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هیاعــــــــالم  
 هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن

۱۹۳۱زان یم ۵مورخ   

 

 
هواخواهان آن و  ٬حزب وطن  یحزب وطن با مسرت و افتخار به اطالع تمام اعضا یسراسر یه شورایآت اجرائیه 

 ٬امه آن مرامن یر و طیحزب وطن دا یمجمع عموم ۱۹۳۱زان یم ۵خ یرساند که بتاریمردم شرافتمند کشور م
آت ین هیس ومعاونیرئ ٬اعضا  ٬ه یآت اجرائیس هیه و رئیآ ت اجرائیه ٬حزب وطن  یسراسر یشورا ٬اساسنامه 

.دند یردگقانه انتخاب یپرشور رف ینظار در فضا  
ت وشهر یوال ۱۳)کشور یواحد ادار۱۲ حزب از یاعضا ندهینما(  ۱۴۲) نده ینما ۱۵۱از جمع  در آن ن انتخابات کهیا

است یاد عمل ونظر حزب رابر سیدر تاالرحضور داشتند و با توجه به اسناد مصوب که بن( ز خارج از کشور یون کابل
ت ین ثبوت بر مشروعین واستوار تریت واضح تریفیت وکیاز لحاظ کم٬حزب وطن استوار نموده است  یمحور یها

.آنست   
حزب وطن در مقابل  یر مجمع عمومیارک وتدوتوقف پروسه تد یون براگوناگ یم چنانکه تالش هایما باور دار

د یردگر یحزب  با غرور وافتخار دا ید و مجمع عمومیانجام یحزب به ناکام یاعضا یت و استواریدرا ٬ یاریهوش
ن یبه ظاهر از نام حزب وطن و در واقع جهت مخالفت با آن سلسله ا مختلف و از آنجمله یله هایز با حینده نیدر آ

.افت ینه ادامه خواهد مذبوحا یتالشها  
ا یوگند و بنام گاف یر مجمع عمومین تدویشت شمار مخالفگحزب وطن آتش به جان عده ان یر موفقانه مجمع عمومیتدو
غات یبه تبل یاسیر سیغ یوه هایده و با کلمات مستهجن و شیردگجمع  یپالتاک یدر اطاقها« ارشد حزب  یکادر ها» 

ب در برابر حزب وطن یراز اقدامات خصمانه وپخش اکاذگم که ایدهیحت هوشدار مما با صرا. ن پرداختند یگزهر آ
و پروتوکولها  یاس آ یآ یتمام اسناد و مدارک معتبر بشمول اعاشه واباطه شانرا  درمهمانخانه ها ٬انصراف نورزند 

.م سپرد یبه نشر خواه یل اطالعات جمعیق وسایامضا شده شانرااز طر ی  
ر در پشت ګا یحت ٬روپ و شخص ګ ٬چ  حلقه یکشور ه یاسیعت سیو مشروع حزب وطن دروضبا حضور دوباره  

ت یاز حزب وطن را نداشته   و در موجود ګینده یت نمایصالح ٬ردند ګز پنهان ین یو دولت یذشته   حزبګالقاب 
.ن اجازه به آنان داده نخواهد شد یچن یمنظم حزب یساختار ها  

داشته  ین حزب اعتقاد و پابندیا یمحور یاستهایبه شرط آنکه هنوز هم به س ار حزب وطنپر افتخ یما به تمام اعضا
حلقه  بدور آن ٬ باز است ر متشکل حزبیمتشکل وغ یشما اعضا یحزب برو یدروازه ها کهم یداریباشتد اعالم م

.د یفشرده تر ساز ف دشواریوظا یاجرا ید و صفوف تانرا برایزن  
:م یداریافغانستان اعالم مما به تمام مردم   
و انکشاف است  یترق ٬ ین االفغانیتفاهم ب ٬شما در راه تحقق صلح  یخواسته ها یاستوار و توانا  یحزب وطن حام

ت آن  صفوف آنرا یبا کسب افتخار عضو .ست یرفاه اجتماع یمان استوار تان در مبارزه برایپ ن حزب همراه و همیا.
.  د یتحقق اهداف مذکور ارتقا ده یبراآنرا  ییرومند وسطح تواناین  


