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 شین ــ پا
 
 

 (خطوط رقزم ) ژيک ام  ی اهداف سترات  ید اهیاب
 
 
 
قرمز  فت خطوطګتوان یا میآ ٬شده است یتعصب  و تحجر تلق یواژه خطوط قرمز حامل بار منف یادیز یدر نزد عده  

 ؟.تعصب اند  یوار هایواقعآ نمودار د
ن خطوط الزمه حفظ یدرواقع مدافعه ا. ابد ییت آغاز میقلمرو هو یریب پذین خطوط به بعدآسینست که ازیت ایواقع 

خته با تحجر وتعصب از انست یر امیست بلکه تفسین تعصب و تحجر نیت است  لذا خطوط قرمز در ذات خود مبیهو
که خطوط یدر حال ٬شرونده یک حرکت پی یب براین ترتیبه ا ٬رددیګمبدل م  ییشرونده و ارتقایپ که  به مانع حرکت

 .شوند یز پنداشته نمیر نیر ناپذیدان  و تغیتش سرحدات  جاویبنابر ماه ٬ردد یګت محسوب میقرمز ضرورت ارائه هو
ب یشوند که تخریبه ان حمله ور م یا زمانیت مدنظر باشد و یر هویتوان عبور کرد که تغیم ین خطوط زمانیاز 

 . در نظر باشد یتیهو
خ یتار.     ت است ین خطوط بحث حساس و با اهمیر ایوه تفسیاه به شګت و خطوط تحفظ آن و نیبحث هو 

 یر بنا هایزګنا یها یونه به فروپاشګن خطوط  چیدر دفاع از یرا در حافظه خود دارد که ناتوان یادیز یدادهایرو
انه یراګاد یخطوط قرمز  بن یریر ناپذیتغ یو سماجت رو یده وپافشاریانجام یو اجتماع یاسیس یار هااستوار ساخت

« خود شان » ت متضاد یمورد بحث بدست داده و خود شان را درموقع یو نقش ساختار ها ګیر اززنده ین تفسیتر
 .قرار داده اند

د یجد یاستهایو اتخاذ س یط اجتماعیر شرایتغ ٬خ تفکر یت تاریبا اهم ین تجارب تلخ مخصوصآ درچرخش هایا
 .تکرار شده است 

که با حضور دوباره اش در عرصه )   ٬حزب وطن  ین نکته جلب بدارم که برایخواهم توجه را به این مختصر میبا ا
درک درست از مفهوم وهدف (ر را تجربه خواهد کردیزګنا یو فکر یالتیتشک ٬ یاسیس یبازساز ٬است فعال یس

 .ت سرنوشت ساز دارد یط قرمز اهمخطو
منعقده   ۱۹۳۱زان یم۵حزب وطن مورخ  یر مجمع عمومین حزب تدویا ګیزنده  یداد هاین رویت تریاز باهم یکی

الرغم موافقت  یعل) را ابراز داشته اند  یروه ها و محافل مواضع مختلفګ٬تها ین ارتباط شخصیدر. شهر کابل است 
د یقت باین حقیروه ها اګن ین رابطه با ایعکس العمل و تام ٬در رابطه باعمل ( شده  ادیا مخالفت ما با مواضع یو

خ یاز تار یحزب بصورت کامل بخش یر مجمع عمومیمورد توجه قرار داده شود که منازعات و روابط قبل از تدو
 .تواندیر اساس مناسبات ما بوده نمیګذشته است ودګمناسبات 

 . رددیګن میف آن باز تامیت ووظایها از نام  حزب وطن وبا توجه به ماهن روابط تنیدچنیط جدیدر شرا 
چون حزب  ٬جاد شده از بدنه حزب وطن وجود نداردیا یالتیــ تشک یاسیس یط هایبنام مح یزیر چیګاز نظر ما د 

 .ست شده ا یسپر یالتیتشک یات  دوره فروپاشیر ها و ادبیتعب ٬زمان استفاده از زبان . وطن وجود دارد  
 یحزب وطن بودند و امروز به نحو یروز اعضایروهها و حلقات که دګت یست که ما از موجودیآن ن ین به معنیا

لش هم ین دلیآنها هستند و ساده تر ٬ستند یستند پس نیم نیویګم که ما چون میوګم و بیکنند منکر شویاظهار وجود م
 یاعضا یحزب وطن تنها کسان یر مجمع عمومیه بعد از تدوم کیدار ین نکته پافشاریما بر ا یول.نست که هستند یا

 یکیمرامنامه آنرا قبول داشته باشند و در  ٬ق کنند یخود تطب یردند که اساسنامه آنرا قبول و باالیګحزب محسوب م
حزب وطن حضور  یالتیکنند ودر چوکات تشکیت میکه اظهار موجودیآنهائ . ند یه آن شرکت نمایاول یاز واحد ها

همسو و مشترک االهداف با حزب وطن  ٬د همراه یشا ٬وجود دارند یریګد یالتیکه در چوکات تشک یعنی ٬ارند ند
شت شان به حزب وطن مطلقأ ګست که راه بازیآن هم ن ین به معنیا. ردند یګن حزب محسوب نمیا یاعضا یباشند ول

ما هنوز هم .کنند یم یافته تلقیخود راانجام ف یحزب وطن در برابر آنها وظا یا اعضا و ساختار هایمسدود شده و 
حزب  یالت واحد در ساختار هایتا سرحد حضور در تشک ییو همسو ین همراهیشتر و انکشاف ایبه تقرب هرچه ب
 مینرمش کامل دار یاساسنامه و یبهایدر چوکات اصول وپرنس ٬ن امر یتحقق ا یم و برایشیاند یوطن مسؤالنه م

راهدف  ۱۹۳۱زانیم ۵حزب وطن مورخ  یت مجمع عمومیر سوال قرار دادن مشروعیزر یګونه طرز تفکر دګهر
 .دارد  ین رجعت چه معنیداست که ایفته پګنا.است   یرد به دوران فروپاشګن عقبیوا. دهد یقرار م
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وحدت » ک جو احساسات یزد تا با تحریخین  هدف  برمیز از همیها ن یریګانجیا میوګطرح دعوت به مذاکرات و 
ص ورجعت داده بعدآ یط هواخواه حزب وطن تنقیک محیرا مجددآ به  یحزب وطن برآمده از مجمع عموم« لبانه ط

 .ند یحذف نما« مذاکرات » ردان ګره سریدر دا
ن حزب یا. تواند یبوده نم یروهګچ شخص و یچ نوع مذاکره با هیحزب وطن موضوع ه. ار روشن است یطرح ما بس

 .ت دارد یبوجود آمده و عمآل فعال
مسلم است که چوکات . م یدانینم یز را مستثنیچ چیه یات حزبیل مربوط به حیتمام مسا یمذاکره رو یواما برا

ت خالق اهداف حزب وطن یتنها با رعا یهر طرح فکر ٬شنهاد یهر پ. مذاکرات از قبل مشخص وروشن است  یعموم
 .د ن حزب  استوار خواهد بویا یتفکرو آرمانها ٬اه ها ګدید ٬

 یدانند باالین حزب میک به طرزتفکر و اهداف ایروه ها و محافل که خود را نزدګحزب وطن آماده است تا با 
کار حزب  یر مجمع عمومیبا تدو. به مذاکره بپردارد  یو ساختار کادر یالتیساختار تشک ٬مرامنامه  ٬اساسنامه 

 .افته بلکه تازه آغاز شده است یان نیپا
ر صادقانه ګا یحت ٬شوند یکه بعضآ ادعا م  یالتیـــ تشک یاسیس یط هایخاطرنشان سازم که مح خواهم با صراحتیم

ستند بلکه یاز حزب وطن قابل مذاکره ن یشند ووفادار هم باشند به عنوان بخشیاندیحزب وطن ب یبه تحقق آرمانها
حزب وطن  ینوز در ساختار هاسابق حزب وطن که تا ه یب اعضایجاد شده از ترکیا یط هایث محیتوانند به حیم

اه یګنه حضور آنها  در جایزم یاصول یستند مذاکره واز مجاریحزب وطن ن ین اعتبار اعضایثبت نام نه نموده وبه ا
 .ب حزب وطن مساعد ساخته شود یترک یعنیخود شان 

عت یزب در وضحزب وطن جهت اخالل حضور دوباره ح یر مجمع عمومیکه تا قبل از تدو یم  منازعاتیباور دار
ت و چه از لحاظ اثر ین تالشها چه از لحاظ کمیرا چنیز. افت یان داشت بشکل سابق ادامه نخواهد یکشور جر یاسیس
که   ید با منازعاتیاما بدون ترد. تواند یذاشته نمګاز خود بجا  یمخرب یریتاث یالتیبر پروسه استحکام تشک یذارګ

 .م بودیون مواجه خواهګوناګلب ها و اشکال  کنددر قایب حزب وطن را دنبال میهدف تخر
معتقد  یروزید ین رفقایبهتر یمختلف پا یهاګرنین تالشها بااستفاده از نیرفت که درګده ین احتمال را نادیتوان اینم

ظرافت  ٬د از دقت یداد ها واشخاص باین روین واکنش ما در برابر ایبنابر. حزب وطن را بکشانند یبه راه و آرمانها
ز یپره یاحساسات ییارویرو یوه سنتید از شیت است بایار با اهمین روند بسیآنچه در. نوع الزم برخوردارباشد و ت

شنهادات ینه دفاع از خود بلکه بر ارائه پ ٬ران یګن پروسه نه بررد دیما در یمهم است که هدف اساس. د یبعمل آ
 .رددګراف مسله را مدنظر داشته باشد استوار ت تمام اطیثیبودن که ح یت عملیقابل یدارا ٬ یمتقابل اصول

 :ما کدام ها اند  یت هاین پروسه اولویدر
ن یحزب وطن اعتقاد دارند ما  باالتر یکه به راه و آرمانها یروه ها و ساختار هاګار صادقانه با یــ آغاز مذاکرات بس
 .م یدانین رابطه میت ایماه یحزب را چهره نما یسطح نرمش اصول

وجود داشته باشند و بخاطر آن با ٬حزب وطن  یراٍث دارینام و م یمدع یروه هاګ یست که بعضیاز امکان ند یــ بع
 .ات شان از اهداف پشت پرده  متآثر اندیورزند که نیت دارد خصومت میحزب وطن که عمأل موجود است و فعال

مخصوصآ که تالش .  مستور غافل ماند  ید از وجود پروژه هایحزب نبا یروه ها در ساختار هاګن یدر جذب کامل ا
 یمعتقد به حزب وطن که متاسفانه با اشکال و ترفند ها ین اعضایرفتن در عقب بهترګاغفال حزب با پناه  یبرا

 یص رفقایتشخ ٬ر قابل انکار باشد ین موارد که مستند وغیدر چن. ب خود جا داده اند همراه باشد یون در ترکګوناګ
 .کار  ما خواهد بود  یاصل محور یریحزب وطن و قانع ساختن آنها به عواقب خطر پذ ینهامعتقد به راه و آرما

مورد بحث  یروه هاګچصورت هدف شکستن یبه ه یب حزبیترک ین رفقا در تمام قدمه هایحضور ا ینه هایجاد زمیا
ب یعلق دارند تعقاه شان که به آن تیګمورد بحث را در جا یت هایبلکه ضرورت حضور شخص ٬را مدنظر ندارد 

 .د ینمایم
ن ادعا یروه محدود که بر محور اګ یحت. ست یعقبدار آن ن یتیچ واقعید که هیآیبعمل م یموارد ادعا ها یــ در برخ

ل اند و خود را در نقش یتخ یردان جاده هاګخود شان سر یها ظاهرآ جمع شده اند بدون داشتن توافق درون
 ٬کنند ینان فقط در نقش خود غلو میا. منتظر اشاره آنهاست « د سربکف یمر» کنند که هزاران یتصور م یانیشوایپ
عت موجود یز در وضید توجه داشت که حزب وطن نیبا یباشند ول یتوانند منبع خطریاند نم ینوستالژ یرفتار نوعګ

 یژیسترات . ردندګد جستجو و دعوت یرون از حزب قرار دارند که بایدر ب یتهایهنوز ظرف ٬ست یت مکمل نیتمام
 ردد ګ یزیریب حزب پینه حضور آنها در ترکیتدارک زم یه وبراین پاید بر همیما با یالتیتشک
انه در حزب یراګاد یاه بنګن یرګیبودن که به شکل  ګشآهنیا پیوګژه بودن و یو یشهایراګتوان  امکانات تبارز یـــ نم
ن یچن. شات الزمه رفتن حزب به طرف مردم است یراګن یمبارزه در برابر چن. رفت ګده یتواند را نادیده میانجام

 .رون از حزب عمل کندیمخالف ما در ب یروهایتواند خطرناکتر از نیشات میراګ
ف یک تعریما به . ابد ینده انکشاف یاه ما به آګموثر ن ید در سمت رهبریحزب با یغاتیو تبل یالتیتشک یژیسترات

جاد ین ما و جامعه فاصله ایدن که بیو نه دو یان تهیم ینه بلند پرواز میمتعادل از اهداف مورد نظر ضرورت دار
 .د ینما



Rahema راه ما ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن 

Rahema Seite 3 
 

 


