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تاریخ نشر26.09.2013 :

محمود شریفی
سپتامبر 3112
مونشن
به مناسبت هفدهمین سالگرد شهادت دوکتورمحمد نجیب هللا

بنام خداوند بزرگ و توانا
 32سپتامبر مصادف با روز شهادت بزرگمرد افغان ،سیاسمتدار با تقوا و ساالر جسور رهروان و
فرهیخته گان اعتالی کشور مان دوکتور شهید نجیب هللا میباشد .سالگرد شهادت این نام آور بزرگ را
به مثابه سمبول ای از مبارزات وطنپرستی ،آزادیخواهی و ملت پروری نسل ما در برابر تاریخ،
حفاظت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و مبارزه داغ علیه اجنبی پرستان و خائیین ملی باید
دانست.
اکثریت مطلق اعضای حزب وطن که هدفی جز :تأمین صلح و ثبات ،قطع جنگ ،اعمار و بازسازی
کشور ،وفاق ملی ،مصئونیت حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،بازگشت آبرومندانه مهاجرین ،تأمین
دموکراسی ،قانونیت و عدالت اجتماعی ،تضمین حقوق مدنی اتباع در کشور را نداشتند به حق میتوان
بآن مباهات کرد ،که تحت رهبری و زعامت رادمرد بزرگ افغان دوکتورنجیب هللا شهید با اتخاذ و
پیروی از سیاست ملی و افغانی  -مصالحه ملی همه مساعی خویش را علرغم مشکالت عینی بسا
سنگین وقت ،همه باهم به کارگرفته از هیچ نوع سعی و تالش ،جانفشانی ،سربازی و فداکاری دریغ
نکردند.
روح تماما شهیدان وطنپرست شاد باد!
برماست تا آن میراث گرانبها ی ملی -مصالحه ملی را که اهداف آن امروز ههم چنان حاد و مورد
تأیید همه افغانهای وطنپرست و ملت پرور بوده و هست و الترناتیف دیگری در جامعه مان ندارد با
همه جدیت و از خود گذری ،الهام مبارزه وطنپرستانه امروزی خویش قرار دهیم.
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این به همگان مبرهن است که شخصیت و کارنامه های سیاسی ملی دوکتورنجیب هللا را تاریخ
معاصر نوین کشوردر قلب خود با خطوط زرین درج نموده است .به یقین و باور کامل که دوکتور
نجیب هللا مبتکر اندیشه نوین -مشی مصالحه ملی یعنی اندیشه نجات وطن و ملت از بحران جنگ و
ویرانی ،خونریزی و برادر کشی بوده و برای تحقق آن مشی انساندوستانه ملی ایشان به اقدامات وسیع
و جسورانه بینظیر سیاسی -تاریخی در سطح ملی و بین المللی اقدام نمود ،که اکنون اکثریت مطلق
مردم مان خصوصأ جوانان با درک وطن و اکثریت تحلیل گران سیاسی جهان در نبود وی قضاوت
عادالنه خویش را اکثرأ آشکارا بیان میدارند ،که این بزرگترین افتخار به فامیل ها ،بازمانده گان
شهدای حزب وطن ،همرزمان صادق و همه نیروی های ملی بوده و بهترین سرمشق به جوانان
وطنپرست و ملت پرور امروزی ،کشوری به خون و آتش کشیده مان میباشد.
با نوشتن این چند سطری مختصربا پارچه شعری به زیبائی و محتوی خاصی بیاد این سیاست مدار
مصمم ،استوار ،شجاع و با قلب مملو از عشق به وطن ومردمش سروده اند؛نبشته ام را اختتام
میبخشم:
«چه پر شکوه و پر جالل و ابهت است که آدمی
برای ایده های خویش
به پای دار میرود
و تا نهایت خط کشیده استوار میرود».

روح همه شهدای راستین و سر بکف وطن شاد و یادشان جاویدان باد!
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