
 

حزب وطن مجمع عالیبه پیشواز   
 
ماده ګی ها ادامه دارددر نقاط مختلف کشور آ  

 
وزجان  والیت ج  
 

جلسه فعالین تشکیالت ( ع) ۰۳۰۳می  ۰۳ثور سال جاری مطابق  ۰۳خبر نګار ما از شهر شبرغان ګزارش میدهد که بتاریخ 

ه های نشست موقت انسجام اعضای حزب وطن والیات سرپل و جوزجان در شهر شبرغان  دایر  و طی آن در مورد تحقق فیصل

و پنجمین جلسه شورای مرکزی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن بحث و تبادل ... فوق العاده کمسیون عالی تدارک 

 .تدابیر الزم اتخاذ ګردید  ٬نظر صورت ګرفته 

یصله های عضو کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن درباره  ف ٬در ابتدا محترم شاه محمود پیوستون 

و مسوده های اساسنامه و مرامنامه حزب معلومات ... تصاویب شورای مرکزی  ٬کمسیون تدارک مجمع عالی حزب وطن 

 رابطه با چګونګی  سازماندهی  اقدامات وسیع تشکیالت موقت پیرامون پروسه تدارک محترم پیوستون در ۳مفصل ارائه داشت

بمنظور  باید کادر ها و فعالین تشکیالت موقت  افزود که هالس معلومات دادتدویر موفقانه مجمع عالی حزب وطن به اج و

اعضای حزب وطن  که  به اعتقادات سیاسی و بنیاد های فکری  با   توضیح ضرورت تاریخی تدویر مجمع عالی حزب وطن

وطنپرستانه و ملی خود را حزب وطن باورمند  هستند و  میخواهند  با اشتراک در پروسه تدارک و  تدویر مجمع عالی  نقش 

تبادل   با سازماندهی بدون در نظز ګرفتن وابستګی ها تشکیالتی انها به ساختار های  انسجامی تشکیالت موقت      ایفا کنند

 ۳و سایر شیو های ممکن و عملی مراجعه نمایند و نشست های مشورتی   ها  نظر

 

محترم استاد صالح الدین  ٬یالت موقت انسجام اعضای حزب وطن مسوول زون شمال تشک ٬درین جلسه محترم ایوب نیوند 

 . محترم استاد سیدجان  و محترم سید یعقوب آغا به ترتیب صحبت نمودند  ٬محترم استاد محمود جان   ٬نصرت 

مجمع عالی خبر نګار ما می افزاید که مجموع صحبت کننده ګان با اعتماد به نفس و اطمنان کامل ازآماده ګی ها برای تدارک 

 .حزب وطن و تبدیل پروسه آماده ګی به کارزار بزرګ سیاسی ـــ تشکیالتی ابراز آماده ګی نمودند 

راه و آرمانهای حزب  ٬جلسه در حالیکه بر تدویر مجمع عالی حزب وطن  بمثابه درستترین راه برای تداوم مشروع  تشکیالت 

 .داشت در فضای همبسته ګی رفیقانه به کار خود پایان داد  وطن و تآمین همخوانی آن با شرایط جدید کشور تآکید

 
  

 


