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اعــــــــالمیه
هیآت اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن
مورخ  ۵میزان ۱۹۳۱

هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب وطن با مسرت و افتخار به اطالع تمام اعضای حزب وطن  ٬هواخواهان آن و
مردم شرافتمند کشور میرساند که بتاریخ  ۵میزان  ۱۹۳۱مجمع عمومی حزب وطن دایر و طی آن مرامنامه ٬
اساسنامه  ٬شورای سراسری حزب وطن  ٬هیآ ت اجرائیه و رئیس هیآت اجرائیه  ٬اعضا  ٬رئیس ومعاونین هیآت
نظار در فضای پرشور رفیقانه انتخاب گردیدند .
این انتخابات که در آن از جمع  ۱۵۱نماینده (  ) ۱۴۲نماینده اعضای حزب از ۱۲واحد اداری کشور( ۱۳والیت وشهر
کابل ونیز خارج از کشور ) در تاالرحضور داشتند و با توجه به اسناد مصوب که بنیاد عمل ونظر حزب رابر سیاست
های محوری حزب وطن استوار نموده است ٬از لحاظ کمیت وکیفیت واضح ترین واستوار ترین ثبوت بر مشروعیت
آنست .
ما باور داریم چنانکه تالش های گوناگون برای توقف پروسه تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن در مقابل
هوشیاری  ٬درایت و استواری اعضای حزب به ناکامی انجامید و مجمع عمومی حزب با غرور وافتخار دایر گردید
در آینده نیز با حیله های مختلف و از آنجمله به ظاهر از نام حزب وطن و در واقع جهت مخالفت با آن سلسله این
تالشهای مذبوحانه ادامه خواهد یافت .
تدویر موفقانه مجمع عمومی حزب وطن آتش به جان عده انگشت شمار مخالفین تدویر مجمع عمومی افگند و بنام گویا
« کادر های ارشد حزب » در اطاقهای پالتاکی جمع گردیده و با کلمات مستهجن و شیوه های غیر سیاسی به تبلیغات
زهر آگین پرداختند  .ما با صراحت هوشدار میدهیم که اگراز اقدامات خصمانه وپخش اکاذیب در برابر حزب وطن
انصراف نورزند  ٬تمام اسناد و مدارک معتبر بشمول اعاشه واباطه شانرا درمهمانخانه های آی اس آی و پروتوکولها
ی امضا شده شانرااز طریق وسایل اطالعات جمعی به نشر خواهیم سپرد .
با حضور دوباره و مشروع حزب وطن دروضیعت سیاسی کشور هیچ حلقه  ٬ګروپ و شخص  ٬حتی اګر در پشت
القاب ګذشته حزبی و دولتی نیز پنهان ګردند  ٬صالحیت نماینده ګی از حزب وطن را نداشته و در موجودیت
ساختار های منظم حزبی چنین اجازه به آنان داده نخواهد شد .
ما به تمام اعضای پر افتخار حزب وطن به شرط آنکه هنوز هم به سیاستهای محوری این حزب اعتقاد و پابندی داشته
باشتد اعالم میداریم که دروازه های حزب بروی شما اعضای متشکل وغیر متشکل حزب باز است  ٬بدور آن حلقه
زنید و صفوف تانرا برای اجرای وظایف دشوار فشرده تر سازید .
ما به تمام مردم افغانستان اعالم میداریم :
حزب وطن حامی استوار و توانای خواسته های شما در راه تحقق صلح  ٬تفاهم بین االفغانی  ٬ترقی و انکشاف است
.این حزب همراه و هم پیمان استوار تان در مبارزه برای رفاه اجتماعیست  .با کسب افتخار عضویت آن صفوف آنرا
نیرومند وسطح توانایی آنرا برای تحقق اهداف مذکور ارتقا دهید .
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