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 25/12/2019        انجنیر فضل احمد افغان  

 شِب یلدای مادروطن
 م   2020آغاز سال نو عیسوی  و

 

 
 

های روشن و طوال نی  قبالش روز است که در مصا د ف به دراز ترین شب سال 2019بیست و یکم دسمبر  

پیکر با صدای مدهش    طیارات غولبود که    های تار  داریم که چهل سال قبل در همین شب  . بلی بخا طردباش  می

  وارد و اشغال  (کابل عزیز) جماهیر شوروی وقت را به قلب مادر نظامی و قشو ن سرخ اتحاد ۀمهمات ثقیل

انقالب نا میمون ثور را باهم چنان سخت گره   نوین اعالن نمودند یعنی  ۀنام مرحله  مادروطن عزیز ما را رسمآ ب

روز قبل از شب یلدا   ۵۸م یعنی    2001کتوبر  انان نزده سال قبل به هفت  میگذرد و همچ   زد که چهل سال از آن

وحشیانه  های غول پیکر امریکا و انگلیس بنام آزادی و دیموکراسی مادروطن ما را با بمب باردمانهای طیاره

رقتبار تحت سلطه  سردرگمی  اسفانه تا حال ملت مظلوم افغان هنوزهم در حالت نهایتتخود اشغال نمودند اما م
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 2از 2

آبرومند  آزادی، دیموکراسی، صلح دوامدار اغیار به امید ختم شب طوالنی و آغاز فردای روشن که پیام اور

 .باشند فردای درخشان می باشد قرار دارد و در تاریکی مطلق منتظر واقعی

های غربی    کشور  اکثر  هموطنان نهایت گرامی با عرض سالمهای آکنده از محبت در این روز ها که در کانادا و

م را   2020شمرده سال نو عیسوی  صدای آمد آمد کرسمس و سال نو عیسوی بلند است فرصت را مغتنم و سر

روشنی وحدت ملت افغان را برای آزادی مادروطن   از قبل به امید ختم شب ظلمانی سیاه و طوالنی چهل ساله و

هموطنان رنجدیده و بالکشیده از صمیم قلب تبریک و تهنیت سعات  ما افغانستان یکپارچه و خوشبختی با عزیز

های همیشه بهار عکس فوق  روزی را بیاورد که مادروطن عزیز ما چون برګ دارم. خداوند متعال عرض

  هر یک از نوردیده هایش چون آهو سربلند و آزاد زیست و مادروطن خود را از فیض علم و  سرسبز، گلگون و

 .نکنند و جان و مال خود دریغ حیث نگهبانان واقعی در خدمت مادروطن از سرمعرفت چراغان کنند و ب

 

 

 

 

  

 

 

 


