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بتاریخ  ۲جدی سال  ۰۹۳۱هجری کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن تحت ریاست محترم
شیرهللا جبارخیل رئیس این کمسیون  ٬در شهر کابل تشکیل جلسه داد .
در آغاز محترم شیر هللا جبار خیل پیرامون چګونه ګی تحقق مصوبات و فیصله های قبلی ابراز نظر نموده
نقایص و ضعفهای کاری را مشخص ساخته بر بهبود شیوههای کاری و تشدید هرچه بیشتر و سازمانیافته تر کار و
فعالیت در رابطه به پیشبرد پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن تآکید ورزیدند.
محترم جبارخیل در ادامه صحبت خویش بر ضرورت برخی تعدیالت تشکیالتی در ترکیب کمسیون معلومات
ارائه نمود.
درین نشست محترم میر افغان باوری ریس تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن و عضو کمسیون عالی
تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن سایر اعضای حاضر کمسیون در بحث پیرامون مسایل مطروحه فعاالنه شرکت
ورزیدند ودر فضای صمیمیت ورفاقت فیصله ګردید:
محترم شیرهللا جبار خیل رئیس  ٬محترم عبدالوهاب راز معاون و محترمه بلقیس صافی منشی کمسیون برای
یک دور دیګر الی ختم ربع چارم سال  ۰۹۳۱هجری به کار خویش ادامه دهند.
ــ

جلسه پیشنهادها و نظریات کمسیون اروپائی رامورد بررسی قرار داده فیصله نمود  « :بر طبق طرزالعمل

کمسیون مرکزی ترکیب پیشنهادی کمسیون محترم اروپایی تحت ریاست محترم نوراکبر پایش تایید است» .
ـ جلسه همچنان به کمسیون اروپائی وظیفه سپرد تا با در نظر داشت تشکیل تصویب شده کمسیون عا لی
مرکزی و کمیته های تصویب شده آن در ایجاد کمیته های تدارک و تدویر مجمع عالی در روسیه ٬هندوستان ٬آسترلیا
و سایر کشور های جهان که امکانات ایجاد آن از ترکیب کادر های حزب وطن و شخصیتهای مستقل ملی وجود
داشته باشد  ٬اقدام نماید.

ـ بمنظور انسجام بهتر امور ایجاد کمیته های ( تشکیالت  ٬تبلیغات  ٬طرح و ترتیب اسناد مجمع و مالیی را
تصویب ومسولین و اعضای آنرا از ترکیب کمسیون عالی توظیف نمودند
ـ جلسه همچنان فیصله بعمل آورد تا با توجه به تشکیل کمیته های کاری ٬تشکیل کمیته تماس وتفاهم از جنب
کمسیون حذف ووظایف آن توسط کمیته تشکیالت پیشبرده شود
جلسه ضرورت تعدیالت تشکیالتی در ترکیب کمسیون را تآئید نموده و به منشی کمسیون وظیفه سپرد تا از
چګونه ګی تحقق تصاویب نظارت بعمل آورد.
جلسه در فضای تفاهم رفیقانه به کار خود پایان داد.
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