مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

د افغانستان د ملي متحد مرامنامه (برنامۀ) حزب
متحد ملی افغانستان
ګوند مرامنامه (برنامه)
زموږ د ګران هیواد سیاسی
تاریخ ،د خپلواکي ،ازادی،
پرمختګ او ټولنیز عدالت
د پاره ،د خپلواکی د ترالسه
کولو د پاره د غورځنګونو،
نوي والی ،مشروطه
غوښتونکو ،دموکراتیکو
او عدالت غوښتلو د پاره
ددی خاورې د خلکو د
سرښندونکو مبارزو څخه
ډک دی.
سره ددی چی ددی هیواد
د خلکو وطندوستانه،
غوښتونکو،
پرمختګ
انساندوستانه مبارزاتو ،د یو
لړ ذهنی او عینی عواملو له
مخې ،د هغه له جملی څخه
د شاتګ کونکو حاکمانو
او بدلون غوښتونکو د
مبارزو په وړاندی دریدنه،
د بهرنیو پراخو مداخلو،

تاریخ سیاسی میهن محبوب
ما افغانستان ،مشحون
از مبارزات جانبازانۀ
مردم این سرزمین بخاطر
استقالل ،آزادی ،ترقی و
عدالت اجتماعیست که در
نهضتهای استقالل طلب،
تجدد گرا ،مشروطه خواه،
دموکراتیک و داد خواه
انعکاس یافته است.
با وصف آنکه مبارزات
وطندوستانه ،ترقیخواهانه
و انساندوستانۀ مردم این
خطۀ باستانی بنابردالیل
وعوامل عینی و ذهنی و
ازان جمله ،مقاومت مستدام
حکام و نیروهای عقبگرا
در برابر نوسازی ،بیسوادی
اکثریت مردم ،اشتباهات و
کجرویهای نیروهای تحول
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

تر ډیره بریده د ماتي سره
مخامخ شوی دی .مګر بیا
هم سیاسی رکود او ټولنیز
انجماد یی مات کړی دی.
د افغانی ټولنی انکشاف
او نوی جورونی ته یی
خوځښت ورکړي د خلکو
پوهه او یووالی یی لوړ کړی
دی .پراخې تجربی او د زده
کړو وړ لوستونه یی د ملي،
مترقي او عدل غوښتنی د
پاره راتلونکی وده کونکی
نسلونو او غورځنګونو ته
پریښي دی.

طلب از یک سو ومداخالت
گستردۀ خارجی ازجانب
دیگر ،اغلبآ به شکست
انجامیده است ،اما رکود
سیاسی وانجماد اجتماعی را
شکستانده اند ،روند انکشاف
ونوسازی جامعۀ افغانی
راتحرک بخشیده اند ،سطع
آگاهی و تشکل مردم را
ارتقا بخشیده اند و تجارب
غنی ودرسهای آموزنده یی
را برای نسلهای بالنده آیندۀ
جنبشهای ملی ،مترقی و
دادخواه کشور بجا گذاشته اند.

زموږ هیواد افغانستان په
وروستیو کلونو کی یو
شمیر ستونزې درلودلی،
دا کلونه ،د ټولنیزو السته
راوړنو د له منځته تګ او
د سیاسی او معنوي په شا
تګ ،د انسان د کرامت
په وړاندې د زور زیاتي،

کشور ما افغانستان در
سالهای اخیر مشکالتی
زیادی را داشته است
این سالها ،سالهای انهدام
دستاوردهای اجتماعی و
انحطاط سیاسی و معنوی،
سالهای خشونت در برابر
حیثیت و کرامت انسان،
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د ملی باور په وړاندې د
بحران کلونه دی چی زموږ
د قومونو ،مذهبونو ،ژبو،
تر منځ د ګډ ژوند په الره
کی د ستر امتحان څخه تیر
شوی دی او تیریږی.

سالهای بحران اعتماد ملی
و سالهایی اند که همزیستی
برادرانۀ اقوام ،مذاهب و
زبانهای کشور ما ،تلخ ترین
آزمونها را از سر گذرانده
و تا اکنون میگذراند.

تر اوسه د افغانی ټولنې
ددی متضادو حرکتونو،
او د سیاسی شاتګ سره
سره ،بیا هم خپل د ودې
الره مخته نیولی ده .د
افغانستان زیارایستونکی
او خپلواکی غوښتونکی
خلک ،د خپلو پخوانیو او
په ځای ارمانونو د پاره،
د مبارزی نوي پړاو کې
ګامونه اوچتوی .چی د
هغه مضمون ملي وده
او عمومي پرمختګ ،د
ډموکراټیکو ارزښتونو عام
او بنسټیزه کیدل ،د مدني،

اما اکنون در ادامۀ این
حرکتهای متضاد ،جامعۀ
افغانی ،علی الرغم خطر
عقبگرد سیاسی ،راه تکاملی
خودرا در پیش میگیرد
ومردم زحمتکش وآزادی
دوست افغانستان درراستای
تحقق آرمانها و خواستهای
دیرینه وبرحق شان به مرحلۀ
جدیدی از مبارزه پامیگذارند
که مضمون آ نرا رستاخیز
ملی و پیشرفت عمومی ،تعمیم
و نهادینه ساختن ارزشهای
دموکراتیک و فراهم ساختن
4

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

پرمختللی او عادالنه ټولنې
د جوړیدو د پاره اصل
تشکیلوی.

زمینههای ضروری برای
اعمار جامعۀ مدنی ،پیشرفته
و عادالنه تشکیل میدهد.

د منځنیو پیړیو د نظام چی
د شا تلونکو ځواکونو مالتړ
ورسره و ،په اساسی قانون
کی د دموکراتیکو ارزښتونو
ځای په ځای کیدل ،د
ګوندونو د قانون نافذ کیدل،
د سولی ،دموکراسی ،عدالت
او ټولنیز پرمختګ پلوي
ځواکونو د یوځای کیدو او
خوځښت امکانات برابر
شوي دي.

سقوط نظام قرون وسطا
یی مورد حمایت نیروهای
عقبگرا و تسجیل اکثر
ارزشهای دموکراتیک در
قانون اساسی ،انفاذ قانون
احزاب ،فرصت و امکانات
باالنسبه مساعدی برای تشکل
و تحرک بیشتر نیروهای
طرفدار صلح ،دموکراسی،
عدالت و پیشرفت اجتماعی
بوجود آورده است.

په همدې ډول د نړیوالو
ښکاره ژمنو نه عملی کول
چی د داسی اداری څخه د
اغیزمن مدیریت ،د اداري
فساد ،په نشه یی توکو

در عین حال ،عدم اجرای
تعهدات صریح بین المللی
در زمینههای حمایت
از تأسیس یک اداره و
مدیریت مؤثر و پاسخگو،
5

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د ککړ اقتصاد د جرړو
ایستل ،د بنسټیزو او اړینو
تاسیساتو بیا رغول ،د کار
د زمینو برابرول ،د عامه
هوسایی یوه اندازه رامنځته
کولو ،ملی اردو چی دفاعی
الزمه وړتیا ولري ،د بی
وسلی کولو له الرې د جنګ
ساالری فرهنګ کمزوری
کول ،د غیر دولتی شبه
نظامی تشکیلونو منحل کول،
او د افغانستان په چاروکی
د بهرنیانو دښمنانه مداخلو
د مخنیوی توان ولري په
افغانستان کی د سولی او
امنیت د فضاء نه رامنځته
کول ددی سبب شوی دی چی
د خلکو نا رضایتی زیاته شی.
د بهرنیو ځواکونو خپلسری
عملیات چی تر ډیره اندازه

کمک به ریشه کن ساختن
فساد واقتصاد آلوده با مواد
مخدر و جنایت سازمان
یافته ،بازسازی مؤسسات
ضروری زیربنایی ،ایجاد
اشتغال و تأمین حد اقل رفاه
عامه ،تشکیل اردوی ملی با
قابلیت دفاعی الزم ،تضعیف
پدیده و فرهنگ جنگساالری
از طریق خلع سالح ،انحالل
ساختارهای شبه نظامی غیر
دولتی و قطع مداخالت
خصمانۀ خارجی در امور
افغانستان ،عدم ایجاد فضای
صلح ،امنیت و ثبات ،سبب
نارضایتی فزایندۀ مردم
میگردد و عملیات نظامی
خودسرانۀ نیروهای خارجی
که بیشترین آسیب آن را
ملکیها متحمل میشوند،
6

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

یی زیان خلکو ته رسیږی ،د
بهرنیو ځواکو د شتون او نیت
په اړوند نور فکرونه رامنځ
ته شوی دی.

مردم را به باورهای دیگری
در رابطه با ماهیت حضور
نیروهای خارجی و نیات
آنها نزدیک می سازد.

دا حالت ماتي خوړلو او
شاته تلونکو ځواکونو ته
زمینه برابروي تر څو د
افغانستان د پیژندل شوو
دښمنانو سره یو ځای ،د
هیواد څخه په بهر کې په
ځانګړي توګه په پاکستان
کې ،بیا سره منظم او د
یوه په شاتلونکی ګواښ
په توګه ځانونه را ډګر ته
کړي.

این وضعیت فرصت مناسبی
را برای نیروهای شکست
خوردۀ عقبگرا و ضد ترقی
بوجود می آورد تا در تبانی
با دشمنان معلوم الحال
افغانستان در خارج از کشور
ما و بخصوص در پاکستان،
تجدید سازمان یابند و به مثابۀ
یک خطر باالقوۀ عقبگرد
سیاسی عرض وجود کنند.
در طی هفده سال گذشته،
اوضاع سیاسی ـ اجتماعی،
امنیتی و اقتصادی کشور
پیچیده گیهای جدیدی
کسب کرده است .تروریزم

په تیرو اولسو کلونو کی د
افغانستان سیاسی ،ټولنیز،
امنیتی او اقتصادي حالت
نوي پیچلتیاوې پیدا کړي.
تروریزم زموږ په هیواد
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

کې د خلکو سوله ایز ژوند
ګډوډ کړي دی .د نشه یی
توکو کښت او قاچاق زموږ
په سیاسی ټولنیز ژوند کې،
په یوه ساختاری جوړښت
بدل شوی دی فساد ،بی
کفایتی ،بډي او اختالس،
د عامه شتمنیو لوټ ،قانون
ماتول ،وزګارتیا او لوږه
لوړ پړاو ته رسیدلی د هیواد
بیا رغونه او نوی جورونه
په پوچو شعارونو باندی
بدله شوي ده .قومي ،ژبنی
او منطقوي بیلتون زیات
شوی دی .د بهرنیو چارو
سیاست دکتورین چی د ملی
ګټو ،د سولې او امنیت،
او د هیواد د بیا رغولو د
پاره مرستندوی دی ،وجود
نلري .د بحران په دوران

دورنمای حیات صلح آمیز
در کشور ما را مکدر ساخته
است ،کشت مواد مخدر و
قاچاق آن به یک عنصر
ساختاری حیات سیاسی و
اجتماعی ما مبدل شده است.
فساد ،بی کفایتی ،رشوه و
اختالس ،غارت داراییهای
عامه ،قانون شکنی ،بیکاری
و فقر مردم به اوج خود
رسیده ،بازسازی و نوسازی
کشور به شعار میان خالی
مبدل شده اند .انقطاب
قومی ،زبانی و منطقه یی
شدت کسب کرده و دکترین
سیاست خارجی که بیانگر
منافع ملی و مدد رسان امر
صلح ،امنیت و بازسازی
کشور باشد ،ملموس نیست.
دولت در طی هفده سال
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

کی دولت په تیرو اولسو
کلونو کی خپله کمزورتیا
ثابته کړي ده.

ناتوانی خود را در مدیریت
دوران بحران به اثبات
رسانیده است.

په اوسنی حاالتو کی هغه
مهمه دنده چی د هیواد
ترقي غوښتونکو او عدالت
غوښتونکو ځواکونود پاره
اړینه ده دا ده چې د بیلتون
او مخامخ والی د ترخو
تجربو په نظر کی نیولو
سره ،هغه ځواکونه چی د
ګډو ارمانونو لرونکی دی د
انسان د ازادی او نیکمرغی
لپاره د ملي لومړیتوبونو ،د
وخت د اړتیاو په نظر کی
نیولو سره په یوه سازمان
کی یو ځای شی چی په
یووالی سره ئى ،په سیاسی،
اقتصادی او ټولنیزو
مبارزاتو کښی د ګران

در اوضاع و احوال کنونی،
مبرم ترین وظیفه یی که در
برابر نیروهای ترقیخواه و
دادخواه کشور ما قرار دارد
اینست که با در نظر داشت
درسهای تلخ انقطاب و
رویارویی نیروهای همسو و
دارای آرمانهای مشترک و
ضیاع ابتکار و انرژی نسلی
از وطندوستان و مبارزین راه
آزادی و سعادت انسان در
کشمکشهای داخلی ،با درک
اولویتهای ملی و مقتضیات
زمان و با حرکت از واقعبینی
سیاسی ،در یک سازمان واحد
متشکل شوند و با حضور
فعال ،متحدانه و یکپارچه در
9
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

وطن افغانستان او د هیواد
ځوریدلو خلکو د پاره ،خپله
دنده ،مسوولیت او ژمنه تر
سره کړي.

مبارزات سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی مردم ما و سمتدهی
دگرگونیهای جاری در جهت
دموکراسی وعدالت اجتماعی،
تعهد و دین خود را در برابر
وطن محبوب ما افغانستان
و مردم رنجدیدۀ آن به انجام
برسانند.

ددی مهمی او نه شاته
کیدونکی اړتیا په بنسټ ،د
ټولنیزو ،اقتصادی ،سیاسي
او فرهنګي ژورو بدلونونو د
رامنځته کولو د پاره اغیزمنه
او اړینه مبارزه د دې هیواد
د انسان د مادی او معنوی
ښیګڼو د تامین په الره کی
هڅی دي ددی ارمانونود
تر سره کیدود پاره دیری
قربانی ورکړل شوی دي د
وطن سره د مینی په بنسټ
د افغانستان ملی متحد ګوند
الندې لیدلوری او اصول
د خپلی مبارزی او عمل
الرښونکي ګڼي.

بر مبنای این ضرورت مبرم
و تأخیر ناپذیر و بخاطر
تداوم مبارزۀ هدفمند و مؤثر
برای انجام تحوالت عمیق
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی و در غایت ،تامین
سعادت مادی و معنوی انسان
این سر زمین که در راه
آن قربانیهای بینظیر داده
شده است ،حزب متحد ملی
افغانستان دید گاهها و اصول
ذیل را رهنمای مبارزه وعمل
خویش قرار میدهد.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

لید لوري او اصول

دید گاهها و اصول:

• افغانستان ،مستقل ،واحد،
یوموتی ،د ملی واکمنی
لرونکی هیواد او د تجزیې
وړ ندي.د هیواد ملي ګټې
او ملی لوړ مصالح یعنی،
خپلواکی ،استقالل ،ملی
واکمنی ،ملی یووالی او
پیوستون ،د خاورې بشپړتیا،
ملی امنیت ،د هر افغان
اسودګي او نیکمرغی ،د
افغانستان نړیوال باور او د
هیواد په دننه او نړیوالو کی د
مناسبو شرایطو رامنځته کول
او د دغه ارمانونو د ترسره
کیدو دپاره د افغانستان د ملی
متحد ګوند بنسټیز هدفونه او
مضمون جوړوي.

• افغانستان کشوری مستقل،
واحد و یکپارچه ،دارای
حاکمیت وغیرقابل تجزیه
است .منافع ملی و مصالح
علیای کشور یعنی آزادی
و استقالل ،حاکمیت ملی،
وحدت و همبسته گی ملی
تمامیت ارضی ،امنیت ملی،
رفاه و خوشبختی هرافغان،
اعتباربین المللی افغانستان و
تالش در راه تأمین شرایط
مساعد داخلی وبین المللی
برای تحقق این آرمان ها،
مضمون میهن دوستی و
آماجهای اساسی مبارزۀ
حزب متحد ملی افغانستان
را تشکیل میدهند.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د اسالم سپیڅلی دین د
افغانستان د خلکو دین دی.
زموږ ګوند د مسلمانانو او
نورو ادیانو د دینی مراسمو
د تر سره کولو د پاره د
امکاناتو د پراختیا مالتړ
کوي .د سیاسی موخو د
تر السه کولو د پاره په
شخصی او ډله ایزه توګه د
دین او دینی عقایدو څخه د
ناوړې استفادی مخالف دی.

• اسالم دین مقدس مردم
افغانستان است .حزب ما از
توسعۀ امکانات و آزادی در
اجرای مراسم دینی برای
مسلمین و پیروان سایر ادیان
حمایت میکند وبا موارد سؤ
استفاده ازدین ومعتقدات
دینی به خاطر مقاصد
سیاسی ،گروهی وشخصی
مخالف است.

• زموږ ګوند پرمختګ
غوښتونکی ،نوی والی د
ټولنیز عدالت بدلون پلوي
دی .د ښي او کیڼ افراط او
سیاسی زور زیاتی ،په هره
بڼه چی وي ،مخالف دی .د
سیاسی تضادونو هوارول ،د
قانوني ،مسالمت امیز ،علنی
الرو ،پرمختګ غوښتونکی
سیاست ،عدالت غوښتنی او

• حزب ما سازمان تجدد گرا،
تحول طلب ،دموکراتیک،
ترقیخواه و طرفدار عدالت
اجتماعیست .با افراط چپ
وراست وخشونت سیاسی در
هر شکل آن مخا لف است و حل
تضادهای سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی را تنها ازطریق
مسالمت آمیز قانونی و علنی و
از طریق جلب مردم به اندیشهها
12

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

پرمختګ افکارو ته د جلب
له الرې ممکن ګڼي.
• زموږ ګوند یو مستقل
سازمان دی ،د هیواد په
مترقي،
دموکراتیک،
عدالت غوښتنی غورځنګ
پورې تړلی دی .زموږ
ګوند په ټولو خلکو پورې
تړلی دی .دا ګوند د خلکو
د پراخو پرګنو لکه روڼ
اندي ،متخصصان ،دولتی
او خصوصی کارکونکی
او مدیران ،ښوونکی او
استادان ،د کلیو د منځنی
پوړ بزګرانو ،وطندوست
کارګرانو،
روحانیونو،
کسب ګرو ،مالدارو کوچیانو
او متشبثینو څخه را پورته
شوی دی.

و سیاستهای ترقیخواهانه و
دادخواهانه ممکن میداند.
• حزب ما سازمان 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 خصوصی
مدیران ،معلمان و استادان،
اقشار میانه حال روستایي
و دهقانان ،روحانیون وطن
دوست ،کارگران ،پیشه
وران ،کوچیان مالداران و
متشبثین تشکیل میدهند.

• د افغانستان ملی متحد ګوند
په هیواد کی د تیرې پیړۍ
د پرمختګ غوښتونکو

• حزب متحد ملی افغانستان
در اطراف اندیشهها و
آرمانهای جنبش تجدد
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

فکرونو او ارمانونو له
مخی رامنځته شوى دې .په
همغه پیړۍ کې د ازادی،
دموکراسی جمهوریت او
عدالت غوښتنی د پاره د
مبارزی بدای سنت را منځته
شو .د هیواد د اقتصادی او
ټولنیز پرمختګ د پاره یی
سرښندونکی مبارزه کړي
ده .زموږ ګوند ددی په
ځای چی پخوانی ګوندونه
را ژوندی کړی ،د هغوی
د مبارزو څخه الهام اخلي.
زموږ ګوند دا چی نوموړو
غورځنګو رواجونو ته
درناوی کوي د هغوی د
السته راوړنو د ساتلو او
ټینګښت له پاره زیار باسی.
د هغوی له تجربو څخه
زدهګره کوي او زیار باسی

طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما
سازمان می یابد که در طی
این سده ،سنت غنی مبارزه
برای آزادی ،دموکراسی
عدالت
و
جمهوریت
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 ها،
بدون آنکه در صدد احیای
سازمانها و جنبشهای
متعلق به گذشته باشد الهام
میگیرد.حزب ما با اینکه به
سنن پر افتخار این جنبشها
ارج میگذارد ،برای حفظ
و تحکیم دستاوردهای آن
سعی میورزد ،از تجارب
آن میآموزد ،میکوشد که
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

چی خپل سیاستونه او کړنې
د ټولی د واقعیتونو ،نړیوال
او په ټولنه کی د بدلونونو
سره برابر کړي.

سیاستها و عملکردهای
خود را با واقعیتهای مسلم
جامعه ،تحوالت جهانی و
روان جامعۀ ما عیار سازد.

• د افغانستان ملی متحد ګوند
د خلکو په ګته د تولنیزو
بدلونونو غوښتونکی ګوند
دی تولنیز عدالت زمونږ
ارمان دی ګوند د ملی
شتمنیو د عادالنه ویش او
د محدودو کړیو په الس
کی د قدرت او شتمنیو د
نه راغوندیدو په وړاندی
مبارزه کوی .د افغانستان
ملی متحد ګوند وګړنیز ګوند
دي چی د کار او زیار په
نړی کی ریښه لری په دغه
برخه کی د ګوند فعالیت د
سهمی زیاتوالی دپاره هڅه
ده چی د تولنیزو ګتو په

• حزب متحد ملی
افغانستان -حزب تحوالت
اجتماعی به نفع تودههای
مردم است .عدالت اجتماعی
آرمان ماست .حزب برای
توزیع عادالنۀ ثروتها و
درآمدهای ملی ،عدم تمرکز
قدرت و ثروت در دست
حلقات محدود مبارزه میکند.
حزب متحد ملی افغانستان
حزب مردمی است و
در دنیای کار و زحمت
اصل فعالیت
ریشه دارد.
ِ
حزب را درین عرصه،
تالش برای ازدیاد سهمی
تشکیل میدهد که در توزیع
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

ویش کی د کار پوری اړه
لری .ګوند د خلکو د مختلفو
قشرونو دپاره د تولنیزو
مسولیتونو په اجرا کی د
مساوی فرصتونو تولنیزو
تامیناتو ته السرسی د تولنی
لږ عاید لرونکو قشرونو د
ضرورتونو رفع کولو او د
تولنیزو واتنونو د کم والیی
لپاره مبارزه کوی .تولنیز
عدالت آزادی او دموکراسی
یو د بل سره منطقی او
اورګانیک پیوند لړی انسان
هخه وخت خپلواک دی
چی د فقر او تولنیز ستم
څخه خالصون ومومی او
دموکراسی هغه وخت ریښی
پیدا کوی د تولنیز عدالت
سره يوځاي وی.

عواید اجتماعی ،به کار
تعلق میگیرد .حزب برای
فرصتهای برابر در اجرای
اجتماعی
مسؤولیتهای
برای الیههای مختلف
مردم ،برای دسترسی به
تأمینات اجتماعی ،برای
رفع نیازمندیهای اقشار
کم درآمد جامعه و برای
کاهش فاصلههای اجتماعی
مبارزه میکند .عدالت
دموکراسی
اجتماعی،
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.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د افغانستان ملی متحد
ګوند ،انسان ازاد او هوښیار
ګڼي او د افغانستان د خلکو
د سیاسی ژوندانه سازمان
ورکولو ته ژمن او د هغوی
په چوپړ کی دی .د افغانستان
ملی متحد ګوند ،خپل او
د متحدینو ټول امکانات د
دموکراسی د بنسټیزه کولو د
پاره کاروي .چی په هغه کی
په دموکراتیک برخوردونو
کی د تفاهم څخه ،د
دموکراتیک نظام چی په
ولسواکی ،د افغانستان د
خلکو د ازادی او د حقوقو
تامین ،د مدني ټولنې د ودې
په اوصولو باندی والړدي
ایجادوي .زموږ ګوند د
ټولنیزې دموکراسی ګوند
دی .چی سیاسی دموکراتیک

• حزب متحد ملی افغانستان
انسان را آزاد و خردمند
میشمارد و در خدمت
سازماندهی حیات سیاسی ما
بر مبنای تعهد شهروندانۀ
مردم افغانستان قرار دارد.
حزب متحد ملی افغانستان
همه امکانات خود و متحدین
خود را در راه نهادینه
ساختن دموکراسی و ایجاد
و توسعۀ فرهنگ تفاهم و
جدل دموکراتیک ایجاد نظام
و ساختار دولتی مبتنی بر
اصول مردم ساالری ،تأمین
حقوق وآزادیهای اساسی
شهروندان افغانستان ،رشد
وانکشاف نهادهای جامعۀ
مدنی بسیج میکند .حزب ما
حزب دموکراسی اجتماعی
است و دسترسی به بازگشت
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

ژوندانه ته رسیدل يوازی د
خلکو د ژوندانه د سطحی د
لوړ والیی له الړی ترالسه
کیږی .د افغانستان ملی متحد
ګوند په ازادی او ازاد انسان
باندې تکیه کوي .ازادی
د نظر په بیانولو کې ،د
مدنی او سیاسی سازمانونو
په جوړولو کی ،د خلکو
سره په تصمیمونو کی ازاد
او بالخره ګوند ،ازادی
او دموکراسی په ملی او
سراسری ارزښتونو باندی د
اړولو د پاره هڅه کوي .د
هر ډول تبعیض په وړاندې
چی په قوم ،مذهب ،سیاسی
عقیدو ،جنس ،ټولنیز او
اقتصادی موقف په وړاندی
والړ وي مبارزه کوی.

سیاسی
ناپذیری حیات
ِ
دموکراتیک را صرفآ از
طریق ارتقای سطح زنده
گی مردم میسر میداند.حزب
متحد ملی افغانستان بر آزادی
و انسان آزاد متکی است.آزاد
در بیان اندیشه و مواضع،
آزاد در تشکیل سازمانهای
مدنی و منجمله سیاسی ،آزاد
در اتخاذ تصامیم شهروندانه.
حزب ما برای مبدل ساختن
آزادی و دموکراسی به
ارزشهای ملی و سرتاسری
تالش می ورزد وبر علیه
همه اشکال تبعیض برمبنای
قوم ،محل ،نژاد ،زبان،
مذهب ،عقاید سیاسی جنس،
موقف اجتماعی واقتصادی
قرار دارد.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د افغانستان ملی متحد
ګوند د نارینو سره د ښځو
سیاسی ،ټولنیزو او مدنی
حقوقو د مساوي والی
د پاره مبارزه کوي .د
ښځو رهبری کونکی رول،
د ګوند په صفونو کی
زیاتوي .د برابرو حقوقو
او د برابر کار له پاره د
برابر مزد ،د زور زیاتي د
مخنیوی ،قانونی برابری د
ساتنی له پاره د ښځو د
غورځنګ او مبارزو مالتړ
کوي.

• حزب متحد ملی افغانستان
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 همۀ
ابعاد و ترکیبهای آن برای
حصول حق برابر ،دستمزد
ِ
برابر برای کار برابر ،منع
خشونت ،محافظت قانونی
برابر و فضای برابر حمایت
میکند.

• د افغانستان ملی متحد
ګوند ،د دموکراتیکي،
مدني ،پرمختللی او په ګډ
كار والړی عادالنه ټولنې
د جوړولو دپاره ،د مترقي،
ملی دموکراتیکو او عدالت

• حزب متحد ملی افغانستان
جامعۀ
اعمار
برای
دموکراتیک ،مدنی پیشرفته
وعادالنه بر پایۀ همکاری،
وحدت عمل واتحاد سیاسی
نیروهای تجددگرا ،ملی-
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

غوښتونکو قوتونو سره
په یوه جبهه کی د یووالی
دپاره ،د ارتجاع ،استبداد او
په شاتلونکو په ضد مبارزه
کوی .د افغانستان ملی متحد
ګوند د عدالت غوښتونکو
شخصیتونو،
مخکښو
سازمانونو او ډلو د همکاری
او یو ځای والی مرکز دی .
پخوانی تیت پرک والی اوس
د ګډې مبارزې او یووالی په
الره کی خنډ نه شی کیدای.
دا غواړي چی د پیوستون
ګډه کړۍ او یو فکر واوسي.
چی د هغې له امله ټولې
غوټې چی د وطن ترقي
غوښتونکو او دموکراتانو د
یووالي په الره کی شته دي
خالصیږي.

دموکرات ،ترقیخواه وعدالت
پسند جامعه در یک جبهۀ
وسیع ضد ارتجاع ،ضد
استبداد و ضد عقبگرایی
مبارزه میکند .حزب متحد
ملی افغانستان ،حزب
وحدت ،اتحاد همسویی و
همکاری سازمانها ،محافل
و شخصیتهای 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 گرهها در
راه اتحاد بزرگ ترقیخواهان
و دموکراتهای وطن ما باز
میشود.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د افغانستان ملی متحد
ګوند ،ددی واحد وطن ګوند
دي چی افغاسنتان د قومونو،
ژبو ،او رقیبو هویتونو
میخانیکی یو ځای والی نه
بولي بلکی د ګډ کار ،ګډ
فرهنګ ،ګډ ژوند له پاره
یو تاریخی تړون دی زموږ
د ګوند له نظره افغانستان په
ټولو قومونو ،فرهنګونو،
ژبو ،دینونو او مذهبونو
پورې تړلی دی.

• حزب متحد ملی افغانستان،
وطن واحد است
حزب
ِ
ِ
افغانستان را نه تجمع
و
ِ
میخانیکی اقوام ،زبانها و
هویتهای رقیب ،بلکه میثاق
تاریخی برای همزیستی،
همرزمی ،کار مشترک
و ریشه گیری فرهنگ
مشترک میداند.برای حزب
ما ،افغانستان به همه اقوام،
فرهنگها ،زبانها ،ادیان و
مذاهب آن تعلق دارد.

• د افغانستان ملی متحد
ګوند ،افغانستان د ازادو
انسانانو چی فرهنګ او
ژبه یی وده کوي یوه ټولګه
ګڼی .زموږ ګوند سیمو ته د
انتخاباتو او د تصمیم نیولو
د واک د لیږد پلوي دی .د
افغانستان ملي متحد ګوند،

• حزب متحد ملی افغانستان،
افغانستان را تجمع انسانهای
ِ
آزاد زبانهای در حال رشد
و فرهنگهای بالنده میداند.
حزب ما از انتقال وسیع
قدرت تصمیم گیری و حق
انتخاب به محالت حمایت
میکند .حزب متحد ملی
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د سیمو او والیتونو تر منځ
متوازن انکشاف ،د انکشافی
امکاناتو عادالنه ویش ،او د
هیواد د ټولو قومي ،مذهبی،
ژبنی هویتونو د فرهنګی
انکشاف او ددی هویتونو
تر منځ دیالوګ د پاره هڅه
کوي .افغانستان د ټولو
افغانانو لکه پښتون ،تاجک،
هزاره ،ازبک ،نورستانی،
پشه یی ،بلوچ او په هیواد
کی د نورو قومونو ګډ کور
دی .د دی هیواد عظمت،
اوبه ،خاوره او شتمنی او
ویاړ د دی هیواد په ټولو
خلکو پورې تړلي ده .زموږ
درک د یوه هیواد څخه دا
دی چی د دی هیواد ټول
خلک د قانون په وړاندې
مساوي او د برابرو مدنی ـ

افغانستان برای انکشاف
متوازن ملی ،برای تقسیم
عادالنۀ امکانات انکشافی در
بین مناطق و والیات کشور،
برای رشد فرهنگی همه
هویتهای قومی ،زبانی و
مذهبی کشور و برای دیالوگ
و مبادالت شهروندانه بین این
هویتها تالش می ورزد.
افغانستان خانۀ مشترک همه
افغانها اعم از پشتون ،تاجک،
هزاره ،ازبک ،ترکمن،
نورستانی ،پشه یی بلوچ و
سایر اقوام ساکن این کشور
است.آب ،خاک و ثروتها
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
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

سیاسی ،اقتصادي او ټولنیزو
حقونو لرونکی وی .د یوه
هیواد دپاره مبارزه په همدې
اصل باندې والړه ده .زموږ
ګوند د قوم ګرایی او قومي
دښمنی ،قبیله یی ،سیمه
ایز ،ژبنی او مذهبی دښمنی
او څرګندونې د کرکې وړ
بشري ضد پدیدې ګڼی او د
هغه په وړاندې مبارزه کوي.

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 پدیدههای
ضد بشری میداند و بر علیه
آنها مبارزه میکند.

• موږ په داسې دوران
کې ژوند کوو ،چی د هر
مملکت برخلیک د ټول
بشریت برخلیک سره
تړلی دی .د نړی یو له
بله تړون د یوې خوا او
په نړیوالو اړیکو کی
تضادونه د بلی خواته د
اوسنی نړۍ ځانګړتیاوی

• 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 تضادهای روبه
تزاید درمناسبات بین المللی
از جانب دیگر ،ویژه گی
جهان کنونی را تشکیل میدهد.
کشور ما با داشتن موقعیت
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

تشکیلوي .زموږ هیواد د
جیو ستراتیژیک موقعیت
په درلودلو سره ،د ګټو
د یو ځای کیدو د ټکی
په توګه په نړیواله سویه
خپل اهمیت ساتلی دی .د
افغانستان ملی متحد ګوند،
په خپل برخلیک باندی د
افغانانو واکمنی ،د واحد
وطن د خاورې بشپړ تیا او
ازادی ساتونکی دی .د ټولو
سازمانونو ،سیاسی کړیو،
او د افغانستان د مدني ټولنی
د ملی حاکمیت د تامین له
پاره هڅه کوي .په همدې
توګه د دولت سیاسی،
اقتصادی سیاستونو مخ،
د بهرنیو مرستو څخه د
خلکو د مصوونیت او ثبات
له پاره ،اړوي .د ګاونډیانو

ویژۀ جیوستراتیژیک خود
بمثابۀ نقطۀ تالقی منافع،
اهمیت خود را در مناسبات
بین المللی حفظ کرده است.
حزب متحد ملی افغانستان،
مدافع حاکمیت افغانها بر
سرنوشت سیاسی شان ،مدافع
تمامیت ارضی و استقالل
وطن واحد ماست .برای
بسیج همه سازمانها ،محافل
و حلقات سیاسی و جامعۀ
مدنی افغانستان در جهت
فراهم ساختن شرایط تأمین
حاکمیت ملی افغانها تالش
می ورزد.بدین منظور،
حزب متحد ملی افغانستان،
سمتدهی تأخیر ناپذیر
سیاستهای اقتصادی و
اجتماعی دولت و کمکهای
خارجی را به سوی ثبات و
مصئونیت اجتماعی مردم،
اجتناب ناپذیر میداند .سیاست
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

او د سیمی هیوادونو سره
چې اقتصادی او فرهنګي
ژورو اړیکو د درلودلو له
امله د باورد پیدا کولو فعال
سیاست اړین ګڼي.

فعال اعتماد سازی با همسایه
گان و کشورهای منطقه و
پیوندهای عمیق اقتصادی و
فرهنگی با این کشورها را
ضروری می شمارد.
حزب متحد ملی افغانستان در
حالیکهبهحفظهویتافغانستان
به حیث کشور غیر منسلک
تأکید دارد ،برین باور است که
اشتراک فعال در حل مسایل
جهانشمول وهمکاریهای بین
المللی و منطقوی به اعتبار
کشور ما میافزاید.

د افغانستان ملی متحد ګوند
د ناپییلی هیواد په توګه
د افغانستان د پیژندنې په
ساتلو باندې ټینګار کوي
چی د نړیوالو مسایلو په
حل ،نړیوالو او سیمه ایزو
همکاریو کی ګډون د هیواد
باور زیاتوي.

• حزب متحد ملی افغانستان،
حزب همبسته گی بین المللی
است .خود را در مبارزۀ
مردمان سایر کشورها برای
ترقی ،حق و عدالت ،سهیم
میداند و برای نظم عادالنۀ
بین المللی ،همکاری و

• د افغانستان ملی متحد ګوند،
د نړیوال پیوستون ګوند دی.
خپل ځان د نورو هيوادو د
خلکو سره د ترقی ،حق او
عدالت له پاره په مبارزه
کی شریک ګڼي .د نړیوال
عادالنه نظم ،همکاری او
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

د خلکو د پیوستون دپاره
فعالیت کوي .تعلیم او تربیه
او مسلکی زده کړه د خلکو
د ټولنیزې لوړتیا دپاره مهمه
وسیله بولي .د خلکو د پوهې
لوړوالی ،د دموکراسی
بنسټیزه کیدل ،د نړیوالو
ملتونو د حقوقو مساوي
والی او د نړیوال عادالنه
اقتصادی نظم د ټینګښت
مالتړ کوي.

همسویی خلقها فعالیت
میکند .حزب متحد ملی
افغانستان 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.
• حزب متحد ملی افغانستان،
حزب اعتالی فرهنگ
و آموزش مردم است.
از آفرینش فرهنگ آزاد
و چندگرا حمایت میکند.
آموزش-پرورش و آموزش
مسلکی را مهم ترین وسیلۀ
عروج اجتماعی مردم ،ایجاد
شهروندان آگاه و توسعه
و نهادینه شدن دموکراسی

• د افغانستان ملي متحد
ګوند ،د خلکو د فرهنګ او
زده کړو د لوړالی ګوند دی.
د ازاد او څواړخیزه فرهنګ
د رامنځته کیدو مالتړ کوي.
مسلکی ښوونه او روزنه د
خلکو د ترقی مهمه وسیله
بولی چی با خبره خلک،
د دموکراسی په پراختیا او
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

بنسټیزه کولو کی مهم رول
لړی .د افغانستان ملی متحد
ګوند د ښوونی او روزنی
د عصری کیدو او رغولو
مالتړ کوی او د فرهنګی
بنسټونو د پوهی د زیاتیدو
او بنسټیز کیدو سبب ګرځي.

در وطن ما میداند.حزب
متحد ملی افغانستان طرفدار
بازسازی وعصری سازی
تعلیم وتربیه ونهادهای
فرهنگی مبتنی بر ترویج و
نهادینه ساختن خرد گرایی و
روشنگری میباشد.

• د افغانستان ملی متحد
ګوند کلیدی تشکیالتی
اصول ،د ګوند د ننه پراخه
دموکراسی ،د مرام یووالی
او د نظریو ډول ډول والی
باندی والړ دی.د تصمیم
د نیولو وروسته ،انفرادی
غړیتوب ،فردي مسوولیت،
د ګوند ټولو ارګانونو انتخابی
والی د کښته څخه پورته ،د
غړو په ازاده نوماندی او د
صالحیتونو په ویش باندی
والړ دی.

• اصول کلیدی تشکیالتی و
سازمانی حزب متحد ملی
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 پائین
مبتنی بر اصل نامزدی آزا ِد
اعضا ،توزیع صالحیتها
تشکیل میدهد.
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د ګوند سیاسی خط مشي

خط مشی سیاسی حزب

د دولتی نظام او ادارې د
واکمنی په ډګر کې:

در عرصۀ حاکمیت ،نظام
دولتی و اداره:

• د خپلواکۍ ،ملي واکمنی،
د ځمکې بشپړتیا او ملی
یووالی د خلکو د یووالی
څخه دفاع ،د اساسی قانون
د نظام څخه مالتړ چی
په دموکراسی ،ازادی او
مساوات ،پیوستون او ټولنیز
عدالت باندې والړ وي.

• دفاع از استقالل،
حاکمیت ملی و دولتی،
تمامیت ارضی ،وحدت
ملی و همگرایی مردم
افغانستان .پشتیبانی ازنظام
قانون اساسی مبتنی بر
اصول دموکراسی ،آزادی
ومساوات ،همبسته گی
وعدالت اجتماعی.

• د هیواد د امنیت د تینګښت
په موخه اساسی قانون او
د دموکراسی ارزښتونو
ته متعهد او معتقد امنیتی
بنسټونو (ملی اوردو ،ملی
پولیس او ملی امنیت)
سمبالول او د هغی د جنګی
قابلیت د لوړوالی څخه ننګه.

• حمایت از تجهیز و ارتقای
قابلیت رزمی اردو ،پولیس
ملی و نهادهای امنیتی
متعهد ومعتقد به ارزشهای
دموکراسی وقانون اساسی
کشور جهت تأمین امنیت
ملی.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

زمونږ ګوند په داسی حال
کی چی د بهرنیو ځواکونو
د تلپاتی شتون مخالف دی
د افغانستان د امنیت تامین
او تضمین دپاره د نړیوالی
صادقانه مرستی په لټه کی
دی چی د متقابلو روښانه
د څارنی د میکانیزم د
موافقی په چوکات کی د
وعدو د عملی کولو دپاره
مشروع ګنی زموږ ګوند
غواری چی دغه حقوقی
چوکات د افغان ځواکونو
په مشری رامنځته شی
د بهرنیو هیوادونو سره
داسی تړونونه رامنځته
شی چی د بهرنیو ځواکونو
او د افغان ملی ځواکونو
ترمنځ ګدو عملیاتی اړیکو
د ماهیت ښکارندوی وی

حزب ما در حالیکه ،اساسآ،
مخالف حضور نظامی دایمی
نیروهای خارجی در خاک
کشور ماست ،جستجوی
یاری بین المللی را برای
تأمین و تضمین امنیت
کشور ما ،در چارچوب
روشن متقابل و
تعهدات
ِ
میکانیزمهای نظارتی توافق
شده برای اجرای این تعهدات
متصور و مشروع میداند.
حزب ما میخواهد که این
چارچوب حقوقی ضرورتآ
شامل رهبری و احاطۀ کامل
نیروهای افغان بر استراتیژی
نظامی شان باشد.معاهدات
زیربط با کشورهای خارجی
باید ماهیت روابط عملیاتی و
کاربردی بین این نیروها و
قوتهای ملی افغان را بیان
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

او داسی عملی شرایط
رامنځته شی چی د بهرنیو
ځواکونو د بیرته ګرځیدو
سبب شی.

کنند و شرایط عملی پروسه
هایی را که به بازگشت
نیروهای نظامی خارجی
میانجامند ،مشخص سازند.

• د هغه دولتی نظام چی
په ولسواکی او دموکراسی
د پراختیا او بنسټیزه کولو،
د دری ګونو قواوو تر منځ
د قدرت متوازن ویش،
پلورالیزم او پارلمانی
دموکراسی ،د ګوندونو
او مدني ټولنې د نقش په
زیاتوالی باندې والړ وي
مالتړ کوي .زموږ د ګوند
په اساسی قانون کی ،د
پارلمانی نظام د تحقق
او پارلمان ته د ځواب
ورکونکی حکومت غوښتنه
کوي.

• حمایت از نظام دولتی
متکی بر اصل مردم
ساالری ،مبارزه در راه
نهادینه سازی و گسترش
دموکراسی ،تقسیم متوازن
قدرت در بین قوای ثالثه،
دمو کراسی پارلمانی
پلورالیزم ،پشتیبانی از
افزایش نقش احزاب سیاسی
و جامعۀ مدنی .حزب ما
تعدیل در قانون اساسی به
منظور تحقق نظام پارلمانی
حکومت پاسخگو
و ایجاد
ِ
در برابر پارلمان را مطالبه
میکند.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د دولت د مرکزی او
سیمه ایزو د ارګانونو
څخه ،د ازادو ،منصفانه،
عمومی ،پټو (یو وګړۍ،
یوه رایه) او مستقیمو
ټاکنو له الرې څخه
د خلکو د مالتړ را
جلب کول.د سیمه ایزو
شوراګانو ټاکل او د
سیمه ایزو مسایلو د حل
کولو د صالحیت ورکول.
د والیانو ،ولسواالنو،
ښارواالنو او د ناحیو د
رییسانو انتخابی والی.

• جلب حمایت مردم از
دموکراتیزه ساختن متداوم
ارگانهای مرکزی و محلی
قدرت دولتی بر مبنای اصل
انتخابات آزاد عادالنه،
منصفانه ،عمومی ،سری
ومستقیم (یک شخص یک
رأی) .مبارزه در راه ایجاد
شوراهای انتخابی محلی و
تفویض صالحیتهای اجرایی
به آنها در حل مسایل محلی.
حمایت از اصل انتخابی ساختن
پست والی ها ،ولسوال ها،
شاروالها و رؤسای نواحی.

• د دولت په اداره او قدرت کی،
د دموکراسی او کادری سیاست
په منظور د خلکو پراخ ګډون،
مذهب ،د دموکراسی د اصولو
پر بنسټ کادری سیاست ،د
دولتی سالم او مسلکی مدیریت
او د ښایسته ساالری اصولو

• حمایت از تأمین
مشارکت وسیع ملی در
قدرت وادارۀ دولتی بر
مبنای اصول دموکراسی
و رعایت اصل شایسته
ساالری بدون هرگونه
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

مراعات چی د نژاد ،قوم ،او
جنس له مخی په کی تبعیض
موجود نه وي.

تبعیض وتما یز برمبنای
نژاد ،قوم ،مذهب ،زبان
و جنس.

• د دموکراتیکو اوصولو
پربنسټ د دولتی ادارو
پر اداری تشکیالتو بیا
كتنه او د یو سالم کدری
سیاست په اصولو والړ د
یوی مسلکی خدمت کونکی
ځواب ورکونکی او فساد
نه منونکی دولتی اداری د
رامنځته کولو څخه مالتړ.

• پشتیبانی از تجدید نظر بر
سیستم ،شکل و شیوههای
اداره و تشکیالت اداری،
دولتی بر اساس اصول
دموکراتیک و سیاست
کادری به منظور ایجاد
اداره و مدیریت دولتی سالم
ومسلکی ،پاسخگو ،خدمت
گذار مردم و فساد نا پذ یر.

• د هیواد د ټولو سیمو د
متوازن اقتصادی ،ټولنیز
او فرهنګی پرمختګ د
هڅو څخه مالتړ.

• پیشتیبانی از مساعی در
جهت انکشاف هماهنگ و
متوازن اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی همه منا طق کشور.

• د سولې او امنیت د پاره
د ټولو هڅو څخه مالتړ او
ټولو غیر مسوولو وسلهوالو

• پشتیبانی از همه تالشها
در جهت تأمین صلح و
امنیت دایمی حمایت از خلع
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

ډلو بی وسلې کول او د
هغوی د سیاسی او پوځي
اغیزې ختمول او په هیواد
کی د پرانستي سیاسی فضا
رامنځته کول.

سالح همگانی گروههای
مسلح غیر مسؤول و سیطرۀ
سیاسی و نظامی آنان و
ایجاد فضای باز سیاسی در
کشور.

• د جمهوری ریاست،
پارلمانی ،ښاروالیو او
ولسوالیو په ټولټاکنو کی
فعال ګډون.

• اشتراک فعاالنه در
مبارزات انتخاباتی ریاست
جمهوری ،پارلمانی والیتی،
شاروالی ها و ولسوالی ها.

د خلکو د ازادیو ،حقوقو در عرصۀ نظام حقوقی،
او حقوقی نظام په ډګر حقوق و آزادیهای اساسی
کې:
مردم:
• د حقوقی دولت د بنسټ
ټینګښت د پاره ،دقدرت د
ویش د قانون او قضاء په
وړاندی د دولت مسولینو د
تولنی او فرد او د قدرت د
مساوات دپاره مبارزه.

• مبارزه بخاطر استقرار
دولت حقوقی ،اصل تقسیم
قدرت مساوات در برابر
قانون وقضا ،اصل مسئولیت
دولت ،جامعه وفرد در برابر
همدیگر.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د مستقل ،بیطرف،
بیغرض ،او مسلکی قضایی
نظام د ایجاد څخه مالتړ ،د
حقوقي قوانینو او د قوانینو
د وحدت د اصل د ریفورم
څخه مالتړ.

• حمایت ازایجاد وتحکیم
نظام قضایی مستقل،
بیطرف ،بیغرض ومسلکی.
حمایت از رفورم حقوقی،
قوانین نافذۀ کشور و
تدوین
ِ
اصل وحدت قوانین.

• د تبعیض ،تعصب،
افراطیت،
زورزیاتی،
شاته تګ ،ملي یووالی ته
زیان رسونکی (شوونیزم،
سکتاریزم) په وړاندې نه
پخال کیدل.

• آشتی ناپذیری با همه
مظاهر تبعیض ،تعصب و
خشونت ،افراط گرایی ،عقب
گرایی ،به شمول گرایشهای
ناقض وحدت ملی (شوونیزم
ِ
و سکتاریزم).

• د خلکو د اساسی حقوقو او
فردي ازادیو ،لکه د ژوندانه
حق ،د کور درلودلوحق،
د اوسیدو د ځای د غوره
کولو حق ،د کار او مزد
حق ،د کسب د انتخاب حق،
د مسافرت حق ،د درملنې،

• مبارزه برای تأمین حقوق
اساسی و آزادیهای فردی
مردم ،اعم از حق زنده گی،
حق مسکن و انتخاب محل
اقامت ،حق ملکیت ،حق کار
و مزد عادالنه ،حق انتخاب
شغل و مسافرت ،حق معالجه
و خدمات صحی ،آموزش و
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

زده کړو او روزنی حق ،د
علمی څیړنو حق ،عمومی
اطالعاتو ته د السرسی حق،
د تقاعد حق ،د معلولیت او د
ټولنیزو خسارو د جبران حق،
د تحقیق او محاکمي په بهیر
کې مدافع وکیل د لرلو حق،
د سیاسی عقیدی د درلولو
د ازادی حق ،د مطبوعاتو
ازادی ،د بیان او قلم ازادی،
د مراسالتو او د مخابراتو
دا ازادی حق ،د انسانی
کرامت دفاع ،د شکنجی سره
مخالفت ،د انسانی کرامت د
تحقیر ،توهین سره مخالفت،
د پاره مبارزه.

پرورش و تحقیقات علمی،
حق دسترسی به اطالعات
عمومی ،حق سالخورده
گی و تقاعد ،حق معلولیت
و جبران خسارۀ اجتماعی
حق داشتن وکیل مدافع در
جریان تحقیق و محاکمه ،حق
آزادی انتقاد جمعی و فردی،
حق آزادی عقیدۀ سیاسی و
آزادی مطبوعات ،بیان و
قلم ،حق مصئونیت مراسالت
و مخابرات ،دفاع از مقام
وکرامت انسانی ،مخالفت با
شکنجه ،تعجیز ،توهین تحقیر
ومجازات خالف کرامت
انسانی ،برای شهروندان
توسط محاکم افغانستان.

• د بیان او د مطبوعاتو د
ازادی دفاع ،د سیاسی ټولنیزو
او صنفی سازمانونو تشکیلول،
د عقایدو د پلټلو مخالفت.

• دفاع از آزادی بیان،
مطبوعات ،تشکیل سازمان
های سیاسی اجتماعی و
صنفی .مخالفت با تفتیش عقاید.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د خلکو د دموکراتیکو
حقوقو او د بیان د ازادی،
د سیاسی ګوندونو تاسیس
او فعالیت او د تظاهراتو،
د سوله ایزو اعتصاباتو
د حق د تامین د پاره
مبارزه.

• مبارزه برای تامین حقوق
دموکراتیک مردم و تأمین
آزادیهای سیاسی ،اعم
از ایجاد و فعالیت احزاب
سیاسی ،حق تظاهرات و
اعتصابات مسالمت آمیز
که تابع محدویتهای غیر
دموکراتیک و موکول به
قوانین باز گیرنده نشوند.

• د بشری حقوقو د
نړیوالیی اعالمی ،نړیوالو
تړونونو چی د ولسواکی
ټولنی د جوړیدو بنسټ
دی ،د تطبیق د پاره
مبارزه.

• مبارزه برای تطبیق بی
قید و شرط اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر و میثاقهای بین
المللی درین زمینه ،بمثابۀ
اساس اعمار جامعۀ مدنی و
مردم ساالر.

• د تبعیض او لوړتیا
غوښتنی په ضد چی بنسټ
یی ژبه ،مذهب ،جنس،
سیاسی عقیده ،ټولنیز او
اقتصادی دریځ باندی والړ
وي مبارزه.

• مبارزه علیه همه مظاهر
تبعیض وبرتری جویی
بر مبنای قوم نژاد ،زبان،
نسب ،جنس ،مذهب ،عقیدۀ
سیاسی ،موقف اجتماعی و
اقتصادی.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د سازمان کړل شویو
جنایتونو او تروریزم په
وړاندی مبارزه.

• مبارزه علیه جنایت
و
یافته
سازمان
تروریزم.

• د پناه غوښتونکو ،کډوالو
د حقوقو څخه د بشري
حقوقو د اعالمیی او نړیوالو
تړونونو په بنست مالتړ او
د استوګنی او کار له امله د
دوی تامین کول.

• دفاع از حقوق مهاجرین،
پناهجویان و پناهنده گان بر
اساس اعالمیۀ جهانی حقوق
بشر و میثاقهای بین المللی
و تأمین آنها از لحاظ کار و
رهایش.

د اقتصادي ودې په ډګر
کې:

در عرصۀ انکشاف
اقتصادی:

• په هیواد کی د
اقتصادی وروسته پاتې
والی د لیرې کولو د
پاره مبارزه ،د لنډې
مودې او لیرې مودې د
پاره د هیواد بیا رغونی
د پاره د خلکو او مدني
ټولنی هڅول ،د دولتی

• مبارزه در راه رفع
عقب ماندهگی اقتصادی
کشور ،بسیج مردم و
جامعۀ مدنی در جهت
تحمیل برنامه ریزیهای
کوتاه مدت و درازمدت بر
تصمیم گیرنده گان ،برای
بازسازی افغانستان ،با
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

سکتور ،مختلط سکتور
او خصوصی سکتور
د ټولو ظرفیتونو څخه
کار اخیستلو سره ،په
بنسټیزو ډګرونو او
طبعی منابعو ،کرنی او
کلیو پراختیا ،پوهنه او
ټولنیز خدمتونه ،د مزد
اخیستونکو د غوښتنو
څخه مالتړ ،د صنفی
اتحادیو او سندیکایی
غورځنګ څخه مالتړ.

استفاده از تمام ظرفیتهای
موجود سکتور دولتی،
سکتور مختلط و سکتور
خصوصی ،سرمایه گذاری
بیشتر درعرصههای زير
بنا یی و منابع طبیعی،
زراعت و انکشاف دهات،
معارف وخدمات اجتماعی.
مطالبات
از
حمایت
اقتصادی معاش گیران و
تقویت جنبش سندیکایی و
اتحادیههای صنفی.

• د قانونى ټولو شتمنيو او د
ټولو قانونى داخلى او بهرنيو
پانګو او د هغوى د قانونى
ګټى خونديتوب.

• مراعات تمام اشکال
مالکیت قانونی ،مصئونیت
قانونی سرمایههای داخلی و
خارجی وبهرۀ آنها.

• په هيواد كى د هغى پانګونى
جزبول چي د افغانستان د
قانون او انكشافى ګټو سره
په مطابقت كى وى.

• حمایت از جلب سرمایه
گذاریهای خارجی طبق
قانون و در مطابقت با منافع
انکشافی افغانستان.
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مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د دولت په واسطه او یا د
دولت تر الرښوونی الندې د
کاري زمینو او کاري موقع
برابرولو په الره کی د فعال
سیاست غوښتنه.

سیا ست
مطا لبۀ
•
فعال ا یجا د شغل و
زمینهها ی کا ر بو سیلۀ
دولت یا تحت ر هبر ی
د و لت .

• په ستراتیژیکو طبعی
منابعو باندی کانونه (د
ځمکی الندی منابع)،
ځنګلونو ،څړځایونو ،د
انرژی اساسی منابعو،
بندرونو ،مواصالتی کرښو،
دښتو ،د اوبو منابعو او
تاریخی اثارو باندی د دولت
د ملکیت څخه مالتړ.

• حمایت از مالکیت
دولت بر منابع دارای
تیژیک
سترا
اهمیت
منابع طبیعی زیر زمینی
جنگالت،
(معادن)،
چراگاه ها ،منابع اساسی
انرژی ،بنادر و خطوط
مواصالتی ،دشتها ،منابع
آبی و آثار باستانی.

• د وروستیو علمی
تکنالوژی څخه په استفادی
سره ،د دولتی سکتور،
سکتور
خصوصی
او بهرنی پانګونی په

• حمایت از ایجاد و گسترش
صنایع ملی و صنعتی
ساختن کشور با استفاده
از دستاوردهای علمی و
تکنالوژیک معاصر ،با
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همکاری سره د ملی
صنایعو رامنځته کول او د
هیواد صنعتی کول.

همکاری سکتور دولتی،
سکتور خصوصی وسرمایه
گذاریهای خارجی.

• د هیواد د بانکی سیستم
د اوسنیو بانکی خدمتونو
د شبکو په مرسته عصری
کول ،د اماناتونو او پس
اندازونو هڅول.

• حمایت از عصری ساختن
متداوم سیستم بانکی کشور،
توسعۀ شبکۀ خدمات بانکی
معاصر ،تشویق وتضمین
امانات و پس انداز ها.

• د بزګرانو او ځمکوالو د
ګټو د تامین د پاره کرنی د
انکشاف او میکانیزه کولو
د پاره ځمکو د اصالحاتو
څخه مالتړ او د اوبو
د ستونزو هوارول ،د
کرنیزو فارمونو جوړول
(دولتی ،خصوصی ،ګډ او
کوپراتیفي).

• حمایت از اصالحات
ارضی و حل معضالت آب
در جهت رشد ومیکانیزه
ساختن زراعت ،ایجاد
فارمهای زراعتی (دولتی
مختلط
خصوصی،
غرض
وکوپراتیفی)
تأمین منافع اقشار مختلف
زمینداران و دهقانان.

• د ژوندانه د چاپیریال د ښه
والی ،د ځنګلونو او د ژوو

• مبارزه بخاطر بهبود محیط
زیست ،حفظ ومراقبت از
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او نادرو الوتونکو مرغانو
څخه ساتنه او څارنه.

جنگالت ،نسل حیوانات
وپرنده گان نادر.

• د خصوصی متشبیثینو،
سوداګرو او ملي پانګوالو
څخه مالتړ او د کورنی
او بهرنی سوداګری
پراختیا ،د افغانستان د
سیمی د سوداګری په
مرکز بدلول د نړیوالی
سوداګری په سازمان کی
د هغه شامل کول.

• حمایت از تشویق متشبثین
خصوصی ،تجار وسرمایه
داران ملی در جهت افزایش و
توسعۀتجارتداخلیوخارجی
در راستای ستراتیژیک مبدل
کردن افغانستان به کانون
فعال تجارت منطقه یی وشامل
ساختن آن در سازمان جهانی
تجارت.

• د داخلی او بهرنیو منابعو
څخه په کار اخیستلو سره د
انرژی له لحاظه د افغانستان
بسیا کول ،د انرژی او سپکو
صنایعو د خوراکی او لګښتی
موادو تولید د صنایعو د ودې
او انکشاف د پاره.

• حمایت از تأمین کشور
از لحاظ انرژی با استفاده
از منابع داخلی و خارجی
وحمایت از رشد وانکشاف
صنایع انرژی وصنایع
سبک وتولید کنندۀ مواد
استهالکی وغذایی.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د هیواد د بنسټیزو اړتیاو
د په نظر کی لرلو سره،
د ملی امکاناتو او نړیوالو
مالی او تخنیکی اغیزمنی
استفادی د مطالعاتو څخه
مالتړ.

• حمایت از مطالعات
دورنمای عامه به منظور
استفادۀ مؤثر از امکانات ملی
ومساعدتهای مالی وتخنیکی
جهانی ،با در نظرداشت
نیازمندیهای اساسی کشور.
• حمایت از طرح آباد ساختن
زمینهای بایر وال مزروع
وتوزیع عادالنۀ آن به قیمت
مناسب برای دهقانان بی
زمین وکم زمین کوچیها و
سکتور خصوصی.

• د کسبه کارانو او
صنعتکارانو د ټولنو،
اتحادیو ،د ملی صنایعو ،د
داخلی تولیداتو او د السی
صنایعو د ودی د پاره
دغوښتنو او هڅو مالتړ.

• دفاع از مطالبات و تالشهای
انجمن ها و اتحادیههای پیشه
وران و صنعتکاران در
رابطه با رشد صنایع ملی،
تولیدات داخلی و انکشاف
صنایع دستی.

• د عاداالنه مالیاتی تعدیل د
پاره مبارزه ،چی په هغه کی

• مبارزه بخاطر تعمیل
سیاست عادالنۀ مالیاتی

• شاړو ځمکو ابادولو او
په مناسبه بیه سره په بی
ځمکو ،کم ځمکو ،کوچیانو
او خصوصی سکتور باندی
د پلورلو څخه مالتړ.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

غیر مستقیم مالیات را ټیټ
کړل شی ،د ټولنیز انکشاف د
پاره مستقیمو مالیاتو د تصاعد
او د ملی عوایدو ویش.

مبتنی بر تقلیل مالیات غیر
مستقیم و تصاعد مالیات
مستقیم و تقسیم عواید ملی به
نفع انکشاف اجتماعی.

• د مالی او اداری فساد په
وړاندی مبارزه او د اغیزمن
بودجوی او مالیاتی سیستم د
تعدیل د پاره دخلکو هڅول،
چی د کورنی عوایدو په
زیاتوالی باندی والړ وي او
په بهرنیو پورونو باندی ډډه
کول کم شی.

• بسیج مردم برای تعمیل
یک نظام بودجوی و مالیاتی
مؤثر مبتنی بر افزایش
منابع و درامدهای داخلی،
کاهش وابستگی به وامها و
امدادهای خارجی و مبارزه
با فساد مالی و اداری.
• حمایت ازانکشاف و
مدرنیزه ساختن ترانسپورت،
اعمار شاهراههای مدرن و
خط آهن سراسری کشور و
وصل آن با شبکه راههای
ترانزیتی جهانی.

• د ترانسپورتی سیستم د
انکشاف او مدرنیزه کولو
څخه مالتړ ،د اوسپینی پټلیو
او لویو الرو جوړول او د
نړیوالو شبکو سره د هغه
نښلول.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

په ټولنیز ډګر کې:

در عرصۀ اجتماعی:

• د کلي او ښار د زیار
ایستونکو د حقوقو او ګټو
څخه ساتنه او د هغوی د
اقتصادی او صنفی غوښتنو
څخه مالتړ.

• دفاع از منافع و حقوق
اجتماعی زحمت کشان شهر
و د ِه ،پشتیبانی از خواستها
و مطالبات اقتصادی و
صنفی آنها.

• د مور او ماشوم،
شیدې
زیږنتونونو،
خوړنځایونو ،وړکتونونو،
کلینیکونو د جوړولو او د
ماشومانو د څخه د ناوړه
ګټی اخیستلو څخه د مخنیوی
له الری د ښځو او کورنیو د
حقوقو د تامین دپاره مبارزه.

• مبارزه در راه تأمین حقوق
زنان و خانوادهها از طریق
مطالبۀ حمایۀ طفل و مادر،
زایشگاه ها ،شیرخوارگاهها
کودکستانها ،کلینیک ها،
تسهیالت آموزش و پرورش
و جلوگیری از بهره کشی از
کودکان.

او
د و لتی
د
•
پا نګو نی
خصو صی
له ال ر ی د و ړ یا
ر و غتیا یی خد متو نو  ،د
هیو ا د د ټو لو خلکو د
پا ر ه د و ړ یا ز د ه کړ ی
تیا ر و ل .

• مبارزه برای دستیابی
به خدمات صحی رایگان،
تعلیمات و تحصیالت مجانی
برای همۀ مردم افغانستان،
از طریق سرمایه گذاری
دولتی و خصوصی و رشد
بیمههای اجتماعی.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د ټولنیزو خدمتونو
او تامیناتو د نظام
(عامه روغتیا ،ښوونه
او روزنه ،د کورونو
جوړول ،د کونډو ،یتیمانو
او زړو کسانو ،د شهیدانو
پاتی کسانو ،د جنګ
معلولینو او معیوبینو ،او
طبعی افاتو) ایجاد کول.

• مطالبۀ ایجاد نظام تأمینات
و خدمات اجتماعی (صحت
عامه تعلیم وتربیه ،تهیۀ
مسکن ،مواظبت از بیوهها
و یتیمان سالخوردهگان،
بازماندهگان شهدا ،بیکاران،
معلولین ،معیوبین و معیوبین
جنگ ،قربانیان حوادث و
آفات طبیعی.

• د حد اقل مزد او
ټولنیزو تامیناتو را منځته
کول چی د افغان خلکو او
د هغوی د کورنیو مادی
او معنوی اړتیاوې پوره
کړي.

• مبارزه بخاطر تعمیل حد
اقل مزد و تأمینات اجتماعی
که نیازهای مادی و معنوی
شهروند افغان را مطا بق
مقام انسانی وی و خانواده
اش مرفوع سازد.

• د ټولنیز متوازن پرمختګ
د پاره مبارزه.

• مبارزه برای انکشاف متوازن
اجتماعی همۀ مناطق کشور.

• د بیځایه شوو او کډوالو
د ستونزو د اوارولو او په

• مبارزه بخاطر حل
مشکل مهاجرین وبیجا
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

عزت سره خپلو مینو ته
د هغوی د ستنولو د پاره
مبارزه.

شده گان ،عودت داوطلبانه
وآبرومندانه و اسکان مجدد
شان در کشور.

• په هیواد کی د کوچیانو د
مسلې عادالنه حل او د هغوی
د همیشنی هستوګن کولو د
پاره د زمینی برابرول.

• مبارزه برای حل عادالنۀ
مسئلۀ کوچیها در کشور و
فراهم آوری زمینهها برای
اسکان دایمی آنها.

• د مساوی کار په مقابل
کی د مساوي مزد ورکول،
د قوم ،ژبی ،مذهب ،جنس
او ټولنیز دریځ او تبعیض
په نظر کی نه نیولو سره په
دندو ګمارل.

• حمایت از اصل مزد
مساوی در برابر کار
مساوی و استخدام فارغ از
هرگونه تبعیض بر مبنای
قوم ،زبان ،مذهب ،جنس و
موقف اجتماعی.

• د کارګرانو ،دولتی او
خصوصی کارکونکو او
متقاعدینو د معاش د زیاتولو
د پاره مبارزه.

• مبارزه بخاطرافزایش
سطح دستمزد کارگران
وکارمندان دولتی خصوصی
و متقاعدین.

• د کار د امنیت د تامین
او د کارګرانو ،بزګرانو

• مبارزه به خاطر تامین امنیت
کار و تصویب قوانین عادالنه
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

او کسبه کارانو د حقوقو
څخه مالتړ.

در حمایت ازحقوق کارگران،
دهقانان و پیشه وران.

په فرهنګي ډګر کې:

درعرصۀ توسعۀ فرهنگی :

• د افغانستان ملی او فرهنګی
ارزښتونو او رواجونو څخه
ساتنه.

• پاسداری ازارزشها و سنن
پسندیدۀ ملی و فرهنگی مردم
افغانستان.

• د بشردوستی ،سوله او
دوستی كښي د ګډ ژوند،
د نظم او قانون منل او د
اخالقی فساد او خرافاتو په
وړاندی مبارزه.

• ترویج فرهنگ نوع
دوستی ،صلح دوستی
وهمزیستی ،نظم وقانون
پذیری ،مبارزه با فساد
اخالقی ،جهل وخرافات.

• د ښوونی او روزنی،
لوړو او مسلکی زده کړو،
علوم ،هنر او ادبیات،
فرهنګ د نړی د تخنیکی
علومو څخه بی د کوم
تعصب او تنګ نظری
څخه په استفادی سره د
هیواد د فرهنګی نظام
عصری کول.

• مبارزه برای بازسازی و
مدرن سازی نظام فرهنگی
کشور اعم ازسیستم تعلیم و
تربیه ،تحصیالت عالی و
مسلکی ،علوم هنر و ادبیات
با استفاده از تجارب جهانی
ودست آوردهای ترقی علمی،
تخنیکی و فرهنگی جهانی
بدون تعصب و تنگ نظری.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د مطبوعاتو او
عامه
او
نشراتو
وسایلو
اطالعاتو
رادیو
(جر یدې،
انتر نیت،
تلویزیون،
سینما ،تیاتر او د
اړیکو و سا یلو سر ه)،
د هیواد فرهنګیانو ته
پا ملرنه ،د کتابتونونو،
د مو زیمونو رغو نه ا و
جو ړ ول ،د فرهنګونو
د پیږ ندنی د پا ر ه د
ګالریو او ارشیفونو
جو ړ و ل .

• حمایت از توسعۀ نشرات
و مطبوعات ،شبکۀ وسایل
اطالعات جمعی (جراید،
رادیو و تلویزیون ،انترنت،
و سایر پدیدههای تکنالوژی
اطالعاتی و ارتباطی،
سینما ،تیاتر) ،توجه به
بهبود زنده گی فرهنگیان
در کشور ،ایجاد کتابخانه
ها ،احیا و ایجاد موزیمها،
آرشیف ملی ،گالریها برای
معرفی فرهنگ پر بار و
تاریخی کشور.

• د لوټ شوو تاریخی
اثارو د بیرته ستنولو د
پاره مبارزه ،د لرغونو
اثارو راټولول او ساتنه ،د
(تاریخی ابداتو او فرهنګی
شتمنیو) څخه ساتنه.

• بسیج افکار عامه در جهت
مطالبۀ اعادۀ آثار تاریخی
غارت شده ،جمع آوری
وحفظ اثار باستانی ،موا ظبت
از آبدات تاریخی و ثروتهای
فرهنگی مردم افغانستان.
48

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د ملی امنیت سره نه
بیلیدونکی برخی په توګه
د نشه یی توکو د تولید،
روږدي والی ترافیک او
قاچاق په ضد مبارزه.

• مبارزه برضد تولید،
قاچاق ،و اعتیاد مواد
مخدر به مثابۀ بخش
جدایی ناپذیر امنیت ملی
کشور.

• د لومړنیو اجباری تعلیماتو او
د نوی ځوانانو او ځوانانو د پاره
په مورنیو ژبو باندی د وړیا
زده کړو د حق څخه مالتړ.

• پشتیبانی از تعلیمات
ابتدایی اجباری و حق
آموزش رایگان به زبان
مادری برای نوجوانان و
جوانان افغانستان.

• د سراسری لیک لوست زده
کړی د غورځنګ د ځواکمن
کولو او د بیسوادی د بشپړه
محوه کولو د پاره مبارزه.

• مبارزه درراه سواد آموزی
همگانی و امحای کامل
بیسوادی.

• د ځوانانو د اخالقی او
معنوی تربیت ،د کورنی او
ټولنی او هیواد سره د دوی
د مینی د پاره په فرهنګی
او ټولنیزو فعالیتونو کی
د ګډون د پاره د ځوانانو
هڅول.

• تشویق جوانان به شرکت
در فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی جهت ارتقای سطح
اخالقی ومعنوی وتربیت
آنان با روحیۀ عالی مسئولیت
دربرابر همنوعان ،خانواده،
جامعه و میهن.
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د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

• د فرهنګ د پراختیا او د
فرهنګیانو د منظم کولو د
پاره ،د فرهنګی سازمانونو
او ټولنو ایجاد کول.

• مبارزه درراه ایجاد نهادها،
انجمنها وسازمانهای فرهنگی
به منظورگسترش فرهنگ
وتشکل فرهنگیان کشور.

بهرنی سیاست او نړیوالو در عرصۀ روابط بین
المللی وسیاست خارجی:
اړیکو په ډګر کې:
• د ملګرو ملتونو د سازمان
د منشور او کنوانسیونونو او
د نړیوالی سولی ،نړیوالی
همکاری او امنیت په
ټینګښت کی د ملګرو ملتونو
د سازمان د نقش د لوړولو ،د
ملګرو ملتونو په سازمان کی
د اصالحاتو د راوستلو څخه
مالتړ چی د نړی اوسنیو
واقعیتونو سره برابر وي.

• حمایت از منشور و
کنوانسیو نهای سازمان
ملل متحد وارتقا ی نقش
سازمان ملل متحد در امر
حفظ صلح ،امنیت جهانی
وهمکاری بین المللی،
پشتیبانی از اصالحات
در سازمان ملل متحد
مطابق به واقعیتهای
کنونی جهان.

• په بهرنی سیاست کی د
مثبت او فعالی بیطرفی د
سیاست څخه مالتړ ،د نړی
د هیوادونو سره مناسبات

• پشتیبانی از سیاست
بیطرفی مثبت وفعال
خارجی غرض تأمین
مناسبات دوستانه مبتنی
50

د افغانستان د ملي متحد ګوند مرامنامه ( برنامه)

مرامنامه (برنامۀ) حزب متحد ملی افغانستان

خصوصا د ګاوندیانو سره د
دوه اړخیزه مساوات ،باور
او متقابل سیاسی ،اقتصادی
او فرهنګی همکاری
متقابل درناوی چی د یو بل
استقالل ،ملی حاکمیت ،د
خاوری بشپړتیا او د ملتونو
برخلیک په خپله د ټاکلو او د
یو بل په كورنيو چارو کی په
نه مداخلی باندی والړ وی.

بر اعتماد و همکاری
متقابل سیاسی واقتصادی
وفرهنگی با کشورهای
بخصوص
جهان
همسایگان بر بنیاد اصول
مساوات و احترام متقابل
به استقالل ،حاکمیت ملی،
تمامیت ارضی وعدم
مداخله درامور داخلی
همدیگر.

• د بهرنیانو د مداخلی
پرته په خپل الس د خپل
برخلیک ټاکل ،د ازادی د
پاره سیمی او نړی د ازادی
غوښتنی او عدالت غوښتنی
د پاره خلکو د مبارزو سره
پیوستون.

• پشتیبانی از حق تعین
سرنوشت ملل توسط خود
شان بدون مداخالت خارجی
 .همبسته گی با مبارزات
آزادی خواهانه و دادخواهانۀ
برحق مردمان جهان و
منطقه.

و من اهلل توفیق

و من اهلل توفیق
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د افغانستان د ملي متحد
ګوند اساسنامه

اساسنامۀ حزب متحد
ملی افغانستان

لومړی فصل

فصل اول

عمومی احکام

احکام عمومی

لومړی ماده ()۱

مادۀ اول ()1

د افغانستان ملی متحد
ګوند د سیاسی فعاالنو او
اګاهانو په خپله خوښه د
پیوستون مرکز دی چی د
وطن د لوړو ګټو د ساتلو،
د دموکراتیکی ،عادالنه،
هوسا او پرمختللی ټولنی
د جوړیدو د پاره مبارزه
کوی .د ملي متحد ګوند
تشکیالتی اوصول ،په
اګاهانه
دموکراسی،
ژمنتیا ،سازمانی یووالی،
فردی مسوولیت او ډله ايزه

حزب متحد ملی افغانستان
کانون همبستگی فعاالن
و آگاهان سیاسی کشور و
اتحاد داوطلبانۀ افرادیست
که بخاطر حفظ و حراست
منافع علیای ملی ،ایجاد
جامعۀ دموکراتیک ،مدنی،
مرفه ،عادالنه ،متجدد و
پیشرفته مبارزه میکند.
اصول مناسبات تشکیالتی
حزب متحد ملی افغانستان
را عالیترین دموکراسی،
عینیت و تعهد آگاهانه،
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الرښوونه ،د عمل یووالی،
د حقوقو برابري او اګاهانه
دسپلین ،د پورته څخه تر
کښته پورې د ګوند د ټولو
سازمانونو انتخابی والی
باندې والړ دي.

وحدت سازمانی ،مسؤولیت
فردی و رهبری جمعی،
وحدت عمل ،تساوی حقوق
و دسپلین آگاهانه ،انتخابی
بودن همه ارگانهای حزب
از باال تا پایین تشکیل میدهد.

ملي متحد ګوند د هر ډول
ښي او یا کیڼو افراطی
تمایالتو مخالف او د هغې
په ضد مبارزه خپله دنده
بولي.

حزب متحد ملی افغانستان
مخالف هر گونه گرایشات
راست و چپ افراطی بوده
و مبارزه برضد آنرا وظیفۀ
خویش میداند.
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دوهم فصل

فصل دوم

په ملی متحد ګوند
کی د غړیتوب
شر طو نه

شرایط عضویت
در حزب متحد ملی
افغانستان

دوهمه ماده ()۲

مادۀ دوم ()2

د افغانستان هر وګړی چی
د ( )۱۸کلنی عمر یی پوره
کړی وي ،د ګوند اساسنامه
او مرامنامه ومنی ،او د
هغه د عملی کیدو د پاره
مبارزه وکړي ،ګوند ته د
ګډون حق او ګوندی ونډه
ورکړي او د ګوند په
فعالیتونو کی فعاله برخه
واخلی د ملي متحد ګوند
غړی کیدای شي.

هر شهروند افغانستان که
سن هژده ( )18ساله گی را
تکمیل ،اساسنامه و مرامنامۀ
حزب را پذیرفته و در راه
تحقق آن مبارزه کند حق
الشمول و حق العضویت
بپردازد و در فعالیتهای
حزب متحد ملی افغانستان
فعاالنه اشتراک ورزد عضو
حزب متحد ملی افغانستان
شده میتواند.
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دریمه ماده ()۳

مادۀ سوم ()3

د افغانستان ملی متحد ګوند
ته غړیتوب په خپله خوښه او
انفرادی توګه منل کیږی .د
ګوند غړیتوب غوښتونکی،
د ګوند د یوه غړي له خوا
معرفي کیږي.

عضویت در حزب متحد
ملی افغانستان داوطلبانه و
انفرادی میباشد .متقاضی
عضویت حزب توسط یک
تن عضو حزب معرفی
میشود.

څلورمه ماده ()۴

مادۀ چهارم ()4

د ګوند غړیتوب د استوګنی
د ځایی د سازمان په جلسه
کی منل کیږی.سیمه ایزی
شوراګانې ( والیتی ،ښاري،
ناحیوي ،ولسوالی او د پولې
څخه بهر شورا ګانې) ،د
استوګنی د ځایی سازمان
د فیصلې په هکله تصمیم
نیسی .کله چی موافقه
رامنځته شی بیا لوړ مقام ته
خبر ورکوي.

پذیرش به عضویت حزب
از طریق موافقت در جلسۀ
واحد اولیه عملی میشود.
شورای محلی (والیتی،
شهری ،بیرون مرزی،
نواحی و ولسوالی ) در
بارۀ فیصله واحد اولیه
تصمیم اتخاذ مینماید .در
صورت توافق فیصلۀ
خود را به مقام باالتر خبر
میدهد.
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د افغانستان ملي متحد ګوند
ته د منلو وروستۍ ځای،
والیتی ،او د کابل ښاري او
د پولو څخه بهر شوراګانې
دي .دا ډول صالحیت ټيټو
شوراګانو ته د ګوند د رییسه
هیات له خوا هم سپارل
کیدای شی.

مرجع نهایی پذیرش به
عضویت حزب متحد ملی
افغانستان شوراهای والیتی
و شهری کابل و شوراهای
بیرون مرزی میباشد .چنین
صالحیتها به شوراهای پائین
تر نیز از جانب هیئت رئیسۀ
حزب تفویض شده میتواند.

ګوند ته په ډله ایزه توګه
غړیتوب د رئيسه هيئات له
خوا تر سره کیږی.

پذیرش عضویت دسته
جمعی توسط هیئت رئیسه
صورت می گیرد.

د ګوند د غړو حقونه او حقوق و وظایف اعضای
حزب:
دندې:
پنځمه ماده ()۵

مادۀ پنجم ()5

د ګوند د غړو حقونه

حقوق اعضای حزب

 ګوندی مقامونو تهنوماند کیدل او یا د
خپل نظر وړ نوماند
ټا کل .

 کاندید شدن به مقاماتو مسؤولیتهای حزبی و
انتخاب نمودن کاندید مورد
نظر خود.
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 د دندو د ښه والی او دتیروتنو او کاری نیمګړتیا
د له منځه وړلو په خاطر د
خپل ځان او نورو انتقادول.

 انتقاد و انتقاد از خود ودیگران به منظور بهبود کار
و رفع اشتباهات ،نقایص
کار و کمبودیها.

 د ګوند ال ښه فعالیت لپارهد لوړو مقامونو تر کچی
پوری د وړاندیزونو نظریو
او انتقادونو وړاندی کول.

 ارائۀ پیشنهادات ،نظریاتو انتقادات پیرامون فعالیت
اعضای حزب الی عالی
ترین مقام حزب.

 د ګوند د غړو د کړود څیرلو په وخت د ځان
څخه د دفاع حق او د نه
قناعت په صورت کی د
کنګری تر کچی پوری د
خپلو شکایتونو وړاندی
کول.

 داشتن حق دفاع از خود،حین بررسی اعمالش در
جلسات و داشتن حق شکایت
در صورت عدم قناعت
به فیصلههای صادر شده
بطور کتبی الی سطح کنگره
حزب.

 د دموکراسی د اصل پر بنسټد مساوی حقوقو درلودل.

 داشتن حقوق یکسانبربنیاد اصل دموکراسی.
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شپږمه ماده ()6

مادۀ ششم ()6

د ګوند د غړو دندی:

وظایف اعضای حزب:

• د افغانستان د ملي متحد
ګوند د مرام او اساسنامی
د اوصولو د ترسره کیدو د
پاره مبارزه.

• مبارزه در راه تحقق
اهداف مرامی و اصول
اساسنامه یی حزب متحد
ملی افغانستان.

• د خلکو په منځ کی د ګوند
عمومی او جاری سیاستونو
په هکله په تبلیغ کی د خپلو
امکاناتو او توان په اندازه
برخه اخیستل،

• سهم
سیاست
حزب
متناسب
توانایی

گرفتن در تبلیغ
عمومی و جاری
در بین مردم
به امکانات و
ها.

• د ګوند په غونډو او جلسو
کی فعال ګډون.

• شرکت فعال در جلسات و
گردهمایی حزبی.

• د غړیتوب د حق ورکول.

• پرداخت حق العضویت.

• د خپلي سیاسی او مسلکی
پوهې لوړول ،ګوندي
انظباط او دسپلین ته دایمی
پاملرنه.

• توجه دایمی به ارتقا،
سطح فهم سیاسی و مسلکی
رعایت انظباط و دسپلین
حزبی.
59

اساسنامۀ حزب متحد ملی افغانستان

د افغانستان د ملي متحد ګوند اساسنامه

• د هر ډول اخالقي او ټولنیز
فساد په ضد مبارزه.

• مبارزه علیه همه اشکال
مفاسد اخالقی و اجتماعی.

• د ښي او کیڼو افراطي
تمایالتو ،سکتاریزم ،ګوښه
کیدنې ،د ځانه پردي توب،
شوونیزم او تنګ نظرانه
ناسیونالیزم په وړاندې
مبارزه.

• مبارزه علیه هرگونه امراض
ناشی از گرایشات راست و
چپ افراطی از خود بیگانگی
و انزوا طلبی ،سکتاریزم،
شئونیزم ،و ناسیونالیزم تنگ
نظرانه در داخل حزب.

• د ګوند کمی او کیفي ودې
له پاره مبارزه.

• بذل مساعی در راه رشد
کمی و کیفی صفوف حزب.

• د هیواد د اساسی قانون او
ملي ګټو سره سمه مبارزه
او د ملی ویاړمنو رواجونو
او عادتونو رعایت او
درناوي.

• فعالیت سیاسی بر مبنای
قانون اساسی و منافع ملی
کشور و رعایت و احترام
به سنن ،عادات و رسوم
پسندیده و پر افتخار ملی.

• د ګوند د ډله ایزو
دستورونو او فیصلو منل.

• اطاعت از دساتیر و
فیصلههای جمعی حزبی.
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دریم فصل

فصل سوم

د افغانستان د ملي
متحد ګوند تشکیالتی
جوړښت

ساختار تشکیالتی
حزب متحد ملی
افغانستان

اوومه ماده ()۷

ماده هفتم ()7

د افغانستان ملي متحد ګوند
تشکیالتی جوړښت عبارت
دی له:

ساختار تشکیالتی حزب
متحد ملی افغانستان عبارت
است از:

 .1کنګره

 .1کنگره

 .2سراسري کنفرانس

 .2کنفرانس سرتاسری

 .3عالي شورا

 .3شورای عالی

 .4د پلټنې او تفتیش مرکزی
کمیسون

 .4کمیسیون بررسی و
تفتیش مرکزی

 .5اجراییه هیات

 .5هیئت اجرائیه

 .6رییسه هیات

 .6هیئت ریسه
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 .7دارالنشاء

 .7داراالنشاء

 .8د استوګنی د ځایي لمرنی واحدونه

 .8واحدهای اولیه

 .9سیمه ایز واحدونه (ښاري،
والیتی ،د پولو باندې ،ولسوالیو،
سیمه ایزې شوراګانې) او د
هغی کنفرانسونه.

محلی
واحدهای
.9
(شوراهای شهری ،والیتی،
بیرون مرزی ،ولسوالی،
ناحیوی) و کنفرانسهای آن.

یادونه:

نوت:

 .1کم تر کمه په هرو استوګنی
د ځایی په سازمانونو کښی
باید دری تنه غړی وی .چه
دغه رقم د عالی شورا او یا
دهغه مقام چه صالحیت ئی
ورکړی وی بدلون مومی.

 .1حد اقل اعضای یک
واحد اولیه سه نفر است و
توسط شورای عالی و یا
ارگانیکه شورای عالی به
آن صالحیت میدهد تغیر
مینماید.

 .2د سیمه ایزو واحدونو
مسوولین د یوی ټاکلی مودې
له پاره ګمارل کیږي.

 .2مسؤولین و احدهای
محلی برای مدت معیین
انتخاب می گردند.
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کنګره

کنــگره

اتمه ماده ()۸

مادۀ هشتم ()8

د والیتی ،د پولو د باندې،
ښاري او یا د هغه معادل
شوراګانو د کنفرانسونو له
خوا د ټاکل شوو استازو
اجالس دی ،چی د ازادو
او پټو ټاکنو له الرې
ټاکل شوي وي .کنګره د
افغانستان د ملي متحد ګوند
تر ټولو لوړ الرښوونکی
او تصمیم نیونکی مقام دی.

از
عبارت
کنگره
اجالس نمایندگان منتخب
شوراهای
کنفرانسهای
حزبی والیتی برون مرزی،
شهری و یا معادل ان بوده
که از طریق انتخابات آزاد و
سری انتخاب میشود .کنگره
عالیترین ارگان رهبری
کننده و تصمیم گیرندۀ حزب
متحد ملی افغانستان است.

د کنګرې منتخب استازي
د خپلو ټاکونکو په وړاندې
مسوولیت لري او دا الندې
دندې تر سره کوي.

نمایندگان منتخب کنگره در
برابر انتخاب کننده گان خویش
مسؤولیت داشته و وظایف ذیل
را در کنگره پیش می برند.

• د ګوند مرامنامه او
اساسنامه تعدیل او یا

• مرامنامه و اساسنامه
حزب را تصویب و یا تعدیل
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تصویبه وي .د ګوند خط
مشی عمومی او جاري
سیاست ټاکي.

نموده خط مشی وسیاست
عمومی و جاری حزب را
تعین مینمایند.

• کنګره د عالی شورا
غړی ټاکی ،بیرق ،نښان او
د ګوند شعارونه مشخص
کوی او د ضرورت په
وخت کی د ګوند نوم
بدلوی.

• اعضای شورای عالی
را انتخاب نموده ،بیرق،
سمبول و شعار حزب را
تعین مینمایند و در صورت
لزوم نام حزب را تغیر
میدهند.

• کنګره د عالی شورا
او د پلتنی د مرکزی
کمیسون د کړنو رپوټ
اوری.

• کنگره گزارش کار و
فعالیت شورای عالی و
کمسیون بررسی و تفتیش
مرکزی را استماع می نماید.

• کنګرې ته د رسیدلو
شکایتونو ،انتقادونو او
وړاندیزونو څیرنه کوي او
په دی هکله تصمیم نیسي.

• شکایات ،انتقادات و
پیشنهادات رسیده به کنگره
را بررسی نموده و در رابطه
تصمیم اتخاذ می نماید.
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• د ګوند د سازمانونو او
حوزو د فعالیت لوری
ټاکي.

• فعالیت سازمانها و
واحدهای حزبی را سمت
دهی می نماید.

• د پر ځای دلیلونو له مخې
د عالی شورا غړو لیرې
کول تصویبوی.

• انفصال و یا اخراج
اعضای شورای عالی را با
دالیل موجه تصویب مینماید.

• د عالی شورا غړي
د کنګرې د غړو د
اکثریت د مستقیمو ،پټو
او یا د ښکاره رایی
ورکولو له مخی ټاکل
کیږ ی .

• اعضای شورای عالی را
به اساس رای گیری مستقیم،
سری و یا رای گیری علنی
بنابر توافق اکثریت آرای
نماینده گان حاضر در کنگره
انتخاب می نماید.

• کنګره په عادي توګه په
هرو پنځو کلونو کی یو وار
جوړیږي.

• کنگرۀ عادی به فاصله هر
پنج سال یک بار دایر می
گردد.

• کنګره په فوق العاده
توګه ،د عالي شورا د
غړو د اکثریت رایو له

• کنگرۀ فوق العاده
بدرخواست اکثریت اعضای
شورای عالی قبل از موعد
65

اساسنامۀ حزب متحد ملی افغانستان

د افغانستان د ملي متحد ګوند اساسنامه

مخې رابلل کیدای شی.

معینه دعوت شده میتواند.

• د کنګر ې د جو ړ ید و
د
ځا ی ،
و خت ،
ا ستا ز و شمیر د ټا کلی
نو ر م په ا سا س د
غړ و د شمیر له مخې
مخکی
میا شتې
شپږ
تصو یب کیږ ی .

• تعین زمان ،محل تدویر
اجالس و همچنین تثبیت نورم
نماینده گان برای اشتراک در
اجالس کنگره بر اساس ثبت
شمار اعضا توسط شورای
عالی شش ماه قبل از تدویر
کنگره تصویب میگردد.

سراسري کنفرانس

کنفرانس سرتاسری

نهمه ماده ()۹

مادۀ نهم ()9

عالی شورا کولی شی
په ځانګړو حاالتو کې،
سراسري کنفرانس را وبولي
(په سراسري کنفرانس
کې د عالی شورا غړی ،د
والیتی شوراګانو او د کابل
ښاری شورا ګانو رییسان او
مرستیاالن ګډون کوي).

به منظور تصمصم گیریها
در موارد خاص شورای عالی
میتواند کنفرانس سرتاسری را
دعوت نماید .اشتراک کننده گان
کنفرانس سرتاسری را اعضای
شورای عالی ،رؤسا و معاونین
شوراهای والیتی و معادل و
شورای شهر کابل تشکیل میدهد.
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عالي شورا:

شورای عالی:

لسمه ماده ()۱۰

مادۀ دهم ()10

د دوو کنګرو تر منځ عالی
شورا د افغانستان د ملی
متحد ګوند لوړ الرښوونکی
ارګان دی.

شورای عالی در فاصله بین
دو کنگره عالیترین ارگان
رهبری کننده حزب متحد
ملی افغانستان میباشد.

په عادی توګه په هر كال
کښی عالی شورا یو وار
غونډه کوي .او د دوو
غونډو تر منځ د اجراییه
هیات فعالیت څیړي او په
راتلونکی کی د هغه کار او
فعالیت لوری ټاکي.

جلسات شورای عالی طور
عادی سال یک بار دایر شده
گزارش فعالیت هیئت اجرائیه
را در فاصله بین دو اجالس
شورای عالی بررسی مینماید و
استقامتهای کار و فعالیتهای
بعدی آنرا تعین میکند.

په اړینو حاالتو کی (مخکی
له وخته د اجراییه هیات د
دوه درې برخې د وړاندیز
له مخی ،د عالی شورا
غونډه جوړیدای شي) .د

در حاالت ضروری بنابر
تصمیم هیئت ریسه(اجرائیه) و یا
پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای
عالی زود تر از موعد معینه نیز
دایر شده میتواند .نصاب اجالس
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عالی شورا نصاب د غړو د
اکثریت له مخې ټاکل کیږی.

شورای عالی در موجودیت
اکثریت اعضای آن تعین میشود.

عالی شورا الندی دندی تر
سره کوي:

شورای عالی وظایف ذیل را
پیش می برد:

 .1په دموکراتیکه توګه د
ګوند عالی شورا د غړو
څخه په لومړنی غوڼده کې
د ګوند رییس او د پلټنې او
بررسی د مرکزی کمیسیون
رییس ټاکل.

 .1انتخاب ریس حزب و
رئیس کمیسیون بررسی و
تفتیش مرکزی در اولین
جلسه از میان اعضای
حزب
عالی
شورای
بصورت دموکراتیک.

 .2د ګوند د رییس د
صالحیتونو تثبیت او
تصویب.

 .2تثبیت و تصویب
صالحیتهای رئیس حزب.
 .3مشخص نمودن نحوۀ
کار کمسیون بررسی و
تفتیش مرکزی.

 .3د پلټنې او بررسی د
مرکزی کمیسیون د کار
توګې مشخص کول.

ساختار
پیرامون
.4
تشکیالتی و سایر امور
ساختاری حزب فیصلههای

 .4د ګوند د تشکیالتی
جوړښت او سازمانی
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چارو په هکله مشخصی
پریکړې کوي.

مشخص را به عمل می
آورد.

 .5د نورو ګوندونو سره
د یووالی او تفاهم په هکله
تصمیم نیسی.

 .5پیرامون وحدت و تفاهم
با سایر احزاب تصمیم اتخاذ
می نماید.

 .6د ګوند د اساسی کرښو او
پروګرامونو په اړوند تصمیم
نیسي.

 .6در مورد خطوط اساسی
و برناموی حزب تصمیم
اتخاذ می نماید.

 .7د اجراییه هییت په
وړاندیزونو باندی بحث او
څیړنه کوی او تصمیم نیسی.

 .7بحث بر پیشنهادات هیئت
اجراییه و اتخاذ تصمیم در
ارتباط آن.

 .8د ګوند هیڅ غړی نه شی
کولی د دوو دورو نه زیات
د یوه مقام د پاره ځان نوماند
کړي.

 .8هیچ عضو حزب متحد
ملی افغانستان نمیتواند بیش
از دو دوره برای یک مقام
خود را کاندید نماید.

 .9د عا لی شو ر ا غړ ي
د ا ړ تیا ا و د و خت د
نیو لو د مخنیو ی د

 .9اعضای شورای عالی بر
مبنای ضرورت صالحیتش
را بنابر عدم زمانگیر شدن
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پا ر ه کو لی شی خپل
صال حیتو نه
ځینی
ته
هیا ت
ا جر ا ییه
و سپا ر ي .

تصامیم بر حسب لزوم دید به
هیأت اجرایه و با لوسیله به
هیات رییسۀ حزب تفویض
نموده می تواند.

اجراییه هیات

هیئت اجرائیه

یولسمه ماده ()۱۱

ماده یازدهم ()11

اجراییه هییت د رییسه هیات
د غړو ،والیتی ،ښاري او
د پولو د باندې شوراګانو
رییسان ،چی د عالی شورا
له خوا ټاکل شوي وي
جوړیږی.

هیئت اجرائیه متشکل از هیئت
رئیسه ،مسؤولین شوراهای
حزبی والیتی ،شهری و
شوراهای بیرون مرزی که
به اساس فیصلۀ شورای عالی
انتخاب گردیده ،می باشد.

• اجراییه هییت د عالي شورا
څخه وروسته د تصمیم نیولو
لوړ مقام دی.

• هیئت اجرائیه بعد از
شورای عالی باالترین
مرجع تصمیم گیری است.

• اجراییه هییت د خپلو
اجرااتو په هکله عالی شورا
ته رپورټ ورکوي.

• هیئت اجرائیه از اجراآت
خویش به شورای عالی
گزارش دهنده می باشد.
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• د اجراییه هییت غونډی د
اکثریت غړو په شتون کی
جوړیدای شی.

• جلسات هیئت اجرائیه با
حضور اکثریت اعضا تدویر
شده می تواند.

• د اجراییه هییت د غونډو
نصاب ،د غړو د اکثریت د
شتوالی له مخې ټاکل کیږی
او د غونډو تصمیمونه د
غونډې د حاضرو کسانو د
اکثریت له مخې نیول کیږی.

• نصاب جلسات هیئت
اجرائیه با حضور اکثریت
اعضا محاسبه شده و
تصامیم جلسات با اکثریت
آرای اعضای حاضر در
جلسه اتخاذ می گردد.

اجراییه هییت الندې دندې
تر سره کوي:

هیئت اجرائیه وظایف ذیل
را انجام میدهد:

 .1اجراییه هییت د عالی
شورا د دوو غونډو تر
منځ ،د ګوند مالي چارې،
او
فعالیتونو
ګوندي
نړیوالو اړیکو په هکله
تصمیم نیسي.

 .1هیئت اجرائیه در فاصله
بین دو جلسۀ شورای عالی
روی فعالیتهای حزبی،
امور مالی ،مناسبات بین
المللی تصامیم الزم را اتخاذ
می نماید.
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العملونه،
طرز
.2
الیحې،
میکانیزمونه،
مقررې او نور ګوندي اسناد
تنظیموي.

طرزالعمل
تنظیم
.2
ها ،میکانیزم ها ،لوایح،
مقررهها و سایر اسناد
حزبی.

 .3د ګوند سیمه ایزه
شوراګانې (والیتي ،د پولو
د باندې ،ښاري ،ناحیوي او
ولسوالیو) شوراګانو د ایجاد
په اړوند تصمیم نیسی.

 .3ایجاد شوراهای محلی
حزب (شوراهای حزبی
والیتی ،برون مرزی،
شهری ،ناحیوی و ولسوالی
ها).

 .4د رییسه هیات او د ګوندي
سیمه ایزو شوراګانو د
رپوټونو اوریدل.

 .4استماع گزارشات هیئت
ریسه و شوراهای حزبی
محلی.

 .5د ګوند د سیاسی،
اولسي
او
ټولنیزو
بنسټونو پراختیا او د
ګوند سازمانی شبکو
پر ا ختیا .

 .5مواظبت دایمی از امر
توسعه و گسترش پایههای
اجتماعی ،سیاسی ،توده ای
حزب و تحکیم شبکههای
سازمانی حزب.
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 .6په کمی او کیفی توګه
د ګوند د غړو وده او د
ګوندی کدرونو د اغیزمنتیا
زیاتیدل.

 .6مساعی دوامدار بر رشد
کمی و کیفی صفوف حزب
و ارتقای سطح کارایی و
پرورش کادرهای حزب.

 .7د ګوند د عالی شورا د
تصمیمونو او فیصلو د عملی
کولو د پاره د تدبیرونو نیول
او د هغه څخه په دايمی توګه
کنترول.

 .7اتخاذ تدابیر در رابطه به
تحقق تصامیم و فیصلههای
شورای عالی حزب و
نظارت دایمی بر تطبیق
آنها.

 .8د سیاسی او سازمانی
چارو د ښه والی د پاره،
اجراییه هیات خپل ځینی
صالحیتونه ،رییسه هییت ته
لیږدوي.

 .8غرض بهبود امور سیاسی
و سازمانی هیات اجرایه
بعضى از صالحیتهای
خویش را به هیات رییسه
تفوض نموده میتواند.

 .9د اجراییه هییت
غونډې د اړتیا له مخې
دایریږي.

 .9جلسات هیات اجرائیه بر
حسب ضرورت دایر شده
میتواند.
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د ګوند رییس

رییس حزب

دولسمه ماده ()۱۲

مادۀ دوازدهم ()12

د دوو کنګرو تر منځ د
ګوند د ټولو فعالیتونو
څخه څارنه ،اداره او
ریاست کوي.د ګوند
عالی شورا او کنګرې ته
مسوول دی.

رییس حزب در فاصلۀ بین دو
کنگرۀ حزب تمام فعالیتهای
ارگانهای حزب را نظارت،
اداره و ریاست می نماید و به
شورای عالی حزب و کنگره
گزارش دهنده و مسؤول میباشد.

د ګوند رییس د الندې
صالحیتونو او مسوولیتونو
لرونکی دی:

دارای
حزب
رییس
صالحیتها و مسؤلیتهای
ذیل است:

 .1د ګوندي چارو ریاست
او د ټولو ګوندی چارو اداره
کول.

 .1ریاست و ادارۀ کلیۀ امور
حزبی.
 .2تالش برای تحقق
اهداف و سیاستهای
حزبی با استفاده از
شرایط
و
فرصتها
زمانی.

 .2د ګوند د سیاستونو او
موخو د عملی کیدو د پاره
د وخت او شرایطو څخه کار
اخیستل.
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 .3په خپل وخت سره د عالی
شورا د نوبتی غونډو رابلل،
تدارک ،کنترول او څارل او
د ضروت په وخت د عالی
شورا د فوق العاده غونډی
را بلل.

 .3کنترول و نظارت بر
تدارک تدویر جلسات نوبتی
شورای عالی به وقت و
زمان معین آن و در صورت
نیاز دعوت جلسۀ فوق العادۀ
آن.

 .4د ګوند د اولسی نقش د
لوړوالی او د ګوند د ټولنیز
نقش د زیاتیدو د پاره د افغاني
ټولنې او په هیواد کی د میشتو
قبایلو د مشرانو نفوذ لرونکو
کسانو مختلفو قشرونو سره د
اړیکو ټینګول.

 .4تأمین روابط حسنۀ حزب
با قشرهای مختلف جامعۀ
افغانی ،متنفذین و سران
اقوام و قبایل ساکن در کشور
به منظور ارتقای نقش
مردمی و تحکیم پایههای
اجتماعی حزب.

 .5د نورو ګوندونو،
سازمانونو ،فرهنګی او
ټولنیزو بنسټونو د دولت او
حکومت د ارګانونو سره د
ګوند په استازیتوب د خپلو
برنامه وی اساساتو اوصولو

 .5تأمین روابط حزب با
سایر احزاب ،سازمانها و
نهادهای سياسی-اجتماعی-
ارگانهای
فرهنگی،
حکومت و دولت به
نمایندهگی از حزب با
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په ړنا کښی د روابطو
تينګښت.

رعایت اصول سازمانی و
برنامه یی.

 .6د هیواد د نافذه قوانینو
او د ګوند د اساسنامې
مطابق په ملی او نړیواله
سویه د یوه فکر لرونکو
او د ګوند په ګټه د ټولنیزو
– سیاسی توافقاتو او قرار
دادنو رامنځته کول ،د
ضرورت په وخت کی
یو له مرستیاالنو ته ددی
صالحیتونو لیږدول.

 .6عقد قراردادها و توافقات
سیاسی-اجتماعی و اقتصادی
به نفع حزب با سازمانهای
سیاسی همفکر و سازمانهای
اجتماعی در سطح ملی و
بینالمللی در مطابقت با
قوانین نافذۀ کشور ،اساسنامۀ
حزب و در صورت لزوم
انتقال این صالحیتها به
یکی از معاونین.

 .7د ګوند په استازیتوب
په هغو نړیوالو ناستو او
کنفرانسونو کی ګډون ،په
کوم كښي چی د افغانستان په
هکله تصمیم نیول کیږی.

 .7اشتراک در نشستها و
کنفر انسهای بین المللی که
در آن در مورد افغانستان
تصامیم اتخاذ میگردد به
نماینده گی از حزب.

 .8د دموکراتیک نظام په
جوړښت کې د افغانستان

 .8تالشهای مداوم و همه
جانبه در عرصۀ ارتقای
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ملی متحد ګوند او د نورو
سیاسی ګوندونو د نقش
زیاتول.

نقش ح.م.م.ا .و سایر احزاب
سیاسی کشور در ساختار
نظام دیموکراتیک.

 .9د رییسه هیات په
تفاهم سره د هیواد په
دننه کې په جبهو او
ایتالفونو کی ګډون.

 .9اتخاذ تصامیم در مورد
اشتراک حزب در جبههها
و ائتالفهای سیاسی داخل
کشور با تفاهم با هیات رییسه.

یادونه:

یادداشت:

د رییس په غیاب ،استعفا
او یا د نورو عواملو له امله
د هغی ،صالحیتونه یو له
مرستیاالنوته لیږدول کیږی.

در غیاب ویا استعفای رییس
و یا یکی از عوامل دیگر
صالحیتها به یکی از
معاونین حزب انتقال می یابد.

رییسه هییت

هیئت رییسه

دیار لسمه ماده ()۱۳

مادۀ سیزدهم ()13

د ګوند رییسه هییت عبارت
دي له رییس ،مرستیاالن،
منشیان ،د دارالنشاَ رییس او

هیئت ریسه حزب متشکل
از رییس ،معاونین،
مسؤولین
و
منشیها
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د ګوند د مرکزی څانګو د
مسوولینو څخه.

شعبات مرکزی حزب می
باشد.

• رییسه هییت د ګوند د
رییس له خوا رهبري کیږی.

• هیئت رییسه بواسطۀ رییس
حزب رهبری می گردد.

• رییسه هییت د ګوند اساسی
کرښې مشخص کوی او د
اجراتو لپاره یی دار النشا ته
سپاری.

• هیئت رییسه خطوط
اساسی حزب را تدوین و
برای اجراآت به داراالنشاء
می سپارد.

• رییسه هییت فرهنګی،
نړیوالی
اقتصادي،
اړیکی او سیمه ایزې
اړیکي تدوین او د اجراتو
د پاره یی داراالنشا ته
سپاري.

• هیئت ریسه سیاستهای
اقتصادی،
فرهنگی،
ارتباطات بین المللی ،روابط
منطقوی را تدوین و برای
اجراآت به داراالنشاء می
سپارد.

• رییسه هییت د ګوند جاری
سیاست تصویب وی.

• هیئت ریسه پالیسیهای
حزب را تصویب می نماید.

• رییسه هییت د نورو
ګوندونو او بنسټونو سره

• هیئت ریسه در مورد
وحدت با سایر احزاب و
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د یووالي په هکله تصمیم
نیسی.

نهادها تصمیم گرفته می
تواند.

• رییسه هییت د سیاسی
ایتالفونو
همکاریو،
او یووالی په هکله د
نورو سیاسی او ټولنیزو
سازمانونو سره د خپل
سازمانی اوصولو او مرام په
نظر کی نیولو سره ،تصمیم
نیسی.

• هیئت رئیسه در رابطه
به ایجاد اتحادها و تأمین
همکاریهای سیاسی و
ایجاد ائتالفها با سایر
سازمانهای سیاسی و
اجتماعی با حفظ اصول
سازمانی و مرامی حزب
تصمیم میگیرد.

• رییسه هییت د پالیسی
د تدوین د پاره ځانګړي
شعبات رامنځته کوی او د
ګوند جاری پالیسی عملی
کوی.

• هیئت ریسه شعبات
مشخص را برای تدوین
پالیسی ایجاد و زمینههای
تدوین پالیسی را فراهم می
سازد.

• د عالی شورا او د
اجراییه هییت مقررې،
طرزالعملونه ،الیحې د
رییس سره په سال کولو سره

• مقررات ،طرزالعمل ها،
لوایح و سایر اسناد مربوط
توسط هیئت ریسه و بخشهای
مشخص مربوط در مشوره با
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تدوین کوي.

رییس حزب تدوین می گردد.

• رییسه هییت د عالی
شورا او د اجراییه
هییت فیصلې کنترول او
څاري.

• هیئت ریسه تحقق تصامیم
و فیصلههای شورای عالی
و هئیت اجرائیه را کنترول
و نظارت می نماید.

• د مرکزي پلټنې او بررسي
د کمیسیون غړي ټاکي.

• انتخاب اعضای کمیسیون
بررسی و تفتیش مرکزی.

• رییسه هییت د ګوند په
جوړښت کې د ځوانانو
او ښځو د زیات شتون
پروګرامونه
ځانګړي
ترتیب کوي.

• هیئت ریسه برای حضور
پر رنگ جوانان و زنان
در ساختار حزب پالیسی
و برنامههای مشخص را
تدوین می نماید.

• رییسه هییت د ټولنې د مختلفو
قشرونو د همکاری د تر السه
کولو د پاره ،د کار فرصتونه،
د ځانګړي میکانیزمونو او
سیاستونو د رامنځته کولو د
پاره ،الزمی کړنی کوی.

• هیئت ریسه زمینهها و
فرصتهای کار با اقشار
مختلف جامعه را بررسی
و برای جلب همکاری آنها
سیاستها و میکانیزمهای
مشخص را ایجاد می نماید.
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• رییسه هیات د نړیوالو
او ملي بنسټونو سره د
کار د پاره ځانګړي
فیصلی تر سره کوي.

• هیئت ریسه تصامیم و
فیصلههای مشخص را برای
کار با نهادهای مشخص ملی
و بین المللی تصویب مینماید.

• د افغانستان ملی متحد ګوند
د ټولنیز سیاسی او اولسی
ستنو د ټینګښت او پراختیا
د پاره ،د ګوند د سازمانی
شبکو د ودې ،د ګوندی کمي
او کیفی تشکیالتی ودی ،د
کادرونود وړتیا د سطحې
لوړولو د پاره ،همیشنی
هڅی او کنترول کوي.

• هیئت ریسه به امر توسعه
و گسترش پایههای اجتماعی
سیاسی و توده ای حزب
متحد ملی افغانستان و تحکیم
شبکههای سازمانی ،رشد
کمی و کیفی تشکیالتی
حزب ،پرورش و ارتقای
سطح کارائی کادرها
کنترول دایمی می نماید.

هییت
رییسه
•
صالحیت لري چی د
پارلمانی ،د دولت د
انتخابی پوستونو ،د
اولسمشری تر څوکی
پورې د نوماندانو د

• هیئت ریسه صالحیت دارد
تا در مورد تأیید ،تغیر و
تبدل کادرهای پیشنهاد شدۀ
حزب به عنوان کاندیداها و
نامزدان انتخابات پارلمانی
و سایر پستهای انتخاباتی
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بدلون او تایید په هکله
تصمیم ونیسي.

دولت تا سطح ریاست
جمهوری تصمیم اتخاد نماید.

• په بحرانی او اختناق
شرایطو کې ،چی د ګوند
شته والی د تهدید سره
مخامخ وی یعنی د ګوند د
فعالیتونو د مخفی کولو تر
سطحی پورې ،د تصمیم
نیول.

• اتخاذ تصامیم نهایی در
شرایط بحرانی و مختنق
که خطری جدی فعالیتهای
قانونی حزب را تهدیید
مینماید تا سرحد مخفی
ساختن فعالیت اعضای
حزب.

• د رییسه هییت غونډې په
میاشت کی یو وار تر سره
کیږي .او د رییس سره
په مشوره کی فوق العاده
غونډې هم جوړولی شی.

• جلسات هیئت رییسه بطور
عادی ماه یکبار دایر میشود و به
اساس ضرورت بصورت فوق
العاده در مشوره با رییس حزب
هم دایر شده می تواند.

• د رییسه هیات فوق العاده
غونډی د والیتی شوراګانو
د مسولینو په ګدون هم
دایريدای شی.

• جلسات فوق العاده هیئت
ریسۀ حزب با اشتراک
مسؤولین شورایهای والیتی
هم دایر شده می تواند.
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دار النشاء

داراالنشاء

څوارلسمه ماده ()۱۴

مادۀ چهاردهم ()14

د افغانستان په ملی متحد
ګوند کی ،دارالنشاء یو تل
فعال اجرایی ارګان دی
چی د ګوند د رییس ،ګوندي
ارګانونو او همدارنګه د
ټولنې د مختلفو قشرونو تر
منځ روابط ټینګوي  .د ګوند
ورځنی او جارې چارې
د ټاکلو خواو په لوري او
ډګرونو کی ،د رییسه هییت
او د ګوند د رییس د هدایتونو
سره سم تر سره کوي.

دار االنشاء در حزب متحد
ملی افغانستان یک ارگان
همیشه فعال اجرایی و
ارتباطی بین رییس حزب و
ارگانهای حزبی و همچنان،
بین اقشار مختلف جامعه می
باشد و امور جاری و یومی
حزب را در عرصهها و
استقامتهای تعین شده به
اساس مصوبات هیئت ریسه
و هدایات ریس حزب به
پیش میبرد.

د لزوم دید په صورت کی
د دارالنشاء رییس او غړي
د رییسه هییت له غړو څخه
ټاکل کیږی.

رئیس و اعضای داراالنشاء
از میان اعضای هیئت
رئیسه بر حسب لزوم دید
انتخاب می گردند.
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د دارالنشاء دندې

وظایف داراالنشاء

 .1دارالنشا مکلفه ده چی د
رییسه هییت په غونډو کی
ګډون وکړي.

 .1داراالنشاء مکلف به
اشتراک در جلسات هیات
رئیسه میباشد.

 .2د رییسه هیات او د
ګوند د رییس د فیصلو
سره
الرښوونو
او
سم ،د مرکزي څانګو
سره،
همکاری
په
کاري مشخص پالنونه
د
میکانیزمونه،
او
رییسه هییت د تصویب
وروسته اړوندو څانګو
ته لیږی.

 .2داراالنشاء به اساس
فیصلههای هیات رئیسه و
رهنمایی رئیس حزب و
همکاری شعبات مرکزی
طرزالعمل ها ,برنامه
و پالنهای مشخص و
میکانیزمهای تدوین شده ای
کاری را بعد از تصویب
هیات رئیسه به مراجع
مربوطه ارسال میدارد.

 .3دارالنشاء د رییسه هییت
د غونډو مصوبی تعقیب او د
هغه د تر سره کیدو په هکله
رییسه هییت او د ګوند رییس
ته رپورټ ورکوي.

 .3داراالنشاء تحقق مصوبات
جلسات هیات رئیسه را تعقیب
و پیگیری نموده از چگونگی
اجرای آن به هیاب رئیسه و
رئیس حزب گزارش میدهد.
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 .4دارالنشاء د ګوند د
مرکزی څانګو او شوراګانو
وړاندیزونه راټول او د
اړتیا له مخی د رییسه هییت
غونډو ته د وړاندې کولو د
پاره تنظیم کوي.

 .4داراالنشاء پیشنهادات
شعبات مرکزی و شوراهای
حزبی را جمع بندی نموده و
در صورت لزوم دید جهت
ارائیه به جلسات هیات
رئیسه تنظیم مینماید.

 .5دارالنشاء د مرکزي
څانګو د وړاندیزونو په
بنسټ باندې د رییس او یا
د ګوند د مرستیاالنو سره
په مشوره کی ،د رییسه
هییت د غونډو په اجندا کی
شاملوي.

 .5داراالنشاء متکی به
پیشنهادات شعبات مرکزی
اجندای جلسات هیات رئیسه
را در مشوره با رئیس و
یا معاونین حزب ترتیب
مینماید.
تشکیل و الیحه وظایف
اعضای داراالنشاء به اساس
طرزالعمل جدا گانه از
طرف هیات رییسه حزب
تنظیم میگردد.

د دارالنشاء د غړو دندې په
بیل طرز العمل کی د ګوند
رییسه هییت له خوا تنظیم
کیږی.
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د پلټنې او بررسی
مرکزي کمیسیون

کمسیون بررسی و
تفتیش مرکزی

پنځلسمه ماده ()۱۵

ماده پانزدهم ()15

دا کمیسیون د ګوند د ټولو
چارو ( مالی ،اداری او
سیاسی) څخه څارنه او پلټنه
کوي.عالی شورا او کنګړی
ته رپورټ ورکوي او ورته
مسوولیت لری.

این کمسیون از همه امور
حزبی (مالی ،اداری و
سیاسی) بررسی و تفتیش
نموده در برابر شورای
عالی و کنگره گزارش
دهنده و مسوُول میباشد.

• کمیسیون مکلف دی چی
ټولې ګوندي چارې کنترول
کړي او د اساسنامی او
برنامی خالف موارد
مشخص او د په خپل وخت
د رفع کولو د پاره رییسه
هییت او د ګوند رییس ته
رپورټ ورکوي.

• کمسیون مکلف است
تا کلیه امور حزبی را
کنترول و موارد خالف
اصول و موازین اساسنامه
و برنامه را مشخص و
برای رفع به موقع آن
به هیئت رئیسه و رییس
حزب گزارش دهد.
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• د پلټنی او بررسی د
کمیسیون رییس د ګوند د
عالی شورا له خوا ټاکل کیږی
او د هغه غړي د رییسه هییت
له خوا ټاکل کیږی.

• رییس کمسیون بررسی
و تفتیش مرکزی از جانب
شورای عالی حزب انتخاب
می گردد و اعضای آنرا
هیئت رئیسه تعیین می نماید.

سیمه ایزه شوراګانې

شوراهای محلی

شپاړلسمه ماده ()۱۶

مادۀ شانزدهم ()16

د افغانستان د ملی متحد ګوند،
والیتی ،ښاري ،ولسوالی،
ناحیوي ،د پولو بهر او
ژوند ځای د شوراګانو څخه
تشکیل شوی دی.

شوراهای محلی حزب متحد
ملی افغانستان متشکل از
شوراهای حزبی والیتی،
شهری ،بیرون مرزی،
و
ناحیوی
ولسوالی،
شوراهای محل زیست است.

د شوراګانو باصالحیت
مقامونه ،والیتی ،ښاري،
د پولو بهر ،ولسوالی
او ناحیوی شوراګانو
کنفرانسونه دي .

مقامات با صالحیت شوراها
والیتی،
کنفرانسهای
شهری ،برون مرزی،
ولسوالی و ناحیوی می باشد.
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• سیمه ایزه شوراګانې ،د
اړونده غړو د کنفرانس په
جوړولو سره ،د اړونده شورا
غړي ټاکي او همدارنګه خپل
استازي پورته کنفرانسونو (
تر کنګرې پورې) د ازاد،
مستقل او پټو رایو له مخې
ټاکي.

• شورایهای محلی با
تدویر کنفرانسها اعضای
شوراهای حزبی مربوطه
را انتخاب و همچنان نماینده
خود را به کنفرانسهای
مافوق (الی کنگره) از طریق
رای گیری آزاد ،مستقل و
سری تعیین می نماید.

• د سیمه ایزو شوراګانو او
حوزه د دندو او مسوولیتونو
الیحه ،د والیتی شورا د
وړاندیز او د رییسه هییت
د منظوري وروسته د اجرا
وړ دي.

• الیحۀ وظایف و سایر
شوراهای
مسؤولیتهای
محلی و واحدهای اولیه بر
اساس پیشنهاد شوراهای
والیتی و تصویب هیئت
ریسه مرعی االجرا می باشد.

• سیمه ایزه شوراګانې
د ګوند د اساسنامی او
مرامنامی د اصولو سره
سم را منځته کیږی او د
سیمه ایزو او ملی مسایلو

• شوراهای محلی با در
نظرداشت احکام اساسنامه
بر مبنای اصول مرامی حزب
ایجاد گردیده و در تصمیم
گیری روی موضوعات
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په هکله په تصمیم نیولو کی
فعاله ونډه اخلي او د پورته
شوراګانو او مقامونو فیصلې
عملي کوی.

محلی و ملی فعاالنه سهم
گرفته ،فیصلههای شوراها
و قدمههای مافوق را عملی
می سازند.

• د ژوند کولو د سیمی
شوراګانې ،د خلکو او د
ګوند د اړیکو کړۍ دي چی
په خپلو سیاسی فعالیتونو
کی د ګوند د اساسنامی،
مرامنامې او د لوړو مقامونو
د فیصلو تابع دي.

• شوراهای محل زیست،
حلقات نزدیک اتصال حزب
با مردم بوده در فعالیتهای
سیاسی خویش تابع احکام
اساسنامه ،مرامنامه و
فیصلههای مقامات مافوق
حزبی می باشند.

• رییسه هییت د اوضاع
په نظر کې نیولو سره،
په ټولنه کې د کار له
پاره د ځانګړي جوړښت
وړاندوینه کوي ټاکلی
طرزالعمل تصویت او تر
سره کوي.

• هیئت ریسۀ حزب با در
نظرداشت اوضاع ،ایجاد
ساختار خاص برای کار در
بین اقشار جامعه پیش بینی
نموده ،طرز العملهای معین
را تصویب و به اجراء می
گزارد.
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نوت :در حاالت غیر عادی
شوراهای حزبی والیات بر
اساس تصمیم هیئت ریسه
بطور انتصابی نیز تشکیل
شده می توانند.

یادونه :په غیر عادي حاالتو
کی په والیتونو کی ګوندي
شوراګانی د رییسه هییت د
تصمیم په بنسټ هم تشکیل
کیدای شی.

د هیواد څخه په بهر کې شوراهای حزب متحد ملی
د افغانستان د ملي متحد افغانستان در خارج از
کشور
ګوند شوراګانې
اولسمه ماده ()17

مادۀ هفده هم ()17

د هیواد څخه په بهر کی د
افغانستان ملی متحد ګوند
شوراګانی او لومړنی
واحدونه ،د ګوند دوهمی
واحدونو په توګه د رییسه
هییت له خوا ایجاد او د
اساسنامی ،مرامنامې ،د
رییسه هییت د فیصلو سره

واحدهای اولیه و شوراهای
حزب متحد ملی افغانستان
در خارج از کشور منحیث
واحد دومی حزب به اساس
تصمیم هیئت رییسه ایجاد و
بر مبنای احکام اساسنامه و
مرامنامه فیصلههای هیئت
اجرائیه وهیئت رییسه،
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دساتیر و مصوبات حزب را
عملی نموده و در فعالیتهای
خویش قوانین کشور مربوط
را رعایت مینماید.

سم د ګوند مصوبی عملی
کوی او دهماغه د هیواد
قوانین په خپلو فعالیتونو کی
مراعات کوي.

د افغانستان د ملی متحد امور مالی حزب متحد
ملی افغانستان
ګوند مالي چارې
اته لسمه ماده ()۱۸

مادۀ هجده هم ()18

مالی مسوول د افغانستان
د ملی متحد ګوند ،مالی
مسوولیت په غاړه لري
او د مالی چارو بشپړ
راپور د ګوند ریاست او
د اړتیا په مهال د پلټنې
او بررسی کمیسیون ته
وړاندې کوي.

مسؤل مالی مسؤلیت تنظیم
امور مالی حزب متحد ملی
افغانستان را به عهده داشته
و گزارش مکمل فعالیتهای
مالی را به ریاست حزب و
در صورت ضرورت به
کمسیون بررسی وتفتیش
مرکزی ارائه میدارد.

• د افغانستان د ملي متحد
ګوند مالی چارې د غړیتوب

• امور مالی حزب متحد
ملی افغانستان از عواید حق
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د حق (حق العضویت) ،د
غړو او پلویانو د مرستو،
د خپرونو د پلورلو او
نورو اقتصادی او فرهنګي
فعالیتونو څخه تر السه
کیږی.

العضویت ها ،اعانههای
اعضا و هواداران حزب،
فروش نشرات حزبی و
سایر فعالیتهای اقتصادی
و فرهنگی حزب تأمین می
گردد.

یادونه :د غړیتوب حق
(حق العضویت) ورکول
او بانکي حسااب ته د هغه
سپارل د بیل طرزالعمل له
الرې تنظیم کیږي.

پرداخت
نوت:
العضویت و تحویل
حساب بانکی حزب
طرزالعمل جدا گانه
میشود.

د ګوند ټولې مالي چارې
د ګوند د رییس او یا د
صالحیت په ورکولو سره
یو له مرستیاالنو او مالي
مسوول په السلیک سره
اجرا کیږی.

تمام امور مالی حزب به
امضای رئیس حزب و در
صورت تفویض صالحیت
به امضاء یکی از معاونین
و مسؤل مالی اجراء
میگردد.
92

حق
آن به
توسط
تنظیم

اساسنامۀ حزب متحد ملی افغانستان

د افغانستان د ملي متحد ګوند اساسنامه

مشورتي کمیسیون

کمسیون مشورتی

نولسمه ماده ()۱۹

ماده نزدهم ()19

مشورتی کمیسیون یو د
باور وړ ،سال ورکونکی
مقام دی چی د متخصص،
عالم ،تجربه لرونکو ،ملی
شخصیتونو او د ګوند د
عالی شورا د غړو څخه
تشکیل کیږي.

کمسیون مشورتی یک
مقام معتبر ،مشوره دهنده
بوده ،اعضای آنرا اشخاص
مجرب ،متخصص ،عالم
و شخصیتهای ملی و یا
اعضای شورای عالی حزب
تشکیل می دهد.

مشورتی کمیسیون په
مهمو سیاسی ،اقتصادي،
فرهنګي او تشکیالتی
برخو کی رییسه هییت او د
ګوند رییس ته سالمشورې
ورکوي.

کمیسیون مشورتی در مسایل
مهم سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و
تشکیالتی به هیئت رییسه
و رییس حزب مشوره می
دهد.
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مکافات ،مجازات
و قطع عضویت
در حزب متحد ملی
افغانستان

د افغانستان په ملي
متحد ګوند کې مکافات،
مجازات ،د غړیتوب
څخه ایستل
مکافات

مکافات

شلمه ماده ()۲۰

مادۀ بیستم ()20

د افغانستان ملی متحد ګوند
غړي ،د ګوند د موخو د
رسیدو د پاره د دندو د ښه
او په صادقانه توګه د تر
سره کولو له امله تقدیر
کیږی.

اعضای حزب متحد ملی
افغانستان با در نظر داشت
کار و فعالیت آنها به خاطر
تحقق اهداف حزب و اجرای
صادقانه وظایف سپرده شده
تقدیر می گردند.

د ګوند د غړو تقدیر د
والیتی ،د پولو څخه د بهر
او نورو ګوندي سازمانونو
په وړاندیز سره ،رییسه
هییت او د ګوند د رییس له
خوا تصویب کیږی.

تقدیر اعضای حزب به
اساس پیشنهاد شوراهای
حزبی والیتی ،بیرون مرزی
و سایر سازمانهای حزبی،
تصویب هیات رییسه و ریس
حزب صورت میگیرد.
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مجازات

مجازات

یوویشتمه ماده ()۲۱

مادۀ بیست و یکم ()21

د افغانستان د ملي متحد ګوند
هر غړي چی د ګوند دسپیلین،
ګوندي او سازماني اوصولو
څخه سرغړونه کوي د
اخطار او د ګوند څخه د شړل
کیدو د مجازاتو سره مخامخ
کیږی .د ګوند د غړیتوب
څخه اخراج هغه شوراګانې
لري چی ګوند ته د غړیتوب
د منلو صالحیت ورسره وي.

هر عضو حزب متحد ملی
افغانستان که از دسپلین و
موازین مرامی و سازمانی
حزب تخلف ورزد به
مجازات اخطار تا سرحد
اخراج از حزب مواجه می
شود .صالحیت اخراج از
عضویت حزب را شوراهای
دارای صالحیت پذیرش به
عضویت دارد.

د یوه غړي د اخراج مسله
په سیمه ایز واحد کی
مطرح کیږی او د اخراج
تصمیم یی نیول کیږی.
مګر د هغه د تایید او یا
رد صالحیت د والیتی او
ښاري ارګانونو سره دي.

مسئلۀ اخراج عضو در جلسۀ
عمومی واحد محلی مربوط
مطرح گریده و تصمیم اخراج
از حزب اتخاذ می شود .اما
تائید و یا رد آن از صالحیت
ارگانهای والیتی و شهری
دارای صالحیت پذیرش میباشد.
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دوه ویشتمه ماده ()۲۲

مادۀ بیست و دوم ()22

د افغانستان د ملي متحد
ګوند غړي هم د لیکل شوي
غوښتنی له امله ،د افغانستان
د ملي متحد ګوند سره
غړیتوب پرې کولی شي.

اعضای حزب متحد ملی
افغانستان بنابر تقاضای
کتبی ،از حزب متحد ملی
افغانستان قطع عضویت
نموده می توانند.
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څلورم فصل

فصل چهارم

متفرقه حکمونه

احکام متفرقه

درویشتمه ماده ()۲۳

مادۀ بیست و سوم ()23

د ګوند د نوم او بیرغ ټاکل
د افغانستان د ملي متحد
ګوند د کنګرې د ګډون
کونکو په صالحیت کې
دي.

نام گذاری حزب و تعین
بیرق و نشان در کنگره
حزب متحد ملی افغانستان
از صالحیت اشتراک
کنندگان آن میباشد.

څلورویشتمه ماده ()۲۴

مادۀ بیست و چهارم ()24

د افغانستان د ملي متحد ګوند
د ړنګیدو واک د ګوند د
کنګرې سره دی.

صالحیت انحالل حزب
متحد ملی افغانستان را
کنگرۀ حزب دارد.

پنځه ویشتمه ماده ()۲۵

ماده بیست و پنجم ()25

د افغانستان ملی متحد ګوند د
نشراتی ارګان لرونکی دی
چی د هغه خپرونې د تبلیغ
او ترویج د څانګی له خوا

حزب متحد ملی افغانستان
دارای ارگان نشراتی بوده
که نشرات ان از طریق شعبه
تبلیغ و فرهنگ در مرکز
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په مرکز او سیمو کښی د
دهیواد د نافذه قوانینو سره
تنظیم او تر سره کیږی.

و محالت بر حسب احکام
قوانین نافذۀ کشور تنظیم و
سازماندهی می گردد.

شپږ ویشتمه ماده ()۲۶

مادۀ بیست و ششم ()26

د ګوند استوګنځی (مقر) د
کابل په ښار (د افغانستان
پایتخت) دی او په نورو
والیتونو کی یی ګوندی
پرانيستل
شوراګاني
کیږی.

مقر حزب متحد ملی
افغانستان در شهر کابل
(پایتخت افغانستان) بوده
و در والیات کشور نماینده
گیهای آن تأسیس شده می
تواند.

اوویشتمه ماده ()۲۷

مادۀ بیست و هفتم ()27

د افغانستان د ملي متحد ګوند
بیرغ په مستطیل توګه جوړ
شوی او ابي رنګ لري د
بیرغ حاشیه په طالیی رنګ
سره احاطه شوي ده او د
هغه په منځ کې د افغانستان د
ملی متحد ګوند سمبول ځای
په ځاي شوی دی.

بیرق حزب متحد ملی
شکل
به
افغانستان
مستطیل به رنگ(آبی)
که حاشیه ان با فیته رنگ
(طالئی) احاطه شده و
در وسط ان سمبول حزب
متحد ملی افغانستان جا
دارد ،میباشد.
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اته ویشتمه ماده ()۲۸

مادۀ بیست و هشتم ()28

د ګوند نښان ،په منځ کې د دوو
السونو سره چی د ملی یووالی
بیانونکی دی د افغانستان
نقشه ،ښاوخوا د غنمو وږي،
پورته خواته د لمر نښه او د
الندې د افغانستان د اسالمی
دولت د بیرغ رنګ ،د ملی
متحد ګوند نوم او د هغه د
بنسټ د ایښودلو د نیټې سره
ښایسته شوی دی.

نشان حزب نقشه افغانستان
با دو دست با عالمت وحدت
ملی کشور در وسط ،در دو
طرف خوشههای گندم و در
باالی سمبول خورشید و در
قسمت پائین سمبول بیرق
دولت اسالمی افغانستان ،نام
حزب متحد ملی افغانستان
با سال تاسیس حزب مزین
میباشد.

نه ویشتمه ماده ()۲9

ماده بیست و نهم ()29

د ګوند اساسنامه په څلورو
فصلونو او  ۲9مادو کی
لیکل شوي او د افغانستان
ملي متحد ګوند په پنځمه
نوبتی کنګره کی د رایو په
اتفاق تصویب شوی ده.

اساسنامۀ حزب متحد ملی
افغانستان طی (چهار) فصل
و (بیست و نه) ماده تسوید و
در کنگرۀ پنجم حزب متحد
ملی افغانستان به اتفاق آرا به
تصویب رسید.
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يادونه:

يادداشت:

د افغانستان د ملى متحد
ګوند د دي مرامنامي او
اساسنامي چى د ګوند په
پنځمه ( )5كنگره كى
تصويب شويده په خيريدو
سره ،پخوانى خپره شوى
مرامنامه او اساسنامه د
ګټى اخيستني وړ نده.

با نشر اين مرامنامه
و برنامه حزب متحد
ملى افغانستان كه در
كنگره پنجم ( )5حزب
به تصويب رسيده است،
مرامنامه و اساسنامه
استفاده
قابل
قبلى
نمى باشد.

100

