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 م مجمع عمومی زحب وطنرد روشنایی تصامی 

 جلسه فعالین زحب وطن رد شهر شبرغان داریشد
 

 

 دایر شد( والیت جوزجان)در شهر شبر غان  ماه اکتوبر اجالس وسیع فعالین حزب وطن ۸بتاریخ  

 

نه مجمع تدویر موفقا هیوی حزب وطن در رابطه بیاجرا تاهیعضوول تشکیالت ودر اغاز محترم  شاه محمود پیوستون مسو

 :اضافه نمود محترم پیوستون. ان اجالس معلومات مفصل ارایه  کرد گه عمومی حزب وطن و فیصله های ان برای اشتراک کنند

ان منتخب دایر گه فاهم کامل نماینددر شهر کابل در فضای مملو از صمیمت و ت ۱۹۳۱میزان  ۵مجمع عمومی حزب وطن بتاریخ 

و سایر اسناد ضروری را به  -مرامنامه، اساسنامه   ۰-های سازنده و مفید اسناد اساسی  مجمع عمومی بعد از  بحث ،ردید گ

تصویب رسانید ، کار تدویر مجمع عمومی با  وجود مشکالت و توطیه های سازمان یافته بیرونی و متاسفانه اغلبآ تحت نام حزب 

 رم میر افغان باوری بحیث ریس شورای سراسر حزب وطنساختار تشکیالتی و انتخاب  محت وطن با موفقیت کم نظیر با تصویب

همه موفقیت ها در نتیجه کار مشترک همه اعضای حزب  نما با  صراحت میتوانیم اعالم کنیم که ای. پایان یافت  با موفقیت کامل

ردید این پیروزی ، پیروزی همه انان است که با صداقت و گرفتند میسر گی  میگطوالنی برا ی چنین روزی امادوطن که سالهای 

در رابطه با  ه داشته و اعتقاد راسخ خویش را گق حزب وطن را برافراشته نذیر بیری نا پگپشتکار با تحمل مشکالت و کار خست

ی از هیت اجرایوی شورای گدر اخیر میخواهم به  نمایند .ر نساختندبنیاد های اندیشوی حزب یعنی مصالحه ملی خدشه دا

 ام تاریخی به شما تبریک عرض کنمگ کن  مجمع عمومی حزب وطن را بحیث یسراسری حزب وطن  دایر شد

بت پیرامون موضع صح ان منتخب مجمع عمومی درگدر شهر شبرغان و تعداد از نمایندزیادی از فعالین حزب وطن  ادبعدآ تعد 

 اعالم داشتند   از تصامیم و فیصله های اتخاذ شده را ی و حمایت کامل خویشگنموده ، اماد

اعضای شورای شهر از  رفقا را بحیث تن جلسه فعالین در یک بحث همه جانبه مطابق به اساسنامه حزب وطن به تعداد هشت .

و تفاهم کامل  صمیمت جلسه در فضای پر از  و محترم نور احمد قاضی زاده را بحیث ریس  انتخاب نمودند شبرغان حزب وطن

                                                                                                            . پایان داد کار خود را

 


