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 2142 اپریل 41

 
 

 ما کنونی مبرم وظایف پیرامون مسایل برخی
     
   : مقدمه   
 ـ کشور اوضاع نسبی ثبات متضمن اسیسی نیروی این ـ وطن حزب فروپاشی توطئه   
 نتیجه در و گردید تعمیل(  4992 اپریل 41) 4734 حمل 22 کودتای تعقیب به که

 کشور ثبات و صلح خارجی دشمنان سناریوی و خواست بنابر تا یافتند امکان گران توطئه
 جمهوری دولتی نظام ، ناکام را متحد ملل سرمنشی صلح یی فقره پنج پالن ، ما

 افزار این ـ« جهادی» متخاصم و متعدد های گروه به را قدرت و تخریب را افغانستان
  . دهند انتقال ـ بحران و ثباتی بی تداوم و ایجاد به مؤظف و غارتگر وسطایی قرون

 توطئه تعمیل فردای همان از وطن حزب آرمانهای و اهداف به وفادار کادرهای     
 مجدد سجامان با تا نمودند آغاز را ناپذیری خستگی تالش ، شان وبمحب حزب فروپاشی
 کشور سیاسی وضعیت در را حزب آن فعال حضور دیگر بار یک ، خویش همرزمان
 تعمیل سال بیستمین آستانهدر ما حالیکه در تالشها این الرغم علی اینک.  نمایند تدارک

 حزب فعال حضور هم هنوز متاسفانه ، داریمقرار( 4734 حمل 22) یمل ضد توطئه آن
 وجود زمینه درین میتوانند یدالیل چه ؛ نیستیم شاهد ،کشور سیاسی وضعیت در را وطن
  ؟ باشند داشته
 منطقوی استخباراتی سازمانهای افغانی ضد بزرگ اهدافی و توطئه متعدد ابعاد گستردگی   

 های قدرت نظامی ـ جغرافیایی و اقتصادی ـ جغرافیایی های استراتیژی و فرامنطقوی و
 های رقابت و مبارزه در تا طلبید می را زمانی امتداد ، توطئه این عقب در نهفته جهانی

 از بعد منظور بدین ، باشند داشته را شان نظر مورد اهداف به دستیابی فرصت ، رونید
 بکار و بستند بکار را الحیل لطایف و دسایس همه ، داخل از حزب فروپاشی توطئه تعمیل
 و منافع به متعهد ، کفایت با سراسری نیروی  این ـ وطن حزب حضور عدم تا برند می

 هللا نجیب دوکتور نگهداشت . بخشند  تداوم کشور سیاسی وضعیت در را ـ ملی ارزشهای
 و سازمان این مقر در ـ ملل سازمان تعهدات تمام برخالف ـ وطن زبح ارگذ بنیاد و رهبر

 بدست هللا نجیب دوکتور شهادت و مذکور مقر حریم مصوونیت خشن نقض با سرانجام
 امتداد در ،حلقه ترین اساسی ، پاکستان ینظام استخبارات سازمان الحال معلوم عمال

 کادر و رهبران ترور از خونین موج آغاز . گردد می محسوب ، ها توطئه این تسلسل
 تحقیراعضای و توهین و وحشیانه های شکنجه با توأم ساختن زندانی، حزب برجسته های
 میلتح ، شده هادسازماند زنی اتهام و خصمانه تبلیغات ممتد و گسترده اندازی براه ، آن
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 ساختن پناهگزین و کشور از حزب این اعضای و ها کادر از عظیمی بخش بر فرار باراج
 مختلف های کشور در انش نیروی رفتن تحلیل به و پراگندن بمنظور آنان سرنوشت بی
 تبارز جهت مستور و معلوم عمال توظیف ، آسترلیا و امریکا ، آسیا ، اروپا های قاره

 گونان انشعابات تحمیل و رهبری کادر میان یقویسل و سیاسی ، فکری گوناگون اختالفات
 بزرگ نیروی آن تجزیه نتیجه در و حزب اعضای و ها کادر سایر میان در آنان بوسیله

 وضعیت بر نامؤثر و پذیر دکته ، کوچک متخاصم های ساختار به سیاسی سرتاسری و
 . میگردند محسوب ها توطئه این لسلتس امتداد در دیگری های حلقه ، افغانستان

 و مشهود عمال و ها توطئه این سازماندهندگان با حاد مبارزه در وطن حزب اینک  
 بیست تجارب به توجه با و افرازد می قامت تمام آبدیدگی با دیگر بار یک  ، آنان مستور
 و دقت با را خصمانه های اندازی سنگ منابع و ماهیت حالیکه در ، گذشته دشوار سال

 با را خویش عالی مجمع تدویر و تدارک سازماندهی پروسه ، دارد نظر تحت هوشیاری
 ، است بخشیده تسریع ، خویش اعضای مجدد انسجام بیشتر هرچه تکمیل و تقویت

 بادرنظرداشت ، پیچیده و دشوار مبارزه سال بیست از بعد که دارد وجود آن امیدواری
 . گردد دایر افغانستان داخل در زودتر هرچه عالی مجمع این ، کنونی مساعد اوضاع
 4729 سرطان کنگره تاریخی تداوم و امتداد در رویدادی وطن حزب عالی مجمع تدویر

 در با ، هللا نجیب دوکتور شهید سیاسی ـ یی اندیشه خط در همچنان و خورشیدی
 اصولی چنین بر مبتنی و گردیده محسوب جهان و منطقه ، کشور کنونی اوضاع نظرداشت

 حزب سیاسی عملکرد و تشخیص را دافاه این به دستیابی افزار ، معین را خویش اهداف
 و شک نوع هیچ بدون ـ عالی مجمع این بنابرین . بخشدمی استقامت ، نموده تنظیم را

 کمسیون شامل سیاسی نیروهای.  گردد می دایر« وطن حزب عالی جمعم» بنام ـ تردیدی
 سیاسی وضعیت در وطن حزب مجدد حضور تداوم به ، عالی مجمع تدویر و تدارک عالی
 و مسایل آن عومجم وطن حزب عالی مجمع همچنان . اند هدمتع ، نام همین به ، کشور
 داخلی حیات به که میدهد قرار بحث مورد را 4729 سرطان کنگره از بعد های رویداد
 ، داده قرار بحث مورد را آن در مؤثر خارجی عوامل و کشور اوضاع انکشاف ، حزب
 اساسنامه و مرامنامه ، ها گیری نتیجه این بر مبتنی و استخراج را های گیری نتیجه
 . نمود خواهد تصویب را خویش جدید

 طرح ، وطن حزب عالی مجمع تدویر و تدارک عالی کمسیون در مؤظف های ساختار
 نظر از بعد و تکمیل قبل ها ماه را وطن حزب جدید اساسنامه و مرامنامه مسوده ابتدایی
 در عمومی نظرخواهی جهت ، وطن حزب اعضای انسجامی های ساختار داخل در خواهی
 پروسه لتکمی از بعد اسناد این مسوده . بود هرسانید نشر به انترنتی های سایت از برخی
 و تدارک عالی کمسیون تائید و ـ دارد دوام هم هنوز که ـ جروبحث اختتام ، سازی آماده
 آن تصویب با که گردیده آماده عالی مجمع اجالس به ارائه جهت ، عالی مجمع تدویر
 تثبیت ، ملی مصالحه بحز بمثابه را وطن حزب هویت دیگر بار یک ، مجمع این بوسیله
 . نمود خواهد

 مربوط مسایل برخی تا شد دیده الزم ، ضرورت بنابر و جروبحث این جریان ملحوظ به 
 تفسیر فوق عنوان تحت سلسله این طی ، آنان تنم در مطروحه مفاهیم و متذکره اسناد به
 . گردند تحلیل و
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