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 :به ادامه گذشته 

 فقیرمحمد ودان

 2182اپریل  81

  

ارائه گردیده یا ارائه میگردد  ،  نظریاتیکه درین سلسله به هدف تداوم بحِث آغاز شده:  یادداشت نویسنده
ساختار سیاسی منسوب به ، نطریات شخصی نویسنده است و مورد تصویب هیچ مقامی مربوط به هیچ 

 .حزب وطن ، قرار نگرفته اند 

  

 برخی مسایل پیرامون وظایف مبرم کنونی ما

 قسمت اول

  

تدویر مجمع عالی حزب وطن رویدادی در امتداد و تداوم تاریخی  »در بحث قبلی تاکید گردید که 
ر نجیب هللا ، با خورشیدی و همچنان در خط اندیشه یی ـ سیاسی شهید دوکتو 8631کنگره سرطان 

در نظرداشت اوضاع کنونی کشور ، منطقه و جهان محسوب گردیده و اجالس این مجمع عالی مبتنی 
بر چنین اصولی اهداف خویش را معین ، افزار دستیابی به این اهداف را تشخیص و عملکرد 

 .«سیاسی حزب را تنظیم نموده ، استقامت میبخشد 

 :ینماید تا به سوال های ذیل پاسخ گفته شود درک دقیق مسایل فوق ایجاب می م 

ـ چرا و بنابر کدام ضرورت مجمع عالی حزب وطن ـ که می باید دایر گردد ـ رویدادی در امتداد  8   
 .محسوب میگردد ؟  8631و تداوم تاریخی کنگره سرطان 

یی ـ سیاسی شهید دوکتور نجیب هللا یعنی چی و انطباق آن با اوضاع کنونی ـ خط اندیشه  2    
کشور ، منطقه و جهان چه مضمونی را افاده مینماید که می باید مبتنی بر چنین اصولی ، اجالس 
مجمع عالی حزب وطن اهداف این حزب را معین ، افزار دستیابی به این اهداف را تشخیص و 

 .ظیم نموده و استقامت دهد ؟ عملکرد سیاسی حزب را تن

 :در باره مسئله اول 

که  دقیقاً مجمع عالی همان حزب وطن . ما مصمم هستیم که مجمع عالی حزب وطن را دایر نمائیم 
مطرح نمود ؛ با این ( 8631سرطان )را کنگره دوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان   حضور ش

شرکت نمایندگان انتخابی اکثریت قریب به اتفاق تمام با )توضیح که کنگره مذکور با مشروعیت کامل 
اعضای حزب ، مربوط به همه فرکسیون های موجوِد تعریف نه پذیرفته و به اتفاق آرای این 

، گذشته حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نقد نمود و مبتنی بر آن ، ناکامی تاریخی ( نمایندگان
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در وضعیت موجود اجتماعی ـ اقتصادی کشور را ابالغ و بنیاد های اندیشه یی و عملکرد این حزب 
ضرورت متحول گردیدن ماهیت بنیاد ها ی اندیشه یی و اهداف سیاسی آن را مطرح و با تعریف 

« حزب وطن»ماهیت و مضمون این تحول ، حزبی با ماهیِت جدیدی را معرفی نمود و آن را بنام 
وطن را طی یک پروسه مشروع صحه گذاشته این حقیقت از یک طرف تاسیس حزب . مسما ساخت 

و از جانب دیگر این حقیقت را مسجل می سازد که تالش بخاطر تدارک و تدویر مجمع عالی حزب  
، بنابرین اجالس مجمع عالی  وطن ،تالشی است در امتداد و تداوم تاریخی یک پروسه مشروع 

ین مقام در ساختار تشکیالتی این حزب ، حزب وطن ـ که تدویر آن را در نظر داریم ـ بمثابه عالی تر
بدین ملحوظ ، این مقام حزب وطن حق و . خود محصول این پروسه مشروع تاریخی می باشد 

صالحیت آن را دارد تا پروسه تاریخی چگونگی تحقق بنیاد های اندیشه یی و عملکرد سیاسی این 
ن ، کادر ها و اعضای حزب را حزب و گذشته تاریخی آن را ، همچنان چگونگی نقش و سهم رهبرا

ـ  8631درین پروسه تاریخی و نتایج ناشی از آنان را ـ چه قبل و چه اعتبار از ختم کنگره سرطان 
 . مورد بحث و برسی قرار داده ، تصامیم اصولی اتخاذ نماید 

حقایق فوق مشروعیت تاریخی پروسه کنونی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن و مشروعیت 
درحالیکه پروسه تدارک و تدویر و خود آن مجمع در . ی خود این مجمع را تثبیت مینماید تاریخ

وضعیت موجود ، می باید مشروعیت شان را از طریق شرکت نمایندگان انتخابی اکثریت قریب به 
  انفاق تمام اعضای کنونی حزب وطن ، هم در پروسه تدارک و تدویر و هم در خود این مقام عالی ،

 .  مایندکسب ن

قبل از توضیح شیوه های عملی شرکت نمایندگان انتخابی اکثریت قریب به اتفاق تمام اعضای حزب 
وضعیت )وطن در پروسه تدارک و تدویر و هم در خود این مجمع ، الزم است بنابر وضعیت کنونی 
( وم آن ناشی از توطئه فروپاشی ساختارهای تشکیالتی حزب و نتایج زیانبار توطئه های در تدا

 .تعریف گردد « عضو حزب وطن»مفهوم 

خطوط . عضویت در هر حزب ، منجمله در حزب وطن ، مبتنی بر اصول تشکیالتی تعریف میگردد 
عمده این اصول که عضویت حزبی اعضای حزب وطن را در وضعیت کنونی تثبیت مینمایند ، 

 :عبارتند از 

 .ـ اصل داوطلب بودن برای کسب عضویت    

 .حزب و مبارزه بخاطر تطبیق و رعایت آن در حیات حزبی ( اساسنامه)ذیرش اصول تشکیالتی ـ پ   

دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت  ـ اعتقاد به بنیاد های اندیشه یی و مبارزه در راه    
 .حزب که مبتنی بر بنیاد های متذکره مشخص گردیده اند 

 .ی تشکیالتی منسوب به حزب وطن ـ شرکت فعال در یکی از ساختار ها   

بنابر پابندی فرد به اصول عمده مذکور ، عضویت آن در حزب وطن تثبیت و امتیازات حقوقی ، 
در پروسه تدارک و تدویر و در ( مستقیم و یا از طریق انتخاب نماینده خویش)منجمله حق شرکت 

ی فوق و وجود عینی وضعیت بادرنظرداشت اصول تشکیالت. اجالس مجمع عالی را بدست می آورد 
مصوب اجالس سراسری فعالین تشکیالت مـؤقـت انسجـام اعـضـای  کنونی است که در متن مرامنامه

که در کابل دایر گردیده بود ، مفهوم ( 2111نوامبر 21) 8611قوس 1حـــــــزب وطن ، مؤرخ 
 : چنین تعریف گردیده است « عضو حزب وطن»
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بود که امروز تشکیالت مؤقت انسجام « حزب وطن» استراتیژیک مصالحۀ ملی ،سیاست سیاست »

در   بمثابه یکی از نیروهای فعال متشکل سیاسی مجهز با این اندیشه ،... اعضای حزب وطن 
سازمان سیاسی واحد   استقامت تشکل مجدد اعضای حزب وطن و سایر طرفداران این اندیشه در

اعضای » برداشت ما از مفهوم . وطن ، تالش مینمایدو تدویر مجمع عالی حزب   سرتاسری افغانی
را به « عضو حزب وطن » ما مفهوم . نه شکلی ، بلکه عمیق و اندیشه یی است « حزب وطن

 : کسانی اطالق مینمائیم که 

ـ دیروز عضویت حزب وطن را دارا بود و به رهبری توطئه و خیانت در برابر آرمانهای  8         
ملی متهم نشده و یا در صورت وجود چنین اتهامی حاضر است از خویش در حزب وطن و منافع 

 .مجمع عالی حزب وطن دفاع نماید

ـ دیروز عضویت حزب وطن را دارا بوده و به درستی و حقانیت اندیشۀ مصالحۀ ملی باور  2         
یشه معتقد ساخته داشت و یا امروز تجربه ، زندگی و گذشت زمان او را به درستی و حقانیت این اند

 .است

ـ دیروز عضویت حزب وطن را دارا بوده و امروز نیز داوطلب است تا زندگی و سرنوشت  6         
 .سیاسی اش را با حزب وطن پیوند دهد

ـ همچنان ما همراه و همرزم آن عده همفکرانی هستیم که دیروز عضو حزب وطن نبودند  4          
( سیاست مصالحۀ ملی )لحۀ ملی و سیاست استراتژیک مبتنی بر آن اما مبانی اندیشۀ سیاسی مصا

را جهت دستیابی به اهداف مبرم ملی در مرحلۀ کنونی ، معقول و مقبول میدانند و در پرتو آن جهت 
تحقق پروسۀ گذار از جنگ به صلح ، اعمار مجدد و انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی ، ایجاد ؛ تحکیم و 

 .«مدنی در کشور ، داوطلب مبارزۀ متشکل و مشترک سیاسی اند  گسترش بنیاد های جامعۀ

مبارزه متشکل و مشترک سیاسی اعضای حزب »باید گفت که در وضعیت تعریف شده کنونی ،اصل
انسجامی حزب وطن ممکن و ، صرف از طریق تامین عضویت آنان در یکی از ساختار های « وطن

را هیچ یکی از ساختار های « ساختار انسجامی اعضای حزب وطن»امتیاز عنوان . مقدور میگردد 
اعضای حزب وطن ، در ... انسجامی موجود ـ اعم از تشکیالت ها ، کمسیون ها ، کمیته ها و 

ستان و یا در سایر در داخل افغان)انحصار خویش ندارند ، بلکه اعضای حزب وطن در هر جائیکه 
و می باید با تشکل شان در حلقات ، محافل و سازمان های منسوب به   هستند ، میتوانند( کشورها

حزب وطن ، ساختار های انسجامی شان را ایجاد نموده و بدینطریق بتوانند با درنظرداشت کمیت 
شرکت نمایندگان  را با« یک فرد یک رای)های موجود خویش ، نقش و سهم با حقوق مساوی شان 

مطابق به . انتخابی شان در پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی و در خود این مجمع ، ایفأ نمایند 
اصول عام پذیرفته شده تشکیالتی ، نه تنها افراد منفرد و نا متشکل ، مفهوم تعریف شده حزب را 

پروسه تدارک و تدویر  افاده نمی نمایند بلکه هیچ شیوه عملی برای ایفای نقش و سهم آنان در
زیرا اگر تصور . مجمع عالی و در اجالس این مجمع وجود نداشته و نمیتواند وجود داشته باشد 

شود که چند ده هزار تن افراد نامتشکلی وجود دارند که هم اکنون خویشتن را عضو حزب وطن 
هاد های مسوول میخوانند ، شرکت و سهم انفرادی مستقیم این تعداد از اعضای حزب وطن در ن

و ( کمسیون عالی و کمسیون های منطقوی و محلی )سازماندهی پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی 
 .در اجالس این مجمع نه ممکن و نه متصور است 

ابالغیه ها ، اعالمیه ها و فراخوان های کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی و سایر کمسیون 
، نشر متن مسوده های اسناد اساسی قابل ارایه به مجمع عالی ، به  های سطوح پایانی مربوط به آن

غرض تبادل نظر با اعضای متشکل و تا اکنون غیر متشکل حزب ، همه و همه مؤید اقدامات 
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بنابرین گسترش . اصولی اند به هدف تداوم مشروع یک پروسه تاریخی مشروع در وضعیت کنونی 
کت نمایندگان انتخابی آنان در پروسه تدارک و تدویر مجمع تشکل ساختار های مؤقت انسجامی ، شر

در کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی و سایر کمسیون های سطوح پائینی مربوط به )عالی 
و همچنان در اجالس آن مجمع ، یگانه راه ممکن حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی ( آن 

ها علیه حزب وطن ، انحالل طلبی ها ، کارشکنی ها و تعلل  کشور ـ بعد از بیست ساِل مملو از توطئه
ها ـ محسوب می گردد و اکنون نیزهرنوع تالشی تحت هر عنوان ، که در نتیجه باعث تاخیر حضور 
مجدد حزب وطن در وضعیت کنونی سیاسی کشور میگردند ، صرف میتوانند منشه و ریشه در 

 .شته ، داشته باشند عوامل مؤثر منفی فوق الذکر طی بیست سال گذ

 ادامه دارد                                                                                          

 

 

 


