
 

 تدویرجلسه نوبتی 

 کمیته کاری شورای اروپایی 

 حزب متحدملی افغانستان

  

دسامبرسال  11دوشنبه مورخ  وپایی حزب متحد ملی افغانستان شامجلسه نوبتی اعضای کمیته کاری شورای ار

رئیس شورای  -خورشیدی تحت ریاست رفیق نجیب الرحمن شمال 1931قوس سال  81مطابق / عیسوی  8112

یس شورای اروپایی درشهر رئ محترم شمال کاراین جلسه به شکل استثنایی درحالیکه. دایرگردید. ا.م.م.اروپایی ح

درمنزل محترم . ا.م.م.اعضای کمیته کاری شورای انگلستان ح تشریف داشتند، به اشتراک حضوری لندن

واشتراک سایراعضای کمیته کاری شورای اروپایی این حزب  شورای کشوری انگلستانرئیس  –نورمحمدسلطانی 

بعدازاعالن تکمیل . ا.مسئول تشکیالت ش –درابتداء رفیق همایون غفاری . پالتاک دایرگردید شبکه جهانی ازطریق

  .حاضرین پیشکش نمودند که به اتفاق آراء موردتآییداعضای جلسه قرارگرفت اب جلسه آجندای جلسه را خدمتنص

به رفقا . ا.م.م.قبآل رئیس شورای اتریش ح –درمورد مرگ نابهنگام مرحوم رفیق تاج محمدفعال  فیق غفاریبعدآر

معلومات داده ، از کارهای انجام شده توسط مرحوم تاج محمدفعال ، صداقت ، ایمانداری،متعهد بودن ووطنپرستی 

خاطرات نیک ا نمودند تابخاطر گرامیداشت ازازهمه شرکت کننده گان جلسه تقاضایشان به نیکویی یادآوری نموده ،

جلسه  تا نمودند شمال تقاضا نجیب ایشان بعدآ از رفبقبعدآ.  رفیق فعال مرحومی برای مدت یک لحظه سکوت نمایند

  . نمایند ریاست را

 



ضمن صحبت افتتاحیه جلسه، حضورفزیکی تعدادی از رفقای  .ا.م.م.رئیس شورای اروپایی ح -محترم نجیب شمال

در  حزب را ازطریق شبکه جهانی پالتاک. ا.وسایراعضای کمیته کاری ش. ا.م.م.کمیته کاری شورای انگلستان ح

ازاینکه جلسه نوبتی ما امشب به شکل استثنایی آن بااشتراک حضوری : " خیرمقدم گفته ، اظهارداشتند  جلسه

و   استگردیده دایربه این شیوه . ا.م.م.کاری انگلستان وسایراعضای کمیته کاری شورای اروپایی ح اعضای کمیته

 -بعدآ طبق معمول ایشان تحلیل کوتاهی ازوضع سیاسی"  .خیلی خرسندم  –ازاینکه خودرا درجمع همه رفقا می بینم 

هاوتصامیم جلسه فیصله  نر روشنایی  آخرید آنانراخدمت همه شرکت کننده گان جلسه ارائه داشته ، کشوررا  نظامی

بنابرفیصله هیآت اجرائیه حزب و : " قرارداده گفتند  هیئت اجرائیه حزب که اخیرآ درشهرکابل دایرگردیده بود ،

درهماهنگی با اعضای جبهه ملی مردم . ا.م.م.رهبری جبهه ملی مردم افغانستان تصمیم انخاذگردیده است که ح

خویشرا به شکل مستقالنه برای اشتراک فعال در پروسه  کاندیدایکاری احزاب سیاسی افغانستان وشورای هم

باید در راه جلب وسایربخش ها . ا.م.م.همه اعضای حمعرفی نموده و انتخابات سال آینده ریاست جمهوری کشور

 آینده ریاست جمهوریانتخابات سال برای . ا.م.م.حپشتیبانی وسیع مردم ازکاندیدای مستقل ویاهم تکت انتخاباتی 

 . " تالش های همه جانبه خویشرا بخرچ دهند  کشور

 

میالدی  8113برای سال . ا.م.م.جلسه مطابق آجنداء پالن کامپلکسی کمیته کاری شورای اروپایی ح درقسمت دوم

وپایی قبآل به همه اعضای کمیته کاری شورای ار آن طرح وهمچنان گراف تدویرجلسات ششماه اول سال آینده که

جلسه پیشکش به شرکت کننده گان . ا.مسئول تشکیالت ش –گردیده بود، توسط محترم همایون غفاری  حزب ایمیل

 همه  وبه هقرارگرفت. ا.م.م.اعضای کمیته کاری شورای اروپایی ح فاق آراء مورد تصویبکه هردو پالن به ات گردید

دراروپا وظیفه سپرده شد تا . ا.م.م.های کاری کشوری حوهمچنان روئسای کمیته . ا.مسئولین شعبات کمیته کاری ش

 در زمان تطبیق پالنهای کاری شانچگونگی  ازخویشرا ترتیب و در روشنایی این اسنادتصویب شده ، پالنهای کاری

  .به شعبات مربوطه شورای اروپایی حزب گزارش ارائه نمایند آن معینه

 

را به سمع رفقا  میالدی 8112از بابت سال . ا.م.م.لمان حگزارش شورای آ محترم غفاری  همچنان طبق آجنداء

تصویب اعضای جلسه قرار گرفته، برای همه رفقای حزب متحد ملی افغانستان که بعداز استماع ، مورد  رسانیدند

 .درکشورآلمان آرزوی موفقیت نمودند



گان جلسه وبخصوص طرح های پیشنهادی بخش دیگرجلسه با استماع نظریات وپیشنهادات مشخص شرکت کننده 

حزب جهت رفع نواقص وکمبودی ها درکارهای بعدی شورای اروپایی و . ا.ازجانب مسئول کمیسیون تشکیالت ش

 .اتخاذ تصامیم الزم درزمینه ادامه یافت

 

بی گردیده، قناعت بخش ارزیا. ا.م.م.رئیس شورای اروپایی ح –درپایان، کارجلسه توسط محترم نجیب الرحمن شمال 

میالدی به همه شرکت کننده گان جلسه واعضای  8113ایشان ضمن تیریکات صمیمانه بخاطرفرارسیدن سال نو 

نمودند تا درسال پیشروبا همه رفقا دست بدست هم داده ، در راه تحقق هرچه بیشتر  آرزو همه رفقا های خانواده

کارجلسه دریک . حزب مجدانه تالش بیشتر نمایند، تصامیم وفیصله های رهبری .ا.م.م.آرمانهای انسانی و واالی ح

     . به پایان رسید حوالی ساعت یازده ونیم شب به وقت اروپای مرکزی ومملواز شوروشوق رفیقانه فضای صمیمی

 

 


