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 د وطن ګوند د عمومی مجمعی د تصامیمو په رڼا کی

 

شوه جوړه غونډه پرتمینه فعالینو د ګوند وطن د کی ښار په اباد لجال د والیت ننګرهار د  

 

الرحیم الرحمن هللا بسم  

هئیت اجراییه د شورا والیتى د ګوند وطن د ننګرهاروالیت د  

 خبرپاڼه

 دهمیشه وه  برابره سره څلورمي د جنوري د کال م ٣١٥٢ د چې نېټه ٥١ په مرغومۍ د کال راون د ورځ  جمعى د

 ٥١٢ د غونډه شانداره فعالینو د ګوند وطن دی  کې هوټل بهار همیشه ښار تاریخى اباد جالل والیت ننګرهار بهار

 هجوړ کى فضاء ډکه په نه خوشحالۍ او صمیمیت د بجو نیمو دوه په غرمى د درلوده یي بڼه ښکلى چى ګډون په تنو

 سره شعارونو او بیرغ ګوندي تصویرونو په هللا نجیب ډاکتر شهید رهبر معنوى د ګوند وطن د تاالر غونډي د شوه

 هیواد گران د نېټه پنځمه په میاشتى د میزان د کال همدي د چى مجمع عمومى د ګوند وطن د غونډه ، وو شوي مزین

شوه جوړه موخه په مالتړ او تائید د هو شوي جوړه کې هوټل په کابل د ښار کابل د پالزمینه په  . 

 ، شوه شروع سره لوستلو په ایتونو مبارکو څو پاک قران د واسطه په هللا صفى صاحب قاري ماب فضیلت د غونډه

 وکړه وینا خوادهرکلى له( عارف) سیداعظم محترم غړي د شورا مرکزي سراسري د ګوند وطن د ته غونډي وروسته

 او دتبلیغ او غړى هیئت اجراییوی  د شورا مرکزي سراسري د ګوند وطن د لپاره وړولو پرمخ د کار د غونډي د. 

 د شو تصویب او تائید اتفاق په رایو د چى شو کړل پیشنهاد( پاڅون) سیداګل استاد محترم معاون شعبى د کړي زده

 استاد محترم ، عبدالجلیل داستا محترم یو هر لپاره هئیت رئیسه غونډي د لخوا درئیس غونډي د برخوالوته غوڼدي

 استاد محترم او( شفا) جان سلطان ډاکتر محترم ،( ملکزي) عبدالرشید پوهنمل استاد محترم ،( عارف) اعظم سید

 تنه دري لپاره سکرتریت د غونډي د شول تائید خوا له برخوالو د دغونډي چى شول پیشنهاد( صالحى) محمد سردار

 وړ تائید د برخوالو دغوڼدد چى شول پیشنهاد هللا لطف استاد محترم او باریگل رممحت ،(غالب) گلستان محترم یو هر

 په دود په احترام د برخوال  غوڼدي د سره نشریدو په سرود دملى دولت داسالمى افغانستان د وروسته ، وگرځیدل

 د گوند وطن د چى رهلپا داورولو رپوټ داساسى غونډي لخواد رئیس د غونډي د ورپیسى دریدل و کى ځایونو خپلو

 د ګوند وطن د( شفاء) جان سلطان ډاکتر محترم وو جوړشوي کى رڼا په درپوټ مجمع عمومى د نېټي پنځمى د میزان

 تنو څو رپوټ اساسى په ، ورکړه بلنه ته مسؤل زون دشرقى او غړي هئیت اجرائیه د شورا مرکزي سراسري

 سیداعظم محترم او محصل پوهنتون دننگرهار اتل محترم ، شرفا محمد ډاکتر محترم یو هر ملګرو برخوالو دغوڼدي

 وطن د وروسته تردي شو تصویب او تائید برخوالولخوا د غوڼدي د رپوت اساسى غونډي د وکړي څرنګندوي نظر د

 دلندۍ کال دروان چى(  افضلى) افضل گل بښلى خداى غړي د هئیت اجرائیه د شورا مرکزي سراسري د ګوند

 خوا له(  پاڅون) سیداګل محترم درئیس دغونډي وه رسیدلى حق په امله له سګتۍ د زړه د نېټه لسمه په دمیاشتى

 زیاته ژوند دخپل چى هکله په هلوځلو کیدونکو ستړي نه او وړ قدر د دنوموړي او وشوه دعایئه کى حق په دمرحوم

شو وویل تسلیت بل ځل یو یې ته کورنۍ او وشوه یادونه سره قدردانۍ په وه کړي وقف ورته یي موده  . 

 وطن د( عارف) اعظم سید محترم خوا له(  پاڅون)  سیداگل محترم رئیس د دغونډي ته برخوالو غونډي د فعالینو د

 شو پیشنهاد ته ریاست دورانۍ شورا والیتى د ګوند وطن د روالیت ننگرها د غړي شوار مرکزي  سراسري د گوند

شو تصویب او تائید قاتفا په رایو د خوا له غونډي د چى  . 
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 غړي د شورا مرکزي سراسري د ګوند وطن د( شهید) یوسف محمد محترم کى برخه تشکیالتى په غونډي د ورپسى

 چى شو وړاندي لپاره دغړیتوب شورا والیتى ګوندى د والیت ننگرهار د لست پیشنهادي کسیز ٥١ ته غونډي خوا له

شو تصویب او تائید فاقات په رایو د کى نتیجه په درایگري غونډي د  . 

 شورا مرکزي سراسري ګوند وطن د  محمد هللا انجینر محترم د کى برخه دریمه په برخى تشکیالتى د وروسته تردي

 برخوالو دغونډي غړولست ګوندى کسیزه  ٥٢د لپاره هئیت رئسیه د شورا والیتى د والیت ننگرهار د خوا له غړي د

 جان سلطان داکتر یو هر ملګري تنه دوه پردي سربیره شول تصویب او تائید اتفاق په درایو چى شو واورول ته

 سیداگل استاد محترم او مسؤل زون دشرقى او غړي هئیت اجرائیه د شورا مرکزى دسراسري ګوند وطن د( شفاء)

 رنسیپپ د معاون دڅانګى کړي زده او تبلیغ او غړي هئئت داجراییه شورا مرکزي سراسري د ګوند دوطن(  پاڅون)

 همدارنګه شول تائید  خوا له دبرخوالو غونډي د توګه په دغړو هئیت جرائیه د ګوند وطن د والیت دننگرهار مخى له

 د او دغړي شورا مرکزي دسراسري ګوند وطن د( ملکزى)عبدالرشید پوهنمل محترم استاد د پوهنتون ننګرهار د

 د شورا والیتى د ګوند وطن د والیت ننګرهار د لخوا غړي د کمیسون د نظارت او کنترول د شورا مرکزي سراسري

 جلیل استاد داکترفروهمند، محمد هللا انجینر ، شاه دواد یو هر لست ملګرو تنو دپنځه ته کمیسون نظارت او کنترول

 د غونډه  وګرځیده وړ تاید د طرفه له برخوالو د دغونډى چى شو واورول ته برخوالو غونډي د هللا استادلطف او خان

ورسیده ته پاى څلوربجو په دمازدیگر سره لوستلو په دعایى یوى د خوا له شیر احمد استاد الحاج محترم  . 

توفیق هللا نوم  

 


