
 نشست مشترک رهبری حزب متحد ملی افغانستان

 وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان بمناسبت حلول سال نو

 

جلسه مشترک رهبری حزب متحد ملی افغانستان وشورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان تحت ریاست محترم 

 7931افغانستان بمناسبت حلول سال نو نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان ورئیس جبهه ملی مردم 

 .درشهر کابل تدویر گردید 7931حوت سال  93هجری شمسی امروز مورخ 

 

تشریف آوری اشتراک کننده گان نشست را خیر مقدم گفته  معاون حزب متحد ملی افغانستان درآغاز محترم میاگل خالد

اهش نمودند که با تالوت آیه کالم هللا مجید محفل از محترم عارفی عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان خو

بعدأ محترم میاگل خالد  از محترم علومی صمیمانه تقاضا نمودند تا صحبت ایشانرا درمورد محفل . را افتتاح نمایند 

 .امروزی آغاز نمایند 



 

 محترم علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان ورئیس جبهه ملی مردم افغانستان در آغاز صحبت

 7931هجری شمسی و تجلیل از حلول سال نو7931مسرت دارم که امروز ما بخاطر وداع سال " ایشان گفتند

نوروز بعنوان نماد بارزی ازفرهنگ عالی ویکی از سنن تاریخی کشور عزیزما . هجری شمس گردهم جمع آمده ایم 

جلیل بعمل آمده است وما بعنوان محسوب میگردد که طی قرن ها با درنظرداشت خصوصیات مردم شریف ما ازآن ت

یکی از ارزش های فرهنگی وتاریخی ازتجلیل آن حمایت کرده ودر رشد این فرهنگ گرانبهای کشور ازهیچنوع 

آرزومندم سال پار تمام بدختی ها ، کدورت ها و خشونت ها را باخود برده باشد و جای . همکاری دریغ نخواهیم ورزید 

امید نوروز امسال آغاز فصل .  ن ها ، دوری از افتراق های تبار و تعصب پُر نماید آنرا وصلت ها ، درآغوش کشید

تحکیم حاکمیت قانون، تامین امنیت جوشش نیرومند ملی تمام ملیت ها و اقوام ،  جدید اخوت ،برادری ، برابری ،

بت به مشارکت وسیع و حکومت وحدت ملی نیز با تغیر کیفی در نحوه برخورد اش نسوصلح وثبات در کشور باشد 

مردم از طریق انتخابات شورای ملی بدون تقلب وتزویر ، قدرت یعنی مردم را در نظام سیاسی کشور شامل نماید 

 ".وفاصله ایجادشده با مردم را ازبین ببرد ومردم صاحب اقتدار ملی ونظام از قدرت مردمی برخوردار گردد

 

های بزرگ جهان و همسایگان نامهربان افغانستان، هر کشور ""محترم علومی درصحبت ایشان اضافه کردند

کدام در کشور ما اهداف مشخص آزمندانه ی خود را دنبال کرده و بازی های جداگانه ی را به پیش می برند که باالثر 

 بحران کشور ما پر دامنه تر و پیچیده تر می. آن غم ها و آالم وطن وهموطنان ما با گذشت هر روز بزرگتر می گردد

از سوی دیگر دولت افغانستان در حالیکه ظاهراً شعار دموکراسی می . شود و کالفه  آن مثل همیشه سر در گم است 



دهد، به نقش احزاب سیاسی این مؤلفه  اساسی دموکراسی در ساختار دولت و قدرت در عمل کمترین اعتنا به خرچ 

در چنین حالت بحران اندر بحران، ما به شناخت . ندنمیدهد و حتا با افتخار از غیر حزبی بودن حکومت حرف می ز

اوضاع کشور و باز شناسی خود ضرورت مبرم داریم، زیرا تا خود را منحیث یک موقف نشناخته باشیم نمی توانیم به 

 ."پرسش هایی چه باید کرد؟ و چه می توان کرد؟ پاسخ های درست ارائه کنیم

 

از آنجاییکه مشخصه عمده زمان حاضر را  " فه نمودندمحترم علومی در بخشی دیگر صحبت ایشان اضا

پس الزم می افتد .دموکراسی ، زیست باهمی ، حاکمیت قانون،مردم ساالری و حل دموکراتیک مسایل ملی تشکیل میدهد

تا تمام نیروهای ملی ،دموکرات، مترقی ووطن دوست از همه اولتر بادرنظرداشت تجارب تلخ تاریخ معاصر افغانستان 

دموکراسی و بربستر عقاید، سنن و عنعنات پسندیده مردم درجهت منافع علیای کشور و وحدت ملی و برمبنای محور 

حضور فعال سیاسى به عنوان یكى از مولفه هاى مشاركت و اشتراك در روند . کشور توجه الزم را مرعی بدارند 

در بین حلقات بدون تردید امروز یكى از مهمترین محور هاى مورد بحث . وحدت ملى بشمار مى رود

روشنفكران،فرهنگیان و سیاست مداران كشور ما مساله چگونه رسیدن به وحدت پایدار ملى و تحكیم پایه هاى مردم 

همانطوریکه در باال .تنها عمومی بودن نمیتواند نشانه ملی بودن ویاملی شدن باشد. ساالرى و تقویت وفاق ملى است

حزب متحد ملی افغانستان بنابر .  ودآگاهی ملی نیز ضرورت مبرم استتذکار یافت برای عنصر ملی شدن آزادی و خ

سیاست واندیشه های ملی خویش  بمثابه یکی از شخصیت های حقوقی در تأسیس جبهه ملی مردم افغانستان جهت 

تأمین منافع علیای کشور اقدامات عملی را جهت  بیرون رفت ازوضعیت اسفناک بحرانی کشور با نخبگان سیاسی و 

نیروهای مطرح بحث جامعه  ونیروهای که متوجه ادای دین ملی ، رسالت تاریخی و ایفای نقش فعال شان در روند 

قابل یاددهانی میدانم که امروز درجامعه سیاسی ما جایگاه شایسته وبایسته  .سیاسی کشور میگردیدند ، اتخاذ نمود 

د تا این خالیگاه را که مربوط به نهضت ترقی خواه کشور ومردم درتالش بودن هنیروهای ملی و مترقی کشور خالی بود

ما با اعالم موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان این خالی گاه را پُر کردیم وحال این تعلق میگیرد به . بود پُر بینند  

ند و دین نیروهای ملی ومترقی کشور که با اتخاذ تصمیم معقول خویش جبهه ملی مردم افغانستان را تقویت می بخشی

ملی ایشانرا درمقابل مردم وکشور بخاطر بیرون رفت ازوضعیت بحرانی کشور ، ادا مینمایند ویا هم میگذارند که 

  ".جامعه بطرف بنیادگرائی عقب گرد، کند 

دراخیر نشست،  محترم نورالحق علومی تمام شعبات حزب وجبهه ملی را مطابق شرایط کنونی جامعه 

 .حفل با صرف عصریه خاتمه یافتوظایف مشخص سپردند و م

 


