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 ـ کابل 6106سپتامبر  62

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 بنام خداوند جان وخرد    کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

 حزب وطن عمومینماینده گان محترم مجمع 

 ومهمانان گرانقدرهمرزمان عالیقدر

نخست احازه دهید تا مراتب سپاس و امتنان خویشرا از اقدامات ایثارگرانه ، با 

شهامت و صادقانه  هریک شما همرزمان دلیر در زمینه سازماندهی و تدویر 

اگر شانزده سال قبل دستان . شکوهمند حزب وطن ابرازبدارمعمومی مجمع 

گرفت ، ازمارا سیاه وناپاک اهریمن بدکاروبدسرشت فرزانه فرزند این وطن 

شاید می پنداشت که با حذف فزیکی این بزرگ مرد تاریخ ادامه راهش حتی در 

مخیله کسی خطور نخواهد کرد و این شمع فروزان را برای ابد بخاموشی 

بطالن این اندیشه پلید را حزب وطن  عمومیولی ما باتدویر مجمع . سپرده اند

قام خویش دوباره تجدید پیمان می با خون شهید واالمثابت نموده امروزباردیگر 

این کنیم که راهش راه با قبول هر نوع دشواری های موجود ادامه می دهیم، 

نشان ازآن دارد که اهریمن بدسرشت باوجود تمام محاسبات اپراتیفی ـ سیاسی 

خط انسانیت و شرافت سرافگنده و خویش امروز درپیشگاه شما راهیان راه 

 .شرمسار می نماید

د یاد شهید نجیب هللا را در شانزدهمین سالروز شهادتش با خوانش بخشی بیائی 

از سوگنامه دوستی که در اولین روزهای شهادت آن شهید واال مقام سروده و 

 .گرامی داریم ،به من ارسال داشتند

 بده ساقیا می که عقل و خرد

 بفرزانگان درد سر آورد



Rahema راه ام اراگن نشراتی شورای رسارسی زحب وطن 

Rahema  1صفحه  
 

 چو مدهوش باید بدنیای دون

 نگردد فزونکه محنت بمستی 

 دریغا زعیم دیانت شعار

 شد بدار یپی خدمت مردم

 بدارش از آن شد تن مهربان

 که جاهل بود داور عالمان

 مهربان رهبراز آن شد بدار 

 *که وارث نباشد به تخت کیان

 زمین وطن ُپر ز خون و سرشک

 روانش برضوان باغ بهشت

نجیب هللا اسطوره تابناکی بود که در آسمان روشنفکری افغانستان بمثابه  شهید

سیاسی او  -اما صد افسوس که وی و نظریات علمی . آفتاب درخشانی درخشید

اما جای  .،  درک نمایند"دوستانش نتوانستندبرخی مخالفینش نخواستند و "را 

روان صدیق و هر شبس مسرت است که امروز بعد از شانزده سال غیابت

با اعتقاد سرشار به اندیشه های واالی وی باوفایش موفق می گردند که 

مصالحه حزب را برگزار و علم پرافتخار حزب شاندارترین گردهم آیی تاریخی

ملی را باردیگر در سرزمین عقابان به اهتزاردر آورند و پیش گویی معجزه 

 :آسای رهبرخویش را که می گفت 

 

 د گل شی         ما یی په سر سره غوتی لیدلی دینهبه نن سبا  انگیڅ

 .محق سازند

 

 !ومهمانان گرامی نماینده گان محترم
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حزب وطن را باید بحیث یک حادثه عظیم تاریخی ، بحیث  عمومیتدویر مجمع 

. یک نقطه عطف در جریان سیاسی دوران معاصر افغانستان بحساب آورد

طوالنی را می بایست طی بس راه های حزب وطن  عمومیبرای تدویر مجمع 

  هزاران باید گذشت و با خدعه ونیرنگمی ، از سد هزاران سکندر زمان  کرد

تا  مقابله کرد و از تقابل با فرعونیان زمان باید نمی هراسید می بایدشیاد تاریخ 

چون ما عزم . قاف به سرمنزل مقصود می رساند هخودرا بسان سیمرغان کو

بودیم که راه حضور مجدد حزب وطن در حیات سیاسی  خودرا جزم کرده

 عمومیآن می گذرد و این مجمع  عمومیافغانستان فقط وفقط از طریق مجمع 

حزب وطن است که می تواند در مورد سرنوشت آینده حزب تصمیم اتخاذ 

. داه که برگزیده بودیم به بیراه برهیچ توطئه کارساز نشد تا ما را از ر.نماید

صد ها طرح عمومی جمع ف ساختن ما از مسیر اصولی تدویر مبرای منحر

دشمن بسان دایه های مهربان تر  و دوست چهرهونظر از جوانب مختلف در 

رف صحزب وطن من عمومیازمادر مطرح میشد تا ما راازتدویر مجمع 

 عمومیتدویر مجمع  بانده گان حزبی امروزیاما خوشبختانه که شما نما. سازند

 .یدتبه همه این توطئه ها ودسایس نقطه پایان گذاش  حزب وطن

 

 

 !ومهمانان محترمهمرزمان عالیقدر

 

ما فقط بیک بخش کوچک از وظایف خود عمل کرده عمومی با تدویر مجمع 

ما مسوولیت اصلی ما در زمینه اتخاذ تصامیم با اهمیتی که ما در  .ایم

 .همچنان باقیست ، میاتخاذ می کن امروز جلسه
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حاازب وطاان را دایاار ماای کناایم کااه ازفروپاشاای  عمااومیر شاارایط مجمااع مااا د

مااا شاااهد  جریااان کشااوردرایاان . سااال سااپری ماای گااردد 02تشااکیالت حاازب 

یقیناا شارایط کیفیتاا جدیاد سیاسای جامعاه . است بوده تغییرات بس ژرف وعمیقی

افغااانی و موقعیاات کنااونی حاازب در شاارایط کااامال متفاااوت از گذشااته ضاارورت 

عدیالت ، تغییارات، تنقیصاات و تزئیادات را در هاردو ساند اساسای بازنگری ، ت

ضارورت نوساازی  9631اگار کنگاره حازب در ساال . حزب بوجودآورده است

تا حزب را قاادر ساازد  بنیاد های فکری و ساختاری حزب را مطرح ساخته بود

کاه در  که به وظایف خویش در شرایط گذار از یک حزب دولتی به یک حزبای

سیسااتم چنااد حزباای یکاای از تشااکیل کننااده گااان اصاالی قاادرت دولتاای را تشااکیل 

آتی حزب وطان وظیفاه  عمومیمیداد، خوب عمل نماید، امروز در برابر مجمع 

بازسااازی ساااختار هااای تشااکیالتی حاازب در شاارایط مطاارح میگااردد کااه حاازب 

وان خودرا  تمام انرژی و تباید دولتی سهمی نداشته و  -اصال در ساختار سیاسی

بهتارین حالات . بحضورنیرومند سیاسی خویش در جامعه افغاانی معطاوف ساازد

آیده آل برای حضور سیاسی حزب ماا در عرصاه سیاسای جامعاه کناونی افغاانی 

هماناااا ایفاااای نقاااش یاااک اپوزیساااون مثبااات و اثااار گاااذار در طااارح برناماااه هاااای 

شاور ماا راهبردی و تصاویب قاوانین بساود اکثریات ماردم محاروم وزحماتکش ک

اعم از فقرا ، سیل بیکاران،  گرسنگان ،دردمندان ، بای سار پناهاان، مهااجران، 

آسایب دیاده گااان ، معلاولین و معیااوبین و منجملاه بساایه ایان نیروهااا بادور حاازب 

بخاااطر ایفااای سااهم شایسااته حاازب در ایجاااد جامعااه مرفااه، بااا ثبااات و بااا سااعادت 

اهاداف حاداقلی را دربرابار دیاروز اگار ماا بحیاث حازب حااکم . افغانی می باشاد

اماروز ماا . خود قرارمیدادیم که بحیث مجریان دولت در اجرای آنها ملزم باودیم

باید حد اکثروظایف، اهداف، طرحهاا و برناماه هاای یاک حازب اپوزیساییون را 

که اقشار مختلف جامعه خواهان آنها اناد، مطارح ساازیم تاا دولات را زیار فشاار 

 یتوانند انجام دهند ، ملزم سازیم وای حداقل آنچه مافکار اجتماعی جامعه به اجر

بدینصورت بتوانیم بوظایف خویش بحیث یک حزب خدمتگاذار ماردم افغانساتان 

 .عمل نمائیم

 –ماان بااا چنااین دیااد وانگیاازه ای بااه  ضاارورت بازسااازی ساااختارهای سیاساای 

ی مای نگارم و لاذا نتشکیالتی حزب وطن در شارایط سیاسای کناونی جامعاه افغاا
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زو دارم تا تماام اساناد و مادارک حازب منجملاه مرامناماه و اساسانامه حازب آرو

 .عی برای حصول اهداف فوق باشدقممد واوطن 

لذا بسیار اصولی، عینی و عملای خواهاد باود تاا ماا مرامناماه و اساسانامه حازب 

که با تحقیق وتدقیق عمیاق جامعاه کناونی افغاانی تادوین گردیاده اسات ، وطن را 

زیارا مرامناماه و اساسانامه حازب  .عملای خاود قاراردهیمکاار  مبناایتصویب و 

اجتماعی جامعه افغانی، تااریخ مباارزات  –وطن با بررسی علمی وضع سیاسی 

افغانسااتان ومتکاای باار آمااوزه هااا ی تاااریخی جامعااه  روشاانفکران و ترقیخواهااان

 .آماده گردیده است شناسی افغانی در شرایط کیفیتا نوین سیاسی 

 

 ! ومهمانان عزیز مدوستان محتر

 

بتوانیم مصالحه ملی را بحیث اندیشه  بایدبا اعتبار عمومیمع جم کاراینما در

به آنچه ماهیت و مضمون سیاسی اش بوده است ، وحزب  سیاسی ـ فلسفی 

 . بمعرفت گیریم

 

 !ینده گان عالیقدر نما

می خواهم توجه شما را بریک موضوع بسیار پر اهمیتی جلب نمایم و آن 

حتما توجه داشته  شما دوستان .چگونگی برخورد ما با دین مقدس اسالم است

اید که شهید نجیب هللا با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی به تشریح 

ا  نصب. نظریات خویش می پرداخت و هر صحبتش به دل مردم چنگ میزد

 .لعین همین بود وهمین بایدباشد

بیائید در این زمینه نیز باداکتر صاحب شهید هم آواز گردیم وقتیکه صدای  

عالوتا درنخستین :" ... رسایش در تاالر کنگره طنین انداز بود که میگفت

اسنادمرامی و تکشیالتی حزب گرایش تندروانه دربرخورد با واقعیت های 

 –تماعی اجتماعی و گسست ازآن با تمایل به پرش از مراحل طبیعی رشد اج
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اقتصادی ، کم بها دادن به عنصر تفکر عامه وناسیونالیزم افغانی خاصتأ 

هنگامیکه امروز ما گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهیم، بچشم 

بینانه با گذشته نشان می دهید که حزب همچنان مؤظف عبرخورد واق.میخورد

ه بود، درنظر بود نقش و اهمیت دین مقدس اسالم را بیشتر از آنچه درنظر گرفت

ا مجبور شد در ادواربعدی فعالیت خود .دخ.میگرفت و درست به همین جهت ح

این هشدار شهید نجیب هللا برای نسل کنونی ".  ازاین ناحیه بهای گرانی بپردازد

را بیائید ما نقش دین مقدس اسالم . ما از اهمیت بسزایی برخورداراست

مالک عمل خویش قرار  ،نمایندطوریکه شهید نجیب هللا برای ما گوشزد می 

 .دهیم

باید  اعتقاد خویش را به پنه  نیز در عرصه اجتماعیعالوه بر مورد فوق 

حق  -5.همبستگی  -4.احترام -6.برابری -0.آزادی -9) ارزش اساسی 

در همه زمینه های امورسیاسی ،  بیان داشته مبنای برخوردخویشرا( .شهروندی

امعه ، حاکمیت ،  احزاب ، سازمانهای سیاسی و اجتماعی، روابط ما با فرد ، ج

 .سایر موسسات براساس این ارزشها  استوار سازیم

 

سیاست  حزب در عرصه اقتصادی یکی ازموارد بسیار  حساس مرامنامه آنرا 

بر بنیاد اندیشه مصالحه ملی ما در این زمینه موظف هستیم در . تشکیل میدهد

هجوم غول های ،کشور ما درو منجمله  یشرایط هجوم و تسلط گلوبالیزم جهان

تفسیر ناقص و نادرست از افتصاد بازار و تحمیل اقتصاد مافیایی بر  ،سرمایه 

بازار چنان سیستمی را حمایت کنیم که از یکطرف رشد طبیعی اقتصاد  کشور 

ما را تامین نموده وبه رشد وتوسعه کشور ما بیانجامدو از جانب دیگر تمامی 

تصادی غارتگرانه درامان بوده نه تنها قتوانند از مصایب یورش اافرادجامعه  ب

را سامان دهند بلکه زمینه  رفاه اجتماعیبتوانند یک زندگی آبرومند توام با 

 5این امر می تواند در توامیت با . رشد و انکشاف بعدی آنها نیز تامین گردد

. منجرگردد سیستم رفاه و تضمینات اجتماعیارزش فوقا ذکر شده به ایجاد 

زنده گی  سیستم تضمینات اجتماعی برای تمام طبقات و اقشار جامعه میتواند

ناگفته پیداست که تاکنون هیچ  .توام با رفاه مادی واجتماعی را میسرسازد
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 .بر چنین امری دست نیافته اند( اعم از چپ وراست) جریان سیاسی افغانی 

عده ای در ت کارگری و چپ بر محو سرمایه داری و استقرارحکومبرخی در

این باید حزب . راست بر استثمار هرچه بیشتر کارگران و شاغلین اتکادارد

وطن باشدکه در محیط پلورالیستی سیاسی و چند گونگی سیسیتم اقتصادی ، 

اینها رویاها نیستند بلکه اهداف کامال . را حمایت نماید رفاه همگانیسیاست 

قابل دستیابی اند که  باید جرات طرح آنرا داشت و با پیشنهاد میکانیزم دقیق 

و روحیه ( پارلمان و حکومت) وعملی، جلب  همکاری نهاد های حاکمیت 

 . همبستگی همگانی به آن جامه عمل پوشانید

 

 

 !نماینده گان محترم

 

حزب کار ها بصورت اتومات  عمومیمع جرز تفکر که بعد ازتدویر مچنین ط

مع جکار اصلی اصوال بعد از ختم م. اجرا می گردد سخت خوشبینانه است 

مابعد از    .آغاز می گردد جدیدا، درجهت تحقق اهداف آ ن درعمل  عمومی

ما  کثیری باعده ای  ،بدو حرکت مواجه خواهیم شد  عمومیتدویر مجمع 

، عده ای هم صفوف خویشرابدور حزب فشرده ترخواهندساخت ومراجعه و 

بخاطر  مدیریت بهتر  بنا .و فیصله های آنرا رد خواهند کرد  عمومیمع جم

بیک تیم کاری و مبتکر شدیدا ضرورت احساس میگردد که  فوق ریانجهردو 

موظف با تحلیل همه جانبه کادرها ، چنان تیمی را  عمومیمع جمامیدوارم 

 .سازد که بتواند هردو جریان فوق را بصورت عالی مدیریت نماید

 

 ازتوجه تان تشکر

 

 جاویدبادخاطره شهید نجیب هللا



Rahema راه ام اراگن نشراتی شورای رسارسی زحب وطن 

Rahema  1صفحه  
 

 پیروز یاد آرمانهای حزب وطن

 ـ کابل 6106سپتامبر  62

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 بنام خداوند جان وخرد    کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

 حزب وطن عمومینماینده گان محترم مجمع 

 ومهمانان گرانقدرهمرزمان عالیقدر

نخست احازه دهید تا مراتب سپاس و امتنان خویشرا از اقدامات ایثارگرانه ، با 

شهامت و صادقانه  هریک شما همرزمان دلیر در زمینه سازماندهی و تدویر 

اگر شانزده سال قبل دستان . شکوهمند حزب وطن ابرازبدارمعمومی مجمع 

گرفت ، ازمارا سیاه وناپاک اهریمن بدکاروبدسرشت فرزانه فرزند این وطن 

شاید می پنداشت که با حذف فزیکی این بزرگ مرد تاریخ ادامه راهش حتی در 

مخیله کسی خطور نخواهد کرد و این شمع فروزان را برای ابد بخاموشی 

بطالن این اندیشه پلید را حزب وطن  عمومیولی ما باتدویر مجمع . سپرده اند

قام خویش دوباره تجدید پیمان می با خون شهید واالمثابت نموده امروزباردیگر 

این کنیم که راهش راه با قبول هر نوع دشواری های موجود ادامه می دهیم، 

نشان ازآن دارد که اهریمن بدسرشت باوجود تمام محاسبات اپراتیفی ـ سیاسی 

خط انسانیت و شرافت سرافگنده و خویش امروز درپیشگاه شما راهیان راه 

 .شرمسار می نماید

د یاد شهید نجیب هللا را در شانزدهمین سالروز شهادتش با خوانش بخشی بیائی 

از سوگنامه دوستی که در اولین روزهای شهادت آن شهید واال مقام سروده و 

 .گرامی داریم ،به من ارسال داشتند

 بده ساقیا می که عقل و خرد

 بفرزانگان درد سر آورد
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 چو مدهوش باید بدنیای دون

 نگردد فزونکه محنت بمستی 

 دریغا زعیم دیانت شعار

 شد بدار یپی خدمت مردم

 بدارش از آن شد تن مهربان

 که جاهل بود داور عالمان

 مهربان رهبراز آن شد بدار 

 *که وارث نباشد به تخت کیان

 زمین وطن ُپر ز خون و سرشک

 روانش برضوان باغ بهشت

نجیب هللا اسطوره تابناکی بود که در آسمان روشنفکری افغانستان بمثابه  شهید

سیاسی او  -اما صد افسوس که وی و نظریات علمی . آفتاب درخشانی درخشید

اما جای  .،  درک نمایند"دوستانش نتوانستندبرخی مخالفینش نخواستند و "را 

روان صدیق و هر شبس مسرت است که امروز بعد از شانزده سال غیابت

با اعتقاد سرشار به اندیشه های واالی وی باوفایش موفق می گردند که 

مصالحه حزب را برگزار و علم پرافتخار حزب شاندارترین گردهم آیی تاریخی

ملی را باردیگر در سرزمین عقابان به اهتزاردر آورند و پیش گویی معجزه 

 :آسای رهبرخویش را که می گفت 

 

 د گل شی         ما یی په سر سره غوتی لیدلی دینهبه نن سبا  انگیڅ

 .محق سازند

 

 !ومهمانان گرامی نماینده گان محترم



Rahema راه ام اراگن نشراتی شورای رسارسی زحب وطن 

Rahema  1صفحه  
 

 

حزب وطن را باید بحیث یک حادثه عظیم تاریخی ، بحیث  عمومیتدویر مجمع 

. یک نقطه عطف در جریان سیاسی دوران معاصر افغانستان بحساب آورد

طوالنی را می بایست طی بس راه های حزب وطن  عمومیبرای تدویر مجمع 

  هزاران باید گذشت و با خدعه ونیرنگمی ، از سد هزاران سکندر زمان  کرد

تا  مقابله کرد و از تقابل با فرعونیان زمان باید نمی هراسید می بایدشیاد تاریخ 

چون ما عزم . قاف به سرمنزل مقصود می رساند هخودرا بسان سیمرغان کو

بودیم که راه حضور مجدد حزب وطن در حیات سیاسی  خودرا جزم کرده

 عمومیآن می گذرد و این مجمع  عمومیافغانستان فقط وفقط از طریق مجمع 

حزب وطن است که می تواند در مورد سرنوشت آینده حزب تصمیم اتخاذ 

. داه که برگزیده بودیم به بیراه برهیچ توطئه کارساز نشد تا ما را از ر.نماید

صد ها طرح عمومی جمع ف ساختن ما از مسیر اصولی تدویر مبرای منحر

دشمن بسان دایه های مهربان تر  و دوست چهرهونظر از جوانب مختلف در 

رف صحزب وطن من عمومیازمادر مطرح میشد تا ما راازتدویر مجمع 

 عمومیتدویر مجمع  بانده گان حزبی امروزیاما خوشبختانه که شما نما. سازند

 .یدتبه همه این توطئه ها ودسایس نقطه پایان گذاش  حزب وطن

 

 

 !ومهمانان محترمهمرزمان عالیقدر

 

ما فقط بیک بخش کوچک از وظایف خود عمل کرده عمومی با تدویر مجمع 

ما مسوولیت اصلی ما در زمینه اتخاذ تصامیم با اهمیتی که ما در  .ایم

 .همچنان باقیست ، میاتخاذ می کن امروز جلسه
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حاازب وطاان را دایاار ماای کناایم کااه ازفروپاشاای  عمااومیر شاارایط مجمااع مااا د

مااا شاااهد  جریااان کشااوردرایاان . سااال سااپری ماای گااردد 02تشااکیالت حاازب 

یقیناا شارایط کیفیتاا جدیاد سیاسای جامعاه . است بوده تغییرات بس ژرف وعمیقی

افغااانی و موقعیاات کنااونی حاازب در شاارایط کااامال متفاااوت از گذشااته ضاارورت 

عدیالت ، تغییارات، تنقیصاات و تزئیادات را در هاردو ساند اساسای بازنگری ، ت

ضارورت نوساازی  9631اگار کنگاره حازب در ساال . حزب بوجودآورده است

تا حزب را قاادر ساازد  بنیاد های فکری و ساختاری حزب را مطرح ساخته بود

کاه در  که به وظایف خویش در شرایط گذار از یک حزب دولتی به یک حزبای

سیسااتم چنااد حزباای یکاای از تشااکیل کننااده گااان اصاالی قاادرت دولتاای را تشااکیل 

آتی حزب وطان وظیفاه  عمومیمیداد، خوب عمل نماید، امروز در برابر مجمع 

بازسااازی ساااختار هااای تشااکیالتی حاازب در شاارایط مطاارح میگااردد کااه حاازب 

وان خودرا  تمام انرژی و تباید دولتی سهمی نداشته و  -اصال در ساختار سیاسی

بهتارین حالات . بحضورنیرومند سیاسی خویش در جامعه افغاانی معطاوف ساازد

آیده آل برای حضور سیاسی حزب ماا در عرصاه سیاسای جامعاه کناونی افغاانی 

هماناااا ایفاااای نقاااش یاااک اپوزیساااون مثبااات و اثااار گاااذار در طااارح برناماااه هاااای 

شاور ماا راهبردی و تصاویب قاوانین بساود اکثریات ماردم محاروم وزحماتکش ک

اعم از فقرا ، سیل بیکاران،  گرسنگان ،دردمندان ، بای سار پناهاان، مهااجران، 

آسایب دیاده گااان ، معلاولین و معیااوبین و منجملاه بساایه ایان نیروهااا بادور حاازب 

بخاااطر ایفااای سااهم شایسااته حاازب در ایجاااد جامعااه مرفااه، بااا ثبااات و بااا سااعادت 

اهاداف حاداقلی را دربرابار دیاروز اگار ماا بحیاث حازب حااکم . افغانی می باشاد

اماروز ماا . خود قرارمیدادیم که بحیث مجریان دولت در اجرای آنها ملزم باودیم

باید حد اکثروظایف، اهداف، طرحهاا و برناماه هاای یاک حازب اپوزیساییون را 

که اقشار مختلف جامعه خواهان آنها اناد، مطارح ساازیم تاا دولات را زیار فشاار 

 یتوانند انجام دهند ، ملزم سازیم وای حداقل آنچه مافکار اجتماعی جامعه به اجر

بدینصورت بتوانیم بوظایف خویش بحیث یک حزب خدمتگاذار ماردم افغانساتان 

 .عمل نمائیم

 –ماان بااا چنااین دیااد وانگیاازه ای بااه  ضاارورت بازسااازی ساااختارهای سیاساای 

ی مای نگارم و لاذا نتشکیالتی حزب وطن در شارایط سیاسای کناونی جامعاه افغاا
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زو دارم تا تماام اساناد و مادارک حازب منجملاه مرامناماه و اساسانامه حازب آرو

 .عی برای حصول اهداف فوق باشدقممد واوطن 

لذا بسیار اصولی، عینی و عملای خواهاد باود تاا ماا مرامناماه و اساسانامه حازب 

که با تحقیق وتدقیق عمیاق جامعاه کناونی افغاانی تادوین گردیاده اسات ، وطن را 

زیارا مرامناماه و اساسانامه حازب  .عملای خاود قاراردهیمکاار  مبناایتصویب و 

اجتماعی جامعه افغانی، تااریخ مباارزات  –وطن با بررسی علمی وضع سیاسی 

افغانسااتان ومتکاای باار آمااوزه هااا ی تاااریخی جامعااه  روشاانفکران و ترقیخواهااان

 .آماده گردیده است شناسی افغانی در شرایط کیفیتا نوین سیاسی 

 

 ! ومهمانان عزیز مدوستان محتر

 

بتوانیم مصالحه ملی را بحیث اندیشه  بایدبا اعتبار عمومیمع جم کاراینما در

به آنچه ماهیت و مضمون سیاسی اش بوده است ، وحزب  سیاسی ـ فلسفی 

 . بمعرفت گیریم

 

 !ینده گان عالیقدر نما

می خواهم توجه شما را بریک موضوع بسیار پر اهمیتی جلب نمایم و آن 

حتما توجه داشته  شما دوستان .چگونگی برخورد ما با دین مقدس اسالم است

اید که شهید نجیب هللا با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی به تشریح 

ا  نصب. نظریات خویش می پرداخت و هر صحبتش به دل مردم چنگ میزد

 .لعین همین بود وهمین بایدباشد

بیائید در این زمینه نیز باداکتر صاحب شهید هم آواز گردیم وقتیکه صدای  

عالوتا درنخستین :" ... رسایش در تاالر کنگره طنین انداز بود که میگفت

اسنادمرامی و تکشیالتی حزب گرایش تندروانه دربرخورد با واقعیت های 

 –تماعی اجتماعی و گسست ازآن با تمایل به پرش از مراحل طبیعی رشد اج
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اقتصادی ، کم بها دادن به عنصر تفکر عامه وناسیونالیزم افغانی خاصتأ 

هنگامیکه امروز ما گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهیم، بچشم 

بینانه با گذشته نشان می دهید که حزب همچنان مؤظف عبرخورد واق.میخورد

ه بود، درنظر بود نقش و اهمیت دین مقدس اسالم را بیشتر از آنچه درنظر گرفت

ا مجبور شد در ادواربعدی فعالیت خود .دخ.میگرفت و درست به همین جهت ح

این هشدار شهید نجیب هللا برای نسل کنونی ".  ازاین ناحیه بهای گرانی بپردازد

را بیائید ما نقش دین مقدس اسالم . ما از اهمیت بسزایی برخورداراست

مالک عمل خویش قرار  ،نمایندطوریکه شهید نجیب هللا برای ما گوشزد می 

 .دهیم

باید  اعتقاد خویش را به پنه  نیز در عرصه اجتماعیعالوه بر مورد فوق 

حق  -5.همبستگی  -4.احترام -6.برابری -0.آزادی -9) ارزش اساسی 

در همه زمینه های امورسیاسی ،  بیان داشته مبنای برخوردخویشرا( .شهروندی

امعه ، حاکمیت ،  احزاب ، سازمانهای سیاسی و اجتماعی، روابط ما با فرد ، ج

 .سایر موسسات براساس این ارزشها  استوار سازیم

 

سیاست  حزب در عرصه اقتصادی یکی ازموارد بسیار  حساس مرامنامه آنرا 

بر بنیاد اندیشه مصالحه ملی ما در این زمینه موظف هستیم در . تشکیل میدهد

هجوم غول های ،کشور ما درو منجمله  یشرایط هجوم و تسلط گلوبالیزم جهان

تفسیر ناقص و نادرست از افتصاد بازار و تحمیل اقتصاد مافیایی بر  ،سرمایه 

بازار چنان سیستمی را حمایت کنیم که از یکطرف رشد طبیعی اقتصاد  کشور 

ما را تامین نموده وبه رشد وتوسعه کشور ما بیانجامدو از جانب دیگر تمامی 

تصادی غارتگرانه درامان بوده نه تنها قتوانند از مصایب یورش اافرادجامعه  ب

را سامان دهند بلکه زمینه  رفاه اجتماعیبتوانند یک زندگی آبرومند توام با 

 5این امر می تواند در توامیت با . رشد و انکشاف بعدی آنها نیز تامین گردد

. منجرگردد سیستم رفاه و تضمینات اجتماعیارزش فوقا ذکر شده به ایجاد 

زنده گی  سیستم تضمینات اجتماعی برای تمام طبقات و اقشار جامعه میتواند

ناگفته پیداست که تاکنون هیچ  .توام با رفاه مادی واجتماعی را میسرسازد
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 .بر چنین امری دست نیافته اند( اعم از چپ وراست) جریان سیاسی افغانی 

عده ای در ت کارگری و چپ بر محو سرمایه داری و استقرارحکومبرخی در

این باید حزب . راست بر استثمار هرچه بیشتر کارگران و شاغلین اتکادارد

وطن باشدکه در محیط پلورالیستی سیاسی و چند گونگی سیسیتم اقتصادی ، 

اینها رویاها نیستند بلکه اهداف کامال . را حمایت نماید رفاه همگانیسیاست 

قابل دستیابی اند که  باید جرات طرح آنرا داشت و با پیشنهاد میکانیزم دقیق 

و روحیه ( پارلمان و حکومت) وعملی، جلب  همکاری نهاد های حاکمیت 

 . همبستگی همگانی به آن جامه عمل پوشانید

 

 

 !نماینده گان محترم

 

حزب کار ها بصورت اتومات  عمومیمع جرز تفکر که بعد ازتدویر مچنین ط

مع جکار اصلی اصوال بعد از ختم م. اجرا می گردد سخت خوشبینانه است 

مابعد از    .آغاز می گردد جدیدا، درجهت تحقق اهداف آ ن درعمل  عمومی

ما  کثیری باعده ای  ،بدو حرکت مواجه خواهیم شد  عمومیتدویر مجمع 

، عده ای هم صفوف خویشرابدور حزب فشرده ترخواهندساخت ومراجعه و 

بخاطر  مدیریت بهتر  بنا .و فیصله های آنرا رد خواهند کرد  عمومیمع جم

بیک تیم کاری و مبتکر شدیدا ضرورت احساس میگردد که  فوق ریانجهردو 

موظف با تحلیل همه جانبه کادرها ، چنان تیمی را  عمومیمع جمامیدوارم 

 .سازد که بتواند هردو جریان فوق را بصورت عالی مدیریت نماید

 

 ازتوجه تان تشکر

 

 جاویدبادخاطره شهید نجیب هللا
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 پیروز یاد آرمانهای حزب وطن

 

 


