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  2017/ 15/4                                                                                                 نور محمد غفوری

  حزب) سه؟(در بارۀ وحدت دو 
  

وحدت بين حزب ملی ترقی وطن، حزب مردم افغانستان و حزب متحد ملی و مشک#ت آن در اين روزھا رسانه 

اين مورد اع#ميه وحدت خواھان، نگاھی به اع#ميه وحدت خواھان، وحدت له چا سره او په څه در . ای شده است

ومضامين ديګر را از طريق صفحات فيسبوکی عدۀ از اعضا و فعالين و ويبسايت ھای پيام ملی، ) اع#ميۀ دوم(ډول؟، 

ز طريق مطبوعات نظر شخصی خويش را در اين سلسله من ھم Cزم دانستم که ا. مھر وطن و بامداد را مطالعه نمودم

  .   ابراز و با دوستان شريک سازم، تا مسئوليت خويش را ادا نموده باشم

 کنفرانس وحدت بين حزب ملی 2015 اگست سال 21 مطابق با 1394 اسد سال 30چنانچه ميدانيم که بتاريخ 

انس اسنادی که قب# از جانب مراجع با در اين کنفر. ترقی وطن و حزب مردم افغانستان در شھر کابل تدوير يافت

اين اسناد عبارت بود از .  ص#حيت ھردو حزب تائيد گرديده بود، قرائت و مورد تائيد اعضای کنفرانس قرار گرفت

اساسنامه حزب جديد، برنامه،  نام و خطوط اساسی پاليسی حزب، ميکانيسم وحدت، ارگانھا و اعضای رھبری و 

  . قطعنامه کنفرانس

ن است اسنادی که از طريق کنفرانس وحدت به تصويب رسيدند، ص#حيت تغير و تعديل آن را صرف مبرھ

اساسنامه ايکه از طريق اين کنفرانس به تصويب رسيد، ھر نوع . کنفرانس ديگر و يا کنگره حزب ميتواند داشته باشد
يعنی الی تدوير کنگرۀ .  تفويض نمودتغير بعدی در اساسنامه و برنامه را مطابق ماده شانزدھم آن به کنگرۀ حزب

  .  حزب به ھيچ ارگان ص#حيت تغير اساسنامه و برنامه و ساير اسناد مصوب کنفرانس داده نشده است

 سازمانی تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد اعضای بيوروی اجرائيه، تعداد –در ميکانيزم وحدت تشکي#تی 

ای ھردو حزب و ھمچنين اسمای اعضا برای ھمه ارگانھای رھبری اعضای داراCنشأ، نوبت و مدت رياست رؤس

اصوC الی تدوير کنگره ھيچ کس و ھيچ ارگان مطابق مادۀ ھشتم ميکانيزم ص#حيت تغير . مشخص و تصويب گرديد

  . در موارد تصويب شده کنفرانس وحدت را نداشت و ندارد

ال بايد کنگرۀ دموکراتيک داير گردد، فلھذا چون در کنفرانس وحدت تصميم به عمل آمد که در طول يک س

ارگانھای تصويب شده در کنفرانس و اشخاص مؤظف در آن، صرف برای مدت يکسال از جانب کنفرانس مشروعيت 
اگر نياز ادامه فعاليت ھمين ارگانھا و اشخاص مؤظف اضافه تر از موعد معينه احساس . کار را بدست آورده بودند

ی کنفرانسی و يا اقدام اصولی ديگری قبل از ختم موعد متذکره مجددا مورد تصويب قرار می ميگرديد، بائيست که ط

  . گرفت

ِ و در اسناد مصوب آن برای رھبری موقت يکساله وظيفه و اجازه پيشبرد 1394در کنفرانس وحدت سال 
ی مؤقت اقدامی برای وحدت با اينکه چند تنی از رھبر.  وحدت با ساير احزاب، قبل از تدوير کنگره داده نه شده است

اينھا . حزب متحد ملی نموده و برای آن نمايشی تھيه ديده است، خ#ف تصاويب کنفرانس و اسناد مصوب آن ميباشد

کار خانگی سپرده شده برای شان را، که ھمانا ادغام تشکي#تی و آماده گی برای تدوير منظم کنگره بود، فراموش 
ِرھبری موقت يکساله حق تغير اساسنامه، برنامه، ساختار . ائل ديگر ساختندکردند و خويشتن را مصروف مس

اسمای ھمه اعضای شورای مرکزی، . تشکي#تی، پاليسی حزبی و حتی تغير افراد در ارگانھای رھبری را نداشت

  . گره بود و بسبيوروی اجرائيه و داراCنشأ در کنفرانس معين گرديده بود و تزايد، تقليل و تغير آن از ص#حيت کن

ِ به رھبری مؤقت يکساله تعين و سپرده 1394 اسد سال 30عمده ترين وظايفی را که کنفرانس وحدت مؤرخ 
بعد از .  ميباشد1395بود، عبارت از ادغام تشکي#تی و تدوير کنگره در طول يک سال يعنی الی اول سنبله سال 

ته و در حقيقت ص#حيت رھبری سازمانھای حزبی و اختيار گذشت زمان معينه مشروعيت ارگانھای رھبری اختتام ياف

اگر از لحاظ اصولی به موضوعات نگاه شود، حزب ملی ترقی . نمايندگی حزب در تفاھمات با ساير احزاب را ندارند
    فاقد رھبری مشروع و اصولی ميباشد و تمام فعاليت ھای که بنام رھبری1395مردم افغانستان بعد از اول سنبله سال 
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  . صورت گرفته است، مشروعيت و الزاميت برای اعضا ندارد

، رھبری مؤقت حزب 1394باوجود احکام صريح و تخطی ھای واضح از مواد مصوب کنفرانس وحدت سال 

ملی ترقی مردم افغانستان دست به کاری يازيد که نه از توان شان پوره بود، نه در حيطه ص#حيت شان بود و نه ھم 
ِرھبری موقت يکساله در سه ماه اخير خويش در حالی با حزب .  اجازه انجام چنين کاری را ميداداصول برای شان

متحد ملی تفاھمات وحدت سازمانی و تشکي#تی را آغاز و انجام داده است که تا ھنوز خود حزب ملی ترقی مردم 

م نگشته و تحت رھبری و اصول واحد افغانستان به گونۀ درست بوجود نيامده بود، سازمانھای دوحزب قبلی باھم مدغ

قرار نداشت، رئيس و اعضای رھبری و کميسيون ھای آن دورانی و مؤقتا برای اجرای وظايف مشخص به کرسی ھا 

بدين ترتيب رھبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان در حالی سناريو و شو وحدت با حزب متحد ملی . تعين شده بودند

نمايش گذاشت که نه خود شان فرصت مشوره با اعضا را داشت و نه ھم فرصتی برای را با عجله زدگی تھيه و به 

ھنوز جنجالھای درون حزبی بين اعضای دو حزب اسبق حل نه . مشوره و تفکر به اعضای حزب متحد ملی داده شد
  . شده بود که مشکل ديگر باCی مشک#ت قبلی افزون گرديد

حزب متحد ملی ترقی مردم (به ) حزب ملی ترقی مردم افغانستان(د نام حزب از در جريان وحدت جدي 

تغير نمود، در بعضی از مواد اساسنامه تعديل به عمل آمد و در رھبری حزبی تغيرات بوجود آمد که ھمۀ ) افغانستان

 در کنفرانس پرنسيپ دورانی ششماھه رياست حزب که.  بود1394آن خ#ف اصول و تعھدات کنفرانس وحدت سال 

  . متذکره تصويب گرديده بود، زير پا شد

  : به تصويب رسيده بود که1394 اساسنامۀ مصوب کنفرانس اسد احکام انتقالی: مادۀ سی و سومدر ماده 

که اعتبار از تدوير کنفرانس وحدت بعد از يک سال (حزب ملی ترقی مردم افغانستان الی تدوير اولين کنگره «

يعنی در ششماه اول از جانب رئيس يک حزب شامل پروسۀ وحدت و در ششماه دوم از  دورانیبطور ) داير می شود

  ».جانب رئيس حزب دوم شامل پروسۀ وحدت رھبری ميگردد

اما اين ماده در جريان وحدت دومی به طور غير اصولی به شکل زير تغير نموده و رھبری پوھاند راوش را الی 

  :تدوير کنگره دايمی ساخت

  احکام انتقالی:  سی و سومماده «

الی تدوير کنگره رفيق پوھاند داکترمحمد داوود راوش به صفت رييس؛ و رفقا عبدالحی مالک و انجنينر محمد 

  » .کبير به صفت معاونين حزب توظيف گرديدند

 يک طرح ناسنجيده و اقدام عجله به اين گونه طرح وحدت حزب ملی ترقی مردم افغانستان با حزب متحد ملی

اين اقدام در طول يک ونيم سال اعضا و . زده بوده است که برای آن تصاويب و تعھدات قبلی کنفرانس زير پا گذاشته شد

ًع�قمندان ھر سه حزب را با خود مشغول ساخته، ضرباتی را بر پيکر ھرسه حزب واردنمود و آنھا را عم� از فعاليت 

نتيجه آن شد که بسياری از اعضای . اس کنونی محروم ساختندھای روز مره سياسی در سطح کشور و در شرايط حس

در حاليکه رھبران احزاب مصروف چانه زنی بين خود اند، . ھمين احزاب از حزب مأيوس و از مبارزه دست کشيدند

اقداميکه به ھدف وحدت . اعضای حزب از ھم پاشيده ميروند و سازمانھا و حلقات خورد و ريزه جديدا زائيده شد

ھای ملی و دموکراتيک آغاز يافته بود، باعث يأس، تشتت و پراگندگی بيش از پيش اين نيروھا گرديد و نتيجۀ بر نيرو

  .  عکس داد

بعد از کشمکش ھای زياد در پروسۀ اين وحدت، در حزب متحد ملی انشعاب به وجود آمد و گروه وحدت خواھان 

در « اين گروه وحدت خواھان که نظر به اع�ميه خود شان .  انداع�ميه ھای را پخش و طی آن سايرين را انتقاد نموده

, تا دربرابر کجروی ھا و کج فھمی ھا «قد بر افراشته » اين برھه حساس حيات مردم ونھضت ترقی خواھانه کشور

نمايد، » مواضع اصولی اتخاذ نموده وجريان وحدت خواھی تمام نيروھای ترقی خواه ، ملی و وطنپرست را حمايت

گروه وحدت خواھان که بدون شک دارای اھداف و اميال نيک اند، متشکل از اعضای . روه غير متجانس می باشدگ

موج ( مردم سعادتمند افغانستان و شورای سرتاسری پيام آوران صلح افغانستان،  حزب متحد ملی، حزب ھمبستگی

ارداد ھای رھبری حزب متحد ملی با حزب ملی اما اين گروه وحدت خواھان اصو� نميتواند وارث قر. ميباشند) نوين

  . ترقی مردم افغانستان گردد
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حزب ملی ترقی مردم افغانستان نميتواند که امتيازات قرارداد ھای وحدت با حزب متحد ملی را به گروه 

قی اگر گروه وحدت خواھان به حيث يک گروه ع�قمند فعاليت در تشکي�ت حزب ملی تر. وحدتخواھان تفويض نمايد

 بطور دسته جمعیمردم افغانستان باشد، در آن صورت بايد سر از نو مفاھمات صورت گيرد و به حيث يگ گروه 

  . ميتوانند عضويت حزب را کمايی کنند

و پيام آوران صلح افغانستان که سازمان اجتماعی است، ) موج نوين(در ترکيب گروه وحدت خواھان نمايندگان 

اصوw نھاد ھای اجتماعی بايد از لحاظ سياسی بيطرف باشند و موضوع وحدت . د استنه يک حزب سياسی، نيز موجو

  . يک حزب با سازمان مدنی اجتماعی نميتواند مطرح بحث قرارگيرد سازمانی

به اين ترتيب پروسۀ وحدت احزاب فوق الذکر به يک مرحله ديگر رسيده است که با در نظرداشت اصول 

  . ظر و تغير روشھا و برخورد ھا ميباشدمطروحه قبلی مستلزم تجديد ن

اما  وحدت عمل اين نيروھا بايد . وحدت نيروھای ملی، دموکرات و مترقی بدون شک يک امر ضروری ھست

ديگر وقت . از طرق اصولی و عم� مفيد و مدرن صورت گيرد که در آن ھمه اعضای احزاب خود را شريک بدانند

ط دستور از باw به پائين کھنه شده و نمی تواند جنبۀ عملی و ثمر بخش داشته وحدت ھای سياسی و سازمانی حزبی توس

  . باشد

  پايان


