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 به پیروی از مضمون ارزشمند محترم  آقای اسحاق نگارگر و آالم یک ملت

نشد شب آمددل باز به جوش یارب آمد     شب رفت، سحر   

 «شب یلدای این کشور خدایا    نمیدانم سحر دارد ندارد»تحت عنوان  ی  دانشمند محترم آقای نگار گرمضمون واال

ماه دسمبر که مصادف به اول جدی و شب یلدا که طوالنی ترین شب سال است، در  22را یقین خوانندگان به تاریخ 

نموده و مانند این قلم از آن فیض هم برده اند. درین نوشتۀ پر مفهوم، از پورتال وزین آریانا افغانستان آنالین مطالعه 

، یعنی اشغال افغانستان عزیز ذریعۀ عساکر اتحاد 1978جدی  6شب های تاریک ملت افغان که از همان روز 

آغاز گردید و سرنوشت  «گروه خلق و پرچم»شوروی و با موجودیت اعضای حزب وطن فروشان دیموکراتیک خلق

 مقدرات یک ملت مظلوم را به سیاهی و تباهی کشید، به تدریج و عالمانه، افشاء گری و تذکر صورت گرفته است.  و

علتی که اینقلم را وادار به تحریر این مختصر نمود هم همانا ارتباط مضون واالی آقای نگارگر با همین سلسلۀ سیاه 

شان است که بعد از آن تاریخ دیگر روی خوش صلح، روزی های مردم مظلوم گروگان گرفته با سرنوشت تاریک 

 امنیت و آزاد منشی را ندیدند. 

بدون تردید، بعد از کودتای منحوس ثور و فاجعۀ اشغال افغانستان و تراژیدی یک ملت بی پناه که بدون شک با 

کاه م نیاسودند، دردیست جانجریانات و رویداد های سیاه بعدی یکی به دنبال دیگری، با آالم و مصائب فراوان، تا ایند

 و استخوان سوز.

زمانیکه ابر قدرت زمان، کشور اشغالگر اتحاد شوروی با سر سپردگی ها و مبارزات ملی و شهامت بی چون و 

چرای مردم افغانستان به شکست بنیادی مواجه گردید و نتیجتاً در پهلوی ویرانی دیوار برلین، آزادی آلمان شرق و 
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ر، حیثیت و آبروی سیاسی و جهانی آن هم برباد رفت، ملت افغانستان و مردم جهان گمان بردند از دست دادن اقما

که ستارۀ صلح و امنیت در یک افغانستان نوین آزاد، غیر منسلک و رو بترقی، دوباره طلوع می نماید. ولی دردا 

ده، قدرت طلب و خون آشام با که چنان ستارۀ درخشانی در فضای تیره و تاری که رهبران تنظیم های فروخته ش

جنایات ابتکاری ایکه بر مردم مظلوم وطن تحمیل نمودند، هرگز طلوع نکرد..... نه دیروز و نه امروز ملت افغانستان 

آراسته گردیده  «قلب آسیا»آسایش دوران شاهی مشروطه را که با زیور تضمین بیطرفی و عدم انسالک، دهه ها در 

 بود، بدست آوردند.

ز شکست شوروی و ختم اشغال افغانستان، با حملۀ تنطیم ها به پایتخت با کشتار و راکت پرانی های بیدریغ و بعد ا

فضای نهایت تاریک آینده و مقدرات  خونین مردم کشور، یکی از همکاران فرهنگی، محترم داود موسی، درد جانکاه 

بر ملت تحمیل نمودند، با تهیۀ یک نقشه و بیرق  مردم خویش و تأثر از آنچه را مجاهد نما های قدرت طلب تنظیمی

و عرضۀ آن به دوستان و استعمال در پشت پاکت های پوستی برای « ع»افغانستان و درج این بیت حضرت بیدل

 شب رفت، سحر نشد، شب آمد.هموطنان، بیان داشت که تقدیم میگردد: 

تار آن از کودتای منحوس ثور آغاز گردید،  تیره ودر آستانۀ سالگرد خونین اشغال افغانستان عزیز که شب و روز 

البته که بدون شک مقدمۀ تراژدی بزرگ حیات مردم ما با اقدام پیشقراوالن وطن فروش کودتای جمهوری اول، 

سالی که با رنگ سیاه جنگ،  36یعنی گروه خائن پرچم وابسته به اتحاد شوروی، رنگ گرفت. بعد از گذشت 

خانمانی رقم خورده است، دردا که پایانی را مشاهده نمی نماییم، ولو که شب ها رفتند،  اوارگی، خون، آتش و بی

شما را محترمانه به مطالعۀ مضمون پر بار محترم یک بار دیگر ، ذیل با کلیک باالی لینک سحر نشد، شب آمد.

ق نگارگر دعوت می نمایم: اآقای اسح

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/isaq_n_shab_raft_sah

ar_nashod_shab_aamad.pdf 
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