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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۹/1۰/۲۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 انجمن جوانان رضا کار ای یارندوڅ
 اول بخش

 

 : مقدمه
در  ل(و لیگطبقه جوان توسط ) الرد بادن پاول ( متخلص به ) نیبار در انگلستان در ب نیاول یبرا یارندوڅ انجمن
 گرید یبعد یکیکشور ها  ری. و متدرجاً به ساافتیم به وجود آمد. که بعد ها به اسم )اسکوت( شهرت  1۹۰۷سال 
که مقر آن در  اسوکت جهان یالملل نیبه نام اداره ب وز. و به مرور زمان انکشاف و تکامل نمودو امردیگرد لیتشک

 نیم اول 1۹۰۸دارد. بادن پاپل در سال  میجهان رابطه مستق یاه یارندوڅ التیلندن است وجود دارد که با تمام تشک
 ندگرفت یپسران اشنا و عالقمند یم دختران به اسکوت ها 1۹1۰پسران را انتشار داد. در سال  یبرا ییکتاب رهنما

ه بدهد و موصوف لیدختران را تشک یارندوڅ تیداد تا جمع فهیپاول( وظ سی) اگن شیخواهر خو یبنابران پاول برا
دختران در اکثر کشور  یارندوڅم انجمن  1۹۲۸برادرش انجمن متذکره را به وجود آورد و تا سال  تیمطابق هدا

 .شدانجمن دختران مقرر  دریل ثیشکل گرفت.و خانم بادن پاول منح
 

 ییدهماگر جادیامان هللا با ا بار اول در زمان شاه ی. احتماالً براانجمن رضا کار گفت توانیرا م یارندوڅافغانستان  در
حس  و یروح مل هیتعاون و تساند و تقو دیانجمن تول نیهدف ا ی. در سطح جهاندیگرد یشاگردان مکاتب هسته گزار

سرو صورت گرفت و به  یهر دو جنگ عموم نیجوانان در اکثر کشور ها خصوصاً ب انیدر م یو فداکار ثاریا
 نی؛ امکاتب پسران و دختران یسبب شد که با مسدود شدن دروازه ها.اما سقوط شاه موصوف  افتیسرعت رشد 

 برود . انیاز م زینهضت جوانان مکاتب ن
 

 در افغانستان: یارندوڅ خچهیتار
 

در کابل و هرات و  یادب یآمد همانگونه انجمن ها کاریرو نی؛ نهضت نومحمد نادرشاه دنیاز به سلطنت رس بعد
صدارت  ۲۲۵۲به فرمان  131۰گذاشته شد. بنابران در سال  ادیبار دوم بن یبرا یارندوڅقندهار به وجود آمد انجمن 

 .دیانجمن مقرر گرد نیسرپرست ا ثیشد و محمد ظاهر پسر نادرشاه به ح سیافتتاح و تاس یاعظم
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کاتب شاگردان م نیحس تساند و تعاون ب جادیدر زمان محمد نادرشاه عالوه بر ا شیدر دوره سه ساله خو یارندوڅ
 یواحد متحد الشکل را به وجود اورده بودند در جشن ها کی ینفر ۲۴و  ینفر 1۶ها و بلوکها  یمختلف که در دلگ

 یمخصوص یها شیهـ ش نما 1311بلکه در سال  کردندیشرکت م یاستقالل نه تنها در رسم و گذشت عسکر
احتفاالت و  نیهـ ش در ح 1311 ینمودند. همچنان در مانور عسکر یعمل یرا در صحن چمن حضور یارندوڅ
منقسم و در هرجا در باره کمک نمودن به  یو هشت نفر ینفر ۴ یبه گروپ ها یارندوڅجشن ها جوانان  شاتینما

 یو زنان و اطفال مفقود شده در هنگام برگزار رمردانیبا ضعفا و پ تو معاون هیاول یکمک ها یریمردم و فراگ
کابل  انیمردم به خصوص شهر نیدر ب ییو همنوا یهمکار نیو با ا نمودندیم یها اقدامات فور لهیجشن ها و م

 محبوب القلوب شده بودند.
 

کشور هند و فرانسه و  یارندوڅ یم از طرف انجمن ها 1۹3۲هـ ش مطابق  1311در همان سال  یارندوڅ انجمن
 شناخته شدند. تیجهان که مقر آن در لندن بود به رسم انیارندوڅ یانجمن عموم

 یبزرگ عهیسپرده شد و ضا یانجمن دوباره به فراموش نیا یجنگ دوم جهان ییو برپا یمشکالت داخل یبرخ اام
در مجلس وزرا مطلب فوق را مورد  گریبار د یبنابران وزارت معارف برا دیارزنده جوانان گرد یها تیفعال یبرا

هـ ش هنگام صدارت محمد داوود خان  133۵حوت  1۰ یخیتار 11۲۶فرمان  یبحث قرار دادند بنابران به تاس
 .دیگرد جادیا
 

شاگرد  ۲۰۰به اشتراک  یارندوڅانجمن دختران  نیم اول 1۹۶1هـ ش مطابق  133۹در افغانستان در سال  همچنان
 پسران یارندوڅو شعار آن با  التیشد و مرام و هدف و تشک دهی( نامیارنجونڅ. انجمن دختران به نام )دیگرد جادیا

 تفاوت داشتند. گریگدینکات از  ید. فقط در برخمشابه بو
 

 
 

متجسس و کشاف را  یبوده که معن کلمه نیمناسبتر یسیبه عوض ) سکوت ( انگل یارندوڅ یمورد نامگذار در
 .دیاسم رسماً منظور گرد نی. و ادهدیم

 لیرا جدا جدا تشک یفر. گروپ ها ده تا دوازده ن دیهـ ش رسماً افتتاح گرد 133۶ثور  1۹ خیبه تار یارندوڅ انجمن
 ن،یدارالمعلم ،یتجارت ،یاستقالل، نجات، غاز ه،یبیحب یها سهی. طالب از لدیگرد یو از طرف سرگروپ ها معرف

 ینفر ۵۰ کدستهیانجمن شامل شدند. از جمله  نیبه ا نرحمن بابا و خوشحال خا ک،یشهر، مکتب تخن هیئمکاتب ابتدا
 یارندوڅ ماتیهمه روزه تعل یمتخصص المان میشد که تحت نظر مستق لیطالب تشک نیتر قیبه نام تروپ اول از ال

 .بردندیم شیپ زیپروگرام را ن نیسرگروپ ها ا بیترت نیو به هم گرفتندیرا فرام
 

 : یارندوڅنامه  اصول
 

 1۲ا در کشور م ینیو د یاجتماع طیشده بود مطابق شرا رفتهیپذ یالملل نیانجمن با آنچه که در سطح ب نیا اصولنامه
 .دندکریم ءو امضا رفتهیاصولنامه را پذ دیبا دیگردیانجمن م نیکه شامل ا یو هر کس بیماده و اجزاء جداگانه ترت

 یوفادار یو برا دیقبل از همه تعهدات را بدون اکراه و اجبار قبول نما یارندوڅداوطلب انجمن  هیدر اساسات اول - 1
 .دنینما ایو احترام به تعهد سوگند 

 

 : یارندوڅو تعهد  حلف
 

 که : مینمایم ادیشرافت خود سوگند  به
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 داشته و به گفتار ی)ص( ، اوامر پادشاه و خدمت مملکت پابند ینبو عتیو احکام شر ینید ضیفرا یـ در اجرا الف
 . باشمیخود صادق م

 . مینماینوع بشر کمک م یـ در همه وقت به بن ب
 . باشمیپابند م یارندوڅـ به اصولنامه و مقررات  ج
 قابل اعتبار است . یارندوڅقول و شرافت  - ۲
 .باشدیو همکاران خود وفادار و صادق م نیآمران و والد ش  یبه شاه و مملکت خو یارندوڅ - 3
 . دیو مددگار بوده ، به همه کمک نما دیاست تا مف یارندوڅ فهیـ وظ ۴
 قیو اختالف و تفر ینژاد ضیت بدون در نظر گرفتن تبعو دوست همه کس اس یارندوڅبرادر هر فرد  یارندوڅـ  ۵

 . رهیطبقات در جامعه و غ
 ت و احترام کار است .أ ، مودب ، با جر میحل یارندوڅـ  ۶
 . باشدیمهربان و با ترحم م واناتیدر مقابل ح یارندوڅـ  ۷
 .دینمایرا اطاعت مو اولواالمر  نیو فرمانبردار بوده احکام مشروعه و اوامر والد عیمط یارندوڅـ  ۸
 . باشدیبشاش و خندان م شهیدل و صابر بوده هم یقو بیدر مضا یارندوڅـ  ۹
 . باشدیمقتصد م شهیمسرف و خرابکار نبوده و هم یارندوڅـ  1۰
 . باشدیبوده در کردار، گفتار و رفتار خود صادق و پاک م شیاال یفکر و قلب ب یدارا یارندوڅ - 11
 یافراد کمک نم یاسیو س یاغراض شخص شبردیشرکت ننموده در پ یاسیاز احزاب س کی چیدر ه یارندوڅ - 1۲
 شمارد. یمفاد ملت و دولت خود را معتبر م شهیو هم دینما
 

 نامه : مرام
 دارد ادامه
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