د شهید ډانتر ُجیب اهلل د پِخيسً تيیَ په ٌِاستت ځاُګړې خپروُې

د خپریدو ُېټه28.09.2011 :

د وطن دالرې د ستر اتل شهيد ډاکتر نجيب اهلل د شهادت د پنځلسمې کليزې پو
مناسبت پو سىيل ختيزو واليتىنى کې د وطن ګىند د لنډ مهالو تشکيالتى د واليتي
شىراګانى ګډ پيغام
 ۵۷۳۱ىٍریززک نززال دتيززې پِطٍززه دودززَ دتلې دسززتر اتززو شززهید دونتززدل ُجیززب اهلل دشززهاد دسززترې
حٍاسې دولځې سره ةراةرده ،داولځ زٌدږ دګران هېزداد اغااُسزتان پزه ىريزدُر تزالیز نزې زٌزدږ دوىز
پروړاُدې دةهرُیددسیسداو تددید دتهرال یده زړه ةګِزدُهې او ویرنِزه ولځ ده ،اغااُزان داغااُسزتان
دپخزززداُر نٍهزززدل لیزز  ،دودزززَ ګدُدٌ زززرُ ،ړیزززدال سیاسزززتدال او ٌيزززر لويزززې نزززدړې اوپخ یِزززې
ُدښتګردشهاد پِطيسٍه نيیکه دهېداد پزه دُِزه اوةهرنزې پزه داسزې شزرایحد او حزاتتد نزې ىٍزاُطر،
ڇې اغاان ندل سدځدُهد نِګ نګړو خپو پراخ سیدلى تردې ٌهاىه پرهېداديدړوىی او هېزداد پزه یزده
ژول سیاسر ،پدځر ،اكتصادي اوټدىِیک ةحران او نړنېچ نې لاښهیو او لوان ٌسيط حاىت ولځ ترةيزې
دتخراةېززدو پرىززدل دلوٌززر ،دونتززدل ُجیززب اهلل دهېدادپززه داسززې شززرایحد نززې وا تززه ولسززېد ،ڇززې
هېداددةزو هروخزت پزه پرتيزه پزه یزده سزتدُکٌَ او ُززاز حاىزت نزې لاګیزر وه او ُجیزب اهلل یزې دیزده سززتر
تالیخر ازٌایښت سره ٌز نړى وه.
هٍداتٌو وه ،ڇې دونتدل ُجیب اهلل دیده دلا او ُدښتګر سیاست پده په حیز داغااُزاُد دسزتر ٌيزر
الٌان دترسره نېدو ،دٌير يٍیکې څخه دهېداد دلاوتد ،داغازان وىز

دژيزدلُې ،ازادۍ ،وىسزدان ،

ةراةززرۍٌ ،يززر وغززا او ٌززدُر ټززدىِې تززه دلسززېدو پززه ٌدخززه دٌيززر لويززې نززدړې ،اُسززاُر او اس ز ٌر
سیاست ،ڇې په ة پړه تدګزه یزې داغازان وىز

دالادو ،هیيزد او الٌاُدُدڅخزه یزې سزرڇیِه اخیسزتې وه

اوداغاززاُر ټززدىِې پرحلززایلد وتړه وه ُززه یززدازې دخپززو ګدُززد او دوىززت د اوږد ٌهاىززه او سززتراتی یم
سیاست په تدګه ةيهې دهېزداد دةیزاليدُې پزه اوږده پزړاو نزې دټدىداغازاُر ځداندُددګز ٌيزر اغازاُر
سیاست په تدګه ٌحرح نړ.
دونتدل ُجیب اهلل په هېدادنې لواُه نګړه دولول وژُزې او شزرال نګزړه ةييزه ،ڇزې دپردیزد پزه ىٍسزدن
دةهر څخه پراغااُاُدتپو شدې ده ،ده ةه ديدُ وٌ ،رند ،نِفراُسدُداو ةیاُیدپرٌهال داختره پزه زيزرده
ندىه ،ڇې هېدادداوسِر ُاتال او ُاولیَ څخه لاایستو دنِګ نګړو ىه تلې ُاشدُی نزال دى ،اغااُزان
دې هرڅدٌره ڇې ژل نېداى شزر پزه هېزدادنې دسزدىې دلاوسزتد ،دسیاسزر ټیهزاو دلاٌزِه تزه نېزدو او
نګړې ته دپاى ټهر ایښددىدىپاله دةیَ اتغااُر تفاهً اوسیاسر ندړ ناړي تله خپيزه نزړي ،نزد ڇزې
ةو اىترُاتیف ُه ىري اوپه اوسِید ٌهٍد او حساسد شیتد نې ،ڇزې هېزداد ولسزره ٌزز دى هراغازان خپزو
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هېززززدادُ

ٌسززززدوىیت او تززززالیخر لسززززاىت پززززه ٌسززززدوتُه ډول داوسززززِر او لاتيدُهززززد ُسززززيدُد او

هېدادپروړاُدې ترسره اوداسې ةزې ځایزه او يیرٌسزدوتُه اوُزه سزِجدل شزدى ګزا پدلتزه ُزه نزړي ،ڇزې
خداى ٌه نړه دهېدادخپيدانرٌ ،ير حانٍیت ،دخاولې ة پړتیا او زٌدږ دخدیِدوٌ ،یِدو اةزرو ،عزک
او عفت دپردید په ىٍسدن په سِد تهد شر ،دهٍدې تالیخر اړتیا پر ةِسټ وه ،ڇې دونتزدل ُجیزب اهلل
دخپو وا په ټدىه ٌدده نې په هراړخیکه تدګه هڅه اوهاُزد ونزړ ،ڇزې دٌيزر ٌصزاىحې او لويزې نزدړې
دپيززر ندىدىپززاله دښززهیيد اغاززاُر ځداندُززداو ځززاُګړو اغاززاُر شخصززیتدُداو هٍدالُګززه دښززهیيد
ُړیداىد ه ېدادوُددٌثتتد اوندړوُهد هيد ځيزد تله هزداله نزړي اوپزه دې ةرخزه نزې یزې پزه ځزاُګړي ډول
دٌيګرو ٌيتدُدسازٌان پِطه غلره ییک پ ن ته ڇې دٌيګرو ٌيتدُددځاُګړي استازي ةیزَِ سزیدان ىخزدا
پرٌز وړل نېده اشاله ونړو .
دٌير ٌصاىحې او لويې ندړې سیاست ڇې دډیرو ٌِ و ترړو اوهيدځيد دپير نېزدو ولوسزتر پزړاو تزه
لسېدىی وه دډیره ةده ٌريه ځیِد ةې تلې نهادي تِظیٍدُداو دودَ په ګدُد نې ځیِزد تزالیخر ةزدُاٌد
ٌ زززراُد اوداغااُسزززتان پزززه وسزززيداىد ځداندُزززدنې دځیِزززد ىدړپزززدړو ةزززې ٌسزززدوىیته او لټزززو شزززدید
پدځیاُداوپه ټدىه نې د((شٍاىر ټيداىې )) ترُاٌه تُدې دپردید سره دتړىد نساُد په اشاله اوتلښزدوُه
كصداً او عٍداً دٌيګرو ٌيتدُددپ ن دپير نېدو ٌخه وُېده او په یده پز ن شزدى نددتزا یزې تر پزدلې
نززړ ڇززې پززه پایيززه نززې دٌيګززرو ٌيتدُددسززدىې پز ن ُانززا او دسززدىې پروسززه تخریززب او سززاةدتاژ شززده،
دونتدل ُجیب اهلل په ن اةو نې دٌيګرو ٌيتدُددسیاسر دغتزر پزه اُګزړ نزې ترڅيزدلو نيدُزد زیزا پزاتې
شززد تززردې ڇززې دتددیززد پززه دوا نززې دٌيګززرو ٌيتدُززددٌلر دډیپيدٌاتیززم خدُززدیتد پززه پززا نززې ُززه
ُېدىدسره ظاهراً دداىتاُد دةرةریت او وح ت په تسزدُددیدې ُړیزداىې تزددیې پزه ونزددنې ،ڇزې پز ن
یززې تدٌخززه پززه ةهرنززې نزدړ شززدى وه ،دټدىداسز ٌر ،اغاززاُر او ُړیداىززد الزښززتدُداو اخززدىدپرخ
دٌحانٍې پرته دخپو ولول شاپدل احٍدزي سره یدځاى په شهاد ولسېد .
اُااهلل واُااىیه لانعدن
دٌيګروٌيتدُدسازٌان ستره سیاسر او اخ كر ٌاتزه وخزدړه او دهازې ځزاُګړى سیاسزر اسزتازى ةیزَِ
سیدان ةدُا شد اوپه خداشیِ

سره ،ڇې دې ُاٌ روع تر وهِد ىزه اٌيزه دوا دىیزپد پروسزه ګز ه وډه

شده او دٌيګرو ٌيتدُددسدىې پ ن په هٍاه تالیخر پړاو نې ُانا او ٌاتې وخدړه .
ددې پروسې ُاناٌر ىه شم پرته ددې ترڅِګ ،ڇې دٌيګزرو ٌيتدُزد سزازٌان ُړیزدال اعتتزال اوحیثیزت
ته یې دلُه ضزرةه ولنزړه ،اغازان وىز

هزً ددې ٌزاتې پزه تزره نزې ُزه نتراُزدوُهې زیاُدُزه وٌِزو او ددې
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ٌاتې ډیره ىدړه ةیه یې پزرې نزړه ،ڇزې دهازې ُزاوړه پزایيې تزردې ٌهاىزه هزرې خداتزه ترسزترګدنیپي اوپزه
لاتيدُهدڅد ىسیکو ةه هً وُه ليیپي.
ىه هٍدې نتيه اغاان وى

حق ىري داختره ٌحزرح نزړې ،ڇزې پزه پایيزه نزې ددې ( ٌعزاٌيې) ىزه ٌخزې ،ڇزې

(داغااُسزززتان ىزززه پدىزززدةهر نزززدړه شزززدې وه ) ُجیزززب اهلل ترڅيدلونيدُدزیزززا پزززه ناةزززو نزززې دٌيګزززرو
ٌيتدُدسززازٌان پززه ٌرنززک نززې پززاتې شززد اوٌيګززرو ٌيتدُدوُ ززداى نززدتى دٌخهیِیدتداغلاتدپرةِسززټ
دونتزدل ُجیززب اهلل پززه خدُززدي ډول نزد ةهرُززر هېدادتززه وىیززپدوي پززه داسزې حززال نززې ڇززې داغااُسززتان
(حززانً) دوىززت دةرهززان اىززدیَ لةززاُر پززه ٌ ززرۍ دٌيګروٌيتدُززد دسززدىې دپزز ن دسززتدتاژ ٌحصززدل،
دٌيګروٌيتدُدپه سازٌان نې اسزتازیتد هزً دلىزدد ،ددې نزال عداٌزو او خِ وُزه څزه ووټ داټزدل ددې
ىپاله په نال اڇدل شدي وو هاه ځداندُه ،ڇې داغااُسزتان دٌيزر ګټزد سزره یزې ژوله دښزٍِر دلىزدده ُزه
يدښتو ،ڇې ُجیب اهلل دې دیده پده ،خدځِده او ُدښتګرلهتر په تدګه په لاتيدُهر نې داغاان ن زاىې
په حو نې لول وىري.
هٍدالُګززه پززه سززیٍه اوُززړۍ نززې یدشززٍېر داسززې هېدادوُززه وو ،ڇززې ُززه یززې يدښززتو پززه اغااُسززتان نززې
یدساىً اوةاثتاته دوىت داغااُاُدد ازادي الادې پرةِسټ لاٌِه تزه شزر ،ڇزې داغااُسزتان دخيهزددٌير
خپيدان

اوٌير ګټد تٍثیو ونړي دهٍدې نتيه ةایدپه ډانټرُجیب اهلل ةاُدې ګکالشدى واى اوهاه یزې

ىه ٌِطه وړې واى ،دونتدل ُجیب اهلل دهېزداد دسزتراتو شزهیدپه تدګزه داغااُسزتان دویزاړىر تزالیز پزه
زړه نې دځ ُده ستدلي په څېر پړنیپي اوزٌدږ دویزاړه ډ تزالیز تزه یزې یدةزو ویزاړهً ولپزه ةرخزه نزړ،
ڇې اوسِر اولاتيدُهر ُسيدُه ةه ولةاُدې اغتخالندي په ډیرې خداشیِی اوتاسف اور ڇې ٌدږ خپزو
ویاړىی ٌ رىه تسه ولنړى دى ُد داغااُاُددازادې اوخپيزدانې الادې خيهديدښزتِه داده ،ڇزې دهازې
دالٌاُدُددسززرته لسززدىدپه تلنززې دلاُززه او اوڇززت ګاٌدُززه پدلتززه نززړو اوخپيداُسززاُر هيدځيدتززه دیززده
وىسدا  ،خپيدا  ،هدسا دسدىې اواٌَ څخه ډ ازاد اغااُستان دٌزِه تزه لاوړىزد ىپزاله ځزان وكزف او
په دې ىدلي نې خپيد اُساُر اواغااُر هيدځيدته په ُه ستړې نېدوُهر ځدانٍَ هدډ اداٌه ولنړو.

وياړلي دي وي د وطن د الرې د ستر اتل شهيد ډاکتر نجيب اهلل د شهادت پنځلسمو کليزه
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