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بیانیه اختتامیه حترم میرافغان ابوری
رئیس شورای رسارسی زحب وطن
همرزمان عزیز  ،اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
قبل از همه میخواهم از اعتماد بزرگی که شما همرزمان عزیز ـ اعضای مجمع عمومی و اعضای
شورای سراسری حزب وطن ـ بر من روا داشتید  ،اظهار سپاس و قدردانی نمایم  .همه ما سنگینی
تاریخی مسوولیتی را عمیقا ً درک مینمائیم که اینک شما همسنگران عزیز بعهده من گذاشتید .
باوجود چنین درکی  ،من نسبت به انجام رسالت تاریخی مان بخاطر خدمت به وطن و هموطنان
عزیز مان خوشبین هستم  .خوشبختانه این خوشبینی نه از تخیالت من ناشی میگردد  ،بلکه بر
واقعیت های مشهود استوار است  .زیرا اینک من با افتخار میبینم که شما همرزمان مصمم  ،مؤمن
و معتقد به آرمان های حزب محبوب ما (حزب وطن) را در کنار خویش دارم  .آرمانهای حزبی را که
با مشعل اندیشه یی  ،اندیشه سیاسی مصالحه ملی راه خویش را از دل تاریکی ها بسوی زندگی
روشن و خوشبخت برای مردم ما  ،باز مینماید  .این خوشبینی من از آنجا نیز ناشی می شود که
اینک ما حزب محبوب و نیکنام خویش را با تدویر مجمع عمومی کنونی آن می بینیم  ،که یک بار
دیگر در وضعیت سیاسی کشور و درست در شانزهمین سالگرد شهادت پرافتخار رهبر شهید ما
دوکتور نجیب هللا  ،قامت افراشته است  .حزبی که با نام همیشه جاویدان این شهید سرافراز و مدافع
نامدار نوامیس ملی ما  ،پیوند گسست ناپذیر دارد .
دوستان عزیز  ،اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
افتخار حضور مجدد حزب محبوب ما در وضعیت سیاسی کشور  ،بعد از بیست سالی که از توطئه
چند ُبعدی انفجار آن از داخل  ،سپری میگردد  ،سهل و ساده بدست نیامده است  .این افتخار
محصول تالش و مبارزه دشوار و پر از فراز و نشیب شما همرزمان عزیز و طی طریق در کوره راه
های پر از خارهای مغیالن بوده است  .شما همرزمان عزیز این کوره راه ها را در حالی طی نمودید
که در پیچ و خم ها و فراز و نشیب آن دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی در کمین نشسته و با بی
شرمانه ترین شیوه ها و خطرناکترین افزار موانع ایجاد نموده و سم پاشی مینمودند  .اجازه بدهید
این پیروزی تاریخی را به هر یک از شما و همه آن همرزمان عزیزیکه درین تاالر حضور ندارند و
شما از ایشان نماینده گی مینمائید ،تبریک عرض نمایم  .درین لحظه تاریخی نمیتوانم از یاد آن
همرزمان شاخصی چشم پوشی نمایم که در طی این طریق نقش نسبتا ً برجسته ایفا نموده اند .
دوستان محترم !
میخواهم خاطرنشان سازم که باختم این مرحله از مبارزه ما  ،مرحله دیگری از این مبارزه  ،با تمام
باریکی و پیچیده گی راه  ،در برابر ما قرار گرفته است که میباید بسوی دستیابی به اهدافی ادامه
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یابد که در مرامنامه جدید ما  ،مطرح گردیده اند  .اهداف مطرح شده در این مرامنامه  ،مبارزه و
تالش بهم پیوسته اعضا و عالقمندان حزب محبوب ما را بسوی دستیابی به صلح واقعی  ،عدالت ،
مردم ساالری  ،ترقی اقتصادی  ،اجتماعی  ،غنای فرهنگی و همه ارزشهای جامعه رفاه که سنگپایه
های مستحکم را برای تکوین پروسه ملت ما ،رهنمون میگردد  .ما مصمم هستیم این راه را با
بامتانت کامل وهوشیاری تمام سیاسی ،بدون عجله و درنگ  ،در صفوف بهم پیوسته حزب محبوب
ما  ،طی نمائیم  .ما میرویم  ،ما میرسیم .
ومن هللا التوفیق
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