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رفاخون
کمیسیون مشترک اروپایی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن
در مورد اجالس عمومی و حضوری اعضای حزب وطن در خارج
مورخ ـ  1۱جون ۱۱1۱
همرزمان عزیز،اعضای حزب پر افتخار وطن !
کمیسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن منجمله کمیسیون اروپایی ،از همان نخستین
لمحات انتخاب و تأسیس خویش و تا اکنون که به مدارج نسبتا فراگیرتر تکوین خویش رسیده است،
معتقدانه مصمم بوده تا در مورد مسایل اساسی و محوری مربوط به سرنوشت حزب محبوب و
مشترک همه ما – حزب وطن – از جمله در رابطه به چگونگی راهکارهای پروسۀ تدارک و تدویر
مجمع عالی حزب وطن ،به اراده و خرد جمعی شما همرزمان عهدناشکن مستقیما مراجعه نموده ،تا
بر مبنای فیصله های جمعی و هدفمند مسیر نهایی کار مشترک مانرا که همانا تدویر مجمع عالی
(مجمع عمومی  -کنگره) حزب وطن و بالوسیله تأمین حضور مجدد و قانونمند حزب وطن است،
تثبیت نماییم.
بر مبنای تبادل نظر با کمیسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ،شخصیتهای با
صالحیت اعضای غیر متشکل حزب وطن ،رهبری تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در
خارج ،رهبری کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن در خارج بعمل آمد و هم برمبنای توصیه
های جلسۀ «پلتاکی» گفتمان حزبی اعضای حزب که اخیرا از طرف کمیسیون سازماندهی گردیده
بود.
کمیسیون اروپایی در جلسات مورخ ۰۲می  ۰۲۰۰و ۰۲جون  ۰۲۰۰خویش متفقا به این نتیجه و
فیصله رسید که اجالس عمومی ،همه گیر و حضوری همۀ اعضای حزب وطن مقیم خارج را که از
تأمین حضور مجدد حزب وطن از طریق تدویر مجمع عالی حزب وطن پشتیبانی مینمایند ،تحت
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عنوان ،آجندا و هدف «اعتماد سازی ،ایجاد همآهنگی ،بسیج و تأمین اشتراک وسیع اعضای حزب
وطن در پروسۀ تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن» در دهۀ اول جوالی ( )۰۲۰۰در یکی از
کشورهای اروپای مرکزی ،دعوت و تدویر نماید.
مشخصات و معیار مشارکت در این اجالس همان مبادی مشترکی اند که ما همۀ اعضای حزب وطن
به آن اعتقاد و تعهد داریم و در پروسۀ تحقق آن عمال سهم میگیریم و آن عبارت اند از مبادی اساسی
حزب وطن مصوب کنگرۀ موسس حزب وطن:
 .۰تأمین حضور مجدد حزب وطن از طریق مجمع عمومی حزب وطن در داخل افغانستان.
 .۰مدیریت ،رهبری و تحقق پروسۀ تدارک و تدویر کنگره از طریق کمیسیون عالی تدارک و
تدویر مجمع عالی حزب وطن.
 .3توحید تنوع و تفاوت نظریات و پیشنهادات در مورد وظایف مربوطه به کمیسیون اروپایی و
همچنین چگونگی تحقق این مبادی یکی از اهداف اساسی است که میتوان و بایست در همین
اجالس به آن دست یافت و در تصامیم آن منعکس گردد.
شرکت کننده گان اجالس همه حقوق و مکلفیتهای مساوی داشته و توقع میرود که همه بمثابۀ اعضای
حزب وطن و از موضع حزب وطن در موفقیت این اجالس نقش سازنده خویش را ایفا نمایند.
کمیسیون اروپایی با تواضع توام با صمیمیت رفیقانه (برمبنای مبادی سه گانه مندرج همین فراخوان و
عدم عضویت در احزاب دیگر) از:
 تمام اعضای شورای مرکزی منتخب در کنگرۀ موسس حزب وطن مقیم در خارج؛
 تمام اعضای هیت نظار شورای مرکزی منتخب در کنگرۀموسس حزب وطن مقیم در خارج؛
 تمام اعضای غیر متشکل حزب وطن مقیم در خارج
همچنان از،
 تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن مقیم در خارج؛
 کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن مقیم در خارج؛ و
 حزب ملی وطن مقیم در خارج،
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احترامانه دعوت بعمل مې آورد تا ،با حضور شان و شرکت وسیع اعضای تشکالت متذکره در
اجالس عمومی و حضوری اعضای حزب وطن حضور رسانند.
کمیسیون منتدار همۀ دعوت شده گان خواهد بود تا از چگونگی شرکت و حضور آنها الی تاریخ (۰۲
جون  )۰۲۰۰از طریق ایمیل آدرس کمیسیون کتبا اطمینان حاصل نماید.
آنعده اعضای حزب وطن شامل کته گوری های فوق که بنابر مشکالت در اجالس حضوری شرکت
گرده نمیتوانند ،و همچنان آنعده از اعضای حزب وطن که در امریکا ،استرالیا ،کشورهای مشترک
المنافع (شوروی سابقه) هندوستان ،پاکستان ،ایران و خلیج اقامت دارند وامکانات شرکت حضوری در
این اجالس را نداشته باشند ،میتوانند از طریق سکایپ به سالون جلسه وصل شده و بدین وسیله
نظریات خویش را با شرکت کنندگان اجالس شریک سازند و یا اینکه نظریات مشخص خویش را در
مجموع موارد مربوط به تدویر مجمع عالی حزب وطن الی تاریخ متذکره از طریق ایمیل آدرس به
اطالع کمیسیون اروپایی برسانند.
از اعضای حزب وطن (متشکل و غیر متشکل) مقیم در ممالک متذکره فوق ،که تا الحال به ایجاد
کمیته های تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن مبادرت نورزیده اند ،صمیمانه تقاضا بعمل می آید
تا هرچه زودتر در تماس و تفاهم با همدیگر کمیته های متذگره را ایجاد نموده و از طریق ایمیل
آدرس کمیسیون اروپایی ،ما را در جریان بگذارند ،تا مراحل بعدی کار را مشترکا در پرتو تصامیم
کمیسیون عالی تدارک و تد ویر مجمع عالی حزب وطن ،سازماندهی نماییم.
رفقای گرامی !
وطن محبوب ما افغانستان را همین اکنون هم چلنج های جدی و حیاتی تهدید مینماید و هم ضرورت
مبازره مشترک ملی جهت دخول به یک فصل کامآل جدیدی از تاریخ محسوس است ،فصلیکه
مشخصۀ آنرا گزار از جنگ طوالنی نیابتی به صلح عادالنه ،تحوالت بنیادی دموکراتیک و رفاه
عامه ،گذار از دولت های ناتوان ،فاسد و وابسته به دولت واقعا ملی ،وطن گرا و قانونمدار ،گذار از
احزاب و جبهات افراز شده ،کرایی و وابسته به احزاب سرتاسری ملی ،مردم گرا ،وطن مدار و
مستقل که مؤلفه و شیرازۀ جامعۀ مدنی و پروسۀ ملت سازی برآنها مبتنی باشد و باالخره گذار کشور
از عرصۀ تاخت و تاز آزمندان اجانب به مرکز و محور مستقل معادالت سیاسی ـ اقتصادی قرن جدید
در آسیا تشکیل میدهد.
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در چنین حاالت و اوضاع توقع ،انتظار و خواست بر حق مردم نجیب افغانستان و جهانیان متمدن از
ما اعضای حزب وطن بمثابۀ راهروان و ادامه دهندگان خط اندیشوی دکتور نجیب هللا شهید این است
تا فرصت های ضایع شده را تالفی نموده و با تأمین حضور مجدد ،نیرومند و قانونمند حزب وطن
متحدانه ،مصمم و هدفمندانه در خدمت وطن و هموطن خویش عمال قدم برداشته و دین ملی و حزبی
خویش را ادا نماییم.

کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن
ایمیل آدرس کمیسیون:

kommissionetadorok@yahoo.de
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