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 شناسنامه کتاب

دموکراتیک خلق افغانستان مصوب  برنامه عمل حزب    عنوان: 
ن کنفرانس رستارسی   (1360حوت سال   23 )حزب  اولی 

 بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمای  

 2021 نومب   بازپخش: انتشارات راه پرچم



 

کار جمهوری وط هب اسناد، نشرات و مدار ک مرب هرگاه !ن  ، دوستارفقا دورۀ کار و پی
ن را رد اختیار داشته  اتیک خلق افغانستان و حزب دموکر  دموکراتیک افغانستا

رد کمال  ،بعد از سکن کردن اسناد باشید، رد اختیار اترنمای راه رپچم قرار دهید.
گانی    داریانتام  .گیرددوباره رد اختیار شما قرار می و از انم شما هم

 راه رپچم                                                                                                                    
 

 

 

 

 

طن( که سپاس فراوان از رفیق ح.م )از داخل و
 جزوه را رد اختیار ما قرار داه اند.   این
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 از مرامنامه ح.د.خ.ا 
اتریخ   رد  افغانستان  دموکراتیک  جمهوری  وطن  دولت  باستانی 

اولین دولتی می  ما  و  رپافتخار  تساوی کامل  است  که مصمم  باشد 
کاانت مساویاهن را ربای رشد مادی و معنوی همه   واقعی حقوق و ام

ملیت ملیت  همه  ربای  کند.  تأمین  کشور  قبایل  و  اقوام  اه، اه، 
امور   رد  سهمگیری  جهت  مساوی  کاانت  ام کشور  قبایل  و  اقوام 

رد دولتی  و  وطن    اجتماعی  از  دافع  و  انقالبی  تحوالت  اجرای 
 گردد.محبوب مان تأمین و تضمین می 

https://rahparcham1.org 
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