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په بهرکی دوطن ګوند دګوندی کمیټی خبرتیا
ــــــ  ۰۱ــ ۰ــ ۳۱۰۲
څرنګه چی زموږ هیواد وال خبر تیا لری دوطن دګوند مشروع او دموکراتیکه عمومی غونډه د  ۰۲۳۰کال دتلی
دمیاشتی په پینځمه نیټه دګوند دغړو دصالحیت لرونکو ټاکل شویو استاځو په کډون دکابل په ښارکی جوړه او ددی
غونډی (مجمعی) په ترڅ کی دګوند اساسنامه او مرامنامه تصویب او دګوندی رهبری هیآت وټاکل شو او ګوند دهیواد
په سیاسی وضعی کی خپل فعال شتون اعالم کړ .
په ډیر ویاړ او خوشحالی سره خبر ورکول کیږی چی اوس اوس ګوندی منظم جوړښتونه دهیواد په قابو ټولو والیاتو
 ٬لویوښارونو او ډیری ولسوالیو کی په عملی توګه په خپلو ګوندی دندو بوخت دی  .او دهیواد نه بهر هم دا
جوړښتونه دګوند دغړو دداوطلبانه غونډو په ترڅ کی یا عمأل فعال شوی او یا دفعالیدو په حال کی دی.
ـــ دهیواد نه بهر دوطن ګوند ګوندی کمیټه ټولو هغه دوستانو او ملګرو ته چی دوطن ګوند بنسټیزو سیاستونو ته
وفاداره دی او دبیالبیلو الملونو له کبله یی په ګوندی جوړ شویو لمړنی واحدونو کی خپل نومونه نه دی ثبت کړی
په درنښت بلنه ورکوی چی په جوړشویو ګوندی لمړنی واحدونوکی خپل نومونه ثبت او په هغه ځایونوکی چی الدا
واحدونه نه دی جوړ شوی ٬دګوندیانو دداوطلبانه غونډو درابللو په ترڅ کی یاد شوی لمړنی واحدونه منځ ته راوړی
او په بهر کی دوطن ګوند دهیوادونو په سطح ګوندی شوراګانو او په بهرکی ګوندی سراسری شورا دټاکونو بهیر ته
چی په لنډه موده کی به تر سره شی خپل ځانونه چمتو کړی.
ـــ زموږ هغه برخه دوستان که چیری دګوندی عمومی غونډی پر مصوبو اسنادو نیوکی او یا نظریات لری او پر دی
اساس په ګوندی جوړښتونوکی نوم لیکنی ته تیار نه دی ٬دوطن نه بهر ګوندی کمیټه تیاری لری چی ددوستی او
ملګرتیا په فضا کی  ٬دوطن دګوند منل شویو اصولو او ارزښتونو په رڼاکی  ٬دهیواد دسیاسی وضعی په نظر کی
نیولو سره دعالقی وړ ټولو مسایلوته په کره کتنی سره الزمو نتیجو ته سره ورسیږو .
ـــ دهیواد دعمومی وضعی پراختیا تر ټولو دمخه دملی  ٬دموکراتو  ٬وطنپاله ٬ترقی غوښتونکو او سوله خوښونکو
قوتونو دګډو هلوځلو غوښتونکی ده .
په هیواد کی جوړی شوی دتلی دمیاشتی دپنځمی نیټی دوطن ګوند دعمومی مجمعی دپریکړی پر اساس موږ دټولو
یاد شویو دوستانو سره د هڅو دشریکولو دالرو چارو دلټون او پر هغی دعملی اقداماتو دترسره کولو لپاره تیار یو .
په بهر کی دوطن ګوند ګوندی کمیټی ٬دوطن ګوند دسراسری شورا داجرائیه هیآت غړی او په بهر کی دګوندی کمیټی
غړی ښاغلی محبوب جان احمدزاده ته دنده سپارلی او صالحیت یی ورکړی چی دهیواد نه بهر ګوندی کمیټی نه په
دی خبرتیا کی شاملو ټولو مسایلو په اړوند استاځیتوب وکړی .
دوطن ګوند  ٬دملی  ٬دموکراتو  ٬وطنپالو  ٬ترقی غوښتونکو او سوله خوښونکو قوتونو تر منځ دنظر دتفاوتونو او
معینو اختالفاتو په پوهیدو سره سره خپل منځی پوهاوی ته دبین االفغانی پوهاوی دیوی برخی په توګه بلنه ورکوی.
ومن هللا التوفیق
په بهر کی دوطن ګوند ګوندی کمیټه
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