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کمیته حزبی حزب وطن در خارج ازکشور
ـــــ مورخ  ۰۱ــ ۰ــ ۳۱۰۲
طوریکه هموطنان ما آګاهی دارند مجمع عمومی مشروع و دموکراتیک حزب وطن به اشتراک نماینده ګان منتخب و
با صالحیت اعضای حزب بتاریخ  ۵میزان سال  ۰۲۳۰شمسی در شهر کابل دایر و با تصویب اساسنامه  ٬مرامنامه
وانتخاب مقامات رهبری حزبی  ٬حضور دوباره وفعال حزب وطن را در وضیعت سیاسی کشور رسمآ اعالم داشت .
با مسرت به اګاهی رسانیده میشود که ساختار های منظم تشکیالتی حزب در تقریبآ همه والیات کشور  ٬شهر های
بزرګ و تعداد زیاد ولسوالی هاعمأل مصروف فعالیت اند .اعضای حزب در خارج از کشور نیز طی ګردهم آیی
داوطلبانه در حال ایجاد واحد های اولیه حزبی خود اند.
کمیته حزبی حزب وطن در خارج از کشور از تمام دوستان که خود را معتقد به سیاستهای بنیادی حزب وطن  ٬راه
وارزشهای این حزب میدانند و تا کنون در ساختار های حزبی ثبت نام نه نموده اند دعوت مینماید تا در واحد های
اولیه حزبی ایجاد شده در خارج از کشور ثبت نام و در جاهائیکه تا کنون این واحدها ایجاد نګردید با تدویر ګرد هم
آیی های اعضای حزب در ایجاد آتها اشتراک نموده و خود را برای شرکت در انتخابات شورا های کشوری و شورای
سراسری خارج ازکشور که در زودترین فرصت راه اندازی میګردد آماده سازند .
ــ برخی از دوستان که اګردر مورد اسناد مصوب حزب سواالت و نظریاتی داشته باشند و بر این مبنی برای اشتراک
در واحد های اولیه حزبی آماده نیستند  ٬کمیته حزبی حزب وطن در خارج ازکشور آماده است تا با در نظرداشت
اصول و ارزشهای قبول شده حزب وطن  ٬خواستها و مطالبات وضعیت سیاسی کشور مسایل مورد عالقه رابا ایشان
مورد بحث و مداقه قرار دهد به نتیجه ګیریهای الزم دست یابند.
ـــ انکشافات اوضاع در کشور قبل از هرچیز طالب مساعی مشترک تمام نیروهای ملی  ٬دموکرات  ٬وطندوست ٬
ترقیخواه وصلحپسند وطن در رابطه با مسایل مهم ملی وکشوریست  .حزب وطن همانطوریکه در مجمع عمومی
مورخ  ۵میزان  ۰۲۳۰خود به تصویب رسانید آماده است غرض تشریک مساعی با تمام نیروهای یاد شده راه ها
ووسایل مساعی مشترک را جستجو و وارد اقدامات مشخص عملی ګردد .
کمیته حزبی خارج کشور حزب وطن به محترم محبوب جان احمدزاده عضو هیآت اجرائیه شورای سراسری حزب
وطن و عضو کمیته حزبی خارج از کشور وظیفه و صالحیت داده است تا در اقدامات عملی درمورد تمام مسایل
مطروحه در این اطالعیه در مقیاس خارج از کشور از حزب وطن نماینده ګی نمایند .
حزب وطن علرغم تفاوتها و اختالفات قابل درک میان نیروهای ملی  ٬دموکرات  ٬وطندوست ٬ترقیخواه وصلح پسند
کشور به جای تقابل به تفاهم ذات البینی ( بمثابه بخشی از تفاهم بین االفغانی ) دعوت مینماید.
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