ﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﻴﺮو ﻣﺎﺑﺎﻧﻔ
ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣ

ﺖ ﻏږ !
د ا ﻓﻐﻐﺎ ن ﻣﻠﺖ

ﻻﻳﻪ
اﻻ
ﻢ
اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺻﺪق ﷲ
اﷲ
ﺻ

ﻲ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﻳﻳﻮ
ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﻧﻪ راوﻟﻲ ﺗﺮ
ﻗﻮم ﻛﯥ ﺗﻐﻴﺮ ﻪ
ﻼﻟﻪ ﻳﻮه م
ﺪاى ﺟﻞ ﺟﻼ
ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮه ﻟﻮى ﺧﺪ

ك ،ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ ،ﭘﭘﻪ ﻮ
ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻠﻲ ،ﺧﭙﻠﻮاك

ﺨﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮ ﻛﻛﯥ د ﺗﻐﻴﺮ ارراده وﻧﻜړي
څﻮ دوى ﭘﺨ

او ﺳﺮﻟﻮړړې اﻓﻐﺎﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻮ وﻻړ و
ﭘښﻮ
ﻜﻲ ﻳﻮ
ﻮښﺘﻮﻧﻜ
ﻏﻮ
ﺨﺼﻴﺖ  ،درووﻧﺪ ﭘښﺘﻮن ﻣﺸﺮ ،
رﻫﺒﺮ  ،ﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼ
ﺖ ګﻮﻧﺪ ﺮ
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ
ﺗﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮه اوو ﻟﻴﻜﻮال اررواښﺎد ﻗﺪررت اﷲ ﺣﺪاد د ﻣړﻳﻨﯥ ﻟﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د
ﺪاد ﺻﺎﺣﺐ ﻟﭙﺎره
ﺟﺮﻳﺪې دﻏﻪ ګڼﻪ د ارواښﺎد ﺣﺪ
ې
ااﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻣﻠﻲ
ﻮې.
ځﺎﻧګړې ﺷﻮ
ځ
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 13ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د دﻟﻮې /ﺣﻮت ﻣﻴﺎﺷ
د 390

ﻼدي ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷﺖ
د  2012ﻣﻴﻼ

ى 3ﻣﻪ ګڼﻪ
د درﻳﻤﯥ دورى

ﭘﻪ ﺣﻖ وررﺳﻴﺪ
ﺣﺪاد ﻪ
ﻗﺪرت اﷲ ﺣ
ت
ګﻮﻧﺪ ﺮ
رﻫﺒﺮ
ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺪ
ﻲ
ﻠﺖ ﻲ
ﻣﻠﻲ
د اﻓﻐﻐﺎن ﻣﻠﺖ
ليکوال
ل
مشر  ،تاريخ پووه ،
شخصيت  ،دروند پښتون ر
ت
افغان ملت ګوندد رھبر  ،مملي
د ن
له امله ددې
قدرت ﷲ حداد د ور پيښې ناروغۍ ه
خاوند ت
ښو صفاتو خ
او دنوورو ډيرو ښ
سترګې پټې کړې.
ې
 ١٣٩کال د قوس په ٢۵مه
فاني ددنيا نه د ٩٠
انا و انا اليه رراجعون
ډول د افغان
په خاص ل
حداد صاحب ممړ ينه ټولو افغانانو  ،د نړۍ ټولو پښتنو او ه
د د
يرو
صاحب د تير
کيدونکې ضايعه دده  .حداد ص
کې
ستره او نه جبران
ه
ملت ممترقي ګوند لپاره
حقق
پت او عزت  ،په ھيواد ککې د ديموککراسۍ د تح
پنځوس کلو راھھيڅې د افغاننستان د ت
س
ھراړخيزه
ه
ت
جرات
ښتنو د حقوقووخوندي کوولو لپاره په ډيره ميړاننه او
او د پښتو او پښت
حقيق او زيايار نه
يږدې
پنځلس کلو د تح
س
سي مبارزه کوله  .د نيږ
ګي او سياس
فرھنګ
افغان اوپښتون
چې دا يی پپه ټول ن
ورورسته يی د اففغان ملي تااريخ کتاب تکميل کړ چ
ن دی.
ولس لوی احسان
چارو په اړه يوه
تاريخ او روانو چ
خ
کلو راھيڅې په مسلسله تتوګه ھره وورځ د افغاننستان د شاند
حداد صاحب د تتيرو څو لو
نداره
ټول ژوند د
صاحب خپل ل
ب
حداد
ضايی نه وه راغلې .ح
ورځ ھم پکې قض
چې يوه ځ
اخبارو کې نشرولله تر دې چ
و
مقاله پپه ويب پاڼوو او
خاص ډول پښتتانه ويرجن دي او
افغانان او په ص
ن
طنپال
وقف کړی وو  .دده په مړيينه ټول وط
ن ملت خدممت ته ف
دين وطن او افغان
شمس دواړه د يوې لياارې
شمس الھدا ش
او ارواښاد ش
قدرت ﷲ حداد و
منځته شوې .اروواښاد ت
ه
خال را
په پښتتون قيادت ککي لويه ال
مونږ سره وي .د افغان مللت ملي متررقي
يی تل له ږ
ن دواړه زموونږ ترمنځ ننشته خو کاارنامې او يايادونه به ی
ملګري وو او نن
ي
فرھاد او ټولې ممحترمې کوورنۍ ته د ززړه له
د
صور
غليو ايمل فررھاد  ،ولي فرھاد  ،منص
حداد صاحب زامنو ښاغ
ګوند د مرحوم ح
الفردوس غواړي .
س
جنت
خدای )ج( لله درباره ج
کومې دغمرازۍ مراتب وړاندې کوي او حداد صااحب ته د خ

ﻣﺮاﺳﻢ
ﻓﺎﺗﺤﯥ ﺳﻢ
ﯥ
اﷲ ﺣﺪاد د
ښﻮرﻛﯥ د ارواښﺎد ﻗﺪرت ﷲ
آﺑﺎد او ﭘﻴښ ﯥ
ﺟﻼل د
ﭘﻪ ﺟﻼ
حق رسيدلی ووو او د امرريکا په
مه )د دسمبر ١۶مه  (٢٠١١په ق
قوس په  ٢۵ه
 ١٣٩٠کال د س
١
چې د
ارواښاد قدرت ﷲ حداد چ
په مشرۍ د افغان
جالل آباد کې د انجينير اجممل شمس ه
حې مراسم ييی په ل
وسپارل شو د فاتح
ل
خاورو ته
و
ويررجينيا ايالت کې
ورځ  ١٣٩٠کاال د جدي پپه ٢مه )د ددسمبر ٢٣ممه (٢٠١١
دفتر کې د جممعې په ځ
ي ګوند په ممرکزي ر
ملت ملي مترقي
ت
مالخيل  ،د ګوند
يل
شي وصلي خان
سمو کې د ګوند مشر اانجينير اجممل شمس  ،عمومي منش
ولممانځل شول  .پدې مراس
صاحب عقييدت مندو ګګډون
شمير افغان ملتييانواو د اروواښاد حداد ص
ستيال امان ﷲ اتل  ،د عالي شورا ټولو غړو  ،ګڼ ر
مرس
خپل يو
ميړني ھم د ل
ي
غلي ډاکټر ففاروق
پخواني وکيل ښاغ
ي
وکړ .د افغان مملت ګوند د عالي شوررا غړي او د ولسي جررګې
ړ
وکړ.
کې ګډون ړ
پالووي سره د ففاتحې پدې مراسمو ې
حداد صاحب د مغفرت لپارره
ظيم الشان د مبارکو آيتوونو په تالووت سره د ممرحوم د
د فاتحې پدې ممراسمو کې د قران عظ
کريم
ميړني  ،وصلي خان مالخييل او عبدالک
ي
شمس  ،ډاکټر فااروق
غونډې په ترڅ ککې انجينير اجمل س
ې
ې.د
دعاګګانې وشوې
مبارزه رڼا وواچوله او دده د ملي  ،ټولنيز او ففرھنګي خدممتونو يادوننه يی وکړه .فاتحې
په ژوند او مب
مستتري د حداد صاحب ه
جو نه د غرممې تر  ١٢ببجو پورې دوام درلود )پاتې  ٢مخ (.
سحر د  ٩بج
دس

Pub
blication of the A
Afghanisttan Social Demo
ocratic P
Party- Fe
eb 2012

ﺸﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻛﺮزي ﭘﻴﻴﻐﺎم
ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ د وﻟﺴﻤﺸ
ﺪرت اﷲ ﺣﺪاد ﻪ
د اروواښﺎدﻗﺪ
شخصيت قدررت ﷲ حداد
او فرھنګي ش
سره مو خبر ترالسه کړ چې د ھيواد يو سياسي و
ډيرې خواشينۍ س
په ې
دورپيښې ناروغۍ له امله د دې فاني دنيا نه سترګې پټې کړې  .ارواښاد قدرت ﷲ حداد د مررحوم ديپلوم
ې
صاد او
س ورځپاڼه اوو پامير،اقتص
ي او سياسي مدرسه کې رروزل شوی وو .په انيس
انجينير غالم محمد ففرھاد په ملي
عاتي خدمتوننه د قدر وړددي .
افغان مللت جريدو ککې يی مطبوع
ي ليکلي دي  .د
ت کتابونه يي
ې ھغه د پښتتو او دري ژژبو ليکوال ھھم وو  .زيات
ت په خوا کې
د يو سياياسي شخصيت
ھغه کورنۍ  ،مملګرو او د مميدان وردګ ولس
پل د تسليت او ھمدردۍ ممراتب د ه
ضايعه ده  .خپل
ھغه مړينه ستره ض
ې جميل صبرر ورکړي.
ته وړانددې کوم .خداای دې ھغه ته مغفرت وور په برخه ککړي او پسمااندګانو ته دې

د داررواښﺎد ﻗﻗﺪرت ااﷲ ﺣﺪاد ژوﻧﺪ او ﻣﺒﺎررزه

ﻞ
ﻣﻼﺧﻴﻞ
وﺻﻠﻲ ﺧﺎن

لي مترقي ګګوند
کی او د افغغان ملت ملي
ارواښاد قدرت ﷲ حداد د ميددان وردګو واليت اصللي اوسيدونک
د
ب په ١٩٣٠
حمد فرھاد ورور وو .حداد صاحب
کي ارواښاد ديپلوم انجيننير غالم مح
بنسټ ايښودونکي
د ټ
ې .د ژوند ززياته
ې وغوړولې
کې يي سترګې
علمي او متدينه کورنۍ ې
ميالدي کال کې پهه کابل کې پپه يوه ي
ي
سياسي مبارزه ککې تيره کړه .
ګي او سي
برخه ييی په ليکواللۍ  ،فرھنګ
وروسته بيا
ته
 ١٣لمريز ککال کې يي د انيس په ممجله کې د ليکوال په صفت وظيففه اجرا کولله .
په ٣٣٠
پامير د جريدې د مسوول پپه توګه کارر وکړ او بيايا ورپسې د
ۍ په رياست کې د ر
د کابل د ښاروالۍ
يل
تکميل
ښاغلی حداد څلورکاله د ژورناليزمم مسلکې زددکړه
اقتصاد د جريدې ممرستيال وټټاکل شو .ښ
سته بيا د سررې
ې وه .وروس
کړه  .ررسمي سند يی تر السهه کړ او د ررحمان بابا اادبي جايزه يی اخيستې
مياشتې د تبليغاتو مدير شو .دددې مامورييت په دوراان کې د دوولت په نماينندګۍ ايران ته الړ او د
ې
ل
مسوول
زلزله ززپلو لپاره ييی مرستې ورسولې  .په  ١٣۴۵للمريز کال ککې د افغان ملت د جرريدې
زيار ،او ميړانه يي دا درونند ګوندي ممسووليت ترر سره کړ .د دې
،
مدير ووټاکل شواو په ډير زحممت ،
ښتل
ې ته وغوښ
ي فعاليتونو لله کبله دوه ځل محکمې
ن کې د خپپلو جراتمنداانه فرھنګي
مسوولييت په دوران
کې د
ګله ديش ې
ې يی په بنګ
ي دريځ نه تتير نشو .پهه  ١٣۵٠لمرريز کال کې
ي او اصولي
خو د خپل ملي
شو و
صفت برخه وواخيسته.
سيمينارکې د ھيواد د نمماينده په ص
سولې پپه نړيوال س
ل يی د پلچررخي زندان کې
او يو نيم کال
١٣۵لمريز ککال کې د ثوور د کودتا پر محال وونيول شو و
په ۵٧
 ١٣لمريز ککال
کړې  .وروستهه بيا په ٣۶٠
ستونزمنې اوو د تکليفوننو نه ډکې وورځې شپې تيرې ې
خورا س
شمس
خواه ته د خپپلې کورنۍ سره مھاجرر شو .دغه وخت په پييښور کې د ارواښاد ش
کې کوززې پښتونخ
صاحب ھم د خپلو ګوندي مللګرو سره پپه
ب
حداد
ن ملت ګوند فعال وو .ح
شرۍ د افغان
شمس تر مشر
الھدا ش
که شوه .په  ١٩٨۴مييالدي کال ککې د ګوند
ي مبارزه ننوره ھم چټک
فعاليت شروع اوککړه او ګوندي
جه
خاباتو په نتيج
حق ورسيد  .په  ١٩٨٧کال کې د ګوندي انتخ
غالم محمد فرھاد په ح
موسس او رييس غ
س
ب
تخريب
خيست او د ننور
شعابات راغللل خو حدادد صاحب بييا ھم د تحممل او تدبر نه کار واخ
کې انش
ذيق شول نو د خپلې کوررنۍ سره يو
ې کله ورته د ژوند شراايط ډير ق
يی ونيوله .وروسته چې
مخه ی
چې د ګوند ھھيڅ رسمي چوکۍ ته ککانديد
الن وکړ چ
الړ .يو څو کلونه ورووسته يی اعال
ځای اممريکې ته ال
صاحب ته يی د ورورۍ الس ورکړړ او ورته ييی د ګوند ممشر وويل .ارواښاد شممس
نه دی  .شمس صا
افغان ملت ملي مترقي ګونند حداد صااحب ته د ررھبر په صففت قايل شوول .د حداد صاحب په
او ن
ي ګوند د يادد وړ فعاليتوونه
ملت ملي مترقي
ې افغان ت
صاحب د ررياست پدې مرحله کې
رھبرۍ او شمس ص
ۍ
ترسره کړل .
مبارزې ته
ې
ګي فعاليتونوو او
ملي او فرھنګ
حب په کراره کينناست او خپلو ي
په امرييکه کې ھم حداد صاحب
او موثق مواد راټول کړړل او د افغغان
يي اداممه ورکړه .پپدې دوران کې يی د ممختلفو منابععو نه مھم و
وروسته يی
ه
لونو د څيړننې او زيار نه
ع اوکړه  .بباآلخره د نژژدې  ١۵کلو
ملي تارريخ په ليکلوو يی شروع
خ کتاب تکمييل کړ .د افغانيت او پپښتونولۍ مملي فلسفې تته يی يو نوی رنګ وررکړ.
افغان ملي تاريخ
د ن
څيړنيز مرککزپه
ي د پښتو د څ
د ملي تتاريخ په اړړه يی نوي اانکشافات ررابرڅيره کړړل .دغه کتتاب د ساپي
چاپ شو  .دددې کتاب پپه نھايی کوولو کې ارواښاد
ميالدي کال کې چ
ي
٢٠٠
لګښت په دوه جلدهه کې په ٠٠
تاريخي اثر
ي
شمس االھدا شمس او ښاغلي ممحمد افغان اباسين ھم ھمکاري ووکړه .د حدااد صاحب ددغه
احسان دی .
ن
ښتون ولس لوی
په ټول افغان او پښ
خ د کتاب نهه وروسته ھھم حداد صااحب خپلو اررزښتناکو لليکنو او فرھنګي مبارززې
افغان ملي تاريخ
د ن
ت په ورځپپاڼو  ،جريدوو  ،خپرونوو او ويبپاڼو کې
دوام ورکړ .مققالې او ليکننې به يی وخت په وخت
ته م
ستان د شاندداره تاريخ ااو د افغاني مشرانو په وياړ يی د عبرت او ننصيحت نه ډکې
نشريدلې  .د افغانس
ې
ب په اړه کهه سړی ھر
حداد صاحب
ليکنې د موجوده اوو راتلونکو نسلونو لپارره غټه سرممايه ده .د ح
ی:
څومره وليکي بيا ھم کمه ده لکه چې يو شاعر وايی
ستاا د ښايست ګلونه ډير ددی
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ﻗﺪرت اﷲ ﺣﺪاد د ﻓﺎﺗﺤﯥ ﻣﺮاﺳ
ت
ﺟﻼل آﺑﺎد ﻛﯥ د اررواښﺎد
د اﻓﻐﺎﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﺮﻛﺰﺰي دﻓﺘﺮ ل

تنګه زه به کووم يو ټولوممه
ځوولۍ مې ګ

قوس په  ١۵مه ددې فاني ددنيا نه سترګې پټې کړړې خو په
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ﺳﺮ ﻟﻴﻜﻨﻪ
لکه څرنګه چې ټولو ھيوادوالو ته معلومه ده نن سبا د ھيواد په
سياسي جرياناتوکې يوه مھمه موضوع د انتقال پروسه ده  .ددې
پروسې اساسي ھدف دادی چې د ھيواد د ټولو امنيتي چارو
مسوليت د نړيوالو ځواکونو څخه ملي امنيتې ځواکونو ته په
تدريجي توګه وسپارل شي ترڅو تر ٢٠١۴ميالدي کال پورې
دغه بھيرتکميل شي .ددې پروسې د تنظيم او الرښوونې لپاره د
ولسمشرپه فرمان يو کميسيون جوړ شوی چې د مشرۍ دا
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
يی د ھيواد تقريبا ً  ۵٠في صده نفوس تر پوښښ الندې راغلی .د
نړيوالو ځواکونو نه ملي ځواکونو ته د امنيت د مسوليت
سپارښتنه آسان کار ندی او له ځان سره ننګونې لري .کومه
اساسي پوښتنه چې ددې پروسې په ارتباط پيدا کيږي ھغه داده
چې آيا زمونږ امنيتي ځواکونو دومره ظرفيت پيدا کړی چې دا
مسوليت په برياليتوب پرغاړه واخلي .خو واقعيت دادی چې تر
 ٢٠١۴ميالدي کال پوري د بھرنيانو وتل حتمي دي او د انتقال
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
ايجاد کړي  .او بله دا چې دا زمونږ ھيواد دی او ددې ساتنه
زمونږ کار دی نه د بھرنيانو .د ھمدې حقيقت په درک کولو
ښاغلی ډاکټراشرف غني د انتقال د پروسې په يوه جلسه کې
داسې ويلي » ولږې به تيرې کړو خو خپله ملي اردو به وساتو
«.
زمونږ امنيتي ځواکونو تر کافي حده حربي توانمندي پيدا کړې
خو د تجھيزاتو  ،وسايلو او تاسيساتو کمبود په تکراري ډول د
انتقال د ننګونې په توګه وړاندې شوي دی  .بايد د انتقال د
پروسې د فرصتونو نه په پوره استفاده د داسې مشکالتو د حل
لپاره د نړيوالې ټولنې په ھمکارۍ الزمې الرې چارې ولټول
شي ٢٠١۴ .ډير ليرې ندی او وخت په چټکۍ له مونږ نه
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 الزمو تصاميمو لپاره وړاندې کړي  .د انتقال د پروسې
برياليتوب يواځې د امنيت پوری ندی تړلی .د امنيت په خوا کې
که پرمختګ  ،د ملي اقتصاد رشد  ،د قانون حاکميت  ،د اداری
فساد پر ضد مبارزې او ښه حکومتدارۍ ته الزمه توجه ونشي،
ھغه السته راوړنې چې د امنيت په ډګر کې يی لرو له السه به
يی ورکړو  .پدې اړه د مرکزي حکومت وزارتونه  ،واليتي او
محلي چارواکي په خپل خپل ځای کې مسوليتونه لري  .بل اړخ
ته د نړيوالې ټولنې نقش د انتقال د برنامو د تمويل لپاره کليدي
دی  .د کابل کنفرانس د پريکړو پر اساس چې کومې ملي
برنامې جوړې شوي د ھغوی د تحقق لپره التر اوسه کوم
واضح او مشخصه ستراتيژي وجود نلري  .که پدې مورد کې
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
انسجام او رھبرۍ دی .ددې پروسې برياليتوب د ټولو حکومتي
ادارو فعال حمايت او نقش ته اړتيا لري  .د ا يوه ملي او
سرنوشت جوړونکې پروسه ده او د دولت په خوا کې د ولس
کلک او قوي حمايت ته ھم ضرورت لري .
ﭘﺎﺗﯥ  :ﺟﻼل آﺑﺎد اوﭘﻴښﻮر ﻛﯥ د ارواښﺎد .....................
ھمدا راز په پيښور کې د  ١٣٩٠کال د جدي په ٣مه د شنبې په ورځ د لس
بجو څخه تر دولسو بجو پورې د ساپي پښتو څيړنو او پراختيا مرکز او د
ارواښاد شمس الھدا شمس د کورنۍ لخوا د ارباب روډ د گل حاجي پالزې په
جومات کې د ارواښاد قدرت ﷲ حداد فاتحه په پرتمينو مراسمو سره
واخيستل شوه ،چې په کې د پيښور او نورو لرې پرتو سيمو څخه
راغليوپښتنو ليکواالنو ،شاعرانو ،اديبانو ،سياستوالو ،د افغان ادبي بھير،
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
الحاج امام الدين ساپى په استازيتوب ،مولوي اوليا زابلوال ،استاد فضل موال
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
عبدالواحد مشواڼي د قدرت ﷲ حداد د ژوند په بيال بيلواړخونو رڼا واچوله او
ښاغلي ميرزمان جبارخيل د حداد صاحب په ياد يو شعر ولوست .وروسته د
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
برخه واخيسته چې د حداد صاحب د ايصال ثواب لپاره برابر شوى و .
د يادونې وړ ده چې په ھمدغه جومات کې د گډونوالو لخوا د قرآن عظيم
الشان ختم ھم وکړى شو.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮر او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻬﺮﻧﻰ ﻳﺮﻏﻞ
ارواښاد حداد ښاحب د شپٻتو کلونو راھيسې خپل ټول ژوند افغاني
کلتور او تاريخ ته ،چه افغاني ناسيوناليزم يې بنسټ و ،وقف ،ھغه يې
څٻړلی او پرمخ بٻولی دی .د ھغوی مينه د ګران ھيواد په ھکله ليکل
وه .د دسمبرپه ١۴مه  ٢٠١١يعنې يوه ورځ لدې نه مخکې چه ددې
نړۍ نه والړ شي خپله وروستۍ ليکنه يې د خپرونې لپاره آماده کړه او
ويي ويل :تر ھغه وخته چه زما سترګي ديد ولري او د قلم د نيولو توان
مې په ګوتو کې پاتې وي د ګران افغانستان په ھکله به د ليکنو لړۍ
جاري وساتم.
نن موږ ټوله ددې شاھد يو چه زموږ ھيواد له ھرې خوا د يو
وژونکي کلتوري بريد سره مخ دی ،ھغه کړۍ چه زموږ ژبه ،کلتور
او ارزښتونه را ورانوي خپل شوم پالنونه بٻله کوم مقاومته په مخ
بيايي .دا زموږ دنده ده چه د ھغو دښمنانو د بريدونو په مقابل کې دفاع
وکړو چه د ملګرو په نوم يې زموږ مادي او معنوي ارزښتونه تر شديد
يرغل الندې راوستي دي او ھغه د منځه تللو په حالت کې دي .که
تاريخ ته ځير شو موږ وليدل چه څرنګه استعمار)د اقوامو ترمنځ تفرقه
راولئ او حکومت وکړئ( تر شعار الندې خپلي استعماري نقشې او
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
په کلکه دفاع کړې ده .چا چې د افغانستان د نيولو خوب په سر کې
درلود د افغانانو لخوا په وار وارله وژونکې ماتې سره مخامخ شوي
چه د دوی دغو مستقيمو مداخلو په افغانستان کې او غاښ ماتٻدونکو
ماتو د استعماري تاج او تخت په مخ چندانې ښه نښه پرې نه ښوده .د
ھغو وژونکو ماتو په ارتباط اوس ھم د ھمھغو زړو تګالرو لړۍ په يو
يا بل شکل سره د ھغو کسانو لخوا چه دعوه لري د افغانانو ملګري دي
په مخ بٻول کٻږي .د  ١٩٧٨م راھيڅې په افغاني ارزښتونو باندې د
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
يو ملت له منځه يوسي ،تر ټولو ښه الر يې لومړی د ھغه ملت کلتوري
ارزښتونو او د ژبو له منځه وړل دي .د يوه ملت او يو ھيواد د ھرې
برخې خرابٻده به بٻرته جوړ شي ،خو عنعنوي او کلتوري ارزښتونه
بيا الس ته نشې راتالی.
نن موږ ګورو چه زموږ ګاونډيان د بٻال بٻلو وسيلو له الرې د
افغانستان د خرابۍ لړۍ جاري ساتلې او ډٻرې رسنۍ د پردی کلتور او
ژبي لپاره کار کوي .ددې خارجي تمويل سوو رسنيو له الرې موږ
ھغه کلمې او ليکنې اورو او وايو چه زموږ دري ژبي ويونکې ورسره
نا اشنا دي او دا زموږ په دري ژبه کې د ګاونډيو ملکونو مستقيمه
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
ډٻر زيانمن وګرځي .بل طرف ته زمونږ ملي  ،اسالمي او پښتونولۍ
اصيل روايات په مسلسل ډول د بھرنيانو لخوا تخريبيږي .
کله چه د افغان ملت ګوند په  ١٩۶۶کې د ارواښاد غالم محمد فرھاد،
چه په پاپا مشھور و په مشرۍ جوړ شو ددې ګوند يو د اھدافو نه دا و
چه د افغانستان تاريخ او کلتوري ارزښتونه او ملي رھبران لکه

د ﺣﺪادﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻳﺎد
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
او په کلتور کې يې عظمت ليد خو د تجدد ارزومن ھم وو .مھذب
اوسيدل مګر په بيوزلۍ نه شرميدل او غال ورته ډيره بده ښکاريده.
د دې قشر دوه ډير څرګند استازي غالم محمد فرھاد او د ده کشر
ورور قدرت ﷲ حداد وو.
پالر مې وايي چې په ديارلس سوه څوديرشمو کلونو کې يې د ھغه
وخت کابل ښاروال غالم محمد فرھاد )پاپا( ياديږي چې له اشرباڼو
زلمو سره يې اوږه په اوږه د ميوند واټ په جوړولو کې برخه
اخيسته او چې غرمه به شوه ،په يوه الس کې به يې ګندنه وه ،په
بل الس کې وچه ډوډۍ ،مړۍ به يې په والړو ،ژر ژر تر ستوني
تيروله چې کار ته ژر وزګاره شي.
ما پاپا نه و ليدلی خو د ده ورور قدرت ﷲ حداد مې په پيښور کې د
نولس سوه اتيا لسيزې په لومړۍ نيمه کې ډير ځله وليد .په افغانستان
کې د ببرک کارمل حکومت و .په پيښور کې جھادي تنظيمونه
په قدرت کې وو .د حداد صاحب خپل ګوند ،افغان ملت ،دوه يا
شايد څو ټوټې شوی و .حداد صاحب په سياسي او اجتماعی ژوند
کې يوازيتوب احساساوه او په اقتصادي ژوند کې يې ممکن ھغومره
بيوسي بل ھيڅ وخت نه وه ليدلې .حداد صاحب خپل فکري نظام د
افغانستان په چوکاټ کې جوړ کړی و ،خو اوس افغانستان له ده
پاتې او نيول شوی ملک و .ده چې د ملي کلتور ،ملي وحدت او
ملي تاريخ په باره کې کومې نظريې لرلې ،ھغه په پاکستان کې او
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
سوسياليزم بدتره بال بلل کيدله .د غالم ﷲ په نوم يوه تنظيمي مال په
دې باندې اوږد تحقيق وکړ چې د نشنليزم اصلي سرچينه ومومي.
مال صاحب ډير ژور الړ او باالخره دې نتيجې ته ورسيد چې
نشنليزم د فرعون مفکوره وه .امان ﷲ خان چې د حداد صاحب يو
آيډيال شخصيت و ،د پيښور په تنظيم شاھي کې د خدای لوی
ګناھګار و.

وﻟﻲ ﺣﺪاد ﻓﺮﻫﺎد

ميرويس نيکه ،احمدشاه بابا او نور مشران نوي نسل ته بيا ور
وپٻژني  .کله چه ارواښاد حداد صاحب د اتيايمې لسيزي په پای کې
د افغان ملت ګوند له مشرۍ نه استعفا وکړه ،نوھدف يي دا و چه د
افغان ملي فلسفه د يوګوند د محدودې نه ووزي او په يو ملي مفکوره
او حرکت بدل شي او نن د ھغو ھلوځلو نتيجې موږ په پښتني
حلقوکې په واضح توګه وينو.
ارواښاد حداد ښاحب د امريکې جمھور رئيس ښاغلي اوباما ته په
ليکلي بڼه النديني درې وړانديزونه کړي وو:
 په افغانستان کې سمدستي اوربند. د طالبانو سره د سولې خبرې شروع کول. د ټولو خارجي قواوو وتل او د يو سالم سياسي حل لپارهګړندۍ او جدي ھلې ځلې.
بايد وپوھٻږو چه موږ د ملي وحدت له الرې کوالی شو يو دوامداره
سوله الس ته راوړو او د وطن د ا بادولو لپاره يوه معقوله او صحيح
زمينه چمتو کړو .تاريخ ښودلې ھغه عملونه يا کړنې چه د افغانانو د
غوښتنو او کلتوري او مذھبي ارزښتونو په خالف ترسره شوي د يو
ډٻر غاښ ماتونکې ماتې سره مخامخ شوي دي.
په افغانستان کې د ١٩٧٨ميالدي کال له پٻښو نه تراوسه پورې که د
کمونيزم ترنامه الندې ريفورمونه رامنځ ته شول او يا دبيرون نه
راغلې ډٻموکراسۍ تر سيوري الندې نوي فکرونه پيدا شول ھغه
ټول د جدي مقاومت سره مخامخ شول ،نو موږ بايد خپلې افغاني ملي
الرې چارې چه زموږ ملي تاريخ ثبت کړي تعقيب کړو .ددې ډٻره
ښه بٻلګه د ارواښاد حداد صاحب د افغان ملي فلسفې او پښتونولۍ تر
عنوان الندې يو ارزښتناک اثر دی چه د  ١٩٩٠په آخري لسيزه کې
خپور شوی او دا ملي الرې چارې يې په ډٻره ښه او مفصله توګه
وړاندې کړي دي .دا اثر به په نژدې راتلونکې کې د ھيواوالو لپاره
بيا چاپ او خپور شي .ددې مھم اثر بيا خپرول به د نوي نسل لپاره
د افغاني کلتور د ارزښتونو سره اشنايي او د ھغو د ساتلو لپاره به د
يوملي مقصد د شروع ټکی وي .ملي مشرانو ته احترام  ،د ھيواد
ټولوژبو ،دين او داقليتونو حقوقو ته درناوی د ملي ھويت او د ھيواد
د بنسټ جوړولو اساس دی.
کله چه زه په پٻښور کې په درٻيم ټولګۍ کې وم زما يو ډٻر نژدې
ملګري) اجمل شمس (چه له ما نه درې کاله مخکې وو زموږ د
ښوونځۍ په يو ادبي پروګرام کې برخه واخيسته او يوه مقاله يې
واوروله چه تراوسه ھم زما په غوږو کې شته .ھغه وويل چه د قلم
زور د تورې د زور نه زيات دی .دا خبره په رښتيا ھم يو حقيقت
دی او ځوان نسل ته بايد دا پيغام ولٻږل شي او تاکيد پرې وشي چه
پوھنه او پوھه زموږ د ګران ھيواد افغانستان د اوسنيو بدبختيو څخه
د خالصون يوازينۍ الر ده خو ددې په خوا کې بايد خپل ھيواد ،
ھيوادوالو اوملت ته صادق ھم اوسو.

)ليکوال د ارواښاد قدرت ﷲ حداد زوی او د افغان ملت ګوند
د موسس ديپلوم انجينير غالم محمد فرھاد وراره دی(
اﺳﺪ اﷲ ﻏﻈﻨﻔﺮ
امان ﷲ خان ډير وغندل شو ،خو د غندلو په مخ کې يې صرف يو خنډ و او
ھغه دا چې عالمه اقبال د امان ﷲ خان او نادرخان ستاينې کړې وې او
عالمه اقبال چې د پاکستان خوب يې ليدلی و،
تر تنقيد پورته مقام درلود .په دې منځ کې يو تنظيمي ليکوال راپاڅيد او د دې
خبرې د ثابتولو کوښښ يې وکړ چې د عالمه اقبال مقصد خو د امان ﷲ خان
او نادر خان ستاينې نه وې بلکې اصلی مقصد يې دا و چې دوی ته نصيحت
وکړي.
قاعده ده چې د وطن په ننګ راپاڅيدلي خلک د وطن بيرغ ته ډير درناوی
کوي ،مګر د ھغه وخت په پيښور کې رنګارنګ بيرغونه راووتل .حداد
صاحب به په دې خپه وو چې ھغه درې رنګه بيرغ د ھېريدو په حال کې
دی .ده به ويل ،بيرغ مقدس شی دی ،مونږ به بيرغ علم شريف باله
د ھغه وخت په پيښور کې له تنظيمونو سره مخالفت د دين او دنيا تاوان و.
حداد صاحب دا تاوان منلی و .يوه ورځ يې راته ويل چې شورويان که د حنفي
فقه په اساس په ملګرو ملتونو کې د شفعې دعوه راباندې وکړي ،وطن رانه
ګټي ،ځکه که عرض وکړي چې تاسې وطن ھسې ھم خرڅوئ نو چې زه
ګاونډی يم اول حق زما کيږي ،نه د دنيا په بل سرکې د بل چا ،مونږ يې
ځواب نه لرو.
حداد صاحب ظريف سړی و .ما تر ده دنګ او تر ده ظريف کس په ژوند کې
کم ليدلی دی .ګومان کوم که د ظرافت ھنر ورسره نه وای ،سکته به يې په
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
کور ته ورغلم .راته ويې ويل :په دې اونۍ کې مې دوه مھم کارونه کړي دي.
يو مې جنتري بيرته شمسي کړه او بل مې ساعت ،نيم ساعت وروسته کړ چې
له افغانستان سره برابر شي.
دی په خپل ورک کړي افغانستان پسې ګرځيد .دی چې اوس له خپل وطنه په
زرګونو کيلومتره لرې د امريکا په خاوره کې د ابد په خوب ويده دی ،يو ابدي
غم خو به يې نه ځوروي؟
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د درﻳﻤﯥ دورى درﻳﻤﻪ ګڼﻪ

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮﻗﻲ ګﻮﻧﺪ رﻫﺒﺮ ﻗﺪرت اﷲ ﺣﺪاد ﭘﻪ ﻣړﻳﻨﻪ دﻏﻤﺮازۍ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ او د ﻋﻘﻴﺪت ﭘﻴﺮزووﻧﯥ
دﻣﻴﺪان وردګﻮ واﻟﻲ ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻢ ﻓﺪاﻳﻲ دﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﭘﻴﻐﺎم
په ډيرې خواشينۍ سره مو خبر ترالسه کړو چې دپښتو ژبې تکړه ليکوال ،مفکر،فلسفه ليکونکی او تکړه تاريخ پوه قدرت ﷲ حداد دورپيښې ناروغۍ له امله
د ٨٠کلو په عمر له ھٻواد بھر دامريکا دويرجينا په ايالت کې بيګاه ناوخت ومړ .انا ونا اليه راجعون

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ دﻻرښﻮد ارواښﺎد ﻗﺪرت اﷲ
ﺣﺪاد ﭘﻪ ﻳﺎد
ﻣﻴﺮزﻣﺎن ﺟﺒﺎرﺧﻴﻞ

ارواښاد قدرت ﷲ حداد دزياتې مودې راپديخواناروغه و اوسره له ناروغۍ يې ھره ورځ دافغانستان په ملي تاريخ اوملي فلسفې په اړه ليکنې کولې چې ددي
فاني دنيانه دتل لپاره والړ .
دميدان وردګو والي دارواښاد مړينه د افغانستان ټولو ولسونو ،او په ځانګړې ډول دميدان وردګو واليت ولسونو او فرھنګپالو مفکرينو لپاره يوه ستره ضايع
بولې ،ارواښآد ته دخداي )ج( له دربار څخه دفروس جنت او دافغان ملت ګوند او دارښاد کورنۍ ته يي دجميل صبر غوښتنه کوي.
قدرت ﷲ حداد د افغان ملت ګوند د موسس غالم محمد فرھاد ورور و  ،چې له اره د ميدان وردګو واليت اوسٻدونکی و ،د  ١٩٣٠کال د اکتوبر په لومړۍ
نٻټه په کابل کې زٻږٻدلی،قدرت ﷲ حداد په  ١٣٣٠ل ھـ کال د انيس په جريدې کې کار کړى ،بيا د ښاروالۍ په رياست کې د پامير جريدې خپرول ورته
وسپارل شول ،وروسته د اقتصاد د جريدې مرستيال شو.
ښاغلى حداد ))فرھاد(( څلور کاله د ژورناليزم کورس ولوست ،رسمي سند يې ترالسه کړ او د رحمان بابا لومړنۍ جايزه ور په برخه شوه ،بيا د سرې مياشتې
د تبليغاتو مدير شو ،لس کاله يې ماموريت کړى او د پښتو ملي ژبې ښوونيز کورسونه يې ھم چلولي دي.
ښاغلي حداد دوه يمه درجه مطبوعاتي جايزه ھم اخيستې او د ټولنيزو ،کلتوري او تاريخي څٻړنو تل ته ورکوز شوى دى .
په  ١٣٥٧ل ھـ کال کې د ثور د خونړۍ کودتا پر مھال اتلس مياشتې بندي شو؛ خو په تقدير کې يې ھلته مرګ نه و ليکل شوي ،ژوندى ترې راووت .په
 ١٣٦٠ل ھـ کال کې پٻښور ته مھاجر شو ،په کلٻفورنيا کې دمھاجرت په وخت کې د)افغان ملي تاريخ ( په دوه ټوکو کې دپښتنو او د پښتنو خواخوږو لپاره
وليکل  .روح يې ښاد او ياد يې تل

ﺳﺎﭘﻲ دﭘښﺘﻮڅﻴړﻧﻮاو ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰ دﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﭘﻴﻐﺎم
دافغان ملت سترالرښود اودافغان ملي تاريخ اوملي فلسفې راژوندی کونکي تاريخپوه قدرت ﷲ حداد دافغانستان په وخت بيګاماښام دامريکا په ورجينياښارکي
ومړارواښادقدرت ﷲ حداد دزياتې مودې راپديخواناروغه و اوسره له ناروغۍ يې ھره ورځ دافغانستان په ملي تاريخ اوملي فلسفه دساپي ويبپاڼې ته ليکنه کوله
ﻧﻮاوﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻣﺮﮐﺰﭘﻴ په پاپا
ﻴﻐﺎم له اره د
ﭘحداد ،چې
قدرت ﷲ
مشھور و ،ورور و
ﺘﻮﺧﻴافغان ملت ګوند د موسس غالم محمد فرھاد ،چې
والړقدرت ﷲ حداد د
ددي فاني دنيانه دتل لپاره
ﻏﻤﺮازئ
ﻮر د
دﺳﺎﭘﻲ ﭘ
ميدان اوسٻدونکی و ،د  ١٩٣٠کال د اکتوبر په لومړۍ نٻټه په کابل کې زٻږٻدلی .قدرت ﷲ حداد په  ١٣٣٠ل ھـ کال د انيس په جريدې کې کار کړى ،بيا د
ښاروالۍ په رياست کې د پامير جريدې خپرول ورته سپارل شوي ،وروسته د اقتصاد د جريدې مرستيال شوى دى .ښاغلى حداد ))فرھاد(( څلور کاله د
ژورناليزم کورس ولوست ،رسمي سند يې ترالسه کړ او د رحمان بابا لومړنۍ جايزه ور په برخه شوه ،بيا د سرې مياشتې د تبليغاتو مدير شو ،لس کاله يې
ماموريت کړى او د پښتو ملي ژبې ښوونيز کورسونه يې ھم چلولي دي.
په  ١٣٤٥ل ھـ کال کې د ))افغان ملت(( د جريدې مسوول چلوونکى وټاکل شواو د ملي پيدايښت پر ارزښتونو يې د مشرانو اندونه راټول کړل .د ده د کار په
بھير کې ))افغان ملت(( جريده دوه ځلي مصادره شوې او دى محکمې ته غوښتل شوى دى.ښاغلي حداد دوه يمه درجه مطبوعاتي جايزه ھم اخيستې او د
ټولنيزو ،کلتوري او تاريخي څٻړنو تل ته ورکوز شوى دى .ھغه وخت چې د افغان سرې مياشتې د تبليغاتو مسوول و د ايران زلزله ځپلو ته يې پنځه ويشت
زره ډالره نغدي مرسته رسولې او ھلته يې له ايراني تکړه ليکوال علي دشتي او شاعر رھي معيري سره کتلي او د پښتو ژبې په باره کې يې ورسره بحثونه
کړي دي.
په  ١٣٥٠ل ھـ کال کې د بنگله دٻش نړيوال سيمينار ته الړاو د سولې د ټينگولو په بحث کې يې برخه واخيسته .دغه راز يې په کلکته کې د مھاجرو کمپونه
ليدلي دي .په  ١٣٥٧ل ھـ کال کې د ثور د خونړۍ کودتا پر مھال اتلس مياشتې بندي شو؛ خو په تقدير کې يې ھلته مرګ نه و ليکل شوي ،ژوندى ترې
راووت .په  ١٣٦٠ل ھـ کال کې پٻښور ته مھاجر شو .کله چې له پٻښوره کلٻفورنيا ته مھاجر شود افغانان وپرپٻښو ،اندٻښنواو تاريخي شتون يې ))د افغان ملي
تاريخ(( دوه ټوکه د پښتو او پښتنوخوا خوږو ته وليکل او ))د ساپي پښتو څٻړنو او پراختيا مرکز(( پر لگښت چاپ او خپاره شول چې د لوستونکيو له تاوده
ھرکلي سره مخامخ شوي دي.
خداى بخښلې حداد دناروغتياپر وخت خپلې کورنې ته ويلي وو که امکان يي درلود خپلې خاوري ته مې ورسوئ اوکه تاسې ته زياته مشکله وه نوپه
ويرجينياکې مې خاوروته وسپارئ دا اوس نده خرګنده چي کورنې به يي څه ډول تصميم نيسي دساپي دپښتوخيړنواو پراختيا مرکزبنسټوال امام الدين ساپي
،دھغه کورنۍ او ددفترټول کارکوونکي يي په مړينه دارواښاد دکورنۍ سره داغم شريک بولي  -اروايي ښاده

يو ګوندي ورور راته وويل حداد الړ
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
په حساب رانه ديو  ،لکه تعداد الړ
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
mnhgttttttttttttttttttttttttttttttt
ګرمه ساتو معرکه دټولنپال ګوند
که) حدا( الړه  ،که)شمس (که ستر)فرھاد( الړ
په سنجش دتفکر مې دومره وايم
معنوي لويه ھستي ھغه امداد الړ
خداى بخښلى حداد کړې دا وينا وه
منحرف له اصلي خط نه متضاد الړ
په رښتيا په سپينه ږيره مصمم ؤ
تر اخره دنامردو په تضاد الړ
ستر الرښود يو  ،په ملي روحيه روزلي
درته چا ويلي دادى  ،چې يې ياد الړ ؟

د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪدﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ﭘﻴﻐﺎم
په ډيره خواشينئ سره مو خبر ترالسه کړ چی د افغان ملت ګوند پخوانی مشر ښاغلی قدرت ﷲ حدادا لدی فاني نړئ څخه د تل لپاره سترګی پټی کړی .
تاريخپوه ،ليکوال،سياستوال او ژورنالست ارواښاد قدرت ﷲ حدادفرھادپه يوه درنه اوسياسي کورنئ کی پيداشوی اودافغان سوشل ډيموکراټيک پارټئ) افغان
ملت ګوند(د بنسټ ايښودونکی ارواښادغالم محمد فرھاد ورورؤ .
ارواښاد قدرت ﷲ حدادپخپله ھم د سياست د ډګر وتلی لوبغاړی ؤاود افغان ملت ګوندمشرپاتی شوی دی.
ارواښادحدادد پښتو پښتونولئ سره بی کچه مينه لرله چی له ھمدی امله ئی د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند )پښتون سوشل ډيموکراټيک پارټي( د مشرانو سره
ډيری نزدی اړيکی لرلی
ارواښاد حدادصيب د پښتو ژبی او پښتني کولتور د بډايني لپاره د مرګ تر اخری سلګئ پوری بډی رانغتی وی دخپل قلم توره ئی تل تيره ساتلی وه .ګڼ
شمير ارزښتناکی ليکنی ئی په بيال بيلو مجلو ،ورځپاڼو او ويبپاڼو ی خپري شوی دی.
له ده څخه مونږ ته ګڼ ارزښتناک پوھنيز کتابونه راپاتی دی ،چی د ده ياد به تل تازه ساتی او پښتون قام به دده خدمتونو ته تل په درنه سترګه ګوری .د
پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوند ) Pashtoons Social Democratic Party (PSDPدارواښاد قدرت ﷲ حدادمړينه ټول پښتون قام ته لويه ضايعه بولی ،
دارواښاد کورنئ ،خپلوانو ،دوستانو او سياسيي ملګرو سره په دغھدروندغم کې ځان شريک ګڼي .جنت فردوس دی په نصيب شی

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
جبار خيله کا شکى دازيرى زر وکړې
چې افغان ولس په الر داتحاد الړ

ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮاﺧﻮږو ﻣﻨﻨﻪ

د ﭘښﺘﻨﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰوﻟﺴﻮﻟﻴﺰ ګﻮﻧﺪ دﻏﻤﺮازئ ﭘﻴﻐﺎم
په درناوی
نصير ستوری
د پښتنو ټولنيز ولسوليز ګوندجنرل سيکرټری

ﻳﻮ ﻳﺎدګﺎري ﺗﺼﻮﻳﺮ  :د ښﻲ اړخ ﻧﻪ ارواښﺎد
ﺷﻤﺲ اﻟﻬﺪى ﺷﻤﺲ  ،اواښﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋٍﺜﻤﺎن
زﻳﺎرﻣﻞ او ارواښﺎد ﻗﺪرت اﷲ ﺣﺪاد ﻓﺮﻫﺎد
او ﻧﻮر ﻣﻠګﺮى )ﭘﻴښﻮر (1987

ولي حداد فرھاد
قدرمنو ھٻوادوالو ! دمحترم ارواښاد حداد صاحب د وفات نه شپږ اوونۍ
وروسته په دې توانيږم  ،چې د ځان او خپلې ټولې کورنۍ دزړه له کومې
منني ټولو ھغه ھٻوادوالو او عزيزانو ته  ،چې زمونږ د مرحوم پالر په فا
تحو او ختمونو کې يې برخه اخيستې ،يا يې د ټيليفون او برٻښـنا ليک له
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 .
د دې حديث شريف په استناد ،چې کله يوه خبره د چا له خولې نه وځي ھغه
د بل انسان تر غوږو رسيږي او کله چې يوه خبره د يو انسان له زړه نه
وځي ھغه د بل انسان زړه ته رسيږي .مونږ ھم ستاسو ټولو خواخوږو
ملګرو خبرې واوريدې او زړه ته مو راورسيدې .پدغه ډيرو سختو ورځو
او حاالتو کې ستاسو دغه د خواخوږۍ پيغامونه او سپيڅلي احساسات
زمونږ د زړه د ډاډ او ډٻرو تسليو باعث وګرځيده  ،نو يو ځل بيا تاسو ټولو
نه ډٻره مننه او کور ودانى وړاندې کوم .
ديوه ارام او متحد ګران افغانستان په ھيله !
په ډيره مينه
ولي حداد فرھاد د ارواښاد حداد زوى

ﺷﺖ
ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷ
ﻼدي ﻛﺎل د ﻓﺒ
دﻟﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د  2012ﻣﻴﻼ
د  1390ﻟﻤﺮﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﻮ
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د دررﻳﻤﯥ دورى درﻳﻤﻪ ګڼﻪ

ﭘﻪ ﭘﻴښﻮر ﻛﻛﯥ د ارواښﺎد

د ارواښﺎد ﻗﻗﺪرت ااﷲ ﺣﺪاد ﭘﻪ ﻳﻳﺎد ﭘﻪ

ﺣﺪاد ﻓﺮﻫﺎد د
ﻗﺪرت اﷲ ﺣ
ﻓﺎﺗﺤﯥ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ارواح د

ﻮړه ﺷﻮه
اﻣﺮﺮﻳﻜﺎ ﻛﻛﯥ ﻏﻮﻧﻧډه ﺟﻮ

ﺛﻮاب ﻟﭙﺎره دﻗﺮان ﻋﻈﻴﻢ
اﻟﺸﺎن ﺧﺘﻢﻢ دوام ﻟﺮي
)ﺟﻨﻮري (20012

ﺪراﻟﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺤﺚ
ﻛﯥ د ﻓﺪ ﻲ
ﻮاد ﯥ
ﭘﻪ ﻫﻴﻮ
ﺷﺖ ﺷﻤﺲ
زردﺷ

سته کې په ھھيواد
کې د څو تنوبھھرنيانو سره په يوه ناس
سياسی احزاببو مشرانو پپه برلن ې
په دې ورروستيو کې د ھيواد د ييو شميرځاننګړيو اجنډا لرونکو س
ې چې
بده مرغه د ککله راھيڅې
غوښتنه وکړړه .د ھمدې کړيو له لوورې دغه ررنګ غوښتننې مطرح ککول کومه ننوې خبره ننده او له ه
کې د فدررالي نظام غ
ل پيل
دغه بحث په ببيالبيل ډول
السه ورکړې يادو کړٻٻو مدام د ببھرنيانو په لمسون ه
متکي نظام له ال
خپل ځان ي
مرکزي او په ل
ي
ګران ھيوواد يو پياوړړې
خپلې معلوممې الرې چ
سي تصميم خ
تصميم ونيسي وللې دغه ولس
يم
په اړه
څرنګوالي ه
افغانان حق لري د خپل حاککم نظام د څ
ن
کړې .سرره لدې چې ټول
چارې
ثريت
کله د افغان اولس د اکثر
ورسي ځکه چې دوئ ھيڅک
ي
الرو دوئ ننشي کوالئ خپلو دغو شومو اھداففو ته
چې د ھغو ال
ښاغلي پوھيږي چ
ي
لري چې دغه
شوم ھدف پپه وړاندې وولس
کار ترسره کړړي .که څه ھم د دغه ش
سته دغه ر
ھمدې دليل دوئ غواړي اووس د بھرنيايانو په مرست
کوالئ په ې
ب نشي ال
استازيتوب
دې.
افغانستان خلک ې
ن
خپله د
خنډ يی ه
ښودلې او عمده خ
ې
خپل غبرګګون
جزيی ته ززمينه
باالخره د ھيواد تج
ه
خود مختاري غواړي او
کې کورنۍ خ
ښتونکي په اول قدم ې
فدرالي نظام غوښ
ي
کې د
بې له کوومه شکه اففغانستان ې
ي او
ورته غاړه نږدي
رامنځته شوې ياد سياسي لوبغغاړي ه
ه
مخې چې کوم ممرکزی دوللت
چې د اوسنې اساسي قانوون له ې
حال کې ې
برابروی .په داسې ح
خداۍ
زورې شی ننو بيا خو خ
خې ھم کمز
سبب شوي نو که چيرې ببيا مرکز د قانون له مخ
حاکميت ب
ھمدوئ د اوسني دوللت د کمزورتيا او د قاانون د نه ح
په مانا دې.
جزيه کولو ه
مکړه په للوۍ الس د ھيواد د تج
شکل
حتی تر ننه په يو نه يو ش
ساتلې چې ح
خپل وسله واالې ډلې وس
او قانون حاککميت ته غاړړه کينښوده او ھم يي خ
د  ٢٠٠١کال راپردييخوا يادو ډللو د نظام و
که نو
دولت حاکميت پپه نشت براببر دې .ځک
دي ھلته د مررکزي ت
چارواکي حاکم ي
کي
چې د دوۍ واليان يا نوور
ي .او د ھيوااد په ھاغو برخو کې چ
دوام لري
افغان اولس غووښتنه نشو ببللې بلکه دا د خپلو شومو اھدافو تته د رسيدو لپاره د بھرنيانو په الررښوونه د يووې خاصې ډلې غوښتنهه ده.
ددوۍ غووښتنه د ن
کھر کابل ته د سفر پر مھھال د حکوممت مخالفو ډډلو مشرانو سره ليدلي او د
حنا رباني ر
وزيرې ميرمن نا
ې
د يادونې وړ ده چې د پاکستان د بھرنيو چاارو
پاتې کيداې او په خپلو ممنطقو کې ککامله
ځائ نشي ې
چې نور دووۍ يو ئ
چارواکو ته ويلي چ
و
ددغو ډلو مشراانو پاک ي
ستاني
و
حواله
سرچينو په ح
بعضو سر
غواړي حتی که د افغانستان د تجزيی په قيمت ھم اووسي.
ي
خودمختارري
ې دې
ګران ھيواد جغغرافيايی جوړښت داسې
او ھم د ن
ھر ګوټ کې نږدې د ټوللو قومونو مموجوديت و
زمونږ قومي جوړړښت او د ھيواد په ر
ږ
له نيکه ممرغه
دې .د مثال په ډول د ھييواد شمال ککې ټول وروونه قومونه لکه تاجک ،پښتانه ،اززبک ،ھزارره او
ويشل ناشونې ې
برخو يی ل
چې په کوومو منظمو قومي خو
په شرقي ،جننوبي او لويدديزو
چې د ھيواد ه
سره لدې ې
برخو کې ھم وررونه قوموننه سره ګډ اووسيږي  .س
ھمداراز د ھيواد مررکزي خو
ز
نور سره ګډ ژوند کووي
کې ھم ژوند کوي.
سب نفوس ياادو سيمو ې
سيمو کې زياتره پښتتانه ميشت ددې ولې بيا ھم د نورو ورونو قوموونو يو مناس
دي ولې اوس ټولو
اړيکې په ھيواد کې د فيدررالي نظام پررمخ طبعي خنډونه ي
ې
ذکر شوي دالييل او د افغاانانو ترمنځ نه پريکيدوونکې
که څه ھمم پورته ر
غه د
ونيسي .افغانان باايد پدې پوه شي چې دغ
ي
غه دسيسې مخه
حکومت ته پکار ده چې په کورنۍ او ھم په نړيوااله کچه ددغ
ت
فغان
ملي قوتونو او ھم افغ
زيات زمونږ ھھيواد يو پياووړي
ھروخت څخه ت
ت
نن د
سبب ګرځي .ن
خير نده او د ھيوادوالو د الزيات ببدبختيو ب
بھر څخه راوړل شووې مفکوره ددوئ په خ
ته اړتيا لري.
مرکزي او پرخپلو والړ نظام ه

شنبې په ورځ چې د جنوورۍ21مه ؤؤه  ،د مرحووم قدرت ﷲ حداد
دش
سره يې سموون درلود
له څلويښتۍ س
کې افغان ملي دمړينۍ ه
په واشنګتن ې
صيب د کورننۍ په مشورره ،د دنيا په للوى ھوټل
ټوللنې ،دخداى بښلې حداد ص
جوړه کړى وه د قران د ختم
مھمې ورځې دنمااځلو غونډه ج
ې ددې ې
کې
اوففاتحي لپاره له دبھرنه درراغلو ميلمنووترڅنگ  1500 ،تنه ،پوھھان عالمان
او د مرحوم حدداد دوستان رراغوښتل شووي ؤ .غونډه دغرمې د  122بجونه،
ښين لمونځ،
ترر يوى بجى پوورې وه ،دقررآن عظيم شاان دختم لپاره ،بيا دماسپښ
جو پورې دممرحوم حداد دکورنۍ  ،دھھغه د
داووو بجونه تر درې نيمو بج
ې اوبيا د
ې چې ددې ناممتو پښتون نهه يې درلودې
دووستانو خاطرې اويا دونې
ې وودختم
حداد په وياړ ډډوډۍ او چاې
ځه نه وروستهه دمرحوم ح
ماززديګر لمانځ
دووعا ښاغلي ررسول بيکار ووکړه ،او بيا ډاکټر نبى ممصداق چې دددې غونډې
ې خاطرې
مشرؤ ھم ؤ ،ددحداد صيب په باب خپلې
کالوته رسيږى مش
ه
ې 40
چې
صيب ددريځ للپاره يې دخووشحال خان
ى اود حداد ص
اورريدونکوته ووړاندې کړى
ى( زمزمه
شععر )چې دستاتار تړي ھزارر دي د ددستار سړي په شمار دى
ګرى ،ليکوالل او سياست پوه ،ډاکټر
کړړو .مصداق ببيا دحداد صييب ګران ملګ
او ھغه پخپل ووار ،دمرحووم کورنۍ
حيم عزيز ،مميکرفون ته رراوغوښت و
رح
ى .ورسته
خبرى وکړى
سته ،جذباتې خ
کولونه وروس
خواخوږي دوړاندې کو
ي
ته د
صيب زامنو اوککورنۍ ته پرريښود.په
ن دحداد يب
داففغان ملي ټوللنې ميکرفون
صورجان ،دنورو ھمزوللو لپاره،
چنى زوى منص
دحداد صيب کوچ
د
سرر کښې
ګريزى ،خپل مھربان پالرر يادکړ ،بيا ددحداد
شوى ،په انګ
ې دلته لوى ش
چې
الر يادونه وککړه ،يو شعرر يې
جان ،دخپل پال
مررحوم ،مشر ززوى ايمل ج
جان چې
ت .بيا ولى ج
حداد صيب مننځنى ځوى دى ،ولوست
خداى بښلى ح
دخ
ې دمرحوم ززړه پورې
کسونه چې ددافغانستان د ديوه پاور پپاينټ له الرې
عک
ې د ډيرو
ؤ ،غونډې ته وښودل چې
او قبايلو سره يې نيولى ،
ډيررو قومونو و
ن روھين
ي ډاکټر متين
دحداد صيب اوښي
د
لپارره داعکسوننه ،نوي ؤ.وررپسې
صيب په ھکلهه د ډيرو کلوونه چې
خلکونه  ،دمنننى په ترځ ککښې دحداد ص
دخ
خې په پاى
وررسره خيښې کړى يادونه خوښي او ووياړ وکړ.د ککورنۍ له برخ
خپل تره
فرھاد چې له کليفورنيا نه راغلى و دخ
ښې دمرحوم وراره اسد فر
کښ
خاوت کيسې وکړى چې پپه دى غمګيننه ورځ يې ډډير وخندول
دممروت او سخ
ى باندې
او ليکوال عبدالباري جھانى
.ورروسته نبي مصداق په مملي شاعر و
ن موجوده کړړاونوته يي
کې دافغانستان
غږږ وکړ ،اوھغغه پخپلو عالممانو خبرو ې
صيب په
صيب ھم ورکې للوې شوى ؤ ،اشاره کړه ،،اود حداد ص
ې حداد ب
چې
دټولو افغانانو په اتحاد کې يو ضرورې
ستان صلحه او سلم و
څيير يې دافغانس
صداق بيا دحدداد صيب په ييوه دوست ،ارواه پوه ډاککټر محمد
شررط وباله.مص
ې لپاره
غږ وکړ چې ددجرمني نه ددھمدې غونډې
عييسى اسحاق ززى باندى غ
ى.ډاکټر اسحااق زى ،دحدداد سره د  550کالو پخوا
خبرې وکړى
راغلى ؤ ،څو خ
ظاھرو په ګډوون او داچې مرحوم يې ببيا داستاد په صفت ومانه ،اوپدې
مظ
غونډې پاى
پاتې شوى خبرې وکړې.دغ
ټولله موده کې وورسره په تمماس کې ې
ى دى،
ت نه ډک سړى
يوفعال او دسخاوت
ل
ډاکټر برى چې دټټولنې
خببروته ،ر
ې ومره يو
ى او د پښتو په متل چې ووايې،سل دې
دممرحوم په ياد خبرې وکړى
ى.دوخت دلږوالى له امله ،،وروسته لهه دعا چې
پاې ته ورسولى
ې مه مره ې
دې
ې ؤ ،ليکوال او مورخ حاامد نويد ،خبررې وکړي
ډوډۍ خوړلو کې
ميللمانه په ۍ
ضمون ميرمن صالحۍ مرتتضى په
بياا داستاد پوھانند ھاشميان رراليږلى مضم
ب دپېښور
سره ولوست.ببيا ميرمن فھييمه ناصري دحداد صيب
توددې ولولې س
س خبرى وکړړې اوھم
آرامې فضا دمجلس
ې
لمي او
دککلونو اوھم دللته دھغه دعلم
ې د داود مومنند راليږل شووى پيغام ولووست.صديق عليم چې داممجلس،
يې
ې لوې
خپل خورا جذذاب شعر چې
يډيو ثبت مسووليت ھم ورپپه غاړه ؤ ،خ
ويډ
ته يې ليکلى ؤ ولوست.غوونډه دماښام په پنځو بجوو دښاغلي
ښتون ،حداد ه
پښ
پاى ته ورسيدھممرحوم حداد دواشنګټن
عببدﷲ عبادي پپه موعضه ،او دوعا ى
چې نن
ې دى.ډيرو چ
په ډيرو ژوراغيز له ځان نه پريښودلې
په کلونو کې ه
ن او څلور
شوې.مرحوم نه درې زامن
ى ټينګولى نش
خپلى اوښکى
خببرې کولې ،خ
ي.افغان ملي ټولنه چې
لوڼڼه پاتى دى ،چې ھريو يې خپل کور ااو کھول لري
ښې په يوۀ پررتمينه غونډه کې نازولى ؤ ،وياړ
پخوا يې ژوند کښ
دررې کاله ا
وررپه برخه شوو ،چې په مررګ کښې ھم مرحوم او ککورنۍ سره ييې
غمشريکى وککړي
.غ

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ ﺟﺮﺮﻳﺪه

رواښﺎد ﻗﺪرت اﷲ ﺣﺪاد ﺳﺮه
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ اﺟﻤﻤﻞ ﺷﻤﺲ د ارو
وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ  2008م(
ﺎ
)

ښﺎﻏﻠﻰ وﻟﻲ ﻓﺮﺮﻫﺎد
ﺷﻮې ﻏﻮﻧډه  ..ښ
ﺪرت اﷲ ﺣﺪاد ﭘﻪ وﻳﺎړ ﺟﻮړه ﺷ
ﻛﯥ د ارواښﺎد ﻗﺪ
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﯥ
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دفتر خالصول ييو مھم ګام ګګڼو
مخالفينو لپاره د ر
و
دولت د
قطر کې د ت
مصالحت د پروسې کلک مالتړ کوو .په ر
ت
خالفينو سره د سولې او ملي
د دولت مخ



اساسي قدم بولو .
ي
لور يی
حمايت کوو او د ملي حااکميت په ر
د امنيتي ممسوليتونو د انتقال د پرووسې مکمل ح



يو عمل دی  ،په کلکه يي غندو
تيا پر ضد و
ښتنه د ملي وحدت او زممکنۍ بشپړتي
او دداسي دولتتي نظام غوښ
په افغانستاان کې د فدرراليزم غږ پوورته کول و
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