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پیام تبریکیه
********
کمیسیون مشترک اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن حلول سال ( ) 1931هجری
شمسی رابه مردم بادیانت افغانستان که در شرایط دشوار ومخوف بیعدالتی وسرنوشت نامعلوم زندکی
مینمایند و به تمامی هموطنانی که بنا بر مجبوریت جنک تحمیلی طی سه دهه وطن وکاشانه آبایی خود
را ترک نموده ودر دیار غربت ومهاجرت بسر میبرند ،تبریک وتهنیت عرض مینماید..
هموطنان عزیز! حوادث هولناک ,چون حادثه دلخراش پنجوایی کندهار هرروز زندکی مردم را مورد
تحدید قرار میدهد وتکرار همچو حوادث خونبار در نتیجه اهداف و بازی های اوپراتیقی (سیاسی
/نظامی) دشمنان مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و زندگی  ،هست وبود مردم در دستان مشت
چپاولگر بنیاد گرا و وابسته هرروز مورد معامله قرار گرفته و میگیرد ,بنأ یگانه راه نجات از
مصیبت و فاجعه موجود صرفآ وابسط به تامین وحدت ملی است  .وحدت تمامی نیرو های وطنپرست,
ملی  ,مترقی ,دموکرات و آزادی خواه در جهت تامین آزادی  ,برابری و استقالل .
اعضای رزمندۀ ( متشکل و غیر متشکل )حزب وطن!
تجربه تاریخی حاکمیت (جهادی/طالبی) واعمال شان ,حقانیت آرمانهای مردمی  ,ملی و مترقی حزب
وطن و پیشبینی ها وفرموده های شهید داکتر نجیب هللا ریس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن
را  ,که با پایداری ومقاومت برای تامین صلح سراسری  ,وحدت ملی  ,حاکمیت ملی و حفظ استقالل
کشور تا سرحد فداکاری واز خودگزری در راه آرمانهای مردم کشور استادگی ورزید به اثبات
رسانید.،
خالی سیاسی ناشی از عدم حضور نیرومند حزب وطن ونبود هماهنگی  ،اتحاد وحدت ملی در میان
احزاب وسازمانانهای موجود ,خود شرایط را برای بقای نظام مافیایی وابسته مساعد ساخته است.
همرزمان عزیز! بیاید در مشارکت از طریق کمیسیون مشترک تدارک وتد ویر مجمع عالی حزب
وطن متحدگردیده وبا تدویر مجمع عالی حزب وطن وحضور نیرومند آن در عرصه سیاسی کشور در
جهت اجرای دین ورسالت سیاسی ,ملی و مردمی خویش متحدانه گام برداریم .
سال نو بهار نو میله نوروزی برای هموطنان عزیز در هر کجایی که قرار دارند ,مبارک باد.
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