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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
پيام وزیر معارف

سپاس بيکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بيان بخشيد و به زیور علم 
و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعليم و تربيت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت به 

فعليت رساندن نيروهای بالقوۀ انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
و  تحوالت  با  همگام  که  شود  می  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرایند  در  مهم  ارکان  از  یکی  درسی  کتاب 
باید دارای ظرفيت و  نيازمندیهای جامعه تهيه و تأليف می گردد و  با  پيشرفت های علمی نوین و مطابق 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با ميتودهای نوین به 

شاگردان منتقل کند. 
کتابی که اکنون در اختيار شما قرار دارد، بر اساس همين ویژه گی ها تهيه و تأليف شده است. سعی وزارت 
معارف همواره براین بوده که نصاب تعليمی و کتب درسی معارف کشور، متکی بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق با معيارهای علمی و روش های تربيتی نوین بوده، استعدادهای دانش 
آموزان را در همه زمينه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، ابتکار و حس جستجوگری را 
در آنها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس وطن دوستی، مهربانی، گذشت و 

همبستگی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. معلم 
یکی از ارکان مهم تعليم و تربيت و مجری برنامه های آموزشی و تربيتی است. از معلمان و آموزگاران 
خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستيزه با سياهی و نادانی را پيشۀ خود ساخته اند، صميمانه آرزومندم که 
با تطبيق دقيق و مخلصانۀ نصاب تعليمی، کودکان و جوانان ميهن را بسوی فتح قله های رفيع دانش، اخالق 

و معنویت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازین رو از همه اقشار و افراد 
هيچگونه  از  که  شاگردان خواهشمندم  محترم  اوليای  و  ها  خانواده  از  بخصوص  افغانستان،  ملت شریف 
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند. همچنان از همه نویسندگان، دانشمندان، متخصصان 
تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارایۀ نظریات و پيشنهادهای سالم و نقدهای 

سازندۀ خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم ميدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 
توزیع این کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينۀ چاپ و توزیع کتب 

درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخير از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف 

یاری رساند. إنه سميع قریب مجيب.
دکتور اسداهلل حنيف بلخی

وزیر معارف
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   درس اول

ستايش خداوند متعال

         اي هـمـه هـستي ز تـو پيدا شــده        خـاك ضـعـيف از تـو تـوانا شده
         زیر نشــين علمت کــایـــنــــات        ما به تو قـایم چو تو قایـم به ذات
         هستي تــو صـــورت و پـيوند ني        تو به کس و کس به تـو مانند ني
ر نپـذیــرد تــــو یي        و آنکه نمرده ست و نمـيرد تویي          آنچــــه تغيـُـّ

         ما همه فــاني و بقــا بس تــــو را        ملك تعــــالي و تقــدس تـــو را 
         هر که نه گویا به تو خامـــوش به         هر چـــه نه یاد تــو فـــراموش به
         روشني عقـل به جـــــان داده اي        چـــاشنــي دل به زبـــان داده اي
         منزل شب را تـــــــو دراز آوري         روز فـرو رفـــتـه تــو بــاز آوري
         بنده نظامي که یکي گــوي تست        در دو جهان خاك سرکوي تست

         خـاطــرش از مـعرفـت آباد کــن        گردنش از دام غــم آزاد کـــــن 
                                                                                                                     )نظامي گنجوی(
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شرح:
نظامی گنجوی که یکی از سخنوران نامور و شاعران بزرگ ادبيات  زبان دری به شمار 
می رود، در ابيات باال یکی از عميق ترین و پرسوزترین ستایش ها و نيایش ها را به درگاه 
داده،  قرار  مخاطب  را  جهان  آفریدگار  اول،  بيت  در  وی  است.  سروده  الهی   اقدس 
می گوید: همۀ مخلوقات به فرمان  و قدرت ال یزالت لباس هستي پوشيدند و خاك نا چيز 
یعنی آدم از لطف و کرمت که در آن از روح خود دميدی، توان پيدا کرد و متفکر و گویا 

شد. ورنه در اصل مشت خاکي بيش نبود.
در بيت دوم، می گوید: همۀ موجودات هستی در زیر پرچم تو می زیند و ما انسان ها که 
جزئی از مخلو قات می باشيم به وجود تو زنده و استوار هستيم و وجود همۀ ما به وجود 

تو نيازمند است؛ اما وجود تو به ذات خودت استوار بوده و به کسی و چيزی نياز ندارد.
 در بيت سوم، می گوید: ذات تو از داشتن شکل و اعضا پاك است و با هيچ کس رابطۀ 
نسبی و خویشاوندی ندارد، هيچ کس مثل تو و تو مثل هيچ کس نيستی. یعنی بی مانند، 

بی همتا و یکتاستی. 
در بيت چهارم، می گوید: تو هرگز دیگرگون نمی شوی و تغيير ناپذیر هستی و تو هرگز 

نمرده ای و نمی ميری؛ بلکه زندۀ جاویدی.
در بيت پنجم، می گوید: ما و همۀ مخلوقات فاني می شویم و تنها ذاتي که پایدار، جاویدان 

و ماندني است ذات اقدس تست، پادشاهي تو برتر و واال و مقدس و پاك است. 
است که  بهتر  ندارد،  لب  بر  را  تو  و ذکر  تو  یاد  بيت ششم، می گوید: هر کسی که  در 
خاموش باشد و هر چه که ترا به یاد نياورد، بهتر است که فراموش شود. یعنی یك انسان 
واقعی باید همواره در ذکر خدا باشد و به هر کاری که اقدام می کند باید با یاد خدا آن 
بنده گی پروردگار است، منحرف  انسانيت که همانا  از مسير حقيقی  را آغاز کند، ورنه 

شده است.
در بيت هفتم، می گوید: ای خداوند دانا و توانا ! جان آدمی را با 

چراغ خرد، تو روشن کرده ای و سخن های شيرین و پر حکمتی را 
که از اعماق قلب بر می خيزد و گوش ها و جان ها را نوازش می دهد، تو به زبان آموختانده ای.

در بيت هشتم، می گوید: آمدن شب در پی روز و روز در پی شب از نشانه های قدرت 
تست. موجودات در هنگام روز به جنب و جوش و حرکت می افتند و از سفرۀ 

نعمت تو روزی می خورند و در هنگام شب که پر از رمز و راز است به 
خواب فرو می روند و آرام می گيرند.
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در بيت نهم و دهم، شاعر بنده گی، خاکساری و نياز خود را به درگاه بی نياز الهی اعالم 
می کند و با زبان شاعرانه می گوید: ای پروردگار توانای مهربان بی نياز! این بندۀ تو یعنی 
نظامی گنجوی که خود را خاك سرکوی تو می داند، همواره به یکتایی و وحدانيت تو 
گواهی می دهد، پس ای پروردگار عزیز بخشندۀ مهربان! خاطر این بندۀ خاکسار خود 
را با نور علم و دانش آباد کن. گردن او را از دام غم و اندوه برهان و قلبش را با لطف 

خویش شادمان نگه دار.

1- شا گردان متن درس را به نوبت بخوانند.
2- در مورد نشانه های قدرت خداوند با همدیگر صحبت کنند.

1- بيت های زیر را معني نمایيد:
خـاك ضـعـيـف از تـو توانا شده اي همه هستي ز تو پيدا شده   
مـا به تو قایم چو تو قایم به ذات زیــر نـشين عـــلمت کاینات    

2- مفهوم بيت زیر را بنویسيد: 
تو به کس و کس به تو مانند ني هستي تو صورت و پيوند ني   

در بارۀ فضيلت ذکر خدا، مطلبی بنویسيد که از پنج سطر کم نباشد.
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      درس دوم

 اخالق پیامبر اسالم

اخالق چيست؟ قبل از اسالم اخالق مردم عرب و ملت های دیگر چگونه بود؟ پيامبر اسالم 
 اخالق مردم را چگونه تغيير داد؟ اخالق پيغمبر  چگونه بود؟

در این درس برخی از صفات اخالقی پيامبر اسالم را مطالعه می کنيم تا با اخالق پيامبر 
محبوب خود آشنا شویم ونقش قدم او را در زنده گی خود تعقيب نمایيم.

تعریف اخالق
اخالق در لغت خوی، خصلت وطبيعت را گویند و در اصطالح اخالق عبارت از صفت 
و یا خصلت جا به جا شده در نفس است که انسان به واسطۀ آن به کارهای خوب ویا 

کارهای بد دست می زند.
پس اگر انسان دارای اخالق خوب باشد، صفات خوب وکارهای شایسته از او سر می زند؛ 
اما  وغيره؛  بودن، کمك کردن  امانتدار  داشتن،  ترحم  دادن،  گفتن، سالم  راست  مانند: 
اگر یك شخص دارای اخالق و طبيعت بد باشد، کارهای زشت و نا پسند از وی صادر 
و  کردن  ظلم  کردن،  خيانت  دزدی کردن،  دادن،  دشنام  گفتن،  دروغ  مانند:  می گردد؛ 

امثال آن.
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جایگاه اخالق در اسالم
 و ظهور دین اسالم، در ميان اعراب وسایر ملت های روی زمين،  پيامبر  از بعثت  قبل 

اخالق بد و نادرست رواج داشت و اخالق خوب بسيار کم وجود داشت. 
اما پيامبر بزرگوار اسالم که از جانب خداوند متعال برای نجات و رهنمایی بشریت فرستاده 
شده بود و قرآن کریم بر وی نازل گردید، همۀ صفات اخالقی بد و نا درست را به صفات 
و ارزشهای عالی اخالقی نيکو و پسندیده مبدل ساخت و بشریت را از گمراهی و بد بختی 

بسوی سعادت و رستگاری دنيا و آخرت هدایت و رهنمایی کرد.
پيامبر اسالم  به همۀ انسان ها اعالم نمود که من برای پخش و نشر مکارم اخالق مبعوث 
َم َمَکاِرَم اأَلْخاَلِق « یعنی: همانا من به خاطر این  ََّما بُِعثُْت ألُتَمِّ گردیده ام، چنانچه فرمود: » إِن

مبعوث شده ام تا مکارم اخالق را کامل سازم.
در این حدیث شریف پيامبر خدا مقصد اساسی بعثت و رسالت خود را تعليم و تقویت اخالق 
نيکو معرفی نموده است؛ پس اخالق رکن اساسی دین مقدس اسالم  به شمار می رود؛ زیرا، 
تعليمات اسالم به صورت عموم  شامل سه بخش است: عقاید، احکام و اخالق. عقاید 
باورهای انسان را درست می کند، احکام کردار انسان را تنظيم می نماید و اخالق طبيعت 

و سلوك انسان را آراسته می سازد.

چند نمونه از اخالق پيغمبر
قرآن کریم   پيغمبر »اخالق  است:  فرموده  عنها(  اهلل  عائشه )رضی  المؤمنين  ام   •
بود«. به این معنی که زنده گی پيغمبر  تطبيق عملی احکام و تعليمات واالی قرآن 
کریم بود. پس هر مسلمانی که قرآن کریم را تالوت نماید و آن را خوب بفهمد، 
می تواند اخالق پيامبر گرامی اسالم را بهتر بشناسد و به آن عمل کند. در زیر طور 

مثال به چند نمونه از اخالق پيامبر گرامی اسالم  اشاره می نمایيم:
را  همه  و  داشت  نفرت  بسيار  دروغ  از  بود؛  انسانها  همۀ  راستگوترین   پيغمبر  •
نمی گوید، چنانچه  امر می کرد و می فرمود که مسلمان هرگز دروغ  به راستگویی 

فرمود: »راستگویی نجات می دهد و دروغگویی هالك می سازد«.
از  و  می داد  دستور  حيا  رعایت  به  را  مسلمانان  بود؛  انسانها  ترین  حيا  با   پيغمبر  •

بی حيایی منع می کرد و می فرمود: »حيا جزء ایمان است«.
»امين«  به  ميان مشرکين و دشمنانش  بود و حتی در  انسانها  ترین  امانتدار   پيغمبر  •
مشهور بود؛ مسلمانان را به امانتداری توصيه می کرد و از خيانت برحذر می ساخت، 
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چنانچه فرمود: »کسی که امانتدار نباشد، ایمان ندارد«.
• پيغمبر سخاوتمندترین انسانها بود؛ هرچه در اختيار می داشت به دیگران کمك 
نفع  و  کمك  دیگران  به  که  هستند  کسانی  انسانها  »بهترین  فرمود:  چنانچه  می کرد، 

می رسانند«.

شاگردان با رهنمایی معلم محترم، راجع به نمونه هایی از اخالق دورۀ جاهلی که پيامبر 
اسالم  آن را تغيير داد  ابراز نظر کنند.

1- اخالق را در لغت و در اصطالح تعریف کنيد.
دیگر  و  عرب  مردم  ميان  در  اخالق  وضعيت  اسالم  گرامی  پيامبر  بعثت  از  قبل   -2

ملت های روی زمين چگونه بود؟ با ذکر بعضی مثالها توضيح دهيد.
3- مقام اخالق را در رسالت پيغمبر و در تعليمات اسالم بصورت مختصر تشریح 

کنيد.
4- این قول ام المؤمنين عائشه که می گوید: »اخالق پيغمبر قرآن کریم بود.« 

چه مفهوم دارد و به چه داللت می کند؟
5- در بارۀ صفات اخالقی راستگویی، حيا، امانتداری و سخاوتمندی پيامبر با استفاده 

از احادیث نبوی ذکر شده در درس استدالل کنيد.

هر شاگرد راجع به صفت اخالقی »امانتداری« پيامبر یك مقالۀ کوتاه بنویسد.
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    درس سوم

قدامت تاريخي افغانستان 

کشور عزیز ما در طول تاریخ چندین هزار سالۀ خویش همگام با تمدن جامعۀ بشري، تمدن 
آریاناي کهن و تمدن با شکوه اسالمي را در خود پرورش داده و تجربه کرده است.

افغانستان، در طول تاریخ فرازها و نشيب هاي زیادی را دیده است، گاهي دامنۀ حاکميت 
سياسي اش و سعت یافته و زماني هم مورد هجوم و نفوذ قدرت هاي منطقه و جهان قرار 
گرفته، از نظر قلمرو جغرافيایی کوچك شده است. در این درس می کوشيم تا با افغانستان 

قبل از اسالم و بعد از اسالم به طور فشرده و مرحله وار آشنا شویم. 

افغانستان قبل از اسالم
زنده گی  آن  در  ما  و  می شود  ناميده  افغانستان  امروز  آن  از  قسمتي  که  آریانا  سرزمين 
می کنيم، از جانب غرب به قسمت هاي شرقي دشت های ایران، از شرق به دریاي سند، از 

شمال به وادي هاي شمالی دریاي آمو و از جـنوب به بحيرۀ عرب منتهي می گردید.
قبل از ورود و انتشار اسالم در وطن ما، سلسله ها و خاندان هایي؛ چون: پيشدادیان، کيانيان، 
خاندان اسپه، کوشاني ها و یفتلی ها  حکومت داشتند. در فاصلۀ ميان خاندان اسپه تا کوشاني 
ها، هخا منشي ها و یوناني ها به کشور ما هجوم آوردند و آن را زیر سيطرۀ خویش قرار 
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دادند، تا اینکه به سبب مبارزۀ مردم ما مضمحل گردیدند و کوشاني ها دوباره زمام امور 
کشور را بر عهده گرفتند. با ضعيف شدن کوشاني هاي بزرگ، یفتلي ها به قدرت رسيدند 
و در اخير دورۀ یفتلي ها که کوشاني هاي کوچك هم به شکل محلي حکومت داشتند، 
تبار  اقوام ترك  و  موریایي ها، ساسانيها  توسط  و شمال  از طرف شرق، غرب  ما  کشور 
مورد تهاجم قرار گرفت و در داخل، حاکمان محلي به ظلم و استبداد خود باالي مردم 
شدت بخشيدند، تا اینکه وطن ما در پرتگاه بدبختي و تاریکي سقوط کرد و مردم با فقر 

و تنگدستي شدید مواجه گردیدند، در این زمان بود که نور اسالم به سرزمين ما تابيد. 

افغانستان بعد از اسالم
با ورود و انتشار دین مقدس اسالم - در قرن هفتم ميالدي- در کشـور ما، تحول بزرگ در 
زنده گی مردم ما رونما گردید؛ زیرا اسالم به مردم ما هویت جدید اسالمي داد و وحدت 
و یگانه گی بخشيد و دروازه هاي علوم را بر روي مردم ما گشود. بالمقابل افغانها نيز از 
طریق ارائۀ خدمات علمي و فرهنگي و ایثارگري در راه انتشار اسالم، در رشد و انکشاف 

تمدن و فرهنگ اسالمي سهم فعال و خوبي گرفتند.

روي کار آمدن حكومت هاي مستقل اسالمي
سلسله هاي  ترتيب  به  افغانستان  در  اسالمي  مستقل  هاي  حکومت  آمدن  کار  روي  با 
با وجود  طاهریان، صفاریان، سامانيان، غزنویان، سلجوقيان، غوریان و خوارزم شاهيان، 
شرایط ناگوار آن زمان، در بناي تمدن اسالمي هر کدام به نوبت خود سهم ارزشمندي 

گرفتند.
در قرن 13 ميالدي با روي کار آمـدن  چنگيز و شکست آخرین پادشاه خوارزم شاهي 
و روي کار آمدن مغول ها وطن ما باز هم به هرج مرج، بي ثباتي و انحطاط مواجه شد تا 

اینکه نوبت به شاهرخ و سلطان حسين بایقرا که از نواده هاي امير تيمور 
گورگاني بودند رسيد.

نهاد و  پيشرفت گام  ترقي و  به سوي  افغانستان دوباره  این عصر   در 
و  نفاق  بایقرا،  حسين  سلطان  وفات  با  یافت.  توسعه  هنر  و  فرهنگ 
خانه جنگي دامنگــــير مــــردم افغانستان شد تا اینکه ميرویس خان 
افغانستان کــــوتاه  با یك قيام مردمي دست صفوي ها را از  هوتکي 
نجات  از زیر سلطۀ صفویان  را  تنها کشور  نه  نيکه  ميرویس  ساخت. 
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داد؛ بلکه مدت 8 سال طور مستقل به حيث بزرگ قوم به خوبي وطن را اداره نمود. با 
بنيانگذاری کرده بود به وسيلۀ جانشينانش تعقيب  ایشان  نيکه نظامی که  وفات ميرویس 
نگردید و وطن دچار اضمحالل و فرو پاشي گردید تا اینکه احمد شاه بابا در سال 1747م. 
در جرگۀ شير سرخ، زمام امور را به دست گرفت و کشور به نام افغانستان مسمي گردید 

و سرحدات آن دوباره به تدبير وي احيا شد.
با وفات احمد شاه بابا و روي کار آمدن جانشينانش نه تنها آتش اختالفات داخلي زبانه 
کشيد بلکه وطن به ضعف گرایيد و از هر طرف مورد تهاجم اشغال گران قرار گرفت و 

قسمت هایی از پيکرش جدا ساخته شد.

استرداد استقالل کشور در زمان امان اهلل خان
پس از اینکه امان اهلل خان به قدرت رسيد، اولين اقدام ایشان اعالن استقالل افغانستان از 
استعمار انگليس بود و به اثر حمایت، مجاهدت و جانفشاني مردم در سال 1919م. / 1298 
ه..ش. استقالل کشور دوباره حاصل و مردم ما صاحب سر نوشت خویش گردیدند و در 
راه رشد و ترقي گام نهادند؛ اما در اثر مداخالت بيروني دوباره در وطن ما بي ثباتي و نا 
امني به وجود آمد که سر انجام محمد ظاهر شاه به قدرت رسيد. در دورۀ چهل سالۀ محمد 
اداري  و  فرهنگي  صنعتي،  زراعتي،  ساحات  در  توجهی  قابل  اقدامات  گرچه  شاه  ظاهر 

کشور صورت نگرفت؛ اما کشور در آرامش و استقالل زنده گی می کرد.

کودتای 7 ثور و اثرات سوء آن
با کودتاي 7 ثور  1357 ه..ش. زمينه هاي نفوذ فرهنگ بيگانه در وطن مهيا گردید و   
سرزمين ما توسط اتحاد شوروي اشغال شد. مردم ما در یك رستاخيز همگاني علم جهاد 
بيرون  از خاك خود  را  تلفات و خسارات هنگفت، شوروي ها  قبول  با  افراشتند و  بر  را 

راندند؛ اما در اثر مداخالت خارجي و جنگ هاي داخلي، کشور ما سخت آسيب دید.
زماني وطن  هر  می آموزیم که  را  این درس  تاریخ کشور  اوراق  از البه الي  هر حال،  به 
مورد تجاوز قرار گرفته و آزادي کشور به مخاطره افتيده، همۀ افغانها بدون در نظرداشت 
متـجاوزین درس  به  و  پرداخته  مقـابله  به  متحدانه عليه تجاوز  قومی  اختالفات سليقه یي و 
عبرت داده اند که مجاهدت و جان نثاري مردم ما، در سه نبرد افغان و انگليس و هجوم 

روس ها در 6 جــدي 1358 هـ . ش. گواه این مدعا ست. 
از ینرو، بر ماست تا از این ميراث گرانبها )وطن( که به قيمت خون اجداد و نياکان به ما 
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به امانت مانده نه تنها با پایمردي حفاظت و حراست نمایيم؛ بلکه الزم است تا در ترقي و 
انکشاف آن سهم فعال بگيریم تا کشور ما در قطار کشورهاي پيشرفته و متمدن جهان قرار 

گيرد و مردم ما با سر بلندي زنده گی نمایند.

- شاگردان به گروه هاي پنج نفري تقسيم شده، هر گروه دربارۀ مطالب زیر باهم بحث 
نمایند.

- افغانستان باستان کدام قسمت ها را شامل بود؟
- قبل از ورود اسالم به افغانستان کدام سلسله ها در افغانستان حکومت می کردند؟

1- با ورود و انتشار اسالم در افغانستان چه تحول بزرگي به ميان آمـد؟
2- سلسله هایي را که بعد از ورود اسالم به افغانستان روي کار آمدند فهرست نمایيد.

3- احمد شاه بابا در چه شرایطي زمام امور کشور را به دست گرفت؟ مختصراً توضيح 
دهيد.

در مورد مزایاي وحدت ملي مطلبي بنویسيد که از پنج سطر کم نباشد.
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  درس چهارم

در وصف زيبايي هاي وطن 

         وطن اي نکو نامت افغانستــــــان        هوایت خوش و منظرت دلستـــان 
         روان بخش دلهــــاست بوم و برت        ســـــر الفت مـا و خــــاك درت 
         هوایت به هر طبع شد سازگـــــار              که داري به هـر گل زمين الله زار 
         زبس دارد از گـــردش دهــر یاد        لقــب یافـــت بلـــخ توام البـــالد 
         به عالــم بلنـــد است نام هـــرات          می علم و عــرفان به جـــام هرات 
         بدخشــانت از لعــل شد سرخـرو               بود معــــــدن الجــــــورد اندرو 
         چه خوش فيض جاریست با هيرمند               که تازه است از او مزرع کشتمنـد 
         ثمر خيز از بس بود قنــــــــدهار        خجل ســـاوه را می کنـــد از انار 
         گرشك و فــــــراه تو معمور باد        زخــاکت پراگنــــده گی دور باد 
         سخن ســاز کردم چو از غزنه ات        سپهـــــر برین می شـــود فتـنه ات 
         زمين و فضـــاي کـــابل پر گلت        جهان مست و شيدا ست چون بلبلت 
         فلك در کمين گــــزندت مبـــاد              تزلـــزل به کـــــاخ بلندت مبـــاد 
         ز خدمتــگـــــــــزاري اوالد تـو               عمـــارت فـــــزاید به بنيـــــاد تو 
                                  )قاري عبداهلل رحمه اهلل( 
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توضيحات: 
بوم: مأوی، زمين، سرزمين، شهر

بر: زمين خشك، بيابان، صحرا
گردش دهر: گذشت شب و روز 

ام البالد: مادر شهر ها 
سپهر برین: آسمان بلند، فلك 

دل داده  شيدا:  
گزند: آسيب، ضرر

شاگردان با استفاده از متن درس در مورد مزایای تاریخی و زیبایی های طبيعی وطن عزیز 
ما به شکل گروهی با هم مباحثه نمایند.

- کلمات زیر را شرح کنيد:
ام البالد، عرفان، سپهر، گزند، تزلزل.

- این بيت را معنی کنيد: 
تزلزل به کاخ بلندت مباد فلك در کمين گزندت مباد   

- خدمتگزاری به وطن چگونه سبب آبادی کشور می شود؟

شاگردان در مورد اهميت تمدنی و تاریخی غزنی و اینکه چرا به حيث پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم برگزیده شد مقاله یی بنویسند که از ده سطر کم نباشد.
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     درس پنجم

وطندوستي

وطند وستي احساسي است که به طور فطری وذاتی در نهاد هر انسانی وجود دارد. ما همان 
گونه که در آغوش مادر احساس آرامش می نمایيم،  در دامن پاك سرزمين خویش نيز 
می توانيم عين احساس را داشته باشيم. ما در هوای وطن نفس می کشيم، از آب و خاك 
آن بهره ور می گردیم و به کسب علم و دانش می پردازیم. وطن، منبع خاطرات ما و مرجع 

آرزوهاي ما است. 
باعث عزت و کرامت ما می شود. کسي که وطن  وطن هویت ما را مشخص می کند و 
ندارد، خوار و ذليل می گردد و در چشم دیگران محترم شمرده نمی شود. از این جهت 
است که هر کس وطن خود را دوست دارد. ما هم وطن خویش را از دل و جان دوست 

می داریم. 
بزرگوار اسالم حضرت محمد هم وطن خود را دوست می داشتند. زماني که  پيغمبر 
کفار عرصۀ زنده گی را در مکه براي آن حضرت تنگ کردند و ایشان مجبور به ترك آن 
دیار و هجرت به مدینۀ منوره گردیدند، حين خروج از مکۀ مکرمه، روبه آن شهر نموده، 
بادل پر از حسرت چنين گفتند: قسم به خدا که تو محبوبترین سرزمين هاي روي زمين 
به جاي دیگري  هستي و اگر قومت مرا اخراج نمی کردند هرگز ترا ترك نمی گفتم و 

نمی رفتم. 
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فرهنگي  و  ملي  مفاخر  جزء  که  قریحه  خوش  و  برجسته  شاعر  مستغني)رح(  عبدالعلي 
کشور ما به حساب مي رود، در اشعار بدیع و لطيف خود بهترین عواطف رقيق یك انسان 
اشعار دلکش مستغني عواطف  با خواندن  بيایيد  نمایش گذاشته است.  به  را  شيفتۀ وطن 

وطندوستانۀ خود را صيقل بدهيم. 
         ني از گل و ني از چمن ســــرایم              ني از سنبل و ني از سمن ســـرایم
         هـر گـــــاه کــه من سخن سرایم              اوصــــاف تـو اي وطـــن! سرایم

                                         اي هســـتي و اي وجـــودم از تو!
                                         اي رشتـــۀ تــار و پـــودم از تــو!

         اي بـاغ و بهــــار و اي بـهـشتـــم!             اي روز نـخـست ســــــر نوشــتم!
         مهــــر تو به جان و دل ســـرشتم              تخــــــم عشقت به سينــــه کشتم

                                         چشــــــمم اول رخ تو دیــــــده
                                         گــوشـــــم سخــــن ترا شنيــده

         آن کـس کـه نخواهـــد آبرویت              آن دل کــــه نـدارد آرزویـــــت
         آن سرکه نگشت خاك کـــویت       آن چشم کــــه نيست محو رویت

                                         با محنــت و غــــم قریب بــــادا!
                                         از عيـــش تو بي نصيـــب بــــادا!

         بـدخـواهـت اگــــر نماید آهنگ       سازیم جهــــان به دیده اش تنگ
         کوبيم ســـــرش چو مار بر سنگ       ســازیم زمـين ز خـــون او، رنگ

                                         با راحت و خواب و خور نسـازیم
                                         تـا از وطـنش بـدر نـســــازیــــم

)عبدالعلي مستغني(        
شرح ابيات:

شاعر، در دوبيت  اول و دوم، می گوید: زمانی که من به عنوان یك شاعر باشعور بخواهم 
شعری بسرایم، اولين چيزی که در ذهنم برای این منظور، خطور می کند، وطنم می باشد. 
از این جهت من در اوصاف چمن و گلهای گوناگون؛ مانند: سنبل و سمن و غيره شعر 
این  بيان خوبی های وطنم خواهم سرود. هدف شاعر  بلکه در ستایش و  نخواهم سرود؛ 
است که وطن نزد من از هر چمن زیبا و از هر گل زیبا، زیبا تر و قشنگ تر است. شاعر، 
پس از آن وطن را مخاطب قرار داده می افزاید که: وجود و هستی من و تار و پود زنده گی 
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من از تست؛ یعنی خداوند متعال مرا در دامان تو آفرید و ترا وسيلۀ زنده گی و بالنده گی 
من قرار داد. 

تشبيه کرده،  بوستان  و  بهار  و  باغ  به  را  پنجم و ششم، شاعر، وطن  بيت های چهارم،  در 
خاطرنشان می سازد که خداوند مهربان در روز اول، سرنوشت مرا چنين نوشته بود که در 
دامن تو به دنيا بيایم؛ از این جهت من عشق ترا در اعماق جان و دل خود، پرورانده ام و 
بذر محبت جوشان ترا در سينه ام کاشته ام؛ زیرا اولين بار پس از والدت که چشمم را 
به فعاليت آغاز کرد، صدای)آبشار ها و  بار که گوشم  گشودم، رخ ترا دیدم و نخستين 

پرنده های( ترا شنيدم.
در بيت های هفتم، هشتم و نهم، شاعر دست دعا بلند کرده، می گوید: هرکس که آبروی 
ترا نخواهد و هرکس که در قلمرو تو به عنوان یك هموطن زنده گی می کند؛ ولی در 
آرزوی رفعت و بلندی تو نيست و سر خود را فدای آزادی و آبادیت نمی کند و چشمش 
برابر زیبایی هایت خيره نمی شود، قرین غم و محنت شده، از زنده گی در آغوشت  در 

محروم گردد. 
در بيت های دهم، یازدهم و دوازدهم، شاعر به عنوان یك انسان آزاده و ميهندوست، به 
دشمنان وطن، هوشدار می دهد و در خطاب به وطن می گوید: اگر دشمن بدخواهی، قصد 
حمله به خاك ترا نماید، ما چنان در برابرش ایستاده گی می کنيم  تا مغلوبش کنيم و جهان 
را در نظرش تنگ و تاریك سازیم، ما سرش را همچون مار در سنگ می کوبيم و زمين 

را از خونش رنگين و سرخ می سازیم. 
بلی، ما تا آن دشمن بدخواه، تجاوزگر و کينه توز را از خاك وطن بيرون نکنيم و دور 

نرانيم، هرگز آرام نخواهيم نشست و خواب و خوراك را بر خود حرام خواهيم کرد. 

1.  شاگردان متن شعر را بخوانند وکلمات دشوار درس را بيرون نویس نموده، با همکاري 
استاد محترم معنی کنند.

  

  

ACKU



16

1. متن درس در برگيرندۀ چی پيامی است؟
2. چرا ما وطن خود را دوست داریم؟

3. چگونه می توان براي وطن  و مردم خود خدمت نمود؟

شاگردان با استفاده از پيام شعر مطلبی بنویسند که از پنج سطر کم نباشد. 
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  درس ششم

استاد خلیل اهلل خلیلی 
)1286-1366 هـ . ش.(

افغانستان زادگاه علما، غازیان، نویسنده گان و شعرای نام آور است. این سرزمين در طول 
تاریخ همواره شخصيت هایی را در آغوش خود پرورانده، که از جهات مختلف به جامعه و 
مردم کشور خویش مصدر خدمت گردیده اند. در این درس یکی از شخصيتهای شهير و 
شاعر نامدار کشور را معرفی می نمایيم تا زنده گينامۀ او نمونه یی باشد برای آبادی و عمران 
کشور و انگيزه یی شود برای نسل های آینده تا در راه سربلندی وطن از آن استفاده نمایند. 

استاد خليل اهلل خليلی فرزند مرحوم ميرزا محمد حسين خان مستوفی الممالك منسوب به 
قوم صافی بوده و از رجال متنفذ و نامدار عصر خویش به شمار می رفت. در سال 1286هــ. 
ش. در باغ جهان آرای کابل چشم به جهان کشود. محمد حسين  خان مستوفی  الممالك از 
بزرگان منطقۀ کوهستان در شمال کابل و یکی از بارزترین رجال آن عصر شمرده می شد. 
خليلی با مصائب و مشکالت  روزگار دست و پنجه نرم کرد و به اثر استعداد ذاتی و همت 
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بلندش توانست از هر خرمنی خوشۀ از هنر و ادب فراهم آورد،  ادبيات دری و علوم دیگر؛ 
ازقبيل: منطق و تفسير وحدیث را به نحو خجسته نزد اساتيد زمان خود  فراگرفت. شانزده 
ساله بود که در مکتب ميربچه کوت به شغل معلمی پرداخت. به اثر لياقت در وزارت ماليه 
به حيث مستوفی والیت بلخ مقرر گردید  و نيز برای  به صفت منشی مخصوص و بعداً 
مدتی به صفت حاکم مزار شریف اجرای وظيفه نمود. مدت سيزده سال  در دفتر صدارت 
کار کرد. مدتی به صفت استاد پوهنتون و معاون پوهنتون ایفای وظيفه نمود و در سال 
133۰ ه  . ش. در ریاست مستقل مطبوعات افغانستان و در سال 1332 هـ . ش. به  عنوان 
مشاور عالی سلطنتی در دربار محمد ظاهر شاه و وکيل در پارلمان خدمت کرد. در سالهای 
نخستين دهۀ 5۰ به  عنوان سفير کبير مدتی در عربستان سعودی و سپس در عراق مشغول 
بحرین، کویت،  در کشورهای سوریه،  غيرمقيم  سفير  به حيث  درعين حال  و  بود    کار 
اردن، قطر و ابوظبی ایفای وظيفه می نمود. او حایز نشان درجه اول معارف افغانستان به 
پاس خدماتش گردید. همچنان استاد نشان اکادميك فرانسه را از طرف جنرال دوگول 
دریافت نمود و هم به حيث عضو نویسنده گان بين المللی کشورهای آسيایی و افریقایی و 

عضو افتخاری در اکادمی تاریخ افغانستان بود.
 اما، مهمتر از اینها، جایگاهی بود که او در علم و  ادب کسب کرد و به  زودی نامدارترین 

شاعر افغانستان شد.  

دوران مهاجرت
پس از سرنگونی حکومت محمد داوود خان به دست کمونيست ها، استاد به اجبار ترك 
وطن کرد و مدتی کوتاه در ایاالت متحدۀ امریکا به سر برد و به سبب عشق به وطن در آنجا 
طاقت ننمود و در سال های آخر عمر به پاکستان آمد و در کنار هزاران هزار هموطن آواره 
اش مسکن گزید و برای رهایی سرزمينش افغانستان تالش کرد. در این دوره هم آثار زیادی 
از خود به جا گذاشت  و در رساندن  فریاد دادخواهی هم ميهنان خویش  به گوش جهانيان 
افغانستان از تهاجم  بيگانه گان سهم فعال گرفت؛ باآلخره استاد بعد از هشتاد سال  و نجات 
زنده گی  به  تاریخ  چهاردهم  ثور 1366هـ . ش. در یکی از شفاخانه های اسالم آباد پاکستان 
با قلب مملو از درد وطن این جهان فانی را وداع گفت، در ميان آواره گان افغان در پشاور 

به خاك سپرده شد.

ACKU



19

پس از بيست و پنج سال از وفات استاد، در جوزای سال 139۰ ه .ش. تابوت اش از پشاور 
به کابل انتقال داده شد و بر اساس تصميم شورای وزیران افغانستان در محوطۀ پوهنتون 

کابل و در کنار آرامگاه سيد جمال الدین افغان، طی مراسم رسمی به خاك سپرده شد.

با هم صحبت  استاد خليل اهلل خليلی  شاگردان در گروه های مختلف در مورد زنده گی 
با سایر همصنفان د  نتيجۀ صحبتهای خویش را توسط نماینده گان گروه خویش  نموده، 

رميان بگذارند.

1 - استاد خليل اهلل خليلی در کدام سال و درکجا تولد گردیده است؟
2 - کار های مهم استاد خليلی را نام بگيرید.

3 - در مورد احساس وطندوستی استاد خليلی چه می دانيد؟ توضيح دهيد.

اشعار  از  نمونه  چند  ضمناً  و  بنویسند  را  خليلی  اهلل  خليل  استاد  زنده گينامۀ  شاگردان 
وطندوستانۀ شان را از کتابهای درسی پيدا نموده، تحریر نمایند.    
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 درس هفتم

به پیشگاه وطن

به آن عالقه مند می باشد، از آبادي و ترقي  آدمي فطرتاً وطن خود را دوست داشته قلباً 
اندوهگين می گردد. وطن همان جایي  آن خوشحال  و از ویراني و عقب مانده گی آن 
است که انسان در آن زاده می شود، نشو و نما می کند، از آب و هوا و خاك آن مستفيد 
می گردد و شخصيت، خاطرات و آرمانهایش در آن شکل می گيرد. استاد خليلی شاعر 
به  هنرمندانه  به طور  ميهنش  به  را  دلبسته گی عاشقانۀ خود  و  نامور، عواطف وطندوستانه 

تصویر کشيده که خواندني است. اینك ما و شما و مثنوي پر از مهر و عاطفۀ شاعر:
         اي کعبۀ  عشــــق وخــــانۀ شوق!               اي مهـــد جمـــال و معبــد ذوق!
         اي خــــاك درت فــــروغ دیده               بر دیـده چــــو توتـــيا کشـــيده
         ماه مـــن و آسمـان حسن من، تـو              مهـــر مـــن و مهــــــربان من تو
         هــــر ذرۀ تـــــو مــرا جــــهاني                هر قطـــره چو بحـــــر بي کراني
         چــــون مادر مهـــر پروري تـــو               صـــد بار از آن فـــزون تــري تو
        جز کـــــوي تو ســر پناه من کو؟               جز پاي تـــو تکـــيه گاه من کو؟
         بــــي نام تو محـــــو  باد نامـــم                 بي عشــــق تو زنده گی حرامـم
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         این دیده که گوهري است رخشان               از خاك تو گشـــته پرتـــو افشان
         اي شــــــام تو صبـــح زنده گاني               خــــار تـــــو بهـــار کامــــراني
         کهســــار بلنــــد تو فلــــك تاز               ابر سيهـــت بود گهـــــرســـــاز
         باد تــو چومشـك تــــــر دالویز               دشـــت و دمــن تو جمله زرخيز

        آب تو چــــو آب زنده گانــــــي               بخـــــشندۀ عمــــر جــــــاوداني
         خــار تو زگلـــــشن جـــــهان به              خـاکت ز بهشــــت دیگــــران به 
         هر چيز که هست درتو، زیباسـت               زان مظهر حسن و ذوق پيدا است
                                                                                                                         )استاد خليلي(

توضيحات:
شاعر در شعر فوق وطن و زاد گاه خویش را  ستایش نموده، وطن را به خانۀ عشق، محل 
پيدایش جمال و زیبایي تشبيه می کند، خاك آن را سرمۀ چشم دانسته، هر ذرۀ آن را قطرۀ 
بيکران بحر تصور می نماید و مهر آن را از مهر مادر باالتر و واالتر می داند و آن را تکيه گاه 

مطمئن انسان ها تلقي می کند.
از نظر شاعر، انسان بي وطن نام ونشان نداشتۀ زنده گی اش بي هویت و گمنام خواهد بود.

وي کوه هاي بلند و ابرهاي سياه وطن را به گوهر قيمت بهـا تشبيه کرده، باد آن را به مثابه 
مشك و عطر خوشبو دانسته و آب آن را منبع زنده گاني می داند. خارهاي آن را به مثابه 
گلشن فکر کرده و آن را همچون بهشت تصور می کند. خالصه اینکه از نظر شاعر، هر 
چيزی که در وطن وجود دارد زیبا، دلربا و قشنگ است و در آن حسن و زیبایی جلوه گر 

می باشد.

شاگران به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد وطن و گروه دیگر در مورد ارزش 
وطن باهم صحبت نمایند.
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1- مقصد و مرام شعـــر فـــوق را بنویسيد.
2- یك چهار بيتي راجـــع به وطـن از کتابها انتخاب نموده، بنویسيد.

3- به وطن چرا کلمۀ مادر خطاب می شود؟

شاگردان به کمك اوليا، شخصيت هاي فرهنگي و استادان خویش اشعاري در مورد وطن 
ترتيب و در صنف ارائه نمایند.
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   درس هشتم 

منافع ملي 

منافع ملي چيست؟ منافع ملي چه نقشي در تقویت وبقاي ملت ها می تواند داشته باشد؟ چرا 
ملت هاکوشش می کنند منافع ملي خویش را حفظ کنند؟ از دست دادن منافع ملي چه 

صدمه یي را بر پيکر ملت ها وارد می کند؟ 
در این درس، به سواالت فوق، پاسخ داده می شود. 

منافع ملي چيست؟
 منافع ملی به منافعی اطالق می شود که با زنده گی و افتخارات باشنده گان یك سرزمين 
ارتباط مستقيم و ناگسستنی داشته باشد. دولتها به نماینده گی از ملتهای شان در ارتقا، بهبود 
و حفاظت آن سعی و تالش نموده، برای تحقق آن در داخل و خارج از کشور تأکيد و 

جد وجهد می نمایند.
جنبه های منافع ملی

رفاه   امنيت،  ارضی،  تماميت  استقالل،  معنوی،  ارزش های  دین،  از  عبارت  ملی  منافع 
اقتصادی، قدرت، مقام، افتخارات ملی، تاریخ، فرهنگ و غيره می باشد.
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اکنون می پردازیم به توضيح و شرح مختصر هر کدام از اینها: 
از  است.  ومعنویت  دین  ملي،  منافع  هاي  جنبه  مهمترین  از  یکي  ومعنویت:  دین   -1
آن جا که ارزش هاي دیني ومعنوي، بنياد و اساس سایر جنبه هاي زنده گی دینداران، به 
ویژه مسلمانان به شمار می رود حفظ این ارزش ها به عنوان اساسي ترین منفعت ملي، از 
جملۀ واجبات وضروریات محسوب می گردد. راز موفقيت وقوت ما به عنوان یك ملت 
مسلمان، در قدم اول در حفظ باورها و ارزش هاي دیني ومعنوي ما نهفته است؛ زیرا که 
دین ومعنویت تکيه گاهي بوده که پدران وگذشته گان ما در روزهاي سختي، همواره به 
آن پناه برده اند وبه وسيلۀ آن بر دشواریها فایق آمده و وجود خود را به مثابۀ یك ملت 

زنده و پایدار در ميان سایر ملت ها حفظ کرده اند. 

2- تماميت ارضي: تماميت ارضي یعني داشتن سرزميني یکپارچه با مرزهاي مشخص 
وتعيين شده. حفظ یکپارچه گی سرزميني که یك ملت در آن زنده گی می کند وحفظ 

مرزهاي مشخص آن، یکي از جنبه هاي مهم منافع ملي آن ملت به حساب می رود. 
بنا بر این الزم است که هم حکومت وهم ملت که احساس وطندوستي دارند، دست به 
دست هم داده همۀ خواسته هاي شان را در چوکات حفظ تماميت ارضي وطن شان تنظيم 

نمایند وکاري نکنند که این سرمایه در خطر واقع شود. 

3- امنيت: جنبۀ دیگر منافع ملي دریك کشور، تأمين امنيت است. امنيت دوگونه است: 
یکي »امنيت عيني« و دیگري »امنيت ذهني«. 

امنيت عيني عبارت است از مصون بودن یك کشور از جنگ داخلي و یا خارجي، شورشها 
و درگيریهاي مسلحانه و بي ثباتي؛ اما امنيت ذهني عبارت از این است که اتباع کشور از 
لحاظ ذهني، احساس آرامش کنند و از ناحيۀ جنگ و ستم و سرکوب و همچنان از ناحيۀ 

گرسنه گی و قحطي تشویش ونگراني نداشته باشند. 
این وظيفۀ حکومت ها است که امنيت را به طور عيني و ذهني در عرصه هاي مختلف سياسي، 
اقتصادي، بين المللي وغيره تأمين نمایند، تا اتباع کشور بتوانند، در فضاي امن و آرام زنده گی 

کنند و براي آیندۀ خویش برنامه ریزي نمایند. 
خداوند متعال در قرآن کریم امنيت از ترس را در پهلوي امنيت از گرسنه گی قرار داده، 

هردو را از نعمت هاي قابل سپاسگزاري دانسته است)1(.  

1- ترجمۀ بخشی از سورۀ قریش.
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4- رفاه اقتصادي: بي شك تأمين رفاه اقتصادي و معيشتي یکي از خواسته هاي اساسي 
ومهم همۀ ملت ها و جزء منافع ملي آنها ست. مردمان ضعيف،گرسنه و بيکار قطعاً با تحقق 

منافع ملي شان فاصله دارند. 
یکي از راههاي رسيدن به رفاه اقتصادي، استخراج معادن وثروتهاي طبيعي داخلي و جذب 

سرمایه گذاریهاي خارجي می باشد. 
بر  بشري غني می باشد.  استعدادهاي  و  طبيعي  ثروتهاي  نگاه  از   - الحمد هلل   – ما  کشور 
دولت است که با همکاري صميمانۀ ملت، از این سرمایه هاي خدا داد استفادۀ بهترنموده، 
مردم را از فقر و فالکت بيرون کشيده، به یك زنده گی مرفه و خودکفا رهنمون گرداند. 

5- قدرتمند بودن: قدرت دولت ها، از موهبت هاي طبيعي و موفقيت هاي اکتسابي 
نشأت می کند. موهبت هاي طبيعي؛ مانند: قرار گرفتن کشور در منطقۀ خوب و مناسب از 
نگاه موقعيت جغرافياي سياسي )جيوپوليتيك( و یا برخورداري از منابع طبيعي؛ همچون: 
نفت، گاز وغيره؛ اما موفقيت هاي اکتسابي؛ مانند: پيشرفت های علمي وتکنالوجي، قدرت 
نظامي و تسليحاتي، کثرت نفوس، حضور مؤثر در محافل و مجامع بين المللي تأثير گذار 

و غيره. 
اهداف شان،  به  توانایي دست یابي  از  به کشورهایي گفته می شود که  مقتدر  کشور های 
برخوردار اند و در مسائل منطقه یي وبين المللی داراي نفوذ و قدرت تأثيرگذاري می باشند. 

6- مقام یا پرستيژ: یکي از مهمترین جنبه هاي منافع ملي، داشتن مقام ومنزلت و یا پرستيژ 
در عرصه هاي بين المللي است. به هر اندازه یي که یك دولت در نظام بين المللي مورد 
احترام و تکریم قرار می گيرد و اسناد رسمي آن )همچون پاسپورت و اسناد پوهنتونی( 

مورد اعتبار می باشد، به همان پيمانه، داراي منزلت و پرستيژ شناخته می شود. 
یك دولت با پرستيژ، در محافل بين المللي حضور فعال و تأثيرگذار دارد و در منازعات 

جهاني از وي به عنوان ميانجي دعوت به عمل می آید. 

یعني  استقالليت  می رود.  حساب  به  ملي  منافع  جزء  نيز  استقالل  داشتن  استقالل:   -7
داشتن آزادي در انتخاب وتصميم گيري. ملت مستقل، ملتي را می گویند که در انتخاب 
روش زنده گی و در انتخاب نوع حکومت و نظام سياسي خویش از آزادي کامل برخور 
دار است و هيچ کس نمی تواند نظامي را به زور بر وي تحميل کند. دولت مستقل، دولتي 
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را می گویند که درانتخاب ها و تصميم گيریهاي خود داراي آزادي و ارادۀ مستقل می باشد 
و هيچ قدرت خارجي نمی تواند در تصميم گيریهایش مداخله کند. 

مستقل بودن در حقيقت ثمره و نتيجۀ سایر جنبه هایي است که در باب منافع ملي در باال 
توضيح داده شد. 

معلم محترم در بارۀ منافع ملي، با توجه به اصل شاگرد محوري، با شا گردان به گفتگو 
بپردازد. 

1-منافع ملي را تعریف کنيد.
2- معنویت یکي از جنبه هاي منافع ملي است. این اصل را روشن سازید.

3- انواع امنيت را بيان نموده نقش آن را در شگوفایي اقتصادي بيان کنيد. 
4- رفاه اقتصادي چگونه می تواند جزء منافع ملي باشد؟ 

5- قدرت دولتها از کجا نشأت می کند؟ مفصال بيان دارید.

یك مقاله در بارۀ منافع ملي بنویسيد که از ده سطر کمتر نباشد.
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   درس نهم

قهرمانان ملي

افغانستان یك سرزمين قهرمان پرور است. آزادي، استقالل، افتخارات و حيثيت ملي ما 
مرهون مجاهدت ها و فداکاریهاي مردان و زناني می باشد که در شرایط دشوار و اوضاع 
بحراني سينه هاي خود را سپر کردند و کشور مارا از مشکالت نجات دادند، آنان قهرمانان 

تاریخ ما به حساب می روند.
در این درس با برخي از این قهرمانان آشنایي پيدا می کنيم.

قهرمان کيست و قهرماني چيست؟
هر ملتي براي خود قهرماناني دارد که به آنها افتخار می کند و نام و خاطرۀ آنها را همواره 
گرامي می دارد. قهرمان معموالً به اشخاصی گفته می شود که در شرایط دشوار و ناگوار 
نا بساماني ها می اندازند و  در صحنه تبارز می کنند و خود را در ميان امواج مشکالت و 

کشتي شکسته و توفان زدۀ  ملت خود را به ساحل پيروزي و بهروزي رهبري می کنند.
در یك زمان ملتي مورد تاخت و تاز دشمنان قرار می گيرد و سرزمين و استقالل آن به 
اسارت می رود، کساني که خطر را می پذیرند و در راه آزادي ملت ها کار و پيکار می کنند 

و سبب نجات و رهایي آن ها از اسارت می گردند، قهرمانان اند.
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انحطاط  و  جهل  علمي،  عقب مانده گي  گودال  در  ملت  یك  که  شرایطي  در  همچنان 
اخالقي سقوط می کند افرادي می آیند و با قبول هر نوع مشکالت، چراغ علم و دانش را 
روشن می کنند، به آگاهي و روشنگري می پردازند و افراد ملت را به توسعۀ علمي و کمال 

اخالقي رهنمون می شوند؛ آنها هم قهرمان اند. 
می گردد  مبتال  اقتصادي  وابسته گي  و  درمانده گي  و  فقر  به  ملتي  اگر  ترتيب  همين  به 
بار  از حالت فالکت  را  ملت  و  ایشان زحمت می کشند  بهبودي وضع  راه  در  و کساني 
بيرون نموده با هوشياری و تدبير سالم و ابتکارات جدید به رفاه اقتصادي و خود کفایي 

می رسانند، به آنها هم قهرمان گفته می شود.
نقش قهرمانان ملی در آزادی و استقالل کشور

تهاجم  مورد  هرات  تيموریان  سقوط  از  بعد  شانزده  قرن  اول  درنيمۀ  افغانستان  ما  کشور 
سه قواي اجنبي، صفویهاي ایران، بابري هاي هند و شيباني هاي ماوراءالنهر قرار گرفت. 
مداخالت کشورهاي مذکور تقریباً دوونيم قرن طول کشيد تا اینکه حاجي ميرویس خان 
نيکه در 17۰9 ميالدي توانست بر متجاوزین فایق آید و حکومت مستقل ملي را در قندهار 

تشکيل نماید؛ اما حکومت مذکور بيش از سي سال دوام نکرد.
نادر  قوت هاي  تهاجم  مورد  دیگر  بار  افغانستان یك  از سقوط حکومت هوتکيان،  بعد 
افشار واقع شد؛ پس از قتل نادر افشار، احمدشاه با با در 1747 ميالدي افغانستان را دوباره 
احيا کرد و یك امپراتوري قوي و محکم را ایجاد نمود، که از دریاي آمو تا بحيرۀ عرب 
و از سند تا مشهد وسعت داشت و بيشتر از نيم قرن دوام کرد؛ اما به اثر اختالفات نوه هاي 
انگليس  نيروهاي  تهاجم  افغانستان ضعيف گشت و در سال 1839م. مورد  بابا  احمدشاه 

واقع گردید.
مردم افغانستان با داشتن احساس وطندوستي و روحيۀ آزادي خواهي تحت قيادت رهبران 
و قهرمانان ملي دور هم جمع شدند و بيرون راندن انگليس ها را یکي از وجایب دیني و 
ملي خویش دانستند. ایشان در سر تا سر کشور تحت رهبري سران و قهرماناني؛ همچون: 
سردار وزیر محمد اکبرخان فرزند امير دوست محمدخان، مير مسجدي خان کوهدامني، 
نایب امين اهلل خان لوگري، عبداهلل خان اچکزي و غيره علم جهاد را برافراشته. عليه قواي 
متجاوز انگليس به جهاد پرداختند. به این ترتيب تجاوز اول انگليس با قتل مکناتن و صدها 
انگليس ها  و  دفع گردید  افغان  مجاهدین  و  مبارزین  به همت  آن  هزاران عسکر  و  افسر 
متحمل تلفات سنگين جاني و مالي شدند و حيثيت و پرستيژ شان به سطح جهان صدمه 

دید.
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در ماه نومبر سال 1878 م.  بار دوم انگليس ها بر افغانستان تجاوز نموده، معاهدۀ گندمك 
را بر امير محمد یعقوب تحميل کردند و کيوناري به صفت سفير و نمایندۀ با صالحيت 
کشور  ادارۀ  در  را  اجانب  دست  که  همين  افغانها  شد.  کابل  باالحصار  داخل  انگليس 
مشاهده نمودند بار دیگر به قيام و جهاد عليه انگليس ها متوسل شدند، کيوناري را همراه 
افسران و عساکرش در باالحصار کابل به قتل رسانيدند، تحت فرماندهي رهبران ملي و 
قومي؛ همچون: غازی محمد جان خان وردگ، مال دین محمد مشك عالم، صاحب خان 
تره کي، سردار محمد ایوب خان پسر اميرشيرعلي خان، محمد عثمان خان صافي تگابي 
گردیده،  بسيج  ادي،  غازي  و  ماللي  چرخي،  حيدرخان  غالم  کوهدامني،  خان  ميربچه 
در مناطق مختلف کشور عليه قواي انگليس به حمالت آغاز نمودند و در معرکۀ ميوند 
به  را مجبور  آنها  قتل رسانيدند و  به  را  انگليس  از 12۰۰۰ عسکر  بيشتر  افغان ها  قندهار، 

ترك افغانستان نمودند.
قابل تذکر است که در جهاد و مبارزه عليه انگليس در پهلوي مردان، زنان افغان نيز سهم 
فعال و بارز داشتند؛ چنانچه تنها در تجاوز دوم انگليس بر افغانستان 85۰ زن در جنگهای 
به شهادت رسيدند؛  دامنه هاي کوه آسمایي شرکت ورزیدند، که 83 تن آنها  کابل در 
طوری که کارنامۀ غازي ادي در جنگ کابل و کارنامۀ ماللي در نبرد ميوند، از خاطرات 

فراموش ناشدنی به حساب می رود.

حماسۀ قهرمانان ملي در جهاد دوران ساز مردم افغانستان بر ضد شوروي
در سال 1358 ه . ش. اتحاد شوروي که در آن زمان یکي از بزرگترین کشورهاي جهان 
آورد.  در  اشغال خود  تحت  را  ما  وطن  و  ما حمله کرد  بر سرزمين  می رفت  به حساب 
به  ایمان و توکل  از  با قلب هاي آگنده  با دست هاي خالي ولی  افغانستان  مردم مسلمان 
خدا، برضد ارتش اتحاد شوروي که به نام اردوی سرخ ناميده می شد و از جملۀ قویترین 
اردوهاي مسلح جهان محسوب می گردید، قيام کردند و پس از ده سال جهاد مسلحانه 
شوروي ها را ذليل ساخته، از وطن خویش اخراج نمودند، مجاهدین افغان در این دوران 

یکي از پر شکوه ترین حماسه هاي تاریخ بشري در نبرد حق عليه باطل را رقم زدند.

ACKU



30

و  مداخالت  عوامل  به  راجع  گروه  چند  شوند.  تقسيم  گـــروه  چنــدین  به  شاگـــردان 
تجاوزات انگليس بر افغانستان و چند گروه دیگر در مورد نقش قهرمانان ملي در دفع این 

تجاوزات، بين خویش مباحثه نمــوده، نتيجۀ آن را در صنف ارائه نمایند.

1- قهرمانان ملي در دفع تجاوزات اجانب چگونه می توانند نقش ایفا نمایند؟
2- قهرمانان و مبارزان ملي جنگ اول افغان و انگليس را فهرست نمایيد.

3-  چند نفر از قهرمانان و مبارزان ملي جنگ دوم افغان و انگليس را نام ببرید.
4-  غازي ادي و ماللي در کدام نبرد ها حماسه آفریدند؟

شاگردان به کمك والدین، استادان، شخصيت هاي فرهنگي و منابع دست داشته راجع به 
قهرمانان ملي مطالبي تهيه و آنها را در صنف ارائه نمایند.
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   درس دهم

شهید محمد موسی شفیق

درس کنونی ما به معرفی یکی از شخصيت های بارز وطن عزیز اختصاص دارد.
این شخصيت نامور، شهيد محمد موسی شفيق است که خدمات ارزندۀ او برای افغانستان 

هميشه به یاد خواهد ماند.

شهيد محمد موسی شفيق فرزند مولوی محمد ابراهيم کاموی در سال 13۰8ه  . ش. در 
ولسوالی  آبایی خویش  منطقۀ  در  را  ابتدایی  تحصيالت  دنيا گشود،  به  کابل چشم  شهر 
کامۀ والیت ننگرهار و شهر کابل به پایان رساند و تحصيالت دورۀ ثانوی را در مدرسۀ 

نجم المدارس والیت ننگرهار و دار العلوم عربی کابل سپری کرد.
موصوف پس از یك مدت مأموریت در دار التحریر شاهی، غرض تحصيالت عالی به 
پوهنتون مشهور االزهر مصر رفت و از آنجا شهادتنامۀ ليسانس و ماستری را به دست آورد 
و غرض تحصيالت بيشتر به ایاالت متحدۀ امریکا سفر کرد و از آنجا بار دیگر شهادتنامۀ 

ماستری را در رشتۀ حقوق مقایسوی به دست آورد.
شهيد محمد موسی شفيق نخست در بخش تقنين وزارت عدليه ایفای وظيفه کرد و سپس 
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به سمت معين آن وزارت ارتقا نمود.
تسوید بسياری از قوانين و اصولنامه ها در عرصه های مختلف، از جملۀ کارهای مهم شهيد 

محمد موسی شفيق در وزارت عدليه به شمار می رود.
همچنان محمد موسی شفيق به حيث سفير افغانستان در جمهوریت عربی مصر ایفای وظيفه 
نموده است. گسترش روابط دوجانبه بين افغانستان و مصر از دست آوردهای دیگر شهيد 

محمد موسی شفيق است.
شفيق در اثر لياقت و پشت کار به حيث وزیر خارجۀ افغانستان تقرر حاصل نمود و دیری 

نگذشت که در سال 135۰ ه  . ش. به حيث صدر اعظم افغانستان برگزیده شد.
و  ترقی  ما  عزیز  کشور  می خواست  بود،  کفایت  با  و  پرکار  جوان،  اعظم  صدر  شفيق 

پيشرفت نماید.
شهيد محمد موسی شفيق برای مقابله با اثرات خشکسالی سال 1972م. چارۀ معقول سنجيد 

و توانست کمك بانك جهانی را به دست بياورد.
انکشاف  بانك  ایجاد  شفيق،  موسی  محمد  شهيد  صدارت  دوران  کارنامه های  جملۀ  از 

صنعتی و بعضی از پروژه های اقتصادی دیگر می باشد.
و  سياستمدار  دیپلمات،  حقوق دان،  ادیب،  نویسنده،  عالم،  شفيق  موسی  محمد  شهيد 
دولتمرد پرکاری بود که عالوه از زبانهای رسمی دری و پشتو بر زبانهای عربی، انگليسی 

و فرانسوی نيز تسلط داشت.
رادیو  طریق  از  نماز  وقت  در  آذان  پخش  شفيق  موسی  محمد  شهيد  دیگر  اقدامات  از 
افغانستان و توقف اذیت علما و دعوتگران مسلمان از طرف دستگاه های حکومتی بود که 

طرف استقبال مردم مسلمان کشور قرار گرفت.
شهيد محمد موسی شفيق در نتيجۀ کودتای نظامی 26 سرطان 1352    ه  . ش. از کار برکنار 
به زندان رفت و از طرف رژیم کمونستی  از کودتای 7 ثور 1357 هـ . ش.  شد و پس 

مظلومانه به شهادت رسيد.
ما به حيث فرزندان وطندوست ملت مسلمان و قدر شناس افغانستان خدمات شخصيت های 
ملی و بزرگان خود را هرگز فراموش نکرده، کارهای نيك آنان را سرمشق زنده گی خود 

قرار می دهيم و برای آنها دعای خير می کنيم.
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شاگردان در مورد کارنامه ها و خدمات شهيد محمد موسی شفيق با هم مباحثه نمایند.

1- شهيد محمد موسی شفيق در کجا به دنيا آمد و تحصيالت ابتدایی و ثانوی خود را در 
کجا به پایان رسانيد؟

2- مهمترین وظایف شهيد محمد موسی شفيق را نام بگيرید.
3- بعضی از کارنامه های مهم شهيد محمد موسی شفيق را بيان نمایيد.

در بارۀ شخصيت و خدمات شهيد محمد موسی شفيق مقاله یی بنویسيد که از پنج سطر 
کم نباشد.
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  درس يازدهم

خاك وطن

بنا بر این هرکس وطن خود را دوست دارد؛ اما  حب وطن یك عاطفۀ غریزي است و 
حب وطن تنها در ادعا  و شعار دادن خالصه نمی شود؛ بلکه باید هر کدام ما به ذره ذرۀ 
خاك وطن عشق ورزیده، این عشق را عماًل در زنده گی روزانۀ خویش به اثبات برسانيم 
و در عمران و بازسازي کشور سهم فعال بگيریم. برما است که زخم هاي ملت درد کشيدۀ 
خویش را با حفظ وحدت و یکپارچه گي بدون در نظر داشت، قوم، رنگ، نژاد و زبان 
مرهم بگذاریم والتيام بخشيم، که این کار با کسب دانش و با بلند بردن سویۀ علمي ما 

ممکن است.
بزرگان و دانشمندان وطن ما در گذشته این فداکاري را نموده اند. برخی از ایشان توسط 
گفتار و اشعار خویش ما را به پاسداری از وطن تشویق کرده اند، پارچه شعر ذیل یکي از 

نمونه هاي آن می باشد.

خاك وطن
هـمـان بـهشـت که گویند نزهت آباد است
به چـشم اهـل نـظر خاك پاك اجداد است
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وطن چه روضـۀ فـرحـت فـزاسـت نام خدا
کزین فضاي دالویز خاطرم شاد اســــــت
هـرآن کـه حـرمـت مـام وطـن نـگــهدارد 

به پيش اهل نظر بهتریــن ا والد اســــت
بـــه زیـر بـار غـــــالمي کس مرو زنهار
که این حدیث ز آزاده گان مرا یاد اســت
ز بـرگریـزان خزان و فسردن است ایـمن

در این چمن چو همي سرو هر که آزاد است
همين ترانـــه ز آزاده گان رسد در گوش
که آبروي اسير ان مدام بر باد اســــــت

هزار خسرو و پرویز گشت خاك هنــــوز 
ز فيض کوهکني زنده نام فرهاد اســــت
به سرهواي وطن خوش بود که حب وطن
به هر که داد خدا دولت خدا داد اســـــت 
کنون که غير نبسته است دست و پاي ترا
مــدد رسان وطن باش وقت امداد اســت

         )مرحوم ملك الشعرا قاري عبداهلل(

معاني برخي از کلمات:
- نزهت: پاکي، پاکيزه گي، خرمي

- اجداد: نياکان، پدران 
- حدیث: سخن، کالم 

- ایمن: محفوظ، مصون، در امان 
- زنهار: خبردار، هشدار 

- اسير: غالم 
- مام وطن: منظور از مادر وطن است؛ زیرا وطن نيز افراد خود را مثل مادر در دامان 

پاك خود می پروراند.
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معرفي مختصر شاعر: 
وي  کرد.  وفات  1944م.  سال  در  و  آمد  دنيا  به  کابل  در  سال1871م.  در  عبداهلل  قاري 
تحصيالتش را به طور خصوصي به پایان رسانيده، در ليسۀ حبيبيه تدریس کرد و عضویت 
انجمن ادبي افغانستان را داشت. قاري عبداهلل سخنور بزرگ و شاعر خوش قریحه و ظریف 

بود. از همين جهت در سال 1936م. به عنوان ملك الشعراي دربار شاهي شناخته شد. 

شاگردان به چند گروه تقسيم شده، در مورد پيامهایي که در شعر خاك وطن وجود دارد 
با هم به بحث وگفتگو بپردازند و نتيجۀ آن را هر گروه توسط نمایندۀ خود بيان دارد. 

1- مفهوم شعر خاك وطن را به زبان خود بيان کنيد.
2- قاري عبداهلل شعر خاك وطن را به کدام منظور سروده است؟

3- وطن باالي اتباع خویش چه حق دارد؟

  در روشنایي شعر درس، یك مطلب بنویسيد که از پنج سطر کم نباشد. 
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  درس دوازدهم

وحدت و همبسته گی افغانها در دفاع از وطن

چرا سرزمين افغانستان در دوره های مختلف تاریخ مورد تجاوز و لشکرکشی قرار گرفته 
چه  اند؟  نموده  برخورد  چگونه  خارجی  برابرمتجاوزین  در  سرزمين  این  مردم  است؟ 
چيزهایی سبب وحدت و یکپارچه گی و پيروزی مردم افغانستان در برابر متجاوزین بوده 

است؟
در این درس پاسخ این سؤالها را مطالعه نموده، راجع به فدا کاری ها و قهرمانی های نياکان 

خود برای دفاع از سرزمين محبوب ما معلومات بيشتر حاصل خواهيم نمود.

سرزمين افغانستان یکی از قدیم ترین گهواره های تمدن بشری در تاریخ جهان است. این 
سرزمين با داشتن موقعيت مهم جغرافيایی و سوق الجيشی  در ادوار مختلف تاریخ همواره 
مورد تجاوز و لشکرکشی های جهان کشایان، قدرت های بزرگ و همسایه گان قرار گرفته 

است.
مردم این سرزمين با داشتن اقوام و قبایل مختلف، فرهنگ، زبان و کلتور متنوع  و رسم و 
رواج های گوناگون هميشه در مقابل جهان گشایان و اشغالگران متحد گردیده سخت ترین 
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ضربه را بر دشمنان وطن وارد ساخته اند.
با وحدت  برابر لشکر اسکندرمقدونی  از ميالد در  قبل  ما در قرن چهارم  مردم سرزمين 
و یکپارچه گی از سرزمين خود دفاع نمودند و کوبنده ترین ضربه را بر لشکر مهاجم و 

شکست ناپذیر اسکندر وارد کردند.
طی قرن های نزدهم و بيستم ميالدی امپراتوری استعماری بریتانيا سرزمين ما را مورد تاخت 
وفداکاری  توسط جهاد  بریتانيا  مهاجم  لشکر  مرحله  در چندین  اما  داد؛  قرار  وتاز خود 
فرزندان مؤمن و با شهامت این سرزمين با شکست های ذلت باری مواجه گردید که تاریخ 
جنگ های معروف و مشهور افغان و انگليس شاهد زندۀ وحدت و همبسته گی، فدا کاری 

و قهرمانی مردم افغانستان است. 
افغانستان اولين کشوری است که استقالل خود را از استعمار انگليس به دست آورد و 

نمونۀ استقالل طلبی کشور های زیر استعمار در منطقه وجهان گردید.
در نيمۀ اخير قرن بيستم ميالدی، ابر قدرت جهانی اتحاد جماهير شوروی در اوج قدرت 
نظامی  تجهيزات  و  مسلح  نيروی  هزار  صدها  با  و  کرد  تجاوز  افغانستان  به  خود  نظامی 

پيشرفته از هوا و زمين کشور ما را به اشغال خود در آورد.
ملت مسلمان و با شهامت افغانستان در سرتاسر این سرزمين در برابر تجاوز ارتش سرخ 
شوروی به پا خاست و با دست خالی، ولی با ایمان راسخ  و همبسته گی همۀ افراد و اقشار 
مليون شهيد،  ونيم  از یك  بيش  تقدیم  با  اینکه  تا  داد،  ادامه  به جهاد خود  این سرزمين 

مليون ها مهاجر و آواره، صدها هزار معيوب ومعلول و بيوه ویتيم، سر 
انجام ارتش تجاوزگر شوروی  را از کشور خود بيرون راند و آزادی 

خود را به دست آورد.

رمز پيروزی افغانها در برابرمتجا وزین
افغانستان در دوره های مختلف هنگامی که  همه می دانيم که مردم 
مورد تجاوز قرار گرفته اند با وجودی که قوت شان  از لحاظ نظامی 
را شکست  خود  دشمنان  نبوده،  مقایسه  قابل  تجاوزگر  قدرتهای  با 
داده اند، پس چه چيزی عامل پيروزی این ملت در برابر بزرگترین 

قدرتهای جهان گردیده است؟
با  افغانستان فقط  جواب این سؤال مهم در یك کلمه نهفته است که ملت 
نيروی ایمان، حب وطن وایثار گری به این هدف عالی نایل آمده است.        
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 شاگردان راجع به وحدت و همبسته گی مردم افغانستان در برابر تجاوز انگليسها و تجاوز 
اتحاد شوروی سابق و اینکه سرنوشت ابر قدرت اتحاد شوروی در نتيجۀ تجاوز به افغانستان 

به کجا کشيد، ابراز نظر کنند.

تاریخ مورد تجاوز و اشغال قرار گرفته  ادوار مختلف  افغانستان در  1- چرا سرزمين 
است؟

به  آیا  بوده؟  چگونه  ومتجاوزین  جهان گشایان  برابر  در  افغانستان  مردم  برخورد   -2
قدرتهای بزرگ سر خم کرده و در برابرمتجاوزین تسليم شده اند؟

3- در قرن چهارم قبل از ميالد سرزمين ما توسط کدام قدرت جهانی مورد تجاوز قرار 
گرفت و عکس العمل افغانها در برابر این تجاوز چگونه بود؟

بر منطقه  و  اثراتی را  انگليس چه  استعمار  برابر  افغانستان در  4- جهاد ومقابلۀ مردم 
جهان به جا گذاشت؟

5- در نيمۀ اخير قرن بيستم ميالدی سرزمين ما از جانب کدام ابر قدرت جهانی اشغال 
گردید وسرنوشت این ابر قدرت متجاوز در نتيجۀ لشکرکشی و تجاوز به افغانستان چه 

شد؟

رمز پيروزی مردم افغانستان در برابر تجاوزات خارجی و جهان گشایان چه بوده؟ در 
این مورد یك مقاله بنویسيد.
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      درس سيزدهم

عمران وطن

و  کاریزها  دریاها،  زیبا،  وادیهای  فلك،  به  سر  کوه های  است،  افغانستان  ما  عزیز  وطن 
چشمه های طبيعی به زیبایی آن افزوده است.

و  جلوه ها  که  است  دیگری  نمودهای  زمستان(  خزان،  تابستان،  )بهار،  آن  فصل  چهار 
نشانه های قدرت خداوندی را به نمایش می گذارد.

هر بيننده یی که آبده ها و یادگارهای تاریخی وطن عزیز ما را می بيند به عظمت، شهامت 
و کاردانی نياکان و فرزندان این سرزمين اعتراف می نماید.

تبارز شهامت، غيرت، وطندوستی و جهاد بر حق فرزندان این سرزمين در سه دهۀ اخير و 
دفاع بی باکانه از ميهن عزیز خویش افتخار دیگری است که تاریخ افغانستان به خط زرین 

در اوراق خود ثبت کرده است.
بر همۀ ما اعم از زن و مرد، پير و جوان الزم است تا از یك طرف برای ترقی و تعالی وطن 
خود کمر همت بسته و از طرف دیگر مانند گذشته در حفظ و نگهداشت این سرزمين 

پرافتخار از هيچ نوع فداکاری و ایثار دریغ ننمایم.
شاعران کشور، اشعار زیبایی در ستایش ميهن و بيان افتخارات ملت ما سروده اند، شعر زیر 

یکی از این سروده های زیباست:
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تا فزون گردد ازین ره عزت و شأن وطن ای عزیزم! جهــد فرما بهر عمران وطن 
همت و غيرت نمایيـــد ای جوانان وطن! چون نياکان در فداکاری ز روی اتحاد 
از صميم قلب باشيــــد دوستداران وطن در خبر حب الوطن از شاخۀ ایمان بود 

در وطن خدمت کنيـد ای نونهاالن وطن! عصر سعی وکوشش است ای اهل عرفان! همتی 
ما چرا غافل ز فکــــر نظم و سامان وطن از هنرمندی جهان، با نظم و سامان گشته است 
در حقيقت صنعت و دانش بود جان وطن جسم بيجان است آن قومی که صنعت پيشه  نيست 
جز دوای علم و صنعت نيست درمان وطن روح ملت گر ز درد احتياج افسرده است 
گــــر بریزد گوهر صنعت به دامان وطن آن زمان اهل وطن یابد نجات از احتياج 
مال و جان را دار همه یکسر به قربان وطن »بهره« بهر حفظ ناموس وطن مردانه وار 
               )بهره(

شاگردان به دو دسته تقسيم شده، با هم در مورد اهميت علم، صنعت و زراعت در پيشرفت 
و آبادی کشور صحبت نمایند.

1- این بيت را شرح کنيد:
»از هنرمندی جهان با نظم و سامان گشته است
مــا چــرا غــافل ز فـــکر نظم و سامان وطن«
2- چرا شاعر، ملت بی علم و صنعت را جسم بی جان خوانده است؟
3- چگونه می توان ملت خود را از احتياج به دیگران نجات بدهيم؟

شاگردان شعر درس را به نثر تبدیل نموده، در کتابچه های خویش بنویسند.
  

  

  

  

  

  

ACKU



42

      درس چهاردهم

خصوصیات افغانها 

شاگردان عزیز! اهلل متعال براي ملت ها برخي از خصلت ها و عاداتی را ارزانی می فرماید که 
در سایر ملت ها آن قدر به گونۀ آشکار و روشن مشاهده نميگردد و آن اوصاف و عادات 
از خصوصيات ایشان پنداشته می شود، افغانها نيز با داشتن برخي از صفات وخصلت های 

نيك، در طول تاریخ درخشيده و کارهای افتخارآفرین را انجام داده اند. 
این افتخارات کدام ها اند و کدام خصوصيات مهم است که ملت افغان را نامور ساخته 

است؟ در این درس به این پرسش ها جواب ارائه خواهد شد.  

اهلل تعالي به مردم افغانستان خصوصياتی را بخشيده است که به اثر آن ملت افغانستان در 
طول تاریخ ملت نامور بوده، با سربلندي زیست نموده، به سطح جهان کارهای بزرگی را 
انجام داده، در سخت ترین شرایط استقالل خود را حفظ نموده و به خاطر مردم خویش 

کار هاي مفيدی را انجام داده است، دانشمندان جهان، افغانستان را قلب آسيا ناميده اند. 
با رسيدن دین مقدس اسالم به این سرزمين، مردم افغانستان آن را از صميم قلب پذیرفتند 
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و در پخش آن به سوي شرق وشمال سهم فعال ایفا نمودند. 
افغانها انگليسها را هنگامي با شکست مواجه ساختند که امپراتوري ایشان در شرق وغرب 
ریشه دوانيده بودو به اصطالح آفتاب در قلمرو شان غروب نمی کرد و اردوی آنها در آن 

وقت از مجهزترین افواج به شمار می رفت. 
همچنان افغانها قشون سرخ شوروي را در حالي شکست دادند که در اوایل جهاد، موفقيت 

ملت افغان بر مقياس حساب هاي مادي محال به نظر می رسيد. 
مردم افغانستان دارای رواج ها و خصوصيات متعددی هستند که  برخی از آن قرار ذیل 

است: 

دارند،  فخر  اسالم  مقدس  دین  از  پيروي  به  مسلمان هستند،  افغانستان  مردم  دینداري: 
علما، دعات و واشخاص متدین را محترم می شمارند واز مردمان بيدین نفرت می  کنند. 

جد و جهد: افغانها مردم زحمت کش بوده، مشکالت و تکاليف را متحمل می شوند و 
در انجام دادن امور وکار هاي مشکل از صبر وحوصله کار می گيرند. همين خصلت به 
ایشان توانمندي می دهد تا موقف مردانه گي را نگهداشته، به زور وتعدي سر تسليم فرود 

نياورند. 

دلسوزي و انصاف: افغانها در مقابل زورمندان به مثابۀ کوه موقف گرفته وایستاده گي 
می نمایند، همچنان ظلم وتجاوز را بر مردم ضعيف عيب می پندارند و  دلسوزي و همکاري 

با مظلوم را کار با افتخار می شمارند. 

کمال  را  وعده  به  وفا  می دانند،  را خصلت خوب  امانتداري  افغانها  وفا:  و  امانتداري 
مردانه گي می پندارند، خيانت در امانت وتخلف از  وعده را  کار زشت وناپسند می شمارند. 

ایثار وفداکاري: گذشت از منافع شخصی در مقابل منافع دیگران و ایثار و قرباني دادن 
به خاطر آنها را فداکاري گویند، به اثر این خصلت، اتحاد ویگانه گي بين جوامع بشري 
تکميل وجامعه به سوي نيکبختي سوق می گردد، ایثار وفداکاری در فرهنگ افغاني یك 
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خصلت مهم و پسندیده می باشد. 
در پهلوي خصلت هاي فوق، اخالق نيکوي دیگري؛ مانند: احترام به زنان، مهمان نوازي، 

حيا و ناموس داری نيز از خصوصيات افغانها محسوب می گردد. 
ما نسل امروزي وآیندۀ افغانستان وظيفه داریم تا خصلت هاي خوب را در خود بپرورانيم 

و از خصلت هاي زشت دوری نمایيم. 

خصلت هاي  سایر  متذکره  خصوصيات  پهلوي  در  و  شوند  تقسيم  گروه ها  به  شاگردان 
خوب افغانها را لست نموده، با دیگران شریك سازند. 

1- افغانها در طول تاریخ مردم باشهامت بوده اند، براي ثبوت این مدعا دو نمونه را منحيث 
دليل ارائه نمایيد. 

2-  نمونه هایي از دینداري، امانتداري و وفاي افغانها را بيان نمایيد. 
3-  موجودیت خصلت تحمل در یك ملت، کدام خوبی ها را به وجود می آورد؟ 

4- دلسوزي، ایثار وقرباني چگونه اوصافی اند؟ 

در مورد ضرر هاي جنگ و اختالفات ذات البيني یك مقاله تحریر دارید که از ده سطر 
کم نباشد. 
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  درس پانزدهم

شهید محمد هاشم میوندوال

شاگردان عزیز!
در این درس با شخصيت و خدمات شهيد محمد هاشم ميوندوال یکی از چهره های بارز 

سياسی و فرهنگی کشور عزیز خود آشنا می شویم:

محمد هاشم ميوندوال فرزند مال عبدالحليم در سال1298 ه  . ش. در شهر کابل به دنيا آمد، 
پدر وی اصاًل از ولسوالی مقر والیت غزنی بود.

ميوندوال تحصيالت خویش را در ليسه های غازی و حبيبيۀ شهر کابل تکميل کرد و در 
اثر استعداد سرشار به کار در عرصۀ مطبوعات و ژورناليزم پرداخت.

مدیر  هرات،  در  اسالم  اتفاق  روزنامۀ  مدیر  انيس،  روزنامۀ  مدیر  حيث  به  موصوف 
دایرة المعارف و سپس به حيث رئيس مستقل مطبوعات انجام وظيفه کرد.

پشت کار و جدیت ميوندوال سبب شد تا موصوف به حيث معين سياسی وزارت امور 
خارجه و سپس به حيث سفير افغانستان در پاکستان و ایاالت متحدۀ امریکا ایفای وظيفه 
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کند.
ميوندوال در عرصۀ مطبوعات و دیپلماسی خوب درخشيد و در حکومت وقت به حيث 

وزیر مطبوعات برگزیده شد.
دیری نگذشت که ميوندوال به حيث صدر اعظم افغانستان نامزد گردیده و از ولسی جرگه 

رأی اعتماد به دست آورد، حکومت شهيد ميوندوال تقریباً مدت دو سال ادامه یافت.
ترقی و پيشرفت همه جانبۀ افغانستان خصوصاً در عرصه های معارف، تحصيالت عالی و 

صنعت و زراعت محور برنامه ها و کوشش های شهيد محمد هاشم ميوندوال بود.
با  خوب  روابط  مستقل  و  آزاد  کشور  یك  حيث  به  افغانستان  تا  می خواست  ميوندوال 
کشورهای همسایه و جهان داشته باشد، از همين رو کوشيد تا روابط دیپلماتيك افغانستان 

با جهان توسعه یابد.
نيات شوم آن  اتحاد شوروی وقت و  به رهبری  از توسعه طلبی کمونيزم  شهيد ميوندوال 
کشور در مورد افغانستان نگران بود و تالش می ورزید تا از نفوذ غير مشروع اتحاد شوروی 

در افغانستان و نشر افکار کمونيستی در کشور جلوگيری شود.
ميوندوال با وجود مصروفيتهای رسمی سروکارش را با قلم و نویسنده گی ادامه داده و به 

امور فرهنگی توجه خاصی داشت.
و  فقر  بردن  بين  از  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  خواهان  ميوندوال  هاشم  محمد  مرحوم 

عقب مانده گی از کشور بود و در این راه تالش و مبارزۀ فراوان کرد.
شهيد ميوندوال وصيت کرده بود که دارایی شخصی او به شمول خانۀ شخصی اش پس از 

وفات او به بيت المال سپرده شود.
از  یکی  را  ميوندوال  هاشم  محمد  افغانستان  در  شوروی  طرفدار  کمونيستی  جریان های 
موانع عمده در مقابل نفوذ روز افزون افکار کمونيستی در افغانستان می پنداشتند، از همين 
سبب پس از کودتای 26 سرطان 1352 ه  . ش. با طرح توطئه او را به زندان انداخته و پس 

از مدت کوتاهی مظلومانه به شهادت رساندند.
ما وطن خود را دوست داریم و به شخصيت های وطندوست و خدمتگار افغانستان ارج 

گذاشته در حق شان دعا می کنيم.
محمد هاشم ميوندوال پس از شهيد استاد منهاج الدین گهيځ اولين شخصيت بارز افغانستان 

بود که توسط کمونيستها به شهادت رسيد.
ملت افغانستان خدمات شهيد محمد هاشم ميوندوال را به خاطر ترقی و تعالی وطن عزیز 

هميشه به یاد خواهد داشت.
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شهيد  فرهنگی  فعاليتهای  مورد  در  اول  دستۀ  شوند،  تقسيم  دسته  دو  به  شاگردان صنف 
محمد هاشم ميوندوال و دستۀ دوم در مورد خدمات سياسی وی با هم گفتگو نموده و 

نتيجۀ مناقشه را با همصنفان خویش درميان بگذارند.

1- محمد هاشم ميوندوال کی بود و در کجا به دنيا آمد؟
2- مهمترین وظایف شهيد ميوندوال را نام بگيرید.

3- شهيد ميوندوال برای ترقی افغانستان چه خدماتی را انجام داد؟

شاگردان در مورد کارنامه های شهيد ميوندوال از بزرگان معلومات به دست آورده و آن 
را در صنف بيان نمایند.
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       درس شانزدهم

ما چرا وطن خود )افغانستان( را دوست داريم؟

ما چرا وطن خود را دوست داریم؟ به خاطر چه ما هميشه در فکر پيشرفت و شگوفایی 
ميهن خود می باشيم؟ چرا وطندوستی نشانۀ وفاداری و جوانمردی به شمار می رود؟ 

در این درس به موضوعات یاد شده می پردازیم:

گنجينه های مادي و معنوي افغانستان
ما باید سپاسگزار و ممنون خداوند مهربان باشيم؛ زیرا که او از روی لطف و مهربانی بی 
مند  بهره  زنده گی  و  نعمت حيات  از  به جهان هستی آورد،  نيستی  از  مارا  پایان خویش 
ساخت، در یك سرزمين اسالمی به نام افغانستان، خلق کرد و به آیين انسان ساز اسالم 

هدایت فرمود.
وطن ما افغانستان، از نگاه طبيعی، یکی از زیباترین کشورهای جهان محسوب می شود. 
سرسبز،  دره های  خروشان،  دریاهای  پرشکوه،  قله های  و  شامخ  کوههای  با  کشور  این 
و  می دهد  نوازش  را  بيننده یی  هر  هموار خویش، چشم  و دشت های  شاداب  جلگه های 

قلبش را به تپش می آورد.
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همچنان وطن ما از نگاه ثروت هاي زیرزميني، یکی از غنی ترین کشورهای منطقه بوده، 
سنگ های پر بهایش شهرت جهانی دارد. چنانچه لعل بدخشانش ضرب المثل خاص و 
عام است. خاك افغانستان حاصل خيز و برای زراعت و تربيت حيوانات و دامداری مهيا 
می باشد. هوای افغانستان جان پرور، آبش گوارا، گياه هانش مفيد و معطر و ميوه هایش 

لذیذ و خوشمزه می باشد.
افغانستان، به خاطرداشتن آب و هوای مساعد و داشتن مردمان با هوش و سخت کوش، 
از قدیم ترین زمانه ها گهوارۀ تمدن های گوناگون بوده است. چنانچه »بلخ« آن از جملۀ 

کهن ترین شهرهای تاریخ به شمار می رود. 
سرزمين ما افغانستان، دانشمندان و نوابغی را در دامن خویش پرورانيده که کتابها، آثار و 
افکار آنها در علوم و فنون مختلف، جزو افتخارات فرهنگ بشری و اسالمی به حساب 
می رود. دانشمندانی؛ همچون: امام اعظم ابو حنيفه، محدث و عارف بزرگ خواجه عبداهلل 
انصاری، مغز متفکر امام ابو حامد غزالی، عالم نامور دوران ابو ریحان البيرونی، فيلسوف و 
طبيب نابغه ابو علی سينای بلخی، عارف بزرگ سنائی غزنوی، شاعر نام آور جالل الدین 
محمد بلخی، عالم و مبارز بزرگ پير روشان، صوفي بزرگ رحمان بابا، مرد شمشير و قلم 
خوشحال خان ختك، عالم بزرگ دین ميا فقراهلل جالل آبادي و باآلخره بيدارگر شرق 

عالمه سيِد جمال الدین افغانی همه از سرزمين ما به پا خاسته اند.

ما افغانستان را دوست داریم
شدت  به  و  طلب  استقالل  خواه،  آزادی  دیندار،  خداپرست،  مردم  افغانستان،  مردم 
وطندوست می باشند. این مردم به خاطر داشتن همين صفات نيك، هرگاه کشورشان مورد 
تهاجم دشمنان قرار گرفته یا با خطر مواجه گردیده، به صورت متحد و یکپارچه از آن به 
دفاع برخاسته اند. چنانچه در اوایل قرن بيستم ميالدی، امپراتوری انگليس و در اواخر آن 
امپراتوری اتحاد شوروی را که برای اشغال وطن و پامال کردن افتخارات دینی و ملی ما 

هجوم آورده بودند، به شکست وا داشته، آنها را از خاك خویش بيرون راندند. 
وطن ما افغانستان به خاطر داشتن همين برازنده گی ها، در تارخ جهان به عنوان گورستان 
کشورگشایان شهرت یافته است. همچنان کشور ما با القابی؛ همچون: بام دنيا و قلب آسيا، 

مفتخر می باشد.
از همين جهت است که ما وطن خود افغانستان را دوست داریم و برای دفاع از حریم آن 
آمادۀ هر نوع قربانی و فدا کاری می باشيم. ما با داشتن ميهن اسالمی و مردم متدین، فداکار 
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و با استعداد، افتخار می کنيم. ما درس های خود را خوب می خوانيم و زحمت می کشيم تا 
به عناصر تعليم یافته مبدل شده و برای آبادی و پيشرفت وطن خود کارکنيم.

وطندوستی نشانۀ وفاداری و جوانمردی است. مردم افغانستان، همه باهم خواهر و برادر 
بوده، همدیگر را دوست دارند و به یکدیگر احترام می گذارند.

وطندوستي به معناي تنفر از دیگران نيست
البته نباید فراموش کنيم که، حب وطن به این معنی نيست که ما از ملت ها و کشور های 
به همۀ  لذا  بشری هستيم؛  ما جزو خانوادۀ  تحقير کنيم.  را  و دیگران  باشيم  متنفر  دیگر، 
انسان های صلح جو و بی ضرر احترام متقابل داریم، به خصوص به مسلمانان در هر جایی 
را  اسالم همۀ مسلمانان  به خاطری که  احترام می گزاریم؛  و  باشند محبت می ورزیم  که 
خواهر و برادر یکدگر خوانده است. اگر کشور های ما جدا است، قلب های ما یکی است. 

به گفتۀ عالمه محمد اقبال الهوری )رح(:
امر حق را حجـت و دعوا یکی است
خيمــه هــای ما جــدا دلها یکی است
از حجـــــاز و چـيــن و ایــرانيـم مـا
شبنــــم یك صبــح خنــدانيــم مـــا

یعنی: ما مسلمانان همه گی پيرو یك دین حق می باشيم که همانا اسالم است و دليل حقانيت 
اسالم، در همه جا یکی است و هرچند جاهای زنده گی ما، جدا جدا است؛ اما دلهای ما 
یکجا است. گرچه ما در مناطق مختلفی؛ همچون: حجاز، چين و سایر کشورها و سرزمين ها 
زنده گی می کنيم؛ اما در حقيقت همه گی، به یك قطرۀ شبنم تراویده در یك سپيده دم 

خندان و شاداب می مانيم که جدایی و نفرت در ميان ما جای ندارد.

شا گردان به دوگروه تقسيم شده، هر گروه در بارۀ افتخارات دیني وفرهنگي افغانستان به 
گفتگو بپردازند ودر اخير نتيجۀ آن را از طریق نمایندۀ خود در صنف تقدیم نمایند. 
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1- چرا افغانستان در زمانه های قدیم، گهوارۀ علوم و تمدن های گوناگون بوده است؟                          
2- مردم افغانستان پس از گرایش به دین اسالم،کدام خدماتی را به اسالم  انجام دادند؟                   

3- مردم افغانستان در اوایل و اواخر قرن بيستم کدام امپراتوریها را شکست دادند؟
4- افغانستان چرا به گورستان کشورگشایان شهرت یافته است؟

5-  حب وطن به معنای تنفر از دیگران نيست. این مطلب را تشریح نمایيد.

یك مقاله در بارۀ حب وطن بنویسيد که از ده سطر کم نباشد.
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       درس هفدهم

آزادی نعمت الهی و حق انسانی

اسالم  بوده؟  چگونه  آزادی  بشری  وتمدنهای  گذشته  ادوار  در  چيست؟  آزادی  مفهوم 
چگونه برای انسان آزادی بخشيد؟ چگونه از آزادی های خود استفادۀ معقول نمایيم؟ در 

این درس پاسخ این سؤالها را مطالعه می کنيم.

مفهوم آزادی
با دادن عقل و اراده او را بر سایر مخلوقات برتری  انسان را خلق کرد و  خداوند متعال 
بخشيد تا خالق خود را به یگانه گی پرستش کند و با عزت و کرامت  و آزادی زنده گی 
نماید؛ اما دیده شده که انسان در ادوار مختلف تاریخ در نتيجۀ طغيان و سرکشی، بندۀ 
هوا و هوس خود گردیده، یا در اثر جهل و نادانی، اسارت و برده گی همنوع خود را قبول 

نموده است.
از این نعمت   باید  انسان است که  الهی و یك حق طبيعی برای  پس آزادی یك نعمت 

استفاده نماید وکسی این حق طبيعی و اساسی را از انسان سلب نکند.
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آزادی از دیدگاه اسالم
دانشمندان و تمدن های بشری از آزادی برداشتها و تعریف های مختلفی ارائه نموده اند؛ 
در بعضی مکاتب فکری ونظامها ی سياسی جهان، آزادی های انسان کاماًل سلب گردیده، 
که دوران طوالنی قرون وسطی در اروپا و نظامهای سوسيالستی در قرن بيستم مثال های 

روشن این امر است. 
اما بعد از دوران قرون وسطی و ظهور مفکورۀ لبراليزم در غرب آزادی به صورت مطلق 
مطرح گردید و نتایج منفی زیانباری را برای انسانها و جوامع بشری بار آورد که تا هنوز 

دامنگير بشریت است.
دین مقدس اسالم در زمانی ظهور کرد که انواع برده گی و اختناق فکری دست و پای 
بشریت را به زنجير کشيده بود. پيامبر اسالم مبعوث گردید تا بشریت را از هر گونه اختناق 
فکری و قيد و بند برده گی آزاد سازد. به همين سبب بود که اولين کسانی که به دعوت 

اسالم و رسالت پيغمبر  لبيك گفتند برده گان و فقرا و مستضعفان بودند.
انسانها را از برده گی و  تا  ایم  شعار مسلمانان در فتوحات اسالمی این بود که: »ما آمده 
شعار  همين  سبب  به  باشند«.  داشته  را  خدا  بنده گی  تنها  تا  دهيم،  نجات  انسانها  اسارت 
آزادی و برابری بود که اسالم در مدت کوتاه به گوشه وکنار دنيا رسيد و بشریت را از هر 

گونه اسارت و برده گی نجات داد.

چگونه از آزادی های خود استفاده نمایيم؟
با وجود این که آزادی ازمقام بلند و اهميت واالیی برخوردار است؛ اما باز هم آزادی 
مطلق وجود ندارد؛ زیرا، آزادی مطلق مخالف فطرت انسان است و انسان را ازمقام عالی 
چنين  را  آزادی  مسلمان  علمای  برخی  برآن،  بنا  می برد.  پایين  حيوانات  به صف  انسانی 
تعریف نموده اند: »استفاده از حق خود، بدون آنکه به خود و یا به دیگران ضرر برساند«.

و  انتحار  سبب  همين  به  برساند،  ضرر  خودش  به  آزادی  نام  به  ندارد  حق  کسی  هيچ 
خودکشی و یا تعذیب جسم در اسالم حرام قرار داده شده است. همچنان انسان حق ندارد 
به نام آزادی به دیگران ضرر برساند. چنانچه گفته شده: »سرحد آزادی هر شخص تا آن 
جا است که به آزادی دیگران ضرر وارد نکند«. یعنی همان گونه که کسی حق ندارد به 

آزادی کسی تجاوز کند، هيچ کس حق ندارد به آزادی دیگران تجاوز نماید.
به  اذیت همسایۀ خود شود، ویا  نام آزادی سبب آزار و  به  مثاًل: یك شخص نمی تواند 
نام اینکه وی آزاد است کثافات منزل خود را در راه عبور و مرور عامه بيندازد، یا اینکه 
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مردم  خانه های  به  یا  بگوید،  سزا  نا  دیگران  به  مکتب  راه  در  آزادی  نام  به  متعلم  یك 
سنگ بيندازد ویا ميز، چوکی و لوازم  مکتب را تلف کند. پس هر انسان مکلف است از 

آزادی های خود طوری استفاده کند که به آزادی های دیگران ضرر نرساند.
آزادی حقيقی آن است که انسان خود را از بند هوا و هوس آزاد سازد، حقوق خود و 
حقوق دیگران را بشناسد و آن را رعایت نماید. آزادی حقيقی آن است که انسان به کسی 
ظلم و تجاوز نکند، وهمچنان به کسی اجازه ندهد به او ظلم و تجاوز نماید. آزادی واقعی 
آن است که انسان در گفتن حق از هيچ کس نترسد، از مظلومان و بيچاره گان دفاع نماید 

وبه کمك محتاجان و ضعيفان بشتابد.

شاگردان به سه گروه تقسيم گردیده، هر گروه در ميان خود در بارۀ اهميت آزادی برای 
انسان گفتگو نمایند، سپس یك شخص به نماینده گی از هر گروه صحبت نماید.

1- وظيفه و مکلفيت انسان در روی زمين چيست؟
2- وضعيت آزادی انسانها در دوره های گذشته و در برخی از مکاتب فکری و نظامهای 

بشری چگونه بوده است؟
3- دین مقدس اسالم چگونه انسانها را آزاد ساخت؟ شعار مسلمانان در فتوحات اسالمی 

چه بود؟ توضيح دهيد.
توضيح  چيست؟  مطلق  آزادی  زیانبار  و  منفی  نتایج  است؟  مطلق  انسان  آزادی  آیا   -4

دهيد.
5- در روشنایی آنچه در این درس خواندید، یك تعریف برای آزادی ارائه نموده، آن 

را تشریح کنيد.

تحت عنوان: »از آزادی های خود چگونه استفاده نمایيم« یك مقاله بنویسيد.
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   درس هجدهم

اخوت اسالمی، اساس وحدت ملی

دارد؟  اهميت  چه  ملت  یك  برای  ملی  وحدت  چيست؟  ملی  وحدت  عناصر  و  عوامل 
اخوت اسالمی در تحکيم و تقویت وحدت ملی چه نقش دارد؟

در این درس جواب سؤاالت فوق را مطالعه می کنيم و نقش اخوت اسالمی را در تحکيم 
وحدت ملی و همبسته گی ملت مسلمان افغانستان توضيح و تشریح می نمایيم.

عناصر وحدت ملی
عناصر  و  عوامل  مهمترین  که  می یابيم  در  کنيم  نظر  جهان  کشور های  تاریخ  به  هرگاه 
وحدت ملت ها را: رابطۀ نژاد و زبان، قوم و قبيله، دین و عقيده، فرهنگ و تاریخ، منافع 

اقتصادی و زنده گی با همی تشکيل داده است.
البته نقش و تأثير عناصر یاد شده در وحدت ملی ملت های جهان متفاوت می باشد؛ برخی 
ملت ها رابطه های نژاد و قوم و قبيله را اساس وحدت ملی خود قرار داده، باالی اقوام و 

ملت های دیگر دعوای برتری نموده و جنگهای نژادی را به راه انداخته اند.
برخی ملت ها بر اساس تفوق طلبی و منافع اقتصادی اقوام و ملت های دیگر را به استعمار 

کشيده، به غارت سرمایه های آنان پرداخته اند؛ اما هستند ملت هایی که با استفاده از 
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عناصر وحدت ملی زمينه های رفاه و ترقی و صلح و امنيت را برای خود و دیگران تقویت 
بخشيده اند.

نقش اخوت اسالمی در تأمين وحدت ملی
مردم افغانستان مشترکات زیادی دارند که باشنده گان این سرزمين را در ادوار مختلف به 
دور هم جمع نموده است. مهمترین مشترکات مردم ما دین مقدس اسالم، سرزمين، تاریخ، 
فرهنگ، زبان،  زنده گی باهمی ومنافع مشترك می باشد؛ البته هریکی از این عناصر در 
وحدت ملی نقش دارد؛ اما اخوت اسالمی اساس وحدت ملی مردم افغانستان را تشکيل 

می دهد.
عقيدۀ اسالمی همۀ باشنده گان سرزمين ما را با داشتن اقوام و قبایل مختلف، فرهنگ و 
زبان و نژادهای گوناگون برادر یکدیگر می سازد. پس رابطۀ اخوت اسالمی نسبت به  هر 

پيوند و رابطۀ دیگر مستحکم تر و پایدارتر می باشد.
اخوت اسالمی در ميان همۀ افراد جامعه برادری و برابری، محبت و صميميت را بر قرار 
می سازد؛ زیرا یك مسلمان باید برادر مسلمان خود را به خاطر خدا دوست بدارد و چيزی 

را که برای خود می پسندد برای برادر خود نيز دوست داشته باشد.
اخوت اسالمی در ميان افراد جامعه احساس همدردی را پيدا می کند و آنها را در غم و 
شادی یکدیگر شریك می سازد؛ زیرا پيامبر گرامی ما می فرماید که: مسلمانان مانند پيکر 
واحد هستند که هرگاه یك عضو این جسم گرفتار درد و رنج شود، همۀ اعضای جسم 

احساس درد و رنج و بی قراری می کنند.
اخوت اسالمی، مردم مسلمان افغانستان را در حاالت خطر و در برابر تجاوزات خارجی 
و  گرفته  قرار  یکدیگر  پهلوی  در  سرزمين  این  افراد  همۀ  تا  شده  سبب  ساخته،  متحد 

تجاوزگران را از ميهن خود اخراج نمایند.
اخوت اسالمی در ميان افراد جامعه صلح وآشتی، امنيت و همبسته گی را بر قرار می سازد 
و هرگونه بد بينی و دشمنی در ميان مسلمانان را ناروا دانسته و آن را از بين می برد؛ زیرا 
شعار مسلمانان پخش سالم است، و سالم دادن به معنای صلح، سالمتی و امنيت می باشد.

پس اخوت اسالمی مهمترین عنصر وحدت ملی و سنگ تهداب همبسته گی، قوت، عزت، 
پيشرفت و ترقی مردم افغانستان به شمار می رود. هيچ عنصر و شعار دیگری مانند عقيده و 

اخوت اسالمی نمی تواند مردم مسلمان این سرزمين را به دور خود جمع نماید.
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شاگردان با رهنمایی معلم محترم در مورد دوستانی که در مکتب خود ویا بيرون از مکتب، 
بر اساس »برادری اسالمی« انتخاب نموده اند ابراز نظر کنند.

1- مهمترین عوامل وعناصر وحدت کشورهای جهان را چه چيز هایی تشکيل می دهد؟
2- کدام مشترکات، مردم افغانستان را در مراحل مختلف تاریخ به دور هم جمع نموده 

است؟
3- در ميان عناصر وحدت ملی مردم افغانستان کدام یکی مهمتر است؟

4- اخوت اسالمی چه مفهوم دارد؟ 

هر شاگرد در بارۀ اینکه پيامبر گرامی اسالم بعد از هجرت به مدینۀ منوره چگونه اخوت 
اسالمی را در ميان مسلمانان عملی ساخت یاد داشتهایی را در کتابچۀ خود درج نماید و 

روز بعدی آن را در صنف توضيح دهد.
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        درس نزدهم
                            

قلب آسیا

افغانستان سرزميني است باستاني، که در قلب آسيا موقعيت دارد. به همين لحاظ از اهميت 
خاصی برخوردار است. امنيت، صلح و ثبات افغانستان به معناي صلح  وثبات در آسيا و 
منطقه است. موقعيت استراتيژیك افغانستان این سرزمين رابه نقطۀ عطفی در جهان مبدل 
ساخته است. از همين جهت عالمه محمد اقبال الهوری افغانستان را به قلب آسيا تشبيه 

کرده، چنين می سراید:
         در نهـاد ما تب و تاب از دل است               خاك را بيداری و خواب از دل است
         تن ز مرگ دل دگرگون می شود              در مساماتش عــــرق خون می شود
         از فســـاد دل بدن هيچ است هيچ               دیده بر دل بنــد و جز بر دل مپيچ
         آسيا یك پيکر آب و گــل است               ملت افغان در آن پيکــر دل است
         از فســــاد او فـســــــاد آسيـــــا               وز گشـــــاد او گشـــــاد آســـيا
         تـا دل آزاد اسـت آزاد است تــن              ورنه کاهي در ره باد است تـــــن
         همچـــــو تن پابند آیين است دل       مرده از کين زنده از دین است دل

                                                                                                          )عالمه اقبال الهوري(
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معرفی مختصر شاعر
محمد اقبال الهوری، شاعر، فيلسوف و متفکر نواندیش اسالمی، در سال 1877 ميالدی 
در سيالکوت پاکستان چشم به جهان گشود و در سال 1938 م. در الهور چشم از جهان 

فرو بست. 
شامل  عالی  تحصيالت  برای  مقدماتی  تعليمات  از  پس  وي 
فوق  و  ليسانس  دورۀ  و  گردید  الهور  در  پنجاب  پوهنتون 
ليسانس را در رشتۀ فلسفه با احراز درجۀ اول به پایان رسانيد. 
بعد از آن تحصيالت خود را در پوهنتون کمبریج در انگلستان 
و پوهنتون مونيخ در آلمان تعقيب کرد و از پوهنتون مونيخ 

آلمان به اخذ سند تحصيلی دکتورا در فلسفه نایل گشت.
اقبال به چندین زبان تسلط داشت و به زبانهای دری و اردو 
شعر می سرود، به خصوص به زبان دري اشعار زیادي سروده 

است که از بهترین های ادبيات دری به حساب می رود.

شرح شعر 
شاعر توانای جهان اسالم عالمه محمد اقبال الهوری )رح( در این شعر که از هفت بيت 
تشکيل شده مطالب  عالی و حقایق بزرگی را بازگو کرده که مفهوم آن به نثر ذیاًل بيان 

می گردد:
در بيت های اول، دوم و سوم، شاعر می گوید: شور و حرکتی که در درون ما وجود دارد 
آفریده شده  از خاك  اصاًل  ما که  است. جسم  ما سرچشمه گرفته  یعنی روح  ما  دل  از 
خواب و بيداری آن زیر فرمان دل، یعنی روح که نفخه یی از روح خدا است می باشد. بنابر 
این زمانی که دل بميرد، تن خاکی ما نيز دیگرگون می شود و عرقی که در سوراخ های آن 
وجود دارد و نشانۀ حرارت و زنده گی است به خون تبدیل می شود، یعنی تلخ و افسرده 
می گردد و از جنبش و حيات باز می ماند؛ زیرا زمانی که دل به فساد و تباهی می گراید، 

بدن هيچ و نابود می گردد؛ چون شریفترین و مهمترین بخش وجود انسان دل او است.
در بيت های چهارم، پنجم و ششم، شاعر، قارۀ آسيا را به یك پيکر انسانی تشبيه نموده، 
ملت افغان را به مثابۀ قلب و روح آن معرفی کرده و خاطر نشان می سازد که اگر ملت افغان 
فاسد و تباه شود، قارۀ آسيا نيز در فساد و تباهی سقوط خواهد کرد و اگر حالت ملت افغان 
گشایش پيدا کند و بهتر شود حالت آسيا نيز در گشایش و بهبودی قرار خواهد گرفت؛ 
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زیرا که آسيا جسم و افغانستان به مثابۀ دل آن است و هر گاه که دل آزاد و از هر قيد و بند 
رها و آباد باشد جسم هم آزاد، رها و آباد خواهد بود، ورنه پر کاهی خواهد بود در مسير 

وزش باد که به هر طرف رانده می شود و ثبات و قراری نمی داشته باشد.
در بيت هفتم شاعر، به اهميت دین، اخالق و معنویت اشاره نموده، می افزاید: همچنان که 
جسم تابع دل است، دل نيز تابع دین می باشد و دل از کينه و حسد و افکار باطل می ميرد 

و از دین و معنویت که هدیۀ الهی است زنده و پایدار می ماند.

1. شاگردان شعر را به نوبت بخوانند.
2. شاگردان به نوبت در بارۀ موقعيت افغانستان صحبت نمایند.

3. شاگردان مفهوم شعر را به زبان ساده بيان کنند.

1- از شعر اقبال چی آموختيد؟
2- بيت زیر کدام معني را می رساند، توضيح دهيد:

آسيا یك پيکر آب و گل است           ملت افغان در آن پيکـــر دل است
3- با خواندن این شعر چي احساسي پيدا نمودید؟

4- اگر بيتي در بارۀ وطن به خاطر داشته باشيد بخوانيد.

شعري را که خواندید حفظ کنيد.
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  درس بيستم

يادی از شهید پوهاند غالم محمد نیازی 

آیا تاهنوز نام شهيد پوهاند غالم محمد نيازی را شنيده اید؟ 
وی یکی از شخصيت های برجسته و نامدار وطن ماست. آیا شما می خواهيد مثل او یك 
شخصيت نامدار و پرآوازه شوید و مانند او مصدر خدمت برای وطن و هموطنان گردید؟ 

در این درس با گوشه هایی از زنده گی این مرد بزرگ آشنا می شویم:

تولد و نام 
در سال 1311هـ.ش. در ولسوالی اندر والیت غزنی در یك خانوادۀ متدین و علمدوست، 
طفلي چشم به جهان گشود. پدر و مادر این کودك از فرط محبتی که به پيغمبر بزرگوار 

اسالم حضرت محمد مصطفی داشتند، نام اورا غالم محمد گذاشتند. 

تحصيالت 
آنها طفل خودرا برای فراگرفتن تحصيالت ابتدایی به »مکتب علی هجویری« که در همان 
ولسوالی بود، فرستادند. غالم محمد نيازی، چون یك طفل با استعداد و زحمتکش بود و 
درس های خودرا هميشه با عالقه و شوق می خواند و کار امروز را به فردا نمی گذاشت، 
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همه ساله نمرات عالی به دست می آورد. وی دورۀ ابتدایيه را با گرفتن درجۀ اعلی به پایان 
رسانيد و برای تحصيالت متوسطه و ثانوی به شهر کابل رفت و شامل مدرسۀ دیني امام 

ابوحنيفه گردید. 
مذکور  مدرسۀ  از  داشت  که  کاری  پشت  و  به خاطر سخت کوشی  نيازی  محمد  غالم 
نيز با کسب درجۀ اعلی فارغ شد وجهت تحصيالت عالي به مصر اعزام گردید. وي در 
پوهنځی اصول دین »پوهنتون اسالمي االزهر« دورۀ ليسانس وماستري را در علم حدیث 

تمام نموده، درسال 1336 هـ. ش. به وطن بازگشت نمود.  

عودت به وطن و فعاليت هاي اداري وعلمي 
شهيد استاد غالم محمد نيازی، زمانی به وطن عودت نمود که به یك دانشمند الیق  و 
متخصص در رشتۀ علم حدیث تبدیل شده و به مدارج عالی  دانش و کمال نایل گردیده 
بود، از این جهت به عنوان رئيس پوهنځی  شرعيات پوهنتون کابل، برگزیده شد. وی در 
دوران تحصيل در مصر، با نهضت اسالمی، تماس برقرار کرد و با افکار و آرمان های آن 

آشنایی پيدا نمود. 
نيازی  استاد  بود.  ریا  بي  و  وقار  با  شکيبا،  بار،  برد  مرد  نيازی،  محمد  غالم  استاد  شهيد 
شيدای دین، شيفتۀ دانش و عاشق وطن بود؛ لذا برای فدا کاری در راه اسالم و تالش برای 

گسترش علم و خدمت به خاطر ترقی و سر افرازی وطن، کمر همت بست. 

دعوت و روشنگري 
به دعوت و روشنگری در ميان جوانان،  ارزندۀ علمی،  وی در پهلوی تدریس وخدمات 
استادان و طبقۀ تحصيل کرده پرداخت. در آن زمان تعدادی از محصالن و جوانان تحصيل 
کرده و حتی عده یی از استادان، تحت تأثير تبليغات فریبندۀ »کمونيزم« قرار گرفته با جانبداری 
از دولت اتحاد شوروی و فعاليت های ضد دینی، می خواستند به حيثيت، افکار و عقاید دیني 
جوانان وطن ما آسيب برسانند. استاد نيازی که در آن شرایط، خاموشی و بی طرفی را خالف 
مسؤوليت دیني وملي می دانست، وارد صحنۀ مبارزات دینی و سياسی گردید و با عده یی از 

استادان و محصالن، جریان »نهضت اسالمی افغانستان« را راه اندازي نمود. 
بيداری نسل جوان به تالش های  وی به خاطر پخش و نشر تعاليم نجات بخش اسالم و 
بخش  این  در  استاد،  هاي  فعاليت  از  برخي  پرداخت.  روزی  شبانه  فعاليت های  و  پيگير 

عبارت بود از: 
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- شامل کردن مضامين دیني در سؤاالت کانکور، براي ورود به پوهنتون. 
- جلوگيري از الحاق فاکولتۀ شرعيات با فاکولتۀ حقوق که توسط بعضي ها به خاطر 

حذف شرعيات در حال عملي شدن بود. 
- تأسيس مجلۀ علمي و تحقيقي شرعيات. 

- تأسيس مرکز تحقيقات اسالمي، در چوکات پوهنتون کابل. 
- تدویر محافل تربيتي وکنفرانس هاي دیني. 

زنداني شدن وشهادت 
در همين اوضاع و احوال بود که سردار محمد داوود خان در سال 1352هـ .ش. با یك 
کودتای نظامی پسر کاکایش محمد ظاهر شاه را که پادشاه افغانستان بود، سرنگون کرد و 
قدرت را خود به دست گرفت. سردار داوود خان، با  تحریك کمونيست ها که در دستگاه 
خطرناك  خود  قدرت  برای  را  اسالمی  نهضت  فعاليت های  داشتند،  نفوذ  وی  حکومت 
تشخيص داد؛ لذا تعدادی از اعضای برجستۀ نهضت اسالمی و در رأس پوهاند غالم محمد 
نيازی را دستگير و به زندان افگند. رژیم داوودخان اول استاد نيازي را به اعدام محکوم 

نمود؛ اما بعداً از تطبيق آن حکم منصرف شده، وي را به حبس ابد محکوم کرد. 
شهيد پوهاند نيازی، پس از اینکه چهار سال را در زندان سپری کرد، در سال 1357هـ.ش.، 
چون  رسيد.  قدرت  به  شوروی  اتحاد  تجاوزگر  دولت  کمك  به  کمونيستي  حکومت 
کمونيست های تازه به قدرت رسيده، با شخصيت های دیندار و وطندوستی همچون استاد 
نيازی، کينۀ دیرینه داشتند و وجود آنهارا مانعی بر سر راه بر نامه های خود می دانستند، اورا 

به طور ظالمانه و نا جوانمردانه به شهادت رسانيدند.
استاد غالم محمد نيازی، این عالم با عمل و دانشمند دلسوز و مبارز پرشور و شجاع، پس 
از تحمل شکنجه هاي طاقت فرسا وتحمل سالها رنج و مشقت در زندان، به خاطر مبارزات 
و  مهربان  خداوند  پيشگاه  به  و  نوشيد  شهادت  جام  وطندوستانه،  فعاليت های  و  اسالمی 

دادگر شتافت. روحش شاد و راهش پر رهرو باد!

شا گردان به دو گروه تقسيم شده، هر گروه به طور جداگانه در مورد شخصيت وکارنامۀ 
شهيد پوهاند نيازي، گفتگو و مباحثه نمایند، سپس نتيجۀ آن را توسط نمایندۀ شان در پيش 

روي صنف ارائه دهند. 
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1- چرا استاد غالم محمد نيازی در دورۀ تحصيل هميشه به درجۀ اعلی کامياب می شد؟ 
2- شهيد استاد نيازی پس از بازگشت به وطن به چه کار هایی پرداخت؟

3- چند صفت از صفت های خوب استاد نيازی را ذکر کنيد.
4 - داوود خان چرا استاد نيازي را  به زندان افگند؟

  در بارۀ شخصيت و کارنامۀ شهيد پوهاند نيازی مقاله یی بنویسيد که از ده سطر کم نباشد.
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درس بيست و يكم

جهاد مردم افغانستان بر ضد تجاوز اتحاد شوروی

مسلمان  ملت  چرا  اسالم چيست؟   در  آن  مقام  و  دارد  معنی  چه  جهاد  که  می دانيد  آیا 
افغانستان بر ضد تجاوز دولت بزرگی به نام اتحاد جماهير شوروی به جهاد پرداخت؟ چه 

عواملی باعث شد تا ملت ما در جهاد خود به پيروزی رسيد؟
در این درس با این موضوعات آشنا می شویم:

منظور از جهاد چيست؟ 
جهاد در لغت به معنای تالش و کوشش است و در اصطالح عبارت از هر کوششی است 
که به خاطر حمایت از دین اسالم و ارزشهای آن صورت می گيرد. اگر جهاد مطلق ذکر 
شود منظور از آن در شریعت اسالمی این است که هرگاه دین و مقدسات، یا سرزمين 
مسلمانان از طرف دشمنان مورد تجاوز قرار گيرد، آنان باید برای دفاع از دین و سرزمين 

خود از هيچ نوع سعی وتالش و قربانی و فداکاری دریغ نورزند.
به صورت جنگ های  ملی،  نواميس  و  وعزت  و حریم وطن  دین  از  دفاع  راه  در  جهاد 

آزادی بخش و مسلحانه صورت می گيرد. 
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زمانی که دشمنان به دین و سرزمين مسلمانان حمله کنند، جهاد مسلحانه در راه خدا، از 
نظر اسالم یك فریضۀ دینی و ایمانی محسوب شده، ثواب و پاداش خيلی فراوان دارد. 
خداوند متعال در قرآن کریم مجاهدان را به پيروزی در دنيا و به مقام واال و درجۀ بلند در 
آخرت و عده کرده و کسانی را که در راه جهاد کشته می شوند، به نام شهيد یاد نموده، 

آنان را به عاليترین مرتبه در بهشت مژده داده است. 

جهاد مردم افغانستان در برابر اتحاد شوروي 
جهاد در راه خدا هم نشانۀ ایمانداری است و هم عالمۀ وطندوستی. از همين جهت وقتی 
که دولت تجاوز گر اتحاد شوروی در 6 جدی سال 1358هـ.ش. به کشور عزیز ما افغانستان 
حمله کرد و آن را اشغال نمود، مردم مسلمان و سلحشور ما به خاطر دفاع از مقدسات 
دینی و استقالل و آزادی وطن خویش، به جهاد پرداختند. در این جهاد همۀ شيرمردان و 

شيرزنان این ميهن اسالمی به طور یکپارچه و متحدانه اشتراك ورزیدند. 
دولت شوروی به خاطر حمایت از رژیم دست نشانده که در اثر کودتای خونين هفت 
ثور سال 1357 هـ . ش. به ميان آمده بود، به وطن عزیز ما تجاوز کرد. دولت شوروی 
برنامه های  اسالم  جای  به  نموده،  ضميمه  خود  خاك  با  و  اشغال  مارا  وطن  می خواست 

بی دینی را در آن پياده نماید.
دولت اتحاد جماهير شوروی  در این تجاوز، با هزاران تانك و توپ و طيارۀ جنگی و 
دهها هزار عسکر مسلح و آموزش دیده مجهز بود؛ اما مجاهدان افغانستان جز اسلحۀ عادی 
و امکانات اندك چيزی در اختيار نداشتند. جنگ ميان مجاهدان از یك طرف و اردوی 

شوروی و کمونيستهای1 افغانی از طرف دیگر، ده سال دوام پيدا کرد. 

1- کمونيست ها گروهی بودند که از افکار و نظریات کارل مارکس یهودی، پيروی می کردند و به خدا و روز 
آخرت ایمان نداشتند. آنها در سال 1917م. به رهبری لينين در روسيه قدرت سياسی را به دست گرفتند و پس از 
آن مناطق مسلمان نشين آسيای ميانه و قفقاز و همچنان اوکراین، آذربایجان، ارمنستان و قسمت هایی از کشورهای 
اسکندناوی در اروپا را تحت اشغال خود در آوردند و آنها را به جمهوریت های خورد و کوچك  تقسيم نموده 
از مجموع آنها اتحاد جماهير شوروی را تشکيل دادند. آنان برای اشغال این کشورها و تطبيق اهداف و برنامه های 
کمونيستی خویش در این مناطق زیاده از بيست ميليون انسان بيگناه را به قتل رسانيدند. نظامی که در شوروی حاکم 

بود، بی نهایت بی رحم و ستمگر بود. 
دولت اتحاد جماهير شوروی برای اشغال افغانستان و ضميمه نمودن آن با قلمرو خود به این کشور حمله کرد؛ اما 
سر انجام خودش با شکست مواجه گردید و در اثر آن شکست، اتحاد جماهير شوروی نيز فرو پاشيد و به پانزده 

جمهوریت جداگانه تجزیه گردید.
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نتيجۀ جهاد مردم افغانستان در برابر شوروي 
در دوران جهاد، ميليونها نفر از هموطنان ما به شهادت رسيدند، معيوب و معلول گردیدند 
وميليونها نفر مجبور به ترك وطن شده به کشور هاي دیگر مهاجرت کردند. بخش بزرگي 
مجاهدین  پروردگار،  یاری  به  انجام  سر  اما  شد؛  ویران  ما  وطن  آبادی های  و  شهر ها  از 
پيروز شدند و دولت شوروی که در آن وقت بزرگترین و قدرتمند ترین دولت جهان 
با  . ش.  دلو سال 1378هـ  مارا در هشت  به حساب می رفت، شکست خورد و سرزمين 
سر افگنده گی، ترك کرد. شکست شوروی در مقابل مجاهدین افغانی سبب فرو ریختن 

رژیم های کمونيستی در جهان گردید. 

عوامل پيروزي مجاهدان در برابر شوروي 
عواملی که باعث پيروزی مجاهدان و شکست کفار متجاوز گردید، عبارت بود از: 

- ایمان قوی مجاهدان به خدا و روز آخرت.
- وحدت و یکپارچه گی ملی.

- عشق آتشين به وطن و حب استقالل و آزادی.
ما فرزندان متدین و وطندوست افغانستان، با الهام از پدران و نياکان مجاهد خود، وطن و 
سرزمين خویش را دوست داریم و هميشه برای دفاع از دین و استقالل ميهن ما با جان و 

مال آماده می باشيم.

شا گردان به دوگروه تقسيم شده، هر گروه در بارۀ موضوع درس باهم گفتگو و مباحثه 
نمایند، سپس نتيجۀ آن را توسط نمایندۀ خود، در صنف ارائه کنند. 

1- جهاد چه معنی دارد؟
2- منظور از جهاد در شریعت اسالمی چيست؟

3- در زمانی که سرزمين مسلمانان از طرف دشمنان مورد تجاوز قرار گيرد، جهاد چه 
حکم دارد؟

4- خداوند متعال به مجاهدین چه وعده کرده و به شهيدان چه مژده داده است؟
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5- اتحاد شوروی چرا به افغانستان حمله کرد و آن را اشغال نمود؟
6- عواملی که باعث پيروزی مجاهدین و شکست دولت شوروی گردید چه بود؟

  شاگردان یك مقاله در بارۀ جهاد مردم افغانستان بنویسند که از ده سطر کم نباشد.
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درس بيست و دوم

دين اسالم اساس وحدت مسلمانان

وحدت و یکپارچه گی قوت است و تفرقه و بی اتفاقی سبب ضعف و ناتوانی.
دین اسالم در ایجاد وحدت و اتحاد ميان مسلمانان نقش بسيار مهم دارد.

در این درس در بارۀ نقش اسالم در وحدت مسلمانان معلومات حاصل می کنيم:

اسالم دین توحيد است و پيروان خود را همواره به سوی اتحاد و همبسته گی دعوت نموده 
و آنان را از پراگنده گی و بی اتفاقی منع می کند.

قرآن کریم با تأکيد بر اصل وحدت انسانها مسلمانان را برادر خوانده است، به این معنی 
که، مسلمانان از هر قوم، نژاد و زبان در هر جایی که باشند باهم برادر اند و باید روابط 

آنان با یکدیگر بر همين اساس یعنی اصل برادری استوار باشد.
برادر با برادر دوستی و محبت دارد و یکی برای دیگر خيرخواه می باشد.

از همين سبب است که در قرآن کریم و احادیث پيامبر بار بار به این امر تأکيد شده 
است که مسلمانان باید متفق و متحد باشند و کاری نکنند تا سبب تفرقه و چند پارچه گی 

صف آنان شود.
اهلل متعال در قرآن کریم مسلمانان را به وحدت امر نموده و می فرماید: َواْعتَِصُمواْ بَِحبِْل 

قُواْ یعنی به دین اسالم چنگ بزنيد و متفرق و پراگنده نشوید. اهللِّ َجِميًعا َواَل تََفرَّ

ACKU



70

در آیت دیگری اهلل متعال مسلمانان را از نزاع و بی اتفاقی منع فرموده است؛ زیرا بی اتفاقی 
سبب ضعف و از بين رفتن نيرو و قوت مسلمانان می شود.

از نظر اسالم عقيده و ایمان قویترین رشته یی است که مسلمانان را با هم پيوند می دهد و هر 
قدر این رشته نيرومند باشد به همان اندازه وحدت و  اتفاق ميان مسلمانان قویتر می باشد.

ملت مسلمان افغانستان که متشکل از اقوام متعدد است با پيروی احکام و ارزشهای دین 
مقدس و انسان ساز اسالم، در سایۀ بيرق توحيد و کلمۀ مبارکۀ »ال اله اال اهلل محمد رسول 

اهلل« متحد و یکپارچه زنده گی می کند.
و  تعصب  نــوع  هر  برابر  در  شان  اسالمی  وجيبۀ  با درك  این سرزمين  مخلص  فرزندان 
بی اتفاقی مبارزه نموده، اجازه نمی دهند که پراگنده گی و اختالف در ميان ملت واحد 

افغانستان راه یابد و سبب ضعف و تفرقۀ هموطنان مسلمان ما شود.
دین و عقيدۀ ما حکم می کند تا با هم برادروار زیست کنيم و در خوشی و غم یکدیگر 
خود را شریك دانسته و کاری نکنيم که خدا نخواسته سبب بی اتفاقی و ضعيف شدن 

وحدت ملی ما شود.

شاگردان به گروه ها تقسيم شده و هر گروه در مورد اهميت اتحاد و اتفاق ميان هموطنان 
عزیز ما با هم مباحثه نمایند.

1- چرا اتفاق باعث قوت و پراگنده گی باعث ضعف ملتها می شود؟
2- قرآن کریم چرا مسلمانان را برادران یکدیگر خوانده است؟

3- قویترین رشته یی که مسلمانان را با هم ارتباط می دهد چيست؟

شاگردان در بارۀ »نقش اسالم در وحدت مسلمانان« مقاله یی بنویسند که از هفت سطر 
کم نباشد.
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درس بيست و سوم

مال فیض محمد کاتب هزاره 

تالشهـای  اثر  به  است.  نام آور  دانشمندان  و  شخصيتها  مهد  افغانستان  مــا،  عزیز  کشور 
نگه  تازه  را  آنها  یاد  ما  است.  رسيده  کنونی  مرحلۀ  به  ما  کشور  آنها  ناپذیر  خسته گی 

می داریم و کارنامه های آنها را سرمشق زنده گی خود می سازیم. 
معرفی  به  جا  این  در  ملی  بزرگان  و  مداران  سياست  نویسنده گان،  دانشمندان،  جملۀ  از 

نویسنده و مؤرخ کشور، روانشاد مال فيض محمد کاتب هزاره می پردازیم.

مال فيض محمد کاتب هزاره فرزند سعيد محمد از اهالی والیت غزنی و متولد سال 1289  
قمری، یکی از تاریخ نگاران و نویسنده گان بزرگ کشور ما محسوب می شود. وی عضو 
گروه مشروطه خواهان بود. مدتی در زندان شيرپور محبوس بود و با آغاز عصر امانی از 

زندان رها گردید.  
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وی  است.  شهير کشور  محقق  و  نویسنده  روشنفکر،  مرد  هزاره  کاتب  محمد  فيض  مال 
یك روشنفکر تحول طلب بود که همراه با دیگر روشنفکران در آغاز قرن بيست، دست 
به مبارزه زد. اثر مشهور وی به نام »سرا ج التواریخ« یك منبع شایسته در زمينۀ تاریخ قرن 

نوزدۀ افغانستان به حساب می رود.

آثار مرحوم کاتب
1- تحفة الحبيب 

برای  خان  عبدالرحمن  امير  طرف  از  که  بود  عالمی  مؤرخ  و  پرکار  نویسندۀ  کاتب 
تاریخ نگاری گماشته شد. وی کتاب ضخيمی در دو جلد به نام تحفة الحبيب مشتمل بر 

وقایع عصر احمد شاهی الی عصر عبدالرحمن خان را در885  صفحه نوشت.   

2- سراج التواریخ 

این  افغانستان شمرده می شود.  از نخستين کتاب های ضبط وقایع دولتی  این کتاب یکی 
کتاب مشتمل بر پنج جلد می باشد که جلد اول و دوم آن مربوط به وقایع قبل از جنگ دوم 

افغان و انگليس می باشد، جلد سوم آن به دورۀ امارت امير عبدالرحمن خان تعلق دارد، 
امير عبدالرحمن خان و دورۀ  به سالهای اخير  التواریخ مربوط  جلد چهارم کتاب سراج 
کتاب  پنجم  جلد  و  می باشد  غازی  خان  اهلل  امان  شاه  جلوس  الی  خان  اهلل  حبيب  امير 

سراج التواریخ مشتمل بر احوال حکومت ده سالۀ امير امان اهلل خان است. 

3- فيضی از فيوضات 

کتاب  در  حبيبی،  عالمه  مرحوم  قول  به  افغانستان.  سياسی  تاریخ  مورد  در  است  کتابِي 
موضوعاتِی بوده که شامل یادداشت های خودکاتب است. 
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4- تاریخ حكمای متقدمين از هبوط آدم )ع( تا بعثت حضرت عيسی )ع(

این کتاب برای صنوف رشدیه )ابتدایيه( و به تصویب وزارت معارف در 289 صفحه به 
طبع رسيد.

5- تذکرة االنقالب 

کاتب در این کتاب وقایع اغتشاش و سقوط سلطنت امانی را از چشم دید خود به طور 
روزنامۀ کوچك تحریر نموده است.

محمد سرور واصف کندهاری، فيض محمد کاتب و غالم محمد غبار سه مرد  بزرگی 
بودند، که در جملۀ سایر بزرگان، نخبه گان و وطندوستان از دیار کندهار، غزنه و کابل 
جنبش  در  مرد  سه  هر  می باشد.  قدردانی  و  ستایش  درخور  شان  کارکردهای  و  نامها 

مشروطه خواهی و استقالل افغانستان سهيم بوده اند.
نام کاتب هزاره و سایر علما و نویسنده گان کشور در صفحات تاریخ کشور ما ثبت است. 

کارکردها و مبارزات آنها مشعل راه هر فرد این کشور خواهد بود.
 

شاگردان به گروهها تقسيم شده، در مورد تأليفات و کارکردهای مال فيض محمد کاتب صحبت 
نموده و نتيجۀ صحبتهای خویش را توسط نماینده گان گروه به سایر شاگردان توضيح دهند.

1 - مال فيض محمد کاتب هزاره در کجا و  در کدام سال تولد یافته است؟
2 - اثر ارزشمند مال فيض محمد کاتب چه نام داشته و اهميت آن چيست؟

3 - تأليفات مال فيض محمد را نام ببرید.

اهميت  آن  در  و  بنویسند  مقاله  فيض محمد کاتب یك  مال  زنده گی  پيرامون  شاگردان 
سراج التواریخ را توضيح دهند.
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درس بيست و چهارم

صلح و بازسازي وطن 

هموطنان ما طي سه ونيم دهۀ اخير از اثر تجاوز خارجي و اختالفات ونبردهاي ذات البيني 
خسارات زیادي را متحمل گردیدند؛ کشته شدند؛ به کشورهاي همجوار و سایر کشور های 
جهان به مهاجرت مجبور گردیدند و تعليم وتربيه، زراعت ومالداري، تعميرات، سرك ها، 

صنعت و غيره، نه تنها از پيشرفت دور ماند؛ بلکه با تخریب و ویرانی مواجه شد. 
در این زمان، از او لویت هاي مهم کاري ما تحکيم صلح وبازسازي وطن است. 

صلح و بازسازي در یك کشور چه اهميت دارد و ارتباط ميان این دو چيست؟ بيایيد که 
در مورد آن در این درس معلومات حاصل نمایيم. 

صلح و امنيت ضرورت مبرم جامعۀ بشري است، در صلح عبادت اهلل متعال به وجه احسن 
و بهتر انجام می شود، علوم توسعه و اشاعت می یابد، مسلمانان به طور آزاد به سوي دین 
اهلل دعوت می نمایند، جان ومال مردم در امان می شود وآنها در حالت اطمينان و سکون از 

همه نعمات زنده گی لذت می برند. 
جنگ و اختالف بدبختي می آفریند، ميان مردم جدایي و نفرت می آورد، کشور را ویران 
می سازد، به تعليم و تربيه زیان می رساند، مرض و گرسنه گي را ایجاد می کند و هر بخش 
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زنده گی را زیانبار می گرداند. 
لُْح َخيٌْر� )النساء 128( یعنی: و صلح بهتر است.  اهلل متعال در قرآن کریم می فرماید: �َوالصُّ
بلي، هرگاه بر خاك وارزش هاي دینی مسلمانان تجاوز صورت گيرد وبراي جلوگيري 
آنها بدون جنگ راه دیگري نباشد، پس چنين جنگ را جهاد می نامند و پيش بردن آن 

طبق احکام اسالمي، باعث ثواب زیاد می گردد. 
وناروا  حرام  کار  یك  مسلمان،  خواهران  و  برادران  وکشتن  البيني  ذات  هاي  اما جنگ 
بوده ودر طول تاریخ هرگاه چنين کاری رخ داده، مسلمانان بر آن افسوس نموده و باعث 

پشيمانی وعقب ماني ایشان گردیده است. 
براي از بين بردن اختالفات ذات البيني بهترین راه، صلح وشورا می باشد که بدون زیان، 

زور وجبر مشکل را حل می سازد. 
اگر در کشور صلح و امنيت بر قرار باشد، مردم به فراگيري علوم در فضاي آرام توجه 
نموده ودر آبادي کشور سهم فعال می گيرند، مکاتب، پوهنتون ها، شفاخانه ها، عمارت ها، 
پل ها وسرك ها ساخته می شود، بندهاي برق، نهرها وجوي ها براي زراعت آماده می شود 
و بازسازی به وجود می آید. در نتيجه کشور ما به پاي خود ایستاده شده، از احتياجات 

دیگران رهایي می یابيم وضرورت هاي زنده گی را به بازوهاي خویش آماده می سازیم. 
شاگردان عزیز! چنانچه اهلل متعال صلح را می پسندد، همچنان آبادي زمين را از ما طلب 
نموده و دوست دارد که بر بندۀ خویش نشانه هاي نعمت را مشاهده کند. سرسبزي زمين 

وخوشبختي مردم پيام اسالم است. 
نافرمانان  کار  کریم،  قرآن  در  ویراني  و  بوده، کشتن  مردود  اسالم  نظر  از  وفساد  نفرت 

محسوب شده است. 
پس بيایيد که مردم را به صلح دعوت نمایيم وبه بهانه هاي کوچك از ریختاندن خون 
آبادي وطن جد وجهد  در  واختالف  به جاي جنگ  داریم،  برحذر  را  ایشان  مسلمانان، 

نمایيم تا با سربلندی تمام، در ميان اقوام جهان زنده گی کنيم. 

شاگردان اهميت صلح وزیان هاي جنگ را به نوبت بيان نمایند. 
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1- اهميت صلح را بيان نمایيد. 
2- زیان هاي جنگ ها واختالفات ذات البيني رابگویيد. 

3- در مورد صلح هدایت قرآني را با ترجمه بنویسيد. 
4- ميان جهاد وجنگ هاي ذات البيني فرق چيست؟ 

5- ارتباط بين صلح وبازسازي را بيان نمایيد. 
6- در مورد آبادي کشور وخوشبخت ساختن مردم حکم اسالم چيست؟ 

آینده  درس  در  و  داده  انجام  را  عملي  ومحل خویش یك خدمت  قریه  در  شاگرد  هر 
پاك کردن  مسجد،  می تواند: جاروب کردن  این خدمت  نماید،  تقدیم  را  آن  گزارش 
مکتب، کوچه و محل بود و باش، جمع کردن  اشيای اذیت کننده، پالستيك وبوتل ها از 

پياده روها وغيره باشد. 
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درس بيست و پنجم

سهم گیري درآبادي کشور وجیبة دينی و ملي ما است

کشور ما افغانستان، به خاطر جنگ هاي پيهم گذشته، از کاروان پيشرفت و ترقي عقب مانده 
است. ما باید وطن خود را آباد کنيم و آن را به شاهراه ترقي و کمال سوق دهيم. این کار هم 
یك مسؤوليت دیني است و هم یك مکلفيت ملي. در این درس با مفاهيم باال آشنا می شویم:

آباد کردن زمين یكي از اهداف آفرینش
یکي از اهداف خلقت وپيدایش انسان اعمار و آبادي زمين و استفاده از نعمت هایي است 
که خداوند متعال آنها را براي استفادۀ  انسان خلق فرموده است. قرآن کریم دراین باره 

می فرماید:
 ُهَو أَنَشَأُکم مَِّن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُکْم فِيَها )سورۀ هود(.

یعني )خداوند( شما را ازین زمين آفرید وشما رابه اعمار آن مکلف ساخت.
بنابراین آیت کریمه کار و تـالش به خاطرآبادي زمين وجيبۀ دیني هرانسان مسلمان است.

دستورات اسالمي زیادی وجود دارد که درآنها به کارهایي که فایدۀ آن به مردم می رسد، 
امر شده است؛ مانند: غرس نهال، کشت و زراعت، ساختن راه ها، پل ها، مساجد، مکاتب 

و مدارس، حفرچاه هاي آب، جوي ها، کاریز ها وغيره. 
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کار براي آباد کردن دنيا صدقۀ جاریه است
کار و زحمت به خاطر آبادي زمين یك عمليۀ دوامدار  است وتا روز قيامت ادامه دارد. 
رسول اکرم درحدیثي می فرمایند: اگر قيامت برپا شد و در دست یکي از شما نهالي 

بود، باید آن را غرس نماید.
تالش  براي آبادي زمين، عالوه از فواید دنيوي، پاداش  اخروي نيز دارد؛ زیرا که این 
کاربهترین صدقۀ جاریه به شمار می آید که مطابق به حدیث شریف اجر هميشه گي آن به 

کساني که درآن کارها سهم داشته اند،  حتي پس از مرگ شان می رسد.
پشتکار و تالش مستمر یکي  با  پيشين  بود که مسلمانان  با درك همين مکلفيت شرعي 
از بزرگترین تمدنهاي بشري؛ یعني تمدن اسالمي را اساس گذاشتند که در اثر آن زمينه 
براي اکتشافات وتحوالت و ابتکارات امروزي، در رشته هاي مختلف علوم و تکنالوژي 

به وجود آمد. 

مسؤوليت ما، در اعمار وطن
آبادي وطن عزیز خود مخلصانه  و  اعمار  در  باید  اسالم  مقدس  دین  به حکم  افغانها  ما 
کوشش نمایيم. سعی و تالش براي آبادي وترقي و تعالي کشور، نه تنها یك مسؤوليت 

ملي محسوب می شود؛ بلکه یك وجيبۀ اسالمي و دیني نيز می باشد. 
باید توجه داشت که عزت و سرفرازي مسلمانان درگرو قوت و نيروی آنها است و پس 
از نيروي ایمان و وحدت مسلمانان، ترقي وپيشرفت اقتصادي بزرگترین نيرو و قوت آنها 
است. پيامبر اکرم  مسلمان قوي را در نزد خداوند محبوبتر از مسلمان ضعيف خوانده 
است. ازینرو، برما الزم است تا درآبادي و ترقي وطن عزیز خود و نيرومندي آن با جدیت 
و جان نثاري بکوشيم تا مردم و کشور ما در بين ملل جهان جاي مناسبي را  احراز نمایند.

کار براي دنيا و آخرت از نظر اسالم
دنيوي  کارهاي  اند:  گفته  اسالم  بزرگ  علماي 
و  هستيد  زنده  دایم  گویا  که  دهيد  انجام  چنان  را 
فردا  گویا  که  دهيد  انجام  راچنان  اخروي  کارهاي 
می ميرید. در آبادي زمين باید کارها را طوري انجام 
دهيم که گویا دایم زنده هستيم، تا نسل هاي بعدي 
از آن مستفيد شده بتوانند، یعنــي درکارهاي آبادي 
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باید منافع درازمدت آن را در نظربگيریم. چنانکه ما امروز از کارهایی که گذشته گان ما 
انجام داده اند مستفيد می شویم، پس ماهم باید با پيروي از شيوۀ نياکان خود کارهایی را 
در ساحۀ عمران و آبادي کشور خود انجام دهيم که هم در زمان ما مفيد باشد و هم براي 

نسل هاي بعدي سهولت هاي زنده گی را فراهم سازد.
آبادي زمين و تهيۀ وسایل خوب، خانۀ خوب و محيط زنده گی خوب، پاك، نظيف و 
عبادت شمرده  بوده  مسلمانان  از  اسالم  زنده گی، خواستۀ  باتمام وسـایل ضروري  مجهز 
می شود و موجب آسایش ما در دنيا و اجر و ثواب زیاد در زنده گی اخروی می گردد؛ 
زیرا عبادت به معناي عام آن به هرکار و خدمتي گفته می شود که به اساس امر اسالم و 

نيت خدمت به مردم انجام شود.

شاگردان به دوگروه تقسيم شوند، گروه اول درمورد اهميت دنيوی وگروه دوم در مورد 
ارزش اخروي آبادي بحث کنند؛ سپس یکدیگر را به وسيلۀ نماینده های گروه در نتيجۀ 

بحث شریك سازند.

فيها« چيست؟ مختصراً  واستعمرکم  األرض  من  هوأنشاءکم   « ومفهوم آیت  -  هدف   1
توضيح دهيد.

2 -  معناي حدیثي را که در مورد نهالشاني خواندید بيان کنيد.
3-  صدقۀ جاریه چه را می گویند و چرا آباد کردن زمين صدقۀ جاریه حساب می شود؟

4-  کار براي دنيا و آخرت را واضح سازید.

شاگردان با بزرگان فاميل و یا قریۀ شان در مورد ضرورت بازسازي و آبادي گفتگو نمایند 
و خالصۀ آن را  دریك مقاله تحریر کنند.
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درس بيست و ششم

حقوق و مسؤولیت هاي متقابل افراد جامعه 

از آن جا که خداوند انسان را موجود اجتماعي خلق کرده است، هيچ کس به تنهایي 
نمی تواند ضرورت ها ونيازمندیهاي خود را برآورده سازد، بنا براین انسانها باید با همدیگر 

در تعاون وهمکاري متقابل قرار داشته باشند. 
اینجاست که مسألۀ حقوق ومسؤوليت هاي متقابل در جامعه به ميان می آید. افراد جامعه 
باالي همدیگر حقوقي پيدا می کنند که باید از هردو طرف، رعایت شود و در برابر این 
ما که  نورزند.  اداي آن غفلت  باید در  بر عهدۀ شان می افتد که  حقوق مسؤوليت هایي 
جزئي از جامعه می باشيم، باید با این مفاهيم آشنا شویم تا با توجه وعمل به آنها در رفاه 
وسعادت جامعه تأثيرگذار باشيم.  درس امروز ما، بر محور همين موضوعات می چرخد: 

حقوق و مسؤوليت هاي متقابل چيست؟ 
منظور از حقوق متقابل این است که افراد یك جامعه چه خورد باشند و چه بزرگ، چه 
زن باشند و چه مرد، چه خویشاوند باشند و چه بيگانه، چه همسایه باشند و چه دور، همه 
بر یکدیگر حقوقی دارند و همه از یکدیگر توقعاتی می داشته باشندکه باید این حقوق و 

توقعات برآورده شود. 
منظور از مسؤوليت هاي متقابل این است که هر کدام از این افراد، در برابر یکدیگر بعضی  

ACKU



81

مسؤوليت ها و مکلفيت هایی نيز دارند که با استفاده از حقوق ذکر شده باید آنها را انجام 
دهند. یعني در برابر هر حقي مسؤوليتي و در برابر هر مسؤوليتي حقي وجود دارد. 

ادای مسؤوليت هاي متقابل، باعث سعادت و نجات جامعه
و  حقوق  آن،  افراد  که  می شود  ميسر  وقتي  جامعه،  یك  در  وسعادتمند  مرفه  زنده گی 
مسؤوليت هاي خود را درك نموده، برای به دست آوردن حقوق و انجام مسؤوليت هاي 

خود، کوشا باشند. 
پيغمبر اکرم در حدیثي جامعه را به سرنشينان یك کشتي تشبيه کرده و فرموده است 
که اگر چند نفر از سرنشينان یك کشتي براي سوراخ کردن آن اقدام کنند، و دیگران 
نگيرند، آب آهسته آهسته داخل کشتي شده  را  آنها  نکنند و دست  احساس مسؤوليت 
اما اگر سرنشينان کشتی  باعث غرق شدن کشتي و هالکت همۀ سرنشينان آن می شود؛ 
احساس مسؤوليت کنند و دست خرابکاران را بگيرند، همه نجات پيدا می کنند  و به طور 

سالم به منزل مقصود می رسند)1(.   

حقوق و مسؤوليت هاي متقابل والدین و فرزندان 
از جملۀ کساني که حقوق و مسؤوليت هاي متقابل بر یکدیگر دارند فرزندان و وا لدین 
اند. حقوقي که فرزندان باالی والدین دارند و والدین باید در حد توان در ادای آن سعی 
کنند، این است که نخست از همه به تعليم و تر بيه، صحت، لباس، خوراك و پوشاك 
آنها باید توجه جدی نمایند و از عطوفت و مهرباني پدری و مادری آنها را بهره مند سازند. 

والدین هم باالي فرزندان حقوقي دارند که فرزندان باید در انجام آن غفلت نکنند. 
به طور مثال: باید به والدین احترام بگزارند، به نصایح و مشوره هاي آنها گوش فرا دهند، 
وقتي آنها پير و ضعيف می گردند، از آنها دستگيري و حفاظت نمایند و در حق شان دایم 

دعاي خير کنند.  

حقوق و مسؤوليت هاي متقابل شاگرد و معلم
غير از پدر و مادر در بين شاگرد ومعلم نيز حقوق و مسؤوليت هاي متقابل وجود دارد: 

1  - صحيح بخاري، کتاب بدأ الوحي، حدیث شماره: 2493 چاپ شده در ضمن کتاب الفتح الباري.
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حقوق شاگردان باالي معلمان این است که در تعليم و تر بيۀ شاگردان مخلصانه بکوشند و 
تجربيات و اندوخته هاي خویش را به بهترین روش به ایشان انتقال دهند، و حقوق معلمان 
بر شاگردان این است که شاگردان به استادان خویش از صميم قلب احترام بگزارند، به 
و  رفتار کنند  ایشان  به رهنمایی هاي  مطابق  نمایند،  توجه  با دقت  آنها  عالمانۀ  اندرزهاي 

کارهاي خانه گي خود را به طور احسن انجام دهند. 

حقوق و مسؤوليت هاي متقابل همسایه گان
همسایه گان نيز باالی یکدیگر حقوق متقابل دارند و باید حقوق و مسؤوليت هاي همدیگر 
را که عبارت از تعاون و همکاری، احترام متقابل و ضرر نرسانيدن به همدیگر است، با 

اخالص رعایت نمایند. 
پيغمبر اکرم فرمودند: »کسي که همسایه اش از ضرر او در امان نباشد، مسلمان کامل 

نيست.« 

حقوق و مسؤوليت هاي متقابل ميان ما و وطن
ما در برابر وطني که در آن زنده گی می کنيم یعني افغانستان، نيز حقوق و مسؤوليت ها 
داریم. در دامان این وطن متولد می شویم، از آب و خاك و هواي آن مستفيد می گردیم 
و در آغوش آن به جوانی می رسيم. اینها حقوقي اند که در وطن خویش از آنها مستفيد 

می شویم. 
بنابر این در برابر وطن نيز، مسؤوليت هایي داریم که باید در انجام آن غفلت و سهل انگاري 
نکنيم. از جمله باید به وطن محبت داشته باشيم، به ارزش هاي آن وفادار بمانيم، از قوانيني 
که در آن حاکم است فرمان ببریم، در آبادي، پيشرفت و ترقي آن با اتحاد کوشش نمایيم 
و اگر خداي ناخواسته استقالل، آزادي، حيثيت و عزت آن مورد تاخت و تاز دشمن قرار 
گيرد، براي دفاع از آن از هيچ گونه فدا کاري و ایثار دریغ نورزیم. این است نشانۀ حب 

وطن و عالمت آزاده گي و جوانمردي. 

شا گردان به دوگروه تقسيم شده یك گروه در بارۀ حقوق ومسؤوليت هاي متقابل والدین 
و فرزندان وگروه دیگر در بارۀ حقوق ومسؤوليت هاي متقابل معلم و شا گردگفتگو و 
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مباحثه نمایند و نتيجۀ آن را از طریق نمایندۀ خود در صنف ارائه دهند. 

1- منظور از حقوق متقابل در ميان افراد یك جامعه چيست؟
2- مسؤوليت هاي متقابل در یك جامعه چه معني دارد؟

3- پيغمبر اکرم جامعۀ انساني را به یك کشتي تشبيه کرده است. در این باره روشني 
بيندازید. 

4- حقوق ومسؤوليت هاي متقابل ميان والدین و فرزندان را بيان دارید.
5- حقوق و مسؤوليت هاي متقابل شاگردان و معلمان را بيان کنيد.

6- حقوق و مسؤوليت هاي متقابلي را که در ميان همسایه گان وجود دارد بنویسيد. 
7- مسؤوليت هایي را که ما در برابر وطن داریم توضيح دهيد. 

با استفاده از حدیث رسول اکرم که جامعه را به سرنشينان یك کشتي تشبيه کرده، یك 
مقاله بنویسيد که از ده سطر کمتر نباشد.
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درس بيست و هفتم

استقالل و آزادي

استقالل از لحاظ سياسي، به این معناست که یك کشور در وضع و اجراي قوانين و فعاليت 
هـاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مربوط به خود از آزادي عمل برخوردار باشد و آزادي 
از نگاه سياسي به این معناست که یك کشور بدون فشار و دخالت دیگران حق اقدام و 
انتـــخاب داشته باشــد. در این درس با چگونه گي استرداد استقالل کشور از زیر سلطۀ 

برتانياي کبير، به طور مختصر آشنا خواهيد شد. 

استرداد استقالل کشور از اشغال انگليس ها
 مردم افغانستان روي احساس حب وطن و آزادی خواهی در سال 1919م. / 1298 هجري 
اتفاق در یك  اتحاد و  با  امان اهلل خان غازی  اعليحضرت  شمسي تحت زعامت مدبرانۀ 
پيکار مقدس؛ ولي کاماًل نابرابر با سردادن نعره هاي اهلل اکبر از هر گوشه و کنار ميهن، در 
سه محاذ بر استعمارگران انگليسي یورش بردند، صفوف آنها را درهم شکستند و سر انجام 
با تحمل  ما  نمودند. ملت  استقالل کشور  به رسميت  شناختن  به،  استعمارگران را وادار 

قربانيهای زیاد، استقالل کشور را دوباره به دســت آوردند و برای ما به ارث گذاشتند.

1298
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ترقی کشور پس از حصول استقالل
افغانستان بعد از استرداد استقالل به مرحلۀ جدیدي قدم گذاشت و در عرصه هاي  دولت 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن تغييرات قابل مالحظه یي به وجود آمد؛ مثاًل: معارف کشور 
با مراکز علمي و فرهنگي جهان رابطه برقرار کرد وعالوه بر آن به تأسيس صدها باب مکتب 

ابتدائيه، ده ها باب ليسه، دارالمعلمين و مکاتب مسلکي در سراسر کشور اقدام شد.
در اثر سعي و تالش عالمه محمود طرزي پدر ژورناليزم کشور، زمينه براي نشرات در کشور 
ما مساعد و محدودیت هاي گذشته از مطبوعات رفع شد، در پهلوي انتشار جراید و مجالت 

دولتي و غير دولتی یك  دستگاه کوچك رادیو نيز در کشور ما به نشرات آغاز کرد.
مسؤوليت ما در زمان کنوني

با گذشت زمان، وطن ما افغانستان فراز و نشيب هاي زیادي را دیده است. اکنون که وطن 
بازسازي  تفاهم، صلح، وحدت ملي و  از جنگ و ویراني در جهت  ما در مرحلۀ گذار 
در حرکت است، با اهميت ترین درس براي ما به منظور رسيدن به آرزو ها و فایق آمدن 
بر مشکالت، اتحاد همه نيروها و همآهنگي ميان نيروهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي کشور است. ما باید همه در یك صف واحد قرار گرفته به خاطر آبادي وطن، 

استقرار صلح پایدار و خنثي نمودن دسایس و مداخالت خارجي، جد و جهد نمایيم.

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و روي مطالب زیر باهم بحث نموده، نتيجه را نمایندۀ 
هرگروه به دیگران بيان نماید:

- استقالل یعني چه؟ 
- آزادي یعنـي چه؟

آمد؟  نایل  استقالل  استرداد  به  پادشاه  کدام  زعامت  وتحت  وقت  چه  در  افغانستان   -1
مختصراً توضيح دهيد.

2- بعد از استرداد استقالل، در کشور ما چه تغييراتي به وجود آمد؟ مختـــصراً توضيح دهيد.

زیر عـــنوان »استقـــالل و آزادي« مطلـــبي بنویسيـد که از پنج سطر کم نباشـــد.
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  درس بيست و هشتم

افغانستان مهد علم و تمدن

از گذشتۀ علم و تمدن در کشور عزیز ما افغانستان چه می دانيد؟
خدمات  بشریت  برای  و  برخاسته  ما  سرزمين  از  که  مشهوری  دانشمندان  نامهای  با  آیا 

ارزشمندی را انجام داده اند آشنا هستيد؟
چگونه می توانيم مجد علمی و مدنيتی گذشتۀ وطن عزیز خود را دوباره احياء کنيم؟

درین درس جواب سوالهای یاد شده را خواهيم خواند.

کشور عزیز ما افغانستان سابقۀ علمی و مدنی درخشان دارد.
علم  مختلف  عرصه های  در  که  است  برجسته یی  و  نامور  دانشمندان  زادگاه  ما  سرزمين 

خدمات بزرگی را برای تمدن بشری انجام داده اند.
البيرونی،  نامهای دانشمندانی؛ چون: امام محمد غزالی، امام فخرالدین رازی، ابو ریحان 
ابن سينای بلخی، ابو نصر فارابی، موالنا جالل الدین بلخی، خواجه عبداهلل انصاری هروی، 
آبادی، عبد  اهلل جالل  فقر  ميا  پير روشان،  افغاني،  الدین  عبدالحی گردیزی، سيد جمال 
الرحمان بابا و ده ها عالم دیگر این سرزمين و کارنامه های درخشان علمی آنان درج تاریخ 

تمدن بشری می باشد.
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علم  رشتۀ  چند  یا  و  یك  در  کدام  هر  اند  برخاسته  بوم  و  مرز  ازین  که  دانشمندان  این 
دست آوردهای مهمی دارند که در پيشرفت و غنامندی دانش و تمدن بشری نقش داشته است.

بدون شك ظهور دانشمندان بزرگ و رونما شدن کارنامه های علمی ارزشمند توسط آنان 
از یك طرف نتيجۀ زحمات و کوششهای شباروزی این علمای فرهيخته برای رسيدن به 
از جانب دیگر محصول فضای علمی و وجود مراکز درس،  بلند دانش است و  مدارج 

تحصيل و تحقيق در آن زمان می باشد.
زیرا در جامعه یی که علم و ادب ارزش داشته باشد، افراد آن علم دوست و رهبران آن علم 

پرور باشند، علم رشد می کند و تمدن انکشاف می یابد.
شهرهای کهن و تاریخی؛ مانند: بلخ، هرات، غزنه، نيشاپور، سمرقند، بخارا، مرو، بست و 
غيره هر کدام از جملۀ مراکز بزرگ علمی و تمدنی جهان به شمار می رفت و طالب علم 

و معرفت از جاهای دور برای آموختن علم به آن جا رو می آوردند.
ازینرو می توان گفت که وطن عزیز ما مهد علم و تمدن است و ایجاب می کند تا فرزندان 
افغانستان با فراموش نکردن تاریخ علمی و مدنيت سرزمين شان، مانند نياکان خویش برای 
به دست آوردن علم و دانش مردانه کمر همت ببندند تا بار دیگر ملت ما مقام بلند علمی 

و گذشتۀ خویش را به دست بياورد.
ترقی و پيشرفت همه جانبۀ کشور تنها از راه علم و معرفت ممکن است و باید همه با هم در 

راه آبادی و آرامی معنوی و مادی ميهن عزیز خود سعی و تالش به خرج دهيم.

شاگردان با کمك معلم محترم مضمون، در مورد گذشتۀ علمی افغانستان با هم صحبت 
نمایند.

1- تعدادی از دانشمندان نامور وطن عزیز را نام بگيرید.
2- بعضی از شهرهای کشور را که در گذشته مراکز علم و تمدن بوده اند نام ببرید.

3- چرا در گذشته مردم برای کسب علم و دانش به سرزمين ما می آمدند؟
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