گزارش مفصل
جلسه مشترک همایوده ګان برخی از ساختار هاى
اهســجامی و اعضـاى غیـــر متشـکل حزب وطن
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 ۶آګست  ۳۱۲۲ــــ هامبورګ ــ جرمنی
بمنظور دریافت راه ها ووسایل سازماندهی کار همآهنگ اعضای متشکل و ؼیر متشکل حزب وطن
در خارج از کشور ،جهت تدارک و تدویر مجمع عالی آن حزب  ،به دعوت کمسیون تدارک و تدویر
مجمع عالی حزب وطن  ،جلسه مشترک نماینده گان برخی از ساختار های انسجامی وتعدادی از
اعضای ؼیر متشکل حزب وطن  ،بتاریخ  ۶آګست ۳۱۲۲در شهر هامبورګ جمهوری اتحادی آلمان
دایر ګردید .
قبل از آؼاز کار جلسه محترم سالم الدین نیرومند  ،مسول کمیته کمکی تدویر جلسه مورد بحث  ،به
مهمانان خوش آمدید ګفته ،از آماده ګی کامل به اعضای کمسیون تدارک وتدویر مجمع عالی حزب
وطن اطمینان داد.
بعداً محترم عبدالمبین مبین عضو کمسیون تدارک و تدویرمجمع عالی حزب وطن  ،به نماینده ګی از
کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  ،به حاضرین خوش آمدید گفته کار جلسه را رسما ً
چنین افتتاح نمود :
گردهمایی کنونی  ،اجالس اعضای حزب وطن در خارج  ،به مفهوم وسیع آن است ؛ بدین معنی که
هر یک از اعضای حزب وطن که به آرمان های آن حزب متعهد مانده و خواسته اند مطابق به
اصول تشکیالتی  ،نقش خویش را در امر تدارک مجمع عالی حزب وطن ایفا نماید  ،حق اشتراک
درین اجالس را داشته اند  .این اجالس روی راه های تامین کار مشترک تمام اعضای حزب
وطن جهت تدارک و تدویر مجمع عالی آن حزب به مشوره پرداخته و امیدواریم در زمینه به تفاهماتی
دست یابند  .بنابرین هر رفیق ،هرګونه نظر  ،پیشنهاد و طرح خود را در زمینه تدارک مجمع عالی
حزب وطن میتوانند  ،آزادانه و بدون قید و شرط قبلی ؛ ارائه دارند  ،از رفقا خواهشمندیم که بخاطر
ع دم ضیاع وقت  ،نظریات شان را بدون مقابله با نظریات سایر رفقا  ،ابراز بدارند  .زیرا جلسه ما نه
بخاطر مقابله  ،بلکه برای مفاهمه دعوت ګردیده است .

بعد از آؼاز کار رسمی جلسه بنابر پیشنهاد موجود  ،اشتراک کننده ګان به اتفاق نظر محترم
عبدالمبین مبین را به حیث رئیس جلسه انتخاب نمودند  .به تعقیب آن رئیس جلسه از محترم نوراکبر
پایش  ،عضو کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن تقاضا نمود تا ګزارش مختصرو
مواضع کمسیون مذکور را در زمینه تدارک و تدویرمجمع عالی  ،به جلسه ارائه دارند .
درین ګزارش تآکید ګردید که ما تمام اعضای حزب وطن را بدون در نظرداشت وابسته ګی تشکیالتی
آنها به ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن  ،به تبادل نظر و مشوره فرا خواندیم  .با وجود
آنکه کمسیون ګامهای بزرګی را در کار تدارک مجمع عالی برداشته است  ،بار دیگر و با تآ کید
اعالم میدارد که اشتراک در کار تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن را حق تمام آن اعضای
حزب میداند که میخواهند سرنوشت حزبی خود را بصورت دموکراتیک در مجمع عالی حزب وطن
تثبیت نمایند .کمسیون مذکور از شما رفقا دعوت مینماید که نه تنها در پروسه مشوره بلکه در پروسه
تدارک  ،تدویر و پیشبردکار مجمع عالی فعاالنه شرکت ورزید  .به همین منظور ترکیب کمسیون
موجود تدارک و تدویر مجمع عالی  ،با پذیزرش اعضای جدید میتواند گسترش یابد و در صورت
توافقات گسترده  ،حتی کمسیون مشترک مجموع ساختار های انسجامی اعضای حزب وطن جاگزین
آن گردد .
در ګزارش عالوه بر توضیح مختصرجوانب اندیشه یی  ،ساختاری و عملی پروسه تدارک و تدویر
مجمع عالی بوسیله کمسیون مإظؾ  ،نظر کمسیون در برابر سواالت که در جریان کار کمسیون ،
اذهان تعدادی از رفقا را بخود مشؽول ساخته  ،ارائه ګردید ؛ از آنجمله :
ــ آیا مشورتی بودن جلسه امروز ما از اهمیت آن میکاهد ؛ چراباید این اجالس مشورتی باشد ؟ .
جای شکی وجود ندارد تشکیل چنین جلسات در تسوید اسناد اساسی برای مجمع عالی و در تمام
جریان تدارک و تدویر از اهمیت بزرګی برخوردار است  .تعریؾ تشکیالتی چنین جلسات برای ما
اجازه میدهد تا نظریات و مشوره ها در وجود قطعنامه ها و یا اعالمیه ها دقیقآ فورمولبندی ګردد  .از
آنجائیکه این جلسه نه جلسه اولی ونه جلسه آخری ازین دست است  ،ضرورت است تا مجموع
نظریات که به اشکال مختلؾ در وجود جلسات ،تماسهای انفرادی و انعکاسات در وسایل اطالعات
جمعی دریک مرجع واحد انالیز ،نتیجه ګیری و به عنوان وظایؾ و اقدامات سیباسی بعدی مورد
تصویب قرار داده شود و این مرجع اصوآل کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن بوده
میتواند .

ــ نظریاتی وجود دارد که طالب انحالل تمام تشکلهای انسجامی اعضای حزب وطن و آؼاز دوباره
کار در زمینه است .کمسیون از انحالل سازمانها و تشکلهای انسجامی با صراحت استقبال میکند ولی
به هیچ وجه از شعار انحالل بی هدؾ ویا برای آؼاز جدید وطی دوباره راه رفته حمایت نمی نماید .
ما انحالل تمام تشکلهای انسجامی را در حزب وطن خواهانیم و به همین خاطر همیشه تآکید ورزیده
ایم که نماینده ګان منتخب مجمع عالی  ،باید نماینده ګان اعضای حزب وطن باشند نه از ګروه ها و
تشکلهای انسجامی .شعار انحالل بی هدؾ و یا برای آؼاز جدید با پرابلم های جدید و طی امتداد
دوباره سالهای پروسه انسجام  ،جز انحالل طلبی و یا سبوتاژ پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی ،
تحت شعار های میان تهی وحدت طلبی  ،مفهوم دیگری نمیتواند داشته باشد .
ـــ بعضآ سوال تدویر کنفرانس حزبی در واقع کنفرانس بین الګروپی ګروه ها و ساختار های حزبی
مطرح است و احیای مجدد حزب بر پایه تفاهمات میان ساختارهای انسجامی اعضای حزب وطن
مورد بحث قرار میګیرد .رفقا ! ما چنین تجارب را هم در حزب دموکراتیک خلق افؽانستان و هم در
حزب وطن داریم  .چنین وحدت های حسابګرانه هرګز چنان نه جوشیدند تا به حزب مبدل ګردند  .با
رفتن از همین راه و راه های مشابه  ،به همان جایی میرسیم که در ګذشته رسیده بودیم .
ـــ سوال تآسیس یک حزب وسیع سراسری جدید نیز به حیث بدیل حضور دوباره حزب وطن در
وضیعت سیاسی کشور مطرح است  .این سوال در واقع خاستګاه زیاده طلبی روشنفکرانه دارد .
آنهای که ګذشته مشترک  ،قبرستان خونین مشترک و اجبارآ آینده مشترک در تقابل با نیرو های
اهریمنی راست افراطی دارند( البته حساب آنانیکه یا آشکار یا پنهان لقب خالد ابن ولید را ګرفته اند
جداست ) نتوانند در زیر سقؾ یک حزب جمع شوند  ،چګونه ممکن است توقع تجمع کلیه نیروهای
ملی  ،مترقی و دموکرات را دریک حزب ـ و نه در یک جبهه و یا ایتــــالؾ وسیــع احزاب ـ داشته
باشیم  ،مګر اینکه بازهم یک حلقه کوچک حکم تکفیر همه را صادر نمایند و خود را یګانه نماینده
نیروهای ملی  ،مترقی و دموکرات اعالم نموده  ،خواست های جاطلبانه و یکه تازانه خود را ارضا
نماید .
ــ در میان برخی حلقات سوال عددی پنجاه جمع یک  ،بر مبنای رقم اعضای حزب  ،قبل از تعمیل
توطئه فروپاشی آن  ،نیز مطرح است  .این دیدګاه اګر برخاسته ازمؽالطه نباشد از اشتباه بسیار جدی
منشه میګیرد  .ما در شرایط عادی قرار نداریم که فکتورعددی مذکور پشتوانه مشروعیت باشد .
اکنون این واقعیت را باید به خاطر داشته باشیم که حزب ما اینک دوباره از میان خاکستر خود قد بلند
می نماید ؛ ما از یک فروپاشی ویرانګر تشکیالتی  ،بسوی تشکل دوباره و بالنده ګی میرویم  .این در
واقع تجدید داوطلبانه پیمان اعضای حزب وطن با حزب خود شان است و فقط آنانیکه داوطلب تجدید

پیمان اند  ،عضو حزب وطن هستند ونه آن یکصد و هفتاد و چند هزار که یا با حزب وطن قطع عالقه
نموده به احزاب دیگر پیوستند و یا هم از مبارزه سیاسی دست کشیدند  .آنها اصوال حق چنین انتخاب
را داشتند و باید به این حق شان احترام گذاشت  .بنابرین ایشان اعضای حزب بودند  ،بین هست و بود
اګر فرق نګذاریم به بیراهه خواهیم رفت  .به همین خاطر ما میګویم که مشروعیت از همین تجدید
پیمان بر میخیزد واین مهم نیست که چند تن تجدید پیمان میکنند  ،عضویت در حزب امر داوطلبانه
است  .واما درین میان هستند تشکلهایکه از اعضای دیروز حزب وطن سرباز ګیری نموده اند  ،آنها
ګرمتر از هر کس از عدم مشروعیت مجمع عالی حزب وطن مشوش و پریشان اند  ،آیا میشود از آنها
دوستانه پرسید که شما مشروعیت را از کجا آوردید ؟ پینجاه جمع یک اعضای حزب وطن را متشکل
نموده اید ؟ و یا اینکه مشروعیت شما از جای دیګر منشه میګیرد ؟
اګر برای خود شان مشروعیت از پنجاه جمع یک بر نمی خیزد  ،اصرار بر آن برای دیګران از نیاتی
پشت پرده خبر میدهد که البته نیات سالم و خوب نیستند .
به تعقیب گزارش کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن  ،رفقا عبدالبشیر پیوستون  ،انجنیر
زلمی نصرت ،عتیق هللا پاڅون  ،دوکتور اصؽرخیل منګل  ،الحاج الهام الدین قیام

 ،دوکتور شفیع

صدیقی  ،اسدهللا پیـــام  ،کبیر کمــال  ،انجنیــــرسیدشاه  ،دکتـــورسید حمیدهللا روغ  ،نوراکبر پایش
ګیله مند  ،شاه محمـــود مستمند  ،فقیــــر محمد ودان  ،عبدالصمد ازهـــــــر  ،جنـــرال سردهی
جمشید پایمـــــرد  ،عبدالمبین مبین  ،انجنیـــر مبـــارکشاه صافی  ،پروفیسور ګـــــران تولایر
عبدالبشیر پیوستون ( باردوم )  ،صمد ازهر ( بار دوم)اسدهللا پیــــــام (باردوم) سیــــــد حمیدهللا روغ
( بار دوم ) در بحث ها اشتراک ورزیدند.

در جریان بحث ها و سخنرانی های اکثریت رفقا تدویر مجمع عالی حزب وطن که
اجندای اساسی اجالس را تشکیل میداد مورد حمایت قرا ګرفت ،اما در مورد چګونه ګی
تدارک مجمع عالی نظریات و دیدګاه های متفاوتی وجود داشت ۱
نظریات رفقا را بصورت عموم میتوان به چار کته ګوری ذیل تقسیم نمود :
۲ــ دیدګاه ها و نظریات کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن .
۳ــ نظریات همخوان و مشابه با مواضع کمسیون تدارک و تدویرمجمع عالی حزب وطن .
۴ــ نظریات نزدیک با مواضع کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن .
 ۴ــ نظریات مخالؾ با مواضع کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن .

 ۲ـ مواضع کمسیون تدارک و
تدویرمجمع عالی حزب وطن
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نظریات کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ضمن گزارش کمسیون مطرح گردید ( در
سطور فوق الذکر این گزارش به اختصار منعکس گردیده است )

 ۳ـ نظریات همخوان ومشابه به مواضع
کمسیون تــدارک و تـدویر مجـمع عـالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چنین نظریات از جانب تشکیالت مإقت انسجام اعضای حزب وطن و عده یی از اعضای ؼیر متشکل
در ساختار های انسجامی حزب وطن  ،مطرح گردید .
الف ـ نظریات تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن :
تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن تدویر مجمع عالی حزب وطن را به حیث هدؾ نهای
در برابر خویش قرار داده است و با تدویر مجمع عالی حزب وطن وظیفه خود را پایان یافته تلقی
میکند ۱بکار برد کلمه موقت در نام تشکیالت همین مفهوم را افاده میکند .
به منظور رسیدن به این مامول هم در تاسیس کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی و هم در حمایت
آن از هیچګونه امکانات خویش دریػ نه نموده ایم  ،ما در حالیکه از کار مشترک با تمام تشکل ها و
شخصیت های که خود را بخشی از حزب وطن میدانند و به صحت آرمانها و سیاستهای آن اعتقاد
دارند استقیال میکنیم و بدون انحصار و یا امتیاز طلبی  ،ګام بګام با آنها ـ و با برداشتن بار بیشترـ
حرکت خواهیم کرد  .ما در حالیکه تمام تالش خود را برای تامین چنین حالت متمرکز خواهیم کرد ،
یکبار دیګر اعالم میداریم که تشکیالت موقت ،چه از لحاظ تشکیالتی و چه از لحاظ فکری ــ سیاسی
 ،پشتوانه نیرومند کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن باقی میماند  ،حتی اګر خالؾ میل
خویش به تنها یی مجبور به همراهی با کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن باشد  ،این
کمسیون را در امر پیشبرد پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن تنها نمی گذارد.
هدؾ ما از حزب وطن چیست و این حزب باید داری کدام خصوصیات باشد؟

برای پاسخ به این سوال مستقیمآ به کنګره دوم حزب دموکراتیک خلق افؽانستان مراجعه میکنیم :
داکتر نجیب هللا رهبر و بنیادگذار حزب وطن  ،در ګزارش کمیته مرکزی به کنګره دوم
ح۱د۱خ۱ا مشخصات این حزب را چنین بیان داشته اند :
ـ « ګزینش نام حزب وطن هم از خصلت ملی و وطندوستانه آن  ،هم بخاطر اراده راستین ان در
خد مت به وطن و هم با در نظر داشت اهداؾ نوسازی حزب که سیمای واقعآ ملی آن را منعکس
میسازد ناشی میګرد »
 «هویت حزب به صفت یک سازمان سیاسی و اجتماعی را که در جهت دستیابی به صلح پایدارسراسری ،دفاع از استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ،حفظ و استحکام و حدت ملی،
اعمار مجدد و انکشاؾ اجتماعی ـ اقتصادی افؽانستان و تامین عدالت مجاهدت نموده ،عناصر ترقی
خواه ،وطندوست ،ملی ،دموکرات و مترقی را متحد میسازد مشخص کرده است »۱او تاکید میکرد
که « اهداؾ حزب دایره وسیع مسایل مبرم ملی » را احتوا نموده بنابرین « دروازه های آن بروی
حلقات هرچه وسیعتر از نیروهای سالم ملی باید کشوده شود »  .دوکتور نجیب هللا تاکید مینمود که :
« ما به هر نوع تعصب در قبال پلورالیزم سیاسی در حزب مخا لؾ میباشیم »  .ایشان سوال مطرح
میکردند که  « :ما چګونه حزب را میخواهیم که داشته با شیم  .مجمع محدود از همفکران یا حزب
وسیع سراسری بمنظور تحقق سیاست معینی معطوؾ به تامین صلح  ،اعمار مجدد  ،ترقی کشور و
خدمت گزار مردم ؟ »  .ایشان درین رابطه « حزب ایدیولوژیک» را رد نموده و «ؼنای اندیشوی
حزب را ا در اندیشه مصالحه ملی » میدید  ،برای ما دقیقآ حزب وطن همین مفهوم را دارد  ،تآکید ما
بر سر نام حزب وطن نه صرؾ درتبین حروؾ این نام  ،بلکه در محتوای آن نیزنهفته است .
 تشکیالت مإقت  ...تمام اعضای حزب وطن را بمثابه« اعضای خا نواده بزرګ سیاسی ما »قبولنموده و در جریان تدارک و تدویر مجمع عالی حزب  ،شعار وحدت مجدد این خانوده را مطرح
نموده است  .ما این وحدت را نه در توافقات ګروهی بلکه انحالل در حزب وطن درک مینمایم .
مجمع عالی حزب وطن که تشکیالت مإقت انسجام اعضای حزب وطن ،تدویر مشروع آن را در
نظردارد  ،مجمع عالی با شرکت نمایندگان انتخا بی اعضای حزب وطن است ؛ اعضای که خاستګاه
شان حزب حزب وطن بود و امروز نیز با اعتقاد به آرمانهای حزب وطن و تعهد مبارزه درین راه ،
داوطلب عضویت آن اند  .اعضای حزب وطن شرکت شان را درین مجمع  ،با حضور نمایندګان
انتخابی خویش تامین مینمایند  .درین مجمع اعضای متشکل و ؼیر متشکل حزب با میکانیزم تعیین
حق نمایندګی ـ که توسط کمیسون تدارک و تدویر مجمع عالی تصویب میګردد ـ شرکت میکنند و در
ان هیچګونه امیتازی مبتی بر سوابق کاری(عضویت در هیئت اجرائیه شورای مرکزی  ،شورای

مرکزی و سایر مقام های مرکزی و محلی حزبی) اعضای حزب در نظر ګرفته نخواهد شد  ،در
یک کلمه هر عضو حزب در جریان انتخاب شدن و یا انتخاب کردن از حق مساوی یک رای بر
خودار خواهند بود ۱تشکیالت موقت به نوبه خود تالش نهایی خواهد کرد تا جریان انتخابات
دموکراتیک تامین گردیده از تسلط  ،تاثیر و نفوذ رهبران دیروز و امروز مصوون نگهداشته شود .
خانواده مشترک سیاسی ما خانواده اتنیکی نیست ؛بنابرین هویت این خانواده را از لحاط اندیشه یی ،
اعتقاد به اندیشه سیاسی مصالحه ملی و از لحاظ ساختاری عضویت در حزب وطن مشخص میسازد۱
بدون این مشخصه مفهوم خانواده سیاسی تجسم یافته نمیتواند .
تصور ما اینست که :
 کار عملی برای رسیدن به هدؾ اساسی تشکیالت مإقت  ،یعنی تدویر مجمع عالی حزب وطن ،از طریق تامین تماس ها ی مستقیم و ګفتګو های رو در رو با آن احزاب و سازمانهایی باید تشدید
گردد که داعیه تدویر مجمع عالی حزب وطن را تایید میکنند ویا حد اقل درین راستا می اندیشند .
ـ تشکیالت مإقت انسجام اعضای حزب وطن یک بخش از اعضای حزب وطن است ـ اما هیچکس
انکار کرده نمیتواند که فعالترین  ،منسجم ترین وبخش دارای طرح های بکر سیاسی است ـ ما عینیت
وجود و حضور سایر سازمانها  ،حلقات  ،محافل و شخصیت های مإثر ؼیر متشکل را که به
عضویت حزب وطن افتخار مینمایند  ،تائید و همه آنان را همرزمان و رفقای عزیز خویش و اعضای
خانواده بزرگ سیاسی مان میدانیم و به ایشان احترام میگذاریم  .از آنان نیز توقع باالمثل داریم  .ما
ارزو داریم همه باهم دست به دست و بازو به بازو در جهت تدارک و تدویر مجمع عالی مشروع و
با کیفیت حزب وطن به کار مشترک اقدام ورزیم .
ب ـ نظریات اعضای غیر متشکل در ساختارهای انسجامی حزب وطن:
عملکرد قاطع حزب وطن (نیروی وطن دوست ،خدمت گزار بوطن و مردم) کشورمآنرا از وضع
فجیع سیاسی -نظامی ،اقتصادی -اجتماعی و اضمحالل سیاسی جؽرافیائی آن نجات خواهد داد !
امروزکشور و مردم ما در چنان یک وضعیت پیچیده ،مبهم سیاسی ،اجتماعی و جنگی قرار داده شده
است که هست و بود آن مورد سوال میباشد  .دشمنان دیرینه و آزموده کشورما با قساوت و بیرحمی
تمام ،مردم ما را به سوی ذلت ومملکت را به نیستی و تباهی میکشانند ،هیچ نیروی بؽیر از خود
افؽانها قادر نیست که در برابر این گونه اعمال و دسایس شوم  ،مقاومت و مبارزه ملی رادر پیش
گرفته و به پیروزی برسانند ؛ تؤ مین کننده و تضمین کننده صلح ،ثبات ،آرامش و نظم اجتماعی در
خاک ما باشند .

حزب وطن – با جسارت خاص افؽانی در مقطع زمانی نهایت دشوار ملی و وضع بین المللی بااخص
برخورد های دول طرفین جنگ سرد و سازمانهای مقتدر بین المللی در اطراؾ گویا "معضله
افؽانستان" با درک درست از خصوصیات جیوپولیتکی افؽانستان وروان اجتماعی افؽانان به اعالن
مشی مصالحه ملی اقدام نمود .امروز که مدتی نه چندان طوالنی از آن میگذرد ،هم در سطح ملی ،هم
در سطح مناقشات بین الدول و حتی در سطوع مختلؾ بین المللی بخاطر حل مناقشات و اختالفات از
نام ،اصول ،میتودهای این مشی استفاده اکثرأ مثمر صورت میگیرد که با نتایج بسا مثبت در بسیاری
جاه ها همراه بوده و درآینده نیز چنین خواهد بود  .حزب وطن با جسارت بینظیر سیاست مصالحه
ملی را اعالن داشت و در راه نا منکشؾ گام گذاشت .برای پیاده کردن چنین سیاستی نسخه آماده شده
از قبل و یا فورمولی وجود نداشت .تحقق این امر بسته به عملکرد مبتکرانه حزب وطن بود .
سیاست مصالحه ملی را حزب وطن در اوضاع و احوالی اعالن کرد که با صراحت باید گفت صدها
مخالؾ و مخالفت های آشکار را در سطوح مختلؾ رهبری حزب و حاکمیت نیزبا خود داشت .با
وجود همه مشکالت سیاسی -نظامی وقت  ،مبتکرین و اکثریت اعضای حزب با قبول صد ها نا
مالیمتی و قربانی ها  ،مشی مصالحه ملی را صبورانه بخاطر انجام رسالت ملی و امید به فردای که
متضمن برقراری ثبات و عدالت اجتماعی پنداشته میشد پزیرفتند .زندگی هم صحت و درستی مشی
ملی حزب را ثابت ساخت .وحتی خائینین ملی– این مرتکبین جرم و عمل ننگین ملی گویا
انتقال"تعویض" قدرت در  ۳۲اپریل  ۲۹۹۲را در آن وقت ادامه پروسه مشی مصالحه ملی بیشرمانه
اعالم و چند روزی تبلیػ می نمودند؟
در شرایط حاد کنونی که حزب قهرمان مان -حزب وطن بخاطر نجات کشور و ملت بازهم با وجود
ده ها مشکل عینی اما با شهامت افؽانی به پا ایستاده تا خویش را انسجام مجدد بخشد و با دایر نموده
مجمع عالی خویش در وضعیت سیاسی کشور مطرح می گرد و صدای آمــــــــادگی پذیرفتن
مسئولیت ،مصئونیت و نجات حاکمیت ملی را بگوش فرد فرد اتباع افؽانستان وجهان می برساند .باید
نهــــ ایت محتاطانه و با سنجش دقیق از حساسیت های منطقوی ،سیاست های پلیدی و فتنه
انگیـــــــــز ،بخصوص کشور های همسایه و استراتیژی های مؽلق قدرتهای جهانی ،گام های سنجیده
شده و متین بر دارد .چنان سیاست ملی -نجات مردم ،کشور و حاکمیت ملی را طرح و تدوین کند که
به تمام نا بسامانی های سیاسی -اجتماعی ،نظامی -جنگی استخباراتی و شک وتردید ها در سطح بین
المللی خاتمه بخشد .سیاست امروز حزب وطن باید مشی ملی در شرایط حاد مؽلق ملی و وضعیت
ؼیر معین جهانی امروزی باشد .

با درنظرداشت ضروت ها ی موجود کشور و ظرفیت های حزب وطن  ،ما از تدویرمجمع عالی
حزب وطن پشتیبانی مینمائیم و حاضر هستیم سهم خویش را در امر تدارک و تدویر مجمع عالی
حزب وطن انجام دهیم وبطور مشترک باید تالش نمائیم تا شرکت همه اعضای حزب وطن درین
پروسه ممکن گردد .
 ۴ـ نظریات نزدیک با مواضع کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نظریات توسط عده یی از اعضای ؼیر متشکل در ساختار های انسجامی حزب وطن ابراز گردید
که مسایل آساسی آن چنین است :
ــ درد ها مشترک است  ،فقط زبان ،عمل وکار مشترک ضروت دارد که باید در چوکات اصول
مطرح و تحقق یابند  .هدؾ این جلسه روشن است  ،آجندای آن نیز روشن است  ،عمده اینست که ما
چګونه این ګام را می برداریم که ابعاد وسیع داشته باشد و همګیر باشد .
ـــ اګر کمسیون ایجاد میشد و از رفقای متشکل و ؼیر متشکل ایجاد میشد حتمی بود که رفقای دیګر
نیز در همین راستا بسیج میګردیدند  ،ولی متآسفانه رفقای که کمسیون تدارک را ایجاد کردند  ،مشوره
رفقای دیګر را نګرفتند و حاال دروازه ها بسته است و بدون شک تحت نظر همین کمسیون ما باید به
پیش برویم .
ـــ هیچ کسی مخالؾ کنګره نیست و لی در صورت که ما برای اعضای حزب هم جوابده باشیم .زیرا
این مسله به تمام اعضای حزب وطن ارتباط دارد .
ــ درست است که تشکیالت موقت کار های مهم و بزرګی انجام داده  ،و لی کمسیون کامآل باید جدید
ایجاد شود که تمام رفقای متشکل و ؼیر متشکل را در بر بګیرد و تمام صالحیت ها به این کمسیون
انتقال داده شود .
ـــ تشکیالت ها در وضع موجود به مشکالت مبدل ګردیده اند .
ــ تمام سازماندهی کار ها و تفاهمات به همین کمسیون واګذار ګردد فقط درینصورت این کمسیون
میتواند جوابده باشد نه رهبری دوګانه  .از یکطرؾ کمسیون وجود داشته باشد از یکطرؾ تشکیالت
موقت .

ــ در هر کشور از طریق این کمسیون شورا ها ایجاد ګردد و از طریق آن نماینده ها انتخاب شوند .
تمام تشکیالت ها لست های خود را به کمسیون تسلیم نمایند .
ــ کمسیون به تشکیالت موقت ګزارشده است در حالیکه هیچ مرجع قانونی آنرا تصویب نکرده است .
ــ در کمسیون رفقای جوانتر انتخاب ګردند  ،بهتر است .
ــ ګروپی که در اروپا ایجاد میګردد رفقای را مدنظر داشته باشد که امکان رفت و آمد به داخل کشور
را داشته باشند .
 ۴ـ نظریات مخالف مواضع کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نظریات از جانب کمسیون انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن  ،کمسیون وحدت و تفاهم میان
سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن (سابق حزب دموکراتیک خلق افؽانستان) و سه نفر اعضای
ؼیر متشکل در ساختار های انسجامی حزب وطن ابراز گردید .
الف :نظریات کمسیون انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن:
مونږ هؽه ټولو فعالیتونو او هڅو ته چی دوطن ګوند دفعالیت دسره نیولو ،دګوند ددی دافتخاره ډک
نامه دساتلو او دګوند دپخوانی مشر داکتر نجیب هللا دنظریاتو او اهدافوپه رڼا کی دملی پخالینی او
دهیواد دپرمختګ او ترقی په الره کی عملی کیږی نه تنها هرکلی وایو بلکه عمآل یی مالتړ هم
کوإ .څرنګه چی پوهیږی کنګره دګوند د رهبری لوړ او عالی ارګان ته ویل کیږی چی دګوند
دموجودو بنسټونو له خوا دګوند دؼړو دشمیر په اساس استاځی ورته ټاکل کیږی دلته یو څو پوښتنی
طرح کیدلی شی:
ــ لمړی  :آیا دګوند دؼه اصولی بنسټونه په هیواد کی دننه او بهر وجود لری او که احتماال مشابه
بنسټونه یی موجود وی آیا ددوی فعالیت دګوند دتشکیالتی نورمونو سره مطابقت لری که یه؟
ــ دوهم  :آیا دؼه په هیواد کی دننه او له هؽه نه بهر موجود ګوندی بنسټونه چی دکنګری
ددایرولوتصمیم لری دوطن ګوند له ټولو ؼړو نه نماینده ګی کولی شی ؟
ــ دریم  :او له ټولو مهمه داچی آیا دوطن ګوند ټول ؼړی به دی وخت او په دی لحظه کی دکنګری
ددایریدو سره موافق دی که یه ؟

موږ فکر کوو چی ددی پورتنیو سوالونو ځوابونه به ټول منفی وی  ،بنا ًء په داسی یو حالت کی  ،یعنی
مخکی له دی چی دوطن دګوند نه دټولو بیلو شویو جزایرو بیرته اصولی  ،کلک او ارګانیک یو والی
منځ ته نه وی راؼلی د کنګری دایرول به مخکی له وخته او یو عجوالنه اقدام وی او خدای دی نه
کړی چی دګوند دؼړو تر منخ نور نوی پرابلمونه هم خلق کړی .
اوس به راسو اصل مطلب ته  :ددی لپاره چی کنګره دهؽی په واقعی مفهوم تدویر شی دهؽی دتدویر
نه مخکی مونږ ددی الندی مقدماتی مګر حتمی قدمونو داخستلو وړاندیز کوو:
ــ لمړی  :به دی هکله باید لمړی په هیواد کی دننه او دهؽه نه بهر دوطن ګوند دمتشکله او ؼیر
متشکله ؼړو سره مشوره وشی او دهؽو ټولو نظریات واوریدل شی او جمعبندی شی ددی هدؾ د
ترسره کیدو لپاره به بهتره وی چی د وطن ګوند دؼړو یوه لویه ؼونده جوړه شی او په دی ؼونډه کی
په آزاده او دموکراتیکه فضا کی د ګوندی وحدت دامکاناتواو ګوندی وحدت په هکله نظریات ټول شی
.
ــ دوهم  :په هیواد کی دننه او له هؽه نه بهر د وطن ګوند دؼړو دفعالیت دانسجام په موخه دی یو
دایمی فعاله مرکز  ،مثآل دوطن ګوند دفعالیت دبیرته له سره نیولو دتنظیم لپاره واحده کمیټه او یا په
کوم بل نامه جوړه شی.
ــ دریم  :په لمړی سر کی باید دوطن ګوند دټولو فعالینو او ؼړو سره دټولو وسایلو او امکاناتو په
استفادی سره په هیواد کی دننه او له هؽه نه بهر اړیکی ټینګی شی او دوی دی د انسجام په واحده
کمیټه کی دنوم ٍثبتولو ته وهڅول شی .
څلورم  :دیوه ټاکلی وخت مثآل دری  ،شپږ یا نهو میاشتو په اوږدو کی دی په هیواد کی دننه دوطن
ګوند دفعالینو یوه لویه ؼونډه جوړه شی  ،په دی ؼونډه کی دی دګوند درهبری موقت ارګانونه
دموجوده اساسنامی په روحیه انتخاب شی .
ــ پنځم  :دګوند دی نوی موقتی رهبری ته دی دنده وسپارل شی چی دیوه یا دوو کلنو په اوږدو کی
دوطن ګوند دوهمه کنګره راوبلی  .په کنګره کی به دګوند دایمی رهبری کونکی مقامات انتخاب او
دګوند په اساسنامه او مرامنامه کی به تعدیالت وارد او یا دوخت او وضعی د تقاضا سره سم نوی
اساسنامه او مرامنامه تصویب شی .

ب ـ نظریات کمسیون تفاهم و وحدت اعضا و سازمانهای ایجـــاد

شده از بدنه حزب وطن (سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نظریات افزون بر نماینده کمسیون وحدت و تفاهم  ،توسط سه تن از اعضای ؼیر متشکل در
ساختار های انسجامی حزب وطن با محتوی مشابه ارایه گردید .
 ۲ــ « کمسیون تفاهم ووحدت » توسعه داده شود به این معنی که یک یک نفر از هر تشکل و به
همان تعداد اعضای ؼیر متشکل تعیین و توظیؾ شود .
 ۳ــ کمسیون توظیؾ شده کار باالی طرزالعمل تدویر مجمع عالی احزاب  ،سازمانها و اعضای ؼیر
متشکل را آؼاز نماید .
 ۴ــ پیرامون وضیعت کنونی در کشور و راه بیرون رفت از بحران موضعګیری واحد را اعالم نماید
تا انګیزه خوب برای کار مشترک باشد .
باید ګفت که این طرز دید بیشتر باالی تجمع کلیه نیروهای ملی  ،دموکرات  ،مترقی  ....در یک
حزب واحد سراسری ملی جدید تکیه دارد که حزب وطن نیز میتواند بخشی از آن باشد .
بعد از بحث روی موضوعات و روشن شدن مواضع چارگانه فوق  ،تشکیالت موقت انسجام
اعضای حزب وطن بطور مشخص پیشنهاد نمود:
 - ۲پروسه تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن مورد حمایت قرار ګیرد
 - ۳جلسه کمسیونی را که راه ها و وسایل کار هما هنګ اعضای متشکل و ؼیر متشکل حزب وطن
در خارج از کشور را جهت تدارک مجمع عالی حزب وطن سازماندهی نماید انتخاب کند ،طوریکه
سه نفر از جانب تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن و سه نفر از بین اعضای ؼیر
متشکل درین ساختار  ،به آن معرفی ګردد
 .خوشبختانه هردو پیشنهاد با استقبال اعضای اشتراک کننده جلسه روبرو ګردید  ۱بعدآ تشکیالت
موقت انسجام اعضای حزب وطن جهت رفع هرګونه سإ تفاهم  ،داوطلبانه حاضر ګردید تا محل جلسه
را ترک نماید تا برای اعضای ؼیر متشکل حزب وطن درین ساختار  ،زمینه آزاد تبادل نظر ـ بدون
مداخله و حضور تشکیالت مإقت ـ مساعد گردد تا اعضای جلسه بتوانند در مورد پیشنهاد ات
تشکیالت موقت مبنی بر حمایت از پروسه تدارک مجمع عالی حـــــزب وطن و تعین سه تن بحیث
نما ینده از میان خویش برای معرفی به کمیسیون تصمیم بګیرند .

بعد از انقضای موعد معینه معلوم ګردید که هنوز هم مسله انتخاب نماینده ګان حل وفصل نګردیده
است و اعضای تشکیالت موقت اشتراک کننده در جلسه  ،بار دوم محل جلسه را ترک نمودند .
بعد از شروع مجدد جلسه مشترک  ،محترم سید حمیدهللا روغ نتیجه مشوره اعضای ؼیر متشکل در
مورد پیشنهاد تشکیالت مإقت انسجام اعضای حزب وطن را چنین اعالم داشت :
 ۲ــ اکثریت قاطع رفقا با تدویر مجمع عالی حزب وطن توافق دارند.
۳ـــ چون اعضای ؼیر متشکل  ،شخصیت های جداګانه و منفرد اند  ،نمیتوانند کسانی را به نماینده
ګی خود انتخاب وبه عضویت در کمسیون تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن توظیؾ نمایند .
 ۴ــ هر کسی از رفقای ؼیر متشکل در تشکیالت مإقت حزب وطن که میخواهند عضو کمسیون
تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن ګردند  ،میتوانند بصورت انفرادی به کمسیون موصوؾ
مراجعه و عضو آن ګردند .
بعد از بحث روی نتیجه مشوره های فوق  ،و با اعتراض مجدد به این نتیجه گیری  ،سه تن ؛هریک:
محترم جمشید پایمرد  ،محترم شاه محمود مستمند و محترم اسدهللا پیام

برای عضویت در کمسیون

پیشنهاد شدند  .این پیشنهاد از جانب تشکیالت مإقت تائید و استقبال گردید و بعد از قبول این
مسوولیت از جانب رفقای پیشنهاد شده  ،رئیس جلسه دومرتبه کوشش نمود تا این نام ها را به رای
ګیری بګذارند  ،ولی از جانب عده یی از رفقای ؼیر متشکل  ،با این استدالل که خالؾ مشوره
های انجام یافته است  ،ممانعت صورت ګرفت  .رئیس جلسه مسئله عضویت رفقای نامبرده را در
کمسیون  ،با مراجعه به آرای باقی اشتراک کنندگان اجالس مطرح نمود که با اشتراک اعضای
تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن درین رای ګیری  ،عضویت رفقای نامبرده در کمسیون
مذکور ،به اکثریت آرأ تائید گردید .
جلسه در فضای شور و شعؾ وهمبسته ګی رفیقانه توأم با گرفتن عکس های یادگاری  ،حوالی
ساعت چار صبح  ،به کار خود پایان داد

