
 اولین جلسه شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان تدویر یافت 

 

بعد از تالوت آیه  0931 00. 01امروز مورخ  جلسه شورای رهبری جبهه ملی مردمی افغانستان

یس جبهه ملی کالم هللا مجید توسط محترم نوراحمد غفوری تحت ریاست محترم نورالحق علومی رئ

 .درشهر کابل تدویر یافت  مردم افغانستان

 

محترم نورالحق علومی پیرامون وضعیت سیاسی ونظامی کشور ، ضرورت ایجاد  این جلسه درآغاز

صحبت  جبهه در تدوین اسناد کارکرد های کمیته سیاسیقدردانی از جبهه ملی مردم افغانستان و

وساختاری کمیته سیاسی را  متعاقبأ محترم محمد ابراهیم سکندری طرح تشکیالتی.  همجانبه  نمودند 

رهبری جبهه  شورای به شورای رهبری تقدیم نمود که بعد از بحث ومداقه پیرامون طرح ارائه شده،

ازترکیب نهاد های جامعه مدنی ، شوراهای قومی والیات ، نهاد های اجتماعی  ملی مردم افغانستان

 .به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند  ونهاد های سیاسی

 .ورالحق علومی بحیث رئیس جبهه ملی مردم افغانستان محترم ن -0

 .محترم محمد ابراهیم سکندری بحیث معاون جبهه ملی مردم افغانستان   -2

 .محترم  خداینظر سرمچار بحیث رئیس اجرائیه جبهه ملی مردم افغانستان -9



 .محترمه ویدا سفر بحیث معاون ریاست اجرائیه جبهه ملی مردم افغانستان -4

 .محترم حسن کابلی بحیث معاون ریاست اجرائیه جبهه ملی مردم افغانستان -5

 .محترم وحیدهللا زمانی بحیث معاون ریاست اجرائیه جبهه ملی مردم افغانستان -1

 .محترم احمد علی دیدار عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان  -7

 .لی مردم افغانستاننورستانی عضو شورای رهبری جبهه م محترم عبدالفتاح -8

 .محترم عارفی عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان  -3

 .محترم محمد فهیم بارکزی عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان-01

 .محترم آرش عضو شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان -00

 افغانستانمحترم محمد صبور انیل رئیس داراالنشا جبهه ملی مردم  -02

 . محترم الیاس شمس سخنگوی ریاست جبهه ملی مردم افغانستان  -09

 

نهاد ملی مردمی افغانستان به اتفاق آرای اعضای شورای رهبری منبعد بنام  ،به همین ترتیب نام قبلی

 .جبهه ملی مردم افغانستان مسمی گردید 

سیاسی درمورد انتخاب سمبول دربخش دوم کار جلسه مطابق اجندا باالی طرح ارائه شده کمیته 

ورنگ بیرق جبهه ملی مردم افغانستان بحث صورت گرفت وبه اتفاق آرا سمبول ورنگ بیرق تثبت 

 .ومشخص گردید 



 

دربخش سوم کار جلسه باالی اسناد ارائه شده کمیته سیاسی پالتفرم ، اصول ساختار تشکیالتی ، 

صورت گرفت وبه اتفاق آرا اسناد ارائه شده فراخوان وتوافقنامه جبهه ملی مردم افغانستان بحث 

 .مورد تائید وتصویب شورای رهبری قرار گرفت 

دراخیر جلسه روز اعالم موجودیت جبهه مشخص گردید وازجانب محترم نورالحق علومی رئیس 

 جبهه ملی مردم افغانستان جبهه ملی مردم افغانستان درمورد تدویرمحفل با شکوه اعالم موجودیت

 . شورای رهبری وظایف مشخص سپردند داشت تهدید های امنیتی کشور برای اعضایبادرنظر 

 

جلسه شورای رهبری جبهه ملی مردم افغانستان در یک فضای کامال صمیمت واخوت با صحبت های 

محترم نورالحق علومی رئیس جبهه ملی مردم افغانستان به امید تامین صلح وثبات درکشور پایان 

 .یافت 



 

 


