
 میالدی۷۱۶۲مطابق جوالی واگست                         خورشیدی  ۶۸۳۱سرطان واسد                     ۳۵و  ۳۸سال پنجم                                      شماره پنجم وششم               شماره مسلسل 

 حقیقت زمان
 ارگان نشراتی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان 

 ماهنامهء
کلتوری( -علمی  —تولنیز —)سیاسی  

دملي یووالي دټینگښت اوسیاسي مشارکت   

په خاطر د هیواد د وگړو ترمنځ دهرډول 

 .تبعیض اوامتیاز له منځه وړلو لپاره هڅې

 

 سرمقاله:

با وحدت رفیقانه به سوی  

 کنگره حزب ما 
درحیات سیاسی احزاب ملی ، دمووکوراتویور وتوراوی خوواه کشوور هوا،  

رویداد های تاریخی  ، حیاتی ِسازنده وماندگواری وووود دارد کوه بورای 
این احزاب واعضای آنها ، ازاهمیت خاص و بزرگی برخورد دار بووده 

 وصفحات زرین تاریخ سیاسی  این احزاب را می سازد.
این رویداد های تاریخی که باکار وفعالیت هدفومونود ، موو ور ، صواداوانوه  
وپرافتخار احزاب می تواند، بووووود آیود ، بورای احوزاب ، شووراهوا ، 
سازمان ها وتمام اعضای آن ، این فرصت وامواوان بوخووبوی دسوت موی 
دهد .تااین احزاب با نیرومندی وتوانایی های هور هوه بویوشوتور مولوهوم از 
حمایت توده های  مردم زحمتاش وهمه الیه های اوتومواعوی  وواموعوه ، 
وارد عرصه سیاسی واوتماعی کشور هاگردند وبتوانند تاتوده هوا وهوموه 
الیه ها وکتگوری اوتماعی وامعه  را بیشتر از گوششوتوه ، بورای ایوفوای 
نقش ورسالت سیاسی و اوتماعی شان بدور بورنواموه عولوموا تونو ویوم شوده 
احزاب متشال ساخته ومبارزات سیاسی ، ااتصادی واوتماعی  آن ها را 
به هدف آوردن  وتحقق  تحوالت دموکراتیر ومترای  درووامع  بشری 

 ، رهبری  نمایند.
حزب متحد ملی ترای مردم افغانستان  کوه حوزب مولوی ، دمووکوراتویور  
وترای خواه کشور ماست ، حیات سیاسی آن با هنین رویدادهای تاریخی 
وسیاسی  پیوند خورده وازین رویوداد هوا بوه گورموی اسوتوقوبوال نومووده ، 

 ازتصامیم وفیصله  های آن ها ، باااطعیت حمایت می نماید. 
کنگره حزب متحد ملی ترای مردم افغانستان که درآینده نوه هونودان 
دوری  درشهر کابل تدویر خواهد یافت ، یای از این  رویداد های 
تاریخی وسیاسی حزب محبوب ما می باشد که در زنده گوی ، کوار 
 ، فعالیت ومبارزه آینده حزب ما نقش شایسته را ایفا خواهد نمود.

کنگره که عالی ترین ارگان رهبری کننده حزب مامویوبواشود   در هورسوه 
سال یر مرتبه  به اشتراک حد اال  دو لث نماینده گان منتخب کنفورانو  
های حزبی دایر می شود وتصامیم آن براسوا  اکو وریوت آرای اعضوای 
حاضر اتخاش می گردد.کنگره فوق العاده براسا  تصمیم دو لث اعضای 

 شورای مرکزی دعوت می گردد.
اعضای کنگره از طریق انتخابات آزاد ، سری ومسوتوقویوم درکونوفورانو   

های حزبی والیتی ومعادل آن انتخاب می شوند، تعوداد  ونوورم نوموایونوده 
گی برای کنگره وطرزالعمل تدویر انتخابوات درکونوفورانو  هوای حوزبوی  

 ازطرف داراالنشای حزب تصویب می گردد. 
 کنگره دارای و ایف وصالحیت های شیل میباشد.

 ــ تصویب مرامنامه واساسنامه حزب .
ــ استماع گزارش کاروفعالیت شورای مرکزی واتخاش تصومویوم در 

 زمینه .
ــ تعین تعداد وانتخاب اعضای شوورای 

 پیام های داراالنشای  حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان
ًوْهُتویووویوي  پیام تبریکیَ بَ هٌاضبت

 اضیرهاه اضیقالل کتْر ضالگره 

 ًُِْٕبٌ عؿیؿ ُِٔٔعٔقت !

( اقع قبل خبؼی ضٕؼنیعی يًابظؾ اقات 82تبؼیص )

 ثب َٕظ ْٔهتًیٍ قبنگؽظ اقتؽظاظ اقتمالل اـؽبَكتبٌ .

اـتطابؼ ثاف ثاؿؼا ظاؼیاى ماّ ثاًاُابقاجات ایاٍ ؼٔیاعاظ 

تبؼیطی ثّ ًَابیاُاعِ اای اؾ تاًابو اعُابی ِٔاُاعٔقات 

ٔآؾاظی ضٕاِ زؿة يتسع يهی تاؽلای ياؽظو اـاؽابَكاتابٌ 

ثٓتؽیٍ تجؽیکاب  ٔنابظثابل ْابی ضإظ ؼا ثاؽای تاًابو 

يااؽظو ن َاایااؽْٔاابی يااهاای ظياإمااؽا  ٔتااؽلاای ضاإاِ 

مهٕؼنٔلٕای ظـبعی ٔايُیتی  لٓاؽيابٌ اـاؽابَكاتابٌ ناؾ 

 يًیى لهت تمعیى يیًُبیى .

ایااٍ ؼٔؾ ظؼ تااماإیااى اـااؽاابَكااتاابٌ یاا  ؼٔؾ ياابَااعااابؼ 

ٔقؽَٕنت قبؾ ثب تًبو لؽثبَی ْب ن ـعا مبؼی ْب ٔایثابؼ 

ظؼقّ َجؽظ آؾاظی ثطم عهیّ اَگهیف ْب ن تٕاَكاتاُاع ظؼ 

ضٕؼنایاعی( تاسات لایابظ  نابِ  8832اقع  82تبؼیص )

ايابٌ   ااابظناابِ تااؽلاای ضاإاِ اـاؽاابَكااتابٌ ثااّ اقااتااؽظاظ 

اقتمالل مهٕؼ َبیم آیُع ٔاؽچى ایؽٔؾی ضٕظ ؼا ثؽ لاهاّ 

ْبی ثهُع يجبؼؾِ ظؼ اْتؿاؾ ظؼآٔؼَع ٔخهٍ نبظی ثاؽااب 

ًَبیُع ٔاقتعًبؼ مٍٓ ؼا ثب تاًابو َایاؽٔياُاعی ال ثاؽای 

ًْیهّ ثّ نکكت يٕاخّ قبؾَع ٔثاسایاش مهإؼ خإاٌ 

 ٔيكتمم آقیبئی ٔاؼظ عؽيّ قیبقی خٓبٌ اؽظظ.

تدهیم اؾ ایٍ ؼٔؾ تبؼیطی ن ثًعُی تدهیم اؾ ياجابؼؾا  

ٔلٓؽيبَی ْبی اقتمالل ِهجبَّ ضهك ياجابؼؾ اـاؽابَكاتابٌ 

ٔؾیاؽ   –ٔظؼ ایهبایم آٌ ْب يجبؼؾیٍ َابياعاؼی يابَاُاع 

يسًع امجؽ ضبٌ ن يسًع ؾيبٌ ضبٌ ن َبیت ايیٍ   ضبٌ 

نٕاؽی  ن يالنی ن ياليه  عبنى ن يیاؽ يكاداعی ضابٌ 

ٔقبیؽ يجبؼؾیٍ َكتِٕ مهٕؼ يیجبنع مّ ی  ناسا اّ ْاى 

ـکؽ اقتمالل ٔقُگؽ يجبؼؾِ ٔيمبٔيت ؼا تؽک َاکاؽظِ 

ٔثّ ایکبؼعبظالَّ ضٕظ ندبعبَّ اظاياّ ظاظَاع ٔاایاؽٔؾی 

نبٌ ظؼ يجبؼؾِ اقتمالل ِهجبَّ ن ثبعش ثیعاؼی ضهمآابی 

لابؼِ آقایااب اقاتااماالل مهاإؼ ن يایااؽا  ثاؿؼا ٔاااؽاٌ 

ثٓبئیكت مّ ظؼتبؼیص ثبالثؽ ـعامبؼی ْب ٔلاؽثابَای ْابی 

ثؿؼا اعؼاٌ َٔیبمبٌ ُِٔعٔقت يبثعقت آيعِ مّ زفاع 

ٔزؽاقت آٌ اؾ ٔظابیاؿ 

اقبقی َكم ْبی يٕخٕظ 

دعوووت  5931ووووزا سووال  در
شونده یر کنفران  حزبی بوودم 
که درآن دو حزب بایور توموایول 
 هپ دموکراتیر ( باهم وحودت 
کردند ، بیانیه ها تعاطی نوموودنود 
واعالمیوه وحودت صوادرکوردنود. 
درووولووسووه عووالوه بووربوویووانوویووه هووا 
پوویوورامووون وحوودت ، احسوواسووات 

همبستگی فضای تاالر را مومولوو 
از امید همدیگر پوشیوری سواخوتوه 
بود. اما از اطالعیوه نوهوم وووزا 
امسووال داراالنشووای ایوون حووزب 
برمیاید که برخی موضوعوگویوری 
های عده ای  از وحودت کونونوده 
گان گورموی سوال اوبول را سورد 
گوووردانووویوووده اسوووت ، زیووورا در 

اطالعیه  نه ووزا این پر گوراف 
که   ... الزم به یاد هوانوی اسوت 
که عده  محودود بوا طورا هوا و 
پیش فرض های خوود موحوورانوه 
وهژمونیر پروسه را بوه درازا 
کشوانویوده ،عودم پووابونودی بوا تومووام  
اصول پشیرفوتوه شوده کوه درپوای 
آن امضا نیز گشاشته  اند ودرهر 

مرحله  صرف برای رسیدن بوه 
یر هدف ارارگورفوتون در را  
آن هووم بوودون رعووایووت اصووول 
دموکراسی اسناد مندرج اسواسوی 
حزب  از ومله میاانیزم پروسه 
ادغام تشواویوالتوی وحودت حوزب 
متحد ملی ترای مردم افغانسوتوان  
به کو  راهوه هوا موتووصول شوده 

وسوووود 
ایووواد 

 محمد ولی 

  ۶۸۳۱جوزا سال ۳تا ۶۸۳۳جوزا ۱از 

 

خهكّ ثیؽٔی اخؽائیّ زاؿة ياتاساع ياهای 

تؽلی يؽظو اـؽبَكتبٌ تست ؼیبقت ؼـایاك 

إْبَع ظٔمتٕؼ يسًع ظأظ ؼأل ؼئایاف 

ظؼ ظـاتاؽ  6/8134/   88زؿة ثتابؼیاص  

يااؽمااؿی زااؿة ٔالااب ناآااؽ ماابثاام ظایااؽ 

 اؽظیع. 

ثااؽای خااهااكااّ اخااُااعای غیاام ااایااهااُاآاابظ 

 ٔتًٕیت اؽظیع:

اااؿاؼل ماابؼ ٔـااعاابناایاات یاا  قاابنااّ      

 ظاؼاالَهبی زؿة .

ظؼ آؼبؾ ؼـیك ؼأل اؾ اناتاؽاک ماُاُاعِ 

ابٌ تمبَب َاًإظ تاب ثاّ اابـ ازاتاؽاو ثاّ 

مبؼمؽظ ْابی ؼـامابی ؼؾياُاعِ زاؿة ياب 

ْٔجؽاٌ خُجم يتؽلی مهٕؼ مّ ظؼثیٍ يب 

َیكتُع ْٔى نٓبظ  ًُِْٕابٌ ثایاگاُابِ ياب 

مّ ظؼ ؼٔیعاظ ْبی اَاتاسابؼی نآایاع ناعِ 

َٔیؽْٔبی  ظنیؽ مهٕؼ مّ ظؼ يیعاٌ ْبی 

ؼؾو ٔظـبع اؾ تًبيیت اؼَی َٔإايایاف 

يهی مهٕؼ خبو نآابظ  َإنایاعِ اَاع ثا اب 

 اقتبظِ ٔی  ظلیمّ قکٕ  ًَبیُع.

ثعاع  ااؿاؼل یا  قابناّ مابؼ ٔـاعابنایات  

ظاؼاالَهبی زؿة ن تٕقاّ ؼئایاف زاؿة 

ثّ خهكّ اؼایّ اؽظیع ماّ ظؼلكاًات ْابی 

 يطتهؿ چُیٍ افتُع:

مبؼ ٔـعبنیت اَدبو نعِ زؿة ِای یا  »

خإؾا  4قبل اػنتّ يٕـمابَاّ ثإظِ ن اؾ 

اؽٔقّ ٔزع  ٔاظؼبو تهاکایاالتای  8131

ثبزؿة يتسع يهی اـؽبَكتبٌ آؼابؾ ااؽظیاع 

مّ ظؼیٍ ؼاقتب مابؼ چهاى اایاؽ يإؼ  

اااؽـاات ن ماابقااتاای ْااب ٔخاإظ ظاناات ٔثااب 

چاابناام ْااب يااجاابؼؾِ ياإؼ  اااؽـااتااّ  

 ٔاؾيیبٌ ظنٕاؼی ْب ثب ایؽٔؾی اػنتیى .

ِی قبل اػنتّ ظؼ ثطم تبيیٍ اؼتجابِ ن 

تافاابْااى ن يااػامااؽِ ٔٔزااع  ثااب َاایااؽْٔاابی 

يتؽلی  ظيٕمؽا  ٔيهی مهإؼ ظقاتادٔؼظ 

تدویرجلسه بیروی اجرائیه حزب 

 متحدملی ترقی مردم افغانستان

ولسه داراالنشای حوزب 
متحد مولوی توراوی موردم 
افغانستان،تحوت ریواسوت 
رفوویووق پوووهووانوود دوکووتووور 
موووحووومووود داود را وش 
رئوویوو  حووزب بووه روز 

 51پوونوووووشوونووبووه مووور  
، ساعوت  593۱سرطان 

صوووبووود ،در دفوووتووور  3
مووورکوووزی حوووزب دایووور 
گووردیوود. دریوون ووولووسووه 

  .مسولین شعبات و کمیسیونهای مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند
  :برای ولسه اوندای شیل پیشنهاد و مورد تائید ارار گرفت

گوزارش شووعووبووه تشوواوویووالت پویوورامووون کووار و 

 جلسات داراالنشای ح.م.م.ت.م.ا

ضاّ څظیًٕمؽاقی ظ ظِٔ یَٕابَای ماهایاًإ 

( Demosاضیكتم نٕی چی ظیًإـ )

( ظ Kratosظ ضااهااکاإ أ مااؽاتاإـ )

ِ ړزکٕيت اّ يابَاب قاؽِ ظِ. چای ثها 

ضإا ظ ضاهاکإ نا ابؼِ ِ يبَبئی ظ ضهکٕ ل

أااؽ ضاهااکإ زاکاإيات مإل ظی. ظؼااّ 

مهیًّ اّ ناؽؼإَای یإَابٌ مای ٔمابؼٔل 

نااإِ. چااای ظ یااإ ظاقااای زاااکااإيااات 

اقتبؾیتٕة ئی مابِٔ چای ااّ ْاؽای مای 

ضهکٕ ااّ زاکإياتای عاکاف چای ظیإی 

ډنی یب ِجمی یب یٕ يطهاماّ زابماى ی ړایبٔ

یب )انیګبؼ( نی نّ ضٕا څبؼل میعنّ أ ظ 

زکٕيتی چبؼٔ اؽيص ثیٕنإ مای ااؽاضاّ 

َٔډِ ظؼنٕظِ. اّ يطتهفإ ٔضاتإَإ مای ظ 

ظیًٕماؽاقای تاعاؽیاؿ ااعی يإضاّ چای 

ظاقی ـهكفّ ثیبٌ مړی څٕ ٔمإالی نای 

اکی ظ ضهکٕ زك أ ٔاک ٔؼماړل نای 

نّ يطکی څاطاّ ظ کابمام نإیإ اْاعاـإ 

يطبثك ض م قیبقی أ کٕنُیؿ يإقاكاب  

يكتمیًد ظ اقاتابؾٔ ناّ ضإا ٔڅابؼی. ناّ 

ًْعی ايهّ ظیًٕمؽاقی ثیالثیهی يابَابٔی 

 نؽی. ظ يثبل اّ تٕګّ:

ْؽّ زاکإيات چای ظ ْایإاظ کإنإ  -:1

 شعار حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان:

 مبارزه برعلیه فساد و موادخمدر

کال د ووالی د میاشتې پوه ۴۱5۲  د
یولسمه نویوټوه دالوموان حواووموت پوه 
ورمنی کی مویوشوت د سوې ا  ای 
مهم واسو  ته له ورمنی څوخوه د 
وتلو غوښتنه وکړه . پوه غوبور وون 
کووې د ووووالی پووه دولسوومووه نوویووټووه 
دامریاا حاومت په دې اړوند خپول 
ژورخپګان وښودلو . همودارنوګوه د 
ووالی په دیارلسموه نویوتوه  دالوموان 
مشهورې ورځپاڼې بیل خبرورکوړو 

 نصیراحمد) څپاند(

دامریکا دمتحده ایاالتو او جرمنی 
 ترمینځ سیاسی کړکیچ او دکابل غمیزه

 هیأت تحریر ماهنامه حقیقت زمان

اعضای شورای والیتی غوزنوی حوزب 
متحد ملی ترای مردم افوغوانسوتوان روز 

بووا  593۱سورطوان  5۱شونوبوه موور  
دگووروال مووحووموود مصووطووفووی  مووایووار( 
اوماندان وودیود الوتوقورر والیوت غوزنوی 

 مالاات نمودند.
در مالاات ونواب اووموانودان امونویوه از 
حضور اعضای شورای والیتی غزنوی 
حزب متحد ملی ترای مردم افغوانسوتوان 
ابراز خرسندی نومووده ،از وووانوان بوا 
احسا  و وطنپرست تقاضا نموودنود توا 

دوشووا دوش در آبووادانووی و رفوواه 
مووردم کشووور بووخووصوووص والیووت 
غووزنووی تووالش نووموووده و پووروسووه 
 مالاات های پر  مر دائمی باشد.

بعدا رفیق سید رضی علوی رئی  
شورای والیتی غزنی حزب متوحود 
ملی ترای مردم افغانستان صحبوت 
نموده ،بر عالوه تبریای مبنوی بور 
تووقوورر مووحووتوورم مووایووار بووه صووفووت 

اووومووانوودان اموونوویووه والیووت 
،تقرر شانرا به فوال نویور 
گرفته اضافوه نوموودنود کوه 
مبنای کار و فعالیت حزب 
ما را سوعوادت انسوان ،دفواع از وطون 
،تامین صلد و امنیت در کشور تشایل 
میدهد .ما منحیث انسانهای بوا رسوالوت 
همیشه مدد گار و کومور کونونوده نویورو 
های امنیتی کشور بخصوص اومانودان 

 .   امنیه والیت هستیم و خوواهویوم بوود
مالاات در فضای دوستانه و توعوهودات 

مشووووووخووووووص اخووووووتووووووتووووووام یووووووافووووووت.       
 گزارشگر:حمیدهللا رضایی 

 کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 مالقات تعاریف 

 میرسالم ساپی

 او وده" یښت"د دیموکراسی پیدا

 بقیه درصفحه سوم

 بقیه در صفحه سوم

دریم مخ کیپاتی   

 بقیه درصفحه چهارم

څلورم مخ کیپاتی    

 بقیه درصفحه چهارم

 بقیه در صفحه پنجم

 ) ه افغاًطیاى هخلکْ ه ترقی هلی هیحد ګًْد لَ برًاهي څخَ(
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واحد های اولیه حزب عبارت از حولوقوه 
اتصال و ارتباط حزب بامردم محسووب 

 میگردد.

ایوون سووازمووان هووا بووموو ووابووه واحوود هووای  
تهودابوی  کوه اواعوده حوزب نویوز بوه آن 
اطالق شده مویوتووانونود شومورده مویوشوود. 
واحوود هووای اولوویووه یوواووی از وسووایوولووی 
معرفت حزب درمیان مردم که اویترین 
ووسیع ترین مونوبوع  موحول رشود کوموی 
وکیفی ، دفاع اسوتوواری واسوتوموراریوت 
 بخشی به حزب میباشد ,تلقی میگردد.

هم هونوان موردم بوه هودف ووهوت یوابوی 
سوویوواسووی بووه حووزب کووه مووالک حوورف 
وعمل آن مونوافوع مولوی ، توامویون صولود 
،ترای ،وحدت ملی ، رفاه ، دموکراسی 
وعدالت اوتماعی باشد نیاز وضورورت 

 همیشگی دارند.

ایواد واحد های اولیه  مویوتووانود کوه از 
طووریووق سووعووی وتووالش هووای دواموودار 
شووووراهوووای ولسووووالوووی ، نووواحووویووووی 
وشوراهای شهری که تاهنوز بوه ایووواد 
شوراهای ناحیوی موفق نشده یواوی پوی 

 دیگری ایواد گردند. 

توالش بووه عوومول آیونوود توواحوتووی الووموقوودور 
ترکیب اعضا ی واحد های اولیه حوزب 
مطابق ترکویوب موردم موحول از ووهوات 
ترکیب اوتمواعوی  توبواری ( موشهوبوی ، 
زبانی ، منطقوی ، ونسی ،سنی وغویوره 
ایواد گردند وهم هنین سوعوی گوردنود توا 
از الیووه هووای مووخووتوولووف اوووتووموواعووی 
وشخصیت های بروسته آنان نویوزووشب 
گردند. این بافت براسا  درک عومویوق 

تاریوخوی   –پیرامون رسالت های حزبی 
حووزب بوواتووووووه ودرک مووبوورموویووت ایوون 
ضرورت وپیوند آن با این وااوعویوت هوا 

 تحقق یابند. 

واحد هوای اولویوه حوزب موا  تشواوالت 
سیواسوی بواهوم مورتوبوطوی انود کوه فواور  
وآگوواهوو  در وووهووت اروووحوویووت، حووفوو  
وانواوشواف مونوافووع مولووی ایوووواد گوردیووده 

 وفعالیت می نمایند .

درموویووان اعضووای واحوود هووای اولوویووه 
ودرمیان سیستم واحد های اولویوه یوعونوی 
عوموووم حووزب ایووووواد فضووای مسووتووحوواووم 
مووموولووواز روحوویووه بوواور ، اعووتووموواد ، 
صمیموت ، صودااوت ، راسوتوگوو ئوی ، 
همااری  ,وانبداری تزلزل ناپشیری بوه 
وحدت ملی ، توقووا، اعوتومواد راسوخ بوه 
حقانیت مرامنامه وسیاست حزب وبواور 
بووه پوویووروزی آن ,بووه خوووی ,عووادت 
وطبعیت هومویوشوگوی آنوان موبودل گوردد. 
طوری که یر به دیگر همانند برادران 
تنی ودوستوان نوهوایوت صومویوموی ,حوتوی 
باالتر از آن بورای هومویوش پوهولووی هوم 

 ارار داشته باشند .

ووووود ونضوو  یووابووی هوونوویوون اخووالاوویووات 
وطرز سلوک پیوسته درموحوراق تووووه 
عموم اعضا خاصت  اعضای واحد هوای 
اولیه وعموم شوراهای رهبوری موحولوی 

ومووورکوووزی حوووزب مووود نووو ووور اووورار 
گیرد .ووود هنین فضا حزب را هم از 
بووعوود داخوولووی وهووم از بووعوود زنووده گووی 
وفعالیت درمیان مردم نیرو منودی روز 
افزون ، طول عمر ومقام پویوش اوراول 
ونبش ملی ، دموکرات ، ترای وعدالوت 

 خواه وامعه می بخشد .

زمانیاه سیستم حزبی ما بگونوه اودعولوم 
ووااعیت ووودی بیابود,آنوگواه مویوتووانویوم 
حووزب موووارا یووور حوووزب ا ووور گوووشار 
بوورحوویووات وووامووعووه ، حووزب نوویووروموونوود 
سراسری وحزب متمدن نامید .مولوموو  
است که حزب موا یوعونوی حوزب موتوحود 
موولووی تووراووی مووردم افووغووانسووتووان اووبوول از 
دیگران به این الوعوه نوزدیواوتور گوردیوده 

 است .

توضید ، تشرید وتبلیغ اهوداف موراموی 
وسوویوواسووت حووزب هووم دربوویوون اعضووای 
حوووزب وهوووم درمووویوووان موووردم بوووقوووسوووم 
سیستماتیر وتعمیل راهاار های وولوب 
ووشب انفورادی وکوتولووی بوه حوزب از 
میان مردم به رشد کمی وکویوفوی حوزب 
موونووتووهووی موویووشووود .ایوون مووحووور واسووا  
و وووایوووف عووومووووم اعضوووا ,خصووووصووو  
اعضوووای واحووود هوووای اولووویوووه حوووزب 

 محسوب میگردند. 

حزب از عموم اعضای خویش میطولوبود 
تا بخاطر حصول موفقیت هوای بویوشوتور 

 هنگام فعالیت درمیان مردم روی: 

توضید عام فهم برنامه ,سیاست وشعار 
هوووای روز حوووزب ,خوووود داری از 
عووومووولووواووورد وتووووضووویوووحوووات نوووااوووص 
اوانویون ,ارزش هوای دیونوی وعونوعونوات 
اووبووول شووده مووردم بووا داشووتوون حوود ااوول 
دولسان ملی  دری وپشتو ( بوپوردازنود. 
در زمووان صووحووبووت بووا مووردم از ایووراد 
صووحووبووت هووای طووویوول خووواب آور  ، 
استعمال کلمات که فهم آن بورای موردم 
مشال باشند ، وات نودادن بوه سوواالت 
مردم ,دادن وعوده هوائویواوه اوورای آن 
مشووواووول اسوووت ، ارایوووه اطوووالعوووات 
نادایق ,تیز تیز حرف زدن ، وانوبوداری 
یای از ووانب منازعه در محل ابل از 
حصول موعولووموات داویوق در زمویونوه ، 
استعمال کلمات ناخوشایند  ونوامونواسوب, 
دست وپازدن ، صوحوبوت هوای نوامونو وم 
وبی ارتباط ,صحبت با روحیه شاوسوتوه 
ونامطمین وغیره ود  خود داری بوعومول 
آورند. زیان های بونویواد گورائوی راسوت 
وهووپ را بسوویووار عووام فووهووم بوورشووموورده 
وبوورلووزوم سوویوواسووت اعووتوودال در حوورف 
وعمل تاکید شود.ونگ وبحران موووود 
را براسا  برنامه و سیاسوت حوزب بوا 
دات ریشه یابی وعلیه آن موردم را بوه 
هم فشردگی واتونو وام دعووت نوموایونود . 
رفقای واحد ها اولیه هنگام صوحوبوت بوا 
روحیه بشاش اهوداف وسویواسوت حوزب 
را با استفاده از متل ها، اشوعوار موحولوی 
وموولووی , بووا صوودای موووزون وداشووتوون 
اعتقاد راسخ به پیروزی ومووفوقویوت هوا 

 تبلیغ وبیان نمایند  .

وااووعوویووت رفووت وآموود دربوویوون اعضووای 
حووزب و مووردم بووه موووازنووه پووخووتووگووی 
وطبیعی رسانیده شود . نیل به آن نشوان 
دیووگوور از اوووت یووابووی وبووالغووت حووزب 
محسوب میگردد.عموم اعضوای حوزب 
خوواصووتوو  اعضووای واحوود هووای اولوویووه  
درهمه حاالت وداتوووه نوموایونود کوه از 
میان مردم کدام شخصیوت هوا زیواد تور 
عووالاووموونوود شووده انوود . بووادرنوو وور داشووت 
دروه عالامندی شان پروگرام مشخوص 
ووداگانه بوا هوریور از ایون هوا طورا 

 وعملی گردد.

آنانیاه زیادتر نزدیر شوده انود بوازدیود 
های دوامدار با سلووک رفویوقوانوه بوعوداز 
اگاهی شان از  بورنواموه ,اسواسونواموه و 
پووالوویووسووی حووزب , بووه حووزب وووشب 
گووردنوود.عووالاووموونوودان دیووگوور در حوویووط 
هووواخووواهووان حووزب اوورار موویووگوویوورنوود ، 
هواخواهان نیز بم ابه  نیوروی دوموی ، 
محیط یا کور حزب نویوز بوه آن اطوالق 
شدن میتواند . موا بت همیشگی ازایون 
بخش که بین حزب وموردم بصوفوت پول 
ارتباط نیز تلقی شده میوتووانود بوه حوزب 

 ما نهایت مهم است . 

مسیر ووهات حرکت واحد هوای اولویوه 
حزب همانا مسیر انواوشواف وبوالونودگوی 
آنووان اسووت. رشوود وانوواووشوواف حووزب 
وابسته به رشد واناشاف سیوسوتوم واحود 
های اولیه آنست . بونوابورآن واحود هوای 

 اولیه به کتگوری شیل تقسیم میشود:

( 51ــ واحد های اولیه تاومویول شوده  5
نوفووری کوه ایوونووان را واحوود هوای اولوویووه 
مادری نیز گفته میتوانیم ,ایون واحود هوا 
بوورعووالوه کووه دارای اسووتووعووداد حووفوو  
وضوعویوت خوویوش اسوت درحوال ایوووواد 
واحوود هووای دومووی واکوومووال آنووان نوویووز 

 میباشند . 

ـوـو واحود هووای اولویوه کوه تواکونوون بووه ۴
بالغت  واکمال نرسیده  ویا هوم رسویوده  
ولی درحالت حرکت مرئی نموی بواشونود  
عووموووم اعضووای ایوون هسووتووه هووا بووه  
هووووموووواوووواری ورهووووبووووری شوووووراهووووای 

ولسوووالووی وشووهووری بوودون ,  نووواحووی 
ناحیه ( مربوطه به استفواده از توووارب 
واحد های فعال وسایر اماانات ووویوبوه 
 فعال ساختن آنانرا عهده دار میباشند.

ـووـوو واحوود هووای اولوویووه کووه درحووالووت 9
فروپاشی اند .دروهت نوات این هسوتوه 
هووا ازحووالووت مووووووود توومووام اعضووای 
اینگونه واحد هوا ، شووراهوای رهوبوری 
کوونوونووده مووربوووط بشوومووول شوووراهووای 
شووهووری ,والیووتووی وبوویووروهووای آنووان بووه 
استفاده  ازتوارب وراهاار هوای کوارا 
وسایر کادر های مو ر بقسم حشر  فراه 
خوانده شوند .الزم ضورورت اسوت توا 
دایق  علل که مووب بروز هنین حواالت 
شده دریوابونود وبوا اتوخواش ااوداموات الزم 
وتاخیر ناپشیر از میان بوردارنود غورض 
تامین حرکت این سازمانوهواووولووگویوری 
از تارار آن به عموم واحد هوای اولویوه 

 دیگر محل رسانیده شوند.

خوووبووتووریوون ، زود ر  تووریوون مووحوول 
یاموارد برای تبلیغ اهداف حزب وولوب 
اعضووای ووودیوود بووه حووزب ، ااووارب ، 
خویشاوندان ، همسایه گان ، هم صنفوان 
وهمااران انود درایون سواحوه بوراسوا  
شناخت ومعرفتهای ابلوی وولوب وووشب 
اعضای مساعد ودرزمان کمتور وورود 
اعضای مطمین تربه واحود هوای اولویوه 

 حزب ممان میگردانند.

هم هنان نفوشحوزب در موووتوموع  هوای 
هون پوهنتون ها ,مااتب ، کولوپ هوا ، 
فووابووریوواووات ، مووحووالت زیسووت وغوویووره 

 نهایت  درخوراهمیت میباشند.    

بهتر است اعضای واحد های اولیه  بوه 
موعولوووموات پوویوراموون مسواحوت موحول ، 
انووواع و مووقووادیوور پوویووداوار زراعووتووی , 
صوووونووووعووووتووووی ، نووووفووووو  ,موووونووووابووووع 
زیورزموویوونووی ,ووونووگووالت، پوووهوونووتووون هووا 
،مااتب ، تعداد استادان ، موحوصوالن ، 
معلمین ،شاگردان ،اماکن مقدسه ،آبودات 
تاریخی ، مسواوود ، فوابوریواوات توعوداد 
کووارگووران مصووروف بوواووار ، تووعووداد 
بیااران، رسانه هوا ، احوزاب سویواسوی 
ووامعه مدنی وغویوره از موحول زیسوت 

 شان را بدست اورند.

حزب متحد ملی ترای مردم افوغوانسوتوان 
ازتمام اعضای واحد های اولیه خوویوش 
ووود  موویووخووواهوونوود تووااووبوول از دیووگووران 
درمراسم غم وخوشوی اعضوای حوزب، 
سایور احوزاب ، وواموعوه مودنوی وموردم 
محل اشتراک نموایونود.درحول مونوازعوات 
میان مردم، عیادت از مریضان ، حوتوی 
االماان همااری درحاالت مخوتولوف بوا 
مردم سهم اابل مالح ه بگیرند . رفوتون 
به نهاد های تحصیلی و امواکون موقودسوه 
در دستور هور روز شوان اورار داشوتوه 

 باشد.

بووا رعووایووت داوویووق وبوومووواووع و  ووایووف 
فوق ,اعضوای حوزب موادرمویوان موردم 
بصفوت شوخوصویوت هوای وطون دوسوت 
،مووووووووردم دوسووووووووت ,بوووووووواتووووووووقوووووووووا 
راسوووتوووگوووو ,راسوووتوووگوووار، صوووادق  ، 
ووووانوووبوووداران وحووودت موووردم ,صووولووود 
خواه ,ضد تبعیض ... شهیر وازایون را 
هووا در اوولوووب مووردم احووراز  وووای 
مینمایند. احراز وای درمیان  موردم از 

روی 

موازنوه 

 خاوری

 درباره واحد های اولیه حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
( کشوور ۴2اخیر  نشست وزرای دفواع  

عضو پیمان ناتو یا اتالنتیور شوموالوی کوه  
ایووواد گوردیوده ، درشوهور  531۴درسال 

 بروکسل مرکزکشور بلژیر دایرگردید.
طی این نشست ناتو ،تعهود خوویوش را بوا 
افغانستان تمدید کرد واعالم نمود که بوعود 

نیوز بوه حوموایوت خوود از  ۴۱5۱از سال 
( نویورو 9۱۱۱افغانستان اداموه مویودهود و 

 اضافی به افغانستان اعزام می نماید.
 ۴۱۱5نیرو های ناتو وامریاا که درسوال

بمن ور حمایت از دولت ودید افغوانسوتوان 
، مووبووارزه بووا تووروریووزم ،مووواد مووخوودر و 
توواموویوون دموووکووراسووی وارد افووغووانسووتووان  

در حوودود  ۴۱5۲گووردیوودنوود. ، درسووال 
یاصد هزار نفر ازاین نیروها ،بودون آن 
کووه و ووایووف شووان را در افووغووانسووتووان بووا 
موفقیت ودستاورد های معویون انوووام داده 
باشند.،افغانستان را ترک کردند وازوملوه  

( نوووویووووروی آن تووووا هوووونوووووز 59۱۱۱  
 درافغانستان مووود هستند.

بوه بوعود مسوئوولویوت هوای  ۴۱5۲از سال 
امنیتی از نیروهای خاروی بوه نویوروهوای 
دفاعی وامنیتی افغانستان انتقال یافت .کوه  
انوام این مسئولویوت هوا بوا اوربوانوی هوا ، 
فداکاری ها  وافوتوخوارات بوزرر هوموراه 
می باشند کوه تووسوط نویوروهوا ی دفواعوی 
وامنیتی  افغوان در حوالویواوه طوبوق وعوده 
اکمال نگردیده بخوبی انوام یافتوه وانوووام 
می یوابود .ایون نویوروهوا بوخووبوی تووانسوتوه 
ومیتوانند تا از مردم کشور خود صاداانوه 
دفاع نمایند .نیروهای ترای خوواه وموردم 
افغانستان از این نیروهای پرافتخوار خوود 

 حمایت کامل نموده ومی نمایند.
اکنون دیوده شوود کوه افوغوانسوتوان بوعود از 

( با در ن ر داشت ملیوارد هوا 5۱گششت  
دالر کومور وواموعوه ووهوانوی ، بواحضوور 
نیروهای ن امی ناتو  واموریواوا در کوووا 
ارار دارد .؟ آیا وضع حالت ااتصوادی ـوـ 
اوووتووموواعووی ، سوویوواسووی واموونوویووتووی امووروز 
افغانستان موورد توائویود ، اونواعوت واوبوول 
نیروها سیاسی  ملی ـ دموکراتیر وترای 
خواه افغانستان  وموردم کشوور موا اورار 
دارد؟ با تاسف که وواب به آن ها مو وبوت 

 نبوده ونیست ؟
با این همه کمر هوای موالوی وااوتوصوادی 
وووهووان، هوونوووز مووردم افووغووانسووتووان درفووقوور 

 ۲۱وبیااری بسر می بورنود وبویوش از 4
مردم ما زیر خط فقر زنده گی می کونونود، 
درمووورد زیوور سوواخووت هووای ااووتووصووادی 
وزمینه های اشتغال تووووه الزم صوورت 
نگرفته وده ها هزار ووان تحصیل کورده 
کشور را با هزاران نا امید ی ونبود کوار  
ترک گفته ، درحیات ااتصادی واوتماعی 
مردم ما تغویورات اوابول موالحو وه بووووود 
نیامده ، افغانستان بوه بوزرگوتوریون کشوور 
تولید کنند ه مواد مخدر مبدل شوده وبویوش 
از سوه مولوویوون افوغووان کوه اکو ووریوت آنوهووا 
ووووانووان هسووتوونوود بووا مووواد مووخوودر مووعووتوواد 
میباشند که شهر کابل از مووووودیوت ایون 
معتادین بحیث مرکز سیواسوی وااوتوصوادی 
کشور سخت رنو  مویوبورد وخوووالوت موی 
کشد. وضع امنیتی کشور هر روز بود تور 

بیهیده تور شوده،اداموه وونوگ ، نواامونوی   و 
وفعالیت هوای توروریسوتوی هونووز هوم از 
مردم ما بطور بیرحمانه اربانی مویوگویورد 
،در آن سوی مرزهای افغانسوتوان موراکوز 
تروریستی  هنوز هم فعال بوده وپاکستوان 
از ایوون مووراکووز وتووروریووزم بووطووور هوومووه 
وانبه حمایت موی نوموایود ،وضوع امونویوتوی 
کشور با بن بسوت موواووه بووده ووواموعوه 
ووهوانوی در موبوارزه بوا توروریوزم ومووواد 
مخدر هیچ موفقیت نداشته وافغانستان بعود 

سال بوا درنو ور داشوت امواوانوات  5۱از 
بزرر ااتصادی ون اموی ووهوانوی هونووز 
هوم بووا مشوواووالت وهوالووش هوا ی بووزرر 
موواووه مویوبواشود واز وومولوه نواکوام توریون 
وفوواسوودتووریوون کشووور هووای وووهووان بشوومووار 
میرود.کوه یواوی از عووامول آن مصورف 
بوودون حسوواب دالوور هووای کووموور شووده از 
وانب وواموعوه ووهوانوی مویوبواشودو وواموعوه 
وهانی اگاهانه و یا غیر اگاهانه در ایووواد 

 زیر بنای کشور تووه نارده است.
حزب متحد ملی ترای مردم افغانستان بوه 
ایوون بووا وراسووت کووه افووزایووش نوویووروهووای 
امریاا وناتو هیچ گاهی نمیتواند .به سوود 
تامین امنیوت ، صولود و وبوات افوغوانسوتوان 
ومنطقه تمام شوود ونوموی تووانود هورحوش 
اابل موالحو وه ای درایون راسوتوا بووووود 

 آورد. روی این دالیل :
ــ تازمانیاه وامعه وهانی بورای موبوارزه 
با تروریزم در منطقه ، ستراتیژی روشن 
ومشووخووص طوورا نوواوونوونوود وبوورای تووحووقووق 
صاداانه آن تالش بخرچ ندهونود .شواوسوت 
تووروریووزم در موونووطووقووه نووامووموواوون بوووده 
وموفقیت دراین زمینه کمتر ووود خواهود 
داشوت .وبویووانوگور دوام وونوگ  ونواامونووی 

 درمنطقه خواهد بود.
ـووـوو تووازمووانوویوواووه فشووار الزم سوویوواسووی یووا 

ااتصادی ون اموی بورحواووموت پواکسوتوان 
وارد نگردد وتحوریوموات الزم عولویوه  آن 
کشور وضع وعملی نوگوردد، توازموانویواوه 
مووراکووز تووروریسووتووی در خوواک پوواکسووتووان 
مووود بوده وحاومت پواکسوتوان از آنوهوا 

آی( تموام  حمایت نماید وسازمان   آی ای 
مسایل مربوط به تروریزم را درپاکسوتوان 
سازماندهی ورهبری نماید ، خوتوم وونوگ 
،نا امونوی هوا خشوونوت ووورایوم سوازموان 
یافته درمنطقه وافغانستان ناممان خوواهود 

 بود.
اکوونووون زمووان آن فوورارسوویووده تووا وووامووعووه 
وهانوی بوه طورا وتوحوقوق ـوـو بورنواموه یوا 
اسووتووراتوویووژی روشوون بوورای مووبووارزه بووا 
تروریزم درمونوطوقوه تووووه وودی موبوشول 
بدارد واین استراتیژی باید شامول نوابوودی 
تمام مراکز تروریستی در خاک پواکسوتوان 
و هر وایاه مواعیت دارد ،ولوگیوری از 
تمویل سازمانهای تروریستی ،وولووگویوری 
از حمایت حاومت پاکستان و منوطوقوه از 
تووروریووزم وووولوووگوویووری از مووداخووالت آن 
کشورها در امورداخلی افوغوانسوتوان بواشود 
،توهیز و تسولویود نویورو هوای امونویوتوی و 
دفاعی افغانستان به استانودرد هوای نواتوو، 
یای از تدابیر مهم در مبارزهبا تروریزم 

 است.
از وانب دیگر الزم است تا برای آوردن 
امونوویووت ، صوولوود و ووبووات درافووغووانسووتووان ، 
وامعه وهانی به تحقق توعوهودات خوود در 
مورد تقویت وتووهویوز اووای مسولود اوهور 
مان افوغوانسوتوان بوطوور هوموه ووانوبوه وتوا 
تووقووویووت اوووای هوووایووی و موودافووع هوووایووی 
وایواد صنوف مختلفه ضروری در اوای 
مسلد افغانستان متناسب به ایواب شرایوط 

 منطقوی عمل نمایند.
اخیر  سناتوران امریاایی حویون سوفور بوه 
پاکستان ، صلد درافغانستوان رادرگوروی 
همااری حواووموت پواکسوتوان خووانودنود ، 
درحالیاه این حاومت های پاکستان بووده 
وهستند که با عملارد های مداخله گورانوه 
وونگ طلبانه  وتروریست پرورانه خوود 
، صلد ،امنیت و بات منطقوی را ازههول 
سال به ایون سوو بوا توهودیود وودی موواووه 
ساخته که این عومولواورد هوای آن هوم از 
مردم افغانستان اربانی مویوگویورد وهوم از 
مردم برادر پاکستان .این سناتوران حویون 
سفرشان باابل ا هار امیود واری کوردنود 
تا استراتیژی ودید امریاا برای پویوروزی 
امووریوواووادرووونووگ افووغووانسووتووان ونووابووودی 
مخالفین دولت افغانستان کمر کنود .آاوای 
اوباما رئی  ومهور ابلی امریاا نویوز از 
عوودم موووفووقوویووت آن کشووور درووونووگ بووا 
مخالفین دولت افغانستان ابراز ن ر کورده 

 بود.
عدم مووفوقویوت اموریواوا ونواتوو در وونوگ 
افغانستان با تروریزم وموخوالوفویون ،بورموی 
گوورددبووه نووداشووتوون اسووتووراتوویووژی روشوون 
ومشووخووص بوورای مووبووارزه بووا تووروریووزم 
درمنوطوقوه ونوداشوتون اسوتوراتویوژی روشون 
دراین زمینه میتوانست سالهای ابل ونوگ 
را درافغانستان  خوتوم مویواورد.نوبوود یور 
هنین استراتیژ  روشن وضروری ،عودم 
وارد کردن فشار الزم سیاسی برحاومت 
پوواکسووتووان ،ادامووه حوومووایووت آن کشووور از 
تووروریووزم ،عوودم نووابووودی مووراکووز اموون 
تروریزم در خاک پاکستان ، بواعوث شوده 
تاما شاهود عودم مووفوقویوت اموریواوا ونواتوو 

 دراین مبارزه باشیم .
هم هنوان سونواتووران اموریواوایوی از یور 
عووموولوویووات مشووتوورک نوویووروهووای نوو ووامووی 
افووغووانسووتووان وپوواکسووتووان در نوووارموورزی 
خوووبوووردادنووود.، بوووا مووووووووودیوووت موووراکوووز 
تووروریسووتووی درخوواک پوواکسووتووان ،ادامووه 
فعالیت آن ها ،اداموه موداخوالت حواووموت 
پواکسووتووان دراموورداخوولووی افووغوانسووتووان وبووا 
ادامووه حوومووایووت حوواووومووت پوواکسووتووان از 
تروریزم ، این عملیات هوه سوود خوواهود 
داشت وهه سودی به حل اساسی وبنیوادی 

 مبارزه با تروریزم خواهد داشت؟
امریاا وناتو هوم از افوغوانسوتوان حوموایوت 
مینمایند وهم از پواکسوتوان .درحوالویواوه از 
افغانستان باید حمایت کونونود وبوا پواکسوتوان 
برخورد ااطع نموایونود. بورپواکسوتوان فشوار 
سیاسی الزم وارد نمایند وتمام کمر های 
ااتصادی ون امی خودرا با پاکستوان بوایود 
اطع نمایند.مراکز تروریستی درپواکسوتوان 
بووایوود نووابووود گووردد. درحووالوویوواووه درخوواک 
پاکستان مراکز تروریسوتوی فوعوال هسوتونود 
،اموا درافووغوانسووتوان بوا تووروریوزم موبووارزه 
دارنوود .عوودم تووووووه وااوودمووات ضووروری 
برای نابودی مراکز تروریسوتوی درخواک 
پوواکسووتووان ، بووه ادامووه ووونووگ ونووا اموونووی 
درافووغووانسووتووان وموونووطووقووه کووموور خووواهوود 
کوورد .هوویووچ تووغوویوور وموووفووقوویووت ای را در 
شاست تروریزم وبهبود وضع امنیتی در 
منطقه ایووواد نوخوواهود کورد وهوم امونویوت 
،صلد ازموردم مونوطوقوه سوالوهوای فواصولوه 

 خواهد داشت .     

 رّزبَ

 تودید تعِد ًاتْ با افغاًطیاى  

وایگاه استراتیژیر افغانستوان هوموواره 
سبب گردیده است تااین کشوور صوحونوه 
تواخووت وتوواز نوویووروهووای خوانوومووان سوووز 
گردد ودر هر ووب دهلیز تاریخ بوهوای 
بوووزرر موووواوووعووویوووت حسوووا  خوووودرا 
بپردازد، اگر از نو ور ووو سویواسوی بوه 
درگوویووری هووای فووعوولووی وووهووان نوو ووری 
بیفگنیم، نقشه مناطق بحرانی دنیا را بوا 
نقاط ، سوق الویشی آن منطبوق خوواهوم 
یافت ، مواعیوت را کوه ایون کشوور در 
بووازی هووای بووزرر موودت اوودرت هووای 
منطقه ای وفرامنطقه ای معاصر حوایوز 
گردیده در ادم نخست از منوابوع انورژی 
نش ت می کند ، افوغوانسوتوان گورهوه حود 
اال برای فعال منابع نفتی وگاز سرشوار 
ندارد، ولی نزدیای این کشور به منابوع 
بووزرر نووفووت وگوواز آسوویووای موورکووزی 
ونزدیای اش بوه خواورمویوانوه ووونووب 
آسیا مواعویوت آن در راه تورکومونوسوتوان 
وبووازار هووای شووبووه اوواره هوونوود وهوویوون  
افغانستان را در الب سرزمیون پوهونواور 
 پوووایوووپوووالنسوووتوووان( اووورار داده اسوووت ، 
افغانستان درهمسایگی آسویوای مورکوزی 
وبر دهانه آتشفشان نفتی بحیره کسوپویون 
ارار گرفته است . بوحویوره کوه درمویوان 

دوبحر دیگر که یای بوحور نوفوت وگواز 
است ودیگری بحر اسالم شنا می کونود، 
حوزه ای که تاسالیوان دراز درموحوراق 
تووووووه اوودرت هووای نوو ووامووی سوویوواسووی 
وااتصادی وهان اورارخوواهود داشوت ، 
اهمیت افوغوانسوتوان اموروزی از مونوابوع 
نفت وگاز راه های انتقال آن سورهشوموه 
می گویورد ، زیورا نوفوت مونوبوع کولویودی 
ااتصادِ ماده انرژی زائی اسوت کوه هوم 
هر  صونوعوت وتواونوالووژی مودرن هوم 
ماشین ونگ را باار می انودازد .هوموه 
هیز در زمان ما یا بانفوت بوه کوار موی 
افتد یا روغن کاری میشود ویا ازآن بوه 
عنوان ماده  اصلی خود بهره می بورد، 
بدون نفت حوتوا وونوگ نوفوت نویوز اوابول 
پویوشووبویونووی نویووسوت ، نوفوت تونوهووا کوواالی 
ااتصاد نیست بلاه دراودم نوخوسوت یور 

 کاالی استراتیژیر ون امی است .
تمام دشوواری هوای توولویودات سورموایوه 
داری مدرن درنفت انعاوا  موی یوابود، 
از طورف دیوگور مونوابوع نوفوتوی وگوازی 
وهان محدوداند وگوفوتوه مویوشوود شخوایور 
تضووموویوون شووده بووا تووووووه بووه مصوورف 
امروزی بوه سوخوتوی بورای اورن آیونوده 
کافی خواهد بود ، حضور کمپنوی هوای 

نوفوتوی در مونوطوقوه موا بواز تواب هومویوون 
تشویشی است که  کشور های صنوعوتوی 
از ناحیه کمبود مونوابوع انورژی احسوا  
می کنونود  یوا سووشوی اکواشوی( موعواون 
اموربشری سازمان مولول موتوحود بواری 
ا هارداشت که همه ارتباطوات وتوموا  
های که بویون افوغوانسوتوان وکشوور هوای 
غووربووی  درهوونوود سووال اخوویوور صووورت 
گرفته  تمامی آنهوا در هوارهووب نوفوت 
وگاز شالوده لوولوه انوتوقوال آن خوالوصوه 
مویووشووود . وازهووموویوون خوواطوور اسووت کووه 
کمپنی های نفتی تالش می ورزند تا بر 
روی ووونووایووات کووه درحووق انسووان ایوون 
سرزمیون صوورت موی گویورد بوخواطور 
پویووشووبورد اهووداف ااوتووصووادی شووان پوورده 
افگنند. گرهه حوادث اخیور افوغوانسوتوان 
داوویووق بوورنووامووه ریووزی شووده وموونووطووقووی 
وحساب شده است ولی بوخواطور ایونواوه 
ملت ما فااد توربه سویواسوی بوا کوموپونوی 
هوای نوفوتوی اسوت ، توازگوی ایون پودیووده 
درک درست حوادث ووریانات کنوونوی 
افغانستان را بورای اکو وریوت موردم موا 
دشوار ساخته است . شناخت درست از 
اهداف ونحوه عملارد کمپنی های نفتی 
بدون درک درست از سیاست  خارووی 

کشووورهووای غووربووی ودر را  آنووهووا 
امریاا اماان پشیر نیست ، افوغوانسوتوان 

دلووویووول راوووابوووت رو   53در اووورن 
وانگلی  به عنوان منطقه حایل اهومویوت 
سوق الویشی  خواص بوخوود گورفوت ، 
دراین اواخر بوا کشوف مونوابوع سورشوار 
نفت وگاز در آسیای مرکزی افغانسوتوان 
اهمیت ویو پولتیاوی از نووع توازه ئوی 
بووخووود گوورفووت وبووه عوونوووان شوواهوورای 
بزرر که از آن بنوام  دروازه توووارت 
وهانی ( یاد میشود، مورد تووووه اورار 

 گرفت .
 

 عبد الکریم کیهان 
 عضو کمیته تبلیغ وفرهنگ 

 جنگ نفت وخون واهداف استراتیژیک 
 )پژوهش از کتاب افغانستان درآتش نفت (

 بقیه درصفحه چهارم



صفحه سوم                                                                                                                      ۳۵و  ۳۸ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل    

  .گششتفعالیت حزب طی سالی که 
در آغاز ولسه رفیق را وش صحبت نومووده گوفوتونود: 
حووووادث پووویوووهوووم در کشوووور ر  داد، توووالوووشوووهوووای 
دیپلوماتیر دولوت نوتویوووه خوواهود داد، موا طورفودار 
صلد و امنویوت کشوور خوود هسوتویوم ،اعوالن تواریوخ 
انتخابات برای ما بسیار مهم است،شعبه تفواهوم روی 
انتخابات تمرکز و کار هدفمند را آغاز نوموایود،موا از 
پروسه انتخابات حمایت میانویوم .بورای ایون پوروسوه 
ملی حزب ما باید تدابیر فعال خود را اتخاش نمایود،موا 
طرفدار عدالت اوتماعی هستیم ،ناات م بت فعالویوت 
دولت را تائید میانیم ،ما علیه فساد گستورده موبوارزه 

ما باید برای تدویر  .میانیم و این شعار حزب ماست
کنگره شاوهمند حزب کار خود را آغاز نوموائویوم،موا 
از روحیه م بت کاری که در تمام شورا های حزبوی 

نمائیم ، وولوسوات  ما ووود دارد حمایت و استقبال می
شورا های حزبی با روحیه وحودت خوواهوی دایور و 
اعالمیه ها صادر گردید که مورد استقوبوال موا اورار 

  .دارد
بعدا رفیق وحدت رئیو  شوعوبوه تشواویوالت مورکوزی 
حزب گزارش مامل یر ساله کار و فعالیوت حوزب 
را طبق هدایت ولسه ابلی داراالنشا ،شامول گوزارش 
شعبات ، کمیسیون ها،شوراهای والیتی و معوادل را 
به ولسه ارائه کردند که با دست آورد هوای موعویویون 

  .همراه بود
پوووویوووورامووووون گووووزارش رفووووقوووواسووووپوووواهووووی،وووووانووووبوووواز 
،احمدی،شبرنگ،خاوری، صدری، کاموو، صالحوی 
،شهین ،میرخیل،نورستانی،وفادار، مالر و رضوایوی 

  .صحبت نموده ، ن ریات خود را ابراز کردند
گزارش شعبه تشایالت مورد تائید وولوسوه داراالنشوا 

برای دعوت وولوسوه بویوروی اوورایویوه  . ارار گرفت
  .حزب تصامیم اتخاش گردید
 وهور بوه امویود توراوی ،  5۴ولسوه حووالوی سواعوت 

پیشرفت ،تامین صولود و امونویوت در کشوور اخوتوتوام 
  .یافت

^^^^^^^ 
ولوسوه داراالنشوای  593۱.1.1روز پنوشنبه مور  

حزب متحد ملی ترای مردم افغانستان تحت ریواسوت 
رفیق پووهوانود دوکوتوور موحومود داود را وش رئویو  
حزب، در دفتر مرکزی وااع شهر کابل دایر گردیود. 
در ولسه روسای شعبات و کومویوسویوونوهوای مورکوزی 
حزب نیز شرکت داشتند. برای وولوسوه اوونودای شیول 

 :پیشنهاد و تصویب گردید
گووووزارش شووووعووووبووووه .5

تشووواووویوووالت مووورکوووزی 
گوووووزارش . ۴حوووووزب. 

اوووراات کوووموویوووسوویوووون 
تووووفوووواهووووم و روابووووط 

  .سیاسی
گووووزارش اوووووراات .9

رفووقووای اوویووم داراالنشووا 
بوووورای شووووورا هووووای 

  .والیتی

بحث در باره ایووواد .4
کمیتوه تودارک کونوگوره 

 .حزب
در آغاز رئی  وولوسوه 
پوووویوووورامووووون اوووووراات 
حزبی در فاصولوه بویون 
دو وولوسوه ، در داخول 
کشوووور و خوووارج از 

مرز توضیحات ارائه نومووده ،کوارو فوعوالویوت شوورا 
های حزبی را ستوده گفتند شورا های بیرون مورزی 
تماسهای خود را با احزاب سیاسی و متوراوی کشوور 
هوای موخووتولوف بوراورار نومووده انوود. هومووهونوان روی 
اناشافات سیاسی، ن امی در کشور ،منطقه و وهوان 
روشنی انداختند. طبق ماده اول اوندا، رفیوق وحودت 
رئی  شعبه تشایالت مرکزی حوزب ،گوزارش کوار 

و فعالیت شورا هوای والیوتوی و موعوادل را 
در فاصله بین دو وولوسوه دار االنشوا ارائوه 
کرده گفتند: در شورای حزبی شوهور کوابول 
تحرک الزم ایووواد گوردیوده اسوت. فوورموه 

شوورای والیوتوی و  5۱هوای گوزارشوودهوی 
موعووادل مووواصولووت نوومووده اسوت. از سووایوور 
شورا های والیتی با تما  های که بوراورار گوردیوده 
طی روز های آینده مواصلت میاند. هاوشاگوشارشوات 
تعدادی از شوورا هوای بویورون مورزی نویوز رسویوده 

پووووووویوووووووراموووووووون مووووووواده اول رفوووووووقوووووووا  .اسوووووووت
آرش،خاوری،شهین،ویار و موالور صوحوبوت نومووده 
،پیشنهادات خود را ارائه کردند. رفیق را وش کوار 
شعبه تشایالت را مو وبوت ارزیوابوی کورده از توالش 
های رفقا کا موو، وحدت و ومعه خان بوه نویواوویوی 
یادآوری کردند. طبق ماده دوم اوندا ، رفیق صوبوور 
 وابووت رئوویوو  کووموویوسوویووون تووفواهووم و روابووط سویوواسووی 
،گزارش کمیسیوون موربووط را اورائوت نومووده ، از 
وریان مشاکره با نماینده حزب  اعتدال دمووکوراسوی(
به ولسه موفوصوال موعولووموات ارائوه کورد. پویوراموون 
موضوع رفقا آرین ،توابوش، خواوری،کوا موووو و را 
وش صحبت نموده ،توضیحات الزم ارائه و تودابویور 

ماده سوم اوندا:رفیق وحدت رئیو  شوعوبوه  .اتخاش شد
تشوواوویووالت ،گووزارش کووار اوویووم هووای دار االنشووا را 

مورد بررسی ارار داده ،از کار کرد والیت وار 
هر یر به ولسه گزارش ارائه نمود. پیوراموون 
اوندا رفقا ویوار، موالور ، کواموووو، وحودت ، 
وفادار،آرین و احمدی صحبت کرده ،نو وریوات 
و پیشنهادات شانرا ارائه کردند،در اخیر رفویوق 
را وش کار بخش را ومعبندی و گفوتونود:رفوقوای 
ایم بخصوص الی کنگره فعاالنه کار نوموایونود و 
در هر ولسه دار االنشوا گوزار ش ده بواشونود. 
کمیسیون تشایالت و رفوقوای اویوم دائوموا فوعوال 
باشند و با کمیته تدارک کنگره دوشوا دوش کوا 
رنمایند. طبق ماده ههارم ،بحث پیرامون ایوواد 
کووموویووتووه توودارک کوونووگووره آغوواز گووردیوود. روی 
تعداد،ترکیب و رهبری صحبت شده ،در نتیوووه 
لست پیشنهادی شعبه تشایالت ارائت و موورد 
بووررسووی اوورار گوورفووت. بووا در نوو وور داشووت 

تون عضوویوت (  ۴5پیشنهادات رفقا مووومووعوا  
موحوتورم کمیته تودارک کونوگوره شوامول اعضوای 

داراالنشا، بیروی اوراییه، کمیته تودارک وحودت ،و 
روسای شعبات و کمیسویوونوهوای مورکوزی حوزب بوه 
اتفاق آرا تصویب گردید. هاشا رئیو  و دو موعواون 
نیز برای کمیته تدارک کنگره پیشنهاد و به اتفاق آرا 
تصویب شد. در اخیر کار ولسه ،موفقیت بیوشوتور بوه 
کمیته تدارک کنگره و آماده گی های الزم برای ایون 
وشن بزرر حزبی تقاضا گردید. ولسوه کوه سواعوت 

صبد باار خویش آغاز کرده بود ،حوالی سواعوت  3
ابل از  هر در فضای صمیمیت،اتوحواد نو ور و  55

  .وحدت رفیقانه اختتام یافت

 کمیسیون تبلیغ و فرهنگ

 ٔآیُعِ مهٕؼ ثهًبؼيیؽٔظ.

ياجاابؼؾِ ثااؽای آؾاظی ن تاؽلاای ن ظيإمااؽاقاای 

ٔعاعاناات اخااتااًابعاای ثااطاام اؾ يااجاابؼؾِ ثااؽای 

اقتمالل ن يهر نثجب  ٔايُیت يهی ن يُاطامإی 

ٔخٓبَی ثهًبؼ ؼـتّ ن تبؾَعِ ای ثهؽیت اظاياّ 

ظاؼظ ن ایاٍ ياجابؼؾِ َایاؿ اظاياّ ضإاْاع یابـات 

ٔيؽظو يب يبَُع يؽظيبٌ خٓبٌ ن ظؼضات آؾاظی 

 ؼا ثبضٌٕ آثیبؼی مؽظِ ٔضٕاُْع مؽظ.

( قابل ثاؽای اَاکاهابؾ 32ثب آٌ ماّ ااػنات )

ٔایهؽـت مهٕؼيبن ؾيبٌ ؾیبظ ٔـؽيت مابـای 

ثٕظِ ن ايب ثاّ َكاجات َاجإظ ثاؽَابياّ ْابی الؾو 

اختًبعی ثؽای مهإؼ ٔثاّ َكاجات   –التًبظی 

يإخاإظیاات َاا اابو ْاابی ؼاایاؽ ظياإماؽاتاایاا  ن  

اػنتّ ظؼ مهٕؼ يبٔيعاضال  ظبنًبَّ ٔخاُا  

ْبی تسًیهی نُْٕؾْى اـاؽابَكاتابٌ یا  مهإؼ 

عمت يبَعِ ن خُ  ؾظِ ن َایابؾياُاع ٔيابؼمایات 

مبالی ثی میفیت مهٕؼْبی ًْكبیّ  ياُاداًاهاّ 

ابمكتبٌ ثٕظِ ٔثعتؽآٌ ماّ اؾ اثاؽ َاباياُای ْابن 

خُ  ْاب ٔياعاضاال  زاکإيات ْابی ااػناتاّ 

ٔيٕخٕظ ابمكتبٌ ظؼ ايٕؼظاضهی اـؽبَكتبٌ ْاؽ 

 ؼٔؾ ؼَح يی ثؽَع ٔلؽثبَی يی ظُْع.

زؿة يتسع ياهای تاؽلای ياؽظو اـاؽابَكاتابٌ ظؼ 

ؼٔنُی ثؽَبيّ ضٕظ ن يكئٕنیت ٔؼقبنات ضإظ 

ياایااعاَااع تاابثااؽای ضاإنااجااطااتاای ٔقااعاابظ  يااؽظو 

اـااؽاابَكااتاابٌ تااسااکاایااى ٔزااع  يااهاای ٔٔزااع  

ًْٔجكتگی َیؽْٔبی تؽلی ضٕاِ ٔظيٕمؽاتیا  

مهٕؼ ؼا ظؼقؽضّ تسمك ٔظبیؿ تبضیؽ َباػیؽ 

ضٕظ يجبؼؾِ ًَبیع ٔثاؽای قاعابظ  ْاًإِاُابٌ 

 ضٕیم تالل ًَبیع .

زؿة يتسع يهی تؽلی يؽظو اـؽبَكتبٌ ن تمٕیت 

لٕای يكهر مهإؼ ٔتابيایاٍ تاؽلای ٔاایاهاؽـات 

اـؽبَكتبٌ ؼا ٔاثكتّ ثّ تسمك تعٓعا  زکإيات 

ٔزع  يهی ظؼ خؽیبٌ اَتطبثب  ظاَكتاّ تابيایاٍ 

يهر ن ثجب  ٔايُیت ياُاطامإی ؼا ٔاثكاتاّ ثاّ 

ٔاؼظ مؽظٌ ـهبؼ الؾو خابياعاّ خآابَای ثابالی 

زکٕيت ابمكتبٌ يی ظاَع تب زکٕيت اابمكاتابٌ 

ثّ ایفبی َمم يبظلبَّ ضٕظ ظؼ ياجابؼؾِ عاهایاّ 

تاؽٔؼیاؿو ظؼآٌ قاإی يااؽؾ ْابی اـاؽاابَكاتاابٌ 

يتًؽمؿ قبضتّ ٔثّ زکٕيت ابمكتابٌ ثایام اؾ 

ایٍ اخبؾِ زًابیات اؾ تاؽٔؼیاؿو ؼا َاعاظِ ٔاؾ 

لؽثبَی ْبی ثیهتؽ يؽظو اـؽابَكاتابٌ  ٔياُاطاماّ  

 خهٕایؽی ًَبیع .

ظؼاضیؽ ثباؼتُبو اؾـؽيت یکجبؼظیگؽ اقاتاؽظاظ 

اقتمالل مهٕؼ ؼا ثّ ًُِْٕبٌ ضٕظ اؾ ياًایاى 

 لهت تجؽی  ٔتُٓیت عؽٌ يی ًَبیى .

 زًدٍ باه افغاًطیاى !

 پایٌدٍ باه اضیقالل !

 با احیرام 

 پُْاًد هّکیْر هحود هاّه راّظ 

 رئیص حسب هیحد هلی ترقی هرهم افغاًطیاى 

^^^^^^^^ 

پیام تسلیت در مورد حملهه وحشهیهانهه 
دشههمههنههان انسههانههیههت بههه قههریههه مههیههرزا 

 اولنگ

 ۶۸۳۱.۳.۶۳کابل. 

 وطنداران عزیز!

وووونوووایوووت کووواران 
حووووورفوووووه وی ، 
مزدوران بویوگوانوه 
،عوووووووووووووووومووووووووووووووووال 
اسوووووتوووووخوووووبوووووارات 
بیرونی و دشمنوان 
اسم خورده ضد تمدن و ضد فورهونوگ بوازهوم 
دست به ونایت نا بخشودنی و دور از کراموت 
انسانی زده ، روز ابل به اریه میورزا اولونوگ 
ولسوالی صیاد والیت سرپل با حمله وحشیوانوه 
، هموطنان بی گناه ما را بوه گولوولوه بسوتونود و 

تون از عوزیوزان بوی دفواع اعوم از  ۱۱حدود 
مووردان، زنووان و اطووفووال مووعووصوووم مووا را بووا 
بیرحمی و اساوت الب سر بریدند و عوده یوی 
 را گوووووووووروگوووووووووان گووووووووورفوووووووووتووووووووونووووووووود.
حرکت نابخشودنی این مسلمان نما هوا کوه نوام 
مقد  اسالم را پوشش حرکات ضد ملی، ضد 
اسالمی و ضد انسانی خود ساخته اند، خوالف 
تمام نورمهای اسالمی ، ونگی و کونووانسویوون 
های بین المولولوی بووده ، بوه اشواره و دسوتوور 
باداران خاروی علیه مردم ما دست بوه ایووواد 
وحشوت موویووزنوونوود، ایوون اعوومووال بووووز فووعووالوویووت 
مرموز استخبارتی بیگانه و دشمنان پویوشورفوت 
و ترای مردم موا ، بوخوصووص در زموانویواوه 
پالن های زیر بنوایوی و ااوتوصوادی در کشوور 
دارد شال مویوگویورد، هویوز دیوگور بووده نوموی 
 تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.
داراالنشووای حووزب مووتووحوود موولووی تووراووی مووردم 
افغانستوان بوه نوموایونوده گوی اعضوای حوزب ، 
حورکوت ضود مولوی و ضود موردموی طوالوب و 
داعش را در ولسوالی صیاد والیت سورپول بوه 
شدید ترین الفا  محاوم نموده ، موعوتوقود اسوت 
کووه غوورض ایووووواد توور  و رعووب در بوویوون 
هموطنان عزیز دست به کشتار افراد ملاوی ، 
زنان و کودکان زده ، تفوراوه هوای موشهوبوی و 
 اووووووووموووووووی دا دامووووووون مووووووویوووووووزنووووووونووووووود.
ما در حالیاه تا رات و انزوار خود را ابوراز 
می داریم، تسولویوت عومویوق خوود را بوه موردم 
شرافتمند و بوا عوزت اوریوه مویورزا اورنوگ، 
ولسوووالووی صوویوواد ، والیووت سوورپوول و هوومووه 
وطنداران عزیز ابراز نموده ، بورای شوهودای 
پاک حاد ه بهشوت بوریون و بورای زخوموی هوا 
 صوووحوووت و شوووفوووای عووواوووول تووومووونوووا داریوووم.
برای فامویول هوای عوزا دار، موردم ولسووالوی 
صیاد و هموطنان عوزیوز صوبور وومویول آرزو 
 داریوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
از نیرو های امنیتی و دفاعی کشور میخواهیوم 
تا رد پای این وانیان را ت وبویوت و بوا حوموالت 
 برق آسا به زنده گی ننگین شان خاتموه دهونود.
یابار دیگر تسلیت خود را ابراز نموده ، ایون 

 غم مشرک همه ماست .

 عبدالحی مالک

 مههههههههههعههههههههههاون و سههههههههههرپههههههههههرسههههههههههت 

 حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

^^^^^^^^^^ 
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 ملی ترقی مردم افغانستان

دشمن اسم خورده مردم افغانستوان طوی روز  
های اخیر به کارنامه های سیاه خود افزوده و 
حوومووالت موورگووبووار نوو ووامووی را بوور ولسوووالووی 
کووووووهسوووووتوووووان والیوووووت فووووواریووووواب،والیوووووت 
بدخشان،حمالت و تخریب تاسیسات ولسووالوی 
تیوره والیت غور ،حتی تیرباران فرشته هوای 
صلد وهپن سفیدان ومریضان شفاخانه مولواوی 
،اخووووتووووطوووواف مسووووافووووران شوووواهووووراه زابوووول 
_کندهار،حمالت باالی ولسوالوی هوای بوغوالن 

مرکزی و خان آباد کونودز انوووام داد. اموروز  
دوشنبه با حمله انتحاری بور مووتور کوارمونودان 
وزارت مووعووادن و پووطوورولوویووم و شووهووادت دهووا 
انونیر و متخصوص کشوور در سواحوه نواحویوه 

توون،  9۱پوونوووووم شووهوور کووابوول کووه بووه شووهووادت 
تن از هموطنان ملاوی و غویور  ۲۱موروحیت

نوو ووامووی مووا و خسووارات هوونووگووفووت مووالووی بووه 
 شهروندان ما گردید.

 اناهلل و انا الیه راوعون

داراالنشوای حوزب موتوحود مولوی توراوی مووردم  
افغانستوان بوه نوموایونوده کوی اعضوای حوزب ، 
حمالت ن امی و انتحاری را بوه شودیود توریون 
الفا  محاوم نموده ،توا ورات عومویوق خوود را 
ابراز نموده،خود را در غم هومووطونوان عوشاب 
کشیده و رن  دیده موا شوریور دانسوتوه ،بورای 
شهدا عزیز ونت فردو  برین، برای زخوموی 
های حوادث شفای عاول و برای فامویول هوای 
محترم عزا دار،دوستان و ااوارب شوان صوبور 

 ومیل استدعا دارم. 

از مقامات امونویوتوی کشوور و سور اووموانودانوی 
اعلی اوای مسلد میخواهم تا با در ن ر داشت 
حالت ن امی و فشوار هوای وارده ،آمواده گوی 
های ن امی را تشدید و درووه احضوارات را 
باال برده ،به کمر اوای بین المللی مستقر در 
کشور حمالت تعرضی را بر النه های دشمون 
 وارد و ولو تلفات انسانی و مالی را بگیرند. 

یابار دیگور تسولویوت خوود را بوه هوموه موردم 
 نمایم.  شریف و داغدیده کشور ابراز می

 پوهاند دوکتور محمد داود راوش

 رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
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 شهر کابل۶۸۳۱سرطان ۷۲

هنانهه هموطنان عوزیوز آگواهوی دارنود ،طوی  
هند روز اخیر باران های موسمی شوروع بوه 
باریدن نموده که روز ابول از ا ور ایون بواران 
ها سیالب مدحش در ولسوالی سروبی والیوت 
کوابول سورازیور گوردیود کوه بواعوث شوهوادت و 
زخمی شدن عده بی از هومووطونوان موا گوردیود 
وهم خسوارات هونوگوفوت موالوی بوه مسواوونویون 

 ولسوالی وارد گردید. 

داراالنشوواح حووزب مووتووحوود موولووی تووراووی مووردم 
افغانستان،به نوموایونوده گوی از اعضوای حوزب 
مراتب توا ورات و غوم شوریور خوویوش را بوا 
هموطنان مصیبت دیده سوروبوی ابوراز نومووده 
،برای شهدای سیالبهای اخیر ونت فردو  و 
 برای زخمی ها شفای عاول استدعا مینماید. 

ما از کمیته اضطرار دولت ج.ا.امیخواهویوم توا 
به کمر هموطنان متضرر شتافته ،کومواوهوای 

 الزم را به مستحقین اعطا نماید. 

از ادارات مسوول بخصوص شوهور سوازی و 
شاروالی ها میخواهم توا بور خوورد مسوئووالنوه 
نموده از اعوموار مونوازل خوود سور،بوی نوقوشوه 
،بدون پالن ،در مناطوق کووهسوتوانوی و مسویور 
سیالبها ولوگیوری نوموایونود توا هوموهوو حووادث 
ناگوار و دلخوراش تواورار نوگوردیوده ،ووان و 

 مال هموطنان عزیز ما در امان باشد

یواوبوار دیوگور توا وورات خوود را ابوراز نوموووده 
،خودرا در غم هموطنان عزیز خوود شوریور 

 میدانیم. 

 با احترام

 پوهاند دوکتور محمد داود را وش 

 رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان
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 جلسات داراالنشای...

هی  دالمان  په وزارتونو کی دلسو نه زیات واسوسوان 
 ۱میرکول پوه ایوټوالویوا کوې د ووي ـو پرځاې شو  د  . ځاې 

ناټو په غونډه کې له ولسموشور تورموپ سوره د سرمشریز  او 
تر لیدنې وروسته له امریاا سره د اړیاو په هولواوه موایووسوي 

تورموپ لوه اروپوایوي  ې. پوه دغوو غوونوډو کوېه څر ونوده کوړ
د هوی شریاانو سره پر  نو موضوعاتو د ن ر اختوالف وښوو

د دواړو هیوادونو تر مویونوځ اړیواوې کوړکویوهون شوول او بوې 
 باور  یي رامینځ ته کړه. 

په امریاا  کې دولشمشری ټاکنې او د ومهور ری  پوه توو وه 
د ښاغلې ترمپ دانتخابیدلو څوخوه وروسوتوه د ښواغولوی د غوه 
افرطی سیاست او کړنی  لاه د امریاې څوخوه د مسولوموانوانوو 
شړل ، د ماسیاو سره د دیوال  وووړول ، د اوو مسولوموانوو 
هیوادونو په  و ړو امریاې ته دراتللوو بونودیوزونوو نوه یووازی 
دامریای د ولسونو اوخلاو  دناراضی کېدو سبب شو ل بلاوه 
د ناتو دمتحدینو دخپګان سبب هم و رځیدل . د امریاوې سوره 
د بریتانیا ، فرانسې او د وورمونوې هویووادونوو پوه اړیواوو کوې 
سوړوالی او ناباور  را مویونوځ توه شووه او سویوموه یوي د بوې 
 باتئۍ سره مخ کړه  د ترمپ دانتخابیدلو نوه وروسوتوه د هوغوه 
سیاست ته په کتو دورمنې لووموړی وزیور  انوګویوال مویورکول 
ویلې ؤ هی ورمنی نور د اروپا ، بریتانیا او اموریواوا پوور  
تړلی نه شي پاتې کیدلی . له دو  سره د اړیاو دوام مهم دی 

وددرول خپلو پښو ودرول شي .     ، خو اروپایی ټولنه باید په 

نوووموووړې دغووه څوور وونوودونووې وروسووتووه 
توورهووغووه کووړ  ، کوولووه هووی  دامووریوواووا 

  2015ولسمشر ډونلډ ترمپ د پواریو  
کال د هوکړی پر پنسټ د االیمی بودلوون 
په تړاو د اوو هیوادونو سرمشریوزه کوی 
شووو  هوووکووړ  تووه ځووان ژموون ونووه 
باله .همدارنګه دمونشن ښار یو انتخاباتې غونډې ته ، دی توه 
ورته خبره کړ  اوویلي د  هی هغه وخوتوونوه هوې موونو پوه 
پشپړه تو ه په نوورو اتواوا کوولوه او  تور یووه حوده پواې توه 
رسوویوودلووي د  . نووو پووه هووموودې سووبووب دا ویوولوولووی شووم  هووی 
مون اروپایان باید خپل برخه لیر په خپل ال  کی واخولوو. د 
ترمپ له خوا په بروکسل کې په ورمنې باندې دناټو ددفواعوی 
لګښتونو د پالن دناکامۍ او ددې هیواد له خوا بهرته په زیوات 
شمیر د موټرو د صادرولو انتقواد هوم دوې تورمویونوځ داړیواوو 

 دکړکیهن کیدلو سبب شول.
 وابځترمپ ته د میرکل د مخالف کاندید شولڅ 

د آلمان د سوسیال دیموکرات  وند  ای  پي د ( مشور او پوه 
راتلوناو ټاکنو کې صدراع مۍ ته کاندید مارتین شولڅ هم د 
میرکل د څر ندونو په تقلید پر اروپا د زیواتوي هومواوار  غو  

یوعونوي پور ټوولوو  «اروپا یې ځوواب دی.»شولڅ وویل:  .وکړ
محاشونو د اروپا ووخته او ژوره هماار  ترمپ توه یوو ښوه 

م کال پورې یوې د  ۴۱5۱تر  ۴۱5۴شولڅ هې د  .ځواب دی
، وویول هوې اروپوا بوایود لوه   اروپا په پارلمان کې کوار کوړی

 .ده کړ ه نه له پاره پریاړ دترمپ سره د هلن
تلووزووزووه توه  پوه  ARDښاغلی مارتین شولتزهم ای ار ډی 

مرکه کې وویل هې اروپایي هویووادونوه بوایود توربول هوروخوت 
دټرمپ دهلند په نسبت له یو بل سره توودې اړیواوي ولوری . 
همدارنګه ده  دا هم وویل هې ترمپ دده په خبره  دیو مستوبود 

رهبر په تو ه هلند کو  او غواړ  هوې نوورتووهویون کوړ  .  
همداراز ترمپ اروپا ته خپل سفر بریالي بللی او ویلې یوي ؤ 

 هې کارونه ستونزمن خو نتیوې یي زیاتې و  .
همدارنګه دوورمونوې پوه ریوګونوبورن پووهونوتوون کوی دټورانو  
اتلنټیر اړیاو کارپو ستیفن بیورلویونوش واشونوګوټون پووسوت توه 
ویوولووې هووې داروپووا او امووریوواووا توورموویوونووځ پووه  ووډواومشووتوورکووو 
ارزښتونو باور ، دده په خبره د ټرمپ ارادې زیانمن کوړ  . 
اروپایانوانت اردرلودلو هې ترمپ به نرم دریوځ غووره کوړ  

هزوادونو درناوی به وساتې ، خو ترمپ برعکو   7او د وې 
عمل وکړو. هغه وایي هوې تورموپ داسوی هولونود کوو   هوې 

 او  هوم  پوه انوتوخوابواتوې  کوموپوایون کوې دی.  واکوې  
د کډوالو په نړیوال کنفران  کې د وورمونوي د همداراز 

ولسمشور ټورموپ  دبهرنیو هارو وزیر  ابریل د امریاا 
 توونودونوړ  د  وټوو پور وړانودې تور ېسیاست د غورب

نیوکې الندې راوست.  ابریل زیاته کړه هې امریواوا د 
ارارد په السلیاولو وښوده  ېعربستان سره د ستر ن ام
او د اروپوا د   ووګوړه غوواړ ېهی ټرمپ په نړ  ک

پاره د امریاا اوسنی سویواسوت غویور موتووازن ه امنیت ل
اموریواوا نوور خوپول ارزښوت  ېزیاته کوړه چ ه. د   دی

دالسه ورکړی او د امریاا ځای به نور خلور ونویوسوی 
 ېهینوایوان وه. نون کوابول کوې د وورمون  هې مراد ی
د سفارت ودانۍ  ېته ستره هاوده وشوه چ ېسفارت مخ

دا مونو هې ښودله   او ورته ی  یې تر ډیره خرابه کړ
. مانا دا هی لوی ادرتونه خپل حوریوف توه وکار هم کوالی ش

کوو  . په ونګي ژبه یا د نیابتي ووګوړې پور موټ ووواب ور
او  دابرید ورمنې ته اخطارهم دی هوی  لوه خوپولوی  شوړی 

 سره پښې  وغځو  .

دورمنوی لووموړی وزیوری د کابل له بریده یو ساعت وروسته 
تروریزم پر مو  ټولو حملې کو ؛ کوه «   مېرمن میرکل وویل

د ووورموونووي  «.او خووواشوویوونوووونوواووو شووېووبووو کووې یوووموووټووی یوووو
صدراع مې د کابل د هاودنې د اربانویوانوو لوه کوورنویوو سوره 

موو  »غمراز  او خواخو   څر نده کړه، او ژمنه یې وکړه
به د تروریزم پر ضد وګړې توه دوام ورکوړو او ووګوړه بوه 

 «.و ټو
په نتیوه کی ویلی شو هی  د المان او واشنوګویوتون تورمویونوځ د 
او د مهاله او لنډ مهاله ااتصادی  ټو په  ورداب کوی زموونو  
هېواد پریوتی دی او زمون  هیواد تل د زبرځواکونو دسیوالویوو 
، هغه که سیاسی  یا افتصادی وی اریانی شوی دی . اوسونوې 
برید هم زمون  هیوادوالوته د سر او مال په زیان توموام شووی 
او امریاا په یوغشی څو ښاارونه وکړل ، دوی  زموونو  پوه 
پالزمینه کی مهمه دیپلماتیاه ساحه ددی پالن لوه پواره غووره 
کړه  یانې دو  المان ،امارت ، تورکویویوې او ایوران توه  ووت 

 څنډنه وکړه.
 ماحشونه

 دالملن مشهور ورځپاڼه بیلد
 دترمپ دتویتر پانه

 دمرکل ډمونشن دښار دغونډی وینا
 آی ار ډی تلویزیون سره دښاغلی مارتن مرکه

همدارنګه دوورمونوی پوه ریوګونوبورن پووهونوتوون کوی دټورانو  
اتلنټیر اړیاو کارپو ستیفن بیرلینش  سره دواشنګټون پووسوت 

 مرکه
 بی بی سی پښتو

 په ایټالیا داوو وی د سرمشریزه غونډه ته دمیرکل وینا
 

 پاټی له لمری مخ څخه

 دامریکا دمتحده ایاالتو او جرمنی ترمینځ ...



څلورم مخ                                                                                                               پرله پسی ګنئ ۳۵او  ۳۸دحقیقت زمان میاشتنی                                                                              

ْبی يعیٍ ظانتیى. نٕؼاْبی زؿثی مبؼ ٔـعبنیت نابٌ 

ؼا ثب يٕـمیت اَدبو ظاظِ اَاع.قافاؽْابی ؼـامابی لایاى ثاّ 

ٔالیااب  اؾ اْااًاایاات ضاابو ثااؽضاإؼظاؼ اقاات نزااك 

انعُٕیت ْب تب اَاعاؾِ خاًاب آٔؼی ٔاَاتامابل ااؽظیاعِ 

 اقت .

نٕؼا ْبی زؿثی ثّ مبؼ نبٌ ثآاجإظ لابثام ياالزا اّ 

ثطهیعِ اَع  مّ لبثم تماعیاؽ اقات . نإؼاْابی زاؿثای 

مهٕؼ ُْع ن اؼٔاب  ٔایبال  يتسعِ ايؽیکاب  ظؼلكاًات 

تعٔیؽ خهاكاب نؼناع يافإؾ زاؿة ٔااؽظاضات زاك 

 انعُٕیت ْب يٕـمبَّ مبؼ ًَٕظِ اَع.

ظاؼاالَهبی زؿة خهكب  ضٕظ ؼا ِجك االٌ ایهجایاُای 

نعِ  تعٔیؽ ًَٕظِ ٔيًٕثب  آٌ ثاّ تاًابو  نإؼاْابی 

 «ٔالیتی ٔيعبظل اؼقبل اؽظیعِ اقت.

ؼـیك ؼأل ِی اؿاؼل ؼٔی قهاكاهاّ  اایاهاُآابظا   

ؼیؽ ايٕنی ٔؼیؽ يإخاّ ثاطام زاؿة ياتاساع ياهای 

اـؽبَكتبٌ ظؼخهكب  ظاؼاالَهبی زؿة ن اؾ مى مابؼی 

ْب نععو ابثُعی ثٕزع  زؿة ٔازع ٔاقُابظ عاماع ناعِ 

ـبمت ٔاؼ ثّ خهكّ   8131خٕاؾ  4ثیؽْٔبی اخؽائیّ 

اؿاؼل ظاظَع. ْى چُبٌ اؾ زًبیت نإؼاْابی ٔالیاتای  

ظاؼاالَهابی  3/1/8134زؿة اؾ اِاالعایاّ يإؼش 

زاؿة ااایااؽايإٌ ٔزااع  زاؿثاای  ظؼقاؽاقااؽ مهاإؼ 

ٔضبؼج اؾ مهإؼ ٔزاًابیات مابيام آَآاب  اؾ ٔزاع  

زؿثی ٔتعٔیؽ مُگؽِ ثب يعیبؼ ْبی ايٕنی اقبقاُابياّ  

زاؿة ياب ثاّ ٔزاع  تاًابو »یبظآٔؼی ًَٕظَع اـؿٔظ : 

َیؽْٔبی ياهای نظيإماؽاتایا  ٔتاؽلای ضإاِ  مهإؼ 

ثبٔؼيُع  ثٕظِ ٔظؼایٍ ؼاِ تاالل ْابی ـاؽأاٌ َاًإظِ 

 «ٔيی ًَبیع.

ظؼاؿاؼل مبؼ ٔـعبنیت ی  قبناّ ناعاجاب  ياؽماؿی  

چإٌ ناعااجاّ تهاکاایاال  زاؿثاای ن ماًاایاكایإٌ تاجاهایااػ 

ٔـؽُْ  ن نعجّ يبنی ٔاظاؼی ن ماًایاكایإٌ ماُاتاؽٔل 

زؿثی نمًیكیٌٕ تفبْى ٔؼٔاثّ قیبقی  ٔنعجّ اقاُابظ 

ٔاؼتجبِ يٕؼظ اؼؾیبثی لؽاؼ اؽـتّ ن ظقاتابٔؼظ ْاب ن 

َٕالى ن ماى مابؼی ْاب ٔؼاِ ْابی ثایاؽٌٔ ؼـات آٌ 

 ایهُٓبظ اؽظیع.

ایؽايٌٕ اؿاؼل اقبقی ععِ ثاجات َابو َاًإظِ ماّ ثاّ 

 تؽتیت يسجت ًَٕظَع .

ؼـمب  اَادایاُاؽ عاجاعانامابظؼ  غْایاٍ ناقاتابظ َإؼياساًاع 

ؼفٕؼی ن اقتبظ ؼالو ـابؼٔق ظْامابٌ ؾاظِن ظیاُاّ اام 

ؼااؽیاات ياام ن ظامااتااؽ عااؿیااؿِ ن ااإْاابَااع َااداایاات   

ايؽضیمن اقتبظ يسًع آيؿ خٓم ن اقتبظ عجع اناساهایاى 

ن اَدیُؽ يطتبؼ خجبؼ ضیم ن قایاع ياساًاع يام ن ؼاالو 

خیالَی ن عجعانؽنیع آؼیٍ ن يسًع ظأظ یٕقفین يسًاع 

ظأظ نجؽَ  ن زفیع   َإؼقاتابَای ناقاتابظ قاعاع  

ؼَبئی ن اَدیُؽ قهیًبٌ مبيدٕ ٔظامتؽ عاجاع اناؽنایاع 

خبَجبؾ ایاؽايإٌ ااؿاؼل اقابقای ياساجات َاًإظِ ن 

َ ؽیاب  ن اایاهاُآابظا  ٔاَاتامابظا  

 ضٕظ ؼا يطؽذ ًَٕظَع.

ثعع  ؼـیك عجع انسی يابنا  ياعابٌٔ 

 زؿة يسجت ًَٕظِ افتُع:

ؼٔزیّ خهكّ ايؽٔؾی ضیهی عبنی ثإظ ن اضاتاالـاب  »

قیبقی ٔخٕظ َعانت ن ؼـاماب َا اؽیاب  قابؾَاعِ اؼایاّ 

مؽظَع نًّْ  يهتؽمأ ثؽای ایدبظ زاؿة ٔازاع ثاؿؼا 

اثؽاؾ َ ؽ َاًإظِ  اثاؽاؾ آيابظِ اای ماؽظَاع . ياب اؾ 

مًجٕظی ْب ٔانتجبْب  اػنتّ ظؼـ اؽـتایاى ن ٔزاع  

ْب ؼا اؾ ؼاِ ايٕنی آٌ ظَجبل ٔزًبیت يی مُایاى . ياب 

ظؼ مُگؽِ لؽیت انٕلٕع ضٕظ ایهُٓبظ ضٕاْیى ماؽظ ماّ 

ثب تًبو ازؿاة ًْكٕ ٔثؽاظؼ ٔزع  يی مُیى . يبتعٓع 

ظاؼیى تب ی  زؿة ـعبل قایابقای ؼا ثاب اقاتافابظِ  اؾ 

ايکبَب   ضٕظ ایدبظ ًَبئیى . يب إل َعاؼیى ايب ثؽَابياّ 

تؽلی ضٕاْبَّ  َٔاداب  ثاطام ثاؽای مهإؼ ٔياؽظو 

ظاؼیى . يب ثبیاع ماُاگاؽِ يإـاك ٔظيإماؽاتایا  ظاناتاّ 

ثبنیى . ایؽايٌٕ تعٔیؽ مُگؽِ ؼـمب ٔظبیؿ نبٌ ؼا ثاب 

يٕـمیت اَدبو ظُْع. ثععاؾ مُگؽِ ياب زاؿة َایاؽٔياُاع 

ضٕاْیى ظانت . اؾخهكّ ايؽٔؾ مابياال ؼَابیات ظاؼو 

 «ٔيٕـمبَّ ثٕظ.

ظؼاضیؽ ؼـیك ؼأل ؼئیف زؿة يساجات اضاتاتابيایاّ 

اؾ »ًَٕظِ ن مبؼ خهكّ ؼا خًب ثاُاعی ماؽظِ اافاتاُاع : 
اظٓبؼا  يؽیر ؼـاماب ظؼمابؼ خاهاكاّ قا ابقاگاؿاؼی 

يیًُبیى . اؾ مبؼ ٔـعبنیت اَدبو نعِ یا  قابناّ زاؿة 

مّ ثیبَگؽ تاالل ْاب ٔؾزاًاب  ثای اابیابٌ ظاؼاالَهابن 

ثیؽٔی اخؽائیاّ ن نإؼاْابی زاؿثای ٔتاًابو اعُابی 

ؼؾياُاعِ زاؿة ثاب يكاؽ  ٔاـاتاطابؼ اثاؽاؾ لاعؼظاَاای 

ْکػا ٔظبیؿ ثاعاعی نإؼاْاب ْٔاؽ عُإ  «.يیًُبیى 

زؿة ؼا ظؼ آیاُاعِ مهإؼ يهاطاى قابضاتاُاع ٔثاؽای 

اعُبی اؽاـتطبؼ زؿة يسجٕة يبمّ ظؼآقتبَّ تعٔیاؽ 

مُگؽِ ثب نکِٕ ٔظيٕمؽاتیا  آٌ لاؽاؼ ظاؼیاى ن ٔظؼ 

ؼاِ يجبؼؾِ عبظالَّ ٔاؽاـتطبؼ آؼؾٔی يٕـمیت َاًإظِ 

 مبؼ خهكّ ؼا يثجت اؼؾیبثی مؽظَع. 

ِؽذ يًٕثّ خهكّ  تٕقّ ؼـیك عجع انؽافإؼ ٔزاع  

ؼئیف تهکیال  زؿة اؼایّ اؽظیع. ایؽايٌٕ آٌ ؼـاماب 

اثؽاؾ َ ؽ ًَٕظِ ن َکب  ايالزی ٔتکاًایاهای اَابـاّ 

ماؽظَااع هاا ماّ ثاابظؼَا ااؽ ظانات َاا اؽیااب  اؼایاّ نااعِ 

 ٔتکًیهی ؼـمب يًٕثّ ثّ اتفبق آؼا تًٕیت اؽظیع.

ياجار آؼابؾ  3:99خهكّ ثیؽٔی اخؽائیّ مّ قابعات 

ظاآااؽ ثااّ اياایااع  8:99اااؽظیااعِ ثاإظ زاإاناای قاابعاات 

ایؽٔؾی ْبی ْؽ چّ ثیهتؽ زؿة ظؼعؽيّ قایابقای 

 مهٕؼ ث بیبٌ ؼقیع.

ظؼضتى خهكّ َبٌ چبنت ایکّ اؾ خابَات ناعاجاّ يابنای 

 ٔاظاؼی تٓیّ ظیعِ نعِ ثٕظ قؽٔیف اؽظیع.

 کویطیْى تبلیغ ّفرٌُگ

 

ٔګړٔ تّ اّ قیبقی تًبيیًٕ أ اؽیکړٔ مای 

زااك ٔؼمااړی أ ظظی زااکاإيااتاای َاا اابو اااّ 

چٕمبټ می ظ زکًؽٔایی ظ ايام ااؽ ثاُاكا  

امثؽیت عًم مٕی چی ظا ډٔل یی ياعاًإ  ظ 

 يكتمیًی ظیًٕمؽاقی اّ َٕو یبظیږی.

ْااؽااّ زااکاإياات چاای عاابو ٔګااړی ضاا اام  -:2

قیبقی تًبيیى اط هّ َّ ثهاکای ظ اقاتابؾٔ ااّ 

ٔاقطّ َیاكای أ ظ نابٌ ااّ ٔړاَاعی يكاإٌ 

اط هّ ګڼم میږی ظا ډٔل زاکإيات ظ ياهات ظ 

اقتبؾٔ ظ ؼٕښتُٕ اؽثُك  ظیاًإماؽاقای ثاهام 

 میږی.

ْؽّ زاکإيات چای ظ اماثاؽیاتإ زاك أ  -:3

يالزیت ظ اقبقی لبٌَٕ ااّ ياساعٔظِ مای ظ 

اخؽا ن بؼِ میښٕظل نی. أ ْعؾ یي ظ نایاُإ 

ـؽظی أ ډنّ ایؿٔ زمَٕٕ نکّ ظ ثیبٌ ظ آؾاظی 

زكن ظ ياطاجإعابتإ ظ آؾاظی زاكن ااّ آؾاظِ 

تٕګّ ظ يػْجی يؽاقًٕ تؽقؽِ مٕنٕ أ َإؼٔ 

 تؽالقّ مٕل ظی.
ظا ډٔل زکٕيتی َ بو ظ نیجؽال ظیًٕمؽاقی یب 

يهااؽِٔ ظیااًاإمااؽاقاای اااّ َاإو یاابظیااږی. 

ظیًٕمؽاقی ظ اـؽاظٔ نّ زمَٕٕ ثؽاثؽٔانای تاّ 

ظؼَبٔی نؽی أ اـؽاظ ظ َٕؼٔ نّ يُګهٕ څاطاّ 

ژؼٕؼی انجتاّ ظ ظیاًإماؽاقای ااّ َا ابو مای 

مثؽیت ظظی لبٌَٕ ااّ تاطاجایاك مای ؼَابیات 

ښٕظنی ظی أ ظؼّ لیٕظ ثّ کٕنٕ ثبَاعی ااّ یإ 

ډٔل اهی نی. ظ ظیًٕمؽاقی َا ابو ظ نإياړی 

نم ن بؼِ ظ نؽؼَٕی یَٕبٌ اّ نایاُإ ښابؼَٔإ 

می ؼايیُځتّ أ اّ )آتٍ( مای ضا اهای ؼإؼی 

يؽزهی تّ ٔؼقیع. اّ ظی ډٔل ظیاًإماؽاقای 

می ظ ښبؼ کٕنٕ أقیعَٔکٕ اؽتّ چی نّ ښځإ 

أ ؼاليبَٕ چی قیبقی زمٕلٕ څطاّ ثاؽضاًاٍ 

َّ ؤ اّ یٕ نبیی تإګاّ ظظٔنات اخاؽایایاّ لإِ 

خٕړٔنّ أ ظاخؽایی ظَعِ ثّ یی اّ َٕثت قاؽِ 

ااؽياص ثایإنااّ. ښابؼیاابٌ ثاّ ظ لُاد ظظَاعی ظ 

ظؼاړیاتإة ئایات تؽقؽِ میعنٕ أظ ياُاًافاّ ِ

ن بؼِ اچی )ؼای( اچٕنٕ ااؽيا  کابمام مایاعل. 

ظؼّ ؼاؾ ښبؼیبَٕ ظ لبٌَٕ اّ خٕړٔنٕ مای ااّ 

يكتمیى أؼیؽيكتمیى ثؽضّ اضیكتاهاّ. ظ ښاځإ 

أؼاليبَٕاؽتّ ثّ کٕل ظ ښبؼی ظٔنات ظنإؼا 

ثبانمِٕ ؼړی ګڼم میعل. اّ ْؽّ نبی می ظ ٍَ 

اّ څیؽلٕی تفکایا  ٔخإظ َاّ ظؼنإظ. کإنإ 

ښبؼیبَٕ ثّ ظاخؽائیّ لٕٔی ظ چابؼٔظ تاؽقاؽِ 

مٕنٕ ٔاک ظؼنٕظ أ يبيٕؼاٌ ثاّ ظ ضاهاکإ ظ 

اقبيجهی اّ ٔړاَاعی يكإل ګاڼام مایاعل ظظی 

ډٔل َ بو ؼايُځتّ مإل أااهای مإل ناّ ظی 

ؼیښتُٕنی څطّ قؽچیُّ اضهی. اّ یإَابٌ مای 

یِٕ نُډِ تابؼیاطای اایاښاّ ظآتاٍ ظظیاًإماؽاقای 

ظَٕؼٔښکبؼِ ظیًٕمؽاقیٕ اّ څیؽ ظایتابنایاب ااّ 

یٕ نًیؽ ښابؼَٔإمای ظ ايا اؽاِإؼ ظـاکاؽااّ 

ٔړاَعی يمبٔيت َٔهٕمٕالی أناّ 

يُځّ ٔالړِ می ؾیاؽنإ ااّ اؼٔااب 

می َ ؽیبتٕ أاـاکابؼٔ ٔظِ ٔماړِ 

چااای ظؼااإ َااا اااؽیااابتااإ ظاؼٔااااب 

يااعاابيااؽی ؼااؽثاای ظیااًاإمااؽاقاای 

اعیعی تّ ؾيیُّ ثؽاثؽِ مړِ چی نّ ْاؽای ډنای 

څطّ یٕ ْى ظ اقتبؾیتٕة َا اؽیاّ ِٔ چای ااّ 

ابی می ِجیعی لٕاَایاُإ ـاکاؽَٔاّ ظ ِاجایاعای 

زمَٕٕ اّ َ ؽ ٔظِ أ اؽيطتګ ٔماړ. ااّ ظی 

يبَب چی ظ ضهکٕ زمٕق اّ څابَاګاؽی تإګاّ ظ 

ض م ثؽضهی  کبمهٕ زاك ناؽی أ څإک یای 

ٔؼڅطّ َهی اضیكتالی ظؼّ َ ؽیّ ظ کٕناُایاؿ 

لؽاؼظاظ نّ َ ؽیی قؽِ یٕنبی نِٕ. ظکٕناُایاؿ 

لؽاؼظاظ َ ؽیای قاؽِ ااؽثاُاكا  زابماًابٌ أ 

ضه  ظیإلاؽاؼظاظ ثاّ الؼی چای ظٔی ااکای 

 .يتمبثم يکهفیتَّٕ نؽی قؽِ یٕؾای میږی

يكئٕنیاتإَاّ ااّ مّ چیؽتّ ثّ ظښبؼ زبمى ض م 

َاکاړی أیاب ثاّ ظچاب ااّ قًاّ تإااّ تاؽقاؽِ 

زمٕلٕ تیؽی ٔمړ ضهکٕ ثّ ظضا ام ٔؼک زاك 

تؽی ثیؽتّ ٔاضیكت أ ظٔاک ظاؼی څاطاّ ثاّ 

یی نیؽی مړٔ چی ظلؽاؼظاظ اّ اقبـ یی ْفاّ 

تّ ٔؼمړی ٔ ظؼّ يَٕإع ظ اَاګاهاكاتابٌ ااّ 

ابؼنًبَای ظیاًإماؽاقای یاب يهاؽِٔاّ نابْای 

ثبَعی ضٕؼا تبثیؽ ٔاچإِ أْاى یای ظ ياتاساعِ 

ـاااؽاَكااای اَاااماااالة تاااّ لااابَااإَااای   أ  ایااابالتااإ

يهؽٔعیت ٔؼماړ ظؼكای َإؼ عإايام ظیإ 

ظیًٕمؽاتی  قایابقای خإړښات  ؼايایاُاځاتاّ  

میعٔ قجت ګؽنی چای ٔؼقاؽِ ياعَای آؾاظی 

 أ ـؽظ ګؽایی ْى اؽيطتګ مٕی. 

ٔیهی نٕ َٕنكًّ أ نهًّ ایړي ااّ ْاؽاّ َإو 

ایژَعل میږی چی ظ ظیًٕماؽاقای ـاهاكافای ااّ 

ظیؽی ؼؽثی ْیٕاظَٕٔ مای ظزاکاًاؽٔایای ااؽ 

ـهكفی ؼهجّ مړی أ ظؼاي اچَٕی زامإقن ااّ 

اؾاظِ تٕګّ ظ ابؼنًبٌ ظ ؼړٔ أ ظ اخؽائیّ لإِ 

ؼئیف کبمم ظ ظیًٕماؽاتایاکإ زاکإياتإَإ ااّ 

څیؽ ظی اّ ظی ظٔؼِ مای ظ ضاهاکإ اؼاظی ظا 

تٕاٌ ایعا مړچی اّ ض هٕاک ډٔل أ ااؽتاّ ناّ 

ٔیؽی عٕالت ثیبٌ مړی. ظ يثابل ااّ تإګاّ ظ 

ؼؽثیبَٕ ظؼّ َ ؽ چی ظ ٔګړٔ يكبٔی زمٕق 

یٕانی قیبقی ظیًٕمؽاقی نّ الؼی تبيیاُاعای 

ناای ضاإ مااّ ظ یاإ تااعااعاظ ْاایاإاظَٔاإ چاای 

قٕقیبنیكتی َ ؽیب  ناؽی أ َإؼٔ ظنإ ناّ 

چهُح قؽِ يطبيص نٕ أ کیُګبؼیی ٔماړ چای 

التًبظی ظیًٕمؽاقی ن التًابظی ثاؽاثاؽی ن 

چی الاتاًابظی قبیم عبيّ يهکیت أ تٕنیعی ٔ

ثُكټَّٕ ظی ظقیابقای ظیاًإماؽاقای کایاګاښات 

 قجت ګؽنی. 

ًْعاؼَګّ ٔیهی نٕچی ْؽْیٕاظ ظض م کٕنُیاؿ 

اؽيطتګ نّ يؽزهی قؽِ یإ ياتاُابقاجای أیإ 

ډٔل ظیًٕمؽاقی تّ اړتیب نؽی ااّ یإِ ْایإاظ 

أکاإنااُااّ مښاای ظْااؽاای قااؽِ ظ يااتااُاابقااجاای 

ظیًٕمؽاقی ااؽتاّ ااّ ثام ډٔل ظیاًإماؽاقای 

 کیُګبؼ کٕل ثی ګټی ظی.

ظاـؽبَكتبٌ ن بؼِ ْى اّ ظی زكابقإ أقاطاتإ 

نؽایطٕ تّ اّ متٕ قؽِ یٕ ډٔل ظیاًإماؽاقای 

ِؽذ أ يیکبَیؿو قؽِ قًّ اهی نای اياکابٌ 

نؽی کإل ااعی قاؽِ ْاى ؼاږی ٔی چای ناّ 

مٕيی الؼی مٕالی نإ یإِ ٔؼٔقاتاّ اابتای 

کٕنُّ ظیًٕمګؽاقیکّ مړٔ أ یب ٔؼإاړٔظؼاّ 

َ ؽ اّ یِٕ اؽاش ګَٕع یب قبؾيابٌ مښای ااهای 

مړٔ. ظڅایاړَای ناّ ايإنای ألابَإَای الؼی 

ْایای ئای ظااهای مإنإڅطّ اّ ګټی اضیكتاُای 

د  یاااّاااایاااهااإٔ ظ یااإااااؽاش قااابؾيااابٌ ناااؽا

ظیًٕګؽاتی  َ بو قاؽِ یاب ْاى ظ اقاتابؾٔ ناّ 

ضٕا ظزکٕيت ظ ؼايیُځتّ مإَاکای ظی َاّ ظ 

ْااؽاای ظیااًاإمااؽاقاای اااکاابؼ ٔړَااّ چاای یاإِ 

. يتدبَكّ أمإچاُای ډناّ ظااهای مایاعٔ ٔړٔی

ٔیهی نٕ چی کبمُی أ قتبؾیتٕة ااطا ام غا  

ظِٔ ق ییهی يَٕٕع ګبَی ظی. ظ یإی ډنای 

اقتبؾیتٕة نّ یٕی ضٕا ظا ؼښتهی نابَاګاړتایاب 

نؽی چی اقتبؾیتٕة ثبیع ٔمړی نای. نابٌ ظ 

نیُٕ ډنٕ نّ ؼړٔ قؽِ يهبثّ أ نّ نایاُإ یای 

نبٌ إؼتّ ٔګُی اّ ظی يبَاب چای ْاى ضا اهای 

اړتیبٔی أ ْى ظ َٕؼٔ اّ ابو می َٔایاكای. ااّ 

ظیًٕمؽاتی  اقتبؾیتٕة می ظا اړیُّ َعِ چای 

اّ إؼتُی يبَب ظالنات ٔماړی ظ ياماُاُاّ لإی 

کبمم نٕی ؼړی ثبیع ظ ْؽّ چاب ناّ ضإا چای 

ؼایّ یی ٔؼمړیعِ أ یب ْؽّ چب چای ؼایاّ یای 

َعِ ٔؼمړی تؽيُځ تٕاایاؽ َٔاکاړی أ ظاقای 

ـکؽٔمړی چی ـالَی مف ظی ثؽیبنایاتإة تاّ 

ؼقٕنی ظی. ظ يثبل اّ تٕګّ مّ چیؽتّ اّ یإِ 

ګَٕاعی قابؾيابٌ مای ظ یإ ماُافاؽاَاف أ یاب 

مُګؽی ن بؼِ کبمُی تؽقؽِ مایاږی ااّ کابماُإ 

می ګاتإَاکای ماف کإنإتاّ یإنابٌ ظؼَابٔی 

ی ِٔ ٌ ی ٔؼماړی أ چابئٔنؽی مّ چب ؼا

ٔؼمړی يَٕږ ثبیع ظ ظاقی اضاللی يكائإنایات 

اضاهإ چای ْاؽاّ ظ چاب ناّ ضإا   اّ ؼبړِ ٔاَاّ

ی چای ؾيإَاږ اقاتابؾیاتإة ٔتؽقؽِ نإی 

مٕی نکّ يَٕاږ ظ ظی نا ابؼِ ؼایاّ ٔؼماړی 

چی ظی نّ يَٕږ څطّ اإؼتاّ ظی أ ؾيإَاږ 

اقتبؾیتٕة مٕالی نی. ظ ْیٕاظ ظ کٕنٕ اتجبعٕ 

نّ ضٕا ظ أقُیٕ اقتبؾٔ ؼظٔل أ کبمم اّ یإِ 

کٕنّ ایؿی ظیًٕمؽاقی قؽِ تاؽ قاؽِ مایاعای 

نی. ظ ظیًٕمؽاتی  اقتبؾیتٕة ظ يكائإنایات 

يفبْیى نّ کبمُٕ قؽِ َږظی اړیکّ نؽی نّ ْؽّ 

نبیّ چی ظ اقاتابؾٔ کابماُای ناّ ډیاؽی يإظی 

ٔؼٔقتّ تؽ قؽِ میږی َٕ ظٔی ياداجإؼیاږی 

چی ظ ض م ٔمابنات ظ قابتاُای نا ابؼِ ظ ضا اهإ 

تدؽثٕ أ اړتیبٔقؽِ قى ظ يٕمالَٕ اّ ضإښاّ 

مبؼَّٔ تؽ قؽِ مړی څٕ ظْؽٕی اّ ؾړِ مای 

ض هّ يیُّ ایعا أنبٌ اهٕی َی ماړی ْایاهاّ ظِ 

چی ظا ايم ظ اـؽبَكتبٌ ظ ضهکٕ ظ تؽلی يهای 

يتسع ګَٕع اّ خٕړیعٔ قؽِ ظی ظیًٕمؽاتایا  

اقتبؾیتٕة تّ ابياهاؽَاّ ٔنای. ااّ اؾاظِ أ ظ 

 ظیًٕمؽاقی ظ اهی مٕنٕ کبمُی تؽ قؽِ مړی.

 

 اّ ظؼَبٔی

 اظايّ نؽی ..........

 بقیه از صفحه اول

ئیه...تدویرجلسه بیروی اجرا  
 پاټی له لمری مخ څخه

 د دموکراسی پیدایښت...

بین رفت وآمد با مردم تشوخویوص 
رهوبوری  وونوبوش میگردد . احوراز 

ملی ، دموکرات ،توراوی وعودالوت خوواه 
واحراز وای درمیان مردم بگونوه فووق 
سطد پختگی  ، پیشرفت , متمودن شودن 

 و بالغت حزب ما نشان میدهد.

واحد های اولیه حزب میتواننود بورطوبوق 
اوووووووونووووووودای شیووووووول وووووووولوووووووسوووووووات 

 خویشراتدویرنمایند.

ـووـووـوو نووخووسووت ,بوواز پوور  ازعووواموول 5
غیرحاضری اعضای که درولسه اوبولوی 
حضور نداشتند وبحث پیرامون اهومویوت 
حوواضووری بوومووواووع درووولووسووات وسووایوور 
و ایف حزبوی ,تووضویود ا ورات وخویوم 
 وساری غیرحاضری درحیات حزب .

ـــ تحلیول موخوتوصور وهوموه ووانوبوه از ۴
 وضع محل ، وطن ،منطقه ووهان .

ــ بوررسوی داویوق مسوایول موربووط بوه 9
نتای  کار وفعالیت اعضای واحد  اولویوه 

 درمیان مردم .

ــ توضید مووضوعویوگوری ومصووبوات ۲
ارگانهای رهبری حزب ویوا کونوفورانو  

 اموزشی _ تیوریر.

ــ بحث درباره ولوب وووشب اعضوای 1
 ودید به حزب.

 ــ ومع آوری حق العضویت واعانه .۱

ــ شنیدن و بت ن ریات ، پویوشونوهوادات ۱
وانووتووقووادات اعضووا پوویوورامووون حوویووات 

 حزبی .

عموم ولسات باید دردفتر  وبوت وسوعوی 
نمایند تاحتی المقدور گزارش ولوسوه بوه 

 ارگانهای رهبری انتقال گردد.

تامین روابط متوقوابوال موفویود 
موویووان واحوود هووای اولوویووه 
همووار غرض هومواواری 
 بایادیگر صورت بگیرد.

تووطووبوویووق اصوول  موواووافووات 
وموووازات درعوموووم حووزب زیوواد تووراز 
هموه درواحود هوای اولویوه بول الووسویولوه  
بیروهوا یوا اگور شوورای موربووط بویورو 
نداشته باشند توسط شووراهوای نواحویووی 
ویووا ولسوووالووی هووا .هووگووونووگووی انووواع 
فعالیتهای هریر از واحد های اولیه را 
منصوفوانوه  ارزیوابوی نوموایونود. اعضوا و  
واحد های اولیه  کوه پویوشوگوام و مووفوق 
بوده اند ,تقدیر آن عده از اعضای واحد 
های اولیوه کوه بونوابور عووامول موخوتولوف 
مووووووب عوودم اووورای و ووایووف حووزب 
ومووب عقب موانوی کواری واحود هوای 

 مربوط شده باشند موازات نمایند.

اورای موازات الزم وبمواوع موو وریوت 
 آن کمتر از مو ریت ماافات نمیباشند.

بیروی های رهوبوری توعوداد واحود هوای 
مامول وموادری ،توعوداد اعضوای واحود 
های ناتامیل را با شکر تعداد مومووعوی 

آن درهر سوال طوی گوزارشوات نوهوایوت 
موحوورم بووه ارگوانووهووای موووفوق توورانووتووقووال 
نمایند. یوعونوی شووراهوای موحولوی حوزب 
گزارش داویوق درمووارد ایونواوه درطوی 
موودت هوور (سووه ( موواه هووقوودر اعضووا از 
حزب فاصله گرفته ,هی تعداد به حوزب 
ودید  وشب شده ,بم وابوه بویوالنو  ارایوه 
گردد. هم هنان دربواره تورکویوب اعضوا 
ازنووگوواه  ووونوو  ( ,سوون ، رشووتووه هووای 
تحصویولوی موطوابوق بوه توقواضوای شوعوبوه  
تشوواوویووالت گووزارشووات بوومووواووع ارسووال 
نمایند. سعی گردد تا ارتباطات انتورنوتوی 
میان بخش ها از واحد هوای اولویوه الوی 
شعبات وکمیسیون های مورکوزی حوزب 

 رای  گردد.

کووووووورده 
بوووووووووووووووه  
نوووودانووووم 
کووووواری 
مووووووووووووی 
پرداختند ...(( وا داده شده عدم دلوگورموی کسوانوی را 
به تحایم این پروسه نشان میدهد که شاید پاره ای از 
خود انودیشوی هوا وخوود موحووری هوای موعوموول در 
سیاست نزدایشان باالتر از یور امور بوزرر  یوعونوی 
حرکت بسوی تشایل یر ونبوش اووی دمووکوراتویور 
در محور یر حزب نیرومند ومتعهد به آرموان هوای 
ملی، خدمتگشاری بوه انسوان زحوموتواوش وسوموتودهوی 
سیستم سویواسوی مووووود کشوور بوه سووی مسوئوولویوت 

 پشیری ،صداات وخدمت به مردم باشد.
درکنفران  این احسا  به من دست داد کوه دوحوزب 
ودا شده از سرهشمه واحد برای تامین   تراوی مولوی 
، متحد ملی مردم افغوانسوتوان (( شوده وبوه حویوث تون 
واحد درکشاکش نا به سواموانوی هوا ی موتوعودد وواری 
درکشور نوید تولد مودد نیروی را مویودهود کوه پویوش 
کسوتان آنها در شرایط یر وامعه  عقب مانده بونویواد 
تحول طلبی، راه نو گرائی ونواندیشوی را در اموتوداد 
میراث تاریخی اسوتوقوالل طولوبوان ومشوروط خوواهوان 
کشور گشاشته بوودنود. درآن  زموان کوه  افوغوانسوتوان 

( ملیونی اش ههار فیصد بواسوواد داشوت 5۲بانفو   
وکمتر از یر فیصد آن از موزایوای زنوده گوی مودرن  

آگاهی نداشتند ، حزب خواهان  توحوول در   ۴۱ارن 
یوور کشووور عووقووب مووانووده بوووده تووالش داشووت نوو ووام 
محاف ه کار, ار ی ,خانوادگی وابیلوی را موبودل  بوه 
ن امی سازد کوه موربووط بوه هوموه موردم افوغوانسوتوان 
باشد، آن حزبی که برای دفاترش ساده توریون وسوایول 
و اماانات از اوبویول مویوزوهووکوی نوداشوت ووولوسوات 
سازمان های آن در خانه هوای اعضوای حوزب دایور 
می شد ,توانست ازمیان هندین تشال هوپوی وراسوتوی  
راهگشای سمت دهی همه ملیت ها وااوام کشوور در 
امور دولت داری وسیاست گردد و طلسم سلطه بویوش 
از دوصد ساله  یر ابیله ، حاکمیت یر فوراوه ،یور 

سال یر خانواده را درهوم  1۱اوم  واستبداد بیش از 
شاند . درآن وات ملت می شدیم ولوی حواال موارا بوه 
ارتواعیت اومیت وابیله گرائی برمیگردانند. بوه ا ور 

وتوحووالت  ۴5بوه۴۱نابه سامانی های گشار از اورن 
در ن م وهانی وات، آن شواول نویورومونود بوه پوارهوه 
های ودا از هم مبدل گردید ,اما بوودنود کسوانویواوه آن 
پارهه های شاسته وریز ریز شده را بنام ایون یوا آن 
شال با عده کمتر یا بیشتر در شرایط اختناق وتورور 
به هم پیوند میزدند , باید به این درایت هوا وشوهواموت 

ها ارج گشاشت . اما یر عیب درآن زموان عوام بوود 
وآن بسیار گفتن وبسیار نوشتن علیه یاودیوگور آن هوم 
تا حدیاه حتی مخالفان ودشمنان شوان عولویوه آنوهوا نوه 
گفته بودند. این بایود یور در  سویواسوی بورای هوموه 
حزبی ها میبود که از تارار آن ابا می ورزیدند ،اموا 
باتاسف که ا رات رسوبی آن تواکونوون موانوع وووشوش 
وهم پیوندی آن ها میگردد . از ا ر کار همین سویواهوه 
نویسان , شهن ووانانی که در دوران حاکمیوت حوزب 
تولد نه شده بودند وحاال عوالاومونود انودیشوه هوای هوپ 
وترای خواهانوه انود دهوار اغوتوشواشوات در اضواوت 

 گردیده نمی تواننند دریر صف واحد بایستند.
وضع واری درکشور می طلبد تا به فرهنوگ وودائوی 
هووا ودوری هووا عووقووال ووووودانوو  خوواتوومووه داده شووود، 
مسئولین وهیت های رهبری احزاب هموسوو بوا درک 
مسئولیت تواریوخوی شوان در اوبوال موردم بوه اموتوزاج 
ارگانیر امانت های نگهداشته شده آن حوزب بوزرر 
اادام وسورانه نمایند.درغیرآن باید صفوف وکوادرهوا 
داخل اادام کردند واز کابو  حویورت زدگوی وگووش 
به فرمانی ههره ها ومقامات بیدار شونود .ایون توعوقول 
باید نزد نسل ووان ایواد گردد تا خویور اموور کشوور 
را باالتر از استدال سازی های تخونویواوی  ومونوفوعوت 
وویانه اشخاص بداننود. اگور کوادرهوا وصوفووف یور 
حزب به این دروه خود آگهی وشعور سیاسی نرسونود 
وصرفا بدور هند حورف تواوراری    وحودت خووب 
است ,باید وحدت شود ،همبستگی ماضامون پویوروزی 

، همبستوگوی نویوروهوای کی و که نه ورکیړوماست ,یو
ملی وتراوی خوواه ضورورت وخوواسوت زموان اسوت 
وغیره (( بهرخونود نوه کوار عومولوی وازخوود گوشارنوه 
،انرژی خرد حزب صرف همین گفتن ها ونوه کوردن 
ها گردیده شاید برداشت برخی ها از مبارزه سویواسوی  
همین شور وهلهله ضدیت بایادیگر باشد، درحالویواوه 
پهنای مبارزه بسیار وسیع ودورنمای آن فووق الوعواده 
پر مسئولیت است .وامعه عمد  به بحران کشیده شوده 
را ، تحقوق توراوی وپویوشورفوت کشوور را ، بویواواری 
وشرایط خفقان آور برای نسل وووان را ، توروریسوم 
وبنیادگرائی را ، توالش هوای موشبووحوانوه بورخوی هوا 
برای ازهم گسلیدن پیوند های مویوان موردم را ، فوقور 
وبی سوادی را، م الم غیر اابل گفتن در حوق زنوان 
واطفال را ، بیرون کشیدن وامعه از نفوش بویوگوانوگوان 
مغرض را هوه کسوی وهوگوونوه در موحوراق پویواوار 

 عادالنه مردم در خواهد آورد؟
صرف  گوش بفرمانی بدون سنوش از اوامر موقواموات 
که    وحدت شود وبعداز هونودی بواز امور کورده کوه 
نشود (( نمی تواند محمل پیشبرد این هموه مسوئوولویوت 
های بوزرر وتواریوخوی گوردد.حوزب سویواسوی موانونود 

باشگاه ن امی نیست که صفوف آن با اووموانوده   ووم 
شی ((ومع شوند وبااومانده   تویوت شوی (( پوراگونوده 
شوند ومبارزه سیاسی و سویور مسوتودیورآغواز از یور 
نقطه وبازگشت مودد به همان نوقوطوه  نویوسوت ، ایون 
مبارزه  باید سیر پیوشورونوده داشوتوه بواشود ، نووآوری 
،پیش کشیدن شعارها ی عملی و زنده برای باالبوردن 
مورال رزمند گی تشال سیاسی رزمنده گان توو م بوا 
امید وخوشبینی معقوول توحورک و رزمونودگوی حوزب 

 سیاسی را باالمی برد.
شانزده سال است که دسوتوه بونودی هوای بوازموانوده از 
حزب ,شاار تفراه  وعدم تن دهی به یر دیگرانود , 
درحووالوویوواووه ادعووا هووای موورامووی هوومووگووون واصووول 
تشواوویووالتووی هومووگووون بووا هووم را دارنوود . اگوور سوووال 
هراهنین است راه حل یابد مواضع بازدارنده از سور 
راه وحدت برداشته خواهد شد واین وحودت نوه بورای 
تعین نصب العین ارار گیری در را  حرم رهوبوری 
بلاه برای پشیرش بار مسئولیت نبرد طوالنوی نوووات 
افغانستان از تالطم خونین وبن بست مووووود ,توامویون 
صلد واستقرار اوضاع ,حرکت بسوی بویودار سوازی 
موولووت بوورای دادخووواهووی وتوواموویوون عوودالووت اوووتووموواعووی  
بربنیاد ایواد فرصت های مساوی برای هوموه  افوراد 
وامعه بوده پیشتاز مصلحت اندیشی وهمگرائی آنانوی 
گوردد کوه صوودااوت ووطوونودوسووتووی ، خوودموت گووشاری 
صوواداووانووه بووه مووردم وحووفوو  هووویووت موولووی کشووور در 
سرشت اعضای آن عویون موی بواشود. شوبود موخووف 
تروریزم  ، مافیائی گرائی ، م الم زورمندان مسولود 
محلی وصدها مصیبت ناشی از آن بدون ایووواد روا 
ملی  و صمیمیت وطنی سرتاسری نامماون اسوت از 
فضای افغانستان رانده شود. درهنین فضوا هوموسووئوی 
وهمفاری ریزرف های بالفعل وبوالوقووه مووووود موی 
توووانوود هووهووره  ای بوورای توواووموویوول اووطووار کوواروان 
وطوونووپوورسووتووان بوواشوود.رونوودگووان یوور راه بووا داشووتوون 
مشترکات سواخوتواری وفواوری هورانوه تووانونود حولوقوه 
نیرومند این کاروان نباشند ووایوگواه الزم سواخوتواری 

 وماهوی را درآن درنیابند؟
بعداز سپری شدن یر ربع ارن که تو م با ناامیودی ، 
پراگنده گی سوازموانوی و رو در رویوی هوای لوفو وی 
ومطبوعاتی بود باید نسل وووان مسوئوولویوت تواریوخوی 
مبارزه را بدوش گیرد وبا پدرود به اشتباهات گششوتوه  
، گشاراز شخص محوری به مسئولیت ومعی و سویور 

مافوق ارواا خبی ه نفاق ملی با ورآت در بورابور   در
عووواموول بووازدارنووده وحوودت ونوویووروموونوود شوودن هووپ 

 دموکراتیر عمل نمایند در ٰغیرآن :
  علی خواهد ماند وحوضش الند رها بدورش  (                    

 بقیه از صفحه اول

تا.... ۶۸۳۳جوزای  ۱از  

 بقیه ازصفحه دوم

 درباره واحدهای اولیه....



صفحه پنجم                                                                                                                      ۳۵و  ۳۸ماهنامه حقیقت زمان                                                                        شماره مسلسل    

نٓیع قیع امجؽ نعؼاٌ ـؽؾَع ثجؽک ضبٌ نعؼاٌ ظؼ 

ّْ ل ظؼ لؽیّ  مایاعٔؼی ن ٔنكإانای  8239قبل 

َبظؼنبِ مٕ  ٔالیت ضٕقت يتٕنعن ٔظًْیٍ ـاؽؾَاع 

 ضبَٕاظِ ال ثٕظ.

 خاًْاهٍ شِید ضید اکبر ځدراى :

نٓیع قیع امجؽ نعؼاٌ ظؼ ٔالیت ضإقات ن ظؼیا  

ضبَٕاظِ ثب َبو َٔهبٌ ٔمالٌ لٕو ثّ ظَیاب آياع ماّ ظؼ 

يًٓبٌ َٕاؾی ٔظالٔؼی ظؼيُطمّ يهٕٓؼ ثإظ. ایاٍ 

مالٌ لٕو ٔؼبؾی ثجؽک ضابٌ ناعؼاٌ ثإظ. ثاجاؽک 

ْاّ  8868ضبٌ نعؼاٌ ـؽؾَع يؿظک ضبٌ ظؼقابل 

 «ظؼِ يابَاعِ »ل ظؼلؽیّ ضهٕتی ٔنكإانای ناًام 

ٔالیت ضٕقت تٕنع اؽظیعِ ثإظن اااؽچاّ  ضابَإاظِ 

ٔی ثی ثُبعت ثٕظن اياب ياؽظاَاگای ِٔٔاُاعٔقاتای 

ٔی ثی اَعاؾِ ثٕظ. ًْیٍ ضًٕيیت ٔی قجت نعن 

تب ضبَٕاظِ ثجؽک ضابٌ ظؼ يامابثام ْاُاع ثاؽتابَإی ن 

ثطبِؽ ظـبع اؾ ٍِٔ ثًجابؼؾِ ثاؽضایاؿظ. ٔثاؽعاهایاّ 

اَگؽیؿ اؽٔپ ْبی چاؽیاکای  ؼا آيابظِ ٔااؽٔؼل 

ظْع ٔظؼضّ ظیٕؼَع لٕ  ْبی اقاتاعاًابؼی ؼا ؾیاؽ 

 آتم ٔـهبؼ آٔؼظ.

ظؼَتیدّ اَگؽیؿاٌ يدجٕؼ نع اؾ ـعبنیات ْابی َاع 

اَگؽیؿی ثجؽک نعؼاٌ ؼقًأ ثّ ايیؽ عجع اناؽزاًاٍ 

ضبٌ نکبیت ًَبیع. أ اؾ ايیؽ ضإاقات تاب َابياجاؽظِ 

 زًال  َ بيی ؼا ثبالی  اَگؽیؿاٌ  يتٕلؿ قبؾظ.

ايیؽ عجع انؽزًٍ ضبٌ ماّ ظؼآٌ ٔلات ؾیاؽ تآاعیاع 

اي ؽاتٕؼ ؼٔقیّ تؿاؼی ٔثاؽتابَإی لاؽاؼ ظانات ن 

ثؿٔظی ثجؽک ضبٌ نعؼاٌ ؼاثّ مبثام ضإاقات ٔثاّ 

زبال ٔلت يُبقت خآابظ ثاؽَاع اَاگاؽیاؿ »:أافت 

َیكت ن يب ثب ظقتبٌ ضٕظ ظنًٍ ؼا تسؽی  َکُیاى ن 

 .«تب اؾ نؽ اَگاؽیاؿاٌ ٔؼٔقابٌ ظؼايابٌ ثاًابَایاى 

ثااعٌٔ تااؽظیااع ایااٍ ظٔاياا ااؽاتاإؼی ياای ضاإاقااتااُااع 

اـاؽاابَكااتاابٌ ؼا اابؼچااّ ااابؼچااّ َااًابیااُااع ٔقااؽؾياایااٍ 

اـؽبَكتبٌ لعیى ٔتبؼیطی ؼا ثیٍ ضٕظ تمكیاى ماُاُاع.تاب 

آٌ ٔلت ایٍ ظٔ اي ؽاتٕؼی يُبِمی ؾیبظ اـاؽابَكاتابٌ 

 لعیى ؼا ؾیؽ تكهّ ضٕظ آٔؼظِ ثٕظَع.

ثّ عُٕاٌ ًََّٕ ثبالی ایکؽِ ٔازع يهات اـاؽابٌ ضاّ 

ثبِام ٔتاساًایاهای ظیإؼَاع ؼا آٔؼظِ ثإظَاع ٔثاؽای 

ؼقیعٌ ثًُبثب ِجیعی آقیابی يایابَاّ قاتاؽاتایاژی ؼا 

ؼٔی ظقت ظانتُع. ثّ ًْایاٍ لكاى ؼٔـ ْاب ياؽؾن 

اُدعِ ٔلكًت ْبی يؽتفب ابيیؽ ؼا ااؽـاتاّ ثإظَاع . 

ایٍ ًّْ تٓعیعاتی ثٕظ مّ ايیؽ عجع انؽزًٍ ضابٌ ثاب 

 آَٓب يٕاخّ ثٕظ.

ثجؽک ضبٌ ناعؼاٌ قاطاُابٌ ايایاؽ ؼا ثاعلات ناُایاع 

ٔضطؽا  َبنی اؾ آٌ  ؼا ؾٔظ ظؼک مؽظ ٔثادإاة 

تٓاعیاعا  ظناًاٍ ٔضاطاؽا  ياتإخاّ  »ايیؽ افت : 

اـؽبَكتبٌ ؼا ازكبـ يی ماُایاى ٔثاّ ْاًایاٍ ضابِاؽ 

لٕيبَعِ نًب ؼا لجٕل ًَٕظِ ٔاهتیجبٌ ناًاب ْكاتایاى . 

ْؽ ٔلتی مّ نًب تًًایاى خآابظ ثاؽَاع اَاگاؽیاؿؼا 

اؽـتیع ن ظؼ آٌ ؾيابٌ ياب ثاطابِاؽ ظـابع اؾ ِٔاٍ 

َٔگٓعاؼی آٌ مبيال آيبظِ ْكتیى ٔظؼ مُبؼ نًب يای 

 «اقتیى

اياایااؽ عااجااع انااؽزااًااٍ ضاابٌ مااّ ـااؽياابَااجااؽظاؼی ن 

ْإناایابؼی ٔظالٔؼی ثاجااؽک ضابٌ نااعاؼٌ ؼا ظیااع 

ثؿٔظی ِی ی  ـؽيبٌ ثّ زبمى اعهی ااکاتایاب ماالٌ 

قاؽظاؼ نااؽیااُااعل ْااب ضااجاؽ ظاظ. مااّ ؾياایااٍ ظٔنااتاای  

میعٔؼی ن ؼتجّ ؼَٕع يهؽی اعاؿاؾی ٔيكائإنایات 

زفع  ٔمُتاؽٔل قاؽزاعا  تاًابو ااکاتایاب ؼا ثاّ ٔی 

ثك بؼظ .ثجؽک ضبٌ ناعؼاٌ ثاعاع اؾ ثاعقات آٔؼظٌ 

ـؽيبٌ ن تست ؼْجاؽی ياساتاؽو ايایاؽاناعیاٍ ن َامابِ 

آقیت اػیؽ ظیٕؼَع ؼا ثاباَاگاؽیاؿاٌ َهابَای  َاًإظِ 

تبَّ اعًبؼ مؽظِ ٔظؼ   88ٔظؼِٕل قؽزعا  اکتیب 

تٍ اؾ ؼبؾیبٌ ؼا خابثادابی َاًإظن تاب  899ْؽ تبَّ 

 زبل ْى یکی اؾ تبَّ ْب ثُبو ٔی یبظ يیهٕظ.

ثجؽک ضبٌ نعؼاٌ اؾ خابَات ايایاؽ  8232ظؼ قبل 

عجع انؽزًاٍ ضابٌ  ثاسایاش يكائإل ياعاـاب ٔزافاع 

قؽزعا  اکتیب  تعیٍ نع ایاٍ ٔظایافاّ  ؼا ثاّ ٔخاّ 

و ظؼ  8381ازكٍ اَدبو ظاظ .ْاى چاُابٌ ظؼ قابل 

ضبيٕنی ثؽبٔ  يُگم ٔازًعؾی ثّ َافاب زاکإيات 

و ظؼ تابيایاٍ  8381َمم ـعبل ؼا ظانت . ظؼقابل 

ايُیت يُبِك ضٕقت ثسیش َبظى ـعبنیت قإظياُاعی 

ؼا اَدبو ظاظ ٔؼؾيُعِ ابٌ قؽزعی , لٕو نعؼاٌ ؼا 

 اؾ َبآؼايی ثؽاؽظاَیع.

ثّ ًْیٍ لكى يی ثیُیى مّ ؼبؾی ثجؽک ضبٌ ناعؼاٌ 

َّ تُٓب ثب ايیؽ عجع انؽزًٍ ضابٌ ٔايایاؽ زاجایات   

ضبٌ ؼٔاثّ َی  ظانت ن ثاهاکاّ ثاب ْاًاّ زاکإيات 

ْبظؼ ظـبع اؾ ِٔاٍ ؼٔل يآاى ظانات . أثاطابِاؽ 

اقتسکبو ی  ظٔنت يؽمؿی لٕی َٔایاؽٔياُاع تإخاّ 

يی ًَٕظ ٔظؼایٍ ؼاقتب تب ثّ آضؽ ثاّ قاعای ٔتاالل 

 ضٕظ اظايّ ظاظ.

و ثاجاؽک ضابٌ ناعؼاٌ ْاًاؽاِ ثاب قایااع  8383ظؼ 

يٕقی نبِ يُعٔؾی ثّ مابثام آياع ٔثاب اعاهاساُاؽ  

ايبٌ   ضبٌ  ثیعت ًَٕظ ٔمًب ـی انكبثك ثاب ظٔنات 

يؽمؿی ثّ ًْاکابؼی ضإظ اظاياّ ظاظ. ظؼ يابِ يای 

ًْیٍ قبل ثّ زیش يكئٕل يُطمّ نیاؽاَإ ااًابناتاّ 

نع. ثطبِؽ اقتؽظاظ اقتمالل ظؼخُ  ظؼمُبؼ ظٔنات 

ایكتبظِ نعن ًْؽاِ ثب ظٔـؽؾَع ضٕظ نیؽک ٔؾيؽک 

ثب  ظِ ْؿاؼ ؼبؾیبٌ ناعؼاٌ ن ٔؾیاؽن ظأؼ ن تاڼای  

يُبِك  قا ایاٍ ٔاو ن قاؽظیاکای ن ٔاَاّ  ٔياؽاماؿ 

َ بيی آٌ ؼا یکی ثععاؾ ظیگؽ ـتر مؽظ ٔثبالی لهعّ 

خااُااگاای  تاام ثاایااؽق اـااؽاابَكااتاابٌ ؼا ثااؽاـااؽاناات 

ٔاَگؽیؿاٌ ؼا تب مْٕب  ظٔاَیع . ثؽای ثاجاؽک ضابٌ 

نعؼاٌ ثّ ابـ ؼؾيُعِ ای ٔـتٕزب  ٔضعيب  ياهای 

ال  ؼتجّ ؼُع يهؽی اعطب اؽظیاع. ٔثاعاع ثاّ ؼتاجاّ 

 َبیت قبالؼی ؼقیع.

ؼجبؼ ظؼ خُ  آؾاظیطٕاْبَّ ظؼماُابؼ قابیاؽ قاؽاٌ 

الٕاو اکتیب اؾ ثجؽک ضبٌ ناعؼاٌ ٔاكاؽل نایاؽک 

ضبٌ تٕيیؿ ؾیبظ يی مُع اؾتالل ٔيكبعی ؼابؾی 

ثجؽک ضبٌ نعؼاٌ لاعؼظاَای يای ماُاع ماّ ظؼ قابل 

و ثّ َفب ظٔنت ايبَی  اؼتهبل الإاو ااکاتایاب  8316

ؼا ضبيٕل ًَٕظِ ثٕظ. ایٍ نٕؼل ثّ ؼْجؽی  ياال 

ْبی اًبنتّ نعِ اَگؽیؿ ثُبو ْبی يال عجع   ٔياال 

عجعانؽنیع  ثؽاب نعِ ثٕظ. ثّ ًْیٍ ضابِاؽ اهاتایاجابٌ 

زاکإيات ٔياهات اـاؽابَكاتابٌ  ؼابؾی ثاجاؽک ضاابٌ 

نعؼاٌ ؼا ثّ نٓبظ  ؼقبَیعَاع. ناعؼاَای ْابی ایاٍ 

ظٔيال  ؼامّ ظؼ مِٕ ْب يطفی نعِ ثٕظَع ن ااؽـاتابؼ 

 ٔثّ ظٔنت تكهیى ًَٕظ ٔثعع  اععاو نعَع.

ؼبؾی ثجؽک ضبٌ نعؼاٌ ایٍ يجبؼؾ ؼاِ آؾاظی ظؼ 

و اؾ ِاؽؾ  8386ْاّ ل ياطابثاك  8191قُجهّ 

ظنًُبٌ ظٔنت ايبَی ٔآؾاظی اـؽبَكتابٌ ظؼ ضإقات 

ثااّ ناآاابظ  ؼقاایااعن ٔظؼْااعیااؽِ اااعؼی ال ثااطاابک 

 »ق ؽظِ نع. نٓیع ٔؼبؾی َبيعاؼ ث بـ ضعيبتام  

ٔؼتاجاّ ياهاکای َابیات  «ظاـؽبَكتبٌ ظنًؽ اعهی َهبٌ 

 قبالؼی  اضػًَٕظِ ثٕظ.

َبو أ ثسیش ی  ؼبؾی ٔنٓیع ظؼ يُبؼ عهى ٔخآام 

ظًْؿَ  مبثم ثّ ضّ ؾؼیاٍ ظؼ َاطاكاتایاٍ ناًابؼِ 

 ظؼج نعِ اقت .

نٓیع قیعامجؽ ـؽؾَع ایاٍ ناطاًایات ياهای ٔؼابؾی 

ثٕظن مّ ظؼ ظـبع اؾ ٍِٔ ٔزکٕيت ايابَای ن لإ  

ْبی اؼتدبعی أ ؼا ثهٓبظ  ؼقبَیع. لجم اؾ ایاُاکاّ 

ؼاخب ثّ نطًیت قیع امجؽ قطٍ ثؿَیى .يایاطإاْاى 

ثّ ایٍ قٕال ابقص اؼایّ مُى چؽا قیع امجؽ ٔضبَٕاظِ 

 ال ثّ ُْع ثؽتبَٕی مٕچ ًَٕظ. 

 »لبَی عًؽ ثجؽک ؾی ظؼایٍ ثابؼِ يای َإیكاع: 

َبظؼ ضبٌ اؾ ؼاِ ُْع ثؽتبَٕی ظؼضبَّ يبثاّ ضإقات 

آيعِ ثٕظ اؾ ثؿؼابٌ يب ثطبِؽ اؽـاتاٍ قاهاطاُات ثاّ 

اياابٌ    ِاابناات مااًاا  نااع.َاابظؼضاابٌ ثااّ لااؽآٌ 

ثبيٓؽ ,ايُب ٔتعٓع ًَٕظِ ثإظ ماّ قاهاطاُات ؼا ثاّ 

ايبٌ   ضبٌ يیگیؽظن ايب ٔلتیکّ ثّ لعؼ  ؼقیع ثاّ 

ایٍ عٓع ضٕظ ٔـب َاکاؽظ ٔقاهاطاُات ؼا اؾ آٌ ضإظ 

ًَٕظن اؾ ًْیٍ ضبِؽ مالٌ ضابَإاظِ نَابیات قابالؼ 

ؾؼک ضبٌ ثجؽک ؾی ثاّ أ قاهاطاُات ؼا ياجابؼک 

َگفت ٔؼًگیٍ ثّ ضبَّ آيع .ضبَٕاظِ َبظؼ ضابٌ ایاٍ 

عًم مالٌ ضبَٕاظِ يبؼا ثّ چهى ظنًُی َاگاؽیكات. 

ظؼ يعؼا  ْبنى ضبٌ خٓت اَتمبو ثاّ خاعافاؽ ضابٌ 

نٕايهؽ لٕيبَعِ زًهّ ثّ زؽیى ضبَاّ ياب ؼا ظاظ. ماّ 

ّْ ل ثّ ٔؾیؽقتبٌ 8188ظؼَتیدّ ضبَٕاظِ ظؼقبل 

ـؽاؼی نع . تًبو ْكت ٔثٕظ يب چٕؼ چ بٔل اؽظیع. 

قیع امجؽ ضبٌ ْى ثب ثؽاظؼ ضٕظ ثّ ٔؾیؽقتبٌ تجاعایاع 

 نع.

ثهی! ضبَٕاظِ قیع امجؽ ضابٌ ثاّ ٔؾیاؽقاتابٌ تاجاعایاع 

نع.ظؼآٌ خبْى قّ قابل ؼا ؾیاؽ تآاعیاع ٔثاًاجابؼاٌ 

اَگؽیؿظؼخُ  ٔؼى ق ؽی ًَٕظ ااؽچّ اهتیجبَی ٔ 

مً  ٔؾیؽ ثب ٔی َاًای ثإظن آَآاب ْاى مهاتاّ يای 

 نعَع.

ّْ ل ضابَإاظِ ياب ظٔلكاًات ناع ن  8181ظؼقبل 

ی  تععاظ ثب اقتفبظِ اؾ ـؽيبٌ عافإ ظابْاؽ نابِ ثاّ 

مبثم آيع ٔظؼآَدب تست َ بؼ  لؽاؼ ظانتُاع .تاعاعاظ 

ظیگؽاؾ ضبَٕاظِ ثّ ؼْجؽی َبیت قبالؼ ؾيؽک ضبٌ 

ن ظاؽٔال يبيٌٕ ضبٌ ٔقیع امجؽ ضبٌ اؾٔؾیؽقتابٌ 

ثّ ایجت آثبظ مٕچ ًَٕظ ٔظؼيُطمّ زکٕيت ثؽتبَإی 

يكکٍ اؿیٍ اؽظیعَع مّ تاب اياؽٔؾ ظؼآٌ خاب ؾَاعِ 

 «ای يیًُبیُع.

قیع امجؽ ثجؽک ؾی ناعؼاٌ  ماّ ثامإيابَاعِ ياساًاع 

ْبنى ضبٌ ثّ ؼْجؽی  تٕؼٌ خُاؽال ياساًاع خاعافاؽ 

چُعأنی ظؼ َتیدّ  ْدٕو َ بيی ضبَّ نلؽیّ ِٔٔاٍ 

ضٕظؼا اػانت ظؼ لهًؽٔ يكاتاعاًاؽِ ْاُاع ثاؽتابَإی 

ؼٔؾابؼ تهص ٔضؽاثی ؼا ق ؽی مؽظ ن زات انإِاٍ 

ٔيهت ؼا اؾ آؼٕل ضبَٕاظِ ثّ اؼ  اؽـاتاّ ثإظ ظؼ 

يیعاٌ عًم ثطبِؽ َُا  ٔؼایاؽ  ِٔاٍ ٔظـابع اؾ 

 ٍِٔ ٔيهت ثکبؼ ثؽظ.

ؼٔؾَبيّ آؼيبٌ ظؼایٍ ثبؼِ يی َإیكاع : َاطاكاتایاٍ 

يعؼاع ى ابمكتبٌ ظؼ ی  ثبغ  اؼا ماّ )نایابلات 

ثبغ ( َبيیعِ يیهٕظ ثیبَیّ يی ظاظ ظؼایٍ ثیبَیّ ظقات 

ضٕظؼا ثهُع مؽظ ٔافت اـؽبَكتبٌ يبَُع ی  اَاگاهات 

اقت يی تٕاَیى ثب ی  قیهی اؾ يیابٌ ثاؽظاؼیاًام . 

قیع امجؽ ـؽؾَع ثجؽک ضبٌ ظؼ لاطابؼ ظٔو َهاكاتاّ 

ثٕظ . تفُگچّ ضٕظ ؼا ثیؽٌٔ مهایاع ٔثاب ـایاؽ أنایاٍ 

يؽيی ثّ لهت ٔيؽيی ظٔو ظؼ ایاهابَای ياعؼاعا اى 

ابمكتبٌ نیبلت عهی ضبٌ ايبثات َاًإظ ٔثاّ ؾيایاٍ 

اـتبظ . قیع امجؽ ظؼًْبٌ نس ّ اؾ خبَت یا  اـكاؽ 

ابمكتبٌ مّ ظؼ َؿظی  ال لؽاؼظانات تإقاّ ـایاؽ 

 يبنیُعاؼ نٓیع اؽظیع. 

ايب لبَی عًؽثجؽک ؾی اؾ ایاٍ زابظثاّ تابؼیاطای 

أنیٍ يعؼ اع اى اابمكاتابٌ »ٔچُیٍ ثیبٌ يی مُع : 

نیبلت عهی ضبٌ ثطبِؽ ی  يكابناّ يآاى ظؼ زاعٔظ 

يع ْؿاؼ َفؽ ؼا ظعٕ  مؽظِ ثٕظ ٔقایاع اماجاؽ ْاى 

ؼقًب ضٕاقتّ نعِ ثٕظ ٔظؼ لطبؼ قیؿظ ِ ْى َهكتاّ 

ثٕظ.نیبلت عهی ضبٌ ظؼ عیٍ ثیابَایاّ اَاگاهات ظقات 

ؼاقت ضٕظ ثهُع ًَٕظِ افت : اـؽبَكتبٌ یا  مهإؼ 

مٕچ  ًْكبیّ اقت ن ااؽ ی  قایاهای ثاؿَایاًام ن 

ظضتؽ ْبی اـؽبَكتبٌ ؼا ثّ اُادابثای ْاب تاماكایاى يای 

قیع امجؽ ثاجاؽک ؾی ناعؼاٌ ماّ ياساجات   .«مُیى 

تْٕیٍ آيیؿ نیبلت ؼا نُیاع ـإؼ  ؼش ضإظ ثاطاؽؾ 

قبنّ ال اهتبَاع ٔثاّ أاافات : ـاؽؾَاعو ثاّ  2اكؽ 

مهٕؼ يبثكیبؼ ثی عؿتی نعن ثجیاٍ ٔاضاطاب َهإین 

تٕ  يجر يؽثبی قیت ؼا ضٕؼظِ ای ٔقیت ثّ لاهات 

لٕ  يی ثطهع . تٕـًٓیعی ؟ ثهی! ااعؼ ـآاًایاعوناؾ 

ِؽؾ يٍ ثای ؼاى ثابل . ظالٔؼـاؽؾَاع قایاع اماجاؽ 

يٍ  ظؼٔالب ًَی ـًٓیاعو »:ثععْب ثؽایًبنلًّ ًَٕظِ 

مّ اعؼو ظؼثؽاثؽ قجکكؽی ٔتسمیؽ يعؼ اع ى چاّ 

 لكى عکف انعًم َهبٌ يی ظْع؟

ی  ٔلتی يیجیُى مّ اعؼو ثاؿٔظی تافاُاگاچاّ ضإظؼا 

مهیع ٔظؼلهت نیبلت عهی ضبٌ نهی  ماؽظ ٔياؽيای 

ظٔو ال ظؼایهبَی آٌ ايبثت مؽظ ٔثّ ؾيایاٍ اـاتابظ 

و اتافابق اـاتابظ ن 8318ااكت  84ایٍ زبظثّ ثتبؼیص

اعؼو ثٕقیهّ ی  اـكؽ اابمكاتابَای ماّ ظؼْاًابٌ خاب 

ایكتبظِ ثٕظ ثّ نٓبظ  ؼقیع ٔيٍ ضٕظ ؼا اؾ يایاعاٌ 

 «.مّ زبظثّ ؼش ظاظِ ثٕظ ن ظٔؼقبضتى 

ثجُیع يؽظاَگی ٔندبعت نٓیع قیع امجؽ ثجاؽک ؾی 

نعؼاٌ ؼاِ مّ تْٕیٍ ٍِٔ ؼا لجٕل َکؽظ.ثاهاکاّ ظؼ 

ؼاِ ظـبع اؾَُ  َٔبيٕـ ٍِٔ نٓبظ  ؼا ااػیاؽـات 

ٔضعأَع ج نٓبظ  أؼا لاجإل ماُاع . ثاعٌٔ تاؽظیاع 

يؽظاَگی نُِٔعٔقاتای ٔنآابظ  قایاع اماجاؽ ظؼـ 

ثااؿؼا تاابؼیااطاای ظؼایااٍ ؾياابٌ ثااؽای اـااؽاابٌ ْااب 

اقت .ثابیاع اـاؽابٌ ْاب ثاعاَاُاع ماّ ظؼایاٍ چابؼظْاّن 

ؾیااؽَاابو خاآاابظ ٔاقااالو اااُااداابثاای ْااب ن ضاإاْااؽاٌ 

ٔثااؽاظؼاٌ ياابؼا ياای مهااُااع  ٔظؼ ظیاابؼ ْاادااؽ  

ظؼابمكتبٌ  ثبثی عؿتی نت ٔؼٔؾ ضٕظ ؼا قا اؽی 

ًَبیُع . ابمكتبٌ اؾ ضٌٕ يب يبزت ثاًات اتإو ناع 

 ٔاـؽبَكتبٌ ثّ مُع ٔانّ تجعیم اؽظیع.

ظؼزبنیکّ يطبثك لإاَایاٍ ثایاٍ اناًاهاهای ,يكائإنایات 

ـؽظی اقت ٔيعؼاع ى ابمكتبٌ تٕقّ نآایاع قایاع 

امجؽ ثجؽک نعؼاٌ ثّ خؿای اعًابنام ؼقایاع.  ٔأ 

قابناّ ال ,ظالٔؼضابٌ ناعؼاٌ ماّ اؾيایاعاٌ 2اكؽ 

زبظثّ ظؼنٓؽ اُعی ظؼی  يكدع آُبٌ ناعِ ثإظ ن 

قابل ؼا  82تٕقّ إنیف ظقتگیؽ ٔأِفم يعًٕو 

ظؼؾَعاٌ ابمكتبٌ ق ؽی ًَٕظ. ثععاؾ ق ؽی َاًإظٌ 

يعیبظ ؾَعاٌ ظؼ تٕؼضى ثّ خبَت اـؽبَی قا اؽظِ ناع 

ٔؾَااعِ ااای يااتااجاابلاای ضاإظؼا ظؼاـااؽاابَكااتاابٌ قاا ااؽی 

مؽظ.أ خبیعاظ ٔظاؼایی اعؼل قیع امجؽ ثاجاؽک ؾی 

نعؼاٌ ؼا تب ثكیبؼی ٔلت ْب ثعقات َایادٔؼظ ٔؾیاؽ 

تكهّ ظٔنت ثٕظ. مّ اُح قابل لاجام  تإقاّ ـاؽيابٌ 

 زبيع مؽؾی ثّ ضبَٕاظِ ال ق ؽظِ نع .

ؾيبيعاؼاٌ ٔلت ثبیع يؽظاَاگای ِٔٔاُاعٔقاتای قایاع 

اماجاؽ ضابٌ ثاجااؽک ؾی ناعؼاٌ ؼا يای قاتاإظَاع . 

ثؽعکف َّ تُٓب مّ تمعیؽ َگؽظیع نثهکاّ ثاب ضابَإاظِ 

ال ثؽضٕؼظ ظبنًبَّ يٕؼ  ااؽـات  ثاعٌٔ نا  

ؾيبيعاؼاٌ آٌ ٔلت ؼا ثبچُیٍ ثؽضٕؼظ تبؼیاص َاًای 

 ثطهع ٔيسکٕو يی ًَبیع .

ثعثطتبَّ لؽثبَی قیع امجؽ ضابٌ ثاجاؽک ؾی ناعؼاٌ 

ٔـؽؾَعل ظالٔؼ ضابٌ ناعؼاٌ ظؼؾيابٌ زابماًایات 

ضبَعاٌ َبظؼ ظؼ يطجٕعب  اَاعاکابـ َایابـاتاّ اقات. 

ثهکّ تب آضؽ ظاؼایی آَٓب تٕقّ ظٔنت َجاّ ناع.ایاٍ 

ًّْ خفب ْبی اقت مّ ؾيبياعاؼاٌ ٔلات ظؼزاك آٌ 

ْب ًَٕظِ اقت ايب يهت لؽثبَی ْاب ی آٌ ْاب ؼايای 

قاتاابیاع ٔظؼقاای ثااؽای َكام ْابی آیااُاعِ ياای ظاَااُااع 

 .                                     ٔلعؼظاَی يی ًَبیُع

 ًْیطٌدٍ: ضر هحقق شریف ځدراى

 گرهاًٌدٍ بَ هری: اضیاه هحراب الدیي صودی

“ببرک زی“شِید با غیرت ّطي ضید اکبر آَٓبیکّ  ثؽای اظايّ زیب  نابٌ يای ضإاْاُاع  

ثی اـؿایُع ٔثّ ظهى ٔاقتجعاظ  يتٕقم يایاهإَاع 

نَتؽقیع ثیبظثبیع  ظانتّ ثابنایاى تاب ؾيابَای ماّ 

اؾثهُعی مُْٕٕؼظی نااؽا ن نایاؽ ن ااهاُا  

يیتؽقیى ٔثّ آَآاب قاؽٔمابؼ َاعاؼیاى  َإاؾل  

ًَیعْیى ن تب ظؼ يٕؼتیکّ ظؼ تًبـ ثبنیاى ثاّ 

يؽٔؼ ؾيبٌ ثّ عبظ  ياب ٔثاّ عاعو تاؽـ ياب 

يجعل يی اؽظظ يثال تب زیُکّ نٕؾاو ناُابٔؼی 

ؼا َعاؼیى اؾ ؼـتٍ ثّ ظؼیاب خآات ناُاب ٔؼی 

يیتؽقیى .زیُکّ قبيبٌ ٔنٕاؾو آَآاب ؼا تآایاّ 

ظیااعو ثااّ اعااًاابق ظؼیااب ياایااؽٔیااى ظیااگااؽَااًاای 

تؽقیى .آَٓبیکّ اضتؽاع ٔیاب مهاؿ ماؽظَاع ثاّ 

مهااتاای ْاابی ماإچاا  ظؼاعااًاابق ظؼیااب قاافااؽ 

ًَٕظَع ٔلبؼِ ْابی ظَایاب يابَاُاع اياؽیاکاب ْاُاع 

ٔؼیؽِ ؼا مهؿ مؽظَع نَتؽقایاعٌ .یاعاُای ظؼ 

ِٕل تبؼیص يؽظيبٌ مّ َتؽقیع َع يبَُع یٕؼی 

ااااباااابؼیاااٍ ماااّ ظؼٔاؾ مااایااآااابٌ ؼا ثاااؽٔی 

ْٕإَؼظاٌ یب ْٕا ثابؾاٌ ثابؾَاًإظَاع ْاؽ اابِ 

ياایااتااؽقاایااعَااع  ایااٍ ؼا ثاابؾ اهاإظِ َااًاای 

تٕاَكتُع .آَٓبیکّ ًَی تاؽقاُاع ظؼ ایاٍ ؼاقاتاب 

ثی زؽاـ يجابؼؾِ يای ماُاُاع نْایاب ماعاو ثاّ 

تُٓبی لآاؽيابٌ ناعِ َاًای تإاَاُاع  ن ظؼایاٍ 

يٕؼ  ثبیع ثّ تؽیؽ خٓبٌ ـکؽ مؽظ ٔاَعیهیع 

لجم اؾآٌ ی  ثكتؽ يجبؼؾِ ثّ قطر خٓبٌ ؼا 

ظؼ ياابزاإل ضاإظثاابیااع ـااؽاْااى آٔؼیااى ظؼایااٍ 

ياإؼ  ياابقااتاابؼِ آؾاظی ْكااتاایااى ٔیااب لاآااؽ 

يبٌ .ايب ثّ ی  ام ثٓبؼ ًَی نإظ تاب ایاُاکاّ 

قاتابؼِ ْاب ٔلآااؽ ياابَابٌ ظؼ ماُاابؼ ْااى لااؽاؼ 

َگیؽَع ثكتؽ قبنى يجبؼؾا  خاًاعای مهإؼی 

ٔقااؽاقااؽ ی خاآاابَاای ـااؽاْااى نااعِ َااًاای 

تاإاَااع .ثااؽای ـااؽاْااى آٔؼی ٔظقااتاابٔؼظْاابی 

زؿة ثّ آَٓبی ماّ َاؽٔؼ  ظاؼیاى ثابیاع ثاّ 

آَٓب ؼخٕع ًَابئایاى ٔااؽظ ْاى ثایابیایاى نناعابؼ 

ظياإمااؽاقاای ؼا مااّ ياایااعْااى ثااّ آٌ ٔـااب ظاؼ 

ٔيبظق ثٕظِ ٔثبلی ثًبَیى  ؾیاؽا ظيإماؽاقای 

يفٕٓو ٔيعُی ظاؼظ ٔیا  تاعاعاظ قابضاتابؼ ؼا 

اؽظاَُعِ ای ًَبیاُاع .ثآاتاؽ اقات ثاّ يابْایات 

قبضتبؼ آٌ تٕخّ يجػٔل ظاؼیى تب ی  اؽظاَُعِ 

قابناى ایادابظ ااؽظظ ماّ ااؽظاَاُاع ظيإماؽاقای 

ظؼخبيعّ ثبنع .آَبَیکّ خبيعّ ؼا ثاّ خآابنات 

يی مهبَُع ٔيیاتإاٌ خآابنات ؼا ثاؽای يكاص 

مؽظٌ يهت ظٔ ؼاِ ؼا ثؽيیگؿیُُع مّ عاجابؼ  

اؾ ـمؽ ٔظهى اقت . تمٕیت تاؽـ ْاًابَاب ظاهاى 

نـمؽٔ يب ازتیبج يؽظو اقت . تهاطایاى ـاماؽ 

ٔظهى ًْبَب َبنی اؾ تؽـ ثٕظِ مّ مًؽ اَكبٌ 

ْبی يؽؽٔؼ ٔثی اؽٔا ؼا يبَُع مًابٌ ضاًایاعِ 

قبضتّ ٔاؾ يكیؽ يجبؼؾِ ضبؼج يی ماُاع . ياب 

ثبیع ظؼيٕؼظ ثّ ايم ـاهاكافاّ ؾَاعِ اای ضإظ 

يؽاخعّ ًَبییى مّ يابؼا ظؼایاٍ ؼاقاتاب يكایاؽ 

يیعْع ٔلطت ًَبی مهتی يیگؽظظن ظؼ اعًابق 

ثسؽ نُبٔؼ قبضتّ  مّ ثاّ ماُابؼ آياعٌ آٌ ثاّ 

ِؽؾ قبزم يب ؼا ؼْاُاًابیای َاًإظِ ٔخآات 

يیعْع ٔاؾ ایٍ ِاؽیاك يایاتإاٌ ثاّ ؼٔیاعاظْاب 

 . ٔزٕاظ  مّ يٕاخّ ْكتیى يٕـمبَّ ـبیك آیى 

 جوعَ هْهٌی

 ترش  پدیدٍ  ذاتی بْه ّیا خْه ضاخیَ اضت 

مرکزی به اکو وریوت آرای اعضوای 
 حاضر کنگره .

ــ تصویب وتغیر نام ، بیرق ونشوان 
 حزب . 

ـووـوو بووررسووی شوواووایووات ، انووتووقووادات 
وپویوشوونوهوادات اعضوا وارگووان هووای 

 حزبی .((
حزب ما وتمام اعضای  ترای خوواه ، 
وطندوست ومردم دوست آن در آستانوه 
تدویر کونوگوره حوزب اورار دارنود کوه 
تدویر با شاوه آن ، صفحه وودیودی را 
درحیات سویواسوی  حوزب موتوحود مولوی 
ترای موردم افوغوانسوتوان خوواهود گشوود 
وحزب موا بواتودویور آن وارد مورحولوه 
نوووویووون از کوووار وموووبوووارزه خوووواهووود 
گردید.وهموه موتوحودانوه بوا حوموایوت از 
تصامیم وفیصله های آن ، برای تحوقوق 
کامل این تصامیم وفیوصولوه هواخوواهونود 
کوشید ودر راه سعادت مردم صاداوانوه 

 عمل خواهند کرد .
اکنون که حزب عزیزما وتمام اعضای 
عدالت خواه آن در آستانه تدویر کنگره 
حزب ارار دارند ، همه خودرا مو ف 
می دانند تابا وحدت رفیقانه وصواداوانوه 
بسوی این کنگره ، استوار گام بگشاریم 
و تمام توالش وتووانوایوی هوای موان را 
واف تدویر با شواووه ومووفوقوانوه  ایون 
 رویداد بزرر سیاسی حزب ما نمائیم .
کمیسیون ها وشعبات مرکزی حوزب ، 
شوراهای والیتی ومعادل آن ، سازمان 
ها وواحدهای اولیه حزبی تمام اعضای 
حزب ما می توانونود بوا کوار وفوعوالویوت 
های مو ر با اتخاش تدابویور وپوالن هوای 
مشخص مانند تودویور بوموواوع وولوسوات 
وشوورکووت فووعووال درآن هووا، مووطووالووعووه 
وآموزش وتوضید برنامه ، اسواسونواموه 
وسایر اسناد موهوم حوزب ، توادیوه حوق 
العضویت ها واعانه ها ِووشب اعضوای 
ودید حزب ، تحایم وحودت سوازموانوی  
حزب ، تحایم روابط حزب با موردم ، 
ایواد شوراهوا وواحود اولویوه حوزبوی ، 
ن ارت از کار وفعالیت همه بوخوش هوا 
در شوووراهووای حووزبووی و کووموور الزم 
وبمواع وهت بهبود کاروفعالیت آنهوا ، 
ایواد کتابخانه هاِ خریداری وتهیه کتوب 
وآ ار علمی برای آنها ، ایواد تیم هوای 
ورزشی وسازماندهی مسابقوات آنوهوا ، 
ایواد گروپ های شعرا، نویسنده گان ، 
هنرمندان ، نوقواشوان وخوطواطوان ، راه 
اندازی کار های حشر برای پواکواواری 
شهر ها، واده ها، مااتب ، مسواوود ، 
تاایا ، شفاخانه ها ، راه اندازی برنامه 
های ادبی  وهنری ، بازدیود از فوامویول 
هووای شووهوودا ، عوویووادت از مووریضووان 
شووفوواخووانووهووا، مووطووالووعووه حووقوویووقووت زمووان 
وشرکت درآن ، موطوالوعوه کوتوب وآ وار 
علمی وارایه لاهورهوا وکونوفورانو  هوا 

پیرامون آنها  درولسات واحود هوای 
اولیه وشوراهای والیتی ومعوادل آن 
، خریداری وتوهویوه سواموان ولووزام 
ضروری شعبات وشوراهای والیتی 
ومعادل آن وغویوره ااوالم بوه اسوتوقوبوال 
تدویر موفقانه  کنگوره بورونود گوزارش 
اوراآت شان را وهت آگاهی ونشر در 
ارگانوهوای نشوراتوی حوزبوی بوه مورکوز 

 بفرستند.
برای تمام اعضای حوزب، واحود هوای 
اولیه وشوراهای حزبی موا الزم اسوت 
تابرای استقبال از تدویر کنگوره حوزب 
،یر ویا هند دست آورد معویون داشوتوه 
باشد وهر دستاورد می تواند در بهوبوود 
کار وفعالیت حزبی ، تحایم روابوط ان 
بووامووردم ، ارتووقووای نووقووش سوویوواسووی  
واوتماعی حزب در وواموعوه ، بوهوبوود 
ترکیب کوموی وکویوفوی حوزب،پورداخوت 
بمواع حق العضویت ها وتوقوویوه بونویوه 
مووالووی حووزب ، غوونوواموونوودی مووحووتوووی 
ارگووانووهووای نشووراتووی حووزب ، ارتووقووای 
آگاهی سیاسی  اعضای حزب ، توحوقوق 
اهووداف وو ووایووف بوورنوواموووی حووزب ، 
تحایم روابط با احزاب وسازمان هوای 
سیاسی برادر همسوو بومونو وور وحودت 
وتالش وهت ایواد اتوحواد هوا، ائوتوالف 
ووبهه ملی ودموکراتیر ، ممد ومو ور 

 وااع گردد.
ما باور کامل داریم کوه توموام اعضوای 
حووزب وشوووراهووای حووزبووی آن بوورای 
تدویر موفقانه وباشاوه کنگره حزب ما 
، سعی وتالش بی پایان می نمایونود وبوا 
برنامه وتدابیر مشخص درتمام سوطووا 
از واحد های اولیه  تا شوراهای حزبی 
به استقبوال تودویور کونوگوره حوزب موی 
روند وبا وحدت رفیوقوانوه صواداوانوه از 
تدویر بمواع ، با شواووه ومووفوقوانوه آن 
باتموام تووان وامواوانوات اسوتوقوبوال موی 

 نمایند .
با عشق به میهن واحتورام بوه موقوام  

واالی انسان باباورمندی به بورنواموه 
واساسنامه حزب ، با وفوا داری بوه 
ِ حواکومویوت مولوی ،توموامویوت  استقوالل
ارضی وحف  منافع ملی وبا خودموت 
صوواداووانووه بوومووردم ودفوواع از آزادی 
،دموووکووراسووی ، تووراووی وعوودالووت 
اوتماعی به آرزومندی دستیوابوی بوه 
دستاورد هوا ی موعویون کواری ، بوه 
استقبال تودویور کونوگوره حوزب موان 
میرویم تا باشد ایون رویوداد بوزرر 
تاریخوی را بوه گورموی آفوتواب وبوه 
پاکی آب ودرخشنده گی ستواره گوان 

 شاوهمند سازیم .

 بقیه از صفحه اول

 با وحدت رفیقانه به سوی ...



شپږم مخ                                                                                                               پرله پسی ګنئ ۳۵او  ۳۸دحقیقت زمان میاشتنی                                                                              

مًیتّ ؼٔاثّ قیبقی ـعبل اؽظظنانطبو آابِن َٓبظ ْب نخٕاَبٌ نؾَبٌ نَٓبظ ْبی ثیٍ انًههی 

ٔ ًّْ تهطیى ن نكات ٔ ؾيایاُاّ ظعإ  اٌ ْاب يكابعاع ااؽظاَایاعِ نإظ. ؼٔی خإاَابٌ 

 ثااااطااااًااااإو خااااإاَاااابٌ ؼقاااابَاااااّ یااااای تااااًاااااؽمااااؿ خااااعی ياااإؼ  ااااایاااااؽظ.

چگَّٕ اؾ يًٓبَبٌ اػیؽایی مُیى؟چگَّٕ اقاُابظ زاؿة ؼا ثاّ خابياعاّ خآابَای ٔ يآاًابَابٌ 

ثؽقبَیى؟ ظؼ ضبؼج اؾ مهٕؼ مًیتّ ْب ـعبل نٕظ ن ااالٌ يهاطاى مابؼی ظاظِ نإظ تاب ثاب 

 ازااااااؿاة ْااااااًااااااكاااااإ ٔ ثااااااؽاظؼ تااااااجاااااابظل اقااااااُاااااابظ ياااااإؼ  ااااااایااااااؽظ.

اؾ ؼـمب ٔزع  ٔ تبثم مّ ظؼ تؽخًّ اَگهیكی اقبقُبيّ ؾزاًات مهایاعِ اَاع قا ابقاگاؿاؼو. 

 اقاااااااااااتااااااااااافااااااااااابظِ اعااااااااااا اااااااااااًااااااااااای اؾ آٌ ثاااااااااااعاااااااااااًااااااااااام ایاااااااااااع.

مًیتّ تعاؼک تالل ًَبیع ِجك َؽٔؼ  خهكب  ضٕظ ؼا ظایؽ ًَبیُع.ثؽَبياّ ْابی مابؼی ٔ 

االٌ اؿاؼی ضٕظ ؼا عًهی مُُع.ؼٔی خٕاَبٌ ٔ ؾَبٌ ٔ ؼاِ یابـاتاٍ نابٌ ثاّ ماُاگاؽِ ظلات 

 َاااااااااااااااًااااااااااااااإظِ ؾيااااااااااااااایاااااااااااااااُاااااااااااااااّ قااااااااااااااابؾی ماااااااااااااااُااااااااااااااایاااااااااااااااع.

ثؽای ؼـمب آؼیٍ نمب يدٕ ٔ َٕؼقتبَی ؼئیف ٔ يعبَٔیٍ مًیتّ تعاؼک تعٔیؽ مُگاؽِ ٔ ناًاب 

 اعُاااااابی مااااااًاااااایااااااتااااااّ ياااااإـااااااماااااایاااااات ْاااااابی يااااااؿیااااااع ؼا ضاااااإاْاااااابَااااااى.((

ثععا ؼـیك آؼیٍ ؼئیف مًیتّ ؼنتّ قطٍ ؼا ثعقت اؽـتّ افتُع:))مبؼی مّ ياب يایاکاُایاى ظؼ 

مهٕؼ ثی قبثمّ اقت.ٔظیفّ يب ثبیع ثّ نکم يثًؽ ثّ اَدبو ثؽقع.يب ِجك ايٕل ٔ اؽَكیا  

 ْابی تًإیات ناعِ اابو ياایاگاؿاؼیاى . ااؽَكایا  ْااب ثاؽای تاماإیاّ ياُابـااب زاؿة اقاات.((

ثععا اعُبی مًیتّ َ ؽیب  ٔ ایهُٓبظا  ضٕظ ؼا ثاؽای چاگإَاّ اای اایاهاجاؽظ مابؼ اؼائاّ 

مؽظَع. ظؼ َتیدّ مًیكیٌٕ يٕظؿ اؽظیع تب خهكّ ثععی الیسّ ٔظبیؿ مابؼ ماًایاتاّ تاعاؼک 

 تااعٔیااؽ مااُااگااؽِ ؼا آياابظِ ٔ ظؼ ؼٔنااُاای آٌ اااالٌ تااعاثاایااؽی مااًاایااتااّ تااؽتاایاات اااؽظظ.

 ثؽای ایهجؽظ ثٓتؽ مبؼ مًیتّ ْبی ااُاح اابَاّ اایاهاُآابظ ٔ ثاّ اتافابق آؼا تًإیات ااؽظیاع.

ثّ نعجّ تهکیال  يؽمؿی ٔظیفّ ق ؽظِ نع انی خهكّ ثاعاعی نكات مابظؼْاب ٔ ـاعابنایاٍ ؼا 

 ثااااؽای ْااااؽمااااًاااایااااتااااّ تااااؽتاااایاااات ٔ خاااآاااات تًاااإیاااات ااااایااااهااااکاااام َااااًاااابیااااع.

تب ؼیص خهكّ ثععی تعییٍ ٔ ظؼ ـُبی ٔزع  مبؼی زٕانی قبعت نم نبو خاهاكاّ اضاتاتابو 

  یبـت.
^^^^^^^^^^^^ 

ساعت نه صبد ،ولسه کومویوتوه تودارک تودویور کونوگوره  593۱.1.5۴روز پنوشنبه مور  
،تحت ریاست رفیق آرین ،در حالیاه رفیق عبدالحی مالر موعواون و سور پورسوت حوزب 

 نیز حضور داشت ،طبق اوندای معین تدویر گردید. 
در ابتدا روی الیحه و ایف کمیته تودارک بوحوث آغواز گوردیود، طورا آمواده شوده تووسوط 
کمیسیون ابال تو یف شده ارائت گردید، بعداز بوحوث روی هور مواده الیوحوه و وایوف بوه 

 اتفاق آرا مورد تصویب ارار گرفت.
گانه اورائوت،  بعدا لست پیشنهادی شعبه تشایالت پیرامون تو یف رفقا در کمیته های پن  

تن در کمیته ها تصویب و روسوای 91که بعد از بحث، تبادل ن ر و سلسله تغییرات ومله 
 کمیته ها انتخاب شد. 

به کمیته تشایالت و یفه داده شد تا یابار دیگور بوه توموام شوورا هوای حوزبوی والیوتوی و 
ارش احصائویووی شوورای موربووط را الوی زمعادل ، سوال نامه واحد ارسال و آخرین ر

زمان اید شده اخش گردد. شورا های که در زمینه تعلل نموده ضوعویوف بورخوورد نوموایود و 
گزارش خود را الی زمان اید شده نفرستاد ، از احصائیه خارج و اوازه شورکوت در کوار 

 کنگره را از دست میدهند. 
به کمیته های پن  گانه و یفه داده شد ، الی ولسه بعدی که زمانش مشخص شد ، ولوسوات 
خود را دایر و پالن های تدابیری کمیته های مربوط را ترتیب و به ولسه بعدی پویوشواوش 

 نمایند. 
به کمیته تبلیغ و تروی  و یفه داده شد تا کار اطالع دهی و ومع آوری ن ریات را آغواز 

 نمایند. 
کمیته مالی و تدارکات روی ومع آوری حق العضوویوت هوای اعضوای حوزب و کوموپوایون 

 ومع آوری اعانه اادام نمایند. 
 اختتام یافت . 55.9۱ولسه حوالی ساعت 

 
^^^^^^ 

 
 593۱.1.53بوروز پونووووشونوبووه موور  

ولسه کمیته تدارک تدویر کناره حوزب 
تووحووت ریوواسووت رفوویووق آریوون رئوویوو  
کمیسیون طبق اوندای اوبوال موعویون شوده 
 دایووووووووووووووووووور گوووووووووووووووووووردیووووووووووووووووووود.
پالن کاری کمیته تدارک تدویر کونوگوره 
که ابال تواو ویور و بوه اخوتویوار اشوتوراک 
کننده گان اورار داده شوده بوود ، موورد 
بحث ارار گرفت ، هور مواده اورائوت و 

 بوووعووود از بوووحوووث پووویوووراموووون آن مووواده موووورد تصوووویوووب اووورار گووورفوووت الوووی اخووویووور.

 پووووووالن بووووووا تووووووعوووووودیووووووالت وارده بووووووه اتووووووفوووووواق آرا تصووووووویووووووب گووووووردیوووووود.
_ به کمیته های کاری و یفه داده شد تا ولسه بعدی که تاریخوش مشوخوص گوردیود، پوالن 

گوانوه تصوویوب و بوه  های کاری کمیته های مربوط را آماده و طی ولسات کمیته های پونو 
 وووووووووووولوووووووووووسوووووووووووه بوووووووووووعووووووووووودی تسووووووووووولووووووووووویوووووووووووم نوووووووووووموووووووووووایووووووووووونووووووووووود . 
_فیصله بعمل آمد تا به من ور تن یم امور و لواید کاری ، ولسات با فاصلوه هوای کووتواه 
 دایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردد.

 ولسه در فضای اتحاد ن ر و همبستگی اعضای کمیته اختتام یافت 
 

 کمیته تبلیغ و ترویج
 کمیته تدارک تدویر کنگره حزب

 بقیه از صفحه هشتم

 جلسات کمیته تدارک تدویر کنگره...

 حریم خصوصى فردى هیست ؟
وهان فناور و مودرن  اموروز  وه بوه 

عولوم وتوخونویو  را   رغم پیشرفت هایوی
برای نوع بشربوه ارموغوان موی آورد، 
بواعوث نوقوض شودن بوورخوی حووقووق و 
اصوول کولوی موورد اعوتوقواد آنوان مووی 
شود. یای از مش التى که همیشوه در 
سالیان اخیر اوربوانوی پویوشورفوت تو وان 
دهنده ى عرصه فناوری و پویوشورفوت 
شتاب زده اى وهان امروز بوده اسوت 
، مبح ی است به نام حریم خصووصوی  

، 
اووابوول یوواد اورى مووى دانووم کووه حووریووم 
خصووصووی فووقوط اووربووانوی فوونوواوری و 
پیشرفت وهوان اموروز نویوسوت، زیورا 
این موضوع گاهی به عولوت بورخوورد 
اهری و ووهولوی دولوت هوا و ووواموع 
مختلف با شوهورونودانشوان بوخوصووص 
ووامع عقب مانده نیز دهار خدشه هوا  
و نقض ها در احترام و حرموت افوراد 

 .وامعه می شود
بحث حریم شخصى  وه بویوشوتور روى 
م ان ، مس ن و یا وواى بوود و بواش 
زندگى فردى صورت مى گویورد ولوى 
ما اینبارتواوز به حوریوم شوخوصوى را 
از مو وان  اغواز  ورده توا تووواوز بوه 
حریم شخصى فردى واتووریوتوه اى و 
 اعتبارى افراد وامعه ادامه مى دهیم.

حریم خصوصى  اعوتوبوارى  عوبوارت 
از اطالعات است  ه مطولوق بوه خوود 
فوورد اسووت و هوور شووخووص اطووالعووات 
مربوط خودش را موزا سواخوتوه و بوا 
انووتووخوواب ایوون اطووالعووات  ووه خووودش 
بخواهد در برابر دیگران اشو وار  ونود 

 ویا نزد خود نگهدارد.
شناساى حریم خصوصى  وه یو وى از  
 ساسى ترین الزامات زنودگوى اموروز 
و امر واضع و موبورهون اسوت از یو  
سو حمایت و پشتبانى داشتن  آن و از 
سووى دیووگوور نووقووص و تووووواوز آن از 
ومله دغدغه هاى اانونوى ، حو ووموت 
هووا و اووانووون گووزاران بووه عوونوووان 
مهمترین و ا رگزار ترین عووامول در 

 .  این زمینه بوده است
هوور فوورد وووامووعووه دارى یوو  حووریووم 
خصوصى  روانى  ، روحى ، زمانوى 
، م انى ، ارتباطى ، اعتبارى ، آبورو 
وحی وت و اتووریوتوه موواوف و مسولو   

 وغیره در وامعه مى باشد
مصونیت حریم شخصى  ه یو   صول 
پشیرفوتوه شوده بوخوصووص در ووواموع 
پیشرفته ا ،تووووه و احوتورام بوه ایون 
حریم ی ى إز عومولو ورد هواى اخوالاوى  
افوراد وواموعوه  عوم از زنوان ومووردان 
بوده   ه حتى اانون ومحا م هوم نوموى 
تواند بدون  دام دالئل موو وق  بوه ایون 

 حریم تواوز  ند.
حق حریم شخصی بوارهوا در اووانویون 

المللی به آن اشواره شوده اسوت. بوه  بین
دنبال پشیرش اعالمیوه ووهوانوی حوقووق 

آن   5۴و مواده   53۲2بشر در سوال 
که مستوقویوموا  در رابوطوه بوا مووضووع 
حریم شخصی است، شروط مشوابوهوی 

المللی حوقووق مودنوی و  در ارارداد بین
سیاسی و کنوانسیون اروپوا در موورد 

هوا و  حقوق بشر و سوایور کونووانسویوون
 .توافقات منطقه ای آمده است

اعالمیه وهانی حقوق بشر در مواده  ”
هنین بیان می کند: هور فوردی حوق   9

زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد 
نوویووز آمووده نووبووایوود در   5۴و در اصوول 

زندگی خصوصی، اموور خوانووادگوی، 
کوو   ااووامووتووگوواه یووا موواوواتووبووات هوویووچ

های خودسرانه صوورت گویورد  مداخله
یا به شرافت و آبرو و شوهورت کسوی 
حووومووولوووه شوووود. در بووورابووور هووونووویووون 

هایی بورخوورداری از حوموایوت  مداخله
 ”.اانون حق هر شخصی است

ای کووه  شوورای اروپووا در اووطووعوونوامووه“
درباره حریم خصوصی صادر کورده، 
حریم خصوصی را بوه عونووان حوقوی 
نسبت به داشتن زندگی با سلویوقوه خوود 
و حداال مداخله دیگران تعریف کورده 

 .است
و همهنان  اووانویون دیوگورى در مواده 

ی ووهوانوی حوقووق بشور،  اعالمویوه  ۴۱
مویو واق حوقووق مودنوی و   5۱و  3ماده 

سیاسی و کنوانسیون اروپایی حوموایوت 
هوای بونویوادیون  از حقوق بشور و آزادی

شهروندان در این زمیونوه اوابول اشواره 
 “ است

در وامعه پیوشورفوتوه و مودرن اروپواو 
دیگر  شور هاى پویوشورفوتوه مشو والت 

ولوى در  شوور ؛هندانوى وووود نودارد

هاى وهان سوم از ومله وامعه سنتوى 
ما ریشه هاى ساختارى آن بیشوتور  وه  
از روى  عاطوفوه و نورموش هواى بوى 
سرحد بویون  عضواى خوانوواده وموحول 
بودوباش در نزدی وى بوا هوموسوایوه هوا 

صمیومویوت . تنگا تنگ  و رنگینتر است
هاى بى سرحد شان  بویوشوتور دخوالوت 
افووراد را در و ووایووف شووخووصووى و 

 خصوصى شان  بووود میاورد.
در حالى  ه برخورد اوتومواعوى افوراد 
و صمیمیت هاى پررنگ نبایود مونووور 
به دخالت هاى غیور مووواز در حوریوم 

 شخصى همدیگر صورت بگیرد
 ه بنا بر عقب مانده گى فرهنگ عولوم 
وتخنی  مدرن و سوطود اگواهوى افوراد 
وامعه موا حوتوى در خوانوواده هوا بویون 
همسران ، فرزندان ، مادران ، پودران 
تووووواوز بووه حووریووم فووردى بوونووام عووزت 
وغوویوورت بووه سووطوود بوولوونوود توور ووووود 

بووخووصوووص موویووان افووراد  ووه در ،دارد
 تنگا تنگ خانواده زندگى مى  نند.

هون موضوع مورد بوحوث موا زنوان  
است به ریشه یابوى تووواوز بوه حوریوم 

 خصوصى زنان مى پردازیم
حریم خصوصى بوانووان  افوغوانسوتوان  

 ه مبح ى وسیع است ولوى موخوتوصورا 
ریشه یابى انرا مورد بحث اورار موى 

 . دهیم

بنا بر خصلت هاى انسوانوى در هور  –
مرحله حیات بشرى بسیارى از افوراد 
وامعه در موعواشورت بوه افوراد دیوگور 
عالامند  نوااوی،  توس  با فهمیدن 
معلووموات وودیود فوردى عوالاومونود در 
خصوووصووى تووریوون زنوودگووى هووموودیووگوور 
استند و  وشش مى نوموایونود در موورد 
دوستان شان معلومات هاى بویوشوتوررا 
به دست بیواورنود و بوا تو مویون روابوط 
هاى دوستى سرحد حریم شخوصوى را 
عووبووور مووى  وونوونوود  ووه مووخووالووف رونوود 
پروسه حف  حریم شوخوصوى و فوردى 

 است.
از انوووووایوو ووه زنووان  شووور سووال هوواى 
دراز را بوا موموانوعووت هواى سوونوتوى و 
مشار ت هاى اوتماعى در اوتمواع و 
 عدم حضورشان بنام سیاسر ، اورت

مووادر اوالد هووا ، دخووتووراو موورد و 
خواهر او پسر در وامعه ما  ومورنوگ 
بوده و استند حتى إز نوام بوردن زنوان 
در بین مردم خود دارى مى شوود  وه 
تا امروز هم این سنت  هونوه در توارو  
پود مردم ما ریشوه دارد و یواد اورى  
از نام زنان را نوتونوهوانونوگ موى دانونود 
بل ه تولد دختران  را ماتوم دانسوتوه بوه 

 . سوگوارى مى نیشینند
به این اسا   بوا  وموال تواسوف زنوان 
افغانستان  ه دخالت ها و توعورض هوا 
در زندگى خصوصوى شوان وسویوعوتور 

 است  وروز بروز بیشتر مى شود
مو وال : هومووسوران یوا وووفوت هواى  ووه 
تش یل زندگوى مشوتور  را اغواز موى 
 نند بعد از مدتى بنام محبت و دوسوت 
داشتن تواوز به حریم خصووصوى  و 
اعتبارى همدیگر را شروع موى  ونونود 
و سوورحوود حووریووم خصوووصووى را مووى 
ش نند ه مردان پویوشوقودم تور از زنوان 
استند وبنام نگهدارى و حف   از ابورو 
و عزت ، غیرت وغرور  وه بویوشوتور 
تعدادى از مردان وامعه ما تواوز بوه 
حوریووم خصوووصووى زنووان را اغووارگوور 
استند و خود را مال  زنوان موى دانونود 
 ه اهسته اهسته انقدر این تواوز پیوش 
مى رود   ه دیوگور زنوان بونوام حوریوم 
خصوصى مفهوموى را نوموى دانونود و 
حریم خصوصى انان مطلق شده و بوه 
مردان وامعه تعلق موى گویورد بوعوضوا 
هم در مویوان وووره هواى روشونوفو ور 
 بووواعوووث از هوووم پووواشووویووودن زنووودگوووى
زناشوهرى شوان موى شوود  وه بوحوث 

 . وداگانه است
پوو  تووووواوز بووه حووریووم خصوووصووى 
هوموودیووگوور بووخووصووص زنووان یوو ووى از 
بروسته ترین بحث هاى موبورم  شوور 
هوواى وووهووان سوووم و عووقووب مووانووده 
بخصوص  شور ما است    وه نوقوش 
زنان را در زندگى اوتماعى ضوعویوف 
ساخته و زندگى فوردى و شوخوصویوتوى  
درونى زنان به سطد پایان نزول موى 
 ند و مش الت بیشتر را در خوانوواده 
هووا  و حووتووى در مسووایوول سوویوواسووى و 

 اوتماعى وامعه ببار مى اورد.
از مشوووار وووت زنوووان در اووووتووومووواع 
بخصوص در رسانه ها  ه هم دغدغه 
 بیشتر را ببار اورده است مى خوانیم

 م ال :  بانوان رسانه اى

توورور شووخووصوویووت سوویوواسووي ، 
اوتماعى ، فرهنگى زنان  وه 
از تواوز بوه ان هومویوشوه در 
 هرا  اند بحث وسیع است

ولووى  در ایوون بووحووث توورور 
شخصیت هاى رسوانوى زنوان 
 شووور بوویووشووتوور مووورد بووحووث 

 است
  ه مختصر اشاره مى شود

در بسوویووارى از  شووور هوواى 
عووقوووب مووانوووده وووهوووان سووووم 
بخصوص در  شور ما ترور 
شووخووصوویووت هوواى سوویوواسووى ، 
فرهنگى و اووتومواعوى  زنوان 
توووسووط تووعوودادى از مووردم مووا 
بوووخوووصووووص موووردان   وووه 
بمن ور  هداف خواصوى شوان 
ازار و اشیووت ووونووسووى زنووان 

بیشترصورت مى گیرد و  با اسوتوفواده  
از اطالعات خصوصوى زنوان طورف 
مقابل را بمن ور توطوبویوق ایون اهوداف  
انان را  مورد حمله رسانى اورار موى 
دهند  و بعضا هم بعد از توهودیود هواى 
شخصى  طرف موقوابول ، بوخوصووص 
در موووورد تووووووواوز وووونوووسوووي بوووا ى  
 ووارموونوودان رسووانووه اى  تووعوودادى از 
تلویزیون ها ،رادیو هوا و غویوره  در 
داخل  شور  ه ش ایات بیشتر از ایون 
ناحیه بدست  مده است و هموهونوان در 
رسانه هاى انترنتى مانند فیسوبوو   وه 
تا نشور   وردن فولوم هواى سو وسوى و 
غیرمواز علیه زنان تواوز بوه حوریوم 
اعتبارى و شخصویوتوى زنوان صوورت 

 مى گیرد
به این من ور    ریت زنان  بوه عولول 
تواوز به حریم اتووریوتوه اى شوان از 
اسوتوفوواده فسویووبوو  هووا و رسووانوه هوواى 
انترنتى مى ترسند واشترا  نمى  نونود 
ش ایت هواى وافور از رسوانوه هوا در 

 ووه از آزار و   ،زموویوونووه ووووود دارد
هووای ووونووسووی زنووان و تووا توورور  اشیووت

شخصیت هاى فرهنگوى  ،سویواسوى و 
عونووان  هوا بوه اوتماعى شان  در رسانه

 ترین مشال در  شور ماست ه عمد
پست در یور گوزارش خوود  واشنگتن 

 »مووونوویوواووا بووایوواوورت« بووه ا ووهووارات 
بووک  گشاری وهانی فی  رئی  سیاست

اشاره کرد و نوشت: تحومول آنوهوا، در 
بوک را  مورد کسانی که کاربران فی 

سووازنوود، صووفوور  بووا تووهوودیوود روبوورو مووی
 است.

زنان  از طورف   اسمی ه یاد اورى شد
نام هاى مستعارمورد تهدیدو ترور بوا 
فلم هاى ساختگى و دور از وااوعویوت 
ها ویا نوشتار هواى زنونوده اى تووسوط 
تعدادى از مرداندر رسانه هوا موواووع 

 استند.
تعداد از مردان روشنفو ور موا هوم  وه 
شهنیت زنتسویوزى را از توربویوه دوره 
 ود ى با خود دارنود اگواهوانوه ویوا نوا 
اگاهانه با استفاده ازاعتبار شخوصویوتوى 
شان در وواموعوه  موانونود موهوره هواى 
مافیاى بنابر بورخوورد هواى سولویوقووى 
خویش زنان را در رسوانوه هوا تورور 
شخصیت مى نمایند و یوا زنوان موورد 
ترور شخصیت اورار موى گویورنود  وه 
مطمینا تعداد بیشترزنان این خواطورات 

 تلخ را با خود دارند
 راه هاى بیرون رفت ! 

در اولین ادم ها هر فرد وامعه ما بوا  
اگاهى و خود اموزى مطابق برخوورد 
هاى فردى و زندگى شهور ونودى  را 
با مراعات  ردن و احترام گشاشتن بوه 
حریوم شوخوصوى هومودیوگور را ازخوود 
شروع  رده و باالى دیگوران توطوبویوق 

  نند
در اوانین  ساسوى  شوور هوم  هونویون 

اانوون حوریوم  خصووصوى ؛مى خوانیم
فردى را محتورم شومورده  و حوموایوت  

 مى نماید
کوود ووزایوی در ایون   ۱۴2در ماده  ”

شوخوصوی « مورد هنین مى خوانیم :  
که با استفاده از وسایل علونوی، اسورار 
فامیلی دیوگوری را افشوا کونود، گورهوه 
حقیقت داشته باشد، به وزای نقودی از 
ده هزار تا سی هزار افغانوی موحواووم 

در دو فقوره در   ۱۴3ماده  «گردد. می
این مورد هنین صراحوت دارد: فوقوره 

ی  شووخووصووی کووه بووه موواووالوومووه« اول: 
مخابراتی دیگری بودون اووازه گووش 
دهد یا آن را  بت کند، به وزای نوقودی 

گووردد.  ده هوزار افوغووانوی موحوواووم موی
فقره دوم: شخصی که اسراری را کوه 
توسط تلویوفوون یوا ایومویول یوا فواو  یوا 

ماتوب ارسالی یا به هر طریق دیگور 
به آن آگاهی حواصول کورده، بوه اصود 
وارد نموودن ضورر بوه دیوگوری افشوا 
کونود، بوه ووزای نوقودی از ده توا سووی 

 «گووردد. هووزار افووغووانووی مووحوواوووم مووی
هنین صوراحوت  ۱3۴هنان در ماده  هم

شخصی که به وسیولوه گوفوتوار، »دارد: 
هووای  حوورکووات، نوووشووتووه، یووا خووواسووتووه

نامشروع مووب صدمه به شخوصویوت 
و کرامت زن یا سبب تر  و نواامونوی 

های روانی یا کاهش مشارکوت  یا فشار
اوتماعی زنان گوردد، مورتواوب وورم 
آزار و اشیووت شوونوواخووتووه شووده و اووابوول 

 «.باشد موازات می
هنان اگر شخصی تصاویور و یوا  و هم
هووای اشووخوواصووی را کووه مووورد  ویوودیووو

انوود، بووه نشوور  تووووواوز اوورار گوورفووتووه
 .باشد بسپارد، اابل موازات می

پ   تواوز به حوریوم شوخوصوى زنوان 
بحث وسیعتر در  شوور هواى ووهوان 
سوم و عقوب موانوده نسوبوت بوه  شوور 

 : هاى پیشرفته است و عوامل ان
در ریشووه یوو بووى تووووواوز بووه حووریووم 
شخصى زنان وامعه ما مسوائول موبورم 
و اووابوول بووحووث در بوواال تووش وور یووافووتووه 
بیشترین نقش را بازى مى  ونود و بوه 

 ن ات شیل هم تووه صورت گیرد
در ت مین روابط  هاى دوستى هوا و  –

صمیمیت هاى خود را توا یو  سورحود 
مشخص با حف   این احترام متقابل به 
حریم خصوصى همدیگربا دوستوان و 

 . شهروندان ت مین نمایند

تووه به اموزش حریم شخوصوى از  –
 ود ى ب یوداز خوانوواده هوا شوروع بوا 
هم ارى مشوره دهنده گان و ارمندان 
 اطفال در ن ر گرفته شود به  ود 

ب ید اموخت دروازه را بودون تو  تو  
باز ن ن ، صداى  سى را گووش نو ون 

 واحوال برى ن ن
 ه متاسوفوانوه بونوا بور شورائوط زنودگوى 
 ود ان  ه در سوطود  ااوتوصواد بودى 
ارار دارنود  وارى اسوت مشو ول ولوى 

 ام ان پشیر
تنزیل نسل تووسوط امو وانوات مودرن  –

در حالی وه انو وشواف نسول بشو ول سوه 
برابر در خانوداده ها نسبت به وواموع 

 پیشرفته است
و تووووووه بووه  ووود ووان و نسوول ووووان 
نسبت به  شور هاى دیگور در سوطود 
نووازل اوورار دارد  بوونووابوور ان دوره 
 ووود ووى در مسوو وون یووا ووواى زنوودگووى 
خانواده تربیوه اطوفوال موا هوم در ایون 
عرسه  ار بویوشوتور صوورت نوگورفوتوه 
حتى در مورد مفهوم حوریوم شوخوصوى 
تعدادى بعد از بزرر سالى هم هیوزى 

 نمى دانند
اگر در ووامع بیشرفته دیوده شوود  وه 
هنین نیست تووووه بواالى  وود وان از 
سووونووویووون  وووود وووى از خوووانووووداده و 
 ود ستان ها تا دوره بلوغیت و حوتوى 
بیشتر در این عرصه با  ود ان وهت 
اگاهى و در  بیشتر شان میوتوود هواى 
مختلف وووود دارد و موورد اسوتوفواده 
اوورار مووى گوویووردو احووتوورام بووه حووریووم 
شخصى را با تربیه نسول هواى وووان 
شان در وامعه رشود موى دهونودودرج 

 اوانین شان گردیده است
ی ووهوانوی  اعالمیه  ۴۱باز هم از ماده 

موویوو وواق   5۱و   3حووقوووق بشوور، موواده 
حقوق مدنی و سیاسوی و کونووانسویوون 
اروپووایووی حوومووایووت از حووقوووق بشوور و 

های بنیادین شهرونودان در ایون  آزادی
 زمینه اابل اشاره است

 فراگیرى علم و تخنی  مدرن  –
مووتوواسووفووانووه نووقووش افووراد وووامووعووه در 
فراگیرى علم و تخنی  مدرن  و عودم 

دسترسى  و عوالاومونودى موردم بوه عولوم و 
تخنی  امروز هم مش لى است اوابول بوحوث 

 است
عقب مانده گى وامعه    بیسوادى ، فوقور  –

، عدم ت مین عدالت اوتماعى ، نبود صولود 
و بات ، بی ارى ،  مبود هوا و عوقوده هواى 

 فردى ، سطد اگاهى وغیره
 ارتفاع سطد زندگى مدرن شهروندى –

زنووودگوووى مسوووتوووقووول و دور از اووووم و 
خویشواونودان هوم مشو ولوى اسوت در طورز 
پیوشوتوبورد زنودگوى فوامویولوى  وحوفو  حوریوم 

 شخصى مردم اراردارد
تر  از وداى فامیل ها و اووم هوا  وه در 
غلبه  ردن به مش الت ا  را مردم  اووموى 
و یا گروى مشتر ا  عمل موى  ونونود زیورا 
ت مین اانونیت و تطبیق اانون در  شور بوه 
سطد نازل بوده ویا هم ووود نودارد بونوابور 
ان مس ن مشتر  و ت مین زندگى گروپى ، 
ابیله وى و روابط هواى تونوگوا تونوگ افوراد 
وامعه ما تواوز به حریم شخصوى بویوشوتور 

 توسعه مى دهد
مردم باید از زندگى  ل تیفى وابیله وى بوه 
طرف زندگى مستقول و مودرن در فضواى  

 . سالم و امنیت شهروندى سوق داده شوند

امروز  ه دیوگور نسول وووان پویوشورفوتوه و 
مت ى بوه شوخوصویوت هواى فوردى شوان را 
بیشتر با خود داریم و از وانب دیگر نویواز 
فطرت فردى مصونیت حوریوم خصووصوى 

 را ی   صل پشیرفته شده مى دانند
اخالق فردى هم تقاضاى مصونویوت حوریوم 

 شخصى را از تعرض غیر مى نماید
دریافت بهترین راه هاى تووواوز بوه حوریوم 
شخصى و اعتبارى فردى را در احتورام و 
مراعات  ردن حقوق شهروندى هومودیوگور 
با حف  اوانین تصویب شده دولت بوایود در 
ن ر داشت  ه عمل خالف یا موخوالوفوت بوه 

 . انرا نزد اانون هم ورم دانسته مى شود
و تواوز به حوریوم شوخوصوى افوراد تووسوط 
فووردى یووا گووروى دور از اداب و اخووالق 

 پسندیده مردم و وامعه است
 ه هر فرد وامعه و یفه دارد  ه با توودیود 

خویش و ایف و مسوولویوت  تربیت درونى
هاى خویش را در مقابل همودیوگور رشود و 
تربیه نسل هاى بعدى در این عرصه انوام 

 دهند

 زرغونه ولی

تجاّز بَ حرین خصْصی فرهی زًاى افغاًطیاى ّ 

 ترّرشخصیت زًاى هر اجیواع
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ٔؾاؼ   8134قاااؽِااابٌ  89ثاااّ تااابؼیاااص 

اِالعب  ـؽُْ  ج.ا.ا نمت )اقتبظ( ؼا ثاؽای 

ٔزیع لبقًی ُْؽيُع يعؽٔؾ ٔ ناُابضاتاّ ناعِ 

يٕقیمی مهٕؼ اعطب ًَٕظ ماّ ٔالاعاب نابیكاتاّ 

 ایٍ ُْؽيُع يسجٕة يیجبنع.

ْیت تسؽیؽ يبُْبيّ زمیمت ؾيبٌ ظؼیبـت ایاٍ 

 ؽ اـتطبؼ ؼا ثؽای اقاتابظ ياساتاؽو ٔزایاع            نمت 

لبقًی اؾ يًیى لهت تجؽی  ٔ تآاُایات اافاتاّ 

يٕـمیت ْبی ثیهتؽ نبٌ ؼا ظؼ عاؽياّ ؼناع 

 يٕقیمی اؾ ثبؼابِ ضعأَع يُبٌ آؼؾٔ يیًُبیع.

مبؼ ْبی ُْؽی اقتبظ يستؽو ٔزیع لبقاًای ظؼ 

تبؼیص يٕقیمی اـؽبَكتابٌ يابَاُاع ْاؽ اقاتابظ ٔ 

ُْؽيُع ظیگؽ ثطٕؼ يابَاعاابؼ ضإاْاع يابَاع ٔ 

 يٕقیمی مهٕؼ ؼا اؽ ثبؼ ضٕاْع قبضت.

یٍ ُْؽيُع ثهُع آٔاؾِء خٕاٌ اـؽبَكتبٌ َإاقاّ ا

اقتبظ يسًع لبقاى اـاؽابٌ اقاتن ااعؼل اقاتابظ 

 8113یاإقااؿ لاابقااًاای ثاإظِ ٔ ظؼ قاابل 

 ضاااإؼناااایااااعی ظؼ ماااابثاااام ثااااعَاااایااااب آيااااع.

ٔزیع لبقًی تعهیًب  ثبَٕی ؼا ظؼ نیكّ عابنای 

َبظؼیّ ٔ تسًیال  عبنی ؼا ظؼ ؼنتاّء ؾثابٌ 

ٔ اظثیب  ظؼی ظؼ ظاَهکاعِء اظثایاب  ظاَهاگابِ 

ضاإؼناایااعی ثاا اابیاابٌ  8146ماابثاام ظؼ قاابل 

ؼقبَیعِ اقت. ٔی يٕقیمی نؽلی ؼا َؿظ ااعؼ 

ْااُااؽيااُااعلن ياإقاایااماای ؼااؽثاای ؼا ظؼ اثااؽ 

مُدکبٔیٓب ٔ تالل ٔ مٕنم ْب ٔ ياطابناعاب  

ایگیؽل ظؼ عهى يٕقیمی اؾ متت ٔ تدابؼة ٔ 

 اؼتجبِب  ثب ظاَهًُعاٌ ایٍ ـٍ آيإضاتاّ اقات.

ٔزیع لابقاًای خإاٌ ثاب عااللاّ ٔ عاًایاك ظؼ 

يكاها  يإقایامای يای ثابناع. أ اقابـ آٔاؾ 

ضٕاَی ْبی ضٕظ ؼا اؾ نیِٕء اعؼ مالَم ـاؽا 

اؽـتّ اقت ٔ َٕؼی ؼا مّ ْاى اماُإٌ ؼٔناٍ 

قبضتّ اقت ظؼ ٔالب اظاياّ آٌ َإؼیكات ماّن 

آثاابء ٔ اخااعاظل لااجااال ظؼ ضااؽاثااب  يااؽمااؿ 

 اـااؽاابَكااتاابٌ آَااؽا ؼٔنااٍ قاابضااتااّ ثاإظَااع.

ٔزیع لبقًی ُْؽيُع يجتکؽ ٔ َإآٔؼ اقات ثاب 

آَکّ ایؽٔی اؾ قج  اقتبظ لبقى ؼا يی َاًابیاع 

َٕ اؽظاؾیٓب ٔ اثتکابؼا  َإی ؼا َایاؿ ظؼ آٌ 

قج  ٔاؼظ مؽظِ ٔ ایٍ َإ أؼی ْاب ثایابَاگاؽ 

ؾيیُّ يی ثابناع.  اقتععاظ ٔ لبثهیت ٔی ظؼ ایٍ 

ثب آَکّ ًّْ ـؽؾَعاٌ اقتبظ لبقى اـؽبٌ اؾ ْاُاؽ 

يٕقیمی ثٓؽِ ٔاـی ٔ مبـی ظانتُع ایٍ ُْؽياُاع 

یگبَّ يیؽا  ثؽ ایاٍ ـابيایام ثاؿؼا ثاب َابو ٔ 

 َهااابٌ يااإقااایااامااای اـاااؽااابَااای يااای ثااابناااع.

ٔزیع لبقًی ایٍ يكه  ناؽیاؿ ؼا لابِاعابَاّ 

ظَجبل يی ًَبیع ٔ ثّ قج  ْبی اػناتاگابٌ آة 

ٔ تبة ٔ ؼَٔك ضبو ثاطاهایاعِ ٔ ثكای ؼٔل 

ْبی ضبو ؼا ظؼ يٕقیمی ثّ ثبؾقبؾی اؽـتاّ 

 اقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.

ٔزیع لبقًی ًْبٌ نیِٕء خع ثاؿؼاام ؼا ظؼ 

ثبؾقبؾی آُْ  ْابی اـاؽابَای يایاهإظی ْابی 

ضبنى اـؽبَی ثکبؼ اؽـتّ اقت. ایٍ ْاُاؽياُاع 

اؽايی ثبؼی ظؼ ثبؼِء مبؼمؽظ ْبیم چُیٍ ثاّ 

 يااااااااسااااااااجاااااااات َهااااااااكااااااااتااااااااّ اقاااااااات:

َطكت اؾ ًّْ ثبیع ثگٕیى مّ مابؼ ْابی ياٍ  »

ظؼ يٕقیمی اقبـ ٔ ثُیبظ نؽلی اـؽبَای ظاؼظ. 

ٔ نیِٕ مبؼو ثّ نطؿ ایؿظ يتعبل يإؼظ اكاُاع 

يؽظيىن ظٔقتبَى ٔ ُْؽياُاعاٌ عاؿیاؿ ياب ٔالاب 

 نااااااااااااااااااااااااااااااااعِ اقاااااااااااااااااااااااااااااااات.

ؾیبظ تؽیٍ ثطم مابؼ ْابیاى ؼا آْاُاگاكابؾی ٔ 

َ یى يٕقیمی چّ ثؽای ُْؽيُعاٌ ثاب قابثاماّ ٔ 

چّ ْى تبؾِ مبؼ تهکیم يایاعْاع اؾ ایاٍ ناسابظ 

نیِٕ ایکّ ثؽ اؿیاعِ او ثاب خاؽئات يای تإاَاى 

ثگٕیاى ماّ عااللاًاُاعاٌ ٔ ظٔقاتاعاؼاٌ ؾیابظی 

ظاؼظ. یکی اؾ ثؽخكتّ تؽیاٍ ٔیاژِ اایآاب مابؼ 

يؽا ثبؾ قبؾی ٔ تُا ایاى آْاُاگآابی ياساهای ٔ 

ـهکٕؼی تهکیم يی ظُْع مّ آَٓاب ؼا َا اؽ ثاّ 

عهمی مّ ثّ ایٍ يإقایامای ايایام ظاؼو ٔ اؾ 

قٕی ظیگؽ ثطبِؽ ؾَعِ َگٓعانتٍ ٔ ثجت آَٓاب 

اَااداابو ياای ظْااى. ٔ ااااؽ اْااعاؾ ٔ ضااطاإِ 

اؽَكی ی مبؼ ُْؽی ضٕظ ؼا ضاليّ ثكبؾو ظؼ 

 قّ ايم عًعِ يتًؽمؿ يی نَٕع:

تالل ثطبِؽ زفع ٔزع  اختًابعای يایابٌ  -8

ًُِْٕبَى ) ظؼ ظؼک ٔ آناُابئای ياتامابثام اؾ 

يٕقیمی یکعیگؽ ثسیش ی  اعیعِ ـؽُْگی ماّ 

ياایااهاإظ ااافاات ثااؽٔ  يااعااُاإی ٔ زااك ْااًااّ 

ثبنُعابٌ اـؽبَكتبٌ ثٕظِ( ن تهکیم يی ظْاع   

مااّ ظؼایااٍ ؼاقااتااب اَااتااطاابة انااعاابؼ ظؼ ماابؼ 

آُْگكبؾی ٔ آٔاؾ ضٕاَی يٍ یکای اؾ َاًإَاّ 

 ْااااااااااابی آٌ يااااااااااای ثااااااااااابناااااااااااع.

تالل زعامثؽ يٍ ظؼ تُ یى آْاُاگآاب ثاؽای  -8

زاااااااااافااااااااااع 

ايااااااابنااااااات 

ْاااااااااااااااااااابی 

يااإقااایااامااای 

 اـاااااؽااااابَااااای.

تااااالل  -1

ثاااااطااااابِاااااؽ 

ناااُااابقااابیااای 

يااإقااایااامااای 

اياااااااایاااااااام 

مهاااإؼ ظؼ 

ناااااااؽایاااااااّ 

ؾَاااااااعاااااااای 

ثااایاااؽٌٔ اؾ 

مهااااااااااااإؼن 

ؾیاااااااااااااااااااؽا 

ثكایاابؼی اؾ 

يؽظو يب ٔ زتی ُْؽيُعاٌ يب يٕقیمی ضبؼخای 

يی ناُإَاعن اناجاتاّ ایاٍ مابؼ ثاعی َایاكات ماّ 

يٕقیمی ضابؼخای ثهاُإَاع ٔنای َاطاكات ثابیاع 

يٕقیمی ضٕظ ؼا ثهُبقُع ٔ ظؼک ماُاُاع قا اف 

يٕقیمی ضبؼخی ؼا ثطؽ يمبیكإی ثهاُإَاع ٔ 

تفبٔ  ْبی آَؽا ثب اقبقب  يٕقیمای ياب ظؼک 

مُُع ثٕیژِ آَبَیکّ ثّ ظَیبی يٕقیمی تبؾِ ؼٔی 

 آٔؼظِ اَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع.

اؾ مبؼ ْبی ثیؽٌٔ اؾ مهٕؼو ظؼ ؼؽثات خاعا 

اؾ ماابؼ ْاابی آٔاؾ ضاإاَاای ضاإظو یااکاای ْااى 

آْااُااگااكاابؾی ثااّ عااعِ ؾیاابظی اؾ ْااُااؽيااُااعاٌ 

يٕقیمی مهٕؼ يب يی ثبنع مّ ـهؽظِ اؾ آَآاب 

 ؼا ثؽای ضٕاَُعابٌ يستؽو یبظآٔؼی يی ًَبیاى.

ثؽای ضٕظو تُ یى مكت ْبی نُیعاؼی )تایا ( 

ن مكاات «ناات ظعاابن ِٔااُااعاؼ »ثااُاابياآاابی 

 »ن قای ظی ْابی«لًاّ نایاؽیاٍ»تًٕیؽی 

مّ ْاُإؾ  «خبَبَّن ظَیبی ـبَین يؽخبٌ ٔ آئیُّ

ثّ ثبؾاؼعؽَّ َهعِ اقت. ثؽای ظبْؽ ْٕیاعا 

ن ثاؽای ـایاٍ مابؼیاؿی «ضبک ضه »مكت 

ن ثؽای ازًع ِابْاؽ قای «خبٌ يبظؼ»قی ظی 

 »ثاؽای قایاع عاًاؽ قای ظی  «يؽخابٌ»ظی 

ؾياؿياّ  »ن ثؽای نفایاك نابيام «ظضتؽ ؾؼاؽ

ثاااؽای  «َااابؾ»ن ثاااؽای ياااؽیاااى ٔـاااب «ثااابؼاٌ

ٔ آُْگٓبیی ثؽای  «نیهی»قیؽعؿیؿی قی ظی 

زجیت لبظؼی قبضتّ او. ٔ مبؼ ْابی ماّ ؼٔی 

ظقت ْكتُعن عجبؼ  اَاع اؾ تاُا ایاى قای ظی 

ثؽای نبِ ٔنی اؾ آُْگٓبی ضٕظنبٌن قای ظی 

ثؽای َعیى إام ٔ قی ظی ثؽای ضبَى ژیال يی 

ثبنع ٔ مبؼ ْبیی یًب نٕظیٍ ؼٔی ظقات اقات. 

َیاهإـاؽ  »ٔ ظؼ ایٍ تبؾای ْب يٕقیمی يتٍ ـهى 

ؼا مّ اؾ قابضاتاّ ْابی مابؼااؽظاٌ  «ظؼ ثبؼاٌ

يٕـك مهٕؼ ًْبیٌٕ مؽیى إؼ ظؼ ـؽاَكّ يای 

ثبنع ) مّ ثّ تبؾای ثّ ًَبیم اػاناتاّ ضإاْاع 

نع( تٓیّ مؽظِ او ٔ یگبَّ آُْ  آَؽا َیؿ ضإظ 

قؽٔظِ او. ) التجبـ اؾ ياداهاّ تابثامن مابَابظا( 

يٍ اؾ ظیاؽ ثاعیاُاكإ  »ٔزیع لبقًی يی إیع: 

ثی آَکّ ثب لًع یب تمهیع ظقت ثکبؼ نعِ ثابناىن 

َبضٕظ اابِ ثّ نٕیّ ظقت یبـتّ او مّ تاب خابیای 

يیهٕظ افت اظايّ ًْبٌ ياکاتات اقاتن اياب ثاب 

ایٍ اضتالـب  مّ مبؼ ْبی يٍ ظؼ نؽایّ میفی 

خعیع ٔ تابؼیاطای ٔ ثاب ؼٔنآابی ٔیاژِ ضإظو 

چااّ »اَادابو ياای ااؿیااؽَاع. مااّ ْاًاایاٍ آْااُا  

یااکاای اؾ َااًاإظِ ْاابی آَكااتن ظؼ  «يااعاظاؼی

يٕؼظ اثبؼ ٔ ايثبنٓى ثاگإیاى ماّ ياٍ مإناهای 

ثطؽچ ظاظِ مّ ياتاٍ ؼان چایاؿیاکاّ ظؼ اابؼچاّ 

يٕقیمی ثكیبؼ يٓى اقت ٔ آَاؽا تًاُایاؿ يای 

َبيُعن ظؼ قبظای ثیبٌ ثب مابؼ ثاؽظ ٔاژِ ْاب ٔ 

مهًب  عبو ـٓى ثؽای ظؼک ٔ ازكبـ ناُإَاعِ 

اؾ یکكٕ ٔ اؾ قٕی ظیگؽ ظاظٌ یا  تًإیاؽ 

آُْگیٍ اؾ ؾَعای عًهی ٔ ياؽٔج ثاّ ناُإَاعِ 

اؼائّ مُى. ٔ ظؼ ًْیٍ ؼاثاطاّ اایابو ياٍ ثاؽای 

تًُیؿ قبؾاٌ ٔ نبعؽاٌ ياساتاؽيایاکاّ آؼؾٔ 

ظاؼَع انعبؼ نبٌ ظؼ لبنجٓبی يٕقایامای ظؼآیاعن 

ایُكت مّ انعبؼی ثب ثیبٌ قبظِ ٔ عابو ـآاى ٔ 

ظؼ ضٕؼ ؾَعای عًهی يؽظو يب انجتّ ثب ياساتإا 

ٔ ایبو ثهُع ثیبـؽیُُعن تاب ثابناع ماّ يإقایامای ٔ 

نااعااؽ ْااؽ ظٔ ظؼ اااؽٔؼل غْااٍ ٔ ازكاابـ 

)اؾ  «اختًبعی نَُٕعابٌ يب مبؼ يفیعی ثابناع.

 ياااااااااااااااداااااااااااااااهاااااااااااااااّ تااااااااااااااابثااااااااااااااام(

ٔزیع لبقًی اؾخًب ضؽاثبتایابٌ ثاب قإاظ ثإظِ 

انعبؼی ؼا مّ ثّ آٔاؾ يی ضٕاَع ثًبَُع اقاتابظ 

لبقى ثؿؼا ٔ اقتبظ َتٕی ثؿؼإاؼ يسیار ٔ 

ظؼقت يی ضٕاَاع ٔ چإٌ ضإظل اظیات يای 

ثبنع ثّ اظثیب  ـهکٕؼی ٔ ظٔثیتی ْبی ِٔاُای 

عاااللااّء ـااؽأاٌ ظاؼظ ٔ ْااًااّ ضاإاَااعٌ ْاابی 

يسهی ٔالیب  ؼا خًب آٔؼی ًَٕظِ ثؽ آَٓب مبؼ 

مؽظِ َٕآٔؼی ْابیای ؼا َایاؿ ثاؽ آٌ آٔؼظِ ٔ 

 ؼَٔاااااك ضااااابيااااای ثاااااطاااااهااااایاااااعِ اقااااات.

ٔزیع لبقًی ظؼ يیبٌ اْم ضؽاثب  ٔ ضبؼج اؾ 

آٌ يسجٕثیت ـإق اناعابظِ ثاؽضإؼظاؼ اقات ٔ 

 ايؽٔؾ چؽاغ َٕؼاَی لبقًیبٌ ثهًبؼ يی ؼٔظ.

 

 ستا د عمل تپوس به وشې اضیاه ّحید قاضوی ضیارٍ هرختاى قاضویاى
  وره د اور دا سری  لمبې به طوفانی شې اخر
 د م لوم اوښاې احساسات په سیالبی شې اخر

 
 نه به بیا زه نه به بیا ته هیڅوک به پاتي نه شې

 ورځ د محشر به را نژد  خدای به ااضې  شې اخر
 

 ته د بیوزلو او خورانو فریادونه نه اوری.
 فریاد د زړونو به هر لوری طوفانی شې اخر

 
 دغه خاموشه هپې خولې به په خبرو راشې
 محاسبه به د اعمالو میدانې شې  اخر

 
 ستا د عمل تپو  به وشې نو به څه وایي ته
 د مخلوااتو هې ااتل وی نو پانسې شې اخر

 
 مه شه مغروره  خود خواهې د  څه په کار نه راځې

 اهر د خلاو به ستا برخه ازلې شې اخر
 

 ساالرز  حق وایه د حق طرفدار  کوه تل
 څوک هې حق وایی د حق الر کې بریالې شې اخر

 

 شعر هزاره گی

 هْشَ یا ًوْشَ 
 ضٕؼظَی ْب امٕ ثكیبؼ يٕنّ یب ًَٕنّ                                                                        

 َبٌ ضه  اؼؾٔظِ ثبؾاؼ يٕنّ یب ًَٕنّ

 مكت ٔمبؼی ااّ ایعا يٕنعی ثهعی يٕ                                                                           

 مَّٕ چ هی ئی يع ایؿاؼ يٕنّ یبًَٕنّ

 ْؽ ثؽاظؼ مّ ظالقبیی ٔاؽٔاَکٕ َّ                                                                              

 تٍ ثؽاؼل ثهّ ثیؿاؼ يٕنّ یبًَٕنّ

 چؽـ ٔتؽیبک ؾتٕ ؼیكت ثكّ ؼـتّ ظِ ایؽ                                                                    

 تٕثگٕی ضٕظل اؽـتبؼ يٕنّ یبًَٕنّ

 اَکّ انیبی يطع ؼثّ مكی ثفؽٔنّ                                                                                

 ْیب مف اؾل ضجؽظاؼ يٕنّ یبًَٕنّ    

 ؼـتّ اؽ لیًت ْؽ ضیم ثّ ثبؾاؼ ثهُع                                                                                 

 قؽظِ قؽَمى ضؽیعاؼ يٕنّ یبًَٕنّ     

 ثیعؼک يٕتؽ ِ ضیؿ مهدی ظؼیٕؼيٕ مَّٕ                                                                             

 يؽظو ؼْگػؼ أابؼ يٕنّ یبًَٕنّ           

 ْؽ مّ ؼا ثیُی مهٕ الؾ يعالت يیؿیُّ                                                                                 

 ظؼعًم يبـك افتبؼيٕنّ یبًَٕنّ              

 ؼیكًبٌ ظؼمؿ ٔقؽاؽظٔ ثگؽظٔو تب نبو                                                                                 

 ثیب ی  َبٌ قیهٕ مبؼيٕنّ یبًَٕنّ         

 ـبؼغ اؾ يکتت َّ يُفی نعِ ثبچّ يٕ                                                                                       

 امٕنباؽظ قًبٔاؼ يٕنّ یبًَٕنّ             

 ظضتؽٔ ثبچّ مّ یکكبٌ نعِ ثب يٕی نجبـ                                                                                     

 ـؽق ظؼ يکتت ٔثبؾاؼ يٕنّ یبًَٕنّ            

 ؼضت ثگؽايی ٔاهجبؼ مّ يبل ُِّٔ                                                                                             

 ثی تؽیٍ مٕؼتّ ٔایؿاؼ يٕنّ یبًَٕنّ            

 ؼضت ضبؼج مّ لعؼل َییّ يؽؼٕة لهُ                                                                                          

 ظؼعٌٕ يًؽؾ اقعبؼ يٕنّ یبًَٕنّ             

 ثجیٍ تفبٔ  ثّ مدب يًؽؾ ی  ْفتّ يٕ                                                                                         

 يؽؾ ی  لطی یی قیگبؼ يٕنّ یب ًَٕنّ              

 اؾ ظٔا ْبی تمهت نعِ ثكیبؼ ؼعؼ                                                                                          

 اؾًْٕ چبؼِ ثیًبؼ يٕنّ یبًَٕنّ

 لیًت خُف اؽاٌ اقت ن ٔنی ٔؾٌ قج                                                                                     

 اؽقم اؾ ایم ظمبَعاؼ يٕنّ یبًَٕنّ

      افت ایٍ نعؽ يهًب ثتٕ ًْكبیّ ) ًَیت (                                                                                            

 نبعؽاٌ  اکهی ِؽـعاؼ يٕنّ یبًَٕنّ  

 

ارضالی : رفیق هخیار از ًاحیَ پاًسهُن حسبی 

 شِر کابل    

                                                                              

                    

 

 
 د امید غوټې دي ګل شه

 
 ورځې شپې د  کړه را خپلې د لح و واخله خوندونه
 د  امید غوټې د   ل شه د سپرلو واخله خوندونه

 
 پرون تیر شو په هر نن کې د سبا  ټې پرتي د 
 د انت ار کوتي بهر د پوهیدو واخله خوندونه

 
 په دوستې د خواریاښو مزدورانو افتخار کړه
 د  الم په سر  شار شه د وختو واخله خوندونه

 
 روان اوسه مه ودرې ه حرکت د ژوند بقا ده
 د وطن په تراۍ کې د شیبو واخله خوندونه

 
 د تاریخ په پ  من ر  کې هلته دلته  وره څه د 
 باور په خپلو خلاو د شملو واخله خوندونه

 
 غافل نه شې بیدار اوسه د ټولنې  تحرک کې
 د فارونو په یووالې د خو و واخله خوندونه

 
 دښمن ډېر مارون د  په څیرو یي مه غولې  
 د عمل په ن ارت کې د سړو واخله خوندونه

 
 په ارمان پسې د   رځه بي هدفه ژوند ښه نه د 
 ځان کړه ستړ  او ستومانه د خولو واخله خوندونه

 
 د وختونو د حاالتو په تحلیل ښه فار وکړه

 برنامه د  کړه راووړه د میړو واخله خوندونه
 

 سالرزیه زړور شه د خطر مه ډارې  
 پلټونو کې مونده شې د موندو واخله خوندونه

 
 فقیر  محمد ساالرزي کابل ښار

 1396/ 14د حمل /

 آزادی
 مّ ؼٔذ ثطم خٓبٌ اقت َبو آؾاظین            لكى ثّ عؿ  ٔ لعؼ ٔ يمبو آؾاظین 

 مّ ظانت اؾ ظل ٔ خبٌ ازتؽاو آؾاظین          ثّ ایم اْم خٓبٌ يستؽو ثٕظ آَکفن 

 يكهکی مّ َعاؼظ يؽاو آؾاظین شیخ،          بهچگَّٕ ابی اػاؼی ثًؽؾ ظعٕ  

 ثؽای ظقتّ اب ثكتّن نبو آؾاظین                  ْؿاؼثبؼ ثٕظ ثّ ؾ يجر اقتجعاظن  

 مُُع ؼَدجؽاٌ چٌٕ لیبو آؾاظین                    ثّ ؼٔؾابؼ لیبيت ث ب نٕظ آٌ ؼٔؾن 

 ؾ يؽتدعیٍ اَتمبو آؾاظین  روز،               کشمضعای ثّ يٍ ـؽيتی ظْع ی   اگر

 چٕ ـؽضی َهٕی اؽ ؼالو آؾاظی...             ؾثُع ثُعای ضٕاخّ می نٕی آؾاظن 

 فرخی یزدی

 شعر اوزبیکی

 شاعر پیاهی

 غنت لجٕل ایتًّ چٕ تمعیؽ ثٕیهّ ظیت

 ثطتیُگگّ ثبل ایگًّ مّ تعثیؽ ثٕیهّ ظیت

 ایهّ ایچؽِ ضٕاؼ ایهّ يّ ؾیُٓبؼ أؾَی میى

 يُعیٍ زیب  ثٕیی چّ تًٕیؽ ثٕیهّ ظیت

 بیریب... ثیؽ آؾن ایم اؼا يُگّ یٕمك  أؼیٍ 

 أ یُتًّ ای ـه  يُی تمعیؽ ثٕیهّ ظیت

 لٕؼ لیُچیى أل مّ نیص ثٕنیت یبِٔ يستكت

 یبلبَی اّ َبؾ ایهّ قّ تعجیؽ ثٕیهّ ظ

 َی تب َ  ن ؾْع ایهی يُی تٕثیص ایهؽِ

 َیهی اؾل ظِ ظیؽ ایكّ تسؽیؽ ثٕیهّ ظیت

 ثیٕٓظِ قٕؾ نلبتًّ قطٍ قُح خًعیعِ

 إیب يمبو ْٔیب  تمؽیؽ ثٕیهّ ظیت

 ْؽ ظو اظة يالؾيی ثٕنگیم میى ای ؼـیك

 ایتًیم يعاو تٕيیّ چٌٕ ایؽ ثٕیهّ ظیت

 الفیی

بد نبود   
 ظؼٍِٔ اؽ يعؽـت ثكیبؼ يیهعثع َجٕظ

چبؼۀ ایٍ يهت ثیًبؼ يیهع ثعَجٕظ   

ایٍ نت ؼفهت كّ تبؼٔيبؼ يیهع ثعثُٕظ   

چهى اؽضٕاثت ااؽ ثیعاؼيیهعثعَجٕظ   

 كلۀ هطیت اگر ُتیار هیتد بدًبْه

ؼٔؾٔنت چٌٕ نُ  ٔنم ظؼآنیبٌ ثُهكتّ اي   

یب ظيبغ ٔـكؽ ؼاثیٕٓظِن ثیدبضكتّ اي   

ظٔؼاؾازجبة ؼـتّ ثبععٔ ایٕقتّ اي   

ثؽايیع كبؼ ْبي ظیگؽاٌ ظل ثكتّ اي   

 گر تراُوت هودكارهیتد بدًبْه

 ٔلت تُ  ٔـكؽ نُ  ٔعؽيۀ خٕالٌ ـؽاش

َطم ايیعقت ظؼظل ؼیهّ ؼیهّ نبش نبش   

آش آش  خؿضعا ايیع ابْي َیكت یبؼة   

يبَعِ تبيُؿل ثكي ـؽقُگٓبي قُگالش   

اي خداگر راٍ هاُوْار هیتد بدًبْه   

ؼیؽيب ظقت ٔظؼٔظیٕاؼ ظاؼظ ثؽا ٔثبؼ   

تبثّ كي ثؽزبل يبضُعظ ام ٔثبغ ٔثٓبؼ   
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 به پیش به سوی کنگره باشکوه و شفاف حزب

درني ووړوناوې دنود  پوغواړه 
اخلې د کونوګور  پوریواوړ  او 
فوویووصوولووي د  ووونوود  غووړو د 
موبوارز  توش الر  پوه  ووتووه 
کو  لوړو موخو او اهدافو توه 
د رسووویووودلوووو پوووه طوووریوووقوووو او 

 مهارتونو کار کو .
د هېواد بي وزله م ولووم ولو  
او خواریاښې پر نې پوه مولوې 
او نړیواله کوهوه د  والوموانوو د 
 المانه کړو او ناوړه هلونود پوه 
مقابل کوې موبوارز  توه هوموتوو 
کوووو  او د ژونووود روښوووانوووه 
منطقوې اړخوونوه پوه خووځښوت 

 راولي.
د کنګر  فیصلې او پوریواوړ  
زمووو  د روزمووره ژونوود ټووول 
حقایق را بورسویوره کوو  او د 
و ړو شهنې او فواورې توحورک 
ته وده او اناشواف ورکوو  دا 
سمه ده هې هیڅوک په اسوانوې 
سره نه شې پوهیدا  هوې سوبوا 
به څه کې   خو پوه یواد ولورو 
هووې هوور سووبووا د نوون څووخووه 
ووووړېوو   او هوور نوون د سووبووا 
ووووړیوودونوواووې د  کوونووګووره پووه 
خووپوول شووان و شوووکووت خووپوولووو 
شعارو کوې د ولو  خووښوې د 

 یاده ونه باسې؟
د خووپوول هووېووواد د و ووړو موولووې 
مسایلوو د حول الرو توه تووووه 
راواړو  کوښو  وکوړ  هوې 
خپل ملوت پوه هووښویوار  سوره 
نړیوال استعمار د غالمې څخه 

د تل لپاره خوالص کوړ  او د 
بیر  پرته د هر اسم ټوولونویوزو 
بدمرغیو سره موبوارزه وکوړ ، 
مو  د نواکوامویوو څوخوه عوبورت 
واخولوو او د خوولواوو د انسوانووې 
اړخونو په پیوژنودلوو کوې خوپولوه 
هوښیار   د السه ور نوه کوړو 
د شرایطو په نو ور کوې نویوولوو 
سووره د سوویوواسووې ټووولوونوویووز  
مووبووارز  موویوودان  وورم وسوواتووو 
سیاسې ملې  وندونوه د خولواوو 
زړونووه پووه ال  راوړ  او د 
خوولوواووو پووه زړونووو کووې ځووا  

 لر .
ځواوه هوې د سویوواسوې مووتوراووي 
 وندونو کړنالر  او برنامې د 
بي وزلو مو ولووموو ولسوونوو د 
زړونو اواز د ، همدا سویواسوې 
 ونودونوه د  هوې د خوپول  وډ 
تفاهم او وحدت په نتیوه کوې د 
موو وولوووم خووواریووا  ولوو  پووه 
طرفدار  غ  پور ته کوو  او 
د حقواو څخه  یي پوه مولوې او 

 نړیواله سطد دفاع کو .
د افغانستان د خولواوو د توراوۍ 
مولووې مووتووحوود  وونوود کوونووګووره پووه 
نژد  راتلوناې کې د دایوریودو 
په در شل کې ارار لر ، توموه 
ده هې  وند  کونوګوره د خوپول  
هویت او مقام د مخې د سیاسې 
 وندونو د استازو برسیره نوور 
ملې دموکراتیر اوتونه مودنوي 
ټولنې دولتې لوړ رتبه سویواسوې 
وطن پرست عناصر د علماح د 

شورا انو نماینوده  وان سوفوران 
ژورنوووالسوووتوووان د اخوووبوووار او 
تلویزیونونو مسولین را دعووت 
کړ  تر څو د خولواوو د توراوۍ 
ملې متحود  وونود د کونوګور  د 
پریاړو تا یرات د افغوان ولو  
د فار  خیاالتو نړ  په عومول 
کې ودانه و ور  او باور پویودا 
کړ  هې د سویواسوې  وونودونوو 
فوویووصوولووې او پووریوواووړ  د دو   
غووښوتووونوو او ارموانووونوو توه د 

 عمل وامه ور اغوند .
مووو  پووه ډېوور داووت سووره د 
افغانستان د خلاو د تراې مولوې 
متحد  وند برنامه او اساسنواموه 
څو کرت د ن ر نوه تویوره کوړه 
دا هې زموونو   وونود پوه مولوې 
دموکراتیاو شوعوارو والړ د  
او ملې دموکراتیر شوعوار یوي 
موخ کووې کوړ  د  نوو پوه د  
لحا  زمون  د  وند سرتاسر  
تشایالت په ملې دمووکوراتویور 

 اړ  ډډه لګو .
دا هووې  انسووان یووو هوودفووموونوود 
مووود د  او د هدف ال  توه 
راوړلو لوپواره پورلوه پسوې کوار 
کو  مو  هڅه وکړه تر څوو د 
برنامي او اساسنواموې د مووادو 
په نتیوووو کوار وکوړو او خوپول 
ن ر ښااره کړو سوموه ده هوې 
مووونوو  د خووپوولووو کووتوونووو ټووولووې 
ووړوناې نتیوې دلته په الم نه 
شووور راوړلووې ځوواووه هووې توور 
کوونووګووری زمووونوو  د کووتوولووو او 

بووررسووی پووروسووه دوام لوور  
کیدا  شي په د  هواولوه ډیور  
ژر په فورصوت سوره مواومول 
رپوووټ  ووونوود  مشوورتووابووه تووه 
وړاند  شي او تور هوغوې بوه 
مو  خپلې ووړوناې مرستې 

 وار  وساتو.
خو په مووومووع کوې کووښو  
وکړو هې څرنګه کوولوې شوو 
ډیرو ته ځان ور نوژد  کوړو 
 او ډیر خپل خوا ته راوبلو.

په خالصه تو ه وړاندیز کوو 
هوې د افووغوانسووتوان د خوولواووو د 
تراۍ ملې متحود  وونود د مشور 
تابه په  ډون یو سیاسوت پووهوه 
مسوولوواووې کووموویووسووون تووه دنووده 
وسوووپوووارل شوووې تووور څوووو د 
افغانستان د توراوۍ مولوې موتوحود 
 وند برنامه اساسنامه او نوورو 
ور تووه ځووانووګووړو  ووونوودونووو 
کووووړنووووالر  اسوووواسوووونووووامووووي د 
افغانستان اساسي اوانوون او پوه 
د  هاله ش  دخلوه اووانویون پوه 
غور او دات سره مطالعه او د 
وخووت د غوووښووتوونووو او وووار  
سوویوواسووت پووه رڼووا کووې زاړه 
کوووالوووسووویووور شوووعوووار پوووه زړه 
پوووهوواو  والړ غوویوور عووموولووې 
سیاسوت هوې عومولوې کوول یوي 
 ووران او څووه  ووټووه نووه لوور  د 
توواریووخ سوویوواسووې موووزیووم تووه 
وسپارل شې او د تازه نووو پوه 
زړه پور  تغیراتو پوه راوړلوو 
او عوووض کووولووو سووره داسووې 

سیاسې کړنوالره او اسواسونواموه 
تیاره شې هې افغان ول  او د 
انسانې ټولنې ټولې خواریاښوې 
وطن پرسته موموعوې پوه کوې 
ځانونه و وور او داسوې څووک 
ډیووور کوووم پووویووودا شوووې هوووې د 
اعتراض  وت څنوډنوه وکوړ ، 
هووویووولوووه ده هوووې زموووونووو  د 
وړاندیوزونوو رپووټ د  وونود  
مشوورتووابووه کووتوونووې وروسووتووه د 
کنګر  د تودارک او سوازموان 
دهووې مووو ووف  کووموویووسووون تووه 
وسپارل شې د غوور  او فواور 
کووولووو د طوووفووانووي   ووډ نوو وور( 
میتود نتیوې را وایستل شې تور 
څو د ډیرو د مونولوو او خووښوې 
ا رات په کوې پوه څور ونود ډول 

 ولیدل شې.
 د کنګر  د بریالیتوب په هیله.

( ۲۱فهقهیهر مهحهمهد سهاالرزي )
 ګوندي ناحیي مسول

 کٌګرٍ ه یٍْ ضیاضې ګًْد پَ جْړښت کې لْړ هقام لري

 الف:
 ریی  حزب -
 معاون اول حزب - 
 معاون دوم حزب   -
(  51اعضای داراالنشوا حوزب     - 

 رفیق
اعضای شورای مورکوزی حوزب    - 

 ( رفیق ۲1
 ب : مسولیت ها:

ریی  حزب رهبری کننده بوخوش -    
 مالی حزب .

معاون اول رهبری کونونوده بوخوش -    
تشایالت , ن ارت و کنترول , اسونواد 

 و ارتباط حزب.
معاون دوم رهبری کونونوده بوخوش -    

تبلویوغ و فورهونوگ,روابوط سویواسوی و 
 ارتباط خاروه حزب.

 ج: جلسات:
ولسات معاونین , ایم ها و مسوولویون -

شعوبوات  مورکوزی حوزب یواوبوار در 
 اخیر هر ماه.

ولسات داراالنشا حوزب در هور دو -

 ماه دیابار.
ووولووسووات گووشارشوودهووی شووورا هووای -

والیتی هر زون در اخیر ربع ها اول 
و سوووم  سووال بووا شوورکووت اوویووم هووای 
داراالنشا حزب در موراکوز زون هوا.

   سال دوبار(
ووولووسووات گووزارشوودهووی شووورا هووای -

والیتی و معادل آن در اخیر ربع های 
دوم و ههارم سوال در مورکوز کوابول.

   دو مرتبه در سال(.
ولسه شورای مرکزی   پلویونووم( در -

 اخیر سال در مرکز کابل.
ووولوووسوووات شوووورا هوووای والیوووتوووی , -

ولسوالی , شهوری , نوواحوی و واحود 
 های اولیه ماه یابار..

امید پیشنهادات فوق در باز سازی و 
ایواد تحرک بیشتر در صفوف حزب 

                                                    مو ر وااع شود .
                                                  بااحترام
 روزبه

 پیشنهادات در مورد ساختار حزب

أنیٍ خهكّ مًایاتاّ تاعاؼک تاعٔیاؽ ماُاگاؽِ 

 6.19 زاؿة ثاؽٔؾ ناُاجاّ زإانای قابعات

ظؼ زبنیکّ ؼـایاك  8134.1.1 عًؽ يٕؼش

إْبَع ظٔمتٕؼ يساًاع ظأظ ؼا ٔل ؼئایاف 

زؿة َیؿ زُٕؼ 

ظانااااات تاااااسااااات 

ؼیااابقااات ؼـااایاااك 

آؼیٍ ؼئیف مًیتاّ 

تااااااعاؼک ظایااااااؽ 

 .ااااااااااااااااؽظیاااااااااااااااع

ظؼ آؼبؾ ؼـیاك ؼا 

ٔل ماابؼ أناایااٍ 

خاااهاااكاااّ ماااًااایاااتاااّ 

تعاؼک مُاگاؽِ ؼا 

اـاااتاااتااابذ َاااًااإظِ 

ااافااتااُااع:)) ايااؽٔؾ 

اـااتااطاابؼ ظاؼو مااّ 

أناایااٍ خااهااكااّ ثااب 

عا اًات تاعاؼک تاعٔیاؽ ماُاگاؽِ زاؿة ؼا 

ًَبیى.مبؼ ظؼیاٍ ماًایاتاّ َاّ تاُآاب  اـتتبذ يی

ناکاّ اـتطبؼ ثؿؼا ْؽ عُٕ مًیتّ اقتنة

زٕيهّ ٔ اهتکبؼ ؾیبظ ؼا َایابؾ ظاؼظ. ظْاب 

يهااکااال  ياإخاإظ ِااجااك اياإل ؾؼیااٍ 

اقبقُبيّ زؿة تإقاّ ناًاب زام يایاگاؽظظ 

نؼاِ ْاابی زاام يااعااماإل ثااؽایاام خكااتااداإ 

يیهٕظ. مًیتّ ثابیاع اؾ تاًابو اياؽاٌ ياجاؽا 

ثٕظِ ٔ زؿثی ؼا ثعع اؾ ماُاگاؽِ ثكابؾظ ماّ 

 َكم ْبی ثععی اؾ آٌ ثّ اـتطابؼ یابظ ماُاُاع.

يهکال  ـؽاؼاِ يب يٕخإظ اقات ن ايإل 

ضٕظ ؼا ؼعبیت يیکُیىنيعبيهاّ َاًای ماُایاى. 

نًب ثاؽای تاُا ایاى مابؼ ضإظ ماًایاتاّ ْابی 

يؽثِٕ ؼا ایدبظ ضٕاْیع مؽظ.انطابو آاابِ 

نچیؿ ـٓى ٔ ظنكٕؾ ؼا ظؼ مًایاتاّ ْابخابثاداب 

ضاإاْاایااع َااًاإظ.اياایااعٔاؼو ثااّ ؾٔظ تااؽیااٍ 

ـؽيت يًکٍ اؿاؼل اخاؽاا  ضإظؼا ثاّ 

 ظاؼ االَهاااااب زاااااؿة ضااااإاْااااایاااااع ظاظ.

مبؼ مُگؽِ ثبیع ثكیبؼ ثب ع ًت ثبناع نثاعاع 

اؾ مااُااگااؽِ ثاابیااع زااؿة ضاإظ ؼا يااعؼٌ 

ثكبؾیىنثبیع ؼٔی اقُبظ اقابقای زاؿة مابؼ 

ظلیك ناجابؼٔؾی َاًإظِ نَإقابؾی ثإخإظ 

 آٔؼیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى.

ظؼ عؽيّ يبنی مً بیٍ ٔقایاب ؼاِ اَاعاؾی 

 ناإظ تااب ثااُاایااّ ياابناای زااؿة تااماإیااّ اااؽظظ.

ثّ ؼٔی تجهیؽب  تًؽمؿ خعی ثعًم ایاع. اؾ 

ايکبَب  اقتفبظِ ااؽظظنزاتای انای چاُاع   تًبو

يبِ ثعع اؾ ماُاگاؽِ ظؼ ؼقابَایاعٌ اایابيآابی 

مُگؽِ ثّ إل ْاؽ عُإ زاؿة ٔ ياؽظو 

 مهاإؼ تااعاثاایااؽ اتااطاابغ ٔ عااًااهاای اااؽظظ.

ماابؼ ثااب اقااُاابظ ثااطاام ياآااى ظیااگااؽ ماابؼ 

 ناًابقاات .ؼٔی آٌ ظلات الؾو ثاعاًاام ایااع.

 حزب تدویر جلسات کمیته تدارک تدویر کنگره

 سالم وعرض ادب!

 شورای بیرون مورزی حوزب موتوحود
يهی تؽلی يؽظو اـؽبَكتابٌ ظؼ مهإؼ 

ابمكتبٌ ظؼ ؼاثطّ ثاّ تاعٔیاؽ ماُاگاؽِ 

ایٍ خهٍ عبنی قبؾَعِ ای ؼا اقتمجبل 

يیکُعن ٔ زبَاؽ اَاع ثاطابِاؽ تاعٔیاؽ 

مااُااگااؽِ اؾ ْاایااب َاإع يكاابعاای ٔ 

ـعامابؼی ٔ مابؼ ْابی الؾو ؼا ظؼیاػ 

َطٕاْع مؽظ ٔثب َ ؽیب  ن ایهُٓابظا  

ٔ اَتمبظا  قبنى ضٕظ ایٍ خهٍ ثاؿؼا 

زؿثی ؼا ابو ثاّ اابو تاداهایام ضإاْاع 

 نماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽظ

َ اؽیاب  ؼـاماب يایاؽقابَاعن ماّ ْایاب  

ؼْجؽی زؿة َجبیع ـاؽيات ٔ ؾيابٌ 

ؼا اؾ ظقت ظْعن امٌُٕ ْفعِ قابل اؾ 

ـُبی َایاًاّ ثابؾ ظيإماؽاقای ٔثایابٌ 

اؾاظی يیگػؼظن ٔنی اقتفبظِ ياب اؾیاٍ 

ؾيبٌ لُبعت ثطم َیكتن ِافاهای ماّ 

ظؼ ْاًابٌ ؼٔؾ ثاّ ظَایاب اياعِ اماُاإٌ 

خاإاٌ ْاافااعِ قاابنااّ اقااتن ٔناای يااب 

َتٕاَكتایاى ماّ ظؼیاٍ ْافاعِ قابل یا  

زؿة يدؽة ؼا اابیاّ ااػاؼی ماُایاىن 

زتی يب َتٕاَكتیى مّ ْاًاعیاگاؽ ؼا ظؼ 

قٕال ْبی ضٕظ لُبعت ظْیىن يتبقفایاى 

مّ امٌُٕ ْى ععِ ظؼ ظؼٌٔ زاؿة ثاب 

ثؽضٕؼظ ْبی قهیمٕی مٍٓ ضإیام ثاب 

َ ؽیب  اایام ااب اـاتابظِ زاؿة ؼا ٔ 

زااؽماات زااؿة ؼا ثااّ مااُااعی ياإاخااّ 

قاابؾظن ایااٍ ثااؽضاإؼظ ْااب يااب ؼا ثااّ 

ثیؽاّْ يیاکاهابَاع ن ايایاع ایاٍ ٔزاع  

يبَُع يؽظي  چهى زفع نإظن ثاّ ااب 

ضیؿیى ٔ ثّ ایم زاؽمات ماُایاى ٔؼَاّ 

َیؽٔی ع یى ؼٔنُافاکاؽی ؼا اْكاتاّ 

اْكتّ اؾ ظقات ضإاْایاى ظاظن اياکابٌ 

ظاؼظ ایٍ َ اؽیاب  ثاؽای ثاعاُای ْاب 

ضإل ایااُاع َاطاإاْاع ثاإظ ناایاکااٍ ایااٍ 

  .زمیمت تهص اقت ن ثبیع تًسیر نٕظ

 نظریات شورای بیرون مرزی حزب متحدملی ترقی مردم افغانستان در کشورپاکستان پیرامون کنګره

اعضای شورای ولسووالوی اشواواشوم بودخشوان 
حزب به اتوفواق نو ور نواموهوای شیول را بورای 

 حزب پیشنهاد نمودند:

 .حزب دموکراتیک مردم افغانستان .۶

 .حزب دموکراتیک مردم.۷

 . حزب دموکراتیک افغانستان.۸

 . حزب دموکراتیک.۵

 .حزب مردم افغانستان .۳

 . حزب مردم .۱

 . حزب دموکراتیک خلق افغانستان.۲

در زمینه توووه رفوقوای موو وف و کومویوتوه    
 تدارک کنگره را خواهانیم 

 باحترام 

 عبدالولی سمندری 

  به نماینده گی سایرین

پیشنهادات شورای ولسوالی اشکاشم والیت  بدخشان حزب 

 متحد ملی ترقی مردم افغانستان پیرامون نام حزب 

پیشنهادات در مورد 

 تادیه حق العضویت ها

برای ت بیت مصوارف حوزب 
الزم اسوت توا توموام اعضوای 
حزب در آغاز هر سال   ماه 
حمل ( حق الوعوضوویوت هوای 
 شانرا بطور یابار بپر دازند.

سطح پرداخت حق العضویت 

 ها:

( 1۱۱۱ریی  حزب مبلغ   -
 افغانی در سال.

مووعوواونوویوون حووزب مووبوولووغ  -
 ( افغانی در سال.۲۱۱۱

اعضای داراالنشای حوزب  -
( افووغووانووی در 9۱۱۱مووبوولووغ  
 سال.

اعضوای شوورای مورکوزی  -
( افوغوانوی ۴1۱۱حزب مبلغ  
 در سال.

ریویو  شوورای والیوتوی و  -
( ۴۱۱۱مووعووادل آن مووبوولووغ   

 افغانی در سال.

اعضای شورا های والیتوی  -
و معادل آن , روسوای شوورا 
هووای شووهووری , ولسوووالووی و 

( افغوانوی 51۱۱ناحیوی مبلغ 
 در سال.

اعضووای حووزب مووبوولووغ   -
 ( افغانی در سال.5۱۱۱

روسووووای شووووورا هووووای  -
کشوووری و بوویوورون موورزی 

( دالر اموریواوایوی 5۱۱مبلغ  
 در سال.

اعضوووووای حوووووزب در  -
سووازمووانووهووای بوویوورون موورزی 

( دالر امریاایی در 1۱مبلغ  
 سال.

پوورداخووت اعووانووه هووا بووه  -
 اماانات رفقا تعلق دارد.

پرداخت این طرا از سوال  -
 باید آغاز گردد.  593۱

 با احترام

 روزبه

بیروی اوراییه شورای والیوتوی 
پاتیا حزب موتوحود مولوی توراوی 
موووردم افوووغوووانسوووتوووان بوووتووواریوووخ 

تشوواوویوول ووولووسووه  53/۲/593۱
داده و اطالعیه داراالنشا حزب  

 استماع  گردید.

از انوووایویواوه شوورای والیوتووی 
پاتیا حزب موتوحود مولوی توراوی 
مووردم افووغووانسووتووان بوور مووبوونووای 

ووووزای  ۱اعووالموویووه مشووتوورک 
پووروسووه وحوودت را در  5931

تمام سازمانها الوی واحود اولویوه 
پیاده نموده است و به آن متعهود 

 و پایبند میباشد.

بووونوووا" بوووه داراالنشوووای حوووزب 
محبوب خود اطمیونوان مویودهویوم 
کوه صووفووف حووزب در والیووت 
پاتیا یاپارهه و فشرده بووده , 
هوویووچ گووونووه رخوونووه در زموویوونووه 

 ووود نخواهد داشت.

ایوون سووازمووان بووه اصووول و 

پوورنسوویووپ هووای حووزبووی وفووادار 
بوووده و اسوواسوونووامووه حووزب را 
موعویوار عومول اورار داده و در 

 آینده نیز ارار خواهد داد.

از رهبوری حوزب موتوحود مولوی 
ترای مردم افغانستان صمیموانوه 
تقاضا مینوموایویوم کوه در ووهوت 
تدویور کونوگوره حوزب ااوداموات 

 مقتضی را بعمل آورند.

به پیش در وهوت وحودت توموام 
نیرو های ملی و دمووکوراتویور 
در یوور صووف واحوود حووزب 

 ملی , مردمی و ترای پسند.

 پیروز باشید

 شهزاده گل نوری

 ریس شورای والیتی

ئیه شورای والیتی پکتیا حزب متحدملی جلسه بیروی اجرا

 ترقی مردم افغانستان پیرامون تدویر کنگره حزب

 بقیه درصفحه ششم


