نشرات ویژۀ پیام وطن بمناسبت پانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

تاریخ نشر24.09.2011 :

اسٍاغیو ٌحضور «ٌیهَ فرا»

پیام

یهتػراد

اغضاى

حشب

وظَ،

هوا دواهان و ظسفراران سیاست ٌصاىحه ى ٌيى
بمىاسبت پاوزدٌميه سال رحلت داکتر وجيب بزرگ

وبُد فزيکی َ ٌست معىُی
ٌیارا ةشم در ساحو نه آُجا
ُواى زُره گاُى ُسم دیش است
ةرریا غيط وةا ٌوجش دراویش
نه حیاة جاودان اُرر ستیش است

هً ٌیهِان و جواُان دىیس و از سس گزصته ى ٌیهَ!
ایِم ٌاو صٍا و هٍه آزادى دوستان و دسد گسایان گیتى در پاُشدهٍیَ سال سهوة پُس ارث و فسصته
ٌاُِر ةشرگ ٌسد تاریخ پسیَ افغاُستان (دانتس ُجیب) ایَ ُجیب تسیٌَ ،رةس تسیَ ،آگاه تسیَ ،دالور
تسیَ ،سس سپسده تسیٌَ ،سدم و ٌیهَ پسست تسیَ وسس اُجام حٍاسه آفسیَ تسیَ اُلالةى ٌیهَ پس
افتذار ٌان سوگوار هستیً.
ُه! ٌا هسگش سوگوار ُیستیً ٌا ازآن حٍاسه آفسیَ نتیس ةه ُیهى و ةا ٌتاهاة یاد ٌیهِیً و ٌییا ٌوزیً.
آرى! گس چه ُتود او ُه تِها نه درد آور است وٌیراُیً نه جاى داىى اش را نسى پس نسده ٍُیتواُر وىى
درس ها و پایٍسدى هایش گساُتها تس و پس ارزش تس از آُست.
دوستان ووظِراران ارجٍِر! پیساٌون نارها وپیهارهاى اُلالةى ،روصِگساُه و ٌرةساُه ى دنتور
غشیش ٌا فساوان سذَ سسایى و كيً فسسایى صره است و هً چِان كيً ةرستان صسیف و ٌتػهر ٌا و
ةیسوُى هادریَ گستسه ،فساوان ناوش و پژوهش ٍُوده اُرٍُ ٌَ .یتواًُ دریَ پیام نوتاه دریا را در
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پیاىه ةگِجاًُ ،وىى ٌیذواهً نه تِها تراغى گس داظساة ٌحرود آن ةشرگ ٌسد آهِیَ غشم ةاصً ،نه ةس
حق ٌیتوان او را اةس ٌسد تاریخ سره هاى پسیَ ٌیهَ ةِاٌیً .نسى نه اهسٌَ استػٍار و ارتجاع سیاه
در پایان سره ى پار از ٌا رةود ،دریَ زودى ها حتى در دهه ها وسره ها ٌاُِرش را ٌام ٌیهَ در آغوش
ُذواهر گسفت.
آرى دصٍِان ٌهار و ٌحیو دور و ُشدیم ,ةا صیعِتى نه دارُر ٌیراُستِر نه «ُجیب» در آیِره پس
نِِره ى دالى كررتى دواهر ةود نه ةود و ُتود ٌیهَ ةه آن ةستگى دواهر داصت ،ازهٍیَ رو پیش از
آُهه ایَ دال را ةٍیان آورُر پس نِِره ى آُسا صیاداُهُ ،اٌسداُهٌ ،حیالُه و ةشدالُه ازٌیان ةسداصتِر.
از هٍیِسو ایِم دهسال ٌیضود نه ةذاظس ُتود رهتس آگاهٌ ،رةس ،صجاع وسیاسترانٌ ،یهَ ٌا در زیس
پاصِه هاى سهٍگیَ ةیگاُگان ازدرد و رُج تجاوز ضجه ٌیهضر و ةا وجود اٌهاُاة ةا ىلوه ةساى رصر
و پیضسفت ةسوى ویساُى روان است و هٍچِان ُفاق و فصو صرن در ٌیان ٌسدم ٌا ةیراد ٌیهِر.
ةارى در آستاُه ةسآٌرن كواى صوروى در سال  ۸۶۳۱دورصیرى نه ٌیهَ و ٌسدم ٌا در اازٌوُگاه
دعیسى كسار گسفته ةودُر ،دستان تواُاى «ُجیب» ایَ رهتس ةیٍاُِر ٌاو صٍا و هٍه آزادیذواهان
ٌیهَ ,سهان نضتى را در ادتیار گسفته و ٌسدم را در دفاع از ُاٌوس و تٍاٌیت ارضى ٌام ٌیهَ چِان
رهٍِون صر ن ه دوست ودصٍَ را حیسان و صگفت زده سادته هٍه دواب ها و دیال هاى ظالیى دصٍِان
را ُلش ةس آب سادت.
ٌَ و صٍا وهٍه ٌسدم ٌا ةیاد داریً و هٍیَ حاال هً آن ُراى رسا و پس اةهت ُجیب ةشرگ در گوش هاى
ٌا ن ظِیَ اُراز است نه در آستاُه ى «دفاع ٌستلالُه از ُاٌوس ٌام ٌیهَ» ٌسداُه سسود نه:
ةیاااااا ةیاااااا ناااااه فضاااااا گاااااسد نایِااااااة صاااااویً
نااارزوى ةااشرگ اساات و ایااَ جهااان تِاا

اساات

ةااااااااساى حيلااااااااه ى ٌااااااااسدان روزگااااااااار ُااااااااویَ
حیااااة ةاااى تاااپش و دفتاااهٌ ،ایاااه ى ُِا ا

اسااات

فضااااااى نضااااااور افغااااااان و روج سااااااسنش ٌااااااَ
دو پاساااااتان ُتاااااسد و دو ساااااِگس جِااااا

اسااااات
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سااااااااسم ز ٌضاااااااات حااااااااوادت فااااااااسو ٍُیایاااااااار
ساااس ٌتاااارزه ساااس ُیسااات ساااذسه ى ساااِ

اسااات

زتاااااااار هااااااااى دىاااااااً صاااااااور دياااااااق ٌیذیاااااااشد
چااه دااوش هِااس ةااه هِااس ٌِاار دااود هٍاهِ ا

اساات

گٍااااان ٌتااااس نااااه ٌااااَ از نااااارزار دسااااته صاااارم
نااه هسااتى جااسس ازفااین صااورش زُاا

اساات

هً ٌیهِان پاک سسصت! اٌسوزه هٍه ٌسدم افغاُستان و ٌسدٌان واكع ةیَ گیتى ةه ُیهى درک ٌیهِِر
نه پیضِهاداة و ظسج هاى داهیاُه ى دانتسُجیب هٍه جاُته سادكاُه ،واكع ةیِاُه و غٍيى ةود .هٍه
ةضٍول دصٍِان اكسار نسده و ٌیهِِر نه دصٍِى ةا «ُجیب» دصٍِى ةا ُجاةت و حلیلت ةود.
«ُجیب» ایَ «ٌِصور» پایان سره ى ةیست ،درس هاى كاةو فساگیسى ازدود ةجا ٌاُره است نه هٍه
ٌیهَ و ٌسدم دوستان ةایر از آن ها ةیاٌوزُر ،ةا دكت ةیاٌوزُر و راه دردضاُش را تاةان تسُگهرارُر.
در فسجام ٌَ ،درحاىیهه سس تػظیً و حسٌت دود را ةه پیضگاه روان ایَ یو سسفساز ٌیهَ فسود
ٌییاورم از هٍه هً ٌیهِان ٌیذواهً تادر جاى پاى «ُجیب» نه ةى گٍان راه وظَ و ديق دوستى است پا
ةگزارُر تا ةاصر نه ٌیهَ و ٌسدم ٌا ازیَ هٍه ةسةادى و ویساُى رهایى یاةِر.
پیساٌون نار ُاٌه هاى اةس ٌسد تاریخ ٌػاسس افغاُستان گفتِى هاى زیادى دارم نه در ُوصته هاى
جراگاُه« :داظساة زُران هاٌ ،تارزه ٌضتسک و » ...پیضهش دواهً نسد و رساُه ها آُسا ةازتاب دواهِر
داد.

رَان پالُدي َ مىزي «وجيب» َ ٌمً خدمت گاران صديق ميٍه َ مردم ما شاد باد!
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