نشرات ویژۀ پیام وطن بمناسبت پانزدهمین سال شهادت دکتور نجیب هللا

تاریخ نشر 32 :سپتامبر 3122

گذارش جلسه وسيع کادر ها و فعالين شورای سزتاسزی
حزب واحد افغانستان در فدراسيون روسيه
جيعه هظیع نادرها ه فػاىیَ ػوراو ظصتاظصو خضب هاخس افغاُعتام ةتاریذ  6922 .90 .62تدت
اجِساو گصاٌیساػت از پاُضدهٍیَ ظاىگصد ػهادة ،یادها ه راطصاة ػهیس دهنتور ُجیب اهلل رئیط
جٍهور هرئیط خضب هطَ ،ةه ریاظت دانتص راضیه هوتهى رئیط ػوراو ػهص خضب هاخس افغاُعتام
درفسراظیوم رهظیه دایص گصدیس.
ُزعت پیال ػوراو ظصتاظصو خضب هاخس ةٍِاظتت پاُضدهٍیَ ظاىگصد ػهادة دانتص ُجیب اهلل
توظط رفیق اخٍس ػان ٌصهو ٌػاهم ػوراو ظصتاظصو كصائت ه ضٍِاً از اةتهاراة رودگشرو ها ،هطَ
دهظتى هػجاغت آم رادٌصد نه در دهرام زُسگى ظیاظى ه ػزصى از رود ُؼام دادن ةود یاد آهرو
نصدن ه رفلا را ةه هخسة ،دهظتى ،هٍتعتگى ههٍسىى دغوة ٍُود.
ةػساًرفیق دانتص راضیه هوتهى رئیط ػوراو ػهصهٌػاهم ػوراو ظصتاظصو خضب هاخس افغاُعتام
در فسراظیوم رهظیه ظواُح دانتص ُجیب اهلل را ةه ةزواُغ گصفت ه ةاىِوةه رفلا هصیم خاجى ظٍیع
اكتاك رئیط ػوراو ظصتا ظصو خضب هاخس ،ػٍط اىصخٍَ الرهو ٌػاهم ػوراو ػهص ،ختیب اهلل
هسفٍِس ٌػاهم ػوراو ػهص ،اظتاد غتساهلل ُوریارٌػاهم ػوراو ظصتاظصو ه ٌعوهك تؼهیالة،
جٍػه رام غاىٍیارٌعوهك ٌاىى ،اظتاد ىوُگ رخٍام ٌِؼى ه ٌػاهم ػوراو ػهص ،فواد ُػٍت
ٌعوهك نِتصهك ه ُظارة ،غالل فارهق یلیَ ٌعوهك نٍیعوم تفاهً ،غتساىغفارٌصهو ٌعوهك هاخس
اهىیه ،غتساىعتار ٌصهو ٌعوهك هاخس اهىیه ،اُجِصصفسرٌػاهم رهاةط ظیاظى ،راىس پِجؼیصو،
اخٍس ضیا ةها ٌعوهك فصهِگ ،ػفیق ظصیفى پیيوة ،رخیً صٍیً ٌػاهم فصهِگ ،غارف رپيواک
ٌعوهك هاخساهىیه نورپوس چهارل از نارُاٌه هاو ػیهس دانتص ُجیب اهلل ه رسٌاة ارزُسن ٌوصوف
ةزاطص تدهیً خانٍیت ٌيى دفاع ٌعتلالُهٌ ،صاىده ،خانٍیت كاُوم ٌفصو صدتت ٍُودن ه غٍو
هخؼیاُه اجِت هاه دػٍِام رارجى هداريى نه فصزُسام صسیق هطَ را ةه ػهادة ٌیصظاُِس تلتح
ٍُودن ه جيعه ةا فصظتادم دهرد ةه ارهاح ػهیس دانتص ُجیب اهلل ه هٍه ػهیسام ران آزادو هطَ راتٍه
یافت.
دانتص راضیه هوتهى
رئیط ػوراو ػهصخضب هاخس افغاُعتام در فسراظیوم رهظیه
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