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دوطن دالرې دستراتل شهيددوکتور نجيب اهلل دشهادت دشپاړسمې کليزې په مناسبت 

دوطن ګوند دانسجام دلنډمهاله تشکيالتودسويل او سويل ختيزو واليتونو  دواليتي 

 شوراګانوګډ پيغام

 

سمون لري دوطن دالرې  مې نيټې سره ۷۳زيږديزکال دسپتمبرد ۵۹۹۱لمريزکال دتلې پنځمه ،چې د  ۵۷۳۱

واد يبرابره ده ، دا ورځ زموږ دګران هتل شهيددوکتورنجيب اهلل دشهادت دسترې حماسې دورځې سره دسترا

 دافغانستان په لرغوني تاريخ کې زموږ دغيور ولس پروړاندې دبهرنيانودغرضه ډکو توطيو او دسيسو

 .تکراريوه زړه بوګنونکې او ويرجنه ورځ ده

پل سياسي شتون له هماغه پايله بيا تر ننه دتاريخ  دډيرو لوړو، واد دخيزموږ ګران هتاريخ ددې شاهد دی ،چې 

لې يې په ژورو، ګرمو او سختودردونکو پيښو له بټۍ سر راپورته کړی او دژوندانه د دباو هرډول ترخې ناخوا

واد د وروستيو درې نيمو لسيزو په اوږدو کې دکورنيو جنګ جګړو او بهرنيو يسړه سينه زغملې دي دا ه

دسيسو له امله په کنډواله اوښتی ولسونه يې دژوندانه دډيرو ناوړه او ترخو شيبو لکه بې وزلي ،  توطيو او

ورکړي دي همدا المل دی په تورو شپو کې هرڅه له السه  دتروږميو وينې تويونې ، مهاجرتونه ، لوږې او مرض

رمختګ له کاروانه وروسته واد دهمدې دسيسو او توطيو په سيالب کې ډوب او دنړۍ دتمدن او پيچې زموږ ه

 .پاتې شوي دي

نه اعالن شوې دوکتور نجيب اهلل په داسې حاالتو او شرايطو کې واک ته ورسيد ،چې دافغانستان پر خالف 

يې ترکلک ګواښ الندې واد غوړولی وه او دهرافغان ژوند يه ردلې اوپراخ سيوری يې پيجګړه خپل اوج ته رس

و ناتار کې ښکيل وو او نجيب اهلل يې ديوه سترتاريخي ازمايښت سره مخامخ ناورين اواد په ستريراوستی او ه

واد يوانې غميزې څخه درايستلو او په هواد له ريه توګه هخوځنده افغان سياستوال پکړی وه ده ديوه نوښتګراو 

بشپړ کې ديوې عادالنه سولې ، ثبات او امن دټينګښت لپاره دملي روغې جوړې او پخالينې سياست ،چې په 

نه  ،ډول يې دافغانانو دهيلو ، ارمانونو او غوښتنو سره سمون درلود او دافغاني ټولنې پرواقيعتونو والړو

واد دبيارغونې په اوږده يستراتيژيک سياست په توګه بلکې دهاو يواځې دخپل ګوند او دولت داوږدمهاله 

ته کړ او دايې څرګنده کړه ،چې رامنځ پړاو کې دټولو افغاني ځواکونو دګډ ملي او افغاني سياست په توګه

څوک په يوازې توګه نشي کوالی هغه حل کاندي وادروانې مسئلې اوس هومره پيچلی شوی چې يوازې يو يده

او دافغانستان دمسائيلو يو اړخيز حل په اوس کې واقعيت نه لري ، دوکتور نجيب اهلل ديوه ځانګړي ګوند 

انحصاردجنګ جګړو اصلي سرچينه وپيژندل ښله او دقدرت ه راوکپرمفهوم دبطالن کرښ دانحصاري حاکميت 

 .دهيي وفاق دحاکميت تامينول هدف وګرځشوه او ديوه ګوندي دولت پرځای دټولو افغانانو دمل

شهيد ډاکټرنجيب اهلل په متانت او زړوتيا سره دپخواني شوروي يرغلګر ځواکونه چې دملت اصلي غوښتنه وه 

اړ کړل او د شوروي له شرميدلې پوځي ماتې څخه وروسته چې دافغانانو دافغانستان څخه وتلو ته 

( ملي ژغورنې) مه دملي نجات ۷۱لمريز کال دسلواغې په ۵۷۱۳دسرښيندنې ّپه پايله کې رامنځته شوه په 

واد په تاريخ کې ديوې تاريخي او له وياړه ډکې ورځې په نوم ثبت شوه چې يرځې په نوم ونوموله او دا ورځ دهدو

 .دشهيد ډاکټرنجيب اهلل له نامه سره نه شليدونکی پيوند لري
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دو ددولت او حکومت داډنې دقانوني او حقوقي يواد کې دنظم او ثبات درامنځته کيدوکتور نجيب اهلل په ه

 دهيوادونو کې نه ليدل کيون چې بيلګه يې دنړۍ په زياتره هواک دپياوړتيا په موخه يې ولسواک اساسي قان

 .رامنځته کړ

دو او ينانو ترمنځ دملي وفاق درامنځته کواد دملي ګټو ، ملي مصالحو او دافغايدوطن ګوند الرښودده

دو يوبللې او ددولتي واک څخه دګوښه کواد څخه دجنګ جګړو دلمنې دټوليدو لپاره تر نورو ګټو لوړې يده

 .سالت په زړرتيا سره ترسره کړلپاره يې خپل بشپړ تياری څرګند کړ او دتاريخ پروړاندې يې دا ستر تاريخي ر

سيون سترفوځي يرغل چې ساری يې وادونو او وسلوالو اپوزييرهار ښکلي واليت باندې دبهرنيو هپه ننګ

واد په تاريخ کې ډيرکم ترسترګو کيږي دده ترمدبرانه الرښوونې الندې او  دافغان وسلوال پوځ په يده

چې افغان واد څخه وتلو ته اړ کړ، ييټ سر يې له هه او په ټسرښيندنې سره يې دښمن ته له شرمه ډکه ماتې ورکړ

ست ،چې دملي روغې جوړې سيايادساتي،  په تاريخ او دافغانانو دښمنان دواړه به يې په خپلې حافظې کې

ايله کې په سيمه په ډيرې خواشينۍ او تاسف سره بايد وويل شي چې په پدلی وه يدتطبيق وروستي پړاو ته رس

وطن ګوند اوافغان در تنظيمي ډلو او يواد کې يوشميوادونه او په هير افغان دښمنه هياو نړۍ کې يو شم

شمالي دوسلوال پوځ په مشرتابه کې دپرديو په لوبو او لومو کې ښکيلو بې مسوليته کسانو او په ټوله کې 

المي او وګړنيزو الې ترنامه الندې دشهيد دوکتور نجيب اهلل او دوطن ګوند دانساني، افغاني ، اسټولو

دو او دملګرو ملتونو دځانګړي استازي بنين سيوان دهلو ځلو دملي روغې جوړې او سولې يارمانونو دپلې ک

ايله کې دبنسټ پالنې وينې راوستو پرپالن کودتا وکړه او هغه يې سبوتاژ او له ماتې سره مخامخ کړ او په پ

بهونکی بهير او سياليو  ددوزخ تورې دروازې زموږ دمظلوم او کړيدلي ولس پرمخ پرانيستل شوې چې دهغې 

 .ناوړه پايلې تردې مهاله هرې خوا ته ترسترګو کيږي 

نو نجيب اهلل په کابل کې دملګرو ملتونو په ډيپلوماتيک انګړ کې سياسي پناه واخيسته او دڅلورو کلو

 .دزياتې مو دې په تيرولو سره هملته بنديوان پاتې شو

جوخت دملګرو زان په پنځمه طالبانو دکابل په نيولو سره يلمريز کال دم۵۷۳۱چې دتوطيو په دوام کې په 

ملتونو دمقر ډيپلوماتيک خونديتوب په نظر کې نه نيولو سره نجيب اهلل په زور او جبر سره له استوګنځي رابهر 

ت او بربريت په السونو لومړی شکنجه او شهيد کړ او وروسته بيايې دخپل ورور حشپرته يې دو او دمحکمې

شهيدشاپور احمدزي سره يوځای دټولو انساني ، اسالمي او افغاني او نړيوالو اصولو پرخالف دار ته وخيږاوه 

واخيست افغانان يت پرغاړه کوم چې پالن يې ال له وړاندې په بهر کې جوړ شوی وه اوطالبانو يې ظاهراً مسوول

االتو کې لمانځي چې له يوې خوا کليزه په داسې شرايطو او ح هدشهيد دوکتور نجيب اهلل دشهادت شپاړسم

د ډوبيدو پرلور ر په توفاني سمندر کې يړکيچ کې ښکيل او دماتې بيړۍ په څواد په يوه ژور بحران او کيه

سيون پرخپل کميعالي دتدارک  مجمعابللو او تدوير لپاره ددر( عمومي مجمع) درومي او بلخوا دوطن ګوند د 

موږ  يپرانيستل شل کړی دی او اټکل کيږي چې دوطن ګوند عالي مجمع به په لنډمهاله زماني موده کې يکار پ

به دوطن  مجمعاو دو بهير ته دپای ټکی کيږدييالټوټي کدبه دوطن ګوند  عالي مجمعباور لرو چې دوطن ګوند 

نيو غړيو له ترکيب څخه جوړې شوې ډلې او تشکيالت به دوطن ګونددغړو د راټوليدو لپاره په ګوند دپخوا 

خالصون ، په ټولنه کې دخپلوملي نه دواحد محور بدل شي ځکه په اوس مهال کې دسياسي ، تشکيالتي ناتار 

ورګډيدو الر يوازې  او واد په سياسي بهير کې ديوه مطرح ځواک په توګه د يوادپاله دندو دترسره کولو او دهيه

دايريدل دي زموږ هيله اوغوښتنه دوطن ګوند دمتشکلواو  مجمعيوازې دوطن ګوند دمشروع او باکيفيته 

رو ترخو ناخوالو څخه يتياره چاپيريال څخه راووزو ، دت غيرمتشکلواړخونو څخه داده چې نور دتنګ او

و تګالرو ، دريځونو ، تکتيکونوله سره نوې دعبرت درس واخلو خپل سرته سالم سياسي عقل راوګرځو پرخپل
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ريښي وغځوو دخلکو مالتړ راخپل او باوريې پرځان رامنځته کړو سياسي پلوراليزم کتنه وکړو، په خلکو کې 

او  دهغې دودې او پراختيا ته الره پرانيزو منل شويو اصولواو موازينو ته غاړه کيږدو نور وخت په تشو خبرو 

الس ورکړو ر نه کړو يوه او بل ته په صادقانه او رښتيني ډول دملګرتيا يبازيو ت نهو چا،څرګندونو ، ناندريو ا

ترڅو په يوه واحد او نه ماتيدونکي ځواک سره په راتلونکي کې خپل رول او اغيز ديوه سياسي سراسري ګوند 

 .واد پروړاندې ترسره کړوياو خپل مسووليت دخپلو خلکو او ه په حيث په ټولنه کې ادا

ادی اوس دډاکټرنجيب اهلل دشهادت له حماسې څخه پوره شپاړس کله تيريږي خو څرنګه چې ليدل کيږي د

واد دسياسي بهير په ټولواړخونو کې خپل اغيزناک او ځواکمن ياهلل دهرې ورځې په تيريدو سره دهنجيب 

ڼو پرګنو په واد دګياو معنوي شخصيت يې دولسونو او دهحضور خپلوي دده افکار په سياسي خوځښتونو

 .زړونو او رګونو کې ځای نيسي

واد کې دهمدې الرې دمبارزې دبري ځالنده يپه ه ڼل کيږي دشهادت حماسه يې نننجيب اهلل دسولې سمبول ګ

واد تاريخ شهيد دوکتور نجيب اهلل دخپل وياړه ډک سياسي ميراث له امله يق پرانيزي چې له امله يې زموږ دهاف

 .اورې دزړه ور بچي په توګه دتل پاتې درناوي او سرلوړي په ليکه کې درويدځالنده ستوري اودهمدې خ

 

 وياړلي دې وي دوطن دالرې دستراتل شهيد دوکتور نجيب اهلل دشهادت شپاړسمه کليزه

 


