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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

دچاپیلایر ساتنه او د چاپیلایر د ویجاړۍ او ککړتیا د مخنیوي  

په موخه د اغیزمنو تدابیرو په الره اچول په ځانگړې توگه 

د ښارونو د هوا او ځمکې الندې اوبو د ککړتیا مخنیوې، د 

آمو د سیند  او نورو سیندونو دغاړو ته د استنادي دیوالونو 

جوړول، د ځنگلونو ساتنه او پراختیا او د هغوی د چور  

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

 سرمقاله:

هر نوع مذاکرات صلح باید به قطع  

 جنگ وخون ریزی در کشور بیانجامد

امیرییکیا،   مذاکرات چهار جانبه کشور های افغانستان، پاکستان، چییین و        
پیرامون ایجاد نقشه راه ویا مکانیزم پروسه صلح در افغانستان، روز دوشینیبیه 

 ( در شهر کابل دایر گردید.۸۱۴۲جنوری  ۴۲مطابق ۴۹۳۱جدی  ۸۲مورخ)
این مذاکرات در شرایطی صورت می گیردکه در افغیانسیتیان نیاامینیی هیا       

ادامه دارد وهر روز حوادث خونین در کشوراز مردم ما، قربانی می گیییرد و 
بر غم واندوه شان افزوده می شود ونیاز میردم وکشیور میا بیه صیلیح بیییشیتیر 
محسوس بوده وزمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی ، مردم افغانستان ومنطیقیه 

 را در راه تامین صلح ، همکاری همه جانبه والزم نمایند.
مردم ما از آن جهت روی این مذاکرات باور دارنید کیه کشیور هیای امیرییکیا 
وچین بحیث گرانتور های بزرگ درین مذاکرات شرکت داشته ومی توانند کیه 

 در امر تامین صلح افغانستان ومنطقه نقش موثری را ایفا نمایند.
حزب ملی ترقی مردم افغانستان را عقیده بیرآن اسیت کیه  امیروز تیامییین     

صلح پایدار، واقعی ، عادالنه وصلح بیرای هیمیه از نیییازمینیدی هیای اسیاسیی 
مردم ما ، منطقه وجهان بشمار می رود و تامین صلح بدون همکاری صادقانه 
کشور های منطقه و جامعه جهانی ، ناممکن بوده ، زییرا میوجیودییت میراکیز 
تروریزم در همسایگی افغانستان، تا کنون باعث آن گردیده که نا امینیی هیا در 

 افغانستان و منطقه ، ادامه یابد. 
در اعالمیه مشتیر  میطیبیوعیاتیی گیروه هیمیاهینیگیی چیهیار جیانیبیه میورخ     
، آمده که نقشه راه برای صلح افیغیانسیتیان، میورد بیحیث قیرار ۴۹۳۱جدی ۸۲

گرفته وپیشرفت های داشته وهدف آن را آغاز گفتگو های صلح بیا گیرو هیای 
طالبان تشکیل داده وختم خشونت های بیهوده را ، برای تامین صلح پاییدار در 
افیغیانسیتیان ییر  یرورت خیوانید. اعیالمیییه ، از طیالیبیان تیقیا یا نیمیوده تیا 
بادرنظرداشت اراده وخواست مردم افغانستان ، بمنظور تامین صلح پیاییدار بیا 

 دولت افغانستان حا ر بمذاکره گردند.
نقطه مهمتر دیگر درین اعیالمیییه آن اسیت کیه تیرورییزم را در تیمیام         

اشکال آن ، تهدید جدی برای تمام کشور ها ، مینیطیقیه وجیهیان تیلیقیی و گیروه 
هماهنگی چهار جانبه را به دوستی و احترام و همکاری مشتر  برای تیامییین 
صلح، ثبات ، رفاه ومنافع منطقیه دعیوت نیمیوده و دور بیعیدی ایین میذاکیرات 

 در اسالم آباد پاکستان دایر می گردد. ۴۹۳۱بتاریخ هفدهم ماه دلو 
مردم افغانستان امید وار هسیتینید تیا دور بیعیدی ایین میذاکیرات بیا نیتیایی        

مشخص ، مثبت وصداقت حکومت پاکستان، همراه باشدوبرای تامین صلح در 
افغانستان ومنطقه موثر واقع گردد و براساس گفته معین سیاسی وزارت امیور 
 خارجه افغانستان، طی دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییر مهم باشند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان، ازانجام تفاهم ومذاکرات بحححیحگ یح حانحه       
راه حل تمام برابلم هحای محنحطحوحوی وجحمحانحی ححمحایحت محی نحمحایحدو هحر نحو  
مذاکراتی را که به قطع جنگ وخون ریزی در کشور ما بیانجامد ، پشحتحیحبحانحی 
نموده وآرزومند است تا این مذاکرات در اینده نزدیک بتواند مردم افغحانسحتحان 
ومنطوه را  برای دستیابی به صلح دایمی، پایحدار ، احادهنحه وواقحیحی، یحاری 
رساند واین مذاکرات ثابت خواهد ساخت که آیا  حکومت پاکستان می خحواهحد 

 بطور صادقانه به پروسه صلح افغانستان ومنطوه کمک نماید ویا خیر؟ 
اکنون دشمنان مردم افغانستان باید  در ییافیتیه بیاشینید کیه قیوای دفیاعیی         

وامنیتی قهرمان افغانستان از حمایت مردم ونییروهیای تیرقیی خیواه کشیور میا 
برخوردار بوده ، در راه دفاع از استقیالل ، حیاکیمیییت میلیی وتیمیاییت ار یی 
افغانستان آماده هرنوع قربانی وفداکاری بوده  وقاطعانه وجیانیبیازانیه از میردم 
ومیهن عزیز شان دفاع می نمایند و حماسه هیای بیییشیتیر و میانیدگیار خیواهینید 

 آفرید . 
اکنون نتای  این مذاکرات ، وابسته به صداقت حکومت پاکستیان بیوده کیه       

درین راستا چگونه عمل می نیمیایید. در غیییر آن ، جیامیعیه جیهیانیی مینیحیییث 
مسئولیت سیاسی واخالقی خود، باید تعزیرات سیاسی ، اقتصادی ونیظیامیی را 
علیه حکومت پاکستان و ع و از هرگونه اقدامیات بیرای سیرکیوب تیرورییزم 
در منطقه استفاده نماید.در غیر آن و ع منطقه وجهیان بیازهیم بیطیرف تشینی  
وبی ثباتی خواهد رفت ، منطقه وجهان بیییشیتیر ازیین در شیعیلیه هیای نیاامینیی 
خواهد سوخت واز کنترول خارج خواهد گردید که مسئولیت آن بیازهیم بیدوش 

 حکومت پاکستان و جامعه جهانی خواهد بود.

جلییسه داراالنییشای حییزب ملییی ترقییی  
میییییردم افغانیییییستان، تحیییییت ریاسیییییت 
عبییدالحی مالیییر رئییییس حیییزب، روز 

در دفتیر ۸۱۰۴۱۰۴۹۳۱پنجشنبه مورخ
مرکییزی حییزب در شییهر کابییل تدویییر 
یافییت. درییین جلییسه مییسئولین شییعبات 
وکمیییسیون هییای مرکییزی حییزب نیییز 

 شرکت نموده بودند.
 برای جلسه اجندای ذیل:

گزارش کمیسیون میالی حیزب در –  ۴
میییورد پرداخیییت حیییق العییی ویت هیییا 

 واعانه ها.
 بحث روی انتخابات آینده کشور.–۸ 
گزارش شعبه تشکیالت حیزب در   –۹

 مورد ادغام تشکیالتی حزب.
 مورد تائید قرارگرفت.

در آغازجلیسه داراالنیشای حیزب،       
محترم مالر،در میورد و یع موجیود 
کییشور صییحبت همیییه جانبییه ومفیییصل 

نمود و از مذاکرات که به تامین صیلح 
عادالنییییییییییه، 
سراسییییری، 
پاییییییییییییییدارو 
صلح بیرای 
همیییییییییییییییییییییه 
بیانجامیییید و 
جنییییییییی  ، 
خونرییییزی، 
نییییییییاامنی ، 
خییییشونت ، 

جیییییرایم سیییییازمان یافتیییییه ومیییییداخالت 
بیگانگان در امور داخلی افغانستان را 
پاییییان بخیییشد،به نماینیییده گیییی از تمیییام 
اعیییی ای حییییزب ملییییی ترقییییی مییییردم 

 افغانستان، حمایت نمود.
محیییترم مالیییر گفیییت کیییه تامیییین      

صلح، ثبات وامنییت کیشور از اهیداف 
بزرگ حزب ما بوده وبا برنامه حزب 

ما مطابقت دارد.دفاع از مردم وکشور 

، دفیییاع از اسیییتقالل، حاکمییییت ملیییی، 
تمامییییت ار یییی وحفیییظ منیییافع ملیییی 
کییشور، در صییدر وظییایف حییزب مییا 
قییییرار دارد.شییییورا هییییای حزبییییی مییییا 
موظیف هییستند تییا وظییایف شییان را در 
روشیینی برنامییه واساسیینامه حییزب بییا 
پیگییییری واحیییساس میییسئولیت حزبیییی 

 انجام دهند.

طبییییق اجنییییدای جلییییسه، گییییزارش      
کمییییییسیون مالیییییی 
حییییییییزب توسییییییییط 
محییییییترم مختییییییار 
معییییییییییاون اییییییییییین 
کمییییییییییییسیون،ارائه 
گردید. درگیزارش 
آمده اسیت کیه ایین 
کمییییسیون بعییید از 
کنفییییرانس وحییییدت 
حییییییزب ، ایجییییییاد 
گردیییده ، پییالن کییار، الیحییه وظییایف ، 
الیحیییه پرداخیییت حیییق العییی ویت هیییا 
وسییییایر اسییییناد  ییییروری کمیییییسیون 
ترتیب واسناد الزم بیه تمیام شیوراهای 
والیییییتی وشییییهرکابل حییییزب ارسییییال 
گردیده است.جلسات ای کمیسیون دایر 
ودر آینیده نیییز تییالش خواهید گردییید تییا 

 تدویر جلسه داراالنشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

موږ ګران هېواد افغانستان او نړېوالپه تیرکال کیې ز
زموږ په ګران هېواد افیغیانسیتیان کیې د سیرو ویینیو 
ویالې روانې وی. په کندوز والیت خو د څو ورځیو 
لپاره د ترهګری قرباني شولو په سلګونیو بیی دفیاع 
خلکو ته د سر او مال زیانونیه واوښیتیل، حیکیومیتیي 
ودانۍ چور اودولتیي وسیلیه هیم د تیرهیګیرو السیتیه 
ورغله د د بمبارد په پییلیه کیې ییو میرسیتیه کیونیکیې 

مری انو سرییو ځیای شیهییید شیولیو، ۱۳روغتون د 
فاریاب، فراه ، هلمند، بدخشان ، نینیګیرهیار ،میییدان 
وردګ، غزني، خو جوړ د محشر ورځی وی اودي 
اوه تیینییه تښییتییول شییوي هییزاره ګییانییو چییی کییوچیینییي 
ماشومان ،ښځیۍ بیوګاګیان پیه ګیګون ددوی سیرونیه 
ورکاټ کړل شول، چی دا پېښه اود میدان وردګیو د 

لسو ماشومانو بی رحیمیانیه شیهیییدانیولیو،د اچییین پیه 
ولسوالی کې د خلکو سرونه پری شول نور ژونیدی 
پییر بییمییونییو پییوری وتییړل شییوه ، بییدخشییان کییی د 
سربازانو سرونیه پیری شیول د غیزنیي میحیبیس پیه 
بمونو اوچت شو ،مرجمین تیه د فیرار زمییینیه امیده 
شوه په هلمند کې خو قتل عیام روان دی اونیور پیه 
سلګونو بېلګي شته.د بیکاری او لوږی، بی امینیییتیی 
له امله په زرګیونیو کیورنیۍ کیګوالیۍ تیه اړ شیوی، 
صحرایي محکمې د خلکو وژنه په ییو عیادي تیوګیه 
سرته رسیږي، فساد ال هیم شیتیون لیري. دا پیه دی 

کلو فساد کوونکي اوس هم پیه واکیې  ۴۹مانا چی د 
شته داعش هم یوه نوی پروژه د بهرنیو بیادارانیو پیه 
مرسته را وټوکیده، دوطن پټ معدني زخییری د ییو 

شمېر زورواکو لخوا ایستیل کیییږي د هیېیواد ګییری 
قمتي ګبری بهر ته قاچاق کیږي ییو شیمیېیر پیروژی 
چی د مخکني نیم بنده حیکیومیت لیخیوا د ییو شیمیېیر 
هیوادو سره السلیر شوی وی هغه هم نییمیګیړي ییا 
نده پیل شوي د بېلګې په توګه د لیوګیر د مسیو کیان 
چی د چین سره السلیر شوی وو الملیونیه ییې ګېیر 
دي مخکنیو وزیرانو په پرتوکولو کې بګې اخسیتیي، 
د شمال دامو د تیلو د استیلیو پیروژه ، د بیدخشیان د 
الجییوردو پییروژه، د بییرښییییینییا واړه بیینییدونییه لییکییه د 
مچلغو،او نور په خپل حال پاتیه دي . کیوم کیارونیه 
چی په تیرو کلو کي سرته رسیییدلیي دي د فسیاد لیه 
امله کیفیت خورا خراب وو ځکه نه پخیوانیې سیر  

په خپل حال پاته دی 

 محمداقا کوچی موږ ګران هېواد افغانستان او نړېوال ز

 فرصت ها وچالش ها :
قیبیل بییرایینیکیه پیییرامیون  ع یویییت 
افغانستان به سازمان تجارت جهانی، 
فرصت ها وچالش هیا  میطیالیبیی را 
ارایه نمایم الزم میی دانیم تیامیروری 
کوتیاهیی بیرتیارییخیچیه شیکیل گیییری 
 سازمان تجارت جهانی داشته باشم .
طوریکه می دانیم تجارت بین المللیی  
عبارت از مبادله کاال وخیدمیات بییین 
اقییتییصییاد مییلییی دولییت هییا اسییت واز 
زمان های خیلی قدیم وجود داشیتیه ، 

شکل بازار جهانیی را  91و درقرن 
بخود کسب کرد . تجارت جهانی در 
شرایط معاصر به مثابه نتیایی  عیمیق 
تییقییسیییییمییات بییییین الییمییلییلییی کییار ، 
اختصاصی شدن کشورهای  مختیلیف 

برای تیولییید انیواع میعییینیی کیاال هیا 
 –برحسب سطح پیشرفت تیخینیییکیی 
اقتصادی هر کشور وشرایط طبیییعیی 
 وجغرافیایی ان تبارز می کند .  
 worldسازمیان تیجیارت جیهیانیی 

Trade Organiztion کییه   .

یاد میی گیردد  WTOاسم مخفف ان 
، یر سازمان بین المللی است . کیه 
قوانین تجارت را تنظیییم واخیتیالفیات 
 بین اع ا را حل وفصل می کند .

سازمان تیجیارت جیهیانیی از ابیتیدای 
میییالدی بیرای اجیرای  9111سیال 

منیاسیبیات تیجیارت چینید جیانیبیه بییین 
المللی جایگزین گیات شید ودر حیال 
حییا ییر اییین سییازمییان بییا داشییتیین 

کشییور ع ییوبییه یییر سییازمییان 961
بییزرگییی جییهییانییی تییبییدیییل شییده اسییت 
وکشور های نیز در حال طی کیردن 

 فرآیند الحاق به آن هستند .
کشییور هییای کییه بییه اییین سییازمییان 
 03پیییییوسییتییه انیید حییدودا بیییییش از 

موافقت نامه هیا ی ایین سیازمیان را  
 ام ا نموده اند .

مقر ساز مان تجارت جهانی در ژنیو 
سویس قرارداشته وتیا دسیامیبیر سیال 

کشییور  961بییه تییعییداد   1391
ع ویت سازمان مذکور را دارنید . 
خوشبختانه در حیال حیا یر کشیور 
عزیز ما افغانستان جدید ترین ع یو 

 این سازمان محسوب می گردد.
اهییداف عییمییده واسییاسییی سییازمییان  

 تجارت جهانی عبارت اند . 
 ارتقای سطح زنده گی. -
تییامییییین اشییتییغییال کییامییل در کشییورهییای -

 ع و .
توسعه تولید تجارت وبهیره بیرداری از -

 منابع .
دست یابی وتیوسیعیه پیاییدار وییا بیهیره  -

 برداری بهینه از منابع .
 حفظ میحط زیست .-
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه  -

وکمتر توسعه یافته از رشد تجیارت بییین 
 المللی .

دولییت افییغییانسییتییان بییادر  اهییداف فییوق 
درسال های اخیر با اصیال  بیعی یی از 
قوانین تالش نمود تا به سازمان تیجیارت 

 ابدالصمدحکیمی

 افغانستان وعضویت درسازمان تجارت جهانی
بحییث قیرن زییادتیریین افیزاییش  ۸۱قرن 

نییفییوس در تییاریییخ انسییانییی درج گییردیییده 
در جییهییان ۴۳۱۱اسییت. در حییدود سییال 

ملیارد نفر زندگی می کرد، در سیال  ۴.۲
مییلیییییارد  ۸.۲اییین رقییم بییالیی  بییه ۴۳۲۱

میلیییارد  ۶گردید، در اخیر قرن بیشتر از 
نفر در سیاره ما زندگی داشتند، چییزییکیه 
قبال برای رسیدن آن چینیدیین هیزار سیال 

  رورت بود. 
بنابیر پیییش بییینیی هیای ارائیه شیده رشید 

نیییییز ادامییه خییواهیید  ۸۴نییفییوس در قییرن 
میلیل سیازمیان یافت. به اساس تیخیمییینیات 

ممکین ا یافیه از ۸۱۹۱متحد در سال    
 ۳حیدود  ۸۱۲۱میلیارد نفر و در سال  ۲

میییییلیییییارد نییفییر در روی زمییییین زنییدگییی 
خواهند کیرد. در حیالیییکیه ایین ارقیام بیه 
مراتب کمتر از پیش بینی های میباشد کیه 

بییعیی ییی هییا 
آنییرا انییفییجییار 
نییفییوس گییفییتییه 

 اند. 
افییییییییزایییییییییش 

میییییلیییییییییییارد ۹
انسییییییان در 
طیییی نصیییف 
قییییرن یییییر 

چالش عظیییمیی اسیت در بیرابیر جیوامیع 
بشری زیرا تیممییین آب، غیذا، انیرژی و 
مییواد خییام کییار سییهییل نییخییواهیید بییود. در 
حالیکه ما شاهد کاهش مینیابیع طیبیییعیی و 
مشکالت زیست میحیییطیی هسیتیییم و هیم 

گریکه کمتر منیوط بیه دیچنان مع الت 
رشیید نییفییوس،و بیییییشییتییر مییولییود روش و 

رفیییییییییییتیییییییییییار 

 میرمحمدشاه رفییی

 نفوس و معضالت اجتماعی فزایشا

 بویه درصفحه دوم

 پاتی دوهم مخ کی

 بویه درصفحه سوم بویه درصفحه سوم

حیزب سییاخییتییار روشیمیینییدی اسییت کییه 
اع ای آن از بیرنیامیه، اسیاسینیامیه و 
پالیسی واحد پیروی کرده و به خیاطیر 
تحقق آن مبارزه میکینینید. در حیقیییقیت 
مفکوره اساسی پیکار مبارزاتی آن در 
 همان برنامه عمل انعیکیاس میی ییابید.
رشد جوامع بشری و تیوسیعیه سیییاسیی 
سبب شد تا در اروپا به ویژه در قیرن 
هژده و نزده احیزاب سیییاسیی بیییشیتیر 
عرض وجود کنند. سمیت و سیو دادن 
به حرکتهای پراگنده در ییر سیییسیتیم 
انسجام یافتیه در دسیتیور کیار احیزاب 
قرار گرفت. نتای  ملموس نیز از ایین 

احزاب در رونید تیوسیعیه سیییاسیی آن 
کشییورهییا بییدسییت آمیید. یییادآوری از 
تجیارب جیهیانیی بیرای آنسیت کیه راه 
های انتخابی میا چیییزی نیا میکیشیوف 
 پییییییییییینیییییییییییداشیییییییییییتیییییییییییه نشیییییییییییود.
البتیه ذهینیییت در بیاره حیزب پیس از 
حوادث دهه هفتاد در افغانستان آسیییب 
های شدیدی دییده اسیت. تینیظیییم هیای 
مسیلیح بیه حیزب تیغییییر شیکییل داده و 
ظاهراً حیزب سیییاسیی شیدنید و عیامیه 
میردم هییم در افییغیانسییتییان انییتییبیاه شییان 
هییمییییین شیید کییه حییزب یییعیینییی هییمییییین 
نیروهای مسلح غیرمسؤل، دارای یر 

رهبر غیییر مسیؤول واجیب االحیتیرام 
مادام الیعیمیر و رییس ییا رهیبیر هیمیه 
اختیار دار آن. به این صیورت نیوعیی 
برداشت منفی شکل گرفت و گیوییا در 
ذهن جوانان این فکر جایگزین گیردیید 
کییه ع ییویییت در یییر حییزب یییعیینییی 
پیوسیتین بیه گیروه هیای جینیگیی و ییا 
مسلح که جیاییی بیرای رشید و رهیبیر 
شدن درآن وجود ندارد. البته در اینکیه 
برداشیت میذکیور سیطیحیی و سیخیییف 
اسییت شییکییی نیییییسییت، ونیییییز  ییعییف 
مطالعه و عدم تشبیث عیده از جیوانیان 
نیز قابل بحث میبیاشید. مسیئیلیه دییگیر، 

مو وع حزب و قومیت مییبیاشید عیده 
ی از به اصطال  احزاب به چینید قیوم 
افغانستان متعلق گردیده و همه آنانیکیه 
فرا قومی فکیر میییکیردنید ،بیییرون از 
اییین احییزاب بییوده، اییین رونیید آسیییییب 
فراوانی بر ذهنیت جوانان جا گیذاشیتیه 
 اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.

 پوهاند داکتر محمد داوود راوش

 حزب و ضرورت مبارزه سازمان یافته

 بویه درصفحه سوم
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 به ادامه شماره قبل...
 
 در ارصه توسیه فرهن ی : -و  
ایجاد فرهن  مترقی، پیشرفته و دموکراتیر با -۴

ارزشهای دینی، سنن و ارزشهای پسندیدۀ  به توجه
ملی و دست آوردهای علمی، فرهنگی و حقوقی 

  .جامعۀ جهانی
مبارزه برای بازسازی و مدرن سازی نظام -۸

فرهنگی کشور اعم از سیستم تعلیم و تربیه، 
تحصیالت عالی و مسلکی، علوم، هنر و ادبیات با 
استفاده از تجارب جهانی و دست آورد های ترقی 
علمی، تخنیکی و فرهنگی جهانی بدون تعصب و 

 تن  نظری.
حمایت از توسعه  مطبوعات، شبکه وسایل -۹

اطالعات جمعی ) جراید، رادیو و تلویزیون، 
انترنت وسایر پدیده های تکنالوژی اطالعاتی و 
ارتباطی، سینما، تیاتر(، توجه به بهبود زنده گی 
فرهنگیان در کشور، توسعه و غنی سازی فرهن  

 پربار و تاریخی کشور. 
توجه به تربیۀ کادرها و معلمین مسلکی معارف -۱

و استادان پوهنتونها، ارتقای سطح دانش مسلکی و 
تخصصی آنها و فراهم آوری شرایط مناسب 

 زندگی برای آنان.
پشتیبانی از رشد زبان های ساکنان این -۲

سرزمین و  تعلیمات ابتدائی اجباری و حق 
آموزش به زبان مادری برای نوجوانان و جوانان 

 افغانستان. 
محو کامل بیسوادی از طریق تمسیس مکاتب -۶

سواد حیاتی و متمم و بسی  کلیه نیروها در راه 
اندازی کمپاین وسیع و سراسری ملی به منظور 
آموزش سواد برای هموطنان محروم از سواد 

 حیاتی.
تربیت سالم جوانان و کودکان کشور)اعم از -۷

دختران و پسران(، بخصوص بازماندگان قربانیان 
جن  از طریق آموزش های مجانی در تمام 
سطو  تعلیمی و تحصیلی، تعلیمات متوسط 
اجباری، تعمیم مکاتب حرفه ای، کورس های 

قصیر المدت آموزش حرفه، بهبود شرایط تعلیم و 
تحصیل و فراهم آوری مصروفیت های سالم 
 فکری و زمینه های ورزشی برای آنان.

مبارزه بر  د تولید و قاچاق مواد مخدر به -۲
 مثابه بخش جدایی نا پذیر امنیت ملی کشور. 

مخالفت با جن  وخشونت و تروی  افکارانسان -۳
پذیری، نظم پذیری،  قانونگرایی،  دوستانه، تحمل

مشوره پذ یری، امانت دانستن سرمایۀ ملی و 
مرجح دانستن منافع ملی واجتماعی برمنافع 

 شخصی وگروهی.
مبارزه علیه تمام انواع انحرافات، خرا فا ت -۴۱

و امراض گمراه  کننده  د ر بین روشنفکران 
افغان، اعم از قوم گرائی،  زبا ن  گرائی ،  سمت 
گرائی  و د یـگـرپنداشتهای کهنه بمثابه مانع جدی 
در راه تجدد و پیشرفت جامعۀ افغانی و تحکیم 

 وحدت ملی افغانها.
رشد ارزشهای فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و  -۴۴

باستانی و فراهم سازی زمینه برای گسترش 
تحقیقات باستان شناسی به هد ف شناخت عمیقتر 
مد نیت ها و تا ریخ باستانی کشور و اتخاذ تدابیر 
جدی جهت جلوگیری از حفریات و کاوش های 
خود سرانۀ آثار باستانی و قاچاق آن به خارج از 

 کشور.
بازگردانیدن آثار تاریخی و باستانی غارت -۴۸

شده از موزیم ملی به کمر یونسکو و سایر 
مؤسسات بین المللی، حفظ و نگهداری آثار و 

 آبدات تاریخی کشور.
حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی بخصوص -۴۹

اکادمی علوم افغانستان، ایجاد شرایط و امکانات 
مناسب برای تبارز، رشد و شگوفایی استعداد های 
 فطری و ایجادگر افغانها، اعم از زنان و مردان. 

حمایت از دانشمندان، پژوهشگران، مکتشفین، -۴۱
مخترعین و پیشتازان عرصۀ علوم و فرهن ، 
تآمین زمینه های بازگشت آبرومندانه به کشور و 
اشتغال آنها مطابق تخصص و فهم مسلکی آنان و 

 ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها. 
حمایت از آزادی فکر و بیان، آزادی قلم و -۴۲

مطبوعات، توسعۀ رسانه های گروهی و دسترسی 
مردم به تکنالوژی معلوماتی بحیث وسایل 

  روری برای پیشرفت جامعه.
 
در ارصۀ روابط بین المللی و سیاست  -ز

 خارجی: 
حمایت از منشور سازمان ملل متحد و ارتقای -۴

نقش آن در امر حفظ صلح، امنیت جهانی و 
همکاری  بین المللی، پشتیبانی از اصالحات در 
سازمان ملل متحد مطابق به واقعیت های کنونی 

 جهان.
حزب ما داشتن سیاست فعال اعتماد سازی و -۸

همکاری با همسایه گان و کشور های منطقه و 
پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور 
ها را  روری می شمارد و عقد موافقتنامه های 
ستراتیژیر چند جانبه امنیت و همکاری منطقوی 
و جهانی شامل  مانت های عدم تجاوز و عدم 
مداخله نظامی و عدم تهدید به استعمال قوه، 
همچنان عقد موافقتنامه ها در باره انرژی، 
ترانزیت و تجارت آزاد و تعرفه، حفظ محیط 

زیست، جریان آزاد نیروی کار، کاال و سرمایه را 
 برای کشور ما مفید و  روری میداند.

پشتیبانی از سیاست بیطرفی مثبت و فعال -۹
خارجی غرض تآمین مناسبات دوستانه مبتنی بر 
اعتماد و همکاری متقابل سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی با کشور های جهان بخصوص همسایگان 
بر بنیاد اصول مساوات و احترام متقابل به 
استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ار ی و عدم 

 مداخله در امور داخلی یکدیگر.
پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت ملل بدون -۱

مداخالت خارجی. همبستگی با مبارزات آزادی 
خواهانه و داد خواهانۀ برحق مردمان منطقه و 

 جهان.
مبارزه برای صلح و امنیت منطقوی و جهانی، -۲

منع تولید، آزمایشات و گسترش سالحهای 
هستوی، کیمیاوی، بیالوژیکی وسایر سال  های 

 کشتار جمعی تا محو کامل آن. 
پشتیبانی از حل منازعات منطقوی و جهانی از -۶

طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راهبرد های حل 
 صلح آمیز .

حمایت از مساعی جامعه جهانی غرض تآمین -۷
تساوی حقوق ملل و استقرار نظم عادالنه 

 اقتصادی و انکشاف کشور های فقیر و کم رشد.
حمایت از مساعی جامعه بین المللی در مبارزه -۲

علیه تروریزم، تبعیض نژادی، جنایات سازمان 
 یافته، تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدر. 

حمایت از عقد موافقت نامه های دوجانبه و چند -۳
جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور با 
همسایگان و سایر کشور های جهان با رعایت 

 پایان.منافع ملی افغانستان

برنامه حزب ملی ترقی مردم افغانستان   
۴۰۳۱/ ۵/  ۰۳مصوب کنفرانس وحدت مورخ  

 وظایف این کمیسیون موفقانه انجام گردد.
محییترم مختییار گفییت کییه راپییور پرداخییت       

حیییق العییی ویت هیییای شیییماری از شیییوراهای 
والیییتی ، شییورای والیییتی کابییل وشییهر کابییل 
حیزب بیه اییین کمییسیون ارسیال ویییا بیه حییساب 
بیییانکی حیییزب انتقیییال یافتیییه اسیییت ومیییا تیییالش 
خواهیم کرد تیا میسئله پرداخیت حیق العی ویت 
هییا در تمییام شییوراهای والیییتی حییزب تییصفیه 

 کردد.
محییییترم مالییییر بییییه ارتبییییاط گییییزارش         

کمیییسیون مییالی و پرداخییت حییق العیی ویت هییا 
واعانیییه در حیییزب خیییاطر نیییشان سیییاخت کیییه 
پرداخییت حییق العیی ویت هییا واعانییه هییا طبییق 
اساسنامه حزب بمنظور تقویت بنیه مالی حزب 

مییا صییورت مییی گیییرد. تمییام اعیی ای حییزب 
وشیییوراهای والییییتی وشیییهر کابیییل حیییزب میییا 
موظف هستند تا حق العی ویت هیا واعانیه را 
در حییزب بییه حیییث انیی باط ودسییپلین حزبییی 
رعایت نمایند ودر مورد پرداخیت بموقیع آنهیا 
بییه حییزب وانتقییال آن بییه حییساب بییانکی ویییا بییه 
کمیییسیون مییالی حییزب توجییه دوامییدار وجییدی 
نمایند. زیرا حق الع ویت ها واعانه هیا یگانیه 
منبع تمویل حزب ما می باشد. ما باید روی آن 

 تمرکز بیشتر ودوامدار نمائیم.
جلییسه داراالنییشای حییزب از کمییر هییای       

مییالی قابییل مالحظییه ای رفقییا غییوث الییدین وفییا 
وزبیر شیزاد که اخیراً باحزب ملی ترقی مردم 
افغانییستان نمییوده انیید ، ابییراز سییپاس وقدردانییی 

 نمودوبرای شان آرزوی موفقیت کرد.
محترم  مالر هفته اخیر ماه جدی سیال جیاری 
را ، هفته تصفیه پرداخت حیق العی ویت هیای 
شییورای والیییتی حییزب اعییالم نمییودواز تمیییام 
شییوراهای حییزب خواسییت تییا درییین هفتییه حییق 

الع ویت شان رااز طریق انتقال آن به حیساب 
بانکی حزب وییا ارسیال آن بیه کمییسیون مالیی 
حزب ، تصفیه نموده وبه کمیسیون مالی حیزب 

در جلسه روی بهبود هرچیه      اطمینان بدهند.
بهییتر کییار کمیییسیون مییالی بحییث وابییراز نظییر 
صیییورت گرفیییت وپییییشنهاد هیییای میییشخص در 

 زمینه ارائه گردید.
در بخیییش دوم جلیییسه ، محیییترم عاکفیییی       

عیی وی بیییروی اجرائیییه وداراالنییشای حییزب 
ورئیییس کمیییسیون اصییالحات انتخابییاتی کییشور 
،روی انتخابات آینیده پارلمیانی وولیسوالی هیای 
کیییشور صیییحبت همیییه جانبیییه ومفیییصل نمیییوده 
ومعلومییات الزم دادنیید کییه مییورد تائییید جلییسه 
قیییرار گرفیییت. بعیییداً رفییییق عزییییزی عییی وی 
بییییروی اجرائییییه حیییزب نییییز در رابطیییه بیییه 
انتخابات آینده کشورصحبت نمود واعی ای را 
جلییییسه در روشیییینی پروسییییه انتخابییییات آینییییده 

 قرارداد.
جلییسه داراالنییشای حییزب، کمیتییه ای را         

تحت ریاست محترم پوهاند داکیتر محمید داوود 
راوش معاون حزب ملی ترقی مردم افغانیستان 
وبیییه اشیییترا  محترمیییان عیییاکفی و عزییییزی 
توظیف نمود تا موقیف حیزب را در رابطیه بیه 
انتخابات آینده پارلمانی وولسوالی هیای کیشور، 

 ترتیب وارائه نمایند. 
طبییق اجنییدای تعییین شییده گییزارش شییعبه        

تشکیالت مرکزی حزب توسیط محیترم وحیدت 
معاون این شعبه بیه جلیسه ارائیه گردیید ودرآن 
آمییییده اسییییت کییییه پروسییییه ادغییییام تییییشکیالتی 
درشورای شهر کابیل وشیورای والییتی کابیل ، 
شیییییییییوراهای والییییییییییتی هیییییییییرات، فیییییییییراه، 
نیمروز،هلمنیید،ارزگان،بلخ، جوزجییان، سییرپل، 
سیییمنگان، پکتیکیییا، لوگر،مییییدان وردگ، ودر 
کشور المیان موفقانیه ختیم گردییده است.پروسیه 
ادغییییییام تییییییشکیالتی در شییییییوراهای والیتییییییی 
ننگرهار، لغمیان، کنر،پیروان، کاپییسا، زابیل ، 
کنیییدهار، غزنیییی، پکتییییا ، خوسیییت بامییییان ، 
بادغیس، غور، دایکندی ووالیات شمال شیرقی 

کشورادامه دارد . در رابطیه بیه پروسیه ادغیام 
تشکیالتی در شوراهای باقی مانده حیزب بحیث 
وابییراز نظییر صییورت گرفییت وپیییشنهاد الزم 

 مطر  گردید.
در بخییش اخیییر جلییسه ، مییسئولین زون         

هییا بییه ارتبییاط چگونگییی ادغییام تییشکیالتی در 
شوراهای  والیتی گزارش شان را ارائه داشیته 
واین پروسه در شوراهای بیاقی مانیده بیه بحیث 
وارزیییابی همییه جانبییه گرفتییه شیید وپیییشنهادهای 
مییشخص جهییت ختییم موفقانییه اییین پروسییه بییه 

 جلسه ارائه گردید.
جلسه داراالنشای حزب ملی ترقیی میردم        

افغانستان روی میسایل مطروحیه تیصامیم الزم 
 اتخاذ ومصوبه ای در موارد صادر نمود.

 1جلییسه داراالنیییشای حییزب کیییه سییاعت       
صبح آغاز یافته بود ساعت یر بعداز ظهر بیه 
آرزوی ترقیییییی وسیییییعادت میییییردم افغانیییییستان 
ودستیابی به صلح واقعی وعادالنه در کیشور ، 

 کمیسیون تبلیغ وفرهنگپایان یافت.          

او نه کوم بل داسی نوی کیار،ټیاکینیې د جیمیهیوري 
ریاست لپاره وشوی خو پیله دو ه سری حیکیومیت 
وو چی ولس تری خوا بدی دی التیراوسیه کیابییینیه 
باندی سره نه دي سال شیوي، دری ګیونیي قیواوی 
هر یو جال واکمني کوي که کیوم فیرمیان د هیییواد 
مشر ورکړي ولسي جرګه ددی فیرمیانیو د ردولیو 
لپاره تل واحد نظر لري ټول فرمانونه ییي ور رد 
کړل نیوي حیکیومیت د قیانیون د واکیمینیی وعیدی 
ورکیړی وی خییو عییمییلییي کییول ورتییه سییتییونییزمیین 
شوه.سره له دی چی یو شمېیر میثیبیت ګیامیونیه هیم 
اخستل شوي لیکیه د کیابیل بیانی  ق یییه د شیهیر 
جوړولو وزارت کې یو شمیر فساد کونکیو نیییول، 
یو شمیر چارواکو تیه سیزاورکیول لیکیه د هیرات 
والیت د فراه والت کې زیاتیی واکیمینیی څیېیری د 
واکییه لیییییری شییوی ،تییر یییو حییده د مییجییازاتییو او 
مکافاتو عملي کول چی ښه بېلګه د کنیدوز والییت 
چارواکیو تیه سیزا، د ټیاپیي پیروژی السیلیییر، د 

میېیګیاواټیه بیرښییینیا لییین پیروژه ، د نیوي  ۴۹۱۱
پارلمان پرانستل د سلما دبینید چیارو پیرمیخیتی  د 
جمهور ریس او نورو چارواکو سیفیرونیه بیهیرنیییو 
هیوادو ته اود سولیی پیه ټیپیه والړو خیبیرو لیپیاره 
زیاتی منګی ترړی، په یو شمییر بیهیرنیییو هیییوادو 
کې د مرستو په خاطر سفرونه کیول، پیه نیړېیوالیو 
لویو غونګو کې ګګون کول او نوردمیحیتیرم داکیتیر 

غني لخوا په نویو وعدو کې په الندی توګیه داسیی 
وعدی شوي چی په راتلونکي نوي کیال کیې بیه د 
ولسوالیو شوراګانو او ولسي جرګې لپیاره ټیاکیلینیې 
تر سره شي ، سوله به راشي د ځیوان نسیل فیرار 
مخنوي به وشي ټوله پیانیګیونیه بیه پیه ځیوان نسیل 
وشي او نور.راتلونکی کال به د ولسي جیرګیې او 

د افغیانسیتیان ” ولسوالیو شوراګانو ټاکنۍ ترسره شي
ولسمشر اشرف غني وییلیيد د راتیلیونیکیي کیال د 
اوړي او میینییي تییرمیینییي بییه د ولسییي جییرګییې او 
ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي ،خو زمیا 
په اند که داکتر غني د راتلونکي کال لپاره د ییوی 
ښې ستراتیژی سره کار ونه کیړي او نیړېیوال پیر 
دی قانع نه شي چی که په رښتیا د افغانستان لیپیاره 
سوله غواړی اودا تغهد لیری چیی داهیییواد بیه ییو 
خپلوا  مستقل پر خپلو پښو وال ړ هییواد شیي نیو 
پییه هییره سییاحییه کییې چییی زمییوږ ولییس ور تییه 
 ییرورت لییري مییرسییتییه وکییړی د سییولییی لییپییاره 
نړیوال او ملګري میلیتیونیه پیه راس کیې دامینیییت 
شورا باید دسول د پروګرام چاری پر میخ بیوځیي، 
هغه هیواد چی ترهګر ساتیي روزي د بیل هیییواد 
دورانولو پالنونه جوړه وي باید په رښیتینیي تیوګیه 
ورټل شي، وسلوال پوځ باید پیه هیر لیحیاظ تیقیوییه 
شي،په اقتصادي لیحیاظ زمیوږ ولیس د بیییکیاری، 
لوږی، مخدره موادو دتولید، دفسیاد، واسیطیو، بیی 
عدالتیو څخیه رنی  وړي نیړییوال بیایید پیه پیورتیه 
برخو کې الزم ګامونیه واخیلیي پیه ییو شیرط چیی 
خپلی مرستې دکورنیییو او بیهیرنیییو نیاپیاکیو السیو 
باندی مصرف نه شي.که دا کتر غني دتیرو ټاکینیو 
په شان چی پیه ټیولیو والییتیي شیورا ګیانیو کیې د 
ټوپر او پیسو په زور زورواکان را غیلیل دا ځیل 

په ولسي جرګه او ولسوالیو شوراګانو کیي د نیوي 
منل شوي قانون له مخی ټاکنی ونه شي ځکه زور 
واکو د څوکیو د میندلو اود ټاکنو په تقلب کې ښیی 
تجربی تر السه کړي ، دا په دی ما نا چی تا خپلیه 
تغهد کړی وو چی زه به د ټاکنو په قانو کې بدلون 
راولم سمونه به رامییینیي تیه کیوم تیاسیو ددی کیار 
لپاره یو کمیسون وټاکه اود کمیسیون غیړو زییاتیی 
حلی ځلی وکړي خیپیل وړانیدییزونیه ییې تیاسیو تیه 
برابر او تسلیم کړل هیله مندیو چی دا وړاندییزونیه 
عملي کړی.په نړیواله برخه کې په یو شمېر زیاتو 
هیییییوادو کییې النییجییی او کییړکیییییچییونییه راوټییوکیییییدل 
رژیمخونیه بیدل شیول لیه عیر اق نیه امیرییکیا او 
برتانیا وسلوالی قواوی ووتلی له افیغیانسیتیان هیم د 
وتلو په حیال کیی دي ګییر کیم پیوځیونیه پیاتیه دي 
دامریکا او یو شمیر هیوادو سره امنیتیي تیړونیونیه 
السلییر شیول خیو نیه پیه عیراق ،لیییبیییا ، ییمین، 
،سومالیه، ،مصر، سوریه ، فیلیسیطییین ، لیبینیان ، 
اسرایلو، پاکستان، افغانستیان سیولیه راغیلیه بیلیکیې 
وژنیه جیینی  جییګیړی کییګوالییۍ تییر پیخییوا ال زور 
واخستلو دروسی او ناټو جمع امریکا تیر مییینیي د 
سوری، او اوکراین د مخالفت له امیلیه روسیی پیر 
سوریه کي دسوری د حکومت مخالیییفینیو سیره پیه 
جګړه کي ورداخل شود روسی او ترکیی تر مینیي 

ابیر ځیواکیو  ۶هم مناسبات خړ پړ شیول.اییران د 
سره د یورانیمو د غنییکیولیو پیر مسیلیی ییو تیړون 
السلیر کړو عملي کول به ما لوم شي د سیعیودي 

اسالمي هیوادو پیه  ۹۱عربستان لخوا یو ایتالف د 
ګګون جوړ شو د شیانیګیهیاي هیییوادونیو او نیورو 
غورځو پرځو نړیوال حیران کړي چی راتیونیکیي 
 .کییال پییر مییخییتییګییونییه بییه کییوم لییوري تییه درومییي

 بویه ازصفحه اول

 تدویرجلسه داراالنشا....

څخهپاتی له لمری مخ   

موږ ګران هېواد...ز  

 لمړی فصل 

 عام اصول 
 لمړی ماده :مبنا: 

دغییه اسییاسیینییامییه  د اسییاسییی قییانییون د 
مادی  د دویمی فقری  او لیمیړی جیز ۹۱

او د افغانستان د خلکو د ملی ترقی ګیونید  
د تر الړی  په رڼا کی د ګوند  د داخیلیی  
ژونید  د سییمیون  او د ګیونیید د غیړو د 
اورګانونو  د دندو  حقونو  او واکونیو  د 

 معلومولو په موخه و عه  کیږی .
د افغانستان د خلکو دترقی ملی ګوند چیی  
دوام  ییی پیه لینیده تیوګیه ګیونید ییاد ییږی 
سیاسی  خپلوا  سازمان دی چیی زمیوږ 
به وطن  کی د عدل  او انصاف د مترقیی  
او دیییمییوکییارتیییییر  غییورزنیی   سییره  
اړیکی  لری  د خیلیکیو  پیراخیه پیرګینیی  
لکه  روڼ آندی، کار پوهان ، دولیتیی  او 
خصییوصییی  کییارکییونییکییی  ، کیییییلییووال 
بییزګییران ، میینییځیینییی ګولییه قشییرونییه ، 
کارګران ، کسبګر ، کوچیان ، مالدارن ، 
مییتییشییبییثییییین ، وطیین دوسییتییه او تییرقییی 
غوښتونکی روحانیون  یی ټولنیز بینیسیټ 

 جوړوی .
 دوهمه ماده اصول :

دګوند تشکیالتی  او سیازمیانیی ژونید  د 
الندی زرینو اصولیو سیره بینیسیټ  والړ 

 دی:
پراخه داخیلیی کیونیدی ولسیواکیی . ددی  

اصل پر بنسټ  چی د ګوند  تول  سیاسی 
اورګانونه له کته څخه تر پیورتیه  پیوری 
انتخابی دی دغه ټاکنی د ګوند  د غیړو د 
آزادو  نوماندو ، د نیومیانیوو د شیمیییر د 
پوتو ، آزادو او مستقیمو  رای ورکولیو د 

 جوړښت پر بنست صورت نیسی  
د میرامیی وحییدت او ییوالیی د اصیل پییر 
بنسټ  برنامه محور ده ،  غیړی میکیلیف 
دی چی د سیاستونه په خپلو ښو  هیوګونیو  
، عزم  او  دګلیه اییزه  ارادی سیره  د 
هغوی د بدلون پر بنسټ عمیلیی کیانیدی ، 
غړیتوپ په ګوند کی  یو شیخیصیی  امیر 
دی  ، ګوندی رهبری ګله ایز اصل دی ، 
د دندو په سرته رسیولیو ییانیه رسیولیوکیی  
مسولیت فردی عمل دی ، ګوند د واکونیو 
ویشل  او مسیولیییتیونیو نیه تیمیرکیز کیییدل  

 تشویقوی .
 دریمه ماده : 

د ګوندی ارګانو غوندی  د ګوند  د دییړه  
غړو په موجودیت کی رسمیت  لړی  پیه 
غوندی کی پریکړی د ګیرو موافقو غیړو  
 د رای  نهایی کیدو سره  منل کیږی .

لییه ګییونییدی غییړیییتییوپ څییخییه  د اسییتییلییو 
پریکړی په غونده کی  د حا ر و  غیړو 
دله دریو څخه  د دوو  برخو  په  موافیقیو 

 رایو سره  کیږی .
مخالف لږه کی  په ګله ایزه تیوکیه  او ییا  
هر  غړی  په ځانکړی توکیه  حیق لیری  
چی  خپلی غوښتنیی او  وړانیدییزونیه  د 
منل شوو  بدلونو  او تعدیلونیو  لیپیاره  د 
لوړو  ارګانونو  په غوندو کیی  وړانیدی 

 کړی .
هیڅ څو   نشیی  کیوالی  چیی  د ګلیه 
ایییزو  پییریییکییړو بییه وړانییدی  خیینییګ و  
وګرځی ،  هیغیه پیرییکیړی  او فیییصیلیی  
چی  ددی اساسنامی سره  په سیمیون کیی  
تر سره کیږی  د پلی کیدو وړ  دی  یا دا 
چی  لوړ  ګوندی ارګان  پیه  بیل شیکیل  
پریکړه وکړی  یا دا چی  مخالف لږه کی  
به خیپیل مشیروع دمیوکیراتیییر کیار  او 
کوښښ  سیره  لیه اسیاسینیامیی سیره  پیه 
 سمون کی ګیری رای تر السه کړی .

 څلورمه ماده  :

دګییونییدی ارګییانییونییو غییړی د رییییییس پییه  
ګګون د طر  شوو مسولو  په  وخت کیی  
په غوندو  او پریکړو کی  د مسیاوی  او 
یو شان ته  حقونو  اود ییوی رای د حیق  

 لرونکی  دی .
د الر ښودو اروګانونو غوندی  د رییییس  
له خوا  رهبری کیږی   د موقت  غییابیت 
پییه صییورت کییی  د الرښییودو  ارګییانییو  
غوندی  د  هغه  د مرستیال  له خیوا  پیر 

 مخ  وړل کیړی ،

 دوهم فصل
د ګوند  د غړو  غړیتوب ، 

 حقونه او دندی 
 پنڅمه ماده : د غړیتوپ شرطونه :

په  ګوند کی غړی توپ  په خپیلیه خیوښیه 
ده ،  دافیغیانسیتیان  هیر وګیړی  چیی  د 
اتلس کلنی  عمر یی  پیوره کیړه وی  او  
د کوم بل  سیاسی ګوند غړی نه وی ، د 
ګوند تر الړه  او اساسنامه و منی ، حیق 
الع ویت  ورګیړی  ،  پیه ییوه لیمیرنیی 
واحد  او یا د یو ګوندی ارګان په غونګییه 
کی فعالیه  ګیدون وکیړی د ګیونید غیړی 

 توپ السته راولی شی .
 شپږمه ماده : ګوند ته منل 

غړیتوپ  په ګوند کی په ځانګړی ګول د 
لمیړنیی  واحیدونیو  لیه خیوا او ورسیتیی 
پریکړی د ولسوالی ، ناحیییه ، ښیار) بیی 
له ناحیی څخه (  او والیتی  بی له  ښیار 
شورا څخیه  د حیا یرو غیړو  د ګییرو 

 رایو سره تر سره کیږی . 
ئیییه شیورا ګله ایز منل  ګوند  ته  د اجیرا

ګییونییدونیو سییره  یییوالییی  د او سیییییاسییی  
 مرکزی شورا په وا  کی دی .

استعفا،  او د  ګوند غیړییتیوپ  پیرښیودل  
کټ  مټ  دګوند د غړی توپ  د تیرالسیه 

 کولو په  څیر دی . 
د حححوححونححو   او وجححیححبححو    اومححه مححاده : 

 مساوی والی .
د ګییونیید تییول غییړی  پییرتییه لییه ګییونییدی   

موقفه د ګوند د اساسنامی په بیرابیر د بیو 
 شان حقونو  او دندو  درلودنکی  دی .

 اتمه ماده:  دغړو حوونه :  
د ګییونیید غیییړی د النییدییینیییو حییقییونیییو   

 درلودونکی دی :
د پیشینیهیادونیو  او د لیییکیلیو او شیفیاهیی 
نظرونو  طر  کول دسازمانی مسلو  پیه 
اړه په غوندو او ګیونیدی رسینیییو کیی  د 

 پریکړی څخه وړاندی .
خپل ځان او یا بل څو  ګوندی  مقامونیو 

 ته نومول .
د ګوندی مقامونو نوماندو ته په آزاد دول  

 رایه  ورکول .
په ټولو غونګو  او ګوندی ارګیانیونیو کیی 
دکنګری  په ګګون  د خپل حق نه د دفیاع 

 لپاره .
جیوړونیکیی  میوثیر انیتیقیاد د غیړو   او 

 ګوندی ارګانونو  د کړنو په هکله .
په سیاسی  ، ټولنیزو  او فرهنیکیی چیارو 
 کی  دګوند د مالتړ څخه  برخه والی .

د ګییونیید پییه مییرسییتییه  د هیییییواد پییه کییچییه 
 ټاکنیزو  کرسیو  ته  نوماند کیدل .

د لییوړو  ارګییانییو  لییه پییریییکییړو څییخییه  
خبریدل ، د خپلو  نظرونو او وړاندیزونو 

 په اړه د کړنونه د خبریدلو حق .
د ګوند  یو غړی  یواځی  د دو و   دورو  
لپاره  د ګوندپه مشر تیوپ  ټیاکیل کیییدای 

 شی .
 نممه  ماده :  د ګوند  دغړو  دندی :
دګوند غړی  د الندیو  دندو لرونکی 

دافغانستان د خلکو د ترقی ملی 
 ګوند اساسنامه

ام نیتمی دیوالی دکنفرانس مصوبه۰۳کال زمری دمیاشتی د ۴۰۳۱د  

 پاتی په راتلونکی شمیره
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 دعدالت په برخه کې: . 
 که بلنده مرتبه د چا په کاروی 
 لوی موام دئ ادالت په دا دنیا
عدالت د اسالم سپیڅلي دین 

ارشاداتو،اوهمداشان دپرمختللیو 
هیوادونو اومدنی ټولنو بنسټیزه غوښتنه 
ده چی په همدي وسیله انسانی ټولنه د 
پرمختګونو لوړوپوړیوته الر باسي اود 
وروګلویزې مینې له برکته ګام په 

د نویو پرمختګونو حیرانوونکیو  ګام 
 پړاوونوته رسیږي.

همداشان د دښمن لنګ مهاله دوستي ته د اسې 
 ګوت څنګنه لري:

 چې دښمن یې وي له دوسته اړولې
 بویه له کومکه د هغو احتیاط 

دا هم یو سیاسی ژورلید، نصیحت دئ چې د 
دښمن په پستو خبرو دولتی واکداران تیرنه 
وځي اوخپل ملی دریي ترهرڅه غوره وګڼیږ 

بیا به پښیماني کومه ګته  او که داسي نه وي 
ولري او تاریخي ماتی له نه هیریدونکیو 
پیغورونوسره نو یو پښتونو ته پا تې شي. د 
لته عمل اوعکس العمل ته داسې فلسفی ژوره 

 نغوته لري:
 که ته نکړي په بل چاباندې غرض
 بل به نه کاندي په ت اباندې غرض

*** 
 له اغیارسره خندا څه په کارنه ده
 له اغیارسره سودا څه په کارنه ده
 سل یاری د یوه یارد پاره کړۍ شي
 آشنایی دهرآشنا څه په کار نه ده

*** 
کله چی د اغیارټول کړه وړه د بشپړي 
رسوایی ترپولې رسیږي اوشاوخوا ټول 

حقیقتپال ذهنیت 
پرې شهادت 

ورکوي بیانوهغه 
پېژندل غلیم ته 
چي په راز،راز 
چمونو د خپلی 
تورې موخی 

لپاره هرې خواته 
الس غځوي 
ددوستی الس 
ورکول څه چې 
آن په ورین تندي کتل هم غندي.دا د سیاسی 

چې د شعری ئ پوهی هغه اړخ د
 سیاسی جوهرجوړوي. کالم 

 سوله اوفتنه وال ژوند دا سې پرتله کوي:
 زهرښه دئ که په صلح او صالح وي

 نه شکرې په فتنه او په غوغا
 چې دوروراوازیززړه پرې آزارشي

 حاصل مه شه هغه خپله مداا
 یا دا چې:

 بزرګی په دلجویی کې ده دخلکو
 ته چې خلک ډوبوي څنګه بزرګ یې

دلته د سیاست هغه اړخ ته جوته او روښانه 
الرښوونه ده چې سیاستوال او حکومتی 
واکوال ښایی په ګیره ځیرتیا اومسولیت په 
بشپړصداقت خپل سپارل شوي صالحیت 

 وکاروي.
د ټولنیزسم سلو  په اړه خپله لویی ا وزړه 

 سواندي داسی بیانوی:
 کوهی مه کنه دبل سړي په هرکې

 چېرې ستابه دکوهی په غاړه هرشي
کوهی کنل اووژل له قابیل نه راپه دې خوا 
په زرګونه ګوله د پیړیو په پوړیوکې ورځ تر 

ورځې په ګیره بدرنګه بڼه، بڼه بدلوی او آن 
دا چې انسان په اوسني روانو ورځنیوحاالتو 
اوکړو، وړوکې، د انسانیت وجودی فلسفی 
سره په زغرده ټکرکې داسې کارونه کوي 

چی انسانی ویښ وجدان لړزیږي، ترې کرکه 
کوي او پرې لعنت وایي. د عزت اوحرمت 

 ژوند ته دا سې فلسفی نغوته لري:
 چې ازت حرمت یې نه وی په جمان کې

 هغه هسې ژوندون وسوزه په اور
 بی ازت سړئ به خوښ دهیچا نه وي

 مګرهسې بی ازت وي ځینې نور
دلته عزت او حرمت،اعتباری شخصیت نه 

اوورکړشوي مقام معنا  سیوا چی د څوکۍ 
ګڼي او داسې کسانوته  لري د اعتباروړنه 

یوازی اویوازی په خپل تنګه او، ورته 
تشکیالتی کړۍ کې د بی عزتۍ له معنا ګکه 
نغوته ده چې داسې ژوند په اورسېزل غوره 
 ګڼي نه ورسره همغږي او پرې ویاړل.
 چې داورلمبووهلئ وي بیاروغ شي 

 نه رغېږي دآزارلمبووهلئ
د اورلمبوته شعری نغوته دظلم 

اواستکبارخورول او، د همدي ناورین په اور 
د انسانی ټولنې مادی اومعنوی هستی 

بربادولو بر بنګول اوغندنه ده.دلته بیا هم د 
خبروپای په توګه د رحمان بابا د 

شعرسمندرسیاسي څپه دومره غښتلی ده چی 
دهمدې بیت هراوریدونکی پرته له کوم تلکفه 
د شعرمنځپانګې نه دخپلې پوهې په تناسب 

 ګټه، خوند اوځوراخیستالی شي.
د رحمان بابا ستررو  ته د ارادی ګېګۍ 

ګېګۍ ګلونه وړاندې کوم اوشعري سمندرڅپوته یې 
دا نساني ټولنې اوپه تېره بیا دنوي پښت ژورپام 

  اوڅپاند، نه تمېدونکي، ګټورتکل په هیله
 منبع:د بامداد ویب پانه

 
 د رحمان بابا شیری سمندرسیاسی څپې

 نجم الرحمن مواج

 دوهم برخه

 مصرفی و تولید انسان خواهد بود. 
در کشورهای اروپایی و امریکیای شیمیالیی 
برعکس در رشید نیفیوس انیقیبیاض بیوجیود 
آمده است. چنانچه هم اکنون در آلیمیان در 

ملیون نفر زندگیی دارنید میمیکین  ۲۸حدود 
این تیعیداد کیمیتیر از  ۸۱۸۲در حدود سال 

نییظییر بییه  ۸۱۲۱مییلیییییون و در سییال  ۲۱
 ۷۲تیا  ۷۱تخمین تعداد مهاجریین صیرف 

 ملیون نفر باشد. 
انکشاف نفوس صرف در اثیر دو میتیحیول 
)تولدات و وفیات( تعییییین میی شیود و امیا 
تفاوت مهاجرت ها به حیث متحول سیومیی 
نیز باید در نظر گرفته شود. در قرن اخییر 
تعداد تولدات خیلی بیشتر از تیعیداد وفیییات 
است. کاهش وفیییات حیتیی در کشیورهیای 
آسیایی، افریقایی و امریکای التییین نیتیییجیه 
شرایط بهیتیر زنیدگیی )طیبیی، نیظیافیتیی، و 
اقتصادی( می باشید کیه بیه تیعیقیییب آن از 
 نظر زمانی کاهش تولدات ببار خواهد آمد. 
ارقام بلند تولدات گذشته در کشیورهیای رو 
به توسعه منجر به تیغیییییر در تیفیاوت سین 
نفوس با سهم بیییشیتیر زنیان جیوان گیردییده 
است و بنابر آن هیرگیاه هیم اکینیون و طیی 
سالهای بعدی حمل گیری زنان بنابر دالییل 
گوناگون به شدت کاهش ییابید )طیور میثیال 

طفل فی خیانیواده( بیاز هیم رشید نیفیوس  1
 برای مدت مدیدی شدید خواهد بود. 
میییالدی اما از اواسط سالهای دهه شیصیت 

در دولت های صنعتی تیعیداد تیولیدات  رو 
به کاهش است چنانچه در جمهوری فیدرال 

از هیر صید زن در ۴۳۶۲آلمان در سیال 
طیفیل بیه دنیییا میی  ۸۲۱طول عمیر شیان 

بیه  ۴۳۷۲آوردند و اما این رقیم در سیال 
طفل کاهش یافته بود و بیعید  ۴۲۱کمتر از 

از اتحاد دو آلمیان تیولیدات کیاهیش بیییشیتیر 
هیر  ۴۳۳۲یافته است، طوریکیه در سیال 
طفل بیه  ۴۹۹صد زن آلمانی طور وسطی 

 دنیا آورده اند. 
عقب گرایی تولدات دالیل میخیتیلیف دارد و 

بیه  « تمثیر ادویه  د حاملکیی» نظر علمی 
استحکام خود پا بر جا نمی ماند، زیرا ایین 
ادویه منجر به کاهش تولدات ناخواسته میی 
گردد و وسیله فیصله کننیده در جیلیوگیییری 
حاملگی نیست و مو وعاتی دییگیر میانینید 
تغییر و نقش وظیفوی فامیلی، فهیم و نیقیش 
نوین زنان در جامعه و رهایی آنها از قییید 
سنت ها و فردی شدن جامعه تمثیرات فیوق 

 العاده در کاهش تولدات دارد. 
داشتن اطیفیال امیروز بیه شیدت از طیرییق 
عالیق فردی هر دو طرف شریر زنیدگیی 

رف بیاالی تیربیییه صیارهبری میی شیود. م
اطفال و تمایل روز افزون به داشتن فامیییل 

از جیمیلیه عیوامیل کیاهیش در نیییز  ترخورد
کیه از جیمیلیه  ،تولدات محسوب میی گیردد

مصارف مستقیم به تینیهیاییی میطیر  بیحیث 
نیییییسییت بییلییکییه مصییارف غیییییر مسییتییقیییییم 
)مصارف وقت( هم مهم می باشید زییرا بیا 
داشتن اطفال چانس های وظیفوی و ارتیقیا  
مناصب در کار و تیحیصیییالت کیمیتیر میی 
گردد. طول عمر متوقعه نیز در حال تغییر 
اسیییت طیییورییییکیییه در آلیییمیییان در سیییال 

طول متوقعه عمر اطیفیال تیولید شیده ۴۲۷۴
سیال بیود و  ۹۲سال و از دختیر  ۹۶پسر 

 ۱۲این رقم بیرای پسیران  ۴۳۴۱در سال 
سال گردید و کسیییکیه  ۱۲و برای دختران 

تولد گردیده است می توانید  ۴۳۳۲در سال 
سیالیه و  ۷۱این طور حساب کند کیه پسیر 

سالیه خیواهینید شید.  وفیییات در  ۲۱دختر 
 ۲۱تیا  ۶۱سالهای اولیه عمر و بین سنیین 
 به شدت کاهش یافته است. 

تقلیل بیشتر وفیات در ایین قیرن بیه اسیاس 
سطح علم طب بسییار بیطیی اتیفیاق خیواهید 
افتاد و هنوز فیارمیول زنیدگیی جیاویید پیییدا 

 نشده است. 
با کم شدن نفوس در اروپیا مشیکیالت زییاد 

نیتیییجیه  در ایجاد می شیود. ایین مشیکیالت
تییغییییییییر تییفییاوت سیین نییفییوس بییبییار مییی آییید 
طوریکه جیوانیان عیقیب میییرونید و تیعیداد 
پیران اروپایی افزایش می یابید حیرکیت بیه 

اروپا صورت می گیییرد. درسوی پیر شدن 
در حالیکه امروز هنوز بیییشیتیر از نصیف 

 ۸۱۲۱سال عمر دارند تا سال ۱۱آلمان ها 
سیال  ۲۱بیشتر از نصف آلمان ها کمتر از 

عمر خواهند داشت و در اخیر قرن نصیف 
سال عمیر خیواهینید ۲۱نفوس آنها بیشتر از 

د از تعدا،داشت و در مقابل تعداد متقاعدین 
 افراد مستعد کار کاسته می شود.

انکشاف نفوس ایجاب جذب شیدیید زنیان و 
افراد مسن را به حیث ذخایر کیار و دانیش 
نموده است و در اثر پیر شدن نفوس تیعیداد 
افرادی که به خزینه تیقیاعید پیول پیرداخیت 
نمایند کمتیر میی گیردد و بیرخیالف تیعیداد 
کسانیکه از این خزینه پیول درییافیت کینینید 

 بیشتر می گردد.
از اینرو بیاال بیردن سین تیقیاعید و کیاهیش 
حقوق متقاعدین به مثابه بخشی از سیییاسیت 
های اقتصادی کشورهای بیزرگ صینیعیتیی 
مطر  گردیده و میخواهند این سیییاسیت را 
تحت عنوان سیییاسیت رییا یتیی اقیتیصیادی 
باالی کشور های مختلف میورد تیطیبیییق و 
اجییرا  قییرار دهیینیید. کشییورهییای کییه مییی 
خییواهیینیید بییر اسییاس جییلییب مییهییاجییرییین از 
پیرشدن جوامع شان جلوگیری نمایند، نیمیی 
توانند به نتای  مطلوب برسنید. زییرا بیرای 
جذب کامل مهاجرین در جیوامیع صینیعیتیی 
مراحل دشوار باید طی گیردد و هیم چینیان 
 رورت به جذب میلیونیهیا میهیاجیر بیرای 
جوان شدن جامعه از امکانات و توان رشید 
اقییتییصییادی و ایییجییاد سییاحییات کییاری اییین 

 کشورها به دور است. 
در کشور عزیز ما افغانستان سیاسیت هیای 
تیینییظیییییم خییانییواده و کیینییتییرول نییفییوس روی 
صفحات کاغذ باقی مانده و گام های عمیلیی 

و مثمر در این جهت برداشتیه نشیده اسیت. 
اگر چیه احصیائیییه و ارقیام ارائیه شیده از 
طرف ملل متحد و سایر نهاد هیای جیهیانیی 
و دولت افغانستان بیشتر تخمینی و دور از 
واقعیت می باشید بیا آنیهیم اکیثیرییت نیفیوس 
کشور ما را نسل جوان تشکیل میی دهید و 
از تعداد وفیات بیه تینیاسیب چینید دهیه قیبیل 
بمراتب کاهش به عمل آمیده امیا میهیاجیرت 
های کتلوی و قبل از هیمیه میهیاجیرت نسیل 
جیوان و افیراد مسیتیعید کیار بیه خیارج از 
کشور روز افزون است بنابر آن گفیتیه میی 

تنظیم و تیرتیییب  نیازمندتوانیم که کشور ما 
ییر پییالییییسییی عییلییمیی و عیمییلییی در مییورد 
انکشاف نیفیوس میی بیاشید. جیلیوگیییری از 
مهاجرت نسیل جیوان کشیور بیه خیارج و 
ایجاد زمینه و امکیانیات اشیتیغیال در داخیل 
کشور به مثابه وظیفه مهیم و اسیاس دولیت 

 در نظر گرفته می شود. 
در طر  و تنظیم هیر نیوع پیروگیرام هیای 
اجتماعی جایگاه و نقش نسل جیوان کشیور 
مهم است زیرا احصائیه های تخمینی نشیان 
میدهد کیه بیییش از شیصیت فیییصید نیفیوس 
ایین امروزی ما را جوانان تشکیل میدهد و 

یر سرمایه عظیم و پر افیتیخیار بیرای میا میی 
باشد که باید مورد توجه قرار گیرد از استعیداد، 
نیرو و توان مندی شان برای عیمیران و آبیادی 
کشور استفاده صورت گیییرد. آیینیده افیغیانسیتیان 
بقای جامعه و خوشبخیتیی و رفیاه میردم میا بیه 
چگونگی تربیت سالم و ایفای نقش سازنده و پر 
تالش این نسل بالقوه و پر انیرژی میربیوط میی 

 باشد. 

در صورت طر  و عملی شدن پیالن هیای 
علمی در مورد استفاده از آب و خیا  ایین 
سییرزمییییین و تییحییقییق پییروژه هییای بییزرگ 
زراعتی بنابر تخمینات ابتدایی دهه شیصیت 
خورشیدی در افغانستان شرایط زنیدگیی بیه 
سطح کشورهای اتحادیه اروپا برای حداقیل 
 صد ملیون انسان میتواند مساعد گردد. 

بنابرآن توسیعیه نیفیوس در کشیورمیا بیرای 
فامییل هیای زحیمیتیکیش و کیم درآمید ییر 
مع له جدی و قابیل کینیتیرول اسیت و در 
صورت میوجیودییت فسیاد اداری و دولیت 

 ییعیییییف و عییدم تییوسییعییه هییای بییا مییدیییریییت 
اجتماعی و اقتیصیاد مصیرفیی انیکیشیاف نیفیوس 
بدون کنتیرول بیاعیث بیوجیود آمیدن میعی یالت 

 بزرگ اجتماعی خواهد گردید. 
اما در صیورت اسیتیقیرار حیاکیمیییت نیییروهیای 
ترقیخواه و دموکرات و خدمت گیزارکیه دارای 
برنامه های ملی علمی وعادالنه در این ارتیبیاط 
باشند مردم و کشیور میا بیا افیزاییش نیفیوس بیه 
چالش های جدی مواجه نیخیواهینید گیردیید.  در 
شرایط موجود انکشاف نفوس در کشیور میا بیه 
سرعت ادامه خواهد یافت. چنانچه طی سه دهیه 

ملیییون  ۹۱ملیون در حدود  ۴۶نفوس کشور از 
نفوس افغانستان بال  بر ۸۱۲۱رسیده و در سال 

حیییث ییکیی ملیون خواهد گردید که باید به ۶۱
از مؤلفه هیای جیدی و قیابیل تیوجیه بیرای 

 آینده در نظر گرفته شود.

لوگیر...فیرورفیتیگیی خیییرخیانیه 
مینه..( را فعال و شامل سیستیم 

 نمایند.                                                     
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که درروی  زمین جریان دارد 
از کیییدام سیییرچشیییمیییه میییعییییییین 
سرازیر نگردیده بلکه آب درییا 
متذکره در زیر زمییین جیرییان 
داشته که  یرورت آبب میورد  
نیییییازشییهییر کییابییل  را میییییتییوانیید 

مییرفییوع سییازد  
بییییینیییییآ بیییییاالی 
دریای میتیذکیره 
چاه عمیق حفیر 
گیییردییییده وبیییه 

 شبکات وصل وتمدید گردد.                                                                                        
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وقییانییون مشییخییص اسییتییفییاده از 
آبهای زییر زمییینیی وییا مینیابیع 
زیر زمیینیی از طیرف اولیییای 
امور بنظر نیمیییخیورد اگیر در 
زمییییینییه اسییتییفییاده آبییهییای زیییر 
زمینی سییسیتیمیی وییا قیوانییینیی 
ایجاد نگردد حفر چاه هیا بیدون 
اگاهی فنی  عیلیمیی و اسیتیفیاده 

غیییییر صییحییی آن نیییییز بییا عییث 
شیییییوع امییراض میییییشییود . در 
اینجا با ید بیافزایم کیه اسیتیفیاده 
زییاد آب بییدون داشیتیین آگیاهییی 
فنی خالف موازین صحی بیوده 
کیه در آییینیده مشییکیالت را در 
زمینه ایجاد مینماید که مدیرییت 

 آن  روری است. 
امید مسولین و اولیای امور در 
زمینه لیطیف نیمیوده مشیکیالتیی 
ایکه تذکر رفت توجه نموده در 
رفع آن اقدام عیمیلیی نیمیایینید تیا 
باشد شهروندان  محییط زیسیت 

 مطمین داشته باشند .                        

 بویه ازصفحه اول

 افزایش نفوس...

 بویه ازصفحه چارم

 کمبود آب آشامیدنی...

در او ییاع و احییوال افییغییانسییتییان 
امییروز ح ییور احییزاب سیییییاسییی 
برای انسجام روشمند و میدرن در 
جیامیعیه ییکیی از نیییازهییای میبییرم 
است. افغانستان که یکی از عیقیب 
افتاده ترین کشورهای جهان اسیت 
و اقتصاد رو بنایی دارد و روابیط 
اقتصادی در سطح خیلی پایییین آن 
است و روابط اجتمیاعیی درسیطیح 
قوم و قبیله و منیطیقیه و روسیتیاهیا 
تامین میشودد هینیوز روابیط روی 
افکار، اندیشه ها و منافع میلیی آن 
طییوری کییه الزم هسییت شییکییل 
نگرفته اسیت. میهیم ایین اسیت کیه 
این روند توسیط احیزاب میلیی کیه 
فییرا قییومییی و فییرا سییمییتییی و فییرا 
مذهیبیی و بیه اسیاس میؤلیفیه هیای 
جامعه مدرن تیاسیییس گیردییده انید 
تسریع شود. جامعه از رهیا بیودن 
،ناسازمان یافتیه گیی و نیامینیسیجیم 
بودن توسط ایین احیزاب میییتیوانید 
 رهییییییییییییایییییییییییییی یییییییییییییابیییییییییییید.
میوجییودیییت نییییروی بییا بییرنییامییه و 
دارای تشکیالت منظم برای اینیکیه 
جامعه را سمت و سیو دهید و از 
نظر سیاسی، فرهنگی، اقیتیصیادی 
و اجتماعی برنامه محیور حیرکیت 
کیینیید و بییتییوانیید افییراد بییا تییعییهیید و 
بییاتییجییربییه مییبییارزاتییی را کییه فییهییم 
مسلکیی نیییز داشیتیه بیاشینید بیرای 
خدمت گزاری سالم تربیت نیمیایید، 
بیه نیییاز جییدی دوران میبیدل شییده 
 اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.
این احزاب سیاسیی بیرای جیامیعیه 
مدنی، اتحادیه ها و دیگر نهادهیای 
اجتماعی و همه مردم میتواند نقش 
محوری را ایفا کنینید کیه بیه نیوبیه 
خود انسجام اجتماعی دارای سمت 
و سوی معین را بیه بیار آورد.در 
جوامع کنونی احزاب سیییاسیی ای 
وجود دارند که در پیییرامیون خیود 
نهاد هیای جیامیعیه میدنیی و کیلیییه 
نیییییروهییای اجییتییمییاعییی را بسییییی  

میینیمیآیینید و حیتیی 
اتیییحیییادییییه هیییا و 
سندیکاها با این ییا 
آن حزب همسوییی 
 میییییداشییتییه بییاشیید.
چگونه میتوانیم در 
افیغیانسییتیان بیه هیدف بسیییی  کییلییییه 
نیییییروهییا در پیییییرامییون احییزاب 
 سیییییییییییییییییاسییییییییی بییییییییرسیییییییییییییییییم 
نیییییل بییه اییین هییدف در و ییعیییییت 
آشفته دوران کنونی در گام نخست 
وحدت و همسوییی احیزاب دارای 
برنامه هیای مشیابیه را میییخیوانید. 
مشکل عینیی ایین احیزاب پیس از 
فروپاشی سیستم عبارتند از: دسیتیه 
بندی های قومی، موجودیت تفنی  
ساالران، رشد اقیتیصیاد میافیییاییی، 
نبود رهیبیران کیارزمیاتیییر ) کیه 
دریر چنییین شیراییطیی بیروز آن 
دشوار است، ولی اذهیان بیا الیهیام 
از گذشته، گیرمانده ی آن میباشید(
،رشد کاذب شخصیت ها بیه وییژه 
به صورت نیا میوزون در رسیانیه 
های دیداری و شینیییداری، بیدسیت 
آوردن اسناد غیرقانونیی و جیعیلیی 
از مییراحییل و سییطییو  مییخییتییلییف 
تحصییلیی ،و هیمیچینیان رئیییس ییا 
مسئول ساخیتیار جیای بیرای خیود 
غیییییر از فییرد اول را کسییر شییان 
 ….پییییییییییینیییییییییییداشیییییییییییتییییییییییین و

برخی از این سازمانها و افراد را 
باید در ییر پیروسیه اقینیاعیی کیه 
خود نیز دارای مقداری وییژه گیی 
های بهتر و مساعدتر انید، هیمیسیو 
سیاخیت. امیا عیده ای را آگییاهیانییه 
برای اینکه غرق در خصوصیییات 
 ذکر شده بحیران انید، کینیار نیهیاد.
نیروهای دموکرات ،تیرقبیییخیواه و 
عیدالیت پسینید واقیعیی را در یییر 
صف قیرار داد و بیه سیوی نسیل 
جییوان شییتییافییت و در نسییل جییوان 
نیییییروی مییبییارز را تییربیییییت داده، 
تجارب خویش را بیه آنیهیا مینیتیقیل 
نییمییود تییا درفییش مییبییارزه را بییه 
اهتزاز نگهداریم و صیف آشیکیار 
 میییبیییارزان را مشیییخیییص نیییمیییود.
به باور ما در نسیل جیوان بیوییژه 
در میان تحصیل کرده هیای شیان، 
بیییییشییتییر نیییییروهییای دمییوکییرات و 

ترقبیخواه وجود دارند، همچنان در 
نهادهای جامعه مدنی، اتحادیه هیا، 
انجیمین هیا، کیانیونیهیای فیرهینیگیی 
وسییایییر نییهییادهییای اجییتییمییاعیییدن 
یروهای تحول طلب و دمیوکیرات 
بیییییشییتییر بییه مییالحییظییه میییییرسیینیید. 
درصیورتیییییکییه احیزاب مییتییرقییی و 
دمییوکییرات بییاهییم دریییر وحییدت 
درآیند نحوه مراجعه به این نهادهیا 
و نیییییروهییا امییر چیینییدان دشییواری 
 نییییییییییییخییییییییییییواهیییییییییییید بییییییییییییود.
با اتحاد خود این احیزاب بیه قیوت 
مبدل گردیده و صف واحد مبیارزه 
با روشینیی تیمیام بیرای نیییروهیای 
ذکییر شییده تشییخیییییص گییردیییده و 
هرنوع ابهام زدوده میییشیود. هیمیه 
اع یییییا و هیییییواداران ،جیییییای 
مراجعات خودرا خواهینید دانسیت. 
رهبری حزب جدید با همه نیرو و 
توان در ایجاد ف یای مینیاسیب بیا 
راه اندازی همایش هیا، کینیفیرانیس 
هیا، سیمییینیار هیا و کیارزار هیای 

میتواند در تشکل و …. انتخاباتی و
تیکییامیل ایین رونید کیار و پییییکییار 
نییمییاییینیید. بییه هییمییییین صییورت بییا 
تو یح و تشریح اهداف و برنیامیه 
حیزب از طییریییق وسییایییل ارتییبییاط 
جمعی دیداری و شنیداری، حیزب 
به جیامیعیه و کیلیییه نیییروهیای آن 
 میییییییعیییییییرفیییییییی میییییییییییییییگیییییییردد.
در نتیجه میتوان گفت برای نیجیات 
افغانستان از و عیت نیاهینیجیار و 
آشییفییتییه کیینییونییی ح ییور حییزب 
سیییییاسییی بییزرگ، وحییدت احییزاب 
هییمییسییو کییه مییلییی، دمییوکییرات، 
ترقبیخواه و عدالت پسند انیدو هیمیه 
نهادهای که به یر چنییین حیرکیت 
انسجام ییافیتیه بیاورمینید هسیتینید و 
جوانان بارسالت، نیاز مبرم زمیان 
ما است. بیایید در راه رسیییدن بیه 
این هدف از همه راه ها و وسیاییل 
مشروع کار گرفت و با تمام تیوان 
مبارزه کرد. اتیحیاد قیوت اسیت و 
وحدت نیروهای ملی، دمیوکیرات، 
ترقبیخواه و عیدالیت پسینید  یامین 
وحییدت ،یییکییپییارچییگییی و اعییتییالی 

  افغانستان عزیز.

 بویه ازصفحه اول

 حزب و ضرورت...

 جهانی بپیوندد . 

افغانستان که بیش از این به عنوان ع یو نیاظیر 
در سازمان تجیارت جیهیانیی ح یورداشیت سیر 

در  1391دسیامیبیر  91انجام روز پینیجیشینیبیه 
دهمین نشست وزیران تیجیارت ع یو سیازمیان 

دسامبیر  91الی  91تجارت جهانی که از تاریخ 
در شهر نایروبی ، پایتخت کنیا ییر گیزار شید ، 
به ع ویت کامل این ساز مان درامد ورسما بیه 
 عنوان ع وکامل این سازمان شناخته شد . 
سیال  1سازمان تجارت جهانی بیه افیغیانسیتیان  

وقت داده است تاتمام قوانین خیودرا میطیابیق بیه 
معیار های ایین سیازمیان بسیازد . در خیواسیت 
افییغییانسییتییان بییرای ع ییویییت اش در سییازمییان 

سیال پیییش میطیر  شیده بیود  99تجارت جهانی 
کشیور جیهیان بیروی  969بعد ازاین میارکیییت 

افغانستان باز خواهند بود . و مهم ترین میزاییای 
 پیوستن به این  سازمان عبارت اند .از:
 دسترسی آسان به بازار های خارجی .
 جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی .

امکان استفاده از مشاوره وسیستم های حیمیاییتیی 
سازمان تیجیارت جیهیانیی بیرای حیل اخیتیالفیات 

 تجارتی .
تییوسییعییه صییادرات  افییغییانسییتییان بییه خصییوص 
محصوالت کیه در تیولییید ان هیا دارای میزییت 

 نسبی است .
ارتقای کیییفیی میحیصیوالت تیولیییدی بیا رعیاییت 

 استاندارد های بین المللی .
 اصال  سیستم های حمایتی در اقتصاد .

اجبار دولت به گسترش حییطیه عیمیلیکیرد بیخیش 

 خصوصی .
 کاهش فساد مالی واداری .

بطور خالصه  مهم تیر ایینیکیه مشیکیالت 
افغانستان در منطقه  با برخیی      ترانزیتی

کشورها ی همسایه حل  گردیده وریسیر 
سیرمیاییه گیذاری نییییز در کشییور کیاهییش 

 خواهند یافت .
بییاوجییود مییزیییت هییای کییه در نییتیییییجییه پیییییوسییتیین 
افغانستان  به سازمان تجارت جهانی بدسیت میی 
اییید  بییه گییفییتییه عییده از کییارشیینییاسییان  عییرصییه 
اقتصادی وتجارت  مشکالت وچیالیش هیای نیییز 
وجود دارد . که همانا میعیییار سیازی کیاال هیای 
افغانی به معیار های جیهیانیی میی بیاشید . زییرا 
افغانستان تولیدات با کیفیییت نیدارد ونیمیی تیوانید 
بطور معیاری کاالهای صادراتی رابسیتیه بینیدی 
کند که هنوز مشکالتی در بخش تیجیارت وجیود 
دارد . هم چنان برخی از کارشینیاسیان بیه دالییل 
مختلف مخیالیف الیحیاق افیغیانسیتیان بیه سیازمیان 
جهانی تجیارت انید انیان میدعیی انید کیه اهیداف 
سازمان را در واقع امیرییکیاییی سیازی وغیربیی 
سازی تجارت جهان دانسته وانرا ادامه سیییاسیت 
امپریالیستی وهیدف ان را تسیخیییر بیازار هیای 
مصرف کشور های کمتر توسعه یافتیه ارزییابیی 
کرده ورابطه اقتصادی موجود در ان جیاده ییر 
طرفه به سود غرب وامریکادانسته وبا توجیه بیه 
و ع موجود به نیفیع کشیورهیای تیوسیعیه ییافیتیه 
ارزیابی نمی کنند . انان همچینییین بیر ایین بیاور 
اند که واقعیت سازمان تیجیارت جیهیانیی راعیلیی 
الرغم همه یی ادعا های که در باره نظام مبیتینیی 
بر قانون مطر  می باشید در عیمیل میبیتینیی بیر 
نظام قدرت محوردانسته اند . بهر ترتیب استفیاده 
از فییرصییت هییای خییوب بییدسییت امییده مییربییوط 
ومنهیوط بیه دسیت انیدرکیاران عیرصیه رسیمیی 
اقتصاد وتجارت  می گردد که چگونه از آن بیه 

 سود کشور استفاده می نماید .

 بویه از صفحه اول

 افغانستان وعضویت...



Phone: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

E-mail: someone@example.com 

Haqiqat-e-Zaman 
 W W W. M I L LI. P A Y AM. C O M  

  حویوت زمان از آثار و مواهت المی
 شما استوبال میکند.

  حویوت زمان مسئولیت نوشته ها را
 به نویسنده گان شان واگذار میکند.

  حویوت زمان نشر ااالنات شما را با
 شرایط مناسب پذیرا میباشد.

 صاحب امتیاز: حزب ملی ترقی مردم افغانستان
 مدیر مسؤول: حکیم مختار

 13031217172شماره تماس:
 PPA.AFGHAN@HOTMAIL.COMایمیل:

  FARID.RAFIEE@GMAIL.COMدیزاین:فریدرفییی
 کابل —آدرس: افغانستان

 کارته پروان،بمارستان،کوچه مسجد حاجی میراحمد
 دفتر مرکزی حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 کال د جنوری د میاشتی  شلمه ۶۳۴۲د مرغوي د میاشتی دیرشمه                         د ۴۰۳۱یولسم ګڼه                  پنځه دیرشم پرله پسی ګڼه                    د دریم کال               

The People’s National Progressive Party of Afghanistan 

35th Issue Monthly 

شهر کابل پایتخت کشورعیزییزمیان افیغیانسیتیان 
بییوده کییه مییرکییز کییلییتییوری سیییییا سییی اداری 
اجتماعی تجارتی و فرهینیگیی کشیور بیوده کیه 

 0133در ابتدا آ غاز زنیدگیی در کیابیل ییعینیی
سییال قییبییل بییاشیینییدگییان آن در نییزدکییی سییواحییل 
دریای لوگر که دارای زمین های زراعتیی حیا 
صییل خیییییز وآب بییوده وبییعییدا در تییپییه زمییرد 
)باالحصار فعلی( اولیین هسیتیه هیای کیابیل را 
گذاشتند که از همین تپه زمیرد جینیوبیآ شیمیا   
شرقآ وغربآ انکشاف نموده کابیل فیعیلیی از آن 

 مشتق گردیده است.                                                              
در ابتدا شهر کابل چند صد خانه وار بیوده کیه 
بعدآ انکشاف نیمیود کیه دهیات چیاردهیی کیابیل 
مشتمل چند ین ده بیود نیفیوس شیهیر انیکیشیاف 
ییافیتیه تییپیه زمیرد قییبیلیی و مییهیاجیریین والیییات 
افغانستان بود . باید متذکیرشید کیه شیهیر کیابیل 
بدون کدام پالن شهری از همیان آغیاز زنیدگیی 
شهروندان انکشاف نیمیوده کیه بیعیدآ در زمیان 
شاه امان هللا  که میاسیتیر پیالن شیهیری تیوسیط 
یکی از کمپنی هیا  سیاخیتیه و طیر  ودییزایین 

 گردد که نشد .                                                               
بیییدون میاسیتیر پیالن 9040شهر کابل تا سیال 

میاسیتیر پیالن بیا  9040شهری بود. در سیال 
تمام محاسیبیات  یروری و خیدمیاتیی ابیتیداییی 

هزار نیفیر طیر  دییزایین و 133شهری برای 
تیرتیییییب گییردییید در هییمییان مییقییطییع زمییانییی آب 
 رورت شهروندان که آب های سطحی نیییمیه 
سییطییحییی وآب دریییای کییابییل کییه در زراعییت 
استفاده میشید.. بیرای شیهیرونیدان هیمیان وقیت 
کیفیاییت میییکییرد بیاییید میتیذکییر شیدکییه آب هییای 
متذکره بدون اینکه از کدام تصیفیییه خیانیه بیگیذ 
رد ویییا تصییفیییییه گییردد مسییتییقیییییمییآ در اخییتیییییار 
شهروندان قرار میگرفت چون آبیهیای میتیذکیره 
ظاهرآ شفاف وپا  به نظر میییخیورد . میقیدار 
سختی نرمی بیکیتیرییا.......در آبیهیای میتیذکیره 
هیچ نوع محاسبات وجود نداشته از آن استیفیاده 
می گردید.    درهیمیان میقیطیع زمیانیی کیه در 

هیزار نیفیر زنیدگیی  133شهر کابل در حدود 
مینمود صرف از هر پنح تن یر نفر در کیابیل 
پایتخت کشیور بیه سیییسیتیم قسیمیآ فیرسیوده آب 
آشامیدنی دسترسی داشت که اکثیرآ شیهیرونیدان 
شهر کابل از آبهای چاهای نیمه عمیق  آبیهیای 
جذب باران  برف و یا تانکر های آب وابسیتیه 
بوده اند البته منابع آب به گونیه فیزایینیده میورد 

استفاده بیش از حد قرار گرفته وآلوده میشیود . 
این امیر بیه صیحیت میردم لیطیمیه زده بیوییژه 

 کودکان مصاب به امراض گوناگون میشود.                                                                                    
انکشاف سیاسی واقتصادی نیز از آن میتی یرر 
میگردد. در شهر کابل مشکل تنهیا کیمیبیود آب 
نیست بلکه در نل های زنی  زده میوجیود آب 
نیز از اثر زنی  زده گیی واییجیاد شیگیافیهیای 

در صیید آب جییاری  ییایییع  13فییراوان الییی 
 میگردد .              

آبییهییای آشییامیییییدنییی ایییکییه در کییابییل صییحییت 
 :شهروندان را تهدید میکند ذیال ذکر میگردد

حیییییفیییییر چیییییاه جیییییذب فیییییا  یییییالب .                                                                                       -9
حییفییرچییاهییای آب بصییورت غیییییر فیینییی  -1

وتییخییتیییییکییی بییدون دیییتییای تییحییقیییییقییات هییایییدرو 
جیولوژی آبهای زیر زمینی را میلیوث سیاخیتیه 

 که باعث امراض گوناگون شده است  .                                                                                         
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که از طرف اشخیاص و افیراد غیییرمسیول بیه 
شهروندان شهر کابل تهیه میگردد چیون اکیثیرآ 
شهروندان شهر بیه آب آ شیامیییدنیی  یرورت 
دارند البته بدون در نیظیر داشیت میعیییار هیای 
فنی چاه حفر شده وبخاطرپر کردن جییب هیای 
خییویییش آب آنییرا بییه هییمییشییهییریییان بییفییروش 
میرسانندباید گفت که آبهای متذکره بدون اینکیه 
بعد از تصفیه وپاکسازی در اختیار شهیرونیدان 
قرارگیرد مستقیمآ از چاه گرفته تیوسیط تیانیکیر 
های خویش بفروش میرسانند . در این جا بیایید 
افزوده شیود کیه شیهیرونیدان درمیقیابیل بیدسیت 
آوردن آب  رورت خویش پول تادیه مینمایینید 
به عوض آب امراض را خیرییداری مییینیمیایینید 
در این بخش کدام منیبیع واداره اییکیه میراقیبیت 
نماید که مانع این جرییان شیود وجیود نیدارد . 
باید افزود که منبع کنترول کننده بعد از گرفیتین 
سمپل و فرستادن آن به البراتوارمربیوطیه بیعید 
از تثبیت نمودن اینکه آب متذکره چقدر با عیث 
شیییوع  امیراض گیونیاگیون مییییشیود وییا قیابییل 
استفاده است یا خیر..اماریکه به اساس سیروی 

 9061ومحاسبیات سیا لیییان پیار ییعینیی سیال 
وزارت محترم معادن صینیاییع وقیت  رییاسیت   
 -میییحیییتیییرم تیییحیییقیییییییقیییات جیییییییوانیییجییییییینیییری 
هایدروجیولوژی ذخیاییر مینیابیع آب هیای زییر 

میتیر  4.1زمینی شهر کابل را در فیی ثیانیییه 
مکعب پیش بینی شده بود که درهیمیان  میقیطیع 
زمانی مقدار  رورت آب صیحیی آشیامیییدنیی 

متر مکعب در فی ثیانیییه بیوده.  13شهروندان 
بنآ در هر ثانیه  ریاست محترم آبرسیانیی وقیت 

متر مکعب آب صحی آشامیییدنیی 90شهر کابل 
کمبود داشت و همچنان جهت سرسیبیزی شیهیر 

کابل در زمینه پیشنهاد وجود داشیت کیه بیاالی 
دریای کابل  ولوگر بند آبگیردان اعیمیار گیردد 
تا باشد مشکل آبیاری ساحات سبیز را میرفیوع 
بآلخره نیز قابل یاد ها نیست  که جیهیت اییجیاد 
یر زیربنای آبرسانی در میراکیز شیهیر هیا و 
همچینیان ییر سیییسیتیم پیاییدار آبیرسیانیی ودفیع 
فا الت اییجیاد میییگیردیید کیه تیا فیعیآل وجیود 

 ندارد.                              
پروژه های آبرسیانیی شیهیر کیابیل کیه تیا حیال 
موجود بوده کیه از فیرسیودگیی نیییمیه فیعیالیییت 

 دارند.
 پروژآبرسانی کارته پروان  -–

   شبکه آبرسانی قلعه فتح هللا                                                                                                   ---
 تاسیسات آبرسانی پروان سوم     ----

 شبکه آبرسانی وزیرآباد -----
     شبکه آبرسانی شاه شهید                                                                                                       ----
 شبکه آبرسانی غرب پنجصد فامیلی                                                                                             ---
  پروژه آبرسانی افشار                                                                                                          ---

 شبکه دو صد فامیلی                                                                                                           ----
 شبکه آبرسانی رحمن مینه                                                                                                     ----

   پروژه بی بی مهرو                                                                                                            ----
                                                                                                     4و 0شبکات آبرسانی کارته  ---

شییبییکییات مییتییذکییره سییالیییییان قییبییل احییداث 
گردیده اکثرآ اسیتیهیال  شیده و ییا نیییمیه 
کاره میباشد به این معینیی کیه آب میورد 
نیاز را تهیه ننموده و شبکات متذکره در 
حالت فعلی  قابل استفاده نیییسیت و نیمیی 
باشد بایست تمام تاسیسات متذکره قابل تجدید و 
بازسازی است که   باید تیمیام شیبیکیات تیجیدیید 
گییردد تییا بییاشیید مییقییدار آبیییییکییه در مییحییاسییبییات 
انجینری در نظر گیرفیتیه شیده از پیروژه هیای 

 متذکره بدست آورده وتوزیع گردد.                                                                                               
از طرف دیگر نبود کانالیزاسیون شهری شهیر 
کابل آبهای زیر زمینی زا نیز ملوث میسازد و 

                       باعث بوجود آمدن انواع امراض گردیده است.                                                                                      
ندانستن محاسبیات دقیییق و درسیت مینیسیوبییین 
ومسولین سکتوری  در تهیه آب آشامیدنی نیییز 
ایجاد مشگالت نموده است . و همچنیان مینیسیو 
بین درجه اول وزارت محترم شهرسازی و بیا 
شیاروالیی کیابییل بییدون اییینیکییه بییعید از سییروی 
ومحاسبات دقیق در ایجاد کانالیزاسیون شهیری 
اقدام عملی مینیمیود کیه در شیهیر کیابیل و یع 
صحی شهروندان از نیقیطیه نیظیر نیداشیتین آب 
صحیی آشیامیییدنیی بیه طیور نسیبیی میرفیوع و 

 ت مین میگردید .                                                                    
در حال حا ر می بینبم کیه شیهیر سیازی کیه 
وظیفه اصلی شیان اقیدام میوثیر در رابیطیه بیه 
ایجاد محیییط زیسیت مصیئیون  اسیت وظیاییف 
خویش را انجام نداده وبر مشکالت همشهرییان 
بخاطر طر  وتیطیبیییق شیهیرکسیازی پیرداخیتیه 
است که در زمییینیه مشیکیل جیدیید را وزارت 

مییحییتییرم شییهییرسییازی ایییجییاد نییمییوده اسییت.                                                      
قابیل ذکیر اسیت کیه شیهیر  سیاخیتین در قیدم 

                                                   :نخست ایجاب دو نوع تحقیقات را میکند
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که در شیهیر  سیازی وزارت میحیتیرم شیهیر 
سازی چینییین اسینیاد و دییتیاییی وجیود نیداشیتیه 
وبنظر نمیخورد که مقیدار  یرورت آب تیمیام 
شهرکهای ایکه از طرف وزارت محترم شیهیر 
سازی در این آواخر طر   دییزایین و تیطیبیییق 
گردیده در هیچ کدام آن محیاسیبیات آب صیحیی 
آشامیدنی وجیود نیدارد چیه رسید بیه خیدمیا ت 
شهری و محیط زیست مطمین که حیق  مسیلیم 

 هر شهروند است .
دوستان تا اینجا که گفته آمیدییم هیمیه مشیکیالت 
آب  مواد فا له  ومیحیییط زیسیت میطیمییین از 
نظر جفظ الصحیه محیطی کیه حیق مسیلیم هیر 
شهروند است. تذکردادیم  قرار معلوم مسیولییین 
درجه اول سکتوری همه مشکالت را به دوش 
شییهییرونییدان شییهییر کییابییل انییداخییتییه انیید گییویییا 
شهروندان خود سیر بیه حیفیر چیاه فیا یل آب 
وبدرفت جذب در خیانیه و بیییرون خیانیه هیای 
شان می پردازند که  باعث ملوث شیدن آبیهیای 
زیر زمینی مییشیود بیایید افیزود میحیتیرم رییس 
تنظیف شاروالی کیابیل و مسیولییین درجیه اول 
سکتوری وزارت محترم شهرسازی شمیا خیود 
آگاهی داریید کیه نیقیشیه هیای تیییپیییر قیبیل از 

طیر  ودییزایین گیردییده و از  9061سالهای 
طرف شاروالی وقیت  نیییز در اخیتیییار میردم 
شهر گذاشته شده واکثرآدر شهر کیابیل تیطیبیییق 
نیز گردیده است شیمیا خیود مسیول درجیه اول 
تطبیق کننده پروژه های متذکره میباشیید . پیس 
چرا از کندن چاه های نامبرده شاکی هسیتییید . 
چرا جلو آنرا نمیگیریید . لیطیف نیمیوده هیمیان 
نقشه های سپتیر قبآل طر  شده را در اخیتیییا 
ر شهیرونیدان قیرار داده وآنیرا عیمیال تیطیبیییق 
نمایند تا با شد میانیع تیخیرییب و تیهیدیید آبیهیای 

 متذکره شوید .                                                                                                            
 پیشنهاد میگردد :                                                                                             

اولیای امور پروژه های شیبیکیات تیهیییه آب -9
آشامیدنی صحی و دفع فیا یالت را بیه اسیاس 

                                          رورت مردم ایجاد اداره وتوسعه دهند .                                                                                         
در کنا ر سیسیتیم آبیهیای صیحیی آشیامیییدنیی -1

دستگاهیای کیوچیر فیا یالت را احیداث واز 
طریق کار زار های معلوماتی سیطیح اگیا هیی 
شهرئندان شهر کابل را پیییرامیون اهیمیییت آب 
آشامیدنی پا  وصحی و اقدامات حفظ الصیحیه 
محیطی را ارتقا ودرآن عیرصیه اقیدام عیمیلیی 

 انجام پذیرد .
تمام چاه هایکه در سالهای قبل حفر گیردییده  -0

ومقدار آبدهی آن نیز تثیبیییت گیردییده وتیا حیال 
شامل سیییسیتیم آبیرسیانیی نیگیردییده ) اسیتیییشین 

 انجینرسیدسرورتابش

 کمبود آب آشامیدنی صحی در شهرکابل

 بویه درصفحه سوم

پییروژه تییاپییی بییه خییاطییر اهییمیییییت ودورنییمییای 
اقتصادیی کیه بیرای افیغیانسیتیان وسیاییر شیرکیا 
دارد، امیدواری های زیادی رادر افکیار عیامیه 
مردم كشور ومردمان منطقه ایجاد نمیوده اسیت 
د اگر چه تیا رسیییدن بیه میوفیقیییت نیهیاییي ایین 
پروژه ،راه هیای دور ودرازی پیییشیروسیت د 
چونکه برخی همسایگان میخیییل ، بیرای حیفیظ 
منافع شان ممانعت های غیر مسیتیقیییمیی را در 

در صورت بیهیره  .این راستا ایجاد خواهند کرد
گیری پروژ تاپی وامثالهم فصل جدید اقتصیادی 

سیییییاسییی در کشییور هییای میینییطییقییه،حییتییی –
سایرکشور های آسیایی تا شاخ اروپیا ،گشیاییش 
خواهد یافیت وسیرزمییین هیای ییاد شیده را در 
ابییعییاد اقییتییصییادی ، سیییییاسییی واجییتییمییاعییی بییه 

  .اصطال  با هم سنجاق خواهند کرد
با تعمق به این مساله که بر اعظم آسییا پیس از 
این باید در مسیر ترقی وتحیوالت ژرفیی قیرار 
گیردبه انطوریکه قبال غرب قیرار گیرفیتیه بیود 
که درتکوین چنین یر تحوالت ، قطعا موفقیت 
پروژه تاپی وموازی با آن احیداث راه الجیورد 
و چند اقدام دیگر از ایین دسیت ، میی تیوانید ، 
ایده های تیبیدییلیی آسیییا را بیه غیول اقیتیصیادی 

روییهیمیرفیتیه از  .جهان به ولقعیت مبیدل نیمیایید
قراین بر می آیده که در حال واحیوال کینیونیی، 
کشور های جینیوب آسیییا الیی آسیییای میرکیزی 

میثیبیت ییا  (درپیشاپیش آبستن یر تحول عظیم 
منفی ( قرار گرفتنی است که یا رهبران آنها بیا 
توصل به عقل سلیم ، این منطقه را در زنجییره 
های زرین اقتصادی مانند پیروژه تیاپیی پیییچ و 
تاب دهینیدو رشید و ییابیرونید بیه سیوی افیراط 
گرایی وبه تار خام مفکوره های داعشیی بسیتیه 
شوند تاقاره پر نفوس آسیا را بیه بیحیران هیای 

بینیا بیه میبیرمیییت  .مهار نا شدنی مبدل سیازنید 
مو وع ،جریده حقیقت زمیان بیا دسیتیییابیی بیه 
بیییییانیییییۀ رسییمییی وزارت مییعییادن کشییور ،آمییار 

وارقام رسمی در مورد پروژه تاپی را به شر  
 . ذیل تقدیم خواننده گان خود می دارد

از مخفف نیام کشیور هیای  (TAPI( واژه تاپی
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هینید گیرفیتیه 
شده است که بر توافقنامه انیتیقیال گیاز طیبیییعیی 
ازترکمنسیتیان کیه میازاد مصیارف ایین کشیور 

بیاشیدد  ونیاز جدی افغانستان د پاکستان وهند میی
میفیکیوره  . برگرفته شده است ،داللت میی کینید

بیه وجیود  9113طر  این پروژه که از سیال 
 1330آمده بود،  من تداوم گفتگو ها تیا سیال

به حمایت بیانیر جیهیانیی قیوت ییافیت،ام یای 
میییان  (IGA(المیلیلیی نامه این پروژه بین موافقت

در  1393سران چهار دولت ع و، در سیال 
شهر عشق آباد صورت گیرفیت واز آنیوقیت تیا 

میهیم و   نیامیه ، هیفیت میوافیقیت1391آوخرسال 
اساسی روی اجزای آن بین این کشیورهیاام یا 
گردید تا اینکه موافقتنامه سهامداران تاپی لمییتید 

 9014قیوس ( 11) 1391دسمبر 90به تاریخ
از سوی میحیمید اشیرف غینیی رییییس جیمیهیور 

افغانسیتیان ، صیدر اعیظیم پیاکسیتیان ، میعیاون 
رییس جمهور هند ورییس جمهور ترکیمینیسیتیان 
درترکمنستان به ام ا رسید وکیارپیروژه تیاپیی 

اما  . عمال درکشور ترکمنستان جریان پیدا کرد
کار پروژه تاپی در در افغانسیتیان بیعیداز میایین 
روبى مسیر پایپ الین ،دیزاین و نیقیشیه پیروژه 
و آماده گیی هیای امینیییتیی آن کیه تیا فیبیروری 

خاتمه خواهد یافت د نصب لوله گاز تیا  1396
های میحیییط  شروع شده ، بررسی 1396اپریل 

زیستی و ارزیابیی تیاثیییرات اجیتیمیاعیی آن در 
, به اختتیام خیواهید رسییید و كیار 1396مارچ 

ازچندین نیقیطیه  1391عملى آن در اوایل سال 
درداخییل افییغییانسییتییان از سییو  یییر کییمییپیینییی 

المللی آغاز میی گیردد و انیتیظیار میی رود  بین
در  1391های سال  کار احداث لوله گاز تانیمه

کشورهای چهارگانه بیه انیجیام بیرسید ودرسیال 
عیبیور گیازطیبیییعیی ازتیرکیمینیسیتیان از  1313

طریق افغانستان به پاکستان وهند آغیاز شیروع 
 1درصید، افیغیانسیتیان  11شود که ترکمنستان 
درصد و هند نیز بیا داشیتین  1درصد، پاکستان 

 .بیاشینید درصد در این پروژه سیهیییم میی 1
برای تکمیییل سیاییر ارکیان ایین پیروژه در 
نظر است که در آینیده میوافیقیت نیامیه هیای 
ذیل نیز به منظور تیکیمیییل ایین بیرنیامیه بیه 
 ام یییا بیییرسییید بیییه ام یییا خیییواهییید رسییییییید:

 تییییوافییییقییییتیییینییییامییییه سییییرمییییایییییه گییییزاری -9 :
) i n v e s t m e n t  A g r e e m e n t )   

 تییوافییقییتیینییامییه مییقییررات سیییییسییتییم خییط لییولییه -2
) P i p e l i n e  s y s t e m  R u l e s 

Agreement)  
 Host ( تییوافییقییتیینییامییه کشییور میییییزبییان -3

Government Agreement) 
 تیییییرانسیییییپیییییورتیییییییییییشییییین ییییییا انیییییتیییییقیییییال -4 

)Transportation Agreement )  
 Consortium( کیییییینییییییسییییییرسیییییییییییییوم -5

Agreement)  
 Transit fees( فیییییییییس تییییرانییییزیییییت -6

Agreement)  
نظر به میطیالیعیات ابیتیداییی انیجیام شیده تیوسیط 
بانر انکشاف آسیایی ، هیزیینیه سیاخیت و راه 

میییلیییارد دالیر  1الیی  6اندازی این پروژه بین 
امییریییکییایییی تییخییمییییین گییردیییده اسییت.حییکییومییت 
افییغییانسییتییان عییالوه ازاسییتییفییاده گییاز اییین پییایییپ 

میییلیییون  433های مختلف حیدود  الین،دربخش
دالرساالنه ازمدر  تیرانیزییت گیاز بیه هینید و 
پاکستان به دست خواهد آورد وافزون بیر ایین، 
پییروژه تییاپییی درداخییل کشییور بییه خصییوص 

های گاز از آنهیا عیبیورمیی کینیدد  والیاتیکه لوله
هییزار فییرصییت شییغییلییی  94333نییزدیییر بییه 

مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم دیگر اییجیاد 
خواهد کرد . با این حال حکومت افغانستیان بیه 
زودی یکتعداد محصلین را ازوالییات میتیذکیره 
غرض آمیوزش اخیتیصیاصیى بیه تیرکیمینیسیتیان 
اعزام می دارد و نیییز ییر میركیز آمیوزشیهیای 
ویژه برا  کارگران این بخیش درداخیل کشیور 

در گیزارش رسیمیی هیمیچینیان  .ایجاد مى گردد
تذکر رفیتیه اسیت کیه ایین لیولیه گیاز بیییش از 

کیلو متر طول دارد که در ترکمینیسیتیان  9133

کیلومتر، در افیغیانسیتیان بیییش  913نزدیر به 
 133کیلومتر، در پاکسیتیان بیییش از  103از 

کیلیومیتیر را 913کیلومتر بوده و در هندوستان 
در افیغیانسیتیان از  لیولیه گیاز    .احتوا می کینید 

والیات هرات, فراه، نیمروز، هلیمینید وقینیدهیار 
گذرد ودولت افیغیانسیتیان تیوان آنیرا خیواهید  می

داشت که امنیت ایین پیروژه بیزرگ را تیامییین 
نماید زیرا خطوط این پایپ الین بیشتراز مسیر 
شییاهییراه هییا وجییاده هییای هییمییوارمییوتییررو مییی 

طور حکومیت افیغیانسیتیان تصیمیییم  گذرد .همین
هیای  گاز دربیخیش  دارد که درپهلوی عبور لوله

فیاییبیرنییوری، خیط آهین، راه الجیورد وپییروژه 
کاسا در این مسیرنیزسرمایه گذاری نمایید ودر 
سه نقطه هرات ،نییمیروز، و قینیدهیار سیتیییشین 
های تسلیم دهی گاز از سوی پروژه تاپی بیرای 
دولت افغانستان احداث خیواهید شید. در مسیییر 
پایپ الین دستگاه های اندازه گیری حیجیم گیاز 
در نقاط تورغندی والیت هرات و سپین بولد  
والیت قندهار احداث خواهید شید. سیه دسیتیگیاه 
تنظیم کننده و تامین کننده الزمیی گیاز نیییز در 

قینیدهیار احیداث خیواهینید  -مسیر شاهراه هرات
طبق معلومات وزارت میعیادن وپیطیرولیییم  .شد

هیای گیازی دروالییت  کار فعال سازی تیوربییین
هیا نشیان  جوزجان نیز جریان داشته و بیررسیی

دهد که تولید گاز درداخل کشور بیه دوچینید  می
همین گونه تیوافیق شیده کیه  .افزایش یافته است

از طریق افغانستان ، پروژه برق رسانی کیاسیا 
با انتقال یر هزار میگاه وات بیرق از  9333

کشور های آسیا ی میانه به افغانستان وپاکستیان 
میییگیاه وات آن میال  033صورت گیییرد کیه 

میگاه وات برق دیگر مربیوط  133افغانستان و
پاکستان خواهد بیود کیه بیه آن اشید  یرورت 

کاسا یکهزار نیز به نوبیه خیود دربیافیت  .دارد 
های اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی منطقه حیاییز 
اهمیت است و روابط تنگاتن  کشور های ایین 
منطقه را نیز به شیوه های جدید همکیاری رقیم 
می زند و اهیمیییت آن از پیروژه تیاپیی کیمیتیر 

 . نخواهد بود
  

 سیاسی پروژه تاپی –اهمیت ودورنماى اقتصادى 
 قدم الی نیکپی


