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استاد شاه محمود محمود

څارندوی یا انجمن جوانان رضا کار
بخش دوم

مرام نامه څارندوی :
در افغانستان شعار اساسی څارندوی ها ( تیار اوسی ) یا ( آماده باشید ) بود که نشاندهنده اماده بودن آنی و فوری
څارندوی ها در هنگام مصیبت ها و یا جشن ها و کمک به همنوعان میباشد .بنا ً مرام و هدف انجمن څارندوی شامل
هشت فقره ذیل بود :
 - 1تنمیه و تقویه روح ملیت و حس ایثار و فداکاری برای وطن و ابنای وطن.
 - ۲معتاد ساختن جوانان به مالحظات دقیق احترام و اطاعت و اعتماد به نفس.
 - 3تلقین شعایر صداقت و وفاداری به اولواالمر.
 - ۴تلقین و تربیه حس عاطفه دلجویی و حرمت دیگران.
 - ۵تعلیم به اجرای وظایف و خدمات عام المنفعه .
 - ۶استحکام ریشه مودت و دوستی در بین افراد و اقوام.
 - ۷تحکیم عالیق دوستانه بین المللی .
 - ۸تقویه جسم و انکشاف قوای دماغی و روحی څارندوی.

تشکیالت څارندوی:
تشکیالت این انجمن مانند سایر کشور ها یکسان بوده و مطابق سن و سال افراد یا داوطلبان تعلق داشت .و دارای سه
دوره بود :
دوره اول شامل اطفال است که بین سنین  ۷تا  1۲بودند و انها را ( زمرک ) به انگلیسی (  ) Wolf Clubمی
نامیدند.
دوره دوم شامل نوجوانان و جوانان بودند که بین سن  1۲تا  1۸قرار داشتند و انها را به نام ( ښیګنوال ) به انگلیسی
( ) Boy Scoutیاد میکردند.
دوره سوم کسانی بودند که سن آنها باالتر از  1۸سال باشد به نام ( پالندوی ) به انگلیسی (  ) Explorerیاد میشود.
به همین ترتیب څارنجونی همچنان دارای سه مرحله بود اوالً به نام های زرکی که شاگردان صنوف  ۴تا  ۶که عمر
شان از  ۹تا  13سال میرسید  .ثانیا ً به نام هیلی که شاگردان صنوف  ۷تا  1۲که عمر شان از  13تا  1۸سال میرسید
و ثالثا ً به نام پالنجونی که عمر شان از  1۸تا  ۲۲که محصالن پوهنتون و کارمندان وزارت خانه ها را شامل میگردید.
()1
به طور خالصه میتوان تشکیالت را مطابق معیار بین المللی آن وقت چنین برشمرد:
 - 1څارندوی اعلی و رئیس عمومی افتخاری که معموالً رئیس دولت و یا یکی از افراد مقامات باالی دولت میباشد.
 - ۲شورای عالی څارندوی مرکب بود از :موسسین ،قومندان اعلی څارندوی ،رئیس مسوول څارندوی ،امرین
موسسات خیریه که به څارندوی عالقه مند بوده و ارزش علمی و شخصی آنها ثابت باشد.
 - 3قومندان اعلی څارندوی :که کالً مزیر معارف میبود.
 - ۴رئیس مسوول څارندوی :که وظیفه دار تمام امور اداری و تربیوی انجمن بود.
 - ۵کمیته گروپ مرکب از رئیس مسوول و سرگروپ ها .
 - ۶گروپهای گروپ دارای سرگروپ دو نفر نایب و  ۲۲نفر افراد میباشد.
 - ۷مربیان که تعلیم و تربیه افراد څارندوی مربوط آنها بود.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پروگرامهای تربیوی څارندوی متضمن انکشاف لیاقت و استعداد افراد آنست  .څارندوی به آن عالقه و احتیاج دارد
نیز و توسط آن تقویت می یابد ولی منظور این است که څارندوی در هر رشته مهارت و لیاقت حاصل نماید بلکه هر
یک از افراد څارندوی مطابق به شوق و عالقه خاص خویش به صنایع که موافق ذوق و استعداد اوست آشنایی و
مهارت پیدا کند تا آن استعداد های طبیعی و ذاتی که نامکشوف مانده بیدار گردد)۲( .
یونیفورم و ضوابط :
در اغاز تشکیل انجمن څارندوی در لندن از لباس مخصوص غیر محارب که برای مجروحین از پا افتاده در افریقای
جنوبی کمک می کردند به وجود آمده  ،اما رفته رفته هر مملکت طرح های برای یونیفورم څارندوی خویش طرح
نمودند اما در مجموع مشابهت های در بین شان دیده میشد.
در افغانستان انجمن څارندوی کوشید تا از هرگوشه مملکت نشانی داشته باشند چنانچه کاله څارندوی از نوع کاله
نورستانی و کرتی زمستانی مانند پیراهن های دراز مروجه کشور و موزه های آن مانند موزه عنعنوی سوارکاران
و گل کمر بند آن نمونه صنعت دستی مردم ما را نمایندگی می کند .
بعد از انتخاب و تائید یونیفورم وزارت معارف تهیه آن را به دوش گرفت و به صورت مجانی به داوطلبان څارندوی،
و به هر نفر یک بسته لباس بهاری و یک بسته لباس زمستانی که شامل پیراهن ،موزه ،جراب ،کمربند ،کاله و
دستمال گردن مخصوص څارندوی توزیع گردید.
یونیفورم دختران مطابق شرایط کشور اماده میشد و دامن و کاله و پیراهن و دستمال آنها با څارندوی های پسر
متفاوت میباشد.
سمبول ها:
نشان و عالمه مخصوص څارندوی مفهوم خاص دارد نشان عبارت از یک سرنیزه است که به جانب باال قرار دارد
و داری سه شاخه است که اصالً گل زنبق که در اروپا عالمه مخصوص نجبا میباشد و کیفیت تاریخی دارد زیرا
وقتیکه کاروانهای تجار ابریشم از چین از اسیای مرکزی و افغانستان سفر مینمود همچنان قطب نما را که از اختراعات
جدید بود نیز باخود می اوردند و از ان در سفر های بری و بحری استفاده میکردند بنا ً تنها نجبا به آن دسترس داشتند
و ارام ارام به شکل یک نشان افتخاری بسینه آنها نصب می شد و بادن پاول آنرا مانند قوانین سه گانه به حیث سمبول
وفاداری ،اطاعت و آماده باش ( تیار اوسی ) به تعاون و سمبول اخوت څارندوی ها اختیار نمود.
این نشان در هر موقع به څارندوی یادآوری میکند که به راه مستقیم راه پیمود و متوجه ارتقا باشد .در افغانستان
عالمه میمزه مانند خوشه گندم است که در زیر این سرنیزه فیته ایکه برآن شعار څارندوی (تیاراوسی) نوشته شده
است .در وسط این فیته یک ریسمان کوتاه با یک گره آویخته شده است  .این گره و ریسمان تذکار میدهد که وظیفه
څارندوی است که هر روز یک کار نیک انجام بدهد)3(.
سمبول څارانجونی عالمت و سالمت دادن در گل سه خوشه جهانی رنگ آبی نمایندگی از اسمان است و رنگ طالیی
مظهر افتاب استو سه حوشه یادآوری از سه نکته سوگند میباشد .ساقه خوشه که بصورت شعله نمایان است برای
محبت انسانی است در زندگی بشر که باید در قلب دختران څارندوی در تمام دنیا جاودانه برقرار باشد .خط ایکه در
مرکز آن است عقربه قطب نما است که دختران را به راه راست رهنمایی می کند دوستاره نماینده سوگند و قوانین
است .
څارندوی ها با سالم دادن مخصوص به همدیگر احترام می نمایند .سمبول څارانجونی در بیرق جهانی در پیچ جهانی
څارندوی دختران استعمال می شود و در پیج زرکی ها عالمت دو انگشت بلند شده نماینده دو نکته سوگند زرکی ها
است.
سه انگشت دست راست که در عالمت څارندوی بلند میشود یادآور سه نکته سوگند است که انها انجام داده اند و اینکه
انگشت بزرگ روی انگشت کوچک حلقه میشود حمایه از کوچک است .دست دادن با دست چپ صورت میگیرد
زیرا به قلب نزدیکتر است)۴(.

کمپ ها و تمرینات :
څارندوی بعد از ایجاد مجدد خویش در دوره صدارت محمد داوود خان و موجودیت وزیر پرکار وزارت معارف
علی احمد خان پوپل؛ رونق فوق العاده گرفت .توجه حکومت به جوانان بیشتر از همه اولویت داده شد شاید برخی
فکر کنند که داوود خان میخواست برای پالن های آینده خویش از نقش جوانان استفاده خواهد گرد  .ممکن چنین باشد
اما پالن های اول او موفقانه از آب درآمد .کار های بنیادی زیادی را میتوان در آن عرصه برشمرد .شاید او نسبت
به دوره ریاست جمهوری وزرا و همکاران صادق و وفادار داشت.
پروسه انجمن جوانان رضا کار( څارندوی ) به سرعت پیش میرفت .وزیر معارف از متخصص المانی دراین راستا
استفاده برد.روی این منظور کمپ های در پغمان ،باغ بابر ،خیرخانه و باالخره در سلطانپور ولسوالی سرخرود

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ننگرهار څارندوی ها برای فراگیری کار های عملی آموزش دیدند و فراگیری کمک های اولیه ،مسعاعدت به فقرا
و بینوایان و حس برادری و با همی اعضای
څارندوی تمرین گردید.و ما شاهد نتایج مثبت آن در برگزاری های میله ها و جشن ها هستیم .

سرنوشت څارندوی به کجا انجامید؟
انجمن جوانان رضاکار حدود  1۷سال بدون وقفه به کار های خویش ادامه داد و هزاران جوان در کابل و والیات در
این انجمن خدمات شایسته انجام دادند .اما دریغا بعد از کودتا هفت ثور دیگر از این انجمن خبری نبود .در قدم اول
نام انجمن را به ارکان دولتی پولیس اهدا کردند .که تا امروز همان نام به شکل از اشکال باقی است .
در قدم دوم چون سیستم که رویکار آمده بود بسا موارد را از کشور سوسیالستی شوروی اقتباس نمودند .هنوز دقیق
نمیدانم که در شوروی آن وقت انجمن به اسکوت یا به اصطالح ما څارندوی وجود داشت یا خیر؟ بنابران به عوض
انجمن څارندوی ؛ کمیته پیشآهنگان و سازمان جوانان به وجود آمد .فکر نمی کنم مسیرو تفکر څارندوی در وجود
آنها دیده میشد بلکه به خصوص اعضای سازمان جوانان در عملیات نظامی و پهره داری و امنیت بیشتر موظف
بودند تا جوانان رضا کار غیر محارب.
بنا گفته میتوانیم گلیم څارندوی جمع گردید که تا امروز نه نشان و نه نام از آنها برده میشودو نه در احیای مجدد آن
هستند.
زیرنویسها :
 - 1نسیم  -محمد ،رهنمای څارانجونی  ،تهیه کننده ؛ کمیته څارندوی جهانی دختران ،کابل  ،13۴۸ ،ص . 1۲
 - ۲قاموس جغرافیایی افغانستان ،ج سوم  ،مطبعه معارف ،کابل 133۸ ،هـ ش  ،ص ۲۶۶ - ۲۶۶
 - 3اریان ،څارندوی افغانستان در سال  ، 133۶وزارت معارف 1۹ ،ثور  133۷هـ ش  ،ص . ۹
 - ۴نسیم  -محمد ،اثر فوق الذکر ،ص .۷۵

سالم و نشانهای و یونیفورم پسران څارندوى
در این تصویر در وسط شهزاده شاه محمود پسر محمد ظاهر شاه و به دو طرف ویس و خالد پسران محمد داوود
خان صدراعظم
د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

