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والیت نیمروز رد شهر زرنج داری شد زحب وطنجلسه فعالین   
 

وطن مایت از تصامیم و فیصله های مجمع عمومی حزب در حفعالین حزب وطن والیت نیمروز لسه ج

ایر گردیدددر شهر زرنج  ۱۹۳۱عقرب ۸بتاریخ   

 جانبه و توضیحی خویش در صحبت همه ی حزب وطنعضو شورای سراسر جلیل رخشانی  در اغاز جلسه محترم 

.  ان به حاضرین معلومات دادند ، تصامیم و فیصله هایی حزب وطنمتدویر مجمع عمو ی پروسهگونگچ پیرامون  

: فتندگترم رخشانی در بخش از سخنان شان مح  

اعضای حزب وطن در سراسر افغانستان ، خارج کشور و از جمله  سال ۱۱ ش ها و مبارزات بیش ازتال در اثر 

کراتیک و با شرکت وفاف و دمدر یک پروسه ش مجمع عمومی حزب وطن ۱۹۳۱میزان  ۵بتاریخ  روالیت نیمروزد

 بل از تدویر اینقکه فت گباید  با صداقت .ردید گدایر  ست والیت افغا نستان در شهر کابلبیش از بی ان انتخابیگنمایند

، شهید داکتر  هبر و زعیم بر حق مردم افغانستانما به همه اناینکه خود را پیروی راستین حزب وطن ، ر مجمع

 مراجعه نمودیم و انان را، تند دانسمی(  مصالحه ملی) وطن نجیب هللا و معتقد به بنیاد های فکری و اندیشوی حزب 

ولی با تاسف مراجعات  .همکاری کردیم  دعوت به حزب وطن میمجمع عمو بخاطر مشارکت در پروسه سازماندهی

و صفوف کادر های  رکتشاز  یت خود رامشروع جمع عمومی حزب وطنموشبختانه خ. ناشنیده ماند پیهم ما 

از کیفیت الزم برخوردار بوده  ین مجمعا در و سایر اسناد تصویب شدهرام کاری گپرو وصادق حزب گرفته رزمنده و 

. و جوابگوی نیازمندی ها کنونی جامعه ما میباشد  

تجارب چند سال اخیر نشان داد که .  ردیدگمرحله جدید  وارد انسجام اعضای حزب با تدویر مجمع عموی حزب وطن

انی اعضای حزب وطن را حل گن نتوانسته است تا مشکل بسیج همهیچ یک از جزایر ایجاد شده از بدنه حزب وط

سیاسی خود را با حزب ما رقم  اناینکه سر نوشت همه ای یست برایمشروع رجعمحزب وطن شکل مجدد ت. د نمای

 هوظیفبه صفت را در درون ساختار های تشکیالتی  تداوم مبارزهک بار دیگر یحزب وطن مجمع عمومی  . زده اند

بعدازین هر نوع  میکنیم که مبا صراحت و قاطیعت اعال. اخت شخص و برمال سمهر عضوملی و رسالت تاریخی 

معتقد به ارمانهای واالی حزب  خود را مومن و فظلکه در اشخاص وافراد  ذبوحانهمتالش های  مخصوصا تالش ،

به بار نیاورده نتیجه ، اند حزب این تداوم وتحکیم بنیاد های ر صدد تخریب پروسهء د ر عملدو  هدکرقلمداد  وطن

  .جنبش را طوالنی میسازد ترقی وتحکیم ، صلح رسیدن به اه رصرف 

ردید محترم گمی هان جلسه مواجگاستقبال شرکت کنند بعد از سخنرانی  مبسوط محترم رخشانی که  در هر قسمت با

 ی مبسوطها یانیهبرو زهی با ایراد وو محترم غفور ز دین محمد، محترم محمد صادق رخشانل احمد پیلوت، محترم گ

در والیت نیمروز حمایت کامل خو د را از تصامیم و مصوبات مجمع  ی از ساختار های مختلف حزب وطنگبه نمایند

کمی و کیفی  شورا های حزب وطن در والیت نیمروز  در ارتقای هاشته تعهد سپردند کدعمومی حزب وطن ابراز 

.ت رهبری والیت عمل خواهند کردأمطابق پالن مصوب هی  

، در نتیجه رای گیری آزاد  و هردیدگمسایل تشکیالتی مطرح ، ده اجندای تصویب شمطابق در بخش دوم کار جلسه  

:انتخاب گردیدند ترتیب ذیل  هب عضای شورای والیتی ، والیت نیمروزو دموکراتیک ا سری  
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بحیث ریس شورای والیتی نیمروز حزب وطن عضو شورای سراسری حزب وطن محترم جلیل رخشانی -۱  

محترم دین محمد بحیث معاون -۲  

محترم یار محمد بحیث عضو -۹  

ل احمد پیلوت بحیث عضوگ -۴  

محترم غفور زورو زهی بحیث عضو -۵  

محمد صادق رخشان بحیث عضو محترم -۶  

محترم دکتور اسحاق بحیث عضو -۷  

جنرال متقاعد محترم نادر خان بحیث عضو -۸  

محترم حلیم خجه بحیث  عضو -۳  

محترم انجینر  بصیر بحیث عضو -۱۱  

محترم عبد الجمیل بحیث عضو -۱۱  

  ه و تفاهم کامل پایان یافتکار اجالس در فضای نهایت صمیمانه و رفیقان

 


