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 اماده بررسی پیرامون ،خارج در موقت تشکیالت یوییاجرا کمیته جلسه
ګردید دایر وطن حزب عالی مجمع تدویر پروسه در ها یگ  

 
جلسه کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشوربه  ۲۳۰۲ماه آګست  ۰۳بتاریخ 

.دایر ګردید  پیوستون عبدالبشیررفیق  است ری  
ی برای تدویر جلسه وسیع شورای تشکیالت موقت در خارج از گ آماده سطح مصوب آجندای مطابق هجلس

.کشور را مورد بررسی قرار داده تصامیم الزم اتخاذ نمود   
جلسه ضمن بررسی وظایف مطروحه در برابر تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در رابطه باکار تدارک و 

. الزم دید تا بار دیګر  مواضع خویش را درآستانه تدویر مجمع عالی تصریح نماید تدویر مجمع عالی حزب وطن   
جلسه اتفاق نظر داشت که تدویر مجمع عالی حزب وطن رویداد بزرګ در امتداد و تداوم تاریخی کنګره سرطان 

نه  است« مجمع عالی حزب وطن » خورشیدی منعقده شهر کابل است و بدون  هیچګونه شک و تردید  ۰۰۳۱
حزب  بدین ملحوظ ما از موقف تشکیالت موقت انسجام اعضای. مجمع عالی و مشترک ساختار های متعدد سیاسی 

مبنی بر اصل محوری انحالل تمام ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن اشتراک کننده در در داخل کشوروطن 
.کار مجمع عالی حزب وطن با تمام قوت حمایت و پشتبانی میکنیم   

ه با اتفاق کامل  مورد تاکید قرار داد که تصاویب وتصامیم مجمع عالی حزب وطن میبایددر خط مبارزه سیاسی جلس
 ٬(اندیشه مصالحه ملی )در بستر اندیشه یی ــ سیاسی شهید دکتور نجیب هللا  ٬تحت نام حزب وطن ٬حزب محبوب ما

ما با هر نوع طرح مغایر . مت بخشیده شود منطقه و جهان استقا ٬با در نظر داشت اوضاع جدید سیاسی کشور 
.قاطعانه مبارزه خواهیم کرد   

٬ سیاسی  ح خویش تمام رویداد های زنده ګیمجمع عالی فرصتی است که حزب در باالترین مرجع ذیصال به نظر ما
.به شمول رویداد های بعد از فروپاشی تشکیالتی خود راتحلیل بررسی و نتیجه ګیری نماید   

اثرات فاجعه بار این تجاوز و اهمیت سیاسی وملی اعالن  ٬در باره تجاوز نظامی اتحاد شوروی وقت ثهمچنان بح
بوسیله دکتور نجیب هللا رهبر حزب وطن و رئیس جمهور وقت کشور از جمله مسایلیست « روز نجات ملی» رسمی 

. که  تحت هیچ شرایط روی آن حاظر به معامله نخواهیم بود  
ان گیکبار دیګر بر اصل شرکت نماینده  ٬رانهگ اخالل و مشکوک تالشهای احتمال یعلی الوصف پیشبین

رزمیده اند در کار مجمع عالی تاکید «  قلم و قدم » حزب وطن که بیهراس و بطور علنی با منسجم اعضای غیر 
.میورزیم  

وقت انسجام اعضای حزب وطن بخصوص اعضای تشکیالت ممنسجم و غیر منسجم کمیته اجرائیوی به تمام اعضای 
دوستان وهواخواهان نوید  ٬ضا اع که بهحزب وطن هوشیار باش میدهد که تدویر مجمع عالی حزب وطن همانطوری

دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی آن را شوکه نموده بعید از امکان  ٬جدید مبارزات موثر را باخود دارد  فصل
و تشبثات دیوانه وار اخالل  اد سؤتفاهمات میان اعضای حزب وطنیجنیست که با استفاده از تمام امکانات خود به ا

رانه دست بزندګ  
در باره  ٬تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن یوییکمیته اجرا   ۰۰۱۰سنبله ۲مصوبه مورخ  ٬مطابق آجندا 

حزب وطن در خارج در جلسه قرائت  کمیته اجرائیه تشکیالت موقت انسجام اعضای ۲۳۰۲آګست  ۴یاداشت مورخ 
 ګردید 

:ردیده است که گ تصریح صوبهم ازین بخشی در  
 

 
ع عالی کمیته اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن تذکر این نکته را الزمی میداند که تدویر مجم »

در  ت موقتتشکیالت بوده اس ان اغاز ایجاد تشکیالت موقت مطرحاز هم بحیث هدف اصلی و اساسیحزب وطن 
بشمول ایجاد کمیسیون عالی تدارک و تدویر  ی ٬اقدامات   وسیع و با اهمیت راوتاریخ ملی پروسه تحقق این رسالت
در یک جلسه وسیع از کادر ها و فعالین حزب وطن انجام داه (  ۰۰۱۱یازدهم جدی سال ) مجمع عالی حزب وطن 

 .است 
 
 

حزاب ایجاد شده با سازمانها و ا و تفاهم همسویی قدامات عملی و همه جانبه  غرضتشکیالت موقت  با اتخاذ ا. . . 
سنبله سال ( 02)بتاریخ    موفق ګردید تا  تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطندرپروسه  حزب وطن از بدنه
تدارک و تدویر  مجمع  ککمیسیون مشتر درنتیجه ان کهبرساند  مضا با حزب ملی وطن به أ را توافقنامه ای 0932

ایجاد و کار مشترک در عرصه سازماندهی پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی   نفر ۰۴عالی حزب وطن به ترکیب   
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وتالش های صادقانه  بر اساس حسن نیتهمچنان ... حزب وطن اغاز ګردید  که تا اکنون با موفقیت  جریان دارد
 (نفر ۳به ترکیب ) ٬ کمیته مشترک اروپایی ۲۳۰۰ست سال گا  ۳بتاریخ  در خارج قتکادرهای ارشد تشکیالت مؤ

سازماندهی پروسه انتخاب   و اشکال و جستجوی شیوه ها حزب غیر متشکلهر چه بیشتر اعضای  غرض انسجام
اقدامات کمیته اجرایوی در حالیکه همه ... در شهر هامبورګ ایجاد ګردید  ان انها در مجمع عالی حزب وطنگندنمای

نآ خاطر میکند ضم که تا اکنون در پروسه تدارک مجمع عالی حزب وطن انجام شده است مثبت و مفید ارزیابی را
ترک اروپایی  مخصوصا در درین اواخر توسط کمیته  مش ا سفانه بعضی اقدامات انجام  شدهمت نشان میسازد که

  ....هایی شدن است باعث نګرانی ما است در حالت ن پروسه تدارک مجمع عالی حزب وطن شرایط که
کمیته اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن با درک مسولیت تاریخی که دربرابر نحوۀ برگذاری  ...

 :قانونمند مجمع عالی حزب وطن دارد ٬مراتب آتی را به تصویب میرساند 
 
 
 

تمرکز همه امکانات   میگردد تا بمنظورکشورتوصیه  از  خارج در  به هیئت نمایندگی تشکیالت موقت .0
خارج اروپائی  مشترک از ترکیب کمیته در پروسه سازماندهی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن

 .  گردند
انتخاب اعضای شرکت کننده در مجمع عالی حزب وطن که از طرف تشکیالت مؤقت به کمیسیون  .0

 توسط ساختار های انسجامی تشکیالت شدههای تعین بر اساس نورماتیف  نددمشترک معرفی میگر
 «....یردگ صورت کشور خارج و داخل در موقت

 
 

  ت رهبری تشکیالت موقت در کابلایهدر خارج  ضمن ابراز حمایت کامل از مصوبه  ... کمیته اجراییوی  جلسه
ی تشکیالت در کمیته اروپایی را گنمایند هیاتهمچنان کمیته اجراییوی  . تحقق اقدامات مقتضی را تصویب نمود 

. موظف ساخت تا تدابیر الزم را برای تطبیق مصوبه فوق  عملی سازند  
  

.  جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه به کار خود پایان داد   
 


