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 حقیقت زهاى
 ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

زمور گوند له گاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د باور جوړونېې  هېمېۍېار  او لېه 

هغوی سره د اقتصادي او فرهنگي اړیۍو د ټېیېنېگېفېا  فېاېال سېیېاسېا  ېروري 

بولي  د سیمه ایزو او نړیوالو څوطرفه قراردادونو او موافقو ترسېره  وېول  چېې 

یو د بل په وړاندې د تیري نه وولو  وسلې نه وارولو  او نه  مداخېلېې  ېمېانېتېونېه 

ولري   همدارنگه د انرژ   ترانزیا او ازاد تجارا موافقې  د چاپې  د سېاتېنېې   

د وار د قوې  والیو او پانگو  د ازاد جر یان  موافقې زموږ د هیواد لېپېاره گېټېورې 

 او  روري  دي .                                 

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

دومین جلسه بیروی اجرائیییه بی    
میلیت قیرمیت میردا اتیؽیتحسیقیتن قیبی  
رهبری رتیق عبد البت متلک رئیی  

 ۲۹۳۱مییو   ۲۱بیی   بییقییترییی  
 دردتقر مرک ی ب   دائر گردید.

جلسه بعد ا  قصوی  آجیحیدا بیه کیتر 
خییویییا ادامییه داد وجییبییق  آجییحییدا 
گیی ارا داراشحءییتب بیی   را کییه 
قییییوسییییج رتیییییییییق مییییتلییییک ارایییییه 
گردیداسقمتع حیمیود. گی ارا بیتوی 

متهیه داراشحءیتب بیود کیه  3اجراآ  
 در ا  آن بخا چحین آمده بود:
 رفقای عزیزوگرامی!  

مسییر  دارا کییه درجییلییسیی  بیییییروی 
اجییرائیییییه درب ییورءییمییت مییراردارا 
وگ ارا سه مته گذءقیه را بیه ءیمیت 

 ققدیا مت حمتیا.
 رفقای عزیز!

جیوریییاییه اجییدع دارییید داراشحءییتی 
ب   بعد ا قدویرموتقتحی  کیحینیراحی  
وبد  که درقتری  سیتست اب ا  و 
ست متحهتی دمیوکیرا  وقیرمیت خیواه 
اتؽتحسقتن بتدث  ب رگ درامروبید  
و همبسقگت حیروهت به ءمترمییرود   
به کترپرثمروبت مسئولیی  کیه هیمیتحیت 

پیییدحیییگیییذاری اهیییداؾ میییجیییروبیییه 
درمصییوبییت   کییحیینییراحیی  وبییید  
آؼت حیمیودوبیرای قیبیقیق ایین اهیداؾ 
ءییا ءییعییبییه و کییمیییییسیییییون مییرکیی ی 
ایجتد  روئست ومعیتوحییین دوراحیت بیه 
قییعییداد چییهییترقییتءییا حیینییراع ییتی آن 
قعیین گردیدحد. بدین قرقی  کترعملت 
قبقق مصوبت  کحینیراحی  وبید  بیت 
ءییوق وعییدمیی  بیی بییت آؼییت  گییردییید 
ودریین مید  ییعیحییت جیت سیه میته   

( مرقبه جلسه حیمیوده ۳داراشحءت ب ) 
ومستیل مها قءایدقیت   سیییتسیت و 
قبیلیییؽیتقیت را میورد بیبید میرارداده 
 قصتمیا ش ا را اقختذ حموده اس .

اتؽتحسقتن ا حظرقءایدقیت میربیوج   
بییییه بیییی   مییییت   هءیییی   ون 
درحظرگیرتیقیه ءید و بیرای هیر ون 
دوقیین ا اع ییتی داراشحءییتی بیی   
راؼرض قبقق دمیق و بمومع پروس  
ادؼتا قءایدقت موظیؾ حیمیودحید کیه 
مصروؾ هماتری بت پیروسی  ادؼیتا 
قءییایییییدقییت در وشیییت  کءییور مییت 
بتءحد. بت ری درجلسیت  داراشحءیت  
ب در سییجیین بییلییحیید مییرارداءیی  و 

تیییییییصییید میییییییرسییید. ۰۸% دربیییدود 
داراشحءییتی بیی   درجییت سییه مییته 
گییذءییقییه بییه ادؼییتا قءییایییییدقییت   
امورقبلیػ وترهحگ  متلت و اداری   
قنتها وارقیبیتج   اسیحیتد و ارقیبیتج   
قوجه جدی مبذول داءقه وامداا جیدی 

 صور  گرت .
 رتقتی ع ی !

پروس  ادؼتا قءاییدقیت بی   میلیت 
قرمت مردا اتؽتحسقتن بد تتصله بیعید 
ا  قدویرکحنراح  وبید  بی بیت کیه 

صییور  ۲۹۳۱اسیید ۹۸بییه قییترییی  
گیرتی  بیت دلیچیسیبیت قیمیتا در سیرقیت 
سرکءور آؼت  و بیرون ا میر هیت   
جییبییق پییدن هییمییچییحییتن ادامییه دارد. 
درجریتن کتر  تعتلی  هت و کیترهیتی 

پییدحییت ادؼییتا قءییایییییدقییت بیی   مییت 
محظا قروهیمیه جیتحیبیه قیرگیردیید. بیه 
 ودی قصمیا گرتیقیه ءید قیت ؼیرض 
موثری  بیءقرقبقق این پروسیه عید  
رتییقییت ا سییجیین داراشحءییتب قییوظیییییؾ 
گییییردحیییید قییییت ؼییییرض رسیییییییییدگییییت 
بیءقروبهقربه ایین میت میول   ءیعیبی  

 قءاید  را هماتری حمتیحد. 
 مییییی ان۲۳درگییتا حییخییسیی  بییقییترییی 

درءییوراهییتی وشیییقییت کییتبییل  ۲۹۳۱
ححگرهتر   لؽمتن  هیرا  وجیو جیتن 
پروس  ادؼتا قءاییدقیت قیبی  حیظیر 
اع یییییییییتی میییییییییوظیییییییییؾ دارا 
شحءییتبآؼییت گییردیییده وبییه قییهییییی  پییدن 

هیتی بیعیدی قیرقییی   ههتی ادؼتا مدا
اثر داده ءد وکیترآن هیمیچیحیتن ادامیه 

 دارد 
ءورای ءهرکتبل که ا حیقیجی           

حظرسیتست دارای اهمییی  تیوق الیعیت 
ده اسیی  بییتلییحییوبییه کییترا را آؼییت  
ورهییبییری آن ءییورا قییواحسیی  عییلییت 
الرؼا پراکحدگت هت برمءاد  تیتییق 
آییید و جییبییق پییدن مییجییروبیی  ءییتن 
پروسه را آ ؼت  و موتقت حه به احیجیتا 
رسییتحییحیید. ادؼییتا قءییایییییدقییت بیی   

درءیییورای ءیییهیییرکیییتبیییل وحیییوابیییت 
مربوج  آن قیایمیییل وکیتراحیجیتا ایین 
امرب رگ وءرینت حه در وابید هیتی 
اولییییی  ءییورای بیی بییت ءییهییرکییتبییل 
درجریتن اس . متبل یتد آوری اسی  
کییه ءییورای ءییهییرکییتبییل و حییوابییت 
مییربییوجیی  آن بییعیید ا قییبییقییق پییروسیی  

بیه  ۲۹۳۱ادؼتا قحهت درمیته عیقیر  
قیین ع ییو جییدییید را بییه ۱۸۸قییعییداد 

صنوؾ  ب   جذ  و قیحیظیییا کیرده 
 احد.

دروشی  کیتبیل حییی درحیقیییجی  قیدا 
پیییگیییررتییقیت پیروسیی  ادؼیتا صییور  
گرتقه اس . گیرچیه رتیقیتی ءیورای 
وشیقیت وشیی  کیتبیل حییی میواجیه بیه 
پرابلا هتی معین بودحد امیت بیت قیدا 
خسییقییگییت حییتپییذیییرقییواحسییقییحیید ادؼییت ا 
قءایدقت راعملت حمتیحد . ا مجمیوع 

 ۲۱ولسییوالییت وشییی  کییتبییل در ۲۱
ولسوالت آن ادؼتا قءایدقت صور  
گرتقه وقدا وجود دارد قت بیت جیذ  
اتییراد جییدییید بییه بیی   در سییت یییر 
ولسییوالییت هییت حییییی ءییوراهییتی بیی   

 ایجتد گردد.
ها چحتن در وشی  پیروان وکیتپیییسیت 
 ححگرهتر  لؽیمیتن  کیحیر   هیلیمیحید   
میحییدهیتر پییاییقییییت  هیرا   بییتدؼیییی    
تراه بل   سمحگتن  جیو جیتن سیرپیل 
 ادؼتا قءایدقت درسجن ءیوراهیتی 
وشیقت  بیروهتی اجرائیه  وبیعی یت 
وابد هتی اولیه صور  گرتقه وکیتر 
بتمت ءورا هیتی بی بیت جیبیق پیدن 
ادامه دارد ولت درکءورهتی بیییرون 
میر ی قیت اکییحیون ادؼیتا قءیایییدقییت 
صییور  حییگییرتییقییه   امییت کییتر آؼییت  
گردیده اس  که کتر ءعبه قءیاییید  
مرک ی میتبیل میدراسی . درگی ارا 
داراشحءتب ا تته گردیده  کیه بیعیدا  

ترگساری دٍهیي جلسِ 

 تیرٍی اجرائیِ ح.م.ت.م.ا

خءوح  به جور گسقرده در همه جیت   
در هیییمیییه سیییجیییوی و در میییتورای 
مییر هییتی ثییرو  بییه جییبییقییه  حیی اد و 
ترهحگ رواج دارد. جهتن در  یر بتر 
سحگین عملیت  قروریسقت گیروه هیتی 
بحیتدگرا و سیجره کترقل هتی حینیقیت و 
الیگترءت متلت کمر خا کرده اس . به 
خصیو  میحییجییقیه آءیو   ده میت کییه 
دیگر قت  ایسقتدگیت در میقیتبیل میدر  
هییتی بیی رگ جییهییتن را کییه قییرور و 
اسلبه را برای بینیظ میحیتتیع و میدر  
ءییتن رواج میییییدهییحیید حییدارد و احییواع 
خءوح  هیت را هیر رو  قیجیربیه میت 

 کحد. 
جهتن امیرو  بیت حیییروهیتی میقیعیصی  
مواجه اس  که به حتا دتتع ا  عقیده و 
آرمتن هر حوع جحتی  را احجتا میدهیحید 
و در اعمتق روی و وجیدان حیییروهیتی 
ج ا احدیا حنر  به دیگران که میتحیحید 
 آحهت حمت احدیءحد بت ومنه مت جوءد. 

در میتن ؼوؼت هتی جحیگ و خءیوحی  
در این محجقه و جور خت  کءور میت 

 حتن بیءقر حسب  به هر  متن دیگر و 
مییبییل ا  امءییتر آسییییی  پییذیییر دیییگییر 
اجقمتعت مورد احیواع آ ارهیت   یر  
و ءییقییا و قییجییتو  جییحییسییت مییرار مییت 
گیییییرحیید. مییهییتجییر  و بییت بییتل ءییدن 
کقلوی میردمیتن ایین میحیجیقیه کیه ییک 
پدیده ریءه دار و جهتحت اسی  میتچیتق 
و سوب اسقنتده جحسیت ا   حیتن را بیه 
یک تیتجیعیه هیولیحیت  میبیدل گیرداحیییده 
اسیی .  حییتن بییت جییت ءییده و دور ا  
مسان آبتیت ءتن حتچتر به قبمل احواع 

سقا جحیسیییقیت  کیتر اجیبیتری  بیردگیت 
جحست مت گردحد و هر لبظه در خجر 
کءقه ءدن بیه ءیایل تیجیییع میرار میت 
گیرحد.  ن امرو  برای دتتع ا  هسقت 
خود وارد چرخا خءوح  گردیده کیه 
در احقخت  آن کیمیقیریین بیقیت حیداءیقیه 
بییلییاییه بییر آن قییبییمیییییل ءییده اسیی . بییه 
کترگیری این حوع خءوح  هت بر  حتن 
لاه سیته و ححگین بیر جیبییین میداتیعیتن 
دروؼییییین بییقییوق بءییر و دولیی  هییتی 
خءیییوحییی  گیییرا و جیییحیییگ اتیییرو  و 
باوم  هتی آلوده به تستد و مدییریی  

  عیؾ مت بتءد.
خءوح  بر  حتن اءاتل پیچیده و ابعیتد 
بسیییییتر دارد کییه بییه ءییاییل بییتد و 
سیسقمتقیک عملت میگردد. اسید پیتءیت 
هتی مقعدد  قیجیتو  جیحیسیت  خیریید و 
تروا  حتن و کودکتن  کتر بیت می د  
قییین تیییروءیییت و ؼیییییییره... ابیییعیییتد 
بتورحاردحت دارد. خءوح  هتی که بر 
اثییر جییحییگ هییت  آورگییت و بییردگییت و 
متچتق  حتن صور  مت گیرد خءوح  

هیتی خییتحیوادگیت را کیمییرحیگ سییتخیقییه 
 اس . 

 حتن بقت در بیتلی  صیلین و ا  دییر 
بییت  هییدؾ خءییوحیی  هییتی خییتحییگییت  
اجقمتعت و سیتست مرار داءقه احد  امیت 
روی مقد  و ترءقه متححد  حتن هرگ  
مواتق به خءوحی  حیبیوده و در بیرابیر 
هر حوع خءوح  قب  هر حوع ءراییج 
اعقراض و مختلن  حموده اس .  حیتن 
بت اماتحت  بدامیل بیت خءیوحی  میقیتبیلیه 
کرده احد  مقیتومی  و روییتروییت آحیهیت 
در مقتبل خءوح  دول  هت را میایلیؾ 

رو  بییییین “ سییتخیی  قییت رو ی بییه حییتا 
 “ المللت مبتر ه بت خءوح  علییه  حیتن

 حتمگذاری و قصوی  کححد. 
در جمهوری دومیحیان سه خیواهیر بیه 
حتا خواهران میرابل بیه جیرا ءیرکی  
در تعتلیی  هیتی سیییتسیت عیلیییه ر ییا 
دکقتقوری پ  ا  مته هت ءاحجه به مقل 
رسیدحد که بعد ا  این بتدثه هولحت  و 
ؼا احگی  جمهوری دومیحیان به اقینیتق 

 خشونت بر علیه زنان داغی بر جبین حقوق بشر و دولت ها
 میرمحمدشاه رفیای

احیییقیییخیییتبیییت  دو میییربیییلیییه ی سیییتل  
ریتس  جمیهیوری بیه خورءیدی ۲۹۳۹

محظور احققتل مدر  یت امقدار سییتسیت   
که موا ی بت  احیقیقیتل مسیوولییی  هیتی 
حظتمت و امیقیصیتدی در کءیور بیه راه 

 اتقتد ؛ خیلت چتلا  ا بود.    
به ها مرقبج سییتسیت    مسوولی  هتی 

حظتمت و امقصتدی در بتلت به ییایبیتره 
گت بیه ءیتحیه هیتی حیبیییؾ اتیؽیتحسیقیتن 
گذاءقه ءد که سحگیحت آن بیتعید چیتق 
ءدن ببراحهتی موروثت گیردیید کیه ا  

 ستل هتی ستل مقراکا ءده بود.
دیدیا که بیه ویی ه حیقیتییت  احیقیخیتبیت    

بتعد آن  ءید  قیت ییک   ۲۹۳۹جحجتلت 
بیاییومی  وبید  میلییت در اتیؽییتحسیقییتن 
قءایل ءود  که حیه در میتحیون اسیتسیت 
پیءبیحت ءده   بیود و حیه هیا حیمیوحیه و 
الییگییو هییتی چییحییییین بییاییومییقییداری   
درکءور هتی جهتن  مرسوا بود که بیت 
 ایا چحین یک ءبهه ی بیت ییک جسیا 

دو روی     مقتسنتحیه بسیییتری بیرحیتمیه 
هتی اداری   قءایدقت   امقصیتدی  و 
اجقمتعت را در کءور در بید حیگیراحیت 
مخقل  حمود و آر وی ایجتد ) باومی  
داری خیو ( کیه ءیتمیل بیرحیتمیه هییتی 
سقراقی یک کءور و ا  جمله قیعیهیدا  
بین المللت  مت در برابر جتمعه  جهیتحیت 

 بود ؛ به جتیت حرسید . 
در اییین بییتل  بییت بییه میییییتن آمییدن  

واکحءهتی  جدی در سجن میلیت و بییین 
المللت در میورد حیقیتییت ایین احیقیخیتبیت  
حتم  وحیمبیحید و میعیلیق میرار گیرتیقین  
پروسه احقختبت  ولست جرگه و  ءیورا 
هتی ولسوالت هت که بتید در قیتبسیسیقیتن 

بر گذار میت گیردیید ؛ رهیبیری  ۲۹۳۱
حظتا موجود را وادار ستخ   قیت اصید 

رو سییتخیی   هییتی    یییر سییتخیی  هییت و
احقختبتقت در کءور  میورد میجیتلیعیه و 

بهه   بییت حییگییری  مییجییدد مییرار گیییییرد و
اصدبتقت در سیسقا احقختبتقت موجیوده 

که   به همین میحیظیور چیحید    وارد ءود
مته مبل بحت به قصمیا بیایومی  وبید  
ملت  کمیسیون اصدی حظتا احیقیخیتبیتقیت 
بییه ریییتسیی  مییعییتون سییر مییبییقییق ءییته 
سییلییجییتن عییتکیینییت ایییجییتد گییردییید. اییین 
کمیسیون بعد ا  مجتلعت  هیمیه جیتحیبیه 
روی علل و عوامل احقختبیت  هیتی پیر 
ا  جحجتل  گذءقه و حگرا الیگیو هیتی 
موتق بین المللت   یک بسق  پییءیحیهیتدی  
چحدین متده ی را بیرای اصیدی حیظیتا 
احقختبتقت ققدیا رئی  جمهور و رئییی  
اجرائیه بیایومی  کیرد ا  م یت ومیدر  
اییین اولییییین مییثییتلییت بییود کییه  ریییییی  
جمهوری و ها ریییی  اجیراییییه هیردو 
این جری را درپرحسی  پذیرتقحید وحییی  
روی این بسیقیه پیییءیحیهیتدی در میرکی  
ووشیت   بت حهتد هت   سیت میتحیهیت واهیل 
خبره مبتبد وجلست  مءیورقیت پیییتپیت 

 دایر گردید  .
امییت چییییی یییاییه احییقییظییتر مییت رتیی    

همتحجور ءد که اتؽتحهت به آستحیت روی 
ظهور پیدییده هیتی حیو بیه قیواتیق حیمیت 
رسحد خصوصت پدیده هتیاه ؼیر سیحیقیت 
وتیر آورده هییتی دحییییتی خیترج بیتءییحیید 
چحتحچه در ایین میبیتبید ومءیور  هیت 
قییعییدادی مییقیین ومییبییقییوای اییین بسییقییه 
پیییییءییحییهییتدی خصییوصیی  جییری ) سییهیییییا 
ستخقن اب ا  سیتست  متحوحت راجسقیر 
ءده به کرست هتی مجل  حمتیحده گیتن( 

 تثصرُ ی تر طرح سْین شدى احساب تِ کرسی ّای پارلواى
 قدم علی نیۍپی

 

 بقیه در صفحه دوم

لایییه هحچیییه چیییت  موحییی  د م اییییت 
ختوریحت کری د خپل اوسحت جوړښ  
لپیییتره    ول    ول جیولوجیاییییت او 
قیییتریخت مربلیییت قییییری کیییړی او پیییه 

 همیدا رحچیه د؛اوسحت ءال اوښیقت د ه
دی م ایییییت پیییییرم  وولیییییو  وحدییییییو 
موجوداقیییو اوبیییءری وولیییحت او اتؽیییتن 
اولیی  هییا د دی  ول پیییښو  بدلوحوحییو 
اواوښقوحو ءتهده ده چت هیر ییو ییت د 
خپیییییل پتییییییښ  لپیییییتره د جبیعییییی  او 
مییییسقبدیحو پییییه وړاحییییدی دریییییدلت  د 
بییییستری سیییقوح محت مبیییتر ی پیچلیییت 
 شره وهلت اواو  ها رواحیه ده چیت د
دی جحګ پیه پتیلیه کیت کلیه د بیری او 
کله یت ها د حتکتمت پیه لیور خو یدلیت 

 دی.
که د بءری وولحت د قیر او ده  قتریی  
هخییییه د لحیییی ی مییییودی قبوشقییییو او 
بدلوحوحو قه پتا را وګر یوو  حیو ویلیت 
ءیوی چیت د بیءری وولیحت د  وحید پییه 
او دو کت دوها حړیوال جحیګ چیت  د 

مییتیت حییړی د داخلییت قیی تدوحو د ر 
بل شری د لوولو په پتیله  کت را محی  
قییه ءییو د قییتری  یییوه د پییتا وړ مربلییه 

کییه  دی حړیییوال خوحییړی جحییګ   ؛ده
میلیوحوحه احستحتن د مرګ پولت قه ویلیه 
او د بیییءری   ییییر میییتدی او معحیییوی 
ار ښیقوحه ییت لیه خیتور او اییرو سییره 

برابر کړل خیو د دی پیه خواکیت ویول 
هؽه د اسقعمتر قرجیػ شحیدی هیوادوحیه 
یییت دی قییه مقوجییه ګییړل  کییه چیییری  
احستحتن هلت  لت وحاړی حو بیدلون او 
پرمخقک په خپله حه را محی  قیه کیی ی 
همییدا علیی  وو چییت د حییورو قبوشقییو 
قرهحییګ    یییت  هیوادوحییه او سیتسییت 
حړییییوال جحبیییءوحه حیییوی  ول  وحدقیییه  
داخییل  او د خدصییون دشری پییه لوییه 
کییت ءییول   دسیتسییت بییدلوحوحو حییوی 
هپت را خیپری  او د علیا او  قخحییک 
ش  قییه راوړحییو د بییءری  هیییری قییه 
خت  بدلون ورکړ مسقعمراقت سییسقا 
په ړحچیدو ءو  قر اسیقعمتر شحیدی ییو 
لړ هیوادوحو په حوب  سیره د آ ادی او 
اسیییققدل پیییه لیییور ګتموحیییه پورقیییه او 
سیتست ا ادی یت بتصیلت کیړی .ملیت 
 آ ادی بخییښوحات ؼور حچوحییه چییت د
حیییییوی مییییی مون اومقرمیییییت متهیییییی  

حییییړی پییییه  یییییرو   درلودوحاییییت وو د
هیوادوحو کت راو ی ییدل  او دسیتسیت 

دی   مبییتر ی لییه شری دمییدر  حیییول د
ؼور حچوحییییو موخییییت وګر یییییدی او 
دولیییسوحو حړییییوال پیوسیییقو ن شپیییست 
پیییتوړی ءییو . ددی پییه خواکییت ماییتر 
حړیوال اسقعمتر ها ش  قر  حت پتقیت 
حیییه ءیییو  او پیییه حیییړی کیییت دمقرمیییت 
جحبیییءوحو د  لیییه مح یییه وړلیییو لپیییتره 

دحییووشرو پییه موحییدلو بوخیی  اودوسییلو 
پییییه سیییییتلت اود امقییییصتد پییییه حظتمییییت 
کولویییییت ش  پییییوری کییییړ قییییر هییییو 
وروسییقه پییتقت او درءیید پییه بییتل کییت 
هیوادوحه قر خپلت حتوړه اؼی ی شحدی 

 راولت  .
حیییړی پییییه داسییییت دوه مجییییبت سیییییسقا 
وویءل ءوه چت ییواړ  قیه اسیقعمتری 
هیوادوحه اوبل اړ  قه د موکراقیک او 
ملت آ ادی بخیښوحات جحبیءوحه او قیر 

د دواړه  ؛اسقعمتر شحیدی هیوادوحیه وو
سیییسقموحو قییر محیی  حظییتمت او سیتسییت 
سیتلت بءری  د داست ګواښ سیره می  

سهوا    کړه چت بیقت د بیءری  د بقیت 
را محیی  قییه ءییو او احییستحتحو د م اییت 
پرم  د یو حیتورین وړاحدویحیه  کولیه   

دی چت  حړییوال ببیران ءیقون   سره د
درلییییییییود خوعلمییییییییت او قخحیاییییییییت 

 پرمخقچوحه پر  ی وحه دریدل.   
داتؽییتن ولیی  وجحدوسییقه بچیییتن ددی 
حړیوالو ءیرایجو هخیه بیت برخیت حیه  
بلاه دخپلو خلاود  وحد د بدلون لپیتره  
پییه تاییر کییت ءییول پییه اتؽتحییسقتن کییت 
حیوی روءیحناری سیتسیت کیړ  پیه را 

بدلوحوحیو   ووکیدو ءوی  په وجن کیت د
 قبوشقواواحییستحت  وحیید لپییتره دسییتلمو 
شرو پلول پیل او پیه پتیلیه کیت دوولحیی  
عییدال  او بییت عییدالقت قییرمح  ګرمییه 

مبیییتر ه پیییه خوحړییییو پیچلیییو جچیییړو  
واوښییقه چییت او  هییا دواا لییری   او 
 احستحتن  دحتبودی کرښت قه راکت ی.

ددی حییت خوالییو سییره  سییره  دا پوښییقحه 
ها را مح  قه کیی ی چیت حیوی حیسلوحه 
ولت دی  ول سقا او احستن  ورحیت قیه 
بت قنتوقیه دی   او دا ورقیه ییو عیتدی 
جریتن ښاتری . د دی پر  تی چیت د 
خدصییون د شری پییه لوییه کییت ءییت د 
مقتومی  د سیحچر هخییه تیرار کیوی او 
دخپییل ءخییصت  وحیید د هوسییتیحت پییه 
لییور درومییت   وولحییی   وحیید ور  پییه 
ور  د مرګ پولت قه ویلیه کیی ی ویول 
بییت ابستسییه  واحییتن بتییید دا پوښییقحه لییه 
  حیییه سیییره جیییری کیییړی چیییت د دی 
حییتخوالو او دردحییو شره هحچییه وپلوییل 
ءییت.  وحیید ی تاروحییه او حییوی حییسل 
بتید د خپل  تن او د خپلو ءریاو کویو 
ختوحییدان دی قییه وههییوی چییت یوا ییت 
بیولو یایت  وحید د احیستن او احیستحی  

 عبدالحی مالک ځواک په یووالی وی دی

 پاتی دوهم مخ وی

 بقیه درصفحه سوم

 بقیه درصفحه سوم



 سرمقاله:

پٌجویي کٌفراًس قلة آسیا  

 ٍپیاهد ّای آى 

  پحجمین کحنراح  میلی  آسیییت بیتءیرکی  رئییی  جیمیهیوری  ۲۹۳۱مو  ۲۰قتری   به
اسدمت اتؽتحسقتن   هئی  اتؽتحت   و یر خترجه هحد   صدراعظا پتکسیقیتن   حیمیتییحیده 
گتن ءمتری ا کءور هت وست متحهتی بین المللت   در ءهر اسدا آبتد مرک  پتکسقتن   

 دایر گردید.
رئی  جمهوری اسدمت اتؽتحسقتن درین کحنراح   اظیهیتر داءی  کیه در سیتل)       
چیه ۱۸۲۳( ترص  هتی  یتدی را ا  دس  دادیا ومعلوا حییسی  کیه در سیتل ۱۸۲۲

خواهد ءد. صدراعظا پتکسقتن درین کحینیراحی  گینی  کیه دءیمین اتیؽیتحسیقیتن  دءیمین 
پتکسقتن اس  .ها چحتن قواتق گردید قت در مد  دوهنیقیه آییحیده روحید میذاکیرا  صیلین 

 اتؽتحسقتن   ا  سرگرتقه ءود .
طوریۍه همه مېی دانېنېد بېیېس از سېی سېال اسېا   حېۍېومېا هېای پېاوسېتېان       

واستخباراا نظامی آن وشور در امور داخلی افغانستان مداخله داشته   جنې  را بېر 
مردم ووشور افغانستان تحمیل وېرده  ودریېن مېدا مېردم افېغېانسېتېان قېربېانېی هېای 
فراوان وخساراا بزرگ مالی را متحمل گردیده اند وهمېیېن اوېنېون مېخېالېفېیېن دولېا 
افغانستان به نماینده گی از حۍوما پاوستان   جن  نیابتی را در افغانستان به پیېس 
می برند وه باعث قربانی های زیادی مردم افغانستان وخساراا بیشتر اقېتېصېادی در 

 وشور گردیده ومی گردد.
مبل ا ین کحنراح    چهتر کحنراح  مل  آسیت در کءورهتی مخقلؾ دایر گیردیید        

امت هیچ کداا آحهت حقواحس  قتثیر موثر ومثب  خود را روی او تع امحیقت وامیقیصیتدی 
اتؽتحسقتن بجت گذارد.در بتلیاه این کحنراح  هت بتیید ییایت پیت دییگیری حیقیتییت میثیبی  
وموثر خود را روی او تع امحیقت وامیقیصیتدی اتیؽیتحسیقیتن   قیتثیییرگیذاری ش ا میت 
داء  وامرو  دول  ومردا اتؽتحسقتن بت حقیتییت ودسی  آورد هیتی مءیخی  وروءین 
کحنراح  هتی مبلت   به پحجمین کحنراح  مل  آسییت میت رتیقیحید. امیت  میتن داییر ءیدن 
پحجمین کحنراح  مل  آسیت بت یک سلسله رویداد هتی خوحین در اتؽتحسیقیتن هیمیراه بیود 
وهم متن بت این کحنراح  مردا اتؽتحسقتن بت ها متححد سیتبیق بیتشثیربیمید  میخیتلینییین 
دول  ومردا   مربتحت هت وخسترا  متلت را مقبمل گردیدحد که بوادد خوحین میییدان 
هوائت کحدهتر   مءاد  ولسوالت ختحءین هلمحد وبع ت ا  حقتج کءور   حموحه هیتی 

 ا مداخد  این مختلنین بوده که در اتؽتحسقتن صور  گرت  .
حوا  ءریؾ بین سنر مبلت خود به کتبل گنقه بود که دءیمین اتیؽیتحسیقیتن   دءیمین      

پتکسقتن اس  . بعداً باوم  پتکسقتن قعرینت را کیه ا  دءیمین بیرای خیود داءی    
برای اتؽتحسقتن این قعریؾ را ارائه حارد. ا  جتحی  دییگیر بیایومی  پیتکسیقیتن   در 
مبتر ه علیه قروری ا حقا ءتیسقه ای احجتا حداده   مردا ودولی  اتیؽیتحسیقیتن   میردا 
پتکسقتن وجتمعه جهتحت   هیچگتهت ءتهد صدام  باوم  پتکسقتن در روحید میبیتر ه 
بت قروری ا حبوده وعمدً باوم  پتکسقتن قت کحون امدامتقت مءخصت را برای حیتبیودی 
مراک  قروریسقت در پتکسقتن رویدس  حگرتقه اس  که این امرخود بیییتحیگیر بیمیتیی  

 ا  بحیتدگرائت واتراجی  در پتکسقتن ومحجقه مت بتءد. 
در پحجمین کحنراح  مل  آسیت تیییصیلیه بیعیمیل آمید قیت میذاکیرا  صیلین اتیؽیتحسیقیتن بیه 
هماتری کءورهتی ایتش  مقبده امریات و چیین وسیت میتن میلیل میقیبید داییرگیردد و 
همچحتن دراین کحنراح  تیصله گردید قت بختجربل مستیل امقصتدی اتیؽیتحسیقیتن اجیمیتع 

 محجقوی برگ ار گردد.
اکحون که پحجمین کحنراح  ملی  آسیییت پیتییتن ییتتیقیه وجیت آن قیواتیق گیردییده کیه       

مذاکرا  صلن اتؽتحسقتن در مد  دوهنقه آیحده ا  سر گرتقه مت ءود . این قیواتیق در 
ءرایجت صور  مت گیرد که بعد ا  اتءتی خبر تو  مد مبمد عمر رهبر جتلبیتن   
جتلبتن دچتر دودسقگت ودوپترچگت ءده وقت هحو  میتدر حیگیردییده احید قیت روی قیعییین 
رهبر وابد ءتن به قواتق برسحد وبعد ا  تو  مدمبیمید عیمیر   گیروه هیتی جیتلیبیتن 
برای مذاکرا  بت دول  اتؽتحسقتن   قمتیلت حداءقه بلایه حیت امیحیت هیتی در اتیؽیتحسیقیتن 
ات ایا یتت   که مختلنین بت مقتوم  جتحبت احه وتداکتراحه حیییروهیتی دتیتعیت وامیحیییقیت 
کءور مواجه گردیده ومت گردحد وبت تداکتری ومیربیتحیت ا  میردا وکءیور خیود دتیتع 
حموده ومت حمتیحد وموای مسلن تداکتر اتؽتحسقتن مورد بمتی  میردا وقیمیتا حیییروهیتی 

 ملت وقرمت خواه کءور مرار دارحد.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان   دفاع از استقالل   حېاوېمېیېا مېلېی   تېمېامېیېا       

ار ېی وحېفېظ مېنېافېر مېلېی را در صېېدر وظېایېا خېود قېرار داده واز خېواسېا هېېا 
وآرمانهای مردم برای دستیابی به ترقی   رفاه وپیشرفا وشور حمایا نموده و مېی 
نماید. حزب ما از قطر جن  وخونریزی در وشور وختم مداخالا بیگانگان در امېور 
داخلی افغانستان   از داشتن همسایگی نېیېک وروابېط مېتېقېابېالو مېفېیېد واز حېل تېمېام 
 مشۍالا منطقوی وجهانی از طریق مذاوراا سیاسی   پشتیبانی وحمایا می نماید.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان  از صلح عادالنه   ازصېلېح پېایېدار  از      
صلح سراسری واز صلح برای همه نقس مثبېا وتېاثېیېر گېذار روی تېامېیېن 
صلح وثباا و و ر امنیتی درافغانستان   خواهد داشا  حمایا مېی نېمېایېد 
واز ادامه مذاوراا با مخالفین   بېرای تېامېیېن صېلېح وامېنېیېا در وشېور   
بارعایا ارزس های قانون اساسی   جاماه مدنی   دمووراسی  ودسا آورد 

 های سالهای اخیر وشور   حمایا می نماید.
رو  هتی وهنقه هتی آیحده به خوبت حءتن خیواهید داد کیه آییت قیواتیقیت  پیحیجیمییین       

کحنراح  مل  آسیت   پیتمدهتی مثب  خوااهد داء  یت خیر؟ میردا اتیؽیتحسیقیتن امیییدوار 
هسقحد قت قصتمیا وقواتقت  پحجمین کحنراح  مل  آسیت   در عیمیل قیبیقیق ییتبید وبیقیواحید 
ققا موثر را در قتمین صلن وثبت  اتؽتحسقتن ومحجقه بجیت گیذارد ودر خیقیا جیحیگ   
خءوح    حتامحت هت وجرایا ست متن یتتقه در اتؽتحسقتن   موثری  داءقه بتءد و یییتع 

 وم  وهدر رتقن هذیحه هت قلقت حگردد وبقواحد بت پیتمد هتی مثب  همراه بتءد .    
 
 

دوهم مخ                                                                                                         دحقیقا زمان میاشتنی                                                                                     لسم ګڼه                 

ترًاهِ حسب هلی ترقی هردم افغاًستاى   
۴۰۳۱/ ۵/  ۰۳مصوب کنفرانس وحدت مورخ  

 به ادامه شماره قبل...
 هـ : در عرصۀ اجتماعی: 
دتتع ا  محتتع و بقوق اجقمیتعیت  بیمیقیایءیتن -۲

ءهر و ده  پءیقیییبیتحیت ا  خیواسیقیهیت و میجیتلیبیت  
 امقصتدی و صحنت آحهت. 

مبتر ه در راه ق مین بقوق  حتن و ختحواده هیت -۱
ا  جریق مجتلبه بمتییه جینیل و میتدر   ایءیگیته 
هت  ءیرخوار گته هت  کودکسقتن هت  کلییحیییک هیت  
قسهید  آمیو ا و پیرورا و جیلیو گیییری ا  

 بهره کءت کو دکتن.
مییبییتر ه بییرای دسییقیییییتبییت بییه خییدمییت  صییبییت -۹

رایگتن  قعلیمت  و قبصید  مجتحت بیرای هیمیه 
مردا اتیؽیتحسیقیتن جیبیق ابیایتا میتحیون ا  جیرییق 
سرمتیه گذاری دولقت و خصوصت و رءید بیییمیه 

 هتی اجقمتعت. 
قدا در جه  ایجتد مراک  صبت و درمیتحیت -۱

و ق مین دسقرست عتمه به خدمت  صبت رایگتن  
ایییجییتد مییراکیی  بییمییتییی  جیینییل و مییتدر در هییمییه 
ولسوالت هت و حوابت ءهر هت  ق مین بنظ الصبیه 
مبیجت  آ  صبت آءتمیدحیت و ومیتییه میردا در 
برابر امراض ستری و پیرا ییقیت بیخیتجیر قی مییین 

 صب  همه گتحت .
پتیتن دادن به اءاتل مخقلؾ قبعیییض و احیواع  -۲

مییظییتلییا اجییقییمییتعییت بییخییصییو  بییه مییحییتسییبییت  
مردستشراح  مرون وسجتیت بتکا بر  حدگت بیرده 
وار  حتن که سحگین قرین بتر بت عدالیقیت و سیقیا 

 اجقمتعت را بر دوا مت کءحد. 
ــ ق مین مستوا  میتن ءهروحدان  قجبیق یاسیتن ۳

 متحون بتشی همه  و ق مین عدال  اجقمتعت.
مسییتعییت در راه قییبییایییییا وبیید  مییلییت و رتییع ۷

هرحوع قبعیض و امقیت  میییتن ءیهیروحیدان کءیور 
 در راه مءترک  سیتست.

احییاییءییتؾ مییقییوا ن امییقییصییتدی  اجییقییمییتعییت و -۰
ترهحگت همی  میحیتجیق کءیور و ارقیقیتی کییینییی  
خدمت  اجقمتعت و  میحه هتی مستوی و ییایسیتن 

 اسقنتده ا  آن برای قمتا ءهروحدان کءور.
قأسی  بیمه هتی اجقمتعت به هدؾ ق میین رتیته -۳

همگتحت و بمتی  ا  ءهروحدان کءور د ر هحگیتا 
ققتعد  بیاتری  بیمتری  حتقیواحیت  دوران پیییری  

 معلولی   معیوبی   بوادد و آتت  جبیعت.
بمتی  ا  ییقیییمیتن و بیییوه  حیتن  میعیییوبییین  -۲۸
معلولین جحگ و ببران کءور  قعیین ابصیتئییی  و

دمیق آحهت  مواظب  همیءگت و بدون قیبیعیییض ا  
آحییتن  تییراهییا آوری ءییرایییج مییحییتسیی   حییدگییت و 
اماتحت  کتر و خدمت  اجقمتعت و جیلی  بیمیتیی  

 م سست  داخلت و خترجت ا  آحهت.

ق مین کتر و اءقؽتل برای مردا  بعیحیوان بیل -۲۲
عمیده قیریین مءیایل اجیقیمیتعیت  عیتمیل عیمیده و 
استست قداوا ببران در کءور و عتمیل می ثیر در 
 دودن تقر ا  جتمعه  بهبود  حدگت مردا  قی مییین 
مصئوحی  و مبیج مبنوظ کتر و قخحیک ایمحت د 
ر قمتا مراک  قیولیییدی و بیمیتیی  ا  اصیل می د 
مسیتوی در بیرابیر کیتر مسیتوی بیرای میردان و 

  حتن.
مبتر ه بختجر بل مءال مهتجرین و بت جیت -۲۱

ءده گتن  عود  داوجلبتحه و آبرومحداحه و اسایتن 
مجدد ءتن در کءور و احجتا مستعید  هیتی ش ا 
در  میحه امحی   سیرپیحیته  کیتر و اءیقیؽیتل بیرای 

 آحتن.
مبتر ه برای بل عتدشحه مسئله کوچت هت در -۲۹

کءور و تیراهیا آوری  میییحیه هیت بیرای اسیایتن 
 دایمت آحهت.

بمتی  ا  اصل م د مسیتوی در بیرابیر کیتر -۲۱
مستوی و اسقخداا تترغ ا  هرگیوحیه قیبیعیییض بیر 
مییبییحییتی مییوا   بییتن  مییذهیی   جییحیی  و مییومییؾ 

 اجقمتعت.
میبیتر ه بیخیتجییر اتیی اییا سییجین دسیی  میی د -۲۲

کییترکییحییتن سییاییقییورهییتی دولییقییت و خصییوصییت و 
 مققتعدین. 

مبتر ه بختجر ق مین امحیی  کیتر و قصیویی  -۲۳
مواحین عتدشحه در بیمیتیی  ا  بیقیوق کیترگیران  

 دهقتحتن و پیءه وران. 
بمتی  ا  مبتر ا  بق جلبیتحی  سیت میتحیهیتی -۲۷

اجقمتعت و مد حت و قدا برای ارققتی حقا آحیهیت 
در حظتا سیتست  اجقمتعت  ترهحگت و امیقیصیتدی 

 کءور.
قثبی  ابصتئی  د میق حنو  بر است  قیو ییع -۲۰

قذکر  الاقروحیات قتبعی  و اسقنتده ا  قاحیتلیو ی 
معتصر در این  میحه بختجر احقیخیتبیت  ءینیتؾ و 
قحظیا پدحهتی آقییی  قیوسیعی  سیییتسیت  امیقیصیتدی  

 اجقمتعت و ترهحگت.
پتییتن دادن بیه میوارد حیقیض بیقیوق بءیر و -۲۳

جحتیت   ید بءیری و قیعیقییی  عیدلیت میجیرمییین 
 بخصو  جحتیقاتران جحگت.

بنظ مبیج  یس   اقختذ قدابیر می ثیر جیهی  -۱۸
جلوگیری ا  آلودگیت و قیخیریی  آن  بیخیصیو  
جلوگیری ا  آلوده ءدن ذختیر آ   یر  میییحیت و 
هوا در ءهرهت  قبایا کحتره هیتی درییتی آمیو و 
ستیر دریتهت  بنظ و قوسع  جحگد  و جلوگییری 

 ا  چپتول آن.
ایجتد آستیءگته هت  سحتقوریا هت و پتر  هتی -۱۲

 قنریبت برای آستیا مردا.

ق مین احاءتؾ مقوا ن ءهرهت و دهت  و بیل -۱۱
مءال بت سیرپیحیتهیت ا  جیرییق اعیمیتر میبید  
جدید مساوحیت و میحیت ل ار ان میییمی  و اقیخیتذ 
قدابیر م ثر ا  جتح  دول  بمحظور قهیییه مسیاین 
و قو ییع میلیاییی  هیتی عیتمیه بیرای ءیهیروحیدان 
مسقبق و تیراهیا سیت ی سیهیولی  هیت و خیدمیت  

 اجقمتعت برای آحهت.
ختقمه دادن به منیتسید اجیقیمیتعیت و اخیدمیت  -۱۹

خیتصیقییتً میبییتر ه عییلیییه اعیقییییتد بییه میواد میخییدر  
لییت  دخییتحیییییت   د دی  مییمییتر  ُ  مءییروبییت  الییک

اخقجتؾ هت و ستیر موارد قرویت کیحیحید  تسیتد در 
   جتمعه.
ب   ملت قرمت مردا اتؽیتحسیقیتن  بیر آ ادی -۱۱

و احستن آ اد میقیایت اسی . احسیتن آ اد در بیییتن 
احدیءه و موا ع  آ اد در قءایییل سیت میتن هیتی 
مدحت و محجمله سیتسیت  آ اد در اقیخیتذ قصیتمیییا 

 ءهروحداحه.
بیی    مییت بییرای مییبییدل سییتخییقیین آ ادی و -۱۲

دموکیراسیت بیه ار ا هیتی میلیت و سیرقیتسیری 
قدا مت ور د وبر علیه همه اءاتل قبعییض بیر 
مبحتی میوا  میبیل  حی اد   بیتن  میذهی   عیقیتیید 
سیتست  جح   مومؾ اجقمتعت وامیقیصیتدی میرار 
دارد. ب   میت بیه بیایا میرآن عیظیییا الءی ن بیه 
کرام  ذاقت احستن ابقراا میگذارد. ا  بیقیوق و 
آ ادی هتی استست هموجحتن مجتبق اباتا میتحیون 

  ملت و بییین مبول ءداستست اتؽتحسقتن و موا ین 
 بمتی  مت کحد.  المللت
ب   ملت قرمت میردا اتیؽیتحسیقیتن  بیرابیری -۱۳

بقومت  حتن را بت مردان  سحگ میبیک هیرگیوحیه 
بییرکیی  دمییوکییراقیییییک و پییتییی  ایییجییتد جییتمییعیی  
دموکیراقیییک میت داحید و در راه قسیتوی بیقیوق 
سیتست  اجقمتعت و مدحت  حتن بت میردان میبیتر ه 
میاحد. حقا م ثر و رهیبیری کیحیحید   حیتن را در 
صنوؾ خویا به جور مسقمر ارققیت میت بیخیءید. 
ا  جحبا  حتن در همه ابعتد و قیرکییی  هیتی آن  
برای بصوِل بق بیرابیر  دسیقیمی د بیرابیر بیرای 
کتر برابر  محع خءوح  و مبتتظ  متحوحت بیرابیر 

 بمتی  میاحد. 
ملت قیرمیت میردا اتیؽیتحسیقیتن   بی     ب  -۱۷

قبوش  اجقمتعت به حنیع قیوده هیتی میردا اسی . 
ملیت قیرمیت   عدال  اجقمتعت آرمتن متس .  ب  

مردا اتؽتحسقتن برای قو یع عتدشح  ثیرو  هیت و 
درآمد هتی ملت  عدا قمرک  میدر  و ثیرو  در 

 دس  بلقت  مبدود مبتر ه میاحد.
 ادامه درشماره بادی

قدویر کیحینیراحی   وبید   در عیرصیه 
قبلیػ وترهحگ کترهتی میعییین ومیوثیری  
احجتا  گردیده   سه ءمتره بقیقی   میتن 
بت کینی   خو  حءر گردیده     درستی  
پیتا ملت مقتش     یتد   به حءیر رسیییده 
وپیتا هت به محتسب  هتی خت  حءر ءیده  
ومومؾ ب   متدربتره او تع سیییتسیت 
 حیظیتمیت  وامیقیصیتدی   کءیور میحیجیقییه 
وجهتن به حءر رسیده که کتر کیمیییسیییون 
قییییبییییلیییییییییػ وتییییرهییییحییییگ حییییییییی  مییییتبییییل 
مدراس  .همچحتن درگ ارا به پرداخی  
بییق الییعیی ییوییی  حییییی  اءییتره گییردیییده 
 حوام  وکتسقت هیتبیر جسیقیه  گیردییده 

 اس .

_ بیروی اجرائیه ب   بیخیتجیر قسیرییع 
پروسه ادؼتا قءایییدقیت  بیهیبیود هیرچیه 
بیءقیر حءیرا  بی    پیرداخی  وجیمیع 
آوری به مومع بق الع وی  هت  قیتمییین 
روابج وسیعقر بت اب ا   همسو ؼیرض 
قتمین وبد  بیت ابی ا   ورتیع حیوامی  
 کمبودی هیت   مصیوبیه را بیه قصیویی  
رستحد . جلسه بیروی اجرائیه بی   کیه 

مبل ا  ظهر آؼیت  گیردییده بیود 9ستع  
بییه امییییید قییتمییییین امییحییییی   صییلیین وثییبییت   
درکءور وسعیتد  وخیوءیبیخیقیت  میردا 

( بعد ا  ظیهیر   0:31بوالت ستع  )  
 به پتیتن رسید.

 ومیسیون تبلیغ وفرهن 

 بقیه از صفحه اول

 ترگساری دٍهیي جلسِ...

لپتره کتتت  وا  حیه دی  بلایه ویول 
هؽه احیستحتن چیه د خپیل هیا حیوع پیه 
درد و حییه دردییی ی حییو احییستحی  او 
وولحییی   وحیید یییت قییر پوښییقحت شحییدی 
را ت هر احستن او  موح  په اتؽتحت 
وولحه کت وول بیت میسولیقه اتؽتحیتن او 
پیییه  ییی حچړی  ول  واحیییتن بتیییید دا 
مییییسولی  در  کییییړی قییییر هییییو د 
خدصییییون لپییییتره داسییییت یییییوه شره 
ووییییتکت چییییت دا و  او راقلوحاییییت 
لپییتره خپییل قییتریخت مییسولی  ادا  او 
هییا  ییتن د دی وولیییحت تعییتل ؼیییړی 
وبولت   مدحت وولحه چیه د میدحی  او 
پرمخقییک مدقییړی دی بییه خواءیییحت 
سییره دتییع الومیی  برکیی  کییوی کلییه 
چییوا او کلییه هییا داسییت عمییل کییوی 
چییه د وخیی  دؼییو ښییقحو سییره حیی دی 
والیییت حلیییری  اوداسیییت  ییییو محظیییا 
برک  چت د ءرایجو د بدلون لپیتره 
 روری ګڼیل کیی ی حیه را محی  قیه 
کیییوی  او ییییت میییدحت خو یییښقوحه د 
چپییتولچراحو او میییسقبدیحو قراؼیییی ی 
شحییدی را ییت چییت پییه داسییت بتشقییو 
کت بیت د وجن او ولیسوحو ګیوت قیری 
هیری او د خپلو ءخصت ګوو پیه لویه 
کیییت پرییییو ی . د بیییتشقو هخیییه د 
ر ییتی  او حییه ر ییتی  لپییتره هییی  
 ول اصول چت د راقلوحات حیسل او 
قیتری  لپیتره ییوه مدرسیه ءیت ءییقون 

 حلری.
د بییدبخقت  ییتی خییوش دادی چییت د 
دموکراسیییت قیییر سیییرلیک شحیییدی د 

ګتهتحییه آدموکراسییت ءییعترورکوحات 
ګتهتحییه د دموکراسییت  پییر آاو ؼیییر 

 یید کییتر کییوی . او  متحییه دوی پییه 
خپله خوښه ګی وی  اوییتها پیه پوچیو 

مل   خلایو او   سره د  اوختلت وعدو
ولییییسوحو پییییه حتمییییه یوا یییی   ییییتن 
مییییصروتوی  او هییییی   ول شسییییقه 

حه لری. او  چت قخحییک د   راوړحه
ستحه آاحستحتحو قرمح  اړیات قر پخوا 

نههو   ئییتکییړی اودبییءرپه وړاحییدی 
پراحیییییییسقت  او دا لوییییییییه   اتقوحیییییییه
پیه کوچیحت کلیت چحه حیړی ییت کړکت

بدلییییه کړیییییده  اودبییییءری 
وولحت خپیل مح یت اړیایت 

سیتحه کړییدی . خیو آ خورا
بیییت هییا د دی بیراحوحاییت 
بییییدلوحو سییییره سییییره بییییت 
عیدالقت او اسیقبداد  ولیسوحه  وروی 

دپراخه مرګ  وبلیت سیره   اواحستحتن
آیا دا ب  سهام  ضهواو    مختم  دی .

وی چت دداست  ظلموحو پر وړاحیدی 
بییت بتکییه پییتقت ءییو. موح حړی او  
حوی بعدوحه پیداکړی اودحیوی لیید لیه 
مخییت بتییید مجتلعییه ءییت  کییه هییو  
حیوی حییړی پییه  ړومعیییتروحو ګییوری 
حییو پییه خجییت قللییت دی  ددی  متحییت 
بییییییستبوحه دقیییییییری  مییییییتحت لیییییییه  

قوحیییو او بقیققوحیییو سیییره حیییه یوامیییع
یوا ت یو رحګ حیه دی بلایه د خپیل 
جوړښیی  لییه مخییت کییتمد یییو لییه بلییه 
سره قوپییر لیری او حیحت ءیرایج  بیه 
لییییییه سییییییبت سییییییره هییییییا برابرحییییییه 
وی .دادولسوحو او دهؽیوی دمیءراحو 
دحییده ده چییت دوخیی  دؼوښییقحو سییره 
برابییر ؼییوراوی ولییری او د  تحوحییو 
لپییتره ښییه حظتموحییه ؼییوره  د ښییو او 
خدمقچتره دولقوحو د رامحی  قیه کییدو 
لپیییتره د مبیییتر ی دومیییداره سیییتلمت 

شری پیییییییییییییییییییدا کییییییییییییییییییړی .                                                                            
چت په دی شروکت   یوه ها سیتسیت 
مبیتر  ه ده چیت د  ییتن او خپلییو هییا 
ګوو لپتره د احستحت  وحد د رامحی  قیه 
کیییدو  شر هیییواروی  حیییو  ایییه پیییه 
دماراقیاو وولحوکت د سیتست ګوحیدو 
جوړښ   یروری ګڼیل کیی ی چیت 
دا ګوحدوحییه د ملیی  د سیتسییت ارادی 
په جوړولو کت مرسیقه کیوی د ملی  
او دول  قرمح  اړیات  وحد  ستقت 
 دملی  د ګویو کلییک مدویری ګر ییت 
او هییا د ولییسوحو د سیتسییت ءییعور د 

 لوړ قیت عتمل ګر ت .                                                                               
سیتسییت ګوحدوحییه د مییدحت وولییحت د  

مح  قه راقګ او پرمخقک ښیه علی  
ها کیدای ءت .ګوحدوحیه کیوشی ءیت 
ولسوحه د دموکراست په ترهحګ پیوه 
 او پیییییه دموکراقیایییییه وولحیییییه کیییییت 
دمختلؾ اومواتق قیرمح  اړیایت  او 
یو دبل محل . قبلیػ او قر وییت  کیړی 
چت د دموکراست پیه پخییدو سیره  د 
ملیی  او دولیی  قییرمح  د اړیاوکچییه  

 پورقه  ت.

د سیتسیییت ګوحدوحیییه قیییر هحیییګ  ییییو 
لړحییور وولحییی  جوړښییقوحه هییا ءییقون 
لری چیت د اجقمیتعت موخیود شسیقه 
راوړو لپیییتره مبیییتر ه کیییوی  چیییت 
قییءایدقت حظییتا یییت حییسب  ګوحدوحییو 
قه پرا  او هواړ خیی ه وی د بیلچیت 

 حییوقدتییوئپییه قوګییه کییوشی ءییو د ا
جبهییو  اقبییتدوحو ... هخییه یییتدو حییه 
وکییییړو حییییو مییییوړی جوړښییییقوحه د 
دموکراسییییت لییییه  مروجییییو سیتسییییت 
پروسیییییو هخیییییه ګڼیییییل کیییییی ی.او د 
ءییرایجو سییره سییا کلییه چوییک  کلییه 
ورو  کلییه پییرا   او کلییه مبییدودی 

 وی.
د دی  ول وولحییییییی و جوړښییییییقوحو 
ار ښییییی  پیییییه دی کیییییت دی چیییییت 
داجوړښقوحه هحچه کوشی ءت په لح  
میییوده کیییت اوپیییه اسیییتحه قوګیییه خپلیییو 
موخو قه  یتن ورسیوی پتقه دی  حیه 
وی چت پیه دی  ول سیت متحوحو کیت 
دمییءرقتبه رول اوکړحییت چییت موخییو 
قیییه درسییییدو شر لحییی ه   اوییییت او ده 
کیییړی داهمیییی  وړدی. خوکلیییه هیییا 
کییدای ءییت ائقدتوحیه هیی  کلییه خپلییو 
موخییو قییه و حییه رسییی ی اایقدتوحییه 

اکلییت مییوده کییت د ټکیییدای ءییت پییه 
مءخصو موخو د قرشسه کولو لپیتره 
پییییه  ول   ول ءییییالوحو لاییییه یییییو 
اړخی ه  دوه اړخی ه  ښاتره او پیټ 
 سییییییتده او پیچلییییییت  او د مهتلییییییه 
اولح مهتله جوړءت اوها کییدای ءیت 

قدتوحیییه د ئچیییت هیییو هیوادوحیییه   ا
ویییو پیییه خیییتجر پیییه گخپلیییو ءیییریاو 

خییییترجت او داخلییییت سیتسیییی  کییییت 
پییه خپلوکییت ایقییدؾ هییا  وکییتروی او

وکړی.دسیتسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت 
اووولحی وؼور حچوحوپییییه  لییییړ کییییت 

وحه ها هؽه جوړښیقوحه دسیتست ګون
مرامنامهه    دی چییت محظییا قییءاید 

 استسییحتمه  او معیحیییه پتلییییست لیییری 
چت د وتکلو موخو د ش  قه ړاوړلیو 
لپتره پیه سیتسیت محظمیه مبیتر ه پییل 
کییوی او پییه دی شره کییت دمییدر  د 
حیولو او یتپه مدر  کیت د ءیریایدلو 
لییه شری خپلییو لییوړو ارمییتحت موخییو 

 قه   ن رسوی.
په دموکراقیاو وولحو او دولقوحو کیت 
د سیتسییییییت ګوحدوحوءییییییقون یولییییییه 
وتکوحاو عحتصیرو هخیه دی چیت  د 

یو  رور  پربحسټ قل مجری وی 
او اړقیییت ورقییه لیییدل کییی ی  سیتسییت 
ګوحدوحییه د سیتسیییت مبیییتر ی داسیییت 
پیچیلیت دا همیی  لروحایت اوپیه  ړه 
پوری برخه ده چت  ییتقت پوهیت قیه 
اړقییییت لیییری اوپیییه  سیتسیییت  ګرکیییت 
ؼوڅ رول لوبولیت ءیت چیت دموخیو 
وتکل  د خپیل سیتسیت  وحید د پتییښ  
لپتره استسیت برخیه بولیت   ګوحدوحیه 
 یتر بتسیت چیت موخیو قیه د رسییدو 
لپییتره  تحوحییه ؼییښقل  او دیییو محظییا 
لیدلوري په وتکلو سره  یتن مبیتر ی 

دګوحییدوحو لپییتره د ئ .  قییه چمقییو کییړ
موخو او قءایدقو سیربیره   پراخیه 
ولیییست مدقیییړ  یییروري دی او حیییو 
 اه په وولحه کی   یواکمن او داسیت 
آ متیل ءوې ګوحد قه چت د قیریدحیت 
هم  ولري او د  تن ؼوښقح  محنی  
وول اړخوحه یت له  تحیه لییری کیړي 
وی کوشی ء  د خپلو همایتراحو او 
حورو سیتس  ګوحدوحو او جوړښیقوحو 
سره د ګ  کیتر شره خپلیه کیړي او د 
یوالیی  لپییتره پتخییه او عملیی  ګتموحییه 
پورقییه اوپییه وولحییه کییت  یییو وولحییی  
خو ښ  رامح قه کیړی . د وولحیی و 
علومییو لییه حظییره خو ییښ  هؽییه  لییه 
ای  او جمعی  برکی  دی چیت پای  
مخقلییییؾ ګوحدوحییییه  سییییت متحوحه او 
مسققل ءخصیقوحه برخه لري چیت د 
مخقلنو مربلو هخه قیری ي او  یتن 
خپلییییییییییییییییو هییییییییییییییییدتوحو قییییییییییییییییه 
رسوي. موح دهیواد په داست حیتوړه 
جحچ  ت ت کت چیت  وحید کیتمر قیر 
قهدییید شحییدی دی  دا ببیید راپورقییه 
کییی ي چییت آیییت  ییعیؾ او کوچحیی  
ګوحدوحییه کییوشی ءیی  خپلییت قتریخیی  
دحیییدی ادا کیییړي او د خپلیییو مرامییی  
اهداتو دشسیقه راوړلیو جوګیه ءی    
 وا  روښتحه دی  چت هی  کلیه حیه 
  موحیی  پییه ګییران هیییواد اتؽتحییسقت ن 
کیییت دهولیییسی وپه او دوکیییت جحیییګ 
جریییتن لییری   دبهرحییه  قپییل ءییوی 
جحګ اوپیه دولیقت اداره کیت دپراخیه 
اداری تیییستدله املیییه وولحیییه دداسیییت 
ببران سره م  ده چت په قتری  کیت 
سیییتری حیییه لیییری .پیییه دولییی  کیییت 
دمنسدیحواوپه وولحه کیت د ورواکتحیو 
ءیییییقون مملاییییی  دحیییییتبودی خواقیییییه 

 پاتی له لمړی مخ څخه

 ځواک په یووالی....

 پاتی دریم مخ وی
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کءور ع و ست متن ملل سیراحیجیتا قیواتیق ۷۱
حوامبر )چهترا میو ( را  ۱۲کردحد که قتری  

رو  جیهیتحیت میبیتر ه بیت خءیوحی  ” به عحوان 
به ابقراا خواهران میرابتل کیه بیه “  علیه  حتن

 پرواحه هت معروتحد اعدا حمتیحد.
هر ستله به محتسبی  ایین رو  جیهیتحیت   حیتن 
کءورهتی مخقلؾ ا  جمله  حتن کءیور میت بیه 
اتءیتگییری عییلیییییه خءییوحی  مییت پییردا حیید و بییت 
ءاسقن سدهتی ترهحگت و سحیقیت میت کیوءیحید 
خسوح  علیییه  حیتن را ا  بیتلی  مسیئیلیه ای 
خصوصت خترج سیت حید و اعیقیراض بیه ایین 
مع ل عمومت را به عرؾ رایت قبدیل حمیتییحید 
قت بقواححد بمتی  اجقمتعت  سیتسیت و بیقیومیت 
را برای مقتبیلیه بیت خءیوحی  بیه دسی  آورحید. 
اسقنتده ا  رو هتی بین المللت و مواحین بیقیوق 
بءری در رو  اعیقیراض بیر عیلیییه خءیوحی  
عییلیییییه  حییتن اهییمییییی  اسییقییثییحییتیییت دارد.  یییرا 
بدیحوسیله اماتن آن تراها مت گردد قیت ا  راه 
بل هتی بین المللت برای پتسخگو کردن دول  
هت اسقنتده ءود و به آحهت ختجر حءتن گردد کیه 
به قعهدا  و پیمتن هتی پیذییرتیقیه ءیده ای کیه 
ام تب کرده احید پیتییبیحید بیمیتحیحید و در کءیور 

 خودءتن به مربله اجراب بگذارحد. 
اگر  حتن در دحیتی ؼر  بت خءوح  و حیتامیحیت 
در مبل کیتر  در خیییتبیتن و آ ار جیحیسیت و 
قجتو  دس  گریبتححد   حیتن اتیؽیتن عیدوه بیر 
این بت قبعیض هتی سحقت و بقت متحوحت مواجیه 
احد که ا  قوان و مومعی  آحهت مت کتهد و آحیهیت 
را ا  عرصه هتی اجقمتعت و امقصتدی عیقی  
مت راحد. موجودی  ءخصی  هتی  ن سیقییی  
و مختلؾ آ ادی هتی مدحت و اجیقیمیتعیت  حیتن 
در حیهیتد هیتی میهیا دولیقیت و قسیلیج آحیهیت در 
مبد   تستد گسقرده در حهیتد هیتی دولیقیت و 
عدا پتسخگوییت حیهیتد هیتی دولیقیت در بیرابیر 

امیقیصیتدی  مردا و متحون و احواع قبعیض هیتی 
سیتست و ترهحگت دس  به دس  هیا داده قیت  حیتن 
را به مثتبه موجودا  حیتقیوان  گیوا بیه تیرمیتن و 
ختحه حءین بسیت د و بیوادد دلیخیراا میتحیحید میقیل 
ترخحده  سحگستر رخءتحه در میظیهیر عیتا صیور  
بگیرد. اعقرا ت  و دتتع حهتد هتی جتمعه مدحت و 
ست متن مسققل بقوق بءر اتؽتحسقتن ا  بیقیوق  ن 
و خءوح  هتی احجتا یتتقه برعلیه  حیتن اتیؽیتحسیقیتن 
سمبولیک و تصلت اس  و حیمیت قیواحید جیوابیگیوی 
حیت محدی هت و معی ید  کیحیوحیت  حیتن میظیلیوا و 
 جر دیده اتؽتحسقتن بتءد. ادامه جحگ قیبیمیییل ءیده 
بتشی مردا میت ا  جیرییق گیروه هیتی بیحیییتدگیرا و 
مختلؾ بیقیوق میدحیت و  ن سیقییی  بیر میعی ید  
ختحیواده و  حیتن اتی وده اسی . بیتوجیود ایین هیمیه 
خءوح  هت و قبعیض هت در صبحه وامیعیت  حیدگیت 
جهتن و در کءور ع ی مت این  حتن هسقحد کیه بیتر 
جتم  ترسیتی  حیدگیت را بیه دوا میت کءیحید در 
موامع بیاتری ءوهر  در  متن تو  یت حبود همسیر 
و ستیر بتش   حتن اتیؽیتن بیت ءیجیتعیقیت در خیور 
قبسین قمتا مسئیولییی  سیرپیرسیقیت خیتحیواده را بیر 
عهده مت گیرحد. هسقحد مرداحت که بت محجق کوبحیده  
داحا و اجدعت  و صبر و بردبیتری  میقیتومی  و 
پتیداری  حتن مقتبله کرده حیمیت قیواحیحید میقیوسیل بیه 
 ور و خءوح  در برابر همسر یت دخقران ءتن مت 

 ءوحد.
 حیتن اتییؽیتحسییقیتن در بیو ه اجیقییمیتعیت حیییی  بییرای 

مجتلبت  برابری خواهتحیه و میحیجیقیت ءیتن بیه 
ءال مدحت و مستلم  آمی  اعقراض مت کیحیحید 
و حظرا  ءتن را بت حوءقن و گنقن بیت میردا و 
اتاتر عمومیت در میییتن میت گیذارحید و بیرای 
قجلیل ا  هء  مترچ و یت رو هتی دیگر که به 

میو  بیه  ۱جیو ا و   ۱۱ حتن مربوج اس  متححد 
هر جت سر می ححد و به همه ک  رجوع مت کحیحید و 
بتوجود ایحاه اماتحت  کمیقیر دارحید و جیوا  میتحیع 

 کححده کمقر ءحوحد  مأیو  حمت گردحد.
 حتن کءورمت و  حتن ایین میبیدوده جیؽیراتیییتییت قیت 
هحو  سحگستر  اعداا  قبعید و  حداحت میت ءیوحید و 
ا  مبل کتر اخراج مت ءوحد ممحوع القلا و ممحیوع 
القصویر مت ءوحید و حیمیت قیواحیحید در بیعی یت ا  
مبد  به ماق  بروحد و بق قعلا و قربیی  را ا  
آحهت بیحیییتدگیراهیت گیرتیقیه احید. امیت هیرگی  دسی  ا  
کوءا برحمیدارحد. این گنقه هت ءعتر حیییسی  بیلیایه 
وامعی  هتی ؼیرمتبل احیایتر در کءیورمیت و سیتییر 
کءورهتی این محجقه مت بتءد.  حیتن کءیورمیت ییتد 
گرتقه احد که بت تعتلی  هتی محجقت  صیلین آمییی  و 
مدحت خءوح  را مهتر حمتیحد و یت بدامل کتهیا در 
آن بیتورحد.  حتن مت میقواححد که بت اییجیتد حیهیتدهیت و 
قءال هتی مدحت برای رتع قبعیض علیه  حتن وارد 
عرصه اجقمتعت ءوحد و دحیتی بهقری برای خود و 
تر حدان ءتن بست حد. قجتر  احدوخقه ءیده بیعید ا  
دهه چهل خورءیدی قت کحون  حتن اتؽتحسقتن را در 
مومعی  بهقر آگتهت و سیت میتحیت میرار داده بیرای 
رسیدن به اهداؾ احستحت به وی ه بیرای پیتییتن دادن 
به خءیوحی   حیتن بیه اتی اییا آگیتهیت عیمیومیت و 
بمتی  ا  مواحین  د خءوح  علییه  حیتن و سیتییر 
جری هتی مءتبه و قصویی  هیرچیه  ودقیر میتحیون 

 محع خءوح  ا  جریق پترلمتن  رور  اس . 
در سراسر جهتن  حتن برای قؽییر و اصدی مواحین 
و مبو خءوح  برعلیه  حتن در عیرصیه هیتی آقیت 

 گتا برمیدارحد: 
درخواس  ا  پترلمیتن هیت و دولی  هیت بیرای لیؽیو 
مواحین قیبیعیییض آمییی  کیه بیه جیور مسیقیقیییا و ییت 
ؼیرمسققییا میوجیبیت  خءیوحی  عیلیییه  حیتن را در 

 ختحواده و یت جتمعه تراها مت ست د. 
دول  هت را مالؾ به جیری و قصیویی  میواحییین و 
سیتس  هتی جدید بیرای ارائیه خیدمیت  و بیمیتیی  
متحوحت ا   حتن در مقتبل خءوح  یعحت )رتیع کیلیییه 
اءاتل قبعیض علیه  حتن( را بدون مید و ءرج میت 

 حمتیحد. 

هتی برابیر در  میییحیه قیبیصیییل  ایجتد ترص  
 اءقؽتل  بقوق تردی و بقوق ءهروحدی.

اسقینیتده عیتدشحیه ا  امیایتحیت  و میایتن هیتی 
عمومت متححد م سست  ترهحگت و ستلین هیت و 

 مبد  تعتلی  هتی اجقمتعت.
پذیرتقه ءدن تیعیتلییی  هیتی مسیتلیمی  آمییی  و 
آ ادی قأسی  حهتدهتی مسققل ا  جمله احیجیمین 
هت  ختحه هیتی امین  کیتحیون هیتی بیمیتییقیت و 
برگ اری همتیا هت در جه  آگتهت بخءیت و 
ابقتق بقوق بیر تیترغ ا  جیحیسییی   میذهی   

 عقیده و  بتن.
در کءیور عی یی میت اتیؽیتحسیقیتن ؼیرض میبیو 
خءوح  برعلیه  حتن برعدوه مجتل  کلت کیه 
در ستیر کءورهیت عیمیلیت میییگیردد قیوسیعیه و 
قبایا حهتدهتی دموکراقیک و مبتر ه بت امیتن 
برعلیه تسیتد اداری و قیأمییین صیلین و ثیبیت  
دایمت در سراسر کءور و ا  بیین رتیقین قیمیتا 
حهتدهتی جحگ اترو  و عوامل عقی  میتحیدگیت 
دیریحه در کءیور و ارقیقیتی حیقیا و جیتییگیته 
حیروهتی دموکرا  و قرمت خواه در بیتکیمییی  
دولقت مت قواحد ءرایج ش ا را ؼیرض میبیو 
خءوح  و قبعیض برعلیه  حتن مهرمتن و سقیا 

 دیده اتؽتحسقتن مستعد ست د. 

را ؼیر عمیلیت خیواحیده میت گیوییحید کیه سیهیییا 
ستخقن اب ا  یک  الگو ی خترجت اس  و بیت 
احقختبت  عحعحوی کءیور میجیتبیقی  حیدارد. امیت 
برخت دیگر چحییین جیربیت را قیقیویی  کیحیحیده 

خیواحیده ب یور تیعیتل پروسه سیتست در کءیور 
اب ا  متحوحت را در پترلیمیتن کءیور ییک بیرکی  

 خو  برای حهتدیحه ءدن دمو کراست مت داححد .
ظتهرا دید گته متهحتمه )بقیق    متن (  ها ایحیسی   
که هرکءوری حیت  دارد قت جبق مقق تی  متن  ا  
الیگییو هییت وروا هیتی کءییور هییتی دییگییر کییه بییه 
موتقی  هیتی دسی  ییتتیقیه احید بیرای بیهیبیود حیظیتا 
ومصتلن کءیور خیود بیه صیور  کیلیت ییت مسیمیت 
اسقنتده  ببر د  پدیده هتی احقخیتبیت    دمیو کیراسیت 
وءیوه هتی دیگر  باومقداری کیه اکیحیون در بسیت 
کءور هت  میروج اسی  هیمیه اا ا  آؼیت  درییک 
کءوری قجربه ءیده و سیتییر کءیور هیت بیه میرور 
 متن   همچو روا هتی به اصجدی  وارداقیت را 
به الگو گرتقه احد مت کءور هتی مقعدد و مخقلنت را 
مت بیحییا کیه ا  بسیییتر ی پیدییده هیتی الیگیو هیتی 
خترجت  اسقنتده مت کححد  خود احیقیخیتبیت  در حینی  
خود   خود دموکراست در حینی  خیود  در ومیقیا 
برای این کءور هت پدیده هتی عحعحوی حیبیوده  ولیت 
کءور هت و جوامع بءری حظربه  میقیقی یتی  میتن 
پیوسقه ا  این الگوهت را برای ایجتد وبیهیقیر سیت ی  
حظتا هتی سیتست ءتن اسقنتده برده و حظتا باوم  

 داری خو  را قبقق بخءیده احد.
و امت مستلیه سیهیییا ءیدن ابی ا  بیه کیرسیت هیتی 

 پترلمتحت ا  چه مرار اس ؟
کرست مجلی  ۱۱۳جری مستله ایحس  که ا  جمله  

حمتیحده گتن   یک قعداد آن به اب ا  راجسقیر ءیده 
 -متحوحمحد سهمیه داده ءیود قیت ابی ا  میذکیور ییک

یک کتحدید خودرا  به  پروسه رای دهیت  میعیرتیت 
حموده و به این مجل  احقخت  کحیحید کیه  ایین گیوحیه 
اصدبت  مندی  هتی ذیل راخیواهیحید داءی   ییرا 
ءمولی  حمتیحده هتی اب ا  در ءورای ملت اسیتسیت 
احگی ه هتی مومت    بتحت   مذهبت  و ؼییره را بیه 

یک روحد سیتست مبول ءده مبدل مت 
ست د چون اکثری  اعظا پترلمتحهیتی 
جهتن ا  ب ور وع ویی  ابی ا  
قؽذیه مت ءوحد واب ا  حقا استست  
سیتست را به جیتی میعیتدش  میومیت 
و بتحیت ومیذهیبیت کیه میقیتسینیتحیه در 
کءور مت  یتحهتی  یتدی را به بتر آورده اس   اینیت 

 خواهد کرد .
منتد دیگر این گوحه اصدبت  در آن خواهد بود     

که اب ا ؛ ءخصی  هتی مجر    مدبرو کتر آگته  
خود را به کرست پترلمتحت معرتت خواهحد کرد ومیت 
ها به یک پترلمتن کترا وبت ظرتی  بلحد که بقواحد بت 
معیتری هتی بین المللت پترلمتحت کتر کحد حیت  داریا  
چون به بهره گیری  ود هحگتا  ییک  ییر سیتخی  
استست یعحت ستخقمتن  پترلمتن جدید اتؽیتحسیقیتن کیه 
به معیتر هتی پترلمتحت  بین المللت ستخقه ءده اس  
  بیه ورود اع یتی میقییحیتسی  بیه آن    ییرور  

 دارد .
ب یور ابی ا  در پیترلیمیتحیهیت    بیت هیوا وت ییت  

وحتگ یری هتیاه در مبیج سیتسیت پیترلیمیتن وجیود 
دارد  ؛  میحه هتی کحتر آمیدن هیت  سیتخیقین گیروا 
هتی پترلمتحت اع تی همسو را بیءقر مسیتعید میت 
گرداحد که بقت به ایقدؾ و وبد  هتی قءیایییدقیت 
ها خواهحد احجتمید  وکءور ا  ایین بیتلی   ییتحیبیتر 
قیعییدد بییییا ا  بید ابیی ا  کیه ا حییگییته امییقییصییتدی 
وسیتست وایدیولو یات را در مبتل دارد کتسقه ءیود 
ودرحقیجه چحید بی   میبیدود وامیت قیواحیمیحید  وارد 

 صبحه رمتب  هتی سیتست کءور کردحد .
درحیظییر بییتیید داءی  سییتییر کءیور هیتیییایه  دارای 
پترلمتن  مت بتءحد ایین ابی ا  میتحیوحیت وراجسیقیر 
ءده احد که بیرؾ هیتی  اول و اخیر  سیییتسیت را 
می ححد  حه حهتدی مومت و بیتحیت وسیمیقیت وؼیییره   
بیحیتب روی احیگیییی ه هییتی تیوق   حیظییتا احیقییخیتبیتقییت 
اتؽتحسقتن   رور  به اصدی وبت  حگری ش ا را 
دارد که بتید بع ت جری هت ی حیتتیع وسیودمیحید بیه 
ءمول گءتیا دهیلییی ی بیرای ب یور ابی ا  بیه 
پترلمتن وستیر حهتد هتی احقختبتقت دس  کیا گیرتیقیه 
حءود   ومت که اکحون  میتحیون اسیتسیت دارییا و میت 
خواهیا به سوی دموکراست برویا  حمت ءود برخت 
ءییتخصییه هییتی آحییرا پییذیییرتیی  وبییرخییت ءییتخصییه 
هتمحجمله ب ور ابی ا  کیه  ا  بیرجسیقیه قیریین 

 ءتخصه هتی دموکراست اس  را حپذیریا .

 

راکیییت ی هرهومیییره چیییت جحیییګ او دیییی ی د 
 ورواکتحو  د مخدره موادو متچتمبراحو او پیه دولی  
کییت د منییسدیحوهخه بییه داسییت ښییتمتران  راو ییی ی 
چییت پییه راقلوحاییت کییت بییه داتؽییتحت وولییحت لپییتره د 
حتسور داست  خا وی چیت دجوړییدو امایتن بیه ییت 
ها له مح ه قللت او  دسیتست مبتر ی قګ لوری به 
هییییا پیچلییییت ءییییوی وی چییییت ددی و ییییعی  پییییه 
موجودییی  کییت   د سییولت   دموکراسییت او وولحییی  
عدال  پلویتن د پورقیه ییتد ءیوو کقچورییو قیر اؼیی  
شحیییدی را یییت    اوهیییا  دؼیییه جهحمیییت موقوحیییه حیییه 
پریییی دي چیییت د قرمیییت او پرمخقیییګ شروییییتن پیییه 
 ییوا  بییدل ءیی    قوجیییت بییه  کییوي   او بییقت پییه 
مییرګ بییه  قهدیییدی ي   او  حییو پییه داسییت پیچلیی  
سیتسیی  تیی ت کییت وجحدوسییقتن بتییید خپییل مییسولی  
در  کړي قر هو د یو پیتوړي  وا  پیه قوګیه هیا 
د خپل  تن او ها د وجن د ار ښقوحو او ګویو هخیه 
دتیتع وکیړی . پییه دی   یتی کییت دا سیوال راپورقییه 
کی ي چت بتید په یوه موي  وا  بدل ءواوکه حیه   

قر هو د دښیمحتحو پیه وړاحیدی د مقتومی  قیوان 
پیدا کړو او ها د وتکیل ءیوو موخیو لپیتره شره 

 استحه کړو .
 مو  ګوحد په دی بتور دی چت د مملای  
پییه دی او ییتع او ابییوال کییت   د خلاییو 
لپتره د سولت قتمیحول د ولست واکمیحت پراخقییت 
  بییت رؼوحیه   ملی  یووالیت   د استسی  میتحون 
پلیی  کییول   د آ اد او دموکراقیییک احقختبتقییت 
حظیییییتا هخیییییه مدقیییییړ او دداسیییییت میییییدحت او 
دموکراقیات وولح  رامح  قه کول چت پیه هؽیه 
کییت د وجیین او ولییسوحو ګییو  خوحییدي ءیی  او 
 مییو  هییر هیییوادوال  ییتن د وولییح  یییوه برخییه 
وبولت اود بت قنتوقت روبییه چیت ددی تتسیدی 
اداری له خوا د هو کلوحو په او دو کت رامحی  
قه ءوی ده   له شسه ورکړی  حیتهیلت پیتی قیه 
ورسی ي او ملت ءقمحۍ خپله ءقمح  وبولیت او 
د یو ستلا  دولق  او وولحی  سییسقا د رامحی  قیه 

 کیدو تعتل عحصر ورګر   حو ش مه چت 
ددی سییقوح و   او ءییقه ءییرایجو پییه حظییر کییت 
حیولییییو سییییره د وجحدوسییییقتحو او رو  احیییییدو 
پریاړی بتیید  ړه وری او اؼیی  میحت وي قیر 
هییو وکییوشی ءییت خپییل  تحوحییه پییه وولحییه کییت 

قثبیییی  او د پرمخقیییګ او قرمیییت پیییه لیییور د 
 مبتر ی بهیر شپست ؼښقلت کړی

موح  او  موح  ګوحید قیل د وجحدوسیقتحو قوجیه 
دی قیییه راجلییی  کړییییده چیییت دداسیییت پیچلیییواو 
سخقوءییرایجو پییه وړاحییدی مبییتر ه کوچییح  او 
 ییعیؾ قییءاید  او سییت متحوحه حییءت کییوشی 
پییرم  بو یی  او یییت د پییتکو موخییو پییوری یییت 
ورسیییییییوي . حیییییییو وولیییییییو هؽیییییییه سیتسیییییییت 
اووولحی وست متحوحواوګوحدوحوقه چیت د سیتسیت 
مبتر ی وور وه   بلحه ورکوی چت د  واکمن 
کیییدو لپییتره د حییورو سییره ګیی  کییتر وکییړی   د 
بهیییتحو هخیییه ش  واخلیییت   د  یییتن ؼوښیییقحت 
کرؼیړن مرض د قل لپتره له  تحه لری   ملی  
کوت مبقرمت وګڼ  او د یووالی    پتکیه    ا ه 
او د مثبقییو پییتیلو درلودوحاییت شره خپلییه کییړي 
چت په دی کت  موح  وول په ګ ه هی  لیه شسیه 
حه ورکوو بلایه هیر هیه شسیقه راوړو چیت پیه 
دی عمل سره به میو خپلیه قیتریخت دحیده سیرقه 
رسییولت وی اودملییت ګوییو درحییښ  بییه  مییو پییه 
عمل کت مراعیت  کیړی وی . ایه  یوا  پیه 

 یووالت کت ده.

هجری ممری کتل ۲۸۱۱په  
دعبدالسقترپه کورک  دپښقوحسقتن د 

پېښورپه سیمه بهتدرکلت ک  یومتءوا 
 و ی ید چت عبدالربمن وحومول ءو.
د خپل وخ  د یو حتمقوءتعر صوتت 
اوعترؾ په قوګه وپی حدل ءو.دا د 
پښقواد  حه هیریدوحات پیتوړئ 

هجری ممری کتل ۲۲۱۱ءخصی  په 
له تتحت حړ  سقرګ  پو  کړي امت د 
خپل پقمن اوادبت ترهحچت رستلقوال 

 وحدک  ی   تن قه قرت یات قګ اود 
 حد له پول  اوښقلوحه را وروسقه 

دومره پو  او پتق  ءوح  کترکړئ وو 
چ  مړیحه ه و دهؽه دهیرولو قوان حه 

 لري. 
د خپلوترهحچت حه سقړ  کیدوحات 
هلو لو ملمت  ښومیراثوحو له برکقه 
دلمراو ما  له  وحد سره سا پتیت 

او ور  قرور ت ملموال اوترهحچپتل 
میحه وال ی  د ختجرو درحتوی له امله 

د دې  محل  ءخصی  دمیحه والو 
 ړوحوقه د حویو ولولو راپترولو په 
سپېهل  میحه حوي شرې خپلوي او 

 دا اؼی من ګتا شؼ وحه موم .
د دې ور حت شؼ وح  یو اؼی من 
شمل  مت په احد دا دئ چت د خپلت 
 متحت سقراوحتمقو صوتت اوعترؾ 
پوهتحد ربمتن بتبت )ری ( یوا ی 
صوتت اوعترؾ حه بلا  د یو 

قدبیروال وولحپوه اود سیتس  رواحو 

بتشقو سقرهمقوال جتج اخیسقوحات 
مءرپه قوګه ی  خپل لوړخیتل او 

 ورتارد پدیدو قل  ورې پی حدحت 
 اوسختوقمحداحه خورلوقه کتروشی دئ.
 مو د معتصرپښقو اد  دوه قلپتقت 

ربمتن بتبت )ری( په مءران اوسقوري د 
 اړه داس  کښل  دي.

 د ارواښتد پوهتحدصدیق هللا رءقین یتدوحه:
د ربمتن بتبت د پښقو ءعراواد  هؽه  »
 دحده سقوری دئ چ  د لېرې اوبرې 

پښقوحخوا په آسمتن ک  یو ءتن  لی ي. د 
ده خو حوا یت د ده د لوړي ءتعر ابقراا د 

د روبتحت اوملاوق  ؼ د وولوپښقحوپه  ده 
  ړوحو ک  یورحګ موجوددئ.

د ربمتن بتبت کدا رحچین عتا تهمه سلی   
روان اوحت   خیتله دئ.د ده په کدا ک  
هر ول ءعروحه موجود دي او دهرچت په 

ذوق برابرمجتل  لري. د ده په ءعروحوک  
دیح  علمت  ادبت اخدمت  

اووولحی مستیل بءری  بءري محتسبت   
احستحت صنقوحه لاه: لوړاخد   رښقیت  
رښقیت او صدام   عدال  علمتو پوهه   

موا  اوعبتد   صبراو  ؼا  محتع  حیات  
ښېچڼ   مقتح   سختو    بم   او 

ریت    ع    مېړاحه اولوړهم   ححګ 
اوؼیر   تن ؼوښقحه اوقحګ حظري  
کبراوؼرور  کیحه  ؼیب   بستد  
اوکرکه  اقبتد او اقنتق  ورورولت  

آ ادي  او خپلواک   ظلا اوسقا او داس  
حور خصتیل   په  ېراحستح  اواسدم  

تاروحوحو قصوراقو اوخیتلوحو ک  په  یره 
خوحدوره اوستده  به اوپه ستده  به اوپه 

 یرعتلت منتهیمو اومعحتګتحو ک  بیتن ءوي 
 « ي.

 د ارواښتد اسقتد الن  یتدښ :
د خیبراوقیرا  له ؼروحوهؽه خوا د  »

پېښورپه بهتدرکلت ک  یو پښقون 
تقیراوسیده چت خبرې ی  ءعراوءعری  
بام  و. ربمتن بتبت َهؽه هو  و چ  
دؼنل  له خوبه دبلبلو په آوا  راویښ ءو 

او د  ړه مرامبه ی  د ګلوله ؼوحچو 
اوؼوویو ده کړه. په  ړه ک  ی  د پت  
خدای د مقد  عءق لمب  بل  دي او له 

ی  سو ان ءعروحه راوقل.... ب   »  
له احستن سره د حه ءلیدوحات میحت او 
د خپلو وولحی  و سیتست بتشقوقه په 

مسوشحه کقلوسره  د قصوتت 
اوعرتتحت پخت جتذبت اومءرقو  سره 
سره  له خپلت وولح  پردئ پتقت حءو 
او د سیتس  او وولحی   وحد سره ی  د 
یوه پو  وولحپی احد عتلا په قوګه  یرحه 

درلوده او د ءعر په وسله ی  حښه 
  یره پر تی ویءقله.هحچه چت وای :
هیڅ مې نه زده نه پوهیږم داڅه 

 پېرشه
 چې دلدارمې داغیارپه شۍل څېرشه
رښقیتها چ  په سیتست  وحد ک  کله 
حتکله کورح  او بهرِحت تاقوروحه سره 
په وارک  ءت. د حورو ګڼوشملوحو 
قرهحچه  تحمح  یوؼټ او پتروحائ 
شمل دئ چت پرپخواحیو  محو قوره 

اړوی او یو  له بله سره بیلوي  ختوره 
اود یوي سیتست ګ ې موخت ملچری 
دوسقتن او  وروڼه  چ  کلوحه  کلوحه 
ی  د یوې ګ ې کړحدرې پرم  بیولو 

لپتره د ګ و پرله پس  مبتر و او 
 حدان په ګ ه  جهتدپه میحه ی  دګ  

خوحه اوسلول ک  وهل او ورول 
ءوي  حه یوا ی دا چ  سره بیلوي 
بلا  وسله والت مختم  جچړې قه 

 ههوی.
یت دا چت له  متحت حه دګیل  په قوګه د 
روحد اوبتبت ءتعر د خپل وخ  حت واحو 

داس  اح وروي: ءرایج   
وژني   زمانه می د رقیب له السه  

 چی مې سپی ګاڼه هغه راباندې شیرشه
د ءعردا بی  په اوسحت رواحو بتشقو 
ک  په کره قوګه حه یوا ی  مو په 

هیوادک  چ  په قېروهلورولسی و ک  
 مو   یحت ګتوح ي هیوادوحه له هه 
سقوح وسره م  کړو اودا هیوادوحه په 
قیروپح وسوکلوحوک   مو  د هیواد په 

پرقله کومه امقصتدی اوسیتست بڼه 
لرل  بلات د حړ  په رواحو سیتست 

د یوې  کړو  وړوک  په  ؼرده 
ور حت سیتست چلحد په قوګه لیدشی 

ءو. که دهمدې سیتست بی  مح پتحچت 
قه وردححه ءوسیتسقوال دي قه ههوي 

چت د دې ؼمی ی یعحت دا چت 
 یر عیؾ ؼلیا ؼښقلت کیدل اصلت 

شمل وپی حدل ء  اود قیر برا 
 بیتموحدلو قه مو  را وحؽتړي.

همدا را  د وخ  سیتست حتقترحه 
دؼوره ؼ ل په یوه برخه ک  په رست 

  به داست ؼ بتست:
خدای د یارله هجره هیڅوک خبرمه 

 وړه
 تاخا وقتل و دا خبردرې واړه یودئ
 په سبــب د ظالمـــــانوحـــاومانو
 وور وګوراو پېفوردرې واړه یودي
 وردې نه شي په پرد  زمۍه هیڅوک
 وور و ور و مبصردرې واړه یودي
چې دې نه په وې یو یارنه دې آشنا 

 وي
 هغه فارو بحر و بر درې واړ یو دي
په رښقیتها کله چ  په یوه وولحه ک  د 
ظلا هپه په یو  ول حه یو  ول خوره 
ء  له  وحده خوحد د جچړې په سیحد 

ک  شهوکې ي  د کوراوکلت متبول په 
 حدان اوپتیله ک  په ګور  اوړي. دا 
چت ویل ءوي دي چت ءعرد  ړه 

آوا  دئ او د ور حت  وحداحه 
اح وروحائ  حو بست  ءتعرحء  

کوشی چ  د خپلت سیمت او 
اوسیدوحایوله ؼا او  ؼا سره  تن 
ءریک و حه بولت او له هؽوی سره 
خواخو ئ حه وي. ءتعراو بیتپه قیره 
بتبت ءتعر په هواړخی ه قوګه د همتؼه 
وخ  قتریخت جبرؼحدی او په ښالت 
ءعری احدا  له حتخوالو حه ءعری 

عاتست ءوې قتبلو د پېړیوپه پوړیوک  
د بق اوعدال  سیتست میحه والوقه دا 
س  قتریخ  یتدګترپری دي چت ها 
پخپله د ءتعر ورلید اود احستحت 
احگیرقومحه اوها د همتؼ  دورې 

رښقیح  هیره په ک  ښه و لې ي 
اولوسقوحایوقه دقلپتقت اوؼوره پیتا 

وړاحچه وي. دهر  ول مومت  لمری ه 
 قعص  پر د حتره ی  داده

 زه عاشق یم سرووارمي دئ له عشقه
 نه خلیل نه د اوودزئ یم نه مومند

 او یت دا چ :
 ترخی اوفۍې د عاشق آب و نمک دي
 خدای دې نه وا څوک بی آب وبی نمۍه
ریښقحت عتءق د خپل همحوع یعحت 

احستن سره د هؽه له احستحت ؼوښقح  
اوبقپتلحت سره ریښقوحت میحه 

هرګحدوي په بریت  ی  خوښی ی اود 
سقوح وهوارولو لپتره ی  قروسه 

 یتربتست او د ورورګلوی ی میح  
پرمټ ی  د ګڼوسقوح و  ګرداوله 
کوم  د  ؼورح  ستبل هح ې قه 

 راکت ي او خوحدي کوي.
مومت قعص  په کلاه ؼحدي او ورحه 

کرکه لري او د احستحت وولح  
خیرښېچڼه په دې ک  ویح  چت د 

همؽ ئ کلا  ارادې م ئ شمرؼلین 
 کړي.

 دلقه داس  حؽوقه لري:
 حق باطل وا باطل حق وا
 په سبب د روی ریا

 ګوس اوهوس یې هرګزنه وي
 د مظلومو په ژړا

سیتست قحګ حظری په کلاه ؼحدی 
اوهرهه دهوقحو ءت وخوا  سیتست 
ش  پوهو  ل  ک   اح یواشحو قه 
محبصرکول د  یر یوپرروابقوحو 

هرګحدقیر  بولت  چ  د بت بتوریو 
لمن ؼ وی او د  ورکړکیچ شمل 

 ګر  
پاتی به راتلونۍی شمیره .  

 د رحمان بابا شاری سمندرسیاسی څپې

 نجم الرحمن مواج

 پاتی له دوهم مخ څخه

 ځواک په یووالی....

 بقیه از صفحه اول

 خشونت بر علیه زنان...

 لومری برخه

 بقیه از صفحه اول

 ستون پنجم تثصرُ ای تر طرح...
طَریکِ ّوَطٌاى عسیس ها آگاّی دارًدذ در ایدي         

رٍز ّای اصطالح ستَى پٌجن بیشتر سر ٍصدذای  

ّای را در هیاى هردم خلق ًوَدُ است . الزم است  

تا درهَرد هعٌا ، هفَْم ٍتاریخچِ سدتدَى پدٌدجدن        

          بطَر هختصر بپردازم .

ستَى پٌجن بِ هعٌای خائٌیي پٌْاًی است کدِ در    

خذهت دشوي قرار دارًذ ٍ در پشدت بدهدْدِ بدِ            

 عولیات خرابکاراًِ دست هی زًٌذ . 

عهارت ستَى پٌجن ًخستیي بار در زهداى بدٌد           

بِ کدار     6391-93ّای داخلی اسپاًیا در سال ّای 

بدردُ شدذ. در آى ّدٌدادام ارتدجدداب داخدلدی بددِ                        

فرهاًذّی فراًکَ بِ کوک فاشیست ّای آلوداًدی   

ٍ ایتالیایی علیِ هردم اسپاًیا ٍ دٍلدت بدودْدَری       

 ًَبٌیاد هی بٌایذًذ.  

بٌرال هَال یکی ازسرکردگاى سپاُ فدراًدکدَ             

در راس چْار ستَى ارتشی بِ سَی هادریذ پید   

هی رفت تا بوَْری خَاّاى را درّن شکدٌدذ. اٍ      

در آى ٌّاام گفت هي یک سدتدَى پدٌدجدن ّدن در               

داخل هادریذ دارم. هقصَد اٍ خائٌیٌی بدَدًدذ کدِ       

در داخل شْر پٌْاًی بِ سدَد فدراًدکدَ ٍعدلدیدِ              

زحوتکشاى اًقالبی خرابکاری هی کردًذ. از آى      

زهاى ستَى پٌجن برای ًشاى دادى خائٌیي ٍ عوال 

دشوي در داخل یک حسب یا سازهاى یا کشدَر بدِ       

 عهذالصوذ حکیوی                 .کار هی رٍد
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این جمله پ  ا  روییداد هیتی دهءی  اتیگیحیت در 
پتری  و دیگر جت هت   بتر هت و بیترهیت  ا   بیتن 
داحتیتن کتر آ موده سیتست در سراسر جهتن ءحیییده 
مت ءود . محظور آن حیروی هتی  اتراجت و بیحیییتد 
گرای اسدمت اس  که چحدین دهه پیا بت بیمیتیی  
کءییورهییتی ؼییربییت و سییت مییتحییدهییت بییرخییت ا  
کءورهتی اسدمت  پت به میدان سیتس  گذاءیقیحید و 
بت کتر حتمه هتی خوحین خود پءی  بءیریی  را بیه 
لر ه در آوردحد . جحگ هتی پیتپت در این ستلهیت   
تروپتءت دول  هتی هیتی مسیقیقیر و ءید  ییتتیقین 
مذه  و اقحیک گرایت در سر مین هتی اسدمت    
موج مهتجر  هتی کقله وی حتءت ا   حیت امیحیت و 
خءوح    تقر امیقیصیتدی و وییراحیت ءیتلیوده هیتی 
اجقمتعت  در کءور هیتی جیحیگ  ده   حیت آرامیت 
هتی امحیقت و قحا هتی قهدید آمی  در پهحه روابیج 
بین المللت  پیا ا  هیمیه ایین پیرسیا را میجیری 
حموده که چرا چحین ءد و مسب  ایین هیمیه بیبیران 
هت و خوحری ی هت کت هت احید ؟ میبیمید الیبیرادعیت 
برحده جتی ه صلن حوبل و دیپلیومیت  ءیحیتخیقیه ءیده 
مصری در همین قت ه گت هت  مین مصیتبیبیه ای 
پدیده هتی حتگوار کیحیوحیت را پیییتمید  میدییریی  بید 
ؼر  در ستل هتی گذءقه در ختور ح دیک داحسقه 
و ا  ح دیات و هماتری گسقرده آن بت دیاقتقیوری 
هتی محنورو  د مردمت احققتد حیمیوده میییگیویید:در 
سوریه حی  آحیهیت سیعیت حیمیودحید قیتچییی ی ءیبیییه " 
ءورءیتن میتحه رو " را ایجتد حمتیحد  ولت در آحیجیت 
ها این گروه هت به اتراجیون پیوسقحد . این سیتسی   

داوود  «.که دیگران را حمت دید یک جیرتیه  بیود 
کتمل حویسحده الیجی اییری هیا چیحید رو  پیییا در 
مقتله ای در حیوریتر  قتیم  در همین رده حیوءی  
که  متدر داعا   قهتجا ایتش  مقبده امیرییایت بیر 
عیراق و پییدر آن عییربسییقییتن سییعییودی و سییاییقییور 
صحعقت ـ مذهبت آن کءور مت بتءحید . امیرو  در 
ؼر  همه به این گنقه بتور دارحد و میت داحیحید کیه 
قعرض خود سراحه ایتش  مقبده امریایت بیت وجیود 
هءییدار هییتی بییرخییت ا  کءییورهییتی اروپییتیییت بییر 
عراق    میحه هتی پیدایا داعا و مذه  گیراییت 
ءیعه و سحت را تراها حمود و آقا درگیری هیت را 
در میتن مسلمتحتن دامن  د. بیءقریحه حویسحیده گیتن 
و رو حتمه حگتران اروپتیت  عربسقتن سیعیودی را  
گهواره تاری دهء  اتگحت دول  اسیدمیت عیراق 
و ءتا  خواحده و ا  باومت  خود سخ  احققتد میت 
کححد که چگوحه بت این کءور بت مدارا بیرخیورد میت 
کححد و بقت بت ءرک  دادن آن درمجتمیع ویی ه بییین 
المللت چون حءس  ترجتمین روسیتی دولی  هیت و 
باوم  هتی گروه بیس  در قرکیه    میییحیه هیتی 
سهمگیری آحرا در قعین اجیحیدای سیییتسی  جیهیتحیت 
مستعد مت ست حد .ا  دید آحهت سر مین سعودی بیر 
مبحتی روبتحیقت اسقوار اس  که اسیدمییی ا سیلینیت 
را قولید میحمتید   مءروعی  مت بیخیءید   احیقیءیتر 
مت دهد   قبلیػ مت کحد   ا  آن دتتع مت کحد و سر 
احجتا داعا و گروه هیتی مءیتبیه آحیرا قیؽیذییه میت 
حمیتیید .قیمیوییل و صیدور اسیدمییی ا رادییایتل در 
وامعی  چی ی ءبیه کنتره ایس  که بخیا بیت حینیوذ 
هینی  هیی ار ءیهی اده قیجیمییل پیرسی  سیعیودی در 
همدسقت بت روبتحی  وهتبت برای پوءیتحیدن رتیقیتر 
و کردار حتءتیسقه و اسدا سقی خود مت پردا حد قت 
ا  یک سیو در اذهیتن مسیلیمیتحیتن جیهیتن میبینیوظ 
بمتححد و ا  سوی دیگر خدءه ای بر سلجه مییراثیت 
آحهت وارد حگردد . پی مد هتی چحین جیر  قینیایر و 
سیتس    برای جهتن اسدا و بیه ویی ه مسیلیمیتحیتن 
اتؽتحسقتن خوحبیتر و  ییتن آور بیوده و هیحیو  هیا 
اس  . ان همه اتراجییوحیت کیه ا  سیراسیر کءیور 
هتی اسدمت  در کءور میت جیمیع ءیدحید   قیربییی  
دیدحد   قیجیهییی  ءیدحید   خیون رییخیقیحید و دهءی  

هیتی خیود بیرگءیقیه “  مرؼتحچیه” اتگحدحد   ایحک به 
احد . در هر جتیت که رویداد خوحیحت درمت گیییرد  
دیده مت ءود که ست متحدهحده گیتن آثیر گیذار آن   

بیوده احید کیه دوره اییت را در  “  میرؼیتحیت” همتن 
اتؽتحسقتن سپری حموده احد . اکحون جهتن در بیرابیر 
دهء  اتگحت بسیت گردیده و مردمیتن آن خیواهیتن 
مییبییتر ه مییتجییع بییر عییلیییییه اییین پییدیییده  ءیی  مییت 
بتءحد .برای حخسقین بیتر اسی  کیه چیحییین چیتحسیت 
برای ریءه کن ستخقن قروری ا میبیقیحیت بیر بیحیییتد 
گرایت دیحت تراها گردیده و ؼر  بدییحیگیوحیه حیمیت 
قواحد ا  آن بمثتبه اب اری در راه بر آورده ستخیقین 
مقتصد سیتست و اسقراقی ییک خیود اسیقینیتده کیحید. 
عربسقتن سعودی  حی  بت حگراحت دریتتقه که اکحیون 
و ع قؽیر حموده و احقیقیتد جیهیتن  بیر سیییتسی  و 
عملاردا  ءدید قر ءده اس  . ا  هیمییین رو در 
تعتلی  هتی سیتسی  خیترجیت  آن در هینیقیه هیتی 
پسین قدا هتی برای قرمییا  بیییثییی  سیییتسیت و 
جلوگیری ا  قعیترض رسیتحیه ای و دپیییلیومیتقیییک 
ستیر کءورهت به چءا مت خورد . قیواتیق سیعیودی 

گیروا ”   سیهیمیگیییری در “  گنقمتن سوریه” برای 
   گیردهیا آوری  و  “ بین المللت بیمیتیی  سیورییه

 ” قییدوییین لسیی  
مییخییتلیینییتن ر یییا 

حءییتحیییه “  سییوریییه
هتی ا  آمتده گت 
آن بییییییییییییرای 
هماتری سیتسیت 
اس  . میحیصیور 
سیلیجیتن الیقیرکییت  
سیییییخییییییحییییییگییییییوی 
و ار  داخیییلیییه 
عیییربسیییقیییتن در 

همین قت ه گت هت به  ورحتلیس  هتی بیروحت بیییتن 
حمود که عربسقتن سعودی خود آمیتج داعیا اسی  
و حیروهتی امحیقت آن کءور متحون احینیتذ ءیده سیتل 
مبل را در مقتبله بت قروری ا به ءد  رعیتیی  میت 
کححید .بیر اسیت  ایین میتحیون حیه قیحیهیت ءیرکی  در 

جرا اس  ؛ بلاه قبلیػ آن به خصیو  در “  جهتد” 
رستحه هتی اجقمتعت حی  متبل مجت ا  میبیتءید. بیه 
گنقه القرکت عربسقتن مواحین میتلیت خیود را چیحیتن 
قءدید حیمیوده اسی  کیه احیقیقیتل پیول بیه داعیا بیه 
سخقت ممان خواهد بود . آمیو ا  ید قیروریی ا 
حیروهتی امحیقت عربسقتن بیه جیور سیییسیقیمیتقیییک  
بییرای یییک مییته در سییتل  هییا ا   مییره امییدامییت  
سودمحد قت ه اس  . ءه اده مبمد ابن حواؾ سینیییر 
کبیر عربسقتن سعودی در احگلسقتن  ها در میقیتلیه 

حیترابیقیت خیود را ا  “  قیلیگیراؾ” ای در رو حتمه 
در “  داعیا” ایحاه کءورا بحت بیر کیترحیتمیه هیتی 

حقجه مبراق  اتاتر عتمه جهتن مرار گرتیقیه اسی  
ابرا  حمود . همیایتران او بیه جیور ؼیییر رسیمیت 
سحدی را به  ورحتلیس  هتی قلگیراؾ حءیتن دادحید 

در  مییحیه کیتر بیت “ جری اسقراقی یک رینورا”که 
رستحه هت بیه خیتجیر بیهیبیود بیخیءیییدن ءیهیر  آن 

بیت “  بیقیوق  ن” و “  بیقیوق بءیر” کءور در حقض 
بنظ خصل  قیوکراقیک و مبت تظه کیتراحیه دولی  
اسدمت آن روی دس  اس  . عبد ل الجبییر و ییر 
خترجه عربسقتن سعودی حی در هر ترصیقیت بیییتن 
مت دارد که کمبود دموکراست و بقیوق  بیه جیور 
بقمت عتمل دهء  اتگحت حبوده و حظتا سیعیودی و 
سلنت گرایت  ها محءت ایدیتلو ی اتراجیت حیییسیقیحید. 
او ا  رویداد هتی قروریسقت در اییتش  میقیبیده و 
کءورهتی اروپتیت ییتد حیمیوده وخیتجیر حءیتن میت 
ست د کیه دولی  سیعیودی سیه صید سیتل پیییا ا  
امرو  قتسی  گردید و در درا حتی دو صد وهنقتد 
ستل قروریس  هتی سیعیودی وجیود حیداءی  .اگیر 
این ایدیتلو ی اتراجت و خءین بیود پی  چیرا در 
این مد  درا  به صور  مستلم  آمی  دواا حمیود 
؟ البقه این و یر حمت قواحد به یتد بییی ورد ) او در 
آن  متن پتح ده ستله بود ( کیه چیهیت ر دهیه پیییا 
ب رگتن ختحواده سیلیجیحیقیت او قصیمیییا گیرتیقیحید قیت 
اتراجیوحت را به ختجر سیر کیوبیت  جیحیبیا هیتی 
دموکراقیک و آ ادی خواه آمیو ا اییدییت لیو ییک 
بدهحد و برای جهتد به هر حقجه ای بنرسقحد کیه بید 
بخقتحه اتؽتحسقتن حخسقین میدان عملارد آحهت بیود . 
امرو  ها  دهء  اتگحتن اسدمت در کءیور هیتی 
ؼربت و دیگر جت هیت میقیتثیر ا  هیمییین گیوحیه دیید 
ایدیتلو یک ایس  کیه جیت چیهیل سیتل ا خیییر بیه 
جور محظا وسیسقمتقیات  اءیتعیه گیردییده اسی  . 
مذه  گرایت ءیعه و سحت ها در وامعییی  احیگییی ه 
هتی سیتست دارد و قحهت برای محتتع خودی و احققتا 
جویت هت در میحیجیقیه دامین  ده میت ءیوحید . اگیر 
مییقییتمییت  رسییمییت عییربسییقییتن آر وی راسییقییییین در 
مبتر ه علیه قروری ا داءقه بتءید و ایین پیدییده را 
وامع  به مثتبه مجیمیوعیه ای ا  مسیتییل سیییتسیت   
اجقمتعت   رواحیت   امیقیصیتدی و بیییحیا دییحیت ـ 
ایدیتلو یک  در  کحید   در آن صیور  دورحیمیت 
حویحت برای مهتر کردن  آن گءوده مت ءیود  ییرا 
دهء  اتگحت بدون ست متحدهت  و بمتی  سیییتسیت 
  حظتمت   متلت و لو یسقیییایت دولی  هیت میتبیلییی  
 یس  را حدارد و حمت قیواحید تیعیتلییی  هیتی دامیحیه 
داری داءقه بت ءد . احیعیجیتؾ پیذییری سیییتسیت  و 
قبر  دیپلومتقیک عربسقیتن سیعیودی در تیتصیلیه 
گیری ا  اتراج گرایت به  ودی حءتن خیواهیحید داد 
که  احگی ه هتی آن حتءت ا  ءیحیتخی  و  یرور  
سیتس  پراگمتقیک ومبقحت بر جر دید حیو اسی  و 
یت ایحاه ببران درون ختحواده سلجحقیت   مصیترؾ 
ءدید جحگ در یمن   مءاد  حتءت ا  قح ییل بیت 
ستبقه میم  حن    کسر بودیجه ) بیس  در صید ( 
  اخقد  و بیؾ ومیل داراییت هیتی دولی  ) در 
بدود ست در صد مصیترؾ (    اتی اییا تیقیر    
قحا میتن ءیعه هت و سحت هت و تءتر اتیایتر عیتمیه 
جهتن برخت ا  پسگرد هتی قتکقیات را در دسقور 
رو  مرار داده اس  . سعیودی هیت اگیر در بیرؾ 
خود صتدق بتءحد   در آن صور  در همستیه گیت 
هتی مت حی  ءیراییج بیهیقیری تیراهیا خیواهید ءید و 

 ها به پتیتن خواهد رسید .“ مرؼتن”داسقتن 
 

 “هرغاى تِ هرغاًچِ تر هیگردًد”
 دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

 مفاهیم شهروندی :
 : های اجتماعی مسئولیا

ءهروحدان بیه جیور داوجیلیبیتحیه 
اماتحت  خود را جه  کمک بیه 
پیءرت  و بهبیود ءیهیر بیه کیتر 

گیرحید. ءیهیروحیدان تیعیتل بیت  مت
قوجیه بیه قیخیصی  و اسیقیعیداد 

هیتی  خود در ست متحهت و کیمیییقیه
احیجیمین  مبلیت گیوحیتگیون حیظیییر

هیتی  سیت میتن و اولیت و میربیییتن
ع ییوییی  داءییقییه و  ؼیییییردولییقییت
کییحییحیید. ءییرکیی  در  تییعییتلییییی  مییت

هت و اجقیمیتعیت  ءیهیری   حءس 
ب ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییور 

هیییت   عیمیومیت  هتی مبامه در
هیییتی بیییل  ییییت هیییییییت  مییحیییصییینیییه

اخیییییقیییییدؾ  مءیییییترکییییی  در 
هییتی اجییقییمییتعییت بییرای  پییرو ه
و همچحین یتتیقین  جتمعه پیءرت 

هیت بسیییتر  بل آن مءاد  و راه
سودمحد خواهد بود.صتببحظیران 

احید کیه اجیقیمیتعیت   بر این عقیده
حیییهیییتدهیییتی میییردا  میییبیییلیییت  و

قیییواحیییحییید بیییت ارائیییه  میییت میییبیییور
رتییقییترهییتی جییدییید و حییهییتدیییحییه 
ستخقین آحیهیت در جیوامیع  حیقیا 
مییوثییری در ایییجییتد و بییت قییولییییید 

 منهوا ءهروحدی اینت حمتیحد.
 های فردی : مسئولیا

دادن:بییق رای در عیییییین  رای
بتلت که  ا  حیظیر بسیییتری  ا  

هیتی ءیهیروحیدی  جمله مسئولییی 
گیردد امیت در وامیع  مبسو  میت

بتءید. کسیتحیت  یک امقیت  حی  مت

دهییحیید در وامییع  کییه رای حییمییت
ءیییحیییییییده  دولییی  صیییدایءیییتن در

 ءود. حمت
گیری  اجدعیت   رای مبل ا  هر

مربوج به مو وع ییت حیتمی دهیت 
بتید بصور  ءینیتؾ بیه اجیدع 

 ءهروحدان برسد.
خییدمیی  در ارقییا: در  مییتن 
جحگ  هیر میردی کیه قیواحیتییت 
بیییدحییییت دارد  بیییرای جییییحییییگ 

ءییود. در  مییتن  تییراخییواحییده مییت
صلین حییی  بیه صیور  خیدمی  
اجبتری سربت ی و یت داوجلبیتحیه 
در حیییییروهییتی مسییلیین بییت ییر 

 ءوحد. مت
در بییعیی ییت ایییتش  یییت مییحییتجییق 
مبلت  ممیاین اسی  بیه اتیرادی 
ترمتن داده ءود قت در دسقگیری 
مییییییجییییییرمییییییییییییین یییییییت بییییییرای 

ییییت  امییحییییی  و صییلییین بییرمییراری
اجیییییییرای ییییییییک تیییییییرمیییییییتن 

 کمک کححد. کدحقر به
و بیییقیییوق  میییتحیییون ابیییقیییراا بیییه

دیییییگییییران: هییییر ءییییهییییروحییییدی 
بتیسی  ا  میواحییین اجیقیمیتع   مت

ایییتلیی  و کءییوری کییه در آحییجییت 
 کحد  پیروی کحد.  حدگت مت

بییتیسیی  بییه  هییر ءییهییروحییدی مییت
 بقوق دیگران ابقراا بگذارد.

متلیت : هر ءیهیروحیدی  پرداخ 
میتلیییت  بیر  موظؾ به پیرداخی 

و دیگر عوارض میتحیوحیت  درآمد
بر است  درسقاتری و راسیقیت 

 بتءد. و سرمومع مت

 
 های دولا : مسئولیا
دولی    هیتی مسیئیولییی  ا  جمیلیه

و عیوارض  متلیت  خرج حمودن
هتی دولیقیت  دریتتقت قوسج بخا

جییهیی  ارائییه خییدمییت   یییر  بییه 
 ءهروحدان اس :

بنتظ  ا  جتن و متل و بیقیوق 
ءییییییهییییییروحییییییدان:  امییییییحییییییییییییی  و

امیداد  حءیتحیت  آقیا پلییی   قوسج
در بیییوادد  پیییییییا بیییییییحیییت 

و رسیییییدگییت بیییه  دادگییته حءییده 
حیییییروهییتی  مسییتیییل  م ییتیییت و

مسیییییییلیییییییین بیییییییهییییییییداءییییییی  و 
ستلا آمیو  ؼذای و آ  سدمقت:

هییت   جیتده ا  قیعیمییییر و سییتخی 
 بییحییدهییت و کییتحییتلییهییتی بیی رگ 
ابیییییتری .بیینییتظیی  و حییگییهییبییتحییت 

مییییییییییییییییییییییحییییییییییییییییییییییتبییییییییییییییییییییییع  ا 
 یس . مبیج و هت جحگل جبیعت 

احییییدا هییییت   بیییینییییتظیییی  ا  پیییی 
و  هییییت بییییتحییییک ا  بییییت رسییییت بییییت

هتی بتحات.کمک   متح  بست 
و جیبیران خسیترا : در میوارد 
پیییییییییییییا بیییییییییییییحییییییت حءییییییده 

 خءاستلت. و  ل له سیل  متححد
 شهروندی در افغانستان:

ا   متحون اسیتسیت اتیؽیتحسیقیتن در
اسی . ا   اسقینیتده ءیده قبعه وا ه
قرین عوامل اخدل در روحید  مها

ءیییهیییروحیییدی در اتیییؽیییتحسیییقیییتن 
میردسیت سیتشری  جحیگ معتصر 
شری  

گیراییت( حیتا  میوا و ح ادپرسقت و
سیتشری در  ءود. جحیگ برده مت
قییییترییییی   سییییتل اخیییییییییر ۱۲۸

یات ا   وستیل میوثیر  اتؽتحسقتن
ؼییرض رسیییییدن بییه اهییداؾ در  

اس  و هیر گیروهیت  جتمعه بوده

کییه مییدر  حییظیییتمیییت بییییییءیییقیییر 
اسیی  ا  مییدر  سیییییتسییت  داءییقییه

اسیییی .  ءییییده بییییرخییییوردار مییییت
مییردسییتشری حییییی  در جییتمییعییه 

اسیی    اتییؽییتحسییقییتن ریءییه دواحییده
چییحییتحییاییه  حییتن کییه حیییییمییت ا  
ءییهییروحییدان هسییقییحیید در عییمییل 
همچحتن ا  ب ور گسیقیرده در 

احید.  جتمعه اتیؽیتحسیقیتن بیت میتحیده
گرچه جت ستلهتی اخیر ا  ایین 
وا ه در اتیؽیتحسیقیتن بیخیصیو  
در ءهر کتبل و سیتییر ءیهیر هیت 
حتا برده ءده و حهتد بحتا ءیورای 
ءیهییروحییدان کییتبییل و بییعییدا حییهییتد 
خدمقگ اران ءهر کیتبیل در هیا 
هماتری بیت حیهیتد هیتی جیتمیعیه 
مدحت  که ا ستلهیت میبیل بیخیتجیر 
قییتمییییین ارقییبییتج دولیی  و مییردا 
قب  حتمهتی گیوحیتگیون تیعیتلییی  
میحمتیحد قءال یتتقیه اسی    کیه 
عمده قرین اهداؾ احهترا ظیتهیرا 
رعییتییی  مییوا ییین ءییهییروحییدی و 
قرویت وحهتدیحیه سیتخیقین خیقیوق 
ووجییتییی  ءییهییروحییدی قءییایییییل 
میدهد .امت ا  احجت که اتؽیتحسیقیتن 
هییحییو  هییا مییورد تءییتر هییتی 
ترهحگ تیودلت و متمبل ان مرار 
دارد و یاعده کءورهتی همستیه 
ا  اییین و ییع بییه حیینییع خییویییا 
اسقنتده بیرده میتحیع اییجیتد بسیقیر 
مستعد قبقق م ایتی ءیهیروحیدی 
میگردحد   کیه بیت درحیظیرداءی  
مستیل توق تعتلی  این حیهیتد هیت 
قب  حتا ءهروحدان صرتت حیقیا 
سمبولیک داءقه و حقیواحسیقیه احید 
اهیییداؾ خیییوییییا را بصیییور  

 جتمع و ش ا قبقق بخءحد .
 تهیه و ترتیب : 

 ( عبداللطیا ) صالحی 

بیی   مببییو  مییت یعییحت بیی   ملییت قرمییت 
میییییردا اتؽتحیییییسقتن ییییییک بییییی   ملیییییت   
دیموکراقیییک  مبییتر    روءییحگرا وخدمیی  
گذار بیه میردا اتؽتحیسقتن بیوده و هییچ حیوع 
قعییییییییصبت  ملیییییییییقت  مومییییییییت  حیییییییی ادی 
محجقییوی  لییستحت  سییمقت  سیتسییت ومذهبییت 
راحمت پذیرد ب   مت حه قحهت درءیهر کتبیل 
بلاییه درقمییتا وشیییت   ولییسوالت هییت  مریییه 
جییییییت  ومبیییییید  دور دسیییییی  کییییییءورو 
ترامییییییییر ی در بییییییییین اتؽییییییییتن هییییییییتی 
مهتجردرکءور هتی مخقلؾ دربین قوده هیت 
وامییءتر مخقلییؾ جتمعییه جتیگییته خییویا را 
دارد. هییا چحییتن دربییین بیی   ا  رهییبری  
الیییییییییت صیییییییییینوؾ دربییییییییییین ءییییییییییورای 
مرک ی ءییوراهتی وشیییقت ءییهری حییتبیوی 
و وابیید هییتی اولیییه  ا  همییه امییواا وملییی  
هتومییییذاه  و سییییم  هتولییییستحهت اعییییا ا  
مردان و حتن وجواحیتن عی وی  دارحید بحیأ  
بییی   متییییک بییی   ملیییت  دموکراقییییک 

 وقرمت خواه میبتءد.   
_ب   متیک ب   راجسقر ءیده ورسیمت 
مجتبق متحون اب ا  سیتسیت درمرک وقمیتا 
وشیت  کءور دارای ءوراهت ودتتقر ب بیت 
بییوده وثبیی  و ار  عدلیییه ج.ا.ا میبتءیید.بحأ 

 ب   متیک ب   متحون محد میبتءد.
_ب   مت علییه حتبیستمتحت هیتی آمقیصتدی  
اجقمتعت  سیتست  کلقوری   بت میتحوحت هیت 
 هرحوع مظتهر خود خواهت هت  جته جلبیت 
هیییتو ور گوئیییت هیییت  بیییت بحییید بیییتری هیییت 
درمقتمت  دولقت  وجتمعه   علییه هیر حیوع 
تستد دردولی  وجتمعیه   عحعحیت  حتپیسحدیده 
 خءوح  علیه  حتن قنحگ سیتشری  متچیتق 
 رءوه   منتسد اخدمت  قدا هتی می دور 
صییییینقتحه عحتصیییییر  ییییید وبییییید  ملیییییت 
وؼیییره ..... کییه هییا جتمعییه اتؽییتحت متوهییا 
دین مقید  اسیدا آحیرا حمیت پیذیرد متجعتحیه 
وبییت آمییتن مبییتر ه مییت حمتییید پیی  بیی   

 متیک ب   مبتر  اس .
_ بیییی   مییییت جهیییی  قوسییییعه واسییییقباتا 
دیموکراسییت درقمییتا سییجوی همیییءه کوءییت 
بوده ودراحقختبیت  کیءور سیها تعیتل گرتقیه 
ودرمیییتحون محیییدی درون ب بیییت درکحگیییره 
هییتی بیی   احقخییتبت بییودن مقتمییت  ب بییت 
رادرهمیییه سیییجوی ا  ریتسییی  بییی   الیییت 
وابیید هییتی اولیییه درصیینوؾ بیی   مجتبییق 

استسحتمه ب   رعتی  میحمتید بحأ ب   میت 
 یک ب   دیموکرا  اس .

_ ب   مت هیچ حوع مظتهر بحییتدگرائت را 
دردولیییی  اتؽتحییییسقتن ودرجتمعییییه همچحییییتن 
دردرون بیی   خییود حمییت پییذیرد ومختلییؾ 
بحیتدگرایت میبتءد بحیتدگرایت واتراجیی  را 
مباییوا میحمتییید  بحییأ بیی   مییت یییک بیی   

 روءحگرا اس  .
پییی  درصیییورقیاه بییی   میییت ییییک بییی   
متحومحد  ملت  دیموکرا  مبتر   خدمقگیذار 
وروءییحگرا اسیی  ودرقمییتا سییجوی جتمعییه 
جتیگیییته  خیییودرا دارد چجورمیقیییوان ملییی  
جتمعه اتؽیتحت را قیسخیر کیرد .کیه هیر گیته 
این امر قتمین گیردد .بی   میت ییک بی   
حموحه  درجتمعه اتؽتحت میت خواهید بیود .لیذا 
جه  قیتمین ایین امیررا بتیید درحظیر داءی  

 که :
_اعیی تی بیی   مییت بتییید درجتمعییه اتؽتحییت 

 حموحه اخدق بتءحد .
_ اعیی تی بیی   متبتییید خدمقگییذار بتءییحد 
ؼییرور  وخیییود خواهییت رادر یییمیر خیییود 

 مبو حمتیحد.
_اع تی ب   متبتید خود را ا  هیر حیوع 
تیییستد دور حگهدارحییید وا  هرحیییوع مظتهیییر 
 تستد حنر  بدارحد وعلیه آن مبتر ه حمتیحد.

_اعییی تی بییی   متبتیییید بیییه ب رگیییستشن 
ابقراا وبه خوردان ءق  داءیقه بتءیحد  کیه 
اییین امییر یییک اخییدق اجقمییتعت  اسییدمت 

 واخدق اتؽتحت اس 
_اع تی ب   متبتید به معققیدا  اسیدمت 
پتبحدبتءحد وبه مذاه  دیگیر قعیص  حداءیقه 

 بتءحد.
_ اعی تی بی   متبتیید محیتتع ملیت کییءور 
را مقدا بر محتتع ءخصت  گروهت وب بیت 

 بداححد.
_اع تی ب   مت بتیید درمجیتل  ومبتتیل 
پسحدیده میردا اءیقرا  بدارحید ودرصیور  

 ممان اهداؾ ب   را قرویت بدارحد.
_ اعیی تی  بیی   مییت بتییید دربییین مییردا 
بتءییییحد وبییییتمردا درارقبییییتج بتءییییحد وخییییود 

 رادربین مردا ببیححد.
_اعیی تی بیی   متبتییید ا  قعییرض واحققییتد 
علیه رسوا وعحعحت  پسحدیده جتمعه اتؽتحیت 

 درهر حقجه کءور خودداری حمتیحد.
_اعیی تی بیی   متبتییید بییت مییردا هماییتر 

 بتءحد واعقمتد مردا رابه خود جل  حمتیحد .
_اعییی تی بییی   متبتیییید ا  بقیییوق  حیییتن 
وبقوق کودکتن وبقوق تتمیل هیتی ءیهدای 

 کءوربمتی  حمتیحد.
_اع تی ب   متبتید درهر حوع احقختبیت  
راییییت درکیییءور سیییها تعیییتل داءیییقه بتءیییحد 

 وممثل دیموکراست درکءور بتءحد.
_اعییی تی بییی   متبتیییید ا  جرییییق جلییی  
وجییذ  مییردا  ـــیی صیینوؾ بیی   راققوییی  

 بخءحد.
_ اع تی ب   متبتیداستسیحتمه بی   میدا 

 به  مدا مراعت  بدارحد.
_ اع تی ب   متبتییدا  جرییق مجتلعیه   
قعلییییا وقبیییصیل و تیییرا گییییری قاحیییتلو ی 

 معتصر خودراعلمتَ مجه  ست حد.
_ اع تی ب   متبتیید درققوییه بحییه متلیت 
بیی   ا  جریییق پرداخیی   بییق العیی وی  
هتواعتحییه هییت وقءبییءت  امقییصتدی معقیییول  

 سها تعتل بگیرحد.
_اع تی ب   متبتیید  درجلیست  دوراحیت 
ب   سها تعتل داءحه بتءحد وجهی  قباییا 
وبیید  درون ب بییت درقمییتا سییجوی پتبحیید 

 وا  خود گذر بتءحد .
_اعیی تی بیی   متبتییید  رسییتلقمحد ومقعهیید 

 بتءحد .
_اع تی ب   متبتید دربرابر مالنیی  هیت 
وظیییتیؾ ب بیییت خیییود  و خیییدم  گیییذاری  

 درجتمعه ؼنل  ححمتیحد.
آمید اس  این سلو  چراؼت جه  دریتتی  
 راه مبتر ه دربین صنوؾ ب   مت بتءد.

)بخس دوم(شهروندی  

 سلَک اعضای حسب       
 سادهللا ر ایی
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