
 

 جلسه وسیع هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

 

با اشتراک رهبری شورای شهرکابل ، رهبری بنیاد زنان وبنیاد  جلسه وسیع هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

تحت ریاست محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان تدویر  6231قوس  32امروز  جوانان حزب

درآغاز محترم لیاقت فرامرز رئیس داراالنشای حزب متحد ملی افغانستان اجندای جلسه را برای شرکت کننده . گردید 

 . تا کار جلسه را ریاست نمایند گان جلسه پیشکش نموده وبعد از تصویب اجندا از محترم علومی تقاضا نمودند 

 

ی افغانستان حضور شرکت کننده گان جلسه را خیر مقدم گفته دربخشی از محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد مل

وضعیت سیاسی ونظامی کشور کماکان از بیثباتی و بی امنیتی  وازعدم حاکمیت قانون  "صحبت ایشان اضافه نمودند  

والیات کشور تلفات مالی وجانی را برای  از تروریستی گروپ های دهشت افگن در بعضی حمالت .آسیب پذیر میباشد

ورود سرمای زمستان مانند همیش از  روی همرفته ولی .مردم شریف ونیروهای نظامی کشور ما وارد نموده است 



امید . است نظامی کشور را تحرک بیشتر بخشیده مسلح مخالف کاسته وزمینه فعالیت نیروهایتحرکات گروپ های 

  ".تحرکات نیروهای امنیتی کشور در این فصل موجب ازبین بردن مواضع مخالفین مسلح کشور گردد

 

اگرچه تحت فشار قرار دادن کشور پاکستان بمثابه مهد  "محترم علومی در بخشی از صحبت ایشان صراحت دادند 

است ولی اظهار نظر غیر مسووالنه  قابل تمجیدپرورش گروپ های دهشت و وحشت ازجانب امریکا ومتحدین آن 

بخصوص اظهار نظر اخیر تیلرسن وزیر خارجه ایاالت   بعضی اراکین بلند پایه کشور های ذینفع در قضایای افغانستان

خوشبختانه سهم اقوام مختلف کشور . راجع به اعاده حقوق اقوام درنظام سیاسی کشور مایه تاثر است  متحده امریکا

از عدم موجودیت ساختار های مردم ساالر ودارای اندیشه ملی ،  درنظام سیاسی کشور مشهود است ولی ایکاش

نظام سیاسی  در های ملی رانهاد عدم حضور فعال و مترقی ودموکرات کشور را درنظام سیاسی کشور نقد میکرد

 ".کشور بعنوان کمبود موزائیک اساسی پایه های وسیع نظام تلقی میکرد

وتاریخ تعین شده  شورای ملی  صحبت ایشان درمورد انتخاباتمحترم نورالحق علومی در این جلسه با شکوه درادامه 

 ن امر ملی غیرموجه وبر ضد منافع ملیآن ازجانب کمیسیون انتخاباتی کشورتاکید ورزیده وهرگونه چالش را درای

 . دانستند

 

ما غرض  " دراین اجالس بزرگ وبا اهمیت محترم علومی درمورد تاسیس نهاد ملی ومردمی افغانستان صراحت دادند 

 سیاسی ظرفیت سازی وانسجام ظرفیت ها وتشکل نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور در یک ساختار بزرگ



ه ترقی وسعادت ن صلح وثبات ، تامین منافع علیای کشور وکشاندن کشور در مسیر شاهرارسالت خویشرا درآورد

 با  پیش برده ایم و به تا این زمان موفقانه و این پروسه را درجریان چند سال اخیر آغازانجام خواهیم داد ما 

 

تا این نهاد  وآرزوی ماست یفا خواهیم نمودا کشور سیاست های بزرگ نقش خود را دراعالم موجودیت این نهاد 

 ".وتحول طلب باشد ، وطنپرست بعنوان آئینه نمای تمام اقوام واقشار ، نیروهای روشنگر

دربخش دوم جلسه محترم غالم حضرت رئیس شورای شهرکابل ، قیم های زون حزب متحد ملی افغانستان محترم آرش 

محترم سجستانی ، محترم  محترم غفوری ،، محترم علی احمد دیدار، محترم  تالش ،محترم بارکزی ، محترم سرمچار، 

محترم محمد ابراهیم سکندری ، داکتر نصیر احمد خالد رئیس بنیاد دادور ، محترم متحری ، محترم میاگل خالد ، 

جوانان ومحترمه جمیله صافی رئیس بنیاد زنان حزب متحد ملی افغانستان گزارشات شانرا به جلسه ارائه نمودند که 

بر حزب متحد ملی جلسه از طرف محترم نورالحق علومی ره ،دراخیر. مورد تائید هیـات رئیسه حزب قرار گرفت 

و جلسه وسیع هیأت رئیسه حزب  افغانستان جمعبندی گردیده وبرای شعبات و مسوولین وظایف مشخص سپردند

 .درفضای کامال صمیمیت ورفاقت بکار خویش خاتمه بخشید

 

 



 

 

 


