
 

 جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

 

تحت ریاست محترم نورالحق علومی  2931جدی  12جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان  امروز مورخ 

درآغاز محترم لیاقت فرامرز رئیس داراالنشای حزب متحد ملی . رهبر حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید 

. جلسه هیأت رئیسه را ریاست نمایند  افغانستان اجندای جلسه را بتصویب رسانده ازمحترم علومی تقاضا نمود تا

محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان حضور اعضای هیأت رئیسه حزب را  خیرمقدم گفته ، اضافه 

 ". خرسندم که امروز درجمع شما رفقای نهایت عزیزم جلسه نوبتی هیأت رئیسه حزب را پیش میبرم" نمودند 

 



 

متاسفانه وضعیت سیاسی  "گفتند  درمورد وضعیت سیاسی ونظامی کشور انمحترم علومی دربخشی صحبت ایش

هنوز قانون در سطوح . ونظامی کشور کماکان به حالت خویش باقی مانده است وهیچگونه انکشاف مثبت نداشته است 

ق خالی باالئی حکومت وحدت ملی رعایت نمیگردد ، قانون شکنی و اعمال زور هنوز جایگاه خویشرا به تفاهم ومنط

آنچه قدر . ومردم درترس ورعب زندگی دارند نکرده است و هنوز موارد خشم وکدورت ازجامعه ما متواری نشده است 

شرایط کنونی جامعه وضعیت شکنن را بخود گرفته است واگر رده های باالی سیاسی جامعه منافع  که مسلم است

 دولتمردان . دیر نخواهد بود که جبران آن، ناممکن گردد  خویشرا ارجحیت دهند ومنافع علیای کشور را پشت پا زنند،

 

جامعه  ت عمل نمایند و فضای دهشت رادرو شخصیت های سیاسی جامعه نباید به مانند گروه های مسلح مخالف دول

 ".وی سیاسی بوجود آمده خواستار تعمق هرچه بیشتر را درتصامیم ما بر منافع ملی کشور میکند ج. بوجود بیاورند 

دموکراسی بدون احزاب سیاسی و عدم تامین نقش آنان " ترم علومی در قسمتی از صحبت ایشان اضافه نمود مح

یکی از نقایص برجسته نظام . اساسی حکومت مردم ساالر را خدشه وارد میکند  های درنظامی سیاسی کشور ، ارزش

. ح وثبات در کشور گام های موثر برداردکه نمیتواند در تامین وحدت ملی و آوردن صل سیاسی کشور هم همین است 

 ".افراد است تا خرد جمعی  بیشتر اتکا آن به نقش

 



تظاهرات غرض حصول حق مدنی مردم دریک " محترم علومی  درمورد وضعیت  سیاسی کشور همسایه ایران گفتند 

از در یر رسیدگی به آن ابگوش دادن به خواست های برحق مردم و تد  جامعه معمول است ونباید حکام  دولت بجای

ما امیدواریم که برخورد فعلی دولت ایران که در مخالف به کرامت انسانی وحقوق . توسل به زور  پیش آید  خشونت و

  ". شهروندی است تغیر خورد و در همسایگی مان  آرمش بوجود آید 

ی شوراخوشبختانه " محترم علومی در مورد نقش وجایگاه شایسته شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان  گفتند 

. اروپائی حزب متحد ملی افغانستان  درپرتو فیصله ها ومصوبات پنجمین کنگره حزب، توسعه قابل مالحظه نموده است

ایجاد شوراهای اتریش ، دنمارک بلجیم وسویدن حزب متحد ملی افغانستان را میتوان نشانه از کار وفعالیت هدفمند 

 " .رفقا در اروپا خواند

 

ابراهیم سکندری رئیس کمیته سیاسی نهاد ملی ومردمی افغانستان  گزارش  مبسوطی  دربخش دوم کار جلسه محترم 

 .را پیرامون پیشرفت کار آن نهاد به جلسه  ارائه داشتند که مورد تائید وحمایت اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت 

 

محترم نورحمد : هریک به همین ترتیب در بخش سوم جلسه قیم های زون های حزبی  حزب متحد ملی افغانستان 

ماما حضرت  محترم سجستانی ،  شراب الدین ،شهاب الدین نظامی ، حبیب الحمن احمد زی ، غفوری ، محترم تالش ،

 .محترم آرش و محترم محمد ابراهیم سکندری گزارش شانرا به جلسه ارائه داشتند ،

دربخش چهارم جلسه محترم تراب شاه جاوید مسوول کمیته ملی حزب متحد ملی افغانستان طرزالعمل مالی حزب را 

یم وغرض تصویب به جلسه ارائه داشتند که دراین زمینه کمیسیون به ترکیب محترم میاگل خالد معاون حزب ، تنظ



محترم لیاقت فرامرز ،نورمحمد غفوری سرپرست معاونیت اجرائیه حزب ، محترم تراب شاه جاوید مسوول کمیته مالی 

جهت  از طرف جلسه انتخاب و توظیف گردید تا در ومحترم زیارمل مسوول تشکیالت حزب رئیس داراالنشای حزب

 .غنامندی طرز العمل کار کرده وطرزالعمل را غرض تصویب به جلسه آینده هیأت رئیسه آماده نمایند 

 

در بخش پنحم جلسه احمد نصیر خالد رئیس بنیاد جوانان حزب متحد ملی افغانستان گزارش بنیاد را به جلسه ارائه 

مین ترتیب محترم الیاس شمس کارکرد های بخش به ه .داشتند که مورد تائید اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت 

 .رسانه ای حزب را به جلسه ارائه داشتند 

محترم عارفی  و ، مختار زیارمل مسوول تشکیالت کمیته شهر دراین جلسه همچنان محترم میاگل خالد معاون حزب

 .یرامون قضایای مورد بحث جلسه ابراز نظر نمودند پ صاحب

دراخیر محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان بعد ازجمعبندی جلسه برای مسوولین وظایف مشخص 

 .کار جلسه درفضای کامال صمیمت بکار خویش خاتمه بخشید. دادند 

 


