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مقی ش
جلسهٔ اعضای زحب وطن م رد هراهی زجری ه
یولند دنمارک دأری ردید

شنبه مورخ  12.01.2013ساعت یک بعد از ظهر جلسه اعضای حزب وطن مقیم درشهرهای
جزیره یولند دانمارک تحت اجندای حمایت  ،پشتیبانی و تحقق فیصله های مجمع عمومی موّ رخ پنج
میزان سال  ۱۹۳۱خورشیدی منعقده شهر کابل  ،حزب وطن درشهر  Skanderborgدانمارک
دأیر گردید .
در آغاز جلسه محترم عبدالمبین مبین عضوی شورای سراسری حزب وطن و مسول شعبه تشکیالت
کمیته حزبی حزب وطن درخارج ازکشور در رابطه با اهداف جلسه صحبت مختصر نموده و از
محترم انجنیر محمد اسلم عضوی هئیت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن تقاضا نمودتا درمورد
ضرورت تدویر مجمع عالی حزب و اهمیت تاریخی آن صحبت نمایند .
محترم انجنیر اسلم طی صحبت مفصل و همه جانبه بر ضرورت حضور دوباره حزب وطن با نام و
هویت اصلی آن در پیوند با اندیشه مصالحه ملی تاکید نموده و تدویر مجمع عمومی حزب وطن را
یک رویداد بزرگ  ،تاریخی  ،به موقع  ،مشروع و دموکراتیک ارزیابی نمود و همچنان تاکید نمود
که حزب وطن با مسولیت پذیری در رابطه با گذشته حزب وطن و سلف آن حزب دموکراتیک خلق
افغانستان  ،برخورد نموده و از کنار وقائع و حوادث گذشته ”رندانه ”عبور نمینماید  ،از دست آورد
ها و افتخارات آن دفاع واز اعتراف در مورد اشتباهات حزب که ح ّتی بعضا ً فاجعه بار و در تقابل با
منافع ملی و اهداف مصوّ ب حزب قرار داشت طفره نمی رود .
بعد ازصحبت دقیق ودلچسپ محترم انجنیراسلم که موردتائید حاضرین جلسه قرارگرفت ،هر یک
محترم جنرال علی محمد آقتاش  ،محترم جنرال عبدالغفور قیومی  ،محترم استاد محمد عارف راشد ،
محترم امان هللا صلحدوست  ،محترم داکتر نجیب هللا بامیانی  ،محترم داکتر سمیع صافی  ،محترم
دالور وثیق محترم حاجی محمد کبیر عزیزی بنوبه سواالت  ،پرسش ها ،نظریات و تبصره های
شان را در مورد مجمع عالی حزب  ،اسناد مصوّ ب آن و شیوه های عملی تطبیق فیصله های مجمع
عالی ارأیه نموده و حمایت کامل خودرا از تدویر آن ابراز داشتند که .به سواالت اعضای حزب از
جانب محترم انجنیر اسلم و محترم عبدالمبین مبین جوابات مفصل وقناعت بخش ارائه گردید .
بخش بعدی کار  ،مطابق اجندا تصویب شده پیشنهادات تشکیالتی توسط محترم عبدالمبین مبین به
در
ِ
جلسه پیشنهاد گردید  .اشتراک کننده گان جلسه رفقا هر یک محترم امان هللا صلحدوست  ،محترم
عبدالغفور قیومی  ،محترم انجنیر حبیب رحمانی و محترم عبدالمبین مبین را بحیث اعضای رهبری
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سازمان حزبی جزیره یولند در فضائ آزادو دموکراتیک برگزیدند .
بخش اخیر جلسه محترم انجنیر عبدالعظیم راهی عضوی شورای سراسری و معاون کمیسیون
در
ِ
تفتیش و نظارت مرکزی حزب وطن و عضوی کمیته حزبی خارج ازکشوردریک صحبت تحلیلی
ترکیب اشتراک کننده گان مجمع عمومی حزب وطن مورخ میزان  ۱۹۳۱بر موارد آتی تمرکز نمود
که :
از جمله  ۱۵۱تن نماینده گان منتخب مجمع عالی که تمام کته گوری های قومی  ،زبانی و مذهبی
کشور را در بر میگرفت که چهره واقعا ً ملی حزب را نشان میدهد  ،به تعداد  ۱۱۱یکصدو ده تن آن
بین سنین  ۱۱الیّ  ۹۵سال داشت  ،نه تنها مورد دلچسپی اعضای جلسه قرار گرفت بلکه اعتماد
حزبی ها را در رابطه به اینکه نماینده گان نسل جوان کشور ما در ترکیب صفوف و رهبری حزب
جایگاه قابل مالحظه دارند  ،حاصل نمود .و همچنان اینکه از ترکیب نماینده گان منتخب مجمع عالی
 ۱۱۵تن دارای تحصیالت عالی لسانس و فوق لیسانس بودند  ،باعث اعتماد و امیدواری کامل اعضای
حزب گردید که حزب در دستان نیرومند و آگاه نسل جوان و متخصص وطن و دستان پاکیزه و
مطمئن نسل از حزبی های متجرب و برامده از کوره راه های دشوار مبارزه سیاسی و معتقد به
اصول بنیادی حزب و اندیشه مصالحه ملی قرار دارد  .بنابر تقاضای اشتراک کننده ګان جلسه اسمای
اعضای شورای سراسری منتخب مجمع عالی  ،هئت اجرائیه شورای سراسری و کمیسیون تفتیش و
نظارت مرکزی منتخب مجمع عالی قرائت ګردید .
درین جلسه کاپی های اطالعیه کمیته حزبی حزب وطن در خارج از کشورمورخ ۱۱ـ۱ـ ۱۱۱۹به
اشتراک کننده گان جلسه توزیع و توضیح ګردید که مورد حمایت قاطع آنان قرار گرفت .
جلسه درپایان کار خویش فیصله نامه یی را نورد تصویب قرار داد که در قسمتی آن چنین آمده است :
ما اعضای سازمان حزبی حزب وطن در جزیره یولند دنمارک  ،تدویر موفقانه مجمع عمومی حزب
وطن موّ رخ پنج میزان سال  ۱۹۳۱خورشیدی را به همه اعضای حزب وطن بخصوص آنعده رفقایکه
در کار تدارک و تدویر مجمع عالیزحمات خسته گی ناپذیر کشیدند و همچنان به اعضای شورای
سراسری منتخب مجمع عالی ،به اعضای محترم هئیت اجرائیه منتخب شورای سراسری حزب وطن
به رئیس معاونین و اعضای کمیسیون مرکزی تفتیش و کنترول حزبی منتخب مجمع عالیو به شخص
رفیق محترم و گرامی میرافغان باوری رئیس حزب وطن  ،تبریک گفته موفقیت های مزید شانرا در
راه تحقق فیصله ها و تصامیم مجمع عالیحزب وطن آرزو مینمأیم .و بنوبه خود اطمنان میدهیم که
در تحقق فیصله های مجمع عالیتا جأیکه مربوط ما میگردد از هیچ نوع سعی و تالش عملیدریغ
نخواهیم ورزید .
جلسه ساعت پنج عصر در فضای دوستی و صمیمیت اعضای حزب به پایان رسید .
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