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تحت ریاست محترم نورالحق  5931سنبله  4جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 

درآغاز محترم علومی  شرکت اعضای هیأت . علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید 

به اشتراک  ل کشورگفته تحلیلی مبسوطی درمورد اوضاع  داخرئیسه حزب را دراین جلسه خیر مقدم 

محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان  در بخشی از . کننده گان جلسه ارائه داشتند 

به قدر کافی مصایب جنگ ، خشونت،  با عزت ما درجریان چند دههمردم  "صحبت خویش افزودند 

آواره گی و شهادت را متحمل گردیده و جا ندارد تا بار دیگر به ظلم و بی عدالتی، خانه و یرانی، 

این خیلی هم طبعی است جوامعی که دچاربحران های عمیق و فراگیر .همچو مصایب روبر شوند

اجتماعی شده اند، رسیدن به ثبات سیاسی وتحکیم پایه های صلح واستقرار امنیت ، یکی از اهداف 

در جوامع بحران زده، تمام شئون زندگی جمعی واز جمله نظم  حکومتهای پس از بحران است، زیرا

طبیعی به نظر می رسد که . پذیری و احترام به حقوق دیگران، دچار نوسان وچالش می شوند

بایدایجاد نظم وبرقراری قانون را یکی از اساسی ترین هدف های خود بداند ،حکومات چنین جوامعی 

کشور ما افغانستان ، با پشت سر . ورشدن جنگ بکوشندوبرای از بین بردن زمینه های شعله 

ولی .بارز و مصداق عینی چنین جامعه است ۀدهه جنگ ویرانگر وهستی برانداز نمون چهارگذاشتن 

این گروه طالبان در و جود  ما وحاکمیت ملی ، هویت ملی ، وحدت ملی تمامیت ارضی مردم،دشمنان 

ه بتا،ینمایندبرهم زدن ثبات و دوام بحران تالش م درتان های متحجروباداران خارجی شان چون پاکس

ستفاده از احساسات پاک مردم ما به نحوی از انحا، ثبات نسبی به و جود آمده در کشور را به ا



تأسیسات و باالی موسسات تحصیلی حمله . مخاطره اندازند و روند اعمار مجدد کشور را سد گردند

وضعیت سیاسی ونظامی را تغیر میدهد ولی هیچگاه تصمیم ن کامل دولتی وبه آتش کشیدن آنها به یقی

واکنش در قبال  .مردم مارا که همانا رسیدن به یک جامعه مرفه و مترقی میباشد ، خدشه وارد نمیکند

ضمن میباشد ما در بین تمام نیروهای معتقد به وحدت ملی یکسان اجانب و عمال ایشان   چنین حرکات

 وهلمند بروالیت کندز برچنین موسسات تحصلی و حمله حمالت وحشیانه مسلحانه  طالبان تقبیح 

 وهمچنان کسانیکه چنین حمالت مسلحانه را باالی والیت کندز وسایر والیات کشور،ضبغه ورنگ

مخالف منافع علیای کشور میدهد ، مردود میدانیم و چنین برخورد ها را  قومی،زبانی،مذهبی ومحلی

خوبی آشکار میگردد میدانیم ، اکنون بیش از هر وقت دیگرب وتداوم تأمین منافع بیگانگاندانسته 

کسانیکه در پی چنین گرایشات وصف بندی ها اند عمال خارجی اند که دانسته یاندانسته در خدمت 

 .به آسیاب دشمن میرزند را منافع بیگانگان وتخریب منافع ملی قرار گرفته وبه قول معروف آب

 

محترم علومی خش دوم کار جلسه بعد از ارائه گزارش  کمیته تفاهم حزب متحد ملی افغانستان در ب

. جانبه نمودندتحقق وتسریع پروسه وحدت حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان صحبت همه غرض 

غرض تحقق هرچه بیشتراین روند درمورد توسعه کمیته هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان 

 .متحد ملی افغانستان تصمیم مشخص اتخاذ نمودند  تفاهم حزب

 

دراخیر جلسه بعد از ارائه نظریات اشتراک کننده گان جلسه غرض بهبود وضعیت کاری کمیته تفاهم 

حزب متحد ملی افغانستان ،محترم محمد ابراهیم سکندری منشی شورای اروپائی حزب متحد ملی 



پا به حاضرین جلسه معلومات مفصل ارائه داشتند  افغانستان از چگونگی روند پروسه وحدت درارو

کار جلسه به امید تحقق وتکمیل شدن پروسه وحدت حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و به .

 .آرزوی آمدن صلح وثبات درکشور موفقانه خاتمه یافت 

 

 

 

 

 



 

 

 


