Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes
Programm der Volkspartei Afghanistan
(beschlossen am Einheitskongress - Kabul, . 05. 2012 )

Unsere visionären Wurzeln :
Vor mehr als 110 Jahren ereignete sich in unserem Land etwas Beispielloses, das einen
Übergang von der historischen Starrheit zum modernen Leben ermöglichte, und zwar die
Formierung sozialer Bewegungen um politische Ziele. Zum ersten Mal lernte die afghanische
Bevölkerung Gedanken wie Konstitution, Unabhängigkeit, Republik, Freiheit, Fortschritt,
Gerechtigkeit und Demokratie kennen. Sie begann sich zu formieren und für die
Verwirklichung dieser Ziele Opfer zu bringen.
Zum ersten Mal verließen einige politische Bewegungen die traditionellen und lange als
gültig angesehenen Vorbilder, die von zerstörerischen Konfrontationen zwischen Sekten,
Stämmen und Regionen gekennzeichnet waren. Diese Bewegungen erhielten eine politische
und soziale Perspektive. Eine Kultur der Ehrlichkeit und der Einsatz für eine gemeinsame
freie Heimat boten den politischen Kreisen eine Aussicht auf Erneuerung und Fortschritt.
In den 40er Jahren dieses Jahrhundert (isl. Ära) bekamen diese fortschrittswilligen
Bewegungen zunehmend einen sozialen und gerechtigkeitsfordernden Inhalt. So verwandelte
sich der sozialpolitische Diskurs zu einer tiefgreifenden Sozialbewegung. Alles, was in der
Vergangenheit Vision und Wunsch war, ließ sich nun politisch gestalten und somit konnten
die Kämpfe unseres Volkes für seine eigenen Interessen im Rahmen sozio-politischer
Stellungnahmen konkret und wirkungsvoll angeführt werden. Unser Land schlug seinen Weg
vom Mittelalter zur Moderne nur über diese sozialen Bewegungen ein.
Die Volkspartei Afghanistan versteht sich als Fortsetzung dieses politischen Erwachens
unseres Volkes. Sie formiert sich um die fortschrittlichen und gerechtigkeitsfordernden
Gedanken des afghanischen Volkes und um die gemeinsamen Werte aller Menschheit.
2 - Die Volkspartei Afghanistan versteht sich auch als Partner und Weggefährte all jener
Kreise, Organisationen und Parteien, die sich im Kontext dieses historischen Strebens unseres
Volkes bzw. der Fortsetzung dieses aufklärerischen Erbes bewegen und die Fahne des
Kampfes für Unabhängigkeit, Erneuerung, soziale Gerechtigkeit und Demokratie hochhalten
und hierfür konstruktiv arbeiten.
Unsere Beziehungen zu diesen modernistischen Bewegungen sind visionär geprägt. Dies
bedeutet :
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Die Volkspartei Afghanistan stellt sich in die Tradition der humanistischen und
gerechtigkeitsfordernden Werte dieser Bewegungen.
 Sie stützt sich auf jene gesellschaftlichen Grundlagen, die ein Ergebnis des geistigen und
praktischen Einsatzes dieser Bewegungen sind.
- Die Volkspartei Afghanistan hat eine kritische und realitätsbezogene Haltung gegenüber den
politischen Inhalten und der Arbeit dieser Bewegungen .

Perspektiven und Mittel
Im Rahmen des erwähnten visionären Erbes steht die Volkspartei Afghanistan vor der
Aufgabe, die Kämpfe unseres Volkes unter Bedingungen zu organisieren, die sich inhaltlich
von den vergangenen Verhältnissen unterscheiden.
Wir leben in einer Zeit, in der die sozialen Errungenschaften vernichtet werden. Es ist eine
Zeit des politischen und geistigen Niederganges. Es ist eine Ära der Gewalt gegen das Recht
auf Leben und Menschenwürde. Es ist eine Zeit der tiefen Vertrauenskrise auf nationaler
Ebene. Es ist eine Ära beispielloser Ausweglosigkeit für die Sicherheit und Souveränität
unseres Volkes.Wir leben in einer Zeit, in der das brüderliche Zusammenleben aller Stämme,
Religionen und Sprachen unseres Landes die bittersten Erfahrungen macht. Unser Land hat
sich in einen Schauplatz rückständiger Kräfte verwandelt, welche unversöhnlich jeden
Gedanken einer modernen Gesellschaft bekämpfen und jede Form sozialer Gerechtigkeit
ablehnen.
Diese Kräfte reorganisieren sich mit ausländischer Hilfe und aufgrund der
3 - Unfähigkeit des Staates, die Krise zu bewältigen, und sie bergen eine stetige Gefahr des
politischen Rückfalls.
Um aus dieser bedauerlichen Situation herauszukommen, nutzt die Volkspartei Afghanistan
alle friedlichen und legalen Mittel zur Mobilisierung der Bevölkerung in Afghanistan.
Die Partei nimmt an Wahlkämpfen teil und versteht diese als notwendigen und
unausweichlichen Ausdruck eines demokratischen Lebens. Sie beteiligt sich an Koalitionen
und Volksvereinigungen zur Erweiterung dieser Demokratie, um nationale und soziale Ziele
zu erlangen.
Die Volkspartei Afghanistan wirkt in den Reihen der Zivilgesellschaft, um die demokratische
Energie unseres Volkes politisch und gesellschaftlich zu
mobilisieren. In den Werkstätten und Fabriken, in den Universitäten, Bildungs- und
Kulturzentren, in bäuerlichen Gebieten und Unternehmen begleitet sie ständig die
Forderungen und Kämpfe unseres Volkes.
Die Strategie der Volkspartei besteht darin, eine umfassende Entwicklung zu erreichen,
demokratische Werte im Volk zu verankern und zu vertiefen und jene Voraussetzungen zu
schaffen, die für den Aufbau einer modernen, demokratischen, gerechten und
fortgeschrittenen Gesellschaft erforderlich sind.
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Prinzipien und Ziele
Die Volkspartei Afghanistan versteht Afghanistan als ein unabhängiges Land, das einheitlich,
souverän und unteilbar ist. Nationale Interessen und hohe Werte des Landes wie Freiheit,
Unabhängigkeit, nationale Souveränität, Einheit und Solidarität, territoriale Integrität,
nationale Sicherheit, materieller und geistiger Wohlstand der Familien und eines jeden
Afghanen bilden den patriotischen Inhalt und die Hauptziele der Arbeit der Volkspartei
Afghanistan. Unsere Partei schützt die Souveränität aller Afghanen über ihr politisches
Schicksal sowie die territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Prosperität des Landes. Hierfür
versucht sie alle nationalen Kapazitäten, Organisationen, politischen Kreise und die
Zivilgesellschaft Afghanistans zu mobilisieren, um günstige interne
4 - und externe Bedingungen zur Verwirklichung dieser Zielvorstellungen zu schaffen.
Der Islam ist die heilige Religion der Bevölkerung Afghanistans. Die Volkspartei unterstützt
die freie Religionsausübung für Moslems und Anhänger anderer Religionen. Sie ist gegen
eine Ausnützung religiöser Bekenntnisse für politische Zwecke.
Die Volkspartei Afghanistan ist eine demokratisch-modernistische Organisation, die einen
Wandel und soziale Gerechtigkeit fordert. In ihrer politischen Tätigkeit räumt sie folgenden
Aufgaben den Vorrang ein:
Etablierung eines Rechtsstaates
Dezentralisierung der Macht
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz und Justiz
sowie das Prinzip der gegenseitigen Verantwortung von Staat, Gesellschaft und Individuum.
Die Volkspartei ist eine selbständige Organisation. Sie gehört zu den
demokratischen, gerechtigkeitsfordernden und fortschrittlichen Bewegungen unseres Landes.
Unsere Partei gehört allen Völkern Afghanistans. Ihre soziale Zusammensetzung beruht auf
breiten Bevölkerungsschichten wie den Intellektuellen, Experten, Beamten und Angestellten
der staatlichen und privaten Betriebe, Direktoren, Lehrkräften, Professoren, Bauern und
anderen ländlichen Mittelschichten, Arbeitern, Handwerkern, Nomaden, Viehzüchtern,
Unternehmern und der patriotischen Geistlichkeit.
Unsere Partei ist eine Volkspartei. Ihre Wurzeln liegen in der Welt der Arbeit. Das Wesen
ihrer Aktivitäten in diesem Bereich besteht in einer gerechteren Einkommensverteilung
zugunsten der Einkommen für Erwerbsarbeit. Die Volkspartei kämpft für gleiche Rechte und
Chancen der verschiedenen Bevölkerungsschichten. Sie kämpft für soziale Sicherheit,
Erfüllung der Grundbedürfnisse breiter Schichten mit geringerem Einkommen sowie für die
Verringerung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit .
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Die Volkspartei Afghanistan ist eine Partei der sozialen Demokratie. Gerechtigkeit, sozialer
Wohlstand, Demokratie und Freiheit sind logisch und organisch miteinander verbunden. Der
Mensch ist erst dann frei, wenn er frei ist von Armut und sozialer Unterdrückung. Demokratie
kann erst Wurzeln schlagen, wenn sie von sozialer Gerechtigkeit begleitet wird.
5 - Die Volkspartei Afghanistan organisiert sich um die Gedanken und Visionen der
modernistischen Bewegungen in unserem Lande im vorigen Jahrhundert, die eine reiche
Tradition des Kampfes für Freiheit, Demokratie, Republik und soziale Gerechtigkeit
begründeten und den Kampf für sozio-ökonomischen Fortschritt in den Mittelpunkt ihrer
kühnen Ziele stellten. Unsere Partei lässt sich von dieser Vergangenheit inspirieren, ohne die
alten Organisationen und Bewegungen wiederzubeleben.
Unsere Partei schätzt die ruhmreichen Traditionen dieser Bewegungen. Sie
bemüht sich, deren Errungenschaften zu schützen und zu festigen. Unsere Partei lernt aus
deren Erfahrungen. Sie versucht aber auch, entsprechend den unbestreitbaren Realitäten
unserer Gesellschaft und der Entwicklungen in der Welt ihre eigene Politik zu gestalten.
Unsere Partei stützt sich auf die junge Generation. Wir sind voller Optimismus für eine lichte
Zukunft unseres Landes. Die Zukunft wird mit dem Verstand und der Kraft der Jugend
unseres Landes aufgebaut werden.
Die Volkspartei Afghanistan ist eine demokratische Partei. Sie ist gegen das
Aufzwingen jeglicher Ideologie auf die politische Ordnung bzw. das gesellschaftliche Leben.
Unsere Partei lehnt sowohl den linken als auch den rechten Extremismus sowie Gewalt in
jeglicher Form ab. Sie vertritt die Meinung, dass sich alle politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Widersprüche nur friedlich, legal und offen lösen lassen, indem sie die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf fortschrittliche und gerechtigkeitsfordernde Politik und
Gedanken lenkt. Unsere Partei ist überzeugt, dass eine Unumkehrbarkeit eines politischdemokratischen Lebens nur durch Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung erreicht
werden kann.
Die Volkspartei Afghanistan stützt sich auf Freiheit und auf freie Menschen, die in Äusserung
ihrer Meinung, Gründung ihrer zivilen (auch politischen) Organisationen und ihren
persönlichen Entscheidungen frei sind. Unsere Partei versucht, Freiheit und Demokratie zu
unseren nationalen Werten zu machen. Die Volkspartei Afghanistan ist gegen jegliche Form
der Diskriminierung, die auf Stammes- oder Ortszugehörigkeit, Rasse, Sprache, Religion,
politischer Überzeugung, Geschlecht oder sozio-ökonomischer Stellung basiert. Unsere Partei
glaubt an angeborene Menschenwürde. Sie verteidigt die Grundrechte und Freiheiten unserer
Bevölkerung in Einklang mit den weltweiten Normen.
6 - Die Volkspartei Afghanistan versteht die Gleichberechtigung von Frauen und Männern als
Prüfstein jeglicher demokratischen Bewegung, als Grundpfeiler einer demokratischen
Gesellschaft. Sie kämpft für politische, soziale und zivile Gleichstellung von Frauen und
Männern. Die Volkspartei fördert die Mitarbeit von Frauen, auch in führender Rolle, in ihren
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eigenen Reihen. Sie unterstützt die Frauenbewegung in ihrem Kampf für gleiches Recht und
gleichen Lohn für gleiche Arbeit in allen Dimensionen und Zusammensetzungen. Sie fordert
ein Verbot von Gewalt gegen Frauen und ihren gesetzlichen Schutz.
Die Volkspartei ist eine Partei für soziale Umwälzungen zu Gunsten der
breiten Bevölkerungsmasse. Soziale Gerechtigkeit ist unsere Vision. Die Volkspartei kämpft
für gerechte Verteilung nationaler Reichtümer und Einkünfte. Sie ist gegen eine
Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen eines kleinen Kreises von Personen.
Die Volkspartei Afghanistan unterstreicht die Freiheit und Vernunft des Menschen. Um das
politische Leben zu organisieren, stützt sie sich auf die gesellschaftlichen Mitarbeit der
afghanischen Bevölkerung. Die Volkspartei mobilisiert ihre eigenen Kräfte und die ihrer
Verbündeten für den Aufbau von Demokratie, für die Verbreitung einer Kultur der
Verständigung und des demokratischen Dialogs, für die Bildung einer staatlichen Struktur
und Ordnung auf Basis demokratischer Prinzipien, für die Sicherung der Grundrechte und
Freiheiten der afghanischen Bürger und für die Forcierung der Entwicklung
zivilgesellschaftlicher Organisationen.
Die Volkspartei Afghanistan kämpft für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, die
zivil, fortschrittlich und gerecht ist. Ihr Aufbau sollte auf Basis der Zusammenarbeit,
Aktionseinheit und politischen Verbundenheit aller Kräfte des Landes erfolgen, die
modernistisch, national-demokratisch, fortschrittlich und gerechtigkeitsfordernd sind und sich
in einer breiten Front gegen Reaktion, Unterdrückung und Rückständigkeit stellen. Die
Volkspartei ist für Einheit, Verbundenheit, Miteinander und Zusammenarbeit aller
Organisationen, Kreise und Persönlichkeiten unseres Landes, die Demokratie, Fortschritt und
Gerechtigkeit fordern. Sie sieht alle Ursachen vergangener Differenzen
7 - nicht als Hindernis für ein Zusammengehen und einen gemeinsamen Kampf. Die
Volkspartei möchte als Verbindungsglied und gemeinsames Gewissen zur Lösung aller
Hindernisse auf dem Wege zu einer grösseren Einheit aller Demokraten und
Fortschrittswilligen unseres Landes beitragen .
Die Volkspartei Afghanistan ist eine Partei der einheitlichen Heimat und der einheitlichen
Nation. Afghanistan besteht nicht aus einer mechanischen Summe aller Stämme, Sprachen
und konkurrierenden Identitäten, sondern ist geprägt von einem Bündnis für Zusammenleben,
gemeinsamen Kampf und gemeinsame Arbeit aller Bevölkerungsteile.So können sich eine
gemeinsame Kultur und gemeinsame nationale Interessen entfalten.
Afghanistan gehört allen Stämmen und ihrer Kulturen, Sprachen, Religionen und
Konfessionen. Die Volkspartei versteht Afghanistan als einen Ort der Zusammenkunft freier
Menschen, sich entfaltender Sprachen und Kulturen.
Unsere Partei unterstützt eine allseitige Übertragung der wirtschaftlichen und sozialen
Entscheidungskompetenzen an die Gemeinden. Die Partei fordert eine gesetzliche
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Übertragung des Rechts auf Wahl der Machtorgane und lokalen Verwaltungen an die
Ortschaften.
Die Volkspartei setzt sich ein :
 für eine gleichmässige Entwicklung auf nationaler Ebene.
 für eine gerechte Verteilung der Entwicklungsressourcen in den Gebieten und Provinzen.
 für eine kulturelle Entwicklung aller stämmischen, sprachlichen und religiösen Identitäten
des Landes.
 für den Dialog und zivilen, friedlichen Umgang zwischen diesen Identitäten.
Afghanistan ist das gemeinsame Haus aller Afghanen, d.h. aller hier ansässigen Ethnien und
Stämme wie Paschtunen, Tadjiken, Hazara´s, Usbeken, Turkmenen, Nuristanies, Paschaíes,
Belutschen usw.
Wasser, Erde und Reichtümer dieses Landes sowie sein Ruhm und seine Grösse gehören allen
seinen Bewohnern.
Unser Verständnis einer einheitlichen Heimat ist, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind.
Sie besitzen gleiche zivil-politische, ökonomische und gesellschaftliche Rechte. Unser Kampf
für eine einheitliche Heimat gilt der Verwirklichung dieses Grundsatzes. Unsere Partei
verabscheut alle Formen von Ethnozentrismus und alle Feindseligkeiten, die stämmisch,
regional, sprachlich oder religiös bedingt sind.
8 - Die Volkspartei kämpft gegen solche Tendenzen, die sie als gegen die Menschheit
gerichtete Erscheinungen betrachtet.
Mit der Festlegung der demokratischen Prinzipien und des allgemeinen Wahlrechts für alle
Bürger hat die Verfassung Afghanistans die traditionellen Spielregeln in Bezug auf Macht
und Politik grundlegend verändert. Auf der Basis dieser Verfassung unterstützt die
Volkspartei das souveräne Recht der Bevölkerung, bewusst und frei die sozial-politische
Ordnung Afghanistans zu wählen. Die Partei befürwortet das Regieren durch das Volk. Sie
lehnt jegliche Form von Machtmonopol und Einschränkung der Wahrheit ab. Angesicht der
neuen Realitäten sieht die Volkspartei eine Zusammenarbeit mit allen politischen Kräften und
jeder legitim gewählten Regierung als unentbehrlich für die Lösung der nationalen Probleme
und für den Staatsaufbau an. Diese Zusammenarbeit sollte nur auf klaren Verpflichtungen
beruhen und eine exekutive Gewährleistung beinhalten. Die Volkspartei Afghanistan
interpretiert einen Machtgewinn oder eine Machtbeteiligung im Rahmen der Verfassung als
eine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und als eine Gelegenheit, dem Volk und
der Heimat zielgerichtet und wirkungsvoll einen Dienst zu erweisen .
Die Volkspartei ist eine Partei für Entwicklung und wirtschaftlichen Fortschritt unseres
Landes. Unsere Partei befürwortet eine soziale Orientierung der Marktwirtschaft. Während sie
die heutige Marktwirtschaft als eine unserem Wirtschaftsleben gestaltgebende Realität
ansieht, betont sie, dass jede Wirtschaftspolitik den Mensch und sein Wohlergehen in den
Mittelpunkt stellen sollte. Das jetzige Wirtschaftskonzept unseres Landes ist gekennzeichnet
durch soziale Ungerechtigkeit, chronische Arbeitslosigkeit, Geldgier, Verbrechen, geistige
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und moralische Krisen, Zerstörung menschlicher Beziehungen, Zerfall der Familien und
Zerstörung der Umwelt. Daher fordert unsere Partei :






die Erhöhung der wirtschaftlichen Rolle des Staates,
Hilfeleistung für den Privatsektor zur Schaffung von Arbeitsplätzen,
Regulierung des Marktes
Verstärkung jenes Sektors, der nicht warenbezogen ist,
Verwendung aller Reichtümer der afghanischen Bevölkerung für Entwicklung und
Wohlergehen des Landes.

9 - Unsere Partei unterstützt eine Wiederherstellung der führenden Rolle des Staates
in der Wirtschaftsentwicklung . Es ist damit gemeint, dass der Staat seine natürliche Rolle in
der Wirtschaftsführung spielt, fachliche Qualifikationen fördert und richtig einsetzt,
Arbeitsplätze schafft und die wirtschaftliche Grundlage gestaltet. Er sollte alle Möglichkeiten,
vom privaten Sektor bis zu öffentlichen Investitionen mobilisieren und organisieren.
Angesichts der schweren wirtschaftlichen Rückständigkeit Afghanistans und der
Notwendigkeit der Nutzung aller Kapazitäten sämtlicher Wirtschaftssektoren, wie etwa auch
das Heranziehen ausländischer Investitionen zur schnellen Entwicklung der Produktivkräfte,
zur wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Förderung unterstützt die Volkspartei
eine aktive Intervention des Staates. Sie befürwortet eine Planung sozio-ökonomischer
Entwicklung, insbesondere während des Wiederaufbaus der wirtschaftlichen Grundlagen, der
Errichtung eines Netzwerkes der sozialen Sicherheit und eines gesunden Wettbewerbs
zwischen den verschiedenen Sektoren.
Die Volkspartei Afghanistan ist eine Partei für die Förderung von Kultur und Bildung der
Bevölkerung. Unsere Partei unterstützt die Schaffung einer freien und pluralistischen Kultur.
Die Volkspartei betrachtet Bildung, vor allem Fachbildung, als wichtiges Mittel für den
sozialem Aufstieg der Bevölkerung, für das Entstehen bewusster Bürger und die Erweiterung
einer fundierten Demokratie in unserem Land. Die Partei befürwortet den Wiederaufbau und
die Modernisierung von Bildungs- und kulturellen Einrichtungen. Es sollten sich
Rationalismus und Aufklärung verbreiten und vertiefen.
Die Volkspartei Afghanistan ist eine friedliebende Partei, die realistisch und flexibel ist. Sie
ist der Überzeugung, dass sich nationale und internationale Probleme politisch und gewaltfrei
lösen lassen. Unsere Partei wünscht Frieden und eine dauerhaften Stabilität nicht nur in
unserer Region, sondern in der ganzen Welt, besonders in den Beziehungen mit den Nachbarn
Afghanistans.
Wir leben in einer Zeit, in der das Schicksal eines jeden Landes mit dem der gesamten
Menschheit verknüpft ist. Die zunehmende weltweite
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10 - Verflechtung in allen Bereichen und die gleichzeitig wachsenden Widersprüche in den
internationalen Beziehungen bilden die Besonderheit der jetzigen Welt. Unser Land hat
einerseits seine Bedeutung in den internationalen Beziehungen aufgrund seiner geostrategischen Lage als Treffpunkt verschiedener Interessen beibehalten, aber anderseits
erschüttern seine geographische Situation als Binnenland und seine unbeschreiblichen,
nichtgeregelten Beziehungen mit den Nachbarn seine nationalen Interessen.
Wir meinen, dass die langfristige Sicherheit Afghanistans mit der Sicherheit, Zusammenarbeit
und wirtschaftlichen Integration unserer Region zusammenhängt. Daher hält die Volkspartei
Afghanistan eine aktive Politik der Vertrauensbildung, der Zusammenarbeit, der
ökonomischen und kulturellen Beziehungen mit den Nachbarn und anderen Ländern der
Region für erforderlich.
Sie findet auch multilaterale und strategische Abkommen über Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Region für notwendig, die eine Untersagung von Aggression,
militärischer Einmischung und Gewaltandrohung garantieren sollen. Weitere Abkommen über
Energie, Transit, freien Handel und Zölle, Umweltschutz, freie Bewegung von Kapital, Waren
und Arbeitskräften sieht die Volkspartei als wichtig für unser Land an.
Während die Volkspartei die Beibehaltung der Nichtpaktgebundenheit Afghanistans
hervorhebt, unterstreicht sie die regionale Sicherheit und Zusammenarbeit. Sie vertritt ferner
die Meinung, dass aktive Teilnahme an der Lösung der Weltprobleme so wie die
internationale Zusammenarbeit – eingeschlossen strategische, überregionale Zusammenarbeit
im Rahmen der Ziele und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen – Afghanistan nutzt
und seine Sicherheit stärkt.
Unserer Ansicht nach sind die regionale Sicherheit und Zusammenarbeit ein wichtiger
Bestandteil internationaler Sicherheit und Zusammenarbeit.
Die Volkspartei Afghanistan ist eine Partei der internationalen Solidarität.
Sie fühlt sich mit den Kämpfen anderer Völker für Fortschritt, Recht und Gerechtigkeit
verbunden. Unsere Partei setzt sich für eine gerechte internationale Ordnung,
Zusammenarbeit und Zusammenhalt aller Völker ein. In den internationalen Beziehungen
verfolgt sie die Prinzipien der Zusammenarbeit und der internationalen Solidarität für Frieden,
Weltsicherheit, Freiheit und Demokratie, Gleichheit und
11 - Gleichberechtigung aller Nationen und eine gerechte internationale Wirtschaftsordnung.
Aufbau und Organisation der Volkspartei Afghanistan basieren auf folgenden
Grundprinzipien :






Breite innerparteiliche Demokratie
Programmatische Einheit und Meinungsvielfalt vor und nach den Entscheidungen
Individuelle Mitgliedschaft
Kollektive Führung und persönliche Verantwortung
Wählbarkeit aller Organe von oben nach unten auf der Basis freier Kandidatur
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Teilung der Kompetenzen und periodische Führung

Bedeutung unserer Zugehörigkeit zur Volkspartei Afghanistan ( VPA )
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet einen Aufstand im Geist und eine Vision im Herzen zu
tragen: Widerstand gegen jegliche Form der Ungerechtigkeit, Wunsch für ein besseres,
gerechteres und freies Leben aller Menschen Afghanistans.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, sich den jetzigen Unterdrückungen und Ungleichheiten
nicht zu beugen, sich für einen Wandel einzusetzen und daran mitzuwirken.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, sich der historischen Karawane der Moderne und des
Fortschritt in unserem Land anzuschliessen, eigene Energie und eigenes Talent demütig allen
Werktätigen Afghanistans anzubieten, damit sich diese um ihre wahren Interessen, die ihren
Ursprung in der Arbeit, ihrer Stellung innerhalb sozialer Organisationen der Arbeit und der
Verteilung sozialer Reichtümer haben, vereinigen .
12 - Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, sich den unterschiedlichsten Gedanken und
Provenienzen innerhalb des einheitlichen Landes zu öffnen, die Vielfalt der Stämme,
Sprachen, Kulturen und Identitäten unseres Landes als gemeinsamen Reichtum aller
Mitbürger zu sehen.
.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet , die Einheit , gemeinsames Handeln und Solidarität unter
den vielfältigen Identitäten zu suchen , um auf der Basis gemeinsamer Arbeit und Schaffen
eine
gemeinsame Zukunft zu finden .

Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, für Entfaltung und Verwurzelung der Demokratie, des
bürgerlichen Geistes, der politischen Präsenz der Bevölkerung, vor allem der mittellosen
Schichten und Klassen, einzutreten.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, in der Protestbewegung der Bevölkerung anwesend zu
sein und dort mitzuwirken, wo sich eine neue Zivilgesellschaft formiert, aufsteht und sich
bewegt.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, das Prinzip der Gleichberechtigung und Gleichstellung
der politischen Rolle von Frauen und Männern zu akzeptieren.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, für die Verwirklichung dieser Gleichberechtigung und
den unerschütterlichen Glauben an dieses Prinzip zu kämpfen.
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Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, sich dem Kampf für Befreiung und Selbständigkeit
unseres Landes und einem fruchtbaren und friedlichen politischen Leben innerhalb unserer
Grenzen zu verpflichten.
Mitgliedschaft in der VPA bedeutet, für Afghanistan zu kämpfen, damit das Land sich in eine
Quelle von Frieden, Koexistenz, Toleranz und breiten Austausch mit der Welt und der Region
verwandelt .

ریشه های آرمانی ما
صد و ده سال پیش ،پدیده یی بی سابقه در تاریخ کشور ما تولد یافت و وطن ما را از تحجر تاریخی به زنده گی مدرن
گذر داد .این پدیده عبارت بود از شکل گیری حرکت های اجتماعی در اطراف اهداف سیاسی.برای نخستین بار ،مردم
افغانستان با اندیشۀ مشروطه ،استقالل ،جمهوری ،آزادی ،ترقی ،عدالت ،دموکراسی ،آشنا شدند و برای تشکل و قربانی
درین راه کمر بستند.
برای نخستین بار ،بخشی از حرکت های سیاسی ،قالب عنعنه یی و ایستای رویارویی های فرقه یی ،قبیله یی ،محلی
ت پاک و خدمتگزاری برای وطن
غارتگرانه را ترک گفتند و صاحب دورنمای سیاسی و اجتماعی شدند .فرهنگِ دس ِ
مشترک و مستقل ،با چشم انداز ترقی و تجدد ،در میان محافل سیاسی راه گشود.
در سالهای چهل سدۀ جاری هجری ،این حرکت های ترقی خواهانه محتوای دادخواهانه و اجتماعی کسب کردند .آنچه
در گذشته در مقیاس محافل و حلقات سیاسی مطرح می شد ،به جنبش ریشه دار اجتماعی مبدل شد و آنچه در گذشته در
مقیاس آرزو و آرمان مطرح می شد ،به سیاست مبدل شد و در قالب منافع و مواضع سیاسی و اجتماعی ،مبارزات
مردم ما را به سوی مشخص شدن و مؤثر شدن رهنمون گشت .در قالب این حرکت های اجتماعی بود که وطن ما از
قرون وسطای به زنده گی مدرن راه یافت.
حزب مردم افغانستان امتداد این بیداری سیاسی خلق ماست و در اطراف اندیشه های ترقی خواهانه و عدالت جویانۀ
مردم افغانستان وارزش های مشترک بشریت تشکل می یابد .حزب مردم افغانستان خود را همراه و همرزم همه
محافل ،سازمان ها و احزابی می داند که آن ها نیز خود را در پیوند با این تالش تاریخی مردم ما یا در امتداد این
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میراث روشنگرانه مطرح می سازند و درفش مبارزه و کار سازنده را برای استقالل ،تجدد ،عدالت اجتماعی و
دموکراسی برمی افرازند.
پیو ند حزب ما با این جنبش های تجددخواهانه پیوندی آرمانی است .یعنی حزب مردم افغانستان خود را در ادامۀ ارزش
های بشردوستانه و دادطلبانۀ این جنبش تعریف می کند ،بر زمینه های اجتماعیی که حاصل تالش فکری و عملی این
جنبش هاست اتکا می ورزد و با کارنامه و انتخاب های سیاسی این جنبش برخورد نقاد و واقعبینانه دارد.
دورنما ها و وسایل
آرمانی ملی و مردمی پیشگفته ،وظیفۀ سازماندهی مبارزات مردم ما را در
حزب مردم افغانستان در چارچوب ارثیۀ
ِ
شرایطی در برابر خود قرار میدهد که با شرایط گذشته تفاوت ماهوی دارد.
ما در دوران انهدام دستاورد های اجتماعی و انحطاط سیاسی و معنوی ،دوران خشونت در برابر حق زنده گی ،حیثیت
وکرامت انسان ،دوران بحران عمیق اعتماد ملی ،دوران بن بست های بی سابقه در برابر امنیت و حاکمیت مردم ما و
در دورانی زنده گی می کنیم که همزیستی برادرانۀ اقوام ،مذاهب و زبانهای کشور ما ،تلخ ترین آزمون ها را از سر
گذرانده است و تا کنون از سر میگذراند .کشور ما به جوالنگاه نیرو های عقبگرا ،ضد عدالت اجتماعی و آشتی ناپذیر
با اندیشۀ ایجاد یک جامعۀ مدرن مبدل شده است که با استفاده از امکانات خارجی و با اتکا بر ناتوانی دولت در
مدیریت دوران بحران ،تجدید سازمان می یابند و به مثابۀ یک خطر باالقوۀ عقبگرد سیاسی عرض وجود می کنند.
حزب مردم افغانستان برای برونرفت ازین اوضاع اسفبار ،از همه وسایل قانونی و مسالمت آمیز در راه بسیج مردم
افغانستان استفاده می کند .حزب در مبارزات انتخاباتی بحیث افادۀ ضروری و اجتناب ناپذیر حیات دموکراتیک شرکت
می ورزد .در ائتالف ها و اتحاد های مردمی برای توسعۀ این دموکراسی و نیل به اهداف ملی و اجتماعی سهم می
گیرد .در صفوف جامعۀ مدنی برای بسیج سیاسی و اجتماعی انرژی دموکراتیک مردم ما فعالیت می کند .در کارگاه و
کارخانه ،در پوهنتون ها و مراکز آموزشی و فرهنگی ،در محالت دهقانی و تصدی ها ،مبارزات مطالباتی و سازندۀ
مردم را همراهی می کند.
ستراتیژی حزب را نیل به پیشرفت عمومی ،تعمیم و نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک و فراهم شدن زمینه های
ضروری برای اعمار جامعۀ متمدن ،دموکراتیک ،پیشرفته و عادالنه تشکیل میدهند.
اصول و اهداف
ـ حزب ،فغانستان را کشوری مستقل ،واحد و یکپارچه ،دارای حاکمیت وغیرقابل تجزیه می داند .منافع ملی ومصالح
علیای کشور یعنی آزادی و استقالل ،حاکمیت ملی ،وحدت وهمبسته گی ملی ،تمامیت ارضی ،امنیت ملی ،رفاه و
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آسایش مادی و معنوی هر خانواده و هرافغان ،مضمون میهن دوستی وآماج های اساسی مبارزۀ حزب مردم افغانستان
راتشکیل میدهند .حزب ما مدافع حاکمیت افغانها بر سرنوشت سیاسی شان ،مدافع تمامیت ارضی ،استقالل و شگوفایی
وطن واحد ماست و برای بسیج همه ظرفیت های ملی ،سازمانها ،محافل و حلقات سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان در
جهت فراهم ساختن شرایط مساعد داخلی و خارجی برای تحقق این آرمان ها تالش می ورزد.
 اسالم دین مقد س مردم افغا نستان است .حزب از آزادی در اجرای مراسم دینی ومذهبی برا ی مسلمین وپیروانسایر ادیان حمایت مینماید وبا مواردی استفاده از اعتقادات دینی به مقاصد سیاسی مخالف است.
ـ حزب مردم افغانستان ،سازمانی تجدد گرا ،تحول طلب ،دموکراتیک ،ترقیخواه و طرفدار عدالت اجتماعیست .استقرار
دولت حقوقی ،اصل عدم تمرکز قدرت ،برابری هموطنان در برابر قانون و قضا ،اصل مسؤولیت دولت ،جامعه و فرد
در برابر همدیگر را از الوویت های مبارزۀ سیاسی خود می شمارد.
ـ حزب مردم افغانستان سازمانی مستقل است وبه جنبش دادخواه ،مترقی ،و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد .حزب ما
به همۀ مردم افغانستان تعلق دارد و خاستگاه اجتماعی آن را اقشار وسیع مردم ،اعم از روشنفکران ،متخصصان و
کارمندان دولتی و خصوص ی ،مدیران ،معلمان و استادان ،اقشار میانه حال روستایي و دهقانان ،کارگران ،پیشه وران،
کوچیان ،مالداران و متشبثین وروحانیون وطن دوست ،تشکیل میدهند.
اصل فعالیت حزب را درین عرصه،
ـ حزب مردم افغانستان حزبی مردمی است و در دنیای کار و زحمت ریشه دارد.
ِ
تالش برای ازدیاد سهمی تشکیل میدهد که در توزیع عواید اجتماعی ،به کار تعلق میگیرد .حزب برای حقوق و
فرصت های برابر برای الیه های مختلف مردم ،برای دسترسی به تأمینات اجتماعی ،برای رفع نیازمندی های اقشار
کم درامد جامعه و برای کاهش فاصله های اقتصادی و اجتماعی مبارزه میکند .حزب مردم افغانستان ،حزب
دموکراسی اجتماعی است .عدالت و رفاه اجتماعی ،دموکراسی وآزادی باهم پیوند منطقی وارگانیک دارند .انسان
زمانی آزاد است که از فقر و ستم اجتماعی رهایی یابد ودموکراسی زمانی ریشه میگیرد که با عدالت اجتماعی توأم
گردد.
ـ حزب مردم افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما سازمان می یابد که در
طی این سده ،سنت غنی مبارزه برای آزادی ،دموکراسی ،جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و
تالش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانۀ خود قرار داد .حزب ما ازین گذشته
الهام میگیرد ،بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد .حزب ما به سنن پر افتخار این
جنبش ها ارج میگذا رد ،برای حفظ و تحکیم دستاورد های آن سعی میورزد ،از تجارب آن می آموزد و می کوشد که
سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه ،تحوالت جهانی و روان جامعۀ ما عیار سازد .حزب بر
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نسل جوان و بالندۀ کشور متکی است .ما به آیندۀ درخشان کشور خوشبین استیم واین آینده به خرد وبازوی توانای نسل
جوان کشور ما ساخته میشود.
ـ حزب مردم افغانستان حزبی دموکرات است و با تحمیل جبری هرگونه ایدیولوژی بر نظام سیاسی و حیات اجتماعی
مخالف است .حزب ما با افراط چپ وراست وخشونت سیاسی در هر شکل آن مخا لف است و حل تضاد های سیاسی،
اق تصادی و اجتماعی را تنها ازطریق مسالمت آمیز ،قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های
سیاسی دموکراتیک را صرفا از
ترقیخواهانه و دادخواهانه ممکن میداند .حزب ما دسترسی به بازگشت ناپذیری حیات
ِ
طریق ارتقای سطح زنده گی مردم میسر میداند.
ـ حزب مردم افغانستان بر آزادی و انسان آزاد متکی است .آزاد در بیان اندیشه و مواضع ،آزاد در تشکیل سازمان
های مدنی و منجمله سیاسی ،آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه .حزب ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به
ارزش های ملی و سرتاسری تالش می ورزد وبر علیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم ،محل ،نژاد ،زبان ،مذهب،
عقاید سیاسی ،جنس ،موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد .به کرامت ذاتی انسان باور دارد .از حقوق و آزادی های
اساسی هموطنان مطابق
موازین جهانی حمایت می کند.
ـ حزب مردم افغانستان برابری حقوقی زنان را با مردان ،سنگ محک هرگونه حرکت دموکراتیک و پایۀ ایجاد جامعۀ
دموکراتیک می داند و در راه تساوی حقوق سیاسی ،اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند .نقش مؤثر و
رهبری کنندۀ زنان را در صفوف خویش به طور مستمر ارتقا می بخشد .از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های
حصول حق برابر ،دستمزد برابر برای کار برابر ،منع خشونت و محافظت قانونی برابر حمایت میکند.
آن ،برای
ِ
ـ حزب مردم افغانستان ،حزب تحوالت اجتماعی به نفع توده های مردم است .عدالت اجتماعی آرمان ماست.
حزب...برای توزیع عادالنۀ ثروت ها و درامد های ملی ،عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه
میکند .حزب، ...
حزب مردم افغانستان انسان را آزاد و خردورز میشمارد و در خدمت سازماندهی حیات سیاسی ما بر مبنای تعهد
شهروندانۀ مردم افغانستان قرار دارد .حزب واحد همه امکانات خود و متحدین خود را در راه نهادینه ساختن
دموکراسی و ایجاد و توسعۀ فرهنگ تفاهم و جدل دموکراتیک ،ایجاد نظام وساختار دولتی مبتنی بر اصول مردم
ساالری ،تأمین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان افغانستان ،رشد وانکشاف نهاد های جامعۀ مدنی بسیج میکند
ـ حزب مردم افغانستان برای اعمارجامعۀ دموکراتیک ،مدنی ،پیشرفته وعادالنه بر پایۀ همکاری ،وحدت عمل واتحاد
سیاسی نیروهای تجددگرا ،ملی -دموکرات ،ترقیخواه وعدالت پسند جامعه در یک جبهۀ وسیع ضد ارتجاع ،ضداستبداد
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وضد عقبگرایی ،مبارزه میکند .حزب ،...حزب وحدت ،اتحاد ،همسویی و همکاری سازمانها ،محافل و شخصیت های
پیشرو ،دادخواه و دموکرات کشور ماست .عوامل پراگنده گی در گذشته را مانع همسویی و مبارزۀ مشترک در امروز
نمیداند .میخواهد حلقۀ وصل و وجدان مشترکی باشد که از برکت آن همۀ گره ها در راه اتحاد بزرگ ترقیخواهان و
دموکرات های وطن ما باز میشود.
افغانستان ما را نه تجمع میخانیکی اقوام ،زبان ها و
وطن واحد و ملت واحد است.
ب
ـ حزب مردم افغانستان ،حز ِ
ِ
ِ
ی رقیب ،بلکه میثاقی تاریخی برای همزیستی ،همرزمی ،کار مشترک و ریشه گیری فرهنگ و منافع ملی
هویت ها ِ
مشترک میداند .برای حزب ما ،افغانستان به همه اقوام ،فرهنگ ها ،زبان ها ،ادیان و مذاهب آن تعلق دارد .حزب
افغانستان ما را تجمع انسان های آزاد ،زبان های در حال رشد و فرهنگ های بالنده میداند .حزب ما از انتقال
واحد،
ِ
وسیع صالحیت تصمیم گیری به محالت در امور اقتصادی و اجتماعی و انتقال قانونی حق انتخاب ارگان های قدرت و
ادارۀ محلی به محالت حمایت میکند .حزب برای انکشاف متوازان ملی ،برای تقسیم عادالنۀ امکانات انکشافی در بین
مناطق و والیات کشور ،برای رشد فرهنگی همه هویت های قومی ،زبانی و مذهبی کشور و برای دیالوگ و مبادالت
شهروندانه بین این هویت ها تالش می ورزد .افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها اعم از پشتون ،تاجیک ،هزاره،
ازبیک ،ترکمن ،نورستانی ،پشه یی ،بلوچ وسایر اقوام ساکن این کشور است .آب ،خاک و ثروت ها ،افتخار وعظمت
افغانستان به همه مردم این کشور متعلق است .برداشت ما از وطن واحد اینست که درین سرزمین ،همۀ شهروندان در
برابر قانون مساوی ودارای حقوق برابر مدنی -سیاسی ،اقتصادی واجتماعی هستند .مبارزۀ ما برای وطن واحد متوجه
تحقق این اصل با اتکا بر تمامی خلق ماست .حزب ما همه مظاهر قوم گرایی و خصومت قومی ،قبیله یی ،محلی،
زبانی و مذهبی را نفرت انگیز ترین پدیده های ضد بشری میداند و بر علیه آنها مبارزه میکند.
قانون اساسی افغانستان با تسجیل اصول مردم ساالری و حق انتخابا ت عمومی برای مردم ،قاعدۀ بازی سنتی در
عرصه های سیاست وقدرت رابطور بنیادی تغییر میدهد .حزب متکی بر قانون اساسی کشور ،ازحق حاکمیت مردم
وانتخاب آگاهانه و آزادانۀ نظام سیاسی واجتماعی و حکومت توسط مردم قاطعانه حمایت مینماید ،انحصار قدرت
وانحصار حقیقت را درهرشکل وشیوۀ آن مردود میشمارد.
حزب با توجه به واقعیت های جدید ،مشارکت وتشریک مساعی در حل مسایل بزرگ ملی ،نظام سازی و رفاه عامه را
با همه نیروهای سیاسی و هر حکومت منتخب ومشروع ،برمبنای تعهدات روشن و دارای ضمانت های اجرایی،
اجتناب ناپذیرمیداند.
حزب مردم افغانستان کسب قدرت ویا مشارکت در قدرت درچارچوب قانون اساسی را مسئولیت پذیری و فرصتی
برای خدمتگزاری هدفمند و موثر برای مردم ووطن میشمارد.
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ـ حزب مردم افغانستان ،حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست .حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار
حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی ما میداند ،بدین باور است
که انسان و خوشبختی او باید در محور هرگونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد .نسخۀ اقتصادی جاری با بی عدالتی
اجتماعی ،بیکاری مزمن ،پول پرستی  ،جنایت  ،بحرانهای اخالقی و معنوی ،تخریب عالیق و عواطف انسانی و
فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است .بنا ً حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت ،کمک به بخش
خصوصی در اشتغال آفرینی ،نظم دهی بازار ،تقویت سکتور غیر کاالیی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان
برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست .حزب ما از اعادۀ اقتدار دولت در عرصۀ انکشافی یعنی پایه گزاری دولتی که
نقش طبیعی خود را در ادارۀ اقتصادی ،انباشت مهارت های کاری ،ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند
و تمام امکانات ما را از بخش خصوصی گرفته تا سرمایه گزاری عامه بسیج نماید و سازمان دهد ،حمایت میکند.
حزب با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان ونیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و
جلب سر مایه گزاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی ،تخنیکی و فرهنگی ،از فکتور
مداخلۀ فعال دولت وبرنامه ریزی انکشاف اقتصادی واجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی
وایجاد شبکه های تأمینات اجتماعی ورقابت سا لم میان سکتورهای مختلف پشتیبانی میکند.
ـ حزب مردم افغانستان ،حزب اعتالی فرهنگ و آموزش مردم است .از آفرینش فرهنگی آزاد و چندگرا حمایت میکند.
آموزش و آموزش مسلکی را مهم ترین وسیلۀ عروج اجتماعی مردم ،ایجاد شهروندان آگاه و توسعه و نهادینه شدن
دموکراسی در وطن ما میداند .حزب طرفدار بازسازی وعصری سازی تعلیم وتربیه ونهاد های فرهنگی مبتنی بر
ترویج ونهادینه ساختن خرد گرایی وروشنگری میباشد.
ـ حزب مردم افغانستان حزب صلحدوست  ،واقعبین و انعطاف پذیر است و حل مسایل ملی و بین المللی را صرفا از
طریق سیاسی و عدم توسل به زور و خشونت ممکن می داند .حزب ما خواهان صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان،
بخصوص در روابط با همسایه گان افغانستان است.
ـ ما در دورانی زنده گی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است .بهم پیوسته
گی فزایندۀ جهان از یکطرف و تضاد های روبه تزاید درمناسبات بین المللی از جانب دیگر ،ویژه گی جهان کنونی را
تشکیل میدهد .کشور ما درحالیکه از یک طرف ،با داشتن وضعیت ویژۀ جیوستراتیژیک خود بمثابۀ نقطۀ تالقی منافع،
اهمیت خود را در مناسبات بین المللی حفظ کرده است ،از جانب دیگر موقعیت جغرافیایی افغانستان بحیث کشور محاط
به خشکه وروابط تعریف ناشده وتنظیم ناشدۀ آن با همسایگان ،منافع ملی مارا آسیب پذیر میسازد.
ما به این باور استیم که امنیت ومنافع درازمدت افغانستان در گرو امنیت ،همکاری وهمگرا یی اقتصادی منطقوی
است.
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ازینرو حزب مردم افغانستان سیاست فعال اعتماد سازی وهمکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های
عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد و عقد موافقتنامه های ستراتیژیک چند جانبۀ امنیت
وهمکاری منطقوی شامل ضمانت های عدم تجاوز و عدم مداخلۀ نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه ،همچنان عقد
موافقتنامه ها دربارۀ انرژی ،ترانزیت و تجارت آزاد وتعرفه ،حفظ محیط زیست ،جریان آزاد نیروی کار ،کاال
وسرمایه را برای کشور ما مفید و ضروری می داند..
حزب مردم افغانستان د ر حالیکه با حفظ هویت عدم انسالک افغانستان  ،بر امنیت وهمکاری های منطقوی تاکید دارد،
برین باور است که اشتراک فعال در حل مسایل جهانشمول وهمکاری های بین المللی به شمول همکاری های
ستراتیژیک فرا منطقوی درچارچوب اصول واهداف منشور سازمان ملل متحد به سود افغانستان است و امنیت کشور
ما را تقویت می کند .از دید ما امنیت وهمکاری های منطقوی بخشی از امنیت وهمکاری های بین المللی است.
ـ حزب مردم افغانستان ،حزب همبسته گی بین المللی است .خود را در مبارزۀ مردمان سایر کشور ها برای ترقی ،حق
و عدالت ،سهیم میداند و برای نظم عادالنۀ بین المللی ،همکاری و همسویی خلق ها فعالیت میکند .حزب در مناسبات
بین المللی از اصول همکاری وهمبسته گی بین المللی در راه صلح و امنیت جهانی ،آزادی ودموکراسی ،برابری
وتساوی حقوق ملل واستقرار نظم عادالنۀ اقتصادی بین المللی پشتیبانی میکند.
ـ اصول کلیدی تشکیالتی و سازمانی حزب مردم افغانستان را دموکراسی گستردۀ درون حزبی ،وحدت مرامی و تنوع
نظریات قبل و بعد از اتخاذ تصمیم ،عضویت انفرادی ،رهبری جمعی ومسئولیت فردی ،انتخابی بودن همه ارگانها از
باال تا پایین مبتنی بر اصل نامزدی آزا ِد اعضا ،توزیع صالحیت ها و تناوب رهبری ،تشکیل میدهد.
مفهوم تعلق ما به حزب مردم افغانستان
حمل یک قیام در روان و یک آرمان در قلب است  :ایستاده گی در برابر همۀ
عضویت در حزب مردم افغانستان،
ِ
مظاهر بیعدالتی ،آرزوی دسترسی به زنده گی بهتر ،برابر تر و آزاد تر برای همۀ مردم افغانستان.
عضویت در حزب مردم افغانستان ،سر فرود نیاوردن در برابر مظالم و نابرابری های کنونی و کار و تالش برای
تغییر است.
تقدیم
عضویت در حزب حزب مردم افغانستان ،پیوستن به کاروان تاریخی ترقیخواهی و تجدد طلبی وطن ماست.
ِ
متواضعانۀ انرژی و استعداد است به پیشگاه زحمتکشان افغانستان ،تا در اطراف منافع واقعی خویش که از کار و مقام
شان در سازماندهی اجتماعی کار و توزیع ثروت های اجتماعی ناشی میشود ،متحد شوند.
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عضویت در حزب مردم افغانستان ،گشایش در برابر اندیشه های متفاوت و خاستگاه های متفاوت ،در چارچوب وطن
واحد است .تنوع قومی ،زبانی ،فرهنگی و هویتی وطن ما را ثروت مشترک همۀ وطنداران پنداشتن است .جستجوی
همسویی ،همرزمی و همبسته گی بین این هویت های متنوع بر مبنای کار ،زحمت وآفرینش مشترک برای آیندۀ
مشترک است.
عضویت در حزب مردم افغانستان ،تالش برای توسعه و نهادینه شدن دموکراسی ،روح شهروندی و حضور سیاسی
مردم و در گام نخست ،الیه ها و طبقات فرودست جامعه است .حضوردرجنبش های اعتراضی مردم.است ،در هر
جایی که جامعۀ مدنی جدید وطن ما شکل می گیرد ،به پا می ایستد و به راه می افتد.
عضویت در حزب مردم افغانستان ،پذیرش اصل برابری حقوق و نقش سیاسی زنان با مردان است .مبارزه برای تحقق
این برابری و باور به عدول ناپذیری این اصل است.
عضویت در حزب مردم افغانستان ،تعهد به مبارزه در راه رهایی و استقالل وطن ما و حیات سیاسی بارور و صلح
آمیز در داخل مرز های ماست .مبارزه برای مبدل ساختن افغانستان به کشوری است که منبع صلح ،همزیستی ،تحمل
و مبادالت وسیع با جهان و منطقۀ ما گردد.

فصل اول
اصول عام
مادۀ اول:
این اساسنامه در روشنایی برنامۀ حزب مردم افغانستان بخاطر تنظیم حیات درون حزبی و به مقصد تعریف حقوق،
وظایف و صالحیت های اعضا و ارگانهای حزبی وضع میگردد.
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حزب مردم افغانستان که در ادامه به اختصار «حزب» نامیده میشود ،سازمان سیاسی مستقل است وبه جنبش دادخواه،
مترقی و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد .پایۀ اجتماعی حزب را اقشار وسیع مرد م اعم از روشنفکران ،متخصصان و
ک ارکنان دولتی و خصوصی ،اقشار میانه حال روستایی و دهقانان ، ،کارگران ،پیشه وران ،کوچیان ،مالداران و
متشبثین ،روحانیون وطندوست و عدالتخواه تشکیل میدهند.
مادۀ دوم:
زنده گی تشکیالتی و سازمانی حزب بر اصول زیرین استوار است:
دموکراسی گستردۀ درون حزبی .مبتنی بر این اصل ،همۀ ارگان های سیاسی حزب ،از پایین تا با ال انتخابی اند .این
انتخابات بر مبنای مکانیزم نامزدی آزاد اعضا ،تعدد نامزد ها و رأی گیری سری و آزاد ومستقیم صورت می گیرند .
وحدت مرامی .مبتنی بر این اصل ،حزب مردم افغانستان ،حزبی برنامه محور است و اعضای آن مکلف اند سیاست ها
و تصامیم حزب خود را الی تصمیم جمعی مبنی بر تغییر آن ها ،اجرا کنند .عضویت در حزب امری فردی است،
رهبری حزب امری جمعی است و مسؤولیت در اجرا یا عدم اجرای وظایف ،امر فردی است .حزب توزیع صالحیت
ها و عدم تمرکز مسؤولیت ها را تشویق می کند.
مادۀ سوم:
جل سات ارگانهای حزبی ،با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد .تصامیم پس از کسب رأی موافق اکثریت اعضای
حاضر در اجالس ،نهایی تلقی میشوند تصمیم در بارۀ اخراج از عضویت حزب با اکثریت دوثلث اعضای حاضر در
جلسات اتخاذ میگردد.اقلیت مخالف بطور جمعی وهر عضو بصورت انفرادی حق دارد طرح یا پیشنهاد های خود را
به منظور تغییر یا تعدیل تصامیم اتخاذ شده در اجالس ،به ارگان باالیی ارائه کند.هیچکس نمیتواند مانع به اجرا گذاشتن
فیصله های جمعی گردد .فیصله هاییکه مطابق این اساسنامه اتخاذ میگردند مرعی االجرا میباشند ،مگر اینکه مرجع با
التر حزبی طور دیگری فیصله کند یا این که اقلیت مخالف در ادامۀ تالش دموکراتیک و مشروع خود و در مطابقت با
این اساسنامه ،به کسب اکثریت نایل گردد.
مادۀ چهارم:
اعضای ارگانهای حزبی به شمول رئیس ،هنگام بحث روی مسایل مطروحه در اجالس واتخاذ تصمیم ،دارای حقوق
مساوی ویکسان و دارای حق یک رأی میباشند.جلسات ارگانهای رهبری کننده توسط رئیس منتخب رهبری میشوند .در
صورت غیابت مؤقت رئیس ،جلسات ارگان رهبری کننده توسط یکی از اعضا ی که ازجانب همان ارگان توظیف
میگردد ،پیشبرده میشوند.
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فصل دوم
عضویت ،حقوق و وظایف اعضای حزب
مادۀ پنجم:
عضویت در حزب داوطلبانه است .هر هموطنی که سن  81ساله گی را تکمیل کرده باشد ،مرامنامه و اساسنامۀ حزب
را بپذیرد و در راه تحقق آن ها مبارزه کند ،حق العضویت بپردازد و در فعالیت سیاسی حزب اشتراک ورزد ،میتواند
عضو حزب شود.
مادۀ ششم:
تصمیم پذیرش انفرادی به عضویت حزب ،در جلسۀ واحد اولیه اتخاذ میگردد .نامزد عضویت در جلسه یی که این
ِ
ب شورای که کمیته اجرائیه به ان چنین
عضویت را بررسی می کند ،حضور می یابد .این تصمیم ،پس از تصوی ِ
صالحیت رامیدهد،اعتبار نهایی کسب میکند .پذیرش دسته جمعی به عضویت در حزب ،توسط کمیتۀ اجرائیۀ شورای
مرکزی صورت می گیرد.
مادۀ هفتم:
اعضای حزب دارای حقوق زیرین اند:
حق انتخاب کردن و
حق ابراز نظر دربارۀ برنامه ها ،سیاست ها و موضعگیری های حزب خود در همه عرصه ها ِ
ِ
نامزد شدن برای ارگان های حزبی .داوطلب عضویت درارگانهای رهبری حزب ،کا ندیداتوری خویشرا شخصا
حق انتقاد و ارائۀ پیشنهاد در جلسات حزبی ودر
حق سهمگیری در مباحثات حزبیِ ،
ومستقیما به جلسه ارایه مینمایدِ .
مطبوعات حزبی
حق مطلع شدن از اجراات در رابطه با پیشنهادات و نظریات
حق آگاهی یافتن از فعالیت ها و تصامیم ارگانهای باالترِ ،
ِ
خودحق دفاع از خود هنگام بررسی اعمال خویش در جلسات .در صورت عدم قناعت به فیصله های صادر شده ،حق
شکایت کتبی تا سطح کنگرۀ حزب وحق دریافت پاسخ.
مادۀ هشتم:
اعضای حزب دارای وظایف زیرین اند:
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مبارزه در راه تحقق اهداف مرامی حزب و رعایت موازین تشکیالتی مندرج اساسنامۀ حزب رعایت قانون اساسی
وسایر قوانین نافذ افغانستان تالش در جهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی و فرهنگی خودتحمل در برابر دگراندیشان و
تالش برای همکاری با آن ها در راه تحقق اهداف اساسی حزب تبلیغ سیاست دورنمایی و جاری حزب در بین مردم،
شرکت فعال در جلسات و گردهمایی های حزب پرداخت حق العضویت رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق و آزادی
های اساسی مردم افغانستان تالش برای رشد کمی و کیفی صفوف حزب.
مادۀ نهم:
عضو حزب ،در صورت تخطی از موازین حزبی ،با توصیه ،اخطار یا اخراج مواجه میشود .تصمیم اخراج از
ب کمیتۀ اجرائیۀ شورای سازمانی مافوق ،نهایی
عضویت حزب در حوزۀ حزبی اتخاذ میشود و پس از تصوی ِ
میگردد .عضوی که مورد مجازات قرار می گیرد ،حق دارد که در جلسه حاضر باشد و میتواند به ارگانهای رهبری
کنندۀ حزب ،بشمول کنگرۀ حزبی شکایت کند.
فصل سوم
ساختار تشکیالتی وارگانهای حزب
مادۀ دهم:
تشکیالت حزبی شامل ارگان های زیرین است:
- ١کنگره
- ٢شورای مرکزی
- ٣کمیتۀ اجرائیۀ
- ٤هیأت رئیسه
- ٥کمیسیون نظارت وبررسی
- ٦شورای محلی (ناحیه ،شهر ،ولسوالی ،والیت)
- ٧واحد اولیه

Programm der Volkspartei Afghanistan

مادۀ یازدهم:
کنگره عالیترین ارگان رهبری حزب است .اعضای کنگره توسط کنفرانس های والیتی حزب و بر مبنای سهمیۀ نماینده
گی مصوب کمیتۀ اجرائیه انتخاب میشوند.
کنگره دارای صالحیت های زیرین است:
استماع گزارش شورای مرکزی در فاصلۀ بین دو کنگره.تصویب وتعدیل مشی ستراتیژیک ،مرامنامه و اساسنامه
انتخاب اعضای شورای مرکزی تصویب و تغییر نام ،بیرق ،مهر و نشان حزب
انحالل حزب
کنگرۀ عادی حزب هر سه سال یک بار برگزار میگردد.
کنگره های فوق العاده میتوانند ،بر اساس تصمیم دو سوم اعضای شورای مرکزی ،تدویر یابند .تدارک و برگزاری
کنگره بر مبنای طرزالعمل شورای مرکزی و از جانب ارگانی که کمیتۀ اجرائیه به آن صالحیت میدهد ،تنظیم میگردد .
ت نماینده گان حاضر
نصاب کنگره با حضور دوثلث نماینده گان منتخب تکمیل میشود وتصامیم کنگره با رأی اکثری ِ
اتخاذ میگردد.
مادۀ دوازدهم:
شورای مرکزی در فاصلۀ بین دو کنگره ،عالیترین ارگان حزب است.شورای مرکزی حزب در فاصله بین دوکنگره
میتواند ،عضویت یک ثلث اعضای شورای مرکزی را در صورت عدم پابندی دوامداربه موازین حزبی وتعلل
ازوظایف ،تعلیق نموده وبه عوض شان اشخاصی دیگری توظیف نماید.
شورای مرکزی دارای صالحیت ها و وظایف زیرین است:
انتخاب رئیس  ،اعضای کمیتۀ اجرائیه واعضای کمیسیون نظارت وبررسی تأیید وتعدیل سیاست جاری حزب در
ت کنگرۀ فوق العادۀ حزب.استماع گزارش کمیتۀ اجرائیه و کمیسیون نظارت وبررسی حزب
فاصلۀ بین دو کنگره.دعو ِ
جلسات عادی شورای مرکزی ،یک بار در سال دایر میگردند .جلسات فوق العادۀ شورای مرکزی بنابر تصمیم کمیتۀ
اجرائیه یا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی ،میتواند زود تر ازین موعد دایر شود.شورای مرکزی می تواند در
فاصله بین دو کنگره ،برای اتخاذ تصمیم در موارد حساس حزبی و ملی به همه پرسی داخل حزبی مبادرت ورزد.
مادۀ سیزدهم:
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کمیتۀ اجرائیه متشکل است از رئیس حزب و اعضای آن که توسط شورای مرکزی انتخاب میشوند.
کمیـۀ اجرائیه دارای صالحیت ها ووظایف زیرین است:
رهبری حزب درفاصلۀ بین دو اجالس شورای مرکزی ،بر اساس مصوبات شورای مرکزی و کنگرۀ حزب.انتخاب
اعضای هیات رئیسه از میان اعضای کمیتۀ اجرائیۀ وشورای مرکزی تأیید و تعدیل تشکیل شعبات مرکزی  ،تعیین
روسای شعبات ،ایجاد شورا های محلی حزبی بنا بر پیشنهاد هیأت رئیسه.استماع گزارش هیأت رئیسه ،تصویب
کار ارگانهای حزبی.بررسی مسایل مربوط به عواید و مصارف ونظارت بر تطبیق مقررۀ امور
طرزالعمل ها و لوایح ِ
مالی حزب.تعمیل سایر صالحیت ها جهت تحقق اهداف حزب و مصوبات کنگره و شورای مرکزی به استثنای
صالحیت های اختصاصی شورای مرکزی.جلسات کمیتۀ اجرائیه طبق پالن دایر میگردند.
مادۀ چهاردهم:
هیأت رئیسه ارگان دایما فعال حزب و متشکل از رئیس حزب واعضای هیات رئیسه است .اعضای هیأت رئیسه از
جانب کمیتۀ اجرائیۀ انتخاب میشوند.هیأت رئیسه دارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد:
رهبری کار و فعالیت شعبات مرکزی و ارگان های محلی حزب در فاصلۀ دواجالس کمیتۀ اجرائیه جهت اجرای
مصوبات کنگره ،شورای مرکزی و هیأت اجرائیه.تعمیل سایر صالحیت ها غرض تحقق اهداف برنامه یی حزب ،به
ت یک یا چند شعبۀ
استثنای صالحیت های اختصاصی کمیتۀ اجرائیه وشورای مرکزی.هر عضو هیات رئیسۀ ،فعالی ِ
مرکزی را رهبری میکند و به هیأت رئیسه گزارش میدهد .تشکیل وطرز کار شعبات توسط طرزالعمل جداگانۀ
مصوب کمیتۀ اجرائیه تنظیم میگردد.
مادۀ پانزدهم:
رئیس حزب دارای وظایف و صالحیت های زیرین است:
ریاست جلسات شورای مرکزی ،هیأت اجرائیه وهیأت رئیسه نمایندگی ازرهبری حزب در هماهنگی وآگاهی قبلی
هئیت رئیسه تأمین هماهنگی در کار ارگانهای رهبری کنندۀ حزب.رئیس حزب می تواند حد اکثر برای یک دورۀ
اضافی نامزد ریاست حزب شود و در صورت ارزیابی مثبت از کار وی در دورۀ اول ،برای حداکثر یک دورۀ دیگر
به ریاست حزب انتخاب گردد.
مادۀ شانزدهم :کمیسیون نظارت وبررسی
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کمیسیون نظارت و بررسی ارگان نظارت کننده براجرای مفاد اساسنامۀ وامور مالی حزب است.اعضای کمیسیون
توسط شورای مرکزی ازجمع اعضای شورای مرکزی انتخاب میگردند .وظایف کمیسیون نظارت وبررسی ذریعۀ
طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد.
مادۀ هفدهم:
ارگانهای محلی حزب عبارت اند از:
- ١شورای والیتی و شورای شهری کابل
- ٢شورای ولسوالی ،شورای ناحیه
- ٣واحد اولیه
مادۀ هژدهم:
شورای والیتی و شورا ی سهر کابل عالیترین ارگان رهبری کنندۀ سازمان حزبی در محالت است و از فعالیت خویش
به ارگان های مرکزی حزب و کنفرانس والیتی گزارش میدهد .کمیتۀ اجرا ئیۀ می تواند برخی از شورا های شهری را
از صالحیت ها و وظایف شورای والیتی برخوردار سازد.
شورای والیتی دارای وظایف وصالحیت های زیرین میباشد:
رهبری وسمتدهی کار سازمان والیتی مطابق اسناد برنامه یی وتشکیالتی حزب اتخاذ تدابیر در جهت تحقق فیصله های
ارگانهای رهبری کننده و اجرائیوی مرکزی تنظیم امور مربوط به جلب وجذب وجمع آوری حق العضویت و اعانه
تدارک وتدویر کنفرانسهای حزبی ،بر بنیاد تصامیم و طرز العمل ارگا نهای مرکزی انتخاب وعزل اعضای کمیتۀ
اجرائیۀ والیتی انتخاب وعزل مسئولین شعبات شورای والیتی شورای والیتی میتواند برخی از صال حیت های خویش
را به شورای شهری و شورای ولسوالی تفویض نماید
مادۀ نزدهم:
شوراهای ولسوالی  ،شهری ،و ناحیوی در ولسوالی ها ،شهرها ،و نواحی یی که درانها تعداد اعضای حزب بیشتر از
 52تن میباشد  ،ایجاد میگردند.شورای ولسوالی ،شهری ،و ناحیوی ،امور سازمانی وتشکیالتی خویش را مطابق این
اساسنامه و رهنمود های شورای والیتی تنظیم میکند و از اجراات خود به شوراهای مافوق گزارش میدهد.
مادۀ بیستم:
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واحد اولیه بدنۀ اساسی حزب و حلقۀ وصل آن با مردم است.واحد اولیه بر اساس محل زیست ومحل کار ایجاد میگردد.
سازمانهای ولسوالی ،شهری ،و ناحیوی یی که فاقد ساختار پایینی اند ،حوزه شمرده میشوند.
مادۀ بیست ویکم:
واحد اولیه دارای وظایف وصالحیت های زیرین است:
تبلیغ سیاست حزب وانتقال دهنیت عامه و پیشنهادات و انتقادات اعضا به ارگانهای رهبری کنندۀ حزب جلب ،جذب
وپذیرش به عضویت در حزب به صورت انفرادی ،مطابق رهنمود شعبۀ تشکیالت جمع آوری حق العضویت و اعانه
پیشنهاد اخراج از حزب به ارگان مافوق حزبی
فصل چهارم
احکام متفرقه
مادۀ بیست ودوم:
درامد های حزب علنی بوده از مدرک حق العضویت ها ،اعانه ها ،فروش نشرات و سایرتشبثات قانونی اقتصادی و
پرداخت های قانونی دولتی تأمین میشود.
مادۀ بیست و سوم:
حزب دارای ارگان های نشراتی است .فعالیت این ارگان ها از جانب هیأت رئیسه تنظیم می گردد.
مادۀ بیست و چهارم:
فعالیت حزبی سازمان های بیرون مرزی ،در مطابقت با این اساسنامه و بر اساس طرزالعمل های جداگانه ای کمیته
اجرائیه تنظیم می گردد.
مادۀ بیست وپنجم:
دفتر مرکزی حزب درشهر کابل موقعیت دارد.
مادۀ بیست وششم:
حزب دارای بیرق ،مهر ونشان میباشد که توسط کنگره تصویب می شوند
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