
 

 

 پیام
 !کمیته ارجائیه تشکیالت موقت انسجام اعضای زحب وطن رد فدراتیف روسیه 

 نستان و رئیس زحب وطننجیب اهلل اسبق رئیس جمهور افغا هب مناسبت اپزندهمین اسل شهادت داکتر
 

در تاریش نـور ؾغیغ ٌا یم صفسه تاریم ةه دا ٌاُطن  ۶۳۳۱ؼتتٍتع ۷۲درؼت پاُغدن ؼاك كتو از اٌعهز یؿِى 

در ایَ رهز دؿٍِام ؼتعاتیژیم افغاُؽتام ةوؼیيه تعهریؽتام ادیع صویؾ ةع صالف تٍال ُورل هاو . اؼت

ٍُایِطن  ۀافغاُؽتام را از ٌسوظ ٍهور پیـیَؼالٌى دانتع ُذیب اهلل رئیػ دااُؽاُى ، ٌيى ، ةیَ اىٍييى ه 

 .گى ؼازٌام ٌيو ٌتسط در ؿهع ناةو صارج ٍُودن ه ةه ؿهادة رؼاُیطُط

، زانٍیت ٌيى، ضى ةه ٌِؼور زفغ اؼتلالك تٍاٌیت ار دانتع ُذیب اهلل یگاُه زؾیً ٌعدل افغاُؽتام ةود نه

ظيتاُه زاضع گعدیطن تا از كطرة  اهم پِخ فلع  ؼازٌام ٌيو ٌتسط داتساد ه آؿتى ٌيى ه تعتیق هٍه داُته پال

اهدام ٌى درصـط ه ؿضصیت ةى ٌحاك اؼت نه ةع ةيِط او كيه هاو تاریش افغاُؽتام د نایَ ٌعد ُؽتو. نِار رهد

 .عدن اؼتنتٍال رازتى هاو زُطن گاُى نٍائى ةه ةهاو گعام ه دؼت ةعداؿتَ از  اایَ داهداُگى ر

ه دانتع ُذیب اهلل ؿهیط ةه صاظع صتً دِگ ه تاٌیَ صير ؼعاؼعو ةعاو هٍۀ ٌا هویطا اؼت ن: هٍوظِام ٌستعل

د رنـور ؼیاؼت ٌصاىسه ٌيى را ٌععح ؼاصت ایَ ؼیاؼت ةه زهد تعیَ فعصت در ؼعر ٌيى ه ةیَ اىٍييى 

ٌورد توده كعار گعفت ٌؿِى ایَ ؼیاؼت در آم ةود نه از ریضتَ صوم ديوگیعو گعدد ه ةه پعاةيً اؼاؼى یؿِى 

 . ه هاؼعۀ افغام صاتٍه دادن ؿودنـتَ افغام ة

افغاُى ةا رهزیه گظؿت ه از صود گظرو ، در ایَ ؼیاؼت زو ٌؿضالة درهُى افغاُها ةایط از ظعیق دیاىوگ 

یؽ ه آٌادن الصعن ایذاد ادارن ه زهوٌت ٌيى ةا پایه هاو هؼاصعف ُؼع از اُسصار كطرة توؼط یم داُب ه ة

تطهیع اُتضاةاة دٌونعاتیم ه ؼهً هٍه داُته ٌعدل در تؿیَ ؼع ُوؿت ؿام درج  ؼاصتَ زٌیِه ةه ٌِؼور

چِاُچه ؿهیط دانتع ُذیب اهلل در ٌعادؿه ةه هٍوظِام صویؾ در ديؽۀ هؼیؽ ؾيٍا ه رهزاُیوم . گعدیطن ةود

 :چِیَ فعٌودن ةودُط 6611ؼاك 



 

 

ةا درک رؼاىت صود در  لدر ةعاةع هظَ ه ٌعد ؽاُهاو ٌتؿهطٌا ةه زیث فعزُطام صادق ایَ هظَ ه ةه زیث اُ" . . . 

را  تؿٍیو ارؿاداة اىهى از تٍال هٍوظِام دؾوة ةه ؾٍو ٌى آهریً نه از ردن گى هاو كتيى را نِار گظاؿته ه ةه 

یهپارچه ه ٌتسط ؿوُط ه در نار  ؿام صاظع اؿم ه اُطهن یتیٍام ه ٌادرام ٌاتً زدن ه ُـؽته در ؼوگ فعزُطام

تاریش ٌورد ه اهٍیت صویـعا دارد ه ةایط ةه آم  ةيى اٌعهز هً دؾوة ةغرگٍعد . "  .یهذا گعدُط تاٌیَ صير ةا ٌا

 . ىتیم گفته ؿود

ب هظَ ةؿط از تطهیع نِگعن صویؾ ةه هٍه صواؼته هاو ؼیاؼت ٌصاىسه ٌيى پاؼش ارائه ٍُود زغب ُال، غز

ه از ؿؿار دادم ، ىیِِیغل را نِارن گظاؿته ُـام ، ؼاصتار ه ةعُاٌه ؾٍو را تغیع دادن، ایطئوىوژو ٌارنؽیغل 

. . . عاف دؽت ه آُهاو را نه در گظؿته ةِال دؿٍِام ؼوگِط صورد  ظتلاتى ، ٌضاىفیَ ه غیعن صٌتارزن ظتلاتى اُ

زغب هظَ زٌیِه اؿتعاک تٍال ازغاب ه دعیام هاو ؼیاؼى را نه . ُاٌیطن ٌى ؿطُط ةه آؿتى ٌيى دؾوة ٍُود

 .ه اؿتعاک در كطرة دهىتى دهر ٌاُطن ةودُط، ٌؽاؾط ؼاصت كتالٌ از زیاة ؼیاؼى

آم زٌیِۀ  سكعار داد ژیِو اٌضأ گعدیط نه ةع اؼا 6611زٍو  42از ةعنت ؼیاؼت ٌصاىسه ٌيى ةود نه ةه تاریش 

صعهج كعؿاة رهز )دىو  41رهتع ؿهیط ٌا تاریش . ؾودة كعؿاة ٌسطهد اتساد ؿورهو ةه نـور ؿام ٌهیا ؿط

ةؿط از ؾودة كعؿاة دانتع ُذیب اهلل ٌؽئيه دفاع . اة ٌيى در نـور اؾالل ٍُود ذل رهز ُرا ةِا( ٌسطهد

ٌؽتلالُه از هظَ را ٌععح ؼاصت اه در ٌطة زٌام نوتان تواُؽت تا كواو ٌؽير نـور را ةعاو دفاع اؼتلالك ، 

غ در ادعاو ایَ اٌع را ُی( َ اؾضاو زغب هظ)زانٍیت ٌيى ه تٍاٌیت ارضى آٌادن ؼاصته ه ٌفعزن رزٌى صویؾ 

دفاع دفؽ ه ظعد ةه ٌوكؽ ؼعیؽ ُؼاٌیام پانؽتام ةع هالیت ُِگعهار ه چِاُچه هٍوظِام ٌا از . ٍُائیط خةؽی

داُتازاُه از آم هٍیـه ةا افتضار ه ؼع ةيِطو یاد آهرو ٌى ٍُایِط نه صوؿتضتاُه ةؿط از ایَ پیعهزو ةغرگ ةعاو 

یاؼت ٌصاىسه را زؾیً ٌيى ٌاُه از ُازیه ضؿف ، نٍغهرو ه تعس داُب ٌلاةو ایَ اصو ةه اجتاة رؼیط نه ؼ

 . ةيهه ةا داؿتَ كطرة ه تواٍُِطو ةه صاظع كعؽ دِگ ه ةعادر نـى ٌععح ٍُودن اؼت

تـهیالة ٌوكت اُؽذال اؾضاو زغب هظَ در فطراتیف رهؼیه ةاهر ناٌو دارد نه : رفلاو ُهایت ٌستعل 

را در اٌع ُذاة هظَ از ةطةضتى هاو ٌودود در نـور ایفا صواهط رهؿِفهعام ه اؾضاو زغب هظَ ُلؾ كاظؽ 

ةا پیعهو از . نعد ٌـعهط ةع ایِهه ةا رهزیه اتساد ه اتفاق ةه ٌحاةه یم دِتؾ هازط رهؿِفهعو ؾٍو ٍُایِط

ایَ اصو ٌا هػیفه صویؾ ٌى داُیً تا ةه تٍال ؿاصه هاو دطا ؿطن از زغب هظَ ه زيله رهتعو دیعهز  زغب هظَ 

ٌعدل را ُؽتت ةه ٌِافؽ گعههى ه فعنؽیوُى ه دؿه ه از آُها دؾوة ةؿٍو ةیاهریً تا ٌِافؽ ؾيیاو نـور ٌعا



 

 

ةؽیخ گعدیطن ه ةا نار ٌـتعک ، ران را ةه ( زغب هظَ)صویؾ ةعتع ؿٍعدن ه دهةارن در ةطُه اصيى صاُۀ ٌـتعک 

اىؿادن زیاتى ه ؼازُطن را در آُذا اتضاذ رفتَ ةه نِگعن هازط زغب ٌؽاؾط ؼاصته تا ةتواُیً تصاٌیً فوق ؼوو 

ٍُائیً ه ةه هٍه ؼوالة ه زو پعاةيً هاو ٌودودن در ُغد اؾضاو زغب دواب جتت ارائه ه ران را ةؽوو آیِطن 

 .رهؿَ ةؽازیً 

یهتار دیگع تائیط ه تانیط ٌى ٍُائیً نه ةطهم ایذاد ه فؿاك ؼاصتَ دِتؾ ؼعاؼعو رهؿِفهعو در داصو نـور 

ُیً هػائف ؼتعگ را نه رهتع ؿهیط ٌا دنتور ُذیب اهلل در ٌـى اُؽاُطهؼتاُه ٌصاىسه ٌيى در ٌا ٍُى توا

اصیع ُـام داد نه ؿاصه هاو دطا  هاو تذارب ؼاك. ةعاةع ٌا كعار دادن اؼت ةه هده ازؽَ ام ادعا ه ؾٍيى ٍُائیً

دن اُط ةاهر داریً نه ُال زغب ؿطن از زغب هظَ نطال ُلؾ ه ٌلال صاصى را در زیاة ؼیاؼى داٌؿه ٌا ایفا ُهع

هظَ از اتورتیه ؾاىى در ةیَ داٌؿه ةع صوردار ةودن ه ُال رهتع ؿهیطام دنتور ُذیب اهلل ٌستوةیت صاص 

 : ت، صعفاً یاد آهر ٌى ؿویً نه اصتیار در ٌورد اتضاذ تصٍیً ةا ؿٍاؼ. داردصویـعا در ةیَ هٍوظِام ٌا 

  "نیږه  نه ُه هرنیږه اهس ةه یو  " 

 .ائیط تا ٌـتعناً هػیفه ؼتعگ هظِى صویـعا اُذال دهیً زیعا دانتع ُذیب اهلل كعةاُى صير ه ران زق ٌاؼتةی

 رهح رهتع ؿهیط ٌا ؿاد ةاد ه صاظعاتؾ هٍیـه زُطن

 


