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رد حمایت و پشتیبانی از فیصله اه ومصوابت مجمع عمومی زحب وطن  محفل ابشکوهی 
 .بژلیک ربزگاررگدید رد شهر انتورپن کشور اشهی 
 

اکتوبر محفل باشکوهی را بخاطر حمایت و  - ٢ ٥عضای حزب وطن روز پنچشنبه مورخا

در آغاز محفل محترم . پشتیبانی از فیصله های مجمع عمومی حزب وطن برگزار کردند

محبوب جان احمدزاده که به نمانیده گی از سازمان حزبی بلژیک در کار مجمع عمومی 

مجمع عمومی ،ترکیب شرکت    چگونکی تدویر  پیرامون  ، عمال اشتراک نموده بودند 

ها و مصوبه های مجمع عمومی به شرکت کننده گان این نماینده گان آن ، تصامیم ، فیصله 

نشست معلومات مفصل ارائه نموده با ارائه دالیل و فاکتهای عینی مبنی بر شرکت نماینده 

گان تمام اقشار جامعه افغانی در کار مجمع عمومی آنرا بحیث نقطه عطف در حیات 

خویش خاطر نشان ساختند سیاسی جامعه افغانی ارزیابی نموده در قسمتی از صحبت های 

تمام اقشار و  تدویر موفقانه مجمع عمومی حزب وطن با شرکت نماینده گان       »: که

حزب وطن نه تنها   و غیر انسجام یافته  متشکل  اعم از اعضای اقوام ساکن در افغانستان 

آن دارد ؛ بلکه  حکایت از فراگیر بودن مجمع عمومی و مشروعیت بالمنازع تدویر 

یتواند بمثابه سرآغاز یک فاز نوین و نقطه عطف در حیات سیاسی جامعه افغانی ارزیابی م

  تا١١تن از نمانیده گان در کارمجمع عمومی حزب که بین ١١١ حضور بیش از . گردد

واهداف مطروحه در مرامنامهء حزب  که سیاست ها ند؛ نشان ازآن داردسال سن داشت ٢٢

فلسفی ـ مصالحه ملی تدوین گردیده است؛از حمایت -اسی وطن که بر مبنای اندیشه سی

در قلوب و اذهان نسل قاطع روشنفکران جامعه افغانی برخوردار گردیده و را ه خود را 

 «.جوان کشور بخوبی باز نموده است

متعاقبا رفقا هریک محترم نقیب ا هلل رادمل عضو شورای سراسری حزب وطن ، محترم 

ن، محترم نور هللا شیرباز، محترم محمد امین نائیدی و محترم دگرجنرال جانباز خا

عبدالبشیر رحیمی پیرامون چگونگی تدویر مجمع عمومی حزب وطن بحث نموده هرکدام 

مجمع عمومی حزب وطن را بحیث یک گام پر ارزش تاریخی  تدویر  بنوبهء خویش 

ی آن خود رامتعهد مورد استقبال وحمایت قرارداده ، جهت تطبیق مصوبات وفیصله ها

حزب وطن از جانب عدهء ازفرزندان »:  و در جریان صحبت ها اشاره گردید که  دانستند 

اگر آنهاادعای  ولو   بناء این خانه وخانواده میراث آنها نیست . ناخلف اش متالشی شد 

باوجودیکه )      کالنی هم کنندومشروعیت اجالس رامنحصر به حضور خویش دانند
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بلکه این خانه وخانوادهء بزرگ ازفرزندان  (تااز خود دفاع نمایند یده بودنددعوت گرد

اصیل ونسل های جدید اوست که اینک با سال ها مبارزه دشوار بیرونی ودرونی موفق 

با عزم متین ودست واستین بر زده بخاطر نجات مردم )  شدند نمایندگان خویش را 

وبیرق  به مجمع عمومی بفرستند  (نگ خانمان سوز ج افغانستان از این تنورداغ وسوزان 

بنا ما ازین گوشه جهان . با جالل حزب وطن را یک بار دیگر بلند ودر اهتزازدر آورند 

با ندای دوستانه تمامی آنهایی را که از اندیشه مصالحه ملی وداعیه صلح درچوکات منافع  

به دور  ت مینماییم تاهرچی زودتر ملی وارزشهای قبول شده انسانی دفاع منمایند دعو

 «  .حزب وطن جمع شوند

مندی تمام به  هدر اخیر رفقا سواالتی را نیز مطرح نمودند که محترم احمدزاده با حوصل

 .آنها پاسخ ارائه نمودند

پیروزی و موفقیت مزید در جهت تحقق اهداف ، رمحفل با آروزی تأمین صلح درکشو

در فضای مملو از صمیمیت به  ع عمومی حزب وطن مندرج در مرامنامهءمصوب مجم

 .کار خود پایان داد

 


