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 ١٩/١٢/٢٠٠٧تاريخ    حزب آزادي خواهان مردم افغانستان و حزب همبستگي ملي اقوام افغانستان :نويسنده

 
 

 ه اولين کنگره وحدت بمصو
 زاديخواهان مردم افغانستان آحزب 

 اقوام افغانستان حزب همبستگی ملی و
       

  !سالم به ملت قهرمان افغانستان 

 !لند افغانستان سالم به وطن پرستان واقعی و سرب

 ! سالم به فرزندان صديق راه آزادی و عدالت اجتماعی در افغانستان 
 

اريخ   ه ت زب     ١٦ب دت دو ح ۀ وح زاري موفقان ل از برگ اطر تجلي ه خ ال روان ب نبله س ردم  (  س ان م زب آزادي خواه ح
ستان         وام افغان ل خراسان             ) افغانستان و حزب همبستگي ملي اق ا شکوهي در هوت زرگ و ب ل ب دازي    محف ل راه ان  شهر کاب

 شخصيت    چشمگيري از  درين محفل بيش از يک هزار نفر از کادرها، فعالين و اعضاي هر دو حزب و عدئي          . گرديد
   .ها، رهبران احزاب سياسي و فرهنگيان کشور حضور به هم رسانيده بودند

 
ت ملت قهرمان افغانستان پيشکش اينک مصوبه اولين کنگره وحدت دو حزب را همراه با تصاويری ازين همايش خدم

 .ميکنيم
 
 
 
 
 

گاهی آافغانستان ويران وتخريب شده ومردم زجر کشيده و درد رسيده ضرورت به يک نيروی سياسی متعهد به مردم و
خدمت ,امانت داری ,به روحيه فداکاری ,بسيج گر وزبده دارد که باصداقت وپاکيزه گی در گفتار وکردار ,دهنده 

 .  وتمثيل وحدت ملی بتواند اعتماد واطمينان همگانی مردم راکمايی نمايدگذاری راستکاری
 

اوضاع امروزی نشاندهنده اين واقعيت است که واژه دموکراسی نسبت به هر زمانی ديگر از رنگ ورونقی 
نانيکه آ شود از اين رو ديده می.ن اندازه جا باز کندآزايدالوصفی برخودار بوده که هيج واژه ديگر نتوانسته است  به 

نرا بيرحمانه به شليک مسلسل آدموکراسی رامترادف کفروالحاد قلمداد ميکردند وسينه هزاران هزار انسان متعلق به 
 . دنتشه ترين مدعيان تطبيق دموکراسی در کشور می باشآامروز دو .می شگافتند

 
نها به آغلط مدعيان  واستفاده ابزاری از تجربه تاريخی حکم می کند که بسياری ازکلمات و واژه ها در نتيجه اعمال 

ن می رود که در مورد دمکراسی چنين چيزی تکرار شود و آدر کشور خود ما بيم .مفاهيم ضد خود مبدل شده است 
ن آتد که بدون تقبل رنج وره ورزی واعتقاد راسخ وراستين به فواژه دموکراسی که متعلق به مردم است بدست کسانی بي

 . ن را بد نام سازندآراسی را تا پس کوچه های معامله گری بازار بورس سياست به حراج گذاشته والشه های دموک,
 

مسئوليت حفظ ومنزه نگهداشتن اين واژه همه بدوش نيرو های ملی وطرفداران راستين مردم ساالری خواهد بود که به 
 وبرازنده خود جسورانه جلو ترک تازی ن اساسات گرديده وباحضور فعا لآگاهانه وهدفمند داوطلب اجرای آصورت 

 . های عناصر ونيروهای معامله گر ضد دموکراسی وضد ملی را بگيرد
 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

 
 1/1 : تعداد صفحات

 بگيريدآدرس ذيل با ما تماس    بهًالطف. مايدنمی  دعوت همکاریبه   صميمانهشما را افغان جرمن آنالين
 maqalat@afghan-german.de 

و حزب همبستگی اقوام ملی افغانستان به مثابه رود خانه های کوچک از ) حاما(زاديخواهان مردم افغانستان آحزب 
 انان هيچگاهی نميتواند به يک رود بار ضعيف وشلشل گونه,جنبش دمکراسی باتجربه دريافتند که حرکت سست 

بزرگ وموثر مبدل گردد تا پاسخگوی اوضاع کنونی باشد مگر با حفر کانال ها و سمت دهی رودخانه های کوچک به 
 . ن بااوقيانوسهای بزرگ مردمی خواهد بودآيک کانال بزرگ وموثر وسرانجام پيوند 

حدت طلبانه زمان خود پاسخ مثبت گفتند وبعد از ماه ها بحث ازاين رو دوحزب بادرک ضرورت اين نياز به صدای و
 در دفتر حاما داير وبه تصاميم 1386 اسد 15ومذاکره ورسيدن به نکات مشترک اولين کنگره وحدت خود رابه تاريخ 

 . زيرين دست يافتند
 

خلی وبين الملی و راه های بيرون رفت از وضع موجوده بود مورد گذارش اساسی حزب که شامل اوضاع دا - .1
 .  تائيد همه اعضای کنگره قرار گرفت

 

زاديخواها ن مردم افغانستان نام آدر مورد نام حزب عالوه از نام های همبستگی ملی اقوام افغانستان و حزب  - .2
 به اکثريت قاطع حامابحث های زياد نام ديگر ارمان دموکراسی خلق افغانستان نيز پشنهاد گرديد که بعد از 

 . انتخاب وتصويب گرديد
 

مد که شورای عالی آرم حزب مورد بحث قرار گرفت که در نتيجه فيصله به عمل آبعد از انتخاب رنگ بيرق  - .3
  .رم و نشان حزب را به عهده دارندآرهبری جديد که از طرف کنگره انتخاب می شوند صالحيت 

 

زادی ارگان نشراتی حزب بوده و مطابق مرام نشراتی حزب به کار خود آد که نشريه راه کنگره فيصله نمو - .4
 . ادامه دهد

 

 به خاطر متعهدساختن سنگر های پراگنده جنبش دموکراسی در حزب واحد حامامد که آفيصله به عمل  - .5
 . سراسری ويا جبهه وسيع نيرو های ملی و دمکرات تالش صادقانه نمايد

 

مد که حزب بخاطر حل مشکالت اقتصادی خود راه ها و شيوه های قانونی را آفيصله به عمل در کنگره  - .6
جستجو و به خاطر تنظيم کمک ها و مساعدت های مالی دوستان کتابچه جلب کمک ها چاپ گردد وبرای کمک 

 . کنندگان توزيع گردد
 

کاهی اعضای خود آر بلند بردن سطح موزشی را به خاطآمطابق فيصله کنگره حزب وظيفه دارد تا سيمينارهای  .7
 .و مردم افغانستان به ويژه جوانان راه اندازی نمايد

 

کنگره فيصله نمود که عالوه از کميته های که قبال ايجاد شده بودند دوکميته ديگر به نام امور اجتماعی وکميته  - .8
 . تفتيش و نظارت ايجاد و فعال گردد

 

به صورت ماده وار قرائت واعضای شرکت کننده در کنگره هر کدام با برنامه واساسنامه تدوين شده حزب  - .9
ن بحث های سازنده وانتقادی راه اندازی نمودند که در نتيجه بعد از تعديالت جزئی برنامه آابراز نظر در مورد 

 . را مورد تصويب قرار گرفتآواساسنامه حزب به اتفاق 
 

 عالی رهبری حزب مورد بحث قرار گرفت که ابتدا باالی خرين بخش کار کنگره مسله انتخابات شورایآدر  .10
مد که پس از تصاميم در اين مورد کار انتخابات آنحوه انتخاب و چگونگی معيار های رهبری صحبت به عمل 

ظريف ناصری با اکثريت  محمدقایآغاز گرديد که در مرحله نخست انتخابات رئيس ومعاونين حزب به ترتيب آ
صف آ به حيث معاون اول و محمدحامابه حيث رئيس وفدامحمد احساس رئيس سابق حزب را آقريب به اتفاق 

احمدی به حيث معاون دوم انتخاب گرديدند در بخش دوم کار انتخابات بقيه شورای عالی رهبری به صورت 
 . ن انتخاب شدندآدموکراتيک 

 
 بار ديگر روی فعاليت های هم اهنگ و اعضای شرکت کننده کنگره متشکل از زنان ومردان در پايان کار شان يک

برنامه حزب به خاطر پايان رنج ها و مشکالت عديده مردم تاکيد نموده و با دعای خير وتامين امنيت و رفاه و 
 . کنگره را به پايان رسانيدندخوشبختی مردم افغانستان کار
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  زادیآزنده باد 

  زنده باد دموکراسی

 جتماعی زنده باد عدالت ا
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