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 خواننده  گان عزیز، نویسنده گان گرامی

تانرا غرض نشر به این ایمیل سازندۀ دیدگاه ها ، تحلیل ها ، نتایج بررسی ها و تحقیقات  در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و هنری و همچنان پیشنهادات، نظریات و انتقادات ،  هوډ جهِت غنامندی هرچه بیشتر

: شمارۀ تماس با ما. تعهد است تا طبق پالیسی نشراتی خویش نوشته ها و مطالب ارسالی شما را با جبین گشاده پذیرفته و با کمال امانتداری نشر نمایدم وډه. ارسال بدارید (howdh@yahoo.com)ادرس 
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 زحب وطن یاب اعضا یمخترص

 

 حزب وطن اهګو ا ریدل همرزمان

 

 تیحزب در وضع نیا یاسیان حضور فعــــال س یحزب وطن و در پ یمجمع عموم ریبا تدو نکیا

 ګحرکت بزر نیا ءیخیارجــذاب ت یها ــــزهګیها ان ینیب شیکشور، مطــــابق پ یاسیموجود س

 یخیتار نیو تمک یاسیس تیجذاب ۰شودیم رهیحزب وطن چ یاعضا یاهګاراده و ا انیبر جر یاسیس

به امکانء حضور مجدد  یباور یاز ب یناش یاسیرکود س یزمان بر فضا ذشتګبا  ګبزر نحرکتیا

 و انفعال مزمن وتګس ۰شودیم ذارګ ریحزب وطن تاث

 یداریتحرک و ب یشکند ونـــــوع یحــزب وطن در هم م نګیروسنصبو یها امګ نیبا طن یاسیس

 ۰ دهدیرا بشارت م یاسیس

حزب وطن پس از فرو  یاعضا ګیحادثه درزند نیتر ذارګ ریحزب وطن تاث یمجمع عموم ریتدو

 ۰حزب است نیا یپاش

 حزب یاسنـــاد مرام بیمنتخب بخصوص نسل بالنده و جوان در تصو انګندیفعال نما مشارکت

را عمال بوجود اوردکه  یوار دیام نیپاک حزب وطن ا یوتعهدات آشکار آنها در امر تحقق ارمانها

در دست ماست  نکیتسلسل وتداوم نهضت روشنفکرانه افغانستان ا ریدرزنج مشدهګان حلقه 

وصل  نانیبا اطم ندهیامروز به ا رانهګروشن یما با حرکت ها ذشتهءګپر افتخار خیتار لهینوسیوبد

 لیامروز تکم اهګروند صفوف رزمنده حزب وطن از وجود نسل ا نیا یعیتداوم طب جهءیشودودرنتیم

 ۰۰خواهد شد

حــــزب وطن فعال  یشهر کابل شو را ها یکشور و حوزه ها اتیوال میاز ن شتریاکنون در ب هم

حزب  یضااع یبانیو پشت تیحمــــا یصــدا ۰ابندی یانکشاف م یعیزمان بطور طب ذشتګبوده و با 

 یط یمجمع عموم یها صلهیانها از ف رمګو کنار کشور، خـــارج از ان واستقبال  ــــوشهګوطن در 

 ۰بخش است رویبخش و ن نانیاطم یجلسات بصورت قطع ریتدو
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 خواننده  گان عزیز، نویسنده گان گرامی
گی و هنری و جهِت عنای هرچه بیشترش از شما عزیزان احترامانه دعوت میکند تا تحقیقات، نقد و افریده های هنری تانرا در عرصه های مختلف علمی، فرهن ،هوډ

تعهد است تا طبق پالیسی نشراتی م وډه. ارسال بدارید (howdh@yahoo.com)ات، نظریات و انتقادات سازندۀ تانرا غرض نشر به این ایمیل ادرس همچنان پیشنهاد

 (8800)7887788171: شمارۀ تماس با ما. خویش نوشته ها و مطالب ارسالی شما را با جبین گشاده پذیرفته و با کمال امانتداری نشر نماید

حزب  یشــــورا هـا یالتیو تشک یانکشاف و استحکام ســـازمان -وجود ندارد که توسعه  یدیترد

ما را متحول خواهد ساخت  یاسیمبارزه س رامونیپ طیمح یها تیواقعوطن در داخل وخارج تمام 

 انیاز ان را در متن جر یناش یفکر یمصالحه وجازبه ها شهیاند یاسیس یاموزه ها رګبار د کیو

 ۰معاصر کشور رسوخ خواهد داد یفکر یها

در کادر کننده ان  یرهبر یو ساختار ها ریحزب وطن در اروپا دا یاعضا یجلسه سراسر بیعنقر

انتخاب کردن و انتخاب شدن  -خواهد شد، حق مشارکت  جادیا کیکامال دموکرات یاصول ونورم ها

 ۰ماندیم یمحفوظ باق انګهمه شرکت کننده  یبرا

 :زیعز همرزمان

 کندیرا مطرح م یدرون حزب یاتینظر ــزمیحزب وطـــن پلــورال یکــه مجمع عموم یطیشرا در

تا مجمع  رفتهګ یمحل یحزب وطن از شورا ها ییالتیتشک یها که همه ساختار یطیودر شرا

اراده انها  لیحزب وطن وتمث یخواهد بود، مشارکت اعضا نیچن زین ندهیاند و در آ یانتخاب یعموم

 یاعضا یاسیوبلوغ س یاهګمظهردرخشان ا ،یشده توسط مجمع عموم سیتاس دیجد یدانهایدرم

 ۰رددګ یمتجل دیبا  یاسیس ګفرهن یعال یاارزش ه ادیحزب وطن خواهد بود که بر بن

حزب  یو ارادهء راسخ به امــــر انسجام اعضا تیحزب وطن در اوپا با خـــلوص ن یحزب تهیکم

انداخته و  ګپروسه انسجام دو باره چن لیمجدد و تکم یایتا به کمر بند اح کندیوطن بشما مراجعه م

از  یونبودن لحظات کن ییو درک استثنا یاسیس یاریتان را با هــــوش یاسیخانــواده س رمګکانون 

 ۰دیهداګدر امان ن رګعناصر آشوب ینفوذ احتمال

 یاسیاغفال کننده س یباطل حرکت ها ردابګدر  زګخواهد ماند وهر یحزب وطن باق -وطن حزب

موجود سر نوشت و  یــاسیکنندهء س مــــراهګازدحام  یخانه ها ګرنینخواهد کرد ودر ن یاب تن

کامل وامکانات قابل  تیحزب ظرف نیا ــذاشت،ګخارات بدست امده رابه معاملــــه نخواهد افت

 ۰بارور شدن ومطرح شدن دارد  یرادسترس ب

حزب وطن،  یاعضا هیپروسه انسجام و تجز فیکه باعث تضع یحزب وطن هرحرکت اهګ دید از

که  یست اما هــر اقداما خیتار ریاقدام خالف مس کی رددګ یکه عمل یهر عنوان و شعار ریز

حزب وطن باشد نه تنها  یاعضا یپروسه انسجام، کنارامدن و رفع تباعد اجبار لیمعطوف به تکم

 ۰رددیګان همه امکانات صادقانه فراهم م ـــلیتعم یهـــا نهیزم نیاست بلکه درتام لمـــورداستقبا

حـــزب وطن را  یاعضا پاک یارزو ها ــرګممکن است بار د یو احساسات انهیناش یحرکت ها

 مراهګعوامل  ریتاث ریتفــاهم و مشارکت ز یدر ها دیــــذارګن ۰مورد تاراج و چپاول قرار بدهد

 یفشارمارش ها ریز دینبا یاسیمجدد س یعبـور بسمت جوشش ها یشوند ، پل ها دکننده مسدو

متمدن مبارزه  یهاارزش  یبغاوت جا جیترو ګاجازه داد تا فرهن دیشوندونبا بیتخر رانهګاشوب

 ۰ردګیرا ب یسازمان

و انکشافات  یعوامل مختلف از شرکت در پروسه مجمع عموم جهیاز همرزمان ما که در نت یا عده

 یملحوظات در حد نیا تیماه کهیدر صورت کنند،یرا مطرح م یملحوظات ایان باز مانده اند و یبعد

حزب وطن حاضر است در نشست  دینما لیرا تکم یمجمع عموم ریباشد که انکشافات پــــروسه تدو
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ملحوظات را به بحث  نیا یقویسل یهـا ــــزهګیاز تسلط ان یعـــار یو در فضا یارویرو  یاه

ملحوظات  نیکه ا ستیمهم ن ۰تحقق انها را جستجو وفراهــم سازد یعمل یها نهیو زم ردګیب

در هر صورت مورد  ،یه جمعدست ایباشد و یانفراد ،یو ساختار یالتیتشک ایباشد و یاتینظر

 اما  ۰رفتګت و استقبال قــــرار خواهد یاحترام،حما

داخل کشور از فقــدان ادرس  یاسیجابجا شدن در معامالت مروج س یکه برا یان عـــده ا حساب

 نیاند کامال از یطانیو ش یپنهان یجدول ها یخانه پر یبرا یآدرس یدر عذابند ودر تکاپو یاسیس

 ۰محاسبه جداست

است  دهیفـــرو پاش یالتیکه حــــزب وطن سال ها قبل از لحاظ تشک مینما دیتاک خواهمیم رګد بار

از  رګاست،د دهیاصوال فـــــرو پاش زیکننده ان ن یرهبر یتمام ساختار ها یفرو پاش نیهمزمان با ا

ده را زمزمه القاب باد بر ایو فتنګخود را معاون و ارشد ووووووو  دهیادرس ان حزب از هم پاش

 یدارد ،کادرها نیان حزب معاون رګان ا ــریمحض باشد، درغ یخبر یب کی تواندیکردن فقط م

دو دهه ما  نیا یدارد و صفوف هم به هزاران وجود دارد پس ط یمرکز یشورا یارشد دارد،اعضا

دو  نیا یطمقامات  نیاصال ا ایو ست؟یچ یبرا ونیسیو کم تهیهمــه کم نیوا م؟یردیګدنبال چـــه م

مانده است  راثیانچه ازان حــــزب بم کنمیمن فکر م ۰بودند؟  یدهه کجا بودند و مصروف چه کار

 یــاسیس شهیانـــد یعنیاو  یاسیهللا، تفـــکر س بیان حزب ، نج ذارګانینام پر افتخــار موسس و بن

 ۰حزب وطن است  تیا لمسوول یا لحقوق و متساو  یمتساو یمصالحـــه و اعضا

فراموش  یفاقــــد اعتبار و زنده ساختن چهـره هـــا یو کاربرد القاب ومقام هـا یابزار یها استفاده

است که هدف ان  یاسیس یباز کیخوردهء تسلسل  رهګبهم  تیها در واقع ، کل تیشده در ذهن

حزب  یحزب وطن و منحرف ساختن اراده اعضا یمجمع عموم یخیتار تینشان دادن اهم کیتار

 ۰باشدیبه نفع حــــزب وطن م یمسلط پروســـه ها وانکشافات جــــار انیجراز

ما . کنند جــــادیا زهګیان توانندینم ریګکسالت اور د یها ازهیسکــوت و خم نیخفته در بال یها اراده

مصالحه بعنوان  یاسیس شهیانـــد ۰میافغانستان در نظر دار یاسیس ندهیا خیتار یحزب وطن را برا

است  ازمندین هوبالند اهګبه نسل ا یاتینظر دیجد یعرصه هـــا سیتاس یحزب وطن برا یفکر دایبن

و  یاسیبا ارزش س راثیم نیخواهــد بـود ا ندهیا رومندیحزب نسل برومند ون نیا ندهیرهبران ا۰

ما  ریذنا پ ریرسالت تاخ رازهءیش نستیا ۰منتقل شود دیبا ندهینسل امروز به ا یبدستان توانا یخیتار

 ۰در قبال حزب وطن

 ییراګو سنت  روزید یــاسیس شکسوتانیساختن حضور فعال حـــزب وطن بمشارکت پ مشـــروط

کنندهء  یبودن مقـــامات رهبر یراثیتصور م ایو روزیچون وچـــرا از رهبــــران د یدر اطاعت ب

طن کـوچک ساختن حزب و یو بمعنا تهیمدرن یحرکت خالف ارزش ها کیحزب  نیا

 یتا کنون از روان اعضا یو فاجعه فرو پاش دیچشمان شان فروپاش ابرحزب در بر کهیاست،انها

از غفلت نا  یناش یفشار روان کنند؟یم هیتوج ونهګدو دهه سکوت خود را چ رد،یګیحزب وطن باج م

ن خم دو دههء پر اشــوب چنا نیمقام ها قــــامت نهضت روشنفکرانه افغانستان را در نیا یبخشودن
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بوده  استیوس خیتار یدار تمام عرصه ها دانیان م یفکر ادیوصف انکه بن باکرد که حــــزب وطن 

 ۰خود را اعاده کند یالتیاست نتوانست ســـالمت تشک

 :زیعز همرزمان

که  یکبوتر دیبه ام یرا که در دست دار ینجشکګ) که  کنمینقل قول افالطون مراجعه مم نیبه ا من

 ۰( مده  در هواست ازدست

 تیمجمع ان حضور ابرومنـــد ان در وضع ریبا تـــدو نکیوطن خانه مشرک همه ماست که ا حزب

 رمګکانون  نیما در درون ا یـــاسیعزت، ابرو و وقار س ۰است دهیردګ نیموجود تام یاسیس

ر د یبزود ګخانواده بزر نیبر افراشته شده در اطـــراف ا یها مهیاست ، خ نیوطنپرستانه تضم

رهبر  یفقط حزب وطن و نام نام ماندیم داریمنهدم خواهد شد و انچه پا یاسیس عامالتطوفان م

 راههیبال توقف مبارزه مشروع و داد خواهانه را به ب انیاست ، جر دیهللا شه بیمحبوب ان نج

 ۰همانیصم یبا درود ها ۰دیانرا نخواهد بخش زګهر ندهیا یاست که تارخ ونسل ها یاشتباه دنیکشان
 


