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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
سپاس بيکران آفريدگاری را که انسان را در احسن تقويم آفريد و او را قدرت بيان بخشيد و به زيور علم 
و انديشه آراست و درود بی پايان بر پيامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل عليه وسلم- که 

معلم بزرگ انسانيت است و پيام آور رحمت و هدايت و روشنايی. 
تعليم و تربيت نقطة آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعليم و تربيت 

به فعليت رساندن نيروهای بالقوة انسان و شگوفا ساختن استعدادهای درونی وی است. 
تحوالت  با  همگام  که  می شود  محسوب  تربيت  و  تعليم  فرايند  در  مهم  ارکان  از  يکی  درسی  کتاب 
وپيشرفت های علمی نوين و مطابق با نيازمنديهای جامعه تهيه و تأليف می گردد و بايد دارای ظرفيت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دينی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جديد با ميتودهای نوين 

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

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

اخالق و معنويت رهنمون گردند.
کاميابی نظام آموزشی کشور بدون همکاری جدی مردم غير ممکن است. ازين رو از همه اقشار و افراد 
از هيچگونه  اوليای محترم شاگردان خواهشمندم که  از خانواده ها و  افغانستان، بخصوص  ملت شريف 
دانشمندان،  نويسندگان،  همه  از  همچنان  نورزند.  دريغ  معارف  اهداف  تحقق  جهت  در  همکاری 
متخصصان تعليم و تربيت و اوليای محترم شاگردان تقاضا می شود که با اراية نظريات و پيشنهادهای سالم 

و نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بيشتر کتاب های درسی همکاری نمايند.
الزم ميدانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهيه، تأليف، طبع و 
توزيع اين کتاب زحمت کشيده اند و از همه نهادهای ملی و بين المللی که در زمينة چاپ و توزيع کتب 

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

ياری رساند. إنه سميع قريب مجيب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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        درس اول

دعا و نیایش

دعا و نيايش اظهار بنده گی و عجز و نياز به خداوند متعال است. دعا اظهار ندامت و پشيمانی 
به دست آوردن فتح و نصرت است. دعا  از گناهان وطلب عفو ومغفرت است. دعا وسيلة 

عبادت است و ثواب بزرگ دارد.
به نظر شما، کدام دعا و نيايش مورد قبول خداوند متعال قرار می گيرد؟

دعای پیغمبر
در برج شوال سال دهم بعثت »عام الحزن«؛ بعد از وفات ابوطالب و خديجه دو حامی قوی 
پيامبر، زعمای قريش مکه را برای آن حضرت کاماًل تنگ ساختند. پيامبر همراه 
با زيد بن حارثه به طايف سفر کرد تا برای دعوت خود محل مناسب و پشتيبانی حاصل 
وغالمان خود  جوانان  به  بلکه  نپذيرفتند.  را   پيامبر دعوت  تنها  نه  طايف  بزرگان  نمايد؛ 

دستور دادند تا رسول خدا را سنگباران نموده از طايف اخراج کنند.
و  گرديده  اخراج  طايف  از  که  حالی  در  شکسته؛  قلب  و  آلود  خون  پاهای  با   پيامبر
و  ايمان  از  مملو  قلب  با  دل شب  در  بود،  شده  بسته  رويش  به  مکه  زادگاهش  دروازه های 

اخالص، به بارگاه پروردگار خود چنين تضرع نمود:
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»بار خدایا، تنها و تنها به تو از ناتوانی، درمانده گی و بی وسيله گی و خواری ام در برابر 
مردمان شکوه می کنم!

ای بهترين رحم کننده گان! تو پروردگار مستضعفان هستی، تو ياری دهنده و پروردگار من 
من  بر  بی رحمانه  با چهرة خشمگين  يی که  بيگانه  به  به چه کسی می گذاری؟  مرا  هستی، 

می تازد! يا به دشمنی که حاال او را بر من چيره ساخته ای!
]با اين همه[ اگر تو از من ناراض  نباشی، باکی ندارم! وليکن عافيت که تو برايم ارزانی فرمايی 

برايم بهتر و فراگيرتر  از هر چيزی است!
بار خدایا، به نور وجه  تو پناه می جويم که تاريکی ها را روشن ساخته، و کار های دنيا و 
آخرت با آن  استوار و آراسته  گرديده است. ]به تو پناه می برم[  تا غضبت بر من نازل نشود، 

ومورد ناخشنودی  تو قرار نگيرم!
پروردگارا، رضای تو را می خواهم  و به تو  التجا می کنم، تا از من  خشنود شوی! )وال حول 

وال قوة اال باهلل( و توانايی و قوتی جز به اهلل نخواهد بود«.

اجابت دعای مخلصانه
پيامبر گرامی اسالم اين نيايش مظلومانه را در حالتی به بارگاه پروردگار خود پيشکش 
کرد که مشرکين قريش از سفر وی به طايف خبر شدند و برگشت  پيامبر را به مکه ممنوع 
اعالم نمودند. پيامبر در سخت ترين حالت قرار گرفت که هيچ پشت و پناهی برايش باقی 
نمانده بود؛ ولی با ايمان راسخ به نصرت خداوند اين نيايش مخلصانه از قلب پيامبر خدا 

بيرون شد که بی درنگ دروازه های اجابت و نصرت پروردگار باز گرديد.
دعای  اين  تعقيب  به  که  آمده  عنها  اهلل  رضی  عائشه  المؤمنين  ام  روايت  به  حديثی  در   •
باشد  خواسته   پيغمبر اگر  تا  ساخت  مکلف  را  کوه ها  فرشتة  متعال  خداوند  مخلصانه، 
مشرکين مکه را در ميان دو کوه نابود سازد؛ اما پيامبر که رحمت برای عالميان است، 
نابودی دشمنانش را نپذيرفت وفرمود: »اميد وارم از نسل اين قوم کسانی پيدا شوند که خدا را 

عبادت کنند و به او شريک نسازند«.
پيغمبر بود که مطعم بن عدی يکی از بزرگان قريش موافقه کرد  نتيجة اين دعای  • در 
تا پيغمبر در حمايت وی داخل مکه شود،  در حالی که اين زعيم قريش همراه با افراد 
خانواده و قبيله اش با شمشيرهای خود از پيامبر نگهبانی می کردند، آن حضرت  در 
محضر عام به مسجد الحرام رفت، طواف ونماز را ادا نمود و با عزت و قوت به منزل خود 

برگشت.
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• استجابت پروردگار به دعای پيامبر چنان گسترده بود که  دروازه های آسمانها به رويش 
گشوده شد وسفر آن حضرت به اسرا و معراج يکی از نتايج اين دعا ونيايش خوانده شده 
الهی در  پيامبران  نکردند،  قبول  را  او  اگر مشرکين مکه و طايف دعوت  اينکه  است؛ گويا 
بيت المقدس و فرشته گان خداوند در آسمانها به استقبال آن حضرت مبادرت ورزيدند 

وخداوند متعال پيامبر برگزيده اش  را به بارگاه خود فرا خواند.

بیایید دعا کنیم!
 شاگردان عزيز! آيا متوجه هستيد که حالت مردم مظلوم افغانستان چه قدر به حالت پيغمبر
شباهت دارد؟ طی چندين دهه است که وطن محبوب ما در آتش جنگ و بی امنيتی می سوزد، 

ميليونها مرد و زن، پير و جوان، طفل و يتيم اين سرزمين آواره و بی وطن هستند.
پس بياييد همه با اخالص نيت و ايمان راسخ به اهلل متعال دعا وتضرع نماييم تا ميهن ما را از 
شر دشمنان محفوظ بدارد و ملت مسلمان ما را در راه صلح و امنيت، رفاه و ترقی هدايت 

فرمايد، آمين.

پيامبر در کدام سال، همراه کی و به چه منظور به طايف سفر کرد؟ شاگردان با رهنمايی 
استاد محترم در اين باره اظهار نظر کنند.

1- پيامبر اين دعا و نيايش را چه وقت و در چه حالتی انجام داد؟
2- موارد استجابت دعای پيامبر را به صورت مختصر توضيح دهيد.

3- چرا پيغمبر هالکت مشرکين قريش را نخواست؟
4- يک تن از شاگردان مفهوم دعای پيغمبر را به تعبير خود تشريح کند.

هر شاگرد حالت وطن و مردم خود را در نظر گرفته، دعا و نيايشی را تحرير نمايد که از يک 
صفحه کم نباشد.
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   درس دوم
درس دوم

پیامبر گرامی اسالم صاحب اخالق عظیم

ََّک  خداوند متعال پيامبر گرامی اسالم را صاحب اخالق بزرگ معرفی نموده، می فرمايد: �َوإِن
لََعلَی ُخلٍُق َعِظيٍم� ترجمه: يقيناً تو صاحب اخالق بزرگ هستی. 

رسالت پيامبر بر اساس اخالق استوار است؛ چنانچه خود فرموده است: »جز اين نيست که 
من مبعوث شده ام تا مکارم اخالق را به پاية اکمال برسانم«. پيامبر اسالم معلم و الگوی اخالق 

پسنديده و رحمت برای همة عالميان است. 
در اين درس فراز هايی از اخالق پيامبر گرامی اسالم را مطالعه می کنيم تا نقش قدم پيامبر 

محبوب خود را تعقيب نموده، در راه سعادت دنيا و آخرت گام برداريم.

اخالق معیار ایمان و دیانت است
باشند«.  داشته  نيکو  اخالق  که  اند  کسانی  مؤمنان  »بهترين  است:  فرموده   اسالم پيامبر 
همچنان در حديث ديگری روايت شده که کسی از پيامبر خدا پرسيد: دينداری چيست؟ 

رسول خدا جواب داد: )ُحسن الُخلق( يعنی: داشتن اخالق نيک.
اخالق نيکو بهترين تحفه و هدية خداوند متعال برای انسان است، چنانچه روايت شده که از 
پيامبر پرسيدند که بهترين دادة خداوند چيست؟ رسول خدا فرمود: )ُحسن الُخلق( 

يعنی: اخالق نيک.
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برخی از سجایای اخالقی پیامبر
• پيامبر اسالم خوش چهره، با حيا، متبسم  و بشاش بود و يارانش را به خوشخويی وتبسم 

توصيه می کرد. ساده زنده گی می کرد  وساده گی را در همة امور می پسنديد.
• پيامبر اسالم فقرا، مساکين و بيچاره گان را دوست می داشت، با آنان می نشست، همراه 

ايشان غذا می خورد و به آنها کمک می رساند. 
نبودند، نگه می داشت  اقارب و خويشاوندان، ولو مسلمان هم  با  پيامبر صلة رحم را   •
و به آن تأکيد می نمود، حقوق همه را ادا می کرد، به ديدن شان می شتافت و از آنها تفقد 
اما اقارب و خويشاوندان خود را هرگز بر ديگر مسلمانان ترجيح  و احوالپرسی می نمود؛ 

نمی داد.
با خادمان  لباسهای خود را بخيه می کرد؛  پيامبر در کارهای خانه همکاری می نمود؛   •
يکجا غذا می خورد، با غنی و فقير يکسان مصافحت می نمود و در هنگام مصافحت تا آن 

که شخص مقابل دست خود را نمی گرفت، دستش را رها نمی کرد.
• هر غذای حاللی که به حضور پيامبر  تقديم می گرديد هرگز در آن عيب نمی گرفت، 

اگر می خواست تناول می کرد، و اگر نمی خواست آن را می گذاشت.
با آنها شفقت و  پيامبر کودکان را دوست می داشت، آنها را در آغوش می گرفت و   •
محبت می ورزيد. مسلمانان را بر محبت وشفقت با کودکان، به ويژه دختران امر می کرد و 

به تربيه و رهنمايی کودکان ونسل جوان تأکيد می نمود.
منع  خود  تعظيم  برای  برخاستن  از  را  ديگران  می گرديد،  وارد  که  مجلسی  به   پيامبر  •

می کرد و در هر جای مجلس که خالی می بود می نشست.
مزاح  اگر  و حتی  بود  مطابق حقيقت  همة سخنانش  بود،  مردمان  راستگوترين   پيامبر  •
می کرد سخنش از صدق و راستی دور نبود. به اندازة ضرورت سخن می گفت و زيادت و 

نقصان بی مورد در کالمش نبود.
• پيامبر الگوی عالی عفو و بخشش بود، هرگز برای شخص خود خشمگين نمی شد و از 

کسی انتقام نمی گرفت.
• پيامبر شجاع ترين انسانها بود؛ جايی که خطر متوجه مردم می گرديد، از همه پيشقدم 

بود و در ميدان جنگ نزديکترين کسی بود که به دشمن قرار داشت.
پيامبر رخ می داد، به نماز و نيايش پناه می برد و می فرمود:  برای  اندوهی  • هرگاه غم و 

»روشنايی چشمانم در نماز گذاشته شده است«.
اين است برخی سجايای اخالقی در گفتار، رفتار و کردار پيامبر گرامی اسالم که هرگاه مسلمانان 
و بشريت به صورت صادقانه از نقش قدم ايشان پيروی کنند، يقيناً کاميابی و رستگاری دنيا و 

آخرت را کمايی نموده، صلح و امنيت و سعادت و نيکبختی در جامعه بر قرار می گردد.
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شاگردان در مورد اينکه چگونه از پيغمبر اطاعت و الگو برداری شود، به نوبت ابراز نظر 
کنند.

1- اخالق در دين اسالم و رسالت پيامبر از چه جايگاهی بر خوردار است؟
2- )ُحسن الخلق( چه مفهوم دارد و چگونه معيار ايمان و ديانت می باشد؟

3- روش و برخورد پيامبر با خويشاوندان، کودکان، فقرا  و بيچاره گان چگونه بود؟ 
به صورت مختصر توضيح دهيد.

4- هرگاه غم و اندوهی به پيامبر رخ می داد به چه چيزی رو می آورد؟ به حديث نبوی 
استدالل کنيد.

مقاله  سيرت يک  کتابهای  از  استفاده  با   اسالم پيامبر  و خودگذری  عفو  به حلم،  راجع 
  بنويسيد.
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        درس سوم

جایگاه تاریخی افغانستان 

شاگردان عزيز! شما با وطن خود افغانستان آشنايی داريد. در صنوف گذشته راجع به موقعيت 
و ارزش جغرافيايی، آب و هوا، باشنده گان، کوه ها، درياها و مشخصات ديگر وطن معلومات 

حاصل نموديد.
در اين درس در بارة جايگاه تاريخی افغانستان معلومات حاصل نموده، در می يابيد که ميهن 
عزيز ما  در ادوار تاريخ، با داشتن موقعيت جغرافيايی اش همواره در معرض تجاوز قرار گرفته، 

شاهد فراز و نشيب های فراوانی بوده و مردم ما با مشکالت زيادی مواجه گرديده اند.

ميهن عزيز ما افغانستان سرزمينی است که از زمان های قديم تا امروز سرچشمة مدنيتها، گذرگاه 
ومدنيت های  دولت ها  اين سرزمين  از  تاريخ  در طول  بوده،  انسانی  فکر  و گهوارة  فرهنگها 
نيرومندی سر کشيده ومردم آن در مسير تاريخ آزادی و همبسته گی ملی خود را حفظ نموده 

اند.

مدنیت ویدی
اين فرهنگ، از دوره های قديم، يعنی حدود سالهای )1400 قبل از ميالد(، از دورة )ويدی( 
آغاز يافته، به عهد )اوستا( در حدود )1200ق.م.( رسيده است. در اين دوره آريايی ها در بلخ 

از زنده گی صحرايی به حيات شهری و مدنی ارتقا نموده اند.
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مدنیت اوستایی
وادی  و  هندوکش  جنوب  و  شمال  مناطق  )بخدی(،  بلخ  در  افغانستان  آريايی  دوم  مدنيت 
هلمند، از سالهای )1200 ق.م.( شروع گرديده که کتابی به نام )اوستا( از آن دوره باقی مانده 
است. اين کتاب دارای پنج باب است. چونکه اين فرهنگ در بخدی و افغانستان پيدا شده، بنا 
بران در تاريخ افغانستان از اهميت زيادی برخوردار است. کتاب اوستا در بارة اوضاع مدنی، 

فکری و فرهنگی مردمان عصر قديم افغانستان به گونة خوبی روشنی انداخته است.

مدنیت کوشانی
به مرور زمان، مدنيت های آريايی ها، هخامنشی ها، اشکانيان و سامانيان در مناطق غربی وطن ما جا به 
جا گرديده و ارزش های خاص فرهنگی خود را منتشر ساخته اند. در پايان دورة هخامنشی ها، اسکندر 
يونانی ميان سالهای )331-323 ق.م(، از راه فارس به افغانستان حمله کرد. فتح سکندر زبان 

يونانی، اداره، سياست، هنر، رسم الخط و ديگر مظاهر فرهنگی را به افغانستان وارد ساخت.
تمدن  و  فرهنگ  کوشانی،  سلسلة  مؤسس  و  مقتدر  پادشاه  کنشکا  ميالدی،  دوم  قرن  در 
افغانستان را بيشتر غنی ساخت. پايتخت کنشکا در تابستان منطقة کاپيسا واقع در شمال کابل 

و در زمستان پشاور بود.
فرهنگ، تمدن و هنر عصر کوشانی با قوت خود تا آغاز عصر اسالمی ادامه يافت. سپس در 
عصر اول اسالمی در حدود سال 650م. فرهنگ وتمدن گذشته جای خود را به يک فرهنگ 

و مدنيت جديد سپرد که آن را به نام  فرهنگ عصر اول اسالمی می ناميم.

مدنیت اسالمی
به  فتوحات موفقانة مسلمانان  . ق.(،  اول اسالمی، حدود سالهای )24هـ  قرن  در ربع چهارم 
خراسان و سيستان رسيد. عقايد، افکار، کلتور، زبان و فرهنگ اسالمی در مدت دو قرن با 

فرهنگ قديم اين سرزمين به هم پيوست.
بعد از سال )132هـ ق.( که خالفت امويان سقوط کرد، مردم خراسان آن زمان خالفت عباسی 

فرهنگ  انقالبی،  تحول  اين  با  همزمان  گذاشتند.  اساس  بغداد  در  را 
اسالمی شکل جديدی به خود گرفت و در دورة عباسيان مردم خراسان 

به قوت شامل فرهنگ و مدنيت دورة عباسی گرديدند.
در اين وقت در افغانستان يک فرهنگ خاص اسالمی افغانی به ميان 
آمد، به اين ترتيب که يک اصل و مبدأ جديد شامل فرهنگ دوره های 
قديم افغانستان گرديد، وآن عبارت از تأثير قرآن و اسالم بود که از 
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سرزمين افغانستان به عنوان گذرگاه مدنيت اسالمی به مناطق هند، ما وراء النهر و چين توسعه 
يافت.

چونکه خراسان بر سر چهار راهی آسيای ميانه قرار داشت، افکار و ارزشهای فرهنگی از غرب 
به شرق، واز شرق به غرب از اين طريق رد وبدل می شد. فرهنگ اسالمی امروز در اعماق 

جامعه ريشه دوانيده، جوانب مختلف زنده گی مردم را فرا گرفته است.
پس از اين همه فراز و نشيب ها، در سال های 1160-1186هـ .ق. )1747-1773م.( هنگام 
کنونی  تاريخ  که  شد،  گذاشته  امروزی  افغانستان  تهداب  سنگ  بابا،  شاه  احمد  پادشاهی 

افغانستان از همين عصر شروع می شود.
به طور خالصه، افغانستان از دوره های قديم تا امروز، گهوارة فرهنگ و تمدن بوده، مدنيت ها 
و فرهنگ های گوناگون را در آغوش خود پرورش داده است. در سرزمين ما هميشه فرهنگ 
افغانی وجود داشته است. اگر چه با گذشت زمان شکل خود را تغيير داده؛ اما در اين گذرگاه 
افکارو انديشه ها و مدنيت ها، همواره هويت و تشخص افغانی خود را نگهداشته، با شرف يابی 

به فرهنگ و ارزش های اسالم بيشتر غنا مند گرديده است.

توضیحات
آریا: اصيل و نجيب، يا به گفتة برخی ها  زارع، دهقان.

مدنیت ویدی: آريايی ها نسبت ازدياد نفوس و خانواده هايشان، به طرف شرق کوچيدند، 
سپس به سند و از آن جا به چراگاه های شمال هند رفتند و در آن سرزمين مدنيتی را ايجاد 
کردند که به نام »مدنيت ويدی« ياد می شود. »ويد« چهار قسمت داشت که به نام های: »ريگ 

ويد«، »سام ويد«، »اتهرا ويد«و »يجور ويد« ناميده شده اند.
مدنیت اوستایی: دومين مدنيت آريايی ها در بخدی )بلخ(، مناطق شمال وجنوب هندوکش 
و وادی هلمند در حدود سالهای )1200 ق.م.( ظهور کرد که کتاب )اوستا( از همان دوره 

باقی مانده است.
سکندر: پادشاه مقدونيه در شمال يونان، فرزند فليپ دوم، در سال 356 ق.م. در شهر )پال( 
شاهی  پاد  به  پدرش  تعقيب کشته شدن  به  ساله گی،  بيست  در  است. سکندر  تولد گرديده 

رسيد.
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شاگردان به گروه های مناسب تقسيم گرديده، هر گروه در مورد يکی از مدنيت های قديم 
افغانستان مباحثه کنند.

زمينه  اين  ترتيب در  به  از شاگردان  تن  مفهوم گرفتند؟ سه  از درس فوق چه  1- شاگردان 
توضيحات دهند.

2- شناخت تاريخ گذشته و ارزشهای تاريخی چه فايده دارد؟ سه تن از شاگردان در اين باره 
صحبت کنند.

3- فرهنگ اسالمی چه وقت به افغانستان آمد و باالی افکار وعقايد مردم اين سرزمين چه 
اثراتی به جا گذاشت؟

4- چند تن شاگرد بعضی نمونه های مهم فرهنگ اسالمی را نام بگيرند.
ابراز  افتخار می کنيم. در اين مورد دو تن از شاگردان نظريات خود را  5- ما به وطن خود 

کنند.

اين مورد شاگردان يک مقالة  به ما چه می آموزد؟ در  به تاريخ گذشتة وطن  افتخار کردن 
کوتاه بنويسند، و در درس آينده آن را به بقيه شاگردان بگويند.
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        درس چهارم

ارزش های ملی 

ترکيب اجتماعی افغانستان بسيار دلچسپ است. چنان تنوع و رنگارنگی در آن وجود دارد 
می ماند،  باغ  يک  گلهای  به  تنوع  اين  می شود.  ديده  کمتر  ديگر  ملت های  در  آن  نظير  که 
چنانکه به هر اندازه يی که گلهای اين باغ متنوع باشند، به همان اندازه زيبايی باغ بيشتر به 

چشم می خورد.

از لحاظ قومی، افغانستان خانة مشترک اقوام متعدد است. در اين سرزمين پشتون، تاجک، هزاره، 
ازبيک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه يی، عرب، پاميری، قزاق، قرغيز، براهوی، گوجر و غيره 
اقوام در پهلوی هم برادر وار زنده گی می کنند. آنها بر اساس آيات قرآنی تنوع اقوام و زبان ها را 

وسيلة شناخت يکديگر می دانند؛ نه سبب امتياز و برتری بر يکديگر.
از نظر شما ارزشهای ملی کدام ها است؟ برای حفاظت و نگهداری ارزشهای ملی چه کاری 

کرده می توانيم؟
ارزشهای ملی عبارت از همان سرمايه های مادی و معنوی اند که برای هر باشندة کشور ارزش 
و اهميت داشته، مردم آن را مال و دارايی خود بدانند، منافع خود را به طور واضح در آن ببينند، 

به آن افتخار ورزند و برای حفاظت آن از سر و مال خود بگذرند.
1- وحدت ملی: يکی از خصوصيتهای افغانها است. شايد گاهی افغانها در ميان خود مشکالت 
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و جنجال داشته باشند، که الزمة زنده گی مشترک می باشد؛  اما در برابر دشمن يکپارچه می شوند. 
اوراق تاريخ گواه خوب اين مدعاست. هر زمانی که اشغالگران بيرونی قصد حمله به اين کشور 
را نموده اند، افغانها همه جنجال های داخلی خود را يکسو گذاشته و به دشمن جواب دندان 

شکن داده اند.
افغانستان  قديم  و سرزمين  تاريخ  است.  افغانها  ديگر  افتخار  مشترک:   تاریخ  و  خانه   -2
محصول فدا کاری همة افغانها است. در برابر دشمن مشترکاً قربانی داده و با مشت های آهنين 
خود دشمن را تار و مار نموده، کشور خود را از چنگال بيگانه گان نجات داده اند. هرگاه ما به 
تاريخ گذشتة خود نظر اندازيم، می بينيم که از سکندر مقدونی گرفته تا ارتش سرخ شوروی 
سابق، هر تجاوزگری که باالی خاک ما تجاوز نموده، ملت قهرمان افغان با دست خالی و با 
احساس اسالمی و جذبة وطنی دشمن را شکست داده، با ذلت و شرمساری از اين سرزمين 

اخراج نموده اند.
3- جرگه: عنعنة ارزشمند ديگر باشنده گان اين سرزمين است. افغان ها همه مشکالت داخلی 
و خارجی خود را از طريق جرگه حل می سازند. افغانها در تاريخ جرگه هايی دارند که با خط 

زرين ثبت گرديده است.
4- بیرق و نشان ملی: ارزش مشترک فرزندان اين سرزمين است که آن را هميشه بلند نگه 
به روز سه  با 27 جوالی سال 1880م.،  تاريخ 6 اسد سال 1259 هـ .ش. مطابق  به  اند.  داشته 
شنبه، در دشت سوزان ميوند، جوانان وطن از گوشه وکنار تحت فرماندهی غازی محمد ايوب 
خان جمع شده بودند. جنگ دوم فرزندان اين وطن در مقابل انگليس ها بود. در جنگ ميوند، 
ماللی همراه با ديگر دختران افغان به غازيان آب می رساندند. نيروهای بريتانيا سنگرهای خود را 
مستحکم نموده بودند، جنگ ساعت نه بجة صبح آغاز گرديد، انگليس ها برای آخرين حملة 
خود از همة امکانات استفاده کردند. غازی محمد ايوب خان جنگ را رهبری می کرد، چنين 
می نمود که انگليس ها در حال پيروزی هستند. در اين وقت از پهلوی ايوب خان چهار هزار 
سرباز سوارة افغان به سمت سه جهت پراگنده شدند. انگليس ها غبار اسپان سوار کاران افغان را 
مشاهده نموده، گمان کردند که آنها فرار کردند. انگليس ها با ديدن اين منظر با همة نيروهای 
خود داخل ميدان جنگ شدند، ماللی از دور مشاهده کرد که علم بردار قوت های افغان به زمين 
افتاد، اين دختر شجاع افغان داخل ميدان نبرد شده، بيرق را بلند نمود و شعری را با اين مفهوم 

زمزمه کرد:
»که په ميوند کې شهيد نه شوې     خدايږو الليه بې ننگي ته دې ساتينه«

زمزمة ماللی معادلة جنگ را تغيير داد و غازيان افغان با شمشير و سپر خود وارد ميدان جنگ 
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گرديده با دشمن درگير شدند. کشته گان از هر دو طرف دشت را فرا گرفت و دشمن راه فرار 
خود را گم کرد. در اين جنگ ماللی هم جام شهادت نوشيد.

جنگ به پايان رسيد و پيروزی فاتحان افغان پايه های پارلمان لندن را به شدت تکان داد.
نام ماللی در قطار قهرمانان افغانستان ثبت تاريخ کشور گرديد، نسل های بعدی نام ماللی را با 

افتخار حفظ کردند؛ مکاتب، مجالت و شفا خانه ها به  افتخار ماللی ميوند نام گذاری گرديد.
کوتاه سخن اينکه، ارزشهای ملی افغانها با ارزشهای اسالمی غنامندی بيشتر يافته، ماية افتخار 
همة باشنده گان اين سرزمين گرديده است. مهمان نوازی، پناه دادن مظلومان و ده ها رسم و رواج 

نيکوی  ديگر به ارزشهای ملی افغان ها مبدل گرديده که همه به آن افتخار می ورزند.

منافع شخصی و منافع جمعی را چگونه فرق می گذاريد؟ شاگردان در اين باره ابراز نظر کنند.

1- مفهوم خانة مشترک و ميهن مشترک چيست؟ 
2- ارزش های ملی را نام بگيريد و هم بگوييد که ارزش های ملی چگونه زنده نگه داشته می 

شود؟
نام مهمترين ارزشهای مشترکی را بگيرد که عامل  3- يک شاگرد پيش روی صنف آمده، 

وحدت ويکپارچه گی اقوام ومليت های مختلف وطن گرديده است.

شاگردان در خانه های خود راجع به ارزشهای ملی مقاله يی در ده سطر بنويسند، و در درس 
آيندة وطندوستی نوشته های خود را به ديگر همصنفان شان بازگو کنند.
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     درس پنجم

مشترکات ملي افغانستان

مردم جهان در گوشه وکنار دنيا مشترکاتی دارند که پيرامون آن جمع می شوند و با داشتن 
اين صفات مشترک وحدت ملی خود را تقويت می بخشند. ارزشها و عناصری؛ مانند: دين، 
مذهب، تاريخ، فرهنگ، زبان، نژاد، منافع اقتصادی، زنده گی باهمی و ارزش ها و انگيزه های 

ديگر، عناصر تشکيل دهندة ملت ها و دولت ها خوانده شده است.

ملت افغان به عنوان يکی از کهن ترين ملت های جهان، دارای کدام صفات مشترکی است؟  
کدام ارزشها و عناصر عامل وحدت ملی و يکپارچه گی اين ملت بوده و در حاالت دشوار و 

مقابله با تجاوزگران چه عواملی سبب وحدت و پيروزی اين ملت گرديده است؟

کشور ما افغانستان دارای تاريخ کهن و پر افتخار است. سرزمين ما موطن اصلی آريايی های 
قديم است. آريايی ها از همين سرزمين منتشر شدند و تمدنهای بشری را در هند، فارس، اروپا 

و جاهای ديگر تشکيل دادند. 

مهمترین مشترکات ملت ما
در طول تاريخ، مشترکات زيادی؛ از قبيل: سرزمين مشترک، دين مشترک، فرهنگ مشترک، 
تاريخ مشترک، احساسات و عواطف مشترک، زنده گی و منافع مشترک مردمان اين مرز و 
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برابر تجاوزات و حمالت دشمنان  نتيجة آن در  به دور هم جمع نموده است که در  بوم را 
خارجی با سرسختی و پايمردی از سرزمين و ميراثهای تاريخی خود دفاع نموده اند.

از زمانی که خورشيد اسالم به اين سرزمين پرتو افشانی نموده و مردم اين سرزمين به دين 
اسالم گرويده اند، عقايد دينی مهم ترين و اساسی ترين مشترکات مردمان اين سرزمين را 

تشکيل داده است.
بزرگترين دولتهای اين سرزمين در ساية اسالم شکل گرفته و بيشترين فتوحات و افتخارات  
اين  نصيب  اسالمی،  در دوره های  فرهنگی  و  نظامی  علمی، سياسی،  در عرصه های  ما  ملت 
سرزمين گرديده است. هميشه در مقابل نابسامانی های داخلی و تجاوزات خارجی، احساسات 
يکپارچه گی  و  تقويت سنگر های جهاد  و  ما  ملت  بيداری  عامل  و روحية وطندوستی  دينی 

مردم افغانستان بوده است.
مردم اين سرزمين با اقوام و قبايل مختلف، رسم و رواجها  و عرف و عادات متنوع خويش 
مانند گلهای رنگا رنگ يک باغ، ملت واحد را تشکيل می دهند و همه وطن خود را دوست 

دارند و برای دفاع از آن و آبادی و شادابی آن فدا کاری می کنند  وقربانی می دهند.
داشتن عقيدة مشترک که همة افراد ملت به دور آن جمع شوند و هويت ملی خود را بر اساس 
برنامة سياسی، اجتماعی و  ارادة راستين و داشتن  با  نمايند همراه  تثبيت  اين عقيدة مشترک 

اقتصادی واضح، اساس تغيير، رشد و شگوفايی ملت ما را تشکيل می دهد.
بر همة فرزندان اين کشور است تا در روشنايی تعليمات دين مقدس اسالم، با داشتن احساس 
برادری و برابری، ايثار و خودگذری، اتفاق و همبسته گی، زير پرچم، دولت و قانون واحد،  
در جهت حفظ افتخارات نياکان خود گام بر دارند و برای آبادی، باز سازی، ترقی و اعتالی 

ميهن محبوب خود از هيچ گونه بذل مساعی دريغ نورزند.

شاگردان مهمترين مشترکات و عناصر تشکيل دهندة  وحدت ملتها را نام گرفته، ابراز نظر 
کنند که کدام يکی بيشتر درهمبسته گی مردم نقش اساسی دارد.

1- سرزمين افغانستان در گذشته های دور موطن کدام اقوام بوده وساکنان قديم اين سرزمين 
به کدام مناطق ديگر دنيا رفته اند؟
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جمع  خود  دور  به  را  ما  کشور  اقوام  و  افراد  همة  می تواند  مشترک  عقيدة  داشتن  چرا   -2
نمايد؟

3- مهمترين دوره های تاريخی افغانستان را نام بگيريد.
4- برخی از افتخارات سرزمين افغانستان را در دورة اسالمی توضيح دهيد.

هر شاگرد يکی از مهمترين مشترکات ملی )دين، تاريخ، فرهنگ، زبان، نژاد، منافع اقتصادی، 
زنده گی باهمی( را انتخاب نموده، پيرامون تأثير آن در وحدت ملی و رشد و ترقی وطن يک 

مقاله بنويسد.

گوهرند زيـــک  آفـــرينش  در  که  بنی آدم اعضای يکديگـــــــرند 
قــرار نماند  را  عضوها  ديـــگر  چو عضوی به درد آورد روزگار 
نشايــــــد که نامت نهند آدمــــــی تو کـــز محنت ديگران بی غمی 
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        درس ششم

میرویس نیکه یک زعیم ملي

افغانستان زعمای نامداری را در دامان خود پرورش داده است که هر يکی از ايشان با تقديم 
اين  شناسايی  اند.  ساخته  ماندگار  را  خود  نام   ميهن،  و  مردم  به  شدنی  نا  فراموش  خدمات 
چهره ها وظيفة همة ماست، تا از يک طرف کارنامه های ايشان را زنده نگه داريم و از جانب 

ديگر زنده گی آنها را الگو قرار دهيم و نقش قدم شان را در زنده گی تعقيب کنيم.

ميرويس خان يکی از اين زعما و قهرمانان ملی سرزمين ماست. نامبرده در آزادی وطن از 
چنگال دشمنان نقش بزرگی داشته است. به همين سبب نام وی در صفحات تاريخ ميهن ما با 

خط زرين نوشته شده است.
ميرويس خان در سال 1084 هـ .ق. / 1673م. تولد گرديده است. پدرش شالم خان )شاه علم 
خان( نام داشت که يکی از بزرگان شناخته شدة قوم هوتک به شمار می رفت. مادرش )نازو 
انا( دختر سلطان ملخی توخی بود. نازو انا فرزند خود را با طهارت شير می داد و با ارزشهای 
دينی و ملی وی را بزرگ نمود. ميرويس خان در جوانی خود بيشتر علوم متداولة وقت را 
فرا گرفت. زبان های پشتو، فارسی و عربی را به سطح اديبان آموخت. پس از تحصيالت به 
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تجارت مشغول گرديد، اموال تجارتی را از خراسان به هندوستان و از آن جا به وطن نقل و 
انتقال می داد، در پيشة تجارت عالوه از مفاد مادی، از حاالت و اوضاع مردمان ساير کشورها 

نيز باخبر می گرديد.
زمانی که شاه حسين صفوی در سال 1106هـ .ق./1694م. در ايران پادشاه شد، گرگين را که 
تازه مسلمان شده بود، به حيث نمايندة حکومت خود به قندهار فرستاد. گرگين بسيار انسان 
ظالم و بی رحم بود، بسياری از بزرگان افغان توسط گرگين به قتل رسيدند، کسی نبود که 
فرياد مردم بی گناه را بشنود، صدای مردم به هيچ جايی نمی رسيد،. يگانه اميد مردم به سوی 
لبيک  به تقاضای مردم خود  به او رو آوردند و ميرويس خان هم  ميرويس خان بود. مردم 
گفت، تجارت را کنار گذاشت و به خدمت وطن کمر بست. در قدم اول ميان مردم وحدت 
ملی را ايجاد کرد و سپس خود را به گرگين نزديک ساخت؛ اما گرگين باالی وی بی اعتماد 
گرديد و در سال 1707م. او را به اصفهان فرستاد و به طور مخفيانه به شاه حسين خبر داد که 

او را نظر بند کند.
شاه حسين صفوی ميرويس خان را در آن جا بندی کرد؛ اما ميرويس خان با استعداد خدا 
دادش در دربار اصفهان نفوذ کرد. ميرويس خان با داشتن فهم عالی و منطق قوی نه تنها از 
حبس رها شد؛ بلکه با احترام و تقدير اجازة رفتن به حج را نيز دريافت. بعد از ادای فريضة 
حج به اصفهان بر گشت و فرمان مقرری به حيث مشاور گرگين و شاروال را به دست آورده، 

دو باره به قندهار عودت نمود.
ميرويس خان در قندهار برای قيام مردمی يک جرگه خواست و فرامينی را صادر نمود. در 
قدم اول بلوچان، قبايل )ترين و کاکر( را تحريک کرد تا از دادن ماليات به حکومت صفوی 
به طرف  را  نفری  دادند. گرگين لشکر شش هزار  انجام  را  اين کار  آنها  نمايند.  خودداری 
بلوچستان اعزام کرد و خودش نيز به آن جا رفت و از ميرويس خان هم خواست تا به آن جا 
برود. ميرويس خان همراه با هفت هزار عسکر افغان خود را به آنجا رساند. در هنگام شب 
باالی گرگين حمله کرد و گرگين را با همة قوايش نابود ساخت. خودش لباسهای گرگين 
را به تن کرد و لباسهای لشکريان کشته شدة گرگين را به نيروهايش پوشاند. وقتی که قوای 
امنيتی شهر قندهار نيرو های خود را در حال برگشت ديدند، دروازة شهر را به روی شان باز 
نمودند. ميرويس خان داخل شهر قندهار گرديد و باالی نيروهای ايرانی يورش برد. شهر را 
تصرف نمود و جرگة ملی را فرا خواند. جرگه ميرويس خان را در سال 1119هـ .ق. )1709م.( 

بحيث زعيم خود تعيين نمود.
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ميرويس خان بعد از اينکه به حيث زعيم ملی مردم تعيين گرديد، ديوار های شهر قندهار را 
ترميم کرد، غله جات را جمع آوری نموده، مردم را فرا خواند وچنين گفت:

»اگر در ميان شما کسانی باشند که اين آزادی، نعمت بزرگ خداوند را که ما با آسانی حاصل 
نموده ايم خوش نداشته باشند، خود را معرفی کنند و از اين جرگه بيرون شوند، هيچ کسی با 
آنان کاری ندارد. اين چنين اشخاص می توانند جدا از دايرة آزاد اين رياست، برای خود يک 

پادشاهی ظالم برگزينند«.
ميرويس خان پس از به دست آوردن قدرت، امور اداری و تشکيالتی قندهار را تنظيم نمود، 
نزديک  را ستايش کرد، غرض  بلوچان  نمود،  را جستجو  ابدالی ها روش های آشتی  قبيلة  با 

ساختن رابطه با دربار گورگانی هند مناسبات تجارتی و داد و گرفت را شروع نمود. 
اين مرد بزرگ بعد از آزاد سازی وطن و تنظيم امور قندهار به تاريخ 28 ذی الحجه سال 1127هـ .ق. 
)1715م.( از جهان فانی چشم بست و به ابديت پيوست و در نزديک شهر قندهار در منطقة کوکران 

دفن گرديد. افغان ها ميرويس خان را به پاس خدمات وی به لقب »نيکه« ياد می کنند.
از سخنان مشهور ميرويس خان: »هرگاه شما يکی نشويد، يوغ بيگانه را از شانه های خود دور 

ساخته نمی توانيد!«

شاگردان در بارة مهمترين خصوصيت های يک زعيم ملی ابراز نظر کنند.

1- از نظر شما به دست آوردن آزادی وطن کار آسان است ويا نگهداری آن؟
2- چگونه می توانيم از همين حاال برای خدمت به وطن آماده شويم؟

3- اين گفتار: »يا يکدست می شويم، يا نابود می شويم!« چه مفهوم دارد؟ شاگردان با رضايت 
خود اين گفتار را توضيح دهند.

فايده  چه  ملی  بزرگان  زنده گينامة  فهميدن  که  بنويسند  مقالة  مورد  اين  در  يک  شاگردان 
دارد.
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        درس هفتم

ترجیح منافع ملی  بر منافع شخصی

هر انسان منفعت خود را دوست دارد، برای به دست آوردن منافع خود  و بهره گيری از آن 
سعی و تالش می ورزد و به خاطر حفاظت و حراست آن فداکاری و مبارزه می کند. منافع 
افراد جامعه کدام است؟ فرق بين منافع شخصی ومنافع عمومی چيست؟ کدام يکی از اين دو 

نوع منافع را مهمتر می دانيد و ترجيح می دهيد؟

شناخت منافع خصوصی ومنافع عمومی
افراد جامعه منافع زيادی دارند که برخی از اين منافع به شخص انسان ويا خانواده و اقارب 
نزديک او ارتباط دارد؛ اما برخی ديگر از اين منافع به همة افراد جامعه تعلق می گيرد. بخش 
اولی را به نام منافع خصوصی ويا شخصی ياد می کنند؛ اما بخش دومی به نام منافع عمومی 

ويا منافع ملی خوانده می شود.
نظامهای سرمايه داری به اصالت فرد تأکيد ورزيده، منافع فرد را بر منافع عامه ترجيح می دهد 
نظامهای  از جانب ديگر،  باز می گذارند.  بر آورده شدن خواسته هايش  را در  فرد  و دست 
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سوسيالستی و اشتراکی ملکيت فردی را لغو نموده و منافع فرد را فدای منافع عامه می سازند. 
اما دين مبين اسالم بر اعتدال وميانه روی تأکيد نموده، برای حفظ منافع فردی ومنافع عمومی 

هر دو تأکيد ورزيده، درعين حال منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجيح می دهد.

ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی
بيشتر مشکالت و نا به سامانيهای جامعه از اين جا پيدا می شود که افراد تنها به منافع شخصی 
خود می انديشند و به منافع عمومی توجه نمی کنند؛ گويا اينکه منافع عمومی را منافع خود 
نمی دانند؛ در حالی که اگر دقيق متوجه شويم منافع عمومی در حقيقت به فرد فرد جامعه تعلق 
دارد و منفعت هر فرد جامعه شمرده می شود؛ بنا بران، منافع عمومی برمنافع شخصی ارجحيت 
دارد. زيراکه از منافع شخصی تنها شخص صاحب منفعت استفاده می کند؛ اما از منافع عمومی 
هم خود شخص وهم ديگران استفاده می کنند. هرگاه منفعت شخصی برمنافع عمومی ترجيح 

داده شود، ضررآن به عموم مردم می رسد ونتايج زيانباری را برای جامعه بار می آورد.

نمونه هایی از ضرر رساندن به منافع عمومی
اگر  و  می کند،  غصب  را  ديگران  اموال  و  حقوق  خود  منفعت  خاطر  به  شخصی  اگر   •
ضرر  ديگر  انسان  وهزارها  صدها  به  می کند،  معامله  سود  به  بانک  يک  ويا  شخص  يک 

می رساند. 
• اگر انسانی به سرقت، رشوت و اختالس دست می زند، به ده ها انسان ديگر ودارايی عامه 

ضرر می رساند. 
به همين  به عامة مردم ضرر می رساند.  به احتکار و فريبکاری دست می زند،  • اگر تاجری 
سبب شريعت اسالمی برای همة اين گونه اعمال جزا های شديد دنيوی و اخروی مقرر کرده 

است.
يا راه  به خاطر منفعت شخصی خود راه عامه را مسدود کند،  • بدين ترتيب اگر يک فرد 
عامه را داخل محوطة منزل و دکان خود بسازد، يا کثافات خانة خود را در راه عبور ومرور 
اين  همة  در  بگذارد،  منازل همسايگان  به طرف  را  منزل خود  يا کلکين های  بيندازد،  مردم 

حاالت ديگران را متضرر می سازد که مخالف اخالق و شريعت اسالمی می باشد.
• همچنان اگر شخصی به خاطر منفعت شخصی خود آب آشاميدنی مردم را آلوده سازد، يا 
با ايجاد کارخانه ها در داخل اماکن مسکونی محيط زيست را آلوده سازد، يا صاحب دکان 
و هوتلداری غذای ناسالم و غير صحی را به مردم بفروشد، در حقيقت به منافع عامه ضرر 
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وارد نموده است.
• همچنان اگر شاگردی در راه مکتب سبب آزار و اذيت ديگران شود، يا به ديگران ناسزا 
ويا  مردم  مرور  و  عبور  راه  در  يا  بيندازد،  چوب  و  سنگ  ديگران  خانه های  به  يا  بگويد، 
پيشروی مکاتب دختران مزاحمت و توقف نمايد و يا به ميز و چوکی و لوازم مکتب ضرر 

وارد نمايد، در حقيقت منافع عمومی را متضرر ساخته است.
منافع شخصی خود  بر  را  عمومی  منافع  که  است  وطندوست کسی  و  فرد صالح  يک  پس 
ترجيح دهد، به خاطر حفظ و نگهداری دارايی های عامه و منافع ملی کشور خود سعی وتالش 

ورزد و به ديگران نيز اجازه ندهد تا به منافع عمومی و ملی آسيب برسانند.

 
شاگردان با رهنمايی استاد محترم راجع به ضررهای ناشی از ترجيح منافع شخصی بر منافع 

ملی، وهمچنان پيامد های ناديده گرفتن منافع ملی ابراز نظر کنند.

1- منافع شخصی بامنافع عمومی چه فرق دارد؟ دو تن از شاگردان با ذکرمثال توضيح دهند.
پيش  مشکل  چه  شود  داده  ترجيح  ملی  منافع  يا  و  عمومی  منافع  بر  شخصی  منافع  اگر   -2

می آيد؟
3- يک فرد صالح و يک هموطن خوب در حفظ و نگهداری منافع عمومی وملی چه نقش 

دارد؟

شاگردان در خانه های خود راجع به ترجيح منافع عمومی بر منافع شخصی يک مقاله بنويسند 
  و در ساعت بعدی خالصة مطلب مقالة خود را با ديگران شريک سازند.

  

  

  

  

  

ACKU



23

      درس هشتم 

ملت افغانستان جزء جدایی ناپذیر امت اسالمی 

هر امت دارای اصول و ثوابتی است که  زير بنای زنده گی آن امت را تشکيل می دهد. امت 
اسالمی نيز دارای اصول و ثوابتی است که با داشتن آن از امتهای ديگر متمايز می گردد. 

امت بزرگ اسالمی چگونه بنا يافته؟ ويژه گيهای اين امت چيست؟ جايگاه سرزمين افغانستان 
و ملت مسلمان افغان در ميان امت بزرگ اسالمی چگونه است؟ 

بنای امت اسالمی
پيامبر اسالم حضرت محمد بعد از بعثت، اولين بنای امت اسالمی را اساس گذاشت. امت 
اسالمی برخالف ساير امت های روی زمين، يگانه امتی است که بر اساس عقيدة توحيد بنا 
يافته است؛ امت اسالمی خدای يگانه را پرستش می کند، کتاب اين امت يکی، پيامبر آن يکی 
وقبلة آن يکی است. خداوند متعال امت اسالمی را چنين معرفی نموده است: �ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم 

ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن� ]سورة األنبياء: 92[ 
ترجمه: اين امت، امت يگانة شما است، ومن پروردگار شما هستم، پس تنها مرا عبادت کنيد.

امت اسالمی يک امت جهان شمول است؛ کتاب وقانون اين امت )قرآن کريم( کتاب جهانی 
بوده، برای همة بشريت نازل گرديده است، چنانکه خداوند متعال می فرمايد: �ِإْن ُهَو ِإلاَّ ِذْكٌر 
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ِلْلَعالَِنَي�]سورة يوسف: 104[ 
ترجمه: اين کتاب )قرآن کريم( جز تذکر دهنده و بيدار سازنده برای اهل عالم نيست.

متعال در شأن وی فرموده  برای همة بشريت مبعوث گرديده، چنانکه خداوند  پيامبر اسالم 
است: �َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلاَّ َكافاًَّة ِللناَّاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا�]سورة سباء: 28[ 

بشارت دهنده وبيم  برای کافة مردمان  اينکه  نفرستاديم؛ مگر  )ای محمد!(  را  تو  ما  ترجمه: 
دهنده باشی. 

بر اساس همين جهانی بودن اسالم است که در صبحگاهان طلوع خورشيد اسالم ابوبکر عربی، 
بالل حبشی، صهيب رومی و سلمان فارسی در نخستين هستة امت اسالمی قرار گرفتند.

جایگاه افغانستان در میان امت اسالمی
افغانستان خطة تاريخی و پربهای  ناپذير امت اسالم، و سرزمين  افغانستان جزء جدايی  ملت 
عالم اسالم است. بزرگترين افتخارات اين سرزمين در ساية اسالم وبه نام اسالم نصيب ملت 
به حيث  اسالم مشرف گرديده،  به دين  اين سرزمين  زمانی که  از  است؛  افغانستان گرديده 
به گوشه وکنار دنيا حمل  انوار دعوت وجهاد و معرفت و آزادی را  مرکز درخشان اسالم 
نموده وفرزندان نامدار اين سرزمين در ميان امت اسالم به عنوان َعلم برداران علم ومعرفت، 

دعوت و سياست و آزادی وشجاعت شناخته شده اند. 
امام اعظم ابوحنيفه )رحمه اهلل( از همين سرزمين برخاسته و پيشوايی مذاهب فقهی را کمايی 
نموده است، سلطان محمود غزنوی و احمد شاه ابدالی از همين مرز و بوم درفش اسالم را بر 
ويرانه های شرک و بت پرستی شبه قارة هند و سرزمينهای پهناور همجوار خراسان زمين بر 
افراشته اند، سيد جمال الدين افغانی نيز از همين خطة مردخيز َعلم آزادی، وحدت اسالمی 
و مبارزه بر ضد استعمار را بلند نموده، به ملل جهان درس آزاده گی داده است مردم مسلمان 
به ملت های  را  استقالل، درس آزادی واستقالل طلبی  استرداد  پيشگامان  به حيث  افغانستان 
استعماری  ابر قدرت  ايمان و حب وطن دو  نيروی  با  افغانستان  اند، ملت   جهان آموختانده 
ومتجاوز انگليس و شوروی را در قرن بيستم از سرزمين خود بيرون رانده اند، ملت مسلمان 
افغانستان هميشه برای وحدت مسلمانان و همکاری در قضايای اسالمی، مخصوصاً در قضية 

فلسطين نقش پيشگام و فعال را ايفا نموده است. 
بالمقابل، امت اسالمی در سراسر جهان اسالم سرزمين افغانستان را دوست دارند و به مردم 
مؤمن و با شهامت اين مرز و بوم با ديدة احترام و تقدير می نگرند. در مبارزات آزادی خواهی 
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مردم افغانستان، مسلمانان جهان در پهلوی مردم اين سرزمين قرار گرفته اند که بهترين نمونة 
افغانستان در  با مردم مسلمان  آن همکاری و مشارکت مسلمانان از گوشه وکنار دنيا همراه 
دوران جهاد ملت ما در مقابل تجاوز اتحاد شوری سابق می باشد که تعداد زيادی از فرزندان 
امت اسالمی از گوشه و کنار جهان در اين سرزمين جهاد نمودند و شهيد گرديدند. بنا بر آن، 
ملت افغانستان با حفظ ارتباط و همبسته گی خود، با امت بزرگ اسالمی می تواند افتخارات و 

قوت و عزت خود را حفظ نمايد. 
چه بسا که دشمنان عزت و آزادی اين سرزمين در برخی مراحل تاريخی، تالش نموده اند 
رابطة مردم افغانستان را با امت بزرگ اسالمی سست و آنها را از هم جدا سازند، که مردم 
مؤمن و وطندوست اين سرزمين قربانی های بيدريغی را ازين ناحيه متحمل گرديده اند. پس بر 
مردم افغانستان و دست اندر کاران نظامهای سياسی اين کشور است تا در راستای همبسته گی 
ملت افغانستان با امت بزرگ اسالمی، ايفای مسؤوليت و بذل مساعی کنند و از توانايی های 
امت اسالمی وجهان اسالم برای صلح وامنيت، عمران و باز سازی ورفاه وترقی افغانستان بهره 

برداری خوب نمايند.

توضیحات
در زبان عربی و از ديدگاه قرآن کريم »امت« به چندين معنا اطالق می گردد: 

• به معنای گروهی از مردم که پيامبری برای ايشان مبعوث شده باشد؛ مانند امت اسالم که 
مبعوث  آنها  هدايت  برای  الهی  پيامبر  آخرين  حيث  به   محمد حضرت  خاتم  پيامبر 

گرديده است. 
• بر شخصی که همة فضايل خير ونيکی در وی جمع شده باشد؛ مانند اين قول خداوند متعال 
در شأن ابراهيم:�ِإناَّ ِإْبَراِهيَم َكاَن ُأماًَّة َقاِنًتا لاَِِّ َحِنيًفا َوَلْ َيُك ِمَن الُْْشِرِكنَي� ]النحل: 120[ 
يعنی: همانا ابراهيم )خليل( امتی مطيع و فرمانبردار ويکتا پرست بود و هرگز به خدای يکتا 

شرک نياورد.
• به معنای مدتی از  زمان؛ مانند: اين قول خداوند متعال: �َوَقاَل الذي َنَا ِمْنُهَما وادكر َبْعَد 
ُأماٍَّة..� ]يوسف: 45[ يعنی: وگفت يکی از آن دو )رفيق زندانی يوسف( که نجات يافته بود، 

وبعد از گذشت مدتی )چندين سال( به ياد يوسف افتاد.
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امت  اقتصادی  و  بشری  امکانات  و  ويژه گی ها   به  راجع  محترم  استاد  رهنمايی  با  شاگردان 
اسالمی مباحثه و ابراز نظر نمايند.

1-  دو تن از شاگردان در مورد جهان شمول بودن امت اسالمی با آيات قرآنی، احاديث نبوی 
و سيرت عملی پيامبر اسالم استدالل کنند.

ومتمايز  برتر  ديگر  امتهای  از  را  اسالمی  امت  که  خصوصياتی  و  ويژه گيها  ترين  مهم   -2
می سازند چيست؟

3- جايگاه ملت افغانستان در ميان امت اسالمی را از لحاظ  فکری، علمی، جهادی، سياسی 
وآزاديخواهی با شواهد تاريخی توضيح دهيد.

4- کی می تواند مثالهايی راجع به همبسته گی امت اسالمی با ملت افغانستان را ارائه نمايد؟

در مورد اينکه افغانستان چگونه می تواند از فرصتها و منابع امت اسالمی برای صلح و امنيت و 
باز سازی و ترقی خود استفاده نمايد، يک مقالة کوتاه بنويسيد.
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        درس نهم

حق حیات در شریعت اسالمی 

شريعت اسالمی حفاظت پنج چيز را برای جامعة بشری ضروری می داند که به نام »ضرورت های 
پنجگانه« ياد می شوند. اين پنج ضرورت عبارت اند از: حفظ دين، حفظ جان، حفظ عقل، 

حفظ مال، حفظ نسل ويا ناموس.
علمای اسالم تأکيد نموده اند که شريعت اسالمی برای حفاظت و نگهداری اين پنج اصل 
آمده است؛ زيرا، اگر اين ضرورت ها رعايت نشود حيات انسان مختل  گرديده، نظام جامعه 

فرو می پاشد. به همين سبب اين ضرروت ها را به نام مقاصد شريعت اسالمی ياد نموده اند.

حفاظت جان ویا حق زنده گی
حق حيات و يا زنده گی اولين حق اساسی و يا مهم ترين حقوق انسان است که بدون آن 
ساير حقوق انسانی مفهوم ندارد ومتحقق نمی شود. حق حيات از ديدگاه اسالم يک تحفة 
بزرگ  گناه  و  جنايت  آن  به  تجاوز  هرگونه  که  است  انسان  برای  متعال  بزرگ خداوند 

محسوب می شود.
به  گرفته،  قرار  تجاوز  مورد  بشری  تاريخ  مختلف  دوره های  در  انسان  اساسی  اين حق  البته 
نيز  در عصر حاضر  است.  گرفته شده  انسان  از  الهی  گرانبهای  هدية  اين  مختلف  بهانه های 
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خطر جنگهای خانمان سوز و سالح های کشتار جمعی حيات انسان را تهديد می کند و جان 
بيگناهان را می گيرد.

شريعت اسالمی حق حيات انسان را حتی در حالت جنين مقدس و محترم دانسته و بر حرمت 
انسان شريعت اسالمی احکامی را  به خاطرحرمت وحفاظت نفس  تأکيد ورزيده است.  آن 

مقرر فرموده که برخی آن از اين قرار است:
• تحریم قتل انسان: حرمت قتل انسان به ناحق بر اساس نصوص قطعی ثابت است، از جمله 

اين قول خداوند متعال: �َوَل َتْقُتُلوْا الناَّْفَس الاَِّتى َحراََّم الاَُّ ِإلاَّ ِباْلَق� ]النعام:151[. 
ترجمه: و نفسی را که خداوند حرام کرده، جز به حق، به قتل نرسانيد. همچنان قرآن کريم 
مجازات قتل نفس را قصاص مقرر فرموده است: �يَأيَُّها الاَِّذيَن ءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص 

ِف اْلَقْتَلى� ]البقرة:178[ 
البته  است.  گرديده  حکم  قصاص  کشته گان  مقابل  در  شما  باالی  ايمان!  اهل  ای  ترجمه: 
چنانچه خداوند  تضمين شود،  جامعه  تا حيات  است  اين  قتل  مجازات  در  قصاص  حکمت 

متعال می فرمايد: �َوَلُكْم ِف اْلِقَصاِص حياٌة يُأوِلي الْلَباِب َلَعلاَُّكْم َتتاَُّقوَن�]البقرة: 179[. 
ترجمه: و حکم قصاص برای حيات شماست، تا )از قتل يکديگر( بپرهيزيد.

• تحریم انتحار: چون حق حيات در ملکيت صاحب آن نبوده؛ بلکه هديه و امانت خداوند 
است پس هيچ کسی حق تجاوز به آن را ندارد. به همين سبب اسالم انتحار و خودکشی را 

جنايت بزرگ و نا بخشودنی می داند و مرتکب آن مورد عذاب شديد خداوند قرار می گيرد.
• تحریم امر کردن به قتل: از نظر اسالم امر کردن و يا اجازه دادن به قتل حرام است و امر 

کننده و قاتل هردو مجرم دانسته شده، مورد مجازات شديد قرار می گيرند.
• تحریم مبارزه به غرض قتل: يعنی مقابلة دو شخص برای قتل يکديگر با هر مقصدی که 
باشد حرام است، به دليل اين فرمودة پيامبر اسالم: »ِإَذا اْلَتَقى الُْْسِلَماِن ِبَسْيَفْيِهَما َفاْلَقاِتُل 
َواْلَْقُتوُل ِف الناَّاِر. قالوا َيا َرُسوَل الاَِّ َما َباُل اْلَْقُتوِل َقاَل ِإناَُّه َكاَن َحِريًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِه«.)1( 
يعنی: هرگاه دو مسلمان با شمشيرهای خود با يکديگر درگير شوند، قاتل ومقتول هردو وارد 
 پيامبر مقتول چيست؟  اين حالت( گناه  پرسيدند: ای رسول خدا! )در  جهنم می گردند. 

فرمود: او نيز قصد کشتن جانب مقابل را داشته است.
• تحریم سقط جنین: زمانی که روح در جنين دميده شود و ساختار اندام های آن آشکار 
گردد، اسقاط آن جواز ندارد و اگر کسی سبب سقط آن شود، مرتکب قتل نفس دانسته شده، 

1- رواه البخاری
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بيستم حصة ديت کامل بر وی الزم می گردد.
• حالل شدن محرمات: شريعت اسالمی به غرض حفاظت و اهميت حيات انسان به اتفاق 
همة علما خوردن چيزهای حرام  را در موقع ضرورت حالل گردانيده است. بر اساس قاعدة 
شرعی »الضرورات تبيح المحظورات« به خاطر حفاظت نفس بر انسان الزم است در حالت 

اضطرار از چيز های حرام؛ مانند: گوشت خود مرده  استفاده نمايد.
• حرمت نابودی جنس بشر: شريعت اسالمی نسل کشی، قتل های گروهی و جمعی را در 
سطح ملی و بين المللی حرام قرار داده است؛ مخصوصاً در عصر امروزی که انتشار و توسعة 
سالح های کشتار جمعی مختلف النوع سبب کشتار و نابودی اطفال و زنان و کهن ساالن وبی 

گناهان می گردد.

شاگردان با رهنمايی استاد محترم راجع به »ضرورتهای پنجگانه« و اينکه چرا اين ضرورت ها 
»مقاصد شريعت« خوانده شده اند ابراز نظر کنند.

1- حکمت اينکه جزای قتل نفس قصاص تعيين گرديده چيست؟ به آيت قرآن کريم استدالل 
کنيد.

2- چرا انتحار در شريعت اسالمی حرام گرديده؟ داليل اين حرمت را توضيح دهيد.
3- قاعدة شرعی »الضرورات تبيح المحظورات« را توضيح داده، چند مثال در اين مورد ارائه 

کنيد.

  راجع به اهميت حق حيات انسانی در اسالم و ديگر تمدنهای بشری يک مقاله بنويسيد.
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        درس دهم
                            

افتخارات ملي و تاریخي

در درسهای گذشته راجع به ارزشها ومشترکات ملی معلومات حاصل نموديد. در اين درس با 
افتخارات ملی و تاريخی خود آشنا می شويد. شناسايی اين افتخارات، حفاظت و قدردانی آن 

و معرفی آن به ديگران وظيفه و مسؤوليت همة ما وشما می باشد.
تنها  نامه های چه کسانی را در دل های ما زنده می سازد؟ آيا  تاريخی کار  افتخارات ملی و 
افتخار کردن به تاريخ کافی است يا اينکه بايد ما و شما نيز برای وطن و هموطنان افتخاری 

به يادگار بگذاريم؟

نياکان،  ومجاهدت های   مبارزات  فراوان،  قربانی های  محصول  تاريخی  و  ملی  افتخارات 
تاريخی،  و  ملی  افتخارات  آوردن  دست  به  برای  ماست.  ملی  قهرمانان  و  شهيدان  غازيان، 

نياکان ما زحمات زيادی را متحمل گرديده و قربانی های فراوانی تقديم نموده اند.

استقالل و آزادی
نيامده  افتخار بزرگ ميهن ماست. آزادی وطن ما خود به خود به وجود  استقالل و آزادی 
بلکه اجداد ونياکان ما اين آزادی را با خون خود حاصل نموده و برای ما به امانت گذاشته 
اند. بر ماست تا با آن افتخار کنيم و برای حفاظت آن به  قربانی آماده باشيم. در راستای به 
دست آوردن استقالل از هر گوشه و کنار وطن ما جوانان دلير سهم گرفته اند. از اين جهت 
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همة باشنده گان اين سرزمين افتخار نگهداری آن را دارند. از سکندر مقدونی گرفته تا آخرين 
اشغالگران، زمانی که باالی وطن حمله صورت گرفته، همة هموطنان ما به صورت مشترک 

شمشير را از غالف بيرون آورده و دشمن را جواب دندان شکن داده اند.
ياد گارهايی که به يادبود استقالل وطن اعمار گرديده، افتخارات گذشته گان را زنده نگه می 
دارد. منار ميوند قهرمانی سردار محمد ايوب خان فاتح جنگ ميوند و خاطرة ماللی را در 
دلهای ما زنده می سازد، وبه ما سفارش می کند که ياد آنان را تازه نگه داريم و به نقش قدم 
آنان قدم بگذاريم. طاق ظفر پغمان استرداد استقالل وطن به رهبری شاه امان اهلل خان غازی 
را به ياد می آورد، و به ما مسؤوليت می سپارد تا برای حفاظت استقالل کشور از هيچ گونه 

قربانی دريغ نورزيم.

هویت ملی
هويت ملی افتخار ديگر ما است. چنانچه در درس گذشته به آن اشاره نموديم، هويت ملی 
دينی  ارزشهای  از  عبارت  ملی  افغانهاست. هويت  همة  ملی  همبسته گی  و  يکپارچه گی  رمز 
ومجموعه يی از صفات نيک مردانه گی، مهمان نوازی، غيرت، حيا، آزادی خواهی و صلح، 

سخاوت و بخشش و خصوصيت های بی شمار ديگر ما می باشد.
»اگر  انگليسی می نويسد:  افسر  افتخار خود می دانيم. يک  را  ملی خويش  افغان ها هويت  ما 
به  )افغان هستم!(  برايت جواب می دهد که  بپرسی که کی هستی، بی درنگ  افغان  از يک 
صدايی که گويا او بادار و تو نوکر او هستی«. اين سخن نشانة هويت ملی ما است که حتی 

برای بيگانه گان نيز معلوم گرديده است.

بیرق ملی، نشان ملی و جرگه
بيرق ملی، نشان ملی، جرگة ملی و ديگر عنعنات پسنديدة قبول شده، افتخارات ملی ما شمرده 
افتخار  نشانه های  نويسنده گان و شاعران همه  دانشمندان،  ملی، مجاهدان،  بزرگان  می شوند. 
ملی ما هستند، فهميدن زنده گينامة آنان و احترام و قدر دانی از کارهای خوب آنان مسؤوليت 

ماست.
نموده در خود  قدردانی  را  ملی خود حفاظت کنيم، آن  افتخارات  از  تا  ماست  وظيفة همة 
توانايی آن را ايجاد نماييم تا به نسل های بعدی، افتخارات پدران و نياکان شان را انتقال بدهيم 

و برای نيکبختی و خوشحالی آنان سعی وتالش کنيم.
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شاگردان به نوبت پيش روی صنف آمده، هر يکی راجع به يکی از افتخارات ملی صحبت 
کنند.

 

به  فايده می رساند؟ دو تن شاگردان  برای ما چه  نياکان  نامه های  تاريخ و کار  به  افتخار   -1
ديگران توضيحات دهند.

2- راجع به راه و روشهای حفاظت استقالل و آزادی نظريات خود را ابراز داريد.
3- شما چگونه می توانيد افتخار خدمت به وطن را کمايی کنيد؟ هر شاگرد در اين مورد ابراز 

نظر کند.

شاگردان در خانه های خود افتخارات ملی و تاريخی را نشانی کنند و در مورد هر يکی دو 
سطر بنويسند.
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       درس یازدهم

احمد شاه بابا، پاد شاه
دین پرور، وطندوست و غمخوار ملت

نامداران است و  افغانستان عزيز سرزمين  در درسهای گذشته آموختيد که ميهن تاريخی ما 
را  دلير  نويسنده گان، شاعران و مردان  بزرگان،  مداران،  دانشمندان، سياست  دامان خود  در 
آيندة  زنده گی  مشعل  ايشان  قدم  نقش  تعقيب  و  آنان  زنده گينامة  فهميدن  است.  پرورانيده 
ماست. رفتار و کار نامه های دانشمندان و تجارب آنها، رهنمای نسل های آينده است. در اين 
جمله چند تن از نامداران را شناسايی کرديم و پيرامون زنده گی ايشان آگاهی حاصل نموديم. 
در اين درس پادشاهی را به شما معرفی می کنيم که برعالوة زمامداری، محبت دين و مذهب 
دوستی وطن و مردم، مخصوصاً محبت مسلمان در قلبش به صورت عميق جای داشت. اين 

زمامدار زعيم ملی و پادشاه افغانستان، احمد شاه بابا است.
با وطن، سرزمين و مردمش چيزی خوانده ويا شنيده  بابا  بارة محبت احمد شاه  آيا شما در 

ايد؟

احمد شاه ابدالی، فرزند زمان خان حکمران هرات از ابداليان سدوزائی بود. در سال 1135 هـ 
.ق. )1722م.( تولد گرديده است. مادرش زرغونه انا نام داشت. با وجودی که در ُعمر، خورد 
به همين  انجام داد.  افغانستان  برای  اما در دوران سلطنت خود خدمات بزرگی را  سال بود؛ 

سبب مردم وی را بابا لقب داده اند.
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لشکری،  اداری،  او ساختار های  افغانستان کنونی شمرده می شود.  بنيان گذار  بابا  احمد شاه 
.ق.  هـ   1174 سال  در  نمود.  تعيين  را  وزرا  آورده،  وجود  به  افغانستان  در  را  مدنی  و  مالی 
)1760م.(، اساس شهر کنونی قندهار را به نام شهر احمد شاهی تهداب گذاشت. او همچنان 
قلعة جنگی را در کابل و شهر تاشقرغان را در شمال هندوکش بنا کرد و سنگ تهداب شهر 

حيدر آباد را در ِسند گذاشت.
قندهار، مشهد، اتک، دهلی، روهيلکند، پشاور،  اوايل،  بابا در  ساحة حکمروايی احمد شاه 
تته، ديرة اسماعيل خان، کشمير، کابل، ملتان و هرات را شامل بود و در اين مناطق به نام وی 

ضرب سکه زده می شد.
احمد شاه بابا شخص متدين، حنفی مذهب، عالم و پابند احکام شرعی بود. به شعر و ادب 
هـ .ش. در کابل چاپ گرديده  او در سال 1319  پشتوی  اشعار  ديوان  مندی داشت.  عالقه 
است. در اين ديوان، اشعار عشقی، تصوفی، حماسی و گفتار های اخالقی احمد شاه بابا به دو 
نيم هزار بيت می رسد که شامل اقسام معروف شعر؛ مانند: غزل، رباعی، قطعه، مخمس و مربع 
می باشد. در کالم احمد شاه بابا جنبة تصوف بسيار برجسته است. اشعار اخالقی و وطنی نيز 

در آن وجود دارد. 
احمد شاه بابا در سياست خود هميشه طرفدار برادری اسالمی، نرمش و همکاری بود. با اميران 
بلوچستان و سند روابط آشتی جويانه و صلح آميز  همتای خود در دهلی، بخارا، خراسان، 
داشت. با وجود شهنشاهی و شأن وشوکت نظامی، بارها اميران و فرماندهانی را که بغاوت 
وسرکشی نمودند مورد عفو قرار داده است. همچنان نامبرده تاج بخشی نيز کرده است که 
صاحب نظران وقت، تاج بخشی و وسعت فکر ونظر او را مورد ستايش قرار داده اند. به قول 

شاه ولی اهلل دهلوی، اين روش ابدالی »با حسابات مادی اين دنيا برابر نبود«.
در  می کرد.  مسلمانان خودداری  از خونريزی  پيروزمندانه،  فتوحات  با وجود  بابا  شاه  احمد 
فرمانروايی با عدالت و انصاف رفتار می نمود و مردم را مانند فرزندان خود نگهداری می کرد. 
به همين سبب افغان ها او را »بابا« می گويند. اين لقبی است که به غير از ميرويس نيکه و رحمان 

بابا نصيب کسی ديگری نشده است.
به صلح و آشتی  بود. هرگاه يک کار  نام آور  فاتح  دانش و يک  مرد علم،  بابا  احمد شاه 
براورده می شد، در برابر دشمن از جنگ کار نمی گرفت و در برابر برادر شمشير نمی کشيد. 
احمد شاه بابا بنيان گذار افغانستان امروزی است، از اينکه در قلوب مردم افغانستان جا دارند 

ايشان را به لقب بابا مفتخر ساختند.
مسلمانان هند به رهبری شاه ولی اهلل دهلوی از احمد شاه بابا خواستند  که ايشان را از ظلم و 
ستم هندوها رهايی بخشد، از اينرو  احمد شاه بابا به خاطر نجات مسلمانان آن سرزمين به آن 
جا لشکرکشی نمود. در پهلوی اين امر، او نخواست مرکز اصلی قوت خود يعنی افغانستان را 
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بگذارد، ويا جهاد فی سبيل اهلل را در خدمت خواست های دنيايی قرار دهد و اين هدف عالی 
را با گرفتن تخت و تاج دهلی و حرص جهانگيری آلوده سازد. به همين سبب همين رويه را 

چندين بار در برابر اميران همساية خود در بخارا، خراسان، سند و بلوچستان انجام داد.
احمد شاه بابا، طبق شهادت ديوان اشعارش به وطن و مردم خود سخت محبت داشت. برای 
احمد شاه بابا وطنش نسبت به هر جای ديگر محبوب بود. او دهلی را گرفت؛ اما وطنش را 

فراموش نکرد و دو باره برای خدمت گذاری به وطنش مراجعت کرد.
احمد شاه بابا در اواخر عمرش، در نتيجة سفرهای پی در پی و خسته گی های زياد ضعيف شد، 
سر انجام  در شب جمعه بيستم ماه رجب سال 1189 هـ .ق. وفات نمود. جنازة وی به قندهار 
آورده شد و در همان جايی که خود وصيت کرده بود، به خاک سپرده شد. نامبرده هنگام 

وفات 51 سال عمر داشت که 26 سال آن را در پادشاهی سپری نمود.

شاگردان صنف به مجموعه های مناسب تقسيم گرديده، راجع به زنده گی احمد شاه بابا بحث 
وتبادل نظر نمايند.

1- مقصد احمد شاه بابا از سفر به هندوستان چه بود؟ آيا او به خاطر گرفتن آن کشور به آن 
جا رفته بود، يا اينکه کسی او را برای چيزی دعوت کرده بود؟

2- يک شاگرد پيش روی صنف آمده، خصوصيات احمد شاه بابا را، به حيث يک پادشاه و 
زعيم ملی به ساير شاگردان بيان کند.

چند  مقالة  يک  وطن  به  نسبت  بابا  شاه  احمد  محبت  به  راجع  خانه های خود،  در  شاگردان 
  سطری بنويسند.
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      درس دوازدهم

وطندوستی، نه عصبیت وطنی 

انسان به صورت طبيعی و فطری و به سبب عاطفة انسانی زادگاه و وطن خود را دوست دارد؛ 
زيرا وی در آن جا نشو و نما کرده، از آب و هوا و نعمتهای آن مستفيد می گردد، با محيط و 

ماحول آن انس والفت گرفته و در آغوش گرم و پر محبت آن زنده گی می نمايد.
ما چرا و چگونه وطن خود را دوست بداريم؟ با ديگران چگونه برخورد نماييم؟ وطن باالی 

ما چه حقوقی دارد؟

وطندوستی یک غریزۀ فطری است
برای  تالش  و  وسعی  وطن  از  دفاع  برای  کاری  فدا  ميهن،  به  محبت  اظهار  و  وطندوستی 
آبادسازی و ترقی و سر بلندی آن، يک صفت پسنديدة انسانی و يک ارزش ايمانی و اسالمی 

است.
گروه ها و اقوام وملتهای جهان هر يکی به اساس تمايالت عاطفی، وابسته گی های قومی ونژادی، 
مشترکات ملی و تاريخی، باورهای فکری و دينی و عوامل وانگيزه های مادی ومعنوی ديگر 
به وطن و سرزمين خويش محبت می ورزند، برای ترقی وتعالی آن سعی وتالش می کنند و در 

راه حفاظت و استقالل آن، قربانی داده فدا کاری می کنند.
اسالم به وطندوستی تشویق می کند

مسلمانان با پيروی از ارشادات دينی و سنت وسيرت پيامبر گرامی اسالم به وطن و سرزمينهای 
خويش محبت می ورزند و برای عمران و آبادی آن سعی وتالش می کنند و در راه استقالل و 

ACKU



37

نگهداری آن با مال و جان مبارزه و جهاد می نمايند.
پيامبر  زمانی که از وطن خود مکة مکرمه اخراج گرديد، حين بيرون شدن، به مکه رو 
اگر  نزد من هستی!  به  تو محبوبترين سرزمينهای خداوند  »ای مکه!  فرمود:  گردانيده، چنين 
بود که  نمی رفتم«. همين  بيرون  تو  از  من  نمی کردند،  اخراج  مرا  قريش(  )قوم  باشنده گانت 
وعدة  اين  و  می گردانيم،  بر  مکه  به  باره  دو  را  تو  که  داد  وعده  پيامبرش  به  متعال  خداوند 

خداوند با فتح مکه تحقق يافت.
فرض گردانيده  را  نگهداری آن جهاد  و  و حفاظت  و وطن  عقيده  از  دفاع  به خاطر  اسالم 
است. اگر ما به تاريخ اسالم نگاه کنيم می بينيم که جنگهای بدر، احد، خندق و ساير غزوات 
پيامبر، خلفای راشدين و دوره های ديگر اسالمی به خاطر دفاع از عقيده و سرزمينهای 

اسالمی صورت گرفته است.

وطندوستی، نه تعصب
بايد ميان وطندوستی و عصبيت وطنی فرق گذاشته شود. بسياری از ملل جهان، اقوام؛ گروه ها 
و انسانها به نام وطندوستی به تعصبات زشت و نا روای نژادی، قومی، سمتی، زبانی وغيره رو 
اقوام وملل ديگر به ديدة تحقير می نگرند و چه بسا که به تجاوز  می آورند وبه سرزمينها و 
اين  از  فراوانی  نمونه های  تاريخ شاهد  آنها می پردازند که  واشغال سرزمينها وچور وچپاول 
گونه تعصبات و تجاوزگريها است؛ اما اسالم اين امر را مردود و ناپسند و مخالف وطندوستی 

واقعی می داند.
مسلمان وطندوست وطن را به خاطر اين دوست دارد که مسلمان مکلف به آبادی زمين است 
و در آن سرزمين عبادت خدای يکتا و خدمت خلق خدا صورت می گيرد. وطندوست واقعی 
در همة حاالت برای آبادی، شادابی، عزت و سربلندی وطن و مردم خود صادقانه جد وجهد 
نموده، عمران و باز سازی وطن وخدمت به مردم را جزء ايمان وعبادت می داند. چنانچه پيامبر 
گرامی اسالم فرموده است: »ايمان هفتاد و چند شعبه )درجه( دارد که باال ترين آن گفتن }ال 

ُ{ و پايينترين آن دور ساختن اشيای اذيت کننده از راه می باشد«. إِلََه إاِل اهللَّ
مسلمان وطن و سرزمين خود را دوست دارد؛ اما در برابر اقوام و سرزمين های ديگر تعصب و 
بد بينی ندارد و بر حقوق و آزاديهای ديگران تجاوز نمی کند و به همة ملت های روی زمين 
احترام می گذارد؛ زيرا که زمين از آن خداوند است و آن را به هرکس از بنده گان خود که 

بخواهد به ميراث می دهد و حسن عاقبت خاص برای مردمان صالح و با تقواست.
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چرا انسانها زادگاه خود را دوست می دارند؟ شاگردان در اين باره اظهار نظر کنند.

1- اقوام و ملل جهان به اساس چه معيارهايی وطن و سرزمين خود را دوست می دارند؟
استدالل  وطندوستی  به  چگونه  مکرمه  مکة  از  شدن  بيرون  هنگام   پيامبر حديث  از   -2

می نماييد؟ 
نبوی  واحاديث  قرآنی  آيات  با  دارد؟  جايگاهی  چه  اسالم  مقدس  دين  در  وطندوستی   -3

استدالل نماييد.
4- وطندوستی اسالمی با وطندوستی از ديدگاه اقوام و ملل ديگر چه فرق دارد؟

شاگردان در خانه های خود در بارة اينکه »چرا و چگونه وطن خود را دوست بداريم« يک 
مقالة کوتاه بنويسند.
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   درس سیزدهم

غازی میربچه خان کوهدامنی

مير درويش خان است. در سال  فرزند  بهاؤالدين  مير  بچه خان کوهدامنی،  مير  نام اصلی غازی 
به  پا  بچه کوت  مير  قشقار ولسوالی  بابه  قرية  ميالدی در  مطابق 1825  1204 هجری شمسی 
عرصة وجود نهاده است. ميربچه خان سجايای خوب و صفات عالی داشت، رفتار و پيشامد شان با 
مردم بسيار خوب و پسنديده بود و از مردم غريب و بيچاره دلجويی مي نمود. مردم و اهالی منطقه 

او را از روی محبت و احترام به نام مير بچه خان مسمی نمودند.

ميربچه خان تحصيالت ابتدايی مروجه خود را در منطقه اش به پايان رسانيده، خواندن و نوشتن را 
ياد داشت و از مدرسة غير رسمی محلی به حد اعظمی استفاده نموده بود. 

زمانی که قوای انگليس در شيرپور کابل به محاصره گرفته شد، ميربچه خان با مبارزين داوطلب 
خود به کمک مجاهدين شتافت. ميربچه خان از سرسخت ترين دشمنان انگليس به شمار مي رفت، 

در هر جايی برای مقابله با آنها حضور به هم مي رسانيد و مردانه وار مي جنگيد. 
وردک،  ميدان  کابل،  در  وطندوست  مردم  شد،  برداشته  پرده  انگليس ها  رياکاری  از  که  وقتي 
غزني، کوهدامن، کوهستان و ساير نقاط کشور؛ مانند: محمد کريم خان افسر نظامی، غالم حيدر 
خان کابلی، مير بچه خان کوهدامنی، مير غالم قادر اوپيانی، مال دين محمد خان اندر معروف به 
مالمشک عالم، مال عبدالغفور خان لنگری وردک، غالم حيدر خان چرخی، محمد حسن خان 
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لوگری و صدها افغان وطندوست و سران مجاهدين دست به دست همديگر بر ضد انگليس ها قيام 
نمودند. بر عالوه از مردان وطندوست در جنگ دوم افغان و انگليس صدها زن مجاهد نيز کمر 
همت را با چادر بستند و با رساندن آب و نان به برداران مجاهد خويش در جهاد کشور شان سهم 

خويش را ادا نمودند. 
ميربچه خان مرد رشيدی بود. بارشادت، دالوری و رهبری خوب توانست ساير مجاهدين و مبارزين 
پيشرفته و عصری  تجهيزات  با  نتيجه دشمن  در  نمايد.  را دور هم جمع  ميهن خود  آزادی خواه 
نتوانست در مقابل شبخونهای مبارزين افغان مقاومت نمايد، با قبول تلفات سنگين سرافگنده  از 

خاک افغانستان بيرون شد. 
مردم افغانستان به قهرمانان ملی و نام آوران ستودة خويش می بالند و کارنامه های ايشان را سرمشق 

زنده گی خويش مي سازند. 
افتخار به ملت سرفراز و دشمن شکن افغانستان!

شاگردان در گروه ها علل شکست انگليسها در هر سه جنگ عليه افغانستان را نشانی و راز موفقيت 
افغان ها را در مقابله با متجاوزين توضيح نمايند.

1 - به نظر شما چگونه مجاهدين افغان توانستند در مقابل قشون نا برابر متجاوزين ايستاده گی و از 
ميهن خويش قهرمانانه دفاع نمايند؟

2 - راز موفقيت ميربچه خان در چه نهفته بود؟ رفتار او با مردم چگونه بود؟
3 -  به نظر شما وحدت ملی در مبارزه عليه متجاوزين چه اهميت دارد؟ توضيح بدهيد.
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  درس چهاردهم

بیانیۀ غازی امان اهلل خان راجع به آزادی

تاريخ وطن ما پر از قهرمانان، علما، حکما، نويسنده گان و شاعران است. غازی امان اهلل خان در 
ميان اين قهرمانان صاحب موقف خاص است. نامبرده به وطن خود بسيار محبت داشت. وی 
نمی خواست ملت آزاده اش زير يوغ بيگانه گان زنده گی کند. اين آرمان پاک را از کودکی در 
سر می پرورانيد. بعد از گرفتن قدرت قدم های عملی را برای به دست آوردن استقالل بر داشت. 

زنده نگهداشتن خاطرات و خدمات فراموش نا شدنی او برای وطن مسؤوليت همة ماست.
ما چرا ياد و خاطرة بزرگان ملی، قهرمانان، دانشمندان و نويسنده گان وطن خود را نشانة افتخار می دانيم؟

با استقالل افغانستان گره خورده، غازی  هنگامی که از استقالل وطن ياد می شود، نامی که 
امان اهلل خان است. هيچ آزادی خواه و وطندوست پيدا نخواهد شد که استقالل افغانستان ياد 
شود و نام غازی امان اهلل خان به ياد او نيايد. امان اهلل خان يک غازی نامدار، بانی استقالل و 

يک رهبر وطندوست بود.
در تاريخ معاصر کشور، بعد از احمد شاه بابا، در جملة شاهان، شهزاده گان و اميران افراد کمی 
در وطندوستی، مردم دوستی، محبت به استقالل و سربلندی وطن ومخالفت با اجانب  و تسلط 

بيگانه گان در امور داخلی وطن با امان اهلل خان رقابت کرده می توانند.
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شاه امان اهلل خان غازی، پادشاه روشنفکر، صاحب نظر، متواضع، انسان دلسوز، استقالل طلب 
و ترقی خواه بود.

رفتار وعملکرد های وی قبل از پادشاهی او زبانزد مردم و روشنفکران بود. اين روش و اخالق 
آگاهان وطن را به دور او جمع نمود، که بعد ها به نام »جوانان افغان« يا »مشروطه خواهان دوم« 

ياد گرديدند. 
کوچکترين حق غازی امان اهلل خان باالی مردم قدردانی از وی به خاطر استرداد کامل استقالل 
وطن است. هرگاه او مردم را به قيام و جهاد در برابر انگليس ها  فرا نمی خواند، و با انگليس ها 
صلح و آشتی می کرد، ممکن تا پايان عمر پادشاه می بود؛ اما چونکه به استقالل و سر بلندی 
وطن خود محبت داشت، تاج وتخت پادشاهی را در راه استقالل وطن گذاشت و در مسجد 
بزرگ عيدگاه، در اولين هفتة تاج گذاری پادشاهی خود استقالل کامل وطن را اعالم نموده، 

پادشاهی خود را مشروط به آزادی کامل وطن دانست.
امير امان اهلل خان به مناسبت استقالل وطن در بيانية خود به مردم چنين گفت: »اولتر از همه 
داخلی  نام حاکميت  به  را  تاج سلطنت  مژده می دهم که من  نجيب خود  و  راستين  ملت  به 
وخارجی افغانستان به سر گذاشته ام«. سپس از افغان های آزاده تقاضا کرد تا در راستای تحقق 

اين آرمان بزرگ ملی با وی کمک و ياری کنند.
بار دوم در مسجد عيدگاه، در حالی که لباس عسکری به تن کرده بود، در يک بيانية ديگر 
خود، به سربازان، کارمندان دولتی و شهريان کابل چنين گفت: »ملت عزيز من! من اين لباس 
سربازی را تا آن زمان از تن بيرون نمی کنم که مادر وطن را لباس آزادی نپوشانده باشم. من 
اين شمشير را به غالف نمی اندازم تا آنکه سلطه گران خارجی را به جای شان ننشانده باشم. 
ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار! برای نجات وطن خود آخرين قوت خود را خرج کنيد، 

بياييد که سرهای پر از غيرت خود را برای آزادی قربان کنيم!«
و  افغانستان  استقالل  برای  را  او  تقاضای  انگليس ها  شد  معلوم  اهلل  امان  شاه  برای  که  زمانی 
شناختن آن به حيث کشور آزاد،  دارای حقوق مساوی با ساير کشور های آزاد جواب نگفتند، 
در دربار کابل به تاريخ 13 اپريل 1919م، در حالی که سفير انگلستان نيز حاضر بود چنين 
گفت: »من خود و کشور خود را در داخل و خارج به صورت کامل مستقل اعالن کردم. بعد 
از اين، کشور ما در قطار ساير دولت ها وقدرت های جهان آزاد و مستقل است، وبه هيچ کس 
به اندازة يک وجب حق داده نمی شود که در امور داخلی و خارجی افغانستان دست اندازی 
کند، و اگر از کسی چنين کاری سر زند، دستش را با اين شمشير قطع خواهم نمود«. سپس 
رو به طرف سفير انگليس گرداند و به او گفت: »آيا سخن مرا فهميدی!«، سفير انگليس با ابراز 

احترام جواب داد: »بلی، فهميدم«.
شاه امان اهلل در يک سخنرانی خود به مردم قندهار در بارة وحدت ملی چنين خطاب نمود: 
»هندو، هزاره، شيعه، سنی، احمد زايی و پوپلزايی نداريم؛ بلکه همه يک ملت هستيم که آن 
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ملت افغان است. برای من همة افغان ها برادر هستند«.
در سال 1308 هـ .ق.، يک لشکر ده هزار نفری از مردم  قندهار وهزاره ها به قيادت امان اهلل 
خان به طرف کابل در حرکت بود. در راه با دسيسة دشمنان چند فرد از قبايل کشته شدند و 
جسد های شان در راه آويزان شده بود. شاه امان اهلل با ديدن اين عمل زشت سربازان را به نزد 
خود طلب کرد و به آنها گفت: »حاال معلوم گرديد که دشمنان می خواهند در ميان قبايل ما 
فساد وجنگ ايجاد کنند، تا ما به دست خود يکديگر را بکشيم. اگر اين گونه اعمال ناشايست 
ادامه يابد تا برای به دست آوردن تاج وتخت جنگ و خون ريزی به ميان بيايد، پس ای برادران 
عزيز من! يقين داشته باشيد که من اين صحنة درد ناک جنگهای خانه گی وقبيلوی را هرگز 
تحمل کرده نمی توانم. من نمی خواهم برای نگهداری تاج وتخت من شما به چنين کارهايی 
دست بزنيد. بايد من از ميان شما بروم تا سبب جاری شدن جوی خون نشوم، شما ملت عزيز 
زنده و افغانستان باقی بماند، اما روسياهی هميشه گی و گناه اين اعمال زشت بر گردن من باقی 
بماند. در حالی که من در روزهای اول پادشاهی خود وعده کرده بودم برای آزادی وطن و 
حفاظت تماميت ارضی و سعادت و همبسته گی شما مردم کار می کنم. حاال می بينم که شما 
مشغول جنگهای قومی وقبيلوی می شويد. حاال من صحنه را برای مردم افغانستان می گذارم، 
موافق بوده باشند يا مخالف. شما در ميان خود جور بياييد. من برای به دست آوردن دو بارة 
تاج وتخت مسؤوليت جنگهای داخلی را نمی توانم به گردن بگيرم... توصية من به شما اين است 
که با يکديگر آشتی کنيد، اتفاق نماييد، استقالل خود را حفظ کنيد، وطن را به دشمنان خارجی 

نسپاريد! من يک تن از جملة شما هستم، اين کار سبب اندوه و رنج هميشه گی من است«.

خان  اهلل  امان  غازی  بيانات  بارة  در  گروه  هر  شوند.  تقسيم  مناسب  گروه های  به  شاگردان 
نظريات خود را بنويسند، ويکی از ايشان اين نظريات را توضيح دهد.

1- از بيانات شاه امان اهلل خان چه مفهوم گرفته می شود؟ يک تن از شاگردان ابراز نظر نمايد.
2- چرا امان اهلل خان نخواست برای به دست آوردن تاج و تخت جنگ کند؟ 

3- شاگردان در بارة تاريخ و چگونه گی استرداد استقالل افغانستان ابراز نظر نمايند.

شاگردان در خانه های خود راجع به وطندوستی امان اهلل خان يک مقاله بنويسند و در ساعت 
درسی آينده آن را به شاگردان ديگر بشنوانند.
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       درس پانزدهم

خصوصیات زعامت و رهبري

بلکه  انسانها؛  اجتماع  تنها  نه  است.  زنده گی  انسجام  و  نظم  برای  مهم  اصل  يک  زعامت 
بر اساس تقاضاهای  پايان و درندگان هم به صورت طبيعی و  پرنده گان، خزنده گان، چهار 
فطری و شعوری تحت رهنمايی بزرگان و رهبران خود زنده گی می کنند. امور زنده گی و 
کارهای روز مرة خود را تنظيم می کنند، دفاع و تعرض خود را سنجش می نمايند، از اقامتگاه 
خود، از اعضای خانواده و همنوعان خود دفاع و حمايت می کنند، وبدين ترتيب به صورت 

اجتماعی زنده گی نموده، بقای نسل ايشان ادامه پيدا می کند.
آيا هرکس رهبر قبول شده و پيشوای ملی شده می تواند؟

هرجامعه، خورد باشد يا بزرگ، خانواده يا قريه، محل ويا قبيله، ولسوالی، واليت ويا وطن، به 
خاطر همآهنگی کارهای خود، آبادی، پيشرفت وحل مشکالت خود به يک زعيم ويا رهبر 
باشد، مشکالت  ارزشهای رهبری متصف  و  با صفات  پيشوا  و  دارد. هرگاه زعيم  ضرورت 
وسعادت  کاميابی  مدارج  به  جامعه  آن  و  می شود،  بر طرف  وقت خود  در  سامانی ها  نابه  و 
می رسد؛ اما اگر زعيم خصوصيات رهبری را نداشته باشد، آن گروه، صنف و يا جامعه از 

زنده گی مرفه و آرام محروم می گردد و هميشه گرفتار مشکالت می باشد.
در جامعة ما زعيم و رهبر در حاالت خاصی انتخاب می شود. کوچکترين زعيم در سطح خانواده 
ويا قوم است. وقتی که پدر ويا بزرگ يک خانواده وفات می کند، مردم جمع می شوند و جا 

نشين وی را تعيين می کنند. عموماً زعيم ويا بزرگ خانواده و يا قوم از مردان انتخاب می شود.
يک زعيم ملی بايد خصوصيات و برجسته گی های خاصی داشته باشد؛ به اين معنا که زعيم 

ACKU



45

ملی بايد با وطن و مردم خود از صميم قلب و نسبت به هر کس ديگر محبت داشته باشد.
زعيم ملی بايد مسلمان، عاقل، تجربه کار، شکيبا، انسان دوست، دور از تعصبات، پاسدار منافع 
ملی، مهربان، متعهد به اصل شورا، دارای بينش سياسی و خدمتگار مردم و جامعه باشد. زعيم 

ملی از لحاظ جسمی سالم، دارای ارادة قوی و اعتماد به نفس باشد.
خوشحال ختک شاعر و نويسندة بزرگ  برای زعامت و رهبری بيست صفت ويا خصوصيت 
را الزمی می داند؛ از قبيل: خود شناسی، عالم بودن، باور داشتن به اصل مشورت، صداقت 
و راستی، با حيا بودن، نيک خويی، مروت، عفو و کرم، داشتن قوة عالی تشخيص، عادل و 

باانصاف بودن، مدبربودن، دارای حلم، باغيرت بودن، و در بعضی موارد محتاط بودن.
متدين،  مشاورين  تا  است  ضرور  رهبر  و  زعيم  يک  برای  امور  اين  ساختن  منظورعملی  به 
خداپرست، عالم، عادل و دلسوز به مردم و جامعه را برای خود انتخاب کند، تا در راستای 

ادارة کارها به نفع مردم مشورت بدهند. 
بر ماست تا در وقت انتخاب زعيم و رهبر کسانی را انتخاب نماييم که خصوصيات و صفات 
ياد شده را داشته باشند. همچنان به همة ما الزم است تا صفات و خصوصيات خوب و انسانی 
را در وجود خود پرورش دهيم. با عملی کردن اين کار می توانيم برای خود در ميان افراد 

جامعه مقام شامخ و بلندی را حاصل نماييم.

شاگردان به دو گروه تقسيم گرديده، راجع به صفات و خصوصيت های يک زعيم ملی بحث 
نمايند، سپس دو تن از شاگردان به نماينده گی از مجموعه های خود  در اين باره صحبت کنند.

1- از نظر شما يک زعيم و رهبر بايد دارای کدام خصوصيات باشد؟ شاگردان به نوبت پيش 
روی صنف آمده، صحبت نمايند.

2- چرا بر يک زعيم و رهبر الزم است  دارای صفاتی؛ مانند: علم، تحمل، عدالت و انصاف، 
مردانه گی و عفو و گذشت باشد؟

اين مورد  تعيين زعامت خوب چيست؟ شاگردان در  افراد جامعه در  3- نقش و مسؤوليت 
ابراز نظر کنند.

                                
راجع به خصوصيات يک زعيم و رهبر خوب و روابط او در جهت پيشرفت وطن يک مقاله 

بنويسيد.
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       درس شانزدهم

عوامل ارتقا و انحطاط  ملت ها 

ملت ها و تمدن های بشری عروج و نزول، بقا و زوال دارند. تاريخ  شاهد عروج و نزول  ملتها 
و تمدنهای زيادی است.

در اين درس برخی اسباب وعوامل ارتقا و انحطاط ملتها را مطالعه می کنيم، تا بدانيم که ترقی 
اين  تحقق  بلکه  نمی آيد؛  به دست  بدون عمل  و شعارهای  آرزوها  با  استقالل وطن  و  کشور 

اهداف بزرگ طبق قوانين الهی و استفادة دقيق از اين اسباب وقوانين ميسر می گردد.
به نظر شما کدام اسباب و عوامل سبب ارتقا و انحطاط  ملت ها  می گردد؟

قانون آفرینش وعروج و زوال ملتها
آفريدگار جهان همة مخلوقات را، از کوچکترين موجودات گرفته تا کهکشانهای بيکران بر 
اساس قانون معينی آفريده است که مطابق آن حرکت می کنند و از نظام آفرينش تجاوز و 

انحراف کرده نمی توانند. 
انسان به حيث مخلوق مکرم خداوند در روی زمين يگانه موجودی است که با ارادة خود می تواند 
راه خير وشر را انتخاب کند و عروج و انحطاط خود را به دست خود رقم زند. هرگاه انسان با 
گرفتن اسباب و عوامل ارتقا وسربلندی که آفريدگارش برايش برگزيده است زنده گی خود 
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را عيار سازد، به سعادت دنيا وآخرت نايل می گردد، واگر از گرفتن اسباب ارتقا وسر بلندی 
امتناع ورزد، به انحطاط، زوال وشقاوت دنيا وآخرت  رو به رو می شود.

قرآن کريم از اقوام، ملل و تمدنهای مختلف بشری حکايت می کند که به مراحل قوت و عروج 
رسيدند؛ اما در نتيجة سرکشی و فساد در روی زمين  و انحراف از قانون آفرينش به انحطاط و 
زوال مواجه گرديدند؛ مانند: قوم عاد و ثمود، فرعون و ديگران که بعد از عروج و طغيان نابود 
ِبَذْنِبِه  َأَخْذَنا  �َفُكلاًّ  گرديدند، چنانچه قرآن کريم فرجام آنها را چنين حکايت نموده است: 
ْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْلَْرَض َوِمْنُهْم  َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصاَّ

َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن الاَُّ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن�]العنکبوت: 40[ 
ترجمه: و هر يک ]از ايشان[ را به گناهش گرفتار ]عذاب[ کرديم از آنان کسانی بودند که بر 
]سر[ ايشان سنگ بارانديم و از آنان کسانی بودند که فرياد ]مرگبار[ آنها را فرو گرفت و برخی 
از آنان را در زمين فرو برديم و بعضی را غرق کرديم و ]اين[ خدا نبود که بر ايشان ستم کرد 

بلکه خودشان بر خود ستم می کردند.

شهادت تاریخ
ملتها  نزول  و  عروج  شاهد  معاصر  زمان  و  گذشته  اعصار  و  قرون  طی  بشری  جوامع  تاريخ 
وتمدنهای فراوانی بوده است. عروج و نزول تمدنهای يونان، روم وفارس طی قرنهای بعد از 
ميالد و قرون وسطی، عروج و انحطاط تمدن بزرگ اسالمی طی قرن های گذشته، عروج و 
زوال امپراتوری های بزرگ استعماری و قدرتهای بزرگ جهانی در قرن بيستم همه نمونه هايی 

ازين سنت خداوندی در روی زمين است.

مهمترین عوامل ترقی ملتها
دانشمندان علوم سياسی و جامعه شناسی داشتن: موقعيت جغرافيايی، کميت ونوعيت نفوس، 
قوت  عناصر  مهمترين  را  سياسی  قيادت  و  نظامی  قوت  علمی وصنعتی،  قوت  طبيعی،  منابع 

دولتها و ملتها می دانند. 
بدون شک اين عناصر برای پيشرفت و قوت هر ملت ضروری می باشد؛ اما برای استفاده و 
قانون  ملی،  احساس وهويت  سالم،  عقيدة  و  ايمان  داشتن  عناصر  اين  مناسب  به کار گيری 
و  اجتماعی، وحدت وهمبسته گی  تطبيق عدالت  قانونمندی، آزادی های فکری وسياسی،  و 
برنامه ريزی علمی ضروی می باشد. قيادت و رهبری سالم ضامن قوت و پيشرفت يک دولت 
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و جامعه می باشند.
در ميان اين عناصر وعوامل داشتن عقيدة سالم و انگيزة راسخ ملی همراه با برنامه ريزی دقيق 

وقيادت و رهبری سالم سنگ تهداب ترقی وتعالی ملتها وجوامع بشری را تشکيل می دهد.
سنت وقانون خداوند در گرفتن اسباب وعوامل ارتقا و انحطاط  از هيچ قوم و ملتی طرفداری 
نمی کند. پس هر ملت و دولتی که از عناصر وعوامل متذکره به صورت درست، مسؤوالنه 
وصادقانه استفاده نمايد، يقيناً در شاهراه ترقی وتعالی گام بر می دارد، در غير آن راه انحطاط 

و زوال را خواهد پيمود.

شاگردان به گروه های مناسب تقسيم گرديده، هر گروه راجع به يک عنصر قوت دولت در 
افغانستان مباحثه کنند. سپس يک يک نفر از هر گروه پيش روی صنف آمده، ياد داشتهای 

مجموعة خويش را با ديگران شريک سازند.

1- انسان در نظام آفرينش با مخلوقات ديگر چه فرق دارد؟ 
2- قوم عاد و ثمود و فرعون چگونه نابود شدند؟ يک شاگرد با رضايت خود در اين مورد 

معلومات دهد.
3- امپراتوری روم و فارس چرا و چگونه سقوط نمودند؟

4- امپراتوری های استعماری و اشغالگر انگليس و شوروی در اوايل و اواخر قرن بيستم چگونه 
سقوط نمودند؟

5- در دوران قرون وسطای اروپا، تمدن اسالمی چگونه بود؟ برخی مراکز ونمونه های پيشرفت 
تمدن اسالمی را توضيح دهيد.

به نظر شما، ما افغانها بايد از کدام عناصر و روش های ترقی کار بگيريم تا مشکالت امنيتی، 
اقتصادی واجتماعی خود را حل نماييم؟ در اين مورد  يک مقالة مناسب بنويسيد.
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       درس هفدهم

جنگ داخلی سبب تباهی ملت ها

هر جنگ نامشروع عنوان بدبختی است. جنگ پديده های مرگ، مجروحيت، ويرانی و هرج 
و مرج را همراه دارد. جنگ جامعه را متضرر ميسازد. در جنگ خانواده ها تباه می شوند، زنان 
بيوه می شوند و دختران و پسران يتيم می گردند. جنگ های داخلی ملت ها را نابود می سازد.

در اين درس به بد بختی های ناشی از جنگ و تأثيرات ناگوار آن نظری کوتاه می اندازيم.
آيا شما تلخی های جنگ داخلی را چشيده ايد؟

جنگ عبارت از برخورد مسلحانه است. در هر جايی که جنگ ادامه يابد، در آن جا بد بختی 
بوجود می آيد. جنگ چنان مرض کشنده است که عالج آن به غير از صلح و آشتی امکان 

پذير نمی باشد.
بار می آورد. مخصوصاً جنگ داخلی،  تباهی  هر جنگ، خواهی نخواهی کشتار، ويرانی و 
نسبت به هر جنگ ديگر زيان آور و بدبخت کننده است. جنگ داخلی برای به دست آوردن 
قدرت سياسی، بی باوری، تعصب، جهل، نادانی، مرض و عدم اعتماد بر يکديگر را به ميان 
می آورد. در هر سرزمينی که آتش جنگ داخلی افروخته شود، در آن جا زنده گی عادی 
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عرضة  به  شفاخانه ها  می يابد،  گسترش  مرض  و  گرسنه گی  امنی،  نا  دامنة  می کند،  توقف 
خدمات صحی رسيده گی کرده نمی توانند، دروازه های مکاتب بسته می شوند، حکومت در 

اجرای کارهای روز مره ناکام می ماند ومردم با انواع مشکالت رو به رو می شوند.
در جنگ روند تعليم متوقف می شود، زراعت، توليد، تجارت، صحت، منابع طبيعی، تعميرات، 
سرک ها و همة زير بناهای وطن ويران گرديده، هرج و مرج و خرابی همه گير می شود. نيروی 
انسانی در شعله های آتش جنگ می سوزد و کودکان از تعليم و تربية عادی عقب می مانند. 
مردان دچار گرسنه گی،  و  زنان  دامنگير جوانان می شود.  بيشتر  از جنگ  ناشی  اندوه  و  غم 
موانع  با  اجتماعی  زنده گی  و  بدبختی ها می شوند  و  نا آرامی ها  انواع  و  تشويش های روانی، 

بزرگ مواجه می گردد.
منطقه  در سطح  می زنند.  و چپاول دست  به چور  داخلی  فرصت طلب  عناصر  برآن،  عالوه 
اقتصاد  ملی،  استقالل  می اندازند،  راه  به  را  توطئه ها  انواع  برضد وطن  ملی  و جهان دشمنان 
نا رضايتی و  و امنيت را به خطر مواجه می سازند. پس جنگ داخلی مادر صدها بد بختی، 

مصيبت ها شمرده می شود.
گاهی جنگهای داخلی و برخورد های نظامی در اثر يک اشتباه کوچک آغاز می يابد و اگر 
جوانب درگير از فکر و تعمق و دانش کار نگيرند، آتش جنگ شعله ور می شود و همة وطن 
را فرا می گيرد که ديگر مهار ساختن آن برای هيچ کس ممکن نمی باشد. از جانب ديگر، 
جنگ داخلی زمينه را برای دست درازی های دشمنان وطن مساعد می سازد که جوانب نا 

آگاه درگير جنگ را به نفع خود استعمال نموده، آتش جنگ را شعله ورتر می سازند.
در روند جنگ داخلی، عالوه بر غم واندوه و مشکالت فراوان، هموطنان از خانه و کاشانه و 
قريه و شهر خود به فرار مجبور می شوند. کسی در داخل وطن و گروهی در خارج از وطن 
برای نجات جان خود آواره می شوند و زيان های مادی و معنوی عايد مردم می گردد. چراغ 
علم و هنر خاموش می شود، مغز های متفکر و اشخاص کار فهم مجبور به ترک ميهن می شوند 

و وطن ميدان جنگ قرار می گيرد.
در اين راستا، شايد زيان های مادی دوباره با نيرو و بازوان هموطنان جبران شود؛ اما تشنه گی 
تا جای فکر و  به سرعت و آسانی رفع نمی شود. وقت زيادی در کار است  انسانی  معرفت 

هوش اشخاص وطندوست پر شود.
وطن ما طعم تلخ جنگهای تحميلی و کشمکشهای ويرانگر داخلی را چشيده است. زخمهای 

خونين پيکر وطن، ناشی از جنگهای داخلی تا هنوز تازه و چشم به راه عالج و درمان است.
جنگ در حقيقت، راه بر طرف ساختن مشکالت و جنجال ها نيست؛ بلکه دامن انواع مشکالت، 

رنج ها، غم و اندوه را پهن نموده، درز ها را ميان مردم عميق تر می سازد.
اگر خواسته باشيم در صلح و امنيت زنده گی انسانی داشته باشيم، پس بر ماست تا دامن وحدت 
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و تحمل را محکم بگيريم، مرز های حقوق خود و ديگران را بشناسيم، باالی کسی تجاوز و 
حمله نکنيم و با احساس ايمانی و مسؤوليت و رسالت تاريخی در ميان مردمان سرزمين خود 
برادری، اتفاق و اتحاد و محبت ايجاد کنيم، خود و خانواده های خود را خوشحال بسازيم. 
وطن جنگ زدة خود را به پا ايستاد نموده، در قطار کشور های جهان قرار دهيم. برماست تا 
در راستای حل و فصل مشکالت و نا هنجاری های داخلی خود باالی بساط گفتگو بنشينيم، به 
جای صفير گلوله با زبان منطق سخن بگوييم، و درز ها و تفاوتها را با يکديگر پذيری و اصل 
]بده و بستان[ بر طرف سازيم، رضای خدا را به دست بياوريم، هموطنان خود را سعادتمند و 

ميهن خود را ارتقا بخشيم.

شاگردان به دو مجموعه تقسيم گرديده، يکی راجع به اضرار جنگ و ديگری راجع به فوايد 
صلح بحث و گفتگو نمايند.

1- يک تن از شاگردان از ديدگاه خود، راه های جلوگيری از جنگ را بيان نمايد.
2- از جنگ داخلی کدام عناصر نفع می برند وچه زيانهايی عايد مردم می گردد؟ شاگردان 
راجع به اين موضوع دو دقيقه با خود فکر کنند، سپس سه تن به نماينده گی از ديگران نظريات 

شان را ابراز دارند.
3- يک تن از شاگردان بگويد که در جنگ چرا زنان نسبت به مردان بيشتر دچار مشکالت 

می شوند.
4- چگونه می توانيم جلو جنگ را بگيريم؟ شاگردان با رضايت خود راجع به اين موضوع 

صحبت کنند.

شاگردان در بارة نتايج تلخ جنگهای داخلی يک مقاله بنويسند.
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       درس هجدهم

عالمه سید جمال الدین افغانی 

سرزمين ما افغانستان گهوارة  دانشمندان، نويسنده گان، شاعران و مردان نامدار است. هر يکی 
از آنها در عرصه های مختلف برای ترقی وطن و خوشحالی هموطنان گام های بزرگی برداشته 
اند. دانستن زنده گينامة آنها اگر از يک طرف تقدير و بزرگداشت از ايشان است، از جانب 

ديگر در ميان ما روحية وطندوستی را ايجاد و تقويت می کند. 
افتخار  او  نام  به  جهان  امروز  که  می شويم،  آشنا  افغانی  الدين  جمال  سيد  با  راستا،  اين  در 

می ورزد و از او قدردانی می کند.

شما با کدام کارهای سيد جمال الدين آشنايی داريد؟
سيد جمال الدين افغانی در ماه شعبان سال 1254 هـ .ق. )1839م.( در اسعد آباد، مرکز واليت 
کنر، در يک خانوادة متدين تولد گرديد. پدر وی سيد صفدر است. خانوادة سيد جمال الدين 
در اسعد آباد کنر زنده گی داشت. در زمان امير دوست محمد خان پدر سيد جمال الدين به 

کابل آمد و در آن جا سکونت گزيد.

تعلیمات
سيد جمال الدين در سن هفت ساله گی به تعليمات عنعنوی آغاز کرد. نامبرده بسيار هوشيار 
و ذهين بود، با استعداد سرشاری که داشت در مدت کوتاه علوم متداوله را خواند. در هجده 
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فقه، اصول، عقايد، منطق،  تاريخ، تفسير، حديث،  بيان،  ساله گی علوم صرف، نحو، معانی، 
رياضی، هندسه وطب را فرا گرفت.

 
سفرها

سيد نخست به هند رفت. در آن جا در مدت کوتاهی زبان انگليسی  و اردو را آموخت. سپس 
راهی حجاز گرديد و يک سال در کشورهای عربی گشت وگذار نمود. در اين سفرها سيد 
جمال الدين در پهلوی فراگيری علم و دانش، اوضاع سياسی، اجتماعی واقتصادی اين مناطق 
را به طور عميق مطالعه نمود. برای سيد جمال الدين اين تفکر پيدا شد که چگونه می تواند 
کشور خود، جهان اسالم و کشور های ديگر را از سلطة استعمار نجات دهد و در اين راستا به 

تالشهای عملی خود شروع کرد.
بود. سيد  پادشاه  امير دوست محمد خان  افغانستان، محمد اعظم خان پسر  اين وقت در  در 
جمال الدين از جملة مشاورين و روشنفکران نزديک دربار سلطنتی شد. دورة پادشاهی امير 
محمد اعظم خان بسيار کوتاه بود، و بعد از او امير شيرعلی خان برای بار دوم پادشاه شد. سيد 
جمال الدين به ترک وطن مجبور گرديد. قبل از ترک وطن، همة برنامه های آزادی خواهی 

و ترقی خواهی خود را به امير سپرد و از وطن بيرون شد.
سيد به هندوستان رفت، مگر انگليس ها او را از هند اخراج کردند. از آن جا به ترکيه سفر 
کرد. در ترکيه به درخواست صدر اعظم به حيث عضو مجلس معارف ترکيه انتخاب گرديد. 
سپس سيد جمال الدين راهی مصر شد  و در آن جا مدت نه سال به حيث استاد در جامعة 
االزهر تدريس کرد. در سال 1879م.  به بيرون شدن از مصر مجبور گرديد. دوباره به هند 

رفت، و از آن جا به لندن و سپس رهسپار فرانسه گرديد.

علم و سیاست
سيد جمال الدين در يک جای معين استقرار نيافت. خواست از هر کشور ديدن کند، و در هر 
جا در اجتماعات و مجالس مردم اشتراک ورزيد و با حاالت و رسم و رواج مردم از نزديک 
آشنا گرديد. سيد به کشور های مختلف جهان سفر کرد، و در هر جا و هر منطقه مردم را به معنای 
واقعی زنده گی شان آگاه ساخت. وقتی که سيد افغان از هند به مکة مکرمه رفت، فريضة حج را 
ادا نموده، با مسلمانان جهان و با فرهنگ و عادات و اوضاع مردم عرب آشنا گرديد و از آن 
استفاده نمود. بعد از ادای حج دو باره به افغانستان برگشت. در اين وقت سيد جمال الدين به 
حيث يک عالم و نابغه تبارز کرد. زمانی که دو باره به افغانستان برگشت، حکومت وقت برای 
او مقام بلندی قايل شد، اما سيد به خاطر خراب بودن اوضاع کشورش، قصد رفتن به خارج 
را کرد. هنگام بيرون رفتن از وطن، به نزد امير شيرعلی خان رفت وبرخی پيشنهادات و برنامه 
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هايی برای ترقی وپيشرفت مملکت را به وی تقديم کرد. پيشنهادات سيد جمال شامل نشر 
يک جريده، اعالن استقالل افغانستان، ترميم وتکميل کابينه، تنظيم نظام عسکری، گشودن 

مکاتب و ساختن سرک ها، تنظيم و ترتيب نظام و وسايل مخابراتی وغيره بود.
سيد جمال الدين افغان دانشمند بزرگ شرق، سياستمدار و يک شخص مبارز و انقالبی بود. 
او نه تنها يک دانشمند ومفکر بود؛ بلکه عمل را با فکر يکجا ساخته بود. از همين سبب سيد 
جمال الدين بحيث يک مرد مبارز عملی شناخته شده است. همچنان سيد جمال الدين تبعيض 
وتفرقه را قبول نداشت. برای سيد جمال الدين ارزش انسان مهم بود؛ سفيد وسياه و سرخ را 
يک وجود می دانست. سيد جمال الدين جهان را به حيث يک خانه، وجهانيان را به عنوان 

اعضای اين خانه می شمرد.

وفات
سيد جمال الدين افغانی در سال 1314 هـ .ق. )1897م.(، در نتيجة مرض سرطان، در ترکيه وفات کرد 
و در همان جا به خاک سپرده شد. در سال 1323 هـ. ق. )1944م.( تابوت سيد جمال الدين با موافقة 

حکومت ترکيه به کابل انتقال داده شد و در محوطة پوهنتون کابل با مراسم رسمی دفن گرديد.

برنامه های سياسی سيد جمال  بارة مهمترين شعارها و  استاد محترم در  با رهنمايی  شاگردان 
الدين افغانی ابراز نظر کنند.

1- دو تن از شاگردان به نوبت پيش روی صنف حاضر شوند، و راجع به سيد جمال الدين 
افغانی معلومات خود را ارائه کنند.

2- يک تن از شاگردان پيش روی صنف آمده، توضيح دهد که مقصد سيد جمال الدين از 
سفرهای خارجی اش چه بوده است.

3- چرا سيد جمال الدين افغانی، برای مردم جهان قابل افتخار است؟

شاگردان در خانه های خود، در بارة شخصيت سيد جمال الدين مقاله يی در چند سطر بنويسند 
و در ساعت درسی آيندة مضمون وطندوستی آن را به ديگر شاگردان بشنوانند.

  

  

  

  

  

  

ACKU



55

      درس نوزدهم

وطندوستی و مسؤولیت تاجران 

افراد جامعه وظايف مختلف را به پيش می برند. همة افراد جامعه به يک کار مشغول نمی باشند، 
هرکس نظر به شوق وعالقة خود کار و پيشه يی را برای خود انتخاب می کند.

در اين درس مطالعه می کنيم که در ميان ساير وظايف، وظيفة تاجران در پيشرفت و ترقی 
وطن چه قدر ارزش دارد، وشما از يک تاجر وطندوست چه آرزو داريد؟

رشد و پيشرفت جامعه در تفاوتهای فردی نهفته است. يک شخص در يک کار و پيشه اهليت 
و لياقت دارد، و شخصی در پيشه و کار ديگری. همين وظايف و افراد و تفاوتها است که يک 
جامعه را در شاهراه ترقی و پيشرفت سوق می دهد. از همين سبب افراد جامعه هر يکی کار و 

پيشه يی دارند، که در زمان و جای خود قابل توجه و ارزش است. 
اگر هر يکی از افراد جامعه در کار و وظيفة خود صداقت و راستی نشان دهد، تنها منفعت 
شخصی خود را در نظر نگرفته؛ بلکه منافع عليای مردم و جامعه را از همه مقدمتر بشمارد، اين 

کار عبادت شمرده می شود و سبب رضايت و خوشنودی اهلل متعال می گردد.
هر پيشه و وظيفه در جای خود با اهميت است؛ اما زمانی که نتيجة کار انسان باعث نفع  عموم 

افراد جامعه شود، واضح است که اهميت و ارزش آن بيشتر می گردد.
در جملة اين وظايف، يکی هم تجارت است. تاجر در داخل ويا خارج از کشور، مواد مورد 
ضرورت جامعه و مردم را تهيه نموده، آن را به مردم عرضه می کند؛ البته در اين کار مقصد 
اصلی تاجران حصول رضای خداوند جل جالله، خدمت به مردم و امرار حيات خود می باشد.
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در هر کار، نخست بايد رضای خدا جل جالله جستجو شود؛ زيرا در اين صورت منفعت چندين 
برابر و رزق حالل به دست آمده وعبادت خداوند جل جالله شمرده می شود. در قدم دوم بايد 
مقصد ديگر خدمت به مردم و وطن مد نظر بوده باشد. خدمت به مردم به خاطر رضای خدا جل 
جالله اجر عظيم دارد، در آن هم منفعت دنيا وآخرت نهفته است. مقصد سوم به دست آوردن 
رزق حالل و منفعت جايز است. بدين ترتيب اگر منفعت بدست آمده کم هم بوده باشد، برکت 

هميشگی دارد و در پهلوی آن انسان منفعت اخروی را نيز کمايی کرده است.
پس اگر تاجران عزيز ما در اين مورد کمی فکر و انديشه کنند، و در کسب و کار خود موارد 
سه گانة فوق را در نظر بگيرند، بدون شک سعادت و کاميابی دنيا وآخرت را کمايی می کنند. 
تاجران محترم ما هنگام وارد کردن اموال واجناس از خارج بايد نخست نفع و ضرر وطن و 
هموطنان خود را در نظر داشته باشند. مواد و اجناسی را وارد نکنند که به اقتصاد ملی کشور 
خود، صنعت، صحت و آسايش هموطنان خود ضرر برساند. در وارد کردن هر جنس بايد 

احساس و روحية وطندوستی نزد شان وجود داشته باشد.
امروز يک تعداد از تاجران هستند که در وارد کردن اموال مورد نياز تجارتی از خارج، اصول 
و ارزش های ياد شده را در نظر نمی گيرند و در بسا موارد چشم پوشی می کنند، و تنها به فکر 

منفعت خود می باشند. 
وظيفة تاجر ملی است که از وارد کردن موادی که در داخل توليد می شود جدا پرهيز نمايد. 
اگر جلو وارد کردن اين گونه مواد گرفته شود، توليدات و صنايع وطن ما تقويت می شود و 
در نتيجة آن وطن خودکفا شده، به پای خود ايستاده می شود واز احتياج ديگران نجات پيدا 

می کند.
يک عده از تاجران به خاطر منفعت های شخصی خويش مواد خوراکی، سامان آالت بازيچة 
اطفال و ادوية بی کيفيت را به کشور وارد می کنند که عالوه از ضياع پول و سرمايه به صحت 
و سالمتی اطفال ضرر می رساند و اطفال را به امراض گوناگون مبتال می سازد، ممکن است 

اطفال خود همين تاجران و يا اقارب شان دچار چنين امراض و مصيبت ها شوند.
بنا برآن، وظيفة تاجران ملی است که موادی را به کشور وارد کنند که در داخل کشور موجود 

نبوده وبه صحت وسالمتی هموطنان ما ضرر نرساند.
وظيفه  ذيربط  ادارات  به  ملی  پاليسی  در چوکات  تا  دارد  مسؤوليت  راستا، حکومت  دراين 
بسپارد تا از وارد کردن اموال که صنايع ملی را صدمه می رساند و به صحت هموطنان ما مضر 

باشد جداً جلوگيری کرده و اقتصاد ملی خود را تقويت بخشد.
شاگردان عزيز ما نيز بايد در هنگام رفتن به بازارها، قبل از هرچيزی ديگر به صحت خود 
توجه داشته باشند و پول خود را برای خريدن چيزهايی مصرف نکنند که مريضی را به بار 

می آورد.
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مفاد  تنها  نه  خود،  مرة  روز  کارهای  در  تا  داريم  واسالمی  ملی  مسؤوليت  ما  هريکی  پس 
شخصی؛ بلکه رضای خدا جل جالله وخدمت به مردم را در نظر داشته باشيم.

دو تن از شاگردان، يکی در نقش تاجر ملی و ديگری در نقش يک هموطن، گفتگويی را 
انجام دهند که مقصد آن توجه به منافع ملی، اقتصاد ملی و صحت وسالمتی مردم بوده باشد.

1- هر شاگرد با در نظرداشت وقت، در مورد مواد خوراکی وارد شده از کشورهای همسايه 
و ديگر کشورها نظر خود را ابراز کند.

2- شاگردان با رهنمايی استاد مضمون  در مورد نقش تاجران ملی در پيشرفت وترقی وطن 
ابراز نظر کنند.

3- شاگردان بگويند که اگر تاجر در واردات خود منافع ملی را در نظر نگيرد، مسؤوليت آنان 
در برابر او چيست.

شاگردان در خانه های خود يک مقاله بنويسند. در اين مقاله تقاضای خود را از تاجران ملی، 
دولت و هموطنان مطرح سازند.
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        درس بیستم

نقش جرگه ها در حل منازعات و کشمکشها

يکی  دارد.  ماندگار  ارزشهای  و  ملی  عادات  و  عرف  غنی،  تاريخ  افغانستان  ما  عزيز  ميهن 
را  وجنجال های خود  منازعات  افغان ها  است.  ملی جرگه  عادات  و  و عرف  ارزشها  اين  از 
سرنوشت  تعيين  و  تاريخی  و  مهم  موضوعات  برای  همچنان  می کنند.  حل  جرگه ها  توسط 
وطن لويه جرگه داير گرديده و فيصله های مشترک را صادر می کند. هر فيصله يی که برای 
حل منازعات از طريق جرگه گرفته شود، برای همه قابل قبول بوده، هيچ کس حق سرکشی 

از آن را ندارد.

شما کدام لويه جرگه و فيصله های آن را به ياد داريد؟
جرگه از ارزشهای ملی ماست که تاريخ آن به دوره های قديم آريايی ها می رسد. به خاطر 
فصل  و  حل  وسيلة  ما،  عزيز  کشور  سطح  در  جرگه  تأثيرگذاری،  و  ارزش  قدامت،  همين 
مشکالت داخلی، قومی و باالترين مرجع تصميم گيريها شمرده می شود. خوشبختانه اين اصل 
در دين مقدس اسالم نيز ارزشمند شناخته شده است که به نام شورا ياد می شود. خداوند متعال 
به رسول خود و از طريق وی به اوليای امور مسلمانان دستور می دهد: �َوَشاِوْرُهْم ِف اْلَْمِر� 
]آل عمران: 159[ يعنی: با مسلمانان در کارها مشورت کن. چنانچه در کتاب آسمانی خود 
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قرآن کريم مسلمانان را چنين توصيف نموده است: �َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم�]الشوری: 38[ 
يعنی: کار مسلمانان با مشورت انجام می پذيرد.

به همة مردم و ملت های جهان معلوم گرديده که مشکالت و منازعات با کشمکش وجنگ 
برطرف نمی شود. مشکالت با فهم و دانش، گفتگو و منطق بر طرف می شود. بسا کشورها که 
برای برطرف نمودن مشکالت داخلی و جهانی در قدم نخست به اسلحه دست زده اند؛ اما بعد 
از مرگ و مير زياد و تحمل زيان های مادی و معنوی فراوان، سر انجام مجبور گرديده اند که 

صلح کنند و مشکالت را از راه گفتگو و اصل )بده و بستان( حل و فصل نمايند.
جرگه به يک مجلس ويا اجتماع بزرگ محاسن سفيدان، بزرگان، علما و اشخاص با اعتبار 
گفته می شود که برای حل و فصل منازعات و مشکالت داخلی، قومی، منطقه يی، ملی و بين المللی 
برگزار می شود و فيصله های مهم را صادر می کند. جرگه قدرت و صالحيت اجرای فيصله های 
خود را دارد. در تاريخ معاصر افغانستان لويه جرگه ها در سطح کشور به فيصله های بزرگی 

اقدام نموده اند که به اساس آن ملت افغانستان در شاهراه پيشرفت گام برداشته است.
بروز  هنگام  در  مخصوصاً  ملی،  بزرگ  مسايل  در  تاريخ،  نشيب  و  فراز  با  همراه  مسير  در 
مشکالت، منازعات، موانع و بحران های مهم سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، همچنان 
در برابر تجاوزات خارجی، کشمکشها وجنگهای داخلی، تهية قوانين و بسا حوادث ملی و 
بين المللی جرگه های بزرگ برگزار گرديدة تصاميم و فيصله های عملی را اتخاذ نموده است. 
مردم و اقوام کشور اين فيصله ها را به ديدة قدر نگرسته و به اساس اين قول مشهور )کار با 

مشوره، مصيبت ها و دشواريها  را آسان می سازد( به آن عمل نموده اند.
در جامعة ما، با در نظر داشت اهميت و جايگاه تاريخی اين نوع جرگه ها و شوراها، در قرن 
بيستم ميالدی لويه جرگه ها اساس قانونی به خود گرفته و به حيث ارگان تمثيل کنندة ارادة 
افغانستان شناخته شد، تا آن جا که در قانون اساسی سال 1343 هـ .ش. فصل خاصی  ملت 

برايش داده شد.
برگزاری لويه جرگه ها نشان دهندة هويت ملی افغانستان است. در دوران زمامداری پادشاهان، 
اميران، و زمامداران مختلف افغانستان، جرگه های ملی در حل و فصل مسايل مهم ملی نقش 

اساسی داشته، به گونه های مختلف ارزش های زيادی را به نمايش گذاشته است.
در  بوده،   افغان ها  ميان  در  ملی  تفاهم  تأثير  با  و  مهم  بسيار  روش های  از  يکی  جرگه  لويه 
ميان مردم و جامعة ما ريشه های عميق دوانيده است. لويه جرگه ها طی قرنها به منازعات و 
کشمکشهای بزرگ پايان بخشيده و کشور را از بحران های بزرگ گذشتانده است. جا دارد 

که از اين جرگه ها قدردانی کنيم، وفيصله های آن را با دل وجان قبول کنيم.
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شاگردانی که در قريه ها و محالت خود، حل و فصل برخی منازعات را از طريق جرگه ها 
ديده و يا شنيده اند، در بارة آن صحبت کنند و معلومات خود را با شاگردان ديگر شريک 

سازند.

1- به نظر شما، چرا بهتر است مشکالت و منازعات، به جای جنگ از طريق گفتگو و جرگه 
حل وفصل شود؟

2- در جرگه، هرگاه يکی از جوانب درگير فيصلة جرگه را قبول نکند، چه پيش می شود؟
3- آخرين لويه جرگة کشور را نام بگيريد، ونقش آن را در برطرف ساختن مشکل موجود 

آن وقت توضيح دهيد.

شاگردان در بارة  لويه جرگه ها يک مقاله بنويسند، ونظر شخصی خود را راجع به جرگه ابراز 
کنند.

  

  

  

  

  

  

ACKU



61

     درس بیست و یکم

حفاظت مال و ناموس مردم

مال قوام زنده گی، وسيلة اساسی تأمين احتياجات، تبادل منافع ميان انسانها، رشد و شگوفايی 
ملت ها است. با آن هم، از ديدگاه اسالم مال مقصد اصلی زنده گی نيست؛ بلکه وسيله يی است 
برای عبادت خدا، دستگيری بی نوايان، حفظ عزت و ناموس انسان ها  و زنده گی بهتر ملت ها.

در اين درس اهميت مال را در شريعت اسالمی وضرورت حفاظت و امنيت مال و ناموس افراد 
جامعه را مطالعه می نماييم.

حفاظت مال مردم
يکی از ضرورت های پنجگانة مقاصد شريعت اسالمی حفاظت مال است که همة افراد، جامعه 

و دولت در حفاظت ونگهداری وعدم تجاوز به آن مسؤوليت شرعی دارند. 
از ديدگاه شريعت اسالمی مال از آن خداوند متعال است که به طور امانت در اختيار انسانها 
قرار داده شده، تا از آن استفادة درست نمايند. استفادة نا درست از مال و دارايی ويا ضياع 

آن جواز ندارد.
شريعت اسالمی برای به دست آوردن و مصرف نمودن مال و دارايی تعليمات و رهنمود های 
تعليمات و رهنمود ها  اين  بايد مطابق  انسان مسلمان  فرموده، که  مقرر  را  دقيق و همه جانبه 
تصرفات مالی خود را عيار سازد تا رفاه و آرامش و سعادت و خوشبختی نصيب افراد جامعه 
گردد. به دست آوردن مال از راه حرام، سود، احتکار و حقوق ديگران در دين مقدس اسالم 

ممنوع است.
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با اين فطرت آفريده شده است و  داشتن مال و استفاده از آن غريزة فطری است که انسان 
دوست ندارد کسی به ملکيت وی تجاوز کند ويا اين حق را از او سلب نمايد. به همين سبب 
شريعت اسالمی تجاوز به مال و ملکيت های ديگران را حرام قرار داده و برای مرتکب آن 

مجازات  سختی را مقرر کرده است.
از ديدگاه شريعت اسالمی تجاوز به اموال شخصی ديگران با سرقت، غصب، رشوت، فريب 
وغيره، وهمچنان تجاوز به بيت المال و دارايی های عامه با اختالس وانواع دستبردها و استفاده 
جويی ها وضياع  و اتالف آن حرام بوده، باالی مرتکبين آن مجازات  دنيوی و اخروی مقرر 

گرديده است.

حفاظت ناموس مردم
حفظ  با  انسان  شود.  حفظ  بايد  که  است  انسان  نفس  به  مرتبط  انسان  آبروی  ويا  ناموس 
قبول  اين صفت مورد  با داشتن  پيدا می کند و  از حيوانات فرق  ناموس و آبرو  ونگهداری 
نفرت   و  مذمت  مورد  اين صفت  نداشتن  نتيجة  در  چنانچه  می باشد،  همنوعان خود  وپسند 

ديگران قرار می گيرد.
اسالم به ناموس داری تأکيد نموده، حفاظت آن را از ضرورت های پنجگانة مقاصد شريعت 
دانسته، غرض صيانت و نگهداری آن تعليمات وقوانين همه جانبه را مقرر داشته است تا نسل 
انسانی به صورت پاک وصحيح ادامه يابد. پيامبر اسالم  فرموده است: »َمْن ُقِتَل ُدوَن َماِلِه 
َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد« يعنی: کسی که در 
دفاع از مال خود کشته شود شهيد است، وکسی که در دفاع از اهل )ناموس( خود کشته شود 

شهيد است، و کسی که در دفاع از خون خود کشته شود شهيد است.
شريعت اسالمی برای حفظ ناموس وادامة نسل بشری، نظام متکامل خانواده  را تثبيت نموده، 
از هرگونه عوامل و تصرفاتی که به روابط مقدس خانواده گی خدشه وارد نمايد و سبب خلط 

شدن نسب ونسل انسانی گردد منع کرده است. 
جامعه،  بنای  استحکام  و  سالمت  برای  و  می داند  جامعه  اساسی  بنای  زير  را  خانواده  اسالم 
سالمت واستحکام خانواده را شرط اساسی يک جامعة سالم تلقی می نمايد. از همين سبب فقه 
اسالمی در همة مذاهب فقهی نظام خانواده را تحت عنوان احوال شخصی، بعد از عبادات از 

جملة مهمترين ابواب شريعت به تفصيل مورد بحث ومطالعه قرار داده است.
پس حفاظت و نگهداری جان، مال و ناموس هموطنان يک وجبيبة دينی است که همة افراد، 

جامعه و دولت در حفظ و نگهداری آن مکلفيت شرعی دارند.
همان طور که افراد يک جامعه غرض ادامة زنده گی به غذا و آب وهوا نياز دارند، به حفظ 
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و نگهداری وامنيت دين، جان، عقل، مال و ناموس خود نيز ضرورت دارند. حتی در برخی 
موارد اهميت حفاظت و امنيت جان و ناموس انسان نسبت به ضرورت غذا و آب بيشتر 

مطرح می گردد. 
بنا برآن در قدم اول همة افراد جامعه و به طور خاص دولت مسؤوليت شرعی وقانونی دارد تا 

به صورت قاطع از امنيت جان، مال وناموس هموطنان حفاظت ونگهداری کند.

ارزش مال در زنده گی و اهميت آن  در جوامع بشری چيست؟ شاگردان با رهنمايی استاد 
محترم در اين مورد صحبت کنند.

قيودات و رهنمودها را  به دست آوردن مال و مصرف آن کدام  برای  1- شريعت اسالمی 
وضع نموده است؟  

2- حفاظت و نگهداری ملکيت ها و دارايی های عامه مسؤوليت کيست؟ 
3- حفاظت ناموس و آبروی انسان در شريعت اسالمی چه حکم دارد؟

4- خانواده در نظام اسالمی و در سالمت جامعه چه نقش دارد؟
5- حفاظت از مال وناموس افراد جامعه مسؤوليت کيست؟

شاگردان در خانه های خود در مورد اهميت حفاظت مال و ناموس هموطنان يک مقاله بنويسند 
و در ساعت درسی آينده خالصة آن را در صنف ارائه کنند.
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درس بیست و دوم

دکتور عبدالحکیم طبیبی

وطن ما سرزمين شخصيت ها و دانشمندان نام آور است. آنها با خدمات وتالشهای خستگی ناپذير 
خود اين کشور را به مرحلة کنونی رسانده اند. نام و کار نامه های آنان در زنده گی راه های 
کاميابی را برای ما نشان می دهد. به حيث نسل جوان بر شماست تا نقش قدم آنها را تعقيب 

کنيد و از تجارب آنان در راستای آبادی و پيشرفت وطن استفاده نماييد.
به معرفی  اينجا  نويسنده گان، سياست مداران و بزرگان ملی، در  در جملة ساير دانشمندان، 

دکتور عبدالحکيم طبيبی می پردازيم.

شما از يک زعيم ملی، دانشمند، نويسنده و شاعر چگونه قدر دانی و بزرگداشت می کنيد؟
دکتور عبدالحکيم طبيبی در برج ميزان سال 1304 هـ .ش. در کابل پايتخت افغانستان تولد 
گرديد. تعليمات خود را نخست در ليسة حبيبيه و تعليمات عالی را در فاکولتة حقوق پوهنتون 
کابل به پايان رساند. در سال 1952م. ماستری را از پوهنتون )جورج واشنگتن( و داکتورايش 

را در سال 1954م  از پوهنتون امريکا بدست آورد.
در سال 1334 هـ .ش. مأموريت خود را  در مديريت سوم سياسی وزارت امور خارجه آغاز 
وظيفه  ايفای  متحد  ملل  در  افغانستان  دايمی  نمايندة  به حيث  .ش.  1325هـ  سال  در  نموده، 

کرد.
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در سال 1344 هـ .ش. سمت وزير عدليه را بعهده گرفته، و در سال 1352 هـ ش در يوگوسالوی 
سابق به حيث سفير افغانستان تعيين گرديد. سپس به حيث سفير کشور در جاپان، هند، فلپين 

و بلغاريا ايفای وظيفه نمود.
مهاجر  و  را کنار گذاشت  اتحاد شوروی سابق وظيفة دولتی  توسط  افغانستان  اشغال  هنگام 
نشان  ناپذير  بيگانه گان سعی وتالش خسته گی  از چنگال  آزادی وطن  برای  طبيبی  گرديد. 

داده است.
دکتور طبيبی 35 سال عمر خود را در ميان گروه های حقوقی جهانی سپری نموده، با استفاده 
از اين تجربه، کتابهای زيادی در بارة حقوق نوشته است؛ البته اين موضوعات به زبان انگليسی 
به حيث کتاب های  پراگ و هند  نشر رسيده، سپس در  به  در مجالت و رسانه های سويس 

مستقل زيور طبع پوشيده است.
برخی از آثار وتأليفات دکتور طبيبی از اين قرار است:

1- سياست های سازمان ملل متحد
2- دموکراسی )چاپ وزارت عدليه(

3- حقوق ترانزيت )چاپ وزارت مطبوعات وقت(
4- حقوق بحری )چاپ وزارت مطبوعات وقت(

5- سيد جمال الدين افغانی، سيد تصوف )چاپ وزارت مطبوعات وقت(
6- تاريخ افغانستان

7- تاريخ هرات )چاپ افغانستان، ايران، پاکستان، امريکا(
8- خاطرات پريشان

9- حقوق ترانزيتی کشور های محاط به خشکه
دکتور طبيبی در لويه جرگة قانون اساسی سال 1343 هـ .ش. عضويت داشت و در تدوين 

قانون اساسی کشور سهم گرفت.
نامبرده مدال های افتخاری زيادی به دست آورده است. مقاالت زيادی در بخش های ادبی، 
سياسی وتاريخ نوشته و در مطبوعات افغانستان و کشور های خارجی به چاپ رسيده است. 
دکتور طبيبی افتخار چاپ و نشر مجدد مجلة )عروة الوثقی( را دارد که به ياد کارنامه های سيد 

جمال الدين افغانی، اين مجله را به زبان های عربی و انگليسی در سويسزرلند منتشر کرد.
نامبرده بعد از مريضی طوالنی، در سال 1387 هـ .ش. در کشور سويس وفات کرد و در 

همان جا به خاک سپرده شد.
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برای پيشرفت و ترقی وطن از هموطنان خود چه می خواهيد؟ شاگردان به گروه ها تقسيم شوند 
و در اين باره ابراز نظر کنند.

 
1- ما چرا نام های بزرگان ملی را زنده نگه می داريم واز آنها قدردانی می کنيم؟

2- به نظر شما محبت به وطن چه مفهوم دارد؟ 
نظر داشت وقت  با در  پيشرفت وترقی وطن چيست؟  هر يکی  3- مسؤوليت شاگردان در 

اظهار نظر نمايد.

ياد بود از بزرگان ملی، دانشمندان، سياست مداران، نويسنده گان و شاعران برای ما چه فايده 
دارد؟ در اين باره يک مقالة کوتاه بنويسيد.
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درس بیست و سوم

وحدت و همبستگی، یک ضرورت حیاتی

وحدت يک اصل زنده گی اجتماعی است. زنده گی اجتماعی بدون وحدت ناممکن است؛ 
زيرا، جامعه از وحدت افراد بوجود می آيد و زنده گی اجتماعی خود را پيش می برد.

 به خود خواهی و بی اتفاقی هيچ کاری به انجام نمی رسد. راز موفقيت در وحدت نهفته است. 
به همين سبب است که انسان ها در زنده گی طبيعی خود برای بر طرف ساختن مشکالت شان 

جامعه را به وجود آورده و با کمک يکديگر به زنده گی ادامه داده اند.
به نظر شما در راستای به وجود آوردن وحدت ملی، گفتگو و يا »بده و بستان« چه مفهوم 

دارد؟

اقوام گوناگون تشکيل گرديده است. مردمان  از  جهان از کشور های مختلف، و هر کشور 
کشور های جهان به خاطر اهداف عالی در ميان خود يکپارچه گرديده و دولت را به وجود 
آورده اند. آنان برای آرامی و خوشحالی خود به طور مشترک برای وطن خود کار می کنند، 
استقالل خود را حفظ می نمايند، بنياد های اقتصادی و سياسی را مستحکم می سازند و کشور 

خود را به مدارج عالی پيشرفت و ترقی می رسانند.
پاسداری  از آن  و  آزاد می سازند  بيگانه گان  از چنگال  را  آنان وطن خويش  ترتيب  به همين 
می کنند. بلی، همين کارها عامل اصلی و اساسی پيشرفت و ترقی يک کشور می باشند؛ اما اين 
کارها به تنهايی صورت نمی گيرد، و نه يک شخص و يک فرد از عهدة آن برآمده می تواند. 
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اين کار مسؤوليت ملت ها و اقوام است. اقوام و ملت ها به دور يک محور جمع می شوند، و 
هرکس با توانايی ها و دانش خود، و با استفاده از يک موقف اجتماعی برای به دست آوردن 
اين اهداف بزرگ فکر و تالش می ورزند. بدين ترتيب، تجمع و همبسته گی افراد و اقوام و 

گروه ها برای رسيدن به هدف عالی ومشخص، وحدت و هبسته گی گفته می شود.
وحدت و هبسته گی يک ارزش دينی و اسالمی است. خداوند متعال می فرمايد: �َواْعَتِصُموا 
ِبَْبِل الاَِّ َجِيًعا َوَل َتَفراَُّقوا�]آل عمران: 103[ يعنی: همة شما )با وحدت( به ريسمان خدا چنگ 

بزنيد و متفرق نشويد.
در وحدت و همبسته گی برکت است. وحدت ضامن پيشرفت و نيکبختی است. با وحدت و 

همبسته گی انسان به مدارج عالی انسانی می رسد.
وحدت و همبسته گی عنوان قوت و نيرومندی است. با وحدت و همبسته گی و ارادة راسخ 
کوه ها پايين می ريزد. وطن عزيز ما افغانستان با وحدت و همبسته گی ملت افغانستان به وجود 
آمده، به برکت وحدت و همبسته گی به اين جا رسيده، پوز ابر قدرت های جهانی را به خاک 

ماليده است.
سرزمين افغانستان خانة مشترک افغان ها است، برای حفاظت اين خاک افغان ها دست اتفاق و 
برادری به هم داده اند. هر افغان يکديگر را برادر خود می داند. نه تنها اين؛ بلکه آنچه را برای 

خود می پسندد، برای برادر خود نيز می پسندد.
نگاه کنيد! افغان ها با قوت وحدت و يکپارچه گی خود، در گذشتة کوتاه ابر قدرت جهانی 
)اتحاد شوروی سابق( را چنان شکست دادندکه کشور های جهان انگشت به دندان گذاشتند.

حدود بيشتر از سه دهه تجاوز خارجی وجنگ های تحميلی، ملت افغانستان را به حالتی گرفتار 
کرده که تاريخ گذشته نظير آن را کمتر به ياد دارد. در اين دوره هرج و مرج زيادی به ميان 
به معارف کمتر توجه  افتادند.  بيم و هراس  به  فرزندان شان  به خاطر  مادران  پدران و  آمد، 
صورت گرفت که جبران خسارات آن به وقت و زمان ضرورت دارد. تا وقتی که افغانها در 
بين خود باهم دست برادری و دوستی ندهند و ازنعمت علم و معرفت مستفيد نشوند، تا آن 
زمانی که روحية برادری و همکاری متقابل در ميان همة افغانها ايجاد نشود و يکديگر خود 
را قبول نکنند، و تا هنگامی که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجيح ندهند و دفاع از حريم 

خاک خويش را وظيفة خود ندانند به مدارج ترقی نايل نخواهند شد.
خانة  ساختن  برای  اساسی  قانون  و  ملی  بيرق  ساية  در  است،  يکپارچه  و  آزاده  ملت  افغانها 
نبايد در آتش جنگ  ما  اين وطن عزيز  از  بعد  نمايند.  باز سازی آن فکر عميق  و  مشترک 
بسوزد و نبايد به نسل های آينده ويرانی وجنگ را به ميراث بگذاريم؛ بلکه بر ماست تا برای 
آينده گان محبت، همبسته گی، برادری، نيکبختی، خوشحالی و افغانستان آباد و پيشرفته را به 

ميراث بگذاريم.
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شاگردان با رهنمايی استاد محترم به گروه های مناسب تقسيم شوند و در بارة اهميت وحدت 
و اضرار اختالف گفتگو نمايند، سپس به نماينده گی از هر گروه يک تن از شاگردان صحبت 

نمايد.

1-  ضرر های ناشی از اختالف و کشمکشهای داخلی را بيان کنيد.
2- چند تن از شاگردان بگويند که برای تحکيم وحدت در وطن چه کار هايی را می توان 

کرد؟

با ديگر  را  بنويسند، سپس آن  مقاله  بارة ضرورت وحدت و همبسته گی يک  شاگردان در 
  شاگردان شريک سازند.
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     درس بیست چهارم

صالح الدین سلجوقی
 نویسنده، شاعر و دیپلمات کشور

 
عالمه صالح الدين سلجوقی از بزرگترين دانشمند قرن بيستم ميالدی افغانستان وجهان اسالم 
به شمار می رود. سلجوقی يکی از نويسنده گان تأثير گذار کشور ما بود که آثار ماندگار در 

عرصه های دين، اخالق، سياست، ادبيات و هنر از خود به جا گذاشته است.
در اين درس گوشه هايی از شخصيت اين مرد بزرگ را به صورت فشرده معرفی می نماييم 
تا نسل جوان ما با چهره های درخشان کشور خود آشنايی حاصل نمايند و نقش قدم ايشان را 

تعقيب کنند.

فشردۀ زنده گی
استاد صالح الدين سلجوقی فرزند مفتی سراج الدين در سال 1276 خورشيدی در يک خانوادة 
علمی در شهر هرات تولد گرديد. سلجوقی در معرفی خانوادة خود چنين می گويد: »من در 

هرات از يک عايله يی که تا ياد می دهند علمای معقول ومنقول بوده اند به وجود آمده ام«.
صالح الدين سلجوقی ايام کودکی و نو جوانی را با کسب دانش و ادب در نزد پدرش سپری 
کرد. سلجوقی تا بيست ساله گی علوم و فنون مختلف را فرا گرفت و به ادبيات فارسی، زبان 
عربی، دانش يونانی، عرفان اسالمی و روش نويسنده گی  تسلط يافت. او شيوه های ياد گيری 
و نويسنده گی خود را چنين وصف می کند: »يک انچ که بر معلومات خود می افزودم، به همان 

اندازه نوشته را به وجود می آوردم«.
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سلجوقی در راستای کاوشهای علمی و معلوماتی به کشور های پاکستان، هندوستان، مصر و 
عربستان سعودی سفر کرد و زبانهای عربی و انگليسی را خوب فرا گرفت.

به  ازدواج کرد. خانم حميرا  و شاعر حميرا سلجوقی  اديب  دانشمند،  زن  با  استاد سلجوقی 
عنوان همسر و شاگرد مخلص در خدمت شوهر خود بود و بالمقابل استاد سلجوقی بيش از 

حد به همسر وفادار و فرهيختة خود افتخار می ورزيد. 

وظایف رسمی
در  مقرر شد. سپس  هرات  مفتی  ساله گی  بيست  در  داشت  که  نبوغ سرشاری  با  سلجوقی  استاد 
وظايف: معلم زبان وادبيات دری وعربی در ليسه های حبيبيه، امانی، استقالل و دارالمعلمين کابل، 
مدير معارف هرات، رئيس مطبوعات در کابل، منشی دار التحرير شاه امان اهلل و مدير اطالعات 

وزارت خارجه ايفای وظيفه نموده و در سال 1308هـ.ش زندانی سياسی نيز گرديده است.
استاد سلجوقی در سالهای 1315 و 1327هـ.ش به حيث جنرال قونسل افغانی در دهلی، وزير 
مختار در کراچی و قاهره  ايفای وظيفه نموده است. سلجوقی در سال 1328هـ.ش به حيث 

نمايندة منتخب مردم هرات در هفتمين دورة شورای ملی حضور يافت. 
المناصره و عمر عبيد حسنه  الکيالنی، عباس  نويسنده گان مشهور عرب؛ مانند: استاد نجيب 
استاد صالح الدين سلجوقی را بنام بنيانگذار »ادبيات اسالمی« و از مهم ترين چهره های ادبی 
اند. عضويت استاد سلجوقی در انجمن نويسنده گان عرب  اثر گذار جهان اسالم ياد نموده 

گواه جايگاه علمی وفکری وی در جهان اسالم است.
عالمه سلجوقی بعد از سپری نمودن 73 سال عمر پر بار، به تاريخ 16 جوزای 1349 هـ..ش. 

وفات نمود و در شهدای صالحين کابل دفن گرديد.
سياست مدار و شاعر نامدار کشور عبدالرحمن پژواک در رثای عالمه سلجوقی قصيده ای 

سروده، که مطلع آن چنين است:
به نص دين و به دستور عقل هر دو خطاست اگرچه گريه به چيزی که آن رضای خداست 

چو عــقل مُرد تــوان رضا و صبر کــجاست؟ بميرد عـقل چو استاد دين و دانــش مُــرد 

آثار فکری وعلمی
استاد صالح الدين سلجوقی به عنوان يک انديشمند مسلمان، شاعر و پژوهشگر ژرف انديش 
با آثار علمی و گنجينه های هنری و عرفانی خود ميراث علمی و فرهنگی کشور را غنامند 

ساخته است. برخی از آثار اين بزرگ مرد کشور قرار زير اند:
• رساله یی در فن معانی، بدیع وبیان.

موالنای  بيدل،  خاقانی،  اشعار حافظ،  که  بوده  نويسنده  عرفانی  افکار  شاعر: حاوی  افکار   •
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اين کتاب  نقد، تحليل وتشريح نموده است. عالمه سلجوقی در  بلخی و محمد شبستری را 
می گويد:  او  نمايد.  پاسداری  قوت  به  اسالمی  عرفان  و  باستانی  فرهنگ  از  می کوشد  خود 
»هرقوم فلسفه و ايديولوژی خود را که محصول فکری خود شان بود، کوشيدند در محور 
عوايد باستانی خود بتنند. پس ما چرا هسته يی را که روزی محور بزرگ دنيای فکر وعقيده 
بود ترک دهيم؟.. واين متاعی است که قرنها به بازار غزنه، هرات، ميمنه، بست و فراه داد و 
ستد می شد و اکنون دود های سگرت و چنبرهای شاپو و پرده های کريپ دوشين می خواهد 

بر آنها سايه بيندازد«.
• آیینۀ تجلی: اين رساله به گونة »گلشن راز شبستری« شامل سوال وجوابهايی در قالب مثنوی 

در يکصد و شصت وشش بيت سروده شده است.
• نقد بیدل: اين اثر در 571 صفحه چاپ گرديده، محتوای آن تحليل ادبی، فلسفی وعرفانی 
اثر از رکود و ضعف فرهنگ وثقافت کشور رنج  اشعار بيدل می باشد. سلجوقی در اين 
می برد و می گويد: »می بينم که سطح ثقافت ما ازين بيشتر پايين می رود، کوشش من درين 
سالها در راه اين است که سوية ثقافت بلند برود؛ زيرا می بينم آنانی که به ما آيندة درخشانی 
نمی خواهند آرزو مند هستند که سوية فکری و شعور وذوق ملی ومعيار نظم و آيين پست 

شود...«.
• مقدمۀ علم االخالق: اين کتاب در 764 صفحه تأليف گرديده، شامل بحثهای همه جانبه 
راجع به فلسفة اخالق، امراض اخالقی ومعالجة آن، خود شناسی، توبه کردن، امانت، ترس از 

مرگ وغيره می باشد.
• جبیره: در 324 صفحه به نثر زيبا نگارش يافته، ابداع فکری و اوجنای علمی سلجوقی را به 

نمايش می گذارد.
• تجلی خدا در آفاق و انفس: شامل 378 صفحه چندين بار زيور طبع را پوشيده است. عالمه 
سلجوقی در اين کتاب نفيس و مشهور خود نظريات دانشمندان را در اثبات وجود و وحدانيت 

خداوند تشريح نموده است.
اش حميرا  فرزانه  همسر  از طرف  مرگ عالمه سلجوقی  از  بعد  کتاب  اين  انسان:  تقویم   •
سلجوقی در 344 صفحه چاپ گرديده است. سلجوقی در اين کتاب با فکر بلند وقلم توانای 
خود ماهيت انسان وجايگاه ممتاز و بی مانند او را در ميان ساير مخلوقات تشريح وتبيين نموده 

که خواندن آن برای هر انسان خرد مند وبا رسالت مفيد است.
برعالوة کتاب های ياد شده، آثار ديگری نيز از استاد عالمه سلجوقی باقی مانده که عبارت 
اند از: نگاهی به زيبايی، اإلسالم فی العلوم والفنون، افسانة فردا، قواعد ادبيه، ثروت، اخالق و 
ادبيات. همچنان عالمه سلجوقی آثار مختلفی را از عربی و انگليسی ترجمه نموده که برخی 
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از آن عبارت اند از: زن در تاريخ و مکاتب، علم اخالق اثر ارسطو، تهذيب االخالق اثر ابن 
سکويه، محمد در شيرخواره گی اثر شوکت التونی، تاريخ فتوحات اسالمی و ده ها اثر و مقالة 

ديگر.

استاد محترم شاگردان را به گروه های مناسب تقسيم نموده، هر گروه راجع به شخصيت علمی 
استاد سلجوقی گفتگو نمايند، سپس نمايندة هر گروه نظريات مجموعة خود را توضيح دهد.

1- عالمه صالح الدين سلجوقی در کجا و در کدام سال تولد گرديده؛ خود وی در معرفی 
خانواده اش چه گفته است؟

2- مهمترين وظايف رسمی را که استاد سلجوقی انجام داده، نام بگيريد.
3- جايگاه عالمه سلجوقی در جهان اسالم را از ديدگاه برخی از نويسنده گان عرب توضيح 

دهيد.
4- شش کتاب مهم عالمه سلجوقی را به صورت مختصر معرفی کنيد.

در روشنايی آنچه در اين درس خوانديد يک مقالة کوتاه در بارة عالمه صالح الدين سلجوقی 
ACKUبنويسيد.
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     درس بیست و پنجم

قانون محوری ضامن تحکیم وحدت ملی

داشتن قانون در جامعه مهم است؛ اما قانون مداری مهمتر از آن خوبترين قانون، بدون تطبيق 
آن در جامعه دردی را دوا نمی کند؛ اما تطبيق قانون بسيار عادی جامعه را در راستای امنيت، 

عدالت، وحدت و انسجام ياری می رساند.
به نظر شما تطبيق قانون در تحکيم وحدت ملی جامعه چه تأثير دارد؟

اهمیت قانون در جامعه
در حديثی آمده است که پيامبر اسالم فرموده اند: امت های پيشين به سبب اين هالک شدند 
که هرگاه شخصی ضعيف مرتکب جرم می گرديد قانون را باالی وی تطبيق می کردند؛ اما 
اگر شخصی مربوط به طبقة قدرتمند مرتکب جرم می شد وی را از مجازات رها می کردند.

افالطون فيلسوف نامدار يونان می گويد: شهر خود را به جای اينکه تحت تصرف اشراف و 
بزرگان بگذاريد، آن را تحت تصرف قوانين بگذاريد«.
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ضرورت تطبیق قانون
وظيفة قوانين در جامعه تنظيم روابط افراد ميان يکديگر،  روابط افراد با دولت، تعيين وتنظيم 
حقوق و امتيازات، وجايب ومکلفيت های متقابل افراد و گروه ها ونهاد ها در جامعه می باشد. 
بدين ترتيب داشتن قانون جامعة انسانی را از جامعة حيوانات و زنده گی در جنگل جدا 

می سازد.
تطبيق قانون وظيفة دولت است تا با اجرای عدالت »صلح وامنيت« را در جامعه تأمين نمايد. 
افراد و اقشار مختلف جامعه نيز در تطبيق قانون نقش اساسی دارند؛ زيرا، اگر افراد و خانواده ها 
و گروه ها واقشار مختلف برای قانونمندی وقانون محوری جامعة خود همکاری نکنند،  دولت 
نمی تواند در تطبيق قانون موفق شود. انسان های با رسالت و متمدن به منظور زنده گی پر امن 
و با سعادت جامعه، قانونمندی را در زنده گی خود عملی می کنند وهم ديگران را در تطبيق 

قانون تشويق و همکاری می نمايند.

فواید تطبیق قانون
قانون شکنی ويا عدم تطبيق درست قانون سبب همه نا به سامانيها در جامعه بوده، امنيت و نظام 
زنده گی اتباع کشور را برهم می زند ومطابق فرمودة پيامبر گرامی اسالم جامعه را به سوی 
فروپاشی وتباهی سوق می دهد. قانونمندی وقانون محوری فوايد وخوبيهای زيادی را در قبال 

دارد که برخی آن از اين قرار اند:
ايشان  به  را  باشنده گان جامعه  قرار می سازد و حقوق  بر  را  نظم جامعه  قانون  • تطبيق 

می رساند. 
• تطبيق قانون جان ومال وناموس افراد و اقشار جامعه را حفظ می کند. 

• تطبيق درست قانون دست زور مندان را از تجاوز به جان، مال، ناموس وحقوق ضعيفان و 
بيچاره گان کوتاه می سازد. 

امراض  و  مخدرات  ترويج  يافته،  سازمان  جرايم  اداری،  فساد  انواع  قانون  عادالنة  تطبيق   •
کشندة اجتماعی را برطرف می سازد. 

• تطبيق عادالنة قانون نا رضايتی ها در ميان افراد و اقشار جامعه را از بين می برد. 
• تطبيق قانون زمينة مداخله و دست اندازی دشمنان دين و وطن را غرض ايجاد تفرقه و نفاق 

و دشمنی ميان افراد و اقوام جامعه کوتاه می سازد.
و  اعتماد  برادری،  و  محبت  امنيت،  و  صلح  محوری  قانون  و  قانونمندی  کلمه:  یک  در   •
اطمينان، وحدت و يکپارچه گی، ايثار وفدا کاری، استقالل و آزادی خواهی و سرانجام 
وحدت و همبستگی ملی را تحکيم بخشيده، جامعه را در شاهراه سعادت و ترقی وتعالی 

رهنمون می سازد.
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مفهوم فرمودة پيامبر در مورد تطبيق قانون در جامعه چيست؟ شاگردان به نوبت تشريح 
کنند.

1- وظيفة قوانين در جامعه چيست و تطبيق قانون وظيفة کيست؟ 
2- تطبيق قانون در جامعه چگونه جان، مال وناموس افراد جامعه را حفظ می کند؟ 

3- تطبيق درست قانون در حمايت و حفاظت حقوق زنان و کودکان چه نقش دارد؟ 
4- چگونه تطبيق قانون در برطرف نمودن نا رضايتی ها در ميان افراد و اقشار جامعه تأثير 

می گذارد؟ شاگردان توضيحات دهند.
5- چگونه افراد جامعه می توانند در قانونمندی جامعة خود نقش بازی کنند؟

در مورد تأثير قانون محوری در تحکيم وحدت ملی يک مقالة مناسب بنويسيد.
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درس بیست و ششم

عدالت تهداب استحکام جامعه

عدل ضد ظلم، به معنای وسط، ميانه، برابری، مساوات، نظام، توازن وحالتی ميان افراط وتفريط 
نامها و صفات خداوند متعال می باشد، کلمات واصطالحات: استواء،  از  است. عدل وعادل 

قسط، ميزان، انصاف وغيره نيز مفهوم عدالت را افاده می نمايد.
به نظر شما عدالت در تحکيم وحدت ملی و پيشرفت جامعه چه نقش دارد؟

جایگاه عدالت در اسالم
در دين مقدس اسالم عدالت ارزش و جايگاه بسيار عالی دارد. عدالت اساس نظام آفرينش و 
سبب بر قراری آسمانها و زمين است که هرگاه اين عدالت مختل گردد نظم و انسجام کاينات 
برهم می خورد. خداوند متعال مقصد اساسی بعثت پيغمبران و فرستادن کتابهای آسمانی را 
برقراری عدالت در ميان مردم معرفی نموده و می فرمايد: �َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا 

َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِيَزاَن ِلَيُقوَم الناَّاُس ِباْلِقْسِط� ]سورة الحديد، آيت: 25[ 
نازل  وميزان عدل  کتاب  ايشان  با  و  فرستاديم  ومعجزات  ادله  با  را  پيامبران خود  ما  ترجمه: 

کرديم تا مردم به راستی وعدالت عمل کنند.
انحراف صورت  از آن  نبايد  به هيچ صورت  در اسالم عدالت يک ارزش حياتی است که 
گيرد؛ به اين معنی که اسالم تطبيق عدالت را در همة شؤون زنده گی و در برابر همة انسانها، 
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وعوامل  اسباب  وساير  زبان  قوم،  نژاد، رنگ،  دين،  وتفاوتهای  روابط  نظر گرفتن  در  بدون 
ديگر که در ميان انسانها وتمدنها وافکار ومذاهب بشری مورد اعتبار قرار می گيرد، حتمی و 

ضروری می داند.
اسالم برخالف همة اديان و افکار ونظريات ديگر، تطبيق عدالت را نه تنها در مقابل  مسلمانان 
امر ضروری می داند. آيات متعدد  نيز يک  برابر دشمنان  بلکه در  و دوستان و خويشاوندان؛ 
قرآنی و احاديث قولی وعملی پيامبر اسالم همه به اين امر تأکيد نموده است. خداوند متعال 

می فرمايد: �َوَل َيِْرَمناَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألاَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتاَّْقَوى� ]المائدة: 8[
ترجمه: و وادار نکند شما را دشمنی قومی بر ترک عدالتی، عدالت کنيد که عدالت نزديکتر 

است به پرهيزگاری.
يکی از زنان قبيلة )بنی مخزوم( مرتکب سرقت گرديد ومستحق مجازات حد سرقت شناخته 
شد. اين امر در ميان مسلمانان شور و هياهو ايجاد نمود که تطبيق حد سرقت باالی يکی از 
زنان اشراف موجب بروز مشکالت واخالل در جامعه خواهد شد. گروهی از صحابة کرام 
اسامه بن زيد، صحابی مقرب ومحبوب پيامبر را به عنوان واسطه به نزد پيامبر فرستادند 
به طبقة اشراف صرف نظر کند ويا در مجازات وی تخفيف  اين زن مربوط  از مجازات  تا 
صورت گيرد. پيامبر در برابر اين سفارش برآشفت و اعالم نمود: اقوام و امت های گذشته 
به همين سبب هالک شدند که هرگاه شخصی ضعيف و ناتوان مرتکب جرم می شد او را مجازات 
می کردند، اما اگر فردی زورمند و متعلق به طبقة اشراف مرتکب جرم می گرديد او را رها می کردند؛ 
سپس رسول خدا اين شعار جاودان را اعالم نمود: قسم به خدا، اگر فاطمه دختر محمد سرقت 

کند دستش را قطع خواهم نمود!
تاريخ داستان تطبيق عدالت اميرالمؤمنين عمر بن خطاب باالی پسر صحابی جليل القدر 
عمرو بن العاص والی مصر را به خط زرين درج نموده است؛ آنگاه که قصاص جوان ذمی 
مسيحی قبطی را از عمرو بن العاص و پسرش گرفت، واعالم نمود که: »از چه وقت مردمان را 

بردة خود ساخته ايد؟ در حالی که مادران شان آنها را آزاد به دنيا آورده اند!«
در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز مسؤولين يکی از شهرهای اسالمی آمدند و پيشنهاد کردند 
که به خاطر جلو گيری از نفوذ دشمن، اجازه بدهد به دور شهر شان ديوار بکشند تا از بی 
امنيتی و نفوذ تخريب کاران جلوگيری شود. جواب امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز به ايشان 

چنين بود: »شهر خود را با تطبيق عدالت مصون ومحفوظ بگردانيد«!!
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عدالت وسیلۀ وحدت وقوت
نفوذ  و  داخلی  امنيتی  تهديدهای  برابر  در  ملت  وعزت  قوت  جامعه،  استحکام  اساس  پس 
دشمنان خارجی تطبيق عدالت است. همة ناگواری ها، نا رضايتی ها، منازعات داخلی و ذلت 

و زبونی جوامع بشری، نتيجة عدم اجرای عدالت و سر پيچی از تطبيق قانون است. 
عملی کردن عدالت و تطبيق قانون از يک طرف از جرم و جنايت و قانون شکنی و حق تلفی 
جلوگيری می کند و از جانب ديگر روحية وحدت و همبسته گی، امنيت و قانونمندی، ثبات و 
آرامش را در ميان افراد جامعه تقويت بخشيده، ملت و دولت را در برابر نا به سامانيهای داخلی 

وخطرهای خارجی متحد و يکپارچه می سازد.

شاگردان با رهنمايی استاد محترم راجع به حکايت تطبيق عدالت از جانب امير المؤمنين عمر 
بن خطاب باالی پسر والی مصر حضرت عمرو بن العاص مباحثه کنند.

1- ارزش وجايگاه عدالت در دين مقدس اسالم چگونه است؟ چند تن از شاگردان به نوبت 
در اين باره صحبت کنند.

2- »عدالت در دين اسالم مطلق است«. شاگردان اين عبارت را با استدالل به نصوص شرعی 
و تجارب تاريخی توضيح دهند.

3- يک تن از شاگردان فرمودة پيامبر راجع به اجرای عدالت در مورد زن مخزومی را 
تشريح نمايد.

4- اين فرمودة امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز »شهر خود را با تطبيق عدالت مصون ومحفوظ 
بگردانيد« به چه داللت دارد؟ شاگردان توضيحات دهند.

تحت عنوان »عدالت اساس استحکام جامعه« يک مقالة مناسب بنويسيد.
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    درس بیست و هفتم

مسؤولیت رسانه ها در تحکیم وحدت ملی

آموختيد،  را  زيادی  مفاهيم  ملی  وحدت  ارزش  و  اهميت  به  راجع  گذشته  درس های  در 
وفهميديد که راز خوشبختی و موفقيت همه در وحدت و همبسته گی نهفته است. يک جامعه 
از طريق وحدت خود را به مدارج عالی پيشرفت می رساند و مشکالت را از سر راه خود دور 

می سازد.
به نظر شما، چرا مسؤوليت رسانه ها در تحکيم وحدت ملی با اهميت است؟

در باال اشاره نموديم که به خاطر ايجاد و تقويت روحيه و احساس وحدت و همبسته گی به 
يک قوت و نيروی محرک ضرورت است. اين قوت ونيرو به سطح آگاهی مردم و جامعه 
بسته گی دارد. به اين معنا که مردم به کدام اندازه دانش و آگاهی دارند، آيا می توانند ميان 
دوست ودشمن فرق بگذارند، خوب وبد خود و جامعة خود را می توانند تشخيص دهند، آيا 
نهفته  می دانند که راز موفقيت يک جامعه در وحدت و يکپارچه گی مرد و زن آن جامعه 

است.
اهميت آن،  اما  باشد؛  مردم يک جامعه موجود  ميان  احساس در  اين  تا حدی  است  ممکن 
طوری که الزم است برايشان معلوم نشود. عوامل ديگری وجود دارد که ضرورت وحدت 
ملی در آن بيشتر احساس می شود. در اين راستا، وظيفه و مسؤوليت رسانه ها نسبت به همه 

بيشتر است.
برعالوة آن، رسانه ها در رساندن آگاهی به مردم نقش بسيار مهم دارند. همين رسانه ها هستند 
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که فرهنگ را از يک نسل به نسل ديگر انتقال می دهند. در پهلوی اين، رسانه ها وسيلة بيداری 
توسعه  را  آزادی ها  و  کنند  پيشرفت  رسانه ها  جامعه  يک  در  که  اندازه  هر  به  هستند.  مردم 
اندازه جامعه بر پايه های عدالت استوار می شود و از ظلم، تجاوز وتعصب  بخشند، به همان 

نجات می يابد.
رسانه ها در يک جامعه نقش رهبری کننده دارند، و جامعه را به هر سمتی که خواسته باشند 
بيدار می سازند و به دولت ها استقامت می دهند.  سوق می دهند. رسانه ها در اصل، جامعه را 
رسانه ها را به نام وسيلة ارتباط جمعی نيز ياد می کنند، يعنی افراد جامعه را با يکديگر ارتباط 
می دهند. بدين منظور، رسانه ها در پيشرفت و نيرومندی جامعه با اهميت شمرده می شوند. در 
پهلوی اين همه، رسانه ها در يک جامعه به نواقص و کمبودی ها انگشت می گذارند، عوامل 
و  را رهنمايی  از مشکالت جامعه  بيرون رفت  زمينة  در  و  نشان می دهند  را  اين کمبودی ها 

همکاری می رسانند.
نظر به همين اهميت، رسانه ها قوة چهارم يک دولت خوانده شده و از جايگاه بلندی 

برخور دار می باشند.
نوشتاری  يا  چاپی  رسانه های  دارند.  وجود  برقی  و  بصری  سمعی،  چاپی،  شکل  به  رسانه ها 
شامل روزنامه ها، جرايد، مجالت و رسانه های سمعی شامل راديوها و رسانه های بصری شامل 
تلويزيون وسينما و رسانه های الکترونيکی يا برقی شامل انترنت می باشند. به هر اندازه که در 
يک جامعه شمار رسانه ها زياد شود، به همان اندازه اثر گذاری آن باالی افکار و اذهان عامه 

بيشتر می گردد.
رهبری  مطبوعات  وصادقانة  اساسی  وظيفة  می باشند.  مردم  بيداری  و  آگاهی  نشانة  رسانه ها 
مردم، رهايی مظلومان از ظلم و ستم و فرق گذاشتن ميان حق وباطل می باشد. وظيفة رسانه ها 
به  را  مردم  رسانه ها  برسانند.  مردم  به سمع  ترس  بدون  را  واقعيت ها  و  است که حقايق  اين 
وحدت، محبت، برادری، و دوستی دعوت می کنند. کشور های پيشرفته از همين راه به مدارج 

عالی خوشبختی و سعادت رسيده اند.
بيان و مطبوعات تضمين شده است. تعداد زيادی جرايد،  امروز در کشور عزيز ما آزادی 
فعاليت  گوناگون  ويب الگ های  و  الکترونيکی  خبری،  رسانه های  ها،  تلويزيون  راديوها، 

می کنند و آراء و آرزوهای مردم را انعکاس می دهند.
نقطة مهم و اساسی اين است که، رسانه ها ومطبوعات بايد جامعه را در جهت سالم رهنمايی 
جامعه  اصيل  فرهنگ  و  اخالق  دين،  عقايد،  از  بوده،  دار  وفا  وملت  کشور  منافع  به  کنند، 
حفاظت کنند و از نشر فرهنگ مبتذل و منفی بيگانه و مفاسد اخالقی و اجتماعی بپرهيزند. 
تحکيم  جامعه  افراد  بين  در  را  همبسته گی  و  وحدت  می توانند  متعهد  و  مسؤول  رسانه های 
بخشند، منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ترجيح داده، خدمت به بيگانه گان را خيانت 
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ملی بشمارند. به اين ترتيب رسالت اسالمی و افغانی خود را در برابر مردم و جامعة خود به 
وجه احسن ادا نموده و جامعه را در شاهراه سعادت، خوشبختی، رفاه و ترقی رهنمايی کنند.

معلم محترم شاگردان صنف را به دو گروه تقسيم نموده، راجع به اهميت و نقش رسانه ها در 
جامعه گفتگو نمايند؛ سپس دو تن از شاگردان نتايج بحث شان را با ديگران شريک سازند.

1- رسانه ها چگونه می توانند جامعه را به سوی وحدت و همبسته گی رهنمايی کنند؟
2- رسانه ها در جهت پيشرفت جامعه، تأمين صلح و عدالت و تحکيم وحدت ملی چه نقشی 

را می توانند داشته باشند؟
3- رسانه ها در نشر ارزشهای مثبت اخالقی و ترويج روحية اخوت دينی و وحدت ملی چه 

نقش دارند؟

شاگردان در حد توان خود، نامهای رسانه های چاپی، صوتی و تصويری را در کتابچه های 
  خود بنويسند، و در روز بعدی آن را در صنف به ديگران بشنوانند.
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    درس بیست و هشتم

تعصب یک پدیدۀ زشت و ناجایز

تعصب چيست؟ متعصب چه کسی را گويند؟ اثرات و پيامد های تعصب در جامعه چگونه است؟ 
اسالم به پديدة تعصب چگونه می بيند؟ در اين درس جواب پرسشهای فوق را مطالعه می کنيم.

تعصب چیست؟
يک صحابی از پيامبر پرسيد: ای رسول خدا! عصبيت چيست؟ پيامبر خدا فرمود: »عصبيت 

اين است که از قوم خود در ظلم پشتيبانی کنی«.
ومؤثر  تعبيرکننده  کوتاه،  کلمات  با  را  تعصب  شريف  حديث  اين  در  اسالم  گرامی  پيامبر 
تعريف نموده است؛ يعنی همکاری و پشتيبانی کور کورانه از اقارب، قوم، قبيله، منطقه، نژاد،  

زبان، گروه، حزب، رئيس، رهبر و غيره. 
شعار اعراب دوران جاهليت اين بود که: »از برادرت پشتيبانی کن؛ اگر ظالم باشد ويا مظلوم«. 
پيامبر اين شعار جاهلی را چنين تعديل کرد: »اگر برادرت مظلوم باشد از او پشتيبانی کن، 

واگر ظالم باشد او را از ظلمش باز دار که اين کار پشتيبانی و همکاری با وی می باشد«.
بد ترين نمونه های تعصب اين است که گروه و يا قومی بر اساس نژاد، قبيله،  تاريخ، فرهنگ، 
طبقات اجتماعی، تفوق طلبی وغيره باالی گروه ويا قوم ديگر دعوای بر تری کند وبه تحقير 

وتوهين افراد ويا اقوام ديگر بپردازد.
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اين گونه تعصبات نا روا به مثابة امراض مهلک اجتماعی است که ملت واحد را به دسته های 
متفرق و متخاصم  تقسيم نموده، سر انجام جامعه را به طرف ضعف و نا توانی و فرو پاشی 

سوق می دهد.

اسالم و تعصب
قبل از ظهور اسالم، هم در جزيرة عرب و هم در دنيای آن روز زنجير های تعصبات جاهلی 
بر سر و گردن انسان کشيده شده و تاريکی جهالت زنده گی بشريت را فرا گرفته بود. طلوع 
برده گی  زنجير های  بشريت  ناجی  وبعثت  ساخت  روشن  را  سياه  شب  اين  اسالم  خورشيد 

وتعصبات جاهلی را شکستاند و همة انسانها را فرزندان آدم  وبرابر اعالم نمود.
قرآن کريم می فرمايد: �َيا َأيَُّها الناَّاُس ِإناَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 

ِلَتَعاَرُفوا ِإناَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الاَِّ َأْتَقاُكْم ِإناَّ الاََّ َعِليٌم َخِبرٌي�]الحجرات: 13[ 
ترجمه: ای مردم! ما همة شما را نخست از مرد و زنی آفريديم و آن گاه شما را شعبه ها و 
گروه های مختلف گردانيديم تا يکديگر را بشناسيد، همانا بهترين شما نزد خدا با تقوا ترين 

شمااند، يقيناً خدا دانا و آگاه است.
پيامبر اسالم در خطبة وداعية )حجة الوداع( خود در موسم حج اصل برابری انسانها را چينن 
اعالم نمود: »ای مردم! آگاه باشيد که پروردگار شما يکی، پدر شما )آدم( يکی است. آگاه 
باشيد که هيچ عربی را بر عجمی، عجمی را بر عربی، سرخ پوست را بر سياه پوست وسياه 
پوست را بر سرخ پوست برتری نيست؛ مگر با ارزش تقوا، همة شما از آدم، و آدم از خاک 
آفريده شده است.« سپس مسلمانان را مکلف ساخت تا اين پيام را به غائبان ونسل های بعدی 

ابالغ نمايند!
است:  برحذر ساخته  تعصب چنين  از  را  امت خود  اسالم  پيامبر گرامی  ديگری  در حديث 
َعَلى  َماَت  َمْن  ِمناَّا  َوَلْيَس  َعَصِبياٍَّة  َعَلى  َقاَتَل  َمْن  ِمناَّا  َوَلْيَس  َعَصِبياٍَّة  ِإَل  َدَعا  َمْن  ِمناَّا  »َلْيَس 
َعَصِبياٍَّة« يعنی: کسی که به عصبيت دعوت کند، وکسی که به نام عصبيت بجنگد، وکسی که 

بر عصبيت بميرد، از امت من نيست.

گلهای رنگا رنگ یک باغ
از ديدگاه اسالم تعدد و تنوع انسانها بر اساس جنس و نژاد  و رنگ و زبان، و تقسيم و توزيع 
تنازع و تعصب  و  اختالف  برای  نه  ملتهای گونا گون،  و  اقوام  و  قبايل  و  به خانواده ها  آنها 
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است؛ بلکه از نشانه های قدرت آفريدگار توانا و از نعمتهای بی پايان او تعالی برای بنده گانش 
می باشد.

تعدد و تنوع افراد و اقوام و ملت ها برای معرفت و شناسايی، تعاون و همکاری، ترقی وشگوفايی 
جامعه است، نه وسيلة تفرقه و جدايی، تعصب و قوم گرايی و تفوق و برتری خواهی. تعدد 
وتنوع اقوام و قبايل با حفظ ارزشهای مشترک  دينی  وبا داشتن ميراثهای فرهنگی و روشهای 
غنامندی  سبب  که  است  باغ  يک  رنگ  رنگا  گلهای  مانند  حقيقت  در  گوناگون  زنده گی 
وزيبايی ميهن مشترک، وحدت و همبسته گی ملت، عزت و سربلندی کشور می گردد. پس 

همه اين شعار را زمزمه می کنيم که:
چمنزاريم و از يک شاخساريم نه افغانيم و نی ترک و تتاريــم   
که مـــا پروردة يک نو بهاريم تميز رنگ و بو بر ما حرام است   

توضيح   پيامبر روشنايی حديث  در  را  تعصب  پديدة  محترم  استاد  رهنمايی  با  شاگردان 
دهند.

1- بد ترين نمونه های تعصب کدام است؟ شاگردان با ذکر برخی مثالها  تشريح کنند.
2- انواع تعصبات جاهلی را قبل از ظهور دين مبين اسالم ذکر نماييد.

3- حديث نبوی ذکر شده در باال، عصبيت را در سه محور خالصه نموده است، سه تن  از 
شاگردان هريک ا ز اين سه محور را توضيح دهند.

4- تعدد وتنوع افراد و اقوام وملتها با تنوع نژاد و زبان و رنگ و تفاوتهای ديگر به چه داللت 
دارد؟ شاگردان اظهار نظر نمايند.

5- تعدد وتنوع اقوام، زبانها، عرف و عادات پسنديده در غنامندی فرهنگی ملت ما چه نقش 
دارد؟ شاگردان ابراز نظر کنند.
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    درس بیست و نهم

دکتور محمد یوسف

نام دکتور محمد يوسف، صدراعظم اسبق افغانستان با دهة دموکراسی گره خورده است. بعد 
ازينکه جنبش مشروطه خواهی در کشور اوج گرفت، شاه وقت مجبور گرديد قدرت را با 
ملت شريک سازد. روی اين منظور شاه استعفای سردارمحمد داوود خان را که عضو خاندان 
شاهی و طرفدار ترقی وطن بود، پذيرفت و دکتور محمديوسف را به حيث اولين صدراعظم 

کشور، بيرون از خاندان سلطنتی برای رأی گرفتن به پارلمان معرفی نمود.

دکتور محمديوسف در سال 1295 هـ..ش. درکابل تولد گرديده است. بعد از فراغت از ليسة 
نجات در پوهنتون کابل شامل شد. بعدا سند دکتورا را در رشتة فزيک از کشور آلمان به 
دست آورد. نخست به حيث استاد در پوهنتون کابل و بعدا به حيث معين وزارت معارف و 

سپس بحيث وزير معادن وصنايع خدمت نموده است.  
دکتور محمد يوسف به تاريخ 22 حوت سال 1341 به حيث صدراعظم نامزد شد. او برای 
به کار آغاز نموده بود و چندان  گرفتن رأی اعتماد به پارلمان رفت. پارلمان کشور جديداً 

تجربة کاری نداشت؛ زيرا نظام دموکراسی برای بار اول در کشور تجربه مي شد.
دکتور محمديوسف باوجود آنکه از تجربه کافی در امور دولت داری برخوردار بود و در 
پستهای بلند حکومتی ايفای وظيفه نموده بود؛ ولی نامزدی او به حيث صدراعظم در پارلمان 
باعث بی اعتمادی اعضای پارلمان گرديد. يکی از علل اين نارضايتی کار او به حيث وزير 
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در کابينة سردارمحمد داوود خان بود. پارلمان مي خواست شخصی به حيث صدراعظم نامزد 
شود که در کابينة قبلی کار نکرده باشد.

دکتور محمد يوسف زمانی به پارلمان حضور يافت که يک تعداد محصالن نيز قباًل در آن جا 
بيانية مبسوطی را به پارلمان ارائه نمود. سخنان دکتور يوسف مورد  جابه جا شده بودند. او 

قبول اعضای پارلمان واقع گرديد.
به  را  پارلمان  رأی  افغانستان  صدراعظم  به حيث  محمديوسف  کوتاه،  وشنود  گفت  از  بعد 

دست آورد. 
به تاريخ 3 عقرب سال 1343 هـ.ش. زماني که صدراعظم افغانستان مي خواست، به پارلمان 
داخل شود، محصالن جلو او را گرفتند. دکتور يوسف از آنها خواست تا نماينده گان خود را 

غرض گفتگو به صدارت اعزام نمايند تا در مورد خواسته های شان گفتگو نمايند.  
چون حکومت جديد توان رويارويی با حوادث غير مترقبه را نداشت، روی اين دليل وضع 
آهسته آهسته به وخامت گراييد و موجب به راه اندازی تظاهرات محصالن پوهنتون شد. چون 
مسؤوليت اين نا آراميها بر دوش صدراعظم جديد انداخته شد، موصوف از صدارت استعفا 
داد. به تاريخ 8 عقرب سال 1343 هـ..ش. بعد ازمدت دوسال و يازده روز دورة صدارت او 

به پايان رسيد. 
سفير  حيث  به  هـ.ش.   1351-1344 سال های  بين  در  صدارت  از  بعد  محمديوسف  دکتور 
افغانستان در بن خدمت نمود. پس از کودتای هفت ثور 1357 هـ . ش. در آلمان پناهنده شد. 
بر ضد رژيم حاکم وقت به مبارزه خود دوام داد. در دوره زمامداری حکومت مجاهدين در 
جلسة هرات نيز اشتراک ورزيده است. دکتور محمديوسف در سال 1377 هـ .ش. در آلمان 

وفات نمود. 
با انتخاب دکتور يوسف بحيث صدراعظم، دهة دموکراسي آغاز يافت، قانون اساسي نوين 
تدوين شد، آزادي مطبوعات و احزاب اعالن شد. قانون مطبوعات به دست نشر سپرده شد،؛ 
ولی قانون احزاب نافذ نشد. تعداد زياد جرايد و نشرات مختلف نشر شد. يکعده مردم از اين 
آزاديها و مصؤنيت پارلمانی استفاده سو ء نموده و فعاليتهای سياسي را با ترويج ايديولوژي 
کمونيستي آغاز نمودند. حکومت دوام ننمود و خواسته های مردم را برآورده نتوانست، که 
حيث  به  ميوندوال  محمدهاشم   1344 سال  در  و  سقوط  يوسف  دکتور  حکومت  نتيجه   در 

صدراعظم انتخاب شد. 
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شاگردان در گروه های مختلف در مورد زنده گی دکتور محمديوسف صحبت نموده، بعداً 
ابراز نظر نمايند.

1 - چرا دکتور محمديوسف نتوانست وظيفة صدارت را ادامه بدهد؟
2 - تغييرات عمده بعد از روی کار آمدن دورة صدرات محمديوسف کدامها بودند؟

3 - به نظر شما آيا استفاده از حق بيان و دموکراسی نامحدود است؟

  شاگردان نظر خود را پيرامون مرزبنديهای آزادی بيان در يک مقاله بنويسند. 
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       درس سی ام

حقوق وطن

وطن مانند مادر است. همان گونه که مادر طفل خود را در آغوش بزرگ می کند، شير، آب 
و خوراک می دهد، وطن نيز برای باشنده گانش محل رفاه و آسايش است. پس وطن باالی 

باشنده گانش حقوقی دارد که در اين درس اين حقوق را شناسايی می کنيم.
به نظر شما وطن باالی باشنده گانش کدام حقوق دارد؟

برای رهايش خود جای  انسان وساير زنده جان ها  وطن ويا سرزمين جای بود وباش است. 
ومحلی را انتخاب می کنند. خانه ومنزل کوچکترين محل رهايش است. از خانه ها قريه، از 
قريه ها يک واحد اداری؛ مانند: ولسوالی به ميان می آيد. به همين ترتيب از مجموعه يی از 
ولسوالی ها واليت، و از مجموع واليات يک کشور تشکيل می شود. وطن به طور مجموع 
در يک گوشه يی از جهان، با مرز های شناخته شده، به حيث يک جغرافيای واحد تشکيل 

گرديده و باشنده گان آن به نام آن شناخته می شوند.
طوريکه گفتيم، خانه يک واحد کوچک رهايشی است. اعضای خانواده توسط بزرگ خانواده 
اداره می شوند. اعضای خانواده کارهای خود را تحت رهنمايی و ادارة بزرگ خانواده تنظيم 
می کنند. کودکان ونوجوانان درس می خوانند، به مکتب می روند، پوهنتون می خوانند، يا به 

دهقانی وکارهای ديگر مشغول می باشند و آيندة خود را مطابق شرايط خود می سازند.
بزرگ خانه، با مشوره وهمکاری ساير اعضای خانواده مصارف زنده گی همه را آماده 
می سازد، بر اساس اصول و ارزشهای اسالمی روابط داخلی اعضای خانواده را تنظيم می کند، 
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با دوستان  برخاست  به خردان، نشست و  بزرگان، شفقت و ترحم  به  احترام  امور زنده گی، 
ديگران  و  اقارب  با  روابط  نگهداری  ومنطقه،  محل  قريه،  مردم  با  وآمد  رفت  وهمقطاران، 

وساير ضرورتها و احتياجات روز مره را رهنمايی وتنظيم می کند.
در مقابل همة اين کارها، هريکی از اعضای خانواده مسؤوليت دارند عزت خانواده را نگه دارند، 
اعضای خانواده  ميان  باشند، در  داشته  با يکديگر همکاری  به جا آورند،  را  احترام يکديگر 

وحدت وهمبسته گی، روحية برادری و خواهری ايجاد کنند و آن را مستحکم سازند.
برطرف  جای  و  آسايش  زنده گی،  محل  بزرگ  خانة  مانند  ما  برای  وطن  ترتيب،  همين  به 
ساختن خستگی و غم و اندوه می باشد. مانند مادر به جای شير آب و خوراک  وميوه می دهد 
و در دامان خود برای ما زمينه های رفاه و آسايش را مهيا می سازد. بنا برآن، باالی ما حقوق 
زياد دارد. بايد اين حقوق را بشناسيم وبرای به جا کردن آن وجيبة دينی وملی خود را ادا 

کنيم. برخی از حقوق وطن باالی ما از اين قرار است:
حفاظت استقالل و حاکمیت ملی: وطن باالی باشنده گانش حق دارد تا آن را از چنگال 
بيگانه گان آزاد نگه دارند، تماميت ارضی آن را پاسداری کنند و به عناصر ويران کار و مزدور 
بيگانه گان اجازه ندهند تحت نام های مختلف استقالل و تماميت ارضی وطن را به خطر مواجه 
با نفاق، تعصبات زبانی،  با وحدت ملی، فهم ودانش، مبارزه  سازند. استقالل وآزادی وطن 
قومی، سمتی، حزبی وهرگونه روابط ديگر حفاظت ونگهداری می شود. هرگاه باشنده گان 
يک وطن در ميان خود به اساس قوم و قبيله، سمت و زبان، و روابط ديگر تقسيم شوند، دشمنان 

در کمين نشسته به آسانی می توانند استقالل، سعادت و ترقی آن را به خطر مواجه سازند.
حق عمران و باز سازی: خانة ويران وسرزمين  پر از بد بختی محل مناسب برای زنده گی 
انسان نيست. پرنده گان را ديده ايد که آشيانة خود را چگونه با مهارت و ظرافت می سازند و 
برای حفاظت نسلهای خود آن را آماده می کنند. انسان ها نيز با امکانات اقتصادی خود خانه و 

رهايشگاه برای خود می سازند، وبرای تنظيم وتزيين آن سعی وتالش می ورزند.
وطن نيز برای باشنده گان خانه و اقامتگاه مشترک است، بايد از خانة شخصی کمتر شمرده 
افراد، ويا ملکيت عامة مردم می باشد.  يا ملکيت شخصی  نشود. در داخل وطن همة چيزها 
آن ضرر  بر  نمی گذارند  و  می کنند  توجه  آن  ملکيت های شخصی، صاحبان  برای حفاظت 
وارد شود. اما در بسا موارد ديده شده که در مقابل ملکيت ودارايی های عامه احساس نيک 
وجود ندارد. کسی آن را مال خود نمی داند. اگر کسی به آن ضرر برساند، ديگری می گويد 
به من چی! گفتن کلمة )بما چه ارتباط دارد!( در ويرانی وطن کمک می کند. اگر کسی از 
راه نا دانی، يا بطور )قصدی( به سرمايه های ملی و دارايی عامه ضرر برساند، بايد با الفاظ نرم 
و شيرين ونصيحت گريانه مانع آن شويم. اين کار دو فايده دارد: اول اينکه جلو ويرانی آن 
چيز گرفته می شود، ديگر اينکه عاملين اين کار به ماهيت کار بد خود آگاه می شوند، ودر 
آينده خود برای جلوگيری از ضرر رساندن دارايی های عامه رهنمايی می کنند. اگر هرکس به 
نوبة خود، از کارهای کوچک گرفته تا مسايل بزرگ در جهت جلوگيری از ضرر رساندن به 
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منافع و دارايی های عامه، وهمچنان برای آبادی و نگهداری دارايی های وطن مسؤوليت خود 
را بشناسند و آن را ادا کنند، يقيناً نيتجة خوب و پسنديده دارد.

ناميده  از يک نقطة معين، قيام و حرکت به طرف مثبت، پيشرفت  حق پیشرفت وترقی: 
می شود. اين پيشرفت برای انسان راه ها و زمينه های صحت، سالمتی، آموختن، کار و رفاه و 
آسايش را فراهم می سازد. پيشرفت جامعه تنها در يک عرصه خالصه نمی شود. نو آوری و 
تغيير مثبت در همة عرصه ها پيشرفت وترقی شمرده می شود؛ به طور مثال: پيشرفت اجتماعی، 
پيشرفت اقتصادی، پيشرفت سياسی، پيشرفت علمی، پيشرفت تعليم و تربيه، پيشرفت زراعت و 
ده ها موضوعات ديگر. اين پيشرفتها همه در مسير  بهتر ساختن زنده گی انسان صورت می گيرد. 
و  با صداقت  را  ومسؤوليتهای خود  توان، کارها  قدر  به  باشنده گان يک کشور  زمانی که  تا 
ايمانداری انجام ندهند و زحمت نکشند، نه پيشرفت وترقی بدست می آيد، ونه زنده گی انسان 
تغيير حقيقی پيدا می کند. روی اين منظور، ما همه بايد وظايف ومسؤوليتهای خود را با صداقت 
و راستی انجام دهيم، که در نتيجه حتماً وطن پيشرفت خواهد کرد، و شاهد پيشرفت های فردی 

و تغييرات اساسی و حقيقی در زنده گی خود و هموطنان خود خواهيم بود.
وطن باالی هر شخص حق دارد که محيط طبيعی ويا  پاک نگهداشتن محیط زیست: 
محيط ساخته شده توسط انسان را پاک، زيبا و سالم نگه دارد و برای اين کار سعی وتالش 
ورزد. از خانه گرفته تا محل کار، محيط وماحول، پارک ها، سرک ها، باغ ها، جنگالت، آب 
ها، چشمه ها، کاريزها، دشت ها، کوه ها، معادن و مواد زير زمينی بايد پاک نگهداری شده و 
استفادة معقول آنها صورت گيرد. همة وسايل و جا هايی که به نحوی به زنده گی انسان فايده 

می رساند و وطن را شاداب می سازد، بايد پاک و زيبا نگه داشته شود.
خالصه اينکه، حفاظت ونگهداری حق وطن، احترام و قدر دانی از آن، باالی همة باشنده گان 
ضروری بوده و به زنده گی کمک می کند. ازينرو، بايد همة حقوق وطن احترام ونگهداری 

شود، تا اينکه حقوق هموطنان نيز حفظ و پاسداری شده باشد.

شاگردان با رضايت خود پيش روی صنف آمده، راجع به مهمترين حقوق وطن ابراز نظر کنند.

تن  دو  يکی  کنند، سپس  فکر  خانواده  اعضای  به حقوق  راجع  ميان خود  در  شاگردان   -1
نظريات خود را به ديگران ارائه نمايند.

2- شاگردان بگويند که در صورت بی اتفاقی، در يک خانواده، قوم يا وطن چه نتايجی پيش می شود.
چه  به  آن  زيست  محيط  حفظ  و  وطن  آبادی  برای  که  بگويند  خود  نوبة  به  شاگردان   -3

کارهايی ضرورت است. کوشش شود کسی نظر ديگری را تکرار نکند.
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