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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی دتبعیض دبیالبیلو شکلونو اود ټولنیزو ظلمونو دټولو    

ډولونو، په تېره بیا دښځو پرژوند دټولنیزې بې 
عدالتۍ او د نارینه ساالرۍ د منځنیو پیړیو دمرئیتوب 

 دمناسباتو پای ته رسول .

 

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

 سرمقاله:

 فاز نوین درزنده گی حزب
( نقطق قه عق قن درزنقده سق  سقیقاسق  4031اسد 03تدویر کنفرانس وحدت )

حزب ما بوده،درآن روز اعضای حزب با اشتیاق ،شور وشفطت و نپرسقتقانقه 
درکنفرانس وحدت شرکت نموده  وحقدت دوحقزب را تقنمقیقن نقمقوده ،اسقنقاد 
اساس  ـــ منجمله میکانیزم ادغام تشکیالت  حزب رابه  تصقویقب رسقانقیقدنقد. 
 بق میکانیزم تصویب شده رفیق عبقدالقحق  مقالقح بقه حقیقر رئقیقس ورفقیقق 
پوهاند دکتور محمد داود راوش به صفت معقاون حقزب تقعقیقن سقردیقدنقد. ق  
شش ماه سذشته دراثقر تقالش پقیقنقیقرانقه رفقطقای رهقبقری )رئقیقس مقعقاون ـقـ 
داراالنشا ــ بیروی اجرائیه ( بخش اعظم پروسه ادغقام تشقکقیقالتق   درداخقل 
وخارج کشور عمل  سردید.دروالیات که پروسه ادغام تحطق نیافته یابه کقنقدی 
پیش میرود ،علت آن نا امن  هاست. جهت معضله والیقات نقا امقن داراالنشقا 

 حزب رهنمود مشخص را ترتیب کرد به  منصه اجرا قرار خواهد سرفت.
قابل یاد آوریست که پروسه ادغام تشقکقیقالتق  درکشقور هقای اروپقائق   قون 
بلجیم ـ هالندـ یونان ـ اوکرائین ـ سوند ـ جرمن  ـ اننلستان ـمسکو وهم ایقاالت 
متحده امریکا وکانادا موفطانه صورت سرفته است.  بق میکانیزم بعد از شقش 
ماه باید  رئیس ومعاون حزب عوض میکردند. با وجود نظریات نقا هقمقنقون 
دربیرون حزب که به این پروسه بزرگ سیاس  اعتطاد نداشتند وبه دیقده شقح 

حزب ،شاهد سقرم جقوشق  واسقتقطقبقال سقرم  4031دلو 93میننریستند،بتاریخ 
اعضای بیروی اجرائیه بود.دراین روز سومین جلسه نوبت  بقیقروی اجقرائقیقه 
 بق اساسنامه حزب دایر سردید استماع سزارش کارکرد سه مقاهقه داراالنشقا 
و قنقونققنق  ادغققام تشقکققیقالتق  کقه ازجققانقب رئققیقس حققزب بقه جقلقسققه ارایققه 
سردید.وتذکر به عمل آمد که تحطق پروسه ادغام تشقکقیقالتق  درداخقل وخقارج 
کشور م ابق میکانیزم وپالن شعبه محترم تشکیالت بوسیقلقه تقالش هقای پق  
هم اعضای بیروی اجرائیه ،داراالنشا اعضقای شقعقبقه تشقکقیقالت مقرکقزی ، 
اعضای شوراهای والیت  ویا معادل آن درخارج ازکشور، شورا های شهقری 
،نواح  ،ولسوال  ها وواحدهای اولیه حزب با عالقمندی وزحمات زیاد تقحقت 
رهبری رفیق عبدالح  مالح رئیس ورفیق پوهاند راوش معاون حقزب بقدون 

انقجقام یقافقت. ققابقل ذکقر  33این که به مشکل جدی مواجه سردد بیقش از  
است که حزب مل  ترق  مردم افغقانسقتقان بقاسقپقری شقدن شقش مقاه وتقحقطقق 
پروسه ادغام تشکیالت  حزب ،وارد فقاز نقویقن از تقکقامقل وتقحقکقیقم وحقدت 
خویش سردید. بق میکانیزم ادغام تشکقیقالتق  رفقیقق سقرامق  پقوهقانقد دکقتقور 
محمد داود راوش که در شش ماه سذشته بحیر معاون حزب مل  ترقق  مقردم 
افغانستان درکنار رفیق عزیز عبدالح  مقالقح دررهقبقری حقزب سقهقم فقعقال 
داشت.درشش ماه آینده به حیر رئیس حزب مل  ترق  مردم افغانستقان حقزب 
را رهبری خواهد نمود که درامر رهبری حزب بخصوص اسقتقحقکقام هقر قه 
بیشتر وحدت حزب  ،رشقد وتقوسقعقه صقفقون حقزب،جقذب جقوانقان وتقدویقر 

 موفطانه کننره حزب نطش ایفا خواهد کرد .
قابل یادآوریست هننامیکه رفیق راوش به حیر رئیس حزب مقعقرفق  سقردیقد 
همه اعضای جلسه به پا ایستاد شده ، با کن زدن های  مقمقتقد ازایقن پقروسقه 

 بزرگ درحیات سیاس  حزب استطبال نموده پشتبان  خود را ابراز کردند.
تحکیم وحدت حزب  از ما میخواهد تا آساهانه  بق مندرجات اساسنامه حقزب 
صادقانه عمل نموده،اهدان و اصول زرین حزب را که دربرنامه واساسقنقامقه 
تنظیم شده است باالی خود ت بیق نموده،دریک  از واحد هقای اولقیقه فقعقاالنقه 
اشتراک نمائیم، حق العضویت حزب  را بدون تاخقیقر وبقه مقوققر  بقپقردازیقم، 
درارتطای دانش سیاس  خود کوشا باشیم ،منحیر مبلغ خوب حقزب درجقامقعقه 
نطش ایفا نمائیم ،فاز جدید رشد واستحکام حقزب خقویقش را مقوفقطقانقه سقپقری 
نمائیم وبا نیرومندی ووحدت کامل به سوی تدویر موفطانه  کقنقنقره حقزب بقه 

 پیش برویم.
ــ به پیش به سوی  نضج بیشتر وحدت ارسانیح صفون حزب پرافتخار مقلق  

 ترق  مردم افغانستان 

 همو نان عزیز!
داراالنشای حزب مقلق  تقرقق  مقردم       

افقغقانسققتقان، مسققرت فققراوان دارد کققه بققه 
نماینده س  از تمام اعضای حزب ، حقلقول 

 4031روز جققهققانقق  نققوروز وسققال نققو 
خققورشققیققدی را بققه تققمققام مققردم عققزیققز 
افقغققانسققتققان وجقهققان، صققمققیققمقانققه تققبققریققح 

 وتهنیت م  سوید.
مردم شقریقن افقغقانسقتقان در  قول        

تقققاریقققخ از روز نقققوروز بقققه خقققوبققق  
وشایستن  تجلیل وبقزرسقداشقت بقه عقمقل 
آورده و با کار سازنقده در سقر سقبقزی ، 
آبادی وعمران کشور سقهقم و قنقدوسقتقانقه 
شان را داشته اند. مردم ما هر سال نو را 
به آرزوی سال بهتر از پار وبهبود حقیقات 
اقتقصقادی واجقتقمقاعق  خقود آغقاز نقمقوده 
وتققالش داشققتققه تققا کشققور شققان بققا تققرققق  

 وپیشرفت همراه سردد.
مققردم افققغققانسققتققان در شققرایقق قق  از      

نقوروز وسقال نقو خقورشقیقدی جشقن مقق  
سیرند که سال سذشته را با تمقام مشقکقالت 
اقتصادی واجتمقاعق  پشقت سقر سقذاشقتقنقد 
واز اثققر ادامققه نققاامققنقق  هققا ، خشققونققت ، 
جقنققج وجققرایقم سققازمققان یققافققتققه ، بققازهققم 
قققربققانقق  هققا وخسققارات فققراوان مققادی 
ومعنوی را متحمل سردیقدنقد. بقازهقم فقطقر 
وبیکاری زنده س  آنهقا را بقیقشقتقر تقهقدیقد  
کرد و حقکقومقت وحقدت مقلق  بقه نسقبقت 
نداشتن اسقتقراتقیقژی روشقن بقرای تقامقیقن 
صلح وثبات ، آغاز بهبود وضر اقتصقادی 
واجتمقاعق  ، نقتقوانسقت در حقیقات مقردم 
تققغققیققرات بققنققیققادی را بققه وجققود آورد. بققا 

سذشت هرروز فاصله میقان فقطقر وثقروت 
افزایش وتقعقمقیقق یقافقت ووضقر امقنقیقتق ، 
اقتصادی واجتماع  جامعه پ یقده تقر وبقد 
تر سردید وآینده صلح ورشد همه عقرصقه 
های جامعه ما تا هنوز بقه خقوبق  روشقن 

 نیست. 
داراالنشققای حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم  

افغانستقان ، در روشقنق  بقرنقامقه حقزب، 
بققرای تققرققق  وپققیققشققرفققت جققامققعققه تققالش 
ومبارزه م  نماید.آرزومند اسقت تقا سقال 
آینده سال صلح سراسری ، صلح عقادالنقه 
، صلح واقع  وصلح بقرای هقمقه بقاشقد . 
نیروهای دفاع  وامنیت  کشور با حقمقایقت 
کامل مردم بازهم در راه دفاع از مقردم و 
میهن به موفطیت بزرگ نایل آیند.آرزومنقد 
است تا سال آینده بیشقتقر از سقذشقتقه سقال 
همبستن  ووحدت نیروهای دمقوکقراتقیقح 
وتقرقق  خقواه کشقور بقوده ووحقدت مقلقق  
مردم ما هر  ه بقیقشقتقر تقحقکقیقم وتقطقویقت 

 یابد. 
داراالنشای حزب مل  تقرقق  مقردم        

افغانستان یکبار دینر حلول روز نقوروز 
خقورشقیقدی را بقه تقمقام  4031وسال نقو

مردم شرین افقغقانسقتقان وجقهقان تقبقریقح 
سققفققتققه وبققرای شققان آرزوی بققهققروزی 

 وموفطیت های  فراوان م  نماید.
 هرروز تان نوروز، نوروزتان پیروز!-

                                                           
با تقدیم احترام                                                  

پوهاند داکتر محمد داوود راوش                                             
 رئیس حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 زنان شرافتمند افغانستان!
هشتم مارچ مصادن است بقاروز بقیقن 
الملل  زن .ازاین روز درتقمقام کشقور 
های جهان به اشکال مختقلقن  تقجقلقیقل 
وبقققرزسقققداشقققت بقققه عقققمقققل مققق  آیقققد 
ومبارزات زنان تقرقق  خقواه وعقدالقت 
پسند را در ول تقاریقخ در راه آزادی 
،ترق ، دموکراس  وعدالت اجقتقمقاعق  
مبارزه نقمقوده انقد، ارج وسقپقاس مق  

 سذارند. 
داراالنشای حقزب مقلق  تقرقق  مقردم  

افققغققانسققتققان، بققه مققنققاسققبققت ایققن روز 
خجسته وتاریقخق  بقه نقمقایقنقده سق  از 
اعضای بیروی اجرائیه وتمام اعضقای 

حزب، بهترین تبریکات وشقادبقاشقهقای 
، زنان حزبی حزب ما خود را به زنان

شقققرافقققتقققمقققنقققد ، و قققنقققدوسقققت ومقققردم 
افغانستان و جهان ، ازصقمقیقم ققلقب ، 

 تطدیم م  نماید. 
جنبش دموکراتیح زنان افغانستان      

در دهه های سقذشقتقه، در راه مقبقارزه 
بقرای تقرققق  ، دمقوکققراسق ، آزادی ، 
فشرده س  بیشتر وحدت ملق  وعقدالقت 
اجتماع  تاریخ درخشان داشته وزنقان 
مبارز وترق  خواه افغانستقان بقا القهقام 
از آن ، امروز نیقز بقرای ایقن اهقدان 

 پیام تبریکیه داراالنشای ح.م.ت.م.ا
 به مناسبت تجلیل از هشتم مارچ روز بین المللی زن

 رفطا ، دوستان وهمو نان عزیز! 
مسرت فراوان داریم، سه سال ققبقل      

که ماهنامه حطیطت زمان ارسان نشراتق  
حزب ، به فعالیقت نشقراتق  خقود آغقاز 
نمقود ، در آسقمقان مق قبقوعقات کشقور 
بسان خورشید فروزان تابیقد واز دسقت 
آورد های فرهنن  حزب مقا بقه شقمقار 
مقق  رود، امققروز وارد سققال  ققهققارم 

 نشرات  خود م  سردد.
داراالنشای حزب مل  ترقق  مقردم      

افغانستان، به مناسبت آغاز سال  هقارم 
نشرات  ماهنامه حقطقیقطقت زمقان،مقراتقب 
تبریکات وشقاد بقاش هقای خقود را بقه 
تقمقام اعضقای و هقواخقواهقان حقزب ، 

رفطا، دوستان، همو نان عزیز وهقیقئقت 
تحریر وتمام دست انقدرکقاران نشقراتق  

 ماهنامه ، صمیمانه تطدیم م  دارد. 
ماهنامه حطیطت زمان ، در    سقه      

سققال سققذشققتققه در نشققر اهققدان تققرققق  
خواهانه حزب ،مسایل علم  اقتصقادی، 
اجتماعق ، سقیقاسق  ، فقرهقنقنق  ونشقر 
اندیشه های دموکراتیح، نطقش شقایسقتقه 
ای را در م بوعات کشور ، ایفا نمقوده 

 است.
در ققول شققش مققاه کققه سققذشققت،      

ماهنامه حطیطت زمان در پقهقلقوی سقایقر 
نشرات مقوثقر والزم در نشقر واشقاعقه 

 پیام تبریکیه داراالنشای ح.م.ت.م.ا

 بمناسبت آغاز سال چهارم نشراتی ماهنامه حقیقت زمان

 پیام تبریکیه

داراالنشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان   

 ۵۹۳۱به مناسبت روزجهانی نوروز و آغاز سال 

حزب مل  ترق  مردم افغانستان با داشتقن 
خقق ققو  مققرامقق  مققلقق  در عققرصققه هققای 
مققخققتققلققن حققیققات سققیققاسقق ، اجققتققمققاعقق ، 
اقتصادی و فرهنقنق  کشقور در روشقنق  
احققکققام قققانققون اسققاسقق ، قققانققون احققزاب 
سیاس  و سقایقر ققوانقیقن نقافقذب کشقور بقه 
خا ر تآمین صلح سراسقری، مقحقو فسقاد 
اداری، تققطققویققت نققظققام مققردم سققاالر از 
 ریق ایجاد نهاد ها و مقراجقر دولقتق  از 
 ریق انتقخقابقات آزاد، سقری و مسقتقطقیقم 
 .مققققققققققبققققققققققارزه مقققققققققق  کققققققققققنققققققققققد

حزب مل  ترق  مقردم افقغقانسقتقان بقا در 
نظرداشت نکات منف  در  قنقد انقتقخقابقات 
سذشته و بخصوص مقعقضقالت نقاشق  از 

ریاست جمهوری و  4030انتخابات سال 
شققوراهققای والیققتقق  از ایققجققاد حققکققومققت 
وحققدت مققلقق  و بققرنققامققه هققای کققاری آن 
حمایت کرده و اکنون خواهان آن است تقا 
رهبری حقکقومقت وحقدت مقلق  تقعقهقدات 
انققتققخققابققاتقق  شققان را در قققبققال آوردن 
اصالحات الزم در تمام امور منجمقلقه در 
 .نظام انتخابات  افغانسقتقان عقمقلق  نقمقایقنقد

حزب مل  ترق  مردم افغانستان با تقطقدیقر 
از اجراات کقمقیقسقیقون خقاص اصقالحقات 
انققتققخققابققاتقق  مققنققحققیققر یققنققانققه و نققخققسققتققیققن 
کمیسیون دولت  که وظاین محوله اش را 
به موقر و با کیفیت الزم انجام داده نکقات 
 :آتققققققق  را اعققققققققالم مقققققققق  دارد

به منظور حفقظ وتقطقویقت مشقروعقیقت   -1
نهاد های دولت  ضرور است تا انتخقابقات 
ولس  جرسه و شوراهای ولسوال  هقا در 
اسرع وقت ممکن برسزار سردد و از هقر 
نوع بهانه جوی  در راب ه به تقآخقیقر ایقن 

 .امقققر مقققهقققم مقققلققق  جقققلقققوسقققیقققری شقققود
شققرایقق  هققمققسققان و عققادالنققه بققرای   -2

اشتراک همو نان واجد شرای  رأی دهق  
 .و رأی سیری در انتخقابقات فقراهقم سقردد

پیشنهادات کمیسیون خاص اصقالحقات   -3
انتخابات  که بدون شح باعر جقلقوسقیقری 
از وقوع تطقلقبقات و جقرایقم انقتقخقابقاتق  و 
تنمین شقفقافقیقت در رونقد انقتقخقابقات مق  
سردد، به  ور تدریج  و عنقدالقمقوققر در 
 .عققققققققمققققققققل تققققققققحققققققققطققققققققق یققققققققابققققققققد

 موقف حزب ملی ترقی مردم افغانستان در مورد اصالحات انتخاباتی

سومین جلسه بیروی اجرائیه حزب مل  ترق  مردم  
افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالح  مالح رئیس 

در تاالر  ۴۹۲۱دلو  ۹۲حزب روز پنجشنبه مورخ 
حزب تدویر یافت. درین جلسه مسئولین شعبات 

وکمیسیون های مرکزی ، مسولین شوراهای شهر و 
والیت کابل و شماری از کادر ها و فعالین حزب 

 .نیز شرکت نموده بودند
کار جلسه با تالوت آیات  ند از کالم هللا مجید توس  
رفیق سعدهللا رضائ  عضو بیروی اجقرائقیقه حقزب، 

 .آغاز سردید
برای جلسه آجندای ذیل پیشنهاد و مقورد تقائقیقد ققرار 

 :سرفت
سزارش داراالنشای حقزب  ق  سقه مقاه سقذشقتقه بقه 

 .بیروی اجرائیه

سزارش کمیته نظارت بقر تق قبقیقق مقیقکقانقیقزم ادغقام 
 .تشکیالت ،به بیروی اجرائیه

برای سکرتریت جلسه رفطا : فضقل احقمقد فقروزان، 
عبدالغفور وحدت وانجینر محمد امین پرتو ،پیقشقنقهقاد 

 .ومورد تائید قرار سرفتند
سزارش داراالنشقای حقزب تقوسق  رفقیقق مقالقح بقه 
جلسه ارائه سردید که در آن آمده است: فعالقیقت هقای 
خستن  نا پذیر رفطا پروسۀ تحطقق ادغقام تشقکقیقالتق  
 درس ح کشور وبیرون ازمرزها را به نقطق قۀ انقتقهقا

نزدیح ساخته است. م  توانیم بنوئیم کقه در حقدود 
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است. و در والیات  که ادغام تحطق نیافته علت ان نقا 
امن  های است که دامقنقنقیقر مقردم آن والیقات شقده 
است، که م  توان از والیات: کندز، تخار، بدخشان، 

 .کاپیسا و قسمت  از والیت فاریاب نام برد
بعداز تدویر کنفرانس وحدت حزب مل  تقرقق  مقردم 

افققغققانسققتققان تققوسقق  

 تدویرسومین جلسه بیروی اجرائیه حزب ملی ترقی مردم افغانستان

دراین اواخرهنرمندجوان وبا استقعقدادو یقکق  از 
امیدواری های نسل نو موسیط  غزل کشور ول  
فتح عل  خان جهت تطبیقح خشقونقت عقلقیقه زنقان 
آهنج زیبای )نامردها(را تهیه و ثقبقت نقمقود کقه 
از  ریق رسانقه هقای تصقویقری و صقوتق  بقه 
نشر رسید.این اهنج با مقحقتقوا کقه شقعقر ان را 
مرد قلم داکتر سمیر حامد سروده است ,به شقیقوه 
زیبا ,با خقالققیقت ذهقن هقای جقوان هقنقر افقریقن 
کشور تدوین و به تصویر کشیده شده و در بقیقن 

 .شهروندان به سرم  مورد استطبال ققرار سقرفقت
هیئت رهبری حزب مل  ترق  مقردم افقغقانسقتقان 

بقخقا قر , ۴۹۲۱حقوت  ۵روز  هارشنبه مورخ 
قدردان  ازاین فعالیت خقالققانقه هقنقری هقنقرمقنقد 
جوان و با استعداد کشورول  فتح عل  خان  ق  
محفل  در دفتر مقرکقزی حقزب لقود تقطقدیقر بقه 
ایشان اهدا نمودند.در محفل بقا شقکقوهق  کقه بقه 
این مناسبت در دفتر مرکزی حزب برسزار شقده 
بود،رفیق پوهاند داکترمحمد داوود راوش ریقس 

حزب مل  تقرقق  مقردم افقغقانسقتقان ،عقده ی از 
اعضقای داراالنشققاس،مسقولققیققن شققعققبقات مققرکققزی 
حزب ومسولین کمیسیون تبلیغ وفرهنج حضقور 
داشتند.دراین مراسم رفیق راوش ضمن صقحقبقت 
مختصری پیرامون نطش و جایقنقاه هقنقر و هقنقر 
موسقیقطق  در حقیقات بشقری بقویقژه در عقرصقه 
روشققنققنققری ومققبققارزه عققلققیققه نققابسققامققانقق  هققای 
اجتماع  ازجمله مبارزه علیه انواع خشقونقت هقا 
بویژه خشقونقت عقلقیقه زنقانماز خقدمقات هقنقری 

ارزنده ی آوازخقوان جقوان ولق  
فتح عل  خان در راه شقنقو فقایق  
هنر اصیل مشرق زمقیقن سقتقایقش 
بعمل اورده موفقطقیقت هقای بقیقشقتقر شقان را 

 .آرزو نمودند

قابل تذکر است که دراین مراسم از مرد 

صاحب نام وادیب توانای کشور داکتر سمیر 

حامد شاعر مو محترم وکیل امرخیل 

دایرکتر وتهیه کننده آهنج نامردها نیز 

.تطدیر بعمل آمد  

 کمیسون تبلیغ و فرهنگ

 به پیشواز از هشتم مارچ تقدیر از آواز خوان آهنگ نامردها)درتقبیح خشونت علیه زنان(

 بقیه در صفحه پنجم

 بقیه در صفحه دوم

  دوهم مخ کی  -د مارچ اتمه او د ښځي انسانی داعیه 

  صفحه دوم  -برنامه حزب و اهمیت آموزش آن 

  پروژه تاپی   اهمیتTAPI صفحه سوم -در اقتصاد افغانستان 

 صفحه سوم—برق وارداتی در درازمدت به نفع کشورنیست 

 صفحه سوم-شیوه های مبارزات مدنی وپیشینه ی آن درافغانستان 

  څلورم مخ کی  -امیرحمزه شینواری 

 ....و مطالب زیبای دیگر 

 دراین شماره:

 بقیه درصفحه سوم

 بقیه درصفحه سوم
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 نهمه  ماده :  د ګوند  دغړو  دندی :
 دګوند غړی  د الندیو  دندو لرونک  دی :

د خپل ژوند  په ورځینیو   اروک  د اسالم  
د سپڅل   دین ، داساس  قانون  ،  دسیاس   

ګوندونو قانون او هیواد  ډیریو  جاری  
قوانینیو  ،د خلکو منل شوو  دودونو  او 

 راوجونو ته  احترام  او درناوی .   
په  تح الړه  او اساسنامه ک   د ځای 

شوی  موخو نه   خبرتیا  او د هغو په  پل  
کولو ک   هر دول   پرله پس   او نه  
 ستړی کیدون ک   هڅه  او هاند کول .

ګوندی دسیاست موخ   د خلکو  د مختفلو  
قشرونو  او دټولنیزو  فرهنګ   او صنف   
 بنسټونو  په منځ  ک  تبلیغ  او رواجه ول

تشکیالت  او سازمان  پیاورتیا لپاره د نفوذ  
د تاثیر ،  پراخوال  ،  د ګوند د ټولنیزو  
ستنو  د تینکښت لپاره  ګوند ته  جلب او 

 جذب کول
د ګوند دمال  بنسټ د پیاوړتیا په خا ر  
دحق العضویت او بسبن   لپاره په وخت  
اقدام او به دی هکله د نورو  دوستانو  د 

 تشویق  زمینه برابرول .
د علم   ، سیاس  او ادب  کتابونو  دلوستلو 

له لیاره څخه  دخپل  سیاس  او مسلک  
 پوه  د ک   لوړ وال  .

زمونږ د کوند غړی له اداری فساد ، د 
مخدرو توکو ، اخالق  او ټولنیزو مفاسدو 

 سره مبارزه وکړی .
مل  ګټ  پرځان  ، ګروه  ، قوم  ، 

سمیمه ایزو ، سیمیزی ، مذهب  ، ژبن  او 
ټوکمیزو کټوپه  وړاندی وګن  او د انشعاب 

غوښنت  د ټولو ډولونو او انحرافونو 
 پروړاندی مبارزه کول.

د شورا ګانو  او ارګانونو د ګدو دستورونو 
 او پریکړو څخه مالتړ کوی .

د غړو او ګوندی ارګانو  د کارونو  د 
 نیمګړتیاوو  پر خالن کلکه مبارزه کوی

 دریم فصل 

 تشکیالتی جوړښت  
 لسمه ماده :تشکیالتی جوړښت 

د ګوند تشکیالت  جوړښت په الندی دول 
 ده : 

 کنګره.
 مرکزی شورا 

 سرتاسرس کنفرانس 
 بیروئیه اجرا

 س دارالنشا
محل  شوراګان  ) ناح  ،ښار ولسوال  او 

 والیت ( .
 لومړن  واحد 

یو لسمه ماده : د شورا ګانو اولمړنیو  
 . واحدونو جوړیدل

لمړن  واحد ،سیمه ایزی  شوراګان  ) د 
 ناحیو ، ښارونو او ولوالیو شوراګان  (

) د کابل د ښاری شورا نه  پرته ( د    
والیت   شورا  ګانو  د پریکړی پر بنسټ ،  
والیت  شورا ګان  ، د هغو معادل او کابل  

پریکړی د بیروئیه ښاری شورا  د اجرا
 پربنسټ جوړیکیږی .

 دولسمه ماده : لمرنی واحد 
لمړن  واحد دګوند او خلکو ترمنځ د ڼژدی 

وال  کړی ده ،د کار او ژوند د ځای 
پربنسټ    له درو نه  تر پنځه لسو غړو 
پوری  ولری جوړیږی.دغړو د ډیروال  په 

صورت ک  یو یا څو لمرن  واحدونه  
 جوړیږی .

لمړن   واحد د رییس او مرستیال لرونک  
وی     د غړو له خوانه دآزادو ، پټو او 
مستطیمو  رایو  پر بنست ټاکل کیږی . 

لمرن  واحد  کار په ساحه ک   د ګوندی 
مطامونو  او اساسنام   د مندرجاتو سره سم 

 رهبری کیږی .
د لمړی واحد  غړی د ګوند موخ   د خلکو  

او دخپل کلکتین په منځ ک   توضیح او 
رواجوی او تر ټولو  ښه کسان  ګوند ته  

 جلب او  جذبوی .
لمړن  واحد نیک  او ښ  اړیک   دمل  ، 

فرهنګ  ، تجاری او توکمیزو 
شخصیتونوسره  جوړه وی او غښتل  کوی 

 ی  .
په هغه صورت ک     په یو ځای ک  څو 
لمرن  واحدونه شتون ولری د کار کمیته  د 

 رییسانو او مرستیالنو څخه جوړیږی .
د وحدت د کنفرانس د جوړیدو له نیټ   
څخه ورسته دشپږو  میاشتو  لپاره  د 

لمړنیو  واحدونو ټول غړی  د دری و څخه 
تر شپږو میاشتو پوری  په کډه  سره  خپل  
غونډی  کوی او  په دوران   توکه پر مخ  
بیول کیږی  تر څو پوری  د ګوند د غړو 
تر منځ  پیژند کلوی را منځ ته ش  اود 
ګوند  ریښتن  غړی به هغه  ځای ک  

معلوم  ش  ورسته له هغ  څخه  د ګوند 
غړی  به هماغه سازمان ک  کول  ش  د 

موافط  پر بنسټ ، انتخابات  او یا به 
تناسب  ډول  خپله  رهبری  د کنفرانس  د 

یدو  پوری    کنکری  ته  خپل  ئرا
 استازی  ټاک  ، وټاک  .

 دیارلسمه  ماده : سیمه ایز شوراګانی .
ی ، ښاری ، ولسوال  او والیت   ید ناد

شوراګان   د خپلو اړوند  لمړین  واحدونو 
د رهبری  مسولیت  په غاړه  لری  او د 

په هغه  ځای  ک  د ګوند   ی  غړو  شمیر
د غړو دشمیر  په  پام  نیولو  سره  له 

نفرو پوری  په  نظر کی   12دریو نه  تر  
نیول  کیږی      د منتخبو اشخاصو له 

خوا نه      په سیمه ایزو کنفرانسونو ک  
د آزادو پتو او مستطیمو رایو ورکولو  په 

 ترڅ ک   ټاکل کیږی انتخابیړی .  
د ناحیو ، ښارونو، ولسوالیو  او والیتنونو  
شوراګان   له  ټاکنو  وروسته  په لمړیو  
غونډوک  خپل  رییسان او مرستیاالن  د 
ازادو ، پټو او مستطیمو  تاکنو پواس ه  د 
 حاضرو  غړو  په  ډیرو  رایو  ټاک  .

ټ    ئر یدو  له  ن د یوال  د کنفرانس  د دا
 څخه  د ناحیو ښاورنو ،

و لسوالیو  او  والیت   شوراګان   په  
مساوی  غړو  جوړ یږی  او د دی 

شوراګانو  غوندی  تر شپږو میاشتو  پوری  
په دوران   توګو رهبری  کیږی . وروسته  
له  هغه  نه  د ګوند  غړی  په همغه  شورا 
ک  کول  ش  دموافط  په صورت ک  ، یا 
په تناسب  ډول د کنفرانسو  تر جوړیدو  

پوری     لمړن   ګنګری  ته نمایندګان  
 ټاک  و ټاک  .

په  هغه  صورت  ک       د ناح  ، 
ښارو، ولسوال  او یا والیت   شورا د غړو  

ئیه  تنو څخه  ډیر وی  اجرا 21شمیرله  
وری  پتنو    1ته تر   0کمیته  ئ  له  

 ړیږی.جو
د ګوند  شورا ګان   په  بهرنیو  هیوادونک   

 د والیت   شوراګانو  شره  یو  شان دی .

دافغانستان د خلکو د ترقی ملی 
 ګوند اساسنامه

ام نیتمی دیوالی دکنفرانس مصوبه۹۳کال زمری دمیاشتی د ۴۹۳۱د  

 پاتی په راتلونکی شمیره

هر انسان ضرورت دارد تا درباره  بیعیت،جامعقه  
و انسان آساه  الزم داشته باشقد وضقرورت داشقتقن 
این آساه  روزافزون ومتنوع است.انسان هایکه بقه 
زیور دانش ومقعقلقومقات ضقروری آراسقتقه نقبقاشقنقد 

 زندس  مالل آور وپرمشطت را سپری مینمایند.
اما آنهائیکه درپ  تغیرات اجتماع  هستنقد و بقاعقده 
ی از افراد همسو و دارای آرمان مشترک به خا قر 
سققعققادت و خققوشققبققخققتقق  انسققان سققام بققرمققیققدارنققد 
وتشکیالت سیاس  را ایقجقاد نقمقوده انقد،بقایقد دانقش 
ومعلومات علم  بیشتری را بقیقش از دیقنقران فقرا 
سیرند، زیرا کار و وظایقن سقازمقانق ،سقازمقانقدهق  
ورهقبقری امققور پقروسقه ایسقت کقه بقرمقبقنققای عقلققم 
واساسات علوم اجتماع  ، سیاس  و اقتصادی تحطق 

 م  یابد.
احققزاب سققیققاسقق  هققم بققرعققالوه سققایققرمقق لققفققه هققا و 
خصققوصققیققات تشققکققیققالت مققنققظققم وبققرنققامققه هققای 
درازمدت)استراتیژی( وکقوتقاه مقدت )تقاکقتقیقح( را 
دارا مققیققبققاشققنققد کققه از سققایققرسققروه هققا وتشققکققالت 
اجتماع  مقانقنقد جقبقهقه وسقازمقانقهقای اجقتقمقاعق  و 
بنابرمنافقر خقاص شقان از مقجقمقوع مقلقت مقتقمقایقز 

 هستند.
احزاب  توانسقتقه انقد کقه بقر رونقد تقکقامقل جقامقعقه 
تاثیرسزار باشند که متشکل از افراد آسقاه وبقا دانقش 
بوده و برنامه های شقانقرا بقرمقبقنقای واققعقیقت هقای 
زندس  واصقول واسقاسقات عقلقمق   قرد وتقرتقیقب 

 نموده باشند.
هم نان افرادی میتوانند در جامعه النو و شخصیقت 
ممتاز محسوب سقردنقد تقا ققادر بقه تشقکقل و جقذب 
افققراد در سققازمققانققهققای حققزبقق  بققاشققد کققه بققرعققالوه 
خصققلققت و کققرکققتققر عققالقق  انسققانقق  وتققجققارب الزم 
سیاس  و اجتماع  دانشهای مقروج وعقلقوم مقتقداول 

 عصر را فرا سرفته باشد.
کار وفعالیت دراحزاب سیاس  مانند کاروفعالیت در 
هریح از سازمانهای دیقنقر یقکق  از اشقکقال مقهقم 
پراکتیح اجتماع  است که بخقش ققابقل تقوجقه آنقرا 
سازمانده  تشکیل میدهد وسازماندهق  هقم عقبقارت 
است از استفاده م ثر و  بق موازین واصول علم  
از نیروهای انسان  برای انجام کار ومبارزه مقعقیقن 

 وهدن معین.
موفطیت حزب مربو  است به آساه  اعضای آن از 
اهدان و وظاین مربو ه که در برنامه های حزبق  
تسجیل سردیده است.اشتراک آسقاهقانقه و داو قلقبقانقه 
اعضا در حزب موفطیتهقای آتق  حقزب را تضقمقیقن 

 میکند.

ضرورتقهقای عقلقمق  وعقطقیقدتق  اعضقای حقزب را 
میتوان به مقعقلقومقات کقلق  و عقمقومق  ومقعقلقومقات 
خاص وتخصقصق  آنقهقا تقفقکقیقح نقمقود مقعقلقومقات 
عققمققومقق  کققه هققریققح ازاعضققای حققزب بققه آن 
ضرورت دارند داشتن سقواد  قبقق نقورهقای  قرد 
شده از رن سقازمقان یقونسقکقو و آسقاهق  الزم از 
اساسات علوم اجتماع ،اققتقصقاد وسقیقاسقت وتقاریقخ 

 کشور ومبارزات مردم.
و اما معلومات و آساه  های تخصصق  هقریقح از 
اعضای حزب عبارت است از معلومات همه جانقبقه 

 از برنامه حزب و نونن  تحطق آن در جامعه.
برای درک وهضم هربرنامه حزب  ازجمله بقرنقامقه 
احزاب دموکرات وترقیخواه  آساهق  ودانقش مقروج 
معاصرضروری است وبرمبنای اصقول پقیقداسقوژی 
ومیتودهای تدریس معاصرآموخته شده و با م قالقعقه 
خودی وآفاق  و عدم دقت وتوجه همه جانبه نمیتقوان 
از مقققرامقققنقققامقققه هقققای حقققزبققق  احقققزاب بقققزرگ 
ومققعققتققبققرسققیققاسقق  مققعققلققومققات الزم را کسققب کققرد 
ودرمورد حقطقانقیقت وعقلقمقیقت آن دیقنقران را ققانقر 

 ساخت.
برنامه حزب مل  ترقق  مقردم افقغقانسقتقان یقکق  از 
بقرنقامققه هققای مقهققم و بقا اهققمقیققت حقزبقق  اسققت کققه 
درشرای  موجوده کشور برمبنای اصقول واسقاسقات 
علم   رد وترتیب سقردیقده و از قرن کقنقفقرانقس 

درشقهقرکقابقل بقه  ۴۹۲۱اسد   03بزرگ وتاریخ  
تصویب رسیده است.آساه  و کسب معلومات ازایقن 
برنامه مستلزم داشتن معلومات مقتقداول ومقروج از 
علوم معاصر،معلومات و آساه  از شقرایق ،اوضقاع 

 واحوال کشور میباشد.
با م العه این بقرنقامقه مقیقتقوان از شقرایق  مقوجقود 
سیقاسق ،امقنقیقتق ،اققتقصقادی واجقتقمقاعق  افقغقانسقتقان 
معلومات همه جانبه کسب کرد وضرورتهای عاجقل 
و فققوری مققبققارزات مققردمقق  و دمققوکققراتققیققح را 
مشخص نمقود.ایقن بقرنقامقه درمق قابقطقت بقا اوضقاع 
واحوال کنونق  و در یقح کشقور روبقه تقوسقعقه و 
درحال جنج  رد وترتیب سقردیقده اسقت کشقوری 
که با دهها پرابلم و الش های اجتماع  وبحقرانقهقای 
متعدد مقواجقه اسقت.ایقن بقرنقامقه ضقرورت عقاجقل 
وفوری مبارزه با نیروهای عطبنرا و مخالن تقرقق  

 وپیشرفت را درکشور مشخص نموده است.
این برنامه باید دریح فضای حاکمقیقت ققانقون و بقا 
استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و ققانقونق  مقورد 
ت بیق ققرار سقیقرد زیقرا حقزب مقلق  تقرقق  مقردم 
افغانستان مخالن اعمال خشونت آمقیقز وفقراققانقونق  

بققوده و رسققیققدن بققه قققدرت را از ققریققق اسققتققفققاده 
واستعمال  سالد غیرمقمقکقن وغقیقر عقمقلق  دانسقتقه 

 وآنرا مردود میشمارد.
دربرنامه حزب ما  رد های عمیقق تقیقوریقکق  کقه 
نمایاننر تفکرحقزب اسقت مق قرد سقردیقده وبقخقش 
هققققای مققققهققققم زنققققدسقققق  اجققققتققققمققققاعقققق ،مققققانققققنققققد 
سیاست،حکومتداری،مسایل فرهقنقنق  وغقیقره درآن 
مشخص سردیده است.دربرنقامقه حقزب مقا نقهقادیقنقه 
شدن ارزشهای دموکراتیح و حقاکقمقیقت ققانقون بقه 
مققثققابققه یققح اصققل مققهققم واسققتققراتققیققژی حققزب در 
نظرسرفته شده است،م ابق این اصل نهقادیقنقه شقدن 
ارزشهای دموکراتیح،تامین صلح وثقبقات درکشقور 
وق ر جنج وخقونقریقزی زمقیقنقه هقای الزم تقرقق  

 وپیشرفت را درکشور مساعد میسازد.
م ابق برنامه حزب مل  ترق  مردم افغانسقتقان ایقن 
حزب زمان  میتواند به اهقدان اسقتقراتقیقژیقح خقود 
نایل سردد کقه دارای تشقکقیقالت وسقیقر وسقراسقری 
درتمام محالت کشور باشقد،سقازمقانقهقای حقزبق  در 
تمام س ود فقعقال بقوده و بقایقد مقنقاسقبقات وروابق  
عمیق با تمام  اقشار مردم داشته باشند و درضقمقن 
باید رواب  ومناسبات صمیانه ونیح و همسقویق  را 

 با تمام احزاب دموکرات وترقیخواه تامین نماید.
حزب مل  ترق  مردم افغانستان استقفقاده از وسقایقل 

انسققانقق  و آبققرومققنققدانققه را بققرای -مققخققتققلققن قققانققونقق 
خدمتنزاری به مردم ورسقانقیقدن اهقدان واسقاسقات 
برنامه خود را به مردم افغانستان پیش بقیقنق  نقمقوده 
است ماننقد اشقتقراک در انقتقخقابقات هقای مقحقلق  و 
سراسری کشورمکاروفعالیقت در ارسقانقهقای دولقتق  
 غرض انجام خدمات صادقانه وآبرومندانه به مردم.
تاکتیکهای مق قرد شقده در بقرنقامقه حقزب غقرض 
رسیدن به اهدان استراتیژیح وعموم  میقبقاشقد کقه 
میتواند    زمانهای محدود تغیرنماید و برای انجقام 
ایققن وظققایقققن یققومقققیققه شقققعققبققات حققزبقق  مققانققنقققد 
تشکیالت،تبلیغ وفرهنج، رواب  با احقزاب سقیقاسق  

 و غیره ایجاد سردیده است.
با م العه مختصر این بخش ما میدانیم کقه مق قالقعقه 
وآموزش برنامه حزب مل  ترقق  مقردم افقغقانسقتقان 
مارا کمح مینقمقایقد تقا ازشقرایق  کقنقونق  واوضقاع 
واحوال اجقتقمقاعق  کشقور مقعقلقومقات الزم را اخقذ 
نمائیم و بتوانیم وظاین و مس لیتهای خودرا درققبقال 
مردم وجامعه درک نموده و درم ابطت بقاشقرایق  و 

 امکانات موجود کار و مبارزه نمائیم.
 

 برنامه حزب و اهمیت آموزش آن
 میرمحمدشاه رفیعی

ما تغییر نظام انتخابات  فعل )نظقام   -4
 –  رأی واحقققد غقققیقققر ققققابقققل انقققتقققطقققال

(SNTV  ،را بققه دالیققل نققاکققار آمققدی
س ح بقلقنقد ضقیقاع آرا، سق قح پقائقیقن 
مثمریت کاری ولس  جرسۀ نقاشق  از 

ضقروری …   نین نظام انتخاباتق  و 
م  دانیم. از رهبری حکومت وحقدت 
مل  خاصتاً مقطقام ریقاسقت جقمقهقوری 
مقق   ققلققبققیققم تققا بققا رعققایققت تققعققهققدات 
انتخابات  شان مندرج منشور تحقول و 
تداوم برای احقزاب سقیقاسق  فقرصقت 
دهند تا با داشتقن لسقت هقای نقامقزدان 
در انتخابقات شقامقل رققابقت شقونقد تقا 
ولس  جرسقۀ آیقنقده بقا داشقتقن وکقالی 
حزب  از س ح بلقنقد مقثقمقریقت کقاری 
 .بقققققققققققققققرخقققققققققققققققوردار شقققققققققققققققود

با م العۀ دو سزینۀ نظام انتخاباتق    -5
کققه از جققانققب کققمققیققسققیققون خققاص 
اصالحات انتخابات  پیشنقهقاد سقردیقده، 
حزب مل  ترق  مقردم افقغقانسقتقان بقه 
دالیققل ذیققل سققزیققنققۀ نققظققام مققوازی یققا 

 :مققخققتققلقق  را بققهققتققر مقق  دانققد
بقققرای احقققزاب سقققیقققاسققق    –

منحیر نهاد های دموکراتیح 
جقامققعققه فققرصققت مققیققسقر مقق  
شققود تققا بققا داشققتققن سققهققمققیققۀ 
اخققتققصققاصقق  کققرسقق  هققا در 
 .انققتققخققابققات رقققابققت کققنققنققد

نامزدان احزاب سیاس  و اسیقتقالن   –
احزاب سقیقاسق  در مقطقابقل هقمقدیقنقر 
رقابت خواهند کقرد، نق  بقا نقامقزدان 
 مسققققققققققتققققققققققطققققققققققل مققققققققققنققققققققققفققققققققققرد

در صققورت داشققتققن حققوزب واحققد   –
انتخابات  در سرتاسر کشقور، احقزاب 
سیاسق  از یقح جقانقب تشقویقق و از 
سوی دینر مقجقبقور مق  شقونقد تقا از 
حالت کو ح بودن، احقیقانقاً ققومق  و 
مقحقلق  بقودن بققیقرون و آرام آرام بققه 
احزاب مقلق  و سقراسقری افقغقانسقتقان 
 .مققققققققققققققبققققققققققققققدل شققققققققققققققونققققققققققققققد

اقالً در همین حوزب رققابقت احقزاب   –
سققیققاسقق )حققوزب واحققد کشققوری( بققه 
نسبت تناسب  بقودن مقحقاسقبقات آرا و 
اختصاص کقرسق  هقا، سق قح ضقیقاع 
 .آرا پقققققققائقققققققیقققققققن مققققققق  آیقققققققد

حضققور احققزاب سققیققاسقق  بققحققیققر   –
نظارت کننده هقا بقر رونقد انقتقخقابقات 
 .باعر تنمین شفافیت بیشتر خواهد شقد

وکالی حزب  در ولسق  جقرسقه بقه   –
 ور دایم  تحت نظارت احزاب شقان 
بوده، از غیر حاضقری در وظقیقفقه و 
بقق  نققظققمقق  در اجققراات خققود داری 
 .خققققققققققققققواهققققققققققققققنققققققققققققققد کققققققققققققققرد

وکققالی حققزبقق  حققیققن حضققور در   –
ولسقق  جققرسققه سققروپ هققای سققیققاسقق  
پارلمان  تشکیل داده و بقاعقر تقنمقیقن 
نظم و دسپلین بیشتر و ارتقطقای سق قح 
مثمریت کار قوب مطننۀ کشور خقواهقنقد 
 .شققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد

از ملت غیور، ققهقرمقان و مقتقدیقن   -6
کشور م   لبیم تا صفون خویقش را 
در مبقارزه بقه خقا قر تقنمقیقن صقلقح، 
مبارزه عقلقیقه نقابسقامقانق  هقا، تقنمقیقن 
عققدالققت و رفققاه و شققنققوفققایقق  کشققور 
مققتققحققد سققاخققتققه، از بققرنققامققه ی هققای 
اصالح  حکقومقت حقمقایقت نقمقوده و 
نواقص و کقاسقتق  هقای کقاری آن را 
بازسو و جهت رفر آن ها تدابقیقر الزم 
کمک ، تشقویقطق  و سقمقتقدهقنقده اتقخقاذ 
 .نقققققققققققققققققققققمقققققققققققققققققققققایقققققققققققققققققققققنقققققققققققققققققققققد

از احزاب سیاس  و ندوست، مل    -7
و حقامق  دمقوکقراسقق  در افققغقانسقتققان 
تطاضا م  نمائیم تا به منظقور نقیقل بقه 

اجققتققمققاعقق ، -اهققدان مشققروع سققیققاسقق 
اقتصادی و فقرهقنقنق  کقه مقنقجقر بقه 

داشتقن نقظقام مقردم سقاالر و جقامقعقۀ 
مرفه و شنوفان م  سردد، به تشکقیقل 
جبه ها، اسیقتقالن هقا و حقتق  وحقدت 

تشکیالت  دست یازیقده و -های سیاس 
منحیر نیرو های متحد و یکپار ه بقه 
میدان رققابقت هقای انقتقخقابقاتق  رفقتقه 
سرنوشت آیندب خود و همو نقان شقان 
 .را رقققققققققققققققم زنققققققققققققققنققققققققققققققد

از جققامققعققۀ بققیققن الققمققلققلقق  حققامقق    -8
دموکراس  در افغانسقتقان تقطقاضقا مق  
سردد تا مردم افغانستان را در مقطقابقل 
تو ئه ها و دسایس دشمنان خارج  و 
همدستان داخل  آن ها تنهقا نقنقذاشقتقه، 
با حمایت دوستانقه و مقداوم سقیقاسق ، 
امنیت  و اقتصادی شقان پقروسقه هقای 
دموکراتیح انتخابات، حکومقت داری 
خوب، مبارزه با فساد و مقلقت سقازی 
 .را در کشققور مققا تققطققویققت نققمققایققنققد

حزب مل  ترق  مردم افقغقانسقتقان بقر 
مبنای اهدان مرام  خقویقش، حقاضقر 
اسقققت بقققا نقققیقققروهقققای دمقققوکقققرات و 
و ندوست کشور دسقت بقه دسقت هقم 
داده با تشکیل اسیتالن ها و جبقهقه هقا 
رونققد مققبققارزات مققردم را بققه سققوی 
تنمین صلقح، تقحقکقیقم وحقدت مقلق  و 

 .رفاه و ترق  میهن راهنمون سردد
 ومن هللا التوفیق

 بقیه از صفحه اول

 موقف حزب...

وړاندی له هر څه دمارچ داتمې دښځې د نقړیقوالقې ورځقې د 
رراسیدو په مناسبت د افغانستان ښځو ته دزړه کومې مبارکي 
وایم او په ښځه د هرډول تشدد ،تقیقر، ، ظقلقم م سقتقم او بقې 
عدالتیو غندنه کوم .او افغقان ښقځقو تقه د تشقدد ، تقبقعقیقض ، 
تقیققر، ، ظققلققمققونققو م سققتقم اوبقق  عققدالققیققو ضققد روانققه آزادی 
 . بخښونک  او عادالنه داعیه او مبارزه ک  بریالیتوب غقواړم

بشریقت م آزادۍ  -ښځه انسان دئ اود ښځې داعیه د انسانیت 
بشر په توګقه  -ښځه دانسان .برابرۍ او پر مختګ داعیه ده  -
ذاتا د ټولو انساني او مدن  حطونو مڅخه بقرخقورداره ده ، او       

دانسانیت د ارزښتونو او داسالم دمبین دین د انسان  ارشاداتقو 
او دبشری حطونو د نړیقوالقي اعقالمقیق  او زمقونقږ دهقیقواد د 
اساس  قانون او نورو قانون له مخي دآزادی او بقرابقری دنقر 
سقره بقرابققره ده او دټقولققو فقردی م اجققتققمقاعقق  م سققیقاسقق  م 
اقتصادی او فرهنګ  حطونو او فرصتونو څخه برخورداره ده 
او دهر ډول تشقدد ، تقیقر، ، ظقلقم ، اسقارت ، سقتقم او بقې 
عدالتئ څخه مص نه ده او دکورني اودمقیقړه سقره د بقرابقرو 
 . کققورنققیققو حققطققونققو م دنققدو او مسققولققیققتققونققو درلققودونققکققې ده

ښځه دانسانیت او په یوه ټولنه کې د آزادئ اوبر ابری دشتقون 
او نه شتون معیقار دی او پقه ټقولقنقه کقې آزادی او بقرابقری 
دښځې د عزت مانسان  او مدن  حطونو په تقامقیقن کقې تقحقطقق 

ښځه مور ده او جنقت دمقور پقه پښقو کقي دئ مښقځقه  .مومي
داسالم په مطدس دین ک  ځانقکقړ، ځقا، لقر، او هقر څقوک 
 ې په انسانیقت او اسقالمقیقت بقاور لقر، نقه یقوازې دښقځقې 
انسان  حطونو تر پښو الندې کولو څخه باید ډده وکړ، ، بلکقه 
د هغې دانسان  کرامت درناوئ او د انسان  او بشری حقطقونقو 
 .تامین او ساتنه بایقد خقپقلقه انسقانق  او دیقنق  وجقیقبقه وګقڼقي 

ښځه د نوو او زړو م مترق  او ارتجاع  او مترقق  فقکقرونقو 
بشریت م آزادی او برابری ضد منقحق ق  فقکقرونقو  -انسانیت 

او ناوړه دود پالن  اود پرمخقتقګ او پقه شقاه تقګ دتضقاد او 
مطابل  او ارتجاع  اوپرمخ تلونکو اِ غورځنقګقونقو دمقبقارزی 

او دیوه هیواد پر مختقګ دهقغقه هقیقواد  . په محراق قرار لر،
دښځو د پرمختګ له مخ  ټاکل کیږی . یا په بل عبارت هقغقه 
هیواد ته پر مختلل  هیواد ویالی شو    ښځه پقکقې دانسقانق  
او ټولنیزو حطونو څخه په الزمه تقوګقه بقرخقورداره و، . او 
برعکس هغه هیوادونه لکه زمقونقږ هقیقواد  قې شقځقې پقکقې 
داسارت او ستم الندې ژوند کو، په وروسته پقاتق  هقیقوادونقه 
 . کققققققققققققققې شققققققققققققققمققققققققققققققیققققققققققققققرل کققققققققققققققیققققققققققققققږ،

داد، وینو  ې له بده مرغه زمونږ په هقیقواد افقغقانسقتقان کق  
ښځه د انسانیت او مذهب  افرا یت او دانسانیت او اسقالمقیقت 
ضد افرا   افکقارو او مقنقحق قو دودونقو م تشقدد م تقیقریقو، 

اسارت م ستم م ظلمونو او ب  عدالتیو او دنر او ټقولقنقې ددوه 
ګون  ستم اودجنسیت  تبعیض څخقه ځقوریقږ، او زمقونقږ پقه 
ټولنه حت  داسې کسان هم شتون لر،  ې ښځقې تقه ددوهقمقه 
درجه انسان په سترګه ګور، او پقه کقورنق  تشقدد کقې وهقل 
اوټکول کیږی او دیوه ډله افقرا ق  مقالیقانقو دفقتقوا لقه مقخقې 
سنګسار او وژل کیږ، او یا خقپقلقه دتشقدد او نقاخقوالقو څقځقه 
 . دخالصون لپاره مرګ تقه پقنقاه وړ، او یقا ځقان سقوځقو،

زمونږ په هیواد ک  نجونې په بدو کې قربانق  ده او تقراوسقه 
اجبار، او دقانونې سن نه مخکقي نقکقاد او  .قربان  ورګو، 

واده ته مجبوریږی او د ولور په نامه په واقعیقت کق  دجقنقس 
په کمکئ نجونو د جقنقسق   .په شان اخیستل او خرڅول کیږ، 

  .تققققجققققاوز نققققاوړه پققققیققققښققققي هققققم اوریققققدل کققققیققققږ، 
دافغانستان م لق اکثریت ښځې دسواد څخه محقرومق  د، او 
دپې وزلې م نارو غې او د خپلو کو نیانو او کورنئ اودنورو 
ټولنیزو ناخوالو څخه عذاب ګالي او په سیاسي ، اقتصقاد، او 
اجتماع  او فرهنګي  ارو کې د اعیزمن او الزم ګډون څخقه 
 .مققققققققققققققققققققحققققققققققققققققققققرومققققققققققققققققققققې شققققققققققققققققققققویققققققققققققققققققققدی

په داس  حال کې  ې په افغانستان ک  دښځو دانسان  حقطقونقو 
د تامین په ډګر کې د دولت دیوه لړ اقداماتو او د هیواد دښځقو 
دسازمانونو او مدن  ټقولقنقې او د ښقځقو دټقولقنقو او سقیقاسق  

ګوندونو دمبارزی په نتیقجقه کقې دځقیقنقو السقتقه راوړنقې تقر 
سترګو کیږی  ې دټینګیتا او پراختیا لپاره ی  مبارزه او هڅه 

خقو دنقړئ دپقرمقخقتقلقلقو هقیقوادونقواو مقتقرقق   . او هاند وشقي
بشریت تجرب  شیي  ې ښځه به په افغانستان کې هغقه وخقت 
دتشدد ، تیر، ، ظلقم، اسقارت ، سقتقم او بقي عقدالقتقیقو څقخقه 
وژغورل ش  اودخپلو انسان  حطونو څخه به برخقه مقنقه شقي 
 ي په روانه ټولنیزه او سیاسي مبارزه کي دهیقواد مقتقرقق  م 
دموکراتیح او عدالت پلوه ځواکونه پقریقکقړونقئ بقریقالقیقتقوب 
ترالسه کړ، او په ټولنه او دولت ک  دمسل  جریان په تقوګقه 
تثبیت او و پیژندل شي او په هیواد کې یوه کقارا دمقوکقراسق  
اوځواکقمقن، حقطقوقق  او دمقوکقراتقیقح دولقت رامقنقځقتقه شقي 
 .اواسقققققققققققققققققققتقققققققققققققققققققطقققققققققققققققققققرار ومقققققققققققققققققققومقققققققققققققققققققي

په پای ګ  یو ځل بیقا دښقځقې دنقړیقوالق  ورځقې پقه مقنقاسقب 
افغان ښځو ته مبارک  وایم او دوی ته دخپلقو روا انسقانق  او 
مدن  حطونو لپاره مبارزه ک  بقریقالقتقوب غقواړم اوپقدی الره 
ک  دافغانستان دښځو ددمقوکقراتقیقح سقازمقان او غقورځقنقګ 
اودهغه په سر ک  دډاکتر اناهتقیقا راتقب زاد او نقورو افقغقان 
سرغندیو ښځو دقهرمانانه مبارزی او هڅو په یاد دافقغقانسقتقان 
 ښقققققققځقققققققو سقققققققتقققققققرو بقققققققیقققققققالقققققققیقققققققتقققققققونقققققققو غقققققققواړم 
نیح مقرغقه دې و، دمقارچ اتقمقه دښقځقو نقړیقوالقه وِر  او 
بریالي دې و، د آزادئ ، برابری او سوکالقئ لقپقاره دنقړۍ د 
اوافغانستان د ښځو قهرمانانه اونه ستړ، کیدونکې مبقارزه او 

 .هڅې او هاند

 د مارچ اتمه او د ښځی انسانی داعیه
 داکتر حبیب منګل



 صفحه سوم                                                                                              ۹۳و  ۹۳ماهنامه حقیقت زمان                                                                   شماره مسلسل  

 تاپی: پروژه فیمعر
 عققوامققل  یققن  تقر  اسققاسقق   از  یققکق  انقرژی
 مقحقدودیقت  میبقاشقد.  اقتصاد  علم  در  تولید
 بقا  مقلقل مقخقتقلقن  تا  مینٌردد.  باعر  منابر

 اصقل  از  اسقتقفقاده  وبقا  آمده  کنار  یکدینر
 تسقهقیقل  را  الملقلق  بین تجارت "برد برد"

  بخقشقنقد.  رونق  را  اقتصاد خویش  و  کرده
 افغانستان  های  همسایه  اقتصادی لحاظ از
هقققای   ویقققژسققق   از  خقققود  افقققغقققانسقققتقققان  و

 و  تققجققارت  ،  تققولققیققد  بققخققش  در  مشققخققص
 جقمقلقه  از  مقیقبقاشقنقد،  برخوردار  ترانزیت

 نفت  دارای  منابر  آسیای میانه  کشور  پنج
 بقه  هندوستان  و  پاکستان  و  سازمیباشد  و  ،
سال  اوس  در هستند. مند نیاز منابر ین ا

 وپقاکسقتقان  تقرکقمقنقسقتقان  مقیقالدی 4333
  نمودند.  مذاکره  ساز  فروش  و  خرید  روی
 بقققنقققام تقققرانقققز  ای  پقققروژه  ،  نقققتقققیقققجقققه  در

 .شد م رد پاپیالین افغانستان
 و  سقرفقت  سقهقم  درایقن پقروژه  هندوستقان
از آسقیقای   سقاز  انتطال  پروژه  این  امروزه

 وTAP  بنامهای  جنوب  میانه به آسیای
TAPI بین 2002 میباشد. در معرون و 
 و  افققغققانسققتققان  ،  تققرکققمققنققسققتققان  رهققبققران
 سققازمققوافققطققتققنققامققه  خقق   ایققن  رای  پققاکسققتققان

 عضقو 2008 در  هنقدوسقتقان  و شد امضا
 در    سقرفقت.  ققرار  پقروژه  ایقن  در  رسم 
  قهقار  نقامقه  موافقطقت میالدی 2010 سال
 در  و رسید امضا به ترکمنستان در جانبه
 افقغقانسقتقان ایقن  مقلق   شورای 2012 م 

 است.  نموده تصویب را پروژه
 بققنققام  مققرزی  یققت  وال  از  سققاز  لققولققه  یققن  ا

خققاک   داخققل  سققپققس  آغققازمققیققشققودم  مققاری
 والیقت  از  شاهراه  کنار در افغانستان شده

 عقبقور  ققنقدهقار  و  هقلقمقنقد  ،  فقراه  ،  هرات
 داخل  سذشته  اسپین بولدک  میماند. ازمرز

 و  بققلققو سققتققان  ایققاالت  در  پققاکسققتققان  خققاک
 و  هقای کقویقتقه  شقهقر  از  تقرتقیقب  پقنقجقاب
 مققرزی  شققهققرک  بققه  و  مققیققشققود  رد  مققلققتققان
  4انجامد. م  هند پنجاب درایالت فضلیکا

 تاپی الین پایپ خط مشخصات
 بقزرگ  هقای  پقروژه  از  تاپ  یکق   پروژه

  .است من طوی افغانستان
 تققطققریققبققاً   سققاز  لققولققه  خقق   یققن  ا   ققول   1-

 145 حدود  در  که  مرسید  کیلومتر 1688
 735 – ترکمنقسقتقان  خاک  کیلومترآن از

 کیلومتر 800 –افغانستان   از  آن  کیلومتر
 از  کققیققلققومققتققر آن 8 و  پققاکسققتققان  از  آن

  .کند م  عبور هندوستان
 ساالنه ساز لوله خ  ین ا است قرار  2-
در   روزانققه  و  مققیققلققیققارد مققتققرمققکققعققب 33
  بیع   ساز  مترمکعب میلیون 100 حدود
و   هققرات  مسققیققر  از  تققرکققمققنققسققتققان  از  را

 پقاکسقتقان  ومولتان  یته  کو  شهر  به  کندهار
مقرحقلقه   در  و  دهقد  هنقدانقتقطقال  به  سپس  و

 مققققیقققلقققیققققون 65 حقققدود  در  روزانقققه  اول
 . شد خواهد انتطال ساز مترمکعب

 آن  مترمکقعقب  میلیون 30 جمله آن از که
 بقه  متقرمقکقعقب  میلیون  03-   پاکستان به
 افقغقانسقتقان  به  میلیون مترمکعب 5 و  هند

 .یابد م  انتطال
 تطریباً  خ  پاپالین این ساخت هزینه  0-  

   رن از که شده دالرپیش بین  میلیارد 8

 ( پقرداخقتADBانکشان آسیای  )  بانح
 شد. خواهد

 آبقققاد  دولقققت  مقققنققق قققطقققه  سقققاز  حقققجقققم   4-

 مقکقعقب  فقوت  تقرلقیقون 159 ترکمنقسقتقان
 بقه پقروژه  جمقلقه  آن  از  که سردیده اعالن
 سقاز  مقکقعقب  فقوت  تقرلقیقون 26.34 تاپ 

 .شده داده اختصاص
ظقرفقیقت   مقورد  در  امقور  کارشناسان 5- 

 که  دارند  عطیده  انرژی  منبر  این  ذخیروی
 های  نیازمندی  سال 80 حدودآ پروژه این
  .ساخت خواهد مرفوع را ها کشور این
 فقیقصقد 25 پقروژه  این  در  افغانستان  سهم
 بقه  سقاز  دریافقت  عالوه  بر  ساالنه  و  است
 مقیقلقیقون013  تا 973بین  مناسب، قیمت
 بققدسققت  نققیققز  آن  تققرانققزیققت  بققخققش  از  دالققر

 بققرای  پققروژه  ایققن  اجققرای .آورد  خققواهققد
اسققت.   حققایققز اهققمققیققت  بسققیققار  افققغققانسققتققان
 ا  کقه  اسقت  کشورهای   جمله  از افغانستان

 و  کققرد  خققواهققد  خققریققداری   را  سققاز  یققن
  بود. خواهد کننده ساز مصرن
 عرامره  اقرترصراد  برر  تراپری  پرروژه  تاثیرات

 افغانستان
 کقه  افقغقانسقتقان  اققتقصقادی منافر این بنابر
 سقذار  تاثیر  جامعه  در  عامه  اقتصاد  باالی
 :میباشد ذیل قرار است

 اداره   بق  سرانه  عواید :  مل   . درآمد 1
 2010 الق  2000 سال  از  جهان   بانح

 ایقن خق   بقنقاً   اسقت.  دالر بقوده 500 مبلغ
 از  را  ترکمنستقان  ساز  است  قرار  که لوله

 منتقطقل  و هند  پاکستان  به  افغانستان  ریق
 دالر  ملقیقون  صد  دو  افغانستان  برای  کند،
 .داشت خواهد ساالنه درآمد

 ترانزیقت  از  افغانستان : ترانزیت . حق9
 نقیقم  حقدود  سقاالنقه  سقاز  یقپ الیقن  پقا  این 

 حقاصقل  عقوایقد  دالقر امقریقکقایق   میلقیقارد
  نمود. خواهد

 : کشور نیاز مورد ساز . رفر0

 500 حقدود  در  پقروژه  ایقن  از  افغانستان
 در  ،  شده  مستحق ساز مکعب متر میلیون
 الیققن،  یققپ  پققا  ایققن  سققاز  اسققتققفققاده از  کققنققار

 مقنقابقر  اسقتقخقراج  تقوانقد بقا  م   افغانستان
 تقولقیقد  سقاز  مقازاد  کشقور، در ساز بزرگ
 بقه  یپ الیقن پا  ریطاین از را داخل  شده

 اسقاس ا  بقر  دهقد.  انتطال  کشور  از  بیرون
 اول  سقال  ده  در  افقغقانسقتقان  داد،  قرار  ین
 مقتقر  مقیقلقیقارد 500 پروژه  تکمیل از پس

 میلقیقارد  یح  دوم  سال  در ده  ساز، مکعب
 مقکقعقب  میلقیقارد مقتقر 1.5 و  مکعب متر
 سقققوم خقققریقققداری  سقققال  ده  در  را  سقققاز

 بقرای  ترکمقنقسقتقان  از  وارده  ساز مینماید.
 بقرق  تقولقیقد  برای  و  بوده نظر مد صنعت

 ققابقل  هقا  فقابقریقکقه  و  هقا  خانقه  مورد نیاز
 .بود خواهد استفاده

 مقنقافقر  یقر  سا  کنار  در    زای :  اشتغال  . 1
 بدسقت  پروژه  این  ت بیق  از  افغانستان  که
 مقنقافقر  بقرای  هقم  زایق   اشتقغقال  آورد  م 

 واالیققق   اهقققمقققیقققت  از  افقققغقققانسقققتقققان  مقققلققق 
 پققروژه  اایققن  تقق ققبققیققق  اسققت  بققرخققوردار
 نقفقر 3000 بقرای  اشقتقغقال  میتواند زمینه

 برای و شود. م  مستطیم فراهم بصورت
 مسققتققطققیققم  غققیققر  بصققورت  نققفققر  هققزار 50

 از  سقاز  لقولقه  ایقن  عبور  شود.  پیدا  وظیفه
 کقه  مقیقشقود  سبقب  غرب   و  جنوب   والیت
 کقار  زمقیقنقه  هقا  خانواده  از  بسیاری  برای
 شود فراهم مدت دراز
 بقه  تقاپق     اققتقصقادی:  تقوسقعقه  و  . رشد1

 فقراهقم  و  عقایقد  دالقر  مقلقیقونقهقا  خقلقق  دلیل
 نقفقر  هقزاران  بقرای  استخدام  زمینه  کردن
 و  رشقققد  در  مققق ثقققری  نقققطقققش  کشقققور،  در

 خقواهقد  بقازی  اففانسقتقان  اقتصادی  توسعه
 کسقر  کقاهقش  و  مقلق   یقد  عا  افزایش  کرد.

 تشققویققق  و   ققرن  یققح  از  دولققت  بققودجققه
 از  درآمقد  خقلقق  دلقیقل  بقه  داخقلق   تطاضای
 میقتقوانقد  که  میباشد  عوامل   دینر،   رن

 مقمقد واققر  کشقور  در  اققتقصقادی  رشقد  به
 نقنقرانقکقنقنقده  صورت  به  افغانستان  شود.
 مقیقبقاشقد،  خارجق   کمکهای  به  وابسته  ای
 مهم  سام  "تاپ " پروژه شدن اجرای  که
 کشقور  اقتصقادی  ی   خوداتکا  راستای  در
 کشقورهقای  بقه  مقالق   وابسقتقنق   کاهش  و

 بققنققابققرایققن، .آیققد  مقق   حسققاب  بققه  غققربقق 
 اسققتققخققدام،  افققزایققش  مققلقق ،  عققایققد  افققزایققش
 کقاهقش  و  اققتقصقادی  خقوداتقکقایق   تطویقت
 یق   هقا  فقایقده  جملقه  از  دولت  بودجه  کسر
 "تقاپق " پقروژه  تق قبقیقق  تقوسق   که  است
 در و مینٌردد پذیر امکان افغانستان برای
 اققتقصقادی  تقوسقعقه  و  رشقد  فرآیند  یت  نها

 .میکند تطویت را کشور
 بققنققاهققای  زیققر  سققاخققت  در  . هققمققکققاری6

 دوازده  تقاپق   پقروژه  اسقاس  به  اقتصادی:
 ایقن  از  کقه  مقیقنٌقردد  احقدار  پمپ ایستناه
 خققاک  داخققل  در  آن  اسققتققیققشققن  پققنققج  مققیققان

 یقح  حقدود  در  کقه    بقود.  خواهد  افغاستان
 سقذاری  یقه  سقرمقا  آن  روی  دالقر  میقلقیقارد
 پقروژه  ایقن   قریقق  از  هقمق قنقان  میقشقود.
 اسققفققالققت  آن  درمسققیققر  هققا  جققاده  بققرخقق 
 ا  اقتقصقادی  امور  کارشناسان بناً . مینٌردد

 تغیقر  برای  پروژه  مهمترین  را  پروژه  ین
 افغانستقان روستاهای در زندس  وضعیت

 دانند. م 
 موانع و ها چالش
 در    افغقانسقتقان:  امنیت   مناسب  نا  اوضاع
 پقروژه  ایقن  مزایایق   و  های  فرصت  کنار
پقققروژه    یقققن  ا  فقققراراه  هقققای   قققالقققش  ،

ازجمله مسقلقه امقیقت اسقت   قراردارد که
ققرار اسقت از والیقت  » تقاپق  « پروژه

 بنقذرد.  قندهار  و  فراه های هرات هلمند،
 هقمقوار  دلقیقل  بقه  جهقت  ازیح  مسیر  ین  ا

 ققابقل  حد  تا  را  پروژه  ین  ا  مصرن  بودن
 ینٌقر  د   رن  از  و  سازد  م   کم  مالحظه

 ایققن  در   ققالققبققان  فققعققال  حضققور  دلققیققل  بققه
 یقن  ا  امقنقیقت  مورد  در  ها  ننران   منا ق
 .دهد م  افزایش را پروژه
 گیری نتیجه

 فقراروی  در  کقه  مشقکقالتق   تمام  وجود  با
 اسققققت  قققققرار  دارد،  وجققققود  پققققروژه  ایققققن

 شققروع  زودی  بققه  آن  اجققرایقق   کققارهققای
 افقغقانسقتقان  دولقت  بقه  هقا  نقنقاه  تمام  شود.
 راسقتقای  در   نقونقه  که  است  شده  دوخته
 حیقاتق   و بزرگ پروژه ین ا امنیت تنمین
 دولقت  رسقد  مق   نقظقر  بقه  کقنقد.  مق   اقدام

 ایقن  نقمق  سقذارد  تمقام  جدیت  با  افغانستان
 مقواجقه  شقکقسقت  به  اقتصادی  مهم  پروژه
 و اقتصادی آینده برای   ون)تاپ ( شود،
 العقاده  اهمیت فوق  از  کشور  ین درا ثبات
 حقمقایقت   قنقد  هر .است  برخوردار  زیاد 
 نققیققاز  هققمقق ققنققان  و  الققمققلققلقق   بققیققن  هققای

 تققاپقق ،  ققه  پققروژه  در  دخققیققل  کشققورهققای
 مقیقکقنقد،  دنبال  را  متعدد،  اهدان  هر دام
 را  آن  احقدار  ینٌقری  د  زمان  هر  از  بیش
  الش  اما  است،  کرده  یح  نزد  حطیطت  به

 هم نقان  موجود،  اقتصادی  و  امنیت   های
 آن  یق   نقهقا  تحقطقق  راه  سر  بر  مهم   مانر
 .رود م  شمار به
 

 در اقتصاد افغانستان TAPIتاثیر پروژه تاپی  
 سیدمحمدټینګاردوکتور

بزرگ وانسان  به مبارزه عادالنه شان ادامقه 
 م  دهند.

داراالنشققای حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم      
افغانستان))برابری حطوق زنان را بقامقردان، 
سنج محح هقرسقونقه حقرکقت دمقوکقراتقیقح 
وپایهس ایجاد جامعه دموکراتیح م  داند ودر 
راه تساوی حطوق سیاس ، اجقتقمقاعق  ومقدنق  
زنان بامردان مقبقارزه مق  کقنقد.نقطقش مقوثقر 
ورهبری کننده زنان را درصفون خویش بقه 
 ور مستمر ارتطا م  بخشد. از جنبقش زنقان 
در همه ابعادمبارزه شان وتقرکقیقب هقای آن، 
بقرای حصققول حقق بقرابقر، دسقتقمققزد بقرابققر 
برای کار برابقر، مقنقر خشقونقت ومقحقافقظقت 

 قانون  برابر حمایت م  کند.((
داراالنشققای حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم      

افغانستان،تمام رنقجقهقا، مشقکقالت 
ودشققواری هققای زنققده سقق  زنققان 
کشققور را نققاشقق  از جققنققنققهققای 
تحمیل  ، ادامه نا امن  هقا ، فقطقر 
وبققیقققکقققاری ، عققدم مقققوجقققودیقققت 
حاکمیت قانون ، تسل  مناسبات عطب مانقده ، 
عدم دسترس  الزم آنقهقا بقه حقطقوق و آزادی 

 های 
قانون ، به خوب  درک ،احساس وتقالش مق  
نمایقنقد تقا روشقنق  بقرنقامقه س حقزب در راه 
تامین حطوق وآزادی هقای ققانقونق  و قبقیقعق  

 زنان ، تالش دوامدار نماید. 
داراال نشققای حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم       

افغانستان، رود آن زنان مبارز وترق  خقواه 
کشور را که تمام حیات شان را در راه اعقاده 
حطوق وآزادی های زنان، وقن نمقوده ، شقاد 
مقق  خققواهققد وبققرای زنققانققیققکققه بققا الققهققام از 
مبارزات پرافتخار زنان مبارز وعدالت خقواه 
، به مبارزه برای آزادی ، ترق ، دموکراسق  
وعدالت اجتماع  ، با درک مسقئقولقیقت هقای 

تققاریققخقق  وانسققانقق  شققان ادامققه مقق  دهققنققد ، 
 آرزوی موفطیت م  نماید.

داراالنشققای حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم     
افغانستان، محاکمه تمام ناقضین حطوق بشری 
در افققغققانسققتقان راخققاصققتقاً عققامققلقیققن انققواع و 
اشکال مختلن خشقونقت بقرزنقان مقانقنقد ققتقل 
وحشیانه فرخنده ها ، رخشقانقه هقا ودیقنقران 
وتمام زنان شرین که  قعقمقه جقنقج دیقر پقا 
ونیابت  در افغانستان شقده انقد، از حقکقومقت 

 وحدت مل  تطاضا م  نمایند.   
ما تجلیل وبزرسداشت از هشتم مقارچ را      

همه ساله در سراسر جهان، تجلیل وپاسداری 
از مققبققارزات زنققان قققهقرمققان ، تققرققق  خققواه 
وعدالت پسند ، دانسته وآرزومندیم تقا تقجقلقیقل 
های آیقنقده در کشقور مقا بقا سقعقادت ، رفقاه  
واحطاق بیشتر حطوق مدن  زنقان افقغقانسقتقان، 

 همراه باشد.
فرخنده باد هشتقم مقارچ روز بقیقن القمقلقلق  - 

 زن. 
                                                                 

 بقیه از صفحه اول

 پیام....روز بین المللی زن

آغاز عقمقلق  ،رویقداد بسقیقار بقزرگ سقیقاسق  یقعقنق  
وحدت میان حزب مردم افغانستان وحزب مل  تقرقق  
و ن در وجود حزب مل  ترق  مردم افغانستان وهقم 
 نان در نشر منظم پروسه ادغقام تشقکقیقالتق  آن در 
داخل وخارج از کشور ، نطش شایسته والزم خقویقش 

 را انجام داده است.
دارا النشقققای حقققزب مقققلققق  تقققرقققق  مقققردم           

افغانستان، از تمام نویسنده سان، شعرا ، ققلقم بقدسقتقان 
وهمکاران قلم ، که ماهنامه حطیطت زمان را تا اینجقا 
، همکاری دوستانه نموده اند ، صمیمانه ابراز سپقاس 
م  نماید وبازهم از دوستقان صقمقیقمقانقه تقطقاضقا مق  
نماید تا در سال  قهقارم نشقراتق ، مقاهقنقامقه حقطقیقطقت 

 زمان را بازهم بیشتر همکاری دوستانه نمایند.
داراالنشای حزب مل  ترق  مردم افغانستان، از       

زحمات وتالش های هیئت تحریرکه نشرات ماهقنقامقه 
را بهتر مدیریت نموده و از دست اندرکاران ماهنامقه 
که خوب وموثر کقار کقرده انقد،  صقمقیقمقانقه سقپقاس 

 سذاری م  نماید.
راه نشرات ، رسالت ومسئولیت های ماهنامه از       

نظر حزب ما بسیار مهم است ، این ماهنامه مقوظقن 
بققه نشققر وانققتققطققال اهققدان حققزب وانققدیشققه هققای 
دموکراتیح در میان اعضای حقزب ومقردم شقریقن 
افغانستان م  باشد تا واقعیت  جامعه ما را بقه  قور 
عین   انعکاس بدهد.حطایق را به مقردم بقرسقانقد ودر 
ارتطای س ح آساه  سقیقاسق  اعضقای حقزب ومقردم 

 کشور ، به خوب  فعالیت نماید. 
ماهنامه حطیطت زمقان در سقال  قهقارم نشقراتق       

خود بازهم در روشن  پالیس  نشرات  حزب، فعالیقت 
خواهد نقمقود وبقحقیقر زبقان سقویقای حقزب در نشقر 
واشققاعققه انققدیشققه هققای دمققوکققراتققیققح در عققرصققه 
مقق ققبققوعققات کشققور بققه نشققرات خققود در دفققاع از 
استطالل، حاکمیت مل ، تمامیت ارض  ومقنقافقر مقلق  
کشور فعالیت خواهد کرد وبه مبارزه خود علیه فقطقر، 
بیکاری ،  تروریزم ، افرا یت، قوم سرائق ، ، زرع 
، تولید وقا اق مواد مخدر، جنج، خشونت ، جقرایقم 
سازمان یافته و مداخلقه بقیقنقانقنقان در امقور داخقلق  

 افغانستان، شجاعانه ادامه خواهد داد.
شوراهای والیت ، شهر کقابقل وخقارج از کشقور      

حزب مل  ترق  مردم افغانستان، همه موظن هستقنقد 
تا  اعضای حزب ما ، نوشته ها ، مطاالت ، تحلیل هقا 
، دسقت آورد هقا ومشقکقالت مقحقیق ق  مقردم را بقه 
اسرع وقت جهت نشر بقه مقاهقنقامقه بقدفقتقر مقرکقزی 
حزب ارسال بدارند ودر زمینه همکاری دوسقتقان را 
نیز جلب نمایندوهر شقمقاره مقاهقنقامقه را در اخقتقیقار 
اعضققای حققزب و مققردم قققرار بققدهققنققد ونققظققریققات 
وپیشنهاددات شان را م  توانند برای بقهقبقود نشقرات 

 ماهنامه در دسترس حزب بنذارند.
امید وارهستیم تا ماهقنقامقه حقطقیقطقت زمقان در          

شش ماه بعدی در جهت نشر دققیقق، مقنقظقم وبقمقوققر 
رویققداد هققای مققربققو  بققه انققتققخققابققات درون حققزبقق  
وجریان مربو  به تدویقر کقنقنقره حقزب نقطقش ققابقل 
مالحظه خویش را در پهلقوی سقایقر نشقرات خقویقش 

 انجام دهد.
ماهنامه حطیطقت زمقان بقعقد ازیقن تقالش خقواهقد      

نمود تا از لحاظ شکل ومحقتقوی، نشقرات خقویقش را 
در جهت منافر مل  بهبود وغنا بخشیقده، خقاصقتقاً در 
عرصه ایجاد، توسعه وتحکیم روابق  حقزب بقا تقمقام 
الیه های مردم افغانستان، نطقش ضقروری وتقاریقخق  

 خویش را ایفا نماید.  

 بقیه از صفحه اول

 پیام....ماهنامه حقیقت زمان

میهن عزیز ما افغانستان از لحاظ داشقتقن در یقاهقای   
خروشان در جقهقان مقعقرون اسقت.دریقاهقای کقه مق  
تواند هم به زراعت وآبقیقاری وهقم بقرای تقولقیقد بقرق 
دارای ظرفیت های بقلقنقد، کقافق  ومقوثقر بقاشقد.امقا تقا 
کنون ازین دریا ها ب ور الزم اسقتقفقاده بقعقمقل نقیقامقده 
وبدون آنکه از این دریا ها وآبقهقای فقراوان آن مقردم 
افغانستان ب ور الزم  مستفید سردند ، ساالنه ملیون ها 
متر مکعب آب این دریاها به کشور های همسقایقه وبقه 
ویژه به کشور پاکستان وایران مق  رود وازیقن آب ، 
بهره مق  سقیقرد. در حقالقیقکقه زراعقت وزمقیقن هقای 

در حالیکه بقا  .پهناور وحاصل خیزما به آب نیاز دارد
اعمار بند های آبنردان وبند های برق م  شقود ، نقه 
تنها نیازمندی جدی واساس  مردم وکشور مقا مقرفقوع 
سردد ، بلکه افغانستان را از لحاظ تقولقیقدات زراعقتق  
وتققولققیققد انققرژی بققرق بققه یققح کشققور تققولققیققد کققنققنققده 

 وصادرکننده تبدیل نماید. 
سال سذشته کقه کقمقح هقای بقیقشقتقر  41در ول       

جامعه جهان  با افغقانسقتقان صقورت سقرفقت و  قنقیقن 
کمکها به کشور ما پیشینه نداشت، امقا بقه نسقبقت عقدم 
بکارسیری واستفاده موثر ازین کقمقکقهقا ، دولقت هقای 
افغانستان نقه تقوانسقت ازیقن مسقاعقدات هقای جقامقعقه 
جهان ، به ویقژه بقه سقود مقردم افقغقانسقتقان دربقخقش 
زراعقت وآبقیققاری وانقرژی بققرق اسقتققفقاده نقمققایقنقد. و 
جققامققعققه  جققهققانقق  هققم نققخققواسققت درایققن بققخققش مققهققم 
وزیربنائ  سرمایه سذاری نمقایقد ایقن درحقالقیقسقت کقه 
تاهنوز افغانستان از لحاظ تولیقدات زراعقتق  وانقرژی 
برق وابسته به کشور های همسقایقه بقوده وقسقمقتق  از 
سرمایه مردم افغانستان ازین مدارک بقه جقیقب کشقور 
های همسایه م  ریزد که قابل دقت ونقنقرانق  بقیقشقتقر 

 م  باشد. 
اخیراً نسبت ق ر برق واردات  ، مردم شهقر کقابقل بقه 

فیقصقد مقردم  03مشکالت جدی مواجه سردیدند ،برای
شهر کابل ، کمبود برق وآب آشامیدن  رابقوجقودآورد، 
که از لحاظ اقتقصقادی واجقتقمقاعق ، خسقارات فقراوان 
وجققبققران نققاپققذیققری هققم بققه دولققت و هققم بققه مققردم 
واردسردیده است و ارائه پاسخ دولقت بقه ایقن مشقکقل 
برای مردم قناعت بخش نقبقوده ودولقت نقه مق  تقوانقد 

 خود را تبرئه نماید.
( میناوات وبرق  993برق واردات  ازبکستان )       

( میناوات بوده که با تولقیقد  433واردات  تاجکستان )
( مقیقنقاوات بقرق داخقل کشقور مقورد  433بیش از)

استفاده شهر کابل قرار م  سیرد که ساالنه مقلقیقون هقا 
افقغقانق  از مقدرک بقرق وارداتق  بقرای کشقور هققای 
ازبکقسقتقان وتقاجقکقسقتقان پقرداخقتقه مق  شقودکقه بقرق 
واردات  وپرداخت محصول آن از جانب افغانستقان بقه 
هقققیققق  صقققورت در دراز مقققدت بقققه نقققفقققر مقققردم 

 وکشورمانیست.
سوال م رد م  سردد که دولت هقای افقغقانسقتقان       

بقه جققای تققوجققه بققه بققرق وارداتقق  ،  ققرا بقه اعققمققار 
 41وساخت بند هقای بقرق در کشقور در  قول ایقن 

سال سذشته توجه نکردند.در حالیکه افقغقانسقتقان دریقن 
مدت فرصت های الزم ومساعدی را با درنظر داشقت 
کمکهای جامعه جهان  وامکانات  بیع  موجودکشقور 
، دربخش تولید انرژی برق از دست داده وهم مقلقیقون 
ها متر مکعب آبهای کشور ما به هدر رفقتقه اسقت کقه 
جبران آن ناممکن است. زیرا اتکا ی کشور در دراز 
مقدت روی بققرق وارداتق  بقا  قالققش هقای سقونقاسققون 
وتهدیدات مختلن روبرو بوده که مطابله بقا ایقن  قالقش 
ها زماننیر ودشوار بوده وخقواهقد بقود. زیقرا کقمقبقود 
انرژی برق در کشور های ازبکستان وتاجکستان و یقا 
افزایش محصول آن از جانب کشور های صادر کننقده 
و هم  نان ادامه ناامنق  هقا در افقغقانسقتقان از  قالقش 
های عمده ای به شمار م  رود که سر راه دولقت در 
امروز وفردا قرار دارد. ناسزیر روی ادامه ناامن  هقا 
، باید تمرکز کرد، زیرا دورنمای صلح هقنقوز هقم در 
افغانستان معلوم نه بوده ومحافل  وجود دارند واظقهقار 
م  دارند که اوضاع افغانستان روبه وخامت مق  رود 

 وجنج سالها در افغانستان ادامه خواهد یافت. 
سال سذشقتقه  41اسر دولت های افغانستان در ول      

قادر به اعمار بقنقد هقای بقرق روی دریقاهقای کشقور 
مینردید، امروز مشکل ق ر برق در کشور وبه ویقژه 
در شهر کابل تا این حد جدی نه م  بود وروزانه تنهقا 
شرکت برشنا جهت خقریقداری تقیقل، بقرای  فقعقالقیقت 
دستناه برق حرارت  در شهر کابل مبقلقغ پقنقج مقلقیقون 
افققغققانقق  خسققاره نققه مقق  پققرداخققت . در حققالققیققکققه از 
مصارن مردم ارقام دقیق در دست نیست کقه جقبقران 

 آن برای مردم نیز ناممکن خواهد بود.  

 برق وارداتی در دراز مدت به نفع کشور نیست

 روزبه

ـققققـققققـققققروزه صققققاحققققبققققنققققظققققران ام 
واندیشمندان برجسته جهقان بقه ایقن 
نظر مشقتقرک دسقت یقافقتقه انقد کقه 
سذار ازجامعه در حال  جقنقج  بقه 
جققامققعققه  دمققوکققراسقق  جققز از راه 
نافرمان  های مدن  یقعقنق  مقبقارزه 
بققدون خشققونققت حققاصققل نققخققواهققد 
شد.مبازرات غیر خشقونقت امقیقز ، 
توس  جنقج افقزار هقای روانق  ، 
اجــقـقـقتقمقاعق  اققتقصقادی وسقیقاسق  
صورت م  سیرد کقه تقوسق  مقردم 
،مـــــوسسات اجـــتماع   واحقزاب 
سقیقاسقق  بقه کقار سقرفقتققه مـققـقـقـققـقـقق  
شوند . ایــــقـقن سقالد هقا بقا نـقـقـقام 
های سوناسون  هم ون اعتقراضقات 
، اعتصابات ، عدم هقمقکقاری هقا ، 
تحقصقن هقا ، سقردهقمقایق  هقا، راه 
پیمای  هقا وجقمقر اوری امضقا هقا 

 وب  میل  مردم شناخته شده اند .

در مطاومت صقلقح امقیقز هقر سقونقه 
بققرخققورد خشققونققت امققیققز حققتقق  بققا 
نیروی که علیه مطاومت ســقـقـقـقـقران 
دســـــــت به اسلحه م  برند یا انهقا 
را به زنقدان مق  انقدازنقدنقهق  مق  
شود پرهیز از خشقونقت بقه عقنقوان 
سالد اصــقـقـقلق  در مقبقارزه بقدون 
خشونت مورد تاکــید جـــــدی ققرار 
م  سیـــــرد . استفاده از ایقن روش 
ساده از فلـسفه بسیار عمــقیقطق  سقر 
 شقمققه مققیقنققیققردواز بققنقیققان فققکققری 
مسقققققتقققققحقققققکقققققمققققق  بقققققرخقققققوردار 

شیــــــــوه مبــــــارزه مــدنقي است .
بصورت بارز در مقبقارزات مقردم 
هققنققدوسققتققان بققه رهققبققر، سققانققد،، 
مققبققارزه نققهققضققت بققرابققر، مققدنققي 

درآمـققـققـققـققـققریقق ققا بققه رهـققـققـققـققـققبققر، 
مـققـققـققـققـققارتققیققن لـققـققـققـققـققـققوتققر ققیققنققج و 

حقزب  ”ضد آپقارتقایقد  ”نهـــــضت 
 قنقنقره مقلقي آفقریقطققا، جقنققوبقي بققه 
رهبقـقریقنقلقسقون مقانقدال نقمقـقـقـقـقـقـقود 
واقعــــیتر یــــــافت وبااسقتقفقـقاده از 
مبارزه بدون خشقونقت بقه خقواسقتقه 

های برحق خود رسیدند ودشقمقنقان .
بسیارقدرتمنقد وبقه ظقاهقرمسقتقحقکقم 

مبارزه مدني .  خودرا شکست دادند 
شیوه ها، صلح آمـــیقز از مقبقارزه 
 است  ه با نامها، سوناسقونقي  قون
مطقاومقت مقدنقي، مقبقارزه مسقالقمقت 
آمـــقـقیقز، مقبقارزه آشق قار، مقبقارزه 

شققنققـققـققاخققتققه  ...خشققونققت پققرهققیققز و

 شیوه های مبارزات مدنی و پیشینه ی آن در افغانستان

 عبدالصمد حکیمی

 بقیه درصفحه چارم
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 شب طوفانی
 باز امشب هــوای بــاران است
 رعد وبرق وغریو  وفان است
 خـنـده های بلند و قهـطهه بنوش
 میرسد،مثل اینکه مستان اســت
 بل  : امشب شب  زیکشنبه ست

 شـب تع یل و خنده های آنان اسـت
 فــارغ اند ازغــم کشاکـش دهـر

 آنکه نوشیده مســت ورقصــان است
 نیــسـت درفکــر غــصۀ فـــردا
 ملکش آباد و شاد و خندان است
 آنکه ســـازد و ــن  نیــن آبــاد
 باد نوشش که مست شادان اسـت
 پاس  ازشب سذشت ولیح هنـوز
 خواب از دیـده ام سریزان اســت
 میــرســـد زوزب زبــاد بـنــوش
 شب  ــوفـان  و زمستــان است
 مرغک  روی شاخ ســرو بلــنـد
 زار م  نــالــد و پــریشـان است
 آشیــانـــش ربـــوده بـــاد زجـــــا
 درپــ  جســتـن عــزیــزان اســت
 ســرو،پـرســد ازاو  را نـا لـ  ؟
 از ــه حـال ودلت پریشان اســت
 خستــه شــد جان و تن زغوغایت
 دیــده بربند که شب بـه پایان است
 ســفــت ســم کـرده ام عــزیــزانــم
 جــان و دل در هــوای آنـان است
 هــرکــه را درد وغــم بـدل بـاشـد
 ازکجـا خـواب و راحت جان است
 آنکــه فــارغ زســوز وغــم بـا شد
 از ــه داند کــه خانه ویـران است
 آشـــیـان داده ام زکـــن اکــنـــون
 هستــ  مــن بــدست  ـوفـان است
 جــــزع ـای خـــدای یـکــتـــایــ 
 ک  شـب تــار مــن بــه پایان است
 دل )عزیزه(  ــو مـرغک  حیـران
 زاردرتـــن ز ــرخ دوران اســــت

هالند-بانو عزیزه عنایت    
(ارسالی عنایت هللا )محمد زایی  

 

 التـــــجای مهــــــاجر
 

 اسر مرسســـــــت برایــم درو ـــــن بــــــاد
  ون عضــو یح تــــــنم باید به تن بــــــاد
 بـــــــود خــــارج بــــرایم همــــ و زنـــدان
 ســــــخندان درمیان هم سخــــــــــن بـــــــاد
 بــــــــــــــیاد زاد ســـــاهم دلپــــریــــــشم
 بمن خاک و ــــن مشـــــح خــــتن بـــاد
 و ــــــــــــــن سفـــتم به  شمم حلطه زداشح
 کـــــــــلوخش تــوتیای  ـــــــــــــشم من بـــــاد
 بود ســــــــــــــــــیر آب ازباران رحـــمت 
 قــــدوم اللـه بیــــــرون از لــــجن بــــــاد

 به میـــــــــــهن صلــــح م  خواهد " ع ائ "
 خـــــــدایا جنج ودهشت ریشـــــــــــــه کن باد

 
 محمد عمر "عطائی"

 آه وفریاد

 ســــراپا،آهـــــم ودردم،
 زجوردشـــمن مکار
 هر،هرآن م  فشارد

 حلطوم انسان میهن را،
 هِمه ظلم وتعدی ها،

 زیری  نام ، 
 شعاری، ظاهرأ مل ،

 واما ضد انسان 
 روأ دارند،

 بحق مردم، مظلوم وبی اره
 که سم کردند
 راهش را

 وبا پای برهنه
 هر رن،آواره ،سرسردان

 که تازنده بمانند
 از سزند، روزساری 

 تیره وتاری ،
 نمیدانم، ه وقت 
 این توده خاموش،

 غافل ،ب  خبر
 بیدار،م  سردند
 وتعین ،مینمایند

 سرنوشت خویش،
 خودرا،م  رهانند

 ازستم 
 ازمکر وهیله، 
 شام ظلمان  

 ونیرنج ،های شی ان ،
 استاد محراب الدین "صمدی"

 

 بهاران سبزه و ریحان بیآور 
 سرود  ح  ح باران بیآور
 به این پژمرده وغمنین دل من
 سل لبخند را درمان بیآور

 
 فریدرفیعی

یک  دینر از ارکان اساس  دموکقراسق  هسقتقنقد 
که به مردم اجازه مق  دهقنقد تقابقاشقد بقر حسقب 
عالقه شخص  خود فرد وآسقاهق  کقه دارد رای 
بدهداز دید ساه نظریه پردازان سیاسق   مقفقاهقیقم 

 دموکراس  وجود دارد .متنوع  برای 
ــــ ازدید ساه تطلیل سرای  یا منیمیالیسم ـــ دموکراسق  
سیستم حکوت  است که درآن شهر وندان به سقروهق  
از رهقبقران سقیقاسق  حقق حقکقومقت  را از  قریققق 
انتخابات دوره ای اع ا م  کقنقنقد القبقتقه ایقن نقظقریقه 
حکومت  ند تن  وپلیار یش   نیز نامیده میشود.فلقهقذا 
مفهوم دموکراس   اذعان دارد که حقکقومقت بقایقد بقه 
تدوین قوانین وسقیقاسقت هقائق  بقپقردازد کقه بسقیقاری 
نزدیح به نظریات میانه  مردم بقاشقد.نقیقمقه درسقمقت 

دموکقراسق  شقورائق   -راست ونیمه درسمت  پ .  
برمبنای این اصل استوار است که دموکراس  حکمت 
بابحر م  باشد .دموکقرات هقای شقورائق  ادعقا مق  
کنند که قوانیقن وسقیقاسقت هقای مق  بقایقد بقر مقبقنقای 

استدال های باشد که رهبران وشقهقرونقدان  درآن بقه 
مباحثه پرداخته به یکدینر سوش فقراداده  ونقظقریقات 

 خودرا تبادله وتغیر م  دهند .
دموکراس  مستطیم : ـــق شقهقرونقدان مسقتقطقیقمقن نقه از 
 ریق نمایندسان خوددرایجقاد ققوانقیقن  وسقیقاسقت هقا 
مشارکت داشته باشند .بلکه فعالیت سیاس  بقه خقودی  
خود ارزشمند بوده .موجب اجتماع  شدن فریقخقتقنق  
شهروندان شده  ومشارکت مردم  م  تواند نخقبقنقان 
توانمقنقد راارزیقابق  کقنقد  واز هقمقه مقهقمقتقر ایقنقکقه 
شهروندان درحطیطت بر خود حکومت نم  کنند .منر 
آنکه خودشان مستطیمن قوانین وسیاست ها را تصقمقیقم 

 سیری کرده باشند.
مفهوم دینر دمقوکقراسق  تسقاوی سقیقاسق  بقیقن تقمقام 
شهروندان م  باشد این مفهوم به جوامع  اشاره دارد 
که درآنها حرن روش والنو های وجود دارد کقه بقه 
عنوان راهنماهای به سوی تساوی قدرت سیاس  تلط  
م  شوند .اولین ومهم ترین این عقرفقهقای اجقتقمقاعق  
عبارت از رخداد منظم آزاد وآشقکقار انقتقخقابقات مق  
باشد  که به منظور انتخاب نمایندسانق  مق  بقاشقد کقه 
پس از انتخاب شدن مدیریت کقل ویقا عقمقده سقیقاسقت 
های عموم  جامعه را عهد دار میشوند.دراین دیدسقاه 
که اکثریت رای دهنده سان برای سیاست تصمیقم مق  

سیرند نه اکثریت  مردم وبقنقابقریقن راه بقحقر دربقاره 
اجباری شدن مشارکت سیاس  مثل رای دادن اجباری 

 را باز م  نماید .
دموکراس  نماینده س  :ـــ  دموکراس  نقمقایقنقدسق  بقه 
این معناست که تصمیمات مربو  به جامعه نه بدست 
اعضای آن بلکه توس   افراد بقخقصقوص  کقه مقردم 
برسزیده اند سرفته مق  شقود  شقکقل هقای سقونقاسقون 
دموکراس  نماینده س  دربسیاری از سازمقانقهقای هقم 

 وجودارد.
نقظقام هقای   –دموکراس   نمقایقنقده سق   قنقد حقزبق  

دموکراس  درهر یح یاهمه این س ود هننقامق  کقه 
رای دهندسان بتوانند از مقیقان  قنقد حقزب درفقرایقنقد 
سیاس  یک  را سزینش کنند ، یا فت میشود ملت های 
که  شیوه دمقوکقراسق    قنقد حقزبق  رابقرسقزیقده انقد 
ودرآن توده جمعیت بقرزگ از حقق رای درسق قود 
سوناسون برخوردار است .معموال دموکراس  لبقیقرال  

 نامیده میشود 
 دموکراس  تح حزب  : ـــ 

یعن  از کشورها که درآنها تنها یح حزب وجوددارد 
خودرا دموکرات م  دانند دراین کشورها درحال  که 
رای دهنده سان انتخاب از میان احزاب سقونقاسقون را 
ندارند اصل  که معموال دردموکراس  نقمقایقنقد ه سق  

یح حزب  وجودارد این است کقه حقزب واحقد اراده 
 فراسیر اجتماع   رابیان م  کند.

 دموکراس  مشارکت  :ــــ 
دردمققوکققراسقق  مشققارکققتقق  یققا دمققوکققراسقق  مسققتققطققیققم 
تصمیمات به  ور جمع  به دست افقراد سقرفقتقه مق  
شد این نخستین سقونقه دمقوکقراسق  بقود کقه دریقونقان 
باستان یافت م  شد . دموکراس  مشارکت  درجوامقر 
امروزی که توده مردم از حطوق سیاسق  بقهقرمقنقد نقد 
وبرای همه امکان مشارکت  فقعقاالنقه نقیقسقت بسقیقار 
محدود  است برخ  جنبه های دموکراس  مشقارکقتق  
هنوز هم کار برد دارند وسازمان های زیقادی درایقن 
سونه جوامر از این شیوه استفاده م  کنند بقر سقذاری 
رفراندوم ها درس ح مل  برای مسایل مورد اختقالن 

 نمونه ای از دموکراس  مشارکت  است.
شبه دموکراس  :ــــ شبه دموکراس  حقکقومقتق  اسقت 
که هر ند درآن مردم حکومت ندارند امابرخق  نقهقاد 
های دموکراتیح وجود دارند  اسر  قه سقیقاسقت ایقن 
سونه حکومت ها به ظاهر دمقوکقراتقیقکق  اسقت ولق  
درعمل نهاد های دموکراتیح خواست مردم را اجقرا 

 نم  کنند.
  

 بقیه از صفحه ششم

 عروج دموکراسی و ....

بنابر پقیقشقنقهقاد  مجمر عموم  سازمان ملل متحد
بقا  FAOسازمان  جهان  زراعت و خوراکه   

هققدن بققاال بققردن آسققاهقق  مققردم از مققزایققای 
حبوبات، تطویت تولید و تجارت این محقصقوالت 

هررای مررغرریی برررای  "دانررهو بققرای اجققرا شققعققار 
را سقال جقهقانق   ۹۱۴۲سقال  ای پرایردار" آینده

 .سذاری کرد حبوبات نام
سازمان جهان  زراعت و خوراکه هقر سقال را 
با اسام  مختلن نامنذاری م  کقنقد، در حقالق  

، سقال خقاک نقامقیقده شقد، سقال ۹۱۴۵که سال 
به سفته این سقازمقان سقال حقبقوبقات نقام  ۹۱۴۲

    .سرفته است
بقه نقام سقال  ۹۱۴۲هدن از نقامقنقذاری سقال 

جهان  حبقوبقات، افقزایقش آسقاهق  دربقاره نقطقش 
حبوبات در تولیقد مقواد غقذایق  پقایقدار و رژیقم 
غذای  سالم و سهم آن در امنیت غذای  و تغذیقه، 
ترویج استفاده از حبقوبقات در سقیقسقتقم غقذایق ، 

منفعت حبوبقات بقرای خقاک و 
تغییرات آب و هوای  و مبقارزه 
بققا سققوستققغققذیققه، تشققویققق بققرای 
تولید بیشتر حبوبات در جقهقان، 

هققققققای  افقققققزایقققققش پقققققژوهقققققش
سققرفققتققه، اسققتقفققاده مققتققنققاوب و بققهققتققر از  صقورت

هقای مقوجقود در  حبوبات و مطابقلقه بقا  قالقش
 .تجارت حبوبات است

سازمان جهان  زراعت و خوراکه، حقبقوبقات 
عنوان محصوالت ضروری سرشار از  را به

مواد مغذی و دارای پقروتقئقیقن بقاال مقعقرفق  
ویقژه در  آل  از پروتئین به کرده است که منبر ایده

سقخقتق  یقافقت  منا قطق  کقه سقوشقت و لقبقنقیقات بقه
شوند یا افراد از لحاظ اقتصادی قادر به خقریقد  م 

 .شوند آنها نیست، محسوب م 

شقامقل سقیقاهقانق  اسقت کقه یقح خانواده بطقوالت، 
کند. فهرسقت  پوسته با دانه ای در داخل تولید م 

حبوبات شقامقل )لقوبقیقا بقوسقتقون، نقخقود، لقوبقیقا 
سرخ، لوبیا فاوا، نخود سبقز فقرنقنق ، حقبقوبقات 
رنن  لوبیا سبز، نخود سقبقز و زرد، حقبقوبقات 
کلیوی، عدس)دال نسح(، لوبیا لیما، لوبیا سقیقاه 
و سفید مکسیکقویق ، لقوبقیقاسقرخ مقکقسقیقکقویق ، 

ماش، بادام زمین )ممپل (، لقوبقیقا سقرخ، لقوبقیقا 
سفید کو ح،باقل ، سویا و غیره( اسقت ،انقواع 
مختلن تا حد زیادی در تغذیه، ظقاهقر،  قعقم و 

که بخش مقهقمق  ازرژیقم  .استفاده متفاوت هستند
دهقنقد و مقنقبقر حقیقاتق  از  غذای  را تشکیقل مق 

های سیاه  و امینقواسقیقدهقا بقرای مقردم  پروتئین

عقنقوان  حقبقوبقات بقه .شونقد سراسر جهان محسوب م 
بخش  از یح رژیم غذای  سالم برای مطابله با  اق ، 
جلوسیری و کمح به مدیریت امقراض مقزمقن مقانقنقد 

های قلب  و سر ان تقنثقیقرسقذار  دیابت)شکر(، بیماری
هستقنقد و مقنقبقر مقهقمق  از پقروتقئقیقن سقیقاهق  بقرای 
حقیقوانققات هسققتقنققد. عققالوه بقر ایقن، حقبققوبقات دارای 

تقوانقنقد بقه  نایتروجن هستند کقه مق خواص تثبیت 
افزایش حاصلخیزی خاک کمح کقنقنقد و تقنثقیقر 

 .سذارند مثبت  بر محی  زیست م 

توانقنقد  حبوبات با داشتن  رب  کم و فیبر باال م 
به کاهش کلسترول و کنترول شکقرخقون کقمقح 

هقای غقیقرسقاری  کنند و برای مدیقریقت بقیقمقاری
هقای ققلقبق  و  قاقق  ققابقل  مانند شکر، ناراحقتق 

 .استفاده هستند
این مقحقصقوالت بقرای دهقطقانقان حقائقز اهقمقیقت 

توانند بقه  هستند،  ون عالوه بر فروش آنها، م 
مصرن خانواده نیقز بقرسقد و مقنقجقر بقه حقفقظ 
مصقونقیققت غقذایقق  خقانققواده و ثققبقات اقققتقصققادی 

 .شوند
 نان ه حبوبات با تقثقبقیقت نقایقتقروجقن در خقاک 
باعر افزایش حاصلخقیقزی خقاک و در نقتقیقجقه 

هقای زراعقتق   سسترش حاصل برداری از زمین
هقای  شوند و با استفاده از حبقوبقات در کشقت م 

توانند تنوع زیست  مزرعه و  مخلو  دهطانان م 
 .خاک را ترویج کنند
توانند با کاهش وابستن  بقه  هم نین حبوبات م 

کودهای مصنوع  برای افزودن نقایقتقروجقن بقه 
 خاک روند تغییرات اقلیم  را تطلیل دهند.

 داکترفریدرفیعی

سال جهانی حبوبات۶۱۵۲سال   

مطاومقت مقدنقي، مقبقارزه مسقالقمقت آمـقـقـقـقیقز، 
 ...مبارزه آش ار، مبارزه خشقونقت پقرهقیقز و

تحطق اهدان خقود بقا   شنــاخته میشود  ه جهت
استفاده از روشها، بقدون خشقونقت در  قهقار 
  وب حطوق و نقرمقهقا، ققابقل ققبقول  داخـقلقي
وبین المللي، برا،  سقب مشقروعقیقت مقبقارزه 

. ـقـقـقهقار  ـقـقـقـقوب مطبول خویش تالش می نقد
کل  مــبارزه بدون خشونت نشان م  دهقد کقه 
هر اقدام وحرکت  که در راستای دسقتقیقابق  بقه 
هدن صورت مق  سقیقرد.مق  بقایسقت دارایق  

  ند ویژه س  باشد. 

 فراسیر بودن حرکت است .-1

میزان تقاثقیقر سقذاری آن در رونقد مقبقارزه -2
 بدون خشونت. 

 .آن( قابلیت اجرای  ) عمل  بودن -3

 کم خ ر بودن .-1

 کم حزینه بودن . 1

که عمدتا از راه روشقنقنقری هقای کقالمق  ، 
نوشتاری ، دیداری ) تصویری ( ونیز ارتقبقا  
با سروه های تاثیقر سقذار وتصقمقیقم سقاز ، بقه 
مقرحقلقه اجقراسقذاشقتقه مق  شقود.وامقا پقیقشقیقنقه 
 مبارزات مدن  بدون خشونت در افغانستان :

یــــشینه مبقارزات مقدنق   بقدون خشقونقت در 
کشور عزیزما افــــــغقانسقتقان بقیقشقتقر بقعقد از 
حصول استطالل کشور یعن  به زمان سلق قنقت 

 4013شاه امان هللا غازی و دهه دموکراسق  
)سل نت ظاهر شاه ( بقرمق  سقردد. بقدبقخقتقانقه 

تقوسق  4019سر ان سال  96وقــوع کودتا  
دادود خان  زمیـــــقنقه  مقبقـقـقـقـقـقـقارزات بقدون 
خشونقت را بقرای احقزاب سقیقاسق  ان زمقان 
وبخصوص برای احزاب نوپا مقلق  ، مقتقرقق  
ودموکرات کشورتقنقج ومقحقدود سقاخقت ودر 
نتیجه زمینه مبازرات خشونت آمقیقز درکشقور 
شکل سرفت که منجر به سطو  حکومت دادود 
خققان وپققیققروزی نققیققروهققای مققلقق  ،مققتققرققق   
ودموکرات کشور سردید .بازهم سقروه هقای . 
به اص الد جهادی در برابقر حقاکقمقیقت وققت 
قرار سرفته وبه مبارزات خشونت امیز شان با 
حقمققایققه  کشققور هققای  هققمققسقایققه  ققون ایققران 
وپاکستان ادامه داده ند .وبدین ترتقیقب شقیقرازه 
مبازرات مدن  در کشور از هم پاشیقد .کشقور 
را بققه بققحققران ومققبققارزات مسققلققحققانققه کشققانققیققد 
ومبازرات مـــــدن  مفهــقـقـقـقوم خـقـقـقود را از 
دست داد. در نتیجه درسیـــری های مسقلقحقانقه 
در دوره های تنظیم های جهــــادی وسـقـقـقـقروه 
 ققالققبققان.بققنققیققاد هققای  سققیققاسقق  ، اجققتققمققاعقق  
واقتصادی کشور از بین رفت وزمینه مقداخقلقه 
کشورهای خـارج  بخصوص کشور هـــقـقـقای 
هققمققسققایققه در کـققـققـققـققشققور مققهققیققا سـققـققـققـققـققردیققد. 

بققا  9334خققوشققبققخققتققانققه پققس ازسققال 
و بقا بقوجقود سطو  حقاکقمقیقت  قالقبقان 

امدن  حــــــــکومقت انقتقفقالق   وبقعقد ا 
حکومت انتخاب  زمینه های بهتر برای  
مققبققارزات مققدنقق  در کشققورشققکققل سـققـققـققـققرفققت 
امروز صدها نهاد مدن   از قبیل انجقمقن هقای 
اجققتققمققاعقق  ، سققازمققان هققای غققیققر دولققتقق  
) انجوهقا ( واحقزاب سقیقاسق  ، در کـقـقشقور 
تاسیس وبرای تحطق اهدان صنفق   وسقیقاسق  

وبققه  مققبققارزات مققوده خققویققش فققعققالققیققت  ن
مـــــقـقدنق  شقان  در پقرتقو ققانقون ادامقه مق  
دهند .بر بنیاد قانون اساسق  کشقور هقر شقهقر 
وند افـــــغان حق دارد تا در عکس القعقمقل بقه 
یح عـــقـقمقل خقالن ققانقون وارزش هقای نقا 
مناسب حـــــاکم برجامعه صــدای خقود را بقه 
سونه صقلقح امقیقز بقلقنقد وحقق خقواهق  کقنقد .  
متاسفانه در افغانستان فــــرهنج تـــتظقاهقرات 
صلح امیز تا حاال نهادینه نشده .هستند عقده از  
احــزاب سیاس  وسازمانهای اجتماعق  کقه بقه 
مفهوم مبازره مدن  بدون خشقونقت پق  نقبقرده  
وبعض  اوقات مبقارزه خـقـقـقشقونقت امـقیقز را  
ینــــــانه راه تحطق اهقدان شقان درکشقورمق  
دانندویا هننامق  کقه مقردم  بقه جقاده هقا مق  
برایند بـــــا سرعت به سقمقت تقخقریقب امقاکقن 
عموم  وحقمقلقه بقرتسقیقسقات دولقتق  ،نقظقامق  
وحقتقق  خصققوصقق  مقق  پقردازنققد .ویققا ایققنققکققه 
تحــت تاثیر عده از افقراد مقغقرض وفقرصقت 
 لب قرار م  سیرند . دراین مقیقان بقیقشقتقریقن 
افققراد تققظققاهققرات کققنققنققده سققان را  بـققـققـققـققرخقق  
جوانان احساسات  ب  خقبقر از مقبقارزه مقدنق  
بدون خشونت را که در انجمن  های اجتماعق  
در احزاب سیاس  ، عضویقت دارنقد .تشقکقیقل 
م  دهند که  تحریح وتشویق به خشونت مق  
شوند.   وریکه به نظر رسیقده در  قنقد سقال 
اخققیققر مققیققزان خشققونققت هققا ومققنققازعققات در 

متاسفانقه افغانستان به س ح بلند رسیده است  . 
   این مدت هیقـق  نقهقاد مقلق  وبقیقن القمقلقلق  
نیـــــقز درمقورد مقفقـقـقـقاهقیقم مقیقارزات مقدنق  
بــدون خشونت پروژه ی  رادر میان نهاد های 
مدن  واحزاب سیاس  اجـقـقرانقکقرده انقد وایقن 
یح کــــــــــمبود ونطیصه جقدی درجقامقعقه مقا 

ن عقمقل سقبقب سقردیقده تقا خشقونقت بوده و ای
هـــــــا در جـقـقـقـقامقعقه بشقتقر شقده .مشقکقالت 
جدی سیاس  ، اجقتقمقاعق  واققتقصقادی را در 
کشور بار آورده است .  در صقورتـقـقـقـقـقیقکقه 
جنــــقـقبقش هقا وحـقـقـقرکقت هقای مـقـقـقدنق  بقه 
درست  مـقـقـقـقـقـقـقدیقریقت وهقمقاهقنقج نشقونقد . 
شققکققسققت آزادی هققای شققهققرونققدی اجققتققنققاب 
نققاپققذیققرشققده .وکشققوربققه بققحققران سققیققاسقق  ، 
اجتماعق  واققتقصقادی مقواجقه خقواهقد شقد.بقنقا 
درشرای  فعــــــــل  کشقورضقرورت احسقاس 
مق  سققردد تقا در ایققن راسقتققا ، انقجققمققن هققای 
اجتماع  ،احقزاب سقیقاسق  ومقوسقسقات غقیقر 
دولت   وهر شهرونقد کشقور بقایقد شقیقوه هقای 
مبارزات مدن  را  بیا مقوزنقد  وبقرای تقحقطقق 
اهدان شان  به مبارزات  مدن  بدون خشونقت 

 شان  ادامه دهیند .

ز. کال کې د لقنقډ،  ۴۲۱۱حمزه شینوارى په  
د خوږه خېل یا خوزه خېل نومي کلي کقې  کوتل

د ملح میرباز خان پقه کقور کقې زېقږېقدلق  و. 
نوموړی په قبیله شینواری او په شقیقنقوارو کقې 

لومړنۍ زده کړې یې د لواړسقي .اشرن خېل وه
)دا د لنډ، کوتل پخوان  نوم دی( په ښقوونقځقي 
کې ترسره کړ، خو وییل کقېقږ،  قې د ده پقه 
یوه وړوکې خ ا یې اسقتقاد ده تقه دومقره جقزا 
ورکړه  ې د ده زړه د مدرسې نه تقور شقو او 

پرېښوده. دی د اتو کقالقو وه  بیا یې هغه مدرسه
 ې په اسالمیقه کقالقجقېقټ ښقوونقځقي تقه د زده 
کوونکي په توسه ومنل شو. ښوونځي ته به لکقه 
د نورو ماشومانو په څېر ته راتقه او آزمقویقنقې 
یې هم په بریالیتوب سره سر ته رسقولقې خقو د 
درسققونققو او سققبققق سققره یققې دومققره مققیققنققه نققه 
درلوده. د سکول نه د زړه ماتي دا ذکر یقې پقه 
یققو شققعققر کققې هققم کققړی دی او وایققي  ققې د 
ښوونځي دا ټقلقۍ رابقانقدې داسقې لقنقي لقکقه د 
اسرافیل د شپېلۍ اواز. نو په همدې توسه په نهم 
ټولني کې یې دغه ښوونځ  هقم پقرېښقوده. کقه 
څه هم حمزه بابا خپل سبق په نهقم ټقولقنقي کقې 
نیمنړی پریښ  و خقو د حقمقزه بقابقا پقوهقه او 
مقق ققالققعققه ډېققره زیققاتققه وه او ارواښققاد داسققې 
 کالمونه لیکلي  ې هر یو یې ځاننړې فقلقسقفقه

لر، د یادولو وړ خبره دا ده  ې د بابا پقه کقالم 
خقپقل د  پروفېقسقر ققابقل جقان د پېښور پوهنتون

ارواښقاد حقمقزه پقه .دوکتورا تیقسقز لقیقکقلق  دی
عملي ژوند کقې د پښقو ایښقودلقو سقره سقم پقه 

پاسپورټي دفتر کقې نقوکقر شقو. پقه دې  تورخم
وخت کې دده ققدرمقن پقالر د لقنقډ، کقوتقل او 
تورخم تر مېنځ د اورساډو پر لیکو د ټیکقو کقار 
کاوه نو حمزه بابا به هم کله نقا کقلقه د مقرسقتقې 
لپاره ورتللو. او په هقمقدې تقوسقه بقیقا وروسقتقه 
پخپله هم په اورساډو کې نوکر شقو. وایقي  قې 
دا نوکر، به یې ډېقره پقه ایقمقانقدارۍ کقولقه. د 

سره هم بې ک ې مقیقنقه وه  حمزه بابا فن او هنر
په سوټ  او د اورساډ، دغه نوکرۍ د هندوستان

سوټ وسرځقاوه او هقمقداسقې تقر پقمقبقي پقورې 
ورسېده. بمبي د ډېقر پقخقوا نقه د هقنقدوسقتقان د 
فلمونو مرکز پقاتقې شقوی، کقلقه  قې نقومقوړی 
بمبي کې وه نو ده ته هم په فلقمقونقو کقې د کقار 
مققوقققر پققه الس ورغققلققه کققوم  ققې ده د خققدایققه 
غوښته. څننه  ې په پخوا زمانو کقې بقې غقږه 

زېقږیقز  ۴۲٩۱فلمونه وه نو حمزه بقابقا هقم پقه 
کال کې په همدغو بې غږه فلمونو کې لوبنقر، 
وکقړه. او پقه هققغقه ور  یقې خققو لقکققه د زړه 
ارمان  ې پوره شوی و،، کله  ې د سلما آغقا 

زېږیز کال کقې د  ۴۲٩۴نیکه رفیق غزنو، په 
د کقیقسقې، سقنقدرو  پښتو لومړني فلم لیال مجنون

او ډیالوسونو د جوړولو وړاندیز ورته وکقړ. او 
ژبه کې د لومړني فلقم د  په همدې توسه په پښتو

جوړولو ویاړ هم د حمزه بقابقا پقه نصقیقب شقو. 
 ۹٥۱حمزه بابا ته د دغه فلم د جقوړولقو لقپقاره 

روپۍ د معاوضې په توسه ورکقړل شقو، وې. 

تققر دې وروسققتققه د یققوسققن خققان او 
فلم هم جوړ شو او بیقا یقې د  شېربانو

پېغلې او عالقه غېر غوندې د فلمونقو 
حمزه بابا د ډېر مقاشقومقتقوب   .کیسې هم ولیکلې

نه شعر او ادب سره مینه درلوده. خقو پقه دغقه 
شقاعقر،  وخت کې به حمزه بقابقا پقه اردو ژبقه

او  کوله او د اردو شاعرانو لکقه مقیقرزا غقالقب
نه ډېر متاثره وه.پښقتقو ادب کقې د  عالمه اقبال

حمزه بابا شاعرۍ ته ځاننړی مطام حاصل دی. 
د هغه شاعر، ته د زړې او د نوې شاعرۍ یقو 
سډون سڼل کېقږ،. هقغقه د پښقتقو شقعقر دودیقزه 
زړه کالسیکه الر څارلې او بقیقا یقې د پقه یقوه 

و، رود ورکولو سره سډه کړې. په هقمقدې تقوسقه ن
ارواښاد حمزه پښتو غزل کې نو، اندونه او نظرونه 
ورپېژندلي او د خپل د وخت د پښتو غزل دوران یې 
بشپړېدو پورې رسول  او په همقدې خقا قر ورتقه د 
پښتو غزل د بقابقا لقطقب ورکقړ شقوی. حقمقزه بقابقا د 

نه هم ډېرې غزلې لیکلي د، او کلیات یې په  ۴۹۱۱
څلور ټوکو کې خواره شو، د،. خو د حمزه بقابقا د 
شخصیت رڼا یوازې غزل پقورې مقحقدوده نقه ده. د 
حمزه بابا په نظم هقم پښقتقو ژبقه تقل د نقنقنقه غقړۍ 

نقه زیقاتقې نقنقدارمقې   ۹۱۱سرځقي. حقمقزه بقابقا د 
)ډرامې( لیکلقي د،  قې ډېقری یقې د پقېقښقور 

لققخققوا خققپققرې شققو، د،. ارواښققاد پققه  راډیققو
بېالبېلو ورځپاڼو او مقهقالقنقیقو کقې رنقنقارنقنقې 
تحطیطي لیکنې او مطقالقې هقم کښقلقي د،، ډېقرې 
منظومې او نثر، ترجمې یې هم کړ، د، لقکقه 
د اقبالیاتو او په دې وروستیو تېقرو کقلقونقو کقې 
یې د نهجل البالغه په نقوم د ژبقاړې یقو کقتقاب 
 ې د علي رضي هللا تعال  عقنقه تقطقریقرونقه او 
لیکونه د،  اپ شوی. حمزه بابا د شلو نه ډېقر 
پښتو کتابونه او څه د لسقو پقه شقاوخقوا کقې پقه 

 .اردو ژبه کتابونه هم لیکلي د،
 غزل  

 تندی مې څه پرېوت چې سر پرېوت
 نن زما سر د چا په در پرېوت
 لکه سپند په ګډېدو شومه زه

 خدای زده په ما د چا نظر پرېوت
 داسې ناڅاپه بې خبر غوندې شوم

 غوږ کې زما د چا خبر پرېوت
 المې همت دی د ځوانۍ په هوا
 خیر که په پر زما وزر پرېوت
 لکه غبار د انتظار په ګوته

 زما په سترګو کې سحر پرېوت
 مینې څه نوی اړخ بدل کړو آشنا

 ستا نه مې زړه کې نن خطر پرېوت
 تیر یې بهار شو د ځوانۍ، راعۍ
 پوخ شو، د څانګې نه ثمر پرېوت

 ډېر تعلق د دنیا پرې ویستمه
 چې سیلۍ راغله دروند شجر پرېوت

 څوک په ستنه له میخانې شو په خود؟
 خو څوک دننه څوک بهر پرېوت

 ځان ته په مینه کې کوم سر چې وي سر
 سر چې په مینه شو په سر پرېوت

هر داغ شو مسکی الړو آشنا حمزه  

 ستورو برېښنا وکړه چې نمر پرېوت

 منبع:ویکیپیدیا

 امیرحمزه شینواری
 بقیه از صفحه سوم

 شیوه های مبارزات مدنی...
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جلسات داراالنشای وبیروی اجرائیه برای شقعقبقه 
مالق  واداری وظقایقن سقپقرده شقد کقه درحقدود 
امکقان وظقایقن سقپقرده شقده وجقمقر آوری حقق 
العضویت ها ازداخل وخارج کشورعمل  سردیقده 

  به حساب دفتر مرکزی حزب انتطال یافته است
کمیسیون تبلیغ و فرهنج یکجا با تیم شان، الیحقۀ 

،   ۴۹۲۱وظاین، پالن کار شقش مقاه دوم سقال 
پالیس  نشرات  حزب، رهنمود مسئولین عقرصقۀ 
تبلیغ وفرهنج بقرای شقوراهقای والیقتق  وشقهقر 
کققابققل حققزب،راتققهققیققه بققه تققمققام شققورای حققزبقق  

 .فرستاده است
در بققخققش نشققرات حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم 
افغانستان ، ما هنامۀ حطیقطقت زمقان، سقایقت پقیقام 
مل  و سروه فیسبقوکق  حقزب مقلق  تقرقق  مقردم 
افغانستان، ارسانهای نشرات  حزب ما م  بقاشقنقد 
که با پیروی از اهدان حزب و پالقیقسق  نشقراتق  

جققای   .آن ، بققه نشققرات خققود ادامققه مقق  دهققنققد
مسرت است که حزب ما بخا ر تقبقادلقۀ تقجقارب 
از رواب  خوب با رسانه ها برخورداراست. بعقد 
ارکققنققفققرانققس وحققدت تققا اکققنققون بققیققش از صققد 
مصاحبۀ تلویزیون  و رادیوی  مل  و بین الملقلق  
انققققجققققام داده شققققده اسققققت. شققققمققققاره هققققای 

مقاهقنقامقۀ حقطقیقطقت زمقان   ۹۵و   ۹۴،۹۹،۹۹،۹۱
 . اپ و نشر و توزیر سردیده است

بققعققداً پققیققرامققون سققزارش رفققطققا نققظققریققات و 
پیشنهادهای شان را ارائه و در مورد سزارش بقه 

 .بحر پرداختند
مصوبه جلسه توس  رفیق وحدت مقعقاون شقعقبقه 
تشکیالت حزب به جلسه ارائه و مقورد تصقویقب 

 .قرار سرفت
 قبقق مقاده دوم اجقنقدا سقزارش کقمقیقتقه نقظققارت 

میکانیزم از جانب رفطا سلیمقان کقامقجقو  برت بیق
و میر عبدالرحمن صدری اعضای آن کمقیقتقه بقه 
جققلققسققه ارائققه سققردیققد. و  ققبققق مققکققانققیققزم ادغققام 
تشکیقالتق ، تقکقمقیقل دوره شقش مقاهقه اعقالن و 

ش بقرای شقش مقاه پوهاند دوکتورمحمد داوود راو
بعدی به حیر رئیس حزب اعالن نمودند. بدین ترتیقب 
درشش ماه آینده رفیق راوش به حیقر رئقیقس ورفقیقق 
مالح بقه حقیقر مقعقاون حقزب را رهقبقری خقواهقنقد 

 :نمود.دراین سزارش آمده بود
 !درنو ملګرو داجرائیه بیرو محترمو غړو

خوشحاله یقم  ق  دتشقکقیقالتق  ،مقیقکقانقیقزم دپقلقیقکقدو 
 پرپروس  څارن  دلس کسیزی کمیټ  په اسقتقازیقتقوب

ستاس  په درانقه حضقور کق  والړ اود دی پقروسق  
دپلیکیدو په راب ه دڅارن  دکمیټ  نظر وړانقدی کقوم 
اود افغانستان دخلکو دترق  ملق  ګقونقد دوحقدت نقوی 

 . پړاوته دتلوزیری درکوم

 ! درنو ملګرو
زمونږ دوحدت له کنفرانس څخه وروسته شپږ میاشت  
   زمونږ دګوند دتشکیالتق  ادغقام مقیقاشقتق  وی پقه 
بریا لیتوب سره تقرسقره شقوی او دتشقکقیقالتق  ادغقام 
پروسه د لږ وـــ ډیر و ستونزوسره سره په بریالیقتقوب 
په مخ والړه    له نیکه مرغه له هیق  ډول جقدی او 
اصول  ستونزو سره مخامخ نشوه او دګقونقد غقړو پقه 

ادغام پقروسقه پقر   خورامیړانه اورښتیول  دتشکیالت 
مخ بوتله اوتشکیالت  ادغام پروس  په پلیکدوک  هقیقځ 
زار دپققام وړسققتققونققزه رامققنققځ تققه نشققوه دداراالنشققاس 
دمحترمو غړو   ددی پروس  پقه پقلقکقیقدوکق  ئق  د 
والیت ، کابل ښار اودهیواد نه بقهقر هقیقواد نقیقو شقورا 
ګانو سقره مقرسقتقه کقولقه دققدروړ ده او دتشقکقیقالنق  
میکانیزم په پلیکقیقدو بقانقدی دڅقار کقمقیقټق  پقر وخقت 
څارنه هم دستایلو وړده اود ملقګقرو عقبقدالقحق  مقالقح 
اومحمد داود راوش دګوند درئیس اومرستیال څخه هقم 
منندوی یو    دګوند داراالنشاس، والیقتق  شقوراګقانق  
دکابل ښار شورا اودهیواد نه بهر ګقونقدی شقوراګقانق  
ئ  په سمه توګه رهبری کړی او داتیری شپږ میاشتق  

 قق    پققه بققریققاسققره سققرتققه ورسققیققدی.پققرځققای بققولققم
دتشققکققیققالتققو څققانققګقق  اوپققه ځققانققګققړی ډول دمققلققګققری 
عبدالغفور وحدت څخه دزره له کوم  منقنقه وکقم  ق  

 .په دی پروسه ک  ډیری هل  ځل  کړی دی
دا   دتشکیالت  ادغام په اړه ټول جزئیات دداراالنشقا 
په رپوت ک     دمقلقګقری مقالقح لقخقوا غقونقډی تقه 
وړاندی شو په ښه تقوګقه مقنقعقکقس شقوی تقکقرار ئق  

 ضرورنه بولم
 !درنوملګرو

شپږ میاشت  په کامیاب  سره سرته ورسیدی او دا شپږ 
میاشتو هغه دوستانو ته    زمونږ دګوندیووال  ته ئ  
دشح اوتردید په سترګه کتقل اوانقتقظقار ئق  ویسقت . 

  قانر کوونک  ځواب وړکړو
   ټولو ګرانو ملګقرو تقه دزړه لقه کقومق  مقبقارکق  

 .وایم
 ! داجرائیه بیرو قدرمنو غړو

دتشکیالت  ادغام دمیکانیزم سره سقم دګقران مقلقګقری 
عبدالح  مالح دګوند دریاست شپږ میقاشقتق  دوره بقه 
بریا سره سرته ورسیده دا ق  مقلقګقری مقالقح دخقپقل 
ریقاسقت پقه شقپقږ مقیقاشققتقنق  دوره کق  ګقونقدپقه دیققړه 
حوصل  مندی اودقت رهبقری کقړ اوخقپقلقوتقجقربقو او 
توان څخه ئ  دتشکیالت  ادغام د پروس  په پقلقیقکقیقدو 
ک  کار واخیست دزړه له کوم  مننقه کقوم دژونقد پقه 
ټولو برخقو کق  ورتقه دبقریقا وو هقیقلقه لقرم اودګقونقد 
  دریاست د شپږ میاشتن  دوره بشپقړیقده ئق  اعقالنقوم

   ته راتلونکو شپږ مقیقاشقتقو پقوری بقه دافقغقانسقتقان 
دخلکو ترق  مل  ګوند مرستیال وی او ورته بقریقاوی 

 .غواړم
کال دحوت له لمړی نیقټق   4031دیادولو وړ ده    د

څققخققه دمققرکققزی شققورا دڅققانققګققو اوکققمققیققسققیققونققو 
درئیسانواومرستیقاالنقو دنقدی تقغقیقر مقومق  یقعقنق  لقه 
هققمققدغقق  نققیققټقق  څققخققه دکققنققګققره تققردائققریققدوپققوری 
دڅقانقګقواوکقمقیققسقیقونقورئقیققسقان دمقرسقتقیققاالنقوپقه تقوګققه 
اومرستیاالن درئیسقانقو پقه تقوګقه دنقدی تقرسقره کقوی 
اودوالیققققتقققق  ،دکققققابققققل ښققققار اولققققه هققققیققققوادنققققه 
بهردهقیقوادیقنقودګقونقدی شقوراګقانقودولسقوالقیقو ،نقاحقیقو 
 اولققمققړنقق  واحققدونققو،رئققیققسققان اومققرسققتققیققاالن دادغققام
دتشکیالت  میکانیزم سره سم تاکل کیږی اوکنګری تقه 

 ترټاکنو پوری خپل  ګوندی دندی سره ته رسوی.
سققرامقق   ققبققق مققیققکققانققیققزم ادغققام تشققکققیققالتقق  رفققیققق 

مقاه سقذشقتقه  ششپوهانددکتور محمد داود راوش که در
به حیر مقعقاون حقزب مقلق  تقرقق  مقردم افقغقانسقتقان 
درکنار رفیق عزیز استاد عبدالح  مقالقح دررهقبقری 
حزب سهم فعال داشت درشش ماه آینده به حیر رئیس 
حزب مل  ترق  مردم افقغقانسقتقان حقزب را رهقبقری 

کقه بقه نقمقایقنقده سق  از کقمقیقتقه نقظقارت نقمقودخواهقد 
راوش  برت بیق مقیقکقانقیقزم تشقکقیقالتق  بقرای رفقیقق 

عزیز موفطیت های بزرگ را درامر رهبری حزب به 
خصوص استحکام هر ه بیشتر وحدت حزب  ، رشقد 
وتوسعه صقفقون حقزب،جقذب جقوانقان،زنقان وتقدویقر 
موفطانه کننره حزب خقواهقانقم وریقاسقت حقزب رااز 

 . صمیم قلب برایش تبریح عرض م  نمایم
 !رفطا

تکامل پروسه وحدت حزب  ازهمه مقا مقیقخقواهقد 
که آساهانه به ت بیق شقرایق  عضقویقت درحقزب 
بپردازیم یعن  باقبول اساسنامه وبرنامه حقزب و 
پرداخت به موقر حق العضویقت حقزبق  دریقکق  
ازواحد های اولیه یا جقلقسقات ارسقانقهقای حقزبق  

شقاخقص هقا  فعاالنه شرکت ورزیم. بات بیقق ایقن
 .به تثبیت دقیق اعضای حزب نایل آئیم

تققعققطققیققب پققروسققه تققفققاهققم ووحققدت بققا احققزاب 
وسازمانهای سقیقاسق  هقمقسقو ،مقلق  ،دمقوکقرات 
وترقق  خقواه افقغقانسقتقان وآمقاده سق  هقای الزم 
برای اشتراک فعاالنه در انتخابات شقورای مقلق  
وشوراهای ولسوال  یک  دینر ازوظقایقن مقبقرم 

 . واساس  است که درمطابل حزب قرار دارد
انجام وظاین فقوق مسقتقلقزم شقرکقت فقعقال هقمقه 
شوراهقای حقزبق  درایقن راسقتقا تقحقت رهقبقری 

 .جناب محترم راوش رئیس حزب خواهد بود
دردقایق اخیر جلسه رفقیقق مقالقح  ق  صقحقبقت 

 :شان سفتند
راوش معاون حزب که در  قول  تشکر از رفیق

شش ماه سذشته با من همکاری رفیطانه ودوستقانقه 
داشتند. تکامل پروسه وحدت از ما م  خواهد تقا 
با قبول برنامه واساسنامه حقزب وپقرداخقت حقق 
العضویت بموقر کار نمائیم.تثبیت دققیقق اعضقای 
حزب ما را به  رن مسلکق  شقدن کقار حقزبق  
وسیاس  م  برد.اصول در حزب هر ه بقیقشقتقر 
باید رعایت وحاکم سردد.در غیقر آن کقار مقا بقه 
مشکل مواجه خواهد سردید.ما مشقکقالت داشقتقیقم 
اما آنها را با هم مشترک حل کردیم.افتخار داریقم 
کققه کققتققلققه حققزب را تققا ایققن جققا بققا مققوفققطققیققت 
رساندیم.همه مشترکقاً بقا روحقیقه حقزبق  وعقالق  
کارکردیم.کار مشترک ورفیطانه مقوفقطقیقت مقا را 

 .تضمین نمود
تشکر از تمام رفطا ی عزیز که مقا را هقمقکقاری 
وحمایت کامل رفیطانه کقردنقد. امقیقدوارم کقه ایقن 
روحیه عال  ورفیطانه در حزب ما ادامه یابقد وتقا 
کننره موفق باشیقم.مقا تقربقیقه نسقل جقدیقد را از 
و ن پرستان واقع  به روحیه دموکقراسق  آغقاز 
کردیم وآن را ادامه م  دهیم.امید وارم که حقزب 
مققا بققا تشققکققیققل سققراسققری، افققغققانسققتققان شققمققول 
وفراقوم  با روحیه مردم دوسقتق  وو قنقدوسقتق  
در مبارزه امروز وفردای خقود مقوفقق وپقیقروز 

 .باشد
من با افتخار ، این امقانقت را بقه رفقیقق سقرامق  

مقوفقطقیقت آرزو مق   راوش م  سقپقارم وبقرایقش
نمایم. با همقکقاری صقادققانقه وکقار مشقتقرک بقه 
سوی تدویر موفطانه کننره حزب به پیش خواهیقم 

 .رفت
با ختم صحبت رفیق مقالقح هقمقه رفقطقا س بقه پقا 
خاستقنقد وبقا کقن زدن هقای مقمقتقد از صقحقبقت 
رفیطانه ای رفیق مالح اسقتقطقبقال سقرم نقمقودنقد ، 
برایش در کارهای بعدی آرزوی موفطیقت کقردنقد 
واز کار شان در شش مقاه سقذشقتقه ابقراز سقپقاس 
نمودند. رفیق مالح ورفیقق راوش هقمقدیقنقر را 
صمیمانه در آغوش کشیدند ودر مقیقان کقن زدن 
ها در برابر رفطا دست های شان را مقتقحقداً بقلقنقد 
کرده که نمایاننروحدت وهمبستن  رفیقطقانقه بقود 
 و مورد استطبال سرم شرکت کقنقنقده سقان جقلقسقه

 .قرار سرفتند
بعداً رفقیقق پقوهقانقد داکقتقر مقحقمقد داوود راوش 
رئیس حزب مل  ترق  مقردم افقغقانسقتقان ،  ق  

 :صحبت شان سفتند
رفیق مالح عزیز شما رئیقس حقزب هسقتقیقد کقه 
رفیق شمقا رئقیقس حقزب اسقت. مقا بقا یقح دیقد 
عموم  سیقاسق  از جقامقعقه وشقرایق  مقوجقود ، 

 . باریک  وضر را احساس کرده وحرکت کردیم
رفیق مالح ! کاری را که شما انجام دادید ، انقرا 
انکقشقان مق  دهقیقم.ادغقام تشقکقیقالتق  را انقجقام 
وتکمیل م  نمائیم. در تهیه و ترتیب اسناد حقزب 
بققه کققنققنققره نققظققر شققمققا شققریققح خققواهققد بققود 
وهست .ما وارر صقداققت ، ایقمقانقداری، تقرقق  

سقیقاسق  افقغقانسقتقان  خواه  وانکشان وضقیقعقت
هستیم.ما فلسفه وجقودی حقزب خقود را بقخقوبق  
م  دانیم. ما وارر تاریخ کقهقن مقبقارزات مقردم 
افغانستان و وارر سقنقت هقای تقاریقخق  مقثقبقت 
هستیم که متعلق به تاریخ افغانستان عزیقز اسقت. 
ما صقداققت را حقفقظ مق  نقمقائقیقم. مقا بقه مقلقت 

 .افغانستان تعلق داریم
جققریققان دمققوکققراتققیققح خققلققق، عققدالققت خققواه 
وپیشرونده بود ومشکالت آن بحر جداسانه دارد. 
عدالت زنده اسقت و بقرای عقدالقت مقبقارزه مق  

 .نمائیم
ما همه آن ه را کقه بقا انسقانقیقت ، شقرن ومقطقام 
عال  انسان، در مخالفقت و ضقدیقت ققرار دارد، 

ورفاه اجتماع  را نمق  پقذیقرد، پشقت پقا  سعادت

زده ایم. ما این حرکت را تکامل م  دهیقم. هقمقه 
ارزش های دموکراتیح، ترق  خقواهقانقه ، مقلق  
وتاریخ  کشور خود را باید حفظ نمائیم. مقبقارزه 

 .ما عادالنه است
 پ یعنق  عقدالقت خقواهق  و قپ عقدالقت خقواه 
است.عدالت خواه  وترق  خقواهق  را دربسقتقر 
 پ بهتر م  دانیم و از آن حمایقت مق  نقمقائقیقم. 
جوهر تاریخ باید حفظ شود. پایداری در مقبقارزه 
افتخارما م  باشد. صداقت،اصل زریقن خقانقواده 
حزب ما م  باشد. ما رفیق پرور هسقتقیقم. کقلقمقه 
رفیق را برای اولین بار، حسن صبا رهبر مقردم 
شرین اسماعیلقیقه بقکقار بقرده واسقتقعقمقال کقرده 

شققاه وسققدا،مققرد وزن  اسققت. کققلققمققه رفققیققق بققرای
استفاده میشود وتفاوت موقن ومطام رام  زدایقد. 
هر رفیق برای ما عزیز است. برخورد مقنق قطق  

 .را با مسایل در حزب باید حفظ نمائیم
وضیعت موجود، بحر کقالن مق  خقواهقد.وضقر 
کشور ما آشفته است. این جنج، جنج تقمقدن هقا 
نیست.جهقان در حقال سقذار اسقت. سقرمقایقداری 
جنج کارتل ها را آغقاز نقمقوده، وضقر مقنق قطقه 
وجهان را پی قیقده سقاخقتقه اسقت. وضقر سقوریقه 
بنابر مداخالت دینران پقیق قیقده سقردیقده، ایقران، 
هند،  ین و روسقیقه کشقور هقای بقزرگ جقهقان 
هسققتققنققد.مققوقققعققیققت کشققور مققا حسققاس اسققت. در 

مقلقیقارد انسقان زنقده سق   0ا رن مقا بقیقش از 
آفرین بقه نقیقاکقان مقا کقه ایقن سقرزمقیقن    .دارند

رادریح  نین موقیعت  حفظ نموده اند.هر افقغقان 
باید حافظ این سرزمیقن بقاشقنقد واز آن حقراسقت 

 .نماید
در مورد مسایل داخل  افغانستان باید سفت که دو 
عنصر افغانستان را آسیب رسانیقده: یقکق  تضقاد 
های قوم  بوده ودینری ریقکقالم کقردن مقذهقب 
است. شماری درعطب قومیت خود را م رد م  
کنند.همه را باهم انداخته اند. شقمقاری از مقذهقب 
برای مطاصد واهدان سیاس  خود سقوس اسقتقفقاده 
م  نمایند. ما جداً با قوم سرائ  مخالفت داریقم و 
اجازه نه م  دهیم تا کس  از عطاید پقاک مقذهقبق  
مردم مقا بقه خقا قر اهقدان سقیقاسق  خقود سقوس 

 .استفاده نماید
ترق  خقواهقان نقطقش سقازنقده شقان را ایقفقا مق  
نمایند.حزب ما در تمام والیات حضور ونقمقایقنقده 
س  دارد.این حزب واحقد مقلقت واحقد اسقت.مقهقم 
ایقققن اسقققت کقققه مقققا در هقققر والیقققت مقققرکقققز 
داریم.سازمان داریم . ایقن اسقت مقلق  بقودن مقا 
وفرا قوم  بودن ما . انسقجقام مقردم افقغقانسقتقان 
هدن ماست.ما از کارها ونطا  مقثقبقت حقکقومقت 
وحدت مل  حمایت م  نمائیم. نطقا  ضقعقن، کقم 
کاری وب  توجه  دولت را نطد م  نمائیم. انتقطقاد 
وانتطاد از خقود در حقزب مقا یقح اصقل اسقت. 
انقققحقققرافقققات دولقققت را از ققققانقققون اسقققاسققق  ، 
سایرقوانین ومطررات نافذه کشور تائید نم  کنیقم. 
ما باید برخورد دیالکتیک  را حفظ مینمائیم.مولفه 

درتاریخ بشریت وجود دارد و بایقد  های جاویدانه
آنها را حفظ نمائیم. مقوققن مقا در بقرابقر دولقت 
وقضایای کشور ، من طقه وجقهقان روشقن اسقت. 
در مورد مسایل باید پختن  سیاس  داشقت. رشقد 
وتکامل جامعه وجهان باعر پقخقتقنق  حقزب مقا 

 .سردیده است
ما همیشه از وحدت حمایت کقرده ایقم. حقزب را 
ازبرخورد صرفن ایدئولقوژیقح بقا قضقایقا نقجقات 
دادیم.نطد ما باید سقالقم بقاشقد. پقروسقه وحقدت مقا 
خیل  موفق بوده، از لحاظ فهم سیاس  مرحلقه بقه 
مرحله خود را انکشان مق  دهقیقم. حقزب بقرای 
مردم است نه برای حزب. ما شش ماه سذشتقه را 
تحت رهبقری رفقیقق مقالقح عقزیقز بقا مقوفقطقیقت 

ای تقدویقر  سپری کردیم. ما در شش ماه آینده بقر
مققوفققطققانققه کققنققنققره کققار مقق  کققنققیققم.کققار سققیققاسقق  
وفرهنن  ما باید بهبود یابقد.روابق  حقزب مقا بقا 
مردم تطویت شود.برخقورد حقزبق  مقا نسقبقت بقه 
مسایل مهم اسقت. مقا بسقوی جقامقعقه مقدنق  مق  
رویم. بامردم خود هسقتقیقم وسقرنقوشقت مشقتقرک 
داریم. ما از  ریق نهاد هقای اجقتقمقاعق  ومقدنق  
ب رن مردم م  رویم.شرایق  مقوجقود ومقبقارزه 
عادالنه ما حضور فعال وکاری همه رفطقا را در 

 .کار وفعالیت سیاس  ما، م   لبد
بققا تققمققام صققداقققت وایققمققانققداری و وفققاداری بققه 
استطالل، حاکمیت مل  ، تمامقیقت ارضق  وحقفقظ 
منافر مل  کشور، برای انجام خدمت صادقانه بقه 

، یکبار دینر تعهد م  سپارم که بقا  مردم ومیهن
تمام توان واستعداد از کار صادقانه برای مردم ، 
کشور و حزب واز هرنوع قربقانق  وفقداکقاری ، 
درین راه دریغ نه خواهم کرد.حزب مقا در حقال 
 .حزب شدن، سراسری شدن ونیرومند شدن است

زنققده وپققیققروز بققاد حققزب مققلقق  تققرققق  مققردم 
 ! افغانستان

 ! زنده باد مردم شرین افغانستان
ما از وحدت تمام نیروهقای مقلق  ودمقوکقراتقیقح 
کشور با رعایت اصقول ومقوازیقن دمقوکقراتقیقح 

 .حمایت م  نمائیم
درختم صقحقبقت هقای رفقیقق راوش هقمقه بقه پقا 
خاسته واز او بنرمق  اسقتقطقبقال نقمقودنقد. جقلقسقه 
بیروی اجرائیه حزب که ساعت نقه وسق  صقیقح 
اغاز یافته بود ، حوال  ساعت دو بقعقد از ظقهقر 
به آرزوی تامین صلح سراسری وسقعقادت مقردم 

 افغانستان پایان یافت
 .کمیسیون تبلیغ وفرهنگ 

 بقیه از صفحه اول

ئیه.....تدویرسومین جلسه بیروی اجرا  

 

هغې توپیر لر،. د دموکراسۍ له پقاره د عقمقلق  
کار مل ، سیمقه ایقزو او نقړیقوالقو شقرایق قو هقم 

کقن ُ  دی. د دموکراسۍ اسقاسقي ر  تغیر موندالی
حکم کوی  ې په ټولنه  او ګوند، سقازمقان کقې 
ټولو غړو ته د پریکړو د نیولو پقه وخقت کقې د 
 ګډون امکان او مساو،  انسونه ورکړل شي. 

دموکراتانو او دموکراتیکو ګونقدونقو او سقیقاسق  
سازمانونو او د هغو رهبرانو ته الزمه ده  ې له 
تړلو محدودو کړیو راووز،، د خپل انحصار او 

د ولقس لقه تقودو او حصار دیوالونه ونقړوی او 
او د ګډ عمل مناسب ځوان قشر سره شریکه ژبه 

. د ګوندونو او سازمانونو داخقلق  وموميډګرونه 
اړیکې د رهبرانو لقه دسقتقورونقو، فقرمقانقونقو او 
قوماندو څخه خالصې او د شلمې پقیقړۍ د زاړه 

د اصققل  «دمققوکققراتققیققح مققرکققزیقت»کقمققونسققتقق  
 «دخپلې خوښې دموکراتیقح مقرکقزیقت»پرځای 

)مرکزیت داو لبانهس دمقوکقراتقیقح( پقرنسقیقپ د 
د نړیوالې خپلو تشکیالتو د مال په تیر بدل کړ،. 

دمقوکققراسقۍ او پققه آزاد رققابققت کققې د سقیققاسقق  
   فعالیت روشونه او الرې سمې وپیژني او هغقه

ګوند او ټولنې د اړتیاوو او عیني شرای و لقه پقه 
نظرکې نیولو سره په ګوندی سقازمقان او ټقولقنقه 

  .عمل  کړ، کې سم
دا واقعیت باید لقومقړی درک او بقیقا پقرې بقاور 

 ققې پققه دمققوکققراسققۍ کققې تققر ډیققره حققده  ،وش
آزادې سیالۍ د سقیقاسق  بقهقیقرونقو او ګقونقدونقو 

پققه رښققتققیققنققو دمققوکققراتققیققکققو ،. بققرخققلققیققح ټققاک
او اوپقراتقیقفق  لقوبقو فعالیتونو کې اسقتقخقبقاراتق  

 لندونو، پټو تو یو او د مقلقت او یقا د ګقونقد، 
د .  مقعقامقلقو تقه ځقای تقنقګ دیپقټقو غړو تر شا 

دموکراتیح ګوند غړی د رهبر او رهبقرۍ تقابقر 
سیاسي موخو د عمل  کقولقو د هغو د نه، بلکې د 

پققه دمقوکققراسققۍ او   .الرې خققواږه مقلققګققر، دی
دموکراتیح تشکیل کې رهبر د ګوندیانو له پقاره 

سقیقاسق  ب قت نقه دی  قې عقبقادت یقې   -مذهقبق 

او هر ډول قدومداند و او  سدتدور تده ید   وکړ،
، بلکې هغه څوک دی  ې په ټقاکقلقو غاړه کیږد،

د ګوند د بریا د تقرالسقه ګوندیان شرای و کې یې 
کولو په خا ر د معین وخت لقه پقاره ټقولقنقې تقه 
وړاندې کوی او هر وخت یې  ې د ګوندی بقریقا 

وسقلقې پقه حقیقر کقار اړیقنقې د ښقې وسقیقلقې او 
پقه دمقوکقراتقیقکقو .  ورنکړ، بیرته یې لقرې کقو،

رهقبقر د تشکیالتو کقې ققومقانقده نقه  قلقیقږ،، د 
عقمقلق  کقولقو تقه هقیقڅقوک نقه  او امرونو فیصلو

مجبوریږی او هر څقوک د شقخقصق  آزادۍ لقه 

 .حطه ګټه پورته کوالی شي
لنقډه دا  قې کقه لقه یقوې خقوا پقه هقیقواد کقې د 
دموکقراسقۍ د ضقعقن او کقمقبقود عقلقت د غقیقر 

دی، د بقلقې خقوا لقه تسل  دموکراتیکو ځواکونو 
دمققوکققراسققۍ څققخققه د دمققوکققراسققۍ د مققدعققیققانققو او 

او پقه لقږوالق  دموکراتیکو سازمانونو د پقیقژنقدګقلقوی 
عمل  فعالیتونو کقې پقه سقمقه تقوګقه نقه کقارول هقم د 
هیواد د وضعې د خرابوال  او دموکراتو ځقواکقونقو د 

که په دا وروستقیقو کقلقونقو کقې .  ناکامۍ غټ سبب دی
پرمختګ غوښتونکو دموکراتو قوتونو د خپلې سیاسقي 

مقدرنقو مبارزې په بهیر کې له رښتینقو دمقوکقراتقیقکقو 
اصولو کار اخیست  وای، په یطین  ې متطابل بقاور بقه 
یې رامنځته کړی او ځان به یې د هقیقواد پقه سقیقاسق  

د مقبقارزې پقه   .ډګر کقې اغقیقزمقن ثقابقت کقړی وای
نقه پقخقپقلقه د  و  جریان کې د دموکراتیقکقو اصقولقو کقار 

او دوه اړخقیقزه   ۍمبارزینو ترمنځ د ښې پقیقژنقدګقلقو

دې درک تقه  .باور ښه شقرایق  رامقنقځقتقه کقو،
اړتیا شته  قې د پقخقوانقیقو وخقتقونقو د پقخقوانقیقو 
ګوندونو د مبارزو او فعالیت د روشونو د په کار 
ا ولو له الرې نوی ګوندونه پقه نقویقو شقرایق قو 

هقمقدا تقریقخ  .کې بریال  فعالیت نقه شقي کقوالی
حطیطت موږ ته د تیقرو پقنقځقلقسقو کقالقونقو عقمقلق  

 او  رس ښه په ډاګقه کقړ  قې تقرې پقنقد  تجربو
  .اخیستل اړین دی

موږ باید د تودو له منځقه پقه ځقوان قشقر کقې داسقې  
دموکراتان وروزو  ې د هغې ټقولقنقې د جقوړولقو لقه 
پاره آزاد او زغرد فعالیت وکړ،  ې په خپل فکقر او 

له نورو سره پقه .  خیال کې یې تصویر او تصور لر،
ټنګونو، م بوعاتو او د پقارلقمقان پقه کق قه یخبرو، م

خپل نظر بې له ډاره ووایي او هغه تصویر او تصقور 

  . قې لققه ځققانققه سققره یققې لققر،، خققلققکقوتققه ورسققو،
متقن او بق قن کقې خقپقل دموکراتان باید د ټولنې په 

حضور په څرګند ډول وښئقي او د خقپقل مقنقځقو 
لویو او کو نیو غونډو د جوړولو څخقه د بقانقدې 

پققه مقق ققبققوعققاتققو، قققومقق  شققوراګققانققو، .  را ووز،
ګونقدونقو او سقازمقانقونقو مسلک  اتحادیو، موجودو 

کې حضور ولری او په فعالیقتقونقو کقې یقې اغقیقزمقنقه 

په هیواد کې موجود اقتصاد،، سیاس  او  .ونډه واخل 
 .کلتور، جوړښتونه په م لوب لقوری رهقبقر، کقړی

ټنګونه او د اړتیا پقه وخقت کقې نقوې بمظاهرې او م
جبهې، نوی سازمقانقونقه او نقوی ګقونقدونقه رامقنقځقتقه 

   .کړ،
په دموکراسۍ کې ګوندونه باید د خپلو محدودو غړو د 
کو نیو ټولنیزو منزوی ګروپونو له حالتقه را ووز،، 
د ولسونو په مابین کې نفوذ وکړ، او ځانونه په داسقې 
رښتیني ولسي ځواک بدل کړ،  ې نظر او عمقل یقې 
د خلکو د پراخه تودو سره ګډ او د هقغقو لقخقوا تقائقیقد 

هغه کسان  ې د ولس  تقودو او پقه تقیقره بقیقا د شي. 
ځوان نسل منځ ته د ورتلو روحیه او عالقه نقه لقر،، 

پقه ټقولقنقه په اړونقد سیاست او کړو وړو د خپل تیر یا 
له سوالونو سره مخامخ کیږ،، د ولس مقنقځ تقه د کې 

ورتګ قدرت یقې لقه السقه ورکقړی، د خقپقل ځقان د 
نوښت او انتطقاد روحقیقه، اراده، ځقواک او امقکقانقات 
ورسره نشته او یا په ځان کې دولس څخه د پټولو کوم 

د دموکراسۍ له پاره م لوب کقار نقه شقي  مش  وین 
سرته رسوالی او د سازمانونو پقه الرښقود ارګقانقونقو 
کې یې موجودیت نه یوازې  ې ګټه نقه لقر،، بقلقکقې 

  .تاوان پیښو،
دموکراتان باید تر ټولو د مخه پخپله دا باور تقر السقه 
کړ،  ې هغه کسان  ې ددوی له نظر او عقمقل سقره 
د خپلو نظرونو او باورونو پر بنسټ مقخقالقفقت کقو،، 

د،. نه، بقلقکقې سقیقاسق  سقیقاالن یې شخص  دښمنان 
د دموکراتان پخپل ځان او خپل نقظقر مقیقنقان نقه د،، 

زیات ټقیقنقګقار  ېپه حطانیت تر انداز  خپل نظر او باور
د ګوند او ټقولقنقې لقه پقاره هقر تصقمقیقم پقه ،، ونه ک

بلکې د پقریقکقړو مجرد ډول په یوازې ځان نه نیسي، 
، د کولو کې د مخقالقفقیقنقو نقظقرونقه ،په نیولو او عمل

او په ټولنه او ګوند کې د نقورو د  اپوزیسیون غوښتنې
ـ په دې لړ کې د سقیقاسق  رققیقبقانقو د  قرحقوـ  افکارو

یوازې په همدې میتود کیقدای .  اغیزې په پام کې نیس 
ش   ې د ټولنې او یا خپل ګوند د عموم او یا اکثریقت 
په خوښه او د هغقوی د مقالتقړ وړ پقریقکقړې ونقیقول 

. تنها د رهبر او رهبرانو په خقوښقه پقریقکقړې پقه شي
سازمانونو کې د نارضایتۍ او په نتیجه کې د غقړو د 

 روحیې د تضعین او ضایعاتو سبب ګرځي.  
هیڅوک له موره دمقوکقرات او یقا دیقکقتقاتقور نقه دی 
زیږیدل ، بلکې همدا ټولنیز محی  ور څخه دموکقرات 

نو مقوږ بقایقد د ټقولقنقیقز م او یا غیردموکرات جوړوی
 اپیلایر په دموکراتیزه کولقو کقې زیقار وبقاسقو او دا 
هغه وخت مقمقکقن دی  قې ورسقره لقه نقږدې څقخقه 

پققه سققیققاسقق  سققیققالققیققو کققې د   . ژورې اړیققکققې وسققاتققو
بریالیتوب له پاره ګډون وکړو، خو له ماتقې یقې شقرم 

پخپل مغز باندې دا قبوله کقړو  قې پقه .  او ډار ونلرو
مسابطو کې د ګډون پایلې یا بریا او یا ناکام  د، او دا 
دواړه نورمال او  بیع  د،  ې یوه یې  قبقعقاًخقوښقي 

سقپقورتقي، د هقیق  .  او بله خفګان له ځقانقه سقره لقر،
ډګقر ققهقرمقان پقه ټقولقو سیاس ، جګړه ایز او یقا بقل 

ققهقرمقانقان   . کې نه دی کامقیقاب شقویاو مطابلو سیالیو 
واک  ، د ماتق  د زغقم ، ې په سیالیو کې ګډون کو

د ناکامۍ په وخت کې باید ناامیده او منیقوس   .هم لر،
نه شو، بلکې له سره خقپقلقه انقرژ، راټقولقه کقړو، پقه 
نوی روش او نویې روحیه د راتلونکو سیالیو لقه پقاره 

دا ډیره مهمه نه ده  ې دموکراتقان .  ځانونه  متو کړو
ماتې خوری او که بریالي په ټاکلې سیاسي مسابطه کې 

کقې ، خو دا مقهقمقه ده  قې د سقیقاسقت پقه ډګقر،کیږ
سقیقاسقي مشخصه  رحه او څرګند حضور ولر،، پقه 

سیالیو کې زغرد ګډون وکړ، او د یوه الترنقاتقیقن پقه 
 واوسي.  حیر په ټولنه کې م رد

زما په باور په هیواد کقې د دمقوکقراسقۍ د ضقعقن د 
پقه   «راتانودموک« مسئولیت د بار ډیره برخه پخپله د 

هغوی  ې ځانونه دمقوکقرات بقولق ، خقو د   .غاړه ده
سیاس  فعالیت دموکراتیح روشونه پقه عقمقل کقې نقه 
پل  کوی او یایې په پل  کولو نه پوهیږ،، د مقبقارزې 
له زړو الرو او وسیلو کار اخلي او ډیر یې د فقکقر، 

د  .لحقاظقه پقه زړو بقاورونقو کقې هقم ډوب پقاتقه د،
دموکراتیکو ځواکونو د یووال  او د عمل د وحدت لقه 

 .پاره د دموکراتیکو  لندونو عمل  کقولقو تقه اړتقیقا ده
یوازې همدا کوالی ش   قې د رنقګ رنقګ عقطقیقدو، 
سازمانو او میالنونو تر منځ د ګډ عمل او دوه اړخیزه 

د خلکو د  ،. او څو اړخیزه باور شرای  را منځته کړ
کتلو نه پټ او د ګوند، غړو تر شا یو له بقلقه سقره د 

تر منځ د  قوکقیقو او امقتقیقازاتقو ویشقنقه،   "رهبرانو"
او مصلحتقونقه د حقل دوامقداره ، سازشونه جوړښتونه

یا په بدل بدبدارر سدرر   رامدندودتده  دوو  .الره نه ده

مصنوع  لقه مقنقځقه وړل  «آدرسونو»مختلفو سیاس  
 «آدرس»او په ظاهر، بڼه او تش پقه نقامقه پقه یقوه 

بدلول د واقع  وحدت او د عقمقل د رښقتقیقنق  یقووالقي 
 «آدرسونو»نښه نه ده. برعکس، دا د مختلفو سیاس  

د فعالیت د غښتلتیا مخه نیس ، له غړو یې د سقیقاسقي 
مبارزې انګیزې اخلي، خو د ګقډ عقمقل د تقطقویقت پقه 
فققکققټققور نققه شققي اوښققتققالی. د ډیققرو سققازمققانققونققو او 
ګوندونو د رهبرانو ترمنځ د جوړجاړ، په نتیقجقه کقې 

وښوده  ې له هغوی څقخقه  «وحدتونو»رامنځته شوو 
مقق ققلققوبققه نققتققیققجققه  ققې د هققیققواد پققه کقق ققه د مققلقق  او 
دموکراتیکو ځواکونو د سقیقاسق  فقعقالقیقتقونقو شقدت او 
قوت و، السته رانغله، بلکې اغیزه یې سقر قپقه وه. د 
وحدت پروسې ته د داخل شوو دواړو لورو د صفقوفقو 
او کادرونو سیاس  فعالیت یې ب   او له سیاست سره 
یې عالقه کمه کړه. بیرون  جقنقجقالقونقه، رققابقتقونقه او 
پخوانۍ ګیلې یې حل نه کړ،، بلکې هغه یې د ګونقدی 
سققازمققان داخققل تققه راوړې، نققامقق ققلققوبققه فققرکسققیققونقق  
فعالیتونه یې تشدیقد کقړل، یقو د بقل پقه وړانقدې پقټقې 
غونډې یې رواج کقړې  قې د هقر لقور، د ګقونقد، 

 فعالیت په محصله یې منف  تاثیر وا اوه. 
په اوسنۍ زمانه او نننیو حاالتو کې رښتین  وحقدتقونقه 
د رهبرانو تر منځ د تړلو دروازو شقاتقه نقه، بقلقکقې د 
عمل  سیاس  فعالیت په بهیر او د علقنقي مقبقارزې پقه 
پراخ ډګر کې د ګونقد، غقړو پقه آزاده اراده، کقامقلقه 
عطیده، بشپړ قناعت، د ملت پر وړاندې او د ټقولقو تقر 

. د سترګو الندې منځته راتالی او دوام مونقدالی شقي
دموکراسۍ په شرای و کې د وحدتونو له الرې د 
نویو لویو او اغقیقزمقنقو ګقونقدونقو د جقوړولقو د 
تجربې تازه، عمل  او مثبت مثالونه په آلمان کقې 

(  Bündnis 90 die Grünenد )شققنققه ګققونققد
بققنققسققټ ایښققودل او څققو کققالققه مققخققکققې د ) ققپ 

( جوړیدل دی  ې اوس یې هقر  Die Linkeګوند
یو د هقیقواد پقه سقیقاسقت کقې خقپقل رول نسقبقت 
پخواته ښقه لقوبقوالی شقي. د آلقمقان پقه اوسقنقیقو 
حقققاالتقققو کقققې )د آلقققمقققان القققتقققرنقققاتقققیقققن ګقققونقققد 

Alternative für Deutschland   عققمققلقق )
فعالیت او د هغو د را ټوکیدو بهقیقرهقم زمقوږ لقه 
پاره په دموکراتیکو شرای و کې د نویو ګوندونقو 
د جققوړولققو او غښققتققلققي کققولققو لققه پققاره ژونققد، 
مثالونه او بقډایقه تقجقربقې د،. د دمقوکقراسقۍ د 
پراختیا او د دموکراتو ځقواکقونقو د غښقتقلقتقیقا لقه 

دمققوکققراتققیققکققو    دمققوکققراتققیققکققو الروپققاره پققه 
رښتینی ارګانیک یووالي او ګډ بمل تده  ځواکونو

اړتققیققا ده. تققش پققه نققامققه وحققدتققونققه مققوږ نققه 
ځققواکقققمقققنققوی، بقققلققکقققې ټققول شقققامققل اړخقققونقققه 
ضعیفوالی، د سیاسي فعالیت مقحقرکقه انقګقیقزې، 
آیدیالونه او سمبولونه یې پیکه کوالی او د غقړو 

 د مبارزې روحیه یې کمزورې کوالی شي. 
 

 پاتی له شپړم مخ څخه

 دموکراسی باید زده او....
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افغانستان پقه اوسقنقیقو شقرایق قو کقې د د
دموکراسۍ پراختقیقا او د دمقوکقراتقیقکقو 
 .ظرفیتونو ارتطن ته خورا زیاته اړتقیقا ده

ډیر هغه کسقان په هیواد کې ال تر اوسه 
او سققازمقانققونقه  قې ځقانققونقه تقر نققورو 
زیات دموکرات بول  او د دمقوکقراسقۍ 

  بلمي مقیاسونو پدر تدلده    کوی، ادعو
او عقمقل نظر، لحاظه نیمګړتیاوې لر، 

له م رنو  موکراتیکدو اودولدو سدرر  یې

وین  سیاسی ګدوند ونده هد   .نه دی جوړ
  ې ځانونه دموکرات بولي، په واققعقیقت
کقې د شققلققمققې پققیققړۍ د پققخقوانققیققو غققیققر 
دموکراتیکقو، تقوتقالقیقتقار او اوتقوریقتقار 
نقظقرونقو تقر اغقیقزې النقدې دی او پقه 

 عملي فعالیت یې منف  اغیزه لر،. 
او سقیقاسقي شقعقور د  ه آګاهقيکه ټولنیز

انسانانقو د عقیقنق  ژونقدانقه د شقرایق قو 
محصول وبولو، نقو دا خقبقره تقر ډیقره 
  بیع  هم ده  ې د افغانستان د جقګقړو

، ټقولقنقیقز  قاپقیقلایر ډک ناامنیو څخقه او
او   پوهد   وروسته پاته اقتصادی حالت

د او سیاسي شعور په ټیټقه سق قحقه کقې 

او فقردی رښتینو دموکراتقیقکقو افقکقارو 
، او د هغقو د ودې امکانات کم دآزادیو 

د عمل  کولو شرای  اوتاریخي تقجقربقې 
دموکراتیقکقو افقکقارو وده لوړو د   نشته.

پرمختلل  عقیقنق  شقرایق  غقواړی او د 
 وخدر  دموکراتیکو عملونو زده کړه هم

پراتیک  امکاناتو او عقمقلق  تقجقربقو تقه 

ډیر افغان  سیقاسقتقوال  قې   .،راړتیا ل
د کقو قنقیقتقوب او ځقوانقۍ لقه وخقتقه پقه 
ایدیولوژیکو، بنسټګرو او جنګ  ډلقو او 
ګققونققدونققو کققې تققربققیققه، را لققوی او پققه 

یقوویشقتقمقې پقیقړۍ د کارعادت شوی، د 
دموکراسۍ د واقعي جوهقر درک ورتقه 

ډیر یې ال تقر اوسقه ددې .  ستونزمن دی
خقپقلقو پرځای  قې دمقوکقراتقان وی، د 

د پټقو سقتقرګقو رهبرانو ګوند، او قومي 
  خول  او زړر خبرر ید     . روان د،پ 

یوه نه ده. په ظقاهقره یقوه شقي تقه رایقه 
ورکوی، خو پقه اصقل کقې بقلقه عقطقیقده 
لر، او بیل ډول عمل کقو،. د سقیقاسق  

پخپل ځان او خقپقل ګوندونو ځیني غړ، 
او د رهقبقرانقو پقه دی نظقر بقې بقاوره 

وړاندې د نظر د ښکارولو او په مسایلقو 
کې د زغردې ونقډې د اخقیقسقتقلقوتقوان، 

. ډیقر جرئقت او عقادت ور سقره نشقتقه
سیاسق  فقعقالقیقن او ګقونقد، کقادرونقه د 
ګوند، سازمانونو په داخل کې د نظر د 
عققلققنقق   ققرحققې پققرځققای یققو د بققل پققه 
وړاندې د پټو ګروپو په جقوړولقو او پقه 
 منف  فرکسیوني فعالیتونو روږد، د،. 
د دموکراسۍ د پراختیا لقه پقاره مقبقارزه 
لکه  ې د ټولنې په ک ه اړینه ده، هقمقدا 
راز د ګوند، سازمان په د نقنقه کقې هقم 
دموکراتیکو  لندونو تقه ضقرورت دی. 
ددې اړتیا شتقه  قې پقه افقغقانسقتقان کقې 

ځقانقونقه دموکراتان له دموکراتیکو الرو 
د دموکراسۍ له پاره مبارزه   . فعال کړ،

د غققیققر دمققوکققراتققیققکققو سققازمققانقق  الرو 
م لوب ثمر نه ورکوی. دا باید په نقظقر 
کې ولقرو  قې دا دمقوکقراسقي  قې پقه 
یوویشتمه پیړۍ کې م قرد ده، د ډیقرو 
سیاسي فعالینو له پاره د شلمې پیقړۍ لقه 

 دموکراسی باید زده او پخه شي
 نورمحمد غفوری

کقه  4031اسقد  03بعداز تدویر کنفرانس وحدت بقه تقاریقخ 
منقجقر بقه ایقجقاد حقزب واحقد بقنقام حقزب مقلق  تقرقق  مقردم 
افغانستان سردید. ازآن تاریخ به بعد حقزب یقا یقح ققوت عقام 
وتام وبایح آماده سق  کقامقل اققدام بقه ادغقام تشقکقیقالتق  بقیقن 
صفون  حزب نقمقود. ایقن ادغقام تشقکقیقالتق  بقنقابقر پقالقیقسق  
م روحه جدید یایح میکانیزم پالن شده درنطا  مختلن کشقور 
درس ود شوراهای )والیت  ، شهری، وولسوال  هقا،( وواحقد 
های اولیه ازباال ب رن پائین آغاز یافت که هربقخقش ازشقورا 
های حزب  بقنقابقر مسقئقولقیقت پقذیقزی وامقیقد واری بقه ایقجقاد 
یکپار ه س  درصفون حقزب وآمقاده سق  هقای آیقنقده جقهقت 
انتخابات در صفون حزب وآماده س  به کقنقنقره آیقنقده حقزب 
مل  ترق  مردم افغانستان کمر همت بستند ودرعقمقلق  نقمقودن 
امر فوق الذکر اقدامات عمل  نمقودنقد. ایقن کقار از یقکق قرن 
منجر به یکپار  ه س  حقزب سقردیقد واز قرن دیقنقر حقزب 
رااز لحاظ احصایه سیری دقیق اعضای حزب درنطا  مخقتقلقن 
کشور وبیرون ازآن کمح نموده جهت برسذاری کنقنقره آیقنقده 
حزب که بقه اسقاس پقالن ققبقلق  بقعقد ازسقذشقت یقح سقال از 

 کنفرانس وحدت دائرمینردد آماده خواهد کرد.
سازمانهای حزب  شهرکابل بخصوص شورای شهقر کقابقل بقه 
مثابه قلب حزب ما این امر حزب  رابقاکقمقال افقتقخقار حقمقایقت 
کرده وقبل از آغاز ادغام تشکیالت  جهت سقازمقانقدهق  مقنقظقم 
امور حزب  درشهرکابقل مسقئقولقیقت ایقن امقر بقدوش هقریقح 
سعدهللا رضائ  ومقحقتقرم جقیقالنق  اعضقای بقیقروی اجقرائقیقه 
شورای مرکزی حزب سذاشته شد.برای اینکه ادغام تشکیالتق  
بصورت بهتر صورت سیرد ققبقل از آغقاز ادغقام تشقکقیقالتق  
درشهر کابل اوأل درتمام سازمانهای حزب  شهقر یقح سقروی 

مققطقققدمققاتققق  صقققورت 
سقققرفقققت ودرجقققریقققان 
سروی م ابقق نقطقشقه 
اداری شاروال  کابقل 
مققوقققعققیققت شققوراهققای 
نقققققواحققققق  حقققققزبققققق  
بققققررسقققق  سققققردیققققده  
وادغققام تشققکققیققالتقق  

 صورت سرفت.
ققققققققابقققققققل تقققققققذکقققققققر 
اسققت .مقق ققابققق یققح 
تطقسقیقم اوققات مقنقظقم 
ویققح بققرنققامققه قققبقق  
پققققالن شققققده ادغققققام 

تشکیالت  ازس ح شورای شهر کابل آغاز یافت واولین جقلقسقه 
واحدشورای شقهقرکقابقل بقایقح کقمقیقت ققبقول شقده بقه تقاریقخ 

دایققر شققد. دراولققیققن جققلققسققه آن عققالوه  4031مققیققزان 46
براعضای شورای شهر کابل ازس ح رهقبقری حقزب مقحقتقرم 
دکتور ومحقمقد داود راوش مقعقاون حقزب مقلق  تقرقق  مقردم 
افغانستان وازس قح داراالنشقای حقزب هقریقح مقحقتقرم مقیقر 
محمد شاه رفیع  ومحترم جانان میرخیل وازسق قح تشقکقیقالت 
مرکزی محترم عبدالغفقور وحقدت اشقتقراک دا شقتقنقد. جقلقسقه 
شورای شهرکابل در فضای همبستن  وصمیقمقیقت بقاصقحقبقت 
های رهنمودی ،توضیح  وتنویری وپیشنهقادات سقازنقده دایقر 

 سردید.
دربین اعضای شورای شهرکابل عالوه بررفطای ذکور رفقطقای 
انار نیز حاضر بودند.که درق ار بقرادران خقود کقمقر هقمقت 
درجهت مبارزه بعدی افتخار آمیز بحیر کادرهای حزب  بستقه 

 اند وآماده به اجرای امور حزب  میباشند.
بعداز اولین جقلقسقه شقورای شقهقرکقابقل ادغقام تشقکقیقالتق  در 

بقرج مقیقزان 43شوراهای نواح  حزب  شهر کقابقل ازتقاریقخ 
مق قابقق بقرنقامقه  4031آغاز وال  دوم بقرج عقطقرب  4031

 مشخص وتطسیم اوقات قبال تنظیم شده انجام یافت  وریکه:
این ادغام تشکیالت  درشوراهای نواح  مختلقن حقزبق   قور 

جداسانه وبا اشتراک قیم های موظن داراالنشا حزب تقحقت 
رهققبققری شققورای  شققهققرکققابققل بققا تققدویققرجققلققسققات ادغققام شققده  
شوراهای نواح  حزب  برسذارسقردیقد. ودر جقلقسقات شقورای 
نواح  از  رن مسئولین وقیم ها هدایات رهنمودی وصقحقبقت 
های توضیح  وتنویری صورت سرفت وشورای های نقواحق  
بیست سانه هریح بادرن ر داشت مسئولیت پقذیقری وتقعقهقدات 
حزب  وظاین ادغام تشکیالت  واحد های اولیه حزبق  نقواحق  
مربو  راعهد دارسردند . از آن تاریخ به بعد به تقمقام نقواحق  
حزب  درشهر کابل ادغام واحد های اولیه حقزبق  بقایقح پقالن 
م ابق هدایات مسئولین شهرکابل آغاز انجام یافت وروحیه از 
خود سذری وفدا کاری هم قنقیقن دربقیقن صقفقون وشقوراهقای 
نواح  شورای شهرکابل قابل یادآوریست.  ازآن جایقکقه شقهقر 
کابل پایتخت کشور وشهر متمدن وپرنقفقوس بقوده  وجقمقعقیقت 
کثیری درآن زنده س  م  نمایند. ایجاب مینماید تاتمام اعضقای 
حزب درشهرکابل با روحیه عال  ومسئولیت پذیقری بقه امقور 
حزب  وسازمان  شان ادامه دهند. وبا توجه خاص بقه کقیقفقیقت 
درون حزب  به کمیت عموم  بقه شقکقل اخقص درشقهقرکقابقل 

 توجه جدی مبذول سردد.
درجریان ادغام تشکیالت  درضمن صحبقت هقا بقر ضقرورت 
وحدت مل  تاکید صورت سرفته وجهت جلوسیقری از هقرنقوع 
خودخواهق  هقا وبقلقنقد پقروازی هقا ومقاجقراجقوی هقا دربقیقن 
صفون حزب و صحبت های الزم صورت سرفته .احتقرام بقه 
همشریان محترم شقهقرکقابقل وزنقده سق  هقمق  وخقدمقتقنقذاری 
وبرخورد سالم باسایر احزاب  وسازمانها واشتراک درمقراسقم 
پسندیده مردم کمح به شورای والیت  کقابقل وشقورای شقهقرو 
ندان ونهادهای مدن  درشهرکابل وآراسته شدن اعضای حقزب 
بققه عققلققم وتققکققتققالققوژی 
جدید به تقمقام اعضقای 
 حزب توصیه سردید.

حقققزب مقققا درسققق قققح 
کشور از لحاظ کیفقیقت 
وکقققمقققیقققت ازمقققوققققن 
خقققوبققق  بقققرخقققوردار 
مققیققبققاشققد. امققا ازلققحققاظ 
بققنققیققه مققالقق  درحققالققت 
بهتر قرار نقدارد.زیقرا 
امقکققانقات مقنققبقر مقالقق  
حزب ما را فقطق  حقق 
العضویقت هقا واعقانقه  
اعضای حزب تشکقیقل 
میدهد لذا درجمر آوری حق العضویت هقا بقه تقمقام مسقئقولقیقن 
شقوراهقای نقواحقق  مققکقررأهققدایقت داده شقد.  قون درشقرایقق  
دمقوکقراسق  درکشقور حققزب مقا ضقرورت مقبققرم بقه کقمقیققت 
اعضای  حزب دارد لذا درجقریقان ادغقام تشقکقیقالتق  درتقمقام 
نواح  حزب  دستور داده شد تایح کمپان  جلب جذب راجهت 

 دعوت به صفون حزب آغاز بدارند. 
که خوشبختانه تاکنقون کقه تقطقریقبقن سقه مقاه از پقروسقه ادغقام 
مینذرد  ور اوسق  بقه تقنقاسقب کقمقیقت سقابقطقه درشقهقرکقابقل 

اعضای جدید بقه صقفقون حقزب جقذب وبقه واحقد   40.9 
 های جدید حزب تنظیم سردیده اند.

وبه جذب کننده سان برتر حزب تطدیر نامقه هقا درنقظقر اسقت. 
هم نان شورای شهر کابل درنظر دارد جقهقت ارتقطقاع سق قح 
دانش اعضای جدید حزب واعضای جوان حزب کقورس هقای 
تیورک ودینر کورس هقای ضقروری را تقوسق  کقادر هقای 
بادانش وسابطه دار حزب دایر نماید واعضای جوان حقزب را 

 آماده وآراسته به دانش سیاس  و علم  سازند.
اکنون که ادغام تشکیالت  درشقورای شقهقرکقابقل حقزب پقایقان 
یافته ،وظاین بس بزرگ برای تدویر کنقنقره حقزب دربقرابقر 
ما قراردارد. که ما همه بقرای تقدویقر مقوفقطقانقه کقنقنقره آیقنقده 

 حزب تالش م  نمائیم.

 شورای شهرکابل به مثابه قلب حزب
ضایی

هللا ر
سعد

 

یت مل  به معنقای احسقاس تقعقلقق و هو 
وفاداری به عناصر و نمادهای مشقتقرک 
در اجتماع مل  ) جامعه کل( و در میان 
 . مرزهای تقعقریقن شقده سقیقاسق  اسقت

بر اساس جبر جقغقرافقیقایقي هقویقت فقرد 

  .توس  م ان و زمان تعییقن مقي سقردد
به   "هویت مل  هننام  پدید آمد که ملت

  .مققعققنققای امققروزی آن شققکققل سققرفققت
جریان شکل سیری دولت مل  در عصر 
جققدیققد سققاهقق  سققیققر حققوادر تققاریققخقق  
مردمان  را که از اقوام سقونقاسقون بقوده 
اند با هم سرد آورده و تشکیل یح مقلقت 

داده است و یا ملت های  پدید آمده انقد را
که آمیخته از اقوام و  واین همنقونقنقد. 

زبقان و   ساه  همزبانقنقد و سقاهق  نقاهقم
 انقد و سقاهق  نقاهقم دیقن".  دین  ساه  هم

ا،   هویت ملي برا، یك ملت، به منقزلقه
رود دریح بدن است  قه فقطقدان آن بقه 

ا، مرگ خواهد بود. هویت مقلقي   منزله
سیر، رود  ، هم عامل همبستني و ش ل

جمعي در یك ملت و هم وجه مشقخقصقه 
 و معرفه آن در میدان ملل دینر اسقت".  

"این هویت تو است که در هقر لقحقظقه  

اندیشه ها از هقویقت .اندیشۀ تورا میسازد
تو دستور م  سیرد وزندس  تو را شکل 

هققویققت تققوسققت کققه بققه تققو، . مقق  دهققنققد
ارزش ها را تعیین میکند وراه را به تقو 
 .نشقققققققققققققققان مقققققققققققققققیقققققققققققققققدهقققققققققققققققد

پس همه  یز انسان در هقویقت وی کقه 
مققجققمققوعققۀ بققاورهققا وروحققیققه اوسققت 

هقویقت هقر انسقان بقه .خالصه م  شقود
عققنققوان شققکققل دهققنققدب شققخققصققیققت او، 
هم ون شناسنامه ای اسقت کقه تقورابقه 
دینران معرف  مقیقکقنقد. تقمقام دسقتقآورد 
های خوب زندس  تو از هقمقیقن سقئقوال 
 آغققققققققققققققققققازمققققققققققققققققققیققققققققققققققققققشققققققققققققققققققود".

یح هدن عا لیسقت کقه از   وحدت مل 
کققه   هقویققت مقلقق  بقر مق  خققیقزد بسقتققر

وتسقریقر  توس  عمقل آزمقایقش،کقنقتقرول
مینردد و از پیوند با آن جان مقیقنقیقرد. 
تققاج پققیققروزی در وحققدت مققلقق  تققحققت 
درفش هویت ملت بد ست میآید . تقحقطقق 
راسققتققیققن وحققدت مققلقق ،تققنققهققا از  ققریققق 
شناخت ،تعمیقم و حقمقایقت هقویقت مقلق  

مقلق    پذیر است و بس . هقویقت  امکان
 . اسقققت  وحقققدت مقققلققق   پقققیقققش شقققر 

جققوش خققوردن اقققوام 
مققخققتققلققن یققح کشققور 
بققرای تققحققطققق جققامققعققه 
مل  ضرور است، امقا 
نه بقر اسقاس بقرتقری 
جوی قوم  بلکه بر اساس رعقایقت حقق 
شهقرونقدی و احقتقرام بقه حقطقوق سقایقر 

 اقوام.
تحطق این هدن در افغقانسقتقان، تقنقهقا از 
 ریق نفوذ ومشارکت نقخقبقه سقان اققوام 
در نظام مدن  افغانستان، به یح نیقروی 
سققیققاسقق  سققرتققاسققری و ققنقق ، سققازمققان 
یافتقه، مقتقشقکقل و مسقتقطقل مقلق  کقه از 
تحکیم، سسقتقرش و تقعقمقیقق ارزشقهقای 
اجتماع ، اقتصادی و فرهنقنق  جقامقعقۀ 
مدن ، حمایت و دفاع نمایدم امکان پذیقر 
مینردد ،صرن  نیقن نقیقروی سقیقاسق  
میتواند بقه مقرکقز جقلقب حقمقایقت مقردم 

 .افغانستان مبدل سردد
در افغقانسقتقان تقنقهقا ایقجقادحقزب وسقیقر 

ری مل  با بقرنقامقه مقلق  سالبنیاد و سرا
وتققرققق  خققواهققانققه کققه انققعققکققاس دهققنققده 
خواستهای اکثریت مردم باشد، مقیقتقوانقد 
وسیله اتحقاد وهقمقبقسقتقنق  مقلقت سقردد. 
ملت تکیه ساه عینق  حقزب تقرقق  خقواه 
ودیموکراتیح است  وعرصۀ تقبقارز یقا 
جققلققوه سققاه مققلققت در مققبققارزه سققیققاسقق  

 میباشد.

 هویت ملی چیست؟
 داکترعلوم عبدالرشید جانباز

 ون بحر عروج دموکراس  دردهکده جهانق  کقه بشقر درآن 
خزینه عمر را به انجام م  رسانند است بنن دراین جقا مقعقرفق  
واژه دموکراس  ضروری وحتم  است تا باشقد عقالققه مقنقدان 
ویا خوانند  سان   از آن آسقاهق  ایقکقه درخقور ایقجقاب اسقت  
بنمایند .  فلهذا دموکراس  مانند بسیاری   از     اصق قالحقات 
اصل   علم سیاست ) از جمله خود سیاست ( دراصل واژه ای 
است  یونان  که از دولغت  کوتاتر )) دمقوس(( و))کقراسق (( 
تشکیل شده است هردو اص الد  ند معن  دارد. )) دمقوس(( 
 -میتواند به معنای کلیه شهروندان باشد که درپقولقیقس یقا دولقت

شهر زنده س  م  کنند ، وهم به معنای تقوده عقوام  ویقا فشقر 
 های فرودست  بکار میرود .

)) کراتوس(( م  تواند هقم بقه مقعقنقای )) ققدرت (( وهقم بقه 
مققعققنققای ))قققانققون(( بققاشققد کققه  ایققن هققردو مققعققنققای یققکققسققانقق  
ندارند .زیرا میتواند سروه ها یا افرادی را بقه تصقور درآورد 
که ب  آنکه به صورت رسم  ومشهود  حکومقت کقنقنقد،دارای 
قدرت باشند . به این ترتیب ممکقن اسقت یقا امقکقان دارد  کقه 
یح دموکراس  صوری که به نظر میرسد مردم یا نماینده سقان 
مردم  حکومت م  کنند توزیر قدرت کام  غیر دمقوکقراتقیقح 
باشد .یابرعکس دریقح نقظقام سقیقاسق  کقه درآن سقلق قنقت یقا 
اشران به صورت فقرمقایشق  حقکقومقت مق  کقنقنقد شقایقد ایقن 
واقعیت آشکار نباشدکه قدرت واقع  دردستان مردم اسقت ایقن 
ابهام درهردو لغت سازنده دموکراس   از زمان شقکقل سقیقری 
آن مفهوم وواقعقیقت دمقوکقراسق  وجقود داشقتقه  وبقرای درک  
معن  وتاریخ دموکراس  از اهمیت بسزای بر خورد دار بقوده 

 است .
مردم ساالری یا دموکراس  یح روش حکومقتق  اسقت بقرای  

مدیریت بهتر وکم خ ا به مردم که درسیسقتقم مقتقذکقره فقرد یقا 
سروه  خقاص  حقکقومقت نقمق  کقنقنقد بقلقکقه مقردم حقکقومقت 
میکنند . انواع، اقسام وسونه های مقخقتقلقن دمقوکقراسق  وجقود 
دارد که دهکده جهان  ما نیز شاهد  ند سقانقه سق  دمقوکقراسق  
است .اساسن مقیقان انقواع سقونقاسقون دمقوکقراسق  تقفقاوت هقای 
بنیادین بنظر م  خورد البقتقه دربقرخق  آنقهقا دیقده مقیقشقود کقه 
شهروندان  قدرت  واختیاربیشتر ی بدست دارند .جهت تقعقادل 
قدرت قانون سذاری دققیقق  اسقر دریقح دمقوکقراسق  صقورت 
ننیرد  تطسیم نا متعادل قدرت سیاس   یح شقاخقه نقظقام حقاکقم 
ممکن است قدرت  وامکانات زیادی را دراختقیقار سقیقرد  وبقه 
آن نظام ل مه وارد کنقد  ونقظقام دمقوکقراتقیقح را خقدشقه دار 
سازد که هدن از حکومت اکثقریقت اسقت  ودرصقورت نقبقود 
حاکمیت مسئولیت پذیر مقمقکقن اسقت کقه حقطقوق اققلقیقت هقای 
جامعه مورد سئو استفاده قرار سیرد  که درآن صقورت بقه آن 
دکتاتوری اکثریت م  سویند از اصل  ترین روند های مقوجقود 
دموکراس  های ممتاز میتوان به وجود رقابت  های انتخقابقاتق  
عادالنه  اشاره  کقرد .بقنقن آزادی بقیقان ، آزادی انقدیشقه هقای 
سققیققاسقق   مقق ققبققوعققات آزاد یققکقق  دیققنققر از ارکققان اسققاسقق  
دموکراس  هستند که به مردم اجازه م  دهند تاباشد بقر حسقب 
عالقه شخص  خود فرد وآساه  که دارد رای بدهقداز دیقد سقاه 

نظریه پردازان سیقاسق   
مفاهیقم مقتقنقوعق  بقرای 

 عروج دموکراسی و ناامنی بین المللی
 انجینر سید سرور تابش

پققوځقي پققیقق ققلقق   افققغققانسققتققان سققیققاسققي  د
حقالققت، د مققلققي یققووالققي د حققکققومققت د 
مشرانو تر منځ اختالفات، په تیره بقیقا د 
 وکیو د ویش پر سر ناندریو هېوادوالو 
ته نه جبیره کیقدونقکقي صقدمقه رسقولقي 
ده. دولققتققي خققدمققاتققې سققکققتققورونققه او 
مققوسققسققي د بققحققران سققره مققخ شققو، . 
امنیتي وضعیت زیات خرابه شوی او د 
هېوادوالو دوښمنان د خلکو تقر دروازو 
رارسیدلي د،. ددولت نفوسو د کنتقرول 
ساحي محدودیقږ، ، ادار، او ټقولقنقیقز 
فساد خقوریقږ،، اوسقیقدونقکقي پقه تقیقره 
ځوانقان وزګقار ګقرځقې ، د اققتقصقاد، 
ود، او پقانقګقونقي حقالقت مقخ پقه زوړ 
روان دی . په داسقي یقو غقیقر مقعقمقول 
حققالققت کققې ولسققمققشققر او ولسققکققشققر د 
سققتققونققزو پققه کققمققولققو کققې بققي وسققه 
ښکار، . سیاسي ګوندونه د بي تقفقاوتقۍ 
په سترګو حاالتو ته ګور، او د خقلقکقو 
د خالصون اړوند نوښقتقونقه نقه کقو، . 
ډیققرئ ګققونققدونققه او سققازمققانققونققه پققه 
فرکسیوني ، ژبني او سقمقتقي نقاروغقیقو 
اخقتققه د، ، د هققېققوادنققیققو ګققټققو پققرځققا، 
ګققونققد، او شققخققصققي ګققټققو تققه تققرجققیققح 
ورکو، . د سلیطو، او ځان غوښتونقکقو 
 لندونو له وجي ، ان د هقغقو ګقونقدونقو 
او نققهققادونققو تققر مققنققځ د نققږدیققوالققي او 
یووالي اراده کقمقزور، ده  قې تقطقریقبقا 
ورته برنامي او اساسنامي لر، . له د، 
کقبققلققه ګققونققدونقه پققه افققغققانقي ټققولقنققه کققې 

کمزوری رول خپلو، او له بده مرغه د 
توتالیتار ، یکه تازه او معامله کقوونقکقو 
سیاسي کاروباریانو بازار تود شوی . د 
سقیققاسققت پققه داسققي خقق ققن مققاحققول کققې 
افغانان د هېواد په تنکقۍ او هقره شقیقبقه 
ماتیدونکي ډموکراسۍ بقاور نقه کقو، . 
که غواړو  ې په اوسقنقې زمقان کقې د 
یققوازیققنققي سققیققاسققي سققیققسققتققم پققه تققوګققه 
ډموکراسي ولرو ، باید ډمقوکقراسقي بق  
کړو . له د، کبله د افغقانسقتقان سقیقاسقي 
هغو ګقونقدونقو او سقازمقانقونقو تقه  قې 
افغانسقتقان او د هقغقې خقلقح وربقانقد، 
ګران دی خواست کیږ،  ې خقپقل ټقول 
سلیقطقو، ، ژبقنقي ، سقمقتقي او مقذهقبقي 
اختالفاتو او نورو منفي مقظقاهقرو تقه د 
پا، ټک  کیږد،، د و ن د ملقي ګقټقو د 
ساتلو او د هېوادوالو څخه د دفقاع او د 
بهرنۍ السوهقنقي د مقخقنقیقو، پقه واحقد 

 .محور سره راټول شي
په اوسنیو شیبو کې  قې مقافقیقا د هقر، 
 ار، واګي په خپل کرغیړن الس کقې 
نیولي او د افغانستان د خلکو په ستقونقي 
فشار ا و، م هیوادوال د و ن ګقونقد ، 
حزب متحد ملي افغانستان ، دافغانسقتقان 
دخلکو دترق  مل  ګوند، د افغانسقتقان د 
سققولققي د مققلققي مققدافققعققیققنققو ګققونققد ، د 
افققغققانسققتققان د مققلققي یققووالققي ګققونققد ، د 
افغانستان د سولي د غورځنګ ګوند ، د 
افغانستان د خلکو ډموکراټیح ګوند ، د 
افغانستان د ملي تحریح ګوند ، د حقق 

او عدالت ګوند او افقغقان 
مقلققت ګققونقد تقه سقتققرګققي 
اړو،  ې ښایقي هقغقو، 
د دو، د عققذابققونققو پققه 
راکققمققولققو کققې مققرسققتققه 
وکړ، . له د، کبله په تاسو غږ کقیقږ، 
 ې د غفلت د درانه خوبه راپورته شقئ 
، خلح او ولس ستاسقو مقرسقتقي تقه اړ 
د، ! که ستقاسقو ځقواب هقو و، ، بقیقا 
راودانګئ د و ن د لوړو ګټو د خونقد، 
کولو په نامه یو محور پیدا کړی ، سقره 
نږد، شئ او یووال  وکړئ او یقو لقو، 
سققیققاسققي و ققنققي ځققوځښققت پققه الره 
وا ققوئ . د کققار یققو کققوټققلقق  او پققلققي 
کققیققدونققکقق  پققروګققرام تققر الس النققد، 
ونیسئ  ې له یو، خوا افغقان وژنقه او 
ورور وژنقه بقنققده شقي ، لققه بقلققي خققوا 
بهرنۍ السوهني ته د پا، ټک  کیقښقودل 
شي . هېواد د ډموکراسۍ په لور ډاډمقن 
ګقامقونقه واخقلقي او د مقافقیقا د اوسقنقیققو 
کمیشنکارانو مخه بیخي ډب شقي . بقي 
له قو، ګوندونو او د هغقو، د حقکقمقت 
عققمققل څققخققه مققاسققیققوا پققه الس راغققلققي 
ارزښتونه نه شي خوند، کیدل  او نقو، 
ارزښققتققونققه نققه شققي ایققجققادیققدلقق  . ډیققر 
 الیقي  قانسقونقه ضقایقر شقو، او ښقه 
فرصتونه له السقه تقلقلقي ، امقا بقیقا هقم 
ناوخته نه دی . کقه لقږ نقور وخقت پقر 
تاسو واوړ، م واورئ اوسقنقي کقادر، 
او ټولنیز امکانات له السه ورکوی او د 
بي بقاورئ پقه فضقا کقې د ځقوان نسقل 
ټوکیدونکي توکي هقم سقتقاسقو لقه السقه 
وځقې . هقلقه بقه هقم دیقن او هقم دونقیقا 

 دواړه له السه ورکړئ. . پا،

 د ملي او ډموکراتو سیاسي گوندونو
 نږدې کیدل او یووالی د وخت اړتیا او غوښتنه ده 

 نصیراحمد څپاند

 پاتی شپړم مخ کی

 بقیه درصفحه چهارم


