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 بنام خداوند بخشاینده و مهرابن

 پیام مجمع عموی زحب وطن
 هب رهبران نهاد اهی سیاسی و اسری اسختار اهی

 مدنی کشوراهی دخیل وعالقمند هب مسایل افغانستان
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1931میزان  5:مؤرخ   

 

!جاللتمآبان ؛ خانم ها و آقایان         

توأم با ابراز احترامات فایقه و آرزومندی برای صحت ، سعادت و موفقیت شما ، می خواهیم        
:به اطالع شما جاللتمآبان برسانیم که   

مجمع عمومی حزب وطن دایر و با انتخاب نسل جدید از کادر های واقعبین در رهبری حزب ،        
تصویب مرامنامه و اساسنامه جدید ، آن را درین مرحله از مبارزه ، یک بار دیگر به ساختار 

سیاسی معاصر ، مبرا از گرایشات ایدولوژیک ، انعطاف پذیر و مطابق به واقعیت های جامعه افغانی 
. ت بخشید هوی  

وظایف اساسی   حزب وطن با اتكا به مختصات جامعه افغانی ،» مبتنی بر مندرجات مرامنامه جدید  
خویش را در مرحله كنونی ، مبارزه بخاطر استقرار صلح واقعی و عادالنه ، اعمار مجدد ، انكشاف 

ند وحدت ملی ، اقتصادی و اجتمـاعی وبمنظور ارتقـاي سطح رفاه مردم ، تامین پروسه قانونم
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نهایت از پروسه ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق   قرار داده و در دموكراسی  و تعمیق  گسترش
ارزشهای جامعه رفاه در عرصه های زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حیات جامعه ، دفاع 

روسه حمایت نموده از نقش ساختارهای جامعه مدنی به هدف تامین مشارکت آگاهانه مردم درین پ
ما جامعه رفاه را متشکل از افراد آزاد و با حقوق مساوی می پنداریم که آنان را یک نظام . مینماید 

اجتماعی مردم ساالر و حقوق بنیاد در عرصه های حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی 
یی مشخص سازد که باهم مرتبط ساخته ، حقوق و مکالفیت های قانونی شان را برای زیست باهمی 

. «با فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی توأم باشد   

همچنان مجمع عالی حزب ما بعد از بحث و برسی مسیر انکشاف اوضاع افغانستان ، وضع          
مبارزه با وضعیت پیچیده و » : ه ، خاطر نشان ساخت که  کنونی کشور را پیچیده و بحرانی خواند

ی کشور در بعد داخلی ، قبل از همه به تبارز اراده واحد ، مؤمن ، مستقل ، با بحران روبه نزاید کنون
ضرورت دارد ؛ که مسوولیت سازماندهی ، سوق و اداره آگاهانه آن را توأم با  القوه و باالفعل افغانی

جبهه واحد ضد جنگ ، ضد مداخالت غرض آلود خارجی و عوامل خرد ورزی وهوشیاری سیاسی ، 
در میان اپوزسیون مسلح ، اپوزسیون غیر مسلح و در ارگانهای قدرت و اداره مرکزی نفوذی آنان 

این جبهه می باید . و محلی و برضد فساد اداری و نفوذ مافیایی در دستگاه دولتی ، به عهده بگیرد  
شامل  تمام نیروهای اجتماعی ـ سیاسی متعهد به اهداف فوق و موافق به پالتفرم واحد ؛ اعم از 

زاب ، سازمانها ی اجتماعی ، شخصیت های مؤثر و صاحب نفوذ قومی ، روحانیون و علمای اح
دینی ، دانشمندان و سایر شخصیث های محبوب و با اعتبار فرهنگی گردد که  صالحیت تمثیل و 

تعمیل اراده حد اکثر مردم افغانستان را داشته وتالش نمایند تا مقاومت داوطلبانه مردمی را در 
در صورت . علیه عاملین جنگ و مفاسد فوق الذکر سازماندهی ، سوق و رهبری نمایند محالت 

عالقمندی و تبارز حسن نیت از جانب سازمان ملل ، بهتر خواهد بود این سازمان و سایر نهاد های 
مدنی کشور های دخیل و عالقمند از  پروسه مورد نظر صرف حمایت سیاسی و اخالخی بعمل آورد ، 

زیرا تجربه نشان داده است که منابع سخاوتمندانه و باد آورده مالی ، بنابر زمینه بد نامی . نه مالی 
، نه عالقمندی داوطلبان مومن و معتقد به داعیه را ، بلکه تجمع کاله برداران حرفوی نامؤثر و بی 

حزب  درین صورت. اعتبار را باعث گردیده ، تجرید و بی اعتبار شدن پروسه را باعث میگردد 
وطن با درک مسوولیت تاریخی خویش حاضر است و آمادگی دارد تا با ارائه طرح مشخص و کار 

  . عملی ، نقش و مسوولیت خویش را درین پروسه ایفا نماید 

همچنان مجمع عالی حزب وطن عقیده دارد که بـُعد خارجی معضله و بحران ، منابع تحریک و     
تمویل عوامل جنگ و بی ثباتی کشور ما ، در کشور های همسایه در پاکستان ـ و بخصوص در 

پاکستان ـ  در جمهوری اسالمی ایران ، ساختار های بین المللی ترورستی و مافیای بین المللی مواد 
در صورت نبود این منابع ، ریشه های عوامل بحران خشکیده ، شاخ و پنجه . قرار دارد  مخدر

نفوذی شان در در اپوزسیون مسلح ، اپوزسیون غیر مسلح و در ارگانهای مرکزی و محلی قدرت و 
تنها ولی تا اکنون دولت افغانستان نه . اداره دولتی افغانستان ، نمیتوانند به زندگی وفعالیت بپردازند 

نتونسته و نمیتواند ، بلکه بنابر علل فوق الذکر نخواسته و نمی خواهد علیه منابع فوق اقدام نماید و 
نیز اقدامات الزم را در ابعاد مختلف که بتوانند بعد « ناتو»جامعه جهانی اعم از سازمان ملل و 

اقدامات ایاالت . ند خارجی تحریک و تمویل عوامل بحران را تحت فشار قرار دهد ، بروز نداده ا
متحده امریکا در ارتباط به وارد نمودن ضربه های هوایی در آن طرف خط دیورند ، عملیات خاص 
شکار بن الدن در ایبت آباد و تعلیق بخشی از کمک های مالی بر دولت پاکستان ، بخش ناکافی از 

ی سیاسی و مدنی کشور مردم افغانستان و مجمع عالی حزب وطن از نهاد ها.  این اقدامات است 
های دخیل و عالقمند به تامین صلح و ثبات در افغانستان میخواهند تا  مداخالت علنی نظامیان 

پاکستان و سازمان اطالعات و سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران را در امور داخلی افغانستان ، 
.مداخله گران مذکوراتخاذ نمایند  رسماً تقبیح و در قبال آن تصامیم مؤثر برای تحت فشار قرار دادن  
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.در خاتمه یک بار دیگر با تمنیات نیک ، موفقیت برای تان ارزو مینمائیم         

مجمع عمومی حزب وطن                                                                             

کابل ـ افغانستان                                                                               

 

  

 


