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اطالعیهء کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر
مجمع عالی حزب وطن

کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن بامسرت به اطالع میرساند که بر
اساس تفاهم دوجانبهء قبلی به تاریخ ۷اپریل۲۱۰۲هیت موءظف کمیسیون اروپایی به ترکیب
محترم جمشیدپایمرد رییس دورانی وشامحمودمستمند عضوکمیسیون در اجالس هیت
رهبری کمیتهء انسجام برای اعادهءفعالیت حزب وطن،درحالیکه محترم فقیرمحمدودان
عضوهیت رهبری تشکیالت موءقت انسجام اعضای حزب وطن نیز حضور داشت،در شهر
فرانکفورت آلمان،شرکت نموده ودرمورد تمام مسایل مربوط به چګونګی تدارک وتدویر
دموکراتیک،همه ګیر وباکیفیت مجمع عمومی حزب وطن وباالوسیله تاءمین حضور
مجدد،نیرومند وقانونی حزب وطن درسیاست افغانستان،مزاکرهءصمیمانه،صریح،سازنده
ومسوالنه انجام دادند در اجالس پیرامون طرحهای مشخص هیت رهبری کمیتهء انسجام برای
اعادهءفعالیت حزب وطن درمورد چګونګی میکانیزم
حضور مجدد حزب وطن وپروسهء تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن نیز بحث وتبادل
نظرسازنده صورت ګرفت وکمیتۀ انسجام ضمن تأکید برنظریات قبلی خویش رفتن بسوی
کنگره را ازطریق کنفرانس ویا جلسۀ وسیع اعضأ وفعالین حزب وطن مثمر دانسته و درزمینه
همکاری خویش را ابراز نمودند .
در اجالس توافق و تاءکید مشترک براین بود که به منظور جستجوی مزید راهکارهای
مشترک،مزاکرات سازنده،چندجانبه ومشخص ادامه یابد اعضای محترم هیت رهبری کمیتهء
انسجام برای فعالیت حزب وطن ضمن استقبال از انکشافات مثبت در جهت همه ګیر شدن
کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی،رییس کنونی دورانی آن کمیته ـمحترم سلطان
علی احمدی ـرا به عضویت
کمیسیون اروپایی معرفی وپیشنهاد نموده تا یکحا با محترم محمد عزیز اکبری ومحترم
محمود شریفی ـکه باالفعل اعضای کمیسیون اند ـحضور کمیتهء انسجام را در کمیسیون
اروپایی تمثیل وتاءمین نماید
کمیسیون اروپایی،ګزارش این مزاکره را در جلسهء مورخ ۰۱اپریل۲۱۰۲خویش مورد بحث قرار
داده ومتفقآ از اراده،آمادګی وتصمیم کمیتهءمحترم انسجام برای اعادهء فعالیت حزب وطن
مبنی بر شرکت رسمی در کمیسیون اروپایی با مسرت استقبال وحمایت نموده وعضویت
محترم سلطان علی احمدی را در کمیسیون اروپایی تصویب نمود اجالس کمیسیون اروپایی
به یکعده از اعضای خود وظیفه سپرد تا پیرامون میکانیزم مشترک مشارکت اعضای حزب
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وطن مزاکرات مشخص چندجانبه را سازماندهی وانجام داده وبه جلسهء آینده ګزارش ارایه
نمایند.

جمشید پایمرد
رییس دورانی کمیسون اروپایی
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