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 متن مرامنامه حزب وطن ، مصوب مجمع عمومی 

 ـ کابل ـ افغانستان 1931حزب مؤرخ پنجم میزان 

 بنام خداوند بخشاينده و مهربان

 رمامناهم زحب وطن
دارای تاريخ كهن ، مردم وطن محبوب ما افغانستان كشور واحد، مستقل، اسالمی، مهد تمدنهای باستانی ، 

 .با شهامت ، سنن پسنديده و غنای طبيعی است

افغانستان سرزمين نهضت ها و مبارزات ملی ، آزاديخواهانه و مهد پرورش رجال و شخصيت های 
تاريخ وطن ما مشحون از مبارزات و مجاهدات مردم ما بخاطر دفاع از عقايد . نامدار و پر افتخار است 

اين . آزادی ، ارزشها ونواميس ملی ، تحكيم وحدت ملی و تعميم دموكراسی است دينی ، سرزمين ، 
مبارزات در تالش نيروهای آزاديخواه ، ضد استعمار، ضد استبداد و نهضت های روشنفكرانه انعكاس 

تجارب غنی و درسهای آموزنده را  درخشان يافته كه صفحات تـاريخ پرافتخار ملی ما را زينت بخشيده ،
نسلهای بعدی نهضت ترقيخواهانه ، به ارمغان گذاشته اند ، كه در صورت توجه به اين تجارب و برای 

درسها ، پااليش ، غنا و انسجام آن بمثابه دستگاه انديشه يی ـ سياسی ، ميتوانستند و ميتوانند بمثابه چراغ ، 
 .راه پرفراز و نشيب مبارزات وطندوستان ترقيخواه افغان را روشن سازند

، ( هـ ش 3131ـ3131) ”دهًه دموكراسي“اما باتأسف حين تشكل مجدد سازمانی طی       
كادر متبارز رهبری سياسی افغانستان ، بی توجه به تجارب و درسهاي فوق الذكر ، نهضت را از بستر 

چپ و )طبيعی آن انحراف داده ، تحت تاثير جنگ سرد ميان ابر قدرت های جهانی، گرايشات ايديولوژيك 
را تبارز و سرانجام برخالف منافع ملی ، كشور را درشرايط اوج اين جنگ ، به ِگرهگاه رقابت ( راست

ميان قدرت های مذكور و اقمار منطقوی شان ، مبدل ساختند ، كه در نتيجۀ آن بهانه برای مداخالت 
بسا بـا توسل به  گسترده خارجی در امور كشور را تدارك و خود بمثابه عوامل داخلی اين مداخالت ، چه

 .قوای نظامي و سالح ، در تقابل باهم عمل كردند

، تشديد و گسترش مداخالت علنی قدرت های 3131جدي 6تجاوز نظامی اتحاد شوروي در     
وبر پيچيدگی اوضاع چنان  جهان وكشورهای رقيب منطقوی را در امور داخلی افغانستان ، باعث گرديد

كه بر بنياد اعالم و تعميل مشی مصالحه ملی  –يروهای متجاوز از كشور افزود كه حتی بعد از اخراج ن
نيز نه تنها اين مداخالت وجنگ های خونين  –صورت گرفت  3161دلو  16و مبتنی بر توافقات ژينودر 

  ناشی از آن ، قطع نگرديد ، بلكه با نقض توافقات مذكور و بعد با ناكام ساختن پالن صلح پنج فقره يی
توطئه خارجی فروپاشی حزب وطن از داخل ، )و نتايج بعدي آن  3113حمل  11ملل متحد در سرمنشی 

، انتقال قدرت به مجاهدين، تداوم  فروپاشی ساختار های دولتی منجمله قوای مسلح جمهوری افغانستان
يی، جنگ داخلی، ظهور و به قدرت رسانيدن طالبان و تبديل افغانستان به مركز بين المللی بنيادگرا

اين بحران وجنگ ناشي ازآن ، عمق و گسترش هرچه بيشتر يافت كه قيمت ( تروريزم و توليد مواد مخدر
آنرا مردم افغانستان با شهادت ، معيوبيت و معلوليت ده ها هزار تن از فرزنـدان شان، مهـاجرت صدها 



Rahema راه ام اراگن نشراتی شورای رسارسی زحب وطن 

Rahema  1صفحه  
 

نابودی نهاد هاي هزار خانواده ، منجمله روشنفكران و كادر هاي ملی ، ويرانی كشور، غارت و 
 .اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با زمينه يافتن نفاق ملی، پرداختند

حوادث سالهای جنگ، رقابت های درونی هريك از جوانب متخاصم داخلی و رويارويی اين      
جوانب بر سر حفظ ، تحكيم و يا بدست آوردن قدرت و باالخره اوضاع ماهيتاً جديدي كه بعد از اضمحالل 

، شكل گرفت و با مداخله  1003سپتامبر  33و بخصوص بعد از حادثه ( 3993دسامبر ) اد شوروی اتح
انجاميد (  1003دسامبر)نظامی اياالت متحده امريکا و جامعه جهانی به سقوط اداره طالبان و توافقات بن 

بحران كشيد  ، طرفهاي متخاصم داخـلي در قضيه افغـانستان را ازلـحاظ ايديولوژيك وتشكيالتی به
در تداوم اين . اين نيروها را سرعت هرچه بيشتر بخشيد   تشكيالتی –وفروپاشی آغاز شده سياسی 

بانقد علمی گذشته ، تمايل جهت پيوستهاي فكري   فروپاشی ، نيروهای بالنده و مستعدي سربلند نمودند كه
 . سياسی و تشكيالتی جديدی را تبارز ميدهند –

، وظيفه انسجام دوباره اعضای حزب وطن و حضور مجدد اين حزب در وضعيت يکی از نيروهای فوق 
حضور مجدد حزبی را که قبل از همه و بمثابه نيروی پيش . سياسی کشور را در برابر خويش قرار داد 

قرآول ، تحت رهبری شهيد دوکتور نجيب هللا در جريان شدت تقابل مسلحانه در دهه شصت خورشيدی ، 
اف نهضت ترقيخواهانه کشور از بستر طبيعی آن دست يافت ؛ گرايشهای متخاصم به حقيقت انحر

ايدولوژيک را نقد کرد ؛ با حل نظامی معضله افغانستان مخالفت نمود ؛ به تجارب تاريخی نهضت های 
ترقيخواهانه کشور ، ارزشهای دين مقدس اسالم و سنن و عنعنات پسنديده کشور رجوع نمود و بر بنياد 

زشها و وضعيت موجود ، انديشه سياسی مصالحه ملی را انسجام بخشيد ؛ مشی مصالحه ملی را بر اين ار
 . مبنای تفاهم بين االفغانی اعالن کرد و راه حل سياسی و صلح آميز معضله افغانستان را برگزيد 

يک در چنين اوضاع است كه حزب وطن با تکميل پروسه انسجام مجدد و مبتنی بر ارزشهای دموکرات
) و قانون احزاب ( 3111جدي  33 –قوس 11مصوب لويه جرگه مورخ ) قانون اساسي جديد افغانستان 

بنابرين حزب . ، به دور جديدی از مبارزه و فعاليت خويش آغاز مينمايد ( 3111ميزان  11نافذ شده در 
ست كه از متن نيروي ماهيتاًجديد سياسی ا( 3169سرطان )وطن از تاسيس وهمان آغاز فعاليت خويش 

نهضت آزاديبخش و ترقيخواه افغانستان و بمثابه وارث اين نهضت ، قامت برافراشته ، با درنظرداشت 
درسها و تجارب حاصله از آن ، بدون ذهنيگری ، شتابزدگی وآرمانگرايی ، متكی بر تحليل های علمی از 

احساس مسووليت در برابر  اوضاع اجتماعی ، اقتصادي وفرهنگي كشور، اوضاع منطقه و جهان و با
مردم وتاريخ افغانستان ، يک بار ديگر وارد وضعيت سياسي كشورگرديده ، باروحيه همكاری و تفاهم 

صادقانه باساير نـيروهاي ملی ، تحول طلب ، ترقيخواه و طرفدار جامعه مدنی ، جهت غلبه بر مشكالت 
 .فظه كارانه ، عمل مينمايد گرايشهاي عقبگرايانه و محا  كنونی و در ضديت با هرگونه

خصلت ملي و دموكراتيِك مبتنی بر ارزشهای ترقيخواهانه فرهنگ افغانی ، مشخصه اساسی      
حزب در پندار ، گفتار و كردار خود به اين ارزشها كه ريشه . و سرشت حزب وطن محسوب ميگردد 

بنياد حزب وطن طرفدار  برين. های عميق در فرهنگ و ارزشهای عام بشری دارند ، متعهد است 
تحوالت عميق و كيفی اجتماعی و اقتصادی است، اما دستيابی به اين تحوالت را با توسل به توطئه ، عمل 
نظامی ، ِاعمال زور و خشونت ، انحصار قدرت ، سوق جبری جامعه در مسير كليشه های ذهنی و پرش 

مردود ميداند و معتقد است كـه تحوالت از مراحل ضرور رشد و تکامل اجتماعی ـ اقتصادی ، كامالَ 
اقتصادی در نتيجه تالش ميليونها انسان برای دگرگون ساختن وضع نامطلوب موجود و نيل  –اجتماعی 

بنابرين حـزب . به ترقی، عدالت اجتماعی و رفاه عامه در يك پروسه ريشه دار تاريخی ، تحقق ميپذيرد 
اقتصادی و شگوفايی هرچه بيشتر فرهنگ ملی ، با  –عی تحقق رشد وانكشاف اجتما  پشتيبان پروسهۀ

خصلت تدريجی و صلح آميز آن ميباشد ، كه با اشتراك آگاهانه و داوطلبانه ميليون ها انسان هموطن ما 
حزب نقش خويش را در اين پروسه بمثابه نيروی آگاه و متشكل سياسی ، در ترويج . ميبايد صورت گيرد 
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خواهانه ، سمت دادن و رهبری حركت سياسی هموطنان برای دستيابی به اهداف افكار و انديشه های ترقي
 .مذكور، ايفا مينمايد

وظايف اساسی خويش را در مرحله كنونی ،   حزب وطن با اتكا به مختصات جامعه افغانی ،     
بمنظور مبارزه بخاطر استقرار صلح واقعی و عادالنه ، اعمار مجدد ، انكشاف اقتصادی و اجتمـاعی و

  و تعميق  ارتقـای سطح رفاه مردم ، تامين پروسه قانونمند خودآگاهی و وحدت ملی ، گسترش
نهايت از پروسه ايجاد ، تحکيم ، گسترش و تعميق ارزشهای جامعه رفاه در   قرار داده و در دموكراسی

ساختارهای جامعه عرصه های زيستی ، اجتماعی ، اقتصادی و سياسی حيات جامعه ، دفاع نموده از نقش 
ما جامعه رفاه را متشکل از . مدنی به هدف تامين مشارکت آگاهانه مردم درين پروسه حمايت مينمايد 

افراد آزاد و با حقوق مساوی می پنداريم که آنان در يک نظام اجتماعی مردم ساالر و حقوق بنياد از 
و فرهنگی برخوردار گرديده ، حقوق و  امکانات برای تامين امنيت و رفاه اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی

مکلفيت های قانونی شان را در پروسه زيست باهمی درک و توأم با تبارز فرهنگ عالی و احساس قوی 
 . هموطنی تعميل نمايند 

حزب وطن برای دستيابي به اهداف دورنمايی فوق، مرامنامه ذيل را كه با احكام دين مقدس اسالم ، قانون 
خر ملی ، اصالت افغانی و ارزشهای عام بشری مطابقت دارد، مطرح نموده ، تمام اساسي كشور، مفا

 .اعضا و هواداران خويش را جهت بسيج مردم درجهت مبارزه برای تحقق آن فرا ميخواند

            

 :سياسی   درعرصه

حفظ حزب براساس سرشت ملی خويش از استقالل ، حاكميت ملی و تماميت ارضی كـشور ،  ـ      
و استحكام وحدت ملی افغانی دفاع نموده ، درصورت تهديد منافع ملی ، بر رجحان اين منافع بر منافع 

 .حزبی ، طبقاتی ، قشری ، صنفی ، قومی ، قبيلو ی، سمتی و محلی تأكيد مينمايد

ـ براي تامين حيات مدنی معاصر ، تاسيس و تقويت نهاد های سياسی ، اجتماعی و فرهنگی     
راتيك را با سهمگيری مناسب وبدون تبعيض همه اقوام ، پيروان مذاهب و ساكنين مناطق مختلف دموك

كشور ضرور پنداشته ، ازتحكيم قانونيت ، رعايت اصول دموكراسی ، کثرت گرايی سياسی ، تعميل 
های  انتخابات آزاد ، مستقيم ، سری ، مساويانه و دموكراتيك به ترتيبی كه هيچ نيروی سياسی و گروه

در آن مستثنا نباشند ، ( يك فرد يك رای) اجتماعی اعم از زنان و مردان از شركِت با حقوق مساوی 
سياسی به مردم افغانستان تعلق دارد ، اين مردم افغانستان اند كه   پشتيبانی نموده، معتقد است كه حاكميت

بنـابرين حزب . ميم بـگيرند حق دارند از طريق انتخابات قانونی در مورد تعويض مشروع حاكميت تص
با انتقال قدرت به طرق غير قانونی و نامشروع منجمله با توسل به زور، اسلحه ، توطئه و كودتا مخالف 

به عقيده ما نظام . به همين جهت ما از نفی كامل تمايالت نظاميگرانه در احزاب پشتيبانی مينمائيم . است 
فغانستان و نهاد هـای جامعه افغانی به شمول ارگانها و مقامات اتباع ا  قانونی زمانی تكميل ميگردد كه

دولتی حقوق و مسووليت های متقابل قانونی داشته و قانون بر ايشان بطور يكسان و بدون تبعيض و تمايز 
 .تطبيق گردد 

يل ـ حزب وطن لويه جرگه را نهاد سياسی عنعنوی و باستانی افغانستان برای اتخاذ تصاميم درموارد مسا
اهم ملی دانسته از آن توأم با تكامل نحوه دعوت و ترکيب اعضا ، محتوای كار و طرزالعمل تصميم گيری 

بمثابه   به همين ترتيب ما از تشكيل جرگه ها. آن در هماهنگی با مقتضيات دموكراسی ، پشتيبانی مينمايد 
و اداره دولتی دفـاع نمـوده ، يکی از ارگانهای ساختار دولتی در مركز و تمام واحد های محلی قدرت 
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جهت انتقال صالحيت های قانونی به جرگه های مذكور برای حل مسايل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
 .ساحه مسووليت شان، مبارزه مينمائيم 

ـ حزب بخاطر حفظ و حراست نواميس ملی در حاليكه از تشكيل اردوی ملی با کميت مطابق به  
آزموده ، مجرب ، با كادر مسلكی تحصيل يافته و سمبول وحدت ملی و ضرورت و با پرسونل كار

همچنان بر استفاده ضرور و الزمی از ساير امکانات ، پشتيبانی مينمايد ؛ معتقد است كه مسايل مورد 
همچنان در صورت رفع . اختالف داخلی به طرق سياسی ، صلح آميز و عادالنه حل و فصل گردد 

ارجی ، از هر نوع تالش بخاطر تثبيت اصل بيطرفي دايمی و غير نظامی تضمين شده تهديد های خ
ساختن افغانستان از طـريق عقـد توافقـات و تضمين های معتبر بين المللی ومنطقوی تحت نظر سازمان 

 .ملل متحد، حمايت مينمايد

ياسی، اقتصادی و ـ حزب با اعتقاد به اين حقيقت كه غلبه بر مشكالت كنونی كشور ودستيابی به اهداف س
اجتماعی مطروحًه مرحله كنونی نميتواند كار يك حزب و يـا نيروی سياسی باشد ، به اصل تشريك 
مساعی با ساير احزاب ، سازمان های اجتماعی ، كانون های فرهنگی ، مراكز علمی و اكادميك و 

تامين اين امر از سياست  شخصيت های با اعتبار ملی و مذهبی طرفدار جامعه مدنی ، معتقد بوده ، برای
تشكيل جبهه واحد سياسی با اين نيروها و همچنان از ائتالفهای سياسی ، پشتيبانی نموده برای تعميل آن 

 .مجاهدت مينمايد

 :درعرصه اجتماعی 

بر مبنی تعهد حزب وطن جهت مبارزه بخاطر ايجاد ، تحکيم ، گسترش و تعميق ازرشهای جامعه رفاه و 
 :الزمی آن در عرصه اجتماعی ، دستيابی به اهداف ذيل را در نظر دارد  ساختار های مدنی

آنان در ساختار نهاد های   مردم افغانستـان متشكل از اقوام متعدد است كه بايد عينيت وجـود ـ     
حزب وطن مخالف . سياسی واجتماعی افغانستان بطور عادالنه و دموكراتيك انعكاس قوی داشته باشد 

شکل ساختارهای سياسی برمبنای تعصبات تنگ نظرانه اتنيكی ، زبانی ، سمتی ، مذهبی بوده ، تاسيس و ت
همچنان سؤ استفاده هـای سياسی و مداخالت غرض آلود خارجی را كه بمنظور ايجاد خصومت ميان 

 .مردم باهم برادر ساكن كشور صورت ميگيرد ، محکوم مينمايد 

: ه منظور گسترش شبكه و بهبود كيفی خدمات اجتماعی چون ـ حزب از سياست ها و تدابيری ب    
عرضه خدمات صحی ، كودكستانها ، شيرخوارگاه ها ، خانه سازی و تهيه مسكن ، اعمارپارك ها، 

تفريحگاه ها ، استراحتگاه ها ، ورزشگاه ها و سايرتاسيسات بـرای سرگرمی های سـالم جوانان ، تربيت 
قوا و خدمتگذاری به مردم و جلوگيری از اعتياد آنان به مواد مخدر و ساير آنان با روحيه وطن پرستی ، ت

مفاسد اخالقی ، همچنان سرگرمی های اطفال وسالمندان ؛ تاسيس بيمه های صحی ، تقاعد ، معلوليت و 
ز متـداوم و بـدون تبعيض و تمايز ا  معيوبيت ، حيات ، دارايی ، ملكيت ها و غيره ؛ مواظبت سازمانيافته ،

معيوبين ، معلولين ، خانواده های قربانيان جنگ و عودت كنندگان بوطن ، تامين حقوق معقول در دوران 
حاملگی و زايمان برای زنان و اتخاذ ساير تدابير حمايوی از طفل و مادر؛ حمايت همه جانبه از كوچيهای 

در قدم نخست در موارد افغانستان بمنظورارتقای سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان و 
 . اسكان مجدد ، اشتغا ل، حفظ الصحه ، تعليم و تربيه آنان ، پشتيبانی مينمايد

حزب از تامين خدمات اجتماعی رايگان برای اقشار نادار جامعه بوسيله دولت، پشتيبانی       
 .نموده و برای گسترش آن مبارزه مينمايد
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ؤنيت حريم خانواده ها ، پست و مخابرات ، آزادی ـ حزب وطن از آزادی فكر و بيان ، مص    
انتخاب شغـل و مسلك ، حق كار، حق انتخاب آزاد محل سكونت و مسكن ، حق آزادانه سفر ، حق انتخاب 

اتحاديه هاي : كردن و انتخاب شدن ، حق تشكيل اجتماعات صلح آميز ، تاسيس سازمان های اجتماعي 
رگران و دهقانان ، معلمان ، محصالن و سايركاركنان عرصه صنفی و مسلكی بخصوص اتحاديه های كا

انجمن های دفاع از حقوق بشر و از جمله حقوق زنان ، حقوق   های فرهنكی ، سازمانهای جوانان ،
جوانان ، حقوق كودك ، حقوق معلولين و معيوبين و حمايت ازحفظ محيط زيست ، دفاع و پشتيبانی نموده 

يه تمام رسم و رواجهای خرافی ئی مبارزه نمايد كه به شكلی از اشكال حقوق و وظيفه خود ميداند تا عل
 .مدنی اتباع كشور را تهديد مينمايد 

ـ حزب وطن با هرنوع تبعيض و سؤ استفاده جنسی وخشونت در برابر زنان و همچنان با     
ان درتمام عرصه ازسهمگيری فعال زنان افغانست. ازدواج های اجباری و قبل از وخت ، مخالف است 

ما ازمبارزات سازمانيافته و . دفاع مينمايد ( سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی)های حيات مدنی 
متشكل زنان آگاه و پيشگام كشور بمنظور رهايی زنان از ستم و احقاق حقوق كامل آنان، حمايت و 

 . پشتيبانی مينمائيم 

آنعده افغانهائيكه طی ساليان طوالنی مهاجرت در خارج كشور ـ ما معتقديم كه مهاجرين افغان و     
تابعيت اخذ نموده اند ، جز انفكاك ناپذير جـامعه افغـانی و بخش بزرگ سرمايه با ارزش انسانی   تولد و يا

حزب ازتاسيس سـازمانهـای فرهنگی اين هموطنان و گسترش فعاليت اين سازمانها بخاطر . وطن ما اند 
و از حقوق و منافع اين هموطنان بشمول اصل تابعيت دوگانه آنان دفاع نموده ،   افغانیحفظ ارزشهای 

معتقد است كه اين تدابير ميتواند عاليق سياسي ، اقتصادی و فرهنگی آنها را با مادر وطن اصلی شان ، 
 .پيوسته تحكيم و تقويت نمايد

      

       :در عرصه اقتصادی 

صورت نظام مختلط اقتصادی و انتظام ارشادی آن مبتنی بر احترام به حزب وطن معتقد است که در 
آزادی اقتصادی ، ايجاد فضای معقول برای عملکرد ميکانيزم بازار، رعايت اصول افزايش کميت و 

تقسيم و تخصصی ساختن کار ، بهبود کيفيت و مؤثريت افزار کار ، تحريک مؤثر و )بهبود کيفيت توليد 
، تقسيم عادالنه ارزش اضافی بر عناصر متشکله عوامل توليد ( ت و نفع شخصیمعقول انگيزه رقاب

نيروی کار ، حجم مجموعی سرمايه جهت خريد مواد خام و افزارکار ؛ کرايه کارگاه و ساير ضرورت )
، تشخيص جواب معقول به سه سوال ( هايی که در پروسه توليد بکار ميروند و مديريت جريان توليد

کدام کاالها توليد و يا توريد شوند ؟ اين کاال ها چگونه توليد و يا از کجا توريد شوند ؟ )ی اساسی اقتصاد
و پالن گذاری رشد و انکشاف اقتصادی ـ بخصوص در ( تقاضاکنندگان کاالهای مذکور چی کسانی اند ؟

نی ميان عناصر زمينه تاسيسات بزرگ زيربنايی ـ نظام اقتصادی کارايی انسجام می يابد که از تعادل درو
متشکله برخوردار بوده و باعث افزايش سطح توليد ، ازدياد سرمايه ، کاهش سطح فقر در کشور می 

 :حزب وطن بادرنظرداشت اصول فوق جهت دستيابی به اهداف اقتصادی ذيل مبارزه مينمايد . گردد 

اين پروسه و كارايی اعمار مجدد افغانستان ، تسريع ، گسترش، تعميق   حزب وطن از پروسهـ      
بهتر عناصر دخيل در آن ؛ انكشاف و ترقی اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان متكی بر اصل همزيستی 

سيستم های مختلف اقتصادی ، جلب و استفاده اعظمی مطلوب از انواع سرمايه در سکتور های مختلف 
ی ، زراعتی ، مالداری ، و در عرصه های صنعت( دولتی ، خصوصی ، مختلط و کوپراتيفی)اقتصاد ملی

تجارت ، بانكداری ، ترانسپورت و مواصالت ، ساختمانی ، توريزم ، نشرات ، راديو تلويزيون و 
سينماتوگرافی ، تعليم و تربيه ، موسسات تحقيقاتی و غيره ، با توجه به مؤثريت آنها در ارتقای کيفی 
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اساسات اقتصادی جامعه رفاه همگانی سطح زندگی مردم مبتنی بر شاخص های انکشاف بشری ، تامين 
و ( شهر ها و محالت)مبتنی بر معيار های جهانی و ارتقای متعادل سطح مادی و معيشتی اتباع کشور

 .مبتنی بر اقتصاد بازار ، پشتيبانی مينمايد

ـ در حاليکه حزب وطن از تامين مالکيت دولتی بر معادن و ساير منابع زيرزمينی ، جنگالت ،     
ر باستانی حمايت مينمايد به تقويت نقش سرمايه خصوصی و ارتقاي سطح مؤثريت آن، جلب هرچه و آثا

بيشتر سرمايه ها و مساعدت های خارجی بخاطر احيای مجدد اقتصاد جنگ زده كشور توجه داشته و 
م درين ميان به اعطای اولويت ها وسهولت ها جهت سرمايه گذاری بوسيله افغانهای مقيم خارج و تنظي

ما از تعيين معاش عادالنه بمنظور استفاده مؤثر از نيرو و استعداد . مبانی حقوقی درين زمينه معتقد است 
و از ( قانون سرمايه گذاری ، قانون کار و بيمه های جنبی آن)های انسانی توأم با صراحت های قانونی 

 .وصی حمايت مينمائيم تاسيس بيمه های اجتماعی برای كارمندان و كارگران موسسات دولتی وخص

ـ حزب وطن سكتورهای زراعت و مالداری را بخش عمده اقتصاد كشور دانسته، خواهان حل     
عادالنه مسئله زمين و آب بوده و معتقد است كه سكتورهای مالداری و زراعت در مرحله نخست ، 

براي اين منظورمـا از . بمنظـور رسيدن به خودكفايی ، در مركز توجه سياست های اقتصادی قرار گيرد 
اتخاذ تـدابيرهمه جانبه در مورد آماده ساختن مجدد زمين های زراعتی و سيستم های آبياری جنگ زده 

برای بهره برداری ، زراعتی ساختن زمين های باير، تاسيس فارمهای مدرن و مكانيزه زراعت و 
تخم های اصالح شده بذری و نسل های مالداری ، ترويج كود كمياوی وادويه ضد آفات و امراض نباتی ، 

حيوانی ، تامين خدمات وترنری وتوسعًه علفچر ها ، حفظ و اعمار بند های ذخيره آب ، حفر چاهای 
عميق ، كانالهای آبياری ، احيای مجدد کاريز ها ، تنظيم استفاده عادالنه از منابع آبی ، احيای جنگالت ، 

دی از آن ، حفاظت نسل های حيوانات كمياب ، نباتات طبی ، گسترش ساحه و طرق استفاده معقول اقتصا
وسعت ساحوی باغ های مثمر ، پروسس و عرضه بهتر محصوالت زراعتی و مالداری به بازارهای 

 .تجارتی داخلی و خارجی، پشتيبانی مينمائيم 

دهقانان  ما خواهان آنيم كه متناسب به انكشاف سكتورهای زراعت و مالداری ، سطح زندگی ومعيشت 
برای اين منظور منجمله حزب از تاسيس . كشور ارتقأ يابد   بی زمين ، كم زمين ، كارگران زراعتی

   .كوپراتيف های توليدی ، خدماتی و استهالكی به نفع زارعين و ساير زحمتكشان ده حمايت مينمايد 

مالداران با فهم مسلكی ، چون سكتور های زراعت و مالداری نميتواند بدون توجه به تجهيز دهقانان و
مهارتهای بكاربرد وسايل مدرن وشيوه های پيشرفته كار بهبود يابد ، بنابرين ما ازتوجه به تربيت مسلكی 

 .دهقانان و مالداران و بخصوص از تربيت نسل جديد آنها ، حمايت مينمائيم

وهله نخست  ـ حزب وطن از تمام اقدامات در جهت تقويت و انكشاف سكتور صنايع و در    
صنايع خفيفه، صنايع دستی ، مستظرفه و صنايع كيمياوی كه زمينه برای انكشافات اقتصادی، ايجاد شغل، 

توليد كاال و توسعه صادرات را مهيا ميسازند ، همچنان از سرمايه گذاری در عرصه های ساختمانی 
كه های مدرن مخابرات ، بخصوص شهر سازی و تهيه مسكن مجهز با سيستم كاناليزاسيون ، گسترش شب

مواصالت ، ترانسپورت زمينی و هوايی ، احداث شاهراه ها وشاه لوله های ترانزيتی ، ايجاد سهولت ها 
برای جهانگردان و سياحين پشتيبانی نموده ، از هرگونه ابتكار در مورد استفاده مؤثراز ظرفيت های 

دريا های پر نشيب ، آفتاب داغ و وزش  ذخاير زير زمينی نفت و گاز ،) عظيم انرژی طبيعی كشور 
برای خـود كفا شدن افغانستان از اين ناحيه ، حمايت نموده بر ضرورت گسترش شبكه ( فراوان باد ها 

 .برق ، گاز و آب صحی آشاميدنی به تمام شهر ها و محالت كشور، تأكيد مينمايد 

انب بانك مركزی تاكيد مينمايد، ـ حزب وطن در حاليكه روی تعيين و تثبيت سياست پولی ازج    
بر ضرورت توسعه و گسترش شبكه خدمات بانكی ، مدرنيزه ساختن بانكها ، حِق داشتن حسابات بانكي و 
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آزادی كامل و قانونی اتباع كشور در امر استفاده از دارايی های شان ، پافشاری نموده و باور داريم كه 
رك الزم در حيات اقتصادی ، تسريع دوران پول و در نتيجه اين تدابير به جلب اسعار خارجی ، تامين تح

 .به رونق سريع اقتصاد كشور كمك مينمايد

و تنظيم ( مترقی) حزب وطن از استقرار نظام مالياتی به طريق ماليات تصاعدی ـ         
اداره اقتصاد ما عقيده داريم كه بدون نوسازی دستگاه اداره دولتی و . سيستم واحـد گمركی دفاع مينمايد 

ملی ازطريق استخدام كـادر های تحصيل يافته ، مسلكی ، متعهد و با تقوا، سياست های دولت در امر 
بنابرين مدرن ساختن . اجتماعی كشور نميتواند مثمر گردد  –اعمار مجدد ، انكشاف و ترقی اقتصادی 

 . گردد ساختار و عملكرد اداره بايد با مبارزه قاطع عليه مفاسد اداری توأم

 :در عرصه فرهنگی 

گنجينه های فرهنگ باستانی ما انعكاس دهندًه وطندوستی ، صلح پسندی ،           
ارزشهای فرهنگی مذکور نيروی عظيم تحرك . آزاديخواهی ، انساندوستی و اسالمی مردم ماست 

ها و در نتيجه بهم شخصيت يك فرد افغان در بستر اين ارزش. اجتماعی در جامعه افغانی محسوب ميشوند 
حزب وطن معتقد است كه گسست از اين ارزشها ، . آميختن آن با ساير ارزشهای زيستی ، نضج می يابد 

بنابرين ما سياست فرهنگی خويش را بربنيـاد . بحراِن از خود بيگانگی فردی وگروهی را باعث ميگردد 
الزم جهت غنای فرهنگ هريك از اقوام باهم  اين ارزشها و به ترتيبی تنظيم و تعميل مينمائيم كه امكانات

بـرادرافغان را ـ بمثابه گل های رنگارنک و معطر باغستان فرهنگ ملی ما ـ در پروسه همگرايی ملی و 
 :بنابرين ما عقيده داريم كه . در همسويی با ارزشهای فرهنگی جهان معاصر تدارك نمايد 

مردم افغانستان و در تشُخص معنويت مسلط جامعه ـ دين مقدس اسالم دين اكثريت قريب به تمام   
حزب با چنين دركی سياست های فرهنگی خود را در . افغانی از ظرفيت عظيم انگيزنده برخوردار است 

عبادات ، طهارت و پاكی معنوی و جسمی ، تقوا و پرهيزگاری ، : پرتو ارزشهای دين مقدس اسالم 
ذكات ، تعـاون و دستگيری ، صـلح و آشتی ، برادری راستی و درستی ، خير و خيرات ، صدقه و 

وبرابری ، صلًه رحم و شفقت ، همكاری و دوستی ، احترام به زنان ، حفظ پاكيزگی مادی و معنوی 
محيط خانوادگی ، محيط زيست و محيط كار، فرض دانستن آموزش برای مردان و زنان ، احترام به 

تان و مدارا با دشمنان ، روابط نيك با همسايگان ، همزيستی بزرگان و شفقت بر خوردان ، مروت با دوس
 . وروابط نيك باپيروان سايراديـان و احترام به عقايد و باور های آنان ، تنظيم مينمايد

در عين حـال مـا بـا سؤ استفاده از دين جهت فريب و اغوای دينداران و بکاربرد آن        
 . ف سيـاسی ، بطـور قطع مخالف استيم بمثـابه وسيـله دستيـابی بـه اهـدا

حزب وطن با درك از اهميت بزرگ كادر متخصص، مسلكی و كار فهم، در گام نخست از  ـ     
بازسازی مجدد و سريع موسسات تعليمی ، تحصيلی و تحقيقات علمی مطابق به مقتضيات زمان طرفداری 

و تربيه عمومی ، مسلكی و تحصيالت عالی در نموده و درين زمينه خواهان ايجاد و گسترش سيستم تعليم 
زراعتی ، مالداری ، صنعتی، سـاختمانی،استخراج معادن ) هماهنگی با ضرورتهای سكتور های توليدی 

ما برای اطفال و جوانان كشور خويش . می باشد … مالی ، هنری و  ، اداری ، تحقيقات علمی ،( …و
گان ، تحصيالت عالی و مسلكی رايگان اما متكی بر عالقه و خواهان تعليمات ابتدايی و متوسط حتمی راي

همچنان ما از تامين زمينه های بيشترتحصيلی برای رشد هرچه . استعداد داوطلبان آن ميباشيم 
بيشتراستعدادهای علمی ، تخنيكی ، ادبی و هنری و از تدابيری كه مبين ارجگذاری به دستآورد های 

آنان باشد حمايت مينمائيم و برای اين منظور از تشكيل انجن ( دگريهایكشفيات، اختراعات وايجا)علمی 
های علمی ، ادبی و هنری بمثابه تبارز دهنده اراده جمعی و كانونهای رشد استعدادهای اين طيِف از 
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روشنفكران ؛ ازتاسيس موسسات تعليمی وتحصيلی داخل خدمت ، شبانه و آزاد ؛ همچنان از تدابير 
 .تعميم سواد آموزی در ميان داوطلبان کالنسال ، پشتيبانی مينمائيم تشويقی بمنظور 

ـ حزب وطن معتقد است كه جمع آوری مجدد آثار غارت شدًه مـوزيم ها ، گالری ملی ، آرشيف     
ملی ، كتابخانه ها ، گنجينه های هنِر موسيقی ، مرمت آبدات تاريخی از وظايف اهم دولت افغانستان و 

 .ملی است  ساير نهاد های

بزرگی بر گنجينه های هنری و برروان   ما عقيده داريم كه انديشه های هنرستيزانه ، زيانهایـ     
بدين ملحوظ ضرور ميپنداريم كه توجه حد اكثر به احيا ، . حساس هنرمندان مستعد كشورما واردنموده اند 

سازی ، نقاشی ، رسامی ، ميناتوری ،  هنرهـای موسيقی ، تياتر ، سينماتوگرافی ، مجسمه بازسازی و رشد
شبكه كاری ، حكاكی ، خطاطی وغنای ادبيات همه زبان های رايج در كشور و فولكلورمردمی ما ، 

 .صورت گيرد 

جوانان افغان در گذشته و حال . پرورش قهرمانان و پهلوانان نامدار تاريخی است   ـ افغانستان گهواره  
شـايستًه سپورتی را تبارز داده اند كه طی سالهای جنگ به اين دست  با امكانات محدود ، مهارت های

بمنظور . آوردها نيز مانند سايرعرصه هاي اقتصادی و اجتماعی ، زيان های بزرگ وارد گرديده است 
جبران اين خسارات ، ايجاد مصروفيت های سالم برای نسل جوان كشور و شگوفايی استعداد های شان ، 

ابيرهمه جـانبه به وسيلـه دولت وسكتور خصوصی برای ساختمان تاسيسات سپورتی ، مـا از اتخاد تد
تدارك البسه و وسايل سپورت ، تربيت كادرها و سپورتمين های حرفوی ، تشكيل كلب های سپورتی ، 
سازماندهی مسابقات محلی ، منطقوی و ملی ميان تيم ها وكلپ های سپورتی ، شركت سپورتمين های 

ابقات خارجی و بين المللی و از دعوت سپورتمين های ساير كشورها به افغانستان ، پشتيبانی كشور در مس
 . مينمائيم 

ما عقيده داريم که سپورت های محلی افغانان از ظرفيت های بزرگ برای رشد و انکشاف وهمچنان از 
 .وجه معطوف گردد جاذبه الزم جهت معرفی به جهانيان و ترويج برخوردار بوده که می بايد به آن ت

 :در عرصه سياست خارجي      

حزب وطن از تنظيم سياست خارجی كشور مبتنی بر حفظ و تحکيم منافع ملی ، همچنان درك      
آن می بايد همـكاری وتساند بين المللی برای بقای   جهان معاصر در ابعاد جديد كه خصوصيت عمده
تشنجات منطقوی و اختالفات ميان كشور ها باشد ،  بشريت ، حل سياسی و صلح آميز مسايل جهانی ،

همچنان از تامين همكاری هاي اقتصادی ، فرهنگی و ايكولوژيكی ميان كشورها ، توأم با رعايت منافع 
 : مبتنی بر همين اصول بنيادی . مشروع همديگر وتلفيق آن بامنافع مسلم جـامعه بشری حمايت مينمايد 

ود و توسعًه مناسبات افغانستان مبتنی بر اصول تساوی حقوق ، عدم ـ حزب وطن از حفظ ، بهب    
مداخله ، احترام متقابل و منافع جانبين با همه كشورهای جهان پشتيباني نموده و با كشورهای همسايه 

همديگر، تامين   خواهان تامين مناسبات حسن همجواری، همسايگی نيك متكی برعدم مداخله در امور
از طرق مسالمت آميز و سياسی با در نظر ( منجمله اختالفات مرزی) حل اختالفاتهمكاری متقابل و

داشت حقايق تاريخی و معيار های قبول شده جهانی تحت سر پرستی سازمان ملل متحد و ساير مجامع 
 .بين المللی ، ميباشد 

شورهای ـ حزب وطن از تامين و تداوم مناسبات نزديک با کشورهای عضو جنبش عدم انسالک و ک
عضو کنفرانس بين المللی اسالمی و از همکاری های متقابل سياسی ، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای 
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مذکور ، حمايت نموده به ايفای نقش مؤثرتر آنان در تامين صلح جهانی و رفع معضالت منطقوی ، 
 .عالقمند است 

در فعاليت های ـ حزب وطن طرفدار سهمگيری وسيع و مؤثر دولت افغانستان         
سازمان ملل متحد بوده و همچنان بر اصل احترام و تعميل اصول و ميثاق های بين المللی بوسيله دولت 

 .افغانستان ، تاكيد مينمايد 

از موضع دفـاع از صلح ، سياست های جنـگ افروزانه رامحكوم  ـ حزب وطن        
لح آميز ميباشد ؛ درعين حال از منع توليد نموده خواهان حل مسايل بين المللی از طرق سياسی و ص

ما وجود اسلحه ذروی را . حمايت مينمايد( ذروی، كيمياوی و بيولوژيكی) وازمايش اسلحه كشتار جمعی 
در منطقه و در همسايگی افغانستان نه تنها خطر بزرگ برای كشور خويش بلكه صلح جهانی ميپنداريم ؛ 

كه متاسفانه به كانون فعاليت مافيای بين المللي مواد مخدر،  زيرا وجود اسـلحه مذكور در منطقه ئی
به مركز بين ( چنانچه شواهد نشان داده است ) تروريزم بين المللی و بنيادگرايی مبدل شده است، ميتواند 

اسلحه مذكور، نيز   المللی فروش و قاچاق اسلحه ذروی ، كيمياوی ، بيولوژيكی و دانش دستيابی به انواع
بنابرين ما از تمام تدابيری پشتيبانی مينمائيم كه كشور های حوزه جنوب آسيا ، بخصوص . ردد مبدل گ

همچنان ما از . عاری از انواع اسلحه مذكور، مبدل سازد   منطقه  كشورهای همسايه افغانستان را به
ك آنان تدابيرمشترك همه كشورها عليه كشت ، پروسس ، تجارت و قاچاق مواد مخدر و مبارزه مشتر

 . برضد تروريزم و جنايات سازمانيافته بين المللی پشتيبانی مينمائيم 

مبتنی بر همين اصل از . ـ حزب وطن طرفدارتامين نظم عـادالنه در روابط اقتصادی بين المللی است 
 سهمگيری فعال و مؤثر افغانستان در اتحاديه های اقتصادی ، تجارتی ، ترانزيتی ، ترانسپورتی و گمركی

 .بين المللی و منطقوی ، پشتيبانی مينمايد 

حزب وطن از سياست جلب كمك های بال عوض ، سرمـايه گذاريهـا و كريدتهاي خارجی ـ     
بمنظور بازسازی ، انكشاف و ترقی اقتصادی ـ اجتماعی كشور بشرطی حمايت مينمايد كه از تاثيرات 

 . سياسی فارغ و برمبنای همكاری های بيغرضانه و منفعت متقابل استوار باشد ايديولوژيك و 

چون جنگ و ويرانی افغانستان در اثر تجاوز و مداخـله : ـ ما عقيده داريم كه         
وسيع ، دوامدار و چندين جانبه خـارجی بوقوع پيوسته و کشور ما قربانی آن است ، مردم ما حق دارند تا 

ين المللی اعم از كشورهای بزرگ ، كشورهای ثروتمند ، كشور های همسايه ، سازمانها و از جامعه ب
موسسات بين المللی طلب کمک نمايند كه دربازسازی افغانستان ، سهم خود را بصورت گسترده و مؤثر 

                                                           .اداً نمايند 
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