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ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج
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بتار خ  ۵میزان ۱۹۳۱مع مومی زحب وطن بعد از ست اسل رد هر اک ل داری گردید .
در ابتدا داکتر سلطان جان شفا رئیس کمسیون عالی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن با ایراد بیانیه کوتاه به
نماینده ګان اعضای حزب وطن و مدعوین این اجالس بزرګ و با اهمیت تاریخی خوش آمدید ګفته ازمهمانان دعوت
شده بخاطر اشتراک شان در کار جلسه سپاسګزاری نمود .
به تعقیب آن جلسه با انتخاب ارگانهای کاری خویش و استماع گزارش کمیسیون اعتبار نامه تحت ریاست محترم
میرافغان باوری به کار خویش ادامه داد .
در اجالس مجمع عمومی حزب وطن از جمله  ۱۵۲تن نماینده گان منتخب اعضای حزب وطن به تعداد  ۱۴۲تن
حاظر و ۲۲تن بنابر معاذیر مختلف نتوانستند در کار مجمع عمومی حزب وطن شرکت نمایند .دربخش اول کار مجمع
عالی به تعداد  ۵۲تن دعوت شده گان از میان کته گوریهای مختلف اجتماعی  ٬سیاسی و اداری کشور اشتراک ورزیده
بودند .
مجمع عمومی مرامنامه  ٬اساسنامه٬اعضای شورای سراسری حزب وطن  ٬رئیس و اعضای هیآت نظار حزب وطن
وسرود حزب را مورد تصویب قرار داد.
درین جلسه پیام های مجمع عمومی حزب وطن عنوانی :
ـــ جاللتمآب بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد .
ـــ رهبران نهاد های سیاسی و سایر ساختار های مدنی کشور های دخیل و عالقمند به مسایل افغانستان .
ـــ به مردم افغانستان .
ـــ و تمام اعضای غیر متشکل و عالقمندان حزب وطن تصویب و صادر گردید .
درین اجالس به تعداد هفتاد تن به عضویت شورای سراسری و  ۲۵تن به عضویت هیآت نظار انتخاب گردیدند .
جلسه با صدور قطعنامه که با اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت به کار خود پایان داد.
در فاصله آخرین تفریح ٬شورای سراسری حزب وطن تشکیل جلسه داد و از میان خویش  ۱۲تن را به عضویت هیآت
اجرائیه و محترم میر افغان باوری را به حیث رئیس شورای سراسری حزب وطن با اتفاق آرا برگزیدند .
خبر مفصل جلسه مجمع عمومی حزب وطن به زودی بدست نشر سپرده میشود .
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