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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

  م٠٧/٠٨/٢٠١٠                                  اهللا آرين زیاحسان 
  

  ؟!په ارزګان آې هوايي ډګر جوړېږي
  

و او خويندو د خداى پاك . زما ګران ارزګاني هېواد وال دې په دې ليكنه نه خپه آېږي ) ج(زما په خپلو ارزګاني ورو
ۍ د پرمختللو هېوادونو په شان اباد  .ول مادي او معنوي نعمتونه پېرژو دي ول افغانستان د ن دريغى چې ارزګان او 

و او شنو آليو آې حكومتو. واى ارګو ي په پالن آې نېولى واى، خلكو په دې  ارګو ارونه او  كلي  نو ورته 
ي له پاره جال ې په سرو غاليو -ايسته آورونه درلوداى، په دې آورونو آې د آور د هر غ ې واى، دا آو  جال آو

اك پاآې اوبه ې او تودې اوبه واى، خلكو د  لې واى، په هر آور آې س ، پوره ډوډۍ، مېوه، شودې او سابه پو
،. درلوداى لويزيون، انترن لفون،  لو  هر چا موبايل  لو ماشين، د جامو وين و وين ى،  د لو ر، عصري پخلن آمپپو

و خاوندان  ول باسواد ه او د لوړو زده آ ر او د آرنې او آار عصري او پرمختللي وسايل درلوداى خلك  ماشين، مو
اي ي، آالجونه، جوماتونه، آلينيكونه، روغتونونه، سپورتي ډګرونه، سواى، هره خوا  وون ته ديني مدرسې، 

ولنيز ژوند .  راز مدني تاسيسات واى-پارآونه، باغونه، فارمونه، آارخانې او نور راز ه په  و او نارينه وو په ګ
آونه درلوداى، په ارزګا ولنيزآې برخه اخستى ارزګان له نورو والياتو سره ډمبر س  اقتصادي ژوند داسې -ن آې 

كلى پرمختللى، هوسا،  رو، ريل او الوتكو آې ت رات واى او خلكو يو  يوې آچې ته رسيدلى واى چې په مو
، حالل  آراره او د ګ تفاهم ژوند درلوداى او د دين مدرسينو او واعظينو هره روځ خلك نيكو چارو، اتفاق، ورول

تينول   .ى او سوله ايز ژوند ته رابللىژوند، تقوى، صداقت، ر
پلى چې هر اوسېدونكى يې  و داسې  يو ج اوسنى ارزګان وروسته پاتې واليت دى، بل لور تېرو دېرش آلنو خون

ى  ى يې په وينو رن دى–درد ليدلې او رهر آا وبى دى او دا آلونه.  بو ا  آلونه آېږي چې -د ارزګان د يتيمانو 
ويخلك يې ژاړي او له سترګو  اى ويني  كو په    .خه د او

ي، هر ه روځ ماينونه  اوسنى ارزګان د سپېرو آليو، سپېرو آورونو اوسپېرو خلكو آور دى هره روځ بمونه غور
ى او وچ او . چوي، هره روځ باړونه چلېږي او هره روځ نوې وينې توېيږي ې په ارزګان اور بل آ اوسن ج

اى سېزل آېږي   .النده يو 
دا عسكر د امريكا د متحده اياالتو د هغه .  آې په تېرو نهو آلونو آې د هالند د شاهي هېواد عسكر پراته ووپه ارزګان

لور ۍ د  كولو په موخه يې د ن كر يوه برخه دي چې د طالبانو او القاعدې د  تو هېوادونو له عسكرو ستر ل لوې
ي دي ه په اف٢٠١٠د آال . خه جوړ آ ۍ نې پوره غانستان آې د هالندي عسكرو د ماموريت موده  د جوالى په لوم

خه د خپلو پخوانيو . آېږي او بېرته خپل هېواد ته ستنيدونكي دي په هالند آې ويل آېږي چې دې هېواد ارزګان 
ي  دې مرستندويه پوځ د هغو الرو امنيت نېوه چې .  آسان هلته استولي وو١٤٠٠عسكرو د ويستلو له پاره لوم

د هالند . ه خپلو وسايلو او وسايطو سره پرې د سپين بولدك يا تورخم په الره تر آراچ پورې ورسيهالندي عسكر ل
  ! مليونه ايرو بودجه په پام آې نېولې ده١٣٠حكومت د دې نقل و انتقال له پاره 

ولم د رسنيو هغه خبر و چې وايي هالنديان د ج ه چې زه يې د دې مقالې ليكنې ته وه رمنيانو  په په هر صورت هغه 
ه پرېږدي او د ارزګان خلكو ته يو لوى هوايي ډګر جوړوي ه ن ، په ارزګان آې يوه    !مالي مالت

ودل ) هـ ش١٣٨٩ -٤زمرى (٢٦د دغه هوايي ډګر د بنس ډبره د جوالى په  ن ته آې ي چاو  د هالنديانو د پو
ه آې د ارزګان سرپرست وايي حاجي خداى رحيم جان، . شوه ي قوماندان PRTد هالند د په غون  مشر او پو

ى وویکجيمزمول، په ارزګان  ون آ ونو استازو او د واليت چارواآو ګ   . د استراليايي پو
ول شي چې پيسې ) ډالره  ٢١،٥٠٠،٠٠٠(  مليونه ايرو ١٧ويل آېږي چې د ارزګان د هوايي ډګر په پروژه آې به  ول

ودلو په مراسمو آې، د د د. يې د هالند او المان حكومتونه ورآوي اسې يوې سترې پروژې د بنس د ډبرې د اې
يس هم ئند د وزارت معينيان يا آوم لوى رافغانستان د حكومت آوم وزير برخه نه وه اخستې، حتى د ملكي هوايي چل

وره پروژه بللې او د هالندي  ديان له  مشر ويلي چې هالنPRTنه و ورغلى؛ خو والي حاجي خداى رحيم جان دا يوه ګ
خه د ت په درشل آې، دې خلكو ته يو تاريخي خدمت آوي او له دې وروسته به د ارزګان خلك له دې  ارزګان 

ۍ بېالبېلو هېوادونو ته الوتنې آوي   ؟؟!!هوايي ډګره د افغانستان نورو والياتو او د ن
چارواآو او په تېره د اړوند ډېره عجيبه ده د يوې داسې پروژې د آار پيل په مراسمو آې د حكومت لوړ پوړو 

ي١٧وزارت مسوولينو برخه نه ده اخستې چې  ت پرې را په داسې حال آې چې همدا چارواآي .  مليونه ايرو ل
لويزيونونو ه ويشت زره ډالرو پروژې ته ورزغلي او خپل عكسونه  اونورو رسنيو ته استوي چې خلك  آله بيا د پن

  ! پرې ووايييې د آار په وخت آې وويني او شاباس



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

په افغانستان آې د ملكي هوايي چلند، هوايي ډګرونو او الوتكو تاريخچه د ډېرو نورو پرمختييا يي آرونو په شان، د 
ن اداره په آال . اعلحضرت غازي امير امان اهللا خان وخت ته رسي  ١٣٣١په افغانستان آې د ملكي هوايي چلند لوم

نى هوايي شرآت ېوال هوايي ډګر په ١٣٣٣په آال )  افغاناريانا( هـ ش، لوم  آې ١٣٣٣ هـ ش آې او د آابل د ن
 هـ ش آې د امريكا د متحده اياالتو په ١٣٤١جوړ شوى، وروسته دوهم ستر هوايي ډګر د آندهار دى چې په آال 

  .تخنيكي او مالي مرسته، الوتنو ته چمتو شوى دى
ولنې  ېوالې  و آاله مخكې د ملكي هوايي چلند د ن د آندهار د هوايي ډګر د عصري آولو او پراخولو نظر 

ى و خه ليرې ختي ته الوتنې آولې، پستون لرونكي . متخصصينو ورآ په هغه وخت آې هغه الوتكو چې له اروپا 
 آم و او د ليرو الوتنو په جريان آې به د  د دې الوتكو د تېلو زيرمه آوچن او سرعت٦-DCماشينونه درلودل لكه 

كته آېدلې ى وو چې د آندهار لوى هوايي . الرې په مسير آې د تېلو د اخستلو له پاره  كل آ نوموړو متخصينو ا
اى بلل آېږي او د افغانسنان  ه  ډګر د ترانزيتي اسانتياوو او تخنيكي او لوژيستكي خدماتو په وړاندې آولو سره 

  .ور سره په مخ الړه شيسوداګرۍ به 
يوال هوايي ډګر دهمدې محاسبې پر بنس په آال   هـ ش آې الوتنو او آيناستو ته چمتو شو چې ١٣٤١د آندهار ن

٣٢٠٠m ار عصري سيستمونه يې درلودل اوږده وونې او  نا، مخابرې، راډيو، الر په دې ډګر آې د . رنوې،  د برې
ل  هم جوړ شوى و؛ خو تر دغه وخته پستون لرونكې الوتكې له موډه لوېدلې او ترانزيت مسافرو له پاره يوعصري هو

اى تلې او خپل مسافر يې په لن  كته آېدو او تېل اخستلو مطلوب  آى يې داسې ج الوتكو نيولى وو چې بې له 
اى .وخت آې رسول ه چې آندهار به په يو لوى ترانزيت   بدلېده او د دغه پرمخت هغه وړاندوينه په اوبو الهو آ

كته آېدې يوال هوايي ډګر . اروپا او ليرې ختي تر مين تلونكې الوتكې به هلته  آه داسې شوي واى؛ نو د آندهار ن
له بده مرغه چې داسې ونه شول او د افغانستان دولت او د . به دولت ته د عوايدو په يوه ستر مرآز بدل شوى واى

ويهوايي چلند چارواآي په دې آې پاتې را   .غلل چې بهرني الوتكې په دغه ډګر آې آيناستو ته وه
اى و د ډګر پرسونل او حفظ او مراقبت تل له دولت  له دې وروسته د آندهار هوايي ډګر د دولت له پاره يو مصرفي 

ېدلې وې   .خه بودجه اخسته؛ خو عوايد يې نه درلودل او هغه پيسې بېرته حصول نه شوې چې د ډګر په جوړولو ل
كه وليكله چې د ارزګان د هوايي ډګر سرنوشت په به آد  داسې . م همدا شان وي -آندهار د هوايي ډګر آيسه مو

اغلى آرزى، وزيران او د ملكي هوايي چلند د وزارت چارواآي اصًال به دې  كاري چې د افغانستان حكومت، 
ي قوما. ستره پروژه خبر نه دي  دا د متخصصينو او پوهانو .ندانانو آار نه دىد هوايي ډګرونو جوړول د والي او پو

ون ولري. آار دى ولنې ماهرين ګ يوالې  . د ا ډېره دقيقه مطالعه غواړي، په دې آار آې بايد د ملكي هوايي چلند د ن
ي د ارزګان د هوايي ډګر له پاره بايد فني، تخنيكي، عملياتي، او تجارتي معلومات راغون او داسې يو راپور وليكل ش

ورتوب يې ثابت شي   . چې د ډګر د جوړولو ضرورت پكې تثبيت او ګ
ه جوړېږي ا وهې راز ١٧آه د  اغلي جيمز مول په خو  مليون ايرو پروژه يوازې د حاجي خداى رحيم جان او 

ژه مقدماتي مطالعات يې نه وي بشپ شوي؛ نو زه په زغرده  ويالى شم چې دا به يوه نمايشي، سليقوي او سياسي پرو
يوال ډګر نه شي او دا  كه يو ستر ملي يا ن ه به ونلري او د ارزګان هوايي ډګر به هي  مليونه ډالره ١٧وي او هې ګ

ينو مشرانو جيبونو ته ولويږي او ډګر به هي تجارتي، عملياتي PRTبه د سيمه ايزه چارواآو، قرارداديانو او د   د 
ت ونه مومي او حفظ او مراقبت به ْي د    .دولت په بودجه بار شيار

ه آار پيدا آېږي؛  ه نا  ه آار دى او خلكو ته  ول  ه هم په ارزګان يا د افغانستان په هر واليت آې د پيسو ل آه 
خه آار واخستل شي ولو آې بايد له منطق  په تېرو نهو آلونو آې په افغانستان آې ډېرې پيسې . خو د پيسو په ل

ه او د خلكو په ژوند آې يې ډېر مثبت بدلون رانه ووستهمداسې په اوبو الهو شوې چې  ه يې ونك   .هې ګ
دا د دوى په راتلونكي ژوند هې اغېزه نه لري، خلك دې . زه غواړم چې د ارزګان خلك د دې پروژې مخه ونيسي

ي د مثال په تPRTمرآزي دولت او هالندي  وګه نوې  ْد تا اړ باسي چې په دې پيسو توليدي پروژې ورته جوړې آ
ي، فابريكې دې  نا بند دې جوړ آ ې چې زراعتي محصوالت زيات شي، د اوبو او بري آرنېزه زمكې دې جوړې آ
ي چې د  ېږي چې توليدولري، او پيسې بېرته جوړې آ ه دا چې دا پيسې دې په داسې پروژو ول ي او لن جوړې آ

ونه په حرآت راولي ول شي، آه داسې ن. وران پيدا شي او د اقتصاد خر ه وي او پيسې د هوايي ډګر په پروژه ول
و عسكر ي اوس به يو  ي؛ خود بهرنيانو له وتلو وروسته به اون آم يوه الوتكه هم نه ور نې والو ي هليكوپترونه 

لې بيا او د ډېرو پيسو يوال هوايي ډګر آيسه به يو  يوه پروژه به بې استفادې او راآره پرته وي او د آندهار د ن
   !ار شيتكر

خه  ولو په آار آې له منطق  و هالنديان، جرمنيان او د افغانستان چارواآي دې، د داسې پيسو د ل ه آ چې خبره را لن
ارزګان هوايي ډګر ته اړتيا لري؛ خو داسې يو ډګر ته چې په اوسنيو شرايطو آې د خلكو ستونزې رفع  .آار واخلي
ى شي ې وي؛ خو په سر يې قره د ډېر ستر او عصري ډګر جوړول مانا . آ ې لو به داسې وي لكه د يو چا چې پ
  !قلي وي



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ه نه وي او د  ارزګان زمكو، فارمونو، آارخانو او توليدى پروژو ته اړتيا لري، آه د عامو خلكو اقتصادي وضع 
وك به د ارزګان له هوايي ډګره د افغانستان نورو والياتو او د ن ۍ هېوادونو ته صادراتو او وارداتو وس ونه لري، 

   ؟؟!!سفرونه آوي
  

  پای
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


