
 

 
 

 

 موقت تشکیالت اهررگنن   والیتی شورای وسیع جلسه

 رگدید داری  زحب اعضای انسجام

 ۲۳۰۲جنوری امه ۰۳

  

  

ماه  ۰۳موقت انسجام اعضای حزب وطن بتاریخ   رهار تشکیالتگشورای نن  جلسه وسیع 

 ۳ردیدگدایر   سلیم پاچا ریس ان شوراتحت ریاست محترم سید  ۱۳۲۱جنوری 

عضای کمیته اجراییوی تشکیالت موقت، محترم داکتر ا، ی ننگرهاردر جلسه برعالوه اعضای شورا 

و   افضلی ، محترم شاه محمود پیوستون ل افضل گسلطان جان شفا، محترم محمد سرور پوپل ، محترم 

هیچ ساختار انسجامی اعضای حزب  حزب وطن که با از اعضای    روپ وسیعگ   انگاز نمایند تعداد 

در اغاز جلسه محترم سید سلیم پاچا ریس    ۳نموده بودند   نیز شرکت ،وطن تعهد تشکیالتی نداشتند

ان معلو مات مفصل گوسیع شورا، به شرکت کنند  اجندا و هدف تدویر جلسه   پیرامون  والیتی شورای 

 ۳ارایه نمود

انکشافات اخیر سیاسی در    و محترم شاه محمود پیوستون پیرامونشفا   محترم داکتر سلطان جان  بعدا 

میان حزب ملی وطن و تشکیالت موقت، ایجاد کمیسون مشترک تدارک و   تفاهمات ایجاد شده  کشور، 

  بویژه پیرامون  اه ها و بنیاد های فکری تشکیالت موقتگدید   تدویر مجمع عالی حزب وطن،

تدویر مجمع عالی حزب وطن ، صحبت های مفصل و توضیحی  ی پیشرفت پروسه تدارک وگونگچ

 :نموده ابراز داشتند که 

نبود حزب وطن بحیث یک ساختار سیاسی    ناشی از  خالی میدهد که   نشان تجارب چند سال اخیر  

تالش   خود باقیست و  در وضیعت سیاسی کنونی کشور هنوز هم به قوت سراسری و ملی   نیرومند

کمبود ناشی ازین خال را پر نمایید ،  اعضای ان تا هنوز نتوانسته است  گو غیر هم آهن  هانگجدا  های

و فعال    و حضور دوباره ( حزب وطن) خانواده مشترک دیروزی ما   انسجام انه راه گی از نظر ما 

م اگدرین رابطه  ۳ان در عرصه سیاسی کشور بوسیله تدویر مجمع عالی حزب وطن ممکن شده میتواند

تعداد وسیع از اعضای متشکل  وغیر   روز افزون  و موثر برداشته شده است و با همراهی گهای بزر

که ه به بنیاد های اندیشوی حز ب وطن و رهبر سرا فراز ان شهید داکتر نجیب هللا باور   متشکل حزب

ه   رددگاز نیرومندی و مشروعیت بیشتر بر خوردار می پروسه تدارک مجمع عالی    مند هستند

ر این گان حلقه وسیع از اعضای حزب وطن  در جلسه امروزبیانگدی ازنمایند حضور تعدا اینک

در سایر   از نسل جوان و تحصیل کرده کشور حمایت تعداد زیادی  حقیقت است به همین ترتیب
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اعضای ری از عالقمندی گرا میتوان به بحیث نمونه دی  از جمله در والیات شمال افغانستان  والیات

تدویر  ۳حزب ودر نتیجه  نیرومندی هر چه بیشتر پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن است 

و مشروع را دایر   چنین مجمع با کیفیت شعار روز ما است و ما باور کامل داریم که   مجمع عالی

 ۳خواهیم کرد

دوی عبد الرشید ملک زی، محترم پو هن –شرکت کننده در جلسه   روپگ ان گبعدآ تعداد از نمایند 

پیرامون مسایل مطروحه با   -محترم سید اعظم و شاه جهان شهیدی،حمیدی ،  لگاستاد سردار   محترم

بیشتر پروسه   تسریع هر چه   مشخص جهت و نظریات    با ارایه پیشنهادات  و تفصیل صحبت نموده 

با هدف حمایت ازتدویر مجمع  ،روپ متذکره گی از اعضای گبه نماینده  ،اعضای حزب    انسجام

عالی حزب وطن  حضور فعال خویش را در ترکیب تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن اعالم 

 داشتند  

شورای  ۳رفتگجلسه قرار   رم اعضای شرکت کننده درگصحبت این دوستان مورد استقبال           

کار   بیشتر اعضای حزب وطن در والیتی در یک بحث سازنده و مفید و بنمظور انسجام هر چه

 :تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن به اتفاق ارا  سازماندهی

 عبد الرشید ملک زی  پوهندوی  محترم   

 محترم شاه جهان جهانی

 ل حمیدیگمحترم استاد سردار 

 محترم سید اعظم

 محترم محمد یوسف شهیدی

 محترم استاد محمود ظاهر

 محترم حاجی محمد یونس

ر هار تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن گنن  ه عضویت شورای والیتی را ب

روپ وسیع اعضای غیر متشکل حزب گان گاز نمایند  عضویت تعداد مسله  شورای والیتی ۳پذیرفتند

و ولسوالی تشکیالت موقت در پرنسیب مورد توافق   رهار را در شورا های شهریگوطن در والیت نن

شهری و    ترکیب و کمیت اعضای جدید در جلسات شورا های  ایی در موردفیصله نه ۳قرار داد 

 ۳رفتگسایر واحد های انسجامی تشکیالت موقت صورت خواهد   ولسوالی و

  موفقانه پایان یافت  دعاییه  تاتفاهم با قرا   جلسه در فضای نهایت صمیمانه و 

  

  

 

 

         

 


