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مؤرخ  5:میزان 1931

هموطنان عزیز  ،خانم ها و آقایان !
با ارادت و احترام به شما مراجعه نموده به اطالع میرسانیم که مجمع عمومی حزب وطن
دایر و با انتخاب نسل جدیدی از کادر های واقعبین در رهبری حزب  ،تصویب مرامنامه و اساسنامه
جدید  ،آن را درین مرحله از مبارزه  ،یک بار دیگر به مثابه ساختار سیاسی معاصر  ،مبرا از
گرایشات ایدولوژیک  ،انعطاف پذیر و مطابق به واقعیت های جامعه افغانی و معتقد به ارزشهای
معنوی مردم ما ،هویت بخشید .
ما اشتراک کننده گان این مجمع  ،اذعان میداریم که علی الرغم عدم نقش و سهم نسل
کنونی اعضای حزب ما در تاسیس و سیاست گذاری های حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،
نمیتوانیم از پیوند تاریخی حزب وطن با حزب دموکراتیک خلق افغانستان طفره رویم  .خوشبختانه
این نیز واقعیت دارد که همین نسل بمثابه اجرا کنده گان سیاست های آن حزب و با استنتاج از اثرات
آن  ،به عدم کارایی برداشت های ایدولوژیک حزب مذکور و سیاست های مبتنی بر آن در شرایط
کشور ما پی برده  ،با چنین درکی توانستند که تحت رهبری دوکتور نجیب هللا بعد از مبارزه حاد
درون حزبی علیه برداشت های ایدیولوژی شده حزب و حامیان آن  ،در کنگره سرطان  ، 1933آن
حزب را نفی و حزب وطن را با پذیرش اندیشه مصالحه ملی و با شعار «والصلح الخیر» وارد
وضعیت سیاسی کشور سازند  .بنابرین نسل کنونی اعضای حزب ما با توجه به درسهای تاریخی
فوق و با در نظرداشت واقعیت ارتباط تاریخی حزب ما (حزب وطن ) با حزب دموکراتیک خلق
افغانستان  ،نمی توانیم به پیشگاه شما با علنیت تمام اشکار نسازیم که متاسفانه حزب دموکراتیک
خلق افغانستان از مواضع ایدولوژیک خویش بمثابه یک طرف از نیروهای داخلی در تبدیل
افغانستان به گرهگاه جنگ سرد میان ابر قدرت های جهانی نقش ایفا نمود و در نتیجه نتوانست
اهدافی را تحقق بخشد که به مردم آفغانستان تعهد سپرده بود  .با توجه به همین حقیقت تلخ بود که
رهبر شهید حزب ما دوکتور نجیب هللا اظهار داشته بودند که  :ح .د  .خ  .ا به مردم وعده تامین
«نان  ،لباس و خانه» را سپرده بود ولی مردم « به عوض نان مرمی  ،به عوض لباس کفن و به
عوض خانه گور» بدست آوردند و به همین ملحوظ ایشان سیاست مصالحه ملی را سیاست «معذرت
از مردم» میخواندند .
مجمع عمومی حزب وطن با وجود درک این حقیقت که در نضج و انکشاف وضعیت فاجعه بار
کشور طی سه دهه اخیر  ،که هم اکنون نیز ادامه دارد  ،در کنار ح  .د  .خ  .ا و حتی بیشتر آز آن
سایر نیروهای سیاسی ـ نظامی دخیل افغانی و حامیان منطقوی و جهانی شان نیز مسوولیت دارند ؛
ما نسل کنونی و بالنده حزب وطن  ،با سرمشق قرار دادن رهبر بی بدیل سیاسی مان ـ شهید دوکتور
نجیب هللا ـ نسبت پیوند تاریخی حزب ما (حزب وطن) با ح  .د  .خ  .ا و نقش این حزب (ح  .د  .خ .
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ا) در حقایق تلخ تاریخی فوق الذکر معذب هستیم  .ما اعتراف مینمائیم که از حقایق تاریخی مذکور و
با نقد آن در کنگره سرطان  1933و هم درین مجمع عالی  ،درسهای بزرگی فراگرفته ایم و در
روشنی همین درسهاست که اینک با صداقت و صراحت تمام از این تربیون با اعتبار و از نام تمام
اعضای حزب وطن نسبت به این پیوند تاریخی  ،از شما مردم با شهامت افغانستان رسما ً پوزش
میخواهیم  .بگذار نسل جدید سایر نیروهای سیاسی ـ نظامی افغانی دخیل در رویداد های سه دهه
اخیر کشور  ،نیز با تبارز توان آموختن از درس های گذشته و شجاعت اخالقی اعتراف به اشتباهات
شان  ،ما را سرمشق قرار داده  ،در مواضع مستقل ملی و مطابق به منافع کشور و با تفاهم بین
االفغانی در امر اعمار مجدد  ،ترقی و اعتالی اقتصادی ـ اجتماعی و تامین وحدت ملی  ،مصدر
خدمات صادقانه به مردم افغانستان گردند .
در ضمن می خواهیم به شما ابالغ نمائیم که مبتنی بر مندرجات مرامنامه جدید « حزب وطن با
اتكا به مختصات جامعه افغانی  ،وظایف اساسی خویش را در مرحله كنونی  ،مبارزه بخاطر استقرار
صلح واقعی و عادالنه  ،اعمار مجدد  ،انكشاف اقتصادی و اجتمـاعی وبمنظور ارتقـاي سطح رفاه
مردم  ،تامین پروسه قانونمند وحدت ملی  ،گسترش و تعمیق دموكراسی قرار داده و درنهایت از
پروسه ایجاد  ،تحکیم  ،گسترش و تعمیق ارزشهای جامعه رفاه در عرصه های زیستی  ،اجتماعی ،
اقتصادی و سیاسی حیات جامعه  ،دفاع نموده از نقش ساختارهای جامعه مدنی به هدف تامین
مشارکت آگاهانه مردم درین پروسه حمایت مینماید  .ما جامعه رفاه را متشکل از افراد آزاد و با
حقوق مساوی می پنداریم که آنان را یک نظام اجتماعی مردم ساالر و حقوق بنیاد در عرصه های
حیات سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی باهم مرتبط ساخته  ،حقوق و مکالفیت های قانونی
شان را برای زیست باهمی مشخص سازد که با فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی توأم باشد».
هموطنان مسلمان و با دیانت  ،علمای کرام دینی و روحانیون خداپرست افغانستان !
ارزشهای عالی انسانی و فناناپذیر دین مقدس اسالم معنویت حزب وطن را تجال میدهد  .در
مرامنامه جدید حزب وطن تذکار یافته است که  « :دین مقدس اسالم در تشخص معنویت مسلط
جامعه افغانی از ظرفیت عظیم انگیزنده برخوردار است  .حزب با چنین دركی سیاست های فرهنگی
خود را در پرتو ارزشهای دین مقدس اسالم  :عبادات  ،طهارت و پاكی معنوی و جسمی  ،تقوا و
پرهیزگاری  ،راستی و درستی  ،خیر و خیرات  ،صدقه و ذكات  ،تعـاون و دستگیری  ،صـلح و
آشتی  ،برادری وبرابری  ،صل ًه رحم و شفقت  ،همكاری و دوستی  ،احترام به زنان  ،حفظ پاكیزگی
مادی و معنوی محیط خانوادگی  ،محیط زیست و محیط كار ،فرض دانستن آموزش برای مردان و
زنان  ،احترام به بزرگان و شفقت بر خوردان  ،مروت با دوستان و مدارابا دشمنان  ،روابط نیك با
همسایگان نیک ،همزیستی وروابط نیك باپیروان سایرادیـان و احترام به اعتقادات آنان  ،تنظیم
مینماید .در عین حـال مـا بـا سؤ استفاده از دین جهت فریب و اغوای دینداران و بکاربرد آن بمثـابه
وسیـله دستیابی به اهداف سیاسی  ،بطور قطع مخالف هستیم » « .والصلح الخیر» ؛ اینست هدف
ما و ما برای دستیابی به این آرمان مقدس می رزمیم  ،رزم ما اطاعتیست از امر ما  ،اینست آرمان
خدا  ،عبادتیست برای خدا و خدمتیست به خلق هللا  .از شما دعوت می نمائیم تا ما را دراین عبادت
بزرگ همراه و پشتیبان باشید .
فرزندان مادر وطن واحد ما  ،اقوام باهم برادر افغانستان !
خصلت ملی و دموکراتیک مبتنی بر فرهنگ افغانی  ،مشخصه دیگر ماهیوی حزب وطن است
که اینک یک بار دیگر جایگاه آن را بمثابه مدافع راستین ارزشها و منافع ملی تثبیت مینماید  .ما از
چنین جایگاه اعالم میداریم که افغانستان مادر وطن همه فرزندان آن است و به فرد  ،فرد هموطنان
با حقوق و مسوولیت های برابر تعلق دارد  .این واقعیت است که در افغانستان گروه های متعدد
اتنیکی اعم از پشتونها  ،تاجک ها  ،هزاره ها  ،ازبک ها  ،ترکمن ها  ،بلوچ ها  ،نورستانی ها و
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دیگران  ،همچنان پیروان مذاهب و ادیان و گوینده گان زبان های متعدد وجود و حضور داشته و در
طول تاریخ در کنار همدیگر زیسته اند  ،سرنوشت مشترک داشته اند و در دفاع از ارزشها و
نوامیس مادر وطن واحد مان  ،سهم گرفته اند  .آنها فرزندان باهم برابر مادر وطن واحد مان ـ
افغانستان اند  .بدین ملحوظ و بادر نظرداشت ارزش های مندرج برنامه خویش  ،حزب وطن تنوع
موزائیک اتنیکی  ،زبانی  ،دینی و مذهبی جامعه افغانی را بمثابه گل های رنگین باغستان واحد
مادر وطن مشترک مان  ،واقعیت عینی دانسته از مبارزه آنان بخاطر دستیابی به خواسته های
اختصاصی شان  ،به شرطی پشتیبانی می نماید که این خواست ها قانونی بوده وبا منافع ملی در
تضاد و تقابل قرار نگیرند ؛ در صورت تقابل این خواسته با منافع ملی کشور  ،ما خویش را به
رجحان منافع ملی بر این خواسته ها متعهد میدانیم  .ما معتقد هستیم که تالشهای نفاق افگنانه میان
افغانها  ،حرکت ضد ملی است که دشمنان خارجی مردم افغانستان و سازمان های جاسوسی شان ،
آنرا به منظور اختالل تداوم پروسه تکوین ملت در کشور ما و دستیابی به اهداف ضد افغانی شان ،
با استفاده از عمال افغانی خویش دامن میزنند .
مادران  ،خواهران و زنان صبور و با شهامت افغان !
حزب وطن مخالف هرنوع تبعیض و سؤ استفاده جنسی وخشونت در برابر زنان است و
ازسهمگیری فعال زنان افغانستان درتمام عرصه های حیات مدنی (سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی) دفاع مینماید  .ما ازمبارزات سازمان یافته و متشكل زنان آگاه و پیشگام كشور بمنظور
رهایی زنان از ستم و احقاق حقوق كامل آنان ،از تاسیس انجمن های دفاع از حقوق مدنی زنان
ازجمله حقوق دوران حامله گی و زایمان و سایر تدابیر حمایوی از طفل و مادر حمایت و پشتیباني
مینمائیم .
جوانان پر افتخار و با استعداد افغانستان !
نیرو و استعداد شما سرمایه بزرگ ملی و متضمن ترقی اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی ،
تامین عدالت و دموکراسی در کشور ما  ،محسوب میگردد  .حزب وطن از تدارک فرصت های
مساوی جهت تبارز و رشد استعداد و از آزادی های مدنی شما حمایت و بدین ملحوظ از تاسیس و
نقش مؤثرسازمان سراسری شما دفاع مینماید تا بدین طریق بتوانید بطور سازمان یافته و آگاهانه از
حقوق و آزادی های دموکراتیک خویش دفاع نموده و در راه ارتقای نقش و مسوولیت اجتماعی
خویش تالش و مبارزه نمائید .
هموطنان مهاجر  ،افغانان عزیز مقیم خارج کشور !
حزب وطن معتقد است كه مهاجرین افغان و آنعده افغانهائیكه طی سالیان طوالني مهاجرت در
خارج كشور تولد و یا تابعیت اخذ نموده اند  ،جز انفكاك ناپذیر جـامعه افغـانی و بخش بزرگ
سرمایه با ارزش انسانی وطن ما اند  .حزب ازتاسیس سـازمانهـای فرهنگی شما هموطنان عزیز و
گسترش فعالیت این سازمانها بخاطر حفظ ارزشهاي افغانی و از حقوق و منافع این هموطنان بشمول
اصل تابعیت دوگانه آنان دفاع نموده  ،معتقد است كه این تدابیر میتواند عالیق سیاسي  ،اقتصادی و
فرهنگی شما را با مادر وطن اصلي شان  ،پیوسته تحكیم و تقویت نماید.
مسولین احزاب و سایر ساختار های مدنی کشور !
مجمع عالی حزب موطن بعد از بحث و بررسی مسیر انکشاف اوضاع افغانستان  ،وضع
کنونی کشور را پیچیده و بحرانی خوانده  ،خاطر نشان ساخت که مبارزه برضد علل و عوامل
Seite 3

Rahema

راه ما

ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

Rahema

اساسی وضعیت پیچیده و بحران روبه تزاید کنونی کشور در بعد داخلی و خارجی آن  ،قبل از همه
به تبارز اراده واحد  ،مؤمن  ،مستقل  ،با القوه و باالفعل افغانی ضرورت دارد  .انکشاف اوضاع در
افغانستان اینک نقش و سهم بـُعد خارجی را در بروز و تداوم وضعیت بحرانی کنونی بر جسته تر
ساخته که عوامل ُبعد داخلی بحران نیز در وابستگی به آن عمل مینمایند .
واقعیت این است که بـُعد خارجی معضله و بحران  ،منابع تحریک و تمویل عوامل جنگ و بی
ثباتی کشور ما  ،هم اکنون در کشور های همسایه ـ بخصوص در پاکستان ـ در جمهوری اسالمی
ایران  ،ساختار های بین المللی ترورستی و مافیای بین المللی مواد مخدر قرار دارد  .در صورت
نبود این منابع  ،ریشه های عوامل داخلی بحران خشکیده  ،شاخ و پنجه نفوذی شان در اپوزسیون
مسلح  ،اپوزسیون غیر مسلح و در ارگانهای مرکزی و محلی قدرت و اداره دولتی افغانستان ،
نمیتوانند به زندگی وفعالیت بپردازند  .ولی تا اکنون دولت افغانستان نه تنها نتوانسته و نمیتواند ،
بلکه نخواسته و نمی خواهد علیه منابع و علل خارجی و داخلی بحران موجود اقدام مؤثر نمایند .
بدین ملحوظ یگانه بدیل کنونی برای تجمع و تبارز چنین اراده  ،فشار ها و مقاومت گسترده
دموکراتیک و مدنی ملی است که مسوولیت سازماندهی  ،سوق و اداره آگاهانه آن را توأم با خرد
ورزی وهوشیاری سیاسی  ،جبهه واحد ضد جنگ  ،ضد مداخالت خارجی و عوامل نفوذی آنان در
میان اپوزسیون مسلح  ،اپوزسیون غیر مسلح و در ارگانهای قدرت و اداره مرکزی و محلی و
برضد فساد اداری و نفوذ مافیایی در دستگاه دولتی  ،به عهده بگیرد  .این جبهه می باید شامل تمام
نیروهای اجتماعی ـ سیاسی متعهد به اهداف فوق و موافق به پالتفرم واحد ؛ اعم از احزاب ،
سازمانهای اجتماعی  ،شخصیت های مؤثر و صاحب نفوذ قومی  ،روحانیون و علمای دینی ،
دانشمندان و سایر شخصیث های محبوب و با اعتبار فرهنگی گردد که صالحیت تمثیل و تعمیل اراده
حد اکثر افغانها را داشته  ،در ُبعد داخلی تالش نماید تا مقاومت داوطلبانه ملی را در محالت علیه
عاملین جنگ و مفاسد فوق الذکر سازماندهی  ،سوق و رهبری نمایند.
از شما دعوت مینمائیم که بیائید اختالفات میان هم را کنار گذاشته  ،برای نجات مادر وطن مان
از وضع دشوار کنونی با حمایت از طرح فوق  ،به مسوولیت و رسالت تاریخی مان پاسخ مثبت دهیم
حزب وطن بادرک مسوولیت تاریخی خویش حاضر است و آماده گی دارد تا با ارایه طرح مشخص و
کار عملی  ،سهم و نقش خویش را درین پروسه ایفا نماید .
و من اهلل التوفیق

مجمع عمومی حزب وطن
کابل ـ افغانستان
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