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 به ادامه گذشته

 فقیرمحمد ودان

 2102دوم دسامبر 

  

 ربخی مسایل پیرامون وظایف مبرم کنونی ام

 سیزدهمقسمت 
  

هویت هریک از احزاب سیاسی را در جامعه و جهان آن بنیادهای فکری ، اهداف سیاسی و سیاست 
آن بیان و با جلب  های جاری و دورنمایی آن تعریف و تمثیل مینمایند ، که می باید بوسیله اعضای

اعتقاد کمیت های از افراد جامعه به درستی و حقانیت آن ، نیروی اجتماعی آنان را در استقامت 
صرف بدین صورت است که یک حزب سیاسی . دستیابی به این اهداف سمت داده و رهبری نماید 

مندانه رسالت جایگاه مشروع خویش را در وضعیت سیاسی کشور تثبیت نموده و امکان انجام پیرو
بنابرین در هریک از احزاب و از . تاریخی خویش را در یک جامعه دموکراتیک ، تدارک مینماید 

 :جمله در حزب وطن ، می باید به سه ُبعد هستی آن ؛ یعنی 

 یک ـ به بنیاد های اندیشه یی ، اهداف سیاسی و سیاست های عملی دستیابی به این اهداف ؛ و

؛ ( اعضای حزب)نده حزبی و اجتماعی افراد اجتماعی سازمان یافته دوم ـ به مختصات براز
بخصوص کادر های سرشناس و در رأِس اهرم تشکیالتی به کیفیت برازنده شخصیِت کادر رهبری 

 آن ، و درنهایت ؛

سوم ـ به چگونگی ساختار منظم و مهندسی شده تشکیالتی و سطح کارایی و مؤثریت این ساختار 
 .و اجتماعی معین ، توجه معطوف داشت در وضعیت سیاسی 

در قسمت های قبلی این سلسله روی مختصات اندیشه یی ، اهداف دورنمایی و بلند مدت مندرج 
مرامنامه حزب وطن و سیاست های عملی و جاری یی بحث نمودیم که می باید گروهبندی 

ع و گرایشهای های مشروع در داخل حزب وطن ، با در نظرداشت انکشافات اوضا(فرکسیون)
 .سیاسی شان ، برای دستیابی به ارزشهای مندرج مرامنامه حزب وطن ارایه خواهند داد 
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درین قسمِت از بحث ، مطابق به ارزشهای مندرج اساسنامه جدید حزب وطن ، به مسئله دوم مطرح 
در فوق ؛ به با اهمیت ترین بخش های از مختصات برازنده فردی اعضای حزب وطن در حیات 

 . و در وجوح دوگانۀ مسوولیت ها و حقوق ایشان ، خواهیم پرداخت  زبی و اجتماعی آنان ح

در تمام جوامع معاصر بشری ، بیش از تمامی بخش های از جامعه ، به سالمت شخصیت کادرهای 
سیاسی در حیات شخصی ، فامیلی ، اجتماعی و سیاسی آنان ، توجه حد اکثر معطوف گردیده و 

ضعف های شخصی افراد معروفی از میان سرمایه داران ، کادر های علمی ، . معطوف میگردد 
هنری ، فنی و سایر بخش های از جامعه ، ضعف های شخصی آنان تلقی گردیده ، جدی گرفته نشده 
، باعث تحریک افکار اجتماعی نگردیده و تهدیدی را متوجه منافع نهاد های اجتماعی و یا اقتصادی 

ولی گوچکترین ضعف شخصی کادر سیاسی ـ که . ین افراد مرتبط به آنان اند یی نمی سازد که ا
مدعی رهبری سالم حرکت سیاسی جامعه است ـ باعث تحریک افکار جامعه گردیده ، اعتبار و 
حیثیت حزب مربوطه را مورد سوال قرار داده ، بنابرین هم جامعه و هم حزب مربوطه ، آن را قابل 

تجارب متعدد تاریخی و زنده مؤید این حقیقت اند که ضعف و فساد در .  گذشت و اغماض نمیدانند
بنابر . کشانیده ، بدنام میسازد  شخصیت کادر سیاسی ، حرکت سیاسی جامعه را به انحراف و فساد 

چنین اهمیت است که در سطر اوِل تعریفی که از حزب و طن در اساسنامه جدید آن بعمل آمده ؛ 
 :چنین میخوانیم 

 آن در كه است افغانستان وطندوستان وطنی سراسری سیاسی سازمان شكل عالیترین وطن بحز»
 متحد داوطلبانه بطور ، افغانستان مردم ازمیان ، وقف با و مؤمن ، متعهد ، آگاه ، پیشگام افراد

وطندوست بودن ، پیشگام بودن در وقف و فداکاری بخاطر تحقق اهداف و . اند « ...گردیده
حزب وطن ، آگاه بودن از مسوولیت و رسالت تاریخی خویش بحیث عضو حزب وطن و آرمانهای 

متعهد بودن به چنین رسالتی و مومن بودن در قبال آن ، همه مختصات فردی شخصیِت عضو حزب 
وطن است که می باید ساختار های مسوول حزبی ؛ به حفظ ، تقویت و پاالیش چنین مشخصات در 

 .دارند  اعضای حزب ، توجه معطوف

حزب وطن در جامعه سنتی و عقب نگهداشته شده ما ، افزون بر رسانه های گروهی با امکانات 
اندِک مربوط خویش ، بیشتر و بیشتر از طریق و بوسیله اعضای خود با سایر هموطنان ارتباط 

است های تامین نموده و بدین وسیله میخواهد خوشبینی و در نتیجه پشتیبانی آنان را از اهداف و سی
دورنمایی و جاری خویش جلب نموده تا نیروی اجتماعی یی را تدارک نماید که با اتکا به این نیرو ، 

بنابرین ، اعتبار و . اهداف متذکره و پیروزی های سیاسی خویش را ممکن سازد  دستیابی به 
ب ، از ، در جلب پشتیبانی مردم از حز(هریک از اعضای حزب وطن)حیثیت این وسیله ارتباط 

با توجه به این اصل مهم است که در بند چهارم ؛ ماده دوم . اهمیت در خور توجه برخوردار است 
اساسنامه جدید ، در زمینه مسوولیت های عضو حزب وطن ؛ تاکید گردیده است که هر عضو حزب 

 :؛ می باید 

 ، صادق ، باتقوا فرد بمثابه روزمره درحیات و رعایت را مردم پسندیده   عنعنات و سنن ، اعتقادات »
 كه نماید احتراز گفتاری و كردار از ، نموده عمل خدمتگزارمردم و دیگران برای سرمشق ، متواضع

 «.میزند صدمه حزب عضو بمثابه او حیثیت و اعتبار به مردم میان در

دارند که طی بادرنظرداشت مسایل با اهمیت فوق ، نه تنها ارگانهای تشکیالتی حزب وطن مسوولیت 
پروسه تربیت حزبی اعضای جدید حزب به حفظ ، پاالیش و تقویت مختصات فوق الذکر در شخصیت 
آنان توجه نمایند ، بلکه هریک از اعضای حزب وطن نیز مسوولیت دارند که حین ابراز رای برای 

ندید کسب عضویت حزبی یک فرد جدید و بخصوص در وقت ابراز رای برای هریک از کادر های کا
مقامات رهبری کننده حزبی نیز به وجود و عدم وجود چنین مختصاتی در شخصیت او ، توجه داشته 
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باحفظ توجه به انظباط پذیری اعضای حزب در حیات حزبی و اجرای وظایف محوله حزبی ، . باشند 
ضا باید گفت که رعایت اصول توضیح شدۀ فوق در جامعه سنتی ما ـ که مردم بیشتر به شخصیت اع

، کادرها و بخصوص کادر رهبری حزب توجه دارند تا به بنیادهای فکری و برنامه یی آن ـ 
بزرگترین و با اهمیت ترین اصل جلب خوشبینی ، اعتماد و پشتیانی مردم از حزب و در نتیجه اصل 

 .بقا ، نیرومندی و پیروزی حزب محسوب میگردد 

ه به رعایت و اجرای آنان مکلف اند و هم حقوق باید تذکار نمود که هم مسوولیت های عضو حزب ک
اعضای حزب که میباید توان استفاده از آنان را در حیات حزبی تبارز دهند ، هردو ممثل وجوح 

به همان اندازه ایکه رعایت و اجرای مسوولیت ها . دوگانه رشد شخصیت عالی عضو حزب اند 
ضو حزب را نشان میدهد به همان بوسیله عضو حزب سالمتی شخصیت عالی و بلوغ سیاسی ع

اندازه تبارز توانایی او در استفاده معقول و شجاعانه از حقوق تعریف شده و مشروع اش ، مؤید 
بنابرین به حال حزبی می باید تأسف نمود . سالمتی این شخصیت عالی و بلوغ سیاسی وی می باشد 

ز شجاعِت استفاده حقوق شان بوده که اعضای آن فاقد مشخصات مسوولیت پذیری و فاقد توان تبار
چنین حزبی ، خود حق بودن و زنده ماندن را از . و یا نسبت به رعایت آنان بی تفاوت باشند  

به همین ملحوظ و بادرنظرداشت اهمیت حقوق اعضای حزب ـ در کنار . خودش سلب مینماید 
حقوق اختصاص یافته  مسوولیت های آنان ـ ماده سوم اساسنامه جدید حزب وطن به تسجیل این

 . است 

در اساسانامه حزب وطن ، نه تنها بر حق عضو حزب وطن مبنی بر شرکت فعال و آزادانه او در 
بلکه برای  بحث هایی که روی مسایل جاری و دورنمایی حزب صورت می گیرد ، تاکید بعمل آمده ، 

ه وجود و حضور فرکسیون نخستین بار در تاریخ احزاب سیاسی افغانستان ، این حزب وطن است ک
ها را در داخل حزب و حق عضویت اعضای خویش را درین فرکسیون ها ، به رسمیت شناخته و 

همچنان مطابق به اساسنامه جدید حزب وطن ، هر عضو حزب حق دارد . مشروعیت بخشیده است 
روی که نظریات خود را روی مسایل جاری و دورنمایی حزب و هم مواضع فرکسیونی خویش را 

این مسایل ، در جلسات حزب ،در بین سایر اعضای حزب ، در مطبوعات حزبی و سایر رسانه های 
ملحوظات . گروهی ، بمنظور مطرح نماید که باعث جلب پشتیبانی و حمایت از این نظریات گردد 

فوق در بند اول ؛ ماده سوم اساسنامه جدید حزب چنین تسجیل گردیده اند که هر عضو حزب وطن 
  :ق داردح

 و جاری مسایل روی ها بحث در ، حزب درونی حیات در «درتنوع وحدت » اصل رعایت با»]      
 جلسات در - آن از حمایت جلب بمنظور - را خویش نظریات ، بگیرد سهم فعاالنه حزب دورنمایی

 مبتنی و مطرح گروهی های رسانه سایر و حزبی درمطبوعات ، حزب اعضای سایر میان در ، حزبی
 رعـایت با حزب دردرون كـه نماید تثبیت نیروهایی درآرایش را خویش جایگاه نظریات براین

 .  [«مینماید یا و نموده تبارز ، سند این مندرج ارزشهای و مرامنامه

افزون بر آن ، بند های بعدی ماده سوم اساسنامه جدید حزب وطن ، بر سایر حقوق اعضای حزب 
 : چنین تاکید میدارند 

 درین نماید، اشتراك كننده وانتخاب شونده انتخاب بحیث حزبی مقامات احراز برای انتخابات در  ـ 
 .نماید امتناع رای دادن از یا و رای ابراز منفی یا و مثبت بطور موارد سایر و رابطه

 و زندگی به مربوط های کاستی قبال در ، ازخود منجمله حزب اعضای و مقامات عملكرد از ـ 
 چگونگی و شده مطرح انتقادِ  دالیل (موارد)مورد  در را خویش عقاید ، نموده انتقاد حزبی فعالیت
 .نماید ابراز ، آن رفع
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 در . میگردد اتخاذ تصمیم و بحث او سرنوشت و ها فعالیت درباره كه یابد حضور جلسات در ـ 
 .نماید مراجعه حزب عالی مجمع سطح تا باالتر مقامات به شده اتخاذ تصامیم با موافقت عدم صورت

  .دهد استعفا حزب عضویت از هم یا و مقامات از بخواهد موقعیكه هر ـ 

وطن ، سطح کارایی و حزب   در بحث بعدی به چگونگی ساختار منظم و مهندسی شده تشکیالتی
 .مؤثریت این ساختار در وضعیت سیاسی و اجتماعی معین کنونی ، توجه معطوف خواهیم داشت 

 ادامه دارد                                                                                 

 


