
Rahema رگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارجا ما راه   

Rahema Seite 1 

 

 افغـانستـان ـ  کابل 

 خ 0931حوت  82

  

 دایر گردیداجالس کمیته اجراییوی تشکیالت موقت در شهر کابل  

  

 ۰۹۳۱حوت  ۸۲  بعد از ظهر، جلسه کمیته اجراییوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن 
 ۱در شهر کابل دایر ګردید ، تحت ریاست محترم میر افغان باوری

تکمیل  قرار گرفته ، بعد از تعدیل ، تغییر وبحث و ابراز نظر  موردغاز، اجندای پیشنهادی جلسه آدر 
 .گردید به اتفاق ارا تصویب ، 

 اعضای کمیته اجراییوی ،محترم میرافغان باوری مطابق به آجندای تصویب شده ، نخست   
جلسه اخیر کمیسیون   یمرا در جریان بحث ها و تصام تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن

و در زمینه بعد از پاسخ به سواالت اعضای مجمع عالی حزب وطن قرار داده  عالی تدارک و تدویر
 :اضافه نمود که جلسه ،

اینک ما با قرار گرفتن در جریان چگونگی آمادگی های کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی   
، و کمبودی ها مشکالت  وجود برخی ازحزب وطن با کار تدارک مجمع عالی حزب وطن میدانیم که 
پیرامون  مادګی ها و اجرااتآمجمع عالی ،  عالی تدارک و تدویرکمیسیون . با موفقیت جریان دارد 

ه و پروسه تدابیر الزم را به تصویب رسانید ،نموده   این مسله با اهمیت و تاریخی را با دقت بررسی
انسجام اعضای حزب وطن بمثابه عضو  تشکیالت موقت ۱است تعمیل آن را با جدیت آغاز نموده

فعال کمسیون مذکور ، بادرک از مسولیت ها و نقش تاریخی خویش در قبال تدویر مجمع عالی حزب 
صداقت و احساس مسولیت عملی   با خویش را درین عرصه وطن ، توانسته ومی تواند وظایف 

 .سازد 

چګونګی  تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن ،وی اجرایی کمیته در تداوم کار اجالس ، 
تحقق عملی تصامیم اجالس اخیر کمیسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن را مورد 

 :فیصله نمود  ،بحث قرار داده 

آمادگی برای تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن و تسریع پروسه به منظور بررسی جریان  - 
در جریان یک ماه ، شورای مرکزی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن جلسه کامل مذکور ، 

شعبه تشکیالت شورای مرکزی در زمینه دعوت اشتراک کنندگان و سایر وظایف ۱تدویر یابدینده آ
 .مربوط به تدویر این اجالس مسوولیت دارد 

انتخاب اعضای مجمع عالی حزب وطن ، پروسه ثبت و شمار اعضای مطابق به طرزالعمل   -
همچنان در ( مرکز ، والیات و سایر محالت )تشکیالت مؤقت انسجام ، با دقت بیشتر در داخل کشور 

 .ساختار های انسجامی تشکیالت مؤقت در خارج ، هرچه زودترآغاز و بعد از تکمیل ، نهایی گردد 
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، مراکز سایر   ها و فعالین واحد انسجامی تشکیالت موقت در شهر کابلاجالس فو ق العاده کادر  -
شعبه تشکیالت در زمینه . والیات و در خارج کشور مطابق پالن شعبه تشکیالت مرکزی دایر گردد 

 . سازماندهی جلسات مذکور و گزارش به هیئت اجرائیه مسوولیت دارد 

بعد از استماع نظریات ، پیشنهادات عضای حزب کمیته اجرائیوی تشکیالت مؤقت انسجام اکارجلسه 
پایان ، حوالی عصر همان روز الزم   و انتقادات سازنده اعضای کمیته اجراییوی و اتخاذ تصامیم

 .یافت

 

 

 


