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moe.curriculum@gmail.com

 1396هـ  .ش.

دا وطــن افغانستـــــان دى

دا عـــزت د هـــر افـغـان دى

دا وطــن د ټولو کـــور دى

د بـــــلـوڅــــــو د ازبـکـــــــو
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سرود ملی
کور د ســولې کور د تورې
د پښتــــون او هــــزاره وو

ورسره عرب ،گوجــــر دي

براهوي دي ،قزلباش دي
دا هيـــــواد بــه تل ځليږي
په سينــــه کــې د آسيـــــا به
نــوم د حق مو دى رهبـــــر

هر بچی يې قهرمـــــــان دى
د تـــرکـمنــــــو د تـــاجـکـــــو

پــاميــــريان ،نـورستانيــــــان
هـــــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان

وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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وزارت معارف
معينيت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
ریاست عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی
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و طندوستی
صنف 8

سال چاپ 1396 :ه .ش.
أ

مؤلفان:

 پوهندوی دکتور فضل الهادي وزين -پوهنمل زلمي هوتك

ايديت علمی ،سياسي و فرهنگی:

 حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی -محمد قاسم هیله من
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کمیتۀ نظارت:
• دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم
• دکتور شیر علی ظریفی رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمی

• سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی

 ولید (نوید) نسیمی -حمیداهلل غفاری
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طرح و دیزاین:

تنظیم امور چاپ :محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.

ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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پیام وزیر معارف
سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم
و اندیشه آراست و درود بیپایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی -صلی اهلل علیه وسلم -که
معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی.
تعلیم و تربیت نقطة آغاز هر تحول و سنگبنای توسعه در هر جامعه است .هدف اصلی تعلیم و تربیت
به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است.
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب میشود که همگام با تحوالت و
پیشرفتهای علمی نوین و مطابق با نیازمندیهای جامعه تهیه و تألیف میگردد و باید دارای ظرفیت و
ظرافتی باشد که بتواند آموزههای دینی و اخالقی را توأم با فرآوردههای علوم جدید با روشهای نوین
به شاگردان منتقل کند.
کتابی که اکنون در اختیار شما قرار دارد ،بر اساس همین ویژهگیها تهیه و تألیف شده است .سعی وزارت
معارف همواره براین بوده که نصاب تعلیمی و کتب درسی معارف کشور ،متکی بر مبانی تعلیم و تربیت
اسالمی و حفظ هویت ملی ،مطابق با معیارهای علمی و روشهای تربیتی نوین بوده ،استعدادهای دانش
آموزان را در همه زمینههای اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر ،ابتکار و حس جستجوگری
را در آنها تقویت بخشد .ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری ،تقویت حس وطندوستی ،مهربانی،
گذشت و همبستهگی از خواستهای دیگر وزارت معارف است که باید در کتبدرسی متبلور باشد.
کتابهایدرسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمیتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد .معلم
یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت و مجری برنامههای آموزشی و تربیتی است .از معلمان و آموزگاران
خوب ،متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشة خود ساخته اند ،صمیمانه آرزومندم
که با تطبیق دقیق و مخلصانة نصاب تعلیمی ،کودکان و جوانان میهن را بهسوی فتح قلههای رفیع دانش،
اخالق و معنویت رهنمون گردند.
کامیابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غیر ممکن است .ازین رو از همه اقشار و افراد
ملت شریف افغانستان ،بهخصوص از خانوادهها و اولیای محترم شاگردان خواهشمندم که از هیچگونه
همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند .همچنان از همه نویسندهگان ،دانشمندان،
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا میشود که با ارائة نظریات و پیشنهادات سالم
و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتابهایدرسی همکاری نمایند.
الزم میدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه ،تألیف ،طبع و
توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بینالمللی که در زمینة چاپ و توزیع کتب
درسی همکاری نموده اند ،قدردانی و تشکر نمایم.
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بیپایان خود ،ما را در تحقق آرمانهای مقدس معارف
یاری رساند .إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی
وزیر معارف
ج
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درس اول

نیایش به دربار خداوند
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خداوند پیداکننده ،مالک و تدبیر کنندۀ تمام کائنات است .مسلمان همواره میکوشد
تا ارتباط او با خالق هستی از طریق ادای عبادات برقرار باشد.
دعا و نیایش یکی از عبادتهای مهم و وسیلۀ ارتباط انسان با خداوند است.
در شعری که به عنوان نخستین درس با هم میخوانیم ،شاعر با ظرافت طبع ،و احساس
پر از سوز و شور ،دعا میکند و از خداوند طلب حاجت و هدایت مینماید.
الهی! اشــک چشــمی ،ســوز آهی
ز هر ســو بســته شــد درهــای امید
الهی! هرچه شــایان اســت ،آن کن
چـــــــه داند بنده اســرار خداوند؟
الهــی! بنــده ات را همــت آمــوز
اگــر ممنــون خلقــش مینمایــی،
الهــی! پیــر گردیــدم ،عصایــی
شــبی تاریــک و دزدان در کمینگاه
الهــی! راه دادی دیگــران را
ز ره وامانــدهگان را هــم تکانــی
الهــی! رایــگان مگــذار مــا را
کــرم پروردگانیــم ،ای خداونــد!
1
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نیایش

فــروزان خاطری ،روشــن نگاهی
کلیدی ،رخنــه ای ،راهی ،پناهی
نمی گویم چنین کن یا چنان کن
خــدا را ،هرچه میزیبد همان کن
لبــش را از نیــاز غیــر بــر دوز
به خاکش افگن و در آتشش سوز
ز منــزل دور مانــدم ،رهنمایــی
فــروغ مشــعلی ،بانــگ درایــی
کــه بگشــایند راز آســمان را
که بگذارند ایــن خواب گران را
به دســت این و آن مگــذار ما را
به لطــف دیگــران مگــذار ما را

(استاد خلیلی)

توضیحات
در دو بیت اول شاعر با زبان شیوا ،از خداوند اشک چشم ،سوز قلب ،نگاه روشن ،امید،
پناه و هدایت میخواهد.
در دو بیت دوم شاعر از خداوند متعال خیر آرزو میکند ،و در دو بیت سوم ازذات کبریایی
او میخواهد تا وی را از احتیاج به بندگان مستغنی سازد.
در دو بیت چهارم شاعر از خالق خود رهنمایی میخواهد و در دو بیت پنجم ،شاعر دعا
میکند تا خداوند هموطنان ما را توفیق بیدار شدن از خواب غفلت و پیشرفت در علم و
دانش نصیب کند.
در دو بیت ششم ،شاعر از خداوند برای خود و دیگران طلب حمایت و کمک مینماید.
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 شاگردان به شکل گروهی زیر نظر استاد محترم مضمون ،در مورد اهمیت دعا و ارتباطدائمی انسان با خداوند از طریق انجام عبادات ،با هم صحبت نمایند.
 از مفاهیمی چون محبت خداوند ،همت بلند ،کار و تالش و به دست آوردن علم و دانشچگونه در پیشرفت و ترقی وطن استفاده شده میتواند؟
 ایمان به خداوند یکتا چگونه باعث تقویت وحدت و یکپارچهگی همه مسلمانان و هموطنانما میشود؟
شاگردان با فکر کردن در ابیات درس به دو سوال مذکور پاسخ بگویند.

 -1مراد شاعر از این بیت چیست:
لبش را از نیاز غیر بردوز
الهی! بنده ات را همت آموز
 -2چرا نیایش و دعا در زندهگی انسان مهم است؟
 -3این بیت را شرح کنید:
که بگذارند این خواب گران را
ز ره وامانده گان را هم تکانی

مضمون بیتیهای درس را به نثر برگردانیده و در کتابچههای خود بنویسید.
2

درس دوم

در وصف پيامبر اسالم

انقالبــي در زمين و آســمان آمد پديد
بعد عمــري در ضميــر مردۀ نوع بشــر
گفت و گوها در حريم ماه و اختر شد به پا
بوسه باران كرد خاك مكه را خيل َملَك
خيره شد گوهر به تاج شه چو ديد انوار حق
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حضرت محمد مصطفي آخرين پيامبر و فرستادۀ خداوند براي بشريت است.
آنحضرت انسان کامل و پيشوا و رهبر همۀ انسانهای روي زمين است و با درخشش نور
بعثت شان پردههای شرک ،جهل ،تاريکي وظلم دريده شد.
محبت پيامبر و عمل به فرمودهها و روش ايشان در زندهگی ،از وجايب مسلمانان میباشد.
در شــعريکه میخوانيم شاعر بعضی از صفات نبی رحمت و علم را با زبان شاعرانه بيان
کرده است.
لرزشي در پيكر كون و مكان آمد پديد
اضطرابوسوزشوشوروتكانآمدپديد
كان نهفته راز ،اينك بر عيان آمد پديد
كز زمينش فخر ماه و آسمان آمد پديد
در دل كهسار از شــمع شبان آمد پديد

عقــل حيــران شــد كــه از ويرانــة بيــوه زنــي
ايــن درخشــان آفتــاب جــاودان آمــد پديــد

3

بر ُهبَلدركعبهزينهنگامهآتشدرگرفت
از منات آن كهنه دعواي خدايي محوشد
آتش زردشــت از تعظيم آن نام بزرگ
آدمــی را پایه بــر تقوا و دانــش برنهاد
اي بسا سلطان جبّاري كه تاجش را زسر
آدميّت مرده بود ،امّا در اين فرخنده شب

پيكــر ُعزي شــرر بر گونــة آذر گرفت
جبههساييرابهخاكبندهگيازسرگرفت
سردگشتومردوجادرزيرخاكسترگرفت
هر که در تقوا فزون تر ،پایه افزون تر گرفت
بنــدة مؤمن بدون تكيه بر لشــكر گرفت
از طفيل مولد وي ،زندهگی از سر گرفت

از بهــار مولــد وي آفتــاب زندهگــی
در جهــان جــان و در جان جهــان آمد پديد
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توضيحات:

(استاد خلیل اهلل خلیلی)
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بعثــت حضرت محمد مصطفي بحيث آخرين پيامبر خداوند انقالب بســيار بزرگ و
تحول بنيادينی بود که زندهگی بشريت را در همه عرصهها بسوی خير و نيکي تغيير داد.
پيامبر اکرم بر شرک و معبودان ناحق خط بطالن کشيد و به جای آن توحید و يکتا پرستي
را برای جهان بشریت به ارمغان آورد.
آنحضرت تاريکیهاي جهل و ظلم را با نور علم و عدالت در نورديد و براي بشريت صلح
و امن و برابري را نويد داد.
پيروی از پيامبر در همه امور زندهگی و عمل کردن به ارشــادات و او امر ايشــان ،تنها راه
بسوی سعادت وخوشبختی میباشد.
مسلمانان پيامبر را دوست دارند و با اخوت و يکدلی و وحدت بخاطر خير و بهبود دنيا و
آخرت شان سعي و تالش مینمايند.

4

 شاگردان در مورد انقالب و تحول عظيمي كه پس از بعثت پيامبر در عرصههایمختلف در جهان رونما شد به صورت گروهي با هم گفتگو نمايند.
 شاگردان به گروههای پنج نفری تقسیم شده و هر گروه حد اقل ( )10موردی را بنویسدکه در آن باید از پیامبر اکرم پیروی شود.
 هر شاگرد حد اقل سه کتاب سیرت النبی را نام ببرد که در شناخت پیامبر مفید واقعمیشود.
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 -1اين بيت چه مفهومي را میرساند:
«آدمــي را پايــه بــر تقــوا و دانــش بــر نهــاد
هــر كــه در تقــوا فــزون تــر ،پايه افــزون تــر گرفت»
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 -2پیام پیامبر  برای بشریت چه بود؟

شاگردان با استفاده از متن درس در مورد انقالب و تحوليكه با بعثت پيامبر در زنده گي
بشريت پديد آمد مقالهای بنویسند كه از ده سطر كم نباشد.
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 -وطن چیست؟

وطن و وطندوستی

 -چرا انسانها وطن خود را دوست دارند؟

 -مفهوم وطندوستی چیست ،و انسان وطندوست دارای چه صفاتی میباشد؟
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با خواندن این درس قادر خواهیم شد به سؤاالت طرح شده پاسخ درست بگوییم:
وطن انســان جایی اســت که در آن به دنیا آمده و آن را برای زندهگی کردن اختیار کرده
است .انسان از عمق دل وطن را از خود ،و خود را از وطن میداند و با آن احساس ارتباط
و وابستگی میکند.
وطن را به مادر تشــبیه میکنند و این بخاطری اســت که انســان تنها از یــک مادر متولد
میشود و از وجود مادر به دنیا میآید.
مادر از شــیر و شــیرۀ جان ،فرزند خود را پرورش میدهد و هر خوشی ،آرامش ،آرزو و
خواست خود را فدای فرزند میسازد.
وطن مادر اســت ،زیرا پیوند مادر و فرزند از پایدارترین پیوندها به شــمار میرود و فرزند
باید در هر حال حرمت مادر را نگهدارد و با تمام قوت و توان در خدمت او باشد.
وطندوســتی عبارت از عاطفه و احساســی اســت که انسان را به ســوی وطن و زادگاهش
میکشاند و انسان جایی را که در آن چشم به دنیا گشوده و بزرگ شده است دوست دارد.
نوشــیدن از آب وطن ،خوردن از میوهها و حاصالت آن و زیستن با مردم میهن و استفاده
از وســایل و نعمتهای کشور ،سبب میشود تا بین وطن و انسان یک رابطه و عاطفۀ قلبی
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مستحکم و قوی ایجاد گردد که از آن به وطندوستی تعبیر میشود.
عاطفۀ وطندوستی انسان را وادار میسازد تا در برابر وطن و مردم آن خود را مسؤول بداند
و برای آرامی و پیشرفت و ترقی معنوی و مادی مادر میهن ،سعی و تالش نماید.
دین اسالم به حیث نظام مکمل زندهگی ،انسان را به کار مفید و خیر اندیشی امر و ترغیب
میکند .خدمت به وطن و خیر رساندن به هموطنان که انسان با آنان پیوند انسانی و دینی
و خونی دارد ،جزء مهمی از رســالت تعاون و همکاری اســت که انسان باید به آن پایبند
باشد.
وطندوســتی این نیست که انســان تنها با زبان از آن یاد کند ،بلکه وطندوستی حقیقی آن
اســت که انســان باید برای آبادی وطن بکوشد و از تخریب و آسیب رساندن به آن به هر
شکلی که باشد جلوگیری نماید.
حفاظــت از اســتقالل ،آزادی و تمامیت ارضــی وطن و کار برای ترقــی آن از مهمترین
نشانههای وطندوستی واقعی به شمار میرود .وطندوست واقعی کسی است که در دفاع از
آزادی و استقالل کشور ،آمادۀ هر نوع قربانی باشد.
انسان وطندوست برای دفاع از حقوق مشروع وطن و هموطن ،سعی و تالش میکند.

 شــاگردان به گروههای پنج نفری تقسیم شــده و هر گروه فهرستی تهیه کند که در آننمونههای وطندوستی ذکر شده باشد.
 -1مفهوم وطن را بیان کنید؟
 -2چرا وطن به مادر تشبیه میشود؟
 -3با استفاده از متن درس ،سه صفت یک انسان وطندوست را نام ببرید؟
 -4انسان چرا باید وطن خود را دوست داشته باشد؟

انسانهای وطندوست دارای کدام صفات میباشند؟
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وحدت و اتفاق رمز قوت و ســر بلندی ملتها است .ملتی که میخواهد نیرومند و سرافراز
باشد راهی جز اتفاق واتحاد ندارد.
درین درس پیرامون مفهوم وحدت ملی و اهمیت و ارزشهای بیشمار آن مطالبی را با هم
میخوانیم:
«وحدت ملی» از دو کلمۀ «وحدت» و «ملی» ســاخته شــده است .وحدت به معنای یکجا
شــدن قسمتهای متفرق میباشــد و کلمۀ «ملی» که از ریشــه «ملت» گرفته شده ،مفهوم
وابستگی و ارتباط انسان را به دولت و کشوری میرساند که او در آن زندهگی میکند و
تابعیت آن را دارد.
اما ملت عبارت از جمعیتی از مردم است که در داخل مرزهای ترسیم شدۀ جغرافیایی یک
دولت با هم زندهگی میکنند...؟
وحدت ملی که یک اصطالح سیاســی و اجتماعی اســت ،به معنای زندهگی کردن اتباع
یک کشــور از اقوام و نژادها و زبانها و مناطق گوناگون در زیر یک بیرق میباشــد که بر
مبنای روابط مشــترک دینی ،تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و منافع مشترک اقتصادی با هم
یکجا شده اند.
مهمترین اهداف وحدت ملی تحقق امور ذیل است:
 -1احترام و حفاظت وحدت کشور و مقدسات دینی مردم آن.
 -2آزادی ،عدالت و مساوات تمام مردم در برابر قانون بدون هیچ گونه تبعیض و امتیاز.
8
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 -3هماهنگــی بین ملت و حکومت در امور سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی به خاطر رفاه
اقتصادی و اجتماعی فرد و جامعه.
 -4داشتن اردو ،پولیس و مؤسسات ملی که مربوط به همۀ ملت بوده و به کدام گروه و یا
قوم و نژاد و زبان خاص وابسته نباشد.
عوامل ذیل برای تحقق و تحکیم وحدت ملی ضروری میباشد:
 .1داشتن دین و عقیدۀ مشترک.
 .2وجود احســاس و روحیۀ رواداری و تعاون اجتماعی یعنی آنچه را که یک انسان برای
خود میپسندد برای انسانهای دیگر نیز بپسندد.
 .3داشتن اهداف مشروع و مشترک ملی که همه اتباع کشور برای رسیدن به آن به صورت
متحد ویکپارچه سعی و کوشش نمایند.
 .4تأمین عدالت و برابری میان اتباع کشــور دربرابر قانون و برچیدن گلیم هر نوع ظلم و
ستم.
 .5تأمین آزادیهای الزم برای مردم در چهارچوب قانون.
 .6کار و تالش برای ترقی و رفاه اقتصادی مردم.
دین اســام اســاس اخوت و برادری یعنی وحدت ملی مردم افغانستان را تشکیل میدهد.
رشــتههای ایمان وعقیده چنان ملت ما را به هم پیوند داده اســت که هموطنان مابهصورت
یک پارچه و متحد برای استقالل ،آرامی وترقی میهن عزیز کار میکنند.
وظیفۀ هر افغان وطندوســت اســت تا به خاطر اســتحکام وحدت ملی ،علیه تمام تعصبات
قومی ،نژادی ،لسانی و سمتی و غیره جهاد و مبارزه کند ،زیرا قوت ما در وحدت ماست.
قــرآن کریم و احادیث گهربار پیامبر اکرم مســلمانان را بــه وحدت و یکپارچگی امر
میکنــد ،به طور مثال خداوند در قرآن کریم میفرمایدوا ْع َتصِ مواْ ب ِ َحب ِل ّ
الل َجمِي ًعا َو َال
َ
ُ
ْ
تَ َف َّر ُقواْ. ...
یعنی :همه به ریسمان خداوند (قرآن کریم و دین اسالم) چنگ بزنید و متفرق و بی اتفاق
نشوید.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانســتان در مادۀ چهارم ملت افغانستان را چنین تعریف
میکند« :ملت افغانســتان عبارت اســت از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند،
9

ملت افغانستان متشــکل از اقوام پشتون ،تاجيک ،هزاره ،ازبيک ،ترکمن ،بلوچ ،پشه یی،
نورســتانی ایماق ،عرب ،قرغیز ،قزلباش ،گجر ،براهوی و سایر اقوام است .بر هر فردی از
افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطالق میشود»...
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شــاگردان به گروههای پنج نفری تقسیم شــده و هر گروه فهرست دربارۀ اهمیت وحدت
ملی و اضرار بی اتفاقی واختالف تهیه نماید.
در اخیر یک یک شــاگرد به نماینده گی از هر گروه ،فهرست تهیه شده را در پیش روی
صنف قرائت کند.
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 .1مفهوم وحدت ملی را بیان کنید؟
 .2اهداف مهم وحدت ملی کدامها اند؟
 .3کدام عوامل باعث تقویت وحدت ملی میشود؟
 .4قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،ملت افغانستان را چگونه تعریف کرده است؟

متن درس را به اعضای خانوادۀ تان توضیح نموده ،نظریات شان را در مورد آن بنویسید.

10

درس پنجم

آزادی چیست؟
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گوشهای ما با کلمۀ «آزادی» آشناست و پیرامون آن مفاهیم زیادی خوانده و شنیده ایم.
دانشمندان ،شاعران و ادیبان در آثار خود آزادی را ستوده اند و ملتهای جهان برای رسیدن
به آزادی و دفاع و پاسداری از آن ،هر نوع قربانی داده اند.
درین درس میخوانیم که:
 آزادی چیست و آزاد زیستن چه مفهوم دارد؟ انواع آزادی کدامها اند؟ آزادی یک ملت چه معنی دارد؟ -اهمیت آزادی چیست؟

کلمۀ آزادی به معنای داشتن اختیار انجام فعل و یا ترک آن میباشد.
چون خداوند انسان را موجودی دارای عقل و اراده خلق کرده است ،او میتواند ارادة
انجام کاری را برگزیند و یا ترک آن را اختیار نماید.
باید دانســت که آزادی مطلق در هیچ جایی از دنیا وجود ندارد .شریعت و قانون مرزهای
آزادی را مشخص میسازد ،زیرا وظیفۀ قانون تعیین حدود و مرز برای اعمال بشر است.
آزادی بی قید و بند و بی قانونی باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه میشــود و هیچ انسان
عاقلی نمیتواند آن را بپذیرد.
تطبیق درســت شــریعت و قانون و زندهگی کردن در ســایۀ آن ،بهترین شــیوۀ استفاده از
11

آزادی میباشد.
آزادی با اراده و عقل انسان رابطه دارد و از بزرگترین و عاليترين ارزشهای انسانی به شمار
میرود .یکی از امور معنویی که بین انســان و حیوان مرز میکشــد آزادی است ،از همین
ســبب آنانیکه ارزش آزادی را درک میکنند حاضرند با شــکم گرسنه و شرایط بسیار
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سخت زندهگی نمایند ولی اسیر و محکوم انسان دیگری نباشند.
آزادی برای رشــد و تکامل شــخصیت انســان بســیار مهم است ،زیرا اســارت مانع رشد
اســتعدادهای انسان و عدم تکامل شــخصیت او میشــود .همین مفهوم در مورد ملتها نیز
صدق میکند.
همانطوریکــه آزادی برای فرد مهم اســت ،برای جامعه و ملت نیــز اهمیت دارد ،ملتهایی
که اســتقالل و آزادی ندارند سرنوشــت شان در دست خودشان نیســت ،به این معنی که
خودشان در مورد مسائل و قضایای کشور خود تصیم گرفته نمیتوانند.
از همین سبب ملتهای جهان برای نیل به استقالل و آزادی هر گونه قربانی میدهند زیرا در
نبود آزادی استبداد و استعمار جای آن را میگیرد.
ملت مســلمان افغانستان یکی از ملتهای آزاده و آزادیخواه جهان است که در طول تاریخ
شــکوهمند خویش همواره علیه تســلط بیگانهگان مردانه رزمیده و یوغ اســارت را هرگز
بدوش نکشیده است.
در نبود استقالل و آزادی تمام ثروتهای مادی و معنوی ملت محکوم ،در اختیار بیگانهگان
قرار داشته و دیگران به سرنوشت آن ملت ،حاکم میباشند.
شاعر شرق عالمه محمد اقبال اهمیت آزادی را چنین زیبا به تصویر کشیده است:
خــدا آن ملتــی را ســروری داد
که تقدیرش به دســت خویش بنوشت
بــه آن ملــت ســروکاری نــدارد
کــه دهقـــانش برای دیگـــران کشت
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شــاگردان بــه صورت گروهی ،در مــورد اهمیت آزادی با هم مباحثــه نموده و هر گروه
فهرستی از اهمیت آزادی و ضررهای اسارت تهیه کند.
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 -1مفهوم آزادی را بیان کنید؟
 -2چرا آزادی یکی از مهمترین ارزشهای انسانی به شمار میرود؟
 -3فرق میان ملت آزاد و ملتی که زیر استعمار قرار دارد چیست؟
 -4چرا ملتها برای نیل به آزادی و استقالل خود قربانی میدهند؟
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مفهوم شعر را به زبان ساده در کتابچههای تان بنویسید.
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هویت ملی چیست؟
در ساختار هویت ملی کدام عناصر و عوامل نقش دارد؟
داشتن هویت ملی چرا برای یک ملت مهم به شمار میرود؟
درین درس تالش خواهیم کرد تا پاسخ سؤاالت باال را دریابیم:
هویت یک ملت بمعنای خود شناســی و شــناخت از خویشتن و پاسخ آگاهانة هر فرد آن
ملت به این پرسشها است که در گذشته کی بوده و امروز کیست؟ به عبارت دیگر هویت
ملی یک ملت بیانگــر جایگاه دینی ،فرهنگی ،تاریخی ،تمدنــی ،اجتماعی ،جغرافیایی و
سیاسی دیروز و امروز آن است.
عناصر اساســی شناخت یک ملت و هویت ملی آن عبارت است از :دین ،فرهنگ ،تمدن،
تاریخ ،جغرافیه ،اجتماع وسیاست ،به این معنی که عناصر یاد شده در تشکیل هویت ملتها
نقش مهم داشــته و در شناخت درست ملتها کمک میکند و موقعیت آنها را در بین سائر
ملتهای دنیا مشخص میسازد.
اگر خواســته باشــیم هویت ملی افغانستان را شــناخته و مقام خویش را به حیث یک ملت
در بین ســائر ملتهای دنیا مشــخص بسازیم ایجاب میکند تا قبل از همه ،از دین ،فرهنگ،
تاریخ ،تمدن ،موقعیت جغرافیایی ،وضعیت اجتماعی و سیاســی ملت خود در گذشــته و
امروز اطالع داشــته و به عبارت دیگر ،از دیروز و امروز خویشــتن آگاهی درست داشته
باشیم.
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با درنظر داشــت مطالب یاد شــده میتوان گفت که دین مبین اســام با عقاید ،احکام و
ارزشــهای واال و انســان ســاز خود ،اولین و مهمترین عنصر هویت ملی ملت افغانستان را
تشــکیل میدهد ،زیرا مردم ما از صدر اســام به دین اســام مشرف شــده و تعلیمات و
ارزشــهای اســامی چنان در عقاید ،اخالق ،فرهنگ ،تاریخ ،اوضاع اجتماعی وسیاســی
مردمان ساکن در محدودۀ جغرافیایی کشور ما بهم آمیخته است که هویت بارزتر دیگری
غیر از اسالم را برای ملت افغانستان نمیتوان سراغ کرد.
عنصر اســامی هویت ملی مردم افغانســتان چنان چتر فراگیر و وسیع است که تمام اقشار
ملت ما در زیر آن گرد آمده و بحیث یک کتلۀ بشــری دارای قدامت تاریخی ،فرهنگی،
اجتماعی و جغرافیایی مشترک در تشکل یک ملت واحد و یکپارچه تبارز میکند.
این را نیز باید درنظر داشت که اسالم بنا بر خصوصیت جاودانگی و فرا زمانی و فرا مکانی
خود برای هویت ملت ما عمق تاریخی داده اســت و اســتحکام ،امتداد و تسلسل آن را در
مستقبل و نســلهای آینده حفظ میکند ،به این معنی که اختالف زبان ،منطقه ،قوم و غیره
نمیتواند وحدت و برادری ایمانی نسلهای امروز و فردای این ملت را متزلزل بسازد.
پس از اســام ،مشــترکات تاریخی ،فرهنگــی ،اجتماعی ،تمدنی ،موقعیــت جغرافیایی و
اوضاع اجتماعی نیز در ساختار هویت ملی مردم ما نقش دارند ،زیرا مشابهتهای یاد شده
مقام ملت افغانستان را در میان ملتهای جهان مشخص و برازنده میسازد.
همه قوانین اساسی افغانستان در گذشته ،و قانون اساسی کنونی جمهوری اسالمی افغانستان،
بر هویت اســامی کشور ما تأکید میکند ،به طور مثال در مادۀ دوم قانون اساسی ما چنین
آمده است« :دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دین مقدس اسالم است».
و مادۀ ســوم قانون اساســی جمهوری اسالمی افغانســتان با تأکید بر هویت اسالمی کشور
ما صریحاً حکم میکند که در افغانســتان هیچ قانون نباید با احکام و ارزشهای دین اسالم
مخالفت داشــته باشد« :در افغانســتان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین
مقدس اسالم باشد».
پس ازا سالم ،افغانیت دومین عنصر هویت ملی افغانستان است.
مادۀ چهارم قانون اساسی پس از ذکر اقوام کشور ما ،هویت افغانی ملت افغانستان را چنین
بیان میکند« :بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطالق میشود».
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داشــتن هویت ملی نشــانۀ زنده بودن ملت و رمز قوت و وحدت آن است .ما بحیث یک
ملت آزاد ،به هویت اســامی و افغانی خود میبالیــم و مانند جان ،هویت ملی خویش را
حفاظت میکنیم.

شــاگردان به کمک اســتاد محترم مضمون به گروهای پنج نفری تقســیم شده و در مورد
هویت ملی مردم افغانستان مباحثه نمایند.

KU
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 -1مفهوم هویت ملی را بیان کنید؟
 -2هویت ملی از کدام عناصر تشکیل میشود؟
 -3هویت ملی ملت افغانستان چیست؟
 -4قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در مورد هویت کشور و مردم ما چه میگوید؟


مواد دوم ،ســوم و چهارم قانون اساســی را حفظ نموده و در مورد عناصر و اهمیت هویت
ملی ملت افغانستان مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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انســان به صورت فطری ،وطن و زادگاه خود را دوســت دارد .اسالم به حیث دین فطرت به
تمام خواستهای طبیعی انسان توجه نموده و برای رشد آن ،نظام و چهارچوب ساخته است.
در این درس موقف اسالم را در مورد احساس فطری وطندوستی مطالعه میکنیم:
نظر اســام در مورد وطن به مراتب وســیع تر از آن چیزیســت که در اندیشههای انسانی
وجود دارد .اســام بر این حقیقت مهم تأکید میورزد که اصل انسانها به یک پدر و مادر
بر میگردد و خداوند زمین را برای زندهگی انســانها آفریده و آنان را مکلف ســاخته
است تا برای آبادی زمین سعی و تالش نمایند.
بنا برین از چند دیدگاه باید به این قضیه نگریســت :در یک دیدگاه همۀ زمین برای انسان
حیثیت وطن را دارد ،وانســان با زمین و محیط خویش به حیث یکی از نعمتهای بزرگ
خالق هســتی احساس پیوند و دلبســتگی نموده و برای عمران زمین و خیر و فالح ساکنان
آن کوشش میکند و به گفتۀ اقبال الهوری (رح):
کــــــه ملک خـــــدای ماســت
هـــر مـلک مــلک مـــاست
در دیدگاه دوم وطن مســلمان عبارت اســت از آن سرزمینهایی که اکثریت ساکنان آن را
مســلمانان تشکیل میدهند .انسان مســلمان بنابر تقاضای ایمان ،با سرزمینهای اسالمی در
قلب خود احســاس محبت میکند و کار کردن برای رفاه و آرامی ســرزمینهای مذکور و
دفاع از آنها در مقابل هر نوع خطر داخلی و بیرونی را وجیبۀ شرعی خود میپندارد.
و در نظر ســوم ،وطن از نظر اسالم همان سرزمین مشخصی است که زادگاه انسان و جای
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زندهگی دایمی ویباشد.
مسلمان در کنار خیر خواهی برای همۀ مردم جهان و احساس محبت و دلبستگی به امت
اســامی و جهان اســام ،آبادی و ترقی معنوی و مادی ســرزمینی را که در آن زیست
میکند در اولویت قرار داده با کمال اخالص و جدیت برای آن کار و فعالیت میکند.
معنای حقیقی وطندوستی سعی و تالش برای خیر و بهبود و ترقی و پیشرفت وطن است.
حضــرت پیامبــر اکــرم زادگاه خود یعنی مکۀ معظمه را دوســت داشــتند و احســاس
وطندوســتی را در احساســات ایشــان میتوان دید .وقتی که آنحضــرت در اثر ظلم و
ســنگدلی مشــرکین قریش مجبور به هجــرت و ترک وطن و زادگاه خود ،مکه شــدند،
درست در لحظاتی که مکه را ترک مینمودند ،با چشمان اشکبار میگفتند« :ای مکه! تو
بهتریــن و محبوبترین زمینهای خداوند برای من هســتی ،اگر اهل تو مرا بیرون نمیکردند
ازینجا هرگز بیرون نمیشدم»...
درین گفتۀ پیامبر پاک ترین و رقیق ترین احساس وطندوستی تجلی دارد.
بهمیــن گونــه زمانی که پیامبر به مدینۀ منوره هجرت نمودنــد و آنجا را به حیث موطن
و اقامتــگاه دایمی خویش برگزیدند ،دعا میکردند کــه خداوند مدینه را مانند مکه برای
ایشان محبوب بگرداند.
در حدیثــی که امام بخاری روایت نمــوده ،پیامبر فرموده اند( :اللهــم حبّب إلينا المدينة
كحبنا مكة آو آشد )...
یعنی :خداوندا! مدینه را مانند مکه و بیشتر از آن برای ما محبوب بساز.
همچنان آنحضرت دعا میکردند تا خداوند در مدینۀ منوره برکت بیندازد.
در حدیث دیگری آمده اســت که پیامبر در آغاز پخته شدن خرمای مدینۀ منوره چنین
دعا میکردند( :اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا )...يعني :بار خدایا! برای ما در مدینۀ
ما و میوههای ما برکت بینداز.
درین گفتههای پیامبر احســاس پاک محبت و دوســتی نســبت به زادگاه و وطن نهفته
است.
اگر این احساســات و گفتههای پیامبــر از یکطرف نمایانگر یک عاطفۀ پاک انســانی
میباشــد ،از طرف دیگر پیامی اســت برای هر مســلمان که باید با وطن و ســرزمین خود
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محبت و دلبستگی داشته ،خیرخواه آن باشد.
وطندوستی فقط احساس و شعار نیست بلکه باید این احساس و شعار به کار و عمل پیگیر
برای استقالل ،پیشرفت و ترقی معنوی و مادی وطن مبدل شود.
مســلمان واقعی و خوب ،مانند پیامبر محبوب ما ،وطن خویش را دوست دارد و برای خیر
و بهبود آن بحیث یک رسالت و مسؤولیت دینی جدوجهد میکند.
افغانســتان میهن ماســت .دفاع ازین ســرزمین و کار و جهاد برای تعالی و ترقی آن وجیبۀ
شرعی هر افغان است.

KU

شاگردان صنف در مورد اینکه «مسلمان خوب باید وطندوست باشد» با هم مباحثه نمایند.
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 -1چرا زمین با همه پهنای خود برای انسان حیثیت وطن را دارد؟
 -2چرا مسلمان با سرزمینهای اسالمی محبت دارد؟
 -3احادیث درس برای مسلمان چه پیام دارد؟
 -4معنای حقیقی وطندوستی چیست؟

احادیث درس را حفظ نموده و در مورد صفات یک مسلمان وطندوست مقالهیی بنویسید
که از ده سطر کم نباشد.
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ثروت و مال یکی از نعمتهای خداوند بوده و نقش مهمی در زندهگی فردی و اجتماعی
انسانها دارد.
یک نوعی از مال و دارایی مربوط به افراد بوده و ملکیت شخصی آنها میباشد ،نوع دیگر
مال و دارایی مربوط همۀ مردم و ملت بوده در ملکیت شخص معین قرار ندارد ،اما منفعت
و فایدۀ آن به تمام افراد جامعه میرسد.
این درس به بیان اهمیت اموال عامه و ضرورت حفاظت از آن اختصاص یافته است.
بیت المال یک اصطالح اسالمی میباشد که به معنای جای نگهداری اموال و داراییهای
عمومــی اســت .در صدر اســام و دوران حکومت خلفای راشــدین جــای نگهداری و
داراییهای عمومی یعنی اموال دولتی را «بیت مال المسلمین» میگفتند؛ بعدها این اصطالح
به صورت مختصر به «بیت المال» مشهور شد.
ملکیتهای عمومی یا بیت المال مربوط همۀ مردم میشود و حق و ملکیت شخصی فرد و
یا افراد معین نمیباشد؛ به تعبیر دیگر در مال بیت المال همۀ افراد کشور حق و سهم دارند.
ذخایر پولــی دولتی ،امالک و زمینهای مربوط دولت ،پارکهــا و تفریحگاههای عمومی،
معــادن و ثروتهــای طبیعی ،راهها و ســرک ها ،عمارات و ســاختمانهای دولتی ،وســائل
ترانسپورتی مربوط دولت ،مانند :موتر ،طیاره و غیره ،همه اموال بیت المال اند.
از نظر دین مبین اســام اموال بیت المال حیثیت امانت را دارد و الزم اســت تا مســؤولین
اموال بیت المال را با کمال امانتداری حفاظت نموده ،نگذارند از آن سوء استفاده شود.
اســتفاده از اموال بیت المال براســاس اصول و ضوابطی باید صــورت بگیرد که از طرف
شریعت اسالمی و قوانین و مقررات نافذ در کشور ،تعیین گردیده است.
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دین اســام خیانت در داراییهای عامه یعنی بیت المال را حرام دانسته و استفادۀ نامشروع
از آن را به هر نام و شکلی که باشد ممنوع قرار داده است.
به طور مثال :کسی حق ندارد از امکانات و موترهای دولتی استفادۀ شخصی کند و درختها
و جنگلها دولتی را که مربوط به همۀ ملت است قطع نموده و به فروش برساند و یا معادن
و ذخایر طبیعی ملی را خودسرانه استخراج نموده و مصرف نماید.
همچنان پول و بودیجۀ دولتی باید در جاهایی مصرف شود که نفع آن به همۀ مردم برسد.
اســتفادۀ غیر مشــروع از پول و دارایی عامه نوعی خیانت و اختالس است که کار حرام و
ناجایز میباشد.
باید دانســت که نیروی اقتصادی کشــور تا اندازۀ زیاد به حفاظت و اســتفادۀ درســت از
داراییهای عمومی و بیت المال ارتباط دارد؛ زیرا ســاختن مکاتب ،دفاتر دولتی ،شفاخانه
هــا ،شــاهراه ها ،بندهای آب و برق ،نشــر و چــاپ کتابهای معارف ،معــاش مأمورین و
کارمندان دولتی ،کمک به محتاجان و غیره ،همه و همه از بیت المال صورت میگیرد.
ما مکلف هستیم از بیت المال مانند اموال شخصی خود محافظت کنيم و نگذاریم ثروت
و سرمایههای ملی ما به هدر رفته و از آن استفادۀ ناجائز صورت بگیرد.

شاگردان به کمک استاد محترم مضمون ،فهرستی از داراییهای عامه تهیه نمایند.

 -1معنای بیت المال را بیان کنید؟
 -2اموال بیت المال ملکیت کیست؟
 -3آیا استفادۀ شخصی از اموال بیت المال جایز است؟
 -4اختالس چرا یک عمل زشت شمرده میشود؟

در بارۀ محافظت از اموال بیت المال مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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نقش علم در ترقی ملتها
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علم ،دانش و تعهد اساس و تهداب ترقی و پیشرفت ملتها را میسازد.
هیچ ملتی بدون علم و تحقیق و ابتکار در عرصههای مختلف دانش ترقی کرده نمیتواند.
متن این درس علت و سبب ترقی و پیشرفت ملتها را با زبان شیوای شعر بیان میکند:
شــرق را از خــود بــرد تقلید غرب
محکمــی او را نه از ال دینی اســت

قــوت افرنــگ از علم و فن اســت

حکمت از قطع و برید جامه نیســت
علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ

گر کســی شــبها خورد دود چراغ
ملــک معنی کس ح ِد او را نبســت

نــی ز رقــص دختــران بــی حجاب

AC

قوت مغــرب نه از چنــگ و رباب

بایــد ایــن اقــوام را تنقیــد غــرب

نــی فروغــش از خط التینی اســت
از همین آتش چراغش روشن است

مانــع علــم و هنــر ع ّمامــه نیســت

مغــز میبایــد نــه ملبــوس فرنــگ
گیرد از علم و فن و حکمت ســراغ

بــی جهــاد پیهمــی نایــد به دســت
(عالمه محمد اقبال رحمه اهلل)
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توضیحات
درین شــعر ،شــاعر متفکر عالمه محمد اقبال الهوری از زبان پادشاه ادیب و علم دوست
احمد شــاه ابدالی  -رحمه اهلل -به نســلهای جوان امروز و فردای شــرق ،از جمله جوانان
کشــور ما این پیام را میدهد که پیشــرفت و ترقی ملتهای شــرقی یعنی جهان اسالم ،با
تقلید و دنباله روی کور کورانه از کشورهای غربی میسر نمیشود ،قوت و پیشرفت مادی
کشــورهای غربی نتیجۀ خوش گذرانی و بی توجهی به ارزشــهای دینی و اخالقی نیست،
بلکه اساس و تهداب قوت مادی و پیشرفت غرب علم و فن است.
در بیتهای پنجم و ششم شاعر از زبان احمد شاه بابا میگوید که علم و حکمت به شکل
لباس انســان ارتباط ندارد ،به این معنی که ،ترک پوشــیدن لبــاس وطنی و تقلید از لباس
دیگران ،ســبب پیشرفت و ترقی نمیشود ،پیشرفت با بکار انداختن مغز و فکر و اندوختن
علم ممکن میباشــد ،جوانان به عوض توجه به شــکل ظاهری لبــاس و تقلید کورکورانۀ
دیگران باید در به دست آوردن علم کوشا باشند.
دو بیت اخیر این مطلب را میرســاند که بدست آوردن علم و دانش با شب زنده داری و
مطالعه و کوشــش ممکن اســت و درس خواندن و عالم شدن به یک جد و جهد مستمر و
دوامدار نیاز دارد.
کســی که واقعاً وطن خود را دوســت دارد و برای ترقی و پیشرفت آن فکر میکند باید با
تمام توان خود برای حصول علم و دانش سعی و تالش شبا روزی بخرج بدهد.
انسان وطندوست علم را دوست دارد.

به کمک استاد محترم مضمون ،هر بیت متن درس را بصورت جداگانه شرح نمایید.

 -1آیا تقلید و دنباله روی کور کورانه باعث ترقی و پیشرفت یک ملت شده میتواند؟
 -2سبب نیرومندی و ترقی مادی کشورهای غربی چیست؟
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 -3معنای این دو بیت را توضیح بدهید:
گــر کســی شــبها خــورد دود چــراغ
گیــرد از علــم و فــن و حکمــت ســراغ
علــم و فــن را ای جــوان شــوخ و شــنگ
مغــز میبایــد نــه ملبــوس فرنــگ

AC

KU

بر محور بیت ذیل مقالهیی بنویسند که از ده سطر کم نباشد:
((گــر کســی شــبها خــورد دود چــراغ
گیــرد از علــم و فــن و حکمــت ســراغ))
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اعمار ديوار (كمربند) كندهار یکی از موضوعات تاريخی كشــور ما اســت كه به عصر و
زمان احمد شــاه بابا ارتباط میگيرد .احمدشاه بابا يكي از زمامداران افغانستان ميباشد كه
در زمان پادشاهي خويش میخواست در چهار طرف كندهار كمربند امنيتي اعمار نمايد.
زرغونه انا ،مادر احمدشــاه بابا از روي شهامت و تدبير درست جلو اعمار ديوار يا كمربند
شهر را میگيرد.
مادر احمدشــاه بابا زرغونه نام داشت كه به زرغونه انا مشهور بود ويكي از زنان سخنور و
دانشمند به شمار میرود.
احمدشــاه بابا در سال هشتم پادشــاهي خويش (  1178ﻫ  .ق ).جرگۀ بزرگ سران را داير
نمود تا در مورد ســاختن شــهر جديد كندهار و جای آن و اینکه باید شهر مذكور داراي
هفت حصار باشد تصمیم گرفته شود.
يك روز زرغونه انا در جرگه شركت نمود .احمدشاه بابا از مادر خويش سوال کرد :مادر!
شــما روی چی هدف در جرگه شركت نموديد؟ زرغونه انا جواب داد :شنيدم كه تصميم
اعمار يك شــهر را داريد كه هفت ديوار داشــته باشــد ،من آمدم تا بدانم كه آيا اين خبر
راســت اســت و آیا جرگه چنين تصميم دارد؟ احمد شاه بابا جواب داد :بلي مادر ،جرگه
تصميم دارد تا شــهر جدیدی اعمار نمايم كه پایتخت افغانســتان بوده و اطراف آن هفت
ديوار داشته باشد و میخواهم در آن شهر زندهگي نمايم .زرغونه انا به پسر خود و اعضاي
جرگه گفت :وطن ،شهر و مردم آن به واسطۀ همت و غيرت مردان محافظت میشود ،نه با
حصار بلند ،اگر مردان با همت وجود داشته باشند و در غژدی هم زندهگي كنند میتوانند
25

از وطن خويش مواظبت نمايند اما اگر همت و غيرت وجود نداشته باشد ،دیوار مانع داخل
شدن دشمن به شهر نمیشود .محافظت شهر را به همت مردان بگذاريد.
احمد شــاه بابا و اعضاي جرگه سخنان زرغونه انا را قبول كرده و بر تصميم سابقۀ خويش
تجديد نظر نمودند .احمدشاه بابا شهر جديد كندهار را با يك ديوار امنيتي اعمار نمود.
ازين قصۀ تاريخي معلوم میشــود كه افغانها در طول تاريخ شــخصيتهايی داشــتند كه
اعمال ايشــان برای همیشه مايۀ فخر مردم ما ميباشــد .محبت آنها با مردم باعث شد تا در
رهبري مردم قرار بگيرند.
این شخصیتها این را ثابت کردند كه به مثابۀ رهبر و پيشوای قوم ،تمام افغانستان را خانۀ
خويش و ســاكنان آن را خواهر و برادر خود تصور میكنند و براي سعادت و خوشبختي
آن چنان فكر میكنند ،که يك پدر و یا مادر در مورد فرزندان خويش میانديشد.
الزم اســت تا نســلهای امروز و فردای کشــور با مطالعۀ تاریخ و آگاهــی از کارنامههای
درخشــان نیاکان خویش ،کارهای خوب آنان را سرمشــق زندهگی خود قرار داده و برای
آیندۀ درخشان سرزمین شان تالش نمایند.
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شــاگردان به گروهها تقسيم شوند .گروه اول در مورد احمدشاه بابا و گروه دوم در مورد
مادر او زرغونه انا در بين خويش مباحثه نمـــــوده و هـــــر دو گروه نتايج مباحـــثه را در
صنــف قرائـت نمايـند.
 -1احمدشاه بابا روي كدام دليل تصميم اعمار ديوار( كمربند ) كندهار را آغاز كرده بود؟
 -2زرغونه انا چرا با اعمار ديوار مخالفت نمود؟
 -3رهبران ملي در مقابل مردم خویش باید چگونه برخورد نمايند؟

راجــع به اخــاق و خصوصیات رهبران ملي به كمك و همکاری بزرگان و منابع دســت
داشته ،معلومات جمع آوري نموده و در ساعت بعدي باهمصنفان خويش شريك سازید.
26
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شهید کیست و از چه مقامی برخوردار میباشد؟
وظیفۀ ما در برابر شهدا چیست؟
یاد شهیدان و يادآوري از قربانیها و کارنامههای آنان برای نسلهای امروز و فردا چه اهمیت دارد؟
این درس در مورد شهدا و مقام آنان است و درمتن آن پاسخ سوالهای باال را خواهیم یافت.
شــهید به کسی گفته میشود که به خاطر کســب رضای خداوند ،و در راه تحقق دین
اسالم و پاسداری از احکام و ارزشهای آن ،جان خود را قربانی کرده باشد.
بدون شــک ارزشها و احکام دین اسالم ،همه به خیر و فالح بشریت بوده و فالح و نجات
انســانها در آن نهفته اســت ،ازینرو میتوان گفت که شــهید به خاطر اهداف و آرمانهای
واالی انسانی و خدمت به جامعه و مردم قربانی داده و جان خود را فدا کرده است.
شهید کسی است که مانند شمع خودش میسوزد تا جامعه و جهان روشن شود.
از نظر اسالم ،شهید مقام بسیار بلند دارد ،در آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر بارها از
مقام شهدا و اجر و پاداش بزرگ آنان در نزد خداوند یاد شده است.
بر اســاس آیات قرآنی و احادیث نبوی ،شهدا در حقیقت زنده هستند و نباید به آنان مرده
ــبيل ّ
الل
خطاب کرد ،خداوند متعال در بارۀ شــهدا میفرماید َو َال تَقُولُواْ ل َِم ْن ُي ْق َت ُل فِي َس ِ
ون (سورۀ البقره.)154 :
أَ ْم َو ٌ
ات بَ ْل أَ ْح َياء َولَكِن َّال تَشْ ُع ُر َ
یعنی شــما به کســانیکه در راه خدا کشته شــده اند مرده نگویید؛ زیرا آنان زنده اند؛ مگر
شما نمیدانید.
افغانســتان عزیز ،سرزمین شــهدا و ملت ما ملت شهید پرور اســت .ملت افغانستان بخاطر
حفظ دین ،ناموس ،خاک ،استقالل و آزادی خود در هر وقت قربانی داده و هزاران شهید
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ز رزم شــهید غرقــه در خــون
بهــر جــا اللــۀ ســرخ رنــگ بینی
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گلگون کفن را برای به دست آوردن این آرمانهای مقدس تقدیم کرده است.
هر باری که کشور ما مورد اشغال و تجاوز بیگانهگان قرار گرفته و دین ،ناموس ،استقالل
و آزادی آن در معرض خطر واقع شــده اســت ،ملت با شهامت افغانستان به سنگر جهاد و
مبارزه شتافته و درین راه همه هستی خود را قربان کرده است.
در سه جنگ افغان و انگلیس که برافغانها تحمیل شده بود ،بریتانیا قصد اشغال سرزمین ما
را در ذهن خود میپرورانید؛ ملت سلحشور و با غیرت افغانستان مردانه وار به سنگر جهاد
شتافت و با دادن قربانیهای بیشمار ،و تقدیم شهدای بسیار ،دشمن را شکست داد و استقالل
کشور را به دست آورد.
همچنــان وقتی که پس از کودتــای خونین  7ثور  1357هـ  .ش ،.دین و مقدســات مردم
مسلمان ما در معرض خطر واقع شد و حکومت کمونستی وقت برای نشر الحاد و مارکسیزم
به قتل و کشــتار مردم ،مخصوصاً علماء و دانشــمندان و اهل نظر کشور آغاز کرد و زمینه
ساز تجاوز نظامی اتحاد شوروی سوسیالستی بر افغانستان شد ،ملت مسلمان افغانستان علیه
ظلم و الحاد کمونســتی و تجاوز قشون سرخ شوروی که میخواست وطن ما را در اشغال
داشته باشد اعالن جهاد کرد.
درین جهاد مقدس که بیش از یک دهه ادامه یافت ،زیاده از دو میلیون هموطنان مســلمان
ما اعم از مرد ،زن ،طفل ،جوان و پیر به شهادت رسیدند.
تقریباً وجب وجب ســرزمین افغانستان از خون شــهدای گلگون کفن جهاد مقدس سرخ
است و بقول شاعری:
فضا و دشــت میهن گشــته گلگون
همانجا یک شــهیدی خفته در خون

درمیان شهدای جهاد تاریخ ساز ملت ما ،بهترین فرزندان افغانستان اعم از علماء ،دانشمندان،
استادان ،روشنفکران ،سیاســتمداران ،بزرگان و موسفیدان ،تاجران ،محصالن ،متعلمان و
جوانانی وجود داشــتند که یا در سنگرهای گرم جهاد و نبرد با دشمن متجاوز ،و یا هم در
زندانها و دشتها توسط متجاوزین و ایادی آنان مظلومانه به شهادت رسیدند.
در نتیجــۀ فداکاری و رشــادت مجاهدین ســنگرهای حق و قربانیهای شــهدای عزیز ما،
سرانجام افغانستان از چنگال قشون متجاوز سرخ و حکومت دست نشاندۀ آن نجات یافت
و بار دیگر صاحب استقالل و آزادی شد.
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ملت افغانســتان همیشه برای حفظ دین و اســتقالل خود آمادۀ قربانی و شهادت بوده و هر
وقتی که به دین ،ناموس و خاک افغانســتان تجاوز صورت گیرد بیرق جهاد را برافراشــته
نگه خواهند داشت.
باید گفت که اســتقالل و آزادی افغانســتان در طول تاریخ و برای همیشه مرهون شهامت و
شــهادت مجاهدان مخلص و مؤمن بوده اســت .ما آنچه امروز داریم از برکت خون شــهدا
اســت .اگر شــهدای گرانقدر ،امروز درمیان ما نیستند؛ یاد و خاطرۀ فداکاریها و قهرمانیهای
آنان همیشه در قلب و ذهن نسلهای امروز و فردای این سرزمین زنده و جاودانه خواهد ماند.
ملتهای زنده ،شــهدا و قهرمانان خویش را هرگز فراموش نمیکنند .یادآوری از شــهدا
و ارجگزاری به خدمات و قربانیهای آنان ،نشــانۀ قدر شناســی و زنده بودن ملت افغانستان
است ،ازینرو ما یاد شهدای خود را زنده نگهمیداریم تا کشور ما زنده بماند.
حفاظت و پاســداری از آرمانها و اهداف شهدا و ادامۀ راه آنان ،اگر از یک طرف وظیفۀ
ما و عالمت احترام به مقام واالی آنان اســت ،از طرف دیگر نشــانۀ واضح وطندوستی بی
شائبه نیز میباشد.
ما ملت زنده و متحد هستیم؛ زیرا شهدای خویش را فراموش نکرده ایم.

AC

شــاگردان به دستههای پنج نفری تقســیم شــده ،با هم در مورد مقام و کارنامههای شهدا
مباحثه نمایند.
در پایان مباحثه یکتن به نمایندهگی از هر دســته ،پیشروی صنف آمده خالصۀ مباحثه را با
همصنفان خویش درمیان بگذارد.
 -1کلمۀ شهید به چه کسی اطالق میشود؟
 -2از نظر اسالم شهید دارای چه مقام و جایگاه است؟
 -3استقالل و آزادی کشور ما مرهون قربانیهای چه کسانی است؟
 -4نسلهای امروز و فردای کشور ما در برابر شهدا و آرمانهای آنان چه مسؤولیت دارند؟
در بارۀ شهید و جایگاه او مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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ســرزمين ما در برهههایی از تاریخ ،مورد هجــوم و تاخت و تاز ابرقدرتهای بزرگ جهان
قــرار گرفته؛ ولــی متجاوزین هر بار با عکس العمل مردم آزاديخواه اين ســرزمين مواجه
گرديده اند .انگليســها ،که آفتاب در قلمرو شان غروب نميکرد ،سه بار بر کشور ما لشکر
کشــی نمودند .اما هر بار با شکســت فاحش و شرم آور روبرو گرديده اند .شکست اتحاد
جماهير شوروي سابق توسط مردم ما از جملۀ شکستهای شرم آوری بود که در نتيجۀ آن
جهان ازشر هيوالی کمونيزم شــوروي نجات يافت و مبارزات و مجاهدتهای مردم اين
سرزمين سرمشقی برای ساير ملتها شد که زير يوغ اسارت بيگانه گان زندهگی مينمودند.
مير مســجدی خان يکی ازين قهرمانان ملی وطن ماست ،که خودگذری و جانفشانیهای
او و ساير قهرمانان کشور سبب حصول آزادی و استقالل ميهن ما از انگلیسها شده است.
ميرمسجدی خان در ولسوالی کوهستان واليت کاپيسا تولد گرديده و در آنجا بزرگ شده
اســت .او در رأس مجاهدینی قرار داشــت که برای از بين بردن تســلط انگليسها درمناطق
کوهستان ،کوهدامن و نجراب بيرق جهاد را بلند نموده ،سر و مال خود را قربان نمودند.
خانوادۀ مير مسجدی خان از خواجههای کوهستان محسوب ميشوند ،که سلسلۀ نسب شان
به خليفۀ اول اسالم برميگردد.
در ســال ١٢٥٦ه .ق .مطابق ( ١٢١٩ه .ش .و  ١٨٤٠ميالدی) ميرمســجدی خان و ســلطان
محمدخــان به نمايندهگی از مجاهدين ملی کشــور به امير دوســت محمدخان که در آن
وقت در تاشــقرغان اقامت داشت نامه فرستادند .در نامه آمده بود که مجاهدين کوهستان
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حاضراند تا آخرين رمق حيات خويش در مقابل انگليســها جهاد و مقابله نمايند .آنان امير
را دعوت نمودند تا به کوهستان برگردد.
دراين وقت که امير از کمبود لشــکر خود نگران بود ،از اين دعوت خوشحال شد و با دو
هزار لشکر ســوارۀ خود به طرف کابل حرکت نمود .ميرمسجدی خان باکمال اخالص و
عزت امير را به خانۀ خود برد .زمانيکه مکناتن نمایندۀ انگلیســها از بودوباش اميردوســت
محمدخان اطالع يافت ،از ميرمســجدی خان خواســت تا در بدل انعام و مکافات او را به
انگليسها تسليم دهد ،در غير آن قلعۀ او توسط توپها ويران خواهد شد.
ميرمسجدی خان انعام را قبول نکرده و به مبارزاتش عليه انگليسها تأکيد کرد .سران انگليس
در کابل بار ديگر به ميرمســجدی خان و مبارزين ملی کوهستان سه نامه فرستادند و از آنها
خواســتند تا از مقاومت دست بردارند .ولی برعکس این خواست با ايستادهگی و مقاومت
ميرمسجدی خان مواجه گرديدند .ميرمسجدی خان هيچ نوع سفارشات و انعامات مقامات
انگليس را جهت دســت برداشتن از مبارزات وطندوستانه اش نه پذيرفت و تا اخيرعمر به
جهاد و مبارزه دوام داد.
جنگ اول انگليسها و مبارزين ملی در اطراف قلعۀ علي خان ،در منطقه «ت ُـتُم دره» والیت
پروان واقع شد که در اين جنگ به توپخانۀ انگلیسها خسارات زياد رسيد و کپتان ادوارد
سانول هم در اين جنگ کشته شد .بتاريخ  ١٢اکتوبر سال 1840م بين انگليسها و مبارزين
ملــی در حومۀ شــهر چاريکار در اطراف قلعۀ ميرمســجدی خان جنگ آغــاز يافت .مير
مســجدی خان با ساير مبارزين باالی دشــمن حمله نموده و انگليســها را شکست دادند.
دراين جنگ ســپه ســاالر کاتن و رابت کشته شــدند و تجهيزات نظامی به دست مبارزين
ملی افتيد .مير مســجدی خان از مجاهدین سرســخت ،وفادار و با عزم شمرده ميشود .هيچ
نوع طمع ،ترس و هراس مانع دشمنی او با انگليسها نشد.
مجاهدت اين مرد دالور وســعی او در قيام مردم کوهســتان و کوهدامــن و نجراب عليه
تسلط فرنگیها و رسانيدن امير دوست محمدخان به تخت و تاجش محبت وطنی او را ثابت
ميســازد .همانطوريکه کارنامههای او و همکارانش رنگ يک حماسۀ ملی را بخود گرفته
است ،جا دارد که وی را به حيث يکی از مجاهدان بزرگ کشور ما بشناسیم .
ميرمسجدی خان غازی به تاريخ  ٢٦نوامبر ١١ -١٨٤١شوال  ١٢٥٧بعد از برداشتن زخم در
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جنگ با دشمن وفات یافت و در ده قاضی چاريکار به خاک سپرده شد.

شــاگردان در مورد مجاهدتها و مبارزات افغانها در مقابــل متجاوزين صحبت و ابراز نظر
نمايند.
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 - ١چرا افغانها در برابر تجاوز بيگانه گان بر کشور شان حساسيت دارند؟
 - ٢ما چرا اشــخاصی را که در آزادی کشور ســر و مال خويش را فدا کرده اند ،گرامی
میداریم؟
 - ٣ميرمسجدی خان چرا دعوت انگليسها را برای دريافت انعام و مکافات قبول نکرد؟

در مورد رشادت و مجاهدت ميرمسجدی خان يک مقاله بنويسید.
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و طن عزيزما گهوارۀ بزرگان نامدار ،مجاهدين ،دانشــمندان  ،نويســندهگان و شــعرا ست
وقهرمانــان زيادي را درآغوش خويش پرورانیده اســت كه هركدام به نوبة خود خدمات
فرامــوش ناشــدني را بــراي وطن و مردم انجــام داده و نامهاي خویش را در پهنۀ هســتي
جاویدان ساخته اند .ما بايد كارنامههای ایشان را سر مشق زندهگی خود قرار دهیم و برآنها
افتخار كنيم.
غــازي محمــد جانخان وردگ يكي از قهرمانان تاریخ کشــور ما میباشــد .موصوف در
آزادي وطن عزيز ما از چنگال دشمن مکار (انگلیس) نقش مهمی را بازي نموده است .از
این سبب نام وي در اوراق زرين تاريخ كشور ما با خط درشت ثبت گرديده است.
محمد جانخان وردگ فرزند غازي سيدال خان بوده و در قريۀ بيدمشك و لسوالي جغتوي
واليت وردگ چشــم به جهان گشــوده اســت .محمد جانخان وردگ در ايام جواني در
اردوی اميرشيرعلي خان شامل شد و در اثر شایستگی و لياقتي كه در امور نظامی ،سلوک
و مهارتهای عسکری از خود نشان داد ،به رتبۀ جنرالي ارتقا يافت.
وقتــي که انگليسها از راه خيبربه افغانســتان تجاوز كردند ،اقــوام و قبايل از جمرود الی
دکه ،تحت قیــادت و قوماندۀ غازي محمد جانخان ،دلیرانه مقاومت نمودند .هنگامي كه
اميرمحمــد يعقوب خان معاهدۀ ننگین گندمك را امضــا كرد ،محمدجانخان كه در دکه
مصروف جنگ با انگلیســها بود نزد يعقوب خان آمد و مخالفت خويش را با امضا کردن
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معاهــدۀ مذكور اعالم كرد و به وردگ بازگشــت و مردم محــل را به جهاد دعوت نمود.
مــردم منطقه به دور وي جمع گرديدند ،مجاهدیــن وردگ كه از قبل آمادۀ جهاد بودند،
همراه با غازيان شلگر ،کټواز و مناطق ديگر يكجا شده و براي حمله بر انگلیسها از طريق
خوات و شــنيز به ســوي كابل حركت کردند .در منطقة لنگرخوات يك تعداد مجاهدين
ديگــر به ســركردهگي غازي عبدالغفور آخنــدزاده با آنها يكجا شــدند .وقتي كه در ماه
مــی 1879میالدی انگليسها به كابل داخل شــدند ،محمدجانخــان وردگ با يك تولي
عساكر خود از راه كوهستان وارد كابل شد و در دامنههای كوه آسمايي با انگليسها وارد
معرکه گرديد .بعد از این جرنيل محمدجانخان ،به غازي محمد جانخان مســمي شــد .در
اثــر كمبود افراد جنگي غــازی محمدجانخان دوباره به وردگ رفته و درآن جا با بزرگان
قومي و مذهبي مشوره نمود و بعد از آماده كردن يك لشكر نیرومند در ماه قوس  1257ﻫ
.ش .داخل كابل شــده ،بر قشون انگليس هجوم آورد و آنها را به شكست فا حش مواجه
ســاخت .حمــات مبارزين ملي آن قدر ســنگين و قوي بود كه تعداد زيادي از عســاکر
انگليس از بين رفتند .حملۀ غازی محمدجانخان در قلعۀ قاضي كابل نمونهیي از تحركات
موفق نظامی او بود ،كه در اثر آن انگليسها راه فرار را گم كرده بود ند .سركردۀ نيروهای
انگليس جنرال رابرتس در هرجا از ســر سختی ،عداوت و دشمنی غازي محمدجانخان و
وزير محمداكبرخان با انگلیسها ناليده است.
در تجاوز دوم انگليس برحريم كشــور ما غازي محمد جانخان وردگ با تحكيم وحدت
ملي توانســت در مناطق وردگ ،غزني وكا بل شكســت فاحشی را به قوای انگليس وارد
نمايد.
غازی محمد جانخان به منافع خود و خانوادۀ خود نمیاندیشــید؛ بلكه وی راجع به آزادی
وطن و آرامی تمام مردم افغا نســتان فکر میکرد .او ميدانســت كه ننگ و ناموس  ،عزت
شــرف و آزادي كشــور با وحدت ،همبســتگی و هماهنگي تمام افغانها حفظ ميگردد .از
همين رو بر ضرورت وحدت ملي مردم خویش تأكيد ميكرد.
غــازي محمد جانخــان بين ســالهاي 1258 -1213ﻫ .ش .در قید حيات بــود و در تاريخ
افغانستان نقش مهمي را ايفاء نموده است .غازي محمد جانخان در راه آزادی و رفاه وطن
به شهادت رسيده است .روحش شاد و یادش گرامی باد.
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شاگردان در مورد مجاهدين و قهرمانان ملي راه آزادي وطن باهم بحث كنند.
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 -1از نظر شما چرا غازي محمد جانخان وردگ با معاهدۀ گندمك مخالفت كرد؟
 -2انگليســها چند بار بركشور ما تجاوز كرده و غازي محمدجانخان قهرمان كدام معرکه
شمرده میشود؟

شاگردان در مورد ضرورت و حدت ملي مبني بر حفاظت آزادي كشور يك مقاله بنويسند.
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وطن زیبا و عزیز ما افغانستان است؛ کوههای سر به فلک ،وادیهای سرسبز و زیبا ،دریاها،
کاریزها و چشمههای طبیعی به زیبایی آن افزوده است.
چهــار فصل آن (بهار ،تابســتان ،خزان ،زمســتان) نمودهای دیگری اســت که جلوهها و
نشانههای قدرت خداوندی را به نمایش میگذارد.
هــر بینندهیی که به آبدهها و یادگارهای تاریخی وطن عزیــز ما نظر میاندازد به عظمت،
غیرت ،شهامت و کاردانی نیاکان و فرزندان این سرزمین معترف میشود.
تبارز شــهامت ،غیرت ،وطندوســتی و جهاد و مبارزات بر حق فرزندان این خاک و دفاع
این ملت رشید از میهن عزیز ،افتخارات دیگری است که تاریخ افغانستان به خط زرین در
اوراق خود ثبت کرده است.
بر همۀ ما اعم از زن و مرد ،پیر و جوان الزم است تا از یک طرف برای ترقی و تعالی وطن
خود کمر همت بسته و از طرف دیگر مانند گذشته در حفظ و نگهداشت این سرزمین پر
افتخار از هیچ نوع فداکاری و ایثار دریغ ننماییم.
شاعران کشور ،اشعار زیبایی در ستایش میهن و بیان افتخارات ملت ما سروده اند .شعر زیر
یکی از این سرودههای زیباست:
ای عزیــزم! جهــد فرمــا بهــر عمــران وطن
چــون نیــاکان در فــداکاری ز روی اتحــاد

تا فــزون گردد ازیــن ره عزت و شــأن وطن
همــت و غیــرت نماییــد ای جوانــان وطن!
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عصر سعی و کوشش است ای اهل عرفان! همتی

در وطــن خدمــت کنید ای نونهــاالن وطن!

جسمبیجاناستآنقومیکهصنعتپیشهنیست

در حقیقــت صنعت و دانش بــود جان وطن

از هنرمندی ،جهان با نظم و سامان گشته است

روح ملــت گر ز درد احتیاج افســرده اســت

آن زمــان اهــل وطن یابــد نجــات از احتیاج

مــا چــرا غافــل ز فکر نظــم و ســامان وطن
جــز دوای علم و صنعت نیســت درمان وطن
گــر بریــزد گوهــر صنعت بــه دامــان وطن

بهره! بهر حفظ ناموس وطن مردانه وار
مال و جان را دار همه یکسر به قربان وطن

(عبد الواحد بهره)

KU

شــاگردان به دو دســته تقســیم شــده و با هم در مورد اهمیت علم ،تخنیک و زراعت در
پیشرفت و آبادی کشور صحبت نمایند.
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 -1این بیت را شرح کنید:
«از هنرمندی ،جهان با نظم و سامان گشته است
مــا چرا غافــل ز فکر نظــم و ســامان وطن»

 -2چرا شاعر ،ملت بی علم و فن آوری را جسم بی جان خوانده است؟
 -3چگونه میتوان ملت خود را از احتیاج دیگران نجات بدهیم؟

شعر درس را به نثر تبدیل نموده در کتابچههای خویش بنویسید.
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آزادي و استقالل در سرنوشت يك كشور چه نقش دارد؟
ملتهای آزاد از چه مقامي در جهان برخوردارند؟
در ضمن مطالب اين درس پاسخ به سوالهای باال را خواهيم يافت.
آزادی و اســتقالل یک نعمت بزرگ خداوندی به شــمار میرود .استقالل عبارت از این
است که ســاکنان یک کشور ،تمام فعالیتهای سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خویــش را بدون مداخلة دیگــران با در نظرداشــت منافع ملی ،تمامیــت ارضی ،ترقی و
پیشرفت ،رفاه و سعادت کشور خویش انجام بدهند.
مردم آزادی دوســت افغانســتان در طول تاریخ در مقابل ظلم ،استبداد ،استعمار و تجاوز،
جهاد و مقابله نموده و از آزادی و اســتقالل وطن خویش با بهای جان و مال حراســت و
نگهداری کرده اند .نمونههای بارز این فداکاری را میتوان در رشــادت مردم افغانستان در
مقابل تجاوزات اســکندر مقدونــی ،حمالت چنگیز و مغــوالن ،انگلیسها و تجاوز اخیر
روسها بر حریم کشــور ما مشــاهده نمود که چگونه افغانها ،در روشــنایی ارشادات دین
مبین اسالم و با حفظ روحیۀ وحدت ملی و اسالمی تجاوزات بیگانهگان را دفع نموده و از
حریم پاک سر زمین و استقالل وطن خویش دفاع کرده اند.
سعادت و خوشــبختی ملتها وقتی مهیا شده میتواند که کشورهای شان آراسته با آزادی
سیاســی و اقتصادی باشد ،یعنی در عمل سیاســی و فعالیتهای اقتصادی آزاد باشند؛ زیرا
آزادی سیاسی با اســتقالل اقتصادی ارتباط محکم دارد .آری ،در سایة استقالل و آزادی
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است که مردم میتوانند سعادت ،ترقی و پیشرفت را نصیب شوند.
تجلیل و یاد بود از روز آزادی و اســتقالل ،در حقیقت ارجگزاری به مقام شهدا ،قهرمانان
و جانبازان ملی کشور است که به خاطر وطن جانهای شیرین خویش را فدا کرده و تحفة
بزرگ یعنی آزادی و اســتقالل را به نســلهای بعد به میراث گذاشته اند .ما باید از دست
آوردهای نیاکان خود حراست و پاسداری نماییم.
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شــاگردان به گروهها تقسیم شــده و هر گروه در بارة یکی از موضوعات ذیل با هم بحث
نموده ،نتیجة آن را به صنف گزارش دهند:
 آزادی چیست؟ آزادی در زندهگی انسانها و کشورها چه ارزش دارد؟ -حراست از استقالل و آزادی چگونه صورت میگیرد؟

 -1استقالل و آزادی در انکشاف اقتصادی جامعه چه نقش دارد؟
 -2چه رابطه بین آزادی سیاسی و اقتصادی وجود دارد؟
 -3نمونههایی از رشادت مردم افغانستان را در حفظ و حراست استقالل بیان کنید.

به کمک و الدین و شــخصیتهای فرهنگی و منابع دســت داشتة خود ،در مورد آزادی و
استقالل مقالهیی ترتیب نموده و آنرا در صنف ارائه نمایید.
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كاريز عينو
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عينو نام يك زن با شــهامت و محترمی بود كه در عصـــر احمـدشـــــاه بابا در كندهـــار
زندهگی داشــت .در كردار و اعمال اين زن با غیرت خصوصيات و ارزشــهاي اسالمي و
افغاني نهفته بود.
شاگردان در اين درس راجع به شهامت ،همت و محبت خانم عينو نسبت به وطن معلومات
حاصل مینمايند.
نزديك شــهر كندهار يك كاريزي موقعيت دارد كه به نام کاریز عينو ياد میشــود .عينو
يك زن با شهامت افغان بود كه در عصر احمدشاه بابا زندهگی مینمود .وقتيكه احمدشاه
بابا به طرف هندوستان سفر میكرد ،شوهر اين زن هم در جملۀ عساكر بود ،زمانيكه افغانها
از هند فاتح و كامياب برگشــتند در نزديك كندهار توقف نمودند تا شب را سپري كرده
و فردا در روشني ،با شأن و شوكت داخل شهر شوند .شوهر اين خانم در همين شب پنهان
از عســاكر ديگر به خانة خويش رفت و در خانه را كوبيد؛ خانم عينو عقب دروازه آمد و
پرسان كرد :كيست؟ شوهرش خود را معرفي كرد .خانم عينو باز پرسید :چطور برگشتي؟
احمدشاه بابا كجاست؟ لشكر كامياب شد؟ شوهر جواب داد :اگر لشكر كامياب نمي شد،
مرا زنده نمي ديدي؛ موفقيت بزرگی نصيب ما شد .عينو باز سوال کرد :چرا تنها برگشتي؛
عســاكر ديگر كجا هستند؟ شــوهرش جواب داد :عساكر ديگر به امر بابا در نزديكي شهر
توقف کرده اند تا فردا در روشــني داخل شــهر شــوند .من قبل از ديگران آمدم؛ عاجل
دروازه را باز كن .عينو جواب داد :شما از ديگران چي برتري داريد كه همقطاران خويش
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را گذاشــته و بشــكل پنهان به خانه آمديد؟ آيا آنها هم نمي خواســتند به خانه برگردند؟
اگر فردا سایر خواهران و مادران افغان خبر شوند مرا چه خواهند گفت؟ اين طعنة بزرگ
اســت؛ دروازه را باز نمي كنم ،برگرد .وقتی که همۀ عســاکر با احمد شاه بابا به خانه های
شــان برگشتند ،شــما هم می توانید به خانه برگردید .شــوهر خانم عينو از سخنان خانم با
شهامت و غيور خويش شرميده و دوباره بــرگشت؛ مگر در نزديك خيمه گاه پهره داران
او را دستگير و فردا در نزد احمدشاه بابا حاضر نمودند .موظفين گفتند :اين سپاهي شبانگاه
بدون اجازه خانه رفته بود.
احمد شــاه بابا از وي پرســان کرد ،موصوف همۀ جریان را توضيح داد .احمدشــاه بابا بر
همت و احســاس افغاني خانم شــاد باش گفته و به احترام وي گناه شــوهر او را بخشيد و
به خانم عينو يك كاريز با زمینهایی که از آب آن آبیاری میشــود تحفه داد كه فع ً
ال به
نامش مسمي است .اين كاريز در شرق كندهار موقعيت دارد.

AC

شــاگردان به گروهها تقسيم شوند .يك گروه راجع به شــهامت زنان افغان و گروه ديگر
راجع به همت و شهامت خانم عينو بين خويش مباحثه نمايند.

 .1خانم عينو در عصر كدام شاه افغانستان زندهگی مینمود؟
 .2خانم عينو در مقابل شوهر خويش چه موقفی را اختيار نمود؟
 .3احمدشاه بابا در مقابل روحيۀ وطندوستي خانم عينو چي عكس العمل نشان داد؟

شــاگردان به همكاري شخصيتهای فرهنگي محلي و منابع دست داشته مقاالتی در مورد
موضوع درس ترتيب و در صنف ارائه نمایند.
41

درس هفدهم

ميراثهای فرهنگي
(موزیم ملی،آرشیف ملی وگالری ملی)

								

موزیم ملی
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در این درس با موزیم ملی ،آرشیف ملی و گالری ملی به آشنا میشویم آثار تاریخی ،اسناد
بــا ارزش و گرانبهای خطی وآثار هنری که گویای اوضاع سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی،
نظامی واجتماعی کشور ما در گذشته میباشند ،نگهداری میشود،

 -1موزیم ملی،گنجینة آثار باستانی:

AC

مهمترین مکان نگهداری آثار و اشیای تاریخی و با ارزش ،موزیمها اند ،که در عین حال با
به نمایش گذاشتن آثار هنری در آنها امکان آشنایی مستقیم همۀ مردم با ميراثهای فرهنگي
و پر ارزش فراهم میگردد.سابقۀ موزیمها برای نگهداری و نمایش آثار باستانی در جهان به
قرن (19م ).بر میگردد.تمایل ذاتی انســانها به حفظ اشیای کمیاب و گرانبها،پیشرفتهای
علمی وعالقه به هویت ملی و افزایش آگاهی نســبت به اهمیت این آثار در شــناخت بهتر
زندهگی گذشــتهگان ،از جملۀ دالیــل توجه جوامع ،دولتهــا و حکومتها در این زمینه
ميباشــد .موزیم ملی افغانســتان که در سال1298هجری شمسی تأســیس گردید ظرفیت و
امکان نگهداری آثار تاریخی وگرانبهای کشــور را به بهترین وجه ممکن دارا میباشد .این
موزیم در اثر جنگهای داخلی متحمل خسارات زیاد گردید .موزيم ملي افغانستان يكي از
معتبرترین موزيمهای جهان به شمار میرود و حاوي آثار تاريخي بسيار ارزشمند میباشد.
اکنــون تعداد زیادی از این آثار ،نظر به توجه دولت وبه همکاری كشــورهاي مختلف دنيا
دوباره به کشــور باز گردانده شــده اســت .همچنان تعمیر موزيم مجددا ً مطابق با معیارهای
موزيمهای جهان اعمار و بازســازی شـــــده اســت .موزيم ملي در منطقــة داراالمان كابل
موقعيت دارد و يكي از بناهای فرهنگي و تاريخي افغانستان به شمار ميرود.
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 -2آرشیف ملی:

محل نگهداری اســناد با ارزش و گرانبهای خطی وچاپی به آرشیف معروف است .تأسیس
آرشــیف برای نگهداری اسناد به زمانهای بســیار قدیم بر میگردد .زمانی که انسان مسائل
مربوط به زنده گانیش را ثبت کرد به فکر نگهداری آنها افتاد .مسلمانان در مراحل مختلف
مکانی براي نگهداري اسناد داشتند كه از آن بنام(خزينه) ياد میشد .در اروپا از قرون وسطی
آرشــیفهایی برای حفاظت اســناد ومدارک دولتی به وجود آمد .از قرن (17م ).فهرست
کردن وتنظیم اسناد مهم دولتی در اروپا رایج گردید.
در افغانســتان نیز اســناد گرانبها؛ مانند :فرامین ،معاهدات ،کتابهــای علمی قلمی ،منقوش و
میناتوری شــده ودیگر اسناد مهم درآرشــیف ملی که درسال1353هجری تأسیس گردید،
نگهداری میشــوند .آرشــيف ملي در منطقۀ سالنگ وات شــهر كابل موقعيت دارد و منبع
خوبي براي تحقيق در تاريخ و فرهنگ افغانستان به شمار میرود.
دسته بندي اسناد آرشیف ملی قرار ذيل است:
 -1اسناد اقتصادی و اجتماعی :ماننداسناد مربوط به زمین ،تجارت وصنعت.
 -2اسناد فرهنگی :مانند اسناد مربوط به تأسیس مراکز علمی و فرهنگی،کتب خطی میناتوری
شده.
 -3اسناد سیاسی :مانند فرامین ،معاهدات و توافقات میان کشورها.
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 -4اسناد شخصی :مانند خاطرات وسفرنامه ها.

آرشيف ملي
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-3گالری ملی (نگارستان) ،گنجینۀ آثار هنری
گالری یک کلمۀ فرانسوی است که در افغانستان به مکان نگهداری آثار پرارزش کالسیک
ومعاصر نقاشی ومیناتوری اطالق میگردد .این موزیم تابلوها ودیگر آثار منقوش ،منبع بسیار
مهم وباارزش تحقیق برای محققان محسوب میشود.
گنجینههای آثار باستانی که در موزیم ملی ،آرشیف ملی وگالری ملی نگهداری میشوند،
منابع اصلی بــرای مطالعه وبررســی محققان
ومؤرخان بــه منظور درک اوضاع سیاســی،
اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و اجتماعی کشور،
محسوب میگردند .ازینرو ،همۀ اتباع کشور
درحفظ وغنامندی آنها که شــاهد و گویای
هویت ملــی واز جملۀ میراثهــای فرهنگی
وطن عزیزما افغانستان اند ،مکلفیت دارند.
گالري (نگارستان) ملي

AC

شــاگردان به شکل گروهی دربارة مطالب زیر بحث نمایند ونتیجه رایکی از اعضای گروه
به دیگران بگوید:
 آثار ی را که در موزیم ملی نگهداری میشوند ،نام بگيريد. نوعیت اسنادی را که درآرشیف ملی نگهداری میگردد ،ذکر کنید. کدام آثار درگالری ملی نگهداری میشوند؟بعداز تفکر به این سؤاالت جواب دهید:
 -1چرا تمام کشورها موزیم دارند؟
 -2آرشیف ملی چرا وچه وقت در کشور ما تأسیس شد؟
 -3آیا به گالری ملی ،موزیم آثارهنری گفته میتوانیم؟

در محل زندهگی تان آثار واسناد قدیم موجود را فهرست کنید.
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خدمتگاران گمنام وطن
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وقتی که از اســتقالل و آزادی وطن ســخنی را میشنوید ،آیا گاهی فکر کرده اید که این
آزادی و اســتقالل به چه قیمت ،و در اثر جهاد و قربانیهای چه کسانی بدست آمده است؟
وقتی در داخل کشــور ســفر میکنید آیا به ذهن تان خطور کرده است که ساختن سرکها
محصول عرق ریزیها و کارهای خستهگی ناپذیر چه کسانی است؟
وقتی تعمیر زیبایی را در گوشــهیی از وطن عزیز مشــاهده میکنید گاهی به کســانی فکر
کرده اید که در اعمار آن روزها و شبها کا ر کرده اند؟
وقتی با خاطر راحت و بدون ترس در منزل خویش زندهگی میکنید ،یا در مکتب مصروف
درس خواندن میباشید ،و یا در داخل شهر و قریه آزادانه به گشت و گذار میپردازید آیا
فکر کرده اید که این امنیت و آرامش را چه کسانی برای ما تأمین کرده اند؟
وقتی پارچۀ نانی ،لقمۀ غذایی ،میوه و سبزیی را میخورید و از آن لذت میبرید آیا توجه
کــرده اید که چه کســانی برای کشــت و آبیاری و تهیۀ این نعمتهــای خداوندی زحمت
کشیده و عرق ریخته اند؟
وقتی در شهری از شهرهای کشور عزیز که پاکیزه و نظیف است ،گشت و گذار میکنید
آیا در ذهن شــما خطور کرده اســت که این پاکی و نظافت محصول کار شــباروزی چه
کسانی است؟
وقتی شما و یا یکی از اقارب شما در شفاخانهیی از شفاخانههای وطن عزیز تداوی شده و
صحت یاب میشود ،آیا توجه کرده اید که چه کسانی شب و روز بخاطر تداوی و معالجۀ
مریضان زحمت میکشند و شبها بیدار میمانند؟
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کارهایــی را که نام بردیم ،همه محصول تالش و زحمت کشــیهای خســتهگی ناپذیر و
دوامدار هزاران فرزند مخلص و وطندوست افغانستان است که با دلسوزی و فداکاری در
خدمت میهن و هم میهنان قرار دارند و با تمام توان کوشش میکنند تا زمینههای آرامی و
رفاه هموطنان را فراهم سازند.
امنیت ،رفاه و ترقی وطن بدون قربانیهای این خدمتگاران گمنام میســر نیســت؛ ازینرو جا
دارد از خدمــات مخلصانه و جانفشــانیهای فرزندان صادق وطن عزیــز قدردادنی کرده،
احسان و نیکی آنان را فراموش نکنیم.
انسانهایی که برای دیگران خیر میرسانند و خود همچو شمع میسوزند تا محیط را روشن
بسازند در خور تمجید و احترام اند.
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شاگردان به کمک استاد محترم مضمون ،در مورد کارهای بارز آن عده هموطنان ما با هم
صحبت کنند که با قربانی و فداکاری خود سبب نجات دیگران شده اند.
دستیار رانندۀ موتری سالها قبل که در شاهراه سالنگ با قرار گرفتن در زیر تایر موتر ،خود
شهید شد؛ ولی دهها تن را از مرگ نجات داد مثالی از این قربانیها است.

 -1استقالل کشور محصول قربانیهای چه کسانی است؟
 -2ما در برابر خدمتگاران گمنام کشور خویش چه مسؤولیت داریم؟

مثالهایی از خدمات خدمتگارانی ارزشــمندی را در کتابچههای خود بنویسید که در تعالی
وطن عزیز نقش دارند.
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عبدالرحمن پژواک
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درین درس در مورد استاد عبد الرحمن پژواک یکی از شخصیت های ،سیاسی ،فرهنگی و
ادبی کشور معلومات حاصـل مینمايید.
اســتاد عبدالرحمن پژواک یکی از چهرههای بارز تاریخ ،فرهنگ ،ادب و سیاست افغانستان
ميباشد كه در سال 1296ﻫ. .ش .در یک خانوادۀ روشنفکر و علمدوست در دهکدۀ باغبانی
ولســـوالی سرخرود والیت همـــیشه بهار( ننگرهار) چشم به جهان گشود .پژواک تا صنف
چهارم در مکتب زادگاهش درس خواند ،دورۀ ثانوی را در لیســۀ حبیبیة کابل با موفقیت به
پایان رسانید و بعد به پوهنځی طب پوهنتون کابل راه یافت .از اینکه خالف اراده و ذوقش به
پوهنځی طب شامل گردیده بود بعد از سپری شدن دو سال تحصیالتش را نا تمام گذاشت.
استاد عبدالرحمن پژواک زندهگی کاری خویش را از انــجمن تاریخ آغاز کرد و به صفت
ترجمان زبان انگلیســی شـــروع به کار نمود  .درضمن به نوشــتن آثار ادبی و هـــــنری نیز
میپرداخت .چندی بعد در شعبات ریاسـت مستقل مطـــبوعــات کارکرد.
ســپس مدیر مسؤول روزنامۀ اصـــاح مقرر شد و به تعقـــــیب آن آژانس باختر را رهبری
کرد وهم به ریاست ((پښتو ټولنـه)) منـصوب شــد .استاد پژواک در ســال 1325ﻫ .ش پا به
میــدان دیپلــوماسي گذاشت و در زمان اندک استعداد و توانایی او تبارز كرد.
پژواک ســالیان زیاد به صفت ســفیر کبیر و نمایندة دایمی افغانســتان در سازمان ملل متحد
بــا مســؤولیت و عالقه مندی کار کرد .بنا بر فهم عمیــق و غنامندی تجارب به وظایف مهم
گماشته شد که از جمله ریاست کمیسیون تجدید نظر بر منشور سازمان ملل متحد ،ریاست
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کمیسیون حقوق بشر ،ریاست مجمع عمومی و ریاست اسامبلۀ خاص سازمان ملل متحد برای
« نامیبیا» را میتوان نام برد .کوشــشهای او براي عضویت افغانستان در سازمانهای مربوط
ســازمان ملل متحد؛ مانند :یونسکو ،حقوق بشر و یونسف ،پیوستن به اعالمیۀ حقوق بشر در
عرصۀ بین المللی ،برازنده و ستودنی است.
بر اســاس اسناد موجود در آرشیف سازمان ملل متحد ،استاد پژواک مبتكر طرح حق تعیین
سرنوشت ملتها که به آن « خود ارادیت» هـــم گفته میشود ،میباشد  .به عبارة دیگر حق
خود ارادیت قبل از کوششهای پژواک ،صرفاً به شکل یک اصل سیاسی شناخته شده بود،
مگر در اثر تالش و ی منحیث حق مسلم ملتها در منشور سازمان ملل متحد ثبت شد.
استاد پژواک در سالهای 1356 – 1352ﻫ .ش .به صفت سفیر افغانستان در هند ایفای وظیفه
نمود ،بعد از كودتاي هفت ثور ســال 1357ﻫ .ش .از مناصب رســمی کناره گرفت و نظر به
عالقه و محبتي كه به وطن داشــت یک انجمن مخفي را به نام انجمن حقوق بشر افغانستان
درکابل بنیاد گذاشت .استاد پژواك در سال 1361ﻫ  .ش .به امریکا مهاجرت نمود و در سال
 1371ﻫ .ش .به پشــاور عودت كرد .از اســتاد پژواک آثار مطبوع و ارزشمند ذیل به یادگار
مانده است:
کلمه داره روپی ،آریانا ،افســانههای مردم افغانستان کهن ،پشتونستان ،پیشوا ،باغبان ،گلهای
اندیشــه ،بانوی بلخ ،الماس ناشــکن ،آواره ،گلهای کوهی ،افسانههای مردم ،حدیث خون
میهن من ،احساسات و عواطف یک زن ،حوض خاص و غیره.
این شــاعر ،داستان نویس و دیپلومات بزرگ کشور ما روز پنجشنبه مورخ 18جوزای سال
 1374ﻫ .ش .مطابق  1995میالدی در دیار هجرت «پشاور» چشــــم از جهان پوشید و جنازۀ
او به افغانســتان انتقال داده شــد و در زادگاهش ،قریۀ باغبانی ســرخرود والیت ننگرهار به
خاک سپرده شد.

شــاگردان به گروهها تقســیم شــوند؛ یک گروه در مورد تحصیالت ،گروه دوم در مورد
فعالیتهای فرهنگی و ادبی و گروه سوم در بارۀ فعالیتهای دیپلوماتیک استاد عبدالرحمن
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پژواک ،بین خویش مباحثه نموده و نتیجۀ آن را در صنف ارائه نمایند.

 -1عبدالرحمن پژواک در سازمان ملل متحد کدام کارهای عمده را انجام داد؟
 -2آثار ادبی و فرهنگی استاد پژواک را فهرست نمايید.
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در مورد شخصیت استاد عبدالرحمن پژواک از شخصیتهای فرهنگی ،منابع دست داشته،
معلمین و والدین خویش معلومات حاصل نموده و بر اســاس آن مقاله يي نوشــته و آنرا در
صنف ارائه نمائید.
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افغانها مردم وطندوســت وصلح پســند هســتند؛ مملکت خـــویش را دوســـت داشته و
خـــــواهان ترقی و انکشاف آن میباشند .ترقی و انکشاف کشور با کوشش ،تالش ،کار و
زحــمت هــر افغان در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره امکانپذیر
شده میتواند .شاگردان درین درس با مطالب فوق به اختصار آشنا خواهند شد.
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الف -عرصة سیاسی:
انکشــاف عرصۀ سیاسی بخش مهم یک نظام سیاسی را تشکیل میدهد که به مشارکت و
مســاعی همۀ مردم در جهت تحکیم نظام ،و ابسته میباشد .درین عرصه ،نظام طوری باید
رشــد و انکشــاف نماید که هر افغان و هر باشندۀ کشور سیما و تصویر خویش را در نظام
سیاســی یافته و خویشتن را جدا از کشــور و وطن تصور نکند و در مقدرات و سرنوشت
کشور خود را شریک و سهیم بداند ،و درعین حال ضرر وطن را ،ضرر خویش و انکشاف
وطن را پیشــرفت و ترقی خود بداند و منافع ملی و علیای کشــور را باالترین و عالی ترین
آرزوی خود داشته ،در راه انکشاف آن از هیچگونه مساعی و تالش دریغ نورزد.
ب -عرصة اقتصادی:
کشــور عزیز ما افغانستان از نگاه منابع طبیعی بســیار غنی بوده و ثروت عظیم اقتصادی را
دارا میباشد که می تواند در انکشاف اقتصادی وطن عزیز ما نقش مهم ایفاء نماید .درین
بخش اســتفاده از منابع طبیعی باید طوری صورت گیرد که منافع ملی ،اقتصاد ملی و تغییر
وضعیت زندهگی عامۀ مردم در ســرخط برنامههای اقتصادی دولت در نظر گرفته شــود و
رشــد متوازن اقتصادی با درنظرداشــت خصوصیات جامعۀ افغانی در اولويت قرار گیرد.
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هر افغان باید از منافع رشــد اقتصادی مســتفید شود وخود را ذینفع احساس نماید و در راه
انکشــاف اقتصادی میهن خود را مســؤول دانسته و احســاس و باور پیدا کند که انکشاف
اقتصادی کشور به همت و بازوی مردم امکان پذیر است.
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ج -عرصۀ اجتماعی و فرهنگی:
انکشاف اجتماعی و فرهنگی نقش مهم و بنیادی را در پیشرفت یک جامعه ایفاء میکند .تا
وقتیکه ساکنان یک سرزمین از نگاه ذهنی و فکری تغییر نکنند و خویشتن را مالک وطن و
خادم مردم و مملکت ندانند ،انکشاف اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست .همه ساکنان
کشور باید افغانستان را خانۀ بزرگ خویش دانسته ،در اعتالی آن سهیم باشند .افغانستان در
طول تاریخ مرکز تالقی و اختالط فرهنگها و تمدنهای گوناگون بشری بوده و مردم این
سرزمین در ایجاد ،رشــد ،انکشاف و انتشار آن نقش ارزنده و مهم ایفاء نموده اند .دولت،
حکومت و مردم افغانســتان مکلفیت دارند تا ارزشهای خوب فرهنگی را که از گذشتهها
به میراث مانده حفظ نموده و در راه انکشاف آن تالش نمایند.
توجه به ترقی و پیشرفت وطن و کار برای آن از صفات یک انسان وطندوست است.

شــاگردان به گروهها تقسیم شوند .یک گروه در مورد انکشاف اقتصادی و گروه دوم در
رابطه با عوامل انکشاف مباحثه نموده ،نتیجه آن را در صنف ارائه نمایند.

 -1انکشاف سیاسی چه مفهوم دارد؟
 -2مفهوم انکشاف اقتصادی را توضیح نمایید.
 -3انکشاف فرهنگی و اجتماعی را بیان کنید.

شــاگردان به کمک اولیا ،استادان و منابع دست داشته را جع به انکشاف افغانستان مقالهیی
بنویسند که از ده سطر کم نباشد.
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رفاه
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رفاه آرزوي هر انســان و هر جامعۀ بشري ميباشــد و انسانها در جهت رسيدن به آن در طول
تاريخ تالشهای زيادي نموده اند تا بتوانند با خوشي و سعادت زندهگي نمايند.
رفاه و سعادت مفهومی را افاده میکند كه عبارت از دسترسي به سهولتهای مادي و معنوي
زندهگي میباشد.
به اين معني كه نيازمنديهای مادي اعضاي جامعه تا حد زياد مرفوع باشد؛ مردم محل مناسب
بودو باش داشته باشندو وسایل وسهولتهای رفت و آمد؛ مانند :سركهای خوب و وسايط
نقليه براي شــان مهيا باشــد .همچنان دارای خوراك و پوشــاك بوده و زمينۀ تعليم و تربيه،
سپورت ،صحت و ديگر ضروريات زندهگی برای شان آماده باشد.
به همين ترتيب مردم با يكديگر محبت داشته ،در قلوب شان كينه و نفرت نباشد ،از مسؤولين
امور خويش راضي باشند ،امنيت ايشان تأمین باشد و در حالت اطمينان زندهگی نمايند ،در
این صورت گفته میتوانيم كه اين جامعه زندهگي سعادتمند دارد.
رسیدن به رفاه آرزوي انساني جوامع بشري و آرمان بزرگ نظامها است ،دين مقدس اسالم
به منظـــور رفاه و سعادت انسانها نازل شده است .در قــرآن كــريم آمده است :يريد اهلل
بكم اليسروال يريد بكم العسر البقره (  )185یعنی :پروردگار برای شما ارادۀ آساني و سهولت
دارد و براي شما ارادۀ سختــي و مشكالت ندارد.
اهلل متعال زمین و داشــته های آن را بخاطر تأمین منافع انســانها خلق كرده است ،پروردگار
متعال میفرمايد:
هو الذي خلق لكم مافي االرض جميع ًا البقره  ) 29 (:یعنی :اهلل تعالي آن ذاتی است كه هر
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آنچه را که در زمين است برای شما آفریده است.
الزم اســت انسانها با دریافت آموزش و كســب علوم ،از آب ،هموا و معادن و ثروتهای سر
زمين خویش استفادۀ درست نمايند و احتياجات مادي خويش را مرفوع سازند .همچنان دين
مقدس اســام به خاطر تأمين احتياجات معنوي جامعه نظام جامع و مؤثری دارد كه عمل به
آن باعث تأمين امنيت میشود ،دشمني و تنفر درقلوب انسانها از بين ميرود و جامعه به طرف
رفاه سوق میگردد.
به خاطر تأمین سعادت مادي و معنوي جامعه علم بسیار مفید و مؤثر ميباشد ،به هر اندازه كه
سطح علم و اخالق افراد جامعه بلند میرود به همان اندازه وسايل رفاه ،آسايش و خوشبختي
در آن جامعه مهيا میشود.
براي ما افغانها الزم اســت تا خويشــتن را با زيور علوم آراسته بسازيم؛ پيشههای سودمند را
فرا بگيريم و اخالق و عادت سالم را در خود رشد بدهیم تا براي خود ،فاميل و جامعه ،مايۀ
خوشبختي و سعادت شويم .
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شــاگردان به چند گروه تقسيم شوند و راجع به رفاه بين خويش مباحثه نمايند؛ بعدا ً نمايندۀ
گروهها نظريات خويش را به ديگران پيشكش نمايند.

 -1رفاه چگونه به وجود میآيد؟
 -2دين مقدس اسالم در مورد رفاه چه هدايت دارد؟
 -3در بخش اقتصادي و معنوي رفاه چگونه تأمين شده میتواند؟

به كمك منابع ،اســتادان و شــخصيتهای فرهنگي مقاالتی در بارة رفاه ترتيب و در صنف
ارايه نمائید.
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بعضي از زمامداران علم پرور کشور ما
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علم دوســتی و خدمت به تمدن بشــری ،یکی از صفات نیک انسانی به شمار میرود ،در
تاریخ بشــر به صورت عام ،و در تاریخ تمدن اســامی به طور خاص ،زمامدارانی گذشته
اند که در نشــر علم و دانش و تقدیر علما زحمات زیاد کشیده و نام نیکی از خویشتن بجا
گذاشته اند.
دریــن درس در مورد دو تــن از زمامداران معروف تاریخ افغانســتان کــه علم پروری و
خدمات آنان برای همیشه بیاد خواهد ماند مطالبی میخوانیم.
سلطان محمود غزنوی
ســلطان محمود فرزند ســبکتگین که به غزنوی مشــهور اســت یکی از پادشاهان مشهور
میباشد .او در ســال (362ه  ).به دنیا آمد و در سال
(421ه  ).وفات نموده است.
ســلطان محمود غزنوی با نشستن بر تخت پادشاهی،
آهسته آهسته قلمرو نفوذ دولت خویش را گسترش
داد و در وقــت نســبتاً کوتاهــی توانســت ،مملکت
بزرگی را تشــکیل بدهد که ســرحدات آن تا قلب
شــبه قارۀ هند و آسیای میانه و فارس آن زمان امتداد
داشت.
ســلطان محمود تنهــا یک فاتح بزرگ و سرلشــکر
سلطان محمود غزنوی
کارآزمــوده نبــود ،بلکه بــه علــم و ادب نیز عالقۀ
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فراوان داشت وخدمات بزرگی را به تمدن بشری انجام داد.
غزنه پایتخت سلطان محمود در زمان حکمرانی این پادشاه مدبر و علم پرور ،به یک مرکز
مهم فرهنگي وجایگاه علم ،دانش و ادب تبدیل شد.
شهر غزنه در آن زمان دارای بناهای با شکوه ،نهرها ،بازارها ،باغها ،مساجد و مراکز علمی
بزرگ بود.
دانشــمندان و ادبایــی؛ چون :ابو ریحــان البیرونی ،ابو الفضل بیهقی ،ابو ســعید گردیزی،
خواجه احمد بن حسن میمندی ،ابو نصر مشکان غزنوی ،عنصری بلخی ،فرخی سیستانی،
ابوالقاسم فردوسی و غیره ،که هر کدام از نام آوران روزگار خویش در عرصههای علم و
ادب بودند ،در زیر سایۀ سلطنت این پادشاه علم دوست و ادب پرور میزیستند.
سلطان محمود غزنوی یکی از افتخارات جهان اسالم و سرزمین مرد خیز ماست و خدمات
ارزندۀ او به علم و تمدن هرگز فراموش نخواهد شد.

AC

امیر علی شیر نوایی
امیر علی شیر نوایی یکی از زمامداران و وزرای نامدار و از شخصیتهای علم دوست و ادب
پرور کشور ما است.
امیر علی شــیر نوایی در ســال (844ه ).در هرات پایتخت تیموریان که یکی از مراکز مهم
علم و فرهنگ به شمار میرفت به دنیا آمد و در سال ( 906ه  ).در همانجا وفات کرد.
امیر علی شــیر نوایی از همان آوان طفلی ،به آموختن علم و ادب روی آورد و در خدمت
استادان مشهور روزگار خود علوم مروج را فرا گرفت.
وقتی که سلطان حسین بایقرا در سال ( 873ه  ).پادشاه
شد ،امیر علی شیر نوایی را به وزارت برگزید.
نوایی عالوه ازینکه یک وزیر مدبر بود و در ادارۀ امور
کشور با پادشاه همکاری میکرد ،در نشر علم و دانش
و تأســیس مدارس و مراکز علمی خدماتی ارزشمند و
فراموش ناشدنی را انجام داد.
نوایی خود کتاب تألیف میکرد و شــعر میسرود و به
علما و ادبا ارج میگذاشــت و در خدمت به اهل علم
فرو گذاشت نمیکرد.

امير علي شير نوايي
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در نتیجۀ علم پروری پادشــاهان تیموری هرات و خدمات علمی امیر علی شــیر نوایی ،در
سرتاســر کشــور خصوصاً شــهر هرات فضا و محیط علمی و ادبی به وجود آمد که سبب
توســعه و شــگوفایی علم و ادب و فراهم آمدن زمینههای تألیف و تحقیق و ابتکار شد .از
جملۀ مدارسیکه به ابتکار این وزیر دانشمند تأسیس شده بود میتوان از مدارس اخالصیه،
شفائیه ،خسرویه و نظامیه یاد کرد.
اقدام مهم دیگر امیر علی شــیر نوایی ،تخصیص اوقاف زیاد برای مدارس و مراکز علمی
و طالب و علما بود.
عوایــد مالی اوقاف برای تأســیس مراکــز علمی و مصارف طالب و اســتادان به مصرف
میرسید.
اگر زمامداران یک کشــور به علم و دانش عالقه داشــته باشند و از اهل علم و دانشمندان
تقدیر به عمل آورده ،زمینههای تحصیل و تحقیق علمی را مساعد بسازند ،به یقین میتوان
گفت که تاریکیهای جهل از بین رفته ،میهن پیشرفت و ترقی خواهد کرد.
علم پروری و احترام دانشمندان و اهل علم از نشانههای وطندوستی میباشد.
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شــاگردان در مورد پیشــرفت تمدن و علم در غزنه و هرات در عصر غزنویان و تیموریان
باهم گفتگو و مباحثه کنند.
 -1سلطان محمود غزنوی کی بود؟
 -2بعضی از علما و ادبای مشهور عصر سلطان محمود غزنوی را نام بگیرید.
 -3امیر علی شیر نوایی کی بود؟
 -4مهم ترین خدمات امیر علی شیر نوایی در عرصة علم و ادب کدامها است؟
 -5علم دوستی حاکم و زمامدار چه نقشی در پیشرفت و ترقی کشور دارد؟

در مورد اهمیت تمدنی هرات و غزنه مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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بردباری و همدیگر پذیری
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انسان موجود اجتماعی است و در جزیرهیی تنها و دور از دیگران زندهگی نمیکند.
زیســتن در اجتماع شــرایط و مقتضیات و آدابی دارد که بدون رعایت آن زندهگی برای
انسانها دشوار میشود.
یکی از مقتضیات زندهگی اجتماعی بُردباری و همدیگر پذیری در میان انســانها است که
درین درس پیرامون آن مطالب مفیدی میآموزیم:
بردباری و گذشــت از فضایل و خصلتهای نیک انســانی به شمار میرود .کسی که در برابر
دیگران از بردباری و گذشت کار میگیرد ،خود و دیگران را در برابر مشکالت وقایه میکند.
بردباری و تحمل در حقیقت نوعی از صبر اســت که انسان بردبار در برابر نامالیمات زندهگی
و برخوردهای زشت و نادرست انسانهای دیگر از خود نشان میدهد .به این معنی که گاهی
اوقات ،کسی به صورت عمدی و یا به طور غیر قصدی به کسی دیگر ،بدون موجب ضرر
مادی و یا معنوی میرساند و اسباب ناراحتی او را فراهم میکند.
هر چند شــخصیکه بدون موجب ضرر دیده اســت ،حق دارد با مراجعه به مراجع قانونی
کســی را که به او به صورت نا حق ضرر رسانده است به پنجۀ قانون بسپارد و حق خود را
به دســت آورد ،مگر بهتر آن است تا شــخص متضرر در صورتیکه مشکل و ضرر بزرگ
نباشد ،از تحمل و برده باری کار گرفته ،طرف مقابل را با وجود قادر بودن به انتقام ،مورد
عفو و بخشش قرار بدهد.
صورت دیگر تحمل و برده باری این اســت که در بســا موارد انســان مجبور میشــود با
انســانهای دیگر در یکجا زندهگی نموده با کســانی تعامل نماید که از نظر رفتار ،عادات
و ذوق بــا او اختــاف دارند؛ این حالت ایجاب میکند انســان بــرای جلوگیری از بروز


AC







57





مشکالت و درگیری ،راه صبر و گذشت را پیش گرفته ،به خاطر همزیستی و صلح و صفا
در جامعــه ،برخــی از اموری را تحمل کند که با ذوق و خواهش و یا عادات شــخصی او
سازگاری ندارد.
تا جاییکه قضیۀ مخالفت احکام شرعی و مخالفت با قانون و نظام درمیان نباشد ،بهتر است
انســان بجــای اصرار بر مواقف و خواســتهای خود ،از تحمل و بردبــاری کار بگیرد تا از
تصادم و جار وجنجال در جامعه جلوگیری شود.
بردباری و همدیگر پذیری از ضروریات مبرم همزیستی بوده و یکی از عناصر وطندوستی میباشد.
یک شهروند خوب ،همیشه در برابر هموطنان خود از تحمل و گذشت کار میگیرد و تالش
میکند تا زمینههای فتنه و جار و جنجال و تصادم و رویا رویی بین افراد جامعه را از بین ببرد.
در کشورهایی که فرهنگ برده باری و همدیگر پذیری وجود دارد ،مردم در صلح ،صفا و
صمیمیت زندهگی نموده ،استقرار و ثبات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع مذکور
حکمفرما میباشد.
در نصوص دینی ما ،اعم از قرآن کریم و ســنت حضرت پیامبر اکرم بارها بر بردباری،
تسامح و همدیگر پذیری تأکید شده است.
از نظر قرآن کریم و ســنت نبوی یک مســلمان خوب باید دارای صفاتی؛ چون :صبر،
حلم ،عفو ،بخشش ،کرم و خیرخواهی باشد.
بدون شک داشتن این صفات باعث ترویج فرهنگ بردباری و همدیگر پذیری در جامعه
گردیده ،استقرار و ثبات اجتماعی را به ارمغان میآورد.
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شاگردان به گروههای پنج نفری تقسیم شده ،در مورد بردباری
و همدیگر پذیری با هم مباحثه نمایند.
 -1بردباری و همدیگر پذیری ،فرد و جامعه را در برابر کدام مشکالت وقایه میکند؟
 -2چرا بردباری و تحمل از انتقام بهتر است؟
 -3بردباری بر امنیت و استقرار کشور چه تأثیر دارد؟
در مورد اهمیت و فواید بردباری و همدیگر پذیری مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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اهميت موقعيت جغرافيايي افغانستان
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كشــور عزيز ما افغانستان در قلب آسيا موقعيت داشــته و در طول تاريخ از اهميت خاص
برخوردار بوده است.
آيا میدانيد افغانســتان در شــمال ،جنوب ،شــرق و غرب با كدام كشــورها مرز و سرحد
مشترك دارد؟
كشور زيبا و دوست داشتني ما افغانستان در مركز يا قلب آسيا موقعيت دارد؛ طرف شمال
آن جمهوريتهای ازبكســتان ،تاجيكســتان ،تركمنســتان واقع گردیده است؛ سرحدات
کشــور ما در ســمت های جنوبی و شــرق با جمهوری اســامی پاکســتان به واسطه خط
تحمیلی دیورند نشــانی شده است که مردم افغانسان آن را به رسمیت نشناخته اند؛ بطرف
غرب ،ايران و طرف شمال شــرق آن جمهوري خلق چين موقعيت دارد .افغانستان داراي
 652000كيلومتر مربع مساحت ميباشد.
افغانســتان با داشــتن همين موقعيت مهــم جغرافيايــي ،در طول تاريــخ از اهميت خاص
استراتيژيك در منطقه برخوردار بوده است و منحيث محل اتصال فرهنگها و تمدنها در
بين آســياي مركزي ،جنوب آسيا و شــرق ميانه نقش مهم را در حيات اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و فرهنگي منطقه بازي نموده است.
داشــتن موقعيت جغرافيايي مهم باعث شــد ،توجــه بزرگترين جهان گشــايان دنيا چون،
داريوش ،كوروش ،اســكندر مقدوني ،چنگيز و مغول ،انگلیســها ،روسها و غیره به طرف
افغانستان جلب شود.
اهميت اقتصادي افغانســتان را میتوان ازين دريافت كه اين ســرزمين در مســير شاهراه
ابريشــم كه از آســياي ميانه گرفته تا جنوب آســيا ،شــرق ميانه و اروپــا امتداد ميیافت
59

قرارداشــت .همچنان افغانستان بحيث نقطۀ اتصال روابط تجارتي در منطقه نقش عمده و
اساسي ايفاء میكرد و به نامهای مختلف چون ،معبر ،گذرگاه ،شاهراه و كليد هنـدوستان
ياد گردیده است.
امروز در افغانستان اقوام متعدد؛ چون :پشتون ،تاجيك ،ازبيك ،تركمن ،نورستاني ،بلوچ ،پشهيي،
هزاره ،عر ب ،ايماق و غيره با داشتن زبانهای مختلف برادروار باهم زندهگي دارند .زبانهاي
رسمي مردم افغانستان پشتو و دري ميباشد .دين دولت و مردم افغانستان اسالم است.
مردم افغانســتان كه ملت واحدي را تشكيل میدهند وطن خويش را دوست دارند؛ به آن
محبت میورزند و در راه انكشاف و اعتالي آن سعي و تالش میكنند.
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شــاگردان به چند گروه تقسيم شــوند .گروه اول در مورد موقعيت جغرافيايي افغانستان و
گروه دوم در بارۀ اهميت آن باهم مباحثه نمايند.
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 -1حدود اربعۀ افغانستان را بيان نماييد.
 -2مساحت افغانستان را بيان كنيد.
 -3راه ابريشم از كجا شروع و به كجا ختم میشد؟

به كمك اوليأ ،شــخصيتهای فرهنگي ،معلمان و منابع دســت داشــته راجع به موقعيت
جغرافيايي افغانســتان و نقش اين موقعيت در رشــد و انكشــاف تمدنها مطالبي تهيه و در
صنف ارايه نمائید.
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مقام و اهميت شوری
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مشوره و شوری یکی از اصول مهم زندهگی اجتماعی است.
حل اختالفات و منازعات و رسیدن به فیصله و تصمیم درست در بسا موارد به مشوره نیاز دارد.

در قضایای مهم که به سرنوشت مردم و کشور مربوط میشود ،باید به رأی ملت مراجعه کرد.
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درین درس پیرامون شورا و اهمیت آن معلومات حاصل خواهیم کرد:
شوری یکی از مبادی ثابت در دین اسالم است و به معنای مشوره و نظر دیگران را پرسیدن
در مورد مســائل و کارها میباشد .برای تأکید بر اهمیت شورا در دین اسالم سورهیی در
قرآن به نام «الشوری» وجود دارد.
بر اساس نص قرآن کریم مشوره کردن در کارها از صفات مؤمنان است و اسالم به پیروان
خود امر میکند تا امور شــان را از طریق شــوری به انجام رســانند .خداوند در مورد
ورى بَ ْي َن ُه ْميعني :مؤمنان کارهای شان را با مشوره با یکدیگر
مؤمنان میفرماید َوأَ ْم ُر ُه ْم شُ َ
بسر میرسانند.
اصل شــوری از خانواده شروع شده ،به تدریج توســعه مییابد و تا قضایای عمومی که به
ملت و حکومت ارتباط میگیرد میرسد.
اعضای خانواده باید مســائل خانواده گی را با مشــورۀ همدیگر حل نمایند و برای پیشبرد
امور و مشکالت قریه و محله ،الزم است از راه مشوره با مردم قریه و محله استفاده صورت
گیرد .به همین ترتیب در تصمیم گیریهای مهم مربوط به ولســوالی و والیت نیز باید نظر
مردم گرفته شود.
راه رسیدن به تصامیم درست و مفید در مسائل مهم و سرنوشت ساز ملی ،تنها از راه شوری
و گرفتن رأی ملت ممکن است.
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تطبیق اصل شوری نه تنها سبب رسیدن به تصمیم معقول و درست میشود؛ بلکه مشارکت
و پشتیبانی مردمی را در دفاع ازین تصامیم به دنبال دارد.
باید دانســت که در نبود شــورا ،یکه تازی و اســتبداد بر سرنوشــت مردم حاکم شــده و
زمینههــای زورگویی ،خود کامه گی و طغیان عدهیی از افراد فراهم میشــود و جامعه و
کشور به سوی انحطاط و ضعف میرود.
هر قدر اصل شــوری در جامعه راســخ بوده و در تطبیق آن جدیت به خرج داده شــود به
همان اندازه ملت و کشور از نیرو و ثبات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی برخوردار میشود.
برای رســیدن به یک زندهگی آرام و خوشــبخت در خانواده و جامعه ،الزم اســت اصل
شــوری و مشــوره در کارها ،در خانه و دفتر ،در ده و شهر و در امور دولت و حکومت به
یک فرهنگ عام تبدیل شود.
مبارزه با استبداد در همه اشکال آن و پابندی به اصل اسالمی و انسانی شوری از مقتضیات
دوستی با وطن و ملت است.
وجود یک افغانســتان نیرومند و پیشــرفته در عرصههای مختلف مســتلزم رعایت و تطبیق
اصل شوری در سطوح مختلف است.
بیایید شوری و مشورت را از خانه ،مکتب و صنف آغاز نموده ،تصامیم مهم خویش را از
طریق شوری اتخاذ نماییم.

شــاگردان به مجموعههای پنج نفری تقســیم شده و فهرستی از اهمیت شوری و ضررهای
استبداد تهیه نمایند.

 -1معنای شوری چیست؟
 -2از نظر اسالم شوری چه اهمیت دارد؟
 -3اگر شوری نباشد بجای آن چه حاکم میشود؟
 -4چرا پابندی به اصل شوری در استقرار و ثبات کشور مهم است؟

در مورد شوری و فواید آن مقالهیی بنویسید که از ده سطر کم نباشد.
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محمود طرزی

یادی از خدمتگاران صادق وطن عزیز

داکتر عبدالوکيل
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شاگردان عزیز!
آیا گاهی فکر کرده اید که آنچه از نشــانههای ترقی و پیشرفت معنوی و مادی در کشور
عزیز خود میبینیم چگونه به دست آمده است و چه کسانی در آبادی معنوی و مادی میهن
دوست داشتنی ما سهم داشته اند؟
درین درس میکوشیم تا با بعضی از فرزندان صادق و خدمتگاران مخلص افغانستان آشنا
شویم:
ترقی کشورها کاری نیست که در چند سال انجام شود .آبادی معنوی و مادی یک سرزمین
وقت زیاد نیاز دارد و مرهون تالش و جدوجهد پیگیر نسلها میباشد.
کشــور مانند خانۀ بزرگی اســت که هر کســی بــرای تعمیر آن کاری میکند و خشــتی
در آبــادی آن میگذارد و در فرجــام نیرومندی ،آبادی و زیبایــی آن محصول زحمات
خســتهگیناپذیر کسانی اســت که در آبادی آن ســهم گرفته و حیثیت معماران این خانۀ
بزرگ ،یعنی وطن را دارند.
کشور عزیز ما افغانستان در طول تاریخ پر از فراز و نشیب خود ،مراحل مختلف تمدنی را
پشت سر گذاشته است.
آنچه ما امروز از آثار پیشــرفت و ترقی در کشــور خود میبینیم ،نتیجۀ زحمتکشیهای
مخلصانۀ فرزندان صادق این ســرزمین اســت که هر کدام در وقت خود و در حد توان و
نیروی خود کاری برای شگوفایی و ترقی میهن عزیز ما انجام داده اند.
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کســی در بخش معارف کار برازنده کرده است و کســی دیگر در بخش زراعت؛ کسی
کارهــای علمــی و تحقیقی مهــم انجــام داده و در سروســامان دادن پوهنتونها و مراکز
تحصیالت عالی و تحقیقات علمی کار نمایان کرده اســت و کســانی هم در عرصههایی؛
مانند :دین ،سیاســت ،اقتصاد ،صنعت ،شهر ســازی ،فرهنگ و غیره دست آورد نمایان و
قابل توجه داشته اند.
یادآوری ازین خدمتگاران وطن و تقدیر از کارنامههای ارزشــمند آنان نشــانۀ وفاداری و
قدر شناسی بوده و از وجایب شرعی و ملی نسلهای امروز و فردای کشور میباشد.
در سطور ذیل به عنوان مثال و نمونه عدهیی از شخصیتهای خدمتگار و مخلص به وطن
را که هر یک از ایشان در یکی از عرصهها خدمات ارزنده و بارزی را برای ملت و میهن
انجام داده اند به صورت بسیار مختصر یاد آور میشویم:
 عالمه محمود طرزی :عالمه محمود طرزی یکی از شــخصیتهای مهم کشــور ماست که در عرصههای ژورنالیزم و مطبوعات ،روابط خارجی و دیپلماسی ،و تحقیق و تتبع
خدمات فراموش ناشدنی انجام داده است.
فعال ساختن وزارت خارجه و تأســیس جریدۀ «سراج االخبار» از کارهای ماندگار عالمه
محمود طرزی است.
 غالم محی الدین انیس :ایشــان یکی از شــخصیتهای مهــم عرصۀ مطبوعات درکشور ما اند که تأسیس روزنامۀ ملی انیس از کارنامههای وی به شمار میرود.
 مولــوی عبدالغنی :مولوی عبدالغنی مشــهور به مولوی صاحب قلعــۀ بلند ،یکی ازعلمای برجستۀ کشور عزیز ما است که عمر خویش را در تدریس علوم شرعی گذشتانده
و با تأسیس مدرسۀ مشهور «قلعۀ بلند» علمای زیادی را به جامعه تقدیم کرده است.
 علی احمد خان پوپل :ایشــان یکی از شــخصیتهای علم پرور سرزمین ما اند کهدر وقت تصدی وزرات معارف کارهای اساســی و مهمی را در شگوفایی و ترقی معارف
افغانستان انجام داده اند.
 اســتاد عبدالحی حبیبی :پوهاند عبدالحی حبیبی عالم و محقق شناخته شده کشورما اســت که در عرصۀ تحقیق و تألیف آثار زیادی از خود به یادگار گذاشــته و در معرفی
گنجینههای علمی و فرهنگی افغانستان کارهای ماندگار انجام داده است.
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 استاد عبدالرحیم نیازی :استاد عبدالرحیم نیازی یکی از نوابغ کشور عزیز ما بود کهبا پیشــبینیهای علمی و دقیق متوجه خطر کمونیزم اتحاد شوروی وقت در برابر افغانستان
شــد و در جهت مقابله با این خطر خدمات علمی و فکری و مبارزات شباروزی کرد و در
ایجاد نهضتی ســهم بارز گرفت که بعدها با سیل خانمانسوز کمونیزم و تجاوز شوروی بر
کشور ما مردانه جهاد و مقابله کرد.
 دکتور عبدالوکیل :مرحوم دکتور عبدالوکیل از متخصصان و استادان نامور زراعتدر کشــور ما اند که همۀ عمر و توان خود را در راه توسعه و انکشاف زراعت افغانستان به
سر برده اند.
دکتور عبدالوکیل بحیث اســتاد و رئیس پوهنځی زراعت پوهنتــون کابل و وزیر زراعت
افغانستان خدمات علمی و عملی بنیادی برای ملت افغانستان انجام داده است.
دکتور عبدالوکیل تا آخرین رمق حیات و در دشــوارترین شــرایط ،در کنار ملت خود و
در خدمــت وطن خویش باقی ماند و با پشــت پا زدن به همه امتیــازات مادی و زندهگی
آرام ،با تن بیمار به دهات و مناطق دور دست کشور با پای پیاده سفر میکرد و در ترویج
تخمهــای جدید حبوبات و ســبزیها ،آوردن نهال و میوههای جدید با دهقانان کشــور ما
همکاری میکرد.
ترویج بسیاری از سبزیها و میوههای خوب موجود در افغانستان خصوصاً سیب ،آلوچه و
زردآلو از برکت جدوجهد خستگی ناپذیر دکتور عبدالوکیل است که بحیث یک صدقۀ
جاریه برای ایشان باقی خواهد ماند.
چون یاد آوری همه شــخصیتهای ملی و خدمتگار وطن از حوصلۀ یک درس بیرون است
و معرفی بعضی از آنان در درس های جداگانه آمده است ،در پایان بصورت «مشت نمونۀ
خــروار» به ذکر نامهای عدۀ دیگری از فرزندان صدیق افغانســتان که هر کدام بنوبۀ خود
خدمات ارزنده و کارنامههای مهمی برای پیشــرفت و ترقی افغانستان انجام داده اند بسنده
میکنیم:
عبدالهادی داوی ،دکتور عبدالحکیم ضیایی ،شــهید انجنیر حبیب الرحمن ،پوهاند وفی اهلل
ســمیعی ،استاد برشنا ،غالم محمد میمنگی ،شهید مولوی حبیب الرحمن ،عبدالمجید زابلی،
غالم محمد غبار ،سید اسماعیل بلخی ،غالم سرور ناشر ،شهید سیف الدین نصرتیار ،مولوی
محمد ابراهیم کاموی ،موالنا خال محمد خســته ،فخر المشــایخ میاگل جان آ غا ،شــمس
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المشایخ حضرت محمد ابراهیم مجددی ،شهید منهاج الدین گهيځ و خدمتگاران دیگر وطن.
هر وقت چیز خوبی را در گوشهیی از وطن عزیز خود میبینیم و یا به نمونهیی از نمونههای
پیشــرفت و ترقــی معنوی و مادی در میهــن عزیز بر میخوریم و یــا از نعمتی از نعمتهای
موجود در ســرزمین محبوب ما استفاده میکنیم ،باید بیاد بیاوریم که اینها همه ثمرۀ سعی
و عرق ریزی پدران و نیاکان ماست.
ما باید خدمات گذشتهگان خود را همیشه بیاد داشته باشیم و کارهای نیک آنان را سرمشق
زندهگی خویش بسازیم و برای آنان دعا نمائیم.
یک افغان خوب و وطندوســت کارنامههای خدمتگاران صادق کشــور خویش را هر گز
فراموش نمیکند ،زیرا دین اســام مســلمان را به شکرگزاری و سپاس از کسانی که به او
نیکی کرده اند امر کرده است.
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شاگردان به کمک استاد محترم مضمون فهرستی از شخصیتهای مخلص و خدمتگار وطن
را در شهر ،ولسوالی و والیت مربوط تهیه نموده و خدمات ارزندۀ آنان را یادداشت نمایند.
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 -1ترقی و پیشرفت کشور ما محصول کار چه کسانی است؟
 -2یادآوری خدمات و کارنامههای خدمتگاران صادق کشور نشانۀ چیست؟
 -3خدمتگاران دلسوز به وطن بر ما چه حقی دارند؟
 -4ده نفر از شخصیتهای بارز ملی تاریخ معاصر وطن عزیز ما را نام ببرید.
 -5دکتور عبدالوکیل کی بود و به وطن چه خدمتی انجام داد؟

در مورد کارنامههای برخی از شــخصیتهای وطندوست کشور ما مقالهیی بنویسید که از
ده سطر کم نباشد.
66

درس بيست وهفتم

اخوت اسالمی

AC

KU

 چرا مسلمانان با هم برادر اند؟ مفهوم اخوت اسالمی چیست؟ وابستهگی مسلمان به امت اسالمی چه معنی دارد؟ کشور عزیز ما افغانستان درمیان امت اسالمی از چه مقامی برخوردار است؟درین درس عالوه بر مطالب دیگر ،پاسخ سؤاالت باال را دریافت خواهیم کرد:
خداوند متعال همۀ انســانها را از یک پدر و مادر آفریده اســت و اصل و نسب همۀ بشر به
حضرت آدم و حضرت حواء – علیهماالسالم -بر میگردد.
اس إِنَّا خَ لَ ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َعلْ َنا ُك ْم شُ ــ ُعوبًا
قــرآن کریم دریــن مورد میفرماید َيا أَيُّ َها ال َّن ُ
و َقبائ َِل ل ِ َتعار ُفوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم عِن َد َّ
اللِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ َّن َّ َ
ِيم خَ بِ ٌير سورۀ الحجرات.13 :
الل َعل ٌ
ََ ْ
َ َ
َ َ
ترجمه :ای مردم! ما شــما را از یک مرد و یک زن آفریده ایم ،و شــما را اقوام و قبائل
گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید ،بدون شک مکرمترین شما نزد اهلل ،متقی ترین شماست.
عالوه بر رابطۀ انسانی رشتۀ دیگری که انسانها را بهم پیوند میدهد اخوت دینی است.
اســام بحیث خالصه و آخرین ادیان الهی ،پیروان خود را در سرتاسر دنیا بر اساس رابطۀ
ایمان و عقیده ،برادران یکدیگر خوانده و از آنان امت متحد و یکپارچه ساخته است.
قرآن کریم در مورد اینکه مؤمنان برادران یکدیگر اند ،چنین میفرماید:
ون إِخْ َو ٌة سورۀ الحجرات.10:
إِنَّ َما الْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ترجمه :بدون شک مؤمنان با هم برادر اند.
در جایی دیگر ،خداوند متعال مسلمانان را یک امت میخواند:
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ون .سورۀ االنبیاء92 :
إِ َّن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َوا ِح َد ًة َوأَنَا َربُّ ُك ْم َفا ْع ُب ُد ِ
ترجمه :بدون شــک این امت شــما ،امت واحد است و من پروردگار شما هستم ،پس تنها
مرا بپرستید.
برادری اســامی همان روح زندۀ ایمانی و عواطف و احساســات بی آالیشــی اســت که
مسلمان نسبت به برادر مسلمان خود در دل میپروراند.
اثر این روح و احســاس در شکل خیر خواهی ،همکاری ،حمایت ،دستگیری ،نصیحت و
نصرت تبارز عینی و عملی پیدا میکند.
از نتایج دیگر اخوت اسالمی ،ذوب شدن اختالفات و تفاوتهای قوم ،نژاد ،زبان ،رنگ،
قبیله ،ســمت و موقف اجتماعی درمیان مسلمانان و عدم تبعیض در بین آنهاست ،زیرا تنها
معیار برتری بین مردم «تقوا» میباشد که دربر گیرندۀ تمام فضایل و خوبیها است.
مسلمان در خوشی و مسرت برادر مسلمان خود خوش و مسرور میشود و در غم و اندوه
وی احساس غمگینی میکند.
ملت مســلمان افغانستان که از صدر اسالم به این دین انسان ساز مشرف شده و در راه نشر
اسالم و خدمت به تمدن بزرگ اسالمی فداکاریهای زیاد انجام داده است ،جزء مهمی از
پیکر امت بزرگ اسالمی را تشکیل میدهد.
ملت ما همیشــه در کنار مسلمانان جهان ایستاده و از قضایای امت مانند آزادی فلسطین و قبلۀ اول
مسلمانان حمایت و پشتیبانی کرده است.
همبســتگی ملت مســلمان افغانستان با سایر مســلمانان جهان برای حل قضاياي مهم جهان
اسالم یکی از نمونههای برجسته و واضح دفاع ملت ما از مقدسات و سرزمینهای اسالمی
به شمار میآید.
افغانســتان در میان امت اســامی دارای مقام خاصي اســت و از آغاز تأســیس ســازمان
کنفرانس همکاری اسالمی ( )O.I.Cعضویت آنرا دارد ،زیرا این سازمان سمبول وحدت
و همکاری کشورهای اسالمی میباشد.
از ایجابات وطندوستی یک فرد مسلمان این است که خود را بخشی از امت بزرگ اسالمی
بداند ،امتی که بیش از یک و نیم میلیارد نفوس دنیا را میســازد .هر افغان وطندوســت در
کنار ملت خویش امت خود را نیز دوســت دارد و برای خیر و ترقی همۀ مســلمانان کار و
تالش میکند.
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بیاتفاقی ســبب ضعف مسلمانان میشود؛ از همین رو خداوند مسلمانان را از اختالف و
بیاتفاقی منع نموده و میفرمایدوا ْع َتصِ مواْ ب ِ َحب ِل ّ
الل َجمِي ًعا َو َال تَ َف َّر ُقواْ سورۀ آل عمران.103 :
َ
ُ
ْ
ترجمه :به ریسمان خداوند(قرآن) چنگ بزنید و متفرق نشوید.
حضــرت پیامبر در حدیثی میفرمایند( :مثل المؤمنين في توادهم و تعاطفهم وتراحمهم
مثل الجسد ،إذا اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).
ترجمه :مؤمنان در دوســتی و تعاطف و مهربانی شــان با یکدیگر مانند یک جسم اند؛ هرگاه
عضوی ازین جسم به درد آید ،سایر اعضای جسم در بیخوابی و درد با او شریک میشوند.
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شــاگردان به کمک استاد محترم مضمون بصورت گروهی با هم در مورد رابطۀ اخوت و
دوستی بین ملتهای مسلمان مباحثه نمایند.
 -1رشتهیی که مسلمانان را با هم پیوند میدهد کدام است؟
 -2فواید و نتایج عملی اخوت اسالمی چیست؟
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شاگردان شعر ذیل را حفظ نموده و با خط نستعلیق در کتابچههای خویش بنویسند:
بـنی آدم اعــضای یکـــدیـــگر انــــد
کــه در آفرینــش ز یــک گوهــر اند
چـــــو عضوی بـــــدرد آورد روزگار
دگــر عضــــــــوها را نمـــــاند قــرار
تــــو کــز محنــت دیگــران بیغمــی
نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی
«سعدی»
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حفاظت از محيط زيست
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شــاگردان درين درس با محيط زيســت ،پديدههای مهم محيط زیســت ،حفاظت محيط
زيست و نقش انسانها درحفاظت آن آشنا خواهند شد.
محيط زيست ،عبارت از ساحة معين سطح زمين است كه براي امرارحيات انسانها ،پرندهگان
و حيوانات بری و بحري ،زمينة مناسب حيات را تشكيل ميدهد .در محيط زيست پديدههای
مهـم حياتي عبارتند از:
 موقعیت طبيعي يك محل براي ادامة حيات؛ موجوديت خاك؛ موجوديـت اوكسيجن و هواي مناسب براي تنفس؛ ساحات سـبز و جنگالت؛ موجوديـت حيوانات مخـتلف؛ آب و هـواي مطلوب و مناسب.اين پديدهها در طبيعت به طور متقابل در رشد و انكشاف حيات ،عمل میكنند  .انسانها به
حيث اشرف مخلوقات در محور اين سيستم حياتي قرار داشته و در چگونگي بهره برداري
از آن نقش اساســی دارند .بنا بر این محيط زيســت انسان براي هرفرد ساكن در كرة زمين
محل تربيه و پرورش و بودوباش او میباشــد كه مثل مــادر ،هر یک را در آغوش گرفته
در نشــو و نما و تربيت او نقش ارزنده دارد .ازين جهت توجه به زادگاه و توجه به محيطي
كه در آن انســان زندهگی میکند و از فيض نعمات آن مستفید ميشود ،یک وجیبة ديني،
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اخالقی و انســانی به شمار میرود ،و باید هیچ افغان وطندوست در حفاظت محيط زيست
کوتاهی نکند.
پاك بودن محيط زيست و حفاظت آن از آلوده گي ،بر سه عنصر مهم استوار میباشد:
 -1پاك نگهداشتن هوا از آلودهگي؛
 -2پاك نگهداشتن آبهای جاري و مواد مايع؛
 -3پاك نگهداشتن خاك از آلودهگي عناصر مضر.
بايد افزود كه براي تنفس و بقاي حيات ما گاز اوكسيجن و فضاي پاك ،ركن مهم زندهگي
را تشــكيل ميدهد و بدون آن حيات زنده جانها امكان ندارد .ضروري پنداشته ميشود كه
هواي مجاور زمين را از دودهای كثيف مواد محروقاتي ،ذغال ســنگ ،پالستيك ،حريق
تاير و رابر محفوظ نگاه كنيم .گازهاي گلخانهيي؛ مثل :كاربن داي اوكسايد ،كاربن مونو
اوكسايد ،گاز متان و ساير گازات مضر كه از ماشینها و کارخانهها خارج ميشوند،گازاتي
كه از زبالهها و انبار كثافات در شهرها و دهات به وجود میآيند بايد از آسیب آنها انسانها
و حیوانات را محفوظ نگاه كنيم.
گاز هایي كه از ماشــين موترها و ســاير عراده جات خارج میشود ويا از داشهاي خشت
و محروقات حيواني در فضا داخل ميشــود ،هوا را آلوده ساخته و باشنده گان محل را در
معرض امراض گوناگون قرار میدهد.
آب كه از تركيب هايدروجن و اوكســيجن به وجود میآيد و یک مادة حياتي میباشــد
بايد ملوث ،آلوده و مكروبي نگردد .بايد آبهای نوشيدني صحي باشد تا از شيوع امراض
در جامعــۀ انســاني و حيواني جلوگيري به عمل آيد و به حيث يــك مادۀ حياتي در دوام
حيات كمك نمايد .بنابرآن ضروري پنداشــته ميشــود كه آبهاي جــاري و آبهاي تحت
االرضي را آلوده نســازيم ،زيرا به صحت انسان و حيوان صدمه میرساند و شيوع امراض
را سـرعت میبخشد و توليدات زراعتي و حيوانات بحري را مسموم و متأثر ميسازد.
خاك پديدة مهم دیگر محيط زيست ميباشد كه زندهگی انســـانها ،حـــيوانات و جانوران
وحشی در جنگالت ،صحراها و سرزمينهای علفزار و زراعتي مستقيماً به آن ارتباط دارد.
خاك حاصل خيز كه در آن مواد عضوي بيشتر باشد ،در زراعت ،محيط مناسب توليدات
زراعتی را بار میآورد.
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باید كوشش به عمل آيد كه از نمكي شدن و تيزابي شدن خاك جلوگيري نمائيم .اگر از
ریزش خاكهایي كه در معرض سيالب و آب خيزي درياها قرار دارد جلوگيري نشود این
کار باعث از بين رفتن زمينهای زراعتي ميگردد.
بايد ارزش آب ،خاك و هوا را در رابطه با وطندوســتي درك نمائيم و در مجموع محيط
زيست خود را از آسيب ،خطرات طبیعي و آلوده گي حفظ نمائيم ،تا از يك طرف محيط
زيســت ما شايستة زندهگي گردد و از جانب ديگر مسؤولیت خود را در برابر خاک ،آب
و هوای وطن به عنوان یک ملت وطندوست ادا نماييم.
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شــاگردان به دو گروه تقســيم شوند .گروه اول دربارۀ محيط زيســت توضيحات دهند و
گروه دوم پديدههای مهم حياتي محيط زيســت را نــام بگيرند و در صنف نتايج را بازگو
نمايند.

 -1خاك در محيط زيست چه نقش دارد؟
 -2هوا را چطور ميتوان از آلوده گي حفاظت كرد؟
 -3آلوده گي آب چه نوع اضرار را به حيات انسانها وارد ميكند؟

در بارة محيط زيست خود يك مقاله در ده سطربنويسید.
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مکلفیتهای مردم در برابر حکومت
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وظایف مردم در مقابل حکومت عبارت از بذل مســاعی و تعاون برای رســیدن به اهداف
مشتــرک بخاطر رفاه و سعادت جامعه میباشد .مردم و حکومت در روابط متقـــابل قــرار
دارند .حکومت بدون همکاری مـــردم نمیتواند وظــــایف و مأمـــوریت خویش را به وجه
احسن انجام دهد و مردم بدون تعــــاون و همکاری حکومت نمیتوانند به حیـــات سـیاسی،
اجتـــماعی ،اقتصـــادی و فرهنگی خــــویش به طور درست دوام بخشیده ،امور زندهگی
خویش را تنظیم نمایند.
در این درس پیرامون وظایف مردم در برابر حکومت مطالبی را میخوانیم.


مهمترین وظایف مردم در برابر حکومت قرار ذیل است:

 -1اطاعت از قانون :اطاعت از قوانین ســبب پیشرفت و امنیت در جامعه میگردد و عدم
اطاعت از قوانین به بی نظمی میانجامد که سبب نا امنی ،فقر و عقب مانده گی در عرصههای
مختلف میشــود و ضرر آن به همه اعضای جامعه میرســد .اگر در جامعه حکومت صالح
باشــد ،ولی مردم از قوانیــن اطاعت نکنند هیچ گونه تحول و پیشــرفت و اصالحاتی رونما
نخواهد گردید .در چنین دولتی ،کارشــکنی و قانون شکنی به وجود میآید که به صالح و
مصلحت مردم نخواهد بود.
 -2حراست و پاســداری از دولت :یکی از مهمترین وظایــف مردم نسبت به دولت
حراست و پاسداری از نظام در برابر توطئه ها ،دسایس و تجاوز بیگانه گان است .اگر دشمن
بخواهد با توطئه و جنگ ،برای ســرنگون کردن نظام کشــور ما اقدام نماید مردم ما به جبهة
جنگ میشــتابند و با جهاد ،ایثار و فداکاری و شهادت ،از حکومت و نظام شان حراست و
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پاســداری میکنند .جنگ اول ،دوم و سوم افغانســتان و انگلیس ،جهاد و پایداری در برابر
اتحاد شوروی و سایر متجاوزین ،از نمونههای بارز ایثار و فداکاری مردم ما در مقابل تجاوز
گران است.
 -3همکاری با ارگانهای دولتی :هر یکــی از ارگانهای دولتی برای ایجاد و حفظ
منافــع ملی به میان آمده و همه در خدمت مردم قــرار دارند .پارلمان وظیفة ترتیب و تدوین
قانون را عهده دار میباشد ،وزارت خانهها ی مختلف ضامن امنیت ،ترقی ،پیشرفت و سعادت
مردم و کشور میباشند ،نهادهای قضایی منا زعات و اختالفات را به طور عادالنه حل و فصل
مینمایند ،پولیس امنیت داخلی را تأمین میکند واردوی ملی از کشور و سرحدات آن دفاع
میکند ،پس بر کافة ملت و فرزندان این کشور الزم است تا با ادارات دولتی خویش همکار
باشند.
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 -4حمایت اقتصادی از حکومت :یکی دیگر از وظایف مردم این است که با حکومت
از نظــر اقتصادی و مالی همــکاری کنند .حکومت خادم مردم میباشــد و در انجام وظایف
خویــش به مصارف احتیاج دارد و برای رفع این احتیاج ،مالیات را بر عایدات وضع میکند
لذاباید همه مردم مالیات را صادقانه بپردازند .
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 -5صرفــه جویی در مصرف :یکی از وظایف دیگر مــردم ،صرفه جویی در مصارف
اســت .مردم باید از مصرف زیاد آب ،برق ،گوشت و سایر مواد ضروری خودداری نمایند.
هرگاه نل آب بازمی ماند باید بســته شود ،تا از ضایع شدن آب جلوگیری گردد .جامعهیی
که از اسراف خودداری میکند با حکومت از نظر تأمین مواد غذایی و وسایل مورد احتیاج
کمک مینماید .اگر اعضای خانواده در مصرف مواد غذایی و مواد مصرفی در خانه ،صرفه
جویی کنند ،در حقیقت به اقتصاد خانه و کشــور ،هــردو کمک مینمایند .حضرت پیامبر
بزرگ اسالم ارشاد فرموده است( :ما عال من اقتصد)
ترجمه :کسی که در مصرف میانه روی میکند محتاج نمیشود.
 -6انجام وظیفه به طور درست :هریک از افراد جامعه وظیفه دارند ،کاری را که به آنها
سپرده شده باید به بهترین وجه انجام دهند ،مث ً
ال شاگردان که وظیفۀ شان درس خواندن است
باید در درس خود بیشــترین کوشش را به خرج دهند کارگری که در فابریکه کار میکند
موظف است تا با کار و فعالیت و دلسوزی در ازدیاد تولیدات بکوشد ،تا ضرورت جامعه از
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نگاه تولید اشیای مورد ضرورت مرفوع گردد .مردم و دولت وظایف متقابل دارند که بدون
همکاری و تعاون متقابل تداوم زندهگی خوشبخت امکان پذیر نیست.
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بیشتر بدانیم:
با شاروالی و پولیس ترافیک خود همکار باشیم.
در قســمت زیبایی شــهر ســعی و تالش نماییم ،در کنار خانة خود درخت غرس نماییم
زبالههای خود را در کنار سرکها و جویها ،پارکها و باغهای عمومی نیندازیم و باید آنها
را در جاهای مخصوص (زباله دانی ها) بیندازیم .اگر همســایه و یا مغازه داران زبالهها را در
داخــل جوی و یا کنــار خانه میاندازند به آنها به طور مؤدبانه بگوییــم که زباله را در جای
مخصوص بیندازند .در باغچههای اطراف منزل و مکتب و مدرسة خود درخت و گل بکاریم
و از آنها به خوبی مراقبت کنیم و به درختان صدمه نرســانیم .اگر راننده هســتیم باید جواز
رانندهگی (الیســنس) را اخذ کنیم ،در هر قسمت ســرک توقف نکنیم و قانون و مقررات
ترافیکی را مراعات نماییم.
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شــاگردان به گروهها تقسیم شــوند؛ یک گروه در مورد همکاری مردم باحکومت و گروه
دیگر در مورد مسؤولیتهای دولت در برابر مردم مباحثه نموده و نتیجة آن را در صنف ارائه
نمایند.

 -1با ارزشترین کمک مالی مردم با حکومت از کـدام طریق صـــورت میگیرد؟
 -2حدیث حضرت پیامبر را در مورد صرفه جـــویی با ترجـــمة آن بنـــویسید.
 -3مردم با دولت چه نوع همکاری داشته باشد؟ در زمــینه معـــلومات ارائه دارید.
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