
 

 

 

  وطنداران عزیز،

 خواهران و برادران،

 دوستان،

افغانستان و برادر ایشان کشور دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور  درست نوزده سال ازشهادت ابر مرد تاریخ 

شان با توسل به   احمد زی میگذرد. در این روز مستکبرین و اهر یمنان به اشاره ای حامیان بین المللی

بیرحمانه ترین شیوه دوکتور نجیب هللا را به منظور محو آزادی، زعامت و حاکمیت ملی کشور جاهالنه، 

  بزدالنه و مزورانه به شهادت رسانیدند.

 وإنّا إلیِه َراجُعون هلل إنّا

بآنهم با گذ شت این همه سالها هنوز هم وقتی نام و سخن ای از دوکتور نجیب هللا و ایده هایش میان مردم 

کشور به زبان می آید و یا از طروق مختلف وسایل اطالعات جمعی و یا حتی در جهان مجازی و انترنت بین 

مطلق مردم چنان با احترام و قدر دانی ازآن شخصیت اکثریت  جوانان کشورجر وبحثی صورت میگیرد، 

بزرگ ملی یاد میکنند که احساس میشود که دکتور نجیب هللا هنوز زنده است و مصروف خدمت به مردم ، 

  جامعه و وطن اش می باشد.

 چه واقع بینانه سعدی گفته بود:

 .نبرندمرده آنست که نامش به نکویی       نمیرد هرگز نکونام مرد سعدیا



 

دوکتور نجیب هللا شهید واقعأ از میان مردم سر باال نموده و برای رهائی از جنگ و تباهی کشور، سعادت و 

شگوفائی ملت اش می زیست و به خصلت های ذاتی ملت اش مانند مردانگی، شهامت، فداکاری، قدرشناسی ، 

   سپاس گزاری، مصلحت و انعطاف پزیری می بالید و افتخار می نمود.

به  مردمش دوکتور نجیب هللا به یقین کامل در راه استواری قاطع در دفاع از نوامیس ملی و ارزش های بالنده

  شهادت رسید.

منحیث یک سمبول رستگاری، خدمت و صداقت به هموطنانش  باور مندم که نام و شخصیت دوکتور نجیب هللا 

خدمت به وطن در شرایط بی نهایت پیچیده ای جنگی و تا ابد جاویدان خواهد ماند، زیرا ایشان در ایام ای 

وضعیت نامعیین بین المللی بزرگترین خدمات ای سیاسی و اجتماعی را برای وطن و وطند ارانش انجام دادند 

و چنان اقدامات و پالن های حیاتی سیاسی و اجتماعی را به منظور استقرارصلح سراسری، ثبات دایمی ، 

و آزادی ، وحدت ملی ، مصئونیت حاکمیت ملی و در کل رهائی کشور ویران شده و  حفظ و حراست استقاللیت

به پیش کشید که تا امروز در سطح  مردم بخاک و خون کشانیده شده از میدان جنگ ظالمانه ای ابر قدرتان 

 ملی وحتی مجامع بین المللی بدون الترناتیف به شمار میآید.

هللا شهید ومنحیث یک زن افغان از صمیم قلب میخواهم از همه بدینوسیله منحیث همسر دوکتور نجیب 

هموطنانم اعم از پیر و جوان، دختران و پسران، سازمان های سیاسی اجتماعی، اجتماعات مدنی، موسسات 

و کارمندان وسایل اطالعات جمعی، شخصیت های ملی و اشخاص منفرد وطنپرست که به انواع مختلف در 

دوکتور نجیب هللا شهید این ابرمرد تاریخ افغانستان    ، کارکرد ها و فداکاریهایاین روز از شخصیت واال

  محافل یاد بود و ارجگذاری بر پا نموده و یا سخن در میان آورده اند اظهار سپاس و قدردانی می نمآیم.

 

  زنده باد افغانستان

 

 

  پاینده باد ملت قدرمند، با سپاس و سربلند افغان

 

 

 درود بی پایان بر تمام سپاهیان و شهدای راه ی وطن



 

 دوکتور فتانه نجیب
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