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 جلسه شورای مرکزی تشکیالت مؤقت انسجام

 اعضای حـزب وطن در شهر کابـل دایـر گردید

  

  

در تداوم آمادگی ها برای تدویر مجمع عالی حزب وطن ، جلسه شورای مرکزی تشکیالت مؤقت 

الون سدر ( 2112می  12)خورشیدی  1931 ثور 22جمعه انسجام اعضای حزب وطن به روز 

کنفرانس های هوتل پروان ِ شهر کابل ، تحت ریاست محترم عبدالوهاب راز ، معاون سخنگوی هیئت 

 .الت ، دایر گردید اجرائیه تشکی

در آغاز کار جلسه ، تکمیل نصاب اجالس و مبتنی بر آن ، رسمیت جلسه به وسیله محترم عبدالوهاب 

راز اعالن گردیده به تعقیب آن بعد از قرائت آیاتی چندی از کالم هللا مجید ، جلسه به کار خود تحت 

برای تدارک و  م اعضای حزب آجندای تصویب شده ، به برسی آمادگی های تشکیالت مؤقت انسجا

 .تدویر مجمع عالی حزب وطن ، ادامه داد 

جلسه شورای مرکزی عرصه های مختلف حیات تشکیالتی را در زمینه آمادگی ها برای تدارک و 

 .تدویر مجمع عالی حزب وطن مورد برسی قرار داده و تصامیم الزم در زمینه اتخاذ نمودند 

قبل از ظهر آغاز گردیده بود  11اعضای حزب وطن که ساعت  جلسه شورای مرکزی تشکیالت مؤقت

 .گزارش مفصل اجالس مذکور بعداً به نشر میرسد . ، حوالی ساعت دوی بعد از ظهر خاتمه یافت 

جلسه مشترک کمیته اجرائیه و ( 1931 ثور 21پنجشنبه )همچنان طبق یک خبر دیگر ، یک روز قبل 

سجام اعضای حزب وطن ، جهت بررسی آمادگی های سکرتریت شورای مرکزی تشکیالت مؤقت ان

، تحت ریاست محترم عبدالوهاب راز دایر (جلسه فوق الذکر ) نهایی برای تدویر شورای مرکزی

درین جلسه مسوده گزارش کمیته اجرائیه به شورای مرکزی پیرامون آمادگی ها برای . گردیده بود 

ایه به اجالس شورای مرکزی ، مورد بحث قرار تدارک و تدویر مجمع عالی و سایر مسایل قابل ار

گزارش مفصل این اجالس نیز بعداً . گرفته ، بعد از تصحیح ، تکمیل و تعدیل ، مورد تائید قرار گرفتند 

 .به نشر میرسد 

 

 
 

 


