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اسد  3جلسه مشترک رهبری حزب متحد ملی افغانستان و رهبری جبهه ملی مردم افغانستان بتاریخ 

دردفتر مرکزی حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست محترم نورالحق علومی رئیس حزب  7331

جلسه با تالوت آیات کالم هللا . متحد ملی افغانستان ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان تدویر گردید 

درابتدا اجندای جلسه توسط محترم صبور . مجید توسط استاد محترم واحد اله حقپرست آغاز گردید 

تائید که مورد  ی مردم افغانستان به جلسه پیشکش گردیدلانیل غفوری رئیس داراالنشای جبهه م

از محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی  متعاقبأاشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت و

افغانستان ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان صمیمانه تقاضا نمود تا با صحبت ایشان جلسه را 

 .د ناستقامت ورهبری نمای

 

لسه خیرمقدم گفته ج محترم نورالحق علومی در آغاز شرکت مسوولین حزب متحد و جبهه ملی را در

متاسفانه مشکل کشور ما با مداخالت کشورهای منطقه وجهان گره  "ش صحبت ایشان گفتند دربخ

خورده است و هرکدام این کشورها منافع خودرا در اوضاع آشفته وبحرانی افغانستان درجنگ های 

 نایل آمده اند ونه  درچهل سال اخیر جنگ وخونریزی نه انها به اهداف ایشان. ممتد جستجو مینمایند 



 

 

ما منحیث صاحبان  که آنچه قدرمسلم است. ما به تغیرات مثبت به سود کشورمان دست یافته ایم 

ما برای دستیابی به کلید . اصلی کشور ، هدف اساسی ما بدست آوردن کلید خانه مشترک ماست 

 انسجام دهیم  یجهت تامین وحدت ملدریک محور مردمی تا مردم  را تالش میورزیم  ما خانه مشترک

ایجاد جبهه ملی مردم افغانستان با سهمگیری فعال شما نیروهای وطن دوست ونهاد  نمونه آن  که

دولتمردان ما برعکس وحدت ملی ما را  عملکرد جای تاسف است که ولی .های متشکل شماست 

سخت خدشه وارد مینمایند ومردم را بکوه باال میکنند وفاصله بین مردم وحکومت را وسیعتر 

اعث بیثباتی وبی امنیتی درکشور میشوند که بار سنگین آنرا جوانان غیور ما بدوش میسازند و ب

 ".میکشند 

 

ما تازمانی به صلح وثبات دست نمی " محترم علومی در بخشی دیگر صحبت ایشان اضافه نمودند 

واهیم یابیم که بیک نیرو وقوه بالفعل درجامعه تبدیل نشویم ما تا آنوقت بیک وحدت ملی واقعی نایل نخ



بدور  ما همه از اینجاست  که . ور عمل نکنیم شد که مانند یک تن واحد در امر تامین منافع علیای کش

جمع شده ایم وبرای نیل به اهداف بزرگ ملی ، تامین حاکمیت جبهه ملی مردم افغانستان  واحد محور

که از طرف اجانب برما ون ، صلح وثبات دایمی وتاثیر گذاری عمیق ومثبت بر رویداد های ناگهوار نقا

 ".یکی از اهداف جبهه ملی هم همین است . تحمیل مینمایند بمانند تن واحد عمل مینمائیم 

 

موضوع مبرم ومهم دیگرملی که دربرابر ما قرار دارد ، انتخابات " محترم علومی عالوه نمودند 

افغانستان وهم جبهه خوشبختانه حزب متحد ملی . قریب الوقوع پارلمانی وشوراهای ولسوالی است 

ملی مردم افغانستان در انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی در سطح کشور کاندیدان خویشرا 

دارند ، ولی حکومت وحدت ملی تا جایکه دیده میشود تا اکنون برای برگزاری انتخابات بموقع  

وشفافیت انتخابات وظیفه ماست که برای برگزاری . وشفاف عالقمندی خاصی ازخود نشان نمیدهد 

این عرصه کار وفعالیت ما یک ازمون ملی . دست بکار شویم  ملی کشور بزرگ بمثابه یک مساله

ما توجه جدی وتمام امکانات خویشرا در این . برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور میباشد 

 ".زمینه پالنیزه وعملی نمائیم

ن هریک احمد ضیا سلطانی ، استاد حقپرست ،سید بعد از صحبت همجانبه محترم علومی ، محترمی

شفیق هللا سادات ، فرهاد غوری ، غالم سخی ، گل محمد فروتن ،بالنوبه به نمایندگی احزاب ونهاد 

های مربوطه صحبت نموده درضمن با تائید صحبت های پرمحتوا وارزشمند محترم علومی رئیس 

فغانستان یک بار دیگر تعهد نمودند که غرض حزب متحد ملی افغانستان ورهبر جبهه ملی مردم ا

رهبر جبهه ملی مردم افغانستان در . تحقق صحبت های محترم علومی تاپای وجان سعی خواهند کرد 

. اخیر بعد ازجمعبندی جلسه وتوزیع تقدیر نامه ها تاکید داشتند که بزرگی شما درهمبستگی شماست 

همه افغانها صرف نظر از تبار ،قومیت ، وقبیله است جبهه ملی مردم افغانستان خانه بزرگ ومشترک 

جلسه به دعا . راه پیروزی ماست   برمردم ی ما، اعتماد به نفس  واتکا( ج)ایمان به خداوند . 

 .وآرزوی خیر وسعادت مردم افغانستان موفقانه کار خویشرا خاتمه داد 


