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طوریکه هموطنان گرامی اطالع دارند بتاریخ  ۵میزان  ۱۹۳۱مجمع عمومی مشروع  ٬با کیفیت و دموکراتیک حزب
وطن با شرکت  ۱۴۱نماینده از بیست و یک واحد اداری (بیست والیت  ٬شهر کابل) و خارج از کشور  ٬در داخل
افغانستان ( شهر کابل ) دایر و طی آن حضور مجدد حزب وطن در وضیعت سیاسی کشور رسمآ اعالن ٬اساسنامه و
مرامنامه حزب تصویب و هیأت رهبری آن انتخاب ګردید .
درین مجمع عالوه بر نماینده ګان اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن به تعدادی  ۱۱۳نماینده از کتگوریهای
مختلف جامعه اعم از احزاب سیاسی  ٬موسسات اجتماعی ٬ژورنالستان و شخصیت های با اعتبارسیاسی دعوت
ګردیده بود  ٬بدین ترتیب جمعآ  ۹۷۳شرکت کننده اعم از زنان و مردان در کار مجمع عمومی حزب وطن حضور
داشتند که خود نمایانګر اعتبار حزب و نفوذ سیاسی آنست .
بمنظور تدارک وتدویر مجمع عمومی حزب وطن  ٬کمسیون موظف در پهلوی سایر تدابیر به تمام اعضای شورای
مرکزی و کمسیون تفتیش مرکزی منتخب کنګره سرطان  ۱۹۳۳رسمآ و نام ګرفته مراجعه نمود تا در کار تدارک و
تدویر مجمع عمومی حزب فعاالنه و مسؤالنه شرکت ورزند  ٬چنین مراجعات عنوانی شخصیت های حزبی بصورت
جداګانه نیز بعمل آمد ٬که بصورت مجموعی حرکتی را بوجود آورد که منجر به تدویر مجمع باصالحیت  ٬دموکراتیک
و با اعتبار حزب وطن در میزان  ۱۹۳۱ګردید .
درین پروسه تالشهایی نیز وجود داشت ( هرچند محدود و فاقد نفوذ و اعتبار سیاسی ) تا از درون با ایجاد
سوتفاهمات میان حلقات و شخصیت های حزبی ٬از تدویر مجمع عالی جلوگیر بعمل آورد.
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یاد آوری میګردد که فعالین این جریان انحرافی درست زمانی از فعالیت مشترک با کمسیون عالی تدارک وتدویر
مجمع عمومی حزب وطن دست کشیدند که مسله عدم براات عمال تجزیه افغانستان به شمال و جنوب و تطبیق کننده
گان پروژه طراحی شده توسط آی اس آی پاکستان« کابل باید بسوزد » که کشور را به خونین ترین و یرانگر ترین
ورطه دور باطل جنگ های تنظیمی کشاند  ٬سخن به میان آمد و مخصوصا زمانی که ارایه آن دیدگاه به مجمع
عمومی حزب و تقاضای تصویب آن مطرح گردید
حزب وطن معتقد است هی چ کس در هیچ مقام حزبی از محاسبه حزب مخصوصآ از حساب دهی در مورد خیانت ملی
که منجر به تداوم و تشدید دور باطل جنګ های میان ګروهی گردیده  ٬مستثنی بوده نمیتواند
آنچه بر میګردد به مقامات دیروزی حزب وطن  ٬این مقامات اصوأل با فروپاشی تشکیالتی حزب معنی و عینیت خود
را ازدست داده  ٬و از مدتهاست که این فورمولبندی مورد قبول واقع گردیده بود که ما همه اعضای متساوی
الحقوق حزب وطن هستیم و بخاطر بازگشت حزب خویش به وضیعت سیاسی کشور از طریق تدویر مجمع عمومی
حزب مبارزه مینمایم و مخصوصأ بعد از تدوبر مجمع عمومی حزب و انتخاب رهبری جدبد ٬ادعا های « کادر های
ارشد رهبری حزب » ادعا های باطل اند .
تالشهایی از قبیل عریضه نویسی و یاداشت نویسی به مقامات دولتی بمنظورجلوگیری احتمالی از ثبت و راجستریشن
حزب وطن به نام ( حزب وطن) چیزی جز مسؤلیت عظیم تاریخی تقابل خصمانه با حزب وطن را نصیب نویسنده
گان آن نخواهد کرد .
حزب وطن بار دیګر به تمام اعضای پراگنده شده دیروز آن اطالع میدهد که محالت ثبت نام مجدد شان یعنی ساختار
های تشکیالتی حزب وطن در داخل و خارج کشور ایجاد ګردیده است  ٬به حزب خود بپیوندند .دروازه های حزب
بروی همه شما ګشوده است .
اساسنامه مصوب مجمع عمومی تصریح میدارد که  « :باور به ارزشهای جامعه مدنی واز جمله دموکراسی و
پلورالیزم سیاسی ــ عقیدتی  ٬سرشت حزب وطن را تشکیل میدهد .بنابر چنین سرشتی  ٬حزب حیات درونی خویش
را نیز مبتنی بر اصول دموکراسی و پلورالیزم نظریاتی ( وحدت در تنوع ) انتظام می بخشد  ٬تااعضای حزب بتوانند
تنوع نظریات را ارائه و جایګاه شانرا در آرایش نیروهاِیی تثبیت نمایند که در درون حزب با رعایت ارزشهای مندرج
مرامنامه و اساسنامه آن ٬تبارز نموده و یا مینماید» .
پذیرش این اصل بنیادی که حاصل تجارب سالهای طوالنی زنده ګی حزبی ماست به هرګونه تشویشها ٬نا باوری ها
وسلطه اشخاص بر حزب نقطه پایان میګذارد .
حزب مصمم است تا از اصول مصوب خویش در مجمع عمومی حزب وطن و تمام تصاویب آن قاطعانه حراست نموده
ودر تحقق عملی آن ثابت قدم بماند .در یکی ازین تصاویب  ٬پیگیری عدم براات منحرفینی است که به دستور
بیگانه ها زمینه یی را مساعد ساختند تا به تخریب و نابودی نهاد ها اقتصادی  ٬فرهنگی و اجتماعی کشور  ٬غارت
و چپاول اموال و دارایی های دولت و مردم و کشتار اهالی بی گناه شهر کابل و سایر مناطق افغانستان بپردازد.
ومن هللا التوفیق
میرافغان باوری
ریس حزب وطن
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