
 

واژه ها  یرامون برخیپ ــ ۳  
 

:آن  یاد هایوحدت و بن  
 

استوار است وهم  یاسیمبارزات س یاز هایدارد که بر ن ینیاه عګن جاذبه هم خاستیا. وظاهرآ پر جاذبه است  وحدت مقوله عام

که ضرب یهمانطور. تواند یده مه وحدت قابل استفاده بویاست که در موارد مختلف بشمول مبارزه بر عل یغاتیع تبلیکاربرد وس یدارا

 .«د خدا یویګصاحب خانه هم م ٬د خدا یویګدزد هم م» انه ما مشعر است یالمثل عام

 .است  یو ضرور یعمل ٬نصورت ممکن یدر. ردد ګف یر آنکه مشخص و تعرګست مین یقابل دسترس( وحدت)ن هدف یواما ا

ن پروسه را یمتشکله ا یرو هایوحدت بلکه ن یاد هاینه تنها بن ٬دهند یوحدت در برابر خود قرار م یمدع یروهایرا که  ن یاهداف

 .دهد یز نشان مین

ان یالت بیو تشک یاسیس ٬یا بشکل وحدت فکریمقوله وحدت را (بخصوص چپ ) احزاب تا کنون معمول  یساختار یو هاګال  

ح یوحدت عمل و امثالهم تشر ٬ختلف در قالب جبهات م یاجتماع یروه هاګسازمانها و  ٬منافع مشترک احزاب  یا بر مبنایدارد و یم

 یر باقیګک دیب ین حال رقیمتحد در ع یرو هایکوتاه مدت و از لحاظ اهداف محدود است که غالبآ ن یدارد که از لحاظ زمانیم

 .کنند یم یخود را ط یانه انتخابګجدا یبه اهداف خود راه ها یدسترس یمانند و از فردایم

ذاشته  و ګز اثر ین یاسیفعاالن س یــ ساختار یاسید و تفکر سیعت جامعه ما  به طرز دیوض ګیده یچیو پ یمګن اواخر سردریدر

له ـــدارند از جمیف میخورد تعریر مسووالنه مــــــیغ یار هاــــــز در شکل مخلوط نامتجانس  که تنها بدرد شعیمقوله وحدت را ن

 «. یاسیک حزب واحد و متشکل سیر پسند د یوطنپرست و ترق ٬ یمل یرو هایوحدت مجموع ن» مثآل 

نده حزب وطن ګر پرایت بشکل وحدت مجموع جزایر شکل و حفظ ماهیحزب وطن با تغ ین  شعار در آستانه تدارک مجمع عالینک ایا

ف و ینه مضمون و نه اهداف آن تعر ٬خواهد بود که نه شکل  یک جبهه ی ٬ست یهم باشد که ن یر قابل دسترسګردد که ایګمطرح م

انجامد یتواند به اغتشاش اذهان بین تالشها حداقل میچن. ده است یردګکشور مشخص  یاسیافق شده  و نه مواضع آن در پروسه ستو

زه یکانال یر ضروریغ ینظر یاختصاص داده شود در جهت بحث ها« یمجمع عال» یتدارکات عمل یست برایرا که با یو زمان کاف

 .کند 

و  ید نقش محوریحزب وطن با یر مجمع عالیتدارک و تدو یون عالیکمس یمګن سردریرفع ا یان است که بریدرک من از مسله چن

(  یراهبرد) ک یژیسترات یاست هایم و سیحزب وطن هست ین اکتفا شود که ما اعضایست تا به این یکاف. د یفا نمایسازنده خود را ا

حزب  یر مجمع عالیضرورت تدو ین استداللها حتیچن. ت ده اسیردګب یک خلق افغانستان تصویره دوم حزب دموکراتګما در کن

 .تواند یساخته م یزمنتفیره را نګن کنیف مطروحه و مصوب در دومیتحقق وظا یوطن   ال

مختلف  یبا توجه به فکتور ها  ٬از اهداف هم  یبرخ ید در مواردیتحقق اهدداف مطروحه و شا یست که راهکار هایمحتاج بحث ن

ذشت زمان وخواست ها و ګ ٬موجود حزب   یالتیـ تشک یاسیس ییعت و توانایوض ٬رابطه حزب با قدرت حاکمه ر یو از آنجمله تغ

 .ساخته است  یاه دوباره به آنها را ضرورګالنس خواستن وتوانستن و توازن امکانات و انتظارات  نیبمنظور ب   ٬دیمطالبات جد

ر مجمع یمان من تنها تدوګبه . م یخواهیم و چه میهست یم که ما کیدبدانیبا یعال در تمام پروسه تدارک تا ورود به تاالر  مجمع« ما»

 .ردد یګر میدا« ما»ب اهداف ین و تصویتع ٬انسجام  ین مجمع برایبلکه ا. ست یهدف ن یعال

. ست یاز قبل ن یت مجمع عالیرین مسله بصورت قطع  مدیهدف از طرح ا. حزب وطن است  یاعضا ٬« ما»ن جا هدف از یدر

حزب وطن  یاعضا یانه انسجامګحلقات و محافل جدا ٬سازمانها ٬که از احزاب ین اجالس همانطوریت ایان با صالحګاشتراک کننده 

ن طرح یت است ایار با اهمیآنچه بس ٬ل مختلف را مورد بحث قرار دهند یاه ها و مساګدیتوانند دیبدون شک م ٬ند  ینمایم ګینده ینما

ر یتدارک و تدو یون عالیلذا ضرور است تا کمس. حزب وطن قرار داشته باشند ید در تقابل با اهداف محوریاه ها نباګدیها و د



 .م ارائه دهدینام یحزب وطن م یحزب وطن و خطوط قرمز که ما آنها را اهداف محور یاز اعضا یف مشخصیتعر

 هـــــــــافتیرامنامه انعکاس ـــــــــاساسنامه و م یسوده هادر م یانه بعمل آمده و تا حدوګف ها بصورت جداین تعریقبول دارم که  چن

 یا چندتا از ساختار های یکیآن تا هنوز نظر  یبعمل آمده صرف نظر از درجه صحت و درست یف هایردد که تعرګتوجه  یول

د یمانیره را مطرح  مګان دوکنیل عام و حداقل در فاصله میحزب وطن است و همچنان اساسنامه و مرامنامه مسا یاعضا یانسجام

 .کند یض نموده نمیر را تعویون تدارک و تدویچ وجه ضرورت سند اعالم شده کمسیکه به ه


