
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

  
 

 

 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 

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

  
  

 ۷۰/۷3/۷۷1۰          زاده نبي نورالحق
 

 په هنداره کې 1۸۹۱د  فکره شاطر د اشغال ډبل
 

طلق یوه ډله میا ( د سیاسي سیستم هغه شکل دی په کوم کې چې کېدای شي یو تن او حکومتدارياستبدادي زورواکي )
هر څه نه یواځې د خپلې خوښې او ارادې بلکې همدا شان د ( مستبد) . په دغه سیاسي سیستم کې زورواکیلريوځواک 

یف حد ټاکنه او تعر، . په بله وینا قانونه شېبه اوړيهرسرته رسوي چې بې علته  خپل داسې فکر او چال چلند سره سم
شروعیت مځکه چې  .له رنځه کړېږي د مشروعیتهر چېرې او همدا المل دی چې د زورواکۍ نظام تل  .الی نه لريشتو

زورواکي په ډېرو بڼو او پلمو راتلی شي خو تومنه یې تل او هر چېرې یوه ده او هغه د آزاد . بیا له عدالت سره تړلی دی
 .، کمزورې کول او مړاوې کول دير او شخصیت وژنه ؛ د ټولنې غوڅولفک

ه ک .نه ښکاري ویلې دي او د پای څرک یې البڼې آزم ېافغانانو د زورواکۍ ډېرپه ډېر درد سره باید ووایو چې مونږ 
بداد لږ ه پرتله کورنی استهېوادوال دا مني چې د هر بهرني استبداد پټول  سپینه ووایو د یو موټي کسانو پرته نور زمونږ

 .یاو کم پایښته د، نرم وژونکی
جارج اورول د لیکوال د  یکل شوي دي خوثار لله ویلو پرته روښانه ده چې د دغه سیاسي سیستم په اړه بې شمېره آ

دغه ډګر  او په ۍکې تر ټولو بریالیچې د استبداي نظام د تومنې په راسپړلو  ده (ناوله کیسه )هغپه نوم کتاب « 1۸۹۱»
ي ته ې د استبداد شتوالد دغه کتاب نبوغ په دې کې دی چې هر لوستونکی په خپله ټولنه ک .ګڼل کېږيکې د تاج غمی 

داسې نوي اصطالحات اختراع کړي لوبغاړو د انتخاب تر څنګ  د په زړه پورولیکوال کې  په دغه ناول. متوجه کوي
ه له سړي سرهیڅ قاموس بل مفهوم اخیستنه ورڅخه وشي  ولوستل شي او دکې په خپله کتاب چې له دې  دي چې پرته

، «شر وروم» ،(انګلیسي ژبه – ډبل تنک)« ډبل فکره»، «د فکر جنایت: »، د بېلګې په توګه لکهمرسته نه شي کولی
 او . . .«  ۵=  ۷+  ۷» ، « خونه 1۷1»

وزارتونو په څلورو وایې چې نوموړی بیا دولتي چارې د الندینیو « مشر وروور»ته په دغه ناول کې د دولت واکمن 
 :مرسته مخ ته بیایي
 .د دایمي جګړې چارې سمبالويچې  –د سولې وزارت 

ادعاوې کوي چې د خلکو د ژوند کچه لوړه شوې  اسېتوکي کنترولوي او د خوراکي او نور اړین –د پرېمانۍ وزارت 
 .ده 

مشر »ثبوت ته رسوي چې هر هغه څه چې  ، ښوونه او روزنه کنترولوي او دا، خبرونهمالومات –د حقیقت وزارت 
له مزاج  «مشر ورور » د تېر تاریخ کنترول یا په بله وینا د تاریخ له سره لیکنه او د  وایي هغه رښتیا دي .یې « ورور 

 .همدلته سمبالېږيهم سره یې برابرونه 
مول او س، ټکول مخالفینو وهل . دیېڅارې او بندي کوي ، کوي ، په نښهنی او خیالي مخالفیاهر رښت –د مینې وزارت 

 .د همدې وزارت دنده جوړوي
 دغه کتاب څخه یو څو لنډې اخیستنې : له
 .«، ناپوهي قوت دی، آزادي مرییتوبجګړه سوله»
 « ؛ دا یو پای دی. ځواک یوه وسیله نه دهکړیږ پوهېږو چې هیچا هم ځواک د پرېښودو په نیت نه دی غصب مو»
، ته څرنګه ډاډ من کېدای شي چې هغه نه خپلې اردې ته بلکې څخهکړاو  پرته د هغه له. غاړه ایښودنه بسنه نه کوي»

. ځواک په دې کې دی چې  سپکاوی ومنېدرد او په نورو باندې ځواک په دې کې دی چې  ستا ارادې ته غاړه ږدي ؟
به بیا  . وروسته له هغېسره یو ځای کړې په نوې بڼه په خپل زړهیې بشري فکرونه ټوټه ټوټه څیرې کړې او یو ځل بیا 

  .«؟ږ څه ډول نړۍ پنځوودا موته د دې په لیدو پیل وکړې چې 
 .«ل نور همدغسې منل کېږيټو. که دا ومنل شوه ، ع دوه پنځه کېږيچې ووایې دوه جم آزادي دا ده»
جګړه آیا ، دا مهمه نه ده چې کنده بری ناشونی دی او له دې چې پرې نه ده چې جګړه په حقیقت کې پېښېږيدا مهمه »

 «چې جګړیز وضعیت باید موجود واوسيدا ده ده ته اړتیا . هغه څه چې ورښه او که بده مخ ته ځي
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انۍ کنجه کولو او د پرېمشله ، د مینې وزارت ، د حقیقت وزارت له دروغوسرهد سولې وزارت په خپله له جګړې »
فکرۍ  : هغوی په ډبلي دوه مخۍ پایله دهي او نه د عاددغه تضادونه تصادفي نه د .وزارت له لوږې سره عالقه لري

 . «کې سنجول شوي مشق او تمرینونه دي
و دروغو د او سنجول شوی وړ شویجو چې د، پوه نه شې همشې او  ې پوهچ: »داسې توضیح کوي« ډبل فکري»اورول 

د قوت او اغېزې  چې داسې نظرونه ولرېدوه  وخت کېیوه  پهچې  ،واوسې متوجه ویلو په وخت کې بشپړ واقعیت ته
خو بیا هم په دواړو  یو بل باطلوينظرونه پوهېږې چې دواړه  ، سره له دې چېوي بر خو یو د بل ضدبرا له پلوه سره
چې هر هغه  . . . ، ادعا وکړې ود اخالقهم  خو بیا ، چې اخالق وغندېوېکارومنطق  د منطق پر ضدچې ، باور لرل

په یاد راوستل او وروسته یې  هغه یو ځل بیا خو هغه شېبه چې ورته اړتیا پیدا شيچې هېرول یې اړین و  څه هېر کړې
ا دوروستنی ظرافت  – پروسې ته وکاروېټولو مهمه یې ال دا چې همدغه پروسه په خپله ، او تر یو ځل بیا هېرول ا  فور
ر ته او وروسته د دغه مصنوعي خوب له کړنې نه چې همدا اوس دې س، په شعوري توګه د بیهوشۍ موجب شه: دی

 .«ورسوله یو ځل بیا بې خبره شه
 

اور وګه بباندې په رښتینې ت په داسې حال کې چې پر هغوی ووایېچې عمدي دروغ »: لیکوال وړاندې په دې اړه لیکي
یا ، یو ځل بې یو ځل بیا ورته اړتیا پیدا شوهاو وروسته چ د هغه هېرول ېږيبدلسرخوګی په ، هر هغه فاکت چې ولرې

او هر  څخه انکار د عینې واقعیت له شتوالي ،ایستل چې ورته اړتیا ده ه مازې د دومره وخت لپاره رایې له هېرې ن
 « . کوم یو چې سړی یې ردويپه حساب کې ساتل وخت هغه واقعیت 

  
چې  يخلکو هغې کړنې ته واید ي ټګۍ یو پراخ سیستم دی او د ذهنفکري  ډبلله پورتنیو جملو څه دا اخیستنه کېږي چې 

ی ش سره تړلې ده خو دا بېلرفۍ او بې طفکري له دوه مخۍ  . ډبلضد باورونه سم مني یو د بل په یوه وخت کې دوه
لري خو دا  فکرۍ سره تړاو په ذهن کې ټکر راپاروي هم له ډبلمتضاد باورونه چې په کوم کې  اختالف ادراکي .دی

کري ف هغه څوک چې ډبل !شتوالی نه لري ادراکي اختالففکرۍ کې  په ډبلدا باید هېر نه شي چې . هم ډبل فکري نه ده
 .له اختالف څخه نه کړېږي فاتو نه بې خبره دی نو ځکه د ادراککاروي په بشپړه توګه له منا

دغه ټیپ انسانان یواځې د خپلو شخصي ګټو د اټکلونو . اریانو یوه مهمه بېلوونکې نښه دهدوه فکري د روان اشغال د درب
. اشغالګر ځکه دغه شان کسان خوښوي نونو ته ژمن نه دي، انساني او مذهبي ارماسره سم خوځېږي او هیڅ ډول ملي

و ، ګنګدغو کسانو د پر له پسې دروغ ویلوځکه چې د او د برالسه کولو لپاره یې په خالص الس پانګه اچونه کوي 
یا رامنځ ت، مبالغو او د حقیقت نه کمه ویناوو په پایله کې تېرایستنه قوت اخلي او په پای کې فرهنګي ککړ، پټونوویناوو

 ته کېږي .
 

د څو کلن ځنډ نه وروسته یو ځل بیا په دې موخه ولوست تر څو په یاد کتاب نومی کتاب «  1۸۹۱» ما  مووای که سپینه
 ېخو په پایله کې یو ځل بیا په د پرتله کړم شوې زورواکی سره ې زورواکي د افغانستان له روانې تپلکې انځور شو
  .ده ، وحشي او وژونکېال ډېره خونړۍله هر پلوه  زورواکيشوې بهرني اشغال له خوا تپل  د باوري شوم چې

 

او څلور وزارتونه  کمندولت یو واپه انځور شوې زورواکۍ کې «  1۸۹۱» څرنګه چې دمخه ورڅخه یادونه وشوه د 
د په داسې حال کې غیر رسمي واکمن لري او هر یو یې  او په لسګونو داره دوه رسميزورواکه ااوسنۍ . د کابل لري

ې غوښتنه د سلند هر زورواکي بده یې ال دا چې د سلنې ټاکلو لپاره هیڅ میکانیزم نه شته او  چې خپلې برخې سلنه غواړي
 .حاالتو په شان هر ورځ بدلون موميد هوا د 

 

نو وزارتود ، حقیقت او مینې رېمانۍ، پادارې د سولېل شوې تپکابل د  دنومي کتاب ژبه وکاروو او  1۸۹۱که چېرې د 
  .ډېر داسې څه وینو چې په نړۍ کې بې ساري دي ځیر شو کړنو ته

د پنځوسو هېوادونو بې  له څانګه هم لري کومې چېبلکې نړیوا ځې کورنۍ څانګهد کابل د ادارې د سولې وزارت نه یوا
 .ه زرګونو حرفوی قاتالن ګمارلي ديپیې شماره پوځیان او له ټولې نړۍ څخه د خصوصي امنیتي کمپنیو په اډانه کې 

د کابل د ادارې د پرېمانۍ د وزارت له برکته نه یواځې د هېواد اویا سلنه وګړي په خوار ځواکۍ اخته دي بلکې د فساد 
د و ځواکوننړیوالو  د دموکراسۍ د رواجولو له دې چې. لمړی مقام لري کېله کبله په نړۍ د پراختیا او نشه یې توکو 

او په پایله کې یې اوسمهال د سرطان کارولې دي  دموکراسۍ د ال ټینګښت لپاره بې حسابه په یورانیمو ککړ مهمات
ا د حیرانتیا سبب نه ګرځي نو ځکه دغه د د هیچه ناروغي او د عیب لرونکو نویو ماشومانو زېږېدنې د ټول هېواد په کچ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
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یرې ځورځینۍ د لپاره د نشه یي توکو  ه د هر چاپه موخاو خوشحاله ساتلو د خلکو د دردونو د کرارولو  پرېمانۍ وزارت
 . د رسېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې ده

 .سارې السته راوړنې لري، ښونې او روزنې په ډګرونو کې بې ، خبرونوادارې د حقیقت وزارت د مالوماتو د کابل د
 .ېرې ښکال له کبله خیالي بلل کېږيو ښوونکي لري چې د ډبې شماره ښوونځي اکې ګوټ هر دغه وزارت د هېواد پر 

، رنګارنګ . څارګره ادارهاړه بشپړ او کره مالومات نه لري یې پهد کابل د مینې وزارت دومر ستر دی چې هیڅوک 
 .ديځالې  وپتنګاند ، امنیتي کمپنۍ او اربکیان د مینې لیسپو

یې وګڼه چې یو بوټ بې پایه  که چېرې ته د راتلونکې انځور غواړې نو داسې: »جارج اورول راتلونکې داسې انځوري
  .«غوبل کويانسان پر مخ  د 

ه ځانه د اشغال شاطر دې ل. وې بلې پایلې په انتظار تکرار شيانشتاین لیکي چې لیونتوب هغه څه ته وایي چې یو څه د ی
ېږېدلی کې زغاوت احساس په ظلم د ب: »فرانسوی فیلسوف آلبرت لیکي؟ ې آیا دوی په لېونتوب اخته نه ديوپوښتي چ

وه فکره و د اشغال دتاریخ اشغال ا« . تاریخ د اشرف ساالریو هدېره ده: »پارتیو وایيفیلسوف او ټولنپوه ویلفردو « . دی
 . شاطر محکوموي

 .څ افغان پر مخ غوبل و نه شي کولید هغې ورځې په هیله چې نور بوټ د هی
 

 پای
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