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 ملت

 منافع ملی
 ملت در افغانستان -دولت 

 

 

  همدزسیبخش 

 تعلیم و تربیه یا آموزش و پرورش
 

پیش گفتار نویسنده بجای مقدمه: وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور،  افتراق و چاق شدن 

گوناگون قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی روز افزون میان مردم،  فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم اختالفات 

منافع ملی و دولت ملت( به تحریر و به معرفی  -را به جزم کشاند تا این ناهنجاری ها را تا حد توان و امکانات دست داشته زیر عنوان )ملت 

نوشته سعی بر آن داشته ام تا خصوصیت های اساسی مشکالت فرا روی همزیستی، همدلی، همنوایی مردم مارا زیر یک بگیرم. در این 

  .چتر افغانستان شمول به نام مقدس افغان با کند و کاو نشانی کرده و معرفی کنم

 

یا آگاهی دادن و پروردن یا پرورش دادن  تعلیمبه زبان دری آنرا میتوان مترادف با  دو کلمات عربی بوده و و تربیه که هر تعلیم

تربیه همگام با موجودیت انسان در این جهان ره پیموده و در زمانه های مختلف مفاهیم مختلفی را بیان  معنی کرد. تعلیم و

ت، افکار عاداانکشاف سلوک، رفتار، استعداد، فطرت، اخالق،  این مفاهیم بیشتر متکی به بهبود، رشد و ۀهممیداشته است، ولی 

و ذهنیت انسان بوده که در ادوار مختلف تاریخ به شیوه های مختلف وجود داشته است. در زمانه های بسیار قدیم بزرگان 

بردند، رفته  را پیش میزندگی  مردم همه جا از آنها می آموختند و خانواده، محله و قریه مربیان یا آموزگاران مردم بودند و

علوم باعث گردید تا دیگر بزرگان یک  و معیشت و انباشتگی هنر ها وزندگی انکشاف عرصه های  رفته با ازدیاد نفوس،

 و تربیت تعلیمتوانستند جوابگوی نیازمندی های  هنر ها نمی علوم متداول و ،یا یک محله در همه عرصه های زندگی خانواده و

ین مراکز نخست به عهده مراکز معین تعلیمی و تربیتی قرار داده شود و تربیهتعلیم و مردم باشند همین امر باعث گردید تا کار 

 مساجد بوده که کنشت ها، کلیسا ها و دینی چون عبادت خانه ها، بت خانه ها، آتشکده ها، مردم هسته های مراکز تربیۀ و تعلیم
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ورزیدند. این کار بیشتر  دم مبادرت میمر ۀتربی در پهلوی اساسات و نحوه ای اجرای مناسک دینی در آگاهی عمومی و تعلیم و

در سایر  عصر رنسانس و برده میشد. تا اینکه در اروپا در پرتو گان شان پیشن دینی و رهبران مذهبی و نمایندوسیله پیشوایاه ب

 تربیه و یملتع کنار جهان بروز اندیشه های روشنفکرانه که با تعلیمات مذهبی در تصادم واقع گردید آهسته آهسته مراکز گوشه و

همین امر  دولت قرار گرفت و ۀچوب ادار نیز مانند سایر عرصه های اداره اجتماع از سیطره مراکز مذهبی خارج و در چهار

سرعت انکشاف یافته ه ساینس ب همه شاخه های علوم اجتماعی و و مردم از سواد عمومی برخوردار باعث گردید که بیشترین

کالت بود که مردم برای حل مش تربیه و تعلیمدر اثر همین  سرتاسر گیتی پا به عرصه وجود گذاشتند. وسیلی از دانشمندان در  و

و آگاهی مردم بود که آنها تا سطح  تعلیمریسک ها را آموختند و در اثر همین  شان راه های برون رفت با کمترین ضرر ها و

مکن م ان شان با رفاهیت بیشتر و آرامش بیشتر از هروقت دیگررا برای خود و هموطنزندگی ملت یگانه شدن توافق کردند و 

ان ها شده انس علمیت و آگاهی، استعداد، تهذیب، اخالق، گفتار و کردارتربیت باعث رشد معرفت،  ساختند. در یک کلمه تعلیم و

 م با فرهنگ بوده کهأتعلیم توتآدیب و  تربیت وبه قول امانویل کانت " معنوی رسانده است. کمال مادی و ۀو انسان را به درج

در پی کامیابی متربتی در جامعه آینده است، جامعه ای که به کرات از جامعه کنونی برتر است." همچنان ژان ژاک روسو 

هنمایی ت رفنی است که بصور تربیت هنر و": تربیت چنین می اندیشد در باره تعلیم و 1۷۷۸ – 1۷12متفکر سویسی  فیلسوف و

با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری شخص  مستحکم و استعداد های پا برجا و های طبیعی ودایت نیروبا حمایت و ه

عبارت از راه و روش هایی برای بیداری، آگاهی، رشد و  تربیتو  تعلیمکوتاه کالم  پذیرد."  زیستن اش تحقق می برای بهتر

 ها بوده و انسانحرفویی  تکامل توانمندی های جسمی، ذهنی، اجتماعی، روانی، اخالقی، معرفتی و مهارت های مسکی و

 شخصیت انسان را تا عالیترین مدارج آگاهی رهنمون میگردد. 

شد. با و پرورش مردم آن می تعلیمپیشرفت و اعتالی فرهنگی جوامع در شرایط موجود جهانی یکی از شرایط اساسی ترقی، 

یجاد ترقی خواهانه، فطرت ا هیچ جامعه نمیتواند پیشرفت کند تا مردم آن آگاه امور نباشند و از اخالق نیکو، سلوک پویا، رفتار

 گر، استعداد خالق، تعقل علمی و ذهنیت واقع گرا برخوردار نباشد. 

دانشمندان بیشماری را در خود  فرهنگیان، علما و ن با آنکه در گذشته های دور مرکز بزرگ فرهنگی بوده واما در افغانستا و

هفتاد قرن بیستم میالدی اکثریت اتباع کشور از نعمت حد اقل سواد برخوردار  ۀدر تاریخ معاصر تا اوایل دهپرورانده است اما 

ی و فرهنگی قرار داشتند. از تمام کشور صرف در پایتخت تحصیالت عالی نبوده و در سطح بسیار نازل آگاهی اجتماعی، سیاس

 افغانستان به تعداد انگشتکه ظرفیت چند محصل محدود را ساالنه داشت میسر بود، در سرتاسر  آنهم به شکل بسیار محدود و

داشتند موجود بود که از عمر متعلم را  ۴۶2۵۸۵لیسه که گنجایش  مکتب ابتدائیه و 22۸۶سسات تحصیالت مسلکی، ؤشمار م

 ساختن اولین مکتب هم هنوز چیزکی بیشتر از صد سال میگذرد، یعنی اولین مکتب ابتداییه بنام مکتب جبیبیه در افغانستان در

ان زمامداری در زم 192۶اولین مکتب لیسه به نام امانیه  در سال  وسراج  امیر حبیب هللا خان  پادشاهیدر زمان  190۷سال 

ر کشور وجود قیقاتی دسسه تحؤسفانه هیچ مأنام پیدا کرد متو یر ماستقالل تعلیسۀ نام ه ب آسیس گردید که بعدأامان هللا خان تشاه 

ربیه، ت بر نبود نهاد های تعلیم و اساس ترقی، پیشرفت و اعتالی کشور، بنا و سف این بود وضعیت مهمترین پایه أنداشت. با ت

نوشتن برخوردار نبودند. همین امر مردم ما را در  ی اکثریت مردم ما حتی از نعمت سواد خواندن وهمگان تعلیمسیستم  قوانین و

اجتماعی هم برخوردار نبوده و تشخیص  تاریکی محض نگهداشته از آگاهی بسیار نازل در عرصه های سیاسی، اقتصادی و

یا غالمان  نبیان که مردم ما را به سمت که خود وشان نا ممکن بود و همین هم سالح برانی بود در دست اج شر برای خیر و

شدند و در عرصه های  راست و افراطیت کشاندند. در حالیکه اگر مردم با سواد می خواستند به چپ و حلقه به گوش شان می

یستم س هم نیاز جامعه را هم خود تشخیص میکردند و پرداختند و رشته های مورد فنون به تحصیالت مسلکی می مختلف حرفه و

شان توضیح میکرد امروز ما به عوض مصروفیت در جنگ و برادر کشی از رفاه همگانی  دولت برای ۀپالنگذاری ادار
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سیستم آن طوری است که انسان را از همان آوان کودکی به فرد اجتماعی آگاه تبدیل  و تربیه و تعلیمبودیم.   برخوردار می

ماع کودک به شخصیت اجتماعی با هدف تبدیل میگردد، او از همان آوان فراگیری میکند، یعنی با فراگرفتن دانش در یک اجت

گردد. اگر موانع سنتی، فرهنگی و رسوم و آدات خرافی در برابرش موانع  برای رسیدن به آن کوشا می فردای خود را ترسیم و

یم و تربیه و آگاه سازی مردم میتوان جامعه شگوفا در انتظارش قرار دارد. با گسترش تعل ایجاد نکند، آینده ای بسیار روشن و

فراگیری درجات عالی  و تربیهو  تعلیمرهنمون گشت. از طریق همین  نشینیکراسی و آزادی های فردی و شهررا بسوی دیمو

ری باقتصاد نا برا تکنالوژیک است که افراد مربوط به اقشار مختلف جامعه با احراز جایگاه بلند در جامعه، سیاست و علمی و

ت که اس تربیتو  تعلیمهمین نهاد های سازند. در کوتاه می و ثروتمند را کمتر ساخته و فاصله های فقیر های جامعه را کمتر و

اطاعت از قانون را می آموزند که با پا گذاشتن در جامعه آنها از دیگران نیز  مردم دسپلین پذیری و انظباط و قانون پذیری و

، گان جامعه در برابر قانون شکنی، تخلفاته گونه ایی همه مردم اداره کنندیت را مطالبه میکنند یعنی باین دسپلین، اطاعت و رعا

 خرابکاری و اخالل نظم عامه میگردند. 

رگ بز مشکالتگیر  یار وضاحت نشان میدهد آن ملت های درو تمام جهان به بس عزیز کشور ما افغانستان ریخی درأت ۀتجرب

ش از سواد کافی برخوردار نبوده و سیستم تعلیم بیگانگان قرار دارند که مردمان فرسایشی و آماج تعرضاتاجتماعی، جنگ های 

 وجان هم افتاده اند ه ب گر این است که ملت هامیباشد. تحلیل وضعیت جهان حکایت تربیه همگانی در این کشور ها ضعیف و

 ۀتحلیل های جامعه شناسان در بارط ادی نازل است. با استنبااقتص –سیاسی  –آگاهی شان از امور اجتماعی  سطح درک و

مردمانی است که مکتب  های بحرانی به این نتیجه میرسیم که همه آفت های اجتماعی گریبانگیر آن ملت ها ووضعیت کشور

ده و بسیار بو گرفتار زندگی نازل ترین سطح   بهروند، حرفه نمی آموزند، دسپلین پذیر نیستند، از قوانین آگاهی ندارند،  نمی

خانواده دست به هر کاری زده و نا آگاهانه در  آسیب پذیر میباشند و هر آن این چنین مردمی برای سیر ساختن شکم خود و

 بیسواد زمینه ساز مداخالت خارجی در کشور شان میگردند، مردم نا آگاه، کم سواد و خدمت دشمنان کشور شان قرار گرفته و

 ملت نا آگاه و بیسواد ضرربار عکس العملانند، هرگام و هر حرکت و هر تو مینمنافع ملی را تشخیص داده  ومنافع خود  ن

 مشکل ساز میباشد.  و آفرین جامعه بحران بوده و برای خود، اطرافیان و

نزل ه مپیشرفت را داشته و بدون آن هیج ملتی ب تربیت برای هر ملتی حیثیت پیش شرط خوشبختی، اعتال، ترقی و تعلیم و اء  بن

وسیله کار بیان همه مردم ترویج باید کرد اینمول ابتدا فرهنگ باسواد سازی را در مأاین مبرای رسیدن ب سعادت و رفاه نمیرسد. 

 ها ولسوالی ها وعالقه داری ها، امامان مساجد، بزرگان خانواده ها و ښاروالیی، ادارات فرهنگی والیات، رسانه های همگان

ه مکتب ساختپسر شامل  دختر و یارا بدون استثن خودند تا فرزندان این طریق مردم ترغیب میگردهمه مردم صورت گیرد. از

ی توانایی های آنان کمک کنند تا به افراد تحصیل یافته و متخصص پا به عرصه اارتق فرزندان شان را در راه کسب دانش و و

اه به متخصص معین فست، صحت وهمه عرصه های ترقی و رجامعه بگذارند. برای صنعت، اعمار، تجارت، اداره، سیا کار و

ول قرا برای ما انجام دهند. ب ن کارنیاز دارد. مردم ما خود باید این نیازمندی را مرفوع گردانند، نباید منتظر باشیم خارجیان ای

گرفته تا نصب رئیس جمهور نام خدا موش نمیگیرد.( هم اکنون برای همه امور ما از تنظیف جاده ها ه معروف )هیچ گربه ای ب

ها دالر افغانستان برای سروی، تحقیقات و راه اندازی یان قرار دارد، هم اکنون میلیارداختیار خارج و اراکین دولت در دست و

 سرازیر میگردد.  اسسات تحقیقاتی آنهؤم های خارجی ومعادن و اداره سازی به جیب کشور پروژه های راه سازی، ساختمانی،

ت خود دسه سسات تحقیقاتی خود این توانمندی را پیدا کنیم تا اعمار وطن خود را بؤم وسیله متخصصین ملی وه د باگر ما خو

مردم شان را  بد را خود کرده و فریب تبلیغات ضد وطن و مسئوالنه انجام دهیم آنگاه است که مردم قدرت تشخیص خوب و

 پارچه باشند در برابر هر تعرض و یک گر یک ملت واحد ورسند که ا خورند، آنگاه است که مردم به این درک می دیگر نمی

توانند، آنگاه است که مردم به این درک میرسند که  سرفرازی از خود دفاع کرده می با شهامت و تجاوزی شکست ناپذیر بوده و
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ن کار ایشان  ملی در کشور شان قانون را تحقق نبخشد و آزادی های آنانرا تضمین نکند هیچ کسی برای تا یک حکومت مقتدر

همه مردم منحیث یک ملت واحد بدور حکومت تجمع کرده و خود حکومت خویش را با  قدن اولدر  اء  تواند، بن را کرده نمی

 وکراتیک را در کشور مساعد سازند.حرکت های دیم پیشرفت، ترقی و ۀزمین مشروع ساخته و اقتدار و

 در جوامع جریان دارد: رسمی وغیر رسمی تربیت و تعلیمدر شرایط کنونی دو نوع 

چون مکاتب، مدارس، ی و پرورشی تعلیمی است که از طریق نهاد های تعلیماز ت عبار Formal Educationرسمی  تعلیم

ز مراحل انجام میباشد یعنی ا برده میشود و دارای سیستم آغاز و سسات تحصیالت علمی، مسلکی و تحقیقاتی پیشؤپوهنتون ها، م

دی ارتقا به مراحل بع باشد که شرایط تربیتی دارای دوره های معین می هر مرحله تعلیمی و ابتدایی شروع وآغازین یا صنوف 

 قبلی الزامی میباشد تا مراحل بزرگ اکادیمیک و درجات عالی علمی و تکنالوژیک. ۀموفقیت دور

بار، جراید، مجالت، رادیو، تلویزیون، ی است که انسان ها از طریق اختعلیمعبارت از   Informal Educationغیر رسمی  تعلیم

صورت منظم و یا غیر ه برخورد های اجتماعی و سیستم تبلیغات بانترنت، رسانه های اجتماعی انترنتی، مطالعات شخصی، 

پرورشی ادارات  ی وتعلیمهای انکشافی،  یا در تحت پروگرام یا وقفویی به ابتکار خود شخص و شکل دوامدار وه منظم، ب

 برند. ذیرد و مردم به شکل آگاهانه و یا نا خود آگاه از آن بهره میپ مربوط صورت می

و پرورش از اهمیت فراوان برخوردار بوده و به آگاهی و رشد مردم منجر میگردد، البته نباید از نظر دور  تعلیمهردو نوع 

آگاه سازی وتربیت مردم یک داشت که تعلیم وتربیه رسمی، سیستماتیک و دوره ایی که از آوان کودکی آغاز میگردد برای 

کشور اهمیت فوق العاده بسزایی دارد زیرا آینده سازان یک جامعه از همان آوان کودکی اصول مهم زنده کی اجتماعی چون 

کار مشترک، با هم فکر کردن، منافع دیگران را در نظر داشتن یا بهتر بگویم برای منافع عموم کشوراندیشیدن، دسیپلین پذیری، 

یری واطاعت از مافوق، کسب دانش مکلفیت و مکلفیت پذیری، فرا گیری آزاد اندیشی و استقالل فکرو یا ارائه نظر در قانون پذ

کردن و توسعه توانایی ها وعالقمندی های زندگی همه امور علوم اجتماع و ساینس، فرا گیری راه های علمی و منطقی بهتر 

 مند با کمال در کار وفعالیت اجتماعی پا میگذارد. شخصی خویش را می آموزد و بحیث یک انسان خرد

همه  خالقیت در نظر بوده است و به منظور تحریک انسان برای تفکر منطقی و تربیهو  تعلیمبشر زندگی تاریخ  ۀدر طول ازمن

آزادی  رعایت اصل بیه از اهمیت بسیار برخوردار استتر سیستم تعلیم و انسانها زمانی توانا بوده اند که دانا بوده اند. آنچه در

 و فعالیت آزادانه کودک و نوجوان میباشد. 

تربیه مدرن  ( که بنیانگذار تعلیم و1932 -1۸۵۴) آموزگار آلمانی  (Georg Kerschensteiner) "کرشن شتاینر"به قول 

ذارید تا را آزاد بگمحصل متعلم یا ه و سیستم آن ارائه داشته است. "تربی باره تعلیم و میباشد و نظریات بسیار ارزشمندی را در

رزشهای ا ی دست به انتخاب عالقه بزند. هدف تربیت سر انجامدر باره رفتار خویش تصمیم بگیرد و در بین شرایط مختلف زندگ

دمی هستی معنوی آمیان آورد و این ترکیب در حقیقت همان ه که بصورت ترکیبی در نوع خود بدیع ب نی استفرهنگی یا تمد

ته خد و مربی شایسرها و عالیق کودک و تحول آنها بچ " تربیت باید در ماحول رغبت کید میکند کهأت یدیگر است." او در جای

د ر حال رشعمل خود را بر محبت نسبت به نو نهالی که د ا  صورت درونی درک کند، ثانیه را ب متعلمروح  کسی است که اوال  

 بکوشد تا در ذهن متعلم یا محصل ا  و رابع بپردازد محصلمعنوی در ذهن شاگرد یا  های به تحقق ارزش ا  است مبتنی سازد و ثالث

 ی در آید." و عینی بصورت پیوسته وبهم بسته ایتی مناسبات ترب

قدر کودک در سنین طفولیت از آزادی بیشتری برای فعالیت های فردی و اجتماعی اش برخوردار باشد  به موجب این اصول هر

ه نفس باعتماد اقتصادی با  -سیاسی  -اجتماعی  زندگیعمل بیشتر برخوردار خواهد شد و در آینده و احساس استقالل  از تفکر و

  فردای یک کشور پایه گذاری میگردد.زندگی  گردد و از همینجاست که تهداب مستحکم  وارد اجتماع میفردا بیشتر و اطمینان ب



  
 

 

 5از 5

فیلسوف امریکایی از پیشتازان عمل گرایی پراگماتیسم  ( دانشمند و 1۸۵9 – 19۵2) John Dewey "جان دیوی"همچنان 

pragmatism زندگیاساس  ید " وضع حاضر کودک در گذشته ای او ریشه دارد، تربیت فعلی او پایه ودر این باره میگو 

ار آید، نکزندگی آینده اش را تشکیل میدهد. آینده کودک از زمان حالش جدا نیست و برای اینکه در آینده بهتر بتواند با مسایل 

کند تا در آینده که خود ادامه یا محصول زمان حال است مین شود. استعداد هایش بطور مناسب رشد أباید احتیاجات فعلی اش ت

کند. پس توجه به آینده به هیچ وجه مستلزم چشم پوشی از وضع حاضر و سهل انگاری نسبت به زندگی بتواند بطور بهتر 

را د مقدمات آناحتیاجات، استعداد ها، رغبت ها، تمایالت فعلی کودک نیست. اما قبل از آنکه موقع چیزی فرا رسیده باشد بای

 تدارک دید، باید بیش از آنکه با کودک به اساس منطق سخن بگوئیم او را برای درک استدالل و سخن منطقی آماده کنیم."

حرفویی نیازمند میباشد. بهتر  بازسازی گردد به انبوه کادر مسلکی و در کشور ما که خرابه های جنگ بائیست اعمار، احیا و

تربیه از همان صنوف ابتدایی بلند بردن مهارت های فنی و مسلکی گنجانیده شود و با درنظرداشت  لیم وخواهد بود تا در سیستم تع

 مار ومسلکی برای اع تحصیالت متوسط  و عالی فنی در نظر گرفته شود تا بقدر نیاز جامعه افراد فنی و کشور مارکیت کار

 آماده گردد.    بازسازی کشور تربیه و

 ذساتیدر نظر داشته باشند اینکه ا و مدرسین آنرا با دقت بسیار ذتربیه اهمیت فراوان دارد و اساتی و یک مطلب دیگر که در تعلیم

محصل را با کیفیت باالی اجتماعی چون قانون پذیری، رعایت آداب اجتماعی،  اجتماع طفل یا شاگرد و ۀمدرسین منحیث نمایند و

جمعی،  رعایت حقوق فردی و ارزش های واالی انسانی، ه انسان واحترام به سنن، آدات و رسوم موجود در جامعه، احترام ب

صالح فردی در خیر و  جوی خیر وو  اجتماعی جستزندگی  احترام به اندیشه ها، نظریات و عقاید دیگران و اصل زرین 

 کمال و اآینده ساز بوده از این طریق میتوانند انسان ب هلئدهند. درک این مس ربیتت و تعلیمصالح کل یعنی درک منافع ملی 

 فضیلت به جامعه تقدیم کنند.

   

 قسمت نهم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_9.pdf 

 قسمت نهم )2( این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_9_2.pdf 

 قسمت دهم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_10.pdf 

 سمت یازدهم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_11.pdf 

 سمت دوازدهم این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Mirzada_a_q_melat_manafi_mili_daolat_12.pdf 

 

 تذکر: 
دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،  می توانند با "کلیکی" بر  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت،  به "آرشیف" شان رهنمائی شوند

 

 
 (دهمزسی دولت در افغانستان )بخش -منافع ملی  -دولت 
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