
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 30/10/۲01۸            استاد شاه محمود محمود
 

 انجمن جوانان رضا کار ای یارندوڅ
 بخش دوم

 

 : یارندوڅمرام نامه 
 یو فور ی( بود که نشاندهنده اماده بودن آن دیماده باشآ)  ای(  یاوس اریها ) ت یارندوڅ یافغانستان شعار اساس در
شامل  یارندوڅ. بناً مرام و هدف انجمن باشدیجشن ها و کمک به همنوعان م ایها و  بتیها در هنگام مص یارندوڅ

 بود : لیهشت فقره ذ
 .وطن یوطن و ابنا یبرا یو فداکار ثاریو حس ا تیروح مل هیو تقو هیتنم - 1
 .احترام و اطاعت و اعتماد به نفس قیمعتاد ساختن جوانان به مالحظات دق - ۲
 به اولواالمر. یصداقت و وفادار ریشعا نیتلق - 3
 .گرانیو حرمت د ییحس عاطفه دلجو هیو ترب نیتلق - ۴
 و خدمات عام المنفعه . فیوظا یبه اجرا میتعل - ۵
 .و اقوام افراد نیدر ب یمودت و دوست شهیاستحکام ر - ۶
 . یالملل نیدوستانه ب قیعال میتحک - ۷
 .یارندوڅ یو روح یدماغ یجسم و انکشاف قوا هیتقو - ۸
 

 :یارندوڅ التیتشک
 

سه  یداوطلبان تعلق داشت. و دارا ایبوده و مطابق سن و سال افراد  کسانیکشور ها  ریانجمن مانند سا نیا التیتشک
 دوره بود :

 ی( م Wolf Club)  یسیبودند و انها را ) زمرک ( به انگل 1۲تا  ۷ نیسن نیاول شامل اطفال است که ب دوره
 .دندینام

 یسی( به انگل نوالښیګقرار داشتند و انها را به نام )  1۸تا  1۲سن  نیدوم شامل نوجوانان و جوانان بودند که ب دوره
 (Boy Scout )کردندیم ادی. 

 .شودیم ادی(  Explorer)  یسی( به انگل یسال باشد به نام ) پالندو 1۸د که سن آنها باالتر از بودن یسوم کسان دوره
که عمر  ۶تا  ۴که شاگردان صنوف  یزرک یسه مرحله بود اوالً به نام ها یهمچنان دارا یارنجونڅ بیترت نیهم به

ً ی. ثان دیرسیسال م 13تا  ۹شان از   دیرسیسال م 1۸تا  13که عمر شان از  1۲ا ت ۷که شاگردان صنوف  یلیبه نام ه ا
. دیگردیکه محصالن پوهنتون و کارمندان وزارت خانه ها را شامل م ۲۲تا  1۸که عمر شان از  یو ثالثاً به نام پالنجون

(1) 
 برشمرد: نیآن وقت چن یالملل نیب اریرا مطابق مع التیتشک توانیطور خالصه م به
 .دباشیدولت م یباال مقاماتاز افراد  یکی ایدولت و  سیئر که معموالً  یافتخار یعموم سیئو ر یاعل یارندوڅ - 1
 نی، امریارندوڅمسوول  سیئ، ریارندوڅ ی، قومندان اعلنی: موسسمرکب بود از یارندوڅ یعال یشورا - ۲

 آنها ثابت باشد. یو شخص یعالقه مند بوده و ارزش علم یارندوڅکه به  هیریموسسات خ
 .بودیمعارف م ری: که کالً مزیارندوڅ یقومندان اعل - 3
 انجمن بود. یویو ترب یدار تمام امور ادار فهی: که وظیارندوڅمسوول  سیئر - ۴
 مسوول و سرگروپ ها . سیئگروپ مرکب از ر تهیکم - ۵
 .باشدینفر افراد م ۲۲و  بیسرگروپ دو نفر نا یگروپ دارا یگروپها - ۶
 نها بود.آمربوط  یارندوڅافراد  هیو ترب میکه تعل انیمرب - ۷
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ارد د اجیبه آن عالقه و احت یارندوڅو استعداد افراد آنست .  اقتیمتضمن انکشاف ل یارندوڅ یویترب یپروگرامها
ه هر بلک دیحاصل نما اقتیدر هر رشته مهارت و ل یارندوڅاست که  نیمنظور ا یول ابدی یم تیو توسط آن تقو زین
و  ییکه موافق ذوق و استعداد اوست آشنا عیصنابه  شیمطابق به شوق و عالقه خاص خو یارندوڅاز افراد  کی

 (۲گردد. ) داریکه نامکشوف مانده ب یو ذات یعیطب یکند تا آن استعداد ها دایمهارت پ
 و ضوابط : فورمیونی

 یاقیاز پا افتاده در افر نیمجروح یرامحارب که ب ریدر لندن از لباس مخصوص غ یارندوڅانجمن  لیاغاز تشک در
طرح  شیخو یارندوڅ فورمیونی یبرا یکردند به وجود آمده ، اما رفته رفته هر مملکت طرح ها یکمک م یجنوب

 .شدیم دهیشان د نیدر ب یمشابهت ها مجموعنمودند اما در 
اله از نوع ک یارندوڅداشته باشند چنانچه کاله  یتا از هرگوشه مملکت نشان دیکوش یارندوڅافغانستان انجمن  در

سوارکاران  یآن مانند موزه عنعنو یدراز مروجه کشور و موزه ها یها راهنیمانند پ یزمستان یو کرت ینورستان
 . کند یم یندگیمردم ما را نما یو گل کمر بند آن نمونه صنعت دست

، یندوارڅبه داوطلبان  یرا به دوش گرفت و به صورت مجانآن  هیوزارت معارف ته فورمیونی دیئاز انتخاب و تا بعد
موزه، جراب، کمربند، کاله و  راهن،یکه شامل پ یبسته لباس زمستان کیو  یبسته لباس بهار کیو به هر نفر 

 .دیگرد عیتوز یارندوڅدستمال گردن مخصوص 
پسر  یها یارندوڅو دستمال آنها با  راهنیو دامن و کاله و پ شدیکشور اماده م طیدختران مطابق شرا فورمیونی

 .باشدیمتفاوت م
 

 ها: سمبول
است که به جانب باال قرار دارد  زهیسرن کیمفهوم خاص دارد نشان عبارت از  یارندوڅو عالمه مخصوص  نشان
 اریدارد ز یخیتار تیفیو ک باشدیسه شاخه است که اصالً گل زنبق که در اروپا عالمه مخصوص نجبا م یو دار

ات همچنان قطب نما را که از اختراع نمودیم سفرو افغانستان  یمرکز یایاز اس نیاز چ شمیتجار ابر یکاروانها کهیوقت
 دبناً تنها نجبا به آن دسترس داشتن کردندیاستفاده م یو بحر یبر یاوردند و از ان در سفر ها یباخود م زیبود ن دیجد

 لسمبو ثیسه گانه به ح نیو بادن پاول آنرا مانند قوان شد یا نصب مآنه نهیبس ینشان افتخار کیو ارام ارام به شکل 
 نمود. اریها اخت یارندوڅ( به تعاون و سمبول اخوت  یاوس اریاطاعت و آماده باش ) ت ،یوفادار

و متوجه ارتقا باشد. در افغانستان  مودیراه پ میکه به راه مستق کندیم یادآوری یارندوڅنشان در هر موقع به  نیا
ده ( نوشته شیاراوسیت) یارندوڅبرآن شعار  کهیا تهیف زهیسرن نیا ریمانند خوشه گندم است که در ز مزهیعالمه م

 فهیظکه و دهدیتذکار م سمانیگره و ر نیشده است . ا ختهیگره آو کیکوتاه با  سمانیر کی تهیف نیدر وسط ا است.
 (3انجام بدهد.) کیکار ن کیاست که هر روز  یارندوڅ

 ییاز اسمان است و رنگ طال یندگینما یرنگ آب یعالمت و سالمت دادن در گل سه خوشه جهان یارانجونڅ سمبول
 یااست بر انی. ساقه خوشه که بصورت شعله نماباشدیاز سه نکته سوگند م یادآوریمظهر افتاب استو سه حوشه 

در  کهیجاودانه برقرار باشد. خط ا ایدن تمامدر  یارندوڅدر قلب دختران  دیبشر که با یدگاست در زن یمحبت انسان
 نیسوگند و قوان ندهیکند دوستاره نما یم ییمرکز آن است عقربه قطب نما است که دختران را به راه راست رهنما

 است .
 یجهان چیدر پ یجهان رقیدر ب یرانجوناڅ. سمبول ندینما یاحترام م گریها با سالم دادن مخصوص به همد یارندوڅ
ها  یدو نکته سوگند زرک ندهیها عالمت دو انگشت بلند شده نما یزرک جیشود و در پ یدختران استعمال م یارندوڅ

 است.
 نکهیسه نکته سوگند است که انها انجام داده اند و ا ادآوری شودیبلند م یارندوڅانگشت دست راست که در عالمت  سه

 ردیگی. دست دادن با دست چپ صورت ماز کوچک است هیحما شودیانگشت کوچک حلقه م یانگشت بزرگ رو
 (۴است.) کتریبه قلب نزد رایز
 

 : ناتیها و تمر کمپ
پرکار وزارت معارف  ریوز تیدر دوره صدارت محمد داوود خان و موجود شیمجدد خو جادیبعد از ا یارندوڅ
 یبرخ دیداده شد شا تیاز همه اولو شتریق العاده گرفت. توجه حکومت به جوانان باحمد خان پوپل؛ رونق فو یعل

باشد  نیاستفاده خواهد گرد . ممکن چن واناناز نقش ج شیخو ندهیآ یپالن ها یبرا خواستیفکر کنند که داوود خان م
او نسبت  دیدر آن عرصه برشمرد. شا توانیرا م یادیز یادیبن یمد. کار هاآاول او موفقانه از آب در یاما پالن ها
 وزرا و همکاران صادق و وفادار داشت. یجمهور استیبه دوره ر

ا راست نیدرا یمعارف از متخصص المان ری. وزرفتیم شی( به سرعت پ یارندوڅانجمن جوانان رضا کار)  پروسه
سرخرود  یره در سلطانپور ولسوالو باالخ رخانهی، خباغ بابر در پغمان، یمنظور کمپ ها نیا یاستفاده برد.رو
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، مسعاعدت به فقرا هیاول یکمک ها یریفراگو  دندیآموزش د یعمل یکار ها یریفراگ یها برا یارندوڅننگرهار 
 یاعضا یو با هم یو حس برادر انینوایو ب
 . میها و جشن ها هست لهیم یها یمثبت آن در برگزار جی.و ما شاهد نتادیگرد نیتمر یارندوڅ
 

 د؟یبه کجا انجام یارندوڅ سرنوشت
 

در  اتیادامه داد و هزاران جوان در کابل و وال شیخو یسال بدون وقفه به کار ها 1۷جوانان رضاکار حدود  انجمن
نبود. در قدم اول  یانجمن خبر نیاز ا گریبعد از کودتا هفت ثور د غایانجام دادند. اما در ستهیانجمن خدمات شا نیا

 است . یتا امروز همان نام به شکل از اشکال باق هاهدا کردند. ک سیپول یارکان دولتنام انجمن را به 
 قیاقتباس نمودند. هنوز دق یشورو یالستیآمده بود بسا موارد را از کشور سوس کاریکه رو ستمیقدم دوم چون س در
بنابران به عوض  ر؟یخ ایوجود داشت  یارندوڅبه اصطالح ما  ایآن وقت انجمن به اسکوت  یکه در شورو دانمینم

 در وجود یارندوڅتفکر  رویکنم مس یو سازمان جوانان به وجود آمد. فکر نم شآهنگانیپ تهی؛ کم یارندوڅانجمن 
موظف  شتریب تیو امن یو پهره دار ینظام اتیسازمان جوانان در عمل یبلکه به خصوص اعضا شدیم دهیآنها د

 محارب. ریبودند تا جوانان رضا کار غ
جدد آن م یاینه در اح شودویکه تا امروز نه نشان و نه نام از آنها برده م دیجمع گرد یارندوڅ میگل میتوانیگفته م بنا

 هستند.
 : سهایرنویز
 . 1۲، ص 13۴۸دختران، کابل ،  یجهان یارندوڅ تهیکننده ؛ کم هی، ته یارانجونڅ یمحمد، رهنما - مینس - 1
 ۲۶۶ - ۲۶۶هـ ش ، ص  133۸افغانستان، ج سوم ، مطبعه معارف، کابل،  ییایقاموس جغراف - ۲
 . ۹هـ ش ، ص  133۷ثور  1۹، وزارت معارف،  133۶افغانستان در سال  یارندوڅ، انیار - 3
 .۷۵محمد، اثر فوق الذکر، ص  - مینس - ۴
 

   
 

  
 ارندوىڅپسران  فورمیونیو  یسالم و نشانها

و خالد پسران محمد داوود  سیدر وسط شهزاده شاه محمود پسر محمد ظاهر شاه و به دو طرف و ریتصو نیا در
 خان صدراعظم
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