
  
 

     اعالمیه
  شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان 

  دموکرات در اروپا ملی و در باره گردھم آئی وسیع نیرو ھای مترقی،
  

   ٢٠٠٨ فبروری ١٨مؤرخ 
   

خالی عمیق سیاسی در کشور .) ا.خ.د.ح(فروپاشی حزب وطن  با سقوط حاکمیت جمھوری افغانستان و
 جیو استراتیژیک در منطقھ ما رونما گردید و ھمزمان با آن تغییرات شگرف جیوپولیتیک و.حکفرما شد

در تحت شعاع  .سب کردجنوبی ارزش نوین استراتیژیک ک کشور ما منحیث نقطھ وصل آسیای میانھ و
مداخلھ کشور ھای ھمجوار بخصوص پاکستان وضع را ھرچھ  این استراتیژی ابعاد جنگ داخلی و

  .انسانی در کشور مصیبت زده ما گردید معنوی و  مادی، باعث تلفات وسیع وخیمتر کرده و
دموکرات  مترقی و ھمکاری نیرو ھای ملی،  ویھمسوی تفاھم، در شرایط موجود فقدان یک تشکل،

تسلط کامل بنیادگرائی تھدید  کماکان کشور ما را برگشت و .وضع را ھرچھ بیشتر پیچیده تر کرده است
بن بست  با گذشت زمان نیرو ھای بین المللی در افغانستان با مخاطره افتیده است وھ وحدت ملی ب .میکند

  .نزدیک میگردند
نبود یک   و اداره مافیائی در افغانستان اقتصاد و  موجود، شیوع فساد اداره رشوه وۀعدم کارایئ ادار

در چنین وضع  .احساس ملی باعث آن گردیده است تا مردم ما نسبت بھ آینده نا امید گردند استراتیژی و
مترقی ھرچھ  عمل مشترک نیرو ھای ملی و ھمکاری و ھمسوئی، ھمدلی، است کھ ضرورت تشکل،

دین ملی ھمھ نیرو ھای سالم اندیش است تا در این لحظات کھ بازھم  این وظیفھ و بیشتر احساس میگردد،
 سلیقھ ھا بخاطر آرمان ملی و ذوق و نبود سرزمین افغانھا مطرح است صرف نظر از اختالفات، بود و

  .ثبات در کشور بدور ھم نزدیک شوند احیای صلح و
سایر نیرو  خھ ھای حزب دیروز وھمکاری ھمھ شا ھمسویئ و ھمدلی، تفاھم، ما معتقد ھستیم کھ اتحاد،

ھویت سیاسی شان در تحت یک چتر واحد برای آرمانھای انسانی، ملی  ھای ملی با استقاللیت تشکیالتی و
مشوره با ھمدیگر باید  در تفاھم و برای تحقق این امر بزرگ و .مردم امکان پذیر است نجات وطن و و

 موجود باشد باور ما اینست کھ ھر نوع خود میکانیزمی را جستجو کرد کھ جوابگوی واقعیت ھای
دامن زدن اختالفات بھ امر نزدیکی این نیرو ھا صدمھ بزرگ میرساند،باید ھمھ  عدم شفافیت و محوری،

  .طور متساوی الحقوق در راه بزرگ ملی گام برداریمھ ب باھم یکجا و
 مسایل مربوط بھ میکانیزم شورای اروپائی آن بھ این باوراست تا ھمھ حزب متحد ملی افغانستان و

بھ این  .ارزیابی قرار داد تفاھم را میتوان در نشست وسیع این نیرو ھا مورد بحث و ھمچو تشکل و
مترقی کشور بخصوص  دموکرات و شخصیت ھای ملی، ترتیب ما با احساس مسئولیت بھ ھمھ نیرو ھا و

 ط موجود بھ این درخواست لبیک گفتھ وامیدواریم تا آنھا با درک از شرای در اروپا مراجعھ میکنیم و
تا باشد ھمھ باھم برای نجات  مشوره ھای الزم شان را برای تدویر ھمچو گردھم آئی ارائھ کنند،

  .یکپارچھ گردیم مادروطن متحد و
   

  محمد یاسین بیدار
   

  رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان
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