
 

 
 

 

 

 ايدبود از اپزندهمين اسلرگد شهادت داكتر نجيب اهلل تدوری کنفرانس علمى  بمناسبت 
 دراسیون روسیهفـــ  امسکو  

 

غپتاٌتط  ةٍِاغتت پاُظدهٌٍَ غاىگطد ؽهادة دانتط ُخٌب اهلل رئٌع  حٍهور غاةق  72رهز غه ؽِته ةطاةط ةا 

ًصن ه ةفورة افغاُػتام، نِفطاُع غيٍى در غاىوم نِفطاُع هاو پوهِتوم دهغتى ٌيو ؽهط ٌػهو داًط گطد

 .ؽاًػتۀ از پاُظدهٌٍَ غاىگطد ؽهادة اهؽام ظى ٌرفو  ةظرگصاؽت ةػٍو آٌص

 

در اًَ ٌطاغً ةظرگ ه ةي ُظٌط نه ةه هٍت ه تالش تؾهٌالة ٌوكت اُػخال اغضاى ذظب هظَ در فصراغٌوم 

ه  رهغٌه ، هٍهارو هاؽتطاک انثط اذظاب ، غازٌام هاو غٌاغى ، ُهاد هاو احتٍاغى، تاحطام افغام

ٌرفيٌَ افغاُى در فصراغٌوم رهغٌه ةطگظار ؽصن ةود، تػصاد نثٌطى از ٌهاحطًَ ه افغام هاى ٌلًٌ فصراغٌوم 

ٍُاًِصگام اذظاب غٌاغى ، غازٌام هاى احتٍاغي، تاحطام ، ٍُاًِصن گام ٌرفيٌَ افغام در   رهغٌه،

 .فصراغٌوم رهغٌه، ؽشفٌت ها ه نارؽِاغام افغام ه رهغى  ذضور  داؽتِص

فو ًادةود از پاُظدهٌٍَ غاىگطد ؽهادة  رئٌع حٍهور غاةق نؾور ةا تالهة آًاتي چِص از نالل اهلل ٌخٌص ٌر

از غشِطاُي هاو دانتط ُخٌب اهلل ، غاغت پِج غفط  هًصًووتوغط كارو ٌرٍص اغٍاغٌو ه هٍچٌَِ پشؼ 

 .آغاز گطدًص

هظَ در فصراغٌوم رهغٌه ةه ٍُاًِصن در آغاز ٌرفو ٌٌط غتصاهلل ٌِؾى تؾهٌالة ٌوكت اُػخال اغضاو ذظب 

گى از نٌٍػٌوم تصارک ، اؽتطاک نِِصن گام ٌرفو را سٌط ٌلصل گفته ه ٌػيوٌاة ٌشتفط در ٌورد آٌادن گى 

نِفطاُع غيٍى  ةٍِاغتت ًادةود از پاُظدهٌٍَ غاىگطد ؽهادة دانتط ُخٌب "هاو نٌٍػٌوم تصارک تصهًط 

دهغتام دانتط ُخٌب اهلل،  ٍُاًِصگام  اذظاب ٌلًٌ رهغٌه، اغتادام، ٌػيوٌاة ارائه ٍُودن از هٍهارام، " اهلل

فطهِگٌام، ٌرفيٌَ ه افغاُػتام ؽِاغام رهس دغوة ةػٍو آهرد تا  پٌطاٌوم ؽشفٌت، نارنطدها، اُصًؾه  

 تريٌو ها ه ُوؽته هاى سود را ةه سواُؼ گطفته ه در آغاز از ٌرتطل ه دًصگان ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل، ٌلاالة، 

 . دگط حِطاك غتصاىلادر هزًط دفاع غاةق نؾور ٌا دغوة ةػٍو آهردُص تا ـرتت اغاغى ٌرفو را  ارائه ٍُاًِص
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ه هٍهارو هاى سود ةا رئٌع حٍهور هكت   حِطاك غتصاىلادر هزًط دفاع غاةق نؾور  در اًَ ٌطاغً از ساظطاة

 .ارزًاةي كطار دادغشَ گفتِص ه  نارنطدهاى ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل را  ٌورد ةطرغي ه 

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل در ظوك ذٌاة غٌاغي :  هى نه از دهغتام ُظدًم ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ٌُظ ةودن،  گفت

 .سوًؼ ةا ؽهاٌت نٍط ةػت ه هاكػا ةه ٌطدل سوًؼ سصٌت نطد

ىوًت ها ةه گفته هى،  ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ًم ؽشؿ هظَ پطغت ةود  ه هذصة ، هٍتػتگي ه ـيد را از اه

 .ه  ارنام ٌهً دهىتٍطدارى سود ٌي داُػت

اه در : حِطاك غتصاىلادر ةه  اغتػصاد ةي ُظٌط دانتط ُخٌب اهلل در تٍاٌي غطـه ها اؽارن نطدن ه اظهار داؽت

 .تٍاٌي غعوح، رهاةط سارحي ه داسيي فوق اىػادن غٍو ٌٌهطد

ش ةطاى افغاُػتام ةهتط، ٌتطكي ه پٌؾطفته، تٍال تالش هاى اه در ظوك دهرام زُصن گى ا: هى هٍچٌَِ افظهد

 .ةصهم هاةػتگي ةه نؾورهاى سارحي ةود

درغٌَ ذاك هى اظهار تاغف ٍُود  نه دؽٍِام هظَ،  دانتط ُخٌب اهلل را ةه حطل هظَ پطغتي ، ُاحواٍُطداُه ه 

 .ُاٌطداُه ةه كتو رغاُصُص

در ةٌَ ٌا ٌُػت، اٌا ران ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل  هطچِص نه حػً اه: اٌا ةا آم هً  حِطاك غتصاىلادر تانٌص نطد 

 .هٌٍؾه حاهداُه اغت،  ٌا ه هٍػِگطام اه هٍچِام رهطهام ران اه هػتًٌ ه سواهًٌ ةود

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ةا ؽهاٌت زُصگي :  هزًط دفاع غاةق نؾور در ةشؾى از ـرتت ؽام  غالهن ٍُودُص نه

 .ؽهاٌت، هىي ةا تاغف از ٌا حصا ؽص نطد، ةا ؽهاٌت ران سود را ظي نطد، ه ةا

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ؽشفٌت ةطازُصن حاٌػه ةود، ه  هٌٍؾه فطًاد ٌي نؾٌص نه : اه هٍچٌَِ تانٌص نطد

پانػتام در ـصد اؽغاك افغاُػتام اغت، ه ٌا ةاًص ٌترص ؽوًً ه ةطاى اتراد  هٍه اٌهاُاة سود را ٌُظ در 

 .استٌار ٌطدل گضاؽت

 خٌب اهلل؛ غطٌؾق ُػو حوام نؾوراُصًؾه ؽهٌص ُ 

دانتط ؽان ٌرٍود اغتاد اُػتٌتوة دًپيوٌاغى رهاةط ةٌَ اىٍييى هزارة سارحه فصراغٌوم رهغٌه، ةا ةطرغي 

فػاىٌت هاى : رهاةط سارحي ه دًپيوٌاغي ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ةه اًطاد غشَ پطداست، ه  ساظطُؾام غاست

 .دًپيوٌاغي كاةو كصر اغتغٌاغي  ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل در اٌور 
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ةه غلٌصن هى، ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل در ظوك ذٌاة غٌاغي سود در اٌور دًپيوٌاغي ٌوفق ةود ه غاىي غٍو 

 .نطد، ىضا ُػو حوام نؾور ةاًص از آم غطٌؾق ةگٌطُص ه آم را اىگو كطار دهِص

اةيه ه اًػتادگي در ٌلاةو دانتط ؽان ٌرٍود، ًهي از ُهاة غٍصن غٌاغت  ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل را ٌل

اًَ رهتط ٌوفق  تواُػت ٌطدل را ةػٌج غازد، غيٌه ةٌگاُگام اًػتادگي : ةٌگاُگام داُػت، ه اظهار داؽت

 .نِص ه احازن تخاهز هٌچ احِتي را ةه نؾور ُصهص

در زٌام  ؽهٌص : اه ًهي از ٍُادهاى ؽاسؿ دًگط دانتط ُخٌب را ٌٍيهت دارى سوب ؽٍطد، ه تفطًد نطد

 .نتط ُخٌب اهلل ٌؾهالة  ادارى ٌاُِص فػاد ادارى هحود ُصاؽتدا

 .دهىت ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل هاةػته ةه كاُوم ةود، ىضا اه تواُػت رًؾه رؽون غتاُي را ةؾهِص: هى گفت

ٌَ كواى ٌخطًه، كواى ٌلِِه ه كون كضائٌه  ٌُظ  از ٌوارد دًگطى اغت نه ةه گفته دانتط احطاى ـرٌد در كواُ

 .ؽان ٌرٍود، در زٌام ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل هحود داؽت

 ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ه پٌوغت اه ةه تارًز  

اُظدهٌٍَ غاىگطد حِطاك  غوض ةه ٍُاًِصن گى از ذظب هاذص در فصراتٌف رهغٌه پٌال اًَ ذظب را ةه ٌِاغتت پ

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ةه تارًز پٌوغت ه هطگان : ؽهادة ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ةه سواُؼ گطفت ه گفت

 .ةشواهًٌ نارنطدهاى اه را تريٌو ٍُائًٌ، ٌُاز ةه زٌام ظوالُي اغت

ٌه هاى اه را ةا حِطاك غوض اةطاز تاغف ٍُود نه ةِاةط توظئه دؽٍِام، دانتط ُخٌب اهلل ةه ؽهادة رغٌص ه ةطُا

 .غلوط رهةطه غاستِص

اه ؽهادة دانتط ُخٌب اهلل را ةه ٍُاًِصگي از ذظب هاذص در فصراتٌف رهغٌه ةه تٍال ٌيت افغاُػتام تػيٌت 

 .گفت ه كاتالم اه  را  حاهو ه ُادام غِوام ٍُود

ؽوراو زُام ه ذظب ساًُ دانتط راضٌه هوتهى رئٌع ؽوراى زُام افغام در فصراتٌف رهغٌه ، ةه ٍُاًِصن گى 

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ظاىٍاُه : هاذص  ٌُظ در هـف ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ؽػطى را غطهد ه در غٌَ ذاك افظهد

ه ُاحواٍُطداُه ةه چوةه دار ةطدن ؽص، ه هطچِص نه انِوم اه در ةٌَ ٌا ٌُػت، اٌا ًاد ه اُصًؾه اه ةطاى ٌا هٌٍؾه 

 .زُصن اغت
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 ، غٌان تطًَ پصًصن كطمكتو ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل

غظًظاهلل اٌُع ٌُظ ةا كطائت پٌال  ؽوراى تؾهٌالة ٌوكت اُػخال ذظب هظَ در سارج، ؽهادة دانتط ُخٌب 

غاك از ؽهادة دانتط ُخٌب اهلل ٌي گضرد ه  51اگطچه : اهلل را غٌان تطًَ پصًصن كطم داُػت ه گفت

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل هٍچِام ةاكٌػت ه ةاكي  غٌاغتٍصارام ه دهىتٍصارام ٌي آًِص ه ٌي رهُص، اٌا ًاد

 .سواهص ٌاُص

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ُه تِها ةه آُچه نه ٌي گفت ةاهر داؽت، ةيهه ةه آم غٍو ٌي نطد،  ه اًَ : هى تانٌص نطد

 .ؽاسفه ةاغث ؽصن ةود نه  هٍه ٌطدل  ٌؾتاق اه ةاؽِص

يي، ٍُوُه ةظرگ اًثار را در ظوك تارًز از سود ةط حاى دانتط ُخٌب اهلل ةطاى  اهصاف ٌ: آكاى اٌُع تفطًد نطد

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل  ةه ساظط آرٌام هاى ةظرگ اش ةطاى : گضاؽت ه هٌچ گان فطاٌوش ُشواهصؽص ه افظهد نه

 .نؾور ةه ؽهادة رغٌص

هت تؾهٌالة ٌوكت اُػخال اغضاو ذظب هظَ در سارج ٌػتلص اغت نه ٌا ةاًص ح: در پٌال تانٌص گطدًصن  

ترلق آرٌام  هاى اه در ذطنت ةاؽًٌ ،  ـيد  ه هذصة را نه آرزهى ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل ةود، ةه  ٌػِاى 

 .هاكػي در نؾور ةه ارٌغام ةٌاهرًً

در اًَ پٌال . پٌال دانتط فتاُه  ُخٌب، هٍػط ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل هً در اًَ ٌطاغً كطائت ؽصگفتِي اغت 

ُخٌب اهلل را ٌرهول نطدن ه از ٌطدل سواغته تا  اتراد را پٌؼ ره ةگٌطُص، چطا  نه دانتط فتاُه، كاتيٌَ دانتط 

ه ٌُظ ًم پارچه ؽػط از دانتط فتاُه ُخٌب نه در هـف دانتط . اًَ ًهي از آرزههاى ةظرگ دانتط ُخٌب اهلل ةود

 . ُخٌب اهلل غطهدن اُص توغط ساًُ ٌهوش پوًاگط دنيٍه گطدًص

اغتادام پوهِتوُهاو فصراغٌوم رهغٌه ٌُظ پٌطاٌوم ؽشفٌت دانتط ُخٌب اهلل افغاُػتام ؽِاغام رهس ه 

 .تريٌو ه ٌلاالة گوُاگوم داؽتِص ه هط ًم  اه را ؽشفٌتي ٌٍتاز، ًگاُه ه هظَ پطغت غِوام ٍُودُص

كاةو ًادآهرًػت نه در حٍيۀ ؽشفٌت ها ه نار ؽِاغام رهغى، دگط حِطاك نٌِظًيوف هاغٌيى اًواُوًچ ،  

افگٌٌِوًچ رئٌع انادٌى ةٌَ اىٍييى اتراد ٌػِوو سيق هاو حهام ، ىٌوٌُت نوزًف اغتاد  گٌورگى

اٌُػتٌتوة رهاةط ةٌَ اىٍييى هزارة سارحه فصراغٌوم رهغٌه ، اًگط غٌيظٌُوف اغتاد انادٌى غيول رهغٌه  

. ارائه ٍُودُص ه چِص تَ دًگط از افغاُػتام ؽِاغام رهغى در اًَ نِفطاُع غيٍى ـرتت هاو تريٌيى ؽاُطا 

رئٌع اترادًه ٌرفيٌَ افغام در پوهِتوم دهغتى ٌيو ٌُظ در راةعه  ځاځىكاةو ًاد آهرًػت نه حِت گو 
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وُگ ةه ٍُاًِصن گى ذظب ـــــرتت ٍُودن ه هٍچِام ٌرتطل دگطهاك غٌص غتاس كطًؾى، ٌرتطل اغتاد ى

در اًَ نِفطاُع آٌادن گى ٌرٍص غطهر غاغى ه غصن دًگط نه از كتو حهت ـرتت څارُواك ص ، ٌرتطل ــــــــهاذ

 . داؽتِص ةه ُػتت نٍتود هكت ُتواُػتِص نه ٌعاىب ه پٌاٌهاو تهٌه ؽصن ؽاُطا ارائه ٍُاًِص

هًژن ُاٌه ، گفتِي اغت، ةطگظارى ٍُاًؾگان غهع از دانتط ُخٌب اهلل، ٍُاًؾگان نتاب، ُؾط  ه توزًع ٌخيه 

از حٍيه اةتهاراة  و ُؾام غط غٌِه تهٌه گطدًصن ةوددانتط ُخٌب اهلل، ه تٍثاك هاو دانتط ُخٌب اهلل نه ةؾه

دغت اُصرنارام ٌطاغً ًادةود از پاُظدهٌٍَ غاىگطد ؽهادة دانتط ُخٌب اهلل ةود، نه ٌورد اغتلتاك فطاهام 

درًٍِورد تالش هاو ٌرتطل دانتط تًٌٍ اذالص ه ٌرفيٌَ پوهِتوم ٌيو كاةو .  ؽطنت نِِصگام كطار گطفت

ةطحػته افغام در فصراغٌوم رهغٌه تفوًط ةظرگ از   انتط غٌص ُفطة غتٌصو ُلاشتضنط اغت نه ٌرتطل د

ؽهٌص دانتط ُخٌب اهلل را نه از كتو ةٍِاغتت اًَ ٌرفو رغاٌى ٍُودن ةود ةه ةطگظار نِِصن گام اًَ ٌرفو اهصا 

 . ٍُود

 .اًَ ٌطاغً ةا پشؼ غطهد ٌيي نؾور ه هٍچٌَِ ـطف ؽال، غاغت دن ؽب پاًام ًافت



 

6/ 9 
 

  



 

7/ 9 
 

 

  



 

8/ 9 
 

 

  



 

9/ 9 
 

 

 

 

 


