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 حزب وطن در خارج ازکشور یته حزبیکم
 

 ۳۱۰۲ــ  ۰ــ ۰۱ـــــ مورخ 
 
 

ان منتخب و ګنده یزب وطن به اشتراک نماک حیمشروع و دموکرات یدارند مجمع عموم یاهګکه هموطنان ما آیطور
مرامنامه  ٬ب اساسنامه یر و با تصویدر شهر کابل دا یشمس ۰۲۳۰زان سال یم ۵خ یحزب  بتار  یت اعضایبا صالح

 .کشور رسمآ اعالم داشت  یاسیعت سیحضور دوباره وفعال حزب وطن را در وض ٬ یحزب یوانتخاب مقامات رهبر
 یشهر ها ٬ات کشور یبآ همه والیحزب در تقر یالتیمنظم تشک یشود که ساختار هایمده یرسان یاهګبا مسرت به ا

 ییردهم آګ یز طیحزب در خارج از کشور ن یاعضا. ت اندیهاعمأل مصروف فعال یاد ولسوالیو تعداد ز ګبزر
 .خود اند یه حزبیاول یجاد واحد هایداوطلبانه  در حال ا

راه  ٬حزب وطن  یادیبن یاستهایاز تمام دوستان که خود را معتقد به سحزب وطن در خارج از کشور  یته حزبیکم
 ید تا در واحد هاینمایثبت نام نه نموده اند  دعوت م یحزب یدانند و تا کنون در ساختار هاین حزب میا یوارزشها

رد هم ګر ید با تدویردګجاد نین واحدها ایکه تا کنون ایجاد شده در خارج از کشور ثبت نام و در جاهائیا یه حزبیاول
 یو شورا یکشور یشرکت در انتخابات شورا ها یجاد آتها اشتراک نموده و خود را برایحزب در ا یاعضا یها ییآ

 .ردد آماده سازند یګم ین فرصت راه اندازیخارج ازکشور که در زودتر یسراسر
اشتراک  یبرا ین مبنیه باشند و بر اداشت یاتیردر مورد اسناد مصوب حزب سواالت و نظرګاز دوستان که ا یــ برخ

حزب وطن در خارج ازکشور آماده است تا با در نظرداشت  یته حزبیکم ٬ستند یآماده ن یه حزبیاول یدر واحد ها
شان یل مورد عالقه رابا ایکشور مسا یاسیت سیخواستها و مطالبات وضع ٬قبول شده حزب وطن  یاصول و ارزشها

 .ابندیالزم دست  یهایرګیجه یبه نتمورد بحث و مداقه قرار دهد 
 ٬وطندوست  ٬دموکرات  ٬ یمل یروهایمشترک تمام ن یز طالب مساعیـــ انکشافات اوضاع در کشور قبل از هرچ

 یکه در مجمع عمومیحزب وطن همانطور. ست یوکشور یل مهم ملیخواه وصلحپسند وطن در رابطه با مسایترق
اد شده راه ها ی یروهایبا تمام ن یک مساعید آماده است غرض تشریب رسانیخود به تصو ۰۲۳۰زان یم ۵مورخ 
 .ردد ګ یمشترک را جستجو و وارد اقدامات مشخص عمل یل مساعیووسا

حزب  یسراسر یه شورایآت اجرائیخارج کشور حزب وطن به محترم محبوب جان احمدزاده عضو ه یته حزبیکم
ل یدرمورد تمام مسا یت داده است تا در اقدامات عملیحفه و صالیخارج از کشور وظ یته حزبیوطن و عضو کم

 .ند ینما ګینده یاس خارج از کشور از حزب وطن نمایه در مقین اطالعیمطروحه در ا
خواه وصلح پسند یترق ٬وطندوست ٬دموکرات  ٬ یمل یروهایان نیحزب وطن علرغم تفاوتها و اختالفات قابل درک م

 .دینمایدعوت م(  ین االفغانیاز تفاهم ب یبمثابه بخش)  ینیلبتقابل به تفاهم ذات ا یکشور به جا
 

 قیومن هللا التوف
 حزب وطن در خارج ازکشور  یته حزبیکم

 


