ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج
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مجمع عمومی حـــــزب وطن صبح امروز چهار شنبه مورخ 5میزان سال 1931
خورشیدی با ارأیه گزارش کمیسیون اعتبارنامه ء کمیسیون عــــالی تدارک و تدویر
مجمع عمومی حـــــزب وطن در شهر کابل ( در تاالر هوتل کابل) دائر گردید.
بر اساس گزارش کمسیون اعتبارنامه از جمل ٔه 251تن اعضای منتخب به مجمع عمومی
که از والیات  ،شهر کابل و خارج از کشور انتخاب گردیده بودند  042 ،تن در اجالس
حضور داشتند و  11تن نسبت معاذیر معقول اشتراک نموده نتوانستند .
گزارش مفصل از جریان کار ،فیصله ها و تصامیم مجمع عمومی حزب وطن بعداً به نشر
خواهد رسید.
تدویر مجمع عمومی حزب وطن در شهر کابل بدون تردید اعضای حزب وطن را وارد
مرحله جدید کار و مبارزه نموده  ،راه ها وشیوه های جدید تحقق مشی حزب وطن یعنی
مشی مصالحه ملی را جهت رسیدن به اهداف حزب ما یعنی ختم جنگ  ،تامین صلح و
تضمین شرایط بهتر زندگی مردم جلو راه هر عضو حزب وطن قرار میدهد .
واضح است که تدویر مجمع عمومی ضربه محکمی است به دشمنان وطن و مردم ما و
دشمنان حزب قهرمان وطن که میخواستند با ذرایع مختلف و از زوایای گوناگون جلو
آنرا بگیرند .
حزب وطن که با نام و راه شهید داکتر نجیب هللا  ،اندیشه مصالحه و وطن عزیز ما پیوند
گسست ناپذیر دارد  ،تدویر مجمع عمومی آن بحیث زمینه ساز حضور مجدد حزب ما در
صحنه سیاسی کشور  ،بهترین تجلیل از شانزدهمین سالگرد شهادت آن شهید نامدار
وطن به شمار میرود .
مدیر مسوول و دست اندرکاران سایت «راه ما » تدویر مجمع عمومی حزب وطن این
اقدام بزرگ و تاریخی را به شرکت کننده گان مجمع  ،به همه اعضا و هواداران حزب
وطن تبریک گفته پایان موفقانه کار مجمع عمومی این حزب را آرزو میبرند .
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