
 

 
 

 

افغانستان  -  اکبل  

بسم اهلل ا رلحمن ارلحیم
 

 اعالمیه

تدارک وتدوری مجمع عالی زحب وطن مشترک کمیسیون  

۰۹۳۱قوس  ۴  
 با درک شرایط کنونی کشورواحسا س مسئولیت تاریخی درقبال وطن ومردم ، کمیسیون

تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن که ازنماینده گان محترم حزب ملی وطن  مشترک

تدویر موفقانه به برای پیشبردامورمربوط ، ت انسجام اعضای حزب وطن وتشکیالت موق

ز نبود حزب وطن مجمع عالی حزب وطن ایجاد گردیده است ، اذعان میدارد که خالی ناشی ا

سیاسی وتشکیالتی نتوا نسته است نه  ءبا قوت خود باقیست وهیچ تالش جداگانه هنوز هم 

توحید تالشهای ، ارمانهای مردم رنجدیده کشوربلکه برای تحقق  ؛تنها این خال را پرنما ید

 ساختارهای انسجا می اعضای حزب وطن را الزمی ساخته است

به  ت سازمانها، حلقات و  محافل منسوبکمیسیون با درک و شناخت از برخورد های  متفاو

به خاطر انکشاف همګرایی اندیشه یی و سیاسی به وحدت ارګانیک و تشکیالتی  حزب وطن

امر مهم و حیاتی، مراجعه به خرد جمعی  دارد که  مهمترین راه رسیدن به این  حزب عقیده
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باید اغاز  یجایاز  - با برداشتن نخستین ګامها ۰است( مجمع عالی حزب وطن)اعضای حزب

یم که این پروسه از طریق سعی و  که ما این نخستین ګامها را براداشته ایم و معتقد - میشد

 ۰ار های  انسجامی  اعضای حزب وطن تکمیل شده میتواندتالش هدفمند و مشترک ساخت

 پر افتخار ما  لذا با اغتنام از فرصت به تمام ساختار های انسجامی و  همه اعضای حزب

ار مانها ی بزرګ و انسانی این حزب و  و از ایشان دعوت بعمل میاوریم که بخاطر تحقق همراجع

جمع عالی حزب وطن که پروسه تدارک و تدویر م در( شهید داکتر نجیب اهلل)رهبر سر افراز ان

حضور مجدد حزب محبوب مان در وضیعت سیاسی  کشور است فعاالنه سهم ګرفته و  متضمن 

 :رسالت وطنی، ملی و تاریخی شان را ایفا نمایند

راجستر شده و غیر ) سیاسی ، رسمی وغیر رسمی - تشکیالتی  م ساختار های  زتماا  - ۱ 

باهم  ، دست برادری واخوت رانکشور از بح می اید تا برای    نجات  تقا ضا بعمل (راجستر شده

برای تدویر مجمع عالی حزب وطن مشترکأ با حضور نمایندگان خویش درکمیسیون  ،داده

 ۰کاروفعالیت نماید مجمع عالی  عالی تدارک وتدویر

وا زایجا د ا ین کمیسیون  یا خارج کشور زندګی میکنندازتمام د وستا نیکه در داخل و  - ۲  

قاضا بعمل می اید تا کمیسیون حمایت مینمایند ت و پروسه تدویر مجمع عالی حزب وطن عالی

با درک رسالت  که اعضای حزب    ۰نمایند و ایفای نقش فعال  مسا عدت  عملی با کاررا 

اندیشه تعلق  ، در پروسه انسجام مجدد  و تدویر مجمع عالی حزب وطن تاریخی و ملی خویش

باید بتوانند در تفاهم و  کار مشترک با هم  سهم شایسته یی خود را درین   ؛ دارند سیاسی –یی 

 ۰ادا نمایند( تدویر مجمع عالی حزب وطن) پروسه
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زندګی   درخارج ازکشورکه ( متشکل و غیر متشکل) انعده از اعضای حزب وطن   -  ۳  

تر اعضای حزب در پروسه تدارک و تدویر مجمع بیشمیکنند   میتوانند بمنظور  انسجام هر چه 

و  ایجاد ودرزمینه برطبق هدایات را  وتد ویرتدارک  مشترک  کمیته های   عالی حزب وطن

تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن که مرکزیت ان درداخل  مشترک  کمیسیون فیصله های 

 کشور میباشد اجراات نمایند 

 ، درموردسا زما نها وشخصیت های مستقل ملی احزاب ،کمیته تماس وتفاهم کمیسیون ، با 

 –بر نامه های مشخص  سیاسی   ضرورت تدویر وتدارک مجمع عالی حزب وطن اهمیت و

 عضویت پیشنهاد  مبنی بر  نها آ و بعد از توافق بازماندهی    تبلیغاتی  و تامین  تماس را سا

  مشترک را اریه مینماید شان درکمیسیون نمایندګان

 ترامباح

 شیراهلل جبار خیل

 تدارک و تدویر مجمع مشترک  یس کمیسیونرئ

 عالی حزب وطن

  

 


