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 مصاحبه محترم آصف زرنجی عضو زحب وطن اب تعداد از شهروندان زرنج

 رد مورد تدوری مجمع عمومی زحب وطن رد اکبل ــ افغانستان

 هب ویبسایت وزین راه ام اراگن نشراتی زحب وطن
 

 ۱۹۳۱که بتاریخ پنج میزان نماینده شورای والیتی والیت نیمروز در رابط به تدویر موفقانه مجمع عالی حزب وطن 
:         در شهر کابل تدویر یافت با تعداد از مردم والیت نیمروز مصاحبه بعمل آورده که خلص آن قرار ذیل است   

                                    .هر زرنج ه خان آباد مربوط شاول ــ محترم حاجی شاه محمد خان ریش سفید اقوام قری

 سوال ــ لطفأ نظر خود را در مورد حزب وطن ابراز نمایید ؟                                                               

حزب وطن یعنی اندیشه و ارمان  وقتی می گویم. جواب ــ ما حزب وطن را با نام شهید دوکتور نجیب هللا می شناسیم 
وطن ومردم ما وقتی به صلح آرامش وامنیت دست می یابند که اندیشه و ارمان شهید دوکتور . های دوکتور نجیب هللا

.شایستگی انجام موفقانه این اندیشه ها را دارد حزب وطن میباشد  نجیب هللا تحقق یابد و یگانه حزب و سازمانیکه  

                                                                      . ل احمدخان مغازه دار شهر زرنجدوم ــ محترم حاجی گ

   دیده میشود فوتوی بزرگ شهید دوکتور نجیب هللا رئیس حزب وطن و رئیس جمهور اسبق افغانستانــ طوریکه سوال 

                                                              نصب این فوتو چه است ؟        در مغازه شما نصب است ،علت

جواب ــ وقتی شهید دوکتورنجیب هللا در زمان حاکمیت حزب وطن مشی مصالحه ملی را به منظور قطع جنگ و 
م باد که تمام دشمنان داخلی و خارجی با تماتامین صلح در کشور اعالم نمود و دفاع مستقالنه را در جنگ جالل آ

امکانات هست و بود افغانستان عزیز را مورد تاخت و تاز قرار دادند مدبرانه و با شجاعت از مادر وطن دفاع نمود ، 
.                          از این جهت من مقازه ام را با فوتوی این قهرمان ملی مزین نموده ام . در دل ما جای گرفت   

. . .                                                                                  اودسوم ــ محترم غالم نبی معلم لیسه ابود  

در شهر کابل تدویر یافت   ۱۹۳۱سوال ــ لطفأ نظر خود را در مورد مجمع عالی حزب وطن که بتاریخ پنج میزان 
      ابراز نمایید ؟                                                                                                               

ب وطن یک ضرورت تاریخی در حیات سیاسی حزب در شرایط موجود کشور بوده و جواب ــ تدویر مجمع عالی حز
زیرا . و تدویر این مجمع دوستان ودشمنان را از یکدیگر تفکیک و مشخص کرد . خوب شد که موفقانه تدویر یافت 

خوب شد که  .عده خایینانه برای جلو گیری از تدویر مجمع عالی حزب وطن تالش مزبوحانه و سنگ اندازی نمودند 
به اهداف شوم خود نه رسیدند و فرزندان صدیق وطن یک بار دیگر با شجاعت قد برافراشته و بیرق ارمان های رهبر 
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.                                                    شهید حزب وطن را به اهتزاز در آوردند و دشمنان را شرمسار ساختند   

.                                                               فور مال امام قریه خیر آباد زرنجچهارم ــ محترم مولوی عبدالغ  

لطفأ نظر خود را ابراز فرمایید ؟                      . سول ــ آیا شما در مورد برنامه های حزب وطن معلومات دارید 
این برنامه به . ــ بلی برنامه حزب وطن را توسط یکی از اقارب خویش بدست آورده و مطالعه نموده ام جواب 

اساسات دین مقدس اسالم انطباق داشته ، شعایر اسالمی را محترم می شمارد و اهداف حزب در جهت ترقی و تعالی 
و قبایل با هم برادر و قطع جنگ و تامین  جامعه و وطن ــ حفظ تمامیت ارضی و اسفالل کشور ــ وحدت تمام اقوام

چنانچه ایه مبارک واعتصمو بحبل هللا جمیعأ وال تفرقو ، در باالی . صلح سراسری را سر لوحه کار خویش قرار داده 
.رزه مینایند نشان مصالحه ملی نقش بسته و درین راه مبا  

 

صل  شوو که محترم آصف زرنجی فرستاده انددیا    ا
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