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رداک ل مصاحبه اهی را اب نماینده اگن ا خا ی ع و ی زحب و ن ا جام داده اند هک ور دوامدار از رط ق
ن
این اسیت هب شر خواهد رسید.

در سلسله این مصاحبه ها اکنون گفتگوی داریم با رفیق محترم زبیریک تن از نماینده گان انتخابی مجمع عمومی و باشنده
ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن که خدمت خواننده گان محترم سایت راه ما تقدیم می گردد.

متن مصاحبه :
سایت راه ما  :لطف نموده خودرا به خواننده گان محترم سایت راه ما معر فی نمائید.
ج :نام من زبیر است  .باشنده ولسوالی بغالن مرکزی مربوط والیت بغالن می باشم.
سایت راه ما :می بینم که شما بسیار مصروف کار هستید .باوجود مصروفیت شما می خواهم مصاحبه مختصری با شما داشته
باشم  .آیا شما مایل به انجام مصاحبه با ما هستید؟
ج  :با کمال میل .بفرمائید سوالهای تانرا مطرح سازید.
سایت راه ما  :لطف نموده بگوئیدکه محفل امروزی به چه مناسبتی دایرشده است؟
ج  :طوری که شما می بیند محفل با شکوه امروز ما تدویر مجمع عمومی حزب وطن است .خوشبختانه امروز ما توانستیم پس
از  02سال سقوط حاکمیت دولت جمهوری افغانستان و فروپاشی تشکیالت حزب وطن در نتیجه تالشهای پیگیر و مداوم
اعضای صدیق حزب  ،مجمع عمومی حزب خویشرا دایر نمائیم .شما میدانید که 61سال قبل درچنین روزی رهبر محبوب حزب
ما داکتر نجیب هللا به شهادت رسید .تدویر اولین مجمع عمومی حزب در چنینی روزی بهترین شکل ارج گزاری به آرمانهای
واالی شهید داکتر نجیب هللا است.
سایت راه ما  :انگیزه شرکت خویش در مجمع حزب وطن را برای ما توضیح دهید؟
ج  :کثرت احزاب غیر ملی موجب شده است که کشور هرچه بیشتر بطرف نابسامانی و بدبختی حرکت کند .در کار مجمع حزب
خویش به این امیدواری شرکت نموده ام تا با احیای این حزب که از متن جامعه برخواسته است  ،کشور ماازاین همه فقر و
فالکت که دامنگیر مردم ما ست رهایی یافته و گامی را بسوی ترقی و ملت شدن بردارد.
سایت راه ما  :محترم زبیر ممنونم از اینکه وقت تانرا دراختیار ما قرارداده و با ما مصاحبه نمودید .منهم برای شما
درکارتدویرمجمع عمومی حزب موفقیت آرزو دارم.
ج  :از شما هم تشکر که نظریات مرا بحیث یک تن از شرکت کننده گان مجمع عمومی حزب انعکاس می دهید.
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