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 19/09/۲01۶                             ډاکتر رحمت ربی ځیرکیار
 

 د ځناورو واکمني او یرغـل خان

 لمړی برخه

ً پیښ شـوی و؛ ناول تاریخ دی » د دوو «)چې ښایي پیښ شوی به وي.تاریخ، ناول ]افسانه، داستان، حکایت[ دی چی واقعا

(. دواړه وروڼه 1۸۶۶فرانسوي وروڼو ایدموند او جولز دو ګونکورت لیکنه: مفکورې او احساسونه،

 تکړه لیکواالن، کره کتونکي او د نولسمې پیـړۍ په پاریس کې د ټولنیز او ادبي ژوند وتلي څیرې وې.

Edmond and Jules de Goncourt, Ideas and Feelings, 1۸66  

( ویلي ۲01۳تر  1919یوې برتانوي افسانه لیکونکې، ډرامه لیکونکې او شاعرې، دوریس لیسینګ ) 

  «.  بې له شکه افسانه د واقعیت په اړه ډیر روغ رول لوبولی شي»وو چې 

چې واقعاَ پیښ   په هغه حکایت -زه دلته په یوه غټه سیاسي ډرامه غـږیـږم چې غټه برخه یې په یو ناول)حکایت( راڅرخیـږي

شوې و، ما رالـڼـډ کړې دی ، د روغ پــو هاوي او خوند  لپاره مې پکې  پښتو نـومونه کارولی دي، او خال خال مې پکې خپل 

 مرچ مساله هم ګـډ  کړی دي. په ډرامه کې راته ټول شعرونه  ارواښاد والي صاحب سخي احمد فـرهاد  لیکلي وو. 
    

 ننتوځ
 

د دې لیکنې په مطلب هغه مهال سم پوهیدلی شئ چې بې له مخکني قضاوت نه یې په سړه سینه له پیل نه تر پایه پـورې  ولـولئ 

او بیا د تاریخ ساز )فکري یا عقیدوي( انـسان په څیرخپل ګریوان ته وګورئ چې څه مو لیدلي او اوریدلي دي. زه دلته په یو 

 ورکړی دی ناَول غږیـږم چې واقیعیت یې انځ

انسان هغه تایخ ساز مخلوق دی چی د تاریخ د سمـندر په غاړو کې اوسـیـږي، نه د هغه  په منځ کې غوټـې وهلی شي او نه یې 

د څپو په هکله له خپل تصور نه ځان خپلواکـولی شي. د دغه تاریخ ساز مخلوق مسئولیت دا دی چې له  خپل تاریخ نه  د خپلې 

ن الهام واخلي، په دې شرط چې په تاریخ کې د خپلې هدیرې په ډول ژوند ونکړي، بلکې خپل خالقیت سترګورتیا او خپل بـدلو

ژوندی وساتي. تاریخ ساز مخلوق )انسان( د هسک څښتن له خوا په  ځمکه )کایناتو( کې ناستن )خلیفه( غوره شو ځکه چې په 

که فکري انسان وي( باید د خپلې زمانې انسان وي او د  عقل یې ښادمن کړی و.  تاریخ ساز مخلوق )که عقیدوي انسان وي او

خپلې زمانې په سویه د عقل څښتن وي. عاقـل او تاریخ ساز مخلوق باید خپل تصور د خپلې زمانې د واقعـیتونو سره پوخال  

ور، که څه هم  کړي ، نه دا چې واقعیتونه د خپل تصور مزدوران کړي. د خپلې زمانې انسان باید د دې وس ولري چې خپل تص

ډیر نیک به وي، د خپلې زمانې د واقعیتونو په اینه کې وویني، نه دا چې اینه ماته کړي اوپه واقعیتونو پـښه را وکاږي. خو که 

دغـــسې و نکــړي، په ځمکه کې خلیفه شوی انسان به په خپلو ذهـني شوقـونو کې ښکیلـیـږي،  بیـخرته )محیرالعقـول(  کړاندو 

یـږي، رټلي استـبداد ته به د مشروعیت او سپیڅـلتیا پټکی ور په سرکوي او له دې امله به د عــقل سره تربګــني  پالي ته به اړ ک
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اود ځان سره به  خپل  هـیواد او هـیوادوال د تاریخ کندې  ته سیخوي. دلته  به  د څارویـتوب په اصولو، د ځناورو  په انقالب ، 

 یرته د انساني ټــــولنــې سره  د هغـوی د اړیکـو  په ټینګـولو و ګړیـږم .  د هغـوی په  بادي ژرنده او ب
 

 د څـارویـتوب اصول او هوایي ژرنــده

 څلور پښـیځه ښه دي او دوه پښیځه بــد
 

یانې عایق « عقل پروف»یې له منځه نه وی تللي او « انساني چټـیات» د دې لیکنې په خوند هغه څوک پوهیدلی شي چې ټول

عقل او دفع الفکر نه وي. دا لیکنه د یوه حقیـقت هغه خیال دی چی د ځناورو واکمني پکې تمثیل شوې ده او ویښ فکران پکې ال

غزو م« شیطاني»له منځه وړلو، او په پای کی د انسان یاتو د انساني چټ ، مغزو مینځلو، تاریخ وژلو، د«(د زورواکۍ )استبداد

لوبغاړي  ډرامې دې زړه بریښوونکې ځناوریزېه شرمیږي. ده ناونه لیدلی شي. دلته خندا له ژړا نبیا اړکید نې پـړ و ته داو السون

 نه پخپله څه کولی شول اوهغه  خاوند او ډیر زوړ سړی و.د فارم « وټچینارک»محمد څرګند خان کاکا د ( 1)ې ډول دي: په د

َرپ امان خان کاکا خَرپ او ت  نکۍ  ځوانۍ کې  دپه ت کاکا لون راولي، ځکه څرګند خاندبنه یی خپل قومیان پریښودل چې نوکې 

ې وډې ته کړل او د نڼومیانو ځانونه څمحمد څرګند خان کاکا قد  خپله ولکه کې راوست،ارکوټ په چینې دلي وو. ځناورو چلی

رنګ ورې شد ت .وباوه، ځکه د هغوی غټ اکثریت  کوم ځانګړی فکري بنسسټ نه الرهول تماشاچیانو رول یېسیاسي لوبې د 

ناوروته خپله انقالبي ( سوربخت مکرجن خوګ و او یوه شپه یې نورو ځ۲ور کې پاخه شوي وو. )او د ټوپک ډز د ولس په شع

د ځناورتوب د واکمنۍ په ارمان ت ې وروسته، سوربخپپه ترانه پای ته ورسوله. له دې نه درې ش« تان د ځناوروځناورس»وینا د

عتبر خوګان وو. شینا د ځناورو له انقالب نه وروسته، دواړه لومړئ درجه م اڼو( شینا او م۴ر ت ۳ې. )له ژوند نه سترګې پټې کړ

( په دوهمه درجه خوګانو کې ارګجه په استدالل کی نوم ۵و ډیر سرتمبه خوګ و. )ماڼلومړی واکمن شو. « ځناورو د فارم»د 

( ۸ړې د راښکلو لپاره د محمد څرګندخان کاکا اسونه وو. )و د ری( شډل او ټاک7تر۶ویستلی و او د تبلیغ د چارو مشر شوی و.)

 کلک غوږ ونیسئته ښې شوې افسانې پی سوډر تر ټولو زوړ څاروی او بدخوی خر و. اوس نو

 

 )الف( په چینارکوټ کې د ځناورو کرغیـړنه وضعه او د انقال ب ترتیات
  

زوړ سړی و، د مـټو زور یې اوبه شوی و اوله دې امله چینارکوټ مخ د فارم خاوند محمد څـرګند خان کاکا یو « چینارکوټ»د 

په شړیدلو و. د هغه د فارم څاروي هم اندیښمن وو چی که څرګند خان کاکا نه وي چینارکوټ به وچ شـي او د هغوی اخور به 

 بدلون راولي، ځکه هغـه په تـش شي. محمد څـرګند خان کاکا نه پخپله څه کولی شول، نه یې خپل قــومیان پریښودل چې نوکې

تنکۍ  ځوانۍ کې د امان خان کاکا خـَرپ او  تــَرپ لیدلي وو. سوربخت یواځینی څاروی و چی محمد څرګندخان کاکا ته له 

اوږدې مودې راهیسې مـتوجه و. سوربخت مکرجن خوګ و، ډیر ځلې به په غوجل کې ځانله پروت و او له دې امله یې وخت 

ر وکـړي. د فارم په نورو ځناورو کې هم ګونګوسی خپری شوی وی چې تیره شپه سوربخت د ځناورو په الره چې یو څه فکـ

وډ روا ن سو. په ګوډ اکا له خپل کور نه راووت او ګندخان کنو څرګ هکله یو ښه خوب لـیدلی دی. د ماښام خړه چی خپره شوه،

نې الندې توب کوټې ته الړ او سر یې د بړسوتړلې او بیا نیغ د خالس کی یی څراغ اخوا دیخوا ټوپونه وهل. د چرګانو کوډلې یې 

کړ. د فارم ځناور یو په بل پسې د انبار لویې کوټې ته ورننوتل. هلته سوربخت په یو لوړ ګوټ کې په پستو وښو کې غلی پروت 

وې رڼا یو څه زیاته کړه او په موګي کی د ځوړندې ډی مه پښه یېو. سوربخت په ډیره سختۍ سره په درې پښو ودرید، په څلور

ماته مخامخ پرتو ځناورو! زه په چینارکوټ فارم کی د خپلې اوږدې تجربې په برکت »ډ شوو ځناورو ته یې داسې وینا وکړه:راپڼ

ډ دی. وکارونو ډک دی او ډیر لڼتاسې ته ډاډ درکوم چی د ځناورو د ژوند په هکله له هرچا ښه پوهیږم. زموږ ژوند په سخت

چا نه ښه کوي. ري غلیم انسان دی او بس! انسان یواځینی پیدایښت دی چی تولید نه کوي خو خوراک څښاک له هزموږ اصل

ډه نشي نیولی، دروند بار نشي وړلی، غوښه و غاښورې نشي راښکلی، سوۍ په مڼانسان شیدې نه ورکوي، هګۍ نه اچوي، یوې ا
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دي.  ېزور واګې د انسان په الس کخو بیا هم د ځناورو د ږي. یستل کیکي نه یې هیڅ کار نه اخاو له پوټ یی د خوراک وړ نه ده

دي او څارویو ته دومره څه انسان ټول څاروي په کار اچوي، تنظیموي یې، د کار د حاصل غټی برخی یې په خپل جیب کی ږ

ه مو څه به ډګره وباسئ، هرا چی که انسان لزه ستاسې لپاره یو پیغام لرم اوهغه دشي. ږدي چې ایله شپه یې پرې سبا ور پری

ي، ږپه کور کی نه اوسییڅ ځناور هسم شي. دغه هدف ته د رسیدلو لپاره انقالب حتمي دی. د انقالب له بریالیتوبه وروسته دې 

ډوي، او یو څاروی دې په نه کوي، پیسې دې نه راغوڼوندي، تجارت دې دې نه استعمالوي، جامې دې نه اغن او بړست توشکه

سوربخت له !« ځکه چی ټول څاروي مساوي دي. ورک دې وي انسانان! سر لوړی دې وي ځناورتوبم نه کوي ظلبل څاروي 

چی د ورسوله  ته په یوه ترانه پای ته« ناوروځناورستان ځ»هغه خپله وینا د  زړه سواندی خوګ معلومیده.ورایه دروند او 

 ې رواج الرهو ځناورو په راپڼډیدنو کې  یلرغون

 

 واورئ دا د ارمــا نـونــو ډک بــــیان  ه هــر ملک کې د جهـــانځـــناورو پ

 ګـیلم جم ګړئ په هرځای کې دانسـان  دون لپــارهـد راتـــلونکي حیواني ژون

 که بزې یاستئ که خـره او که اوښـان  وا کېـخوارو زارو ځـناوروهــرې خ

 چارپایان په نسب او ذات کې خپل دي  که پیشودی که زمری دی اوکه سپـی

 چارپای د ډک اخور په ډیر ارمان هر  که بـړیـږي که اڼیـږي که سونګیـږي

 

ترانې د انبار د کوټې ټول ځناور په مستۍ راوستل او ډیر ځلې یې تکرار کړه. ساده ځناورو لکه اسونو، خرو او کچرو د ترانې 

ه ترانه زده کړه.  د اسونو، خرو او کچرو لویه یو څو ټکي زده کړل، خو د خوګانو او سپـیو غوندې هوښیارو ځناورو ټول

ځانګړتیا داوه چې هیڅکله به یې له خپلو مشرانو )خوګانو( نه پوښتنه نه کوله. درې شپې وروسته زوړ خوګ سوربخت د 

ځناورتوب په ارمان له ژونده سترګې پټې کړې. خو د هغه وینا او ترانې په نــورو ځناوروکې د ځناورتوب  مــفکوره 

 کرولوجي( راویـښه کړې وه. )ف

خوګان د نورو ځناورو په کچه هوښیار وو او له دې امله یې د نورو ځناورو د ښوونې او روزنې چارې په الس کې ونیولې. د 

ټولو خوګانو له ډلې نه  شیـنا او ماڼـو معتبر خوګان وو چې د چـینارکوټ د فارم څښتن محـمــد څرګند خان کاکا د خرڅولو لپاره 

ساتلي وو. شیـنا حاضرځوابی او خبرلوڅ خوګ و. په مقابل کی یې ما ڼــو سخت مزاجی ، کینه ناک او پوچ ژبی خوګ و.  ښه

په دوهمه درجه خوګانو کی ارګجه مشهور وو. دی لـڼـډی او څورب خوګ و. په خبرو کې تکړه و او د وینا په مهال به یې لکۍ 

. د چینارکوټ د فارم په ځــناورو کې آوازه خــپره شوې وه چې ارګــجــه د خپل تاووله چی نور څاروي د اغیـز الندې راولي

ې د ارګجه په الس کډورو)تبلیغ( چارې استدالل په مټ له تـور نه ســـپـیــن او له سپـین نه تـور جــوړولی شــي. له دې امله د ډن

ډیدل او نورو ځناورو ته به یې د سوربخت ه کې پټ راپڼه کوټو او ارګجه به د شپې له خوا د چینارکوټ د ګودام پینا، ماڼوې . ش

 ناورتوب اصول ورزده کول ې په رڼا کې د ځد وینا او تران

محمد څـرګندخان کاکا د خپلې ریـړې د راښکلو لپاره دوه اسونه ساتلي وو: د یوه نوم شـډل و او دبل نوم ټـاکو، دواړه اسونه د 

ډل او ټاکو به د خوګانو هـره خبره په پټو سترګو منله ځکه چی په خپله یې هــیڅ فکر نه شو خوګانو ډیر وفامن شاګردان وو. شـ

کولی.  څرګند خان کاکا ډیر زوړ شوی وو او د فارم وضعه یې ښه نه وه.  د هغه د فارم )چینارکوټ(  ډیر پـټـي چـټــي او 

رابه کـړې وه. د څــرګند خان کاکا نوکرانو هم د ځناورو د وحـشي وښو نیولــي وو او د انــبار غـټـه کــوټه یــې څڅوبو خـ

ینار کوټ کې د هوسا ژوند او خپلواکۍ چپل خ هوسایۍ هـیڅ پروا  نه ساتله. نور هـیوادوال هــم په دې کې پاتي راغلل چې په

رله د هدفونو لپاره په پان هم د خپلې تګالرې کوټیدې تګالرې سپارښتنه وړاندې کړي او خپل نور چینار څرګنلپاره د کومې 

ربخت چې د سوې وه ډ کې یوه نوې مفکوره پلې شوټکی دا و چې د چینار کوټ په ګاوڼړي. بل مهم تنظیم ک پسې ډول تنویر او
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ي ډځناور به ټوله شپه نیم ګییفه شوه؟! ت وظوربخخوب لیدل د سینارکوټ لپاره د غټ ان لپاره یوه نمونه وه. بس، د چد ارم

ره  تنګه شوه. ناڅاپه یې ډی نارکوټ فارم په مزه مزه د څرګند خان کاکا له ولکې نه ووت، او د ځناورو حوصلهوالړ وو. د چی

 ښته مجبور کړ، او د چینارکوټ فارم دسره په یو تراټ له فارمه په تی په څرګندخان کاکا ور ودانګل او هغه یې د خپلو نوکرانو

 دولویانقالب له الرې د ځناورو په منګولو کې  

 

 )ب( د ځــنــاورتوب اصــول
   

په ټولو ځــناورو کې خــوګانو هوښـیاره او الرښــوده پـټــه )قـشر( جوړه کړې وه، او بیا په ټولو خوګانــوکې د شـیـنا لــیک 

 د» یې  نوم په سپـین رنګ پاک کړ او پر ځای« د چینارکوټ د فارم » ښکلی و. هغه له انقالب نه وروسته ، سم د السه   

د لویې دړې ) دروازې( د تختې په مخ ولیکه. له دې وروسته فارم په هـمدې نــوم مشهور شو او د ځناورورو « ځـناورو فارم

 واکمني رسماً پیل شوه .

ماڼو هم د شینا په څنګ کې خپله لکۍ اخوا دی خوا خوځوله او د نورو خوګانو پام یې ځان ته راګرځاوه چې د مشرتابه لیاقت 

موږ خوګانو په دې څو ورځو کې وکړی شول چې ستاسې د پوهیدو »ي. شینا او ماڼو په نورو ځناورو داسې زیرې وکړ: لر

( حکمونو کې لڼډ او ساده کړو. دغه حکمونه به اوس د ګودام د کوټې په لوی دیوال 7لپاره د ځناورتوب ټول اصول په اووه )

 «د راتلونکو ځناورو په ژوند کې د نه بدلیدونکي اساسي قانون حیثیت لري.لیکل کیږي او له دې وروسته به هم ستاسې اوهم 

 ( احکام یې په دې ډول ولیکل 7شینا په ډیره سختۍ په پوړۍ جګ شو او اووه )

 

 هرڅه چې په دوو پــښو ګرځي، غلیم  دی  اــ 

 ــ  هـر څه چې په څلور پښو ګرځي، خپل دی۲

 اغــونــديــ هـیـڅ ځـناور به جامـې)لباس( نه ۳

 ــ هـیـڅ ځــناور به پــه توشکه نــه بــیــدیـږي۴

 ــ هـــیڅ ځناور به نشه نه کــــوي۵

 ـــ هــیڅ ځـــناور بــــه بل ځــــناور نـه وژني۶

 ــ ټول ځناور مساوي دي7
 

څو ځـلې په لــوړ غـــږ واورول. د دوه امالیي تیروتنو پرته، شـینا ټول احکام سم ولیکل او د نورو ځناورو د پوهـیدو لپاره یې 

د دې سره سم، ټولو راپڼـډ شوو ځناورو د بشپـړې موافقې په توګه خپلې لکۍ جګې کړې. خوګانو او سپـیو ټول احکام زده کړل. 

نو بل به ترې هیر شو. سوډر په ټولو کې زوړ ځناور او ډیر بدخوی خر و. هغه  خو نورو ساده ځناورو به چې یو حکم زده کړ،

ما په ټول ژوند کې هـیڅ شی د خندا »ه ټول فارم کې یواځینی څاروی و چی چا په خندا نه و لیدلی او دلیل به یې دا وایه چې پ

. یې نه خوښیده« د خپلې خوښې کار»سوډر په انقالبی پیر کې هم لکه د پخوا غوندې په ارامۍ کارکاوه او« وړ نه دی لیدلی.

 «ایا د محمد څرګندخان کاکا په شړلو او د انقالب په راتګ ډیر خوښ نه یې؟»تنه وکړه چې که چیرې به ورنه یو بل ځناور پوښ

د خرو ُعمر ډیر اوږد وي او تاسې تر اوسه پورې په فارم کې یو خر هم مړ »نو سوډر به په مرموز ډول ځواب ورکاوه چې: 

دې نه خوږاوه چې خپل طبیعي استعداد په کارواچوي.  زاړه سوډر د زده کړې استعداد الره، خو هیڅکله یی سر په« نه دی لیدلی؟

سوډر د انقالب په ماهیت او له انقالبه راوروسته په فارم کې د ځناورو د ممتازې طبقې په زورواکۍ او هر غولوونکي عمل 

نو په دې بریالی پوهـیده، خو په دې هکله یې د هیڅ څاروي سره خواله نه کوله. سوډر ټول کړاوونه زغمل او سره د ټولو زغـمو

شو چی په پټه خوله د ځناورو په فارم کې تر پایه ژوندی پاتي شي. سوډر په ټول فارم کې د شډل ډیر مخلص ملګری و. دواړه 

به یو ځای په مال څر کې خوا په خوا څریدل خو د یو بل سره به نه ګړیدل. شډل په ټول فارم کې تر ټولو غټ ځناور او خورا 

بې عقله وو خو د خپل قوت له امله ورته د فارم نورو ځناورو په درنه سترګه کتل. شډل د ځناورو په  قوي اس و. هغه ډیر
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ورکړی شو. خوګانو پخپله ټک کار نه کاوه « د ځناور اتل لومړی درجه نښان»انقالب کې ټپي شو او د خوګانو له خوا ورته 

. شـپه او ورځ به د سوډر پر خالف، شډل پـه انقالب ټینګ والړ وخو د نورو ځناورو په څارنه او الرښودنه کې ډیـر تکړه وو. 

 شډل د زده کړې په کورسونوکی« زه به ال پسې سخت کارکوم!»یی زیات کار کاوه او په هر مشکل کی به یې شعار ورکاوه چې: 

« الف»نو بیا به یې د  توری زده کړ،« ج»کله چی به یې د  له توري نه زیات پرمختګ وکړي.« پ»و چې د په دې بریالی نش

با( یې زده کړې او یاده کړې وه، الفټۍ )یـړې د راښکلو اس و، ټوله پتوري له یاده وتل. ټاکو چې د شډل غوندې د ر« ب»او 

( احکام  7خو لیکل شوي توري یې یوځای کولی او لوستلی نشول. ټاکو له انقالب نه وروسته دې ته متوجه و چې قوانین یا اووه )

 ومي مک )دیکتاتور( او د هغه د کارمندانو په ګټه بدلون د ټولوا

 

 ه او مشروعیت یېپـټـې انقالب کې نوې وتل )پ( په
 

ټاکو به د انقالبي احکامو د بدلون په هکله نور ځــناور پوښتل، خو خپل نظر به یې د ځان سـره سـاته او د ځناورو په فارم کی 

 شــو د سـوډر په شــان   تر پای ژوندی پاتــی

شـینا د خوګانو د وتلې )ممتازې( پټـې په سر کی والړ و او د ځناورو د فارم لومړی واکمن و. د پڅ ذهنـو ځناورو د اسانـتیا په 

ساده « څـلور پـښـیـزه ښه دي او دوه  پـښـیـزه بـد دي» ( احکام پـه یـوه وجـیزه کې چـې 7خاطر شینا مجبور شو چی اووه )

. د فارم اوسیدونکو چرګو، نا د اعالن له مخې دې نوې وجیزې د ځناورتوب د ټولو اصولو شمزۍ جــوړولهاولـڼـډ کـړي. د شـی

بق ښې لـري او د نوي شعار مطاچرګانو، بتو، هـیلیو او نورو مرغیو شـینا ته خپله انـدیـښنه څرګنده کړه چې   الـوتونکي دوه پـ

مرغان په خپلو څانګونو)وزرو( »ډګیرنه ورکړه چې اندیښنه یې په ځای نه ده: دوه پـښیـزه رټل شو ي دي! شینا الوتونکو ته ډا

کې هیڅ شی نشي نیولی بلکې یواځې یې د الوتنې لپاره استعمالوي. موږ د الوتونکو څانګـونو ته د پښو په سترګه ګورو. د انسان 

په لرلو سره انسان تل ددې وس لري چې له او ځناور ترمنځ د توپیر غټه نښه د انسان السونه دي او ددغې شیطاني وسیلې 

د شینا له وینا څخه وروسته، پڅ ذهنه ځناور د وجیزې په یادولو بوخت « شیطانۍ او ورانکارۍ نه ډک کارونه تر سره کړي.

ی احکامودپاسه په غټو تورو ولیکل شوه. ډیروځناورو په یادو زده کړه چ (7) شول، او نوې وجیزه د ګودام په دیوال د اووه

میږې )ګډې( یواځینی څاروي وو چی په رمباړو کې ددغه شعار په تکرار نه ستړي «. څلورپښیځ ښه دي او دوه پښیځ بد دي»

کیدلې، خاصتاَ هغه مهال چی په څرځای کی به راپڼډې شوې وې. په شینا پسې دوهم معتبرخوګ ماڼو و. ده د شینا په ځای ځان 

 د مشرۍ وړ ګاڼه

( 9، شینا د لویانو ځناورو زده کړې او روزنې ته ډیر ارزښت ورکاوه.  دوه سپۍ لنګـې شوې او نـهه )له انقالب نه راوروسته

څاربه کوکري یې وزیـږول. دغه کوکري چی لږ لوی غوندې شول، نو ماڼـو سم د السه په یو پـټ ځای کې پـخپله د روزنې 

ي ماغزه که انسانان پیچل» نورو ځناورورته داسې ډاډګـیرنه ورکړه: الندې ونیول. د اتوار په ورځ شـینا په خـپله انقالبي وینا کې

لري او السونه یې په هرڅه کی چلیـږي، نو په مقابل کی یې موږ څـاروي څلوری غټې پښې، درانه سومونه،پـیـړ ورمیـږونه، 

په شیطانی مغزو اوالسونو کی  اوږده شوڼـډکونه، تیره غاښونه، اوږدې لکۍ او کړۍ کړۍ ښکرونه لرو. که د انسان کمال د هغه

پروت دی، نو په مقابل کی یې د ځــناورو هر غـــړی له زور نه ډک دی. زمـــوږ انقالب د دغــه زور څرګــندوی دی. هـــغه 

نګه کړه.... په وړاندې د ډیر کار په ځناورتوب روحیه ټیانقالب چی دټولو انساني چـټـیاتو ګیلم یې جم کړ او پــر ځای یې د 

ند خان کاکا په پخــوانی کور کې برنـد شول او نور څــاروي په خپلو پخوانـیو غــوجــلو خوګان د څرګ ې نوراو داس« وري!ل

کــې پــریــوتل. ډیـر ژر د هګـیــو او شـیدو ټـول پـیداوار د خــوګانــو خوراک شول او لــه دې امـــله نور ځــناور  ډیر اندیښمن 

مینځه  خبرلوڅ ارګجـه  وګــوماره چې نور ســاده ځناور د شیـدو او هګیــو د پیداوار  د خـوړلو په اســـرار  شول. خوګانو له خپل

پــوه کـړي. ارګجه کړیکه وویستله، ځناور یې راپڼډ کړل او داسې استدالل یې ورته واوراوه: موږ خوګان ستاسې ټولو ډیر 

بار زموږ په اوږو پروت دی. موږ خوګان ستاسې د ښیګڼې لپاره هګۍ او شدې خواخو ږي یو. د فارم د ادارې او تنظیم دروند 

خورو،نو ناروغیږو او چی ناروغه شو، نو بیا خو ستاسې خدمت نه شو کولی. که موږ د  او د دوی پیداوار خورو. که ویې نه
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 کاکا چې د انسانانو ټولنې ته تښتیدلی ځناوروخدمت و نکړو، نو بیا خو ناکامیږو. که موږ ناکام شو، نو بیا خو محمد څرګند خان

دی بیرته راځي. بیا درته وایم چی که موږ شیدې او هګۍ او د دوی پیداوار ونه خورو، نو څرګند خان کاکا بیا راځي. په موږ 

 ارګجه د استدالل خاوند و.« کې داسې هیڅوک نشته چې د څرګندخان کاکا بیا راتګ دې وغواړي!

 

 ، نوی الرښود او د بادي ژرنــدې پروژه«ړهد غواو د څپرجګ»)ت( 
 

وروسته له ډیرو هلوځلو محمد څرګند خان کاکا په دې بریالی شو چې د نورو انسانانو په مالتړ یو ځلې د ځناورو په فارم برید 

وتـښتیــد.  ټـولــنې تهوکــړي. د غـواو د څپر په خوا کې ځناورو انسانانو ته کلکه ماتې ورکړه او څرګند خان کاکا بیرته د انسانانو 

دغــواو د څـپــر » ټول ځناور په ګودام کی  راپـڼـډ شول، لــکـــۍ یې جګې کړې او د لکـــیو په اتـفاق یې دغه جــــګـړه 

و رونــــوموله. د بشر د حــقوقو اعالمیه اوس د ځناورو لپاره د سیالۍ وړ بــریــښیـدله. د دغـې اعــالمیې په څیر ځناو« جګــړه

جـــګـه کـــــړه. یواځې ناشکن ځناور د دې وړ وو چی د ځناورو د « ــباړهد  ځـناورو د حـقوقـو رمـ» ـپاره  هم د ځـــان لــ

( ۲فکر وو، او )ل( عـــقل پروف  یانې عایـــق العقل او دفع ا۱حقوقو په رمباړه کی برخه واخلي. ناشکن هغه ځناور وو چې : )

 ګړه کی یې د ځناورتوب میړانه ښودلې وهد غواو د څپر په ج

رګند محمد څم کی شو. د بادي ژرندې نظر یې د شینا چی په ټولو خوګانو کی تیزفکرې ځناور وو، د بادي ژرندې دجوړولو په غ

ه به تله جوړولو نه وروس خان کاکا د کتابتون په یو زاړه کتاب کی لوستلی و. شینا به نورو ځناورو ته ویل چی د بادي ژرندې

په هیڅ شی کی یی چا ته تن نه مینځه ماڼو ډیر سرتمبه وو، او  ږ او اسان کارکوي او هوسا ژوند به لري. د خوګانو لهځناور ل

و په اند، د بادي ژرندې په ځای د ځناورو د اخور ډکول ړ. د ماڼینا سره په بادي ژرنده ټکر وکورکاوه. ماڼو په لومړئ ورځ د ش

ندې که څوک غواړي چی د بادي ژر( »1اس په دوه ډلو و ویشل شول: )( شعارونو په اس۲اور د دوه و)مهم و. د فارم ټول ځن

که څوک غواړي چې ( »۲، خو)«ینا ته دې رایه ورکړيان شي او ژوند یې هوسا شي، نو شډ او اسدجوړولو له الرې یې کار لڼ

په ټول فارم کې  وګانو وړاندیزونه قوي ښکاریدل، خودواړو خځناورو ته د«. ته دې رایه ورکړي اخور یې ډک وي، نو ماڼو

که بادي ژرنده وي یا نه »سوډر به پټ پټ دځان سره ویل چېده. شینا او ماڼو په چلونو نه غولیاروی و چې د سوډر یواځینی څ

 من خر وو.خوی سوډر ډیر شکړ او بدزو« پخوا په شان دوام ولري.د دونو کې به دځناورو کرغیړن ژونوي، په دواړو حالت

شه یې خپلې سترګې  قوت او د شینا د بادي ژرندې په نواو څپر ته ورننکینه ناک خوګ و، یو ماښام پټ د غو چې خورا ماڼ

ینا شه یې میتیازې وکړې. بله ورځ ارګجه د شې جګه کړه او د بادي ژرندې په نقو کړ، شاته کیڼه پښه ییې تری ولیونښلولې، وچ

دې لپاره راپڼډ کړل چی د بادي ژرندې په هکله پریکړه وکړي. شینا دخپلې خبرلوڅۍ په کوټه کې د ټول څاروي د ګودام په امر

ڼو قانع کړل. ماڼو غوږونه څوړ کړل او ناڅاپه یې کړیکه وویستله. یوه شیبه ښیګپه برکت ګڼ شمیر ځناور د بادي ژرندې په 

، په یو تراټ راورسیدل او سم د السه یې په شینا ور ( غټ سپي، چې د خطرناکو لیوانو غوندې معلومیدل9وروسته نهه )

ودانګل. شینا خپله لکۍ د سپیو له تیرو داړو نه راخالصه کړه، څلور پښې یې خپلې کړې او څلور یې پردۍ کړې او د تل لپاره 

 سوکه )ورو ورو( په د ځناورو له فارم نه وتښتیده. په دې ډول ډګر ماڼو ته تش پاتي شو. ډاریدلي او هیبت وهلي ځناور سوکه

دې پوه شول چې دغه خطرناکه سپي هغه کوکري وو چې ماڼو په یو ځانله ځای کې پخپله روزلی وو. ماڼو ځان الرښود اعالن 

یدنې له مینځه ویوړې. ماڼو چې په خوا کی یې نهه سپي تیارسۍ والړ وو، نورو د السه یې د ځناورو عمومي راپڼ کړ او سم

ارګجه  ته د او پریکړې به تاسې و. زه به ددغو پڼډیدنو مشر یم اوږسته به موږ خوګان ځانله راپڼډیدې وروله » ځناورو ته وویل:

زاړه او تریخ مزاجي خر سوډر چې « یڅ موضوع بحث مه کوئ!ي بیغمه اوسئ. له دې وروسته په هیخپه واسطه ابالغوم. ب

 ړه کې یې دې شعر ټوپونه ووهلښه او په زولې وې خپل شوڼډک په تش اخور ومسترګو یې چخې نی

 

 سپک مې مه ګڼـه تقـریر دې راته مه کړه

 زه په خپله خـر ګرۍ کې غټ بـابـا یـم
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 وښو او توبرې ډک شي که اخور مې له

 ه ډیـر دانا یـمـا بـه تـه چی لـاتـم تــوای
 

ارم ې د فشول. که چیرره نن شول، خو د دې په ضد یې هیڅ له السه پو په نوي سیاست اندیښم نا په شړلو او د ماڼوځناور د شی

و د سیاست او خپل سرۍ  په ضد به راپورته شوي وای. ارګجه ل اموخته شوي وای، ښایي د ماڼتدالځناور له مخکې نه په اس

ل ځناور د ستر الرښود ماڼو وزه ډاډه یم چې د فارم ټ» مهم خوګ و، نورو ځناورو ته وویل:هم و په څنګ کې دوچی اوس د ماڼ

ب واخیستل. مشرتوونه یې هم په خپلو مبارکو اوږو وي ځکه چې نور درانه او اضافي کاررښندنې نه د زړه له کومي مننه کس له

 ارګجه درېد ماڼو په زورواکۍ کې « زموي.د ساعت تیرۍ شی نه دی، بلکې ډیر دروند مسئولیت دی چې منل یې اطاعت ال

  ېغټې وظیفې لرل

 ژنيته د خاین په صفت ور وپی ــ شړل شوی شـینا باید نورو ځناورو1

 دی« ستر الرښود»په ذهن کې کښینوي چې ماڼو  ــ د نورو ځناورو۲

 الرښود ته اړتیا لري او ځناور په دې اخته )معتاد( کړي چې فارم سترــ ۳

 د نورو ځناورو چورلټ )مطلق( اطاعت ته اړ دیپخپله سـتر الرښود 
 

پخوا هرڅه خراب وو او »ې ساده او لڼډ کړل چې نورو پڅ ذهنو ځناورو د اسانتیا لپاره ارګجه په خپل ابتکار ټول مطالب داسد 

چې د ځناورو له د دې باور علت دا و  خبرلوڅ خوګ وباور کاوه.ې ډیرو ځناورو د ارګجه په خبرو چ« څه ښه دي.راوس ه

د ځناورو له مغزو نه مینځل « یاتانساني چټ»هرڅه وتلي وو او ټول هغه د دورې ند خان کاکا او دحافظې نه پخپله محمد څرګ

 په نقشه یې میتیازې کړې وې، اوس د دغې ژرندې جوړول حتمي ګڼلاڼو چې د شینا د بادي ژرندې شوي وو. پخپله م

ما د یوې نوې پالیسۍ »یه واوروله: د عادت سره سم چی ځناور به د امرونو د اخیستلو لپاره راپـڼـډ شول، مـاڼـو ورته دا ابالغ

ولو دغې اړتیا د پوره کد پـریکړه کړې ده. زه د بادي ژرندې د جوړولو لپاره څرخونو، سـیمټو، او د وسپنې میلو ته  اړتیا لرم او

پاره چې ل د چرګوهګۍ خرڅې کړم د دېګې کړم. زه باید په انسانانو لپاره الزمه ګڼم چې د انسانانو سره د سوداګرۍ اړیکې ټین

زموږځناورو بادي ژرنده د چرګو رندې د جوړولو ضروریات راونیسم. د بادي ژاوړم او بیا پرې له انسانانو نه پیسې السته ر

ې چرګ« ډیرې او غټې هګۍ واچوي. پام کوۍ چې یوه هګۍ نه ماته شي او نه خوسا!دنې ته اړتیا لري. چرګې باید نغټې سرښ

 و د بادي ژرندې لپاره هم مهمې شوې)خوګانو( د خوراک لپاره مهمې وې، بلکې د نوي ستر الرښود ماڼ نه یواځې د نوې پټې 
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