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 دوطن ګوند دخوست واليتي شورا دفعالينو غونډه جوړه شوه

  

نېټه دوطن ګوند دخوست دواليتي شورا دفعالينو غونډه ديوې راټوليدنې په ترڅ کې   مه   ۱۱په  لمريز دلړم ۱۹۳۱د

مبارکو ايتونو په تالوت سره پېل او دملي سرود له خپريدو دخوست په ښار کې جوړه شوه ، غونډه دقران کريم دڅو 

وروسته په اجنداء کې پرشاملو موضوعاتو بحث ترسره شو، دغونډې په سر کې دوطن ګوند داجرائيه کميټې غړي 

اودنظارت اوتفتيش کميسيون مسوول يوسف انتظار دوطن ګوند دعمومي مجمع دبريالی جوړيدو له امله ملګرو ته 

 .او هغه يې دوطن ګوند په سياسي تاريخ کې ديوه مهم اصل او خوځښت په توګه ارزيابي کړ  يلهمبارکي وو

ده دهېواد په اوسني او راتلونکي کې دوطن ګوند دغړيو مسووليتونه او رسالت په ګوته کړاو دايې جوته کړه ،چې 

اوسياسي ژوند کې مثبت بدلون رامنځ دوطن ګوند دعمومي مجمع دپريکړو او فيصلو تطبيق به دوطن ګوند په تشکيالتي 

ته او وطن ګوند به په سياسي لحاظ دهېواد دګڼو پرګنو دراټوليدنې په واحد سياسي مرکز بدل شي، ده زياته کړ ه،چې په 

اوسنيو مهمو تاريخي شيبو کې ،چې هېواد ورڅخه تيريږي زموږ ځنډ نه منونکې دنده داده ،چې دوطن ګوند هر غړی 

اوړتيا، دهېواد دپراخو پرګنو دباور دراجلبولو ، په ټولنه کې دسراسري غښتلي ، يوموټي ګوند دمطرح دګوند دليکو دپي

 .کېدو لپاره زموږ د اوليتونو په سرکې قرار لري

ده دوطن ګوند پرمتشکلو او غيرمتشکلوغړو غږ وکړ ، چې خپل تاريخي رسالت او هېوادني مسووليتونو ته په پام سره 

ړه بحران او کړکيچ څخه درايستلو لپاره دوطن ګوند ليکې پياوړي کړي او په دې برخه کې خپل مثبت هېواد داوسني ناو

دتېرو ترخو . رول ترسره کړي، دا زموږ دټولو ګډ مسووليت دی ،چې نور دتنګ اوتياره چاپيريال څخه راووزو 

ه وکړو منل شوي اوصول او موازينو ناخوالو څخه دعبرت درس واخلو ، پرخپلو دريځونو ، تکتيکونو له سره نوې کتن

ته غاړه کيږدو ، يوه اوبل ته په صادقانه او ريښتيني توګه دملګرتيا الس ورکړو ، په اوس او راتلونکي کې خپل رول او 

 .اغيز ديوه سياسي ، ځواکمن سراسري ګوند په شتون کې ترسره کړو

وسف انتظار لخوا دغونډې ګډونوالو ته وړاندې شو، وروسته بيا دوطن ګوند دعمومي مجمع اساسي اوبنسټيز ګزارش دي

ده پدې اړه زياته کړه ،چې دوطن ګوند عمومي مجمع به دوطن ګوند دالټوټې کېدو بهير ته دپای ټکی کيږدي اومجمع به 

دوطن ګوند د پخوانيو غړيو له ترکيت څخه جوړه شي،ډلې او تشکيالت به دوطن ګوند دغړو دراټوليدو لپاره په واحد 

کز بدل شي ځکه ،چې په اوس مهال کې دسياسي، تشکيالتي ناتار نه دخالصون ،په ټولنه کې دخپلو ملي هېوادپاله مر

دندو دترسره کولو او دهېوادپه سياسي بهير کې ديوه مطرح ځواک په توګه دورګډيدو الر يواځې او يواځې دوطن ګوند 

ږ ځنډ نه منونکې دنده وه ،چې دايريدل يې په برياليتوب سره دمشروع او باکيفيته مجمع دايريدل دمهم اصل په توګه زمو

 .ترسره شول

بيا په وار سره دوطن ګوند دمرکزي شورا غړي او دخوست دواليتي شورا مسوول ميرزاعلي غيرت دوطن ګوند 

دمرکزي شورا غړي محمد قاسم منګل ، دوطن ګوند دخوست دواليتي شورا غړي او دنادرشاه کوټ دولسوالۍ شورا 

مسوول محمدګل ځدراڼ ، دخوست دواليتي شورا غړي او داسماعيل خيلو او مندوزيو دولسوالۍ شورا مسوول ولي شاه ، 

 .دوطن ګوند دعمومي مجمع داساسي ګزارش په اړه خپل تايدي ويناوې دغونډې ګډونولو ته وړاندې کړې

 .کېدو په هيله پای ته ورسيدهغونډه غرمه مهال ناوخته په هېواد کې دهميشنۍ سولې او ثبات درامنځته 

 

 


