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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

د کرنيزو چارو د ښه تنظيم او داوبو د ستونزو د حل لپاره هڅې،  

د بزگرانو  او ځمکه والو  د مختلفو قشرونو د منافعو دتامین په 

موخه  د کرنې میکانیزه کول، د انرژۍ  تولید، د دولتي، 

خصوصي، مختلطو او کوپراتیفي کرنیزو فارمونو  جوړول.  د 

چاپیلایر د پاکۍ، د ځنگلونو د ساتنې  او پالنې او د نادرو 

 حیواناتو او الوتونکو د نسلونو د بقا لپاره تالش . 
 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی متحد ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

گاهی تَ سْی ّحدت ساسهاًی    
تدویر جلسه مشترک بیروهای اجرائیه دوحزب برادر همسو )حززب مزتزحزد    

 5931جزوزا 6ملی افغانستان وحزب ملی ترقی مردم افزغزانسزتزان ا بزتزاریز  

درشهرکابل که طی آن وحدت هر دوحزب  اعالم وحزب مزتزحزد مزلزی تزرقزی 

مردم افغانستان ایجاد گردید ،درحیات سیاسی وسازمانی حززب مزا ازاهزمزیزت 

بزرگ برخوردارمیباشزد.درایزن جزلزسزه اسزنزاد اسزاسزی حززب مزانزنزد بزرنزامزه 

،اساسنامه،میکانیزم ادغام تشکیالتی وپالیسی ,اعالمزیزه مشزتزرک مزورد تزائزیزد 

قرار گرفت که برطبق این میکانیزم ،ادغزام تشزکزیزالت ازبزاپ بزه پزائزیزن) از 

بیروهای اجرائیه ،داراپنشا, شوراهای وپیزتزی ,شزهزری ,نزواحزی ,ولسزوالزی 

تاسطح واحد های اولیه حزبیا طی تزدویزر جزلزسزات مشزتزرک آغزاز و ادامزه 

 دارد .

برای تحقق هر چه بهتر میکانیزم ادغام تشکیالتی اعضای داراپنشزای حززب 

متحد ملی ترقی مردم افغانستان بحیث قیم ها در شورا های وپیتی وشهر کابل 

حزب موظف گردیدند تا درزمینه شوراهای متذکره را رهزنزمزائزی وهزمزکزاری 

پزم نمایند .شماری ازاین قیم ها به وپیات کشور طی  سفر ها ی کاری , بزا 

شوراهای وپیتی کمک پزم شان را مبذول داشته واین شوراها را در مزورد 

ادغام تشکیالتی یاری موثر نمودند.به همین ترتیب جلسات ادغام تشکیالتی در 

شهر کابل  نیز دایر وقیم ها  درتحقق میکانیزم ادغام تشکیالتی ایزن شزورا را 

 همکاری  نموده اند .

طبق مصوبه قبلی جلسه داراپنشا ی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان به 

تمام شورا های حزب هدایت داده شدکه پروسه ادغام تشکیالتزی را بزه اسزر  

وقت بپایان برسانند  وبه شعبه تشکیالت مرکزی حزب  گزارش بدهزنزد.شزعزبزه 

تشکیالت مرکزی حزب درجلسه اخیر داراپنشای حزب از تکزمزیزل مزوفزقزانزه 

پروسه ادغام تشکیالتی گزارش خویش را ارائه  درمورد خاطر نشان ساختنزد 

که پروسه ادغام تشکیالتی درتمام شوراهای وپیتی ، شهر کزابزل وشزوراهزای 

بیرون مرزی کشور در روشنی میکانیزم تعین شده با موفقیت عزمزلزی گزردیزده 

است, درگزارش ارائه شده  از رهنمائی ها وهمکاری هزا ی مزوثزر اعضزای 

داراپنشا ی حزب که بحیث قیم حزبی  همکاری پزم نموده اند ابراز امزتزنزان  

وسپاس گردیده است .هم چنان شوراهزای وپیزتزی ، شزهزرکزابزل  وشزوراهزای 

بیرون مرزی  حزب نیز دراین راستا کار شانرا با پیگیری ومزوفزقزیزت انزجزام  

داده اند .شعبه تشکیالت طی گزارش خود به جلسه داراپنشا ی حززب تزحزقزق 

میکانیزم ادغام تشکیالتی را پروسه موفقانه خوانزد واز سزهزم گزیزری فزعزاپنزه 

رهبری حزب تاسطوح واحد های اولیه حزبی ابراز سپاس نزمزوده  کزه نزقزش 

شان را دراین راستا با شایستگی انجام داده انزد.شزعزبزه تشزکزیزالت در گزذارش 

خود خاطر نشان ساخت که روی سلسله مشکالت جدی امنیتی در کشور و کم 

کاری  در بعضی شورا ها ,این پروسه تحقق نیافته ویا به کندی انجام مزیزشزود 

 که با بهبود وضع امنیتی عملی میگردد.

جلسه داراپنشا حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان گزارش شعبه تشکیالت 

را در مورد پیشرفت ادغام تشکیالتی در تمام شزوراهزای حززبزی تزائزیزد وآنزرا 

موفقیت بزرگ  خواند وخاطر نشان ساخت که بزا ادغزام تشزکزیزالتزی, وحزدت 

حزب هر چه بیشتر تحکیم می یابد وحزب  مزی تزوانزد بزا وحزدت خزود تزمزام 

وظایف  سیاسی  واجتماعی  خود را با موفزقزیزت  انزجزام بزدهزد .داراپنشزا ی 

حزب این موفقیت بزرگ را بزه تزمزام شزوراهزا واعضزای حززب صزمزیزمزانزه  

تبریک  گفته و ازآن ها خواست تاتمام مساعی شان را در راه حفزظ وتزحزکزیزم  

وحدت بطور صادقانه مزبزذول  داشزتزه  واز ایزن دسزتزرورد بززرگ سزیزاسزی  

درحیات پربار حزب ما حمایت نمایند . داراپنشا ی حزب مزتزحزد مزلزی مزردم 

افغانستان  یکبار دیگر ازتمام  شورا ها واعضای رزمنده حزب ابزراز سزپزاس  

نمود که پروسه ادغام تشکیالتی را با پیروزی وموفقیت به پیش بردند ومرحله  

جدید وفاز نوین را درحیات حزب گشودند و خزاطزر نشزان نزمزود کزه پزروسزه 

وحدت در شورا های که بنابر معاذیر عینی تا حال عملی نگردیده است با رفع 

مشکل هر چه زود تر عملی گردد. اکنون حزب ما بزا وحزدت خزویزش بسزوی 

انجام وظایف مهم سیاسی واجتزمزاعزی دیزگزر گزام مزی گزذارد وبزحزیزث حززب 

نیرومند وارد عرصه سیاسی کشور گردیده است ,زیرا پیروزی مزا دروحزدت 

 ماست .

هیت تحریر ماهنامه  حقیقت زمان باور کامل دارد که تحقق میزکزانزیززم ادغزام 

تشکیالتی در تمام شوراها وسازمان های حزبی گامی بسوی وحدت سازمزانزی 

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان محسوب مزی گزردد و اعضزای حززب 

میتوانند وظایف امروز وفردای ی خزود را درروشزنزی بزرنزامزه واسزاسزنزامزه 

 باسربلند وموفقیت انجام دهند.

 هموطنان عزیز! 
ما درآستانه حلول نزوروز وسزال  

خززورشززیززدی قززرار داریززم,   5936
داراپنشای حزب متحد ملی ترقزی 

مردم افزغزانسزتزان مسزرت فزراوان 
دارد که بمنزاسزبزت حزلزول نزوروز 
این جشن باستانی سرزمین آریایی 
ها,این جشزن بزیزن الزلزمزلزی وسزال 

،بززهززتززریززن شززادبززاش هززا  5936
وتبریکات صمیزمزانزه خزود را بزه 
احزززاب سززیززاسززی ,سززازمززان هززای 
اجتماعی ،جامعه مدنی ،منسزوبزیزن 

وطززززنززززدوسززززت قززززوای مسززززلززززح 
قزززهزززرمزززان،عزززلزززمزززا ،روحزززانزززیزززون 

پیام تثزیکیَ  داراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى    

خْرضیدی 6931توٌاسثت حلْل ًْرّس سال   

 ګزاًْ اّسیارایستًْکْ ُیْاد ّالْ!

لکً څـوګً چی عجـ یبمت پً ؿَاوی اَوی کیی 

ػپبکنتبن ػ امتغجبؿاتُ پیً سك   ریُوىیُ اَ 

ؿَفل ىَُ تـَؿینتبوُ ػمىؼ اییبس  ثیی ایىیبي 

اَمنلمبن علك ػَیـاَمبتم پً ټؽـ کښینیىیُل اَ 

کنیبویُ  081ػعلی ىٍجبف للىؼؿ پً فیبؿ  کی ػ

وً ډیـ ټپی اَ ََژل    ػاـیؽیبونیتیبن ػعیلیګیُ 

ػتـلی ملی متضؼ ایُویؼ ػاؿاسويیب ػا میبلیمیبویً  

عمل ثً کلکلُ ټکُ ؼىؼی اَپً ډاایً کیُی چیی 

ػا ػپبکنتبن ػوظبمی امتغجبؿاتُ ػٌیفیی ویبَوی 

اَ کـؼنییی پیبلینینیی ییُي ثیـعیً ػی چیی لیً 

څلُیښت کبلُ ؿا پؼی عُائیی پیـمیظ ثینیبئیی اَ 

فمُوږ اـان ٌنُاػ ئی ػػؼُ مبلمبوً کییویُ لیً 

املً ػاَؿپً لمجُکی لُلپً کیی اَ ػالیمیجیی سپیً 

ٌمؽً  تىؼی مـ ي پُؿتً ػی اَ فمیُویږ ثینیګیىیب 

ٌیینییُاػ َال پییکییی مییُنییی    کییُؿَوییً ئییی 

ووییګیینییږی  منییزییؼَوییُئییی ىییٍیینییؼان کیینییږی   

عبلمبن  مپنه  ږیږی  تُؿ اـی  َاوي   فاوي 

  مپنیه میـی   تیُمیـی اَ میبىیُمیبن پیکیی 

ىییٍیینییؼان کیینییږی   چییی ػا لیییی  اَك تییبفي 

ػپبکنتبن ػعلګُ کُؿوُ تً َؿمنؼي   ػپبکنیتیبن 

 دافغاًستاى دخلګْ دتزلی هلی هتحد ګًْد دداراالًطا اعالهیَ 

 !ًداراى عشیش , سًاى تا عفت افغاًستاى ّط

ػؿ ُٓل تبؿیظ فن ثً مخبثیً ـیـػ ػ ؿریً ػَ  َ ثیـػي  اف کیُچیکیتیـییه صیمیُق  

ثـعُؿػاؿ وجُػي   ٌمنيً فوزىنـ ػؿ ػمت َ پبیو ثنتً َ آَافه عفً وگٍؼاىتیً 

 0881ىؼي ػؿ چٍبؿ ػیُاؿ عبوً ثيکل مضَُؿ ثً مـثـػي ثُػ تب ایىکً ػؿ مبل 

فوبن امـیکب ثغبٓـ ؿٌبیی اف ثىؼ َ فوزنـ َ ػؿیبـت صمُق صمً اونبوی َ مؼویی 

 ػمت ثً اعتَبة فػوؼ کً ثب ؿگجبؿ مبىنىؼاؿ عبمُه مبعتً ىؼ.

فوبن ػؿ کيُؿ ٌیبی پینیيیــیتیً تیُاونیتیىیؼ  ػؿ احیـ 

مجبؿفا  پنگنـ َ ػاػن لـثبوی ثنيمبؿ صك ميیـَ  

 پیام تثزیکیَ داراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

 تَ هٌاسثت تجلیل اس ُطتن هارچ رّس تیي الوللی سى
 6931ضِز کاتل      حْت 

 رفماّدّستاى عشیش!

ػؿمت چٍبؿمبل اف ويـا  میبٌیىیبمیً صیمینیمیت 

فمبن اؿگبن ويـاتی صقة میتیضیؼ میلیی تیـلیی 

مـػ  اـؽبونتبن میی گیؾؿػ .ػاؿاسويیبی صیقة 

آؼبف پىزمنه مبل ويـاتی صمنمیت فمیبن ؿا ثیً  

تمب  اعْبی ؿفمیىیؼي صیقة َػَمیتیبن عیقییق 

 ٍمنمبوً تجـیک َتٍىنت عـُ می ومبیؼ. 

صمنمت فمبن ٓی چٍبؿ مبل ويیـاتیی تیُاونیت 

اف امتمالل  صبکمنت میلیی   تیمیبمینیت اؿّیی 

َمىبـع ملی کيُؿ ٍبػلبوً ػـب  ومبیؼ َصمنیمیت 

فمییبن مییغییبلییفییت رییؼی عییُػؿا عییلیینییً رییىیی  

 عيُوت  ریـاییم میبفمیبن ییبـیتیً   تیـَؿییق  

 مُاػ مغیؼؿ  ـنیبػ َمیؼاعیلیً ػؿ امیُؿػاعیلیی 

 کيُؿ مب اثـاف ػاىتً امت .

صمنمیت فمیبن اف 

 پیام تثزیکیَ داراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

 تَ هٌاسثت آغاس پٌجویي سال ًطزاتی حمیمت سهاى 
 6931ضِز کاتل   حْت

 5931حوت5۱تبمؿ ــاَان ؿَف چٍبؿىىجًبا

ػىمه لنم عُؿػي مـػ  اـؽبونتبن یکجبؿ ػیگـ ثً 

کبؿوبمً ٌبی منبي َ وىگنه عُػ اـقَػي  عالؾ تمب  

منخبق ٌب َ وُؿ  ٌبی ثنه المللی کً صتی ػؿ صنه 

ُن َ اف گقوؼ  َُ رى  ػَ کيُؿ ٌم ىفبعبوً ٌبم

ٍجش ثب  ۹صمال  ػؿ امبن منجبىؼ  صُالی مبعت 

صملً اوتضبؿی ثـ ىفبعبوً مـػاؿ مضمؼ ػاَػ 

)چٍبؿٍؼثنتـ( ثً ؿَی مـیْبن ػَکتُؿان َ 

عؼمً ٓجی آتو کيُػي اَلنه لتل َ کيتبؿ کتلُی 

کبؿمىؼان ٍضی ػؿ کيُؿ ؿا حجت ومُػي صؼَػ 

ته اف ٌمُٓىبن مب ىٍنؼ َ مزـَس گـػیؼي  001

 اوؼ.

ػؿ ممبثل ونـَ ٌبی لٍـمبن کمبوؼَ ػمت ثً عمل 

 متمبثل فػي َ صملً کىىؼي گبن ؿا وبثُػ مبعتىؼ.

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن 

ایه عمل وبرُاومـػاوً  ؼنـ اونبوی َ ثقػسوً 

ػىمىبن َٓه ؿا ثب ىؼیؼ تـیه الفبم مضکُ  َ تمجنش 

منىمبیؼ. عُامتبؿ لطع رى   تبمنه ٍلش مـامـی 

ػؿ کيُؿ ثُػي  آؼبف مؾاکـا  ثنه اسـؽبوی ؿا 

عُامتبؿ امت تب ػمت امتغجبؿا  ثنگبوً َ ٌمنبیً 

کً ػؿ امُؿ ػاعلی مب ػؿاف امت کُتبي گـػػ. ثزبی 

اىک  گـیً َ فرً مبػؿان َ عُاٌـان مب  عُىی 

 ٍلش  امىنت َ عُىجغتی ػؿَافي عبوً ٌبی مب ؿا 

ثکُثؼ َ گل لجغىؼ ثـ لت ٌبی عيکنؼي ٌمُٓىبن 

 ٌُیؼا گـػػ.

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن 

ػؿیه ؼم ثقؿگ ربمعً ٓجی 

کيُؿ عُػ ؿا ىـیک ػاونتً 

 ثـای لـثبونبن ؿَیؼاػ ثٍيت 

ثـیه  ثـای ثبفمبوؼي گبن ىبن 

ٍجـ رمنل آؿفَ ومُػي َ ثً 

 فعمنبن ؿَیؼاػ ىفب عبرل عُامتبؿ امت.

اف ممبمب  منئُل امىنتی   ىُؿای امىنت ملی َ 

مـلُمبوؼاوی اعلی کيُؿ تمبّب ػاؿیم تب ثب َرُػ 

ٌُىؼاؿ ٌبی مفبؿ  آمـیکب چـا ثی تفبَتی اعتنبؿ 

کـػي َ تؼاثنـ تيؼیؼی امىنتی اتغبؽ وىمُػوؼ.عبملنه 

مٍل اوگبؿی ؿا تخجنت َ ثً ىؼیؼ تـیه مزبفا  

 مضکُ  ومبیىؼ.

 _مـگ ثـ ػىمىبن لنم عُؿػي َٓه.

 _فوؼي ثبػ ونـٌَبی لٍـمبن ػـبعی امىنتی کيُؿ.

 ثب ػؿَػ ٌب

را ّش داوودپُْاًد دّکتْر هحود   

 رئیس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

  نپیام تسلیت داراالًطای حشب هتحدهلی تزلی هزدم افغاًستا

بسترکابل۸۱۱به مناسبت حمله تروریستی به شفاخانه   

 !ُوْطٌاى ضزافتوٌد

مبل  11ثبَرُػیکً آال  ػاؿیؼ پبکنتبن مىضنج ػاوً عجنج مـٓبوی وقػیک 

امت کً ػؿمىطمً ثً کمک ػَلت اوگلنل ایزبػ گـػیؼي  ٓی ایه مؼ  ثـای 

 ٌمنبیً ٌبی عُػ ميکال  رؼی ؿا ثُرُػ آَؿػي امت .

چىبوچً پبکنتبن ىـلی اف ثؼوً آن رؼا ػَلت منتمل ثىگلً ػیو ؿا ایزبػ کـػ. 

ػَلت وظبمی پبکنتبن َ آی اك آی ثـای  اـؽبونتبن ميکال  رؼی ؿا ایزبػ 

کـػي   گـَي ٌبی تـَؿینتی ؿا ػؿ ػامبن عُػ پـَؿه َؼـُ عـاثکبؿی  

 تـَؿ َاوفزبؿا  ػاعل للمـَکيُؿ می مبفػ.

مبل امت کً ػؿکيُؿ مب  01ػؿاحـ مؼاعال  صکُمت ٌب ی وظبمی پبکنتبن 

رُی ٌبی عُن ربؿینت َعمال کيُؿمب  مـػ  مب َوظب  ٌبی مغتلؿ منبمی 

کيُؿ  مُؿػ تزبَف پبکنتبن لـاؿ ػاىتً عمالپال ن ٌبی) کبثل ثبیؼ ثنُفػ( 

) فمنه ٌبی مُعتً (َؼنـي ثً کـمی وينت َتمب  ٌنتی مبػی َمعىُی کيُؿ 

 ثً یؽمب ؿـت .

وظبمنبن پبکنتبن َػَلت صبمی تـَؿیق  ػؿمطش رٍبن اـيب گـػیؼي َػؿکيُؿ 

ٌبی متعؼػ رٍبن عبمل تـَؿ َاوفزبؿا  اتجب  

پبکنتبن ىىبمبیی َػمتگنـ گـػیؼوؼ   وظبمنبن 

 اعالمیه داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

 پاتی دریم مخ کی

 بقیه در صفحه  سوم

 بقیه درصفحه چهارم
 بقیه در صفحه چهارم

 بقیه درصفحه پنجم

 بقیه درصفحه پنجم



دوهم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم  ۸۴او ۸۴دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                 

ـ ػعلکُ پً ژَوؼ کی ػمنیبمیت ای َن ػَمیـي اوییه ػی لیکیً 

میی چی پً تجبؿي کی ؿڼب تً ّـَؿ  لـی   منیبمیپ پیٌُیً 

اَننـکتنب ػَلنُوُ پً ژَوؼ کی میٍیم اَامیبمیی ؿَل لیـی   

ٌؽً ملتُوً چی پً منبمپ پًٌُ ممیجیبل َی ػژَویؼ پیً ډ ایـ 

 کې ثـیبلی ملتُوً ػي.

اـؽبوبن چی فیبؿکښً علک ػي ػ تبؿیظ پً اَږ ػَکی ػفییبتیُ 

ټنټُ اٌَنکُ پیاَوُ مـي مغبمظ ىیُی ػي عیُ لیُر اؿاػر 

اَ اَمىنیق      ٌیُػ ػٌیـډَل صیبستیُ پیً َواویؼر ػَی س 

کییؼی اَػثـی تـپُلې یې ؿمُلپ ػي مګـ کلً چی َؿَمتً 

لً ډ یـَ مـښىؼوُ اَمتُوقَ څغً ثـیبلنتُة تً ؿمنیؼلیی ػي 

ػکمقَؿی منبمی پٌُی لً املً ئی پً ډیـ لږ َعت کې عپیلیً 

تییـسمییً کیییر ثییـیییب لییً سمییً َؿکیییر اَ ػښییمییه تییً ئییې  

 ثنبػسمٌُىی َعت َؿکیی ػی.

ػ ػی ػپبؿي چی فمُوږ علک ػتل ػپبؿي ػثل ػسمٌُیىیُ څیغیً 

عالً ىُی َي وُ منبمی پٌُې تً ػثل ٌـ څً څغً فییب  

اؿتنب لـي ػانکً چی منبمیپ پیٌُیً کیُلیی ىیپ  ویً ییُافر 

علک پغپلُ مىځُکې یُ مُتی َمبتی ثلکً  ػػَمت اَ ػښمیه 

 پً پنژوؼلُکی َؿمـي ٌم فیبتً مـمتً کُی.

منبمت ػ ژَوؼ ىنـي ػي ػاىنـي چی څُمـي پبکً اَ لً ٌـډَل 

اـػَوُ اَ لُانُ پبکً َر پً ٌمؽً اوؼافي  ثً ػژَویؼ ىینیـافي  

 ٌم ػمتُوقَ اَميکالتُوً پبکً َي .

وه چې ػ اـؽبونتبن علک ػ ؿاف ؿاف ثیؼمیـؼینیُ اَ میتیُویقَ 

مـي مغبمظ ػي س امل یې ػمنبمی َیښیتینیب کیمیقَؿي ػي کیً 

چنـی مُوږ پً منبمی لضبم پنبَوي اَؼښتلی َائی ویُ ٌینی  

کلً ثً ٌن  چب پً مُوږ تنـی وً َی کیی  مُویږ ثیً لیً ییُر 

عُا ػ پـػَ لً تنـیُ عُوؼي پبتی َای اَلً ثلی عُا ثً ػتـلی 

 اَ پـمغتک پً لُوَ پُو یُکی ػؿلُػای.

ػمنبمی ژَوؼ ؿَفوً اَپبلىً پً منیبمیی  ایُویؼ کیی  تیـمیـي 

کنږی نکً چې پً اُوؼ کې ټیُل ػامیې عیلیک ؿاټیُل ىیُی 

َي چی ٌؽُی ػٌنُاػ  ػتـلی اَپـمغتک ػپبؿي ػٌیمیت میټیپ 

 ؿا ث  ٌَلی َی .

نىپ علګُ تً ثً پُښتىً پنؼاىی چی فمُوږ پً ٌنُاػ کیی عیُ 

ػؼً ټُل صبس  اُوؼَوُ ؿامىځتیً کییی ػي عیُ ػ ػَی پیً 

نُاة کی ثبیؼ ََیل ىی چیی کیلیً ٌیم ػا صیبس  ػایُویؼَویُ 

لغُا مغتً وً ػی ؿاؼلی ثلکی ػا ػػښمه ػٌؽُ تجلنؽبتُ اؼنقي 

ػي چی فمُوږ ػعلکُ پً وب ثنؼاؿي ـکـَوُ ثبوؼی یې کیی ػي 

کً چنـر فمُوږ عیلیک پیً مینیبمیی پیٌُیً میمیجیبل َای ویُ 

ٌیینیی ییکییلییً ثییً ػػښییمییه ؼیینییږی تییً َؿلییُیییؼل ػښییمییه چییی ػ 

ػاؿافــٍت پً اوتظبؿ َوُ علک ئی پً ؿاف ؿاف تیُٓینیُ اَ 

ػمننُ ػعپل ػَلت پً َواوؼی ؿا َپبؿَل ٌؽُی  ییې پیً ٌیـ 

ډَل َملُممجبل کیل اَعپل ٌنُاػ تً ئی ویً ییُافی ػ ػَلیت 

پً َواوؼی ػرګـي ػپبؿي ؿاَلنږل  ثلکې ػلتیً ئیی میـکیُویً   

پلُوً   ثىؼَوً   ښیَُویځیی  عیبمیً اَىیغیَیی ىیتیمیىیی  ٌیم 

ػعبَؿمـي  عبَؿی کیل. ډیـػامی مخبلُوً اَثنلګی ىتً چیی 

ػښمه فمُوږ علک پً ٌنُاػ کی  ػفیـثىبئی پـَژَ ػَؿاوُلُ 

ػپبؿي ؿالنږلی ػي عُ کلً چی فمُوږ علیکیُ ـیکیـ کییی ػی 

چی ػاکبؿ عُ فمُوږ ػ ٌنُاػ َؿاوُل ػی وً ػ ػَلت َؿاویُل 

وُ ٌؽً کبؿیی وً ػی تـمـي کیی عیُ ػَی ثینیبثینیـتیً ػ ډاؿ 

 َرې  عپلُ منمُتً وً ػی متبوً ىُی.

ػا اَك مٍبل َاُؿی چی پیً ٌینیُاػ کیی ػریګییی اَؿ ػچیب 

لغُا تُػیږی اَ څُک ػی چی  اـؽبوبن اؿاّی  عپلیُ مینیمیُ 

تً ویً پیـییږػي.ښیکیبؿي ػي چیی ایبَوی ي اَػمینیمیې ثینیالثینیل 

ٌنُاػَوً  ػػؼً رګیی پً ػَا  کی ثـعً لیـی ػلیتیً فمیُویږ 

فیـثىبئی پـَژی ػعیپیلیُویبَوَ ثیـییؼَویُ سویؼی وینینیی ػثینیب 

ؿؼبَوی کبؿَویً لیً عیىیؼ اَنیىی  میـمیغیبمیظ کیُي پیً نیبن  

َژَوکُ ثـیؼَوُ مـي عب  علک عبمً اَ ىغَی ىتمیىیی لیً 

 مىځً َوي.

کً منبمپ سؿي نپلً ىی اَپً منبمیی ایُویؼَویُ کیی فمیُویږ 

علک عپل منبمی ژَوؼ پنل کیی ػاثً لً یُی عیُا پیً ٌینیُاػ 

کی ؿَاوً رګیي پبی تً َؿمُی اَلً ثلی عُا ثً میُػ ػښیمیه 

ىـمُوکی  ػمننی  اَتُٓینیی ػعیبَؿَ میـي عیبَؿی کییی 

َی پً منبمی ژَوؼ کی ٌـي متُوقي ػمنبمت لً مغی صلنږي 

ػا نګً چی منبمت ػتفبٌم سؿي ػي ٌـڅُک  چی ػمىیطیك پیً 

ژثً لبوع ىُ اؿتنب ويتً چی ټُپک  تً سك کیی پیً ػی سؿي 

کی نکً اتً ػي چی هللا د ٌم ػاػ عنـي سؿي اڼلی ػي    ډییـي 

مٍم عجـي ػلتً ػاػي چی ٌیـ څیُمیـي چیی ریګییي َىیی پیبی 

مییُلییً ػي وییُ کییلییً چییی مییُلییً ػي َلییی َؿَمییتییً ػکییلییُوییُ  

کلُوُرګیَ چی مُوږ تً ثً ئی فیب  مبلی اَنیبویی فییبویُویً 

اوَلی ػي َلی ػمنبمت سؿي عپلً ویکییَ عیُ ؼیتیً میتیُویقي 

ػلتً  ٌمؼاػي  چی ػمنبمت  ػؼُؿي سؿی وً وبعجـي ػی اَکیً 

عجـ ػي وُ َلی ػٌنُاػ اَ علکُ ػلُو َایتیُ پیً ـیکیـکیی ویً 

 ػی.

ػلتً پً ٌنُاػ کی امبمی لبوُن ىتً   مطجُعب  پیً آفاػ ػَل 

عپل کبؿتً ػَا  َؿکُی  ػمُکـامی عپیلیی ؿیښیې  نیؽیُلیی 

ػي  ؼُو َاَ ٌـ ؿاف رلینیُویُ تیً ػلیبویُن پیً چیُکیب  کیی 

 اربفي ىتً .  

ٌییُ د ػاعییجییـي مییمییً ػي چییی مییتییُوییقی اَميییکییال  ثییً َی 

فَؿَاکی  اَ فؿَاکی ثً ػلبوُن پیً َواویؼی  َػؿییږی عیُ 

ػٌؽُی َػؿیؼل ثً ػډیـلږ َعت ػپیبؿي َی نیکیً چیی ٌیؽیً 

مجبؿفي اٌَلی نلی چی ػمنبمت ػسؿی منبمنُن پـمظ ثنبئې 

ډییـ فؿ ثییً ػلییبوییُن وییً مییـ ؼیږَوییکیی ػلیبوییُن میىییګیُلییُتییً   

َمپبؿل ىی. اَ اـیؽیبونیتیبن ثیً ویً ییُافی ػ فَؿ َاکیُ لیً 

مىګُلُ َژؼُؿل ىی ثلکی ػمنبمت ػسؿر ثً ٌؽً علک ٌیم 

 . پً ػی لبوع کیی چی اَك یپ  ػټُپک  سؿي عپلً کیر ػي

اَك مٍبل ػټُلُ متُوقَصل  ػتفبٌم پً کجلپ پبی تیً ؿمیُلیی 

ىُ اَ ػاکجلی ػمنبمت  ػسؿر کینیؼای ىیی اَمینیبمیی سؿر 

عملی کُل ٌم ػیُي منبمی اُوؼ پً َرُػ کیی تیـمیـي کیُلیی 

ىُ پً ٌمؼی امبك مُوږ تً ٌمؼا یُانىی سؿي  پیبتیی ػي کیىیً 

وُ  پً رګیی مُکلُوً کلُوً  وً یُانی یُثل لً مىځً َییُول 

ثلکی ملک اَعلک مُػیُي ډیـ څپلی اَ ػؿػَوکی صبلت میـي 

 مغبمظ کیی ػی .

اَك پً ٌنُاػ کی  ػامبمی لبوُن پً ؿڼب کی ډیـ ښً اَ ؼُؿي 

ىـایٔ ثـاثـ ىُی ػي ٌـ څُک کُلیی ىیی چیی ػٌیؽیی پیً 

ؿڼبکی عپل صمُق پیً ډییـر آمیبویی میـي سمیتیً ؿاَوي اَ 

 اـان ٌنُاػ ػرىګ وً ػتـلی اَپـمغتک ثً لُؿي ثُفی..                                                                    

تسین  -ر-د  

 دسیاست پَ رًا کی دخلکْځیزکتیا

فینت ثبٌمی َارتمیبعیی َییژي اونیبن 

ٌبمت. َاونبن ثب ٌیؼؾ تیىیظینیم ثیٍیتیـ 

ارتمب  َفینت عالق ثبٌمیی   لیؼؿ  

َ اػاؿي ؿا پینیـییقی ویمیُػ  کیً میب ػَ 

 وُ  اػاؿي ؿا منيىبمنم.

یکی صبکمنت اف ثیبس ثیً پیبیینیه   کیً 

عُػمضُؿی َ تمـگق گـایی صبکمینیت 

ٌییبی امییتییجییؼاػی عيییه ؿا ثییً وییمییبیییو 

منگنـػ. ػَ  صبکمنت اف پبینیه ثیً ثیبس 

کً ثٍـَفی َ معبػ  ٌمگیبویی ػؿَن 

 مبیً آوـا مننبفػ.

صبکمنت ٌبی افثبس ثً پبینه ػؿپیـَمیً 

ؿىؼ تؼؿیزی َ تبؿییغیی ریبمیعیً ٌیبی 

اونبوی َاکىو ٌبی گـچً کٍیی تیىیؼ َ 

گٍی کىؼ ارتمبعی ؿا ػؿ ثیـاثیـ عیُػ 

ثـ اوگنغتً امت . فیـا ثیٍیـَفی َییب 

ىمبَ  پنیبمیؼ َثیبفتیبثیی اف َییژي گیی 

ٌبی لؼؿ  َ اػاؿي امیت. َگیٍیی ٌیم 

اونبن ثب ٌؼؾ ثٍـَفی ثً ػمُکیـامیی 

 پىبي ثـػي امت .

ػمُکیـامیی کیً ػؿ آؼیبفییه فییـ ویب  

صکُمت اکخـیت ثـ اللنت ميك مینیيیؼ 

  ىُؿ ثغتبوً ػؿ ػَؿي ٌبی مغتلؿ اف 

ؿىؼ ارتمبعی تؽنـ ىیکیل َ مْیمیُن 

ػاػي امت. ثً گُوً ویمیُویً ػؿ ىیـاییٔ 

کىُوی ػمُکـامی ؿا ػؿ رٍیبویی ىیؼن 

َ تییزییبؿ  آفاػ   ثییبفاؿ ميییتییـک َ 

ىکنته مـف ٌبی ػاعلی  ٌمیکیبؿی َ 

 منبمت ٌبی ــاملی می ثنىىؼ .

گـچً ؿىؼ مـیع اییه ؿَویؼ ؿا ثیب ؿي 

آَؿػ ٌبی مىفی آن ػؿ ثیـاثیـ الیتیَیبػ 

ملی کيُؿ ٌب ػیؼیم   کً ىمبؿ ثینیيیتیـ 

آوٍباف کيُؿ مُلؼ َ عُػکفب ثیً کيیُؿ 

مَــی َاثنیتیً تیجیؼییل ىیؼ کیً عیُػ 

ثضج رؼا گبوً منغُاٌؼ . اف مُی ػگـ 

ىیبٌیؼآویینیم کییً اییه مینیبمییت آؿا  آؿا  

ک ثـػاىت َ ػؿ صبل ـیـَ ؿییغیتیه  ـَ تَ

 امت.

پیینییـَفی آلییبی ػَوییبلییؼ تییـمیی  ؿیییل 

رمٍُؿاـنبوُی امـیکیب  ثینیـَن ىیؼن 

ثـیطبوینیب اف اتیضیبػییً ثیبفاؿ ميیتیـک 

اؿَپبثب پیل لیـفي ٌیبی آن ثیُییژي ػؿ 

ــاونیً ٌیبلیىیؼ  اییطیبلینیبَمیبییـ کيیُؿ 

ٌبی عُْاتضبػیً اؿَپیب اییه مینیبمیت 

ؿا ـییـمییُػي وییبکییبؿآمییؼَ ىییکییىییىییؼي تییـ 

مبعتً امت. ثً ٌـ صبل ثب آوکً آفاػی 

ثیینییبن  آفاػی اوییؼیيییً َعییمییل میینییبمییی 

َمطیجیُعیب  آفاػاؿگیبن ٌیبی امیبمیی 

ػمُکـامی ؿا مننیبفػ. َلیی ػؿ ویجیُػ 

صبکیمینیت منیئیُلینیت پیؾییـ امیکیبن آن 

مننـ امت کیً صیمیُق ىیٍیـَویؼ ٌیبی 

ربمعً ثُیژي اللنت ٌبی ریبمیعیً میُؿػ 

مُی امتفبػي لـاؿگینیـػ . اویگیُویً کیً 

ىُؿ ثغتبوً ػؿ کيُؿ مب صبکیمینیت ػؿ 

ػمت مبـنبی فَؿ َ فؿ ریىیجیـ فػي َ 

ػمُکـامی منبن تٍی ثً ػییکیتیب تیُؿی 

صتب ؿَه ـبىننتی گـَي اللنیت تیجیؼییل 

 کـػیؼي امت.

ػَ  ػؿمٍمگنـی ارتیمیبعیی تیُػي ٌیب  

آوگبي مٍم اؿفىمىؼ منگنـوؼ کً   عیُػ 

ىبلُػي آوـا ٓـس ؿیقی کىىؼ َ تَمنیم 

گنـوؼ. کُتبي مغه َلتی عیُػ تَیمینیم 

عیُثیتیـ  گــتىؼ ػؿ اوزیب  آن ثیبؿفتیـ َ

مییٍییم گییــییتییً َ اصنییبك منییئییُلیینییت 

 منىمبیىؼ.....(

. پل کبؿ آیی میٍیمیگینیـی اریتیمیبعیی 

َاثنتیً ثیً تَیمینیم گینیـی اریتیمیبعیی 

 امت .

مٍمگنـی ثیُمینیلیً ریبمیعیً ثیً گیُویً 

رمعی ػؿ ؿامتیبی تیؽینیـ  اوفـػاػی َ یب

مطیش ریبمیعیً َ تیُمیعیً َ اویکیيیبؾ 

 متُافن آن آوگبي اؿفىمىؼ امت کً:

اوکيبؾ مــنت ٌب ثیغیبٓیـ پیؾییـه  -

ٌـچً ثنيتـ منئُلنت ػؿ ؿامتبی صیل 

پـَثلم ٌبی ارتمبعیی َاؿتیمیبی میطیش 

 ؿـبي ارتمبعی ثبىؼ.

ـ ثـوبمً ؿیقی َ الؼا  ثً پینیبػي میبفی 

 ؿاي ٌبی صل ؿا مننـ مبفػ.

ـی ایییزیبػگییـ َ پیبمیؼاؿ میبفمییبن ٌییبػؿ 

ؿامییتییبی صییمییبیییت اف ػمییت آَؿػ ٌییب 

 ثبىؼ .

مٍمگنـی ارتمبعی متـاتینیژی اینیت 

کً ثـای مـػ  اصنبك ثیـمیی اویگینیقػ 

کً آوٍب تُاوبیی صل پـَثلم ٌبی عُػ ثیب 

 عملکـػ عالق عُػ ػاؿوؼ.

عیـػ ریمیعیی ریٌُیـ اؿفه َىیبلییُػي 

مٍمگنـی ارتمیبعیی ؿا مینینیبفػ. ػؿ 

ؿامیتیبی کیبؿ ثییب ریبمیعیً میٍیمیگینییـی 

ارییتییمییبعییی اٌییمیینییت صیینییبتییی ػاىییتییً 

َامیتیـاتیینیژی اینییت کیً ثیً صییمیُق َ 

لبثلنت ٌب   مــنت ٌیبی ىیٍیـَویؼ ٌیب 

ثُیژي رُان ٌب ؿا ػؿ ٓیـس َاریـای 

پییـَگییـا  ٌییبیییی کییً رییبمییعییً عییُػ 

منییئییُلیینییت ارییـای آوییـاگییــییتییً امییت 

اٌمنت منگؾاؿػ . ؿاي اوکيبؾ تؼؿیزی 

َ تضکنم ثغو ثـوبمیً ٌیبی اویکیيیبـیی 

َثیییٍییییـَفی ریییبمییییعییییً امییییت کییییً  

پیییبییییؼاؿییییؼمیییت آَؿػ ٌیییب ؿا ییییبؿی 

منـمبوؼ . مـػ  ؿا ػؿ مننـ ثیٍیـَفی 

 ىبن ثننذ منىمبیؼ.

آفاػی ثینیبن   آفاػی کْتا ٍ سخنخي   

اوؼیيً منیبمیی َ میطیجیُعیب  آفاػ اف 

اؿکیبن ػمیُکییـامیی امیت . َلییی اگییـ 

مٍمگنـی ارتمبعیی ثیـ پیبییً تَیمینیم 

گنـی ارتمبعی مبلم َ میبفویؼي مینینیـ 

وجبىؼ   منتُان ػمُکـامی مینیبن تیٍیی 

کـػػ َمـاویزیب  ثیً ػکیتیبتیُؿی َصیتیب 

ؿَه عيه ـبىننتی گـٌَی َ الیلینیت 

 تجؼیل گـػػ.

تمـکق فػایی ػؿ ؿامتبی ؿىؼ ثیبٌیمیی 

  ثییٍییـَفی َ مییعییبػ  مییـػ  ایییزییبة 

منکىؼ تباعتنبؿ ٌب َ ٍالصنیت ٌیب )ػؿ 

مطش َیژي َمفنؼ آن وً ٌمً( ػؿ مطیش 

َسیت ٌب   َ َلنیُالیی ٌیب َ ػٌیکیؼي 

ٌبی وظب  اوتمبل یبثؼ . ثً گُوً ایکً ؿي 

 آَؿػه معبػ  مـػ  ثبىؼ.

مب اگـ ثً ؿـبي َؿىؼارتمبعی متعٍؼ َ 

ثبَؿمىیؼییم میی تیُان ثیب ػییؼ ـیـاط ثیب 

گنتـه مٍمگنـی ارتمبعی ثً ػاعینیً 

ػمُکـامی ــاگنـ ؿمنیؼ. تیب افییه ؿي 

ثً یک ربمیعیً میتیىیؼؿػ ػاؿای اؿفه 

ٌبی لُی تمؼن   ثبلىؼي َثیبؿَؿ ؿمینیؼ 

  کییً ػؿ آن ىییکییُـییبیییی َ ؿَوییك 

التَبػی َپنيــت ارتمبعیی تْیمینیه 

 .ىؼي َ ؿـبي ٌمگبوی مننـ گـػػ

ایت تاتکهد  

 سِوگیزی اجتواعی

 مى  اَل گـ وٍؼ معمبؿ کذ

 تب حـیب منـَػ ػیُاؿ کذ

ثعؼ اف ایزیبػ صیکیُمیت َصیؼ  میلیی َ 

امْب تفبٌم وبمً امىنتی ثنه ومبیىؼي گیبن 

اـؽبونتبن َ امـیکب  رىبیب  عیُوینیه اف 

رملً صمیال  گیـٌَیی  اویتیضیبؿی  آػ  

ؿثبئی  میـلیت ٌیبی منیلیضیبویً  میبییه 

گؾاؿی ؿَی ربػي  مـ فػن  مىیگینیبؿ 

ومُػن َ میضیبکیمیً ٍیضیـائیی  تیزیبَف 

ثبسی فوبن َ کیُػکیبن ؿَ ثیً اـیقاییو 

ؿا ػؿ   6102ثییُػي وییٍییبػ )وییی( مییبل 

ثـاثـ عجـوگبؿان کيیُؿ میبل عیُوینیه 

 عُاوؼي اوؼ.

صمال  عُونه اوتضبؿی ثیبسی الیضیبلینیً 

تعمنـ پبؿلمبن کيُؿ مٍمبوغبویً َسییت 

کىؼٌبؿَ َسیت ٌلمىؼ  صملیً ػؿ ثیـاثیـ 

ػـتـ ؿیبمت صفبمت ؿریبل ثیـرنیتیً   

صملً ثـ مظبٌـي رىجو ؿَىىبیی  صملً 

ثـ منزؼ ثبلـ العلُ  ومُوً اف ریىیبییب  

ـُق الؾکـ ثُػي ػؿ صملً مبصً الیضیبلینیً 

پبؿلمبن ثنو اف ػٌٍب ته ىیٍینیؼ َ ٍیؼ 

ٌب  تیه فعیمیی ػؿمیٍیمیبویغیبویً َسییت 

کىؼٌبؿ یبفػي ته ىٍنؼ لـیت ثنینیت تیه 

فعیمییی ىییؼوییؼ. پییىییذ تییه ػییپییلییُمییبتییٍییبی 

امبؿا  عـثی  معبَن َالی  ػَ عْیُ 

پبؿلمبن َ ػَ تیه اف ویقػییکیبن  صیبمیؼ 

کـفی ؿئنل رمیٍیُؿ پینیيینیه ؿییبمیت 

رمٍُؿی ىبمل کيتً ىؼي گیبن َالیی َ 

مفنـ امبؿا  عـثیی اف ریمیلیً فعیمیی 

 ىؼي گبن مٍمبوغبوً متؾکـي منجبىىؼ.                                                                                   

ػؿ صبلنکً ٌمیُٓیىیبن عیقییق میب اویزیب  

صمال  عُونه ـُق الیؾکیـ ؿا میضیکیُ  

ومُػي  ثـای ىٍؼا ثٍيت ثـیه َ ثیـای 

فعمی ٌیب ىیفیبی عیبریل َ ثیبف میبویؼي 

گبن  البؿة َ ػَمیتیٍیبی آویٍیب َ میلیت 

ؿوییزییؼیییؼي اـییؽییبونییتییبن تنییلیینییت عییـُ 

منىمبیىؼ  ؿمنؼن تـَؿینیتیبن َ ٌیـاك 

اـگىبن ؿا ثً ومبٓ کً گیؾىیتیه اف ٌیفیت 

عبن ؿمتم مُال ثیـاویگینیق عیُاویؼي ػؿ 

ؿاثطً ثً وبتُاوی لُ  ٌیبی امیىینیتیی َ 

صمال  مؤـمبوً ٌـاك اـگىبن ػیؼگبٌبی 

 عُیو ؿا چىنه ثنبن ػاىتً اوؼ.                                                          

مبفمبن ثنه المللی کً امیُؿ کيیُؿ ؿا 

ثـؿمی منىمبیؼ اعنـا وُىتً امت کیً :

) ونـٌَبی لُای منلش اـؽبونیتیبن تیُان 

ػـب  اف مـػ  عُػ ؿا وؼاؿوؼ علیت آویـا 

ىبمل ثُػن ٌقاؿان ته مـثبفان عنبلیی 

ػؿ لنت تيکنل لیُای میتیؾکیـي عیُاویؼي 

کً میعیبىیب  آویٍیب ثیً رینیت منیؤَلینیه 

مـثًُٓ منـییقػ  میی اـیقاییؼ مینیبمیت 

وبػؿمت مـان صکیُمیت َصیؼ  میلیی  

لَـ مفنؼ متضؼیه مىطمً َ رٍبوی آوٍیب 

فمینییىییً ؿا ثییـای میؼاعییلییً کيییُؿ ٌییبی 

مییىییطییمییً منییبعییؼ مییبعییتییً امییت. ( ػؿ 

گؾاؿه ػیگـ عُییو اف اـیقاییو ـنیبػ 

ونق صـؾ فػي َ ػؿ اػامیً مینیگیُییىیؼ:

) میـان ٓیبلیجیبن ثیً گیـٌَیبی عیُییو 

ػمییتییُؿ ػاػي اوییؼ کییً مییٍییمییب  َ مییبیییـ 

ّـَؿ  ٌبی عُیو ؿا اف منیؤَلینیه 

 لُای مـثًُٓ عـیؼاؿی ومبیىؼ.(                                                                 

عؼي اف کبؿىىبمبن ونق تيیؼییؼ ریىیبییب  

عُونه ؿا اـقایو ـنبػ ػؿ ػمیتیگیبٌیبی 

کيییُؿٌییبی تییمییُیییل کییىییىییؼي اـییؽییبونییتییبن 

 008عییُاوییؼي مییی اـییقایییؼ :)اف رییمییلییً 

مییلیینییبؿػ ػالییـ ؿا ػَلییت امییـیییکییب ٓییی 

ىبوقػي مبل گؾىتً ثً اـؽبونتبن ٌیقییىیً 

ومُػ َ لـیت وُػ ملنبؿػ ػالیـ فییـ ویب  

کییمییک ثییً اـییؽییبونییتییبن مییـافیییـ ىییؼي 

اکخیـییت آن ثیً ٌیؼؿ ویمینیــیت امیـَف 

اـؽبونتبن ػؿ پیٍیلیُی کيیُؿٌیبی ؿىیؼ 

یبـتً لـاؿ منگــت چٍیل ـینیَیؼ میـػ  

ػؿ فیـ عٔ ـمـ لـاؿ ومنؼاىتىؼ ثنو اف 

مً ملنُن ته ثیً میُاػ میغیؼؿ میجیتیال َ 

منلنُن ٌب ته ػیگـ ثب لجُل لـثبوی ٌیبی 

عُونه ثً کيیُؿٌیبی ریٍیبن میٍیبریـ  

 ومنکـػوؼ. (                                                                                                       

یکی اف عُامل عمؼي چیبلیو ٌیبی ـیُق 

الیییؾکیییـ ثیییـ عیییالَي میییؼاعیییلیییً اػاؿا  

امتغجبؿاتی کيُؿٌبی مىطمیً َ ریٍیبن 

 عثدالطیف صالحی

علت افشایص جٌایات خًْیي در 

 کطْر چَ هیثاضد؟ 

تعؼاػ لبثل مالصظً اف آػ  ٌبی ایه مـفمنه   فمبونکً 

امکبوب  ثـای ىبن مننـ ىؼتبربئنکً تُاوبئیی  ػاؿویؼ  

ثؼَن آوکً اف مـػ  ىـ  ومبیىؼ یباف عؼاَوؼ ثتـمىؼ  َیب 

افثی آثـَیی عُػ صنب کىىؼ   ثً وفع ىغَی   لجینیلیُی  

َگـَپی عُیو ثً اىکبل وبميـَ  َاــآ گُویً میُ 

امتفبػي ومُػي َػؿثعْی  مُاؿػ ثب کمتـییه پیبػاه ثیً 

 عؼمت ثی گبوگبن  لـاؿ منگنـوؼ.

ربلت تُرً ایىزبمت: آوٍبی کً ثنيتـ  مى  امالمنت 

ثً منىً می کُثىؼ  فیبػ تـ ثً ایه میـُ میجیتیال اویؼ . 

َلتنکً فیـػمتبن   وقػیکبن  ََاثنتً  گبن  ایىٍیب میی 

ثنىىؼ کً ایه وبرنبن ػیه ثیـای  ؿمینیؼن  ثیً حیـَ    

لؼؿ    ٌنجت  َمبٌـأ عق   افٌینی   َمینیلیً ؼینیـ 

لبوُوی   ؼنـ امالمی  َصتی  ؼنـ اونیبویی تیب آعیـییه  

لضظً  فوؼي گی  ؿَگـػان وننتىیؼ. لیؾا ویقػییکیبن آویٍیب  

تيُیك ىؼي َؿاي آوٍبؿا تعمنت می ومبیىؼ   ثیؼییه ىینیُي  

ٌـ ثبؿثً  فوؼي ٌبی وبمنمُن ایه مـفمنه  اـقایو  ثً 

عمل می آیؼ  ٌَـگبي ملت اف ىـ ایىٍب عیُػ ؿا ویزیب  

 وؼٌؼ ـکـ کىنؼ کً مـ اوزب  چً عُاٌؼ ىؼ؟

ػؿصبلنیکیً ٌیمیً  ػؿمیُؿػ  اعیمیبل َاییه فویؼي ٌیبی 

وبمطلُة می ػاوىؼ   وقػ تمب  مـػ  ثً رق ػاؿ َػمیتیً 

عُػىبن  ثؼوب  اوؼ  مگـ ملت مـ کُثنؼي ایه مـ فمنه 

تُاوبئی ایىـا پنؼا وکـػي امت  تب ایىٍب  ؿامـربی ىیبن 

ثيبوؼ . ایه گـَي وقػ  عبوُاػي   ــفوؼان   عیبویم  َییب  

صنخنت  عبوم  ٌبیو ونق اف ٌن  وُ  عجنج َاعیتیجیبؿی 

ثٍـي مىؼ وننت. فیـا  عبومو عُة می ػاوؼ کیً عیبییؼ 

َیب معبه وُؿمبل  َصالل  اه چً  اوؼافي امیت َاییه 

پُل َحـَ  مـىیبؿ اّیبـیی  اف کیزیب آمیؼ ؟ َچیـا 

ــفوؼان ىبن  اف اییه  پیُل ٌیبی صیـا  َویبميیـَ   

 تؽؾیً  منيُوؼ؟

ایه مفنؼ کً وقػ عبومو اعتجبؿَريه وؼاؿػ   چیگیُویً  

 می تُاوؼ وقػ مـػ  اعتجبؿ پنؼا کىؼ ؟ 

پٍلُی اٍلی مغه ایىزبمت  کیً ثیعیؼاف میـگ  اییه 

مُرُػا  رنؼ  ثنزبن عؼي اف آوٍب ونق میجیت ویبآؿامیی 

َػؿػمـ ثـای مـػ  می گـػػ تب آعیـییه لیضیظیب  کیً 

فوؼي ثُػوؼ مَـَؾ ؿىُي   اعتالً  معبملً گـی   

ؼَت فمنه َمبیـ اوُا  ـنبػ ثُػوؼ   صیبسکیً میـػي 

اوؼ ثبفٌم  اف مـامم رىبفي  ایب  مغتلؿ  ـبتضً   ٌیفیتیً 

ثعؼاف مـگ   ؿَف چٍلم تبمبلگـػ َـب  َؼنـي مـامم 

 مُرت مقاصمت ٌبی متعؼػ ثً ىٍـَوؼان می گیـػویؼ  

میبوییىیؼ: ؿاي ثییىیؼاوییی ٌییب   ؿعَییتیی ٌیبی اریجییبؿی   

مییقاصییمییت ٌییبی کییبؿی   ؿعَییتییی ٌییبی عییمییُمییی 

َمَـَؾ مبعته  َمبیل  آالعب   ریمیعیی کیً ویً 

تىٍب وبؿاصتی  ٌبی رنیمیی َؿَاویی  اییزیبػ میی کیىیؼ  

ثلکً  مُرت  عَبؿا   ٌىگفت  ونق ثً مـػ  َربمعً  

ایزبػ منگـػػ.ایه ػمتً اف ىٍؼا َمـػي ٌب کً ػؿصینیب  

ويبن معتبػ ثً ؼَت فمنه  اىؽبل چُکی ٌیبی کیالن  

ػَلتی  َاوؼَعته  حـَ   اف صنبة ملت ثیُػویؼ  صیبس 

لجـ اه ونق صؼ الل یک مـ تپً  عبکی  ؿا ثیبییؼ ثیغیُػ  

اعتَبً ػٌیؼ  ػؿصیبلینیکیً لیجیـمیتیبن ٌیبی ىیٍیـٌیب 

َمغٍَُؤ ىٍـ کبثل  گىزبیو  ریؾة  میـػي ٌیب ؿا 

 ۹1وؼاؿػ . َربلت تـ اف آن  مـػي ٌبی ػیـیىً َصیتیی 

مبلً  اف صنبػ   ایىکیً میجیبػا تیمیب   تیپیً ٌیب اىیؽیبل 

گـػػ.امتغُان ٌب ی پُمنؼي ىبن ثً امتیمیبمیت تیپیً ٌیب 

 کيبوؼي منيُوؼ.

ػل ىُؿیؼي تـ اف ٌمً آن امیت کیً ثیعیؼاف میـگ اییه 

گُوً پؼؿ ٌب ؼـُ تنلنت پنـه ثبیؼ یک ثنت مخبثیً 

ثنت پؼؿ متُـی یبؿتجً عنکـی َمیلیکیی میعیبػل پیؼؿ 

 ثـایو تفُیِ گـػػ. 

ثب ایه ٌیمیً ثنینیبؿی اف میـػ  ثیؼَن تیعیمیك فمیقمیً 

َثبفگُ می کىىؼ " متُـی عزت اونبن ونیک ثیُػ  چیً 

عُة یک منلمبن ثُػ  چمؼؿ عؼمت گیؾاؿ ثیُػ  عینیـ 

ه ثً ٌمً مـػ  منـ منؼ َافایه لجنل صـؾ ٌب" گیُییب 

 کً اف رنؼاه ٌم ٌـاك ػاؿوؼ 

 عبدالرحمن سروری

 سزسهیي کَ سًدۀ خْب ّهزدۀ تد ًدارد

 بقیه درصفحه پنجم



صفحه سوم                                                                                                                       ۸۴و ۸۴ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل    

 پیطٌِادات در هْرد اساسٌاهَ حشب

ػؿمبػي مُ  پبؿاگـاؾ چٍبؿ  ) ٌنچکل ومنیتیُاویؼمیبویع ثیً 

ارـا گؾاىته ـنَلً ٌبی ریمیعیی گیـػػ. ـینیَیلیً ٌیبیینیکیً 

مطبثك ایه امبمىبمً اتغبؽ منیگیـػػ میـعیی اسریـا امیت. 

 مگـ ایىکً مـرع ثبس تـ صقثی ُٓؿ ػیگـ ـنَلً کىىؼ.(

 ػؿ ایىزب ػَ مُال مطـس منگـػػ:

.ٍالصنت مـرع ثبستـ صقثی مـرش تـ اف ـنَلیً ٌیبی 0

رمعی ػاونتً ىؼي امت .ـنَلً ٌبی رمعی صقة عجبؿتیىیؼ 

اف ـنَلً ٌبی رلنب  صقثی اف َاصؼ اَلنً تب کىگـي  کیؼا  

مـریع ثیب ٍیالصینیت ثیبستیـ عیالؾ اؿاػي ریمیعیی صیقة 

 منتُاوؼ ایه ـنَلً ٌب ؿا ُٓؿ ػیگـ ثـ گـػاوی ومبیؼ؟

.ـنَلً ٌبیکً مطبثك امیبمیىیبمیً صیقة اتیغیبؽىیؼي ثیبىیؼ 6

ؿَی کؼا  اٍُل مـرع ثبس تـ عالؾ امبمىبمیً َ اصیکیب  

 آن ایه ـنَلً ٌب ؿا منتُاوؼ تؽنـ ػٌؼ؟

ثٍتـ امت رملً ) مگـ ایىکً میـریع ثیبستیـ صیقثیی ٓیُؿ 

 ػیگـ ـنَلً کىؼ...( صؾؾ گـػػ.

ػؿ مبػي ٌيتم صمُق اعْبی صقة ثىؼ ٌفتم :)اوتغبة ىؼن 

ثضنج ؿینل صقة ثـای یک ػَؿي ...( ثٍتـ امت ثً ریبی 

اوتغبة ىؼن کً تیُمیٔ ػییگیـان ٍیُؿ  مینیگینیـػ کیلیمیً 

 ) کبوؼیؼ ىؼن ( کً صك عُْ صقة امت ثکبؿ ثـػي ىُػ.

ثً وظـ مه لنؼ ) یک ػَؿي( اگـ ثـػاىتً ىُػ ثیٍیتیـ امیت 

فیـا ػؿ ىـایٔ لضٔ الـریبل میُریُػ پینیؼا کیـػن کیبویؼییؼ 

مىبمجی کً اف لضبم میعینیبؿ ٌیبی چیُن ػؿریً تیضیَینیل   

مییبثییمییً کییبؿ   َرییبٌییت ىییغییَییی   لیینییبلییت ػؿ اػاؿي َ 

مبفمیبویؼٌیی   تیضیمیل َ ثیـػي ثیبؿی َ میبییـ میعینیبؿ ٌیب 

ػىُاؿی ایزبػ منکىؼ افیه مجت ػؿ اَّب  مُرُػ ایه لنؼ 

فمبوی مىبمت وغُاٌؼ ثُػ َلی ػؿ آیىؼي ٌب مینیتیُاویؼ میُؿػ 

 ثضج لـاؿ گنـػ.

ػؿ مبػي وٍم  َمبیؿ اعْیبی صیقة ثیىیؼ اَل:)ؿعیبییت َ 

عملی ومُػن امبمب  ػیه میمیؼك امیال  اصیتیـا  ثیً میبییـ 

اػیبن...(ایه رملً عب  گفتً ىیؼي امیت. اگیـ عْیُ صیقة 

ٌىؼَی اـؽبن ثبىؼ ایه َمنفً ؿا چگیُویً ثیـ عیُػ تیطیجینیك 

 کىؼ؟

ثً وظـ مه اگـ ؿعبیت َ عملی ومُػن اصکب  امیالمیی ػؿ 

مبػي اَل امبمىبمً ُٓؿ ػییگیـ ریب ػاػي ىیُػ ثیٍیتیـ امیت 

فیـا آوچً ػؿ مبػي اَل امبمىبمیً ریب ػاػي مینیيیُػ میـعیی 

اسرـا ثـ ٌمً اصکب  آن ثُػي َ کبـی منجبىؼ. میخیال" ٓیُؿ 

 ؽیل:

مبػي اَل:)ایه امبمىبمً ػؿ پـتُ اصکب  ریق ییک ـیمیـي ػَ 

لبوُن امبمی ثب ؿعبیت َ عملی ویمیُػن امیبمیب   58مبػي 

ػیه ممؼك امال  َ اصتـا  ثً مبیـ اػیبن َ اٍیُل میـامیی 

صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽیبونیتیبن ثیً عیبٓیـ تیىیظینیم 

صنب  ػؿَن صقثی َ ثً ممَؼ تعـیؿ صیمیُق  َمیبییؿ َ 

 ٍالصنت ٌبی اعْبَ اؿگبن ٌبی صقثی َّع منگـػػ.(

 ػؿ ـَل مُ  مبعتبؿ تيکنالتی صقة:

مبػي ػَافػٌم ثىؼ ىيم :)اعتجبؿ اف تؼَیـ کىفیـاویل َصیؼ  

ثـای ىو مبي ػؿ َاصؼ ٌبی اَلینیً تیمیب  اعْیبی ٌیـ ػَ 

صقة ٌمبن مضل یکزب ثـای مً الی ىو مبي رلنً ویمیُػي 

َ رلنیب  ٓیُؿػَؿاویی ؿٌیجیـی مینیيیُویؼ تیب ىیىیبعیت َ 

معــت سف  منبن اعْب ثُرُػ آیؼ َ تعؼاػ َالیعیی صیقثیی 

ٌب ػؿ ٌمبن مضل تخجنت گـػػ ثعؼ اف آن اعْبی صیقة ػؿ 

ٌمبن مبفمبن منتُاوىؼ ثـامبك تُاـك   اوتغیبثیب  ییب ٓیُؿ 

تىبمجی ثـای مؼ  الی تؼَیـ کىگـي رٍت اوتغبة ویمیبییىیؼي 

 گبن ثـای وغنتنه کىگـي صقة تعنه کىىؼ.(

 اَس" ىو مبي   ثبف مً الی ىو مبي چـا؟

حبونب" َلتی َصؼ  ٍُؿ  گــت َ پؾیـه ثـ ٓیجیك میبػي 

ىیيیم ـَییل ػَ  تیُمییٔ ثینیـَی اریـایینیً تَیُییت ىییؼَ 

ثـامبك تُاـك یب اوتغبثب   ییب ٓیُؿ تیىیبمیجیی ؿٌیجیـی ٌیب 

تيکنل گـػیؼ اػاؿي رلنب  ثطُؿ ػَؿاویی میفیٍیُمیی ویمیی 

ػاىتً ثبىؼ. ثبیؼ ؿٌجـی ٌبیکً ثـ ٓجك معنبؿ ٌب تعنه ىیؼي 

اوؼ کبؿ رلنب  َ امُؿ صیقثیی ؿا پینیو ثیجیـویؼ اییه ؿَویؼ 

ٍمنمنت َ اعتمبػ منبن صقثی ؿا ثنيتـ مننبفػ َ ىیک َ 

تـػیؼ ونجت ثً َصؼ  ؿا تغفنؿ منؼٌؼ. لنؼ فمبن اف ىیو 

مبي ثبف مً تب ىو مبي ػمتجىؼی ٌبی ؿا ثـای تؼَیـ کىگیـي 

 ثً ثبؿ منبَؿػ.

َ مُا ػیگـ ایىکً: ایب صقثی کً صبّـ ثیً َصیؼ  ثیب اییه 

صقة ىؼي امت  معنبؿ ٌبی ایه امبمىبمً یبامبمىبمً  عُػ 

ؿا ػؿ پـَمً ؿعبیت ومیبییؼ؟اگیـ َّیع ػؿ امیبمیىیبمیً آن 

صقة ُٓؿ ػیگـ پنيجنىی ىؼي ثبىؼ تلیفینیك اییه میعینیبؿ ٌیب 

ميکل اییزیبػ مینیکیىیؼ. ثیً ویظیـ میه ثیٍیتیـ امیت اییه ثیىیؼ 

امبمىبمً ثکلی صؾؾ گـػػ َ ثـاثیـ ثیب میـَؾ َ ىیـاییٔ 

فمبوی  فمبن َصؼ  ؿٌجیـی ٌیبی ٌیـ ػَ صیقة َصیؼ  

 کىىؼي ثب ٌم ثً تفبٌم ثـمىؼ وً کؼا  لنؼ لجلی امبمىبمُی.

ػؿ مبػي ىيم َمبیؿ َ ٍالصنت ٌبی ثنـَی اریـایینیً :  

ثىؼ ػَ  : ) تعنه تعؼاػ َ اوتغبة اعْبی ػاؿاسويب اف ثینیه 

 ىُؿای مـکقی...(

چُن ػاؿاسويب اؿگبن ثب ٍالصنیت َ ػاییمیب" ـیعیبل صیقة 

امت ثـای صفظ اتُؿیتً َ ممب  آن ثٍتـ اعْبی آن تیُمیٔ 

 ارالك ىُؿای مـکقی صقة اوتغبة گـػوؼ.

:کىفـاول مـامـی صقة ؿا اعْبی ىُؿای  6۹ػؿ مبػي 

مـکقی   ؿَمب َ میعیبَوینیه ىیُؿای میـکیقی   ؿَمیب َ 

معبَونه ىُؿا ٌبی َسیتی َ میعیبػل آن َ ىیُؿای ىیٍیـ 

کبثل تيکنل منؼٌىؼ.( اویتیغیبثیی ثیُػن ىیـکیت کیىیىیؼي گیبن 

کىفـاول مـامـی ثیىیب ثیـ تَیبمینیمیی کیً اتیغیبؽ مینیکیىیؼ 

ػمُکـاتنک تـ منجبىؼ. ػؿ ٍُؿتنکً ایه پبؿاگـاؾ ثیضیبل 

عُػ ثبلی ثیمیبویؼ) ؿَمیب َ میعیبَوینیه ىیُؿای میـکیقی ( 

َّبصت ػاػي ىُػ. اگـ مىظُؿ ؿَمب َ معبَوینیه ىیعیجیب  

ىُؿای مـکقی ثبىؼ ثٍتـ امت کلمً ىعجب  ثً آن عیالَي 

ىُػ  ػؿ ؼنـ آن ثبیؼ منُلنه ىعجب  َ کمنننُوٍبی ػایمیی 

ىُؿای مـکقی ونق ىبمل اىتـاک کیىیىیؼي گیبن کیىیفیـاویل 

 ثبىىؼ.

ػؿ مبػي می ا : مکبـب  َ مزبفا  : پنيىٍبػ مینیگیـػػ کیً 

ػؿ ثىؼ الؿ عالَي ىُػ کً عُْ صقة ػؿ ٍُؿ  تیجیبؿف 

لنبلت َ ىبینتً گی منلکی  صــیُی   عیلیمیی َ اریـاا  

عُة َمنفُی ػؿ امُؿ ػَلتی َؼنـي مُؿػ تیمیؼییـ صیقة 

 لـاؿ منگنـػ.

ػؿ ٍُؿ  اؿتکبة عنبوت ػؿ امُؿ میضیُلیً ََمینیفیُی   

ؿىُي متبوی  لبچبق   ٌمکبؿی ثب مبـنب َ ثبوؼ ٌبی تغیـییت 

 کبؿ   عنبوت ملی َ ؼنـي مزبفا  منگـػػ.

 هحود ّلی                                

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

نظظ ظظر پظظیظظشظظنظظهظظادی در بظظاره  بظظرنظظامظظه و 

 اساسنامه حزب 

 برنامه:

در برنامه حزب  در بخش انکشاف اقتصادی , در شرایط 
کنونی برای رفع عزقزب مزانزی سزالزیزان مزتزمزادی سزه نزو  

 انکشاف اقتصادی مشخص گردیده که عبارت اند از :

 .اقتصاد بازار ) اقتصاد خصوصی ا5

 .اقتصاد دولتی .2

 .اقتصاد مختلط) اقتصاد دولتی و خصوصیا.9

که از جمله سه نو  اقتصاد فوق الذکر بزه اقزتزصزاد بزازار 
اولویت داده شده است . در حالیکه کشور مزا یزک کشزور 
نهایت عقب مانده اقتصادی و فرهنگی میباشد. در پزهزلزوی 
آن زورمزنزدان غزاصزب, بزی فزرهزنزل و چزپزاول گزر در 

 سطوح مختلف این کشور حاکم میباشند.

دراین شرایط اولویت دادن به اقتصاد بازار در خصزوص 
انکشاف اقتصادی موثریت نمیتواند داشته باشد .طزوریزکزه 
مشاهده میگردد در اکثریت کشور های اروپایی هنزوز هزم 
کامال متکی به اقتصاد بازار نیستند. جانب دیزگزر اولزویزت 
دادن به اقتصاد بازار , چپ دموکراتیزک بزودن حززب را 

 عمال" به حزب راست مبدل و معرفی مینماید.

 بنا" پیشنهاد میگرددکه : 

 .اقتصاد مختلط ) اقتصاد دولتی و خصوصیا.5

 .اقتصاد بازار) اقتصاد خصوصیا.2

 .اقتصاد دولتی.9

باید اولویت دادن به اقتصاد مختلط در بزرنزامزه در بزخزش 
 انکشاف اقتصادی انعکاس یابد.

 اساسنامه:

در اساسنامه حزب پاراگراف ) مرکزیت دموکراتیک یا 
دموکراسیا بمشاهده نمیرسد.از اینکه این پاراگراف به 
نظر من عمده بوده , نقش برجسته ومفهوم خاص در 

ارتباط به رعایت نظم و دسپلین و دموکراسی در حزب  
در اجرای وظایف و دسپلین پذیری دارد . بهتر و موثر 

خواهد بود که در اساسنامه بصورت یک پاراگراف 
انعکاس یابد.                                                                                                           

 م. نور. صدیق

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

پیشنهاد و ابراز ن ر در رابطه به تظغظیظر 
در عرصه انظکظشظاق اقظتظصظادی بظرنظامظه 

 حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 
حزب ما از اقتصادی که در آن هم برنامه ریزی مزرکززی 
و هم راهکار های تولید و توزیع بازار وجود داشته بزاشزد 
نیاز مبرم و اساسی به خاطر ترقی و انکشاف افزغزانسزتزان 
دارد. در اقتصاد آزاد, مالکیت خصوصزی مسزلزط و نزهزاد 
بازار , هماهنل کننده فعزالزیزت هزای اقزتزصزادی اسزت کزه 
زبان بززرگزی در رقزابزت هزای اقزتزصزادی وارد کزرده و 
بصورت کل , بخش سکتور خصزوصزی تزقزویزت یزافزتزه و 
دولت نمیتواند مستقیما" از آن نزظزارت نزمزایزدو بزه اسزاس 
رقابت سکتور خصوصی را تحت تاثیر خود قزرار بزدهزد. 
حزب ما از اقتصادمختلط حمایت کرده و در یزک رفزابزت 
سالم فی مابین سکتور خصوصی و پزالن مزرکززی دولزت 
در هم اهنگی مشترک تالش میورزد تا انکزشزاف مزتزوازن 
را بوجود آورد کزه طزبزق پزالن مزرکززی دولزت مزیزتزوانزد 
پیشرفزت هزای انزکزشزاف را در عزرصزه هزای گزونزاگزون 
پززیززگززیززری نززظززارت و انسززجززام دهززد. کززه درحززالززت نززظززام 
اقتصادی مختلط که مالکیت خصوصی در کنزار مزالزکزیزت 
دولتی قرار داردو در آن , بنگاه های دولتی و بنگزاه هزای 
اقتصادی خصوصی فعال هستند هر دو فعالیت مزیزنزمزایزنزد. 
در نظام اقتصادی مختلط هماهنگی فعالیت های اقزتزصزادی 
بر حسب مورد , توسط نهزاد بزازار و نزهزاد دولزت انزجزام 

 میپذیرد.

با در نظر داشت نکات فوق سیستم اقتصاد مختلط هزریزک 
 ) اقتصاد دولتی و آزادا نقش های ذیل را ایفا میکند:

.اقتصادآزاد: با اختیارات حد اقلی دولزت , اخزتزیزارات و 5
 قدرت حد اکثری بخش خصوصی.

.اقتصاد مختلط: تقسیم منزابزع و فزعزالزیزت هزا بزیزن بزخزش 2
 دولتی و بخش خصوصی بر مبنای کارایی و اثر بخشی.

.مدل مشارکتی: مذاکراه و گفت وگو بین دولت و بزخزش 9
خصوصی که این گفزت و گزو هزا از طزریزق نزهزاد هزا و 

 موسسات متفاوت دولتی و خصوصی شکل گیرد.

.مدل برتر سیاسزت عزمزومزی: دولزت تزنزهزا ارایزه دهزنزده 4
سیاست و قدرت سیاسی است که از طریق این سیاست هزا 
و نهاد های مربوط بر فعالیت های بخش خصوصی سزایزه 

 می افگند و به انها جهت میدهد.

شماری از کارشناسزان اقزتزصزاد در واکزنزش بزه تصزمزیزم  
حکومت بر اصالح نظام اقتصادی افغانستان نظام مخزتزلزط 

 را جایگزین خوبی در اقتصاد بازار میداند.

این کارشناسان میگویند که نظام مختلط میزتزوانزد بزه گزونزه 
چشزمزگززیزر از افززایززش بززهزای مززواد سززوخزت و خزوراکززی 

 جلوگیری کند.

بزززرخزززی ازمزززتزززخزززصزززصزززان عزززرصزززه هزززای اقزززتزززصزززادی 
افغانستان ,نظام اقتصادی مختلزط را پزیزش زمزیزنزه خزوبزی 

 برای تطبیق هر نو  نظام اقتصادی دیگر میدانند.

به باور این کارشناسان در جامعه سنتی چزون افزغزانسزتزان 
از اقتصاد بازار سوء استفاده صزورت مزیزگزیزرد و دولزت 
نیز توان ندارد تا ازین سوء استفاده جویی هزا جزلزوگزیزری 

 کند. 

اما وزارت مالیه  اقتصاد بازار را نظام مناسب در امزور  
اقتصادی کشور میدانزد و مزیزگزویزد کزه امضزا پزیزمزانزهزا و 
همکاری ها سازمانها و کشور های تمویل کننده افغانستان 
بر بنیاد اقتصاد باز استوار است در حالیزکزه چزنزیزن ابزراز 
نظر ها در رابزطزه بزه اقزتزصزاد بزازار فسزاد را بزه طزور 
گسترده تحت نام اقتصاد بازار به وجود آورده و تزا کزنزون 
دولت قادر است تا بازار را منظما" تزحزت کزنزتزرول خزود 

 داشته باشد. 

این در حالی است که به گزارش اطالعات جمعی پیش از 
این برخی از اعضای کابینه بزه ویزژه وزیزر اقزتزصزاد بزر 
تغیر نظام اقتصادی تاکید کرده و سیستم مختلط را بهتریزن 
گزینه برای حل چزالزش هزا اقزتزصزادی در کشزور عزنزوان 

 کرده بود.

تالش ها برای اصالح سیستم اقتصادی کشزور پزس از آن 
صورت میگیرد که برنامه های حزکزومزت افزغزانسزتزان در 
پایین آوردن نرخ مواد سوختی و تنظیم امزور بزازارنزتزایز  

 پزم را در پی نداشته است.

به باور بنده اقتصاد بازار به نفع کشور های صنعتی و بزه 
ضرر اقتزصزاد کشزور هزایزی چزون مزاسزت . بزرای رشزد 
اقتصاد ملی , زراعت , صنعت و تولید باید نظام مزخزتزلزط 
انتخاب شود. چرا که هم کشور نیازمند رقزابزت اقزتزصزادی 
است و هم افزایش توان تولید , توسعه اقتصادی و تزبزدیزل 
کشور به یک انبار محصوپت بی کیفیزت خزارجزی هزمزان 

 اقتصاد تولیدی ضعیف ما را هم نابود میکند.

سیستم اقتصاد مخزتزلزط بزهزتزریزن گززیزنزه بزرای افزغزانسزتزان 
است . این سیستم همین حاپ در کشور هندوستان تزطزبزیزق 

 میگردد.

بنا براین از نظر بنده منحیث شزاگزرد اقزتزصزاد و تزجزارت 
اقتصادی که کشور هندوستان و نیپال دارم, در افغزانسزتزان 
نظام بازار را میتوان با رویکزرد اقزتزصزاد مزخزتزلزط مزورد 

 اجرا قرار داد.

 فیض محمد فیض عضو واحد اولیه اتحادیوی سناتوریم

 و عضو شورای ناحیه ششم حزبی شهر کابل

 نامه های وارده
خْاًٌدٍ گاى عشیشهاٌُاهَ حخمخیخمخت سهخاى!طخْریخکخَ 

آگاُی دارید.لزاراست تَ در آیخٌخدٍ ًخشدیخک کخٌخگخزٍ 

ضکُْوٌد حشب هتحدهلی تزلی هزدم افغاًستاى دایخز 

کَ درآى عالٍّ تز تحث رّی هسایل تطکیالتی حشب 

،اسٌاد اساسی حشب ُخن جخِخت تخحخث ّتخثخادل ًخ خز 

ّتصْیة تَ پیطگاٍ کٌگزٍ ارایَ خْاُدضد.کویسیْى 

تثلیغ ّفزٌُگ حشب پیطاپیخص خخْاسختخَ تخا ًخ خزات 

اعضا،ُْاخْاُاى ّسخایخز اُخل خخثخزٍ را پخیخزاهخْى 

هسایل حیاتی حشب ّ اسٌخاد اسخاسخی آى جخوخ خاّری 

ًوْدٍ ّ جِت تْحید ّ استفادٍ اسآى تخَ کخوخیخسخیخْى 

آهادٍ گی تدّیزکٌگزٍ پیطکص ًخوخایخد.کخَ در سهخیخٌخَ 

اطالعیَ لثال ًطزضدٍ ّهطاتخك آى تخ خدادی اس رفخمخا 

ً زیات ضاًزا ارسال ًوْدٍ اًد کَ اس جولَ سَ ًخاهخَ 

ّاردٍ ایٌجا تَ دست ًطز سپزدٍ هیطْد.ّایي سلسلَ 

 درضوارٍ ُای ت دی ًیش اداهَ خْاُد داضت.

 چطن تَ راٍ ً زیات سایز دّستاى ًیش هیثاضین.

،دانشمندان ،زحمزتزکزشزان وتزمزام مزردم شزریزف افزغزانسزتزان 
 وجهان تقدیم می نماید .

تجلیل از نوروز باستان که درسرزمیزن مزا تزاریز  دیزریزنزه داشزتزه 
ودرادبیات ,کلتور وفرهنل پربار افزغزانسزتزان ریشزه هزای عزمزیزق 
وتاریخی دارد، تجلیل از تالش ها،کار وزحمت انسزان زحزمزتزکزش 
برای سرسبزی ،آبادی وسعادت انسان ،تزرقزی وپزیزشزرفزت جزامزعزه 

 میباشد.
تجلیل از نوروز ,تجلیل از مبارزه برای تحقق خزواسزت هزا ،نزیزاز 
ها وآرمان های شریفانه انسانی واستفاده شایان از طبعیزت بزه نزفزع 

 انسان محسوب می گردد.
را در حالی جشن میگیرند که جنل در 5936مردم ما حلول سال 

گشور ما شدت گرفته و مزداخزالت بزیزشزرمزانزه نزظزامزیزان پزاکسزتزان 
ابعادجدید کسب کرده که درین حالت دفا  از اسزتزقزالل ،حزاکزمزیزت 
ملی ،تمامیت ارضی وحفظ مزنزافزع مزلزی کشزور درصزدر وظزایزف 
مردم ،نیروهای ملی ،ترقیخواه ودموکراتیک ،نزیزروهزای قزهزرمزان  

 دفاعی وامنیتی کشور به امر مقدس ما مبدل گردیده است.
داراپنشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بزاورکزامزل دارد 
که آماده گی های مزردم ،بزرای کزاروتزالش زیزادتزر درسزال آیزنزده 
وکشت زراعت بیشتر،حاصالت فراوان با استزفزاده از آب وهزوای 

بزانزتزایز   5931زیبای کشور وبرف باری های بی سابقه زمستزان 
بهتر وبهره دهی های فراوان تزر هزمزراه خزواهزد بزود. امزیزدواریزم  

سال خود کفائی  از لحاظ حاصالت زراعزتزی ومزواد  5936سال  
غذایی درکشور ما باشد.دهقزانزان وزمزیزنزداران عززیزز مزا از رنز  
،زحمت ،کار وتالش های پیگیر شان مزد وحاصزل بزیزشزتزربزدسزت 

 خواهند آورد.
سال پیروزی برجنل ،خشزونزت  5936ما آرزو مند هستیم تا سال 

،تروریزم وجنایات سازمان یافته ،سال قطع مزداخزالت بزیزگزانزگزان 
در امور داخلی افغانستان ،سزال خزتزم جزنزل وخزون ریززی ،سزال 
پیروزی مذاکرات برای تامین صلح سزراسزری ،صزلزح عزادپنزه و 
پایدار ،سال آبادی ویرانه های جنل ،سال سرسبزی وآبزادی هزای 

 بیشتر درکشور ما باشد .
آرزو مینماییم سال آینده , سزال تزحزکزیزم وحزدت تزمزام اقزوام بزا هزم 
برادر افغانستان ,سال همبستگی ونیرومندی تمام نزیزروهزای تزرقزی 
خواه ودموکراتیک کشور، سزال اعزتزالوسزربزلزنزدی هزرچزه بزیزشزتزر 

 افغانستان ومردم ما باشد.
ما سال آینده را سال تحقق آرزو ها، خواست ها ونیاز هزا وآرمزان 
های شریفانه در سرزمین محبوب ما درافغانستان مزی خزواهزیزم تزا 
خورشید صلح ، آزادی ،تزرقزی ،دمزوکزراسزی وعزدالزت اجزتزمزاعزی 
برای همیشه دراین سرزمین رن  دیده  بتابد وبرگرمزی قزلزب هزای 

 مان بیفزاید واز رن  ها ،دردها واندوه های مردم را بکاهد .
 و نوروز هموطنان مبارک. 5936سال نو 

 
 پوهاند دکتورمحمد داوود راوش 

 رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

اَڅیبؿایـي َااؼاؿاوُ اَػټُلُ ثً متـکی ػٌفً ٌنُاػ پُنینیبن 

اػاؿي ػػی لپبؿي چی عپل تُؿمغی اَمبلمبوً منبمیت لیً وییییُالیُ 

اَػپبکنتبن لً علګُ وً پټ َمتبتیی   ػمیىیؼ ػؼیمیزیىیی پښیی پییي 

پـاـؽبونتبن اچُی   پیً ػامیی صیبل کیً چیی ػػی ټیُلیُ َژویُاَ 

َؿاونُ منئُلنت ػپبکنتبن  ػوظبمنبوُ اَ پً نبوګیی تیُایً ػٌیؽیً 

ٌنُاػ ػڅبؿاـی اػاؿی پـؼبوي ػي   اَ ػػؼً مبلمبویً پیبلینینیی پیً 

پبیلً کی ئی ټُلً ویی   منمً اَ پً نبوګیی ډَل  فمیُویږ ایـان 

ٌنُاػ لً ډیـَ ثؼمـؼنُ مـي مغبمظ کیی اَپبکنتبن پً منیمیً کیی 

ػیُی مـٓبوی ؼؼی پً تُاً عمل کُی اَپً میىیطیمیً  اَایبَوی ییُ 

ٌنُاػَوُ کی ئی اَؿثل کیی چی ػاػی اَك ئی عپلی لمىی تً ٌیم 

 َؿمنؼ .

 چی کُْی کیٌی دتل سړی پَ الرکی 

 ګًْدی ستاتَ دګُْی پَ غاړٍ الرضی

ػپبکنتبن وظبمنبن اَ څبؿاـي اػاؿي ػػی لپبؿي چی عیپیل ریىیبییب   

پټ کیی اَ ػٌؽً ٌنُاػ عب  فٌیىینیىیُویً ثیلیی عیُاتیً  َایـفی   

ػتُؿعم اَ مپنیه ثیُػلیک سؿئیی َتییلیی اَپیً ویىیګیـٌیبؿاَ کیىیی 

َسیتُوُ ثبوؼی ػټُلُ اونبوی اَوییُالُ اٍُلُ پـعالؾ ػتُؼیىیؼییُ 

ثـیؼَوً پنل کیی چی لً ػی املً ئی فمُوږ اـاوُ ٌنُاػ َالیُ تیً 

مـګ ژَثلً اوَلی اَیُفیب  ىمنـ ئی ػعپلُکُؿَوُ پـیښُ ػَتیً 

 اوکیی ػی.

ػاـؽبونتبن ػعلګُ ػتـلی ملی متضؼ ایُویؼ ػاؿاسويیبپ ػپیبکنیتیبویی 

وظبمنیبویُ اَڅیبؿایـی اػاؿی ػامیبلیمیبویً عیمیل پیً کیلیکیً ؼیىیؼی 

اَػاـان ٌنُاػ لً ټُلُ ٌنُاػ َالُاَپً متـ کی ػاـؽبونتبن لً ټیُلیُ 

ملی ـــ ػمُکـاتُ اَتـلی ؼُښتُ وکُ نُاکُوُوً ٌنیلیً کیُی چیی 

پً یُ مُټپ تُاً  ػپبکنتیبن ػػَلیت  ػامیبلیمیبویً عیمیل ثیً کیلیکیً 

َؼىؼی اَػعپلی عبَؿی  ػثيپی تنب   ملی امتمالل اَملی صبکمنیت 

ػ ػـب  پً عبٓـ  ػعپلُ امىنتی اَػـبعی لُتُوُ پً څىیګ َػؿییږی 

اَپـیښیږ ػی چیی ػپیبکنیتیبویی ویظیبمینیبن  عیپیلیُ ویبَو َمیغیُتیً 

 َؿمنږی.

 َؿک ػ َی رىګ ----

 ژَوؼی ػ َی ػ اـؽبونتبن علک    ----

 پَ درًښت 

 راّش داوودپُْاًد دکتْر هحود 

 دافغاًستاى دخلګْتزلی هلی هتحد ګًْد رئیس

 پاتی لمري مخ څخه

دافغانستان دخلګو دترقی ملی متحد ګوند 

 دداراالنشا اعالمیه 
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ثیب تییُریً ثییً اییىییکیً پییُليیُئیی ییکیی اف ریـایییم 

مبفمبن یبـتً َــاملی منجبىؼ َاویزیب  اییه عیمیل 

ونبف ثً ثنتـ مىبمیت ػاؿػ َ کيیُؿ ٌیبی ؿَثیً 

اوکيبؾ  ثىبثـ ػسیلی چُن عمت مبوؼگی منبمیی 

  ــٌىگی ـمـ التَبػی  عیؼ  صیبکیمینیت لیبویُن 

َعؼ  کبؿایی وظب  لْبئی ثنتیـ میىیبمیجیی ثیـای 

تمب  رـایم مىزملیً  پیُليیُئیی ػاونیتیً مینیيیُویؼ 

 َاـؽبونتبن ونق اف ایه امـ منتخىب وننت .

ثییب ػؿوییظییـػاىییت ميییکییال  ـییُق الییعییبػي صییبػ  

اـؽبونتبن ػؿعـًٍ کىتـَل مبفمبن ٌیبی میبلیی 

ؼنـ ػَلیتیی  َثیبػؿ ویظیـ ػاىیت ـیعیبلینیت ؼینیـ 

ـینیَیؼ تيیجیخیب  َمیبییـ ویٍیبػ ٌیبی  88ؿممیی 

التَبػی َارتمیبعیی اـیقاییو کيیت ػؿ ویتینیزیً 

لییبچییبق مییُاػ مییغییؼؿ َوییبکییبمییی ػَلییت َتییمییبمییی 

مبفمبن ٌب ی ثنه المللیی ػؿعیـٍیً میجیبؿفي ثیب 

ایییه پییؼیییؼي  ؼَییت امییالک ػَلییتییی   پییـػاعییت 

معبىب  ـیُق الیعیبػي اف میىیبثیع ویبمیعیلیُ  ثیـای 

ممبمب  ثلىؼ ؿتجً ػَلیتیی   میـافییـىیؼن میجیبلیػ 

ٌىگفیت  کیمیک ٌیبی عیبؿریی َمَیـؾ ؼینیـ 

ىفبؾ  آن ػؿ پـَژي ٌبی اکخـأ ویبکیب    اعیطیبی 

رُاف ثـای ثبوک َمبیـ ویٍیبػ ٌیبی میبلیی ثیؼَن 

ثـؿمی ػلنك پالن تيجخبتی   )   ثیقویل پیالن  ( 

ایه ویٍیبػ ٌیب   اعیطیبی ریُاف ثیً اییه ویٍیبػ ٌیب 

ثبػؿوظـػاىت  ؿَاثٔ َممب  منبمی َاریتیمیبعیی 

مُمننه  اعطبی رُاف ثً ىـکت ٌیب اف ٓیـؾ 

اػاؿي صمبیً مـمبیً  ثؼَن ػؿوظـ ػاىت  اییىیکیً 

ىـکت ٌب ػؿعمل ـعبلنت ػاؿوؼ َیب عینیـ   عیؼ  

ىفبـنت  ػؿتبػیً میبلینیب  ىیـکیت ٌیبی کیُچیک 

َثنب منبیل ػیگـ اـؽبونتیبن ؿا ثنیتیـ  میىیبمیت 

 ثـای تطٍنـ پُل مننبفػ.

 ػسیل مٍم ػؿ فمنىً عجبؿ  اوؼ اف:

.اـؽیبونیتیبن کيیُؿینیت کیً تیمیـییجیؤ میً ػٌیً 0 

رى   ٌـد َمـد َثی وظمی ؿا میپیـی ویمیُػي 

َٓی اییه فمیبن میقییؼ ثیً عیمیت میبویؼگیی ٌیبی 

التَبػی  ارتمبعی  ــٌىگی َمنبمی افگؾىیتیً 

 صبکمنت َاصؼ مینیبمیی کيیُؿ ثیً لنیمیت ٌیبی 

رییؼاگییبوییً  ػَلییت َلییت َمییغییبلییفیینییه َػؿثیینییه 

عُػمغبلفنه َثعؼا صکُمب  تیىیظینیمیی َٓیبلیجیبن 

 َاف آن ثً ثعؼ ػَلت َٓبلجبن تمننم ىؼ.

مُرُػیت ایه َّعنت  ــٍت عُثی ؿا ثیـای 

گـَي ٌبی متغبٍم ثً عًَُ للمـَ عبؿد اف 

کىتـَل ػَلت ٌب   ؼـُ اوزیب  ـیعیبلینیت ٌیب ی 

 وبمطلُة َؼنـ لبوُوی ــاٌم مبعت .

.ربیگقیىی فؿ  کیُکیىیبؿ ثیزیبی میضیَیُس  6

مبلم عىعىُی ػؿثغو فؿاعت   اـقایو  میبسویً 

مبصً تضت فؿ  َتیُلینیؼ تیـییبک َميیتیمیب  آن 

َلبچبق آن ثً عیبؿد  تیب ریبییکیً اـیؽیبونیتیبن ؿا 

ػؿٍؼؿ رؼَل تُلنؼ کىیىیؼي گیبن ػؿریٍیبن میجیؼل 

 مبعتً امت .

.چبپ ؼنـ لبوُوی َثؼَن پيتنُاوً پیُل تیُمیٔ 5

َاعـاد مجبلػ  6110مـارع مغتلؿ لجل اف مبل 

ٌىگفت اف کيُؿ کیً میىیبثیع آن ميیغیٌ ویجیُػي 

ٌَمنه ُٓؿ َؿَػ آن ثً کيُؿ َػَثبؿي ثـگيت 

 آن ٌمنه صبسونق اػامً ػاؿػ.

 .گـیق َــاؿ اف پـػاعت مبلنب  .0

.لبچبق امُال تزبؿتی  ثب امتفبػي اف میـف ٌیبی 8

 ثبف کً ؿیيً تبؿیغی ػاؿػ.

.گؾاؿَؿممنت یبـته مننتم التَبػ ثیبفاؿ آفاػ 2

 ػؿوجُػ مــنت  َاونتنتُ  سفمً آن .

.مـافیـ ىؼن ملنبؿػ ٌب ػالـ کمک ٌب ریبمیعیً 1

رٍبوی ثً ثیبفمیبفی اـیؽیبونیتیبن َامیتیفیبػي ؼینیـ 

 مُحـ َىفبؾ افآن .

.ٍیؼَؿ ریُاف ـیعیبلینیت َحیجیت میـمیبییً ٌییبی 8

عَییٍُییی ػاعییلییی َعییبؿرییی  ثییؼَن ىییفییبـیینییت 

 مىبثعی مـمبیً .

کلنً مُاؿػ ـُق فمنىً مبفَمىبثع پُليُئی ثیُػي 

منتُاوؼ کً ػؿفیـ ثَُؿ  ميغٌ ثیً ـیعیبلینیت 

 ٌب َعـًٍ ٌبی ميکُک اىبؿي ومُػ.

الؿ ــ تجؼ یلی پُلٍبی کٍىً ثً پُل رؼیؼ ػؿوتنزیً 

 .6116اوزب  اٍالصب  پُل ػؿ ػممجـ 

 ة ــ  لبچبق مُاػ مغؼؿ.

د ــ ؼَت َفَؿگنـی امیالک َػاؿائیی ٌیب ی 

ػَلتی َىغَی تُمٔ اــاػ فَؿمىؼ َتجیؼییل آن 

 ثً مبلکنت ىغٌ َایزبػ ىٍـ ک ٌب .

ػــ چگُوگی ٍـؾ َثکبؿ اویؼافی کیمیک ٌیبی 

ربمعیً ریٍیبویی تیُمیٔ اـیـاػ ثیلیىیؼ پیبییً ػَلیتیی 

َاوزنٌُب ی میـثیُٓیً آویٍیب َاویزینیُ ٌیب ػاعیلیی 

 َعبؿری .

ي ــ ــاؿ اف پـػاعت مبلنب  ػَلیت تیُمیٔ اـیـاػ 

َىغَنت ٌیبی صیمیُلیی ػؿىیـاییٔ میُریُػییت 

ـنبػ گنتـػي مبلی َاػاؿی َوجیُػ اونیتینیتیُ  ٌیب 

 َوظبؿ  ثـمننتم مبلی .

َ ـــ اکخـ ىـکت ٌب َمـمیبییً گیؾاؿی ٌیبی کیً 

تُمٔ اػاؿي ثً اٍطالس  صمبیت مـمبیً گیؾاؿی 

)آینب ( حجت َرُاف ػاػي ىؼي امت کیً ػؿ اؼیلیت 

مُاؿػ ایه عمل ٍــب رىجً اممیی َویمیبیيیی ؿا 

ػاؿا ثُػي کً ثیعیؼاف صَیُل میزیُف َامیتینیبفا  

ـعبلنت ٌبی عُػ ؿا یب کیبمیال میتیُلیؿ ییبثیً کیبؿ 

ٌبی  ؼنـ اف آن پـػاعتً ىؼي امت . ػؿؼینیـ اف 

آن ثب ىـَ  ـعبلنت ایه مُمنب  مبىبٌؼ صؼ الل 

ػگـگُوی لبثل لمل می ثُػیم  کً منئیُلینیه اییه 

 اػاؿي ػؿ ایه رـ  ثی پنُوؼ ثُػي ومنتُاوؼ ثبىؼ.

ف ـیی ایییزییبػ ثییب وییک ٌییبی عَییٍُییی ػاعییلییی 

َعییبؿرییی َارییـای رییُاف ـییعییبلیینییت ثییً آوییٍییب  

َاـقایو مـیع مـمبیً َعـّیً ـیعیبلینیت ثیؼَن 

 ىفبـنت ميغٌ وً ثُػن مىبثع مـمبیً ٌبی آن .

س ــ تبمنل تلُیقییُن ٌیب  ثیىینیبػ ٌیب  ٌیُتیل ٌیب 

ؿمتُؿاوت ٌب َمبلُوٍب َصتی مبفمبن  ٌیبی ثیً 

 مبٌـ عنـیً َ............

تمبمی مُاؿػ ـُق الؾکـ اف مضل ٌیبی ميیکیُک 

ثً پُليُئی ثُػي کً گمبن مینیـَػ ػؿ آن ىینیت 

َىُی پیُل ٌیبی ؼینیـ لیبویُویی ثیً صینیلیً ٌیبی 

 مغتلؿ ٍُؿ  گنـػ.

 احـا  فیبن ثبؿ پُليُئی ثـالتَبػ اـؽبونتبن 

ُٓؿیکً ػؿ مُؿػ احـا  فیبوجبؿ پیُليیُئیی  ثیـ 

التَبػ ثً ُٓؿ عمُ  ثضج گـػیؼ   ٌیمیً میُاؿػ 

متؾکـي ـُق ػؿ میُؿػ الیتیَیبػ اـیؽیبونیتیبن وینیق 

ٍبػق منجبىؼ کً ؽیال ثً ٍُؿ  ميغٌ ثً آن 

 اىبؿي منيُػ:

ثب تُرً ثبگنتـػگی پـَمً َاثیعیبػ اییه پیؼییؼي  --

عالؾ لبوُن  ػَلیت عیمیال ػچیبؿ ميیکیال  ػؿ 

اػاؿي مبلم التَبػ کيُؿىؼي امت .ثعىُان ومیُویً 

ؼَت فمنه ٌب َػاؿایی ٌبی ػَلتیی َىیغیَیی 

اٌبلی َتجؼ یل آن ثیً ىیٍیـکیٍیب َتیُفییع ویمیـا  

ػؿثـاثـ پُل  َیب ایزبػ مـاکق تزبؿتی  َاعیمیبؿ 

تعمنـا  ؿٌبیيی عالؾ معنبؿ ٌبی ـىی َافاییه 

ثبثت صَُل مجبلػ ٌىگفت  ثؼَن پـػاعت لنیمیت 

آن َمبلنً ػَلت   اف یکطـؾ مُرت صك تلفی   

وبؿّبیتی  َىکبیب  مـػ  َاییزیبػ مَیـَـینیت 

اّبـی َّنب  َلیت اؿگیبن ٌیب فییـثیٔ ػَلیتیی 

مجىی ثـتَفنً ایه میعیْیل   َافریبویجیی ػییگیـ 

ميکال  ؿا ػؿتطجنك پالن ٌبی تُمعُی  ىیٍیـ 

ی ػؿمییـکییق ََسیییب  مییُریت ىییؼي َػؿویتیینییزییً  

ٍؼمً رؼی ؿا ثً عُایؼ َمَبؿؾ ثُػرً ػَلت 

 ثُرُػ آَؿػي امت .

مـافیـ ىؼن ممبػیـ فیبػ پُل ثَُؿ  ؼینیـ  --

متـلجً َعبؿ د اف پینیيیجینیىیی  ٌیبی ؿمیمیی ػؿ 

ثبفاؿ التَبػ ثب عج تُؿ   َاحـا  ویبىیی اف آن 

گـػیؼي َثی حجبتی ؿا ػؿوـط ثیٍیـي َاؿف تيیؼییؼ 

ثغينؼي  َؿینک عٍَُی میبفی ؿا اـیقاییو 

 ػاػي امت .

تمبیل ثنو اف صؼ ثً مـمبیً گؾاؿی ػؿ ثیغیو  --

ػاؿایی )عُایؼ ثلىؼ َفَػ ؿك( تیزیبؿ  کیً  ػؿ 

آن ــاؿ اف پـػاعت میبلینیب  ثینیيیتیـ ؿاییذ ثیُػي 

َثبؿ ثنيتـ ـعبلنت آوٍبؿا َاؿػا  اصتُا منیىیمیبییؼ 

َایه عمل ثً وُثً عُػ وً تىٍب ثب ثلىؼ ثُػن  صزیم 

َاؿػا  ونجت ثیً ٍیبػؿا   تیُافن ػؿثینیالویل 

تبػیب  ؿاثـٌم  فػي  ثلکً ٍؼمً رؼی ؿاثـویـط 

ؿىؼ تُلنؼا  ػاعلی َاؿػ   َالیتیَیبػ کيیُؿ ؿا 

ثً التَبػ مَــی  َؼنیـ میُلیؼ تیجیؼ ییل ویمیُػي 

امت َػؿوٍبیت اوکيبؾ متیُافن ؿا ػؿچیُکیب  

ثییـوییبمییً ٌییبی کییالن َػؿافمییؼ  ػچییبؿ ميییکییل 

 مبعتً َتُمعً پبیؼاؿ ؿا وبممکه می گـػاوؼ.

مُرُػیت ـنیبػ )میبلیی   اػاؿی َلْیبییی (  --

ثنتـ منبعؼ ؿا ؼـُ تطٍنـ پیُل ٌیبی کیخینیؿ  

ػؿاىیکیبل میغیتیلیؿ منیبعییؼ ویمیُػي امیت میبویىییؼ 

ىـکت ػؿ مقایؼي ٌب َعٍَُی میبفی تَیؼی 

ٌبی ػَلتی َتؽنـ ىیکیل ػاػن ویُ  ـیعیبلینیت آن 

ثیـصنییت ػلییغییُا  ایییزییبػ ثییبوییک ٌییب َمییُمیینییب  

 تـاونپُؿتی َؼنـي ثغو ٌبی پـ ػؿآمؼ.

مقیؼ ثـ احـا  التَبػی   احیـا  ویبمیطیلیُة  --

ارتمبعی َمنبمی ؿاونق ثً ػوجبل ػاؿػ. اف ریمیلیً 

ثب َؿَػ  اــاػ ـیبلیؼ امیبك منیلیکیی )تیزیـثیً   

ػاوو َتضَینیال  ( ثیً میبصیب  ـیعیبلینیت ٌیبی 

التَبػی ثب مـمیبییً ٌیبی ثیبػ آَؿػي   گیـٌَیی 

رؼیؼی اف تبرـان   ثبوکـ ٌب  ٍبصجبن میلیکینیت 

ٌبی ٍىبیع   تـاونیپیُؿ  َؼینیـي ثیُریُػ آمیؼي 

امت کً ثبثؼمیت گیــیتیه اٌیـ  ٌیبی الیتیَیبػی 

ؼـُ  ؿَوك  ـعبلنت ٌب َآیمینیىیبن مَیُوینیت 

ػؿ آیىؼي ثً ایزبػ تلُیقیُن َؿاػیُ  مبفمبن ٌبی 

ارتمبعی َــٌىگی  ثیىینیبػ ٌیبی عینیـییً َصیتیی 

اصقاة منبمی مـثُٓیً ػمیت فػي َییب ػؿآییىیؼي 

ػمییت عییُاٌییؼ فػ .کییً پیینییبمییؼ آن رییق مییبـیینییبیییی 

التَبػی َمنبمی چنقی ػییگیـویغیُاٌیؼ ثیُػ کیً 

ػؿوجُػ لبوُونت   عؼالت َکىتـَل ثـمننتم مبلی 

  احـاث پل پب )ربی پب( اییه اـیـاػگیم ىیؼي   َثیب 

چنـي ىؼن ثـصنب  التَبػی  ــٌىگی َمنیبمیی 

لبػؿ ثـاحـ گؾاؿی ػؿتَیمینیم گینیـییٍیبی  کیالن 

ىؼي  کً پنبمؼ آن ثنيتیـ ػؿریٍیت تیبمینیه میىیبـیع 

َکنییت مییُػ ىییغییَییی َگییـٌَییی  وییً مییىییبـییع 

ارتمبعی َایه امـ عُػ ـنبػ مُرُػي ؿا ػؿاثعیبػ 

گُوبگُن گنتـػي تـ ومُػي َفمنىً میبف ویٍیبػییىیً 

ىؼن آن میی گیـػػ . کیً ػؿ آن صیبلیت عیؼالیت 

پبیمبل ىؼي  ػؿ اتیغیبؽ تَیبمینیم َػؿعیمیل تیُریً 

سف  ثً عـًٍ ٌبی ارتمبعی َاـیـاػ کیم ػؿآمیؼ 

ويؼي َوتنزً آن ثضـان ارتمبعی َمنبمی عُاٌیؼ 

 ثُػ .

الؼامب  ٍُؿ  گــتً میجیىیی ثیـریلیُگینیـی اف 

پُليُئی ػؿ اـؽبونتبن: الؼامب  ٍیُؿ  گیــیتیً 

مجىی ثـرلُگنـی اف پُليیُئیی ؿا ػؿاـیؽیبونیتیبن 

 چىنه منتُان عالًٍ کـػ:

تَُیت لبوُن میجیبؿفي ثیبتیطیٍینیـ پیُل َعیُاییؼ 

 . 6110اکتجـ  50وبىی اف رـایم رىبیی ػؿ 

تبمنل مـکق تضلنل ؿاپُؿ ٌب َمیعیبمیال  میبلیی 

اـؽبونیتیبن ثیً عیىیُان َاصیؼ امیتیغیجیبؿا  میبلیی 

ػؿچییُکییب  ػاـییؽییبونییتییبن ثییبوییک تییُمییٔ ـییـمییبن 

ثعؼ اف تیُىینیش  6110ؿیبمت رمٍُؿی ػؿ مبل 

لبوُن مجبؿفي ثب تطیٍینیـ پیُل َعیُاییؼ ویبىیی اف 

 رـایم رىبیی.

 وتنزً گنـی

ثب ػؿوظـػاىت اییىیکیً کيیُؿ میب ـیـاف َويینیت  

مییبل گییؾىییتییً پيییت مییـ  51ٌییبی فیییبػی ٓییی 

گؾاىتً امت َ امـَف ثً سوً گـَي ٌیبی ػٌيیت 

اـگه َلبچبلنبن مُاػ میغیؼؿ میجیؼل ىیؼي امیت   

عُایؼ وبىی اف ایه ـعبلنت ٌب ٌَم چىبن مجبلػ کً 

ثـای تمُییل تیـَؿییق   اف ریبویت کيیُؿ ٌیبی 

عبؿری ثً کيُؿ مـافیـ منيُػ التَیبػ کيیُؿ 

ؿا ؿَف تبؿَف ثیی حیجیب  تیـ مینینیبفػ.اییه ٌیمیً 

ثبعج ثُرُػ آمؼن تفبَ  ٌیبی ٓیجیمیبتیی ـیبصیو 

ػؿکيُؿ ىؼي امت . امیـَف ػؿصیبلیی کیً تیعیؼاػ 

چىؼیه ثلىؼ مىقل ػؿ ثٍتـیه ومبٓ ىٍـ ػاؿوؼ َلی 

تعؼاػ ػیگـی ػؿمـمبی فمنتبن ثؼَن  پیب پیُه  

ثً گؼائی می پـػافویؼ .اگیـ چیً ثیً گیمیبن اکیخیـ 

اــاػ ربمعً ایه تفیبَ  ٌیبی ویبىیی اف امیتیفیبػي 

ؼنـ مُحـ کمک ٌبی کيُؿ ٌبی عیبؿریی امیت 

مپیتیمیجیـ ثیً کيیُؿ میـافییـ ىیؼي  00کً ثعؼاف 

 امت .

امب ثب آن ٌم ومی تُان اف ومیو پیُل ٌیب ی میُاػ 

مغؼؿ َیب ثً اٍطالس پُل مـط ػؿکيیُؿ چيیم 

پُىی کیـػ .میـمیبییً گیؾاؿی ٌیبی ـیـاَان کیً 

ػؿمکتُؿ مبعتمبن مغَیٍُیب ػؿثیغیو ٌیُتیل 

ػاؿی ٍُؿ  گــتً امت منتُاوؼ ػلنل ثیـاحیجیب  

 ایه اػعب ثبىؼ.

اگـ چً امـَف مجبلػ فیبػ ٍـؾ ریلیُگینیـی اف 

کيت مُاػ مغؼؿ ػؿ کيُؿ میی گیـػػ امیبٌیىیُف 

ٌم عُُ ایىکً کيیت میُاػ کیبٌیو ییبثیؼ ؿَثیً 

اـقایو امت کً ٌمً ایه ٌب اـؽبونیتیبن ؿا ثنیتیـ 

مىبمت ثـای پُليُئی مننیبفػ . میبویمیی تیُاوینیم 

کيت مُاػ مغؼؿ ؿا یگبوً عبمل پُليُئی للمیؼاػ 

ومبیم   عُایؼ وبىی اف ؿىُي میتیبویی   ـیـاؿ اف 

مبلنب    لبچبق میالس َلیبچیبق کیبس وینیق ثیبعیج 

تطٍنـ پُل ٌبی کخنؿ منگـػػ.میتیبمیفیبویً ؿىیُي 

متبوی   ـیعیبلینیت اکیخیـ ىیـکیت ٌیب َویٍیبػ ٌیبی 

التَبػی ثً گُوً ؼنـ ؿممی  )ثؼَن رُاف ( کیً 

ثبعج ــاؿ مبلنب  میی گیـػػ   َ ؿػ امیُال ثیً 

گُوً لبچبق اف مـصؼا  کيُؿ ٌمً عُاییؼ ؼینیـ 

 لبوُوی ؿاثبسی کيُؿ مب تضمنل می کىؼ.

وجیبییؼ ـیـامیُه کیـػ کیً ػؿ پیـَمیً پیُليیُئیی 

مُمنب  مبلی ؿَل عمؼي ؿا ثبفی می کیىیىیؼ ػؿ 

کيُؿ مب کً اوتمبل اف ٓـیك صُالً ییکیی اف ؿاي 

ٌبی ثب اعتجبؿ اوتمبل پُل ثيمبؿ مینیـَػ امیب اییه 

مننتم وظـ ثً مجٍم ثُػن معبمال  فمینیىیً میُپ 

امتفبػي ؿاثـای میزیـمیبن میٍینیب میی میبفػ . اف 

ربوت ػیگـ وٍبػ مُمی ثً امىبػ َؿییکیبؿػ ٌیبی 

صُالً کىىؼي گبن پیُل ػمیتیـمیی ویؼاؿویؼ کیً اییه 

عُػ مزـمبن ؿا اف مزٍُل میبویؼن ٌیُییت ىیبن 

مطمئنه می مبفػ َصُالً ؿامننتم مطمنه اوتمبل 

 َرُي ؼنـ لبوُوی ثـای مزـمبن مبعتً امت .

ثـعالَي ثبوک مـکقی ونق ػؿ ؿامتیبی ویظیبؿ  

اف ثبوک ٌب ميکالتی ػاؿػ کً ٌمیً اییه عیُامیل 

کيُؿ مب منتُاوؼ فمینیىیً پیُليیُئیی ؿا ػؿکيیُؿ 

منبعؼ مبفػ   ػؿاوفالمنُن امـَفی کيُؿ ومو 

ایه پُل ٌب ؿا ػؿپٍلُی مبیـ عُامل ویمیی تیُان 

 وبػیؼي گــت .         

 

 

التصاد پٌُْتْى کاتل پوهنځی عارق استادپُْاًد دّکتْر عثدالمیْم   

عؼالت ارتمبعی کیً میُاـیً ٌیبی کیلیی آن ػؿ  پْل ضْئی درافغاًستاى 

اٍل ثـاثـی   اعیبػي صیمیُق   لیبویُویمیىیؼی َ 

ؿىؼ تُافن ؿا تيکنل منؼٌؼ  ؿَصنً َ ونیـَی 

امت کً ٌمُاؿي متعبػل عمیب مینیکیىیؼ  میطیبثیك 

صك ََالعنت ٌب پینیو مینیـَػ َ صیك ٌیـکیل 

ثـایو منـمیؼ کیً میعیبػ  َ کیمیبل ٌیـ ـیـػ 

رییبمییعییً ػؿ گییـَىییىییبعییت َ مییـاعییت عییؼالییت 

ارتمبعی امت کً یکی اف اٍیل ٌیبی ثیىینیبػی 

کيییُؿ ٌییبی ؿَثییً پیینییيییــییت َ مییتییـلییی ؿا 

میینیینییبفػ. ػؿ کيییُؿ مییب اـییؽییبونییتییبن عییؼالییت 

ارتمیبعیی ثیـ امیبك لیبویُن امیبمیی کيیُؿ   

ػمتـمی ثً عؼالت یکی اف میٍیمیتیـییه صیمیُق 

ىٍـَوؼان امتکً ٌـ ــػ ربمعً ٍیـؾ ویظیـ 

اف رىیل   میلینیت َ ویژاػاف صیك ثیـاثیـی ثیً 

مىظُؿ امتفبػي اف وعمت ٌبی مبػی َ میعیىیُی 

ػؿ ربمعً ثـعُؿػاؿ اوؼکً متبمفبوً اییه منیلیً 

مٍم ػؿ صؼ یک ىعبؿ ثبلنمبوؼي َ تیُریً عیبً 

ػؿ ثبؿي اییه اٍیل ثیىینیبػی ٍیُؿ  ویگیــیتیً 

امت.ػؿ ٍُؿتنکً تفبَتٍبی ٓجمبتی ثنه میـػ  

مب َرُػ وؼاؿػ  َلی ایه ػمتگبي صبکم امت کیً 

اعتالـب  ٓجمبتی ؿا اف عینیىیک عیُػ مینیجینیىیؼ  

ثزبی ملت مبفی   ػمت ثً ليـ میبفی فػویؼ. 

ــق ثنه ٓجمً ـمنـ َ میـمیبییً ػاؿ ؿا ثیُریُػ 

اَؿػي اوؼ َ عؼالت ثنه ىٍـَوؼان ربمعً ؿا ثیً 

ثبػ ــامُىی میپیـػویؼ. عیؼالیت اریتیمیبعیی کیً 

اوییکییيییبؾ مییتییُافن الییتییَییبػی   ارییتییمییبعییی َ 

ــٌىگی ؿا ػؿ تمب  ػَؿي صنب  ىٍـَویؼان میب 

تيکنل منؼٌؼ   ییکیی اف امیبمیی تیـییه ؿکیه 

حییجییب  ػؿ رییبمییعییً امییت.کییل ایییه ثییـوییبمییً اف 

اؿمبویٍیبی ػییـییىیً میـػ  میب ثیُػي َ میبلیٍیبی 

متمبػی ىٍـَوؼان کيُؿ مب رُیبعملی مبعتیه 

ایه اٍل ثىنبػی منجیبىیؼکیً ػؿ ثیـویبمیً صیقة 

میتییضییؼ مییلییی تیـلییی میـػ  اـییؽییبونیتییبن وینییق ثییً 

َّبصت تُّنش گـػیؼي امت. ثب تضکنم ویظیب  

َ حجب  مینیبمیی ػؿ کيیُؿ صیمیُق   آفاػی   

تعبػل َ تُافن ثنه ىٍـَویؼان اییزیبػ ىیؼي کیً 

ػؿ آن امتفبػي مخجت اف صمُق  َ َریبییت ثینیه 

تمب  اتجب  کيُؿ   َمینیع تیـ مینیيیُػ َ ػاییـي 

امتفبػي مىفی اف عملی ويؼن عؼالت اریتیمیبعیی 

مضؼَػ منگـػػ. صقة متضؼ ملیی تیـلیی میـػ  

اـؽبونتبن مىضنج ونـَی متـلی   ػمُکیـا  َ 

عؼالتغُاي   عؼالت ارتمبعی ؿا یکی اف مضیُؿ 

ٌییبی امییبمییی ػؿ عییٔ مییو عییُػ کییً ٌییمییبوییب 

اوکيبؾ متُافن ػؿ ثغو التَیبػی   اف ثینیه 

ثـػن تجعنِ ثنه تمب  اتجب    صیمیبییت اف میقػ 

منییبَی ػؿ مییمییبثییل کییبؿ منییبَی َ امییتییغییؼا  

کبؿگـان ثؼَن ٌـ گیُویً تیجیعینیِ ثیـ میجیىیبی 

لُمی   ممتی  مؾٌجی  فثبوی  رىل َ میُلیؿ 

ارتمبعی منؼاوؼ. تعبػل َ تیُافن ثینیه اریتیمیب  

ػؿ یک ربمعً فمبوی مننـ منگـػػ کً صیك َ 

صمُق ثنه تیمیب  ىیٍیـ َویؼان میـاعیت گیـػػ. 

کُتبي تـیه َ امبن تـیه ؿاي ثـای پيتینیجیبویی   

ثـاَؿػي مبعتیه َ تیبمینیه عیؼالیت اریتیمیبعیی   

تُمنؿ اــاػ عبػل   ثب تمُا   منلکیی َ وینیـَ 

ٌییییبی ػمییییُکییییـاتیییینییییک ػؿ ایییییه عییییـٍییییً 

ّـَؿینت . صقة میتیضیؼ میلیی تیـلیی میـػ  

اـؽبونتبن مىضنج عُْ ریىیجیو عیؼالیتیغیُاي َ 

ػمُکـاتنک کيُؿ ػؿ ؿامتبی تضمك ایه منلیً 

 ملی   مجبؿفي پنگنـ عُاٌؼ کـػ 

 عاتد رحواًی

 تحمك عدالت اجتواعی آرهاى هاست

اکنون که ادغزام تشزکزیزالتزی دراکزثزریزت 

شوراها وواحدهای اولیه حزب  موفزقزانزه  

انجام  یافته  وبااین ادغزام وحزدت حززب 

بیشتر تحکیم  می یابد ، تزدویزر مزوفزقزانزه 

کنگزره حززب مزتزحزد مزلزی تزرقزی مزردم 

افغانستان  از کار مهم وحیاتی دیگریسزت 

که درآینده قریب باید دایر گردد که  کزار 

وتزالش مشزتززرک مززتزداوم تزمززام شززوراهززا 

،واحد های اولیه  واعضزای حززب مزارا 

می طلبد تزا بزا کزار وتزالش 

مشترک مان ,کزنزگزره آیزنزده 

حززب  بزا مزوفزقزیزت تزدویزر 

خززواهززد یززافززت. بززا تززدویززر 

موفقزانزه کزنزگزره ,حززب مزا 

وارد مرحله  جد ید حیات سیاسی کشزور 

خواهد گردید که منطبق با شرایط سیاسی 

،اقتصادی واجتمزاعزی بزمزبزارزه عزادپنزه 

خود در راه آزادی ،دمزوکزراسزی ،تزرقزی 

وعزدالزت اجزتزمزاعزی ودفزا  از اسزتزقزالل 

،حاکمیت ملی ,تمزامزیزت ارضزی ، حزفزظ 

منافع ملی ,وحدت ملی مردم وهمبستزگزی 

نیروها ی ملی دموکرات و تزرقزی خزواه 

 کشور ادامه خواهد داد.  

مجبؿفي مـػ  اـیؽیبونیتیبن َریٍیبن ػؿ ؿاي 

آفاػی  ػمییُکییـامییی  تییـلییی َعییؼالییت 

ارتمبعی صمبیت ومُػي َاف ٍیلیش  حیجیب  

َامىنت ملی  مىطمُی َرٍبوی پيیتینیجیبویی 

ویمییُػي َاف ٍیلییش  حییجیب  َامییىیینیت مییلییی 

 امت . مىطمُی َرٍبوی پيتنجبوی کـػي 

صمنمت فمیبن اف وینیـٌَیبی ػـیبعیی َامیىینیتیی 

کيُؿ  تمُیت َتزٍنق َاؿتمبی مُؿال ؿفمیی 

َتمُیت ؿَصنً ملی آن ٌب صمبییت ویمیُػي َآن 

ٌب ؿاّبمه  صیفیظ امیتیمیالل  صیبکیمینیت میلیی 

 َتمبمنت اؿّی کيُؿ می ػاوؼ.

صمنمت فمبن اف لطع رى  َعیُن ؿییقی ػؿ 

کيُؿ َ اف مجبؿفي لیبٓیعیبویً عیلینیً تیـَؿییق  

صمبیت ویمیُػي َعیُاٌیبن میؾاکیـا  ٍیلیش ثیب 

مغبلفنه ػَلت ػؿچُکب  لبوُن امبمی  صیفیظ 

اؿفه ٌبی ملی  ػمُکـامی َػمیتیبَؿػ ٌیبی 

منبمی  التَبػی َارتمبعی کيُؿ  َعُاٌیبن 

ؿمنؼن ثً ٍلش عبػسوً  ٍلش پیبییؼاؿ ٍَیلیش 

 ثـای ٌمً می ثبىؼ .

صمنمت فمبن اف ٌمجنتگی ََصیؼ  وینیـٌَیبی 

ػمُکـاتنک کيیُؿ ثیضینیج  عیُامیت تیبعینیـ 

وبپؾیـ ىیـاییٔ کیىیُویی پيیتینیجیبویی ویمیُػي َاف 

َصؼ  ملی تمب  الُا  َملنت ٌبی ثبٌیم ثیـاػؿ 

اـؽبونتبن ثـای تـلی   آثبػی َمعیبػ  کيیُؿ 

 صمبیت می ومبیؼ .

صمنمت فمبن ثضنج فثبن گُیبی صقة َویبىیـ 

اوؼیيً ٌبی  ػمُکـاتنک  رٍت اؿتمبی آگبٌی 

اعْبی صقة َتضکنم ؿَاثٔ صیقة ثیب میـػ  

 ومو ىبینتً ؿا ایفب ومُػي امت.

صمنمت فمبن ثنبن متبؿي ػؿعيبن ػؿ آمیمیبن 

مییطییجییُعییب  کيییُؿ ثییُػي َػؿويییـ  پییغییو 

َتُّنش اٌؼاؾ تـلی عُاي ٌبوً صیقة میتیضیؼ 

ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن ػؿ ربمعً مٍم ـعبل 

 گــتً امت .

ػاؿاسويییبی صییقة مییتییضییؼ مییلییی تییـلییی مییـػ  

اـؽبونتبن اف تاله ٌیبی پینیگینیـاویً َفصیمیب  

ــاَان ٌنت مضتـ  تضـیـ میبٌیىیبمیً صیمینیمیت 

فمبن  کمنننُن تجلنػ َــٌى  مـکقی صقة 

  افٌییمییکییبؿی ؿـییمییبی ػاؿاسويییبپ   ثیینییـَی 

ارییـائیینییً   کییً مییبٌییىییبمییً صییمیینییمییت فمییبن ؿا 

ٌمکبؿی ؿمبونؼي اوؼ  اثـاف میپیبك َلیؼؿػاویی 

می ومبیؼ َثـای آن ٌب آؿفَ مُـمنت ویمیُػي َ 

آؿفَمىؼ امت  تب ٌمکبؿی ٍمنمیبویً ىیبن ؿا 

 ونق ثب مبٌىبمً اػامً ػٌىؼ.

ػاؿاسويبی صقة اثـاف امینیؼَاؿی میی ویمیبییؼ 

کً مبل پىزم ويـاتی مبٌیىیبمیً صیمینیمیت فمیبن 

ثبفٌم ثب مُـمنت ٌمـاي ثُػي َآن ؿمبلت میلیی 

َتـلی عٌُبوً ؿا کً  ػؿثـاثـ آن لیـاؿ ػاؿػ 

ثتُاوؼ تضت ؿٌجـی  ػاؿاسويیب صیقة ثیغیُثیی  

 اوزب  ثؼٌؼ .

ػاؿاسويییبی صییقة مییتییضییؼ مییلییی تییـلییی مییـػ  

اـؽبونتبن اف تمب  اعْیبی صیقة َىیُؿاٌیبی 

صقثی تمبّب می ومبیؼ تب ثب اؿمبل وُىیتیً ٌیب  

تییضییلیینییل ٌییب  گییقاؿىییب  کییبؿی َ ميییکییال  

مضنیطیی ىیبن   میبٌیىیبمیً صیمینیمیت فمیبن ؿا 

ٌمکبؿی ػَامؼاؿ ومُػي  َمیٍیم گینیـی ـیعیبل 

عییُػ ؿا ػؿایییه ؿامییتییب ػؿیییػ وییً َؿفوییؼ تییب 

مبٌىبمً صمنمت فمیبن ثیبويیـ میطیبلیت اؿفویؼي 

َپـ مضتُی ومو ويـاتی عُػ ؿا ػؿ ربمعً ثیب 

 مُـمنت ایفب ومبیؼ .

 تااحتزام

 پُْاًد دکتْر هحود داّد راّش

 رئیس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى 

 بقیه از صفحه اول
 گامی به سوی وحدت....

 بقیه از صفحه اول 

پیام تبریکیه.....پنجمین سال نشراتی حقیقت 



صفحه پنجم                                                                                                                       ۸۴و ۸۴ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل    

اوزىنـ ثٍبػؿ ــفوؼ مضیمیؼ عیلیی ػؿ میبل 

ٌزـی ىمنیی ػؿ َلنیُالیی مینیـ  0556

ثچً کُ  َسییت کیبثیل ػؿ ییک عیبویُاػي 

پنيً َؿ ػیؼي ثزٍبن کيُػ   ٌىُف یکنبلیً 

ثُػ کً ثب ـبمنلو ثً َسییت کیىیؼف میىیتیمیل 

گـػیؼ. مکتت ؿا ػؿ لننً ىینیـعیبن کیىیؼف 

 0585ثً پبیً اکمبل ؿمبونیؼي َ ػؿ میبل 

اف ٓـیك امتضبن کبوکُؿ پٌُىتُن   ىبمل 

اونتینیتیُ  پیُلینیتیغیىینیک کیبثیل گیـػییؼي   

 058۹تضَنال  عبلی عُػ ؿا ػؿ میبل 

ػؿ ؿىتً مبعتمبوٍبی ٍىعتی َ میؼویی ثیً 

اکمبل ؿمبونؼ. ـبثل ؽکـ امت کً ػؿ میبل 

اف ٓـیك ؿلبثت ٍیىیفیی منیتیضیك  0588

ثییُؿك تییضییَیینییلییی ػَلییت ىییُؿَی َلییت 

گـػیؼ   امب ػؿ احـ میؼاعیال  مینیبمیی آن 

 فمبن ثُؿمو کىنل گـػیؼ. 

الیی  0588ؿـنك ثٍبػؿ اف مبي رُفا مبل 

مبي رؼی ٌیمیبن میبل ثیً صینیج میضیجیُك 

 منبمی ؿَاوً فوؼان پلچـعی گـػیؼ.

ػؿ ػمتگبي مبعیتیمیبویی  058۹ػؿ مبي حُؿ 

تٍنً منکه ثً ٍفت اویزیىینیـ میبعیتیمیبویی 

ىبمل کبؿ گیـػییؼ َ ٌیمیقمیبن ثیب میپیـی 

ومُػن امتضبن ثً تضَنال  میبمیتیـ اؼیبف 

اػامیً ػاػ.  0521ومُػ کً الی اعنـ مبل 

اف َمبیؿ ػَلیتیی  0526اف مبي حُؿ مبل 

َمیبییؿ  0528کىبؿ ؿـتً الی اعنـ میبل 

صقثی ؿا عٍؼي ػاؿ ىؼ. ثیعیؼا" الیی اَاییل 

ثً ٍفت امـ عمُمیی میـکیق  0512مبل 

تغىینیک َ تیـاونیپیُؿ  َ امیـ عیمیُمیی 

مبعتمبوی ىیـکیت اـنیُتیـ َمینیفیً اریـا 

ومُػ   کً ثً احـ مکتُة َفاؿ  تیزیبؿ  

َلت ثىب ثـ ػسیل ؼینیـ میُریً اف َمینیفیً 

 مجکؼَه گـػیؼ. 

ؿـنك ثٍبػؿ ػؿ احـ کبؿ عنتً گی وبپؾیـ   

لنبلت َ ٍؼالت ایکً اف عیُػ ويیبن ػاػ   

ػؿ رـیبن کبؿ ػَلیتیی َ صیقثیی میفیتیغیـ 

ثؼؿیبـت چٍبؿ مؼال َ پیىیذ ويیبن ػَلیتیی 

 گـػیؼي ثُػ. 

ؿـنك اوزىنـ ثٍبػؿ عُْیت صقة میتیضیؼ 

مییلییی اـییؽییبونییتییبن ؿا ػاىییت کییً وییظییـ ثییً 

ىبینتً گی منیَُلینیت میعیبَن صیقة ؿا 

ثؼَه ػاىت  ؿـینیك ییکیتیه اف ػاعینیبن َ 

پنيگبمبن َصؼ  منبن ونـَ ٌبی تـلنغُاي 

ثُػ َ ػؿ ایه ؿاي اف ٌن  وُ  تیاله َ اف 

عییُػ گییؾؿی ػؿیییػ وییُؿفیییؼ. کییً ثییعییؼ اف 

َصؼ  َ ایزب صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  

اـییؽییبونییتییبن عْییُیییت ػاؿاسويییبی صییقة 

 َاصؼ ؿا ثؼمت اَؿػ. 

اوزىنـ ثٍبػؿ ػؿ احـ ىبینتً گیی منیلیکیی 

ثً ٍفت ؿیینیل  05۹0کً ػاىت ػؿ مبل 

عیمیُمیی تیعیمینیـا  َفاؿ  ػاعیلیً د.ا.ا 

 تمـؿ صبٍل ومُػ.

ػَؿي ٌبی کبؿی اوزىنیـ ثیٍیبػؿ میمیلیُ اف 

اـییتییغییبؿا  ثییقؿگ ارییتییمییبعییی  میینییبمییی 

ثُػي عمـعقیقه ؿا ػؿؿاي عؼمیتیگیقاؿی 

ثً َٓه َ میـػ  ؿویذ کيینیؼي اـیؽیبونیتیبن 

ٍـؾ ومُػ  ثً کیبؿویبمیً ٌیبی صیقثیی َ 

منبمی ىبن ؿـمب َ ٌمینیىیگیـاویو اؿفه 

 ــاَان لبیلىؼ. 

ؿـنك ثٍیبػؿ ـیـفویؼ ثیـَمیىیؼ    َـیبػاؿ   

ٍبػق   عبىك منٍه َ میـػمیو ثیُػ کیً 

مـامیـ فویؼي گیی َ ریُاویی اه ػؿ ؿاي 

مجبؿفي ثغبٓـ اؿمبوٍبی صقة میضیجیُثیو 

َ مـػ  کيُؿ َلیؿ ویمیُػي  ثیُػ. ؿـینیك 

ثٍبػؿ یکی اف مجبؿفیه ونتُي   پیـىیُؿ   

عنتً گی وب پؾیـ َ ثب اـتغبؿ کً تمب  عمـ 

پـثبؿه ؿا ػؿ ؿاي عؼمتگقاؿی ثیً َٓیه 

َ مـػ  ؿوذ کيینیؼي اـیؽیبونیتیبن   ػؿ ؿاي 

ارتمیبعیی َ ؿـیبي میـػ    –ؿىؼ التَبػی 

کيییُؿ ٍییـؾ وییمییُػي َ ػؿ ؿاي َصییؼ  

ونـَ ٌبی ملی ػمُکیـاتینیک َ تیـلینیغیُاي 

 کيُؿ تاله رؼی ومُػ. 

ثب تبمؿ ــاَان ػؿ احـ مـیْی کً عیبییؼ 

صیبل ؿـیینییك اوییزییىیینیـ ثییٍییبػؿ گییـػیییؼي ثییُػ 

ػاعیی اریل  05۹8رؼی مبل  6۹ثتبؿیظ 

ؿا لجنک گفتً   رٍبن ـبوی ؿا َػا  َ ثیً 

 صك پنُمت.

                                                   

 اوبهلل َ اوب النً ؿارعُن 

ـیـفویؼ  8ؿـنك ثٍبػؿ متبٌل ثُػي اف َی 

ثبلنمبوؼي امت. ػَ ػعتـ کً ٌـػَ ػَکتیُؿ 

ٓت اوؼ َ مً پنـ کً مَـَؾ تیضیَینیل 

اوییؼ.عییبوییم ؿـیینییك یییکییتییه اف ػَکییتییُؿان 

مزـة ٓت آفبل ثُػي کیً وپروفیسوران 

ػؿ ثؼ تـیه ىـایٔ ػَىب ػَه ؿـنك لیـاؿ 

 ػاىت.

ٌـگق ومنـػ اوکً ػلو فوؼي ىؼ ثیً عيیك                                     

 حجت امت ثـ رـیؼي عبلم ػَا  مب 

ؿَس ؿـینیك ثیٍیبػؿ ىیبػ َ ثیٍیيیت ثیـییه 

 ربیو . یبػ َ عبٓـا  اه ربَػان ثبػ.

 کویسیْى تثلیغ ّ فزٌُگ

اًجٌیز تِادر ایْتی  تیْگزافی رفیك سًدٍ یاد دیپلْم  

 عضْداراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

ؿـنك ؿَاويبػ مضمؼ وُاة ـیـفویؼ ىیٍیبة 

ػؿ ییک عیبویُاػي  0551الؼییه ػؿ میبل 

ؼیـییت کیبؿ َ فصییمیتیکییو ػؿ َلنیُالییی 

کٌُنتبن َسیت کیبپینینیب چيیم ثیً ریٍیبن 

گيُػ .تضیَینیال  اثیتیؼایینیً َ حیبویُی ؿا 

ػؿلننً َسیت کبپنینیب میُـیمیبویً ثیً پیبییبن 

ؿمبونؼ. ونجت عاللً ایکً ثیً عیؼمیت ٌیـ 

چً ثنيتـ ثً َٓیه عیقییق عیُییو ػاىیت 

ػؿ یکی اف مُمنب  وظبمی ىیبمیل َ ثیً 

پبیبن ؿمبونؼ . ثغیبٓیـ ػـیب  اف کيیُؿ َ 

وُامنل ملی ػؿ لطعب  َ ریقَ تیب  ٌیبی 

َفاؿ  ػـب  ملی ثً ٍؼالت َ ایمبویؼاؿی 

کبمل ارـای َمنفً ومُػي ثعؼ اف عیؼمیب  

َمنفُی مطبثك لیبویُن ؽاتینیً اـنیـان ثیً 

ؿتجً ػگـَالی ثً تمبعؼ مُق گـػیؼ. ثیعیؼا 

رٍت ػؿییبـیت ییک لیمیمیً ویبن صیالل ثیً 

ـبمنلو   ػؿ مـثُٓب  َفاؿ  عبؿرً ثً 

ٍفت ارنـ ممیـؿ گیـػییؼ َ الیی اعیـییه 

ؿَف صنب  ثً کبؿ عُػ اػامً ػاػ تب ایىیکیً 

 88ثییً عییمییـ  68001005۹8ثییتییبؿیییظ 

مبلگی رٍبن ـبویی ؿا َػا  َ ثیً اثیؼییت 

 پنُمت.

ؿـنك ىبػؿَان مضمؼ ویُاة لیجیل اف   

میجیبؿفي عیُییو   0581لنب  ٌفتم حُؿ

ؿا ػؿ پٍلُی ٌمـفمبن عیُییو اؼیبف 

َ ػؿ ىـایٔ وٍبیت ميکل   ػؿ ریمیع 

ٌمنىگـان عُیو پنيتبف ثیُػي َ ثیً 

کمبل ٍؼالت َ َرؼان پیبک َمیبییؿ 

صقثی عُػ ؿا ثً متبوت َ اییمیبویؼاؿی 

ثً پنو ثـػي َ یک صقثیی َالیعیب" ثیب 

ػمپلنه ثُػي َ ثً رىجو ؿَىیىیفیکیـی 

َ اتضبػ ونـَ ٌبی متـلی   ػمیُکیـا   

ػؿ یک مضُؿ َاصؼ تاله عنیتیً گیی 

مینیىیمیُػ َثیً  َصیؼ  اصیقاة وب پیؾ ییـ 

منبمی  وٍبیت عُىجنه ثُػ. ؿـینیك ویُاة 

صقثی ىٍـ کبثل  08عُْ ىُؿای وبصنً 

َ ویینییق ؿییینییل کییمیینیینیینییُن مییبلییی وییبصیینییً 

ثُػ.مـگ وب ثٍىگب  ؿـنك ّیبییعیً ثیقؿگ 

ثً صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽیبونیتیبن 

 08صقثی ویبصینیً َ ثغًَُ ىُؿای 

ثُػي . ثـای ؿـینیك ریىیت ـیـػَك َ 

ثـای ثیبفمیبویؼي گیبویو ٍیجیـ ریمینیل 

آؿفَ کیییـػي ؿَس ىیییبن ىیییبػ َ 

 عبٓـاتو ربَػان ثبػ.

 داسی هزٍ ژًّدی د ّیاردی

 ژًّدی هزٍ لتار لتار دی

 کمیسیون تبلیغ وفرهنگ

 خلص تیْگزافی ضادرّاى هحود ًْاب کُْستاًی

پبکنتبن آتيی ؿا کً ػؿکيُؿ مب اــَعتً ثُػوؼ   

ػامىگنـ عُػ ىبن ىؼي َٓبلجبن پبکنتبوی ٓی ؿَف 

ٌبی اعنـ ثب ؿاي اوؼافی اوفزبؿ  متعؼػ مـػ  

پبکنتبن ؿا ثغُن ويبوؼوؼ.   ٓجك عبػ  ػیـیىً 

َّـة المخل ميٍُؿ کً ثـؾ عُػ ؿا ثبسی ثب  

ػیگـان ثبوؼاف وظبمنبن پبکنتبن رٍت تؽنـ ؽٌىنت 

مـػ  پبکنتبن َرٍبونبن منئُلنت صمال  ػؿآن 

کيُؿؿا ثؼَه کيُؿمب اوؼاعتً َ ـنـ ٌبی ؿاکتی 

ؿا ثبسی مىبٓك وقػیک ثً عٔ ػیُؿوؼ تيؼیؼ 

َاّبـً اف ػي ؿَف امت َ عالؾ تمب  منخبق ٌبی 

ثنه المللی ثً ىکل یکزبوجً ؿاي ٌبی تُؿعم   مپنه 

ثُلؼک َؼال  عبن ؿا منؼَػ َعمال رلُ اوتمبل 

مُاػ تزبؿتی َؿـت آمؼ مـػ  گـػیؼي اوؼ  ثب 

َرُػیکً ٌـ ػَ کيُؿ عُْ مبفمبن تزبؿ  ثنه 

المللی امت   ؿَفاوً ملنُن ٌب ػالـ تزبؿ 

ٌـػَٓـؾ متْـؿ گـػیؼي   مـػ   مـیِ 

َاــاػیکً پبمپُؿ  ََیقي منبــ  ػاؿوؼ 

 عالؾ تمب  وُؿ  ٌبی ثنه المللی مفـآوٍب ؿا ثً 

پبکنتبن گــتً  مٍمتـ اف آن اـؽبن ٌبی کً 

ثَُؿ  ؿممی ػؿپبکنتبن ثنـمنجـوؼ 

َعُامتبؿ آمؼن ثً کيُؿ اوؼ اف آمؼن ىبن ثً 

کيُؿ مبوع می گـػوؼ عمال آوٍبؿا ػؿپبکنتبن 

گـَگبن گــتً اوؼ   ثب َرُػ تاله ٌبی متعؼػ 

ػیپلُمبتنک َماللب  ٌبی مفنـ اـؽبونتبن ََفاؿ  

عبؿرً کيُؿ ثبفٌم ثطُؿ ثنيـمبوً مـػمؼاؿان 

وظبمی پبکنتبن ػؿَافي ٌبی َؿَػی ؿا منؼَػ 

 َرلُ ؿـت َآمؼ اـؽبن ٌبؿاگــتً اوؼ.

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن 

صـکب  اعنـ پبکنتبن ؿا ثً ىؼیؼتـیه الفبم مضکُ  

ومُػي  آوـا تمجنش می ومبیؼ َمتمىی امت تب عمل 

ملنم ػؿ َرُػ وظبمنبن پبکنتبوی صبکم ىُػ َگـوً 

عُالت َعنم ثنه ػَ ملت ثب ٌم ثـاػؿ  منلمبن 

 َػاؿای ــٌى  ميتـک عُاٌؼ ػاىت .

ػاؿاسويبی صقة اف ؿٌجـی ػَلت رمٍُؿی 

امالمی اـؽبونتبن می ٓلجؼ تب امىبػ کً مـاکق 

تـَؿینتی ؿا ػؿکيُؿ پبکنتبن ميغٌ می مبفػ 

َىکبیت وبمً ؿممی عُػ ؿا ثً ىُؿای امىنت ملل 

متضؼ   مبفمبن تزبؿ  ثنه المللی تنلنم ومبیؼ ٌَم 

ثبسی ػـبتـ ملل متضؼ  وبتُ  لُای امـیکبئی َؼنـي 

ـيبؿ َاؿػ ومبیىؼ تب َالعنت ٌب مُرُػ مؼاعال  

پبکنتبن ؿا ثً کيُؿ مب اوتمبل َػؿمطش رٍبوی 

تَمنم اتغبؽ ومُػي َـيبؿٌبؿا ثبسی پبکنتبن َاؿػ 

ومبیىؼ  کً اف تغطی ٌبی آىکبؿ اٍُل ثنه المللی 

 ارتىبة ومبیؼ.

ػاؿاسويبی صقة اف مـػ  ىـاـتمىؼ اـؽبونتبن 

 ونـٌَبی ملی  ػمُکـا  َتـلی عُاي 

کيُؿمنغُاٌؼ تب ػؿاتضبػ َمنع علنً مؼاعال  

 پبکنتبن ثننذ ىؼي ٍؼای عُػ ثلىؼ ومبیىؼ.

ــــ مب صمال  کُؿ َـعبلنت ٌبی عَمبوً 

 مقػَؿان پبکنتبن ؿا مضکُ  می ومبئنم.

 

 تادّرد

 پُْاًد دّکتْر هحود داّد راّش

 رئیس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغٌستاى

 بقیه ازصفحه اول

 اعالمیه داراالنشا...

عُػ ؿا ثؼمت آَؿػوؼ  امب ػؿ ریٍیبن 

مُ  َ کيُؿ ٌبی عمت ویگیٍیؼاىیتیً 

ىییؼي ٌییىییُف ٌییم ثییـػي گییی ثییـ فن 

تیییضیییمییینیییل َ اف صیییمیییُق اونیییبویییی 

 ثـعُؿػاؿ وننتىؼ.

تجعنِ علنً فوبن   مغبلؿ اٍیُل  

ثیییـاثیییـی صیییمیییُق َ اصیییتیییـا  ثیییً 

ىییغییَیینییت ثيییـ میینییجییبىییؼ َ مییبوییع 

ىـکت فوبن ػؿ ىیـاییٔ منیبَی ثیب 

مییـػان ػؿ فوییؼي گییی میینییبمییی   

ارتمبعیی   الیتیَیبػی َ ـیـٌیىیگیی 

کيُؿ َ ونق گنتـه معبػ  ربمعً 

َ عبویُاػي ىیؼي   ىیگیُـیبییی کیبمیل 

لبثلنت ٌب َ امتعیؼاػ ٌیبی فویبن ػؿ 

عییؼمییت ثییً کيییُؿ َ ثيییـیییت ؿا 

 ػىُاؿ تـ مننبفػ.

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تیـلیی   

میـػ  اـییؽیبونییتییبن میعییتییمییؼ امییت کییً 

ٌـگُوً تجعنِ علنً فوبن اـؽبن ػؿ 

تمب  عـًٍ ٌبی فوؼي گی اف  ثینیه 

ثییـػي ىییُػ َ اٍییل تنییبَی صییمییُق 

فوبن َ مـػان ثیـای آویٍیب تْیمینیه 

گـػػ ثً َیژي صك اىتؽبل ثً کبؿ ثیً 

عىُان صك منلم ىیبن   امیتیفیبػي اف 

ــٍت ٌبی یکنبن ثـای امیتیغیؼا  

ثکبؿ   صك اوتغبة آفاػاوً صیــیً َ 

پنيً   صك ثـعُؿػاؿی اف اؿتیمیبی 

مییمییب   صییك ػمییتییمییقػ ثییـاثییـ   صییك 

امییتییفییبػي اف ثیینییمییً ٌییبی ارییتییمییبعییی 

ثیییغیییَیییًُ ػؿ ػَؿان تیییمیییبعیییؼ  

ثیینییکییبؿی   ثیینییمییبؿی   فایییمییبن َ 

ممىُعنت اعـاد ثیً ػلینیل ثیبؿػاؿی 

یب ؿعَتی َسػی اف ٓیـؾ ػَلیت 

 ٓجك لُاونه تْمنه گـػػ.

چىبوچً ػؿ امىبػ میـامیی صیقة میب  

رٍت تبمنه صمُق صمً فویبن کيیُؿ 

آمؼي امت : " مجبؿفي ػؿ ؿاي تیضیمیك 

تنبَی صمُق منبمی   ارتیمیبعیی َ 

مؼوی فوبن ثب مـػان   پبیبن ػاػن ثیً 

اىیکیبل میغیتیلیؿ تیجیعینیِ َ اویُا  

مظبلم ارتمبعی ثغًَُ مىبمیجیب  

مـػ مبسؿاوً لـَن َمطبییی صیبکیم 

ثییـ فوییؼي گییی ثییـػي َاؿ فوییبن کییً 

مىگنه تـیه ثبؿ ثی عؼالتیی َ میتیم 

ارییتییمییبعییی ؿا ثییـ ػَه میینییکییيییىییؼ. 

مجبؿفي ػؿ ؿاي تبمنه صمُق فویبن َ 

عبوُاػي ٌب اف ٓـیك مطبلجیً صیمیبییً 

ٓیییفیییل َ میییبػؿ   فایيیییگیییبي ٌیییب  

ىیینییـعییُاؿگییبي ٌییب  کییُػکنییتییبن ٌییب  

کلنىنک ٌیب   تنیٍینیال  امیُفه َ 

پـَؿه َ رلُگنـی اف ثیٍیـي کيیی 

 کُػکبن."

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تیـلیی   

مـػ  اـؽبونتبن ؿَف ٌيتم مبؿچ ؿا 

ثیؼ ییىینیُتیُمیٔ  0۹11کً اف میبل 

مبفمبن ملیل میتیضیؼ ثیىیب  ؿَف ثینیه 

الییمییلییلییی فن منییمییی ىییؼي ثییً ٌییمییً 

اعْبی ؿفمىؼي صقة َ ـیبمینیلیٍیبی 

مضتـ  ىبن   فوبن ىـاـتمىیؼ کيیُؿ 

َ رٍبن تجیـییک َ تیٍیىینیت گیفیتیً   

آؿفَمىؼ امت تب ػییگیـ ریىی  ٌیبی 

تضمینیلیی َ صیمیال  ویبریُاویمیـػاویً 

اوتٍبؿی ىنـافي فوؼي گی ٌمُٓیىیبن 

ثغًَُ فوبن فرـ کيینیؼي میب ؿا 

کً چٍل مبل امت اف رى  تیضیمینیل 

ىؼي اریبویت ؿویذ مینیکیيیىیؼ  اف ٌیم 

وپبىنؼي   ػیگـ مبػؿان َ عیُاٌیـان 

مب منبي پُه وگـػوؼ َ ثب پنکـ ٌیبی 

ثغُن آؼيتً عقییقان عیُػ ؿَثیـَ 

ويیُوییؼ.ٍییلیش مییـامیـی ػؿ کيییُؿ 

تبمنه گـػػَ فوبن کيیُؿ ثیً میخیبثیً 

ونمً اف پنکـ ربمیعیً ریبی عیُػ ؿا 

ػؿ ٌمً ىُن فوؼي گی ػؿیبـت َ ػؿ 

مییجییبؿفي عییبػسوییً َ ؿَىییىییگییـاوییً 

 ـعبسوً مٍم ثگنـوؼ.

ــعىؼي ثبػ ؿَف ٌمیجینیتیگیی ثینیه  - 

 المللی فن

 تا درّد ُا 

 پُْاًد دّکتْر هحود داّد راّش 

ریس حشب هتحد هلی تزلی هزدم 

 افغاًستاى

 بقیه از صفحه اول

 پیام تبریکیه...روز بین المللی زن

 دهلګزّ کارّاى 

 دپیاّړي خْښًَْ )اًتناب(

 پً ميـق کې ثنبؿَان ػی تُـبن َؿَ َؿَ                                                                                        

 نکً عُنپ پً فوي کې اؿمبن َؿَ َؿَ                                                                                             

 ػاـؽبن ػَصؼ  مرل ؿا ؿَان ىُی  

 پـر ډَثنږی َٓىی پـوګنبن َؿَ َؿَ

             ػژَوؼ ثبػلً اثبمنىؼي ؿاعُ ننږی                                                                                               

         عُنُي ػثبغ ػصُؿَ فلفبن َؿَ َؿَ                                                                                               

 ثنب پً فوي ػٌىؼَکو کې اَؿثلنږر       

 تـر  تبَیږر ػَٓه پتىګبن َؿَ َؿَ

                       وً پٌُرږ  فمبوً پً څً تؼثنـػي                                                                                                

 چی ؿا ثبمپ لً ػمې وً لرُان َؿَ َؿَ                                         

 لً وبَر ػاثبمنه تـامُمنىؼي              

 ؿاؼُویږي فمب ػٌنلُ االن  َؿَ َؿَ    

                  ػاَیـان َیزبوَٓه ثً النتبن ىپ                                                                                                

             چې پـر اَؿي فمب ػاَښکُثبؿان َؿَ َؿَ                                                                                          

 فوي مې نکً ػ ٍَبل لً  منُمنت ػی          

 چې عُ څنږي ػملګـَ کبؿَان َؿَ َؿَ            

        ػ)) سیك(( ػاُال تبَثً ثٍـويې                                                                                                

               څُ پب عً ىې ػؼً وُر نُاوبن َؿَ َؿَ                                                                                           

 ضــــــ لَ ُای ٌُـــــــــــــــدّکص

 ميــــتبق ٍــــلش َفوــــــــؼگی ىــبػَ  ػلکـــــــــيم           مـــــه عــبىـــك مــــــتنقي امُاد مــــــــــکــــــــيم 

 ػَؿن مــــــــــــــــــنىً علــــــــك متــــــم کـــيم ام             آهمٌُـــــــــبن عمـمــــــنـــتجؼان فمــــــــــــــــــبوً 

 ثؼعـــــــــــو َگٌُـــــــــــ وبیبة َثــــــــی ؼيم کبیــــــر             لعلاـتـــــــــبػي ا  ثً ػامه ٌىؼَکــــــــــــــــو 

 لنـــــکه فػَمـــــــــــتبن ػَپٍـلــــــــــُ مــــيــُ ىـــــم      اف عَـــــــــــم اىکـــــــــــبؿوؼاؿ  امـــــــــنؼ َثــــنــم 

 آة ػیـــــــــؼي ا  َػؿ کيـــــــــــبکـــــــــــــيـــم کند     پــــوپدمـــــــلـــم فمـــــــــــبن اؿاػي مـــــــــــــه عــــم ومی 

 آة َعــــــــــبکــــــــــــم َ ػؿیبی اتــــــيم  هســــتیم         فــــــــــرزندثــــــــبىـــــــــؼ وجـػ مــــــــػ  مــــه ىـــعـ 

 افـــــــــــسز گوٌام 

ػؿ امُؿ ػاعلی کيُؿ مب  مُرُػیت ػي ٌب ٌقاؿ سویً 

ٌبی تـَؿیق  ػؿ آوطـؾ عیٔ ػییُؿویؼ کیً ثیُامیطیً 

اػاؿا  امییتییغییجییبؿاتییی آی اك آی تییمییُیییل  تییزییٍیینییق  

آمییُفه َ پییـَؿه  ؼییـُ صییمییال  اوییتییضییبؿی ثییً 

کيییُؿ مییب َ کيییُؿٌییبی مییىییطییمییً َ رییٍییبن اعییقا  

منيیُویؼ  منیلیٔ ویمیُػن گیـٌَیبی ـیبمیؼ  ؼیبّیجینیه 

ملنُوٍب رـیت فمنه  عبمیلینیه ػامیه فػن عَیُمیت 

ٌبی لُمی  لنبوی  ممتی  مؾٌجی  تىظنمیی  صیقثیی  

لبوُن میتینیقان  ـیـٌیىی  میتینیقان  فن میتینیقان َ 

آوٍبئنکً میتیٍیم ثیً میبـینیبی الیتیَیبػی  میُاػ میغیؼؿ  

ؼبؿ  ثً اؿفه ٌقاؿان ملنبؿػ ػالـ حـَتیٍیبی میبػی 

َ معىُی کيُؿ َ َیـاوی ىٍـٌیب ؿَمیتیبٌیب  تیزیبَف 

ثبسی کُػکبن َ فوبن ػؿ کيیُؿ مینیجیبىیىیؼ .ثیب َریُػ 

ــمیبن ؿئینیل ریمیٍیُؿ ػؿ ؿاثیطیً ثیً عیـییؼاؿی َ 

تُلنؼا  ػاعلی ثب ػاىته پبوقػي ـنَؼ امتنبف ٌىیُف ٌیم 

اػاؿا  ػؿ ایه ؿاثطً کبؿی مؤحـی اوزب  ویؼاػي امیت 

کً مُرُػیت آوٍب ــمى  ٌب ـبٍلً ثنیه ػَلیت َ ػي 

ٌب ملنُن مـػ  ایزبػ کـػي امت. تخجنت میبلینیب  ؼینیـ 

عبػسوً تیُؿییؼ اریىیبك َ میُاػ ؼینیـ ّیـَؿی  ثیی 

کنفنت  کم کنفنت َ تزملی کً مجت َؿىیکینیت ىیؼن 

ٌقاؿان ػمتگبٌبی تُلنؼی تزبؿتی عؼمبتی ػؿ کيیُؿ 

گـػیؼي  عؼ  ػمتـمی ملنُوٍب ته ثً تؼاَی  تیضیَینیل 

مزبوی  ــاؿ امعبؿ ــاؿ مؽقٌب  پُل ىُئی  کم ثیٍیب 

ػاػن ثً ومو کُپـاتنؿ ٌب  کیً ػؿ اونیزیب  میلینیُویٍیب 

ته  تٍنً َ تُؿیؼ مُاػ عب   میبىینیه آس   لیـّیً َ 

مبىنه آس  مُؿػ ّـَؿ  اٌیمینیت صینیبتیی ػاؿػ َ 

عؼ  تُرً ثً صل ميیکیال  تیـاویقییتیی فمینیه  ثیـق 

مییُؿػ ّییـَؿ   مییُرییُػیییت اصییقاة ـییـمییبیيییی َ 

ومبیيی کً ٍجؽً لُمی  لنبوی  ممتی  مؾٌجی ػاىتیً 

َ ويـ َ پغو اعجبؿ گمـاي کىىؼي ونیق اف عیُامیل ثیی 

ثبَؿی ؿَف اـیقَن ػؿ ؿاثیطیً ثیً ىیبینیتیً میبسؿی 

                  ََعؼي ٌبی مـان صکُمت َصؼ  ملی منجبىؼ.                                                                                        

آـتبثی ىیؼن ؿلیبثیت ٌیبی عَیمیبویً ثینیه کيیُؿٌیبی 

مىطمً َ رٍبن اف رملً ـیؼؿاتینیؿ ؿَمینیً  امیـییکیب  

چنه  اویگیلینیل  ٌیىیؼ  پیبکنیتیبن  اییـان  میعیُػی َ 

مییبیییـیییه  عییبیییؼا  مییـىییبؿ ٍییؼٌییب مییلیینییبؿػ ػالییـ َ 

امتغـاد ؼینیـ ـیىیی َ ؼینیـ لیبویُویی  میعیبػن  آحیبؿ 

ثبمتبوی  لطع رىگال  میخیمیـ َ ؼینیـ میخیمیـ کیً ثیً 

اؿفه ملنبؿػ ٌب ػالـوَنت ػىمیىیبن میُگیىیؼ عیُؿػي 

اـؽبونتبن گـػیؼي ونق اف عُامل تيؼییؼ ىیؼن ریىیبییب  

 عُونه ػؿ کيُ گـػیؼي امت.                                                                       

کيمکو ٌبی لؼؿ  ٓلجی ثنه مـان صکُمت َصیؼ  

ملی ونق فمنىً ؿا ثـای گـٌَبی ـیُق الیؾکیـ منیبعیؼ 

مبعتً امت. ثً  ثبَؿ مب فمبوی مینیتیُان چیبلیو ٌیبی 

عُونه ؿا ػؿیه کيُؿ کبٌو ػاػ َ رلُ تمیب  میؼاعیلیً 

اػاؿا  امتغجبؿاتی کيیُؿٌیبی میىیطیمیً َ ریٍیبن ػؿ 

امُؿ ػاعلی کيُؿ گیــیت کیً تیمیب  وینیـٌَیبی میبلیم 

اوؼیو  تـلی پنىؼ  آفاػی عُاي اف رملً ؿَصیبوینیُن  

مـان الیُا  َ لیجیبییل  امیتیبػان  ليیـ آگیبي ریبمیعیً  

مبفمبوٍبی اریتیمیبعیی  ـیـٌیىیگیی  اصیقاة  ریبمیعیً 

مؼوی  اوزمه ٌب  ثبؼؼاؿان  فاؿعبن  کبؿگـان  پنيً 

َؿان  ٍىعت کبؿان  تیزیبؿ میلیی َ میبییـییه ػمیت 

ٌمکبؿی َ ٍبػلبوً ؿا ؼیـُ اٍیالصیب  َ تیمیُییً 

ػَلت َصیؼ  میلیی عیؼمیتیگیبؿ ثیب ثیبس کيینیؼن اـیـاػ 

مییزییـة  ػلنییُف ثییً َٓییه ػؿ مییمییبمییب  کییلیینییؼی  ثییً 

گبمٍبی ٍبػلبوً  عبلمبوً َ ثنطــبوً ؿا ثـػاؿویؼ. ػؿ 

ؼنـ آن ثب اػامً َّع مُرُػ ومنیتیُان ریلیُ ریىیبییب  

    عُونه ؿا ػؿ کيُؿ گــت.                                                                                                       

 بقیه ازصفحه دوم
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 ٌمُٓىبن عقیق   ونـٌَبی ػـبعی َامىنتی کيُؿد 

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن ثیً ویمیبییىیؼي 

گی اف اعْبی ؿفمىؼي صقة  وٍم صُ  ؿَف ملی ونیـَ ٌیبی 

امىنتی َػـیبعیی کيیُؿ ؿا اف ٍیمینیم لیلیت تیجیـییک گیفیتیً   

پنـَفی ٌب َمُـمنت چيم گنـ ىمب ػلنیـمیـػان ؿاي آفاػی ؿا 

 عُاٌبونم .

ونـٌَبی امىنتی کيُؿ اعم اف اؿػَی ملیی ـیـی پیُلینیل میلیی ـ 

َامىنت ملی مپـ مطمئنه ػـب  اف مـفمنه اـؽیبونیتیبن ثیُػي   

ىت َؿَف رٍت ػـب  اف مـػ   کيُؿَ عىخی مبفی صیمیال  

وبرُاومـػاوً  عىبٍـ عُػ ــَعتً ََاثنیتیً ثیً امیتیغیجیبؿا  

ثنگبوً منىً مپـ ومُػي َثب لجُلی ىٍبػ  ثٍتـیه ــفوؼان  اییه 

َٓه   اف َرت َرت عبک کيُؿ ػـب  ومُػي   امىنیت ؿا ثیً 

 مـػ  کيُؿ تبمنه می کىىؼ.

مب ػؿصبلنکً اف لیـثیبویی  ىیزیبعیت  پیبییمیـػی   ریبویفیيیبویی 

َتضـکب  وظبمی ونـٌَبی امىنتی کيُؿ پيتینیجیبویی مینیىیمیبئینیم 

آوـا تبئنؼ َػؿ پٍلُی ونـٌَبی ؿفمىؼي َ آگبي عُػ لـاؿ ػاؿییم 

  فصمب  َربوفيبوی ىبوـا ثؼیؼي لؼؿ وگیـینیتیً امیتیمیجیبل میی 

 ومبئنم .

صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽیبونیتیبن اف وینیـَ ٌیبی منیلیش 

لٍـمبن کيُؿ ثب لبٓعنت پيتنجبوی ومُػي آوٍبؿا ّبمه امیىینیت 

 ٍلش َآؿامو مـامـی کيُؿ منؼاوؼ َثً ؿىبػ   پیبییمیـػی 

 مجبؿفي َربوجبفی ونـٌَبی منیلیش کيیُؿ اـیتیغیبؿ ویمیُػي اف 

 ىٍؼا لؼؿ ػاوی ثً عمل آَؿػي  صمبیت منىمبیؼ .

ػاؿاسويبی صقة متضؼ ملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن یکجیبؿػییگیـ 

ایه ؿَف ملی َتبؿیغی ؿا ثً تمب  مىنُثنه لُای منلش کيیُؿ 

تٍىنت گفتً مُـمنت ٌبی ىبن ػؿ ؿاي ػـب  اف مـػ  َکيُؿ اف 

 ثبؿگبي عؼاَوؼ)د( آؿفَ می ومبیؼ .

 پُْاًد دکتْر هحود داّد راّش 

 رئیس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى 

هٌاسثت ًِن حْت رّس ًیزُّای اهٌیتی ّدفاعی کطْر افغانستان بهپیام داراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم   

پً عُاىنىی مـي مُعجـتـسمً کی چی پً اـؽبونتبن کیی 

ػمییُلییی   یییَُالییی  پییـمییغییتییک اَارییتییمییبعییی عییؼالییت 

ؼُښتُوکی  رىجو یُمتـ ىغَنیت امیتیبػ مینیـٍیبصیت  

کبؿَال  ػ ٌؽی مـیْی لً املً چی َؿپنښیً ىیُی َي   

 می ىُیؼی 

 اوب هلل اَوب النً ؿارعُن 

ػاـؽبونتبن ػعګُ ػتـلی ملی متضؼ اُوؼ ػاؿاسويب  ػاُویؼ 

ػټُلُ ؼیَ پً امتبفیتُة ػاپنیښیً  ػ َٓیه ټیُلیُ عیلیګیُ 

لپبؿي یُي متـ عُاىنىُوکی ّبیعً ایڼیی   اٌَیمیؼاؿویګیً  

عپل ژَؿ تب حـا  ػػی ؼمزىی  پنښیی لیً امیلیً ػ صیقة 

ټُلُ ؼیَ  ػټیُلیىیی ػؿَن آویؼي عیُنښیت  ػاؿَاس ښیبػ 

ػؿی کیُویی ټیُلیُ ؼییَ  ټیُلیُؼیـَ  ػػي مینیىیً َالیُ اَ 

 ػَمتبوُتً  َواوؼی کُی .

ػعؼای د څغً اؿَاس ښبػ امتبػ منیـٍیبصیت کیبؿَال تیً 

مؽفـ  اَػــػَك رىت ؼُښتىیً کیُی ػَمیتیبویُ  مینیىیً 

َالُ اَثب عقتً کُؿوی ټُلُ ؼیَتً ػرمنل ٍجـ ؼُښتیىیً 

 کُی .

ػمنـ ٍبصت کبؿَال ؿَس ػی ښبػ اَ ییبػ کیی تیل پیبتیی 

 َی.

 پَ درًښت 

 پُْاًد دّکتْر هحود داّد راّش 

 دافغاًستاى دخلګْ د تزلی هلی هتحد ګًْد رئیس

 د ارّاح ښاد استاد هیز صاحة کارّال دهړًی پَ هٌاسثت 

دافغاًستاى دخګْ دتزلی هلی هتحد ګًْد داراالًطاء 

 ډاډګیزًی پیغام

ثب اوؼَي ــاَان آال  گــتنم کً ىبعـ تُاوب َ   

ــٌىگی کيُؿ   یکته اف ؿٌجـان –ىغَنت منبمی 

منتعؼ س.ػ.ط.ا .َ اف پنيگنُتبن رىجو متـلی َ 

ػمُکـاتنک کيُؿ   ىبعـ َاس ممب  کً ػؿ ٌـ ــػ 

ىعـه ػؿػ مـػ  متمؼیؼي َ فرـ کينؼي کيُؿ اوعکبك 

ػاىتً َ عمـ ُٓسوی ثـای ؿٌبیی اونبن فصمت کو 

مبلگی  88کيُؿ ؿفمنؼي َ مجبؿفي ومُػي ثُػ؛ثً عمـ 

ػؿ ػیبؿ ٌزـ  رٍبن ـبوی ؿا َػا  گفت   ایه ىغَنت 

ثقؿگُاؿ مضمؼ صنه ثبؿق ىفنعی ىبعـ اومالثی َ 

 مـػمننت کً ثً ربَػاوً گبن پنُمت.

 اوب هلل َ اوب النً ؿارعُن

ػاؿاسويبی صقة متضؼملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن ثً 

ومبیىؼي گی اف اعْبی صقة تبحـا  عمنك عُػ ؿا ثً 

مىبمجت ػؿگؾىت ىبعـ گـاومبیً َ اومالثی کيُؿ اثـاف 

ومُػي   وجُػ ىبوـا یک ّبیعً ثقؿگ َ رجـان وب پؾیـ 

متـلی َ  -ثـای رىجو ؿَىىفکـی   ونـٌَبی ملی

ػمُکـا   َ ربمعً ــٌىگی کيُؿ ػاونتً تنلنت عمنك 

عُػ ؿا ثً ٌمً ؿاٌـَان ؿاي آفاػی َؿَىىفکـی 

کيُؿ   اعْبی صقة   ـبمنل معقف ىبن   ػَمتبن َ 

عاللمىؼان مـصُمی اثـاف ومُػي   ثـای مـصُ  ىفنعی 

رىت ــػَك   ثـای ؿـمب َ ثبفمبوؼي گبن ىبن ٍجـ 

 رمنل امتؼعب منىمبیؼ .

 ؿَس ىبن ىبػ َ یبػ ىبن ربَػان ثبػد

 پُْاًد دّکتْر هحود داّّد راّش

 رییس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

پیام تسلیت داراالًطای حشب هتحد هلی تزلی هزدم 

 افغاًستاى در هْرد درگذضت ضادرّاى تارق ضفی ی

ثب تبمؿ ــاَان کً یک وغل ػیگـ ونـَمىؼ رىجیو ؿَىیىیفیکیـی 

کيُؿ ــَ ؼلطنؼ اوزنىـ ثٍیبػؿاییُثیی عْیُ ػاؿاسويیبی صیقة 

متضؼ ملی تیـلیی میـػ  اـیؽیبونیتیبن 

َمعیبَن امیجیك صیقة میتیضیؼ میلیی 

اـؽبونتبن ـیـفویؼ ثیـَمیىیؼ َـیب ػاؿ 

 ٍبػق  عبىك منٍه َمـػمو کیً 

مـامـ فوؼي گیی َریُاویی اه ػؿ 

ؿاي مییجییبؿفي ثییغییبٓییـ آؿمییبن ٌییبی 

صقة مضجُثو َمـػ  کيُؿ َلیؿ 

گـػیؼي ثُػ ػؿاحـ مـیْی ُٓسویی 

مـٓبن کً ػامىگینیـه ثیُػ ریٍیبن 

ـییبوییی ؿا َػا  گییفییتییً َثییً صییك 

 پنُمت .

 اوبهللا َاوب النً ؿارعُن

ػاؿاسويبی صقة متضؼملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن ثً ومیبییىیؼي گیی 

اف اعْبی صقة کً امـَف ثٍتـیه ؿـنیك َعْیُ َـیبػاؿه اف 

رمیع آویٍیب ریؼاَثیً عیبک میپیـػي ىیؼ  ػؿاییه ؼیم ثیقؿگ عیُػ 

ؿاىـیک ػاونتً  َ مـاتت تآحـ عمنك عُػ ؿا تُا  ثب تنلینیت ثیً 

ٌمً اعْبی صقة   رىجو ؿَىىفکـی کيیُؿ  ـیبمینیل میضیتیـ  

َمعقفىبن  ػَمتبن  عاللمىؼ ٌَُاعُاٌبن اثـاف منؼاؿػ. ؿـینیك 

ثٍبػؿ اف ػَؿان ریُاویی َمیکیتیت ػؿلینینیً ىینیـعیبن کیىیؼف  تیب 

تضَنل ػؿ اونتنتُ  پُلی تغىنک کیبثیل َثیعیؼأ ىیـاییٔ ػىیُاؿ 

کيُؿ ػؿ ؿاي مـػمو لـاؿػاىت َثیغیبٓیـ تیضیمیك عیُامیت ٌیب 

َآؿفٌَبی اـؽبوی مـػمو ؿفمنؼ َیک لضیظیً ػمیت اف پینیکیبؿ 

ممؼك ثـوؼاىت . َؿاي ٌبی پـعم َپن  مجیبؿفي ؿاي میـػاویً َثیب 

لبمیت امیتیُاؿ پینیمیُػ.فویؼي ییبػ 

ؿـنك ثٍبػؿ یکیی اف ػاعینیبن َ 

پنيگبمبن َصؼ  منبن ونـٌَیبی 

تـلنغُاي ثیُػي َ ػؿاییه ؿاي اف 

ٌن  وُ  تاله َاف عیُػگیؾؿی 

 ػؿیػ وُؿفیؼ.

ؿـنك ثٍبػؿ عقیق  آؿا  ثغیُاة 

  ثبَرُػ ایکً وجُػ  میضینیُك 

امت  امب ؿـمب ٌَیمیـفمیبویت ثیب 

پـاـتیغیبؿ   متبوت َامتُاؿی ؿاي

تـا کً ؿاي عؼمتگقاؿی ػؿ ؿاي 

آؿمبوٍبی ثـصك مـػ  َاعیتیالی 

َتییـلییی کيییُؿ  ثییُػ پیینییمییُػي 

َػؿـيی ؿا کیً تیب پیبی ریبن ثیـاـیـاىیتیً ویگیٍیؼاىیتیی ٌیمینیيیً 

 ػؿاٌتقاف وگٍؼاىتً  ؿاي َآؿمبوت ؿا اػامً منؼٌىؼ.

 ؿَصت ىبػ َعبٓـا  ا  ربَیؼان ثبػد

 تا احتزام

 پُْاًد دکتْرهحود داّد راّش

 رئیس حشب هتحد هلی تزلی هزدم افغاًستاى

پیام تسلیت داراالًطای حشب هتحدهلی تزلی هزدم افغاًستاى تَ 

 هٌاسثت درگذضت سًدٍ یاد رفیك اًجیٌزتِادر ایْتی

 01مطبثك  6101رىُؿی 6۹ػـتـ ىُؿای کيُؿی ٌىؼَمتبن صقة متضؼملی تـلی مـػ  اـؽبونتبن  ػؿ ىٍـ ػٌلی رؼیؼ ؿَف یکيىجً 

ٓی مضفل ثبىکٌُی  ثب اىتـاک پٌُبوؼ ػاکتـمضمؼ ػاََػ ؿاَه ؿیل صقة ؿـنك وخبؿاصمؼىنـفَی منُل ىُؿای کيُؿی  05۹8ػلُ

 ٌىؼَمتبن صقة  رمع کخنـی اف اعْبی صقة َ مبیـاـؽبوٍبی ممنم ػٌلی   ؿممب اـتتبس گـػیؼ. 

گطایص دفتزضْرای کطْری ٌُدّستاى حشب 

 هتحدهلی تزلی هزدم افغاًستاى

کً ” وٍبػٌبی ارتمبعی رُاوبن وُاوؼیو ثبمنبن“ومبیىؼي گبن 

متيکل اف رُاوبن ػاويگبٌی امت چىؼی لجل ومبیىؼي گبن ىبن ثً 

ػـتـ مـکقی صقة مـارعً َثعؼاف ٍضجتٍبی ممؼمبتی َمفَل 

 امىبػ امبمی صقة ثً اعتنبؿ ىبن لـاؿ ػاػي ىؼي ثُػ. 

آوٍب امىبػ ؿا اوتمبل َثب اعْبی وٍبػ رلنب  متعؼػ ؿاػایـ ومُػوؼ 

کً مضتـ  عجؼ الضك صك پبل  لـلك َمضمؼ ؿّب ػاوو ثً ومبیىؼي 

ػَثبؿي ثً  05۹8گی ایه وٍبػ ؿَف مً ىىجً مُؿط مُ  صُ  

ػـتـ مـکقی صقة مـارعً ٌَمـاي ثبؿـنك پٌُبوؼ ػکتُؿمضمؼ 

ػاَػ ؿاَه ؿئنل صقة َمبیـ ؿـمبی ؿٌجـی مُرُػ ماللب  

 ومُػوؼ.

ػؿایه ماللب  ؿَی منبیل مغتلؿ کبؿ  َ فوؼي گی صقثی   َ 

ارتمبعی  کيُؿ تجبػل وظـ ٍُؿ  گــتً َ  -اَّب  منبمی

 ؿَی پؾیـه رمعی آوٍب ثً صقة تَبمنم سف  اتغبؽ گـػیؼ.

 ماللب  ػؿـْبی مملُ افٍمنمنت ٌَمکبؿی متمبثل اعتتب  یبـت .
 کویسیْى تثلیغ ّفزٌُگ

 مالقات با جوانان بامیان

هیأت تحریر ماهنامه حقیقت زمان فرارسیدن جشزن بزاسزتزانزی نزوروز و 
را به پیشگزاه رهزبزری ،اعضزای داراپنشزا و  خورشیدی 5936سال نو 

صفوف رزمنده حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان ،کافه  ملت شریزف 
وصلح دوست افغانستان بویژه شما خزوانزنزده گزان عززیزز ایزن مزاهزنزامزه 
مبارکباد گفته ،سال نو را سزالزی سزرشزار از خزوشزی هزای بزیزکزران و 
موفقیت های بی پایان برایتان آرزو نموده و امید میبرد تا درسزال جزدیزد 
نشراتی خویش نیز در پرتو پیشنهادات وانتقادات سالزم  شزمزاعززیززان و 
باهمکاری های ارزنده قلمی تان همچو همیش  افتخار خزدمزت وفزعزالزیزت 
را در عززرصززه روشززنززگززری و کززارسززازنززده رسززانززه ای جززهززت اعززتززال 

  وسرفرازی مردم وکشور خویش داشته باشد.


