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هیاعالم   
زحب وطن رد خارج از کشور یالت موقت انسجام اعضای تشک  یشورا  

۲۱۰۲-۹-۸مورخ  
 

زارشات گحزب وطن در خارج از کشور بعد از استماع  یالت موقت انسجام اعضایتشک یشورا
اشتباهات  ٬دارد که با وصف کمـبود هــا یت و افتخار اعالم میها با رضائ یث و بررسها بح یابیارز٬

در . رفته است گش قرار یخو یالتیــ تشک یاسیک مرحله دشوار کار سیان ینک در پایها ا ییو نارسا
قد به وفادار و معت ٬مصمم  یر اعضایناپذ یگن مــرحـله کــه با کار ومبـارزه  خسته یق ایجه توفـینتـ

د یردگسر یب هللا در داخل و خـارج کشـور مید آن دکتور نجیحزب وطن و رهبر شه یواال یآرمانها
. ده استیردگ ییحـزب وطـــن در شهر کابل نها یر مجمع عـالیخ تـدوینک تاریا  

 یاعضا یالتیــ تشک یاسیحـزب وطـــن نقطـــه عطـــف در  مبــــارزات س یر مجمــع عــالیتدو
 ٬اعضا  یکطرف برایر از گردد که اگیآن  محسوب م یالتیتشک یبوب ما بعد از فروپاشحزب مح

حزب وطن را  یافته جهت تحقق آرمانهایدوستان و هواخواهان حزب آغاز مجدد مبارزات انسجام 
 یوانه وار و تالشهاید یآنرا به عکس العمل ها یوخارج یند خورده داخلگدهد دشمنان سوید مینو

.ر بموقع آن واداشته است یاز تدو یریگاطر جلومذبوحانه بخ  
حزب  یالت موقت انسجام اعضایتشک ۳۱۰۳ ستگا ۳۲ـــه مــــورخ یـــکه از ابالغیمــا در حــال

د وشرط یت بــال قیحمــا یاشتراک کننده در مجمع عالـ یبر انحالل تمام سازمانها وتشکلها یوطن مبت
به ( حزب وطن در داخل کشور  یاعضا) ش یخو یکجا با رفقای یم با استواریداریخود را اعالم م

 نتیجه ایتوافق ساختار ها و تشکل ها نبوده بلکه  ولمحص یم که مجمع عالیدار ین موضع پافشاریا
.حزب وطن است یک اعضایدموکرات ییراهم  

.مینمایت میخ اعالم شده قاطعانه حمایحزب وطن مطابق تار یر اجالس مجمع عالیما از تدو  
 ین حق مشروع اشتراک اعضایبمنظور تام ٬حزب وطن در خارج  یالت موقت انسجام اعضایشکت

ر متشکل یغ یآن جلسه مشترک اعضا یر مجمع عالیافته حزب وطن در کار تدارک وتدویانسجام ن
 گدر شهر هامبور  ۳۱۰۰ ستگا ۶ خ یرا به تار ...الت موقت انسجام یتشک یحزب وطن و اعضا

ون مشترک شش نفره را غرض یالت موقت کمسیان تشکگنده یم نمایت مستقیحماآن با  یدعوت و ط
ر یغ یج اعضایر متشــکل حــــــزب وطن و در قدم اول بسیمتشــکل و غ یاعضا یک مســاعیتشر

الت یشه در تمایر کـــه ریجه اشتباهـات جبـران ناپــذیـون در نتین کمسیا ولی. ف نمــود یمتشکل توظـ
توسط ک تجربــه ناکــام مبـدل  و منجر به انحالل ان یون داشـت به یســیخـــارج از کم و اهداف

.د یردگحزب وطن   یر مجمع عالیتدارک وتدو یون عالیکمسس  
حزب وطن در خارج حق اشتراک  یالت موقت انسجام اعضایمذکور تشک یداد هایالوصف رو یعل 

و مسؤالنه خود  یجد یمحفوظ اعالم داشته عالقمند یمجمع عالحزب را در کار غیر منسجم  یاعضا
ق محترم یبه نقش رف ابراز داشته   یاشتراک آنان در کار مجمع عال یوه هایافت راه ها وشیرا به در

ر منسجم حزب وطن غرض یغ یج اعضایحزب وطن در بس یمرکز یس شورایر نظر محمد سابق معاون رئیانجن
شان احترامانه تقاضا یاز ا یوییته اجرایشنـــهاد کمید از پیرد وبـا تآئــگنیـده قــدر میآن به د یاشتراک در کار مجمع عال

مآ یمستق یرمنسجم حزب در خــارج از کشــوررادرکار مجمع عالیغ ین شرکت اعضایت تآمید  که پروسه با اهمینمایم
.ندینما ییت و رهنمایهدا  
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حزب غرض  یعتر اعضایج هرچه وسیحزب وطن در جهت بس یآرمانها معتقد به یونه ابتکارات اعضاگما از هر
.دارد یش را با آنان اعالم میخو یو همراه یاستقبال نموده همکار یشرکت در کار مجمع عال  

فه یحزب وطن در خارج از کشور وظ یالت موقت انسجام اعضایتشک یانسجام یب  به ساختار هاین ترتیبه هم 
حزب منسجم ریغ یآنعده از اعضا یاسما ٬در صورت مراجعه  یون عالیسنبله کمس ۲ دهد تا طبق مفاد مصوبهیم

آرمانها و اهداف حزب وطن  به  ٬ش را به راه یباور و اعتقاد خو«   قلم وقدم » وطن در خارج از کشور راکه با 
اط ین ارتیدر. وطن سازند  حزب یان به مجمع عالگنده یانتخاب نما یدان برایشامل لست کاند ده اندیاثبات رسان

:رددگیح میتصر   
.تواند یق مورد نظر به عمل آمده مین اقدام تنها در صورت مراجعه و توافق کامل رفیــ چن ۰  
 یالت موقت انسجام اعضایــق مـورد نظر را در برابر تشکیت  رفیو مکلف یـــگونــه وابستـــه گچین توافق هیــ ا ۳

. باشدیذار نمگاثر  یاراده مستقل و آزاد و آورده و دریحزب وطن ببار ن  
انتخاب  ین شده برایف تعیر متشکل حزب وطن حدود نورماتیغ یکه تعداد اعضا یهمچنان در شهر ها وکشور ها

درآن خصوص  یمشخص یها ینیشبیز پین یون عالیتواند و در طرزالعمل مصوب کمسیل نموده نمیده را تکمنینما
ر متشکل یغ یاعضا ٬ها وجود نداشته باشد  ینیشبین پیتحقق ا ینه هایزم یابر علل و عواملا بنیوجود نداشته باشد و 

نده یانتخاب نما ینامزدان برا یشنهادیمحـل شـــامل لســت پ یانســـجام یتوانند در توافق با ســاختار هایحزب وطن م
ق موصوف را در برابر یت رفیو  مکلف یگونه وابسته گچین توافق  هیز اینصورت نیدر.   ردند گ یبه مجمع عال یگ

.ذاردگیاثر نم یریگم یدر تصم یآورده و بر اراده مستقل و آزاد ویحزب وطن بار ن یالت موقت انسجام اعضایتشک  
الت موقت یتشک یکه شورایدارد  هر زمانیحزب وطن در خارج اعالم م یالت موقت انسجام اعضایتشک یشورا

ــش را اعالم داشت یانحــالل خو یل کشور غرض اشتراک در کار مــجمع عــالحزب وطن در داخ یانسجام اعضا
ب حزب وطن که یبه ترک یانسجام یغرض انتقال درست وبه موقع ساختار ها. ردد گیم یز منحل شده تلقین شورا نیا

الت یحالل تشکب نمودکه بعد از اعالم انیته  دوره انتقال را تصویرون خواهد آمد کمیحزب وطن ب یاز مجمع عال
. رفت گش را بدست  خواهند یخو یت هایلوموقت مسؤ  

داد یدر صورت بروز رو ٬ست  یالت موقت در خارج از کشور عمآل ممکن نیتشک یر دوباره شورایکه تدویاز آنجائ
ه یه اجرائتیکم یکجا با اعضایدوره انتقال  یته سازماندهیکم ٬د باشد یجد یاستهاینشده که مستلزم اتخاذ س ینیشبیپ یها

.  د ینمایل میالت موقت را تمثیتشک یشورا یت هایسابقه بصورت مشترک تمام صالح  

 


