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  چراغی در تاريکی
  

اشغالگران روسی پيام آور خون و . سرزمين بال ديده و مال رسيده ما  دير زمانيست که در تاريکی فرو رفته است

هنوز هم . اثرات آن جنايت فجيع در کشورآزاده ما ، همچنان پابرجاست. جنايت و سياهی و تاريکی بودندخيانت و 

. روس ها رفتند ولی تاريکی همچنان باقيست. ظلمت است و سياهی، وحشت است و بربريت ، ظلم است وجنايت

  . دخفاشان شب پرست در اين کشور فلک زده با لجاجت تمام در پی کشتن روشنائی ان

  هرجا بنگری سياهی است و تاريکی و خفاشکان چندی در جنگل سوخته ای النه کرده واز شاخه ای به شاخه ای در 

اين خفاشان ترس آوروموذی ، چنان از روشنائی وحشت دارند که با چشمان از حدقه برآمده و خون گرفته . پرواز اند 

. شنائی شمعی در دور دستها زندگی شبانه ای شانرا برهم زندای شان به شدت همه جا را نظاره گر اند که مبادا رو

  .روزها ميخوابند و شبها مشغول کشتن روشنائی اند 

شب ها بر می .    اين خفاشان شب پرست که به شدت از روشنائی واهمه دارند ، دوستی ديرينه ای با دراکوال دارند

و اما روز ها به . ا با مکيدن خون انسان ، اندکی مهار کنندخيزند تا خون ملت را بمکند و اشتهای سيری ناپذير شانر

  .خواب گرانی فرو رفته و خون خواب می بينندو روشنائی را به دار می کشند 

. همه سياهی و تاريکی.    روزو روزگار اين ملت سرافراز و با شهامت و غيور ، امروز شور بختانه  چنين است 

خفاشان .  روشنائی و تمدن ، اسير خفاشان خون آشام و دشمنان روشنائی استديريست که اين خطه باستانی و مهد

اين دو که از . شب پرست در حمايت دراکوالی زمان قرار دارند و هر دو دشمن سر سخت نور و روشنائی اند

می روشنائی و نور سخت وحشت دارند ، در تبانی باهم  هرجا چراغی روشن گردد ، با سرعت به خاموش کردن آن 

  . شتابند ، روشنائی ، مرگ خفاش و دراکوال است

   سرزمين آزادگان که امروز به سختی نفس ميکشد و بار سه دهه جنگ و خشونت ، خون و خيانت و ظلمت و 

تاريکی ، کمر اش را خميده است ، همچنان در تقال است تا قد برافرازد ومانند هميشه از امتحان تاريخ موفقانه و 

بگذار دراکوالی زمان ، خفاشکان شب پرست را در . بگذار خفاشکان روشنائی را به دار کشند. يدسرافراز بدرآ

عاقبت چراغی بر فراز راه سو سو . بگذار هر دو در تبانی باهم در صدد محو روشنی و روشنائی برآيند. آغوش کشد

بعد از هر . هم چنان خواهد بودهميشه چنين بوده است و هميشه . خواهد کرد و نور بر تاريکی چيره خواهد شد

  .اين رسم طبعيت است و رسم طبعيت تغيير ناپذير است. تاريکی ای ، روشنی است و از پی هر شام ، سحری

بازهم اين خطه باستان با غرور و افتخار ، قد بر خواهد .   سر زمين بال رسيده ما را هم عاقبت سحری خواهد بود

ن ، چشمان خون گرفته خفاشکان شب پرست را کور خواهد کرد و دراکوالی افراخت و خواهد درخشيد و درخشش آ

  .زمان را در تابوت تزوير اش مدفون خواهد ساخت

   ما هم اکنون در ويرانه سرای فررفته در ظلمت و سياهی و تاريکی خويش  شاهد درخشش چراغی هستيم که بر 

اين چراغ پر نور . ی اين مرزو بوم درخشيدن گرفته است و آهسته آهسته بر تاريکی و سياهی چيره ميشودويرانه ها
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بر ويرانه ها می تابد و خفاشان را وحشت زده می . با گذشت هر روز درخشش بيشتر می يابد و اميد تازه می آفريند

  ). دی ثمری  است تا ريشه در آب است ،  امي: ( سازد و مردم با خود زمزمه ميکنند 

دير .     چراغی که امروز درخشيدن گرفته است ، در حقيقت ديرباريست که ميدرخشد و روشنائی و اميد می آفريند

  . باريست که اين درخشش ، چشم خفاشان خون آشام را کور کرده و خواب راحت شان را مختل ساخته است

  

  
  
  
  
  

است  که ماللی جويا اين چراغ پرنور و درخشش 
  . همچنان ميدرخشد و روشنائی و نور می آفريند

  

  
  

 اما خفاشان شب پرست را که در تاريکی زاده شده ، در تاريکی رشد و نمو نموده و در تاريکی به حيات ننگين و 

چشمان خون گرفته ای  اين خفاشان . ادامه ميدهند، يارای مقابل شدن با نور و روشنائی نيست که نيستخون آلود شان 

  .بی مقدار را درخشش اين چراغ روشن ، چنان خيره کرده است که قدرت و توان و جرئت و شهامت ديد آن را ندارند

  

    
  

  
اينجا .  العمل نشان ميدهند  به اين عکس ها توجه کنيد که چسان خفاشان در مقابل نور و روشنائی از خود عکس

پارلمان در تاريکی فرو رفته ای کشوری به نام افغانستان است که خفاشان النه کرده در پارلمان آن ، در تقالی 

. اما با مسرت تمام ما شاهد درخشيدن هرچه بيشتر اين چراغ  پر درخشش هستيم . خاموش ساختن يک چراغ اند

رفت و نور و روشنائی آن نتنها سرتاسر افغانستان عزيز را روشن ساخت ، امروز بارديگر اين چراغ درخشيدن گ

بار ديگر خوش درخشيد و  ماللی جويا .بلکه درخشش آن قاره ها را درنورديده و در سر تا سر گيتی پرتو افشانی کرد

خر ملت افغان ، نمونه مبارکت باد خانم جويا ، ف. بازهم اميد آفريد و بار ديگر برای کشور و مردم خود افتخار آورد

بگذار ياوه سرايان ياوه گوئی کنند ، بگذار . کامل يک زن اصيل افغان  و خار چشم دشمنان قسم خورده افغانستان

  .....خفاشان شب پرست  بد مستی کنند ، بگذار الشخواران چند ، عربده سرائی نمايند ،  بگذار
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هرچند اين شبهای ديجور طوالنی باشند و پر از . وز ميشود   ما مطمئن هستيم که عاقبت روشنائی بر تاريکی پير

اين جبر . سياهی و تاريکی ، ولی عاقبت روز خواهد شد و نور بر ظلمت و سپيدی بر سياهی  پيروز شدنی است 

  .زمان است 

  

  پايان

  
 


