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ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

Rahema

اجالس کمیسیون عالی تدارک و تدویرمجمع عالی  ،بر تدویر
هرچه زودتر و بهترمجمع عالی حزب وطن  ،تاکید بعمل آورد

جلسه کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  ،بعد از ظهر  62حوت  0931خورشیدی
 ،تحت ریاست محترم شیر هللا جبارخیل  ،در شهر کابل دایر گردید  .در آغاز  ،جلسه اجندای مشخص
کار خویش را مطرح نمود که بعد از بحث و تکمیل آن  ،مورد تصویب قرار گرفته و بادرنظرداشت
آجندای مذکور  ،کار جلسه ادامه یافت .
اجالس مذکور بنابر اختتام موعد سه ماهه مؤظفیت هیئت رهبری کمسیون عالی تدارک و تدویر
مجمع عالی حزب وطن  ،این مسئله را مورد بحث قرار داده در نتیجه یک بار دیگر محترم شیر هللا
جبارخیل را بحیث رئیس  ،محترم عبدالوهاب راز را بحیث معاون رئیس و همچنان محترم حیدر رزمل
را بحیث منشی این کمسیون  ،برای ربع اول سال  ، 0930به اتفاق آراء انتخاب نمود .
همچنان کمسیون عالی  ،موضوعات مربوط به چگونگی آمادگی ساختارهای تشکیالتی و اعضای غیر
متشکل حزب وطن در خارج کشور را جهت شرکت فعال در پروسه تدارک و تدویر مجع عالی ،
چگونگی پروسه تسوید اسناد اساسی و مسایل مالی مربوط به تدارک و تدویر مجمع عالی و امور
انجام یافته بوسیله کمیته های کاری در جنب کمسیون عالی را مورد برسی قرار داده  ،در زمینه
تصامیم اتخاذ نمود .
اجالس کمسیون عالی  ،رهنمودی را بمنظور انسجام امور مربوط به تدارک و تدویر مجمع عالی در
خارج از کشور  ،مورد بحث قرار داده  ،به تصویب رسانید  .در متن این رهنمود آمده است :
«ازآنجائیکه تعداد از کادرها و فعالین حزب وطن  ،درخارج ازکشور و درحال مهاجرت بسر میبرند و
در وضیعتی کـــه عده ئی ازآنان درساختا رهای منسوب به حزب مشغول فعالیت اند وعده ئی هم
درهیچ یک ا ز این ساختا رها ثبت نام ننموده اند ؛ ولی به راه وسیاست های حزب وطن معتقد بوده
وخواهان تدویر مجمع عالی حزب وطن اند  ،با توجه بوظیفه ا یکه در برابر کمیسیون اروپائی تدارک
وتدویر مجمع عالی قرارداده شده تا برعالوه تشدید فعالیت درکشورهای اروپای غربی ،
درهرکشوریکه امکان تا سیس کمیته های اعضای حزب وطن بمنظور اشتراک درکارتدارک وتدویر
مجمع عالی حزب وطن وجود داشته باشد آنان را کمک نموده تجارب خود را دراختیا ر ایشا ن
قراردهد  ،بدینوسیله برای تحقق مطالب فوق مراتب آتی تصویب است :
تمام تجمع های اعضای حزب وطن درخارج ازکشور که هدف از آنان اشترا ک در کار تدا رک و
تدویر مجمع عا لی حزب وطن باشد  ،بعداز ا ین بنام کمیته های تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن
یا د میگردند.
کمیته تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن  ،متشکل د راروپای غربی وظیفه دارد تا کمیته های
مشابه را درکشورهای دیگر ایجاد و در ا نسجام کارهای شان همکاری نموده و گزارش منظم توحید
شده تمام فعالیت های شان را ماهوار به کمیسیون عالی تدارک وتدویر مجمع عالی ا رسال دا رد .
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کمیته های ایجاد شده بعدا زموافقه کمیسیون عالی رسمأبه کا رخویش آغاز نموده دربرابر کمیسیون
عالی جوابگو میبا شند ».
همچنان اجالس کمسیون عالی به رئیس کمیته تسوید اسناد اساسی مجمع عالی ـ محترم میر افغان
باوری ـ وظفیه سپرد تا با تشریک مساعی سایر اعضای صاحب نظر حزب  ،متن مسوده اسناد مذکور
 ،بخصوص مرامنامه  ،اساسنامه و گزارش ساسی به مجمع عالی را آماده نموده به یکی از جلسات
مجمع عالی آرائه دارند .
افزون بر آن ،اجالس به کمیته مالی در جنب کمسیون  ،وظیفه سپرد که هرچه زود تر پیشنهادات
مشخص را در زمینه ضرورت های مالی تدویر مجمع عالی  ،محاسبه و بعد از تثبیت ارقام ،به جلسه
بعدی این کمسیون ارائیه نماید .
اجالس کمسیون عالی  ،بعد از استماع گزارشات سایر کمیته های کاری مؤظف  ،با تاکید بر تطبیق
کامل مندرجات پالن تدابیری این کمسیون ،به مسوولین کمیته های مذکور وظیفه سپرد تا با عملکرد
تشدیدی  ،امکان تدویر هرچه زودتر مجمع عالی حزب وطن را مساعد نموده و به این طریق به
خواست برحق اعضای حزب وطن پاسخ بموقع دهند .
جلسه کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  ،حوالی عصر  ،با موفقیت به پایان رسید .

