
 

 

 جلسه وسیع بنیاد جوانان شورای حزبی شهرکابل حزب متحد ملی افغانستان دایر گردید

 

 

 ۶۲ پنجشنبه روز ملی متحد حزب کابل شهر حزبی شورای جوانان بنیاد وسیع جلسه کاری جلسات تدویر سلسله به

 تاالر در افغانستان  مردم ملی جبهه و ملی متحد حزب مرکزی دفتر اپرات جوانان،  پررنگ حضور با ۸۹۳۱ جدی

 مردم ملی جبهه رهبر و ملی متحد حزب رئیس علومی نورالحق محترم عالیقدر ریاست تحت حزب کنفرانسهای

 شورای عضو میگون محترمه توسط که جلسه اجندای طبق. شد دایر مجید هللا کالم از چندی ایات تالوت با افغانستان

 همه طور به را جهان و منطقه کشور، نظامی سیاسی اوضاع علومی محترم شد می برده پیش به جوانان بنیاد رهبری

 بوظایف کشور آلود بحران جریانات و حوادث قبال در را جوانان و نموده تشریح جلسه گان کننده اشتراک به جانبه

 در سازان آینده منحیث مسولیت احساس با شان میهنی های رسالت انجام به خواستند ایشان از و ساخته متوجه شان

 .نمایند بیدریغ تالش و سعی ها عرصه تمام

 حاکمیت و ساالری مردم تیم انتخاباتی ستاد مسول و ملی متحد حزب رئیسه هئیات عضو امان امرهللا جنرال محترم بعدا  

 جمهوری ریاست ۸۹۳۱ سال انتخابات پروسه در ملی متحد حزب جوانان بنیاد اعضای فعال و وسیع اشتراک از قانون

 دعا روزمره وظایف انجام در شان های موفقیت برای و نموده تشکر اظهار فعال ناظرین منحیث آن زمان و وقت در

 .نمود

 

 بنیاد های کارکرد توحیدی گزارش ملی متحد حزب کابل شهر شورای جوانان بنیاد مسول فضلی احمد نصیر متعاقبا  

 محترم اجندا مطابق همچنان. گرفت قرار تائید مورد که کرد تقدیم جلسه به را کابل شهر گانه هفده نواحی جوانان

 عضویت کارت معنوی ارزش و اهمیت مورد در صحبت ضمن حزب جوانان بنیاد مرکزی تشکیالت مسول نبیل نورهللا

 از و نموده ارایه معلومات مفصل طور به جوانان بنیاد عضویت کارت گرفتن با جوانان های مکلفیت و جوانان بنیاد

 بنیاد اعضای به را افغانستان ملی متحد حزب های نامه تقدیر نمودند خواهش احترام کمال با علومی محترم عالیقدر

 های نامه تقدیر نخست ممتد زدنهای کف و احساسات اوج در علومی محترم. فرمایند توزیع جلسه در حاضر جوانان

 .نمودند اهدا جوانان به را حزب



 

 

 

 

 کارشان در ها نارسایی و نواقص رفع جهت در را جوانان و گرفته بررسی به را جلسه کار علومی محترم اخیر در و

 .ساختند متوجه

 حاضر جوانان به افغانستان ملی متحد حزب جوانان بنیاد عضویت کارتهای ۸۶:۹۱  ساعت حوالی کارجلسه ختم در

 .گردید توزیع جلسه در

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


