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کار    ،هرگاه اسناد !ن    دوستا  ،رفقا  جمهوری  نشرات و مدار ک مربوط هب دورۀ کار و پی

ن را رد اختیار داشته    ن و حزب دموکراتیک خلق افغانستا  دموکراتیک افغانستا
قرار دهید.  ،باشید  رپچم  راه  کمال   ،بعد از سکن کردن   اسناد  رد اختیار اترنمای  رد 

گانی داری امانت  گیرد.دوباره رد اختیار شما قرار می  و از انم شما هم

 راه رپچم انتشارات                        

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدشاه رفیعی و عبدالمختار    قاسپاس فراوان از رف  میر 
 ه اند.دجزوه را رد اختیار ما قرار دا  که این جبارخیل
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  کیاساسنامه حزب دموکرات »بازپخش   ۀدربار 
حزب دموکراتیک خلق    خلق افغانستا ن

 « افغانستان

سال   در  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری  دولت  سقوط 
عقب1992 وهای  نیر تسلط  ن  و  بیر از  سبب  جهادی  گرای 

دستاوردهای  تمام  ن  معنوی   رفیی و  در    مادی  که  شد 
اقتصادی عرصه     ،نظایم  ،های گوناگون 

ی
فرهنگ و  سیایس 

دهه بیست(  یط یک  قرن  بوجود    در کشور   )دهه هشتاد 
 آمده بود. 

وهای سیاه جهادی بعد از سقوط جمهوری دموکراتیک    نیر
سیسات دولتی و عامه أافغانستان نتنها به چور و چپاول ت

تا آرد و   و مهمات  و لوازم آن را از سالح  پرداختند و اموال
فرنیچر  و  مبل  و  و ک  ،روغن  "غنیمت" گفته چور    اغذ قلم 

ربودند  و  مدارک    ؛ کردند  و  اسناد  همه  دولتی بلکه    ، دفاتر 
و کتابخانه تحصییل  و  تعلییم  را موسسات  ن    ها  و  نیر غارت 

 . نابود کردند 

نظام دموکراتیک    مخالفت با   ،غارتاین    توجیه  در ظاهر امر 
بود   و  افغانستان  دموکراتیک خلق  در حقیقت    ،حزب  اما 

خواست دشمنان تاریخن وطن را هدفمند و پالن شده  آنها  
نسل و  ساختند  عمیل  ما  مردم  و  وطن  با  دشمتن  های  در 

پیکار جمهوری   و  مدارک کار  به  یس  دسیی از  را  آینده وطن 



 

 ب  

 

دموکراتیک افغانستان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان  
 ختند. محروم سا

است که   واقعیت  این  بیانگر  تلخ  نتیجحقیقت  این    ۀدر 
سیستم  مربوط به  اسناد و مدارک  ترینکم ،  غارت تمام عیار 

دموکراتیکدولت جمهوری  و    فغانستانا   مداری  تالش  و 
مبارزه حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای اعمار جامعه 

فته پیشر و  ادارات  ،عاالدنه  و  کتابخانه  ،موسسات  ،در  ها 
است  آرشیف باقیمانده  تصادفن  بطور  در    و ها  آنچه که 
و کتابخانه حزب  اعضای  شخیص  دولت  کارمندان    های 

تنها رس را    که  آنان  اجباری   مانده بود با سیل مهاجرتبافی 
ن رفت  ،نجات دادند  ن از بیر  . ه استنیر

جمع برای  پرچم  راه  حوادث تارنمای  از  آنچه که    آوری 
های وسیع را آغاز کرد که  باقیمانده است تالش بار مصیبت

در نتیجه آن شماری معدودی از اسناد و مدارک باقیمانده  
ن و پخش آن  آرا بدست   کرد.  اقدام  ورد و با دیجیتال ساخیی

ا  کمکدر  از  راستا  رفقا که کتاب  آن  های ین  و  عدۀ  ها 
اختیار سایت راه پرچم  جزوه داشته خودرا در  های دست 

 . نماییم صمیمانه اظهار سپاس یم ،ند گذاشته ا 

بازپخش اسناد مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان  
( جزوه  این  جمله  دموکرات از  حزب  خلق    کی اساسنامه 

اگر  افغانستان اعضای    ۀبیان کننداز یک طرف  (  مکلفیت 
ی   و   حزب و شیوه کار و فعالیت خلق  حزب دموکراتیک    رهی 

ی  هاادعااز طرف دیگر سند است برعلیه    است  افغانستان



 

 ج  

 

ا  خواهند با دهکه یمدشمنان رنگارنگ   ها و صدها دروغ و افیی
ستانه ح.د.خ.ا را وارونه جلوه دهند.   ماهیت میل و وطنیر

دموکراتیک خلق افغانستان حزب میل، وطندوست  حزب  
باورهای   و  معتقدات  حایم  و  جامعه  بطن  از  برخاسته  و 
درمان   و  وطن  آبادی  و  عمران  برای  و  بوده  مردم  مذهت  

 های بیکران خلق کار و پیکار نموده است. رنج

پلینوم دوم مورخ    در   خویش  حزب برای تنظیم امور داخیل
زب را تصویب نمود که  اساسنامه ح  1359سال  حمل    24

(  1359حوت سال    24ـــ    23در کنفرانس رستارسی حزب )
ن آن به   با اصالحات و تکمیالت مورد تأیید قرار گرفت و میی

د. شکل دیجیتال در اختیار عالقمندان ح.د.خ.ا قرار یم  گیر

نسل آیندهبگذار  دربار   وطن  های  مدارک  این  رویت    ۀ بر 
و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  اقدامات آرمان  حزب  و  ها 

صورت   ،های بیکران خلقآن که به خاطر درمان رنجعمیل 
 داوری نمایند.  ،گرفته است

   قاسم آسمای                           
 2023  جنوری                         
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