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درحمایت از اعالمیهء کمسیون تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن دراروپا
اعضا  ٬هواداران حزب وطن وپیروان خط فکری رهبر ما  ٬شهید دکتور نجیب هللا !
تاریخ چنین اورد وحاالت طوری انکشاف نمود که دریک برهه ای خاص وحساس
زندګی مردم ما  ٬سوال ادامهء جنګ بی مفهوم وبرادر کشی وبدینوسیله ادامهء بربادی
وطن  ٬توهش وتوهین هموطن ویا نجات ان بوسیله استقرار واستمرار صلح وهمبستګی
بین افغانها را دربرابر هموطنان قرار داد واز نیروهای دوطرف جبهه که درعقب
دیوارهای بن بست بی رمق وبی رونق ایستاده بودند پاسخ طلبید  ٬مسلمأ که پاسخ به این
سوال ساده وسر راست نبود  ٬مهار کردن دیو جنګ قبل ازهمه ایجاب مینمود تا تمام
سرچشمه های ان کشف ومسدود ګردد که اینکار خود مستلزم تغیرات بنیادی وارادهء
قوی برای تحقق ان بود  ٬دیګر زمان خوش ګفتن وخوش شنیدنها ګذشته بود باید با
خردمندی واحساس عالی مسوولیت به پرسش زمان پاسخ داده میشد  ۰جنګ توپ وتانک
وطیاره نتیجه نداده بود وحال باید طرفین درګیر با محاکمهء جدید از وضعیت و با وسایل
سیاسی وارد میدان جنګ میګردیدند  ۰بزرګترین محصول این براوردهای جدید
دریکطرف معضله  ٬حزب وطن بود ۰
حزب وطن به پرسش زمان خود پاسخ شایسته داد ودرانتخاب بین جنګ وصلح  ٬دومی
را انتخاب نمود وبرای اماده ساختن تمام الزمه های عبور از جنګ به صلح درعرصه
فکر واقدام پیشګام ګردید  ٬دالیل واسباب جنګ را شناسایی  ٬تعریف ویکایک برشمرد
وخود را نیز زیر سوال قرار داد وهمینکه درک کردخود یکطرف معضله است امادګی
اش را برای کنار رفتن از قدرت اعالن داشت (البته نه بنفع طرف دیګر معضله بلکه به
نفع یک شورای بیطرف)۰
دشمنان افغانستان که صلح درین کشور را مطلوب طبع خود نیافتند به پروژه های داخلی
خود(درچپ وراست) ماموریت دادند تا سد راه ان ګردند ودرست درتفاوت زمانی
یکروز ٬اهریمن جنګ ٬بر اهورای صلح پیشی ګرفت وفاجعه ایکه درحال مهار شدن بود
وارد مرحله فاجعه بار تر نمود  ٬بیګانه پرستان مزدور ٬بدور از ترس قضاوت تاریخ
وخلق هللا با به انجام رساندن این ماموریت خاینانه دوره تاریک وبربریت (مجاهد ـ
طالب) را برمردم ما تحمیل نمودند که محصول ان بربادی مادی ومعنوی جغرافیای بنام
افغانستان بود  ۰واما اینک :
با گذشت ده سال حضور همه جانبهء جامعهء بین المللی نه تنها االم وزخمهای مردم التیام
نګردید  ٬بازسازی افغانستان ونمونه سازی ان درمنطقه تحقق نیافت که برعکس بعد از
ازین همه بهدر رفتن خون وملیارد ها «چراغ سرخ خطر» باردیګر وبه نحوی دیګر
درحال روشن شدن است که حزب وطن وسایر وطندوستان افغان نمیتوانند ازکنار ان با
ارامی رد شوند  ۰حزب وطن  ٬حزب روزهای دشوار ٬مبتکر حل سیاسی معضلهء
افغانستان وعلمبردار دفاع مستقالنه از کشور است که با الهام از شجاعت ومدیریت رهبر
وموسس حزب وطن(شهید دکتور نجیب هللا) بار دیګر باید یار روزهای دشوار مردم خود
ګردد۰
 1صفحه

راه ما

همرزمان وهمفکران عزیز !
اینک کمیسون تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن بعد از ګذشتن از کش وقوسهای
متعدد که الزمه هر حرکت مطرح سیاسی است اعضای سربلند حزب وطن را به تجمع
دوباره وحرکت مشترک بسوی بزرګترین مرجع سازمانی خود (مجمع عمومی) فرا
میخوانند  ۰شکی نیست که اعضای حزب وطن درطی سالهای بعد از سقوط دچار
سوالهای فراوان جواب طلب ګردیده اند که تا هنوز درجستجوی دریافت مرجع حل
ودریافت جواب اند  ٬این مرجع  ٬مجمع عمومی حزب وطن است ۰
مجمع عمومی حزب وطن  ٬بدون شک یک مجمع وګردهمایی محض تخنیکی وسازمانی
نخواهد بود  ٬قبل ازهمه ومهمتر ازهمه این یک چانس وامکان خواهد بود که با استفاده
از ان ګذشتهء مانرا نقادانه بررسی نماییم ٬درروشنی نتایج حاصله و با توجه به اوضاع
واحوال مسلط برکشور میدانهای جدید سیاسی ـ فکری فردای خود را دران بګشاییم
ودران هم به سوالهای اعضای حزب وهم به سوالهای جامعه پاسخ داده خواهد شد ۰
بیایید با اشتراک وهمکاری فعال ومستقیم خود درین پروسه به ارتقای چند وچون ان
بیافزاییم واز طریق تدویر با کیفیت مجمع عمومی حزب وطن رسالت به انجام نرسیده
خود را به انجام برسانیم ۰
بیاد داشته باشیم که حزب وطن درمقابله ودرمعامله با هیچکس حضور دوباره نمی یابد.
غیابت حزب وطن  ٬غیابت یک عقیده ویک اراده برای صلح ٬بازسازی وانکشاف است
۰
به اعالمیه کمیسیون تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن دراروپا پاسخ مثبت بدهیم ۰
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هب مناسبت دوستان عزیز نجیب شریفی و عظیم راهی و اعضای محترم خانواده های شان

حادثه نا گوار شهادت سلیمان شریفی پسرنوجوان نجیب شریفی غم واندوه بزرگیست برای ما  .بدین
وسیله تاثر عمیق و غم شریکی خویش را ابراز داشته  ،برای شما و خانواده های شریفی و راهی
تسلیت عرض کرده و از بار گاهی ایزد بی حمتا برای مرحومی فردوس برین و برای باز منده ها صبر
 .جمیل آرزو میبرم
جمشید پایمرد
به نماینده گی از کمیسیون مشترک اروپایی
تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن
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