دوطو دالرې دشتر اتل شهٌد دوکتور ىجٌب اهلل دشهادة دپيځلصهې کلٌزې په کلٌزې
په نياشتت په شوًل ختٌزو والًتوىو کې دوطو ګوىد دليډ نهاله تشکٌالتو دوالًتي
شوراګاىو ګډپٌغام

 ۵۷۳۱لهرًززز کززال دتلززې پيځهززه دوطززو دالرې دشززتر اتززل شززهٌد دوکتززور ىجٌززب اهلل دشززهادة دشززترې
حهاشې دورځې شره ةراةرده  ،داورځ زنوږ دګران هېواد افغاىصتان په لرغوىي تزارً کزې زنزوږ دولزس
پروړاىدې دةهرىٌودشٌصواو توطٌو دتکرار ًوه زړه ةګيوىکې او وًرجيه ورځ ده  ،افغاىان دافغاىصتان
دپخززواىي جههززور رًززس  ،دوطززو ګوىدنشززر  ،ىتًززوال شٌاشززتوال او نلززي روغززې جززوړې اوپخالًيززې
ىوښتګردشهادة پيځلصهه کلٌزه دهېواد پزه دىيزه اوةهرکزې پزه داشزې شزراًحو او حزاالتو کزې لهزاىځي
،چې افغان کور شوځوىکو جيګ جګتو خپل پراخ شزٌورى تزردې نهالزه پرهېوادغزوړولى او هېزواد پزه
ًوه ژور شٌاشي ،پوځي  ،اقتصادي اوَوليٌز ةحران او کتکېچ کې راښزکٌل او روان نصزلح حالزت ورځ
ترةلې دالخراةېدو پرلور دروني  ،دوکتور ىجٌب اهلل دهېوادپه داشې شراًحو کې واک ته ورشېد ،چې
هېواددةل هروخت په پرتلزه پزه ًزوه شزتوىزنو او ىزازک حالزت کزې راګٌزر وه او ىجٌزب اهلل ًزې دًزوه شزتر
تارًخي ازناًښت شره ن کتى وه.
ههداالنل وه ،چې دوکتور ىجٌب اهلل دًوه دراک او ىوښتګر شٌاشت پوه په حٌث دافغاىاىو دشزتر نلزي
ارنان دترشره کېدو  ،دنلي غهٌزې څخه دهېواد دراوتو  ،دافغان ولس دژغورىې  ،ازادۍ  ،ولصواکۍ
 ،ةراةرۍ  ،نلي وفزا او نزدىي َزوليې تزه درشزېدو پزه نوخزه دنلزي روغزې جزوړې  ،اىصزاىي او اشزالني
شٌاشت ،چې په ةشپته توګه ًې دافغان ولس دارادو  ،هٌلزو او ارناىوىوڅخزه ًزې شزرچٌيه اخٌصزتې وه
اودافغززاىي َززوليې پرحوززاًوو والړه وه ىززه ًززوازې دخپززل ګوىززد او دولززت د اوږد نهالززه او شززتراتٌ ً
شٌاشت په توګه ةلکې دهېواد دةٌارغوىې په اوږده پزتاو کزې دَولوافغزاىي ځواکوىودګزډ نلزي افغزاىي
شٌاشت په توګه نحرح کت.
دوکتور ىجٌب اهلل په هېوادکې رواىه جګته دورور وژىې او شرارة جګته ةللزه ،چزې دپردًزو پزه لهصزون
دةهززر څخززه پرافغاىاىوتپززل شززوې ده  ،ده ةززه دغوىززډو  ،نرکززو ،کينراىصززوىواو ةٌاىٌوپرنهززال داختززره پززه
زغرده کوله ،چې هېوادداوشيي ىاتار او ىاورًو څخه رااًصتل دجيګ جګتو له الرې ىاشوىى کزار دى ،
افغاىان دې هرڅونره چې ژر کېداى شي پزه هېزوادکې دشزولې دراوشزتو  ،دشٌاشزي ٌَکزاو درانزي تزه

کېدو او جګتې ته دپاى َکي اًښودلولپاره دةٌو االفغاىي تناهم اوشٌاشي جوړ جزاړي الره خپلزه کزتي
 ،کوم چې ةل الترىاتٌف ىه لزري اوپزه اوشزيٌو نههزو او حصاشزو شزٌتو کزې ،چزې هېزواد ورشزره نز دى
هرافغان خپل هېوادىۍ نصوولٌت او تارًخي رشالت په نصزووالىه وول داوشزيي او راتلوىکزو ىصزلوىو
او هېوادپروړاىدې ترشره اوداشې ةې ځاًه او غٌرنصووالىه اوىه شيجول شوى ګام پورته ىه کزتي ،چزې
خداى نه کته دهېوادخپلواکي  ،نلزي حاکهٌزت  ،دخزاورې ةشزپتتٌا او زنزوږ دخوًيزدو  ،نٌيزدو اةزرو ،
عزة او عنت دپردًو په لهصون په شيد الهزو شزي  ،دههزدې تزارًخي اړتٌزا پزر ةيصزٍ وه ،چزې دوکتزور
ىجٌب اهلل دخپل واک په َولزه نزوده کزې پزه هراړخٌززه توګزه هازه اوهاىزد وکزت ،چزې دنلزي نصزالحې او
روغې جوړې دپلي کولولپاره دښکٌلو افغزاىي ځواکوىزواو ځزاىګتو افغزاىي شخصزٌتوىواو ههدارىګزه
دښززکٌلو ىتًوالززو هېوادوىودنحتتززو اوجوړوىکززو هلززو ځلززو الره هززواره کززتي اوپززه دې ةرخززه کززې ًززې پززه
ځاىګتي وول دنلګزرو نلتوىوشزازنان پيځزه فوزره ًٌزز پزالن تزه چزې دنلګزرو نلتوىودځزاىګتي اشزتازي
ةٌيو شٌوان لخوا پرن وړل کېده اشاره وکتو .
دنلي نصالحې او روغې جوړې شٌاشت چې دوًرو نيډو ترړو اوهلوځلو دپلي کېدو وروشتي پتاو ته
رشېدلى وه دوًره ةده نرغه ځٌيو ةې الرې جهادي تيظٌهوىواو دوطو په ګوىد کې ځٌيو تارًخي ةدىانو
نشراىو اودافغاىصتان په وشلوالو ځواکوىوکې دځٌيو لوړپوړو ةې نصوولٌته او رَل شوًو
پوځٌاىواوپه َوله کې د((شهالي َلوالې )) ترىانه الىدې دپردًو شره دتتلو کصاىو په اشاره
اوالرښووىه قصداً او عهداً دنلګرو نلتوىودپالن دپلي کېدو نخه وىېوه او په ًوه پالن شوى کودتا
ًې الس پورې کت چې په پاًله کې دنلګرو نلتوىودشولې پالن ىاکام او دشولې پروشه تخرًب او
شاةوتاژ شوه  ،دوکتور ىجٌب اهلل په کاةل کې دنلګرو نلتوىودشٌاشي دفتر په اىګت کې ترڅلورو
کلوىو زًاة پاتې شو تردې چې دتوطٌو په دوام کې دنلګرو نلتوىودنور دوًپلوناتٌ

خوىدًتوب

په پام کې ىه ىېولوشره ظاهراً دطالتاىو دةرةرًت او وحشت په الشوىودًوې ىتًوالې توطٌې په
وجودکې ،چې پالن ًې الدنخه په ةهرکې جوړ شوى وه  ،دَولواشالني  ،افغاىي او ىتًوالو
ارزښتوىواو اصولوپرخالف دنحاکهې پرته دخپل ورور شاپور احهدزي شره ًوځاى په شهادة
ورشېد .
اىااهلل واىاالٌه راجعون

دنلګرونلتوىوشازنان شتره شٌاشي او اخالقي ناته وخوړه او دهغې ځزاىګتى شٌاشزي اشزتازى ةٌزيو
شٌوان ةدىام شو اوپه خواشٌيۍ شره ،چې دې ىانشروع الس وهيو له انله دواک دلٌږد پروشزه ګزډه ووه
شوه او دنلګرو نلتوىودشولې پالن په ههغه تارًخي پتاو کې ىاکام او ناتې وخوړه .
ددې پروشې ىاکاني له ش

پرته ددې ترڅيګ ،چې دنلګرو نلتوىو شازنان ىتًزوال اعتتزار اوحٌحٌزت

ته ًې درىه ضرةه ورکته ،افغان ولزس هزم ددې نزاتې پزه تزرن کزې ىزه جتراىزووىکې زًاىوىزه ونيزل او ددې
ناتې وًره لوړه ةٌه ًې پرې کته ،چې دهغزې ىزاوړه پزاًلې تزردې نهالزه هزرې خواتزه ترشزترګوکٌږي اوپزه
راتلوىکوڅو لصٌزو ةه هم وىه رغٌږي.
له ههدې کتله افغان ولس حق لري داختره نحرح کتې ،چې په پاًلزه کزې ددې ( نعزانلې) لزه نخزې  ،چزې
(دافغاىصزززتان لزززه پولزززوةهر جزززوړه شزززوې وه ) ىجٌزززب اهلل ترڅلوروکلوىوزًزززاة پزززه کاةزززل کزززې دنلګزززرو
نلتوىوشزازنان پزه نرکزز کزې پزاتې شزو اونلګزرو نلتوىووىشزواى کزوالى دنخکٌيٌوتوافواتوپرةيصزٍ
دوکتور ىجٌب اهلل په خوىزدي وول کزوم ةهرىزي هېوادتزه ولٌزږدوي پزه داشزې حزال کزې چزې دافغاىصزتان
(حززاکم) دولززت دةرهززان الززدًو رةززاىي پززه نشززرۍ دنلګرونلتوىززو دشززولې دپززالن دشززتوتاژ نحصززول ،
دنلګرونلتوىوپه شازنان کې اشتازًتوب هم درلود ،ددې کزار عوانزل او خيډوىزه څزه ووټ داَزول ددې
لپاره په کار اچول شوي وو هغه ځواکوىه ،چې دافغاىصتان دنلي ګُزو شزره ًزې ژوره دښزهيي درلزوده ىزه
غوښززتل ،چززې ىجٌززب اهلل دې دًززوه پززوه  ،خوځيززده او ىوښززتګررهتر پززه توګززه پززه راتلززوىکي کززې دافغززان
کشالې په حل کې رول ولري.
ههدارىګززه پززه شززٌهه اوىززتۍ کززې ًوشززهېر داشززې هېوادوىززه وو،چززې ىززه ًززې غوښزتل پززه افغاىصززتان کززې
ًوشالم اوةاجتاته دولت دافغاىاىود ازادي ارادې پرةيصٍ راني ته شي  ،چې دافغاىصتان دخلکزودنلي
خپلواکۍ اونلي ګُو تهحٌل وکتي دههدې کتلزه ةاًدپزه واکُرىجٌزب اهلل ةاىزدې ګزارشزوى واى اوهغزه
ًې له نيځه وړې واى  ،دوکتور ىجٌب اهلل دهېواد دشتراتل شهٌدپه توګه دافغاىصتان دوًزاړلي تزارً
په زړه کې دځالىده شتوري په څېر پتکٌږي اوزنزوږ دوًزاړه وک تزارً تزه ًزې ًوةزل وًزاړهم ورپزه ةرخزه
کت،چې اوشيي اوراتلوىکي ىصلوىه ةه ورةاىدې افتخارکوي په وًرې خواشٌيى اوتاشف اوس چې نزوږ
خپل وًاړلى نشرله الشه ورکتى دى ىزو دافغاىزاىودازادې اوخپلزواکې ارادې خلکوغوښزتيه داده ،چزې
دهغې دارناىوىودشرته رشولوپه الرکزې دراىزه او اوچزت ګانوىزه پورتزه کزتو اوخپلواىصزاىي هلوځلوتزه

دًوه ولصواک  ،خپلواک  ،هوشا دشولې اوانزو څخزه وک ازاد افغاىصزتان دنزي تزه راوړلزو لپزاره ځزان

وقف او په دې لوري کې خپلو اىصاىي اوافغاىي هلوځلوته په ىه شزتتې کېزدوىکي ځزواکهو
هوو ادانه ورکتو.
وًاړلي دي وي دوطو دالرې دشتر اتل شهٌددوکتور ىجٌب اهلل دشهادة پيځلصهه
کلٌزه

