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ن ویات ردح رمبوط هب اهی مهم  وفیصلهاه مصوهب اب تصویب  زحب وطن یمجمع عموم 
اپاین ایفت  موفقاهن  ،زحبی   

ر یدر شهر کابل دا  ۱۹۳۱زانیم ۵خ یبتارست سال یحزب وطن  بعد از ب یمجمع عموم  

 .د یردگ

حزب وطن   یر مجمع عالیتدارک وتدو یون عالیس کمسیدر ابتدا داکتر سلطان جان شفا رئ

و با  ګس بزرن اجالین ایحزب وطن و مدعو یان اعضاګنده یه کوتاه به نمایانیراد بیبا ا

فته ازمهمانان  دعوت شده بخاطر اشتراک شان در کار جلسه ګد یخوش آمد یخیت تاریاهم

 .نمود  یزارګسپاس

زارش اعتبار نامه  تحت ګش و  استماع یخو یکار یانهاگب آن جلسه با انتخاب  اریبه تعق

 .ش ادامه داد یبه کار خو یرافغان باوریاست محترم میر

حزب  یان منتخب اعضاګنده یتن نما ۱۵۱حزب وطن  از جمله  یدر اجالس مجمع عموم

 یر مختلف  نتوانستند در کار مجمع عمومیتن بنابر معاذ ۱۱تن حاظر و ۱۴۲وطن به تعداد 

ان از ګتن دعوت شده  ۵۲به تعداد  یدربخش اول کار مجمع عال. ندیحزب وطن شرکت نما

 .ده بودند یکشور اشتراک ورز یو ادار یاسیس ٬ یمختلف اجتماع یهایورګته ګان یم

س و یرئ ٬حزب وطن  یسراسر یشورا یاعضا٬اساسنامه ٬مرامنامه   یمجمع عموم

 .ب قرار دادیآت نظار حزب وطن وسرود حزب را مورد تصویه  یاعضا

  : یحزب وطن عنوان یمجمع عموم یام هاین جلسه پیدر

 سازمان ملل متحد یمون سرمنش یـــ جاللتمآب بان ک

ل یل و عالقمند به مسایدخ یکشور ها یمدن یر ساختار هایو سا یاسیس ینهاد ها ـــ رهبران



 افغانستان

 ـــ به مردم افغانستان

 .د یردګب و صادر یر متشکل و عالقمندان حزب وطن تصویغ  یـــ و تمام اعضا

آت یت هیتن به عضو ۱۵و   یسراسر یت شوراین اجالس به تعداد هفتاد تن به عضویدر

رفت به ګب قرار یجلسه با صدور قطعنامه که با اتفاق آرا مورد تصو. دند یردګاب نظار انتخ

 .ان دادیکار خود پا

ش یان خویل جلسه داد و از میحزب وطن تشک یسراسر یشورا٬ح ین تفریدر فاصله آخر 

 یس شورایث رئیرا به ح یر افغان باوریه و محترم میآت اجرائیت هیتن را به عضو ۱۱

 . دند یزګن با اتفاق آرا برحزب وط یسراسر

 .شودیبدست نشر سپرده م یحزب وطن به زود یخبر مفصل جلسه مجمع عموم


