پیام شورای کشوردنمارک حزب وطن
بمناسبت نزده همین سالگرد بزرگ مرد تاریخ
شهید دکتورنجیب اهلل محبوب قلبها وفرزند صدیق ملت افغانستان.

دکتورنجیب هللا شخصی ایکه دیروز درخدمت مردم قرارداشت وامروزبیشتر از دیروزدرقلبها ی مردم
جادارد انسانی بود صمیمی ،قاطع،ستراتژست ،اگاه ،قومندان ماهر،سیاست مداربزرگ،ومطمین برپیروزی.
دکتورنجیب هللا دریک مرحله خطیرزمام اموررابدست گرفت ازیک طرف جنگ فرسایشی تحمیلی
وازجانبی بعدازخروج قشون شورو ی وقت تصورجهانی براین بود که دولت جمهوری افغانستان دفاع
ومقاومت دربرابرمجاهدین رانداشته بزودی سقوط خواهد کرد همین تصورباطل موجب شد دولت پاکستان
لشکربزرگ ازتنظیم های جهادی رادرکل یکجا بافرقه های مجهزنظامیان پاکستان توام با سالح های ثقیله
حمله بزرگی را برشهرجالل آباد به منظوراشغال ان وجابجا کردن حکومت موقت مجاهدین درپالن های

شوم پاکستان ومزدورانش بود که با شکست تاریخی سربازان شجاع کشورتحت رهبری وقومانده بزرگ مرد
تاریخ و شهید راه وطن دکتورنجیب هللا مواجه گردیدند.
برای به تصویرکشیدن مقیاس بزرگ این نبرد ازمقاله جنگ جالل آباد نوشته خانم نسرین کتونا تحلیل
گرمسایل سیاسی ونظامی درافغانستان وآسیانقل قول میکنم .
پس ازجنگ جهانی دوم جنگ جالل آباد یکی ازبزرگترین جنگها درمقیاس جهانی وعظیم ترین محاربه
بالستکی درطول تاریخ افغانستان بودکه با عملیات های گسترده وپیچیده استخباراتی واطالعاتی بود.
لهذا فداکاری دکتورنجیب هللا که دران نمونه وطن خواهی ومردم دوستی یک رهبردلسوزکه چوکی وقدرت
را برمرگ هموطنان خود ترجیح نداد ومردانه ازان گذشت تا تاریخ ازاوبعنوان یک رهبرقدرت طلب
خودخوا وخونریزنام نبرده ومایه سرافگندگی برای مردم ،تاریخ ووطنش نگردد که درقبال همه محبت
وصداقتش نسبت به ملت وکشورعزیزش مردانه وارزیست ومردانه وار جان داد.
مرد نمیرد به مرگ......مرگ ازاونامجست
نام چون جاوید شد .....مردنش آسان کجا ست.
بدینوسیله اعضای شورای دنمارک حزب وطن ضمن اظهارتسلیت به خانواده رهبرمعنوی حزب وطن شهید
دکتورنجیب هللا واعضای پرافتخارحزب وطن ،درراه تحقق فیصله های مقامات رهبری حزب وطن
باالترازتوان تالش خواهند ورزید.
روان این ابرمردشاد
ویاد گرامی اش ماندگارباد.
شورای کشوری دنمارک حزب وطن

