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کابل ـ  32اگست 3103

اعـالمیه هیئت اجـرائیه تشکیالت
مؤقت انسجام اعضای حزب وطن
در همان نخستین روزهای بعد از توطئه فروپاشی حزب وطن ـ که به تعقیب کودتای حمل
 ، 0230ناکام ساختن پروسه صلح ملل متحد و تسلیمی قدرت به «حکومت اسالمی انتقالی» توافق
شده در مسکو و ساخته شده در پاکستان تعمیل گردید ـ  ،برخی از اعضای حزب وطن  ،با تبارز
سطح عالی از خود گذری و با استفاده از شیوه های مختلف مبارزه سیاسی  ،وظیفه انسجام مجدد
اعضا و در نتیجه حضور مجدد حزب محبوب شان را در وضغیت سیاسی کشور  ،در برابر خویش
قرار دادند  .در تداوم همین مبارزه بود که «تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن» تبارز و
این تشکیالت تدویر مشروع و با کیفیت مجمع عالی حزب وطن را بمثابه مبرم ترین وظیفه خویش
مطرح و کار عملی را درین زمینه آغاز نمود  .اینک این داعیه مقدس در استانه تحقق قرار دارد .
هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن بادرک از وضعیت حساس کنونی ناشی
از توجه دوست و دشمن نسبت به این رویداد بزرگ جنبش روشنفکرانه کشور و احساس مسوولیت
تاریخی در قبال آن  ،یک بار دیگر مواضع خویش را درین زمینه مبتنی بر اصول خدشه ناپذیر ذیل ؛
اعالم میدارد :
 0ـ تدویر مجمع عالی حزب وطن رویدادی در امتداد و تداوم تاریخی کنگره سرطان 0231
خورشیدی حزب وطن ،محسوب میگردد  .بنابرین این مجمع عالی ـ بدون هیچ نوع شک و تردیدی ـ
بنام «مجمع عالی حزب وطن» دایر می گردد ؛ نه مجمع عالی مشترک ساختار های متعدد سیاسی
،بدین ملحوظ  ،اصل انحالل ساختار های سیاسی مصمم به اشتراک در مجمع عالی  ( ،به اصل
محوری تدویر مجمع عالی حزب وطن مبدل میګردد) در دستور روز قرار میګیرد .بخا طر
رعایت این اصل تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن بعد از انتخاب نمایندگان اعضای خویش
به مجمع عالی  ،عنقریب و در استانه تدویر مجمع عالی مذکور رسما ً انحالل خویش را ابالغ خواهد
نمود تا این نمایندگان بتوانند بنام نمایندگان اعضای حزب وطن  ،در مجمع عالی شرکت نمایند .
 3ـ مجمع عالی حزب وطن اصوالً تحت همین نام دایر گردیده و بمثابه اقدامی محسوب میگردد
که تصامیم و تصاویب آن  ،تداوم مبارزه سیاسی این حزب محبوب مان را تحت همین نام در بستر
اندیشه یی ـ سیاسی شهید دوکتور نجیب هللا (اندیشه سیاسی مصالحه ملی)  ،با در نظرداشت اوضاع
کنونی کشور  ،منطقه و جهان انسجام داده و مبتنی بر چنین اصولی اهداف خویش را معین  ،افزار
دستیابی به این اهداف را تشخیص و عملکرد سیاسی حزب وطن را تنظیم نموده  ،استقامت بخشد .
درین میان تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن مصمم و متعهد است که در صورت ارایه
طرح های مغایر  ،در اجالس مجمع عالی حزب  ،از تداوم فعالیت حزب وطن تحت همین نام و با
اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی  ،قاطعانه دفاع نماید .
 2ـ همچنان مجمع عالی حزب وطن  ،مجموع آن مسایل و رویداد های بعد از کنگره سرطان
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 0231را بطور علمی و در انطباق با واقعیت های بوقوع پیوسته  ،مورد بحث قرار میدهد که به
حیات داخلی حزب  ،انکشاف اوضاع کشور و عوامل خارجی مؤثر در آن ـ منجمله نقش حلقات حاکم
فدراتیف روسیه در همدستی با آی  .اس  .آی پاکستان و رژیم آخوندی ایران در تراژیدی سقوط
دولت جمهوری افغانستان (ثور  )0230و نتایج بعدی آن ـ ارتباط داشته اند  .مبتنی بر این همین
بحث نتیجه گیری هایی را بعمل می آورد که می باید در اسناد اساسی مجمع عالی انعکاس یابند .
 4ـ ما یک بار دیگر روی این مسئله اصولی تاکید می نمائیم که مجمع عالی حزب وطن بازهم به
مسئله تجاوز نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان  ،اثرات فاجعه بار این تجاوز و درین زمینه به
اهمیت تاریخی و سیاسی اعالن رسمی «روز نجات ملی» بوسیله شهید دوکتور نجیب هللا رهبر حزب
وطن و رئیس جمهور افغانستان می پردازد .
 5ـ تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن  ،با وجود بیش بینی احتمال تالش های مشکوک
اخاللگرانه  ،یک بار دیگر بر اصول شرکت نمایندگان اعضای نامنسجم حزب وطن ـ همرزمان
عزیزی که با تعهد به آرمانها و اندیشه های سیاسی حزب وطن و با اعتقاد به حقانیت و درستی راه
شهید دوکتور نجیب هللا  ،سالیان متمادی  ،بی هراس و بطور علنی با «قلم و قدم» رزمیده اند ـ
تاکید نموده از تدارک پروسه اصولی انتخاب و شرکت نمایندگان راستین آنان در اجالس مجمع عالی
حزب وطن  ،حمایت کامل بعمل می آورد .
هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن با توجه به تجارب گذشته  ،درک اهمیت
تاریخی وجود و حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور و اثرات بعدی این حضور بر
وضعیت مذکور  ،همچنان با توجه به اعتبار سیاسی این حزب شناخته شده و نیک نام در میان مردم
افغا نستان  ،کشورهای منطقه و در عرصه جهانی  ،خاطرنشان میسازد که این رویداد نه تنها
دوستان و عالقمندان حزب محبوب ما را به تحرک تشویق مینماید  ،بلکه دشمنان قسم خورده
تاریخی داخلی  ،منطقوی و جهانی آن را ـ که تا اکنون نیز آرام نه نشسته اند ـ هم شوک داده است و
بعید از امکان نیست که با استفاده از امکانات شان  ،به ایجاد سؤتفاهمات میان اعضای حزب وطن
و تشبثات دیوانه وار اخالل گرانه دست بزنند .
هیئت اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن با تاکید بر اصول خدشه ناپذیر پنجگانه
فوق  ،بدون خود مرکز بینی و با درک مسوولیت تاریخی خویش  ،درین لحظات حساس تاریخی به
تمام اعضا حزب وطن  ،دوستان و عالقمندان حزب محبوب مان  ،در قبال توطئه ها و دسایس
محتمل فوق الذکر هوشیار باش داده  ،خود مصمم است که در صورت تبارز احتماالت مذکور  ،با
هوشیاری سیاسی ،حوصله مندی سازنده و قاطعیت اصولی برخورد نماید  .مسوولیت گرانبار
مشترک تاریخی  ،ما اعضای منسجم و انسجام نیافته حزب وطن را به چنین برخوردی و در یک
صف واحد  ،فرا میخواند .
و من هللا التوفیق
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