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«بنام خداوند توانا»
اعالمیهء کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن
کمیسیون اروپایی تدارک وتدویر مجمع عمومي حزب وطن طی اجالس فوق
العادهء خویش که تحت ریاست محترم جمشید پایمرد وبه اشتراک محترم
انجینرنظرمحمد ،محترم اسدهللا پیام،محترم پروفیسور ګران تولایر،محترم شاه
محمود مستمند ،محترم جاوید سیاوش،محترم ایمل پېروز،محترم انجینرمحمود
شریفی ومحترم صالح الدین جیحون در حجرهء پالتاکی کمیسیون دایر ګردیده
بود ،انکشافات واقدامات سیاسی اخیر داخل وخارج کشور را در رابطه به
سرنوشت حزب وطن ؛ که دربرخی سایت ها انعکاس یافته اند،مورد بحث
وارزیابی همه جانبه ومسؤالنه قرارداده و با آنکه بنابربرخی ملحوظات
ومصلحت های سیاسی از برمالساختن برخی واقعیت ها ومعامالت سیاسی
پشت پرده علی العجاله خودداری میورزد،بر مبنای مسؤلیت های ملی وحزبی
به همه اعضای وفادار به آرمانهای حزب وطن واندیشه های داهیانهء شهید
پرافتخار وطن دکتور نجیب هللا رئیس حزب وطن ورئیس جمهور اسبق
افغانستان ،در داخل وخارج از کشور مراجعه نموده واعالم میدارد که:
ـ اعضای کمیسیون بال انحراف عقیده دارند که«حضورمجدد حزب وطن از
طریق تدویر مجمع عمومی بر مبنای اشتراک وسیع ومتساوی الحقوق همه
اعضای معتقد ومتعهد ـ به آرمانها،مبادی اساسی،اندیشه واصول مصوب کنګره
سرطان ۵۶۳/این حزب – در داخل وخارج کشور از طریق ایجاد میکانیزم
واحد،اصولی وعملی یک ضرورت تاریخی است»هر نوع اقدام تکروانه
وپروتوکولی خارج ازین اصل عدول ناپذیر ،تحت هرنام وادعاییکه باشد نه
تنها مشروع ،قابل«رضایت وافتخار»وپذیرش نیست بلکه ـ خود خواسته یا
ناخواسته ـ به مثابهء خود کشی سیاسی وضربهء مهلکې بر پروسهء تشکل
وحضور مجدد حزب وطن تلقی میګردد.

ـ همانګونه که تآخیرعمدی واتالف وقت در تدویر مجمع عمومی مشروع
وباکیفیت حزب وطن غیر مجاز وزیان آور است،عجله وشتاب غیرمحاسبه شده
وبدون آماده ګی های الزم،ضروری ومشترک تشکیالتی واسنادی نیزعواقب
بس ناګوار وپیشبینی نا پذیری را برای مجموع پروسه وبه خصوص برای
آنهایی درقبال خواهد داشت که میخواهند که با نام وپوشش شکلی حزب وطن
شامل بازی ومعامله بزرګ سیاسی شوند.
ـ کمیسیون ضمن تقبیح ومحکوم نمودن هرنوع اقدامات تکروانه وجدا از
پروسهء تدارک وتدویرمجمع عمومی حزب وطن ،بدین وسیله به نهاد ها
وحلقات سیاسی که چنین می اندیشند ،مراجعهء دوستانه و رفیقانه نموده ایشان
را فرامیخواند تا دیر نشده بر اقدامات عجوالنه وعاقبت نااندیشانه خود تجدید
نظرنموده(قرارمعلوم نیت آن وجود دارد تا به تاریخ  ۱۹۳۹۵۶/۵وه مصادف با
سالروز شهادت شهید سر افراز وطن دکتور نجیب هللا است،نمایشنامهء تحت
نام«مجمع عالی حزب وطن» که جز اهانت واستهزاء به آن شهید نامدارچیزی
دیګری بوده نمیتواند ،در شهر کابل روی صحنه آورده شود) به پروسهء
مشترک تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن که برمکلفیت ها وتساوی
حقوق همه اعصای آن استوار است بپیوندند ،تا باشد همه باهم به مثابهء پیکر
واحد وبا خرد جمعی این رسالت بزرګ را بدون لمیدن در ګذشتهء نامیمون با
موفقیت انجام دهیم.
ـ کمیسیون از مفکورهء انحالل وادغام همهء تشکالت واعضای غیرمتشکل
حزب وطن در ساختارهای واحد حزب وطن قبل از تدویر مجمع عمومی
حمایت نموده ومعتقد است که طروق ومیکانیزم مشترک همچو مسایل وسایر
مسایل تشکیالتی واسنادی مربوط مجمع عمومی وحضور مجدد حزب ،در یک
جلسهء همه ګیر وحضوری اعضای معتقد ومتعهد در خارج وبا اتصال
الکترونیکی اعضای برجسته حزب در داخل کشور ممکن وقابل دسترسی می
باشد .کمیسیون مصممانه وصادقانه آماده است تا به نفع میکانیزم واحد انحالل
وادغام خود را در آن اجالس اعالن نماید.
ـ کمیسیون همچنان ازهمه اعضای شورای مرکزی وهییت نظار شورای
مرکزی حزب وطن که به مبادی اساسی حزب وطن وحضور مجددآن معتقد

ومتعهد باشند احترامانه دعوت به عمل می آورد که از موضع ترصد وبی
تفاوتی بیرون کردیده ،در تسریع وتحقق پروسهء مشترک تدویر مجمع عمومی
وتامین حضور مجدد حزب وطن سهم شایسته وفعالتری را ادا نمایند.
ـ کمیسیون از شخصیت شناخته شده وبا اعتبار سیاسی وطن محترم انجینر
نظرمحمد
به مثابهء عضوهیئت اجزائیه شورای مرکزی ومعاون حزب وطن که شخصیت
قابل اعتماد وآمنا برای اکثریت قاطع اعضای حزب وطن میباشد صمیمانه
تقاضا مینماید تا میکانیزم مشترک ایجادشونده این پروسه را هم در داخل
افغانستان وهم در خارج الی تدویر مجمع عمومی ودر جریان کار آن مجمع
رهبری ونظارت نماید.
«ومن هللا توفیق»
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