د شهٌر ډانتس ُجٌب اهلل د ِّذيطً تيٌَ ّه ٌِاضتت ٔاُګړې دْسهُې

د دْسًره ُېُه26.09.2011 :

ىٌهوُهى :غتٌق ّاٗوم

د هلي روغې جىړې د سياست هبتکر
شهيد ډاکتر ًجيب اهلل د پٌځلسن تليي په هٌاسبت
زٌوُږ ګسام هٌواد افغاُطتام ډًس ىسغوُى تارًخٌٌ ،ړُي ديم آه ّه زړن ّورې ضَِ آه غِػِاة ىسى.
افغاُطتام د ُهضتوُو آه ٌيي ازادى ةذښوُهو ٌتارزاتو َاَوةى آه د ضتسهُ ،وٌوره آه ىه افتذارن ډنو
شذطٌتوُو د رهزُې زاُګو دن چه د هظَ َوك تارًخ د داهرې ،دْيوانۍٌ ،يي ارزښتوُو آه ٌيي
ُواٌٌطو ّه دفاع نې د هغو ىه نارُاٌو ُه ډک دو.
د دې ٌتارزاتو اداٌه چه د ٌهاجٌٍِو ،اضتٌال ګساُو آه اضتػٍار ګساُو ّس ضر د ديهو ّه دفاع آه آزادى
ةذښوُهو جِګوُو ،د ٌشسهظه غوښتوُهو ّه نارُاٌو ،د رهشِفهساُو ّه ُهضت آه ةاآلدسن د هظَ د
ّس ٌذتګ ،د ٌيي ًو هاىي آه دًٍونساضۍ د تحهًٌ ّه الرن نې د ٌتسكي احشاةو آه ضٌاضى جسًاُاتو ّه
ٌتارزه نې اُػهاس ٌوٌي آه د هظَ د ٔالُرن تارًخ ّاڼې تشئٌِوى چه ښائي د هغو درُښت ه شي آه تو
افتذار ّسې ه نړه.
ٌتأضفاُه د هٌواد د هرهضتٌو ِّٕه دًسشو نيوُو د حلاًلو آه اُهشافاتو دكٌله ارزًاةي دا هاكػٌت ّه
ګوته نوى چه ٌذتيف نورُي آه د ةاُرُي غواٌو چه غٍرتاً ّه ُړًواىه نچه د ضاړن جِګ ىه تطيط ُه
ُاشي هنّ ،ه هٌواد نې د هضػې د ٌتشِجه نٌره ،هضيه هاىو ُښتو آه جِګ الٌو ه ګسٌٔرن .ىه ةيې دوا
د ِٔې غٌِى غواٌيو ىه نتيه ىهه د َوىِې غٍوٌي ةٌس ته ّاته هاىى ،د ديهو ةٌطوادى آه د رهشِفهسن
كشس د ضٌاضي ّذواىي ٌَُه ضعحه چه ه ئې ُه شو نوىى د افغام َوىِې غٌِي-تارًذي هاكػٌتوُه ّه
ُظس نې ه ٌُطى آه ًو ډًس ٌوزهم آه ٌتِاضب نورُى آه ةهسُى ضٌاضت غورن آه تػلٌب نړى .هٍرا رُګه
ّه دةاُرٌُو اضتذتاراتو ةاُرې د هٌواد د اضالٌي تِظٌٍوُو د ِٔو ٌشساُو تړاه آه ّه دْو هٌواد نې د
دهو دطٍ اُه فػاىٌتوُه ىٍړو زٌوُږ ّه هٌواد ةاُرې د شورهى اتحاد د كوتوُو آه هرهضته ةٌا د ُاتو د
كوتوُو د تٌسى ضتب شو چه دې دهاړه تٌسًو ّه هٌواد نې د ُِه آه د هغه د شاهدوا هضػه ډًسن ٌتشِجه
نړن چه افساظي چِ آه افساظي ښي ضٌاضتوُه ّه هٌواد نې د دهاٌرارن جِګ ،هرهرهژُې ،هراُيّ ،ه
َوىِه نې د اكتطادىَ ،وىٌِش آه فسهِګي ُظً د ګډ هډۍٌ ،يي ُفاق آه دښٍِۍ ،د زرګوُو هظِواىو د
كتو ،ةهس ته د ضيګوُو زره افغاُاُو د جتسى ٌهاجسة اه آهارګۍ آه زٌوُږ د هٌواد ّه نورٌُو چاره نې
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د ګاهُډً و هٌوادهُو د ةٌشسٌاُه الس ههِو آهةاآلدسن د ٌٌِِٕو ٌّړًو ًوې َوىِې ته زٌوُږ د هٌواد د شا
ته تګ الٌو شوك.
نيه چه ّه ناك  ۳۷۹۱نې ٌحٍر داؤد دام د ًوې ُظاٌي نودتا ّه تسځ نې ضٌاضي هاک تس الضه نړ ،دن
چه د دْ و ضرارة ّه دهرن نې د ّښتوُطتام آه دًورُر د ٌوضوغګاُو ّه اړن ډًس رهښاُه آه
هظِْسضتاُه درًٓ در ىود آه حتى ًو هار ئې د افغام د ىه الضه تييو داهره د ةٌس ته ٌُوىو د ّارن ضفس ةسى
هً اغالم نړې هن چه د هدت ّاچا ظاهس شان ئې ٌاُع شو.
ّانطتام چه د داؤد دام هانٍِي د دْو ٔام د ٌوجودًت د ّارن ىوو دعس ه ةاىه ُو د هٌواد اضالٌي
تِظٌٍوُه چه انحسه ئې د هغه هٌواد ىه اضتذتاراتو ضسن ُږدې اړًهې در ىودې آه د اٌسًها ،غسةي آه
غسةي هٌوادهُو د اضتذتاراتو ّه ِٗګ نې د ّانطتام اضتذتاراتو هً د هغوو ّه تشهو نې الس در
ىود ،د داؤه دام ّس ضر تحسًم آه د هغه را ُطهورهىو ته ئې ه ه٘وك چه انحسن ٌِجٍيه ةسهام-
ا ىرًَ رةاُي آه احٍر شان ٌطػود ّانطتام ته ه تښتٌرك چه د ّانطتام د هدت د هانٍَ ذهاىفلار غيي
ةوتو ىه دوا ئې ډًس تود هس نيى ه شو آه ىه هغه ٔاًه ئې د دْو هٌواد ّس ضر دضٌطې آه توظئې ،حتى د
ښوهٌُٕو د اُجوُو ّس ٌخ د تٌشاةو ّاشو آه ٌطيحاُه فػاىٌتوُه ٌّو نړك.
داؤد دام چه ّه ىُ ٍړو ضس نې ئې ىه شورهى اتحاد آه د افغاُطتام د ديم ىه دًٍونساتٌم ګوُر (د ا .خ.
د .ګ ).ضسن ډًسې ښې اړًهې در ىودې ،اٌسًها آه اًسام ته ىه ضفس هرهضته دا اړًهې دساةه ،دن ىه
شورهى اتحاد ُه ٌخ ه ګسٔاهن آه ّه هٌواد نې د ُِه ئې هً د ا .خّ .ه د .ګ .ةاُرې ګوزارهُه ٌّو نړك ،د
ګوُر ًو ډًس ضتس شذطٌت ٌٌس انتس دٌتس ئې ّه شهادة ه رضاهن آه ُور رهتسام ئې ةِرًام نړك چه دا
ٌوضوع د ګوُر د هضيه هاك ّاٗوم ضتب شو آه ګوُر د ًوې اُلالةى نودتا ّه تسځ نې ضٌاضي هاک تس
الضه آه داؤد دام ّه شهادة هرضٌر.
ىهه ٗسُګه چه ٌذهې ٌو اشارن هر ته هنړن ىه ًوې دوا د ا .خ .د .ګّ .ه ُړًواىه ضعحه نې د ًون ډًس
ضذت ضاړن جِګ ّه شسائعو نې هاک تس الضه نړ ،ىه ةيې دوا د ګوُر د ِٔو غړًو د ضٌاضي ّذواىي
ُازىه ضعحه د دې ةاغث شون چه ګوُر ه ُه شون نوىى ًو ٌتوازم نورُى آه ةهسُى ضٌاضت غورن آه
ٌذهې ةوزى آه ىه َوىو ٌهٍه دا چه ُړًواىه ارتجاع ،غسةي هٌوادهُه آه ٌذطوضاً دهن ګاهُډى
هٌوادهُه ّانطتام آه اًسام آه نورُۍ ارتجاع د اضالٌي تِظٌٍوُو ّه هجود نې ډًس ژر الس ّه نار شون
آه د ّانطتام ىه داهرې ئې ّه افغاُطتام هضيه هاك ةسًرهُه ٌّو آه ّه هٌواد نې د ُِه ئې هً دْيې ٔاىې
جوړې آه دْسې نړېّ .ه داضې حاىت نې شورهى اتحاد هً د ا .خ .د .ګ .د ضٌاضي هانٍِۍ د ژغورىو آه
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دْيو ضسحراتو ته د دعس د ىٌسې نوىو ّه هرف دْو هضيه هاك ّؤوُه افغاُطتام ته را ه ىٌږك چه هضػه
ال هً ةر تسن شون آه د ةاُرُۍ الضوهِې ّه افغاُطتام نې ډًسې زًاتې
آه زٌوُږ هٌواد د ضاړن جِګ د اهر د ّه ٌحساق ةاُرې تترًو شو .ډًس زًاة هٌوادهاك ةهس ٌذطوضاق
ّانطتام ته نډهاك شوك ،د نورُي جِګ شرة زًاة شو ،هرهر هژُه ،د اكتطادى ةِطُوُو هراٌُرك آه
د َوىٌِش ُظً ګډهډًرك ٌّو شوك.
ّه ٌيي آه ةٌَ اىٍييي نچه داضې ضذتو شسائعو نې ّه ناك  ۳۷۹۱نې ډانتس ُجٌب اهلل ّه هٌواد نې
هاک تس الضه نړ آه د ٌيي رهغې جوړې ّسهګسال ئې ٌعسح نړ چه دا الُرې اضاضي ٌودې ًې ّه
ىوٌړًتوةوُو نې هې:
 د جِګ آه هرهر هژُې داتٍه؛ د ًو ګوُرى حانٌٍت داتٍه آه د ًو ګوُرى حهوٌت ّس ٔاو د اّوزًطٌوم ّه شٍوك د ٌيى ًوهاىي د حهوٌت ٔاو ّس ٔاو نوك؛
 ٌطتلالُه دفاع؛ شْږ ٌٌاشتِى ًو ظسفه اهرةِر؛ ىه ةهس ٌذطوضاً اًسام آه ّانطتام ُه د ِّٕو ٌيٌوُو افغام نډهاىو ةٌس ته را ضتٌِرك؛ د شورهو اتحاد د كواؤه هتو؛ غجاىتاً ًوې ُ ۳۱فسى شورا ته چه د غسةى دٌونساتاُو د شورا ّه ُاٌه ًادًرىه د ضٌاضى كررةتطيٌٍوك آه د ًون ناك ّه تسځ نې د ٌيګسه ٌيتوُو تس ُظس الُرې آزادن آه دًٍونساتٌهه
اُتذاةاتو ته د زٌٌِې ٌطاغرهك.

د هلی روغې جىړې د پروګرام پر ضد د هيىاد او خلکى د دښوٌاًى کىدتا:
د غسةي دٌونساتاُو شورا ته د ضٌاضى كررة ضْاركّ ،ه هٌواد نې د جِګ داتٍه آه هرهضته ةٌا آزاد آه
دًٍونساتٌم اُتذاةاة آه د ًون كاُوُي دهىت ٌِٕته راتګ هً ّه ةهس نې د ِٔو هٌوادهُو ٌذطوضاً
شورهى اتحاد ،اًسام آه ّانطتام ّه ُفع ُه هن آه هً ّه هٌواد نې د ُِه د اضالٌي تِظٌٍوُو ّه ضسر هن
ٔهه ىه ًوې دوا دا تِظٌٍوُه ّه دْيه د ضٌاضي كررة ډًس ىٌواك هن آه ىه ةيې دوا د جِګ داتٍه د دهو
د رُګ رُګ ٌِافػو داتٍه هً هنّ .س دې اضاس ًون د ُِِۍ آه د ةاُرُۍ ډًسن ىوًه توظئه ّه نار شون چه
دا د ٌيى رهغې جوړې ّسهګسال دِحى آه د ډانتس ُجٌب اهلل آه هظَ ګوُر هانٍِۍ ته داتٍه هر نړى .د
نودتا د ةاُرٌُو اضاضي ٌجسًاُو اًسام آه رهضٌې فٌطيه ه نړن چه ضٌاضى كررة ّه تِظٌٍوُو نې ّه
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دهو ّورې تړىو د اضالٌي جٍػٌت آه د اضالٌى هحرة احشاةو ته هر اُتلاك نړى چه ّه راتيوُهې نې د
دهو ٌِافع دوُرى هى .ةسهاُاىرًَ رةاُى ئې ٌطهو ته هر ه غوښت ،هغه هيته دْو ٔام ته د كررة
ادطتيو ّه ٌلاةو نې شورهى رهتساُو ته َوىې هغرې آه تضٌٍِوُه هرنړك آه د نودتا ّالم جوړ شو (
اٌهام ىسى چه ّه دې ىٌرُه نې د اًسام اضتازو هً ٌوجود هن).
رةاُي ىٍُړو نص هن چه د ضوىې ّس ضر را ّورته شو .ډًسن د تػجب هړ دتسن دا دن چه ٗسُګه ٌٍهِه دن چه
رةاُي د افغاُطتام د ضوىې د غاىي شورا رئٌص هن ،دن هٌ٘هيه ضادكاُه ّه افغاُطتام نې ضوىه ُه
غوښته ،ضسف د ضوىې د غاىي شورا د رئٌص ّه توګه ئې ډًس زًاة ٌادى آه ٌػِوو اٌتٌازاة تس الضه
نوكٌ .ا ّه هار هار ّه دْيو ىٌهِو نې ىٌهيي چه ىه د ةاُرې ُه ٌذطوضاً د افغاُطتام دهن ګاهُډًام
اًسام آه ّانطتام آه ّه د ُِه نې د تِظٌٍوُو ٌشسام ّه هٌٖ ضورة د افغاُطتام د جِګ ّه داتٍه نې
غالكه ٌِر ُه دى .اًسام آه ّانطتام ته د افغ اُطتام جِګ ډًس زًاة رُګ رُګ اٌتٌازاة هر ّه ُطٌب
نړى آه د اضالٌي تِظٌٍوُو ٌشساُو د جِګ ىه ظسًله آه د جِګ ّه اداٌه نې ډًس زًاة جسهتوُه آه
شهسة ّه الس راهړى دى چه دهو ّه هٌٖ ضورة ّه افغاُطتام نې ضوىه ،كاُوُي دهىت آه
دًٍونس اتٌم د ديهو ُظال ُه غواړى ٔهه دهو هغه ٗه َوك چه ّه جِګ نې ئې ّه الس راهړى ىه الضه
ئې هر نوى .دا هً ډًسن غجٌته دن چه هىې آه ّه نول اضاس رةاُي ته د ضوىې د شهٌر آه ًا ال اكالً د شهٌر
ىلب هر نوك نٌږى.
ّه هس ضورة د نودتا د ّالم د غٍيي نوىو د ّارن غٍيي نار ٌّو آه د هظَ ګوُر د غړه جيب آه جزب ال
تشرًر شه (ښهارن دن چه دا جيب آه جزب ٌذهې هً رهام هن) .د اضالٌي جٍػٌت ګوُر آه د هغه ًون
فسنطٌوم (د ُظار شورا) ه نوىى شو د ژةٌِو ،ضٍتي آه ٌيي تٍاًالتو ّس ةِطٍ د ګوُرو رهتسۍ آه
هضيه هاك ّوځ ډًس ىوو نادرهُه ىهه ٌحٍود ةسًاىىُ ،جً اىرًَ ناهًاُي ،فسًر ٌشدک ،غتر اىونٌو،
نسًً ةهاُ ،تى غظٌٍي ،آضف دالهر ،غتر اىفتاح ،ضٌر اغظً ضػٌر ،ةاةه جام آه ډًس ُور جزب نړى.
فٌطيه ه شون چه د ٌيګسه ٌيتوُو داص اضتازو ةٌٌَِ ضٌوام ةه ډانتس ُجٌب اهلل ىه هٌوادن ةاضي ٌګس
د نودتاچٌاُو ىه دوا د نودتا د ّارن د جوړه شوًو ګوُرو آه ُظاٌي كسارګاهه ىه دوا چه د ُظار د شورا
نطام هً د هغوو ّه تسنٌب نې هن د ًوهىطو اىوتهو ّه ذرًػه د ازةم جِساك دهضتً كوتوُه آه د ُظار د
شورا نطام ناةو ته را ه غوښتو شوك چه ًون ةسده ئې ّه چار آضٌاب نې ٔاو ّه ٔاو شوك چه د
اضالٌي ګوُر ىه تلس ب ُه د ناةو ّه ىورى ٌذٌِوو ه نړى آه ُور افساد ئې د ناةو ّه هوائي ډګس آه ُوره
اضتساتٌژًهو ُلاظو نې ٔاو ّه ٔاو شوك .ةٌٌَِ ضٌوام چه ىه ډانتس ُجٌب اهلل ضسن د هواًي ډګس ّه ىور
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رهام هن د نودتاچٌاُو ّه ذرًػه ئې ىه تګ ُه ٌٍاُػت ه شو آه جٍهور رئٌص د ةٌٌَِ ضٌوام ّه ٌشورن د
ٌيګسه ٌيتوُو ٍُاًِرګۍ ته هالړ.

د ډاکتر ًجيب اهلل د هلي روغې جىړې د پالى د ًاکاهىلى پايلې:
د دې ّالم ّه ُاناٌوىو ضسن ضٌاضى كررة ّه هٌواد نې ّه  ۳۷۷۱ناك نې اضالٌي تِظٌٍوُو آه غٍرتاً
د اضالٌي جٍػٌت تِظًٌ الس ته هرغى ٔهه هٍرغه حشب د هغو د ةاُرٌُو هٌوادهُو ىه اضتذتاراتو
ضسن چه ّه نودتا نې ددٌو هن ډًسې ُږدې اړًهې در ىودېّ .ه هٌواد نې ةٌا د جِګ آه هرهرهژُې ًون
ُوې دهرن د ٌذتيفو تِظٌٍوُو آه دهضتً د كوتوُو ّه شٍوك د دهو د ُاّاًرارن اتحادهُو تس ٌِٓ ٌّو
شون چه د ظاىتاُو د ضٌاضى كررة تس ٌّو ًػِى  ۳۷۷۱ناك ّورې ئې دهال ه نړ آه د هغو ّه تسځ نې ډًس
زًاة هٌوادهاك ٌړن ،نورهُه ،هداُۍ ،غال اىٍِفػه ٌؤضطاة آه د هٌواد اكتطادى ةِطُوُه ال هً
دساةه شوكٌ ،يي هحرة ٌتضسر شو ،د هضيه هاك ّوځ تشهٌو ىغون ،ضالح آه ٌهٍاة انحساً ّه ګاهُډًو
هٌواده ُو ه ّيورك شوك ،د ٌوزًٍوُو آه تارًذي آجاره ،دهىتى ٌؤضطاتو ،شذطى نورهُوٌ ،هاتتو،
ّوهِتوُوُو (داُشګاهه)  ،رهغتوُوُو ،نارداُو ،فاةسًهو آهد ةسښِا د اُتلاك د ٌشه آه تورةٌِوُو ډًس
ةې رحٍاُه چور اهچْاهك هشوٌ .ييٌ ،زهتي ،ژةٌِو آه ضٍتي ٌطاًيو ته ډًسن زًاته ىٍَ هههو شون،
زٌوُږ د هٌواد ّه نورٌُو چاره نې د ّانطتام آه اًسام د اضتذتاراتو الضوهِه ډًسن زًاته شون ،رشوة،
فطاد ،كاچاق ،د دهىتى ٍٔهو غطتوك ،ةر ادالكي آه زهر ګوًي هً ډًس زًاة شوك ،د چا ُه ٌاك
دوُرى هن ُه ُاٌوس.
ديم د اضالٌي جٍػٌت آه رةاُي د دهىت ىه ادارې ُه ډًس زًاة ّه غزاب شوك تس ٗو ّه ناك  ۳۷۷۱نې
ضٌاضي كررة د اٌسًها ّه اةتهار جوړ شوى ًون ةو ةٌِاد ګسا اضالٌي ٔواک (ظاىتاُو) ته هرضٌر.
ّه دې تسځ نې د دښٍِو هٌوادهُو ٌذطوضاً ّانطتام اضتذتاراتو ډًسن ه٘ه ه نړن چه افغاُطتام ىه
ًون ډ ًس هظَ ّسضته ،ةا تجسةه اه ّه ٌيى ٌِافػو ةاُرې ٌٌَ شذطٌت ًػِى ډانتس ُجٌب اهلل ُه ٌحسهل
نړى چه نوىى ئې شون د افغاُطتام ّه راتيوُهې نې دْو ٌحتت آه هظِْسضتاُه رهك ه ىوةوى .د ضتسه
آه هظَ ّسضتو شذطٌتوُو ىه ةٌِه هړك د دښٍِو هٌوادهُو د اضتذتاراتي جِګ ًون ډًسن ٌهٍه ةسده آه
ډًس ضتس هرف تشهٌيوى.
ٗسُګه چه د (اضسار ٌسګ دانتس ُجٌب اهلل) د نتاب ىٌهوُهى رزاق ٌاٌوم ىٌهي چه ډانتس ُجٌب اهلل د
شهِواز تڼي د ګسهپ د ًون اضتوك شي نص غسزى دوادوږى ّه ذرًػه ّه شهادة رضٌرىى دو.
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د افغاُطتام ديم د ډانتس ُجٌب اهلل نارُاٌې د ًون ٌيي آه ضتس هانٍَ ّه توګه چه هاكػاً ئې هً ّه
هٌواد نې د هرهر هژُې د جِګ داتٍه ،ضوىه آه ٌيي ّذالًِهٌ ،يي ًو هاىى ،تسكي آه ّس ٌذتګ
غوښته هٌ٘هيه ُه هٌسهى آه تو ةه د دهو ّه زړهُو نې ٔاو ه ىسى.
د افغاضتام حق شِاضه اهىص ةه ةاآلدسن ًو هدت چه د تِظٌٍوُو ىه ضتً آه دًهتاتورۍ ُه دالص آه د
دْو ةسده ىٌم چښتِام شي دْو ٌيي اتالم آه شذطٌتوُه تشذٌص آه درُاهو ةه هرته هنړى .د ٌيي
تػطب ّس ةِطت جوړ شوى د درهاغو ٌيي اتالم آه د ضوىې شهٌرام ةه ّه دْيه الرن ّطې هالړ شي.
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