
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !د ا فغا ن ملت غږ 
  

مونږ په خپل تاريخي هيواد 
كې د يو ملي، خپلواك، بې 
طرفه، په خپلو پښو والړ او 

  سرلوړې افغانستان 
 غوښتونكي يو

ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيرو مابانفسهم

 
په تحقيق سره لوى خداى جل جالله  يوه  قوم كې تغير نه 

  راولي تر څو دوى پخپلو ځانو كې د تغير اراده ونكړي
 

                   Publication of the Afghanistan Social Democratic Party-  January 2012هګڼ مه 5د دريمې دورى          مياشت   جنوريميالدي  كال  د 

لكه څرنګه چې اوالدونه د خپلو پلرونو او نيكونو په نقش و قدم باندې پر تللو وياړل 
افغانستان ته د يو سفر په دوران كې زه د كابل نوي 
ښار د مرغ فروشۍ كوڅې ته والړم  او د ميرويس نيكه ، احمدشاه بابا  او غازي امان 

يو متعلم  ما سره پوست كارتونه په الس كې وو چې 
ما ورته پوست . مې مخې ته راغى  او پوښتنه يې رانه اوكړه چې څه مې واخيستل 

زه ډير حيران او  . دا متعلم د اووم او يا اتم  ټولګي زده كوونكى وو
ه ما نه يې پوښتنه اوكړه چې پريشان شوم چې كله دې متعلم پوست كارتونه وكتل او ل

ما  « د انسان او پيريانو د پيدايښت په اړه په قرآن عظيم الشان كې داسې فرمايلي دي
يو مهم حج د اسالمي عباداتو څخه  . » ندي پيدا كړي انسانان او پيريان مګر د خپل عبادت لپاره

او د اسالم د پينځو اركانو څخه يو مهم ركن دى  خو د اسالم د نورو اركانو سره يې توپير 
په شريعت كې حج اته .  پدې كې دى چې حج يواځې په هغه چا فرض دى چې اقتصادي توان يې لري 

 د ليارى او حج ته د رسيدو قدرت او امكانات

  . پدې شرايطو برابر وي بايد په خپل ژوند كې يو وار د بيت اهللا حج ادا كړي

  )مخ 4پاتې (                                                                                                                                  

  )د افغان ملت ملي مترقي ګوند(   -او حزبي ګټو مقدمې بولو 

په  ېادارې كې كله چې د ولسمشر كرزي موقتپه اوايلوميالدي  كال  2002 د
عمالً دولتي دستګاه . نو ويلى شو چې د صفر نه يې شروع وكړه  كار پيل وكړ 

دا لړۍ د ډاكټر د ړنګيدونهادونو ي د دولت. وجود نه درلود يا ړنګه شوې وه 
، د قدرت او  ې واكمنۍنجيب د دسقوط نه وروسته د مجاهدينو دانارشيز

او د ګاونديانو د پرله پسې السوهنو له خپل منځو جګړوسياسي نفوذ لپاره د 
كرزى قدرت ته حامد پداسې شرايطو كې ښاغلى . پيل شوې وه  كبله

دولت د خدماتو وركولو  ولې وې غوښتنې او هيلې زياتې چې د ولس ورسيد
نړيوالې ټولنې په والياتو كې د خپلو . محدود او يا هيڅ ظرفيت نه درلود 

پروژو د پلي كولو لپاره د واليتي بيارغونې ټيمونو يا پي آر ټي ګانو يو 
د ولس او او هم د نوې  دا طبعي وه چې داسې ميكانيزم هم . ميكانيزم جوړ كړ 

                                                                                       )مخ 4پاتې  ( .ادارې د  مرستې نه برخورداره اوسي 
 

سياسي  د افغان مقاومت د يواځې يو څوتنظيمونه. مخالفت سره مخ شوه 
او د افغان ملت په شان ملي ګوند ته  كيدل يژندلپ احزابو په حيث په رسميت

قايل نه وو بلكه  د افغان څوك نه يواځې دا چې په كوم  امتياز باندې 
محروم مهاجرينو لپاره د نورې نړۍ نه راتلونكو كومكونو نه هم دغه ګوند 

پاكې اسالمي او ملې عزم افغان ملت  خو بيا هم په خپلې. ساتل شوى وو 
فعاله ونډه و كې حدودپه امكاناتو  شخصيګوند په مقدس جهاد كې د خپلو

 ) مخ 4پاتې (                         . درلوده 

                                           

د افغان ملت ګوند خواخوږى ارباب دوست 
 محمد خان  خليل  مړينه

اسالمي شريعت كې  په ياود لوى اخترقربان
  ټولنه كې  و زمونږ په 

 
 وصلي خان مالخيل

)  پي آرټي ګانو(د واليتي بيا رغونې ټيمونو  
ارزونهيوه  : السته راوړنې او نيمګړتياوې   

 
 انجينير اجمل شمس

 مسوليتنانو پر وړاندې د ملت 

فرهاد

په افغانستان كې د ثور د كودتا نه 
وروسته  كله چې افغان ملت ګوند په 
پښتونخوا كې د ځان لپاره د ارواښاد 
شمس الهدا شمس په مشرۍ سياسي 
مبارزه پيل كړه نو هلته د شديد 

 
 

 

 ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيرو مابانفسهم
 االيه

 صدق اهللا العظيم

په تحقيق سره لوى خداى جل جالله  يوه  قوم كې تغير نه 
راولي تر څو دوى پخپلو ځانو كې د تغير اراده ونكړي

ميالدي  كال  د  2013د                 مياشت جديلمريز كال د  1391د 
          

لكه څرنګه چې اوالدونه د خپلو پلرونو او نيكونو په نقش و قدم باندې پر تللو وياړل 
افغانستان ته د يو سفر په دوران كې زه د كابل نوي . كيږي يو ملت هم داسې مثال لري 

ښار د مرغ فروشۍ كوڅې ته والړم  او د ميرويس نيكه ، احمدشاه بابا  او غازي امان 
ما سره پوست كارتونه په الس كې وو چې . خيستل اهللا خان عكسونه مې وا

مې مخې ته راغى  او پوښتنه يې رانه اوكړه چې څه مې واخيستل 
دا متعلم د اووم او يا اتم  ټولګي زده كوونكى وو. وښودل كارتونه 

پريشان شوم چې كله دې متعلم پوست كارتونه وكتل او ل
  )مخ 4پاتې (                   .  دي دا څوك

د انسان او پيريانو د پيدايښت په اړه په قرآن عظيم الشان كې داسې فرمايلي دي) ج(خداى   
ندي پيدا كړي انسانان او پيريان مګر د خپل عبادت لپاره

او د اسالم د پينځو اركانو څخه يو مهم ركن دى  خو د اسالم د نورو اركانو سره يې توپير  عبادت 
پدې كې دى چې حج يواځې په هغه چا فرض دى چې اقتصادي توان يې لري 

  :شرايط لري 
  

 اسالم  -

 )بايد غالم نه وي ( يازاد -

 )بايد ليونى نه وي( عقل  -

 )وي  بايد صغير نه( بلوغت  -

 )مريض نه وي ( صحت  -

د ليارى او حج ته د رسيدو قدرت او امكانات -
  موجوديت حرمد مد زنانه لپاره  -

پدې شرايطو برابر وي بايد په خپل ژوند كې يو وار د بيت اهللا حج ادا كړي يو مسلمان كه چيرته 

                                                                                                                            

او حزبي ګټو مقدمې بولو  يمونږ ملي ګټې په شخص    

اود لوى اخترقربان حج 
و زمونږ په ا

وصلي خان مالخيل

نانو پر وړاندې د ملت د ملي قهرما
فرهاد حداد ولي   
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د افغانستان او امريكې تر منځ  امنيتي تړون د دواړو هيوادونو تر 
څه مودې راهيسې د بحث الندې دى او نن سبا د هيواد په  منځ د يو

د يادونې وړ ده . سياسي او رسنيزو حلقو كې يوه ګرمه موضوع ده 
منځ  د السليك شوي  چې دا تړون د دواړو هيوادونو تر

په  ستراتيژيك . ټولو مهمه برخه تشكيلوي  ستراتيژيك تړون تر
دواړه لوري له خپلو داخلي طرزالعملونو « كې ويل شوي چې    تړون

سره سم  پر يوې دوه جانبه امنيتي موافقتنامې مذاكرات پيلوي او 
  دا امنيتي تړون.  هدف به دا وي چې په يو كال كې  دننه  بشپړ شي 

چې له  تروريزم سره د مبارزې   په افغانستان كې د امنيتي پرسونل 
، د ملكي او بشر دوستانه  مرستو او د نظامي تمريناتو او تعليم  او 

 2003نورو فعاليتونو په منظور راغلي دي ، د حظور د څرنګوالي د 
او هم  د نورو هغو توافقاتو او تفاهماتو ځاى ونيسي  م موافقتنامې 

تنامې د احكامو مغاير چې  دواړه لوري يې دوه جانبه امنيتي موافق
 . وبولي 

د امنيتي تړون په عمومي ډول  السليك شوي ستراتيژيك تړون 
تشريح كوي او اصول يې وضع كوي خو دا چې امنيتي تړون به 

طبعي ده چې . څرنګه  چوكاټ رامنځ ته كړي د بحث الندې دى 
دواړه هيوادونه به په دې اړه خپل ځانګړي دريځونه لري چې د خپلو 

 . عياروي يې ادونو د ملي ګټو په بنسټ به هيو

  
دا تړون به  چې ېكرزي پدې نږديو كې په ډاګه كړ حامدولسمشر

هغه وخت السليك شي چې امريكا د افغانستان حاكميت او 
ولس د مال او ځان د  د افغانكه  .قوانينو ته احترام وكړي 

خونديتوب ، د امنيتي ځواكونو د تجهيز او روزنې او د حكومت 
د افغانستان د هوايي تحريم د ساتنې شرطونه ومنل   په مرسته

شول افغانستان ليوال دى چې امريكايې ځواكونو ته د قضايي 
بله مهمه مسله چې ولسمشر . مصونيت مسله په پام كې ونيسي 

 امريكايي نظاميانوي د زندانيانو مسله ده چې ورباندې ټينګار ك
نه بنديانوي او نه به دا حق لري  چې زندانونه رامنځ ته كړي   به څوك

 امنيتي تړون په باب د د.  او نه به په كلو او كورونو بمباري كوي 
مهم   اساس دى او ه ارپلد هيواد د ملي حاكميت  ولسمشر  دريځ 

به   ترې پوره مالتړ  ولس افغان  ښكاره ده چې په خپلواكۍ ميين
 .كوي 

     
په امريكا كې د ولسمشر اوباما د دويم ځل ټاكل كيدل د 

ه  يو ښه لپارافغانستان په باب د دغه هيواد د پاليسيو د تسلسل 
دواړه هيوادونه كولى شي د دې فرصت نه . تصادف  او فرصت دى 

بهير د برياليتوب د انتقال امنيتې مسوليتونو د په استفادې سره د
امنيتي تړون باندې هم موافقه اوكړي تر  تر څنګ پهاو پرمختګ 

بله اساسي . څو د دواړو هيوادونو ملي ګټې خوندي وساتل شي 
د بايد په سيمه كې خبره داده چې د دې امنيتي تړون په نتيجه كې 

ګډه  همنفي رقابتونو او تاوتريخوالي پر ځاى د ترهګرۍ پر ضد يو
د ناټو نه باندى د « دا چې پاكستان . ي رامنځ ته ش ستراتيژي

 او افغانستان هم  دى (Non-Nato Ally)   »امريكا ملګرى هيواد
نو امريكا بايد په پاكستان باندې د خپل  دغه موقف ترالسه كړى 

نه په استفادې سره د دې هيواد هغه تشويشونه رفع كړى چې  نفوذ
تړون امنيتي ګواښ اوسي بلكه دا  ګنې دا تړون به د پاكستان لپاره

يواځې د  د تروريزم  د مخنيوۍ او د افغان امنيتي ځواكونو سره د 
تر څو په سيمه كې ثبات  مرستې او د دوى د روزنې په خاطر كيږي

   .  رامنځ ته شي چې د هر چا په ګټه دى

 

  سر ليكنهسر ليكنه
ورته بښل  او نه يې فسق وكړ نو هغه د ټول ګناهونه

  ). كيږي 
  

 په خاص ډول او  زمانې  مسلمانانو  نۍد اوس
 چې داوكړي ځكه  هدايت  دې خداى ته  حاجيانو

اج جوړ شوى دى لوى اختر د قربانۍ نه رود  او  حج
او ځينې مسلمانان حج او قربانې يواځې د عبادت 

هدف يې دا وي . لپاره هم كوي لپاره نه بلكه د ريا 
رته و زيات شي او خلكعزت  يېچې په ټولنه كې 

او هداف  د حج  اځينې . حاجي صاحب ووايي 
مقاصد نه پيژني او د حج په ساتلو او تحفظ باندې 

پوهيږي  چې د   نه  دې هم  ي او پهه اوسهم ن ګاهآ 
حج  اصل معنى او مفهوم څه دى ، او حج فرض دى 

فقط منظور يې دا وي  او كه واجب او كه سنت ؟ 
د فسق ، فساداو نا . چې په پينځو كې حساب شم 

د ا رنګ . مشروع كارونو څخه  خودداري نه كوي 
حجونه د ثواب پر ځاى مسلمان په عذاب اخته 

لك داسې خكې  كوي چې په عاميانه اصطالح 
  . » حاجي برباد وايي « شخص ته 

  
زمونږ  دولتي اداره چې د حج د تنظيم چارې د حج 
او اوقافو د وزارت له ليارې پر مخ بيايي هم د ډيرو 

د مثال په ډول معتبر او . نيمګتياوو سره مل ده 
ير مال او دولت ولري  او ډبهتر هغه څوك دى چې 

د داسې . ي يا په دولت كې ستر مقام او چوكۍ ولر
كسانو بيا د حج او اوقافو لخوا د حج په مراسمو 

د داسې كسانو نومونه په . كې خاصه پاملرنه كيږي 
لمړي سر كې د قره كشۍ كې نوم راوځي  او كارونه 

بل . كوم خنډ او ځنډ مخ پر وړاندې ځي  بې له يې له
هغه څوك چې په وزارتونو  كې په لوړو پوستونو 

ي او يا د اوس، دو لسي جرګې غړي كار كوي 
مشرانو جرګې غړي نو نه يواځې دا چې د د دولت د 
امتيازاتو نه برخورداره دى بلكه ټولو خپل 

خو . خپلوانو ته هم د حج  د تلو اسانتياوې برابروي 
د حج اصلې مزه خو پدې كې ده چې يو مسلمان په 
خپل زيار او پخپلو حاللو پيسو د حج فرض ادا 

  . كړي 
  

د لوى اختر د قربانۍ نه هم اوس يو رواج جوړ شوى 
قرباني په اصل كې واجب ده او دا مسلمانانو . دى 

. ته د حضرت ابراهيم عليه السالم نه پاتې ده 
قرباني بايد يواځې د خداى پاك د رضا لپاره 

خو زموږ په ټولنه كې ډير داسې اشخاص اوشي 
نه  شته چې په اقتصادي لحاظ پرې قرباني واجب

وي خو يواځې د ګاونډي د رقابت لپاره په قرض 
قرباني كوي او بله خبره داده چې اسالم كې اصول 

يعنې د عملونو ) ان االعمال باالنيات (واضح دى 
نو كه څوك د ريا لپاره . بنسټ په نيتونو باندې دى 

قرباني كوي او يا د حج لپاره ځي نو پدې عمل كې 
ې دا غير مشروع د ثواب پر ځاى ګناه ده ځكه چ

رقابت دى او د اسالم مقدس دين هر غير مشروع 
خداى دې مونږ ټولو مسلمانانو ته په . رقابت ردوي 

سمه او د شريعت په اصولو برابره ليار دتلو هدايت 
  ) آمين. (په نصيب كړي 

نه يو ځل پوښتنه اوشوه چې كوم ) ص(د نبي اكرم 
» االيمان باهللا « عمل بهتر دى ؟  هغه اوفرمايل 

بيا ترې پوښتنه اوشوه . يعني په اهللا ايمان لرل  
وې . چې د هغې نه وروسته كوم عمل بهتر دى 

يعني د اهللا په ليار » الجهاد في سبيل اهللا «فرمايل 
بيا ترې پوښتنه اوشوه چې د هغې . كې جهاد كول 

الحج «وې فرمايل . نه وروسته كوم عمل بهتر دى 
يعنې حج چې پكې د ګناه نه ځان ژغورل » مبرور

د بيت اهللا نه د طواف په دوران كې د هر . شوى وي 
ږي  او قدم په ايښودلو د مسلمان ګناه ليرې كي

په بيت اهللا كې . مقابل كې ورته نيكي ليكل كيږي 
يو لمونځ په لكونو مونځونو حسابيږي او همدا 
راز په مسجد نبوي كې يو لمونځ په زرونو 

د حج په باره اهللا پاك داسې . لمونځونو حسابيږي 
خداى او نيكي كوۍ او بيشكه چې «  فرمايلي دي

ره كړۍ محبت كوي له نيكو كارو سره او پو) ج(
  .  » طحج او عمره د اهللا لپاره 

  
همدا راز د كعبې شريفې د طواف تر څنګ د صفا 

د شريعت د اصولو په چوكاټ كې تر منځ   هاو مرو
صفا  .دى  مهم ركن اركانو څخه لهد حج كول  مزل

او مروه په مكه مكرمه كې د كعبې شريفې تر 
څنګ هغه دوه غونډۍ دي چې حضرت ابراهيم 

هاجره بي بي د خپل  ميرمنخپله   عليه السالم
زوى حضرت اسماعيل عليه السالم   سره د همدې 

هاجرې بي بي د . دوه غونډيو تر منځ پريښودل 
تندې او اوبو د نشتوالي د كبله د دې دوه غونډيو 

منځ منډې رامنډې كړې چې پايله كې اهللا پخپل  تر
د پښو په وهلو سره ) ع(قدرت د حضرت اسمعيل 

د نړۍ ټول  ترېد زم زم چينه روانه كړه چې اوس 
تبرك لپاره حج د مراسمو پر مهال د مسلمانان د 

  .   اوبه څكي
  

مشركانو  د صفا او مروه غونډيو په سرونو د 
چې  ي وونصب كړ په نامه بتان) نايله(او ) اسافه(

كله چې د اسالم مقدس . دوى به يې عبادت كاوه 
دين ظهور وكړ نو مسلمانانو دا دواړه بتان مات 
كړل  او د صفا او مروه د غونډيو په اړه ورسره 

يت آدا ) ج(ځينې تشويشونه پيدا شول  نو خداى 
فمن حج . ان الصفا والمروه من شعايراهللا (: نازل كړ

ناح عليه ان يطوف بهما و من البيت اوعتمر فال ج
بيشكه : ترجمه  )تطوع خيرا فان اهللا شاكر عليم 

نو هر څوك . صفا او مروه داهللا د نښو ځينې دي 
چې اراده د حج اوكړي د بيت اهللا شريف يا اراده د 
عمرې اوكړي نو هيڅ ګناه نشته په ده باندې په دې 
كې چې طواف اوكړي پدې دواړو او هر څوك چې 
وكړي په خپله خوښه څه نيكي بيشكه اهللا شكر 

   .او خبردار دى  ي نكقبلو
  

  صپيغمبر  چې وهريره نه روايت دى بد حضرت ا
قال رسول : عن ابي هريره قال (  دي   فرمايلي

اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم 
ابو هريره : (ژباړه  )يفسق عفر له ما تقدم من ذنبه

چا چې حج : وفرمايل  )ص( وايي رسول اهللا) رض(
 ونكړې  خبرې او د ښځو سره يې د شهوت ړوك

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اسالمي   په او قرباني حج :  پاتې 
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  جنګونه دي، مرګونه، جنازې دي دې وطن كې
  نومونه دي، تورونه دي، ټاپې دي دې وطن كې

  
  د بګۍ آس په شان ګرځه خپله مخه به دې ګورې
  كمرونه، كږليچونه دي، خظرې دي دې وطن كې

  
  د سولې ساه ختلې ده، سكون كوما ته تللى

  دودونه دي، اورونه دي، لمبې دي دې وطن كې
  

  قاتل دى كه مقتول دى بس دعوه يې په جنت ده
  دي، فتوې دي دې وطن كې باغونه، جنتونه

  
  د دعا السونه پټ دي، عاطفه په كډه شوې

  اهونه، فريادونه دي، خېرې دي دې وطن كې
  

  بس لحظه، په لحظه راوړي) نجات مله(كالبوتې 
 دارونه دي، سرونه دي، حلقې دي دې وطن كې

 

 

 

 

 

 

 

  چې كله راته ياد شي زړه زما كوي ژړا
 وفات شو ارواښاد شمس الهداد كوم وخت نه چې 

 

  ورځ د دوشنبې وه، اتلسم وه د مېزان
  دوه بجې د ورځې وې، اوم د رمضان

  د كنړ فضا تغيره شوه؛ چې ترې الړې دا ښكال، ښكال
 

  مذهب يې حنفي وه، مجاهد، او مسلمان و
  ريښتونى مبارز و، په سياست كې قهرمان و

  د نظم په جوړښت كې وه پياوړى تر هر چا
 

  لوى غر د حوصېلې و، د پامير نه لوړ انسان و
  د ټينګ عزم خاوند و، بهادر او پهلوان و

  ډېر پابند و د وفاسپېڅلى لوى پښتون و، 
 

  ن و، ښېرازۍ باندې عاشق ووطن ورته ډېر ګرا
  دغه يې پاليسي وه، د هوسا ملت شايق و

  په دې الر كې پېرو و د غازي امان اهللا
 

  مصيبت كې ډېر صابرو او په حق يې فېصله كړه
  له بدو يې نفرت وه، په ښو يې تلوسه كړه
  په الر باندې روان د ميروس او احمدشاه

 

  وه غازي محمد ايوب وه، ازادۍ باندې فدا
  طالب د استقالل او د وطن د ارتقا وه

  خدمت د خپل وطن ته ، وه سپاهي توره تر مال
 

  خادم په حقيقت كې د وطن او د ملت و
  په دغې افتخار باندې رئيس د افغان ملت و

  د هر افغان خدمت به يې كولو بې مدعا
 

  رقيب به هر څه وايي؛ مګر مونږ ته وه منلى
  امتحان يې وه وركړى؛ جامعه كې و ښاغلى

  ګناه يې صرف دا وه چې يې ونكړه سودا
 

  مخ دې تور شه، ته په څه باندې مغرور يې؟! رقيبه 
  ښه راته معلوم چې په ټولنه كې منفور يې
  پروا مې په تا نشته كه شي رئيس الورزا

 

  په لوى سفر روان شو او زمونږ ځنې رخصت شو
  ښكلى شخصيت شوپټ او هغه د خاورو الندې 

  !رحم دې په كار دى فضل وكړې پرې مولى
 

  انسان و، خامخا به اشتباه ورځنې شوي
  څه ګناه به ځنې شويكامل خو يو اهللا دى، 

  ثبوت به پرې څوك نه كړي؛ د لوى جرم سزا
 

  نصيب يې مغفرت شيالس اوچت كړئ چې ! ملګرو
  خرت شيپه اخالص سوالونه وكړئ؛ چې انوار يې ا

  وايه استفراهللاچې ورودرومۍ؛ په مزار 
 

  په ريښتيا)) مالخېله(( ريښتيا وينا دې وكړه 
  نه و په كې دروغ، مبالغه او نه رياء

  غلبه په رقيب غواړم وايم نصرمن اهللا

 
 

  

  

پداسې سختو شيبو كې د پښتونخواه ځينې مشرانو د افغان ملت ګوند 
همدا . سره خپلې اړيكې ساتلې او په يو يا بل شكل به يې مرستې هم كولې 

ن خليل ، چې وروسته بيا په شهادت ورسول شه ، وه چې  ارباب سكندر خا
او د ارباب دوست  ې الس وركړمرست ته دد ارواښاد شمس الهدا شمس 

د ملګرو   محمد خان خليل نه يې هيله اوكړه چې د شمس صاحب او دده
ورورسته بيا د ارباب صاحب  اړيكې د . مرسته اوكړي  تر خپله وسه  سره 

پښتونولۍ بهترين مثال يې  چې دشمس صاحب سره ډيرې نيږدې شوې 
ارباب دوست محمد خان خليل د پاكستان د مركزى وزير ارباب . جوړ كړ 

نياز محمد خان خليل زوى او د پښتونخواه د ايالت د وزيراعلى ارباب 
راره  وو او په قومې او سياسي لحاظ د ډير محمد جهانګير  خان خليل و

  . نفوذ خاوند وو 
  

ارباب . افغان ملت ګوند سره د مهاجرينو په صفت مرستې پيل شوې 
صاحب د افغان ملت ګوند سره د مرستو په وجه د پاكستانې چارواكو د 
سخت مخالفت سره هم مخامخ شو تر دې چې ده ته د مرګ او ترورو 

خو ارباب صاحب په خپل عزم كې همداسې ثابت اخطارونه هم وركړل شو 
پاتې شه او د پيښور د مهاجرينو د د چارو د تنظيم د رييس په توګه يې د 

همدا وه چې افغان ملتيانو لږ څه د . افغان ملت ګوند سره مرستې پيل كړې 
  . آرام ساه واخيستله  او سياسي مبارزه فعاله شوه 

  
مه د دې  28ميالدي كال د مارچ په ارباب  دوست محمد خان خليل د روان 

فاني دنيا نه سرګې پټې كړې چې دا د پښتونخوا د مشرانو  لپاره ستره 
افغان ملت . افغان ملت ګوند پدې غم كې پوره شريك دى . ضايعه ده 

ګوند به د ارواښاد ارباب دوست محمد خان خليل خدمتونه او احسانونه 
ارباب صاحب ته جنت فردوس  افغان ملت ګوند. .  كله هير نكړي  څهي

  . غواړي ،  روح دې  ښاد اوسي 
  

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د افغان ملت د خواخوږي ارباب دوست محمد خليل :  پاتې 
 

 د اووم تلين په مناسبت مس ش ارواښاد شمس الهداد 

 وصلي خان مالخيل
  جنازې

 نجات مل 
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دا چې زه د پاكستان نه راغلى وم او د پاكستاني پيسو لوټونه 
مې په جيب كې درلودل نو هغه مې را وويستل او د هغه متعلم 

هغه . چې په دي لوټونو د چا عكس دى  نه مې پوښتنه اوكړه
 .سمدستي جواب راكړ چې دا قايداعظم دى 

فكر اوكړ چې كه چيرې مونږ هم په خپلو لوټونو ، ما له ځان سره 
تعميرونو ، مكتبونو او كتابونو د خپلو ملي مشرانو او 
بنسټګرو عكسونه درلودى نو نن به له داسې سوال او ځواب 

د يادونې وړ ده چې دا متعلم په . سره نه مخامخ كيدى 
زما نيوكه په دې . افغانستان كې زيږيدلى او لوى شوى وو

زما هدف دا دى چې بايد مونږ  خپل ملي مشران . نده متعلم 
هر ملت ځينې داسى . وپيژنو ځكه چې دا زمونږ مسوليت دى 

هغه د ملت د ټولو افرادو شريك وي او ټول چې  لريارزښتونه 
يو څو كاله وړاندې يو شخص د غازي . ورته يو شان  احترام لري 

تمال كړل او بد رد امان اهللا خان په اړه غير قابل تحمل كلمات اس
يې وويل پدې اساس چې دموكراسي او د بيان آزادي ده  او 

دا صحيح . خو داسې نده . څوك چې څه وغواړي ويلى يې شي 
ده چې په ديموكراتيكه ټولنه كې د بيان ازادي شته خو هر څه 

هند او امريكا د ولسواكو  .خپل معيارونه او حدود لري 
آيا په امريكا كې څوك داسې . هيوادونو بهترين مثالونه دي 

ادعا كولى شي چې جارج واشنګټن د امريكا بنسټګر ندى  او 
. يا په هند څوك داسې وايي چې ګاندهي د هند ملي مشر ندى 

  . نه هيڅكله نه 
په هر هيواد كې ځينې داسى معنويات او واقعيتونه وجود لري 
چې هيڅوك ترې سترګې نشي پټولى لكه څوك نشي كولى ځان 

عجيبه خو داده . همدا حال د يو ملت دى . ته خپل پالر وټاكي 
چې زمونږ د ملي مشرانو په اړه د نورو هيوادونو په كتابونو كې 

  . زيات تر معلومات دي 
چې زمونږ ځوان نسل د خپلواكۍ په اصلي معني يواځينۍ ليار 

. پوهولى شي هغه داده چې مونږ خپل تاريخ ته مراجعه اوكړو  
اوس . يو وخت مونږ د اصفهان نه تر ډيلي پوري حكومت كوه 

نور هيوادونه په ښكاره زمونږ په داخلي چارو كې السوهنه كوي 
خپل  اوګورو ، حيثمونږ خپل تاريخ ته بايد د يو ملت په . 

  . ر ته وده وركړو او دخپلو ملي مشرانو احترام اوكړو كلتو
كه چيري مونږ ټول ملت په ملي ارزښتونو لكه ملي سرود ، بيرغ 
، اساسي قانون ، ژبې ، دين او ملي مشرانو باندي هم نظر او نه 
اوسو نو بيا بهرنيان چې څرنګه اوغواړي مونږ د خپلو ګټو لپاره 

رنګه چې مو ليدلي چې مونږ شايد لكه څ. استعمالولى شي 
يواځينى ملت اوسو چې په ډيره اسانه خپلو ملي ارزښتونو ته 
تغير وركولى شو پداسى حال كې چې ملي ارزښتونه د ملت 

فكر اوكړو چې زمونږ په  څه داسې راځۍ چې په .  هويت ټاكي 
يووالى ، خپلواكي ، نيكمرغي او پوهه  ګران هيواد كې

  . راولي 
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واليتي بيا رغونې ټيمونو د هيواد د نورو واليتو پر پرتله 
په سرحدي واليتونو كې ډير فعال وو ځكه چې د دې والياتو 
سياسي اهميت او د مخالفينو د بيا راپورته كيدو قوي 

ت د دخپل قدر
په دې والياتو كې ميشتو 

د يوې لسيزې نه زياتې مودې د فعاليت نه وروسته د انتقال 
پي آر ټي ګانو د 

ر د يادونې وړ ده چې د ولسمش
.  م فرمان هم د پې آرټي ګانو د منځه وړلو حكم وركوي 

پدې مرحله كې دا اړينه ده چې  د پي آر ټي ګانو د السته 
د افغانانو په ژوند د دوى د اغيزمنتوب او هغه څه 
باندې وغږيږو چې د پي آر ټي پروژو نيګړتياوې يې بللى شو 

د پي آر ټي پروژو زيات تمركز په زيربنا باندې وو چې د 
ترانسپورت سكتور تر ټولو زيات د اهميت وړ وو  ورپسې 
اداري ودانۍ ، روغتيايي مركزونه او ښوونځي د ډير 

اجناسو سركونه او پلونه نه يواځې د خلكو او 
يمو بلكه د هيواد په مختلفو س

و د چټكتيا وسيله 
لهاو پي آر ټي ګانو په زرګونو كلومتره  سركونه او س

كې جوړ كړل چې د كابل 
نه يواځې د امنيت له نظره بلكه د پرمختيايي 

كرزي د موقتې ادارې په اوايلو كې په والياتو 
په ډير شمار اداري تعميرونه  وو او هغه هم  

حكومت خپل مشروعيت 
 تر السه كړي دا اړينه وه چې دولت د خپلو چارو پر مخ 
هم د والياتو په مراكزو كې او هم په ولسواليو كې 
د ځينې نيمګړتياوو سره سره پي آر ټي 

په  د يادونې وړ ده چې 
ديجې او هم د 
پرمختيايي او بشري پروژو د جوړولو او تنظيم د ظرفيت له 

  

په لږ يا ډير تفاهم 
 يې هاړتياوې او لومړيتوبون

د پروژو د پالنګذارۍ ، ډيزاين او 
نقش دومره بنسټيز او فعال نه 
كم ظرفيت درلود 

پداسې حال . 
تود پرمختيايي چارو د پالن او 

بل واليت تر  
د واليتي چارواكو كاري كفايت او 
ګانو د ليارې د واليتي پرمختګ د مسير 
داسي مثالونه شته چې د والي 
صاحبانو د ښه كفايت له كبله د پي آر ټي ګانو  تمويل ډير 
كنړ ښه مثالونه دي 
چې د ښاغلي ګل آغا شيرزي  او ښاغلي فضل اهللا واحدي د 
تر يو حده په 

كه څه هم د زيربنايي خدماتو د اماده كولو لپاره د پي آر ټي 
ګانو ميكانيزم يو په ځاى حركت وو خو د نيمګړتياوو نه هم 

پي آر ټي ګانو په زيات تعداد كې پروژې داسې  
وركړې چې محدود يا هيڅ ظرفيت او تجربه يې 

وركړې چې محدود يا هيڅ ظرفيت او شركتونو ته 
د داسې مالي  دې شركتونو . تجربه يې نه درلوده 

او تجهيزاتو ادعا درلوده  منابعو ، تخنيكي ظرفيتونو
او  خو پي آر ټي ګانو كم تخنيكي. چې اصالً يې نه درلودل 

نظارتي منابع درلودې  تر څو د شركتونو دقيقه څيړنه 
په نتيجه كې ډيرې پروژې د داسې شركتونو . اوكړاى شي 

ترين  ټالس ته ورغلې چې كفايت يې نه درلود خو د ټي
پي آر ټي  . قيمت په وركولو يې پروژې الس ته ورغلې 

وكړ او خپل تخنيكي انكشاف ګانو په تدريجې توګه 
د امريكايي نظامي انجينرانو د . ظرفيتونه يې لوړ كړل 

ادارې په راتللو سره تر ډيره حده د پي آر ټي د پروژو 
كيفيت لوړ شوى  ځكه شركتونه مكلف كړاى شول چې د 

ه تطبيق كې ځانګړي تخنيكي مقررات او پروژو پ
خو د دې ټولو ګامونو پورته . معيارونه په نظر كې ونيسي 

كولو سره سره د پي آر ټي پروژو قيمت غير اقتصادي 
 پاتې دى  چې عمده عوامل يې د مربوطو تعميراتو
قوانينو ، مقرراتو او معيارونو نشتوالى او يا عدم نفاذ 

ي شركتونو د حد نه ډير حرص دى خو له بلې خوا د افغان
  . هم د لوړو قيمتونو باعث ګرځيدلى دى 

پي آر ټي د پروژو كيفيت د سوال الندې دى خو  كه څه هم د
د پي آر ټي د . مثبت اقتصادي اغيز يې د يادونې وړ دى 

پروژو د تطبيق په نتيجه كې په زرګونو فني او غير فني 
دا شوه چې په كارګرو او انجينيرانو ته د كار زمينه پي

عمومي توګه يې د افغانانو په ژوند مثبته اغيز اچولې 
خو بايد هير نكړو چې همدې اقتصادي تحرك يوه .  ىد

د مثال په ډول د پروژو . اجتماعي ستونزه هم زيږولې ده 
يوې چټكې داوطلبۍ پروسې دې ته زمينه مساعده كړې 

 افغاني شركتونه په لږ وخت كې سرمايه دار شولډيرچې 
بل طرف ته د پي آر ټي .   يې وزيږول او اجتماعي رقابتونه

هيوادونو مربوط قوانين او مقررات په خپلوګانو د خپلو 
نظر كې نيول او افغاني قوانين او مقررات په نظر كې نه 

د  وپروژ وخو بل طرف ته تقريًباټول . دي نيول شوي 
دواليتي ادارو منظوري درلوده نو ځكه د قانونمندۍ 

 .مسله نه مطرح كيږي 

د پي آر ټي پروژو بله عمده ستونزه د دوى د دوام او حفظ  
افغان حكومت په نږدې راتلونكي  . و مراقبت مسله ده 

د له خوا ګانو كې بايد د هغه ټولو پروژو چې د پي آر ټي
يق شوي پوره معلومات تطبهيواد په بيال بيلو برخو كې 

تر السه كړي تر څو د دوى د مالكيت او تنظيم چارې د 
 . مربوطو واليتي سكتوري رياستونو ته وسپارل شي 

  
پاليسي كاري دا هم د يادونې وړ ده چې د پي آر ټي ګانو 

پر چټكۍ سره پالن شوې بوديجه مصرفول وو او د 
ې افغانستان اوږدمهال ملي پرمختيايي پالن په نظر ك

خو بيا سوال پيدا كيږي چې آيا داسې . ندى نيول شوى 
د . كوم پرمختيايي پالن په خپل وخت سره وجود درلود 

ميالدي  2008افغانستان د پرمختګ ملي ستراتيژي په 
كال كې تكميل شوه نو ځكه دا ممكنه نه وه چې د پي آر 
ټي ګانو پروژى د داسې يو پالن منتظر اوسې ځكه ولس 

 . ګه خدماتو ته اړتيا درلوده په عاجله تو

د ټولو نيمګړتياوو او ستونزو سره سره د  پي آر ټي ګانو 
لخوا د هيواد په بيالبيلو برخو كې د يادونې وړ زيربنايي 
او پرمختيايي پروژې تطبيق شوې چې د افغانانو په 
اجتماعې او افتصادي ژوند يې ډير مثبت اثرات اچولي 

د هغو هيوادونو نه مننه په صفت   متشكر ملتچې د يو 
چې د د پي آر ټي ګانو له ليارې يې داسې پروژې  اوكړو

   .تمويل كړي او تطبيق كړي 
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  د افغان ملت ملي جريده

سيپتمبرميالدي  كال  د  2012مياشت،    د   وږيلمريز كال د  1391د 

واليتي بيا رغونې ټيمونو د هيواد د نورو واليتو پر پرتله 
په سرحدي واليتونو كې ډير فعال وو ځكه چې د دې والياتو 
سياسي اهميت او د مخالفينو د بيا راپورته كيدو قوي 

دخپل قدر بله دا چې حكومت. احتمال موجود وو 
په دې والياتو كې ميشتو  مشروعيت او غزولو په خاطر

 . ولسونو سره تړون ته ډيره ليوالتيا درلوده  

  
د يوې لسيزې نه زياتې مودې د فعاليت نه وروسته د انتقال 

پي آر ټي ګانو د   د په تدريجي توګه د بهير په چوكاټ كې 
د يادونې وړ ده چې د ولسمش. منځه وړلو لړۍ پيل شوې ده 

م فرمان هم د پې آرټي ګانو د منځه وړلو حكم وركوي  45
پدې مرحله كې دا اړينه ده چې  د پي آر ټي ګانو د السته 

د افغانانو په ژوند د دوى د اغيزمنتوب او هغه څه  ،راوړنو
باندې وغږيږو چې د پي آر ټي پروژو نيګړتياوې يې بللى شو 

 .  
  

د پي آر ټي پروژو زيات تمركز په زيربنا باندې وو چې د 
ترانسپورت سكتور تر ټولو زيات د اهميت وړ وو  ورپسې 
اداري ودانۍ ، روغتيايي مركزونه او ښوونځي د ډير 

سركونه او پلونه نه يواځې د خلكو او . اهميت وړ وو 
بلكه د هيواد په مختلفو س اړين وود چټك انتفال لپاره 

و د چټكتيا وسيله كې دد امنيتي ځواكونو لپاره د اكماالت
پي آر ټي ګانو په زرګونو كلومتره  سركونه او س. هم  وه 

كې جوړ كړل چې د كابل  پلونه د هيواد په بيالبيلو سيمو
نه يواځې د امنيت له نظره بلكه د پرمختيايي سره يې تړل 

  .  ن ووياړهلو ځلو لپاره هم 
  

كرزي د موقتې ادارې په اوايلو كې په والياتو  د ولسمشر
شمار اداري تعميرونه  وو او هغه هم  كې دګوتو په 

حكومت خپل مشروعيت  ددې لپاره چې . خراب حالت كې  
تر السه كړي دا اړينه وه چې دولت د خپلو چارو پر مخ 

هم د والياتو په مراكزو كې او هم په ولسواليو كې لپاره وړلو
د ځينې نيمګړتياوو سره سره پي آر ټي . الې ودانۍ ولري  فع

د يادونې وړ ده چې  .ګانو دستاينې وړ ګامونه پورته كړل 
ديجې او هم د فعالو پي آر ټي ګانو كې د بود هيواد كې 

پرمختيايي او بشري پروژو د جوړولو او تنظيم د ظرفيت له 
  . وه د تر ټولو مطرح د امريكا پي آر ټي  نګاه نه 

  
په لږ يا ډير تفاهم پي آر ټي ګانو واليتي ادارو سره كه څه هم  

اړتياوې او لومړيتوبوند واليت چې   وړلكارونه پر مخ 
د پروژو د پالنګذارۍ ، ډيزاين او  ،په ګوته كول  ورته

نقش دومره بنسټيز او فعال نه د والياتوتطبيق په مراحلو كې 
كم ظرفيت درلود  وواليتې ادارد دې غټه وجه دا وه  چې . وو 

. او مركز سره يې ارتباط هم دومره قوي نه وو 
تود پرمختيايي چارو د پالن او ياكې چې مركزي اداره د وال

 يوبيا هم . تنظيم يواځينۍ مشروع مرجع ده 
د واليتي چارواكو كاري كفايت او  . واليت توپير درلود 

ګانو د ليارې د واليتي پرمختګ د مسير ظرفيت د پي آر ټي 
داسي مثالونه شته چې د والي .  كې اغيز من ووټاكلو 

صاحبانو د ښه كفايت له كبله د پي آر ټي ګانو  تمويل ډير 
كنړ ښه مثالونه دي  ننګرهار او.  وو او همغږي زياته وه  موثر

چې د ښاغلي ګل آغا شيرزي  او ښاغلي فضل اهللا واحدي د 
تر يو حده په  مرستېله كبله د پي آر ټي ګانو  فعال نقش

 .اغيزمنه توګه په مصرف رسيدلي دي 

 

كه څه هم د زيربنايي خدماتو د اماده كولو لپاره د پي آر ټي 
ګانو ميكانيزم يو په ځاى حركت وو خو د نيمګړتياوو نه هم 

پي آر ټي ګانو په زيات تعداد كې پروژې داسې  . خالي نه وو 
وركړې چې محدود يا هيڅ ظرفيت او تجربه يې شركتونو ته 
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