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 : 3103اگست  32: کابل 

  

  

 جلسه هیئت اجـرائـیه تشکـیالت مؤقـت

 دایر گردید  انسجام اعضای حزب وطن

  

  

تشکیالت آمادگی »جلسه هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن ، تحت آجندای 
مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ، مطابق به 

، « اصول پذیرفته شده ، فیصله ها و تصاویب کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن
در شهر کابل تحت ریاست محترم میر افغان  3103اگست  32بعد از ظهر روز پنجشنبه مؤرخ 

در حالی دایر گردید که رئیس و اعضای هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای  باوری ،
حزب وطن در خارج نیز برای شرکت درین جلسه ـ با استفاده از سهولت های انترنتی ـ دعوت 

 .گردیده بودند 

د درین جلسه افزون بر محترم میر افغان باوری ؛ محترم داکتر سلطان جان شفا ، محترم شاه محمو
پیوستون ، محترم عبدالشکور پیغام ، محترم محمد سرور پوپل ، محترم نظری ، محترم انجنیر 

و محترم گل افضل افضلی اعضای هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت ، همچنان محترم  څونسیداجان پا
عبدالبشیر پیوستون رئیس ، محترم نور اکبر پایش ، محترم انجنیر محمد عظیم راهی ، محترم 

در ... ر محمد اسلم احمدزی و محترم فقیر محمد ودان اعضای هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انجنی
 .خارج ، شرکت نموده بودند 

در ابتدا محترم میر افغان باوری مطابق به آجندای جلسه ، پیرامون چگونگی وظایف متذکره و 
بر شمردن برخی از  اجراآت تشکیالت مؤقت درین زمینه ، گزارش مفصل ارایه نموده ، در ضمن   

کمبودی ها و مشکالت ، آمادگی تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن را در جهت اجرای 
مؤفقانه وظایف متذکره و سهم شایسته این تشکیالت در پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی و 

 .حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور ، ابراز نمودند 

ت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن ، بحث پیرامون این بعد از گزارش   رئیس هیئ
گزارش آغاز گردید که طی آن محترم میر افغان باوری رئیس هیئت اجرائیه تشکیال مؤقت و محترم 

در خارج ، همچنان اعضای محترم ... عبدالبشیر پیوستون رئیس هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت 
داکتر سلطان جان شفا ، شاه محمود : خل کشور و خارج ؛ هریک هئیت اجرائیه تشکیالت در دا

پیوستون ، انجنیر محمد اسلم ، نور اکبر پایش ، انجنیر محمد عظیم راهی و فقیرمحمد ودان مکرراً 
سهم گرفته دید گاهای شان را پیرامون ابعاد مختلف وظایف و مسوولیت های تشکیالت مؤقت 

تدارک و تدویر مجمع عالی و حضور مجدد حزب وطن در انسجام اعضای حزب وطن در پروسه 
تمام سخنرانان در جلسه با صحبت های سازنده و صمیمانه ، . وضعیت سیاسی کشور بیان داشتند 
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بر شرکت داوطلبانه و فعال همه اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در پروسه تدارک و 
ن در وضعیت سیاسی کشور بانجامد ، تاکید تدویر مجمع عالی ، که اصوالٌ به حضور مجدد حزب وط

 .بعمل آوردند 

جلسه در فضای صمیمانه و تفاهم کامل ،با تصویب وظایف جدید به ساختارهای انسجامی اعضای 
حزب وطن و بمنظور سهم هرچه فعالتر آنان در انجام وظایف تفویض شده از جانب کمسیون عالی 

 . یافت  تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ، خاتمه

 


