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 به ادامه گذشته

 فقیرمحمد ودان

  

 برخی مسایل پیرامون وظایف مبرم کنونی ما

 قسمت سوم

  

باتوجه به اصول و اندیشه های مطرح شده در بخش های قبلی نشر شده این سلسله ،مشهود است 
حزب وطن در ساختارهای انسجامی که اینک در تداوم پروسه امکان بسیج هرچه بیشتر اعضای 

مجمع عالی حزب وطن در دستور روز این ساختار های انسجامی  با کیفیتو  مشروعآنان، تدویر 
تشکیالت مؤقِت انسجام اعضای حزب وطن نخستین ساختار سیاسی ـ متشکل از . قرار دارد 

مجمع عالی حزب وطن  فعالترین بخش از اعضای حزب وطن ـ بود که نه تنها مسئله تدارک و تدویر
را به مثابه اساسی ترین و مبرمترین وظیفه کنونی خویش مطرح نمود ، بلکه علی الرغم دسیسه ها 

و کارشکنی های خصمانه ، همچنان تعلل های آگاهانه و یاهم نا آگاهانه و اشتباهات ، پروسه 
در آستانه تدویر مجمع مشروع تدارک آن را با احساس مسوولیت آغاز نمود و اینک در تداوم آن و 

 .عالی حزب ، یکجا و همدست با سایر همرزمان متعهد ، آخرین آمادگی ها را اتخاذ و عملی مینمایند

الزم به توضیح است که مشروعیت تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن و کیفت عالی این مجمع 
 چگونه تامین گردیده و میگردد ؟

از همان آغاز پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب  تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن
وطن ، با درنظرداشت مجموع اصول پذیرفته شده ساختاری و از جمله تعریف اصولی و پذیرفته 

شده از عضویِت حزب و حقوق و مکلفیت های آنان، تالش بعمل آورده و اینک یکجا با سایر 
روسه ـ چنانچه در تداوم تاریخی یک رویداد همرزمان متعهد خویش تالش بعمل می آورند تا این پ

آغاز ( مجمع عالی حزب وطن)، به هدف تدویر یک نهاد مشروع ( 9621کنگره سرطان )مشروع 
به این منظور تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب . گردیده ـ در یک بستر مشروع نیز سیر نماید 

روسه تدارک و تدویر مجمع عالی وطن طی مدت بیشتر از چار سال که از آغاز رسمی و علنی پ
حزب وطن میگذرد ، به تمام اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن ، به منظور ایفای نقش و 

تاکید روی اصول سهم شایسته شان در پروسه تدارک مجمع عالی و در اجالس آن ، به تکرار و با 
 : مراجعه نموده و اینک باز هم مراجعه مینمایند  ذیل

، عالیترین مقام مشروع و با صالحیت حزبی ما  9621ک و شبهتی ، کنگره سرطان ـ بدون هیچ ش
این کنگره ، مجمع عالی حزب وطن را بمثابه عالیترین مقام مشروِع با . اعضای حزب وطن بود 

صالحیت ، جهت تصمیم گیری پیرامون مجموع مسایل گذشته ، حال و آینده حیات حزبی ـ سیاسی 
بنابرین مراجعه به این نهاد تعریف شده ، یگانه امکان مشروع . مینماید  اعضای حزب وطن معرفی

تصمیم گیری بمنظور انتظام مجدد حیات حزبی است که باید بمثابه اصل عدول ناپذیر ، کار مشترک 
با ادغام در یک ساختار واحد مؤقت و یا باحفظ مؤقت ساختار ) را جهت پیشبرد تدارک و تدویر آن 

 .آغاز نمائیم ( تدویر مجمع عالی های موجود الی
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ـ مجمع عالی حزب وطن می باید اصوالً تحت همین نام دایر گردیده و بمثابه اقدامی پذیرفته شود که 
اندیشه سیاسی مصالحه )تصامیم و تصاویب آن در بستر اندیشه یی ـ سیاسی شهید دوکتور نجیب هللا 

و جهان انسجام یافته و مبتنی بر چنین اصولی  ، با در نظرداشت اوضاع کنونی کشور ، منطقه( ملی
اهداف خویش را معین ، افزار دستیابی به این اهداف را تشخیص و عملکرد سیاسی حزب را تنظیم 

درین میان تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن مصمم و متعهد . نموده ، استقامت بخشد 
مع عالی حزب از تداوم فعالیت حزب وطن است که در صورت ارایه طرح های مغایر ، در اجالس مج

   .تحت همین نام و با اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی ، دفاع نماید  

 9621ـ مجمع عالی حزب وطن می باید مجموع آن مسایل و رویداد های بعد از کنگره سرطان 
، مورد بحث قرار حزب را مبتنی بر واقعیت های بوقوع پیوسته و با تحلیل های علمی و اکادمیک 

دهد که مربوط اند به حیات داخلی حزب ، انکشاف اوضاع کشور ، عوامل داخلی و خارجی مؤثر و 
 .از جمله نقش مقامات و اعضای حزب وطن درین رویداد ها 

افزون بر تاکید روی اصول سه گانه فوق ، مراجعات مکرر تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب 
و غیر متشکل حزب وطن ، بدون هیچگونه قید و شرطی صورت  وطن به سایر اعضای متشکل

  : به این منظور تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن تا اکنون . گرفته و صورت می گیرد 

 ـ مذاکرات متعدد دوجانبه و چند جانبه را پیش برده است،

ب سایر ساختار های ـ که از جان  ـ در کمسیون های متعدِد متعهد به وحدت مجدد اعضای حزب وطن
سیاسی و اعضای غیر متشکل حزب وطن تشکیل گردیده بوده اند ـ کسب عضویت وشرکت فعال و 

 سازنده داشته است ، 

ـ جلسات متعدد همگرایی اعضای حزب وطن را سازماندهی نموده و همچنان در همچو جلساتی  
 ب وطن دایر نموده اند ،شرکت فعال داشته که سایر ساختار های سیاسی برخاسته از بدنه حز

فراخوان ها ، اعالمیه ها و ابالغیه های متعدد را در رسانه های جمعی به نشر رسانیده و طی  ـ 
آنان از اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن از جمله مقام های قبلی حزب ما جهت شرکت فعال 

 شان در پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی دعوت به عمل امده است ،

کمسیون عالی و کمسیون های محلی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن را در داخل و خارج ـ 
کشور خود تشکیل نموده ، که با مساعد گردیدن اشتراک سایر همرزمان متعهد در پروسه تدارک و 
تدویر مجمع عالی ، این کمسیون ها بدون لحظه تعلل جای خود را به کمسیون های مشترک ، تخلیه 

همین اکنون کمسیون عالی و برخی کمسیون های دیگر تدارک و تدویر مجمع عالی . اند  نموده
حزب وطن نه تنها کمسیون های مشترک اند بلکه ریاست این کمسیون ها را اعضای تشکیالت 

 . موقت انسجام اعضای حزب وطن نیز بعهده ندارند 

ؤقت انسجام اعضای حزب وطن مواضع در تمام اقدامات فوق و در جریان این اقدامات ، تشکیالت م
خود را در زمینه ، بدون ابهام ، با وضاحت تمام و توأم با گذشت های اصولی ، مطرح نموده و از 

 . آن دفاع کرده است 

و به موقع در رسانه های جمعی به نشر رسیده  بنابرین اقدامت فوق الذکر و نتایج آنان ـ که پیوسته 
لیست که سیر مشروع پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن را مؤید رعایت دقیق اصواند ـ 

 . صحه گذاشته و صحه میگذارند 
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تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن و همه همرزمان متعهد به تدویر مشترک مجمع عالی 
 حزب وطن تالش نموده و مینمایند تا توأم با مشروعیت تمام ، مجمع عالی حزب محبوب شان را با

آنان تالش مینمایند که این کیفیت عالی نه تنها در سطح بلند آگاهی . نیز برگزار نمایند   کیفیت عالی
و تعهد نمایندگان انتخابی اعضای حزب به مجمع عالی ، بلکه در محتوی غنی بحث های اعضا و 

لی گزارش کمسیون عالی تدارک و تدویر به مجمع عا)تصامیم و فیصله های اساسی مجمع عالی 
حزب وطن ، مرامنامه حزب وطن ، اساسنامه حزب وطن ، فیصله نامه مجمع عالی حزب وطن و 

 :درین زمینه . نیز انعکاس یابد ...( 

از جمله اسناد اساسی فوق تا اکنون ، متن ابتدایی مسوده مرامنامه و اساسنامه بعد از تهیه ، نخست 
ـ که رسماً متعهد به تدویر مشترک مجمع در تمام سطوح ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن 

عالی حزب اند ـ مطرح و مورد بحث قرار گرفت ، بعد جهت اطالع و رای پرسی عامه در سایت 
نشر و در مرحله سوم نظریات اصالحی و تکمیلی برخی از متخصصین هموطن « پیام وطن»انترنتی 

سرانجام متن های مسوده اسناد  درعرصه های مختلف مسایل مطروحه درین اسناد ، مطالبه شده و
مذکور بادرنظرداشت مجموع نظریات و پیشنهادات ارائیه شده طی مراحل متذکره ، تصحیح و تکمیل 
گردیده به کمسیون عالی مشترک تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ، سپرده شد تا جهت ارایه 

بحث در مجمع عالی حزب وطن  مسوده های تمام اسناد قابل. به اجالس مجمع عالی آماده گردد 
 :مطابق به تعهد مان 

ـ با اتکا به اصول بنیادی اندیشه سیاسی مصالحه ملی ، بمثابه افزار اندیشه یی سیاسی جهت  
دستیابی به هدف دورنمایی ـ گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح ـ از طریق بکاربرد شیوه ها و 

 .لف حیات اجتماعی افزار ضروری مبارزه سیاسی در عرصه های مخت

ـ با درنظرداشت تحلیل علمی از وضعیت کنونی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی و امنیتی  
 . کشور ؛ علل و عوامل داخلی ، منطقوی و جهانی نضج گیری و تبارز چنین وضعیت 

ی ، ـ با توجه به مواضع و آرایش نیروهای سیاسی ، نظامی ـ سیاسی و سایر نهاد های اجتماع
 . اقتصادی و فرهنگی کشور در وضعیت موجود و نقش آنان در شکل گیری و تبارز این وضعیت 

ـ با تحلیل از مواضع کشورهای همسایه ، قدرت های جهانی و وسایر کشورها نسبت به افغانستان و 
 و سرانجام ؛. علل و انگیزه های عینی مداخله ، دخالت و دلچسپی های آنان به افغانستان 

با شناخت از چگونگی امکانات جهت حضور حزب وطن در چنین وضعیتی و تشخیص شیوه ها و ـ 
افزار اثر گذاری اش بر وضعیت مذکور و استقامت بخشیدن حرکت و مبارزه مردم افغانستان در 

این اسناد ماهیت رزمنده و متعهد . مسیر گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح ، تهیه گردیده اند 
 . ا جهث دستیابی به هدف دراز مدت آن ، تثبیت مینمایند حزب وطن ر

اعضای حزب وطن با  کمسیون عالی مشترک تدارک و تدویر مجمع عالی و تشکیالت مؤقت انسجام
مسوولیت تاریخی دارند  مواضع صریح و مبارزه فعال و پیگیر ، ، داشتن اعتقاد به چنین مختصات

عالی حزب وطن را بطور سالم و توآم با مبارزه علیه  تا پروسه آغاز شده تدارک و تدویر مجمع
حزب وطن بتواند یک بار دیگر بمثابه یک   انحرافات و لغزش های احتمالی به انجام رسانیده تا

. وضعیت سیاسی کشور حضور یابد  ، ترقی و دموکراسی در حزب مستقل ملی ، مبارز راه صلح
خصومت دشمنان آشکار و  بیدریغ همرزمان و هم است که این ساختار ها هم حمایت  بدین ملحوظ

 . پنهان را جلب نموده اند 
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در اخیر این قسمت ِ از بحث ، تذکار میگردد که در تسوید اسناد قابل ارایه به مجمع عالی حزب وطن 
مشخصات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ، با درنظرداشت وجوهات عمومی فوق ، اینکه کدام 

 سیاسی و چرا چنین مشخصات در نظر گرفته شده ؟ موضوع قسمت های بعدی این سلسله خواهند
 .بود 

 بحث ادامه دارد

 

 
 

 


