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ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻧﺟﮭﺎی ﺑﯾﮑران ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻣﺮام دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ
وطن ﻣﺣﺑوب ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮭن ،ﺳﻧن ﭘراﻓﺗﺧﺎر ،ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺛروت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻓراوان
دارد.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﯽ ﻗرن  ١٩و ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻌﻣره -ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره و ﺗﺎ ﮐﻧون ﯾﮏ ﮐﺷور دارای
ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣﻠت ﺳﺗﻣدﯾده اﯾن ﮐﺷور ،ﺳﺧت ﺗرﯾن و ﺟﺎﺑراﻧﮫ ﺗرﯾن ﻧوع اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺟﮭل و ﻓﻘر را زﯾر
ﭼﻧﮕﺎل ﻓﺋودال ھﺎی ﺣﺎﮐم ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﺗﺣﻣل ﺷده اﻧد.
ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ ) ١٩١٩ع( ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺗراک ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش ﻣردم ﺻورت ﮔرﻓت ﺑﮫ
ﺗﺳﻠط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن ﭘﺎﯾﺎن داد و ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی زﻧﺟﯾر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در اﯾن ﮔوﺷﮥ
ﺟﮭﺎن ﻗﺑل از ھر ﮐﺷور دﯾﮕر آﺳﯾﺎﯾﯽ درھم ﺷﮑﺳت.
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از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﮭل و ھﻔت ﺳﺎل ﻣﯾﮕذرد .طﯽ اﯾن ﻣدت ،طﺑﻘﺎت ﺧﻠق ھﺎی ﻣﺣروم ﮐﺷور و
ﻣﺑﺎرزان ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺷروطﮫ ﺧواھﺎن و آزادی ﺧواھﺎن ،ﺑرای طرد ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ )ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ( ،رد
اﺳﺗﺑداد و ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ ،رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺟﺎھدات دﻟﯾراﻧﮫ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل
ﺗﺄﺳف ﺑﻧﺎﺑر ﻧﺑودن ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﻣواﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ھﺎی رﻗت ﺑﺎر ﮔردﯾدﻧد و
ﻗدرت ﻓﺋودال ھﺎی ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﺣﻠﯽ )طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ( و ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ آن ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧد و ﺗﺿﺎد
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن دھﻘﺎﻧﺎن و ﻓﺋودال ھﺎ ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷور و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد.
ﺗﺎرﯾﺦ ،رﺳﺎﻟت ﺣل اﯾن ﺗﺿﺎد ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و وطﻧﭘرﺳت ﺑﺎ ﺗﺣﻘق ﻣرام
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺷراﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ:
ﻣﺿﻣون ﻋﻣدۀ دوران ﻣﻌﺎﺻر ﻣﺣور ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ و در ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﺎن ﻣﺑﺎرزه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم
ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﮐﺗوﺑر آﻏﺎز ﮔردﯾده اﺳت.
در اﺛر اﯾن ﻣﺑﺎرزه دو ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻧﮭﺿت زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﮐﺷور ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رو ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم
ﻣﯾرود و ﺟﻧﺑش ھﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﻣﻠل آﺳﯾﺎ و اﻓرﯾﻘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺟرﯾﺎن ﻋظﯾم و ﻧﯾروﻣﻧد ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را درھم ﭘﯾﭼﯾد و ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه و ﺳﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻘل ﺟدﯾداً ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ وﺟود ﮔذاﺷت ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﯾﮏ ﺻف ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت ھﺎی ﻣﻠﯽ و اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ
ﺑرای اﺣراز اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی و اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود در ﮐوﺷش اﻧد.
ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺻﻠﺢ ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺿﻌف
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﻣﻠل ﻣﻣﺎﻟﮏ آزاد ﺷده اﻣﮑﺎن وﺳﯾﻊ داده ﺗﺎ ﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﺧود را ﺗﺟدﯾد ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل
اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﯾل آﯾﻧد و از طرﯾق اﯾﺟﺎد دوﻟت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و اﺗﺧﺎذ راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺳﻠط
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎزﻧد و ﻧظﺎﻣﺎت و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻓﺋوداﻟﯾزم را طرد ﮐﻧﻧد و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾن ﺗﮑﺎﻣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮕذارﻧد.
ﺟرﯾﺎن ﺗﮑﺎﻣل ﻣﻠل ﮐﺷور ھﺎی ﺟدﯾد اﻟﺗﺷﮑﯾل آﺳﯾﺎﯾﯽ و اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺑﯾن اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﮫ ھم اﮐﻧون
ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﮐﺷورھﺎ )ﻣﺻر ،اﻟﺟزاﯾر ،ﮔﯾﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑرﻣﺎ و ﻏﯾره( ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺷق ﻣﺄﺧذ ﻗرار داده اﻧد و ﺑر اﺳﺎس راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﯾﺟﺎد ﺷﮑﻠﯽ از دوﻟت
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دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ دوره ﮐوﺗﺎه آزادی ﻧﺗﺎﯾﺞ درﺧﺷﺎﻧﯽ از ﻟﺣﺎظ ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﺣﯾﺎت ﺧﻠق ھﺎ و رﻓﺎه
و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد.
ﻣوﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﺳﺎﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ روز اﻓزون ﺳﯾﺎﺳت ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺟﻧﮓ ذروی و ﺑرﺗری ﻧﯾروھﺎی ﺻﻠﺢ و ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ و ﻧوﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺑررﺳﯽ
اوﺿﺎع ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻠق ھﺎی ﻣﺣروم ﻣﻠل ﮐﺷورھﺎی
آﺳﯾﺎﯾﯽ ،اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرای ﺧﻠق ھﺎی ﻣﻠت ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻗﻌﯽ آزادی از ﻗﯾد ارﺗﺟﺎع ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﻔوذ ﻋواﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم را ﺑﮫ وﺟود آورده
اﺳت.
اﯾن وﺿﻊ ﻣﺳﺎﻋد از ﻧظر ﻣﻠﯽ ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﺑﻌد از ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ) ١٣٣۴ھـ( ﮐﮫ ﺑﺎاراده ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
وﺟود آﻣد ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺳﺑﯽ در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﮔردﯾد.
در اﺛر ﻓﯾﺻﻠﮥ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ،ﻣﺑﺎرزات ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﮫ در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد از
رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ وارد ﺷد و ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ و ﺻﻠﺣﺧواھﯽ و
ﭘﯾروی از ﺳﯾﺎﺳت ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﺿدﯾت اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭﻧﮫ و ﻧو و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﻋدم اﻟﺣﺎق در
ﺑﻠوک ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣورد ﻗﺑول و ﺗﺎﯾﯾد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺑق ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﻧﮭﺎ ﻗرار ﮔرﻓت.
اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣوﺟب آن ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺗﻌﺎون و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﯾﻐرﺿﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق
ﮐﺷور ھﺎی ﺻﻠﺢ دوﺳت ﺟﻠب ﺷود و ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧﺗن ﻧﯾروھﺎی ﺑﺷری و ﺛروت ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻣﻠﮑت
ﻣطﺎﺑق ﭘﻼﻧﮭﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ و ﺗﻘوﯾﮫ ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ و ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﮔردد و اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺷراﯾط ﻻزم را ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺗدارک ﺑﯾﻧد.
ﻋﻠل ﻋﻣده ﮐﻧدی رﺷد ﻗوای ﺗوﻟﯾدی و اوﺿﺎع رﻗت ﺑﺎر ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﻓﻘر ،ﺟﮭل ،و ﻣرض
دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯾزﻧﻧد ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﺳﻠط اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﮫ ﻓﺋودال ،ﻗﺷرھﺎی ﺗﺟﺎر ﺑزرگ ﻣﺣﺗﮑر و
ﮐﻣﭘرادور ،ﺑوروﮐرات ھﺎی ﻓﺎﺳد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎرات اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗوده ھﺎی ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺿﺎد اﻧد.
ﺣل اﯾن ﺗﺿﺎد اﺳﺎﺳﯾﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣوﺟود ﻣﺣﺗوی ﻋﻣده ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
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اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ھدف اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﺳﻼح ﺣل اﯾن ﺗﺿﺎد
اﺳﺎﺳﯽ دورﻧﻣﺎی درﺧﺷﺎن و وﺳﯾﻊ را در ﺑراﺑر ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﺳت
اﻓﺗﺗﺎح ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺷﮑل ﺧواھد ﺑود از ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ ﻋﻣوم ﺧﻠق ھﺎی
ﺗرﻗﯽ ﺧواه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و وطﻧﭘرﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﻧورﯾن ﻣﺗرﻗﯽ ،اھل ﺣرﻓﮫ ،ﺧرده
ﺑورژوازی )ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺧرد و ﻣﺗوﺳط( و ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ )ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻠﯽ( ﮐﮫ در راه اﺳﺗﻘﻼل ﮐﻠﯽ،
ﺗﻌﻣﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧدن ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺿد
ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﺟﺎھده ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺟرﯾده ﺧﻠق ﻣرام دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ذﯾل را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻣﯽ ﺷراﯾط ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷده ،و
ﻣظﮭر آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠق زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺑﯾش از  ٩۵ﻓﯾﺻد ﻧﻔوس ﻣﻣﻠﮑت( ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و
دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﻧورﯾن ﻣﺗرﻗﯾﺳت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷﺎن ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و در راه ﺗﺣﻘق آن ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧد.
اول :اﻣور ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﮑﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺂن ﻣواﺟﮫ اﻧد و ﺣل آن ﺑﮫ ﻓﻘر و ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻗرون ﻣﺗواﻟﯽ داﻣﻧﮕﯾر آﻧﮭﺎﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾﺑﺧﺷد ھﻣﺎﻧﺎ اﻟﻐﺎء ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺳط و
ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺻورت ذﯾل ﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
 -١دﻓﺎع از ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﻠﯽ
ﮐﺷور ﻋظﯾﻣﺗرﯾن وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
 -٢ﻣﺗﻣرﮐز ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻣﺎم ﻗوای دوﻟﺗﯽ در دﺳت ﺧﻠق.
اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﻠق ﺑﮫ ﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ.
ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ از ﻧظر ﻣﺎھﯾت طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧود ﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻗدرﺗﮭﺎی ﺗرﻗّﯾﺧواه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و
ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﻣﻧورﯾن ﻣﺗرﻗﯽ ،اھل ﺣرﻓﮫ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ﺷﮭری و
دھﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻠﯽ )ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ( ﻣﺗﮑﯽ ﺑوده و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻠق ھﺎ را
ﺣراﺳت و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
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 -٣در دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری و ﻣظﮭر اراده ﺧﻠق ھﺎ ،ﺷورا اﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺗﻣﺎم
طﺑﻘﺎت ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرف ﺧودﺷﺎن ﺑر اﺳﺎس اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آزاد ،ﺳری ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ،ﻣﺗﺳﺎوی و ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ آﺷﮑﺎر و ﻣﺧﻔﯽ و ﺗﮭدﯾد و ﺗطﻣﯾﻊ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮕردﻧد.
ھﯾﺄت ﺣﮑوﻣت در دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ از طرف ﺷورا اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده و از اﻋﻣﺎل آن دﻗﯾﻘﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ﻣﯾﮑﻧد.
 -۴ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻘﻼل ﻗوۀ ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم اﻣور ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻣﺣﺎﮐﻣﺎﺗﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ،
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺻوﻧﯾت و آزادی ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺟﺎھده ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
 -۵اﺳﺗﻘرار دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ در ﺷراﯾطﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺧﻠق ھﺎ از آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
وﺳﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد:
آزادی ﻓﮑر و ﻋﻘﯾده ،ﺑﯾﺎن ،ﻗﻠم و ﻣطﺑوﻋﺎت ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،ﺗﺷﮑﯾل اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ،
اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ،ﺗظﺎھرات ،ﻣﺳﺎﻓرت ،اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻐل و ﮐﺎر و ﻣﺻوﻧﯾت ھﺎی ﻓردی ،ﻣﺳﮑن ،ﻣﺧﺎﺑرات و ﺣق
دﻓﺎع در ﻣﺣﺎﮐم ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن ﺑرای اﻓراد ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮫ ﺳن  ١٨ﺳﺎل را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣق
اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن در ﺗﻣﺎم ﻣوﺳﺳﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ )از ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗرﯾﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺷورا( ،ﻣﺳﺎوات در ﻣﻘﺎﺑل
ﻗﺎﻧون و ﻣﺣﺎﮐم و اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ.
از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ اﻓراد ﻣﻧﺣﯾث وظﯾﻔﮫ ﻣﺑرم ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض اﻋم از
ﻧظر ﺟﻧس )زن و ﻣرد( ،ﻧژاد ،ﻗوم ،ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻣذھب و ﻋﻘﯾده ،ﺳواد ،ﺷﻐل و داراﯾﯽ ﺟداً دﻓﺎع ﻣﯾﮕردد.
 -۶ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن درک ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ اﺳت ﻣرﮐب از ﺧﻠق ھﺎ و اﻗوام
زﺣﻣﺗﮑش ،دارای ﮐﻠﺗور ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﮐﺷور را در طﯽ ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ﺗﺷﮑﯾل داده و در
آن زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﺻورت ﻣﺗﺣد ﺑﺎ اﺣﺳﺎس دردھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﺑﺎرزات ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری را
ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده اﻧد وﻟﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳوء اداره ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﻣﺣروﻣﯾت
ھﺎ و ﺗﺑﻌﯾض ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی ﺷﺎن ﻣﺣروم ﺷده اﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ھﻣﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ در راه ﺗﮑﺎﻣل اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ﺧﻠق ھﺎ و ﺗرﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوﺟود آورده
اﺳت .ﻟذا ﻣﺑﺎرزه در راه اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣﺎم اﻗوام زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺎس ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت
ﻣﺣروم و اﺻل ﻣﺳﺎوات ﺑرادراﻧﮫ و ﻣﺟﺎدﻟﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ اﻋم از ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ ﻗوﻣﯽ،
ﻧژادی ،ﻗﺑﯾﻠوی ،ﻣﻧطﻘوی و ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﻠﯽ را ﺑﺎر ﻣﯽ آورد وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺣﮑوﻣت
دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
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 -٧ﺑﻣﻧظور اﯾﺟﺎد و اﺳﺗﺣﮑﺎم اﺗﺣﺎد واﻗﻌﯽ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾن ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ از طرﯾق
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺎس ھﺎی دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑر ﺗﺷﮑﯾﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻣﻠﮑت از ﻟﺣﺎظ راﺑطﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻟﺳﺎﻧﯽ
و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﺷود و ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و واﺣد ھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑر اﺛر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﻣﯾﺎن آﻣده ﺑﺎﺷﻧد ﺻﻼﺣﯾت و اﺧﺗﯾﺎرات وﺳﯾﻊ داده ﺷود و ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑﻌﻣل آﯾد.
 -٨اﺷﻐﺎﻟﮕران اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺧط اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧﺎم ﻧﮭﺎد دﯾورﻧد را در ﺳﺎل ) ١٨٩٣ع( ﺑر ﻗﻠﻣرو
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﻼف ارادۀ ﺧﻠق ھﺎی آن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﺳﺎﺣﮫء ﻣﻣﻠﮑت را از
ﭘﯾﮑر آن ﺟدا ﻧﻣود .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧﻠق ھﺎی
ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻣر و ﻣداوم ﺟرﯾﺎن دارد .ﻧﯾروھﺎی ﺗر ّﻗﯾﺧواه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروی از
اﺻل »ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل« از ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺧﻠق ھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
 -٩ﻧﯾروھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق در ﺳﺎﺣﮫء ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ذﯾل دﻓﺎع ﻣﯾﮑﻧﻧد:
• ﺗﻌﻘﯾب ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﻓﻌﺎل ﺻﻠﺢ ﺟوﯾﺎﻧﮫ و ﺗﺎﺋﯾد ﺳﯾﺎﺳت ﺑﯽ طرﻓﯽ ﻣﺛﺑت ﺑﺎ ﻗﺿﺎوت آزاد.
• دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و طرﻓداری از ﺳﯾﺎﺳت ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز.
• اﺳﺗﻘرار رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻠل ﺻﻠﺢ دوﺳت ،ﻣﺣﺎﻓل و دوول ﮐﮫ اﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣﻘﺎﺻد اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌﺎون
و ھﻣﮑﺎری ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• ﺗﻘوﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ راﺑطﮫ ﻧزدﯾﮏ و دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﯾﺷرو و ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ داﻓﻊ
ﺻﻠﺢ ،اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ آن ﻣﻠل
آﺳﯾﺎﯾﯽ ،اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﮐﮫ در راه رﺳﯾدن ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﻣﻠﯽ ﺧود ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• ﻣﺟﺎھده در راه ﺑرﻗراری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﺎﻟم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔت در ﺑراﺑر ﮐﻠﯾﮫ ﺑﻠوک ھﺎی ﺗﺟﺎوزﮐﺎراﻧﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺎرت آور ﮐﮫ اﻏراض اﺳﺗﻌﻣﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻓﺷﺎی ﺑﮭﻧﮕﺎم آن ﺣرﮐﺎت و اﻋﻣﺎل دول ،ﻣﺣﺎﻓل و
ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎن ﺟﻧﮓ طﻠب ﮐﮫ ﺑرای ﺻﻠﺢ ﺧطر اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ را ﺗﮭدﯾد و
ﺳﻠب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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• ﺗﺎﺋﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد و طرﻓداری از ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻋﺎم و ﺗﺎم ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﮐﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.
• ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭﻧﮫ و ﻧو و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی آزادی ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ
ﺟﮭﺎن.
دوم :اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﺷور ﻣﺎ دارای ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓراوان طﺑﯾﻌﯽ و ﻗوای ﻣﺳﺗﻌد اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ راه رﺷد
ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯾﺗوان ﺳرﯾﻌﺎ ً ﺳطﺢ ﺣﯾﺎت ﺧﻠق ھﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺄﻣﯾن ﺧوراک،
ﭘوﺷﺎک ،ﻣﺳﮑن ،ﺻﺣت و ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﻗدر ﮐﺎﻓﯽ ارﺗﻘﺎ ﺑﺧﺷﯾد .وﻟﯽ ﭼون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺣت ﻧظﺎم ﻓﺋوداﻟﯾزم )ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ( ﻗرار دارد و در رواﺑط ﺗوﻟﯾدی ﻓﺋوداﻟﯽ
و ﻣﺎﻗﺑل آن ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﺳﻠط ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻓﺋودال ھﺎ ،ﺗﺟﺎر ﺑزرگ ﻣﺣﺗﮑر و ﮐﻣﭘرادور ﺑوروﮐرات ھﺎی
ﻓﺎﺳد ،ﺗﺟﺎر و ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎطﻊ در ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﺗوان
ﮐﺷور دارﻧد ﺳطﺢ ﺣﯾﺎت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺧﻠق ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﮫ وﺿﻊ رﻗت ﺑﺎری ﻋﻘب ﻣﺎﻧده
ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ،ﻣواﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ در راه رﺷد ﺳرﯾﻊ ﻗوای ﺗوﻟﯾدی و اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
ﻣوﺟب اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ و ظﻠم ﺑر ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾر ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎﯾد اﯾن وﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و در ﻋوض رواﺑط
ﮐﮭﻧﮥ ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ )ﻣﺑﻧﯽ ﺑر رواﺑط ﺟدﯾد و ﻋﺎدﻻﻧﮫ( ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوﻟدﯾن
ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﺗوده ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﻣردم اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﺑد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن آﻧﭼﮫ ﺑرای دورﻧﻣﺎی ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اھﻣﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗﺎطﻊ دارد ﺗﻌﻘﯾب طرﯾﻘﯽ از رﺷد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺳت ﮐﮫ
اﻋﺗﻼی ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت و ﻓرھﻧﮓ را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐﺷور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد و ﻋﻘب
ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی آﻧرا ﺑﺎ ﺣد اﮐﺛر ﺳرﻋت و آھﻧﮓ رﺷد در دوران زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻧﺳل ﺟﺑران
ﮐﻧد.
ﺑﺎﯾن ﻣﻧظور ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ ﺑزرگ ﻣﻠﯽ و ﺑﺷری ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗّﯾﺧواه
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و وطﻧﭘرﺳﺗﺎن :طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،دھﻘﺎﻧﺎن ،اھل ﺣرﻓﮫ ،ﻣﻧورﯾن ﻣﺗرﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯾن ﺧرد و ﻣﺗوﺳط
ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد ﻣﻠﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد و ﺑر
اﺳﺎس راه رﺷد ﻏﯾرﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی آﺗﯽ را در ﻣورد دﻓﺎع و ﻋﻣل ﻗرار دھﻧد.
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 -١اﻧﮑﺷﺎف ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ طﺑق ﭘﻼن دوﻟﺗﯽ و ﺗﺣﮑﯾم و ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﻣﺎدی و ﻓﻧﯽ ﺑﻧﯾﺎد دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ،اﻧﮑﺷﺎف ﻣﺳﺗﻣر ﺳﯾﺳﺗم ﭘﻼﻧﮕذاری دوﻟﺗﯽ و ﯾﮏ ادارۀ ﻣﺗرﻗﯽ اﻗﺗﺻﺎد
ﻣﻠﯽ را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .وظﯾﻔﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اداره طﺑق ﭘﻼن دوﻟﺗﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﻧظﯾم ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف
طﺑق اﺣﺗﯾﺎج ﻣردم ،ﮐﻧﺗرول و ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺻﺎرف ﺑﯾﻣورد و ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ و اﺷﺧﺎص ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣؤﺛر ﻣواد ،ﺳﺎﻣﺎن وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾدی ،ﺗﺟﮭﯾز ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ و
اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ذﺧﺎﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ داراﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺧﻠق ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾرود.
ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾت ﻣﺗرﻗﯽ و ﺿد ﻓﺋوداﻟﯽ و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧو را ﺣﺎﯾز
اﺳت ﺳﻼﺣﯽ اﺳت ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی و ﭘﺎﯾﮕﺎھﯾﺳت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ
ﺣﯾﺎت ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﮐﺎﭘﯾﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری( در ﻧطﻔﮥ ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗﺣﮑﯾم و ﺗوﺳﻌﮫ
ﺳﮑﺗور دوﻟﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻠق ﺑوده و از ﺗﻌﻘﯾب راه رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺑرای ﺗوده ھﺎی
ﻣردم ﭘر از رﻧﺞ و ﻋذاب طوﻻﻧﯾﺳت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧد.
در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ:
اﯾﺟﺎد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ )ﺛﻘﯾل و ﺳﺑﮏ( و ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن ﻣﻣﻠﮑت ﺑر اﺳﺎس ﺗﺧﻧﯾﮏ ﺟدﯾد ،ﮐﻠﯾد ﺣل ھﻣﮫ
ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
 -٢ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺛﻘﯾل ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﻋﻣده اﻧﮑﺷﺎف ﺳرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺳت اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ را ﺗﺣﮑﯾم ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﺑوﺟود
آوردن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺛﻘﯾل ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻓﻠز ﺳﺎزی و ذوب آھن ،ﭘﺗرول ،ﮔﺎز و ﺑرق ،ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻧﺟﻧﯾری و ﻣﺎﺷﯾن
ﺳﺎزی ،ﮐﯾﻣﯾﺎوی و اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎدن و ھﻣﭼﻧﺎن اﺣداث راه آھن و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﯾر ﺧطوط ﻣواﺻﻼت از
طرﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی دوﻟت و ﺗﺧﺻﯾص ﻗﺳﻣت ﻋﻣده ﻗروض و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﯾن ﺷﻘوق
و ﺗﻣرﮐز آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت دوﻟت ﺑرای ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اھﻣﯾت ﻋظﯾم دارد.
 -٣اﺣداث ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺑﮏ و اﺳﺗﮭﻼﮐﯽ ﺑﻣﻘﺻد رﻓﻊ ﺣواﺋﺞ ﻋﻣوﻣﯽ و ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﺗوده ھﺎی
وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺿروری ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ در ﻗﺳﻣت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺳﺑﮏ از طرﯾق
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻧﻔرادی و دوﻟﺗﯽ ﺑﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠط ﺑﮫ رھﻧﻣﺎﯾﯽ دوﻟت ﺗﺷوﯾق و
ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﺷود .دوﻟت ﻣﺳؤول ﺣﻣﺎﯾت ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻠﯽ )ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ( در ﺑراﺑر
رﻗﺎﺑت ﻣﺣﺻوﻻت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 -۴ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﺎ اھل ﺣرﻓﮫ و ﭘﯾﺷﮫ وران ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ اﻋطﺎی ﮐرﯾدﯾت ھﺎی ﮐم رﺑﺢ
طوﯾل اﻟﻣدت از راه اﯾﺟﺎد ﮐوﭘراﺗﯾﻔﮭﺎ.
در زﻣﯾﻧﮥ اﻧﮑﺷﺎف زراﻋت و اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ:
ﻧﻔوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھر ﺳﺎل رو ﺑﺎﻓزاﯾش اﺳت و ﺗوﻟﯾدات زراﻋﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن رﺷد ھم آھﻧﮕﯽ ﻧدارد .ﺑﺣران
داﯾﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻗﻠّت ﻣواد زراﻋﺗﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺣﯾﺎت دھﻘﺎﻧﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗوده ھﺎی ﻋظﯾم دھﻘﺎﻧﺎن از
ﺟﻣﻠﮥ ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺎد روز اﺳت.
ﻋﻠت ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ اﯾن وﺿﻊ ﺗﺳﻠط طرز ﺗوﻟﯾد زراﻋﺗﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ و رواﺑط ﺗوﻟﯾدی
ﮐﮭﻧﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرﻓﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اﺳﺗﮭﻼﮐﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت و از
طرف دﯾﮕر روز ﺑروز ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻣﻼک و دھﻘﺎﻧﺎن را ﺗﺷدﯾد ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑرای ﺗرﻗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺷور و ﺗﻌﻣﯾم دﻣوﮐراﺳﯽ و اﻧﮑﺷﺎف ﻗوای ﺗوﻟﯾدی زراﻋﺗﯽ ،ﺣذف
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﮐﮭﻧﮫ زراﻋﺗﯽ ﻣوﺟود از طرﯾق اﺟرای اﺻﻼﺣﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺿﯽ ﺷرط
ﺿرورﯾﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺿﯽ ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﻔﺎی اﺻول ﮐﻠﯽ
ذﯾل را ﺑر اﺳﺎس ﻣطﺎﻟﻌﺎت دﻗﯾق ﻋﻠﻣﯽ ﻣورد ﻋﻣل ﻗرار ﻣﯾدھد:
 -۵اﺟرای اﺻﻼح اﺳﺎﺳﯽ ارﺿﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎ اﺷﺗراک ھﻣﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺑﻧﻔﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾم
دھﻘﺎﻧﺎن ﮐم زﻣﯾن و ﺑﯽ زﻣﯾن )ﺑزﮔران( اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﯾﻊ
ﻧظﺎﻣﺎت و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ را ﻣﻠﻐﯽ ﻗرار دھد ،اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻓﻘر دھﻘﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش را از رﯾﺷﮫ ﻣﺣو
ﺳﺎزد و ﺳطﺢ ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻣﯾزان وﺳﯾﻊ اﻓزاﯾش دھد.
 -۶ﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ زﻣﯾن داران ﺧرد و ﻣﺗوﺳط و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻧﺎن ﺗﺎ از زﻣﯾن ھﺎی ﺧود
ﺑﺻورت ﺻﺣﯾﺢ و ﮐﺎﻣل ﺑﮭره ﺑرداری ﮐﻧﻧد و ﺳطﺢ ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﮐﻠﺗوری ﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﺑرود.
 -٧ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ ﻓوری دھﻘﺎﻧﺎن ﺧرد و ﻣﺗوﺳط ﺑﺷﻣول اﺟﺎره داران و دھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯾن را ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﯽ
)ﮐﺷﺗﻣﻧدی( ﻣﯾﮕﯾرﻧد از ﮔروی ،ﻗرﺿداری ،ﺑﯾﮕﺎری و ﻋوارض و دﯾﮕر ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﻼﮐﺎن و ﺳود
ﺧوران ﺷﮭر و ده ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ وﺿﻊ ﻣﯾﺷود و ھرﭼﮫ زودﺗر در ﺳﺎﺣﮫء ﺗطﺑﯾق ﻗرار
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ﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط اﺟﺎره داری و دھﻘﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽ زﻣﯾن و
ﮐم زﻣﯾن ﺑﻣﻘﺻد طرد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﮭﻧﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ از رﯾﺷﮫ اﺻﻼح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٨از زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺑﺎﯾری ﮐﮫ از طرﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری دوﻟت و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﺑﺎد و ﺗﺣت زرع
آورده ﻣﯾﺷود ﻓﺎرﻣﮭﺎی ﺑزرگ دوﻟﺗﯽ اﺣداث و ﯾﺎ ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﮐم زﻣﯾن و ﺑﯽ زﻣﯾن و ﮐوﭼﯾﺎن ﺑﮫ اﺳﺎس
ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی زراﻋﺗﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﮕردد.
 -٩اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺿﯽ ﺟداً اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﮭﺿت و اﯾﺟﺎد ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی
ﻓروش و ﺧرﯾد و ﺗوﻟﯾد دھﻘﺎﻧﯽ در ﺳراﺳر ﻣﻣﻠﮑت از طرﯾق راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ و ﻧظﺎرت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ دوﻟت
و ﺗﺷوﯾق و ﺑﯾداری دھﻘﺎﻧﺎن ﺑوﺟود آﯾد .ﺑدﯾﻧﺗرﺗﯾب ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻣﺎم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻻزم از ﻗﺑﯾل اﻓزار و ﻣﺎﺷﯾن
آﻻت زراﻋﺗﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﮐردن و ﻋﺻری ﻧﻣودن ﺳﯾﺳﺗم زراﻋﺗﯽ ﺑﻣﻘﺻد ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﺣﺎﺻل دھﯽ
ﮐﺎر ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐود ﮐﯾﻣﯾﺎوی ،ﺗﻧظﯾم ﻗﯾﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ ،ﺗﮭﯾﮫ ﺑﺎزار ﻓروش ،اﺻﻼح ﺗﺧم
و دﻓﻊ آﻓﺎت زراﻋﺗﯽ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﯽ از طرﯾق ھﻣﮑﺎری ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت ﮐوﭘراﺗﯾﻔﯽ دھﻘﺎﻧﺎن
و دوﻟت ﻣﯾﺳر ﻣﯾﮕردد .اﯾن اﻣور ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻗوی زراﻋﺗﯽ از طرف دوﻟت ﺑدادن
ﺗﻘﺎوی و ﮐرﯾدت ھﺎی ﮐم رﺑﺢ طوﯾل اﻟﻣدت ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد.
 -١٠اﺻﻼح ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و اﻧﮑﺷﺎف آﺑﯾﺎری ﺑرای زﻣﯾﻧﮭﺎی ﮐم آب و زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺑﺎﯾر ذرﯾﻌﮥ ﺣﻔر ﮐﺎرﯾزھﺎ،
ﭼﺎه ھﺎی ﻋﻣﯾق ،ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎ و اﻋﻣﺎر ﺳدھﺎ و ﺑﻧدھﺎ از اﻣور ﻣﮭم و اوﻟﯽ اﻧﮑﺷﺎف زراﻋﺗﯽ ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺣﺳﺎب
ﻣﯾرود.
در ﺳﺎﺣﮥ ﻣﺎﻟداری و ﺣﯾﺎت ﮐوﭼﯾﮭﺎ:
 -١١ﺑر اﺳﺎس اﺻﻼح دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ارﺿﯽ رواﺑط ﮐﮭﻧﮫ ﻣﺎﻗﺑل ﻓﺋوداﻟﯽ ﺷﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ و
ﻧﺟﺎت ﭼوﭘﺎﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش از ﺳﺗم ﻣﺎﻟداران ﺑزرگ ﺑرواﺑط ﺟدﯾد ﺗﺑدﯾل ﺷده و ﺑﻣﻘﺻد اﻧﮑﺷﺎف وﺗرﻧری و
ﻣﺎﻟداری ،ﺗﮭﯾﮫ و اﺻﻼح ﭼراﮔﺎه ھﺎ و اﺻﻼح ﻧﺳل ﺣﯾواﻧﺎت و دﻓﻊ آﻓﺎت ﺣﯾواﻧﯽ از طرﯾق ﺗﺎﺳﯾس
ﮐوﭘراﺗﯾف ھﺎی ﻣﺎﻟداری ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻻزم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 -١٢ﺣل ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓوری ﮐوﭼﯾﮭﺎ و ﺣﯾﺎت ﻗﺑﯾﻠوی ﺑﺷﯾوه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﺳﮑﺎن و ﻣراﻗﺑت ﮐﺎﻣل در ﺗﺷوﯾق
و راھﻧﻣﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑزﻧدﮔﺎﻧﯽ زراﻋﺗﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑﮭﺑود ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ اﻣر ﺿروری اﻧﮑﺷﺎف
اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ﮐﺷور ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد.
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در ﺳﺎﺣﮫء اﺻﻼح ﺗﺟﺎرت و ﻣﺎﻟﯾﮫ:
ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﺿﻌف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻣﻠﮑت و ﻧﻔوذ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟدﯾد و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎ در دﺳت ﻋده ﻣﺣدودی از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی اﻧﺣﺻﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺎﺟران ﺑزرگ ﻣﺣﺗﮑر و
ﮐﻣﭘرادور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗرار دارد .اﯾﻧﮭﺎ در ﺑدل ﺻدور ﻣواد ﺧﺎم ،اﻣوال و اﺟﻧﺎس ﻏﯾر ﺿروری
و ﻏﯾر اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﻣﻘﺻد ﻣﻧﻔﻌت ﺟوﯾﯽ ﺧوﯾش و ارﺿﺎء ﺗﻔﺎﺧرات ﻗﺷر ھﺎی ﺗﺟﻣل ﭘرﺳت وارد ﻧﻣوده
و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوﺟب اﺳراف ،ﻓرار ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﺳﻌﺎر ﻣﻣﻠﮑت ﻣﯾﮕردد و ھم ﺑرﺷد ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ و اﺳﺗﺣﮑﺎم
اﺳﺗﻘﻼل اﻗﺗﺻﺎدی ﻟطﻣﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ وارد ﻣﯾﺳﺎزد .ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻧﻘﺎﯾص ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ از
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺟﺎرﺗﯽ ذﯾل ﭘﯾروی ﻣﯾﮑﻧد:
 -١٣ﺗوأم ﺑﺎ ﺳوق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺟﺎری در ﺳﺎﺣﮫء ﺻﻧﻌت و ﺗورﯾد ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺑﻣﻘﺻد اﯾﺟﺎد و ﺗﻘوﯾﮫ
ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﻠﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗوﻟﯾدات و ﮐﻧﺗرول ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﮔﻣرﮐﯽ ﺣﻣﺎﯾوی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎرﺗری،
ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮕردد.
 -١۴اﻧﮑﺷﺎف ﺗﺟﺎرت داﺧﻠﯽ ﺑﻣﻘﺻد اﺳﺗﻘرار ﺑﺎزار ،ﺗوﺳﻌﮫ و اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ و ﺗﺛﺑﯾت ﻗﯾم اﻣوال
در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻣوﻣﯽ از راه ﺗﻧظﯾم ﺗﺷﺑﺛﺎت ﺗﺎﺟران داﺧﻠﯽ و ﺣﻣﺎﯾﮥ ﺗﺎﺟران ﮐوﭼﮏ
و ﻣﺗوﺳط در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺎﺟران ﺑزرگ و ﮐﻣﭘرادور.
 -١۵اﻣور ﻣﺎل و ﺑودﺟوی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑروی اﺻول دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ طﺑق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠق ھﺎی
ﻣﺣروم ﮐﺷور ﺑﻣﻘﺻد اﻧﮑﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺻﻼح ﮔردد و ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم از دوش ﻣردم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم اھﻣﯾت درﺟﮫ اول داده ﺷود و از طﺑﻘﺎت
دارا و ﺛروﺗﻣﻧد ﺑر اﺳﺎس ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺧذ ﮔردد.
ﺳوم :اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻠت آزادﯾﺧواه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ۴٧ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧﺎﯾل آﻣد وﻟﯽ ﻧﮭﺿت ھﺎی ﻣردم آن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد
رﻓﺎه و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯾن آزادی ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﻧﺎ ﺑر ﻋواﻣل ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ و ﺗوطﺋﮫ
و دﺳﺎﯾس اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺗوأم ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺎی ﻓراوان ﻣواﺟﮫ ﺷد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ
ﮐﻧون ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش ﮐﺷور ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن و ﻣﻧورﯾن ﺗر ّﻗﯾﺧواه از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺣت ﺳﺗم و ﻓﺷﺎر طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮥ ﻓﺋوداﻟﯽ ،ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ﺑوروﮐراﺗﯾﮏ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺷراﯾط
دﺷواری زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺷﺎﺧص ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﺧﻠق ھﺎی ﭘر اﺳﺗﻌداد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﺋﯾن ﺗرﯾن ﺳوﯾﮫ ﺣﯾﺎت
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را در ﻗطﺎر ﻣﻠل ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و ﺑﻧﺎ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﺳﺗﺑدادی ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن از
ﺣق ﺗﺷﮑﯾل ارﮔﺎن ھﺎی ﻧﺷراﺗﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ،اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﮫ ﺳﻼﺣﮭﺎی دﻓﺎع ﺣﻘوق و
ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود ﻣﺣروم اﻧد .ﻗواﻧﯾن ﺗرﻗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زودﺗر اﯾن وﺿﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟدﯾد ﺑر اﺳﺎس ﺗطﺑﯾق ﭘروﮔرام
اﺻﻼﺣﯽ ذﯾل ﺑرﻗرار ﺷود:
 -١ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل ﺣق ﮐﺎر ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻓراد ﻣﺳﺗﻌد ﺑﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن و اﺧذ ﺣد اﻗل دﺳﺗﻣزد و ﻣﻌﺎش ﮐﮫ
رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻻزﻣﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی آﻧﺎن را ﮐرده ﺑﺗواﻧد ﮐﺎر ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد .ﺗﺄﻣﯾن ﺣق ﮐﺎر و از ﺑﯾن
ﺑردن ﺑﯾﮑﺎری ﺻرف از طرﯾق ﺗﻌوﯾض ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟدﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺷد
ﺳرﯾﻊ ﻗوای ﺗوﻟﯾدی ﮐﺷور ﻣﯾﮕردد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 -٢ﺑﻣﻘﺻد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﺎرﮔران و ﺷراﯾط ﻣﺳﺎﻋد ﮐﺎر و ﺗﺣﺻﯾل ﺣﻘوق ﻋﻣوﻣﯽ وﺿﻊ و اﺟرای
ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات آﺗﯽ ﺿروری اﺳت:
 ﺣق اﺳﺗراﺣت از طرﯾق اﺟرای  ۴٢ﺳﺎﻋت ﮐﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﺷﻌب ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎرﮔران و ﺗﻘﻠﯾل ﺑﺎز ھمﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺷراﯾط اﺟرای آن ﺳﺧت و دﺷوار ﺑوده و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﻟطﻣﮫ روﺣﯽ
و ﺟﺳﻣﯽ وارد ﻣﯾﮑﻧد .ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل ﺣق اﺳﺗراﺣت ﺑرﻗراری ﻣرﺧﺻﯽ ھﺎی ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد.
 ﺑرای ھﻣﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در ﺣﺎﻟت ﭘﯾری ،ﺑﯾﻣﺎری و ﻣﻌﯾوﺑﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣوادث ﮐﺎر ،ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺻﺣﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرف دوﻟت و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دوﻟت ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﺑوط ﺑوﺟود آﯾد.
 ﺑﺎﯾد ﮐﺎر اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﻣﺗر از  ١۵ﺳﺎل دارﻧد ﻣﻧﻊ ﻗرار داده ﺷود .و ﺑرای زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐﮫ ﺳن آﻧﮭﺎ ﺑﯾن ١۵و  ١٨ﺳﺎل دارﻧد روز ﮐﺎر ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻋت ﭘﺎﯾﺎن آورده ﺷود.
 ﻣﺑﺎرزه در راه ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﻘوق و ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن ﮐﮫ در اﺛر آن ﮐﺎرﮔران و ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎنﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺣﻘوق ﺧود و ﺑﻣﻘﺻد ﺗرﺑﯾﮥ روﺣﯾﮥ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و از ﺣق اﻋﺗﺻﺎب و اﻧﻌﻘﺎد
ﻗرارداد دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد.
 ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﻣراﻗﺑت در اﺟرای ﺻﺣﯾﺢ ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣﺣﺎﮐمﺑﯾطرف ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد ﮐﮫ در آن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران اﺷﺗراک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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 -٣اﻋﻣﺎر ﻣﻧﺎزل ﺻﺣﯽ و ارزان ﺑرای ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت و ﻗﺷر ھﺎی ﻣﺣروم در ﺷﮭرھﺎ و دھﺎت اﻣر
ﺿروری ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود ،ھﻣﭼﻧﺎن اﻗدام ﺑرای ﭘﺎﯾﯾن آوردن ﮐراﯾﮫ ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎزل ،دﮐﺎن ھﺎ و ﻏﯾره ﺑرای
ﮐراﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺷﮭرھﺎ ﻧﯾز ﺿروری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد.
 -۴در زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾن و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زن اﻓﻐﺎن در ﮐﻠﯾﮫ ﺷﺋوون ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ از ﻧظر ﺣﻘوق ﺑﺎ ﻣرد ﻣﺳﺎوی ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود و اﻣﮑﺎن ﺗطﺑﯾق ﺣﻘوق و آزادی زﻧﺎن از
طرﯾق ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ از طرف ﺧود زﻧﺎن و از ﺑﯾن ﺑردن ﺗﺑﻌﯾض ﺑﯾن زن و ﻣرد در
ﺳﺎﺣﮥ ﮐﺎر ﺑر اﺳﺎس اﺻل دﺳﺗﻣزد و ﻣﻌﺎش ﻣﺳﺎوی در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎر ﻣﺳﺎوی ،ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺣق
اﺳﺗراﺣت و دادن  ٨٠روز ﻣرﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش و دﺳﺗﻣزد ﻗﺑل و ﺑﻌد از وﻻدت و ﺣﻔظ ﺻﺣت اطﻔﺎل و
ﻣﺎدران از طرﯾق ﺗﺄﺳﯾس زاﯾﺷﮕﺎه ھﺎ ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺣق ﺗﻌﻠﯾم و دﯾﮕر ﺣﻘوق ﺗﺄﻣﯾن ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد.
 -۵ﺑﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اداری دوﻟت طﺑق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﯾﮑﯽ دو طﺑﻘﮫ و ﻗﺷر ھﺎی ﻣﻣﺗﺎز ﮐوﭼﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮑﺎر
ﺑرده ﻧﺷود ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯾﮫ طﺑﻘﺎت ﻋظﯾم ﺧﻠق ھﺎی دھﺎت و ﺷﮭرھﺎی ﮐﺷور اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه
اداری روی واﻗﻌﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻣﯽ اﺻﻼح ﮔردد.
ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﺎﯾن ﻣﻧظور ﺑﺣﯾث وظﯾﻔﮫ ﻓوری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺳﺎد اداری ،ﺧودﺳری ھﺎ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﺑﯽ دﯾﺳﯾﭘﻠﯾﻧﯽ ،ارﺗﺷﺎء ،ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎﻏذ ﭘراﻧﯽ و ﻣﻌطﻠﯽ ﻋﻣدی ﮐﺎرھﺎی ﻣردم و اﺳﺗﺑداد ﻣﺑﺎرزه ﺑﻌﻣل
ﻣﯽ آﯾد.
ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺎﻣورﯾن ،اﺟﯾران ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن دوﻟت و ﻣوﺳﺳﺎت
ﺗداﺑﯾر ﻣؤﺛر اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد.
 -۶در راه ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺣﺎﮐم ﻣﻠﯽ ﺑﻣﻧظور ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ و ﻣﺟﺎزات اﺷﺧﺎص و ﻣﺎﻣوران ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮥ ﮐﮫ ﺑﺣﻘوق و
آزادی ھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠق ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت ﺗﺟﺎوز ﻧﻣوده اﻧد و ﺛروت و ﺟﺎﯾداد ھﺎی زﯾﺎد ﻧﺎﻣﺷروع
از اﻣوال دوﻟت و ﺧﻠق ﺑﮫ دﺳت آورده اﻧد ،ﻣﺟﺎھده ﻣﯾﮕردد.
 -٧ﺑﻣﻘﺻد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺣﺎﮐم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﻠﻧﯽ و ﺑﯾطرف و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و اﺻﻼح زﻧدان ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﺳﯾﺎﺳﯽ آن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای اﺻﻼح ﻣﺣﺎﺑس ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮕردد.
 -٨در راه ﺗﻌدﯾل و ﺗﻌوﯾض ﺗﻣﺎم ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘرراﺗﯽ ﮐﮫ ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠق ھﺎ و ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد
ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻌﻣل آﯾد.
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 -٩ﺣﻔظ و ﺑﮭﺑود داﯾﻣﯽ ﺻﺣت و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ھﺎ ﺑﺻورت ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﻌﮭده دوﻟت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑرای اﯾن
ﻣﻧظور دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﮐﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ و وﺳﯾﻊ ﺻﺣﯽ در زﻣﯾﻧﮫ وﻗﺎﯾﮥ ﻣردم از اﻣراض و
ﺗﻘﻠﯾل ﻗطﻌﯽ ﻧﺎﺟورﯾﮭﺎ و رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎﺧﺗن اﻣراض ﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﺳﺎری طرح و اﺟرا ﮐﻧد .ﺑرآوردن
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﻣﺎم اھﺎﻟﯽ ﺷﮭرھﺎ و دھﺎت و ﮐوﭼﯾﺎن و ﻗﺑﺎﯾل ﮐﺷور از ﻧظر ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ از طرﯾق ﺗرﺑﯾت
ﮐﺎرﮐﻧﺎن طﺑﯽ ﺑﺗﻌداد ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﮭﯾﮫ وﺳﺎﯾل ﻋﺻری ﺑﺎﻧدازه ﻻزم و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﺎﻧﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ،
اﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﯽ از ﻗﺑﯾل ﭘوﻟﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺳﻧﺎﺗورﯾم ھﺎ و آﺳﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺻﺣﯽ در اطراف و اﮐﻧﺎف ﻣﻣﻠﮑت ﺿرور اﺳت.
 -١٠ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﺟﺎع و ﻧﺷر ﺧراﻓﺎت ،اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ ﺗرﯾﺎک ،ﭼرس ،اﻟﮑل ،ﻓﺣﺷﺎ و دﯾﮕر ﻣﻔﺎﺳد اﺧﻼﻗﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠول ﺷراﯾط ﻧﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ﻣﺑﺎرزه ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد.
ﭼﮭﺎرم :اﻣور ﮐﻠﺗوری
اﻧﺗﻘﺎل از ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﻘب اﻓﺗﺎدۀ ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺟدﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﺗرﺑﯾت و ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗرﻗﯽ و
ﻋﺻری ﺗﻣﺎم ﺧﻠق ھﺎی ﻣﻣﻠﮑت ﻣﯾﺑﺎﺷد .طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻋواﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎری و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮐوﺷﯾده اﻧد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗرﻗﯽ ﻓرھﻧﮓ ﭘﺳﻧدﯾدۀ ﻣﻠﯽ ﺧﻠق ھﺎی ﮐﺷور و
اﻧﺗﺷﺎر ﮐﻠﺗور ﻣﺗرﻗﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﺟﮭﺎن در داﺧل ﻣﻣﻠﮑت ﻣواﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ﺗﮑﺎﻣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣردم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﻌﻣل آورﻧد.
ﺑﺎ درک اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و ﮐﻠﺗور ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺧﻠﻘﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧواھد ﺑود در راه
ﺗطﺑﯾق ﭘروﮔرام اﺻﻼﺣﯽ زﯾر ﺑﻣﻘﺻد ﺗﺟدﯾد ﺣﯾﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷور و ﺗﮑﺎﻣل آن ﺟد و
ﺟﮭد ﻣﯾﺷود:
 -١ﺗﻌﻣﯾم و اﺟرای ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺟﺑﺎری ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺟﺎﻧﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑزﺑﺎن ﻣﺎدری ﻓرزﻧدان ﮐﺷور در
ﺳرﺗﺎﺳر ﻣﻣﻠﮑت ﺑﻌد از ﺳن  ٧ﺳﺎﻟﮕﯽ )ﭘﺳر و دﺧﺗر( ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض.
 -٢ﻋﻠﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﺟﺑﺎری و ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺣوﯾﮑﮫ ﺷﺎﮔردان ﻣﺑﺎدی ﻋﻠوم را ﻓرا ﮔﯾرﻧد و
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و زراﻋت و ﻓن ﺗوﻟﯾدات را اﺧذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -٣ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق و ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺛﺎﻧوی و ﻋﺎﻟﯽ و
ﺗﺧﺻص از طرﯾق ﻣدد ﻣﻌﺎش و ﻟﯾﻠﯾﮫ ھﺎ ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﺷود .در زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﭘوھﻧﺗون ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ھﻧرﻣﻧدان ،ﺣﻔظ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﺣﻔرﯾﺎت و ﻣوزﯾم ھﺎ،
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ﺗﺄﺳﯾس ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ رواﺑط ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﺻﻠﺢ دوﺳت و ﻣﺗرﻗﯽ اﻗدام
ﻣﯾﺷود.
 -۴ﺟﮭﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾﺳوادی در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
 -۵ﺑرای ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﻧﺳل ﺟوان ﻣﯾداﻧﮭﺎ و ﮐﻠپ ھﺎی ﺳﭘورت ،ﻗراﺋت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،اطﺎق ھﺎی
ﮐﻧﻔراﻧس و ﺣق ﺗﺷﮑﯾل آزاد اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﻣﺣﺻﻼن و ﺟواﻧﺎن ﺗﻌﻣﯾم ﻣﯾﮕردد.
اﺻول اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻧوی از ﻗﺑﯾل وﻓﺎداری ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺻﻠﺢ ،دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ ،اﺳﺗﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،رﻓﺎه و
ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﺷق و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و وطن ،آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾری ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع ،اﺳﺗﺑداد و
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﺳﺗﻌﻣﺎر و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﺟﻧﮓ طﻠﺑﯽ و دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠق و دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﻠﯽ
و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺷﺎﮔردان و ﻣﺣﺻﻼن و ﺟواﻧﺎن ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ زوال ﻧﺎﭘذﯾر و ﺧﻼق ﮐﺷور اﻧد ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ
ﻣﯾﮕردد.
 -۶ﺑﻣﻘﺻد اﻧﮑﺷﺎف زﺑﺎن ﭘﺷﺗو و ﮐﻠﺗورھﺎی ﺧﻠق ھﺎ و اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﻠﮑت و ﻏﻧﺎی ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻣﻧظور ﺗرﻗﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠق ھﺎی آن ﺣﺻص و وﻻﯾﺎت ﻣﻣﻠﮑت ﮐﮫ
ﻋﻘب ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﺗداﺑﯾر ﺟدی و ﻋﻣﻠﯽ اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد .ﺑرای ﺗرﺑﯾﮫ و ﺑﯾداری ﺷﻌور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﻠق ھﺎ
ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮥ ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻧﺷرات دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و آزادی اطﻼﻋﺎت ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ ،ﺗﺋﺎﺗر ھﺎ ،ﻧﺷرات ﻣﺗرﻗﯽ
رادﯾوﯾﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﻠﮑت ﺿرورﯾﺳت .ھر ﮔﺎه ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺣﺎﻓل و اﻓراد ﻣﺗﻧﻔذ ﺑﺧواھﻧد اﯾن
وﺳﺎﯾل ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﻣﻧظور ﻧﺷر ﺧراﻓﺎت ،ﻧﻔﺎق ﻣﻠﯽ ،ﺗﻘوﯾﮫ ﻓﺋوداﻟﯾزم و ﺑﺳط ﻧﻔوذ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾد ﺑﯽ درﻧﮓ اﻓﺷﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ارزﺷﮭﺎ و اھداف دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾم و درﯾن ﻣرﺣﻠﮥ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﻘﯾب راه رﺷد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑر اﺳﺎس اﯾدﺋوﻟوژی
ﻣﺗرﻗﯽ و ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺷﯾوه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و ﻋﻠﻧﯽ ﻣﺟداﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮑﻧﯾم ھﯾﭼﮕﺎه ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻋظﯾم ﺧود را در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧﻠق ﻧﺟﯾب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋزﯾز از ﯾﺎد ﻧﺑرده و ﻧظر ﺧود را از ﻏﺎﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ و
دورﻧﻣﺎی ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎع ﺧوﯾش ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت دور ﻧﺧواھﯾم رﻓت .از ﺗﻣﺎم
ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،از ﺗﻣﺎم وطﻧﭘرﺳﺗﺎن و ﻓرزﻧدان ﺻدﯾق وطن ،از ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﺗرﯾن
ﻣداﻓﻌﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق ھﺎی ﺳﺗﻣﻛش و ﻣﺣروم دﻋوت ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ در ﺻﻔوف ﺟرﯾﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و در راه ﺗطﺑﯾق اﯾن ﻣرام ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر و ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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