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کابل ـــ افغانستان

طوریکه آگاهی دارید اجالس مجمع عمومی حزب وطن بتارخ  ۵میزان  ۱۹۳۱در شهر کابل دایر گردید .در آغاز
محترم داکتر سلطان جان شفا رئیس کمسیون تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن طی بیانیه کوتاه افتاحیه ضمن
خوش آمدید به نماینده گان اعضای حزب وطن و مدعوین حاضر در تاالر گفت:
درنو دوستانو  ٬دوطن ګوند دغړو منتخبو استاځو ٬رابلل شویو قدرمنو میلمنو !
دوطن ګوند دعمومی غونډی د جوړښت او رابللو دکمسیون په استازیتوب تاسی ته په دی درنی  ٬تاریخی او پرتمینی
غونډی کی دګډون په خاطر ښه راغالست وایم .
«تاسی درانده دوستان په ریښتنی معنی دیوی تاریخی غونډی ګډون کوونکی یاست  .تاسی دداسی یوه ګوند په
عمومی غونډه کی ګډون کوی چی نه یوازی دسولی غږ یی پورته کړی بلکه پر هغی یی باور اویقین درلود او دملی
روغی جوړی سیاسی فکر یی دسیاسی عمل او لر لید بنسټ جوړوی.
هغه ګوند چی ویاړلی شهید مشر یی داکتر نجیب هللا  ٬نه یو واری او دشعار په توګه بلکی په واروار او په پوره باور
دهمغږی او خپلمنځی روغی جوړی الری ته ټول افغان ولس رابللی  ٬نه یوازی کړنالره چی عمل یی هم په همدی
بنسټون تر سره کړی هان تر دی حده چی ددی انسانی ملی سیاست په خاطر یی په ګوند کی دننه او بهر دوطن
دښمنه اشخاصو او ډلو ټپلو دښمنی تر السه او ګوند د تشکیالتی پاشل کیدو دتوطیو تر سرحده مخامخ شو .
تصادفی خبره نه ده چی زموږ دننی جلسی نیټه دداکتر نجیب هللا دشهادت دورځی سره سمون لری  ٬مونږ دوطن ګوند
غړی په دی باور یو چی زمونږ ننی ستره پرتمینه غونډه زمونږ دشهید مشر داکتر نجیب هللا روح ته دعقیدت ډالی او
دهغه دآرمانونو او الری سره په عمل کی دبیا هوډ معنی لری .
دادی نن دهماغه ګوند ِ غړی  ٬دملی مصالحی او خپل منځی تفاهم دالری باوری او نه ستړی کیدونکی الرویان یو
وار بیا دهیواد په سیاسی ډګر کی دفعال ګډون په نیت  ٬دافغانی ورورګلوی  ٬دهیواد دپرمختګ او سوکالی په خاطر
اوږه په اوږه دټولو هیواد پالو قوتونو سره دیوځای تګ په تکل دعمل ډګر ته وردرومی ».
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به تعقیب آن محترم داکتر سلطان جان شفا از محترم شاه محمود پیوستون معاون کمسیون تدارک و تدویر مجمع
عمومی حزب وطن تقاضا نمود تا کار جلسه را به پیش ببرد .
جلسه با قرائت آیاتی از کالم هللا مجید توسط قاری مولوی محمد زمان و پخش سرود ملی آغاز ګردید  .اشتراک
کننده ګان جلسه با ترکیب پیشنهادی هیآت رئیسه  ٬مرکب از محترم میر افغان باوری ورئیس و معاونین کمسیون
تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن محترمین داکتر سلطان جان شفا  ٬فقیر محمد ودان  ٬شاه محمود پیوستون٬
انجنیر محمود حیدری و عبدالشکور پیغام توافق نمود .
جلسه همچنان هیآت تحریر به ترکیب آقا رحیم همکار  ٬محبوب جان احمدزاده ٬انجنیر سیف الرحمن ٬ضیاالدین جمال
ونعمت هللا هاشمی را مورد تصویب قرار داد .
مطابق پیشنهاد ارائه شده کمسیون اعتبار نامه به ترکیب محترمه وحیده سناتور والیت لغمان  ٬محترمین گل افضل
افضلی  ٬محمد حیدر زرمل وچاریارقل به ریاست محترم نوراکبر پایش تصویب گردید .
جلسه محترم میر افغان باوری را به صفت رئیس اجالس مجمع عمومی حزب وطن برگزید  .بعد ازین گزینش محترم
میرافغان باوری ریاست جلسه را بدوش گرفته طی بیانیه کوتاه گفت :
« درنو ملګرو  ٬ستاسی د ټولو راتګ ته دزړه له کومی ښه راغالتست وایم  .دتاسی له باوره څخه مننه چی ددی
ستری تاریخی پرتمینی جلسی د ریاست دنده مو ما ته راوسپارله  ٬نن موږ دخپل ویاړلی ګوند د ژوند یوه نوی
سیاسی ــ تشکیالتی پړاو ته اوړو  .موږ خپله وعده پوره کړه  ٬پرون دمنحله موقتو تشکیالتو مرکزی شورا دخپلی
ورستی ناستی په ترڅ کی ددی شورا ټولو تشکیالتو ( په هیواد کی دننه اوکه له هیواد نه بهر وؤ) دانحالل پریکړه
رسمأ اعالن کړه.
نور دوطن ګوند دغړو دانسجام لنډ مهاله تشکیالت وجود نلری  .موږ ټول دوطن دګوند دغړو متساوی الحقوقه
استاځی هستو  .موږ راغلی یو چی دخپل ګوند دبرخه لیک په باب په شریکه او دملګرتیا په فضا کی دوطن دګوند
دغړو په حیث پریکړی وکړو .
زه یوار بیا دټولو هغه ملګرو  ٬دوستانو او مرستندویانو څخه چی ددی پرتمینی غونډی ( دګوند دعمومی مجمعی )
جوړیدل یی یقینی کړل مننه او ستاینه کووم ».
بعدآ از محترم نوراکبر پایش رئیس کمسیون اعتبار نامه تقاضا گردید تا گزارش این کمسیون را قرائت نماید .
موصوف بعد از اظهار خوش آمدید به نماینده گان اعضای حزب و مدعوین گفت :
« در نتیجه بررسی اسناد مربوطه از شهر و والیت کابل  ٬والیات نیمروز  ٬میدان وردک ٬پکتیکا ٬خوست ٬غزنی ٬
غور  ٬بغالن ٬تخار  ٬سرپل  ٬جوزجان ٬بلخ  ٬فاریاب  ٬ننگرهار  ٬لغمان  ٬نورستان ٬کنر ٬پروان ٬هلمند و خارج از
کشور مواصلت نموده بود ٬بر اساس نورم نماینده گی تعین شده به تعداد  ۱۵۱نماینده از والیات یاد شده ٬شهر کابل
و خارج از کشور برای اشتراک در کار مجمع عمومی انتخاب گردیده اند.
در میان ایشان نماینده های اعضای حزب از تمام کته گوریهای قومی ٬زبانی و مذهبی کشور وجود دارد که نمایانگر
چهره واقعآ ملی حزب ماست .
ترکیب نماینده گان از لحاظ سن ــ از  ۱۱الی  ۹۵سال ( ) ۱۱۱تن و از سن  ۹۵به باال ۱۴۱تن را نشان میدهد.
در میان نماینده گان منتخب (  ) ۱۱۵تن دارای تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس( )۱۱۵تن متوسط مکمل ومتوسط
نا مکمل و( )۱۱تن دارای تحصیالت خصوصی اند .
در میان نماینده گان(  ) ۱۱۱تن از میان اعضای متشکل حزب وطن و( ) ۵۱تن از اعضای انسجام نیافته حزب وطن
که در هیچ یک از ساختار های ایجاد شده از بدنه حزب وطن عضویت نداشتند  ٬حضور دارند .
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از میان نماینده گان منتخب به تعداد ( )۱۴۱تن در جلسه حاظر و به تعداد ( )۱۱تن نماینده در اثر مشکالت و
ناگزیری های مختلف در کار جلسه امروز شرکت ندارند .
با توجه به صحت اسناد مربوطه  ٬صحت اعتبار نماینده گان موجود در جلسه را تآئید و با توجه به تعداد نماینده گان
حاضر در تاالر نصاب جلسه را تکمیل اعالم میدارم ٬از جناب رئیس جلسه مجمع عمومی و هیأت ریسه تقاضا میدارم
تا با تثبیت اعتبار جلسه رسمآ به کار خود ادامه دهند.
به تعقیب آن گزارش کمسیون تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن توسط محترم فقیر محمد ودان معاون کمسیون
تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن به جلسه ارائه گردید .
در قسمت ازین گزارش آمده است :
« مسرت دارم که به نماینده گی از کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن  ،حضور شما عزیزان را درنخستین لحظات
اجالس مجمع عمومی حزب وطن ـ این سرآغاز رستاخیز مجدد حزب محبوب ما در وضعیت سیاسی کشور ـ درین تاالر خیر مقدم
میگویم  .زندگی پر از فراز و نشیب این حزب ،گنجینه مملو از قهرمانی های بی بدیل بهترین فرزندان مادر وطن ماست که با
اعتقاد راسخ ِ خدمت راستین به مردم افغانستان  ،با باور خدشه ناپذیر به مردم ساالری  ،عدالت و ترقی و با برافراشته
نگهداشتن درفش صلح ،قهرمانانه رزمیدند ؛ اندیشه آفریدند ؛ بربنیاد حراست از منافع ملی عمل کردند و در مبارزه علیه اهریمن
واپس گرایی و توطئه های ناشی از عوامل خارجی  ،قربانی های بی مثال و درسهای بزرگ و ارزشمند تاریخی را از خویش به
میراث گذاشتند .
اینک ما امروز جمع شده ایم تا نه تنها خاطره تابناک این قهرمانان را گرامی داریم ؛ بلکه تالش ما اینست تا با افروختن مشعل
اندیشه ها و سرمشق قراردادن مبارزه و تجارب عملی شان  ،گذشته حیات حزبی مان را نقد و برسی نموده  ،وظایف امروز مان
را مشخص و راه رزم و پیکار آینده مان را در امر خدمت به مادر وطن  ،روشن سازیم.
« ...وقتی به گذشته حیات حزبی مان نظر می اندازیم  ،چهره درخشان و قامت برافراشتۀ اندیشه ور ِ سربلند و سیاست مدار
شجاعی چون شهید دوکتور نجیب هللا  ،رهبر بی بدیل و بنیاد گذار حزب وطن را بمثابه سرمشق پر افتخاری به خاطر می آوریم
که با جالیش اندیشه های صلح خواهانه خویش ٬با عزم عظیمش جهت اخراج لشکر بیگانه از کشور و انجام پیروز مند رسالت
«نجات ملی»  ٬با طالیۀ ظفرمند حماسه «دفاع مستقالنه» از وطن  ٬با حواله نمودن ضربت کوبنده بر گرایشات شیاطینی که
آرمان تبدیل افغانستان به کنفدراسیون پاکستان را نشخوار مینمودند ٬با مردانه ایستادنش در برابر توطیه تجزیه افغانستان به
تارک
شمال و جنوب ٬با گذشت منحصر به فرد تاریخی اش از قدرت و در نهایت با حماسه شهادتش  ٬چون اسطوره ای بر َ
تاریخ میهن ما ٬به زندگی جاودانه رسیده و صدر نشین قلب های مردم افغانستان گردیده است .شهید دوکتور نجیب هللا قافله
ساالر هزاران شهید سرافرازی است که شرافتمندانه و با تبارز تقوی بینظیر و باور خدشه ناپذیر زیستند  ٬در راه آرمانهای
انسانی حزب  ٬بی هراس رزمیدند و در روز  5میزان  5835که امروز درست  51سال از آن میگذرد  ٬قهرمانانه جام شهادت
نوشیدند  .درین لحظه تاریخی ـ که شانزدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید مانرا با تدویر این مجمع و حضور مجدد حزب
محبوب ما در وضعیت سیاسی کشور گرامی میداریم  ٬از شما حضار محترم دعوت مینمایم تا بخاطر تجدید تعهد مان به
آرمانهای بزرگ انسانی شهید دوکتور نجیب هللا  ٬سایر شهیدان حزب ما و همه گلگون کفنان سرخروی هموطن مان که بخاطر
دفاع از وطن  ٬آزادی  ٬عدالت  ٬ترقی  ٬دموکراسی و صلح رزمیدند و جانهای شیرین شان را قربانی نموده اند ؛ به پا ایستیم و
با سکوت یک دقیقه یی یاد شان را گرامی داشته و شادی روح پاک شان را از بارگاه ایزد آفریدگار استدعا نمائیم .
بعدآ نماینده گان و مدعوین به پاایستاده سکوت نمودند و به روح پاک شهدای پاکباز وطن سر تعظیم فرود آوردند.
گزارش مسایل در مورد روابط تاریخی حزب وطن با حزب دموکراتیک خلق افغانستان را مورد بحث قرار داده تصریح داشت
که:
« ...اگرچه تاسیس ح  .د  .خ  .ا بمثابه مدرسه بزرگ تربیت سیاسی و اخالقی بهترین و مستعد ترین فرزندان مادر وطن واحد
مان ـ که اکثریت کادر ها و اعضای آن عالیترین نوع ازخودگذری و فداکاری  ٬تقوا و پرهیزگاری  ٬وظیفه شناسی و مسوولیت
پذیری را در خدمت به وطن و هموطنان و در دفاع از آن عمالً تبارز دادند ـ در خور تمجید و احترام است؛ ولی گذشت زمان
ثابت ساخت که بنیاد های ایدولوژیک ح  .د  .خ  .ا  ٬اهداف آن و راه ها و وسایل دستیابی به این اهداف ٬با واقعیت های
اجتماعی ـ اقتصادی کشور  ٬روان جامعۀ ما و اوضاع تغییر یافته جهان مطابقت نداشته و نتوانست دستیابی به آرمانهایی را
ممکن سازد که حزب مذکور در عرصه ملی و بین المللی در برابرخویش قرار داده بود».
به تعقیب توضیح مستدلل علل و عوامل این ناکامی ها نتیجه گیری بعمل آمد که :
«بادر نظرداشت ارزش های مندرج برنامه حزب  ٬ما از این تربیون با اعتبار اعالم میدارم که 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 با
منافع ملی در تضاد و تقابل قرار نگیرند ؛ در صورت تقابل این خواست ها با منافع ملی کشور  ٬ما خویش را به رجحان منافع
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ملی بر این خواسته ها متعهد میدانیم  .بدین ملحوط و بخاطرخصوصیت و ماهیت ملی حزب ما ؛ اعالم می نمائیم که  :حزب
وطن  ٬حزب یک قوم  ٬یک قبیله و یک طایفه نیست ؛ حزب وطن  ٬حزب یک طبقه  ٬یک قشر و یک الیه اجتماعی نیست ؛
حزب وطن  ٬حزب یک سمت و حزب گوینده گان یک زبان نیست ؛ در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای حزب وطن
مسلمان بوده همچنان اهداف و سیاست های حزب ما با ارزشهای انسانی دین مقدس اسالم مطابقت کامل دارد ؛ این واقعیت
مانع از آن نمی گردد که حزب از حقوق و منافع هموطنان پیرو سایر ادیان دفاع و حمایت ننماید و یا مانع عضویت شان در
حزب وطن گردد .بادرنظرداشت موضع فوق  ٬حزب وطن ٬حزب ایدولوژیک هم نیست  ٬پس «حزب وطن» بنابر ماهیت و
خصلت ملی و صلح خواهانه خویش  ٬حزب مخالف جزم گرایی و قالب های ذهنی از قبل دکته شده ایدولوژیک و حزب معتقد به
تحلیل های علمی از واقعیت های اوضاع مشخص در زمان و مکان معین بوده  ٬به فرد  ٬فرد از افغانان هموطن تعلق دارد و
مبتنی بر خصلت ملی خویش  ٬حزب متعهد به دفاع از حاکمیت ملی  ٬تمامیت ارضی و استقالل سیاسی است  .همچنان حزب
وطن در انتظام سیاست های داخلی و روابط خارجی خود  ٬متعهد به دفاع از منافع ملی است  .مبتنی بر اصول فوق حزب وطن
متعهد به آن است که توجه الزم را در دفاع از حقوق افراد آن بخش های از جامعه معطوف دارد که بیشتر آسیب پذیر اند  .بدین
منظور دفاع از کارکنان (مزد بگیران) عرصه های تولید مادی و معنوی  :اعم از کارگران  ٬دهقانان  ٬اهل حرفه و شخصیت
های علمی و فرهنگی  ٬همچنان زنان و کودکان  ٬بخصوص مادران و اطفال بی سرپرست  ٬معلولین و معیوبین  ٬متقاعدین ٬
عودت کننده گ ان و کوچی ها و توجه به رشد و انکشاف محالت ـ بخصوص محالت عقب نگهداشته شده ـ و بهبود سطح زندگی
آنان بر مبنای شاخص های رشد بشری در اولویت وظایف برناموی حزب وطن قرار دارد  .حزب وطن معتقد است که خواست
ها و منافع جمعی افراد این بخش های از جامعه  ٬زمانی میتواند برآورده گردد که توسط نهاد های مدنی مدافع حقوق آنان
منسجم و دولت را در بستر سازی های حقوقی  ٬به رعایت و تحقق آن تحت فشار قرار دهند  .بدین ملحوظ ما از تاسیس و
گسترش ضرور ساختار های مدنی و ارتقای اعتبار و اثرگذاری آنان در پروسه رشد و انکشاف اجتماعی و اقتصادی  ٬حمایت
نموده آنان را بخش الزمی نظام اجتماعی ـ اقتصادی میدانیم که برای دستیابی به آن مبارزه مینمائیم ».
مطابق سناریوی اجالس مجمع عمومی قبل از آغاز بحث باالی گزارش شعر بلند و زیبایی توسط محترم سیداگل پاڅون قرائت
گردید .
بعدآ رفقا هریک محترم محمد ایوب نیرومند  ٬محمد یوسف انتظار  ٬عبدالبشیر پیوستون به نماینده گی از رفقای خارج از کشور
 ٬الفت هللا پاڅون و محبوب جان احمدزاده به نوبت پیرامون گزارش اساسی و مسایل مرتبط با آن ابراز نظر نمودند .
در بیانیه محترم عبدالبشیر پیوستون باالی این نکته تاکید بعمل آمد که هرچند مجمع عمومی حزب وطن بعد از بیست سال دایر
میگردد ولی این بیست سال  ٬بیست سال رخوت و سکوت نبوده بلکه مبارزه برای حضور دوباره حزب در وضیعت سیاسی
کشور از همان شروع فاجعه فروپاشی حزب وطن از تاالر پلنوم ناکام مورخ  ۱۳اپریل  ۱۳۳۱آغاز وبه شیوه ها واشکال
گوناگون ٬با توانمندی ها و امکانات متفاوت در داخل و خارج از کشور برای لحظه یی هم متوقف نگردید.
بعد از ختم نظر خواهی گزارش به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت .
قسمت دوم اجالس که بعد از تفریح و بدون حضور مهمانان ادامه یافت طرح های مرامنامه و اساسنامه رامورد بحث قرار داده
با تعدیالت اندک مورد تصویب قرار داد .
بعدآ لست پیشنهادی اعضای شورای سراسری حزب وطن و کمسیون تفتیش و نظارت مرکزی بطور جداگانه توسط محترم محمد
سرور پوپل به جلسه پیشنهاد گردید که بعد از بحث وپیشنهادات مشخص به تعداد ( ) ۰۱تن به صفت اعضای شورای سراسری
حزب وطن وهمچنان به تعداد ( )۱۵تن به شمول ریئس و معاونین کمسیون تفتیش ونظارت مرکزی انتخاب گردیدند .
بعد از تصویب سرود حزب توسط مجمع عمومی  ٬نیم ساعت تفریح اعالن گردید .
در فاصله تفریح نخستین جلسه شورای سراسری حزب وطن دایر گردید  ٬درین جلسه به تعداد( )۱۱تن به عضویت کمیته
اجرائیه انتخاب گردیدند .
مطابق فیصله مجمع عمومی رئیس شورای سراسری که درعین حال رئیس کمیته اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن نیز
میباشد برای یک دوره یک ساله و بدون تمدید از میان اعضای کمیته اجرائیوی انتخاب میگردد  .به این ترتیب شورای
سراسری حزب وطن محترم میرافغان « باوری » را به صفت رئیس شورای سراسری انتخاب نمود.
بعد از ختم تفریح محترم شاه محمود پیوستون عضو کمیته اجرائیوی شورای سراسری حزب وطن فیصله های اولین اجالس
شورای سراسری حزب وطن رابه جلسه ارائه نمود که مورد استقبال گرم نماینده گان اعضای حزب قرار گرفت .
متعاقبأ پیامهای مجمع عمومی عنوانی ــ جاللتمآب بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد  ٬ساختار های مدنی کشور های
دخیل و عالقمند به مسایل افغانستان ٬مردم افغانستان و اعضای غیر منسجم وهواداران حزب وطن مورد تصویب قرار داده شد.
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جلسه قطعنامه مجمع عمومی را که توسط محترم عبدالوهاب راز ارائه گردید مورد تصویب قرار داد  .بعدآ محترم میر افغان
باوری رئیس شورای سراسری حزب وطن بیانیه اختتامیه خود ایراد نمود  .درین بیانیه آمده است :

همرزمان عزیز  ٬اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
قبل از همه میخواهم از اعتماد بزرگی که شما همرزمان عزیز ـ اعضای مجمع عمومی و اعضای
شورای سراسری حزب وطن ـ بر من روا داشتید  ٬اظهار سپاس و قدردانی نمایم  .همه ما سنگینی
تاریخی مسوولیتی را عمیقا ً درک مینمائیم که اینک شما همسنگران عزیز بعهده من گذاشتید .
باوجود چنین درکی  ٬من نسبت به انجام رسالت تاریخی مان بخاطر خدمت به وطن و هموطنان
عزیز مان خوشبین هستم  .خوشبختانه این خوشبینی نه از تخیالت من ناشی میگردد  ٬بلکه بر
واقعیت های مشهود استوار است  .زیرا اینک من با افتخار میبینم که شما همرزمان مصمم  ٬مؤمن
و معتقد به آرمان های حزب محبوب ما (حزب وطن) را در کنار خویش دارم  .آرمانهای حزبی را که
با مشعل اندیشه یی  ٬اندیشه سیاسی مصالحه ملی راه خویش را از دل تاریکی ها بسوی زندگی
روشن و خوشبخت برای مردم ما  ٬باز مینماید  .این خوشبینی من از آنجا نیز ناشی می شود که
اینک ما حزب محبوب و نیکنام خویش را با تدویر مجمع عمومی کنونی آن می بینیم  ٬که یک بار
دیگر در وضعیت سیاسی کشور و درست در شانزهمین سالگرد شهادت پرافتخار رهبر شهید ما
دوکتور نجیب هللا  ٬قامت افراشته است  .حزبی که با نام همیشه جاویدان این شهید سرافراز و مدافع
نامدار نوامیس ملی ما  ٬پیوند گسست ناپذیر دارد .
دوستان عزیز  ٬اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
افتخار حضور مجدد حزب محبوب ما در وضعیت سیاسی کشور  ٬بعد از بیست سالی که از توطئه
چند ُبعدی انفجار آن از داخل  ٬سپری میگردد  ٬سهل و ساده بدست نیامده است  .این افتخار
محصول تالش و مبارزه دشوار و پر از فراز و نشیب شما همرزمان عزیز و طی طریق در کوره راه
های پر از خارهای مغیالن بوده است  .شما همرزمان عزیز این کوره راه ها را در حالی طی نمودید
که در پیچ و خم ها و فراز و نشیب آن دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی در کمین نشسته و با بی
شرمانه ترین شیوه ها و خطرناکترین افزار موانع ایجاد نموده و سم پاشی مینمودند  .اجازه بدهید
این پیروزی تاریخی را به هر یک از شما و همه آن همرزمان عزیزیکه درین تاالر حضور ندارند و
شما از ایشان نماینده گی مینمائید ٬تبریک عرض نمایم  .درین لحظه تاریخی نمیتوانم از یاد آن
همرزمان شاخصی چشم پوشی نمایم که در طی این طریق نقش نسبتا ً برجسته ایفا نموده اند .
دوستان محترم !
میخواهم خاطرنشان سازم که باختم این مرحله از مبارزه ما  ٬مرحله دیگری از این مبارزه  ٬با تمام
باریکی و پیچیده گی راه  ٬در برابر ما قرار گرفته است که میباید بسوی دستیابی به اهدافی ادامه
یابد که در مرامنامه جدید ما  ٬مطرح گردیده اند  .اهداف مطرح شده در این مرامنامه  ٬مبارزه و
تالش بهم پیوسته اعضا و عالقمندان حزب محبوب ما را بسوی دستیابی به صلح واقعی  ٬عدالت ٬
مردم ساالری  ٬ترقی اقتصادی  ٬اجتماعی  ٬غنای فرهنگی و همه ارزشهای جامعه رفاه که سنگپایه
های مستحکم را برای تکوین پروسه ملت ما ٬رهنمون میگردد  .ما مصمم هستیم این راه را با
بامتانت کامل وهوشیاری تمام سیاسی ٬بدون عجله و درنگ  ٬در صفوف بهم پیوسته حزب محبوب
ما  ٬طی نمائیم  .ما میرویم  ٬ما میرسیم .
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ومن هللا التوفیق
اجالس مجمع عمومی حزب وطن درفضای همبسته گی رفیقانه و روحیه سرشار از امید و اعتماد به آینده با قرائت دعائیه
توسط محترم خیالی گل کوچی به کار خویش خاتمه بخشید .
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مؤرخ  5:میزان 5835
تدویر مجمع عمومی حزب وطن و حضور مجدد آن در وضعیت سیاسی کشور  ٬بعد از سپری
نمودن بحران بزرگ ناشی از خیانت توطئه انفجار حزب از داخل و به وسیله «ستون پنجم» دشمنان
خارجی مادر وطن و حزب ما  ٬رویداد بزرگ و با اهمیت سیاسی محسوب میگردد  .اهمیت سیاسی
این رویداد در نقد گذشته حیات حزبی ما و نقش و سهمی است که می باید این حزب بزرگ امروز و
در آینده  ٬جهت دستیابی به آن اهداف صلح خواهانه و بالنده خویش ایفا نماید که در مرامنامه و
سایر اسناد مورد بحث و مصوب این مجمع عمومی منعکس گردیده اند  .با در نظرداشت این رسالت
مجمع عمومی حزب وطن فیصله مینماید :
 5ـ گزارش اساسی کمسیون تدارک و تدویر مجمع عمومی حزب وطن که توسط محترم
فقیرمحمد ودان معاون و رئیس کمیته تسوید اسناد کمسیون مذکور  ٬قرائت و در اجالس مجمع
عمومی مورد بحث قرار گرفت  ٬تائید است  .به شورای سراسری حزب وظیفه داده می شود که
تدابیر و اقدامات الزم را جهت تعمیل مسایل مطروحه درین گزارش رویدست گرفته و از چگونگی
این اجراآت و نتایج آن به اجالس بعدی مجمع عمومی حزب وطن  ٬گزارش دهد .
 2ـ متن مسوده مرامنامه و اساسنامه جدید حزب وطن بعد از بحث و بررسی اجالس کنونی
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مجمع عمومی  ٬با تکمیالت  ٬تنقیصات و تصحیحات تائید شده  ٬تصویب است  .مقامات رهبری
کننده  ٬تمام ساختارهای مرکزی و محلی حزب مؤظف اند این اسناد با اهمیت را در سیاست گذاری
ها  ٬عمل سیاسی و در حیات حزبی شان مد نظر داشته و رعایت نمایند  .مجمع عمومی کنونی به
شورای سراسری حزب وظیفه می دهد تا از چگونگی تحقق اهداف و وظایف مطروحه درین اسناد و
نتایج آن به اجالس بعدی مجمع عمومی حزب  ٬گزارش دهند .
 8ـ مجمع عمومی حزب وطن توطئه ضد ملی بی ثبات سازی وضعیت کشور و کودتای
نظامی را که در آستانه تطبیق پروسه صلح ملل متحد ـ درحمل  5835ـ سازماندهی و تعمیل آن :
ـ به سبوتاژ عملیه صلح ملل متحد ؛
ـ به سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان قبل از تسلیمی قدرت به اداره انتقالی مورد نظر
عملیه صلح ؛
ـ به انتقال کامل قدرت دولتی به «حکومت انتقالی اسالمی» توافق شده در مسکو و
ساخته شده در پاکستان ؛
ـ به اضمحالل ساختارهای دولتی از جمله قوای مسلح کشور ؛
ـ به غارت بیت المال بخصوص غارت تجهزات قوای مسلح و موزیم ملی ؛
ـ به انفجار حزب وطن از داخل و فروپاشی ساختار های آن؛
ـ به دامن زدن جنگ های ویرانگرانه میان تنظیمی و در نتیجه به کشتار بی رحمانه ده
ها هزارتن از هموطنان غیر نظامی  ٬به ویرانی وطن  ٬به مهاجرت صدها هزار تن از هموطنان ٬
بخصوص به مهاجرت کادر های ملی و به مصیبت های فراوان برای مردم افغانستان و جامعه
جهانی منتج گردید ؛ ناشی از اهداف و سازماندهی دشمنان خارجی افغانستان و عمال معلوم الحال
افغانی شان دانسته و آن را بمثابه خیانت به وطن محبوب و به منافع ملی افغانستان دانسته ٬
محکوم مینماید  .بنابرین نقش عده یی ار رهبران و کادر های حزب وطن درین توطئه را مغایر
اهداف  ٬آرمانها و مواضع رسمی و تصویب شده حزب وطن٬عمل و مسوولیت شخصی شان دانسته
 ٬به این ارتباط به شورای مرکزی منتخب مجمع عمومی وظیفه میدهد تا کمسیونی را جهت تدقیق و
بررسی تثبیت عاملین مشخص از میان رهبران و کادرهای ارشد حزب وطن درین خیانت ملی ٬
توظیف و نتایج حاصله را بعد از تصویب  ٬به نشر رسانیده و سایر تصامیم الزم را در زمینه اتخاذ
و عملی سازند .
 4ـ لست پیشنهادی اعضای شورای مرکزی حزب وطن و کمسیون نظارت و تفتیش
مرکزی بعد از بحث  ٬تصحیح  ٬تکمیل و تائید آن  ٬تصویب است  .لست ضمیمه است
 5ـ متن های جداگانه پیام های مجمع عالی حزب وطن به جاللتمآب بان کی مون
سرمنشی سازمان ملل  ٬به رهبران نهاد های سیاسی و سایر ساختار های مدنی کشورهای دخیل و
عالقمند به مسایل و معضالت افغانستان  ٬به مردم افغانستان و به اعضای غیر متشکل و عالقمندان
حزب وطن  ٬تصویب است  .به شورای مرکزی حزب وظیفه داده میشود به نشر و ارسال پیام های
متذکره به ادرس های مورد نظر اقدام نماید .
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مؤرخ  5:میزان 5835
عالیقدر  ٬جاللتمآب بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد !
اینک به اطالع جناب عالی میرسانیم که مجمع عمومی حزب وطن  ٬بعد از توطئه سبوتاژ
عملیه صلح ملل متحد در اپریل  5332و کودتای نظامی علیه دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور آن
وقت افغانستان و رهبر حزب وطن که به فروپاشی ساختار های این حزب نیز انجامید  ٬دایر و
حضور مجدد این حزب بزرگ و با اعتبار را بار دیگر در وضعیت سیاسی افغانستان اعالم نمود  .با
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توجه به ارادت گذشته این حزب به سازمان ملل  ٬بی جهت نیست که در نخستین لحظات این رویداد
خجسته  ٬به جاللتمآب شما در مقام سرمنشی این سازمان با اعتبار جهانی مراجعه نموده  ٬ضمن
اظهار آرزوی موفقیت های هرچه بزرگتر جناب شما برای تامین صلح و ثبات در دهکده جهانی مان
میخواهیم ٬با طرح برخی مسایل ضرور  ٬توجه جاللتمآب شما را به آن جلب نمائیم :
جالتمآبا !
مجمع عمومی حزب وطن 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 مثابه ساختار سیاسی
معاصر  ٬مبرا از گرایشات ایدولوژیک  ٬انعطاف پذیر و مطابق به واقعیت های جامعه افغانی ٬
هویت بخشید .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 در نهایت 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 » .
همچنان مجمع عالی حزب ما  ٬بعد از بحث و برسی مسیر انکشاف اوضاع افغانستان  ٬وضع
کنونی کشور را پیچیده و بحرانی خوانده  ٬خاطر نشان ساخت که « :مبارزه با وضعیت پیچیده و
بحران روبه تزاید کنونی کشور در بعد داخلی  ٬قبل از همه به تبارز اراده واحد  ٬مؤمن  ٬مستقل  ٬با
القوه و باالفعل افغانی ضرورت دارد 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 ٬
سازمانها ی 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 مردم افغانستان را داشته وتالش نمایند تا مقاومت داوطلبانه مردمی را در محالت علیه
عاملین جنگ و مفاسد فوق الذکر سازماندهی  ٬سوق و رهبری نمایند  .در صورت عالقمندی و
تبارز حسن نیت  ٬بهتر خواهد بود تا سازمان ملل و نهاد های مدنی کشور های دخیل و عالقمند به
صلح و ثبات در افغانستان از پروسه مورد نظر صرف حمایت سیاسی و اخالقی بعمل آورند  ٬نه
مالی  .زیرا تجربه نشان داده است که منابع سخاوتمندانه و باد آورده مالی  ٬بنابر زمینه بد نامی ٬
نه عالقمندی داوطلبان مومن و معتقد به داعیه را  ٬بلکه تجمع کاله برداران حرفوی نامؤثر و بی
اعتبار را بار آورده  ٬تجرید و بی اعتبار شدن پروسه را باعث میگردد  .درین صورت حزب وطن با
درک مسوولیت تاریخی خویش حاضر است و آمادگی دارد تا نقش خویش را با ارایه طرح مشخص
و کار عملی درین پروسه ایفا نماید » .
در عین حال 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 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 بحران خشکیده  ٬شاخ و پنجه نفوذی شان در
اپوزسیون مسلح  ٬اپوزسیون غیر مسلح و در ارگانهای مرکزی و محلی قدرت و اداره دولتی
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افغانستان  ٬نمیتوانند به زندگی وفعالیت بپردازند  .ولی تا اکنون دولت افغانستان نه تنها نتوانسته و
نمیتواند  ٬بلکه نخواسته و نمی خواهد علیه منابع فوق اقدام نماید و جامعه جهانی اعم از سازمان
ملل و «ناتو» نیز اقدامات الزم را در ابعاد مختلف که بتوانند بعد خارجی تحریک و تمویل عوامل
بحران را تحت فشار قرار دهد  ٬بروز نداده اند  .مردم افغانستان و مجمع عمومی حزب وطن از
سازمان ملل میخواهند تا مداخالت علنی نظامیان پاکستان و سازمان اطالعات و سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ایران را در امور داخلی افغانستان رسما ً تقبیح و در قبال آن تصامیم مؤثر برای
تحت فشار قرار دادن مداخله گران مذکوراتخاذ نمایند .
جاللتمآ با !
چنانچه آگاهی دارید ؛ حزب وطن تحت رهبری شهید دوکتور نجیب هللا رئیس
جمهور سابق افغانستان  ٬با درک رسالت و مسوولیت خویش در قبال داعیه صلح و ثبات در
افغانستان و در منطقه ما :
ـ نخست  :توافقات مؤرخ  54اپریل  5333میان افغانستان و پاکستان را با تضمین
های ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی آن وقت امضا و به تمام تعهدات خود در قبال توافقات
مذکور با مسوولیت برخورد نمود ؛ آن تعهدات را رعایت کرد و تحقق بخشید  .ولی جانب پاکستان
علی الرغم امضای توافقات  ٬به تمام تعهداتش پشت پا زد و کمافی السابق به مداخله در امور داخلی
افغانستان با تربیه  ٬تمویل و صدور تروریست های وابسته به شبکه بین المللی تروریزم ـ و با
شرکت شخص بن الدن رهبر این شبکه در عملیات ضد افغانی ـ ادامه داد .
ـ بار دوم  :حزب وطن از عملیه صلح ملل متحد مبتنی بر پالن پنج فقره یی مؤرخ
 25مارچ  5335سرمنشی سازمان ملل و فعالیت های جناب بنین سیوان نماینده خاص سرمنشی آن
سازمان  ٬تا آن حد حمایت کامل نمود که دوکتور نجیب هللا رهبر این حزب ورئیس جمهور افغانستان
به تعهد رسمی استعفایش از مقام ریاست جمهوری و قبول عدم شرکت در مذاکرات بین االفغانی و
دوره انتقالی ـ که بخشی از این عملیه محسوب میگردید ـ جامه عمل پوشانید  .ولی در تقابل با این
عملیه  ٬انتقال کامل قدرت دولتی در افغانستان به «حکومت انتقالی اسالمی» توافق شده طی
«اعالمیه مشترک هیئت مجاهدین  ٬هیئت شوروی و روسیه فدراتیف  ٬مؤرخ  55نومبر »5335
مسکو  ٬مطرح و به سبوتاژ عملیه صلح ملل متحد منجر گردید  .ازهمان آغاز آشکار بود که
سبوتاژعملیه صلح ملل متحد  ٬باوجود تعهدات داده شده  ٬از جانب برخی حلقات بر سر اقتدار در
قدراتیف روسیه  ٬جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری اسالمی ایران سازماندهی و با بکار گیری
عمال افغانی شان عملی گردید  .آنها با تحریک و انسجام بغاوت شمال و گسترش آن بسوی کابل و
با توسل به کودتای نظامی  ٬حاکمیت جمهوری افغانستان را قبل از سپردن قدرت به اداره بیطرف ـ
که می باید مطابق این عملیه صورت می گرفت ـ سقوط داده و دوکتور نجیب هللا رئیس جمهور
افغانستان و رهبر حزب وطن را به پناه بردن به مقر نمایندگی سازمان ملل در کابل  ٬مجبور ساختند
و به تعقیب آن  ٬با سبوتاژ عملیه صلح ملل  ٬کشور را بسوی فاجعه بزرگ سوق و مردم افغانستان
را قربانی نیات و اهداف غرض آلود شان نمودند .
ـ بار سوم  :همچنان جهانیان و مردم افغانستان در ادامه فاجعه مکرر فوق  ٬شاهد
رویداد فاجعه بار ورود «طالبان» به شهر کابل  ٬در تاریکی شب پنجم میزان  5835خورشیدی نیز
بودند و بخاطر دارند که حریم مقر نمایندگی سازمان ملل درین شهر  ٬بر خالف تمام معیار های قبول
شده جهانی ومستند با اسناد انکار ناپذیر  ٬به امر جنراالن آی  .اس  .آی پاکستان و به وسیله
گروپی از گماشتگان افغانی آنان  ٬مورد تجاوز قرار گرفته  ٬رئیس جمهور سابق و رهبر حزب وطن
و برادرش جنرال احمد زی را ـ که مسوولیت حراست از آنان را سازمان ملل بعهده داشت ـ با جبر
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از محوطه مقر نمایندگی آن سازمان بیرون کشیده  ٬توأم با تحمیل شکنجه های وحشیانه  ٬به
شهادت رسانیدند .
معلوم می شود که تا اکنون سازمان ملل  ٬علل و عوامل سه گانه فوق را بررسی و نتایج آن
را افشا نه نموده است  .مردم افغانستان  ٬اعضای حزب وطن و سایر نیروهای عالقمند به تطبیق
عملیه صلح ـ که در هرسه مورد ملل متحد به آن متعهد بود ـ حق و توقع دارند تا از سازمان ملل
بخواهند به این مسوولیت تاریخی خود بپردازد ؛ در غیر آن ما تشویش آز آن داریم که نشود ؛
ذهنیت جهانی  ٬اذهان مردم افغانستان و قضاوت های پایدار تاریخی  ٬آن سازمان با اعتبار جهانی
را نیز در تمام حوادث فاجعه بار سالهای اخیر کشور دخیل پنداشته  ٬وجاهت آن را مورد سوال
قراردهند .
جاللتماب محترم !
الزم است تذکار نمائیم که حزب وطن درین دور از فعالیت سیاسی خویش نیز  ٬مانند گذشته
با اعتقاد به فلسفه صلح و با اتخاذ سیاست های مبنتی بر بنیاد های اندیشه یی آن  ٬به تالش
سازمان ملل تحت رهبری جاللتمآب شما جهت دستیابی به صلح و ثبات در جهان  ٬مبارزه علیه فقر
و بی عدالتی  ٬باور داشته  ٬به داعیه آن سازمان احترام گذاشته و از آن دفاع مینماید .
در خاتمه ضمن چشم براه عکس العمل جناب عالی به مسایل مطروحه فوق  ٬یک باردیگر
اظهار ارادت نموده  ٬موفقیت و سعادت برای جاللتمآب شما آرزو مینمائیم .

مجمع عمومی حزب وطن
کابل ـ افغانستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مؤرخ  5:میزان 5835

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
هویت بخشید .
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 در نهایت از پروسه ایجاد  ٬تحکیم  ٬گسترش و تعمیق
ارزشهای جامعه رفاه در عرصه های زیستی  ٬اجتماعی  ٬اقتصادی و سیاسی حیات جامعه  ٬دفاع
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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 یی مشخص سازد که
با فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی توأم باشد ».
همچنان مجمع عالی حزب ما بعد از بحث و برسی مسیر انکشاف اوضاع افغانستان  ٬وضع
کنونی کشور را پیچیده و بحرانی خواند ه  ٬خاطر نشان ساخت که « :مبارزه با وضعیت پیچیده و
بحران روبه نزاید کنونی کشور در بعد داخلی  ٬قبل از همه به تبارز اراده واحد  ٬مؤمن  ٬مستقل  ٬با
القوه و باالفعل افغانی ضرورت دارد ؛ که مسوولیت سازماندهی  ٬سوق و اداره آگاهانه آن را توأم با
خرد ورزی وهوشیاری سیاسی  ٬جبهه واحد ضد جنگ  ٬ضد مداخالت غرض آلود 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  ٬سازمانها ی 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 مردم افغانستان را داشته وتالش نمایند تا مقاومت داوطلبانه مردمی را در
محالت علیه عاملین جنگ و مفاسد فوق الذکر سازماندهی  ٬سوق و رهبری نمایند  .در صورت
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 ٬
نه مالی  .زیرا تجربه نشان داده است که منابع سخاوتمندانه و باد آورده مالی  ٬بنابر زمینه بد نامی
 ٬نه عالقمندی داوطلبان مومن و معتقد به داعیه را  ٬بلکه تجمع کاله برداران حرفوی نامؤثر و بی
اعتبار را باعث گردیده  ٬تجرید و بی اعتبار شدن پروسه را باعث میگردد  .درین صورت حزب
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
مخدر قرار دارد  .در صورت نبود این منابع  ٬ریشه های عوامل بحران خشکیده  ٬شاخ و پنجه
نفوذی شان در 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
نتونسته و نمیتواند  ٬بلکه بنابر علل فوق الذکر نخواسته و نمی خواهد علیه منابع فوق اقدام نماید و
جامعه جهانی اعم از سازمان ملل و «ناتو» نیز اقدامات الزم را در ابعاد مختلف که بتوانند بعد
خارجی تحریک و تمویل عوامل بحران را تحت فشار قرار دهد  ٬بروز نداده اند  .اقدامات ایاالت
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
این اقدامات است  .مردم افغانستان و مجمع عالی حزب وطن از نهاد های سیاسی و مدنی کشور
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 ٬
رسما ً تقبیح و در قبال آن تصامیم مؤثر برای تحت فشار قرار دادن مداخله گران مذکوراتخاذ نمایند .
در خاتمه یک بار دیگر با تمنیات نیک  ٬موفقیت برای تان ارزو مینمائیم .
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مجمع عمومی حزب وطن
کابل ـ افغانستان
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مؤرخ  5:میزان 5835

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
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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  ٬ 5813آن
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 .
ا) در حقایق تلخ تاریخی فوق الذکر معذب هستیم  .ما اعتراف مینمائیم که از حقایق تاریخی مذکور و
با نقد آن در کنگره سرطان  5813و 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
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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  ٬اینست آرمان ما و ما برای دستیابی به این آرمان مقدس می رزمیم  ٬رزم ما اطاعتیست از امر
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
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 !
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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
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.
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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 هللا التوفیق

مجمع عمومی حزب وطن
کابل ـ افغانستان
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مؤرخ  5:میزان 5835

همرزمان عزیز و دوستان محترم ٬اعضای غیر متشکل و عالقمندان حزب وطن !
با احترام و ارادت تمام میخواهیم به اطالع شما برسانیم که اینک مجمع عمومی حزب وطن
ـ بعد از سبوتاژ عملیه صلح ملل متحد در اپریل  5332و کودتای نظامی علیه دوکتور نجیب هللا
رهبر بی بدیل حزب وطن و رئیس جمهور آن وقت افغانستان که به فروپاشی ساختار های این حزب
نیز انجامید ـ دایر و حضور مجدد این حزب محبوب  ٬بزرگ و با اعتبار را بار دیگر در وضعیت
سیاسی افغانستان اعالم نمود  .از این جهت در نخستین لحظات این رویداد تاریخی به شما مراجعه
نموده خواستیم ضمن تبریک این رویداد با اهمیت تاریخی  ٬مطالب الزمی و ضروری چند را با هم
در میان بگذاریم :
مجمع عالی حزب وطن 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
هویت بخشید  .درین اسناد « ٬حزب وطن عالیترین شكل سازمان سیاسی سراسری وطنی
وطندوستان افغانستان» خوانده شده «كه در آن افراد پیشگام  ٬آگاه  ٬متعهد و با وقف  ٬ازمیان
مردم افغانستان  ٬بطور داوطلبانه متحد گردیده  ٬با اعتقاد به وفاق ملی و با اتكا به ارزشهای
دمكراتیك فرهنگ افغانی و اصول پذیرفته شده عام بشري ٬جهت ایجاد  ٬تحکیم  ٬گسترش و تعمیق
ارزشهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه رفاه وساختار های مدني الزمی آن  ٬مجاهدت مینماید» .
همچنان 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 در نهایت 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 مکلفیت های قانونی شان را برای زیست باهمی مشخص سازد که با
فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی توأم باشد ».
حزب وطن  ٬حزب خردگرای معتقد به فلسفه صلح است و به مثابه نیروی پیشاهنگ
مبارزه در راه صلح ٬دموکراسی  ٬عدالت و ترقی وارد وضعیت سیاسی کشور گردید  .مبانی اندیشه
یی ـ سیاسی مصوب کنگره سرطان  5813خورشیدی (اندیشه سیاسی مصالحه ملی) چنانچه
استقامت دهنده اهداف استراتژیک حزب ما بود ؛ طی سالهای دشوار سپری شده  ٬بمثابه رهنما ٬
اندیشه و عمل ما را سمت داده است  .بدین ملحوظ بجاست تاکید نمائیم که مضمون و محتوای مبانی
اندیشه یی صلح خواهانه کنگره مذکور  ٬مجمع عالی کنونی ما را نیز محتوی و استقامت می بخشد.
زیرا ما معتقدیم که :صلح حالتیست منتج از التزام عامل آگاه و خرد مند انسانی به اعتدال در حل
تناقض های ضروری اجتماعی  ٬اقتصادی  ٬فرهنگی و سیاسی یک جامعه و نیز جوامع مختلف و
بهم مرتبط بشری بخاطر زیست ممکن باهمی  .مبتنی بر همین اعتقاد  ٬صلح صرف نبود خشونت
نظامی نبوده بلکه صلح واقعی و پایدار  ٬نبود انواع خشونت  :اعم از خشونت سیاسی ٬اقتصادی ٬
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اجتماعی و فرهنگی و حتی نبود خشونت در برابر محیط زیست را نیز شامل میگردد  .وجود و
حضور خشونت ـ که خود ناقض عدالت است ـ در عرصه های فوق الذکر حیات اجتماعی ـ اقتصادی
یک جامعه و در میان جوامع مختلف بشری علل و عوامل بنیادی برای بروز خشونت نظامی و جنگ
بوده و خشونت نظامی و جنگ معلول این علل محسوب میگردد  .بنابرین تا زمانیکه این علل و
عوامل بنیادی تحریک جنگ وجود داشته باشد  ٬امکان تامین صلح پایدار ممکن و میسر بوده
نمیتواند  .بدین ملحوظ مبارزه برای تامین صلح  ٬مبارزه یی است دراز مدت و استراتژیک برای
تامین عدالت اجتماعی  ٬اقتصادی  ٬سیاسی و فرهنگی  .حزب ما با چنین دیدگاهی َعـلم مبارزه
بخاطر صلح را برافراشته و با بسیج مردم افغانستان جهت دستیابی به اهداف متذکره و ایفای چنین
نقشی در عرصه جهانی  ٬مبارزه نموده و مینماید .
همرزمان عزیز و دوستان محترم !
وقتی به گذشته حیات حزبی مان نظر می اندازیم  ٬چهره درخشان و قامت برافراشتۀ اندیشه
ور ِ سربلند و سیاست مدار شجاعی چون شهید دوکتور نجیب هللا  ٬رهبر بی بدیل و بنیاد گذار حزب
وطن را بمثابه سرمشق پر افتخاری به خاطر می آوریم که با جالیش اندیشه های صلح خواهانه
خویش ٬با عظم عظیمش جهت اخراج لشکر بیگانه از کشور و انجام پیروزمند رسالت «نجات ملی»
 ٬با طالیۀ ظفرمند حماسه «دفاع مستقالنه» از وطن  ٬با به خاک مالیدن پوز شیاطینی که آرمان
شیطانی تبدیل افغانستان به کنفدراسیون پاکستان را نشخوار مینمودند ٬با مردانه ایستادنش در برابر
توطئه تجزیه افغانستان به شمال و جنوب ٬با گذشت منحصر به فرد تاریخی اش از قدرت و در
تارک تاریخ میهن ما ٬به زنده گی جاودانه رسیده و
نهایت با حماسه شهادتش  ٬چون اسطوره ای بر َ
صدر نشین قلب های مردم افغانستان گردیده است .شهید دوکتور نجیب هللا قافله ساالر هزاران
شهیدی سرافرازی است که شرافتمندانه و با تبارز تقوی بینظیر و باور خدشه ناپذیر زیستند  ٬در
راه آرمانهای انسانی حزب و در دفاع از مادر وطن  ٬آزادی  ٬عدالت  ٬ترقی و دموکراسی بی هراس
رزمیدند و قهرمانانه جام شهادت نوشیدند  .اینک حزب وطن یک بار دیگر با درفش افراشته از
آرمان های انسانی همرزمان شهید ما و با تعهد خدمت به وطن و هموطنان وارد عرصه پرافتخار
مبارزه سیاسی گردیده است  .بنابرین جایگاه تو همرزم عزیز در صف رزمنده گان حزب پابرجاست.
چشمان همرزمان مشعل بدست تو درین مرحله از مبارزه با دیوان شب ساالر  ٬با نگاهای پر از امید
و باور  ٬بسوی تو می نگرند .

مجمع عمومی حزب وطن

بسم هللا الرحمن الرحیم
همرزمان عزیز  ٬اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
قبل از همه میخواهم از اعتماد بزرگی که شما همرزمان عزیز ـ اعضای مجمع عمومی و اعضای
شورای سراسری حزب وطن ـ بر من روا داشتید  ٬اظهار سپاس و قدردانی نمایم  .همه ما سنگینی
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تاریخی مسوولیتی را عمیقا ً درک مینمائیم که اینک شما همسنگران عزیز بعهده من گذاشتید .
باوجود چنین درکی  ٬من نسبت به انجام رسالت تاریخی مان بخاطر خدمت به وطن و هموطنان
عزیز مان خوشبین هستم  .خوشبختانه این خوشبینی نه از تخیالت من ناشی میگردد  ٬بلکه بر
واقعیت های مشهود استوار است  .زیرا اینک من با افتخار میبینم که شما همرزمان مصمم  ٬مؤمن
و معتقد به آرمان های حزب محبوب ما (حزب وطن) را در کنار خویش دارم  .آرمانهای حزبی را که
با مشعل اندیشه یی  ٬اندیشه سیاسی مصالحه ملی راه خویش را از دل تاریکی ها بسوی زندگی
روشن و خوشبخت برای مردم ما  ٬باز مینماید  .این خوشبینی من از آنجا نیز ناشی می شود که
اینک ما حزب محبوب و نیکنام خویش را با تدویر مجمع عمومی کنونی آن می بینیم  ٬که یک بار
دیگر در وضعیت سیاسی کشور و درست در شانزهمین سالگرد شهادت پرافتخار رهبر شهید ما
دوکتور نجیب هللا  ٬قامت افراشته است  .حزبی که با نام همیشه جاویدان این شهید سرافراز و مدافع
نامدار نوامیس ملی ما  ٬پیوند گسست ناپذیر دارد .
دوستان عزیز  ٬اعضای مجمع عمومی حزب وطن !
افتخار حضور مجدد حزب محبوب ما در وضعیت سیاسی کشور  ٬بعد از بیست سالی که از توطئه
چند ُبعدی انفجار آن از داخل  ٬سپری میگردد  ٬سهل و ساده بدست نیامده است  .این افتخار
محصول تالش و مبارزه دشوار و پر از فراز و نشیب شما همرزمان عزیز و طی طریق در کوره راه
های پر از خارهای مغیالن بوده است  .شما همرزمان عزیز این کوره راه ها را در حالی طی نمودید
که در پیچ و خم ها و فراز و نشیب آن دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی در کمین نشسته و با بی
شرمانه ترین شیوه ها و خطرناکترین افزار موانع ایجاد نموده و سم پاشی مینمودند  .اجازه بدهید
این پیروزی تاریخی را به هر یک از شما و همه آن همرزمان عزیزیکه درین تاالر حضور ندارند و
شما از ایشان نمایندگی مینمائید ٬تبریک عرض نمایم  .درین لحظه تاریخی نمیتوانم از یاد آن
همرزمان شاخصی چشم پوشی نمایم که در طی این طریق نقش نسبتا ً برجسته ایفا نموده اند .
........
دوستان محترم !
میخواهم خاطرنشان سازم که باختم این مرحله از مبارزه ما  ٬مرحله دیگری از این مبارزه  ٬با تمام
باریکی و پیچیده گی راه  ٬در برابر ما قرار گرفته است که میباید بسوی دستیابی به اهدافی ادامه
یابد که در مرامنامه جدید ما  ٬مطرح گردیده اند  .اهداف مطرح شده در این مرامنامه  ٬مبارزه و
تالش بهم پیوسته اعضا و عالقمندان حزب محبوب ما را بسوی دستیابی به صلح واقعی  ٬عدالت ٬
مردم ساالری  ٬ترقی اقتصادی  ٬اجتماعی  ٬غنای فرهنگی و همه ارزشهای جامعه رفاه که سنگپایه
های مستحکم را برای تکوین پروسه ملت ما ٬رهنمون میگردد  .ما مصمم هستیم این راه را با
بامتانت کامل وهوشیاری تمام سیاسی ٬بدون عجله و درنگ  ٬در صفوف بهم پیوسته حزب محبوب
ما  ٬طی نمائیم  .ما میرویم  ٬ما میرسیم .
ومن هللا التوفیق
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