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نشرات ویژۀ پیام وطن بمناسبت پانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

دانتس راضیه هوتهى

اسطىره که نام او ،شهامت او ،و افتخارات او در دل تاريخ جاويذان است
ميشىد مهمان

مرگ

بی امـان

مرحبا آنکس که داد خىب امتحان
خىش به آن مردی که از تقىا نمىد
رحمــت حق را بحال

خىد عيان

گيوها ةطیار ةغضین ه هفطها در ضیوه ها ةه ضوگیوى ران ةساو ةیسهم عرم از كفطه اش مى ضسایر ،تن
تم تم از اغضاو هطن ه مسدل نه ةه تغیس آیورن ،ةساو تامین غراىت  ،ةویژن در رهایى از چوگاك
دژدمیام پاده ه ىغهس ضیان پوعام نه دسد ،غلو ههجراهغام را یهطسن در پاو دعموام افغاهطتام ،ةه
ىیالل گزاعته ةودهر ،مى اهر یغیرهر،هحیف ه ةى رمق ،ةه هظس میسضیر.
عهس ناةو هه  ...افغاهطتام ماتمشدن ةود ،اهگار نه حادثه غظیمى هوىواک ،چغمام ماتمشدن ه هگسام
مسدل را ةه حوادت پیساموم ،ةه ژرف نغیرن ه ةا دىواپطى موتظس ردراد ها ههكایع دىذساش اهر،
زةاهها گوگ ه حواس ها متغوج ه ةى حص عرن ةودهر
درضت پاهشدن ضاك كتو دعموام ضػادة ه دوعتذتى مسدل افغاهطتام یهى از ةهتسین ه هذته تسین
فسزهر این هطن را ةا تمال آرزهها ه آرما ههاو اهطاهى ةساو اهطام دطته ه تهیرن افغاهطتام ةویژن
ةساو اكغار تهى دضت جامػه را ةیسهماهه ،ظاىماهه ه هاجواهمسداهه ةه چوةه دار ةسدهر.هصراو رضا
اهرا ةساو همیظ دفه نسدهر.
دنتس هجیب اهلل ،همسدن ةيهه ةه عهادة تاریخ تا نه اهطام اضت ه افغام اضت در مذیيه هس اهطام ةا
هجرام ه هس هطوپسضت نه ةساو اهطام هاو رهجمور ه فسهدضت جامػه متارزن میهوور ،زهرن ه
جاهیر اضت ه ةاهر ةس ایوطت نه اهریغه ها ارماهها ،اغتلاد ه ةاهر ایغام تا دیس ها جوالهگان
مطمیوى در ازهام ما دواهر داعت.
هال اه ضمتوك آزادو ،غراىت  ،ةساةسو  ،تامین هتطاهو حلوق را ةه اىهال میرهر.
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رهاهظ عاد هذنس دیسش تا جهام اضت هرد زةام ةاد !!!
دانتس راضیه هوتهى
رئیص عوراو ضستاضسو زهام افغام در فرراضیوم رهضیه
هرئیص عوراو عهس حشب هاحر افغاهطتام در فرراضیوم رهضیه

صفحۀ 2 / 2

