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  ه  ریزج یم ردشهراهی مق  زحب وطن یاعضا ٔ  جلسه

 د ی ردرینمارک دأولند دی 

 

 یم  درشهرهایمق حزب وطن یاعضا ک بعد از ظهر جلسه  یساعت   12.01.2013شنبه مورخ 

مّورخ پنج   یمجمع عموم یصله هایو تحقق ف یبانیت ، پشتیحما یولند دانمارک تحت اجندایره یجز

  دانمارک Skanderborg درشهر  منعقده شهر کابل ، حزب وطن یدیخورش ۱۹۳۱زان سال یم

  .د یر گردیدأ

الت یل شعبه تشکحزب وطن و مسو   یسراسر  یشورا ین عضویمب نیدر آغاز جلسه محترم عبدالمب

ازکشور در رابطه با اهداف جلسه صحبت  مختصر نموده و از   درخارج حزب وطن  یته حزبیکم

حزب وطن تقاضا نمودتا درمورد  یسراسر یه شورایت اجرائیهئ یضور محمد اسلم عیمحترم انجن

  .ند یآن صحبت نما یخیت تاریحزب و اهم  یر مجمع عالیضرورت تدو

بر ضرورت حضور دوباره حزب وطن با نام و   جانبه صحبت مفصل و همه یر اسلم طیمحترم انجن

حزب وطن را  یر مجمع عمومیه و تدود نمودیتاک یشه مصالحه ملیوند با اندیآن در پ  یت اصلیهو

د نمود ینمود و همچنان تاک یابیک ارزی، به موقع ، مشروع و دموکرات یخیداد بزرگ ، تاریک روی

ک خلق یحزب وطن و سلف آن حزب دموکرات در رابطه با گذشته   یریت پذیلکه حزب وطن با مسو  

د  ، از دست آورد ینمایعبور نم ”رندانه  ”افغانستان ، برخورد نموده و از کنار وقائع و حوادث گذشته 

بعضاً فاجعه بار و در تقابل با  یها و افتخارات  آن دفاع واز اعتراف در مورد اشتباهات حزب که حتّ 

 .رود   یو اهداف مصّوب حزب قرار داشت طفره نم یمنافع مل

ک یهر  قرارگرفت، جلسه نیحاضر دیموردتائ که راسلمیانجن محترم ودلچسپ قیدق ازصحبت بعد

، محترم استاد محمد عارف راشد ،  یومیمحمد آقتاش ، محترم جنرال عبدالغفور ق  یمحترم جنرال عل

 ، محترم یع صافیداکتر سم محترم ، یانیبام هللا بینج محترم امان هللا صلحدوست ، محترم داکتر

 یات و تبصره هایسش ها، نظر، پر بنوبه سواالت یزیر عزیمحمد کب یمحترم حاج   قیدالور وث

مجمع  یصله هایق فیتطب  یعمل یوه های، اسناد مصّوب آن و ش حزب  یرا در مورد مجمع عال شان

حزب از  یاعضا به سواالت.ر آن ابراز داشتند که یت کامل خودرا از تدویه نموده و حمایارأ  یعال

 . د یردگاعت بخش ارائه نمفصل وقن جوابات ین مبیر اسلم و محترم عبدالمبیجانب محترم انجن

ن به ین مبیعبدالمب توسط محترم یالتیشنهادات تشکیب شده پیمطابق اجندا تصو ،کار  یدر بخِش بعد

ک محترم امان هللا صلحدوست ، محترم یان جلسه رفقا هر گاشتراک کننده . د یردگشنهاد یجلسه پ

 یرهبر یث اعضاین را بحین مبیم عبدالمبو محتر یب رحمانیر حبی، محترم انجن یومیعبدالغفور ق
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 .دند یزگک بریولند در فضائ آزادو دموکراتیره یجز یسازمان حزب

ون یسیو معاون کم یسراسر یشورا یعضو  یم راهیر عبدالعظیر جلسه  محترم انجنیدر بخِش اخ

 یلیک صحبت تحلیازکشوردر خارج یته حزبیکم یحزب وطن و عضو یش و نظارت مرکزیتفت

 تمرکز نمود یبر موارد آت ۱۹۳۱زان یحزب وطن مورخ م یان مجمع عمومگب اشتراک کننده یترک

  :که

  یو مذهب  ی، زبان یقوم یها یکه تمام کته گور  ینده گان منتخب مجمع عالیتن نما ۱۵۱ از جمله  

آن  نکصدو ده تی ۱۱۱دهد ، به تعداد یحزب را نشان م یگرفت که چهره واقعاً ملیکشور را در بر م

قرار گرفت بلکه اعتماد   جلسه   یاعضا یمورد دلچسپ تنها سال داشت ، نه ۹۵ یّ ال ۱۱ن ین سنیب

حزب  یب صفوف و رهبریگان نسل جوان کشور ما در ترک ندهینما نکهیها را در رابطه به ا یحزب

  یمجمع عالنده گان منتخب یب نماینکه از ترکیو همچنان ا .گاه قابل مالحظه دارند ، حاصل نمود یجا

 یکامل اعضا یدواریسانس بودند ، باعث اعتماد و امیلسانس و فوق ل  یالت عالیتحص یتن دارا ۱۱۵

زه و یرومند و آگاه نسل جوان و متخصص وطن و دستان پاکید که حزب در دستان نیحزب گرد

د به و معتق یاسیدشوار مبارزه س یمتجرب و برامده از کوره راه ها یها یمطمئن نسل از حزب

 یان جلسه اسماګاشتراک کننده  یبنابر تقاضا .قرار دارد  یشه مصالحه ملیحزب و اند یادیاصول بن

ش و یون تفتیسیو کم یسراسر یه شورای، هئت اجرائ  یمنتخب مجمع عال یسراسر  یشورا یاعضا

 .د یردګقرائت  یمنتخب  مجمع عال  ینظارت مرکز

به   ۱۱۱۹ـ۱ـ۱۱حزب وطن در خارج از کشورمورخ  یبته حزیه کمیاطالع یها ین جلسه کاپیدر

 .رفت گت قاطع آنان قرار ید که مورد حمایردګ حیع و توضیز تو ان جلسه  گاشتراک کننده 

 :ن آمده است یآن چن یب قرار داد که در قسمتیرا نورد تصو ییصله نامه یش فیان کار خویجلسه درپا

حزب   یر موفقانه مجمع عمومینمارک ، تدوند دولیره یحزب وطن در جز یسازمان حزب یما اعضا

که یحزب وطن بخصوص آنعده رفقا یاعضا را به همه   یدیخورش ۱۹۳۱زان سال یوطن مّورخ پنج م

 یشورا یدند و همچنان به اعضایر کشیناپذ یزحمات خسته گ یر مجمع عالیو تدودر کار تدارک  

حزب وطن  یسراسر  یه منتخب شورایرائت اجیمحترم هئ ی، به اعضا یمنتخب مجمع عال یسراسر

و به شخص  یمنتخب مجمع عال یش و کنترول حزبیتفت یون مرکزیسیکم ین و اعضایس معاونیبه رئ

د شانرا در یمز یت هایک گفته موفقیس حزب وطن ، تبریرئ یرافغان باوریم یق محترم و گرامیرف

م که یدهیو بنوبه خود اطمنان م .م یأنمیحزب وطن آرزو م یم مجمع عالیصله ها و تصامیراه تحقق ف

غ یدر یو تالش عمل یچ نوع سعیگردد از هیکه مربوط ما میتا جأ یمجمع عال یصله هایدر تحقق ف

 .د یم ورزینخواه

 .د یان رسیحزب به پا یت اعضایمیو صم یدوست یساعت پنج عصر در فضا جلسه

 

 

 

 


