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بسم اهلل ارلحمن ارلحیم
 

زحب وطنپیام مجمع عمومی   

 هب تمام اعضای غیر متشکل و عالقمندان زحب وطن
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1931میزان  5:مؤرخ   

 

!همرزمان عزیز و دوستان محترم، اعضای غیر متشکل و عالقمندان حزب وطن              

اینک مجمع عمومی حزب  با احترام و ارادت تمام میخواهیم به اطالع شما برسانیم که            
و کودتای نظامی علیه دوکتور نجیب  1331ـ بعد از سبوتاژ عملیه صلح ملل متحد در اپریل  وطن

که به فروپاشی ساختار های این  ن و رئیس جمهور آن وقت افغانستانهللا رهبر بی بدیل حزب وط
حزب نیز انجامید ـ دایر و حضور مجدد این حزب محبوب ، بزرگ و با اعتبار را بار دیگر در 

از این جهت در نخستین لحظات این رویداد تاریخی به شما  .سیاسی افغانستان اعالم نمود یت وضع
مراجعه نموده خواستیم ضمن تبریک این رویداد با اهمیت تاریخی ، مطالب الزمی و ضروری چند را 

:          با هم در میان بگذاریم   

جدید از کادر های واقعبین در رهبری حزب ، مجمع عالی حزب وطن با انتخاب نسل                       
تصویب مرامنامه و اساسنامه جدید ، آن را درین مرحله از مبارزه ، یک بار دیگر به ساختار 

سیاسی معاصر ، مبرا از گرایشات ایدولوژیک ، انعطاف پذیر و مطابق به واقعیت های جامعه افغانی 
شكل سازمان سیاسی سراسری وطنی  حزب وطن عالیترین»درین اسناد ، . هویت بخشید 

كه در آن افراد پیشگام ، آگاه ، متعهد و با وقف ، ازمیان »خوانده شده « وطندوستان افغانستان
مردم افغانستان ، بطور داوطلبانه متحد گردیده ، با اعتقاد به وفاق ملی و با اتكا به ارزشهای 

، جهت ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق دمكراتیك فرهنگ افغانی و اصول پذیرفته شده عام بشري
. « ارزشهای اجتماعی ـ اقتصادی جامعه رفاه وساختار های مدني الزمی آن ، مجاهدت مینماید

حزب وطن با اتكا به مختصات جامعه افغانی ، وظایف » همچنان مبتنی بر مندرجات مرامنامه جدید 
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ر صلح واقعی و عادالنه ، اعمار مجدد ، اساسی خویش را در مرحله كنونی ، مبارزه بخاطر استقرا
انكشاف اقتصادی و اجتمـاعی وبمنظور ارتقـاي سطح رفاه مردم ، تامین پروسه قانونمند وحدت ملی 

قرار داده و در نهایت از پروسه ایجاد ، تحکیم ، گسترش و تعمیق  ، گسترش و تعمیق دموكراسی
، اقتصادی و سیاسی حیات جامعه ، دفاع  ارزشهای جامعه رفاه در عرصه های زیستی ، اجتماعی

نموده از نقش ساختارهای جامعه مدنی به هدف تامین مشارکت آگاهانه مردم درین پروسه حمایت 
ما جامعه رفاه را متشکل از افراد آزاد و با حقوق مساوی می پنداریم که آنان را یک نظام . مینماید 

ی حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مردم ساالر و حقوق بنیاد در عرصه ها
باهم مرتبط ساخته ، حقوق و مکلفیت های قانونی شان را برای زیست باهمی مشخص سازد که با 

. «فرهنگ عالی و احساس قوی هموطنی توأم باشد   

حزب وطن ، حزب خردگرای معتقد به فلسفه صلح است و به مثابه نیروی پیشاهنگ              
مبانی اندیشه . زه در راه صلح، دموکراسی ، عدالت و ترقی وارد وضعیت سیاسی کشور گردید مبار

چنانچه ( شه سیاسی مصالحه ملیاندی)خورشیدی  1933یی ـ سیاسی مصوب کنگره سرطان 
امت دهنده اهداف استراتژیک حزب ما بود ؛ طی سالهای دشوار سپری شده ، بمثابه رهنما ، قاست

ی مبانی ابدین ملحوظ بجاست تاکید نمائیم که مضمون و محتو. را سمت داده است  اندیشه و عمل ما
. را نیز محتوی و استقامت می بخشد اندیشه یی صلح خواهانه کنگره مذکور ، مجمع عالی کنونی ما

صلح حالتیست منتج از التزام عامل آگاه و خرد مند انسانی به اعتدال در حل : زیرا ما معتقدیم که
های ضروری اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی یک جامعه و نیز جوامع مختلف و تناقض 

نبود خشونت ، صرف  مبتنی بر همین اعتقاد ، صلح. می بهم مرتبط بشری بخاطر زیست ممکن باه
اعم از خشونت سیاسی ،اقتصادی ، : نظامی نبوده بلکه صلح واقعی و پایدار ، نبود انواع خشونت 

وجود و . هنگی و حتی نبود خشونت در برابر محیط زیست را نیز شامل میگردد اجتماعی و فر
حضور خشونت ـ که خود ناقض عدالت است ـ در عرصه های فوق الذکر حیات اجتماعی ـ اقتصادی 

یک جامعه و در میان جوامع مختلف بشری علل و عوامل بنیادی برای بروز خشونت نظامی و جنگ 
بنابرین تا زمانیکه این علل و . د نگ معلول این علل محسوب میگردو جبوده و خشونت نظامی 

عوامل بنیادی تحریک جنگ وجود داشته باشد ، امکان تامین صلح پایدار ممکن و میسر بوده 
بدین ملحوظ مبارزه برای تامین صلح ، مبارزه یی است دراز مدت و استراتژیک برای . نمیتواند 

حزب ما با چنین دیدگاهی َعـلم مبارزه . ی ، سیاسی و فرهنگی تامین عدالت اجتماعی ، اقتصاد
بخاطر صلح را برافراشته و با بسیج مردم افغانستان جهت دستیابی به اهداف متذکره و ایفای چنین 

. نقشی در عرصه جهانی ، مبارزه نموده و مینماید   

!رزمان عزیز و دوستان محترم هم  

ان نظر می اندازیم ، چهره درخشان و قامت برافراشتۀ اندیشه وقتی به گذشته حیات حزبی م        
ور ِ سربلند و سیاست مدار شجاعی چون شهید دوکتور نجیب هللا ، رهبر بی بدیل و بنیاد گذار حزب 

با جالیش اندیشه های صلح خواهانه  وطن را بمثابه سرمشق پر افتخاری به خاطر می آوریم که
 «نجات ملی»مند رسالت کر بیگانه از کشور و انجام پیروزلش خویش، با عظم عظیمش جهت اخراج

از وطن ، با به خاک مالیدن پوز شیاطینی که آرمان « دفاع مستقالنه»با طالیۀ ظفرمند حماسه  ،
شیطانی تبدیل افغانستان به کنفدراسیون پاکستان را نشخوار مینمودند، با مردانه ایستادنش در برابر 

و در توطئه تجزیه افغانستان به شمال و جنوب، با گذشت منحصر به فرد تاریخی اش از قدرت 
گی جاودانه رسیده و ه چون اسطوره ای بر تاَرک تاریخ میهن ما، به زندنهایت با حماسه شهادتش ، 

شهید دوکتور نجیب هللا قافله ساالر هزاران . صدر نشین قلب های مردم افغانستان گردیده است
یستند ، در شهیدی سرافرازی است که شرافتمندانه و با تبارز تقوی بینظیر و باور خدشه ناپذیر ز

راه آرمانهای انسانی حزب و در دفاع از مادر وطن ، آزادی ، عدالت ، ترقی و دموکراسی بی هراس 
اینک حزب وطن یک بار دیگر با درفش افراشته از . رزمیدند و قهرمانانه جام شهادت نوشیدند 

ه پرافتخار صد خدمت به وطن و هموطنان وارد عرآرمان های انسانی همرزمان شهید ما و با تعه
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. گان حزب پابرجاسته بنابرین جایگاه تو همرزم عزیز در صف رزمند. مبارزه سیاسی گردیده است 
با نگاهای پر از امید  ه از مبارزه با دیوان شب ساالر ،چشمان همرزمان مشعل بدست تو درین مرحل

.و باور ، بسوی تو می نگرند   

 

                                                                                                                                 

                               

                    مجمع عمومی حزب وطن                                                                            

                     

 

 


