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بشیر پیوستون

هفده سال در سوگ شهید داکتر نجیب هللا
نجیب هللا را چگونه میشناسیم
هفدمین سالروز حماسه شهادت داکتر نجیب هللا نزدیک است ،درین روز ها تعداد زیادی از هموطنان
و هوادران شهید نجیب هللا با برپایی محافل ،نوشتن مقاالت و تحلیل های سیاسی ،سرودن اشعار
حماسی ،پخش دها هزار پوستر و فوتو و همچنان بر پایی گردهم ایی ها و نشست های عنعنوی باور
و همبستگی خود را به ارمانهایی یک رهبر جسور و واقعبین ،یک وطندوست واقعی ،عدالت پسند و
یک شخصیت ملی ابراز میدارند.
هفده سال تمام ،هواداران شهید نجیب هللا اعم از نویسندگان ،محقیقن ،تحلیل گران ،مبصرین ،اگاهان
سیاسی و اعضای حزب وطن در سوگ داکتر نجیب هللا مینویسند و تحلیل میکنند .هفده سال است که
این شیوه ای بزرگداشت ادامه دارد ،اینک بازهم سخن از شهید سرفراز وطن داکتر نجیب هللا است،
نجیب هللا که ارزوی اعمار افغانستان با ثبات با امنیت و انکشاف یافته که دران همه ای ساکنان ان در
برابری ،تفاهم و صلح در کنار هم زندگی نمایند در سر داشت ،با قامت استوار به خاطر ارمانهای
یک ملت که در طول تاریخ به جز غم و اندوه ،فقر و بد بختی چیزی دیگری را تجربه نکرده بودند
به شهادات رسید .برای نجیب هللا افغانستان کشور واحد و غیر قابل تجزیه بود که دران همه ملیت ها،
اقوام و قبایل کشور صرف نظر ا از تفاوت های لسانی ،مذهبی و جنسی ،شهروندان متساوی الحققوق
بودند ،نجیب هللا با همه اشکال برتری جویی ها ی اتنیکی ،سیاسی و مفکوروی با شدت مخالفت
میکرد و به زیست آنها در فضای با همی اعتقاد داشت ،اتکای وی بر «کنار آمدن ها» و «تفاهم بین
االفغانی» بیان روشن این اعتقاد است.
چرا داکتر نجیب هللا را هدف قرار دادند؟
این پرسش طوریکه الزم است پاسخ روشن و مستند نیافته است و شاید زمانی زیادی ضرورت باشد
تا دستگاه های جهنمی استخبارات پرده از نقش و اهداف خویش ازین جنایت بر دارند .حدس ها و
گمانه زنی اگاهان امور سیاسی افغان و غیر افغان که تا هنوز اقبال نشر پیدا کرده اند تا حدی زیادی
به احتماالت و قرینه سازی ها استوار است ،اغلبآ مبصرین ،فاجعه شهادت نجیب هللا را مطابق به
سمپتی ها و انتی پتی های شخصی خود و بعضی ها با توجه به اهداف سیاسی شان به تحلیل گرفته اند
و به سوال چرا داکتر نجیب هللا به شهادت رسید؟ پاسخ های گونا گون ودر بعضی موار متضا د اریه
گردیده است ،اما دریک نکته تقریبا همه نویسند گان عالقمند و ا گاه به مسایل افغانستان صرف نظر
از عالیق ،توافق یا مخالفت های سیاسی و یا شخصی خود نسبت به داکتر نجیب هللا نظر واحد دارند و
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ان اینکه نجیب هللا قربانی مبارزه سر سختانه اش در راه تحقق اهداف ملی ای اعمار افغانستان مستقل،
مدرن و مترقی شد.
زمانیکه راه نجیب هللا به ارمان مردم و ارمان مردم به راه نجیب هللا مبدل گشت ،زمانیکه مردم دیدند
همان شد که او گفت ،زمانیکه احاد ملت به حقانیت سخنانش اعتقاد یافتند ،دشمنان در کمین نشسته که
در اعمار صلح ،ثبات و موجودیت افغانستان نیرومند مستقل و ملی منافع خود را در خطر دیدند ،قرار
گاه های دور و نزدیک قومانده ،فرمان شهادت نجیب هللا و به خاک وخون کشا نیدن افغانستان را
صادر کردند .یکی گفت افغانستان باید بسوزد و دیگری گفت «ویتنامش بسازید» ،بنآ نا بودی فزیکی
نجیب هللا یگانه هدف نبودبلکه اهداف محوری و نهایی این شرارت را خصومت با افغانستان مستقل،
پیشرفته و دارای حاکمیت ملی تشکیل میداد که که نجیب هللا وآرمانهایش راهی بسوی آن میگشود ،آنها
داعی و رهبر این اندیشه وعمل را از افغانستان گرفتند.
مرحوم عبدالرحیم هاتف یکی از شخصیت های ملی کشور و معاون اول ریاست جمهوری وقت در
محفل که بمناسبت یازدهمین سال شهادت شهید نجیب هللا در کشور شاهی هالیند دایر گردیده بود چنین
گفت:
« ...داسې په افغانستان کی وروسته داعلیحضرت امان هللا خان څخه بل څوک ندی پیدا شوی ،یوازې
ډاکتر نجیب هللا وو چې هغه ته دخلکو اسره وه دخلکو ورته امید وو ،ولی وژل شوی دی ،وینې یې
بهیدلی دي .چا مړ کړ ؟ هر چا چې مړ کړ هغو گټه نده کړې .چا یې مخالفت وکړ ؟؟ هر چا یې چې
مخالفت کړی هغه شرمنده شویدی ،دهغو نومونه ورک شوی دي ،په ژوند کې مړه شوی دي خو دی
له مرگه وروسته هم ژوندی دی».
راهی که به شناخت نجیب هللا می انجامد:
نجیب هللا را میتوان در جالیش اندیشه ها و بنیاد های فکری اش شناخت ،اندیشه مصالحه ملی بیناد
این تفکر را تشکیل میدهد که مجموعه ای از دستگاه تفکر سیاسی است که نتنها اهداف قریب (کوتاه
مدت) تامین امنیت ،تفاهم بین االفغانی ،قطع جنگ ،ثبات سیا سی ،و ایجاد یک دولت مشروع را
بحیث بخش از ظایف عاجل در بر می گیرد بلکه بلکه این دستگاه تفکر اهداف طویل المدت
(استرتژیک) انکشاف اقتصادی ،اجتماعی و اعمار جامعه مدنی را بحیث هدف انکشاف پروسه های
افغانی مد نظر دارد.
هدف از استراتیژیک بودن مشی مصالحه ملی این نیست که این طرز تفکر تحت تاثیر تغیرات وسیع
که در اوضاع ملی و بین المللی بوجود امده است و یا در حالت وقوع است ،غیر قابل تغیر و تعویض
ناپذیر با قی خواهد ماند ،حزب وطن که با تدویر مجمع عمومی مورخ پنج میزان  1۹۳1حضور
دوباره خویش را در عرصه های سیاسی کشور اعالم نمود در اصول مرامی خویش ،با درک رسالت
ملی و تاریخی خود در همه عرصه ها  -سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاست خارجی و – با استنتاج
علمی از وضیعت کنونی کشور ،منطقه و جهان وظایف نوبتی خویش را برای یک مرحله معین
مشخص ساخته است .حزب وطن تا ان حدی به مصالحه ملی مراجعه میکند و انرا مالک عمل خود
قرار میدهد که این شیوه فکری بتواند در تحقق وظایف مندرج در اصول پروگرامی حزب در پروسه
خدمتگزاری به مردم و تغیر وضیعت کنونی به نفع ثبات و انکشاف ما را کمک کند.
حزب وطن بدون هیچ تردیدی رسالت خویش را در توقف در تاریخ ویا کاپی رویداد های تاریخی
2

نشرات ویژه پیام وطن بمناسبت هفده همین سال شهادت دکتور نجیب هللا

تاریخ نشر27.09.2013 :

گذشته نمی بینید و این را بخوبی درک میکند که چنین شیوه ای برخورد برای احزاب سیاسی نتیجه
ای جز سر خوردگی و شکست نخواهد داشت ما میدانیم که اندیشه سیاسی مصالحه ملی معطوف به
حل مسایل است که هنوز هم در برابر ما قرار دارند اما در عین حال این را اگاهانه پذیرفته ایم که
تعین اهداف سیاسی برای ده ها سال اینده نه حق ما است و نه صالحیت انرا داریم.
در مورد ماهیت مصالحه به بیانیه شهید نجیب هللا (مورخ  2۲جدی  )1۹۳۳که بمناسبت چهارمین
سال اعالم مصالحه ملی ایراد گردید مراجعه میکنیم ...« :ماهیت مصالحۀ ملی در انتخاب راه مذاکره
و تفاهم و انجماد فضای مقابله و جنگ نهفته است .ما تفاهم را به معنای کنار آمدن نیروها و
سهمگیری فعال همه یا اکثریت آنها در حیات سیاسی و اجتماعی درک مینمائیم .تفاهم میان افغانها با
طرح کنار رفتن نیروها ،رد یکی به و سیلة دیگری و پیش کشیدن شعارهای انحصار طلبانه در تضاد
عمیق قرار دارد.»...
سالروز شهادت داکتر نجیب هللا را چگونه بر گزار کنیم؟ هفده سال از آن روزی میگذرد که دکتور
نجیب هللا در یک توطیه وسیع ،بغرنج و کثیر ا الجوانب خارجی بدست عوامل داخلی به شهادت رسید.
هفده سال است که از جمله اعضای حزب ،در سوگ شهادت نجیب هللا با برپایی محافل ،نشر ات ،نشر
مضامین علمی ،تحلیلی و سرودن اشعار حماسی شرکت میکنند .هر سال که میگزرد به استفاده از
شرایط با النسبه مساعدتری که در کشور بوجود امده تعداد عالقمندان و هوادران نجیب هللا بیش از
پیش فعال تر و علنی تر در مراسم سوگواری ها شرکت میکنند و یا خود انرا سازمان میدهند.
تعدادی هم با استفاده از محبوبیت کم سابقه ای دکتور نجیب هللا میان مردم برای خود دکان های
سیاسی باز کرده اند و در پناه نام و عکس های شهید نجیب هللا خود را به مارکیت ازاد معامالت
سیاسی عرضه میکنند تا باشد ازین طریق با کسب نام ،نشان و هویتی که ندارند در معاملالت پنهانی
قدرت سهم داشته باشند.
درین میان ( با حفظ تحوالت مثبت و قابل تذکر که در یکی دوسال اخیر بوجود امده است) هفده سال
است که تعداد وسیع از فرندان صدیق و وطندوست حزب که بنابر تحمیل شرایط در ساختار های
تشکیالتی مختلف عضویت دارند اما هنوز هم به تعهد و رسالت خویش نسبت به وطن و مردم وفادار
باقی مانده اند ،با تدویر محافل جداگانه ای ارجگزاری به رهبر شهید حزب وطن ،نشر پیام ها ،نوشتن
مقاالت ،تحلیل های سیاسی و مورد استفاده قرار دادن سایر اشکال ،شیوه ها و امکانات تبیلغاتی د ر
برابر هم قرار میگرند و از راه نجیب هللا مبنی بر « کنار امدن ها» با اقدامات غیر مسوالنه انحراف
میورزند و « کنار زدن ها» را هدف قرار میدهند.
پلینوم هژدهم کمیته مرکزی حزب دکتور نجیب هللا را به اکثریت مطلق ارا و در مطابقت کامل با
شیوه های مسلط ،مصوب و قبول شده ای سیستم انتخابات حزبی انزمان ،بحیث منشی عمومی حزب
انتخاب نمود .کنگره دوم که در ان نمایندگان منتخب اعضای حزب که تعداد از انها باور ها و
اعتقادات فکری جداگانه ای نسبت به سیستم نظریاتی داکتر نجیب هللا داشتند ،ایشان را به حییث ریس
حزب وطن به اتفاق ارا انتخاب نمود .به این محاسبه شهید نجیب هللا رهبر سیاسی حزب بود که
مشروعیت کار درین مقام را از همه نمایندگان کنگره اعم از موافقین و مخالفین کسب کرد بنابر همین
دالیل باور کامل به یقین این است که در سوگ شهادت نجیب هللا همه ای اعضای حزب از جمله انان
که با طرز دید سیاسی نجیب هللا توافق نداشتند نیز خود را شریک میدانند.
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نباید سالروز شهادت دکتور نجیب هللا به سالروز تجد ید تقابل ها مبدل گردد ،نباید بنیاد های فکری
نجیب هللا را در تقابل و تخاصم با برداشت ها و اندیشه های سیاسی دیگران مطرح نمایم ،نباید هر
اعتراض ،انتقاد و یا هم مخالفتی را که نسبت به مصالحه و یا شیوه ای اجراات جمهوری افغانستان
مطرح میگردد ،دشمنی با شهید نجیب هللا تلقی نمایم و از طرف دیگر نباید هر توضیح ،تحلیل و نتیجه
گ یری های سیاسی را که از پروسه ای شکست پالن پنج فقره ای سازمان ملل متحد و سقوط حاکمیت
جمهوری افغانستان ارایه میگردد دشمنی با خود و مقدسات خود ارزیابی نمایم این یک بحث سیاسی
است که گ وش فرا دادن و دقت کردن به ان ما را به نتایج مطلوب و کشف واقعیت های غیر قابل
انکار میرساند .باور دارم که با اندک تحمل و هوشیاری خواهیم توانست بر همه مشکالت موجود غلبه
حاصل نموده و ارزوی انسجام خانواده مشترک دیروز خویش را در عمل تحقق بخشیم.
بیاید سالروز شهادت دکتور نجیب هللا را یکجا و در کنار هم برگزرا نمایم .بیاید حرمت کردن به باور
های دیگران را یاد بگیریم ،بیاید حرکت بسوی همگرایی و همسویی را اغاز نمایم ،بیاید وطندوستی و
خدمت به مردم را تنها به خود منحصر ندانسته و ان را محصور خود بزرگ بینی ها و محور گرایی
ها نسازیم.
حزب وطن که خود را پیرو اندیشه های فکری شهید نجیب هللا میداند باید بتواند با پیروی صادقانه و
اگاهانه از ان گام های عملی ای را درین پروسه بردارد.
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