
 

 
 

 

 توضیحات

 کشور از ـخارج رد وــطن ـحزب  اعضای انسجام موقت تشکیالت ارجاییوی هیآت

 ۵۱۰۵ جنوری ۵۲ مؤرخ

   

  

 «کمسیون تــفاهـم ووحـدت»درمورد اعتراض بر انحراف

 شـده جمعی قـبلی آن  از مواضع اصولی مصوب و قبول

  

تآثیر   بخصوص بعد از تغییراتی که در آرایش نیرو های سیاسی در کشور به هدف ٬از مدتی بد ینسو 

ابات آینده ریاست جمهوری بعمل آمده و انتخ  بر روند مذاکرات بن دوم و همچنان آماده ګی ها برای

صف   باعث اشتراک برخی اعضای جمعی کمسیون تفاهم ووحدت در جناح های متفاوت و متضاد

بندیهای جدید داخل کشورگردید ٬ دیده می شود که آنان به تعهدات شان در برابر فیصله ها و تصاویب 

اد شده ازبدنه حزب وطن سابق حزب کمسیون تفاهم ووحدت اعضا و سازمانهای ایج»اصولی قبلی 

چنین .   پشت پا زده و تعهدات اصولی شان را در زمینه نفی میدارند« دموکراتیک خلق افغانستان

تدارک و تدویر مجمع ) از هدف اصولی محوری آن « کمسیون تفاهم ووحدت»مواضع باعث عدول 

کراتیک خلق افغانستان را که ما پسوند حزب دمو ٬عالی اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن 

با حفظ درج مخالفت صریح هیآت نماینده ګی تشکیالت موقت انسجام  ٬نیز برای حفظ این حرکت 

شکستن محدوده های »گردیده ٬ ظاهرآ تحت پرده ګرایش به ( پذیرفته بودیم  ٬اعضای حزب وطن 

دموکرات  ٬های ملی تجمع همه نیرو» و اتکا به شعار غیر عملی و غیـــــــر ممکن « ساختاری

واقع مخالفت شان را در آخرین لحظاِت برداشتن  ٬ در«ووطنپرست در یک حزب وسیع سراسری ملی 

وحدت اعضا و سازمانهای ایجاد شده از بدنه حزب وطن ٬ سابق ح »گام های عملی قاطع جهت تامین

این در حالیست که . حزب محبوب ما تبارز دادند « تدویر مجمع عالی آن»بوسیله « ا . خ . د . 

تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن بارها سایر اعضای کمسیون تفاهم و وحدت را به 
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وفاداری مجدد به انگیزه های اولی تاسیس و اهداف این کمسیون ٬ همچنان به تصاویب و فیصله های 

 .است جمعی آن فراخوانده ٬که متاسفانه به علل معلوم ٬ نتیجه مثبت را در قبال نداشته

 :درچنین وضعیتی تشکیالت مؤقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج ؛ با توجه به اینکه 

ـ و آنهم « تجمع همه نیروهای ملی٬دموکرات و وطنپرست در یک حزب وسیع سراسری»ــ طرح  ۱

 ٬نه در یک جبهه و ایتالف ـ از لحاظ تشکیالتی و سیاسی غیر عملیست 

حمایت کامل از اصل تدویر »)ز یکطرف با عدول از اصول محوریا« وحدت کمسیون تفاهم و»ــ ۲  

به هدف ( «مجمع عالی احزاب ٬سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن در داخل کشور

ها به محور  و از طرف دیګر به تجزیه اعضای جمعی آن و پیوستن آن  اساسی خویش پشت پا زده

را از دست   اهیت و متکی بر آن موجودیت سابق خویشهای متفاوت و جدا از هم گرویده است٬ م

 داده است ٬

مورد حمالت خصمانه قرار داده شده است و   ــ با توجه به اینکه بیشتر از هر چیز مفهوم وطن  ۳

 .در نام حزب اشتباه و غلطی غیر قابل جبران است   هـمآهنګی بـا نظریه انـصراف از واژه وطن

کمسیون تفاهم »ـــــاداری خویش را به انگیزه های اولی تاسیس و اهدافدر حالیکه یک بار دیگر وف

٬ همچنان فیصله ها و تصاویب اصولی آن کمسیون اعالم میدارد ٬ از کمسیون موجود « و وحدت 

فاصله گرفته وبا تـوجه به اینکه حـــــــزب دموکراتیک خلق افغانستان سابقه تاریخی و حزب وطن 

و تشکیالتی کنونی تمامی اعضای متشکل و غیر متشکل آن است ٬ به راه   هویت سیاسی ـــ فکری

مجمع » اصولی خویش جهت حضور مجدد حزب وطن در وضعیت سیاسی کشور از طریق تدویر 

با شرکت نمایندگان حقیقی اعضای متشکل و غیر متشکل حزب ٬ ادامه می « عالی آن در داخل کشور

جام اعضای حزب وطن در خارج ٬ ضرور میداند تا خاطر نشان در عین حال تشکیالت مؤقت انس. دهد

برموقف  ٬اش   سازد که در صورت بازګشت کمسیون مذکور به خط حرکت و تعقیب هدف اصلی

 .اصولی خویش مبتنی بر مفاهمه و مذاکره مجدد استوار با قی میماند 
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