  ۲۱سال
بتاریخ  ۷آ کتوبر ۲۰۰۱م یعنی  ۵۸روز قبل از شب یلدا طیاره های غول پیکر امریکا و انگلیس بنام آزادی و
دیموکراسی م ادروطن ما را با بمب باردمانهای وحشیانه خود اشغال و بعد از کشتن هزاران طالبان نوکر ،رهبران
طالبان و القاعده را بسیار محترمانه از کوه های توره بوره ننگره هار افغانستان عزیز ما خارج و در پاکستان برای
پیشبرد مرامهای شوم آینده شان تحت تربیه گرفتند .
اما بعد از سپری شدن بیست سال که ملت نجیب افغان که در فضای غبار الود اما امیدی برای روشنی روز های
طوالنی که در آن کشور خود را در آزادی که از تمام مزایایی زندگی بشری جهان مترقی و پیشرفته برخوردار
باشد ببینند ،بار دیگر اضالع متحده امریکا و متحدین اش که خود را مدافعین دیموکراسی و حقوق بشر میدانند با
تبانی پاکستان ملعون که تربیه گاه تروریستان به نامهای مختلف بوده و است بتاریخ  ۱۵آگست سال جاری با وارد
نمودن تروریستهای پرورده قبلی خود شان که  ۲۰سال قبل بنام طالبان،القاعده و تروریست رانده شده بودند و در
پاکستان تحت تربیه گرفته شده بودند وارد مادروطنما نموده و با محوه هست و بود و دست آورد های معنوی و
مالی بیست سال گذ شته که امیدی برای ختم شبهای طوالنی به روز های طوالنی روشنتر بود سرنوشت مادروطنما
را با بقدرت رسانیدن طالبان رانده شده خود که دارای تفکر قرن حجر مدرسه حقانی پاکستان میباشند بار دیگر
برای اهداف و مرامهای شوم خود سرنوشت ملت و مادروطنما را بدست پاکستان دادند ،که البته جزیات مذاکرات
صلح با طلبان و دسایس ای عقب پرده اضالع متحده امریکا به تفصیل در مقاله آینده حضور شما خوبان تقدیم
خواهد شد (یار زنده و صحبت باقی)
حال بار دیگر ملت مظلوم افغان که در حالت نهایت سردرگمی رقتبار تحت سلطه طالبان که نوکران اغیار
مخصوصا ً پاکستان میباشند به امید ختم شب طوالنی و آغاز فردای روشن که پیام اور آزادی ،دیموکراسی ،صلح و
مساوات دوامدار آبرومند واقعی باشد در حالت نهایت رقتبار در داخل و آوارگی دور از آغوش مادروطن با زندگی
نهایت غیر قابل باور و رنج آور دست و پنجه نرم میکنند و در تاریکی مطلق در داخل و خارج از کشور آواره و
دربدر در فقر ،بیچارگی و بی سرنوشتی منتظر فردای درخشان میباشند ،لهذا ایجاب مینماید که خواهران و برادران
عزیز هموطنم از دسایس  ۴۲سال قبل درس آموخته و به شب یلدای طوالی مادروطن خاتمه داده و فردای روشن و
طوالنی را برای مادروطن و فرزندانش آغاز نمایند.
خواهران و برادران نهایت ګرانقدر و رنجدیده هموطنم ما نباید به دسایس دشمنان فریب بخوریم ،قدرتهای بزرگ
جهان در طول تاریخ با تاخت و تاز مستقیم و یا ایجاد خانه جنگی مادروطنما را با ملت قهرمان بید فاع اش را
بخاک و خون کشانیده اند ،لهذا بسیار محترمانه بحضور شما به عرض میرسانم که من بیست سال قبل وقتی دیدم که
بعد از حمالت هوایی امریکا و انگلیس باالی طالبان ،چطور رهبران طالبان و رهبران القاعده مخصوصآ بنالدن را
از کوه های توره بوره ننگر هار بسیار محترمانه به پاکستان انتقال دادند ،و وقتی من از طریق منابع خبری شنیدم،
به فکر حوادثی قبلی چون انفجار بامب در مرکز تجارتی امریکا در سال ۱۹۹۳م ،انفجار پایگاه نظامی امریکا در
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عربستان سعودی بتاریخ ۲۶جون ۱۹۹۶م و انفجارات سفارتهای امریکا در کینیا وتانزانیا به تاریخ ۷آگست۱۹۹۸م
و دستگیر نکردن و یا نه کشتن بنالدن که مسولیت اعمال جنایتکارانه فوق را به عهده گرفته بود و توسط طیاره
شخصی اش به افغانسنان انتقال داده شد به نتیجه رسیده بودم که اخراج مسون رهبران طالبان و القاعده به پاکستان
برای اهداف آینده شان در نظر گرفته شده اند و از آنها در مادروطنما و کشورهای دیگر استفاده ،بال و مصیبت
دیگری را باالی ملت فقیر و مظلوم افغان نازل خواهد نمود ،لهذا در همان وقت نظر و اند یشه خود را در طنزی
ذیل که در صفحه () ۲۸۷کتاب من که بنام ( افغانستان از ثریا به قهقرا۲۰۰۱م) میباشد چنین ابراز داشتم.
«بود نبود خری بود و خرکاری ،روزی از روزها خرکار با دوستش در طول راه مالقی شد،در وقت توقف
کوتاهی که واقع شد خر،خرکار را پس لگدی زد ،خرکار مقابلتآ خر را ببوسید ،دوستش با اعتراض پرسید چرا در
عوض مجازات خر را ببوسیدی؟ خرکار بجوابش گفت :برادر چه می گویی برایش ضرورت دارم .عین حادثه
چندین بار در مواقع مختلف تکرار گردید تا بالخره روزی خر با پس لگدی چنان ضربه سختی به خصیتین خرکار
وارد نمود که بی هوش گشت وقتی خرکار به هوش آمد با خود گفت ؛ګر باشد زهر مار گشته آید بکار؛ در عوض
خر به کوبیدن پاالنش آغاز و با رسیدن بارش بمنزل در گوش خر گفت :؛ نمک حرام الی امر ثانی ترا راهی و مرا
راهی».
بلی متآسفانه خواب وهشتناکی را که بیست سال قبل دیده بودم بتاریخ  ۱۵آگست سال جاری با همکاری یک عده
وطنفروشان قدرتطلب افغان ما ،زلمی خلیلزاد نماینده خاص دانلد ترمپ با تبانی پاکستان طالبان قبلی را وارد صحنه
و باالی ملت مظلوم افغان حاکم ساختند ،خدمت شما باید عرض نمود که طالبان همان طالبان بیست قبل اند یعنی.
با عرض معذرت  -:گر خر عیسی به مکه برند ،خر رود و خر بر گردد.
یعنی ما نباید به کلمات درو غین و فریبنده آنها که از طرف پاکستان برای شان دکتی میشود فریب بخوریم ،طالبان
همان خران بیست سال قبل اند ،تنها پاالن بعضی شان با سفر ها به کشورهای چون روسیه ،چین  ،اندونیزیا و قطر
تبدیل گردیده لهذا در حالیکه من از فعالیتهای مدنی هموطنانم مخصوصآ خواهران عزیز هموطنم که در شرایط
سخت طالبانی در هوای سرد و تهدیدات غیر انسانی و بشری طالبان با براه اندختن مظاهرات از حقوق حقه خود و
هموطنان خود دفاع میکنندقدردانی و ارزوی پیروزی شان را میکنم  ،ایجاب می نماید که همه خواهران و برادران
افغانما چه در داخل اند و یا در خارج از کشور ،حب و بغض قومی ،زبانی  ،سمتی و مذهبی را کنار زده بخاطر
خدا و مقدسات با درک مسولیتهای ایمانی ،وجدانی ،اخالقی ،افغانی ،ملی و اسالمی با همبستگی تام با خواهران و
برادران مبارز خود در داخل کشورسکوت خود را در مقابل اعمال غیر انسانی  ،غیر اخالقی غیر افغانی و غیر
بشری طالبان و بی اعتنایی جوامع بین المللی شکسته و به یک صدای واحد رسا بگویند که آزادی ،آزادی ،آزادی و
حفظ دست آوردهای مثبت بیست سال گذشته و در غیر آن ضرورت به قیام عمومی است همه افغانها در داخل و
خارج کشور با یک صدای واحد بگویند که ما نظام طالبانی را نمیخواهم ،ما آزادی انسانی ،بشری و آسالمی واقعی
نه اسالم طالبانی را میخواهیم ما میخواهیم زن و مرد ما بطور مساوی مطابق هدایات منشور ملل متحد از تمام
حقوق شهروندی برخودار و در تمام امور کشوری برای یک افغانستان آزاد و مستقل پیشرفته و مترقی دست با
دست هم دا ده این شب یلدای طوالنی مادروطن خود را به فردای روشن و طوالنی که از همه مزایایی زندگی
انسانی و بشری برخودار باشد تبدیل نمایم.
زنده باد خواهران و برادران مبارز و آزادیخواه ای افغانم،
من هللا توفیق.
افغان خادم افغان
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