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 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             يمه ګڼهرميالدي  كال  د فبروري  مياشت             د دريمې دورى د 2012مياشت،    د   ې لمريز كال د دلو 1390د 

لکه څرنګه چې ټولو ھيوادوالو ته معلومه ده نن سبا د ھيواد په 
ددې . يوه مھمه موضوع د انتقال پروسه ده سياسي جرياناتوکې 

پروسې اساسي ھدف دادی چې د ھيواد د ټولو امنيتي چارو 
مسوليت د نړيوالو ځواکونو څخه ملي امنيتې ځواکونو ته په 

ميالدي کال پورې  ٢٠١۴تدريجي توګه وسپارل شي ترڅو تر
ددې پروسې د تنظيم او الرښوونې لپاره د . دغه بھيرتکميل شي

په فرمان يو کميسيون جوړ شوی چې د مشرۍ دا ولسمشر
دروند مسوليت يی د ھيواد ملي او سياسي شخصيت ، نړيوال 
شھرت لرونکي اقتصادپوه او د ماليی پخواني وزير ښاغلي 

  .ډاکټر اشرف غني احمدزي په غاړه اخيستی 
د انتقال اوله او دويمه مرحله پای ته رسيدلې چې په نتيجه کې 

د . في صده نفوس تر پوښښ الندې راغلی ۵٠باً يی د ھيواد تقري
نړيوالو ځواکونو نه ملي ځواکونو ته د امنيت د مسوليت 

کومه . سپارښتنه آسان کار ندی او له ځان سره ننګونې لري
اساسي پوښتنه چې ددې پروسې په ارتباط پيدا کيږي ھغه داده 
چې آيا زمونږ امنيتي ځواکونو دومره ظرفيت پيدا کړی چې دا 

خو واقعيت دادی چې تر . مسوليت په برياليتوب پرغاړه واخلي
ميالدي کال پوري د بھرنيانو وتل حتمي دي او د انتقال  ٢٠١۴

بھير يو په شا نه تلونکی بھير دی نو د افغان دولت سره بې لدې 
ھيڅ چاره نشته چې د مسوليتونو د انتقال لپاره الزم ظرفيتونه 

زمونږ ھيواد دی او ددې ساتنه او بله دا چې دا . ايجاد کړي 
د ھمدې حقيقت په درک کولو . زمونږ کار دی نه د بھرنيانو

ښاغلی ډاکټراشرف غني د انتقال د پروسې په يوه جلسه کې 
رې کړو خو خپله ملي اردو به وساتو يولږې به ت« داسې ويلي 

«.  
توانمندي پيدا کړې حربي زمونږ امنيتي ځواکونو تر کافي حده 

تجھيزاتو ، وسايلو او تاسيساتو کمبود په تکراري ډول د خو د 
بايد د انتقال د . انتقال د ننګونې په توګه وړاندې شوي دی 

پروسې د فرصتونو نه په پوره استفاده د داسې مشکالتو د حل 
لپاره د نړيوالې ټولنې په ھمکارۍ الزمې الرې چارې ولټول 

مونږ نه  ډير ليرې ندی او وخت په چټکۍ له ٢٠١۴. شي
  .تيريږی 

د يادونې وړ ده چې د انتقال د پروسې د سمون زيات بار پخپله 
د کميسيون ريس په غاړه اخيستی او والياتو ته يی سفرونه او 
ورسره يی رابطې زياتې کړي تر څو د امنيتي وضعې په اړه  
په واقعيتونو والړ او جامع  معلومات راجمع او ولسمشر ته يی 

د انتقال د پروسې . لپاره وړاندې کړي  د الزمو تصاميمو
د امنيت په خوا کې . برياليتوب يواځې د امنيت پوری ندی تړلی

که پرمختګ ، د ملي اقتصاد رشد ، د قانون حاکميت ، د اداری 
فساد پر ضد مبارزې او ښه حکومتدارۍ ته الزمه توجه ونشي، 

به  ھغه السته راوړنې چې د امنيت په ډګر کې يی لرو له السه
پدې اړه د مرکزي حکومت وزارتونه ، واليتي او .  يی ورکړو 

بل اړخ . محلي چارواکي په خپل خپل ځای کې مسوليتونه لري 
ته د نړيوالې ټولنې نقش د انتقال د برنامو د تمويل لپاره کليدي 

د کابل کنفرانس د پريکړو پر اساس چې کومې ملي . دی 
ه التر اوسه کوم برنامې جوړې شوي د ھغوی د تحقق لپر

که پدې مورد کې . واضح او مشخصه ستراتيژي وجود نلري 
وضع ھمداسې دوام پيدا کړي منفي اغيزي به يی د انتقال پر 

  .بھير ھم پريوځي
بايد ياده شي چې پدې پروسه کې د انتقال کميسيون نقش د 

ددې پروسې برياليتوب د ټولو حکومتي . انسجام او رھبرۍ دی
د ا يوه ملي او . يت او نقش ته اړتيا لري ادارو فعال حما

سرنوشت جوړونکې پروسه ده او د دولت په خوا کې د ولس 
  . کلک او قوي حمايت ته ھم ضرورت لري 

  
  .....................جالل آباد اوپيښور كې د ارواښاد : پاتې 

  
د شنبې په ورځ د لس مه ٣کال د جدي په  ١٣٩٠ھمدا راز په پيښور کې د 

ړنو او پراختيا مرکز او د يڅخه تر دولسو بجو پورې د ساپي پښتو څ بجو
ارواښاد شمس الھدا شمس د کورنۍ لخوا د ارباب روډ د گل حاجي پالزې په 

جومات کې د ارواښاد قدرت هللا حداد فاتحه په پرتمينو مراسمو سره 
ښور او نورو لرې پرتو سيمو څخه يواخيستل شوه، چې په کې د پ

و ليکواالنو، شاعرانو، اديبانو، سياستوالو، د افغان ادبي بھير، راغليوپښتن
کوھاټ رښتين ادبي ټولنې، د حميد بابا ادبي ټولنې، قلندر بابا ادبي ټولنې 

 . غړو او نورو قومي مشرانو برخه واخيسته
غونډې ته د ښاغلي زردشت شمس د خپلې کورنۍ، سردار خان سيرت د 

ازيتوب، مولوي اوليا زابلوال، استاد فضل موال الحاج امام الدين ساپى په است
توره کى د افغان ادبي بھير په استازيتوب، حنيف اپريدي د حميد بابا ادبي 

جرگې په استازيتوب، شاه محمود غزنوي د قلندر ادبي جرگې په 
استازيتوب، جنرال عبدالصمد مومند د افغان فرھنگي ټولنې په استازيتوب او 

لواړخونو رڼا واچوله او يال بيقدرت هللا حداد د ژوند په ب عبدالواحد مشواڼي د
وروسته د . ښاغلي ميرزمان جبارخيل د حداد صاحب په ياد يو شعر ولوست

مراسمو گډونوالو د خاطرو په ھغه کتاب کې د حداد صاحب په اړه  خپل 
تاثرات خوندي کړل او په يو سيمه ييز ھوټل کې ميلمنو په ھغه خيرات کې 

   .خيسته چې د حداد صاحب د ايصال ثواب لپاره برابر شوى وبرخه وا
د يادونې وړ ده چې په ھمدغه جومات کې د گډونوالو لخوا د قرآن عظيم 

 .الشان ختم ھم وکړى شو
 
  

  سر ليكنهسر ليكنه
ميرويس نيکه، احمدشاه بابا او نور مشران نوي نسل ته بيا ور 

لسيزي په پای کې  يمېاحب د اتياصکله چه ارواښاد حداد  . ي وپٻژن
دا و چه د  يي ھدفنود افغان ملت ګوند له مشرۍ نه استعفا وکړه، 

نه ووزي او په يو ملي مفکوره  محدودېګوند د يوافغان ملي فلسفه د 
ي پښتن پهاو حرکت بدل شي او نن د ھغو ھلوځلو نتيجې موږ 

    .    کې په واضح توګه وينوحلقو
 

 په ته اوباما اغليښ رئيس جمھور امريکې د ښاحب حداد ارواښاد
  :ي ووکړ وړانديزونه ېدر النديني بڼه ليکلي

  
 .اوربند سمدستي کې افغانستان په -
 .کول شروع ېخبر سولې د سره طالبانو د -
     لپاره حل سياسي سالم يو د او وتل قواوو خارجي ټولو د -

  .لېځ ھلې جدي او ګړندۍ   
 

 دوامداره يو شو کوالی الرې له وحدت ملي د موږ چه وپوھٻږوبايد 
 حيحص او معقوله يوه لپاره بادولو ا د وطن د او راوړو ته الس سوله
 د افغانانو د چه کړنې يا عملونه ھغه ودلېښ تاريخ .کړو چمتو زمينه
 يو د شويترسره  خالف په ارزښتونو مذھبي او کلتوري او تنوښغو
  .دي شوي مخامخ سره ماتې ماتونکې غاښ ډٻر

 
 د که پورې تراوسه نه پٻښو له کالميالدي ١٩٧٨ د کې افغانستان په

بيرون نه د يا او شول ته ځرامن ريفورمونه الندې ترنامه کمونيزم
 ھغه شول پيدا فکرونه نوي الندې سيوري تر ډٻموکراسۍ راغلې
 ملي افغاني خپلې بايد موږ نو شول، مخامخ سره جدي مقاومت د ټول
 ډٻره ددې .کړو تعقيب کړي ثبت تاريخ ملي زموږ چه چارې الرې
ۍ تر پښتونول او ېفلسف ملي افغان د احبص حداد ارواښاد د بٻلګه ښه

په آخري لسيزه کې  ١٩٩٠د  چهی د اثرالندې يو ارزښتناک  عنوان
 توګه لهصمف او ښه ډٻره په يې چارې الرې ملي دا او یشو خپور

 لپاره ھيواوالو د کې راتلونکې نژدې په به اثر دا .ديوړاندې کړي 
 لپاره نسل نوي د به خپرول بيا اثر مھم ددې .شي خپور او چاپ بيا
 د به لپاره ساتلو د ھغو د او اشنايي سره ارزښتونو د کلتور افغاني د

 ھيواد د ، احترام ته مشرانو ملي .وي ټکی شروع د دصمق يوملي
 ھيواد د او ھويت ملي د درناوی ته حقوقو داقليتونو او دين ژبو،ټولو
 .ید اساس جوړولو بنسټ د
  
 نژدې ډٻر يو زما وم کې ټولګۍ درٻيم په کې پٻښور په زه چه کله

 د زموږ وو مخکې کاله درې نه ما له چه )شمس اجمل( ملګري
 يې مقاله يوه او واخيسته برخه کې پروګرام ادبي يو په ۍځښوون

 قلم د چه وويل ھغه .شته کې غوږو په زما ھم تراوسه چه هولاورو
 حقيقت يو ھم تياښر په خبره دا .ید زيات نه زور د تورې د زور
 چه وشي پرې تاکيد او شي ولٻږل پيغام دا بايد ته نسلځوان  ی اود

 څخه بدبختيو اوسنيو د افغانستان ھيواد ګران د زموږ پوھه او پوھنه
ددې په خوا کې بايد خپل ھيواد ،  خو ده الر يوازينۍ ونصخال د

  .وسوا ھم ادقھيوادوالو اوملت ته ص
 
ليکوال د ارواښاد قدرت هللا حداد زوی او د افغان ملت ګوند (

 )د موسس ديپلوم انجينير غالم محمد فرھاد وراره دی

ارواښاد حداد ښاحب د شپٻتو کلونو راھيسې خپل ټول ژوند افغاني 
کلتور او تاريخ ته، چه افغاني ناسيوناليزم يې بنسټ و، وقف، ھغه يې 

مينه د ګران ھيواد په ھکله ليکل  ھغوید . یمخ بٻولی درڅٻړلی او پ
مخکې چه ددې لدې نه يعنې يوه ورځ  ٢٠١١ مه١۴ پهسمبردد . وه

او کړه نړۍ نه والړ شي خپله وروستۍ ليکنه يې د خپرونې لپاره آماده 
تر ھغه وخته چه زما سترګي ديد ولري او د قلم د نيولو توان : ويليي و

په ھکله به د ليکنو لړۍ مې په ګوتو کې پاتې وي د ګران افغانستان 
  .جاري وساتم

  
نن موږ ټوله ددې شاھد يو چه زموږ ھيواد له ھرې خوا د يو 

، ھغه کړۍ چه زموږ ژبه، کلتور یوژونکي کلتوري بريد سره مخ د
او ارزښتونه را ورانوي خپل شوم پالنونه بٻله کوم مقاومته په مخ 

و په مقابل کې دفاع دا زموږ دنده ده چه د ھغو دښمنانو د بريدون. بيايي
وکړو چه د ملګرو په نوم يې زموږ مادي او معنوي ارزښتونه تر شديد 

 که .يرغل الندې راوستي دي او ھغه د منځه تللو په حالت کې دي
د اقوامو ترمنځ تفرقه (استعمارتاريخ ته ځير شو موږ وليدل چه څرنګه 

او  شعار الندې خپلي استعماري نقشې تر) راولئ او حکومت وکړئ
مرامونه د نړۍ په بٻلو بٻلو برخو کښې د عمل په ډګر کې خپرې 

کړې، خو د تاريخ په مختلفو دورو کښې افغانانو تل د خپلې آزادۍ نه 
د افغانستان د نيولو خوب په سر کې  چا چې. په کلکه دفاع کړې ده
له وژونکې ماتې سره مخامخ شوي په وار واردرلود د افغانانو لخوا 

نستان کې او غاښ ماتٻدونکو و مستقيمو مداخلو په افغاچه د دوی دغ
د . د استعماري تاج او تخت په مخ چندانې ښه نښه پرې نه ښوده ماتو

 ھغو وژونکو ماتو په ارتباط اوس ھم د ھمھغو زړو تګالرو لړۍ په يو
بل شکل سره د ھغو کسانو لخوا چه دعوه لري د افغانانو ملګري دي  يا

م راھيڅې په افغاني ارزښتونو باندې د  ١٩٧٨د  .په مخ بٻول کٻږي
  .استعمار او د ھغوی د ګوډګيانو لخوا يرغل دوام لري 

 
دا روښانه خبره ده چه د يوه ھيواد د کلتوري ارزښتونو زيانمن 
کول د ھغه ھيواد د غيرمستقيم نيولو په معنا ده، نو که څوک وغواړي 

لومړی د ھغه ملت کلتوري يو ملت له منځه يوسي، تر ټولو ښه الر يې 
د يوه ملت او يو ھيواد د ھرې . ارزښتونو او د ژبو له منځه وړل دي

برخې خرابٻده به بٻرته جوړ شي، خو عنعنوي او کلتوري ارزښتونه 
  .بيا الس ته نشې راتالی

 
له الرې د  وسيلونن موږ ګورو چه زموږ ګاونډيان د بٻال بٻلو 

پردی کلتور او د افغانستان د خرابۍ لړۍ جاري ساتلې او ډٻرې رسنۍ 
ددې خارجي تمويل سوو رسنيو له الرې موږ . لپاره کار کويژبي 

ھغه کلمې او ليکنې اورو او وايو چه زموږ دري ژبي ويونکې ورسره 
او دا زموږ په دري ژبه کې د ګاونډيو ملکونو مستقيمه  دي نا اشنا

مداخله او اثرات دي چه د افغانستان دري ژبه په ايرانۍ فارسي اوښتې 
ده او دا کٻدای شي زموږ بې مثاله افغاني کلتور او د ژبې ارزښتونو ته 

بل طرف ته زمونږ ملي ، اسالمي او پښتونولۍ  .ډٻر زيانمن وګرځي
  .اصيل روايات په مسلسل ډول د بھرنيانو لخوا تخريبيږي 

  
غالم محمد فرھاد، ارواښاد کې د  ١٩۶۶ملت ګوند په  چه د افغان کله

نه دا و  اھدافو چه په پاپا مشھور و په مشرۍ جوړ شو ددې ګوند يو د
   لکه ملي رھبران کلتوري ارزښتونه او او  چه د افغانستان تاريخ

د سراج االخبار د زمانې او د ثور د کودتا تر منځ په افغانستان کې 
د داسې کسانو يو قشر راپيدا شو چې د افغانستان په خلکو، په تاريخ 

مھذب . او په کلتور کې يې عظمت ليد خو د تجدد ارزومن ھم وو
. دل او غال ورته ډيره بده ښکاريدهيل مګر په بيوزلۍ نه شرماوسيد

د دې قشر دوه ډير څرګند استازي غالم محمد فرھاد او د ده کشر 
  .ورور قدرت هللا حداد وو

  
پالر مې وايي چې په ديارلس سوه څوديرشمو کلونو کې يې د ھغه  

 ياديږي چې له اشرباڼو) پاپا(وخت کابل ښاروال غالم محمد فرھاد 
وند واټ په جوړولو کې برخه يزلمو سره يې اوږه په اوږه د م

ګندنه وه ،په    اخيسته او چې غرمه به شوه، په يوه الس کې به يې
بل الس کې وچه ډوډۍ، مړۍ به يې په والړو، ژر ژر تر ستوني 

  .روله چې کار ته ژر وزګاره شييت
  
پيښور کې د  ما پاپا نه و ليدلی خو د ده ورور قدرت هللا حداد مې په 

په افغانستان  .نولس سوه اتيا لسيزې په لومړۍ نيمه کې ډير ځله وليد
په پيښور کې جھادي تنظيمونه . کې د ببرک کارمل حکومت و

د حداد صاحب خپل ګوند ،افغان ملت، دوه يا . قدرت کې وو  په
حداد صاحب په سياسي او اجتماعی ژوند . شايد څو ټوټې شوی و
اوه او په اقتصادي ژوند کې يې ممکن ھغومره کې يوازيتوب احساس

حداد صاحب خپل فکري نظام د   .بيوسي بل ھيڅ وخت نه وه ليدلې
افغانستان په چوکاټ کې جوړ کړی و، خو اوس افغانستان له ده 

ده چې د ملي کلتور، ملي وحدت او   .پاتې او نيول شوی ملک و
اکستان کې او ملي تاريخ په باره کې کومې نظريې لرلې، ھغه په پ

  .ھغه ھم د ضيا الحق په پاکستان کې د جرم او ګناه نظريې وې
  

حداد صاحب په نشنليزم ميين و او نشنليزم په ھغه وخت کې تر 
د غالم هللا په نوم يوه تنظيمي مال په  .سوسياليزم بدتره بال بلل کيدله

. د نشنليزم اصلي سرچينه ومومي   دې باندې اوږد تحقيق وکړ چې
احب ډير ژور الړ او باالخره دې نتيجې ته ورسيد چې مال ص

يو  چې د حداد صاحب امان هللا خان. نشنليزم د فرعون مفکوره وه
د پيښور په تنظيم شاھي کې د خدای لوی  و، شخصيت آيډيال

  .ګناھګار و

امان هللا خان ډير وغندل شو، خو د غندلو په مخ کې يې صرف يو خنډ و او 
ستاينې کړې وې او   اقبال د امان هللا خان او نادرخان  ھغه دا چې عالمه
  د پاکستان خوب يې ليدلی و، عالمه اقبال چې

 
د او د دې يپه دې منځ کې يو تنظيمي ليکوال راپاڅ. تر تنقيد پورته مقام درلود

خو د امان هللا خان  خبرې د ثابتولو کوښښ يې وکړ چې د عالمه اقبال مقصد
ه وې بلکې اصلی مقصد يې دا و چې دوی ته نصيحت او نادر خان ستاينې ن

 .وکړي
  
قاعده ده چې د وطن په ننګ راپاڅيدلي خلک د وطن بيرغ ته ډير درناوی    

حداد . کوي، مګر د ھغه وخت په پيښور کې رنګارنګ بيرغونه راووتل
صاحب به په دې خپه وو چې ھغه درې رنګه بيرغ د ھېريدو په حال کې 

     بيرغ مقدس شی دی، مونږ به بيرغ علم شريف بالهده به ويل، . دی
. د ھغه وخت په پيښور کې له تنظيمونو سره مخالفت د دين او دنيا تاوان و

يوه ورځ يې راته ويل چې شورويان که د حنفي . حداد صاحب دا تاوان منلی و
فقه په اساس په ملګرو ملتونو کې د شفعې دعوه راباندې وکړي، وطن رانه 

ه که عرض وکړي چې تاسې وطن ھسې ھم خرڅوئ نو چې زه ګټي، ځک
بل سرکې د بل چا، مونږ يې    ګاونډی يم اول حق زما کيږي، نه د دنيا په

  .ځواب نه لرو
  
ما تر ده دنګ او تر ده ظريف کس په ژوند کې . حداد صاحب ظريف سړی و 

ه ګومان کوم که د ظرافت ھنر ورسره نه وای، سکته به يې پ. کم ليدلی دی
اتيا کلنۍ کې په ورجنيا کې نه بلکې په څو پنځوس کلنۍ کې په پيښور کې 

  .کړې وه
د اپريل د مياشتې يوه جمعه مې ياديږي ، چې د پيښور په کبابيان کې د ھغه 

. په دې اونۍ کې مې دوه مھم کارونه کړي دي: راته ويې ويل. ورغلم   کور ته
نيم ساعت وروسته کړ چې يو مې جنتري بيرته شمسي کړه او بل مې ساعت، 

  .له افغانستان سره برابر شي
دی چې اوس له خپل وطنه په . دی په خپل ورک کړي افغانستان پسې ګرځيد 

زرګونو کيلومتره لرې د امريکا په خاوره کې د ابد په خوب ويده دی، يو ابدي 
   غم خو به يې نه ځوروي؟

 بهرنى يرغل افغاني كلتور او ارزښتونو باندې ه پ  

 اسد اهللا غظنفر په ياد  د  حدادصاحب                                          

 ولي حداد فرهاد
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ګوندي ورور راته وويل حداد الړ يو  
 داغيار دسترګو خار ھغه بنياد الړ

 
 دغم اوښکې مې په سترګو کې شوې وچې

 له فاني دنيا نه ھغه ارواښاد الړ
 

 دسړبڼ او دغرغښت کور کې ماتم دى
 دافغان ملت وارث ، زمونږ مراد الړ

 
 سل دې ومره ، يو دې مه مره دا متل دى

تعداد الړپه حساب رانه ديو ، لکه   
 

 دنھضت زانګو کې څوک اوس للو شوې ؟
 دتير برم ساتندوى ام البالد الړ

 
 دعلومو مور تاريخ ته ويل کيږي
 دھٻواد ستره ھستي  ھغه سواد الړ

 
 په ملي غرور يې زه درته سوګند خورم
 څومره پاک له ھر تنقيد او انتقاد الړ

 
 ګرمه ساتو معرکه  دټولنپال ګوند

الړ) فرھاد(که ستر)شمس (کهالړه ، ) حدا( که  
 

 په سنجش دتفکر مې دومره وايم
 معنوي لويه ھستي ھغه امداد الړ

 
 خداى بخښلى حداد کړې  دا وينا وه

ه متضاد الړنمنحرف له اصلي خط   
 

 په رښتيا په سپينه ږيره مصمم ؤ
 تر اخره دنامردو په تضاد الړ

 
 ستر الرښود يو ، په ملي روحيه روزلي

دادى ، چې يې ياد الړ ؟ درته چا ويلي   
 

 دحداد روح به ھغلته ارام مومي
 له ھٻواد نه يې که  ظلم استبداد الړ

 
 دافغان ملي تاريخ فلسفه څه ده ؟
 ھر غليم يې له ټاټوبي مرده باد الړ

 
کا شکى دازيرى  زر وکړې هجبار خيل  

 چې افغان ولس په الر داتحاد الړ

  
  
  

  ولي حداد فرھاد
  

دمحترم ارواښاد حداد صاحب د وفات نه شپږ اوونۍ ! قدرمنو ھٻوادوالو 
ځان او خپلې ټولې کورنۍ دزړه له کومې  وروسته په دې توانيږم ، چې د

منني ټولو ھغه ھٻوادوالو او عزيزانو ته ، چې زمونږ د مرحوم پالر په فا 
ټيليفون او برٻښـنا ليک له  ختمونو کې يې برخه اخيستې، يا يې دتحو او 

الريو زمونږ سره خواخوږي ښکاره کړې او ھم ھغه ملګرو، چې په ويب 
  . پاڼو کې ليکنې، شعرونه او خپل پاک احساسات څرګند کړي، وړاندې کوم 

چا له خولې نه وځي ھغه  دې حديث شريف په استناد، چې کله يوه خبره د د
ل انسان تر غوږو رسيږي او کله چې يوه خبره د يو انسان له زړه نه ب د

مونږ ھم ستاسو ټولو خواخوږو . بل انسان زړه ته رسيږي وځي ھغه د
پدغه ډيرو سختو ورځو . ملګرو خبرې واوريدې او زړه ته مو راورسيدې

خواخوږۍ پيغامونه او سپيڅلي احساسات  او حاالتو کې ستاسو دغه د
د ډاډ او ډٻرو تسليو باعث وګرځيده ، نو يو ځل بيا تاسو ټولو زړه  زمونږ د

  .نه ډٻره مننه او کور ودانى وړاندې کوم 
  ! ديوه ارام او متحد ګران افغانستان په ھيله 

  
  

  په ډيره مينه 
  زوى حدادارواښاد  ولي حداد فرھاد د

  
  

ږو مننهاخوله ټولو خو  
 يغامدغمرازئ پ ګوند ټولنيزولسوليز ښتنود پ

وردساپي پ نواوپراختيامرکزپي يغامد غمرازئ پتوخي

ارواښاد قدرت اهللا الرښود د د افغان ملت 
 په ياد حداد

 ميرزمان جبارخيل

 د افغان ملت ملي مترقي ګوند رهبر قدرت اهللا حداد په مړينه دغمرازۍ پيغامونه او د عقيدت پيرزوونې

ليکونکی او تکړه تاريخ پوه قدرت هللا حداد دورپيښې ناروغۍ له امله  ترالسه کړو چې دپښتو ژبې تکړه ليکوال، مفکر،فلسفهپه ډيرې خواشينۍ سره مو خبر 
 انا ونا اليه راجعون .بھر دامريکا دويرجينا په ايالت کې بيګاه ناوخت ومړ   له ھٻواد کلو په عمر ٨٠د

ليکنې کولې چې ددي   ورځ دافغانستان په ملي تاريخ اوملي فلسفې په اړه وغه و اوسره له ناروغۍ يې ھرهارواښاد قدرت هللا حداد دزياتې مودې راپديخوانار
  .دتل لپاره والړ فاني دنيانه

ستره ضايع دميدان وردګو واليت ولسونو او فرھنګپالو مفکرينو لپاره يوه  دميدان وردګو والي دارواښاد مړينه د افغانستان ټولو ولسونو، او په ځانګړې ډول
   .دجميل صبر غوښتنه کوي ته يي  له دربار څخه دفروس جنت او دافغان ملت ګوند او دارښاد کورنۍ) ج(دخداي   ته بولې، ارواښآد

په لومړۍ کال د اکتوبر  ١٩٣٠اوسٻدونکی و، د   ميدان وردګو واليت د  قدرت هللا حداد د افغان ملت ګوند د موسس غالم محمد فرھاد ورور و ، چې له اره
  ښاروالۍ په رياست کې د پامير جريدې خپرول ورته ل ھـ کال د انيس په جريدې کې کار کړى، بيا د ١٣٣٠زٻږٻدلی،قدرت هللا حداد په  نٻټه په کابل کې

 .جريدې مرستيال شو وسپارل شول، وروسته د اقتصاد د
يې ترالسه کړ او د رحمان بابا لومړنۍ جايزه ور په برخه شوه، بيا د سرې مياشتې  سند څلور کاله د ژورناليزم کورس ولوست، رسمي)) فرھاد((ښاغلى حداد 

 . چلولي دي تبليغاتو مدير شو، لس کاله يې ماموريت کړى او د پښتو ملي ژبې ښوونيز کورسونه يې ھم د
  .ل ته ورکوز شوى دىکلتوري او تاريخي څٻړنو ت ښاغلي حداد دوه يمه درجه مطبوعاتي جايزه ھم اخيستې او د ټولنيزو،

په . شوي، ژوندى ترې راووت خونړۍ کودتا پر مھال اتلس مياشتې بندي شو؛ خو په تقدير کې يې ھلته مرګ نه و ليکل ل ھـ کال کې د ثور د ١٣٥٧په 
   لپاره دپښتنو او د پښتنو خواخوږو  په دوه ټوکو کې) افغان ملي تاريخ (دمھاجرت په وخت کې د ل ھـ کال کې پٻښور ته مھاجر شو، په کلٻفورنيا کې ١٣٦٠
  روح يې ښاد او ياد يې تل   .وليکل

  

  

 تاريخپوه قدرت هللا حداد دافغانستان په وخت بيګاماښام دامريکا په ورجينياښارکي کونکي یدافغان ملت سترالرښود اودافغان ملي تاريخ اوملي فلسفې راژوند
دافغانستان په ملي تاريخ اوملي فلسفه دساپي ويبپاڼې ته ليکنه کوله  راپديخواناروغه و اوسره له ناروغۍ يې ھره ورځومړارواښادقدرت هللا حداد دزياتې مودې 

مشھور و، ورور و قدرت هللا حداد، چې له اره د  دتل لپاره والړقدرت هللا حداد د افغان ملت ګوند د موسس غالم محمد فرھاد، چې په پاپا ددي فاني دنيانه
انيس په جريدې کې کار کړى، بيا د  ل ھـ کال د ١٣٣٠قدرت هللا حداد په  .اکتوبر په لومړۍ نٻټه په کابل کې زٻږٻدلی کال د ١٩٣٠وسٻدونکی و، د ميدان ا

له د کا څلور)) فرھاد((ښاغلى حداد  .سپارل شوي، وروسته د اقتصاد د جريدې مرستيال شوى دى ښاروالۍ په رياست کې د پامير جريدې خپرول ورته
ور په برخه شوه، بيا د سرې مياشتې د تبليغاتو مدير شو، لس کاله يې  ژورناليزم کورس ولوست، رسمي سند يې ترالسه کړ او د رحمان بابا لومړنۍ جايزه

 . پښتو ملي ژبې ښوونيز کورسونه يې ھم چلولي دي ماموريت کړى او د
د ده د کار په . اندونه راټول کړل وونکى وټاکل شواو د ملي پيدايښت پر ارزښتونو يې د مشرانود جريدې مسوول چل)) ملت افغان((ل ھـ کال کې د  ١٣٤٥په 

د  ښاغلي حداد دوه يمه درجه مطبوعاتي جايزه ھم اخيستې او.او دى محکمې ته غوښتل شوى دى جريده دوه ځلي مصادره شوې)) افغان ملت((بھير کې 
مياشتې د تبليغاتو مسوول و د ايران زلزله ځپلو ته يې پنځه ويشت  ھغه وخت چې د افغان سرې. کوز شوى دىټولنيزو، کلتوري او تاريخي څٻړنو تل ته ور

او د پښتو ژبې په باره کې يې ورسره بحثونه  مرسته رسولې او ھلته يې له ايراني تکړه ليکوال علي دشتي او شاعر رھي معيري سره کتلي زره ډالره نغدي
 .کړي دي

يې په کلکته کې د مھاجرو کمپونه  دغه راز. دٻش نړيوال سيمينار ته الړاو د سولې د ټينگولو په بحث کې يې برخه واخيسته کال کې د بنگلهل ھـ  ١٣٥٠په 
 ژوندى ترې کودتا پر مھال اتلس مياشتې بندي شو؛ خو په تقدير کې يې ھلته مرګ نه و ليکل شوي، ل ھـ کال کې د ثور د خونړۍ ١٣٥٧په . ليدلي دي
 د افغان ملي((کلٻفورنيا ته مھاجر شود افغانان وپرپٻښو، اندٻښنواو تاريخي شتون يې  کله چې له پٻښوره. ل ھـ کال کې پٻښور ته مھاجر شو ١٣٦٠په . راووت
ول چې د لوستونکيو له تاوده پر لگښت چاپ او خپاره ش)) پراختيا مرکز د ساپي پښتو څٻړنو او((دوه ټوکه د پښتو او پښتنوخوا خوږو ته وليکل او )) تاريخ

 . شوي دي ھرکلي سره مخامخ
درلود خپلې خاوري ته مې ورسوئ اوکه تاسې ته زياته مشکله وه نوپه  خداى بخښلې حداد دناروغتياپر وخت خپلې کورنې ته ويلي وو که امکان يي

دپښتوخيړنواو پراختيا مرکزبنسټوال امام الدين ساپي  يسي دساپيخاوروته وسپارئ دا اوس نده خرګنده چي کورنې به يي څه ډول تصميم ن ويرجينياکې مې
  اروايي ښاده - کارکوونکي يي په مړينه دارواښاد دکورنۍ سره داغم شريک بولي ،دھغه کورنۍ او ددفترټول

  
 
 
 
  

. لدی فاني نړئ څخه د تل لپاره سترګی پټی کړی    ښاغلی قدرت هللا حدادا   په ډيره خواشينئ سره مو خبر ترالسه کړ چی د افغان ملت ګوند پخوانی مشر
افغان ( موکراټيک پارټئدرنه اوسياسي کورنئ کی پيداشوی اودافغان سوشل ډي  قدرت هللا حدادفرھادپه يوه  او ژورنالست ارواښاد  تاريخپوه ،ليکوال،سياستوال

 .ارواښادغالم محمد فرھاد ورورؤ    د بنسټ ايښودونکی)ملت ګوند
    .ھم د سياست د ډګر وتلی لوبغاړی ؤاود افغان ملت ګوندمشرپاتی شوی دی    قدرت هللا حدادپخپله ارواښاد 

د مشرانو سره ) پښتون سوشل ډيموکراټيک پارټي(يز ولسوليز ګوند ارواښادحدادد پښتو پښتونولئ سره بی کچه مينه لرله چی له ھمدی امله ئی د پښتنو ټولن
  ډيری نزدی اړيکی لرلی

ګڼ . دخپل قلم توره ئی تل تيره ساتلی وه   او پښتني کولتور د بډايني لپاره د مرګ تر اخری سلګئ پوری بډی رانغتی وی   د پښتو ژبی حدادصيب  ارواښاد 
  .ويبپاڼو ی خپري شوی دی  مجلو، ورځپاڼو او ئی په بيال بيلو   شمير ارزښتناکی ليکنی

د  .کتابونه راپاتی دی، چی د ده ياد به تل تازه ساتی او پښتون قام به دده خدمتونو ته تل په درنه سترګه ګوری ګڼ ارزښتناک پوھنيز  مونږ ته  ده څخه   له
قدرت هللا حدادمړينه ټول پښتون قام ته لويه ضايعه بولی ،  دارواښاد   Pashtoons Social Democratic Party (PSDP)پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند

  جنت فردوس دی په نصيب شی .او سياسيي ملګرو سره په دغھدروندغم کې ځان شريک ګڼي دارواښاد کورنئ، خپلوانو ،دوستانو 
  

  په درناوی
  نصير ستوری

  د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوندجنرل سيکرټری

 محمد حليم فدايي دخواشينۍ پيغامښاغلي دميدان وردګو والي 

 دخواشينۍ پيغام ړنواو پراختيا مركزيڅدپښتو ساپي

 دخواشينۍ پيغامد پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند

د ښي اړخ نه  ارواښاد : يادګاري تصوير يو 
شمس الهدى شمس  ، اواښاد محمد عٍثمان 

فرهاد  ارواښاد قدرت اهللا حداد زيارمل  او
 )1987پيښور (  او نور ملګرى  
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 کې د فيدر
غه دسيسې
نن. ب ګرځي

ي نظام 

 درت اهللا حداد
ډاكټر نبي مصد

ت د مخالفينو

.ي قدم بولو 

مکنۍ بشپړتي

دريځ

ريمې دورى د

بو مشرانو پ
نې مطرح ک
ې يادو کړٻ
ه اړه تصميم
 شومو اھداف
سته  دغه کار

ې کورنۍ خ
مرکزی دول
 که چيرې ب

 او ھم يي خ
کي حاکم دي
ته د رسيدو

ر کابل ته د
چې نور دو

لو قومونو م
يواد شمال ک
نه سره ګډ او
سب نفوس يا

ې  په ھيواد
اله کچه ددغ
بدبختيو سبب

درالي 

ې د ارواښاد قد
اوډ

ر کې د دولت

ر يی اساسي

 وحدت او زم

ي ګوند د

شت             د در

سياسی احزاب
رنګ غوښتن
السه ورکړ
څرنګوالي په

خپلو دغوئ
يانو په مرست

  . ې

 اول قدم کې
ې چې کوم م
ب شوي نو

ړه کينښوده
ور چارواکي
مو اھدافو ت

نا رباني کھر
و ته ويلي چ

  .وسي

 نږدې د ټول
په ډول د ھي
رونه قومون
ونو يو مناس

ونکې اړيکې
ھم په نړيوا
 د الزيات ب

ې د فد
شمس شت 

په امريكا كې

په قطر . کوو

اکميت په لور

ښتنه د ملي

مترقي لي

فبروري  مياش

 لرونکو س
ورې دغه ر
ي نظام له ال
کم نظام د څ
ئنشي کوال

وس د بھرنيا
ن خلک دې

ښتونکي په
ون له مخې
حاکميت سبب

 

ته غاړکميت
 واليان يا نو

خپلو شو د

ې ميرمن حنا
ي چارواکو
 قيمت ھم او

ر ګوټ کې
د مثال په. ې

خو کې ھم ور
 ورونو قومو

 نه پريکيدو
 کورنۍ او 
د ھيوادوالو

واد كې
زردش 

 کلک مالتړ

او د ملي حا

تي نظام غوښ

ن ملت مل

الدي  كال  د فب

نګړيو اجنډا
 کړيو له لو
ل ځان متکي
 د خپل حاک
نئ الرو دو

غواړي اوئ
ه د افغانستان

ي نظام غوښ
 اساسي قانو
انون د نه ح
. ه مانا دې

و قانون حاک
چې د دوۍ
بللې بلکه دا

ارو وزيرې
ستانيانو پاک

د تجزيی په

ھيواد په ھر
ل ناشونې دې
رکزي برخو
 ھم د نورو

انانو ترمنځ
 ده چې  په
خير نده او د

. 

په هيو

            

ت د پروسې

 حمايت کوو

و دداسي دولت

 د افغان 

ميال 2012    د  

يو شميرځان
د ھمدې. ړه

ي او په خپل
ن حق لري

چې د ھغو ال
ئې دليل دو

خنډ يی خپله

ې د فدرالي
ې د اوسنې
رتيا او د قا
جزيه کولو په

لو د نظام او
 برخو کې چ
وښتنه نشو ب

د بھرنيو چا
و ډلو مشرا
 افغانستان د

ړښت او د 
خو يی ويشل
ز د ھيواد مر
دې ولې بيا

يل او د افغا
ت ته پکار
 ددوئ په خ
ه اړتيا لري

سره    حداد هللا
 ) م 

 ملي مصالحت

وسې مکمل ح

ورته کول او

مياشت،    ېو

 د ھيواد د ي
غوښتنه وکړ
ړې مرکزي
 ټول افغانان
ي پوھيږي چ

په ھمدېئ ال
او عمده خې 

فغانستان کې
حال کې چې
لت د کمزو
 ھيواد د تج

يخوا يادو ډل
اد په ھاغو
ن اولس غو

 د پاکستان د
حواله ددغو
ي حتی که د

ږ قومي جوړ
 قومي برخو
وي ھمداراز
تانه ميشت د

ر شوي دالي
فغان حکومت
وې مفکوره

الړ نظام تهو

قدرت ارواښاد 
 2008ا امريكا 

 د سولې او

 انتقال د پرو

راليزم  غږ پو

 د 

ريز كال د دلو

روستيو کې
رالي نظام غ
واد يو پياوړ
ره لدې چې

غه ښاغلي د
ب نشي کوال
ګون ښودلې

ومه شکه اف
په داسې ح. 

 اوسني دول
لوۍ الس د

کال راپردي 
او د ھيوا. ي

وښتنه د افغان

 وړ ده چې
سرچينو په ح
ري غواړي

مرغه زمونږ
ومو منظمو
 ګډ ژوند کو
 زياتره پښت

م پورته ذکر
م افغنو او ھ

 راوړل شو
و پرخپلو و

ارو د مل شمس
ويرجينيا (     

خالفينو سره

مسوليتونو د

ان کې د فدر

كې د ارواښاد 
فرهاد د  حداد

 هغه په ارواح 
   دقران عظيم 
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په دې ور
کې د فدر

ران ھيوګ
سر. کړې

لري چې
استازيتوب
خپل غبرګ

  
بې له کو
.برابروی
ھمدوئ د
مکړه په ل

  
٢٠٠١د 

دوام لري
ددوۍ غو

  
د يادونې

بعضو سر
خودمختار

  
له نيکه م
چې په کو
نور سره
سيمو کې

  
که څه ھم
ملي قوتو
بھر څخه
مرکزي ا

اجم انجينير      

د دولت مخ 

مامنيتي د  

په افغانستا 

ك په پيښور
قدرت اهللا ح
فاتحې او د 

ثواب لپاره   
ختم   الشان  

012جنوري (

                 

  
  







