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 حقیقت زمان  

 ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء

کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

زموږ گوند د سولې د توافقاتو په نتیجه کې په هیواد کې د 

یوې خالصې سیاسي فضا د رامنځته کیدو او د سراسري 

ملي دولتي حاکمیت د تامین په منظور د غیر قانوني 

وسلو د راټولولو او دسولې او امنیت د ټینگښت لپاره د 

 هر ډول هلو ځلو مالتړ کوي.  

 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی ګوند له برنامي څخه(

ا سؽ س ا اظالؼشًهسحزازسؿیاهسلس  خلسكسَ

 سس اؼاسحقس اؼفس س اا هؽظماالفغحًكتحى

ازسسسؿیاا اؼ سسس سسسف اهسسسحلسسس  عسسسلسسسعاللسسسسسسس 

ا ا۴۱ؼّؾپسسٌسسدسسهسسٌسسلسسَ ا۴۹۳۱عسسبسسؽی

ا ازسسسؿی اهسسسسؽ سسسؿز ظالاسسسسؽا ظؼظفسسستسسسسؽ

انس سلسح ا اهكسوسْلس سي گؽظاع.ظؼاياخلكَ

اًسسوسسْظٍا انسسؽ سس  اًسس سسؿ ازسسؿی هسسؽ سسؿز

 بْظًع.

اغاسس ا ا سسسسس ا خسسٌسسعال اظالؼالشًهسسحن خسسلسسكسسَ

 ظالاؽگؽظاعا:

_اگؿالؼلانْؼالزانِسؽ سحبس ازسؿیا1

اظؼهسْؼظا االفسغسحًكستسحى اهسؽظم هل ا ؽ  

  سب االظغحما هک ال  ازؿیا.

ا سسحبسس ا2 اّشاسستسس  انسسْؼالز اگسسؿالؼل _

االفسسغسسحًكسستسسحىا اهسسؽظم ا سسؽ سس  اهسسلسس  زسسؿی

االظغسسسسسسسسحما االًسسسسسسسسدسسسسسسسسحم ظؼهسسسسسسسسْؼظ

 زؿیا.ا  هک ال  

االظغسسسسسسسحما3 اچسسسسسسسدسسسسسسسًْسسسسسسسدسسسسسسس  _

ازسسؿبسس اا  هسسکسس سسال سس  اُسسحز ظؼنسسْؼال

ا،ا ظؼالؼّپحنا،االهؽاکحا،ا حًحظالا،اؼّق سَ

 الّ ؽال  ياّپح كتحى

اظؼخسسٌسس ا4 اّؼؾل ابسسطسسم االاسسدسسحظ _

  و كْىا لل غاّفؽٌُگازؿی

ؼف  اهسحلس اؼّزااس اادرآغازجلسه 

 ح.م.ت.م.اجلسِ داراالًشای 

االاستسال ا ُفتو ياالخسالـانسْؼالزاعسحی

اظهسسسْ سسسؽال ا اّقسسسحؾهسسسحًسسسِسسسحز الزسسسؿالی

اؼّؾا ّ ؽ  طْالٍاالف حًكتحىاب عالؾاظِسؽ

اهسْؼشا نٌسلسَ

/عسسبسسؽی/۳۹

ظؼا    ۴۹۳۱

ظفتؽاهؽ ؿزا

اهسسلسس ا زسسؿی

اهسسؽظما  سسؽ سس 

الفسسسغسسسحًكسسستسسسحىا

ظؼنِسؽ سحبس ا

بسسؽگسسؿالؼنسسع.ا

ظؼالاياخلسكسَا

اّا ؼّقسسسسسسسح

اُسحزا االزسؿالیاّقسحؾهسحى اگسحى ًوسحاسٌسعٍ

االزاالؾا اعسعٍ اًس سؿ اال ستسال اّ اظؼ نحه 

ًوحاٌعٍاگحىاقحاؽالزؿالیاّقسحؾهسحًسِسحزا

اهسسسسِسسسسوسسسسحىا ازسسسس سسسس  ابسسسسَ قسسسس سسسسحقسسسس 

ا اسح ا زضْؼظالنتٌع.خلكَاپفاالؾ ًسکسَ

ا سالّ ا االلهسحى اعسیس سن هتلؽ َازا ؽالى

اعسلسعاللسؽؾال ا اظؼالبستسعال نعاؼقوحًا غحؾاّ

االاستسال ايسوسيا ااس  القوؽاؼا فاظّؼٍ

االغضسحزا ابسَ اهسبسعم البؽالؾاالهتٌحىاّض سؽ

انسؽ س انسحى،الخسٌسعالزا نْؼالزابطحطؽ

ا ًسکسَا اپسفاالؾ ا سؽظ. االؼالاسَ هدسلسفاؼال

انسع،ؼاس سفا ا سحاس سع ا ؼالن  خٌعالابَاال سفسح 

اگسسؿالؼلافسس سحلس سستسِسسحزا ااس انسْؼال ظّؼٍ

اًسوسْظ. االؼالاسَ اؼال ظؼبسطسما ُ   اؼاكَ

اعضسْاس ازسؿیا ا خسٌسعال ظادؽاهطسحبس 

ا سسَا االفسسغسسحًكسستسسحى اهسسؽظم ا ؾالظز ال سسسسسحظ

اًسسحظسسؽا اعضسسْ اعسسٌسسْالى ابسسَ  سسح سسٌسسْى

ازضسْؼظالنس ا ظؼخلكح اُ   اؼا كسَ

الؾ حؼاصاالؼالاَازاظؼضْالق اعضسْاس ا

بَاال فح ا ؼالنا ًْا انع.اُوچٌسحىاآن 

 عالّماعضْا ازؿیاهل ا ؽ  اهسؽظما

اّزسسع ا از اظؼًسستسس سسدسسَ ا سسَ الفسسغسسحًكسستسسحى

اّزسؿیاهسلس ا ازسؿیاهسؽظم  هک ال س 

اخسعاسعا اقسحضستسحؼ اعسٌسْالى  ؽ  اّطيابَ

االقس ا انسعٍ االاسدسحظ  هک ال  اّقس سحقس 

ازسؿیا ا ى ازاؼقسوس  ابسؽًسحهسَ ّهلتٌ 

اهسْؼظا اال سفسح ا ؼالن ابسَ ابسْظ  بحضحانسعٍ

اجالس شَرای عالی ائتالف احشاب ٍساسهاًْای 

 دهَکزات ٍتزقیخَاُ افغاًستاى  

ا س چس اظا ا سؽشقسَ اضسلسؽ اهسْ پَاډاؽٍاضْالن ٌس اقسؽٍ

اهسِسنا انسْؼال پښتًْطْالاعْاله اًهٌ اګًْعاظاؼُلؽزاظ

ا سلسلسَ ّفسح اا غ زاالفض اششاظاّؼپ ښ اًحؼّغ السَ

 ً زا  اقتؽګ اپټ ا  ز.ا لعزا نْزاالّ

 اناهلل وانا الیه راجعىن
الس سکسْالیا الفض اضحىاششااْهلتپحلَاق حقتْالی،انحعؽا،

ا ا ا اهسلسحؼؾ الّظاععما هعظاظشؼزاًَاقت زا  سعًّسکس 

اظا االفسغسحى افسطسؽ اضسحى ابسحچسح اظ ا  اًسْزاوسْالى الّچ اش

ضعال  اضعهتګحؼّالَا سؽا اقؽٍااْوحزانْ،االفضس ا

اشؼزا ضحىاششا چ اظاپښتْىاالّاالفغحىا ْماظااْاللس اظ

اقسلسګس ا اّؼّقستس  ا سؽ اژًّسع پ حّړزاشؼښْظاٍّاالّاظ

 ؽښَاپَاؼقسوس س اًّسَاا  ؽغ  ًًَډاپْؼزا  اظاډاْؼ

اضسٌسدسؽپسَا اظسحلسوسحًسَ اظ اظالقستس سوسحؼ پ ژًعلَاالّاُغَا س 

اپسَاا  ْګَ ا س  ا سْؼًس  اّالزسعٍ االّاسْ چ ااْاّالزعا سْم

اظا االّ اغسٌسعلسَ اّ ا سْګسَ ظّّبؽضْاّاهل اپَاپؽالَاپك 

ُغ اپؽاضال ا  اظاخعاّخِعاالّالؾاپْؼ َا  االّاضپ ا

االّظاا ټْیاژًّع   ا سْلسْ ا سؽاشقسَ ظاپښتٌْاظازبًْْاظ

ا س ا اّ سواالّ س  الفغحىاّلفاظا ؾالظزاالّقْ حل السپسحؼٍ

ظالفغحًكتحىاظهل اظهْ ؽال االّ ؽ  اپكٌعاٍاغْؼاوٌس ا

ا سسْؾزا االّظ اّپسسحلسسلسس  االړاسسکسس  اګسسلسسْز اّؼّؼ اظ ،قسسؽٍ

ا سْ سًْسْاا الّبؽز پښتًْطْالاالّظالفغحىا ؽ  اغْښتًْکْ

ازا ا س  اهسلسحؼؾٍ ازا س سعًّسکس  اقستس  اًسَ ظاْالل الپحؼٍ

الّظالفؽالط  االّبٌكټاپحلٌ اپؽضال ا س ا سلس اظؼاس ا

ا س اظقسْلس االّا االهسلسَ السَ اظؼاس  ظؼلْظاچ اظاُسوسعغسَ

ا س ا اوسلس  االّظٍّ ا س زاٍّ الًكحً  اظښوٌحىاپَاغْقسَ

ابس اا پؽزا ح الًَ ا سؽز زول اّ  زاچ اضعالظزا)ج(

اظّؼپس سښس اًسحؼّغس السَاا۴۱  االّاالّـاظ  لْپَاعوؽ

  للَاّفح انْاضعالزا)ج(اظّبښ ا.

اظالؼالشًهسحنا ا سؽ س اهسلس اګسًْسع اظ ظالفغحًكتحىاظاضسلسکسْ

اهس اسٌسَ اشش اضسحى االفضس  اظ ا س اچس  ظاا پعالق ازسحی

ااسٍْاا  ْؾزاالّبؽز پښتٌْضْالٍا ؽ  اپكٌعّا ْ سًْسْ سَ

ابسْلس  ا س سعًّسکس اضسحاس سَ ا،الّا، ًَاخل سؽٍ اوسحى ضسپس 

ا س انسؽاس ابسْلس ا.الفضس ا ظضپ  ټْیاغ زاپعزاغن

اظا ابسؽاسسياخسسٌس ، ا سس سحلسس انسسطسَ انښستسسي اظ ضسحىاشش سسَ

اظالفضس ا پښتًْطْالاعْاله اًهٌ اګًْعاؼُلؽزا،اغ ّ،

 ضحىاششا ْؼً االّظّقتحًْ َاخو  ايلؽغْالړز.

 عبدالحی مالک

 د افغانستان د خلکى د ترقی ملی ګىند رئیس

د افضل خان الال دمرینی له کبله د افغانستان دخلکو د ترقی ملی 

  ګوند د داراالنشاء ډاډګیرنی پیغام

مبارزه بر علیه نابسمانی هاا   
تامین شرایط بهتر زندگی حا  
طبیعی هریک از افراد جامعاه 

 می باشد .
هیچ یک از نیر های طاغ تی 
نمااای ت انااااد ماااارد  را باااارای 
همیش از رفتن باه سا ی رفااه 
  خ شااااااابختی بازدارناااااااد از 
آنجائیکااااااه تر ریز  مافیاااااااای 
م اد مخدر   فساد پیشه ها در 
دسااتهاه  اداره  راادرل د  تاای 
شاارایط زناادگی بهااتر  انااسانی 
را باار ماارد  مااا محااد د نماا ده 
اناااااااااد. اانش  اعترا اااااااااال 
مردماای در براباار ایاان ع اماا  
 سااازماندهندگان ساایاه ر زی 
 بااادبختی هاااای اجتمااااعی از 
جملااه مااسئ  یل هااا  مکل یاال 
هاااای هماااه مااارد  مااای باشاااد 
 باااار ز اعترا ااااال  اانااااش 
هاااااای طبیعااااای  در بعااااا ی 

حااااایل غاااایر راباااا  انااااتر   
  پیش بینی می باشد .

بنااابر مااداخلل علاانی دشاامنان 
مرد  افغانستان از خارج  بای 
ت اااااا تی   غ لااااال   ی ااااا ی 
حاامااان راادرل در بعاا ی از 
محلل ااش ر شارایط زندگای 
غااایر اناااسانی باااه  جااا د اماااده 
اساااال.چنانچه ماااارد  از حاااا  
تحااا ی  اسااات اده از خااادمال 
بهداشااتی اااار آرامش ر حاای 
محاار   هااستند   د  اال نماای 
ت اند   ایف  مسئ  یل هایش 
را در برابااااار مااااارد  انجاااااا  
دهااد در بعاا ی ازایاان مناطاا  
 محلل اه طا بان مزد ر باه 
همکاااری تر ریااستان خارجاای 
ماسط ب دنااد   یااا هااستند ماارد  
این منااط  م فا  باه تاشک    
سااازماندهی حراتهااای دفاعاای  
شاااده   دسااال باااه خیزشاااهای 

مردمی زده اند ااه در بعا ی 
از حااایل ت انااسته انااد طا بااان 
را مجب ر باه فارار از مناطا  

 شان نمایند.
ایاااااان حراااااااال خ دجاااااا ش 
 مردمااای بااار علیاااه تااار ر   
 حااشل طا بااانی هرگاااه ماا رد 
حمایااال د  ااال رااارار بهااایرد 
میت انااد بااه نتااایب مطلاا   در 
راه  لح  ثبال اش ر برسد . 
امادیده می شا د ااه مارد  بای 
دفاع ما رد حمایال رارار نمای 
گیرند بلکااه باااجهیران  افااراد 
مااسلح غیرمااسئ   زیااراین نااا  
از حمایااااال د  ااااال ماااااست ید 
میهردند.  ع م ج د سیاسای 
 امنیااتی اااش ر تامین  االح   
آ ردن امنیل را در هریک از 
ساحال اش ر باه   ی اه ر ز 
 تااااخیر ناپااالیر د  ااال  هماااه 
مرد  افغانستان مباد  گردانیاده 

اسل از اینر   ار رل اسال 
تا همه مرد  افغاناستان احزا  
سیاسااااااای  ساااااااازمان هاااااااای 
اجتماااعی ناایر ی هااای مااسلح 
ااااااااش ر را حمایااااااال انناااااااد 
 بااساااااات اده از امکانااااااال   
 سای  دسال داشاته در تی یال 
 ااااا  ف   امکاناااااال بهتااااار 
 رزمی آنها همکاری نمایند .

هاااار گاااااه بااساااات اده ساااا   از 
  اااااعیل م جااااا د   آ ردن 
فااشار بااایی دسااتهاه حاامیاال 
د  اااتی تااالش  ااا رل گااایرد 
تاعده ای از افاراد باد ن تعلیا  
  تربیال ن اامی ماسلح گردناد 
    اااایف امنیاااتی خاااارج از 
تشکیلل را ل هاای ماسلح باه 
انها سپرده شا د باه ن اع تامیان 

 امنیل    لح نخ اهدب د.
تشکیلل ن امی ر مای ااه باه 
گاار ه هااای اربکاای   ملیااشه 

در ااااش ر ماااا شاااهرل دارناااد 
دارای سابیه مثبل   راب  تائید 
نمی باشند.زیرا ایان تاشکیلل 
در بع ی از محلل جاگزیان 
ادارال  حاامیل ار گان هاای 
محاا  گردیااده انااد   م انااع را 
در براباااار تطبیاااا  رااااان ن   
اجاارای پاالن هااای انکااشافی   
باز ساازی در محالل ب جا د 

 میرمحمدشاه رفیعی

 خیزش ّای هزدهی ٍتالشْا بزای هٌحزف ساختي آى

بااتاااریاام هاا اادهاا  عاایاار  سااا           
جاری     زارل اراتا ااد حاکا مال 
 حاادل ماالاای   بااانااک جااهاااناای   
گزارش شان را پیاراما ن ما جا یال 
فااایااار در افاااغاااانساااتاااان   ارائاااه 
نااماا دنااد.دریاان گاازارش آمااده اااه بااا 

( فایا ااد رشاد تا  ایااد  9.6  اف  
( فی د مارد   69ناخا ص داخلی    

افغانستان زیر خط فیر ررار داشته   
فییر هستند   از هر ساه نا ار افاغاان 
یااکاای آن فااا رااد تاا ان خااریااد ماا اد 
خ رااه  نیازمندی های ابتدائی خا د 

 ب ده  ت ان خرید آنها را ندارد. 
 زارل ارت اد د ایا  ا الای           

فیر را در اشا ر جاریاان ناا مانا ا  
سارماایاهالاری   عااد  دساتارسای بااه 
خدمال اجتماعی   آم زشای   نابا د 
امااناایاال   زنااده گاای غاایاار شااهااری 
 متکی ب دن مرد  به اشل  الامای   
می داند. رئایاب بااناک جاهاانای ایان 
گزارش را امکی بارای طاره هاای 
 بهتر جهل ااهش فیر خ انده اسل .  

ایاان گاازارش ماای رسااانااد اااه         
ماارد  ر سااتاااهااای افااغااانسااتااان بااا 
بیشترین فیر ما اجاه  با ده   از آن 

(  9..6رنب مای بارناد. عال تاا    
فی اد مارد  فایایار از ناعامال سا اد 

( فی د آناهاا  6..3محر   هستند    
در بخش های غیار د  اتای ااار مای 

( فی د آنها م ار ف  ..نمایند    
 زراعل هستند .

طب  ماعایاار هاای بایان ا امالالای       
اسانیکه ر زانه امتار از یاک دا ار 

 عاید دارند   فییر گ ته می ش ند.
ایاان گاازارش زماااناای ارائااه ماای      

ش د اه از ح  ر جامعه جهانی در 
( ساا  مای  .4افغانستان بیاش از  

گلرد  درین مدل طی ان رانب هاای 
ت ای    بر ین    ندن   ت اایا   ..... 
مساعدل های بزرگی باا افاغاانساتاان 
تاااعاااهاااد   بااادساااتااارب د  ااال هاااای 
افغانستان گالاشاتاه شاده اسال . اگار 
ازیاان مساااعاادل هااا   بااطاا ر ماا ثاار 
 هدفمند   استا ااده باعاما  مای آماد   
امر ز بجای این گزارش تاکاانادهاناده 
  گزارش د هر  اننده ای ارائاه مای 

 گردید . 
با   ف ایان هاماه مسااعادل هاا     

 حاامااایاال هااای جااامااعااه جااهاااناای از 
افااغااانسااتااان   بااازهاا  چااا ااش هااای 
بزرگی مرد  افغانستان را تهدید مای 
اند   نا امنی ها   جنگ   خش نل   
جرای  سازمان یافته   فیر   بایاکااری 
  م اد مخدر   فساد اداری   هانا ز 
ه  ادامه دارد   هر ر ز از مرد  ما  

 رربانی گرفته   می گیرد .
با در نا ارداشال ایان مسااعادل      

  روزبه  

تَضیح هشکالت کافی ًیست ،    

 بلکِ حل آًْا بِ کار است

 ا

 حقىق و وجایة شهروندی :
ا)الًسسسسدسسسسلسسسس سسسسكسسسس :ا نسسسسِسسسسؽًّسسسسعز ظؼ

Citizenshipاؼّنسيا ا سَ (اُوحًطسْؼ

االقس .اCity)ا نسِسؽ الق االؾاههتبح  )

َ اا اپسسس سسسهسسسؽفسسستسسس ا سسسحلسسس  اؼال نسسسِسسسؽًّسسسعز

ابسؽضس اا)نِؽًه ٌ (ه  ابسحّؼ ظالًٌع.ابَ

اُسٌسدسحهس ا الؾا حؼنٌحقحى،انِؽًه ٌسحى

اّا  َابَازبْ ااکعادؽاالزتؽالماگسػالؼظٍ

ُحزاضْاماظؼا لحیانسِسؽاابَاهكوْل  

ا)نسِسؽًّسع( ابسَ ّاالختوحعاعو اًوسحاسٌسع

ااسسسسسسسسسحفسسسسسسسسستسسسسسسسسسَ  الًسسسسسسسسسع.االؼ سسسسسسسسسبسسسسسسسسسحن

ازسْؾٍ ا اظؼ االاسي اپس سماالؾ نِؽًّعزا سح

اهس  ابسؽؼقس  االهسحااالختوحع انِؽز نسع

اؼالا اضسْظ پفاالؾا ىانِؽًّعزاهسفسحُس سن

اگكستسؽلاظالظٍ القس ،اابَاالاحل اّا هْؼ

نسِسؽًّسعزا الگؽچَاالهؽّؾٍابك حؼزابسَ

اهسس خسسِسسحًسس سس انسسِسسؽًّسسعزااٌسس سسؿ الًسسعاهسسٌسسع.

اهسطستسلسفس ا الهؽّؾٍا حؼبؽظُحاّاهس سحًس 

 الق .ااحفتَ

 شهروند و حقىق شهروندی :
ااس ا اؼقسوس  ا انِؽًّعاا اعضسْ

االاسسيا االقسس . ا هسسْؼ ااسسح االاسسحلسس  نسسِسسؽ،

ابسَااظاعگحٍ،ازبْ اّاهكوْل   اؼال ُسحاس 

ا سحًسْىاانِؽًّعااحظا ّؼاه  نْظا َاظؼ

اًسیسؽااپ ماب ٌ اّا عّايانعٍ االؾ القس .

اّخسسْظا اًسس سسحؾهسسٌسسع اخسسحهسس سسَ زسسبسسْ سس ،

ا سسدسسحؼز،ا اؼّالبسظ االقس ا سسَ هسبسسؽؼال سس 

اقس سحقس ا الهْالی،اهحلک  ،انِؽقسحؾز،

اًسیسؽا اظؼ اؼال ّازت اهكح  اضحًْالظگس 

اظاسعا االؾ گؽفتَاّاقحهحىاظُع.االؾالاياؼّ

انسِسؽًّسعز،ا ازسبسْ  نِؽزاهسْضسْع

ا سکسحلس سوا اّ ؼّالبظاهؽظمانِؽ،ازبسْ 

اّا االيسْی اّ ااسکسعاسدسؽ  ًحىاظؼابسؽالبسؽ

ا ىااُع  اؼّلاالًسدسحم ُحاّاّظحاسواّ

انسِسؽا الق .اُوچٌ ياًسٍْاالظالؼٍاالهسْؼ

اُسوسحُسٌسگا اؼنسع ّا  ف  اًیسحؼ ابسؽ

اهسس  ا سسَ االقسس  ابسس سسٌسسْالىاانسسِسسؽ  سسْالى

هِوتؽايااليْل ابعالً نا َاهٌه س االؾا

 زبْ االقحق ا هْؼاالق .

الزاا هس سطستسَ زبْ انسِسؽًّسعز ظؼاّال ع

اهكسسوسسْلسس سس  اّظسسحاسسواّ االؾ ُسسحزااالقسس 

ا سسسسسسسسلسسسسسسسسحیا اظؼ نسسسسسسسسِسسسسسسسسؽًّسسسسسسسسعالى

ا سْالزازسح سنا ظّل  ّ نِؽ اکعادؽ، اح

اّا ازسسبسسْ  اُسسوسسچسسٌسس سسي اّ اهسسوسسلسسکسس  ّ

ازسبسْ ا ا ى الهت حؾال  ا َاّظ فَا سحهس سي

بؽاعِعٍ اهعاؽالىانِؽزا)نِسؽظالؼز(،ا

ا سلسس ا سْالزازسح سسنا اطسْؼ ابسسَ ظّلس ااسح

اّااه  ازسبسْ  االاسي اهسدسوسْعسَ بحنع.ابسَ

الطسال ا«  زبْ انِؽًّعز»ُحاهكوْل  

 نْظ.اه 

 عبداللطیف صاالحی

 شْزًٍدی

 بقیه در صفحه سوم

 بقیه درصفحه سوم بقیه در صفحه سوم

 )بخش اول(

 بقیه درصفحه دوم

 بقیه درصفحه دوم

 سَلِ؟ کِ جٌگ؟

 هذاکزُ  اٍ هصالحِ ؟ کِ  هقاتلِ
 )سزهقالِ دٍّن هخ کی(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1


 سرمقاله:

 سَلِ    کِ جٌگ؟   

 هذاکزُ  اٍ هصالحِ؟ کِ  هقاتلِ

اخسٌسگاالّؼزاپؽزاچ اږ لْاؾاح ا  ا33 ؽا        اظاځالفغحًكتحىابحًعزااظا زا

 ښېٌسْلس ااغؽاټـپؽاظاّاؽاازااېاا ْؼى ااٍالکِحپغنااًحّؼايااالّؼّزاااالّاا

االّا ا ظزا.ااظاخٌ االيل اعل اظاګحًّډااحًْاپَا ېؽٍاب حاپح كتحىاا ْق َاخسْاس 

اپسَا اؾهسْږ ا سالږاالّ اپسحؼٍ اظ اخسْړّلسْ اظّلس اظ اشقسپسْنس  پَاالفغحًكتحىا  اظ

السَا ُ ْالظ  اّاقتؽال  ژا اعو ا َاؼقېعیاظزا.ااالّاشافکؽا  ږزاچ اؾهسْږ

پؽالضْاالهکحًح ْانطَااظا الق کْاالقت وحؼزااؼژاوْاغًْعزااظاالقتثوحؼاپَافکسؽا

انسطسَا   اظزا.اغْالړزاچ اؾهْږاظااُ ْالظالَاه عً اؾاؽهْاالّا ؽالًؿاټ اشؼّ

اپسحؼٍا اظ ا ظاضپل ااضْښ اقؽٍاقناګټَاّالضل ا،اظااضپلْابېا  ف تَا ْل عزاالهْاللْ

وحىا َاپؽالشابحؾالؼاا ضو يا  ز،اظااضپل اقؽااهحا اظاپحؼٍااظاقؽهحاَاګسػالؼزاا

ٍاظا حؼااالضكتلْاؾاه ٌَابؽالبؽٍا  زا.ااُوعېاهْضْاشالّاظاالؼؾالًَابهؽزا ْېاڅ

اؼّؾزا  َاظاؼق علْاظاپحؼٍاالَاډاؽّا لْاؼالاُ ك اا ؽّؼقت اډل اا ٌی وْزاالّ

االّا االقستسْزا اؼال ااسېا اپسحؼٍ اظ ا ،اظا طؽال اف حل تْااالّاظابېاګٌحٍاضلګْاظااّژلسْ

غْالړزاچ اظالا ؽّؼقتحىاپؽاظېاضحّؼٍابحًعزاهكلظا  زاانْاظاظاّزاظلسطسْالٍا

 ظّق اظّل ااهٌ ا َاؼالّړزااالّاظاظّزاقتؽال  ژا اپالًًَْاّؼاا طل  ا  زا.ا

اُس سْالظاا      اظ ظاخٌ اظا لحُ ْاالّاظا ؽّؼقت ااعول ح ْااظااّؼالً ْاالّا لفح ْانطَ

اظا ا انسطسَ ظاژغْؼلْااالّاظاپؽهطت ااالّا ؽ  اظاپحؼٍااظاهٌ ا َاؼالغلْاافؽيستسْ

اظا ا ا سَ اهسطسحلسفس سٌسْ ګټ االضكتلْااظاؾه ٌْاظابؽالبؽّلْاظاپحؼٍااظّل اپؽالَاپكېاّ

ا س ا الس  اپسَ قْل ااظاهػال ؽّاپ هٌِحظًَّا  زاظزااالّاپَاظېاشؼا  اظاال عالهح سْ

اېاظقْل اعحل انْؼالاخْړٍا  ېاظٍا.اااُغْزااېاّاظېا َاؼالابلل اظزاچ الَا

خٌ االّا ؽّؼقت اف حل تْانطَاشـاّالضل االّاضپل اغْښتٌ اظاهػال ؽّاپؽاه ؿا

طؽذا  زا.اظا ؽّؼقت اف حل تْالّاّؼّؼاّژً اپؽاوحزااّاق حق اف حلس س ا سَا

اظا ا سَ اشؼزاّال سوسٌس  هطَا  زا،اظا حًًْ اق حق اډهْ ؽال س سکس اهسلسحؼؾېالسَ

ؼق علْاظاپحؼٍاؼ حب اّ  زا.ااپَااالًتطحبح ْا  ابؽضَاّالضل االّاظاضلګْااّؼالاْا

اهسلسحؼؾٍاا ا  َاپَاهؽالخ َاقؽٍاظاظّلت اّالکااظاً ْلْاظاپحؼٍااههؽّعااالّا حًسًْس 

ابسؽضسَا ّ  زا.ااظااّؼالً االّاّادحړۍاپؽاوحزااظاّطياپَاالابحظزااالّاالعوحؼ س 

اوسحزا،ا اپسؽ اقسطستسْلسْ االّ ّالضل ااالّاّاضلګْا َاظاژًّعاظانؽالاطْااظا ؽاسطسْلسْ

اپسَا انسؽالاسطسْ اظ اژًّسع اظ ُغْزا َاظا  الا االّا لفح ْاظاؼقْلْاپؽاضحز،ااظااُغْ

اظاا ا سَ اُسغسْ االّ اّ س زا القحًَا ْلْااالاّاپؽاؾضوْاظاپټ ْااپَاالاښّْلْاا  اُحًسع

اّال سوسيا ضعه الَاشؼزااظاُغْاؾړًَّاپَاشـاؼالّړزااالّاؼالا ااېاّګټ ااا.اا

 ق ااالّااحاپَااّالکا  ابؽضَااّلؽزا.

اظّلس اقسؽٍا     ا س اّزاظ ضْاظّزااّالا ا ؽانْاضحؼخ ا ْالّزاپَاالفغحًكتسحى

ضلؽّا َاًَا ښ ٌ ا،الَاخٌ انطَاشـاًَاالضل ا،اظّل االّاالقحق ا حًْىااېاپَا

ؼقو  اًَاپ ژً ا.اازحیاظالاچ اظاضحؼخ ا ْال اازضْؼااظاخٌ االّا ؽّؼاكت ا

ف حل تْاظاظاّالماپَاّاخَاظزا.اُؽانًَْاچ اظالاف حل تًَْاظّالمااّلؽزا،اظاضحؼخ ا

 ْال ااظازضْؼااظاظّالمااضؽّؼ ااالّاعل ابَاپح َااّزا.اخٌ اظاضحؼخ ا ْال ا

 ؽاؼال لْاظاهطَااُناخؽاحىاظؼلْظانکَاعل ااېاظاګحًّډاْاُ ْالظّااهعالضلَااالّاظا

اظا ا اضسْال سَ ُغْاقتؽال  ژزاٍّا.اظاالالبحععېازضْؼاالّاپَاً ۍا  ا ؽاظؼاحبْاُح

ُغْا ؽّؼاكت اف حل  ا ااالّالَاظېاف حل  اانطَااظاالقاله االهحؼ اازوحاس ا ااا

 چ اؾهْږاُ ْالظاالاّاّلفاااېاظاالّږظٍاخٌ ااّالولْا َاّؼاټې ااّالَُا.ا

ا سلسًسؽېا      ا اډّی پَاؼقٌ ْا  اظاقْل االّاخٌ اپَابحؼٍا  اُؽٍاّؼځااډّی

ا،ا ااسېاهضسؽ   ږزاالاّاپؽاب لْاالړضْااېااًیؽاح ااّؼ ْیا  ږزااچس اضس سٌس 

اظېاخسٌس ا ګوؽالٍا ًْک ا،اچټ ااالّاب ِْظٍاّزااهثالاّا ا  ږزاچ اظّلس اپسَ

اطسحلس ا سَا   اقتؽال  د اًَالؽزا.اظااظّق االّااظښوياا  ؽاواًَاظزاقْزا،

 چ اظاخٌ ااْاطؽ اظزا لَاّؼّؼااالّا لَا ؽّؼق ااّا ا  ږزاا.

ّال    اظالاظزاچ اعو ا ؽاضلؽّاډېؽاښَاظان حًْااالّاپعاعّا  ؽاوا ْزاچ ا   

پَاّاٌحا  اظا  ؽافْلْاضؽّؼ اًَاپحا َا  ږزا.ااظالاچ اظّالړٍاضْالّزا ؽا ستس ا

ا سالږا سْزا،اا االّ اپسْؼزاُسحًسع الّا تحیاالّاظااْا اب ا ؽاف ؿاک الَاهٌځَاّړلسْ

اًسلسؽزا.ا االړ س سح نؽګٌعٍااظٍاچ ااْاظاب اظښوٌحىاظزاالّاُ څا  ؽاواالّاالثلح ا سَ

االهسحؼ ابسؽا طحللحىا ْښښا ْزاچ اف ل اّال ويااؼژانالَااهٌځَااْق ا،اضپس 

  ؽالؼا  زاالّاظاضپ افکؽاالّاًیؽالَااهط االقاله اؼژانااؼالّل ا.ا

ا،ا        اًّس سكس  ا اهسطسَ ا ظّل ا ْښښا ْزاچ اظااظاّازاظا ؽّؼاكت اازولسْ

ابسالاهسٌسحؾعسَاا ازسح سوس س ا اضسپس  االّ اّچسلسْز القحق ا حًْىاالّاًْؼاًحفػٍا ْالًس سي

ّګؽضْزا.ااظّالړّاضْال ااظااْا ااب اظالَااهٌځَاّړلْاالّاظاوحىاظاهكلسظا سْلسْاا

کاله تالښ وکړ .  خو د بین ا لمللی مالال تالړو د ودالود او  ۴۱ظاپحؼٍااًژظېااظالا

اضسپسلس ا اُسن ااسْ ا زضْؼاالّاظاظاّالړّاضْالا اظا وْا االّاا دِ ؿاظاظاّالمالَاّخ 

اّړیا اهسٌسځسَ قتؽال  د ا َاًَّاؼقېعئاچ اظاهبحب اطؽ اا ض  واالّاب حالَاا

الّاظاوحىا حهالاهكلظا ْیاظزا.اًْاوکَاټْلَابحاعاظېاًت دېا َاّؼق ږزاچ اظا

اخسٌس اًسَا اظ اشؼزا، السَ خٌ اظّالمااظاز اشؼاًَاظٍا.ابحاعااظاضلؽّاالّااهػال ؽّ

بلکَاظاقْل الَاشؼزااْاز ا َاّؼق ږّانْاُ ْالظاالاّاّلفاظخٌ االّا لحُ الَا

 الّؼانطَاّژغْؼیاق ا.

دوهم مخ                                                                                                         دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                     نهم ګڼه                 

بزًاهِ حشب هلی تزقی هزدم افغاًستاى   
۴۰۳۱/ ۵/  ۰۳مصىب کنفرانس وحدت مىرخ  

 به ادامه شماره قبل...
 در عرصه تآمین صلح و ثبات در کشور:  -ب
حمایل از ح  مسئله جنهج یان  د د  تای از -۱

طری  سیاسی. حز  ما خ اهان آتش بب   راطاع 
ف ری جنگ   خ نریزی بیشتر   استیارار  الاح 
عادینه   عا  شم   در افغاانساتاان اسال. ماا از 
جل    مشارال مخا  ین مسلح د  ل در پار ساه 
هااای ساایاااساای افااغااانسااتااان بشااماا   اشااتاارا  در 
انتخابال  نهاد های د  تی پشتیاباانای مای ناماائایا   
مشر ط بر اینکه آنها خش نل را انار بهلارناد   
ارزش های بنیادین ران ن اساسی را باپالیارناد. باه 
با ر ما تلش هاا بارای تانمایان  الاح باه رایامال 
فر پاشی ن ا  ران ن اساسی به تکرار فاجعه ساا  

می انجامد. در عین حا  بایاد پالیارفال ااه ۱۳۳۱
 لح ارزان   یاک جااناباه  جا د نادارد. بارخای 
خاا اساال هااای مااخااا اا اایاان مساالااح در باااره نااحاا ه 
مشارال آنان در پر سه های سیاسی   اماک باه 
بارگشاتاانادن افاراد مسالااح باه زناده گای عاادی   
 مانل های حی ری میت اند م رد بحث   تا افا  

 ررار گیرند. 
حز  از همه تلش ها در جهل تنمایان  الاح  -۲

امنیل  دائمی   بر چیدن اسلحه غیر راانا نای باعاد 
غار  تانمایان  از ناهاائای شادن تا افایاال  الاح  

حاكمیل د  تی سرتاسری   ملی در جاهال ایاجااد 
 ف ای باز سیاسی در كش ر حمایل می نماید.

در عرصه نظام حقوقی، حقوق و آزادی هاای  -ج
 اساسی مردم :

مبارزه بخاطار اساتایارارد  ال راانا نای  ا ا  -۱
ت کیک ر ای ثلثه   برابری هم طنان در بارابار 
ران ن   ر ا  تطبی  یکسان ر انیان باایی هاماه  
ا   مسئ  یل د  ال  جااماعاه   فارد در بارابار 
همدیهر  حمایل از ایجاد   تحکی  نا اا  ر اایای 

 مستی   بی طرف    مسلکی. 
مبارزه بارای تانمایان حایا   اسااسای   آزادی -۲

های فاردی مارد  ااه در راانا ن اسااسای اشا ر 
 تسجی  گردیده اسل.

مبارزه در راه تحیا  تساا ی حایا   سایااسای  -۳
 اجتماعی   مدنی زنان با مردان .

مبارزه برای تطبی  بی رایاد   شارط اعالمایاه -۴
جهانی حی   بشر   میثا  هاای بایان ا امالالای در 
این زمینه. مبارزه برای تنمین حی   دم اراتیاک 
مرد    تنمین آزادی های سیاسی  اع  از ایجاد   
فعا یل احزا  سیاسی  اتحادیه های  نا ای  حا  
ت اهرال   اعت ااباال مساا امال آمایاز ااه تااباع 
محد دیل های غیار دما ااراتایاک   ما اا   باه 

 ر انین باز گیرنده نش ند.
پشتیبانی از مبارزه علیه جنایال سازمان یاافاتاه -۵

  تر ریز . اشل   ترافیک م اد مخدر ناه تاناهاا 
یک چا ش عمده در برابر تحکی  حاامیال د  اتای 
  ایجاد ارت اد سا   اسل  بلکه فساد   تار ریاز  
را نیز تغلیه میکند. برنامه د  ال   جااماعاه بایان 
ا مللی برای ح  این مع   اافی نیسل. باررسای 
ها نشان میدهد اه ااثریل زارعین خاش خاش را 
دهیانان ا  زمین تشکی  میدهد. زیرا از زمین اا  
حا   بیشتر بدسل می آ رناد. از ایانار   یاران 
اردن مزارع خاش خااش  ماجاازال زارعایان   
زراعل بدی  به تنهایی مشاکا  را حا  نامایاکاناد. 
د  ل باید در انار تدابیر ایا اری   اشال بادیا   
حاا  مشااکاا  آ   بااازاریاااباای باارای تاا  اایاادال 
زراعتی  سبسایدی های حد ار  برای اشل بادیا  
در  ا رل آفاال طاابایاعاای   اماارا  زراعاتاای 

برای دهیانان  فیر زدایی   ااریابی برای ج انان 
دهال را در برنامه خ د در ن ر گیرند. حز  ماا 
خ اهان آنسل اه د  ل   جامعه بین ا مللی عالایاه 
مافیای پر سب  ترافایاک   رااچاا  ما اد ماخادر 

 اردا  جدی نمایند.
 در عرصه انکشاف اقتصادی:  -د
حااز  ماالاای تاارراای ماارد  افااغااانسااتااان  حااز  -۱

پیشرفل ارت ادی   انکشاف  طن ماسال. حاز  
ما از سمتدهی اجتمااعای اراتا ااد باازار حاماایال 
میکند   در حاا ایاکاه اراتا ااد باازار را  اراعایال 
عینی سازماندهی ان نی حیال ارتا اادی مایاداناد  
بدین با ر اسل اه انسان   خ شبختی ا  باایاد در 
مح ر هر گ نه سایااسال اراتا اادی رارار داشاتاه 
باااشااد. نسااخااه ارااتاا ااادی جاااری بااا باای عاادا ااتاای 
اجتماعی  بیکاری مازمان  پا   پارساتای  ثار ل 
اند زی  جنایل  بحران های اخلرای   ماعانا ی  
تخری  علیا    عا اطاف انساانای   فار پااشای 
خان اده   ماحایاط زیسال تا ت  اسال. باناابار ایان 
حز  ما خ استار ارتیای نیش اراتا اادی د  ال  
امک به بخش خ   ی در اشتغا  آفرینی  ن ا  
دهی بازار  تی یل سکت ر اااییای   بسایاب تاماا  
ثر ل های مارد  افاغاانساتاان بارای پایاشارفال   
خ شبختی  طن ماسل. حز  ما از اعااده اراتادار 
د  ل در عار اه اناکاشاافای یاعانای پاایاه گالاری 
د  تی اه نیش طبیعی خ د را در اداره ارت ادی  
انباشل مهارل های ااری  ایجااد اشاتاغاا    پای 
ریزی زیربنای ارت ادی ای ا اند   تما  اماکااناال 
اش ر را بشم   ساکاتا ر خ ا  ای در جاهال 
سرمایه گلاری عامه بسیب نماید   ساازماان دهاد  
حمایل میکند. حز  با تا جاه باه عایا  ماانادگای 
شدید ارت ادی افغانساتاان   نایااز باه اساتا ااده از 
 رفیل های همه سکت ر های ارتا اادی   جالا  
سرمایه گلاری های خاارجای جاهال رشاد ساریاع 
ناایاار هااای ماار ااده   تاارراای عاالااماای  تااخااناایااکاای   
فرهنهی  از فکت ر مداخله فعا  د  ل   بارنااماه 
ریزی انکشاف ارت ادی   اجتامااعای باخا ا ص 
در مراح  احیای ماجادد زیار باناای اراتا اادی   
ایجاد شبکه های تنمینال اجتماعی   ررابال ساا ا  

 میان سکت ر های مختلف پشتیبانی میکند.
مبارزه در راه رفاع عایا  ماانادگای اراتا اادی -۲

اش ر  بسایاب مارد    جااماعاه مادنای در جاهال 
تعمی  برنامه ریزی های ا تاه مدل   درازمادل 
برای بازساازی افاغاانساتاان  باا اساتا ااده از تاماا  
 رفیل های م ج د سکت رهای د  تی  ماخاتالاط  
خ   ی   ا پراتی ی  سرماایاه گالاری بایاشاتار 
در عر ه هاای زیار باناایای   مانااباع طابایاعای  
زراعل   اناکاشااف دهاال  ماعاارف   خادماال 
اجتماعی. حمایل از مطاا اباال اراتا اادی ماعااش 

 گیران   تی یل جنبش سندیکایی.
حاامااایاال از تاامااا  اشااکااا  مااا ااکاایاال راااناا ناای  -۳

م ئ نیل ران نی سرمایه های داخلای   خاارجای 
  بهره آنها. حمایل از جل  سرمایه گالاری هاای 
خاارجای طابا  راانا ن   در ماطاابایال باا ماناافااع 
انکشافی افغانستان. مطا باه سایااسال فاعاا  ایاجااد 
شغ    زمینه های اار به  سیالاه د  ال یاا تاحال 

 رهبری آن. 
حمایل از ما کیل د  ل برمنابع دارای اهامایال ۴

منابع طبیعی زیر زمینی  معاادن(    –ستراتیژیک 
جاانااهاالل  چااراگاااه هااا  ارا اای د  ااتاای  ماانااابااع 
اساسی انرژی  بنادر   خط ط م ا لتی  دشال 

 ها  منابع آبی   آثار باستانی. 

ــ است ادۀ مرثر از منابع ن ل   گاز  ماب  آهان ۵
  سایر مانارا اهاای  اناعاتای   تشا یا  سارماایاه 
گلاری های بزرگ  اع  از داخلی   خارجی  در 
بخش  نایع ثیی  به هدف ایجاد زیربنای پیشرفتا  
ارت ادی   ایجاد زمینه های  سیع اار   اشتاغاا  

 برای مرد .  
پشتیبانی از ایجاد   گساتارش  اناایاع مالای   -۶

 نعتی ساختن اش ر باا اساتا ااده از دسال آ رد 
های علمی   تکن   ژیک ماعاا ار باا هاماکااری 
سااکااتاا رهااای د  ااتاای  خ اا  اای   مااخااتاالااط   

 سرمایه گلاری های خارجی. 
حمایل از تش ی  متشبثین خ   ی  تاجاار   -۳

سرمایه داران ملی در جاهال افازایاش   تا ساعاه 
افغانساتاان   تجارل داخلی   خارجی   مبد  اردن

به مراز فعا  تجارل منطیه یی   شاما  سااخاتان 
 آن در سازمان جهانی تجارل

حمایل از ع ری ساختن متدا   سیست  بانکای -۸
اش ر  ت سعه شاباکاه خادماال بااناکای ماعاا ار  
تش ی    ت مین امانال   پب انداز هاا. ماباارزه 
بخاطر تعمی  سیاسل عادینه ما یااتای ماباتانای بار 
تیلی  ما یال غیر مستیی    ت اعد ما یال مستیایا  
   تیسی  ع اید برمبنای منافع انکشاف اجتماعی.

حمایل از تن ی  بهتر ام ر زمین داری   حا  -۹
مع لل آ  در جهل رشد   میکاانایازه سااخاتان 
زراعاال  ماار ااد اناارژی باار   ایااجاااد فااار  هااای 
زراعاااتااای  د  اااتااای  خ ااا  ااای  ماااخاااتااالاااط   
ا پراتی ی( غر  تنمایان ماناافاع ارشاار ماخاتالاف 
زمین داران   دهایااناان. ماباارزه باخااطار باهابا د 
محیط زیسل  ح     مراربل از جاناهالل  نسا  

 حی انال   پرنده گان نادر.
تر یب نباتاال طابای   تا  ایاد اد یاه باخااطار -۱۱

تنمین نیازمندی های ملی  ت سع  ارت اد ما اداری 
  پیشه  ری   تش ی  سرمایه گلاریهاا در باخاش 
 نایع خ ی ه دستی   مست رفه   ایاجااد سایاساتا  
های بیمه   بانکهای حمایل از ارت اد  اناعاتای  
زراعتای  ماا اداری   پایاشاه  ری   باازاریاابای 

 برای ت  یدال آنها.
حمایل از طره آباد ساختن زمین هاای باایار -۱۱

  یمزر ع   ت زیع عادینه آن به ریمل مانااسا  
برای دهیانان بی زمین   ا  زمین  اا چای هاا   

 سکت ر خ   ی.
حمایل از تنمین اشا ر از  احاا  انارژی باا -۱۲

است اده از منابع داخلی   خاارجای   حاماایال از 
رشد   انکشاف  نایع انرژی    نایع ساباک   

 ت  ید اننده م اد استهلای   غلائی. 
حمایل از ماطاا اعاال د ر ناماایای عااماه باه -۱۳

من  ر است اده م ثر از امکانال ملی   مسااعادل 
های ما ی   تخنیکای جاهاانای  باا در نا ارداشال 

 نیازمندی های اساسی اش ر. 
دفاع از مطا بال   تالاشاهاای اناجامان هاا   -۱۴

اتحادیه هاای پایاشاه  ران    اناعال اااران در 
رابطه به رشد  اناایاع مالای  تا  ایادال داخالای   

 انکشاف  نایع دستی.
حاامااایاال از انااکااشاااف   ماادرناایاازه ساااخااتاان -۱۵

ترانسپ رل  اعمار شاهراه هاای مادرن   مایادان 
های ه ایی   خط آهن سراسری اشا ر     ا  

 آن با شبکه راه های ترانزیتی جهانی.
حمایل از  اناعال تا ریاز  باخااطار تایا یا  -۱۶

ارت اد ملی   اتخال تادابایار مارثار بارای تا ساعا  
 فرهنگ پلیرایی ازجهانهردان.

 ادامه درشماره بعدی

ّّظسحاسوابس سعزازسؿیاؼالاا  هْؼابس اًوْظ قلكلَاهكحا ازؿب اّق حق ا

  ْض راّههطىاًوْظًع.  ظؼنؽالاظا ًٌْ ا

طل ا خٌعالزا   يانعٍا،اگؿالؼلانسْؼالزازسؿیا سْقسظاؼفس س اؼضسح س ابسَا

ا هسکس سال س اظؼنسْؼالزا ابسؽالزاالظغسحم ا سَ خلكَاالؼالاَاگؽظاع.اظؼگؿالؼلا هسعٍ

االظغسحما اپسؽّقسَ ا ى نِؽ حب ازؿیاپالىا حؼا ؽ   اگؽنِؽ حب اظاعاّهطحب 

ظؼًسْالزس ازسؿبس اا۴۹۳۱(اه ؿالىا غحؾاّالل االّیاعسبسؽیا۴۱ هک ال  االؾا)

ا سَاا نِؽا حب ابطْؼاهْفبحًَاپحاحىااحف ا.اظؼگسؿالؼل اًهسحىاگسؽظاسعٍ ضسحطسؽ

اظالنستسَا اخسؽاسحى افسؿالاسٌسعٍ ب عالؾا ٌفؽالًفاّزع ،اخل اّخػیابَازؿیابطْؼ

االقس ا.ًسْالزس ازسؿبس ا ّز االل ضْا اُحزاالعضحزازؿیاپؽظالض اگسؽظاسعٍ

ظؼنِؽا حب ابحاالزكحـاهكوْل  ا حؼاه اًوحاٌعاّقحؾهحىازسؿبس اپسُْسٌستسْىا

الؼ بحااحف .اظؼگؿالؼلاالؾاُوکحؼزاالعضحزاظالؼالشًهحزااببه سطح ناحیه حب ا

االؾاطسؽ اظالؼالشًهسحزااجانان میرخی    میرمحمدشاه رفیعای زؿیاؼفبح  سَ

االظسِسحؼا زؿیابَاز  ا  ناظؼنْؼالزانِؽا حب ازؿیا االًسع،  ْظ واگسؽظاسعٍ

ااسح اااز بعدقپحـاّ هکؽاگؽظاعٍاالق ا. اًسیسؽ اؼفسبسح اگسؿالؼلا، االاسي القتوحع

 گؿالؼلاالؼالاَانعٍاهطؽذا ؽظًع ّپ هٌِحظال انحىاؼالاپ ؽالهْىا

ا سحبس ازسؿیاخسِس االًسدسحما ب عأاؼف  اخ الً ابَاًوحاٌعٍاگ االؾانْؼالزانِسؽ

اظؼبسطسم  سحؼزاضسْاسماا هْفبحًَاّظحاواب عزا  ِعاقپؽظا َاظؼ اٌعٍابحؾُسن

اگسؿالؼلانسْؼالزا  اللاضْالٌُعا ؽظ.اهًْبَاظالؼالشًهحزازؿیاظؼؼالبطَابسَ

 نِؽا حب ازؿیايحظؼاگؽظاع.

ا هسکس سال س ابه تعیی    خلكَاگؿالؼلانْؼالزاّشات ا حب اظؼؼالبطَابَاالظغسحم

االظغسحماامزم  به جلسه ْقظاؼف  ا الؼالاَاگؽظاع.ظؼگؿالؼلاالؾپ هؽف اپؽّقَ

اُسحزاالاسياّشاس اهس سلسْهسح االؼالاسَا  هک ال  اظؼنْؼالزاّشاتس اّّلكسْاللس 

گؽظاعٍا َاالؾاالظالهَاهْفبحًَاالاياپؽّقَاظؼانْؼالزاّشات ا حب ازؿیاًوحاٌسعٍا

گ اه اًوحاع.اُوچٌحىاؼف  اهؿه االؾاالنتؽالکاؼف  اعلعاللس اهسحلس اؼ س سفا

اؼالّلا اظالّظ اهسسسوسع اپسُْسحًسع اظال ستسؽ زؿیاهل ا ؽ  اهؽظماالفغحًكتحىاّؼف س 

نْؼالزاّشاتس ا سحبس ازسؿایاالبسؽالؾاا ه حّىازؿیاظؼخلكَاالظغحما هک ال  

اّظسحاسوابس سعزا ابسؽالزاالًسدسحم اؼال قپحـاًوْظٍاّيسل اُحزاؼٌُوْظزانسحى

ظؼّلكسْاللس اُسحزاا هْثؽاضْالًعا.ظؼگؿالؼلا هعٍا َاپؽّقَاالظغحما هکس سال س 

اُسحزا اهس سدسؽظظ.ّالزسع بح  اهحًعٍاّشا ا حب االظالهَاظالنتَاّبحاهسْفسبس س االًسدسحم

اّزس ا اًسوسْظٍ اظالاسؽ ابسطسْؼهسٌسیسن االظغسحم ابس سعالؾ اؼال الّل َازؿب اخلكح انسحى

اخسحًسلسحؾا االؾُسوسکسحؼزاؼفسبسح الل ضْا اُحزانحىاؼالاپؽظالضتَاالًع.ؼف  اهسؿهس 

ّّاحړاالعضحناّ  ناظالؼالشًهحزازؿیاظؼنْؼالزاّشاستس ا سحبس ازسؿیاالبسؽالؾا

  هکؽًوْظ.

اشؾم اّهًسْبسَا  بَاالؼ لحطاگؿالؼلانْؼالزاّشات ا حب ازؿیا ًحه ن ال سطسحغ

 يحظؼاگؽظاع.

ا هسکس سال س ا  ظؼبطماظادؽاخلكَاؼفبحاهحل اّاؼالّلاپ ؽالهْىاپؽّقَاالظغسحم

اپسالىا اّ ابسؽالزا ظؼالؼّپحاّقحاؽا هْؼُحاگؿالؼلاضْاماؼالاالؼالاَا ؽظًع  سحؼ

 وت َاالظغحما هک ال  ازؿیاظؼقطراالؼّپحاهْؼظا ًْا ا ؽالؼاگسؽفس اُّسنا

 چٌحىابَاالؼ لحطاالظغحما هک ال  اظؼقحاؽا هْؼُحا ًحه ناشؾماال طحغاگؽظاع.

ظؼالاياخلكَاؼف  اعلحـاظُح  اهكوْیان لَا هک سال ازسؿیاّنسوسحؼزاالؾا

ا سؽ س اهسؽظما العضحناّ  ناظالؼالشًهحزازؿیاظؼنْؼالُحزاّشات ازؿیاهسلس 

االظغسسحما اپسسؽّقسسَ اپسس سسهسسؽفسس  االؼ سسلسسحط ابسسَ اؼال انسسحى اگسسؿالؼلا سسحؼز الفسسغسسحًكسستسسحى

اا  هسسکسس سسال سس  ازسسؿی اّشاسستسس  اهسسْؼظ سسح سس سسعا  ظؼنسسْؼالُسسحز ا سسَ ا سسؽظًسسع  الؼالاسسَ
اال سطسحغا  ؽالؼگؽف ا اشؾم اههسطسىاّ ًسحهس سن اؾهس سٌسَ ّّظحاواب عزاظؼالاسي

 گؽظاع.

ا سلسلس سغا  ابسطسماّؼؾلاظؼخسٌس ا سوس سكس سْى طل ا خٌعالاطؽذاه کحً ؿماالادحظ

اؼفسبسحزاهسدسؽیاّهسْثسؽاا ّفؽٌُگازؿیابحالادحظا و تَاپٌحاًفؽز االؾ هتهک 

 ظؼالاياؾه ٌَاهْؼظا ح  ع ؽالؼاگؽف .

ا غسحؾا۳خلكَاظالؼالشًهحزازؿیاهل ا ؽ  اهؽظماالفغحًكتحىا َاقسحعس ا يسلسر

ا،الهسٌس س اا۴احفتَابْظازْالل اقسحعس ا ابسح ؼؾّزا سلهس سيايسلسر االؾاظسِسؽ بس سع

             قؽالقؽزا،ا ؽ  اّؼفحٍاهؽظماالفغحًكتحىاپحاحىااحف .

 کمیسیىن تبلیغ وفرهنگ 

االخسالـا  حا عا ؽالؼاگؽف .اظؼبطماپحاحًس 

اؼاسحقس ا االًستسبسحی هطحب االيْیا هک ال س 

ابسؽالزاّزسع ا ا سفسحُسن ظّؼٍاا ابَانْؼالز

اطسؽفسعالؼا ً ؽُّحزاظهْ ؽال ا، ؽ  طْالٍاّ

اهس سؽا ععالل ايْؼ اپػاؽف اّظال تؽاضحى

غ ْؼاؼا فاخعاعاظّؼٍاا االاتسال ابس سحًسَا

اعسلسع ا اظال ستسؽ اللاؼالاالاؽالظا ؽظ.اُوچٌحى

ازاقس سحقس االاستسال ا ًحال اهكّْیا وس ستسَ

اپسؽظالضس .ا بًْؼ افهؽظٍابَاالاؽالظاقطسي

ظؼالض ؽاالعضحزانْؼالزاعحل اپؽقماُسحا

ا سَا ّپ هٌِحظاُحزانحىاؼالاهسطسؽذا سؽظًسع

ّؼٍاا االاتال ا ْضس سسسح اد ْقظاؼا فا

اًهسكس ا االاسي االؾ شؾماالؼالاَانع.اظؼبطسهس 

ا سَا االفسغسحًكستسحى ازسؿیاهستسسسعهسلس  ه حّى

اضسسوسسيابااحاایااث  اظالنسستسسٌسسع ازضسسْؼ هسسِسسوسسحى

اؼالقستسحزا اظؼ ا سالسنسِسح يسل ا ْ حُ االؾ

ا سعؼظالًس ا ّزع اً ؽُّحزا ؽ  طْالٍاالبؽالؾ

 ّزوحا اًوْظًع.

ابسحاس ا گفتٌ االق االعضحزانْؼالزاعحلس 

افسحؾا ابسَ اگسػالؼ اؼًّسع ا سَ يعالا ح  عا ؽظًع

ا سسحؼا اظؼظقسستسسْؼ ابسسحاسسع ازسسؿیاّالزسسع الاسسدسسحظ

ُ   اؼا كَا ؽالؼاگ ؽظاّظؼ وتؽاياؾهحىا

ابسؽگسؿالؼزا هوکيا ْالف ابؽقؽاه سکسحًس سؿم

اقسؽالقسؽزا ًطكت يا ٌدؽٍازازؿیاّالزسع

ازسحيس ا ابسؽّيس س س اخسحؼز اگسؿالؼ  حث ؽ

 نْظ.

ا غسحؾا  حؼاخلكَا َاقحع اظّاب عالؾظسِسؽ

گؽظاعٍابْظاظؼفضحزايو وس س اُّسوسعلس ا

 زْالل انحمابَاپحاحىاؼق ع.

 کمیسیىن تبلیغ وفرهنگ

 بقیه ازصفحه اول

 اجالس شورای عالی ائتالف....

 بقیه از صفحه اول

 جلسِ داراالًشای ح.م.ت.م.ا



صفحه سوم                                                                                     ماهنامه حقیقت زمان                                                                                   شماره نهم                  

ماای آ رنااد حااتی بعاا ی از ایاان گاار ه هااای مااسلح بااا 
اخالی ها  دسل زدن به الیل  آزار مرد  زمیناه تی یاه 
 اا  ف دشاامن   مخااا  ین مااسلح د  اال را مااساعد ماای 
سااازند در بعاا ی از ا  اااع  حااایل گاار ه  هااای 
برگاشته از مخااا  ین ارتباااط  پی نااد خاا د را باا مخا  یاان 
مسلح د  تی ح   می انند   باا تغایر ا  ااع د بااره باا 
 اا  ف دشاامن ماای پی ندند.تااشکیلل ن ااامی ر ماای در 
افاااترا    جااادایی ارااا ا  تااالش نمااا ده اناااد بعااا ی از 
ر ماندانان    رهبران ایان نا ع تاشکیلل باه سار دساته 
هااای باناادهای راچااا  ماا اد مخاادر   آد  ربااایی هااا نیااز 
مبااد  گردیااده اساال.عد  ت جااه د  اال در جهاال انحاال  
اام  تشکیلل ن امی خارج از رهبری د  ال یکای از 
ع اماا  مهاا  ناااامنی هااای ماا  جاا د در اااش ر محااس   

 میهردد.
یکعده از افراد ز رمند غر  تاامین امنیال شخا ی   
ح   مناافع آزمنداناه شاان دهاا فارد ماسلح را تحال امار 
دارند   ت سط همین افراد مسلح باایی اهاا ی محالل   
مراجع د  اتی فاشار  ارد مای انناد تاا خ اساتها   اراده 
غیر ران نی شان جامعه عم  بپ شاد . همیان افاراد یکای 
از ع اماا  عمااده عااد  تطبیاا  ران ن عااد  تااامین عدا اال 

 اجتماعی در اش ر محس   می گردند.
 االح   ثبااال دایماای اااش ر در گاار  تجهیز تکمیاا    
ارتیای م را  رزمی ر ل های ماسلح ااش ر مای باشاد 
اه در   رل ر مانده  احد تامین ن     دساپلین عا ای 
رزمی   جل گیری از تداخ     ی ا ی میت اناد  الح   

 امنیل در اش ر  مانل گردد.
گاار ه هااای مااسلح محاالل بایااد تحاال ا اماار   هدایاال 
 زارل اماا ر داخلااه آ رده شاا د .مطاااب  رااان ن شااام  

 تشکیلل د  ل گردند .
ایجاد گر ه های ماسلح تحال رهابری جنهاسایران    

افرادی اه شهرل خ   ندارند   مته  به نی  ران ن   
حی   بشر هستند نمیت انند  لح   امنیال را در ااش ر 

 ت مین نماید .
راه رفتاان بااه ساا ی  االح   ثبااال  دایماای در اااش ر   
 رطع مداخلل بیر نی نهادینه شادن دم اراسای تی یل 
نهادهای حراسل از ران ن اسل.تا می  گایری بار بنیااد 
خ اسل  اراده مرد  مبارزه گسترده  بی امان بار علیاه 
فساد ن ارل   انتر   از عملکرد نهاد هاای د  اتی در 
مرااااز   محااالل ماااارا باااس ی  ااالح ثباااال د  تااای 

 همزیستی خ اهد اشانید.
مسلح سازی هر فرد بیکار خارج از تشکی  د  ال نمای 
ت اند گامی بس ی امنیل باشد . باه هیاچ فارد  یاا نهاادی 
نباید اجازه داده ش د تا با است اده س   از شارایط ان نای 
  ناامنی های م ج د اه بر اثر جنگ های تحمیلای  بار 
ماارد  مااا ب جاا د آمااده غاار  منااافع شخاا ی شااان  یااا 
رسایدن باه رادرل از طریاا  ناماشر ع  ماا رای رااان ن 

 گا  بردارند .
خیزش هاای مردمای  ارعیال هاای انکاار ناپالیر ان نای 
جامعه ماسل مرد  مکلاف   مجب رباه ح ا  جاان  ماا  
 نام ب شان هستند   نباید استعداد  نیر ی مردمای در 
خدمل اربابان ز ر  زر رارار داده شا د از نایر  هاای 
مردماای  خاایزش هااای برحاا   آنهااا بایااد غاار   االح 
آرامااش    آباااادی ااااش ر برادری  همزیاااستی اسااات اده 
 ااا رل گااایرد    سااایله تطبیااا  پلنهاااای انکاااشافی   
عمراناای د  اال گردیده ممااد   همکااار نیر هااای مااسلح 

 د  ل گردند.

( ساا  باعاد از  .4های بزرگ   با گلشل  
سی ط طا بان  ایجاد ن اا  جادیاد سایااسای در 
اش ر    این چا ش ها باید ااهش می یاا فال. 
برعکب به نسبل نب د اراده    راطع  برناماه 
  ر شن   مشخص   ایان چاا اش هاا بایاشاتار 
افزایش یا فته   مادیاریال  اعایاف د  ال در 
بااحااران ماا جاا د   باااعااث گااردیااده تااا فاایاار 
 بیکاری دیر پائی  د ا  خ د را ح   نماید   
بر رنجها  دش اری های مرد  ا فز ده شده . 
فا له میان فیر  ثر ل   فا له میان ااار   
سرمایه   فا له میان دارا   ناادار هار ر ز 

 در اش ر افزایش یا فته  می یابد.
در شرایطی اه تماا  ت ادی هاا ی د  اتای     

به شک  عجا یناه  غایار مسائا یناه   باایی 
سکت ر خ   ی ب ر ش رسایاده    اد هاا 
تن از اارانان فنی   مسلاکای  بااتاجارباه ایان 
ت دی ها عمل  بیکار گاردیاده   درشارایاطای 

( ملی ن جری  زمیان د  اتای  .اه در حد د  
بجای آنکه م رد بهره برداری د  ل    مرد  
باااشااد   تاا سااط ز رمااناادان  راااناا ن شااکاانااان 
غ   گردیده   در شرایطیکه هیچه نه زیار 
ساخل های ت  یدی   زراعتی  ا رت ادی در 
اش ر ایجاد نهردیده   در شرایطی اه افغانهاا  
بیشترین رر  پناهج یان را باه د ایا  بایاکااری 
 نب د اشتغا  در ار پا تشکی  می دهناد   در 
شرایطی اه ا راتا اادباازار باا آناکاه پاا ایاسای 
ارت ادی د  ل را می سازد   اما امر ز ایان 
ارت اد به ارت اد  جا  گسیخته ای ماباد  شاده 
  اه ردرل  ثر ل را در دستاهاای ماحاد دی 
متمراز ساخته  نت انسته تیش م ثر  ساازناده 
ای را در بهب د حیال ارت اادی   اجاتامااعای 

 اش ر ای ا نماید   
س ا  ماطاره مای گاردد ااه چارا د  ال      

ساا  گالشاتاه ایان  .4های افغانستان   طای 
همه مسئ  یل ها  چا ش های م ج د اشا ر 
را بخ بی در  نهرده  باا  اف ایان هاماه 
حمایل ها ی جامعه جهانی از افاغاانساتاان   
برنامه های مشخص برای ترری   پیاشارفال 
اش ر   ااهاش فایار  بایاکااری   اشاتاغاا     
طره  عملی نهردیده اسل ؟ چارا ایان هاماه 
فر ل های مناس  بارای تاررای  پایاشارفال 

 جامعه افغانی از دسل رفته اسل  ؟ 
امر ز د  ل فیر  بیکاری را با جملل        

زیبا   ت  یح می دهد     ی برای ااهاش آن 
برنامه ای نداشته   مبارزه جدی نمی نماایاد . 
مهاجرین افغاان در اشا ر هاای هاماساایاه باا 
آنکه با مشکلل فرا ان م اجاه مای بااشاناد   
بازه  نسبل نابا د شارایاط یز  اراتا اادی   
اجااتااماااعاای در اشاا ر   حااا اار بااه عاا دل 

 دا طلبانه نمی باشند. 
بیش از یکسا  از ایجاد حک مال  حادل       

مالای مای گالرد   امااا دریان ماادل مارد  مااا 
شاهداردامال م ثرحک مال در عار اه هاای 
ارت ادی  اجتماعی نب ده  نسبل نب د برناماه 
ای ر شاان ارااتاا ااادی  اجااتااماااعاای   فاایاار   
بیکاری  عد  دسترسی مرد  باه خا اسال هاا 
 نیازمندی های شان هانا ز ها  اداماه دارد . 
ارایه اررا  از س ی حک مل هاا   د  ال هاا 
مه  نیسل   بلکه بکارگیری ایان ارراا  بارای 
تااد یاان  تااحاایاا  باارنااامااه هااا ی ارااتاا ااادی   
اجتماعی  بن ع جامعه   مرد   دارای اهامایال 
اسل . بهتر ب د تاا د  ال در ااناار تا  ایاح 
دش اری ها   مشکلل ارت ادی  اجاتامااعای 
جامعه   به ارائه برنامه های خا د در باخاش 
های ارت ادی  اجتامااعای نایاز مای پارداخال 
 در رسمل ح  این مشکلل تاعاهاد  اادرااناه 
به مرد  می سپرد . زیرا مرد  ما مانند ساایار 
مرد  جهان ح  دارند تا در  لح  رفاه زناده 
گی نمایند  حا  دارناد تاا از حایا    آزادی 
های طبیعی   ران نی خ د همه جانبه اساتا ااده 

 نمایند. 

حز  ملی تررای مارد  افاغاانساتاان ااه بارای 
سعادل  خ شبختی مرد  خ یش میاندیشاد در 

 برنامه خ یش چنین مطره نم ده اسل :
.....حااز  مااا خاا اسااتااار ارتاایااای ناایااش   ((

ارت ادی د  ل  اماک باه باخاش خ ا  ای 
در اشتغا  آفرینی  ن ا  دهای باازار  تایا یال 
سکت ر ااییی   بسیب تما  ثر ل های مارد  
افغانستان برای پیشرفل   خا شاباخاتای  طان 
ماسل. حاز  ماا از اعااده اراتادار د  ال در 
عر ه انکشافی یعنی پایه گالاری د  اتای ااه 
نایاش طاابایاعاای خا د را در اداره اراتا ااادی  
انباشل مهارل های ااری  ایاجااد اشاتاغاا    
پی ریزی زیربنای ارت ادی ای ا ااناد   تاماا  
امکانال اش ر را بشم   سکت ر خ ا  ای 
در جهل سرمایه گلاری عامه بسیاب ناماایاد   
سازمان دهد  حمایل میکند. حز  با ت جه باه 
عی  ماندگی شدید ارت ادی افغانستان   نایااز 
به است اده از  رفیل های همه ساکاتا ر هاای 
ارت ادی   جل  سرمایه گلاری های خارجی 
جهل رشد ساریاع نایار هاای مار اده   تاررای 
علمی  تخنیکی   فرهنهی  از فکت ر ماداخالاه 
فعا  د  ل   برنامه ریزی انکشاف ارت اادی 
  اجتماعی بخ  ص در مراح  احیای مجدد 
زیاار باانااای ارااتاا ااادی   ایااجاااد شاابااکااه هااای 
تنمینال اجتماعی   ررابل سا   میان ساکاتا ر 

 ((.های مختلف پشتیبانی میکند
حز  ملای تاررای مارد  افاغاانساتاان در        

ر شنی برنامه علما  تن ی  شاده خا یاش   در 
راه بهب د حیال اراتا اادی  اجاتامااعای مارد  
شریف اش ر پی ستاه باه تالش هاا  ماباارزه 
عادینه خ د ادامه خ اهد داد تاا خا اسال هاا 
 نیازمندی های مرد  ماا تاامایان گاردیاده  باه 
رفاه  سعادل دسل یابند. از ن ر ما تا  ایاح 
مشکلل مرد    جامعه اافی نیاسال   بالاکاه 
طره   ارائه   تحی  برنامه های ارت ادی   
اجااتااماااعاای باارای پاایااشاارفاال جااامااعااه مااهاا  
  ر ری اسل  تاا ناجاال مارد  ماا  را از 

 فیر بیکاری دیر پا  گسترده تامین نماید .

 شهروندی پىیا :
افس سحلس ستسِسحزا نِؽًّعزاالنحؼٍابَاؾًعگ اؼّؾهؽٍ،

اُسوسچسٌس سيا االخستسوسحعاّ االفسؽالظ فؽظزاّا ك اّا حؼ

ا سلس ا ابسطسْؼ اّ اظالؼظ االاهسحى االخستسوسحعس  ف حل تِحز

االفسسسؽالظااهسسسدسسسوسسسْعسسسَ االعسسسوسسسحی اّ اؼفسسستسسسحؼ االؾ الز

ظؼاّال عاالؾاااف حینِؽًّعزا اح الق .نِؽًّعزاپْاح

 الق .االاياًدؽلابؽضحقتَ

اگكستسؽظٍ الزاالؾاانِؽًّعزاالؾاالاياهٌیؽ،اهدوْعسَ

ُحزافؽظزاّاالختوحع االق .اف حل تِحا ا سَااف حل  

اپس سهسؽفس ا ابسَ ا ًسِسح الگؽچَافؽظزابحنٌعاالهحابسؽ اسٌسع

اُسوسچسٌس سيا ا سؽظ. ّض   االختوحع ا و اضسْالُسع

اضسعهسح اعسوسْهس ،ا اال ستسًسحظز، الق اههحؼ تِسحز

ف حل تِحزاظالّطللحًَاّاظادؽاف حل تسِسحزاالخستسوسحعس ا

انسِسؽًّسعالىا  َاظؼابِلْظاّضس س س اؾًسعگس اُسوسَ

االنسحؼٍا هْثؽاضْالُعاالفتحظ.اظؼاّال عاالاياًدحٍاضوسي

اًسدسحٍا ا سحًسًْس اظؼ اّ بَازبسْ انسِسؽًّسعزاهسعّى

االضسسال سس اا سسلسس  اّ االخسستسسوسسحعسس  اؼفسستسسحؼُسسحز ابسسَ  سسؽ

االًستسیسحؼااه  پؽظالؾظا َاالختوحعاالؾانِؽًّعالىاضسْظ

اًس سحؾهسٌسعا انسِسؽًّسعز اهسفسحُس سن االاسي ظالؼظ.اظؼاحفس 

ابسحا فضحا اهٌحق ابؽالزاگفتدْاّاههسحؼ س اهسؽظم

 ًبطَاًیؽال اهتفحّ اّاًیحؼ اعوْه االق .

 مىزش شهروندی : 
بط ر غیر رسمی در خااناه  آم زش شهر ندی

های آم زشی   یا باطا ر  یا مح  اار یا اارگاه
رسمی ب ا رل سارف ا  درسای ماجازا در 
مدارب   حتی مدارب ابتدایی   یاا ب ا رل 
رشااتااه تااحاا اایاالاای دانشااهاااهاای در  ارااع بااه 

آم زد اه چه نه یاک شاهار ناد  شهر ندان می
فعا   آگاه   مسئ  یل پالیار بااشاناد. در  اراع 
مبنای ایان آما زشاهاا پار رش یاک شاهار ناد 
نم نه یا شهر ند خا   یاا ارائاه یاک ا اها ی 

آما زد ااه  شهر ندی نیسل بلاکاه باه آناان مای
چااهاا نااه ت ااماایاامااال خاا د را بااا تاا جااه بااه 

هایشان در راباا  اجاتامااع   زنادگای  مسئ  یل
 فردی خ د اتخال نمایند.

تربیل شهر ندی  یکای از فار ع شاهار نادی 
اسل اه بات جه به تح یل سریاع اجاتامااعای  
فنا ری   سیااسای د ران ماعاا ار  ازجامالاه 

ریزان   سایااساتاهالاران  های برنامه د مشغ  ی
تعلی    تاربایال اشا رهاای جاهاان باه شاماار 

ماا اااهاایاا   اشاا رهااای تاا سااعااه یااافااتااه آیااد.در ماای
شهر ندی از د ران ا دای تا ن ج انای آما زش 

های یز  را در  ش د   د  ل نیز آم زش داده می
اخااااتاااایااااار  ا اااادیاااان   مااااعاااالاااامااااان راااارار 

ماایاالدی   ۲۱۱۲از سااا   انااهاالاایااب دهااد.در ماای
آم زش شهر ندی   آشنایی با آن باطا ر رسامای 

 ۱۶تاا  ۱۱مادارب از سانایان  برنامه درسای در
ها عم ماا   سا هی ررار گرفل. اهداف این آم زش

م ارد لی  اسل:
 

 های شهر ندی آشنایی با حی     مسئ  یل
بحث   بررسی درباره سرف لها   ما  ا عاال 

 مه  شهر ندی
فه    شناخل جااماعاه   آشاناایای باا فاعاا ایاتاهاای 

 اجتماعی
مشاارااال فااعاا  در یااک بارنااامااه اجااتاماااعاای یااا 

 گر هی

 : حقوق مصرف کننده
امر زه به د ی  تن ع نیازهاا   تاخا ا ای شادن 
مشاغ   افراد یک خانا اده بارای تاامایان حادارا  
مایحتاج م رفی خ د نیازمند است ااده از ااایهاا 
  خدمال عر ه شده ت سط دیهران هساتاناد. از 
اینر  نیاز به اایهای م ارفای   خادماال یاک 
نیاز  ر ری   اجتنا  ناپلیر اسل اه هارگا ناه 

ت اند جااماعاه    اختل  در ت  ید   ت زیع آنها می
مدیریل آن را باه چاا اش باکاشااناد   عال ه بار 
زیانهای مادی  دمال   زیانهای معن ی را نیاز 

 مت جه م رف اننده نماید .

 ادامه درشماره بعدی  

 خینه: 
محمد اف   خان چې د پښتن  په منځ اې د اف   خان یی 

ز اااا  د  ۱۹۳۱ا  خااان یی پااه نامااه هاا  نااامت      پاار 
جن ري میاشتې پر   مړۍ نېټه د خیابر پاښت نخ ا ایا ال پاه 
س ال اې د محمد حبی  خان اره زیږېد ی ا    مړنی زده 

پااه خپلااه ساایمه اااې  د سااید  شااریف پااه  د دیااه یا  ااړ   
ښ  نځ  ای ااړ    .  ا ړ  زده ااړ  ېاې د پېاښ ر پاه 
اسلم  ااا ب ااې د  یاسانب ساند  پااره د هانر ا  فن نا  پاه 
برخه اې  ااړ .  رپاسې ېاې د سیاسا  پ هانې پاه  انهاه 
اااې د یهاا ر پااه د  اات  پ هنتاا ن ااای زده اااړه  اااړه ا  د 
ماسټرۍ باری  یاک یاې د گ رنمنال ااا ب یها ر  خاه تار 

ېااې د پېااښ ر پ هنتاا ن د  LLBیسااه اااړ. د رااان ن  گااری 
 حی ر  پ هنځ   خه تریسه اړه.

اف   خان یی د پاښتن  د ساتر ملا  ماشر عبادا غ ارخان د 
عد  تشدد د ن رېې یر ی  . دی د پښت نخ ا په سایمه ااې 
د افغان پښت ن رام  ی  ا   په سیاس  م کا ر  ا  ن رېاې 

  یړ   .
ز اااا  د خیاابر پااښت نخ ا د  ۱۹۳۱افاا   خااان یی پاار 

اسمبلې غړی ا  د م ت  محم د په مشرۍ ایتلفا  حک مال 
ز  ۱۹۳۵اې د ع ام  نشن  گ ند  زیار   . ن ما ړی پار 

اااا   ااه ځیناا  ناا ر  مااشران  سااره یاا  ځااای د پااااستان د 
حک مل  ه خ ا  نی   شا   بنادي شا  ا  ناژد  در  اا اه 
 ر ساااته بېرتاااه خ شااا  شااا . افااا   خاااان یی  ااا  ځلاااه 
افغاناستان تااه ساا ر نه اااړي ا   ااه افغااان مااشران  سااره یااې 

  ید   ا  اتل    .
ز ااا   ساله  ا ا  طا بااان  پااه ساا ال اااې پاار   ۲۱۱۸پار 

برید  اړ چې دی په اې ټاپ  شا . پار د  ساربېره یاې پار 
ا ر    ځله برید نه ش ي    خا  ده خپلاه سایمه ا  خلاک 
ی از  پر  نه ښ د . د ا رنۍ ځیانې غاړي یاې د سیاسا  

 فعا یت ن  یمله  ژ  ش ي ا   ه یسه یې  راړي دي .
 سیاسي او ملي فعالیتونه:

ښاغلی اف   خان یی د زده اړیاا ۍ  اه پایره پاه سیاسال  
ااااای  ناااا ه اخیااااستې. دی د ساااا ال بااااار ا نااااس  بنااااسل 
ایااااااښ د نکی یاااااااز ا   مااااااشر( ا    ع اماااااا  نېااااااشن  

( د پښت نخ ا س بی  در مشر( پااتی شا ی ا   ANPگ ند

مرازی مشر ا  د مرازی  ANPا ب دع امی نیشن  گ ند
جرگاای غااړی دی. خااان یی محمااد افاا   خااان د شااپږ  
میاشت  ر چی دس ال ناه دخپلای ا رنان دنا ر  غاړ  ساره 
ی  ځای د س ال د  ا ای  اه خا اجل  طان شا  ا  ددیار پاه 

 ریاسل ای ئی د جل طنی  رځی ا  شپی تیری اړی.
ع اا  ای ئی د س ال د  ا ی سره ر غه ج ړه  46.1په 

ع ااا  اای ئای  46.6 ش ه ا  بیرته س ال ته راغی. پاه 
د ه  ر ڼه د س  ن  ملهر  سره  نی  ی ش   ا  ی ځا  بیاا 
د د    ر ڼ  ا  نا ر  سیاسا  ملهار  ساره  شاړ  شا .   
چاای د جل طاانن دا شااپی  رځاای ئاای پااه خیاابر ا  ملاناا  

ع اااا  ااای ئاای د  46.6ایجنااسی  ااای تاایری اااړی ا  پااه 
س ال  ا ی سره بیا ر غه  ش ه ا بیرته سا ال تاه راغای. 

ای د س ال ریاسل په پااستان ای  4696اله چی په اا  
ع اااا  ااای  4661شااام  اااړی شاا  ناا  یاا  اااا  پااب پااه 

( پاه ټکال NAPدملان    یژن نه دنیشن  ع امای پاارټن  

ا  د جمیعال علماای  NAPد س بائی اسامبلن ممابر شا . د

په گ  حک مال اای دم یناا م اتی محما د  ای   JUIاسل 

 Localپاااه اابیناااه اااای د ارنااای  زراعل(   اااا  باااا یز 

Bodies . ا  اطلعات   زیر ش 
ای دپااستان دمرازی حک مال  اه  4666اله چی په اا  

اړخااه د بل چااستان ساا بائی حک ماال پااه 
ز ر ختاا  اااړی شاا  ناا  خااان یی ددغااه 
غااایر جمهااا ری اړنااای پاااه  اااد دخپااا  
احتجاج د  رگند    په غر  د سا بائی 
ااابینی ناه اساتع ی  رااړه  چای  رپااسی 
دده پااه پاا  ناا ری اااابینی هاا  رااد  ایااښ د ا  ټ  اای ساا بائی 
اابینی استع ی  راړه.  دی  خه  ږه ما ده  ر ساته د هغاه 
 خال سا بائی گ رنار اساال  خټاک  اه خاا ا د اسال  خټاک د 
خ ر محترمی الثا   سایف پ پاه اا ر اای خاان یی تاه د 
س بی د  زیر اعلی د من   پیشکش  ش  چی ده رب   ناه 

ااااااااړ . خاااااااان یی د 
حک مااااااااال د غیاااااااااار 
جمهاااااا ری پا یااااااسن د 
مخا  ل په جر  پاه ااا  

ااای د پااااستانی  4666
 ااااااداران   ااااه خ ابیااااا 
بنااااادی شااااا  ا په ااااااا  

ااااای چاااای پااااه  .466
نیااشن  ع اماای پااارټن  

NAP   بنااادیز   هیاااد )
خااان یی ئاای د گ نااد د 
ناا ر  سرمااشران  سااره 
په حیدر اباد ای جی  ته 
 اچا ه  په ده ا  دده پاه 
ملهر  په ی  خ   ای 
ټریب نااااا  اااااای میدماااااه 
 چل  اااای شاااا ه. مهاااار 

دجیاا   ریااد  بنااد ا  ز ر ناان ماا یبت ن  د افاا   خااان یی 
عز  ا  د هغه ن رین سره ج خل تړ ن ته شکسل  ر ناه 

 ای د بند نه خلص ش . 4666اړی ش  ا  په اا  
د جااانرا   ااایا ا حااا  د مارشااال پاااه د ر اااای ده تاااه د 
پیااښ ردجی  د سااپرنټن نل  اااح  زاده  اای  ا د ب نیاار 

لریعااه پااه مراااز ااای د  زارل    دگلپااانن د زریاان خااان پااه 
پیااشکش  شاا  چی خااان یی رد اااړ ا  پااه خپلاا  ا اا    
ټینگ پاتی شا ا  دا خابره ئای ثابتاه ااړه چای د ا ا    پاه 
 ړاندی من   هیڅ حیثیل نلری. په همدغه د ر ای ئی د 

اای فعا اه MRDجمه ریل دبحا ن پاه تحریاک ایا  ار  ی 
 ن ه  اخسته ا  پدی جر  ی ځ  بیا د بندی خاانی تا رت  تاه 
 سپار ی ش . خان یی د ژ ند په هره مرحله ای د ا     
ساااتنه اااړی ده. د ا اا    سااره تااړ ن ا  د ن رئاای سااره 
ج خااال پی سااات ن د هغاااه د شخااا یل د ه اړخ ناااه دی. 

ای اله د ع امی نیاشن   4636همدغه  جه ده چی په اا  
ائاای جاای ائی اساالمی جمهاا ری  IJIمااشران  د ANPگ نااد

اتحاد( سره د اتحااد اعالن  ااړ  نا  خاان یی پاه  ا احه 
ع اا  د فبر رئ د  4661ا  ا   دغه فی له رد اړه ا  د 

میاشتی په ی  اسمه نیټاه ئای د پیاښ ر پاه پاریب الا  اای د 
خپل  ملهر  په مرسته د ای ایان پای  حیییای( پاه نا   خپا  
گ ند اعلن اړ . بیا  ر ساته پاه همادی ااا  د جا یی پاه 
میاشل ای په پیښ ر ای د یا  ر مای ان یناشن پاه م رعاه د 

 حیییای(  ANPپښتن  را  پرست  د     ا  یعانی ای ایان پای

د ی  ځاای ایاد  فیا له  شا ه QIPا  ر می انیلب  پارټن 
ایاښ دی  PQPا  د ن ی پارټن ن   پښت نخ ا ر می پاارټن

شاا  ا  محمااد افاا   خااان  خااان یی( ددغااه ناا ی گ نااد 
مرااازی  اادر  مااشر(  ټاااالی شاا  ا  افراساایا  خټااک د 
گ نااد جاانر  ساایکرټری منتخاا  شاا . ښاااغلی خااان یی د 

پای  ی ای PDAع اا  د ن امبر په میاشل ای د  4661

 People Democratic) Alliance اااااه خااااا ا د  )
 زیر اع   ارسن ته ااندید ر  چی پدغه م رعه ئای ټاالای 
ش ی  زیر اع   ته د مباران په د ران ای په خپ  تیریار 

د سا بی ا ساید نکی یا   «پاښت نخ ا»ای   یا  چای زه د 

دغه ا  ا   د اسمبلن په پنجاب  غړ   اړزان را سات  ا  پاه 
ی  ه چغه ئای د پاښت نخ ا پاه لاار احتجااج  ااړ. خاان یی 
چی په ا مه میړانه ا  جرائل دغه ن   اسمبلن تاه  رساا ه 
دا د هغه ی ه تاریخی اارنامه  ه  چی نن داسمبلن پاه تاایر 
ااای  اا   د پااښت نخ ا د ناا   د مخا  اال جاارال نااه شاای 

ااای د پااااستان پااه مرااازی  4666ا  ی.خااان ییپااه اااا  
اابینه ای د اشمیر د چار  ا  د شاما ی علراه جاات   زیار 

اات بر دپااستان پاه مراازی اابیناه  41په  4669ش  ا په 
 Populationااااااااااای د ر غتیااااااااااا   ریلاااااااااا ی ا  

Welfare  زیااار شااا .  ه دی  ر ساااته ئااای د پار مانااا 
سیاسل  خه یب  اخسل ا  یا ازی 
رامی خدمل تاه ئای مال  تړ اه. خاان 
یی په سیاسای ن ریاات  اای ساپی لی 
ا   اگیز م رف  اری   پاه خپلا   یناا 
گااان  ااای ئاای پااه پااښتن  ااای دراماای 
 حاااادل د احااااساب پااااه راژ ناااادی 

ع  1119په   ا   ت  ز ر اچ  ی ا  
اا  دفبر رئ په میاشل ای چی الاه 

پااه خپلااه  ANPع اماای نیااشن  پااارټن
مرامنامه مناااااش ر( اااااای دا جملاااااه 

م نااږ پااه ساا  ه  « رزیاتااه اااړه چاای
ایااازه ت گاااه د پاااښتن  راااامی  حااادل 

ن  د خان یی مرا  ا  هدف  «غ اړ 
تاااه پکااای ځاااای  رااااړ  شااا  ا  د 

د  PQPپاااااښت نخ ا ر مااااای پاااااارټن

سااره یاا   ANPع اماای نیااشن  پااارټن
ځای ش ه چی دا د ټ    پښتن  ارماان 
ر ا  خان یی پ ره ااړ. همدارازښااغلی خاان یی پاه خپا  

ع اااا  ا  .111ع اااا   1114ع اااا   1111 هااښل پااه
ع اااا  د ه  اری پااه پیااښ ر ااای د پااښت ن افغان  .111

رااامی جرگاا  ا  د ه  اری د ی رنااد پاااه ارښااه پااه  یاااره 
زغرده سره پاه پیاښ ر اای نړیا ا  سامینار نه جا ړ ااړی 
چی  ه ټ  ی ناړئ  خاه پکای گای شامیر پاښتن  سیاسات ا    
ادیبان    یک این   شااعران  ا  ژ رنا استان  برخاه اخاستی 

پاه پاښت  ا  ارد  » پاښت نخ ا غاږ» دی سر بیره ئی د    ه.
تار سار یک  «پاښت ن راامی  حادل «ژبی چااه ااړی ا  د

یندی د پیغا  په بڼه ی ه رسا ه په پاښت   انهریازی ا  ارد  
 یکلی چی د پښتن  د رامی  حدل یری چاری ئای پکای پاه 
گ ته اړی  ا  پښت ن را  ته  ړانادی ااړی دی. ددی پیغاا  
پااه  ر سااتن برخااه ااای ښاااغلی خااان یی  یکلاای دی چاای: 

زه در  ل  جاال  باای حااد شااکر گاالار یاا  چاای مااا د یاا  »
پښت ن په حیث زپلی پښت ن  افغان( را  ته دا مخت ر شاان 
پیغا   ړاندی اړ . ا  پ ره با ر  ار  چای ددی منتاشر راا  
هر غړی چی هر ځای  ی په هر ها  اای  ی ا  د هاری 
پیشی ما ک  ی   په خپ  فکر ا  رل  د امن ا  مینی په یر 
د خپااا  راااا  د  حااادل ا  تاااشخص د حااا    طااارف تاااه 
را گرځ ی  ا  دد نیا ټ    مهلب  راام ن  ا  اناسان د سال 
تن یم ن  ته دا خ اسل ا   چی د افغان  پاښت ن( راا  ساره 
خپله فعا ه سیاسی ا  اخلری مرسته م  اړی چای پاه پایړ  
پب دا زپلی را  د غا   د تیسی  د نا ړ  شکنج  ناه ځاان 

  خلص اړی ا  خپ  رامی  حدل تر یسه اړی. 
 مړینه:

محمااد افاا   خااان  افاا   خااان یی( د  رپېااښې نار غااۍ 
یملااه د مااټې ر غتاا ن تااه  ااېږد   شاا ی     خاا  د تن ااب 
ااږ    ه ست نز   ر ساته د چ ر کاې پاه مال د را  پنا ۍ 

 ۲۱۱۵س  اې  اېچ ر غت ن ته   ېږد   شا  ا  هلتاه یاې د 
 مریز اا  د  اړ   ۱۳۹۴ز اا  د ن امبر پر   مړۍ نېټه  د 

  ه د  نړۍ سترگې پټې اړ .( ۱۱پر 
 منبع: ویکیپیدیا

 بقیه از صفحه اول

 خیشش ّای هزدهی...

 بقیه ازصفحه اول

 تَضیح هشکالت....

 بقیه ازصفحه اول

 شهروندی

 محمد افضل خان الالښادارو
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https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%88%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%86%DB%90%D8%B4%D9%86%D9%84_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AFANP&action=edit&redlink=1
https://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%86%DB%90%D8%B4%D9%86%D9%84_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AFANP&action=edit&redlink=1
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  رااشری از افااراد بااا ج انااان اااش ر مااا
اساتعداد  ت انمناد   آگااه جامعاه را ماای 

باارای  ترراای     سااازند. ایاان ج انااان 
پیشرفل اش ر  باز ان ت اناائی باشمار 

 مینیند.
ج اناااااان ااااااه امااااار ز تحااااا ی       

آماا زش میبیننااد   در حیییاال افااارادی 
هستند اه آینده جامعه به آنها تعل  دارد 
  از آماا زش   تحاا ی  اماار ز خاا د 
در آبااادی   ترراای فااردای اااش ر سااه  
فعا  شان را انجا  میدهند   مای ت انناد 
 در تما  عر ه ها تاثیر گلار باشند. 

ط ریکه گ ته اند : آینده به ج اناان      
تعل  دارد. همیان ج اناان هاستند ااه باا 
نیر ی مادی   معنا ی خا د ااش ر را 
از عیاا  مااانی هااای دیرینااه   گااسترده 
رها می ت انند در ر شانی یاک برناماه 
ترری خ اهانه اه مرد  در مرااز تماا  

تح یل دم اراتیک 
آن ررار داشاته باشاد 

   نجال بدهند. 
در برابااااااااااااااااار     

هرجاا ان بااا احااساب 
   طند ساااااال مااااااا 
مااسئ  یل   رسااا ل 
بااب مهاا  راارار دارد 
اااه بایااد ایاان رسااا ل 
بااااا م فییاااال انجااااا  
گاااردد. ایااان رساااا ل 
را مااااای ت اناااااد در 
آم زش   پر رش   

تربیاااال سااااا   بخاااااطر انجااااا  خدماااال 
 ادرانه به مرد    میهن   ای اای نیاش 
شایسته در سرن شال امار ز   فاردای 
جامعااه بااا انجااا  مبااارزه عادینااه باارای 
آزادی   ترراای   دم اراساای   عدا اال 
اجتماعی   با رب   تما  فاداااری هاا   
خ شبختی بخاطر انسان زحمتکاش ایان 

 اش ر   انجا  دهند. 
بمن  ر انجا  م ثار   هدفمناد ایان      

همه ماسئ  یل هاا   ج اناان ماا بایاد باه 
مسئله ارتیای آگااهی خا د بیاشتر ت جاه 
نمایند   به ارتباط مسئله آگااهی سیاسای 
  اجتماعی ج اناان   ماسئله مطا عاه   
اتابخ انی ت سط ج انان مها  اسال ااه 
بایااد بااه آن هااا ت جااه  اا رل گاایرد   
ج انان م  ف هستند اه برای مطا عاه 

سیاسای   –  آم زش ات    آثار علمی 
  اجتمااااعی    رااال   زماااان ااااه در 
اختیار دارند    رف نمایند. زیارا ت جاه 
به اتا    آثار علمی   بعادا  مطا عاه   
آم زش آن  ت جه باه ادای ماسئ  یل   

 ت جه به آینده مرد    اش ر اسل. 
به هر اندازه ایکه ج انان به مطا عاه    

  اتااابخ انی ر ی آ رنااد   بااه همااان 
انااادازه مااای آم زناااد   بهماااان انااادازه 
آگاااهی سیاساای آن هااا ارتیااا ماای یابااد   
ج انان بایاد مطا عاه   خا انش اتا    
آثااار علماای را از اتاا    اثاااری ااااه 
ا چک نهاشته شده   حج    یا ا را  

 امتر دارند آغاز نمایند. 
ماننااد اتااا  هااای   مااادر   معلاا        

بشرد ستان ژنده پ ش   مهاتما گاندهی 
  ...( را میت ان نا  برد بارای مطا عاه 
  اتااابخ انی بایااد زمااان معیاان   ایجاااد 
فااا ای آرا    تهیاااه یااااد داشااال هاااای 
مخت ر از ات    آثار اه مطا عه مای 
گاااردد. بایاااد در ن ااار گرفتاااه شااا د   
مطا عه باید طب  یک پر گرا  من ا    
بد ن  ر ه  ا رل گایرد   از اتا    
اثار مخت ر به مطا عه   خ انش اتا  

   آثار بزرگتر ادامه پیدا اند. 
حااز  ملاای ترراای ماارد  افغانااستان     

بحیاااث حاااز  سیاسااای دم اراتیاااک   
ترراای خاا اه اااش ر اااه دارای برنامااه 
علما  تن ی  شده می باشاد   خ شابختانه 
ااااااه امااااار ز در شاااااهرااب      در 
باااسیاری از ییاااال ااااش ر   شااا رای 
های حزبی فعا  دارد   ر زاناه ده هاا 
ج ان   افراد آگاه     طند سل اش ر 
در شااهرها   ر سااتاها س ن شاال خاا د 
را با سرن شل حز  گاره مای زنناد   
به    ف رزمنده این حز  شام  می 
گردنااد   بااه مااسئله مطا عااه   آماا زش 
ج انان ت جه یز  بعم  می آ رد   باه 

اار با ج انان اهمیل بزرگ رای  اسال 
  حااز  مااا تاالش ماادا   ماای نمایااد تااا 
ج اناان ها  در حااز    ها  در جامعااه 
 جایهاه شایسته شان را داشته باشند. 

حااز  ملاای ترراای ماارد  افغانااستان     
ماای ا شااد تااا ج انااان حااز  مااا   بااه 
مطا عااه   خاا انش اتاا    آثااار علماای 
ت جااه دایماای نماا ده   آگاااهی سیاساای 
خااا د را هرچاااه بیاااشتر ارتیاااا بدهناااد. 
 برناماااه دارد تاااا اعااا ا  ساااازمانهای 
حزبی آن به اار   فعا یل سیاسی خا د 
در میاااااان ج اناااااان بااااا  رل بهتااااار 
بپردازند   نیش شایسته  فعاا  خا د را 
بااشترا  ج انان در جامعه بخ بی ای ا 
نمایند   ج انان بایاد بت انناد در فاردای 
ااش ر نیاش اثار گاالار داشاته   در راه 
ترراای   دم اراساای   آزادی   عدا اال 
 اجتماعی مبارزه خستهی ناپلیر نمایند. 

اش ر   مرد  زحمتکاش افغاناستان     
سخل نیاز دارناد تاا حیاال ارتا ادی   
اجتماعی آن ها بهب د یاباد   بیکااری   
فیر د امدار   گاسترده ااه حیاال شاان 
را تهدید مای نمایاد   در جامعاه ااهاش 
یابد   جامعه ما  باس ی فاردای ر شان 
گا  بهلارد   فردای اه همه به آن نیااز 
دارنااد فاااردای ااااه هماااه باااس ی آن در 
حرال ررار دارناد. مای ت اناد آن فاردا 
بهتر ازدیر ز  امر زباشد   می ت اناد 
باادتر از اماار ز   دیاار ز باشااد. زیاارا 
این دیهر به ج اناان امار ز تعلا  دارد 
اه آینده ساز فردای اش ر هاستند   از 
میاااان امااار ز   فاااردا اااادا  یاااک را 

 انتخا  مینمایند. 
حز  ملی تررای مارد  افغاناستان باا    

در ن رداشاال همیاان نیااش ج انااان اااه 
ه  مه  اسل   ه  سازنده   ه  فاردای 
اش ر به آن هاا ارتبااط مای گایرد   باه 
ج انان ت جه یز  نم ده   می نمایاد   
از همه ش رای های حزبی می طلبد تاا 
به آما زش   ارتیاای آگااهی   مباارزه 
 مستمرج انان نیز ت جه بیشتر نمایند. 

همیان ج اناان امار ز حاز  هااستند     
ااااه رهااابران آیناااده حاااز  ماااا را مااای 
ساازند   حاز  مااا را در آیناده بخ باای 
رهبری خ اهند اارد   در راه تررای   
دم اراساااای   تااااامین عاااادا ل ح اااا  
اساااتیل    حاامیااال ملااای   تمامیاااال 
ار ی   ح ا  مناافع ملای ااش ر نیاش 
  طند ستانه خ د را انجا  خ اهند داد. 

ج انااان حااز  محباا   مااا بایااد بااه      
اماار آماا زش   مطا عااه   اتااابخ انی   
ارتیااای آگاااهی سیاساای خاا د بیااشتر از 
گلشته بک شند   بحیث ج اناان فعاا    
آگاه   آینده ساز مسئ  یل   رسا ل ااه 
اماار ز در براباار آن هااا راارار دارد   
نیش     ایف خ د را باه شایاستهی   
م فییل انجا  بدهند تا ج انان حز  ماا 
بااارای گااارفتن ماااسئ  یل هاااای فاااردای 
مبارزه   اار  ادرانه باه ن اع مارد    
اش ر   برای بردن این میراث بزرگ 
سیاسی  حز ( به فرداها رلباا    ر حاا  
آماده گی یز  داشته باشند. مشکلل   
دش اری های ارتا ادی   اجتمااعی از 
فااردای اااش ر مااا در شاارایطی زد ده 
مااای شااا د   هماااه آنهاااا را پاااشل سااار 
خ اهناااد گلاشااال ااااه ج اناااان امااار ز 
ب یاژه ج انااان حااز  ملاای ترراای ماارد  
افغانستان مت جه مسئ  یل های امار ز 

   فردای خ د گردند. 
یز  اسااال تاااا خااا   بیاااام زی  تاااا     

خاا   اااار   مبااارزه نمااائی    خاا   
 آگاهی سیاسی اس  نمائی . 

 جَاًاى ٍ کتاب
 ) اجمل روزبه(

انسسْؼالُسسحزا ا هسسکسس سسال سس  االظغسسحم خسسلسسكسسَ

ا سؽ س اّطسيا ازسؿیاهسلس  ابسلسص ّشات 

اظؼزسسحلسس سسکسسَا االفسسغسسحًكستسسحى ّزسؿیاهسسؽظم

االًسسدسس سسٌسسؽعسسلسسعاللسسؽزسسوسسيا اظاسسپسسلسسْم هسسسسستسسؽم

ّهستؽماظاپلْماالًد ٌؽاقل وحىاا يعؼز

االعضسسسسسسسسسسسسسحزا  سسسسسسسسسسسسسحهسسسسسسسسسسسسسدسسسسسسسسسسسسسْ

اهسلس ا ب ؽّالخؽال  َا ازسؿی ّظالؼالشًهحن

ازضسْؼا اًس سؿ االفسغسحًكستسحى اهسؽظم  ؽ س 

ا ا۴۹۳۱عسبسؽیاقسحیا۴۹ظالنتٌعبتحؼاسص

اگسسؽظاسسعا اظال سسؽ انسسؽاسسو اهسسؿالؼ ظؼنسسِسسؽ

انسْؼالُسحزا االعضسحن ،ظؼخلكَابؽعالٍّ

ا سحظؼُسحا االؾ ّشات االزؿالیاهػ ْؼاععٍ

انسسؽ سس ا اًسس سسؿ االزسسؿالی االاسسي ّفسس سسحلسس سسي

 ّؼؾاعٍابْظًع.

ا سالما االؾ  حؼخلكَابحا الّ ا اح اچسٌسع

االعضسسحنا االؾ ااسسکسس  ا سسْقسسظ اهسسدسس سسع  

ابسس سسعأا اگسسؽظاسسع. ا غسسحؾ اّشاسستسس  نسسْؼالز

اطسس ايسسسسسلسس اُسسحزا ايسسعؼز هسسسسستسسؽم

اچسدسًْسدس ا هكلْطاضؽّؼ اّزع ا،

االظغسحما  عّاؽا ٌفؽالًفاّزع اّپؽّقسَ

اظؼنسسْؼالُسسحّقسسحؾهسسحًسسِسسحزا  هسسکسس سسال سس 

اًسوسْظٍا االؼالاسَ زؿب اه لْهح اهسفسًس 

اهسسعالضسسال ا ا سسَ اقسسحضسس  اًهسسحى ضسسحطسسؽ

بؽض ا هْؼُحازاخِحىاّبَاضًْوا

ا،ا ُوكحاَاُحاّهْخْظا افكحظاگكتسؽظٍ

اپس سما االؾ ّض   اظؼا هْؼاؼالاب هتسؽ

بع ؽاقحضتَاالق ا،گكستسؽلا سؽّؼاسؿما

ا،ضسسؽالبسس اّضسسعا االظالؼز اهسسؿهسسي ّفكسسحظ

اعسسسعاللسسستسسس  ا،بسسس  لسسسدسسسحماا الهسسسٌسسس سسستسسس 

اال ستسًسحظزا اُسٌسدسحؼ اًسح ا.ّضسع گك تطَ

افسبسؽا ابس سي افسحيسلسَ ،فبؽاب کحؼزاالؾظاحظ

اّ سحچسح اهسْالظا ّثؽّ ا،االفؿالاما ْل سع

اهسحا هطعؼ،اهْخ اًدؽالً اعو  اهؽظم

گؽظاعٍاالق ا.اظهسْ سؽالقس ا،زسح سوس س ا

 حًْىا،ازکْه اظالؼزاضسْیا،زسبسْ ا

االخسستسسوسسحعسس  اّعسسعاللسس  اّخسسْظاا بهسسؽ بسسح

ال عالهح اً نابٌعا،طل ا ْ عاهؽظماعسوس ا

 گكتؽلاً حفتَاالق .

الايازحل اًَا ٌِحاالاسدسحیااس ازسؽ س ا

اًسسِسسضسس ا اهسس سسحى اؼال اهسسلسس  قسسؽالقسسؽز

ا هسسْؼهسس ا ظهسسْ سسؽال سس سس اّ سسؽ سس سسطسسْالٍ

ًوحاع،بلکَاً حؾهٌعزابؽالزاا ازؽ س ا

اقسسحضسستسسَا اهسستسسلسسحؼؾ اًسس سسؿ اؼال قسسؽ سسحقسسؽز

الق .زؿیاهحابحا حه يا فحُنابحاالزسؿالیا

اضسسالزا اضسسْالُسسع اّظهسسْ سسؽال اهسس  هسسلسس 

ا سسسْزا ازسسؿی ااسس  اًسسلسسسْظ االؾ ًسسحنسس 

اظؼ هسْؼًس سؿا ،ً ؽّهٌعاّقؽ حقؽزاؼال

االهسؽا اظالنس االاسي پحاحىابطهعا.بحظؼًیسؽ

اّبسؽالظؼزا هِناظقس ايسفسحّيسوس سوس 

ا سسحقسسطسسرا ا سسفسسحُسسن ا سسحهسس سسي ابسسؽالز ضسسْظؼال

اًس سؽُّسحزا ّزع اقحؾهحً ابؽالزاُسوسَ

ا سسَا هسلسس ا اظّقسس اپس سسماًسوسسْظ ّّطسي

اطس ا ًت دَا ىاّزع اُؽاظّزسؿیا سَ

االعسسسسسسالىا اّزسسسسسسع   سسسسسسٌسسسسسسفسسسسسسؽالًسسسسسسف

االؾلسسسحظا ازسؿی گؽظاعه لحنعا. حّ ت کَ

االُسعال ا  و اّ  ف ا بْا اً حبعاً  ابسَ

ابسَا اضسعهس اگسػالؼز هطؽّزَاهلتٌ ابَ

االؾا اًسطسْالُسعبسْظ.بس سع هؽظماّطياه كؽ

ا،هكسسحاسس ا ايسسعؼز اهسسسسستسسؽم يسسسسسلسس 

ازسؿیا  هک ال  انْؼالزاّشات اّالزسع

اظؼبسسلسسصا االفسسغسسحًكستسسحى ا سسؽ سس اهسسؽظم هسلسس 

ا ىا ا سسحؼ اّ سسوسس سستسسَ االخسسؽال سس سسَ ،بسس سسؽّز

 ًْا اّبؽعالٍّاپالىا عّاؽاخلكسح ا

اُسحزا ههتؽکاظؼؼالبطَابَاالظغحمانْؼال

ازسس سسؽ سسحىا ا،نسسِسسؽک ا،ًسسْالزسس  نسسِسسؽز

انسؽاسوابسَا اهسؿالؼ ابسؽ  ّفحبؽاکَا ْظ

 ًْا اؼق ع.ظؼخلكَاالنتؽالکا سٌسٌسعٍا

گحىاًیؽاح اّپ هٌِحظال اضْظؼالاالؼالاسَا

اخسحًس ا االؾ اخسلسكسَ ا سحؼ ًوْظًع.ظؼپحاحى

االخسؽال س سَا هستؽما حهدْاعضْابس سؽّز

اهسؽظما ا سؽ س  ازسؿیاهسلس  ّظالؼالشًهحن

اگسسؽظاسسعا االؼؾاسسحبسس  اهسسثسسلسس  الفسسغسسحًكسستسسحى

ا كسسؽاسسعا ا، سسَ اقسسحضسستسسٌسسع اًهسسحى ّضسسحطسسؽ

اًسِسحظا پؽّقَاالظغحما هک ال س ا سحقسطسر

االّلس س اُسحزا سحؼزاهسحا االؾ ُحزاالّلس سَ

اهسحا اپسؽّقسَ الق ا،ّ کو  اهْفبحًَاالاسي

اهسسسحىا اّظسسسحاسسسو االخسسسؽالز ابسسسَ ؼال سسسحظؼ

ابسحا ا سفسحُسوسح ابس سهستسؽ اُسحز ظؼعؽيسَ

اقسسحؾهسحًسسِسحزاقس سسحقسس ا الزسؿالیاّقسحاسسؽ

اّلكسس ا اظؼالًسستسسطسسحبسسح  افسس سسحی ّنسسؽ سس 

اضسْالُسعا خؽگَاّنْؼالُحزاّلكْالل اُسح

ا سحؼا ابسَ ًوْظا.خلكَابحيعّؼاهًسْبسَ

 ضْظاپحاحىاظالظ.

 شعبه تشکیالت

جلسِ ادغام تشکیالتی شَراّای ٍالیتی بلخ حشب هلی 

 تزقی ٍطي ٍحشب هزدم افغاًستاى دایز گزدیذ

بیااش از ساای سااا  ماای شاا د اااه بنااابر مااداخلل  
استخبارال ن امی پااستان   جنگ   خاش نل   ناا 
اماانی  جاارای  سااازمان یافتااه در افغانااستان ادامااه 
دارد اه باایثر آن   مرد  ماا ررباانی هاای فارا ان 
 خااسارال باازرگ را متحماا  گردیااده   ایاان همااه 
مداخلل  جنایال    م جا  گردیاده تاا افغاناستان 
برای سا  هاای زیاادی از تررای   پیاشرفل عیا  

 بماند.
تاریم گ اه آن اسل   هر زمانیکه مارد  افغاناستان 
در راه تحااا یل دم اراتیاااک گاااا  گلاشاااته اناااد   
دشمنان مرد  افغانستان با است اده از تماا  امکاناال 
  علیااه ایااان تحااا یل رااارار گرفتاااه  از پااایر زی 
تحااا یل ارتااا ادی   اجتمااااعی در افغاناااستان   

 جل گیری نم ده اند. 
در جریاااان ساااا  هاااای ایااان ماااداخلل   حااا ادث 
زیادی ب را ع پی ساته ااه انجاا  آن هاا  بار رنجهاا 
 درد های مرد  ما هر ر ز می ا فزاید   مرد  ماا 
بر عاملین این جنایاال هار ر ز ن ارین مای گ یناد 
اه عاملین  حامیان  ایان هماه جنایاال   چهاره هاا 
 اعمااا  غاایر انااسانی   غاایر اساالمی خاا د را بااه 
نمایش می گلارناد   ثابال سااحته  مای ساازند ااه 
دشاامنان ماارد  افغانااستان  حامیااان منطیاا ی آنهااا 
  اسااتخبارال ن ااامی پااااستان ( تااا چااه اناادازه از 
رعایل ا     ما ازین اسالمی   اناسانی  باد ر 
عمااا  مااای انناااد   همیاااشه از حاااشل  خاااش نل 

 پشتیبانی نم ده  می نمایند. 
ح ادث خ نین اندز اه رربانی هاا  خاسارال زیاادی را 
برای مرد  ما   درپی داشل   این جنایل بازرگ از آن 
سلسله جنایاتی بشمار می ر د اه در ح  مارد   ااش ر 
مااا تااا اناا ن انجااا  گردیااده اساال   سااا های زیااادی در 

 حاف ه تاریم   مرد  ما باری خ اهد ب د .

تااا هناا ز خاا ن هااای ماارد   ییاال اناادز بدساال 
تر رستان اه ر ی زمین ریخته   ناه خاشکیده ااه 
جناااایتی دیهاااری در حااا  مااارد  افغاناااستان انجاااا  
گردید   بردرد ها  اند ه مرد  ما افز ده شد   غا  
بزرگاای در حاا  ماارد  مااا ر ا داشااته شااد   باااز 
رلبهای زیادی را داغادار سااختند  مرتکا  جنایال 

 ع یمی دیهر شدند.
اخایرا  جنایال اااران رارن   آد  ااشان حرفا ی    

مااازد ران  آی   اب   آی ( پاااااستان   باااا سااار 
بریدن ه ال تان از هم طناان عزیاز ماا در  ییال 
زاب    چنان جنایل بزرگی را مرتک  شده اند ااه 
تاریم اسلمیل  انسانیل ت ان شنیدن  دیدن آن را 
هاار گااز  نداشااته  ناادارد   رلاا  تمااا  انااسان هااای 
مرد  د سل را جریحه دار ساخل  همه مارد  باه 
این راتلن حرف ی  جنایال اااران رارن   حامیاان 
آنها ن رین می گ یند  از د  ال  ارگانهاای دفاعای 
 امنیتی اش ر می خ اهند تا عاملین این جنایال ناا 
بخش دنی   د بشریل را هر چه ز دتار دساتهیر 

   به پنجه ران ن بسپارند. 

ایاان ه اال تاان از شااهدای عزیااز مااا اعاا  از زنااان   
سا ه اه سر بریده شده اند    ۹ مردان  یک دختر 

رتاااا   جنایاااال هدفمندانااااه ای اساااال اااااه ت سااااط 
ماا تر رستان حرف ی  در حا  را   خااص ااش ر 

انجا  گردیده  این دشمنان مرد  ما می خ اهناد تاا ارا ا  
با ه  برادر افغانستان را با این عم  غیر اناسانی  غیار 
اساااالمی خاااا د   علیااااه یکاااادیهر راااارار داده  د سااااتی 
 باارادری تاااریخی آنهااا را از بیاان باارده   آنهااا را در 

سیاسای  ن امای میاب  همدیهر رراربدهند از آن سا د 
ببرنااد . در حا یکااه ماارد  بااا هاا  باارادر افغانااستان 
بخ بی می دانند اه در عی  این همه جنایال   چه 
اهااداف بزرگاای  جاا د دارد . ماارد  مااا از فعا یاال 
های انسان ستیزی   اسل  ستیزی   حدل ستیزی 
این دشمنان میهن محب    خانه مستر   تاریخای 
افغانها بخ بی آگاهی دارند  هیچ گااهی ایان اجاازه 
را به اسی نه می دهند تا  حدل  برادری ار ا  باا 
هاا  باارادر افغانااستان را زیااان  ارد نماینااد  تمااا  
ار ا  با ه  برادر اش ر متحداناه از خاناه ماشتر  

 شان تا پای جان دفاع نم ده   خ اهند نم د .
حاز  ملای ترراای مارد  افغاناستان رتاا   ساربریدن ایاان  

ه ل تن  از هم طنان عزیز ما را ت سط راتلن  جنایل 
ااران   شدیدا  محک   می نماید  بر عاملین جنایال ااار 
آن ن رین مای فرساتد   از د  ال مای خ اهاد تاا عاملیان 

این جنایل بزرگ را هر چه ز دتر به پنجه راان ن 
 سپرد ه  عدا ل را در م رد آنها تطبی  نماید.

شااهر ااباا   ۱۳۹۴عیاار   ۲۱ر ز چهااار شاانبه  
شااااهد ع یااا  تااارین  بااای ساااابیه تااارین ت ااااهرال 
اعترا ی عدا ل خ اهای مارد  افغاناستان با د ااه 
از تما  اتها ری هاای مختلاف مارد    نایر  هاای 
ترری خ اه  جامعه مادنی   نمایناده گاان مارد  در 
پار مااان دریاان ت اااهرال باازرگ شاارال نمااا ده 
ب دند  حز  ملای تررای مارد  افغاناستان  چنانچاه 
دراعلمیااه اااه بااه ایاان مناساابل نااشرنم د تاا ریح 
شده اسل ازین حرال مرد  افغانستان حمایال مای 

 نماید .  
این حرال بازرگ مادنی  دادخ اهاناه ااه محا ر  

خ اسل ها ی  آن را عادا ل   امنیال تاشکی  مای 
داد   بخ بی  ر شنی می رسااند ااه ساطح آگاهای 
سیاسی   اجتماعی  مادنی مارد  افغاناستان در حاد 
یز  آن ار تیااا یافتااه    حاادل  همبااستهی ماارد  
افغاناااستان هااار چاااه بیاااشتر تی یااال یافتاااه   مااارد  
افغانااااستان خ اهااااان عاااادا ل   امنیاااال هااااستند   
مسئ  ین د  تی دیهر نه می ت انند حمایل مرد  را 
 نادیده گرفته  به خ اسل های آنها پشل پا زنند.

اان ن زمان آن فارا رسایده تاا د  ال بارای تامیان  
عدا ل   امنیل در اش ر تادابیر ماشخص اتخاال    
با مسای  اساسای ااه باا سرن شال امار ز  فاردای 
مرد    اش ر پی ند خ رده برخ رد یز   نمایاد   
نباید فر ل های مناس  را درین راساتا از دسال 
داد . زیااارا د  ااال هااااا   حک ماااال هااااا همیااااشه 
مشر عیل هاای خا د را از مارد  گرفتاه در غیار 

 آن ادامه اار آنها تحل س ا  خ اهد رفل . 
حااز  ملاای ترراای ماارد  افغانااستا ن   از            

خ اسل ها  نیازمندی اساسی مرد  ما   همبستهی 
  حدل ملی  آنهاا  ایان حراال مادنی مارد    از 
 تامین عدا ل   امنیل در اش ر حمایل مای نمایاد.  

ای دشامنان مارد  افغاناستان را   ما اعما   حاشیانه
 شدیدا محک   می نمائی  .

هااعوال ٍحشیاًِ ای دشوٌاى هزدم را        

ّوذم  شذیذاً هحکَم هی ًواًین                      

شا  ر ز جمعه  پانزده  عیر  ساا  جااری  
شهرپاریب  مراز اش ر فرانسه شااهاد یاک 
سلسله حملل تار ریساتای با د ااه  اهاداف 
ملکی دراین شهر را هدف رارار داد. درایان 

حملل  اه مس  ایال آنارا گار ه تار ریسای 
داعش به عاهاده گارفال حاد د یاکا اد سای 
ناا ااراشااتااه  باایااش از د  اادناا اار مااجاار ه 
گردیدند.این حملل  حشیانه باعث م جی از 
ابراز همادردی باا مالال فارانساه درساراسار 
جااهااان گااردیااده   ماا ردتاایااباایااح بساایاااری از 
اش رهای جهاان   ماجااماع بایان ا امالالای   
انسااانااهااای  االااح د ساال  گااردیااد.مااا ماارد  
افغانستان اه خا دساا اهااسال رارباانای تار ر 
 اختنا  هستی  درد  رنب حا له ازاین پدیاده 
ش   را بایاشاتار از هار مالال دیاهاری حاب 
مینمایی    من تیبیح این اعما  شنیع  اباراز 
همدردی با ملل فرانسه  سایرمل  ماتااثار از 
تر ریز   دهشل  ابرازمینمایی  اه تر ریاز  
مرب ط به ملل  دین مشخص نب ده  سارحاد 
 مرزی را نامایاشانااساد   بارای رسایادن باه 
اهداف ش   خ د از هیچ ن ع اعماا  جاناایال 
اارانه درهیچ نایاطاه دنایاا دریاو  نامایا رزد 
؛امید اری  اش رهای دنیا امار ز بایاشاتار از 
هر  رل دیهر خطر این پدیده ش   را در  
نم ده   درربا  آن بی ت ا ل نباشناد  باداناناد 
اه امر ز سرن شل ملل ها  اش رهای دنیاا 
شدیدا  به ه  پی سته ب ده   با تماا  را ا بارای 
پایان بخشیدن به رنب ها . جاناگ هاایای ااه 
دامنهیار اشا رهاای ماخاتالاف جاهاان با یاژه 
اش رهاای شار  مایااناه  افاغاانساتاان هسال 
بیشتر از پیش  ادرانه تلش  رزند.  بداناناد 
اااه تاار ریااز  خاا    باادی  جاا د ناادارد   
نمیت انند از این گر ه ها دررسیدن به اهاداف 

 خ یش برای ط ی  ا مدل است اده نمایند.

ها حوالت تزٍریستی 

 پاریس را هحکَم هیٌوائین


