
 

 

 گزارش

 محفل به مناسبت پانزدهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب هللا

 سابق ریس جمهور و رییس حزب وطن

۰۹۳۱اول میزان   

 شهر شبرغان

 ۰۹۳۱از پانزدهمین سالګرد شهادت دکتور نجیب هللا سابق ریس جمهورو رییس حزب وطن ، به تاریخ اول میزان 

 .  در شهر شبرغان بزرګداشت به عمل آمد 

جوزجان ، بلخ در این محفل که به اشتراک کادر ها و فعالین تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن والیات 

 دویر یافته بود ،ـــتمحل ردم ــــــم و شبرغانشاگردان ، استادان پوهنتون فاریاب و تعدادی ازرپل و ــــــفاریاب ، س

شهدای سایر ن عظیم الشان به روح شهید پر افتخار وطن دکتور نجیب هللا وهم آبا ختـــــم قر اشتراک کننده گان ابتدا 

  .دعا نموند  م جنگ تباهی و ویرانی در وطن و به خاطر ختراه رهایی  مردم وطن ازچنگال بدبختی ها و شرارت 

رهبری داهیانه ، سیاست ها معقول و سهم بزرګ نظریاتی و  ، بی همتا شرکت کننده ګان پیرامون شخصیتبعدا  

عملی دکتور نجیب هللا این فرزند برومند و صدیق مردم کشور در تحوالت کشورو مخصوصا در سالهای دفاع 

 . مستقالنه ،  صحبت نمودند 

ون تدارک محترم محمد ایوب نیوند عضو کمیته اجراییه تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن و عضو کمسی

که دوران  :شان گفتند در قسمتی از صحبت ها  گردانندگی محفل را به عهده داشتند  وتدویر کنگره حزب وطن که

رهبری  دکتور نجیب هللا ، هم از لحاظ طرح های اندیشوی که در آنها ، قانومندی های رشد جامعه افغانی ، رسوم ، 

ه و هم از لحاظ سهیم ساختن خود مردم در تحقق این اهداف با  عنعنات و دین مردم و نظریات خود مردم مضمر بود

رهبریت و یکی  دوران  قوانین ،  وجود آزادی های دمکراتیک و فضای باز، از یکی از مدبرانه ترین طرح و تدوین 

ا آرزوی  رسیدن به همان دریای زالل است که امروز عطش مردم م. از برهه های رزین تاریخ کشور ما بوده است 

ه هنوز است از دوران زعامت دکتور نجیب هللا با حسرت ــــنمی شکند و هنو ز ک ها با دیدن جویک ها و حوضچه

 .وافسوس  یاد میکنند و خاطر ش را به مثابه یک رهبر باتدبیر و بزرګ و غمخوار مردم ګرامی میدارند 

کنکره حزب و تدویرکمسیون تدارک  معاونعضو کمیته اجراییه تشکیالت موقت و پیوستون بعدا محترم شاه محمود 

طن صحبت نموده گفتند دکتور نجیب هللا در یک برهه نهایت حساس تاریخ کشور مسولیت رهبری کشور را به و

عهده گرفتند که  از یک طرف باید قوای خارجی از کشور بیرون ساخته  میشد و از جانب دیگر در برابر تشدید 

علنی و  کمکامریکا و چین ومخصوصا  . کشور های اروپایی  عیار حمایت تمامحمالت اپوزسیون که اکنون دگر 

 . با خود داشت از مردم دفاع صورت میگرفت  را عملی  اردوی پاکستان

اگر از یک طرف با طرح گستردگی و بزرگی دستآورد های  سالهای دفاع مستقالنه نشان داد که دکتور نجیب هللا 

و دراه تحقق آن به شاه وگدا  ل قضایای افغانی را از راه های صلح و مذاکره پیشنهادمشی مصالحه ملی ، راه های ح



 

 

پیروزی نظامی را به روی دشمنان  های از جانب دیگر با تدوین دکتورین علمی  نظامی تمام راه ،میکرد  مراجعه

 . بر آب ساخت  شنقو همه امید های شان مبنی بر رسیدن به قدرت از راه های زور را  بست مردم افغانستان

لت ـــــدشمنان مردم افغانستان و استخبارات پاکستان و سایر کشور های منطقه با همین نتیجه گیری و   به همین ع 

 . رادر درون حزب و حاکمیت آغاز کردند  رکا

قسمتی بعدا محمد حسن کامران مسوول شورای والیتی بلخ تشکیالت موقت نیز پیرامون موضوع  صحبت نموده در 

 ه این بوده که کشو ر ما را و مردم ما را از وجود رهبرییک بخش بزرگ احکام تیوری توط: از صحبت شان  گفتند 

که به شهادت تاریخ  قادر بود کشتی شکسته مردم ما را به ساحل مدبر ، دانشمند ، سیاستمدار بی بد یل و شجاع 

به دشمنان بین المللی مردم ما و مخصوصا استخبارات پاکستان  بی بهره بسازند به همین خاطر بود که برساند ، امید

شهادت رسانیدن دکتور نجیب هللا را اولین ماموریت خود در اولین روز رسیدن به کابل دانستند و آنرا به وسیله ابزار 

هید ، درک وی همچنان افزود بهترین تجلیل از مقام واالی دکتور نجیب هللا ش .های خود بنام طالب عملی کردند 

ار و پیکار خستگی نا پذیر درجهت تحقق آرمانها  پاک شان ـــــــــسیاست های نجیب هللا و  رفتن به راه نجیب هللا و ک

 .است 

در محفل پارچه شعر هایی نیز از جانب محترم استاد سید جان یکی از استادان پوهنتون جوزجان ومحترم ضیاالدین 

 .ناسبت به خوانش گرفته شده که مورد استقبال پرشور حاضرین  قرار گرفت محصل پوهنتون شبرغان به همین م

شخصیت واال و اندیشه های رامون ــــــوقت والیت فاریاب پیــــــورای تشکیالت مـــــبعــــدا محمد عثمان عضو ش

تاریخ بیانگر آن است که در برهه های دشوار و در آن لحظاتی که حل  :کفتند شهید دکتور نجیب هللا صحبت نموده 

قضایا و راه های بیرون رفت از سنگالخ ها و کوره راه ها ناممکن تصور میشود ، نوابغ و شخصیت هایی   متبارز 

مید رسیدن به های شان ، نا امیدی ها زایل میشود و ا همیشوند که تحت رهبری و قیادت شان و یا با نظریات و اندیش

چیز به بن بست رفته بود و جنگ  هدر کشور ما در شرایطی که هم.  مبدل میشودانسان به یقین درآینده درخشان 

یز جامعه تبدیل شده بود  و در چ هفرسایشی هر لحظه جان انسانهای بی گناه وطن را میگرفت و جنگ به هم

در چنین شرایط شخصیتی در راس رهبری کشور قرار ،  د مساله یی بنام صلح در خیال هم نمیگنجیطرح که شرایطی 

این مشی چنان جذابیت داشت و چنان در دل توده های خسته از جنگ . گرفت که اولین پیامش صلح ومصالحه بود 

راهش را باز کرد که اگر توطیه های که از ماورای سرحدات کشور رهبری میشد و مخصوصا نقشی که ستون پنجم 

به مثابه  این دمتا  1731وطیه بازی کرد ، جلو تحقق این سیاست گرفته نمی شد به یقین که سالهای در تعمیل این ت

 . ی گردیدما درج تاریخ نمم مرد ها مضاعف سالهای غم و رنج و درد و مصیبت 

محمد عمر نوید عضو شورای سر پل به وسیله وطن و مردم افغانستان به اعضای حزب  محفل  پیام در اخیر

 :خوانش گرفته شد ؛ که درقسمتی از آن آمده است  تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن به

ا به هنگام و المناک نجیب هللا سابق  رهبر حزب وطن و ریس جمهور افغانستان در پانزده سال قبل ، حادثه نشهادت 

ی شخصیت های ملی و وطنپرستان المناک و درد آور و ضایعه ء جبران ناپذیر هم برای اعضای حزب وطن و هم برا

 . واقعی ، هوا داران صلح واشتی و تمام ملت به خون نشسته و ماتم زده افغان بوده است 



 

 

تجربه : مصالحه ملی که طراح آن شهید دکتور نجیب هللا بوده آمده است مت دیگر پیام در رابطه به اندیشهء در قس

است که ی تسیاس، افغانی یشه مصالحه ملی منحیث یک تفکر واقعا اند که  نشان داد و زندگی عملی نشان داد

کام سازی ان  به جزتداوم جنگ برادر کشی ، کشته شدن افغان به وسیله افغان ویرانی و  نا الترناتیفی ندارد که با

 .نداشت بربادی وطن  آرمغان دیگر 

 :نان آمده است چدر پیام هم

نیم تا با تشکل مجددو با تدویر کنگره حزب و طن وظایفی را که در نیمه راه گذاشته شده به انجام آما خواهان 

 .ساختمان یک افغانستان اباد و مردم آزاد و خوشبخت ایفا نماییم برسانیم و سهم خود را در راه 

ع عالی حرب وطن به شورای تشکیالت موقت اطمینان میدهیم که هزاران عضو حزب وطن منتظر بر گزاری مجم

 . بوده و میخواهند تا خویش را از بال تکلیفی نجات داده و فعالنه در حیات سیاسی کشور سهم بگیرند 

دکتور نجیب هللا محفل با اتحاف دعا به روح پاک شهدای وطن و تجدید تعهدات در امر تحقق آرمان های واالی شهید 

  سابق ریس جمهور و ریس حزب وطن به پایان رسید


