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کمیسیون اروپائی صفوف حزب وطن
به یاد بود از هژده همین سال روزی شهادت رهبر ملی ،ابر مردی تاریخ کشور
دوکتور نجیب هللا ،رئیس جمهور اسبق و رهبر حزب وطن

بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهران و برادران هم وطن،
امروز آن روزی سیاه و روزی ماتم ملی ایست که نیرو های مغایر صفات انسانی – طالبان ،رهبر
محبوب ،جسور و با شهامت ملت افغان دوکتور نجیب هللا را با وحشیگری و قصاوت به حکم و فرمان
حامیان شناخته شده ای شان -انترناسیونال تروریزم به شهادت رسانیدند.
روح آن شهید ملت پرور شاد ،یادش جاوید و پاینده باد!
شهید دوکتور نجیب هللا بزرگ مردی بود که در وضعیت دشوار و اوج جنگ داغ و بیرحمانه ای
بازیگران و رقبای"جنگ سرد" در وطن مان با شهامت ،مردانگی و جسارت خاص زعامت کشور را
بدست گرفته و به منظور تفهیم واقعات جاری وقت کشور به ملت که اکثرأ ناآگاهانه مورد استفاده ای
ابزاری اهداف ستراتیژیکی ابرقدرتان ،گروه ها و حتی اشخاص ای ذلیل قرار گرفته بودند و در عین
حال به خاطر قطع خونریزی و ویرانی ،ختم برادر کشی خانمانسوز ،تأمین صلح ،حفاظت ای استقالل،
مصئوونیت تمامیت ارضی کشور و در مجموع به منظور رهائی و نجات مردم معصوم مان از فاجعه
اجتماعی و نظامی از هیچ نوع انعطاف ،خود گذری ،ایثار و فداکاری چه در سطح ملی و چه درسطح
بین المللی دریغ نورزیدند.
شهید دوکتور نجیب هللا رهبر باخرد و اندیشه بزرگ ای بودند ،و در وضعیت بی نهایت پیچیده و مغلق
کشور تصامیم بسا بزرگ و پر مسئوولیت سیاسی و دولتی  -ابتکاراعالن سیاست بشر دوستانه ای
مصالحه ای ملی و برای نخستین بار در تاریخ کشور تشکیل و تأسیس حکومت وحدت ملی را به
منظورآشتی ملی و مشارکت همه اقشار و الیه های اجتماعی در اعمار افغانستان نوین و با ثبات و
مرفه بر مبنای منافع علیای مردم و نسل های آینده کشور بدوش گرفتند .اما حامیان ظالم و ستمگر نیرو
های شریر ،اجیر و فتنه پیشه گویا مخالفین رژیم جمهوری افغانستان این ابتکارات لیدر نام آور ملی و
مبتکر افغان را جاهالنه ،مستکبرانه و مرتدانه رد کردند و مانع به موفقیت رسیدن ای این ابتکارات
سیاسی و دولتی بشردوستانه و یگانه الترناتیف جنگ ،ویرانی ،اختالفات و تباهی ملی در کشورشدند.
با افتخار باید یاد آور شد ،که این ابتکارات رهبر ملی و ابر مرد نام آور وطن پرست افغان دوکتور
نجیب هللا منحصر به محدوده افغانستان نمانده و در نقاط مختلفه جهان مورد تحقق و آزمایش قرار
گرفتند ،که دولت ها و مردمان کشور های جنگ زده آمریکائی التین ،آفریقا و آسیای میآنه با استفاده ای
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اعظمی از این سیاست های مبتکرانه لیدر ملی افغانها به موفقیت های چشمگیری نایل گردیدند .و
خصوصأ بعد از حادثات خونین گویا انقالبات رنگه و یا تخریب و فروریختاندن رژیم های ملی در
اروپائی شرقی و بعدأ در شمال آفریقا  ،شرق میآنه امروزی نه تنها تحقق این سیاست های بشردوستانه
ورد زبان بزرگ مردان سیاست و قدرت از رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا تا سرمنشی سازمان
جمیله ملل متحد ،سکرتر جنرال ناتو و حتی اتحادیه اروپا برای استقرار صلح و ثبات ،اعمار مجدد این
کشور ها گردیده ،بلکه در سطوح بزرگ موسسات علمی و استراتیژیکی جهان به مثابه ای یگانه
دوکتورین و الترناتیف ریالستی و رسایونالیستی بیرون رفت از منازعات و مناقشات داخلی کشورها
پنداشته شده و می شود.
جای بسا تعجب در آنست ،که این دو سیاست بشردوستانه نه بنام انسان سر فراز و بشر پرور افغان
شهید داکتر نجیب هللا – مبتکر اصلی آنها ،بلکه به انستیتوت ها و اشخاصی منصوب میگردند که سال
های متمادی با شنیدن این ترمینالوژی ها ،دشمنی و حساسیت های بیرحمانه و ظالمانه نشان داده و هر
ا عمال جایز و نا جایز از نگاه روابط و برخورد بشری را در خاک مقدس مان به منظور مانع ،سد و
محو کردن جریان پیاده نمودن این سیاستها روا دانسته اند.
وطنداران و جوانان شرافتمند افغان! امروز شما تعریف های ضد و نقیض و حتی عدم آگاهی و
شناخت از تعریف حکومت وحدت ملی را هر روز از طریق رسانه ها مختلف و وسایل اطالعات
جمعی داخلی و خارجی می شنوید و مطالعه می نمآئید.
شهید دوکتور نجیب هللا مبتکر این ترمینالوژی سیاسی در بیانیه ای ایشان در اجالس موسس کمیسیون
عالی فوق العاده ای مصالحه ای ملی در ماه جدی  )5893(5631برای نخستین بار در تفهیم علمی و
عملی ترمنالوژی حکومت وحدت ملی چنین فرموده بودند  ":قدرت مردمی جهت ایجاد حکومت وحدت
ملی با جلب نیرو های وسیع سیاسی تا سرحد دادن خصلت ائتالفی به این حکومت می باشد" .و درتفهیم
و تعریف سیاسی سیاست مصالحه ملی چنین فرموده بوده اند ... ":این سیاست ابتکاری با استدالل
علمی از جانب حزب ما پزیرفته شده است" ..." ،این سیاست در کتاب زنده گی به این سوال که چه باید
کرد؟ جواب میدهد .چنانچه که محمود طرزی وطنپرست و روشنفکر برجسته افغان جواب داده بود باید
بخاطر وحدت ملی رزمید و به جنگ و برادرکشی پایان داد".
دوکتور نجیب هللا مکررأ تأکید میکردند ،در جوابی سوالی که " :ما با کی مصالحه میکنیم؟ "
" با تمام وطنپرستان صادق افغانستان ،صرف نظر از اختالفات ،خصومت ها و آزرده گی های گذشته،
ما با احزاب ،گروپها و فرکسیونهای سیاسی مصالحه می نمآئیم"" ... ،ما می خواهیم با تمام گروپهای
مسلح مخالف در داخل کشور مصالحه نمآئیم" " ... ،ما تمام افغانانی را که در خارج بسر می برند به
مصالحه و به دعوت بوطن دعوت می کنیم ،ما به مهاجرین خطاب نموده از تمام وطنپرستان صادق
دعوت به عمل میآورئیم تا به امر اعمار زنده گی نوین در کشور خود شان سهم گیرند"" ... .ما نمی
خواهیم سازمانهای اسالمی ،گروپهای مختلف سیاسی میآنه رو و سلطنت طلب و سران گروپهای مسلح
ضد دولتی را که در خارج فعالیت می نمآیند از پروسه ای مصالحه ای ملی مستثنی سازئیم".
وطنداران عالیقدر و با عزت،
امروز اشخاص ،گروه ها و سران تنظیم های افراطی حاکم بر سرنوشت کشور که به دستور حامیان و
باداران شان داد و فریاد از مصالحه ،مشارکت و سازش ها می زنند ،ببینید که شهید دوکتور نجیب هللا
با صراحت در رابطه به ایشان چه میگفتند:
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"ما میدانیم که دشمنان مصالحه کم نیستند ... ،ما آنها را می شناسیم ،بیاد داریم و از آنها نام می بریم،
 ...ما بخاطری از آنان نام می بریم تا مردم افغانستان دشمنان خود را بشناسند ،گروپهای افراطی ،هر
نوع مذاکرات و مصالحه را با ما رد نموده به ادامه مقاومت مسلحانه تا سرحد سرنگونی حاکمیت
مردمی اصرار می ورزند .این امر چیزی جدیدی نیست .این افراد با پنهان نمودن خود در زیر توغ
مقدس اسالم ،افغانستان ،میهن و وطنپرستی را رد می نمآیند .آنها نه به ملت و نه به قوم و ملیت خود
وفادار اند .آنها دین مقدس ما را به سازمانهای تروریستی بین المللی می فروشند" .و
"این آقایان به افغانها گستاخانه دروغ می گویند و آنها را با دروغ و تفتین به جهاد نام نهاد می کشانند،
نخیر این جهاد نه ،بلکه یک جنگ خونین علیه اسالم است .جنگی است علیه وطن ،ملیت ،قوم و قبیله و
سرزمین باستانی ما ،مردم خرد مند ما می گویند :کسی که به وطن خود وفا دار نیست به مادر خود
خیانت میکند".
دوکتورنجیب هللا تأکید می کردند :که " :بعضی از این آقایان به یکدیگر خود التماس میکنند ،که ،نباید
اجازه داده شود تا صلح جانشین جنگ شود .این به اصطالح شخصیت ها از یکدیگر خود هراس دارند،
و از آن هائی مترسند که فریب آنها را خورده اند ... .آنها از یک دیگر دعوت می نمآیند تا سنگر ها را
گرم و تریبیون ها را سرد نگهدارند".
شهید نجیب هللا می گفتند :که " ... ،آیا این کار برای افغانها الزم است؟ با صراحت می گویم جنگ و
برادر کشی بخاطری جریان دارد که امپریالیزم جهانی و همه مرتجعین می خواهند افغانان صادق را
جاودانه در زنجیر عقب مانده گی اقتصادی و فرهنگی بسته نگهدارند .مشتی از خائینین و الشخوران
کثیف در عقب این امر قرار دارند .آنها عالقه مند جنگ و برادرکشی بوده به هر وسیله ممکنه آنرا
تشدید می بخشند ،آنها در برابر مصالحه مقاومت می ورزند ،زیرا برادر کشی برای آنها امکان ثروت
اندوزی را میدهد .و آنها بحساب غم ،اندوه ،اشک و رنج میلیونها افغان ای صادق می خورند و می
نوشند .آنها با مشاهده اینکه چگونه هزاران فرد وطن ما به قتل می رسند و کشور ما به دشت بی آب و
علف مبدل میگردد دستان سرور بهم می مالند.
این ها انسانهای خطرناکی هستند ،اما ما حاضر و آماده هستیم تا حتی با آنها نیز به مذاکره بپردازیم.
زیرا ندای صلح و مصالحه ،ندای نیرو ،خرد و وجدان مردم ماست و بدا بحال آنانیکه تالش نمآیند از
عقب ما را خنجر زنند".
با تأثر و تأسف عمیق که این انسان بزرگ و باخرد و رهبر ملی و دلسوز ملت افغان را نه تنها
انسانها ی خطرناک به تعریف ایشان ،بلکه یاران خطرناکتر یعنی عده ی از حزبیان خائین و بیوطن اش
با براندازی کودتای سیاه و خجالت آور از مقام و مؤقف اش معزول و به آرمانهای ملی و انسانی بشر
پرستانه اش ضربه نابخشیدنی وارد نمودند ،که با عملی نمودن و ارتکاب این جرم وعمل ضد ملی این
مشتی از اشخاص پلید در تاریخ کشور نام خجالت آور و لعنت ابدی را نصیب شده و در آینده نیز
خواهند شدند.
وطنداران عزیز،
خواهران و برادران ،پدران و مادران داغدیده وطن،
شهید دوکتور نجیب هللا بار ها صادقانه می گفتند ،که ":آرزو و وجیبه ای افغانی وطنپرستانه ای شان
به مثابه ای فرزند این خاک در برابر وطن دوست داشتنی ما ،در مقابل نسل کهن هموطنان ما ،در قبال
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هم ساالن و جوانان ما می باشد که بگذار حرف های پیامبر اسالم(ص) به ما نیرو بخشد که می فرمآیند:
خداوندا! امت مرا از سه بال در امان خود نگهدار :جنگ ،گرسنگی و دروغ".
بدبختانه ،که از این سخنان با ارزش و بزرگ معنوی و انساندوستانه لیدر مردمی افغانها دوکتور نجیب
هللا شهید بیست و هفت سال و اندی میگذرد ،اما کشور و مردم مان هنوز هم درماتم عزیزان ،ویرانی،
دربدری و غرق در وضعیت جنگ خونین بیگانگان ظالم وخون آشام زنده گی بسر می برند .اکثریت
مطلق مردم مان با فقر ،ناداری ،گرسنگی و مرض دچار بوده و اشخاص و گروه های مزدور ،کاذب
وملبس با ریا و دروغ باالی شان از جانب قدرتمندان جهانی حاکم مقرر گردیده و جبرأ تحمیل شده اند.
وطنداران شریف،
با صراحت میخواهیم تأکید نمآئیم که ،ریشه ،علل فاجعه و بحران در کشور مان وجود اکتیف و
حکمفرفائی همان اشخاص و گروه های خطرناک ای می باشد که دوکتور شهید رئیس جمهور افغانستان
نجیب هللا از آنها یاد آوری کرده بود .با جرأت تمام می گوئیم که  ،تا زمانیکه اینان حاکم بر سرنوشت
کشور مان باشند ،جز خونریزی ،جنایت و چپاوول نمی توان به هیچ چیزی دیگر چه خاصا صلح،
ثبات ،اخوت ،همزیستی ،حقوق بشر ،قانونیت ،عدالت ،اخالق ،تهذیب اجتماعی و  ...امید و آرزوی
داشت ،زیرا مفسدین فی االرض ،غاضبین ،قطاع الطریقان و جنایت پیشه گان ذاتأ متضاد ارمان ها و
آرزو های واالی انسانی و انسانیت می باشند.
بنأ ،میخواهیم با وضاحت و صراحت اعالن بداریم  ،که ما اعضای صفوف حزب وطن راه خود را از
راه ای رهبران کاذب ،ترسو ،بزدل و ابن الوقت و مرتجع سالهاست که بریده ایم .و به آن عده ای که
امروز یا بطور گروپی و یا حتی انفرادی با استفاده ای نا جایز از نام پاک شهدای حزب وطن ،پیکار ها
و قربانی های هزاران هزار مبارزین طرفدار سیاست مصالحه ای ملی استفاده نموده و در اطراف
گروه ها ،تنظیم های افراطی و حتی اشخاص "خطرناک" ،و در معامله و مزدوری در تمثیل مسخره
آمیزی گویا " انتخابات ریاست جمهوری" سهم گرفته اند ،مانند لکه های ننگ و شرم افغانی نفرین می
فرستیم.
در خاتمه ،با اتکا به خداوند بزرگ ،از همه اعضای صفوف حزب وطن به مناسبت هژده همین سال
روز شهادت رهبر حزب وطن در خواست می نمآئیم که در هر کجا و در هر وضعیتی که قرار دارند
به مبارزه ،تالش پر افتخار رهبر فقید شان دوکتور نجیب هللا شهید و دیگر شهدای راه عدالت و انصاف
اجتماعی بدون ترس ،هراس ،شک و تردید ادامه بدهند و افتخار نمآیند که مبتکر اصلی سیاست
مصالحه ملی و تشکیل حکومت وحدت ملی که امروز منحیث دوکتورین جهانی برای بیرون رفت از
معضالت و اختالفات در کشور های بحران زده و جنگ زده به مثابه ای یگانه الترناتیو شناخته و
پزیرفته شده است ،که گواهی از حقانیت پیکار عادالنه صفوف حزب وطن را تجلی میدهد ،می باشند.
بیآئید دست به دست هم داده و مبارزه عادالنه را بشکلی به پیش ببرئیم تا بتوانیم موفق برآن گردئیم که
اشخاص خطرناک و گروه های اجیر پاکستانی ،ایرانی ،عربی ،حامیان داخلی و بین المللی شان-
تروریزم بین المللی را به چنان ضربه ای مقابل سازئیم که این بار بازهم مانند مبارزه ای دیروزی
رفقای مان به مثابه ای یک درس و دوکتورین جهانی پزیرفته شده و در مبارزه علیه قطاع الطریقان و
مفسدین فی االرض نمونه شود.
جاویدان باد خاطره های شهدای گلگون کفن حزب وطن!
مرگ بر قاتالن ،جاهالن ،وطن فروشان و جهالت پرستان!
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