
 جلسه شورای همکاری احزاب 

 ملی ، مترقی ودموکرات کشور تدویر یافت

 

ب متحد ملی افغانستان جلسه  رهبران ونماینده هجری حز 7931حمل  02بتاسی ازفراخوان مورخ 

اسی  بتاریخ احزاب سی ملی ، مترقی ودموکرات کشور بمنظور ایجاد شورای همکاری حزب 02های 

درابتدا محترم میاگل خالد . در دفترمرکزی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت  7931سرطان  02

 مقدم گفته وایجاد را خیر جلسه معاون حزب متحد ملی افغانستان تشریف آوری شرکت کننده گان

مانی پراهمیت دانسته واز محترم قاری صاحب را در چنین مقطع ززاب سیاسی احشورای همکاری 

 .جلسه را افتتاح نمایند قرائت آیات متبرکه قران کریم  باوحید هللا دعوت نمودند تا

 

متعاقبآ محترم میاگل از محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان و رئیس جبهه ملی 

بیانیه محترم . ) نمودند که با ایراد بیانیه ایشان کار جلسه را استقامت دهند  انستان تقاضامردم افغ

(.ن نشر قابل دسترس میباشد نورالحق علومی در سایت مهروط  



 

 محترم علومی پیرامون بیانیهاحزاب  بعضی بعد از صحبت محترم علومی رهبران و نماینده های

قرار است دومین جلسه شورای . صحبت نموده  واز آن حمایت وپشتیبانی ایشانرا اعالم نمودند

رقی ودموکرات کشوردر همین هفته غرض ایجاد داراالنشا واسناد مورد ، مت ملیهمکاری احزاب 

 .دراین نشست احزاب ذیل شرکت ورزیده بودند. ضرورت شورا دایر گردد 
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