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په رښتینې دموکراسۍ کې د ټولنې په ټولو اړخونو او سکټورونو کې دموکراتیک اصول چلیږي. د دموکراتیکو 
اصولو غوره مضمون او ماهیت دادی چې په آزاده او دموکراتیکه فضا کې له کښته نه تر پورته د ټولو ګډون 

اکثریت په اراده او د منل شوو پرنسیپونو په چوکاټ کې پریکړې وشی او په عین حال کې د کوونکو په رضا د 
اقلیتونو حقوق تر پښو الندې نه شي. د پریکړو تر مخ او د هغو د نیولو په وخت کې باید ټولو ته مساوی حقوق، 

 برابر شرایط او یو ډول چانسونه ورکړل شی. 
سیاسی ګوندونه چې د خلکو او ملت د سیاسی ارادې په تشُکل او جوړونه کې غوره رول لوبوی، تر ټولو نورو غیر 
دولتی جوړښتونو زیات باید د دموکراسۍ اصولو ته وفاداره او هغه په عمل کې د خپل فعالیت په ټولو اړخونو کې 

ي، خو د اساسی قانون او د سیاسی ګوندونو د عملي کړی. زموږ په هیواد کې د سیاسی ګوندونو جوړول آزاد د
قانون سره سم باید د ګوندونو داخلي جوړښت هم د دموکراسۍ پر بنسټ والړ او په  پریکړو او عمل کې 

 دموکراتیک ارزښتونه کلک په پام کې ونیسي. 
سیاسی ارادې په جوړولو ګوند د خلکو هغه ټولګه ده چې په دوامداره توګه د اوږدې مودې له پاره د هیواد په کچه د 

او ټولنیز شعور په لوړولو کې ونډه ولري. ګوندونه په ولسوالی شوراګانو، والیتی شوراګانو او ملی شورا کې د 
خلکو په استازیتوب د عامو ملي ګټو په چوکاټ او تحفظ کې د معینو طبقو او قشرونو له ګټو هم دفاع کوی او د 

تینی ګوندونه د خپلو ایدیاوو د تولید او وړاندې کولو، د منل شوو ولس د استازو په حیث حضور مومي. رښ
ارزښتونو د تعریفولو، د تشکیالتی او سازمانی جوړښت د پایدارۍ، دغړو د شمیر او ظرفیتونو د اندازي او دعامه 

دایروی فعالیتونو د روشونو له الرې په خلکو کې اعتبار او حیثیت الس ته راوړي. یوازې د ګوندي غړو ترمنځ 
 فعالیت په ملت کې د ګوند د باور له پاره کفایت نه کوي.

د ګوند د فعالیت اغیزې باید د هیواد پراخه ډګر او د خلکو پراخه کتلې په بر کې ونیسي. ګوند باید تل او په منظم 
صروف ډول په ملی سیاسی ستیج کې خپل حضور څرګند کړي، نه دا چې په یوه او یا بله کوچني ساحه کې ځان م

وساتی. هغه ګوندونه چې په لسو یا پنځلسو کالونو کې خپل استازي پارلمان ته ونه شی لیږالی، په والیتي شوراګانو 
کې څرګند فعالیت ونه لري، په ولسوالیو کې د خلکو سره ارتباطي کړۍ جوړې نکړي، په حقیقت کې یې پر ځان د 

کې د فعالیت ډګر او پایداري دوه مهم فکټورونه دي. د سیاسی  ګوند د نوم ایښودلو دعوا ناحق ده. په ګوندي فعالیت
ګوند له پاره په ملي کچه عام فعالیتونه خورا ضرور دی، نه دا چې ګوندي فعالیت یوازې د خپلو غړو او مینه والو 

 ترمنځ په راشه درشه محدود وي. 
 دې څیزونه خورا اړین دی:مشهوره خبره ده چې په دموکراتیکو ټولنو کې د سیاسی ګوند له پاره الن

  لیکلی مرام 

 لیکلې اساسنامه 
 انتخابی رهبری 
 او دموکراتیک داخلی سازمانی تشکیالت 

که سیاسی حزب یو له دې فکټورونو څخه ونه لري، کار یې نیمګړی دی. هغه سیاسی ګوندونه چې پخپلو داخلی 
وي، په ټولنه کې هم د دموکراسۍ اصولو ته تشکیالتو او ګوندي اړیکو کې دموکراتیک پرنسیپونه تر پښو الندې ک

وفاداري یې تر جدي پوښتنې الندې راځي. په ګوند کې رهبر او رهبري ارګان باید د ټولو غړو له پاره د سال او 
مشورې پرته د هغوي تر شا او له خپلو غړو نه پټ تصمیمونه ونه نیسي. په ملي کچه او د ټول ګوند له برخلیک 

د حل له پاره باید د ګوند د ټولو غړو د اکثریت اراده د کنګرې لخوا او د کنګرې په دموکراتیکه سره د تړلو مسئلو 
فضا کې ښکاره او په رڼا کې یې پریکړې وشي. همدا شان باید ګوند ته د نورو مسئلو د اهمیت او ساحوی اغیزو له 
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ږ تر لږه د اجرائیه بیورو غونډې په رښتینی په نظر کې نیولو سره والیتی کنفرانسونه، د مرکزی شورا غونډه او یا ل
دموکراتیکه او آزاده فضا کې جوړې شی، په )پټه( رایې واخیستل شی، سمې وشمیرل شي او د غونډې بهیر 
پروتوکول او د غونډې د چلوونکي هیئت لخوا السلیک شی. د غونډې هر ګډون کونکی باید هر وخت ددې امکان 

 غو په رښتینتیا خپل باور راولي. ولری چې پرتوکول ووینی او د ه
هغه سیاسی ګوند چې رښتیني مبارز او د مستقل فکر او آزادې فردي ارادې څښتن غړي ولري، کوالی شی چې د 
رهبرۍ د پخپل سر او یا غیر اصولی پریکړو په وخت کې ترې واک واخلي او خپله سازماني آزادی او اراده 

فرمانونه د هیچا، هیڅ ګوندي واحد او هیڅ ګوندي غړی فردی آزادی نه شي وساتی. ګوندی دستورونه او د رهبرانو 
محدودوالی او ګوندي رهبر د نورو د فردی آزادۍ د حق د تر پښوالندې کولو اجازه نه لري. ګوندي غړیتوب پخپله 

ی. هغه رضا دی او فعالیت یې د منل شوو اصولو او مخکې قبول شویو تفاهمونو په چوکاټ کې پخپله خوښه کیږ
ګوندي غړی او ګوندي سازمانونه چې د رهبر او یا د رهبرۍ د کوم ارګان لخوا غیر اصولی دستورونه او د منل 
شوو اصولو او تفاهماتو پر خالف قومانده تر السه کوی، حق لري چې خپل شکایت د کنترول کمیسیون، اجرائیه 

 بیورو، مرکزي شورا او ان تر کنګرې پورې ورسوی. 
نۍ )داخلي( دموکراسي د ګوندي ژوند له پاره په دموکراتیکو ټولنو کې د حزبي ژوند تر ټولو ُمهم رکن دي ګوندی نن

او باید تل او هر ځای مراعات شي. په پټو سترګو د ګوندی الیګارشۍ د دستورونو منل او اطاعت کول د رښتینی 
 ګوندی سازمان او ګوندي مبارز غړي له شان سره سمون نه لري. 
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