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 رگدید داری روسیه فدراتیف مسکو ردشهر وطن زحب اعضای جلسه

 

»  اجندای تحت ۳۱۰۲ جنوری ۳۲ بتاریخ روسیه فدراتیف مسکو شهر در وطن حزب اعضای جلسه

 تصامیم و اسناد تحقق جهت روسیه فدراسیون  مقیم  وطن حزب اعضای عملی اقدامات و تدابیر اتخاذ

  .ردیدگ دایر « یافت تدویر  کابل شهر در ۰۲۳۰ میزان ۵ بتاریخ که وطن حزب عمومی مجمع

 حزب مرکزی شورای اعضای سرحد الدین امر و احمد میر خواجه ، هللا عبد میر رفقای جلسه کار در

 تحت که جلسه . بودند نموده اشتراک روسیه فدراسیون در وطن حزب فعالین از یی وعده وطن

 عملی اقدمات مختلف جهات ، یافت تدویر وطن حزب کزیمر شورای عضو میرعبدهللا رفیق ریاست

 جانبه همه وبررسی بحث مورد را روسیه فدراسیون در وطنحزب  اعضای ی شده ریزی نامه وبر

 های صحبت ایراد با ، ولی شاه و سرور. انیس عزیز ، رفقا شده انجام های بحث جریان در داده قرار

 را وطن حزب اعضای دوباره انسجام و  وطن حزب ومیعم مجمع  های فیصله ، وتوضیحی مفصلی

 جمع عمومیم تصامیم از را خویش کامل  حمایت ؛ دانسته  بموقع اقدام و تاریخی مبرم ضرورت یک

 دریغ تالش و سعی هرنوع از ها فیصله این تحقق در که سپردند وعده ، نموده اعالم وطن حزب

  . نورزند

 در خویش انسجام با تا آورد بعمل دعوت وطن حزب سابق اعضای و هواخواهان تمام از جلسه

 حزب ملی اهداف تحقق راه در را خویش وطنی ورسالت سهم ، وطن حزب تشکیالتی های ساختار

 . نمایند ایفا وطن

 فعالین جلسات برگزاری تدابیر هفته یک طی در تا ساخت موظف را کمسیونی جلسه آجندا مطابق

 رهبری های کمیته اعضای و مسوولین بخاطرانتخاب واحد آجندای تحت را یمحل سازمانهای و حزبی

 جلسه در تصویب برای و ساخته آماده وطن حزب جمع عمومیم مصوبات تحقق و حزبی سازمانهای

 .نمایند ارایه بعدی

 حزب جمع عمومیم های فیصله تحقق آرزوی و رفیقانه یکپارچگی و وحدت فضای در جلسه کار

 یافت هخاتم شام۸ ساعت به وطن


