ش
ل
جلسه فعا ین زحب وطن رد هر زماررشیف داریرگدید.

مطابق فیصله ها و مصوبات مجمع عمومی حزب وطن  ،جلسه فعالین حزب وطن والیت بلخ در شهر مزارشریف
دایرگردید.
خبرنگار ما از والیت بلخ خبر میدهد که در ابتدای جلسه محترم شاه محمود پیوستون عضو هیئت اجراییه و مسوول
بخش تشکیالت شورای سراسری حزب وطن پیرامون چگونگی تدویر مجمع عمومی  ،فیصله ها و مصوبه های آن
صحبت مفصل نموده در بخشی از سخنرانی خویش پیرامون هدف تدویر مجمع عمومی حزب وطن از گزارش
اساسی مجمع عمومی به حاضرین نشست چنین نقل قول نمودند «:زندگی پر از فراز و نشیب این حزب ،گنجینه مملو از
قهرمانی های بی بدیل بهترین فرزندان مادر وطن ماست که با اعتقاد راسخ خدمت راستین به مردم افغانستان  ،با باور
خدشه ناپذیر به مردم ساالری  ،عدالت و ترقی و بابرافراشته نگهداشتن درفش صلح ،قهرمانانه رزمیدند ؛ اندیشه
آفریدند ؛ بربنیاد حراست از منافع ملی عمل کردند و در مبارزه علیه اهریمن  ،واپس گرایی و توطئه های ناشی از
عوامل خارجی  ،قربانی های بی مثال و درسهای بزرگ و ارزشمند تاریخی را از خویش به میراث گذاشتند .اینک ما
امروز جمع شده ایم تا نه تنها خاطره تابناک این قهرمانان را گرامی داریم ؛ بلکه تالش ما اینست تا با افروختن مشعل
اندیشه ها و سرمشق قراردادن مبارزه و تجارب عملی شان  ،گذشته حیات حزبی مان را تدقیق و برسی نموده  ،وظایف
امروز مان را مشخص و راه رزم و پیکار آینده مان را در امر خدمت به مادر وطن  ،روشن سازیم» .
متعاقبا محترم محمدحسن کامران عضو شورای سراسری حزب وطن طی صحبتی ضمن اعالم حمایت کامل اعضای
حزب وطن والیت بلخ از گزارش اساسی  ،فیصله ها و مصوبه های مجمع عمومی خاطرنشان نمود که  « :از یک
طرف مجمع عمومی حزب وطن درست درشانزدهمن سالروز شهادت دکتور نجیب هللا رهبر حزب وطن و ریس
جمهور سابق کشور تدویر یافت که از نظر ما این شایسته ترین شیوه تجلیل و یادبود از شانزدهمین سالروز شهادت
رهبر شهید ما می باشد .واز جانب دیگر مجمع عالی که خصوصیت کامال دموکراتیک فراملیتی در آن اظهر من
الشمس است  ،اساسنامه و مرامنامه حزب وطن را تصویب و نهاد رهبری کننده آن شامل شورای سراسری  ،هییت
اجراییه و رئیس حزب را انتخاب نمود .من ضمن اظهار تبریک به تمام رفقای که در سمت های فوق انتخاب شدند ،
موفقیت های آنها در امر تحقق اهداف مصوب مجمع عمومی حزب وطن خواهانم».
سپس الحاج محترم فیض هللا انتظار و محترم محمد نادرطیب  ،حمایت کامل شانرا از فیصله های مجمع عمومی ابراز
داشته  ،پیرامون مسولیت ها و مکلفیت های اعضای حزب در روشنی این فیصله های صحبت نمودند .
متعاقبا بر اساس اجندا  ،مساله تشکیالتی مورد بحث قرار گرفته  ،ریس و اعضای شورای والیتی والیت بلخ حزب
وطن مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی حزب وطن در فضای آزاد و دموکراتیک به ترتیب ذیل انتخاب گردید.
 ۱ـ محمد حسن کامران عضو شورای سراسری حزب وطن بحیث رئیس شورای والیتی بلخ
 ۲ـ آقا رحیم همکار عضو شورای سراسری حزب وطن بحیث معاون شورای والیتی بلخ
 ۳ـ احمد وحید وردک معاون شورای والیتی بلخ
 ۴ـ الحاج فیض هللا انتظار عضوشورای والیتی
 ۵ـ عبدالرسول شکیب عضوشورای والیتی

 ۶ـ محمد نادر طیب عضوشورای والیتی
 ۷ـ رییس جمال جمالی عضو شورای والیتی

محفل با اتحاف ادعیه بخاطر تامین صلح سراسری و تحقق اهداف حزب وطن در افعانستان در فضای مملو از
اعتماد به آینده به کار خویش پایان بخشید.

