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 اکبر پایشنور 

مجمع عمومی وسیاستهای بنیادی زحب وطن
 

 

 

میتواند حضور دوباره حزب وطن دروضیعت سیاسی کشور  ٬تنها با پیګیری و قرائت جدید از سیاستهای بنیادی 

. مفهوم پیدا نماید  
 

٬ صلح . سیاسی کشور رااشغال نموده است  واژه های اند که درین اواخر فضای ٬مصالحه ملی  ٬تفاهم میان افغانان 

حتی اګر حقانیت  ٬جهادی از صلح وتفاهم میان افغانان سخن میګویند امروز حتی افراطی ترین نیروهای جهادی و غیر

آنان عده ای هستند که علرغم  نرا درک نموده اند در میانبی تردیدناګزیری رفتن به آ ٬راهم نپیذیرفته باشند این راه

. آنرا ابتکار سیاسی و فکری خود اعالم میدارند ٬سفیدی تمام  با چشم خصومت ګذشته شان با این اندیشه ها   

« دوباره کشف» اسبق کشور را های حزب وطن ورهبر آن داکتر نجیب هللا ریئس جمهور دریافت وطرح  ای هم  عده

. و به عنوان دکتورین خویش تبلیغ میدارند نموده  

خوشوقتم که زنده ګی این محترمین را  برعکس خیلی هم. بخاطر این تغیر دیدګاه ها و ادعا ها نه معترضم ونه شاکی  من

اکنون که حزب . متوجه اعضا و واحد های ساختاری حزب وطن است  سخن من بیشتر.  سرعقل آورد  بقول معروف 

 ٬داخلی نقطه پایان ګذاشت  پراګنده ګی های وضیعت سیاسی کشور اعالم داشته و بر  وباره خود را به د وطن بازګشت

خود را توضیح تشریح و از دستبرد و توجیه غلط نجات داده شکل  اعضا و واحد های ساختاری آن کجاستند تا سیاستهای

این  ی است نه توضیح تیوریک ومجردمنظور من نشاندهی سیاست عمل. ) آنرا مشخص سازد  امروزی عمل روی

.( سیاستها  

حادثه تاریخی بعد از فروپاشی تشکیالتی این حزب است اما  با وصف آنکه تدویر مجمع عمومی حزب وطن بزرګترین 

کشور  وضیعت سیاسی  میتواندحضور دوباره حزب وطن در ٬پیګیری و قرائت جدید از سیاستهای بنیادی با به باور من 

وسایل تحقق اهدافی اند که این ساختار ها برای تحقق آن ایجاد  ساختار ها بخودی خود هدف نیستند بلکه  ٬مفهوم یابد 

استثنایی برخوردار اند مخصوصآ در شرایط متغیر موجود نقش این ساختار ها در انسجام عمل از اهمیت .  ګردیده اند  

 پیشبینی های شهید داکتر نجیب ون جستجو کنیم قبل از همه های سیاسی ګوناګ اګر بخواهیم دالیل این تغیر رادر دیدګاه

بعید » : اجرائیه حزب وطن نګاشته بودند  خورشیدی ایشان طی نامه ی به هیآت ۱۷۳۱در سال . هللا جلب توجه مینماید 

 ٬رز نمایدواقعنګری واحساس مسؤلیت در برابر مردم و تاریخ از بین جامعه تبا از احتمال نیست که نیروی جدیدی و با

یګانه راه غلبه بر  ٬خواهند کرد بهر صورت برای حزب وطن و سایر نیروهای موجود سیاسی ونیروهای که جدیدآ تبارز

«. جهت ایجاد تفاهم صادقانه میان ایشان بوده میتواند وبس مساعی در ٬مشکالت کنونی وتامین صلح در کشور  

تعویق انداخت ولی نتوانست از  وی مورد بحث را بطی و ګاهی بهنیر« تبارز» حوادث فاجعه بار تاریخی کشور  هرچند

صرف نظر از خاستګاه شان حضور روز افزون  ٬سیاسی کشور ما اینک مشخصه جریان. آن جلوګیری بعمل آورد 

ر پروبلمهای کشو جوان است که نه تنها از جنګ خسته شده اند بلکه اصوأل جنګ را راه حل بنیادی سیاستمدار های عمدتآ

است که حتی افراطی  ٬(بدون مواضع واحد تعریف شده  هرچند تا هنوز نامنسجم و) زیر تاثیر همین قوت  ٬نمیدانند 

میخواهند از  اند و حمایت آنها شعار های خود را درجهت صلح و تفاهم بین االفغانی سرداده  برای جذب ترین نیروها 

میدان  ٬برای جلوګیری از تشکل این نیروها  دیګرکوشش میکننداز طرف ٬یکطرف راه تشکل مستقل آنها را سد شوند 

. ساختار های خودی «جاذبه را در   بوجود آورند «

در واقع زمان باز تعریف رابطه و نقش نیرو های فعال جامعه  میالدی که ۴۱۱۲وضیعت نظامی ــ سیاسی بعد از سال  

کشور بطرف صلح میرود  نشان خواهد داد که  ٬است  سیاسی  سیاست ووضیعت اجتماعی در پیوند با اقتدار در رابطه با

. یا سلطه  

این وضیعت در بهترین حالت . سلطه صلح نیست حتی اګر شکل ظاهری جنګ را هم مهار کند و صدای تفنګ خفه ګردد 

. وقفه ای در جنګ خواهد بود  

بلکه بارها نشان داده است که  نه یکباردردناک نیروهای که ادعای بلند باالی وطندوستی و ترقیخواهی دارند  تجارب

تا هنوز نتوانستند وشاید به وقت بیشتر  ٬محور تعریف وعمل میکنند  اقتدار اصل تشریک مساعی را هنوزهم با دید 

پیشآهنګ اعالم شده  یک داشته باشند که از چوکات های تعریف شده کالسیک تشریک مساعی در موجودیت  ضرورت

رابط جدید در میان نیروهای مختلف مشترک المنافع را دریابند د را رها و نګاه جدید به مسله وخو و یا اعالم ناشده   

نیز رسالت خود را در توهین و  نیروها در عکس العمل با هر اقدام خورد یا بزرګ حتی بحث های علمی در انترنیت این

 بلکه برای ٬نیستند  ٬برای افغانستانی که هست ٬حیث نماینده ګان یک ګرایش  این ها تا هنوز به. تحقیر همدیګر می بینند 
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ترتیب از آنچه که هست نمیشوند و به آنچه  بدین. خیال پردازی میکنند ( آنهم هرکله بیرخیال ) افغانستان رویایی خویش 

. طبیعیست که نمیرسند ٬که نیست   

وهم « ریاض محور»اشکال مختلف آن هم  در ان نیست که بنیاد ګرایی بعید از امک ٬وضیعت بدین منوال ادامه یابد  اګر

بلکه از صندوق های رآی برای جنګ با تمام مظاهر ترقی و پیشرفت سر بدر  ٬این بار نه با توپ و تفنګ « قم اندیشه» 

. کنند  

یلی هم خوشوقتم که زنده برعکس خ . تغیرات یاد شده در دیدګاه ها و ادعا های متذکره نه معترضم ونه شاکی بخاطر  من

سخن من بیشتر متوجه اعضا و واحد های ساختاری حزب وطن .  آورد  سرعقل ګی این محترمین را بقول معروف 

پراګنده ګی های   وضیعت سیاسی کشور اعالم داشته و بر که حزب وطن بازګشت دوباره خود را به  اکنون. است 

واحد های ساختاری آن سیاستهای خود را توضیح تشریح  ده است تا اعضا وزمان آن فرا رسی ٬داخلی نقطه پایان ګذاشت 

عملی  منظور من نشاندهی سیاست. ) نجات داده شکل امروزی عمل روی آنرا مشخص سازد  و از دستبرد و توجیه غلط

.( است نه توضیح تیوریک وعام این سیاستها  

تشکیالتی این  ګترین حادثه تاریخی بعد از فروپاشیوتردید تدویر مجمع عمومی حزب وطن بزر بدون هیچګونه شک 

با پیګیری و   وضیعت سیاسی کشور این حضور  حزب است ولی تا جائیکه مسله برمیګردد به حضور عملی آن در

اهدافی  ساختار ها بخودی خود هدف نیستند بلکه وسایل تحقق  ٬مفهوم مییابد  حزب  قرائت جدید از سیاست های بنیادی

شرایط متغیر موجود نقش این ساختار ها در  مخصوصآ در.  ین ساختار ها برای تحقق آن ایجاد ګردیده اند اند که ا

. برخوردار اند انسجام عمل از اهمیت استثنایی  

 ٬باید به تمام نیروهای وطندوست  ۱۷۳۱میزان۵وطن مورخ  به پیروی از تصاویب و فیصله های مجمع عمومی حزب

با وصف  ٬اندیشند  به تآمین صلح و احقاق حقوق بشر می ٬پیشرفت و دموکراسی می اندیشند  ٬قی تر به همه آنانیکه به

هرچه زودتر بر اساس نکات نظر مشترک وضرورت های  اختالفات و تفاوت نظر در دیدګاه ها مراجعه صورتګیرد که

مشترک سازند( پیشروست  مخصوصآ در مورد انتخابات که) ترقیخواه مساعی خود را حیاتی جریان وطندوست و  

یا آنرا که علنی و شفاف  ٬میدان میشویم  یا خود برای مقابله با اشکال مختلف بنیاد ګرایی وارد ٬دیګری وجود ندارد  راه

. حمایت میکنیم درین میدان ایستاده است مشترکآ  

 

 


