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 اطالعیه اسزامن دمورکاتیک جواانن افغانستان

 
سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان بعنوان پرچمدار نهضت ترقیخواه و تحول طلب کشور بنابر رسالت تاریخی که 

طی جلسه فوق العاده یی تصمیم اتخاذ نمود تا از شانزدهمین سالروز حماسه شکوهمند شهادت دکتور , داشته و دارد 
 . یی تجلیل بعمل آرد نجیب هللا رییس جمهور قهرمان افغانستان طی مراسمی ویژه

به کمیته های . در این اجالس کمیسیون ویژه یی وظیفه گرفت تا در این راستا بدون وقفه به کار و فعالیت آغاز نماید 
وظیفه سپرده شد تا گزارش کاری خود را در ختم هر روز به ... نظم و دسپلین , فرهنگی , تهیه و تدارک ,مالی 

برعالوه بادرنظر . ه خوشبختانه فعالیت ها همه و همه جنبه های مثبت داشته است رهبری سازمان پیشکش نمایند ک
امیدوار , داشت تجربه سال گذشته که از تجلیل باشکوه پانزدهمین سالروز شهادت دکتور نجیب هللا کسب نموده بودیم 

وستان و همرزمان قهرمان مان د. هستیم که امسال با مدیریت قوی و امکانات بیشتر خال های سال پار را دور سازیم 
میتوانند مطالب خود را تا تاریخ دوم میزان سال روان به کمیته مرکزی , که میخواهند در این محفل سخنرانی نمایند 

بدین وسیله از تمام رزمندگان قهرمان سازمان دموکراتیک جوانان . سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان بسپارند 
هواخواهان شهید دکتور نجیب هللا و , ( حزب وطن ) حشور حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعضای سل, افغانستان 

صمیمانه تقاضا میگردد تا با اشتراک شان در وفادار مانده اند ( میهن و مردم ) هم پیمانان دیروزی که با خط فکری 
برعالوه . انسانی شان را ادا سازند محفل یادبود از حماسه شکوهمند شهادت دکتور نجیب هللا دین ایمانی و رسالت 

کمک و همکاری شان در راه برگزاری بهتر و خوبتر محفل مایه افتخار و مباهات رهبری سازمان دموکراتیک 
برای معلومات بیشتر شماره های کمیسیون ویژه بزرگداشت از شانزدهمین سالروز . جوانان افغانستان خواهد بود 

. د حزب وطن شهید دکتور نجیب هللا بطور بیست و چهار ساعت فعال است حماسه شکوهمند شهادت رهبر فقی
 ... دوستان میتوانند از طریق تماس با شماره های زیر کارت های دعوت و فوتو های رهبر شهید را دریافت نمایند 
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انزدهمین سالروز حماسه شکوهمند شهادت دکتور نجیب هللا نقیب هللا جعفری منشی کمیسیون ویژه بزرگداشت از پ
 رییس جمهور قهرمان افغانستان

 کابل  
 


