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همرزمان عزیز،اعضای حزب پر افتخار وطن
کمیسیون عالی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن منجمله کمیسیون اروپایی  ،از همان نخستین لمحات
انتخاب وتاءسیس خویش وتااکنون که به مدارج نسبتآ فراګیرتر تکوین خویش رسیده است،معتقدانه مصمم بوده تا
درمورد مسایل اساسی ومحوری مربوط به سرنوشت حزب محبوب ومشترک همه ما-حزب وطن-ازجمله در رابطه به
چگونګی راهکارهای پروسهء تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن،به اراده وخرد جمعی شما همرزمان عهدناشکن
مستقیمآمراجعه نموده  ،تا برمبنای فیصله های جمعی وهدفمندمسیر نهایی کار مشترک مانراکه همانا تدویرمجمع
عالی(مجمع عمومی -کنګره)حزب وطن وبالوسیله تاءمین حضورمجددوقانونمند حزب وطن است،تثبیت نماییم .
بر مبنای تبادل نظر با کمیسیون عالی تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن  ،شخصیتهای باصالحیت ،اعضای
غیرمتشکل حزب وطن،رهبری تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج،رهبری کمیتهءانسجام برای
اعادهءفعالیت حزب وطن درخارج بعمل آمد وهم برمبنای توصیه های جلسهءپالتاکی ګفتمان حزبی اعضای حزب که
اخیرآ از طرف کمیسیون سازماندهی ګردیده بود  ،کمیسیون اروپایی در جلسات مورخ  ۰۲می  ۰۲۰۰و  ۰۲جون
 ۰۲۰۰خویش متفقأ به این نتیجه و فیصله رسید که اجالس عمومی ،همه گیر و حضوری همهء اعضای حزب وطن
مقیم خارج را که از تامین حضور مجدد حزب وطن از طریق تدویر مجمع عالی حزب وطن پشتیبانی مینماید  ،تحت
اجندا و هدف « اعتماد سازی  ،ایجاد هماهنگی  ،بسیچ و تامین اشتراک وسیع اعضای حزب وطن در پروسهء
تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن » در دههء اول جوالی (  ) ۰۲۰۰در یکی از کشور های اروپای مرکزی
دعوت و تدویر نماید .
مشخصات ومعیار مشارکت درین اجالس همان مبادی مشترکی اندکه ما همهء اعضای حزب وطن به آن اعتقاد و
تعهد داریم ودر پروسهء تحقق آن عمآل سهم میګیریم وآن عبارت اند از :
ـمبادی اساسی حزب وطن مصوب کنګرهءموسس حزب وطن .
 1ـ تامین حضور مجدد حزب وطن ازطریق مجمع عمومی حزب وطن در داخل افغانستان .
 2ـ مدیریت،رهبری وتحقق پروسهءتدارک وتدویر کنګره ازطریق کمیسیون عالی تدارک وتدویر مجمع عالی
حزب وطن .
 3ــ توحید تنوع وتفاوت نظریات و پیشنهادات در مورد وظایف مربوطه به کمیسیون اروپایی وهمچنین ،
چگونگی تحقق این مبادی یکی از اهداف اساسی است که میتوان وبایست در همین اجالس به آن دست یافت ودر
تصامیم آن منعکس ګردد.
شرکت کننده ګان اجالس همه حقوق و مکلفیتهای مساوی داشته و توقع میرود که همه بمثابهءاعضای حزب وطن
واز موضع حزب وطن در موفقیت این اجالس نقش سازنده خویش را ایفا نمایند .
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کمیسیون اروپایی با تواضع توام و با صمیمیت رفیقانه(برمبنای مبادی سه ګانه مندرج همین فراخوان وعدم عضویت
در احزاب دیګر)از
ـ تمام اعضای شورای مرکزی منتخب در کنګرهء موسس حزب وطن مقیم در خارج
ـ تمام اعضای هیت نظار شورای مرکزی منتخب در کنګرهءموسس حزب وطن مقیم در خارج
تمام اعضای غیر متشکل حزب وطن مقیم در خارج
همجنان از ،
تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن مقیم در خارج
ـ کمیتهء انسجام برای اعادهء فعالیت حزب وطن مقیم در خارج
ـ حزب ملی وطن مقیم در خارج
احترامانه دعوت بعمل مې آورد تا با حضور شان در اجالس عمومی اعضای حزب وطن به غنای آن بافزایند  .هم
چنان آرزومند شرکت وسیع اعضای تشکالت های متذکره درکار این اجالس میباشیم  .کمیسیون منتدار همهء
دعوت شده گان خواهد بود تا از چگونگی شرکت وحضورشان الی تاریخ ( ۰۲جون  ) ۰۲۰۰از طریق ایمیل
آدرس کمیسیون کتبآ اطمینان حاصل نماید .
آنعده اعضای حزب وطن شامل کته گوری های فوق که بنا بر مشکالت در اجالس حضوری شرکت کرده
نمیتوانندوهمچنان آنعده از اعضای حزب وطن که درامریکا،استرالیا،کشورهای مشترک المنافع (شوروی سابقه)
هندوستان،پاکستان،ایران وخلیج اقامت دارند وامکانات شرکت حضوری دراین اجالس را نداشته باشند  ،میتوانند از
طریق سکایپ به سالون جلسه وصل شده وبدین وسیله نظریات خویش را با شرکت کنندگان اجالس شریک سازند .
ویا اینکه نظریات مشخص خویش را در مجموع موارد مربوط به تدویر مجمع عالی حزب وطن الی تاریخ متذکره از
طریق ایمیل آدرس به اطالع کمیسیون اروپایی برسانند .
از اعضای حزب وطن ( متشکل و غیر متشکل ) مقیم در ممالک متذکره فوق  ،که تا الحال به ایجاد کمیته های
تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن مبادرت نورزیده اند ،صمیمانه تقاضا بعمل می آید تا هرچه زود تر در تماس
وتفاهم با همدیگرکمیته های متذکره را ایجاد نموده و از طریق ایمل آدرس کمیسیون اروپایی ،مارا در جریان
بگذارند  ،تا مراحل بعدی کار را مشترکا در پرتو تصامیم کمیسیون عالی تدارک وتد ویر مجمع عالی حزب وطن
سازماندهی نمایم .
رفقای ګرامی !
وطن محبوب ماافغانستان را همین اکنون هم چالش های جدی وحیاتی تهدید مینماید وهم ضرورت مبازره مشترک
ملی جهت دخول به یک فصل کامآل جدیدی ازتاریخ محسوس است  ،فصلیکه مشخصهء آنرا گزار از جنک
طوالنی نیابتی به صلح عادالنه  ،تحوالت بنیادی دموکراتیک و رفا ه عامه  ،گذار ازدولت های ناتوان،فاسد
ووابسته به دولت واقعآملی،وطن گرا وقانونمدار،گذار از احزاب وجبهات افراز شده،کرایی ووابسته به احزاب
سرتاسری ملی،مردم گرا،وطن مدار ومستقل که موءلفه وشیرازهء جامعهءمدنی وپروسهء ملت سازی برآنها مبتنی
باشد وباالخره گذار کشوراز عرصهء تاخت وتاز آزمندان اجانب به مرکزومحور مستقل معادالت سیاسی ـ اقتصادی
قرن جدید در آسیا تشکیل میدهد .
درچنین حاالت واوضاع توقع،انتظار وخواست بر حق مردم نجیب افغانستان و جهانیان متمدن از ما اعضای حزب
وطن بمثابهء راهروان وادامه دهندګان خط اندیشوی دکتور نجیب هللا شهید این است تا فرصت های ضایع شده را
تالفی نموده وبا تامین حضور مجدد،نیرومند وقانونمند حزب وطن متحدانه،مصمم وهدفمندانه در خدمت وطن
وهموطن خویش عمآلقدم برداشته ودین ملی وحزبی خویش را ادا نماییم .
کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن
ایمیل آدرس کمیسیون  kommissionetadorok@yahoo.de:پپپپپپپ
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