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1931ميزان  5  -كابل   

 آژانس خبري وخت

  

ميزان مصادف است به شانزدهمين سالگرد ترور دوكتور نجيب هللا رييس جمهور پيشين كشور، كه تعدادي از  5امروز 

تدوير مجمع عمومي منتخب خواستند تا حزب سياسي وطن را كه در اين اواخر به راهيان انديشه هاي سياسي وي با 

. فراموشي گذاشته شده است، دوباره ايجاد نمايند  

  

احزاب و گروه هاي سياسي براي سهيم شدن در قدرت خط مشي را   4112با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري 

. سياسي وطن نيز جز از انها مي باشددنبال نموده و اعالم موجوديت مي كنند كه حزب   

  

اين حزب مي : "بشير پيوستون عضو هيات اجرايي شوراي مركزي حزب وطن در مصاحبه به آژانس خبري وخت گفت

." خواهد كه مفكوره و عقيده هاي سياسي دوكتور نجيب هللا را تعقيب نمايد  

  

فقره ي سازمان ملل متحد و منافع ملت  5هاي وي در مورد ترور اين شخصيت افزود كسانيكه مخالف تحقق پالن 

. افغانستان بودند، عاملين ترور داكتر نجيب هللا مي باشند  

  

اقاي پيوستون دولت افغانستان و سازمان ملل متحد را در پيگيري پرونده ترور داكتر نجيب ناكام و خاموش مي داند و 

:مي افزايد  

  

د صورت گرفت و به نحوه تجاوز اشكار به حريم ان تلقي مي گردد اما باانكه اين قتل در دفتر سازمان ملل متح "



متاسفانه انها هيچ برنامه را در پيش نگرفتند و همچنان ارگان هاي عدلي و قضايي كشور خاموشي اختيار نموده و 

." پيگيري ننموده اند  

  

اتكا به ارزش هاي دموكراتيك و ترقي  وي در مورد جايگاه داكتر نجيب هللا گفت كه وي با اعتقاد به وفاق ملي و با

. اقتصادي رفاه مردم مجاهدت نموده است -خواهانه، جهت ايجاد، تحكيم، گسترش و تعميق ارزش هاي اجتماعي   

  

حزب وطن با اتكا به مختصات جامعه افغاني، وظايف اساسي خويش را در راستاي مبارزه بخاطر :"اقاي پيوستون گفت

، انكشاف اقتصادي و اجتماعي، تامين پروسه وحدت ملي، تعميق دموكراسي به فعاليت اغاز استقرار صلح، اعمار مجدد

. "نموده است  

  

داكتر نجيب هللا داراي سه فرزند و يك خانم مي باشد كه پس از كشته شدن وي، خانواده اش راه مهاجرت را درپيش 

. گرفتند كه اكنون در هندوستان زندگی بسر ميکنند  

  

ن عضو حزب وطن همچنان گفتسيدا گل پاحو شهيد داكتر نجيب هللا در طول زنده گي سياسي خويش با شهامت كمر  ":

." بست و واقعا به مردم خويش خدمت كرد  

  

وي افزود كه افغانستان سرزمين نهضت ها و مبارزات ملي، ازاديخواهانه و مهد پرورش رجال و شخصيت هاي نامدار 

. رزه با استعمار و استبداد انعكاس يافته استاست كه در آن تالش ها بخاطر مبا  

  

. حزب وطن در كنگره دوم حزب خلق افغانستان ايجاد شده كه به رياست دوكتور نجيب هللا به پيش برده ميشد  
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