
 

 پیام تبریکیه

 هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

عیسوی 7102بمناسبت حلول سال   

عیسوی را به کافه ملت افغانستان تبریک وتهنیت گفته ، سال  7102هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان حلول سال 

 .را یک سال پُر میمنت وبا سعادت برای مردمان رنجدیده کشور آرزو مینماید 7102

 مردم غیور و با شهامت کشور

بمثابه در حالی استقبال بعمل می آورند که هنوز کشور ما  7102مردم قهرمان ما مثل سالهای دیگر از حلول سال نو 

حمالت  درجریان سال گذشته. وریستی در سطح منطقه وجهان نشانی شده استیکی از نقاط خونین و آتشین حوادث تر

ال انقطاع در تمام والیات کشور بوقوع پیوست و تلفات بی شمار جانی و مالی را بر پیکر و انتحاری تقریبا ب مسلحانه 

هزاران هموطن ما بنابر اوضاع مسلط داخلی مجبور به  ترک وطن شدند وعده . خونین و شکسته وطن ما تحمیل نمود

کشور کماکان ازبحران . ست دادندقابل مالحظه از میان شان در راه رسیدن به یک محل امن جان های شیرین شانرا از د

بی ثباتی  سیاسی ، نظامی ، فساد گسترده اداری ، مراکز مافیایی قدرت واز عدم مدیریت سالم دولتمردان حکومت 

 .وحدت ملی  رنج می برد

حکومت وحدت ملی دولتمردان ما بحران بوجود آمده را مدیریت سالم نموده وبا مشارکت  انتظار میرفت که باتأسیس

ولی متاسفانه گرایشات تباری وسمتی دولتمردان ما پایه های حکومت . ع مردم درقدرت منازعه کشور را مار نمایندوسی

نچه ما قابل یاددهانی میباشد که آ. وحدت ملی را هر روز تضعیف کرده میرود وخطر فروپاشیدن نظام را محتمل میسازد

مین وحدت ملی وحاکمیت ملی ماست که نقش اساسی را در آمیزد حفظ هویت ملی ، تأ را  بمثابه یک ملت واحد درمی

آنچه را بار بار نوشته ایم و باید باز بنویسیم این حقیقت است که بحران وطن ما خیلی ها  .تأمین آن، دولتمردان ما دارند 

ها مکار در برابر ما  بخصوص که دشمن خیلیها کوچک اند، بزرگ و نیرو های باز دارنده داخلی در برابر آن خیلی

 .های خود قرار داده است ن از روی اتلس جهان را آماج توطئهقرار گرفته که حذف افغانستا

  مردم شریف کشور

می طلبد که با مغز سرد و قلب گرم و مملو از حب و طن و احساس همبستگی و ما اوضاع مسلط کنونی از فرد فرد 

همه دشواری های . داریمرای نجات وطن صادقانه گام برو ب سراسر کشور دست به دست هم بدهیمهمدلی با مردمان 

 .داخلی ما در برابر تهدید به بود و نبود وطن خیلی ها کوچک و بی مقدار است

 .برای مردم کشور عزیزمان باشد  عیسوی سال مملو از خوشی وسعادت 7102امید سال 

 نورالحق علومی

 رئیس حزب متحد ملی افغانستان



 


