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 92.52..219اتریخ نشر: 
 بسم هللا الرمحن الرحمی

 و اعتصمو حببل هللا مجیعا و التفرقو

 شهادت  هب مناسبت اشزندهمین اسرلوز حماءهس  پیام داکتر فتاهن نجیب
 دکتور نجیب اهلل، رئیس جمهور پیشین ج. ا. و شهید احمدزی

 عدای رمد نیکو انم نمی میرد رهزگس 
 شم  هب نیکویی بررددرمده آنست هک ان

 
م مصادف است اب اسرلوز شهادت دکتور نجیب اهلل رئیس جمهور پیشین ج.ا. هک چهار 2.52سپتامرر  22ش ـ 59.5میزان  1

   از سمت رایست جمهوری استعفی نمود ات زمینه تطبیق رپوءهس صلح ملل متحد شمساعد رگدد. اسل قبل از شهادت خوی 
همه افغاانن وطن دوست اینجانب بیز بمثاهب یک افغان و همسر دکتور نجیب اهلل شهید رد اسرلوز شهادت آن زبرگ رمد هب 

رماجعه می نمایم هک ردین لحظات حساس اتریخ کشور هک قوای خارجی اامدگی عودت هب کشوراهی خود داردد، بخارط منافع عمومی و 
 خیر فالح رمدم شمسلمان افغانستان متحد رگددد.
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یه خوی   ممرک ز وود، رد آیرین بیان شهید دکتور نجیب اهلل هک همه بیانیه اه و رماجعات و صحبت اهی ایشان بهمین هدف واال
 چنین پیام داشتند:)خطاب برکدم افغانستان( 

ردین لحظات میخواهم هب قوای شمسلح کشور، روشنفرکان وطندوست، شخصیت اهی سیاسی و اجمماعی، رسان اقوام و قبائل و «
ز گذشته اهی تلخ و رددانک اسلهای اخیر و تجارب تلخ آن ردس عررت رگفته، ملیت اه و همه رمدم افغانستان خطاب کنم هک ا

چنان اهداف سیاسی متوازن و متعادل ملی را تعقیب نمایند هک فقط منافع عمومی و خیر و فالح رمدم شمسلمان افغانستان رد آن 
 »مصرک ابشد و بس.

 رپ کشید سوی دایر رفشتگانای 
 نبودچشم تو، زج هب عالم الهوت، وا 
 رپواز کن، هک عالم جان زری ابل تست
 جای تو، رد تباهی این تنگنا نبود

 

اینجانب و خانواده ام شهادت دکتور نجیب اهلل، شهید احمدزی و همه شهدای وطن را هب همه افغانها تسلیت می گوئیم و از ابراگه 
د افغانستان را رب آورده و آرزواهی أتمین صلح و اعمار مجد ازید متعال استدعا می نمائیم، هک روان اپک شهدای ام را اشد داشته ابشد

 آمین ایرب العالمین نماید. 
 داکتر فتاهن نجیب


