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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

خلکو ته دکار اواشتغال  د تامینولو له الرې  دبحران د دوام دسترې    

ټولنیزې ستونزې داساسي عامل په توگه دبې کارۍ حل  او دفقر 

اوبېوزلۍ له منځه وړل، دخلکو دژوند ښه کول،په ټولو تولیدې 

مرکزونو کې دکار دمحفوظ اومصؤن چاپیلایر او دبې خطره تخنیک 

تامینول، دمساوي کار په مقابل دنارینه  اوښځینه وگړو دمساوي 

 ې له اصل څخه مالتړ.اجور
 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

با فساد باید مبارزه قاطع 
  صورت گیرد

فسسساد اداری یکسس  از پدیسسده مسسای شسسوم دردولسسد د.ا.ا .وجسسود دارد کسسه 
دستگاه دولت  را از خدمد گذاری بسه مسردم ،رشسد، اجتمساع  وادتسصادی 
ورفسسسسسار کسسسسسشور دور سسسسسساخته ، حاکمیسسسسسد دسسسسسانون بسسسسسه رویسسسسسا تبدیسسسسسل 
گردیده،دموکراس  وآزادیهای دانون  شهر ونسدان تحقسن نیافتسه ،بازسسازی 
کشور با موانع جدی مواجه شده ،فقربیش از حسد بیسداد مس  کنسد. بیسن فقسر 
وثرود فاصله وحشد ناک به وجسود آمسده کسه  شسیرازه  جاماسه را برمسم 
زده، داچان مسواد مخسدر وموجودیسد ادتسصاد مافیسار  وجرمس  ،مسشکالد 
ادتصادی کشور بیش از مر ودد دیگر سیر سساودی دارد .فسرار سسرمایه 
از کشور وعدم سرمایه گذاری از جانس  سسرمایه داران داخلس  وخارجس  
درنتیجسسه موجودیسسد فسسساد اداری وعسسدم مسسصرونید بسسرای سسسرمایه وجسسان 
سرمایه داران ممه وممه چالشهای جدی دربرابر حاکمان کشور مسا دسرار 
دارد وبسسرای از بیسسن بسسسردن ایسسن چالسسشها بسسسه مبسسارزه جسسدی علیسسسه فسسسساد 
ضرورد اسد واز حاکمان کشور ارادۀ دوی سیاس  مس  طلبسد،  درریسر 
آن وعده رریس جمهور دولسد جمهسوری اسسالم  افغانسستان حسر   بیسش 

 نخوامد بود.

یک  از شروط اساس  ومهم  مبارزه بافساد موجودید اداره اصسال  شسده 
ارنوالسس   کسسه عسساری از فسسساد باشسسد، بسسشمار میرود.اگسسر رمسسبران څدسسضا و

حکومد وحدد مل  ارادۀدوی سیاس  مبسارزه بافسساد اداری را دارنسد بسه 
توجسسه جسسدی نماینسسد وکسسار رابسسه امسسل کسسار  څسسارنوال اصسسطال  اداره  دسسضا

بسسسسپارند وسسسسطپ بسسساز پرسسسس  را از مسسسسرولین اداراد مسسسذکور بسسساالبرده 
،فرمنسسسج مجسسسازاد ومکافسسساد رابسسسه حیسسسد یکسسس  از اصسسسول ادارۀ سسسسالم 
بسساالببرد،تورم تسسشکیالت  را ازبیسسن ببرنسسد وپروسسسه مسسای طوالنسس  وریسسر 
ضروری را که فساد افزا اسد ازبین ببرند .برای تحکیسم حاکمیسد دسانون 
تالش مای موثر صورد گیرد ،  ضوابط بسر روابسط حساکم گسردد بسه ایسن 
ترتی  از تمام شیوه مای موثرمبارزه بافساد اداری گامهسای جسدی وداطسع 
برداشته شود.درریر آن ادداماد نیم بند  مقطاه رس  نتسایم مطلسو  درامسر 
مبسسارزه بسسا فسسساد را نخوامسسد داشسسد. زیسسرا درچهسسار سسسال گذشسسته  شسساار 
مبارزه بافساد بلند بود وادداماد عمل  چسشمگیر صسورد نگرفسد ونتیجسه 
که خواسد وآروزی مردم بسود بسه بسار نیساورد وافغانسستان درزمسره فاسسد 
ترین کشور مای جهان درار گرفد، بخاطر نابودی ایسن لکسه سسیاه از نسام 
کشور عزیز ما افغانسستان ، زمامسداران حکومسد وظیفسه دارنسد تسا درامسر 
مبارزه بافساد اداری ادداماد موثر ومشخص طبن پالن برداشسته واعتمساد 
مردم ،احزا  سیاس  که بسرای خوشسبخت  مسردم وسساادد انسسان مبسارزه 
مینمایند دراین مبسارزه جلس  نمایند.بسه ایسن ترتیس  مبسارزه ممامنسج علیسه 

 فساد صورد گیرد.

مبارزه بافساد اداری، بدون کادرمسای ضسد فسساد ممکسن نیسسد زیسرا کلیسد 
حل پرابلم مای اجتمساع ، ادتسصادی وسیاسس  دردسسد کادرمسا ی صسادن 
ومتخصص اسد وبدون تقرر این گونسه کادرمسا دراداراد دولست  مبسارزه 

 بافساد یک خیال وخوا  خوامد بود.

را ، سسال  9=57رریس جمهور دولد جمهوری اسالم   افغانستان  سال 
مبارزه با فساد اعالم نموده اسسد .بسادرنظر داشسد اینکسه  ایسن ادسدام دابسل 
ددر اسد ولس   ایسن مبسارزه در شسرایط  اعسالم مس  گسردد کسه افغانسستان 
فرصسسد مسسای الزم را بسسرای مبسسارزه بسسا فسسساد از دسسسد داده اسسسد وعسسدم 
مبارزه داطع علیه فساد باعد گردید تا دامنسه فسساد چنسان گسسترده ووسسیع 
گردد که مشکالد تمام  شاه رگ مای  دولد رادسرار گرفتسه وراه تردس  
وساادد مردم افغانستان را بسا موانسع جسدی مواجسه سسازد. بسا آن مسم اگسر 
ارادۀ دسسوی سیاسسس  بسسرای محوفسسساد بوجسسود آمسسده باشسسد ادسسداماد مهسسم علیسسه 

 فساد اداری صورد  گرفته میتواند.  

حسسسز  ملسسس  تردسسس  مسسسردم افغانسسسستان، ازهه بازسسسسازی اداره دولسسسد      
درچسسارچو  یسسک اسسستراتیژی ملسس  کوتسساه مسسدد از بسساال تسسا پسسارین ، بسسه 
خصوص بازسسازی سیسستم عسدل  ودسضار ، تسصفیه اداره از وجسود ممسه 
عناصر مفسسد ودسانون شسکن بسه مسد  پایسان دادن بسه فسساد اداری ، جلس  
 حماید مردم بخاطر تامین حاکمید دانون (( پشتیبان  کامل م  نماید.

حز  مل  ترد  مردم افغانستان، ازسیاسد  سپردن کار به امسل کسار       
، حمایسسد نمسسوده وآن را زمینسسه خدمتگسسذاری مسسای صسساددانه بسسرای میهسسن 
ومردم م  داند. حز  ما م  خوامد تا سیاسد کادری براسساس تحسصیل، 
تجربه، تخصص، لیادسد، کساردان ، تقسوی وتاهسد بسه منسافع ملس  بسه مسد  
ایجسساد یسسک اداره کسسارا ، متخسسصص وبسسا تجربسسه ، دارای توانسسار  مسسای 
عرضسسه خسسدماد موثسسر بسسرای مسسردم ، اسسستوار باشسسد. حسسز  مسسا بسسر اصسسل 
بیطرفسس ، کسسارار  ومسسسلک  بسسودن اداره دولسست  تاکیسسد مسس  نمایسسد. کارکسسن 
دولد مجری سیاسد حکومد منتخ  وخدمد گذار مردم اسد نه نماینسده 

 و مجری سیاسد حز  مربوطه.

حزززب ملززی ترقززی مززردم افغانززستان  بززی تواهززی هززا وکززم کززاری هززای      

دولت را در از دست دادن فرصت های الزم برای مبارزه بزا فزساد اداری 

  عامززل اساسززی گززستر  فززساد اداری در کززشور دانززسته   شناسززا ی 

عوامززل فززساد را در ادارات دولززتی کززافی وبززسنده نززه مززی دانززد   بلکززه 

خواهان مبارزه قزاطع بزا فزساد اداری در افغانزستان مزی باشزدم حززب مزا 

باور کامل دارد که بزدون مبزارزه قزاطع و دایزدار علیزه ایزن ددیزده شزوم   

ناات مردم وکشور از بحران های مواود   ناممکن بوده وباز هزم فزساد 

اداری بززه حیززل چززال  بزززر  سززر راه دولززت در امززروز وفززردای کززشور 

 قرار خواهد داشتم 

 کارگران وزحمتکشان عزیز!       

مسسسسیسسسسالدی مسسسسطسسسسابسسسسن  :615اول مسسسس         
خورشیدی، مصاد  اسد با روز  9=57ثور56

ممبستگ  بین الملل  کسارگسر. داراالنشسای حسز  
مل  ترد  مردم افغانستان، به مناسسبسد ایسن روز 
تاریخ  وجشن بسزرگ کسارگسران وزحسمستسکسشسان 
کشور و جهان ، بهترین تبریکاد وشادباش مسای 
خود را به نماینده گ  از اعضای حز ، به تسمسام 
کارگران وزحمتکشان کشور وجهان ، صمیسمسانسه 

 تقدیم م  نماید.

از اول مس  ، ایسن جشسن بساشسکسوه کسارگسران      
وزحمتکشان ، در کشور مای جسهسان بسه اشسکسال 
مختل  ، تجلیل بسه عسمسل مس  آیسد. مسردم آزادی 
دوسد وصلپ دوسد جهان  با شسرکسد شسان در 
شسکسومسمسسنسدی وعسسظسمسد ایسن جشسسن مس  افسزایسنسسد 
وباشور ومیجان از آن به شایستسگس  تسجسلسیسل مس  

 نمایند.

مسیسالدی را  :>>5تجلیل از  ، اول م  سال      
( مزار کارگر از  811که در آن روز در حدوده

( فابریکه وکارخانه شیکساگسوی امسریسکسا  5611ه 
،ط  اعتصا  بسزرگ شسان ، خسواسستسار کسامسش 

ساعد ، تساسدیسل  >ساعد به  58ساعاد کار از 
شرایط کار، تشکیل اتحادیه مای کارگری وسسایسر 
حقون شان ، گردیده بودنسد ،دراذمسان مسا تسداعس  

این اعتصا  بزرگ که خواستسهسا ی     م  نماید.
دانون  وبرحن کارگران شسیسکساگسو را بسه خسوبس  
بازتا  م  داد ، به طور بیرحمانه مسورد یسورش 
پولیس درار گرفد واعتصا  کارگران بسه خساک 
وخسسون کشسسانسسیسسده شسسد. روزسسسوم پسسولسسیسسس روی 
کارگران آتش گشود ، پنم تن آنها کشته وشماری 
از آنها مجرو  گردیدند. روز چسهسارم اعستسصسا  
کارگران بزرگتر وعظیمتر شد ، پولیس رمسبسران 

( تسسن آنسسهسسا اعسسدام  8اعسستسسصسسا  را دسسستسسگسسیسسر وه
گردیسدنسد. امسا مسیسو نسیسروی نسه تسوانسسد تسا ایسن 
مبارزاد کارگران را خسامسوش سساخستسه وتسودس  
بدمد، برعکس این مبارزاد پیروز منسدانسه ادامسه 

( مسیسالدی کسنسگسره  =>>5در جوالی ه    یافد .
بین الملل  سوسیالسد ما در شسهسر پساریسس دایسر 
وبنابر پیشنهاد نماینده کسارگسران امسریسکسا ، روز 
اول م  به عنوان روز ممسبسسستسگس  بسیسن السمسلسلس  

 کارگر ، اعالم گردید. 

درافغانستان با مبارزاد بسرای امسدا  وخسواسسد 

مسسای سسسیسساسسس  ،ادسستسسصسسادی ،اجسستسسمسساعسس  وصسسنسسفسس  
،اعسستسسصسسابسساد ومسسارش مسسای بسسزرگ ازاول مسس  
تجلیل به عمل آمده، این روز ثبد تسقسویسم رسسمس  

 گردید.

کارگران افغانستان در شسرایسط کسنسونس  ، بسا       
پارین بودن مااشاد، امستسیسازاد وحسقسون تسقساعسد، 
عدم مصرونسیسد کساری، نسا امسنس ، عسدم رعسایسد 
ساعاد کار، نبود امتیازاد الزم ، نقض حقون ، 
نداشتسن حسن اسستسراحسد ورخصستس  جسدا  مسواجسه 
مستند و کارگران افغانستان خسواسستسار تسغسیسیسراد 

( کسنسوانسسیسون  =5الزم در دانون کار ، تسحسقسن ه
بین الملل  به ارتبساط حسقسون کسارگسران و بسهسبسود 

 شرایط کار در کشور م  باشند. 

حز  ملس  تسردس  مسردم افسغسانسستسان،از مسنسافسع    
وحسسسقسسسون ادسسستسسسصسسسادی واجسسستسسسمسسساعسسس  کسسسارگسسسران 
وزحمتکشان، از خواسد ما ومطالباد ادتسصسادی 
وصنف  آنها ، تامین مصرونید ومسحسیسط مسحسفسوظ 
کاروتخنیک ایمین  در تمسام مسراکسز تسولسیسدی کسه 
بسیار اندک اسد وحماید از اصل مسزد مسساوی 
در بسسرابسسر کسسار مسسساوی بسسرای مسسردان وزنسسان، 
افزایش سطپ دسد مزد کسارکسنسان سسکستسور مسای 
دولت  وخصوص  ومقاعدین، تامین امسنسیسد کسار 
وتصوی  دوانین عادالنسه در حسمسایسد از حسقسون 
کارگران، دمسقسانسان وپسیسشسه وران، از مسبسارزاد 
عادالنه وحن طلبانه کارگران وزحسمستسکسشسان، از 
ارتقای نقش آنها در نظام سیساسس ، اجستسمساعس   ، 
فسسرمسسنسسگسس  وادسستسسصسسادی کشسسور ، از تسسحسسوالد 
اجتماع  بسه نسفسع تسوده مسای مسردم ، از تسوزیسع 
عادالنه ثرود ما ودر آمسد مسای مسلس  واز عسدم 
تمرکز ددرد وثرود در دسد حلقساد مسحسدود ، 

    حماید م  نماید.

داراالنشای حز  مل  ترد  مردم افغانستان یسک 
باردیگر اول م  روز بین الملل  کسار گسر را بسه 
ممه کارگران وزحسمستسکسشسان کشسور وجسهسان از 

 صمیم دل  تبر یک وتهنید م  گوید.

 زنده باد افغاتستان!

فرخنده باد اول می روز همبستگی بزیزن الزمزلزلزی 

                                کارگر ! 

                       بززا تززقززدیززم احززتززرام                 
        دوهاند داکتر محمد داوود راو 

 ر یس حزب ملی ترقی مردم افغانستان   

 دیام تبریکیه

داراالنشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان   

به مناسبت اول می روزبین المللی کارگر   

جلغه نوتتی داساالنؾای حضب ملی 

تررشلرری مررشدن اارربررانغررتررا  تررش ص 

 12/1/1321پررشررهررؾررشررثرره مرروس  

صررثررت ترر رر   2حرروا رری عررا رر  

سیاع  سایك پوهانذدکرتروس مر ر رذ 

دا د سا ػ سئرریررظ حررضب دایررش 

گشدیذ. دسجرلرغره س عرای ؽر رثرا  

 ک یغیو  های مشکضی حضب نیرض 

ؽشک  داؽتشذ. تشای جلغره اجرشرذای 

 ریررد دسنرررررش گررشاررترره ؽررذ  تررود.

ــ ت ث س ی پرن  ؽرؼ مرا  ا   1

 داساالنؾررای حررضب . 1321عررا  

ـررررررررررـ 2

 تدویر السه داراالنشای حمممتممما

٪یا دهیواد دنفوعو  ۷۳په اابانغتا  کې ا ط 

د غو میلیونو په ؽا   خوا کې خلک د تی 

 ص ئ څخه ځوسیږي ا  ه دې ج لې ؽا خوا 

میلیونه کغا  تیړنیو تؾشي مشعتو ته اړتیا  ۳

 شي ا  په ه ذا ډ   د کاس دؽشایط  ش نکی 

 ۱۲میلیونونو ا عیذ نکو  ه ج لې  ۲۱د

٪تیکاس  دی ا  په ځوانانو کې داکچه تش ټو و 

 وړ  ښود  ؽوېذ  ا  ددې ځوانانو  ه مشځه 

دادی یو  تشخه یی دمشګ دخطش په مشلو 

 اس پا ته مهاجش  ته اړؽویذي .

 اساسي علتونو
ناکان ا  په اغاد کی ډ ب حکومتونه ا  

دهیواد دالتصادی ا  ټو شیضی پشاختیا 

دعتشاتیژی په تطثیك کي دد    ناکامی ؛ د 

تی تشذ تاس  آصاد تاصاس التصاد ا  په تاصاس 

تانذي دد    د نراس  نه ؽتو  ؛ د التصاد 

دد  تی عکتوس کامله ناتودي ا  تاال  ؛ غیش 

تو یذی ا  مصشای التصاد ا  التصادی ا  

ما ی اغاد ا  په ملی التصاد تانذی دما ی 

ا یګاسؽئ عیاعي علطه ا  دااعذ  د  تي 

چاس اکو ا دد ی دؽشیکانو  ه خوا د نړیوا و 

ټو شې د میلیاسد نه ډا ش مشعتو غن ا  دملی 

ؽته مشیو غصة کو  ؛ په هیواد کی د تی 

 ص ئ تش ټو و 

تشجغته  لتونه 

 ؽ یش  کیږي .

 دحل اساسی الره
داابانغتا  خلک هبه 

 خ  دتی  ص ئ ا  

تیکاسی څخه 

خنصو  مونذ ئ ؽي چې  ه هشڅه  ړانذی 

په هیواد کی یومؾش ع ا  مشلئ حکوم  ی شی 

لانون شذاس ا اغاد نه مشونکی ا  داغاد ضذ ؛ 

دخلکو خذمتګاس ا  مغو   ا  ځواب  یونکئ 

؛ کاسا ا  اغیضمن حکوم  سا مشځه ؽی ا  

داحکوم  د اجت ا ی ع   ګیشی د آصاد 

تاصاس دالتصاد دپا یغی د غوس  کو و ا  دملی 

التصاد دټو و عکتوس نو دمتواصنی د دی پش 

اعاط دهیواد دالتصادی ا  ټو شیضی پشاختیا 

 پاس  یو  نوی ا  اغیضمشې عتشاتیژی تذ ین 

کړي ا  دهبې  ه مخې دتو یذی التصاد ا  

التصادی صیشتشا یی پش ژ  ایهاد ا  دد  تی 

عکتوس ا نوس  ټو و التصادی عکتوس نوته 

متواصنه  د   سکړ  ؽي ا  دغیشی تو یذ ی 

ا  مصشای التصاد عش  اغیشمشه مثاسص  

 ؽی ا  په عیاعی  اک ا  د    ا د  تی 

اداس  کې اداسي ؛ ما ی ا  التصادی اغاد ا  

د وټ ماسانو ؛ ما ی ا یګاسؽی ا  ک پشاد س 

عشمایه داسانو عیاعی علطی ته دپای ټکې 

کیښود  ؽی ا  په دې توګه په هیواد کی مخ 

دپه صیاتیذ نکی تی  ص ئ ا  تیکاسی مخه 

  نیو  ؽي 

وضسع مسوجسسود افسسغسانسسستسان کسه مستسس ثسسر  
ازعوامل بین الملل ، منطقسوی وداخسلس  
میباشد شبپ مسخسو  تسداوم جسنسج،فسقسر 
وبیکساری،بسحسران اعستسمساد مسیسان مسردم 
وحکومد وحکومد کننده گان بیسن مسم 
رانشان میسدمسد. حسالسد راز کشسور کسه 
مرگروم  مس  تسوانسد درسساحسه ای از 
جغرافیای آن برطبن میل خویسش حسکسم 
براندوبرطبن اسستسراتسیسژی کشسور مسای 
مختل  اعم ازدوسد ودشسمسن بسه سسیسر 
وحرکد  نظام ،تبلیغات  ،تفرده افگنس  
وخسسودگسسردانسس  امسسور بسسپسسردازدبسسرابسسهسسام  
وپسسیسسچسسیسسدگسس  سسسیسساسسسد گسسنسسج نسساشسس  از 
 استراتیژی مای استخبارات  م  افزاید.
وضع مایشت  مسردم روزتساروز بسدتسر 
شده فاصله مسیسان فسقسرورسنسا طسویسل تسر 
میسگسردد.تسمسرکسز پسول مسای نسامشسرو  
وباد آورده بدسد آنانیسکسه حسرص پسول 
اندوزی عقسل وخسردشسان رااز بسه کسار 
اندازی وگردش آن مکدر ساخستسه اسسد 
ازیسسک طسسر  ،فسسرار سسسرمسسایسسه وعسسدم 
مصرونید تجار وسرمایه دار مسلس  کسه 

مس  تسوانسسنسسد.دربسهسسبسسود امسسور ادستسسصسسادی 
وایجاد کار با مسرسولسیسد مسلس  ووطسنس  
عمل نمایسنسداز جسانس  دیسگسر عسامسل آن 
گردیده تسا رکسورد ادستسصسادی وانسجسمساد 
،تحرکاد مال  ـسـس ادستسصسادی را شسدد 
بخشد.وعده مای پادرموا که در دوران 
کمپاین مای انتخابات  صبغه تسبسلسیسغساتس  
وعسوامسفسریسبس  داشسد عسمسب از جسانسس  
مسرولین ومجریان آن  روند پروپاگندی 
طسسوری فسسرامسسوش شسسده کسسه دراجسسرآد 
یومیه و سخنران  مای فریبنده نام  از 

 آن ما برده نم  شود.
تاین استراتیژی ادستسصسادی وابسستسه بسه 
کشور مای بیرون  از آن جسهسد رسیسر 
عسسمسسلسس  از آ  بسسرآمسسد کسسه بسسا امسسدا  
ادتصادی وپالن گسذاری مسای کسوتساه یسا 
طویل المدد آنها ممامنج ساخته نشسده 
بود.این استراتیسژی صسرفس  طسبسن مسیسل 
طراحان آن که مساسلسوم بسود بسا جسوانس  
ذیربط تفامم نه شد ریسر عسمسلس  ،نساکسام 
ووام  بوده وضسع جسنسگس  افسغسانسستسان 

درعسسسمسسسلسسس  

  

وضع مواود کشور و نق  نیروهای 
ملی وترقیخواه درقبال آن   

 محمدولی

 بقیه درصفحه دوم

ترره ترراعرری اص مصرروترره داساالنؾررا 

حضب, عی یشاس آموصػ اعراعرشرامره 

  تررشنررامرره حررضب تررشای ارر ررا رریررن 

ؽوسای حضتی ؽهش    الی  کراترد 

تررره س ص پرررشرررهرررؾرررشرررثررره مررروس  

 2330حوا ی عا ر   1321/1/12

صثت دس داتش مشکضی حرضب دایرش 

 گرررررررررررررررررررررررررررررررررررررشدیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ.

عی یشاس تا ص ث  سهش ودی سایرك 

پوهانذ د کتوس مر ر رذ دا د سا ػ 

سئیظ حضب پیشامو  نمؼ عی یشاس 

ها دس سؽذ اگاهی عیاعی ا ضرای 

حضب ,مصوته داساالنؾرا ,امروصػ 

د  عشذ اعاعی حضب ,اغاص پش عره 

نرررررشخررواهرری اص ا ضررای حررضب 

پرریررشامررو  مرر ررترروای اعرراعررشررامرره   

” تشنامه حضب ااتتاح گرشدیرذ .تر رذا

سایك انهشیش م  ذ علی ا  کرامرهرو 

 ضررو داساالنؾررا   لرریرر  ؽرر ررثرره 

تؾرکریرن  پریرشامررو  اعراعرشرامره   

ضش س  آ  تشای احضاب عیراعری 

ص ث  ن ود. ته ت رمریرة آ  ساریرك 

 حررذ  سئرریررظ ؽرر ررثرره تؾررکرریررن  

مشکضی حضب س ی م توا, اصو  

  مواد اعاعشامه توضیر را  اسایره 

سارریررك نرروس مرر رر ررذ ”  کررشدنررذ. ترر ررذا

غررفرروسی  ضررو ترریررش ی اجررشائرریرره 

پیشامو  تشنرامره حرضب, اصرو    

مرواد آ  س ؽررشرری انررذاخرر . سارریررك 

مرر رر ررذ صررذیررك خررا سی  ضررو 

داساالنؾا حضب   لریر  کر ریرغریرو  

تثلیغ   اشهشگ عخششا  دیگش ترود 

که پریرشامرو  ترثرلریرغ , ؽریرو  هرای 

مختلف آ    ضش س  تثلیغ مروررش 

دس احضاب عیاعی صر رثر  نر رود. 

سایك  رثرذا صر رذ  رضیرضی  ضرو 

تیش ی اجشائیه ته نر رایرشرذ  گری اص 

ک ریرغریرو  استرثراا   ترفراهر  س ی 

اؽررکررا  مررخررتررلررف انررتررخرراتررا    

انررتررخرراتررا  پرراس رر ررانرری اارربررانغررتررا  

 مرررفرررصرررن صررر رررثررر  نررر رررودنرررذ.

دس اخرریررش سارریررك د کررترروس سا ػ 

سئرریررظ حررضب کرراس عرریرر رریررشرراس سا 

اسصیراتری نر ررود   ارایررف ا ضررای 

حضب ,ک یغیو  هرا   ؽر رثرا  سا 

پیشامو  انتخاتا    گشرگرش  لرشیرة 

 ا ررولرروع حررضب مؾررخرر  نرر ررودنررذ.

ت ذ اص  1330ع یشاس حوا ی عا   

اهش ت ذ اص صرش  ار ران اخرترتران 

 یرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررااررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر .

  کمیسیون تبلیغ فرىنگ

 سیمینار آموز  اساسنامه و برنامه حمممتممما

 بقیه درصفحه دوم
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 څلورم  فصل : 
 د ګوند  لوړ ارګانونه 

 دګوند  لوړ ارګانونه څوار لسمه ماده : 
 د ګوند  لور  ارګانونه  عبارد  دی  له < 

 ال < کنګره 
  < مرکزی شورا 

 د< سرتاسری  کنفرانس 
 د< اجراریه  بیرو
 ه < دارالنشا 

 دنځلسمه  ماده: کنګره 
کنکره  د ګوند  تر ټولو  اوچت  الرښود  

ارګان  دی،چ   په  مرو دری  کلونو ک   د 
کنفرانسونو  د منتخبو  رړو له  دریو  

برخونه د دووبرخو د ګډون  په پایله  ک   
جوړیږی پریکړی ر   د گډون  والو په ډیرو  

 رایو 
 تر  سره  کیږی .

فون الااده  کنګره  دمرکزی  شورا  د 
 دووبرخو رړ په وړاندیز جوړیږی 

د کنګری  رړی  دوالیت  او دمغو  په ماادلو 
کنفرانسونوک   په آزادو ، پتو  او مستقیمو  

 رایو ټاکل  کیږی.
د کنګری  لپاره شمیر،د استازییتو   نورم   
او کنفرانسو  د جوړیدو   طرزالامل  د  
 اجراریه بیروله خوا نه   تصویبیږی.

 دکنکری  دندی  او واکونو شداړسمه  ماده : 
کنګره  د الندی  دندو  او واکونو  لرونکی    

 دی <
 د ګوند د تک الړی  او اساسنام   تصوی  .
د مرکزی  شورا  د رپوټ  اوریدل  او په 

 مکله ر   پریکړه کول.
د مرکزی شورا د غړو دشمیرتعین  او   

 انتخا   د کنګره  د حاضر رړو په اکثرید.
 د ګوند د نوم ، بیرغ  او نشان  تصوی  .
د ګوندد رړو اورګانو نو د انتقادونو ، 

 پیشنهادونو او  شکایتونو ارزونه.
 مرکزی  شورااولسمه  ماده: 

مرکزی  شورا د دوو کنګر و  تر منځ  د 
ګوند  تر ټولو او چد  مقام  دی  او  په  مر  
کال  ک   یو  پال  رونده  کوی .  مرکزی  
شورا  فون الااده  رونده  د اجراریه  شورا 
دپریکړی  او یا د مرکزی  شورا د دوو ثلثو  

 په  وړاندیز  روښتل  کیږی 
د مرکزی  شورا  د رونډ و  نصا   د 

اکثرید  په  حاضر یدو  او پرکړی ر   د 
حاضر ینو  ّه دوو ثلثو  په رایو نیول  

 کیږی . 
د مرکزی  شورا   دندی او اتلسمه  ماده : 

 واکونه <
مرکزی  شورا  دالندی  دندو  او واکونو  

 لرونک   ده<
د اجراریه  بیرو  د رپورټ اوریدل او د    -1

 مغه  په باره  ک  پریکړه  کول .
د اجراریه شورا د رړو شمیر تاین او  –

دمرکزی شورا د رړو څخه د اکثرید  په 
 رایو د مغو او د رریس و مااون  ټاکل .

د جمهوری  ریاسد  ټاکنوته  د ګوند   -
نوماند  ورپیژندل  او یا د کوم بل نوماند  

 څخه  مالتړ.
د کنګری  دپریکړو د پل  کیدو پخاطر د 
تدبیرونیول او د ګوند د روان سیاسد  

 اساس  لوری ټاکل .
د ګوند د برجسته وو  رړو  لوړول  

دمرکزی  شورا  رړییتو   ته  پداس   حال 
ک   چ   شمیر ر  د کنگری  لخوا د منتخبو  

 رړو د  شل سلن   څخه ډیر نش  .
ښودل   د رایو په دوو ثلثو  سره لری کړل 

 کیږی . 
د مرکزی  شورا د رپورد وړاندی  کول 

 کنګری ته .
 نولسمه ماده :

مرکزی شوراکول  ش  په څانګرومواردو 
ک  دتصمیم نیولو لپاره سرتاسری کنفرانس 

 رابول .
دګوند دسرتاسری کنفرانس ګډونکوونک  

،دمرکزی شورارړی،دوالیت  
شوراګانواودمغوماادل اودکابل 

 دښاردشورارریسان او مرستیاالن جوره وی. 
 شلم  ماده : اارا یه  بیرو:

اجراریه بیرود مرکزی  شورا د دورونډو  تر 
منځ  د ګوند  اوچد  ارګان دی او په عادی  
شرایطو ک    په مر و دری  میاشتو  ک   

 یوه پال  رونډه کوی 
د اجرائیه  بیرو  د غوندو نصاب  د اکثریت   

په موجودید  ک   بشپړاو پریکړی ر   په 
 دوو ثلثو  سره  صورد موم  .

د اجراریه بیروفون الااده  رونډه  داراالنشا  
دپریکړی  سره  سم  او یا د اجراریه  شورا  

 د اکثرید رړو  په  وړاندیز جوړییږی 
یو ویشتمه: داارا یه  شورا  دندی  او 

 واکونه :
 اجراریه  بیروالندی  دندی او واکونه لری <

د داراال نشا دغړو  د شمیر تعین  او د هغو   

 ټاکل د مرکزی  شورا د رړو  څخه .
د د داراال نشا  د رپورټ اوریدل او د مغه  

 په مکله  پریکړه .
د کنفرانسونو د جوړدو  اوټاکنو د طرزالامل  

 تصوی  .
د اجراریه  بیرود کار  رپورټ  د مرکزی  

 شورا  رونډی ته.
د رړیتوپ  دکارتونوویش او یا  پدی مکله د 
 صالحید  تفویضول حزب   ارګانونه ته .
د ګوند د ځای تاین  په  ټاکنو او په  زیاد 

 شمیر مل   اونړیوالو  مسلوک  .
د ولس   جرګ   دټاکنو  لپاره  د ګوندی  
نومانداونو ورپیژندل  او یا  د  ریری  

 ګوندی  نوماندو  څخه  مالتړ.
د  نورو زیاتو  واکونو  پلی کول ،  د  

کنګری  او مرکزی  شورا  مصوباد  او  د 
 مرکزی  شورا  د ځانکړی  واکونونه بغیر.
د عواید  اومصارفو  پوری  د اړوندو مسلو  
څیړنه  او  د مال   چارو  طرزالامل څخه  

 څارنه.
 دو ویشتمه ماده: داراالنشام

داراال نشا  له  رییس ، مرستیال  او رړو 
 څخه  جوړه ده .

دارالنشا دایماْ  فاال  الرښود ارګان  ده  چ   
د ګوند  ورځن   چاری  پرمخ  بیای  . او د 

مرکزی څانکو  شابو  او  کمیسونو له 
لیاری . ګوندی  شوراګان   په  تک الری  
او  اساسنامه ک   د ځای  شوو  موخو د پل  

 کولو  په لپاره  الرښونه  کوی.
داراالنشا  په  مرو  پنځلس  ورځو ک   او د 
ضرورد  په صورد  ک   له  مغه  زیات   

 رونډی  کوی.
د دارالنشا ټول   پریکړی حاضرورړو په 

 دووثلثو  رایو  صورد موم  .
د داراالنشا  دندی  او  دری ویشتمه ماده : 

 واکونه <
 داراالنشا   د الندینیو  دندوی  لرونک  ده <
مر وخد  اوپه  سمه  توګه   ګوندی  

 پریکړی  دپل  کوی .
د څانکو ، کمیسونونو او ګوندی  شوراګانو  
الرښونه  په  سیاس   تبلیغات   او فرمنګ   

 برخو ک  تر سره کوی .
د ګوندی  شورا ګانو  الرښوونه  ګوند ته  د 

 جذ   په  موخه
د حق العضویت  د  ورکولو  د چارو تنظیم  

دبسپن    راټولول  او  د ګوند د مال   بنسټ  
 پیاوړتیا.

د اړیکو   ټینګول  د نور و  ګوند ونو، 
سیاس   سازمانونو  ، د مدن   ټولن   له  

بنسټونو  او  له حکومت   ارګانونه  سره ، د 
کار د ښو  شرایطو د برابرولو لپاره   او    د 

 ګوند  د موخو د  پوره  کولو پخاطر .
دنیکو  او متقابلو  ګټورو  اړیکو  جوړول   

له  نړیوالو  بنسټونو سره  د ګوند د پیژند 
 کلوی لپاره  په  نړیواله  کچه.
دڅانګواوکمیسیونونواو محل  

 شوراګانودکاراوفاالید دریوټ اوریدل.
دمصوبواوالرښودنوصادرول دنیمګرتیا 

 وودلری کولولپاره.
دکادرونووړپیژندول حزب  مقامونو اودولت  

 ارګانونوته.
مرکزی څانګواوکمیسیونوالرښونه 
 ددارالنشاردځینورړوپه واسطه.

دتشکیالتودڅانګ  په وړاندیز دمرکزی 
اومحل  څانګو اوکمیسیونونوجوړول اولغوه 

 کول.
دطرزالاملونواودڅانګواوکمیسیونونودالیحیوت

 صویبول.
دمرکزی څانګواو کمیسیونونو 

 مسؤلینواورړوټاکل.
په حرفه وی ګوندی پوستونوک  

دکادرونوټاکل اودولت  ارګانونه دنوماندا نو 
 وړ پیژندل.

د تک الری  د موخو  د پلی  کیدو لپاره  د  
اجرایه بیرود ځانګرو  واکونو بغیر  نور 

 واکونه  پل   کول.
اجرایه بیروته ددارالنشار دکار او فاالید 

 درپوټ وړاندی کول.
 د ګوند  رییسڅلورویشتمه  ماده : 

 د ګوند رییس  د  الندینو  دندو لرونک   ده .
د کنګری  سرتاسری  کنفرانس  ، مرکزی 

شورا، اجرایه  شورا  او  داراالنشا د روندو  
 مشری .

د داراالنشا  سره  په  هم غږی  او له   
وړانډی   نه  د مغ   د خبرتیا سره  سم  د 

 ګوند د مشرتابه  استازیتو 
د ګوند د الرښودو ارګانونو  تر منځ د  

 ممږی  منځ ته راوړل 
په  ټوله  ک   د څانکو او کمیسونو د چارو  

 الرښونه 
 د مال   چارو  مستقیمه الرښوونه .

 دنځم فصل 

 دافغانستان د خلکو د ترقی ملی ګوند اساسنامه
ام نیتمی دیوالی دکنفرانس مصوبه۷۳دمیاشتی دکال زمری  ۵۷۳۱د  

 داتی ده راتلونکی شمیره

 شدن آن به محاسبه نیامده بود.
حسسکسسومسسد زیسسرنسسام بسسهسسبسسود زنسسده گسس  
ادتصادی مردم   به زعم خود پسروژه 
مای رامطر  وبه خورد مسطسبسوعساد 
دادکه اوألعسمسلس  شسدن آن مسا مسورد 
سوال درار دارد وثانی تا رسسیسدن  بسه 
آن ممان ضر  السمسثسله بسزک بسزک  
نمیر تاجولغمان برسد( را نسزد مسردم 
تداعس  مس  کسنسد مسانسنسد پسروژه را ه 
ابریشم وراه اتصسال چسیسن بسه بسازار 
مای اروپا ازطرین  افغانستان آن مم 
از دل کوه مای سسربسه فسلسک کشسیسده 
پامیر ومندوکش که یا هللا ویا نصسیس  
 :8؟ زیسسرا دولسسد چسسیسسن بسسا دادن 

میلیارد دالر برای تاسیس یک دملسیسز 
سه مزار کیلومتسری وصسل چسیسن بسه 
بندر گوادر بلوچستان برای پساکسستسان  
مشکل اتصال  با بازار مای جسهسانس  
را از راه بسسحسسر عسسمسسلسس  مسسیسسسسسازد 
وشامراه درادرم مسمسیسن اکسنسون چسیسن 
 :8رابه گواه در وصل کسرده مسبسلس  

مسسلسسیسسارد دالسسری بسسرای احسسداد کسسار 
پروژه سسه مسزار کسیسلسومستسری بسرای 
پاکستان یسک پسروژه مسنسفساسد آوری 
اسد کسه درامستسداد ایسن خسط اتصسال 
شهرک مای مدرن بسا سسهسولسد مسای 
انسسسسسسرژی بسسسسسسرن، کسسسسسسودکسسسسسسستسسسسسسان 
ما،مکات ،کلینک مای صح  وده مسا 
پروژه مای ضسمسنس  خسورد وبسزرگ 
را با خود دارد.آیا وعده راه ابسریشسم 
برای افغانستان عمل  اسسد یساخسیسر؟ 
مردم بایسدبسنسشسیسنسد وبسبسیسنسنسد وانستسظسار 
بکشند. وعده مای انتخابات  وجسریسان 
امسسور بسسیسسش از یسسکسسسسسال حسسکسسومسسد  
وحدد ملس  نسزد مسردم مسیسو ارزش  

 91کس  نسه کسرده اسسد، ودستس   
کسسمسس  درعسسایسسد نسساخسسالسسص مسسلسس  یسسک 
کشور ط  یکسال رخ مسیسدمسد،حسجسم 
بیکاری طور سرسام آوربلنسد مسیسرود 
ودیمد مای مواد اولیسه ازصسالحسیسد 
کنترول شاروال  ما خسارد مسیسگسردد 
پس چسه جسای  اعستسبسار بسرای مسردم 

 درصدادد  وعده ما باد  مانده؟
بسا حسفسظ جسانسبسازی مسنسسسوبسیسن دسسوای 
مسلپ کشور دردفا  ازمسردم وخساک 
این سر زمسیسن ،وضسع نسظسامس  طس  
دوران بسساسسداز انسستسسخسسابسساد ریسساسسسد 
جسمسسهسسوری بسسه اثسسر تشسسدیسسد تسسحسسرکسساد 
خصمانه پاکستان وپسالن مسای مسنسفس  
حسسامسسیسسان خسسارجسس  دولسسد افسسغسسانسسستسسان  
پیچیده وابهام بسرانسگسیسز اسسد. دسسد 
بدسد شدن باض  واحد مسای اداری 
میان دولد ومسخسالسفسیسن مسسلسپ ادامسه 
دارد.بسساحسسفسسظ حضسسور نسسظسسامسس  نسساتسسو 
وامریکا  منوز افغانستان یک کشسور 
درحسسسالسسسد جسسسنسسسج اسسسسد ومسسسردم 
افسغسسانسسستسسان دسسربسسانسس  ایسسن حسسالسسد مسس  
باشند، دوام جنج چسهسار ده سسالسه بسا 
عسسد گسسردیسسده اسسسد تسسا درحسسلسسقسساد 
ومحسافسل سسیساسس  کسه بسه سسرنسوشسد 
کشور م  اندیشند تشسویسش آن ایسجساد 
گردد که شسایسد بسنسابسرتسیسوریه تشسدیسد 
بحران وحفظ تشنم  (ال  رسیدن  بسه 
اسسستسسراتسسیسسژی مسسنسسطسسقسسوی مسسسرسسولسسیسسن 
خسسارجسس  جسسنسسج ایسسن حسسالسسد ادامسسه 
یسسابسسد،مسسنسسابسسع  انسسرژی آسسسیسسای مسسیسسانسسه 
،احیای مسجسدد ادستسصسادی ـسـس نسظسامس  
جسسمسسهسسوری فسسدراتسسیسس  روسسسیسسه ،رشسسد 
ادتصادی چین بسه حسیسد یسک دسدرد 
جهان  و مودساسیسد ایسران درمسنسطسقسه 
عوامل حفظ تشنم وبحسران درکشسور 
خسسسوامسسسدبسسسود.  تسسسازیسسسرنسسسام جسسسنسسسج 
بسساتسسروریسسزم اسسستسسراتسسیسسژی ضسسربسسه بسسه  
ردبای منطقوی وجهان   درایسن گسره 
گاه تضادما عسمسلس  گسردد.درحسالسیسکسه 

افغانستان میدان مبارزه بسا تسروریسزم 
درار داده شده اسسد تسقسویسد نسظسامس  
ومال  پاکستان بحید منشسار ومسرکسز 
تسسروریسسزم تسسوسسسط امسسریسسکسسامسس  تسسوانسسد 
مسیر توطره وبحران را پسهسنساور تسر 

 وطوالن  ترسازد.
اخسسسطسسسار مسسسای مسسسلسسسل مسسستسسسحسسسد،نسسساتسسسو 
واستخباراد ایساالد مسحستسده امسریسکسا 
مسبسسنسس  بسسر سسسقسسوط دولسسد افسسغسسانسسستسسان 
درسال روان بردردره مای نسظسامس  
ــ سسیساسس  کشسور مس  افسزایسد،حسریسم 
فضار  افغانستان عمأل حیثسیسد بسا غ 
مالنصر السدیسن رادارد کسه طسیساراد 
وملیکوپتسرمسای پساکسستسان مس  تسوانسد 
برآن داخسل شسود وافسراد جسنسگس  را 
درمناطن متشسنسم مسانسنسد مسلسمسنسدپسیساده 

 سازد.
آشفته حال  ادتصادی ،بسیسکساری وبس  
سرنوشت  دشر تحصیل کرده  جسوان 
یسسکسسجسسا بسسا نسسامسسنسسجسساری مسسای جسسنسسگسس  
ونظسامس  روان تسا آرام مسردم را نسا 
آرام تسسسر سسسساخسسستسسسه اسسسسد. جسسسوانسسسان 
سسسسسرخسسسسورده از وضسسسسع مسسسسوجسسسسود 
ونسسیسسروکسساری جسسوان بسسا دسسبسسول مسسرگ 
ورسسرن شسسدن درآ  تسسن بسسه تسسقسسدیسسر 
وارادۀ دسسا چسسادسسبسسران داده ازکشسسور 
خارد مس  شسونسد،سسیساسسد ظسالسمسانسه 
انتقال جوانان بسه کشسورمسای رسربس  
خالی دیسگسر یسسد کسه پسرکسردن آن 
سسسسسسال مسسسسسا رادربسسسسسر خسسسسسوامسسسسسد 

سال کسار  58گرفد،جوانان  که ط  
بسسانسسیسسروی خسسارجسس  و مسسوسسسسسسساد 
مربوطه از دانش وتجربه نسب  بسهسر 
مندشدند به تدریم بادادن حن تاباسیسد 
به امریکا و اروپا به آن جا ما انتقسال 
داده مسس  شسسونسسد، ایسسن خصسسومسسد بسسا 
افسسغسسانسسستسسان وتسسداوم فسسراردمسس  مسسغسسر 
مارانشان میدمد ول  کس  نیسد کسه 
به خرود این سرمسایسه مسا از کشسور 
دل بسوزاند واحساس مسرولیسد مسلس  
ووطن  نماید.ملت  که مرروز از اثر 
جسسنسسج دمسسهسسا فسسرزنسسدش راازدسسسد 
میدمد حساال دچسار مصسیسبسد ازدسسد 
دادن اوالدش بسسخسساطسسر گسسرسسسنسسگسس  
وبیکاری دور از آروش خانواده مس  

 باشد.
دسسسسد کسسسارمسسسنسسسدان خسسسو  دولسسستسسس  
بخصوص بخش تخنیک  وانسجسیسنسری 
زیرنام مای مسخستسلس  چسون گسذارانسد 
امسستسسحسسان،نسسدانسسستسسن زبسسان انسسگسسلسسیسسسسس  

 وریره از کار گرفته میشود.
مر وزیر وددرتسمسنسد دیسگسردرپسوشسش 
اصسسالحسساد اداری افسسراد نسساشسسایسسستسسه 
مربوط به خسودش را بسجسای ایسن مسا 
نصسس  مسس  کسسنسسد دردسسانسسون اسسساسسس  
افسغسسانسسستسان وحسستسس  طسس  بسیسسش ازسسسه 
صدسال تشکیل افغانستان زبسان مسای 
مسسلسس  پشسستسسو ودری زبسسان رسسسمسس  
مملکد اسد حاالخسال  ایسن مساسیسار 
مل  شرط تداوم کار مامور عالیرتسبسه  
دولت  دانستن لسان انگلیس  مساسمسول 
مسیسسگسسردد، ایسسن مسمسسه تسوطسسرسسه  عسسقسس  
توطرسه بسرای ایسن مسلسد چسه بسه بسار 
خوامد آورد؟ م  توان گفد آخسر آن 
نا پیدااسد ،ودت  محصالن پومنستسون 
مسسا امسسیسسد بسسه آیسسنسسده نسسدارنسسد وفسسارغ 
التحصسیسالن بسا داشستسن  درجسه مسای 
لسانس و ماستسری کسار نسمس  یسابسنسد، 
مسامسسوریسسن دولسسد مصسرسسونسسیسد کسساری 
ووظیفوی نسدارنسد، سسیسل مسز دوران 
بسسیسسکسسار روی سسسرک مسسا صسسبسسپ مسسا 
رابسیسگساه مس  سسسازنسد، ادشسسار  والیسسه 
مای دیسگسر جسامساسه درآتسش اسستسبسداد 
وزور گویان محسلس  ،داعسش ،طسالس  
ودیگر افراد مسلپ رسیسر مسسول مس  

سسسوزنسسد پسسس چسسه کسسس  از دولسسد  
وحسکسومسد مسسوجسود حسمسسایسد خسوامسسد 
کرد؟ مردم  افغانستان  کسه مستسشسکسل 

 از ممین ما مستند
ابتذال فرمنگ  ناش  از نسفسوذ کشسور 
مای  مختل  اصالد فرمنگ  مسا را 

 روز تا روز زیر سوال م  برد.
وضع نا به سامان سیاس   افغانسستسان 
در دوبسساسسد جسسداگسسانسسه ولسس  مسسوثسسر بسسر 
یسسکسسدیسسگسسر بسسر مسسمسسه عسسرصسسه مسسای 
برشمرده درباال طوری  اثر گسذاشستسه 
اسد که ب  باوری دلشکستسگس ، ویسا 
س  مجموع  را درجاماه بار آورده 
مر کس   به شکل  میخوامد رسرض 
فروریختن خشم  ونفرتش بر مواضع 
مخال  دولسد جساگسیسرد. ایسن کسثسرد 
گسرارسس  مسسنسفسس  بسسه نسسفسسع وحسدد مسسلسس  
ورو  صمیمید  مموطن  افسغسان مسا 
بوده نم  تواند زیرا با طوالن  بسودن 
دسد مای مغر ض ،بسیسگسانسه مسا از 
 چنین حالد بهر برداری م  کنند.

سیاسد صلپ وجنسج مسنسوز درپسرده 
ابهام درار داشته صلپ جسورس  جسانس  
حاکمسیسد بسیسک رونسد اسستسراتسیسژیسک 
سیاس  مبدل نه شده اسسد. جسنسج بسا 
چندین گروه،سیاسد فاال چند بساسدی 
را م  طلبد ازاین سب  صلپ طسلسبس  
بحید یک سیاسسد مستسحسرک دریسک 
مسیر حرکد کسرده نسمس  تسوانسد ایسن 
ازمسسهسسارد مسسای حسسامسسیسسان خسسارجسس  
جنگجویان اسد که دولد افسغسانسستسان 
را به مشکل چند گونه  گسرارس  تسو م 
با بحران جسنسج وصسلسپ مسبستسالکسرده 
اسد ممزمان صسلسپ بسایسک گسروه ، 
گسسسروه دیسسسگسسسر جسسسنسسسج را شسسسدد 
میدمد .ضرور اسد تسا تسحسلسیسلسگسران 
ومراجع سیاس  کشور دبل از گرفتسن 
نام اجما  مای مل  ومنطقوی حسالسد 
جنگ  کشور را تسحسلسیسل نسمسایسنسد واز 
اختفای  حسقسایسن  دربسرابسر مسلسد ابسا 
ورزند تاملد  از سر در گم  نساشس  
از سیاسد مای ریر متبلور،شکسل نسا 
گسسسسرفسسسستسسسسه  ودربسسسسسیسسسساری مسسسسوارد 
عوامفریبانسه ه دیسمساگسوژیسک( دولسد 
رمار  یابد وبداند که درچسه مسسیسری 
حرکسد مس  کسنسد.واز کسدام سسیساسسد 

 حماید کند
صلپ ضرورد مبرم وحسیساتس  بسرای 
مردم اسد زیرا ممه نامنجاری مسای 
جسساری  درکشسسور نسساشسس  از جسسنسسج 

 وحالد جنگ  اسد 
وضع درحلقاد حاکم در دولسد طس  
یک سال نسیسم طسوری درحسال شسکسل 
گیری اسد که نیرو مای مؤتسلسفسه در 
دولسسد بسسه دومسسسیسسر مسستسسفسساود از مسسم 
حرکد م  کنند ازاین سب  سسیساسسد 
صلپ با مخالفسان مسسلسپ بسحسیسد یسک 
نظر واحد ازجسانس  حساکسمسیسد شسکسل 
داده نه شده اسد.بخش  از حساکسمسیسد 
درپ  صلپ با مخالسفسیسن  اسسد ومس  
خوامد بسانسظسارد چسیسن وامسریسکسا از 
طرین مذاکره با حام  اصل  مالفسیسن 
یان  پاکستان طرن شیوه مای تامسیسن 
صلپ را دریابد، حز  اسالمس  آدسای 
حکمتیار بدون پادرمیان  دیسگسران بسا 
مسسراجسساسسه بسسه دولسسد خسسوامسسان تسسفسسامسسم 
ومصسسالسسحسسه اسسسد. امسسا بسسخسسش دیسسگسسر 
حاکمید دولت  که درجنج مای بسیسن 
السستسسنسسظسسیسسمسس  گسسذشسستسسه ضسسر  شسسصسسد 
طالبان را درسسقسوط حساکسمسیسد شسان 
دیده اند حاضر نیستسنسد از خصسومسد 
دسسسد بسسردارنسسد ومسس  خسسوامسسنسسد فضسسا 
وحالد مجمسوعس  جسامساسه رابسطسر  
اوضا  دبل از چهارده سال ببرند از 
این سب  به تبلسیسغساد جسنسگس  وآمساده 
گ  مای نظام   حواریون شسان مس  
پردازند،ارستسال  مسای جسنسگس  جسدیسد 
درحالد شکل گیری اسسد کسه شسایسد 
بسرای  رونسد احسستسمسالسس  آرساز صسلسسپ 

 باعد مزاحمد گردد.

یک  از عسوامسل عسدم شسکسل گسیسری  
سیاسد واحد درمورد جنسج وصسلسپ 
موضساسگسیسری مستسفساود دسود مسا ی 
اسد که منافع شان را درجسنسج مس  
بیسنسنسد وبسرحسالسد زار وآشسفستسه مسلسد 
وخسسون مسسای جسساری درکشسسور نسسمسس  
اندیشتند. پس میان سسیساسسد وتسوطسرسه 
وبسسحسسران بسسیسسرونسس  مسسا  ومسسزاحسسمسسد 
درمقابل پروسه مای احتمسالس  صسلسپ 
از جان  برخ  حلقساد داخسلس  نسقساط 
مشتسرک دیسده مسیسشسود، پسیسچسیسده گس  
وابسسهسسام در رونسسد صسسلسسپ از مسسمسسیسسن 
موضاگیری ما پسیسونسد مساسسرچشسمسه 

 میگیرد
دوممگرار   دردوخط السیر جداگانسه 
درحال شکل دم  اسد یک  گسرایسش 
بسوی مذاکره بسا مسخسالسفسیسن  رسرض 
دستیاب  بسه صسلسپ ودیسگسری آرایسش 
جدیددود مای جنسگس  دسبسلس  رسرض 
حفظ منافع آنانسیسکسه احستسمسال ازدسسد 
دادن آن درصورد  استقرار اوضا  

 م  باشد.
دراین میانه راه ماقسول آن اسسد کسه 
جان  دولد از این دوگونگ  خسودرا 
رمسسارسس  دمسسد ودسسدرد مسسای حسساکسسم  
دولت   از مرکز تا مسحسالد تشسویسش 
از دسسسد دادن مسسنسسافسسع  گسسرومسس  
وشخص  را به خاطر تامیسن  صسلسپ 
واستقرار  اوضا   تابع مسنسافسع مسلسد 
ومسردم سسساخسستسسه بسسا یسسک نسسظسسر بسسرای 
رسیدن به مامول  مقدس صلپ عسمسل 
نمایند. از آریشهای جدید بر میآید کسه 
اوضسسا  طسس  سسسال جسساری شسسکسسل 
دیگری خوامد گرفد، سوال مسوضسع 
گیر ی مشخص محافل  ملس  وتسردس  
پسسسنسسدبسسرای  حسسال ودورنسسمسسای ایسسن 
انکشافاد نزدبسیاری ازمراجع ناظسر 

 براوضا  وجوددارد. 
اگر اوضا  به سوی احتمساالد آرساز 
روند صلپ آمیسز درکشسور انسکسشسا  
یابد مان  آنرا میدمد که کشسور وارد 
مرحلۀ نوین سسیساسس  مسیسگسردد واگسر 
این مسیر صبغه مثبد نسداشستسه بساشسد 
نباید از تالش برای یسافستسن راه مسای 

 صلپ دوری شود. 
تسسسجسسسربسسسه تسسسحسسسول پسسسسا طسسسالسسسبسسسانسسس   
درافسسغسسانسسستسسان نشسسان داد کسسه حسسلسسقسساد 
ومحافل  پسراگسنسده مسلس  وتسردسیسخسواه 
بنابر تشتد تشسکسیسالتس   وسسازمسانس  
آنسسودسسد  درجسسریسسان  دولسسد سسسازی 
وانکشافاد بادی درنظر  گسرفستسه نسه 
شدند. اگر آراز پسروسسه مسای صسلسپ 
آمیز وانکشافاد احتمال   مثبد  راه 
افتد  موشیاری  ایسن نسیسرو مسادر آن 
اسسسد تسسابسسه جسسدارسس  مسسا ودور ی مسسا 
خاتمه بسخسشسیسد، بسایسک آرایسش جسدیسد 
سازمان  ووحدد تشسکسیسالتس   بسدور 
یسک پسسالتسفسسرم مشسستسرک دسابسسلسیسسد اثسسر 
گذاری شانرا درممه عسرصسه مسا بسه 
تمثیل  گیرند تا جسایسگساه الزم شسانسرا 
دربازسسازی وتساسیسن مسسیسر سسیساسس  
،ادتصادی ،اجتسمساعس   ورفساه عسامسه 
بدسد  آورند درریر آن درمساسادالد 
سسسیسساسسس  بسساسسدی فسسادسسد اثسسر بسسوده از 
محاسبه ددرد و سیاسد باز مم نظسر 
انسداز خسوامسنسد بسود .دسود دروحسدد 
اسسسد ووحسسدد مسسایسسه مسسوفسسقسسیسسد مسسای 

 بادی.
زمان م  طلبد تا تشکالد ترد    

پسند وجانبدار صلپ بحید یک  
حز  واحد وارد صحنه سیاس  
کشور گردند. ضرورد زمان این 
مسرولید  تاریخ  را بدوش رورسای 
محترم ومیرد مای رمبری این 
احزا  میگذارد وباید این مسرولید 
تاریخ  واین آرمان برحن مردم 
. بدرست  به جا گردد  

 
 وضع مواود کشور و نق ممم

 بقیه از صفحه اول

گضاسػ ا ضای داساالنؾا که لی ومی  ؽوساهرای 

حضتی سا داسنرذ اص  ضرس عراصمرا  هرای حرضتری 

  الیررررررررررررا   خرررررررررررراس  کؾرررررررررررروس .

اثك اجشذا پن  پیؾثیشی ؽذ  ؽؼ ما  ا   جلغا  

داساالنؾا توعط سئریرظ تؾرکریرن  حرضب لرشائر  

گشدیذ. پریرشامرو  پرن  تر رث مرفرصرد ترا اضرااره 

 ت ذین  ته اتفاق آسا موسد تصویة لشاس گشا  .

دستخؼ د ن اجشذا گرضاسػ سارمرا هرای لریر  هرای 

ص   هررای   الیررا  کره جرهرر  هر ررکراسی  کرراس 

  لی ته ص   ها   الیا  کؾوس عفش های کراسی 

داؽتشذ ته تشتیة اجشاآ ، نروالر   کراسکرشد 

های  الیا  نشگشهاس ـ  ب ا  ـ کرشرش ـر ترلرخ ـ 

ع شگا   هشا  ساته جلغه گضاسػ دادنرذ کره 

مرروسد تررائرریررذ لررشاس گررشارر . هرر  چررشررا  ساررمررا 

گررضاسػ عررایررش  الیررا  سا ترره جررلررغرره اسایرره 

ن ودنذ که دسکد مثث  اسصیاتی ؽرذ  مروسد ترائریرذ 

لشاس گشا .سایك سا ػ اص کاس کشد ساما کامرهرو 

ـ نروسعرترانری ـر صرذسی ـر نرهرا  ـر  حرذ  لرلرثر  

عپاعگزاسی ن ود.صیشا ساما اص مصاس  ؽخصری 

خود ته  الیا  اوق عفش نر رود ، دسجرهر  ار را  

عاصی ک یته ها  ؽروسا هرا کراس مرثر رش سا انرهران 

ن ود  تودنذ.دساخیش کاس جلغه پیشامو  انرکرؾرا  

 ا ضاع جاسی کؾوس، سایك سا ػ چشیرن گرفرترشرذ3

س اتط تین عه لو  دسد    خوب نیغ . هر ریرؾره 

پیؾشهادا  حکوم  دسپاس  ا  سدمی گرشدد. چرشرذ 

 صیش اعت فا داد  آ اص  کرشراس  گریرشی چرشرذ  صیرش 

دیگش ه  اع . ت شا  مؾش  ی  نران سا ترهرذیرذ 

می کشذ. دسداخد نران س ی ک یرغریرو  انرترخراترا  

 انتخاتا  تشؼ ها  جود داسد. لون گشائی مؾرکرد 

ایهاد می کشذ. ه  چشا  عایش مؾکن  دسص ثر  

های سایك سا ػ ان کاط یااته خااش نؾا  نر رود 

که یکی اص پشاتل  های جذی د    نغپشد  کاس ته 

اهد کاس  اغاد گغتش د  اداسی ته ؽر راس مریرش د. 

ته ه ین ترشتریرة ساریرك سا ػ دسمروسد ا ضراع 

جهانی  تاریشا  آ  تاالی کؾروس ،صر رثر  هرای 

ه ه جانثه ن ود که موسد توجره   رنلره ا ضرای 

 داساالنؾررررررررررا لررررررررررشاس گررررررررررشارررررررررر  .

جلغه ته امیذ تامین صلت ، لطس جشگ  ؽگوارائری 

 ت ذ اص اهش خات ه یاار  . 1کؾوس حوا ی عا   

  کمیسیون تبلیغ وفرىنگ

 تدویر السه داراالنشامممم

 بقیه از صفحه اول
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 شعراوزبیکی از شریف هللا شریفی
 

 لحدایچره تیریلدیم مېن اوشل روز
 کېچه بیرالن اېدی یون اېردی کوندوز
 کېلی   دمم مېن  گوریم ن  آچت 
 دوپو  ایردیم گوروم دین دیته داچت 
 چیقه دی  جهد دیلدم آنچه چندان
 چیقالمادیم تنیمدین کیتدی درمان
 دیدیم  ی مرد صالپ ایمدی کیلگیل
 دولوم اوشال  مین  گوردین چیقارگیل
 بوسوز بیرالن مین  آلدیمغه کیلدی
 دولوم اوشال  مین  گوردین چیقاردی

 فکر دیلدیم آتم اوییگه بارسم
 بورونغ  دیک باری  تختیمگه مینسم
 آتم کور ماس دیدیم  دمم گه الین
 دیلرد دی  سرزنش بینرگه خالین
 دیامد کون بولرمن دی  گنه کار
 گنه کار لرایش  بولغوس  دشوار
 چپ دولیمگه بیریبان دفتریمن 
 مین  کیم سورسه لرخیروشریم ن 
 بیرورمن دی  اوشل  کون نِه جواب 
 منگابولغانده اول روز حساب 

 خدانینج خواست  بولگان ایکن دور
 مین  تقدیر انگابولگان ایکن دور

 ارسالی داکتر شکریه زمان 

 مممتممماعضو داراالنشای ح

 
 

سرود 
 اوانان

 ما جوانیم وجهان تازه درآروش ماسد         
 رو  نا آرام ما امواد ادیانوس ماسد.
 گام ما درشامراه اختران دوردسد

 نسل ما ــ نسل  اسد دیگر
 عصرــــ عصری دیگرسد.                                                                                

 
نسل نوسازیم وعاص ، عصر ظلم و زور 

 نیسد.
 تا بک  جالد ما فرمان خاموش  دمند؟
 باسکود مرگزا طبع جوانان جورنیسد.

 
 ممچودریای خروشان آنقدر طغیان کنیم

 تاجهان را خال  از دزدان و دژخیمان کنیم
 ناره مای تندرو فریاد توفانیم ما

 انتقام درن ما انسان دربان  شده                                                   
 انفجار خشم خاموش رالمانیم ما

 
وه! که جای خون جوشان شاله در رگ مای 

 ماسد
 عشن ما چون الله مای استوار  آتشین.
نفرد ما پرشرر چون عشن آتش زای 

 ماسد.
 چون نهال پر جوانه باتن وجان  جوان 
 ررن پیوند شکوفانیم  با آینده گان.

 ( 5791هژاله  

ساکنان یک سرزمین اسد و باید ممه در فسرایسنسدمسای 
سیاس  سهم داشته باشند. گرچه مسلسد، مسفسهسوم مسدرن 
بوده و مانای به خصوص خود را دارد، امسا مسنسظسور 
در این جا این اسد که ممة انسسان مسای کسه در یسک 
سرزمین مشخص زندگ  م  نمایند، گر چه از لسحساظ 
دوم  ، مسذمسبس  و بسرخسورداری مسای اجستسمساعس  از 
ممدیگر متفاود باشند، باید در ددرد سیاس  و دولسد 
سهم داشته باشند. نه بگونسه ای کسه یسک دسوم یسا یسک 
بخش از جماید ددرد را به صورد انسحسصساری در 
دسد داشته و مرانچه که خود الزم دانسنسد، جسامساسه و 

 کشور را به آن سمد جهد دمند.

نبود مشارکت ملی و ناپیداییی  بیبیا  
 سیاسی

برخال  کشورمای تک دوم  که از جسمساسیسد یسک   
دسد از لحاظ نژادی و یا از لحاظ مذمب  بسرخسوردار 
اند، افغانستان از جماید متکثری برخوردار اسد که 
مم به لحاظ نژادی و مم به لحاظ مذمب  از مسمسدیسگسر 
متفاود اند. گروه مسای دسومس  مستساسدد وجسود دارنسد، 
طور یکه دانون اساس  جمهوری اسالمس  افسغسانسستسان 
از چهارده دوم کشور نسام مس  بسرد، امسا بسه صسورد 
عموم، چهار دوم، بسزرگ تسر و عسمسده انسدو پشستسون، 
مزاره، تاجک و ازبک. تا ختم جمهوری داوود خسان 
فقط دبیله ای از میان دوم پشتون حاکسم بسوده و دسدرد 
را تصاح  کرده بود. دیگر دبایل دسوم پشستسون را در 
درون ساختار ددرد شریک نموده و امستسیسازاد بسدان 
ما دایل م  شد، اما سه دوم بزرگ و عمده کشسور در 
ددرد سهم  نداشتند و مر گام  که صدای اعستسراض 

 و حن طلب  بلند م  گردند، سرکو  م  شد.
نبسود دولسد مسلس  حستس  در زمسانسه مسای شسامسان و   

سالطین باعد گردید که کشور میو گام  نسیم ثسبساد 
را استشمام نکند. پس از سقوط جمهوری داوود خسان  
تفکر انحصار دوم   جایش را به تسفسکسر تسک حسزبس  
تاویض نمود ومانع ورود نخبگان  در ددرد سسیساسس  
گسسردیسسد و حسستسس  بسسرخسسورد مسسای سسسلسسیسسقسسوی وافسسکسسار 
فرکسیون  در داخل حز  دموکراتیک خلن افغانستان 
سب  گردید تا دسدرد سسیساسس  گسامس  بسیسک جسنسا  و 
گام  مم به جنا  دیگر حز  دموکراتیک خلن تاسلسن 
میگرفد ، که کس  و حسفسظ ایسن دسدرد بسه بسرخسورد 
مای خونین و کودتا ما در داخل نسظسام و حسز  نسیسز 

 انجامید.  
در زمانة پس از جهاد که گروه مای مستساسدد جسهسادی، 
متول  تشکیل دولد و تاسیس نظام بسودنسد، مستساسسفسانسه 
بازمم تفکر مشارکد مل  از صحنه رای  بود و ایسن 
امر، مجامدین را در راستای تاسیس دولسد پسایسدار و 

 فراگیر با شکسد مواجه کرد. 
گروه طالبان از آرساز بسا تسرکسیس  کسه وارد عسرصسه 
شدند، مشخص بود که به مسیسو یسکس  از ارزش مسای 
دین ، سیاس  و مل  از جمله مشارکد مل  به عسنسوان 

 کلید تامین ثباد در افغانستان ماتقد نبودند.
بنابر این، به دلیل حاکمید تفکر انسحسصسار دسومس   و 
تک حزب  ددرد و عدم توجه به تسفسکسر مسلس  سسازی 
ددرد و سیاسد، افغانستان تا دبل از فضسای سسیساسس  

، مرگز ثباد سسیساسس  پسایسدار را تسجسربسه 6115سال 
نکرد. اگر حکومد ما بسه نسمسایسنسدگس  از یسک بسخسش 
کشور تالش کردند، پایه مای ددرد شسانسرا مسستسحسکسم 
نمسایسد ، بسخسش مسای دیسگسری کشسور بسه مسقساومسد و 
ایستادگ  پرداخته اسد که در این صسورد وضساسیسد 

 تاارض و کشمکش در کشور بوجود امده اسد.

مشارکت ملی در افغانستان پی  ا  

 سقوط طالبان
مشارکد مل  در افغانستان پس از سقسوط طسالسبسان از 
لحاظ تروریک  حل شسده بسه نسظسر مس  رسسیسد. دسانسون 
اساس  جمهوری اسالم  افقانستان  حاکمید مسلس  را 
بسسه مسسردم مسستسساسسلسسن مسسیسسدانسسد وفسسرصسسد مسسای سسسیسساسسس ، 
ادتصادی، اجتماع  و فرمنگ   را  یکسان برای ممه  
تضمین نموده اسد ،اما انچه در عمل مشامسده گسردیسد 
 در تطبین دانون اساس  چالش مای جدی حس گردید.
بر اساس رو  دانون اساس  و فضسای مسمسکساری کسه 
در کشور پدید آمده اسد، تنها حضور مسمسة ادسوام در 
ساختار ددرد کاف  نیسد، چیزی که در طول سیسزده 
سال تنها بدان بسنده شده اسسد، بسلسکسه بسایسد مسمسه، در 
متن تصمیم گیری مسا و تصسمسیسم سسازی مسا حضسور 
داشته باشند. در دولد مسای پسس ازطسالسبسان، حضسور 
ممة گروه مای دوم  به نحوی مشهود اسدو در نسهساد 
عال  ریاسد جمهوری نماینسدگسان از سسه دسوم عسمسده 
کشور وجود دارند، در کابینه و به تاسبسیسر اداری تسر، 
حکومد، وزیران  از ممة ادوام دیده م  شسونسد و در 
ترکی  مجلس و دوه دضاریه نسیسز مسهسره مسا و چسهسره 
مای از ممة گروه مای دوم  دابل رؤید انسد. گسرچسه 
حضور مسوثسر و عسادالنسه ای گسروه مسای دسومس  در 
کابینه و تقسیم بسنسدی وزارد خسانسه مسا بسه خصسوص 
وزارد خانه مسای کسلسیسدی و مسهسم، حسرفسهسای وجسود 
دارد، اما به گسونسه ای نسمساد از مشسارکسد مسلس  بسوده 
اسد،اما به مفهوم اصلس  مشسارکسد مسلس  بسه مساسنسای 
حضور ممة گروه مای دوم  در تصمیم گسیسری مسای 
مهم مل  وسیاس  تحقن نیافته اسد. منوز یک فسرد و 

تصمیسم مس  گسیسرد.  مم یک گروپ  از افرادشاید یک 
پس گفته میتوانیم که مشارکد مل  که مسمسه گسرومسای 
دوم  و مردم در تصسمسیسم گسیسری مسای مسهسم مسلس  و 

 سیاس  سهیم باشند وجود ندارد. 
 ویژگي ماي مشاركد چیسد؟

دانشمندان ویژه گ  مای را بسرای مشسارکسد مسطسر  
نموده اند که باض  از این شاخص ما ذیال یساد اوری 

 میگردد<
مشاركد مشروط به برابري انسان ما و مسنسوط بسه -5

آزادي آنهاسد . در یك نظام مشاركتي فرض بسر ایسن 
اسد كه مردم باید فرصد مناس  براي تس ثسیسرگسذاري 
بر سیاسد ما و به دسد آوردن مشسارسل عسمسومسي را 
داشته باشند و دولد نسیسز بسایسد امسكسان ردسابسد را بسر 

 اساس شایستگي افراد مهیا كند.
مشساركسسد حسسن مسردم اسسد و بسیسسش از مسسر چسسیسسز -6

نسیسسازمسنسسد ادسسدام آگسسامسانسسه آنسهسساسسد . مشسساركسد امسسري 
تحمیلي یا دعوتي نیسد بلكه نسوعسي تسوان بسخسشسي بسه 
گروه ماي ضای  تو م با مشكالد خسود نسقسش داشستسه 
باشند، چنین مشكالتي نه فرمایشي اسسد و نسه وضسع 
كردني بلكه باید آن را به دسد آورد، یاسنسي امستسیسازي 
نیسد كه حكومد به اتبا  خویش مي دمد. بلكه حسقسي 

 اسد كه باید افراد جاماه از آن استفاده كند.
مشاركد یك فرآیند اسد با محصول ثابد و نهسایسي -7

 توساه.
مشاركد فاالیتي كمي و كسیسفسي و داراي درجساتسي -8

اسد . لذا گسترده و ژرفاي آن متغیر و در عین حسال 
مهم مي باشد، وساد مشاركد بدون عسمسن كسافسي آن 
را سطحي و آسی  پسذیسر مسي گسردانسد و عسمسن بسدون 

 وساد مشاركد نمي شود.
مشاركد داراي پیامدماي دو سویه اسد و چنانسچسه -9

بنا باشد مؤثر وادع گردد، مستلزم تغییراتي بنیسادي در 
اندیشه و عمل اسد كه باید از درون جاماه بجوشد و 
در دال  ماي پایدار و مقبول جامساسه و دولسد تسبسلسور 
یابد . ایده ماي مربوط به مشاركد یك نقسطسه مشستسرك 
دارد و آن امسمسیسد دادن بسه نسقسش و نسظسر مسردم در 
تصمیم گیریهاي سیاسي و دسستسرسسي آنسان بسه مسنسافسع 

 ددرد اسد.
 عناصر ه اركان ( اساسي مشاركد

بر طبن گزارش تحقین مؤسسه تسحسقسیسقساد اجستسمساعسي 
سازمان مسلسل ، مشساركسد در بسردارنسده سسه عسنسصسر 

 اصلي اسد<
 سهیم شدن در ددرد-5
كوشش ماي سنجیده گروه ماي اجتماعي بسراي در -6

 دسد گرفتن سرنوشد و بهبود اوضا  زندگي
 ایجاد فرصد مایي براي گروه ماي فرودسد-7

 موانع مشاركد
مشاركد به عنوان فرآیند ددرد گرفتن نوعي گذر از 
حكومد ماي سنتي اسد . لذا مسم بسا دشسواري مسایسي 
روبرود اسد و مم تصور این كه دولد ما و سازمان 
مسساي تسسثسسبسسیسسد شسسده مسسحسسلسسي، بسسخسسشسسي از دسسدرد و 
اختیاراتشان را به دیگران واگذار كننسد، كسمسي مشسكسل 
به نظر مي رسد . مشساركسد بسه عسنسوان رونسد كسس  
ددرد ناگزیر ساختارماي بوروكراتیك موجسود را بسه 
مبارزه مي طلسبسد، بسنسابسرایسن طسبسیساسي اسسد اگسر ایسن 
ساختارما به یكي از اصلي تریسن مسوانسع بسر سسر راه 

 مشاركد هسیاسي ( تبدیل شوند.
در كشورماي جهان سوم، دو مانع بزرك در سسر راه 

 ما وجود دارد< مشاركد مردم با حكومد
نخسد شكا  بسیار عمیقي كه میان نخسبسگسان و تسوده 
مردم وجود دارد بسه نسحسوي كسه در پساره اي از ایسن 

درصد از جمساسیسد بسه كسلسي فسادسد  1=جوامع بیش از 
تسا  5مرگونه آگامي و حتي تصوري از شیوه زندگي 

درصد مموطنان خسود اسسد . ایسن امسر نساشسي از  6
 ساخد این جوامع اسد .

وابستگي سسیساسسي و ادستسصسادي ایسن جسوامسع بسه   دوم،
جهان استامارگر اسد كه منش  ایسن اعستسقساد عسمسومسي 
اسد كه تصمیم مساي اسساسسي در خسارد گسرفستسه مسي 
شود وآنچه به صورد فراگرد مشورد تجلي مي كسنسد 

گیري نسیسسسد . در  در وادع چیزي جز فراگرد تصمیم
این جوامسع دسسمسد عسمسده اي از جسمساسیسد بسه لسحساظ 
شرایط فرمنگي و اجتمساعسي خساص خسویسش كسه فسادسد 
پژومش و آگسامس  انسدو دسادر بسه مشساركسد فساسال در 
ساختمان جاماه نسیسسستسنسدو مسد  مسا بسرایشسان دور و 
وسایل رسیدن به آن چنان ریرملموس اسسد كسه مسیسو 

كسنسد.  انگیزه اي میل به مشاركد را در آنها ایجاد نمسي
آگاه ساختن مردم بر اساس مشاركد آنها در یسك كسار 
دسته جماي ، آگاه نمودن براي ایسجساد انسگسیسزه ، آگساه 
نمودن براي درك عمل، آگاه نمودن به منظور احتسرام 
و اعتنا به شخصید افراد و ایجاد مسؤولسیسد در آنسهسا 

 اسد .
 گیري نتیجه

تجربیاد كشورماي مختل  نشان مي دمد كشورمسایسي 
كه در زمینه ت مین مشساركسد مسردم مسوفسن بسوده انسد، 
عمدتا  موفقیسد خسود را مسدیسون ایسجساد نسوعسي ارگسان 
محلي ه دولد محلي ( با ادتدار بالنسبه زیاد مي داننسد. 
این ارگان ماي محلي، از نظر سازماندمي و سسلسسسلسه 
مرات  تا باالتسریسن سسطسو  و بسه شسكسل زنسجسیسره اي 
پیوسته ادامه داشته و وظایس  و تسكسالسیس  مسر یسك از 
سطو  به ددد تایین شده اسد . به عبارد دیگر كسل 
از باال تا پایین ارتباطي ارگانیك با یسكسدیسگسر داشستسه و 

 از ساختي مرتبط برخوردار مي باشند.
تدوین منطقي در جهد ت مین و جل  مشساركسد مسردم 
در مسسحسسیسسط اجسستسسمسساعسسي ـسس ادسستسسصسسادي بسسوروكسسراتسسیسسك و 
ضرورتي اسد آشكار. براي ت مسیسن مسردم مسجسمسوعسه 
سیستم و نظام حاكم باید مشاركد پذیر باشد ، در ریر 
این صورد آفاد سیسستسم ضسد مشساركسد، بسه تسدریسم 
زمینه ماي تحقن امر مشاركسد را نسیسز از مسیسان بسر 

 خوامد داشد .
عمده ترین عامل ت مسیسن مشساركسد، آگسامسي و عسالدسه 
مردم و حاكمید فرمنج تالیم و ممیساري در جسامساسه 
اسد . تا زماني كه نتوان مردم را به این باور و یقین 
كشاند كه با مشاركد، تااون و ممیاري،مسي تسوان بسه 
جاماه اي مرفه تر و ساادتمند دسد یافد و تا زماني 
كه نتوان فرمنج خود محوري و خسودپسسنسدي را در 
جسسامسساسسه از مسسیسسان بسسرداشسسد، و تسسا زمسسانسسیسسکسسه حسسقسسون 
شهروندی  را بسه رسسمسیسد نشسنساخسد و تسا زمسانسیسکسه 
فرمنج عظمد طلب  دوم ، سمت ،زبان ، گروم  و 
تنظیم   جای خود را به  فسرمسنسج انسسان دوسستس  ، 
شایسته ساالری ویسکسدیسگسر پسذیسری تساسویسض نسگسردد 

 ت مین مشاركد مردم امكان پذیر نخوامد بود.
                               

میدمد.زنسان،جسوانسان،نسوجسوانسان جسویسای کسار 
،ادسسسلسسسیسسسد مسسسای کسسسه ازامسسسکسسسانسسساد مسسسحسسسدود 
برخورداراند ممچنسان کسارگسران رسیسر مسامسر 
وفادد تسخسصسص،گسروه مسای انسد کسه حضسور 

را بسه ثسبسد بیشتر تر درادتصاد ریر رسم  
 خوامند رساند.

کسسامسسش عسسوایسسدداخسسلسس  دولسسد ،افسسزایسسش 
فسسسساسسسسالسسسسیسسسسد مسسسسای رسسسسیسسسسر ردسسسسانسسسسونسسسس  
ادتصادی،گمسراه کسردن سسیساسسد گسذاری 
ادسستسسصسسادی،کسسامسسش مسسولسسدیسسد واسسستسسفسساده 
نسسادرسسسد ازمسسنسسابسسع مسسحسسدود ادسستسسصسسادی 
،افزایش آسیس  پسذیسری کسارگسران  رسیسر 
رسم  و بالخره کامسش رشسد ادستسصسادی 
،ازجمله پیامد مای دطا  افزایش ادتصاد 
 ریر رسم  درکشور را تشکیل م  دمد.
 ضرورت تمرکز باالی کشورهای منطقه 
مسسهسسم تسسسریسسن اولسسسویسسد بسسسرای تسسجسسسارد 
کشور،تسقسویسد مسمسکساری مسای مشستسرک 
ادتصادی منطقه ای مس  بساشسد.بسیسشستسریسن 
حسسجسسم تسسجسسارد وتسسرانسسزیسسد کشسسور بسسا 
کشورمای منطقه ،تسنسهسا پساکسستسان عضسو 
سازمان تجارد جهان  م  بساشسد.اصسال  
دوانین وپسالسیسسس  مسای ادستسصسادی کشسور 
مسستسسنسساسسس   بسسانسسیسسازمسسنسسدی مسسای سسسازمسسان 
تجسارد جسهسانس ،آسسیس  پسذیسری کشسوربسا 
کشسسورمسسای مسسنسسطسسقسسه را افسسزایسسش خسسوامسسد 
داد.این دوانین وپسالسیسسس  مسا مس  تسوانسنسد 
زمسسسیسسسنسسسه رابسسسرای افسسسزایسسسش صسسسادراد 
کشورمای منسطسقسه درافسغسانسستسان بسیسشستسر 
مسسحسسیسسا سسسازنسسد.درحسسالسسیسسکسسه ایسسن کشسسورمسسا 
خود،میو گونه الزامید دانون  برای بساز 
گذاشتن مرزمای شان بروی محسصسوالد 
افغانستان حس نخوامند کرد.مرگاه دولسد 
روی کرد متفاود ادتصادی وتجسارتس  بسا 
کشسسسور مسسسای مسسسنسسسطسسسقسسسه  روی دسسسسد 
گیرد،بدون شک ،این عسمسل مس  تسوانسدبسه 
طسسوالنسس  تسسرشسسدن بسسروکسسراسسس  ،افسسزایسسش 

 فساد ومدر رفتن منابع منته  شود.
 نتیاه گیری 

افغانستان یک  ازفقیر تریسن کشسور مسای 
جسسسسهسسسسان بسسسسه شسسسسمسسسسارمسسسسیسسسسرود.سسسسسطسسسسپ 
فقر،بیکاری،محرومید،سؤ تغذیه وسسایسر 
نابه سامان  مای ادتصادی درایسن کشسور 

به صورد چشم گیر باال مس  بساشسد.مسهسم 
تسسسریسسسن اولسسسویسسسسد بسسسسرای ادسسسستسسسصسسسسادی 
افغانستان،حماید از تسولسیسداد داخسلس  بسه 
مد  کامش فقر،بیکاری ونسابسه سسامسانس  
مای ادتصادی مس  بساشسد.امسدا  فسون،بسا 
پسیسوسسستسن بسه تسجسسارد آزاددسسابسل دسستسسرس 
نیسد.این امسدا  زمسانس  دسابسل دسستسرس 
وعمل  خوامدبودتا دولد با تمام توان از 
تسولسیسداد داخسلس  حسمسایسد کسرده ودسسدرد 
ردابستس  مسحسصسوالد کشسور را افسزایسش 
دمد.بدون حماید ازتولیداد داخل  وبسلسنسد 
بردن توان ردابت  ،پیوسستسن بسه سسازمسان 
تجارد جهسانس  ،تصسمسیسم نسادرسسد بسوده 
ونسستسسایسسم نسسا خسسوشسسایسسنسسدی درپسس  خسسوامسسد 
داشد.تجربه کشورمسای انسکسشسا  یسافستسه 
نشان میدمدکه میو کدام ازاین کشسور مسا 
تازمان  که توانای  ردابت  شسان افسزایسش 
نسسسسیسسسسافسسسستسسسسنسسسسد،واردمسسسساسسسسرکسسسسه تسسسسجسسسسارد 
آزادنشدند.بنابراین،پیوستن افسغسانسستسان بسا 
درنسسظسسر داشسسد شسسرایسسط بسسه شسسدد نسسا بسسه 
سامان ادتصادی واجتماع  ایسن نسگسرانس  
را خلن کرده اسسد کسه پسیسامسد مسای ایسن 
پیوستسن،فسقسر وبسیسکساری بسیسشستسر رابسرای 

 کشور به ارمغان آورد.
بسسا تسسوجسسه بسسه تسسوضسسیسسحسساد فسسون حسساالکسسه 
افغانستان عضو سازمان تجارد جسهسانس  
شسسسده اسسسسد دولسسسد بسسسایسسسد تسسسالش کسسسنسسسد 
تابامدیرید درسد  ادتصادی آسی  مسای 
تجارد آزاد برای ادتصسادکشسوررابسه حسد 
ادل  ممکن برساند.توجه پیسرامسون ایسجساد 
میکسانسیسزم حسمسایستس  از نسیسروی کسار کسه 
دراثر تجارد آزاد بیکسارمسیسشسونسد،فسرامسم 
کردن آمسوزش مسای الزم بسرای نسیسروی 
کار بیکار شده، تالش ممسه جسانسبسه بسرای 
جسسذ  سسسرمسسایسسه گسسذاری مسسای خسسارجسس ، 
تقوید ممکاری مای مشتسرک ادستسصسادی 
منطسقسه ای وفسرامسم کسردن شسرایسط الزم 
بسسرای تسسبسسدیسسل شسسدن کشسسور بسسه مسسرکسسز 
ترانزیت  درمنطقه ،فرامم کردن خسدمساد 
ومشوره مای الزم برای تولید کننده گسان 
داخل ،روی دسد گسیسری سسیساسسد مسای 
موثر تر مال  وپول  وبساالخسره سسرمسایسه 
گذاری درعرصسه تسقسویسد آمسوزش مسای 

دري کسسسیسسز سسسروال  ایسستسسالفسسي جسسهسساد جسسذبسساتسسي
پسسه بسسربسسنسسډه تسسوګسسه پسسه پسساکسسستسسان کسسې  ګسسروپ

د حقان  شبک  مشر  لمړۍ له دوي اوسیږي .
سسسسراد  د طسسسالسسسبسسسانسسسو پسسسوځسسسي مسسسرسسسستسسسیسسسال او

په ازاده تسوګسه پساکسستسان  دی چې حقاني الدین
د پاکستسانسي  کې ان په راولپنډۍ کې ګرځې او

اسسسستسسسخسسسبسسساراتسسسو د دسسسرارګسسسا مسسسغسسسه بسسسرخسسسي 
چسسسې د افسسسغسسسانسسسستسسسان اړونسسسد  چسسسیسسسري ګسسوري
ورپسي د طسالسبسانسو نسوی  تنظیمیږي . عملیاد

مشر مسال اخستسر مسحسمسد مسنسصسور دی چسې د 
یي پسه ډاګسیسزه  پاکستان د کویټي ښار ته نږدي

او الرښسودي شسسورا  د خسپسسلسو پسوځسیسسانسو تسوګسه
لسه مسغسي ورځسې چسې دی د  راوبلله . رونډه

طالبانو واکمن شوی ، د افغانستان دننه یي یسو 
داسې یررلونو پیل کړی چې د مسغسه  په یو لړ

شسمسالسي ښسار د دبدبي ښکارندوي وکړي ، د 
کندز بیا نیول او د اپسیسیسمسو کسنسدو والیسد 
ملمند کې دکنټرول د ساحي پسراخسول یسي 

سسسړی د  وروسستسسنس  بسیسسلسګسسي بسسلسلسس  شسو .
القاعدي مشر ایمن الظوامري دی ، مسغسه 

څخه ګټه پورتسه  د پاکستان له امن ځایونو
کسسوي او د وروسسستسسیسسو راپسسورونسسو لسسه 

مغه د بلوچستان پسه جسنسو  رسربسي  مخې
کونم کې اوسیږي او د افغانستان جسنسو  

په پرانسستسلسو  روزنیزوکمپونو کې د یو لړ
پسه اکستسوبسر کسې د امسریسکسا د  لګیا دی .

متحده ایاالتو د ځانګړو عملیاتو ځواکونسو 
د درو کمپونو د ویجاړولو په مسوخسه څسو 
ورځسسسې جسسسګسسسړي اومسسسوایسسسي ګسسسزارونسسسه 

امریکایي دوماندانان وایي د مغه  وکړل .
وړاندي چې دوي جګسړه کسولسه  ګروپ په

د مند د نیم  وچي د السقساعسدي ګسروپ ؤ 
چې ال له وړاندي ایمن الظسوامسري د دي 
نسسوي شسسبسسکسسي د پسسرانسسستسسلسسو خسسبسسره کسسړي 

د نسورو یسررسسلسونسو پسسه  درسه ګسروپ وه .
او بنګالدیسش کسې د  څنګ کې په کراچۍ

او فااالنو د وژلسو مسسؤلسیسد پسه  بالګرانو
راړه اخسستس  ؤ . پساکسستسان طسالسبسانسو او 
القاعدي ته پنا ورکول نسه مسنس  او وایسي 
چې مغه ملک خپله د ترمسګسرۍ دسربسانسي 

امسسا ډیسسرو شسسنسسونسسکسسو پسسه جسسزویسساتسسو  دی .
څرګنده کړي چې پوځ د اسسالمسي سسخسد 
دریځو ګروپونو څسخسه پسه کسور دنسنسه او 
بهر د ملتپالو رورځنګونو په تسیسره بسیسا د 

وړانسسدي د فشسسار او  پسسه پښسستسسانسسه لسسږه کسسي
ډیسره  تاقی  د وسیلي په توګه کار اخل  .

زورونسسکسسي خسسو داده چسسې ، پسساکسسستسسان د 
عران او شام اسسالمس  دولسد پسه مسسک 

م  ۲ٕٔٓد  کولو کسې مسم الس درلسود .

کال د شمالي وزیسرسستسان لسه 
عملیاتو دمخه ډیر شمسیسر ان 
په سلهاؤ بهرنیسو جسنسګسیسالسیسو 
سسسوریسسه کسسې د ولسسسمسسشسسر 
بشاراالسد خال  جګړي لسه 
پاره دبایلي ساحي پسریښسودي او سسوریسي 
ته والړل . ولسسي وګسړو او د طسالسبسانسو 
رړو ویل چې جنګیالیان کویټي ته والړل 
او له مغه ځایه یي دطر ته الوتنه وکسړه . 
ملته دوی ته نسوي پساسسپسورټسونسه ورکسړل 
شول او ترکیي ته روان شسول ، چسې لسه 

یسو شسمسیسر  دي ځایه سوریي ته تیر شي .
نورو بیا د داچان وړونکو څسخسه پسه ډکسو 
الرو له پاکستان څخه ایسران او لسه مسغسه 

. دا جنګیالي د  رمي شول ځایه عران ته
ورسیدل کله چې  مغي مودي سره سمهلته

د عسران او شسام اسسالمسي دولسد جسګسړه 
مارو په عران کې په چټک یسررسل الس 

م کسسال پسسه  ۲ٕٔٓپسسوري کسسړی ؤ او د 
یسسسي اسسسسالمسسسي دولسسسد جسسسوړ  اوړي کسسسې

، بسیسا  که پورتنسۍ رپسوټسونسه سسم وي کړ.
پسساکسسستسسان د دسسطسسر اوښسسایسسي نسسورو سسسره 
مرسته کوله چې نړیسوال سسنسي جسهسادیسان 

پاکستانیانسو پسه ګسډون ( چسې د  ٖٓٓه د 
دبایلي ساحو څخه وه او ملته نسور نسه پسه 
کاریدل ، د سوریي نوي جګړه ایز مسحساذ 

یسوه پساکسستسانسي سسیساسسد   ته ورسسیسږي .
چې د استخباراتسي چسارو پسه اړه یسي  پوه

خبري کولي او نه یي روښتل د مغه نسوم 
دا یو بل ثسبسود  ، ماته وویل واخستل شي
پسساکسسستسسان د جسسهسسادي جسسذبسساتسسي  دی چسسې

ګروپونو په زیږولو او تنظیمولسو کسې پسه 
کاله کسیسږي  ٖٓ اساسي توګه ښکیل دی .

چې دا لړي په ممدي توګه روانه ده . پسه 
چسیسنسایسي  م کال کې ما د یسوشسمسیسر ۹۹ٓٔ
ځسوانسانسوسسره چسې د چسیسن شسمسال  ایغسور
او د  نسسارامسسه سسسیسسمسسي څسسخسسه وه رسسربسسي

پسساکسسستسسان پسسه مسسدرسسسو کسسې یسسي روزنسسه 
موندلي وه او د یوه لنډ یررلیز مامسوریسد 
له پاره افغانستان ته تلسلس  وه څسومسلستسه د 
جګړي د ډګر مزه مسم وګسوري ، د بسس 

دوي بسیسرتسسه  مسوټسر ګسډه سسپسرلسسي کسولسه .
کسسورونسسو تسسه سسستسسنسسیسسدل او نسسوی نسسوزی 
پاکستاني پاسپورتونه ورته ورکول شسوی 

ډول ډالي مغو کسانو تسه ورکسول  وه . دا
کسیسږي چسې عسمسدتسا یسي د جسهساد سسره د 

یسو کسسال  . یسوځساي کسسېسدو مسسوډ کسړی وي
وروسته کلسه چسې اوسسامسه بسن الدیسن پسه 
پاکستان کې پېدا او ووژل شو ، ما د یسوه 
کشمیري ګوریسال دسومسانسدان سسره چسې د 
کشمیر د النجمني سیمسي څسخسه ؤ مسرکسه 

کسالسه د پساکسستسان د  ۱ٔدرلودله ، مسغسه 
بسسوسسسنسسیسسا ،  پسسوځسسي تسسنسسخسسواخسسور پسسه تسسوګسسه

چچینیا ، کشمیر او افغانستان ته د یاریانسو د روزنسي 
م  ٕٕٔٓپسه  . او مرستي په موخه سفرونه کسړي وه

کال کې زه د یو لړ زیاتو پیښو سره مخ شوم مغسه دا 
چې یو شمیر ځوان روحانیون او په پساکسستسان کسې د 
حقاني مدرسي څخه نوي فارران پسه افسغسانسستسان کسې 

پولدار ښکساریسدل  خپلو کلیو ته راستانه شول ، مغوی
مسجدونو په چلولو او د طال  بانډونو لسیسکسو تسه  او د

مسا  تنظیمولو پیل وکسړ . یي د مینه والو په جلبولو او
د  مدرسه م کال کې لیدلي وه ، دا ٖٕٔٓدا مدرسه په 

افغان طالبانو رضاعي مسور بسلسل کسیسږي ، چسیسري چسې د 
د دي  طال  حرکد ډیرئ مشران دلته روزل شسوي دی .

ځاي روحانیون د طالبانو څخه د مالتسړ پسه بسرخسه کسې پسه 
کسان مالومیږي . د مسدرسسي ویسانسد  خپله خبره ټینګ والړ

سید یوس  شسا راتسه وویسل ، مسوږ د طسالسبسانسو پسه مسکسلسه 
د افغانستان زیاد خلک التر  کارپومان یو، مغه زیاته کړه
دا مسدرسسه د  مالتړ کسوي . څخه اوسه له دوي ه طالبانو (

ده ، چې د پښتنسو پسه پاکستاني استخباراتو پخوانۍ وسیله 
څنګ کې د افغانستان له شمال څخه د دومي لږه کیسو 
خلک تر روزني الندي نیسي . دمسګسړۍ مسد  دادی 
چې د درو ځوانو فاررانو له الري د افسغسانسستسان پسه 

ځسایسه  شمال کې کنټرول تر السه کسړي ځسکسه لسه دي
د رسسیسدو پسه  تسه دوي منځنسۍ اسسیسا او رسربسي چسیسن

تکلسترګي نیولي دي . پاکستاني روحانیون د منځسنسۍ 
اسیا د اوسیدونکو تر څنسګ د چسیسن د ایسغسوریسانسو د 
روزلو او بنسټپال کولو چاري مم مخته وړي . میچسا 
تسر اوسسه د درسه کسسړنسو لسه امسلسه لسه پساکسستسان سسسره 

نسو ولسي بسه مسغسه اوس لسه  ونه کړ ، و کتا  حسا 
  پاي  عادد څخه اوړي ؟ پخوانې خپل
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توساه ملي در كشورماي    
جهان سوم بیش از مر چیز به 

مشاركد فاال و وفان 
اجتماعي مؤثر افراد جاماه 
وابسته اسد . فقدان این 

مشاركد و وفان اجتماعي 
زمینه بر خورد و اختال  و 
تضاد را در میان عملكرد 
بخش ماي مختل  جاماه 

فرامم مي سازد و بخش اعظم 
منابع كمیا  این كشور ما 
صر  مقابله با عوارض 

نامطلو  این برخوردما مي 
گردد. از این توجه برنامه 
ریزان و خط مشي تدوین 
كنندگان در آستانه ورود به 

درن بیسد و یكم باید ماطو  
به افزایش نقش مشاركد ماي 
مردمي در فرآیند توساه و به 
ویژه در زمینه ماي اجتماعي 
 ، سیاسي و ادتصادي باشد.

ارگان ماي مركزي دولد، بسا 
احسسالسسه دسسسمسستسسي از كسسارمسسا بسسه 
ارگان ماي محلي مسي تسوانسنسد 
توجه و حسمسایسد بسیسشستسري بسه 
مشكالد كلیدي كشسور داشستسه 
باشند و در ضسمسن بسا صسر  
ودد و فسرارسد بسیسشستسري بسه 
برنامه ریزي در سطپ ملي و 
سسسرپسسرسسستسسي و نسسظسسارد آنسسهسسا 
بپردازند. تقوید ارگسان مسا و 
سازمان ماي محلي در حسالسد 

مساي  عدم تمركز، یكي از شیوه
مهم افزایش مشاركد و وفسان 
اجتماعي در مسایل اجتماعسي، 
اداري، عمراني و سیاسي مسي 

 باشد.
تسسدویسسن رامسسبسسردي مسسبسستسسنسسي بسسر 
سازماندمي مردمي در رابسطسه 
با سیاسسد مسا و خسطسي مشسي 
مسساي كسسه در جسسسهسسد كسسسس  
حداكثر مشاركد مردم تسنسظسیسم 

مسسي گسسردنسسد، از امسسمسسیسسد و 
ضرورد خاصسي بسرخسوردار 

. البته باید اشاره نمود كسه  اسد
سسیساسسد مساي مشساركستسي، بسسه 
خودي خود بدون ممسرامسي بسا 

مسسایسسي كسسه در جسسهسسد  سسسیسساسسسد
بسسردسسراري تسسساوي و عسسدالسسد 
اجتماع  و ادستسصسادي مسطسر  

شسونسد، دسادر نسخسوامسد بسود  مسي
ت ثیري مثبد بر مسطسلسوبسیسد و 

ما و نسهسادمسا در  كارآیي ارگان
 جاماه داشته باشد.

از طسسریسسن تسس مسسیسسن مشسساركسسد 
مردم در امور مربوط به خسود 
شان، دوه ابتكار و ابدا  مسردم 
تقوید شده و بسه نسحسو احسسن 
مسسورد اسسستسسفسساده دسسرار خسسوامسسد 
گرفد . مردم به شكسل وادساسي 
و مسسلسسمسسوس بسسا امسسور اجسسرایسسي 
برخورد نسمسوده و از ایسن رو 

مسساي  شسسكسسا  آنسسان از دسسستسسگسساه
دولتي، دولسد مساي مسحسلسي و 
نیز تاارض منافع شان رو بسه 
كامش خوامد گذاشسد و فسساد 
اداری را نسسسیسسسز در کشسسسور 

 کامش خوامد داد.
 مفهوم مشاركت ملی

مشساركسد از نسظسر لسسغسوي بسسه 
مانسي شسركسد كسردن اسسد . 
مشسساركسسد ، نسسوعسسي رفسستسسار 
بامردم اسد كه آنسان را دسادر 
مي سازد تا بر حسوادد مسؤثسر 
بسسر زنسسدگسسیسسشسسان تسس ثسسیسسر دسساطسسع 
بگذارند، به ممین خساطسر بسایسد 
از آزادي كسسامسسل و از جسسمسسلسسه 
حن اظسهسار نسظسر بسرخسوردار 
بسساشسسنسسد و داراي امسسمسسیسسد و 

 ارزش تلقي شوند.
آلسسن پسسیسسرفسسیسسد دانشسسمسسنسسد عسسلسسوم 
اجتماع  در دیباچه اثسر دسستسه 
جماي و مشاركد چیسد مسي 
نسسسویسسسسد< مشسسساركسسسد مسسسورد 

مشسسسسورد دسسسسرار گسسسسرفسسسستسسسسن 
موضوعاد مهم مسلس  دسبسل از 

گسسیسسري را گسسویسسنسسد بسسه  تصسسمسسیسسم
نحوي كه اظهار نظر شخصي 
و اعمال مسرادسبسد در جسریسان 
اجرایي این تصسمسیسم و تسحسول 
 نتایم آن امكان داشته باشد.

یسسك دسسرن و انسسدي سسسال پسسیسسش 
استسوارد مسیسل نسوشسد< تسنسهسا 
حكومتي مي توانسد جسوابسگسوی 
مسسمسسه ضسسرورد مسساي دولسسد 
اجتماعي باشد كسه مسمسه افسراد 
مسسلسسد بسسا آن مشسساركسسد داشسستسسه 

 باشند.

منظور ا  مشیارکیت  

 ملی چیست؟
پس از اینکه فیلسوفان سیساسسِ  
درارداد اجتماع ، مشروعسیسد 
سیاس  نظام ما و دولد ما را 
از آسمان ما و اسطوره ما بسه 
زیر کشیده و زمینس  نسمسودنسد، 
این باور تقوید گردید که مسر 
انسساِن کسه در یسک سسرزمسیسسن 
مشسخسص زنسدگس  مس  نسمسایسسد، 
حن سیاس  دارد، تا در پسیسونسد 
بسسه سسسرنسسوشسسد فسسردی خسسود و 
جاماه ای خود تصسمسیسم اتسخساذ 
نسسمسسایسسد. از ایسسن رمسسگسسذر، در 
ابتدا، ددرد و حسکسومسد مسای 
خود کامة سالطین بسه پسرسسش 
گرفته شسده و اخستسیساراد آنسهسا 
مسسحسسدود گسسردیسسد و بسساسسد بسسه 
حکومد مای آنسهسا پسایسان داده 
شده و خود مردم، تیم مسای را 
به صورد نوبت  به نماینسدگس  
از خسسود انسستسسخسسا  نسسمسسوده تسسا 
 حکومد را مدیرید نمایند.

پسسسس دسسسدرد سسسسیسسساسسسس  و   
حسسکسسومسسد، مسستسساسسلسسن بسسه مسسمسسة 
ساکنان یک سرزمیسن اسسد و 

مشارکت ملی چیست؟   

 داکترعلوم عبدالرشیداانباز

د افسسغسسانسسستسسان ولسسسمسسشسسر اشسسر  رسسنسسي پسسه خسسپسسلسسو 
وروستیو څو مرکو کې خبردارۍ ورکړی ، کسه د 
پسساکسسستسسان او طسسالسسبسسانسسو سسسره د سسسولسسي خسسبسسري پسسه 

، مسېسواد  راتلونکو څو میاشتو کې نتیجه ورنه کړي
.مسسغسسه  م کسسال څسسخسسه تسسیسسر نسسه شسسي ۲ٕٔٓبسسه لسسه 
طالبانو د تسیسر  م کال رامیسي ، د ٕٔٓٓ د ، وویل
خلکو او پسوځسي  د ملکي چې یررلونو برسیره کال

،  د زیسساتسسي مسسري ژوبسسلسسي المسسل شسسول ځسسواکسسونسسو
حسالسد د  د پایښد کسوی . ځان یوازي په افغانستان
د یسوه تسپسوس پسه  څسرګسنسدونسوکسې اړوند په خړپړتیا

ځوا  کې ښارسلسي اشسر  رسنسي خسپسلسي وروسستسۍ 
پسه دي پسوري اړه لسري چسې  دا کې وویل ، مرکه

موږ څومره سیمه ایزه ممسکساري رامسنسځستسه کسولس  
شسسو او څسسومسسره نسسړیسسوال مسسنسسځسسګسسړتسسو  او فشسسار 

د مېوادونو تر منسځ د لسوبسي د  رارونډول  شو چې
کرښو په ایستلو زور واچوي . د مغه لسه انسده ، دا 
پسسه دي مسسانسسا ده چسسې څسسومسسره نسسړیسسوال فشسسار پسسه 

ودرول  د مغه مېواد تیسری واچول شي څو پاکستان
د افغان مشسرتسابسه انستسقساد کسوونسکسي وایسي دا  شي .

ځانله د پاکستان دصور نه دی چسې د ګساونسډي پسه 
د افغان دولسد  توګه ورته د مالمتۍ ګوته نیغیږي ،

، سیاسي اختالفونه ، کسمسزوري  وجي د زیاتو تشو
لسیسکسن  . موسسي ، جنګساالران او فساد ګڼل کیږي

کارپومانسو زیساد السسونسدونسه مسونسدلسي چسې ښسیسي 
پاکستان د طالبانو د یررلونو پسه شسونسي کسولسو کسې 

د امسریسکسا مستسحسده ایساالد او  اسانتیاوي برابروي .
سسولسي  چین به له پاکستان څخه رواړي چې طالبان

تشوین کړي ، اما افغانستان دلسیسل راوړي  کولو ته
چې پاکستان د طالبانو په را اړولو کې میڅ نسه دی 

کړي ، که کومه مڅونه مم شوي د دي لسه پساره ده 
چې د واک د شریکولو پسه تسړون کسې د مسغسوي د 

دا ډول چسلسنسد  اریزي د زیاتیدو میلي زیاتي کړي .
یوازي د افغانستان په وړاندي نه کیږي ، پساکسستسان 

الس ومي . د  مم په یو لړ نورو بهرنیو شخړو کې
مجامدینو د ځواکسونسو  پاکستان استخباراتو د نړیوال

چې ډیرئ یي سني او بنسټپال دي ، د مسیسنسجسر پسه 
او ان داسسي سسو   توګه اوږده دنده پسلسي کسړي ده

اسالمي دولد (  او شام عران کیږي چې ښایي ه د
 ۲ٕٔٓپسه  ښکیل وي . د بنسټ په ایښودلو کې مم

کسېسدو  پسیسل د طالبانو د وروست  یررل د م کال کې
د امریکا متحده ایاالتو او ناټو ځسواکسونسو پسه  سره ،

افغانستان کې خپل عملیاد محدودول او تیاري یسي 
کسسلسسونسسودوه مسسخسسیسسیسسو څسسخسسه  د کسسلسسونسسو چسسې ، نسسیسسولسسه

پسسسساکسسسسستسسسسان کسسسسلسسسسه پسسسسریسسسسکسسسسړه کسسسسوي  وروسسسسستسسسسه
او القاعده جنګیالي د مسغسه مسېسواد د  طالبانو د چې

وزیرستسان د امسن ځسایسونسو  شمالي دبایلي ساحي او
دا عسمسلسیساد پسه  ووځسې . څخه وباسي او بسیسا دوي

داډمنه توګه یوه ریښستسونسي مسڅسه وه ، د طسالسبسانسو 
ځسسایسسونسسه ، د مسسهسسمسساتسسو ډیسسپسسوګسسانسسي او  ازار ، اډي

شسول او د یسو  ښارګوټي بازارونه له مسنسځسه یسوړل
میلیون څخه زیاد اوسېدونسکسي بسي کسوره شسول . 
لیکن له عملسیساتسو مسخسکسې بسریسدګسرو تسه د ځساي د 

او پسه سسلسسهسساؤ  پسریښسسودو اشسساره ورکسړل شسوي وه
ویسل  وتښتیدل ، ولسي خلکواو د طالبانو جنسګسیسالسیسو

د کسرښسي مسغسه  څسخسه چې ډیرئ له درو بسریسدګسرو
پسسه داسسسي نسسازکسسو  تسسه واوښسستسسل . خسسوا افسسغسسانسسستسسان

د خپل امنید د خسونسدي کسولسو پسه  افغانان کې شیبو
، چسېسد افسغسان  د مسؤلید په اخستو لسګسیسا وه موخه

په ممسدیساوړي  د ال اندیښمن کېدو په مد  چارواکو
سسره د  بهرني جنګیسالسي د خسپسلسو کسورنسیسو ۹ٓکې 

پسه پسکستسیسا کسې د  پکتیسا والیسد تسه ورکسډه شسول .
د  سرحدي کرښي په اوږدو کې طسالس  جسنسګسیسالسیسو

سسس  اي ای پسسریښسسودل شسسوي اډي او سسسنسسګسسرونسسه 
ونیول . یو ځایي وکیل خسبسرداریسراکسړ چسې ښسایسي 
دوي له دي ځایه د افغانستان دننه او ان تسر کسابسلسه 

څسو  له دي وروسستسه د په یررل الس پوري کړي .
ویسجساړونسکسي ځسان  یسو شسمسیسر کسې په دنسنسه میاشتو

کسې پسیسښسې  په مربوطاطسو والید وژونکي حملي د
شولي .په عین حال کې په پاکسستسان کسې د حسقسانسي 

څسانسګسه ده د شسمسالسي  پسیساوړي شبکه چې د طالبانو
وزیسرسسستسان څسخسسه ګساونسسډۍ ولسسسوالسسۍ کسسورمسي تسسه 

لسسسسه دي ځسسسسایسسسسه نسسسسومسسسسسوړي  ځسسسسکسسسسه والړه .
د امریکسا ، نسړیسوالسو  په امن کې شول کول  شبکي

پسر وړانسدي خسپسل بسغساود مسخستسه  او افغسان مسوخسو
ارسسیسز د  پسساکسستسسان افسغسسانسستسسان تسسه د خسسپسل بسوزي .
پسسه سسستسسرګسسه ګسسوري ، نسسه رسسواړي چسسې د  سسساحسسي
ولسري  لوي سیال منسدوسستسان مسلستسه کسوم نسفسوذ مغه
پهاسالمي سنسي  زیاته لیوالتیا ښیي چې افغانستان او

طسالسبسانسو څسخسه د  پاکستسان لسه کمپ کې پاتي وي ،
ګسسسټسسسه پسسسورتسسسه کسسسوي  سسسسم خسسسپسسسلسسسي خسسسوښسسسي سسسسره

مغوي چې د نوموړي مېواد د اجندا مطسابسن  یان  ،
او نسور چسې ورتسه  حرکد کوي مالتړ یسي کسیسږي
. دا ډول چسلسنسد د  عمل نسه کسوی لسه مسنسځسه ځسې 

القاعدي او نورو بهرنیانو په برخه کې مم صورد 
ښسسسسایسسسسي حسسسسیسسسسرا ن شسسسس  چسسسسې د  مسسسسومسسسس  .

  د نړیوال اهاد ده هسک کېدو کې د داکستان الس

سوله داس  یو خسوږه اونسرمسه کسلسیسمسه دخ چسه 
دمیواد اکثرید وګړی ورسره مسیسنسه او عسالدسه 
لری او رواړی چه په استوګنځ  ک  په ارامسه 
فضا او امنید ک  خسپسل  ژونسد تسیسر کسړی لسه 
ممدی کبله ده چ   دټولن  زیاتره اوسیسدونسکس  
دسول  پلوی او روښتونک  دی او جنګ څسخسه 

 کرکه او نفرد کوی.
یواځ  مغه دګوتوپه شمار او محسدودکسسان دی 
چه  دسول  په راوستلو ک  مماناد کوی ځکه 
ددوی شخص  ګټ  په خسطسرکس  وی. زمسونسږ 
دردیدل  او کړیدل   میوادوال چه په څولسیسزو 
ک  د تسحسمسیسل شسوی جسنسګ او جسګسړی سسره 
مخامخ دی او دمری ورځس  پسه تسیسریسدو سسره  
 دزیاتو مشکالتو او تلفاتو سره مخامخ کیږی.

ددولد مسلپ مخالفین چه دبهرینو میوادونو پسه 
لمسو ن اواشارو زمونږ پرب  ګناه ولس بانسدی 
چاودنس  او ځسانسمسرګس  بسریسدونسه کسوی ښسځس  
،مساشسسومسسان او سسسپسسیسن ږیسسری وژنس  او نسساروا 
ظلمونه کوی او یوشمیر کورونوک  دویراورسم 
تسغسسر مسسواروی چسسه داټسول اعسسمسسال او کسسارونسسه 
داسالمید ، انسانید ، او افغسانسیسد څسخسه لسری 
کار دی او مسم د بسیسن السمسلسلس  دسوانسیسنسو سسره 

 برابرنه دی.
په موجوده وضاه ک  دولسس لسپساره د ټسولسونسه 
ضسسروری خسسبسسره سسسولسسه او امسسنسسیسسد دی ځسسکسسه 
زمونږ دخلکو روښستسنسه او ارمسان دی. دولسد 
اودمسسلسس  یسسووالسس  حسسکسسومسسد بسسایسسد دسسسولسس  پسسه 
راوستلو ک  زیساتس  مسلس  ځسلسي وکسړی دمسلسل 
متحد له الری دبهرینو السسومسنسو او مسداخسیسلسو 
مسسخسسنسسیسسوی وکسسړی تسسرڅسسو د خسسدای پسسه فضسسل 
اودولس په مسمسکساری او مسالټسړ دایسمس  سسولسه 

 رامینځ ته ش  .
که مونږ ښه ځسیسرشسو پسرتسه دسسولس  اوامسنسیسد 
څخه دموکراس  په میواد ک   پل  کیدای نشس  
او  نسسمسسایشسس  شسسکسسل ځسسانسستسسه رسسوره کسسوی 
نوددموکراس  د تحقن لپاره سوله ضروری او 
حستسمس  دی . لسسه بسل پسلسوه دمسسیسواد پسرمسخستسسګ 

اوتسردسس  لسسپسساره مسسم سسولسسه یسسو ضسروری رکسسن  
جسسوړوی دجسسنسسګ پسسه حسسالسسد کسس  د ټسسولسسنسس  
دپرمختګ لپاره شرایط نه برابسریسږی او ورځ 
په ورځ د بدبختیو لوری ته ځس  . نسو ځسکسه د 
سسسولسس  راوسسستسسل او مسسوجسسودیسسد دمسسیسسواد د 
پرمختسګ بساعسد ګسرځسیسدای شس  او دولستسونسه 
دمتسوازن پسرمسخستسګ او انسکسشسا  لسپساره الزم 
پروګرامونه او پروژی په کار اچسوالی شس  . 
مل  حکومتونه دسول  د تردس  پسه مسوجسودیسد 
ک  اجتماع  عدالد ته  رسیدی ش  او مسیسواد 
تسسه د ابسسادی او خسسلسسکسسو تسسه د سسسوکسسالسس  ژونسسد 

 برابریږی.
دافغانستان دخلکککو دتکرمکی مکلکی ګکونکد غکړی  

دخپل  عال  برنام  اواساسنام  پسه لسرلسوسسره 
شپه او ورځ زیاربساسس  تسرڅسو دخسپسلسو خسلسکسو 
دژوند دبهبسود لسپساره شسرایسط بسرابسرکسانسدی. دا 
دټولو پر وطن مین او با احساسو افغانانسو دنسده 
ده چه دیووال  السونه سره ورکړی او پرتسه د 
مر دسمه تاصباتو څخه  مل  ګټو ته اولیسد او 
زیاته تسوجسه وکسړی د مسذمسبس ، شسخسصس  ، ، 
سمستس  او تسنسظسیسمس  ګسټسونسه تسیسرشس  پسه مسغسه 
صورد ک   مونږ کوالی شو چه خپلو خسلسکسو 
او مسسیسسواد تسسه دخسسدمسسد مصسسدر  وګسسرځسسو او 
میوادوال مو په نړیواله سطحه پسه ښسونسومسونسو 
 یاد او میواد مو پرمختګ په طر  روان ش .

نن چه کومی دسولی او روغی جوړی پروسه   
روانه ده ددولد او خلکسو دنسده ده چسه پسه دی 
کسسارکسس  دصسسبسسر، ګسسذ شسسد او حسسوصسسیسسلسس  نسسه 
کارواخل  اودره پروسه  کامیاب   ته ورسسوی 
او دسبوتاژمخنیوی ی  وکړی . دولد مکلفسیسد 
لری چه داساس  دانون پسه چسوکساټ کس  مسلس  
ګټو ته خاصه پاملرنه وکړی ترڅو زمسونسږ پسه 
دردیدل  او رم ځپسلس  مسیسواد کس   روان کسال 
دسول  ،ترد  ، پخالینه او دپرمختګ کال وی 
او  زمونږ په  میواد ک  دسولس  بسیسرغ اوچسد 
ش  .دا ځکه چ  سول  زمونږ دخلسکسو آرمسان 

 ده.     

 
 سوله زمونږ د خلکو ارمان دی

 فاروق دهقانزاده

فغانستان که به امید دسد یافتن بسه رشسد ا

ادتصادی باالتسر، عضسو دایسمس  سسازمسان 
تجارد جهان  شسده یسکس  از فسقسیسرتسریسن 
کشور مسای جسهسان اسسد وایسن پسیسوسستسن 
شتا  زده به سازمان تجارد جهان  میو 
ماجزه ای را برای ادستسصساد کشسور ردسم 
نخوامد زد.دراینجا آسسیس  مسای پسیسوسستسن  
افغسانسستسان بسه سسازمسان تسجسارد جسهسانس  

 حس  آت  به بحد گرفته میشود.
 مشکالت تولیدات داخلی

اصسول پسیسوسستسن بسه یسن یک  از مسهسم تسر
سازمان تجارد جهان  ،حسمسایسد نسکسردن 
از تولیداد داخل  وباز گذاشتن بازارمای 
داخسسلسس  بسسروی ردسسسابسسد مسسسای اجسسنسسساس 
وتسسسولسسسیسسسداد کشسسسورمسسسای عضسسسو مسسس  
باشد.کشور مای عضو سسازمسان تسجسارد 
جهان  ،حدادل دراصول،حن حسمسایسد از 
تولسیسداد داخسلس  را نسدارنسد. حسمسایسد از 
تولیداد داخل  مخال  نورم مای پذیرفتسه 
شده تجارد آزاد بسوده وازطسر  کشسور 
مسسسسای عضسسسسومسسسسورد دسسسسبسسسسول نسسسسمسسسس  

جسدیسد عضسو باشد.افغانستان بسه عسنسوان  
سازمان تجارد جهان  نیسز ازایسن دساعسده 
استثن  نسیسسسد. بسراسساس تسوافسن صسورد 
گرفته ،افغانستان موظ  اسد تا پنم سال 
آیسسنسسده اصسسالحسساد اسسساسسس  را دردسسوانسسیسسن 
وپسسالسسیسسسسس  مسسای ادسستسسصسسادی خسسود ایسسجسساد 
نسسمسسایسسد،ایسسن اصسسالحسساد مسسانسسع مسسر گسسونسسه  

 حماید از تولیداد داخل  م  شود.
سوال  که دراین جا بروز م  نسمسایسد ایسن 
اسد که آیا افغسانسستسان بسدون حسمسایسد از 
تولیداد داخل ،توانای  ردسابسد بسا کشسور 
مای بیرون  واستفاده از ظرفید تسجسارد 
آزاد به نفع رشد ادتصادی پسایسدار اش را 
دارد یانه؟ فرض م  کنیم کسه افسغسانسستسان 
دصد حماید ازتسولسیسداد داخسلس  رانسدارد 
وبسدون حسسمسسایسسد از تسسولسسیسسداد داخسسلسس  بسسه 
ردابد تولید کننده گان خارج  مس  رود، 
درایسسن صسسورد واضسسپ اسسسد کسسه ایسسن 
کشورتوانای  ردابد با کشور مای دیسگسر 
را ندارد .این مسرله را میتوان از بیالنسس 
تسسجسسارد کشسسور بسسه خسسوبسس  اسسستسسنسسبسساط 
کرد .چسنساچسه صسادراد افسغسانسستسان تسنسهسا 

بسسسه مسسسبسسسلسسس   8=57دربسسسع اول سسسسال 
میلون دالر و وارداد دراین ربسع 8.:55
بسودجسه  کسرملیون دالر بوده اسد.:5=5

نزدیسک بسه  8=57تنها در ربع اول سال 
 ملیارد دالر رسیده اسد >.5

این اردام نشان میسدمسد کسه افسغسانسستسان از 
ظرفید پارین تولیدی برخوردار بسوده وبسا 
این وضایسد ورود بسه عسرصسه تسجسارد 
آزاد سود دربر نخوامد داشسد.بسا درنسظسر 
داشد اینکه مهم تسریسن ادسالم  صسادراتس   
افغانسستسان ،مسحسصسوالد وفسراورده مسای 
زراعت  وصنایع دسستس  مس  بساشسد،روی 
این اصل کشور درتسولسیسداد مسحسصسوالد 
زراعت  وصنایع دسستس  از مسزیسد مسای 
نسبت  ردابستس  بسرخسوردار بسوده اسسد. بسا 
پیوستن به سازمان تجارد جهان  سکتور 

زراعسسد کشسسور بسسدون تسسردیسسد بسسیسسشسستسسریسسن 
 آسی  پذیری را تجربه خوامد کرد.

به استناد به اینکه زراعد درکشور مسای 
انکشا  یسافستسه بسه شسدد مسورد حسمسایسد 
دولد ما درارگرفته وسساالنسه مسلسیسارد مسا 
دالسسر سسسبسسسسسایسسدی دریسسافسسد مسس  کسسنسسد،امسسا 
برعکس به دلسیسل حسمسایسد نساچسیسز دولسد 
ازسسسسکسسستسسسور زراعسسسد وبسسسه خصسسسوص 

مسحسصسوالد  درعرصه تحقیقاد زراعتس ،
کشسسور،دربسسازار مسسای جسسهسسان زراعسستسس  

کامش خوامد یافد .زراعسد بسزرگستسریسن 
سسسکسستسسور اسسستسسخسسدام کسسنسسنسسده درکشسسور مسس  
باشد.براساس احصسارسیسه مسای ارایسه شسده 

فسیسصسد نسفسوس بسه صسورد 1;بیشتر از 
مستقیم وریر مستقیم وابسستسه بسه فساسالسیسد 

 مای سکتور زراعد م  باشد.
 بدتر شسدن وضساسیسد زراعسد درکشسور،

وتنگسدسستس  بسیسشستسریسن دسسمسد نسفسوس فقر
کشور به خصوص دردماد را به مرات  
افزایش خوامد داد.افغانستان برای تسبسدیسل 
شسدن بسسه کشسور صسادراتسس  واسستسسفساده از 
ظرفید عظیم نهفته درتسجسارد آزاد دسبسل 
ازمسسمسسه بسسه نسسیسسازمسسنسسد حسسمسسایسسد دسساطسسع از 
تولسیسداد داخسلس ،بسه خصسوص تسولسیسداتس  
اسد که درآن از مزید نسسبس  وردسابستس  
درمارکید مای جهان  برخوردار اسسد. 
بدون حسمسایسد ازایسن تسولسیسداد، نسه تسنسهسا 
افغانستان از تجارد آزاد مستفید نسخسوامسد 
شد، بلکه زمینه برای از بین رفتن مرچسه 
بیشتر تسولسیسداد وصسنسایسع داخسلس  فسرامسم 

 خوامدساخد.
مسلم اسد که ازمیان رفتن صنایع کشسور 
وتسسولسسیسسداد داخسسلسس ،وضسساسسیسسد ادسستسسصسسادی 
کشور را بیشتر آشفتسه سساخستسه وشساخسص 
مای چون بیکاری فقر ونابه سامان  مسای 
ادتصادی رابه صورد چشم گیر افسزایسش 

 خوامد داد.
 افزای  بیکاری 

پیوستن به سسازمسان تسجسارد جسهسانس  ،بسا 
ورشسسسسکسسسسسسسسستسسسسه سسسسساخسسسستسسسسن تسسسسولسسسسیسسسسداد  
داخل ،بیکاری را به صورد چشم گیری 
افزایش خوامد داد.افسغسانسستسان بسه عسنسوان 
یک  از فقیر ترین کشسورمسای جسهسان، بسا 
وارد شسسدن بسسه تسسجسسارد آزاد،بسسرمشسسکسسل 
بسسیسسکسساری خسسوامسسد افسسزود.ایسسن دریسسافسسد 
براساس تجربسه مسای تساریسخس  درکشسور 
مای جهان سوم نیز دسابسل اثسبساد اسسد . 
استدالل طرفداران تجارد آزاد این اسسد 
کسسسه پسسسیسسسوسسسستسسسن بسسسه سسسسازمسسسان تسسسجسسسارد 
جهانس ،صسنسایساس  را کسه دسدرد ردسابستس  
برخوردار نبوده به ورشکستگس  رسسانسده 
وکار گران این سکتور ما راب  کسار مس  
سازند، درمقابل ،سکتور مسای صسادراتس  
را که از تسوانسایس  ردسابسد بسرخسوردارانسد 
رشد داده وزمینه برای استخدام کارگسران 
دراین سکتورما افزایش م  دمد.اگر ایسن 
سناریو درسد باشد،پیوستسن بسه سسازمسان 
تجارد جهان  را دابل دفا  م  سازد.امسا 
وادسساسسیسسد چسسیسسزی دیسسگسسری نشسسان مسس  

دمد.اکثسریسد صسنسایسع مسحسدود در کشسور 
ظرفسیسد ردسابسد را نسداشستسه ورشسکسسستسه 
خوامند شد.کارگران بسیسکسار شسده از ایسن 
سکتور ما به دلیل پسارسیسن بسودن ظسرفسیسد 
سایر بخش مای ادستسصسادی ورسیسر مسامسر 
بودن اکثرید کسارگسران درسسکستسور مسای 
دیسسسگسسسرجسسسذ  نسسسخسسسوامسسسنسسسد شسسسد.عسسسالوه 
برمحدودبودن ظرفید رشد سکتسور مسای 
صادرات  ،درفقدان حمسایسد دساطسع دولسد 
میو مسیسکسانسیسزم حسمسایستس  ازنسیسروی کسار 
وجود ندارد.مرگاه کارگران درکشورمای 
انکشا  یافته بیکسار مس  شسونسد نسگسرانس  
جدی خلن نم  کند این کشور ما باسیستسم 
ددرتمندحمایت  که دارند هبسیسمسه بسیسکساری 
،بیمه صح  وآموزش مای حرفوی ( از 
کارگران بیکار شده حماید مای الزم را 
انسسجسسام مسس  دمسسنسسد.امسسا درکشسسور مسسثسسل 
افغانستان میو گونه حماید از کسارگسران 
وجسسود نسسداشسستسسه وبسسیسسکسسار شسسدن کسسارگسسران 
،مشسسکسسالد بسسیسسکسساری را افسسزایسسش داده 
وبرفسقسر وتسنسگسدسستس  کسار گسران خسوامسد 

 افزود.
به ممین دلیل ، برعالوه ورشکستسه شسدن 
تسسسولسسسیسسسداد داخسسسلسسس ،افسسسزایسسسش بسسسیسسسکسسساری 
وعوارض ناش  از آن نگران  دیگریسد 
که پیوستن افغانستان به سازمسان تسجسارد 

 جهان  ایجاد میکند.
بیکاری درکشور ،تسنسهسا مسسرسلسه ادصسادی 
نسسیسسسسسد،بسسلسسکسسه مسسسرسسلسسه مسسرگ وزنسسده گسس  
اسد.از دسد دادن کار برای نیروی کار 
کشسسسسور ، بسسسسه مسسسساسسسسنسسسس  افسسسسزایسسسسش 
محرومید،فقر،ناتوانای  وعدم مصرونیسد 
اسد.تنها زمان  م  توان از پسیسامسد مسای 
منف  پیوستن به سازمان تسجسارد جسهسانس  
کاسد که حماید مای داطع از نسیسرو ی 
کاری درکشور صورد گسیسرد.حستس  اگسر 
پسسیسسوسسستسسن بسسه سسسازمسسان تسسجسسارد جسسهسسانسس  
درکوتاه مدد مسنسجسر بسه رشسد ادستسصسادی 
بسساالتسسر شسسود،تسسوزیسسع نسساعسساالنسسه تسسر عسسایسسد 
وثرود را درپ  خوامد داشد.این مسرلسه 
نظر به تجربه مای تساریسخس  اثسبساد شسده 

 میباشد.
 افزای  کسر بوداه

افغانستان یسکس  از وابسستسه تسریسن کشسور 
مای جهان به کمسک مسای مسالس  جسهسانس  
میباشد.درجریان بسیسشستسر از سسیسزده سسال 
گذشته بخسش مسهسمس  ازبسودجسه دولسد از 
مجرای کمک مای جاماه جهان  تسمسویسل 
شده اسد،مسرچسنسد عسوایسد دولسد نسیسز بسه 
صسورد تسدریسسجسس   روبسه افسسزایسش بسسوده 
اسد.باوجود محدود بودن عسوایسد داخسلس  
دولسسد،بسسه صسسورد اوسسسط نسسزدیسسک بسسه 
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سیزده سال گسذشستسه ازمسجسرای گسمسرکساد 
بسدسسسد آمسسده اسسسد.پسیسسوسستسسن بسسه سسسازمسسان 
تجارد جهان ،مستلزم کامسش چشسم گسیسر 
درتارفه مای گمرک  م  بساشسد.بسراسساس 
اصول سازمان تجارد جهان ،حسذ  ویسا 
کسسامسسش دسسابسسل مسسالحسسظسسه درتسساسسرفسسه مسسای 

گمرک  یک  از شروط اساس  پیوستن به 
سازمان تجارد جهان  م  باشد.به ممیسن 
دلیل، افغانستان بسا پسیسوسستسن بسه سسازمسان 
تجارد جهان  مکل  اسد تا تارفه مسای 
گسمسرکس  خسودرا بسسه صسورد چشسسم گسیسسر 

 کامش دمد.
کامش تارفه مای گمرک  ،به ماسنس  ایسن 
اسد که دولد یک بخش  مهم  ازمنسابسع 
عسسسایسسسداتسسس  خسسسودرا ازدسسسسد خسسسوامسسسد 
داد.ازدسد دادن این بخش منابع عایسداتس  
،از یک طر  به وابستگ  بیسشستسر مسالس  
خسسوامسسد انسسجسسامسسیسسد،از طسسر  دیسسگسسردولسسد 
مجبورخوامد شدتامیزان سرمسایسه گسذاری 
ما درزیربسنسامسای ادستسصسادی واجستسمساعس  
مانندآموزش،صحد فقر زدایس  وبسرنسامسه 
مای ایجاد کار رابه نسبد عدم عوایدالزم 
کامسش دمسد.درمسردو صسورد ،ظسرفسیسد 
مای ادتصادی کشور برای دسد یافتن بسه 
رشد ادتصادی باالتر ،مسم درکسوتساه مسدد 
ومسسم در دراز مسسسدد کسسسامسسش خسسسوامسسسد 
یافد.مم چنان دولد برای جبران کسامسش 
عواید گمرک  مالیاد برسایر بخسش مسای 
ادتصادی را افسزایسش خسوامسدداد.افسزایسش 
مالیاد به خصسوص،بساالی تسجسارد مسای 
کوچک متوسسط نستسایسم ویسران کسنسنسده ای 
رابر جا گذاشته وزمینه مای رشد آنها را 

 محدود خوامدساخد.
 افزای  اقتصاد غیر رسمی 

یک  ازمشکالد ادتصادی افغانستان،حجم 
گسترده ای ادستسصسادی رسیسر رسسمس  مس  
باشد.اکثرید فاالید مای ادتصادی کشور 
 به صورد ریر رسم  صورد میگیرد.
پیوستن به سازمان تجارد جهان  ،زمینسه 
را برای گسترش حسوزه مسای ادستسصسادی 
ریر رسم  فرامم خوامدساخد. فساکستسور 
مسسای مسستسساسسددرمسسیسسنسسه رابسسرای افسسزایسسش 
ادسستسسصسسادی رسسیسسر رسسسمسس  فسسرامسسم خسسوامسسد 
کرد.پیوستن به سازمسان تسجسارد جسهسانس  
،تولیداد زیادی رابه ورشکستگ  کشانده 
ومزاران کارگر دراین صسنسایسع رابسیسکسار 
ساخد.افزایش مسالسیساد بسرفساسالسیسد مسای 
ادسسسستسسسسصسسسسادی بسسسسرای جسسسسبسسسسران کسسسسسر 
بودجه،عامسلس  دیسگسری خسوامسد شسدبسرای 
فرار ازسکتور مای رسم  وپیسوسستسن بسه 
حوزه ریر رسم  .بنابراین ازیک طسر  
بسه دلسسیسسل پسسارسسیسسن بسودن ظسسرفسسیسد تسسولسسیسسدی 
درسایر صسنسایسع کشسور،از طسر  دیسگسر 
مهارد مای پارین کسارگسران بسیسکسار شسده 
جسسهسسد جسسذ  درسسسکسستسسورمسسای مسسدرن تسسر 
ادسستسسصسسادی ،ایسسن کسسارگسسران را بسسه حسسوزه 
ادسستسسصسساد رسسیسسر رسسسمسس  انسستسسقسسال خسسوامسسد 
داد.کارگران برای امرار زنده گ  ویافتن 
عاید،مجبور اندبسه حسوزه وسسیسع ادستسصساد 
رسسیسسر رسسسمسس  بسسپسسیسسونسسدنسسد.کسسارگسسرانسس  کسسه 
درحسوزه ادستسصساد رسیسسررسسمس  مستسمسرکسسز 
خوامندشد،به لسحساظ دمسوگسرافسیسک آسسیس   
پسسذیسسرتسسریسسن ادشسسار جسسامسساسسه راتشسسکسسیسسل 

 تهدیدهای سازمان تاارت اهانی برای افغانستان

هنځی اقتصاد دوهنتون کابلدوهنیار محمدرضا فرزام استاد دو  
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