تدویرنشست حضوری اعضای شورای اروپایی
حزب متحدملی افغانستان

بنابردعوت شورای اروپایی حزب متحدملی افغانستان نشست حضوری تعدادی ازاعضای شورای اروپایی این حزب،
جمعی از همفکران ودوستان دیگر ،روزشنبه مورخ  9فبروری  9109مطابق  91دلو  0991درکشورشاهی هالند،
باحضورداشت رفیق گرانقدر نورالحق علومی – ریئس حزب متحدملی و رهبرجبهه ملی مردم افغانستان تدویریافت.
دراین نشست رفقا از کشور های آلمان  ،هالند ،انکلستان و بلجیم بشکل حضوری وهمچنان تعدادی دیگری از
کشورهای فنلند ،فرانسه  ،آلمان  ،ناروی و همچنان از داخل کشور ازطریق شبکه جهانی پالتاک درنشست حضور
داشتند .برعالوه محترم بشیربیژن و محترم نعیم غیور – معاونین ستادانتخاباتی "مردم ساالری وحاکمیت قانون" از
طریق ارتباط تیلفونی درکارجلسه سهم گرفتند .

در آغازمحترم نجیب الرحمن شمال -رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا .تشریف اوری همه شرکت کننده گان نشست و
بخصوص اشتراک محترم نورالحق علومی –رئیس حزب متحد ملی و رهبرجبهه ملی مردم افغانستان را خیرمقدم
گفته  ،ضمن ابراز تسلیت وهمدردی به همه خانواده های قربانیان سالهای اخیر کشور وتعدادی ازاعضای خانواده
بزرگ سیاسی خود ما که دیگر با مانبوده و به ابدیت پیوسته اند اتحاف دعا نمودند  ،ضمن صحبت مختصروابراز
تشکرازهمه رفقاییکه برای راه اندازی این نشست مساعی بخرچ داده اند  ،چنین گفتند :

" گرچه تصمیم بخاطر دایرشدن چنین گردهمایی با اهمیت از دیر زمانی شامل پالن کاری شورای اروپایی ح.م.م.ا.
بود ،ولی نسبت مصروفیت های کاری رفقا ودوستان وهمچنان مشغولیت های کاری رفیق علومی وحضورفعال شان
در داخل کشور ،چنین زمینه یی تاحال میسر نشده بود  .اما خوشبختم از اینکه نظر به تقاضای عده زیادی از رفقا
ودوستان ،امروز این زمینه برای همه ما مساعد گردید تا ازنزدیک باهم دیداری داشته باشیم  ".ایشان ضمن اشاره
مختصر به انکشافات اخیرپروسه صلح درکشور ابراز داشتند" :

"تالش ها درمورد تآمین صلح وختم جنگ درکشور در این اواخر شدت بی سابقه ای بخود گرفته است  ،راه
اندازی گفتگو ها از طریق فرستاده ایاالت متحده امریکا -آقای خلیلزاد با طالب ها  ،دیپلوماسی فعال حکومت مرکزی
برای برقراری ارتباطات با گروه ها وکشورهای ذیعالقه و افزون بر آنها راه اندازی «دیالوگ بین االفغانی» در
ماسکو بتاریخ های  ۵-۶فبروری  ۹۱۰۲که به اشتراک یکعده ازرهبران سیاسی منجمله محترم نورالحق علومی
رئیس حزب متحد ملی و رهبر جبهه ملی مردم افغانستان با نماینده های طالب ها بر گزار گردید ،امید هایی رابخاطر
اعاده صلح در دل ها زنده کرده است».
بخاطریکه رفقا بیشتر درجریان قراربگیرند دراین قسمت از جناب محترم نورالحق علومی خواهشمندم تا صحبت
عالمانه شانرا ایراد نمایند ".
متعقاقبآ محترم نورالحق علومی ضمن ابرازتشکراز شورای اروپایی ح.م.م.ا .که زمینه این نشست را با رفقا و
دوستان مهیا نموده اند ،درآغازصحبت شان چنین گفتند :
" بیشترازچهل سال است که آتش جنگ و دود درکشورما شعله ور است وطی چهار سال اخیر حکومت وحدت ملی
بشتراز  54هزارازمنسوبین نیروهای دفاعی وامنیتی و همچنان ده ها هزار ازهموطنان خودرا قربانی داده ایم و ده
ها هزار دیگرشان مجبوربه ترک وطن شان شده اند .ما متاسفانه در رده کشورهایی قرار داریم که فساداداری درآن
بیداد میکند .درحالیکه بیشتراز  51کشورخارجی درکشورما حضوردارند  ،اما همه روزه فرزندان ما قربانی میشوند.
همه این تلفات ناشی ازعواملی است که دارای بعد داخلی وخارجی میباشد .جنگی که درکشورماست  ،ازجانب ما
نیست  ،عرب وعجم پاکستان را کمک میکنند تا دامنه این جنگ درکشورما ادامه پیدا کند .محراق اصلی تالش ها و
فعالیت های ما متوجه ای نکته است که با تحکیم مردم ساالری بتوانیم صلح را برای مردم ما به ارمغان بیاوریم و
.دراین راه فاصله هاییراکه میان مردم وحکومت ایجادشده است  ،از میان برداریم ".

ایشان افزودند " :مابخاطرتحقق مشی حزب خویش که همانا ادامه مشی مصالحه ملی بود ،درحالیکه مجاهد نبودیم ،
بامجاهدین نشستیم وحتی برای تحقق آرمان مقدس خویش با آنان "ائتالف بزرگ ملی " را ایجاد کردیم .اما متوجه
شدیم که هرکس دنبال منافع شخصی وگروهی خود است  ،باالخره مجبور شدیم تا ازآن جداشویم .ما اولین کسانی
بودیم که آنانرا ترک نمودیم و بعدآ دیگران هم اینکار را کردند  .ما باید خانواده اصلی خود را به دور هم جمع کنیم ،
بدین لحاظ باالی همه صدا کردیم وبازهم صدا میکنیم .بخاطر داشتن نه تنها رفقا درکنار خود  ،ما دست به ایجاد "
جبهه ملی مردم افغانستان " نیز زدیم تا سایر نیروهای ملی – مترقی وشخصیتهای مستقل کشور را درکنارخود
داشته باشیم  .از آنجاییکه در کشورما نهادهای گوناگون بسیارزیاد است وما به خرد جمعی احترام قایل استیم ،برای
همین منظور "شورای همکاری احزاب ملی ومترقی کشور" را اساس گذاشته ایم  ،تا سایر نیروها واحزاب ملی-
مترقی کشورراباخود داشته باشیم که همه این اقدامات ما مورداستقبال شایان مردم در داخل کشور قرارگرفته است" .
محترم علومی درمورد انتخابات اخیر پارلمانی کشورگفتند  " :ازجمله حدود چهل تن ازکاندیدان ما که ازجانب حزب
وجبهه ملی مردم افغانستان معرفی شده بودند ،باوجود تقلبات وتخلفات گسترده در این روند ،به اساس اعالن نتایج
اولیه انتخابات حد اقل یازده تن شان از والیات مختلف کشور شامل لست برنده گان استند.این در در حالی است که
اعالن نتایج اولیه والیت کابل تاهنوزمعلوم نیست.
اما درمورد انتخابات ریاست جمهوری پیشروی کشور باید برایتان واضح بسازم که رهبری ح.م.م.ا .تصمیم گرفتند
تا اینبار نه درائتالف بادیگران ،بلکه بشکل مستقالنه خودرا کاندید کنیم که چنان هم شد .ما بخاطرتدویر یک انتخابات
بموقع  ،شفاف وعاری از هرگونه تقلب وتخلف وبخاطر جلب واعتماد بیشترمردم نسبت به این پروسه ملی  ،نظریات
وپیشنهادات مشخص ومعین خودرا برای جکومت هم سپرده ایم که یقین دارم مورد تآیید مقامات وهمچنان سایر
احزاب ملی -مترقی کشور قرارخواهد گرفت  .دراین طرح ها بیشتر روی ارتقای نقش احزاب سیاسی درجامعه
ونهادن یک اساس خوب برای اینکار تآکیدشده که مورد قبول همه احزاب همسو ومترقی کشور قرارگرفته است .
ازن ظرما وقتی پروسه انتخابات کامآل شفاف وعاری از تقلب باشد  ،ما درآن سهم شایسته یی خواهیم گرفت ،اما
اگرچنان نباشد از اشتراک درآن اباء خواهیم ورزید  .همچنان جهت انتخاب یک تیم شایسته و قابل قبول برای همه
مردم  ،ما فرهنگ کهنه مبنی براینکه رئیس جمهورومعاونین شان باید حتمآ نماینده های این یا آن قوم کشورباشند ،
آنرا از بین برده  ،بیشتر به مردم ساالری وتحکیم وتطبیق یکسان قانون درکشور توجه نمودیم .بدین لحاظ معاونین
ستاد انتخاباتی ما هریک محترم بشیربیژن از شهرکابل و محترم محمدنعیم غیور از حوزه جنوب غرب افغانستان
انتخاب شده اند  .تیم ستاد انتخاباتی ما هم به نام " مردم ساالری و تحکیم قانون" وارد عرصه انتخابات شده که
منشور انتخاباتی ما هم بایک محتوای بسیارعالی آماده شده وبدسترس همه مردم ونهادها قرار داده شده است.
مادنبال یک انتخابات شفاف استیم  ،درتیم ما هیچ نوع زورگویی وجودندارد وبایدازچانس خوبی که بدست ما آمده
است  ،استفاده درست نماییم وباید صدای خودرا به دهات وقریه جات برسانیم".

همچنان درمورد اهمیت نشست مسکو درهفته گذشته  ،محترم علومی توضیخات مفصل داده  ،دربخشی از صحبت
شان دراین مورد چنین گفتند " :نشست مسکوکه درآن نماینده های طالبان وبعضی از سیاسیون کشورما شرکت
ورزیده بودند ،گام دیگری برای نزدیک ساختن طرف های مذاکره برای تحقق پالنهای صلح درکشورما بود .من
دراین کنفرانس گفتم که درکشورما میلیونها بمصرف می رسد تا ما را ازهم جدا بسازند  ،به همان اندازه که ظاهرا
برای صلح مصرف میکنند  ،برای نفاق افگنی بین مردم ما هم مصرف میکنند .اشتراک کننده های کنفرانس را
مخاطب قرارداده گفتم  ،هرزمانیکه مسئله صلح ویاسایر موضوعات منافع ملی موردبحث قرار میگیرد  ،همه تان
صرف درمورد مجاهدین وطالبان صحبت میکنید .شما سایر نیروهای ملی – مترقی کشور را ازهمان کنفرانس بن و
ژنیو تا امروز ازیادبرده ویادی ازآنان نمیکنید .درحایکه این نیروها واحزاب ملی – مترقی افتخارات و تجارب بزرگی
از دوره های گذشته را دارا بوده وشجاعانه ازاین سرزمین دفاع نموده و بخاطر حفظ منافع علیای کشور وتآمین
صلح قربانی های بیشماری داده اند درحالیکه ما با مجاهدین اشتی کردیم وطرز آشتی کردن را صادقانه برای شان
یاد دادیم  .ما دراین کنفرانس طرح حکومت موقت را ردکردیم ،زیرا کشورما فعآلدرحال بحران است  ،ازجانبی هم
مذاکرات قطرهم یکی ازبازی های امریکاست .درآنجا امریکائیان میخواهند اراده را بدست خود داشته باشند
ومسئولیت را بدوش ما بگذارند ".
سخنان محترم علومی درهرقسمت باکف زدن های شرکت کننده گان نشست مورد استقبال قرارمیگرفت.
پس ازپایان سخنان محترم نورالحق علومی  ،محترم نجیب شمال – رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا ازایشان ابراز
سپاس وامتنان نموده  ،ازحاضرین نشست تقاضانمودند تا اگر سواالت ونظریاتی درمورد دارند  ،میتوانند آنهارا
مطرح نمایند .اوآل محترم دهقانیار با ابراز امتنان ازسخنرانی جناب علومی وابرازحمایت از آن گفتند که من
پیشنهادات ونظریات خودرا درموارد مختلف طی یک یادداشت طویل قبآل خدمت رفیق شمال سپرده ام  ،ولی با
شنیدن بیانیه عالمانه وهمه جانبه جناب علومی صاحب ،همه سواالت من حل شده وپیشنهادات من هم در البالی
صحبت های ایشان گنجانیده شده بود .باردیگرازایشان تشکرمینمایم .بعدآ حاضرین هریک  :محترمه آصفه شمال،
محترم نورمحمدسلطانی ،محترم محمدانورقاطع ،محترم خرمی  ،محترم کامران غفاری ،محترمه قدسیه جان بیدار،
محترم مجید صدیقی ،محترم همایون غفاری  ،محترم محمدعارف و محترم وطنیار بالترتیب سواالت وپیشنهادات
شانرا ارائه نمودند که درهرمورد از جانب محترم نورالحق علومی به آنها جواب ارائه گردید.
بعدآ طبق اجندای نشست  ،محترم یاسین بیدار-معاون حزب متحدملی افغانستان درامورپالیسی واستراتیژی درمورد
وضعیت نابسامان کشورصحبت نموده  ،درقسمتی از صحبت های شان چنین گفتند " :برگشت طالب ها و سهیم شدن
شان در قدرت ،اگر از یکطرف شاید ،زمینه سازاعاده صلح در کشور گردد ،از جانب دیگر ,صف بنیاد گرایی و
اسالم افراطی در کشور را ضخیم تر میسازد که در نتیجه باعث سرریزه شدن آن در آسیای میانه خواهد شد .محاسبه
امریکایی ها چنین است که میخواهند به نحوی پای روسیه را هم به قضایای کشورما بکشانند .ماهمه شاهد آن استیم
که امریکا طی این چندین سال مناسبات خود با پاکستان را خراب نکرده است  ،زیرا آوردن طالبان برای امریکا یک
پروژه کالن است .ترسی که ما ازاین پالن داریم اینست که جنگ درافغانستان خاتمه پیدا نخواهد کرد وبنیادگرایی
تقویت خواهدشد  .شاید ما ،دیگراین آزادی مطبوعات را نداشته و دستآوردهای حداقل هجده سال قبل مردم خود را
کال و یا قسماازدست خواهیم داد.

اوضاعی تازه ایکه در حال شکل گرفتن است ،بار مبارزه باالی شانه های نیرو های ترقیخواه راسنگین تر خواهد
ساخت .آنچه بیشتر مایه تشویش است تشتت و پراکنده گی نیرو های ترقیخواه کشور است که باید در مورد اندیشید
و راه ها  ،وسایل وطرحهای تازه ای را با در نظر داشت شکل گیری اوضاع جدید  ،مورد آزمایش قرار داد".
درپایان این نشست  ،رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا .از حضورگرم وفعال رفقا ودوستان وهمچنان ایراد سخنرانی
عالمانه وهمه جانبه محترم نورالحق علومی ابرازتشکروامتنان نموده  ،تعهد سپردکه همه اعضای شورای اروپایی
این حزب در راه تحقق اهداف انسان دوستانه ح.م.م.ا .وهمه دساتیرمقامات باالیی حزبی ازهیچ نوع تالش دریغ
نخواهند ورزید .نشست که حوالی ساعت  09بجه ظهر آغازیافته بود  ،بعداز صرف غذا حوالی ساعت  4عصر دریک
فضای مملوازصمیمیت واتحادرفیقتانه به پایان رسید.

