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روز  72سپتامبر  7117مصادف است با شانزدهمین سالروز حماسۀ شهادت دکتور نجیب هللا رئیس
جمهور پیشین افغانستان و مؤسس و بنیانگذار حزب وطن.
اینک ما در آستانۀ سالگرد حماسۀ شهادت این ابرمرد تاریخ معاصر کشور ،مبتکر ،علمبردار و
نظریه پرداز سیاست و اندیشۀ مصالحه ملی قرار داریم .بدون شک و تردید زنده گی ،آرمانهای انسان
دوستانه و کارنامه های پربار و شهادت جانگداز و افتخار آفرین دکتور نجیب هللا در تاریخ میهن برای
هرهموطن ،امروز و برای نسلهای آینده ،فردا مایۀ افتخار و سرفرازی میباشد.
نام ،کارکردها ،شهامت و جان نثاری شهید دکتور نجیب هللا بگونۀ در اوراق تاریخ باستان کشورمان و
ملت مان با خط زرین و متبارز ثبت گردیده است که دیگر محال است تغییری را در حال و جایگاهی
خاص آن ابرمرد زنده نام وارد کرد .بدین معنی که شهید دکتور نجیب هللا دیگر به هیچ گونه تبلیغ نیاز
ندارند ،اما ما به دالیل گوناگون و اوضاع فاجعه بار اجتماعی کشور خود نیاز داریم تا به اندیشه های
ایشان بارها رجوع نموده تا با استفاده از آن ،راه های رهائی ملت وطنپرست ،حریت پسند و آزادی
خواه خود را از حالت فالکت بار فعلی دریافته و با تعاون ،همبستگی و وفاق ملی بخاطر تأمین صلح
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تاریخ نشر:

نشرات ویژه بمناسبت شانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

سرتاسری ،تأمین عدالت اجتماعی ،ترقی و پیشرفت وطن خویش در جهت تآمین حاکمیت ملی سعی و
تالش نمائیم.
انکشاف وضعیت پیچیده و بحرانی در افغانستان که بزرگترین فجایع قرن را از خود به جا گذاشته
است و بدبختانه هنوز ادامه دارد ،حتی مخالفان دیروزی سیاست های مطرح شده از جانب حکومت
شهید دکتور نجیب هللا را واداشته است تا به خطوط فکری و سیاسی حزب وطن یعنی مصالحه ملی و
سائر ابتکارات شهید دوکتور نجیب هللا مراجعه نمایند .چنانچه به همه هویداست ،سیاست مصالحه ملی
 یگانه سیاست بدون الترناتیف برای نجات از بحران در افغانستان پا برجاست ،تا کنون هیچ کداممرجع سیاسی ملی و بین المللی نتوانسته اند تا راه حل بهتر و یا معقول تر از سیاست مصالحه ملی
برای بیرون رفت از معضلۀ افغانستان و مردم آن طرح و پیشنهاد نمایند .بدین ملحوظ سیاست
مصالحه ملی و در پیوند با آن شخصیت و جایگاهی ملی و سیاسی مبتکر و نظریه پرداز آن همچنان
مطرح و ورد زبان خاص و عام است .شجاعت ،پایمردی ،فداکاری ،خرد ،دور اندیشی و خصایل
کرسماتیک رهبری شهید دکتور نجیب هللا را به قهرمان ملی مردم و تاریخ افغانستان مبدل نموده
است.
نشریۀ انترنتی پیام وطن به پیشواز بزرگداشت از شانزدهمین سالگرد حماسۀ شهادت دکتور نجیب هللا
نشرات ویژۀ خویش را آغاز مینماید .بدین ملحوظ از همه همکاران قلمی این ویب سایت ،اعضای
حزب وطن و سایر عالقمندان شهید دکتور نجیب هللا دعوت بعمل می آورد تا با مضامین تحقیقاتی
شان پیرامون حماسۀ شهادت این مدافع پر افتخار نوامیس ملی ،سایر کارنامه های تاریخی و اندیشه
های سیاسی ایشان ،همچنان خاطراتی را که از این ابر مرد تاریخ معاصر کشور ما دارند و یا آثار
ادبی و هنری را در زمینه ابداع نموده اند ،به این ویب سایت ارسال بدارند تا در پرتو آن نه تنها ابعاد
مختلف شخصیت و برازنده گی شهید دوکتور نجیب هللا روشنتر گردد بلکه زنده گی و کارنامه های
ایشان سرمشقی باشند برای امروز و فردای اوالد مادر وطن محبوب مان.
مدیرمسئول نشریۀ انترنتی پیام وطن از نقش و سهم شما همکاران و دوستان گرانقدر در زمینه قبالً و
قلبا ً سپاسگذار است.
ایمل پیروز

ادرس ویب سایت:

www.payamewatan.com

ادرس ایمیل:

payamewatan@yahoo.com
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