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 صفحه 6 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 ۲۱/۰۹/۲۰۱۶                             ډاکتر رحمت ربی ځیرکیار
 

 د ځناورو واکمني او یرغـل خان

 برخه دوهمه
 

 د انسانانو سره تجارتي اړیکې او د زیارکښو ځناورو انـد یښنې)ټ( 

 

د ستر الرښود مـاڼـو  صنعتـي پروژه شـوه. دغې پروژې د ځان سره ځینې بدلونونه راوړل چې د زیارکښو ځناورو بادي ژرنده  

 ایا د »سرونه پرې نه خالصیدل. ځینې ځناور اندیښمن او یو څه نارام شول او له دې کبله یې له یوبل نه پوښتنې پیل کړې: 

 انسانانو سره هیڅډه کې پریکړه ونه شوه چی ځناور به د لومړئ پرتمینه غوڼ، په ړلو نه وروستهخان کاکا له شمحمد څرګند 

ډل چې خورا قوي اس و غاړه تازه کړه سم، شره ددې س« و پیسې به نه استعمالوي؟ینګوي، تجارت به نه کوي اډول اړیکې نه ټ

ه، ځکه زه غواړم چې ال پسې سخت ټه مخکې ویښوما هر سهار یوه ګیڼ»ه وکړه چې او په څنګ کې له ناست بانګي نه یې هیل

ړې اږو( هم د عادت سره سم رمبل او ماڼو ته مخامخ پرتو ګډو)میریداڼو په پښو کې پراته سپې وغد ستر الرښود م« کار وکړم.

نه و ورته ډاډګیرماڼم کړي، ځناورو اندېښنه ت دې لپاره چی د نورود« ه پښیځه بد دي!یځه ښه دي او دوڅلور پښ»پیل کړې چې 

ږو واخلم او خپلو اودرشې دچارو ټول بار په  د راشې مه اوسئ. زه غواړم چې د انسانانو سرهتاسې بیخي بیغ»کړه چې: ور

دل چی څه ښه ستومانه څاروي بیا هم نه پوهی تړيس« ولګي.ل نه وژغـورم چې په انسانانو مو سترګې له دې ناوړه عم تاسې

مختګ ور پرد شع او ،ر احکام هیر شوي ووتښتیدلو له امله، له ډیرو ځناورو نه ډیدي او څه بد. د کار د فشار او د واکمنانو د 

 اچول شوی  وو.او ابتکار ته یې پاټکونه 

ځناورو په ډیرو خواریو بادي ژرنده جوړه کړه. خو مخکې له دې چې په کار یې وغورځوي ، سخت ژمي او جاکـړ له بـیخه 

ه ډڼـډورچي ارګجه به نور ځناورو په دې بوختول چې شړل شوی خوګ شـینا لوی ړنګه کړه. ستر الرښود خوګ مـاڼـو او دهغ

غدار او د باد ي ژرندې د ړنګولو واقعي مسئـول دی. د مـاڼو په امر د بادي ژرندې ودانول بیا پیل شول او ځناورو به د شـــډل 

ډیر الهام اخیست. ارګجه د ماڼو په « کــارکــومزه به ال پسې سخت » )اس( له قــوت او د هــغه له دې چغړبـې )شعار( نه چې 

کړي دي د دې لپاره چې د ځناورو  امر ټول څاروي داسې تلقـینول چې د فارم داخلي غدارانو د بهـرني غلیمانو سره السونه یو

وګرځیده. د نظام او بادي ژرنده رانسکوره کړي.  د فارم په ځناورو کې بدګومانۍ زیاتې شوې او ډار ور ته  ورځنی ژوند 

د مـینځلو په پلمه، ډیر ځناور د غـواو په څپـر کې غرغره شول. له شـډل نه وروسته، ټـاکو دوهمه « انساني چـټـیاتو»پخوانیو 

هیڅ ځناور  به »(حکم  په اکله چی  ۶( اصولو یا احکامو په تیره د شـپـږم )۷درجه قوي اس و. د ټـاکـو فکر د فـارم د اووه )

ډیـر ګډوډ شوی و. هغه له  زوړ خر)سوډر( نه هیله وکړه چې که شـپـږم حکم ورته ولولي. خو زوړ سوډر « نيبل ځناور نه وژ

( احکامو ۷چی د خوګانو د ممتازې ډلې په هر چل ول پوهیده، دیته یې پام و چې ارګجه د شـپې له خوا د مـاڼو په ګټه د اووه )

و د خر» نه منله او په خپل  بغـن اوز کې یې ورته  یواځې دومره وویل  چې په  ډکون  )متن( کې ګوتې وهي. ده د ټاکو هیله و

ټاکو نومې آس یوه شیبه وروسته چیلۍ)بزه( ولیدله او له ورمـیـږ نه یې  ټـینګه ونیوله چې شـپـږم حکم « ُعـمـر ډیـر اوږد وي.
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 6از 2

د ټاکو په سر کې « وژني، خو په علت سره. هیڅ ځناور به بل ځناور نه» ورته ولولي. هغې ورته شــپـږم حکم داسې ولوست:

 کړس راپـیدا شو او چیلۍ یې اخوا ټـیله کړه.  له چیلۍ نه متیازې وڅـڅید لې او د ســـترګـــو په رپ کــې تــریتـم شـــــوه 

ه ناورو سرونه پځناورو فکر کاوه چې شاید د دغه حکم وروستـنئ برخه به یې له یاده وتلې وي.  د شـپـږم حکم په اوریدلو،د ځ

غرغره کړي دي. د « غـداران»سره یې « علت»دې خالص شول چې ستر الرښود ماڼو دغه حکم نه دی مات کړی، بلکې په 

انسانانو سره د تجارتي اړیکیو په اوږدو کې، د ځناورو په فارم کې داسې ګونګوسی پیل شو چې خوګان د محمد څـرګند خان 

 او پخپله مـاڼـو د شړل شوي څـــرګندخان کا کا په لوی کټ او پسـته توشکه باندې  بــیدیـږي.کاکا په پخواني کور کې اوسـیـږي 

نارام او سرګردان  ټاکو خپله لکۍ ګړندۍ ګړندۍ وخوځوله . یو څه وپـرشـیده، خپل شوڼـډک یې د سـوډر په شونډک ومښه او 

د بـیدیـدلو فیصله یې نوکې په یاد ده. خو زاړه خره سوډر  په غوږ کې وروپسیده چې څلورم حکم یانې په توشکه او کټ بانــدې

بیا ځان ړوند او کوڼ ونیوه. ټاکــو بیا چیلۍ )بزه( له پښې راونیوله چې دا ځل ورته څلورم حکم ولولي. چـیلۍ زر زر  پچې 

 ټاکو چې« یدلی وي.هیڅ ځناور به په توشکه نه بـیدیـږي چې څادر پرې غوړ»وکړې او څلورم حکم یې ورته داسې ولوست: 

د ټـکي  په اوریدلو سره یې  په مــــغــزو کې شنګار پیل شو. چیلۍ یې له نرئ  ږیرې راونیوله او « څادر»نسبتاَ قوي اس و، د 

د هغه جګ  سیرلي په پـیـړو ښکرو کې یې  وروټومبله چې  کوناټـوره ږیـره یې لرله. چیلۍ په خپلو کجو لینګو کږه وږه روانه 

نه کار، هلته » رلی پرې وربرګ شو او په مرموز ډول یې د خپلې کوناټورې  ږ یـري په خوځولو سره پوه کړه چې شوه، سی

په دوړو کې لړلې چیلۍ  په توبو توبو  د سترګو په رپ «   مجبوریت بـد شی دی!» چیلۍ د  خپل ځان سره ګوریـدله:« څه کار!

 کې خــپل شپــون تــه وتـښتـیــدله.

لـــه دې  ټاکــو نوکې  ارام شــو او فکــر یې وکـړ چی شایــد په تــوشکه بانــدی د څــادر شــرط به یې لــه یــاده وروســته 

وتــلی وي. ښایـسـته ښه شیـبه  وروســــته، ارګجه چې  ډ ڼـډورچي خوګ و د دریو غـټو سـپـیو سره  غوجل ته راغی او د 

که په غوجل کې پاسته واښـه پراته وي او په دغو وښو »رو ته داسې رڼـا واچوله: توشکی د څادر په موضوع یې نورو ځناو

باندې ځناور بـیـدیـږي، نو دیته هم توشکه ویلی شو. توشکه نه، بلکې د توشکی څادر د انسـان ایجاد دی، او ماته ښه په یاد دي 

ولو په ضــد شـوی و. مــوږ خـوګانو د دغه حکم چې څلورم حکم د توشکی په ضد نه، بلکې په توشکی باندې د څادر د خــور

ســـوډر به د دغې وینا په مهال، په خپله کـیـڼه سترګه د ټاکو « د روحیې سره سم،  له ټولو توشکو نه څادرونه لرې کــړي دي.

 نارامۍ ته کتل او په خپل ښي غوږ به یې د ارګجه وینا اورید له

برکت بیا جوړه شوه. ستر الرښود خوګ، ماڼـو د بادي ژرندې په وینا کې نورو ځناورو  بادي ژرنده د ځناورو د پرلپسې زیار په 

ونوموله. په فارم کې به چی هرڅه خراب شول، نو خوګانو « د ماڼو ژرنده» ته مبارکي ورکړه اوپه  په خپل امر یې دغه ژرنده 

فارم لومړی مشر( د انسانانو په ټولنه کې اوسیـږي او سپـیو به دې ډڼـډورې ته زور ورکړ چې شړل شوی شـینا ) د ځناورو د 

او په پټ ډول د فارم ټولو شتمنیو ته زیان اړوي. ماڼو به تل د انسانانو په منځ کی له تجارتي سیالـیو نه ګټه پورته کوله. کله به 

شالوه.  یوه تاجــر د خپــلو نوکــرانو یې د یوه تا جــر صفــت کـــاوه او کلــه بــه  یـــې د بــل په صــفتونو خــــپل شـوڼـډک 

سره غبرګ د ځناورو پــه فـــارم بــــرید وکړ.  ځناورو جګړه وګټله او انسانان یې تیښتې  ته اړ کړل. خو ژرنده یې له بیخه 

سبت ویجاړه شوه.  په جګړه کې ډیر ځناور مـړه شول او شـډل چې خورا قوي اس و سخت ټـپـی شو. د جګړې د ګټلو په منا

جشن ونمانـځه. د جـشن پــه « ستــر بــري» ځناورو د خپل ستر الرښود ماڼو د مبارکۍ وینا واوریدله او پوره دوه ورځـې یې د 

دیـوال ته مخامــخ ودریــده او ډیر ژر ورته څرګنده شوه چې ځناور پــه یو « (  احکــامو۷اووه )»  پــای کې چیـلۍ بــزه د  

«  هــیڅ ځــناور به نـــشه نـه کــــــوي.» پوه شــوي وو. هـغوی پنــځم ُحکم داسې زده کړی و چې « لطغــ»بــل ُحکم هــم 

پــه « هـیڅ ځناور به له حــده زیــاته نـشـه نـه کوي.» خــــو اوس دغه ُحکم د ګــودام په لــوی دیوال داسې لیکل شوی و:

په خیټه مړې شوې او نه یې د دې چانس ومیند چې خپل فکر ته وده ورکړي او ټوله واکمنۍ کې، د ځناورو رمې نه « خـــپــله»

 دخپل زیار محصول په خپله تنظیم کړي. ددغې غـټې نیمګړتیا د پوره کولو لپاره نوښتګرماڼو یوه بله پروژه راووېستله.
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 هدرملنډل من شاود وفا« ړاود تکامل پد انقالب »)ث(  
  

رکړ. سره مر ووړولو اه د بادي ژرندې د بیاجناوروو تتر الرښود ماڼو نورو ځبا، سپرتمینې نمانځنې په سوب د د ســتر بریالـیتــ

 ېزه په  ژوند ک»ل چې ناورو ته به یې ویپه غټ کړاو اخته شوی و، نورو ځ ډل د خپلې زخمي پښې سرهله دې چې قوي اس ش

یو څه وخت وروسته ماڼو پریکړه وکړه چې « ده جوړه شوې ووینم.قاعد واخلم، باید بادي ژرنیو ارمان لرم: مخکې له دې چې ت

وویل چې:  اعالن کړي. هغه په ګودام خونه کې را پڼډ شوو ځناورو ته په ډیر ویاړ« د انقالب د تکامل پړاو»نورو ځناورو ته 

م او ستاسې د خدمت لپاره دځناورو جمهوریت ً ګڼ"اوس دځناورو فارم جمهوریت او ولـسمشر ته اړتیا لري. زه نن دا فارم »

خوګانو په سونګار او سپیو په غپا د ماڼو نوماند کیدل تائید « ځان د ولسـمشرۍ د یواځیني نوماند ]کاندیدیت[ په حیث اعالنوم.

 کړل. نورځناور د رایو په ورکولو نه پوهیدل. په دغه راپڼډیدنې کې ماڼو د رایو په اتفاق سره د ولسمشر په حیث غوره شو.

اړه اس شـډل پخــوانی زور اوبه شــوی و او زخــم یې هم نه جوړیــده. ارګجه خوګ د خپل ســتر الرښــود ماڼــو اندیـښنه د ز

زموږ زړه سواندي مشر ماڼو پریکړه کړی ده چې خپل وفامن خدمتګار شـډل د ګړندئ درملنې »نورو ځناورو ته څرګــنده کړه: 

د انسانانو یوه پرمخــتللې « زرغــون ښـــار»د ځناورو د جمهوریت په ګاوڼـډ کې، « یـږي.لپاره د انسانانو یو روغتون ته ولـ

ټولــنه وه چی د ځناورو د ولسـمشر مـاڼو  تجارتي اړیکې ورســره ښـــې وې. له زرغون ښار نه یوه سرپـټه ګـاډۍ چې دوه غټو 

جل په خوا کې تم شوه . ګـاډیـوان راښکته شو، خولۍ یی په او چابکو اسونو راښکله د ځناورو جمهوریت ته راننوتله او د غو

ډې یې ووهلې، مال یې کــلکه وتــړله او د زاړه او زخمي اس په لټه کې شو. ګـړبـیدلی شـډل له غوجلې نه سر سمه کړه، بـ

اسونو قصاب ــ د پوټـکو، هـال کو: د » یره سختۍ ګـاډۍ ته وروخـــوت. په دغه سـرپــټه  ګاډۍ لیکل شوي وو: راووت او په ډ

پـڅ ذهنه ځناورو د شـډل سـره مخه ښه وکړه. خو زوړ سوډر چې د شـډل «. هـډوکو او غـوښوغــټ سـوداګـر ــ زرغون ښـار

سره به یوځای څر یـده ژړه غـونی شو: زوړ او بدخوي خر سوډر په دې پوه و چې ساده او وفامن خدمتګار شـډل د خپل ژوند 

و کې د زرغون ښار په لوي قصاب )هـالکـــو( خرڅ شو. ګـاډیـوان زر زر د هــغې دړه کــلکه وتړله. سوډر په وروستني پـړا

د خپل یار د درناوي لپاره په کراچۍ پسې روا ن شو.  کــراچۍ ال  د ځنــا ورو  د فـارم له پــولې نه تـــیره شــوې نه وه چــې 

 د شـډل زویرګي غلي شول، او د سـوډر له ستړو سترګو نه وښکې راروانې شوې  ناڅـاپـه پکې درب دروب پـــیل شـــــــو، 

یوه ورځ وروسته، ډڼـډورچي خوګ )ارګـجه(  په ژړه غـوني اواز نور ځناور په دې خبر کړ ل چې شـډل د زرغون ښــار په 

ارګجه په «. ډیـر خواشینی شوی دی» ه روغـتــون کې مـړ شو او زمــوږ زړه ســوانـدې ولــسمشـر ماڼـو خــوګ لــه دې امــل

ډیر مکر سره په دې ټـینګار وکــړ چې لــه خــد متګار شـډل نه یې  د ځنکـد ن په مهال یو ډیره مهــمه سـپارښـتنه  او ریدلې 

الرښود زه ډیر خواشینی یم چې د بادي ژرندې له جوړیدلو نه مخکې مـرم. تل دې وي د ځناورو نظام! ژوندی دې وي ستر »وه: 

کلونه تیر شول او د فارم د ځناور ژوند مخ په کرغـړن کیدلو شو. د فارم «  مــاڼــو! ستر الرښود ماڼـو تل رښـتیا وایي!

 لـــــږُعـمره ځناور څه له لوږې او تندې مـړه شول، څه په جنګونو کې ووژل شول، او څه یې اعـدام شول 

هـیـڅ نه وو پــه یــاد. « انساني چـټـیات»ارم نـــوي نسل ته لــه انــــقالب نـــه وړانــدې پــــرته لــــه یو شـمیر ځـــناورو، د فــ

شـینا خوګ او شـډل اس  یواځیني ځناور وو چې نوي نسل پـیژندل.  چیلۍ بـزه هم چې په زږو ډبرو کې به په یوه شوړه وښو 

یې چخې نیولې وې، پچې او متیازې به یې نه شوې ټـنګولې، او د پسې اللهنده وه، د پښو د بندونو په درد اخته وه. سترګو به 

تقاعد له ُعمر نه یې دوه کلونه تیر شوي وو. ال تر اوسه یوه ځناور هم تقاعد نه و اخیستی. د خوګانو او سپیو شمیر ګڼ شوی و. 

 د ځناورو د جمهوریت خوندور پیداوار لکـه 

متازې پـټـې )قشر( د خوراک لپاره بسوالی نه کاوه. د خوګانو کار د نورو ځناورو هګیو، شیدو، او مڼـو د خوګانو او سپـیو د م

په  تنـظیمولو او مشري کولو را څر خیده ، او د سـپـیو کار د ځناورو ډارول)امنیت( و. د ځناورو نوي نسل داسې معیار نه الره 

 چې په مرسته یې پخوانی ژوند د اوسني سره په تــله کــړي. 
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د ارګجه په واسطه داسې تلــقـین شوی و چې د خــوګانو په ســیاست به هــیځکله نیوکــه نه کوي. په خــپله خوګانو به نوی نسل 

د انسانانو څـیــرې پیــښې کــــــولې: د محمدڅـرګـند خان کاکا د پخوانئ ماڼۍ په غولي کې به پـه دوه پـښو ګرځـیدل، د هـغه 

ې،په مـجلــو او ورځـــپاڼو کې به یــې ګـډون کاوه، او د انـــسانانو ســره یې خـپلـه راشــه درشــه پخوانئ جامې به بې اغــوستــل

( ۷تـــرانه لــه منځه تــللې وه. د شـړل شوي خوګ شــینا  د دورې اووه )« د ځــناورســتان ځــناورو» زیــاته کـــړې وه. 

ټـول ځـناور مسـاوي دي، خوځــینې »ي وو، په یــوه ُحـکم کې داسې رالـڼـډ  شـول: احــکام چې د ګـودام په لـوي دیــوال لیکل شو

 هـرڅــه په بــدلـون کې وو ، خـو د ځـناورو رمې پـــرې نـه پـوهـــیدلـــې« ځــناور لــه نـــــورو نه ډیــر مــساوي دي.

 

 دل شوبینارکوټ چ دسیسه()ړه)ج( د یرغل خان په پړپ
 

یوه اونۍ وروسته، شـپـږ تنه مـعـتبر انسانان د ځناورو جمهوریت ته راغلل او د شپـږو نامـتو خوګانو سره یوځای د مـــیز په 

غاړه کـښـیناستل. خو ګانو د خپلو کرسیو په  سـیـټونو کې  د خپلو لکـیـو د پـڼـډ والي په انـدازه سوري جوړکړي وو ــ د دې 

بانـدې  د کښیناستلو په مهال پکې خپلې لکۍ ور نـنباسي او د انسانـانو ســره په ارام خبــرې وکــړي.  لــپاره چې په کــــرسـیو

نه مننه وکړه، بادي ژرنده  یې « ښاغلو خـوګانو»مـاڼـو د  میـز په سر کې ناست و. یوه انسان د ټولو میلمنو په اسـتازولۍ له 

او انسانانو تر منځ  اړیکې الپسې ښې شي. مـاڼـو په « درنو خوګانو» کې به د  وسـتایـله او زیاته یې کړه چې پــه راتلونکی

وږ خوګان درنو میلمنو! م» شـاته پـښو ودریـده، خپله لکۍ یې په خــپلو لـیـنګیو کی پـټه کړه او میلمنو ته یې  داسې وینا وکړه: 

بدګومانۍ له منځه تللې دي. د خوګانو په مشرۍ به د په دې خوښ یو چې  زمــوږ او ستاسې انسانانو تر مینځ ټولې پخوانئ 

  مځناورو او انسانانو تر منځ اړیکې او متقابل اعتماد الپسې کلکـیـږي. زه یو ځل بیا، ستاسې ټولو انسانانو د خبرتیا لــپاره اعــالنـو

او اوس  زمــــوږځـاې  نــومونه له منځه تــللــي دي،« دځـناورو جـمــهوریت» او « د ځــناورو فــارم» چې  

بـیــرته  ًچـیـنارکـوټ ً نومـیـږي چې زموږ د ځای لرغونی نوم د ی. د ما ڼـو وینا انسانان اریان کړل او په دې فکر کې یې ډوب 

 کـړل چـې که  له کومې الرې  چـینارکوټ په رسمیت وپـیـژني 

ه کــتل راکــتل او هک پک اریــان ووچــې څـــه لوبـــې پـــرې پـڅ ذهـنو ځـــناورو به کــله انــسانانو او کلــه خــوګانو ت

وشـــوې. ساده ځناورو خپل پـیـژاند )هـویت( له السه ورکړی و  او اوس ورته د خوګ او انسان تر منځ  توپــیـر کول ډیر ګران 

تــه  په ګـوڼـډه شـوي وو. ټاکو او سـوډر شـوی و، ځکه خوګان او  سپي یې ولیدل چې د انـسان شـیـطاني مــغـــزو او السـونــو 

چې د چـینارکوټ نوم واورید، نو شوڼـډکونه یې په یو بل ومښل او غوجـل ته د پـخوا په شان غـــبرګ روان شول.  دواړو ته 

 وجـل کـــــې پـریـوتـل.په الر  کې د محمد څـــرګـنـد خـان کـاکـا د ګل بـڼ خـیال ورپــه زړه شــو او پـه تـشــه ګــیـډه پـــه غـــ

محمد څــرګند خان کاکا چې د ځـناورو د انقـالب له امله انـساني ټولـنې ته کـډوال شـوی و، ډیـربـوډا شوی و او په چینارکـوټ 

ته  مکې د خـپلې واکمنـۍ پـخواني ارمانونه یــې شـړ شـوي وو. د انسانانو شـپـږ کسـیـز هیـا ت د ځناورو د مشر مـاڼـو دې پیغا

ته پریـښـی دی. « چـینارکوټ» خـــپل ځــای خــپل  اصلي نــوم « د ځــناورو جــمهوریت» او « د ځناورو فارم»پام شو چې 

د چینارکوټ نوم انسانانو ته د محمد څرګنـد خان کاکا نوم ور په زړه کړ چې د خوګانو له انـقالب نه وړاندې هـلته واکـمن و. د 

ـد مشـر  چې یـرغل خان نومـیده،  محمد څـرګـند خان کاکا  ته وویل  چې  خپل چیـنار کوټ تــه به یـې د انساني ټولنې قــدرتمن

په څـیر سـتـون کـړي  او د ځناورو سره به  یې پوخال کړي. څـرګـند خــان کا کا له خـــوښـۍ په جــامو کې « درونـد مـشـر» 

ـوړې شــوه. د دې لپاره چې څرګندخان کاکا ډیـر خوښ وساتي، مکرجـن یـــرغل نه ځـــایـده او کـړشـوپـه خوله یې ګــوړې ګـ

په چـینارکوټ کې به  زما سـرټـیـټي نوکران  قره قـل خان، پـاګل خان، شیطان خان،اسالم فروش » خان داسې ورزیاته کړه: 

خان، او تـاالن خاِن خـودمخـتار سـتاسې  خان، وطنـفـروش خان،چـټي خان، قاچاق خان، پیـسه ګل خان، جنایت خان، ګـیلم جـم

یــده، د ُعـمـر خوړلي محمد څـر ګـند خـان کـاکا زړه په ټـوپــونو شو، په جامـو کې نه ځایـ« ښـه  راغـالسـت ته چـمـتو وي.

ند حمد څـرګخو کله چې م« مده!تری ات بر آڅرګند خان بچیم ال»السونه یې ومښل او په خپل زړه کې به یې دځان سره ویل چې 

او په انساني ټولنه کې د ډ( دی )فیګرهی« تش مشر» چې  وته ورستون شو، په ځان پوه ش وټخان کاکا خپل پخواني چینارک
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ر شوي دي. په چینارکوټ کې د محمد څرګند خان کاکا د ولس وضعه هم د یرغل مهال یې ټول ارمانونه اوس پنچ ډوالۍ پهک

ه ورته په سپکه سترګ پردی شوی و او خوګانو همی وه. څرګند خان کاکا په خپلوکې ه شوړنخان دنوکرانو له السه ډیره کرغی

الم اګل خان، شیطان خان، اسټ، پي. بس د یرغل خان په مواړل چې پخپله دوی څوک دي او څه غهم نور نه پوهـیدکتل. ځناور

ې ه داوتاالن خاِن خود مختار پ م خان،لم جل خان، جنایت خان، ګیسه ګفروش خان، وطنفروش خان، چټي خان، قاچاق خان، پی

ړي. محمد څرګند خان کاکا چې د جوړ ک« چور اباد»خپل وټ نه د خان کاکا له پخواني چینار کنبریالي شول چې د محمد څرګ

 ي ځانریته ور مکې نوکان...چې پرې وګرځیده: خریې دا متل ګپه رمز پوه شو، په زړه کې به  یرغل خان او چورابادیانو

یـرغل خان چې د چینارکوټ د یوه ګاوڼډي سره یې د فشار د لوښي په څیر ښې اړیکې پاللې، د ځناورو سره د مالقات په مهال 

دیته متوجه شو چې د ځناورو مشران د انسانانو سره د مخامخ کیدنې په مهال، د خپلو لکیـو د پټ ساتلو په کړاو اخته وو. له 

یل چې لکۍ به یې بې له درده غـوڅې کړي او بیا به په اسانۍ سره په کرسیـو کښیناستلی شي دېامله یې د ځناورو مشرانو ته وو

او په دې ډول به یې د نورو ځناورو سره توپیر وشي! خوګان په دې وړاندیز ډیر خوښ شول او د یرغل خان په ملګرتیا ډاډمن 

نو وګرځیـد او ویې لیــدل چې هـرغـر ځانګړې ډبــرې  شول. یرغل خان د خوګانو )د ځناورو د مشرانو( سره په بیالبیلو غرو

او کاڼي لـرل: شنه، سره، زیـړ... او اسماني رنګه.  یرغل خان په دې پوهیده چې ځناور د خوراک،څښاک، خوب او خپل قـدرت  

 سـره عالقه لري، نه د ګاللـیو ډبرو او کاڼـو سره. 

ه چې د محمد څرګند خان کاکا فارم او سیبونه زاړه شوي او جنګونو او یرغل خان د ځناورو د مشرانو پام دیته راوګرځاو 

زولونو وهلي دي، او له دې امله د ځناور د امنیت لپاره مناسب نه دي. یرغل خان په پوره مهارت سره د ځناورو د مشرانو په 

) ځناورو( لپاره به په هر غـر کې  زړونو کې د اندیـښنې زړي وکرل. سم د السه یې د ځناورو مشرانو ته وویل چې د دوستانو

سمڅه جوړه کړي او د ځناورو هره ډله )سپي، خره، غویان، ګډې، بزې... او خوګان( به خپله بیله  بیله سمڅه ولري، او په دې 

رغل ـډول به په اوړي کې له لمر نه او په ژمي کې له واورو نه په امان په خپلو سمڅـو کې ژوند کوي. چیلۍ په خپل زړه کې د ی

خان وینا ته  د زړه  له کومي هـرکلی ووایه ځکه چې د خودمختارۍ زیری یې ورکاوه. له خوښۍ نه یې خپلې پچـې نه شوې تـم 

کولی. یرغل خان  هـم د چـیلـۍ مخبرۍ ته اړتیا لرله. یرغل خان پـه  دې خبر و چې چـیلۍ له پخـوا راهیسې د چینار کوټ په 

 دله.رله او د خپلې ګټې لپاره به دهرچا په لوښي کې لکه اوبه بدلینه لمشرانو سره هم ژمد «  ســورخـیلـو»شمال کې د 

ر رو د ښیګڼې لپاره به د دوی سره هه داګه کړه چې د ځناور هک پک کړل. هغه ځناورو ته پیا ځناود یرغل خان زړه سواندت

څوزره وسله والې قواوې د ځناورو سیمه ساتي او و دې تړون له مخې به، د یرغل خان یشل کالونه نوی دفاعي تړون کوي. د 

ړ ار یې ورکناور مشرانو ډیره خوښي څرګنده کړه او شعبل کې د ځدمت په مقال کې به د دوی دفاع کوي. د دې خد نورو په مقاب

چې د  هغه کاڼي او ډبرې ه وروسته له مننې وویل چې که ځناوریرغل خان ورت« پړ ته چمتو ُیو!وموږ د یرغل خان چ»چې 

و ته ورسوي، ه کې والړو بیړیړو کې د سیند په غاړسمڅو مخه یې نیولې ده، په ری رونو نه راویستل شوي دي او ددوی له غ

به هم د ډل او ټاکو( او زوړ خر)سوډر( خوښ شول چې نور ځناور یر احسان اړولی وي. دوه آسونه )شپه یرغل خان به یې ډ

شرط هم څرګند کړ: د ځناورو  ې د خوګانو د دفاع لګښت پوره کړي، یرغل خان دوهمد دې لپاره چیرغل خان ریړې راکاږي. 

 یداوار به یي په مساوي ډولانې )قیمتي( میوې زړي کري. پد یوې ګره پرته ځمکه کې به یرغل خان پپه مینځ کې  رونود غ

ه به ونې وچه شوې میې داغوټیو دننه دانان وي، او دیرغل خبه د توربخنه خټه و بې خونده اوویشل کیږي. د دغې میوې د غوټی

 ړي وو.عقله ځناور ډیر حیران کاوت بې اوسخ دوستۍ، -عدالت، ځناور ل خاندوستانو)خوګانو( برخه وي. د یرغل خان دیرغد

 

 مـنلو لوستونکـو

 د دې لیکنې له  لوستلو نه وروسته، لطفا الندې پوښتنو او نظریو ته خپل فکر زما سره شریک  کړئ: 

 (1 )  په دې لیکنه کې  د افغانستان  د کومو دولتونوځانګړنې تمثیل شوې دي؟ 

 (۲ ولې نورو څارویو د خوګانو په  واکمنۍ پسې  پاڅون ونکـړ؟ ) 
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 (۳ مسئولیت دی که دواکمنانو؟)(  په ټـولنه کې مساوات او عدالت راوستل، دهیوادواالنو)اتباعو 

 (۴ ایا تاسې به خپل زوزات، زده کوونکو، او هیووادواالنو ته سپارښتنه وکړئ چې په پټو سترګو دې دچا )

 اطاعت نکوي؟ 

 (۵که یو واکمن دخپل )  ولس په فکر او کړاو نه وي خبر، څنګه به د ولس په دردونو وپوهیږي او غم به

 یې وخوري؟ 

 (۶که زور او تبلیغات ) علومات، شعـور، او موه شخص په الس کې وي، د ولس )ډڼډورې( د یوې ډلې یا ی

 قضاوت به په کومه سویه وي؟ 

 (۷ )ه الرې غښتلی کیدلی شي، که د ازادو بحثونو او مطبوعاتو له لیا معلومات، پوهه او ذکاوت د انحصار آ

 الرې؟ 

 (۸څوک چې ډیرقدرتمند وي، باید ډیر مس )ولیت ولري یالږ؟ ؤ 

 (۹خوګانو په کوم دلیل د )  ځان لپاره امتیازونه ټاکلي وو، او د نورو څارویو لپاره زیارونه؟ 

 که د افسانې د خوند او پند د غښتلي کولو لپاره ما ته کوم وړاندیز راولیږئ، په ما به مو ډیر احسان کړی وي. 

 

 ـهیــادونـ

 صحنې ویني. ما د دې لیکنې یوه غټهزما دا لیکنه یو راپورټ دی چې لوستونکي پکې د بشـپـړو خوبونو د پلي کولو ترخې 

اخبارونو ته  د خپرولو « دعوت»تـه او د مّحمد طارق بـزګر« مجاهد ولس»کالونو کې د مَحمد حسن ولسمل ۱۹۸۰برخه په 

)د یرغل خان پـړپـړه( هم نوې ده  برخه« ج»لپاره لیــږلې وه. سریزه او ننتـوځ یې نوي دي. دغه شان د لیکنې وروستنئ یعنې 

 په اکتوبر کې په افغانستان باندې د امریکې په بربـڼـډ  یرغل مې  را څرخولې ده.   ۲۰۰۱د او 

زیـیز( راڅرخي ـــ په هغه حکایت ۱۹۴۵د انګریز لیکوال جورج اورویل په حکایت )دځناورو فارم،  ز ما دا راپورټ اصالً   

و. ماپه دغه راپورټ کې خال خال د افغانستان د اته دیرش  چې واقعاً پیښ شوی و او بیا لږ و ډیـر په افغانستان کې کوپي شوی

( کلنو اوښتنو او کرغیړنې وضعې په اړه خپل ُرچ مساله ورزیات کړي دي او پښتو نومونه مې پکې کارولي دي. دا کتاب ۳۸)

ړې وه. پخپله د جورج اوروېل لومړی ناول و چې د دوهمې نړۍ والې جګړې پورې یې د سټا لینیزم ترهه ګري پکې انځور ک

( کې یې د جنرال فرانکو په ضد ۱۹۳۹تر  ۱۹۳۶جورج اوروېل د دموکراتیک سوشلیزم پلوي و. د هسپانیې په داخلي جنګ )

او د جمهوریت په پلویتوب کوانده برخه اخیستې وه او پکې ټپي شوی هم و. نازي جرمني او فاشـیستي ایټالیه د جنرال فرانکو 

ېل ته د هسپانیې  د ولس ساده او سمسمکي ژوند خوند ورکاوه. کله چې په دغه پاڅون کې د پخواني په مالتړ کې والړ وو. اورو

 یې ولیکه« د ځناورو فارم»شوروي اتحاد د مشر )سټالین( نفوذ زیات شو، جورج اورویل له هسپانیې نه ووت او 

 

George Orwell, Animal Farm, 1945 
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 لینک )آریانا افغانستان آنالین( که در پایان است مطالعه فرمائید.قسمت اول این نوشته را به کمک 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Zirakyar_R/r_zirakyar_de_zenaawaro_faar
m_01.pdf 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Zirakyar_R/r_zirakyar_de_zenaawaro_faarm_01.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Zirakyar_R/r_zirakyar_de_zenaawaro_faarm_01.pdf

