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هیات اجرائیه شورای سراسری حزب وطن
به مناسبت نزدهمین سالروز شهادت دکتورنجیب هللا سابق رئیــس جمهور و رئیـس حـزب وطــن
مورخ  ۲۵سبتامبر ۲۰۱۵

نزده سال ازحماسه شهادت شهید سرفراز وطن میگذرد .حوادث و رویداد های بعد ازسقوط خونین
حکومت داکتر نجیب هللا که در یک سازش سیه کارانه « یار و اغیار »فاجعه پایان نا پیدای کشور را
رقم زد  ٬اهمیت پیشبینی ها ٬آموزه ها واندیشه های داکتر نجیب هللا رادر سرنوشت دردناک جامعه
بوضاحت نشان داد ٬غمنامه که هنوز پایانش معلوم نیست باخون وخرابی روزمره قطورتر و دردناکتر
میشود.
جامعه ما باید شجاعت داکتر نجیب هللا را باحق شناسی  ٬پاسداری نماید  .این شجاعت تنها در آن
انعکاس ندارد که وی تا پایان راه استوار و تزلزل ناپذیردر خط منافع ملی ایستاد و سرش را در راه

ارمانها و اهداف بزرگ مردم نهاد  ٬این شجاعت بیشتر از هر چیز در رهبری شجاع و استوار
مصالحه ووحدت ملی کشور میگذرد .
وی درپروسه بازنگری از راه رفته ی حزبش تبارز وتجلی یافت وبدین ترتیب از چوکات های تنگ
ایدیدلوژیک وارهید و حزبش را باخودبه گستره ی وسیع ارمانها و اهداف جامعه افغانی برد و اهداف
بزرگ ملی را مشخص ساخت بخاطر میآوریم دعوت شهید نجیب هللا را که خطاب به هموطنان
میگفت:
«میدانیم که راه شما دشوار است .خستگی شما را رنج میدهد ٬غربت و امراض کودکان تانرا آزار
مید هد .شما دشمنان زیادی دارید ولی برای صلح و امنیت مبارزه کنید ٬این عمده ترین ثروت شما
است .آزادی را حفظ ودفاع نمایید»
درین نزده سال نبود فزیکی شهید نجیب هللا  ٬عده یی تالش نمودند؛ برخالف شخصیت و ارمانهایش
وی را در محدوده ساختار ی گروهبندیها و محافل کوچک محصور سازند و ازین ستیج و ازین دیدگاه
 ٬دعا و ثتا گفتند و نیروی اثر گذار شخصیت وی را در مقیاس جامعه آگاهانه و یا غیر آگاهانه نادیده
گرفتند و عده یی هم با خصومت با ارمانها و اندیشه های شهید نجیب هللا ذهنیگرانه به مبارزه
برخاستند و در واقع خواستند وی را به نقط ی اختالف مبدل سازند.
حزب وطن افتخار دارد  ٬رهبر چون نجیب هللا داشت که شخصیت فرا حزبی وی را بهتر از هـرکس
دیگر درک مینمایدو معتقد است که نجیب هللا به مردمش تعلق داشت وبه منافع آنان نسبت به منافع
محدود حزبی و حتی حیات خودش ارجحیت قایل بود و بدین اساس از نیرو هـای ترقیخواه
ووطندوست کشور میطلبد تا ارمـانها و اندیشه های نجیب هللا را بیغرضانه  ٬بدون « دعا و دشنام » و
ذهنیگری های حقیر در پیوند با خواستها و ارمانهای مردم حالجی وآنطوریکه حق وی است به
نقطه وصل مبدل سازند.

در شرایطی که هرروز به دشواریهای کشور افزوده میشود و تیر های زهرآگین دشمنان وطن ــ ترقی
 ٬انکشاف  ٬صلح ووحدت ملی مردم مارا نشانه گرفته است  ٬حزب وطن ؛ بیش از هر چیز بدون
پیش شرط های ساختاری و تیوریک به وحدت نیروهای ملی و ترقیخواه می اندیشد و برای رسیدن به
آن تالش مینماید.
بر اساس آموزه های شهید نجیب هللا ما از وحدت نیروهای ملی و ترقیخواه کشور  ٬جریان گسترده و
انکشاف یابنده وحدت عمل را مدنظر داریم که بر محور دیدگاه و منافع ملی در پروسه انقالب
اجتماعی جامعه مدنی  ٬انکشاف  ٬ترقی و حقوق فردی واجتماعی باشنده گان کشور را حمایت و در
تحقق آن سهم خویشرا ادا نماید.
دیگر زمان آن گذشته که یک حزب ایدیولوژیک « منضبط و انقالبی » را بدست کسی بدهیم تا اینبار
افغانستان را«دگرگون » سازد.
درخشان و پر رهرو باد راه شهید نجیب هللا
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