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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افؽانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

زموږ گوند د ملي او دموکراتيکو قواو او گوندونو سره د پراخ  

تفاهم  له الرې ؼواړي په هيواد کې  د يو لوی، ؼښتلي او 

سرتاسري گوند د نه موجوديت رامنځته شوې خال پای ته 

ورسوي.  د افؽانستان د خلکو دترقی ملی متحد گوند ددؼه مهم 

او ضروري امر په پام کې نيولو سره ټولو ته د صفا، صميميت 

 او  ورورۍ په فضا کې د وحدت تر پولې د تفاهم الس اوږدوي.  
 ) د افؽانستان دخلکو د ترقی ملی متحد ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

 رسانه ها و نقش آنها در جامعه  
رسانه ها که بنام قوه چهارم شهرت دارند ,امروز در بخش  هشای نوششتاری , 
تصويری و شنوايی در کشور مشا ششمار هنهشا بشه صشدها رسشيده وباگ ششت هشر 

فعاليشت هشای چششم ير ی داششته , بشا  ,روز به ششمار هنهشا نشيز افشزود ميششود 
 پيروی از پاليسی های نشراتی شان , به نشرات خود ادامه ميدهند .

هنچه برای رسانه هشا بشسيار مهشم ميباششد , تعيشن اهشداؾ , خپشوپ و پاليشسی   
نشراتی , پرح برنامه های نشراتی و ادامه نشرات هنها در مپابقت با اهداؾ 
مپروحه هنها ست که ميتواند رسانه ها را به رسشانه هشای رسشالتمند , متعهشد, 
موفق , محبوب و پر پرفدار در جامعه مبدل سازد. عالوتا" هنچشه موفقيشت و 
شهرت رسانه ها را در جامعشه تشضمين مينمايشد, همانشا ترفيشت هشای کشاری , 
تجارب نشراتی , ؼنا مندی , پر محتوی بودن , دقيق بودن , مشخص بشودن , 
واقعيششت گرايششی , سششرعت عمششل , همکششاران و دسششت انششدر کششاران متعهششد و 

 رسالتمند , نشرات بموقع و مستفيد شدن مردم از نشرات رسانه هاست.
رسشانه هشای رسششالتمندو متعهشد تشال  مينمايششد تشا در خششپ دفشا, از اسشتقالل ,   

حاکميشت ملششی , تماميششت ارضششی و حفششت منششافع ملششی کشششور نشششرات نمايششد .از 
هزادی , دموکراسششی , ترقششی , عششدالت اجتمششاعی ,  صششل  , یبششات و امنيششت 
حمايت نمايند و مخالفت  خود  را بر عليه جنگ , خشونت , افراپيشت , بنيشاد 
گرايی , جرايم سازمان يافتشه و تروريشزم در تمشام اششکال هن , مشواد مخشدر , 

 فساد و مداخله در امور داخلی کشور ما , قرار داشته باشند.
رسااانه هااا ی ملاای خااود را مونااؾ میداننااد تااا در راه تااامین وحاادت ملاای     

همبستگی نیرو های ترقی خواه کاشور   بهباود حیاات اقتا ادی و اجتماعای 
مردم   تامین و تقویات همکااری هاای منطقاوی و جهاانی   دفاال از  ال    
ثبات و امنیت ملی   منطقوی و جهانی   طار  و تحقاق اساتراتیمی ماشتر  

 و تشریک مساعی منطقوی از طریق مذاکرات سیاسی   مبارزه نمایند.
رسانه ها از لحات داشتن مسئوليت های تاريخی , اجتماعی و اخالقی وتيفه   

دارند , برای حفت , تقويت و ؼنا مندی ارز  های ملی , تاريخی , مش هبی , 
سياسی , اجتماعی  و فرهن ی پر با رجامعه  کار و فعاليت نمايند. از نشرات 
مبت ل , بی مايه ,بی محتوی , گمراه کننده , نفشرت بران شيز , نفشاق اف نانشه و 
واهی جلوگيری نمايند و نبايشد فرهنشگ بي ان شان را حمايشت , تبليشػ و ترويش  

 نمايند. 
رسشانه هششا بايششد از کششار و تشال  هشای سششازنده , عمرانشی و هدفمنشد مشردم ,    

قربانی ها و فدا کاری های نيرو های ملی دفاعی و امنيتی کشور , تربيشت  و 
پرور  جوانان به روحيه ملی , وقؾ و فداکاری , خدمت گزاری به ميهشن و 
مردم , مبارزه عليشه فقشر و بيکشاری , از تحشوالت دموکراتيشن ,قانونمنشدی و 
قششانون پشش يری ,  هزادی ,دموکراسششی , ترقششی و عششدالت اجتمششاعی , حقششوق و 
هزادی های پبيعی و قانونی , ارتقای ه گاهی مردم , تقويت سهم گشيری مشردم  

 در کار پيشرفت و ترقی جامعه  حمايت نمايند.
رسانه ها بايد بسان شمعی بتابند تا جهل و تلمت را که دشمن اساسی انشسان   

هاست , در هر کجايی از کشور نابود سازند و پرتوی رسانه ها تا دور دست 
 ها بايد برده شود و بدسترس همه گان قرار گيرد.

حقيت زمان ارگان نشراتی حزب متحشد ملشی ترقشی مشردم افؽانشستان ,    
يکی از رسانه های رسالتمند و متعهد  کشور است کشه بشا داششتن مجشوز 
قششانونی نشششرات مينمايششدو از فعاليششت نشششراتی هن درسششت چهششار سششال 
مي شش رد. حقيقششت زمششان در روشششنی برنامششه حششزب و پاليششسی نشششراتی 
خوي  بحيش  نششريه دموکراتيشن و ترقشی خشواه از اسشتقالل , حاکميشت 
ملی , تماميت ارضی و منافع ملی کشور دفا, مينمايد , از وحشدت ملشی 
تمام اقوام با هم برادر افؽانستان , از همبست ی و وحدت سشازمانی تمشام 
نيرو های ترقی خواه کشور , صل  , یبات و امنيت ملی ,همکاری های 
منپقوی و جهانی , حشل منازعشات از پريشق مش اکرات ,  ارتقشای نقش  
سازمان ملل متحد در حل قضايای منپقوی وجهشانی , بيپرفشی میبشت و 
فعششال افؽانششستان و از حششق تعيششن سرنوشششت خلقهششای کششه بششرای هزادی و 

 اعاده حقوق حقه  شان مبارزه مينمايد , حمايت ميکند.
حقيقششت زمششان از نيروهششای ملششی دفششاعی و امنيششتی کشششور کششه عليششه    

 دشمنان مردم افؽانستان شجاعانه و قهرمانانه ميرزمند, حمايت مينمايد.
حقیقاات زمااان ونااایؾ و رسااالت خااود را بحیااه ناشاار اندیااشه هااای    

دموکراتیااک  میخواهااد در براباار میهاان و مااردم رسااالت خااود را  بااا 
موفقیت انجام دهد و در کنار مردم خود قرار داشته   از خواسات هاا   

 نیاز ها و آرمان های شریفانه آن ها پشتیبانی نماید.
حقيقت زمشان هم شام بشا مشردم حرکشت  کشرده ، پيشام صشل  جويانشه و     

ترقی خواهانه خود را برای همه مردم ميرسشاند ونقش  شايشسته خشود را 
در ارتقای اگاهی اعضای حزب و مردم , بيان و توضي  اهشداؾ حشزب 
فعاالنشه کشارکرده، ايشن رسشالت بششا همکشاری اعشضای حشزب , همکششاران 
قلمی و رهبری بيروی اجرائيه و داراالنشای حزب بخوبی انجام خواهشد 
داد .اين همکاری و رهبری موفقيشت هشای نششراتی حقيقشت زمشان را در 
هينده نيز تضمين خواهد نمود.و حقيقشت زمشان جاي شاه  را در عرصشه 

== 

 اعالمیه در برابر موضع وحدت خواهان:

 7931حمل  71مورخ: 

رفقا ودوسشتشان گشرامشی  مشا اعشالمشيش  وحشدت 
خواهان را کشه مشتشششکشل ازاکشیشريشت اعضشای 
حزب ديروزمتحد ملی ، رهبری و کادر هشای 
حزب همبست ی مردم سعادتمند افؽشانسشتشان  ،  
وشششورای سششرا سششری پششيششام هوران صششلشش  
افؽانستان )مشو  نشويشن   ، مشقشيشم کششورهشای 
اروپايی  به تاريخ ...... نشرگرديشده اسشت بشه 
دقت مپالعه کرديم. دراعالمي  وحدت پشلشبشان 
بيان رسالت تاريخی رفقا و دوستشان عشزيشزمشا 

درامر تامين وحدت وهمبست ی نيروهای مشلشی 
ــ دموکرات ترقی خواه وعدالت پسند،انعکشاس 
يافته است. دراعالميه تاکيد گشرديشده اسشت کشه 

 »ايشان بدان دليل قد برافراشته اند تا دربرابر
کجروی ها و ک  فهمی هشا مشواضشع اصشولشی 

وجشريشان وحشدت خشواهشی تشمشام  «اتخا  نماينشد
نيروهای ترقی خواه ، مشلشی ووپشنشپشرسشت را 
حمايت نمايند. اين حرکت مشولشود نششسشت هشا 
وبح  هشای پشوالنشی هشمشه اعضشای تششکشيشل 

 دهندۀ وحدت خواهان مقيم اروپااست.

مسئولين حزبی و شخصيت های مشویشردرپشای 
اين اعالميه تعهد می سپارند و معشتشقشد انشد کشه 

، تکيده «رنجمند »برای تحقق هرمانهای مردم 

، ودردمند افؽانستان ،  دربره  کنونی و يکشی 
شدن و تشکيل خانوادۀ بزرگ حزبی نشه تشنشهشا 
ين امربشدهشی ، بشل يشن مسشئشولشيشت بشزرگ 
اخالقی است. تعشهشد گشرديشده اسشت کشه ايششان 
درين را ه  مسئوالنه ، با شهامت وهگاهانه گام 
نهاده اند ودرتصميم خوي  برگشت بشه عشقشب 

 را منتفی ميدانند...

حزب متحد ملی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان ايشن 
اقدام نين و وپشن پشرسشتشانش  رفشقشا ودوسشتشان 
وحشدت خششواه را بششه ديششدۀ احشتششرام نش ششريسششتششه 
وهرزو مند است تا شاهد بيشتر چنين اقشدامشات 

نششششيششششن سششششيششششاسششششی 
دربشششرهششش  کشششنشششونشششی 

 اعالمیه های داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

         7931یور-شهر کابل 

 کارگران و زحمتکشان عزیز!

داراالنشششای حششزب مششتششحششد مششلششی تشششرقششی مشششردم 
افؽانستان , افتخار دارد که بمناسبت اول ماه مشی , 
روز همبسشتش شی جشهشانشی کشارگشر , ششادبشا  هشا , 
تبريکات صميمانه  خود را , به تشمشام کشارگشران و 

 زحمتکشان افؽانستان و جهان تقديم مينمايد.

تششجششلششيششل و بششزرگششداشششت از اول مششی , هششم در    
افؽانستان و هم در ساير کشور ها , پيشينه تاريخشی 
و مشحون از مبارزات عشادالنشه , افشتشخشارات بشس 

بشزرگ , قشربششانشی هشا و فششداکشاری هشای فشرامششو  
ناششدنشی دارد کشه هشر وپشنشدوسشت و تشرقشی خشواه 

 ميتواند به هن ببالد.

خواسشت هشا و مشپشالشبشات عشادالنشه کشارگشران و    
زحمتکشان افؽانستان و جهان از حشمشايشت مشردم و 
نيرو های دموکراتيشن و تشرقشی خشواه بشرخشوردار 
بوده و ميباشد و هميشه با تشمشام امشکشانشات مشادی و 

 معنوی در کنار هنها قرار داشته و دارند.

کاه  سشاعشات کشار , تشاديشه مشزد مسشاوی در     
بشرابششر کشار مسششاوی , شششرکششت در اعششتشصششابششات و 

تتاهرات مسالمت هميز, تنتيم قانون کشار و سشايشر 
مقشررات و لشوايش  کشاری بشپشور عشادالنشه, بشهشبشود 
شرايپ بازار کار , استفاده الزم از تشرفشيشت هشای 
کاری , تجارب علمی و فنشی کشارگشران , عشرضشه 
خدمات و بيمه صحی , حق هموز  , استراحشت و 
سفر , ايجاد اتحاديه ها و ارتشقشای نشقش  هن هشا در 
دست اه دولت و جامعه , بهبود حشيشات اقشتشصشادی , 
اجششتششمششاعششی و فششرهششنشش ششی هنششهششا , شششرايششپ امششنششی 
کار ,خواست هشا و مشپشالشبشات قشانشونشی و پشبشيشعشی 
کارگران و زحشمشتشکشششان بشوده کشه پشيشوسشتشه مشورد 

 حمايت ما قرار دارد.

 پیام تبریکیه داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افؽانستان به مناسبت اول می روزجهانی کارگر

  تادویاار جاالااسااات داراالنشااای حاازب
 متحد ملی ترقی مردم افؽانستان 

جلسات داراالنشای حزب متحد مشلشی تشرقشی 
حشمشل و  71مردم افؽانستان  بتشاريشخ هشای 

هفت یور سال جاری تحت ريشاسشت پشوهشانشد 
دوکتور محمد داود راو  در دفتر مشرکشزی 
حزب  داير گرديد .دراين جلسات مسشئشولشيشن 
شعبات وکميسيون های مرکزی حشزب نشيشز 

 اشتراک نموده بودند.
برای جلسشات اجشنشدای هشای  يشل پشيشششنشهشاد 

 ومورد تائيد قرار گرفت :
ــــ گزار  شعبه تشکيالت در مورد تحقق 7

 مصوبات وفيصله های داراالنشای حزب .
ـششـششـشش گششزار  کششمششيششتششه تششدارک در مششورد 2

 م اکرات باهيئت حزب افؽانستان واحد  .
بح  پيرامون اشتشراک اعضشای حشزب _9

در ماهنامه حشقشيشقشت زمشان ارگشان مشرکشزی 
 نشراتی حزب .

_بششحشش  پششيششرامششون ايششجششاد کششمششيششتششه تششدارک 4
 کن ره.

در ابششتششدای جششلششسششات رفششيششق راو  روی 
تحوالت در کشور ،منپقه وجشهشان روششنشی 
انداخته بعدا" پبق اجندا کار جشلشسشات پشيش  

 د.  برده 
پبق اجندا رفيشق وحشدت گشزار  ششعشبشه    

تشکيالت حزب را بشه جشلشسشه ارايشه کشرد . 

روابپ حزب باسشايشر احشزاب دمشوکشراتشيشن 
بپور قناعت بخ  تامين گرديده، نشيشروهشای  
مشلشی ،تشرقشی خشواه  ودمشوکشرات در اروپشا 
وسششايششر کشششور هششا بششا تششمششاس هششا وصششدور 
اعالميه ها حمايت وپششتشيشبشانشی ششان را از 
وحدت نيروهای مترقی وهمسو اعالم نمشوده 
اند .که از جانب داراال نشای حزب استقشبشال 
گششرديششد وکششمششيششسششيششون را تششوتششيششؾ نششمششود تششا 
درمششورد اعششالمششيششه داراالنشششای حششزب را 

 ترتيب و صادر گردد.
رفقا پيرامون گزار  شعبه تشکيالت ابشراز 
نتر وصحشبشت نشمشودنشد واز پشرؾ جشلشسشه 
داراالنشای بشه ششعشبشه تششکشيشالت پشيشرامشون 
بهبود هر چه بشيشششتشر کشار حشزبشی وتشايشؾ 
مشخص سپرده شد و هم چشنشان بشه اعضشای  
داراالنشای حزب از پشرؾ رئشيشس جشلشسشه  
وتيفه داده شد تا کارشان را در رابپه   بشه 
شورای های حزبی واليشتشی کششور  مشنشتشم 
وجدی انجام بدهند واز اجراات ششان ششعشبشه  
تشکيالت را در جريان قرار دهند. داراالنشا 
گزار  شعبه تشکيالت حزب را مورد تائيد 
قششرار داد ومصششوبششه ای در مششورد صششادر 

 گرديد .
درقسمت بعدی 

 اخبار زندگی حزیب

از نتر عمومی رهبران وافراد  جامعه درسه  
نهاد خانواده، هموزش اه ها وجامشعشه پشرور  

 می يابند. 
خصوصيات  اتی ، قيافه تاهری ورفشتشار     

فردی  درمشجشمشو, نشيشز در تششکشل وتشکشامشل 
 شخصيت  رهبران نق   ايفا می کند.

که  مجموعشه  از صشفشات اخشالقشی خ لت : 
متناسب به اوضشا, واحشوال جشامشعشه يشی کشه  

 درهن زنده گی دارد 
وهنعده خصائيل عام بشری کشه در جشهشان      

پ يرفته شده انشد ،را بشايشد دارا بشاششد  وهنشرا  
 رعايت کند.
دريکی از رشته های عشلشوم ، بشهشتشر آگاهی : 

اسششت عششلششوم اجششتششمششاعششی  تششحششصششيششل داشششتششه 

باشد .اپالعات ومعلومات  الزم        در 
زمينه وضعيت کشور ، منپقه وجهان  داشتشه 
باشد . به هشمشيشن سشبشب الزم اسشت بشه گشونشه 

 دايمی مپالعه کند .
حششد اقششل ده سششال در اداره دولششت تاجااربااه : 

ويششابششخشش  هششای  از سششازمششانششدهششی نششهششادهششای 
 اجتماعی کار کرده باشد .

تجربه را نيز ميتوان در وجود ديش شران از    
پريق مپالعه وروابپ با شخصيت های مویر 

 ونهاد ها ، نيز هموخته می تواند.
به هرمان ها ی مشلشی ، اعشتشال وتشرقشی تعهد : 

ورفاه مردم وبامردم بودن يعنی  دربرابر هنها 
با مسئوليت پ يری برخورد نمايد به عهد خود  
وفا وپابندی داشته باشد. هنچه درتوان دارد بشه 

هن تششوجششه کششنششد 
وبششه مششردم نششيششز 
همان را وعهشده 

دهد ، از عوام فريبشی ، سشخشن پشراگشنشی و... 
 دوری کند.
صشداقشت وصشادق بشودن در هشمشه  داقت : 

امور برای برخی سياسشتشمشداران مششکشل مشی 
نمايد . ولی رهبران بزرگ هن را داششتشه انشد 
واگر خوب دقت کنيم خيلی سشاده هشم اسشت . 
هن اين که هر مساله داغ زنده گشی مشردم  را 
بامردم در ميان گش اششتشه انشد، مشنشپشق ودلشيشل 
برای اجرا وعدم اجرا  ومدت زمان  اجشرای  

هن را گششفششتششه انششد 
ومشششششردم از هن 

 پوهاند دکتر محمد داود راوش

 در باره رهبر و رهبریت

 بقیه در  فحه دوم

 بقیه در  فحه دوم

 بقیه در  فحه چهارم

 بقیه در  فحه دوم
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بششاشششيششم . حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 
افؽانسشتشان تششکشيشل ائشتشالؾ هشا ، جشبشهشات 
ووحدت های حزبی را درسشرلشوحش  کشاری 
خود قرارداده است و هنرا با جديت و تال  

 پي ير ادامه ميدهد. 

حزب متحد ملی ترقی مردم افشؽشانسشتشان هن 
عده دوستانيکه که بخاپشر انشجشام  رسشالشت 
تاريخی و ميهنی با درک ضرورت لشحشتشه 
کنونی، خوي  درتحکيم پروس  وحشدت هشا 
نق  میمررا انجام می دهند بشا هؼشو  بشاز 

 استقبال می نمايد. 

حزب متحشد مشلشی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان 
مویرترين را ه را برای تقوي  جنب  ملی و 
دموکراتين کشوريکی شدن تمام  سشازمشان 
ها، نيروهای ملی ، دموکرات وترقی خشواه 
کشور افراد وشخصيت های صادق ، متعهد 
، با رسالت ميشدانشد. ششرايشپ عشيشنشی کششور 
چنين امری را ازهم  ما مشی پشلشبشد. حشکشم 
زمان وضرورت تاريخی ما حکم مشی کشنشد 
 تا با چنين باوری کارکنيم و به پي  برويم.

داراالنشای حزب متحد مشلشی تشرقشی مشردم  
افؽانستان درحاليکه چنين اقدامات سشودمشنشد 
،خردمندانه به موقع وتصاميم را صميشمشانشه 
استقبال منمايد درامشر تشحشکشيشم هن مشجشدانشه 

 تال  ومبارزه می نمايد.

به پي  به سوی تحکيم وحشدت تشمشام نشيشرو 
 های ملی ، مترقی و ميهن پرست کشور  

 زنده باد افؽانستان صل  دوست      

 با احترام

 پوهاند دوکتور محمد داود راو 

رئششيششس حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 

 افؽانستان

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

 اعالمیه در مورد نشست مسکو:

 7931حمل  شهر کابل 

پوريکه هموپنان عزيرما  اگشاهشی دارنشد, 
درين اواخر به ابتکار مسکو نشسشت صشلش  
با شرکت يازده کششور مشنشپشقشه بشه ششمشول 
افؽانستان داير گرديد که پبق اعالن رسانشه 
ها اين پروسه در هينده با شرکت نيرو هشای 
مسششلشش  مششخششالششؾ دولششت افششؽششانسششتششان دنششبششال 

 مي ردد.

داراالنشای حزب متحشد مشلشی تشرقشی مشردم 
افؽانستان معتقد است کشه هشر عشمشل مشیشبشت 
ايکه به قپع جنگ , خشونشريشری و تشامشيشن 
صششلشش  و یششبششات سششراسششری در کشششور مششی 
انجامد قابل تاييد است. ما از همه تال  هشا 
در جهت تاميشن صشلش  , امشنشيشت دايشمشی و 
برچيدن اسلحه ؼير قانونی بشعشد از نشهشايشی 
شدن توافقات صل ,ؼرض تامين حشاکشمشيشت 
ملی , استقالل و تماميت ارضی کشور  در 
جهت ايشجشاد فضشای بشاز سشيشاسشی حشمشايشت 

 ميکنيم.

چششنششانششچششه در بششرنششامششه حششزب همششده اسششت: 
"حمايت از حشل مسشئشلشه جشنش شجشويشان ضشد 
دولتی از پريق سياسی , حزب ما خواهشان 
هت  بس و قپع فوری جنگ و خشونشريشزی 
بششيشششششتششر و اسششتششقششرار صششلشش  عششادالنششه در 
افؽانستان است. مشا از جشلشب و مششارکشت 
مششخششالششفششيششن مسششلشش  دولششت در پششروسششه هششای 
سياسی افؽانستان پشتيبانی مينماييم مششروپ 
بر اينکه هنها خششونشت را کشنشار بش ش ارنشدو 
ارز  هششای بششنششيششاديششن قششانششون اسششاسششی را 

 بپ يرند..."

تجمع نيرو های افراپ گرا تحشت 
عناوين مشخشتشلشؾ در کششور کشه 
قلب اسيا ناميده ميشود , در بشی 
یبات سازی کشور های مخشتشلشؾ 
منشپشقشه و جشهشان نشقش  اسشاسشی 
داشته و منافع کشور های منپقه 
را تهديد ميکند .بنا" بشه نشيشرو هشای مسشلش  
مخالؾ خپاب مينماييم که از عقل سليم کار 
گرفته  , از خشونشت , زورگشويشی, تشرور, 
کشتار , انفجار و تشخشريشب زيشر بشنشا هشای 
مادی و معنوی کشور اجتناب و رزيده , بشا 
توتيؾ اشخاص اگاه و با صالحيت پروسه 
صل  را دنبال نمشوده , سشالح خشود را بشر 
زمين ب  ارند. و دولت  .ا.ا نشيشز در امشر 

 بزرگ عمل ابتکاری نمايد

بياييد که دست بدست هم داده با اتحاد ملی , 
وحدت و يکپارچه گی وپن زجر ديده خود 

زخم های خونين هنرا تشداوی , را نجات داده 
 نماييم .

صل  ضرورت زمان است.در امشر تشامشيشن 
هن بايد اقدامات جشدی و هشدفشمشنشد صشورت 

 گيرد.

 بااحترام

 پوهاند دوکتور محمد داود راو  

ريششيششس حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 

  افؽانستان

******** 

اعالمیه در مورداستعمال بزرگاتاریان باماب 

 ؼیرذروی

برای اولشيشن بشار در تشاريشخ بششر ، بشمشب  
بزرگ ؼير روی ده تن که بنام بشمشب مشادر 
شهرت دارد توسپ اياالت متحده امريکا در 

 اچين واليت نن رهار استعمال گرديد.

استعمال اين بشمشب قشدرت تشخشريشب بشزرگ 
درسششاحششات مسششکششونششی وزراعششتششی مششخششالششؾ 
کانوسيون ها وميیاق های بين اللملی بوده ، 

 استعمال هن مجاز نيست . 

اما بادرنتر داشت حالت مشخشص نشتشامشی 
ايجاد شده دراچين نن رهار بشا تشفشاهشم قشوت 
های  يدخل بمب اسعتمال گرديشد،کشه نشتشايش  
قابل لمس داششتشه ومشردم مشحشل ، سشاکشنشيشن 
ولسوالی اچشيشن واپشراؾ هن از اسشتشعشمشال 
بششمششب و نششتششايشش  بششدسششت همششده هن اسششتششقششبششال  

 نموده،هنرا  عمل بجاخوانده اند.

داراالنشای حزب متحشد مشلشی تشرقشی مشردم 
افؽانستان معتقد اسشت کشه اسشتشعشمشال سشالح 
باۤبرد وهت  قوی ، تایشيشرات سش بشر مشحشيشپ 
زيست جن شالت ، نشبشاتشات وحشيشات وحش  
وانسان داشته ودر درازمشدت مششکشالت را 

 ايجاد ميکند.

از سر قوماندانی اعشلشی قشوای مسشلش   .ا.ا 
ورهششبششری قششوت هششای خششارجششی مسششتششقششر 
درکشور تقاضا مي رددتا بقاوهينده زنده گشی 
را در جؽرافيای افؽانستان درنتر گرفتشه ، 
از استشعشمشال اسشلشحشه مشخشرب ،بشخشصشوص 
مخرب جمشعشی ،کشيشمشيشاوی ، بشيشولشو يشکشی 
وؼيره اجتناب نموده به تامين حشفشت مشحشيشپ 
زيست سالم برای افشؽشان  هشا تشوجشه جشدی 
نمايند، قابل  کشراسشت کشه بشه ايشن  مشعشنشی 
نيست که جلو تحرکات نتامی دشمن گرفته 

هزادی فشعششالششيشت تششخششريشبششی بشه هنششهششا   نششود و
مساعد گردانيشده ششود. بشايشد بشا تشمشام قشوت 
فعاليت مخالفين خنیی وصل  سشراسشری کشه 
حق هر افؽان است درکشور جشنشگ زده ، 
ما تامين گردد.از بی توجهی هشای مشرمشوز 
درامر سرکوب مخالفين مسشلش  خشود داری 
گردد واقدامات مویر ومتناسب در وضعيت 

 جنگ به عمل هيد.

 ـــ نابود باد جنگ         

 با احترام 

 پوهاند دوکتورمحمد داود راو  

رئششيششس حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 

 افؽانستان

****** 

اعالمیه در ماورد حامالاه خاوناباار بارقاول 

 اردوی شاهین

                                                                                                           7931یشششششششششور-ششششششششششهشششششششششر کشششششششششابشششششششششل

يششکششبششار ديشش ششر چششهششره خششون هشششام و ؼششيششر 

اسالمی مخالفين مسلش  وپشن بشر مشال ششد  

يشکشبششار ديش ششر زمشيششن وپشن بشا خششون پششاک 

 جوانان برومند کشور الله گون گرديد. 

دشمن قسم خورده مردم افؽانسشتشان بشتشاريشخ 

اول یور ،روز جمعه حوالی تهر ،زمانيکه 

 2۰3منسوبين دلير و قهرمان قشول اردوی 

شاهين در مسجد شريؾ مشؽول ادای نشمشاز 

جمعه بودند،خالؾ تمشام مشوازيشن ديشنشی ،و 

اخالقی باالی نماز گزاران ؼير مسل  حمله 

نمودند که عده يی کشیشيشر از جشوانشان اردو 

جام ششهشادت نشوششيشده وهشم عشده يشی زخشم 

 برداشته اند. 

داراالنشای ح.م.م.ت.م.ا به نمايشنشده گشی از 

اعضای حزب اين عمل بزدالنه،جبونشانشه و 

دور از کرامت انسانی و اسالمی نيرو های 

ضد ملی و ضد وپن را با شديد ترين الفات 

محکوم و تقبي  نموده ،حمله بر خانه خدا و 

نماز گزاران بی دفا,،هنهم در روز جمعه و 

ماه مبارک رجب را کار بزدالن و دشمشنشان 

اسالم عزيز دانستشه ،چشهشره سشيشاه ششان بشه 

 مردم کشور و جهانيان بر مال گرديد. 

داراالنشای حزب ،عميق ترين تسليت ها و 

تایرات خود را به مناسبت شهادت جانبازان 

وپن به هشمشه مشردم ،نشيشرو هشای قشهشرمشان 

 2۰3مسل  کشوربشخشصشوص قشول اردوی 

قپاران ششهشدای عشزيشز  شاهين ،فاميلها و هم

ابراز نشمشوده ،روح ششهشدا ششاد و فشردوس 

برين جايشان. برای زخمی ها شفای عاجشل 

 خواهانيم

از مقامات مسئول ميخواهيشم تشا چش شونش شی 

حادیه را دقيقشا"بشررسشی و مشوسشبشبشيشن هنشرا 

 مورد مجازات قرار دهند. 

از سر قوماندانی اعلی قوای مسشلش  کششور 

پلبيم تا تدابير شديد و دقيشق امشنشيشتشی را  می

در اپراؾ قرارگاه ها و قشپشعشات نشتشامشی 

سراسر کشور ايجاد و ارگانشهشای کششفشی و 

استخباراتی را فشعشال و فشعشالشتشر نشمشايشنشد تشا 

حرکات و فعاليت های مشخشالشفشيشن را تشحشت 

کنترول اوپراتيفی قرارداده در مشواقشع الزم 

به خنیی سازی فعاليتهای خرابکارانه دشمن 

 پاسخ دندان شکن بدهند

يکبار دي ر تسليت خود را به فشامشيشل هشای 

شهدا ابراز نموده ،برای زخمی های حشادیشه 

 شفای عاجل تمنا داريم

 _منسوبين اردوی ملی در ؼم تان شريکيم  

 _خشونت بس است. نابود باد جنگ  

 با احترام 

 پوهاند دوکتور محمد داود را و 

رئششيششس حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 

 افؽانستان

 بقیه از  فحه اول

 اعالمیه های داراالنشا...
حمايت کرده واينان رهشبشران مشحشبشوب مشردم 
شده اند. درتحت شعشور  اجشتشمشاعشی  نشوعشی  
فهم عميق  وجود دارد  اگشر دانسشتشنشد در پشی 
فريب ودفع الوقت وسمت يری به جانبی و.... 
هستند حتا  ناخود هگاه ترک کرده ويا حد اقشل  
تائيد نمی کنند . صداقت نشورم اخشالقشی اسشت 
ولی سياست بدون  صداقت با مردم ، سياست 
را ؼير اخالقی ساخته باع   انزجار ونفشرت 

 مردم ميشود.
رهشبشر هشر قشدر مسشتشعشد استعداد وپشتکار : 

باشد بهتر است ، هو  سرشار که از دان  ، 
بين  وسنج  ا    نماينده گشی مشی کشنشد را 

 داشته باشد .
دان  برای قدرت تفکين  يعنی  جدا کردن    

مسايل يکی از دي ر وجشلشوگشيشری  را خشلشپ 
مسايل ، بيشنش  بشرای  ايشن     کشه مشحشدود  
الفکرو سخت ير نباشند بلکه  برعکس بشا ديشد 
وسششيششع  وبصششيششرت  بششه مسششايششل اجششتششمششاعششی 
،اقتصادی ، سياسی ،فرهن ی ونشتشامشی و... 

 بن رد.
يکی از مسايل مبرم برای رهبران سنجش :  

سنج  اسشت سشنشجشيشده قشدم گش اششتشن بشيشششتشر 
محاسبه وضشعشيشت ومشحشاکشمشه وضشعشيشت مشی 

 خواهد .
هر گاه رهبر مستعد دارای بشيشنش  وسشنشجش  
الزم باشد ولی پشتکار نداشته باشد وخشود را 
وقؾ مردم وخدمت گ اری    ششبشانشه روزی 
نکند اين ها در حشد خشود ششان تشایشيشر نسشبشی 

 خواهد داشت .
درک رهششبششر در در  ، اراده واحسااا: :

لحته حساس از مسأله يی ميتواند با مشجشمشو, 
دي ر از خصشوصشيشات مشتش کشره در تصشمشيشم 
گيری نق     ارزنده يی را ايفشا کشنشد. رهشبشر 
بايد قدرت تصميم گيری داشته باشد وبا درک 
ودرايت الزم به خصوص در لحشتشه حسشاس 

 ،که بتواند تصميم ب يرد.
رهبر نبايد اراده گرايی مشپشلشق بشاششد اراده : 

اما قدرت اراده  بشرای اداره امشر ضشروری 
است .اراده درامور   سشيشاسشی ، اجشتشمشاعشی 

 واقتصادی .
ايستاده گی دربرابر حواد  ،همانشا استقامت :

استقامت رهبراست البته به هنچه از نتر عقل 
 ، باور وتعهد به هن پابند است .

يششکششی از شششيششوه هششای رهششبششری  کااارداناای: 
ومديريت مدرن دارابودن قابليت ها ومشهشارت 
های الزم است که برای     هوردن سشهشولشت 
درکار ها امرضروری به شمار می هيشد مشهشم 
اين است که جريان پيچيده بورکراسی موجود 
که تقريبأ همه جوامع را دربشرگشرفشتشه  هسشان 

 سازد وراحل  های کوتاه را دريابد.
برجسته ترين فضيلت هزادگی اسشت فضیلت : 

وايشن در ایششر هن بششدسششت مششی هيششد کشه دانشش  
وهگاهی فزونی يابد .اين رهايی دورنی سشبشب 
رهايی برونی وباور به هن می گشردد هرامش  

روحی ، اتکا بشه نشفشس از فضشايشلشی انشد کشه 
 رهبران بايد وبايد هن را داشته باشند.

با هن که تحمل تحمل گذشت وحو له مندی : 
گ شت وحوصله مندی عناصر خيلی شخصی 

وجششششششششود شششششششششخششششششششصششششششششيششششششششت اسششششششششت                            
وجز کرکتر ولی سياستمدار ورهبر بشايشد ايشن 
وي ه گی هشا را در خشود بشپشرورانشد. تشحشمشل 

 دربرابر ناماليمات ، اپوزيسيون وفشارها.
گ شت در موقع اقتدار وقشدرت بشه خصشوص 
دربشششرابشششر حشششريشششفشششان از مسشششايشششل عشششمشششده 
درخصوصيات  رهشبشران بشه ششمشار مشيشرود. 
رهبر نبايد  انتقام جو وکينشه ورز بشاششد . بشا 
گ شت ومسامحه در برابر رقشيشبشان بشرخشورد 

 کردن وي ه گی رهبران بزرگ است .
حوصله منشدی دربشرابشر نشتشريشات ، ششنشيشدن 
مخالؾ وموافق درتحقق اوامشر از بشردبشاری 
وحوصله مندی  رهبر نماينده گی مشی کشنشد . 
رهبربايد  قدرت فرمانروايی وفشرمشانشبشرداری 

 داشته باشد .
رهبر در تفکين پديشده هشای زششت وزيشبشا ، 
کمين وترا ين ، احساسی وعشقشلشی بشايشد از 
درايت خاص برخوردار باشد .دريافت رابپه 

 ونتيجه گيری از هن ها را بداند.
عاقاب گارایای ، ماحاافاناه کااری سه عنصر 

جشامشعشه وطرفدار حرکت پیش رونده تکاملای 
ازعناصر مشهشمشی انشد کشه ؼشرض انشکشششاؾ 
وتشوسشعشه جشامشعشه رهشبشر خصششوصشيشت اولششی 
ودومی را کنارزده وبه حشرکشت پشيش  رونشده 
وتکامی جامعه  با ن اه هينده نش شرانشد و رؾ 

 بپردازد. 
اين ن اه رهبر درماهيت امر نق  شخصشيشت  

وی  را دربرهر مشعشيشنشی از تشکشامشل جشامشعشه 
 برجسته می گرداند.

با درنتر داشت ايشن هشمشه خصشوصشيشات      
وپرور  سجايای که  کر هن با اخشتشصشار بشه 
عمل همد ، رهبر ورهبريت جامشعشه ، زمشيشنشه 
هششای رشششد سششالششم جششامششعششه رابششبششارمششی هورد 
وسيستمی را ميتواند بيآفريند ومديريت کند که 
سششپشش  مسششئششولششيششت پشش يششری وپششاسششخشش ششوی را 
درمديريت کالن اجتماعی تامين نمايد وبشرای 
بوجود هوردن نتام عادالنه  وبرهورده کشردن 
عدالت اجتماعی میمشر یشمشر بشاششد.عشالوه بشر 
همه اين خصوصيات به گشونشه خشاصشتشر مشی 
توان سنت جليل  عياری را به صفت يکی از 
شاخص های اخالقی به پور مشخص جامعه 
ما نيز بايد دارابود ورعشايشت کشرد. مشردم از 
اين گونه من  استقبال می کند وخشو  دارنشد 
رهبشران ششان از خشود گش ر بشا قشول وقشرار 
ودارای صششفششات جششا افششتششاده ومششلششی خششودشششان 

 باشد .
دراخير شايان  کراست که ايشن خشامشه بشنشابشر 
خواست جمعی از عزيزان تهيه شده وکاسشتشی 

 های هن به سبب تعجيل 
ضلعشی   کشه  71قابل اؼماض می باشد .    

در  يل ترسيم شده فشرده هميشن خشامشه بشرای 
   سهولت دريافت است .  

.15..50.60 
 کابل  7931ـــ یور ــ  71                 

 

 بقیه از  فحه اول 

 درباره رهبر و...

تجليل از اول می , تجليل از کار و زحمت و     
تجليل از نق  ششايسشتشه و بشی بشديشل کشارگشران و 
زحمتکشان در روند های ترقی و پيششرفشت هشای 
اقتصادی و اجتماعی جوامع و پشيشروزی انشقشالب 

 های اجتماعی و تاريخی ميباشد.

حزب متحد مشلشی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان,از     
مبارزات کارگران و تمام زحمتکشان کششور در 
راه هزادی , دمششوکششراسششی, تششرقششی و عششدالششت 

اجتماعی پشتيبانی مينمايد و خود را متعشهشد بشه 
پيشرفت اقتصادی و انشکشششاؾ کششور مشيشدانشد. 
ايشن حشزب در )) راه رفششع عششقشب مشانششده گششی 
اقتصادی کشور , بسي  مردم و جشامشعشه مشدنشی 
در جهت تعميل برنامه ريزی های کوتاه مشدت 
و دراز مدت برای بازسازی افؽانستان با استشفشاده 
از تمام ترفيت هشای مشوجشود سشکشتشور دولشتشی , 
مخشتشلشپ, خصشوصشی ,کشوپشراتشيشفشی , و سشرمشايشه 
گ اری بيشتر در عشرصشه زيشر بشنشايشی و مشنشابشع 
پبيعی , زراعت و انکشاؾ دهشات , مشعشارؾ و 
خدمات اجتماعی , حمايت از مپالبات اقشتشصشادی 
معا  گشيشران و تشقشويشت جشنشبش  سشنشد يشکشايشی   

 مبارزه مينمايد.

حزب متحد ملی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان کشم     
کاری ها و عدم توجه دولت را با در نتر داششت 
کششمششن هششای بششزرگ مششالششی جششامششعششه جششهششانششی در 
راستای کاه  فقر ,اعمار زيشر بشنشا هشا و ايشجشاد 
زمششيششنششه هششای کششار , بششيششکششاری و بششهششبششود حششيششات 
اقتصادی و اجتماعی مشردم در جشامشعشه مشحشکشوم 

 مينمايد.

مشششا بشششاور کشششامشششل داريشششم کشششه کشششارگشششران و     
زحمتکشان هگاه و وپندوست ما از ادامشه چشالش  
ها ی عمده و موجود در کششور ششديشدا" نش شران 
بوده و رن  ميبرند. خشتشم جشنشگ , خشونشريشزی و 
جلوگيری از مشداخشالت اسشتشخشبشارات مشنشپشقشه را 
برای تامين امنيت که شرايپ ضشروری تشرقشی و 

پيشرفت کشور محسوب مي شردد, مشهشم مشيشدانشنشد. 
حمايت از نيرو های دفاعی و امشنشيشتشی , تشقشويشت 
قوای مسل , تامين وحدت ملی مردم, همشبشسشتش شی 
و وحدت تمام نيرو هشای تشرقشی خشواه کششور را 
ي انه ضامن پيروزی مشردم و دولشت افشؽشانسشتشان 
در شششرايششپ امششروز و فششردای کشششور مششحششسششوب 

 مينمايد.

حزب متحد ملی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان از      
خواست ها و مپالبات کارگشران و زحشمشتشکشششان 
افشؽششانسشتششان در تششمشام عششرصشه هشای اقششتشصششادی , 
اجتماعی و سياسی حمايت نشمشوده و هشمشيشششه در 

 کنار شان قرار دارد.

در حاليکه ما دسشتشان پشرتشوان هشر کشارگشر و     

زحمتک  عزيز کشور را صميمانه مشيشفشششاريشم , 
اول می , اين روز تاريخی را يکبار دي ر بشرای 
هر ين شما قلبا" تبرين گشفشتشه , پشيشروزی هشای 

 شما رادر مبارزه عادالنه تان هرزو مينماييم.

فرخنده باد اول ماه می   روز همبستگی بایان  _ 

 المللی کارگران.

                                                                              
 بااحترام

 پوهاند دوکتور محمد داود راو     

  رييس حزب متحد ملی ترقی مردم افؽانستان 

 بقیه از  فحه اول

 پیام تبریکیه ....روز جهانی کارگر



  فحه سوم                                                                                                                       ۰۵و ۰۵ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل  

قرن بيستم جهان ششاهشد دسشتشه  9۰در ده  
 بندی سه گانه کشور های متعدد جهان بود:

 .کشور های فاشيستی ) ايتاليا و المان .7

.ممالن پيشرو دمشوکشراسشی ) امشريشکشا و 2
 اروپای ؼربی .

.دولششت سششوسششيششالششيششسششتششی اتششحششاد جششمششاهششيششر 9
 شوروی.

جنگ جهانی دوم منافع دموکراسی های    
ؼربی و اتحاد جماهيشر ششوروی در نشبشرد 
عليه فاشيزم را با هم نزديشن سشاخشتشه هشر 
دو سيستم در شکست فاشيزم با ين عشمشل 
مشترک نتامی اقدام کشردنشد، امشا بشا خشتشم 
جنگ جهانشی دوم کشه مشنشتش  بشه ششکشسشت 
فاشيزم گرديد اتحاد های جن ی بشه رقشابشت 
های سياسی , ايشديشولشو يشن و مسشابشقشات 
تسليحشاتشی جشا خشالشی کشرده  کششور هشای 
اياالت متحده امريکا و اتحشاد ششوروی در 
دو موضع متخاصم با يکدي ر قرار گرفتند 
و نتم نوين جهانی هن وقشت را بشر بشنشيشاد 
تقسيم جهان بدو بالک متضاد ، جنگ سرد 
شکل گشرفشت کشه يشن جشانشب هنشرا اتشحشاد 
شوروی و کشور هشای اروپشای ششرقشی و 
جانب دي ر را ايشاالت مشتشحشده امشريشکشا و 
متحشديشن ؼشربشی هن تششکشيشل مشيشداد,دولشت 
کمونيستی چين درين جريان بيشتر ضديشت 
باشوروی و تمشايشل بشه امشريشکشا را الشتشزام 

 مينمود.

جنگ سرد در حشقشيشقشت نشبشرد مشنشافشع و   
انديشه ها بودکه بشيش  از شش  دهشه قشرن 

 بيست را در بر گرفت.

بالک سوسيالشيشسشتشی مشنشافشع خشود را در   
مبارزه با امشريشکشا و مشتشحشديشن ؼشربشی هن 
بيشتر صبؽه ايديولو ين داده تبليػ ميکشرد 
که تضشاد اسشاسشی دوران را تضشاد مشيشان 
سرمايداری و سوسياليزم تشکيل مشيشدهشد , 
امريکا و متحدين هن مشنشافشع ششانشرا در از 
ميان برداشتن سيستم سوسياليستی تشعشريشؾ 
ميکردندو مي فتند برای یشبشات و اسشتشقشرار 
نتم جهانی بايد ارزشهای امريکايی جشهشان 
شمول گرددو با اين انديششه نشيشات تشوسشعشه 
جششويششی شششانششرا زيششر نششام پششخشش  هزادی و 
دموکراسی بحي  تفکر امريکايی در جنگ 
سرد شکل دادند. تشرومشن رئشيشس جشمشهشور 
وقت امريکا مي شفشت: ) مشا بشايشد اقشدامشات 
سختی در قبال روسها اتخشا  کشنشيشم , هنشهشا 
نميدانند چ ونه بايد رفتار کنند .هنشهشا تشنشهشا 

سشال دارنشد , مشا بشيش  از صشد سشال  22
قدامت داشته و ان ليس هشا قشديشمشی تشر از 
هنها هستند. ما بايد پرز رفتار را بشه هنشهشا 

 بياموزيم. 

پ وهش ران روابپ بين الملشل ريششه هشای 
جنگ سرد و تقابل امريکشا و ششوروی را 
در مناپق مشورد رقشابشت هشر دو سشيشسشتشم 
وابسته ميدانند که ناشی از تقسيم جهشان بشه 
مناپق تحت نشفشو  هشر دو پشرؾ بشوده و 

 عمده ترين هنها عبارت اند از:

.مسششئششلششه ايششران ،دولششت ايششران در سششال 7
خواهان خرو  عساکر مشتشفشقشيشن از 7342

خاک هن شد.اتحشاد ششوروی , ا ربشايشجشان 
ايران را در کنار ممشالشن اروپشای ششرقشی 
برای منافع سرحدات ؼربی ممالن دارای 
سيستم سوسياليستی حياتی ميدانست و نمشی 
گ اششت عسشاکشر ايشران داخشل ا ربشايشجشان 
شود. مسئله به شورای امنيشت مشلشل مشتشحشد 
ارجا, شد هردو کشور امريکا و ششوروی 
در حل اين مسشئشلشه بشا هشم مشوضشع سشخشت 

 گيرانه  اتخا  کردند.

به ایر توافشق سشتشالشيشن و  7344.درسال 2
چرچل يونان بشحشيش  مشنشپشقشه تشحشت نشفشو  
ؼرب شناخته ششد, در حشالشيشکشه در زمشان 
اشؽال يونان توسپ توسپ المشان و ايشتشالشيشا 
نيرو های چپ در نشبشرد بشا فشاششيشزم نشقش  
اساسی داشتندو جار  دوم پادشاه يونان از 
کشششور فششرار کششرده بششود. کششمششونششيششسششتششهششا و 
اعضای جبهه هزادی بخ  ملی که در هزاد 
سازی يونان نق  اساسی داشتشنشد خشواهشان 
تشکيل دولت جديشد در يشونشان بشودنشد. امشا 
ان ليسها شاه فراری را دوبشاره بشر تشخشت 
شاهشی هوردنشد و امشريشکشا از هن حشمشايشت 
نمود. يونان عمال" در يشن جشنشگ داخشلشی 
در گير شد که شوروی و امريکشا حشامشيشان 

 هر دو پرؾ جنگ را تشکيل ميداند.

.مسله ترکيه يکی دي ر از عوامل جشنشگ 9
سرد بود زيرا اتشحشاد ششوروی بشر اتشکشای 

 خشواهشان 7391قرار داد) مشونشتشرو سشال 
حفت حاکميت بشر تشنش شه هشای بشاسشؽشور و 
دردانيل بود. ؼشربشی هشا در راس ايشاالت 
مششتششحششده بششه مششخششالششفششت بششا اتششحششاد شششوروی 

 برخاستند.

.چهارمين مسئله ايکه از عشوامشل جشنشگ 4
سرد تلقی مي ردد همانا تقشسشيشم الشمشان بشدو 

 7341کشور ؼربی و شرقی بود. در سال 
المان بر اساس مصوبات يالتا و پوتسدام به 
چهار قسمت تقسيم شده و اداره هن تشوسشپ 
ين شورای چهار گانه صورت مي رفشت. 
با ازهم پاشيدن ايشن ششورا ايشاالت مشتشحشده 
امريکا بر قسمت ؼربی المان موقشؾ خشود 
را مستحکم ساخت و اتحشادششوروی ششرق 
المان را بحي  ين دولت سوسياليستشی بشه 

 رسميت شناخت .

ايشن چشهششار عششامشل بشاعشش  اتششخشا  مشواضششع 
مشتششخششاصششم بششيششن امششريششکششا و شششوروی شششده 
موضع يری هردو پرؾ از عوامل جنگ 

 سرد تلقی گرديد.

امريکشا از نشفشو  ششوروی در مشمشالشن    
اروپششای ؼششربششی در تشششويشش  بششود، زيششرا 

در مشمشالشن اروپشای  7341انتخابات سال 
ؼربی زنگ خپر تمايل به سوسيالشيشزم را 
در هن کشور ها مينواخت. در هن انتخابشات 
حزب کارگر در ان لستان پيشروز ششد. در 

% و حشزب 21فرانسه حزب کمشونشيشسشت 
% هرا را بشدسشت هورد. 24سوسياليشسشت 

% و 2۰حزب کمونيست ايشتشالشيشا بشرنشده  

% هرا شدند.امريکشا 27حزب سوسياليست 
فشکشر مشيشکشرد ششايشد ايشن پشيشروزی هشا بششه 
سراسر اروپا سرايشت نشمشايشد و تشمشايشل بشه 
شوروی را تقويت بخشد. برای دفع خپشر, 

خشواهشان اعشپشای 7341تشرومشن در سشال 
مليون دالر برای يونان ششده, جشور   4۰۰

مارششال وزيشر خشارجشه هن در پشوهشنشتشون 
هاروارد سخنرانی مشهوری کرده خواهان 
کمن های مزيد امريکا بشه هشمشه مشمشالشن 
اروپای ؼربی شده جمعا" هفده مليارد دالشر 
ؼرض مشقشابشلشه بشا کشمشونشيشزم بشرای اروپشا 
تقاضا کرد. مجمو, سشيشاسشت امشريشکشا در 
مقابله با کمونيزم در اروپا ی ؼشربشی بشنشام 

 پالن مارشال ياد گرديد.

اتحاد شوروی پالن مارشال را اسشتشحشالشه   
اقتصاد سوسياليستی بر اقتصاد سرمايداری 
وانمود کشرده مشمشالشن اروپشای ششرقشی از 
پ يرفتن کمن های امريکا يی ابا ورزيد و 
جهشان عشمشال" بشدو بشالک سشرمشايشداری و 

 سوسياليستی تقسيم گرديد.

اولين اقدام اقتصادی امريکا برای تشامشيشن   
سلشپشه ا  بشر اقشتشصشاد جشهشانشی از سشال 

تامين تسلپ هن بخ  اقتصاد جهانی  7344
که امريکا رهبری هنشرا بشدسشت داششت بشر 
تمام مناپق پولی حشوزه اسشتشرلشيشنشگ بشود, 
صندوق جهانی پول که اکیريت سرمايه هن 
توسپ امشريشکشا تشمشويشل مشيش شرديشد وسشيشلشه 
 دي ری برای استحکام پولی امريکا گرديد. 

اتحاد ششوروی در بشرابشر ايشن اقشدامشات   
امششريششکششا قششرار داد کششمششن هششای مششتششقششابششل 

روی دست  734۰) کوميکان  را در سال 
 گرفته بود.

تشکيل پيمان های نشتشامشی نشاتشو و وارسشا 
پايه های نتامی هر دو بشالک را تششکشيشل 
داده جهان بدو بالک تقسيم گشرديشد. جشنشگ 
منافع اقتصادی , تقشويشت امشور نشتشامشی و 
شکل دهی استدالل حقانيت در مواضع هر 
دو پششرؾ بششحششيشش  تششفششکششر سششيششاسششی و 
ايديولو ين هر دو بالک را جشنشگ سشرد 
تعريؾ کردند.هزادی و دمشوکشراسشی ) در 
اصشل اششؽشال و هشر  و مشر  از جشانششب 
امريکا ,جشنشبشششهشای هزادی بشخش  مشلشی و 
تامين ترقی کشور هشای رسشتشه از سشلشپشه 
استعمار و عقب مانده از پريق تعقيب راه 
رشد ؼير سرمايه داری در چوکات دولشت 
دموکراسی ملی ) در حشقشيشقشت سشوق دهشی 
کشور های جهان سوم به سوی سوسياليزم 
جهت توسعه ساحه نفو  شوروی و اقشمشار 
هن در جهان   مبادی اين تفکر را تششکشيشل 

 ميداد.

در جريان جنگ سرد رقابت نتامی هشردو 
در تشديد مسابقات تسليحاتی باعش  ششد تشا 
اتحشاد ششوروی دريشن عشرصشه نسشبشت بشه 

 امريکا عقب بماند.

قشرن گش ششتشه هشر دو قشدرت  1۰در دهشه 
جهانی مصشارؾ گشزافشی را بشرای ايشجشاد 

سيستم مدافعوی ضد راکتی عليه يشکشديش شر 
متحمل شدند. ايشن تشال  در سشه عشرصشه 
تمرکز داده شده بود: يشکشی پشرتشاب راکشت 
های ضد راکتشی از پشريشق زيشر دريشايشی 
ها , دي ری پرتاب راکت ها از سکو های 
نصب شده در خشکه و سومی پرتشاب ايشن 

 راکت ها توسپ پيارات.

همچنان اتحاد شوروی بشا تسشريشع تشولشيشد   
  2۰و اس اس  73راکت های ) اس اس 

و امريکا با داششتشن راکشت هشای کشروز , 
شوروی با توليد پيشارات بشم افش شن بشيشن 
فاير و امريکا با ساختن بمب نيوترونی در 

 صدد برتری نتامی بر همدي ر بودند.

وقتی ري شن بشه مشقشام ريشاسشت جشمشهشوری 
امريکشا رسشيشد پشرحشی را بشنشام )  اپششن 
زيرو  يعنی هيچ ما و هيچ شما پي  کشرده 
وانمود ساخت کشه مشيشخشواهشد از پشروگشرام 
نصب راکت ها در اروپای ؼربشی امشتشنشا, 
ورزد به شرپ هنکه ششوروی راکشت هشای 

را برچشيشنشد،امشا هشردو جشانشب  2۰هس اس 
نتوانستند به اين پرح جنبه تحقيقی بخشند. 
با ناکامی اين تشال  امشريشکشا راکشت هشای 

کششيششلشو مششتشر را در  22۰۰کشروز بشا بششرد 
المان , هاليند و بشلش يشن نصشب نشمشود کشه 
ميتوانست هر نشقشپشه ششوروی و مشمشالشن 
شامل در پشيشمشان وارسشا را تشحشت ضشربشه 
قرار دهشد, در حشالشيشکشه راکشت هشای اس 

کششيششلششو مششتششر  2۰۰۰شششوروی تششا  2۰اس
ميرسيد و نميتشوانسشت بشه امشريشکشا هسشيشبشی 

 برساند.

با تؽير اين تشنشاسشب ريش شن )ابشتشکشار دفشا, 
استرات ين  را پرح کرده جشنشگ سشتشاره 
گان را شدت داد., امريکا ميتوانست با اين 
پرح راکت های دششمشن را تشوسشپ اششعشه 
اليزر دفع نمايد. ري ن برای تحقق مرحلشه 

مششلششيششون   دالششر  21اول ايششن پششروگششرام ) 
تخصيص داد و بشه ايشن پشريشق از لشحشات 
تسليحشاتشی بشر ششوروی بشرتشری جسشت و 
موقؾ شوروی در عرصه جهانی و مشيشان 
متحدين  تضعيؾ گرديده بحران در داخشل 
هن کشور اؼشاز گشرديشد. گشربشاچشؾ رهشبشر 
شوروی خواست بشرای تشالفشی ايشن عشقشب 
مانی ابتکاراتی را در سشيشاسشت داخشلشی و 

 خارجی کشور  روی دست گيرد.

در سياست داخلشی پشروگشرام بشاز سشازی   
) پروسترويکا  علنيت ) گالشسشنشوسشت  را 
اعالن کرد تشا تشحشرک جشديشدی در حشيشات 
اقتصادی شوروی هؼاز گشردد. او مشوازی 
با ايشن تشحشرک در سشيشاسشت خشارجشی ا  
) پرح خانه مشترک اروپشايشی  از اورال 
تا اتنالتيشن را ريشخشت .او بشا ايشن پشرح 
ميخواست فلسفه وجودی ناتو را از مشيشان 
برداشته پای امشريشکشا را از اروپشا کشوتشاه 
سششازد تششا قششاره اروپششا در يششن تشششکششل 
جؽرافيايی به شمول اتحاد شوروی وسعشت 

بششرلششيششن –يششابششد و در مششحششوريششت مسششکششو 

بچرخد.مسکو بحي  قدرت نتامی و المشان 
بحي  قدرت اقتصادی اروپا داخشل تشعشامشل 

 شده بازار مشترک اروپا تضعيؾ گردد. 

گرباچؾ درين پرح المان را برگ بشرنشده 
سياست خوي  مشی پشنشداششت ازيشن جشهشت 
خواست به المان امتياز وحدت مشجشدد هشر 
دو المان را داده ديوار برليشن را از مشيشان 
بردارد. ديوار برلين در نهم نشوامشبشر سشال 

برچيده شد و وحدت هر دو الشمشان  7393
 تامين گرديد.

اما گرباچؾ در هر دو عرصه ) سيشاسشت  
داخلی و خارجی  ناکام ششد. رکشود هشفشتشاد 
ساله و ديوان سشاالری مشربشوپ بشه هن در 
برابر ) باز سشازی و عشلشنشيشت  گشربشاچشؾ 
مانع تحقق اين سياست ششده دسشتش شاه هشای 
حزبی در سرتاسر هن کشور از هن استقبال 

 ننمودند.

در پرح ) اروپا خانه مشترک  و وحشدت 
هر دو المان , گرباچؾ ناسيوناليزم کششور 
های اروپای شرقی را در محاسبه ن رفشتشه 
بود .با فشرو ريشزی ديشوار بشرلشيشن نشاسشيشو 
ناليزم کشور هشای اروپشای ششرقشی مشجشال 
هنرا يافت تا خود شان را از نشفشو  مسشکشو 
جدا سازند. جمهوريت های اتشحشادششوروی 
نيز يشکشی پشی ديش شر اعشالن هزادی کشرده 
سيستم سوسياليستی بحشيش  قشپشب مشخشالشؾ 
امريکا از هم فشرو پشاششيشد و جشنشگ سشرد 

 خاتمه يافت.

در فرو ريزی سيستم سوسياليستی فعشالشيشت 
نفو ی وتخريبی استخباراتی امشريشکشا پشی 
هفتاد سال تشایشيشر جشدی داششت و امشريشکشا 

 حاصل هنرا از هن خود ساخت .

گزافه گويی های هنانی که دم از فت  چشيشن 
و ماچين و انهدام ديوار برلين مشيشزنشنشد از 
لحات تحليش شران روابشپ بشيشن الشمشلشل فشاقشد 
ارز  بششوده عششوامششل ايششن تششحششول را در 
ساختار جهانی ناشی از عشقشب مشانشی يشن 
جانب جنگ سرد در برابر حريؾ نتشامشی 
و اقتصادی ا  دانستشه امشريشکشا را بشرنشده 

 ميدان ميدانند.          

 

 محمد ولی

پایان جنگ سرد-آؼاز جنگ سرد،سقوط سوسیالیزم-شکست فاشیزم  

 دیوار برلین چگونه فروریخت ؟

دوشخ یتی ازکجا ناشی میشود وچگونه ریشه دارد؟   
دوشخصيتی از خانواده،مدرسه , محل کار واز مشحشيشپ 

 وماحول ناشی ميشود.

چون دوشخصيتی  را از خانه  تقليشد يشا الش شو بشرداری  
ميکنيم  زيرا  برخورد خواهر ، بشرادر ،پشدر،کشاکشا بشه 
شکل دوگانه يشا بشه بشرخشورد مشتشفشاوت نشتشر بشه افشراد 
خانواده نيز ال و دوشخصيتی را ميرساند، مشيشتشوانشد از 
روی تجربه  فکرکنيم که درجامعه افراد دوششخشصشيشتشی 
وجود دارد در حين موضو,  به هشمشان نشو, بشرخشورد 
می کند هر گاه هم چو افراد بشه فشرد قشدرتشمشنشد مشواجشه 
ميشود شکل برخورد خودرا تؽير ميدهد و انسان را بشه 
اين باور ميرسانشد کشه دروغ,حشقشه بشازی و هشر عشمشل 

خالؾ را انجام داد تا  امتياز بدسشت هورد  درايشن 
صورت عزت نفس را ازدست مشيشدهشنشد ,مشنشحشيش  
ين شخص مستقل نه بلکه دوشخصيتی تشبشارزمشی 
کنند . انسان با شخصيت مسشتشقشل قشپشب نشمشا دارد 

اودر همه حال مسير را ؼشلشپ 
نششکششرده در هششرحششال از خششود 
متشانشت نششان مشيشدهشد  مشابشايشد 
برای خشود ونسشل هيشنشده خشود 
بستر جديد وجديد تشری جشهشت 
رشد جستجو نمائيم. همشانشپشوريشکشه 
انکشاؾ قلب جامعه را می ششکشافشد 
به اساس علم امشروزی پشديشده هشای 
جشديششد را تششجشزيششه  وتششحشلششيشل کششرده 
بپرؾ موفقيت هاوافق هشای جشديشد 
وجديدتری ميرويم .تؽيشر ونشوهوری 
مششششششششششششششششششششششششششششششششششارا از 

محروميت ,شکست ,ياس ,نااميدی وافسرده گشی نشجشات 
 داده انسان را به قله های بلند شخصيت به پي  ميبرد.

 شکست زنجیز های اقت ادی :

قبل ازاينکه  ما زنجير ها بند های اقشتشصشادی را درهشم 

نه  شکنيم ،ايجاب می کند زنجير ها و بندهای راکه در 
 هن ما جاداده ايم مانند ترس ،جهل  و معامله گری  ها 
بشايشد بش ش ريشم .تشا حشيشن کشه از ايشن گش اره هشای  هششن 
مان  ريم نميتوانيم  زنجير هاوبندهای اقتصادی جشامشعشه 
را شششکششسششتششانششد ونششابششود کششرد. 
درين راستا اقشلشيشت هشا ازيشن 
شرايپ مویر استفاده ميکنند . 
هنها تعليم مي يرند , جسشتشجشو 
ميکنند ,عشمشل مشيشکشنشنشد و بشا 
الخره هنها با درک شرايپ بشه 
پي  ميروند و سيستمی را بشه 
وجششود مششی اورنششد کششه دمششاغ 
مردم را تسخير  کنند .مپابق 
به ششرايشپ ششعشار اسشتشخشرا  
ميکنند و قدرت تشؽشيشر را هشم 

 دارند.

اما اکیريت جامعه نميدانند ازين شرايپ چ ونه اسشتشفشاده 
نمايند. به تعليم توجه نميکنند و مصروؾ سريالهای بشی 
محتوای تلويزيونها ,گشيشم هشای کشمشپشيشوتشر و فشيشسشبشوک 
ميباشند تعليم  مسلشکشی نشدارنشد بشه سشازمشانشدهشی تشوجشه 
مب ول نميدارند, به ين حزب سياسی , قوی , اگاه و با 

شعور نميروند و بشه مشبشارزه اجشتشمشاعشی تشوجشه خشاص 
نداشته اکیرا" در صدد اگاهی از ششرايشپ و اسشتشخشرا  
شعار مپابق به شرايپ توجه نکرده و نميکند زيشرا هشم 
نتر نيستند. متاسفانه زنجير های اقتصادی دست هشا و 

 پا هايشانرا بسته و روز تا روز ؼرق ميشوند.

 احزاب باز تولید :

احزاب که توسپ يشن کششور بشه کششور ديش شر پشايشه   
گ اری ميشوند يعنی اين گونه احزاب باز توليشد وکشاپشی 
احزاب اند که درکشور هشای اولشی وجشود دارد مشودل 
خودرا ويا کاپی خود را درکشور های دي رپايه گ اری 
ميکنند.  اين گونه احشزاب کشاپشی مشپشابشق  بشه ششرايشپ 
خاص جامعه از روان خود جامعه نشئت نکرده انشد لش ا 
باز توليد يا کاپی احزاب کشور ديش شر اسشت بشه ششکشل 
ريشه ای از شناخت خود جامعه  بشه مشيشان نشيشامشده انشد 
زيرا  شرايپ درکشور ها هم گون نيست بنا نشمشی تشوان 
در عقب  دروازه های بسشتشه  ششرايشپ يشن کششور را 
مپالعه کرد ودر کشور دي ر هنرا قابل  تپبيق قشرارداد 
بايد حزب يا احزاب مپابق به ششرايشپ خشاص جشامشعشه  
وفق داشته بشاششد ودرؼشيشر هن بشه چشالش  هشای دورن 

 جامعه مواجه خواهند شد

 جمعه مومنی

 دوشخ یتی



څلورم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم  ۰۵او ۰۵دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                 

جلسه  گزار  کميته تدارک  درمشورد مش اکشره بشا هشيشت حشزب 
افؽانستشان واحشد ، تشوسشپ رفشيشق حشفشيشت ی نشورسشتشانشی عضشو 
داراالنشا حزب به جلسه ارايه گرديد که از جانب داراالنشا مورد 
تائيد قرار گرفته وبه کميته وتيفه داده شد تا پشروسشه را تشعشقشيشب 

 نمايد.
بح  پيرامون اشتراک اعضای حزب در ماهنامه حقشيشقشت زمشان 
اؼاز گزديد. رفقا روی نق  ماهنامه و ارتقای هن به ين نششريشه 
وزين و در خور ستاي  صحبت نموده , وجه اششتشراک سشاالنشه, 
تقويه بنيه مالی ماهنامه , تهيه تحليل های ارزنده بشخشصشوص بشه 
لسان ملی پشتو را پيشنهاد نمودند که بعد از جشمشعشبشنشدی مصشوبشه 

 ترتيب و به اتفاق ارا تصويب گرديد.
جهت تدوير کن ره با شکوه حزب , کميته تشدارک بشايشد ايشجشاد و 
کميته در استقامت های مختلؾ وتايؾ خود را پي  ببرد تا اينکه 
بستر تدوير کن ره را  مساعد نموده , کن ره با شکوه حزب داير 
گردد. موضو, به بح  گرفشتشه ششد .عشده زيشاد رفشقشا تشجشارب , 
نتريات و پيشنهادات خود را مپرح کردند , در نشتشيشجشه کشمشيشتشه 
موتؾ شد تا با در نتر داشت نتريات رفقا لست را بشه جشلشسشه 

 بعدی جهت منتوری ارايه کنند. 
در پايان جلسه شماری از اعضای داراالنشا ی حشزب پشيشرامشون 
مسايل مهم سياسی وحزبی ابراز نتر نمودند وپيشنهادات شان را 

 به جلسه ارايه  کردند.
درجلسه روی مسايل مپروحه که ازجانب رفقا پيشششنشهشاد گشرديشد 
،کميسيون متشکل از اعضای  داراالنشا حزب توتيؾ گرديشد تشا 
 جلسات خودرا  داير و پرح مشحص کميسيون را ارايه نمايند .

هک ا در ختم جلسه رفقای حاضر حق االشتراک حقيقت زمان را 
 تاديه کردند .

کار جلسات داراالنشای حزب متحد ملی ترقی مردم افؽانستان  ، 
به هرزوی ترقی وپيشرفت افؽانستان وتأمين صل  سشراسشری در 

 کشور پايان يافت .       
* * * * * 

 مالقات با رهبری اتحادیه های  نفی 
هشيشئشت رهشبشری  7931روز سه شنبه مشورخ پشنشجشم یشور سشال  

اتحادي  صنفی افؽانستان محترم الحا  راز محمد احمشدی مشعشاون 
اول  اتحاديه صنفی افؽانستان و محترم سلپان احمشد عشزيشز يشار 
مشاور هن اتحاديه به دفتر مرکزی حزب متحد ملی تشرقشی مشردم 
افؽانستان تشريؾ هورده و با رهبری حزب رفيق پشوهشانشد داکشتشر 
محمد داود را و  رئيس و رفيق عبدالحی مالشن مشعشاون حشزب 
مالقات نموده .روی مسائل کاری ، کار مشترک در سپ  مرکشز 
و واليات کشور ،همکاری متقابال مفيد فی مابين اتحاديه و حشزب 

صحبت نموده ،فيصله بعمل همد تا پروتوکول همکاری ترتشيشب و 
مشالقشات در فضشای  .بعد از امضا رسشمشا" فشعشالشيشت هؼشاز گشردد

  .دوستانه اختتام يافت

****** 
 مالقات با هیات رهبری نهاد خدمتگزاران کابل 

حوالی ساعت دوی بعد از  7931روز دوشنبه مورخ چهارم یور 
تهر ،هيات رهبری نهاد خدمت زاران کشابشل بشه ششمشول مشحشتشرم 
بشير احمد بي ن رئيس نهاد به دفتر مرکشزی حشزب مشتشحشد مشلشی 
ترقی مردم افؽانستان،تشريؾ هورده و با رفيشق پشوهشانشد دوکشتشور 
محمد داود را و  رئشيشس حشزب مشالقشات نشمشوده ،روی ايشجشاد 
گفتمان سالم فی مابين شهروندان کابل با شرکت احزاب سياسی و 
نهاد های اجتماعی،کار مشترک در جهت ارتقای نق  کابلشيشان و 
شهر کابل منجی مرکز کشور و شهر پر تپ  وگهشواره تشحشوالت 
سياسی و اجتماعی ،ايجاد زيشر بشنشا هشای کشلشتشوری و فشرهشنش شی 
کابل،بح  نموده ،جهت کار مشترک پالن گرديد تابا امضا تفشاهشم 
نامه به کار رسميت داده شود. مالقات در فضای گرم و دوستانشه 

 الی ساعت چهار عصر دوام داشت. 
****** 

 تجلیل از اول ماه می روزجهانی کارگر 
قبل از تهر مشحشفشل  7۰:9۰یور حوالی ساعت  77روز دوشنبه  

بزرگداشت از روز بين المللی کارگر از پرؾ شورای مشرکشزی 

 .اتحاديه های صنفی افؽانستان در تاالر سينما زينب داير گشرديشد
محفل با تالوت کالم ی مجيد و پخ  سرود ملشی  .ا.ا. رسشمشا" 
افتتاح گرديد. بعدا"ريس و معاون اتحاديه های صنفی افشؽشانسشتشان 
،داکتر نسرين اورياخيل وزير کشار و امشور اجشتشمشاعشی ششهشدا و 

 معلولين سخنرانی نمودند. 
پيامهای سرور دان  و وزيشر امشور زنشان افشؽشانسشتشان بشخشوانش  

 گرفته شد.
محترم صديق کارگر افؽان بيسيم صحبشت پشرششور نشمشوده ،درد  

  .های کارگران را برمال ساختند
پوهاند دوکتور محمد داود را و  رئيس حزب متحد مشلشی تشرقشی 
مردم افؽانستان نيز يکی از سخنرانان محفشل بشود کشه بشر عشالوه 
تبريکی ايشن روز از نشام حشزب گشفشتشنشد: کشارگشر مشا بشه هگشاهشی 
ضششرورت دارد ،کششارگششر مششا بششه سششازمششانششدهششی ضششرورت دارد. 
کارگران افؽانستان برنامه های احزاب را دقيقا" مپشالشعشه و دور 

  .حزب ملی و برنامه محور حلقه زنند
در بخ  دوم محفل مدالهای افتخاری کار شايسته و تشقشديشر نشامشه 
های کار شايسته به عده يی از پيشتازان کار توزيع گرديد. رفيشق 
حکيمی مسئول تبليػ و فرهنگ شهر کشابشل حشزب نشيشز مسشتشحشق 

در مششحششفششل عششده يششی از فششعششالششيششن  .دريششافششت تششقششديششر نششامششه گششرديششد
 ح.م.م.ت.م.ا. نيز اشتراک داشتند.
****** 

  تدویر سیمینارعلمی تحقیقی پیرامون زنده گای و فاعاالایات

 های شهید پوهاند دوکتور سیدبها'الدین مجرو  

به ابتکار پوهنتون کابل بروز های سه شنبه و چهارشنشبشه مشورخ 
یور سال جاری سيمينار علمی تحقيقشی پشيشرامشون زنشده  79و 72

گی ،فعاليت و خپوپ فکری شهيد پوهاند دوکتور سيد بشهشالالشديشن 
مجروح شخصيت علمی و استاد پوهنتون کابل در تاالر کنفرانس 

ی هنر ها داير گرديد. در سيمينارعلمی نمايشنشده گشان ځهای پوهن
روز اول محفل تحت  .تمام پوهنتون های افؽانستان شرکت داشتند

رياست محترم دوکتور رهين وزير پيشين اپالعشات و فشرهشنشگ 
روز دوم  .د داير گرديد که پی هن پن  مقشالشه عشلشمشی قشرائشت 

سيمينار تحت رياست رفيق پوهاند دوکتشور مشحشمشد داود را و  
ی علوم اجتماعی و رئشيشس حشزب ځاستاد ديپارتمنت فلسفه پوهن

ايشن روز شش   درمتحد ملی ترقی مردم افؽانستان دايشر گشرديشد.
مقاله تحليلی قرائت گرديد که استادان و دانشمندان پشيشرامشون هشر 

  .مقاله جرو بح  نمودند

در ختم جمع بندی کار سيمينار توسشپ پشوهشانشد را و  صشورت 
گرفت. بعدا" جوايز و سپاسنامه های ششورای عشلشمشی پشوهشنشتشون 
کابل توزيع گرديد. محترم دوکتور فاروقی رئيس پوهنتشون کشابشل 
صحبت اختتاميه نموده وبا قرائت دعا يشه و صشرؾ پشعشام کشار 

  .سيمينار اختتام يافت

***** 

  دیدار مسئولین شورای والیتی ؼزنی حزب متحد ملی ترقی
 مردم افؽانستان با سر پرست شهردار ؼزنی 

در ديدار که مسئولين شورای ؼزنشی  7931یور  74شنبه 2يوم  
با سر پرست شهرداری داششت،روی هشمشکشاری دو جشانشبشه بشيشن 
پرفين صحبت شد . سر پرست شهرداری از فعاليت ايشن ششورا 
ابراز حرسندی نموده و نق  جوانان را در عرصشه پشيشششرفشت و 
ترقی ين جامعه ارزنده تلقی کرد . در اخير جلسشه سشر پشرسشت 
شهرداری از اين ديدار ابراز حرسندی نشمشوده و افشزود کشه ايشن 

 روابپ نبايد موقت بوده و خواهان ديدار های بعدی نيز گرديد .

 کمیسیون تبلیػ و فرهنگ

 بقیه از  فحه اول

 دزمانې شتاب اخبار زندگی حزبی

 تګ چې له شتاب دزمانې سره همراز نه وي 

  وند کې چې دردونه نه وی سوزنه وی ګدازنه وی 

پرواز نه ويد چېرې چې ميالن پورته هسمان ته   

 ولس سره چې الرنه وې انجام نه وې هؼاز نه وې 

 داسې يوه فضا کې دخپل ځان خاورې ګول خوشې 

 درد خوشی ـــ هرزو خوشې ــ دفکر خوځول خوشي

 ځوان لره چې  ننګ لري دسر فدا کول څه دي؟

 تورې دپښتون ته دګړيو ماتول څه دي؟

 عقل اوتدبير ته دګامونو خوځول څه دي؟

 خلکو ولسونو ته دؼرونو لړزول څه دي؟

 سرکه چېرې سروي خونشان دافتخار دې وي

ياد ګار دې وي ورننګ دې وي ــ ؼيرت دي وي ــ دتو  

 اې ګرانه پښتونه  چی ماضي اومستقبل لرې

 بهنده تاريخ سره جهان ته راوتل لرې

 پام کوه بيدار شه چې په مخکې المزل لرې 

 حق یابتول لرې دتورو خوځول لرې

 ستا  به تاريخ اوبېل هېواد واقعيت لري

 ستا ادب او دود ځانته وجود اوحريت لري

 ته څنګه زؼمای شی چې مريی شې له پښتو سره 

 خرڅ شی له اولس اوله تاريخ اوله زانګوسره 

 بېله خپله الرکړې له  پلرواوله نيکوسره 

 نه نه داسې ندی  ته پښتون يې له پښتو سره 

 ستا په ؼروکې نؽښتي زمانې ؼټ قوتونه دې

 ستاله خميرې سره اخښلې توفانونه دي

 پام کوه زلميه چی نړی په خو ځيد لوده 

 لروبر کړی دؼالمی  په ماتېد لوده 

 عقل د انسان ته زمانه په رپېدلوده 

 نور د هزادی نه بند ګی په کټېدلوده 

صل  در لؽت به معنی هششتشی ,دوسشتشی ,  
نفع , فايده  اصالح نواقص و کشاسشتشی هشا 
ودر اصپالح عبارت از موجوديت روابپ 
حسنه , شرکت فعال , همکاری ميان افراد 
وگروه ها برای بدست هوردن اهداؾ سشالشم 
مانند امنيت , عدالشت و تشحشول مشیشبشت در 
ين منازعه و در جريان مصشالشحشه صشلش  
عبارت از فضای هرام  بخ  و کامل بشه 
جانبين يا پرفين منازعه است که از دل و 
جان يکد ي ر را ببخشند و روابشپ از هشم 

 شانرا دوباره احيا نمايند.گسيخته 

صل  در اين مرحله مشجشمشوعشه ابشتشکشارات و   
اقدامات بخاپر حل معضالت و جشلشوگشيشری از 
بروز نا امشنشی هشا و مشنشازعشات مشيشبشاششد.دريشن 
مرحله به صل  کامل يا حقيقی ميشرسشيشم. يشعشنشی 
روحيه همکاری و برادری را دوبشاره در بشيشن 
پرفين ايجاد نموده وقلبهای ايششان رابشه بشرادر 

 برابری پيوند ميدهد.

هروين هارباتل مي ويد :) مشنشازعشه صشرؾ بشه  
شکست د شمنان صل  و اختتام جنگ خشالشصشه 

–نميشود, بلکه احيا  نتم و قشانشون اجشتشمشاعشی 
اقششتششصششادی , ضششمششانششت حششقششوق بشششری مششردم , 
برقراری مجدد مناسبات صل  اميز ميان گشروه 
ها و اقوام مختلشؾ , قشپشع خششونشت و امشحشای 
ساختار های که باع  تشدد ميشوند از اهشمشيشت 

 باال تری برخوردار اند. 

اين مرحله اعمشار صشلش  را دانششمشنشدان صشلش  
میبت مينامد , که مستشلشزم هنسشت تشا اهشداؾ هن 

توسپ نترات مشترک که نتيجه تفاهم مششتشرک 
و روحيه همکاريست مپرح و فشورمشول بشنشدی 

 کردند.

 عنا ر اساسی  ل :

صل  سه عنصر اساسی دارد. اين سشه عشنشصشر 
 عبارت انداز مصونيت , عدالت و هزادی .

معنی مختلؾ دارد که يکشی از هن .م ونیت:۵

يعنی هرگاه مصونيت نبشاششد امن بودن است 
زنده گی انسان به خپر مواجه ميباشد و يا 
روحيشه خششن يشکشی از اعضشای خشانشواده 
مصونيت را در خشانشواده از بشيشن مشيشبشرد، 
زيرا همه احساس ناارامی ميکند . بشنشا بشر 
اين مصونيت از جمله ضرورت اصشلشی و 

 اساسی انسان ميباشد.

مفهشوم وسشيشع دارد امشا بشپشور  .عدالت:۷
ساده عدالشت عشبشارت از عشدل و انصشاؾ 
است. پس زمانيکه عدل و انصاؾ موجشود 
باششد روابشپ انسشانشهشا حسشنشه بشوده بشا هشم 
همکاری مينمايند و مشاورت در بين ششان 
ايجاد مي ردد .هرگاه ما با تمشام هشمشکشاران 
خوي  احشتشرام داششتشه بشاششيشم , اگشر يشن 
تعدادی دي ر را کم احترام کنيم در حقيقشت 
در اداره عدالت را مراعات ننموده به ايشن 
ترتيب معنی صل  هميز اداره را به هم زده 

 ايم و باع  بينتمی اداره خواهد گرديد.

معنی لشؽشوی هزادی عشبشارت از .آزادی:۹
هزاد بودن در کار ها ميباشد . هزادی برای 
انسان ارز  و اعتشبشار مشيشدهشد تشا بشحشيش  
اشرؾ المخلوقات مشقشامش  را در جشامشعشه 
بشناسد. هزادی بايد در داخل ين چشوکشات 
معين باشد که باع  اخالل هزادی ديش شران 

  ن ردد

 فرشته کاکر

  ل 



  فحه پنجم                                                                                                                      ۰۵و ۰۵ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل  

به عنوان ين عنصر ارزششمشنشددر سشراسشر   هب  مقدمه: 
جهان از جاي اه خاص برخوردار است.اين مشاده حشيشاتشی 
که خداوندبپور وافر و رايش شان بشرای مشوجشودات روی 
زمين داده است جز حياتی موجودات زنده و جشز حشتشمشی 
پيشرفت و تکامل بشريت است.هر قشدر بششريشت مشتشمشدن 

 ميشود به همان پيمانه مصارؾ هب ازدياد می يابد.
زمیيی   منابع هبی افؽانستان در کنار دي ر منابع اين سر  

يکی از مویرترين گزينه های اسشت ٫ؼنی و حاصل خيز 
که ميتواند بشرای بشهشبشود وضشع اقشتشصشادی کششور مشورد 
استفاده قرار گرفته و محرک خوبی برای رشد اقتشصشادی 

 کشور باشد.
 ٫  اين منابع خدادادکه از ارز  واالی برخشوردار اسشت  

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کشور ما ين کششور 
زراعتی بوده وبه شدت به اين سکتشور وابسشتشه مشيشبشاششد. 
دشتهای وسيع در کنشاردريشا هشای پشر هب وجشود داردکشه 
قابليت کشت و زر, را دارامشيشبشاششد.و از جشانشب ديش شر 

که با  ٫نيروی کار فراوان بدون استفاده در دسترس داريم
استفاده درست منابع هبی هم معضل بيکاری تا حشدی حشل 
گرديده و هم توليدات ملی افزاي  مييابد.همچنان مشيشتشوان 
هب را به عنوان کاالی تجارتی ) مانند بسياری از کششور 

 ها به کشور های همسايه صادر کرد.
آب يک منبع حياتی است کیه میویمیو   منابع تامین آب:  

از محدويت خاص برخوردار است .هب ششيشريشن مشوجشود 
در محدوده جؽرافيای خاص تقشريشبشا یشابشت و جشوابش شوی 
جمعيت محدودی است. منابع هب مشروب اجتشمشاعشات را 

 ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
 ٫آبهای اند کیه در قیا یب آب بیارا   منابع سپحی: -الؾ

آب درياچه های طیبیيیویی در طیبیيیویت  ٫هب رودخانه ها 
 موجود است.

هب ٫زمينی: منابوی نظير چشمیه هیا  منابع هب زير  –ب 
چیاه هیای ریاری و آب حیازی  از  ٫چاه های کم عمق 

 کانال های ساخته شده ميباشد.
عبارت از آب دريیا هیا و دريیاچیه  منابع هب شور : –  

 های شوريا هبهای شور زير زمينی است.
رودخشانشه ٫  انر ی خورشيد باع  تبخير هب اوقيانوسشهشا  

درياچه ها و منابع هب سشپشحشی مشيش شردد. بشخشار هب ٫ها 
فشرده شده همراه توده های هوا باع  ن شهشداری هب در 
هوا شده و موجب تشکيل ابر باردار يا  خيره کشنشنشده هب 
ميشود .ريشه گياهان هب و رپوبت موجود در خشاک را 
گرفته و از پريق روزنشه هشای تشنشفشسشی بشرگشهشا بشه هشوا 
فرستاده و به بخار تجمع يافته در هوا اضشافشه مشيشششودکشه 
در شرايپ مناسب  به صورت نشزوالت جشوی بشه زمشيشن 

 بر مي ردد.
بشرؾ در ارتشفشاعشات بشيشششتشر از   منابع آبی افاؽاانساتاان:

فيزد منآبع آبیی افینیانسیتیا  را تشیکیيی   9۰متر  2۰۰۰
ميدهد ) به استینای هبهای زير زمينی   مهم تريشن مشنشآبشع 

 هبی افؽانستان عبارتند از :
چییییییاه هییییییا.                           .آب هییییییای چشییییییمییییییه هییییییا و7
 .آب های بارندگی از قبي  بارا  برف ژا ه وغيره.2
دريیاچیه هیا و دريیا هیا .   ٫  .آب های سطحی روی ها9
 .بند ها و حوض های طبيوی و مزنوعی.4
قییییییلیییییی  .                              .يییییییایییییچییییییا  هییییییای کییییییوه هییییییا و2
 .باارات اتموسفير.                 1

کیوچیک آ  کیه دارای قیلی   کوه هندوک  و شاخشه هشای
فيزد  12مملو از برؾ و يخچالها است تقريبا باال تر از 

خاک کشور را پشوششانشيشده اسشت. ايشن کشوه هشا مشجشمشوعشا  
 1۰۰کییيییلییومییتییر مییيییبییاشیید. تییا حییدود  331دارای پششول 

کيلومتر را بنام هندوک  و متباقی را به نشام هشای ديش شر 
سیيیاه  ٫مينامند. شاخ های هندوک  عبارتشنشد از کشوه بشابشا

 ٫فیيیروز کیوه ٫سیفیيید کیوه ٫کوه سليما  ٫کوه پنما  ٫کوه
تيربند ترکستان و ؼيره ميباشد. اوسپ بارندگشی  در ايشن 

ملی متر در سا  اسیت. اکیایرا   42۰ا ی  22۰مناپق از 
قلل هندوک  شرقی دارای يخچال هشای دايشمشی مشيشبشاششد. 

 22افؽانستان دارای  چندين صشد دريشاچشه و بشيشششتشر از 
دريای بزرگ ميباشد. مهم ترين دريشا هشای کشه از کشنشار 

رود  ٫دشت های پهناور مي  رد عشبشارتشنشد از : رود همشو
 دريای اندرآب و  رود مرغآب ميباشد. ٫رود کاب  ٫هلمند

که از کوه های پامير افؽانستان و تشاجشکشسشتشان   رود آمو:
شرو, مي ردد. اين دريا از شمال شرق به پرؾ جنشوب 

 24۰۰ؼرب جريان پيدا ميکند و پشس از پشی مسشافشت 
کيلو متر به جهيل اورال مشيشريشزد. ايشن دريشا بشه  پشول 

کيلو متر در داا  ااک افنیانسیتیا  ریريیا  دارد  7721
 22متر مکوب و در يیک سیا   2۰۰۰که در ين یانيه 

 مليارد متر مکعب هب را انتقال ميدهد.
دومشيشن دريشای پشر اهشمشيشت اسشت کشه از   دریای هلاماناد:

کيلو میتیری غیرب کیآبی  سیرچشیمیه میی  9۰سن الخ يا 

گيرد و به جهيل هامون منپقه زهبل ايشران مشيشريشزد. در 
میيیلیيیو  میتیر  11۰مسير اين رود بند کجکی با ترفيت 

مکعب اعمار گرديده است. همچنان ميتوان از دريا هشای 
 دريا کاب  و رود مرغاب نيز نام برد.  ٫فراه رود

شورای وزيشران افشؽشانسشتشان افغانستان:  حوزه دریا های
سیتیراتیيیژی سیکیتیور آب افینیانسیتیا  را  7991در دلشو 

تصويب نمودند و ؼرض پيشبرد کشار افشؽشانسشتشان را بشه 
 ٫پن  حوزه هبی تقسيم نمودند. که عبارتشنشد از حشوزه همشو

حیوزه هیلیمینید و  ٫حوزه مرغآب و هريرود ٫حوزه شمال
 حوزه دريای کآبل ميباشد.
هب رول نشهشايشت آبی افغانستان:  تاثیرات اقت ادی منابع

مهم را در رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتمشاعشی و زيسشت 
محيپی کشور دار  اسشت. بشنشا  الزم ششمشرده مشيشششود تشا 
تنتيم و انکشاؾ سکتور هب منحي  جز عمده و اسشاسشی 
انکشاؾ ملی کشور تلقی گردد. اداره منابع هب در کشور 

انیکیشیاف  ٫بايد پوری تنتيم گردد کشه فشقشر کشاهش  يشابشد
سیطیز زنیدگیی  ٫پايدار اقتصادی و اجتماعی افزاي  يشابشد

افؽانها بهبود يافته و تهيه هب کشافشی بشه نسشل هشای هيشنشده 
تضمين گردد.افؽانستان دو منبع مهم و بزرگ توليشدی را 
در اختيار دارد که در پهلوی ساير منابع پبيعی مشيشتشوانشد 
در اقتصاد کشور رول نهايت مهم را بازی کند. يکی هب 

جشنشوب ؼشرب و سشايشر مشنشاپشق ٫دريا هادر شمال ششرق 
کشور و دي ری زمين های با کيفيت خشوب کشه در تشمشام 
مناپق کشور جنگ زده کمن بسيار بزرگی نموده.برای 
افراد بيکار شؽل مناسب ايشجشاد گشردد. از جشانشب ديش شر 
دشتهای وسيع نيز ميتواندايشن کششور قشحشپشی زده را از 

 ن اه مواد ؼ ايی خود کفا سازد.
 2۰متر مکوب آب ایود زیرف  مليارد12افؽانستان از 

مليارد متر مکعب انرا استفاده مينمايد. سپ  اسشتشفشاده از 
رود امو صفر و از هلمند نا چيز است.توليد انر ی بشرق 
هبی که فاقد دود و گازات زهری ميباشد نعمتی اسشت کشه 

 ارزان بدست ميايد.
ظرفيت آبی و توپوگرافی ناهیمیواريیکیه  افؽانستان نتر به

دارددر اينده هشا اولشيشن کششور تشولشيشد بشرق خشواهشد بشود. 
پورمیال در نواحی تنش شی ابشريششم و پشلشچشرخشی امشکشان 
 خيره نمودن ميليون ها متر مکشعشب هب وجشود دارد. بشا 
بند نمودن تن ی ابريشم چندين سد برقشی مشيشتشوان اعشمشار 

 متر فرق دارد. 7۰۰۰زيرا ارتفا, سروبی و کابل ٫نمود
مهم تشريشن در سکتور زراعت : نقش اقت ادی منابع آبی

مششنششبششع عششايششداتششی در افششؽششانسششتششان رزاعششت اسششت. تششقششريششبششا  
مردم به زراعت و مالداری اشتشؽشال دارنشد.زراعشت 9۰۸

بدون هب ناممکن اسشت. اسشتشفشاده درسشت از مشنشابشع هبشی 
کشور و هبياری ميکنيزه ششده و مشدرن بشاعش  انشکشششاؾ 
سکتورزراعت مي ردد.اسشتشفشاده از دريشا هشامشيشتشوانشد در 
انکشاؾ سکتور زراعشت و افشزايش  تشولشيشدات رزاعشتشی 
نق  بسيار بزرگ داشته باشد. در قدم اول از منشابشع هبشی 
کشورميتوان برای ابياری زمين های که قبال زيشر کششت 
بوده و فعال بشه خشاپشر خششن سشالشی هشا و جشنشگ هشای 

استفاده کرد. در قشدم دوم ٫داخلی ال مزرو, باقی مانده اند
ميتوان ازين منابع سرشار هبی ؼرض هبياری زمين هشای 
مناسبی که در کشنشار دريشاهشای پشر هب کششور مشا قشرار 

استفاده کرده و در مرحله بیویدی میيیتیوا  ايی   ٫گرفته اند
 خاير هبشی بشزرگ رابشه سشمشت دششت هشای وسشيشع و ال 
مزرو, کشور هدايت کردو اين زميشن هشای بشايشر را بشه 

 کشتزار های وسيع و پر حاصل تبديل نمود
در ایاک میا وریود دارد کیه  سه دريشای پشر هب ومشهشم

دريای امو و دريیای هیلیمینید کیه  ٫عبارتند از دريای کابل
هرکدام توانايی هبياری مليون ها هکتار زمين هشای بشايشر 
را دارا ميباشد.میال ميزان دشت های که در کنار دريشای 

کییيییلییو مییتییر  7۰۰۰امششو قششرار گششرفششتششه انششد مسششاوی بششه 
است .نتر به ميزان حاصل دهشی کشه یشبشت ششده از هشر 

در هینید از هیر  ٫ت  گندم  4٫3هکتار زمين در پاکستان 
تی  گینیدم  9-1ت  و در کشور های اروپیايیی 2٫2هکتار 

حاصل دريافت مي ردد.بااين حساب اگر مشيشزان حشاصشل 
مشلشيشون تشن 4ميتوان ٫ت  گندم باشد  4دهی از هر هکتار 

گندم بدست اورد که خود ين مقدار هن فت تشولشيشد گشنشدم 
را نشان ميدهدو ميتواند کشور را بشه خشود کشفشايشی دريشن 

 عرصه برساند.
نییبییاتییات در افیینییانسییتییا  بییه شییکیی   ییلییمییی و آبییی   کشششت

ميباشد.زمين های جالل اباد و لشؽشمشان چشون هب فشراوان 
دارد سال سه بار حاصل ميدهد. در قسمت های ؼربی و 
شمال واليت کندز الی بادؼيس حدود ين مايشون هشکشتشار 
زمين مزروعی در کنار دريای امو ومرؼاب قشرار دارد 

اين زمين هشا بشه ٫ولی به نسبت عدم ورود تکنالو ی هب 
شکل دششت هشای ال مشزرو, بشاقشيشمشانشده اسشت. اراضشی 
افؽانستان از ديدگاه رزاعت به ش  نو, تقشسشيشم مشيشششود. 

 ٫زمیيی  هیای تیحیت غیره نیهیا یهیا ٫زمينهای مشزروعشی
زمي  های تحیت آب و زمیيی  هیای  ٫جن الت٫علفچر ها

مشلشيشون 7٫9ؼير مزروعی . زميشن هشای سشيشرهب حشدود 
مشلشيشون هشکشتشار بشه 7٫44هکتار را در بر مشيش شيشرد. در 

نسبت موجوديت هب کشافشی سشال دو بشار کششت مشيشششود. 
مشلشيشون هشکشتشار 9٫2بشه 7932ساحه تحت زر, در سال 

 زمين ميرسيد.
رششد در سکککتکور انکر  :  نقش اقاتا اادی مانااباع آبای

اقتصادی که عوايد ين کشور را افزاي  ميدهد و بشاعش  
کاه  فقر مي ردد. با استفاده از انشر ی در يشن کششور 
رابپه قشوی دارد و اکشیشرا بشا افشزايش  مشيشزان مصشرؾ 

منابع هبی در تولشيشدانشر ی جشايش شاه   انر ی همراه ميباشد.
خاصی دارد که از ان جمله ميشتشوان از تشولشيشد بشرق هبشی 

زیینییوییت  ٫بششرای تششامششيششن انششر ی در سششاحششات زراعششت 
صحت و ساير عرصه های اقتصادی نام بشرد. در حشال ٫

حششاضششر اکششیششريششت اسششتششيشششششن هششای بششرق هبششی )مششاهششيششپششر 
ميگا وات ميباشد.  22۰کرکی(در حدود  ٫سروبی ٫نؽلو٫

بعد از ارزيابی و مپالعات نتشيشجشه بشران ششد تشا تشوسشعشه 
سکتور برق از پريق تپبيق پرو ه برق هبی بشاؼشدره بشا 

مییيییگییا وات بییا ی دريییای  29۰تششرفششيششت تششولششيششدی 
پنجشيراؼاز گرديد .باؼدار ترقيت انرا دارد تشا بشرق و 
هب اشاميدنشی مشورد ضشرورت ششهشر جشديشد ده سشبشز را 
فراهم سازد.يکی از نکات مهم استراتي ی انکششاؾ بشرق 
هبی تاکيد بيشتر باالی توليد برق هبی است. البته نشه تشنشهشا 
به اين هدؾ کشه سشکشتشور انشر ی بشايشد بشهشبشود يشابشدبشلشکشه 
سکتور محيپ زيست و سکتور هب بصورت عشمشوم نشيشز 

تشوريشد و ٫به توليد   ازين امر مستفيد گردند.ارقام مربوپ 
مصارؾ انر ی برق در کشور نشان ميدهد که در سشال 

مليون کيلشو وات فشی سشاعشت 2222مصرؾ برق 7932
مليو  کيلیو  992٫3بوده است . در حاليکه توليد برق از 

مليشون کشيشلشو 7۰22٫9به  7937وات فی ساعت در سال 
افییزايیییت يییافییتیییه  7932وات فششی سششاعشششت در سششال 

است.مصرؾ اضافی از پريشق واردات انشر ی جشبشران 
تییوريیید بییرق بییه  7932شششده اسششت.چششنششانششچششه در سششال 

مییییلییییيییییو  کییییيییییلییییو وات فییییی سییییاعییییت  9172٫2
بیا ی   7932ميرسيد.عوايدوزارت انر ی و هب در سال 

افشؽشانشی بشوده و مصشارؾ ان بشالشػ بششر 29292۰۰۰بشر 
 2412۰۰۰افینیانیی میيیگیرديید کیه میبیلی   2177۰۰۰۰

 افؽانی مفاد را نشان ميدهد.
سيستم هب در حشفشت در صنعت:  نقش اقت ادی منابع آبی

زراعت و صنعت  نق  عتيم دارد. هب بشه ٫حيات انسانی
 دو شکل ميتواند به صنعت کشور کمن نمايد.

ازلیی در پیروسیه تیو یيید اسیتیفیاده  .به عنوا  مواد اام7
مي ردد. پوريکه ميدانيم در سکتور صشنشعشت کششور مشا 
ساخت انوا, نوشابه و هب هشای مشعشدنشی روا  يشافشتشه و 
رشد خوبی نيز داشته است.هب ي انه جز مهشم و اسشاسشی 
ميباشدکه اين تولشيشدات بشه هن مشتشکشی مشيشبشاششد. فشعشال در 
افؽانستان چندين کارخانه توليد هبهای مشعشدنشی و نشوششابشه 
های گاز دار مخشتشلشؾ وجشود دارد کشه جشز اسشاسشی ايشن 
تششولششيششدات هب اسششت.تششولششيششد نششوشششابششه هششای گششاز دار در 
افؽانستان تا اندازه پيشرفت داشته و چندين کارخانه توليشد 

کیابی  و میزار شیريیف  ٫نوشابه های گاز دار در هرات 
 1۰۰تاسيس گرديشده اسشت.ششرکشت الشکشوزی بشه ارز  

مليون دالر با شرکت پيپسشی کشوال قشرار دادی بشه امضشا 
رسانيده که بلندترين رقم قرار داد ها در عرصه نشوششابشه 
های گاز دار ميباشد.پی اين قرار دادعشالوه بشر سشاخشت 

بوت  های آ  نيز در افنانستا  سااته ميیشیود و  ٫نوشابه 
گفته شده که با اين قرار دادبرای حدود چهار هشزار نشفشر 
زمينه کارفراهم خواهد گرديشد. مشقشدار تشولشيشد مششروبشات 

 ميليو   يتر ميرسيد.  49به  7932ؼير الکولی در سال 
کیمیکیی در بسیيیاری از زینیايیع  .آب به عینیوا  میواد2

خصششوصششا صششنششايششع مششواد ؼشش ايششی از اهششمششيششت واالی بششر 
خوردار ميباشد. مواد خام درين صنايع قبشل از پشروسشس 
 ريعه هب شسته ميشود و يا هم در اینای پروسس بشه هب 
ضرورت ميافتد و از هن بشرای تشکشمشيشل مشراحشل تشولشيشد 
استفاده مي ردد.عالوه بر استفاده از هب در تشولشيشد مشواد 

زنايیع  ٫پوست و چرم ٫در زنوت پروسه قا ي  ٫ؼ ايی
دارو سازی و ؼيره نيز از هب استشفشاده بشه عشمشل مشيشايشد. 
منابع هبی نق  مهم را در سشايشر بشخش  هشا چشون بشخش  
صحت و توريزم نيشز دارا مشيشبشاششد. ادامشه حشيشات بشدون 
موجوديت هب ناممکن است. رابپه نزدين بشيشن صشحشت 
انسان ها و نوعيت هب مصرفی وجود دارد. حشتشی يشکشی 
از مشکالت بسيار مهم در کشور های عقب مشانشده تشهشيشه 

 هب سالم هشاميدنی برای مردم کشور های شان ميباشد.
آبرسانی افنانستا  تنها دو ميلیيیو   پبق اتهارات شرکت

نفوس کشور به هب هشاميدنی صحی دسترسی دارند.حشال 

هیزار  9۰۰  ٫هنکه نيازمندی مردم به هب در سپ  کشور
ساعت بوده و ضرورت مردم سا نیه  24متر مکعب در 

 ميليو  متر مکوب آب ميباشد. 29٫19
آب پیاک و  ٫دسترسی به زیحیت  ٫حقوق اساسی بشر را

حفت الصحه تشکيل ميدهشد صشحشت خشوب يشن ششاخشص 
اساسی رفاه مردم ميباشد که در انکشاؾ اقشتشصشادی يشن 
مملکت کمن ميکند. افزاي  دسترسی به هب هششامشيشدنشی 
باع  کاه  ميزان مرگ و مير اپفال و افشزايش  اوسشپ 
پول عمر از پريق کاه  امراض ناشی از هلودگشی هب 
مي ردد. دسترسی به هب هشاميدنی صحی و حفت الصحشه 
در ميان روستايان در افؽانستان در مقايسه با کشور های 
منپقه و جهان در سشپش  پشايشيشن قشرار دارد. پشورمشیشال 

در  97۸دسترسی به منابع هب هشاميدنی صحی تقريبا به 
تمام نفوس کشور ميرسد. تخمين ها نشان مشيشدهشد کشه در 

ت  آ  شايد آب هیای  4نفر افنا   2ساحات روستايی از 
ؼير صحی را بنوشند. صحت رابپه مستقيم با پشيشششرفشت 
اقشتشصشادی يششن کششور دارد و هب بشه عشنششوان يشکشی از 
عوامل تعين کننده بيماری و صشحشت در اقشتشصشاد کششور 

 نق  مهم را دارا ميباشد .
استفاده مویر و درست از مشنشابشع   خال ه و نتیجه گیری:

هبی موجود در کشور ميتواند متضمن رششد اقشتشصشادی و 
سياسی گشردد. بشديشن مشنشتشور مشديشريشت مشنشابشع هبشی امشر 
ضروری است. مديريت منابع هبی توسپ راهکاری هشای 

 که  يال بيان مي ردد عملی ميشود:
بینید آبیی  احداه بند های آبی )برای زراعت و تولید بارق( :

عبارت از مانع جريان هب است که در نتيجه ارتفا, هبشرا 
بلند برده و در هن مقدار هبرا  خيره نمايد. از بند مشيشتشوان 

از آب آ  در اراضیی زراعیتیی  ٫برق استحصال نشمشود
استفاده کرد و به تربيه ماهی وپيشور پشرداخشت.هشمشچشنشان 
اعمار  خيره گاها و کانال ها به منتور استفاده اعشتشمشی 

 از منابع هبی اهميت زياد دارد.
: آبياری عیبیارت از ریريیا  آب بیروی بهبود سیستم آبیاری

زمين بشه جشهشت نشفشو  در خشاک بشرای اسشتشفشاده گشيشاه و 
 محصول ميباشد که اهداؾ  يل را دنبال ميکند. 

 تامين هب کافی برای ادامه زند ه گی گياه يا نبات کشت شده.
حفاتت و بيمه کردن گياهان و نباتشات در مشقشابشل تشنش  هشای 

 ناشی از کم هبی يا بی هبی های کوتاه مدت.
خشن کردن خاک و اتموسفير يشا هشوای اپشراؾ گشيشاهشان و 

 نباتات زر, شده.
 شستن امالح مضر از خاک.

نرم کردن ناحيه قابل شخشم خشاک بشرای ششخشم زدن و کششت 
 نبات.

کشه در بشر حل منازعات سیاسی باا کشاور هاای هاماساایاه: 
گيرينده تدوين سياست های عاقالنه برای حفت و اسشتشفشاده 
درست هب شرين و جلوگيری از هدر رفتن هن مشيشبشاششد. 
با رشد ناموزون نفشوس مشقشدار هب هشای هلشوده و چشرب 

ظرفيت های آب های شري  پايي  ميايید. در  ٫ازدياد يافته
 21و تیویداد وفیيیات  794توداد میتیو یديی   2۰77سال  

ميليون بشوده اسشت. ايشن رششد در کششور هشای در حشال 
توسعه يا عقب مانده به مششاهشده مشيشرسشد. در دو پشرؾ 
افؽانستان دو کششور قشرار دارد کشه رششد نشفشوس هن هشا 

است که تااير ناگوار را با ی ظرفیيیت آب  2۸بيشتر از 
افنانستا  يگانه کشوريسیت  ٫دارد. در منپقه هسيای ميانه

ميليارد متر مکوب آب شري  دارد و زیرف از  12که 
ميليو  متر مکوب آ  استفاده نموده متباقی به کشیور  2۰

های همسايه ميريزد. در حاليکه افؽشانسشتشان مشيشتشوانشد هب 
دريا های خوي  را به سمت دشت ها و زمين های بشايشر 
وال مزرو, هشدايشت کشرده و از قشدرت واالی زراعشتشی 
برخوردار گردد. از پرؾ دي ر افؽانستان قدرت بزرگ 
توليد برق هبی را به برکت دريا ها ورود خشانشه هشای پشر 
هب و ساحات پبيعی مناسب خود دارا است. اين در حال 
است کشه افشؽشانسشتشان از لشحشات مصشرؾ بشرق در زمشره 

 1۰۰هخرين کشور ها قرار دارد. فعال افؽانسشتشان حشدود 
مي ا وات برق از خار  وارد ساخته و حداکیر در حدود 

ميگا وات برق ديگر را در داا  تیو یيید میيیکینید و  9۰۰
مردم ايی  کشیور آ  هیم  91۸اين ميزان برق در اختيار 

به شکل ناقص قشرار مشيش شيشرد. بشه گشفشتشه مشتشخشصشصشيشن 
هیزار میيیگیاوات  29افنانستا  ظرفيت تیو یيید  ٫مربوپه

برق هبی را دارا ميباشد. با اين حساب عالوه بر تکشافشوی 
برق داخلی از عشدم ورود بشرق از خشار  مشيشتشوانشيشم از 
جمله صادر کشنشنشده گشان بشرق بشه خشار  از کششور نشيشز 

 باشيم. 
  

 
  

 

اقت اد پوهنتون کابل هنځیستاد پوا پوهنمل لیلی حبیب  

 تاثیرات اقتصاد  آن ها منابع آبی افؽانستان و

،وپندوستی ،ايیار وفداکاری ، درمورد ايشن 
احزاب قضاوت نمشوده  وازهن هشا حشمشايشت 

 نمايند.
حزب مشتشحشد مشلشی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان  
خششودرا مششوتششؾ مششی دانششد تششا بششارسششالششت 
ومسئوليت سياسی واجتماعی  کشه دربشرابشر 

،حشاکشمشيشت مردم وکشور دارند، از اسشتشقشالل 
ملی،تماميت ارضشی ومشنشافشع مشلشی کششور، دفشا, 

وحششراسششت وبششرای خششوشششبششخششتششی وسششعششادت انسششان 
زحمتک   جامعه مبارزه نمايد واعضای رزمنشده 
هن از هر گونه قربانشی ،ايشیشار وفشداکشاری درايشن 
راه تاريخی وانسانی دريػ نخواهند کشرد. بشرنشامشه 
حزب ما ، سالح  ووسيله نشيشرومشنشديسشت کشه هشر 
عضو حزب بايد با هن خودرا تجشهشيشز نشمشوده وبشا 
استفاده ازهن ،عليه تاريکی ها ،جهشالشت ,نشابشرابشر 
ی ها واستبداد مبارزه نمايد ,راه ترقی وپيششرفشت 

 جامعه را بسوی فردای روشن ب شايد.
حزب متحد ملی ترقشی مشردم افشؽشانسشتشان ،حشزب 
برنامه محور بشوده ودرجشريشان مشبشارزه وحشيشات 
حزبی خود تمام اصول وموازين حزبی، سشيشاسشی 

 ،سازمانی ودموکراتين را رعايت می کند.
برنامه حزب ما ،همان قشپشب نشمشای مشيشبشاششد کشه 
کشتی زنده گی وسرنوشت مشترک حزب ومشردم 

مارا ازميان اموا  پرپالپم چال  ها، مشکشالت 
ودشورای های سياسی ، اقتشصشادی  واجشتشمشاعشی 
بسوی ساحل هرمانهای شريفانه وانسشانشی هشدايشت 

 می نمايد.
)) حزب متحد مشلشی تشرقشی مشردم افشؽشانسشتشان در 
اپراؾ  انديشه ها وهرمانهای جنب  تجدد پلبشانشه 
سدۀ پيشين کشور ما سازمان ميابد که درپی ايشن 
سدۀ ،سنت ؼنی مبارزه برای هزادی ،دموکراسشی 
،جمهوريت وعدالت اجتماعی را درکشور ما پشی 
ريششخششت وتششال  بششرای پششيشششششرفششت  اقششتششصششادی  
واجتماعی کشور ما را درمرکز تعهد جشانشبشازانشه  

 خودرا قرار داد  .
حزب ما ،حزب انشديششه وعشمشل تشرقشی خشواهشانشه 
ميباشد که به هدؾ ترقشی وپشيشششرفشت جشامشعشه بشه 
سود زحمتکشان  افؽانستان در روششنشی بشرنشامشه 

حزب، مبارزه هن ادامه دارد. حشزب مشا ششريشن 
هرمششان هششا، خششواسششت هششا ,نششيششازهششا،دردهششا،انششدوه 
ومشکالت مشردم مشابشوده و))بشخشاپشر رنش  هشای 
بيکران خلقهای ستمديده  افؽانستان  مشبشارزه مشی 
نمايد ,برای ادای مسئوليت های انسانی ،سشيشاسشی  
واجتماعی  در راه هزادی , دمشوکشراسشی ،تشرقشی 
وعدالت اجتماعی تشال  مشيشنشمشايشد. حشزب مشا در 
روشششنششی بششرنششامششه هن ،بششرای تششامششيششن مششنششاسششبششات  
دوستانه با مردم ونيروهای ترقی خواه کششورمشی 
کوشد وهميشه از وحدت ملی مردم وهشمشبشسشتش شی 
نيروهای ملی ,دموکراتين و ترقشی خشواه کششور 

 حمايت مينمايد  
حزب ما  مخالؾ جنگ،خشونت ،جرايم سشازمشان 
يششافششتششه ،مششواد مششخششدر ،تششروريششزم ومششداخششلششه در 
امشورداخششلشی ديش ششران بششوده وخشواهششان حششل تششمششام 

منازعات منپقوی وبين المللی ازراه های سياسی 
 ميباشد.

کششمششيششسششيششون تششبششلششيششػ وفششرهششنششگ مششرکششزی حششزب 
وکميسيون های تبليػ وفرهنگ شورا های حشزبشی 
وتيفه دارند تا زمينه های هموز  برنامشه حشزب 
را با استفاده ازمپالعات خودی اعضای حشزب ، 
از پريق  جلسات واحد هشای اولشيشه ،کشورس هشا 
،لکچرها،  سيمينارها وکنفرانس ها تامين نمايشنشد.  
زيرا مسئله هموز  برنامه حزب وتشيشفشه دايشمشی 
اعضای حزب ما بوده ,هموز  بشرنشامشه حشزب , 
درک وهگششاهششی کششامششل اعضششای حششزب ازهن ,از 
وتايؾ عمده ما بشمار ميرود. برنامه حزب بشايشد 
به هگشاهشی ودرک کشامشل اعضشای حشزب  مشبشدل 
گردد،کار با توده هشا وجشوانشان بشايشد در روششنشی 

 برنامه حزب انجام گردد. 

 بقیه از  فحه ششم

 برنامه حزب ما...
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 به پیش به سوی کنگره باشکوه،مدرن و شفاؾ حزب

   طر  پیشنهادی واحد اولیه اتحادیه ملی
در رابطه به برنامه  پیشه وران افؽانستان

 حزب
از هنجايکه اعضای حزب متحد ملی ترقی مشردم افشؽشانسشتشان 
از جمله اعضای واحد اوليه انتتار تدوير مشوفشقشانشه کشنش شره 
حزب را در زمان معين هن دارند.بنا" مشکشلشفشيشت و وتشايشؾ 
تاريخی خوي  را از محشيشپ , مشاحشول , جشامشعشه و کششور 
خششويشش  دارنششد.پششور مششخششتششصششر بششه مششقششامششات مسششئششول ارايششه 
نمايند.به اساس اين وتيفه ايمانی و وجشدانشی اعضشای واحشد 
 اوليه پيشنهادات  يل را تصويب نمودند که قرار  يل است:

در مقدمه اين جمالت افزود شود:" در حشالشيشکشه  2.صفحه 7
مردم افؽانستان در پول تاريخ پر افتخار و مبشارزه خشويش  
بخاپر کسب هزادی , اسشتشقشالل , انشجشام کشار هشای بشزرگ 
اقتصادی , اجتماعی , فرهن ی و سشيشاسشی گشامشهشای بشزرگ 
برداشته ،کارنامه ها و افتخارات از خود به جا گش اششتشه کشه 
یبت  تاريخ زرين کشور ما گرديده است، اما در اوايل قشرن 

به وجه بهتر و عالی تشر مشپشابشق مشقشتشضشيشات زمشان بشا  73
انششديشششه هششای اسششتششقششالل , هزادی , مشششروپششه خششواهششی , 
دموکراسی , ترقی وعدالت هشنايی پيدا کرده گام های عشالشی 

 تر بر داشته اند.
 : در پهلوی خرد , دان  افزود شود.2شماره  2.صفحه 2
:مبارزه با تروريزم , مشواد مشخشدر ,  9شماره  2. صفحه 9

 فساد اداری افزود شود.
: در پايان دادن بشه نشفشو  احشزاب در 72شماره  9.صفحه 4

 پهلوی امنيت ملی ارگانهای عدلی و قضايی افزود شود.
: حزب ما  در حالی کشه در پشهشلشوی 79شماره  9. صفحه2

اجرای اين تعهدات بخاپر محو و نابودی تروريشزم ,هشراس 
 اف نی , مواد مخدر درميان مدت.

: در پهلوی قانون شکشن ؼشيشر مشاهشر 71شماره  4.صفحه 1
 نيز افزود شود. 

در بخ  دوم عرصه تامين صشلش  و یشبشات بشه  4. صفحه 1

ادامه حمايت مينمشايشد خشواهشان حشل ايشن پشروسشه بشؽشرنش  و 
سرنوشت ساز تحت رهبری  سشازمشان مشلشل مشتشحشد و سشهشم 
گيری فعاالنه , صادقانه کشور های منپقه و جهان از جملشه 
اياالت متحده امريشکشا , انش شلشسشتشان , چشيشن , هشنشدوسشتشان , 

 ايران , عربستان سعودی , فدراتيؾ روسيه ميباشيم. 
پشتيبانی عليه جنايات در پهلوی ترافيشن مشواد  2. صفحه 9

مخدر , اقتصاد جن ی , ؼير مشرو, , مافيايی, پول ششويشی 
 اضافه شود.

در عشرصشه انشکشششاؾ اقشتشصشادی در پشهشلشوی  2. صفحه 3
ارتقای نق  اقتصادی دولت کمن به بشخش  خصشوصشی در 
اشتؽال هفرينشی ,نشتشم دهشی بشازار , تشقشويشت سشکشتشور هشای 

 دولتی , مختلپ , خصوصی و کوپراتيفی افزود شود.
بشعششد از ششمششاره پششانشزدهششم در عشرصششه  1. در صشفشحششه 7۰

اجتماعی حمايت از توليدات داخلی بخاپر رشد اقتشصشادی , 
اشتؽال , کاريابی , بلند رفتن سپ  زنده گی اکشیشريشت مشردم 
و معرفی فرهنگ کشور به جهانيان صورت گيرد , اضشافشه 

 گردد.
در عرصه توسعه فرهن ی در اخشيشر خشپ  9.در صفحه 77

اصشالح نصشاب درسشی مشپششابشق نشيششاز زمششان و هششنششايشی بششا 
 تکنالوجی جديد اضافه شود.

: در پهلشوی تشوجشه بشه مشديشريشت 4در شماره  3. صفحه 72
 سالم اموز  و پرور  اضافه گردد.

شماره نهم : در پهلوی مشخشالشفشت بشا جشنشگ ,  3. صفحه 79
جمله خشونت های خانواده گی و دامن زدن خصومشت هشای 
قومی , لسانی , م هبی , سمتی , تنتيمی, حشزبشی ,  مسشلشه 
انسان دوستانه و فرهنگ تشحشمشل پش يشر ی افشزود ششود. بشر 
ادامه هن ترجيش  دادن مشنشافشع مشلشی , اجشتشمشاعشی بشر مشنشافشع 
شخصی و گروهی , مسله احتشرام و دادن حشق اولشويشت بشه 
 خرد گرايی , واقعيت گرايی , تخصص گرايی افزود شود. 

بزرگداشت و تجليل از روز های تشاريشخشی ,  3. صفحه 74
م هبی , رجال و شخصيت های علمی , فرهن ی , سشيشاسشی 
و اجتماعی بخاپر اگاه سشاخشتشن نسشل جشوان وهيشنشده سشازان 
کشور. .فوقا" نتريات واحد اوليه تنتيم و به مقامات مسشول 

تشششششششششششششششششششششقشششششششششششششششششششششديشششششششششششششششششششششم گشششششششششششششششششششششرديشششششششششششششششششششششد.                                                                    
 همدرد

^^^^^^^^^^^^^ 

  پیشنهادات واحد اولیه اتاحاادیاه مالای پایاشاه
بخاطر تکمیل کمبودی هاای   وران افؽانستان
 اساسنامه حزب

ازينکه اساس نامه قانون داخلی حزب پيشرو و تشرقشی پسشنشد 
از جمله حزب متحد ملی ترقی مردم افؽشانسشتشان را تششکشيشل 
ميدهد.اندک ترين کجروی و  اششتشبشاه در پشرح , تشدويشن و 
تشپشبششيشق هن مشششکشالت زيشاد را در عششمشلششکشرد حشزب سشبششب 
مششيشششششود .ازيششن لششحششات الزم دانسششتششه مششيشششششود کششه پششرح و 
پششيشششششنششهششادات اعضششای واحششد اولششيششه کششه در فضششای هزاد و 
دموکراتين به تصويب رسيد .بخاپر جلوگيشری از تشکشرار 
اشششتششبششاهششات دهششه هششای گشش شششتششه , رهششبششری مششحششتششرم حششزب 

 اصالحات  يل را در اساسنامه بوجود هورند:
 .صفحه دوم: متشبیين خصوصی , تجار ملی افزود شود .7
.صفحه دوم: در اخير افزود شود, هر فيصله کشه مشخشالشؾ 2

 اساسنامه باشد اعتبار ندارد.
.صفحه سوم: از پرؾ محکمه بشه خشيشانشت مشلشی مشحشکشوم 9

 نشده باشد.
 : فرکسيون بازی افزود شود. 4. صفحه4
: در پهلوی شورای مرکزی , کميسيون تشفشتشيش  4.صفحه 2

 مرکزی افزود گردد.
: در پهلوی کنفرانس های حزبی کشنش شره افشزود 2.صفحه 1

 شود.
:چشنشيشن تصشحشيش  ششود, ششورا هشای ششهشری, 2. صشفشحشه 1

نواحی , ولسوالی و واليتی بشپشور تشنشاسشبشی قشبشل از تشدويشر 
کن ره رهبری خويش  را در فضشای هزاد و دمشوکشراتشيشن 

 انتخاب نمايند. 
: بعد از کن ره , کميسيشون تشفشتشيش  مشرکشزی کشه 1.صفحه9

کن ره مانند شورای مرکزی اعضای هنرا انتشخشاب مشيشنشمشايشد 
 افزود شود.

: انتخاب کميسيون تفتي  مرکزی از وتايؾ و 1. صفحه 3
 صالحيت های کار ی کن ره ميباشد.

: اشتراک کننده گشان کشنشفشرانشس سشراسشر ی و 3.صفحه 7۰
کن ره افزود شود , اشتراک کننده گان کنشفشرانشس سشراسشری 
و کن ره را ........ اهل خشبشره و اعضشای مشتشجشرب حشزب 

 تشکيل دهد.
: بجای دویل  اعضشای حشاضشر در جشلشسشه , 7۰.صفحه77

 اعضای شورای مرکزی تصحي  شود.
:  يصالح اصالح گردد. تمام اعضای حشزب 7۰.صفحه 72

متحد ملی ترقی مردم افؽانستان مکلؾ به عملی شدن فيصله 
های کنش شره , بشيشروی اجشرائشيشه , داراالنششا , ششورا هشای 

 واليتی , ولسوالی , شهری و ناحيه وی ميباشند.
فوقا" نتريات اعضای واحد اوليه توحيد و ؼشرض تصشمشيشم 

گشششششششششششششششيشششششششششششششششری ارسشششششششششششششششال گشششششششششششششششرديشششششششششششششششد.                                                                                       
 با احترام 

 دردمند                       
^^^^^^^^^^^^^^^ 

  پیشنهادات و ننریات شورای ناحیه پانزدهام
حزبی شهر کابل در مورد اسااسانااماه حازب 

 متحد ملی ترقی مردم افؽانستان
.اسم حزب تؽير کند و بنام حزب مشلشی دمشوکشرات نشامشيشده 7

 شود.
.اعضای شورای مشرکشزی بشه تشنشاسشب فشيشصشدی اعضشای 2

 حزب انتخاب گردد.
.اعضای شورای اجرائيه و داراالنشا از واليشات و خشار  9

کشور نباشند .از مرکز کشور انتخاب گردد , بخاپريکه در 
تصميم گيری و جلسات بشه وقشت و زمشان مشعشيشن اششتشراک 
کرده نميتواند و هم تشعشداد هن بشه تشنشاسشب فشيشصشدی ششورای 

 مرکزی تعين گردد.
. شورای اجرائيه برای بهبود حزب و مسشئشولشيشت مشلشی و 4

 بين المللی که بدو  دارد در يکماه ين مراتبه جلسه نمايد.
. در جلسات حزبی و ؼير حزبی هنعده خانمها که اعضشای 2

حزب ميباشند .از کلمشه رفشيشق در مشقشابشل ششان خشود داری 
گرددو بنام محترمه خپاب گردد .در شرايپ فعلی مشویشريشت 

 ندارد.
اساسنامه تنشهشا از رای سشری نشامشبشرده  2بند  2. در ماده 1

شده است . در حاليکه رای گيری در جلسات علنی پيششنشهشاد 
 مي ردد.بايد علنی و سری رای گيری شود.

.پ ير  جمعی , وحدت با احزاب سشيشاسشی از صشالحشيشت 1

شورای اجرائيه ح ؾ و بايد به صالحيت ششورای مشرکشزی 
 کمافی السابق ت کر گردد.

. کميسيون کنترول و نتارت در ارگشانشهشای عشالشی حشزب 9
 محسوب گردد.

قوقأ نتريات اعضای شورای ناحيه پانزدهم حزبی ششهشر    
 کابل ترتيب و تقديم شد .

 با احترام    
 میر سالم ساپی     

 حزبی شهر کابل   ۵۰رئی: شورای ناحیه 
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 پیشنهادات در باره ساخنار تشکیالتی حزب 
پوريکه واض  و روشن است که احزاب اعم از مشتشرقشی و 
ارتجاعی بمنتور حصول اهداؾ مشعشيشن  ايشجشاد و تشأسشيشس 
مي ردد و متناسب با شرايپ و وضشعشيشت حشاکشم در جشامشعشه 
ساختار تشکيالتی را پرح و تنتيم مينمايد که يشقشيشنشأ عشامشل 
اساسی و حصول اهداؾ حزب ميباشد.همرديؾ هن سشيشاسشت 
کادری کارا و عملی در جابجا نمودن کادر های شايستشه در 
بخ   های مختلؾ مشقشامشات حشزبشی کشه عشامشل ديش شری از 
موفقيت هشای پشی در پشی حشزب بشپشور اسشاسشی مشحشسشوب 
مي ردد. باين مفهوم که بايد معيار کادری با در نتشر داششت 
کميت و کيفيت بر حسب ضشرورت کشاری و نشورم الزمشی 
تعيين شده اقدام عملی صشورت گشيشرد . از مصشلشحشت هشای 
شخصی و تورم تشکيالتی جدا" و بال انحراؾ بايشد اجشتشنشاب 

 ورزيد
قرار است که کن ره حزب در فاصله نزدين داير گردد .   

 بنا" پيشنهادا" ن اشته ميشود که:
نورم معيين و کارا در انتخاب اعضای شورای مرکشزی ,   

بيروی اجراييه , داراالنشا و شورا های پائين تر بشر حسشب 
ضرورت کاری مشخص و تصشويشب گشرددو عشمشال تشحشقشق 
يابد. تا باشد که اين شيوه کارا جشايش شزيشن تشورم تششکشيشالتشی 

 ؼير مویر گردد.
به نتر اينجانب تعداد اعضشای ششورای مشرکشزی , بشيشروی 

 اجرائيه و داراالنشا قرار  يل تیبيت و انتخاب گردند:
 تن. 1۰الی  2۰اعضای شورای مرکزی از -  
 تن. 3الی  1اعضای بيروی اجرائيه از -  
 تن. 2الی 4اعضای داراالنشا از  -  
و در شورا های پائين تر نيز همين اصل در نشتشر گشرفشتشه  

 شود.
قابل  کر است که در زمينه انتخاب و انتصاب کادر ها بشايشد 
اصل شايست ی , سابقه , فهم ضروری، کارعملی  , تجشربشه 

 و تعهد  معيار اساسی باشد . 
 با احترام

 م. نور صديق
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  پیشنهاادات سایاد ماحاسان عالاوی و  اادق
 محسنی از شورای حزبی شهر کابل 

.حق العضشويشت بشاعش  نششود کشه يشکشتشعشداد از مشردم کشه 7
عالقمند به حزب است، اما توانايی پرداخت هنشرا نشدارنشد از 

 عضويت حزب محروم شوند.
. بايد با ين برنامه مشخص داخشل جشامشعشه ششويشم کشه بشه 2

مردم کشور ان يزه میبت توليشد کشنشنشد و بشدور حشزب جشمشع 
 شوند.

. در چوکات حزب ما بشايشد تشمشام مشلشيشت هشای افشؽشانسشتشان 9
اقوام , قبايل و م اهب مختلؾ خود را ببينند و نماينده داششتشه 

 باشند .يعنی ين حزب ملی باشيم.
. وتايؾ نماينده هر ناحيه بايد مششخشص بشاششد و نشتشارت 4

 کامل بر امور حزبی و اجرايی صورت گيرد . 
 سید محسن از ناحیه سیزدهم  شهر کابل  

  ادق محسنی از ناحیه سوم شهر کابل . 
 

 نامه های وارده
خْاًٌدٍ گاى عزیزهاٌُاهَ حقیقتقیقا !هقاىکهقْ یق قَ 

آگاُی دا ید.قرا اسا تَ د  آیقٌقدٍ ًقزدیقگ هقٌق قرٍ 

ش ُْوٌد حزب هتحدهلی ترقی هردم افغاًستاى دایقر 

هَ د آى عالٍّ تر تحث  ّی هسایل تش تالتی حزب 

،اسٌاد اساسی حزب ُقن هقِقا تقحقث ّتقثقاد  ًق قر 

ّتصْیة تَ پتش اٍ هٌ رٍ ا ایَ خْاُدشد.هوتستْى 

تثلتغ ّفرٌُگ حزب پتشاپتق  خقْاسقتقَ تقا ًق قرا  

اعضا،ُْاخْاُاى ّسقایقر اُقل خقثقرٍ  ا پقتقراهقْى 

هسایل حتاتی حزب ّ اسٌقاد اسقاسقی آى هقوق قاّ ی 

ًوْدٍ ّ هِا تْحتد ّ استفادٍ ا!آى تقَ هقوقتقسقتقْى 

آهادٍ گی تدّیرهٌ رٍ پتش   ًقوقایقد.هقَ د  !هقتقٌقَ 

اهالعتَ قثال ًشرشدٍ ّهطاتق  آى تق قدادی ا!  فقیقا 

ً ریا  شاًرا ا سا  ًوْدٍ اًد هَ ا! هولَ سَ ًقاهقَ 

ّا دٍ ایٌجا تَ دسا ًشر سپردٍ هتشْد.ّایي سلسلَ 

 د شوا ٍ ُای ت دی ًتز اداهَ خْاُد داشا.

 چشن تَ  اٍ ً ریا  سایر دّستاى ًتز هتثاشتن.

پوريکه همه رفقا ودوستان عزيز ما 
می دانند ،حشزب مشتشحشد مشلشی تشرقشی 
مردم افؽانستان ، حزب د موکراتيشن 
،ترقی خواه وپرفدار عدالت بشوده و 
بششرای هزادی، تششرقششی ،د مششوکششراسششی 

 وعدالت اجتماعی مبارزه می نمايد.
بششرنششامششه واسششاسششنششامششه حششزب ،اسششنششاد 
اساسی وبنشيشادی حشزب بشوده کشه در 
کن ره  حزب مورد تائشيشد وتصشويشب 
قرار مي يرد ودرپرتوی هن ها حشزب 
به فعاليت حزبی وسياسی خود ادامشه  

 ميدهد .
حششزب مششتششحششد مششلششی تششرقششی مششردم 
افؽشانسشتشان ،بشرای اهشداؾ ووتشايشؾ 
معين ،دارای برنامه  علمأ تنتيم ششده 
ميباشد که بادر نتر داششت وتشحشلشيشل 
همه جانبه ودقيق از شرايپ سياسی ، 
اقتصادی واجتماعی کششور ،مشنشپشقشه 

وجهان تدوين ودرمپابقت با خواست 
ها،هرزوها ونياز های اساسی جامشعشه 
ومردم زحمتک  افشؽشانسشتشان تشرتشيشب 

 گرديده است.
برنامه حزب متحد ملی تشرقشی مشردم 
افؽانستان درنتيجشه وحشدت درجشلشسشه 
مشترک وباشکوه بيروهشای اجشرائشيشه 
هشردوحشزب بشرادر وهشمشسشو )حششزب 
متحد ملی افشؽشانسشتشان  وحشزب مشلشی 

 1ترقی مردم افشؽشانسشتشان   بشتشاريشخ 
خشورششيشدی در ششهششر  7932جشوزا 

کششابششل مششورد تصششويششب وتششائششيششد قششرار 
گششرفششت کششه بششعششد  در ارگششان هششای 
نشششراتششی حششزب نشششر وبششدسششتششرس 
شششوراهششای حششزبششی واعضششای حششزب 
قرار گشرفشت. دربشرنشامشه حشزب مشا، 
اهششداؾ ووتششايششؾ حششزب درعششرصششه 
های )حاکميت دولتشی واداره ،صشلش  

ویبات درکشور ،نتام حقوقی، حقوق 
وهزادی های اساسی مردم، انشکشششاؾ 
اقتصادی ،اجتماعی ،توسعه فرهن شی 
وروابششپ بششيششن الششمششلششلششی وسششيششاسششت 
خارجی   مپرح ومششخشص گشرديشده 
کششه حششزب مششابششرای تششحششقششق اهششداؾ 
 ووتايؾ مپروحه , مبارزه مينمايد.

هر عضو حشزب مشتشحشد مشلشی تشرقشی 
مردم افؽانستان ،موتؾ بشه همشوز  
توضي  ،تبليػ وحمايت هن در جامشعشه 
مششيششبششاشششدو تششفششاوت مششا هششوی احششزاب 
دمشششوکشششراتشششيشششن بشششا احشششزاب ؼشششيشششر 
دموکراتين ،دربشرنشامشه هشا واهشداؾ 
هن ها ميتواند تشبشارز نشمشايشد و مشردم 
ميتوانند از روی برنامه ها ،عملشکشرد 
ها، صداقشت ، تشقشوی،مشردم دوسشتشی 

 روزبه 

 اطالعیه:حقیقت زمان مشتر  میپذیرد برنامه حزب ما،چراغ راه مبارزه عادالنه ماست 
 رفقا  دوستان و عالقمندان!

ماهنامه حقیقت زمان ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم 
مشتر  میپذیرد. موضول طی جلسه مورخ هفت  ۵۹۳۱افؽانستان برای سال 

داراالنشای حزب مورد بحه قرار گرفته چنین فی له بعمل امد: ۵۹۳۱ثور   

افؽانی تعین گردید. ۵۵۵.وجه اشترا  ساالنه در داخل کشور مبلػ ۵     

 ۱۵.وجه اشترا  ساالنه در خارج از کشور به شمول کرایه پست مبلػ ۷   

 دالر امریکایی تعین گردید.

عالقمندان میتوانند از طریق شورا های والیتی   معادل آن و نواحی حزبی شهر 
کابل   پول خود را جمع آوری نموده به حساب جاری حزب در بانک تحویل 
نموده اویز بانک را بالست مشترکین به کمیسیون تبلیػ و فرهنگ مرکزی 

 بفرستند یا مستقیما " به کمیسیون تحویل نمایند.   

کمیسیون تبلیػ و فرهنگ    
 بقیه در  فحه پنجم


