
 

 وطن حزب بلژیک کشوری پیام شورای

 بمناسبت نوزدهمین حماسه شهادت داکتر نجیب هللا

 

داکترنجیب هللا منصوروار به جاودانگی شتافت و اسطوره شد. درست در همین  1996سپتامبر  27در 

روز سیاه ترین روز وسیاه کارترین چهره های عصر خالف تمام موازین انسانی،اسالمی، قانونی 

رکابل حمله ور دازخود شان به حریم سازمان ملل متحدترومقررات بین المللی به دستور باداران سیاه رو

 آویزان نمودند.مام اجساد پاک و خون چکان شان راشده ودوبرادر را به شهادت رساندند وبا قصاوت ت

بوده، منظور  جهنمی سازمان رچه کنون دیگربه همه معلوم است که عاملین این جنایت قرن کیها و کدامگ

از حکایت مختصر جریان فوق اول بخاطر بیان مکررشناخت دشمنان تشنه بخون مردم افغانستان است 

افگنی، صلح ستیزی کار وصفت دیگری ندارند وبا تاسف که تاکنون به شهادت  که جز پیشه شرارت



گیرند و ثانی اینکه این گروه خودشان در داخل وبیرون نظام فعال بوده و با اعمال شنیع خویش قربانی می

خودفروخته تابعیت واحترام به قواعد ودساتیر اسالمی، رسوم وسنن افغانی، قوانین، مقررات وموازین 

 بین المللی ندارند.

بین تاریخ زمانش حک گردید. او خود بارها اسطوره شد ونامش برجداکترنجیب هللا با شهادت خویش 

مورد محاسبه نیست. موجودیت خویش و همکاران اش را درتاریخ،  گفته بود که برایش موجودیت فزیکی

درمعنی، درجالیش اندیشه ها ووفا به عهدشان می دید. امروز اگرمردم افغانستان واعضای حزب وطن 

عشق اورا دردل دارندویادش راگرامی میدارند، نه تنها به پاس خدمات ارزنده اش بل بخاطرجالیش 

از فرهنگ جنگ  ه او بیان سیستماتیک از طرزنظری است که چگونه بایداندیشه شان نیز است.اندیش

 وخشونت به فرهنگ صلح، آشتی وبرادری گذرکرد.

ما تاهنوزوبعدضرورت داریم تادرروشنی این اندیشه که باشرایط زمان ومکان قابلیت تطابق وغنامندی را 

حه ملی یک سیاست زودگذر، موقتی شکل دهیم. به بیان دیگرسیاست واندیشه مصال رادارد مبارزه خویش

وتنها از موضع قدرت نبوده بلکه بارشدوغنی شدن ازتجارب مبارزات ملت ها به ضرورت دایمی انسانها 

تادرزنده گی مصئونیت وآزادی ومبارزه اند مبدل گردیده ومیگردد. از آنجائیکه انسانها همیشه درتالش 

، باکمترین وامع بشری مستلزم فضای صلح آمیزداشه باشند، مصئونیت و احترام به حقوق احاد ج

 مواردخشونت وامن است.

ما بحیث پاسداران وپیروان اندیشه شهید دوکتورنجیب هللا تجدید عهد نموده وسالگرد شهادت این 

ابرمردتاریخ وبرادرشان احمدزی را به اعضای فامیل محترم شان ودوستداران تسلیت عرض نموده 

نجیب هللا وشهید احمدزی و همه شهدای راه صلح وترقی کشور راشاد می ودرحالیکه ارواح شهید 

خواهیم ازبارگاه ایزد متعال استدعای تامین صلح، مصئونیت و امنیت همه گانی در کشورعزیزما 

 افغانستان ودرمجموع برآورده شدن آرمانهای آن شهید واالمقام را مسئلت می نمائیم.
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