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ارشزگ  
!اعضای محترم تشکیالت موقت انسجام اعضای زحب وطن رد خارج   

!رفقای دعوت شده هب جلسه وسیع شورا   
 

درمیان  میخواهم خدمت شما به عرض برسانم که آنچه را با شما. ویم گحضور شما را درین جلسه خوش آمدید می
بلکه بحثی است  ٬زارش کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج نیستگذارم  گمی

.ردد گل و بیرون تشکیالت موقت مطرح می پیرامون برخی  سواالت عمده که به نحوی در داخ  
زب وطن قرار داریم که دشوار ولی مملو از تجارب ګرانبهای نسلی از ح ٬اینک ما در پایان یک دوره طوالنی

دربدترین شرایط فروپاشی تشکیالتی وفاداری واستواری خود را به آرمانها و در راه آرمانهای حزب محبوب خویش 
.در عمل به اثبات رسانیدند   

ی فرصت آنرا داد تا یکجا باهم به پیشواز پایان یک مرحله یی از مبارزه حزبی خویش میرویم که گخوشوقتم که زنده 
.ردیده بودگریغ و درد بر ما تحمیل با د  

ر برغم اذگراهیان این راه دشوار . ار کنیم ان این راه افتخگم که بنام هریک از اشتراک کننده ذار بخود حق بدهیگب
.و نارسایی ها شاهد پیروزی جمعی خود اند ٬اشتباهات  ٬تمام دسایس    

با استفاده ازین فرصت میخواهم تصریح بدارم که  ٬ مراحل تدارک مجمع عالی حزب وطن دارد به پایان خود میرسد
این تنها تشکیالت موقت نبود که درفش پر افتخار این مبارزه را بدوش کشید و برای حضور دوباره حزب محبوب 

محافل و  ٬حلقات  ٬ما این پیروزی را پیروزی تمام شخصیت ها . خود در وضیعت سیاسی کشور با تمام همت کوشید 
.میدانیم که برای تحقق این هدف پیګیرانه مبارزه نموده اند ساختار های   

آغاز و به شیوه  ۹۱۱۱اپریل  ۹۱از  تاالر پلنوم ناکام مورخ  ٬مبارزه از همان شروع فاجعه فروپاشی حزب وطن این
.ردید گاز کشور برای لحظه یی هم متوقف نبا توانمندیها و امکانات متفاوت در داخل و خارج  ٬ها و اشکال مختلف   

ر جهان گاروپای غربی و بسا نقاط دی ٬سیه رو ٬پاکستان  ٬رفته تا هند گهای اعضای حزب وطن از داخل کشور تالش
.شاهد این مدعای ماست   

.بر  زمینه های این مبارزات بود که در روسیه و اروپای غربی به کوشش های منظم تر ساختاری روی آورده شد   
ازین تالشها در جو احساساتی و تحمیل انحرافات عمدی توسط برخی اشخاص وحلقات ذاشت که برخی گه نباید فتگنا

به بیراهه کشانیده شد که کوشش های اولی تحت نام حزب وطن را  بطور نمونه میتوان یاد آور شد که با پاسخ 
ه تقویت سیاسی اقداماتی که بدون شک ب. ردید گیالتی اعضای رسالتمند حزب مواجه بموقع و اصولی سیاسی ــ تشک

.حزب وطن انجامید ( ره گکن) کیالتی حرکت بسوی مجمع عالی ــ تش  
 ۱۰۰۱جنوری  ۵ام عملی در جلسه  عده یی از اعضای حزب وطن مورخ گاستا تالش برای انتظام موثرترین در ر

جمهوری فدرال آلمان بر داشته شد که در تداوم آن  در جلسه شهر بریمن جمهوری فدرال  گمنعقده شهر هامبور
۱۰۰۲جون  ۹۱) آلمان  عمأل به ساختار منظم انسجام دهنده « تشکیالت موقت اعضای حزب وطن » در وجود  (

 . اعضای حزب وطن ارتقا نمود

 چرا چنین گام ها برداشته شد؟

 ۶ره مورخ  گه عمل آمد که هنجار های اساسی کنعده یی از اعضای حزب وطن توافق ب ۱۰۰۱نوری ج ۵در جلسه 
اه و گردشگاه و در هرگدر هر توقف  ٬ا در آن نهفته است حزب  که رمز توانایی باهم بودن م     ۹۶۶۱سرطان 

سیاسی   ه به ایجاد چنان جوردد کگد  و باید راه ها ووسایلی جستجو حرکت اساس مبانی قکری ما را تشکیل میده
جلسه وسیع و ردد که تدویر گیده حزب وطن منجر از بدنه فروپاشروه های ایجاد شده گحلقات و  ٬در میان اعضا 

.یقینی ساخته بتواند ( ره اعضای حزب وطن  را گکن) هدفمند حزبی ها   
چنین جو سیاسی در وجود تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در ۹۱ جون ۱۰۰۲ در شهر بریمن اغاز به 

شکل ګیری نمود  . جلسه مذکور تعریف نمود که » تشکیالت موقت اعضای حزب وطن در خارج اجتماع سیاسی 
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داوطلبانه اعضای متساوی الحقوق حزب وطن است که با توجه به ایجابات شرایط تغیر یافته ووضع مهاجرت٬ مبتنی 
بر خطوط فکری مصوب جلسه ماه جون ۱۰۰۲ منعقده بریمن٬ با الهام و اتکا به اهداف مرامی حزب وطن فعالیت 

 « نموده هدف اساسی آنرا تدویر کنګره ... حزب وطن تشکیل میدهد ږ
این تشکیالت از لحاظ کمی توسعه یابنده و از لحاظ کیفی مشخص و متعهد به راه آرمانها و حضور دوباره حزب 

. وطن در وضیعت سیاسی کشور تعریف ګردید  
در مورد تالشهای مختلف تشکیالتی دقیق ترین و روشنترین موضع اتخاذ  وبه این نتیجه اتفاق « جلسه بریمن  »

منجمله )  ٬تجربه نشان داد که تالشهای پراګنده برای چنین کار بزرګ صرف نظر از صداقت و نیات نیک » نمود که
ز میان اعضای حزب وطن  اګر از یکطرف فاقد برخورد های عجوالنه چون تغیر نام و تاسیس سازمانهای جدید ا( 

اعتبار اصولی برای تعین سرنوشت حزب بود از طرف دیګر عدم موثریت کمی و کیفی خود را بصورت قطعی به 
لذا« نمایش ګذاشت  : 

 ۹: ــ وظیفه ما  ایجاد و تآسیس کدام حزب جدید سیاسی نبود .
۱:ــ ثبت و راجستر قانونی تشکیالت موقت  در مراجع عدلی و قضایی کشور صریحآ به معنی پشت کردن به آرمان 

حضور دوباره حزب وطن به حساب می آمد ٬ لذا ما ثبت و راجستر نه تنها تشکیالت موقت... بلکه تمام ساختار های 
وفادار به آرمانهای حزب وطن را قبل از حضور دوباره حزب وطن جفا و خیانت به حزب محبوب خود میدانستیم و 

 میدانیم .
 ما تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن را یک امکان ووسیله برای انتقال محور رهبری کننده انتقال پروسه 

بداخل کشورووسیله ی برای انسجام تالشهای ما برای تدارک وتدویر مجمع عالی حزب نګاه میکردیم نه اصل و 
 محورمستقل رهبری کننده ؟ لذا اهداف اساسی ذیل در برابر ما مطرح بود:

 اولین هدف ستراتیژیک تشکیالتی :
این هدف با  ٬بود اولین هدف کمک به نظم و انسجام رابطه سیاسی تشکیالتی میان اعضای حزب در داخل کشور 

درین راستا سفر رفقا انجنیر نظر محمد سابق . ردید گیری گان تشکیالت موقت به داخل کشور پیگاعزام نماینده 
تند ولی هیآت ما را حمایت کردند که از باوجود آنکه در ترکیب تشکیالت موقت عضویت نداش) معاون حزب وطن 

و محبوب جان احمد زاده عضو کمیته اجرائیوی تشکیالت ( زاریمگو دوام همکاری شان صمیمانه سپاس همکاری
کمسیون  » بود که نقش محسوسی در تاسیس ۱۰۰۵اپریل۸تا ۱۰۰۵مارچ۹۱موقت در خارج از کشور مورخ 

ت      در داخل کشور داش« انسجام اعضای حزب وطن   
یل جلسه داد و کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج تشک  ۱۰۰۲ست سالگآ ۹۲در 

ی ارزش این اقدام تاریخی را از لحاظ. اه های تشکیالتی ــ سیاسی خود را به تصویب رسانید گطی آن مواضع و دید
تشکیالت تنظیم » : ردید گدرین سند صریحآ اعالم . مقایسه نمود « بریمن » و «  گهامبور» میتوان با جلسات 

کمسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن و کلیه نیرو های ملی » شده در مرکز ووالیات افغانستان از جانب 
تجزیه ناپذیر و  ٬د تشکیل واحدمی بای.... «تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج » و « ووطندوست 

 ٬ما هرنوع تفکر ٬ی رسانندر را در ساحه های مختلف حیات حزبی بطور موثر یارگتوانند همدیانیک باشند تا بگار
وجود  ر درتشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در داخل و خارج کشورگفتار غیر ازین برداشت را اگعمل و 

فکری ــ سیاسی و معنویات قبول پافشاری روی آنرا خیانت به بنیاد های ٬انه تلقی نمودهگداشته باشد غیر طبیعی و بی
سترش شبکه گداخل کشور هم از لحاظ « ون موقت کمسی» بنابرین توقع ما اینست که  .شده مشترک خویش میدانیم 

تبلیغ و ترویج این اندیشه ها وهم از  ٬توضیح  ٬های تشکیالتی وهم از لحاظ غنای اندیشه یی سیاسی و توانایی بیان 
سی در سطحی از کارآیی ارتقا نماید تا حضور معقول و مقبول خویش را در وضیعت سیاسی لحاظ قدرت مانور سیا

این سند . و بدین ترتیب وظیفه اصلی اولی ماتعین شد« این وظیفه مشترک همه ماست . داخل کشور تثبیت نماید 
ویل بیان از آن خود یری از تطگردو تشکل در خود داشت که جهت جلومسایل اساسی زیادی را برای همسان سازی ه

. داری میکنیم   
رفقای ما در خارج باید ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن در داخل کشور را تا سطحی حمایت و کمک میکرد 

بدین .  رفت گدر داخل و خارج از کشور بدوش می که توانایی عملی سوق و اداره و رهبری مجموع ساختار را
ارج از کشور که هردو در انوقت اعضای کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت در خ) ال منظور سفراسدهللا پیام و کبیر کم

ردید که با تآسف نتائج معکوس به بار آورد وعمآل ساختار های انسجامی قوام نیافته داخل گپالن وعملی ( بودند 
.کشور را متضرر ساخت  

ت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج با توجه به نتائیج حاصله نامطلوب ازین سفر کمیته اجرائیوی تشکیال
سفر رفقا فقیر محمد ودان و انجنیر محمد اسلم اعضای کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت در خارج از کشور را تدارک 

وعملی نمود که در نتیجه آن روابط مستحکم مجدد بین ساختار های انسجامی داخل وخارج از کشور و روابط ذات 
.رفت گر در مسیر انکشاف عادی خود قرار در داخل کشو البینی این ساختار ها  

قابل یاد آوریست که تعداد زیاد رفقا که به منظور شخصی به داخل کشور سفر نمودند هریک وقت قابل مالحظه خود 
به همین سلسله روابط . ذشتگتصاص دادند که نا ستوده نمیتوان را  با دیدار ها و همکاری با رفقا در داخل کشور اخ

دوامدار از طریق تیلیفون و تسهالت مدرن ارتباط و نقش سازنده رفقا در داخل کشور ما را به رسیدن به هدف اولی 
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اینک عمال رهبری ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن بداخل کشور انتقال یافته است. تشکیالتی یاری رساند   

 :دومین هدف ستراتیژیک تشکیالتی
. شکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن را تدویر مجمع عالی حزب تشکیل میدهد دومین و اساسی ترین هدف ت

با « بریمن جلسه » این هدف نیز در.در واقع توصل به این هدف به معنی پایان کار تشکیالت موقت نیز است 
به راه خود ما . ی نخواهد شد گحرکت ما شکار هیچ نوع خام طمعه  »ردید و تاکید شد که گوضاحت و قاطعیت تعین 

«. ره فوق العاده اعضای حزب وطن ادامه خواهیم دادگجهت تدارک کن  
برای تحقق این هدف راه دراز و پر خم وپیچ پیموده شد و بیشترین انتقادات نیزبر تشکیالت موقت در طی همین 

. یرد گر میطریق بعمل آمده است  که در صدر فهرست  تهمت یکه تاز بودن وخود محور بودن تشکیالت موقت قرا
 آیا این تهمت ها بنیاد های عینی وحقیقی دارند؟
. نخست برخی تحرکات را قابل یاد آوری میدانیم   

شود و در عمل سالهای گمت توسعه واستحکام تشکیالتی راه ردید وبه تدریج بسگاین تحرکات از حلقات کوچک آغاز 
ردند در گمات میان اعضای حزب وطن محسوب میرایی و تفاهگمیالدی سالهای پر تحرک جهت هم ۱۰۰۹و  ۱۰۰۰
ردیده که برخی از آنها قابل یاد آوریست از جمله دونشست رفقا در شهر گها جلسات متعدد وبا اهمیتی دایر این سال

عبدالبشیر  ٬اسدهللا پیام  ٬یایی به اشتراک رفقا محمد رفیع آر( منزل رفیق پایش ) باداولدسلو ــ کشور جرمنی 
جلسه  ٬.....سلیم صابری٬مسجدی هیوادمل ٬ سالم الدین نیرومند ٬طارق کوهستانی ٬عبدالرزاق ویدی  ٬پیوستون 

سالم  ٬نوراکبر پایش  ٬عبدالبشیر پیوستون  ٬اسحاق توخی ٬منزل نورهللا حمید به اشتراک اسدهللا پیام ........ شهر
مقیم پیکار وتعداد زیاد رفقای ٬مسجدی هیوادمل  ٬سلیم صابری  ٬عبدالرزاق ویدی  ٬ل سپاهی خلی٬نیرومند  الدین
 ٬نوراکبر پایش  ٬مالقات با سلیمان الیق سابق معاون رئیس حزب وطن به اشتراک محبوب جان احمدزاده  ٬دیګر 

جلسه برای تامین همکاری ٬ عبدالرزاق ویدی در شهر کلن کشور آلمان ٬عبدالبشیر پیوستون  ٬سید شاه یعقوبی 
 میان رفقای تشکیالت موقت و مجمع ملی فعالین صلح افغانستان در شهر ونستدورف منزل رفیق ویدی به اشتراک

مرتضی کیوان که در نتیجه آن  ٬امین الدین سعیدی  ٬عبدارزاق ویدی و فقیرمحمد ودان  ٬اسدهللا پیام  ٬نوراکبر پایش
  .نیز به امضا رسید  پروتوکول دوام همکاری متقابل

ان تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن گمذاکره کننده  ٬با نشانی یاداشت تفاهم   ) ۱۰۰۵جنوری سال  ۸در 
در خارج و مجمع ملی فعالین صلح افغانستان طی نشستی در شهر هامبورګ جمهوری فدرال آلمان از پروسه نسبتآ 

.یری بعمل آورد گنتیجه (  ۱۰۰۵تا سال  ۱۰۰۱از سال ) طوالنی مذاکرات و تفاهمات   
 ۹۵)این یاداشت بعد از تصحیح و تدقیق جانبین در نشست منعقده شهر مورفیلد والدورف جمهوری فدرال آلمان 

.تصویب و امضا ګردید ( ۱۰۰۵اکتوبر   
جوالی  ۹۱ گفکری فعال افغانی در شهر هامبور ردهمآیی محیط های سیاسی ــگبه همین ترتیب میتوان از تدویر 

. یاد آوری نمود ۱۰۰۶  
:ی از گبه نماینده  ٬شتراک نموده بودند درین جلسه ا  

یالی و انجنیر گستار نن ٬باباظاهر ملک  ٬یر گمجتبی دست ٬فقیر محمد ودان : ان ـــ مجمع فعالین صلح افغانست
یرگدست  

قدیر و عثمانی٬ر گسمع کار ٬تلظاهر ا ٬(اسحاق زی )عیسی جسور: ی از حزب دموکرات وطن گـــ به نماینده   
ل گ ٬انجنیر داود سروش  ٬هیم دهقان ابرا ٬داکتر سخی مرجان  ٬هاشم وطنوال : ی ازنهضت تفاهم گـــ به نماینده 
وجنرال نادر٬محمد اسرار   
........نجیب شفقیار و  ٬خلیل جانبدار : ی از نهضت همبسته ګی ملت افغانستان گـــ به نماینده   

وحید نیکبین وظاهر هدایت ٬جنرال سیداعظم سعید : ی از حزب دموکرات افغانستان گینده ـــ به نما  
عظیم راهی  ٬اسدهللا پیام  ٬عبدالبشیر پیوستون  ٬نوراکبر پایش : ی از عده ای از اعضای حزب وطن گــــ به نماینده 

پشتونمل مکمل و مسجدی هیوادمل ٬عبدالمبین مبین  ٬  
« دریافت شیوه ها و وسایل برای رسیدن به کار مشترک تا سطح رفتن بطرف حزب واحد  »جلسه روی آجندای  ٬ 

.ردیدندگسکرتر آن ګل محمد اسرار انتخاب  ناظم این جلسه نوراکبر پایش و. توافق و بکار خود ادامه داد   
د لیبرال پیروی یری از صحبت ها حزب دموکرات وطن اعالم داشت از آنجائیکه آنان از عقایگدر جریان نتیجه  

نمیتوانند کار برای رسیدن به حزب واحد را در چوکات حزب وطن ادامه دهند ولی برای کار مشترک دریک  ٬میکنند
به همین ترتیب در همین جلسه نماینده ګی حزب دموکرات افغانستان خود را واجد شرایط اعالم . جبهه آماده اند 

٬رهبری خود موکول نمودند  موضع رسمی ندانستند و مسله را به مشوره با  
درین جا میخواهم بر مذاکرات چندین مرحله یی با کمیته انسجام برای اعاده حزب وطن بمنظور  وحدت کامل سیاسی  

این مذاکرات در دوره های مختلف با نتائیج مشخص واسناد امضا شده پایان یافت در  ٬ــ تشکیالتی  تآکید نمایم 
محبوب جان احمد زاده وفقیر محمد ودان و تعداد   ٬پایش  ٬های جداګانه  پیوستون جریان این مذاکرات در ګروپ 

حتی در مواردی باقایل شدن امتیازات به  ٬دیګر رفقا اشتراک داشتند ولی متآسفانه علی الوصف توافقات امضا شده 
احمد زاده پیش برده بخصوص در دو مذاکره اخیر که توسط رفقا فقیر محمد ودان و محبوب جان  ٬کمسیون مذکور

شد و از حمایت کامل کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت در خارج از کشور برخوردار بود بازهم به تعهدات مذکور عمل 



Rahema رگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارجا ما راه   

Rahema Seite 4 

نه نمودند و بر مواضعی اتکانمودند که حداقل تدویر مجمع عالی را سه الی چار سال به عقب می انداخت و 
مذاکرات بسیار . اهی دارید گان وضاحت دارد و شما همه از آن آای شمیکانیزمی را مطرح مینمود که در اعالمیه ه

یر زیر نام تفاهمات میان اعضای حزب و نه ساختار های جداګانه که از گنی با تعدادی از اعضای نهضت فراطوال
ل گوبا پا در میانی اصغر خیل من گبا حبیب منګل در شهر هامبورپایش مالقات غیر رسمی اما توافق شده رفیق 

منزل ) در شهر شلیزویک کشور آلمان( منزل محترم قادری به اشتراک تعداد زیاد رفقا)  گآغاز یافت و در هامبور
سید طاهرشاه  ٬ل گداکتر حبیب من ٬دالبشیر پیوستون عب ٬اسدهللا پیام ٬به اشتراک نوراکبر پایش( رفیق پیوستون

) با ترکیب فوق(لگمنزل داکتر حبیب من) یلوگلند درشهرانپیکارګر و شریف و به همین ترتیب ادامه آن در کشور ها
یری ازصحبت آنها حاظر نشدند با گادامه یافت ولی در نتیجه ( داشت ل اشتراک گبجای اسدهللا پیام اصغر خیل من

فورمولبندی سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان بمثابه خیانت به منافع مردم افغانستان توافق نمایند که منجر به 
.ردید گکامی مذاکرات نا  

ن در شهر شمس الحق شمس و میرغوث الدی ٬ر گماینده ګان حزب متحد ملی بشیر سنبه همین ترتیب  مذاکراتی  با ن
صورت ګرفت  ( ر گمنزل بشیر سن) هامبورګ   

و تفاهم با از ادامه این فهرست صرف نظر مینمایم و تنها به این یاد آوری بسنده میکنم که هرجایی که امکان مذاکره 
اقی ردید بی مراجعه بگتالش حلقه محفل و ساختار تشکیالتی ــ سیاسی که مدعی عضویت حزبی بودند  ٬شخص 

حرکت » به این نتیجه رسیده  بودیم که « بریمن»ما برای آن  خود را به چنین کاری متعهد میدانستیم که در . نماند
خطوط فکری و  ٬یاسی آن اعم از ګروه های تشکیالتی ما زمینه تشریک مساعی اعضای حزب و هم اندیشان س

اشخاص منفرد بدون امتیاز یکی بر  دیګری جهت انکشاف و تحقق اندیشه های محوری حزب وطن است که در 
«... اندیشه مصالحه ملی انعکاس یافته   

میدیدیم تن دادیم تا فردا کسی به همین ترتیب برای آن به این کار خسته کننده که  توفیق آنرا نیز با شک و تردید 
حزب وطن را در انحصار خود قرار داده است و  ٬مدعی آن نباشد که تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن

ر نیروهای واقعآ تصمیم  اشتراک در تدویر مجمع عالی حزب گن شیوه عمل را اتخاذ نمودیم که اعمدتآ برای آن  ای
 ٬ما تا جائیکه ممکن بود با تمام شخصیت ها . فاوتی ما از عرصه دور نماند وطن را داشته باشند در نتیجه بی ت

طن داکتر نجیب رد شهادت شهید سرفراز وگبلی که در جلسه یادبود دهمین سالروه ها با این اتمام حجت قگحلقات و 
لی حزب وطن خواهیم ر مجبور شویم به تنهایی به تدارک وتدویر مجمع عاگردید راه رفتیم که اگهللا صریحآ اعالم 

ما تا زمانی با این دوستان یکجا حرکت کردیم که راه خود را از اهداف معطوف به تدویر مجمع عالی حزب . پرداخت 
اینکه ما باالی . درینصورت ما به راه خود ادامه دادیم زیرا ما به مسؤلیت تاریخی خود واقفیم . وطن  جدا ساختند 

اینک در آخرین . ه میکنیم به هیچ وجه به معنی انحصارګری وخود محوری نیست اصول با کسی معامله نکردیم و ن
مورد کار مشترک عالیم و نشانه های به مشاهده میرسد که   خطر انحراف از راه رسیدن به مجمع عالی  رابیان 

.میدارد   

هدف یگانه و اساسی کار و مبارزه خستگی ناپذیر  الزم به تذکر نیست که برین نکته تآکید داریم که
عالی حزب تشکیل میدهد وطوریکه  تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن را تدویر مجمع

اهی دارید برای همین منظور بار اول کمیسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن گآ
تشکیالت مؤقت ایجاد و در ماه طی اجالس وسیع شورای مرکزی  8811بتاریخ یازدهم جدی سال 

بعد از توسعه ترکیب کمیسیون مذکور فیصله های با اهمیت تاریخی را تحت  8831حمل سال 
شفا عضو کمیته اجرائیه تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب  -ریاست محترم داکتر سلطان جان 

.وطن در مورد تدویر مجمع عالی حزب وطن اتخاذ داشتند  
ملی  حزب)ترکات اعالم شده ستراتیژیک میان دو ساختار انسجامی اعضای حزب وطنبا توجه به مش

توافقنامه ای  8831سنبله سال ( 01)بتاریخ ( وطن وتشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن 
ماه  01نفری بتاریخ ( 81)با حزب ملی وطن به أمضا رسید که براساس آًن کمیسیون مشترک 

موده که تاکنون در مورد تدویر مجمع عالی حزب وطن فیصله های آغاز بکار ن 8831میزن سال 
 .مهم سازمانی اتخاذ نموده است

اعضای حزب وطن در جلسه مورخ  قبل بر این بر اساس سعه صدر وابتکار تشکیالت موقت انسجام
کمسیون مشترک میان تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن و  گهامبور۱۰۹۹ست گآ ۶

ردید تا راه ها ووسایل اشتراک نماینده ګان اعضای گکل حزب تآسیس وموظف اعضای غیر متش
غیر متشکل حزب رادر کار تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن دریافته و مورد استفاده قرار دهند 

که متآسفانه در نتیجه تحمیل خط انحرافی در بین کمسیون مذکور کار مشترک عمأل به بن بست 
خطر آن وجود دارد ساحه اثر و نفوذ خط انحرافی وسیع تر از آن باشد که مواجه ګردیده است و 

آګست کمیته اجرائیوی تشکیالت موقت در خارج  ۶۰تصورش میرود بدین منظور جلسه مورخ 
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 .کشور تکرار تصریح مواضع خویش را الزمی دانست
 

اد و تداوم تاریخی در امتد گیر مجمع عالی حزب وطن رویداد بزرجلسه اتفاق نظر داشت که تدو

مجمع » ونه شک و تردید گمنعقده شهر کابل است وبدون  هیچ خورشیدی ۹۶۶۱ره سرطان گکن

بدین ملحوظ ما از . است نه مجمع عالی و مشترک ساختار های متعدد سیاسی «  عالی حزب وطن

ل ی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در داخل کشور مبنی براعالم اصات رهبریه موقف

محوری انحالل تمام ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن اشتراک کننده در کار مجمع عالی 

 .حزب وطن با تمام قوت حمایت و پشتبانی میکنیم 

جلسه با اتفاق کامل  مورد تاکید قرار داد که تصاویب وتصامیم مجمع عالی حزب وطن میبایددر خط 

ــ سیاسی شهید دکتور  یادر بستر اندیشه  ٬طنتحت نام حزب و ٬مبارزه سیاسی حزب محبوب ما

منطقه و جهان  ٬با در نظر داشت اوضاع جدید سیاسی کشور  ٬(اندیشه مصالحه ملی )نجیب هللا 

 .ما با هر نوع طرح مغایر٬ قاطعانه مبارزه خواهیم کرد . استقامت بخشیده شود 

صالح خویش تمام رویداد های به نظر ما  مجمع عالی فرصتی است که حزب در باالترین مرجع ذی

زنده گی  سیاسی ٬ به شمول رویداد های بعد ازفروپاشی تشکیالتی خود را تحلیل بررسی و نتیجه 

 . گیری نماید

اثرات فاجعه بار این تجاوز و اهمیت  ٬همچنان بحث  در باره تجاوز نظامی اتحاد شوروی وقت

ور نجیب هللا رهبر حزب وطن و رئیس بوسیله دکت« روز نجات ملی» سیاسی وملی اعالن رسمی 

جمهور وقت کشور از جمله مسایلی است که  تحت هیچ شرایط روی آن حاضر به معامله نخواهیم 

 .بود

کمیته اجرائیوی به تمام اعضای انسجام یافته و غیر انسجام یافته حزب وطن بخصوص اعضای 

یر مجمع عالی حزب وطن تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن هوشیار باش داد که تدو

 ٬دوستان وهواخواهان نوید فصل جدید مبارزات موثر را باخود دارد  ٬همانطوریکه به  اعضا 

دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی آن را شوکه نموده بعید از امکان نیست که با استفاده از تمام 

انه وار اخالل ګرانه دست امکانات خود به ایجاد سؤتفاهمات میان اعضای حزب وطن  و تشبثات دیو

 .بزند 

این نشانه بارز وحدت فکری و سازمانی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن است که رفقای 

ما در داخل کشور طی مصوبه  هیآت اجرائیه عین مواضع را باوسعت وژرفای بیشتر مورد تصویب 

 .قرارداد که شما از متن آن آګاهی دارید 

 وبدون اشتباه بود ؟آیا راه طی شده هموار 

ناتوانی ها و غلطی  ٬برای ما به حیث یک تشکل با اشتباهات  ویم که طی این راهگذار صادقانه بگب
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درسالهای حضور و فعالیت تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج  ٬ها نیزهمراه بود 

ورای تشکیالت از کشور ګسست های نه تنها در سطح اعضای تشکیالت موقت بلکه درترکیب ش

هرچند . موقت و هیآت اجرائیه آن نیز وجود داشت که بارزترین نقطه ضعف ما را تشکیل میدهد 

کار . حضور اشخاص راه جدا کرده در مواضع فعلی شان علت و عمق اهداف شانرا بیان میدارد 

تعدد حل ضعیف اقناعی وآګاهی دهنده در میان اعضای تشکیالت موقت سبب آن ګردیده که سواالت م

 .ناشده درین ارتباط هنوز هم ذهن رفقا را می آزارد

ما آنقدر  ٬کار تشکیالتی از ثبت وشمار اعضا ګرفته تا بسیج آن با نارسایی های بزرګی همراه بود

در داخل خود مصروف شدیم و آنقدر با  مسایل با اهمیت بیتفاوت برخورد نمودیم که اینک اقدامات 

ضعف روابط ما . ا در وضیعت سیاسی کشورنمیتواند نماینده ګی کند مشخص سیاسی ما حضور ما ر

با محور ها و حلقات موثر بر سیاست کشور  در تمام سطوح ما را به یک تشکل در خود وبرای 

و اما تمام این نواقص هرچند سرعت عمل و حضور فعال ما را درحوادث و . خود مبدل ساخته است 

ش قرار داده است ولی نتوانسته مسیر حرکت مارا بسوی تدویر رویداد های کشور تحت تآثیر خوی

مجمع عالی حزب وطن انحراف دهد ٬ ما به هدف خود نزدیک شده ایم میتوانستیم بهتر ازین 

هرچند که غیر عادالنه خواهد بود تا به نقش و اثرشبکه ګسترده مخالف  ٬وسریعتر ازین برسیم

 . بها داده شود اهداف و آرمانهای حزب وطن در پروسه کم 

 


