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جلسه وسیع شورای تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج ازکشور بتاریخ  ۸ــ ۹ــ  ۲۱۰۲در شهر
هامبورک جمهوری فدرالی آلمان  ٬بریاست رفیق عبدالبشیر پیوستون رئیس این شورا دایر گردید .
جلسه بعد از تصویب آجندای کاری خویش گزارش کمیته اجرائیوی را که توسط رفیق پیوستون قرائت گردید استماع
و بعد از آنکه با نظریات اعضای شورا تکمیل و غنی گردید مورد تصویب قرار داد.
متن کامل گزارش مذکور به زودی انتشار می یابد  .در قسمتی ازین گزارش آمده است « بگذار بخود حق دهیم که
بنام هریک از اشتراک کننده گان این راه افتخار کنیم  .راهیان این راه دشوار گذار که به رغم تمام دسایس ٬
اشتباهات و نا رسایی ها شاهد پیروزی جمعی خود اند .
مراحل تدارک مجمع عالی حزب دارد به پایان خود میرسد  ٬با استفاده ازین فرصت میخواهم تصریح بدارم که این
تنها تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن نبود ند که درفش این مبارزه را بدوش کشید و برای حضور دوباره
حزب محبوب خویش در وضیعت سیاسی کشور با تمام همت کوشید.
ما این پیروزی را پیروزی تمام شخصیت ها  ٬حلقات  ٬محافل و ساختار های میدانیم که برای تحقق این اهداف
پیگیرانه مبارزه نموده اند ».
گزارش عالوه بر یاد آوری اقدامات مشخص جهت تالش برای تآمین همگرایی اعضای حزب وطن بر این نکته نیز
تآکید نمود « تصاویب و تصامیم مجمع عالی حزب وطن می باید در خط مبارزه حزب محبوب ما  ٬تحت نام حزب
وطن ٬در بستر اندیشه یی ــ سیاسی شهید دوکتور نجیب هللا ( اندیشه مصالحه ملی) بادرنظرداشت اوضاع جدید
سیاسی کشور  ٬منطقه وجهان استقامت بخشیده شود ».
درگزارش تآکید گردیده که « مجمع عالی فرصتی است که حزب در باالترین مرجع ذیصالح خویش تمام رویداد های
زنده گی سیاسی بشمول رویداد های بعد از فروپاشی تشکیالتی خود را تحلیل  ٬بررسی و نتیجه گیری نماید » .
جلسه مطابق آجندا  ٬پیشنهادات ساختار های انسجامی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در مورد انتخاب
نماینده گان برای اشتراک در کار مجمع عالی را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آرا صالحیت ( )۰۱تن را به صفت
نماینده گان ساختار های انسجامی تشکیالت موقت در خارج از کشور را تآئیدو نهایی نمود .
جلسه با تآئید و حمایت قاطع از طرح انحالل ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن اشتراک کننده در کار مجمع
عالی  ٬قبل از تدویر این مجمع و جهت جلوگیری از پراگنده گی اعضای ساختار های انسجامی تشکیالت موقت در
خارج از کشور و نیز شمولیت منظم و بموقع این اعضا در ترکیب ساختار های حزب وطن مصوب مجمع عالی آتی ٬
پیرامون مرحله گذار بحث نموده الزم اتخاذ نمود .
در سخنرانی شفاهی اختتامیه رفیق تصامیم پیوستون از کار و فعالیت هریک از اعضای کمیته اجرائیوی تشکیالت
موقت رفقا فقیرمحمد ودان  ٬نوراکبر پایش  ٬انجنیر محمد اسلم  ٬محبوب جان احمدزاده وانجنیر عبدالعظیم راهی٬
تمام اعضای شورای تشکیالت موقت و بطور خاص رفقا عبدالرزاق ویدی و دیپلوم انجنیر غالم محمد زارع  ٬رفیق
ناصر سهاک و اعضای ساختار انسجامی هامبورگ ( مهمانداران جلسه ) یاد آوری وقدر دانی بعمل آمده از همکاری
های بی شائیبه اعضای شورای تشکیالت موقت و تمام کادر ها و اعضای حزب وطن شامل ساختار های انسجامی
تشکیالت موقت  ...در خارج از کشور ابراز تشکر و امتنان نموده موفقیت تمام اعضای حزب  ٬بخصوص نماینده
ګان منتخب را در کار موفقانه مجمع عالی حزب وطن آرزو نمود .
در مقابل رفیق عبدالعظیم راهی عضو کمیته اجرائیوی  ٬سیدسالم الدین نیرومند مسول ساختار های انسجامی شهر
هامبورگ و رفیق نجیب شریفی بلنوبه از کار و فعالیت ثمربخش و با درایت رفیق عبدالبشیر پیوستون در جایگاه
مسول تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج از کشور قدر دانی و تشکر بعمل آورد.
جلسه با تصویب یک مصوبه و صدور اعالمیه ( اعالمیه عنقریب نشر میشود ) در فضای همبسته گی رفیقانه و به
امید تدویر موفقانه مجمع عالی حزب وطن ساعت اا و  ۰۱دقیقه شب به کار خود پایان داد .
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