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 ۲۲/۰۳/۱۲۰۲                                                                           وحدت یاسیس ۀتی کم
 

 حزب واحد یوحدت برا  یاسیس ۀت یکم یۀک یتبر امیپ

 ی شمس یهجر  1400مناسبت حلول سال نو  به
 

 افغانستان  -کابل

 30/12/1399: مؤرخ

 
در    یحزب  یسازمانها  ۀرزمند  یرا به همه اعضا   یشمس  یهجر  1400وحدت حلول بهار نو و سال نو    یاسیس  ۀتی کم

و    هنیم  نیدافع راستم  یروهاین  هن،ی م  دهیداخل و خارج از کشور، کارگران و زحمتکشان شهر و ده، زنان رنجد
  ت ی و تهن  کیو همه مردم جهان تبر  فغانا  وریملت غ  ۀو کاف  یاجتماع  ۀآرامش مردم، همه اقشار عقب نگهداشته شد

بزرگ    یها  ت یپرمسرت و همراه باموفق  یهمه صحت، زندگ  یبرا  ی. از درگاه خداوند تبارک و تعالداردیعرض م
سال   باشد،یم  یشمس  یهجر   دیحال آغاز قرن جد  نیال نو که در عس  میدواریطلبد. ام  یم  یو اجتماع  یدر امور شخص

 ی افغان  ۀجنگ زد  ۀبزرگ جامع  یها  شرفتیو پ  یبشر  یعدالت و همبستگ   ،یرابرب  ،ی برادر  ،یو قرن صلح، آزاد
 باشد.

 
را به    یهمفکر، دموکرات و مترق  یسازمانها  کیو ارگان  یروند وحدت سازمان  یوحدت( که رهبر  یاسیس  ۀتی)کم 

در حزب واحد    یالتیوحدت تشک  تیرا به اهم  یمبارز و آنعده سازمانها و احزاب  یتهایبرد؛ توجه همه شخص  یم  شیپ
جدو و جهد نموده، از منافع و    یاجتماع عدالتکشور، رفاه و    یو آبادان  یترق  ، یصلح، آزاد  ی که برا  دینما  یجلب م

مبارزه    یکتاتوریشار مؤلد و زحمتکش جامعه دفاع و بر ضد انواع فساد، استبداد و دبزرگ و اق  یحقوق گروه ها
 انیباشد. بم یم یافغان ۀجامع یاسیمبرم س ازین یمردم کیدموکرات  رومندیو ن یحزب واحد سراسر جادی. ادینما یم

وقت فرار    گری. دتواندیرا به بار آورده نم  یاسیو س  یثمر مطلوب اجتماع  ادیسازمانها و حلقات خورد و نو بن   یآور
 د یی ایاست. ب  دهیهمفکر و مشترک المنافع فرا رس  یروهایاز مرکز گذشته و زمان جذب به طرف مرکز واحد همه ن

 .میبده دیوحدت تحرک و سرعت جد ۀکه در سال نو به پروس
 

گروه    کیقوم و    کی حزب،    کیوان  از ت  یکنون  قیما از بحران دوامدار و عم  زیاست که نجات کشور عز  مبرهن
و نجات کشور   ی آزاد  یبرا   یجنبش و حرکت بزرگ در سطح مل  جادیوحدت( ا  یاسیس  ۀتی است. )کم  رونیب   یمذهب

حرکت بزرگ    نیدهد. چن  یخرچ م  ه ب  دیمز  یآن سع  تیفعال  یو رهبر  تیتقو  جاد، یپنداشته و در ا  یاز بحران ضرور
  یصنف  یها  هیاتحاد  ،یو اجتماع  یکلتور  ،یاسیس  یائتالف ها، جنبش ها، احزاب و سازمانها  ۀاز مجموع  تواندیم  یمل

  ۀو عزت نفس هر باشند  ی که رفاه، آزاد  دیبوجود آ  کیو دموکرات  ی بر محور اهداف عام مل  یمدن  ینهاد ها  ریو سا
جنبش ها و    نیدر چن  یو مردم  یدموکرات، مترق  یروها یوحدت( ن  یاسیس  ۀتی. )کمتما با آن وابسته اس  نیسرزم

 دهد.   یادامه م شیو تالش خو یبه سع یکنون تیوضع یاسیس فیالترنات جادیسهم گرفته و در راه ا یمل یحرکت ها
 

باشد.   یم  یو جهان  یمنطقو  ،یافغانستان در سال نو موضوع گرم در سطح مل  یو دوام صلح برا  جادیا  موضوع
آن   نیمردم افغانستان پنداشته و در راه تأم   یو اساس  هیصلح را ضرورت اول  یکنون  طی ر شراوحدت( د  یاسیس  ۀتی)کم 
 یاتخاذ روش عقالن  ازمند یموجود ن  یها  انسو چ  طیاز شرا   یمعقول و اعظم  یدهد. بهره بردار  یبخرچ م  غیبل  یسع
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است که روند صلح را از انحصار جنگ افروزان و جنگساالران   استمدارانیاز جانب دولت، طالبان، احزاب و س
 . دینما تیهدا یبرهاند و به نفع منافع مل

 
  یریو بهره گ  یاسیس  ی زدو بند ها  هیو برعل  میباش  یصلح م   میو بلند بردن نقش ملت در تصام  تیطرفدار شفاف  ما

. ما صلح عادالنه و دوامدار  میباشیو ثروت م  و حفظ قدرت  یابیدست  ی پروسه برا  نیافراد و حلقات معلوم الحال از ا 
م تمام  میخواه  یرا  آن  در  پلورال  لاستقال  ،یمل  تیحاکم  ،یارض  تی که  آزاد  یها  یآزاد   ،یاسیس  سمیو    ی افراد، 

مهم است   نیباشد. به نظر ما ا  دهیگرد  نیو بالخصوص حقوق زنان تحت ستم و اطفال، تضم  یمطبوعات، حقوق بشر
مردم افغانستان مطابقت    ۀو به خواست و اراد  کیو دوامدار بوده و نظام پسا صلح دموکرات  یکه صلح عادالنه، سراسر

 داشته باشد. 
 
کرد که در آن نقش مردم زحمتکش افغانستان برازنده و نظام پسا    میخواه  تیاز صلح و نظام پسا صلح دفاع و حما  ما

تجارب   یبادانش و دارا یمسلک  یو کادر ها ستید. افغانستان با قحط الرجال مواجه نملت استوار باش ۀصلح به اراد
صلح و حکومت پسا صلح را با در   ۀپروس تواندیکه م  اردمنجمله حزب ما وجود د ،یاسیس یدر اکثر سازمانها یکاف

  ت یمغز سرد به موفق و با صداقت، دست پاک، قلب گرم و    یو به وجه احسن رهبر  طرفانه ینظر داشت منافع عامه ب
 برساند.

 
 همه مردم افغانستان باشد! یبرا یاجتماع یستیو همز یسال صلح، برابر نده،یکه سال آ میدواریام

 وحدت(  یاسیس ۀتی)کم 
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