
 

 
 

 

 

تشکیالت موقت  انسجام اعضای زحب وطن و زحب  ملی وطن  اگنجلسه مشترک نمایند

 تدوری ایفت
۰۹۳۱ --میزان  ۶۲  

افغانستان  --کابل   

خستین نشست  ن سجام اعضای حزب وطننرییس تشکیالت موقت ا تحت ریاست محترم میر افغان باوری

  در شهر کابل ۰۹۳۱میزان  ۶۲بتاریخ  حزب ملی وطن و تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطنمشترک 

 تدویر یافت

 میان حزب ملی وطن و تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن ۰۹۳۱ /  ۱۲  / ۶۱به اساس توافق نامه  مورخ   

مشترک   ت ،  نخستین نشسحزب وطن و تدویر مجمع عالی ایجاد کمیسیون مشترک بر ای  تدارک  ظور من هب ،

 ۱تحت ریاست محترم میر افغان باوری تدویر یافت  هر دو سازمان

 : کار خود آغاز کرد با تصویب اجندای ذیل بهجلسه 

 عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن( مشترک) پیرامون تشکیل کمیسیون  بحث - 

 عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن (مشترک)معاون و منشی کمیسیون. بحث  پیرامون تعین ریس  -

 بحث روی تعین کمیته تفاهم با احزاب، سازمانها و شخصیت های مستقل ملی و سیاسی -

 کمیسیون جهت طرح و تر تیب طرزالعمل و اعالمیه کمیسیون  بحث روی انتخاب   -

 پیشنهادات و نظر یاتارایه ء  - 

کمیسیون مشترک ، تفاهم کامل صورت ګرفت بعد از بحث های  که در فضای  رفیقانه و   به اجندا  مطابق 

 تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن به ترکیب  ذیل ایجاد ګردید

 محترم شیر اهلل جبار خیل  بحیث ریس کمیسیون -
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 محترم  عبد الو هاب راز بحیث معاون کمیسیون -

 منشی کمیسیون محترمه بلقیس صا فی بحیث -

 شاه کاوون   عضو کمیسیون دمحترم  محم -

 محترم شاه اقا عزیز         عضو کمیسیون -

 محترم سید عالم شاه عاکفی    عضو کمیسیون -

 ء الدین               عضو کمیسیون محترم ضیا - 

 محترم محمد امین سالم زوی   عضو کمیسیون - 

 عضو کمیسیون محترم میر افغان باوری           -

 محترم ګل افضل افضلی             عضو کمیسیون -

 محترم عبد الشکور پیغام      عضو کمیسیون -

  

 محترم حیدر زرمل       عضو کمیسیون -

 محترم   سیدا ګل پاڅون   عضو کمیسیون -

 محترم شاه محمود پیوستون  عضو کمیسیون -

 

کا ر مشترک با احزاب، سازمانها و شخصیت های مستقل  در  پیشبرد  جلسه بعد از بحث پیرامون اهمیت 

 :کمیسیون  تفاهم  را  به همین منظور به ترکیب  ذیل ایجاد نمود. پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی 

 محترم میر افغان باوری  بحیث ریس کمیسیون -

 محترم محمد شاه کاوون بحیث معاون -

 سیونمحترم سید عالم شاه عاکفی  عضو کمی -
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 محترم عبد الشکور پیغام  عضو کمیسیون  -

 محتر حیدر زرمل عضو کمیسیون -

الن شده پروسه انسجام  هر چه بیشتر اعضای موظف ساخت تا   با کار دقیق و پ  کمیسیون تفاهم را، جلسه   

کار خویش بطور دوامدار به جلسات ګزارش حزب وطن را سرعت بخشیده و از نتایج متشکل و غیر متشکل 

لسه  بعدی طرح مسوده طرز العمل و اعالمیه  همچنان کمیسیون تفاهم  موظف ساخته شد تا در ج   ۱دهد

تصویب  تاریخ جلسه بعدی  به اتفاق را ) نماییدارایه  کمیسیون  ث و تصویب به اجالسکمیسیون را  غرض بح

 (ګردید

جلسات   فیصله های ریس کمیسیون مشترک تدارک و تدویر مجمع عالی  حزب وطن وظیفه  دارد تا     به جلسه 

 سایل اطالعات جمعی به اطالع اعضایامیم  اتخاد شده  را با استفاده از امکانات موجود  از طریق وو تص

کمسیون  جلسات و خبررسانی در رابطه به فیصله های  اطالع دهیقابل ذکر است که حزب وطن برساند، 

 .میباشد و معاون کمیسیون صالحیت های ریس  ،از مشترک

ق تصامیم تحق چگونگیتا از  موظف ساخت جلسه همچنان محترمه بلقیس صافی منشی کمیسیون مشترک را 

 ۱یه نماییداو ګزراش ار اتخاذ شده در جلسات کنترول دایمی نموده 

یم الزم اتخاذ و تصامدر جلسه  ،تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  ها وامادګی جهت  دربمنظور بهبود کار 

  . یی نیز به تصویب رسیده مصوبه و در زمینه  شده  هولین سپرد وبه  مس وظایف مشخص

 .رسید موفقانه به پایان ، در فضای مملو از صمیمیت  و تفاهم  کار جلسه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


