نشرات ویژۀ پیام وطن بمناسبت پانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

تاریخ نشر24.09.2011 :

ح
حي
بس
م اهلل ارل من ارل م
اى كهصٌـان رعته تـَ و رعته جـان ٌَ
داًُ تو نیعتـى ،داًُ تو نـیعـتى
یم عٍص در ظـصاچه دىتِگ زُسگى
ٌـصداُه زیعتىٌ ،صداُـه زیعتى
در پیغ رـيق رِسه ةص ىب داػـتى وىـى
پِهان گـصیـعتى ،پِهان گصیعتى
در چـؼً ٌَ كهـصٌـان ةـضرگ زٌاُـه اى
اى ٌصد پانـضاد ،ةـص جان پـاک تو
از ٌـَ درود ةاد ،از ٌـَ درود ةـاد

پاًسدهويي سالرروز عروج هلکىتی رئيس جوهىر قهرهاى افغاًستاى
شهيد دکتىر ًجيب اهلل را به هوه هردم افغاًستاى تسليت عرض هيدارين
ُزتگان و كهصٌاُان زُسه یاد ،هٍیؼه زُسه و ٌایۀ افتزار و ٌتاهاة نؼور و صفدهاةِ زریَ تاریذ در
زٌصۀ اُعاُان راظتیَ جهان اُس .ةسون تصدیس ػهیس دنتور ُجیب اهلل یهى از ةصجعته تصیِهاى چِیَ
اُعاُهاظت هعتِس نه ٌصدم و تاریذ ٌا هصگض رػادة و پایٍصدى ایَ رهتص ظتُصگ را فصاٌوش ُزواهً
نصد ،زیصا اُسیؼه و راههارهاى ایَ ةضرگ ٌصد ةه كطصاة ػهادة روُغ ركً و خم ػسه! پط از نجا
نه فصاٌوش ػود؟
دنتور ُجیب اهلل در پصتو ٌتارزاة تصكیزواهاُه و اُسیؼۀ ةضرگ اُعاُى ایؼان ُضد ٌصدٌان تصكى پعِس
و صيح دوظت جا و ٌِضىت عظیًِ دارد .ةا اطٍیِان راطص ٌیتوان گفت نه دنتور ُجیب اهلل یم
ػزصیت ةضرگ و ریص اُسیغ ةیَ اىٍييى ةودُس زیصا ایؼان ُتِها پایه گشار اُسیؼۀ صيح در افغاُعتان
و ٌِطلۀ هٍجوار آن ةودُس ةيهه در چارچوب ان اُسیؼه (ٌصاىدۀ ٌيى) تصویصى از یم جهان ٌعاىٍت
آٌیض و آػتى گصاى را در ٌلاةو ُعو هاى ایِسه یى نصۀ رانى گشاػته اظت .اٌا اُچه اٌصوز ٌا ةصاى ان
ُیاز داریً ناوش ،تديیو و تجضیۀ عٍیلتص ایَ راهى و اُسیؼۀ ُیٍه ٌهؼوف اظت.
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ةه راهیان راهِ ایؼان صتص  ،اظتلاٌت و پیصوزى آرزو دارم .
روح ػان ػاد ةاد .

ةا اختصم
ظهصاب ةيزى
ٌعوول عٍوٌى جواُان دٌونصاتیم رواهان افغان ٌلیً در اتصیغ
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