
 جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

 

تحت ریاست محترم نورالحق علومی رهبر حزب  1693دلو  5ریخ جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتا

ای حزب متحد ملی درآغاز محترم لیاقت فرامرز رئیس داراالنش. متحد ملی افغانستان  درشهرکابل تدویر گردید 

بعد از بحث اشتراک کننده گان جلسه به اتفاق آرا مورد تأئید  اجندای مذبور .پیشکش نمود  سهجل افغانستان اجندا را به

  .علومی تقاضا گردید تا جلسه هیأت رئیسه حزب را ریاست نمایند  واز محترم قرار گرفت

 

کننده گان جلسه را خیر مقدم گفتند  اشتراک بعد ازاینکه محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان

   ف حزب در شرایط کنونی کشورظایوپیرامون وضعیت سیاسی ونظامی کشور ، تحقق اهداف کوتاه مدت حزب و 

وضعیت سیاسی ونظامی کشور دراثر کم توجی دولتمران   ".صحبت مبسوطی نموده دربخشی از صحبت خویش گفتند 

در هوتل انترکانتیننتال کابل  بلخ و حادثه تروریستی، ننگرهار ، حادثات والیات فراه . ما روز بروز بوخامت می گرائید 

متاسفانه حادثات غرض بیثباتی کشور پیهم صورت میگرد ولی هیپگاه دولتمردان ما نمیتوانند .مصداق این امر است 

های  ماید وباید ارگانهایحادثه تروریستی هوتل انترکانیننتال جدأ تقاضای بررسی را مین. درمورد ترتیب اثر نمایند 

به شهادت وزخمی شدن که منجر  تداخل بیمورد وظیفوی. درپیشگاه مردم پاسخ منطقی ارائه نمایند  مربوطه امنیتی

 عامیلین آن و آنرا میتوان بمثابه خیانت ملی تلقی کرد ، ما ومهمانان خارجی ما گردیده است  کثیری از هموطنان تعداد

گروپ های مسلح مخالف  پنجاه فصیدوضعیت امنیتی کشور باتیدر بیث امروز اگر . ه اشد مجازات محکوم گردند ید ببا

  چنین واقعات اتفاق جر بهاست که من قانون اساسی کشور طبیقیصد تقیر دولتمران ما درعدم تدولت مقصر اند پنجاه ف

 ".میگردد 



 

بتاسی از فیصله های ".  اد ملی مردم افغانستان گفتندمحترم علومی در بخشی صحبت ایشان درمورد تاسیس نه

واهداف کوتاه مدت است ، امروز ما درآستانه اولین اجالس شورای  پنجمین کنگره حزب متحد ملی افغانستان

افغانستان کانون همبستگی  احزاب ، سازمانها  ،  مردمملی  نهاد. ری واعالم موجودیت آن قرار داریم رهب

،اگاهان سیاسی کشور و اتحاد جوانان   ومترقی  ،  متنفذین اقوام ،، شخصیت های ملی ، دانشمندانروحانیون 

علیای ملی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی، مرفه و عادالنه دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع 

اپوزیسون  حکومت وحدت ملی که  بمثابه را افغانستان نهاد  ملی مردمما ایجاد  .،متجدد و پیشرفته مبارزه میکند

هدف اساسی آن تطبیق قانون اساسی، تأمین وحدت ملی، حفظ تمامیت ارضی کشوروتحکیم حاکمیت ملی بوده و 

وعملکردهای ناسالم دولت را به نقد گرفته و با ارائه طرح ها به خاطر بیرون رفت از ها، ناکرده ها، ضعف 

با اعالم موجودیت این   ، ضرورت مبرم جامعه میشماریماست، میباشد بحرانات که سراپای کشور ما را فراگرفته

بدیلی که مساله . در راه ایجاد بدیل برمیداریم را در واقع گام بزرگی نهاد بزرگ سیاسی ملی ومردمی افغانستان

 ."  .دهدمیفرا تر از هر مساله دیگر در دستور کار خود قراررا از فرو رفتن در یک غرقاب دیگر ، نجات کشور

 

اهیم سکندری رئیس کمیته سیاسی نهاد ملی مردم افغانستان پیرامون آماده محترم محمد ابر دربخش بعدی کارجلسه

گی های کمیته سیاسی بخاطر اعالم موجدیت نهاد ومحترم ماما حضرت رئیس شورای شهر کابل حزب متحد ملی 

 ومحترم تراب شاه جاوید پیرامون طرزالعمل بخش مالی حزب به  درمورد توسعه کاری شورای شهرکابل افغانستان

 .جلسه گزارشات شانرا ارائه نمودند که مورد تائید اعضای هیأت رئیسه حزب قرار گرفت 

ظایف جلسه را جمعبندی نموده برای شعبات مرکزی حزب و محترم علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان  دراخیر

 .مشخص سپرده وجلسه در فضای کامال صمیمیت بکار خویش خاتمه بخشید 



 

 

 


