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Rahema

ددنمارک هیواد دیولنډ په غوندی کی دګوندیانو هوکړی او پریکړی :

دانټرنیټ په مټ خپاره شوی خبرونو څخه ددنمارک په هیواد کی دیولنډ دجزیری د جوړی شوی دوطن ګوند دغړو
غونډی نه مو خبر تر السه کړ  .زموږ خبر نګار چی په دی غونډی کی یی ګډون درلود د ګوندیانو دهوکړو او
پریکړو په باره کی دا الندی تبصره راستولی ده :
دا غونډه چی دروان عیسوی کال په دولسمه نیټه دسکندربورګ په شار کی را رابلل شوی وه دکیفیت او دتعهد یوه
روښانه بیلګه بلل کیدی شی .
په غونډی کی ددی جزیری دګوندی مشرتابه دانتخاب ترڅنګه یولړ نوری پریکړی هم تر سره شوی:
دغونډی ګډون والو په داسی حال کی چی دکابل په ښار کی د ۱۹۳۱کال دتلی دمیاشتی دپنځمی نیټی دوطن ګوند
دعمومی غونډی (مجمعی) څخه دکلک  ٬پراخ او روښانه مالتړ په ترڅ کی ددی غونډی دجوړونکو زیاز ته په درنده
سترګه دلیدو سره ددی عمومی غونډی دبریالی تر سره کیدو په مناسبت په همدی غونډی کی ټاکل شویو دوطن ګوند
دسراسری شورا غړو  ٬ددی شورا داجرائیه هیآت غړو  ٬دتفتیش او نظارت شورا غړو  ٬رئیس او مرستیاالنو او تر
ټولو دمخه دروند او ویاړلی ملګری میرافغان باوری دوطن دګوند رئیس ته خپل دزړه له کومی مبارکی څرګندی کړی
او په غونډی کی د تصویب شویو ټولو اسنادو او پریکړو دپه موقع او رغنده پلی کولو وعده یی ورکړه .
دغونډی ګډون وال دی خبری ته په اشاری سره چی دګوند اساسنامه په هیواد کی دننه شرایطو ته په پاملرنی سره
ترتیب شوی ده چی دهیوادنه بهر محلی واحدونو دجوړښت په اړوندیو لړ پوښتنو ځواب پکښی نشو موندلی  ٬دوی
په بهر کی دوطن ګوند دګوندی کمیټی څخه غوښتنه وکړه چی ددی کوچنی خو اړینی ستونزی دحل الری چاری د
وطن ګونداجرائیه هیآت سره حل کړی تر څو دوی په خالص الس او اصولی توګه د خپل ګوندی لمړنی واحدونو د
جوړښت جوګه شی .
غونډی په بهر کی دوطن ګوند دګوندی کمیټی د روان عیسوی کال د لمړی میاشتی دلسمی نیټی د اطالعیی څخه په
کلکه دمالتړ څرنګدولو سره جوښت پریکړه وکړه چی دا اطالعیه به نیغ په نیغه ټولو هغه دوستانوته رسوی او
خبری به ورسره کوی چی په یادی شوی اطالعیی کی ذکر شوی دی .
دغونډی ګډونوالو په همدی غونډی کی خپلو ټاکل شویو مشرانو ته دنده وسپارله چی په بهر کی د وطن ګوند د شورا
دټاکلو په پروسه کی دګډون لپار بشپړ تیاری ونیسی او دهغه پخوانی ګوندیانو دګډون امکانات هم برابر کړی چی
دبیالبیلو الملونو له کبله ال دګوند په لیکو کی ځانونه نه دی ثبت کړی .
دغونډی ګډونوالو ځانونه مکلف وکڼل چی دخپل ژوندانه په چاپیشلار کی د جوړو شویو ټولنیزو جوړښتونوکی په
کار کی فعال کډون وکړی او دداسی جوړښتنو د جوړولو په کارکی ګډون خپل مکلفیت وګڼی  .او
انساندوستی  ٬تعصب سره مبارزه  ٬قوانینوته احترام  ٬دهیوادوالو دغم اوخوښی په مراسمو کی ګډون ٬
دوطنپالنی د روحیی تقویت ته دخپلو ګوندی دندو په فهرست کی وړ ځای ورکړی  .داغونډه دیولړ نور
ګوندی داخلی پریکړو په سر ته رسولو سره دملګرتیا په فضا کی پای ته ورسیده .
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