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 اعالمیءه کمیسیون ارواپیی تدارک وتدوری مجمع عالی زحب وطن

۲۱۰۲/۱۲/۰۱  مورخ   

 بنام خداوند تواان
  

وضعیت سیاسی کشور با ګذشت هر روز پیچیده تر وحساس تر میګردد،تحرکات فعال نیروهای جنګ 

ت حاکمهءوابسته وجامعهءجهانی در برابرآنهاکه بې تردید برمحاسبات وپروژه انشینی هیطلب،عقب 

های استخباراتی استوار هیات حاکمهءوابسته وجامعهءجهانی در برابرآنهاکه بې تردید برمحاسبات 

وپروژه های استخباراتی استوار است،درغیاب مردم افغانستان وحتی با در حاشیه ګذاشتن هیات 

وجود،حالت غیرقابل پیش بینی رابوجودآورده است که در نتیجهءآن احتمال وجه المصالحه حاکمهءم

 .قرارګرفتن دستآوردهای دههءآخیررانیزنمیتوان نادیده ګرفت 

درچنین وضعیت ضرورت  ، وحدت عمل ګستردهءنیروهای وطندوست وترقی پسند در صدر اقدامات 

ردموکراتیک وحقوق وآزادی های مصریح درقانون برای دفاع ازحفظ دستآوردهای شدیدآ آسیب پذی

 .اساسی کشورقرارمیګیرد 

پراګندګی سیاسی وتشکیالتی حزب وطن،بمثابهءبخش بالمنازعه ومجرب این پروسه،نه 

تنهاتاثیرګسترده ومنفی برآن دارد ؛ بلکه فرصت های باقیمانده جهت تحقق اهداف ووظایف ملی 

رارداده بودوهنوزهم دراولویت قراردارندنیزدرحال ضایع ووطنپرستانه که حزب وطن دربرابرخودق

لذاحضوردوباره،فعال،قدرتمندومنسجم حزب وطن درعرصهء سیاسی کشور .شدن است

بمثابهءعضوحزب )ومسوولیت تشکیالتی(به حیث یک افغان وطنپرست)بمثابهءمسولیت ملی

 .دربرابرفردفرداعضای این حزب قراردارد(وطن

وتدویرمجمع عالی حزب وطن ؛ که برمبنای مصوبهء اخیرکمیسیون مرکزی کمیسیون اروپاېی تدارک 

مسوولیت سازماندهی  وانسجام امورمربوط به مجمع عالی را درخارج ازافغانستان به عهده دارد؛ 



 

 

ضمن استقبال،حمایت وتایید ازاقدامات،تصاویب و فیصله های کمیسیون عالی تدارک وتدویرمجمع 

ایق آمدن برپراګندګی سیاسی تشکیالتی حزب رادرتدویر هرچه سریعتر عالی حزب وطن یګانه راه ف

مجمع عالی حزب وطن میداند ؛ لذاازتمام اعضای متشکل وغیرمتشکل مقیم خــــــارج حـــــزب وطن 

 :احتـــرامانه دعوت وتقاضا مینماید 

یش رادر بثمر تاباحمایت وشرکت فعال ،سازنده ومستقیم درکار کمیسیون سهم ودین ملی وحزبی خو

 .رسانیدن پروسهء تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن خود ادا نمایند

کمیسیون به حیث مرجع سازماندهنده وانسجام دهنده مساعی اشتراک کننده ګان این پروسه،بدون 

برخوردتفاضلی در میان اشتراک کننده ګان تدارک  ، زمینه های تدویرمجمع عالی حزب وطن را به 

ناپذیروتعــــویض ناپذیرخویش دانسته ودر تحقـق آن برشــــرکت فعــال  ولحیث وظیفهءعد

 .ومســــووالنهء شمااعضای رزمنده وطنپرست وشجاع حزب اتکاء دارد

                  جمشید پایمرد ریس دورانی کمسیون اروپایی                                                                                       

    :   یاداشت
                                                                                                                                                                       

کار کمیسیون و همه ء مسایل  رفقامیتوانند ؛ نظرات ، بر داشتها وپیشنهادات خود را در مورد

تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  و مشارکت خویش را در این پروسه از  معطوف ومربوط به 

کمیسیون اروپایی وتماس تیلفونی با رفقای موظف که اسم هایشان در ذیل تحریر  طریق ایمیل آدرس 

 .گردیده ؛ در میان گذاشته ، یاری رسانند

 :ایمیل آدرس 

kommissionetadorok@yahoo.de 

 :تلفونهای تماس 

000.50.9000..94..   . /جمشید پایمرد  

0049.017637640444       

90.50004000..   اسد هللا پیام  

9000545.55..94..نوراکبر پایش     
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