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فیصله انهم مجمع عمومی زحب وطن
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1931میزان  5:مؤرخ   

سپری تدویر مجمع عمومی حزب وطن و حضور مجدد آن در وضعیت سیاسی کشور ، بعد از         
دشمنان « ستون پنجم»نمودن بحران بزرگ ناشی از خیانت توطئه انفجار حزب از داخل و به وسیله 

اهمیت سیاسی . خارجی مادر وطن و حزب ما ، رویداد بزرگ و با اهمیت سیاسی محسوب میگردد 
و  این رویداد در نقد گذشته حیات حزبی ما و نقش و سهمی است که می باید این حزب بزرگ امروز
جهت دستیابی به آن اهداف صلح خواهانه و بالنده خویش ایفا نماید که در مرامنامه و  در آینده ،

با در نظرداشت این رسالت . سایر اسناد مورد بحث و مصوب این مجمع عمومی منعکس گردیده اند 
:مجمع عمومی حزب وطن فیصله مینماید   

یر مجمع عمومی حزب وطن که توسط محترم ـ گزارش اساسی کمسیون تدارک و تدو 1          
تسوید اسناد کمسیون مذکور ، قرائت و در اجالس مجمع  فقیرمحمد ودان معاون و رئیس کمیته

به شورای سراسری حزب وظیفه داده می شود که . عمومی مورد بحث قرار گرفت ، تائید است 
رویدست گرفته و از چگونگی  تدابیر و اقدامات الزم را جهت تعمیل مسایل مطروحه درین گزارش

.این اجراآت و نتایج آن به اجالس بعدی مجمع عمومی حزب وطن ، گزارش دهد   

سی اجالس کنونی رـ متن مسوده مرامنامه و اساسنامه جدید حزب وطن بعد از بحث و بر 2          
ت رهبری مقاما. مجمع عمومی ، با تکمیالت ، تنقیصات و تصحیحات تائید شده ، تصویب است 

کننده ، تمام ساختارهای مرکزی و محلی حزب مؤظف اند این اسناد با اهمیت را در سیاست گذاری 
مجمع عمومی کنونی به . ها ، عمل سیاسی و در حیات حزبی شان مد نظر داشته و رعایت نمایند 

د و شورای سراسری حزب وظیفه می دهد تا از چگونگی تحقق اهداف و وظایف مطروحه درین اسنا
.نتایج آن به اجالس بعدی مجمع عمومی حزب ، گزارش دهند   

ـ مجمع عمومی حزب وطن توطئه ضد ملی بی ثبات سازی وضعیت کشور و کودتای  9         
: ـ سازماندهی و تعمیل آن  1931نظامی را که در آستانه تطبیق پروسه صلح ملل متحد ـ درحمل   
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ح ملل متحد ؛ـ به سبوتاژ عملیه صل                 

ـ به سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان قبل از تسلیمی قدرت به اداره انتقالی مورد نظر                
 عملیه صلح ؛

توافق شده در مسکو و « حکومت انتقالی اسالمی»ـ به انتقال کامل قدرت دولتی به                
 ساخته شده در پاکستان ؛

ل ساختارهای دولتی از جمله قوای مسلح کشور ؛ـ به اضمحال                 

ـ به غارت بیت المال بخصوص غارت تجهزات قوای مسلح و موزیم ملی ؛                 

ـ به انفجار حزب وطن از داخل و فروپاشی ساختار های آن؛                 

تیجه به کشتار بی رحمانه ده ـ به  دامن زدن جنگ های ویرانگرانه میان تنظیمی و در ن               
ها هزارتن از هموطنان غیر نظامی ، به ویرانی وطن ، به مهاجرت صدها هزار تن از هموطنان ، 

بخصوص به مهاجرت کادر های ملی و به مصیبت های فراوان برای مردم افغانستان و جامعه 
ان و عمال معلوم الحال جهانی منتج گردید ؛ ناشی از اهداف و سازماندهی دشمنان خارجی افغانست

بوب وحو آن را بمثابه خیانت به  وطن م افغانی شان دانسته به منافع ملی افغانستان دانسته ،  
بنابرین نقش عده یی ار رهبران و کادر های حزب وطن درین توطئه را مغایر . محکوم مینماید 

شخصی شان دانسته اهداف ، آرمانها و مواضع رسمی و تصویب شده حزب وطن،عمل و مسوولیت 
، به این ارتباط به شورای مرکزی منتخب مجمع عمومی وظیفه میدهد تا کمسیونی را جهت تدقیق و 

بررسی تثبیت عاملین مشخص از میان رهبران و کادرهای ارشد حزب وطن درین خیانت ملی ، 
در زمینه اتخاذ توظیف و نتایج حاصله را بعد از تصویب ، به نشر رسانیده و سایر تصامیم الزم را 

.و عملی سازند   

ـ لست پیشنهادی اعضای شورای مرکزی حزب وطن و کمسیون نظارت و تفتیش  4              
لست ضمیمه است . مرکزی بعد از بحث ، تصحیح ، تکمیل و تائید آن ، تصویب است   

بان کی مون ـ متن های جداگانه پیام های مجمع عالی حزب وطن به جاللتمآب  5              
سرمنشی سازمان ملل ، به رهبران نهاد های سیاسی و سایر ساختار های مدنی کشورهای دخیل و 

عالقمند به مسایل و معضالت افغانستان ، به مردم افغانستان و به اعضای غیر متشکل و عالقمندان 
پیام های به شورای مرکزی حزب وظیفه داده میشود به نشر و ارسال  .حزب وطن ، تصویب است 

.متذکره به ادرس های مورد نظر اقدام نماید   

و من هللا التوفیق                                                                        

 

 


