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تحت ریاست   ۱۱۸۸آګست سال  ۸۱بتاریخ  کمیته اجراېیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن  در خارج از کشور جلسه 

 .رج از کشور دایر ګردید رئیس تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خا ٬عبدالبشیر پیوستون 

  ٬آګست منعقده شهر هامبورګ جمهوری اتحادی آلمان  ۶مطابق اجندای تصویب شده  نخست نوراکبر پایش  در مورد جلسه مورخ 

طی بحث و تحلیل مفصل . معلومات ارائه داشت  ٬که بنا به دعوت کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن دایر ګردیده بود 

راه ها ووسایل تسریع موثر  ٬تائیج و دستآورد های جلسه مذکور که به اشتراک فعال تمام اعضای هیآت اجرائیه بعمل آمد ن ٬تجارب 

نقش و وظایف اعضای  تشکیالت موقت در خارج از کشور و تآمین همآهنګی کار و فعالیت آن با  ٬پروسه تدارک مجمع عالی 

ل و٬  جلسه مسوتدابیر کاری مورد تصویب قرار داده شد ،ورد بحث قرار ګرفته کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن م

امادګی ها ی تشکیالت موقت برای تدویر مجمع عالی حزب وطن  فه داد تا  بطور منظم  پروسه بخش تشکیالت محترم راهی را وظی

برای رفقا معلو مات (  راییوی مورد توافق قرار ګرفتکمیته اج   تاریخ تدویر جلسات) در  خارج را بررسی نموده ودر جلسات بعدی

 .ارایه نمایید

کمسیون شش عضوی موظف در )  کمسیونبه   ٬محبوب جان احمد زاده و نوراکبر پایش را  ٬جلسه همچنان رفقا فقیر محمد ودان 

مشترکا راه ها و وسایل کار  ٬  مذکور ی جلسه فیصله های معرفی نمود تا در پرتو (شهر هامبورګ آلمان / ۱۱۸۸اکست  ۱۶جلسه 

عملکرد وتشخیص  ٬حزب وطن  همآهنگ اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن در خارج از کشور را چهت تدارک مجمع عالی 

 .یند آنرا سازماندهی نما به

جلسه بعد از اتخاذ تصامیم الزم در مورد مواد شامل آجندا در فضای وحدت رفیقانه و اراده قاطع برای کار در جهت تدارک مجمع 

 . یان داد عالی حزب وطن به کار خود پا

 


