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  ١٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکن، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦/ ٨/ ٢٧                                                                                                 ځيرکيار ربی رحمت ډاکتر

 خان يرغـل او واکمني ځناورو د
  

 پـــيـښ ــايــيښ  چې دی تاريــخ نــاول و؛ شــوی پيـښّ واقــعا  چی دی]  حکايت داستان، افسانه، [نــاول تاريــخ«
).  ١٨۶۶احساسونه ، او مفکورې: ليکنه  ګونکورت جولــز او ايدموند وروڼو  فــرانسوي دوه د(  ».وي بــــــه شــــــوی

 څيرې وتلي ژوند ادبي او ټولنيز د کې پاريس په پيـړۍ  نولسمې د او کتونکي کره ليکوا_ن، تکړه وروڼه دواړه
     ١٨٦٦   ,Edmond and Jules de  Goncourt, Ideas and Feelingsوې

 چې وو ويلي ) ٢٠١٣  تر١٩١٩ (ليسينګ دوريس شاعرې او ليکونکې ډرامه ليکونکې، افسانه برتانوي  يوې   
     .  »شي لوبولی رول روغ ډير اړه په واقعيت د افسانه شکه له بې«

  حکايت ھغه په  - راڅرخيـږي) حکايت(ناول يو په يې برخه غټه چې غـږيـږم ډرامه سياسي غـــټه يوه په دلــته زه
 کــارولــی نـــــومونه پښتو  پکې مې  لپاره  خوند او ھاوي پــو روغ د ، دی کړې رالـڼـډه ما و، شوې  پيــښ َواقعا چې
 صاحب والي ارواښاد  شعرونه ټول راته کې ډرامه په . دي کړی  ګـډ ھم مساله مرچ خپل پکې مې خال خال او دي،

  . وو ليکلي  فـرھاد احمد خيس

      

 نــنــتــوځ
 پای تر نه پيل  له سينه سړه په يې  نه قضاوت مخکني له بې چې شئ پوھيدلی سم مھال ھغه مطلب په ليکنې دې د

 او ليدلي مو څه چې وګورئ ته  ګريوان څيرخپل په انـسان) عقيدوي يا/او فکري (ساز تاريخ د بيا او ولـولئ  پـورې
   دی انځورکړی  يې واقيعيت چې غږيـږم َناول يو په دلته زه. دي لياوريد

 غوپـې کې  منځ په  ھغه د اوسـيـږي،نه کې غاړو په سمـندر د دتاريخ چی دی مخلوق ساز تايخ ھغه انسان    
  له چې دادی مسوليت مخلوق ساز  تاريخ دغه د. شي خـپلواکـولی ځان نه تصور خپل له اکله په څپو د يې نه او شي وھلی
 ژوند ډول په ھديرې خپلې د کې تاريخ په چې شرط دې  واخلي،په الھام بـدلون خپل او سترګورتيا خپلې د  نه تاريخ خپل

 کې) کايناتو (زمکه  په خوا له څښتن ھسک د) انسان (مخلوق ساز تاريخ. وساتي  ژوندی خ�قيت خپل بلکې ونکړي،
 فکري  که او وي انسان عقيدوي که (مخلوق ساز تاريخ.  و کړی ښادمن يې قلع په چې ځکه شو غوره ) خليفه (ناستن
 بايد مخلوق ساز تاريخ او  عاقـل. وي څښتن عقل د سويه په زمانې خپلې د او وي انسان زمانې خپلې د بايد) وي انسان
 خپلې د. کړي مزدوران رتصو خپل د واقعيتونه  چې دا نه ، کړي  پوخ� سره واقعـيتونو د زمانې خپلې د تصور خپل

 کې اينه په واقعيتونو د زمانې خپلې د ـ وي به نيک ډير  ھم څه که تصورـ  خپل چې ولري وس دې د بايد انسان زمانې
 شوی خليفه کې زمکه په نکــړي، و دغـــسې که خو. ږي کا را پـښه واقعيتونو اوپه کړي ماته  اينه چې دا نه وويني،

 د به  ته استـبداد رټلي  اړکيـږي، به ته کړاندو)  محيرالعقـول (بيـخرته  ښکيلـيـږي، کې شوقـونو نيذھـ خپلو په  به انسان 
 ھـيواد  خپل  به سره ځان اود پالي  تربګــني  سره عــقل د به امله دې له او سرکوي، په ور پټکی سپيڅـلتيا او  مشروعيت

 بادي  په ھغـوی د ، انق�ب په  ځناورو د اصولو، په څارويـتوب  د  به  دلته. سيخوي ته  کندې تاريخ د ھـيوادوا_ن او
    .  ګړيـږم و ټينګـولو په  اړيکيـو د ھغـوی د  سره ټــــولنــې  انساني د بيرته او ژرنده

 

  ژرنــده ھوايي او اصول څـارويـتوب د

 بــد پښيځه دوه او دي ښه پښـيځه څلور

 

 عقـل«   او تللي وی نه منځه له يې »چټـيات انساني «ټول چې شي لیپوھيد څوک ھغه خوند په ليکنې دې د
 تمثيل پکې واکمني ځناورو  د چی دی خيال ھغه حقيـقت يوه د ليکنه دا. ي و نه الفکر دفع او العقل عايق يانې »پروف
 او وړلو، منځه له د توچټـيا انساني د وژلو، تاريخ  مينځلو، مغزو ،) »استبداد (زورواکۍ د پکې فکران ويښ او ده شوې
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: يادونه

 

 نـه نــه ژړا له خــندا دلــته.  شي ليدلی پـړاونه نې اړکيد بيا د ته _ســونــو  او مــغزو »شـــيطانــي «انــسان د کی پای په
 د کاکا خان څرګند محمد)  ١: (دي ډول ې د په لوبغاړي ډرامې ځناوريزې بريـښوونکې  زړه ې د د. ږي شـرميــ

  چې پريـښودل قــوميان  خپل يی نه شول، کولی څه پخپله نه  ھغه. و سړی زوړ ډيـر او خاونــد  فارم د »ټچـينارکـو«  
 ځناورو. وو ليـدلي َتـرپ او َخـرپ کاکا خان امان   د  کې ځوانۍ  تــنکۍ په کاکا خان څرګند ځکه راولي، لـون بـد  نوکې

  نـوې د او کړل ته څــڼـډې ځانـونه قـوميانو کاکا خان څرګند محمد    د  راوست، کې ولکه  خپله  په چـينـارکوټ  چې
 د.  _ره نه بنسسټ فکري ځانګړی کوم  اکثريت غټ ھغـوی د ځکه ولـوبـاوه، يـې رول  تــماشاچيـانو  د لوبې  سياسي
 يې شپـه يـوه    او و خـوګ مکرجـن سـوربخت) ٢. (وو شوي پاخه کې شعــور په ولس د ډز ټــوپک د او شـرنګ  تـورې
 وروسته، شـپـې درې نــه دې له . ورسوله  ته پای ترانه په »ځناورو د ځناورسـتان «د وينا انق�بي  خپله ځـناوروته نورو

 لومــړئ  دواړه مـاڼـو او شـينا) ۴ تـر ٣. (کړې پټــې سترګې  نه ژوند له ارمان په واکمنۍ د ځناورتوب د  سوربخـت
 ډيــر ماڼـو. شو واکمن لـومړی »فـارم د ورو ځـنا «د وروسته، نه انـق�ب له ځناورو  د شـينا. وو وګانخــ مــعتبر درجه

 مــشر چـارو  د تــبلـيغ د او و ويستلی نـوم کی اســتد_ل په ارګجــه کې خوګـــانو درجه دوھمه په) ۵. (و خــوږ  سرتــمبه
 زوړ ټـولـو تـر سوډر) ٨. (وو اسـونه  کاکا څرګندخان محمد د لپاره کلوراښ د ريـړې د ټاکـو او شـډل) ٧تر۶.(و شــوی

  ونيسئ غوږ کلک    ته  افسانې شوې پـيـښې نو اوس.و خر بـدخــوی او څـاروی

 

   : ترتيات ب انق% د او وضعه کرغيـړنه ځناورو د کې چينارکوټ په) آلف( 
 امله دې اوله  و شوی اوبه يې زور مـټو د و، سړی زوړ وي کاکا خان څـرګند محمد خاوند فارم د »چينارکوټ «د

 شـي وچ به چينارکوټ وي نه کاکا  خان څرګند که چی وو انديښمن ھم څاروي فارم د ھغه د. و شړيدلو په مخ چينارکوټ
 نوکې چې پريښودل قــوميان خپل يې نه شول، کولی څه  پخپله نه کاکا خان څـرګند محمد. شي تـش به اخور ھغوی د او

 و څاروی يواځينی سوربخت. وو ليدلي َتــرپ  او َخـرپ کاکا خان امان د کې  ځوانۍ  تنکۍ په ھغـه ځکه راولي، بــدلون
 کې غوجل په به ځلې ډير و، خوګ مکرجن سوربخت. و مـتوجه  راھيسې مودې اوږدې له ته کاکا  څرګندخان محمد چی

 خپور ګونګوسی ھم  کې ځناورو نورو په فارم د. وکـړي فکـر څه يو ېچ _ره وخت يې امله دې له او و پروت ځانله 
 نو ، شوه خپره چی خړه ماښام د .  دی لــيدلی خـوب ښـــه يو اکله په ځناورو د سوربخت شپه تيره چې و شوی

 د. وھل نهټوپو ديخوا اخوا څراغ يی کی _س په . و ن روا ګـوډ ګـوډ او راووت نه کور خــپل له  کاکا څرګــندخان
 د پسې بل په يو ځناور فارم د. کړ _ندې بـړسـتنې د يې سـر او _ړ ته  کوټې خوب د نيغ بيا او وتړلې يې کوډلې چرګانو

 ډيره په سوربخت. و پروت غلی کې وښو پستو په کې ټ ګو لوړ يو په سوربخت ھلته. ورننوتل  ته کوټې لويې انبار
 شوو راپـڼـډ او کړه زياته  څه يو رڼا ډيوې ځوړندې د کی موګي په  يې پښه رمهڅلو په ودريد، پښو درې په سره سختۍ 

 برکت په تجربې اوږدې خپلې د کی فارم چينارکوټ  په زه! ځناورو پـرتو مخامخ ماته«:وکړه وينا داسې يې ته ځناورو
 لڼـډ ډير او دی ډک سختوکارونو هپ ژوند زموږ.  پوھيـږم ښه ھرچا له اکله  په ژوند د ځناورو د چی درکوم ډاډ ته تاسې

 نه چا ھـر له څښاک خوراک خو کوي نه توليد چی دی پيدايښت يواځينی انسان! بـس او دی انسان  غليم اصلي زموږ. دی
 دروند نيولی، نشي  مـڼـډه په سوۍ راښکلی، نشي غاښورې او يوې اچوي، نه ھګۍ ورکوي، نه شيدې انسان. کوي ښه 

 د ځناورو د ھم بيا خو.  کيـږي اخيستل  نه کار ھيڅ يې نه پوټـکي له او ده نه وړ خوراک د يی غوښه وړلی، نشي بار
 په يې برخی غټه حاصل د کار د يې، تنظيموي اچوي، کار  په څاروي ټول انسان. دي کـې _س پـه انسان د واګـې زور
 لرم پيغام يو لپاره ستاسې زه.  سباشي رېپ يې شپه ايله چې پريـږدي ور څه دومره  ته څارويو او ږدي کی جيب خپل

 له انق�ب  د. دی حتمي انق�ب لپاره رسيدلو د ته ھدف دغه. شي سم مو به څه ھر وباسئ، ډګره له انسان که  چی دا اوھغه
 نه دې جامې استعمالوي،  نه دې بـړستـن او اوسيـږي،توشک نه کی کور په ځناور ھـيڅ دې وروسته بريالـيتوبه

 چی ځکه  کــوي نه ظلم څاروي بل په دې  څاروی يو او راغــوڼـډوي، نه دې پــيسې کوي، نه دې ي،تجارتاغــوند
  او دروند ورايه له سوربخت» !ځــناورتــوب وي دې لــوړی سر ! انـسانان وي دې ورک. دي مســاوي څـــاروي ټــول
 لرغونو د چی  ورسوله ته پای ترانه يوه په ته »ـناوروځ ځـناورستان «د  وينا خپله ھغه  . معلوميده خوګ سواندی زړه

 _ره رواج يــې  کې راپـڼـډيـدنو  په ځناورو

 جھـان د کې ملک ھــر په ځـــناورو
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 بــيان ډک نـونــو ارمــا د دا واورئ

 لپاره ژوندون حيواني راتـــلونکي د

 دانسان کې ھرځای په ګړئ جم ګـيلم

 کې خوا ځـناوروھــرې زارو خوارو

 اوښان که او خـره که ياستئ بزې که

 سپـی اوکه دی زمری که پيشودی که

 چارپايان دي خپل کې ذات او نسب په

 سونګيـږي که اڼيـږي که بـړيـږي که

 ارمان ډير په اخور ډک د چارپای ھر

 

 او خرو اسونو،  لکه ځناورو ساده. کړه تکرار يې ځلې ډير او راوستل مستۍ په  ځناور ټول کوټې د انبار د ترانې
 اسونو، د.  کړه زده ترانه ټوله ځناورو  ھوښيارو غوندې سپـيو او خوګانو د خو کړل، زده ټکي څو يو ترانې د کچرو
 وروسته شپې درې. کوله نه پوښتنه نه) خوګانو (مشرانو خپلو  له يې به ھيڅکله چې داوه ځانګړتيا لويه کچرو او خرو
 د ځناوروکې نــورو په ترانې او وينا ھغه د خو. کړې پټې سترګې ژونده له ارمان په  ځناورتوب د سوربخت خوګ زوړ

ــفکوره   ځناورتوب    وه کړې راويـښه) فکرولوجي (م

 _س په چارې  روزنې او ښوونې د ځناورو نورو د يې امله دې له او وو ھوښيار کچه په ځناورو نورو د خوګان
 محـمــدڅرګندخان څښتن فارم د چـينارکوټ  د چې وو خوګان معتبر ماڼـو او شيـنا  نه ډلې له خوګانو ټولو د. ونيولې کې

 کينه ، مزاجی سخت ڼــو ما يې کی مقابل په. و خوګ خبرلوڅ او  حاضرځوابی شيـنا. وو ساتلي ښه لپاره خرڅولو د کاکا
 کې خبرو په. و خوګ څورب او لـڼـډی دی. و مشھور ارګجه کی خوګانو درجه دوھمه  په. و خوګ ژبی پوچ او ناک

 کې ځــناورو  په فارم د چينارکوټ د. راولي _ندې اغيـز د څاروي نور چی تاووله لکۍ يې به مھال په وينا د  او و تکړه
 له. شــي جــوړولی تـور نه سپـين  له او ســـپـيــن نه تـور له مټ په استد_ل خپل د ارګــجــه چې وه شوې خــپره اوازه

 د چـينارکوټ د خـــوا لــه شــپې د به ارګجه او ماڼـو شــينا،  . وې کې _س په ارګجه د  چارې) تبليغ(ډنـډورو د امله دې
ــې او ويـــنا د ســوربخت د يې بــه ته ځـــناورو نورو  او راپـڼـډيــدل پټ کې کوټــه په ګـودام  د  کې رڼا په تـران

   .کــول ورزده  اصــــول ځـنــاورتوب

 نوم دبل  او و شـډل نوم يوه د: وو ساتلي اسونه دوه لپاره راښکلو د ريـړې خپلې د کاکا محمدڅـرګندخان
 چی ځکه منله سترګو پټـو په  خبره ھـره خوګانو د به ټاکو او شـډل: وو شاګردان وفامن ډير خوګانو د اسونه دواړه.ټـاکو

 فارم د ھغه د.  وه نه ښه يې وضعه فارم د او و  شوی زوړ ډير کاکا څرګندخان.  کولی شو نه فکر ھــيڅ يــې خپله په
ــــــو  وحـشي او چـټــي پـټـي ډير)  چينارکوټ(  کـړې خـرابــه څـڅـوبو يــې کــوټه غـټـه انــبار د او وو نـــيولــي وښــ

 پاتي کې دې په ھــم ھـيوادوال ورن. ساتله نه  پــروا ھـيڅ ھـوسايۍ د ځناورو د ھــم نوکـرانو کاکا  څــرګندخان د. وه
ــا د کې ټ کـو چـينار خـپل په چې راغــلل   ســپارښـتـنه تګ�رې  څـرګنـدې کومې د لپاره خپــلواکۍ او ژوند ھوس

 او تنوير ډول پسې پـرله په  لـپاره ھــدفــونو  د تــګــ�رې خپــلې د ھــم کوټـيـان چـيــنار نور خپــل او کړي وړانــدې
ــــړي نـظيمت  د سـوربخت د چــې  وه شوې پلې مفکوره  نوې يوه کې ګاوڼـډ په  کوټ چـينار د چې و دا ټکی مھم بل. ک

 ځـــناور!   شـــوه؟ وظـيــفــه  سـوربخــت د  ليــدل خــوب غټ د لپاره چـينارکوټ د بـس، .  وه نـمونه يوه لپاره ارمــان
 ځناورو د او ووت،  نه ولکــې له کاکا څرګندخان د مزه مزه په فارم چينارکوټ د . وو و_ړ ګيـډي نيم  شـپه ټولــه  به

 له  تراټ يو په سره نوکرانو خپلو د يې  ھغه او ورودانګل کاکا څرګندخان په يې ناڅــاپه. شــوه تــنګه  ډيـره حوصله
 ولــويــد  کې مـــنګولــو په ـناوروځـ د _رې له  انـق�ب د فارم چينارکوټ د او کړ، مجبور تيـښته په فارمه

 

     اصــول ځــنــاورتوب د) ب( 
 ټولو  په بيا او وه، کړې جوړه) قـشر (پـټــه _رښــوده او ھوښـياره خــوګانو کې ځــناورو ټولو په       

 رنګ سپـين په نوم » فارم د  چينارکوټ د   « _سه د سم ، وروسته نه انق�ب له ھغه. و ښکلی لــيک شـيـنا د خوګانــوکې
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 ھـمدې په فارم وروسته دې له. وليکه مخ په تختې  د) دروازې ( دړې لويې د »فارم ځـناورو د « يې ځای پر او کړ پاک
 .  شــوه پــيلً رســما  واکــمني ځــناورورو د او شــو مــشھور نــوم

 د چې راګرځاوه  ته ځان يې پام خوګانو نورو د او خوځوله ديخوا اخوا لکۍ خپله کې څنګ په شينا د ھم مـاڼـو
 شول وکړی کې ورځو څو دې په خوګانو  موږ« : وکړ زيرې  داسې ځناورو نورو په ماڼو او شينا. لري لياقـت مشرتابه

 د اوس به حکمونه دغه. کړو ساده او لـڼـډ کې حکمونو) ٧ (اووه  په اصول ټول ځناورتوب د لپاره پوھـيدو د ستاسې چې
 نه د کې ژوند په ځناورو راتلونکو د ھم او ستاسې ھم به وروسته دې له او کيـږي  ليکل ديوال لوی په کوټې د ودامګ

ــانون اساســي  بــدلــيـدونکــي  په يې  حـکـام ا) ٧ (اووه او شــو جـګ پــوړۍ په سـختـۍ ډيـره په شـيـنا» .لــري حــيثيت ق
 :  ولــيکـل ډول دې

 

 دی  غــليم ګــرځي، پــښو دوه په چې ھرڅه اــ

 دی ـپلخ ګرځي، پـښو څـلور په چې ھـرڅـه ــ٢ 

 ــدياغــونـــ نه جـــــــــامـې به ځـناور ھـيـڅ ــ٣ 

 بــيــديــږي نــه توشک پـــه به ځــناور ھـيـڅ ــ۴ 

ــــوي نــــــــه نـــشه بـــــه ځـــناور ھـــيڅ ــ۵   ک

 وژنـــي نـــه ــناورځ بل بــــه ځـــناور ھــيڅ ـــ۶ 

ـــســاوي ځــنـــاور ټــــــــــــول ــ٧  ـــ  دي مــــ

 

 لــوړ په ځـلې  څو يې لپاره پوھـيدو د ځـناورو نورو د او وليکل سم احکام ټول شـينا پرته، تيروتنو ام�يي دوه د
 او خوګانو. کړې جګې لکۍ خپلې  توګه په فقېموا بشپـړې د ځناورو شوو راپڼـډ ټولو سم، سره دې د. واورول  غـــږ
 کې ټولو په سوډر. شو ھير ترې به بل کړ،نو زده حکم  يو چې به ځناورو ساده  نورو خو. کړل زده احکام ټول سپـيو
 دا يې به دليل او ليدلی و نه خـندا په چا چی و څاروی يواځينی کې فارم ټول  په ھغه. و خـر خوی بد ډير او ځناور زوړ

 په غوندې پخوا د  لکه ھم کې پير انق�بی په سـوډر» .ليدلی دی نه وړ خـندا د شی ھـيڅ کې ژوند  ټول په ما « چې ايهو
 د ايا «چې وکــړه  پوښتنه ځناور بل يو ورنه به چيرې که. خوښـيده نه يې »کار خوښې خپلې د «او کارکاوه ارامۍ 

 ورکاوه ځواب  ډول مرموز په به سـوډر  نـو »يې؟ نه خــوښ ډير راتګ په انق�ب د او شــړلو په کاکا محمدڅرګـندخان
 د سوډر زاړه »لــــيدلــی؟ دی نه مـړ ھم خر يو کې فارم په پورې  اوسه تر تاسې او وي اوږد ډير ُعـمر خــرو د« : چې
 انق�ب د سوډر. کارواچــوي پـه استعــداد طبيعي خپل چې خوګاوه نه دې په سر يی ھيڅکله  خو _ره، استعداد کړې زده

 پوھـيده، عمل غولوونکي  ھـر او زورواکۍ په طبقې ممتازې د ځناورو د کې فارم په راوروسته انق�به له او ماھيت  په
 بريالی دې په زغـمونو ټولو د سره او زغــمل کړاوونه  ټول سوډر. کوله نه خواله سره څاروي ھيـڅ د يې اکله دې په خو
 ملګری مخلص ډير شـډل د کې فارم ټول په سوډر. شــي پاتــي ژوندی پای تر  کې فارم په ځناورو د خوله پټه په چی شو

 غټ  ټولو تر کې فارم ټول په شـډل. ګړيدل نه به سره بل يو د خو څريدل خوا په خوا کې څړ مال په  ځای يو به دواړه. و
. کتل سترګه درنه په ځناورو  نورو فارم د ورته امله له وتق خپل د خو و عقله بې ډير ھغه. و اس قوي خورا او ځناور
 ورکړی »ن نښا درجه لومړی اتل دځـناورو « ورتــه  خـوا له خــوګانـو د او شو ټپــي کې انقــ�ب په ځناورو د شـډل

 پر ســوډر د. وو تکــړه ډيـر کې _رښــودنه او څارنـه په ځــناورو نورو  د خو کاوه نه کار ټک پـخـپله خوګانو. شو
 ورکاوه  شعار يې به کی مشکل ھر په او کاوه کار زيات يی به ورځ او شـپه.  و و_ړ ټــينګ انــق�ب  پـه شـــډل خ�ف،

 له »پ « د چــې نــشو  بريالــی دې په کــورسونوکی په کــړې زده د شـډل» !کارکــوم سخت پسې _ به زه«: چې
 ياده له توري »ب «او »الف «د يې به بيا نو  کړ، زده توری »ج «د يې به چی کله.ـړيوکـ پــرمختګ زيات نه تــوري

 شوي ليکل خو وه، کړې ياده او کړې زده يې) الفـبا ( پـټۍ ټوله و،  اس راښکلو د ريـړې د غوندې شـډل د چې ټـاکو. وتل
 د  احکام) ٧ (اووه يا  قوانين چې و توجهم ته دې وروسته نه انق�ب له ټاکو. نشول لوستلی  او کولی يوځای يې توري

   مـــومـــي بـدلــون ګــټه په کارمــندانو د ھــغه د او) ديکــتاتـور(   ټولواک
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 يې مشروعيت او پــټــه وتلــې نـوې کـې انـقـ%ب په) پ( 
 د او سـاته سـره  ځان د يې به نظر خپل خو پوښتل، ځــناور نور اکله په بـدلـون د احــکامو انــق�بي د به ټـاکـو

 کی سر په پټـې) ممتازې (وتلې د خوګانو د شـينا. شــو پاتــی ژوندی پای تر   شــان په سـوډر د کی فارم په ځناورو
 احکام) ٧ (اووه چی شو مجبور شينا خاطر په اسانـتيا د ځناورو ذھنـو پڅ  د. و واکمن لومړی فارم د ځناورو د او و و_ړ

 مخې له اع�ن د شـينا د. کـړي اولـڼـډ ساده »دي بـد پـښـيـزه  دوه او دي ښه پـښـيـزه څـلور«    چـې کې ـيزهوج يـوه پـه
 نورو او ھـيليو بتو،  چرګانو، چرګو، اوسيدونکو فارم د.  جــوړوله شمزۍ اصولو ټولو د ځناورتوب د وجـيزې نوې  دې

 ي شو رټل پـښيـزه دوه مطابق شعار نوي د  او لـري پـښې دوه الـوتونکي   چې کړه څرګنده انـديـښنه خپله ته شـينا مرغيو
 شی ھيڅ کې) وزرو(څانګونو خپلو په مرغان«: ده نه ځای په  يې انديـښنه چې ورکړه ډاډګيرنه ته الوتونکو شـينا! دي

 او انسان د. ګورو سترګه په ښوپ د ته څانګـونو الوتونکو د موږ. استعمالوي لپاره الوتنـې  د يې يواځې بلکې نيولی نـشي
 چې لري وس  دې د تل انسان سـره لرلو په وسيلې شيطاني دغې د او دي _سونه انسان د نښه غـټه توپير د ترمنځ  ځناور

 په وجيزې د ځناور ذھنه پــڅ ، وروسته  څخه وينا له شــينا د» .کړي سره تر کارونه ډک نه ورانکارۍ او شيط�نۍ له
 ډيروځـناورو. شوه وليکل تورو غـټـو په احکامودپاسه)٧(اووه  د ديوال په ګودام د وجــيزه نــوې  او شول، بوخت يادولو

 رمـباړو په چی وو څـاروي يواځينی) ګـډې (ميـږې. »دي بد پـښيځ  دوه او دي ښه    څلورپـښيځ «چی کــړه زده يادو په
 پسې شينا  په. وې شوې راپـڼـډې به کی څرځای په چی مھال ھغهَ خاصتا لې، کيد ستړي نه تکرار په شعار  دغه د کــې
 .ګاڼـه وړ مشرۍ د ځان ځـای په شـينا د ده. و ماڼو معتبرخوګ دوھم

 لنګـې سـپۍ  دوه.  ورکاوه ارزښت ډير ته روزنې او کړې زده ځناورو لويانو د شينا راوروسته، نه انق�ب له
 پـټ يو په _سه د سم مـاڼـو نو  شول، غوندې لوی لږ چی کوکري دغه. وزيـږول يې کوکري څاربه) ٩ (نـھه او شوې
 ډاډګـيرنه داسې ځناورورته نورو کې وينا انق�بي خـپله  په شـينا ورځ په اتوار د. ونيول _ندې روزنې د پـخپله کې ځای

 غټې څلور څـاروي موږ يې کی مقابل په نو چليـږي، کی ھرڅه په يې _سونه  او لري ماغزه پيچلي انسانان که« :ورکړه
 د که . لرو ښکرونه کړۍ کړۍ او لکۍ غاښونه،اوږدې تيره شوڼـډکونه، اوږده ورميـږونه، سومونه،پـيـړ  درانه پښې،
 ډک نه زور له غـــړی ھر  ځــناورو د يې کی مقابل په نو دی، پروت کی او_سونو مغزو شيطانی په ھغه د کمال انسان

 ځای پــر او کړ جم يې ګيلم چـټـياتو انساني دټولو  چی انق�ب ھـــغه. دی څرګــندوی زور دغــه د انق�ب زمـــوږ. دی
 نــور داســې او» !لـــــوري پــه کــار ډير د وړاندې  په.... کړه ټـــيــنګه روحــيه ځـــناورتوب د يې

 کــې غــوجــلو  پخوانـيو خپلو په ارويڅــ نور او شول برنـد کې کور پخــوانی په کاکا څــرګــندخان د خوګان
 ډيــر  ځــناور نور امـــله دې لــه  او شول خوراک خــوګانــو د پـيداوار ټـول شـيدو او ھګـيــو د ژر ډيـر. پــريــوتل
  پــيـداوار د ھګيــو او شيـدو د ځناور ســاده نور چې وګــوماره   ارګجـه خبرلوڅ  مينځه خپل له خوګانو. شول انديــښمـن

 ورته يـــــې اســتـد_ل داسې او کړل راپـڼـډ يــې ځــناور وويــستله، کــړيکه ارګجــه . کـړي پــوه اســـرار په خـوړلو د
. دی پروت  اوږو په زموږ بار دروند  تنظيم او ادارې د فارم د. يو ږي خواخو ډير ټولو  ستاسې خوګان موږ : واوراوه

 چی او ناروغـيـږو نو خورو،  نه ويې که. خورو پيداوار دوی د او شـدې او ھګۍ لپاره ښيګـڼې د ستاسې  خوګان موږ
ـــولی شــــو نــه خـدمت ستاسې خو بيا نو شو، ناروغه  که. ناکامـيـږو خو بيا نو نکړو، و  ځناوروخدمت  د موږ که. ک

 چی وايم درته بيا. راځـي بيــرته دی لی تـښـتيد ته ټولـنې انسانانو د چې    کاکا څـرګـندخان محمد خو بيا نو شو، ناکام موږ
 نشته ھيڅوک داسې کې موږ په. راځي بيا کاکا خان څــرګــند نو خــورو، ونه پـيداوار دوی د  او ھګۍ او شـيدې موږ که

 و خاوند استد_ل د ارګجه» !وغواړي دې راتګ بيا کاکا څرګندخان د  چې

 

 پروژه ژرنــدې بادي د او Wرښود نوی ،»ګـړهڅـپـــرج د غـواو د« ) ت( 
 ځناورو د يوځلې  م�تړ په انسانانو نورو د چې شو بريالی دې په کاکا څرګندخان محمد ھلوځلو ډيرو له وروسته

 وانسانان د بيرته کاکا څرګندخان او ورکړه  ماتې کلکه ته انسانانو ځناورو کې خوا په څپر د غـواو د. وکــړي بريد فارم په
 دغه يې اتـفاق په لکـــيو د او کړې جګې يې لــکـــۍ شول،  راپـڼـډ  کی ګودام په ځناور ټول. وتـښتيــده ته ټـولــنې

 وړ سيالــــۍ د لپاره ځناورو د اوس اع�ميه حــقوقو د بشر د. ونــــوموله  »جګــړه څـپــر د دغــواو « جــــګـړه
. کـــــړه جـــګـه »ــباړه رمـ حـقوقـو د ځـناورو  د  « ـپاره   لــ ځـــان د ھم ځناورو څير په اعــ�ميې  دغـې د. له بــريــښيـد
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) ١ : (چــې وو ځناور  ھغه ناشکن. واخلي برخه کی رمباړه په حقوقو د ځناورو د چی وو وړ دې د ځناور ناشکن يواځې 
ــــړه په څپر  د غواو د)  ٢( او وو، الــــفکر دفــع او العقل عايـــق يانې  پروف عـــقل  ځــناورتوب د يې کی جګـ

 .وه لــــــــــې ښــــود مـــــيـړانه

 يې نظر ژرندې  بادي د. شو کی غم په دجوړولو ژرندې بادي د و، ځناور تيزفکرې کی خوګانو ټولو په چی شينا
 له ژرندې بادي د چی ويل ته ځناورو  نورو به شينا. و لوستلی کی کتاب زاړه يو په کتابتون د کاکا څرګندخان محمد  د

  او و، تمبه سر ډير ماڼـو مينځه له خوګانو د. لري به ژوند  ھوسا او کارکوي اسان او لـږ ځناور به وروسته نه جوړولو
 د اند، په ماڼـو د. وکړ ټکر ژرنده بادي په سره شـينا د ورځ لومړئ په مـاڼـو  . ورکاوه نه تن چاته يی کی شی ھيڅ په

 و ډلو دوه په اساس په شعارونو) ٢(و دوه د ځناور ټول فارم د. و مھم ډکول اخور د ځناورو د  ځای په ژرندې بادي
 ھوسا يې ژوند او شي   اسان او لـڼـډ کار يې _رې له جوړولو د ژرندې بادي د چی غواړي څوک که« ) ١: (شول ويشل 

. »ورکړي رای دې ته ماڼو وي،نو ډک يې  اخور چې غواړي څوک که«) ٢(خو ،»ورکړي رای دې ته شـينا نو شي،
 او شـينا د چې و څـاروی يواځينی سـوډر کې فارم ټول په خو  ښکاريدل، قوي وړانديزونه خوګانو دواړو د ته ځناورو

 به کې ونوحالت دواړو په وي، نه يا وي ژرنده بادي که «چې ويل سره ځان د پټ پټ  به سوډر. غوليـده نه چلونو په مـاڼو
  .و خر شکـمن ډيــر ســوډر   خــوی بد او زوړ»  .ولــري دوام شــان په پــخوا د ژونـد کرغـيـړن  ځناورو د

 يې نـقشه په ژرندې  بادي د شيـنا د او ورننوت ته څپر غـواو د پټ ماښام يو و، خوګ ناک کينه خورا چې ڼـو ما
 يـې نقــشه په ژرندې بادي د او کړه جګه  يې پـښه کـيــڼه شاته کړ، يــوتر يــې وچـولی ، ونښــلولې  سترګې  خـــپلې

 راپـڼـډ لــپــاره دې د کــې کــوټه پــه ګــودام د څاروي ټــول  امــر په شـــينا د ارګجـه ورځ بــلــه. وکــړې مـيـتــيازې
 په ژرندې بادي د ځناور شمير ګڼ برکت په خبرلوڅۍ خپلې د شـينا . وکړي پريکړه  اکله په ژرندې بادي د چی کړل

 غټ ) ٩ (نــھه وروســته شــيـبـه يوه. وويستله کړيکه يې ناڅاپه او کــړل څــوړ غــوږونه مـاڼـو. کــړل  قانع ښــيګـڼو
 هخپل شيـنا. ورودانګل شـينا  په يې _سه د سم او راورسيدل تراټ يو په معلوميدل، غوندې ليوانو خطرناکو د چې سپي،
 ځناورو د لپاره تل د او  کړې پردۍ يې څلور او کړې  خپلې  يې پښې څلور کړه، راخ�صه نه داړو تيرو له سپـيو د لکۍ

 په) ورو ورو ( سوکه سوکه ځناور وھلي ھيبت او ډاريدلي.  شو پاتي تش ته  مـاڼـو ډګـر ډول دې په. وتـښتـيده نه فارم له
 ځان مـاڼو. وو روزلی  پخـپله کې ځــای ځانله يو په مـاڼـو چې وو کوکري غهھ ســپي خطرناکه  دغه چې شول پوه دې

 سپي نھه يې کی خوا  په چې مـاڼـو. ويوړې مينـځه له راپـڼـيدنې عمومي ځناورو د يې _سه د سم او کړ اع�ن _رښود 
 پـڼـډيدنــو دغــو د به زه. اپـڼـډيـږور ځانـله  خــوګان موږ به وروستـه دې لـه«: وويل ته ځناورو نورو وو، و_ړ تيارسۍ

 ھـيڅ په وروسته دې له. اوسئ بيغمـه بـيخي. ابـــ�غــوم واسطه  پــه ارګجـه د ته تاسې به پــريکـړې او  او يـم مشــر
 شــوڼـډک خـــپل وې نيـــولې چخــې يې ستــرګو چې ســــوډر خر مزاجي تــريــخ او  زاړه»  !کــوئ مه بحث موضوع

 ووھـــــــل ټــوپـــونـــه شـــعـــر دې  يــــې کې زړه په او ومـښـه اخــور  تـش  په

ـا غټ کې ګرۍ خـر خپله په زه       کړه مه راته دې تقـرير ګـڼـه مه مې سپک  يـم بـاب

 يـم  دانا ډيـر به تا له چی تاته وايم       شـي ډک توبرې او وښـو له مې اخور کـه

 

 _ســـه لــه ھــيڅ  يــې ضــد په دې د خــو ، شــول انديــښمــن سياست نــوي په ماڼـو د او شــړلو په ناشيـ د ځناور
 خـپل او سياست د مـاڼـو د ښايي  وای،  شوي اموخته  اسـتد_ل په نه مخکې له ځناور فارم د چيرې که. نـــشــول ره پو

 ته ځــناورو نورو و، خوګ مھم  دوھـم کې څــنګ په مـاڼـو  د ساو چی ارګجـه. وای شوي راپـورته به ضد په  سرۍ
 ځکه کـوي منـنه  کومي له زړه د نه سرښندنې  له مـاڼـو _رښود ســتر د ځـناور  ټــول فارم د چې يم ډاډه زه« : وويل

 ډير  بلکې دی، نه یش تيرۍ ساعت د مشرتوب. واخيستل  اوږو مبارکو خپلو  په ھم يې کارونه اضافي  او درانه نور چې
   لــرلــې وظــيفې غــټې  درې ارګــجـه  کې زورواکۍ په مـاڼـو د» ._زموي اطاعت يې منل چې دی مسوليت دروند

 وپــيـژني ور  صفت په يـن خـا د  ته ځناورو نورو بايد شـينا شوی شړل ــ١ 

 دی »ــود_رښ ستــر « مـاڼـو چې کښـينوي کې ذھـن په ځــناورو نورو د ــ٢ 

  او لري اړتيا ته _رښود ستر فارم چې کړي) معتاد (اخته دې په ځناور ــ٣ 

 دی اړ ته اطاعت) مطلق (چورلټ ځناورو نورو د  _رښود سـتر پخپله
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 پخوا « چې  کړل لـڼـډ او ساده داسې مطالب ټول ابتکار خپل په ارګجه لپاره اسانتيا د ځناورو ذھنو پڅ نورو د
 باور دې د. کاوه وباور خوګ خبرلوڅ   چې خبرو په ارګجه د ځناورو ډيرو» .دي ښه څه ھـر اوس او وو خراب ھـرڅه

 انساني «ټول او وو وتلي څه ھر دورې د ھغه د او  کاکا خان  څرکنـد محمد پخپله نه حافظې له ځناورو د چې  و دا علت
 وې، کړې ميتـيازې يې نقشه په  ژرندې بادي د شـينا  د چې مـاڼـو پخپله. وو شوي مينځل  نه مغزو له ځناورو د »چټـيات

 .ګڼــل حــتمي جــوړول ژرندې دغــې  د اوس

 يوې د ما«: واوروله  اب�غيه دا ورته مـاڼـو شول، راپـڼـډ لپاره اخيستلو د امرونو د به ځناور چی سم سره عادت د
 د او لرم اړتيا  ته ميلو وسپنې د او سـيمټو،  څرخونو، لپاره جوړولو د ژرندې بادي د زه. ده کړې پـريکړه پاليسۍ نوې
 د  انسانانو په بايد  زه.   کړم ټينګې اړيکې سوداګرۍ د سره  انسانانو د چې ګڼم _زمه لپاره کولو پوره د اړتيا دغې

 ړولوجو د ژرندې بادي د  نه انسانانو له پرې بيا او راوړم _سته پيسې چې  لپاره دې د کړم خرڅې چرګوھګۍ
 ھګۍ غټې او ډيرې   بايد چرګې.  لري اړتيا  ته سرښـندنې غټې چرګو د ژرنده بادي زموږځناورو .  راونيسم ضروريات

 مھمې لپاره خوراک  د) خوګانو  (پټې نوې د يواځې نه چرګې» !خوسا نه او شي ماته نه ھګۍ يوه چې کوۍ پام. واچوي 
 شوې مھمې ھم لپاره ژرندې بادي د مـاڼـو _رښود ستر  نوي د بلکې ، وې

 

 يښنې انـد ځناورو زيارکښو د او اړيکې تجارتي سره انسانانو د) ټ( 
 د چې راوړل  بدلونونه ځينې سره ځان د پروژې دغې. شـوه پروژه صنعتـي  مـاڼـو _رښود ستر د  ژرنده بادي

 نه يوبل له يې کبله دې له او شول  منارا څه يو او انديښمن ځناور ځينې. خ�صيدل نه پرې سرونه ځناورو زيارکښو
 شوه ونه پريکړه کې غـوڼـډه پرتـمينه لـومـړئ په وروسته،  نه شـړلو له کاکا څـرګندخان محمد  د ايا« : کړې پيل پوښتنې

 سـره دې د »استعمالوي؟ نه به پيسې او کوي نه به تجارت ټـينګوي، نه اړيکې  ډول ھيڅ سره انسانانو د به ځناور چی
 يوه سھار  ھـر ما «چې وکړه ھيله يې نه  بانګي ناست له کې څنګ په او کړه تازه غاړه و اس قوي خورا  چې شـډل ،سـم

 سپې پراته کې پـښو په ماڼـو  _رښود ستر د»  .وکړم کار سخت پسې _ چې غواړم زه ځکه ويښوه، مخکې ګيـڼـټه
 او دي ښه پـښـيځه څلور  « چې کړې پيل رمبـاړې  سم سره ت عاد د ھم) ميـږو(ګـډو پرتو مخامخ ته ماڼو او وغـريدل

 بيخـي تاسـې« : چې ورکړه ډاډګيرنه ورته مـاڼـو کړي، تـم اندٻـښنه ځناورو  نورو د چی لپاره دې د» !دي بد پـښيځه دوه
 ناوړه  دې له تاسې او واخلم اوږو خپلو  په بار ټول چارو د درشې راشې د سره انسانانو د چې غواړم  زه. اوسئ بيـغـمه
 څه او دي ښه څه چی پوھيـدل  نه ھم بيا څاروي ستـومانه  سـتړي» .ولګي سترګې مو انسانانو په چې وژغـورم نه عمـل

 شعــور د ،او وو شــوي ھــير احــکام ډيــر  نه ځناورو ډيرو له امله، له تښتيدلو د واکمنانو د او فشار د کار د. بد
  .وو  شوی اچول  پاټکونه يې ته ابتکار او  پرمختـګ

 او ژمي سخت  ، وغورځوي يې کار په چې دې له مخکې خو. کړه جوړه ژرنده بادي خواريو ډيرو په ځناورو
 شړل چې بوختول دې په ځناورو نور  به ارګجه ډڼـډورچي دھغه او مـاڼـو خوګ _رښود ستر. کړه ړنګه بـيخه له جاکـړ
 پيل بيا ودانول ژرندې بادي د امر په مـاڼو د. دی مسـول واقعي  ړنګولو د ژرندې ي باد د او غدار لوی شـينا خوګ شوی
ــارکــوم سخت پسې _ به زه « چې نه) شعار (چغړبـې دې له ھــغه د او قــوت له ) اس (شـــډل د به ځناورو او شول  »ک
ـينول داسې څاروي ټول امر په ماڼو د ارګجه.اخيست  الھام ډير  سره غليمانو  بھـرني د غدارانو داخلي رمفا د چې تلـق

 بدګومانۍ کې ځناورو په فارم  د.  کړي رانسکور ژرنده بادي او نظام ځناورو د چې لپاره دې د دي کړي يو _سونه
 په غـواو د ځناور ډير پلمه، په مـينځلو د »چـټـياتو انساني«   پخوانيو د. وګرځيده ژوند ورځنی  ته ور ډار او شوې زياتې
 يا اصولو) ٧ (اووه د فـارم د فکر ټـاکـو د. و اس قوي درجه دوھمه ټـاکو وروسته،  نه شـډل له. شول غرغره کې څپـر

 زوړ   له ھغه. و شوی ګډوډ ډيـر »وژني نه ځناور بل به  ځناور ھيڅ «چی اکله په  حکم )۶ (شـپـږم د  تيره په احکامو
 ول چل ھر په ډلې ممتازې  د خوګانو د چی سوډر زوړ خو. ولولي تهور حکم شـپـږم که چې وکړه ھيله نه) سوډر(خر

 د ده. وھي ګوتې کې) متن  (ډکون  په احکامو) ٧(   اووه د ګټه په مـاڼو د خوا له شـپې د ارګجه چې و پام يې ديته پوھيده،
 ټاکو» .وي اوږد ډيـر ـمـرُع خرو د « چې  وويل دومره يواځې  ورته  يې کې اوز بغـن  خپل په او منله ونه ھيله ټاکو

 ھغې. ولولي ورته حکم شـپـږم چې ونيوله ټـينګه  يې نه ورمـيـږ له او وليدله) بزه(چيلۍ  وروسته شيبه يوه آس نومې
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 راپـيدا کړس کې  سر په ټاکو د» .سره علت په خو وژني، نه ځناور بل به ځناور ھيڅ« :ولوست داسې حکم شــپـږم  ورته
   شـــــوه تــريتـم کــې رپ  په ســـترګـــو د او لې وڅـڅيد متيازې نه چيلۍ له.  کړه ټـيله وااخ يې چيلۍ او شو

 اوريدلو،د  په حکم شـپـږم د.  وي وتلې ياده له يې به برخه وروستـنئ حکم دغه د شايد چې کاوه فکر ځناورو
 يې سره »علت «په بلکې  کړی، مات دی نه حکم دغه ماڼو _رښود ستر چې شول خ�ص دې په سرونه ځناورو

 پيل ګونګوسی داسې کې فارم په ځناورو د کې،  اوږدو په اړيکيو تجارتي د سره انسانانو د. دي کړي غرغره »غـداران«
 په کا کا څـــرګندخان شوي شړل د مـاڼـو پخپله او اوسـيـږي کې کور  پخواني په کاکا څـرګندخان محمد د خوګان چې شو

 .بــيديـږي  باندې  توشک هپاسـت او کټ لوی

 په سـوډر د  يې ک ڼـډ شو خپل وپـرشـيده، څه يو . وخوځوله ګړندۍ ګړندۍ لکۍ خپله ټاکو  سرګردان او نارام
 ياد په نوکې يې فيصله بـيديـدلو د  بانــدې کټ او توشک په يانې حکم څلورم چې وروپسيده کې غوږ په او ومښه شونډک

 حکم څلورم ورته ځل دا چې راونيوله پښې له) بزه (چيلۍ  بيا ټاکــو. ونيوه کوڼ او ړوند ځان بيا سوډر خره زاړه خو. ده
 چې بـيديـږي نه توشک په به ځناور ھيڅ«: ولوست داسې ورته يې حکم څلورم  او وکړې پچې  زر زر چـيلۍ. ولولي
 شنګار کې  مــــغــزو په  يې سره وريدلوا په  ټـکي د »څادر «د و، اس قويَ نسبتا چې ټاکو» .وي غوړيدلی  پرې څادر

 کوناټـوره  چې وروټومبله  يې  کې ښکرو پـيـړو په سيرلي  جګ ھغه د او راونيوله ږيرې  نرئ له يې چيلۍ. شو پيل
 خپلې د يې ډول مرموز په او شو وربرګ پرې سيرلی  شوه، روانه وږه کږه لينګو کجو خپلو په چيلۍ. لرله يې ږيـره

 مجبوريت« :ګوريـدله سره ځان خپل  د چيلۍ» !کار څه ھلته کار، نه « چې کړه  پوه سره خوځولو په يـري ږ  کوناټورې
 وتـښتـيــدله تــه شپــول خــپل کې رپ په سترګو د  توبو توبو په  چيلۍ لړلې کې دوړو  په»   !دی شی بـد

 يې به شــرط څــادر  د بانــدی تــوشک په شايــد چی وکـړ يې فکــر او شــو ارام  نوکې ټاکــو  دې لـــه وروســته
 ته غوجل  سره سـپـيو غـټو دريو د و خوګ  ڼـډورچي ډ  چې ارګجه وروســــته،  شيـبه ښه ښايـسـته. وي وتــلی يــاده لــه

 وي پراته واښـه پاسته کې غوجل په که«: واچوله رڼـا داسې ته ځناورو  نورو يې موضوع په څادر د توشک د او راغی
 دی، ايجاد انسـان د څادر توشک د بلکې نه، توشک. شو ويلی توشک ھم ديته نو بـيـديـږي، ځناور  باندې وښو دغو په او

. و شـوی ضــد په خــورولو  د څادر د باندې توشک په بلکې نه، ضد په توشک د حکم څلورم چې دي ياد په ښه ماته او 
 د به ســـوډر» .دي کــړي لــرې څادرونه نــه توشــکـونو  ټــولو له  ســم، سره ېروحــي د حکم دغه د خــوګانو مــوږ
 لــــــه اوريـــد وينـــا ارګــجه د يې به غوږ ښي خپل په او کتل ته نارامۍ ټاکو د  سترګه کـيـڼه خپله په مھال، په وينا دغې

 وينا په ژرندې  بادي د مـاڼـو خوګ _رښود ستر. شوه جوړه بيا برکت په زيار پرلپسې د ځناورو د ژرنده بادي  
 چی به کې فارم په. ونوله »ژرنــده  مــاڼــو د « ژرنده دغه يې امر خپل په  اوپه ورکړه مبارکي ته ځناورو نورو کې

 لومړی فارم د ځناورو د ( شـينا شوی شړل چې ورکړ زور  ته ډڼـډورې دې به سپـيو او خوګانو نو شول، خراب ھرڅه
 کی منځ په انسانانو د تل به ماڼو. اړوي زيان ته شتمنيو ټولو فارم د ډول پټ په او  اوسيـږي کې ټولنه په انسانانو د) رمش
ـه او کـــاوه صفــت جــر تا يوه د يې به کله. کوله پورته ګټه نه سيالـيو  تجارتي له  خــــپل صــفتونو  په بــل د يـــې  بــه کـل

 جګړه ځناورو.  وکـــړ بــــريد فـــارم  پــه ځنــاورو د غــــبرګ سره نوکــرانو خپــلو د تاجــر هيو.  ش�وه شـوڼـډک
 شـډل او شول مـړه ځناور ډير کې جګړه په.  شوه ويجاړه بيخه  له يې ژرنده خو. کړل اړ ته  تيښتې يې انسانان او وګټله

 وينا مبارکۍ د ماڼو _رښود ستر خپل د ځناورو ناسبتم په ګټلو د جګړې د. شو  ټـپـی سخت و اس قوي خورا چې
«   )  ٧ (اووه  د بــزه چيـلۍ کې پــای پــه جـشن د. ونمانـځه جشن »بــري ستــر « د يې ورځـې دوه  پوره او واوريدله
 شــوي پوه »غــلط «ھــم  ُحکم بــل يو پــه ځناور چې شوه څرګنده ورته ژر ډير او ودريــده مخامــخ ته »ديـوال احکــامو

ــــــوي نـه  نـــشه به ځــناور ھــيڅ « چې و کړی زده داسې ُحکم پنــځم ھـغوی. وو  ګــودام د ُحکم دغه اوس خــــو»  .ک
 کې، واکمنۍ ټــوله »خـــپــله «پــه» .کوي نـه نـشـه زيــاته حــده له به  ځناور ھـيڅ« :و شوی ليکل داسې ديوال لــوی په
 زيار دخپل او ورکړي  وده ته فکر خپل چې ومـينــد چانــس دې د يــې نــه او شـوې مـړې خيـټه  په نــه رمـې روځنـاو د
  .راووٻـستـله پـــروژه  بــله يوه  نوښتګرمـاڼـــو لپاره کولو پوره د نيمګړتيا غـټې دغې د. کړي تنظيم پخپله محصول 

 

 درملـنـه شـډل ـنوفام اود »پـړاو تکامل د انق�ب د«)  ث( 

   بــادي  د تــه ځــناوروو نـــورو ماڼــو _رښــود ستــر ســبا، په  نمانځــنې پرتمينــې د بريالـيتــوب ســتر د
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 و، شوی کړاواخته غټ په سره  پښې زخمي خپلې د شـډل اس قوي چې دې له سره. ورکړ امـر بــيـاجــوړولو د ژرنــدې
 ژرنـده بادي يــد با واخلم، تـقاعد چې دې له مخکې : لرم ارمان يو کې ژوند  په زه « چې لوي يې به ته ځــناورو نورو
 »پـړاو تکامل د انق�ب  د « ته ځناورو نورو چې وکړه پريکړه مـاڼـو  وروسـته وخت څه يو»  .وويــنـم شوې جوړه
 جمھوريت فارم ځناورو د اوس« : چې وويل اړوي ډير په ته ځناورو شوو پـڼـډ را کې  خونـه  ګودام په ھغه. کړي اع�ن

 د ولسـمشرۍ  د ځان لپاره خدمت د ستاسې او ګڼم ً  جمھوريت ځناورو د   ًفارم دا نن زه. لري اړتيا ته ولـسمشر  او
 .کړل تائيد کيدل نوماند مـاڼو  د غپا په سـپـيو او سونګار په خوګانو» .اع�نـوم حيث په] کانديديت [نوماند يواځيني

 حــيث په ولــسمشر د ســـره اتـفاق په رايو د  مـاڼو کې راپـڼـډيـدنې دغه په. پوھـيدل نه ورکولو په رايو د نورځناور
   شـــــــو غــــــوره

 _رښــود ســتر  خپل د خوګ ارګجه. جوړيــده نه ھم يې زخــم او و شــوی اوبه زور پخــوانی شـډل اس زاړه د
 خدمتګار وفامن خپل چې ده کړی پريکړه  ماڼو مشر سواندي زړه زموږ«: کړه څرګــنده ته ځناورو ونور انديـښنه ماڼــو
 زرغــون «کې، ګاوڼـډ په جمھوريت د ځناورو د» .ولـيـږي  ته روغتون يو انسانانو د لپاره درملنې ګړندئ د شـډل

 له. وې ښـــې ورســره اړيکې تجارتي  مـاڼو شرولسـم د ځناورو د چی وه ټولــنه  پرمخــتللې يوه انسانانو د »ښـــار
 په غوجل  د او راننوتله ته جمھوريت ځناورو د راښکله اسونو چابکو او غټو دوه چې ګـاډۍ سرپـټه يوه  نه ښار زرغون

 او اړهز د او وتــړله کــلکه يې  م� ووھلې، يې ډې بـ کړه، سمه سر په يی خولۍ شو، راښکته ګـاډيـوان . شوه تم کې خوا
  سـرپــټه دغه په. وروخـــوت ته ګـاډۍ سختۍ ډيره په  او راووت نه غوجلې له شـډل ګـړبـيدلی. شو کې لټه په اس زخمي
 پـڅ. »ښـار زرغون ــ سـوداګـر غـوښوغــټ او ھـډوکو پوټـکو، د ــ قصاب  اسونو د: کو ھـ�« : وو شوي ليکل ګاډۍ
 او زوړ: شو غـونی ژړه يـده څر يوځای به سره شـډل د چې سوډر زوړ خو. هوکړ ښه مخه سـره  شـډل د ځناورو ذھنه

 په ښار زرغون د کې  پـړاو وروستني په ژوند خپل د شـډل خدمتګار وفامن او ساده چې و پوه دې په سوډر خر بدخوي 
ــلکه دړه ھــغې د زر زر ګـاډيـوان. شو خرڅ) ھـ�کـــو (قصاب لوي  په لپاره درناوي د ريا خپل د سوډر. وتړله  ک

 درب پکې ناڅـاپـه چــې وه نه شــوې تـــيره نه پــولې له فـارم  د  ورو ځنــا د  _ کــراچۍ.  شو ن روا پسې کراچۍ
    شوې راروانې وښکې نه سترګو ستړو له سـوډر د او شول، غلي زويرګي  شـډل د شـــــــو، پـــيل دروب

 د شـډل چې  ل کړ خبر دې په ځناور نور اواز غـوني ژړه په)  رګـجها (خوګ ډڼـډورچي وروسته، ورځ يوه
 ډيـر « امــله دې لــه خــوګ  ماڼـو ولــسمشـر ســوانـدې زړه زمــوږ او شو مـړ کې روغـتــون په ښــار زرغون

 مھال په ن ځنکـد د  يې نه شـډل متګار خــد لــه چې  وکــړ ټـينګار دې په سره مکر ډير په ارګجه. »دی شوی خواشينی
 وي دې تل. مـرم مخکې نه جوړيدلو له ژرندې بادي د چې يم خواشينی ډير  زه«: وه ريدلې او  سـپارښـتنه مھــمه ډيره يو
ــاڼــو _رښود ستر وي دې ژوندی ! نظام ځناورو د  د فارم  د او شول تير کلونه»  !وايي رښـتيا تل ماڼـو _رښود ستر! م

 کې جنګونو په څه شول،  مـړه تندې او لوږې له څه ځناور ُلـــــږعـمره فارم د. شو کيدلو کرغـړن په مخ ژوند ځناور
   شول اعـدام يې څه او شول، ووژل

 نه ھـيـڅ »چـټـيات  انساني «وړانــدې نـــه انــــق�ب لــه ته نسل نـــوي فــارم د ځـــناورو، شـمير يو لــــه پــــرته
 به کې ډبرو زږو په چې ھم بـزه چيلۍ.  پـيژندل  نسل نوي چې وو ځناور يواځيني  اس شـډل او خوګ يناشـ. يــاد پــه وو
 به متيازې او پچې وې، نيولې چـخې يې به سترګو. وه اخته درد په بندونو  د پـښو د وه، _لـھنـده پسې وښو شوړه يوه په
 و نه تـقاعــــد  ھم ځناور يوه  اوسه تر _. وو شوي تير کلونه دوه يې نه ُعـمر له تــقاعـد د او  ټـنګولې، شــــوې نه يې

   لکـه پـيداوار خـونـدور جمھـوريت د ځـناورو د. و شـوی ګـڼ شميـر سپـيو او خوګانو د. اخـيستی 

 د ارک خوګانو  د. کاوه نه بسوالی لپاره خوراک د) قشر(پـټـې ممتازې د سپـيو او خوګانو د مڼـو او شيدو، ھګيو،
 نسل نوي ځناورو د. و) امنيت(ډارول  ځناورو د کار سـپـيو د او خيده، څر را کولو مشري او تنـظيمولو  په ځناورو نورو
  . کــړي تــله په سره  اوسني د ژوند پخوانی يې مرسته په چې _ره نه معيار داسې

 په. کوي نه  نيوکــه ھــيځکله به ـياستسـ په خــوګانو د چې و شوی تلــقـين داسې واسطه په ارګجه د نسل نوی
 دوه پـه به کې غولي په ماڼۍ پخوانئ  د کاکا خان محمدڅـرګـند د: کــــــولې پيــښې څـيــرې انسانانو د به خوګانو خــپله
ــلې،په بې به جامې پخوانئ ھـغه د ګرځـيدل، پـښو  انـــسانانو د او کاوه، ګـډون يــې به کې ورځـــپاڼو او مـجلــو  اغــوست

 شوي شـړل د. وه تــللې منځه لــه تـــرانه »ځــناورو ځــناورســتان د« . وه کـــړې زيــاته  درشــه راشــه خـپلـه يې ســره
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  رالـڼـډ داسې  کې ُحـکم يــوه په وو، شوي ليکل ديــوال لـوي په ګـودام د چې احــکام) ٧ (اووه دورې د  شــينا  خوګ
ــساوي ډيــر نه نـــــورو لــه ځــناور خوځــينې دي، مسـاوي ځـناور ټـول«: شـول  ، وو کې بــدلـون په ھـرڅــه» .دي  م

 پـوھـــيدلـــې نـه پـــرې رمې ځـناورو د خـو

   

 شـو بـدل  چـيـنارکـوټ)  دسيسه( پـړپـړه  په خان يرغل د)  ج(
 يوځای سره خوګانو  نامـتو شپـږو د او راغلل ته جمھوريت وځناور د انسانان مـعـتبر تنه شـپـږ وروسته، اونۍ يوه

 سوري انـدازه په والي پـڼـډ د لکـيـو  خپلو د  کې سـيـټونو  په کرسيو خپلو د ګانو خو. کـښـيناستل غاړه په مـــيز د
ــــرسـيو په چې لــپاره دې د ــ وو جوړکړي  انسانـانو د او نباسينـ ور لکۍ خپلې پکې مھال په کښيناستلو  د  بانـدې ک

 ښاغلو «له اسـتازولۍ په ميلمنو ټولو د انسان يوه. و ناست کې سر په ميـز  د  مـاڼـو. وکــړي خبــرې ارام په ســره
 او »خوګانو درنو « د به کې راتلونکی پــه چې کړه يې زياته او وسـتايـله يې  ژرنده بادي وکړه،  مننه نه »خـوګانو

 او کړه پـټه کی لـيـنګيو  خــپلو په يې لکۍ خپله ودريـده، پـښو شـاته په مـاڼـو. شي ښې _پسې اړيکې  منځ تر انسانانو 
 مينځ تر انسانانو ستاسې او زمــوږ  چې يو  خوښ دې په خوګان موږ! ميلمنو درنو« : وکړه وينا داسې  يې ته ميلمنو
 اعتماد متقابل او اړيکې منځ تر انسانانو او ځناورو د به ۍمشر  په خوګانو د. دي تللې منځه له بدګومانۍ پخوانئ ټولې

 « او »فــارم ځــناورو د  « چې  اعــ�نـوم لــپاره خبرتيا د انسانانو ټولو ستاسې  بيا، ځل يو زه. کلکـيـږي _پسې
 نومـيـږي     ً چـيـنارکـوټ    ًھــغه بـيــرته زمــــوږځـاې  اوس او دي، تــللــي منځه له نــومونه »جـمــھوريت  دځـناورو

 له  که چـې کـړل ډوب يې کې  فکر دې په او کړل اريان انسانان وينا ڼـو ما د» .ی د نوم لرغونی ځای د زموږ چې
   .وپـيـژني رسميت په چـينارکوټ  _رې کومې

ـه او انــسانانو کــله به ځـــناورو ذھـنو پـڅ ــان کپ ھک او راکــتل کــتل ته خــوګانو کـل  لوبـــې څـــه ووچــې  اري
 توپــيـر  منځ تر انسان او خوګ د ورته اوس  او  و ورکړی _سه له) ھـويت (پـيـژاند خپل ځناورو ساده. وشـــوې پـــرې

ــغـــزو شـيـطاني انـسان د چې وليدل  يې سپي  او خوګان ځکه و، شـوی ګران ډير کول  ګـوڼـډه  په  تــه _سـونــو او م
 شان په پـخوا د ته غوجـل او ومښل بل يو په يې شوڼـډکونه نو واوريد، نوم چـينارکوټ د  چې سـوډر او ټاکو. وو  ويشـ

 تـشــه پـه او  شــو زړه ورپــه خـيال بـڼ ګل د کـاکـا خـان څـــرګـنـد محمد د کې  _ر په ته دواړو.  شول روان  غـــبرګ
 .ريـوتـلپـ کـــــې غـــوجـل پـــه ګــيـډه

 او و شوی ډيـربـوډا  و، شـوی کـډوال ته ټولـنې انـساني امله له انقـ�ب د ځـناورو د چې کاکا خان څــرګــد محمد
ت کسـيـز شـپـږ انسانانو  د. وو شـوي شـړ يــې ارمانونه پـخواني واکمنـۍ خـپلې د کې چينارکـوټ په  د ځناورو د ٔھيـا

 « نــوم اصلي  خــپل ځــای خـــپل »جــمھوريت ځــناورو د«    او »فارم ځناورو د «چې شو پام ته پيغام دې مـاڼـو مشر
 له خوګانو د چې کړ زړه په ور نوم کاکا خان څرګنـد محمد د ته انسانانو نوم چينارکوټ  د. دی پريـښـی ته »چـينارکوټ

 ته  کاکا خان  څـرګـند محمد  نومـيده، خان يـرغل چې  مشـر قــدرتمنـد ټولنې انساني د. و واکـمن ھـلته وړاندې  نه انـق�ب
. کړي پوخ� يې  به سره ځناورو د او   کـړي سـتـون څـير په »مـشـر درونـد « د يـې به تــه کوټ چيـنار خپل  چې  وويل

 چې لپاره دې د. شــوه ګــوړې ګــوړې يې خوله کـړشـوپـه  او ځـــايـده نه کې جــامو په خـــوښـۍ له کا کا خــان څـرګـند
 سـرټـيـټي زما  به کې چـينارکوټ په« : کړه ورزياته داسې خان يـــرغل مکرجـن  وساتي، خوښ ډيـر کاکا څرګندخان

 ګل  پيـسه خان، قاچاق خان، خان،چـټي وطنـفـروش خان، فروش خان،اس�م شيطان خان، پـاګل خان،  قـل قره  نوکران
 خوړلي ُعـمـر د» .وي چـمـتو  ته راغـ�سـت  ښـه سـتاسې خـودمخـتار ِخان تـا_ن او ان،خ جـم ګـيلم خان، جنايت خان،
 يــې به  کې زړه خــپل پـه او ومښل يې _سونه ځايـيــده،  نه کې جامـو په شو، ټـوپــونو په زړه کـاکا خـان ګـند څـر محمد
 پخواني خپل کا کا خان څـرګـند محمد چې کله خو» !آمـده بر ات تری _ بچـيـم  خان څـرګند « چـــې ويــل سـره دځان

 د کې ټولـنه انساني په او دی) فـيګـرھـيـډ (»مـشــر تـش  « چــې شـو پـوه ځــان په شو، ورسـتون  ته چيـنارکـوټ
 د ھم وضعه ولس د کاکا  خان څرګند محمد د کې چينارکوټ په. دي شوي پـنچـر اوس ارمانونه ټـول يې مھال په کـډوالۍ 

 په ورته ھم خوګانو او و شوی پردی  خپلوکې په  کاکا خان څرګند. وه شوی کرغيـړنه ډيره _سه له نوکرانو د خان يرغل
 پـــه خان يــرغـل د بـس. غـــواړي څه او دي څوک دوی پخپله  چې پوھـيدل نه نور ھم ځناور.  کتل سترګه سپکه

 پــــيــسه خان، قـــاچـــاق خان، چـټـــي خان، وطـنـفـروش خان، فروش اســـ�م خان،  ن شـــيطا خان، پــاګـل مــــټ،
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 خان څرګـند  محمـــد د چې شول بريــالي دې پـه  مخــتار خود ِخان اوتـــا_ن خان، جـم ګيلم خان، جـــنايـت  خان، ګـــل
 او خان يرغل د چې کاکا خان  څرګند محمد. ړيکــ جــوړ »د ابــا چــور «خـپــل نه کـوټ چـيــنار پخواني له کاکا

 .ځان وګـريـي پـرې چې...نوکان مکې ور ته  خر: ګرځيده متل دا يې  به کې زړه  په شو، پـوه رمز په چوراباديانو

 د سره ځناورو  د پالـلې، اړيکې ښې څير په لوښي د فشار د يې سره ګاوڼډي يوه د چينارکوټ د چې خان يـرغل
 ساتلو پټ د لکيـو خپلو د مھال، په کيدنې  مخامخ د سره انسانانو د مشران ځناورو د چې شو متوجه ديته المھ په م�قات

 اسانۍ په  به بيا او کړي غـوڅې درده له بـې يې به لکۍ چې وويل  ته مشرانو ځناورو د يې امله  دې له. وو اخته کړاو په
 خوښ ډيـر وړانديز دې په خوګان! وشي توپيـر سره ځناورو نورو د يې به ډول دې په او  شي کښيناستلی کرسيـو په سره
 غرونو  بي�بيلو په سره) مشرانو د ځناورو د ( خوګانو د خان يرغل. شول ډاډمن ملګرتيا په خان يرغل د  او شول

 په خان يرغل.  هرنګ اسماني  او... زيـړ سره، شنه،: لـرل کاڼي او  ډبــرې ځانګړې ھـرغـر چې ليــدل ويې او وګرځيـد
  . سره کاڼـو او ډبرو ګ�لـيو د نه لري، ع�قه  سـره  قـدرت خپل او خوب خوراک،څښاک، د ځناور چې پوھيده دې

 او شوي زاړه  سيبونه او فارم کاکا خان څرګند محمد د چې راوګرځاوه ديته پام مشرانو د ځناورو د خان يرغل  
 د سره مھارت پوره په خان يرغل . دي نه مناسب لپاره امنيت د ځناور د لهام دې له او دي، وھلي زولونو او جنګونو
 ( دوستانو د چې وويل ته مشرانو ځناورو د يې _سه  د سم. وکرل زړي انديـښنې د کې زړونو په مشرانو د ځناورو
) خوګان او... بزې ،ګډې غويان، خره، سپي، (ډله ھره ځناورو د او کړي  جوړه سمڅه کې غـر ھر په به لپاره) ځناورو

 خپلو په امان په نه واورو له کې ژمي په او نه لمر له کې اوړي په به ډول دې په او ولري،  سمڅه بيله  بيله خپله به
 د چې  ځکه ووايه ھـرکلی کومي له  زړه د  ته وينا خان يـرغل د کې زړه خپل په چيلۍ. کوي ژوند کې  سمڅـو

 اړتيا ته مخبرۍ چـيلـۍ د ھـم   خان يرغل. کولی تـم شوې نه پچـې خپلې يې نه وښۍخ له. ورکاوه يې زيری خودمختارۍ
 سره مشرانو د » ســورخـيلـو «د کې شمال په کوټ  چينار د راھيسې پخـوا له چـيلۍ چې و خبر دې  پـه خان يرغل. لرله
  .بـدلـيـدله اوبه لکه  کې لوښي پـه چا  دھـر بـه لپاره ګټې خپلې د او لـرله ژمـنه  ھـم

 لپاره ښيګڼې د  ځناورو د چې کړه داګه پـه ته ځناورو ھـغـه. کړل پک ھـک ځناور سوانـدتـيا زړه خان يـرغـل د  
 والې وسله څوزره يـو خان يرغل  د به، مخې له تړون دې د. کوي تړون دفاعي نوی کالونه شل ھـر سره دوی د به

 مشرانو ځـناور د کې مقابل په خـدمت دې د.  کوي دفاع  دوی د به کې قابلم په نورو د او ساتي سيمه ځناورو د قواوې
 له وروسته ورتـه خان يرغل» !ُيـو چمتو ته چـوپـړ خان يرغل د موږ «چې ورکړ  يې شعار او کړه څرګنده خوښي ډيره
 نـيـولې   يې مخه څوسم د او دي شوي راويستل نه غـرونو له دوی د چې ډبرې او کاڼي ھغه ځناور که  چې وويل مننې

 آسونه دوه. وي اړولی احسان  ډير يې به خان يرغل په ورسوي، ته بيـړيـو  و_ړو کې غاړه په سيند د کې ريـړو په ده،
 د چې لپاره دې د.  راکاږي ريـړې خان يرغل د ھم  به ځناور نور چې شول خوښ) سوډر(خر زوړ او) ټاکو او شـډل(

  زمکه پرته  په  کې مينځ په غـرونو د ځناورو د: کړ څرګند  ھم شرط دوھم  خان يرغل ،کړي پوره لګښت دفاع د خوګانو
 دغې د. کيـږي ويشل ډول مساوي په يي به پـيداوار. کـري زړي مـيوې) قـيمـتي (ګرانې يوې  د  خان يـرغل  به کې

 ميــــوه شـوې وچـه دانې  دانــې دنـنه وټـيـوغـ د او وي، خـــان يـرغــل د به خټـه توربـخنه او خونده بې غـوټيـو د ميوې 
 عـقـــله بې ،اوسخــاوت دوستۍ -ځـناور عـدالــت،  خان يرغــل د. وي برخه) خوګانو( دوسـتـانـو د خان يـرغـل د به

  .وو کـړي حــيـران ډيـر ځنـاور

 

 !لوستونکـو مـنلو
  :کړئ    شريک سره زما فکر خپل  ته نظــريو وا پوښتـنو _ندې لطفا وروسته، نه لوستلو  له ليکنې دې  د

    دي؟ شوې تمثيل دولتونوځانګړنې کومو د  افغانستان د  کې ليکنه دې په) ١ (

    ونکـړ؟ پاڅون  پسې واکمنۍ  په خوګانو د څارويو نورو  ولې) ٢(

   واکمنانو؟د که دی مسئوليت)اتباعو(دھيوادوا_نو راوستل،  عدالت او  مساوات  کې ټـولنه په)  ٣(

 د دې  سترګــو پټــو په  چې وکړئ سپارښتنه ته  ھيووادوا_نو او کوونکو،   زده زوزات، خپـل  به تاسې ايا) ۴(
    نکـــوي؟ اطاعـت  چا



  
 

 

  ١٢تر ١٢  له:رهد پاڼو شمي

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده: يادونه

 

 غـم او وپـوھـيـږي  دردونـو په ولــس  د  به څنګه خبـــر، وي نه کړاو او فکـر په ولس خپل د واکمن يو که)  ۵(  
   وخوري؟ يې به

 او شعـور، معــلومات، ولــس  د وي،  کې _س  په شخص يوه يا ډلې يوې د) ډڼډورې(تبليغات او زور که) ۶(
   وي؟ سويه کومه په به  قضاوت

 مطبوعاتو او بحثونو  ازادو د که شي، کيدلی غښتلی _رې له  انحصار د  ذکاوت   او پوھه  معلومات،  ايا) ٧(
  _رې؟  لــه

   لــږ؟ يا  ولـري مسوليت ډيـر بايد وي، يـرقـدرتمندډ  چې  څوک)  ٨ (

   زيـارونـه؟ لپاره څـارويو  نورو د  او وو، ټاکلي امتيازونه  لپاره ځان د دليل  کوم په  خوګانو) ٩(

 احسسان ډيــر مــو  بــه ما  پـه راوليـږئ، وړانـديـز کوم  ته ما  لپاره کولو غښتلي د پـنــد او خـونـد د افسانې د که  
  .وي کــړی

 

 يــــادونــــــــه
 دې د ما. ويني  صحنې ترخې کولو پلي د خوبونو بشـپـړو د پکې لوستونکي چې دی راپورټ يو ليکنه دا زما

 »دعـوت«بـزګر طارق مّحمد د او  تـه »ولس مجاھد «ولسمل حسن َمحمد د کې کالونو١٩٨٠ په برخه غټه يوه ليکنې
 د( برخه »ج «يعنې وروستنئ ليکنې د شان دغه. دي نوي  يې ننتـوځ او سريزه. وه ليــږلې پارهل خپرولو د  ته اخبارونو

 را  مې يرغل  بربـڼـډ په امريکې د باندې افغانستان په کې اکتوبر په  ٢٠٠١   د او ده نوې ھم) پـړپـړه خان يـرغل
  . ده څرخولې

 راڅرخـي) زيـيز١٩۴۵   فارم، ځناورو د ( حکايت په رويـلاو  جــورج ليکوال انګريز د اصـ� راپورټ دا ما ز   
 خال کې راپورټ دغه ماپه. و شوی کوپي کې  افغانستان په ډيـر و لـږ بيا او و شوی پـيـښ  ًواقـعا چې حکايت ھغه په ـــ

 او دي کړي ورزيات مساله مـرچ ُخپل اړه په وضعې کرغيــړنې او  اوښــتـنو کلنو)  ٣٨ (ديـرش اته  د افغانستان د  خال
 جګـــړې والې نــړۍ دوھــمې د چې و ناول لــومړی اوروٻـل جورج د کتاب دا. دي  کارولي پکې مې نومونه پښتو

ــــړې انــځور  پکــې ګــري تــرھه ليـنيــزم سـټا  د يـې پــورې  دمـوکـراتيک  د اوروٻـل  جورج  پــخپله. وه ک
 په جـمھوريت د او ضـد  په فرانکو جنرال د  يې کې) ١٩٣٩ تر ١٩٣۶  (جنګ داخلي په ېھسپاني د. و پلـوي  سـوشـلـيزم 

 په فرانکـو جنرال د  ليه ايټـا فاشـيستي او جرمني  نازي. و ھم شوی ټـپــي پکې او وه اخيستې برخه  کوانده پلويـتـوب
 د کې پاڅون دغه په چې کله. ورکاوه خوند دژون سمـسـمکي او سـاده ولس  د  ھسپانيې د ته اوروٻل. وو و_ړ کې م�تړ

 يې »فـارم ځناورو د «او ووت نه ھسپانيې له اورويل جورج شو، زيات نـفـوذ) سټالين (مشر    د اتحاد شوروي پخواني
   ١٩٤٥   ,George Orwell, Animal Farmوليکـه 

  ١٣٩۵ وږی  ۵=٢٠١۶  اګيست ٢۶ 

  

 

 

 

 

 

 

  


