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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

دچاپیلایر ساتنه او د چاپیلایر د ویجاړۍ او ککړتیا د مخنیوي په 

موخه د اغیزمنو تدابیرو په الره اچول په ځانگړې توگه د 

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

سیند  او نورو سیندونو دغاړو ته د استنادي دیوالونو جوړول، 

 د ځنگلونو ساتنه او پراختیا او د هغوی د چور  مخنیوی.
 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی متحد ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

کنفرانس قلب آسیا ــ چالص ىا  

 وانتظارات 

برای دو روز درشهر امرتسر کشوور  3131قوس  31ششمین کنفرانس قلب آسیا روز شنبه   
هند به منظور گسترش همکاری های منطقوی برای مبارزه مشترک با تروریزم وتالش برای 

 همکاری های تجاری کشور های منطقه دایر گردید.

کشورهند که  عالوه از همکاری های گذشته وتاریخی ، در جریان شانزده سوال سوپوری شوده 
بیش از دوملیارد دالر به افغانستان کمک اقتصادی نموده کوه اعوموار تو ومویور جودیود پوارلوموان 
افغانستان وبند دوستی سلما را میتوان نمونه های بزرگ از همکاری هند با افغانستوان بشوموار 
آورد وقرار است که دهلیز هوائی تجارتی افغانستان با هند نیز ایجاد گردد که گام دیگوری در 

 راه دوستی عن نوی وتاریخی میان افغانستان وهند برداشته میشود.

سوازموان بویون الومولولوی  33کشور عضو وبیوش از  13درششمین کنفرانس قلب آسیا بیش از  
تحت عنوان روند استوانوبوول  1333ومنطقوی شرکت نموده بودند . کنفرانس قلب آسیا درسال 

با شرکت افغانستان ،ایران ،هند ، پاکسوتوان ، تورکویوه ،عوربسوتوان ،اموارات موتوحوده عوربوی ، 
کشور دیگر  31ترکمنستان ، قزاقستان قرغزستان ، آذربایجان ، روسیه ، چین ،تاجکستان ، و

 حمایت کننده از این روند در شهر استانبول ترکیه ایجاد گردید. 

درشهرد الماتای قزاقستوان ،  1331درشهر کابل سال  1331کنفرانس های ب دی آن در سال 
در پکن چین وب دأدرشهر کابل  تدویر یافته است . هدف از تودویور کونوفورانوس  1332درسال 

قلب آسیا  اعمار  ، امنیت ، مبارزه با تروریوزم وموواد موخودر ،موبوارزه بوا حوواد  طوبویو وی 
،توس ه تجارت وسرمایه گذاری میباشد  که دست یابی کامل به ایون اهوداف ،تواهونووز موموکون 

 نگردیده است .

ششمین کنفرانس قلب آسیا در شرایط دایرگردید که وضع سیاسی وامنیتی در منطقه با چوالوش 
های مهم ومداخالت در امور داخلی دیگران وحمایت از تروریزم موواجوه مویوبواشود.و جوامو وه 
جهانی نتوانسته در مبارزه با تروریوزیوم مووفوقویوت هوای الزم  داشوتوه بواشود وموتواسوفوانوه کوه 

 ازتروریزم بحی  ابزار سیاسی  استفاده به عمل می آید .

جهان تا هنوز شاهد صداقت حکومت پاکستان در مبارزه بوا توروریوزم نوبووده وعودم صوداقوت 
حکومت پاکستان درمبارزه با تروریوزم بواعو  توقوویوت توروریوزم در مونوطوقوه گوردیوده وموی 
گردد.درحالی که مبارزه باتروریزم درمنطقه  همکاری مشترک وعمل صادقانوه توموام کشوور 

 های منطقه وجام ه جهانی را می طلبد .

محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسالمی افغانستان حین ارائه بیانیه  در ششمین کنفرانس قلوب 
ملیون دالر کمک ت هد شده را بوا افوغوانسوتوان در  133آسیا گفتند که حکومت پاکستان میتواند 

محو تروریزم در پاکستان بمصرف برساند که این موقف روشن وصریح محمد اشورف غونوی 
،مورد حمایت مردم افغانستان وتمام نیروهای ملی ، سیاسی واجتماعی افغانستان قرار گرفوت. 
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  از این موقف دولت افغانستان در ششمین کنفرانس قلب 

 آسیا دربرابر حکومت پاکستان ابراز حمایت می نمایند.

سال میشود که مردم وحکومت افغانستان  ونیروهای ترقی خوواه آن بواسویواسوت  23در حدود 
های مداخله گرانه حکومت های پاکستان درامور داخلی افغانستان مواجه میبواشود. وحوکووموت 
های پاکستان  از جنگ اعالم  ناشده ونیابتی در افغانستان پشوتویوبوانوی نومووده وایون موداخوالت 
حکومت های پاکستان موجب تلفات جانی وخسارات هنگفت موالوی موردم افوغوانسوتوان گوردیوده 

 است .

طوریکه سیاست های غیردوستانه حکومت های پاکستان  دربرابر موردم افوغوانسوتوان درطوول 
سالهای گذشته با شکست های بزرگ مواجه گردیده ، دوام این سیاست در آینده نیز با شکست 

 های مهم روبرو خواهد گردید.

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان از همکاری های منطقوی وحل تمام اختالفات از طریق 
سیاسی حمایت نموده ، از استقالل سیاسی ، حاکمیت ملی ، تموامویوت ، ارضوی ومونوافوع مولوی 
افغانستان قاط انه پشتیبانی نموده ومی نماید وفداکاری هوا وقوربوانوی هوای نویوروهوای دفواعوی 
وامنیتی  افغانستان را در راه دفاع از مردم وکشور در مقابل تروریزم وحامیان آن  حوموایوت 

 می نماید.

مردم افغانستان جدأ می خواهند وانتظار دارند تا اعالمیه ششمین کنفرانوس قولوب آسویوا بوا گوام 

های عملی واقدامات صادقانه کشور های منطقه همراه بوده وفیصله  های این کنفرانس بتوانود 

دست آورد های قابل مالحظه ای برای هفتمین کنفرانس قلب آسیا ارایه بدهد وهموکواری هوای 

 منطقوی بتواند در تقویت همکاری های فرا منطقوی وجهانی نقش بارزی را ایفا نماید.    

درسراسوووورجهان مووووردم بوووورای بهبووووود 
زنوودگی درتمووام اب وواد اجتموواعی مبووارزه 
میکنند.درکووووشورهای پیووووشرفته آزاد و 
دموکراتیوووک اب ووواد کنوووشهای اجتماعوووی 
متنوووووووع توووووور بوده،مووووووردم ازطریووووووق 
سازمانهای سیاسی و گروه هوای درگیور 
بوووا موووسایل محووودودتر اجتمووواعی ماننووود 

جریانوات موودافع حقوووق بووشری و محیووط 
زیوووست ف الیوووت میکننووود.درتمام جواموووع 
طبقاتی وسرمایداری صواحبان قودرت و 
ثروت و شرکتهای اقتصادی قادر هستند 
تووا درمناسووبات سیاسووی دخالووت کننوود و 
توووواثیرگزار باشووووند وبوووورای کاندیوووودهای 
موردنظرخووووووود در انتخابووووووات ماننوووووود 

مووووووووووووووووسإلین 
اداری عمووووول 
کنند.سیووووووووستم 
هووووووووووووووووووووووووای 

انتخاباتی موجود درب وضی کوشورجهان 
ازظرفیوووووت 
واعتبووووووووووار 

 میرمحمدشاه رفیعی

 جایگاه جنبش های اجتماعی و سازمانهای سیاسی در جامعه

درسند تشکیل" حکومت وحودت مولوی " 
زیرنام "موافقتنامه حکومت وحدت ملی" 
طوورفوویوون عوواقوودیوون بووه سووه اصوول توو ووهوود 

 سپردند:

 ــ اصالح نظام  انتخاباتی 3

 ــ تدویر لویه جرگه قانون اساسی 1

 ــ توزیع شناسنامه های برقی 1

اما ب د از دوسال چوانوه زنوی هوا مویوان 

دورائووس  " حووکووومووت وحوودت موولووی" 
باالخره یک جزء از یوک اصول تو وهود 
شده که تو ویون کومویوشونوران جودیود بورای 
کمیسیون مستقل انتخابات بود عملی شود 
و آنوورا اصووالح نووظووام انووتووخووابوواتووی نووام 
گذاشتند. اصالح نوظوام انوتوخوابواتوی بوایود 
شامل کامپلکسی از تغیرات واصالحوات 

 باشد نه تغیروتبدیل اشخاص.

اصالح نظام انتخابات ایجاب میکند توابوا 
ارزیووابووی سووه دور انووتووخووابووات ریوواسووت 

جوومووهوووری 
درکشوووووووور 
یوووووکوووووبوووووار 
سووووووروتووووووه 
قوووووووانوووووووون 
انووتووخووابووات 

 مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. 

اوال سنجش گردد که برای یک مملوکوت 

 محمد ولی

 سه تعهد ، چهار بحران ، دوسال حکمرانی

ظرظ و ظریغ  طالغ ح زغ  غ  با

نمىظیم که ظر طثغ  صغطغىال یغ  

هغغکغغتغغاغغىیغغلغغ  طرظو   غغکغغ  ظر 

  بىال ت والیت غىر ،خغرغ ط  

تورنجرال خضى رو ک رطز ىظه ،

محی الدیندغ ردورو قدومداندیا  

خغغ   ظددفددر  ۷۰۲قددول اریوو 

 عه ظت نىعتع .

 اناهلل و انا الیو راجعو 

ظطرطالنغ    ززب  غلغسغع  غکغ  

تغغ  غغ   غغ ظ  طاغغ،غغ نضغغلغغ   ، بغغه 

نم یرعه گ  طز طعض   رز غرغعه 

ززب ،ت ث طت عغمغتغو ضغىظ رط 

طب طز نمىظه ،ضىظ رط ظریغ  غغم 

بغغزرو و عغغهغغ ظت خغغرغغ ط  بغغ  

عه  ت و  ى  نعط  یغ  تغسغ   

یا  طز  ى  طرظو هغ   کغغىر 

عغغ یغغ  ظطنضغغلغغه ،طنغغ ط یغغ  

ض یعه بزرو و خب ط  نغ یغریغ  

ب ط  طرظو   ک  و ب  عغهغ  غت 

کغغغىر  غغتغغعطنغغع. ظطرطالنغغغ    

ززب تضکتت عمتو ضىظ رط بغه 

رهغبغغ   و  غرغغضغىبغغتغ  وزطرت 

 سل   ظا ح  ک  ، رضىبت   ى  

طرظو  ظغغ غغ  ، غغ ظ  بغغ  عغغزت 

غ ب کغىر ،اغ  غتغ  ،ظوصغلغ   

،ع  مرعط  و همه   ظ  کغغىر 

طب طز نمىظه ،ب ط   لىا  خرغت 

ا ظوس و ب ط  ب ز  نعه گغ نغظ 

 غغغبغغغغ  خغغغغمغغغتغغغغ  طصغغغغلغغغععغغغغ  

  ترم یع .روذ ع   ع ظ.

 ب  طزل ط 

یىه نع ظطکل   سمع ظطووظ 

 رطوط

 م.م.ت.م.ارئتش ززب 

*********** 

ب  ظرظ و طنغعوه اغ طوط  اگغ هغ  

زغ  غ  نغمغىظیغم کغه یغاغلغ  طز 

ا زنعط  و ضع لگزطرط   عیو 

 غغ ظ  و  غغتغغهغغ  ،عغغطغغ غغتغغت 

  ظ   و ع لتطعر ظی ر  ظضغتغز 

رفیق محمیانور معاو  ا ری ب،

ضوراو والنتدی فدارنداز  دسز 

مدددتدددحدددیمدددلدددی تدددرقدددی مدددری  

یردغربه  غىرش ز روافغانستا ،

، طز طثغ  صغاغلغه  ۵۹۹۱خع ۹

 ،ز  خه   ا ن  رط وظطح گ له 

 و به طبعیت یتىصله طصت.

 اناهلل و انا الیو راجعو 

روطنغ ظ راغتغو  غسغمغعطنغىر کغه 

ظریغغغغغ  ضغغغغغ نغغغغغىطظه عغغغغغکغغغغغم 

ی ور،ززملغاغظ و  غبغ رز ظر 

والیغغت اغغ ریغغ ب ظیغغعه بغغدغغهغغ   

 ۵۹۳۹گغغغىظه بغغىظ، طز صغغ  

صغغغ نغغغىعغغغت ضغغغىیغغغظ رط بغغغ  

ص نىعت خربظ ت  تطىطهغ  و 

ععطلت الکب  ظر کغىر گ ه زظه 

و رطه ی طالط ر ضع ت به  غ ظ  

و  ته  و  ب رزه ب ط  ت    و 

طعل   کغغىر رط بغ گغزیغعه و 

ظرطی  رطه طز هغتغن نغىح صغعغ  

وتغغغ ط ظریغغغ  نغغغىرزیغغغعه و 

ظرصغغطغغلغغلغغ یغغ  و ظعغغىطرتغغ یغغ  

ع طیط ظر کر ر   ظ  و ظیغ رط 

 زیضله و به  ب رزه طظط ه ظطظ.

روطنغغغ ظ راغغتغغو  غغسغغمغغعطنغغىر 

وظغغ یغغع  غغلغغعغغعظ  هغغمغغ غغى  

ک ر رعط غرغتغت  غکغ ،ولضغىط  و 

ری صت طرزطق والیغت اغ ریغ ب 

رط بغ   غعط غت و ظرطیغت تغمغ   

طندغ   ظطظ و ظر هغ   غى غع و 

 ط    که بغىظ   غعر ضغع غ ت 

عغ یغ   بغه والغغ  و هغمغىالغرغغ   

ضىیظ گ ظیع که هغمغتغغغه  غ یغه 

اغغطغغ  و  غغبغغ هغغ ت  غغ  و هغغمغغه 

رهغ وط  رطه تغ  غغتغطغىطهغ  ظر 

کغغغىر  غغتغغبغغ عغغع. غغى غغى  طز 

 اراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستانپیامهای تسلیت د

عىرط  والیل  غزن  ززب  لسع 

 غکغغ  تغغ  غغ   غغ ظ  طاغغ،غغ نضغلغغ   و 

عم ر  طز خىطن   و اع لت   عنغ  

بغغ   غغبغغرغغ   ط غغ  والغغ  ظوصغغلغغ  

تطعی  طز ض ظ ت   عیو و ظلضغىز 

وال  رط وخغتغبغه طنضغ نغ  و  غکغ  

ضىیظ ظطنضلغه طنغع، بغرغ بغ طیغ  بغه 

روز  و  یغغ س ززغغمغغ ت عغغبغغ نغغه

ضضلگ  ن یری     یغ صغىط  ط غتغ  

هللا ط  ضت  و صغ بغ زط  بغتغعطر و 

ظلت  ی صىن  ع   عغکغ  

طلغغ غغغم وظغغ یغغع ط غغکغغ  

ع    بغىیغ ه ط غعط  هغ   

نغتغ  و ظصغلغ ورظ هغغ   

  ب    زظه طضت  عغ   

طزخغغمغغکغغه تغغعغغمغغتغغم یغغى  

طا، ن  و  رع طصل غ ظه طز 

ککعطر ی کضل ن  و طعغ   

ضبغط  غىتغ هغ   بغعو  

خىطز، ب  تسغىیغ  تغطغعیغ  

تقینراز مل پاسوال امیغ هللا امرخیل فرمانیه پولیس رسنی توسط 

 ضوراو والنتی رسنی  سز متحی ملی ترقی مری  افغانستا 

 بقیه در صفحه سوم

 بقیه درصفحه سوم

ک له وړطنع  ظ خغع   ۵۹یىره  

نتټه ظهتغىطظ لغرغ ره نغى   ۵۳یه 

طص صي   نى  تعوی  عى؛ چې ظ 

طصغغغ   یغغغه  غغغغطغغغعس ظیغغغغ  »

ظطا، نضل   ظضغکغاغى طعغلغطغ ظ طو 

ظ غکغي  غبغى  عغىو طرز غلغىنغغى 

ص ت  ، ظ کي یىوطلي ، ضرکىطکئ 

،   غکغي زغ کغمغتغت ؛ ظضغ ور  

بغرړتت  ؛ ظ ضغکغاغى ظطرطظ  طو 

ظ غغىکغغ طصغغئ یغغ  طصغغ س ظیغغىه 

صت صي نظ   ت صتش ، ظ ظغکغم ، 

طصلبعطظ ، تغبغعغتغ  طو تغغعظ طو 

ظټىلتز ععطلت ی  طصغ س ظیغى  

 عني ټىلرغې طیغدغ ظ ، ظطنضغ نغي 

ک ط غت طو ظضغکغاغى ظ طصغ صغ  

زغغطغغىنغغى صغغ تغغرغغه طو ظ  بغغغ   

زغغطغغىنغغى ظنغغړیغغىطلغغې طعغغ  غغتغغې  

رع یت ؛ ظهغتغىطظ ظ صغتغ صغي ،  

طخلم ع ، ط لغ غ ظ  طوظاغ عغ  

بغغرغغضغغټغغىنغغى یغغتغغ وړتغغتغغ  ؛ طوظظ  

ض ور   ظطوصتعونغاغى لغرغ ره ظ 

 غغ اغغه  ونغغع طو ظ ونغغع صغغ لغغم 

 ستط ت  ت ؛ ظ کګ و  کلىنغى ظ 

ص ز    ظ رغىر رعغ یغت طویغه 

نړیىطله کىرنئ کې ظطا، نضغلغ   

ېغې زریغ  «ظوړ ځ     تثبتت  

ط غغغغغى  طو طرز غغغغغلغغغغغىنغغغغغه  

 ډاکتر  بیب منګل 

 -یافغانستا  یاساسی قانو  او ینوه ملی  

 یموکراتیک بینل اړتیا 

 بقیه درصفحه دوم

 پاتی څلورم مخ کی

 بقیه درصفحه چهارم



چرعص   به طیرضغى بغه تغطغ عغعصغىق گغ ظیغعه بغىظ،ط غ  هغ گغز 

رص لت و  ضىلتت   ظ   و صغ ز غ نغ  ضغىیغظ رط طز یغ ظ 

نب ظه و ت  اض ی  لسظه زغتغ ت ظر صغرغگغ   غبغ رزه ظر رطه 

طرزط ه  و ار  نه   وطال   غ ظ  و زغزب ضغىیغظ  غ طر 

 ظطعت.

ظطرطالنغ   ززب  لسع ک  ت      ظ  طا، نضل   ظرگغرعغت 

راتو  سمعطنىر رط ض یعه خب ط  نغ یغریغ  ظطنضغلغه،  غ طتغ  

تضکتت عمغتغو ضغىیغظ و هغمغه طعضغ   زغزب رط ضغع غت 

ض نىطظه ع لتطعرع  ،ط  رب ،راط  و ظوصل     زى  ، غ ظ  

ب ا هرگ و  عرعر س ا ری ب،عىرط  والیل  ا ری ب ززب 

و همه طعض   ززب  لسع ک  ت      ظ  طا، نضل   طبغ طز 

نمىظه،ی ظ و ض ال طت ت بر   طی  راتو ی طالط ر رط گغ ط غ  

ظطعله ،طزب رگ ه ضعطونع  ر   ب ط  راتغو  غ زغى   غ،غ غ ت 

طله  و بهغت ب ی  و ب ز  نعگ نغغ    غبغ خغمغتغ  طصغلغععغ  

 ظطرظ.

زنعه ی ظ  سمعطنىر ظیگ  ظر  ت      نتضت،ط   یغطغتغرغ  رطه و 

ار  ن  که  ى ى  عم ضىیغظ رط و غع ا  نغمغىظه بغىظ، 

زنعه بىظه و طظط ه ظطعله و هم ز    راتو طنغىر غ زغى  ظر 

ا ری ب و ص طص  کغىر وخه   ب  طالط ر ان ط طظط ه ضىطهرغع 

 ظطظ.

 باا ترا 

 پوىای یاکترمحمی یاووی راوش

 م.م.ت.م.اریش ززب 

************** 

با درد و اندوه فراوان آگاهوی حواصول نوموودیوم کوه والیوت 
باستانی فاریاب،مردم پرافتخار این دیار و حزب متحدمولوی 

درسوگ یکی از شخصیوت  ترقی مردم افغانستان باردیگر 
و مبارز   های صدیق و خدمتگزارنیک نام این دیار نشسته

نستوه زنده یاد رفیق شاه مراد دهقان یکی ازپیشکسوتوان و 
سابقه داران جنبش ترقیخوواهوی وعودالوت طولوبوی کشوور،و 
عضو شورای والیتی فاریاب حزب متحدملی تورقوی موردم 

فانی را وداع گوفوتوه وبوه ابودیوت پویووسوتوه  افغانستان جهان 
 است.

 اناهلل وانا الیه راجعون

شادروان شاه مراد دهقان در قریه تورپاختوی شهورمویومونوه 
در یک خانواده دهقان دیده به جهان گذشته و دهه هوا قوبول 
راه  ازمیان دهقانان زحتمکش سرزمین موا سوربولونودنومووده 

خدمتگزاری صادقانه به میهن ومردم را درصوف جونوبوش 
ترقیخواهی و حق طلبی کشور آگاهانه برگزید ودر این راه 

 مبارزه پیگیر و بی امان نمود.

زنده یاد شاه مراد دهقان چندین سال منحی  رئیس اتحوادیوه 
کوپراتیف های دهقانان قریوه توورپواخوتوو و عضوواتوحوادیوه 
دهقانان والیت فاریاب ایفای وظیفه نموده و در راه بسویو  

و روشنگری دهوقوانوان ایون دیوار توالوشوهوای   ،آگاهی دهی
 پیگیر وپرثمری را انجام داد.

زنده یاد شاه مراد دهقوان از جومولوه ی فو والویون واعضوای 
تاثیرگزار،پرتالش و وفادار حزب متحودمولوی تورقوی موردم 
افغانستان در والیت فاریاب بود که تا آخرین لحظات حیات 
خویش در راه تحقق آرمانهای حزب محبوب خود از هویو  

 نوع س ی وتالش دریغ نورزید.

داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان درگذشوت 
زنده یاد رفیق شاه مراد دهقان را یک ضای ه جبران ناپذیر 
دانسته،مراتب تسلیت عمیق خویش وهمه اعضای حزب را 
بووه اعضووای مووحووتوورم خووانووواده،اقووارب،دوسووتووان و رفووقووای 
مرحومی،شورای والیتی فاریات حوزب موتوحودمولوی تورقوی 
مووردم افووغووانسووتووان،مووردم شووریووف والیووت فوواریوواب و هوومووه 
رهروان راه ترقیخواهی در کشور ابراز نموده ؛ از بارگاه 
خداوند مت ال برای زنده یاد دهقان مورحووم بوهوشوت بوریون 
وغفران الهی و به بازماندگوان شوان صوبورجومویول اسوتودعوا 

 مینمآید.

 روحش شاد،یاد وخاطرات تابناکش گرامی باد!

 با احترام

 پوهاند داکترمحمد داوود راوش

 رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

دوهم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم ۶۴او ۶۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                

 بقیه از صفحه اول

...پیام های تسلیت  
دموکراتیک کافی جهت ت یین نمایندگان واق ی موردم 
برخوردارنیووست وامووا دربرخووی از مقوواطع تاریخووی 
باظهور شرایط ویژه توده های مردم توانسته انود کوه 
با استفاده از اهرم های انتخاباتی در اوضواع سیاسوی 
واجتماعی تواثیر سرنوشوت سواز بگذارند.درسوه دهوه 
اخوویر درامریکووای التیوون و درسووالهای اخوویر درسووه 
کووووووشور اروپووووووایی ییونان،هووووووسپانیا و پرتگووووووال 
شخصیتها،و جریانات مترقی امکان یافته انود بوا رای 

 مردم به نهادهای سیاسی مدیریت راه یابند.

جنبوووشهای اجتمووواعی میتواننووود بوووا مبوووارزات خوووود 
درمناسوووبات، تاثیرقووواط ی توزیوووع قووودرت درجام وووه 
داشته باشند.درمقایسه با سازمان های سیاسییاحزاب 
سیاسووی  خووصلت ف الیتهووا در جنبووش هووای اجتماعووی 
قابل ان طاف تر بوده واهداف آنها دگرگونی رادیکال 
درتمامی مناسبات اجتماعی نیست وف الیت آنها جهت 
بهترنمودن وضو یت زنودگی بویوژه بورای تووده هوای 
زحمتکووش درحوووزه هووای اجتموواعی از جملووه بوورای 
تحقووق مطالبووات صوونفی،برابری حقوووق زنوودان،بهبود 
محیط زیست و رعایت حقوق بشر میباشد.الیگارشوی 
مووالی وسووردمداران لیبرالیووسم نوووین در برابوور همیوون 
نیروهووا نوویز موانووع و مووشکالتی را ایجووادنموده واز 

 توس ه ونفوذ آنها جلوگیری می نماید.

ف االن درجنبش های اجتماعی وجام ه مدنی نویروی 
اصوولی بوورای ایجوواد دگرگونووی بنیووادی اقتووصادی و 
اجتماعی را در هرجام ه تشکیل میدهند.دربرخی از 
جواموووع دموکراتیوووک تریبویوووژه درغرب کوووه موووردم 
بوودالیل مختلووف از جملووه وجووود هژمونووی فرهنگووی 
سرمایدارییمصرف گرایی و سوودجویی فوردی  بوه 
مووووسایل سیاسووووی عالقووووه خوووواص نووووشان نمیدهنوووود و 
درف الیتهووای حزبووی کمووتر شوورکت میکنند،جنبووشهای 
اجتموواعی کووه حیطووه ف الیووت آنهووا بوویرون از حوووزه 
سیستم رسمی سیاسی است توانسته اند درجذب مردم 
بووه مووسایل اجتموواعی وتقابوول بووا قوودرتهای حکومووتی و 
اقتووووصادی سووووهم بیووووشتری داشووووته باشند.جنبووووشهای 
اجتماعی محل پرورش وخاسوتگاه مناسوب شخوصیت 

 های سیاسی و رهبران اجتماعی هم شده میتواند.

ازجمله جریانات غیرحزبی به ظهور جنبشی زندگوی 
سیاهان هم اهمیت دارد  کوه در ایواالت متحوده شوکل 
گرفته است میتوان اشاره نمود،زیرا امریکوا درمیوان 
کشورهای جهان در دستگیری های تووده ای جایگواه 
اول را ازنگووووووواه جم یوووووووت گرفتوووووووه طوریکوووووووه 

میلیوون نفور کوه یوک میلیوون آنهوا افریقایووی 1.1تقریبوا  
تبار هستند درزندان بسر میبرند بوا اینکوه مبوارزه از 
جانوووب جنبوووشهای مووودافع برابوووری حقوقوووی سووویاهان 

باعوو  گردیوود کووه زمینووه هوووای  13و 03درسووالهای
سیاسووی جهووت پوویروزی انتخابوواتی بوورای بخووشی از 
ف االن افریقایی امریکا بوجود آید؛اما ب وداز فروکوش 
کووردن ایوون جنبووشها بوودالیل مختلووف درسووالهای ب وود 
سیاسووتهای سوورکوبگرانه حکومووتی وخووشونت پولیووس 
علیه محرومان اقلیتها مانند بخشی از جم یت امریکا 
بووووا پیووووشینهء التین،اسووووالمی وبومیووووان سرخپوسووووت 
وسیاهان افزایش یافت بنابر فاصله طبقاتی و اختالف 
فاحش درجایگاه قدرت پولیس در راستای حفظ نظوام 
و قوانین حاکم قرارگرفته و قهرحکوموتی را برعلیوه 
محرومووان و بویووژه سوویاهان اعمووال میکنند.ازاینکووه 
حرکووووت سیاسوووووی ضدخوووووشونت وپوووووولیس اهوووووداف 
محوودوداجتماعی درچووارچوب نظووام موجووود دارد از 
موثریت بیشتر برخووردار گردیوده اسوت اگرچوه ایون 
جنبش وسایرجنبشهای مشابه بودیل روشون وفورمولوه 
شده برای سازماندهی سراسوری اقتوصادی اجتماعوی 
جام ووه ندارنوود امووا پروسووه پوورتالطم مبووارزات بوورای 
مقابلووووه بووووا انووووواع سووووتمهای اقتووووصادی واجتماعووووی 
وم ضالتی مانند تداوم نژادپرستی وخشونت  پولیوس 
کمک نموده است که راهکارها واشکال جدید ارزنده 
ای را برای ایجاد دگرگونوی هوای عادالنوه اجتماعوی 
در افق مطالبات مردمی قرار دهد و دراغلوب مواقوع 
دستآوردها از جنبش های اجتماعی خاصیت رادیکال  
وریشه نداشته و محدود میباشند.جنبشهای دیگری که 
حووول محووور مووسایل ماننوود ارتقووای دستمزد،وضوو یت 
اشوتغال،مقابله بووا انوواع تب یوضات اجتموواعی و صوولح 
طلبی شکل گرفته اند درسراسرجهان بوه پیروزیهوای 

 اندکی دست یافته اند.

ما میدانیم که تا وقتیکه اپوزیوسیون سوازمان یافتوه از 
احزاب،جریانات وافراد چپ و مترقی حول محور و 
چشم انوداز سیاسوی م یون وپالتفوورم موشخص جهوت 
یاری رسانیدن به مبوارزات تووده هوا بورای مقابلوه بوا 
رژیم ها وارائه بدیل های ساختاری ومضمونی کوتاه 
مدت و درازمدت درعرصه های اقتصادی تا سیاسی 
شوکل نگرفتووه باشوود جنبوش هووای اجتموواعی وسووازمان 

اجتمواعی توانمنودی هوای الزم را بورای -های سیاسی
دگرگونیهای بنیوادی و رفوورم هوای عمیوق اجتماعوی 

  30-نمیداشووته باشووند.دراین مووورد تجووارب جنبووشیام
ملقووب بوووه اندیگنادوزیخوووشمگینان  در هوووسپانیا طوووی 

قابللت جه للت کهللا  للت بللا   1331-1333سووالهای ی
اکنووون اسووتفاده از تجووارب ناکووامی ایوون جنبووش هووم 

توشکیل  1332پودوموس که در جوالی اتحادسیاسی 

گردیووده همووراه بووا سووایرجریانات 
چووووپ رادیکووووال بووووا اتخوووواذ یووووک 
اسووتراتیژی واقووع بینانووه و درسووت 
عووووالوه بوووور پیووووشبرد ف الیتهووووای 
فراپارلمووانی جنبووشی در انتخابووات 
سراسووری و محلووی نوویز مووشارکت دارنوود وبووه مثابووه 
نووویروی بوووزرگ سیاسوووی وملوووی درهوووسپانیا مطووورح 

 میباشد.

درکشورهای شرق میانه که استبدادسیاسی حاکم بوده 
و از آزادیهووای دموکراتیووک خووبری نیووست،انتخابات 
همیووشه فرمایووشی و بوورای حفووظ "مووشروعیت" نظووام 
های برسراقتدار برگزار میگرد،اشتراک درانتخابات 
بووی م وونی و نادرسووت اسووت.اما درکووشورهای نووسبتا  
دموکراتیووووک مهووووم اسووووت کووووه درپرتوشووووناخت از 
ضرورت تاریخی برای ایجادجبهه دموکراتیک بدون 
اینکه از نقش ف الیتهای خیابانی وفراپارلمانی جنبوش 
هووای پارلمووانی کاسووته شووود اقوودامات سیاسووی ب موول 
آید.نمونه وجودهمگاری گسترده درمیوان اپوزیوسیون 
در شرایط دیکتاتوری شکل گویری "اتحواد عمول" در 
کشور تونس است که مردم ب دازسپری نمودن سوالها 
تحووت نظووام دیکتاتوری،جنبووشهای اجتمووای وسووازمان 
هووای سیاسووی مترقووی چووپ قووادر بووه ف الیتهووای مدنووی 
بطور علونی شوده انود و کوشور دارای قوانون اساسوی 

 دموکراتیک گردیده است.

بنوووابرگواهی تووواریا و تجوووارب مبوووارزات اجتماعوووی 
اقووشار وگووروه هووای زحتمکووش سراسوور جهووان نقووش 
واهمیوت سوازمانهای اجتمواعی برجوسته وقابول توجووه 
میباشد این سازمانهای توانسته اند در حصول حقووق 
و آزادی هووای صوونفی اقووشارمختلف جام ووه و منافووع 

 اقتصادی آنها نقش بسزایی داشته باشند.

درکووشورما نوویز مبووارزات صوونفی اقووشار زحمتکووش 
جام وووه،تاریا روشووون وپرافتخوووار دارد.زحمتکوووشان 
افغانستان با تشکیل صندوق های ت اونی وهسته های 
سازمان های صنفی کارگران ودهقانان در دهه چهل 
خورشیدی اولین گامهای تشکیالتی وسازمان یافته را 
در راه اتحوواد و همبووستگی اقووشارمختلف زحمتکووشان 

 جام ه ازجمله کارگران و دهقانان برداشتند.

اتحادیه هوای صونفی وتوشکیالت اجتمواعی افغانوستان 
در دهه شصت خورشیدی از اعتبار وجایگاه مناسب 
سیاسی برخووردار گردیوده و در راه توشکل وتربیوت 
اجتمووواعی افوووراد جام وووه نقوووش بوووسزایی را انجوووام 
دادنووووووووووود.تحت رهوووووووووووبری ایووووووووووون سوووووووووووازمانها 
کارگران،دهقانان،روشوووووووووووووونفکران خووووووووووووووالق و 
ایجادگر،نویووووووسنده گان،هنرمنوووووودان و ....هریووووووک 
درسازمان صونفی مربووط بوه خوود متوشکل گردیدنود 
ودرجهووت ارتقووای سووطح آگوواهی سیاسووی وموووسلکی 

 آنهاخدمات با اهمیتی انجام گرفت.

ب وووودازایجاد حکومووووت موقووووت و انتقووووالی در دهووووه 
هشتادخورشوویدی وبطورخوواص ب دازتووصویب قووانون 
اساسی جدید زمینه های الزم جهوت ایجواد و ف الیوت  
سوووووووازمانهای اجتمووووووواعی درکوووووووشور بوجودآمووووووود 
درپرتوشرایط جدید و بوه کموک وحمایوت ب وضی از 
کشورها ونهادهای جهانی اتحادیه های صونفی شو را 

حقووق دانان،ژورنالیوستان و غویره...و –ونویسندگان 
انجمووون هوووای ادبوووی و فرهنگییهمچوووو انجمووون قلوووم 
وکاشووانه نویووسنده گووان  و سووایر تووشکالت اجتماعووی 
بوجود آمده همچنان اتحادیه پیشه وران،اتحادیوه ملوی 
کارکنوووان افغانوووستانیامکا ،اتحادیه کوپراتیوووف هوووای 
دهقانان،سوووووازمان جوانوووووان افغانوووووستان؛ بربنیوووووادو 
توووشکیالت قبلوووی وبوووا اسوووتفاده از امکانوووات موووادی و 

 تخنیکی گذشته ف الیت های خودرا ادامه دادند.

توووشکیالت جام وووه مووودنی و سوووازمانهای اجتماعوووی 
موجوووود تاجوووایی توانوووسته انووود بوووا اسوووتفاده ازشووورایط 
ومساعدتهای جام ه جهانی به نویروی عظیوم وبوالقوه 
اجتماعی درکشور مبدل گردند ودر جهت خواستها و 
اراده مردم وتطبیق پالیسی مدون و قابول قبوول بورای 
مردم خدماتی را انجام دهند اما قراریکه دیده میوشود 
این سازمانها بیوشتر شوکل نموادین ونمایوشی داشوته و 
نمیتوانند گامهای موثر وارزنده ی را درجهت تشکل 

 وبسی  اصناف مربوطه بردارند.

نیروهای سیاسی ترقیخواه و دموکرات مکلفیت دارند 

تا در جهت تشکل وموثریوت کارتبلیغواتی وسوازمانی 

سووازمانهای اجتموواعی بوودون اینکووه اسووتقال ل وسوواحه 

ف الیت آنها محدود گردد همکاری نمایند ونگذارند توا 

این سازمانها تحت تاثیر نیروهای بنیادگرا و افراطی 

که به دموکراسی وآزادی های مدنی واجتماعی مردم 

باورمند نیستند قورار گیرند.همانطوریکوه دموکراسوی 

و نهادهووای دموکراتیووک درکووشور مووا بووه آموووزش و 

همکاری و صبر و حوصوله و کوار منظوم توشکیالتی 

نیازمند هستند سازمانهای اجتماعی نویز درکوشور موا 

باید بوا حوصوله منودی و موصمم درجهوت خواسوتهای 

صنفی ومنافع اقشار جام ه گوام بردارنود توا بوا کوسب 

تجربوووه و اسوووتحکام توووشکیالتی و سوووازمانی بتواننووود 

درتحوووالت بووزرگ اجتموواعی وشووگوفایی کووشور بووه 

 مثابه یک نیروی مإثرو بااهمیت شناخته شوند. 

آموزش ،ارتقای  دانش سیواسوی بورای 
اعضوای حوزب بووه مووثوابووه افوراد آگوواه 
وپیشگام جام ه ، موانونود آکسویوجون بوه 
تنفس وعوذا بورای صوحوت وتونودرسوی 
وجود ضروری وحتوموی اسوت عضوو 
حزب بوحویو  شوخوص رسوالوتومونود در 
جام ه باید با آگاهی الزم سیاسی ماننود 
سرباز که برای میدان موحواربوه عورق 
ریووخووتووانووده خووودرا بووا قشووون جوونووگ 
وتجوهویوزات نوظواموی آشونوا موی سوازد 
،همیشه مسلح بوده ، روزموره رویوداد 
هیا جاری کشوور وجوهوان را تو وقویوب 
وآموزش وموطوالو وه خوبور در توقوسویوم 
اوقووات زنووده گووی روزانووه اش بوواشوود 
مطال ه با شیوه های مختلف چون خود 
آموووزی ، توودویوور کوونووفوورانووس هووای 
تیوریک در جلسات واحد های اولیه ، 
شرکت در کنفرانس ها ، سیمویونوار هوا 
،مطال ه روز نامه ها واخوبوار حوزبوی 
ودرصووورت دسووتوورسووی سووایووت هووای 
انترنتی حزبی صورت گیرد. مطوالو وه 
اخبار حزبی ی ماهنامه حقیقت زمان   
وسووایووت هووای انووتوورنووتووی حووزبووی  از 
وظایف جودی وروز موره هور عضوو 

 حزب است .
عضو حزب باید اسناد اساسی  حوزب  

مانند ، اساسناموه ، بورنواموه وپوالویوسوی 
حزب را عمیقؤ مطال ه ، وهضم نموایود 
تووا درپوورتووو آن در مووبوواحووثووات آزاد 
 وف الیت روزانه طبق آن عمل نماید .
در ماده نوهوم اسواسونواموه حوزب توحوت 
عوونوووان وظووایووف اعضووای حووزب در 

چوونوویوون پوواراگووراف هووای سوووم وشووشووم 
میخوانیم " تبلیغ وتوضیح اهداف وسیواسوت 
حزب در میان اقشار مختلف موردم ونوهواد 

 های اجتماعی ، صنفی وفرهنگی ،
ارتقای سطح فهم ودانش سیاسی ومسولوکوی 
خویش را از طریق موطوالو وه کوتوب وآثوار 

 علمی سیاسی وادبی "
چوونووانووچووه مشوواهووده شوود بووه کووتووب ودانووش  

وارتقای فورش سویواسوی حوزب از طوریوق 
مختلف خبر از وظوایوف اصولوی واسواسوی 

 عضو حزب است .
برنامه حزب ما که سند مرامی ماراتشکیل 
میدهد ووظایف دور ونزدیک حوزب درآن 
متوبولوور اسوت در فصول شوشوم " عورصوه 

توس ه فرهنگی " در پاراگراف اول ودوم 
 میخوانیم 

ـووـوو ایووجوواد فوورهوونووگ مووتوورقووی ،پوویووشوورفووتووه 
ودموکراتیک ، باتوجه به ارزشهوای دیونوی 
، سنون وارزشوهوای پسونودیوده مولوی ودسوت 
آورد های علمی ،فرهنگی وحقوقی جام وه 

 جهانی .
ــ مبارزه برای بوازسوازی ومودرن سوازی 
نظام فرهنگی کشور اعم از سیسوتوم تو ولویوم 
وتربیه ، تحصیالت عالی ومسلکی ، علووم 
،هنر وادبیات با استفاده از تجارب جوهوانوی 
ودست آوردهای ترقی عولوموی ، توخونویوکوی 
وفورهوونوگووی جوهووان بودون تو ووصووب وتوونووگ 

 نظری .
تحقق اهداف فوق مارا مووظوف مویودارد توا 
درارتوووقوووای دانوووش سووویووواسوووی مسووولوووکوووی 
وتخصصی خود تالش نومووده خوود را بوه 
مدارس عالی وتخصصی برسانیم تابتوانویوم 
درمدرن سازی نظام فرهنگی کشور نوقوش 
اساسی را بازی کنیم . ادارات موتوخوصوص 
به پورسوونول آگواه موتوخوصوص وچویوز فوهوم 
ضرورت دارد تا این ماشویون غوول پویوکور 
جام ه را بحرکت در آورده بوه سورمونوزل 
مقوصوود بورجواده پویوشورفوت وتورقوی سووق 

 دهید .
درخوطووط اسواسوی پوالوویوسوی حوزب چونویوون 

 میخوانیم :
حزب متحد مولوی تورقوی موردم افوغوانسوتوان 
امووتووداد بوویووداری سوویوواسووی مووردم موواسووت 
ودراطراف انودیشوه هوای تورقوی خوواهوانوه 
وعدالت جویانه موردم افوغوانسوتوان وارزش 

 های مشترک بشریت تشکیل میابد.
حزب متحد مولوی تورقوی موردم افوغوانسوتوان 
سووازمووان تووجووددگوورا ، تووحووول طوولووب ، 
دموکراتیک ، ترقی خواه وطرفدار عدالوت 
اجتماعی است . استوقورار دولوت حوقووق ، 
اصل تقسیم قدرت میان ارگوان هوای ثوالثوه 
دولت وادارات مرکزی ومحلی ، برابور ی 

قوانوون وقضوا اصول هموطنان دربورابور 
مسئولیت دولت جام ه وفورد دربورابور 
همدیگر را از اولوویوت هوای موبوارزه 

 سیاسی خود میشمارد.
در ماده اول خطووط اسواسوی پوالویوسوی 

 حزب آمده  است :
حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستوان 
حووزب دموووکوورات اسووت وبووا تووحووموویوول 
جبری هور گوونوه ایود لووژی بورنوظوام 
سیاسی وحویوات اجوتومواعوی سواز گوار 

نبوده بوا افوراط چوپ 
وراسوووت وخشوووونوووت  
سیاسی درهور شوکول 
آن مخالف است وحل 
تضاد های سیواسوی ، 
اقتصادی واجتومواعوی 
را توونووهووا از طووریووق 
مسوالووموت آموویوز قوانووونووی وعوولونووی واز 
طووریووق جوولووب مووردم بووه انوودیشووه هووا 
وسیواسوت هوای تورقوی خوواهوانوه وداد 

 خواهانه ممکن میداند.
تحقق اهداف بزرگ مفرق در جوامو وه 
نابسامان کنونی که حوواد  دهوه هوای 
گذشته تواثویورات عومویوق از خوود بوجوا 
گذاشوتوه وچوهوره عوود نومووده ، بوه 
اشووخوواص آگوواه خووردموونوود مووتووخووصووص 
ودانشمند ضورورت دارد . بورای بوه 
کرسی نشاندن اهداف عوالوی وانسوانوی 
حزب خود           بر          تا خود 
را به انسان نوویون موبودل نومووده ، بوا 
آموزش منظم وپوالن شوده درگوام اول 
اسناد  اساسی حزب چون اساسنامه ـوـ 
برنامه ،خطوط اساسی پالیسی وسوایور 
فیصله هاولوایح تصویب شده موقواموات 
مافوق را دقیق مطال ه ،تحلیل وهضوم 

 نمائیم .
در پووهوولوووی آن بووه آموووزش خووودی 
ومطال ه توجه جدی داشوتوه ، در گوام 
نخوسوت موطوبووعوات حوزبوی را دقویوق 
مطال ه وبا از اهداف وخطوط فوکوری 
حووزب در مووواد مووخووتوولووف زنووده گووی 
سیاسی ،اجوتومواعوی ،کشوور وجوهوانوی 
خودرا بوا خوبور نومووده موطوالو وه آثوار 
ارزشووومووونووود نوووویسووونوووده گوووان بوووزرگ 
کشوروجهوان ،تواریوا کشوور وجوهوان 
،تاریا مبارزات کشورها برای رهایی 
از یوووا اسووتوو وومووار اشووکووال مووخووتوولووف 
ورسووویووودن بوووه زنوووده گوووی انسوووانوووی 
وخوشبختی ودها مورد اولیه با استفاده 
از بح  وکنفرانس تیوریک ، روشنوی 
الزم روی آن به انودریوم . هوموانوطوور 
یکه پیغمبر بزرگ اسالم مویوفورموایود : 
آموزش علوم بواالی مورد وزن فورد 
است علم اگور درچویون اسوت بویوامووز 
ماهم نباید تنها شامگاهان فارا خود را 
صرف حوزب نوموائویوم بولوکوه آمووزش 
راسوورخووط زنووده گووی روزمووره خووود 

 بسازیم .

 فرهاد
 

 آموزش وضرورت آن برای اعضای حزب

 بقیه از صفحه اول

 جایگاه جنبش های اجتماعی و...



فقیروناتوان از لحاظ مالی تدویر انتخابات با 
مصارف گزاف بیش از صد مولویوون دالوری 
وشیوه های پیشبرد این کار مناسب اسوت یوا 
خیر؟ افغانستان فقیر ومصوارف انوتوخوابواتوی 
بیش از صد ملویوون دالوری بورای آیونوده هوا 
مایه تشویق بوده میتواند قمیت مصارف یک 
کارت رادهی  توارسویودن بوه صونودوق رای 

دالر میرسد  وت وداد چواپ ایون  3درافغانستان به 
  31ملیون کوارت اسوت تونواسوب ی 31کارت ها 

ملیون کارت با ت داد اشخاص واجد شرایوط رای 
دهی مناطق توحوت حواکومویوت دولوت هوم خووانوی 
نوودارد وایوون خووود یووک وسوویوولووه تووقوولووب موویووبوواشوود 
درحالیکه چاپ یک کوارت رای دهوی درکشوور 
بیش از یک ملیارد نوفوری هونودوسوتوان نویوم دالور 

 میباشد.

راه ها وطرق جلوگیوری  از توقولوب یوا توخوفویوف  
جسووتووجووو گووردد  ودرآن زموویوونووه هووایووکووه عوواموول 
ت صبوات گوردیوده اسوت بورداشوتوه شوود توا زور 
مندان دولتی ومحلی در کوار انوتوخوابوات نوتووانونود 
مداخله کنند وبه خارجی ها به هویوچووجوه زمویونوه 
سازی وتقلب در امور داده نشوود. در انوتوخوابوات  
دور دوم آقوای کورزی توقولووب بوه حودی بوود کووه 
رنگین دادفر سپنتا مشاور امونویوت مولوی ریواسوت 
جمهوری دراجالس همان سوال موجوموع عومووموی 
سوازموان مولول موتوحود بواشورمونوده گوی در بورابوور 
جهانیان اعتراف کرد "   توقولوب در  انوتوخوابوات 
صورت گرفته است شما برما سوخوت نوگویوریود " 
تقلب در انتخابات دورسوم ریاست جموهووری نوه 
تنها در سطح داخلی بلکه درسطح جهانی با عو  
افتضاح شد. آیا تغیر وتبدیول  افوراد مویوتووانود از 
تکرار مجدداین افتضاحات در پروسه های ب دی 

 جلوگیری کند ؟

ایجاد یک سیستم دقیق کنترولی برای جولووگویوری 
از خودسری وتقلب ضرورت است تا کمویوسویوون 
های انتوخوابواتوی بودون اعوموال نوفووذ قودرتومونودان 
ودولت مردان وخارجی ها موطوابوق موواد قوانوون 
اساسی وسایر قوانین مربوط بتواند انتوخوابوات را 
حداکثر عاری از تقلب سازند. درانوتوخوابوات دور 
سوم ریاست جمهوری عمال یک امریکایی بودون 
داشتن مجوز در کمیسیون مرکزی انتوخوابوات بوه 
تقلب به نفع عبود   عوبود  دامون مویوزد کوه از 
جانب نیوروهوای امونویوتوی دسوتوگویور وبورای چونود 
ساعت تحت باز داشت قرار گرفت  این سویوسوتوم 
کنترول باید بتواند  از خوود سوری هوا در زموان 
تدویر انوتوخوابوات جولووگویوری کونود. در دور دوم 
انتخوابوات ریواسوت جوموهووری کوه حوامود کورزی 
کاندید بود زمان انوتوخوابوات بوا پوا گوذاشوتون روی 
مواد مندرج قانون اساسی به ت ویق انداختوه شود. 
طبق بند دوم ماده شصت ویکم قانون اساسوی کوه 
مش ر است: " وظویوفوه رئویوس جوموهوور در اول 
جنوری سال پنجم ب د از انتخابات پایان می یوابود 

ماه به ت ویق افتویود وبورطوبوق  1" انتخابات برای 
ماه فاقد اولوی  1حکم صریح این ماده  افغانستان 

االمر قانونی بود درحالیکه در بونود سووم هومویون 
ماده گفته میشود " انتخابوات  بوه مونوظوور تو ویون 
رئیس جمهوور درخوالل مودت سوی الوی شوصوت 
روز قبل از پایان کار رئویوس جوموهوور بورگوزار 
میگردد عین زمان تدویر انتخابات برای نوموایونوده 
گان شوورای مولوی در مواده هشوتوادو سووم قوانوو 

 اساسی  پیشبینی شده است .

بنابر هر دلیل که بود زمان انتخابات از ماه حمل 
ماه اسد همان سال ت ویق گوردیود . فضول  13به 

احمد م نوی رئیس کمیسیون مرکوزی انوتوخوابوات 
دلوویوول عوودم توودویوور انووتووخووابووات در موواه حووموول را 
نامناسب بودن اقلیم درین ماه نامیود . درحوالویوکوه 
اوال این زمان در قانون اساسی  قید گردیده  کوه 
هی  کس  صالحیت تغیر درآن را نودارد وثوانویوؤ 
همه افغان ها میدانند ماه حمل برای انتحوابوات از 
لحاظ اقلیمی برای مناطق سورد سویور وگورمسویور 
کشور مناسب میباشد ایون خوود توخوطوی صوریوح 
وجود میکانیزم دقیق کنترول مانع از آن میگوردد 
تا مقامات دولتی منجمله ریاست جموهووری وآغوا 
بلی های کومویوسویوون انوتوخوابواتوی مورتوکوب توقولوب 
وقانون شکنی نشوند. یکی از موثر تریون موحوار 
جلوگیری از تقلب توزیع شنواسونواموه هوای بورقوی 
است که درحقیقت دومین تو وهود در مووافوقوتونواموه 

 حکومت وحدت ملی میباشد.

سال حضور قووای خوارجوی  31کشور یکه طی 
ومصارف ملیارد ها دالر تاکنون احصائیوه دقویوق 
نفوسش را نمیداند وبنابر دوام جنگ سورشومواری 
را انجوام داده نوموی تووانود یبوه قودر سور بوریودن 
سرشموار یسوت   چوگوونوه خوواهود تووانسوت کوه 
اصطالح حجیم اصالحات انوتوخوابواتوی را عومولوی 
سازد وشنواسونواموه هوای بورقوی رادریوک فضوای 
تاسف آور مخالفت بانوع ت لق افراد به یک ملوت 

 واحد، توزیع نماید؟

میگویند دانه را درجوای بوریوز کوه زمویون قوابول 
روئیدن آن باشد . دومین ت هود حوکووموت وحودت 
ملی ی نی توزیع شناسناموه هوای بورقوی نوه تونوهوا 
عملی نه شده بلکه کار اداره مربوط به این رونود 

 توقف داده شده است .

گرچه دولت ازروی مصلحت براختالف مقاموات 
ذیصالح وزورمونودان موتو وصوب وتونوگ نوظوران 
محلی پرده موی افوگونود اموا مووضو وگویوری هوای 
برخی افراد وابستوه بوه تونوظویوم هوای موحولوی در 
زمینه درج ملیت درشناسنامه با عو  بوه تو وویوق 
درآوردن این کار گردیوده اسوت درحوالویوکوه ایون 
مکلفیت دولت است تامشکل بوجود آمده درمورد 
اصل هویت افغان ها را باکوار اقونواعوی وتودابویور 
الزم  حل نماید وآنانی را کوه از اصوول مونودرج 
قانون اساسی سرپیچی می نوموایونود موتووجوه  ایون 
خوبووط بووزرگ موولووی وسویوواسووی شووان سووازد. یووک 
دانشمند حقوق وعلوم سیواسوی مویوگوویود " دولوت 
ب نوان قدرت مطلق ظاهری موی شوود وشورایوط 
زنده گی را از ثبت والدت گرفته تا گواهی نواموه 
فووت کونوتورول مویوکونود" پوس دولوت مووجوود در 
رهبریت متفکران در اجرای سمتدهی سالم روح 
ملی حکومت شوند گانش کار الزم را انجام نموی 
دهد . این شیوه دولت داری که هر کی با هورچوه 
مخالفت کرد پروسه کار را متوقف سازد چویوزی 

 جزبی کفایتی بوده نمی تواند.

چون " حکومت وحدت ملی " برای حول وفصول 
مشکالت برمحور قانون اساسی عمول نوموی کونود  
درتحقق ایون تو وهود نواکوام وپویوموان شوکون اسوت. 
هویت ملی همه شهر وندان کشور در بونود اخویور 
ماده چهارم فصل قانون اساسی چونویون صوراحوت 

 داده شده است :

"برهر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افوغوان 
اطالق میشود". حاال چه جای لوجواجوت دربورابور 
این ماده قانون اساسوی نوافوذ درکشوور بواقوی موی 
ماند که " حکومت وحدت ملوی " بودون احسواس 
مسئولیوت مولوی ووطونوی  از کونوار آن مویوگوذرد 
وتوزیع شناسونواموه هوای بورقوی را موتووقوف موی 

 سازد ؟

ت هد سوم تدویر لویه جرگه قانون اسواسوی اسوت 
سال حاکمویوت ایون حوکووموت دایور 1که باید طی 

میگردید ولی نه شود. فوکوری موی شوود کوه ایون 
ت هد روی مصلحت دوجانبه حکومت وایوجوابوات 
منف تی بردوتیم عمأل به فورامووشوی سوپورده شوده 
است .برای عملی ساختن این ت هد ازهوموان بودو 
آغاز کار حکومت تدابیر الزم اتخاذ نشده بوود توا 
روند انتخابات شوراهای ولسوالی بحی  توکومویول 
کننده ارگان لویه جورگوه راه انودازی گورددوعودم 
تکمیل این روند بهانه ای باشد در دست حکومت 
دولتمردانیکه ناکامی شان را دراجورای تو وهودات 
سپرده شده وامور محوله درک می کونونود تووسول 
به شیوه های دکتاتوری کرده دربورابور خوواسوت 
مردم وجلوگیری ازعدم افشای کفایت کاری شان 
ازاغماد یازور کار میگیرند زیرا میدانونود اگور 
در محضر ارگان ملی تصمیم گیری قرار گیورنود 
با خت شان موتوصوور بووده موی تووانود ، از ایون 
جهت با استفاده از هر حویولوه ونویورنوگ سور راه 
دایر شدن چنین مقام صاحب صوالحویوت تصومویوم 

 گیری سنگ اندازی می کنند.

واق یت امر اینست که هر دو راس " حوکووموت 
وحدت ملی "بنا بر عوامل گوونواگوون کوه هوم از 
بحرانات چهار گانه ذکر شده درین نوشتوه مونوشوا 
ء میگیرد ,محبووبویوت شوانورادر بورابور موردم از 
دست داده انود ,لوذا مووقوف خوویوش رادر بورابور 
اشتراک کننده گوان لوویوه جورگوه قوانوون اسواسوی 
ض یف و قابل تشویش مویودانونود, ازیون جوهوت بوا 
شگرد های مزورانه چون عدم توکومویول موقواموات 
شرکت کننده در لویه جرگه و غیره از تدویر آن 

 خود داری میورزند.

ببینیم عدم پابندی به تو وهودات سوسوپورده شوده در 
موافقتناموه " حوکووموت وحودت مولوی"عوامول چوه 

 بحراناتی در کشورگردیده است:

 . بحران جنگ  :۵

با تشکیل دولت جدید زیرنام "حوکووموت  وحودت 
موولووی" ابوو وواد جوونووگ طوووری وسوو ووت یووافووت کووه 
مخالفین مسلح تووانسوتونود بوا سوقووط دادن بورخوی 
ولسوالی ها و سقوط دو بار والیت کونودز عوکوس 
ال مل شانرا در برابر پروسه دولت سازی جودیود 
تبارز دهند. طی دو سال حوکوموروایوی حوکووموت 
وحدت ملی , سقوط دوباروالیت کنودز , بوار هوا 
دست بدست شدن واحدهای اداری  ولسووالوی هوا 
میان دولت و مخالفین ,توس ه جفورافویوای نوفووذی 
طالبان در والیات ,خونویون توریون جونوگ هوا در 
هلمند و ارزگان و توس ه دامنه جنگ توا والیوات 
ارام مانند نیمروز و فراهو قسما" بلوا و نوا ارام 
سازی والیات اموتودادسوواحول دریوای اموو و هوم 
مورزبووا تورکووموونوسووتووان  , مووانوور هووای ابووتووکوواری 
مخالفین مسلح دولت  را نشان میودهود ,بوالوموقوابول 
عملیات نوظواموی دولوت بور عولویوه فو والویوت هوای 
جنگی داعش و طالبان , رزمنده گوی و موهوارت 
مسلکی ورزمی قوای مسلح کشور راتبارز داد . 
اما اگر دولت میتوانست قبل از وقوع حوواد  و 
سقوط واحد های اداری انسیاتیفی ابتکار عومول  
را بدست بگویورد شوایود تونواسوب تولوفوات جوانوی و 
خسارات مالی و نظامی به نفع دولت قابول توغویور 
میبود .جای تاسوف اسوت کوه سوقووط واحود هوای 
اداری اثووورات بسووویوووار مووونووفوووی از خوووود بوووجوووا 

گذاشت .از دست رفتن مقادیر هونوگوفوت سوالح و 
مهمات , بلند رفتن موورال جونوگوی جونوگوجوویوان 
مسلح مخالف , تاثیر بر تبلیغات خارجی مخالفین 
و قدرت جنگوی دولوت, از دسوت دادن سورموایوه 
های مردم , قتول و کشوتوار موردموان بویوگونواه بوه 
شمول زنان و اطفال , غلبه رعب و تورس مویوان 
مردم , مهاجرت ها , از دست دادن حداقل بخور 
ونمیر ووسایل ابتدایی زنده گی انوهوا هوموه پویوامود 
های این بی ابتکاری ها و عدم دلسوزی به حوال 

 ملت ووطن بوده میتواند.

نووظووامووی مووراجووع   –سوویوواسووت هووای اوپووراتوویووفووی 
استخوبواراتوی اموریوکوا کوه در صوداقوت آن شوک 
وجود دارد در اوضاع افغوانسوتوان و اطوراف آن 
چرخش  حیرت انگیزی را در ارایش جونوگوی و 
موض گیری نظواموی موخوالوفویون بوه مویوان آورده 
است.ظهور داعش و صودور آن بوه افوغوانسوتوان 
صفحه غم انگیوز دیوگوری در فو والویوت بویوش از 
چهل سال مراجع توطْه چینی باز کرد. این گروه 
اطفال نو تولد تا موسفیدان خداپرست و با توقووای 
افغان را با شیوه هوای بسویوار ظوالوموانوه بوه قوتول 

 میرسانند.

پالن انتقال و نفوذ داعشیان بسرزمینهای آنطرف 
هندوکش در موو ضو وگویوری هوای قودرت هوای 
رقیب امریکا چوون فودراتویوف روسویوه و کشوور 
چین تغیرات به میان آورد. روسیه با درک دقیوق 
از مراکز تربیت و پرورش طالبان در پواکسوتوان 
به سیاست تفواهوم و نوزدیوکوی بوا پواکسوتوان روی 
خوش نشان داد تا راه توفواهوم بوا طوالوبوان بورایوش 

سال فورموانوبور  03کشوده شود. پاکستان که مدت 
بی چون و چرای امریکا و انگلستان در مونوطوقوه 
است با این فرمانبرداری از شرکت در پیمانهوای 
نظامی سنتو وسیتو تا راه انودازی جونوگ اعوالن 
ناشده علیه افغانستان زیر بهانه توجواوز شووروی 
و دولت مورد حمایت آن توانست از ن موت هوای 
بوزرگ نوظوامووی و اقوتووصوادی غورب و موموالووک 
عربی تا سطح اتمی شدن بهره گویوردو پوروگورام 
تخریب و نابودی افغانستان را پویوش گویورد. ایون 
کشور با درک برخی ایما ها و اشوارات نوظواموی 

سیاسوی اموریوکوا و بوهوره بورداری از روابوط   –
همیشه حسنه  با چویون در صودد تواسویوس روابوط 
جدید با فدراتیف روسیه گردیده مویوخوواهود مویوان 
پیمان شانگهوای و حوامویوان قوبولوی اش دسوت بوه 
مانور بزند .محصول مناسبات جدیدا" ایجاد شوده 
پاکستان و روسیوه نوزدیوکوی طوالوبوان بوا روسویوه 
میباشد. فدراتیف روسویوه کوه ظواهورا" در بوازی 
طالب ،داعش ،حضور نوظواموی اموریوکواو وجوود 
پایگاه هایش در افوغوانسوتوان دسوت اسوتوموالوت بور 
جنگجویان طالب کش میکندمیخواهود توا طوالوبوان 
مووانووع نووفوووذ داعووش در سوورحوودات کشووور هووای 
عضوشانگهوای گوردد و ازیون راه از خوطورات 
تروریسم خود را در امان سازد. شاید دراولویوت 
کاری روسیه دریون عورصوه توقوویوت نوظواموی و 
حمایت سیاسی طالبان با دادن اسلحوه و پوول جوا 
داشته باشدزیرا جانب مقابل ی نی اموریوکوا موتوهوم 
به حمایت خفیه از گروه داعش و بهره  بورداری 
ازف الیت های ب دی شان برای بی ثباتی اوضواع 
در کشور های اسیوای مویوانوه ، چویون و روسویوه 
میباشد.در چنین حالت افغانستان مویودان جونوگ " 
امووارت اسووالمووی و خووالفووت اسووالمووی"گووردیووده ، 
امارت طالبان را روسیه و خوالفوت داعشویوان را 
امریکا تجهیز ، تسلیح و تمویل خواهد کرد. پوس 
دکتورین این جنگ را میتوان دکوتووریون نویوابوتوی 
توصیف کرد که حامیان هر دو طرف ابورقودرت 
های جهانی با سابقه طوالنی بیش از هشوت دهوه 

 دشمنی با یکدیگر میباشند.

دوام سیاست جنگی امریکا میرساند که در زموان 
جوونووگ سوورد سووقوووط کوومووونوویووزم بووهووانووه بووود نووه 
هدف،هدف ختم قدرت جنگی حریف جهوانوی اش 
اتحادشوروی بود،حاال که فودراتویوف روسویوه دو 
باره بحی  قدرت نظامی در م وادالت جوهوانوی و 
منطقوی به محاسبه گورفوتوه مویوشوود و نوظوام آن 
عمال یوک نوظوام سورموایوه داری اسوت ، بوازهوم 
ایاالت متحوده اموریوکوا سور خصووموت بوا آن را 
گرفته است وش ار سقوط  کمونیزم دوران جنگ 
سووردبووی پوورده  موویووگووردد ورنووه در زیوور گوولووون 
امریکا کوبای کمونیستوی وجوود داشوت و دارد، 
ویتنام و کوریای شموالوی پویورو ایون نوظوام انود و 
دولت کمونیستی چین از دوسوتوان دوران جونوگ 
سرد امریکا بود. چرا تونوهوا کوموونویوسوم شووروی 
زیر باران تبلیغات امریوکوا قورار داشوت و حواال 
فدراتیف روسیه بوار دیوگور در مووقوف شووروی 
قبلی قرارداده شوده ،افوغوانسوتوان مویودان جونوگ " 

 خالفت و امارت "ت ین گردیده است؟

نوع نگاه برخی تحلیلگران از شکل گیری جودیود 
اوضاع طوری دیگریست ،به باور این طورزدیود 
تغیر در موض گیری های جنوگوی شوایود روزنوه 
صلح را برای افغانستان باز کند ، تحولویول جونوگ 

ساله افغانستان میطلبود توا هوموه طورف هوای  23
ذیووذخوول دریوون جوونووگ چووون امووریووکووا ، چوویوون ، 
پاکستان ، عربستان س وودی ، ایوران و روسویوه 
که حواال جوانشویون اتوحوادشووروی اسوت بوایود در 
تخفیف تشنجات ، آغاز پروسه صولوح واسوتوقورار 
امنیت در کشور ما سهم بگیرند و با اسوتوفواده از 
نقشی که بر طرفین جنگ دارند جووانوب ذیودخول 
را مجبور به ترک ف ا لیت های مسولوحوانوه کورده 
به پروسه های سیواسوی پویوونود دهونود. اموا ایوجواد 
داعش یکبار دیگر عدم صداقت مراجع حوموایووی 
آنرا در زمینه حل وفصول سویواسوی مویورسوانود.از 
اوضاع بر میاید که حامیان داعش مویوخوواهود در 
صورت پیوستن طالبان بوه پوروسوه صولوح پودیوده 
وحشتناکتر از آنان را بحیو  اپووزیسویوون مسولوح 

دولت افغانستان جابزنند و بر فشار نظواموی شوان 
درین گرهگاه مونوطوقووی بور رقویوبوان نوظواموی و 

 اقتصادی شان ی روسیه و چین  ادامه دهند.

سوال اینکه ایوا " حوکووموت وحودت مولوی" تووان 
اداره این بحران را در حودود دولوت داری خوود 

 خواهد داشت یا خیر؟ پا بر جاست.

 بحران اقتصادی: -6

برخالف همه وعوده هوای عوواموفوریوبوانوه دوران 
انتخابات که هر دو تویوم انوتوخوابواتوی بورای موردم 
میدادندوضع اقتصادی مردم نه تنها بهبود نویوافوتوه 
بلکه از بد بدتور شوده اسوت ، سو وود نور  هوا ، 
وضع مالیات سنگین بر تجار ، بیکاری مزمون ، 
پروبلم های امنویوتوی شواهوراه هوا و اخواذی هوای 
ظوالوموانوه دولوت و موخووالوفوان دولوت از توجوار و 
دریوران همه بر بلنود رفوتون نور  هوا اثور گوذار 
بوده رن  آن روی سفره های خالی خانواده هوای 
بینوای کشور بر خالف ادعای " تغیر در دسوتور 

 خوان مردم " تمثیل میگردد.

دولتی را کوه یوک " موتوفوکور جوهوانوی "رهوبوری 
میکند نه توانسته راه حل مناسب میان ت دادفوارا 
التحصیالن موسسات عوالوی توحوصویولوی ، قودرت 
جذب و پذیرش انان بوظایف را دریوابود و اصوال 
درین زمینه جدا از لفاظی های مقط ی هیچگونه 
کار عاجل یا بنیادی ب مل نیامده اسوت ، وزارت 
خانه ها نمیتوانند کوفوایوت الزم کواری در موورد 
مصرف بوودجوه انوکوشوافوی شوان از خوود نشوان 

 بدهند.

فورار نویووروی کوار فوکوری و جسومووی جووان از 
کشور بر همه ادعا های " اتکا به نویوروی جووان 
" از جانب حاکمویوت خوط بوطوالن مویوکوشود.سویول 
گدایان روی جواده هواکوه بوااطوفوال بورهونوه شوان  
دست تگدی به سوی همه دراز میوکونونود ، موانونود 
خنجر بدل آدم های صاحب احساس فورو مویورود 
ولی مغوروران قودرت ، جواه و پوول اصوال" از 
چنین وضع یا خبر ندارند و یا با توکوبورو مسوتوی 
زنده گی های جبروتی شان دید چشم های آن هوا 
را بسوی این قشر فقیر ، گرسنه و موحوتواج سویواه 

 ساخته است .

تفاوت در پرداخت م اشات بورای کسوانویوکوه در 
ادارات دولتی عیون وظوایوف را در عویون زموان 
کاری اجرا مویوکونونود بواعو  نواامویودی کوارمونودان 
دولت شده دلسوزی و عالقوه مونودی شوان را در 

 اجرای وظایف کمتر ساخته است.

موسسات تولیدی روز تواروز از اثور مشوکوالت 
عمدا"ایجاد شده از کوار بواز مویوموانونود ، مو وادن 
افغانستان عموال"در اخوتویوار بوانود هوای موافویوایوی 
داخلی و خارجی قرار داشته استخراج و انوتوقوال 
غیرقانونی آن ها هیوچوگوونوه تواثویوری بور عووایود 

 دولت بجا نمیگذارد.

اقتصاد افغانستان مانند وضع امنیتی آن در آشفتوه 
بووازار مووا فوویووا گووری گوویوور مووانووده آن قسوومووت  
جغرافیایی کشور که تحت حاکمیت دولت نویوسوت 
عواید آن را باندهای جنگوی بودسوت موی آورنودو 
آن قسمتی که قسما" در کنترول دولت قرار دارد 
عواید آن به بوانود هوای موا فویوایوی و زورمونودان 
داخل نظام ت لوق مویوگویوردو ایون گوروه موافویوایوی 

سوال از  11عمال"چر  سیاسی کشوور مویوبواشود.
تغیرقدرت میگذرد اما عوطوش اموتویواز طولوبوی و 
منف ت جویی انانیکه بقدرت رسیده انود فوروکوش 

 نمیکند.

مجموع این حالت باع  شده است تا عاید سرانوه 
پوایویون ایود. 1331نسبت به سال  1331در سال 

دالور 021برابور بوا  1331ی عایدسرانه در سال 
دالور  011بوه  1331بود در حالیوکوه در سوال 

 تنزل نموده است .

سال 31از م ادله تفاوت زنده گی مردم در مدت 
اخیر بر می اید که کشور هوای حواموی و کوموک 
کونونووده دولوت طوی ایون زمووان خوالف اصوطووالح 
ترجمه شده " ملت سوازی"بوه کوار قشورسوازی و 
طبقه سازی مصروف بود اند تا بر طبوق مو ویوار 

اقتصادی خوود شوان یوک قشور   –های اجتماعی 
صاحب امتویواز و تووانومونود اقوتوصوادی را بور پوا 
ایستاده کرده و بحی  موحومول سویواسوی  سویواسوت 
های جبرا" وارد شوده شوان بوکوار بورنودو بورای 
همیش اوالده آنها ممثلین دموکراسی مویوراثوی در 

 کشور باشند.

اقوتوصوادی  -به این ترتیوب در حویوات اجوتومواعوی
افغانستان میتوان خط افوقوی تورسویوم کورد کوه در 
فوق ان بوانود هوای موا فویوایوی، قواجواقوبوران موواد 
مخدره و مو وادن ، قودرتومونودان دولوتوی صواحوب 
امتیاز پولوی بوزرگ موخوصووصوا" بور گشوتوه از 
غرب، رشوه خوواران بوزرگ ، مو وامولوه گوران 
قرار داد های تجارتی ، اقتصادی و ساختمانوی ، 
قوومووانوودانووان و زورموونوودان مووحولووی تووازه بوودوران 
رسیده ، مفسدین و ستمگران از میان هوموه اقووام 
و ملیت های کشور و در توحوت آن موحوتواجوان ، 
ستم کشان فقر و بیکاری ،مامورین فاقد امتیواز ، 
روشنفکران میانه حال و تهی دسوت ، دهوقوانوان، 
مزدوران ، پیشه وران، صاحبان کم پوایوه حورفوه 
های محتلف ،تجار ملی ووطنوپورسوت ، سورموایوه 
داران کوچک و بوی پویوونود بوا موافویوای خوارجوی 
وداخلی مربوط به همه اقوام و ملیت هوا اعوم از 
هزاره ، ازبیک ، ترکمن ،تاجک ، پشتون  بلوو  
،نووورسووتووانووی و غوویووره جووا دارنوودکووه بووه شووکوول 

 بیرحمانه مورد بهره کشی و ستم میباشند.

در چنین حالت صاحبوان زر ، زور ، سوالح و 

قدرت سیاسی یک اقلیت بسیار محدود نسوبوت بوه 
کل نفوس محتاج کشور را تشکیل میدهنود کوه بوا 
حیل و نیرنگ های بیرونی و داخولوی بور  هوموه 
سرنوشت این ملت مسلط ساخته شده اند. بونوا بور 

اقوتوصوادی   –حقیقت انکار نا پذیر سیر اجتماعوی 
جوامع بشری مناسبات میان دو طورف ایون خوط 
افقی در صوورت توغویور ودروضوع اقوتوصوادی و 
بهبود موقف اجتماعی پاهینی ها منجور بوه جودال 
تاریخی میان این دو دسته بندی شده متونواسوب بوه 
تفاوت این خوال مونواسوبوات مویوان موردم و دولوت 
برهم خورده ،دولت نه خواهد تووانسوت قوادر بوه 

 حل این بحران گردد.

 . بحران اختالفات و تفرقه در رهبری: ۹

وجود تفاوت نظور و ارایوه ا یوده هوای موتوفواوت 
سیاسی یک امور مو وموولوی در اموور دولوتوداری 
میباشد .در یک جام ه ناهمگون از لوحواظ بونویواد 
های مادی ، فکری ، خط مشی های جوداگوانوه و 
تشکیالت مت دد سیاسی باید موضو وگویوری هوا و 
ابراز نظر های متفاوت وجود داشته بواشود ، بور 
بنیاد اصول فولوسوفوی تضواد ، حورکوت و توکوامول 
بایست مواضع متضاد ، ایوده هوای موتوفواوت  و 
خط مشی های جداگانه مسیر جوامو وه را بسوموت 
پیشرفت و ترقی رهنمونی کونود توا موجومووع ایون 

اجتماعی با وجود مشوارکوت –متغیر های فکری 
در امر ساختمان و توکومویول اسواسوات پویوشورونوده 
اجتماع به کار انداخته شود.اما در کشور ما طوی 
چوووهوووار دهوووه اخووویووور تضووواد هوووای فوووکوووری و 
موض گیری های جداگانه عامل تشدیود جونوگ و 
ویورانوگوری شوده حوالوت مووجوود موحوصوول ایوون 
متغیر های نا همگون است. مهارت دولت داری 
خوب و سیاستمداران دارای تفکر پویوشورونوده در 
آن است تا یک مبداء یا محوری را دریوابونود کوه 
دارنده گان اندیشه های جودا از هوم بورای هودف 
واحد بدور آن بسی  شوونود و بور مو ویوار ارزش 
هووای آن مووبووداءبووا روح موولووی و صووموویووموویووت 
وطنپرستی خود و پیروان خویش را برای تحوقوق 

 ارمان های آن اهداف اماده سازند.

و اسواس در کشوور موا بوا  الحمد  چنویون موبوداء
ارزشهای خوب انسانی و موطوابوق شورایوط یوک 
زنده گی مدرن از لحاظ سیاسی وجود دارد و آن 
وثیقه ملی یو ونوی قوانوون اسواسوی نوافوذدر کشوور 
میباشد، دیدگاه هوای موخوتولوف ، خوط مشوی هوای 
متفاوت و برنامه های جدا گانه ازهم که مونوظوور 
همه خدمت گوذاری بوه موردم را احوتووا مویوکونود 
بایست دور این موحوور مولوی در یوک عومولوکورد 
سازنده و به تفاهم رسیوده بسویو  شوونودتوا رقوابوت 
سالم سیاسی در امر سازنده گی جوامو وه بوه کوار 

 مشترک بپردازند.

سر دمداران سویواسوی کشوور از اول کوار خوبوط 
بزرگ سیاسی را مرتکب شدنود کوه  نوتووانسوتونود 
برای کار مشترک سیاسی و دولتداری بور بونویواد 
قانون قانون اساسی باهم تفاهم کنند و تمام قودرت 
ت قل و خرد شان را در پورتوو نصووص بوه کوار 
دولت داری خوب استقامت دهند نتیجه این پیوونود 
نا میمون دو تویوم کوه هور دو مودعوی خودموت بوه 
مردم بودند نه تفاهم ، همدلی و هوموکواری بولوکوه 
فضای مملو از سو توفواهوموات ، رقوابوت هوای نوا 
سووالووم نوواشووی از خووودخووواهووی هووا، اتووهووام بوونوودی 

مالمت سازی توام با غوغا های توبولویوغواتوی و  ها،
 مطبوعاتی را باع  گردید.

از سور گونوده گوردانوه به فحوای این کوه "مواهوی 
اثرات پوسیدگی سیاسی راس دولت آهستوه  زدم" 

آهسته تخم هسته های یاءس و نا امیدی را مویوان 
مردم بذر میکند و اعوتومواد موردم را نصوبوت بوه 
آنووان کووه بووا قوویوومووت جووان شووان حوواضوور موویوودان 

 انتخابات شدند به بحران میکشاند.

به دور یک سند تهیوه شوده تووسوط یوک  انهماک 
میانجوگور بویورونوی نوتووانسوت جوای وثویوقوه مولوی 
تصویب شده تووسوط نوموایونودگوان موردم در لووی 
جرگه را بگیرد.قانون اسواسوی آیونوه توموام نوموای 
نیواز هوای موردم بوه حصوول دولوتوداری خووب، 

حوودود  حووقوووق و آزادی هووای موونوودرج در آن،
صالحیت ها و مسولیت های حکومت کننده گوان 
و حکومت شونده گان اسوت و آیونوه داری نویواز 

میلیونی کشور را میکند، در حوال  10توده های 
که اعالمویوه " حوکووموت وحودت مولوی" صورفوا" 
ان کاس دهنده تمنیات خوودخوواهوانوه دو شوخوص 
در راس دو تیم میباشد و به هی  وجوه نومویوتووانود 
عامل وفواق مولوی شوده جواگوزیون قوانوون اسواسوی 
گوووردد. از ایووون جوووهوووت اسوووت کوووه دو سوووال 
حکمروایی" حکومت وحودت مولوی" بوا عوالوم از 
تضادها ، رنجش ها و اختالفات سپری میوگوردد. 
رییس جمهور و م اونین آن ، رییس جوموهوور و 
رییس هییت اجرایویوه و در موجومووع کوارمونودان 
اپووارات هووای هوور دو مووقووام در یووک زدوخووورد 
سیاسی ، لفظی و عملی قورار دارنود، بویوشوتوریون 
وقت کار و انرژی شان را نه برای پیشبورد کوار 
ها بلکه برای تشدید اختالفات ، دفواع از خوود و 

 ت رد بر دیگری به مصرف میرسانند.

راس رهوبوری "حوکوووموت وحودت موولوی" توحوموول 
برداشت تصامیوم کوه بور موبونوای قوانوون اسواسوی 
داشته باشند ندارد، با تصامیم یک رکن دولت کوه 
قوووه تووقوونوویوونوویووه اسووت در تضوواد و تووخووالووف قوورار 
میگیرد. لجاجت و خیره سری ارگوانوهوای دولوت 
در برابر یکدیگر عمال جام ه را به بحران بورده 
و این بحران سراپای ارگانوهوای ثوالثوه دولوت را 

 در هم نوردیده است.
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 افغانستا  

دربامیان به  بت های بودا و م ابد صدماتی وارد 
گردید, ت دادی زیادی از اثار تاریخی و فرهنوگوی 
را باخود بردند .  م بد طالیی بیت الوذهوب  نویوز 

م 1222تاراج نمودند . چونوگویوز خوان در سوال 
م و عبودالورحومون خوان 689اورنگ زیب درسال 

م ب د از قتل عام و غوارت خوانوه 1892در سال  
 ها ,برای تخریب بودا اقدامات حصمانه نمودند.

م در  نگ های دکخلی م هملت  90در اغاز دهه 
های بودا از اسیب مصون نموانوده انود. سورانوجوام 

م بوه خواک 2001موار  11این دو پیوکوره  در 
یکسان گردید . روزی که یوونسوکوو انورا وحشوت 
فرهنگی نامید.   با فرو ریختن مجسمه های بوودا 

ساله ی این سرزمین ازبین رفوت توا 1600تاریا 
اینده گان این سرزمین دست اویوز ارجومونودش را 
 برای بالیدن به تمدن عمیق خود از دست بدهند.

هنوز حفره های خالی عمیقی که از دها قرن بیش 
پیکرهای بودا را از گوزنود بواد وبواران در خوود 
حفظ کرده بود از ابهت برخوردار است و در دل 
صخره ها جای خالی تندیس ها را به جهانیان بوه 

 نمایش میگذارد.
  

امابا دریغ وا فسوس که در جای ان همه شادمانی 
و هنرمندان بزرگ , بوه جوای ان هوموه درخوتوان 
تنومند امروزه یک جام ه ی فقویورو تونوگ دسوت 
زنده گی میکنند. به جای ان همه نگاره و زیوبوای 
ها امروزه یگ نوگواه خوالوی و بوی روح و یوک 
ویرانه ی غمناک باقی مانده است . این والیت بوا 
داشتن سه تمدن زردشوتوی  بوودایوی و اسوالم  و 
وجود هشت اثر جهانی ثبت یونسکوو شوده اسوت.  
بند امیر,  شهر ضحاک , شهر غلغلوه , قولو وه ی 
تغموچی  وصودهوا جواذبوه ی مونوحوصور بوه فورد 
فرهنگی وطبی ی عنوان اولین پایتخوت فورهونوگوی 
تاریخی و طبی ی سازمان همکاری هوای جونووب 

م بووه خووود 2015اسوویووا یسووارک  را درسووال 
اختصاص داده است. بامیان با استفاده از موق یت 
جغرافیایی , طبی ت مناسب و قوه کار میتوانود بوا 
سرمایه های کوچک ومتوسط حد اقل در عرصوه 

های مالداری  ,لبنیات ,میوه جات و صنایع دستی 
بازارهای همه والیات را تحت پوشش قرار دهد . 
توریزم سکتور دیگر اقوتوصوادی اسوت کوه دولوت 

 بررشد ان توجه جدی مبذول بدارد .
بامیانی های  اموروز بورعوالوه مووارد فووق بوا  

 مشکالت زیر دست و گریبان اند:
ـ نبودبرق و بند های آب گردان  بوا اسوتونواد هوای 

 ضد سیالب.
نبهد رکه ها ه هر های منظلم قل لر ر لدی  لده  -

 بین ولسوالی ها و مرکز والیت.
نبهد  فاخانت های مل لهلد ی للل لنلد هلا یکده لت  -

 جات و مرکز امبوالنس.
علدم دهلجللرهلی ملردم بلت صح هللای  ل لی ه  -

 اشامیدنی.
عدم جه ت بت کمهر   اهردی در هال لا ینلبلهد  -

ذخیره گاه ها ,سردخانه ها ,فارمهای تحقویوقواتوی , 
تخم های اصالح شده زراعوتوی   , بواغوداری و 
مالداری مردم که همه ساله مواشی با اموراد و 

 افت ها سردچار شده تلف میشوند.
عدم دهجرهی مردم بت  بلهلت هلای ملخلابلرکجلی  -

 وتکنالوژی در سراسر والیت .
عدم  فظ   اا ه ل  ه  لفلاظلا کد مل ل ل   -

 زیست.
عدم جه ت  بت کبدکا جار خی ی جلرمل لم ی لفلظ ه  -

نگهداشت آن.بسیار اثار باسوتوانوی توخوریوب و در 
 حال از بین رفتن است.

نبهد کمن ا در  اهرکه هلای علملهملی بلت ه ل ه  -
 دره غوربند و میدان وردک.

ب هاری عمهمی ه نبهد  ار برکی ق ر ج  ل لت  -
کرده  .توظیف افراد با ظرفیت پائین در رده های 

 باالی حکومتی و بست های دولتی.
 مبهد مهاجح ی نبهد جعم ر کهاهی بت مهلاجلح ی  -

 کمبود کتب درسی و م لمین مسلکی در والیت . 
امید مقامات مسول به صدای مردم بامویوان پواسوا 
گووفووتووه مشووکووالت موووجووود را از سوور راه مووردم 

 بردارند. 
 صفای بامیان مثل بهشت است      
 فضایش دلربا، عنبر سرشت است
 برابر با طالی هجده عیار         

 بت  هر غلغلت هر پاره خ ا کها 
 تمام نیل عالم گر شود جمع         

 بت پ   بند ه با م ه د ا کها 

 بقیه از صفحه ششم

 بامیان باستان

خوب است که با وجود بوحوران نوفواق در راس رهوبوری 
قدرت حاکم و توقوسویوموبونودی عومودی جوامو وه بوه خوطووط 
موازی اقوام و ملیوت هوا ، موردم کشوور در امور حوفوظ 

همکاری همگانی با هم دارند و در بودتوریون   وحدت ملی،
امنیتی و روانی کوشوا  شرایط زندگی از لحاظ اقتصادی ،

 و دانا هستند.

عدم همسویی در امر ادای ت وهودات سوپورده  بحران نفاق ،
شده برای یک دولت در حال جونوگ کوه هور لوحوظوه آن 
ضرورت یک تصمیم و یک عمل سوازنوده را دارد توبواه 

 کن و آفتزا است.

 . بحران عدم اعتماد و بیتفاوتی در برابر ملت: ۶

تشکیل دولت ب د از سقووط طوالوبوان بور خوالف بو وضوی 
ادعاها مبنی بر تصمیم افغانها و یک فرایند دمووکوراسوی 
صورت نگرفته به عقویوده بورخوی از نواظوران احووال و 
تحلیل گران آثار این دولت و این رژیوم بورآموده از یوک 
حادثه خونین ترورستی در امریکا ی نی حومولوه بور بورج 
های مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع آن بود که ب د 
از دو دهه جنگ در افغانستان یوک بوخوشوی از عواموالن 
جوونووگ دربوون زیوور فشووار تصوواموویووم عوواجوول و مووموولووو از 
عصبانیت بوش و اداره آن به تشکیل آن پرداختند. خلویول 
زاد نیز از اعمال فشار امریوکوا در کوار کونوفوراس پورده 
برداشته مینگارد آغای کرزی با دو رای شورکوت کونونوده 

رای موحوتورم عوبودالسوتوار  33گان کنفورانوس در بورابور 
سیرت به حی  رییس دولت موقت اعالن گردید. بورهوان 
الدین ربانی در مقابل این انتخاب حاضر نبوود قودرت را 
به کرزی تسلیم نوموایود ولوی بوا فویور یوک راکوت تووسوط 
طیارات جنگی امریکا درکنار  منزلش حاضر به تسولویوم 

 قدرت گردید.

جریان کنفرانس مملو از اختالفات و زورگویی ها بود . 
حاجوی عوطوا  الوکووزی یوکوی از شورکوت کونونوده گوان 
 1کنفرانس در مصاحبوه بوا رادیوو بوی بوی سوی موور  

در مورد کار کنفرانس گفت:" هریک از  1333دسیمبر 
اشتراک کننده گان مجبوریت مربووط بوه خوود را دارنود 
چنانچه اتحاد شمال که به زور بمباران امریکوا کوابول را 
به تصرف آورده و بر اکثریت افغانستان مسولوط سواخوتوه 
شده است ترس دارد که اگر به طرح اموریوکوا تون نودهود 
مانند طالبان زیر ضربات هووایوی قورار خوواهود گورفوت 
چنانچه شخصی به نمایندگان اتحاد شمال گوفوت کوه شوموا 
به زور امریکوا بور افوغوانسوتوان مسولوط شوده ایود. یوونوس 
قانونی به وی گفت اگر زور امریکا نمیبوود بوا شوموا هوم 

 در میز مذاکره نمی نشستیم".

بووی اعووتوومووادی و اعوومووال زور در شووکووسووتوون اصوول 
دموکراتیک اکثریت و اقلیت از همان بدو تاسیوس دولوت 
در بن در نفس دولت داران تزریق گوردیوده و توا کونوون 

ادامه دارد و بوه حویو  مویورا  دامونوگویور 
 دولت میباشد.

رقابت های دوامدار تنظیمی ، اخوتوالفوات 
در نظریات میان بورگشوتوه گوان غورب و 
مجاهدین سابق و برخی بازماندگان رژیوم 
هووای گووزشووتووه در امووور دولووت داری، 

عدم تن دهی به همدیگور بور شودت بوحوران  خودخواهی ،
اعتماد میان محافل حاکمه در کشور دامن میزند، اپارات 
های نا بخرد و غیر متحد هر دو تویوم انوتوخوابواتوی عوامول 
دیگری تشودیود ایون بوحوران گوردیوده توموایوالت سوموتوی ، 
منطقوی و قوموی نوزد کوارمونودان ایون اپوارات هوا موانوع 

 بزرگ اعتماد میباشد.

وقت و انرژی شان را صرف توطْه چینوی  آنانیکه تفکر ،
علیه یکدیگر میکنند همیشوه در اضوطوراب و تشووشوات 
گیرماندن در دام فریب یکدیگر مبتال بوده ت قل و توفوکور 
شان از مسویور کوار و اجورای اموور موحوولوه بوه سووی 
بیتفاوتی و بی اعتنایی به ت هدات سپورده شوده اسوتوقواموت  

از این جهت در برابر ضجه و زاری ملت بوخوون  میابد ،
نشسته ، فقیر ، بویونووا و بوارکوش توموام مصوایوب جونوگ 
بیتفاوت بوده وتیوم هوای هور دو اپوارات بوا خوود جووش 
خورده و در برابر یکدیگور مویوخوروشونود کوه نوتویوجوه آن 
پامال شدن منافع مردم و سرنوشوت زار مووجوود کشوور 
میباشد. اوضاع و شرایط طووری در کشوور شوکول داده 
شده است که جز چند تون موحودود در تولوویوزیوون هوا بوا 
اخطار های جا و بیجا در مورد خیزش های مردموی در 
برابر مظالم جاری کسی نیست کوه صودای اعوتوراد و 
خشم پراگنده مردم را در یوک مسویورسوالوم اعوتوراضوات 
موودنووی و مووردمووی سوووق دهوود زیوورا در بوورابوور چوونوویوون 
اعتراضات دادخواهانوه دسوت هوای مورمووز و نواموریوی 
اعمالی انجوام مویودهونود کوه اعوتوراضوات بوخواک و خوون 

 کشانده میشود.

ملتی که دختر و پسرخرد سالش مورد توجواوز ظوالوموانوه 
جنسی خالف تمام اخالق و رسوممتداول جام ه، احوکوام 
و موازین دین اسالم ، فرهنگ مسلوط نوامووس داری در 
کشور قرار میگیرد، ملتی که هر روز فرزندان جووانوش 
رابخاک میسپارد، ملتی که برای حصول یک لقمهء نوان 
گاهی دست به تگدی روی جاده ها و عوقوب خوانوه هوای 
مردم میزندو گاهی تون فورزنودانوش را بوه توقودیور بسوتوه 
راهی دیار بیگانه و سرنوشت نا م لووم مویوسوازد، مولوتوی 
که رشوه ، چور , چپاول ،حق کشی و بی عدالتی دم از 
امار آن کشیده و شیمه ء فوریواد را از آن گورفوتوه اسوت 
،شب زیر ظلم مخالفویون مسولوح دولوت و روز زیور بوار 
مظالم مراجع دولتی خرد و خمیر میشود چورا فوریواد بور 
نمیدارد.حیرت زده و خاموش بر مظالم نوگواه مویوکونود و 
شانه هایش را به رضوا و رغوبوت خوود بورای بوارکشوی 

 مظالم فرا تر میسازد؟

 به گفته حضرت مرزاعیدالقادر بیدل "رح":

 چنین بر بستر خنثی کی خوابانیده عالم را 

 که گردی هم بنام مرد ازین کشور نمی خیزد

څلورم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم ۶۴او ۶۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                

 بقیه از صفحه سوم

 سه تعهد ،چهار بحران...

ولسونو د پاکستان د تور مخي سیا ست له امولوه 
 . د غم په کمبله ناست ویر کوو

خپل ځوانان خاوروته سپارو هر څوه چوی لورو 
دالسه یې ورکوو ،یو بل ځای وایوي ړونود خوو 

سترګو کوې خواوری پواشوی.   ړوند یم ال مې په
په اخر کې وایم دا سمه خبره ده چی دشومون توه 

 . باید همداسی ځواب ورکړل شي
خو د نړېوالو دوستانو او خپله افغوانوانوو توه څوه 

 . پکار دي

افغان ولس د خپل هېواد دابدي دشومون اول 
پر وړاندی دخپلو ملي ګټو په خاطر ټوولوی 
تنظمي شخصي ګټو نوه تویور اود هویوواد د 

تل پواتوه سوولوی لوپواره ګوو کوار او  ساتنې 
مووبووارزه وکووړي.نووړېوووال پووه رښووتووېووا بووایوود 
پاکستان ایران او نورو الس وهونکو ته په 

 کلکه جدي ځواب ور کړي
واکمنه ادراه هم باید پوه رښوتونوي 
توګه د کوادرونوو پوه ټواکونوو کوې 
وړتېا وطونوفورسوتوي او مسولوکوي 

د موور  والې په نظر کې ونیسي 
میری سیاست نور پریدی ،دواړه واکومونوې 
خواوی د خپلو پلویانو د ټاکلو پرځای بوایود 
د ټووول موولووت وړ اسووتووازي پووه کووارونووو 

 .وګماري
د فساد پر ضد بې شمېره څانګې له مینوځوه 
یوسي یوه کاري ادراه رامینځ ته کړي چی 
په رښتېا دفسواد پور وړانودی کووټولوي کوار 
وکووړي د فسوواد پوور وړانوودی د قووانووون 

قوانوون کوې خوایون   حاکیمیت مراعت شوي
خاین دی که لوی مقام لري او که کووچونوی 

 .باید محاکمه اوسزا وویني

 پاتی له شپږم مخ څخه

 د پاکستان او افغانستان ....

تغاتکى  (( .  ص ه له ظ  چ  ظظ  طصغ صغي 

  نى  ت ىی  ظهتىطظ ظصت صغ  یغ طضغلغتغ  طو 

ظ غىکغ طتغتغ  ظولغت  -ظیىه زطى   طو  کغ  

ظطید ظ یه الره ک  یىه  غهغمغه الصغلغه رطوړه 

عمت   کتږ  چغ  ظصغ تغکغى لغرغ ره یغ  بغ یغع 

 ب رزه وع  ؛ څى ترظتغمغ  بغ   غ نغىنغ  طو 

طن رع  طو ظه،  ا خعه رطوړنا  ی یک  بغتغ  

 تا طر نه ع  .

ضغغغىیغغغه هغغغتغغغىطظ  کغغغې ظ بغغغ   غغغ نغغغىنغغغ     

طو غ وعتت بسغ ط  طو حزغاغى غت ؛  غکغ  

عىرط طو  ضغ  ( طو ظولغلغ  طظطر  لغه ضغىط  

ظطص ص    نى  طو نغىرو  غىطنغتغرغى ظتغ  ی غى 

النع  کىنه ؛ یه طنلط ب تى  کغ   یغ طضغې طو 

ع  ىناې ظرغک  طو یه ضکاىب نع   یه ی له 

یض  ډو  ظغت  غ وح طوا صعو زاى لغىنغى 

تسمت  کى ؛ ب  ص بغطغ  اضغ ظ؛ظغکغم  طو بغئ 

ععطللي  ط رتل  بغسغ ط  طوظهغتغىطظ یغه چغ رو 

بغهغ نغ  ظضغ لغغت  کغ  ظبغ  صغ ر  

ظوط  طو نغغىر  صغغلغغ   صغغتغغ صغغ  ؛ 

ط رتغلغ  ؛ ط  غ ظ  ؛ طخغلغمغ عغ  نغ  

ضىطلې ظط زطتطغت یغه طثغبغ ت رصغى  

 -چې یه ظولغت طو ظولغلغ  طظطره کغ  ظ خغهغ ظ  

 ى   ټتاه ظطرطنى طو خرګ ص الرطنى ظغى تظ یغه 

ن  ه ظ غىکغ طتغ نغىطو ظظولغت طو  غکغت ظثغ وتغىنغى 

ظلغغغغىر  غغغغ رطنغغغغى طو یغغغغه اضغغغغ ظ کغغغغ  ډوب 

ظ عغلغى  ؛ زضغىر  «نطبه ګ نى »تارىتا طت نىی 

طو وطکمر  ظظوط  یه  غىرت کغ  ظظغغه طصغ صغ  

   نى  ظ طرز لىنى عمک  کى  ن  عىن  ظ  .

 -یه ظطص  صت صي طو ن وړه وضعتت ک  یى  ک   

ظ ىک طتت  بعی  رط  رځلغه کغتغعو طو یغى غغ وح 

طو  نى رعطر طوځىطکم  ز کمتت طوظاضغ ظ ضغع طو 

ظضکاى ضع ت ګ ر زاى ت بغ یغع رط غرغځغلغه عغ  

چغغ  ظولغغت طو ظولغغلغغ  طظطره  ظ یغغىرتغغه یغغ ظو  

طرتد ع   ؛ ط غلغعطرګغ ط ؛  غى  ګغ ط ؛  غغ   طو 

  ضعو کړیى څطه ی که کړ  طو صت ص  تضکط  تغه 

ېې ظی   ټائ کتږظ  . تغ  څغى ظطصغ صغې  غ نغى  

طرز لىنه عمک  طویه هتىطظ ک   ظ  نى  وطکغمغرغ  

 یه بغرړ ډو  ت  ت  ع  .

 نقاط ضعف نظام انتخاباتی اکثریت ساده:

این نوع نظام انتخاباتی علی الرغم خوبی های یاد شده نکوات 
 ض ف ذیل را نیز دارا میباشد.

این نووع نوظوام احوزاب کووچوکوتوررا از حضوور "  - الف ؛
منصفانه " در پارلمان محروم میکند, چراکه حزب که تقریبوا 

درصد ارآ را از آن خود کرده است بوایسوتوی توقوریوبوا ده  33
درصد کرسی های پارلمان را هم از آن خود کند ی ولوی در 

 این نظام این گونه نیست   

در این نوع نظام انتخاباتی اقولویوت هوای قووموی را از   -ب ؛
حضور منصفانه در پارلمان موحوروم مویوکونود. ایون احوتوموال 
بسیار اندک است. اقلیت هوای قووموی و نوژادی در سوراسور 
جهان در مجلس قانون گذاری کوه اعضوای شوان از طوریوق 
 نظام اکثریتی ساده انتخاب شده اند امکان حضور پیدا کنند.

این نوع نظام انتخاباتی زنان را از حضور در موجولوس  -؛ پ
قانون گذاری محروم میکند , زیرا احوتوموال ایونوکوه سوازموان 
های حزبی که تحت تسلط مردان قورار دارد ؛ زنوان را بوه 
عنوان کاندیدای حزب م رفی کنند بسیار کموتور وجوود دارد. 
شواهد که در سراسر جهان بدست آمده است نشان میدهد کوه 
احتمال انتخاب شدن زنان به عنوان نماینده مجولوس در نوظوام 

 های اکثریتی بسیار کمتر از نظام های تناسبی است. 

این نوع نظام انوتوخوابواتوی مویوتووانود   -؛ ت
توس ه آن دستوه از احوزاب سویواسوی کوه 
پایگاه قبیله یی قومی یا منطقه یی دارند و 
برنامه های انتخاباتی و اجورایوی خوودرا 
بر مسایلی بنا مینهنود کوه بورای اکوثوریوت 
مردم حوزه انتخابیه خوود شوان جوذابویوت 

 دارد.

این نوع نظام انتخاباتی باع  خواهد شود تو وداد زیوادی  -؛ ج
 رای که تاثیری در انتخاب کاندیدای پیروز ندارد ؛ هدر رود.

این نوع نظام باع  خورد شدن آرا مویوشوود. در حوال   -؛ چ
که دو حزب یا کاندیدای دارای برنامه مشابه تحت لوای نظام 
اکثریتی ساده با هم رقابت میکنند. رأی حامیوان بوالوقووه شوان 
بین آن دو تقسیم میشود واین امر به یک حوزب یوا کوانودیودای 
دیگر که محبوبیت کموتوری دارد اموکوان از آن خوود کوردن 

 کرسی ها را میدهد

سر انجام اینکه  نظام های اکثریتی ساده مستلزم ترسیم   -؛ح 
مرز های انتخاباتی هستند ، تمامی مرزهای انتخاباتوی پویوامود 
های سیاسی دارند. هی  فرایندی فنی که بر اسواس آن بوتووان 
یک راه حل صحیح مستقل از مالحوظوات سویواسوی یوا سوایور 
مالحظات ارایه کرد وجود ندارد. برای اینکه تهودیود مورزهوا 
نتای  مقبولی در پی داشته باشد به زمان و منابع زیادی نویواز 
دارد. مچنین ممکن است فشار های برای دستکاری در مورز 
های انتخاباتی با هدف تقسیم غیر منصفانه حوزه ها یا تقسویوم 

 نامناسب بودجه صورت گیرد. و من   توفیق.

سایر نظام های انتخاباتی مروجه در آتیه بدست نشور سوپورده 
 خواهد شد

 پاتی له لمری مخ څخه

 دافغانستان د اساسی قانون او...

ن  ه ب  زضىر رص نه هغ   ضغبغ   طبغ طز 

 عر ظطن  نمىظنع. ظر  س   طیاه ظر ظاغلغ  

ک ر  غسغلغ   ط غ ضغتغ  ظطیغ  گغ ظیغعه بغىظ 

صطر طن   یت ط ى  ک ر و اع لتغت نغتغ و  

ه   بتعطر ط رتل  ،بطغ غىػ  غىت هغ   

یىلتش  غکغ  تغسغت رهغبغ   ضغ ظ غرغعطنغه 

خر ط  ط  ضت  ی ظ طور  و طب طز  عرظطن  

تطغعیغ  طیغاغه طز  و عا ط  نمىظه ،بععط لىذ

خ ن  عىرط  والیل  ذ. . .ت. .ط. تغهغتغه 

ععه بىظ ،تىصط راغتغو 

صغغتغغع رضغغ  صغغ ظطت 

عکى  ریتغش عغىرط  

والیغغلغغ  بغغه خغغرغغ ط  

ط غغغ ضغغغتغغغ  تغغغ غغغىیغغغ  

عغغع . غغلغغطغغ بغغ  خغغرغغ ط  ط غغ ضغغتغغ  طز ط غغعط  

والرر صل نه خىطنغ   بغطغ غىػ عغىرط  

والیل  ذ. . .ت. .ط ،طب طز ط لغرغ   نغمغىظه 

،گ لرع که نت و  هغ    ضغکغر بغطغ غىػ 

یىلتش  ک  غزن  ع  و روز ظر ضغع غت 

والرعطرط  عزیز و ظاع زمغ ت ض غمغ نغه 

ظعم   ضم ضغىرظه والغ  وتغ  غتغ  اضغ   

  کر وط رتت    طر ظطرظ.

 گسارضگر : عبیالقایر رفورزایه 

 بقیه از صفحه اول

 تقدیر از مل پاسوال امین هللا امرخیل...

 کرام الدین نجات

 نظام های انتخابانی 
 بقیه از شماره قبلی



اصوووول تشوووکووویوووالتوووی یووو  حوووزب   
 دسپلین پذیر

ـــ تشکیالت هر حزب باید با شرایط وهدف ف والویوت 
 آن مطابقت داشته باشد .

ــ حزب درکلیه مراحول ویوا انوتوقوال ازیوک مورحولوه 
 برمرحله دیگر پیش قراول همان مراحل باشد.

شکل تشکیالتی احزاب بوه هویو  وجوه بونوایود کواموال  
ازپیش ت یین شده وغویور قوابول توغویور بواشود ،درهور 
شرایط درجریان تکامل خود پیوسته تغیور مویوکونود . 
وهم چنان در رابطه بوه ایون  توغویورات حوزب بوایود 
همیشه درجستوجووی شوکول مونواسوب بواشود. شورایوط 
خواص هوور کشووور توو وویوون کونوونووده نوووع ویووژه شووکوول 
تشکیالتی حزب آن کشور میباشد البته این توموایوزات 
حدود م ینی دارد .عولویورغوم تومواموی خصووصویوات 
شوورایووط کوویووفووی،کوومووی... درکشووور هووای مووخووتوولووف 
ودرجریان مراحل مختلف توحووالت  بوایسوت عوالوی 
ترین  درجه اهمیت رابرای جنبش های مولوی وبویون 
الووموولوولووی دارابوووده ویووک اسوواس مشووتوورک بوورای 
تشوکویووالت احوزاب درکولویووه ی کشووورهوا بووه وجووود 

 میآورد.
رشد احزاب جدید باید براین مبنا باشد نباید به دنبوال 
ایجاد احزابی  با مدل   های کامال جودیود بوود.نوبوایود 
 نوع تشکیالت کامال از قبل تهیه شده اصرارورزید.
تا حال گوفوتوه آمودیوم صورف تو وریوفوی دررابوطوه بوه 
اصول تشکیوالتوی موخوتوصورأ بو ورد رسویود. حوال 
سلول پایه های حزب راکوه عوبوارت از واحود هوای 
اولیه  حزبی واعضای شان درمحیط زیست میباشنود 
که از کمیته های  محلی حزبی سواخوتوه مویوشوود کوه 
این کمیته ها عوبوارت انود از واحود اولویوه  موحول ، 
شورای  شهر، شورای  منطوقوه یوالیوتوی ، شوورای 
مرکزی ، داراالنشا ، بیروی اجرائیه وکنگره   در 
راس این تشکیالت قرار دارد وکل ف الیت حزب را 
درمقیاس سراسری ساز ماندهی وهودایوت موی کونود. 
برعالوه آن حزب  بوه موجومووعوه ای از ارگوانوهواو 
سازمانهای  تخصصی ،نوهواد هوای نوظویور نشوریوات 
،نهادهای تبلیغی وآموزشوی ،واحودهوا وشوبوکوه هوای 
ارتباطی وغیره ایوجواد موی کونودزیور نوظور شو وبوات 
 وکمیسیون های تشکیالتی ذیربط ف الیت می نمایند. 
درتشکل های غیر حزبی یپوهنتوون هوا ،مووسوسوات 
ت لیمی ،موکواتوب ........  بورای    سویواسوت هوای 
خویش برحرکت ایون تشوکول هوا ویواکسوب رهوبوری 
درآنها تالش می کندوهر جاالزم بداند خوود موبوتوکور 
ایجاد چنین تشکل های خواهود بوود . بوایود اعضوای 
حزب درهر تشکل غیرحزبی بصوورت یوک جونواح 

 وفراکسیون متشکل عمل کند.
حزب موظف به دخالت وایفای نقش پیشرو در کلیوه 
اب اد مبارزات دموکراتیک وصلح آمیز توحوت کولویوه 
شرایط اجتماعی وسیاسی نقش خوویوش را مونوحویو  

 پیش قراول ایفای می نمایند.
دسپلین وانضوبواط حوزب موتوکوی بورآگواهوی  اعضوا 
برضورورت عومولوی موبوارزات دمووکوراتویوک الوبوتوه  
دردرجه اول توابو وی از انسوجوام سویواسوی ومو ونووی 
حزب ،پختگی وهوشیاری در میان اعضاء وف الویون 

 آن است .
البته مبنای ت ین وظایف ومسئولیت های حزبوی هور 
فرد آمادگوی وانوتوخواب آگواهوانوه خوود او اسوت. بونوؤ 
پذیرش هر مسئولیوت تشوکویوالتوی وحضوور در هور 
ارگان حزبی به م نای اعوالم آمواده گوی فورد بورای 
قبول وظایف ودسپلین موازین تشوکویوالتوی ویوژه آن 
پست یا ارگان است .عضوویوت کومویوتوه هوا وارگوان 
های یشورای مرکزی، بیرواجرائیه، داراالنشوا....  
پست تشکیالتی  نیست اعضای این کومویوتوه هوا بوایود 
درنووهوواد هووا فوو وول وانووفوو وواالت جوواری حووزب دارای 

 سازمان باشند.
بیروی اجرائیوی وکمیته های رهبری بایود تضومویون 
کننده رابطه با رهبری حزب را برموتون یوک اتوحواد 
سیاسی ومنطبق با موازین ومقررات حزبی وعواری 
از هر م یار ورابطه موحوفولوی ومونوتوقول از ضووابوط 
وم یار های اخالقی را تحکیم نوموایونود ویوک حوزب 

 یکپارچه ومتحد را سازمان دهد. 
بیروی اجرائیوی کوچک ترباید به طوور هومواهونوگ 

هدایت شده وبرای آنکه بتواند سیاست محوکوم 
ومطمئین داشته باشود بوایود قوادر بواشودکوه بوه 
اخوتویووارات خوود وهوم چوونویون اکوثوریووت قوابوول 
مالحوظوه از شوورای مورکوزی توکویوه نوموایود 
بوونووابوورایوون مووبووانووی شووورای موورکووزی حووزب 
درکمترین مدت قادر خوواهود بوود کوه پوا یوه 
های محکمی برای انضوبواط درداخول حوزب 
تشکیل دهود الوبوتوه اطومویونوان بوی قویود شورط 
 اعضاء حزب به آن نیز کامال الزم است .

باید یوا د آور شودکوه درموموالوک  پویوشورفوتوه 
وپرنوفووس تو وداد اعضوای اصولوی  شوورای 

نوفور نومویوبواشونود   133مرکزی شوان بویوشوتور 
واعضای علی البدل شورای مرکزی  تو وداد 

 کمی  را احتواء می کند.
فلهوذا جوهوت ازبویون بوردن شورکوت سوهواموی 
درحزب وشکستاندن ماشین  بورو کوراتویوک 
واسووتووحووکووام پووائوویووه هووای حووزب بووه اصووول 
وموووزات قووانووونووی ودموووکووراتوویووک پوویووشوونووهوواد 
 13میگردد.که اعضای  شورای مرکزی از 

نفور توجواوز نوکورده وهوم چونوان  11نفر الی 
اعضووای بوویووروی اجوورائوویووه از پووانووزده توون 
متجاوز نباشد واعضای داراالنشای یک نفور رئویوس 

نوفور  1دونفر م اونین ومسئولین ش بات مرکزی از 
تجاوز نکند در آینده  پیشنهاد این حقیرو فقیردرنظور 
گرفته شود این حزب دارای تمام خصویات وم ویوار 
های که قبال مختصرأ توضیح داده شد  خوواهود بوود 

 وسالم
 انجینر سید سرور تابش عضوبیروی اجرائیه     

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

حووزب مووتووحوود موولووی توورقووی مووردم 
 افغانستان حزب برنامه محور است

 رفقا عزیز!
اعضا حزب مکلف اند سیاست ها و تصامیم حزب 
خود را الی تصمیم جم ی مبنی بر تغیر آنها، اجرا 
کنند. عضویت در حزب امر فردی است، رهبری 
حزب امر جم ی است و مسوولیت در اجرا یا عدم 

اجرای وظایف امر فردی است. حزب توزیع 
صالحیت و عدم تمرکز مسوولیت ها را تشویق می 

 کند
در ماده دوم اساسنامه حزب این اصل صراحت 

 دارد .
زنده گی تشکیالتی و سازمانی حزب بر اصول 

 زیرین استوار است :
ـ دموکراسی گسترده درون حزبی. مبتنی بر این 3

اصل، همه ارگان های سیاسی حزب از پایین تا 
باال انتخابی اند، این انتخابات بر مبنای میکانیزم 
نامزدی آزاد اعضا و رای گیری سری، آزاد و 

 مستقیم صورت میگیرند
در ضمن مواد اتی اساسنامه حقوق و مکلفیت های 

 اعضا حرب را مشخص مینما ید
 ماده هفتم : تساوی حقوق و مکلفیت ها

همه اعضای حزب صرف نظر از موقف حزبی 
خویش در برابر اساسنامه حزب دارای حقوق و 

 مکلفیت های مساوی می باشند.
  ماده هشتم : حقوق اعضا

 اعضای حزب دارای حقوق ذیل می باشند:
ـ ارایه پیشنهاد و ابراز نظر شفاهی و تحریری 3

درمورد مسایل مطروحه سازمانی در جلسات و 
 مطبوعات حزبی تا قبل از اتخاذ تصمیم در زمینه.

ـ کاندید نمودن خود و یا دیگران به مقامات 1
 حزبی.

ـ ابراز آزاد رای به نامزدان مورد نظر خویش به 1
 مقامات حزبی.

ـ دفاع از حقوق خویش در تمام جلسات و ارگان 2
های حزبی به شمول کنگره درصورت اتالف 

 حقوق اش.
ـ انتقاد سازنده و مثمر از کار و ف الیت اعضا و  1

 ارگان های حزبی.
ـ مستفید شدن از حمایت حزب در امور سیاسی،  0

 اجتماعی و فرهنگی.
ـ نامزد شدن با حمایت حزب به کرسی های  1

 انتخابی در سطح کشور.
ـ حق آگاهی یافتن از ف الیت ها و تصامیم ارگان  ۸

های باالتر حزبی، حق مطلع شدن از اجراات در 
 رابطه به پیشنهادات و نظریات خود.

ـ انتخاب شدن به حی  رییس حزب صرف برای 3
 دو دوره.

بنآ بخاطر تدویر کنگره شاندار که بتواند از تمام 
اعضا حزب نماینده گی نماید وحزب دارای یک 
برنامه مترقی اساسنامه مطابق به شرایط نوین 

خطوط اساسی وپالیسی ملی ومترقی مکمل بدون 
کمبودی ها را در این کنگره به تصویب بر ساند 

 ضرورت است
ـــ نظر خواهی در رابطه به مکوانویوزم بور ګوذاری 3

کنګره در تمام سازمانهای حزبی در همه سطوح از 
 پووووووواېووووووون توووووووا بووووووواال صوووووووورت ګووووووویووووووورد

مسود های اسنواد کوه در کونوګوره پویوشورو قورار  -1
است به تصویب برسد جهت نوظور خوواهوی قوبول از 
تدویر کنگره حزب بوه بود سوت رسوی توموام اعضوا 
 حووووووووووووووزب قوووووووووووووورارداده شووووووووووووووود .

ضم مسووده اسونواد فوورموه هوای نوظور خوواهوی  -1
بدست رس اعضا حوزب قورار داده شوود توا اعضوا 

 حوووزب نوووظوووریوووات شوووانووورا در آن درج کووونووونووود
مکانیزم انتخاب اعضا شرکت کننده کنګره قوبوأل  -2

به اطالع سازمان های حزبی رسانیده شوود وتو وداد 
 نوووموووایووونوووده ګوووان هووور سوووازموووان مشوووخوووص ګوووردد

برعالوه از اعضا حزب متحد ملی تورقوی موردم  -1
افغانستان در تر تیب وتنظیم اسناد مشوره شخصیوت 
های سیاسی ,حقوقی و اگاهان وروشنفکران متورقوی 
 وعووودالوووت پسووونووود نووویوووز در نوووظووور ګووورفوووتوووه شوووود
 رفووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووای گوووووووووووووووووووووراموووووووووووووووووووووی
ماه  های باقی مانوده از نوظور زموانوی بوه سور عوت 
خواهد گذشت پویوشونوهواد مویونوموایوم از هومویون لوحوظوه 
کمیسیون برای تدویر کنگره ت ین وبکار آغاز نمایود 
تووا اموواده گووی هووای الزم بوورای توودویوور کوونووگووره 
شکوهمند , تهیه اسونواد بور نوامووی و اسواس نواموه, 
مسایل تشکیالتی وحل مسایل امواده گوی هوای قوبولوی 
 وجوووووووووووووود داشووووووووووووووتوووووووووووووه بوووووووووووووواشوووووووووووووود

 بورای حوموع اوری نوظوریوات پویوشونوهواد مویوگوردد: -
در همکاری شورای ارو پایی حزب جلوسوات وگورد 
هم ایی های به شرکت رفوقوا رهوبوری اغضوا حوزب 
در داخل وخارج کشورشخصیت هوا وروشونوفوگوران 

روزالی تدویر گنگره دایور 31مستقل حد اقل در هر 
وبح  ها وپیشنهاد ونظوریوات در رابوطوه بوه اسونواد 
مربوطه جمع بونودی وبوه کومویوسوون نودویور کونوگوره 
 سوووووووووووووووووووووووووووپووووووووووووووووووووووووووورده شوووووووووووووووووووووووووووود

در هووور هوووفوووتوووه یوووک بوووحووو  در رابوووطوووه بوووه  -
اساسنامه ,برنامه وخطوط اسواسوی حوزب در گوروه 
فیسبوکی حزب متحد مولوی تورقوی موردم افوغوانسوتوان 
براه انداخته شود .ویکی از رفوقوای رهوبوری حوزب 
در گروه حضور یوابود بوه سووالت ونوظوریوات رفوقوا 
 ودوسوووتوووان جوووواب وبوووحووو  رابوووه پووویوووش بوووبووورنووود
پیشنهاد میکنم رفقا در توضیح وتشریح اسناد حزبوی 
مقاالت تحلیوی وتووضویوخوی شوان را بونوویسونود ودر 
 سیایت هاوارگانهای نشراتی حزب بنشر بورسوانونود .
 بووووووووووووووووا عووووووووووووووووزد حوووووووووووووووورمووووووووووووووووت

 انجینرحبیب "فتاح"  
***************** 

 به سوی کنگره مدرن وپربار حزب
 رفقای عزیز درود!

کونوگووره حوزب قوراراسوت کوه طوی موواه هوای آیونووده 
دایرگردد. طبق اساسنامه  عالویوتوریون موقوام تصومویوم 
گیری درحزب کنوگوره آن  اسوت . بویوائویود کونوگوره 
خودرا مدرن وخالق بسازیم ،از پویوونود هوای کوهونوه 
خودرا رها وهم گام با پیشرفت های علم ،تکنالوژی 
وسیاست حرکت کرده یک حزب مدرن وبا ابوتوکوار 

 ایجاد کنیم .
میخواهم برای اعضای کنگره مووجوود پویوشونوهوادات 

 ذیل رامطرح نمایم تا اصالحات به عمل آید :
 ــ نام حزب کوتاه شود وپرمفهوم 3
ــ ترکیب های شورای مرکزی ،بویوروی اجورائویوه 1

وداراالنشاء که تناسبی بوجود آمده لغو وکمیت کوارا 
 وعملی جایگزین شود.

ــ درحزب رئیس ،م اون ویوا مو واونویون ورئسوای 1
ش به وکمیسیون   ف ال انود  0ش بات مرکزی یف ال 

وهمه روزه امورجاری حزب را پویوش مویوبورنود بونوؤ 
روز جولوسوه دارد جوای  31برای داراالنشا که هر 

باقی نمی ماند. بهتر است مقام بنام داراالنشاء حوذف 
وب ود جلسه رئیوس بواروئسوای شو وبوات مورکوزی 

 همان صالحیت های داراالنشا را بدست آورد
ـ بیروی اجرائیه ویا هر نام کوه گوذاشوتوه شوود حود 2

تن ترکیب داشوتوه بواشود واز اشوخواص  11اکثر الی 
آگاه ،چیز فهم، عملی و همیشه حاضر برای پیشبورد 

روز جلسه داشوتوه  31امورحزبی تشکیل شود.  هر 
باشد وحد اکثر صالحیت های کاری به آنهوا موحوول 

 شود.
جلسه رئیس وروئسای ش بات مرکزی درمقابل آنهوا 

 جواب ده  باشد.
ــ شورای مرکزی یوا هور نوام دیوگور کوه گوذاشوتوه 1

وحود اکوثور الوی  333میشود ترکیب حد اقل کمتر از
تن را دربرگیرد که درآن روئسای شووراهوای  313

والیتوی ،عوده از مسوئوولویون بویورون مورزی وافوراد 
واجدشرایط ب داز رای گویوری  شوامول گوردنود.آنوهوا 
حداقل سال دوبار جلوسوه نومووده روی توموام مسوایول 
جاری زنده گی حزب تصمیم بگیرند. مسایل بسویوار 

 استثنایی به کنفرانس  حزب محول شود .
ــ اساسنامه حزب از قید وبند دیروز آزاد وزیادتور 0

 طبق پیشنهادات فوق عیار شود .
رفقای عزیز باید حزب را از بند کالسیوک هوا آزاد 
ساخت . تفکر جدید درجهان حاکم است، ما هم بوایود 
همگام حرکت کنیم باید بادتباله روی ها خدا حافظوی 
کردکه درگذشوتوه سوه خوانوه رهوبوری بوود حوال هوم 

 باشد . چرا دوتا ،مختصر واوپراتیفی.
پیرامون پیوشونوهوادات فووق وسوایور نوظوریوات موفویود  

ومثبت میتوانید تحت عنوان یبه سوی کنگوره مودرن 
وپربار حزب   نظوریوات خوودرا بوفورسوتویود. بو وداز 
جمع بندی توسط کمیسیون موظف وکومویوتوه تودارک 

 کنگره تسلیم داده میشود.
 

 با احترام 
 انجینر محمد امین پرتو

 

 نامه های وارده
خواننده گان عزیزماهنامه حوقویوقوت زموانکطووریوکوه 
آگاهی دارید.قراراست به در آیونوده نوزدیو  کونوگوره 
شکوهمند حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان دایر 
که درآن عالوه بر بحث روی مسایل تشکیالتی حزب 
،اسناد اساسی حزب هوم جوهوت بوحوث وتوبوادل نوظور 
وتصووووویووووب بووووه پوووویووووشووووگوووواه کوووونووووگووووره ارایووووه 
خواهدشد.کمیسیون تبلیغ وفرهنگ حزب پیوشواپویوش 
خواسته تا نظرات اعضوا،هوواخوواهوان وسوایور اهول 
خبره را پویوراموون مسوایول حویواتوی حوزب و اسونواد 
اساسوی آن جوموعواوری نومووده و جوهوت تووحویود و 
استفاده ازآن به کمیسیون آمواده گوی تودویورکونوگوره 
پیشکش نماید.که در زمینه اطالعیوه قوبوال نشورشوده 
ومطابق آن تعدادی از رفقا نوظوریوات شوانورا ارسوال 
نموده اند که از جمله سه نامه وارده اینجا به دسوت 
نشر سپرده میشود.واین سلسله درشماره های بعدی 

 نیز ادامه خواهد داشت.
 چشم به راه نظریات سایر دوستان نیز میباشیم.

پنځم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم ۶۴او ۶۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                

زن ومرد انجام شده  31333روی 
است. احتماأل بروز حمله قولوبوی یوا 
مبتال به سرطان درافرادی که هفته 

دقویوقوه پویواده  13مرتبه برای  2تا1
کواهوش موی  13روی می کنود.  

یابد. افرادی کوه فشواربواالی خوون 
دارنوودبووا ورزش مووداوم درپووائوویوون 
آوردن فشار خون  بطور اوسط ده 
بوورابوور موووثوور موویووبوواشوود. ورزش 
همچنان میل لخته شودن سولوولوهوای 
خون را ضو ویوف کورده بونوابور آن 
ازلخته شدن خوون جولووگویوری موی 
کند. ورزش باایون عومول از بوروز 
سکته قولوبوی جولووگویوری موی کونود. 
امراد قولوبوی وعوروقوی درجوهوان 
عامل درجوه اول مورگ ومویور بوه 

تقریبوؤ  1331شمار میرود .درسال 
ملیوون تون رابوه کوام مورگ  31.1

و فیات را درجهوان  13برده که  
آن  ۸3نشان میودهود.بویوشوتور از  

درکشورهای فقیر ومتوسط بین زن 
وموورد واقووع شووده اسووت.فوو ووالوویووت 
ورزشی مونوظوم بواعو  جولووگویوری 

حصوه  1/3امراد قلبی عوروقوی 
وفیات درخوانوم هوای جوهوان اسوت 
،موویووگووردد. امووراد قوولووبووی بوواعوو  

وفوویووات خووانووم هووای سوونوویوون  13  
سال درمموالوک روبوه  13بیشتر از

انکشاف می گوردد. توجوارب نشوان 
داده است که ف الیت منظم ورزشی 

کوواهووش  03ایون خوطوور را الوی  
 میدهد.

ورزش پوویووری ـووـوو پوویووری زود رس:۳
راکوونوود موویووکوونوود.تووقووریووبووؤ توومووام تووغوویوورات 
فزیولوژیکی که به پیرشدن کموک موی 
کند با اضافوه حوجوم عضوالتوی توحولویول 
یافته ،چربوی ذخویوره شوده بواال،ضو وف 
عضالتی بواال،حوجوم اسوتوخووان کواهوش 
یافتوه ،مویوزان مویوتوابوولویوزم کوه بواعو  
افووزایووش موویوول ذخوویووره سووازی چووربووی 
میشود،سالمت قولوبوی تضو ویوف شوده ، 
مشکالت خواب ،مشکالت جنسی، کار 
برد بهربرداری درست از آکسیجن کوه 
درعضووالت تووحوولوویوول یووافووتووه،هوووشوویوواری 
وتوویووزی روحووی روانووی ضوو وویووف شووده 
باورزش بهبود می یابد. ورزش موانونود 
یک تقویت کنند بسیاری ازعالیم پیوری 

 رامرفع می سازد.
ورزش طوول عومور ــ طول عومور:۵1 

را افزایش میودهویود. افورادیوکوه ورزش 
رابطور مرتب ومنوظوم انوجوام مویودهونود 
عمر طوالنی تری نسبت بوه افورادیوکوه 
ورزش نمی کنود دارنود.آموار مورگ بوا 
افزایش تو وداد کوالوری کوه در ورزش 
میسوزدکاهش می یابد. تحقیقوات نشوان 
داده که کاستن میوزان کوالووری کوه بوه 
بدن وارد مویوشوود نویوز مویوتووانود طوول 
عمر شخص را افزایش دهود.بونوابورایون 
ترکیب یک رژیم غوذائوی کوم کوالووری  
بوواورزش بوورای سوووزانوودن کووالوووری 
ها،نتیجه رامضواعوف موی کونود. بوابواال 
رفتن سن هوم ،حوجوم عضوالت توحولویول 
میرود .بنابورایون فورد بوایود ورزش را 

 باباال رفتن سن خود افزایش دهد.
ورزش ـوووـووو سووواخوووتووون عضوووالت: ۵۵

عضوووالت را موووی سوووازد وعضوووالت 
بزرگترین چربوی سووز بودن مویوبواشود. 
عضالت کوالووری هوارا مصورف موی 
کند.البته تونوهوا درزموان ورزش کوردن 
بوولووکووه وقووتوویووکووه درحووال اسووتووراحووت 
هسووتوویوود .عضووالت بووطووور اتوووموواتوویووک 
کالوری ها را می سوزاند.هرقدر حجوم 
عضالت بیشتر بواشود.کوالووری بویوشوتور
ی   چربی بیشتر   رانویوز مویوسووزانود، 
حتی هنگامیکه خواب هستید.با ورزش 
سووبوووک مووویوووتووووانووویووود حوووجوووم عضوووالت 
خودرابرای سوزانیدن اتومواتویوک صود 
کووالوووری اضووافووه در روز کووه هوومووان 
سوزاندن اتوماتیوک چوربوی حودود نویوم 
کیولوو دریوک مواه بواشودافوزایوش دهویود. 
بنابراین هنگوامویوکوه الغور شودیود شوموا 
شووانووس الغوور مووانوودن خووودی افووزایووش 

 دهید.
ورزش ـوووـووو اسوووتوووخووووان سوووازی: ۵6

اسوووتوووخووووان سوووازی هوووم موووی کووونووود. 
فضانوردان که درجاذبه صفر کار موی 
کوونوونوودحووجووم اسووتووخوووان خووودرا ازدسووت 
میدهند.ورزش وزنوه بورداری درروی 
زمین استخوان هوا را موحوکوم تور موی 
کوونوود. ورزش وزنووه بوورداری روش 
خوبی است برای جلوگیوری از پووکوی 
استخوان ی    نرمی استخوان     یوک 
دلیل اینکه ورزش به ساخت اسوتوخووان 
دربدن کوموک موی کونود ایون اسوت کوه 
هنگام ورزش کردن بدن تمایل کمتوری 

بوه ازدسوت دادن کوولوسوویوم از 
کلیوه هوا دارد تواهونوگوامویوکوه 
ساکن و بی توحورک هسوتونود.  
زنان نظر به موردان زیوادتور 
درخطر پوسیده گی استخوان 
قوورار دارنوود. خووطوور کسوور اسووتووخوووان 

 23سوووووالوووووه  13درنوووووزد زنوووووان 
مولویوون  3.1تقریوبوؤ  3331میباشد.سال

انسان کسر اسوتوخووان ران را توجوربوه 
 0ایوون رقووم،بووه  1331کووردنوود،درسووال

ملیون تن ارتقوا یوافوت.فو والویوت ورزش 
یکجا بوا اخوذ کولوسویووم وویوتوامویون دی 
درترمیم وساخت کنله استخووان کوموک 

 می کند.
ورزش  ـوووـووو حووووصووولوووه واخوووالق:۵۹

حوصله واخالق شما رابهبود میبخوشود. 
ورزش مووواد کوویووموویوواوی ضوود درد را 
دربدن آزاد می کند،این مواد کیومویواوی 
هورمون های آرام بوخوش درد،روحویوه 
بخش،مسکن وخواب آور دورنوی خوود 
بدن هستند.ورزش کشوش وتونوش هوای 
روحووی شوومووا راآرام کوورده، اسووتوورس 
ونووووووگوووووورانووووووی رادرفووووووردازبوووووویوووووون 
میبرد.موادکیمیاوی اعصواب کوه حویون 
ورزش توورشووح موویووشووود توونووهووا شووخووص  
نگران ومضطرب راآرام میسازد بلکوه 
شوومووا را ازافسوورده گووی نوویووز نووجووات 
میدهد.تحقیقات نشان میدهود کوه عوالیوم 
بیماری افسرده گی درزمانی که مرتب 
ورزش میکنید مانند پیاده روی تند،بواال 
وپائین پریدن ،دویدن ،بلند کردن وزنوه 

مرتبه درهفته به مودت  2الی 1ورقص 
 هفته کاهش می یابد.33الی  ۸

ورزش موغوز را بوه ــ فعالیت مغوز:۵۶
ف الیت وامیدارد. چون ورزش جوریوان 
خون را به سمت مغز افزایش مویودهود، 
ورزش برای مغز سر شوموا بوه انودازه 
بدن شما مفیدمیباشد. ورزش میتواند بوه 
تمرکز حواس فرد وهمچنین استوراحوت 
و آرامش مغوز انسوان حوتوی درهونوگوام 

 خواب کمک کند.
ورزش  ـووـوو وضووعوویووت مووزاجووی :۵۱

وضوو وویووت مووزاجووی شوومووارا بووهووبووود 
میبخشد.ورزش وضو ویوت گووارش را 
بهبود بخشیده وعوبوورغوذا را از روده 
ها تسوریوع مویوکونود.افوراد ی کوه دچوار 
یوووبووووسوووت هسوووتووونووود اغووولوووب پوووس از 
ورزش،شوواهوود بووازگشووت روده هووا بووه 
حالت عادی هستند . بنابورایون  مورتوب 
ورزش کنید تا وضع مزاجی ،گووارش 
 ودفع مواد زاید بدن مرتب انجام شود

ورزش خطر موبوتوال بوه  ــ سرطان:۵۴
سرطان را کاهش مویودهود وورزش نوه 
تنها احوتوموال سورطوان روده راکواهوش 
میدهد، بلکوه توحوقویوقوات نشوان داده کوه 
کوامووأل بووروز هووموه انوواع سورطووان را 
کواهوش مویودهوود .سورطووان شواموول بویووش 

نوع میشود که درآن حوجورات  333از
به شکل غیر نورمال رشود موی نوموایود 
وبوووه بووودن حووومووولوووه کووورده  انوووتوووشوووار  

توقوریوبوؤ  1331میابد.طبق آمار درسال 
ملیون انسوان ازایون مورد جوان  1.1

باخته اند.وزارت صحوت کشوور گوفوت 
 13الووی 31کووه ایوون بوویووموواری سوواالنووه 

هزار انسان رادرافغانستان بوه کوام 
امووراد  23موورگ مووی کشووانوود. 

سرطوانوی رامویوتووان تووسوط رژیوم 
غووذائووی سووالووم، فوو ووالوویووت فووزیووکووی 
وورزش وعدم استفواده از تونوبواکوو 

 وقایه کرد.
با پیام های کلیدی  زیور  درموورد 
صحت وورزش بحث را اختتام می 

 بخشم:
ـــ صوحوت خووب بوه سوال هوای 3

زنده گی افزوده عمور را طووالنوی 
 می سازد.

ــ برای جلوگیری از پویوری زود 1
رس بوطوور مونووظوم ازجووانوی الووی 

 پیری ورزش کنید.
ــ ازنوجوانی الوی پویوری ورزش 1

کنید: قدم زدن، بوه زیونوه بواالشودن 
،انووجووام کووارهووای خووانووه ،بووازی بووا 
اطفال ازنمونه های مووثور ورزش 

 و ف الیت فزیکی است.
ــو بورای دریوافوت انورژی موورد 2

نیاز وجلوگیری از پیری زود رس 
وبیومواری هوای قولوبوی عوروقوی از 
رژیووم غووذائووی مووتوووازن کووه دارای 
ویووتوواموویوون هووا ،موونوورال هووا،فووایووبوور
یترکاری ومیوه جات  مقدار کوموی 
 روغن ونمک باشد استفاده کنید.

ــ اگور وزن توان زیواد بواشود از 1
وزن خووود کوواسووتووه وبوودن خووود را 

 نورمال نگهدارید.
ــ محیط وپالیسوی هوای دوسوتوانوه 0

ایووجووادنوومووایوود تووا زنووان وموووردان 
 سالخورده درآن مصروف باشند.

             

 بقیه از صفحه ششم

 اثرات ورزش و...



 عم
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بامیوان یوکوی از والیوتوهوای مورکوزی 
کویولوو 204کد  ابت  افغانستان است و

متر فاصله دارد. والیت بامیان دارای 
هشووت واحوود اداری موویووبوواشوود. یووک 
ولسوالی ان بونوام چوهول بورجوه توازه 
ایووجوواد گووردیووده اسووت .ایوون والیووت 

کیلو متر مربع مساحت دارد 17863
کووه دربوویوون سووایووروالیووات بووه لووحوواظ 

 دهکددهم رک دکرکها. درجهوس ت 
در زمان  حکومت ظاهر شاه مطابوق 

ه ش بامویوان  بوه عونووان 1315سال 
جز از حکومت کالن دایزنگی  تحوت 
اداره حکومت کابل اداره میشد .بو ودا  

ه ش بوه عونووان یوک 1343در سال 
والیت درجه سوم مستقل به همین نوام 

هک لد کدکری  6هال ا با  29در بین 
ایجاد شد .قبل از اینکه شهر بامیان به 
عوونوووان موورکووزوالیووت انووتووخوواب شووود 
پنجاب چهل سوال مورکوز حوکومورانوی 
قسمت عمده از هوزاره جوات بوه نوام 

 حکومت کالن دایزنگی بود.
نلفلر  411700والیت بامیان دارای 

نفوس میباشد. این والیت هوای سورد 
وکوووهسووتووانووی دارد. دارای اب هووای 
فراوان , مناظر طبی ی دلگشا و اثوار 
تاریخی فرهنگی بسویوار کوه بویوانوگور 
تاریوا و تومودن قودیوم ایون سورزمویون 

 میباشد .
بت های بزرگ بامیان که بزرگتوربون 

توووونوووودیووووس 
درجووووهووووان 
ثووبووت شووده 
اسووووت در 
داموووووووونووووووووه 
کوووووووهووووووی  
قووووووووووووووورار 
دارد .ایوون 
دو مجسمه 
بووه بوولوونوودی 

مجر بنام  ل ات  عنی هرخ بلا  53
وکوچک ان شمامه ی نی خنک بت به 

 متر ساخته شده است .35بلندی 
در کنار مجموعه از بناهای تواریوخوی 
در این والیت برای زمان طوالنی از 
جاذبه های سیاحت و گردشوگوری در 
افغانستان به شمار میرفوت.ایون بونواهوا 
شمامه که شوهوبوانوو و صولوصوال گول 
خشکیده مو ونوی مویودهود درسوال هوای 

م 552م تندیس بوزرگ درسوال 507
مجسمه کوچک در یک تاالر ویا غار 
کوه سنگی تراشیده شده است . داخول 
آن زینوه هوای بوه شوکول موار پویوچوی 
وجود داشت که تا انتها اداموه دارد .  
سیاحان و گردشگران باالی فرق سور 
بودا باال میرفتند . 
در انووجووا سووقووف 
تاالرش  را که بوا 
تصویر شخصویوت 
ها ومودنویوت هوای 
تاریخی گوونواگوون 
به تمثویول گوذاشوتوه 
شده بوود,  تومواشوا 
میکردند. صلصال 
کوه زنوش شوموامووه 
اسووت  بوورتووخووتووی 
ایستواده بوود .اگور 
به اندام  پیکرهوای 
بامیان نگواه دقویوق 
نماییم درمیابیم کوه 
صلصال سمبول مرد اسوت وشومواموه 
سمبول زن و در میان ایون دو هشوت 
واحد کوچک دیگری نیز وجود  دارد 
 که نماد از فرزندان شان میباشد . 

در طول تاریا مجسمه های تواریوخوی 
بووودا ضووربووات فووراوان دیووده اسووت . 
اولین بار در زمان حجاج بن یووسوف 

فغانستان کشوریست مورد سواالر کوه در  ا
درازنووای توواریووا مووردان هووم درحوویووات 
خانواده ودرحیات جام ه نقش ت ین کونونوده 
داشته اند وزنان  به مثابه  عنصر  فرعوی 
وحتی غیر ف ال درجام ه نگه داشته شوده 

 اند.
درطول تاریا درجام ه افغانی زنان فوقوط 

 وظیفه داشته اند.   
ــ زنده گی درکن  خانه  وپخت وپز غوذا  3

 برای فامیل .
 ــ نگهداری فرزندان .1

درتهیه نوان هوم آنوچوه کوه مورد درخوارج 
منزل تهیه دیده برایش داده همان را پخوتوه 
کرده وبرای مردان هودیوه نومووده اسوت . 
قاعده چنین است که درفامیل نخسوت بوایود 
مردان نان راصورف کونونود.وبو ود ازجوموع  
نوموودن دسوتوور خووان مووردان ،زنوان حووق 
دارندنان بخورند.زن حق  برآمدن از خوانوه را 
بدون محرم شرعی ندارد. درت ویون سورنووشوت 
زنده گی شخصی ،زن هویو  نوقوش نودارد وبوه 
مثابه  کاال بفروش میورسود. وقوتویوکوه بوه خوانوه 
شوهر  میرود هم حیثیت یوک بورده را داشوتوه  
وحووق تصووموویووم گوویووری درمسووایوول خووانووواده را 

 ندارد .
زن حق تو ویون سورنووشوت  خوویوش را نودارد 

نووکوواح حووق ،حوتووی درشووهور کووابوول درمووراسووم 
حضور درت ین مهر خویش را نوداشوتوه ، 
توسط وکیل اجباری سرنوشت وی تو ویون 
میشود ومانند کاالخرید وفروش مویوگوردد. 

زن نمیتواند درمسوایول اجوتومواعوی ومودنوی 
نقش ف ال داشته بواشود . نومویوتووانود بودون 
اجازه شوهر درخانه اقارب خویوش بورود 
قبل از ازدواج بودون اجوازه پودر وبورادر 

 نمیتواند از منزل خارج شود.
زن همیشه مورد خشونت خانواده قرار داشوتوه 
، لت وکوب شده ، حتی سنگ سار واعدام نیوز 
بیرحمانه بازن برخورد صورت گرفته است . 
زن محصور چهوار دیوواری  ومو ودوم آزادی 
اسووت .درطووی سووال هووای چووهووار دهووه قووبوول ، 
دموکراسی نیم بندی بوجود آمد وزنان درشهور 
های بوزرگ بوه موکوتوب روی  آوردنود .ولوی 

 بزودی ازآن  ن مت محروم شدند.
بخصوص درزمان حکومت موجواهودیون ، ودر 

بوه صوورت کوامول ازنو وموت رژیم طالبوان 
 سواد محروم شدند.

مرد حق دارد در عویون زموان چوهوار زن 
درقید زنده گی خویش به طور رسمی در 
آورد وبه صورت غویور رسوموی مویوتووانود 
هرچه  بخواهود زن داشوتوه بواشود. قودرت 
مونوودان هوومویووشوه بوه تو وودد زنووان مووبووادرت 

 میورزند.
من خواهان آنم  که جنبش زنوان را بوایود  

ایجاد نموده تابتواند از حقوق زنوان دریون 
جام ه مرد ساالر وزن ستیز دفواع نومووده  
درقدم اول به حد اقل حقوق زن موبوادرت 
ورزند وبه تدری  ، بوه پولوه هوای بواالتور 

 حقوق زنان دسترسی حاصل گردد.

 شکیال غوری

 مقام زن در جامعه افغاانی

ف الیت فزیکوی وورزش بورعوالوه 
ایکوه انسوان را تونودرسوت سواخوتوه 
،صووحووت راضوومووانووت مووی کوونوود 
درمقابل امراد موخوتولوف فورد را 
وقووایووه نووموووده مووانووع وجووود  رشوود 
مرد  دروجود  انسان میوگوردد . 
جهت آگاهی خوانونوده  گوراموی بوه 

 م رفی چند نمونه میپردازیم:
درسوطوح امراض غیر سواری :ــ 3

جهوان شوایوع توریون اموراد غویور 
سووواری شوووامووول اموووراد قووولوووبوووی 
،سرطانی ،تنفسی وشکر میباشد که 

 1331ملیون نفر درسال  11جان 
گرفت .درمحیط های شوهور نشویون  
امراد قلوبوی پونو  بورابور بویوشوتور 
مردم نسبت به ا  ای وی  وایودز 
بوه کوام مورگ موی بورد. سوازمووان 
صحی جهوان اعوالم کورد کوه ایون 
امراد موزمون فشوار زیواد بواالی 
اقتصاد کشور ها وارد می کند دیده 

ازسوبوب  1331میشود که درسوال 
امووراد قوولووبوووی وشووکووردرچوویووون 

 33مولوویووارد دالوور، درروسویووه  3۸
مولویوارد  3ملیارد دالر،درهندوستان 

ملیارددالر، عاید 1دالر، دربرازیل  
 ملی را مصرف کرده اند.

وقوایوه ـوـوـو  فعوالویوت فوزیوکویـــ  1
: وقوایوه کوم مصورف تور از موثر 

تداوی است بنوؤ بواتونوظویوم فو والویوت 
منظم فزیکوی وورزش  درکواهوش  
وجلوگیری از امراد مزمن چون 
امراد قولوبوی شوکور سورطوان ـوـوـ 
فشار بلند خون ،چاقوی  وافسور ده 

 گی راهبرد موثر دارد.
: ورزش میزان آمینوالکائیول ـــ 1

نووقووش مووهوومووی رادرتوونووظوویووم دوبوواره 
میزان امینو الکائیل ایفای می کنود. 
اگر شخص بوطوور موداوم درحوال 
رژیم گرفوتون وازدسوت دادن وزن 
باشد باالخره به یک نقطوه سوکوون 
ورکود رسویوده بواشود.بودن تصومویوم 
گرفته تات ادل نقطه چوربوی دربودن 
حووفووظ نوومووایوود .بووا افووزایووش موویووزان 
ورزش شووخووص موویووتوووانوود بوودن را 

دوبوواره بووه حووالووت چووربووی سوووز 
برگرداند وبه کم کردن وزن  خوود 

 ادامه دهد
کوولوویوود اصوولووی الغوور شوودن والغوور 
مووانوودن توونووظوویووم نووقووط چووربووی مووی 
باشد .ی نی بدن شمابویوشوتور چوربوی 

سووزشووود تووا ذخوویووره سوواز چووربووی 
،چووطووور ایوونووکووار راعووموولووی کوورد، 
بادرست خوردن وبویوشوتور ورزش 

 کردن .
چوواقووی عووبووارت از تووراکووم غوویوور 
تورمال ومفرط شحوم دربودن بووده 
که صحت فرد رامتضرر میسوازد. 

تووقووریووبووؤ  1331طووبووق آمووار سووال 
موولوویووون توون چوواق هسووتوونوود الووی 23

ملیون نوفور 133این رقم به  1331
میرسد .جلوگیری ازچاقی موربووط 
به رژیم غذائی مونواسوب وفو والویوت 

 فزیکی منظم میباشد.
ورزش دیابت غویور ارثوی : ــــ  2

خوطوور وشوودت مووبوتووال بووه بوویوموواری 
دیابت یشکر غیور ارثوی راکواهوش 
میدهد.ورزش مالیم وآرام که فوقوط 

کالوری درروز می سووزانود  133
دقویوقوه ئوی 13مانند یک پیاده روی 

میتواند خطر مبتال به دیوابوت غویور 
 ارثی را بکاهد.

موولوویووون نووفوورموورد 3۸3درجووهووان 
توقوریوبوؤ  1331شکر دارد.درسوال 

موولوویوون نوفوور ازسوبووب هوموویوون  3.3

مرد جان باختنود. توقوریوبوؤ نویوموی 
سوال  13ازاین رقم افراد زیر سن 

بووودنوود.تووجووارب ثووابووت سوواخووتووه کووه 
ورزش سنگین باع  کاهش دیابوت 

 میشود.1نوع 
ورزش بووروز خووطوور امووراد را 

درافراد که چاق اند کم موی نوموایود 
ودرتنظیم  سویه قندی شکر  کوموک 

ملیون خانم به 13می کند. درجهان 
شکر خون مصاب است الوی سوال 

ایون رقوم دوبورابورمویوشوود.  1313
تحقیقات نشان داده است که ورزش 

ایون  13ورژیم غذائی مونواسوب  
 واق ات را جلوگیری مینماید.

ورزش ــ ایمنی ومصئونیت بودن:۱
ایمینی ومصئونیت بدن را افوزایوش 
موویوودهوود.ورزش موورتووب ومووالیووم  
توو وودادسوولووولووهووای گوولووبوووی سووفوویوود 
راافزایش میدهد تاتوانائی  بودن را 
دربوورابوور عووفووونووت هووا بوویووشووتوور 
شوووووود .ورزش هوووووموووووچووووونوووووان 
ت دادسلولهای کشنده  ی  سولوولوهوای 
مخصوص که برای جنگ،بیمواری 
هووای جوودی وخووطوورنوواک تووجووهوویووز 
میوشوونود   راافوزایوش مویودهود راه 
دیووگووری کووه ورزش توووسووط آن 
افزایوش ایومونوی بودن را زیواد موی 
سوازد کواسووتون اسوتوورس ونووگورانووی 
است .زیرا استورس بوخوودی خوود 
میتواند سیستم ایمنی بدن را توحوت 

 فشار وتاثیر منفی قرار دهد.
:ورزش  ـــ میزان کلسترول خون۴

مویووتووانوود موویوزان کولووسوتوورول خووون 
راکاهش دهد.ورزش همراه بوایوک 
ژریم کم چرب میتواند کلسترول بد 
یمضر  را دوبرابر بیشتر ازرژیوم 
توونووهووا کووم کوونوود. ورزش موویووزان 
کلسترول خووب  خوون راافوزیوش 
مویوودهود. ورزش یوکووی از مووحوودود 
فوو ووالوویووت اسووت کووه شوومووا رابووه 
هردوهدف میر ساند. وزرش زنوده 
گی زنا شوهری رابهتر می سوازد. 
ورزش توواثوویوور غوویوورقووابوول انووکووار 
درتحکیم بوخوشویودن زنوده گوی زنوا 
شوووهووری وحووفووظ سووالمووت روانووی 

 افراددارد.
ورزش بونویوه  ــ توقوویوت بونویوه : ۴

شمارا تقویوت موی کونود. افوراد کوه 
یک برنامه مرتب ورزش رادنوبوال 
می کند م تقد ند که انورژی خویولوی 
زیوواد دارنوود.درسووطووح عضووالتووی، 
ورزش کارایی ماهیچه یعضوالت 
را بااسوتوفواده بویوشوتور از آکسویوجون 
افزایش میدهد. ورزش همچنان بوه 
بدن کمک میکند تا آکسیجن بیوشوتور 
به دیگر اندام های مهوم بودن چوون 
شووش هووا مووغووز قوولووب وعضووالت 
بوورسووانوود بووطووور خووالووصووه ورزش 
درانتقال اکسیجن درسورتواسور بودن 
وبه داخل سلولهای تواثویور بسوزایوی 

 دارد.
ورزش قلبوی سوالوم ـــ قلب سالم :8

بووورای شوووموووا موووی سوووازد.ورزش 
عضالت وجود را مستکم وسوخوت 
می کند. وقتویوکوه شومواورزش موی 
کنید درواقع درحال ساختن ومحکم 
کردن عضالت قولوب خوودهسوتویود. 
یک قلب قوی خوون بویوشوتور رادر 
هووربووار ی ضووربووه    پوومووپ مووی 
کند.بنابر همین  قولوب بوا ضوربوان 
کمتر همان میزان خون را میتووانود 
پمپ کند، براسواس توحوقویوقواتوی کوه 

 انجینر محمد امین پرتو

 اثرات ورزش وفعالیت فزیکی برای ارتقای صحت  ووقایه انسان  ازامراض

 بقیه در صفحه پنجم

 ګلورین انسانستان
 ظ اتع   صل ګې عى   یټې
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کوال د افوغوان ولوس  3323پوه 
اسووتووازو د افووغووانسووتووان یموولووي 

 3۸31شورا  اوومې دورې د 
 3333ز کوال،  3331ز کال، 

ز کال ت وهود  3313ز کال او د 
لیکونه د رایو پوه اتوفواق رسوموآ 

 .لغوه اعالن کړل
زکوووال  3391کوولوووه چوووی پوووه 

پووواکسوووتوووان پوووه نووووم هوووېوووواد د 
انووګووریووزي زبوورځووواک لووخوووا د 
نورو هېوادو لکه بنوګوال، هونود، 
افغانستوان د جوغورافویوې بورخوی 
جال اود پاکستان په نوم ونوموول 
شووووی بووویوووا پوووه هووونووودوسوووتوووان، 
بنګلدیش ،افوغوانسوتوان کوې ددی 
شوویووطووانووي ځووالووې د واکووموونووو د 
شیطانوی لوه امولوه ددی هوېووادو 
ولسونو سوولویوز ژونود ونوه شوو 

 .کړای
د پوواکسووتووان سوویوواسوویوون توول دوه 
مووخووي دری مووخووي سوویوواسووت 
لوووبوووي .غووواړم څووو بووېوولووګووې 

 وړاندی کړم؛یو څو بېلګې:
ددوادخان د جمهوري رژیم پور 
وړاندی د مخالیفینو ولی جوړی 
او په پنجشیر، لغمان، ننګرهوار 
او نورو سیموو کوې پوه بوغواوتوو 

بغاوتونوه ووول لوه پېل وکړو دا 
ګاونډې پاکستان نه تمویلودل. د 
ثور د نوظواموي بوریوالوي پواڅوون 
وروسوووتوووه تووور دی وخوووتوووه د 

پووواکسوووتوووان پوووه خووواوره کووو  
د   پووور ضوووددافوووغوووانسوووتوووان 

ترورسټانو ځالی جووړی کوړي 
د هغوی روزنې اعواشوی ابواتوی 
او نور ټوول کوارونوه سونوبوالووي 
زموو  د هووېوواد د وران کووارو 
ف والویوتوونوو ټوولوی چواری هولوتوه 
سرته رسی ي دالقاعدی مشوران 
د داعووش مشووران د طووالووبووانووو 
مشووووران د ځووووانوووووژونووووکووووو 
روزنځایونوه ټوول پوه پواکسوتوان 
کووې خووونوودي شوووي د نووورو د 
هیوادونو د ورانولو لپاره تر ی 

 .کار اخستل کی ي
خووو د پوواکسووتووان چووارواکووو توول 
ټولې نوړې توه پوه سوتورګوو کوې 

مخوالویوفویونوو پوه   خواری شیندلي
لیکو کې په لسوهواوو پواکسوتوانوي 
ترورسټان وسولوه پوالس جونو  
کوي، ژوندي نیوول شووي موړه 
شوي خو دوی بیاهم دا خبره نه 

پواکسوتوان  چوی څنګه مني، لکه 
پووه جووغوول راموویوونووځ تووه  خوواوره 
کووړنووې هووم لووه  ټووولووې شوووي 

 .درواغو او جغل سره ملوي
کنفرانس چی داسیوا د زړه هغه 

هېوادو لخوا په هونودوسوتوان کوې 
د  جوووړ شوووی وو پووا کسووتووان 

افغانسوتوان د بویوارغوونوې لوپواره 
میلونه دالر مرسته اعوالن  033

کړه خوو دداکوتور اشورف غونوي 

دا  ولس مشر لخووا  دافغانستان 
مرسته رد شووه ورتوه پوه واګوه 

 شوه چی
غني: افغانان خیرات نه، بلکو  
لووه هوور چووا سووره ښووه ا یووکووي 

 غوا ي
دا موورسووتووه زمووو  لووپوواره درد 
دوانشووي جوووړیوودای توواسووو دا 
پېسی د ترورسټانوو د ځوالوو پوه 
مخنوي ک مصرف کوړی موو  
ته ترورسټان مه استوی روزنوه 
مه ورکوی رښتیا ووایی سوولوه 
ستاسو او زمو  او ټوولوی نوړی 
ته اهمیت لري،هغه یو متل موې 
را یاد شو چی ویلي دي د خویور 
نه دی تووبوه خوو سوپوي دي در 

 .چیغه کړه
کولوونوه زموو   11زموا پوه یواد 

 محمدآقا کوچی

 د پاکستان او افغانستان ګاونډېتوب

څلورم مخ کیپاتی   

 بقیه درصفحه چارم
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