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 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

د افغانستان د خلکودترقی ملي متحد گوند په آزادۍ اوخپلواک   

انسان متکي دی. د فکر  او دريځ په بيانولو کې خپلواک 

انسان ، د مدني او سياسي سازمانونو په جوړلو کې خپلواک 

انسان  او د يوه ښاروند پتوگه  په پريکړوکې خپلواک انسان  

 زموږ د گوند غوښتنه ده . .  
 ) د افغانستان دخلکو د ترقی ملی متحد ګوند له برنامي څخه(

 سرمقاله:

 دفاع از حقوق وآزادی های مردم وظیفه ماست  
مردم شريف افغانستان مانند ساير مردمان جهان ، دارای حقوق  وآزادی های 
شناخته شده وتسجيل يافته در قوانين کشور بوده کهه مهيهتهوانهد پهيهوسهتهه از آن 
استفاده نمايند ودولت نه تنها موظف  به حفظ جان ومهال مهردم اسهت  بهلهکهه 
موظف به حمايت وحراست از اين حقوق وآزادی ها نهيهزمهيهبهاشهد .دسهتهرسه  
مردم به مسکن ، کار ،غذا، آموزش ،خدمات صح  ،ايجاد احزاب ، سازمهان 
ها ونهاد ها ، عضويت وشرکت در فعاليت ايهن نهههاد هها ، گهردههمهايه  هها، 
تظاهرات واعتصابات مسالمت آمهيهز وبهرپهايه  خهيهمهه ههای تهحهصهن وبهيهان 
خواست ها ومطالبات مشروع طبيعه  وقهانهونه  مهردم ، از اصهل ههای ايهن 

 حقوق وآزادی ها درروشن  دموکراس   به شمار م  روند.

وقوع حوادث اخير در شهر کابل که باعث شهادت ومجروح شدن شماری از 
هموطنان عزيز ما گرديد ،يکبار ديگر نشان داد کهه بهادرنهظهر داشهت ايهنهکهه 
حمالت انتحاری يک پديده پيچيده و مغلق است،تاهنوز نيروهای امنيت  ما در 
شهر کابل قادر به تامين امنيت شهروندان  نهبهوده وبهازههم دشهمهن مه  تهوانهد 

 بعض  از اهداف شوم خود را عمل  سازد.

اگر مديريت درست وسالم موجود باشد ،دشمنان مردم افغانستان نهمه  تهوانهنهد  
چنين حوادث  را خلق کنند واز مردم ما قربان  بگيرند. درچهنهيهن شهرايهط کهه 
وضع امنيت  کشور هر روز بدتر م  گهردد ، کشهور ومهردم مها بهه کهار و 
وظايف صادقانه نيروهای امنيت   ما نهيهاز جهدی دارنهد تها وظهايهف شهان را 
درتمام کتگوری ها با کمال صداقت وموفقيت انجام بدهند وپهالن ههای دشهمهن 
را بموقع کشف وخنث  سازند واز قربان  ههای بهيهشهتهر مهردم مها جهلهوگهيهری 
نمايند. قسميکه درنبرد های رودر رو پوز دشمن را بخاک ماليده ،درعهرصهه 

 جلوگيری ازحمالت انتحاری نيز توجه نمايند.

بههرای ارگههان هههای امههنههيههتهه  کشههور در کههار اسههت تهها از سههيههاسههت کههادری 
موثر،هدفمند ومسئوالنه پيروی کرده وبها تهوظهيهف افهراد شهايسهتهه ، مهتهعهههد 
،باتقوی ، باتجربه ،مسلک ، مردم دوست ووطندوست وضع امنيت  کشهور را 

 بهبود بخشيده ودرقبال مردم  وکشور ادای مسئوليت نمايند.

زمانيکه نا امن  ها جان ،مال وزنده گ  مردم ما  را بيرحمانه تهديد مه  کهنهد 
، مردم ما حق دارند تا مسئولين امنيت  ودولت  را مهورد سهوال قهرار بهدههنهد 
وخواست ها ومطالبهات شهان را از طهريهق يهکه  از اشهکهال و اصهل ههای 

 دموکراس  بيان نمايند. مشروط براينکه آنرا قوم   وسمت  نسازند.

متقابلتؤ دولت موظف است تا خواست ها ومطالبات بهرحهق مهردم را اسهتهمهاع 
وبرای حل آن ها در چوکات قانون رسيد گ  نمايد . برخهورد غهيهر قهانهونه ، 
سوء استفاده از  حرکت های مدن  مردم  پذيرفتنه  نهبهوده ونهتهايه  مهنهفه  را 

 بارخواهد آورد.

ما درحاليکه از کهلهيهه حهقهوق وآزادی ههای مهردم وحهرکهت ههای مهدنه  آن 
هاحمايت م  نمائيم ، آشوب گری ها را تائيد نکرده  وآن را يک حرکت غيهر 
مدن  م  دانيم .ما از عدالت حهمهايهت مه  نهمهائهيهم وطهرفهدار تهامهيهن عهدالهت 

 اجتماع  هستيم .

حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان باا حاماایات از حاقاوق وآزادی هاا ی 
مردم تالش برای براندازی حکومت ندارد. ومتحول شدن آن از درون را راه 

 مناسب حل چالش های موجود میداند.

حزب ما تالش م  نمايد  تا حکومت وحدت مل  بسوی تحقق تعههدات آن کهه 

در جريان انتخابات به مردم سپرده متحول گردد.ما دفاع از استقالل ،حاکميت 

مل  ، تماميت ارض   وحفظ منافع مل  کشور را از وظهايهف مهله  واسهاسه  

دولت م  دانيم ، از وحدت مل  مردم وازاتحاد و همبستگ  نهيهروهها ی مهله  

،دموکرات وترق  خواه کشور حمايت م  نمهائهيهم وتهالش داريهم تهانهيهروههای 

همسو دريک سازمان واحد تشکل نمايند وبرای تشکيل جبهه ها وائهتهالف هها 

 نيز تالش مجدانه م  نمائيم .

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 هموطنان عزیز!

 خواهران وبرادران محترم َ!
ومسلهمهان افهغهانسهتهان در کهنهار  مردم شريف

مسهلهمههانهان جههههان ، بها پهايهان مهاه  مهبههارک 
روزهای عيد سعيد فطر با گرم    رمضان،از

 استقبال م  نمايند.
داراالنشای حهزب مهتهحهد مهله  تهرقه  مهردم 
افغانستان ،مسرت فراوان دارد که به مناسبت 
حلول عيد سهعهيهد فهطهر ،بهههتهريهن تهبهريهکهات 
وتمنيات نيک خودرا به تمهام مهردم مسهلهمهان 

وعزت مند افغانستان ومسلمانان جهههان  وبهه 
تمام نيرو ههای دفهاعه  وامهنهيهته   قهههرمهان  
افههغههانسههتههان  کههه درسههنههگههر دفههاع  از مههردم 
وکشور  شجاعانه قرار دارند وآماده هر نهوع 
قربان  ،ايثار وجانبهازی هسهتهنهد ،از صهمهيهم 

 قلب تقديم م  دارد.
با تاسهف ودرد فهراوان  کهه درمهاه مهبهارک 
رمضان ،بازههم مهردم مها شهاههد ادامهه فهقهر 
،بيکهاری ،مشهکهالت اقهتهصهادی واجهتهمهاعه   
درکشورو شاهد قربان  های ناش  از حمالت 
تروريست ،حهته  حهمهلهه بهه  امهاکهن مهقهدسهه 

ومساجد درشهر کابل ودرشماری از واليهات 
کشهوربههودنههد کههه بههاالثههر آنههههها ، شههمههاری از 
هههمههوطههنههان عههزيههز مهها بههه شهههههادت  رسههيههده  
وشماری از آنها مجرح گرديده اند . مايکهبهار 
ديگر همدری وغم شريک  خود را با فهامهيهل 
های شهدای عزيز ومجروحهيهن ايهن حهوادث 

 خونين درکشور ،ابراز م  داريم .
داراالنشای حهزب مهتهحهد مهله  تهرقه  مهردم 
افغانستان با رسالت که دربرابرمردم وکشهور 

دارد، از آزادی 
،دمههههههوکههههههراسهههههه  

پیام  تبریکی داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان به 
 مناسبت حلول عید سعید فطر

 ای کابل از برای تو من گریه میکنم

 در مرگ خلق،جای تو من گریه میکنم

 در ماتمی که شهر،سراپا گرفته است

 هر سو به غم سرای تو من گریه میکنم

 

 هموطنان عزیز و به ماتم نشسته!

 ۰۳:۸روز چهارشنبه حوال  ساعهت 
صبح دشمنان ظالهم و جهنهايهت پهيهشهه 
يکبار ديگر چهره ددمهنهشهانهه،مهزدور 
صفتانهه ، وحشه  ، خهونهخهوار،ضهد 

انسان  ،ضد اسالم  و ضهد افهغهانه  
خود را به نمهايهش گهذاشهتهه و بها راه 
اندازی انفجار مهيب و سههمهگهيهن در 
سرک وزير اکبر خان ،مردم مسلمهان 
و روزه بهدههن کهابهل را مهورد آمها  

تهن  ۰۸۸قرار داده که اضافه تهر از 
در ين حهمهلهه شهههيهد و زخهمه  شهده 
،خسارات هنگفت مال  به ههمهوطهنهان 

  .ما وارد گرديده است

داراالنشای حزب مهتهحهد مهله  تهرقه  
مههههههههههههردم 

 پیام تسلیت داراالنشای ح.م.م.ت.م.ا
۶۱/۹/۶۹۳۱ 

                                                                       !رفقای عزيز 
در جوامع مدرن انسانههها بهه 
اساس همسوي  های انهديشهه 
ي  در ساختار های روشمهنهد 
که دارای اصول و پرنسهيه  
های عام و ويههه بشهری انهد 
در سههاخههتههار واحههد غههر  
تههحههقههق اهههداف تههعههيههيههن شههده 

بنا بهه درک  .تشکل م  يابند
و ضههرورت وحههدت نههيههرو 

هههای مههلهه ،دمههوکههراتههيههک و 
ترق  خواه تالش همه جانهبهه 
،صميمانه و با گهذشهت ههای 
اصول  بعمل آمده که برايهنهد 
آن وحهههدت سهههازمهههانههه    
تشهکهيهالتهه  اعضهای وحههدت 
خههواه حههزب بههود. از هههمههه 
اعضا ، هوا داران و رفهقهای 
که در راه تحقق ايهن آرمهان 

اطالعیه داراالنشای حزب متحد 
 ملی ترقی مردم افغانستان

 ۶۹۳1جوزا ۳

جهوز ای   ۹وز سه شنبهه مهور  ر 
سههاعههت دو بههعههداز ظهههههر   ۶:۹۱

،جلسه داراالنشای حزب متحد مله  
ترق  مردم افغانستان تحت ريهاسهت 
پوهاند داکهتهر مهحهمهد داود را وش 
رئيس حزب داير گرديد. در جهلهسهه 
رهبری شعبات مرکزی حهزب نهيهز 
شرکت داشتند. برای جلسه اجهنهدای 
ذيل پيشنهاد و به اتفاق آرا تصويهب 

  ۳گرديد
بههحههث روی پههيههشههنهههههادات جههديههد .۶

حزب سابق متحد مهله  افهغهانسهتهان. 
در آغههاز جههلههسههه رفههيههق را وش 

پيرامون پروسه وحدت و ادغام تشکيالت  در 
شهورا هههای واليهتهه  روشههنه  انههداخهتهه نهقههاط 
ضعيف و قهوی کهار را مشهخهخ سهاخهتهنهد. 
بعدارفيق يعقوب حهيهدری پهيهشهنهههادات جهديهد 
حزب سابق مهتهحهد مهله  را چهنهيهن مشهخهخ 

  ۳ساختند
 .هيت رهبری موجود حزب تغير کند.۶

  .پروسه تدارک کنگره آماده شود.۲ 
  .جلسه بيروی اجراييه حزب داير شود .:
از  ۸۵%در کنگره حزب به تعداد مسهاوی .۰

  .هردو طرف شرکت نمايند
پيرامون پيشهنهههادات فهوق ،رفهقها بهه تهرتهيهب 
صحبت نموده نهقهطهه نهظهر ههای خهود را بها 

  ۳جلسه چنين شريک ساختند

ما تعهد کرديم اما ط  رفیق جانباز: 
يک سال نتوانستيم به تهعهههدات خهود 
عمل کنهيهم.بهرخهورد هها سهلهيهقهه يه  
تحميل شد و معيار ها عمل  نشد. مها 
مصروف امتياز گرفتن بوديم ،روی 
افراد فوکس داشتيهم .حهزب مها بهايهد 
بههروی مههعههيههار هههای دمههوکههراتههيههک 
استوار باشد ،ما ميرويم تا بهه حهزب 
سليهقهه يه  مهبهدل شهويهم .بها تهاسهف 
پيشنههادات ايهکهه شهنهيهدم سهازنهده و 
متحد کنهنهده نهبهود،بهلهکهه دور کهنهنهده 
اسههت.مهها را بههطههرف حههزب واحههد 
نميبرد. من شخصا اعالن ميکنهم کهه 
با هميهن شهيهوه کهار مهخهالهف هسهتهم .مهن بها 

مخالف هستم .اگر به اساس نورم هها   %۸،%۸
و اصول حزب  بخواهند وحدت ميکنيم نهه بها 

  .طرح های سليقه ي 
بايد شرايط ذهن  و عين  جامعه رفیق تالش: 

را مههههههطههههههالههههههعههههههه 
کنيم .وضهع نهظهامه  

 برگزاری جلسات داراالنشای حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان

جلسهه  ۶:۹۱/:/۲۲بعداز ظهر روز دوشنبه مور   ۲۳۸۸حوال  ساعت 
فعالين شهر وواليت کابل  حزب متحد مل  ترق  مردم افغانستان در دفتر 

تن به شمهول قهيهم ههای  %5مرکزی حزب داير گرديد.  درجلسه به تعداد 
 داراالنشا برای شهر کابل نيز شرکت داشتند.

جلسه با تالوت آيات چند از کالم هللا مجيد توسط قاری محمد امان عضهو 
 شورای واليت  کابل رسميت داده شد.

برای جلسه اجندای ذيل پيشنهاد ومورد تائيد قرار گرفت ۳ ارايه معلومات 
درمورد پروسه يکساله وحدت سازمان  تشکهيهالته  بهيهن احهزاب ديهروز  

 مل  ترق  مردم ومتحد مل  افغانستان .
( نفر پهيهشهنهههاد %برای جلسه هيت تحرير )

 تدویر جلسه فعالین  شهر و والیت کابل ح.م.م.ت.م.ا 
بٌابز فیصلَ کویتَ اًظجام ّ تفااُان وازّح ّ ا    

خْاُاى اخیزا رفیق دل ار بیگ ػضْ کویتَ تفاُن ّ 

اًظجام , طفزی را بَ کابل اًجام دادٍ , پایاام وازّح 

ّ    خْاُاى را بَ ُایار رُا ازی 

 ااشم هااتاا اا  هاالاا  تااز اا  هاازدم 

افـاًظتاى در کابل , اًتقال ّ پیزاهْى 

چگًْگ  پایاب بازد پازّطاَ ّ ا   

ارواًایا, , وافاتاوااًاِاای هافاصال ّ 

طْدهٌ ی را اًجاام دادٍ اًا  ر رفایاق 

بیگ ط  چٌ یي ًشاظار دّطاتااًاَ ّ 

 ظاي ًایاار باا اػضاای دارا ًشااای 

 شم رّی ّ    ّ ضزّر  چٌیي 

ّ    تااریا ا  تااکایا ا  دا اتاَ ّ 

ُوچٌاى چٌ یي طاسهاى  شب  را کاَ 

اس ه تِا ب یي طْ ب  طازًاْ ار باْدًا  در پاـاوااى 

،طزّب  ،کُْ اهي،چِارُ   ٌ ز ّ زبااؽ لالاظاا  

دایااز بااَ رفاایااق کاااهااجااْ هظااْل باا ااب تشاا اایاا   

دارا ًشای  شم هؼزف  ًوْدٍ اً  ر ُوچٌاى رفایاق 

دالز اهازیا اایا  را اس ًاام وازّح  555بیگ ه لؾ 

ّ    خْاُاى بطْر اػاًَ باَ دفاتاز  اشم هاتا ا  

.هل  تز   هزدم افؼاًظتااى ًایاش کاوا, ًاواْدٍ اًا 

 )حبیبی(

 دیدار دوستانه

 بقیه در صفحه دوم

 بقیه در صفحه دوم بقیه در صفحه دوم

 بقیه در صفحه دوم

 بقیه در صفحه دوم



دوهم مخ                                                                                                                پرله پسی ګنهم ۲۵دحقیقت زمان میاشتنی                                                                                 

،ترق  وعدالت اجتهمهاعه  حهمهايهت 
مهه  نههمههايههد ودفههاع از اسههتههقههالل ، 
حاکميت مهله  ، تهمهامهيهت ارضه   
وحفظ منهافهع مهله  را از وظهايهف 
مل  واساس  دولت افغانسهتهان مه  

بههرای دسهتهيهابهه  بهه ايههن    دانهد کهه
اهداف ووظايف مله   ومهيهههنه  ، 
هههمههبههسههتههگهه  نههيههروهههای مههلهه    
دموکراتهيهک وتهرقه  خهواه کشهور 
وتامين وحدت مل  مردم افغانستهان 
،از خهههواسهههت ههههای ضهههروری  
 شرايط کنون  کشور ما م  باشد. 
داراالنشای حزب متحد مل  تهرقه  
مردم افغانستان  ،درحاليکه در راه 
آزادی دموکراس  ، ترق  وعهدالهت  
اجههتههمههاعهه   درکشههور بههه مههبههارزه 
وتههالش هههای عههادالنههه و تههرقهه  
خواهانه خود، ادامهه مه  دههد. از 
رهههبههران  حههکههومههت وحههدت مههلهه   
تههحههقههق تههعهههههدات آنههههها درجههريههان 
انتخابات را م  طلبد. زيرا آوردن 
تههغههيههرات وتههحههوالت  اقههتههصههادی   
اجتماع  ، کاهش فقر وبهيهکهاری ، 
اشتغال زائ  وايهجهاد  زيهرسهاخهت  
های اقتصادی ،حمايت از تولهيهدات 
داخل  واستفاده  قانهونه   ازمهنهابهع 
طبيع  با حفظ ورعايت منافع مهله  
کشور ، از خواست ها ونيهاز ههای 
اسههاسهه  وتههغههيههر نههاپههذيههر مههردم 

 افغانستان م  باشد.

داراالنشای حزب متحد مل  تهرقه  
مردم افغانستان  بها ورکهامهل دارد 
که  مردم شريف افغانستان  سازنده 
تاريخ وکشور خود هستند  وکهمهک  
های جامعه  جهان  فقط مه  تهوانهد  
بحيث يک فکتور خارجه  در ايهن 

 راستا محسوب گردد  .
ما آرزومند هستيم تها تهمهام  تهالش 
هههای  آزادی خههواهههانههه ، تههرقهه  
خهههواههههانهههه  ومسهههئهههوالنهههه مهههردم 
افغانستان ونهيهروههای تهرقه  خهواه  
کشور بتواند در راه کاههش ومهحهو 
چالش های کنون   در کشور نهقهش 
مثبت داشته ودر آينده شهاههد  يهک 
افغانستان مترقه  وپهيهشهرفهتهه بهوده  
ومردم ما بتوانند مانند ساير خلهقههها 
ی کشههور هههای جهههههان درصههلههح 
،امنيت وثبات پايدار زيست نماينهد. 
زيرا شايسته زنده گ  سعهادت مهنهد 
وعدالهت هسهتهنهد  وحهزب مها مه  
خواهد افتخار خدمت صهادقهانهه را 

 برای آن ها داشته باشد .
داراالنشای حزب متحد مل  تهرقه  
مردم افغانستان  يکبار ديگر حلهول 
عيد سعيد فطر را برای ههمهوطهنهان 
عزيز ومسلمانان جهان تهنيت گفتهه 
،سعهادت  وبهههروزی شهان را از 
خههداونههد مهههههربههان ) ( آرزو مهه  

 نمايد.
 با عر  حرمت

 پوهاند داکتر محمد داود راوش 
رئيس حزب متحد مل  ترق  مردم 
  افغانستان         

افغانستان،تاثرات و تالم عميق خهود 
را به مناسبت اين حادثه غهم انهگهيهز 
،دور از کرامت انسانه  کهه بهاعهث 
شهادت و جراحت مهردان ،زنهان و 
اطفال بيگناه و مهلهکه  شهههر کهابهل 
گرديده ابراز نموده ،از درگهاه رب 
العزت برای شهههدای گهلهگهون کهفهن 
اين حادثه و حوادث مشابه ،بهههشهت 
بههريههن و بههرای زخههمهه  ههها شههفههای 
عاجل تمنا نهمهوده ،بهرای بهازمهانهده 
گان و فاميل های شهدا، زخهمه  هها 
وهم متضرريهن حهادثهه الهمهنهاک از 
خداوند منان صهبهر جهمهيهل اسهتهدعها 

  .ميدارد

به گرو  های مخالف دولت خطاب 
ميکنيم که با وجود پيشنهاد آتش بس 
در ايام مهتهبهرک مهاه صهيهام کهه از 
جههانههب دولههت جههمهههههوری اسههالمهه  
افغانستان اعالن گرديد ،چهرا دسهت 
به ماشه برده مردم بيگناه ، ملک  و 
مسلمان را مورد حمله قرار ميدهيد. 
 آيا اين نشانه ضعف تان نيست؟ 

از رهبری دولت جمهوری اسالمه  
افغانستان ميخواهيم تا مسببين حادثه 
را شناساي  و به پنجه قانون بسپارد 

تا به شديد ترين مجازات مهحهکهوم 
گردد. جواسيس و اجهنهتهان را در 
دستگاه دولت تشهخهيهخ و مهورد 
پيکرد قرار دهند. باالی النه ههای 
تههروريسههتهه  حههمههالت نههظههامهه  را 
تشديد و مهحهکهومهيهن را بهه جهزای 
اعمال شان برسانند. تا ديگر صدای 
گوشخراش انفجار آرامهش خهانهواده 
هها و شهههههر ههها را از بههيههن نههبههرده 
،ديگر زنان دلير وطهن سهيهاه پهوش 
نههگههرديههده و مههردم صههبههور مهها بهها 
چشمهای پر اشک عزيزان و جهگهر 
گوشه ههای خهود را در دل خهاک 

  .مدفون نسازند

از نههظههامههيههان جههامههعههه جهههههانهه  
پرسيم، نقش ،وظيفه مهوجهوديهت  م 

شما در کشور ما برای چيست؟ چرا 
در دفهههع حهههمهههالت پهههالن شهههده 
استخهبهارات اجهنهبه  سهکهوت کهرده 
،نيرو ههای امهنهيهته  افهغهانسهتهان را 

 همکاری الزم نم  کنيد.

    روح شهدا شهاد و بهههشهت بهديهن 
 .جايشان

مهههره بهههه عهههامهههلهههيهههن حهههادثهههه   
 تروريست  امروز کابل.

 با احترام

 پوهاند داکتر محمد داود را وش

بزره صميمهانهه تهالش ورزيهده انهد 
الزم بههه  ر جهههههان سههپههاس و امههتههنههان

يادهان  است که عده محدود با طهرح 
ها و پيش فر  های خود مهحهورانهه 
و هههمهونههيهک پهروسههه را بهه درازا 
کشانيده، عدم پابندی بها تهمهام اصهول 
پذيرفته شده که در پای آن امضا نهيهز 
گزاشته اند و در هر مهرحهلهه صهرف 
بههرای رسههيههدن بههه يههک هههدف قههرار 
گرفتن در راس آنهههم بهدون رعهايهت 
اصههول دمههوکههراسهه  اسههنههاد مههنههدر  
اسههاسهه  حههزب از جههمههلههه مههکههانههيههزم 
پروسه ادغام تشکيالت  وحدت حهزب 
و اساسنامه حزب واحهد مهتهحهد مهله  
ترق  مردم افغانستان،به ک  راهه هها 
متوصل شده و سد ايجاد کهرده و بهه 

رههبهری  .ندانم کهاری مه  پهرداخهتهنهد
حزب با همه اسنهاد و مهدارک دسهت 
داشته و مستند از پروسه و با رعايت 

کليه اصهول و مهوازيهن رفهيهقهانهه بهه 
تحکيم وحدت ادامه ميدهد و از تهمهام 
اعضای پر افتخار حزب متهحهد مهله  
ترق  مردم افغانستان کهه بهر مهبهنهای 

 %۶:۹جهوز ای  ۱اعالميه مشترک 
وحدت نموده ،صميمانه تقاضا بهعهمهل 
م  آورد که با تمام صداقهت بهخهاطهر 
تحقق اهداف شريفانهه حهزب خهويهش 
در سههازمههان هههای مههربههوط فههعههاالنههه 
اشههتههراک ورزيههده ،تههدابههيههر الزم را 
غر  تهدويهر کهنهفهرانسهههای حهزبه  
جهت انتخاب نماينده به کنگره حهزب 

قابهل  .اقدامات اصول  و حزب  نمايند
ذکر است کهه در مهورد تهخهلهفهات و 
عدول از اصهول و اسهاسهات حهزبه  
بعض  ها در آينده معلومات مفصل و 

  .همه جانبه تقديم ميگردد
 با احترام

 پوهاندداکتر محمد داود را وش
رئيس حزب متحد مل  ترق  مردم 

 افغانستان

سياس  کشور بسيار خراب است .يا ما بايد چهنهد 
پارچه برويم و يا بدون در نظر داشت معيار هها 
و دموکراس  يک پارچه باشيم بهتر اسهت.بها در 
نظر داشت حاالت جنگ  کشور بايد با مصلحهت 

 پيش برويم. 
حهزب مهتهحهد مهله  طهرف دار رفیق غافاوری: 

وحدت بوده و است. پيشنهاد ات روی ضرورت 
.وحدت بايد بهنهيهادی بهاشهد .بها يهد   ايجاد ميگردد

  .کنگره و يا کنفرانس مصلحت  داير گردد
زمان تدوير کنگره نيهسهت .بهههتهر ما ما حضرت:

است کنفرانس حزب  داير شود ،چهنهد سهال بهعهد 
 .باز کنگره داير شود

پيشهنهههادات در چهنهد مهاه گهذشهتهه رفیق جانباز: 
،مسله طرح رياست اجراييه که قهبهال  تحميل  بود

رد شد. برای جايگاه يک شخخ معيهن ههمهيهشهه 
فشار آورده ميشد و هميشه يک فرد را بر جسته 

  .و ميخواهند باالی ديگران تحميل کنند
اگر پيشنهادات موافق تعههدات بهاشهد رفیق آرین:

درست است.بايد پيشنهادات در چوکات تهعهههدات 
  .مطالعه و ارزياب  شود

طبق تقاضای جلسه رفيق کا مجو ميکانيز ادغهام 
تشکيالت  و اساسهنهامهه حهزب بهخهش کهنهفهرانهس 

  .سراسری را بخوانش گرفت
در مکانيزم تمام نهاد ها مساوی قبول رفیق خالد:
مساوی را قبول نکنيد منفصل  ۸۵%گرديده ،اگر 

ميشويد. به لحاظ خدا قهبهول کهنهيهد ،در غهيهر آن 
  .منفصل ميشويم
ما يک سال را ضايع ساختيهم ،حهد رفیق لیاقت: 

اعل  دموکراس  تفاهم است ،زبان تهفهاههم زبهان 
اول است .همينقدر که شما انتظار داريهد مها ههم 

حضور فعال حق مهاسهت. نهه کهالن ۸۵%داريم ،
وجود دارد نه خهورد ، فهقهط اصهول ،اصهول ، 
اصول چيسهت؟اعضهای رههبهری را در ههمهيهن 
لحظه تفاهم کنيم . اگهر شهمها فهکهر مهيهکهنهيهد کهه 
رهبری خود را در کنگره انتخاب ميکنيم ،تها ده 

  .سال ديگر امکان ندارد
در هههر جههمههعههيههت قههاعههده ، رفاایااق صااالااحاای: 

اصول،راه و روش وجود دارد .بهعهدا رسهوم و 
عنعنات موجود است.ما به اسهاس چهههار چهوب 
در اتاق آمده ايم. ما بايد اصول اتاق را رعهايهت 
کنيم.در حزب ما اساسنامه و برنامه داريهم ،اگهر 
نباشد به کجا مهيهرويهم .پهيهشهنهههادات طهرح شهده 
مخالف اين چهار چوب است ، پيشنهاد مهيهکهنهنهد 
کنفرانس ، پيشنهاد ميکنند مصلحته  . از بهحهث 
مصهلههحهتهه  بههگههزريهد وبهه چههههار چهوب اصههول 
بيهايهيهد.مهيهکهانهيهزم طهرح شهد ،امضها شهد ،چهرا 
انراعمل  نم  کنيد. کنگره از خود اصهول دارد 
،طبق نورم نمهايهنهده گه  افهراد بهه کهنهگهره مه  
آيند.در داخل کهنهگهره رفهقهای انهتهخهابه  تصهمهيهم 
ميگيرند .چرا از اصول خار  شده و مصهلهحهت 

را طههرح مههيههکههنههيههد. مههن مههخههالههف 
مصلحت و پيرو اصول قهبهول شهده 
هستم. رفيق مالک۳ برای کنگره که 

طهرح مهيهکهنهيهد،از طهرف ۸۵%شما 
حزب واحد م  آيد يها احهزاب جهدا 

  جدا؟
تا حال واحد نشديم ،در واليات واحد رفیق خالد: 

نيستيم و سازمان ها جدا جدا کار مهيهکهنهد.بهنها از 
  .احزاب جدا جدا به کنگره م  آييم

داخل شهدی   ۸%،۸%اگر به کنگره رفیق جانباز: 
،آنجا به نتيجه نرسيدی باز چه؟ ما به اين طهرح 
های تحميل  به نتيجه نم  رسيم، طبق اساسنامهه 

  .کنگره را قبول داريم
طبق ميکانيزم کنگره داير نشهد ، رفیق حیدری: 

بايد بيروی اجراييه داير مهيهشهد 
، وقههت تههمههديههد و مشههروعههيههت 
بدست م  آورديد.اين اصل بهن 

  .بست است
برای ما اصهول رفیق احمدی: 

مهم است ، مکانيزم بايد عمله  
ميهخهواههيهد چهرا ۸۵%شود.اگر 

پههروسههه ادغههام را پههيههشههکههش 
کرديد،يک سال وقت ضايع شد 
،پس ادغام شورا ههای واليهته  
و سههفههر هههای واليههتهه  بههرای 
چههه؟هههمههان وقههت مههيههگههفههتههيههد و 

  .کنگره را داير ميکرديد
واقهعها زيهاد مهتهاثهرم،جهمهع ههنهدسه  رفیق ویار: 

وحدت نم  تواند،ما يک جمع  فکری نيستهيهم . 
دموکراس  بايد در حزب ما نهادينهه شهود. چهرا 
از پروسه های دموکراتيک ميترسهيهم. مها پهيهرو 
اصول قبول شده مکانيزم و اسهاسهنهامهه هسهتهيهم. 
طرح ههای مصهلهحهته  ،پهيهشهنهههاد رئهيهس و دو 
معاون، تثبيت مقامات حزب ، قبال نيز رد شده و 

  .بازهم قابل قبول نيست
۳ محور کار ما بهايهد اسهاسهنهامهه و رفیق خاوری

برنامه باشد.از اسناد تصويب شهده نهبهايهد عهدول 
در کنگره در اسناد قيد نشده،ميکهانهيهزم ۸۵%کرد.

تهههايهههيهههد اسهههت،بهههايهههد حهههزب خهههود را نهههجهههات 
  .دهيم .مصلحت کارا نيست

هکذا رفقا امرالدين، قيام ، مير خيل، اوريهاخهيهل 
و وفادار نظريات خهود را ابهراز نهمهودنهد . در 

 ۳نتيجه جمع بندی دو طرز ديد بوجود آمد
رعهايههت اصهول دمههوکههراسه  حههزبه  طههبههق  .۶ 

  .اساسنامه و مکانيزم
شيوه مصلحت  ، خالف نورم های قبول شهده  .۲

  .حزب 
پيشنهاد رای گيری روی دو طرح فوق صهورت 
گرفت۳ رئيس جلسه پيشنهاد کرد۳ رفهقهای کهه بها 

 %۶:۹جهوز ای   ۱اصول قبول شده مهکهانهيهزم 
مههوافههق انههد،در جههلههسههه حضههور داشههتههه بههاشههنههد. 
متاسفانه گرو  رفقای حزب متحد مل  جلسه را 

عصر اختتهام   %ترک گفتند. جلسه حوال  ساعت 
  .يافت

*********** 
جههلههسههه   %۲.:.۶:۹۱روز پههنههجههشههنههبههه مههور  

داراالنشههای حههزب مههتههحههد مههلهه  تههرقهه  مههردم 
افغانستان،تحت رياست پوهاند داکتر محمهد داود 
را وش در دفتر مرکزی حهزب دايهر گهرديهد.در 
جلسه روسای شعبات و کميهسهيهونهههای مهرکهزی 

 .حزب نيز شرکت داشتند
برای جلسه اجندای ذيل پيشنهاد و بهه اتهفهاق آرا 

  ۳مورد تصويب قرار گرفت
ارش کههار کههرد هههای يههکههسههالههه شههعههبههات و گههز

 کميسيونهای مرکزی حزب
در آغاز رئيس جلسهه پهيهرامهون وضهع سهيهاسه  
نههظههامهه  کشههور در فههاصههلههه بههيههن دو جههلههسههه 
داراالنشا،کار کردهای شعبات مرکهزی ، شهورا 
های واليت  و معادل ، موفقيت ها،نواقخ و کهم 

 .کاری های صحبت نمودند

رفيق وحدت رئيهس شهعهبهه تشهکهيهالت مهرکهزی 
حزب ،گذارش اساس  جلسه را قرائت کرد. در 
گذارش روی کارکرد شعبهات و کهمهيهسهيهونهههای 
مههرکههزی حههزب ، پههروسههه وحههدت و ادغههام 
تشکيالت  با حزب متحد مل  افغانستان در شورا 
های واليهته  و مهعهادل آن ، دسهت آورد هها ، 
نواقخ و راه های بيرون رفت آن تماس گهرفهتهه 

 .و به جلسه روشن  انداخت
پههيههرامههون گههذارش اسههاسهه  بههتههرتههيههب رفههقهها 
جانباز،صالح ،کا مجو، احمهدی، قهادر ذههيهن ، 
مههيههرخههيههل ،خههاوری ،صههدری،مههالههک و آريههن 
صحبت نموده ،نظريات و پهيهشهنهههادات خهود را 
 .جهت بهبود کارو رفع نواقخ ابراز کردند

در اخير رفيق را وش نهظهريهات و پهيهشهنهههادات 
مطرح شده را جمعبندی نموده ،ابراز داشتهنهد تها 
در طرح مصوبه جلسه که نزد هر رفيق موجود 
است تزييد و هم در گذارش اساس   پيشهنهههادات 

 .و نظريات طرح شده ،گنجانيده شود
گذارش و مصوبه با تزييد به اتفاق آرا تصهويهب 

 .گرديد
به اعضهای داراالنشها و قهيهم ههای شهورا ههای 
واليههتهه  وظههايههف مشههخههخ الهه  جههلههسههه بههعههدی 
داراالنشها داده شهد. ههکهذا روی تهدويهر جهلهسههه 
بيروی اجراييه و تدوير کنگره بها شهکهوه حهزب 

 .تبادل نظر و تصاميم الزم اتخاذ گرديد
جلسه در اتحاد نظر و همبستگ  رفيقانه حهواله  

 .قبل از ظهر خاتمه يافت ۸:.۶۶ساعت 
 کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 

 بقیه از صفحه اول

 پیام تبریکی ...

 بقیه از صفحه اول

 پیام تسلیت ...

 وتصويب گرديد.
طبق اجندا رفيق وحدت رئيس تشکيالت مرکزی 

جوزا   ۹حزب اطالعيه داراالنشاء  حزب مور  
 را قرائت کرد .

بعدأ رفيق انجينر سليمان کامجهو عضهو بهيهروی 
اجرائيه ،داراالنشا وعضو کميته تهدارک وحهدت 
ونظارت بر تحقق ميکانيزم آن  بصورت مفصل 

( و)۹۰/%/۶:وهمه جانبه  روی وحدت ههای )
( صههحههبههت نههمههوده روی طههرح ههها ۹%/:/۱

،نههظههريههات وپههيههشههنهههههادات بصههورت مشههرح بههه 
 اشتراک کننده گان روشن  انداخت.

بعدأ پيرامون گزارش رفهيهق کهامهجهو هشهت تهن 

سهههههخهههههنهههههرانههههه  
وپهههيهههشهههنهههههههادات 
وسواالت خود را 
مطرح نمودند که 

بهههههههههههههههههههها 
جهوابهات قهنهاعههت بهخههش بهه پهاسهخ آنهههها 
پرداخته شد. سخنران  وپاسخ ها بهاشهور 
وشعف کف زدن هها از جهانهب شهرکهت 
کههنههنههده گههان مههورد اسههتههقههبههال قههرار مهه  

 گرفت .
دراخههيههر رفههيههق مههزمههل رئههيههس شههورای 
واليت  کابل طرح قهطهعهنهامهه جهلهسهه را 
قرائت نمود که بعداز پيشنهادات شهرکهت 
کههنههنههده گههان بصههورت کههل  تصههويههب  

 گرديد .
جلسه در فضای گهرم رفهيهقهانهه  حهواله  

 عصر اختتام يافت . ۰۳۸۸ساعت 

درجريان جلسه شماره جهديهد مهاههنهامهه حهقهيهقهت 
زمان وبعض  اسناد حزب  به شرکت کننده گهان 

 جلسه توزيع گرديد.
 کمیسیون تبلیغ وفرهنگ       

 بقیه از صفحه اول

 اطالعیه داراالنشا...

 بقیه از صفحه اول

 تدویرجلسه فعالین شهر و والیت کابل...

 بقیه از صفحه اول

 برگزاری جلسات داراالنشا...

د افـاًظتاى طیاطي پْځي پیچلا   االار، د هالاي 

یّْالي د   ْهر د هشزاًْ تز هٌځ اخت فا ، پَ 

تاایاازٍ باایااا د چااْکاایااْ د ّیااب پااز طااز ًاااًاا ریااْ 

ُیْادّالْ تَ ًَ ل یزٍ کی ًّ ي صا هاَ رطاْلاي 

دٍر دّلتي خا هااتاک طا اتاْرًّاَ اّ هاْطاظاي د 

ب زاى طزٍ هخ  ْير اهاٌایاتاي ّضاؼایار سیاا  

خزابَ  ْی اّ د ُیْادّالْ دّښوٌاى د خل اْ تاز 

درّاسّ رارطی لي دير ددّلر ًفْطْ د کاٌاتازّل 

طااا ااي هاا اا ّدیاااي، اداري اّ دااْلااٌاایااش فظاااد 

خْریاي، اّطی ًّ ي پاَ تایازٍ ځاْاًااى ّس اار 

 زځک، د ا تصادي ّدي اّ پاًګًْي  الر هخ پَ 

سّړ رّاى دیر پَ داطي یْ ؿیز هاؼاواْل  االار 

کک ّلظوشز اّ ّلظ شز د طتًْشّ پَ کوْلْ کاک 

بي ّطَ ښ ارير طیاطي  ًْ ًَّ د بي تفاّتۍ پَ 

طتز ْ  ا تْ تَ  ْري اّ د خل ْ د خا اصاْى 

اړًّا  ًااْښااتااًْااَ ًااَ کااْير ایااز   ااًْاا ًّااَ اّ 

طاااسهاااًااًْااَ پااَ فاازکظاایااًْااي،  بااٌااي اّ طااوااتااي 

ًارّؿیْ اختَ دي، د ُیْادًیْ  ټْ پزځاي  ًْ ي 

اّ   صي  ټْ تَ تزلیح ّرکْير د طلیاقاْي اّ 

ځاى ؿْښتًْ ْ چلاٌا ًّاْ لاَ ّلاي، اى د ُاـاْ 

 ًْ ًّْ اّ ًِادًّْ تز هٌځ د ًادیْالي اّ یّْالي 

ارادٍ کوشّري دٍ چک تقازیا اا ّرتاَ بازًااهاي اّ 

اطاطٌاهي لزير لَ دي ک لَ  ًْا ًّاَ پاَ افاـااًاي 

دْلٌَ کک کوشّری رّل خپلْي اّ لَ ب ٍ هزؿَ د 

تْتالیتار، ی َ تاسٍ اّ هؼاهالاَ کاًّْا اْ طایااطاي 

کارّباریاًْ باسار تْد  ْیر د طیاطر پاَ داطاي 

خچي ها ْل کک افـاًاى د ُاواْاد پاَ تاٌا اۍ اّ 

ُزٍ  ی َ هاتی ًّ ي اهْکزاطۍ بااّر ًاَ کاْير 

 نصیراحمد څپاند

د ملی او دموکراتو ګوندونو نږدی کیدل او یووالی د 

 وخت ارتیا او غوښتنه ده

 پاټی څلورم مخ کی



صفحه سوم                                                                                                                      ۲۶و ۲۱ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل    

 ...بزودی اتفاق ب  افتد ب  نصيب گرداند
شورای واليت  غهزنه  بها درک از احهوال جهاری  .: 

درکشور از پهروسهه ادغهام و وحهدت احهزاب ههمهسهو 
وعدالت پسند مطابق مکانيزم و برنامه حزب  سر تها بهه 
قدم پشتبان  ميکند. و رفقاي  که بنحوی سد راه اين امهر 
مهم و الزام  مهيهشهود صهادقهانهه بهه وحهدت وههمهديهله  

 دعوت ميکند
شورای واليت  غهزنه  انهتهظهاری تهدويهری کهنهکهره  .۰ 

  ..حزب  را در فرصت های نزديک دارد
 

  بااحت                   رام
 .سيدرض  سادات علوی ريس شورا

******** 

اعالمیه شورای والیتای بالاخ حازب ماتاحاد 
 ملی ترقی مردم افغانستان

 ۶۹۳1جوزای  ۶1پنجشنبه مورخ 
  !رفقای نهایت گرامی وارجمند

از آنجايکه بر ههمهگهان ههويهداسهت کشهور در بهدتهريهن 
وضعيت امنيت  قرار دارد ترور انفجار و انتحار هروز 
در گوشه گوشه کشور از مردم قربان  ميهگهيهرد . فهقهر 
بيکهاری روز افهزون و عهدم مهديهريهت درسهت دولهت 
مردان باعث گرديده تا جهوانهان کشهور مها بهه صهفهوف 
مخالفين بپيوندد. و از حکومت رو بگردانند و از جانهب 
ديگر کشمکش های سيهاسه .گهروهه  و نها امهنه  ههای 
اخير وب  توجه  دولت .مردم را کامال نا اميد سهاخهتهه. 
بنابرين از هر زمان ديگر مسوليت ومکلفيت نيرو ههای 
مل  ومترقه ،تهجهدد گهرا دمهوکهرات و اسهتهقهالل طهلهب 
ميباشد که دريک صف واحد و مهنهظهم در گسهتهرش و 
حفظ وحدت تشکيالت  خويش را بدون کدام خودخواهه  
ها وامتيازطلب  ها هر چه بيشهتهر سهرعهت بهخهشهيهده تها 
روزنه اميد بهرای مهردم رنه  ديهده وعهذاب کشهيهده مها 

  ر رونما گردد
بدين لحاظ شورای واليت  بلخ حزب متهحهد مهله  تهرقه  
مردم افغانستان بادرک عميق از وضعيت کنون  مها بهه 
برگذاری هرچه زودتر کهنهگهره حهزب کهه الهههام ازآرا 

وافکار کليه اعضهای پهرافهتهخهارحهزب در 
 6پرتو روشنای اعالميه مشتهرک تهاريهخه 

حزب متحهدمهله  وحهزب  ۶:۹1جوزا سال
مل  ترق  مردم افغانستان تاکيد ميهورزد و 
از دارالنشاء  حزب تقهاضها بهه عهمهل مه  
آوريم کهه تها ههرچهه زود تهر بهدون کهدام 
امتيازطلب  فهرصهت طهلهبه  وپهيهش شهرط 
وخههود خهههواهههه  و در مهههطهههابهههقهههت بههه اسهههاسهههنهههامهههه 
،برنامه،اميکانيزم وحدت تشکيالت  وپالس  حزب متحهد 

  ر مل  ترق  مردم افغانستان کنگره را داير نمايند
  انجنير محمد اکرم عظيم 

 رئيس شورای  واليت  بلخ ح.م.م.ت.م.ا
******** 

اعااالماایااه  شااورای والیااتاای فااراه حاازب 
 متحدملی ترقی مردم افغانستان

 ۶۱/۹/۶۹۳۱مورخ  
به شورای محترم مرکزی حزب متحدملی تارقای ماردم 

 !افغانستان
محترماً! مدت يکسال از پروسه وحدت حزب  مهيهگهذرد 
ول  حزب ما به تدويرکنگره حزب  اين عاليتهريهن مهقهام 
حزب دست نيآفت.که ايهن خهود در رابهطهه بهه وحهدت 
حزب  دربين صفوف حزب يؤس و ناامهيهدی را بهه بهار 
آورده اند.درحاليکه اسنادمندر  اساسنامه حهزب،اصهول 
وموازين دموکراتيک حزب  و ميکانيهزم پهروسهه ادغهام 
تشکيالت  وحدت حزب  و اساسنامه حزب واحدمتحدمل  
ترق  مردم افغانستان مسيهر روشهن وقهبهول شهده بهرای 
همه اعضای حزب  م  باشد.برمبنؤ نورم های پهذيهرفهتهه 
شده ازطرف حزب با معايار حهقهيهقه  تهمهامه  اعضهای 
حزب متحدمل  تهرقه  مهردم افهغهانسهتهان بهايهد گهامهههای 
استوار وعمل  در اين راستا برداشته مه  شهد.کهه نشهده 
است چنانچه ما نيز در سطح واليت فراه مشهکهالت بهه 
نوبه خود داشتيم و اطالً موضوعات را عرضه  نهمهوده 
 .بوديم ول  ما با شکيباي  مشکالت را پشت سرگذاشتيم
بناًء ما اعضای شورای واليت  حزب متهحهدمهله  تهرقه  
مههردم افههغههانسههتههان واليههت فههراه در جههلههسههه مههور  

شههورای واليههتهه  خههويههش از شههورای   ۶:۹۱/:/۶۸
مرکزی،بيروي  اجرائيه و داراالنشای حزب متهحهدمهله  

 ۳ترق  مردم افغانستان ميخواهد
برمبنؤ ميکانيزم قبول شهده واصهول و مهوازيهن وحهدت 
حزب  طهبهق مصهوبهات واعهالمهيهه داراالنشهؤ حهزب بها 
فههروتههنهه  و روحههيههه وطههن دوسههتهه ،صههرف نههظههر از 
خههودخههواههه  وعههظههمههت طههلههبهه  صههادقههانههه در فضههؤ 

ديموکراتيک در شرايط بسآ حاد کنون  بهخهاطهر نهجهات 
کشورازاين بحران گام های استوار وعمله  بهردارنهد و 
هرکس  که خالف ورزی م  نمايد سد از وحدت حزب  
حزب متحدمل  ترقه  مهردم افهغهانسهتهان مهيهشهود بهدون 
درنظرداشت موقف حزب  طبق اصهول تهعهيهن شهده در 
اساسنامهه واحهدحهزبه  حهزب مهتهحهدمهله  تهرقه  مهردم 
افغانستان مجازات و برخورد حزب  درمهورد صهورت 
گيرد ما اعضای حزب واحدمتحدمل  ترق  مردم واليت 
فراه وحدت صادقانه حزب  ميخواهيم. به اميد استهحهکهام 
 .هرچه بيشتر حزب متحدمل  ترق  مردم افغانستان

  با احترام
 رئيس شورای واليت  حزب متحدمل  ترق  مردم

  واليت فراه
 شيراحمد صديق 
********* 

قطعنامه مشترک فعالین شهر و والیت کابل 
 حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 ۶۹۳۱.۹.۵۵مورخ 
در مورد دفاع و پشتیبانی از استحکام هر چاه بایاشاتار 

 وحدت حزب
  !رفقا 

در حال حاضر که افغانستان ،کشور محبوب ما دشهوار 
ترين لحظات تاريخ  را م  گذراند و بحران اقتهصهادی 
،سياس ،اجتماع  سهراپهای جهامهعهه مها را فهرا گهرفهتهه 
،جنگ و خونريزی ،ترور، اختهنهاق ،فسهاد اداری ،به  
عدالت  و ب  قانون  بيداد ميکند.موجهوديهت يهک حهزب 
سياس  نيرومند ،سهراسهری، مهتهرقه  و دمهوکهرات در 
کشور به ضرورت جدی مبدل گرديده است .گهرچهه در 
جههريههان مههبههارزات احههزاب و سههازمههان هههای مههلهه  و 
دموکرات ،مشکالت ، دشواری ها،فراز و نشهيهب ههای 
فراوان ر  ميدهد ،ول  به اين معن  نهيهسهت کهه تهوقهف 
نمائيم،بلکه بر اه خويش ادامه دا ه ،اهداف خويش را که 
همانا وحدت تمام نيرو های مهله  ،دمهوکهرات و تهرقه  
خواه کشور است ، بدست آوريم. فعالين شهر و واليهت 
کابل بر مبنای اعالميه جلسه مشترک بيرو های اجراييه 

احزاب شامل پروسه وحدت ،بخاطر  ۱.:.%۶:۹مور  
تامين و تحکيم هر چه بهيهشهتهر وحهدت صهفهوف حهزب 

نمايند. ما فعالين حزب  شهر و واليهت  سع  و تالش م 
کابل حزب اعالم ميداريهم۳ تهوضهيهحهات مهفهصهل رفهيهق 
انجنهيهر سهلهيهمهان کها مهجهو عضهو بهيهروی اجهرايهيهه و 
داراالنشاء حزب که در پرتو اسناد و مهدارک تصهويهب 
شده غر  تامين و تحکيم وحدت را اسهتهمهاع،تهائهيهد و 

همچنان اطالعيه داراالنشهاء حهزب مهتهحهد مهله  تهرقه  
مردم افغانستان را کهه رفهيهق وحهدت ريهس تشهکهيهالت 
  مرکزی حزب قرائت نمود تائيد نموده تصويب ميداريم

بهيهرو  %۶:۹جوز ای  ۱ما با تمام قوت از اطالعيه .۶
های اجراييه احزاب مل  ترق  مردم افغانستان و حهزب 
متحد مل  افغانستان که وحدت ههردو حهزب را اعهالن 

 نماييم.  نمود پشتيبان  م 
ما فعالين حزب  شهر و واليهت کهابهل از داراالنشهاء ر2

طلبيم که پروسه وحدت حهزب را بها رعهايهت  حزب م 
مکانيزم ادغام تشکيهالته  وحهدت و تهمهام مصهوبهات و 
فيصله های بيروی اجراييه و داراالنشاء حزب را بدون 
هيچگونه مصلحت زيانبار ادامه داده و کنگره حزب را 

  .در پرتو اصول زرين اساسنامه داير نمايند
همه اعضای حزب تنطيم در شوراهای شهرو واليهت ر3

کابل ،در تحقق تصاميم اصهوله  حهزبه  ، از رههبهری 
  .نمايند ،داراالنشاء و بيروی اجراييه حزب ،پشتيبان  م 

فعالين حزب  شهر و واليهت کهابهل حهزب ،از ههمهه ر4
اعضای پر افتخار حزب صميمانه دعوت مينمايد که بها 
روحيه عال  وحدت خواه  ،رعايت اساسنامه،برنامه و 
خطوط اساس  پاليس  حزب با صهفهوف بهههم فشهرده و 
واحد در امهر بهزره تهدويهر جهلهسهات حهزبه  غهر  
انتخاب نماينده به کنگره با شکوه حزب فعاالنه شهرکهت 
ورزيده ،اين امر بزره سياس  را به يک جشن واقعه  
مبدل سازيد.  به پيش بسوی تحهکهيهم وحهدت حهزبه  و 

  .تدوير موفقانه کنگره حزب
رفيق استاد رضاي  ريهس شهورای شهههر کهابهل حهزب                       

 رفيق مزمل ريس شورای واليت  کابل حزب
********* 

حاازب   عاالماایاه شاورای والیااتای جاوزجااانا
  متحد ملی ترقی مردم افغانستان

  ۶۳/۹/۶۹۳1مورخ 
ما اعضای شورای واليت  جوزجان حزب مهتهحهد مهله  

 ۶:۹1/:/6ترق  مردم افغانستان از اعهالمهيهه مهور  
داراالنشای  حزب متحد مل  ترق  مردم افغهانسهتهان بهر 
اساس ميکانيزم وحدت تشهکهيهالته   ه ه سهازمهانه  مهيهان 
حزب متحد مل  وحزب مهله  تهرقه  مهردم افهغهانسهتهان 
قاطعانه حمايت نموده ودر راه تحقق عمل  آن صادقهانهه 
گام م  برداريم زيرا وحدت ضامن پيروزی اسهت ومها 
وحدت حزب را ماننهد مهردمهک چشهم خهود حهفهظ مه  

 ر نمائيم
 
 

 بقیه از صفحه  چهارم

 گردهمآیی ها و اعالمیه ها....

کَ ؿْاړّ چک پَ اّطٌک سهااى کاک د یاْاسیاٌاي طایااطاي 

طیظتن پَ تْ َ اهْکزاطي ّلزّ، بای  اهْکزاطي بچ کړّر 

لَ دي ک لَ د افـاًظتاى طیاطي ُـْ  ًْ ًّْ اّ طاسهاًًْْ 

تَ چک افـاًظتاى اّ د ُاـاک خالا, ّربااًا ي  ازاى دی 

خْاطر کیاي چک خپل دْل طلیاقاْي،  باٌاي، طاواتاي اّ 

هذُ ي اخت فاتْ اّ ًْرّ هٌفي هظااُازّ تاَ د پااي دا ا  

کیادي، د ّطي د هلي  ټْ د طاتلْ اّ د ُیْادّالْ څا اَ د 

دفاع اّ د بِزًۍ  طٌُْي د ه ٌیْي پَ ّا   ه ْر طازٍ 

 رادْل  ير

پَ اّطٌیْ  ی ْ کک چک هافیا د ُزي چاري ّا ي پَ خپل  

کزؿیړى  ص کک ًیْلي اّ د افـاًظتاى د خل ْ پَ طتاًْاي 

فشار اچْي؛ ُیْادّال د ّطي  اًْا ،  اشم هاتا ا  هالاي 

افـاًظتاى، د ّطي د تز ۍ هلي  ًْ ، د افـاًظتاى د خالا اْ 

 ًْ ، د افـاًظاتااى د طاْلاي د هالاي ها افاؼایاٌاْ  اًْا ، د 

افـاًظتاى د هلي یّْالاي  اًْا ، د افاـااًظاتااى د طاْلاي د 

ؿْرځٌګ  ًْ ، د افـاًظتاى د خل ْ اهْکزادی,  ًْا ، د 

افـاًظتاى د هلي ت زی,  ًْ ، د  ق اّ ػا الار  اًْا  اّ 

افـاى هلر  ًْ  تَ طتز ي اړّي چک ښایي ُـْي د دّي 

د ػذابًْْ پَ راکوْلْ کک هزطتَ ّکړير لَ دي کا الاَ پاَ 

تاطْ ؿا کیاي چک د ؿفلر د دراًَ خْبَ راپاْرتاَ  ا ، 

خل, اّ ّلض طتاطْ هزطتي تَ اړ دي! کَ طتاطْ ځاْام 

ُْ ّي، بیا راّداًګ  د ّطي د لْړّ  ټْ د خًْ ي کاْلاْ 

پَ ًاهَ یْ ه ْر پی ا کاړی، طازٍ ًاادي  ا  اّ یاّْالا  

ّکړ  اّ یْ لْي طیاطي ّطٌي ځْځښر پَ  رٍ ّاچْ ر 

د کار یْ کْدل  اّ پلي کی ًّ   پزّ زام تاز  ص  ًا ي 

ًّیظ  چک لَ یْي خْا افـاى ّ ًَ اّ ّرّر ّ ًاَ باٌا ٍ 

 ي، لَ بلي خْا بِزًۍ  طٌُْي تَ د پاي د ا  کایاښاْدل 

 ير ُوْاد د اهْکزاطۍ پَ لْر اااهي  اهًَْ ّاخالاي اّ 

د هافیا د اّطٌیْ کویشٌ اراًْ ه َ بی ي ام  اير باي لاَ 

 ْي  ًْ ًّْ اّ د ُـْي د   ور ػول څ َ هااطایاْا پاَ 

 ص راؿلي ارسښتًْاَ ًاَ  اي خاًْا ي کایا لا  اّ ًاْي 

ارسښتًَْ ًَ  ي ایجادی ل ر ایز ط یي چااًظاًْاَ ضاایاغ 

 ْي اّ ښَ فزصتًَْ لَ  طَ تللي، اها بیا ُن ًااّخاتاَ ًاَ 

دیر کَ لا ًْر ّخر پاز تااطاْ ّاّړي؛ ّاّر  اّطاٌاي 

کادري اّ دْلٌیش اه اًا  لَ  طَ ّرکْی اّ د بي بااّر  

پَ فضا کک د ځْاى ًظل دْکی ًّ ي تْکي ُن طاتااطاْ لاَ 

 طَ ّځکر ُلَ بَ ُن دیاي اّ ُان دًّایاا دّاړٍ لاَ  طاَ 

 ّرکړ ر

 پاټی دریم مخ څخه

د ملی او دموکراتیکو 

 ګوندونو نږدی کیدل...

 دغره له څوکی نه غږ

 راځ  غرونه ښارونه کړو  

 نورنه اوسو غارونوکښی    

 سل قيامته تير شوه            

 الپراته یوو په قبرونوکښی  

********** 

 سل  قيامته تيرشوه               

 الد خوبه راویښ نه شوو 

 خدای خبروی چه څه شولو

 څه يووالبه څه شوه   دزمان  انقالبونو کښ 

 سل قيامته تير شووالپراته يوو په قبرونو کښ 

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

 هل  هر راويښ ش  توفانونه دی ډوبيږی نور

 قسم دی چه غرقيږی نور

 بيل بيل  به ورکريږی دپروپه کاروانونوکښ 

 سل قيامته تير شوو الپراته ئ  په قبرونو کښ 

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

 خپل اوپردی وپيهن  پريږی ليونتوب

 رهبر کړی سريتوب

 ورش  اديرولره خپل ټول ننګيال  وپوښت 

 وائ  ځبله مه  تښت 

ترڅو به يوو پراته  مونږ ګنهکار په 
 دوزخونوکښ 

 سل قيامته تيرشوو الپراته يوو په قبرنوکښ 

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

 دسيال دزړه دردونه آرمانونه اوناری

 دښه هوند اشاری

 اسرار دی دحيات پراس  رنګه پيغامونوکښ 

 سل قيامته تير شوو الپراته يوو په قبرونو کښ 

 الحاج میراجان سیال                       

وقههتههه  نههامههه  از 
چههنههداول درمههيههان 
م  آيهد مهردمها ن 
متهعهصهب مهذههبه  
)غير کابليان ( بهه 
فکر شيعه  وسهنه  
مهه  افههتههنههد ، در 
حال  که دراين منطقه که يک  ازمناطهق قهديهمه  کهابهل 
است و در قديم نصف کابل را احتوا مهيهکهرده خهانهواده 
های سرشناس سن  و شيعه  درپهههلهوی ههم زنهده گه  

 ر نموده اند

گروه و جماعت  را  »ی ترک  و در لغت  چنداول واهه
)از برهان   «گويند که از لشکر براه روند و فرود آيند 

فوج  را گويند که برای حفاظت لشکهر از   « قاطع(.  
بهه تهرکه  بهه   «آيد، بخهالف ههراول.  پس لشکر م  

 .معن  ساقه لشکر است که بفارس  دمدار گويند
چنداول برخالف تصور بعهضه  هها قهبهل ازنهادرافشهار 

سپاه فرغانه ، بهلهخ و قهزلهبهاش)سهپهاه  »وجود داشت ، 
فرستهاده شهده شهاه اسهمهاعهيهل بهرای کهمهک بهابهر( کهه 

ههجهری قهمهری بهه   ۹۶۸ازهندوکش گدشته  و درسهال 
وادی کابل فرود آمدند. سپاه  و افسر،سواره  و پهيهاده 
مجاز نبودند بداخل شهر فرود آيند ) براساس امر بابهر( 
، قزلباش ها دراين مکان گوشه وکشهتهزار و بهاغسهتهان 
بداخل يک محوطه کالن به ساختن قلعه هها وخهانهه هها 

 )ارسکين -ايران وبابر-۰۸۰و55:)خ  «پرداختند.
ه هه  ق کههه نههادرافشههارازتسههخههيههر   ۲%۶۶دوقههرن بههعههد 

هندوستان برم  گشت واز راه کهابهل بهطهرف پهاردريها 
سمرقند ... ( روان بود، تهعهداد انهدکه  افهراد   –)بخارا 

برای اداره درکابل باق  گذاشت که در چنداول و سهايهر 
محالت درکابل ماندگار شدند . درجههان کشهای نهادری 

صهوبهه داری  « آمهده کهه   ۰::نوشته ميرزامهدی خ
کابل وپشاورکماکان ) چنانچه پيهش ازنهادرههم دردسهت 
ناصرخان قزلباش بود(  دوباره ناصرخان بهرقهرارو او 
را با جمع  ازخوانين نهامهدار وعسهاکهرنصهرت شهعهار 
مامور به انتظام  و اتساق مهم آن ديهارفهرمهوده ،دنهادر 

ازنوشته باالهم برم  آيد که گهذاشهتهن  «عازم هند شدند.
تعداد اندک فو  برای امنيت داخل  است ، نه جابجهايه  

 .کتله وی
چنداول ازديوارشفاخانه گندنا ) ابن سيهنها ( اله  سهرک 
سه دکان چنداول )سه دکان پايين هم م  گفتند زيرا سهه 
دکان عاشقان وعارفان دردامنه کوه و بلهنهد واقهع  شهده 
که بنام سه دکان باال ياد م  شهد(، ازبهاال بهه بهاالجهوی 
وکوه شيردروازه و ازپايين به ديوارقلعهه بهاقهرخهان کهه 
بعد ها جاده ميوند  و شهفهاخهانهه مسهتهورات بهه جهايهش 
ساخته شده و درگذشته ها با گذر باغبان کوچه  پيوسهت 
داشت ،احاطه شده است . بروايت  هم از ديوار شفاخانه 

 ر ال  محله  عل  رضاخان بنام چنداول ياد م  شد

کابل درگذرګاه تاريخ  ۶۰۰خ »صاحب نظرمرادی در

دردوره تيمورشهاه  چهنهداول قهزلهبهاش   »م  نويسد۳ «
نشين درپهلوی ديگر محالت قديم کهابهل ازپهيهش وجهود 
داشت، تيمورشاه زمين های باغ  و خال  درشهر کهنه 
و کناره راست دريای کابل ،اعتباراز تنگ  گذرګاه  بهه 
پايين را به ساختن مساجد، حمام ، کهارون سهرا،خهانهقها 
ولشکرخانه ومحالت  و گذرها برای قبيله های مختلهف 
آباد؛ وبنام های شان مسما نمود مثل گهذرديهوان بهيهگه ، 
سردار جانخان، قاض  في  هللا، عل  رضا خان )نيکه 

که تاحال به همان نام ها ياد م   «کالن خودم ( وغيره 
 .شوند

چنداول شامل چندين گذر و کوچه های متعدد م  بهاشهد 
که توضيح هرکدام دراين مختصرنم  گهنهجهد وعهبهارت 
بود ازگذرهای قلعه هزاره ها ، شهنج  ) شهههنهشهاه ههم 
م  گفتند و نوع از تو  بوده که ازباالی شتر آتش مه  

خواف محهله  اسهت بهيهن ههرات  -شد(، خاف  ها )خافيا
ومشهد (، کردها )قورتا(، شاه سوندها )شاه سهمهنهدهها(، 
جوانشيرها، کاله خودها )کهلهه خهورهها( ، چهارسهوق ، 
کبلوها )کبری ها( ، سپاه منصور هها،بهيهات هها وغهيهره 
وهمچنان کوچه ها که بنام های افراد معزز يا به ايل و 
محالت شان نام گذاری ميشدمثل کوچه باال کوه ، کوچه 
 ر شالباف ها، کوچه زيارت ، کوچه کشميری ها وغيره

متری وجود داشته کهه   ۰   5ازوسط چنداول دوسرک 
به سمت جنوب  «کله خورا »يک  از بازارکاله خودها 

تا دروازه جنوب  که دردامنه کهوه شهيهردروازه کشهيهده 
شده بود که يک شاخه آن طرف سه دکان بهود وسهرک 
دوم  ازقلعه هزار ها بهه طهرف شهرق بهود کهه مهحهل 
تقاطع اين دوجاده بنام چارسوق ياد م  شد . دراطراف 
اين سرک ها ، دکانه ای زرگری، مسگهری، سهراجه ، 
آهنگری، تفنگ سازی، بنيه گری، قفل سازی،عهطهاری 
، سيمساری ، نانواي  ، نهجهاری، فهالهوده پهزی، مهاهه  
وجلب  ، حليم پزی سماوارچ  ، قصهابه ، تهرکهاری ، 
سهلهمهانه   و سهايهر ضهروريهات مههردم مهوجهود بهود . 
درمنازل باالي  دکان ها کارگاه های بافنده گ  که شهال 
و لنگ  چنداول  در زمان خود نام پر آوازه اې  داشهت 
بافته وبدسترس مشتريهان داخهله  وخهارجه  قهرار مه  
گرفت . مردمان اين کوچه ها ومحالت که مردمان قديم 
کابل ياد م  شوند، درفضای دوستانه زنده گ  داشتند .

 ( )تا بعد
 :منابع

    قزلباش وهزاره ها درالبالی تاريخ ، احمدعل  محب 
   تاريخ سياس  افغانستان ، سيد مهدی فر 

   افغانستان درمسير تاريخ ، ميرغالم محمدغبار
   افغانستان در پن  قرن اخير، محمد صديق فرهنگ  و

   يادداشت های شخص 
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 به پیش به سوی کنگره باشکوه،مدرن و شفاف حزب

اعالمیه شورای والیتی هرات حزب ماتاحاد 
ماالاای تاارقاای مااردم افااغااانسااتااان پاایاارامااون 

 چگونگی تدویر کنگره حزب
 ۶۶/۹/۶۹۳1مورخ 

  ! رفقای عزیز
مردم رنجديده افغانستان در شهرايهط سهخهت و پهيهچهيهده 
سياس ، نظام  با فهقهر و بهيهکهاری، تهروريهزم کهور و 
تهاجم اجنب  ها دست و پنجه نرم م  کهنهنهد، در چهنهيهن 
وضعيت  اتحاد و همبهسهتهگه  کهلهيهه نهيهروی ههای مهله  
مترق  و ميهن پرست عمدتا حهفهظ و اسهتهمهرار وحهدت 
سازمان ، سياس ، تشکيالت  و همسهوی فهکهری حهزب 
متحد مل  ترق  مردم افغانستان به يک امهر ضهروری، 
تاريخ  و اجتهنهاب نهاپهذيهر مهبهدل شهده اسهت. اعضهای 
شورای واليت  هرات حهزب مهتهحهد مهله  تهرقه  مهردم 
افغانستان با درک عميق از شهرايهط کهنهونه  کشهور بهه 
برگزاری کنگره دموکراتيک برخواسته از آرا و افکهار 

جهوزای 6کليه اعضای حزب مبتن  براعالميه مشترک 
حزب مل  ترق  مردم افغانستان و حهزب مهتهحهد ۶:۹1

مل  افغانستان،اسهاسهنهامهه و بهرنهامهه حهزب و خهطهوط 
اساس  پاليس  پذيرفته شده آن بمثابه سنگ پهايهه اصهول 
کل  حزب متحد مل  ترق  مردم افغهانسهتهان حهمهايهت و 
پشتبان  همه جانبه خويش را ابراز م  نهمهايهد. بهعهد از 
بحث و ابراز نظر به چگونگ  تدوير کهنهگهره اعهالمهيهه 

 ۳ذيل را صادر نموده اند
زمان  ميتواندپايه های سياسه  واجهتهمهاعه  حهزب  _1 

درمههيههان تههوده هههای مههلههيههونهه  کشههوراسههتههحههکههام ونههقههش 
تاثيرگذاری آن در جامعه مها فهزونه  يهابهد کهه کهنهگهره 
حزب براصول وقاعده پذيرفته شده سهازمهانه  واحهکهام 

 .مندر  اساسنامه حزب برگزار شود
عدم رعايت اصول دموکهراسه  درون سهازمهانه ،  _2 

آرا وافکار اعضهای حهزب وانهتهصهاب، سهازش، پهيهش 
فر  ها و پيش شرط ها در زمينه برگهزاری کهنهگهره، 
حزب را به بحران رو برو ميسازد. اهداف مها سهاده و 
روشن است تطبيق احکام اساسنامه و تطهبهيهق تهعهههدات 
است که محور اصل  کنگره واقع  را همين مولهفهه هها 

 .تشکيل ميدهد
اعضای حزب متحد مل  تهرقه  مهردم افهغهانسهتهان  _3 

درهههرات مههتههحههدانههه مههخههالههفههت صههريههح شههان را بههه 
امتيازطلب ، انتصاب درکنگره و عهدم تهطهبهيهق اصهول 
پذيرفته شده حزب  در زمينه برگزاری کنگره ابراز م  

 .نمايد
از داراالنشاء کميته مرکزی حزب متحد مل  ترق   _4 

مردم افغانستان تقاضا به عمل م  آيد تا ههرچهه زودتهر 
بدون در نظر داشهت پهيهش شهرط ههای مهنهفه  کهنهگهره 

 ر دايرشود
 عبدالروف نيک منش

 رئيس شورای واليت  هرات

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

د  د افغانستان د خلکو ترقی ملی متحد گوند
 عالمیها ننگرهار والیت والیتی شورا

1396/3/15 
که د هيواد ستونزو او مشکالتو ته ښه زيهر شهو گهورو 
چ  د ورځ  په تيريدو سره زمونږ امهنهيهته  وضهعهه د 
خرابيدو په حال ک  دی ب  گناه هيوادوال مهو شهههيهدان 
او ټپيان کيږی.اداری مال  فرههنهگه  او سهيهاسه  فسهاد 
خپل او  ته رسيدل . دقانون حاکميت نشتهه او نهه پهله  
کيږی د بشر حقوق په خاصه توگه د ښهځهو حهقهوق تهر 
پښو الندی کيږی. روابط د ضوابطهو ځهای نهيهوله  دی 
دولت د زور واکانو په انحصار ک  دی زياتره ځهوانهان 
مو د کار موندن  او امنيت  وضهعه  لهه کهبهلهه بهههرنهيهو 

هيوادونو ته په قاچاق  تهوگهه روان دی.چه  يهو زيهات 
تعداد ي  په الرو ک  د مشکالتو او مړين  سره مخهامهخ 
کيږی. د دغو ټولو ستونزو او ناخوالو د لهمهنهځهه وړلهو 
لپاره سياس ،اصول  او فعاله مبارزه ضرور ده او هغه 
هم د يووال ،اعتماد او باور په درلودلو سره برياليهتهوب 
ته رسيدل  ش  د نهنهگهرههار واليهت خهلهک او گهونهدی 
سازمان د تهاريهخ پهه اوږدو که  لهه ځهانهه مهيهړانهه او 
صداقت ښودل  او خپل د شرف بيرغ يه  لهوړ سهاتهله  
نور مونږ نه غواړو چ  د سياس  تجارت قربانيان شهو 
د ننگرهار واليت د واليت  شورا اجرايه بيرو وروسهتهه 
  ۳د زياتو خبرو او بحثونو څخه الندی اعالميه صادروی

نهيهټهه  ۱زمونږ گوندی سازمان د جهوزا د مهيهاشهته  ۶۳
کال ک  د دواړو اجهرايهه بهيهرو  %۶:۹مصوبه چ  په 

گانو لخوا تصويهب شهوی وو او د نهنهگهرههار واليهته  
کال خپل د فعاليهنهو غهونهډه که   ۰/۰/%۶:۹سازمان په 
تنو پک  برخه درلوده تائيد کړی او اوس ههم  ۲۸۰چ  

 د هغ  فيصل  مالتړ کوی
اته مهيهاشهته  کهيهږی چه  زمهونهږ د واليهته  شهورا ۲۳ 

سههازمههان واحههده رهههبههری،واحههد دفههتههر،مشههتههرک حههق 
العضويتونه او اعان  ټول  کړی او منظم  غهونهډی او 
جلس  د ملگرتيا په روحيه روان  دی ههر ههغهه څهوک 
چ  د يووال  او اتحاد طرفدار وی رمهونهږ د سهتهرگهو 
تور دی او هغه کسان چ  په يووال  ک  خهنهډ او ځهنهډ 
راول  او د يووال  مخالهف وی مهونهږ يه  نهه مهنهو او 

 ورسره نه ځو
مونږ د اوصولو طرفدار يو مصلهحهته  تصهامهيهم پهه ۳: 

موجوده حاالتو ک  نه منو کنگری ته په مساويانه تهوگهه 
فههيههصههد د اسههاس نههامهه  مههخههالههف دی او   ۸%جههمههع %۸

صليقوی شکل ځانته نيس  د راتلونک  لپهاره پهه ضهرر 
تماميږی مونږ د خپل مرام مطابق محوری مبارزه کوو 
تشکيالت  ادغام صورت نيول  بايد کنگری ته مهنهتهخهب 

 وټاکوي استاز
زمونږ سازمان د گوند د اساس نام  پهه ړنها که  د ۰۳ 

کنگری د دايريدو غوښتونک  دی د افغانستان د خهلهکهو 
ترق  مل  متحد گوند اجرايه شورا دی پدی بهرخهه که  

 ر زياته توجو وکړی
د گوند د لوړو مقاماتو څخه غوښتونک  يو چ  خپل  %۳

اړيک  د نورو سياس  گوندونو او مدن  ټولنو سهره ښهه 
وسات  د يووال  او اتحاد لپاره نه ستړی کيدونک  ههله  

  ځل  وکړی
  په درنښت

حاج  غالم فهاروق دههقهانهزاده د نهنهگهرههار د گهونهدی 
 واليت  شورا رئيس

اختر محمد خان د ننگرهار د گهونهدی دواليهته  شهورا  
 .مرستيال
****** 

اعااالماایااه شااورای والیااتاای فاااریاااب حاازب 
 متحدملی ترقی مردم افغانستان

 ۵۹/۹/۶۹۳۲چهارشنبه مورخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم
  ! رفقای عزیز و ارجمند

طوريکه همه شاهد هستيم کشور عزيز ما افغهانسهتهان و 
مردم شرافتمند آن در معر  بحران ها و چهالهش ههای 
گونا گون اقتصادی و اجتماع  سياس  و نظام  مهتهعهدد 
قرار دارد . از چپاول معادن تا سرقت آثار و گهنهجهيهنهه 
های گران بهای تاريخ  و فرههنهگه  از فسهاد گسهتهرده 
اداری تا غصب ملکيت های عامه ، از کشت و قهاچهاق 
مواد مخدر تا افزايش روز افزون تعداد مهعهتهاديهن مهواد 
مخدر ، از وسعت دامنه ئ نا امن  های وحشت ناک تها 
شهيد و معلول شدن دردناک افهراد جهامهعهه بهخهصهوخ 
جوانان و اطفال که نيروی بالنده و آينده ساز جامعه انهد 
و بالخره از نا کارآئ  اعضای رهبری دولت حکهومهت 
وحدت مل  تا نهفهوذ عهمهال و گهمهاشهتهگهان بهيهگهانهه در 
ارگانهای دولت  و سازمان ههای غهيهر دولهته  و بهروز 
حوادث اخير کابل ناش  از آن ، در چهنهيهن شهرايهط پهر 
چالش و بحران  چشهم امهيهد مهردم رنهجهديهده ئ وطهن 
بسوی نيروهای سياس  مل  و مترقه  ، ديهمهوکهرات و 
عدالت خواه ، استقالل طلب و وطن دوست ميبهاشهد کهه 
همه با وحدت و يکپارچگ  کامل سازمان  و تشکيالته  
متعهد و نيرومند منحيث نيهروی پهيهشهآههنهگ در جهههت 
رهائ  و نجات وطن و مردم از اين بدبخت  ها مهبهارزه 
ئ خستگ  نا پذير نمايند . در حاليکه دشمهنهان وطهن و 

مههردم مهها بهها درک عههمههيههق از 
عههواقههب آن در راه وحههدت و 
تشکل چنين نيرو ها با اسهتهفهاده 
از عمهال و گهمهاشهتهگهان اجهيهر 
خود بها راه انهدازی دسهايهس و 
نههيههرنههگ هههای گههونهها گههون ايههجههاد مههوانههع و مشههکههالت 
مينمايند . بنآ شورای واليت  فارياب حزب مهتهحهد مهله  
ترق  مردم افغانستان يهکهبهار ديهگهر ضهمهن حهمهايهت و 
پشتيبان  قاطع از پروسه ئ وحدت و ادغام تشهکهيهالته  
همه ئ احزاب همسهو ، تهرقهيهخهواه ، عهدالهت پسهنهد و 
ديموکرات بر اساس ميکانيزم و اصهول قهبهول شهده ئ 
حزب  به اينوسيله از شورای مرکزی و هيهات رههبهری 
حزب متحد مل  و ترق  مردم افغانستان اکيدآ و مجيدانه 
تقاضامند است تا با درک از اوضاع کهنهونه  کشهور و 
نيازمبرم زمان هر چه زود تر بدون تاخير طبق برنامهه 
 6و ميکانيزم قبول شده و اعالميه ئ مشهتهرک مهور  

حزب متحد مل  افغانستان و حزب مله   ۶:۹1جوزای 
ترق  مردم افغانستان بدون در نظر داشت امتياز طلهبه  
ها و پيش شرط های شخص  و فرا اصول  در تهدويهر 
کنگره و مراجعه به آرای اعضای رزمنده و پر افتخهار 
حزب اقدام نمايند همچنهان از تهمهام رفهقهای ارجهمهنهد و 
گران قدر آرزومنداست تا بها رعهايهت کهامهل اصهول و 
موازين حزب  به اين پروسه وجيبهه ئ مهله  و وطهنه  
خويش را ادا سازند . و به اين ترتيهب در بهرابهر پهالن 
های شوم دشمنان مهههر بهطهالن و يهاس زده بهه مهردم 

  ر رنجديده و بالکشيده وطن قوت قبل بخشند
 با درود و احترام
 سيدلقمان گهريک

 ريس شورای واليت  فارياب حزب
******** 

د افغانستان د خلکو دترقی ملی متحادګاوناد 
 د کندهار والیتی شورا غونډه

 ۶۹۳۱ -جوزا – ۶۳نیټه:
دافغانستان دخلکو دتهرقه  مهله  مهتهحهدګهونهد د کهنهدههار  
دواليت  شورا اجرائيه بيرو په خپله نوبهته  غهونهډه که  
دافغانستان دخلکو دترق  مل  متحدګونهد در داراالنشهاء 

نيټ  د غونډی جريان قرائت کړ اوفهيهصهلهه   ۶:۹۱/:/۹
نيټه د جمع  په ورځ دی   ۶:۹۱/:/۶۹ئ  وکړه چه په

دواليت  شهورا اوشهههری شهورا غهړی او ديهو شهمهيهر 
ګوندی فعالينو سره راټهول د ګهونهد دمهرکهزی شهورا د 

نيټه  دغهویهدی جهريهان دی سهره   ۶:۹/:/۹ء  داراالنشا
 .قرائت او توضيح کړل ش 

 .نوموړی غونډه دايره دغونډی اجندا قرائت شول
نيټ  د غونډی جريها ن   ۶:۹۱/:/۹اجندا۳ د داراالنشاء 

 .قرائت او په هغه خبری
نههيههټهه  د   ۶:۹۱/:/۹د ګههونههد د داراالنشههاء  -

غونډی جريان ټک  په ټک  ملګړو ته قهرائهت شهول او 
 .اکثريت ملګرو خپل نظرونه بيان کړل

 ۳د کندهار د ګوندی غړو فعالينو غونډه فيصله کوي
مههوږ د ګههونههدی فههعههالههيههنههو د غههونههډی ګههډون  -

کوونک   دهمنظره ګروپو،دلو او ګوندو سره د ګهونهدی 
يووال  جدی طرفداره يو،ول  د يهوواله  لهپهاره بهايهد د 
اسههاس نههامهه  اوبههرنههامهه  بههر بههنههسههت ګههونههدی اصههول 
ولرو،داصولو څخه تيريدل او په مصلحتو اوښتل ګهونهد 
په ب  الری روانوی او د ديهمهوکهراتهيهکهو اصهولهو پهر 

 .ضدئ  دروی،موږ ئ  مخالف يو
دوحدت کنهفهرانهس څهخهه زيهات وخهت تهيهر   -

شويدی د اساس نام  مطابق بايد يوکال وروسته ګوندی 
کنګره دايره شوی وای،داچه ندی دايره سهوی مهونهږ د 
ګوندی مقامو څخه هيله کوو چه د وخت دضهايهع کهيهدو 
 .پرته هرڅه هر د اساس نام  مطابق کنګره دايره س 

په ههيهواد که  د حهوادثهو،پهيهښهو او خهاصهو   -
مسايلو په هکله بايد د ګونهډ نهظهر پهه وخهت ،دقهيهق او 

 .جانبداره وی
زمونږ هيله ده چ  کندهار ته ګوندی اسناد په  -

پښتو او دری هبو راوليږل ش  او هم پهه ګهونهدی ويه  
پایه )پيام مل ( ک  ګوندی اسناد په پښهتهو او دری هبهه 

 .خپاره س 
 

 په درنښت
 انجينر عبدالباق  همدرد

 دکندهار د ګوندی واليت  شورا  رئيس
««««« 

برپایی جالاساه وحادت تشا ایاالتای ) ادغاام 
تش یاالتای(شاورای انساجاام و هامااهاناگای 

 امور حزبی در اروپا

، طه  نشهسهت ۲۸۶5جهون 6بروز سهه شهنهبهه مهور  
رفيقانه ادغام تشكيالت  وحدت خواهان حزب متحد مله  
با شورای انسجام وهمهاههنهگه  امهور حهزبه  در اروپها 

 .تامين گرديد
در پ  تماس ها و صحبت های دوامدار و رفيقانه ميهان 
شورای انسجام و هماهنگ  امور حهزبه  حهزب مهتهحهد 
مل  ترق  مردم افغانستان در اروپا و وحهدت خهواههان 
حزب متحد مل  در اروپا به خاطر پياده نمهودن اصهول 

خهورشهيهدی ؛ و   %۶:۹جوزای  ۱و مندرجات اعالميه 
ميکانيزم وحدت تشکيالت    سازمانه  ، اخهيهرا در په  
نشست کميته کاری شورا ، جانهيهبهن تهوافهق نهمهودنهد تها 
شورای انسجام و هماهنگ  امهور حهزبه  در اروپها بها 

رفيق از جانب وحدت خواهان حزب مهتهحهد   ۶۲ترکيب 
مل  ؛ و ارتقای دو رفيق از اين جمع به عضويت کميته 
کار شامل گهرديهده ؛ و مهنهدرجهات اعهالمهيهه مشهتهرک 
 .وحدت مطابق اصول پذيرفته شده درعمل پياده گردد

پس از استماع گزارش شهعهبهه   ۲۸۶5جون 6در نشست 
تشکيالت سازمان اروپاي  که توسط رفيق داود کرنهزی 
پيشکش شد ، رهبری سازمان ها با ههم مهدغهم ؛ و بهه 

رفهيهق تهازه بهه عضهويهت شهورای (    ۲+    ۶۲تعداد ) 
انسجام و هماهنگ  پذيرفته شهدنهد. بهه ايهنهصهورت رقهم 
اعضای شورای انسجام وههمهاههنهگه  امهور حهزبه  در 

عضهو   ۱رفيق؛ و کميته کار با تعداد  ۱:اروپا با کميت 
 .تعين گرديد

پس از ادغام تشکيالت رفقا ههر يهک ۳ كهاوه كهارمهل، 
انجنير رحيم حبيب  و محمد اسمعيل غرن  ، بهالهتهرتهيهب 
از تامين وحدت و تكميل آن در سطح كشورها و ادغهام 
تشكيالت ، جانبداری خود را اعالن نموده ؛ و اين اقهدام 
را گام نهايت ارزشمد درتامين ثبات ، بلند بردن اتوريته 
، رشد و استحكام هرچه بيشترسازمان حهزب در اروپها 
دانسته، تاكيد نمودند كه اين وحهدت بهايهد مهوجهب بهلهنهد 
رفتن سطح اگاه  و مسووليت پهذيهری اعضهای حهزب 
در اروپا گرديده ؛ و اثرات سودمندی بر روند همسوي  
و همگراي  با حلقات، افراد و سازمان های ترق  خهواه 

 .افغان دراروپا داشته باشد
در ادامه اين جلسه بهاشهکهوه بهحهث و گهفهت و گهوههای 
صميمانه در رابطه به وظايف مطهروحهه حهزب مهتهحهد 
مل  ترق  مردم افغانستان و سازمان اروپايه  آن مهيهان 
اعضای شورا راه انهدازی شهد کهه در آن رفهيهق هها ۳ 
محمد آقا شيرزاد، نورمحمد سلطان  ، زرغهونهه وله  ، 
عمر في ، نورمحمد دلداربيگ، صمد كارمهنهد، حهمهيهد 
هللا مفيد، سليم كارگر، گل احمد اندر ، محمدانور قهاطهع 
، عبدالبشيركامه وال، ميرا جان شههابه  ، وله  مهحهمهد 
زيارمل ، سردارمحمد ول  ، زمری قيام ، حكيم روان، 
فريد سياووش، صفت هللا عمليار و امهيهر مهحهمهد گهران 
صحبت؛ و جانبداری شانرا از وحدت تشکيهالته  ابهراز 
نمودند. آنها با حمايت از تالش های رهبری حهزب در 
باره رشد و استحکام مزيد حهزب و اثهرگهذاری آن در 
جامعه ؛ ديدگاه های مسوالنه و آينده نهگهری را دربهاره 
رشد بيشتر سياس  و تشكيالت  سازمان های حهزبه  بهه 
 .ويهه سازمان اروپاي  حزب در اروپا ارايه کردند

اين نشهسهت صهمهيهمهانهه و پهرثهمهر بهه آرزوی رشهد و 
اثرگزاری هرچه فزونتر سازمان اروپاي  حزب مهتهحهد 
مل  ترق  مردم افغانستان در اروپها ، تهامهيهن صهلهح و 

شهب  ۶۸قطع جنگ و جنايت درکشور و جهان سهاعهت
 به پايان رسيد. گزارشگر بام داد

****** 
 

جلسه فوق العاده  شاورای والیاتای غازنای 
 حزبی متحد ملی ترقی مردم افغانستان

درجلسه ضمن موضوعات حزب  در شهورايه  غهزنه . 
سخنان چنهدی روی مهوضهوع وحهدت احهزاب ههمهسهو 
صورت گرفت. که شمه ی ازگفته های سمع شده چنهيهن 

 : است
وحدت چرا ؟اعضهای شهورای واليهته  حهزبه  . بها   ۶

بررس  وتحليل از اوضاع واحوال حاکم درميهن. بهديهن 
باور است که امروز نهيهاز بهه وحهدت ويهک پهارچهگه  
نيروی ها مل  و عدالت پسند بيشتر از هر زمان ديهگهر 

  .احساس ميشود
اعضای شورای وال يت  غزن  بهاشهنهاخهت دقهيهق از .۲

جريانات سياس  نسبهتهؤ حهاکهم و تهعهريهف مشهخهخ از 
جريان که خود به آن متعلق است بديهن بهاور اسهت کهه 
آسايش مردم و آزادی و آبادان  وطن در گروی وحهدت 
و همديل  احزاب مل  وترقيخواه بهوده پهيهچهيهده گه  هها 
وتضاد های جزي  نبايد مانع وسد راه پيشرفت و برنامه 
های حزب  شد و مردم را از ايهن ائهتهالفه  تهاريهخه  و 

سرنوشت سازی 
کههه قههرار اسههت 

ګردهمایی ها و اعالمیه های شوراهای حزبی داخل وخارج از کشور در 
اصولی حزب مطابق میکانیزم وحدتکنگره حمایت از تدویر  

 بقیه  در صفحه سوم


