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 فعالین زحب وطن والیت فارایب داری رگدید ء لسهج 
 

والیت فعالین اعضای حزب وطن در شهر میمنه  جلسه ۱۱۲۱ماه نوامبر  ۲۲مطابق  ۲۹۳۲عقرب  ۱۲بتاریخ 
 . دایر شدفاریاب 

پیرامون اهمیت تدویر مجمع عمومی حزب اجالس محترم اقا رحیم وطنیار عضو شورای سراسری حزب وطن درآغاز 
وطن در شرایط کنونی کشور و ضرورت تحقق مصالحه ملی بحیث سیاست بی بدیل و یگانه راه حل معضله افغانستان 

ته و آمده است رت واضح تذکار یافمصالحه ملی بصو درگزارش اساسی اهمیت سیاست» : صحبت نموده  گفتند که 
 واقعیت با افغانستان خلق دموکراتیک حزب ایدولوژیک برخورد زیانبار نتایج به توجه با و وضعیتی چنین در» : که

 مبارزه طی و بست نطفه )ملی مصالحه سیاسی اندیشه( وطن حزب سیاسی یی اندیشه های بنیاد ، افغانی جامعه های
 کارانه محافظه سنتی های ،گرایش ها وابستگی علیه ، حزبی مستقل و بالنده ، جوان نسل بوسیله پیچیده و حاد

 جنوری) 1365 جدی 25 در که نمود کسب وغنا یافت انکشاف ، حزب درون در آن ومدافع شاخص های شخصیت
 دولت رسمی سیاست بمثابه ، افغانستان دموکراتیک جمهوری ملی مصالحه عالی کمسیون تاسیس مراسم طی(  1986
 حزب رسمی یی اندیشه بنیاد بمثابه 1366 سال در ا . خ . د . ح سراسری کنفرانس دومین در تنها نه سرانجام و اعالن

 این کنگره دومین ، افغانستان خلق دموکراتیک حزب ساختاری و سیاسی ، یی اندیشه کیفیت تغییر با بلکه ، شد پذیرفته
 باعث را وطن حزب مشروع و قانونمند زایش ، جدید اساسنامه و مرامنامه تصویب با و مذکور حزب علمی نقد با حزب
 بادر"  : است یافته انعکاس چنین ؛ مذکور کنگره به ا . خ . د . ح مرکزی کمیته اساسی گزارش در حقیقت این . گردید

 حزب به افغانستان خلق دموکراتیک حزب نام تعدیل که بجاست ، آن فعلی نام با حزب مرامنامه هماهنگی عدم نظرداشت
 اراده بخاطر هم و آن وطندوستانه و ملی خصلت لحاظ از هم ما حزب برای وطن حزب نام گزینش . گردد پیشنهاد وطن

 سازد می منعکس را حزب ملی أعواق سیمای که حزب نوسازی اهداف درنظرداشت با هم و وطن به خدمت در آن راستین
 بالنده و نوین أکیفیت نیروی بمثابه وطن حزب ، آرأ اتفاق به آن تصویب و پیشنهاد این قبول با" . دارد . مطابقت کامال

 اراده و خرد مبنای بر ما حزب . گردید کشور سیاسی وضعیت وارد ، ایدولوژیک های وابستگی از فارغ و سیاسی
 رسمی سیاست بمثابه را ملی مصالحه سیاست نیز  بود نموده تمثیل را آن الذکر فوق کنگره که  خویش اعضای جمعی

 آن تدویر زمان([ حاضر زمان در ملی مصالحه اساسی جهات" : که ساخت مشخص مذکور کنگره . پذیرفت خویش
 سراسری صلح و ملی منافع دانستن مرجح با سیاسی طریق از افغانستان آینده و حال مسایل حل : از عبارتند]) کنگره

 ترتیبی به جامعه حیات در دموکراسی تامین بخاطر مبارزه . قبیلوی و قومی ، محلی ، قشری ، حزبی ، طبقاتی منافع بر
 . نباشند مستثنأ ، آن در الحقوق متساوی شرکت از اجتماعی گروه و سیاسی نیروی هیچ که

 . احزاب تعدد سیستم بر متکی سیاسی سازمانهای و احزاب همه برای قانونی حق پذیرفتن
 پشاور در مستقر نیروهای از اعم جنگ در درگیر های نیرو همه با سیاسی وسیع دیالوگ پیشبرد

 به داخلی قومندانان أخاصت و مهاجرین نمایندگان ، غرب مقیم افغانی روشنفکران و سابق شاه طرفداران ، تهران و
 مساعی . ملی منافع برمبنای وسیع تفاهم به دسترسی و کنونی خونین انقطاب به دادن پایان های راه جستجوی منظور
 ممکن و معقول های ایتالف جستجوی ، حزب یک جانب از قدرت انحصار رفع بخاطر

 الزم تدابیر اتخاذ . دموکراتیک و آزاد انتخابات طریق از سراسری صلح کننده تامین و مؤثر حاکمیت ایجاد منظور به
 بمنظور حقوقی مطمین اساس ایجاد و کشور در قانونیت تحکیم بمنظور تقنینی

 آنها مشترک و فعال شرکت های زمینه گسترش و صلح جانبدار نیروهای همه عمل اتحاد تامین . نهادی چند اقتصاد رشد
 .کشور به مهاجرین مجدد اسکان و آبرومندانه عودت . کشور اجتماعی و سیاسی حیات در

 

پیرامون تدویر مجمع عمومی حزب وطن صحبت نموده  یک عصمت هللا عثمانی و امین هللاهر بعدا رفقای محترم
ضمن تایید و حمایت قاطع از مصوبه ها وفیصله های مجمع عمومی وعده به حاضرین وعده سپردند که برای 
تحقق اهداف مطروحه در مرامنامه حزب وطن تحت رهبری شورای سراسر در راس رفیق محترم میر افغان 

 .ات و مساعی خویش  استفاده خواهند نمودباوری رئیس حزب وطن تمام از مکان
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رکت کننده در فضای کامال آزاد و شرفقای . التی مطرح بحث قرار گرفتمتعاقبا در بخش دوم نشست مسایل تشکی
 :در سمت های تسکیالتی شورای والیتی انتخاب نمودندبو سیله رای سری و مستقیم رفقای ذیل را 

سراسری حزب وطن بحیث ریس شورای والیتی حزب وطن در  عضو شورای طنیارو محترم اقا رحیم .1
  .والیت فاریاب

 شورای والیتی حزب وطن در والیت فاریاب عضوبحیث محترم عصمت هللا عثمانی  .2
 شورای والیتی حزب وطن در والیت فاریاب عضوبحیث  شریفه عظیمی همحترم .3
 شورای والیتی حزب وطن در والیت فاریاب عضوبحیث قربان علی قاطع  .4
 .شورای والیتی حزب وطن در والیت فاریاب  عضوعبداالحد کامجو بحیث  .5

 

جلسه بعد از قرائت دعاییه و آروزی تامین صلح سراسری درکشور و تحقق اهداف مطروحه در مرامنامه حزب وطن 

 .بکار خود پایان داد

 


