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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/1۰/۲۹

استاد شاه محمود محمود

څارندوی یا انجمن جوانان رضا کار
بخش اول
مقدمه :
انجمن څارندوی برای اولین بار در انگلستان در بین طبقه جوان توسط ( الرد بادن پاول ) متخلص به (گیل ول) در
سال  1۹۰۷م به وجود آمد .که بعد ها به اسم (اسکوت) شهرت یافت .و متدرجا ً به سایر کشور ها یکی بعدی دیگر
تشکیل گردید .و به مرور زمان انکشاف و تکامل نمودو امروز به نام اداره بین المللی اسوکت جهان که مقر آن در
لندن است وجود دارد که با تمام تشکیالت څارندوی های جهان رابطه مستقیم دارد .بادن پاپل در سال  1۹۰۸م اولین
کتاب رهنمایی برای پسران را انتشار داد .در سال  1۹1۰م دختران به اسکوت های پسران اشنا و عالقمندی گرفتند
بنابران پاول برای خواهر خویش ( اگنیس پاول) وظیفه داد تا جمعیت څارندوی دختران را تشکیل بدهد و موصوفه
مطابق هدایت برادرش انجمن متذکره را به وجود آورد و تا سال  1۹۲۸م انجمن څارندوی دختران در اکثر کشور
شکل گرفت.و خانم بادن پاول منحیث لیدر انجمن دختران مقرر شد.
در افغانستان څارندوی را میتوان انجمن رضا کار گفت .احتماالً برای بار اول در زمان شاه امان هللا با ایجاد گردهمایی
شاگردان مکاتب هسته گزاری گردید .در سطح جهانی هدف این انجمن تولید تعاون و تساند و تقویه روح ملی و حس
ایثار و فداکاری در میان جوانان در اکثر کشور ها خصوصا ً بین هر دو جنگ عمومی سرو صورت گرفت و به
سرعت رشد یافت .اما سقوط شاه موصوف سبب شد که با مسدود شدن دروازه های مکاتب پسران و دختران؛ این
نهضت جوانان مکاتب نیز از میان برود .

تاریخچه څارندوی در افغانستان:
بعد از به سلطنت رسیدن محمد نادرشاه؛ نهضت نوین رویکار آمد همانگونه انجمن های ادبی در کابل و هرات و
قندهار به وجود آمد انجمن څارندوی برای بار دوم بنیاد گذاشته شد .بنابران در سال  131۰به فرمان  ۲۲۵۲صدارت
اعظمی افتتاح و تاسیس شد و محمد ظاهر پسر نادرشاه به حیث سرپرست این انجمن مقرر گردید.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

څارندوی در دوره سه ساله خویش در زمان محمد نادرشاه عالوه بر ایجاد حس تساند و تعاون بین شاگردان مکاتب
مختلف که در دلگی ها و بلوکها  1۶نفری و  ۲۴نفری یک واحد متحد الشکل را به وجود اورده بودند در جشن های
استقالل نه تنها در رسم و گذشت عسکری شرکت میکردند بلکه در سال  1311هـ ش نمایش های مخصوصی
څارندوی را در صحن چمن حضوری عملی نمودند .همچنان در مانور عسکری  1311هـ ش در حین احتفاالت و
نمایشات جشن ها جوانان څارندوی به گروپ های  ۴نفری و هشت نفری منقسم و در هرجا در باره کمک نمودن به
مردم و فراگیری کمک های اولیه و معاونت با ضعفا و پیرمردان و زنان و اطفال مفقود شده در هنگام برگزاری
جشن ها و میله ها اقدامات فوری مینمودند و با این همکاری و همنوایی در بین مردم به خصوص شهریان کابل
محبوب القلوب شده بودند.
انجمن څارندوی در همان سال  1311هـ ش مطابق  1۹3۲م از طرف انجمن های څارندوی کشور هند و فرانسه و
انجمن عمومی څارندویان جهان که مقر آن در لندن بود به رسمیت شناخته شدند.
اما برخی مشکالت داخلی و برپایی جنگ دوم جهانی این انجمن دوباره به فراموشی سپرده شد و ضایعه بزرگی
برای فعالیت های ارزنده جوانان گردید بنابران وزارت معارف برای بار دیگر در مجلس وزرا مطلب فوق را مورد
بحث قرار دادند بنابران به تاسی فرمان  11۲۶تاریخی  1۰حوت  133۵هـ ش هنگام صدارت محمد داوود خان
ایجاد گردید.
همچنان در افغانستان در سال  133۹هـ ش مطابق  1۹۶1م اولین انجمن دختران څارندوی به اشتراک  ۲۰۰شاگرد
ایجاد گردید .انجمن دختران به نام (څارنجونی) نامیده شد و مرام و هدف و تشکیالت و شعار آن با څارندوی پسران
مشابه بود .فقط در برخی نکات از یگدیگر تفاوت داشتند.

در مورد نامگذاری څارندوی به عوض ( سکوت ) انگلیسی مناسبترین کلمه بوده که معنی متجسس و کشاف را
میدهد .و این اسم رسما ً منظور گردید.
انجمن څارندوی به تاریخ  1۹ثور  133۶هـ ش رسما ً افتتاح گردید  .گروپ ها ده تا دوازده نفری را جدا جدا تشکیل
و از طرف سرگروپ ها معرفی گردید .طالب از لیسه های حبیبیه ،استقالل ،نجات ،غازی ،تجارتی ،دارالمعلمین،
مکاتب ابتدائیه شهر ،مکتب تخنیک ،رحمن بابا و خوشحال خان به این انجمن شامل شدند .از جمله یکدسته  ۵۰نفری
به نام تروپ اول از الیق ترین طالب تشکیل شد که تحت نظر مستقیم متخصص المانی همه روزه تعلیمات څارندوی
را فرامیگرفتند و به همین ترتیب سرگروپ ها این پروگرام را نیز پیش میبردند.

اصول نامه څارندوی :
اصولنامه این انجمن با آنچه که در سطح بین المللی پذیرفته شده بود مطابق شرایط اجتماعی و دینی کشور ما در 1۲
ماده و اجزاء جداگانه ترتیب و هر کسی که شامل این انجمن میگردید باید اصولنامه را پذیرفته و امضاء میکردند.
 - 1در اساسات اولیه داوطلب انجمن څارندوی قبل از همه تعهدات را بدون اکراه و اجبار قبول نماید و برای وفاداری
و احترام به تعهد سوگند یا نمایند.

حلف و تعهد څارندوی :
به شرافت خود سوگند یاد مینمایم که :
د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
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الف ـ در اجرای فرایض دینی و احکام شریعت نبوی (ص)  ،اوامر پادشاه و خدمت مملکت پابندی داشته و به گفتار
خود صادق میباشم .
ب ـ در همه وقت به بنی نوع بشر کمک مینمایم .
ج ـ به اصولنامه و مقررات څارندوی پابند میباشم .
 - ۲قول و شرافت څارندوی قابل اعتبار است .
 - 3څارندوی به شاه و مملکت خویش آمران و والدین و همکاران خود وفادار و صادق میباشد.
 ۴ـ وظیفه څارندوی است تا مفید و مددگار بوده  ،به همه کمک نماید .
 ۵ـ څارندوی برادر هر فرد څارندوی و دوست همه کس است بدون در نظر گرفتن تبعیض نژادی و اختالف و تفریق
طبقات در جامعه و غیره .
 ۶ـ څارندوی حلیم  ،مودب  ،با جرأت و احترام کار است .
 ۷ـ څارندوی در مقابل حیوانات مهربان و با ترحم میباشد .
 ۸ـ څارندوی مطیع و فرمانبردار بوده احکام مشروعه و اوامر والدین و اولواالمر را اطاعت مینماید.
 ۹ـ څارندوی در مضایب قوی دل و صابر بوده همیشه بشاش و خندان میباشد .
 1۰ـ څارندوی مسرف و خرابکار نبوده و همیشه مقتصد میباشد .
 - 11څارندوی دارای فکر و قلب بی االیش بوده در کردار ،گفتار و رفتار خود صادق و پاک میباشد .
 - 1۲څارندوی در هیچ یک از احزاب سیاسی شرکت ننموده در پیشبرد اغراض شخصی و سیاسی افراد کمک نمی
نماید و همیشه مفاد ملت و دولت خود را معتبر می شمارد.
مرام نامه :
ادامه دارد

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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