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ن اا  اب د  
. شکل سازمان سیاسی آن است پیشرفتھ ترینتمام زحمتکشان افغانستان و  پیشتاز، حزب .ا.خ.د.ح

فعالیت نموده و بر اساس اتحاد داوطلبانھ نماینده گان پیشرو و  اندیشھ ھای مترقی علمیمطابق . ا.خ.د.ح

روشنفکران، پیشھ وران و سایر زحمتکشان کشور استوار میباشد و از منافع  آگاه کارگران، دھقانان،

  .تمام زحمتکشان افغانستان دفاع، پشتیبانی و نماینده گی مینماید

و راه دشوار  ی را از تکامل زنده گی خود طی نمودهمراحلدر تاریخ پر از فراز و نشیب خود . ا.خ.د.ح

در عرصھ ھای مختلف اعم از اجتماعی و سیاسی،  با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع نوین مبارزه را

  .می پیمایدلوژیک دلیرانھ ئوتشکیالتی و اید

آگاھانھ  افغانستان بوده کار و پیکار تمام خلق ھای زحمتکشمدافع پیگیر و سرسخت منافع . ا.خ.د.ح

اجرای تحوالت بنیادی مرحلوی و بھ سوی مرحلھ بعدی ساختمان را در راه  توده ھای وسیع مردم ما

  .جامعۀ پیشرفتھ و عادالنھ دور از ھر گونھ ستم و استثمار رھبری مینماید

لوژیک و سازمانی و یکپارچگی رزمجویانھ ئوھمانا وحدت اید. ا.خ.د.زنده گی پر تحرک ح قانونمندی

با  و زبانی سمتی ،کسیونی، گروھی، قومیاھرنوع مظاھر فر. و رعایت انضباط آگاھانھ میباشد صفوف

  .سازگار نیست عضویت حزبی

 کشور، مدافع واقعی استقالل ملی، تمامیت ارضی ترقّیخواهھمھ وطندوستان حزب ما سازمان پیگیر 

بنا بر ماھیت طبقاتی خویش  دموکراسی واقعی، عدالت و ترقی اجتماعیملی  و وحدت ، حاکمیتکامل

وطندوستی و رابطھ انترناسیونالیستی با تمام زحمتکشان بوده و اعضای خویشرا پیوستھ با روحیھ 

  .مینماید تربیت جھان
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  فصل اول

  عضویت در حزب

  

و در  قبولحزب را  مرامنامھسالگی رسیده باشد، اساسنامھ و ) ١٨(کھ بھ سن  فرد افغانھر : ماده اول

 اشتراک و منظم فعاالنھ حوزه ھا و یا واحدھای حزبییکی از  جلسات راه تحقق آنھا مبارزه نماید و در

بوده . ا.خ.د.عضو ح ،کند، فیصلھ ھا و تصامیم حزب را رعایت و اجرا نماید و حق العضویت بپردازد

  .میتواند

  : پذیرش عضویت در حزب: ماده دوم

از طریق حوزه ھا و یا واحدھای حزبی صورت  بوده، عضویت در حزب، انفرادیپذیرش  •

فیصلھ جلسھ حوزه و یا واحد حزبی دربارۀ پذیرش یک عضو جدید بھ حزب، در  .میگیرد

حزبی رای مثبت داده  جلسۀصورتی اتخاذ میگردد کھ بیش از نصف اعضای شرکت کننده در 

 .باشند
مینھ پذیرش بھ حزب از طرف کمیتھ حزبی و یا ارگان فیصلھ حوزه و یا واحد حزبی در ز •

 .بھ آن این صالحیت را داده باشد، منظور میگردد. ا.خ.د.حزبی ایکھ کمیتھ مرکزی ح
عضویت حزب درخواستی کتبی خودرا بھ حوزه و یا واحد حزبی تقدیم نموده باید از  متقاضی •

صلی داشتھ باشند معرفی سابقھ عضویت ا دو سالطرف دو نفر عضو اصلی حزب کھ حداقل 

معرفی کننده گان باید متقاضی عضویت را از لحاظ سوابق سیاسی، اندیشھ یی، اخالقی و . گردد

اجتماعی بھ درستی بشناسند، شخصیت، شایستگی و وفاداری وی را بھ آرمان و اھداف حزب 

نزد معرفی کننده گان از درستی ضمانت خود . ضمانت کنند حزبیکار و جدیت وی را در 

 .حزب پاسخگو میباشند
 .از معرفی متقاضیان عضویت حزب خودداری نمایند. ا.خ.د.اعضای کمیتھ مرکزی ح §

و  و رزمنده گی خود لوژیکئومتقاضی عضویت بھ منظور بلند بردن سطح آگاھی سیاسی و اید •

وسیعتر از برنامھ و اساسنامھ حزب و بھ اثبات رسانیدن شایستگی و لیاقت خود و  درک

 باید ماھھ حزب را ۶گی برای شمولیت بھ عضویت اصلی دورۀ عضویت آزمایشی  آماده

سابقھ  .یکسان است. ا.خ.د.روش پذیرش بھ عضویت اصلی و آزمایشی ح. نمایدسپری 

 .عضویت حزبی از تاریخ عضویت اصلی محاسبھ میگردد
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حقوق و وظایف اعضای اصلی حزب میباشند و در  ھماناعضای آزمایشی حزب دارای  •

ولی حق انتخاب شدن و انتخاب  ،حوزه ھا و واحد ھای حزبی رأی مشورتی میدھند جلسات

 .کردن بھ مقام ھای رھبری، کنفرانسھا و کنگره ھای حزبی را ندارند
را برای عضویت اصلی  اگر عضو آزمایشی حزب در دورۀ آزمایشی لیاقت و شایستگی خود •

ا مقام حزبی مربوطھ درخواست عضویت نشان داده نتواند حوزه حزبی و یا واحد حزبی ی

در این صورت مدت آزمایشی وی صرف یک مرتبھ برای دورۀ . اصلی وی را رد می کند

 .دیگر تمدید شده میتواند
  : وظایف اعضای حزب: ماده سوم

ü واقعی، استقالل و منافع زحمتکشان دفاع و حمایت نماید، بھ خاطر  از آزدای، دموکراسی

مرحلوی و ساختار جامعۀ پیشرفتھ و عادالنھ فارغ از ستم و استثمار اجرای تحوالت بنیادی 

سھم فعال گیرد، از  و ساختار آن مبارزه کند، در زنده گی اجتماعی و سیاسی کشور فعاالنھ

افغانستان و  خلق ھایو از حقوق  وطن و یکپارچگی و استقالل کامل آزادی، تمامیت ارضی

 .نان داخلی و خارجی دلیرانھ و شجاعانھ دفاع نمایددشم در مقابل ملیت ھای با ھم برادر
ü برنامۀ حزب را تبلیغ و در نامھ حزب و انضباط حزبی را رعایت و مورد اجرا قرار دھداساس ،

 .ھمھ جانبھ تالش ورزدراه تطبیق آن 
ü  در راه تحکیم وحدت اندیشھ یی، سازمانی و سیاسی حزب بکوشد و با ھر جریانیکھ در داخل و

 .آشتی ناپذیر باشدبھ یکپارچگی و منافع حزب آسیب و صدمھ رساند سرسختانھ خارج حزب 
ü کسیونی، انشعاب طلبی، محل پرستی، سمت ادر درون حزب علیۀ تمام مظاھر و تمایالت فر

و عظمت طلبانھ،  و ھژمونیستی ملیتی، پرستی، زبان پرستی، شوونیزم، ناسیونالیزم محلی

اپورتونیزم راست و چپ، لیبرالیزم و ذھنی ی، ھر نوع اندیشی، سازش طلب ماجراجوئی، جزم

 .گرائی مبارزه نماید
ü  در نشست ھا و جلسات حزبی فعاالنھ و بھ طور منظم اشتراک ورزد، فیصلھ ھا و دساتیر

حزب را صادقانھ، قاطعانھ، استوار و بدون انحراف اجرأ نماید، منظماً حوق العضویت 

را بین اعضای حزب تأمین نماید و در درون حزب روحیھ بپردازد، مناسبات رفیقانھ و حزبی 

 .اعتماد، صمیمیت و ھمکاری رفیقانھ را ایجاد کند
ü و  اسرار حزبی را حفظ نماید و حزب را از نفوذ عناصر نامطلوب و اندیشھ ھای گمراه کننده

 .نگھدارد مصون سازش کاری
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ü حزب  بردر برا. دم شماردحزب و زحمتکشان را بر منافع شخصی و فردی مق مصالح و منافع

 .صادق باشد، حقایق را از حزب پنھان نکند و حقایق تحریف شده را بھ حزب گزارش ندھد
ü  را بھ موقع  و کاستی ھا ، نقیصھ ھا و اشتباھاتو ارتقا بخشدانتقاد و انتقاد از خود را گسترش

ضد ھرگونھ بی از راه انتقاد اصولی آشکار و توضیح کند و مصممانھ از میان بردارد، بر 

 .جاه طلبی جداً مبارزه نماید گری و اخفاء تفاوتی و بی پروائی و
ü  بخشد و تیوری علمی انقالبی   ارتقاءسطح دانش و آگاھی سیاسی، اندیشھ ئی و فرھنگی خودرا

 .را فرا گیرد
ü  در برخورد با مردم صمیمی، متواضع، خدمتگذار، مھذب و غمخوار بوده و در زندگی

اجتماعی، گفتار و کردارش بھ صفت یک انسان مترقی و با تقوی نمونھ و سرمشق شخصی و 

 .باشد
ü برادر ساکن وطن واحد ما افغانستان، در راه تساوی کامل  با ھم در راه تحکیم وحدت خلق ھای

 .افغانستان مبارزه کند با ھم برادر حقوق و ھمکاری تمام اقوام و ملیت ھای
ü  حزب آشتی ناپذیر باشد، بھ خاطر منافع زحمتکشان بر ضد با دشمنان وطن، زحمتکشان و

 .مبارزه نماید و علیھ ھر گونھ تجاوزات استثمار و تمام اشکال ستم اجتماعی و ملی
ü  نماید نگھداری و حراستعقاید مذھبی مردم را احترام کند و عنعنات و رسوم پسندیده مردم را. 
   :حقوق اعضای حزب: چھارمماده 

v  مقام ھای حزبی بھ حیث انتخاب کننده و انتخاب شونده اشتراک کنددر انتخابات. 
v  در بحث ھا و حل مسایل مربوط بھ سیاست و فعالیت عملی حزب در جلسھ ھا و نشرات حزبی

تا ھنگامیکھ سازمانھا و مقام ھای مربوطھ حزب روی موضوع مورد بحث کدام تصمیمی 

 .نظر نمایدنگرفتھ باشند، فعاالنھ شرکت و آزادانھ اظھار 
v و سوال ھای خود را بھ مقام ھای حزبی بھ شمول کمیتھ  و سازنده پیشنھاد ھا، انتقاد ھای سالم

در داخل جلسات سازمان ھای حزبی شیوه و طرز کار مقام ھای  .بسپارد. ا.خ.د.مرکزی ح

 .انتقاد اصولی نماید در صورت نیاز حزبی و مسؤولین حزبی را
v سازمانھا و کمیتھ ھای حزبی کھ طی آن دربارۀ اعمال و کردار وی  در تمام جلسھ ھای

ھرگاه فیصلھ سازمان و یا مقام حزبی را درمورد خود عادالنھ و . رسیدگی میشود سھم بگیرد

.اصولی نداند شکایت خود را بھ مقام ھای باالتر حزبی بشمول کنگره حزب تقدیم نماید
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  فصل دوم

  ساختار تشکیالتی حزب

  

اجزای آن قرار بر اصل مرکزیت دموکراتیک استوار است کھ . ا.خ.د.ساختار تشکیالتی ح: پنجمماده 

  : ذیل است

 .انتخابی بودن مقام ھای رھبری حزب از پایین ترین تا باال ترین §
 .تقدیم گزارش از جانب مقام ھای حزبی بھ سازمانھای مربوطھ و بھ مقام ھای باالتر حزبی §
اجرای تصامیم و دستورھای حزبی، رعایت جدی انضباط حزبی  تبعیت اقلیت از اکثریت، §

 .باشند مقامی کھتوسط ھمھ اعضای حزب در ھر 
 .پایین از تصامیم مقام ھای باال تبعیت مقام ھای §

واحد ھای سازمانی حزب عبارت از سازمان ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، : ماده ششم

سازمان ھای حزبی والیتی بر اساس فیصلھ کمیتھ مرکزی حزب . میباشداولیھ  ولسوالی، عالقھ داری و

بھ  تأسیس سازمان ھای حزبی لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری. تأسیس میگردند

  .پیشنھاد کمیتھ ھای حزبی والیتی، توسط کمیتھ مرکزی حزب تصویب میگردد

ط ساحھ فعالیت خود تصامیم اتخاذ نماید مشروط بر ھریک ازین سازمان ھا میتواند در مسایل مربو

  .سازگار، و ھمنوا و ھم توافق باشداینکھ با سیاست حزب و دساتیر و تصامیم مقام ھای باالتر حزبی 

عالی رھبری حزبی عبارت از رھبری جمعی بوده کھ شرط اساسی فعالیت مؤثر  اصل: ھفتمماده 

این اصل در . الیت مبتکرانھ اعضای حزبی شمرده میشودسازمانھای حزبی و رشد و تکامل جدیت و فع

  .کلیھ مقام ھا و سازمانھای حزبی رعایت میگردد

  .رھبری جمعی، مسوولیت فردی اعضای حزب را در قبال وظایف شان کاھش نمیدھد
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  فصل سوم

  

  عالیترین مقام ھای حزبی

  

است کھ متشکل از . ا.خ.د.مقام حزب دموکراتیک خلق افغانستان کنگره ح عالیترین: ماده ھشتم

. کنگره حزب ھر دو یا سھ سال یکبار دعوت میشود. خابی کنفرانس ھای والیتی میباشدنتھای ا نماینده

بر اساس تصمیم کمیتھ مرکزی صورت  استثنائی و خارج از وقت معین آندعوت کنگره در صورت 

  .گرفتھ میتواند

اعضای حزب ) دو سوم(کنگره فوق العاده حزب از طرف کمیتھ مرکزی و یا در اثر پیشنھاد دو ثلث 

کنگره وقتی رسماً و با صالحیت دایر شده میتواند کھ اکثریت اعضای منتخب کھ بیش . دعوت می گردد

حزب و تعداد نماینده ھای کنگره . از نصف اعضای حزب را نمایندگی کنند در جلسھ آن حاضر باشند

  .تعیین میگردد. ا.خ.د.نماینده ھای سازمانھای والیتی در کنگره توسط کمیتھ مرکزی ح نورم

  : وظایف و صالحیت ھای کنگره حزب عبارت است از: ماده نھم

o ی و کمیسیون تفتیش مرکزی، بحث و ارزیابی فعالیت آنھا و صدور زگزارش کمیتھ مرک شنیدن

 .تصاویب مربوطھ
o  تعدیالت در برنامھ و اساسنامھ حزب، و تصویب آناجرای تغییرات و. 
o  سیاست داخلی و خارجی عرصھتعیین مشی حزب در. 
o بھ عضویت کمیتھ مرکزی و اعضای  انتعیین تعداد اعضای اصلی کمیتھ مرکزی و کاندید

 .کمیسیون تفتیش مرکزی
o  اکثریت آرا با اعضای اصلی و کاندید بھ عضویت کمیتھ مرکزی و کمیسیون تفتیش مرکزی بھ

 .دنسری انتخاب میشو گیری رای
  .میباشددر فاصلھ بین دو کنگره حزب، عالیترین مقام حزب . ا.خ.د.کمیتھ مرکزی ح: ماده دھم

و تشکیالتی حزب و ارگانھا و سازمانھای محلی  ، ایدئولوژیکسیاسی ھای فعالیتکمیتھ مرکزی تمام 

مقامات مختلف حزبی را . و کادرھای رھبری را تشخیص و تعیین می نماید ،آن را رھبری میکند
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تأسیس و رھبری میکند، مدیران مسوول روزنامھ و نشرات حزبی را مقرر و امور مالی حزب را 

  .تنظیم و کنترول می نماید

نھای کمیتھ مرکزی نمایندگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در مناسبات با سایر احزاب و سازما

میان و تفاھمھا روابط  ماھیت برناموی خود و ، و سیاست ھمکاری را بر اساسعھده داردبھ سیاسی 

  .احزاب طرح و عملی میسازد

  .میسازد مطلعکمیتھ مرکزی حزب سازمانھای حزبی را از فعالیت خود منظماً : ماده یازدھم

اعضای کاندید بھ عضویت کمیتھ  کمیتھ مرکزی میتواند در صورت ضرورت تعداد الزم: ماده دوازدھم

مرکزی خود را بھ حیث اعضای اصلی کمیتھ مرکزی و ھمچنان یک چند تن از شایستھ ترین اعضای 

  .اصلی حزب را بحیث عضو اصلی و یا کاندید بھ عضویت کمیتھ مرکزی بھ دو ثلث آراء انتصاب نماید

 دفتر سیاسی کمیتھ مرکزی، اعضایکمیتھ مرکزی از بین اعضای اصلی خود اعضای : ماده سیزدھم

و منشی عمومی کمیتھ مرکزی را کھ عضو دفتر سیاسی نیز  )ءداراالنشا( کمیتھ مرکزی سکرتریت

  .مینمایدمیباشد بھ اکثریت آرأ و بھ طور علنی انتخاب 

دفتر سیاسی در فاصلھ بین جلسات کمیتھ مرکزی تمام فعالیت امور حزب را رھبری : ردھماماده چھ

  .مسؤول میباشد. ا.خ.د.ید و در برابر کمیتھ مرکزی حمی نما

در برابر دفتر سیاسی مسؤول بوده امور جاری  )داراالنشاء( سکرتریت کمیتھ مرکزی: ماده پانزدھم

حزب را رھبری و تنظیم می کند، از انتخاب و تشخیص پرسونل و کادرھای رھبری مراقبت مینماید، 

  .ترین مقام ھای حزبی را تعیین و بر اجرای آن کنترول می نمایدیاجرای تصامیم عال میتوداشکال و 

  .بار اجالس مینماید دوپلینوم کمیتھ مرکزی حد اقل در سال : ماده شانزدھم

در پلینوم کمیتھ مرکزی اشتراک می ورزند و حق رأی مشورتی  بھ عضویت کمیتھ مرکزی انکاندید

  .دارند

شعبات و  و تحقق تصامیم حزب و کنترول بر اجرای آنھا تنظیم برای کمیتھ مرکزی: ماده ھفدھم

مسؤولین این شعبات توسط دفتر سیاسی از جملھ . کمیسیون ھای الزمھ کمیتھ مرکزی را ایجاد می نماید

شعبات و کمیسیون . بھ عضویت کمیتھ مرکزی تعیین میشوند اناعضای اصلی کمیتھ مرکزی و کاندید

یفھ می ظکمیتھ مرکزی فعالیت و اجرای و) داراالنشاء(ریت ھای کمیتھ مرکزی تحت رھبری سکرت

  .نمایند
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دفتر سیاسی مسوول آنرا از بین . کمیتھ مرکزی، کمیسیون کنترول حزبی را ایجاد می کند: ماده ھژدھم

  .بھ کمیتھ مرکزی تعیین می نماید اناعضای اصلی کمیتھ مرکزی و یا کاندید

  : کمیسیون وظایف ذیل را انجام میدھد

کنترول بر رعایت وحدت حزب توسط اعضای اصلی و آزمایشی حزب و مجازات اعضای  ♦

 .حزب کھ از برنامھ و اساسنامھ حزب، انضباط حزبی و اخالق حزبی تخلف می ورزند
رسیدگی بھ شکایت آن اعضای حزب کھ از طرف کمیتھ ھای والیتی از حزب اخراج و یا  ♦

 .مجازات حزبی شده اند
میتواند در فاصلھ بین کنگره ھای حزب بھ خاطر بحث پیرامون . ا.خ.د.مرکزی حکمیتھ : ماده نزدھم

طرز تدویر چنین کنفرانس . مسائل مبرم سیاست حزب، کنفرانس ھای سرتاسری حزب را دعوت نماید

  .تعیین میگردد. ا.خ.د.ھا از طرف کمیتھ مرکزی ح

مرکزی از عضویت کمیتھ  اخراج عضو اصلی و یا عضو کاندید بھ عضویت کمیتھ: مماده بیست

  .فیصلھ مربوط بھ دو ثلث آرا اتخاذ میشود. مرکزی توسط پلینوم کمیتھ مرکزی فیصلھ میگردد

  : کمیسیون تفتیش مرکزی

  : کمیسیون تفتیش مرکزی وظایف ذیل را اجرأ می نماید: ماده بیست و یکم

شعبات و  توسطھا، عرایض و شکایات مراجعین  نامھکنترول بر رسیدگی درست و بموقع  ◊

 .کمیسیون ھای کمیتھ مرکزی
 .نظارت بر امور مالی کمیتھ مرکزی ◊

اخراج عضو کمیسیون تفتیش مرکزی از عضویت این کمیسیون در جلسھ خود : ماده بیست و دوم

  .کمیسیون بھ اکثریت دو ثلث آرأ فیصلھ میگردد
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  فصل چھارم

  

  سازمان ھای حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شھری، 

  عالقھ داری ناحیوی، ولسوالی و

  

سازمان ھای حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ : ماده بیست و سوم

، سیاست حزب رھنمود عمل خود قرار دھند را برنامھ و اساسنامھ حزب مکلفندداری در فعالیت خود 

و اجرای تصامیم و دستورالعمل ھای کمیتھ مرکزی و مقام ھای رھبری حزب را  نمایندرا اجرا و تبلیغ 

  .کنندولسوالی و عالقھ داری تنظیم و تأمین  در والیت، لوی ولسوالی، شھر، ناحیھ،

و مقام ھای  وظایف اساسی سازمانھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری

  : رھبری آنھا عبارت اند از

ü  زحمتکشان در راه تعمیل  آماده سازی و بسیجکار سازمانی و سیاسی بین توده ھای مردم و

 .ی ھای اجتماعی و اقتصادیندگرگو
ü  دسیسھ ھای عقب گرائی ھای جامعھ و علیھ پیگیردفاع از منافع زحمتکشان وتنظیم مبارزه 

 .ارتجاع و امپریالیزم عّمال
ü تنظیم کار ایدیولوژیک، تبلیغ برنامھ حزب و جھانبینی علمی و توزیع نشرات حزبی.  
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  فصل پنچم

  

  مقامات عالی سازمانھای حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شھری،

  ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری

  

عالی سازمانھای حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و  مقام: ماده بیست و چھارم

  .عالقھ داری کنفرانسھای آنھا است کھ از طرف کمیتھ حزبی مربوط دعوت میگردد

در شرایط عادی کنفرانسھای والیتی در دو سال یکبار و کنفرانسھای لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، 

کنفرانس ھای فوق العاده بنا بر تصمیم کمیتھ . ار دعوت میشوندولسوالی و عالقھ داری در سال یکب

  .مافوق و یا در اثر درخواست اکثریت اعضای سازمان مربوطھ دعوت شده میتواند

حزبی والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی،  گان کنفرانسھای سازمانھاینمایند: ماده بیست و پنجم

تشکیل دھنده آنھا انتخاب میگردند، نورم نمایندگی این ولسوالی و عالقھ داری از طرف سازمانھای 

نمایندگان از طرف کمیتھ حزبی دعوت کننده کنفرانس پیشنھاد و از طرف کمیتھ مافوق حزبی تصویب 

  .میشود

، صالحیت ھا و وظایف کنفرانسھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی: ماده بیست و ششم

  : عبارت اند از و عالقھ داری ولسوالی

و تصویب گزارش کمیتھ حزبی و کمیسیون تفتیش مربوطھ و ارزیابی  ، بررسی، بحثشنیدن •

 .فعالیت آنھا
 .اتخاذ تصامیم در باره مسایل و امور سازمان مربوطھ و فعالیت آینده آن •
انتخاب اعضای کمیتھ حزبی و کمیسیون تفتیش حزبی، انتخاب نمایندگان برای کنفرانس  •

 افوقسازمان م
کمیتھ ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری در : ماده بیست و ھفتم

  .فاصلھ بین دو کنفرانس مقام عالی سازمانھای مربوطھ میباشند
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ھنگام ضرورت صالحیت و مسوولیت مقامات حزبی توسعھ می یابد و خود : ماده بیست و ھشتم

آنھا کھ اصوالً انتخابی است از طرف کمیتھ ذیصالح مافوق تعیین مقامات و یا برخی از اعضای 

  .میگردد

کمیتھ ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری منشی و : ماده بیست و نھم

  .معاونین منشی را از بین اعضای خود انتخاب میکنند

 موافقۀحیوی، ولسوالی و عالقھ داری بھ کمیتھ ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، نا: ماده سی ام

شعبات الزم را ایجاد می نمایند، مسوولین این شعبات و مسوول کنترول و . ا.خ.د.کمیتھ مرکزی ح

نظارت کمیتھ والیتی از بین اعضای کمیتھ تعیین میشوند، منشی و معاونین منشی کمیتھ فعالیت این 

  .کنندشعبات را رھبری می 

ھ ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری فعالیت کمیت: ماده سی و یکم

سازمانھای حزبی مادون خود را رھبری و کنترول می نمایند، سازمانھای جدید حزبی را ایجاد میکنند، 

کمیتھ ھا حد . کننداجرای تصامیم کنفرانس و رھنمود ھا و دستورالعمل ھای مقامات مافوق را تامین می 

  .در ماه یک بار مقامات مافوق حزبی را از امور خود مطلع می سازند و بھ آنھا گزارش می دھند اقل

کمیتھ ھای والیتی، لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری حد اقل در ماه یکبار 

  .اجالس می نمایند

منشی و معاونین منشی پیشبرد امور جاری کمیتھ و اجرای تصامیم کمیتھ خود و کمیتھ : ماده سی و دوم

منشی و معاونین وی . کنندکنترول می تصمیم ھاھای مافوق حزبی را رھبری و بر تطبیق درست این 

  .مسوول امور کمیتھ بوده بھ آن گزارش می دھند

مقام ھای رھبری حزب از باال ترین تا پایین ترین باید از شیوه ھای کار خودسرانھ و : ماده سی و سوم

بیروکراتیک احتراز نمایند، تناسب مطلوب بین مرکزیت و دموکراسی حزبی را حفظ و از طریق بسط 

، در اجرای وظایف ابتکار، خالقیت و سازند برطرفشیوه ھای ناسالم کار را انتقاد و انتقاد از خود 

دھند، در راه تامین وحدت حزب فعاالنھ مبارزه  و رشد نضباط آگاھانھ را در بین اعضای حزب توسعھا

، شخصیت پرستی، انشعاب طلبی و گروھبندی داخل حزبی آنارشیستینمایند، از تمایالت لیبرالیستی، 

  .حزبی را تخریب کند، جلوگیری نمایند کھ وحدت یبھ ھر شکلی کھ باشد و ھر گرایش
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کادر ھا و پرسونل حزبی باید با در نظرداشت شایستگی سیاسی، وظیفوی و : سی و چھارمماده 

اخالقی، استعداد در امور تشکیالتی، پیشنھادات و نظریات اعضای حزب در مورد کاندید ھای احراز 

  .مدنظر گرفتھ شودمقام ھای مختلف 

ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری اخراج عضو کمیتھ والیتی، لوی ولسوالی، شھری، : ماده سی و پنجم

  .از عضویت کمیتھ در جلسھ خود کمیتھ بھ اکثریت دو ثلث آرأ فیصلھ میگردد

کمیسیون ھای تفتیش در ساحھ فعالیت خود عین وظایف کمیسیون تفتیش مرکزی را : ماده سی و ششم

  .اجرأ مینمایند

ی والیتی، لوی ولسوالی، اخراج اعضای کمیسیون ھای تفتیش کمیتھ ھای حزب: ماده سی و ھفتم

شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری از کمیسیون در جلسھ خود کمیسیون بھ اکثریت دو ثلث آرأ 

  .فیصلھ میگردد

  

  فصل ششم

  

  حزبیواحد ھای 

  

حزبی بر اساس محل  واحد ھای. حزبی پایھ اساسی حزب بھ شمار میرود واحد: ماده سی و ھشتم

 واحد ھایایجاد . عضو اصلی حزب میباشد) ٣(حزبی  واحداقامت ایجاد میشوند، تعداد حد اقل اعضای 

حزبی از طرف کمیتھ لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری و در صورت لزوم از 

  .طرف کمیتھ والیتی تصویب میگردد

عضو اصلی و آزمایشی حزب باشد بعد از  )۵٠(رای بیش از حزبی کھ دا واحد ھای: ماده سی و نھم

پیشنھاد بھ کمیتھ مربوطھ لوی ولسوالی، شھری، ناحیوی، ولسوالی و عالقھ داری و فیصلھ آن میتوانند 

  .تقسیم شوند حوزه ھای حزبیبھ 

 واحد ھایجلسات . اعضای آن است حزبی عبارت از جلسھ عمومی واحدعالیترین مقام : ماده چھلم

  .حزبی حد اقل ماه یکبار دایر میگردد
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فعالیت خود توسط برنامھ و اساسنامھ حزب رھنمائی میشود و  ساحھءحزبی در  واحد: ماده چھل و یکم

  .تصامیم و دستورالعمل ھای مقامات حزبی مافوق را اجرا مینماید

  .دم میباشدحزبی حلقھ اتصال مقامات رھبری حزبی با اعضای حزب و حزب با توده ھای مر واحد

  : حزبی واحد ھایوظایف 

 .پذیرش اعضای جدید اصلی و آزمایشی بھ حزب §
 حزبی واحدتحکیم انضباط حزبی، تامین تطبیق اساسنامھ از طرف تمام اعضای  §
 حزبی و پذیرش اعانھ ھا واحداخذ حق العضویت از اعضای اصلی و آزمایشی  §
و عالقمندان عضویت حزب، تنظیم تعلیمات و آموزش سیاسی اعضای اصلی و آزمایشی  §

توزیع نشرات حزبی، پیشبرد امور تبلیغاتی بین توده ھای زحمتکش، توضیح سیاست و برنامھ 

 .حزب
ھمکاری ھمھ جانبھ با کمیتھ مربوط عالقھ داری، ولسوالی، ناحیوی، شھری و لوی ولسوالی و  §

  ارائھ منظم گزارش فعالیت خود بھ آنان

  

  

  فصل ھفتم

  

  مجازات حزبی

  

و تصامیم سازمانھا و  اعضای اصلی و آزمایشی حزب در اثر عدم مراعات اساسنامھ: مچھل و دو ماده

مقامات حزبی، بی انضباتی و عدم اجرای وظایف و مکلفیت ھای حزبی مورد مجازات حزبی ذیل از 

  : ھای حزبی قرار گرفتھ میتوانند حزبی و کمیتھ واحدطرف جلسھ 

 .توصیھ −
 .اخطار −
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 .کارت ثبتاخطار با درج در  −
 .تنزیل از عضویت اصلی بھ عضویت آزمایشی −
 .اخراج از حزب −

در صورتیکھ یک عضو اصلی یا آزمایشی حزب بدون کدام عذر معقول سھ ماه پیھم : ماده چھل و سوم

حزبی باید  نکندواحدحق العضویت خود را نپرداختھ باشد و یا سھ مرتبھ پیھم در جلسات حزبی اشتراک 

  .سھ خود مورد بحث قرار داده تصمیم الزمھ را الی اخراج وی از حزب اتخاذ نمایدرفتار وی را در جل

تصویب مجازات اخطار با درج در کارت ثبت از صالحیت کمیتھ ھای مربوطھ : ماده چھل و چھارم

عالقھ داری، ولسوالی، ناحیوی، شھری و یا لوی ولسوالی و تصویب مجازات تنزیل از عضویت 

یشی و یا اخراج از حزب از صالحیت کمیتھ ھای عالقھ داری، ولسوالی، اصلی بھ عضویت آزما

ناحیوی، شھری و لوی ولسوالی و بھ طور نھایی کمیتھ ھای والیتی یا ارگان ھای حزبی است کھ کمیتھ 

  .مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان درین زمینھ برای شان صالحیت داده باشد

  .تھ ھای مافوق حزبی داده میشودمجازات باقیمانده بدون تصویب کمی

حزب سازمان مربوطھ حزبی باید  یشیبرای مجازات یک عضو اصلی یا آزما: ماده چھل و پنجم

  .ارائھ نماید تخطی ھای مشخص وی را

 ینا در صورتیکھ عضو مجازات شده حزب مجازات را عادالنھ ندادند حق دارد کھ شکایت خود را در

  .باالتر حزبی تقدیم نمایدمورد در ظرف دو ماه بھ مقام 

فیصلھ در زمینھ . حزبی فیصلھ میگردد واحدمسألھ اخراج از حزب توسط جلسھ : ماده چھل و ششم

اخراج از حزب با رأی حد اقل دو ثلث شاملین جلسھ حزبی اتخاذ میشود و این دو ثلث باید بیشتر از 

  .حزبی را تشکیل بدھد واحدنصف تمام اعضای اصلی 

شھری، لوی ولسوالی  ،اخراج از حزب باید از طرف کمیتھ عالقھ داری، ولسوالی، ناحیویانفاذ فیصلھ 

ن داده آو باالخره توسط کمیتھ والیتی مربوطھ یا ارگان حزبی ایکھ کمیتھ مرکزی چنین صالحیت را بھ 

تا تصویب نھائی مبنی بر اخراج عضو اصلی یا آزمایشی از حزب کارت . است تصویب گردد

  .ی نزد عضو باقی میماند و عضو حق دارد در جلسات حزبی اشتراک ورزدعضویت حزب

مسألھ مجازات حزبی اعضای کمیتھ ھا و کمیسیون ھای تفتیش سازمان ھای حزبی : ماده چھل و ھفتم

عالقھ داری، ولسوالی، ناحیوی، شھری، لوی ولسوالی و والیتی توسط کمیتھ مربوطھ بھ اکثریت آراء 
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فیصلھ در زمینھ اخراج و یا تنزیل آنھا از عضویت اصلی حزب بھ عضویت ولی . فیصلھ میگردد

  .آزمایشی بھ اکثریت دو ثلث آراء فیصلھ میگردد

حزب بنا بر معاذیری از عضویت حزب  یھرگاه یک عضو اصلی یا آزمایش: ماده چھل و ھشتم

حزبی مربوطھ بسپارد و کارت عضویت حزبی  واحداستعفی کند، باید استعفی نامھ خود را تحریری بھ 

اگر چنین عضو حزب مرتکب تخلف صریح از اساسنامھ، . حزبی تحویل نماید واحدخود را بھ منشی 

انضباط و یا دیگر اشتباھات قابل مجازات حزبی شده باشد، درینصورت سازمان و یا ارگان حزبی 

  .را از حزب اتخاذ نمایدمربوطھ میتواند استعفای او را رد و فیصلھ اخراج وی 

حزبی در زمینھ تایید استعفای عضو اصلی یا آزمایشی از حزب از طرف کمیتھ ھای  واحدفیصلھ جلسھ 

حزبی عالقھ داری، ولسوالی، ناحیوی، شھری، لوی ولسوالی و بطور نھائی کمیتھ حزبی والیتی و یا 

  .حیت داده باشد تصویب میگردددرین زمینھ برایش صال. ا.خ.د.ارگان حزبی ایکھ کمیتھ مرکزی ح

  

  فصل ھشتم

  

  امور مالی حزب

  

درآمد حزب از طریق حق العضویت و حق الشمول اعضای اصلی و آزمایشی : ماده چھل و نھم

  .، اعانھ ھای اعضای حزب و مردم تأمین میگرددو مطبوعات حزبی حزب، فروش نشرات

کمیتھ ھای حزبی . مرکزی تعیین میگردد اندازه حق العضویت و حق الشمول توسط دستورالعمل کمیتھ

بھ آنھا داده میشود مطابق بودجھ خود . ا.خ.د.باید تخصیص مالی خود را کھ از طرف کمیتھ مرکزی ح

  .مصرف نمایند
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