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تاریخ نشر26.09.2011 :

پوهِیار ةؼیصٌوٌَ

رئيس جمهور فقيد افغاوستان دکتور وجية اهلل

« مه خود را تً آن دار می تيىم »
گان در ةصهه هاو تاریذ ٌصداُى پسیسار ٌى ػوُس نه در ران دفاع از آزادو هلَ ،ه در ران رهایى ٌصدل
از چِگ اجِتیام ه فعاد جام رود را فسا ٌیهِِس .آُام را توله گصام ُاٌصداُه ةه كتو ٌیصظاُِس تا
آهاو هجسام جاٌػه را راٌوش نِِس ،تا ٌصدل ؾساو خق را ُؼِوُس .،ایِها ػهیسام ٌيى هعتِس.
آُچه ٌيت ٌارا پاةصجا ه ظصةيِس ه آزادن ُگه داػته ،ػهیسام ٌيى ٌا هعتِس .از ظلوط خهوٌت اٌام
اىه رام نه رهتص ٌيى ٌا ةود تا ػهادة داهد رام ه هضارام ػهیسام گٍِال دیگص ه تا ػهادة دنتور
ُجیب اهلل نه ٌا هِوز در ٌصگ اه ظوگوار هعتیً ،ه آُام نه انِوم ةصاو اظتلالك ظیاظى نؼور ه
آزادو ٌصدل ،ه غيیه ظتً ،رودناٌگى هفعاد ٌتارزن ٌى نِِس ،تا ٌَ ه ػٍا اٌصهز ایِگوُه
ظصةيِساُه از تاریذ ه فصهِگ ٌام یاد نِیً .فلك رهتصام ٌيى ه ػهیسام ٌيى ٌا ایَ ٌيت را زُسن ُگه
داػته اُس ه جاهیسام نصدن اُس ،هٌا خق ُساریً نه آُها را فصاٌوش نِیً.
دانتص ُجیب اهلل یم اُسیؼٍِس اظتحِایى ه یم ظیاظتٍسار تیض هوش ةود .دانتص ُه تِها هوش
فوق اىػادن او داػت هدرٌعایو ظیاظى تیضةیَ ه آیِسن ُگصو هاكع ةیِاُه ةود ،ةيهه از ػهاٌت
فوق اىػادن او ُیض ةصروردار ةود .اه ٌیساُعت چه ٌیزواهس هةه نجا ٌى رهدُ .تایس فصاٌوش نصد نه
اه هً یم اُعام ةود هدر ػصایك ةط دػوار ٌعوىیت رهتصو نؼور لوفام زدن را ةسهش
گصفت،ناٌالً لتیػى اظت نه ا ز رماها ه اػتتاهاة ٌتصا ةودن ٍُیتواُعت ،اٌااه زٌاُه را روب
درک نصدن هزهدتص از دیگصام ةه ایَ ُتیجه رظیسن ةود نه ةایس ٌزاىف رود را پشیصفت هةایس ةمصف
پيوراىیضل ظیاظى رفت .هٍام لوریهه ةارها تهصار ٌیهصد « ةایس ةا دیگصام نِار آٌس» اه ٌؿًٍ ةود
نه توام ههوش ه زُسن گى رود را هكف ٌتارزن غيیه ریاُت ةه ٌیهَ ،هاُدؿار كسرة نِس ،ه آٌادن
پصدارت هضیِه آم ُیض ةود ...ه ایَ هضیِه را در فجیع تصیَ ػصایك پصدارت نصد.
آُچه ةص ظص دنتور ُجیب اهلل آٌس ،هٍاُعت نه انِوم در خاك تهصار اظت .اه رییط جٍهور
افغاُعتام ةود ةه اه اغتٍاد ناٌو داػت ههٍیَ اغتٍاد ه هاةعتگى خعادة ةصرى دیگصام را نه
رود را "پیغ نعوة" ةه ػٍار ٌى آهردُس ةصاُگیزت .در غؿصٌا افغاُام تؼِه و داُعتَ از تاریذ
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خانٍیت دانتصُجیب هچگوُگى ظلوط خهوٌت اههچگوُگى ٌاجصاو كتو اه هعتِس  .چگوُگى
ایِهه چصا نعى ةه ایَ جِایت هخؼیاُه اغتصافى ُهصد .ایَ یم تصاژدو ةضرگ ٌیهَ ٌاظت نه
هصچِس ٌعئوىیت اؾيى اش ةص غهسن و یارام رودش اظت  .در خلیلت اٌصهز ٌؿادف اظت ةا 91
ظاىگصد ػهادة دانتص ُجیب اهلل هةصادرش ػاپور اخٍسزو ،ه ُه پاُضدهٍیَ ظاىگصد ٌصگ ػام،
زیصا  91ظاك كتو اه از دظت یارم رود ةه دفتص ٌيو ٌتدس پِاهِسن ػس نه در هاكع دانتص هٍام هكت
رهخاً نؼته ػسن ةود هچهاز ظاك ةػس ةواظمه اظتزتاراة پانعتام جعسش ةه دار آهیزته ػس.
چِاُهه در دفتص ٌيو ٌتدس رودش ٌیِویعس نه:

پرېږدي چې خړ سېالب می يوسي
پً المثوزن جاوان تً ډېري وازېدمً

(لاىتام هخؼى ختى اجازن دفَ دانتص ُجیب اهلل ه ةصادرش اخٍسزو را در زادگان ػام نه ػهص ناةو ةود
ُسادُس ةه ایَ ىداط اهرا در هىعواىى ظیس نصل در نِار یم جادن غٍوٌى دفَ نصدُس ،ةجا رواهس ةود
نه رهزو رهصهام ایَ ٌصد ػجاع هیا راُوادن ٌدتصل ػام اهرا ةه ناةو اُتلاك دهِس).
اٌا ظهوة ظیاظیوم دركتاك ایَ جِایت رود گویاو ُوغى هٍصاهى راٌوش آُها اظت ه از ایَ جهت
دادرواهى ه پیگیصو رهػَ ػسم تٍاٌى اةػاد ایَ جِایت غيیه پصیضدُت ُجیب اهلل یم هظیفه و ٌيى
اظت .اٌصهز ظزَ گفتَ ازخلوق ةؼص نه اهٍیت تانیس ةص آم را ةعیارو ةسرظتى دریافته اُس ،ةسهم
اػارن هپیگیصو تصهر دانتص یهى از ٌؿادیق جِایت غيیه ةؼصیت ،ظزِى ظزت ةى پایه ٌى ٍُایس .ةا
ظص ُگوُى دانتص هضارام تَ از ػهصیام ناةو در ُتیجه ارتالفاة ذاة ا ىتیِى ٌجاهسیَ نؼته ٌى
ػوُس ه هضا رام هضار دیگص در جِگى ةى ٌػِا ه ةاز هً ةصاو تقٍیَ ةلاو ُظاٌى آزادو نغ ةه نال ٌصگ
در ٌى غيمِس .ظیاظیوم نه اگص ٌعئوىیت ه ظهً رویغ را در ایَ تصاژدو ُپشیصُس هصگض ُزواهس
داُعت نه جِایت غيیه ةؼصیت تِها زٌاُى ٌى تواُس ةوكوع ةپیوُسد نه ایَ جِایت هٍصاهاُى ةعیار
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گع تصدن تص از خيله و ٌدسهد خهوٌت داػته ةاػس هایِهه هٍصاهى تِها هٍفهصو ُیعت ةيهه ظهوة
درةصاةصجِایت ه ةستصاز آم ةى تفاهتى در ةصاةص آم ٌهٍتصیَ زٌیِه ظاز چِیَ فجایع ةؼصو اظتٌ .صدٌى
نه ایَ را ُساُس تواُایى تصةیت فصزُساُى ؾيح ليب ه اُعاُسهظت را ُزواهس داػت .اٌصهز پشیصفتَ
ٌعئوىیت ةٍػِاو غسل ظهوة در ةصاةص ایَ جِایت ه جِایاة دیگص اظت .ةسهم چِیَ رود آگاهى ٌيى
راهى ةعوو دٌهصاظى گؼودن ُزواهس ػس.
ُاظضاها ه خٍالة ُاجواٍُصاداُه و ظِگوارن هاو «غاػفام» ةه دانتص ُجیب ،از اهىیَ رهز هاو نه اه
ةصاو ُجاة هلَ در ران ؾيح هآػتى گال گشاػت ههٍه ٌؼهالة را پشیصفت ،آغاز گصدیسن ةود ،ه
ایِم ُیض ،غيى رغً ایِهه 91ظاك فاجػه ه جِایت ةصاو هٍیؼه درظتى پیغ ةیِى هاو دانتص را در
تاریذ افغاُعتام جتت نصد ،ةغـ ایَ ٌغض هاو جاٌس ه اذهام ٌتدجص ُعتت ةه اه تعهیَ ُیافته ه نیِه
توزو هاو ةیٍارگوُه و آُام هٍچِام اداٌه دارد .یهى از دیپيوٌاة هاو ظاةله دار نؼورٌیگویس « ٌَ
هصزٌام نه ؾدِه ةه دار زدم دانتص ُجیب اهلل را ٌیتیًِ هیا ةه رالص ٌى آهرل  ٌَ،رودرا ةه آم دار
ٌیتیًِ  .اه ةه ایَ ةاهر اظت نه ةه دار آهیزتَ دانتص ُجیب ةه خیث آرصیَ رییط دهىت هٌِؼى خضب در
خلیلت اُتلال پانعتام ةود نه از خضب دٌونصاتیم ريق افغاُعتام ه آم دهىت گصفت .از ایَ ره هصنط
نه در آم رژیً نار نصدن هخس اكو اخعاس هلَ هلَ دهظتى دارد ةایس رود را در آم جا كصار دهس .ةه كوك
ٌػصهف « انص در راُه نط اظت هٍیَ یم ُهته ةط اظت»  .زیصا پانعتام ةا دانتص ُجیب اهلل دػٍِى
ػدؿى ُساػت.
در دُیاو غيً ه داُغ ٌحاىهاو ٌتػسدو داریً نه ارزش نارهاو غيٍى ػزؽ را ةػس از ٌصگ اش
ػِارتِس.آ جار فیيعوف ٌػصهف هاىِس ،ةارهخ ظپیِوزا را یم كصم ةػس از ٌصگغ ،ةا ُال هاكػى اه چاپ
ه ٌِتؼص نصدُس،ه اٌصهز در اغيب اظاتیس ه انادٌیهاو ٌػتتص دُیا آ جار فيعفى ایَ ٌصد فص هیزته
تسریط ٌیؼود .ةه هٍیَ ػهو لصح ٌؿاىده ٌيى دانتص ُجیب اهلل اظت نه رود ةه آم ةاهر داػت هىى
چِیَ ٍُیساُعت نه ایَ كسردر كيوب غال هراص ُفوذ رواهس نصد هدر هٍه جا در ٌغازن ها هٌِازك
ػزؿى ه ٌوتصهاو غوال فوتو هاو اه آهیزته ه ظى دو هاو ةیاُاة اه ةه فصهش ةصظسٌ .دتوةیت اه ةه
رالص ُمق هاو جشاب اش ُتود ةيهه اه ةه زةام ٌصدل خصف ٌیضد ،نه در ةیام آم پصدن ظا ىوس ه تضهیص
هلَ فصهػام ه دیَ فصهػام را ٌیسریس.
اه ٌػِى ه ٌفهول خصٌت ه نصاٌت اُعام را،نه ُتیجه كصُها ٌتارزاة آزادیزواهام دُیاو ٌسرم ةود ةه
روةى ٌیساُعت ،اه از ٌتارزیَ دُیا چوم گاُسو ه ُيعَ ٌاُسیال آٌورته ةود نه دیگص دػٍِى ةا
اٌپصیاىیضل ةى هودن هزیام ةزغ اظت چِاُچه در ُتیجه ایَ دػٍِى هلَ ٌام ةه ٌیسام جِگ ةیَ
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اٌپصیاىیضل هاتداد ػورهو هكت ٌتسك گصدیس .هىى ٌتاظفاُه تػساد اٌصهز هِوز هً در پى دػٍَ
هدػٍَ ناهیسم هعتِس .اه از رهزگار آٌورته ةود نه ختٍى ُیعت ،غيیه غصب ٌتارزن نصد،ةه جاو آم
ةایعت غيیه ظيً ه ةیػساىتى هتػؿتاة اخٍلاُه كوٌى هٌشهتى ٌتارزن ٍُود هاختصال ةه نصاٌت ه
ػزؿیت اُعام را پیؼه نصد  .اه ةه افغام هافغاُعتام ٌیتاىیس ه دریَ ران رود را فسا ٍُود.

ياد شان گرامی تاد
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