راه ما

ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن

جلسه کمیته سازماندهی دوره انتقال تشکیالتی
بـه حـزب وطن در خـارج کشور  ،دایـر گردیـد

کمیته سازماندهی دوره انتقال تشکیالتی به حزب وطن در خارج کشور  ،نخستین جلسه خویش را
تحت ریاست محترم الحاج محبوب جان احمدزاده  ،روز پنجشنبه مؤرخ هژدهم اکتوبر با
آجندای«بحث پیرامون چگونگی ایجاد ساختارهای حزب وطن در خارج و اتخاذ تصامیم درین
زمینه»  ،در حالی دایر نمود که از اعضای هیئت اجرائیه تشکیالت منحله مؤقت انسجام اعضای
حزب وطن در خارج  ،برای شرکت مشورتی درین اجالس نیز دعوت بعمل آمده بود .
در آغاز بعد از اعالم رسمیت جلسه  ،محترم الحاج محبوب جان احمدزاده با اشاره به تدویر مجمع
عمومی حزب وطن به تاریخ پنجم میزان سالجاری در شهر کابل ؛ چنین اظهار داشتند  « :تدویر
مجمع عمومی حزب وطن رویداد بزرگ تاریخی بود که بعد از توطئه انفجار حزب وطن در حمل
 1731خورشیدی ،مبارزه اعضای حزب وطن را با دستیابی به این هدف بزرگ (حضور مجدد حزب
وطن در وضعیت سیاسی کشور) وارد مرحله با اهمیت و پرمسوولیت تر ساخته است ؛ که اینک
سنگینی مسوولیت آن را از همین اکنون فرد فرد از اعضای حزب وطن بر دوش خویش احساس
مینمایند  .این مسوولیت از همین اکنون از ما می طلبد تا حزب وطن سنگر مشترک مبارزه سیاسی
سازمانیافته همه آن وطندوستانی گردد که میخواهند با قبول مرامنامه واساسنامه حزب وطن
سرنوشت سیاسی شانرا داوطلبانه با حزب وطن پیوند بزنند  .درین میان و در قدم اول مسوولیت
داریم تا برگشت همه آن همرزمان قبلی مانرا مجدداً به خانه مشترک سیاسی همه مان (حزب وطن)
مساعد سازیم که همین اکنون خویشتن را اعضای حزب وطن میخوانند  .اینک بخاطر تصمیم روی
این مسایل ،نخستین جلسه مان را به بحث روی چگونگی ایجاد ساختار های حزب وطن در خارج
وقف نموده ایم  .توقع دارم تا اعضای محترم این کمیته نظریات و سایر همرزمان دعوت شده
مشوره های شان را در زمینه ارائه نمایند » .
بعد از صحبت مقدمانی رئیس جلسه  ،به نوبت بحث پیرامون اجندا آغاز گردید  .نخست از میان
مدعوئین  ،محترم عبدالشیر پیوستون بعد از تماس روی اهمیت تاریخی تدویر مؤفقانه مجمع
عمومی حزب وطن  ،از دعوت شان درین جلسه  ،تشکر نموده خاطرنشان ساختند که من درین
جلسه بحیث یک عضو حزب وطن در ساختار خارج کشور  ،شرکت کرده ام  .قبل از همه از همین
اکنون تحت دساتیر کمیته سازماندهی دوره انتقال  ،به اجرای همکاری و وظایفی که بمن سپرده می
شود اظهار آمادگی مینمایم »  .بعد از این اظهارات  ،محترم پیوستون مشورهای خویش را مطابق
به اجندای جلسه مطرح نمود  .در بحث های بعدی محترم الحاج محبوب جان احمد زاده  ،محترم
عبدالمبین مبین  ،محترم میر سالم الدین نیرومند  ،محترم انجنیر محمد اسلم  ،محترم نوراکبر پایش
 ،محترم فقیر محمد ودان و محترم عبدالبشیر پیوستون  ،پیرامون موضوع آجندا ،بطور مکرر سهم
گرفتند که در نهایت جلسه فیصله نمود که :
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ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن

 1ـ کمیته سازماندهی دوره انتقال تشکیالتی  ، ...برای انجام وظایف محوله خویش پالن کاری را
شامل اجرای وظایف مشخص با قید زمان  ،جهت دعوت و تدویر جلسات حضوری اعضای حزب
وطن در کشور های حوزه مسوولیت خویش  ،جهت تسبیت عضویت شان در حزب وطن و انتخاب
مقامات تشکیالت حزبی  ،ترتیب و تصویب نموده  ،مورد اجرأ قرار دهد .
 2ـ تالش بعمل آید تا در جلسات حضوری اعضای حزب وطن در هریک از کشور های حوزه
مسوولیت  ،از همه آن همرزمانی دعوت بعمل آیند که میخواهند با قبول مرامنامه و اساسنامه حزب
وطن  ،سرنوشت سیاسی شان را با حزب محبوب شان (حزب وطن) داوطلبانه پیوند بزنند .
 7ـ کمیته سازماندهی دوره انتقال تشکیالتی  ، ...مطابق اساسنامه حزب وطن  ،انتخابات شورا های
کشوری  ،شورای سراسری خارج کشور و سایر مقامات رهبری کننده این ساختار ها را در فضای
دموکراتیک انتظام و تحقق بخشد .
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