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مکث کوتاه در مورد جلسه هامبورگ
مورخ ۶۰۸۸۱۰۱۱۰۲
به

اطالع

و

دوستان

خوانندگان

گرامی

باید

عرض

کنم

در

جلسه

مورخ۶۰۸۸۱۰۱۱۰۲هامبورگ که بنا بر دعوت « کمیسیون تدارک و تدویرمجمع عالی
حزب وطن » به منظور تدویر کنگره حزب وطن ترتیب شده بود به مثابه فرد منفرد
شرکت داشتم .
طرز کار جلسه طوری تنظیم شد ،که هر یک از اشتراک کنندگان جلسه فرصت و
محال آن را پیدا کرد  ،تا بطور آزادانه نقاط نظر خویش را ارایه و از آن دفاع نماید.
هر یک از اشتراک کنندگان آنچه در این راستا میدانستند گفتند و شنیدند .در حقیقت امر
ستیژ بدون خود محوری کدام گروه خاص  ،در اختیار تمام شرکت کنندگان جلسه
قرار گرفت  .بنا بر همین دلیل و تسلط شرایط و فضای سالم  ،دوستانه و خود مانی که

در جلسه وجود داشت فرصت یافتم  ،تا در روشنی تذکرات قبلی ام تحت عنوان چند
تذکردرمورد:
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مورخ۱۰/۱۰/۳۱۲۲در باره دعوت « تشکیالت موقت» به سوی کنگرهء حزب وطن
که درچندین سایت انتر نیتی منتشر شده بود  ،یکبار دیگر نقاط نظرم را با دوستان
اشتراک کننده جلسه شریک و هماهنگ بسازم و آن را به قضاوت بگذارم  .همزمان
خواستم در یک چنین جلسه از نظریاتم دفاع نمایم .که خوشبختانه من یک مقدار به
هدفم هم رسیدم.
در جلسه هامبورگ جرمنی قسمیکه در اغاز به آن اشاره کردم .هر یک مجال و
فرصت آن را داشت تا نقاط نظر و طرح های خود را بیان و به قضاوت بگذارند  ،تبادل
افکار نمایند ،بگویند و بشنویند  .و از طرح ها و نظریات خود دفاع نمایند .به همین
خاطر هم میتوان گفت که جلسه مورخ ۶۰۸۸۱۰۱۱۰۲هامبورگ بدون در نظر داشت

کمیت اشتراک کنندگان آن یک جلسه بسیار مفید با اهمیت و با کیفیت بود .در این
جلسه مشوره ها  ،نظریات و طرح های الزم و سودمند و ضروری و اموزنده برای
هر یک طرح وبازتاب یافت .
نکته دیگری که من میخواستم باالی آن مکث نمایم این بود ،که اکثریت قاطع اشتراک
کنندگان جلسه از تدویر کنگره حزب وطن حمایت کردند  .اما بدون شک اختالف نظر
جدی در مورد شرایط  ،میکانیزم و یا فرمول تدویر کنگره با ابعاد وسیع ،اهداف و
برنامه سیاسی حرکت آینده که با شرایط همخوانی داشته باشد  ،مورد حمایت وقبول
مردم و اعضای سابق حزب وطن واقع شود و درک این مساله که از اقدامات بعدی
برای اعضای حزب و مردم افغانستان پاسخ وجود داشته باشد  ،اختالفات باقیماند و
حل نشد .که برای حل آن در نهایت امر یک تعداد از رفقا داوطلبانه مسوولیت گرفتند تا
به ای اهم رسیدگی نمایند.
نکته مهم و مثبت دیگری که اشاره به آن را ضرور میدانم این مسئاله است که جلسه
عاری از اختالفات سمتی جناحی و زبانی بود .مسوولین تشکیالت موقت در برابر
انتقـــادات و اعتـــراضات تند ،جدی ،زشت و صریح حتی سر زنشانه یک تعداد از
شرکت کنندگان جلسه با انکه باالی حفظ ساختار تشکیالت خویش تا دروازه های کنگره
استادگی و پافشاری کردند  ،با خونسری و حوصله مندی کامل واکنش نشان داده و
موضعگیری کردند.
اکثریت شرکت کنندگان به ادامه مذاکرات و تفاهمات و حرکت وسیع و فراگیر و ختم
حرکت ها و گام های خود محورانه وحفظ تشکالت کوچک قبل از تدویر کنگره تاکید
کردند و با صراحت اظهار شد که :نباید فقط و فقط به ساختن یک حزب کوچک دیگر
نام نهاد از بدنه حزب وطن دیروز اقدام شود که فردا از اقدام خود نادم و در خود
پیچیدگی و بن بست دیگر قرار بگیریم و در آن بند بمانیم و نتوانیم در حالت پیچیده و
بغرنج کشور رول و نقش و دین خود را انطــوریکه خواست زمان  ،شرایط و مردم
است  ،ایفا نمایم و در تامین صلح و ثبات در کشور مفید و ممد و کار ساز واقع شویم.

در اخر باید اذعان نمایم که هرگاه مشوره های اشتراک کنندگان جلسه از طرف تمام
جوانب ( تشکالت ،حلقات و گروها و افراد منفرد ) متمایل به تدویر کنگره حزب وطن و
تعین سرنوشت آینده حزب وطن در نظر گرفته شده  ،درعملکرد و پراتیک سیاسی بدان
وقعی گذاشته شود و صادقانه این روند دنبال شود  ،به یقین راه حل و عالج برای بیرون
رفت ازبن بست های موجود ویک میکانیزم و یا یک فرمول درست برای رفتن به سوی
کنگره حزب وطن ،برای تمام طرف های مورد مناشقه بوجود خواه امد.
چی غوټی پسی وهی په الس به درشی
چا ویل چی په دریاب کی گوهر نشته
با همین مکث کوتاه به ارتباط جلسه هامبورګ بدون انکه به جزئیات میپرداختم بسنده
کردم.
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