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 :مسوده است 
  

 بنام خداوند بخشاينده و مهربان

  وطن حزب هاساسنام
       

زب       ن ح ازمان سياس   وط كل س اليترين ش  ی ع
ه در آن ی وطنیسراسر ستان است آ تان افغان  وطندوس

ان    و با وقف   ، مؤمن   ، متعهد    ، آگاه  افراد پيشگام  ، ازمي
ستان ردم افغان ده م د گردي ه متح ور داوطلبان ا  ، بط ، ب

ه ارزشها        یقاد به وفاق مل   اعت ا ب يک و    دمكرات ی و با اتك
ان   ترقيخواهانه ه شد    اصول  و    ی فرهنگ افغ  عام   هپذيرفت

شر ق     ، یب سترش و تعمي يم ، گ اد ، تحک ت ايج جه
صادی      اعی ـ اقت های اجتم ه ارزش اختار  جامع اه و س رف

ای  دنه ی آنم ده   ی الزم دوين ش ه ت ر مرامنام ی ب ، مبتن
  . ، مجاهدت مينمايدخويش

 و وارث ی محصول قانونمند تكامل تاريخوطنحزب       
 یاستان بو تـرقيخواه مـردم سـرزمين آزاديبخش نهضت
با درنظرداشت  ، از متن آن قامت برافراشته ، ما بوده

 درسها و تجارب حاصله از اين نهضت و تلفيق آن با
حقايق جهان معاصر ، انديشه های صلح خواهانه و 

 خود را یوده و حيات دروناهداف خويش را معين نم
   .تنظيم مينمايد
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 انديشه سياسی مصالحه ملی مبتنی بر اصل عتقاد بها
 جامعه ی ارزشها؛ باور به» و صلح الخير«جاويدان 

 – ی و پلوراليزم سياسی واز جمله دموآراسیمدن
.   را تشكيل ميدهدوطن، سرشت حزب ی عقيدت
 نيز سرشتی ، حزب حيات درونی خويش را ين چنبنابر
وحدت  (ی و پلوراليزم نظرياتی بر اصول دموآراسیتنبم

تا اعضای حزب بتوانند تنوع  انتظام ميبخشد ؛) در تنوع
نظريات را ارايه و  جايگاه شان را در آرايش نيروهايی 
تثبيت نمايند که در درون حزب با رعايت ارزشهای 
مندرج مرامنامه و اساسنامه آن ، تبارز نموده و يا 

  . دمينماين

“ آه بمنظور اختصار در متن اين سند وطن  حزب 
 خود را مطابق ی، حيات درون نيز خوانده ميشود” حزب

  :به اصول ذيل تنظيم مينمايد
   

  فصل اول
   حزبیشرايط عضويت، وظايف و حقوق اعضا

از  ،  را تكميلی سالگ١٨ هر افغان آه سن :ماده اول       
اساسنامًه حزب را  برخوردار، مرامنامه و یاهليت حقوق

قبول و حاضر گردد در تحقق آن ـ با اشتراك آگاهانه 
 سهم  ـ حزبساختاری ی از واحدهایوداوطلبانه دريك

 ديگررا نداشته و به ی عضويت حزب سياس؛بگيرد 
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به عضويت  ،  و جنايت محكوم نشده باشدیخيانت مل
 آسب عضويت حزب یتقاضا.  حزب پذيرفته ميشود

  .  صورت گرفته ميتواندیجمع و یبصورت انفراد

 و ساير یآادر رهبر ارنوال ها ،،   های قاض    
پوليس و امنيت  ( ی کشور امنيتیقوا منسوبان اردو و

 انجام وظايف مذآور، یسمه رنميتوانند در دور) یمل
  . عضويت حزب را آسب نمايند

  : هر عضو حزب مكلف استـ دوم هماد

 حزب ی تشكيالتیها از واحد ی درجلسات يك ـ        
 خويش ی، دساتير حزب را اجرا و از فعاليت حزب شرآت

  .گزارش دهد 

 مرامنامه و یمحتوا درك خويش را از        ـ   
اساسنامه حزب تكميل و تالش نمايد در حدود امكان و 

، ی  خود را از مسايل سياسیضرورت سطح آگاه
ز  پيوسته ارتقا داده و خود را ای و اقتصادیاجتماع

  .  اوضاع آشور و جهان مطلع سازد

 ی سياست ها،درتبليغ و ترويج مرامنامه         ـ   
 حزب در ميان مردم و جلب آنان به ی و دورنمايیجار

 بهترين  .فعاالنه سهم بگيرد،  سياست ها  اينحمايت از
نمايندگان مردم را به آسب عضويت حزب تشويق نمايد 

 اعتبارحزب ی ارتقایابر وبا استفاده ازامكانات خويش
  . تالش نمايدی وبين المللیدرعرصًه مل
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، سنن و عنعنات پسنديدًه مردم را  اعتقادات         ـ 
 صادق ، ، رعايت و درحيات روزمره بمثابه فرد باتقوا

 ديگران و خدمتگزارمردم عمل ی، سرمشق برا متواضع
 احتراز نمايد آه در ميان ینموده ، از آردار و گفتار

م به اعتبار و حيثيت او بمثابه عضو حزب صدمه مرد
  . ميزند

 ی حق العضويت خود را بموقع بپردازد و برا         ـ 
 داوطلبانه ی حزب از طريق جلب آمكهایتقويت بنيه مال

  . ، تالش نمايد اعضا و ساير هواداران حزب

  :  هر عضو حزب حق دارد آهـ سوم هماد      

 در حيات » وحدت درتنوع« با رعايت اصل       ـ    
 و ی مسايل جاری حزب ، در بحث ها رویدرون

، نظريات خويش را   حزب فعاالنه سهم بگيردیدورنماي
، در ی در جلسات حزب - بمنظور جلب حمايت از آن -

 و ساير ی، درمطبوعات حزب  حزبیميان ساير اعضا
 براين نظريات ی مطرح و مبتنی گروهیرسانه ها

 تثبيت نمايد آـه یا درآرايش نيروهايجايگاه خويش ر
 مندرج ی ارزشهاودردرون حزب با رعـايت مرام نامه 

  .  تبارز نموده و يا مينمايد ،اين سند

 بحيث ی احراز مقامات حزبی در انتخابات برا     ـ       
انتخاب شونده وانتخاب آننده اشتراك نمايد، درين رابطه 
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 و يا از ی ابراز رایو ساير موارد بطور مثبت و يا منف
  . امتناع نمايدیدادن را

 حزب منجمله ی اعضا واز عملكرد مقامات      ـ    
 ، در قبال کاستی های مربوط به زندگی و فعاليت ازخود
 )موارد( ، عقايد خويش را در مورد   انتقاد نمودهحزبی
 ، ابراز نمايد مطرح شده و چگونگی رفع آن  انتقادداليل

.  

 فعاليت ها و هدر جلسات حضور يابد آه دربارـ            
 در صورت  .دگردسرنوشت او بحث و تصميم اتخاذ مي

عدم موافقت با تصاميم اتخاذ شده به مقامات باالتر تا 
  . حزب مراجعه نمايدمجمع عالیسطح 

  هم ازهر موقعيكه بخواهد از مقامات و يا ـ           
  .ستعفا دهداعضويت حزب 

  فصل دوم
   حزبیتار تشكيالتساخ

  : حزب متشكل است ازساختارتشکيالتی  -مادًه چارم      

    :  حزب شـاملی مرآزه آنندیمقامات رهبر: الف
، هيئت اجرائيه سراسری  ی، شوراعمومی مجمع 
 ، رياست حزب و آمسيون تفتيش و سراسری یشورا

  .ی نظارت مرآز
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س  آنفران : حزب شاملیمقامات رهبري آنندًه محل: ب
  ، شهری ، ناحيوی، شهری  واليتی سازمانهایها

 معادل هريك از آنها در داخل و ی و سازمانهای ولسوال
 اجرائيه و یهيئت ها شوراها، يا خارج از آشور،

  . اجرائيه اين سازمانهایرياست هيئت ها

 ی هاپ گروو  )اصلی و شعبوی( اوليه واحد هاي:  ج
   .یحزب

  : حزب یه مرآز آنندی مقامات رهبر–الف     

ننده  کترين ارگان رهبريباال مومی ، مجمع ع-مادًه پنجم
 . حزب بوده آه هر چار سال يك مرتبه داير ميگردد

  توسط شورای سراسری معين و آنیاعضاتعداد 
 حزب بوسيله آنفرانس هاي یمتناسب به آميت اعضا

.   ميگردندی، انتخاب ومعرف)يا معادل آن ( ی حزبیواليت
 موافق دو ثلث ی با رامومیوق العاده مجمع عدعـوت فـ

 آه ی آتبی و يا بنابرتقاضاسراسری ی شورایاعضا
 واحد های اوليه جلسات ی حزب آنرا طینصف اعضا

مجمع  . ، صورت ميگيرد  تائيد نموده باشندیحزب
  : ذيل است ی وظايف وصالحيت های دارامومی حزبع

ن  و آمسيوسراسری یاستماع گزارش شورا  -    
 آار و ی پيرامون چگونگیآنترول و تفتيش مرآز

 مدت زماِن ميان دو اجالس مجمع یفعاليت آنان ط
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، بحث پيرامون اين گزارش ها و اتخاذ تصاميم عمومی 
  .و تدابير جديد در زمينه

 تكميل وتعديل مرامنامه واساسنامه حزب ،  تصويب-    
.  

  . تصويب نام ، بيرق ، نشان و سرود حزب -    

   . سراسری حزب ی شورایانتخاب اعضا -            

  .تصويب و اعالن انحالل حزب و داليل آن ـ        

 حزب در فاصله ميان سراسری یشورا :  مادًه ششم    
 آننده حزب ی، مقام رهبر  حزبالیدو اجالس مجمع ع
 مرتبه حد اقل در سال دو خود را یاست و جلسات نوبت

 سراسری یوق العاده شورااجالس ف. داير مينمايد
ث از ل دو ثیميتواند بوسيله رئيس و يا بنابر تصميم جمع

، نيز داير   حزبسراسری ی هيئت اجرائيه شورایاعضا
  . گردد

 حزب مومی در برابر مجمع عسراسریشوراي        
 یدهنده بوده و خود دارا مسوول و به آن گزارش
  : صالحيت هـاي ذيل است

 ی گزارش هيئت اجرائيه شورا استماع   ـ       
 مدت زمان ميان ی حزب از آار و فعاليت آن طسراسری

 ، بحث پيرامـون ايـن سراسری یدو اجالس شورا
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گزارش واتخاذ تصاميم و تدابير در مورد گزارش 
 .مذآور

آه در ( حزب سراسری یانتخاب رئيس شورا        ـ 
 حزب سراسری یعين حال رئيس هيئت اجرائيه شورا

با حد اقل اکثريت دو ثلث از آرأ و همچنان )  استزني
انتخاب رئيس کمسيون نظارت و تفتيش مرکزی با 
اکثريت ساده ، از ميان اعضای شورای سراسری حزب 

رئيس شورای سراسری حزب و .  سال ٤برای مدت 
رئيس کمسيون نظارت و تفتيش مرکزی نميتوانند بيش 

  . متذکره گردند از دو دوره پی در پی ، کانديد مقامات

رئيس شورای سراسری حزب صرف ممثل و سازمانده 
تعميل سياست ها و فيصله های رسمی حزب بوده ، در 
قبال صحبت ها ، اجراات و روابط سياسی خويش ، 
مسووليت شخصی داشته و مکلف است در تمام موارد 
مذکور به هيئت اجرائيه شورای سراسر حزب گزارش 

 .دهد 

استعفا و يا سبكدوش نمودن قبل از موقع  قبول     ـ    
 با  رئيس نظارت و تفتيشسراسری و یرئيس شورا

  .نصاب آرای انتخاب شده هريک از ايشان 

 شورای  هيئت اجرائيهی انتخاب اعضا   ـ        
رئيس و اعضاي آمسيون  )معاونين( ، معاون سراسری

 ی شورای ازميان اعضاینظارت و تفتيش مرآز



 9

 مدت چار سال، قبول استعفا نامه و یبرا حزب سراسری
 ی مذآوربا رایيا سبكدوش نمودن آنان ازمسووليتها

  .   خويشی ازاعضااکثريت ساده

 ی شورایبول استعفا و يا اخراج اعضا      ـ ق    
 حزب از عضويت اين شورا به داليل ارتكاب سراسری

 ی، انتخاب اعضا نقض اصول مندرج اساسنامه حزب
 یض آنان و يا بمنظور وسعت شوراجديد به عو
  . با اآثريت آرًا سراسری ،

 پروسًه ی و سازماندهین نصاب نمايندگيتعي    ـ        
 انتخاب یبرا) معادل آن (ی واليتیتدوير آنفرانس ها

 حزب و تصويب طرزالعمل مومی مجمع عیاعضا
  .مشخص درين زمينه

) یهاارگان( انتخاب و يا تعديل نام ارگان      ـ    
 اين ی حزب، تصويب مرام نشراتی مرآزینشرات

و يا ) آنها( ارگانها، تصميم مبني بر توقف فعاليت آن 
  . جديدیآغاز فعاليت ارگان نشران

 حزب سراسری یهيئت اجرائيه شورا- مادًه هفتم      
 یفعال حزب است آه امور جار ارگان رهبري دايمَا

 ی شورا ميان دو اجالسیحزب را در فاصلًه زمان
ات هيئت اجرائيه ــجلس.  نمايدــــ ميی، رهبرسراسری

شتر نيز بنابر يو ب(د سه ماه يک مرتبه اقل درحد
  .داير ميگردد )تصميم اآثريت اعضا خواست رئيس ويا
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 ی در برابر شوراسراسری یهيئت اجرائيه شورا 
به آن گزارشدهنده وخود  بوده ؛  حزب مسوولسراسری

  :است ذيل  یداراي صالحيتها

 ،  حزبی تاسيس و يا تنقيص شعبات مرآزـ        
  .شعبات تصويب لوايح و طرزالعمل آار و فعاليت اين 

 ی توظيف مسوولين و معاونين شعبات مرآزـ        
حزب، قبول استعفا و ياسبكدوش نمودن آنان با اآثريت 

  .آرًا

 در داخل ی حزبی فعاليت سازمان های رهبرـ        
 وبا ی حزب  مرآزشعباتراز طريق وخارج آشو

  .درنظرداشت مرامنامه و اساسنامه حزب

 آسب ی برای جمعی قبول درخواست ها ـ        
  .عضويت حزب و اتخاذ تصميم درين زمينه

 یاستماع گزارش مسوولين شعبات مرآز      ـ     
، نمايندگان )معادل آن(ی واليتی شوراهایروسا ، حزب

 ،ی  اجتماعی سازمانهامسوول از جانب حزب در
، تحليل و )حكومت و پارلمان ( ی مجازدولتیارگانها
 اين گزارشها و اتخاذ تصاميم و تدابير جديد در یبرس
  .زمينه
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 شرآت در انتخابات ی توظيف اعضاي حزب برا  ـ    
 ی، سايرارگانهاي مرآز  پارلمانی های احراز چوآیبرا
  .ی ع اجتمای سازمانهای مرآزی و مقامهایدولت

 تامين مناسبات ی اتخاذ تصاميم در مورد چگونگ    ـ    
 ی افغانستان، سازمانهای، حكومت ها با ساير احزاب

 و ی با اعتبار ملیوشخصيت ها   آشوریاجتماع
 با ساير یچگونكي شرآت در ائتالف ها و جبهه سياس

  . در داخل آشوری و اجتماعی سياسینيروها

  . حزبیامور بين الملل تنظيم و رهبري    ـ        

  . امورمالي حزبی تنظيم و رهبر   ـ        

يه از رئيس هيئت يرياست هيئت اجرا -مادًه هشتم
 رياست ،است  متشكل مسؤلين شعبات مرآزىيه و ياجرا

 دساتير، تصاميم و یمسوول اجراهيئت اجراييه 
سراسری همچنان  شوراي  ويهئمصوبات هيئت اجرا

 به آمك مسوول اجرای وظايف عادی رهبری حزب
 مرآزي بوده و در برابر هيئت اجرائيه مسوول و شعبات

  .به آن مقام گزارشدهنده است

 جلسات نوبتي رياست هيئت اجرائيه حداقل در ماه     
  .داير ميگردد) و بيشتر هم بنابر ضرورت( مرتبه يک

 بر  مرکزیيش آمسيون نظارت و تفت-مادًه نهم 
 رعايت و تطبيق اساسنامه حزب بوسيله یچگونگ
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 نظارت نموده و از ی حزبیاعضا، مقامات و سازمانها
 بعمل آورده ی حزب تفتيش و بازرسی امورمالیچگونگ

 ها را تشخيص و برمال ساخته و جزا ی، خالف رفتار
 پيشنهاد ی مرتكبين را به مقامات حزبی الزم برایها

نظارت و تفتيش و شعبه تشكيالت آمسيون . مينمايد
  حزب را ی حزب، اليحًه مكافات و مجازات اعضایمرآز

سراسری  یتنظيم و بعد از تصويب هيئت اجرائيه شورا
 در صورت اختالف نظر ميان هيئت .، نافذ ميگردد حزب

اجرائيه و کمسيون نظارت و تفتيش مرکزی ، مسئله 
  .جهت فيصله به شورای سراسری محول ميگردد 

 نظارت و تفتيش ی برحسب ضرورت آمسيون ها     
 تشكيل و مطابق ی حزبی محلی در جنب شوراهایمحل

، فعاليت یبه طرزالعمل آمسيون نظارت و تفتيش مرآز
  .مينمايند

  :ی  آنندًه حزبی رهبری مقامات محل-ب

 آننده حزب بادرنظرداشت اصول ی رهبریمقامات محل
عملكرد خويش را ،  مندرج مرامنامه واساسنامه حزب

 یمستقالنه و با قبول مسووليت ، مطابق به خواستها
 محالت شان ، عيار  ، وضعيت و ضرورتمردمان

 اين مردم را یحرآت سياس ساخته و تالش مينمايند
 حزب ی و دورنمايیتشويق ودر مطابقت با اهداف مؤقت

  .دن نمايی، سمت داده و رهبر
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  :عبارتند از حزب ی آننده محلی مقامات رهبر      

 عاليترين ارگان ی حزبی محلی آنفرانسها-مادًه دهم
، ی واليت (ی محلي حزبی آنندًه سازمانهایرهبر

. و معادل آنها اند) ، شهري و نواحي شهر یولسوال
 در  حزب هرچار سال يك مرتبهی محلیآنفرانسها

   .  داير ميگردندآستانه تدوير مجمع عالی حزب

 اوليه حزبی اعضای    جلسات عمومی واحد های
مثًال  ولسوالی و يا (کنفرانس ساختار تشکيالتی مافوق

را ، کنفرانس های ساختارهای تشکيالتی ) ناحيوی
 ی ساختار های تشکيالتی  آنفرانس هایاعضا، ماتحت

اعضای )معادل آن(مافوق را و کنفرانس های واليتی 
 تصويب  و سهميه مطابق طرزالعملمجمع عالی حزب را

  ،انتخاب مينمايند   وسيله شوراهای مافوق خويش بهشده

 در ی محلي حزبی سازمانهایهريك ازآنفرانس ها       
 سازمان مافوق خود و ی حزبیبرابر آنفرانس ها

در برابر مجمع ) يامعادل آن ( ی واليتیآنفرانس ها
 ی حزب، مسوول وگزارشدهنده بوده و خود داراعمومی

، آه مجمع   خود اندی در سطوح محلیتمام صالحيت ها
  . حزب دارد ی در سطح سراسرمومی حزبع

 ، یواليت (ی حزبی محلی شوراهای اعضا-مادًه يازدهم
بوسيلًه ) شهر و معادل آنهای ، شهرها ، نواحیولسوال

 مذآور انتخاب ی سازمانهای حزبیآنفرانس ها
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 حد ی حزبی محلی سازمانهایجلسات شورا ها. ميگردند
تبه و يا هم بنابر دعوت رئيس اقل هر ششماه يك مر

 شورا بصورت فوق العاده داير یويااآثريت اعضا
 در برابر ی حزبی محلی سازمانهایشورا ها. ميگردد
 مافوق خود مسوول و گزارشدهنده ی حزبیشوراها

 ی را در سطح سازمانهایبوده و خود تمام صالحيت ها
 ی حزب در سطح سراسری مرآزیشان دارند آه شورا

  .ا استحزب دار

هيئت و اعضای  مسؤلين شعبات ،رئيس  -مادًه دوازدهم
 ی ، بوسيله شوراهای حزبی محلی اجرائيًه شورا هایها

 ی محلیشان انتخاب و تحت رياست رئيس شوراها
 یجلسات هيئت ها. تدوير جلسه و فعاليت مينمايند

 حد اقل ماه يك مرتبه و يا هم به ی محلیاجرائيه شوراها
، بصورت فوق العاده   اآثريت اعضادعوت رئيس و يا
 اجرائيه مذآور در برابر یهيئت ها.  دننيز داير ميگرد

 سطوح مافوق ی خويش و مقامات رهبریشورا ها
 اجرائيه یهيئت ها .  مسوول و گزارش دهنده اندیحزب

 را در حيطًه ی همه صالحيت هايی حزبی محلیشوراها
 یرا، آه هيئت اجرائيه شو مسووليت خويش دارند

  . حزب دارا استی در سطح سراسریمرآز

، نظر به   حزبی محلیهيئت هاي اجرائيه شوراها    
 مربوط خويش، ميتوانند ی سازمان حزبیآميت اعضا

 هيئت اجرائيه را با شعبات مورد ضرورت ، یرياستها
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 درين .تحت نظـر رئيس هيئت اجرائيه، تشكيل دهند
د اقل در ماه صورت رياست های اجرائيه مکلف اند ، ح

اين شعبات در برابرهيئت . دو مرتبه تشکيل جلسه دهند 
 و شعبات همنوع در سطوح یاجرائيه سازمان حزب

  . مسوول و گزارشدهنده اندیمافوق حزب

 نظارت و تفتيش یآمسيون ها -مادًه سيزدهم
 آمسيون ی صالحيت های دارای محلی حزبیسازمانها

يت خود بوده ،  در حيطه مسوولینظارت و تفتيش مرآز
 نظارت و ی آمسيونهایمصوبات و دستورالعمل ها

 و از ی را عملی مافوق و مرآزی حزبیتفتيش سازمانها
آار و فعاليت خود به آن آمسيونها ، شوراها و 

  . محلي مربوط ،گزارش ميدهندیآنفرانسها

  : حزبی اوليه واحد ها- ج    

احد ی ، و حزبهای اوليهواحد  - مادًه چاردهم      
 ی بمنظور تامين تماس دايمساختاری حزب بوده ،

) ياهم محالت آار(در محالت زيست  وگسترده با مردم ،
 همان »ی حزبواحد های اوليه «تشكيل گرديده، بنام

 واحد های اوليه حزبی ميتوانند نظر .ياد ميگردند محل ،
به کثرت کميت اعضای خويش به دو و يا چند واحد 

  .شعبوی تقسيم گردند 

 شـان، ی تمام اعضاي حزب ، صرفنظر از مقام حزب    
ازآار  ،  تنظيم گرديدهی حزبی اوليه هاواحد از یيكدر 
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 - ی سطح درك علمیارتقا: و فعاليت خود در رابطه به
 ی خويش، تبليغ و ترويج اهداف و آرمانها یسياس

حزب در ميان مردم وجلب و جذب بهترين نماينده گان 
 ی حزبی و ساير فعاليت هاشان به عضويت حزب

 واحد .دنپردازـ، حق العضويت خويش را مي گزارش داده
نظر به کثرت ) و شعبات آنان نيز(های اوليه حزبی 

تعداد اعضای خويش ميتوانند به گروپ های حزبی 
 با موجوديت حد اقل ده ی حزبپ های گرو.تفسيم گردند 

 .دنتشكيل ميگرد) يا محل آار(عضو دريك محل زيست 
،   محل نزديكی حزبپ حزب به گرویدر غير آن اعضا

  .   ميشوندیمعرف

 ی تحت نظر هيئت رهبربی حزواحد اوليه هر     
 ، معاون و ی متشكل از مسوول هيئت رهبرخويش
 بوسيله یهيئت رهبر.  آن، فعاليت مينمايدیاعضا

 مـدت يكسال ی برای حـزبواحد اوليه یجـلسًه عموم
 ی گروه حزبیو هيئت رهبرهرعض .دنانتخاب ميگرد

 .  ميباشدی حزبگروپمسوول پيشبرد امور يك و يا چند 
هر سه ماه يک  ی حزبواحد های اوليه  یجلسات عموم

و  خويش یبا شرآت حد اقل دو ثلث اعضا ،مرتبه 
 تحت نظر  يك مرتبهجلسات گروپ های حزبی ماه 

 ی مطابق به طرزالعمل و اجندامسوول گروپ حزبی
واحد در صورت ضرورت، جلسات . ميگرددمعين داير 

 بطور فوق های اوليه و گروپ های حزبی ميتوانند
  .ندگردالعاده نيز داير 
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 ، عضويت به حزبانفرادی  درخواست داوطلبان     
،  حزب یمطابق به طرزالعمل شعبه تشكيالت مرآز

واحد های  حزبي اخذ و در جلسات ی هاگروپتوسط 
 پذيرش و عدم پذيرش ينه، در زم  حزبي مربوطاوليه
  .  تصميم اتخاذ ميگرددآنان

  فصل سوم
   حزبیامور مال

 و مصارف حزب از طريق ی امور مال- مادًه پانزدهم     
 ی مالی، آمك ها  حزبیپرداخت حق العضويت اعضا
، فروش مطبوعات و  آنان و ساير هواداران حزب

ساير  وحرب  ی ،همچنان تشبسات اقتصادینشرات حزب
  . ، تمـويل ميگردد  و مشروعی قانونمنابع

ق به اصول ب حزب عوايد و مصارف خويش را مطا   
 و آامَال شفاف درج و از طريق یپذيرفته شدًه حساب

  . انجام ميدهدیحساب بانك

  فصل چارم
  یاحكام نهاي

،   بودهی اهليت حقوقی داراوطن حزب -ماده شانزدهم   
مينمايد در  آشور، تالش ی حقوقیمطابق به معيار ها

  .  دولت افغانستان رسمَا ثبت گرددیمراجع قانون
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 با حضورحد اقل ی نصاب تدوير جلسات حزب-ماده هفدهم
دوثلث اعضا ، همچنان فيصله ها و انتخاب آانديدان 

 یاعضاساده  اآثريت ی با آرای احراز مقامات حزبیبرا
 موارديكه در یحاضردرجلسه صورت ميگيرد، به استثنا

  .امه طور ديگر قيد گرديده انداين اساسن

اکثريت ساده در متن اساسنامه حزب مفهوم حد : نوت 
  .را افاده مينمايد » نصف جمع يک«اقل 

انفصال اعضا از ثبت و شمار تشكيالت - ماده هجدهم    
،  حزب  در صورت وفات ويا اخراج عضو ازیحزب

تصميم اخراج از عضويت حزب با  . صورت ميگيرد
صول مندرج اساسنامه ، بعد از بحث نقض مشهود ا
 اتخاذ و درصورت ی حزبواحد اوليه یدرجلسه عموم

 ، یفافوق حزبسازمان  یتائيد هيئت اجـرائيه شورا
  .  و ابالغ ميگرددیعمل

از جمله اخراج از عضويت (  مكافات و مجازات     
ی مقامات حزبی به وسيله مقامات مربوطه اعضا) حزب 

نهای انتخاب کننده آنان نهايی پيشنهاد و توسط ارگا
ق به ب حزب مطامکافات و مجازات اعضای. ميگردد 

 با  حزبسراسری یطرزالعمل هيئت اجرائيه شورا
  .   ، صورت ميگيرددرنظرداشت اصول مندرج اين سند

 ی، مريض غيابت ،  درصورت استعفا- مادًه نزدهم     
   آه رئيسیوفات ويـا بروزحوادث ، صعب العالج
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 ی حزبی ساير شوراهای روساسراسری و یاشور
 مدت زياد وظايف محولًه حزبي ینتوانند هرگز و يابرا

 مسؤل امور تشكيالت به حيث معاون او،  را پيش ببرند
، مسوول بيشبرد وظايف   انتخاب رئيس جديدی، ال

  .محوله آنان اند

 با حفظ قبول و احترام به وطن حزب - مادًه بيستم     
،   بيرقی، دارا  افغانستانی و سرود مل، نشان بيرق

آه از طرف مجمع  نشان و سرود خويش نيز است ،
  . حزب ، تصويب ميگردندالیع

 حزب با در نظرداشت امكانات - مادًه بيست و يكم    
بمنظورتبليغ وترويج اهداف ، نظريات   خويشیمال

ارگان  ،  مردم از آنی خود وجلب پشتيبانیوسياست ها
مسوليت  .  را تا سيس مينمايدینشرات) یارگان ها( 

چند (  حزب به يك تن ی مرآزینشرات) یارگانها(ارگان 
از جانب   حزب ،سراسری ی شورا یاز اعضا) تن

  . ، تفويض ميگردد  مذآوربا اآثريت آرأیشورا

 انحالل حزب صرف از صالحيت - مادًه بيست ودوم    
ارم  سه چ ی حزب بوده ، با آراالیاجالس مجمع ع

مجمع  ، درين صورت.   حاضر، صورت ميگيردیاعضا
 از ی حزب به يكی های حزب در مورد انتقال دارايالیع

 از موسسات ی و يا هم يكی ، اجتماعی سياسیسازمانها
  .خيريه آشور، نيز تصميم اتخاذ مينمايد
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در شرايط وقوع رويداد های : ماده بيست و سوم 
ير اجالس مجمع بحرانی غير قابل پيشبينی ، که تدو

عالی حزب مطابق اساسنامه ، به داليل عينی و مقنع 
عينی ممکن نباشد ، صالحيت های مجمع عالی حزب ـ 
با قبول مسووليت های تاريخی آن ـ نيزبه شورای 

  .سراسری حزب انتقال می يابد

 دفتر مرآزي حزب وطن در شهر – چهارمماده بيست 
شكيالتي آن در آابل و نماينده گي آن مطابق ساختار ت

  .محالت آشور قرار دارد 

درفش حزب وطن متشكل از يك قطعه آبي فيروزه ئي 
رنگ آه طول آن دوچند عرض ان بوده و نشان حزب 

  .در قسمت فوقاني ثلث دوم ان قرار مي گيرد

نشان حزب وطن داراي تصوير آفتاب در حال طلوع ، 
 محراب منبر در متن سبز محاط با خوشه گندم ، گراري
و فيته حاوي سه رنگ سياه ، سرخ و سبز ميباشد آه 
در قسمت فوقاني آن ستاره درخشنده و در قسمت 

  .تحتاني آن آتاب مفتوح موقعيت مي گيرد

اساسنامه حزب وطن در چهار  : پنجمماده بيست و 
 ماده تهيه و ترتيب گرديده ، همراه پنجفصل و بيست و 

 حزب وطن با متن آامل مرامنامه توسط مجمع عمومي
  .تصويب است

  و من اهللا التوفيق


