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ٌحٍد غارف صخرن

سپتامبر سياه با دستان الوده بخون اجيران آی اس آی رقم خورد
پاُزدن شاك پٌض ،طاىتام اًَ ٌتحجرترًَ پدًدن كرم ،درُخصتٌَ اكدال ،ةػدازشٌطرن ةر ناةو،
دهنتورُجٌب اهلل رئٌس جٍهور شاةق ه ةرادرش آحٍد زئى را ددٌِظاُه ه ه حظٌاُه ةه طهادة
رشاُدُد ،اُدنى ةػد حانً دهىتى طاىتام ةه اشً ٌال رةاُى طى ٌصاحته ٌطتوغاتى رشٍاٌ ٌصوْىٌت
اًَ جِاًت هوىِاک تارًخى را ٌتلتو گردًد .
طاىتام طهٌد ُجٌب اهلل را خالف تٍال ُورٌهاو ةٌَ ا ىٍييى از دفتر اًَ شازٌام در ناةو خارث ه طهٌد
شاختِد .ةا آُهه پاُزدن شاك از هكوع اًَ جرل ه جِاًت ٌظهود ٌٌگذرد اٌا ةا تاٌشف جاٌػه جهاُى،
شازٌام ٌيو ٌتحد ه ٌلاٌاة دهىت افغاُصتام در ٌورد تػلٌب ه دشتگٌرو غاٌيٌَ اًَ رهًداد
هوىِاک هٌچ اكداٌى ُهردُد ،درزٌاٌُهه ةا غاىٍى از درد ه اُدهن از اًَ رهز شٌان ًاد ٌٌهًٌِ ،از تٍال
دهشتامً ،ارام ،دهشتدارام دانتر صاحب طهٌد ه هٍه اُصاُدهشتام حلٌلتجو تٍِا دارل تا ةا غيً
نردم اًَ صداو غداىتخواهاُه ه جٌته اُصاُى خوًض را اًفا ٍُاًِد تا كاتيٌَ ةه ٌٌز ٌحانٍه نظاُدن
طوُد .اٌا چِد ُهته در ٌورد دانتر صاحب ُجٌب اهلل:
ٌَ ُخصتٌَ ةار در شاك  ۹۴۳۱«۹۱۹۱هه ش» تصوًر ُجٌب اهلل جوام را در جرًدن پرچً ُاطر اُدًظه
هاو دٌونراتٌم ٌردل افغاُصتام دًدل نه ضٍَ ختر زُداُى طدم اش ةخاطر ٌتارزاة شٌاشى ـ
اجتٍاغى ،چاپ طدن ةود .در شاك ۹۴۳۴ « ۹۱۱۴هه ش » از ُزدًم ةا ُجٌب اهلل نه ٌحصو طب ناةو
ةود آطِا طدل ،دانتر طخصٌت خاص داطت ،چهرن جذاب ه شٌٍاو اشتوارش گٌرائي ةخصوص
داطت ،اُصام ٌهذب ه ةافرهِگ ةود ،ةاتٍال جصارة ه شرشختى ةه اشتلتاك دطوارو هاو ٌتارزن
ٌٌرفت ،دانتر ُجٌب اهلل از جواُى ُطاق زةردشت ه تحيٌيگر پرتوام شٌاشى ةود ،اه در اُصاُدهشتى
ه احترال ةه حلوق ةظر طخصٌت اشتثِائى داطت ،چِاُهه هِگال غهدن دارو رًاشت غٍوٌى خدٌاة
اطالغاة دهىتى ةر خالف ادغا هاو خصٍاُه ٌػاُدًَ ،ةحٌث هوٌاٌُصت صدًق در ران تحلق كاُوم،
كاُوٌُت ه ةرخورد اُصاُى ةا ٌردل ُلض ةارزو اًفا ٍُودن اشت .اًَ دانتر ُجٌب اهلل ةود نه ةا درک ه
تحلق طػارٌغز شرد ،كيب گرل هدشتام پاک ،هٍهارام خودرا ةه غاىٌترًَ اشيوب ه طٌون اُصاُى نار
ه ٌتارزن تظوًق ،ترغٌب ه ترةٌت ٍُود .اٌرهز پانى هجدام ه صداكت هطِدهشتاُه هٍرزٌام ه ًارام
دانتر ُجٌب اهلل زةاُزد غال ه خاص طدن اشت .
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دانتر ةا ٌتارزن غيٌه دگٍاتٌزل ه تِگِظرو شٌاشى ة ه حوادت ه رهًدادهاو نظورهدٌُا ةا دًد هشٌع
هپهِاو گصتردن ٌٌِگرًصت .شٌاشت ٌصاىحه ٌيى ةحٌث ةهترًَ شٌاشت اُصاُدهشتاُه در پرتو
هٌٍَ دًدپرپهِاْ ٌطرج گردًد نه ةػداز ٌرگض ٌُز ةوشٌيه شٌاشتٍدارام چه در داخو ه چه در خارث
نظور ٌورد اشتفادن كرارگرفته ه ٌٌگٌرد .
هكتى طهٌد ُجٌب اهلل درراْس حزب ه دهىت كرار گرفت ،طخصٌت ٌِحصرةه فردش ةرجصته تر
گردًد ،ةحث هٍه جاُته شٌاشت هاو ةزرگ ه اُصاُى دهرام حانٌٍت حزب هطَ ةه طٍوك دفاع
ٌصتلالُه ه شٌاشت ٌصاىحه ٌيى . . . .ازحوصيه اًَ ةحث خارث اشت ،اٌا از ٌجٍوع اًَ اكداٌاة ه
تداةٌر ٌٌتوام ُتٌجه گرفت نه :دهشتام ه ٌخاىفٌَ ٌتفق اىلوك اُد نه اگر طرج ها ه آرزه هاو ٌُهو ه
اُصاُى دانترُجٌب اهلل ه حزب هطَ ةه تحلق ٌٌرشٌد ،اًَ ةدةختى ها هشٌان رهزو هائٌهه ةػداز
شلوط حانٌٍت حزب هطَ ةرشر ٌردل ٌا آٌد ،هرگز هاكع ٌٍُظدهپدًدن شٌاههارو ةِال طاىب ه
طاىتاٌُزل نه جزٌ پرهژن خارجى ها ةودن اشت ،پدًد ٌٍُاٌد .ةه ٌػِى دًگر اگر شٌاشت هاو پٌظِهادو
حزب هطَ تحت رهترو دانتر ُجٌب اهلل ازطرف جاٌػه جهاُى هجواُب ذًدخو داخيى ٌوردحٍاًت ه
پظتٌتاُى كرار ٌٌگرفت ،اٌرهز ٌا ًم افغاُصتام آزاد ،آةاد ،دٌونراتٌم ه ةدهم جِگ ه خوُرًزو
ٌٌداطتًٌ .
ةاًد كاتالم اجٌر ط دن ةداُِد نه ةا طهادة دانتر ُجٌب اهلل ُتواُصتِد ه ٌٍُتواُِد خدٌاة ه
افتخاراة اه را ازةٌَ ةترُد ،ةرغهس اه را ٌحتوةتر ه جاهًداُه تر شاختِد ،اٌرهز ُال ه طخصٌت
دانتر ُجٌب اهلل در ٌغز ه كيب ٌردل طرًف ٌا حم طدن اشت .اهتاث افتخار هطَ ٌاشت .تصاهًر ه
غهس هاو دانتر صاحب زًِت ةخض ٌِازك ٌردل طدن اشت ٌَ .ةٍثاةه ًهى از ًارام ُزدًم اًظام ةه
دهشتى ه رفاكت ةا دانتر صاحب شر افرازاُه افتخار ٌٌٍِاًً .
ةه ٌِاشتت شاىگرد طهادة ةهترًَ رفٌق ٌا ،ةه هٍه هٍوطِام تصيٌت ٌٌگوًًُ .تود دانتر غزًز ةراو
هٍه ٌا غً ةزرگ اشت .اٌا تحلق آرٌاُهاًض ةهترًَ تحفه ٌا ةه رهج ه رهام اه خواهد ةود .تجيٌو از
طخصٌت رهتر حزب هطَ ه رئٌس جٍهور شاةق افغاُصتام درحلٌلت تػهد ه تاٌنٌد ةراو اداٌهْ ٌتارزن
اُصاُى ه غداىتخواهاُه ٌٌتاطد ،ةدًٍِِاشتت از تٍال رفلا ،دهشتامً ،ارام ه هٍه ٌُر ههاو
دٌونراتٌم ه هطِدهشت ،صٌٍٍاُه ه ةِال رُجهاو ةٌهرام ٌردل افغاُصتام توكع دارل نه ةه ًاد ةود
از ُال هٍه طهداو طرافتٍِد هطٌَ ،تحد ه هٍتصته ةا ٌتارزن اُصاُى ،نظور غزًز ٌا را از جِگ ه
خوُرًزو ،فلر ،گرشِهى ،ةٌهارو ه درةدرو ُجاة دهِد .دزدام ه چپاهىگرام فلط ةراو غارة ه
تتاهى شاخته طدن اُد .هطَ فلط ةوشٌيه رشاىتٍِدام پانتاز ه طرًف ُجاة ًافته ٌٌتواُد .

صفحۀ 3 / 2

نشرات ویژۀ پیام وطن بمناسبت پانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

در اخٌر كاةو تذنر ٌٌداًُ نه دانتر ُجٌب اهلل طخصٌت فراكوٌى ،فراٌِطلوو ه فرا گرههٌصت ،اه ةه
هٍه ٌردل افغاُصتام تػيق دارد ،ةه ُظر ٌَ هٌچ كول ،هٌچ گرهن ه هٌچ شازٌام شٌاشى حق ُدارد ةا
ادغاو اُحصارو هوًت هشٌٍاو ٌيى ه هطِى اهرا خدطه دار شازد .
رهج طهٌد ُجٌب اهلل طادً ،ادش گراٌى ه خاطراتض جاهًدام ةاد
 ۷۱شپتاٌتر ۷۱۹۹
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