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جلسه فعا ین زحب وطن والیت یمروز رد هر زر ج داری شد

جلسه فعالین حزب وطن والیت نیمروز در حمایت از تصامیم و فیصله های مجمع عمومی حزب وطن
بتاریخ  ۸عقرب ۱۹۳۱در شهر زرنج دایر گردید
در اغاز جلسه محترم جلیل رخشانی عضو شورای سراسری حزب وطن در صحبت همه جانبه و توضیحی خویش
پیرامون چگونگی پروسه تدویر مجمع عمومی حزب وطن ،تصامیم و فیصله های ان به حاضرین معلومات دادند .
محترم رخشانی در بخش از سخنان شان گفتند :
در اثر تالش ها و مبارزات بیش از  ۱۱سال اعضای حزب وطن در سراسر افغانستان  ،خارج کشور و از جمله
دروالیت نیمروز بتاریخ  ۵میزان  ۱۹۳۱مجمع عمومی حزب وطن در یک پروسه شفاف و دموکراتیک و با شرکت
نمایندگان انتخابی بیش از بیست والیت افغا نستان در شهر کابل دایر گردید  .با صداقت باید گفت که قبل از تدویر این
مجمع ما به همه اناینکه خود را پیروی راستین حزب وطن  ،رهبر و زعیم بر حق مردم افغانستان  ،شهید داکتر
نجیب هللا و معتقد به بنیاد های فکری و اندیشوی حزب وطن ( مصالحه ملی ) میدانستند  ،مراجعه نمودیم و انان را
بخاطر مشارکت در پروسه سازماندهی مجمع عمومی حزب وطن دعوت به همکاری کردیم  .ولی با تاسف مراجعات
پیهم ما ناشنیده ماند  .خوشبختانه مجمع عمومی حزب وطن مشروعیت خود را از شرکت کادر های و صفوف
رزمنده و صادق حزب گرفته و پروگرام کاری و سایر اسناد تصویب شده در این مجمع از کیفیت الزم برخوردار بوده
و جوابگوی نیازمندی ها کنونی جامعه ما میباشد .
با تدویر مجمع عموی حزب وطن انسجام اعضای حزب وارد مرحله جدید گردید  .تجارب چند سال اخیر نشان داد که
هیچ یک از جزایر ایجاد شده از بدنه حزب وطن نتوانسته است تا مشکل بسیج همگانی اعضای حزب وطن را حل
نماید  .تشکل مجدد حزب وطن مرجع مشروعیست برای همه ای اناینکه سر نوشت سیاسی خود را با حزب ما رقم
زده اند  .مجمع عمومی حزب وطن یک بار دیگر تداوم مبارزه در درون ساختار های تشکیالتی را به صفت وظیفه
ملی و رسالت تاریخی هر عضومشخص و برمال ساخت  .با صراحت و قاطیعت اعالم میکنیم که بعدازین هر نوع
تالش  ،مخصوصا تالش های مذبوحانه اشخاص وافراد که در لفظ خود را مومن و معتقد به ارمانهای واالی حزب
وطن قلمداد کرده و در عمل در صدد تخریب پروسهء تداوم وتحکیم بنیاد های این حزب اند  ،نتیجه به بار نیاورده
صرف راه رسیدن به صلح  ،ترقی وتحکیم جنبش را طوالنی میسازد .
بعد از سخنرانی مبسوط محترم رخشانی که در هر قسمت با استقبال شرکت کنندگان جلسه مواجه میگردید محترم
گل احمد پیلوت ،محترم دین محمد ،محترم محمد صادق رخشان و محترم غفور زورو زهی با ایراد بیانیه های مبسوط
به نمایندگی از ساختار های مختلف حزب وطن در والیت نیمروز حمایت کامل خو د را از تصامیم و مصوبات مجمع
عمومی حزب وطن ابراز داشته تعهد سپردند که در ارتقای کمی و کیفی شورا های حزب وطن در والیت نیمروز
مطابق پالن مصوب هیأت رهبری والیت عمل خواهند کرد.
در بخش دوم کار جلسه مطابق اجندای تصویب شده  ،مسایل تشکیالتی مطرح گردیده و در نتیجه رای گیری آزاد ،
سری و دموکراتیک اعضای شورای والیتی  ،والیت نیمروز به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند :
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 -۱محترم جلیل رخشانی عضو شورای سراسری حزب وطن بحیث ریس شورای والیتی نیمروز حزب وطن
 -۲محترم دین محمد بحیث معاون
 -۹محترم یار محمد بحیث عضو
 -۴گل احمد پیلوت بحیث عضو
 -۵محترم غفور زورو زهی بحیث عضو
 -۶محترم محمد صادق رخشان بحیث عضو
 -۷محترم دکتور اسحاق بحیث عضو
 -۸جنرال متقاعد محترم نادر خان بحیث عضو
 -۳محترم حلیم خجه بحیث عضو
 -۱۱محترم انجینر بصیر بحیث عضو
 -۱۱محترم عبد الجمیل بحیث عضو
کار اجالس در فضای نهایت صمیمانه و رفیقانه و تفاهم کامل پایان یافت
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