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د پﻮﻫن ３وزارت

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـو＇ـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيــــــواد به تل ＄لي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پﻮﻫﻨ ３وزارت

ﻣدﻧﻲ زده ک７ې
لسﻢ ！ﻮلگﻰ
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-------------------------------------------------------------د درسي کتابونو د چاپ ،وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت سره
محفوظ دی .په بازار کې يې پلورل او پېرودل منع دي .له سرغ７وونکو سره قانوني چلند کې８ي.

ب

د پﻮﻫﻨ ３د وزﻳر پﻴغام
اقرأ باسﻢ ربک

د لوی او بښونکي خدای شکر په ځای کوو ،چې موږ ته يې ژوند رابښلی ،او د لوست او ليک
له نعمت څخه يې برخمن ک７ي يو ،او د هٰ ّ
الل تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفی چې الهي
لوم７نی پيغام ورته (لوستل) و ،درود وايو.
څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده  ١٣٩٧هجري لمريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو ،له دې امله به
د گران هېواد ښوونيز نظام ،د ژورو بدلونونو شاهد وي .ښوونکی ،زدهکوونکی ،کتاب ،ښوونځی ،اداره
او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي ،چې د هېواد د ښوونې
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري .په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت
د مشرتابه مقام ،د هېواد په ښوونيز نظام کې د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا ،د پوهنې وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي.
همدارنګه په ښوونځيو ،مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونيزو تأسيساتو کې ،د درسي کتابونو
محتوا ،کيفيت او توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په سر کې ځای لري .موږ په دې باور يو،
چې د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته ،د ښوونې او روزنې اساسي اهدافو ته رسېدلی نشو.
پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره ،د راتلونکي نسل د روزونکو په
توگه ،د هېواد له ټولو زړه سواندو ښوونکو ،استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم ،چې:
د هېواد بچيانو ته دې د درسي کتابونو په تدريس ،او د محتوا په لې８دولو کې ،هيڅ ډول هڅه او هاند ونه
سپموي ،او د يوه فعال او په ديني ،ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې ،زيار او کوښښ وک７ي.
هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک سره ،په دې نيت لوست پيل ک７ي ،چې د نن ورځې
گران زدهکوونکي به سبا د يوه پرمختللي افغانستان معماران ،او د ټولنې متمدن او گټور اوسېدونکي وي.
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه ،چې د هېواد ارزښتناکه پانگه ده ،غوښتنه لرم ،څو له هر فرصت
څخه گټه پورته ک７ي ،او د زده ک７ې په پروسه کې د ځيرکو او فعالو گډونوالو په توګه ،او ښوونکو ته په
درناوي سره ،له تدريس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وک７ي.
په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه ،چې د
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست７ې کېدونکې هلې ځلې ک７ې دي ،مننه کوم ،او د لوی
خدای له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د داسې ودان افغانستان په هيله چې وگ７ي ېې خپلواک ،پوه
او سوکاله وي.
د پﻮﻫﻨ ３وزﻳر
دکتﻮر ﻣحﻤد ﻣﻴروﻳس بلخﻲ
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د ＇پرکي موخ３

زده کوونکي په دې ＇پرکي په پای ک:３
له فرهنگ،کوچني فرهنگ،دودونو ،ارز＊تونو او ټولن ３سره بلدتيا پيدا
ک７ي.
د فرهنگ غوره او عمده عناصر به توض５ح ک７ای شي.
فرهنگي ځانگ７ن( ３خصوصيات) به توضيح ک７ای شي.
کو چنی فرهنگ ،فرهنگي تضادونه او فرهنگي يرغل به توضيح ک７اى
شي.
د ملي فرهنگ د ساتن ３او د ټولنيزو قوانينو ،قواعدو او ارز＊تونو له منلو
سره به ل５وال شي.
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لوم７ى لوست

فرهنگ

خبرې پرې وک７ئ

＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک ３لﻴدل ک８５ي:
 خﻠک خپل زاﻣﻦ د ＊ﻮوﻧ％ﻲ لﻪ تگ ＇خﻪ د ﻣخﻪ جﻮﻣات تﻪ استﻮي چ ３دﻳﻨﻲ زده ک７ې،اسﻼﻣﻲ اساسات زده ک７ي او پﻪ شپ ８ﻳا اوه کﻠﻨ ９ک ３ﻳ ３پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３شاﻣﻠﻮي.
 کﻠﻪ چ ３دوه ﻣﻠگري سره ﻣخاﻣخ شﻲ ﻳﻮ بل تﻪ سﻼم اچﻮي ،ﻳﻮ بل تﻪ ﻻس ورکﻮي او د ب５ﻠ５دوپﻪ وخت ک ３خدای پﻪ اﻣاﻧﻲ کﻮي.
کﻠﻪ چ ３ترافﻴکﻲ اشاره سره شﻲ ،ﻣﻮ！روان خپل ﻣﻮ！ر د پﻠﻴﻮ د ت５ر４دو لپاره دروي.کﻠﻪ چ ３د ﻳﻮې کﻮرﻧ ９کﻮم غ７ى ﻣ７شﻲ ،د ﻫغﻪ خپل خپﻠﻮان گاوﻧ６ﻳان کﻠﻴﻮال او د ﻣحﻠ３خﻠک د ﻫغﻪ پﻪ جﻨازه ک ３شرﻳک８５ي ،بﻴا ﻳ ３خاوروتﻪ سپاري او بﻴا د ﻫغﻪ لپاره د دعا کﻮلﻮ
ﻣجﻠس جﻮړﻳ８ي .خپﻠﻮان ﻣﻠگري أشﻨاﻳان د ﻣ７ي کﻮرﻧ ９تﻪ ډاډﻳﻴﻨﻪ ورکﻮي.
 کﻠﻪ چ ３د ډوډۍ خﻮراک پاى تﻪ ورسﻴ８ي ،تر دسترخﻮان چاپﻴر خﻠک د دعا ﻻسﻮﻧﻪ پﻮرتﻪﻼلُﻪ) شکر پر ＄اى کﻮي.
(ج َّل َج َ
کﻮي او د خداى َ
دا ﻳﻮازې د ﻫغﻮ ک７و او رواجﻮﻧﻮ ＇ﻮ ب５ﻠگ ３دي چ ３پﻪ ﻣجﻤﻮع ک ３ﻳﻮ فرﻫﻨگ جﻮړوي.
ستاس ３په آند!
 -١خلک ول ３پورتني کارونه سرته رسوي؟
 -٢که چيرې دغه ياد شوي کارونه ونه ک７ي ،نو له کومو ستونزو سره به مخامخ شي؟
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اﻧسان د پﻴداﻳ＋ت لﻪ اول ３ور＇ ３＄خﻪ پﻪ زده ک７ه پﻴل کﻮي .کرار کرار د کﻮرﻧ ９غ７ي پﻴژﻧﻲ،
لﻪ ！ﻮلﻨﻴزو وړتﻴاوو ،پﻮﻫ ３او قﻮاعدو سره اشﻨاﻳﻲ پﻴدا کﻮي او کﻠﻪ ﻳ ３چ ３عﻤر زﻳات８５ی لﻪ ﻫغﻮ سره
ﻻزﻳات اشﻨا ک８５ي او پﻪ ﻣختﻠفﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ او ب５ﻼب５ﻠﻮ شراﻳطﻮ ک ３داس ３ک７ه کﻮي چ ３د ！ﻮلﻨ ３غﻮ＊تﻨﻪ
ده او باﻷخره د خپﻠ！ ３ﻮلﻨ ３دود ،دستﻮر ،ک７ه وړه او کﻠتﻮر زده کﻮي.
اﻧسان کﻠﻪ چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３قدم ک８５دي د ﻳﻮې ژب ３پﻪ زده کﻮلﻮ او د ！ﻮلﻨ ３لﻪ قﻮاعدو او دودوﻧﻮ
سره د بﻠدتﻴا پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３کﻮﻻی شﻲ لﻪ اﻧساﻧاﻧﻮ سره اړﻳک ３وساتﻲ .زده ک７ه وک７ي ،ﻫغﻪ ﻧﻮروتﻪ
ولﻴ８دوي او خپﻠ ３ک７ﻧ ３ﻫﻤغ８ې ک７ي.
خﻠک د فرﻫﻨگ لﻪ ﻻرې کﻮلﻰ شﻲ ﻫغﻪ وړتﻴاوې ترﻻسﻪ ک７ي چ ３د ژوﻧدي پات ３ک５دو او
پاﻳ＋ت لپاره پﻪ ﻣختﻠفﻮ طبﻴعﻲ چاپ５رﻳالﻮﻧﻮ ک ３ﻻزﻣﻲ دي ،د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ＇ :رﻧگﻪ خﻮراکﻲ
تﻮکﻲ را ！ﻮل او پاخﻪ ک７ي＇ ،رﻧگﻪ کالﻲ واغﻮﻧدي او د ＄ان لپاره کﻮر جﻮړ ک７ي.
د فرهنگ تعريف
پﻪ ژبﻨﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ ک ３د فرﻫﻨگ اصطﻼح د دود ،دستﻮر ،ﻧظرﻳاتﻮ ،ﻫﻨر او د ژوﻧد کﻮلﻮ د طرﻳق３
ﻳﻮه پﻴچﻠﻲ پدﻳده ده چ ３د قﻮﻣﻮﻧﻮ د تارﻳخﻲ تجربﻮ پﻪ ل７ک ３ﻳ ３تشکل ﻣﻮﻧدلﻰ دى.
لﻪ دې کبﻠﻪ د ！ﻮلﻨ！ ３ﻮلﻮ ﻣادي او ﻣعﻨﻮي ﻻستﻪ راوړﻧﻮ او شتﻤﻨﻴﻮ تﻪ فرﻫﻨگ وﻳل ک８５ي.
د فرﻫﻨگ د ﻣفﻬﻮم د تحﻠﻴل او تجزﻳ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３کﻮﻻی شﻮ ＇ﻮ ډولﻪ عﻨاصر تشخﻴص ک７و
چ ３ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３د فرﻫﻨگ پﻪ جﻮړ＊ت او تشکل ک ３رول او اغ５ز لري.
د فرﻫﻨگ غﻮره عﻨاصر عبارت دي لﻪ :عقاﻳدو (باوروﻧﻮ) ،ارز＊تﻮﻧﻮ ،قﻮاعدو ،سﻤبﻮلﻮﻧﻮ (ﻧ＋ﻮ)
او ﻣادي او ﻣعﻨﻮي ﻣﻴراثﻮﻧﻮ＇خﻪ.
 -١ارز＊تونه
د ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ ﻣطالبﻮ پﻪ اړه بحث او خبرې وک７ئ:
＊ -١ﻮوﻧکﻲ ،ﻣﻮر او پﻼرتﻪ درﻧاوى کﻮل،
 -٢لﻪ کﻮچﻨﻴاﻧﻮ سره ﻣرستﻪ او پر ﻫغﻮ شفقت کﻮل.

 -٣ﻣﻠگرو تﻪ دروغ وﻳل او سپکاوی کﻮل.
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د دې ک７ﻧﻮ د سرتﻪ رسﻮلﻮ او ﻳا سرتﻪ ﻧﻪ رسﻮلﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３تاسﻮ تﻪ ＇ﻪ احساس پﻴدا ک８５ي؟
＊ﻮوﻧکﻲ ،ﻣﻮر او پﻼر تﻪ درﻧاوى کﻮل ﻳﻮ ﻣثبت ارز＊ت دی .ﻣﻮر او پﻼر تاسﻮ تﻪ د ژوﻧد ！ﻮل３
أساﻧتﻴاوې برابروي .ﻳعﻨ ３خﻮاړه ،کالﻲ د استﻮگﻨ＄ ３اى ،د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３اساﻧتﻴاوې او داس３
ﻧﻮرې اړتﻴاوې را پﻮره کﻮي ،لﻪ دې کبﻠﻪ ضروري ده چ ３د ﻫغﻮى درﻧاوى وک７ئ＊ .ﻮوﻧکی ﻣﻮږ
تﻪ عﻠﻢ او د ژوﻧد کﻮلﻮ وړتﻴاوې را زده کﻮي＊ .ﻮوﻧکی د زده کﻮوﻧکﻮ ﻣعﻨﻮي پﻼر دی.
د اسﻼم پﻪ ﻣقدس دﻳﻦ ک ３دروغ وﻳل او خپل ﻣﻠگري ﻳا دوست تﻪ سپکاوى کﻮل لﻮﻳﻪ گﻨاه او ب３
ارز＊تﻪ عﻤل دى چ ３اﻧسان باﻳد لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ ډډه وک７ي .ارز＊ت ک５داى شﻲ ډول ډول رﻳ３＋
ولري＇ .رﻧگﻪ چ ３د اﻧساﻧاﻧﻮ ارز＊تﻮﻧﻪ پﻪ لﻮﻣ７ۍ درجﻪ ک ３د ﻫغﻮی لﻪ بﻴالﻮژﻳکﻲ اړتﻴاوو ＇خﻪ
سرچﻴﻨﻪ اخﻠﻲ ،ﻧﻮ اﻧسان ﻫغﻮ پدﻳدو تﻪ اﻣتﻴاز او ارز＊ت ورکﻮي چ ３پﻪ ＊ـﻪ ډول او زﻳاتﻪ پﻴﻤاﻧﻪ
وکﻮﻻى شﻲ د ﻫغﻪ اړتﻴاوې پﻮره ک７ي .د ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ :کﻠﻪ چ ３اﻧسان وږي وي ﻫغﻪ تﻪ خﻮاړه
ارز＊ت لري او کﻠﻪ چ ３ت８ی وي ﻫغﻪ تﻪ اوبﻪ ارز＊ت لري .اسﻼم چ ３کﻮﻣﻮ کاروﻧﻮ تﻪ اﻧساﻧان
ﻫ（ﻮي او ﻳا د ﻫغﻮ کاروﻧﻮ دستﻮر ورکﻮي ،ﻫغﻪ کار ارز＊ت بﻠل ک８５ي او لﻪ ﻫغﻮ کاروﻧﻮ ﻧﻪ ﻳ３
چ ３ﻣﻨع کﻮي ﻫغﻪ تﻪ ب ３ارز＊تﻪ کار وﻳل ک８５ي.
د ژوﻧد پﻪ اوږدو ک ３وار پﻪ وار ＄ﻴﻨ ３خاص ３چارې د ！ﻮلﻨ！ ３ﻮلﻮ او ﻳا ډ４رو غ７وتﻪ ﻣﻬﻤ ３گ２ل
ک８５ي .د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد لپاره عزت او خپﻠﻮاکﻲ،
د ﻣﻠگرو او دوستاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃صداقت ،صﻤﻴﻤﻴت اور＊تﻴﻨﻮلﻲ،
ﻼلُﻪ)،عبادت او بﻨده گﻲ ﻳﻮ غﻮره ارز＊ت دى.
(ج َّل َج َ
د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ لپاره د خداى َ
دوی د دې چارو پﻪ عﻤﻠﻲ ک５دو سره خﻮ＊ﻲ ＇رگﻨدوي .کﻪ چ５رې ＇ﻮک دې چارو تﻪ سپکاوی
وک７ي اوﻳا د ﻫغﻮ د عﻤﻠﻲ ک５دو ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ ،د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و لﻪ سخت غبرگﻮن سره ﻣخاﻣخ
ک８５ي .دې چارو تﻪ چ ３د ！ﻮلﻨ ３لپاره اﻫﻤﻴت لري ارز＊ت وﻳل ک８５ي .ﻧﻮ لﻪ دې اﻣﻠﻪ فرﻫﻨگﻲ
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ارز＊ت داس ３ﻣعﻴار او اﻧدازه ده چ ３خﻠک د ﻫغﻪ پﻪ واسطﻪ د ﻳﻮ شﻲ ﻳا ﻳﻮ شخص ﻣطﻠﻮبﻴت،
＊ﻴگ２ﻪ او ＊اﻳست ارزوي او ﻫغﻪ د خپل ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧداﻧﻪ ﻻر＊ﻮد گ２ﻲ.
 -٢قواعد

قﻮاعد د ！ﻮلﻨپﻮﻫﻨ ３د عﻠﻢ لﻪ ﻧظره ﻫغﻪ ﻣقررات او طرزالعﻤﻠﻮﻧﻪ دي چ！ ３ﻮلﻨﻪ د ﻫغﻮ لﻪ ﻻرې
د خپﻠﻮ غ７و ک７ﻧﻮ او چﻠﻨدوﻧﻮ تﻪ سﻤﻮن ورکﻮي .ﻳﻮ وگ７ی پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک ３سره لﻪ دې چ ３لﻪ
أزادﻳﻮ او حقﻮﻧﻮ ＇خﻪ برخﻤﻦ دى ،خﻮد دې پﻪ ＇ﻨگ ک ３لﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻣحدودﻳتﻮﻧﻮ سره ﻫﻢ ﻣخاﻣخ
ک８５ي＇ .ﻮک چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ژوﻧد کﻮي ﻧشﻲ کﻮلﻰ پﻪ أزاده تﻮگﻪ او ﻫر ډول ﻳ ３چ ３خﻮ＊ﻪ
وي عﻤل وک７ي .ﻫغﻪ باﻳد د ！ﻮلﻨ ３د پاﻳ＋ت لپاره پﻪ ＄اﻧگ７و چارو ﻻس پﻮرې ک７ي .کﻪ تاس ３د
فﻮ！بال د ！ﻴﻢ لﻮبغاړي ﻳاستئ ،باﻳد د فﻮ！بال د لﻮب ３قﻮاعد ﻣراعات ک７ئ .تاس ３دا أزادي ﻧﻪ لرئ
چ ３لﻪ تﻮپ ＇خﻪ پﻪ ﻫر ډول چ ３زړه ﻣﻮ غﻮاړي کار واخﻠئ .لﻪ دې کبﻠﻪ ﻫغﻪ چارې چ ３ﻳﻮ
وگ７ی ﻳ ３د ！ﻮلﻨ ３دﻳﻮ غ７ي پﻪ تﻮگﻪ سرتﻪ رسﻮي ،قﻮاعد گ２ل ک８５ي او کﻪ چ５رتﻪ لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ
سر غ７وﻧﻪ وک７ي سزاورکﻮل ک８５ي.
قﻮاعد ﻫغﻪ ﻣقررات دي چ ３خﻠکﻮ تﻪ ور＊ﻴﻲ پﻪ ＄اﻧگ７و حاﻻتﻮ ک＇ ３رﻧگﻪ عﻤل وک７ي＇ ،ﻪ
وواﻳﻲ او ＇رﻧگﻪ فکر وک７ي ،قﻮاعد زﻣﻮږ د ！ﻮلﻮ اعﻤالﻮ ﻻر＊ﻮد دي.
＄ﻴﻨ ３قﻮاعد د خﻠکﻮ لپاره ډ４ر سپ（５ﻠﻲ دي او لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ سر غ７وﻧﻪ د زغﻢ وړ ﻧﻪ وي＄ .ﻴﻨ３
قﻮاعد تقرﻳبا ً اختﻴاري دي او د سر غ７وﻧ ３پﻪ صﻮرت ک ３چا تﻪ سزا ﻧﻪ ورکﻮل ک８５ي .دا ډول قﻮاعدو
تﻪ قﻮﻣﻲ طرﻳق ３ﻳا عاﻣﻪ عرف وﻳل ک８５ي ،ﻫغﻪ فرﻫﻨگﻲ قﻮاعد چ ３رسﻤﻲ ب２ﻪ لري او لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ
د سرغ７وﻧ ３پﻪ صﻮرت ک ３د سزا وړاﻧدﻳز شﻮی دی قاﻧﻮن ﻧﻮﻣﻴ８ي.
د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :د ﻣخدره تﻮکﻮ کرل ،پﻪ ﻧاجاﻳزه تﻮگﻪ کارول او لﻴ８دول رسﻤﻲ سزا لري.
 -٣عقايد :دﻳﻨﻲ عقﻴدې ﻫﻢ د ！ﻮلﻨﻴزو عقﻴدو ﻳﻮه برخﻪ بﻠل ک８５ي .زﻣﻮږ خﻠک لﻪ اسﻼﻣﻲ
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عقاﻳدو ＇خﻪ پﻴروي کﻮي .اسﻼم داس ３دﻳﻦ دی چ ３د اﻧساﻧﻲ ژوﻧداﻧﻪ ！ﻮل ３اړوﻧدې برخ３
راﻧﻴسﻲ .دا دﻳﻦ خﻮرا غﻨﻲ او شتﻤﻦ فرﻫﻨگ لري .دا فرﻫﻨگ د (وح )３پر بﻨس او لﻪ اسﻼﻣﻲ
تعﻠﻴﻤاتﻮ ＇خﻪ سرچﻴﻨﻪ اخﻠﻲ .پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ عقﻴده او باور د ！ﻮلﻨ ３اعتقادي اوعام اصﻮل دي چ３
د اجرا لﻪ ذﻣﻪ وارۍ سره ت７او لري او د ！ﻮلﻨ ３لﻮړ ارز＊تﻮﻧﻪ ﻣﻨعکسﻮي ،لکﻪ :د دﻳﻨﻲ اعتقاداتﻮ
اصﻮل ،د خدای جل جﻼلﻪ عبادت کﻮل ،د لﻤاﻧ％ﻪ ادا کﻮل ،روژه ﻧﻴﻮل او زکات ورکﻮل.
-٤سمبولونه (ن :)３＋سﻤبﻮلﻮﻧﻪ ﻳا ﻧ ３＋د ﻫغﻮ حاﻻتﻮ ＊کارﻧدوې دي چ ３اﻧسان پﻪ ور＄ﻨﻰ
ژوﻧد ک ３ورسره ﻣخاﻣخ ک８５ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ سﻤبﻮلﻮﻧﻪ ﻫر ډول فزﻳکﻲ پدﻳدې ( کﻠﻤﻪ＇ ،ﻴز ،غ،８
احساس ،بﻮي ،حرکت ،ﻣزه) او داس ３ﻧﻮروتﻪ ﻫﻢ وﻳل ک８５ي چ ３خﻠک ﻫغﻮ تﻪ ارز＊ت او ﻣعﻨا
ورکﻮي .سﻤبﻮل داس＇ ３ﻴز دی چ ３ﻣعﻨا ＇رگﻨدوي ،لکﻪ :ﻣﻠﻲ بﻴرغ ،ﻣﻠﻲ سرود ،ﻣجسﻤﻪ او
داس ３ﻧﻮر .ﻫﻤدارﻧگﻪ سﻤبﻮل پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ﻳﻮ بﻨس شتﻮن را＊ﻴﻲ ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :ﻣﻠﻲ
بﻴرغ ﻣﻮږ تﻪ خپل دولت را پﻪ ﻳادوي ،ﻣﻠﻲ سرود د ！ﻮلﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﻫ５ﻮاد د ！ﻮلﻮ اوس５دوﻧکﻮ د
وحدت ﻧ＋ﻪ او سﻤبﻮل دى .د ＊ﻮوﻧ％ﻲ جاﻣﻲ (ﻳﻮﻧﻴفﻮرم) ﻣﻮږ تﻪ دا را＊ﻴﻲ چ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ زده
کﻮوﻧکﻲ ﻳﻮ .پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د سﻤبﻮل او ﻧ ３＋اساسﻲ ﻧظام ژبﻪ ده ،ژبﻪ پﻪ ！ﻮلﻴﻨز ژوﻧداﻧﻪ ک ３لﻮى
ضرورت گ２ل ک８５ي او لﻪ ﻫغ ３ﻧﻪ کار اخﻴستل د ！ﻮلﻨﻴز اﻧسان لﻪ ＄اﻧگ７ﻧﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ژبﻪ د فرﻫﻨگ د عﻨاصرو لﻪ ډل＇ ３خﻪ ﻳﻮ عﻨصر دی چ ３د فرﻫﻨگ د دوام او ل８５د
سبب ک８５ي ،ژبﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３پﻪ خﻠکﻮ ک ３د فرﻫﻨگ د ﻣتقابل غبرگﻮن او د فرﻫﻨگ د دوام
سبب ک８５ي ،بﻠک :３د ！ﻮلﻨ ３د غ７و د ﻧظرﻳا تﻮ او فکروﻧﻮ د رغﻮﻧ ３سبب ﻫﻢ گر＄ﻲ.
فکر د ژبﻲ لﻪ ﻻرې پﻪ ژوﻧد ک＊ ３کاره او عﻤﻠﻲ ک８５ي .جﻮتﻪ ده چ ３د تﻤدن او شتﻤﻦ فرﻫﻨگ
پرﻣختگ ،د ﻳﻮ قﻮم د افکارو او ﻧظر ﻳاتﻮ پﻪ رغﻮﻧ ３پﻮرې اړه لري چ ３د ژب ３لﻪ ﻻرې ژوﻧد تﻪ
ﻻره پﻴدا کﻮي .لﻪ ژب ３پرتﻪ اﻧسان ﻧشﻲ کﻮلﻰ کﻮم ډول چ ３اوس دی داس ３واوسﻲ.
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د لوست تکرار

 -١د فرﻫﻨگ اصطﻼح د ژوﻧد داس ３طرﻳق ３تﻪ وﻳل ک８５ي چ ３د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３غ７ي ﻳ ３زده کﻮي،
عﻤﻠﻲ کﻮي ﻳ ３او لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ＇خﻪ ﻳ ３بل ﻧسل تﻪ ل８５دوي.
 -٢ارز＊ت پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻫغﻪ دودﻳزې او رواج شﻮې ﻣفکﻮرې دي چ ３ﻣﻮږ تﻪ را＊ﻴﻲ چ ３کﻮم شﻲ
سﻢ دی او کﻮم شی ﻧاسﻢ دی.
 -٣قﻮاعد ﻫغﻪ ﻣقررات او ﻫﻴﻠ ３دي چ ３د ﻫغﻮ پﻪ واسطﻪ ！ﻮلﻨﻪ د خپﻠﻮ غ７و ک７ﻧ ３او ک７ه وړه
تﻨظﻴﻤﻮي.
 -٤عقﻴدې ،ﻫغﻪ اعتقادي او ﻫر اړخﻴز اصﻮل دي چ ３د اجرا کﻴدو لﻪ ذﻣﻪ وارئ سره پﻪ ＇ﻨگ ک３
د ！ﻮلﻨ ３اوچت ارز＊تﻮﻧﻪ ﻣﻨعکسﻮي.
 - ٥سﻤبﻮل ﻫغﻪ ﻧ＋ﻪ ده چ ３ﻣعﻨا ＇رگﻨده او رو＊اﻧﻪ کﻮي .لکﻪ :ﻣﻠﻲ بﻴرغ ،د سرې ﻣﻴاشتﻲ ﻧ＋ان
او داس ３ﻧﻮر.
 -٦ژبﻪ د وﻳﻨا او لﻴکﻨ ３د سﻤبﻮلﻮﻧﻮ او ﻧ＋ﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ ده چ ３د ﻫغﻮ ﻳﻮ ＄اى کﻴدل ( ترکﻴب) ﻣعﻨاوې
تﻮلﻴدوي او د وگ７و اړﻳک ３سره ！ﻴﻨگﻮي.
پو＊تن３

 -١فرﻫﻨگ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
 -٢ارز＊ت تعرﻳف ک７ئ.
 -٣د قﻮاعدو ﻧﻪ ﻣراعاتﻮل د ！ﻮلﻨ ３د ﻳﻮه غ７ي لپاره ＇ﻪ پاﻳﻠ ３لرلﻰ شﻲ؟
 -٤ستاسﻮ پﻪ اﻧد ،اﻧسان ژبﻪ ＇رﻧگﻪ ،چﻴرتﻪ او ＇ﻪ ډول زده کﻮي؟
 -٥دغﻮ شﻴاﻧﻮ لکﻪ :بﻴرغ ،د ＊ـﻮوﻧ％ﻲ ﻳﻮﻧﻴفﻮرم ،ﻣﻠﻲ سرود تﻪ ول ３سﻤبﻮل وﻳﻼی شﻮ؟
کورن ９دنده

د قﻮاعدو ،ارز＊تﻮﻧﻮ او سﻤبﻮل پﻪ اړه ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣثال ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３ولﻮلئ.

8

دويم لوست

د فرهنگ ځانگ７تياوې

خبرې پرې وک７ئ!

کﻪ ﻣﻮ پام ک ７ى وي پﻪ کﻮﻣﻪ سﻴﻤﻪ ﻳا ＊ار ک ３چ ３تاس ３ژوﻧد کﻮئ ،دود او دستﻮر ﻳ ３د بل ＊ار
او ﻳا ﻫ５ﻮاد سره تﻮ پﻴر لري ستاس ３پﻪ اﻧد:
 پﻪ دود او دستﻮر ک ３د دې تﻮپﻴروﻧﻮ عﻠت ＇ﻪ شﻰ دى؟ أﻳا کﻮلﻰ شﻮ ﻳﻮ فرﻫﻨگ لﻪ بل فرﻫﻨگ ﻧﻪ غﻮره وبﻮلﻮ؟ ول ３د فرﻫﻨگﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د ＊ﻪ والﻲ او بدوالﻲ ﻣعﻴار ﻧشتﻪ؟د پﻮرتﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻪ بﻪ پﻪ دې لﻮست ک ３وﻣﻮﻣئ.
 -١فرهنگ يوازې د انسان ځانگ７نه ده :خدای جل جﻼلﻪ اﻧسان تﻪ عقل او شعﻮر
ورک７ى دى او پﻪ زﻳاتﻪ کچﻪ پﻪ ﻫغ ３پﻮﻫ ３چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک ３ﻳ ３زده کﻮي عﻤل کﻮي .پﻪ داس３
حال ک ３چ ３حﻴﻮاﻧات پﻪ ارثﻲ تﻮگﻪ عﻤل کﻮي او د ﻫغﻮی د زده ک７ې ＄ﻮاک کﻢ دی.
د اﻧساﻧاﻧﻮ د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ اوږدوک ３داس ３عادي او ساده ＇ﻴزوﻧﻪ چ ３ﻧﻮر ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات ﻫﻢ
ﻫغﻮ تﻪ اړ دي ،د فرﻫﻨگ پﻪ چﻮکاټ ک ３داخﻠﻴ８ي .د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :اﻧسان د ﻧﻮرو ﻣﻮجﻮداتﻮ پﻪ
تﻮپﻴر کﻪ چ５رتﻪ وږی ﻫﻢ وي بﻴا ﻧﻮ پﻪ خپل ！اکﻠﻲ وخت خﻮاړه خﻮري ،خﻮ داس ３ﻫﻢ پ＋５ﻴ８ي
چ ３کﻠﻪ بﻴا وږی ﻳا ت８ی ﻫﻢ ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ خﻮراک او ＇＋اک کﻮي .وگ７ي وزروﻧﻪ ﻧﻪ لري چ３
والﻮ＄ﻲ ،خﻮ ﻫﻮاﻳﻲ جﻬاز جﻮړوي .گ７ﻧدى تﻠﻠﻲ ﻧشﻲ ،خﻮ ﻣﻮ！ر جﻮړوي .کﻮلﻰ شﻲ درې وختﻪ
خﻮاړه وخﻮري او ﻳا پﻪ ＄اﻧگ７و أدابﻮ سره جﻮﻣات تﻪ ﻧﻨﻮ＄ﻲ .پرﻧجﻴدل ﻳﻮ طبﻴعﻲ عﻤل دی،
خﻮ لﻪ پرﻧجﻴدو وروستﻪ اﻧساﻧان ﻣختﻠف غبرگﻮﻧﻮﻧﻪ ＇رگﻨدوي چ ３لﻪ ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ ＇خﻪ
استازﻳتﻮب کﻮي .ﻳﻮ واﻳﻲ وبخ＋ئ ،بل واﻳﻲ (الحﻤداهلل) او پﻪ ＄ﻮاب ک ３ﻳ َ ْر َح ُﻤ َ
ک اهلل واﻳﻲ او
ﻳا ﻫﻢ دعا کﻮي.
9

 -٢فرهنگ د زمان ３په اوږدو ک ３شتمن ک ８５ي ،لوړي８ي او وده کوي
＇ﻮﻣره چ ３پر ﻳﻮ قﻮم ډ４ر وخت تﻴر شﻮی وي او ډ４ره ﻣﻮقع او فرصت ﻳ ３ﻻس تﻪ راوړی وي،
ﻧﻮ کﻮﻻي شﻲ پﻪ زﻳاتﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻣعﻨﻮي پاﻧگﻪ زﻳرﻣﻪ ک７ي او ＊ﻪ دودوﻧﻪ د بدو دودوﻧﻮ پر＄ای راولﻲ.
فرﻫﻨگﻲ پاﻧگﻪ ﻫغﻪ ﻣﻬال ﻻس تﻪ را＄ﻲ چ ３پﻪ ﻳﻮه ！ا کﻠﻲ وخت ک ３ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３پﻪ فرﻫﻨگ
ک ３اضافﻪ ک８５ي لﻪ ﻫغﻪ ＇ﻪ ﻧﻪ زﻳات وي کﻮم چ ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ ،ﻧﻮ لﻪ دې کبﻠﻪ فرﻫﻨگ ＊ﻪ
او غﻮره اخﻼقﻲ ﻣﻮازﻳﻦ او ﻣذﻫبﻲ عقﻴدې ،دود او دستﻮر اخﻠﻲ او ＄ان تﻪ پرې وده ورکﻮي.
فرﻫﻨگ ﻳﻮه ژوﻧدۍ پدﻳده ده ،لﻪ دې کبﻠﻪ باﻳد ﻣتحرکﻪ او خﻮ＄ﻨده وي ،د فرﻫﻨ ，درﻳدل د
ﻫغﻪ ﻣرگ دی.
 -٣فرهنگ يوه نسبي(نژادي) پديده ده
ﻫﻴ＆ گروپ او ﻳا قﻮم دا ﻧﻪ ﻣﻨﻲ چ ３د ﻫغﻮ فرﻫﻨگ ！ﻴ او بد دی！ .ﻮل فرﻫﻨگﻮﻧﻪ د کﻮرﻧﻲ ﻧظام
د ﻳﻮې ＄اﻧگ７ې ژب ３او شکل درلﻮدوﻧکﻲ دي .د اﻧسان د ک７ﻧﻮ سﻤﻮالﻰ او ﻧاسﻤﻮالﻰ＊ ،ﻪ والﻰ
او بد والﻰ پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ د ﻫﻤغ！ ３ﻮلﻨ ３د ﻣروج فرﻫﻨگ ،دود او دستﻮر سره ت７او لري .پﻪ ﻳﻮه
！ﻮلﻨﻪ ک ３رواج شﻮى عرف او عادت کﻴداى شﻲ بد د ＊ﻪ پﻪ ب２ﻪ و＊ﻴﻲ او ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３ﻳﻮه ورځ
ﻣﻨﻠﻲ شﻮي وو ،کﻴداى شﻲ ﻳﻮه ورځ ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧکﻲ وبﻠل شﻲ .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫغﻪ شﻰ چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک３
＊ﻪ عﻤل برﻳ＋ـﻲ پﻪ بﻠﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ک５داى شﻲ ت５روتﻨﻪ وبﻠل شﻲ.
 -٤هر فرهنگ د ل８５د او زده ک７ې وړ دی
ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ﻳﻮ فرﻫﻨگ لري او د ﻳﻮ فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ تﻮگﻪ لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ ل８５دول ک８５ي
او ﻣﻮږ تﻪ دا رازده کﻮي چ＇ ３رﻧگﻪ ﻫغﻪ ﻣساﻳل چ ３ﻣﻮږ لﻪ ﻫغﻮ سره ﻣخاﻣخ ک８５و ،حل ک７و،
＇رﻧگﻪ خپﻠ ３اړتﻴاوې پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ پﻮره او پﻪ ＊ﻪ ډول ژوﻧد وک７و .دا ﻳﻮ فرﻫﻨگ دی چ ３ﻣﻮږ تﻪ لﻪ
ت５روﻧسﻠﻮﻧﻮ＇خﻪ راپات ３دی پﻪ دې فرﻫﻨگ ک ３دﻳﻨﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ ،ژبﻪ ،ارز＊تﻮﻧﻪ ،عقﻴدې ،قﻮاﻧﻴﻦ،
رواجﻮﻧﻪ ،عﻠﻮم او صﻨاﻳع شاﻣل دي.
 -٥فرهنگ عام خو ځانگ７ی هم دى
فرﻫﻨگ د اﻧسان د ﻣادي او ﻣعﻨﻮي ﻻس تﻪ راوړﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ ،پﻪ اﻧساﻧﻲ ！ﻮلﻨﻪ ک ３عام دى .پﻪ ！ﻮلﻮ
اﻧساﻧﻲ ！ﻮلﻨﻮ ک ( ３وړوک ３او کﻪ لﻮﻳﻪ ،ساده او کﻪ پﻴچﻠ ３وي) ﻳﻮ عﻤﻮﻣﻲ او گ ６فرﻫﻨگ لﻴدل
ک８５ي .خﻮ د فرﻫﻨگ لﻪ عاﻣتﻮب سره سره ﻫره ！ﻮلﻨﻴزه ډلﻪ د اقتصادي ب ،３２خپﻠﻮۍ ،ﻣقرراتﻮ،
دﻳﻨﻲ ﻣﻨاسکﻮ ،ژب ،３ادبﻴاتﻮ او ﻫﻨر پﻪ برخﻪ ک ３خپﻠ＄ ３اﻧگ７ې تگﻼرې لري او ﻫ ＆５داس３
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فرﻫﻨگﻲ پدﻳدې او شراﻳط ﻧشتﻪ چ ３پﻪ دوو قﻮﻣﻮﻧﻮ ،دوو ！ﻮلﻨﻮ او ﻳا دوو ！ﻮلﻨﻴزو ډلﻮ ک ３ﻳﻮ بل تﻪ
ورتﻪ والﻰ ولري .پﻪ بل عبارت :د ﻫرې ！ﻮلﻨ ３فرﻫﻨگ د ﻫﻤغ！ ３ﻮلﻨ ３پﻴداوار دی ﻳعﻨ ３ﻳﻮازې
پﻪ ﻫﻤغ！ ３ﻮلﻨ ３پﻮرې ＄اﻧگ７ى دى.
 -٦فرهنگ ثابت خو بدل５دونکی هم دی
！ﻮل！ ３ﻮلﻨﻴزې او غﻴر ！ﻮلﻨﻴزې پدﻳدې اختراعات ،تجرب ،３ﻣﻬاجرتﻮﻧﻪ او داس ３ﻧﻮر د وخت او
＄اى لﻪ غﻮ＊تﻨ ３سره سﻢ بدلﻮن او وده کﻮي .کﻠﻪ چ ３فرﻫﻨگ پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３زده ک８５ي او
د ﻣﻨﻠﻮ وړ ک８５ي ،ثبات او دوام پﻴدا کﻮي .پﻪ حقﻴقت ک ３ﻫغﻪ عﻮاﻣل چ ３فرﻫﻨگ تﻪ بدلﻮن
ورکﻮي ،کﻪ قﻮي او ＄ﻮاکﻤﻦ ﻧﻪ وي د ！ﻮلﻨ ３غ７ي د فرﻫﻨگ د بدلﻮن پر وړاﻧدې ﻣخالفت او
ﻣقاوﻣت کﻮي.
د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :پﻪ ﻫر فرﻫﻨگ ک ３د جاﻣﻮ اغﻮستﻠﻮ ＄اﻧگ７ې طرﻳقﻪ ﻣﻮجﻮده ده .ﻳﻮازې ﻫغﻪ
ﻣﻬال دا طرﻳقﻪ او رواج بدلﻮن ﻣﻮﻣﻲ چ ３د ﻧﻮي فرﻫﻨگ (فرﻫﻨگﻲ ﻧﻮ＊ت) تر اغﻴز ﻻﻧدې راشﻲ
او د ！ﻮلﻨ ３د اکثرﻳت خﻠکﻮ د ﻣﻨﻨ ３وړ وگر＄ﻲ .خﻮ دا بدلﻮن پﻪ فرﻫﻨگﻲ ساحﻮ ک ３دوﻣره کرار
او ورو دی چ ３پﻪ ور＄ﻨﻴﻮ لﻴدﻧﻮ کتﻨﻮ ک ３ﻧﻪ احساس８５ي او ﻧژدې ثابت ﻣعﻠﻮﻣﻴ８ي.
-٧د فرهنگ منل اجباري ،خو په عين حال ک ３اختياري هم دی
اﻧسان د ژوﻧد لﻪ لﻮﻣ７ۍ ور＇ ３＄خﻪ خﻮړل ،ک５＋ﻨاستل ،خبرې کﻮل ،اغﻮستل او باﻻخره د
ارز＊تﻮﻧﻮ پﻴژﻧدﻧﻪ کﻪ وغﻮاړي کﻪ وﻧﻪ غﻮاړي زده کﻮي .د دې لپاره چ ３ﻳﻮ وگ７ی وکﻮلﻰ شﻲ پﻪ
！ﻮلﻨﻪ ک ３ژوﻧد وک７ي ﻫغﻪ اړ دی چ ３ژبﻪ ،دﻳﻦ ،ﻣذﻫب ،د خﻮړلﻮ طرﻳقﻪ ،د جاﻣﻮ اغﻮستل،
دود او دستﻮر ،رسﻢ او رواج زده ک７ي .لﻨ６ه دا چ！ ３ﻮل ３ﻫغﻪ ک７ﻧ ３او فکروﻧﻪ زده ک７ي چ３
！ﻮلﻨ ،３تﻮکﻢ ،قشر！ ،ﻮلﻨﻴزې ډل ３او باﻻخره ＊ار او سﻴﻤ ３تﻪ چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３ژوﻧد او وده کﻮي،
د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي .ﻧﻮ لﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ واﻳﻮ چ ３د فرﻫﻨگ زده ک７ه اجباري او لﻪ فشار سره ﻳﻮ ＄ای
ده ،خﻮ اﻧسان ﻧظر پﻪ ﻫغﻮ جسﻤاﻧﻲ فکري ،رواﻧﻲ ،عﻠﻤﻲ او ！ﻮلﻨﻴزو ＄اﻧگ７تﻴاوو چ ３لري ﻳ،３
د پﻮﻫ ３پﻪ ﻫغﻪ چﻮکاټ ک ３چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻳ ３زده کﻮي ﻧﻪ پات ３ک８５ي او اختﻴار لري چ ３پر
ﻣخ ﻻړ شﻲ اوخپل ＄ان د اختﻴار حرﻳﻢ تﻪ ورسﻮي .فرد د (جبر) پﻪ وړاﻧدې اختﻴار ﻫﻢ لري ،کﻪ
ﻧﻪ ﻧﻮ دا ！ﻮل اختراعات او کشفﻴات بﻪ ﻧﻪ کﻴدل او دا ！ﻮل پر ﻣختگ بﻪ ﻧاﻣﻤکﻦ و .دا ！ﻮل د دې
＊کارﻧدوى دي چ ３اﻧسان د اختﻴارلروﻧکی دى او د اﻧتخاب قدرت لري .کﻮﻻی شﻲ چ ３خپل
＄ان د اجبار لﻪ ولک＇ ３خﻪ وباسﻲ.
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د عام فرﻫﻨگ ﻧﻮر ډولﻮﻧﻪ ﻫﻢ د پﻮﻫاﻧﻮ لﻪ خﻮا تشخﻴص شﻮي دي چ ３لﻪ دې ډل ３کﻮلﻰ شﻮ
لﻪ ﻫﻨر ،بدﻧﻲ سﻴﻨگار ،لﻮبﻮ ،تحف ３ورکﻮلﻮ！ ،ﻮکﻮ او روغتﻴاﻳﻲ قﻮاعدو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻮ.فرﻫﻨگﻲ
＄اﻧگ ７تﻴاوې د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３د افرادو د ک７و وړو پﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوو غﻮڅ اغﻴز اچﻮي .د ﻫرې ！ﻮلﻨ３
و７－ي پﻪ فرﻫﻨگﻲ چﻮکاټ ک ３د ！ﻮلﻨ ３لﻪ فرﻫﻨگﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوو ＇خﻪ سر غ７وﻧﻪ ﻧﻪ کﻮي .زﻳات
خﻠک د خپﻠ！ ３ﻮلﻨ ３لﻪ فرﻫﻨگ ＇خﻪ پﻴروي کﻮي＄ ،کﻪ پﻪ ﻣستقﻴﻤﻪ او غﻴرﻣستقﻴﻤﻪ تﻮگﻪ
ﻳ ３د ﻫغﻪ زده ک７ه ک７ې ده .ﻫغﻮی ﻣﻤکﻦ لﻪ دې ﻻرې لﻪ ﻳﻮازﻳتﻮب ﻧﻪ خﻼصﻮن پﻴدا ک７ي او
لﻪ خپﻠ ３ډل ３سره ﻳﻮ ＄ای شﻲ＄ ،کﻪ چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک ３ﻧظﻢ او سﻤﻮن گ＂ﻮر بﻮلﻲ.

د لوست تکرار

فرﻫﻨگ ﻳﻮ ！ﻮلﻨﻴزه او پﻪ ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ پﻮرې ت７ل ３پدﻳده ده .د ！ﻮلﻨپﻮﻫﻨ ３لﻪ ﻧظره ﻫر ＇ﻮک فرﻫﻨگ
لري او داس ３اﻧسان ﻧشتﻪ چ ３فرﻫﻨگ وﻧﻪ لري.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

 -١أﻳا داس ３فرﻫﻨگﻮﻧﻪ شتﻪ چ ３ﻧسبت بل فرﻫﻨگ تﻪ ＊ﻪ او اوچت وي؟
 -٢د فرﻫﻨگ عاﻣ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې کﻮﻣ ３دي؟لﻪ بﻴﻠگ ３سره ﻳ ３وواﻳاست.
 -٣ول ３واﻳﻮ چ ３فرﻫﻨگ ﻳﻮازې د اﻧسان ＄اﻧگ７ﻧﻪ ده؟
 -٤أﻳا داس ３اﻧسان پﻴژﻧئ چ ３فرﻫﻨگ وﻧﻪ لري؟
 -٥ﻻﻧدې ﻣطالب ﻣطا لعﻪ ک７ئ ،سﻤ ３جﻤﻠ ３پﻪ(√) عﻼﻣ ３سره او غﻠط ３جﻤﻠ ３پﻪ (×)عﻼﻣ ３سره
پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ.
( )
الف -د اﻧسان او ژوﻳﻮ ترﻣﻨ ＃اساسﻲ او اصﻠﻲ تﻮپﻴر د اﻧسان د فرﻫﻨگ لرل دي.
( )
ب -فرﻫﻨگ ﻧسبﻲ ﻧﻪ دی.
( )
ج -فرﻫﻨگ د زﻣاﻧ ３پﻪ اوږدو ک ３غﻨﻲ ک８５ي ،لﻮړﻳ８ي او وده کﻮي.
کو رن ９دنده

زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد او بﻬرﻧﻴﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوې سره پرتﻠﻪ او د ＇ﻠﻮرو ﻣثالﻮﻧﻮ پﻪ ورکﻮ لﻮسره
ﻳﻲ د ！ﻮلگﻲ پر وړاﻧدې بﻴان ک７ئ.
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در４يم لوست

فرهنگ او ټولنه

خبرې پرې وک７ئ

＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ت５رو درسﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ زده ک７ل چ ３اﻧسان پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３زﻳ８ي ،پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３وده کﻮي،
زده ک７ه کﻮي او زده ک７ه ورکﻮي .د ﻳﻮ ل ７قﻮاﻧﻴﻨﻮ اوﻣقرراتﻮ پﻪ ﻣﻨﻠﻮ سره خپل ژوﻧد تﻪ اداﻣﻪ ورکﻮي
چ ３د ﻳﻮ ل ７فرﻫﻨگﻲ عﻨاصرو د پﻴداﻳ＋ت ﻻﻣل گر＄ﻲ .ستاس ３پﻪ أﻧد:
 فرﻫﻨگ د ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد پﻪ کﻮﻣﻮ برخﻮ پﻮرې ت７او لري؟ کﻪ چﻴرتﻪ ！ﻮلﻨﻪ ﻣﻮ جﻮده ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ عﻨاصر بﻪ ＇ﻨگﻪ دوام پﻴدا ک７ي؟د اﻧسان！ ،ﻮلﻨ ３او فرﻫﻨگ اصطﻼحات ،سره لﻪ دې چ ３د ﻣفﻬﻮم لﻪ لحاظﻪ سره ب５ﻠﻮﻻی شﻮ،
خﻮ پﻪ حقﻴقت ک ３د دوى تر ﻣﻨ％ﻪ ډ４ری ﻧژدې او عﻴﻨﻲ اړﻳکﻲ ﻣﻮجﻮدې دي .ﻫ ＆５فرﻫﻨگ لﻪ
！ﻮلﻨ ３پرتﻪ ﻧشتﻪ او ﻫ！ ＆５ﻮلﻨﻪ ﻧشتﻪ چ ３فرﻫﻨگ وﻧﻪ لري .ټولنه ،ﻫغﻪ ﻣﻨظﻤ ３او ﻣتقابﻠ ３اړﻳک３
دي چ ３اﻧساﻧان ﻳ ３پﻪ خپﻠﻮ ک ３سره لري .فرهنگ د اﻧساﻧاﻧﻮ د ژوﻧد ﻻروچارو ،ارز＊تﻮﻧﻮ،
دود ،دستﻮر او د دوى لﻪ خﻮا د تﻮلﻴد شﻮﻳﻮ تﻮکﻮ پﻪ ﻣعﻨا دی .د دې لپاره چ ３فرﻫﻨگ ＊ﻪ وپ５ژﻧﻮ
باﻳد د فرﻫﻨگ ﻣخکﻨﻴﻮ او اوسﻨﻴﻮ اړخﻮﻧﻮ تﻪ پام وک７و.
 د فرﻫﻨگ ﻣخکﻨﻲ اړخﻮﻧﻪ رسﻢ او رواج ،دودوﻧﻪ او سﻨتﻮﻧﻪ دي. د فرﻫﻨگ اوسﻨﻲ اړ خﻮﻧﻪ ﻣﻮږ تﻪ ﻧﻮى فرﻫﻨگ او د ﻫغﻪ ＄اﻧگ ７تﻴاوې چ ３ﻧﻦ لﻴدل ک８５ي،راپﻴژﻧﻲ .خدای جل جﻼلﻪ دا د خاورو ﻧ７ۍ پﻴدا ک７ه او اﻧسان چ ３پﻪ دي ﻧ７ۍ ک ３ژوﻧد کﻮي،
د خدای جل جﻼلﻪ پﻪ حکﻢ ﻳ ３لﻪ ﻫ ＆５ﻧﻪ ﻫست ９تﻪ پل کﻴ＋ﻮد .او د ＄ﻤک ３پﻪ سر لﻪ خپر４دو
ﻧﻪ وروستﻪ ﻳ ３پﻪ ژوﻧد کﻮلﻮ پﻴل وک .７بﻴا دې ډلﻮ پﻪ خپﻠﻮ ک＄ ３اﻧگ７ي رواجﻮﻧﻪ او دودوﻧﻪ
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وﻣﻮﻧدل .ﻧﻦ ﻣﻬال د خﻠکﻮ او ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د پراختﻴا لﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮي رواجﻮﻧﻪ ،دودوﻧﻪ او فرﻫﻨگﻮﻧﻪ
لﻴدل ک８５ي.
د فرﻫﻨگ اصطﻼح ،پﻪ عاﻣﻮ خبرو اترو ک ３ﻣعﻤﻮ ًﻻ کره او ظرﻳفﻮ ﻫﻨري او ادبﻲ سﻠﻴقﻮ تﻪ اشاره
ده ،خﻮ د ！ﻮلﻨپﻮﻫﻨ ３لﻪ ﻧظره دا اصطﻼح ډ４ره پراخﻪ او پﻪ دې ﻣعﻨا ده چ ３ﻫر ＇ﻮک پﻪ ！ﻮلﻨﻪ
ک ３ژوﻧد کﻮي ،فرﻫﻨگ لري！ .ﻮل شﻴان او ﻧعﻤتﻮﻧﻪ چ ３خداى جل جﻼلﻪ د ＄ﻤک ３پرﻣخ د
خپﻠﻮ بﻨده گاﻧﻮ د گ＂ ３اخﻴستﻮ لپاره پﻴدا ک７ي دي ،پﻪ فرﻫﻨگ ک ３ورگ ６دي چ ３اﻧساﻧان پﻪ ﻫغﻪ
ک ３برخﻪ لري .دا شﻴان پﻪ دوه ډولﻪ دي :ﻣادي شﻴان اوﻣعﻨﻮي شﻴان چ ３فرﻫﻨگ ﻫﻢ پر ﻫﻤدې
بﻨس پﻪ دوو برخﻮ ،ﻣادي او ﻣعﻨﻮي فرﻫﻨگ و４شل ک８５ي:
 ﻣادي فرﻫﻨگ ﻫغﻪ ﻣادي شﻴان دي چ ３خداى جل جﻼلﻪ پﻴدا ک７ي ،اﻧساﻧان ترې گ＂ﻪ اخﻠﻲاو لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ ﻣصﻨﻮعات او د خپﻠﻮ اړتﻴاو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره وساﻳل جﻮړوي .لکﻪ :ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ،
جاﻣ ،３ﻣدرس ،３کارخاﻧ＊ ،３اروﻧﻪ ،کتابﻮﻧﻪ ،فضاﻳﻲ ب７５ۍ ،ﻣجسﻤ ３او داس ３ﻧﻮر.
 پﻪ ﻣعﻨﻮي فرﻫﻨگ ک ３ژب ،３فکروﻧﻪ ،عقاﻳد ،قﻮاعد ،دود ،رسﻢ اورواج ،کﻴس ،３وړتﻴاوې اوسﻴاسﻲ ﻧظاﻣﻮﻧﻪ شاﻣل دي.
！ﻮلﻨﻪ د خﻠکﻮ ﻫغ ３ډل ３تﻪ وﻳل ک８５ي چ ３ﻳﻮه اوږده ﻣﻮده ﻳ ３ﻳﻮ＄اي ژوﻧد ک７ى وي ،ﻳﻮه ！اکﻠ３
سﻴﻤﻪ ﻳ ３پﻪ خپﻠﻪ ولکﻪ ک ３راوست ３وي او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ دې تﻮاﻧ５دلﻲ وي چ ３لﻪ ﻧﻮرو ډلﻮ ＇خﻪ
پﻪ تﻮپﻴر سره ﻳ ３خپﻠﻮ ＄اﻧﻮﻧﻮ تﻪ د ﻳﻮ ！ﻮلﻨﻴز واحد پﻪ تﻮگﻪ سﻤﻮن ورک７ی وي.
کﻪ چﻴرې داس ３وبﻮلﻮ چ！ ３ﻮلﻨﻪ د ﻧسبتاً تل پات ３ډل ３چ ３لﻪ ＊％ﻮ ،ﻧارﻳﻨﻮو او کﻮچﻨﻴاﻧﻮ چ ３د
خپﻠﻮ اړتﻴاو د ل５رې کﻮلﻮ لپاره ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻣرستﻪ کﻮي جﻮړه شﻮې وي ،ﻧﻮ فرﻫﻨگ ﻫﻤاغﻪ د
گ６و ارز＊تﻮﻧﻮ او وساﻳﻠﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ ده چ ３د اړتﻴاو د لﻴرې کﻮلﻮ لپاره جﻮړﻳ８ي او لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ﻧﻪ
بل ﻧسل تﻪ اﻧتقال８５ي .ﻫ！ ＆５ﻮلﻨﻪ لﻪ خپل ＄اﻧگ７ي فرﻫﻨگ ﻧﻪ پرتﻪ شتﻮن ﻧﻪ لري！ .ﻮلﻨﻪ لﻪ ﻫغﻮ
خﻠکﻮ ﻧﻪ جﻮړه ده چ ３پﻪ ﻳﻮه فرﻫﻨگ ک ３برخﻪ ولري او دا رو＊اﻧﻪ ده چ ３لﻪ فرﻫﻨگ ﻧﻪ دگ＂３
اخﻴستﻠﻮ سره جﻮخت پﻪ ﻫغﻪ ک ３فعال رول ﻫﻢ لﻮبﻮي .فرﻫﻨگ د ﻳﻮې ډل ３د ژوﻧد کﻮلﻮ طرﻳقﻪ
ده او ！ﻮلﻨﻪ د خﻠکﻮ ﻫغﻪ ﻣﻨظﻤﻪ ！ﻮلگﻪ ده چ ３د ژوﻧد کﻮلﻮ ﻣﻨظﻤﻪ طرﻳقﻪ او شﻴﻮه لري .پﻪ ساده
ژبﻪ وﻳﻼى شﻮ چ！ ３ﻮلﻨﻪ ﻳعﻨ ３خﻠک او فرﻫﻨگ ﻳعﻨ ３د خﻠکﻮ د ک７و وړو طرﻳقﻪ او روش.
د دې ＄اﻧگ７ﻧﻮ لﻪ ＇رگﻨدوﻧ ３ﻧﻪ دا پاﻳﻠﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ چ ３د ！ﻮلﻨ ３او فرﻫﻨگ ب５ﻠ５دل ﻣﻤکﻦ
ﻧﻪ دي＄ .کﻪ چ！ ３ﻮلﻨﻪ بﻪ لﻪ فرﻫﻨگ پرتﻪ د ب ３ﻫﻮﻳتﻪ خﻠکﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ وي .سﻤﻪ ده چ！ ３ﻮلﻨﻪ د
فرﻫﻨگ د ودې زاﻧگﻮ گ２ل ک８５ي ،خﻮ د گ ６ژوﻧداﻧﻪ او ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ ﻣفﻬﻮم او ﻣعﻨا د فرﻫﻨگ
پﻪ واسطﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ .دا کار ل ８تر ل８ه پﻪ ذﻫﻨﻲ تﻮگﻪ د اﻣکان وړ دی چ ３فرﻫﻨگ لﻪ ！ﻮلﻨ３
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ﻧﻪ جدا ک７و ،فرﻫﻨگ د ！ﻮلﻨ ３د ژوﻧد لﻪ طرﻳق ３ﻧﻪ تشکﻴل شﻮی دی او ！ﻮلﻨﻪ لﻪ ﻫغﻮ خﻠکﻮ ﻧﻪ
جﻮړه ده ،چ ３لﻪ ﻳﻮ بل سره ﻣتقابل عﻤل لري چ ３پﻪ ﻳﻮه فرﻫﻨگ ک ３سره شرﻳک دي .خﻮ
دا دوه ﻣفﻬﻮﻣﻪ ډ４رې ﻧ８دي اړﻳکﻲ لري＇ .رﻧگﻪ چ ３ﻳﻮ فرﻫﻨگ لﻪ ！ﻮلﻨ ３پرتﻪ چ ３دا فرﻫﻨگ
ساتﻲ وجﻮد ﻧشﻲ درلﻮدي او لﻪ فرﻫﻨگ ＇خﻪ پرتﻪ فرد او اﻧساﻧﻲ ！ﻮلﻨﻪ ﻧﻪ شﻲ کﻮلﻰ ژوﻧد تﻪ دوام
ورک７ي.
خبرې پرې وک７ئ
ستاس ３په اند فرهنگ ته د ن７ۍ د وگ７و د اړتيا علت ＇ه دی؟
اﻧساﻧان پﻪ دې دلﻴل فرﻫﻨگﻲ ﻧظاﻣﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ راولﻲ چ ３ﻫغﻮ تﻪ اړتﻴا لري .ﻧظاﻣﻮﻧﻪ پراختﻴا ﻣﻮﻣﻲ
تر＇ﻮ ﻣتقابل عﻤل او سﻤﻮن ورکﻮل اساﻧﻪ ک７ي .ﻫﻤدا اړتﻴا او د ﻫغﻮ بدلﻮن ﻳﻮ فرﻫﻨگ ،دود،
ارز＊ت او رواجﻮﻧﻪ تشکﻴﻠﻮي چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻮ ک ３د ﻧظﻢ او سﻤﻮن سبب گر＄ﻲ ،د ﻫغﻮ ！ﻮلگﻴﻮ
چ ３دا فرﻫﻨگ ﻳ ３ﻣﻨﻠی دی د ودې ،پﻴﻮستﻮن او ！ﻴﻨگﻮ اړﻳکﻮ ﻻﻣل گر＄ﻲ .ﻫغﻪ ！ﻮلﻨ ３چ ３پﻪ
خپل حرکت او ودې ک ３پﻪ ﻫﻤدې فرﻫﻨگ او عقاﻳدو وﻻړی وي ،د ！ﻮلﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ دي د ﻳﻮ او
بل ！ﻮلﻨﻴزو اړتﻴاو پﻪ پﻮره کﻮلﻮ ﻻس پﻮرې کﻮي .پﻮه اﻧساﻧان د خپﻠ ３وړتﻴا او پﻮﻫ ３لﻪ برکتﻪ پﻪ
دې برﻳالﻲ شﻮل چ ３غروﻧﻪ ،درې＄ ،ﻨگﻠﻮﻧﻪ ،ساحﻠﻲ او قطبﻲ سﻴﻤ ３پﻪ خپﻠﻪ ولکﻪ ک ３راولﻲ،
＄کﻪ چ ３دوى تل پﻪ دې سﻴﻤﻪ ک ３د ژوﻧد لپاره د ﻣحﻴط د اﻣاده کﻮلﻮ تخصصﻲ وساﻳل جﻮړوي
او اﻣاده کﻮي.
ستاس ３پﻪ أﻧد کﻮم عﻮاﻣل د بشر د ب ３سارو کاﻣﻴابﻴﻮ ﻻﻣل گر５＄دلﻲ دي؟
 -١د اﻧساﻧاﻧﻮ فکر او ﻧﻮ＊ت،
 -٢د اﻧسان ﻣادي او ﻣعﻨﻮي اړتﻴاوې،
 - ٣فرﻫﻨگ
＄ﻮاب پﻪ ﻳﻮه کﻠﻤﻪ ک ،３فرﻫﻨگ دى .زﻣﻮږ گ ６فرﻫﻨگ ﻫﻤاغﻪ دی چ！ ３ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ﻣﻮ جﻮړوي.
کﻪ چ５رتﻪ فرﻫﻨگ لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ ﻧﻪ اﻧتقال５دﻻى ﻧﻮ ﻫر ﻧﻮی ﻧسل بﻪ ﻣجبﻮر و چ ３د
ژوﻧد د ډ４رو ساده ﻣسآلﻮ حل لﻪ سره پﻴل ک７ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ اړ بﻪ و چ ３د کﻮرﻧ ９ﻧظام لﻪ سره جﻮړ
ک７ي ،ژبﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک７ي اور کشف ک７ي ،ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ جﻮړ ک７ي او داس ３ﻧﻮر .زﻣﻮږ ！ﻮلﻨﻪ ﻫﻢ لکﻪ
ﻧﻮرې ！ﻮلﻨ ３داس ３فرﻫﻨگ لري چ ３لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ لﻴ８دول شﻮی دی .د فرﻫﻨگ،
تکﻨالﻮژي ،ﻣذﻫبﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ ،ژبﻪ ،ارز＊تﻮﻧﻪ ،عقاﻳد او زﻣﻮږ دودوﻧﻪ او سﻨتﻮﻧﻪ دي چ ３د رسﻤﻲ
او غﻴر رسﻤﻲ ！ﻮلﻨﻮ لﻪ ﻻرې اﻧتقالﻴ８ي！ .ﻮلﻨﻪ د پر ﻣختگ پﻪ جرﻳان ک ３ﻧﻮې اړتﻴاوې پﻴدا کﻮي.
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！ﻮلﻨﻪ د دې اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره ﻧﻮي وساﻳل جﻮړوي چ ３د ﻧﻮﻳﻮ وساﻳﻠﻮ او عﻨاصرو د پﻴدا
ک５دو او د پخﻮاﻧﻴﻮ عﻨاصرو د دوام پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ اضافﻲ عﻨاصر د ！ﻮلﻨ ３پﻪ
فرﻫﻨگ ور زﻳاتﻴ８ي او ستره فرﻫﻨگﻲ پاﻧگﻪ جﻮړوي .تا رﻳخ را＊ﻴﻲ چ！ ３ﻮلﻨﻪ د اقتصادي ودې
پﻪ ﻫره ﻣرحﻠﻪ ک ３ﻳﻮه ساه(روح) لري چ ３ﻫغﻪ فرﻫﻨگ دی  .کﻪ چﻴرتﻪ ！ﻮلﻨﻪ ﻳﻮ جسﻢ وبﻮلﻮ
فرﻫﻨگ د ﻫغﻪ ساه گ２ل ک８５ي＇ .رﻧگﻪ چ ３زﻣﻮږ ！ﻮلﻨﻪ ﻳﻮه اسﻼﻣﻲ ！ﻮلﻨﻪ ده او د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ３
فرﻫﻨگ ﻫغﻪ وخت د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３د ساه ﻣقام تﻪ رسﻴداى شﻲ چ ３پﻪ ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３حاکﻤﻪ فضا
ﻳﻮه اسﻼﻣﻲ فضا وي ،خﻠک لﻪ اسﻼﻣﻲ اخﻼقﻮ سره عادت شﻮې وي ،لﻪ دﻳﻨﻲ قﻮاعدو او
ﻣقرراتﻮ سره أشﻨا او پﻪ اسﻼﻣﻲ أدابﻮ ﻣؤدب شﻮي وي .پﻪ دې ﻣعﻨا چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３اسﻼﻣﻲ
فرﻫﻨگ پﻠﻰ شﻮى وي.
د لوست تکرار

ﻫ！ ＆５ﻮلﻨﻪ د ﻫغﻪ لﻪ ＄اﻧگ７ي فرﻫﻨگ پرتﻪ شتﻮن ﻧﻪ لري)١(.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
پو＊تن３

！ -١ﻮلﻨﻪ تعرﻳف ک７ئ.
＇ -٢ﻪ فکر کﻮئ ،داس！ ３ﻮلﻨﻪ شتﻪ چ ３فرﻫﻨگ وﻧﻪ لري؟
＇ -٣رﻧگﻪ چ ３فرﻫﻨگ لﻪ ﻳﻮ ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ لﻴ８دي ﻣعﻨا ﻳ＇ ３ﻪ ده؟ ﻳﻮ ﻣثال راوړئ.
 -٤د فرﻫﻨگ پخﻮاﻧ ９او اوسﻨ ９برخ＇ ３ﻪ تﻮپﻴر لري؟
 -٥د ﻣادي فرﻫﻨگ ＇ﻮ بﻴﻠگ ３ولﻴکئ.
 -٦د ﻣعﻨﻮي فرﻫﻨگ ＇ﻮ بﻴﻠگ ３ولﻴکئ.
کو رن ９دنده

د ！ﻮلﻨ ３او فرﻫﻨگ تر ﻣﻨ ＃اړﻳک ３پﻪ ﻻﻧدﻳﻨﻲ جدول ک ３پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ ولﻴکئ.
فرهنگ

ټولنه

(-)١گران زده کﻮوﻧکﻲ دې د دې لﻮست وروستﻪ د ＊اغﻠﻲ ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د لﻮست لﻨ６ﻳز پخپﻠﻪ ولﻴکﻲ.
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＇لورم لوست

کوچني فرهنگونه
پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３کﻠﻪ اﻧساﻧاﻧﻮ د ＄ﻤک ３پﻪ ﻣختﻠفﻮ برخﻮ ک ３ژوﻧد پﻴل ک ،７دې
ډلﻮ ＄اﻧگ７ي دودوﻧﻪ او رواجﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ راوړل چ ３ﻳﻮ تر بﻠﻪ ﻳ ３پﻪ دودوﻧﻮ او رواجﻮﻧﻮ ک ３تﻮپﻴر
درلﻮد .دا تﻮپﻴر پﻪ ﻧﻮرو ！ﻮلﻨﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ خپﻠﻪ ！ﻮ لﻨﻪ ک ３ﻫﻢ لﻴدل ک５ده＇ .رﻧگﻪ چ ３ﻧﻦ
ورځ لﻴدل ک８５ي ،د خﻠکﻮ او ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لﻪ زﻳاتﻮالﻲ سره جﻮخت ،ﻧﻮي دودوﻧﻪ ،رواجﻮﻧﻪ او أداب
را ＇رگﻨد شﻮل .د کﻮچﻨﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ پﻪ لﻮست ک ３بﻪ دا ﻣﻮضﻮع تاس ３تﻪ رو＊اﻧﻪ شﻲ.

پرتله  ３４ک７ئ

د کﻮر غ７ي او ﻳا ﻣﻮ ！ﻮلگﻴﻮال پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسئ،
د ﻫغﻮی ＇ﻮ گ６ې ＄اﻧگ７تﻴاوې او تﻮپﻴروﻧﻪ وشﻤ５رئ،
اوس د لﻮﻳﻮ ډلﻮ پﻪ باره ک ３فکر وک７ئ .د ﻳﻮه ستر ﻫ５ﻮاد ،لکﻪ :افغاﻧستان د ﻣختﻠفﻮ سﻴﻤﻮ خﻠک
پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسئ ،د ﻫغﻮی د ＇ﻮ گ６و ＄اﻧگ７تﻴاوو ﻧﻤﻮﻧ ３او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫغﻮی د تﻮپﻴروﻧﻮ
ﻧﻤﻮﻧ＇ ３رگﻨدې ک７ئ.
کﻮچﻨﻰ فرﻫﻨگ ،پﻪ لﻮی گروپ ک ３د کﻮچﻨﻲ گروپ د ژوﻧد طرﻳق ３تﻪ واﻳﻲ .د کﻮچﻨ ９ډل３
د ژوﻧد طرﻳقﻪ لﻪ ﻳﻮه اړخﻪ لﻪ اړوﻧدې ډل ３ﻳا گروپ سره ﻳﻮ ډول ده او لﻪ بﻠ ３خﻮا ورسره تﻮپﻴر
لري.کﻮچﻨی فرﻫﻨگ د لﻮی فرﻫﻨگ زﻳاتره طرﻳق ３ﻣﻨﻲ .خﻮ پﻪ ﻫغﻮ برخﻮ ک ３چ ３پﻪ قﻮاعدو،
ﻣادي چارو او د کار کﻮلﻮ پﻪ طرﻳق ３پﻮرې اړه ولري ،دا ډلﻪ د ﻫغﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣختﻠف ﻧظروﻧﻪ
لري.لﻪ دې جﻤﻠ ３ﻧﻪ کﻮﻻی شﻮ د سﻴﻤﻪ ﻳﻴز ،ﻣذﻫبﻲ ،سﻨتﻲ ،قﻮﻣﻲ ،کاري ،تﻮکﻤﻲ ،قبﻴﻠﻮي،
ﻣحﻠﻲ اوسﻴﻤﻪ ﻳﻴزو گروپﻮﻧﻮ ،حرفﻮي ډلﻮ ،د خپﻠﻮۍ ،ﻣذﻫبﻲ ل８کﻴﻮ او باﻻخره د ！ﻮلﻨ ３ﻣختﻠف
قشروﻧﻪ ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３کﻮچﻨی او＄اﻧگ７ی فرﻫﻨگ لري چ ３د ﻫﻤغ＄ ３اﻧگ７ې ！ﻮلﻨﻴزې ډل ３پﻮرې
ت７او لري .پﻪ عاﻣﻪ تﻮگﻪ ،پﻪ ﻫر گروپ ک ３د فرﻫﻨگ ＄اﻧگ７ی شکل اوﻫﻮﻳت ﻣﻮجﻮد دی چ３
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کﻮچﻨی فرﻫﻨگ ﻧﻮ ﻣﻴ８ي .پﻪ دې تﻮگﻪ ،کﻮچﻨی فرﻫﻨگ د ﻳﻮې ډل ３ﻫغﻮ عقاﻳدو ،قﻮاعدو،
أدابﻮ او دودوﻧﻮ تﻪ وﻳل ک８５ي چ ３د ！ﻮل！ ３ﻮلﻨ ３لﻪ عقاﻳدو ،قﻮاعدو او دودوﻧﻮ سره تﻮپﻴر لري .پﻪ
بل عبارت ،د کﻮچﻨﻲ فرﻫﻨگ ﻣفﻬﻮم ﻫغﻮ فرﻫﻨگﻲ ﻧﻤﻮﻧﻮ تﻪ وﻳل ک８５ي چ ３لﻪ ！ﻮل ３جاﻣع３
ﻧﻪ ﻳﻮه برخﻪ جﻼ کﻮي.
کﻮچﻨﻰ فرﻫﻨگ د ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد د ﻳﻮې ＊اري اوﻳا د کﻠﻴﻮالﻲ ！ﻮلﻨ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴزو طبقاتﻮ او قشروﻧﻮ
ک ３ﻫﻢ لﻴدل ک８５ي ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :کﻪ ژبﻪ پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسﻮ ،دا سﻤﻪ ده چ ３ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ﻳﻮه
ﻣعﻴﻨﻪ ژبﻪ لري چ ３د ﻧﻮرو ！ﻮلﻨﻮ لﻪ ژب ３سره تﻮپﻴر لري ،خﻮ پﻪ ِأساﻧ ９سره پﻮ ﻫﻴداي شﻮ چ ３کﻮ
چﻨﻴان ،تﻨکﻲ ＄ﻮاﻧان ،سپﻴﻦ ږﻳري ،د دولت کار کﻮوﻧکﻲ ،کارگران ،شتﻤﻦ ،د ＊ار د سﻮﻳﻠﻲ
سﻴﻤ ３اوس５دوﻧکﻲ ،د ＊ار د شﻤالﻲ سﻴﻤ ３اوس５دوﻧکﻲ ...ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３د خپﻠﻮ ＄اﻧگ７و کﻠﻤﻮ،
اشارو ،ﻣتﻠﻮﻧﻮ ،وﻳﻨاوو او باﻻخره د ﻣخصﻮصﻮ ادبﻴاتﻮ او ژبﻮ لروﻧکﻲ دي.
اﻧساﻧان ＄ﻲ او را＄ﻲ ،خﻮ ！ﻮلﻨﻪ پخپل ＄اى وﻻړه ده .اﻧسان پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３د رواج شﻮي او
ﻣﻨل شﻮي فرﻫﻨگ لﻪ ﻻرې لﻪ ﻧﻮرو سره د ﻧژدﻳﻮالﻲ او پﻴﻮستﻮن احساس کﻮي او لﻪ ﻧﻮرو ！ﻮلﻨﻮ
＇خﻪ ＄ان جدا او ﻣتفاوت بﻮلﻲ.
پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３د کﻮچﻨﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃او ﻳا د ﻣختﻠفﻮ ！ﻮلﻨﻮ ترﻣﻨ ＃فرﻫﻨگﻲ تضادوﻧﻪ چ３
د ژوﻧد کﻮلﻮ پﻪ طرﻳق ３ک ３او د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و د ک７ﻧﻮ د ﻻرو چارو لﻪ تﻮپﻴروﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ،
ﻳﻮ طبﻴعﻲ کار دى.
پﻪ ＄ﻴﻨﻮ چارو ک ３کﻮچﻨﻲ فرﻫﻨگﻮﻧﻪ ﻳﻮازې لﻪ اصﻠﻲ فرﻫﻨگ ﻧﻪ تﻮپﻴر ﻧﻪ لري ،بﻠک ３د ！ﻮلﻨﻴزو
ارز＊تﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ پر خﻼف ﻫﻢ عﻤل کﻮي！ .ﻮلﻨپﻮﻫان دا ډول کﻮچﻨﻲ فرﻫﻨگﻮﻧﻪ د فرﻫﻨگ
ضد بﻮلﻲ.
خﻮ باﻳد پﻪ ﻧظر ک ３ولرو چ ３د کﻮچﻨﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ د خﻠکﻮ پﻪ باره ک ３قضاوت ﻳﻮه ستﻮﻧزﻣﻨﻪ،
پﻴچﻠ ３او د ＇ﻴرﻧ ３وړ ﻣﻮضﻮع ده .ﻣﻮږ ﻧشﻮ کﻮﻻی چ ３خﻠکﻮ تﻪ ﻳﻮازې د ﻳﻮې گ６ې ＄اﻧگ７تﻴا
لﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ ﻳﻮه فرﻫﻨگﻲ ﻣقﻮلﻪ ک＄ ３اى ورک７و.
د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :کﻪ چ５رتﻪ د قﻮﻣﻴت ﻣسئﻠﻪ د ﻳﻮ کﻮچﻨ ３فرﻫﻨگ د ﻫﻮﻳت ﻣعﻴار و！اکﻮ ،دا بﻪ
سﻤﻪ ﻧﻪ وي .ﻧﻦ ورځ پﻪ ﻧ７ۍ ک ３ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻪ خﻠک د ﻧژاد او فرﻫﻨگ لﻪ ﻧظره سره گ ６شﻮي دي
او ﻧشﻮ کﻮﻻی پﻪ أساﻧﻲ سره ﻫغﻮى د سپﻴﻦ ،تﻮر ،افرﻳقاﻳﻲ او ﻣکزﻳکﻲ پﻪ ﻣقﻮلﻪ ک ３راولﻮ.
د اﻫﻤﻴت وړ ！کی دا دی چ ３ﻳﻮ ＄اﻧگ７ى خصﻮصﻴت ﻧﻪ شﻲ کﻮﻻى د خﻠکﻮ د کﻮچﻨﻲ
فرﻫﻨگ ！اکﻮﻧکﻰ وگر＄ﻲ！ .ﻮلﻨپﻮﻫاﻧﻮ چ ３کﻮم گروپﻮﻧﻪ د کﻮچﻨﻲ فرﻫﻨگ جﻮړووﻧکﻲ بﻠﻠﻲ
دي ،ﻻﻧدﻳﻨ＄ ９اﻧگ７تﻴاوې ﻳ ３پﻪ گﻮتﻪ ک７ې دي:
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 -١ژبﻪ ،ارز＊تﻮﻧﻪ ،دودوﻧﻪ او گ ６قﻠﻤرو( سرحد) لري.
 -٢د دې ډل ３د غ７و ﻣتقابل عﻤل د ﻧﻮرو گروپﻮﻧﻮ پﻪ پرتﻠﻪ د خپل گروپ سره ډ４ر ﻧژدې دی.
 -٣د ！ﻮلﻮ کﻮچﻨﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ گ６ې ＄اﻧگ７تﻴاوى دا دي چ ３د ﻫغﻮى غ７ى پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ ﻳا د
＄ﻴﻨﻮ عﻮاﻣﻠﻮ لﻪ کبﻠﻪ ＄ان د ！ﻮلﻨ ３لﻪ ﻧﻮرو غ７و ﻧﻪ گﻮ＊ی او جﻼ بﻮلﻲ .د دې جﻼوالﻲ دلﻴل ﻫر
＇ﻪ چ ３وي ( پﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ ک )３د ！ﻮلﻨ ３د اصﻠﻲ فرﻫﻨگ لﻪ ﻻرې ＇خﻪ جﻼ حرکت کﻮي.
پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ！ﻮلﻨﻮ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ پﻪ کﻠﻴﻮ ک ３چ ３ﻫغﻮى د خپﻠﻮۍ او تﻮکﻢ پﻪ ډلﻮ ک ３او ﻳا لﻪ ﻳﻮ
بل ﻧﻪ گﻮ＊ی ژوﻧد کﻮي ،دا تﻮپﻴر او تﻨﻮع ＄ﻴﻨ ３وختﻮﻧﻪ د دې ډلﻮ تر ﻣﻨ ＃د تاوترﻳخﻮالﻲ ،د اړﻳکﻮ
خرابﻮالﻲ او کﻠﻪ ﻫﻢ د جگ７ې او اخ وډب ﻻﻣل گر＄ﻲ.
فعاليت :د ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ پﻪ اړه بحث وک７ئ:
 -١ستاسﻮ پﻪ اﻧد د ﻳﻮ فرﻫﻨگ ﻧﻪ ﻣﻨل او د ﻫغﻪ د ﻻستﻪ راوړﻧﻮ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ﻮل پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک３
＇ﻪ پاﻳﻠ ３لري؟
＊ -٢ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻲ چاپﻴرﻳال د ﻣختﻠفﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ د سﻤ３
پﻴژﻧدﻧ ３د اﻳجادولﻮ او رواجﻮلﻮ پﻪ برخﻪ ک＇ ３ﻪ رول لﻮبﻮي؟
لﻪ ﻳﻮه فرﻫﻨگ ﻧﻪ اﻧکار کﻮل او د ﻫغﻪ پﻪ ﻻستﻪ راوړﻧﻮ سترگ ３پ＂ﻮل پﻪ ﻫغﻪ فرﻫﻨگ پﻮرې د ت７لﻮ
وگ７و د شخصﻴت د ﻳﻮې برخ ３ﻧﻪ ﻣﻨل دي .ﻫر فرﻫﻨگ د خپﻠﻮ غ７و شخصﻴت ＇رگﻨدوي .کﻠﻪ
چ ３د ﻳﻮې ډل ３پﻪ فرﻫﻨگ ستر گ ３پ＂ ３شﻲ .پﻪ حقﻴقت ک ３د ﻫغﻪ فرﻫﻨگ د غ７و ＄اﻧﻲ شتﻮن
او ﻳﻮوالی لﻪ گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ ک８５ي .چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د دې ډلﻮ تر ﻣﻨ ＃د ﻳﻮ بل پﻪ باره ک３
غﻠط او ﻧا سﻢ ﻧظرﻳات او عقﻴدې راپﻴدا کﻮي.
＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ داس ３ﻧظام دى چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３د فرﻫﻨگﻮﻧﻮ ژوﻧد چ ３پﻪ حقﻴقت ک ３د ！ﻮلﻨﻮ
ستر او با ارز＊تﻪ ﻣﻴراث دی ساتل شﻮی او ﻧﻮرﻫﻢ شتﻤﻦ ک８５ي .د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻣاحﻮل ک５دای شﻲ
د ﻣختﻠفﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ د سﻤ ３پﻴژﻧدﻧ ３د اﻳجادولﻮ او رواجﻮلﻮ پﻪ برخﻪ ک ３خﻮرا ＊ﻪ رول ولﻮبﻮي.
کﻠﻪ چ！ ３ﻮل وگ７ي د ﻣختﻠفﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ پﻪ درلﻮدلﻮ سره د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３داس ３ﻳﻮ واحد ﻧظام
ﻣﻨﻲ چ ３دوی پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره چﻤتﻮ کﻮي .ﻧﻮ دا وگ７ي پﻪ داس ３ﻧظام ک ３روزﻧﻪ
وﻳﻨﻲ چ ３د ارواحﻲ اﻣﻨﻴت ﻧﻪ برخﻤﻦ وي ،داس ３اﻣﻨﻴت درلﻮدل د وگ７و پر رغﻮﻧﻪ اغﻴز کﻮي.
د داس！ ３ﻮلﻨ ３وگ７ي چ ３پﻪ ﻫغ ３ک ３ﻫر ＇ﻮک د ارز＊ت احساس وک７ي او د ﻫﻮﻳت لروﻧکﻲ وي،
ﻧﻪ ﻳﻮازې لﻪ خپﻠ ３ډل ３سره ،بﻠک ３د ﻧﻮرو فرﻫﻨگﻮﻧﻮ سره ﻫﻢ د ﻧژدﻳﻮالﻲ او پﻴﻮستﻮن احساس کﻮي.
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انحرافي کوچني فرهنگونه
دا ﻣفﻬﻮم د ﻫغﻮ ډلﻮ لپاره کارﻳ８ي چ３
غ７ي ﻳ ３لﻪ ﻫغﻮ دودوﻧﻮ او ارز＊تﻮﻧﻮ ＇خﻪ
پﻴروي کﻮي چ ３د ！ﻮلﻨ ３عام قﻮاﻧﻴﻦ تر
پ＋ﻮ ﻻﻧدې کﻮي .دا ډول ډل ３او گروپﻮﻧﻪ
تقرﻳباً پﻪ ！ﻮلﻮ ！ﻮلﻨﻮ ک ３لﻴدل ک８５ي ،د
بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :د ﻣخدره تﻮکﻮ د قاچاق
باﻧ６وﻧﻪ ،د غﻠﻮ او ﻻرې شﻮکﻮوﻧکﻮ باﻧ６وﻧﻪ
او داس ３ﻧﻮر.

د لوست تکرار

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
پو＊تن３

 -١کﻮچﻨﻰ فرﻫﻨگ ＇ﻪ شی دی؟
 -٢د فرﻫﻨگﻲ تضاد سرچﻴﻨﻪ او ﻣﻨشا ＇ﻪ شﻰ ده؟
 -٣پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ﻳﻮه فرﻫﻨگ ﻧﻪ ﻣﻨل او د ﻫغﻪ د ﻻستﻪ راوړﻧﻮ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ﻮل ＇ﻪ پاﻳﻠ ３لري؟
 -٣د ﻣختﻠفﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ دگ ６فرﻫﻨگ پﻪ باره ک ３خپل ﻧظر ولﻴکئ.
کو رن ９دنده

پﻪ کﻮﻣﻪ سﻴﻤﻪ ک ３چ ３ژوﻧد کﻮئ ،د کﻮچﻨ ３فرﻫﻨگ ＇ﻮ ﻧﻤﻮﻧ ３ولﻴکئ او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３ﻳ３
ولﻮلئ.
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پنځم لوست

فرهنگي اړيک３
خبرې پرې وک７ئ

＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮولﻮستل،
اﻧسان ﻳﻮ ！ﻮلﻨﻴز ﻣﻮجﻮد دی ،اﻧسان د دې لپاره
چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ژوﻧد وکﻮﻻی شﻲ ،اړدی چ３
د ！ﻮلﻨ ３فرﻫﻨگ زده ک７ي .لﻪ دې کبﻠﻪ لﻪ ﻧﻮرو
سره اړﻳک ３د ده لپاره ضروري دي .دې ﻣطﻠب
تﻪ پﻪ پام سره د ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ پﻪ باره ک ３خبرې
سره وک７ئ.
-١فرﻫﻨ／ﻲ اړﻳک＇ ３ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
 -٢د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و تر ﻣﻨ％ﻪ د اړﻳکﻮ ﻧﻪ درلﻮدل بﻪ ＇ﻪ پاﻳﻠ ３ولري؟
 -٣اړﻳک ３او تﻤاسﻮﻧﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک＇ ３ﻪ رول او اﻫﻤﻴت لري؟
اړﻳک ３ﻫغﻪ جرﻳان دی چ ３ﻳﻮ شخص بل شخص ﻳا ډلﻪ د ﻳﻮې ﻣﻮضﻮع پﻪ ﻫکﻠﻪ لﻪ خپﻠﻮ
احساساتﻮ ＇خﻪ خبروي .اړﻳک ３لﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻻرو تر سره کﻴ８ي (د اﻧ％ﻮروﻧﻮ ،د رﻳاضﻲ ﻧ＋ﻮ او
شﻤﻴرو ،د ﻻسﻮﻧﻮ د حرکت ،د ＇ﻴرې پﻪ حرکتﻮﻧﻮ او حتی د بدﻧﻲ حرکتﻮﻧﻮ لﻪ ﻻرې) خﻮ پﻪ
！ﻮلﻨﻪ ک ３د اړﻳکﻮ ډ４ر رواج شﻮى ﻧظام د وﻳﻨا(خبرو) او لﻴکﻠﻮ ﻧﻤﻮﻧ ３دي چﻲ ﻣﻮږ ﻫغ ３تﻪ ژبﻪ
واﻳﻮ！ .ﻮلﻨﻪ د وگ７و ﻣجﻤﻮعﻪ ده چ ３پﻪ گ ６چاپﻴرﻳال ک ３ژوﻧد کﻮي او گ ６بﻨس＂ﻮﻧﻪ ،فعالﻴتﻮﻧﻪ
او گ６ې گ＂ ３لري .خﻮ کﻪ ﻫغﻮی پﻪ ﻳﻮ ډول ﻳﻮ لﻪ بل سره اړﻳک ３وﻧﻪ لري .حتﻰ ﻧشﻲ کﻮلﻰ لﻪ
خپﻠﻮ گ６و گ＂ﻮ ﻧﻪ خبر شﻲ او ﻳا گ ６ﻫدف تﻪ ورسﻴ８ي .ﻧﻮ پاﻳﻠﻪ ﻳ ３رو＊اﻧﻪ ده .د اړﻳکﻮ ﻧﻪ شتﻮن
ﻳعﻨﻲ د ！ﻮلﻨ ３ﻧﻪ شتﻮن＇ .رﻧگﻪ چ ３پﻪ ت５رو درسﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ ولﻮستل فرﻫﻨگ د ﻳﻮ ﻧ＋ﻠﻮوﻧکﻲ او
پﻴﻮﻧد ورکﻮوﻧکﻲ ＄ﻮاک پﻪ تﻮگﻪ عﻤل کﻮي او د ﻫغﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوو لﻪ اﻣﻠﻪ چ ３لري ﻳ ３خﻠک د
ﻧظرﻳاتﻮ ،عقاﻳدو ،گ６و دودوﻧﻮ ،رواجﻮﻧﻮ لﻪ ﻧظره او د فرﻫﻨگ د لﻴ８د ،ذخﻴرې ،رواج او خپرﻳدو
لﻪ ﻻرو سره ﻧ＋ﻠﻮي .کﻪ چ５رتﻪ ﻳﻮ فرﻫﻨگ لﻪ ﻧﻮرو فرﻫﻨگﻮﻧﻮ سره اړﻳکﻪ ولري د فرﻫﻨگﻲ
استقراض ﻳا رواج ک５دو لﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ دې فرﻫﻨگ ک ３بدلﻮن را＄ﻲ.
اشاعه :د پﻮﻫ ３خپر４دل لﻪ ﻳﻮه فرﻫﻨگ ﻧﻪ بل فرﻫﻨگ تﻪ اوﻳا د ﻳﻮ فرﻫﻨگ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د
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ﻣختﻠفﻮ ډلﻮ تر ﻣﻨ％ﻪ د پﻮﻫ ３خپر４دلﻮتﻪ اشاعﻪ واﻳﻲ :اشاعﻪ ﻫغﻪ وخت پ＋５ﻴ８ي چ ３ﻳﻮ گروپ
ﻳا ډلﻪ د بﻠ ３ډل ３ارز＊تﻮﻧﻪ ،دودوﻧﻪ ،افکار ،رسﻤﻮﻧﻪ ،رواجﻮﻧﻪ او ﻣادي شﻴان اقتباس ک７ي او
گ＂ﻪ ترې واخﻠﻲ.
فرﻫﻨگ داس＄ ３اﻧگ７ى عﻠﻢ ﻧﻪ دی چ ３پﻪ ﻳﻮې ﻣخصﻮص ３طبق ３پﻮرې اړه ولري .دا داس３
ﻳﻮه قاعده او ﻻره ده چ！ ３ﻮلﻨﻪ د فکروﻧﻮ لﻪ ！ﻮلﻮ ډولﻮﻧﻮ او ！ﻮلﻨﻴزو تﻮپﻴروﻧﻮ سره سره د ﻫغﻪ
غﻮ＊تﻮﻧک ３ده ،د فرﻫﻨگﻮﻧﻮ پﻪ وده ک ３اساسﻲ عﻨصر د ﻫغﻮی ترﻣﻨ ＃د اړﻳکﻮ ډول دی .اوس
ﻣﻬال زﻳاتره وخت اړﻳک ３او تﻤاسﻮﻧﻪ د ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ د وساﻳﻠﻮ پﻪ واسطﻪ سرتﻪ رسﻴ８ي ،رسﻨ９
ﻳا د اړﻳکﻮ وساﻳل پﻪ دوه ډولﻪ دي :ﻫغﻪ رسﻨ ９چ ３پﻴغاﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻣخاﻣخ اود شخصﻲ او ﻣستقﻴﻢ
تﻤاس پﻪ تﻮگﻪ د پﻴغام ورکﻮوﻧکﻲ او پﻴغام اخﻴستﻮﻧکﻲ ترﻣﻨ ＃تبادلﻪ او ل８５دول ک８５ي .لکﻪ:
خصﻮصﻲ خبرې اترې ،خصﻮصﻲ لﻴکﻮﻧﻪ او داس ３ﻧﻮر .ﻫغﻪ ！ﻮلﻨﻴزې رسﻨ ９چ ３خپل پﻴغاﻣﻮﻧﻪ
ډ４رو خﻠکﻮ تﻪ چ ３لﻪ ﻫغﻮ سره ﻫ ＆５ډول ﻣستقﻴﻤﻪ اړﻳکﻪ ﻧﻪ لري رسﻮي .چ ３دا رسﻨ ９عبارت
دي لﻪ！ :ﻠﻮﻳزﻳﻮن ،راډﻳﻮ ،ور＄پا１ﻪ ،اﻧ＂رﻧ ،５سﻴﻨﻤاﻳﻲ فﻠﻤﻮﻧﻪ ،ﻣجﻠ ３او کتابﻮﻧﻪ.
د ډلﻪ ﻳﻴزو اړﻳکﻮ وساﻳل ،د پروگراﻣﻮﻧﻮ پﻪ خپرولﻮ سره ﻧﻮي فرﻫﻨگﻮﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي＇ .رﻧگﻪ
چ ３اوس ﻣﻬال ！کﻨالﻮژۍ ډ４ر پرﻣختگ ک７ى دی ،دا رو＊اﻧﻪ ده چ ３د ﻫغ ３اغ５ز د ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد لﻪ
！ﻮلﻨﻴز وضعﻴت ،تارﻳخﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻮ ،فرﻫﻨگﻲ او عقﻴدوي ＄اﻧگ７تﻴاوو سره ت７او لري.
لﻪ دې ﻣﻮخﻮ پرتﻪ ،تکﻨالﻮژي ﻫروﻣرو ！ﻮلﻨ ３تﻪ داخﻠﻴ８ي او کﻠﻪ چ ３داخﻠﻪ شﻮه پﻪ ﻧظرﻳاتﻮ او ک７ﻧﻮ
باﻧدې اغﻴزه کﻮي＇ ،رﻧگﻪ چ ３پﻪ أساﻧ ９سره ﻧﻪ شﻮ کﻮﻻى لﻪ ﻫغﻪ ت５ر شﻮ خﻮ کﻮﻻی شﻮ ﻫغﻪ
د غﻴرﻣادي فرﻫﻨگ پﻪ خدﻣت ک ３وگﻤارو او د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﻳا ردولﻮ پﻪ ＄اى لﻪ ﻫغ ３ﻧﻪ ﻣطﻠﻮبﻪ
گ＂ﻪ واخﻠﻮ .د ﻧﻮرو فرﻫﻨگﻮﻧﻮ گ＂ﻮر عﻨصروﻧﻪ جذب او غﻴر ضروري او ﻧاﻣﻨاسب عﻨصروﻧﻪ ﻳ３
دفع ک７و.
فرﻫﻨگﻲ اړﻳک ３ﻳﻮ دوه اړخﻴز او ﻣتقابل جرﻳان دى .د اړﻳکﻮ پﻪ جرﻳان ک ３فرﻫﻨگ ﻣﻨﻮﻧکﻲ
باﻳد دې تﻪ ＄ﻴروي ،د ﻫغﻪ فرﻫﻨگ ﻫغﻪ عﻨاصر چ ３ضرور ﻧﻪ دي ردک７ي او د دې عﻨاصرو پﻪ
اﻧتخاب ک＄ ３ﻴر او فعال واوسﻲ .فرﻫﻨگﻲ اړﻳک ３ﻫغﻪ وخت گ＂ﻮرې او اغﻴزﻣﻨ ３تﻤاﻣﻴ８ي چ３
خپل شتﻤﻦ ،دودﻳز او تﻮلﻴدي فرﻫﻨگ ورغﻮو .د ﻫغﻪ ضعﻴف ！کﻲ اصﻼح او پﻪ خپﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ
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تگﻼرو او طرﻳقﻮ د ﻫغﻪ ﻧﻴﻤگ７تﻴاوې لﻴرې او وده ورک７و .ﻫغﻪ ک７ﻧ ３او تگﻼرې چ ３د ﻫ５ﻮاد
لپاره ﻣﻮ ﻣﻨاسب ３دي ،اختراع او کشف ک７و .ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد ﻫغﻪ وخت پﻪ ستﻮﻧزو او ﻣشکﻼتﻮ باﻧدې
برﻻسﻰ ک５دای شﻲ چ ３د ！ﻮلﻨ ３د لﻮړ فکر خاوﻧدان ،استادان ،ﻳعﻨ ３ﻫغﻪ کسان چ ３د تﻮلﻴدي
تفکر لﻮړو ﻣدارجﻮتﻪ رسﻴدلﻲ وي راغﻮﻧ ６ک７ي چ ３د ﻫ５ﻮاد د شراﻳطﻮ پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره د
ستﻮﻧزو د حل ﻻرې پﻴدا او لﻪ ﻫغﻮی ﻧﻪ د چارو او ﻣسائﻠﻮ د حل ﻻرې وغﻮاړو .د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ
د حل ﻻرې د ﻫغﻮ ﻫ５ﻮادو د خپﻠﻮ ﻣساﻳﻠﻮ د حل لپاره ﻣﻨاسب ３دي .ﻣﻮږ کﻮﻻى شﻮ لﻪ ﻧﻮرو
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ دا زده ک７و چ ３دوى پﻪ کﻮﻣﻮ طرﻳقﻮ د خپﻠﻮ ﻣساﻳﻠﻮ حل تﻪ رسﻴدلﻲ دي ،ﻳعﻨ ３دا چ３
د تفکر او فکر کﻮلﻮ طرﻳقﻪ لﻪ ﻫغﻮی ﻧﻪ زده ک７و ،ﻧﻪ داچ ３د حل ﻻرې لﻪ ﻫغﻮﻧﻪ کاپﻲ ک７و.
انټرن５ټ ＇ه شى دى؟
د اﻧ＂رﻧ ５لﻪ ﻧﻮم سره أشﻨا ﻳاست ،ﻣﻤکﻦ لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ ﻣﻮ گ＂ﻪ ﻫﻢ اخﻴست ３وي.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد! ＇ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻮ لﻪ اﻧ＂رﻧ ５ﻧﻪ ﻣﻨاسبﻪ او ﻣعقﻮلﻪ گ＂ﻪ واخﻠﻮ؟ پﻪ دې اړه پﻪ ！ﻮلگﻲ
ک ３بحث سره وک７ئ.
اﻧ＂رﻧ ５ﻳﻮه پﻴچﻠ ３اطﻼعاتﻲ ارتباطی شبکﻪ ده چ ３ډ４ر خدﻣتﻮﻧﻪ واړﻧدې کﻮي .اﻧ＂رﻧ ５پﻪ
عﻠﻤﻲ ،فﻨﻲ ،اقتصادي ،سﻮداگرۍ！ ،ﻮلﻨﻴزو ،فرﻫﻨگﻲ او سﻴاسﻲ برخﻮ ک ３فعالﻴت کﻮي .پﻪ
بل عبارت اﻧ＂رﻧ ５ﻳﻮې عﻤﻮﻣﻲ ﻣجﻠﻲ تﻪ ورتﻪ دی چ ３پﻪ ﻫغ ３ک ３لﻪ ﻣختﻠفﻮ شﻴاﻧﻮ سره
أشﻨا کﻴ８و ،لﻪ دوستاﻧﻮ سره پﻪ لرې فاصﻠﻮ ک ３اړﻳک ３ﻧﻴسﻮ ،د ﻧ７ۍ لﻪ حال او احﻮال ،لﻪ سترو
فکروﻧﻮ ،لﻪ جﻨاﻳت ،غﻼ ،اخﻼقﻲ ضد چارو او د ډ４رو ﻧﻮروﻣﻮضﻮعاتﻮ ﻧﻪ خبرﻳ８و.د وړاﻧدوﻳﻨ３
سره سﻢ ،پﻪ راتﻠﻮﻧکﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３بﻪ د ！کﻨالﻮژۍ وضعﻴت ﻧ７ۍ د اړﻳکﻮ پﻪ ت７او د ﻳﻮکﻮر پﻪ شان
ک７ي او د ﻣصﻨﻮعﻲ سپﻮږﻣکﻴﻮ لﻪ ﻻرې بﻪ دغﻪ اړﻳک ３ﻧ７ۍ ﻳﻮلﻪ بﻠﻪ سره وﻧ＋ﻠﻮي.
＇رﻧگﻪ چ ３لﻴدل ک８５ي زﻳاتره اړﻳک ３پﻪ تعﻠﻴﻤﻲ ﻣؤسسﻮ ،تعﻠﻴﻤﻲ ﻣرکزوﻧﻮ او ＇ﻴ７ﻧﻴزو ﻣرکزوﻧﻮ
پﻮرې اړه لري .ﻧﻮ وﻳﻼي شﻮ چ ３د تعﻠﻴﻤﻲ ﻣرکزوﻧﻮ ،ﻣحصﻠﻴﻦ او ﻣتعﻠﻤﻴﻦ د ！ﻮلﻨ ３د عﻠﻤﻲ قشر
پﻪ صفت لﻪ ！ﻮلﻮ زﻳات لﻪ دې اړﻳکﻮ سره ت７او لري .د دې ﻣﻮضﻮع پﻪ ﻧظرک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره ،کﻮلﻰ شﻮ
لﻪ ﻧﻮې تکﻨالﻮژۍ ＇خﻪ د ！ﻮلﻨ ３د ﻣﻠﻲ او اسﻼﻣﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ ﻣطابق گ＂ﻪ واخﻠﻮ چﻲ د فرﻫﻨگ د
پراختﻴا او پﻪ عﻠﻤﻲ ،فﻨﻲ ،تخصصﻲ برخﻮ ک ３پرﻣختگ او د عﻠﻤﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻮ د ودې پﻪ چارو ک３
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گ６ون وشﻲ .پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ﻧ７ۍ لﻴد ﻳﻮچﻮکاټ ﻣﻮجﻮد وي چ ３دا ﻧ７ۍ لﻴد(جﻬان بﻴﻨﻲ) ودې،
پرﻣختگ ،روزﻧ ３او سﻤﻮن تﻪ اړتﻴا لري .پﻪ دې ﻧ７ۍ ک ３چ ３ﻣﻮږ ژوﻧد کﻮو ﻳﻮازې ﻧاروغﻲ او فساد
ﻧشتﻪ ،دا ﻧ７ﻳﻮال ﻧظام د ﻣثبتﻮ او ﻣﻨفﻲ اړخﻮﻧﻮ لروﻧکﻰ دى ،ﻧﻮ دا پﻪ ﻣﻮږ پﻮرې اړه لري چ ３باﻳد پﻪ
ﻣﻨطقﻲ اﻧتخاب ﻻس پﻮرې ک７و.
فرهنگي يرغل
فرﻫﻨگ د اﻧساﻧاﻧﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوې لري .ﻫﻤداس ３چ ３اﻧساﻧان د اطﻼعاتﻮ او افکارو پﻪ ﻣبادلﻪ ﻻس
پﻮرې کﻮي او د سﻮل ３پﻪ حالت ک ３گ ６ژوﻧد تﻪ دوام ورکﻮي ،فرﻫﻨگﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤداس ３دي＄ .ﻴﻨﻲ
وختﻮﻧﻪ ﻫﻤداډول ﻣبادلﻪ صﻮرت ﻧﻴسﻲ او ﻳﻮ بل ساتﻲ او اصﻼح کﻮي ﻳ .３دا ﻣبادلﻪ کﻮلی شﻲ د
دواړو اړخﻮﻧﻮ د دواﻣدارې پرﻣختﻴا ﻻﻣل شﻲ ،خﻮ ＄ﻴﻨ ３وختﻮﻧﻪ فرﻫﻨگﻮﻧﻪ ﻫﻢ د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ＇ﻴر
د ﻳﻮ بل پرضد جﻨگ ﻳا ت５ری اعﻼﻧﻮي .پﻪ پخﻮا زﻣاﻧﻮ ک ３د جﻨگﻮﻧﻮ او د تﻦ پﻪ تﻦ جگ７و پﻪ پاﻳﻠﻪ
ک ３ﻳﻮ فرﻫﻨگ پﻪ بل فرﻫﻨگ غالب(زورور) ﻳا ﻣغﻠﻮب ک５ده ،خﻮ ﻧﻦ ورځ جسﻤاﻧﻲ تﻠفاتﻮ تﻪ
اړتﻴا ﻧشتﻪ ،بﻠک ３د تبﻠﻴغاتﻮ ،ﻣصرف او تﻮلﻴد لﻪ ﻻرې کﻮلﻰ شﻮ د برﻳد ﻻﻧدې فرﻫﻨگ عقﻴدې
تﻪ د تغﻴﻴر ورکﻮلﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻫﻤاغﻪ د پخﻮاﻧﻲ دوران کار سرتﻪ ورسﻮو .دې واقعﻴت تﻪ باﻳد پام
ولرو چ ３ﻣغﻠﻮب ﻳا پ ７فرﻫﻨگ دی چ ３ضربﻪ وﻳﻨﻲ او ت５رى ورباﻧدې ک８５ي .ﻫﻤداس ３چ ３ﻳﻮ
ﻣﻴکروب(واﻳروس) ﻫﻤﻴشﻪ او پﻪ ﻫر ＄ای ک ３د ﻧاروغ ９سبب ک８５ي .خﻮ دا ﻣﻴکروب بﻪ ！ﻮل
ﻧاروغﻪ ﻧﻪ ک７ي او ﻫغﻪ ＇ﻮک بﻪ ﻧاروغﻪ شﻲ چ ３وجﻮد ﻳ ３ضعﻴف وي او بدن ﻳﻲ د ﻣﻴکروب د
جذب５دو لپاره اﻣاده وي ،فرﻫﻨگﻲ ت５ری ﻫﻢ ﻫﻤدا ډول دی ،ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د فرﻫﻨگﻲ ت５ري ﻻﻧدې
ﻧﻪ را＄ﻲ چ ３داخﻠﻲ چﻤتﻮالی ورتﻪ ولري.
کﻮم شﻲ چ ３زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد د پردﻳﻮ لﻪ زﻳان او افت ﻧﻪ ساتﻠی دى ،ﻫغﻪ زﻣﻮږ فرﻫﻨگ او تﻤدن دى.
افغاﻧستان ＇ﻮ ＇ﻮ ＄ﻠ ３د پردﻳﻮ د ت５رﻳﻮ ﻻﻧدې راغﻠی دی ،خﻮ ﻫ（５کﻠﻪ زﻣﻮږ شتﻤﻦ او وﻳاړلﻰ
فرﻫﻨگ چ ３تل د اسﻼﻣﻲ عقﻴدو او د ﻣﻠﻲ او ﻫ５ﻮاد پالﻨﻰ پﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻮ وﻻړ دى ،ﻧﻪ ﻳﻮازې دا
چ ３ﻣات ３ﻧﻪ ده خﻮړلﻰ او لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻧﻪ دى تﻠﻠﻰ ،بﻠک ３د＊ﻤﻨان او ت５ري کﻮوﻧکﻲ ﻳ ３تل پﻪ گﻮﻧ６و
ک７ي او تسﻠﻴﻤ５دو تﻪ ﻳ ３اړ ک７ي دي .کﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻣﻮږ بﻪ ﻫﻢ د کﻤزورو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ شان خپﻠﻪ ژبﻪ
او فرﻫﻨگ لﻪ ﻻسﻪ ورک７ي واى .زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد افغاﻧستان لﻪ ﻳﻮې ＄ﻮاکﻤﻨ ３فرﻫﻨگﻲ ﻣخﻴﻨ３
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ﻧﻪ برخﻤﻦ دى .د دې فرﻫﻨگﻲ ﻣخﻴﻨ ３پر بﻨس او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻫغﻪ دوه ﻣﻬﻢ عﻨاصر ،لکﻪ:
عقﻴده او ژبﻪ چ ３رﻳ ３＋ﻳ ３د خﻠکﻮ د طبقﻮ او قشروﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک＄ ３غﻠﻴدل ３دي ،خﻠکﻮ تﻪ دا
＄ﻮاک او قﻮت ورکﻮي چ ３فرﻫﻨگﻲ برﻳدوﻧﻮ تﻪ ﻣات ３ورک７ي ،د ﻧﻮﻳﻮ فرﻫﻨگﻲ ت５رﻳﻮ پر وړاﻧدې
ودرﻳ８ي او ﻣقاوﻣت وک７ي.

د لوست تکرار

........................................................................................................
.......................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
پو＊تن３

 -١د خﻠکﻮ ترﻣﻨ ＃د اړﻳکﻮ ﻧﻪ شتﻮن پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک＇ ３ﻪ پاﻳﻠ ３درلﻮدﻻی شﻲ؟
！ -٢ﻮلﻨﻴزې رسﻨ ９پﻪ فرﻫﻨگﻲ اړﻳکﻮ ک＇ ３ﻪ رول لﻮبﻮي؟
 -٣ستاسﻮ پﻪ أﻧد لﻪ ！ﻮلﻨﻴزو رسﻨﻴﻮﻧﻪ ﻣعقﻮلﻪ گ＂ﻪ اخﻴستل کﻮم دي؟
 - ٤کﻮم ﻫ５ﻮادوﻧﻪ زﻳاتره تر فرﻫﻨگﻲ ت５ري ﻻﻧدې را＄ﻲ؟
 -٥کﻮم وضعﻴت تﻪ فرﻫﻨگﻲ ت５رى وﻳﻼی شﻮ؟
کو رن ９دنده

د ！ﻮلﻨﻴزو رسﻨﻴﻮ دوه ﻣثبت ３او دوه ﻣﻨفﻲ اغﻴزې ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３ولﻮلئ.
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د لوم７ي ＇پرکي لن６يز
 -١خلک د فرهنگ له الرې کوالى شي هغه وړتياوې ترالسه ک７ى چ ３د ژوندي پات ３کيدو
او بقا لپاره په مختلفو طبيعي چاپ５ريالونو ک ３الزم ３دي ،د بيلگ ３په توگه＇ :رنگه خوراکي
توکي را ټول ک７ي ،پاخه ي ３ک７ي＇ ،رنگه کالي واغوندي او د ځان لپاره کور جوړک７ي.
 -٢هغه چارې چ ３يو وگ７ی ي ３د يوې ټولن ３د غ７ي په توگه سرته رسوي او که چ５رته له هغه
نه سرغ７ونه وک７ي او مجازات شي ،قواعد گ２ل ک８５ي.
 -٣عقيده او باور د ټولن ３اعتقادي او عام اصول دي چ ３د اجرا کولو له ذمه وارۍ سره ت７او
لري او د ټولن ３لوړ ارز＊تونه منعکسوي.
 -٤سمبولونه يا ن ３＋د هغو حاالتو ＊کارندويي وي چ ３انسان په ورځني ژوند ک ３ورسره
مخامخ ک８５ي.
 -٥د سمبول اساسي نظام په ټولنه ک ３ژبه ده .ژبه په ټولنيز ژوند ک ３لوى ضرورت گ２ل ک８５ي
او له هغ ３نه کار اخيستل د ټولنيز انسان له ځانگ７نو ＇خه شم５رل ک８５ي.
 -٦اوسمهال ډ４ر وخت اړيک ３او تماسونه د ټولنيزو رسنيو د وسايلو په واسطه سرته رس７５ي.
لکه :ټلويزيون ،راډيو ،ورځپا１ه ،انټرن５ټ ،مجل ３او داس ３نور.
رو＊انه ده چ ３د تکنالوژۍ اغ５زې د يوه ه５واد په ټولنيز ژوند ،تاريخي عنعناتو ،له فرهنگي
ځانگ７تياوو او عقايدو سره اړيک ３لري.
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دويم ＇پرکى

ټولنيزې ډل３

په دې ＇پرکي ک ３الندې لوستونه لولئ:
ډل＇ ３ه شى دی؟
د ډل ３جوړ＊ت
د ډل ３رهبري.

٢٧
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د ＇پرکي موخ３
زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک وکوالی شي چ:３
د ډل ３مفهوم درک ک７ي.
د ټولگي او ډل ３توپيرونه واضح ک７ي.
د ډل ３په جوړ＊ت پوه شي.
د رهبرۍ په معنا پوه شي.
د ډل ３د رهبرۍ خاصيتونه ＇رگند ک７ای شي.

٢٨
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شپ８م لوست

ټولنيزه ډله
خبرې پرې وک７ئ

دې تصﻮﻳر تﻪ پﻪ ＄ﻴر سره وگﻮرئ
او داس ３فکر وک７ئ دا ﻫغﻪ ！ﻮلگﻰ
دى چ ３تاس ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３لﻮست
کﻮئ ﻧﻮ:
تاس！ ３ﻮل د دې ！ﻮلگﻲ غ７ي
ﻳاست ،ﻫﻤزولﻲ ﻳاست او ﻳﻮ د بل
پﻪ ＇ﻨگ ک ３ک＋ﻴﻨئ ،گ＊ ６ﻮوﻧکی
لرئ ،پﻪ گ６ه ﻳﻮ شﻲ تﻪ خاﻧدئ او پﻪ
گ６ه لﻪ ﻳﻮ شﻲ ﻧﻪ خﻮابدي ک８５ئ .د
＄اﻧگ７ﻳﻮ صفاتﻮ درلﻮدل او د زﻳات
گ ６فعالﻴت درلﻮدل تاس ３لﻪ ﻧﻮرو
！ﻮلگﻴﻮ او گروپﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻼ کﻮي ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :ستاس ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د ﻳﻮولسﻢ ！ﻮلگﻲ ＊ﻮوﻧکﻰ
بل شخص دى ،د ﻫغﻮ زده کﻮوﻧکﻮ عﻤر لﻪ تاسﻮﻧﻪ لﻮړ دی ،لﻮستﻮﻧﻪ ﻣﻮ سره تﻮپﻴر لري .ﻧﻮ وﻳﻠﻰ شﻮ
چ ３ستاسﻮ ！ﻮلگی د گ６و خصﻮصﻴاتﻮ او فعالﻴتﻮﻧﻮ درلﻮدوﻧکﻰ دى .چ ３تاس ３لﻪ ﻧﻮرو ﻧﻪ جداکﻮي،
د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :تاس ３پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３داس ３ک７ﻧ ３او فعالﻴتﻮﻧﻪ ،لکﻪ( :يوځاي درس ويل)( ،له
يوبل سره د لوستونو په زده ک７ه ک ３مرسته کول او کورن ９دندې) پﻪ گ６ه سرتﻪ رسﻮئ ،تاس３
پﻪ اساﻧ ９سره کﻮلی شئ لﻪ خپﻠﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره اړﻳک ３وساتئ ،کﻮلﻰ شئ لﻪ ﻫغﻮ سره پﻪ أساﻧئ
خبرې اترې وک７ئ ،د درسﻲ ستﻮﻧزو پﻪ اړه ﻳﻮلﻪ بﻠﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ئ ،دې کاروﻧﻮ تﻪ ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ﻳا
ﻣتقابل عﻤل واﻳﻲ ،ﻧﻮ پردې بﻨس وﻳﻠی شﻮ :ډلﻪ لﻪ ﻫغﻮ خﻠکﻮ جﻮړه ده چ ３د گ６و خصﻮصﻴاتﻮ
لروﻧک ３وي او ﻳﻮ لﻪ بل سره گ６ې ！ﻮلﻨﻴزې ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ﻳا ﻣتقابل عﻤل ولري او دا اړﻳک ３تر
ﻳﻮه حده ﻣﻨظﻤ ３او پاﻳداره وي او ﻫغﻮى پﻮﻫ８５ي چ ３دوی د دې دل ３ﻳﻮه برخﻪ ده ،ﻧﻮ وﻳﻠﻰ شﻮ
چ ３ډلﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ ﻣجﻤﻮع ３تﻪ وﻳل ک８５ي چ ３گ ６خصﻮصﻴات او فعالﻴتﻮﻧﻪ ولري اولﻪ ﻳﻮ بل سره
ﻧسبتا ً پاﻳدارې اړﻳک ３لرې .تﻮلﻨپﻮﻫان ډلﻪ داس ３تعرﻳفﻮي :ټولنيزه ډله له هغه واحد ＇خه عبارت دی
چ ３د دوه يا له دې زياتو وگ７و ＇خه چ ３د هغو ترمنځ نسبتاً پايداره متقابل عمل موجود وي چ ３په
نوم او ډول مشخص ک８５ي .د گ ６تفاهم لرونکي وي ،د فکر او عاطف ３له اړخه هم خپل ځانونه يو بل
ته نژدې بولي ،د گ ６ارمان او هدف لپاره يو له بل سره مرسته او الس نيوى کوي چ ３همدا ډله هغه

ته د رسيدو په مقصد منځ ته راغلی دی .لﻪ پﻮرتﻨﻲ تعرﻳف ＇خﻪ دې پاﻳﻠﻮ تﻪ رسﻴ８و چ:３
 -١د ډل ３غ７ي د ﻣتقابل عﻤل درلﻮدوﻧکﻲ دي او ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻣتقابل عﻤل لري.
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 -٢دوی پﻪ دې پﻮﻫﻴ８ي چ ３د ډل ３غ７ي دي.
 -٣دگ ６تفاﻫﻢ لروﻧکﻲ دي او د روحﻴ ،３عاطف ３او فکر لﻪ اړخﻪ خپل ＄اﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ بل تﻪ ﻧژدې
احساسﻮي.
 -٤ﻳﻮﻫدف او ارﻣان لري او ﻫغﻪ تﻪ د رس５دو لپاره لﻪ ﻳﻮ بل سره ﻣرستﻪ کﻮي.
خبرې پرې وک７ئ

＇ﻮ کسان پﻪ ﻧظر ک ３و ﻧﻴسئ چ ３پﻪ ﻳﻮه لﻮبغالﻲ (استدﻳﻮم) ک ３را！ﻮل شﻮي دي چ ３د فﻮ！بال
لﻮبﻪ وگﻮري:
 ستاسﻲ پﻪ اﻧد! أﻳا دې خﻠکﻮ تﻪ ډلﻪ وﻳﻠﻰ شﻮ؟ پﻪ داس ３حال ک ３چ ３ﻫغﻮی د فﻮ！بال لﻮب３د لﻴدلﻮ غﻮ＊تﻮﻧکﻲ دي؟
 أﻳا ﻫغﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې چ ３ﻳﻮه ډلﻪ ﻳ ３لري ،پﻪ دې ډلﻪ ک ３لﻴدل ک８５ي؟تاس ３لﻪ ډ４رو خﻠکﻮ سره اړﻳک ３او ﻣتقابل عﻤل لرئ او ﻫﻤدارﻧگﻪ تاس ３د لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ ډلﻮ ،لکﻪ :لﻪ
کﻮرﻧ ،９د ﻫﻤزولﻮ او د دوستاﻧﻮ لﻪ ډل ３ﻧﻪ پرتﻪ لﻪ ﻧﻮرو ډلﻮ سره ﻫﻢ اړﻳک ３لرئ ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
 ﻫغﻪ کسان چ ３ﻳﻮ ورزشﻲ لﻮبغالﻲ تﻪ د فﻮ！بال د کتﻠﻮ لپاره ＄ﻲ ،ک５داى شﻲ لﻪ ﻧﻮرو سره پﻪگ６ه د خپﻠ ３خﻮ＊！ ３ﻴﻢ وﻫ（ﻮي ،خپل ＇ﻨ ，تﻪ ﻧاست شخص ﻧظر د فﻮ！بال د لﻮب ３پﻪ ﻫکﻠﻪ
و پﻮ＊تﻲ او ک５داي شﻲ خپل ﻧظر ﻫﻢ ﻫغﻪ تﻪ وواﻳﻲ .خﻮ د ﻣﻠﻲ بس د ﻣسافرو ،ﻳا د ﻫغﻮ خﻠکﻮ
چ ３د فﻮ！بال د لﻮب ３د کتﻮ لپاره لﻮبغالﻲ تﻪ ＄ﻲ ،گ ６خصﻮصﻴات او گ ６فعالﻴتﻮﻧﻪ ډ４ر ﻣحدود او
ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ﻳ ３ﻫﻢ ﻧا دواﻣﻪ او ب ３ثباتﻪ وي .پﻪ دې اساس ﻳﻮ شﻤ５ر خﻠک چ ３پﻪ ﻳﻮ ﻣشخص
＄ای ک ３د کﻮﻣ ３پ ３＋５او ﻳا پﻪ کﻮم بل عﻠت سره را！ﻮل８５ي ،د ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ د ډول لﻪ لحاظﻪ،
ډ４ره ابتداﻳﻲ اوب ３ثباتﻪ ！ﻮلﻨﻴزه ډلﻪ گ２ل ک８５ي .د دې خﻠکﻮ اړﻳک ３ﻣؤقتﻲ،ﻧا دواﻣﻪ او پﻪ أساﻧﻲ
سره لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ＄ .کﻪ لﻪ دې ﻣاحﻮل ﻧﻪ لﻪ وتﻠﻮ سره سﻢ ﻳ ３لﻪ ﻳﻮ بل سره اړﻳک ３ختﻤﻴ８ي .دا
رﻧگﻪ ډلگ ９ﻫ ＆５ډول شکل ،سازﻣان ﻳا گ６ې ＄اﻧگ７تﻴاوي چ ３باﻳد ﻳﻮه ډلﻪ ﻳ ３ولري ﻧﻪ لري.
دې ډول ډلﻮ تﻪ دوﻳﻤﻪ درجﻪ ډلﻪ ﻫﻢ واﻳﻲ.
گ２ه گو１ه :ﻻﻧدﻳﻨﻲ اﻧ％ﻮرتﻪ پﻪ ＄ﻴر سره وگﻮرئ او وواﻳاست چ ３پﻪ دې اﻧ％ﻮر ک＇ ３ﻪ شی
گﻮرئ .پﻪ دې اﻧ％ﻮر ک ３ﻳﻮ شﻤﻴر خﻠک و ﻳﻨئ چ ３د ډوډۍ پر وړاﻧدې پﻪ قطار ک ３وﻻړدي او د
ډوډۍ راﻧﻴﻮلﻮ تﻪ اﻧتظار باسﻲ .د دې خﻠکﻮ چ ３د ډوډۍ پر وړاﻧدي وﻻړ دي گ ６خصﻮصﻴات د
ډوډۍ اخﻴستل دي .ﻫغﻮي د ﻳﻮې لﻨ６ې ﻣﻮدې لپاره د ﻳﻮبل پﻪ ＇ﻨگ ک ３پات ３ک８５ي .د کﻮرﻧ ９د
غ７و ،دوستاﻧﻮ！ ،ﻮلگﻴﻮالﻮ او ﻫﻤزولﻮ اساسﻲ تﻮپﻴر لﻪ ﻫغﻮ کساﻧﻮ سره چ ３د ﻳﻮه ډوډۍ پخوونکي
خﻮا تﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﻲ بس او ﻳا پﻪ ﻳﻮ لﻮبغالﻲ ک ３دي لﻴدل ک８５ي .د وروست ９ډل ３ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ﻣؤقتﻲ
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او ب ３ثباتﻪ دي ،ﻫغﻮی ﻣشخص خصﻮصﻴات او فعالﻴتﻮﻧﻪ ﻧﻪ لري او داس ３جﻮړ＊ت ﻧﻪ لري چ ３لﻪ
سﻠسﻠﻪ ﻣراتب او د کار وﻳش ﻧﻪ بر خﻤﻦ وي ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :د فﻮ！بال د ！ﻴﻢ طرفداران ﻳﻮه ډلﻪ ﻳا
گ２ﻪ گﻮ１ﻪ جﻮړوي ﻫغﻮی لﻪ لﻮب＇ ３خﻪ وروستﻪ ﻫر
لﻮري تﻪ خپرﻳ８ي ،عادي حالت تﻪ راگر＄ﻲ او د
لﻮبغالﻲ ＇خﻪ لﻪ راوتﻠﻮ وروستﻪ لﻪ ﻳﻮ بل سره ﻫﻴ＆
اړﻳک ３ﻧﻪ لري.
ټولنيزه ټولگه

ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻴزه ډلبﻨدي ده چ ３افراد د ＄اﻧگ７و
خصﻮصﻴاتﻮ پﻪ بﻨس پﻪ ﻫغ ３ک ３گ６ون کﻮي،
لکﻪ :ﻫغﻪ کسان چ ３ﻳﻮ ډول شغل او ﻣشابﻪ عاﻳد
ولري ،ﻻﻧدﻳﻨ ９بﻴﻠگ ３تﻪ پام وک７ئ:
د ﻳﻮه ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻫر ！ﻮلگﻰ ﻳﻮ اول ﻧﻤره لري .دا زده کﻮوﻧکﻲ ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻫ ＆５ډول ！ﻮلﻨﻴزې
اړﻳک ３ﻧﻪ لري ،خﻮ د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻣدﻳر دا زده کﻮوﻧکﻲ د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د اول ﻧﻤره گاﻧﻮ د ډلگ ９پﻪ تﻮگﻪ
پﻴژﻧﻲ او پﻮﻫﻴ８ي چ ٤٠ ３کسﻪ اول ﻧﻤره زده کﻮوﻧکﻲ لري.
د ډل ،３گ ３２گﻮ ３１او ！ﻮلﻨﻴزې ډلگ ９پرتﻠﻪ پﻪ ﻻﻧدﻳﻨﻲ جدول ک ３پﻪ رو＊اﻧﻪ تﻮگﻪ ＊ﻮدل شﻮې
ده.
عنوان

مثال

ځانگ７تياوي

ډله

گ６ې ځانگ７تياوې.
 متقابلی اړيک ３يا ټولنيزعمل
 -منظمی او باثباته اړيک３

کورن９
 همزولي -گاون６ي

گ２ه گو１ه

نا دوامه او ب ３ثباته اړيک３
د متقابلو اړيکو نشتوالی د
گ６و خصوصياتو او فعاليتونو
نشتوالی

 د نانبايي په قطار ک ３والړ خلک د سرويس مسافر -په لوبغالي ک ３د فوټبال کتونکي

تولنيزه ډلگ９

 د يوگ ６خصوصيتدرلودل
 -خو د متقابلو اړيکو نشتوالى

 د يو ډول دندې درلودونکي -اول نمره گان
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د مرجع ډله

تاس ３ﻫره ورځ ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ ＄ئ ،د سﻮاد لﻪ زده ک７ې پرتﻪ ﻧﻮرې ﻣﻮخ ３ﻫﻢ لرئ .ﻣﻤکﻨﻪ ده د
ﻫغ ３ل５ﻮالتﻴا لﻪ کبﻠﻪ چ ３لﻪ خپل ＊ﻮوﻧکﻲ سره ﻳ ３لرئ ،غﻮاړئ چ＊ ３ﻮوﻧکﻲ شئ .لﻪ دې اﻣﻠﻪ
ﻫ（ﻪ کﻮئ چ ３د ＊ﻮوﻧکﻮ پﻪ ＇５ر خپل ﻣعﻠﻮﻣات او پﻮﻫﻪ زﻳاتﻪ ک７ئ .تاس ３ﻫ（ﻪ کﻮئ چ ３د
خپﻠﻮ ＊ﻮوﻧکﻮ ک７ه وړه زده ک７ئ او ﻫغﻮ ک７و وړوتﻪ چ＊ ３ﻮوﻧکﻰ ارز＊ت ورکﻮي او＊ﻪ ﻳ ３بﻮلﻲ
تاس ３ﻫﻢ ﻫغﻪ کار سرتﻪ رسﻮئ .پﻪ دې ډول ＊ﻮوﻧکﻰ ستاس ３لپاره د ﻣرجع ډلﻪ ده .پﻪ دې تﻮگﻪ
د ﻣرجع ډلﻪ ﻫغﻪ ډلﻪ ده چ ３فرد د ﻫغ ３غ７ى ﻧﻪ دی ،خﻮ د ﻫغ ３ډل ３سره د ﻳﻮ ＄ای ک５دو ﻳا
ﻣشابﻪ ک５دو ﻫﻴﻠﻪ لري.

د لوست تکرار

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
پو＊تن３

 -١ډلﻪ تعرﻳف ک７ئ؟
！ -٢ﻮلگﻪ او ډلﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر لري؟
 -٣ﻫغﻮ کساﻧﻮ تﻪ چ ３د ﻧاﻧباﻳﻲ پﻪ قطار ک ３وﻻړ وي ډلﻪ وﻳﻠی شﻮ؟
-٤ډلﻪ ＇ﻪ ډول جﻮړﻳ８ي؟
 -٥گ２ﻪ گﻮ１ﻪ لﻪ ！ﻮلﻨﻴزې ！ﻮلگ ３سره ＇ﻪ تﻮپﻴر لري؟
کو رن ９دنده

د ډل ،３گ ３２گﻮ ３１او ！ﻮلﻴﻨزې ډل ９／پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ ﻣثال و لﻴکئ او بﻴا ﻳ ３پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３د زده کﻮوﻧکﻮ
پر وړاﻧدې ولﻮلئ.
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اووم لوست

د ډلو جوړ＊ت

خبرې پرې وک７ئ

＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ت５ر لﻮست ک ３دا رو＊اﻧﻪ شﻮه چ ３وگ７ی سره لﻪ دې چ ３خپل فردﻳت ساتﻲ د دې
پﻪ ＇ﻨگ ک＄ ３ان د ﻳﻮې ډل ３غ７ى بﻮلﻲ ،د پﻮرتﻪ ﻣطﻠب پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮتﻪ
＄ﻮاب ورک７ئ.
 -١أﻳا د ＇ﻮکساﻧﻮ پﻪ را ！ﻮلﻴدو ﻳﻮه ډلﻪ تشکﻴﻠ８５ي؟
！ -٢ﻮلﻨﻴزه ډلﻪ ＇ﻨگﻪ جﻮړﻳ８ي؟
د خﻠکﻮ ﻫ（ﻪ د دې لپاره چ ３لﻪ ﻳﻮ بل سره اړﻳک ３وﻧﻴسﻲ ﻳﻮ داس ３واقعﻴت دى چ ３پﻪ ﻫر ＄ای
ک ３د ﻫغﻪ شاﻫدان ﻳاست:
 پﻪ ﻣﻠﻲ بس ک ３د ﻻرې پﻪ اوږدو ک ３د خبرو او صﻤﻴﻤت پﻴل کﻮل. د ﻣﻴﻨ ３او صﻤﻴﻤت ＊کاره کﻮل او لﻪ ﻧﻮرو سره ﻣرستﻪ کﻮل دا د ﻫغﻮ ﻫ（ﻮ ب５ﻠگ ３او ﻧﻤﻮﻧ ３ديچ ３خﻠک ﻳ ３ﻳﻮ لﻪ بل سره د اړﻳکﻮ ﻧﻴﻮلﻮ ،د دوست ９او ﻫﻤغ８ۍ د پﻴدا کﻮلﻮ لپاره سرتﻪ رسﻮي.
خﻮ ﻳﻮازې د ＇ﻮ کساﻧﻮ پﻪ را！ﻮل５دو سره ﻳﻮه ډلﻪ ﻧشﻲ جﻮړﻳدای .جﻮړه شﻮې ډلﻪ ﻣﻤکﻨﻪ ده ډ４ره
سطحﻲ او ﻣحدوده وي چ ３لﻪ دې اﻣﻠﻪ بﻪ ډ４ر ژر لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړه شﻲ .لکﻪ پﻪ ﻳﻮه لﻴﻨﻲ سروﻳس
ک ３چ ３ﻳﻮ شﻤ５ر کسان ﻫﻤسفره وي ،ﻫغﻮی کﻪ ان د سفر پﻪ اوږدو ک ３ډ４ر زﻳات صﻤﻴﻤﻲ ﻫﻢ
وي ،خﻮ کﻠﻪ چ ３ﻣقصد تﻪ ورسﻴدل د دوی اړﻳک ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ او ﻫر＇ﻮک پخپﻠﻪ ﻻره ＄ﻲ.
ﻫر ＇ﻮﻣره چ ３د ورتﻪ والﻲ او گ６و اړﻳکﻮ کچﻪ ډ４ره وي ،جﻮړې شﻮې اړﻳک ３ﻻ پرﻣختگ
کﻮي ،پﻪ دې ډول د دواړو خﻮاو تعاﻣل ﻻ دواﻣداره ک８５ي ،پﻪ داس ３حالت ک ３وگ７ي ﻳﻮه ډلﻪ
پﻴژﻧدل ک８５ي.
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فعاليت

ﻳﻮ لﻪ بل سره د خﻠکﻮ دوستﻲ ،د اړﻳکﻮ ！ﻴﻨگﻮلﻮ او د دوست پﻴدا کﻮلﻮ ﻫ（ﻪ د ＇ﻪ لپاره ده؟
خﻠک ول ３د ژوﻧد پﻪ ﻫره دوره ک ３د صﻤﻴﻤﻲ دوستاﻧﻮ د ﻣﻮﻧدلﻮ او اړﻳکﻮ ！ﻴﻨگﻮلﻮ پﻪ ﻫ（ﻪ
ک ３وي؟
＄ﻴﻨ ３فﻴﻠسﻮفان د دې پﻮ＊تﻨ ３پﻪ ＄ﻮاب ک ３واﻳﻲ چ ３اﻧسان پﻪ طبﻴعﻲ تﻮگﻪ ！ﻮلﻨﻴز ﻣﻮجﻮد
دی ،دا ﻫ（ ３د اﻧسان لﻪ طبﻴعﻲ غﻮ＊تﻨ ３ﻧﻪ سرچﻴﻨﻪ اخﻠﻲ چ ３غﻮاړي ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد جﻮړک７ي
او خپﻠ ３اړتﻴاوې پﻮره ک７ي .دا ﻫﻴﻠ ３او اړتﻴاوې لﻪ ﻧﻮروسره د ﻫغﻪ د ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ د ！ﻴﻨگﻮالﻲ
سبب گر＄ﻲ چ ３د ！ﻮلﻨ ３د دوام او ثبات ﻻﻣل گر＄ﻲ.
ﻣﻤکﻨﻪ ده چ ３دا اوس تاس ３د ＇ﻮ ډلﻮ غ７ﻳتﻮب ولرئ ،خﻮ ول ３پﻪ دې ډلﻮ ﻳا ډلﻪ ک ３شاﻣل
شﻮي ﻳاست؟ تجربﻮ ＊ﻮدل ３ده چ ３وگ７ي ﻣعﻤﻮ ًﻻ پﻪ ＇ﻮ دلﻴﻠﻪ لﻪ ﻳﻮې ډل ３سره ﻳﻮ＄ای
ک８５ي:
 -١ډلﻪ د خپﻠﻮ غ７و رواﻧﻲ (ارواحﻲ) او ！ﻮلﻨﻴزې اړتﻴاوې پﻮره کﻮي ،پﻪ دې ﻣعﻨا چ ３اﻧسان تﻪ د
ډل ３پﻪ غ７ﻳتﻮب سره دا احساس پﻴدا ک８５ي چ ３فکر وک７ي ﻫغﻪ لﻪ ﻫﻤدې ډل ３سره ت７او لري
او پﻪ ډلﻪ ک ３د پاﻣﻠرﻧ ،３ﻣﻴﻨ ３او ﻣحبت وړگر＄ﻲ.
 -٢د ډل ３غ７ي پﻪ ډلﻪ ک ３د رواﻧﻲ او ！ﻮلﻨﻴز اﻣﻨﻴت احساس کﻮي .
 -٣اﻧساﻧان پﻪ ډلﻪ ک ３د کار او فعالﻴت لپاره ډ４ره ل５ﻮالتﻴا ＊ﻴﻲ.
 -٤ډلﻪ پﻪ ﻫغﻮ کاروﻧﻮ ک ３ﻣرستﻪ کﻮي چ ３د ډل ３غ７ي ﻳ ３پﻪ سرتﻪ رسﻮلﻮ ک ３ب ３وسﻲ شﻲ.
 -٥د ډل ３غ７ي د ﻫغﻮ ﻣعﻠﻮﻣاتﻮ او پﻮﻫ ３پﻪ را ！ﻮلﻮلﻮ ک ３چ ３ﻫر غ７ى ﻳ ３پﻪ ﻳﻮازې تﻮگﻪ ﻧشﻲ
کﻮلﻰ ﻻس تﻪ راوړي ،ﻣرستﻪ کﻮي.
-٦د ډل ３غ７ي زﻳاتره ﻳﻮ د بل لپاره عﻠﻢ او خبروﻧﻪ چﻤتﻮ کﻮي چ ３ﻫر غ７ي ﻫغﻮ تﻪ د رسﻴدلﻮ تﻮان
ﻧﻪ لري.

34

ستاس ３په اند کورن＇ ９نگه او د ＇ه لپاره جوړي８ي؟

د کﻮرﻧ ９ډلﻪ د ！ﻮلﻨﻴزې ډل ３د اصﻠﻲ ډل ３پﻪ ﻧﻮم خپل پاﻳ＋ت د واده او تﻮلد لﻪ ﻻرې ساتﻲ .کﻮرﻧ９
ﻫغﻪ ډلﻪ ده چ ３غ７ي ﻳ ３د ﻧسبﻮلﻲ او خپﻠﻮل ９لرلﻮ لﻪ کبﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ ک５ﻲ صﻤﻴﻤاﻧﻪ ،تل پات ３او
کﻠک ３اړﻳک ３لري.
خبرې پرې وک７ئ
آيا پوهي８ئ چ ３کوم شيان د دوستانو ترمنځه د اړيکو المل گرځي؟

د دوستاﻧﻮ ډلﻪ پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسئ＇ ،ﻮکسان د دې لپاره چ ３ﻫﻤزولﻲ دي ،خﻮرا ＊ﻪ کﻮلﻰ شﻲ ﻳﻮ
بل سره پﻮه ک７ي ،ﻫغﻮی ﻳﻮ لﻪ بل سره خبرې کﻮي ،دوستﻲ کﻮي ،کﻮرﻧ ９دﻧدې سرتﻪ رسﻮي،
ﻳﻮ ＄ای لﻮب ３کﻮي ،لﻪ دې کبﻠﻪ پﻪ دې ډلﻪ ک ３غ７ﻳتﻮب د احساس پر بﻨس راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي او د
کﻮرﻧ９پﻪ ډلﻪ ک ３غ７ﻳتﻮب د عﻮاطفﻮ لﻪ ﻣخ ３تشکل پﻴدا کﻮي.
ﻧﻮر ډولﻮﻧﻪ ﻫﻢ شتﻪ ،لکﻪ ورزشﻲ ډلﻪ،د ﻫﻤکاراﻧﻮ ډلﻪ او ﻧﻮر ....غ７ﻳتﻮب پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ډلﻮ ک ３أگاﻫاﻧﻪ
او د ﻧﻮ ﻣﻮړې ډل ３لﻪ ﻣعﻴاروﻧﻮ سره سﻢ راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي ،کﻪ ﻳﻮ کس غﻮاړي چ ３د دې ډل ３غ７ى
شﻲ ﻣعﻤﻮ ًﻻ باﻳد:
باﻳد ﻳﻮ فﻮرم چ ３د غ７ﻳتﻮب غﻮ＊تﻨﻠﻴک دی ډک ک７ي .لﻪ ﻫغﻮ کساﻧﻮ چ ３وغﻮاړي پﻪ دې ډلﻪ
ک ３شاﻣل شﻲ ،اﻣتحان اخﻴستل ک８５ي .وروستﻪ لﻪ ﻣﻨﻠﻮ لﻪ ﻫغﻪ سره قرارداد اﻣضا ک８５ي .غ７ﻳتﻮب
پﻪ داس ３ډلﻮ ک！ ３اکﻠﻰ پ７او لري چ ３د قرارداد د ﻣﻮدې لﻪ پﻮره کﻴدو وروستﻪ تاس ３د ﻫغﻪ ډل３
غ７ى ﻧﻪ بﻠل ک８５ئ＄ .ﻴﻨ ３ډل ３وگ７ي پﻪ رسﻤﻲ تﻮگﻪ د ډل ３لﻪ غ７ﻳتﻮب ＇خﻪ د ﻳﻮ ﻣکتﻮب پﻪ
ذرﻳعﻪ وباسﻲ او د ﻫغﻪ غ７ﻳتﻮب ﻣﻠغی کﻮي.
ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３ﻣﻮ پﻪ دې لﻮست ک ３ولﻮستل داس ３پاﻳﻠﻪ ترې اخﻴستﻼی شﻮ چ:３
کﻮرﻧ ９د ﻳﻮې اصﻠﻲ ！ﻮلﻨﻴزې ډل ３پﻪ تﻮگﻪ خپل پاﻳ＋ت د واده کﻮلﻮ او اوﻻدوﻧﻮ د پﻴداکﻮلﻮ لﻪ ﻻرې
تضﻤﻴﻨﻮي .کﻮرﻧ ９ده چ ３اﻧسان پک ３ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ او دا کﻮرﻧ ９ده چ ３اﻧسان تﻪ ور زده کﻮي،
تر＇ﻮ لﻪ ﻫغ ３ډل ３سره چ ３ﻧژدې او صﻤﻴﻤﻲ اړﻳک ３لري پﻪ أراﻣﻪ فضا ک ３ژوﻧد وک７ي.
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ﻫر اﻧسان د خپﻠ ３اﻧساﻧﻲ بشر پالﻨ ３او لﻪ ﻳﻮاز４تﻮب ﻧﻪ د لري ک５دو او د ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد د دوام لپاره
د دوستاﻧﻮ ډل ３تﻪ ور داخﻠﻴ８ي .دا ډلﻪ پﻪ ﻫﻤدې ډول لﻮﻳﻴ８ي او زﻳاتﻴ８ي ،داس ３چ ３ﻳﻮ شخص
کﻴداى شﻲ د ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد د ت５رولﻮ لپاره پﻪ ＇ﻮ ډلﻮ ک ３غ７ﻳتﻮب ولري .پﻪ دې ډول ﻣﻮږ د ﻫر ډول
！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره د ډل ３غ７ﻳتﻮب تﻪ اړتﻴا لرو.
د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

 -١د کﻮرﻧ ９او دوستاﻧﻮ ډلﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر لري؟
 -٢ډل ３تﻪ د اﻧسان د ورتگ ﻻﻣل ＇ﻪ شﻰ دی؟
 -٣ډلﻪ ＇ﻨگﻪ جﻮړﻳ８ي؟
 -٤ﻻﻧدې جﻤﻠ ３بشپ７ې ک７ئ:
 -٥کﻮرﻧ ９ده چ ３اﻧسان ...........را＄ﻲ او دا کﻮرﻧ ９ده چ ３اﻧسان ورتﻪ ...........کﻮي.
 -٦پﻪ ډلﻪ ک ３غ７ﻳتﻮب د............لﻪ ﻻرې راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي.
کو رن ９دنده

أﻳا تاس ３د کﻮرﻧ ９لﻪ ډل ３پرتﻪ د کﻮﻣ ３بﻠ ３ډل ３غ７ي ﻳاست؟ ＄ﻮاب پﻪ خپﻠﻪ کتابچﻪ ک ３ولﻴکئ او بﻴا
ﻳ ３د ！ﻮلگﻲ پﻪ وړاﻧدې ولﻮلئ.
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اتم لوست

د ډل ３مشرتوب(الر＊وونه)
پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ﻣﻮ زده ک７ل چ ３ډلﻪ ＇ﻪ ډول جﻮړﻳ８ي او تشکل پﻴدا کﻮي .پﻪ دې لﻮست ک３
بﻪ د ډل ３لﻪ رﻫبرۍ سره أشﻨاشئ.
خبرې پرې وک７ئ

پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻴزه ډلﻪ ک ３داس ３کسان دی چ３
ﻣشرتﻮب کﻮي:
 أﻳا کﻴدای شﻲ د دې رﻫبرۍ ﻻﻣل پﻴدا ک７و؟ أﻳا ﻳﻮه ډلﻪ چ ３ﻣﻮخ ３تﻪ د رسﻴدو لپاره فعالﻴتکﻮي .لﻪ ﻣشر ＇خﻪ پرتﻪ ﻣﻮخ ３تﻪ رسﻴدای شﻲ؟
 تاس ３پﻪ خپﻠﻪ کﻮرﻧ ９ک ３د چا اطاعت کﻮئ؟زﻣﻮږ ﻣقصد لﻪ رﻫبر ﻧﻪ ﻫﻤاغﻪ دى چ ３پﻪ اﻧگﻠﻴسﻲ
ژبﻪ ک ３لي６ر ورتﻪ واﻳﻲ .ﻫغﻪ ＇ﻮک چ ３پﻪ ډلﻪ ک３
د تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ تﻮان او د پرگﻨﻮ د باور لﻮﻣ７ﻳتﻮب
لري ﻣشر ﻳا رﻫبر ورتﻪ واﻳﻲ .ﻫغﻪ س７ي تﻪ چ ３پﻪ
طبﻴعﻲ ډول او د وړتﻴا پﻪ ＊ﻮدلﻮ سره ﻳ ３د ډل ３اداره
پﻪ ﻻس ک ３ﻧﻴﻮل ３ده ،د ډل ３اړتﻴاوې پﻮره کﻮي ،ﻫغﻮی تﻪ گ＂ﻮر تﻤام شﻲ او ﻫغﻮى خپﻠﻮ ﻣﻮخﻮتﻪ
ورسﻮي د ډل ３رﻫبر دی ،لکﻪ :ﻣذﻫبﻲ ﻣشران ،د سﻴاسﻲ احزابﻮ ﻣشران ،د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ رﻫبران،
ﻣشران او ﻧﻮر .مشري ﻫغﻪ ＇رگﻨده پدﻳده ده چ ３تل پﻪ ډلﻪ ک ３ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ＇ .ﻮک چ ３ﻳﻮ بل پﻪ
زور او جبر ﻳا د ﻫغﻪ پخپل رضاﻳت او پﻮﻫ ３د ﻳﻮ کار سرتﻪ رسﻮلﻮ او پرﻳ＋ﻮدلﻮ تﻪ اړ ک７ي او ﻣﻮخ３
تﻪ د رسﻴدو ﻳا د ﻫغﻪ ﻣخﻨﻴﻮي لپاره ﻫغﻪ پﻪ حرکت راولﻲ ،ﻣشرتﻮب بﻠل ک８５ي.
ول ３يوه ډله مشر ته ضرورت لري؟

ﻻﻧدې ب５ﻠگ ３تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ئ :د ﻳﻮې ورزشﻲ ډل ３ﻣشر د ﻳﻮې لﻮب ３د ادارې تر＇ﻨگﻪ د ﻫغ３
کﻴفﻴت ﻫﻢ لﻮړ وي .ﻫغﻪ ﻫر ﻧفرتﻪ د ﻫغﻪ ﻣسؤولﻴتﻮﻧﻪ ورپﻪ گﻮتﻪ کﻮي او ﻫ（ﻪ کﻮي چ ３د لﻮب３
ﻧﻴﻤگ７تﻴاوي لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻲ .وﻳﻨﻮ چ ３د لﻮب ３لﻪ پﻴل ﻧﻪ ﻣخک ３ﻫغﻪ لﻪ لﻮبغاړو سره خبرې کﻮي
او د ﻫغﻮی ﻧظر د ﻫغﻮ کاروﻧﻮ پﻪ اړه چ ３باﻳد سرتﻪ ﻳ ３ورسﻮي پﻮ＊تﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :کﻠﻪ
چ ３غﻮاړي د لﻮبغاړو د درﻳدو ＄اﻳﻮﻧﻪ ﻣعﻠﻮم ک７ي لﻪ ！ﻮلﻮ لﻮبغاړو سره ﻣشﻮره کﻮي او بﻴا تصﻤﻴﻢ
ﻧﻴسﻲ .ﻧﻮلﻪ دې کبﻠﻪ د ﻳﻮ رﻫبر ﻳا ﻣشرتﻮب دﻧده ډلﻪ ﻳ５زو ﻣﻮخﻮ تﻪ د رس５دو لپاره د ډل ３د غ７و پﻪ
ک７و وړو او اعﻤالﻮ ک ３د ﻫﻤغ８ۍ راوستل دي.
آيا پوهي８ئ چ ３د ډلو مشران له کومو ځانگ７تياوو ＇خه برخمن دي؟

کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ کﻮﻣﻪ ＄اﻧگ７ې قاعده وجﻮد ﻧﻪ لري ،خﻮ بﻴاﻫﻢ داس＊ ３کاري چ ３ﻣشران د ډل ３ﻧﻮرو
غ７وتﻪ ＊ﻪ ＊کاره ک８５ي ،پرﻫﻴزگاره د ＊ﻪ فکر او ＊ﻪ ذﻫﻦ خاوﻧدان وي او باﻵخره خﻮږ ژبﻲ او د
37

قﻮي عزم او ارادې خاوﻧد وي .پر ﻧفس باﻧدې لﻪ فﻮق العاده اعتﻤاد او باور ＇خﻪ برخﻤﻦ وي.
ستاسي په فکر! له دې ځانگ７تياوو پرته چ ３وويل شول ،مشران نورې کوم ３ځانگ７ن ３لري؟

د ﻣشرۍ سرچﻴﻨ ３پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ حاﻻتﻮ ک ３تﻮپﻴر لري چ ３د داخﻠﻲ او فردي ＄اﻧگ７ﻧﻮ ＇خﻪ
سرچﻴﻨﻪ اخﻠﻲ.
ﻣشرتﻮب تﻪ رس５دل ﻳا د ！اکﻨ ３لﻪ ﻻرې او ﻳا اﻧتصابﻲ وي.
！اکﻨﻪ کﻴدای شﻲ د ﻳﻮ سازﻣان پﻪ واسطﻪ او ﻳا د رﻫبر لﻪ خﻮا وشﻲ .د ﻣشرتﻮب ﻣﻨشاوې او
سرچﻴﻨ ３کﻮلﻰ شﻮ داس ３ډلبﻨدي ک７و؟
د خﻠکﻮ لﻪ خﻮا ！اکل شﻮی ﻣشر(د گﻮﻧد د خﻠکﻮ ﻣشر).
د ﻳﻮه وگ７ي لﻪ خﻮا ！اکل شﻮى ﻣشر.
د ﻳﻮه سازﻣان لﻪ خﻮا ！اکل شﻮى رﻫبر (سازﻣاﻧﻲ ﻣشر).
د خپل ＄ان لﻪ خﻮا ！اکل شﻮى ﻣشر (＄ان ！اکﻠی).
د ﻣشر شتﻮن پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３اړﻳﻦ دی＄ ،کﻪ د ﻣشرتابﻪ شتﻮن د ﻫغﻪ پﻴرواﻧﻮ تﻪ پﻪ ﻧفس باﻧدې د باور
احساس＄ ،ﻮاک او زﻳاتﻪ وړتﻴا ورکﻮي.
د رهبرۍ غوره ځانگ７تياوې او صفتونه په الندې ډول دي:

 -١ﻣشر باﻳد عادل وي.
 -٢رﻫبر باﻳد پرﻫﻴزگار (باتقﻮا) وي.
 -٣رﻫبر باﻳد ﻣدبر وي ،د ﻣﻬﻤﻮ چارو د سرتﻪ رسﻮلﻮ لپاره تدبﻴر ،تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﻪ او وړاﻧدوﻳﻨﻪ ډ４ره اړﻳﻨﻪ ده.
 -٤ﻣشر باﻳد سﻴاسﻲ او ！ﻮلﻨﻴز لﻴد او بﻴﻨاﻳﻲ ولري.
 -٥ﻣشر باﻳد د چارو پﻪ اداره کﻮلﻮ برﻻسﻰ وي .کﻪ چﻴرتﻪ اداره کﻮلﻮ (ﻣدﻳرﻳت) تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وﻧﻪ
شﻲ د ﻣشرۍ ﻣسؤولﻴت سرتﻪ ﻧﻪ شﻲ رسﻮﻻی.
-٦ﻣشر باﻳد پﻼن او پروگرام ولري.
-٧ﻣشر باﻳد زړور وي .ﻫغﻪ ﻣشر چ ３زړور ﻧﻪ وي ﻧﻪ شﻲ کﻮﻻى چ ３پﻪ طﻮفاﻧﻮﻧﻮ ک ３خپل
رعﻴت پﻪ خﻮ＋＄ت راولﻲ ،قﻮت ورک７ي او د پ＋５ﻮ او حﻮادثﻮ ﻣخﻨﻴﻮی وک７ي.
＊ -٨ﻪ تشخﻴص ولري.
 -٩باﻳد کاري ！ﻴﻢ ولري او د ﻫغﻮى ترﻣﻨ％ﻪ ﻣرست ３او ﻣحبت تﻪ وده ورک７ي.
 -١٠ﻣﻮضﻮع پﻪ چ＂ک ９سره تشخﻴص ک７اي شﻲ.
 -١١لﻪ تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ وروستﻪ پﻪ چ＂ک ９عﻤل وک７ي.
 -١٢ﻣشر باﻳد لﻪ فساد او جﻨاﻳت ﻧﻪ ل５رې وي.
 -١٣پﻪ تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ ک ３چ＂ک وي.
 -١٤پﻪ اقدام کﻮلﻮ ک ３چ＂ک وي او ﻣﻮخﻮ تﻪ د رس５دو ﻻرې تﻪ دوام ورک７ي.
 -١٥د اﻧتقاد ظرفﻴت ولري.
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 -١٦ﻣشر باﻳد خپل ﻣسؤولﻴت وپ５ژﻧﻲ او پﻮه شﻲ چ ３رﻫبري ﻳﻮ لﻮى اﻣاﻧت دى ،ده تﻪ ور پﻪ
غاړه دى او د ﻫغﻪ ＄ﻮاب ورکﻮوﻧکی دی
 -١٧رﻫبر باﻳد داس＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ولري چ ３ﻳﻮازې پﻪ ده پﻮرې ت７او ولري ،تر＇ﻮ وکﻮﻻی شﻲ
د ﻳﻮې ﻣشرې ترﻻسﻪ ک７ي.
آيا پوهي８ئ د مشرتوب ＇و طريق ３موجودې دي؟

！ﻮلﻨپﻮﻫاﻧﻮ پﻪ ډلﻪ ک ３د ﻣتقابل عﻤل ＇ﻴ７ﻧ ３پﻪ ترڅ ک ３د ﻣشرۍ درې ډولﻮﻧﻪ پ５ژﻧدلﻲ دي:
د خﻠکﻮ ﻣشر ،ﻣطﻠقﻪ ﻣشر ،ب ３قﻴدوبﻨده ﻣشر.
 -١د موکرات مشر :د ﻣﻮکرات ﻣشر د ډل ３ﻣﻮخﻮتﻪ د رس５دو لپاره د ډل ３ﻧظرﻳات او وړاﻧدﻳزوﻧﻪ
د خپﻠﻮ چارو اساس گ２ﻲ ،تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮل بﻪ د ډلﻪ ﻳﻴز تﻮافق پر بﻨس وي ،د ﻣشر دﻧده د ډل３
د عﻤﻮﻣﻲ تگ ﻻرې د ！اکﻠﻮ پﻪ برخﻪ ک ３د ډل ３د غ７و ﻫ（ﻮل او ﻣرستﻪ ده .د کارو４ش خپﻠﻪ
غ７و تﻪ پرﻳ＋ﻮدل ک８５ي او ﻫر ＇ﻮک پﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ لﻪ ﻫر چا سره چ ３وغﻮاړي کﻮلﻰ شﻲ کار
وک７ي .ﻣشر د گروپ ﻳﻮ ﻣسؤول غ７ى او د کاروﻧﻮ پﻪ سرتﻪ رسﻮلﻮ ک ３گ６ون لري .دا ډول ﻣشر
پﻪ بحراﻧﻲ وختﻮﻧﻮ ک ３ل ８برﻳالﻴتﻮب لري ،خﻮ د ！ﻮلﻨ ３او ډل ３د دوام او سﻤﻮن د تضﻤﻴﻦ پﻪ اړه
د ﻣطﻠقﻰ رﻫبرۍ پﻪ پرتﻠﻪ لﻪ ډ４ر گ＂ﻮر تﻮب او ﻣؤثرﻳت ﻧﻪ برخﻤﻦ دی .ﻧﻮﻣﻮړي ﻣشران د ډلﻪ ﻳﻴز
تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ پﻪ برخﻪ ک ３د گروپ د غ７و گ６ون تﻪ ډ４ر ارز＊ت ورکﻮي.
 -٢مطلقه مشر :پﻪ دې ډول ﻣشرۍ ک ３د ډل ３د فعالﻴت او چارو د سرتﻪ رسﻮلﻮ تصﻤﻴﻢ د ﻣشر
پﻪ خﻮ＊ﻪ ﻧﻴﻮل ک８５ي .د ﻫر چا چارې او ﻫﻤدارﻧگﻪ لﻪ ﻫر چا سره ﻣرستﻪ ﻣشر ！اکﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى پﻪ
ډلﻪ ک ３پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ تصﻤﻴﻢ ﻧﻴسﻲ .پﻪ ډلﻪ ﻳﻴزو چارو او فعالﻴتﻮﻧﻮ ک ３برخﻪ ﻧﻪ اخﻠﻲ.
دا ډول ﻣشري د ډل ３د ډ４رو غ７و د ﻣﻨﻠﻮ وړﻧﻪ ده .دا ډول ﻣشرتﻮب د ډل ３ﻳا ！ﻮلﻨ ３د غ７و د ﻣﻮخﻮ،
ﻣقرراتﻮ او ک７و وړو ！اکﻮﻧکی دى .دا ډول ﻣشري کﻮلﻰ شﻮ پﻪ وسﻠﻮالﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ،دﻳکتاتﻮري
حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ،صﻨعتﻲ او سﻮدا گرﻳزو تشکﻴﻼتﻮ ،او پﻪ پﻼر ساﻻرو کﻮرﻧﻴﻮ ک ３وﻣﻮﻣﻮ.
د پورتنيو مطالبو د بيان پر بنسټ او د ډل ３د غ７و په مرسته د ＇لورو مطلقه مشرانو نومونه واخلئ.

 -٣ب ３قيدو بنده مشري :پﻪ دې ډول ﻣشرۍ ک ３ﻣشر ب ３قﻴده دی او پﻪ اداره ک ３د ډل ３د سﻤﻮن
ﻼ خپﻠﻮاک دي.
پﻪ اړه ډ４ره ل８ه پاﻣﻠرﻧﻪ لري -وگ７ي د کار د سرتﻪ رسﻮلﻮ پﻪ اﻧتخاب ک ３کاﻣ ً
د ﻣشر رفتار او کردار د ډل ３لﻪ غ７و سره دوستاﻧﻪ دى او ﻣعﻤﻮ ًﻻ د غ７و د ک７و وړو صفت او ﻳا
پرې ﻧﻴﻮکﻪ ﻧﻪ کﻮي.
لﻪ پﻮرتﻪ ﻣطالبﻮ ＇خﻪ ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ د ډل ３د ﻣشرۍ پﻪ اړه پﻮه شﻮئ او دا ﻣﻮ زده ک７ل چ ３پﻪ ﻳﻮه ډلﻪ
ک ３ﻣرستﻪ او د ﻣسؤولﻴت احساس اړﻳﻦ دی .ﻫﻤدارﻧگﻪ اړﻳﻨﻪ ده چ ３ﻫره ډلﻪ خپل ＄ان تﻪ ﻳﻮ
رﻫبر ولري ،د دې لپاره چ ３د گروپ چارې پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ سرتﻪ ورسﻴ８ي ،د گروپ غ７ي باﻳد د
رﻫبر ﻳاد خپل ﻣشر پﻴروي وک７ي.
رﻫبر ﻫﻢ د گروپ لﻪ غ７و سره پﻪ ﻣشﻮره کﻮلﻮ ک ３د ！ﻮلﻮ لپاره ﻳﻮ د دوست ９چاپ５رﻳال جﻮړوي.
39

د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

 -١ﻣشر تعرﻳف او لﻪ ﻳﻮ ﻣثال سره ﻳ ３واضح ک７ئ.
 -٢ﻣشري تعرﻳف ک７ئ او د ﻣشرۍ ﻳﻮ＇ﻮ ﻧﻤﻮﻧ ３و＊اﻳاست.
 -٣د ﻣشرۍ ！اکﻨﻪ ＇رﻧگﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴ８ي ،لﻨ ６ﻣعﻠﻮﻣات ورک７ئ.
 -٤د ﻣشر غﻮره صفتﻮﻧﻪ بﻴان ک７ئ.
 -٥د ﻣشرۍ ＇ﻮ ډولﻪ ﻻرې ﻣﻮجﻮدې دي ،پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳ ３تﻮضﻴح ک７ئ.
کورن ９دنده

دﻣﻮکرات ﻣشر لﻪ ﻣطﻠقﻪ ﻣشر سره پرتﻠﻪ ک７ئ ،تﻮپﻴروﻧﻪ ﻳ ３ولﻴکئ او د ！ﻮلگﻲ پر وړاﻧدې ﻳ ３ولﻮلئ.
د دويم ＇پرکي لن６يز
 -١ډله د هغو خلکو له مجموع ３نه جوړه ده چ ３د گ６و خصوصياتو لرونکي دي او له يو
بل سره گ６ې ټولنيزې متقابل ３اړيک ３يا متقابل عمل ولري او دا اړيک ３تر يوه حده منظم３
او دوامداره وي.
 -٢گ２ه گو１ه :د ډ４رو خلکو ＇خه عبارت دی چ ３د هغوی متقابل ３اړيک ３مؤقتي او لن ６مهال３
وي ،هغوی ځانگ７ي او معلوم فعاليتونه نه لري ،وروسته له هغه کاره چ ３د هغ ３لپاره راغون６
شوي وو ،ب５رته خپر８４ي.
 -٣ټولنيزه ټولکه :هغه ډله بندي ده چ ３افراد په ک ３د ځانگ７و خصوصياتو له مخ ３گ６ون
لري ،لکه :يو ډول شغل يا د مساوي عايداتو کچه.
-٤خلک ځکه د ډل ３غ７يتوب الس ته راوړي چ ３د هغوى اروا ي ３او ټولنيزي اړتياوې ،لکه :د
ډل ３د غ７يتوب درلودل ،د پاملرن ３او يا د مين ３او محبت وړ گرځيدل پوره کوي.
 -٥د دوستانو په ډل ３ک ３غ７يتوب د احساس له مخ ３تشکل مومي او غ７يتوب د کورن ９په
ډله ک ３د عواطفو له مخ ３جوړ８４ي.
 -٦هغه کس چ ３په ډله ک ３د تصميم نيولو توان او د پرگنو د باور لوم７يتوب لري ،مشر يا رهبر
ورته وايي.هغه کس ته چ ３په طبيعي ډول او د وړتيا په ＊ودلو سره د ډل ３اداره په الس ک３
ونيسي د ډل ３اړتياوې پوره ک７ي ،هغوى ته گټور تمام شي او هغوى خپلو موخو ته ورسوي
د ډل ３مشر بلل ک８５ي.
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در４يم ＇پرکی
ټولنيز بنسټونه

په دې ＇پرکي ک ３الندې لوستونه لولئ:
 -١ټولنيز بنسټ
 -٢ټولنيز بنسټ
 -٣ټولنيز بنسټ
 -٤د بنسټونو متقابل ３اړيک.３

٤١
41

د ＇پرکي موخ３
زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک ３وکوالی شي چ:３
ټولنيز بنسټ تعريف او د ټولنيز بنسټ له ماهيت سره اشناشي.
د غوره ټولنيزو بنسټونو ل５ست جوړ او لوم７ي او دوهم بنسټونه
توضيح ک７ای شي.
د ټولنيزو بنسټونو غوره ک７ه وړه توضيح ک７ای شي.
د ټولنيزو بنسټونو متقابل ３اړيک ３و پ５ژني.
د هغه رول په هکله چ ３په خپل اړوند ټولنيز بنسټ ک ３ي ３لري،
مثبت ذهنيت پيدا ک７ي.

٤٢
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نهم لوست

ټولنيز بنسټ (نهاد) ()١
پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３ﻣﻮږ
د ﻫر ډول ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره پﻪ گروپ
ک ３غ ７ﻳتﻮب تﻪ اړتﻴا لرو .ﻫﻤدا رﻧگﻪ
اﻧسان استﻮگﻨ％ﻲ ،خﻮړو ،کالﻴﻮ،
کار ،زده ک７ې ،اﻣﻨﻴت ،ﻣحبت او ...
تﻪ اړتﻴا لري او د خپﻠﻮ اړتﻴاوو د پﻮره
کﻮلﻮ لپاره ﻳ ３لﻪ پخﻮا ﻧﻪ تر اوسﻪ لﻪ
ﻣختﻠفﻮ ﻻرو ＇خﻪ استفاده ک７ې ده .د
دې ﻣطﻠب پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮلﻮسره:
 أﻳا وﻳﻼى شئ د دې اړتﻴاو پﻮره کﻮل＇ﻨگﻪ او لﻪ کﻮﻣ ３ﻻرې ＇خﻪ سرتﻪ
رس５دای شﻲ؟
بنسټ هغه دوامداره اړيک ３دي چ３
د اړتياوو د پوره کولو لپاره منځ ته راغلي دي.

د دې لپاره چ ３ﻫره ！ﻮلﻨﻪ وکﻮلی شﻲ ژوﻧد تﻪ دوام ورک７ي ،باﻳد خپﻠ ３ﻣختﻠف ３اړتﻴاوي پﻮره او
لﻪ ﻣﻨ（ﻪ ﻳﻮسﻲ .د تارﻳخ پﻪ اوږدوک ３د دې اړتﻴاو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره اړﻳک ３ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻲ ،جﻮړ＊ت
ﻳ ３ﻣﻮﻧدلﻰ او دوام ﻳ ３پﻴداک７ى دی چ ３ﻫغﻮ تﻪ بﻨس واﻳﻲ.
د بﻨس اصطﻼح( )Social Institutionلﻪ ﻣعادل ＇خﻪ چ ３پﻪ ﻻتﻴﻨﻲ ژبﻪ ک ３ﻣستقر
کﻴدلﻮ ،جﻮړولﻮ او تثبﻴتﻮلﻮ پﻪ ﻣعﻨا ده اخﻴستل شﻮې ده.
د اﻧستﻴتﻮت( )Instituteکﻠﻤﻪ د ﻳﻮﻧاﻧﻲ رﻳش )Institutor(３ﻧﻪ اخﻴستل شﻮې ده چ ３د
بﻨس او بﻨﻴاد ﻣعﻨا ورکﻮي او د اﻧتخابﻮلﻮ او ＄اي پر ＄اي کﻮلﻮ پﻪ ﻣعﻨا ﻫﻢ را غﻠ ３ده .د ﻣؤسس،３
ﻣکتب او ﻳا ﻫغﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ پﻪ ﻣعﻨا ﻫﻢ راغﻠ ３ده چ ３ﻫﻠتﻪ خﻠک د لﻮړو تحصﻴﻼتﻮ پﻪ زده ک７ه
بﻮخت دي .پﻪ فراﻧسﻮي ژبﻪ ک ３دا اصطﻼح دﻳﻮ اورگاﻧﻴزم او ﻳا ﻳﻮ ډول ！ﻮلﻨﻴز سازﻣان لپاره پﻪ
کار８４ي.
پﻪ دري ژبﻪ ک ３ﻧﻬاد د ﻧﻬادن لﻪ کﻠﻤ ３ﻧﻪ ﻣشتق شﻮې دی چ ３ډول ډول ﻣعﻨاوې لري ،لکﻪ :ثبات،
استحکام ،اصل ،رﻳ＋ﻪ ،روش ،قاﻧﻮن ،اساس ،بﻨﻴاد ،قرار ،سﻨت او داس ３ﻧﻮر او پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ
ک ３د بﻨس او بﻨﻴاد ﻣعﻨا لري.
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کﻪ چﻴرتﻪ ！ﻮلﻨﻪ د پاﻳ＋ت او دوام غﻮ＊تﻮﻧک ３وي باﻳد د ﻫغ ３اساسﻲ اړتﻴاوې پﻮره شﻲ .د ب５ﻠگ３
پﻪ تﻮگﻪ :کﻮچﻨﻴان باﻳد تر پالﻨ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل شﻲ چ ３وده وک７ي ،فرﻫﻨگﻲ اطﻼعات باﻳد لﻪ
ﻳﻮ ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ اﻧتقال شﻲ ،د ！ﻮلﻨ ３ارز＊تﻮﻧﻮ او قﻮاعدو تﻪ باﻳد درﻧاوى وشﻲ تر＇ﻮ ＊ﻪ
！ﻮلﻨﻴز ﻧظﻢ ﻣﻨ ＃تﻪ راشﻲ ،تﻮکﻲ او خدﻣتﻮﻧﻪ باﻳد تﻮلﻴد او وو４شل شﻲ .ﻧﻮ لﻪ دې کبﻠﻪ وﻳﻠﻰ شﻮ
چ！ ３ﻮلﻨﻴز بﻨس ﻳعﻨ ３ﻫغﻪ دواﻣداره اړﻳک ３دي چ ３اړتﻴاوې لﻴرې کﻮي .ﻫره ！ﻮلﻨﻪ د وخت پﻪ
اوږدو ک ３د اساسﻲ اړتﻴاو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره پﻪ ﻣﻨظﻤﻮ او پﻴچﻠﻴﻮ اقداﻣﻮﻧﻮ ﻻس پﻮرې کﻮي .دا
ډول ک７ه وړه د ！ﻮلﻨ ３د پاﻳ＋ت او بقا د اړتﻴاوو لﻪ کبﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ او دوام پﻴدا کﻮي .خﻮ دا
اړتﻴاوې پﻪ ！ﻮلﻮ ！ﻮلﻨﻮ ک ３ﻳﻮ ډول ﻧﻪ دي .دا جﻮتﻪ ده چ ３اړتﻴا ﻧﻪ وي بﻨس ﻣﻨ ＃تﻪ ﻧﻪ را＄ﻲ او
دوام ﻧﻪ کﻮي ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
کﻮرﻧ ９او واده داس ３بﻨس دی چ ３د وگ７و ژوﻧد او شتﻮن پﻪ ﻫغ ３پﻮرې ت７لﻰ دی او د
کﻮرﻧ ９د ！ﻮلﻮ چارو سﻤﻮن ورکﻮوﻧکی دی .د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ د روزﻧ ،３پالﻨ ３لﻪ دﻧدې ﻧﻪ عﻼوه د
بشر د پاﻳ＋ت ﻻﻣل گر＄ﻲ .ﻧﻮرې ډﻳرې دﻧدې لکﻪ :اقتصادي فعالﻴتﻮﻧﻪ＊ ،ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ！ ،ﻮلﻨﻴز
کﻮل او ﻧﻮر ﻫﻢ پر غاړه لري.
دا ضروري وه چ ３د پخﻮاﻧﻴﻮ خﻠکﻮ فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث را تﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ اﻧتقال شﻲ ،د
ﻫﻤدې ﻣقصد لپاره د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻨس ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻰ دی.
！ﻮلﻨﻪ ﻧظﻢ تﻪ اړتﻴا لري او ﻻزﻣﻪ ده چ ３عﻤﻮﻣﻲ چاري ﻳ ３سﻤﻮن او ﻧظﻢ پﻴدا ک７ي لﻪ دې
کبﻠﻪ سﻴاسﻲ بﻨس ﻣﻨ ＃تﻪ راغی.
！ﻮلﻨ ３اړتﻴا درلﻮدلﻪ چ ３د وگ７و اړﻳک ３ﻣشخص ３او جﻮت ３شﻲ .د دې لپاره حقﻮقﻲ بﻨس
جﻮړ شﻮی دی او داس ３ﻧﻮر.
پرتله ي ３ک７ئ

 د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ اړتﻴاووک ３کﻮم تﻮپﻴروﻧﻪ وﻳﻨئ؟ أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ د لرغﻮﻧﻲ عصر د اﻧساﻧاﻧﻮ او اوسﻨﻴﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ د اړتﻴاوو پﻮره کﻮلﻮ پﻪ ﻻرو ک ３کﻮمتﻮپﻴروﻧﻪ ﻣﻮجﻮد دي؟
＇رﻧگﻪ چ ３ووﻳل شﻮل بﻨس＂ﻮﻧﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ د اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ ،دا اړتﻴاوې
کﻮلﻰ شﻮ د اﻫﻤﻴت لﻪ ﻧظره پﻪ دوو ډلﻮ وو４شﻮ:
لوم７ۍ درجه اړتياوې :ﻫغﻪ اړتﻴاوې دي چ ３لﻪ ﻫغﻮ پرتﻪ د اﻧسان ژوﻧد ﻧا ﻣﻤکﻦ وي،
لکﻪ خﻮراک ،پﻮشاک ،اوبﻪ ،استﻮگﻨ％ی او ﻧﻮر.
دوهمه درجه اړتياوې :ﻫغﻪ اړتﻴاوې چ ３د ！ﻮلﻨ ３لﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت سره ت７اولري او لﻪ ﻫغﻮ
پرتﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ژوﻧد کﻮل ﻧا ﻣﻤکﻦ دى ،لکﻪ＊ :ﻮوﻧﻪ ،روزﻧﻪ！ ،ﻮلﻨﻴز ﻧظﻢ او سﻤﻮن ،سﻴاست،
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دﻳﻦ او داس ３ﻧﻮر.
کﻪ ﻣﻮږ د اﻧساﻧاﻧﻮ او ！ﻮلﻨﻮ تارﻳخ تﻪ ﻧظر واچﻮو ،ﻧﻮ د ﻧفﻮس د ودې ،د کارو４ش او د ！ﻮلﻨ ３د
ﻣختﻠفﻮ برخﻮ د تفکﻴک کﻮلﻮ لﻪ جرﻳان سره ﻣخاﻣخ ک８５و％＊ .ﻪ او ﻧارﻳﻨﻪ د فطري او جﻨسﻲ
اړﻳکﻮ لﻪ کبﻠﻪ سره واده کﻮي او د ﻫغﻪ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳﻮ شﻤﻴر کﻮچﻨﻴان ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ چ ３د دوی
دا واده د اﻧساﻧاﻧﻮ د ډ４ر＊ت د ﻧفﻮس د زﻳاتﻮالﻲ او د اﻧساﻧﻲ ！ﻮلگﻴﻮ د واحدوﻧﻮ ،لکﻪ :قبﻴﻠﻪ ،ډلﻪ
او لﻮﻳﻮ او وړو ！ﻮلﻨﻮ د ﻣﻨ ＃تﻪ راتﻠﻮ ﻻﻣل ک８５ي .لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ ﻳﻮازې لﻪ ＊ ３％او بچﻴاﻧﻮ سره
ژوﻧد کاوه ،خپﻠ ３ﻣادي اړتﻴاوي بﻪ ﻳ ３د ＊کار ،زراعت او د ساده کﻮروﻧﻮ او وساﻳﻠﻮ پﻪ ذرﻳعﻪ
پﻮره کﻮل ،３خﻮ د خﻠکﻮ او ﻧفﻮس د زﻳاتﻮالﻲ لﻪ اﻣﻠﻪ اﻧسان پﻪ لﻮﻳﻮ ډلﻮ ک ３ﻧﻮرو ﻣرستﻮ تﻪ اړتﻴا
پﻴدا کﻮي .د لﻮﻳﻮ ډلﻮ پﻪ اساسﻲ برخﻮ ک ３چ ３باﻳد د اﻧساﻧاﻧﻮ اړتﻴاوې پﻮره شﻮي وای د کار ！ﻮلﻨﻴز
و４ش ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
د کارو４ش د ＊کار ،زراعت او دکﻮر جﻮړولﻮ د وساﻳﻠﻮ پﻪ برخﻪ ک.３
د کارو４ش لﻪ گ＂ﻮ ＇خﻪ د دفاع او ساتﻨ ３او د حﻴﻮاﻧاتﻮ او اﻧساﻧاﻧﻮ د حﻤﻠﻮ لﻪ گﻮاښ سره د
ﻣقابﻠ ３د طرﻳقﻮ لپاره.
د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ د ＊ﻮوﻧ ３طرﻳق ３پﻪ ﻫغﻮ برخﻮ ک ３چ ３د ﻫغﻮى د راتﻠﻮﻧکﻲ ژوﻧد لپاره ضروري دي.
د دې ！ﻮلﻨﻴز و اړﻳکﻮ پﻪ ﻫره برخﻪ ک ،３ﻳﻮ ل ７قﻮاعد او قاعدې ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ چ ３ورو ورو تثبﻴت
او پﻮره ک８５ي چ ３پﻪ ﻣﻨظﻤﻪ او سﻤﻮن ورک ７شﻮې تﻮگﻪ اړوﻧدو ﻣﻮخﻮ او د اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ
لپاره عﻤل کﻮي .د بﻴﻠگﻲ پﻪ تﻮگﻪ :اﻧسان ډﻳر ژر ﻣتﻮجﻪ شﻮ چ ３ﻫغﻪ تجرب ３او پﻮﻫﻪ ﻳ ３چ ３د
ژوﻧد پﻪ اوږدو ک ３ﻻس تﻪ راوړې ده ﻧﻪ باﻳد لﻪ ده سره ﻳﻮ ＄ای پﻪ گﻮر ک ３تر خاورو ﻻﻧدې شﻲ
چ ３بﻴا ﻳ ３اوﻻدوﻧﻪ لﻪ صفر ﻧﻪ پﻴل ک７ي ،ﻧﻮد دې پﻮﻫ ３د لﻴ８دولﻮ اقدام ﻳ ３وک ７او کﻠﻪ چ ３ورتﻪ
جﻮتﻪ شﻮه ،د ！ﻮلﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ او گروپﻮﻧﻮ برﻳالﻴتﻮب د ﻫغﻮ پﻪ پﻮﻫ ３پﻮرې اړه لري ﻧﻮ ﻫغﻪ ﻳ ３ورځ تر
ور ３＄ډ４ره ＊ﻪ او پﻪ ﻣﻨظﻢ ډول تعقﻴب ک７ه.
د کار د و４ش پﻪ چﻮکاټ ک ３بﻪ ﻳﻮ شخص د ＊ﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻧاﻣﻪ د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ لپاره گﻤارل کﻴده
چ ３دﻧده ﻳ ３ﻳﻮازې کﻮچﻨﻴاﻧﻮ تﻪ زده ک７ه وه او عالﻢ شخص تﻪ ＄اﻧگ７ی درﻧاوى کﻴده .پﻪ دې
ډول پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３ورو ورو ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ لﻪ ﻣشخصﻮ او ﻣعﻠﻮﻣﻮ قﻮاعدو سره ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻪ.
ﻫﻤدا رﻧگﻪ د کار لﻪ و４ش ﻧﻪ راک７ه ورک７ه ،جﻨس پﻪ جﻨس تبادلﻪ ،پﻪ بازاروﻧﻮ او د خﻠکﻮ د
را！ﻮلﻴدو پﻪ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ،３پﻪ تدرﻳج سره د پﻴسﻮ ،باﻧکﻲ سﻴستﻢ او باﻻخره د اقتصاد بﻨس ﻣﻨ＃
تﻪ راغی.
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ﻫﻤدارﻧگﻪ د کار د و４ش پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د ！ﻮلﻨ ３د گ＂ﻮ د دفاع او ساتﻨ ３پﻪ برخﻪ ک ３اﻣﻨﻴتﻲ
بﻨس＂ﻮﻧﻪ ،ﻧظاﻣﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ ،د عبادت کﻮلﻮ لپاره د ﻣذﻫب بﻨس او د تﻮکﻮ او وساﻳﻠﻮ جﻮړولﻮ
وروستﻪ ورو ورو صﻨعت ﻣﻨ ＃تﻪ راغی .اﻧسان لﻪ ﻫغ ３ور ３＄ﻧﻪ چ ３ژوﻧد ﻳ ３پﻴل ک７ی دی،
پﻪ چارو او ک７و وړو ﻳﻲ ﻻس پﻮرې ک ،７د وخت او زﻣان پﻪ اوږدو ک ３پﻪ دي پﻮه شﻮ چ ３د
زده ک７ې او پﻮﻫ ３ﻻس تﻪ راوړلﻮ لپاره کﻮﻣ ３ﻻرې ،طرﻳقﻲ او سﻠﻮک ﻣﻨطقﻲ او گ＂ﻮر دی .پﻪ
پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳﻮل ７چارې او ک７ه چ ３د ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره خﻮرا ＊ﻪ او ﻣﻨاسب وو ،ورو ورو ﻳ ３پﻪ دود
او دستﻮر ک＄ ３اي وﻧﻴﻮ چ ３د بﻨس＂ﻮﻧﻮ جﻮړووﻧکﻲ دي .لﻪ پﻮرتﻨﻴﻮ ذکر شﻮو ﻣطالبﻮﻧﻪ داس３
پاﻳﻠﻪ اخﻠﻮ چ ３بﻨس د ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ ﻳﻮ سازﻣان ورک ７شﻮی او ﻣﻨظﻢ ﻧظام دی چ＄ ３ﻴﻨﻲ عام
ارز＊تﻮﻧﻪ ،گ ６جرﻳاﻧﻮﻧﻪ پﻪ ＄ان ک ３راﻧغاړي او ＄ﻴﻨﻮ اساسﻲ اړتﻴاوو تﻪ د ＄ﻮاب ور کﻮلﻮ لپاره
ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻰ دی.
د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

＇ -١رﻧگﻪ چ ３ﻣﻮ ولﻮستل！ :ﻮلﻨﻪ د پاﻳ＋ت او دوام غﻮ＊تﻮﻧک ３ده ،باﻳد د ﻫغ ３اساسﻲ اړتﻴاوې پﻮره
شﻲ ،دا اړتﻴاوې کﻮﻣ ３دي؟ ﻧﻮم ﻳ ３واخﻠئ.
 -٢پﻪ ﻻﻧدې لﻴکل شﻮﻳﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ک ３کﻮم ﻳﻮ ！ﻮلﻨﻴز بﻨس ﻧﻪ دى؟
ج :باﻧک د :د دوستاﻧﻮ ﻣجﻠس
ب＊ :ﻮﻧ％ﻰ
الف :کﻮرﻧ９
 -٣د پخﻮاﻧﻴﻮ خﻠکﻮ د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث لﻴ８د اوسﻨﻴﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ د کﻮم بﻨس لﻪ ﻻرې سرتﻪ رسﻴ８ي؟
 -٤ﻻﻧدې جﻤﻠ ３بشپ７ې ک７ئ.
د دې لپاره چ ３ﻫره ！ﻮلﻨﻪ و کﻮلﻰ شﻲ خپل ژوﻧد تﻪ دوام ورک７ي باﻳد.....................
پﻮره ک７ي .د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３د دې ...................د پﻮره کﻮلﻮ لپاره ..............جﻮړ بﻨس ﻳ３
ﻣﻮﻧدلی او دوام ﻳ ３پﻴدا ک７ی دی چ ３ﻫغﻪ تﻪ بﻨس واﻳﻲ.
 -٥اړتﻴاوې د درجﻲ او کچ ３لﻪ ﻧظره پﻪ ＇ﻮ ډولﻮﻧﻮ و４شل شﻮي دي؟
کو رن ９دنده

＊ﻮوﻧ％ﻰ چ ３د ＊ﻮوﻧ ３ﻳﻮ بﻨس دی ،د کﻮﻣﻮ اړتﻴاو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠی دى؟ د دې سؤال
＄ﻮاب پﻪ کﻮر ک ３ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３ولﻮلئ.
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لسم لوست

ټولنيز بنسټ ()٢
خبرې پرې وک７ئ

تاسﻮ چ ３د ﻳﻮې کﻮرﻧ ９غ７ي ﻳاست:
د دې لپاره چ ３پﻪ ډاډ سره ژوﻧد و
ک７ئ ،اﻣﻨﻴت تﻪ اړتﻴا لرئ ،د پﻮﻫ３
لپاره ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３تﻪ اړتﻴا
لرئ ،کﻠﻪ چ ３ﻧا روغﻪ شئ درﻣﻠﻨ３
او عﻼج تﻪ اړتﻴا لرئ .اﻳا دا ！ﻮل３
اړتﻴاوي ﻳﻮازې ﻳﻮه اداره پﻮره کﻮي؟
او کﻪ ＄ﻮاب ﻣﻮ ﻧﻪ وي ،اﻳا کﻮلﻰ
شئ ﻫغﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻪ چ ３دا اړتﻴاوې پﻮره کﻮي ،ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３واخﻠئ؟
＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ زده ک７ل！ ،ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ د ！ﻮلﻨﻴزو اړتﻴاوو لﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ
را＄ﻲ چ ３دا اړتﻴاوې پﻪ دوه برخﻮ :اصﻠﻲ او فرعﻲ باﻧدې و４شل ک８５ي .ﻫﻤدا رﻧگﻪ کﻮلی شﻮ
！ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ پﻪ لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ او دوﻳﻤﻪ درجﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻮ وو４شﻮ .لﻮﻣ７ي بﻨس＂ﻮﻧﻪ عﻤﻮﻣﻲ او ﻧ７ﻳﻮال دي
او وﻳﻠی شﻮ چ ３تقرﻳبا ً پﻪ ﻫر عصر او زﻣان ،پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３شتﻪ او زﻳات دوام او پاﻳ＋ت لري.
لﻮﻣ７ﻧﻲ پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻲ ！ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ دا دي :د کﻮرﻧ ９بﻨس ،د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧﻲ بﻨس ،د سﻴاست
او اقتصاد بﻨس او د دﻳﻦ بﻨس .دوﻳﻤﻪ درجﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻪ تر ﻫغﻪ وختﻪ چ ３اړتﻴا ورتﻪ ﻣﻮجﻮده وي
دوام پﻴدا کﻮي او کﻠﻪ چ ３اړتﻴا لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړه شﻲ ،ورو ورو او ﻳا پﻪ چ＂کتﻴا سره لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ .د
دوﻳﻤ ３درج ３بﻨس＂ﻮﻧﻮ لﻪ جﻤﻠ ３ﻧﻪ کﻮلی شﻮ د باﻧکدارۍ بﻨس ،د عﻠﻢ او １کﻨالﻮژۍ بﻨس ،د
روغتﻴا او درﻣﻠﻨ ３بﻨس تﻪ اشاره وک７و .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ پﻪ ﻫر ﻳﻮ بﻨس ر１ا واچﻮل شﻲ.
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دکورن ９بنسټ
گراﻧﻮ زده کﻮوﻧکﻮ تاس ３ﻫر ﻳﻮ پﻪ کﻮرﻧ ９ک ３ﻧ７ۍ تﻪ سترگ ３غ７ولﻲ دي ،د کﻮرﻧ ９پﻪ غﻴ ８ک ３د
کﻮرﻧ ９د لﻮﻳاﻧﻮ او خپﻠﻮاﻧﻮ تر پالﻨ ３او ساتﻨ ３ﻻﻧدې روزل شﻮي او لﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد سره أشﻨا شﻮي
ﻳاست .ک５دای شﻲ چ ３تاس ３ﻫﻢ ﻳﻮ وخت د کﻮرﻧ ９جﻮړولﻮ اقدام وک７ئ.
کﻮﻻی شﻮچ ３کﻮرﻧ ９داس ３تعرﻳف ک７و :کﻮرﻧ ９د ﻫغﻮ وگ７و ډلﻪ ده چ ３د خپﻠﻮۍ د اړﻳکﻮ پﻪ
ت７او ﻳ ３پﻪ ﻣستقﻴﻤﻪ تﻮگﻪ پﻴﻮﻧد ﻣﻮﻧدلﻰ او د ﻫغ ３لﻮﻳان د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ د پالﻨ ３او ساتﻨ ３ﻣسئﻮولﻴت
پر غاړه لري .کﻮرﻧ ９د ！ﻮلﻨ ３ﻳﻮ بﻨس＂ﻴز واحد دى چ ３د اﻧساﻧاﻧﻮ لﻪ خﻠقت او پﻴداﻳ＋ت سره
پﻪ ﻳﻮه وخت پﻴدا شﻮی دى .کﻮرﻧ ９او واده کﻮل د ژوﻧد او اﻧساﻧﻲ ﻧسل د بقا ﻻﻣل ک８５ي .پﻪ
واقعﻴت ک ３د ﻧسل ﻧﻮي ک５دل پﻪ ﻫﻤدې کﻮرﻧ ９ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي .لﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ ده چ３
پﻪ ﻣختﻠفﻮ ادﻳاﻧﻮ او ！ﻮلﻨﻮک ３کﻮرﻧ ９تﻪ زﻳات اﻫﻤﻴت ورکﻮل ک８５ي .کﻮرﻧ ９تﻪ ﻣعﻤﻮ ًﻻ د ！ﻮلﻨ３
اصﻠﻲ بﻨس وﻳل ک８５ي .د دې بﻨس اﻫﻤﻴت لﻪ دې کبﻠﻪ دی چ ３د ﻧسل د ﻧﻮي کﻴدو！ ،ﻮلﻨ３
تﻪ د وگ７و د ﻣﻨﻠﻮ (！ﻮلﻨﻴز کﻮلﻮ) دﻧده پﻪ غاړه لري او پﻪ ！ﻮلﻮ ！ﻮلﻨﻮ ک ３لﻴدل ک８５ي .اﻧساﻧﻲ کﻮرﻧ９
ﻳﻮازې د ﻧسل زﻳاتﻮالﻰ پﻪ غاړه ﻧﻪ لري ،بﻠک ３پﻪ ﻫغ ３ک ３د شخصﻴت وده او د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ ！ﻮلﻨﻴز
کﻮل ﻫﻢ پﻪ ﻧظر ک ３دي .پﻪ ﻳﻮه اﻧساﻧﻲ کﻮرﻧ ９ک ３دﻳﻨﻲ او اخﻼقﻲ قﻮاﻧﻴﻦ ،ډ４ر لﻮړ عﻮاطف
او احساسات ﻣﻮجﻮد دي＇ .رﻧگﻪ چ ３د اﻧسان د ژوﻧد لﻮﻣ７ﻧﻲ کﻠﻮﻧﻪ د کﻮرﻧ ９پﻪ چاپ５رﻳال ک３
ت５رﻳ８ي او پﻪ دې دوره ک ３د ﻫغﻪ د شخصﻴت بﻨس＂ﻮﻧﻪ اﻳ＋ﻮدل ک８５ي .ﻫغﻪ ارز＊تﻮﻧﻪ او ک７ه وړه
چ ３ﻣاشﻮم ﻳ ３د کﻮچﻨﻴﻮالﻲ پﻪ پ７او ک ３لﻪ کﻮرﻧ＇ ９خﻪ زده کﻮي پر ﻫغﻪ باﻧدې ډ４ر اغ５ز کﻮي
چ ３د کﻮچﻨﻲ پﻪ تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ او د ﻫغﻪ د ژوﻧد د بﻬﻴر پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ک ３ډ４ر اﻫﻤﻴت لري چ３
اغ５ز بﻪ ﻳ ３د عﻤر تر أخره پات ３ک８５ي.
د ＊وون ３او روزن ３بنسټ
د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻨس د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３پﻪ برخ ３پﻮرې اړه لري چ ３د اﻧساﻧاﻧﻮ د دې برخ３
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د اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻰ دى ،ﻧﻮ اوس وواﻳاست چ:３
 ستاس ３په نظر ＊وونه او روزنه د انسانانو په ژوند ک＇ ３ه اهميت لري؟＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ پﻪ ！ﻮلﻪ بشري ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻳﻮ لﻪ با اصﻮلﻮ فعالﻴتﻮﻧﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي＄ ،کﻪ د ﻫرې
！ﻮلﻨ ３شتﻮن＄ ،ﻮان ﻧسل تﻪ د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ لﻴ８د پﻮرې ت７اولري ،تر＇ﻮ ﻫغﻮی د ！ﻮلﻨ ３لﻪ
قﻮاعدو او ارز＊تﻮﻧﻮ سره سﻢ تربﻴﻪ شﻲ او لﻪ ﻫغﻮ سره سﻢ چﻠﻨد وک７ي.
د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻨس د ﻧﻮرو ！ﻮلﻮ ！ﻮلﻨﻴزو بﻨس＂ﻮﻧﻮ پﻪ ＇ﻴر لﻪ ﻳﻮ ！اکﻠﻲ جﻮړ＊ت ﻧﻪ برخﻤﻦ دى
او ددې لپاره چ ３وکﻮﻻی شﻲ خپﻠ ３دﻧدې او ک７ﻧ ３سرتﻪ ورسﻮي ،د پﻼﻧﻮﻧﻮ ،اصﻮلﻮ ،ظﻮابطﻮ
او ＄اﻧگ７و ﻣقرراتﻮ پﻴروي کﻮي .دې بﻨس ډ４ر شﻤ５ر سازﻣاﻧﻮﻧﻪ او تشکﻴﻼت ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي دي
چ ３وړوکتﻮﻧﻮﻧﻪ＊ ،ﻮﻧ％ﻲ ،پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻪ ،د لﻮﻳاﻧﻮ ＊ﻮﻧ％ﻲ ،ﻣدرس ،３د داخل خدﻣت ＊ﻮوﻧﻪ ،أزاد
پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻪ ،تگ ﻻرې ،پروگراﻣﻮﻧﻪ ،ﻣﻴتﻮدوﻧﻪ ،د تدرﻳس ﻣﻮډلﻮﻧﻪ ،د ＊ﻮوﻧکﻮ ＊ﻮوﻧﻴز پﻼﻧﻮﻧﻪ د
زده کﻮوﻧکﻮ او ﻣدﻳراﻧﻮ فﻨﻲ او حرفﻮي ＊ﻮوﻧﻪ＊ ،ﻮوﻧﻴز تسﻬﻴﻼتﻲ وساﻳل ،تجﻬﻴزات او داس３
ﻧﻮرې ﻳ＊ ３کاره ب５ﻠ ３／دي .سرب５ره پردې د ！ﻮلﻨﻴزو رسﻨﻴﻮ ！ﻮل وساﻳل لکﻪ :راډﻳﻮ！ ،ﻠﻮﻳزﻳﻮن،
کتاب ،ور＄پا１ﻪ او ﻣجﻠﻪ ،عکس ،پﻮستر ،شعروﻧﻪ ،قص ،３حکاﻳتﻮﻧﻪ ،ﻣتﻠﻮﻧﻪ او رواﻳات لﻨ６ه دا
چ ３ﻫر ﻫغﻪ شﻰ چ ３پﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول د افرادو پﻪ ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ک ３اغﻴزﻧاک وي ﻫﻢ د
＊ﻮوﻧﻴز او روزﻧﻴز ﻧظام ﻳﻮه برخﻪ گ２ل ک８５ي .پﻪ ﻳﻮه جﻤﻠﻪ ک ３دا چ＊ ３ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ لﻪ زاﻧگﻮ تر
گﻮره دوام لري .لﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث لﻪ ﻳﻮه ﻧسل ﻧﻪ بل ﻧسل تﻪ اﻧتقا لﻴ８ي .ﻫﻤﻴشﻪ ﻳﻮ
ﻧﻮی شﻰ پﻪ ﻫغﻪ ورزﻳاتﻴ８ي او شتﻤﻦ ک８５ي＊ .ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﻳﻮازې ﻫغﻪ بﻨس دی چ ３د ﻣاﻫر
او ﻣتخصص اﻧساﻧﻲ ＄ﻮاک روزﻧﻪ ﻳ ３پرغاړه ده او د اړوﻧدو رولﻮﻧﻮ ،وړتﻴاوو او روزﻧ ３لﻪ ﻻرې
ﻫغﻮي پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره چﻤتﻮ کﻮي ،ﻣختﻠفﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ او د ﻣختﻠفﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ لروﻧکﻮ
خﻠکﻮ تﻪ چ ３پﻪ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد ک ３ژوﻧد کﻮي د ﻳﻮ واحد ＊ـﻮوﻧﻴز او روزﻧﻴز ﻧظام د ﻣطالبﻮ او ﻣفاﻫﻴﻤﻮ
اﻧتقال ﻳﻮوالی او پﻴﻮستﻮن راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي.
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اقتصادي بنسټ
د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３ﻣﻬﻤ ３او فﻮري اړتﻴاوې د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３د خﻠکﻮ د اساسﻲ فزﻳﻮلﻮژﻳکﻮ
ضرورتﻮﻧﻮ پﻮره کﻮل دي！ .ﻮل اﻧساﻧان د دې لپاره چ ３ژوﻧدي پات ３شﻲ کالﻮري ،صحﻲ اوبﻮ،
استﻮگﻨ％ﻲ او کالﻴﻮ تﻪ اړتﻴا لري .ﻫﻴ＆ داس！ ３ﻮلﻨﻪ پﻪ ﻧ７ۍ ک ３ﻧشتﻪ چ ３ﻧﻪ ختﻤ５دوﻧکﻲ اساسﻲ
سر چﻴﻨ ３لکﻪ :خﻮاړه ،پﻮ＊اک ،اوبﻪ ،د کﻮر او ساختﻤاﻧﻮﻧﻮ د جﻮړولﻮ ﻣﻮاد او وساﻳل پﻪ اختﻴار
ک ３ولري.
لﻪ کﻮم ＄اﻳﻪ چ ３دا سرچﻴﻨ ３ﻣحدودې او کﻤ ３دي ،ﻧﻮ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ باﻳد د دې اساسﻲ ﻣﻨابعﻮ
د تﻮلﻴد ،وﻳش او ﻣصرف لپاره لﻪ سﻤﻮ او ﻣﻨظﻤﻮ ﻻرو او طرﻳقﻮ ＇خﻪ کارواخﻠﻲ .پﻪ دې ډول
ﻫره ！ﻮلﻨﻪ باﻳد ﻳﻮ اقتصادي ﻧظام جﻮړ ک７ي .اقتصادي بﻨس د کالﻴﻮ(تﻮکﻮ) د تﻮلﻴد ،و４ش او د
ل＋／ت رول سرتﻪ رسﻮي او داﻧساﻧاﻧﻮ اقتصادي ،غذاﻳﻲ او ﻣصرفﻲ اړتﻴاوې پﻮره کﻮي.
سياسي بنسټ
！ﻮلﻨﻴزو ډلﻮ د خپﻠ ３بقا او د ﻫﻮسا ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره د ！ﻮلﻨﻴز ﻧظﻢ او سﻤﻮن لپاره ＄ﻴﻨ ３ﻻرې او
طرﻳقﻲ راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي دي .ﻳعﻨ！ ３ﻮل！ ３ﻮلﻨ ３باﻳد اصﻮل او قﻮاعد جﻮړک７ي چ ３پﻪ اکثرو وختﻮﻧﻮ
ک ３لﻪ دې قﻮاعدو ＇خﻪ د خﻠکﻮ د اطاعت ضﻤاﻧت وک７ي .کﻪ چﻴرتﻪ د ！ﻮلﻨ ３دا ضرورت پﻮره
ﻧﻪ شﻲ ،خﻠک بﻪ د ﻳﻮ بل پﻪ حقﻮﻧﻮ سترگﻲ پ＂ ３ک７ي او پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３بﻪ د ک７ک５چ او ب ３ﻧظﻤ９
ﻻﻣل وگر＄ﻲ.
پﻪ ﻳقﻴﻦ سره چ ３ﻣختﻠف！ ３ﻮلﻨ ３د ﻧظﻢ راوستﻠﻮ لپاره لﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻻرو چارو ＇خﻪ کار اخﻠﻲ.
لﻨ６ه دا چ ３ﻫره ！ﻮلﻨﻪ داس ３ﻳﻮ ﻧظام لري چ ３خﻠک د ！ﻮلﻨﻴزو قﻮاﻧﻴﻨﻮ اطاعت تﻪ ﻣتﻮجﻪ کﻮي.
دا رول او دﻧده سﻴاسﻲ بﻨس پر غاړه لري چ ３د ډ４ر اوږد تارﻳخ لروﻧکی بﻨس دی .دولت د

50

دې بﻨس ＊کارﻧدوی دی چ ３د خپل قدرت سﻠسﻠﻪ ﻣراتب پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３خپروي ،د خﻠکﻮ د
چارو پﻪ سﻤﻮن ﻻس پﻮرې کﻮي او پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３اﻣﻨﻴت ساتﻲ.
ديني بنسټ
ﻣذﻫبﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ د ﻣذﻫب پﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ پﻮري اړه لري او د اﻧساﻧاﻧﻮ ﻣعﻨﻮي اړتﻴاوې پﻮره کﻮي.
ﻼلُﻪ) د ﻻر＊ﻮوﻧﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ ده چ ３د خپﻠﻮاک اﻧسان سره
(ج َّل َج َ
د دين تعريف :د خدای َ
د فردي او ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد پﻪ حدودو ک ３د ＊ ３او سﻤ ３ﻻرې پﻪ اﻧتخاب ک ３ﻣرستﻪ کﻮي .لﻪ دې
ﻼلُﻪ) تﻪ د ﻧژد４ﻮالﻲ سﻠﻮک غﻮره کﻮل او پﻪ ﻳﻮه ！اکل شﻮې ﻻره
(ج َّل َج َ
اصطﻼح ﻧﻪ ﻣقصد خدای َ
ﻼلُﻪ)د حکﻤﻮﻧﻮ بشپ ７اطاعت ﻣﻨل دي .پﻪ ﻫر دﻳﻦ ک３
(ج َّل َج َ
او قالب ک ３ژوﻧد کﻮل ،د اهلل َ
ﻣعﻤﻮ ًﻻ دﻳﻨﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ د روحاﻧﻴﻮﻧﻮ او د دﻳﻦ د عالﻤاﻧﻮ تر رﻫبرۍ او ﻣشرۍ ﻻﻧدې وجﻮد لري.
دﻳﻨﻲ عﻠﻤا او روحاﻧﻴﻮن ﻫغﻪ کسان دي چ ３لﻪ دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ او ﻣﻨاسکﻮ سره اشﻨاﻳﻲ لري او ﻣؤﻣﻨان
پﻪ ﻣختﻠفﻮ طرﻳقﻮ(ﻳعﻨ ３د احکاﻣﻮ ،عقاﻳدو د زده ک７ې او پﻪ ﻣذﻫبﻲ ﻣراسﻤﻮ ک ３گ６ون او داس３
ﻼلُﻪ) اواﻣرو تﻪ رﻫﻨﻤاﻳﻲ کﻮي .ﻳعﻨ ３س７ى باﻳد وکﻮﻻی شﻲ د خپل
(ج َّل َج َ
ﻧﻮرو) سره د خداى َ
ﻣذﻫب ﻣراسﻢ او فراﻳض ＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ شرﻳعت ک ３راغﻠﻲ دي سرتﻪ ورسﻮي او پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک３
ﻫغﻪ ﻧظﻢ او سﻤﻮن چ ３ﻫﻴﻠﻪ ﻳ ３ک８５ي عﻤﻠﻲ شﻲ.
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د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

 -١کﻮرﻧ ９کﻮم ډول ！ﻮلﻨﻴز بﻨس دی؟
 -٢کﻮرﻧ ９د خپﻠﻮ غ７و پﻪ وړاﻧدې کﻮم ﻣسئﻮولﻴتﻮﻧﻪ لري؟ اووه ﻣسئﻮولﻴتﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ.
 -٣اقتصادي بﻨس د ！ﻮلﻨ ３کﻮﻣ ３اړتﻴاوي پﻮره کﻮي؟ درې اړتﻴاوې ﻳ ３پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ.
 -٤د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث اﻧتقال لﻪ ﻳﻮ ﻧسل ＇خﻪ بل ﻧسل تﻪ د کﻮم بﻨس لﻪ ﻻرې سرتﻪ رس８５ي.؟
 -٥د ！ﻮلﻨﻴز ﻧظﻢ ساتﻨﻪ او د ！ﻮلﻨﻴزو قﻮاﻧﻴﻨﻮ اطاعت تﻪ د خﻠکﻮ پام اړول د کﻮم بﻨس پر غاړه دي؟
 -٦د دﻳﻦ بﻨس د اﻧسان کﻮﻣ ３اړتﻴاوې پﻮره کﻮي؟
کو رن ９دنده

د کﻮرﻧ＇ ９ﻮ دﻧدې چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻳ ３لري ،پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３د ！ﻮلگﻲ پر وړاﻧدې
ولﻮلئ.
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يوولسم لوست

ټولنيز بنسټ ()٣

خبرې پرې وک７ئ

！ﻮلﻨﻴز ب５ﻼب５ل ک７ه وړه لکﻪ ،ﻧ５ک او ＊ﻪ ک７ه وړه ،بد او ﻧاﻣﻨاسب ک７ه وړه ،لکﻪ :غﻼ او داس３
ﻧﻮر پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３لﻴدل ک８５ي.
 -١أﻳا داس＇ ３ﻮک ﻳا ﻣﻨبع شتﻪ چ ３ﻣﻮږ ＊ﻮ کاروﻧﻮ تﻪ وﻫ（ﻮ ي او لﻪ بدو کاروﻧﻮ ＇خﻪ ﻣﻮ ﻣﻨع
ک７ي؟
 -٢أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ د پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻮ بﻨس＂ﻮﻧﻮ دﻧدې پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３کﻮﻣ ３دي؟
پﻪ ت５ر درس ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３پﻨ％ﻪ ！ﻮلﻨﻴز اصﻠﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ وجﻮد لري .دا پﻨ％ﻪ
اصﻠﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ دا دي :د کﻮرﻧ ９بﻨس ،د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻨست ،اقتصادي بﻨس ،سﻴاسﻲ
بﻨس او ﻣذﻫبﻲ بﻨس！ .ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ خپﻠﻮ ﻣﻮخﻮ تﻪ د رسﻴدو لپاره باﻳد ﻣعﻠﻮم ک７ه وړه ولري.
پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ تاس ３د دې بﻨس＂ﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات پﻴدا ک７ئ چ＇ ３ﻪ ک７ه وړه لري او
کﻮﻣ ３چارې سرتﻪ رسﻮي.
د ټولنيزو بنسټونو ک７ه وړه
ﻫر ！ﻮلﻨﻴز بﻨس ！اکﻠﻲ او ﻣشخص ک７ه وړه لري چ ３پﻪ ﻳﻮډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول د ﻫغﻪ پﻪ ！ﻴﻨگ＋ت او
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پاﻳ＋ت ک ３اغ５زﻧاک دي .ﻫﻤدارﻧگﻪ داس ３اساسﻲ او ＄اﻧگ７ې دﻧدې ﻣﻮجﻮدې دي چ ３ﻫر
بﻨس پﻪ جﻼ ډول لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ برخﻤﻦ دی .ﻫغﻪ پراخ ３دﻧدې چ ３پﻪ ！ﻮلﻮ بﻨس＂ﻮﻧﻮ ک ３لﻴدل
ک８５ي پﻪ ﻻﻧدې ډول دي:
 بﻨس＂ﻮﻧﻪ پﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻣﻮ قعﻴتﻮﻧﻮ ک ３د ﻧ５کﻮ او ＊ﻮ ！ﻮلﻨﻴزو ک７و وړو ب ３２داﻧسان پﻪ اختﻴار ک ３ورکﻮي .د ！ﻮلﻨﻴز ک５دو لﻪ ﻻرې اﻧساﻧاﻧﻮ تﻪ د ＊ﻮ ک７و وړو ﻻر＊ﻮوﻧﻪ کﻮي او لﻪ بدو ک７و وړو ＇خﻪ د
ډډې کﻮلﻮ طرﻳق ３ور＊ﻴﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３ﻣﻮږ تﻪ دا را زده ک８５ي چ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ
د قﻮاﻧﻴﻨﻮ پﻴروي وک７و ،د ﻣشراﻧﻮ درﻧاوی و ک７و ،لﻪ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره ﻣرستﻪ وک７و ،د تقﻠب او د ﻧﻮرو
پر حقﻮقﻮ لﻪ ت５ري ﻧﻪ ډه ډه وک７و ،د دﻳﻨﻲ ﻣقدساتﻮ او ارﻣاﻧﻮﻧﻮ درﻧاوی وک７و.
 ！ﻮلﻨﻴز بﻨس د فرد لپاره ﻣختﻠف رولﻮﻧﻪ ！اکﻲ .سﻢ او ﻣعقﻮل ک７ه وړه او رولﻮﻧﻪ اﻧساﻧاﻧﻮ تﻪﻣشخص کﻮي .ﻳعﻨ ３ﻳﻮ س７ى ﻣخک ３لﻪ دې چ＄ ３اﻧتﻪ ﻳﻮه دﻧده چ ３د ﻫغﻪ ﻫﻴﻠﻪ لري و！اک،３
کﻮﻻی شﻲ ＄اﻧتﻪ د ﻣﻨاسب ３دﻧدې د اﻧتخاب تصﻤﻴﻢ و ﻧﻴسﻲ .بﻨس＂ﻮﻧﻪ د ！ﻮلﻨ ３وگ７و تﻪ دا ورزده
کﻮي چ ３د ک７و وړو خﻮ را ＊ﻪ طرﻳقﻪ او ﻻره ﻫغﻪ ﻻره ده چ ３باثباتﻪ او د قاﻧﻮن سره سﻤﻪ وي،
د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :خﻠک پﻪ ﻣذﻫبﻲ بسﻨ ک ３دغ７ﻳتﻮب لﻪ ﻻرې د ！ﻮلﻨ ３باثباتﻪ او ﻣﻨل شﻮي
ارز＊تﻮﻧﻪ او عقﻴدې زده کﻮي .شرافت او رﻳ＋تﻴﻨﻮلﻲ زده کﻮي .شرافت ،ر＊تﻴﻨﻮلﻲ لﻪ ب ３وزلﻮ سره
ﻣرستﻪ او د ！ﻮلﻨﻴز و ﻣقرراتﻮﻣراعاتﻮل دا ！ﻮل د بﻨس＂ﻴزو ﻣﻨل شﻮﻳﻮ ک７و وړو ﻧﻤﻮﻧ ３گ２ل ک８５ي.
بﻨس＂ﻮﻧﻪ د ！ﻮلﻨﻴزو ک７و وړو پﻪ سﻤﻮن ﻻس پﻮرې کﻮي او د ﻫغﻪ ﻧظارت کﻮي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
د ﻳﻮ ﻧ５ستﻤﻦ س７ي لپاره غﻼ د دې لپاره ﻣﻨاسب کار ﻧﻪ چ ３دا کار د ﻧﻮرو پﻪ حق ظﻠﻢ او ت５رى
شﻤ５رل ک８５ي او بل دا چ ３کﻴداي شﻲ ﻫغﻪ کار د ده د بﻨدي کﻴدو سبب شﻲ .د دې پر＄ای چ３
د ！ﻮلﻨ ３لﻪ غﻮ＊تﻨﻮ ﻧﻪ سترگ ３پ＂ ３ک７ي＊ ،ﻪ بﻪ دا وي چ ３ﻳﻮې خﻴرﻳﻪ ＇اﻧگ ３او ﻳا د کار لپاره
کﻮم ＄ای تﻪ ورشﻲ.
ﻳاد شﻮي پﻨ％ﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻪ ﻫر ﻳﻮ د ﻳﻮې ＄اﻧگ７ې ﻣﻮخ ３لپاره ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠی دي او ＄اﻧگ７ي ک７ه
وړه او دﻧدې سرتﻪ رسﻮي چ ３پﻪ ﻻﻧدې ډول دي:
د کورني بنسټ ځانگ７ې دندې (ک７ه وړه)
د لﻮﻣ７ﻧﻲ ！ﻮلﻨﻴز بﻨس پﻪ تﻮگﻪ د کﻮرﻧ ９تﻨظﻴﻢ او جﻮړ＊ت.
د اﻧساﻧاﻧﻮ د ﻳﻮﻧسل د ＄ای ډکﻮل د بل ﻧسل لﻪ خﻮا.
د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ ،ب ３وسﻮ او سپﻴﻦ ږﻳرو پالﻨﻪ او ﻻسﻨﻴﻮﻧی.
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د چاپﻴرﻳال لﻪ خطروﻧﻮ ＇خﻪ د وگ７و ساتﻨﻪ.
د فردي تجربﻮ د تر ﻻسﻪ کﻮلﻮ لپاره د فرصتﻮﻧﻮ او اﻣکاﻧاتﻮ برابرول ،پﻪ فرد ک ３د روحﻲ
او اخﻼقﻲ ＄ﻮاک وده او د کﻮچﻨﻲ د شخصﻴت اساسﻲ جﻮړ＊ت .د کﻮچﻨﻲ د اړتﻴاو پﻮره
کﻮل لکﻪ :خﻮاړه ،پﻮ＊اک ،استﻮگﻨ％ی ،د اﻣﻨﻴت احساس ،ﻣﻴﻨﻪ او داس ３ﻧﻮر.
د ！ﻮلﻨ ３لﻪ افرادو سره د پﻴﻮستﻮن د حس پﻴدا کﻮل.
د ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد د ﻧﻦ او سبا پﻪ اړه ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨدۍ اﻳجادول.
د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ ！ﻮلﻨﻴز کﻮل.
د وراثت لﻪ ﻻرو د وگ７و د ﻣقام او ﻣﻨزلت تثبﻴتﻮل.
د اقتصادي تﻮلﻴد او ﻣصرف د اساسﻲ برخ ３د واحد پﻪ تﻮگﻪ ،د کﻮرﻧ ９دغ７و لپاره د
اﻣﻨﻴت راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮل.
د ＊وون ３او روزن ３د بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه
د دﻧدو د ﻣﻨﻠﻮ لپاره د افرادو چﻤتﻮ کﻮل.
د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث د اﻧتقال د وسﻴﻠ ３پﻪ تﻮگﻪ عﻤل کﻮل.
لﻪ ﻣختﻠفﻮ ﻧقشﻮﻧﻮ او دﻧدو سره د ！ﻮلﻨ ３د افرادو أشﻨا کﻮل.
د ＄ﻴﻨﻮ ！ﻮلﻨﻴزو ﻧقشﻮﻧﻮ او دﻧدو لپاره چﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﻲ لري ،د وگ７و چﻤتﻮ کﻮل.
د عﻠﻤﻲ ＇ﻴ７ﻧﻮ لﻪ ﻻرې پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د بدلﻮن او پر ﻣختگ راوستل.
لﻪ ！ﻮلﻨﻴزو ارز＊تﻮﻧﻮ سره د وگ７و د تطابق د قدرت وده او د ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ اساﻧتﻴا.
د مذهبي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه دا دي:
د اخﻼقﻲ ﻫﻮﻳت پﻪ ﻣﻮﻧدلﻮ ک ３لﻪ اشخاصﻮ سره ﻣرستﻪ.
د شخص د طبﻴعﻲ او ！ﻮلﻨﻴز چاپ５رﻳال د بﻴان لپاره د تفسﻴروﻧﻮ راوړل.
د وگ７و ！ﻮلﻨﻴز ！ﻴﻨگ＋ت او گروپﻲ پﻴﻮستﻮن.
ﻼلُﻪ) د بﻨدهگاﻧﻮ ژوﻧد پﻪ دې ﻧ７ۍ ک ３پﻪ ﻣ７ﻳﻨﻪ
(ج َّل َج َ
خﻠکﻮ تﻪ دا ﻫﻴﻠﻪ ورکﻮل چ ３خداى َ
ﻧﻪ ختﻤﻮي ،بﻠک ３ﻣ７ﻳﻨﻪ د تﻠپات ３او عادﻻﻧﻪ ژوﻧد پﻴل دى.
د اقتصادي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه
د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و د اړتﻴا وړ تﻮکﻮ او خدﻣتﻮﻧﻮ تﻮلﻴد.
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د تﻮکﻮ او خدﻣتﻮﻧﻮ و４شل د اقتصادي صﻨاﻳعﻮ (کاراو تجﻬﻴزاتﻮ) لﻪ و４شﻠﻮ سره ﻳﻮ＄ای.
د تﻮکﻮ او خدﻣتﻮﻧﻮ ﻣصرفﻮل.
د سياسي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه
د ﻣقﻨﻨﻪ قﻮې لﻪ خﻮا د جﻮړ شﻮي قاﻧﻮن لﻪ ﻻرې د قﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣقرراتﻮ بﻨس＂ﻴز کﻮل.
د تصﻮﻳب شﻮي قاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل.
د اﻣﻨﻴت خﻮﻧدي کﻮل.
پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د غ７و ترﻣﻨ ＃د ستﻮﻧزو او ﻣخالفتﻮ ﻧﻮ حل و فصل.
د داس ３خدﻣتﻮﻧﻮ لکﻪ :روغتﻴا تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ ،ﻫﻮساﻳﻨﻪ＊ ،ﻮوﻧﻪ او داس ３ﻧﻮر سرتﻪ رسﻮل.
د ﻧﻮرو ﻣﻠکﻮﻧﻮ د ت５ري پر وړاﻧدې د ﻫ５ﻮاد لﻪ اتباعﻮ ＇خﻪ حﻤاﻳت او د خارجﻲ گﻮا＊ﻮﻧﻮ پر
وړاﻧدې د ﻣﻠت ﻫﻮ＊ﻴار ساتل.
د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

 -١د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ ！ﻮلﻨﻴز کﻮل د کﻮم بﻨس دﻧده ده.
 -٢د عﻠﻤﻲ ＇ﻴ７ﻧﻮ لﻪ ﻻرې پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د بدلﻮن او پرﻣختگ راوستل د کﻮم بﻨس پﻪ ک７و وړو پﻮرې
اړه لري.
 -٣پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د خﻠکﻮ ترﻣﻨ ＃د ستﻮﻧزو او ﻣخالفتﻮﻧﻮ حل و فصل د کﻮم بﻨس پﻪ ک７و وړو پﻮرې اړه
لري＄ ،ﻮاب ﻳ ３پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ.
الف :د کﻮرﻧ ９بﻨس.
ب :د دﻳﻦ بﻨس.
ج :د سﻴاست بﻨس.
د :د اقتصاد بﻨس.
کو رن ９دنده

تاس ３پﻪ کﻮﻣﻪ ﻣﻮخﻪ پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３شاﻣل شﻮي ﻳاست؟ ＇ﻮ دلﻴﻠﻮﻧﻪ ﻳ ３ولﻴکئ.
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دولسم لوست

د بنسټونو متقابل ３اړيک３

خبرې پرې وک７ئ

پﻪ ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ زده ک７ل چﻲ پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３بﻨس＂ﻮﻧﻪ د خپﻠﻮ دﻧدو پﻪ سرتﻪ رسﻮلﻮک ３ﻳﻮ
لﻪ بل سره ت７لﻲ دي او د ﻫغﻮ تر ﻣﻨ ＃ﻧسبتاً پاﻳدارې اړﻳک ３شتﻪ .د ﻫر ﻳﻮ بﻨس کار د بل بﻨس
د کار تکﻤﻴﻠﻮوﻧکی دی .اوس وواﻳاست چ:３
أﻳا بﻨس＂ﻮﻧﻪ کﻮﻻی شﻲ چ ３پﻪ خپﻠﻮ ک ３لﻪ ﻫﻤغ８ۍ پرتﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ولري او د
خﻠکﻮ ！ﻮلﻲ اړتﻴاوې پﻮره ک７ي؟ پﻪ دې اړه بحث وک７ئ.
په دې لوست ک ３تاس ３د بنسټونو له متقابلو اړيکوسره آشنا ک８５ئ:
＇رﻧگﻪ چ！ ３ﻮل ﻧﻬادوﻧﻪ ﻳﻮه ﻣﻮخﻪ لري چﻲ ﻫغﻪ د خﻠکﻮ د اړتﻴاوو پﻮره کﻮل او پﻮره ﻫﻮساﻳﻨ ３تﻪ
د ﻫغﻮى رسﻮل دي ،ﻧﻮ بﻨس＂ﻮﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره ت７لﻲ دي .ﻫ ＆５بﻨس لﻪ بل بﻨس سره لﻪ اړﻳکﻮ
درلﻮدلﻮ ＇خﻪ پرتﻪ ﻧشﻲ کﻮﻻی خپل پاﻳ＋ت او شتﻮن تﻪ دوام ورک７ي＄ ،کﻪ ﻫر ﻳﻮ پﻪ بل باﻧدې
ﻫﻢ اغﻴز کﻮي او ﻫﻢ اغﻴزﻣﻦ ک８５ي .پﻨ％ﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻪ چ ３پﻪ ت５ر درس ک ３ﻣﻮ ولﻮستل ﻳﻮ لﻪ بل سره
ت７لﻲ دي ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ:
واده او د کﻮرﻧ！ ９ﻴﻨگ＋ت د ！ﻮلﻨ ３پﻪ وده اغﻴز کﻮي او د ！ﻮلﻨ ３وده پﻪ ＊ﻮوﻧ ،３روزﻧ ３او اقتصاد
تاثﻴر لري .د دې لپاره چ ３د ！ﻮلﻨ ３ک７ه وړه اغﻴزﻧاک وي د ﻫغﻪ بﻨس＂ﻴز ﻧﻬادوﻧﻪ باﻳد اغﻴزﻧاک
ک７ه وړه ولري .ﻳﻮ ﻣﻨاسب او ＊ﻪ تﻮازن باﻳد د کﻮرﻧ ،９اقتصاد ،سﻴاست ،ﻣذﻫب او د ＊ﻮوﻧ ３د
ﻧﻬادوﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃ﻣﻮجﻮد وي.
پﻮﻫﻴ８و چ ３ﻳﻮ ﻣاشﻴﻦ ﻫغﻪ ﻣﻬال ＊ﻪ کار کﻮي چﻲ د ﻫغﻪ د پرزو او اجزا و تر ﻣﻨ＊ ＃ﻪ ﻫﻤغ８ي
ﻣﻮ جﻮده وي .ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ﻫﻢ کﻮلﻰ شﻲ چ ３خپﻠ ３ﻻرې تﻪ پﻪ أساﻧ ９سره دوام ورک７ي او خپﻠ３
ﻣﻮخ ３ﻻس تﻪ راوړي چ！ ３ﻮل ﻧﻬادوﻧﻪ پﻪ ﻫﻤغ８ۍ او ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻲ تﻮب سره عﻤل وک７ي.
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 ستاسﻲ پﻪ فکر! کﻮم وخت وﻳﻼي شﻮ چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻧظﻢ او ﻫﻤغ８ي ﻣﻮجﻮده ده؟ داس３فرض ک７ئ چ ３تاس ３غﻮاړئ د فﻮ！بال د لﻮب ３لﻴدلﻮ تﻪ ﻻړ شئ .د دې لپاره لﻮﻣ７ی باﻳد خپل
＄ان لﻮبغالﻲ تﻪ ورسﻮئ .کﻪ چﻴر تﻪ:
 ﻣﻮ！ر چﻠﻮﻧکی ترافﻴکﻲ قﻮاﻧﻴﻦ او ﻣقررات ﻣراعات ک７ي. د ترافﻴکﻮ اداره پﻪ خپﻠﻮ د ﻧدو پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ عﻤل وک７ي چ ３ﻣﻮ！ر چﻠﻮوﻧکﻲ پﻪ ＊ار ک ３پﻪ سﻤﻪتﻮگﻪ ﻣﻮ！ر وچﻠﻮي.
 ＊اروالﻲ خپل کار پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ سرتﻪ ورسﻮي تر＇ﻮ پﻪ سر کﻮﻧﻮک ３د ﻣﻮ！ر چﻠﻮوﻧکﻴﻮ لپارهستﻮﻧزه پﻴدا ﻧﻪ شﻲ .ﻧﻮ تاس ３کﻮلی شئ پﻪ أراﻣﻪ تﻮگﻪ لﻮبغالﻲ تﻪ ورسﻴ８ئ او ﻫﻤدا رﻧگﻪ د ﻧﻨﻮتﻠﻮ
！کت واخﻠئ ،پخپل ＄ای ک５＋ﻨئ ،ﻣسابقﻪ ووﻳﻨئ او بﻴا پﻪ أراﻣ ９سره لﻪ لﻮبغالﻲ ＇خﻪ راوو＄ئ
او پﻪ ﻣﻮ！ر ک ３خپل کﻮر تﻪ ﻻړ شئ .لکﻪ چ ３تاس ３ولﻴدل د ﻳﻮې ﻣسابق ３پﻪ کﻴدو ک ３ﻣختﻠف
بﻨس＂ﻮﻧﻪ شاﻣل او ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻣرستﻪ کﻮي .دا ﻧﻬادوﻧﻪ د دﻧدو د سرتﻪ رسﻮلﻮ پﻪ وخت ک ３باﻳد
لﻪ ﻧﻮرو ﻧﻬادوﻧﻮ سره د ﻫﻤغ８ۍ تر ＇ﻨ／ﻪ ﻧژدي پﻴﻮﻧد او اړﻳک ３ولري ،تر＇ﻮ ﻳﻮه ﻣسابقﻪ پﻪ ＊ﻪ
تﻮگﻪ اجراشﻲ .لﻪ بﻠﻲ خﻮا تر کﻮﻣﻪ ＄اﻳﻪ چ ３ﻧﻬادوﻧﻪ ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻧژدې پﻴﻮﻧدوﻧﻪ او اړﻳک ３لري
ﻳﻮ د بل ودې او تاﻳﻴد تﻪ ل５ﻮالتﻴا لري ،تر＇ﻮ وکﻮلی شﻲ چ！ ３ﻮل پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３اغﻴزﻧاک واوسﻲ.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫر کﻠﻪ چ ３پﻪ ﻳﻮه بﻨس ک ３بدلﻮن راشﻲ ،ﻧﻮ لﻪ ﻫغﻪ سره جﻮخت پﻪ ﻧﻮرو بﻨس＂ﻮﻧﻮ
ک ３ﻫﻢ تغﻴﻴرات را＄ﻲ .لﻪ دې کبﻠﻪ کﻠﻪ چ ３ﻳﻮ ﻧﻬاد خپل ＄ﻴﻨﻲ ک７ه وړه لﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي او ﻳا
ﻧﻮي ک７ه وړه ﻻس تﻪ راوړي ،ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده چ ３پﻪ ﻫغﻪ بﻨس ک ３د ﻧﻨﻪ ﻫﻢ بدلﻮﻧﻮﻧﻪ راشﻲ ،تر＇ﻮ
ﻫغﻪ ﻧﻬاد وکﻮلﻰ شﻲ ﻧﻮی کار سرتﻪ ورسﻮي.
فعاليت :ستاس ３پﻪ أﻧد کﻪ د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３ارﻣان د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３د اقتصاد رغﻮﻧﻪ وي ،ﻧﻮ د اقتصاد
بﻨس پﻪ ﻳﻮازې ډول کﻮﻻی شﻲ چ ３ﻧﻮ ﻣﻮړې ！ﻮلﻨﻪ ﻫغ ３ﻣﻮخ ３تﻪ ورسﻮي؟ پﻪ دې باره ک３
خبري سره وک７ئ.
ﻫغﻪ اړتﻴاوې چ ３ﻧﻬادوﻧﻪ د ﻫغﻮ پﻪ بﻨس جﻮړشﻮي دي .د ！ﻮل ！ﻮلﻨﻴز ﻧظام د اړتﻴاوو ﻳﻮه برخﻪ
ده .ﻫغﻪ اړتﻴاوې چ ３ﻳﻮ ＊ﻮوﻧ％ی د ﻫغﻪ پر اساس ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠﻰ ،د ﻫغﻮ اړتﻴاوو ﻳﻮه برخﻪ ده
چ ３د ﻫغﻪ پر اساس د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻨس ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠی .لﻪ دې کبﻠﻪ دا ！ﻮل ﻧﻬادوﻧﻪ پﻪ
عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ د ！ﻮلﻨﻴزو اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ خﻮا تﻪ ＄ﻲ .ﻧﻮ وﻳﻠﻲ شﻮ چ ３ﻫر کﻠﻪ د ！ﻮلﻨ ３ارﻣان
د اقتصاد وده لﻮړې کچ ３تﻪ رسﻮل وي ،ﻧﻮ باﻳد ！ﻮل ！ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ لﻪ دې ﻣﻮخ ３سره ﻣتﻨاسب
عﻤل وک７ي ﻳعﻨ:３
د ＊ﻮوﻧ ３پﻪ بﻨس ک ３د وړتﻴاوو د لﻮړولﻮ لپاره باﻳد اﻧضباط ،ډ４رکار ،کﻤﻪ طﻤعﻪ او قاﻧع
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کﻴدل او د سﻠسﻠﻪ ﻣراتب ﻣراعاتﻮل پﻪ دواﻣداره تﻮ－ﻪ زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ ورزده شﻲ.
د ډلﻪ ﻳﻴزو رسﻨﻴﻮ وساﻳل باﻳد گ＂ﻮر او ＊ﻮوﻧﻴز پروگراﻣﻮﻧﻪ خپاره ک７ي.
اداري ﻧﻬاد داس ３جﻮړ شﻲ چ ３ﻳﻮازې باﻳد ＊ﻪ کارکﻮوﻧکﻲ ،د کار اﻫل او ﻣﻨظﻢ افراد پﻪ
ﻫغ ３ک ３کار وک７ای شﻲ.
پﻪ سﻴاسﻲ بﻨس ک ３سﻴاستﻮال باﻳد ساده او ب ３اﻻﻳشﻪ ژوﻧد ولري او ﻫغﻪ پروگراﻣﻮﻧﻪ چ３
د ﻫ５ﻮاد د ادارې لپاره جﻮړﻳ８ي باﻳد ！ﻮل پﻪ دې ﻣﻮخﻪ تﻨظﻴﻢ شﻮي وي.
اقتصادي بﻨس پﻪ تﻮلﻴد او تﻮزﻳع ک ３لﻪ ﻫﻤدې ﻣﻮخ ３سره ﻣتﻨاسب عﻤل وک７ي .پﻪ دې شراﻳطﻮ
ک ３دا ！ﻮلﻨﻪ کﻮلﻰ شﻲ خپﻠﻪ ﻣﻮخﻪ ﻳعﻨ ３د اقتصادي ودې لﻮړې کچ ３تﻪ رس５دل عﻤﻠﻲ ک７ي.
د لوست تکرار

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
پو＊تن３

 -١أﻳا ！ﻮلﻨﻴز بﻨس پﻪ ﻳﻮازې تﻮگﻪ او لﻪ ﻧﻮرو بﻨس＂ﻮﻧﻮ سره لﻪ اړﻳکﻮ پرتﻪ کﻮلﻰ شﻲ د ！ﻮلﻨ ３ډول ډول
اړتﻴاوې پﻮره ک７ي؟
 -٢أﻳا اقتصادي ﻧاورﻳﻦ پﻪ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳﻮازې پر اقتصادي بﻨس اغ５ز کﻮي ،کﻪ پﻪ ﻧﻮرو ！ﻮلﻨﻴزو
بﻨس＂ﻮﻧﻮ ﻫﻢ اغ５ز لري؟
 -٣کﻪ چﻴرتﻪ پﻪ ﻳﻮه بﻨس ک ３بدلﻮن راشﻲ .أﻳا پﻪ ﻧﻮرو بﻨس＂ﻮﻧﻮ ک ３ﻫﻢ تغﻴﻴر را＄ﻲ؟ د ﻳﻮ ﻣثال پﻪ
وسﻴﻠﻪ ﻳ ３واضح ک７ئ.
 -٤د اقتصاد او د ＊ﻮوﻧﻴزو بﻨس＂ﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ％ﻪ د اړﻳکﻮ ﻳﻮ ＇ﻮ بﻴﻠگ ３ولﻴکئ.
کو رن ９دنده

کﻪ چ５رتﻪ وغﻮاړئ د الﻮتک ３پﻪ ذرﻳعﻪ د ﻫ５ﻮاد کﻮم وﻻﻳت تﻪ سفر وک７ئ باﻳد د دې سفر سرتﻪ رسﻮلﻮ
لپاره لﻪ کﻮﻣﻮ بﻨس＂ﻮﻧﻮ سره اړﻳک ３وﻧﻴسئ؟ د دې سﻮال ＄ﻮاب پﻪ کتابچﻮ ک ３ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３د زده
کﻮوﻧکﻮ پر وړاﻧدې ولﻮلئ.
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د در４يم ＇پرکي لن６يز
هره ټولنه د دې لپاره چ ３خپل شتون ته دوام ورک７ي ،بايد بيالبيل ３اړتياوې ي ３پوره
شي .د تاريخ په اوږدو ک ３د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره اړيک ３رامنځ ته شوي او دوام ي３
پيداک７ی چ ３هغ ３ته ټولنيز بنسټ وايي.
کولى شو چ ３ټولنيز بنسټونه په دوه لوم７نيو او دويمو ډلو باندې وويشو ،لوم７ي بنسټونه
عمومي او جهاني دي او تقريباً ويلي شو چ ３په ټولو ټولنو ک ３پيدا ک８５ي او د ډ４ر دوام
او ثبات لرونکي دي .پنځه ټولنيز لوم７ني بنسټونه دا دي :د کورن ،９د ＊وون ３او روزن ،３د
دين ،اقتصاد او سياست بنسټونه.
دويم درجه بنسټونه چ ３د ټولن ３د دوام لپاره ورته اړتيا ليدل ک８５ي او کله چ ３دا اړتياوې
ليرې شي ،ورو ورو او يا دفعتاً له منځه ځي .د دويمو بنسټونو له جمل ３کولى شو بانکدارۍ،
علم ،ټکنالوژۍ او درملن ３ته اشاره وک７و.
کورن ９د خلکو يوه ډله ده چ ３د خپلوۍ د اړيکو سره مستقيماً ت７او لري او د هغ ３لويان
د کوچنيانو د پالن ３مسئووليت لري.
＊وونه او روزنه يوازې هغه بنسټ دی چ ３د متخصص او ماهر ځواک وده پر غاړه لري او
د زده ک７ې له الرې هغوی په ټولنه ک ３ژوند کولو ته چمتو کوي.
هره ټولنه يو اقتصادي نظام لري او اقتصادي بنسټ دى چ ３د توليد ،توزيع او د توکو د
مصرف جريان تنظيموي او د انسانانو اقتصادي ،غذايي او مصرفي اړتياوې پوره کوي.
هره ټولنه د يو نظام لرونک ３ده چ ３خلک د قوانينو اطاعت ته متوجه کوي او دا رول
سياسي بنسټ سرته رسوي چ ３په ټولنه ک ３د نظم او سمون دنده پر غاړ لري چ ３دولت د
دې بنسټ کارندوی دی.
پوهي８و چ ３يو ماشين هغه وخت ＊ه کارکوي چ ３د پرزو او اجزاو ترمنځ ي ３همغ８ي او
نظم موجود وي .يوه ټولنه هم هغه وخت کولى شي په آرام ９سره خپل ３الرې ته دوام
ورک７ي او خپلو موخو ته ورسي８ي چ ３ټول بنسټونه په همغ８ۍ او يو موټيتوب عمل وک７ي.
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＇لورم＇پرکی
پراختيا(توسعه)
په دې ＇پرکي ک ３الندې لوستونه لولئ:
 -١پراختيا ＇ه ته وايي؟
 -٢فرهنگي پراختيا.
 -٣ټولنيزه -سياسي پراختيا.
 -٤اقتصادي پر اختيا.
 -٥د پر اختيا او د ب５ر ته پات５والي عوامل.
 -٦پر اختيا او د ژوند چاپ５ريال.

٦١
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د ＇پرکي موخ３
زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک:３
د پر اختيا په مفهوم پوه شي.
د پر اختيا برخ ３و پيژني.
د فرهنگي پر اختيا په اړه معلومات الس ته راوړي.
د ټولنيزې او سياسي پر اختيا په اړه معلومات پيدا ک７ي.
د اقتصادي پر اختيا د برخو په اړه معلومات پيدا ک７ي.
د پراختيا او د وروسته پات５والي د علت او عواملو د ＇７５ن ３او تحليل
وړتيا پيداک７ي.

٦٢
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ديارلسم لوست

پراختيا＇ه ته وايي؟

پﻪ ت５ر درس ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３د اﻧساﻧاﻧﻮ د اړتﻴاوو پﻮره کﻮلﻮ لپاره اړﻳک３
پﻴدا شﻮي او اداﻣﻪ ﻳ ３پﻴدا ک７ې ده چ ３ﻫغﻮ تﻪ ！ﻮلﻨﻴز بﻨس واﻳﻲ .پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ تاس３
ولﻮلئ چ ３دې ﻣﻮخ ３تﻪ رس５دل د ﻫر ﻣﻠت او ！ﻮلﻨ ３ﻫﻴﻠﻪ او ارﻣان دى.
خبرې پرې وک７ئ

تاس ３د(پراختﻴا ،ودې او صﻨعتﻲ کﻴدل) اصطﻼحات پﻪ ژوﻧدک ３ډ４ر اور４دلﻲ دي او لﻪ ﻫغﻮ سره
أشﻨا ﻳاست ،اوس وواﻳاست چ:３
 پراختﻴا ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟ پر اختﻴا تﻪ رسﻴدل کﻮم وضعﻴت او ＄اﻧگ７و شراﻳطﻮ تﻪ وﻳل ک８５ي؟پراختﻴا د ډ４رو ﻫ５ﻮادو لپاره ﻳﻮه ارﻣاﻧﻲ ﻣﻮخﻪ ده！ .ﻮل وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ لري چ ３خپل
ﻣادي ،اﻧساﻧﻲ ،ﻣعﻨﻮي تﻮان او ظرفﻴتﻮﻧﻪ لﻮړ ک７ي او د اﻧساﻧﻲ ،اقتصادي ،سﻴاسﻲ ،اجتﻤاعﻲ،
فرﻫﻨگﻲ او اداري ظرفﻴتﻮﻧﻮ او وړتﻴاوو لﻪ پﻠﻮه ﻳﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ دولت واوسﻲ .د سالﻤﻮ ،ﻣتخصصﻮ،
باتدبﻴره او فعالﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ درلﻮدل او د پراخﻮ بﻨس＂ﻴزو صﻨاﻳعﻮ ،ارتباطﻲ ﻻرو ،پرﻣختﻠﻠی پست،
بﻨدروﻧﻮ ،د حﻤل او ﻧقل ﻣجﻬز وساﻳﻠﻮ ،صحﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ او د صﻨعتﻲ ﻧ７ۍ پﻪ کچﻪ ﻧﻮې ＊ﻮوﻧ３
او روزﻧ ３او داس ３ﻧﻮرو درلﻮدل د ﻣخ پﻪ ودې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻣطﻠﻮبﻪ ﻣﻮخﻪ او ارﻣان دى.
آيا پوهي８ئ پراختيا ،وده ،صنعتي ک５دل او بيارغونه ＇ه شی دي؟ دوه اصطﻼح گاﻧ ３وده او پراختﻴا
زﻳاتره وخت د ﻳﻮې ﻣعﻨا لپاره کارﻳ８ي چ ３دا سﻤﻪ ﻧﻪ ده .وده ﻳﻮ اړخﻴزه ﻣعﻨا ورکﻮي او ﻫغﻪ د ！ﻮلﻨ ３د
ثروت د ډ４ر＊ت کﻤﻴت را＊ﻴﻲ او ﻣعﻤﻮ ًﻻ پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻧ＋ﻮ ﻧ＋اﻧﻮ ،لکﻪ :د س７ي سر عاﻳد باﻧدې سﻨجﻮل
ک８５ي ،خﻮ پراختﻴا چ ３وروستﻪ بﻪ ﻫﻢ ورتﻪ اشاره وشﻲ د ！ﻮلﻨ ３د شتﻤﻨ ９د اﻧدازې لﻪ ډ４ر＊ت سره
سره ،د ！ﻮلﻨ５ز ،سﻴاسﻲ ،اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ ﻧظام کﻴفﻲ تغﻴﻴر ﻫﻢ لﻪ ＄اﻧﻪ سره لري.
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صنعتي ک５دل د دواﻣدارې او ﻣخ پﻪ زﻳاتﻴدوﻧک ３گ＂ ３ورکﻮلﻮ پﻪ ﻣعﻨا دي چ ３د کار لﻪ قدرت،
＄ﻮاک او د تخﻨﻴکﻲ ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮ او ﻣﻨظﻤﻮ کاري سازﻣاﻧﻮﻧﻮ لﻪ گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ ﻧﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ .پﻪ
دې تﻮگﻪ صﻨعتﻲ کﻴدل د اقتصادي پراختﻴا ﻳﻮه برخﻪ ده.
د پراختيا اصلي معنا

پراختﻴا پﻪ لغت ک ３د تدرﻳجﻲ پرﻣختگ＄ ،ﻮاکﻤﻨ ９او حتی لﻮﻳﻮالﻲ خﻮا تﻪ د ودې کﻮلﻮ پﻪ ﻣعﻨا
ده .ﻫﻤدارﻧگﻪ پراختﻴا د پراخﻮالﻲ پﻪ ﻣعﻨا ﻫﻢ ده .پراختﻴا پﻪ لغت ک ３لﻪ پﻮښ ﻧﻪ راوتل دي او
د بﻴارغﻮﻧ ３لﻪ ﻧظره پﻮښ (لفاف) ﻫغﻪ ت７ل ３فرﻫﻨگﻲ ！ﻮلﻨﻪ او پﻪ ﻫغ ３پﻮرې اړوﻧد ارز＊تﻮﻧﻪ دي
چ！ ３ﻮلﻨﻪ باﻳد پرﻣختگ تﻪ د رس５دو پﻪ ﻣﻮخﻪ لﻪ دې ت７ل ３ﻣرحﻠ＇ ３خﻪ وو＄ﻲ.
لﻪ دوﻫﻤ ３ﻧ７ﻳﻮال ３جگ７ې وروستﻪ د پراختﻴا ادبﻴات پﻪ ﻧ７ۍ ک ３ﻣطرح شﻮل او وده ﻳ ３وک７ه.
عالﻤاﻧﻮ او

！ﻮلﻨپﻮﻫاﻧﻮ پراختيا د هوساين ３د موخو په لور د پرمختگ ،له وروسته پات ３کيدو نه د لريوال ３د

فقر او ب５کارۍ له منگلو نه خالصون ،د نابرابريو د کچ ３ټيټول ،صنعتي کيدل ،اړيک ３او د داس ３ټولنيز نظام
جوړيدل بولي چ ３د عدالت او په روانو سياسي چارو ک ３د خلکو پرگ６ون والړ وي.

ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ دې ＇اﻧگﻪ ک ３د ﻧظر خاوﻧداﻧﻮ د پراختﻴا پﻪ اړه پﻪ خپﻠﻮ کتابﻮﻧﻮ او ﻣقالﻮ ک＄ ３ﻴﻨ３
ﻣطﻠبﻮﻧﻪ بﻴان ک７ي دي او پراختﻴا ﻳ ３د ！ﻮلﻨ ３ت５رﻳدل لﻪ وروستﻪ پات ３حالت ＇خﻪ د پرﻣخت，
حالت تﻪ او د ！ﻮلﻨ ３حرکت لﻪ پخﻮاﻧﻲ وضعﻴت ﻧﻪ د ＊ﻪ او ﻣﻨاسب وضعﻴت خﻮاتﻪ بﻠﻠی دی چ３
دا حرکت ＄اﻧتﻪ اصﻮل او ﻣعﻴاروﻧﻪ غﻮاړي .لﻮﻣ７ﻧی شﻰ چ ３د سﻢ حرکت ﻣﻮخ ３تﻪ د رس５دو
لپاره ﻻزم دی ،ﻫغﻪ پ５ژﻧدﻧﻪ ،پﻼن درلﻮدل او دا پﻼن او ﻣﻮخ ３باﻳد پﻪ ﻳﻮ سﻢ قالب ک ３ﻣﻨظﻢ
شﻮې وي .لﻨ６ه دا چ ３د سﻤ ３او ﻣطﻠﻮب！ ３ﻮلﻨ ３لپاره دا ﻻﻧدﻳﻨ ９ﻧ ３＋او ﻣعﻴاروﻧﻪ ﻻزم دي:
 -١د ！ﻮلﻨ ３ﻣشر باﻳد فاسد او ظالﻢ ﻧﻪ وي＄ ،کﻪ کﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ظﻠﻢ ﻣﻮجﻮد وي بﻴا بﻪ حرکت
ﻣﻨ ＃تﻪ راﻧﻪ شﻲ.
 -٢اﻧساﻧان باﻳد پر ﻧفس باور ولري او تقﻠﻴدي فکر وﻧﻪ لري.
 -٣د اﻧسان ＊ـﻮوﻧ ３او روزﻧ ３تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ(.د اﻧسان روزﻧﻪ)
سرب５ره پر دې چ ３پراختﻴا پﻪ خپل جﻮړ＊ت ک ３د تﻮلﻴد او عاﻳد د کچ ３لﻮړوالی لري ،ﻫﻤدارﻧگﻪ
د ！ﻮلﻨﻴزو ،اداري بﻨس＂ﻮﻧﻮ او د خﻠکﻮ د عﻤﻮﻣﻲ افکارو او ﻧظرﻳاتﻮ د جﻮړ＊ت پﻪ اساسﻲ بدلﻮﻧﻮﻧﻮ
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ک ３ﻫﻢ برخﻪ لري .پراختﻴا پﻪ ＄ﻴﻨﻮ وختﻮﻧﻮ ک ３د خﻠکﻮ رسﻮم ،عادات ،عقاﻳد او دودوﻧﻪ ﻫﻢ
لﻪ ＄اﻧﻪ سره لري.
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ
پراختﻴا تﻪ رسﻴدل کﻮﻣﻮ شراﻳطﻮ تﻪ وﻳل کﻴ８ي؟ او د کﻮﻣﻮ اړخﻮﻧﻮ درلﻮدوﻧک ３ده؟
د دې سﻮال ＄ﻮاب بﻪ تاس ３پﻪ دې لﻮست ک ３وﻣﻮﻣئ.
د پراختيا ځانگ７تياوې
پراختﻴا پﻪ ساده ډول پﻪ ！ﻮلﻮ ！ﻮلﻨﻮ ک ３ﻫغﻪ وضعﻴت تﻪ واﻳﻲ چ ３ل ８تر ل８ه درې شرطﻪ ﻳا ﻣﻮخ ３ولري.
لوم７ۍ موخه :ﻫغﻮ ﻣﻮادو او خدﻣتﻮﻧﻮ تﻪ ﻻسرسی چ ３د اﻧساﻧاﻧﻮ د ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره ضروري دي
لکﻪ :خﻮاړه ،پﻮ＊اک ،استﻮگﻨ％ی ،پﻪ دې برخﻪ ک ３ﻧﻪ ﻳﻮازې د دې ﻣﻮادو او تﻮکﻮ د کﻤﻴت او اﻧدازې
زﻳاتﻮالی پﻪ ﻧظر ک ３دی ،بﻠک ３پﻪ عادﻻﻧﻪ تﻮ－ﻪ د ！ﻮلﻨ ３فرد فرد تﻪ باﻳد تﻮزﻳع او وو４شل شﻲ.
دويمه موخه :د ژوﻧد د سطح ３او ﻣعﻴاروﻧﻮ لﻮړ４دل او لﻪ ﻣادي او ﻣعﻨﻮي ﻧعﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ
گ＂ﻪ پﻮرتﻪ کﻮل دي .لﻮړ عاﻳدات ،اغ５زﻧاکﻪ درﻣﻠﻨﻪ ،باکﻴفﻴتﻪ ＊ﻮوﻧﻪ ،پﻮره اﻣﻨﻴت او فرﻫﻨگﻲ او اﻧساﻧﻲ
ارز＊تﻮﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ چ ３د ژوﻧد پﻪ پرﻣختگ ک ３ﻣرستﻪ کﻮي ،پﻪ ﻣﻠﻲ او فردي کچﻪ ډ４ر درﻧاوی او
عزت ﻧفس ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي.
در４يمه موخه :پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ کﻴفﻲ ﻣاﻫﻴت لري ،چ ３پﻪ ژوﻧد ک ３د افرادو او ﻣﻠتﻮﻧﻮ د ！اکﻨﻮ او
اﻧتخابﻮلﻮ د لﻤﻨ ３پراخﻮل ،د افرادو د ﻣدﻧﻲ حقﻮﻧﻮ لﻮړول ،د فکر أزادي ،د قاﻧﻮن پﻪ وړاﻧدې برابرۍ،
د تبعﻴضﻮﻧﻮ لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل او د ﻫر ډول قﻴد ،بﻨد او ﻣرﻳتﻮب ﻧﻪ خﻼصﻮن او داس ３ﻧﻮر دي.
د پراختيا ابعاد (اړخونه)
پراختﻴا ﻳﻮ پ５چﻠی ،ﻣرکب او ＇ﻮ اړخﻴزه بﻬﻴر دى .دا بﻬﻴر ﻫغﻪ وخت تحقق پﻴدا کﻮي او عﻤﻠﻲ کﻴ８ي
چ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴز جﻮړ＊ت ،د خﻠکﻮ د عاﻣﻪ ذﻫﻨﻴت او ﻣﻠﻲ ﻧﻬادوﻧﻮ ک ３اړوﻧده تحقﻴقات سرتﻪ ورسﻴ８ی
او د ﻫغﻮی لﻪ ＇ﻨگﻪ اقتصادي ودې تﻪ چ＂کتﻴا ورک７ل شﻲ ،ﻧا برابري کﻤﻪ شﻲ او د ﻣطﻠق فقر جرړې
وا４ستل شﻲ.
دا بﻬﻴر ﻧﻪ ﻳﻮازې د تﻮلﻴد زﻳاتﻮالﻲ او پراختﻴا تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮي ،بﻠک ３د تﻮلﻴد ＊ﻪ والﻰ او کﻴفﻴت ﻫﻢ پﻪ
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ﻧظر ک ３لري .د ﻳﻮې ！ﻮلﻨﻴزې پد４دې پﻪ تﻮگﻪ داس ３فکر کﻴده چ ３پراختﻴا ﻳﻮ اقتصادي جرﻳان دی
او د اقتصادي ﻣطالعاتﻮ پﻪ ساحﻪ ک＄ ３اى لري .خﻮ د ！ﻮلﻨﻴزې سﻴاسﻲ پراختﻴا پﻪ اړه ډ４رو ﻣطالعاتﻮ
و＊ﻮدلﻪ چ ３اقتصادي وده ﻳﻮازې د پراختﻴا ﻳﻮ اړخ دى او د دې پد４دې ﻧﻮر اړخﻮﻧﻪ ！ﻮلﻨﻴز ،سﻴاسﻲ،
فرﻫﻨگﻲ ﻣخصﻮصا ً د اﻧساﻧﻲ ＄ﻮاک عﻮاﻣل تشکﻴﻠﻮي .پراختﻴا ﻫغﻪ وخت ﻫر اړخﻴزه او دواﻣداره ده
چ ３وکﻮلی شﻲ د ژوﻧد ！ﻮل ３برخ ３تر پﻮ＊） ﻻﻧدې راولﻲ.
پراختﻴا د بدلﻮن او تغﻴﻴر بﻬﻴر دی چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې اقتصادي برخ ،３بﻠک！ ３ﻮلﻨﻴز ﻧظام ،سﻴاسﻲ سازﻣان
او فرﻫﻨگﻲ ساح ３لﻪ ＄اﻧﻪ سره لري چ ３اﻧساﻧﻲ ک７و وړو تﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３وده ورکﻮي.
دواﻣداره او ﻫر اړخﻴزه پراختﻴا اقتصادي！ ،ﻮلﻨﻴزې ،سﻴاسﻲ ،فرﻫﻨگﻲ او ！کﻨالﻮژﻳک ３خﻮاوې لري
چ ３پﻪ راتﻠﻮﻧکﻮ لﻮستﻮﻧﻮ ک ３د پراختﻴا پﻪ دې اړخﻮﻧﻮ پﻮره ر１ا اچﻮل شﻮې ده.
د لوست تکرار

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
پو＊تن３

 -١د پراختﻴا ﻣﻮخ ３کﻮﻣ ３دي؟ پﻪ لﻨ ６ډول ﻳ ３بﻴان ک７ئ.
 -٢اﻳا پراختﻴا د اقتصادي ودې جرﻳان دی او کﻪ اقتصادي وده ﻳﻮازې د پراختﻴا ﻳﻮ اړخ دى؟
 -٣ﻳﻮې ＊！ ３ﻮلﻨ ３تﻪ د ت５رﻳدو عﻼﻣ ３او ﻧ ３＋کﻮﻣ ３دي؟
 -٤پراختﻴا تعرﻳف ک７ئ.
 -٥ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ چ ３د پراختﻴا پﻪ حالت ک ３دي کﻮﻣ ３ﻣﻮخ ３باﻳد ﻣخ تﻪ بﻮ＄ﻲ چ ３پراختﻴا تﻪ د
رس５دلﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سطح ３تﻪ ورسﻴ８ي؟
 -٦س７ي سرعاﻳد او ﻣﻠﻲ ﻧاخالص عاﻳد ＇ﻪ شی دی؟
کو رن ９دنده

پﻪ ﻫغﻪ سﻴﻤﻪ ک ３چ ３ژوﻧد کﻮئ د ！ﻮلﻨﻴزې ،اقتصادي ،سﻴاسﻲ او فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا ＇ﻮ بﻴﻠگ３
ولﻴکئ.
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＇وارلسم لوست

فرهنگي پراختيا

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３دواﻣداره با
ثباتﻪ او ﻫر اړخﻴزه پراختﻴا ！ﻮلﻨﻴز ،اقتصادي،
سﻴاسﻲ او فرﻫﻨگﻲ اړخﻮﻧﻪ لري .پﻪ دې لﻮست
ک ３بﻪ لﻪ ﻫغﻮ اړخﻮﻧﻮ ＇خﻪ فرﻫﻨ／ﻲ پراختﻴا
ولﻮلئ.
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ

ﻻﻧدﻳﻨ ９پﻮ＊تﻨ ３پﻪ ＄ﻴر سره ولﻮلئ او خبرې پرې وک７ئ.
 -١ستاس ３په فکر! د فرهنگي پراختيا معنا ＇ه ده؟ او ول ３فرهنگي پراختيا د اصلي او
دوامدارې پراختيا بنسټ جوړوي؟
 -٢فرهنگي پراختيا د يوه ه５واد په ملي پراختيا ک＇ ３ه رول لوبولی شي؟

اوس ډ４ر خﻠک پﻪ دې ﻧظر دي چ ３د ﻫر ډول پراختﻴا اساس فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا ده او لﻪ ﻫغﻪ
＄اﻳﻪ چ ３د دولتﻮﻧﻮ اصﻠﻲ ﻣﻮخﻪ ﻫر اړخﻴزې پراختﻴا تﻪ رس５دل دي .د دې پراختﻴا بﻨس
اﻧسان (فرﻫﻨگﻲ ﻣﻮجﻮد) دی ،لﻪ دې کبﻠﻪ د دواﻣدارې او حقﻴقﻲ پراختﻴا زﻳربﻨا بﻪ ﻫﻢ فرﻫﻨگﻲ
پراختﻴا وي .فرﻫﻨگ د ！ﻮلﻨ ３بﻨس جﻮړوي او ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ＇ﻮﻣره چ ３ﻧﻮې ﻫﻢ وي د ﻫغ ３دوام
او پاﻳ＋ت پﻪ فرﻫﻨگﻲ اصﻮلﻮ پﻮرې ت７او لري چ ３د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３د افرادو ﻫﻮﻳت جﻮړوي .لﻪ دې
اﻣﻠﻪ پﻪ ﻫره ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻫﻮﻳت ورکﻮوﻧکی رکﻦ د ﻫغ ３فرﻫﻨگﻲ ﻣخﻴﻨﻪ او فرﻫﻨگﻲ زﻳرﻣ ،３أثار او
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شتﻤﻨئ دي .دې ﻣطﻠب تﻪ پﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ او پﻪ ﻫﻤدې ！کﻲ باﻧدې پﻪ ！ﻴﻨگار سره د ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد ﻣشران او
ﻣسؤوﻻن باﻳد فرﻫﻨگ د اساسﻲ ارکاﻧﻮ پﻪ جﻤﻠﻪ ک ３وشﻤ５ری او ﻫغﻪ تﻪ دې د ﻣﻮخﻮ ،اوږد ﻣﻬالﻪ
او پراخﻮ سﻴاستﻮﻧﻮ پﻪ جﻮړولﻮ او پﻠﻲ کﻮلﻮ ک＄ ３اﻧگ７ی ﻣقام ورک７ي .د ﻫرې ！ﻮلﻨ ３فرﻫﻨگ ،د
！کﻨالﻮژۍ د پرﻣختگ کچﻪ ،تﻮلﻴد＊ ،ﻮوﻧﻪ ،عﻠﻢ او خبر تﻴا (أگاﻫﻲ) د ！ﻮلﻨﻴزې ودې د ＄اﻧگ７ې
دورې ادبﻴات را＊ﻴﻲ .پراختﻴا ﻳﻮه حﻴاتﻲ او ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ اړتﻴا ده پﻪ دې شرط چ ３د ＊ﻮوﻧ ３او
روزﻧ ،３گ６ون (ﻣشارکت) او د اﻧسان د اساسﻲ اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د فرﻫﻨگ
ودې تﻪ ﻻره ﻫﻮاره ک７ي .دلتﻪ دا پﻮ＊تﻨﻪ پﻴدا ک８５ي چ:３
＇نگه کولی شو فرهنگي پراختيا پل ３ک７و؟

فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا لﻪ ﻫغﻮ ﻣفاﻫﻴﻤﻮ ＇خﻪ ده چ ３د پراختﻴا د ！ﻮلﻮ برخﻮ لکﻪ:د اقتصادي ！ﻮلﻨﻴزې
او د سﻴاسﻲ پراختﻴا پﻪ پر تﻠﻪ لﻪ زﻳاتﻮ ارز＊تﻮﻧﻮ ＇خﻪ برخﻤﻨﻪ وي چ ３د ！ﻮلﻨ ３د افرادو لﻪ غﻴر
ﻣادي اړتﻴاوو سره زﻳات سروکار لري.
د ﻫرې ！ﻮلﻨ ３وروست ９ﻣﻮخﻪ ودې او پراختﻴا تﻪ رس５دل دي .کﻪ ﻣﻠﻲ پراختﻴا تﻪ رس５دل پﻪ ﻫ５ﻮاد
ک ３پراختﻴا د لﻮړ ارﻣان پﻪ تﻮگﻪ پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسﻮ ،لﻪ دې کبﻠﻪ سﻴاسﻲ！ ،ﻮلﻨﻴزه ،اقتصادي او
فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا د پراختﻴا بﻨس＂ﻴزې او اصﻠﻲ ستﻨ ３بﻠل کﻴ８ي .پﻪ دې ！ﻮلﻮ ک ３د فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا
رول حساس او ＇رگﻨد برﻳ＋ﻲ＄ .کﻪ ﻫ ＆５ډول ！ﻮلﻨﻴز او سﻴاسﻲ بدلﻮن لﻪ ﻣﻨاسبﻮ فرﻫﻨگﻲ
شراﻳطﻮ او بﻨس＂ﻮﻧﻮ پرتﻪ ﻣﻤکﻦ ﻧﻪ دی .پراختﻴا د ﻣﻠﻲ او سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو فرﻫﻨگﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ او ﻻستﻪ
راوړﻧﻮ ساتﻨ ３تﻪ اړتﻴا لري＄ .کﻪ چ ３فرﻫﻨگﻲ ﻻس تﻪ راوړﻧ ３د خپﻠﻮاک ３پراختﻴا لپاره ډاډﻣﻨ３
ضﻤاﻧت کﻮوﻧک ３دي＄ .کﻪ چ ３فرﻫﻨگﻲ ﻫﻮﻳت ＄ﻮاکﻤﻨﻮي او د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ بﻨس د
خﻠکﻮ د ﻧﻮ＊ت او خبرتﻴا ＄ﻮاک لﻮړوي ،لﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫغﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې چ ３پﻮرتﻨی تعرﻳف ﻳ３
فرﻫﻨگ！ ،ﻮلﻨ ３او ﻳﻮ ！ﻮلﻨﻴزې ډل ３تﻪ ورکﻮي ،ﻧﻪ شﻮ کﻮﻻی چ ３فرﻫﻨگ د پراختﻴا ﻳﻮ فرعﻲ ﻳا
＊کﻼ ورکﻮوﻧک ３اړخ وبﻮلﻮ ،بﻠک ３ﻫغﻪ د ！ﻮلﻨ ３اصﻠﻲ قدرت او ＄ﻮاک گ２ل کﻴ８ي.
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ستاس ３په فکر! خلک د ټولن ３په وروسته پات５والي ،پرمختگ او پراختيا ک３
＇ه رول لري؟
غﻴر فعالﻪ او وروستﻪ پات！ ３ﻮلﻨﻪ د وروستﻪ پات ３او غﻴر فعالﻮ وگ７و د شتﻮن ﻧ ３＋ﻧ＋اﻧ ３دي او
ﻳﻮه خﻮ＄ﻨده ،پرﻣختﻠﻠ ３او فعالﻪ ！ﻮلﻨﻪ د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３د وگ７و د خﻮ＋＄ت ،ﻫﻮ＊ﻴارۍ او تک７ه
تﻮب ﻧ ３＋دي دا سﻤﻪ ده چ ３واﻳﻲ :د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３زوال د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３د وگ７و لﻪ زوال ＇خﻪ پﻴدا
ک８５ي ،لکﻪ ＇رﻧگﻪ چ ３د ！ﻮلﻨ ３د حرکت او خﻮ＋＄ت سﻴاست ﻫﻢ د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و د ﻫ（ﻮ،
خﻮ＋＄ت بﻠل ک８５ي.
اﻧساﻧان د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３ﻧﻦ ورځ لﻪ ﻫر وخت ﻧﻪ لﻮړې او پرﻣختﻠﻠ！ ３کﻨالﻮژۍ تﻪ ﻻسرسﻰ
لري .دا د پاﻣﻠرﻧ ３وړ ده چ ３د دې ！کﻨالﻮژۍ ﻧﻪ د گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ پﻪ ل ７ک ３د ولسﻲ فرﻫﻨگ د
ارز＊تﻮﻧﻮ تبادلﻪ او درک پﻪ ﻧظرک ３وﻧﻴﻮل شﻲ .د دې ارز＊تﻮﻧﻮ لﻪ پاﻣﻪ غﻮر＄ﻮل او ﻧﻪ پ５ژﻧدل د
！ﻮلﻨ ３ب ３ﻫﻮﻳتﻲ ＇رگﻨدوي او ！ﻮلﻨﻪ د زوال خﻮاتﻪ بﻴاﻳﻲ .لﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ د ！ﻮلﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ،
تارﻳخﻲ او طبﻴعﻲ ﻣﻴراثﻮﻧﻪ د ﻧ７ۍ د وگ７و د فرﻫﻨگﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ د سرچﻴﻨﻮ او ﻣعﻨﻮي ﻻستﻪ راوړﻧﻮ
پﻪ تﻮگﻪ گ２ل ک８５ي او د ﻫغﻮ ساتﻨﻪ د ﻫر ﻣتﻤدن اﻧسان دﻧده او ﻣسﻠﻢ حق دى .افغاﻧستان د داس３
ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد پﻪ تﻮگﻪ چ ３پﻨ％ﻪ زره کﻠﻨﻪ فرﻫﻨگﻲ رو＊اﻧﻪ او ＄ﻼﻧده ﻣخﻴﻨﻪ لري ،د فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا
لپاره د لﻮﻳﻮ ظرفﻴتﻮﻧﻮ لروﻧکی دی .خﻮ د درې لسﻴزو جگ７و او ６－وډﻳﻮ پﻪ جرﻳان ک ３دې ﻫ５ﻮاد
ﻻزم فرصتﻮﻧﻪ لﻪ ﻻسﻪ ورک７ل .د افغاﻧستان اسﻼﻣﻲ دولت ،خﻠک＄ ،ﻮاﻧان او د دې خاورې ﻫر
وگ７ى دﻧده لري چ ３د خپل فرﻫﻨگ ﻣﻠﻲ او اسﻼﻣﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ وساتﻲ ،ﻫغﻪ ﻻشتﻤﻦ ک７ي او
خپل با ارز＊تﻪ فرﻫﻨگ د پردﻳﻮ لﻪ ت５رﻳﻮ ＇خﻪ وساتﻲ.ﻫ５ره دې ﻧﻪ وي چ ３د فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا پﻪ
ﻫکﻠﻪ د ﻧ７ۍ د ﻣختﻠفﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د تجربﻮ ،ﻣخصﻮصاً د ﻫغﻮ تجربﻮ پر وړاﻧدې چ ３برﻳال ９دي
او پﻪ ﻫغﻮی ک ３درسﻮﻧﻪ او پﻨدوﻧﻪ ﻣﻮجﻮد دي ،ب ３تفاوتﻪ پات ３ﻧشﻮ .دا ！کﻲ باﻳد ﻫ５ر ﻧﻪ ک７و چ３
د ﻫﻴ＆ ！ﻮلﻨ ３ﻧسخﻪ ﻧﻪ شﻮ کﻮﻻی پﻪ بل ﻫ５ﻮاد باﻧدې عﻤﻠﻲ ک７و.دا پﻪ دې ﻣعﻨا چ ３ک５دای شﻲ
داس ３تجرب ３چ ３د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد پﻪ گ＂ﻪ وي د بل ﻫ５ﻮاد لپاره بﻪ ＊ ３پاﻳﻠ ３وﻧﻪ لري.
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د لوست تکرار

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
پو＊تن３

 -١فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا تعرﻳف ک７ئ
 -٢ول ３پراختﻴا د فرﻫﻨگﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ دسﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻻستﻪ راوړﻧﻮ ساتﻨ ３تﻪ ضرورت لري؟
！ -٣ﻮلﻨﻴزې اړﻳک ３پﻪ فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا ک＇ ３ﻪ رول لري؟
 -٤أﻳا د ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا پﻪ اړه کﻮلی شﻮ ،د ﻣختﻠفﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لﻪ تجربﻮ ＇خﻪ گ＂ﻪ واخﻠﻮ؟
کو رن ９دنده

د ﻫ５ﻮاد د فرﻫﻨگﻲ پراختﻴا او د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د زده کﻮوﻧکﻮ د رول پﻪ اړه ＇ﻮ کر＊ ３ولﻴکئ او بﻴا ﻳ ３د
！ﻮل／ﻲ پر وړاﻧدې ولﻮلئ.
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پځلسم لوست

اجتماعي -سياسي پراختيا

خبرې پرې وک７ئ

ټولنيزه پراختيا ＇ه شی ده؟
＇رﻧگﻪ چ ３پﻮﻫﻴ８ئ پراختﻴا ﻳﻮازې ﻫغﻪ وخت د دوام او پرﻣختگ وړ ده چ ３لﻪ دې برخ ３ﻳا
جرﻳان ﻧﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻮﻧکﻲ ورو ورو او پﻪ تدرﻳج سره د دې جرﻳان ＇＋تﻨان شﻲ .پﻪ دې ﻣعﻨا چ３
پﻼﻧﻮﻧﻪ او پروگراﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ شﻮ کﻮﻻی ﻳﻮازې د اقتصاد لپاره تر بحث ﻻﻧدې وﻧﻴسﻮ ،بﻠک ３باﻳد ﻳﻮ ﻫر
اړخﻴز پﻼن پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴسﻮ چ ３اجتﻤاعﻲ ،روغتﻴاﻳﻲ او عﻤﻮﻣﻲ أساﻧتﻴاوې لکﻪ :د فرﻫﻨگﻲ
ﻣﻴراثﻮﻧﻮ ساتﻨﻪ،پﻼن جﻮړوﻧﻪ او ＊اری بﻴا رغﻮﻧﻪ ،د کﻠﻴﻮ او باﻧ６و پراختﻴا ،د اوبﻮ او اﻧرژۍ اداره
کﻮل ،د چاپﻴرﻳال ساتﻨﻪ او حتی د سﻴاست جﻮړولﻮ او قاﻧﻮن جﻮړولﻮ پراختﻴا ،ﻫغﻪ ﻣﻬﻢ تﻮکﻲ دي
چ ３باﻳد پﻪ پام ک ３وﻧﻴﻮل شﻲ .ﻫغﻪ شراﻳط او ！ﻮلﻨﻴز ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ چ ３د ودې او پراختﻴا پﻪ جرﻳان ک３
د پاﻣﻠرﻧ ３وړ دي پﻪ ﻻﻧدې ډول دي.
 -١د ﻣطﻠق ３ﻧﻴست ９د لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړلﻮ پﻼن چ ３پﻪ خﻮاشﻴﻨئ سره د ﻧفﻮسﻮ ډ４ره برخﻪ ورسره ﻻس
او گرﻳﻮان ده.
 -٢د اساسﻲ اړتﻴاوو لکﻪ :خﻮاړه ،استﻮگﻨ％ی ،د سﻮن ﻣﻮاد ،کالﻲ او ＄ﻴﻨ！ ３ﻮلﻨﻴزې اړتﻴاوې
لکﻪ :د اﻧساﻧﻲ حقﻮﻧﻮ ،زده ک７ې او دﻧدې (اشتغال) لپاره د ﻻرې ﻫﻮارول او پﻪ ！ﻮلﻨﻴز ژوﻧد ک ３د
سﻴاسﻲ او ！ﻮلﻨﻴزو ﻣﻮقفﻮﻧﻮ او ﻧقشﻮﻧﻮ ﻻس تﻪ راوړل ،د ！ﻮلﻨﻴزې ﻫﻮساﻳﻨ ３او عدالت راوستل د
دې ستراتﻴژۍ پﻪ ﻣرکز ک＄ ３ای لري .پﻪ دې ﻣعﻨا چ ３ﻣادي سرچ５ﻨ ３باﻳد د ！ﻮلﻨ ３د ！ﻮلﻮ افرادو
پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３پﻪ ﻣساوي تﻮگﻪ وو４شل شﻲ.
دا ستراتﻴژي پﻪ کﻠﻴﻮ ک ３د ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ چارو د سرتﻪ رسﻮلﻮ سپار＊تﻨﻪ کﻮي:
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 -١ب＄ ３ﻤکﻮ او ﻧﻴستﻤﻨﻮ بزگراﻧﻮ تﻪ د ＄ﻤکﻮ ورکﻮل.
 -٢پﻪ کﻤﻪ بﻴﻪ او ﻳا پﻪ وړﻳا تﻮگﻪ د کرﻧﻴزو اعتباروﻧﻮ او اﻣتﻴازوﻧﻮ ورکﻮل.
 -٣د ＄ﻤکﻮ د اصﻼحاتﻮ سرتﻪ رسﻮل.
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ
 ستاس ３په آند کوم الملونه له کليو ＇خه ＊ارته د خلکو د مهاجرت سبب ک８５ي؟ -مهاجرتونه په ＊ار ک ３کوم ３ستونزې جوړوالی شي؟

ﻻﻧدﻳﻨﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ＊اﻳﻲ ＊ار تﻪ د خﻠکﻮ د ﻣﻬاجرت سبب شﻲ:
بﻴکاري.
ﻧاسﻢ پراختﻴاﻳﻲ سﻴاست او د پﻼن جﻮړوﻧ ３کﻤزوري＊ ،اﻳﻲ پﻪ ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد ک＊ ３ار تﻪ د خﻠکﻮ
د ﻣﻬاجرت سبب شﻲ.
د درﻣﻠﻨ ،３زده ک７ې او د لﻮړ ﻣقام ﻧﻪ درلﻮدل.
د کرﻧﻴزو ＄ﻤکﻮ ل８والی ،د ！ﻮلﻨﻴز اﻣﻨﻴت ﻧشتﻮالی ،قﻮﻣﻲ او قبﻴﻠﻮي اختﻼفات.
د دولت د پﻼن جﻮړوﻧ ３ﻧشتﻮالی.
پﻪ کﻠﻴﻮالﻲ سﻴﻤﻮ ک ３د پاﻧگﻮال ９ﻧشتﻮالی ،د ﻧاعادﻻﻧﻪ و４ش سﻴاست ،د فرصتﻮﻧﻮ او اﻣکاﻧاتﻮ
ﻧﻪ درلﻮدل ﻫغﻪ عﻮاﻣل دي چ ３لﻪ کﻠﻴﻮ ＇خﻪ ＊ار تﻪ د خﻠکﻮ د ﻣﻬاجرت سبب ک８５ي.
د ＊ار خﻮا تﻪ د کﻠﻴﻮ د خﻠکﻮ ﻣﻬاجرت پر فرﻫﻨگﻲ ،اقتصادي او اجتﻤاعﻲ ﻧاﻣطﻠﻮبﻮ اغﻴزو
سربﻴره پﻪ ﻣﻬاجرﻳﻨﻮ رواﻧﻲ او روحﻲ فشاروﻧﻪ ﻫﻢ راولﻲ .لﻪ ﻫ５ﻮاد ﻧﻪ جﻼ والی او ﻧﻮي چاپ５رﻳال
تﻪ لﻪ ورتگ سره ،ﻣﻬاجرﻳﻦ لﻪ ﻳﻮ ډول پردﻳتﻮب او جﻼوالﻲ سره ﻣخاﻣخ ک８５ي چ ３دا عاﻣل
کﻴدای شﻲ د ！ﻮلﻨﻴزو اﻧحرافاتﻮ او ﻧاخﻮالﻮ سبب شﻲ .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د وزگارتﻴا او ﻧﻴست９
ﻣﻮجﻮدﻳت دی کار تﻪ لﻤﻦ وﻫﻲ.
دلتﻪ پﻮ＊تﻨﻪ پﻴدا ک８５ي چ＇ ３ﻨگﻪ کﻴداى شﻲ د دې ﻣﻬاجرتﻮﻧﻮ ﻣخﻨﻴﻮی وشﻲ؟ لﻪ ﻫغﻪ ＄اﻳﻪ چ３
د اﻧسان ！ﻮل فعالﻴتﻮﻧﻪ د ﻫغﻪ داړ تﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره سر تﻪ رس８５ي ،ﻧﻮ د ﻣﻬاجرﻳﻨﻮ ﻣﻬاجرت
＊اروﻧﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ＊ﻪ او با کﻴفﻴتﻪ ژوﻧد تﻪ د رس５دو پﻪ ﻫﻴﻠﻪ سرتﻪ رس８５ي .دا ډ４ره ضروري ده چ３
دولتﻮﻧﻪ او حکﻮﻣتﻮﻧﻪ دې د کﻠﻴﻮالﻮ سﻴﻤﻮ لپاره پﻪ خپﻠﻮ سﻴاستﻮﻧﻮ او پﻼن جﻮړولﻮ ک ３لﻪ اقﻠﻴﻤﻲ،
！ﻮلﻨﻴزو ،فرﻫﻨگﻲ او سﻴاسﻲ عﻨاصرو سره پ５ژﻧدگﻠﻮي پﻴدا ک７ي .داس７５＇ ３ﻧﻪ او پ５ژﻧدﻧﻪ بﻪ د
خﻮرا ＊ ３پﻼن جﻮړوﻧ ３ﻻﻣل شﻲ چ ３د سﻴﻤ ３لﻪ اړتﻴاوو سره ت７او ولري او د ﻻس تﻪ راوړل
شﻮو پاﻧگﻮ د ضاﻳع کﻴدو ﻣخﻨﻴﻮی بﻪ وک７ي.
72

ﻫﻤدارﻧگﻪ کﻪ تعﻠﻴﻢ ،کار او درﻣﻠﻨﻪ پﻪ کﻠﻴﻮ ک ３دود شﻲ او د کﻠﻴﻮ د خﻠکﻮ د ژوﻧد د کﻴفﻲ کچ３
لﻮړوالی د ＊ار د اوس５دوﻧکﻮ پﻪ ＇５ر پﻪ ﻧظر ک ３وﻧﻴﻮل شﻲ ،پﻪ ﻫغﻪ صﻮرت ک ３ﻣﻬاجرت لﻪ
ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ .لﻪ بﻠ ３خﻮا کﻪ چ５رتﻪ د ﻣالدارۍ او کرﻧﻴزو تﻮلﻴداتﻮ ساتﻨﻪ وشﻲ او ﻣحﻠﻲ صﻨاﻳعﻮ تﻪ
د دولت پﻪ ﻣرستﻪ ﻣﻨاسب بازاروﻧﻪ پﻴدا شی ﻧﻮ کﻴدای شﻲ پﻪ کﻠﻴﻮالﻮ اغ５ز وک７ي او پﻪ کﻠﻴﻮ ک３
ژوﻧد ت５رولﻮ تﻪ زړوﻧﻪ ＊ﻪ ک７ي.
سياسي پراختيا
سﻴاسﻲ پراختﻴا لﻪ ﻫغﻮ ﻣفاﻫﻴﻤﻮ ＇خﻪ ده چ ３لﻪ دوﻳﻤ ３عﻤﻮﻣﻲ جگ７ې وروستﻪ د پراختﻴا پﻪ
ادبﻴاتﻮ ک ３ﻣطرح شﻮه .د دې اصطﻼح پﻪ اړه ﻣختﻠف ﻧظروﻧﻪ ﻣﻮجﻮد دي .د ＄ﻴﻨﻮ افرادو لﻪ ﻧظره
سﻴاسﻲ پراختﻴا لﻪ داس ３سﻴاسﻲ شراﻳطﻮ ﻧﻪ عبارت ده چ ３د اقتصادي او صﻨعتﻲ پراختﻴا لپاره
ﻻزﻣﻲ او اساسﻲ شرطﻮﻧﻪ ２－ل ک８５ي .لﻪ دې کبﻠﻪ کﻪ چ５رتﻪ سﻴاسﻲ او حکﻮﻣتﻲ شراﻳط چ ３د
اقتصادي فعالﻴتﻮﻧﻮ د عﻤﻠﻲ کﻮلﻮ لپاره ﻻزم دي ﻣﻨ ＃تﻪ راشﻲ او سﻴاسﻲ ﻧظام د ！ﻮلﻨ ３ودې او
پرﻣختگ تﻪ سرعت ورک７ي ،د سﻴاسﻲ پراختﻴا د تحقق پﻪ ﻻره ک ３بﻪ ﻣخ پر وړاﻧدې ﻻړ شﻲ
چ ３دا حالت د بﻨس د ودې ﻣثبت اړخ ＊ﻴﻲ ،خﻮ کﻪ سﻴاسﻲ ﻧظام وﻧﻪ شﻲ کﻮلی دا ﻣﻮخﻪ ﻻس
تﻪ راوړي ،ﻧﻮ پﻪ ﻳﻮه ژوره کﻨده ک ３بﻪ ولﻮﻳ８ي.
د سياسي پراختيا مثبت اړخونه (شاخصونه) په الند ې ډو ل د ي
 -١دولتﻲ حاکﻤﻴت ﻳا د ﻫ５ﻮاد ﻳﻮ ﻣﻮ！ی تﻮب.
 -٢د ﻣﻠت تشکل ﻳا ﻣﻠﻲ ﻳﻮ ﻣﻮ！ی تﻮب.
 -٣د راﻳ ３د حق زﻳاتﻮالی او أزاد اﻧتخابات چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３ډ４ر شﻤ５ر را ﻪ ورکﻮوﻧکﻲ گ６ون
وک７ى.
 -٤سﻴاسﻲ کﻴدل ﻳا پﻪ سﻴاسﻲ جرﻳاﻧﻮﻧﻮ ک ３د خﻠکﻮ فعال گ６ون.
 -٥پﻪ تصﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮلﻮ ک ３د خﻠکﻮگ６ون.
 -٦د خپﻠﻮاکﻮ گروپﻮ ﻧﻮ زﻳات５دل.
 -٧د ﻣطبﻮعاتﻮ أزادي او د ډلﻪ ﻳﻴزو رسﻨﻴﻮ وده.
 -٨د زده ک７ې د اﻣکاﻧاتﻮ پراخﻮل.
 -٩د قاﻧﻮن جﻮړووﻧکﻮ د رول اغ５زﻣﻨتﻴا او د ﻣﻠت د ﻧﻤاﻳﻨده گاﻧﻮ رغﻮوﻧکﻲ خدﻣتﻮﻧﻪ.
 -١٠د خﻠکﻮ د شکاﻳتﻮﻧﻮ پﻠ＂ﻨ ３او حل لپاره د ＄ﻮاکﻤﻨﻮ سازﻣاﻧﻮﻧﻮ رول.
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په پرا ختيا ک ３د ＊ځو رول
د ﻳﻮه ﻣﻠت د پراختﻴا او ﻣﻠﻲ پرﻣختگ پروسﻪ د ＊％ﻮ لﻪ حضﻮر او فعال گ６ون پرتﻪ لﻪ ﻣشکل
سره ﻣخاﻣخ ک８５ي ＇رﻧگﻪ چ ３وﻳل کﻴ８ي ＊ ３％د بشري ！ﻮلﻨ ３ﻧﻴﻤﻪ برخﻪ ده او د دې وس
لري چ ３د پراختﻴا پﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو ک＊ ３ﻪ رول ولﻮبﻮي .پﻪ دې شرط چ ３ﻫغﻮی د اسﻼﻣﻲ
عقاﻳدو ،قﻮاعدو او ارز＊تﻮﻧﻮ پﻪ چﻮکاټ ک ３د تارﻳخ د ﻳﻮ خﻮ＄ﻨده ＄ﻮاک پﻪ تﻮگﻪ د سﻴاسﻲ،
！ﻮلﻨﻴز ،اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ ژوﻧد صحﻨ ３تﻪ ورداخﻠ ３شﻲ ３％＊ .د کﻮرﻧ！ ،９ﻮلﻨ ３او ﻧ７ۍ د
پرﻣختگ کﻴﻠﻲ ده .د پرﻣختگ د عﻤﻮﻣﻲ اﻧکشاف ضﻤاﻧت کﻮي＇ .رﻧگﻪ چ ３لﻴدل ک８５ي د
افغاﻧستان زﻳاتره ＊ ３％ﻧالﻮست ３دي او لﻪ اﻧکشافﻲ جرﻳاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ ل５رې دي＇ .رگﻨده ده چ３
د دې ﻧالﻮستﻮ ډ４رکﻴﻮ پﻪ ＄ﻨ ６او ورو حرکت د ﻣﻠﻲ کاروان سرعت د پراختﻴا او ﻣﻠﻲ پرﻣخت，
پﻪ لﻮري کﻤﻮي .لﻪ دې کبﻠﻪ لﻪ ﻫر ＇ﻪ د ﻣخﻪ باﻳد د ＊％ﻮ پرﻣخت ，تﻪ ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ چ ３د
ﻧسﻠﻮﻧﻮ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻲ او د پرﻣختگ بﻨس جﻮړووﻧکﻲ دي.
د لوست تکرار

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
پو＊تن３

-١کﻮﻣﻮ ！ﻮلﻨﻴزو شراﻳطﻮ او عﻮاﻣﻠﻮ تﻪ باﻳد د ودې او پراختﻴا پﻪ بﻬﻴر ک ３پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ؟
 -٢د دې لپاره چ ３ﻣادي سرچ５ﻨ ３پﻪ کﻠﻴﻮالﻮ سﻴﻤﻮ ک ３عادﻻﻧﻪ وو４شل شﻲ ،باﻳد کﻮم کاروﻧﻪ سرتﻪ
ورسﻴ８ي؟
 -٣ﻫغﻪ عﻮاﻣل چ＊ ３ار تﻪ د کﻠﻴﻮالﻮ د ﻣﻬاجرت ﻻﻣل ک８５ي کﻮم دي؟
 -٤د پراختﻴا د ﻣثبتﻮ ﻧ＋ﻮ او اړخﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟
 -٥د ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣﻠﻲ پرﻣختگ او پراختﻴا ک ３د ＊％ﻮ رول ＇ﻪ شی دی؟
کو رن ９دنده

د سﻴاسﻲ پراختﻴا ﻫغﻪ خصﻮصﻴات او اړخﻮﻧﻪ ﻣﻮ چ ３پﻪ لﻮست ک ３ولﻮستل پﻪ کتابچﻮک ３ولﻴکئ او
ﻫغﻪ اړخﻮﻧﻪ چ ３زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３عﻤﻠﻲ شﻮي دي ،د (ﻫﻮ) او ﻫغﻪ چ ３ﻧﻪ دي عﻤﻠﻲ شﻮي د (ﻧﻪ) پﻪ
کﻠﻤﻮ ﻧ＋ﻪ ک７ئ او د ＄ﻮاب دلﻴل ﻣﻮ وواﻳاست.
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شپاړسم لوست

اقتصادي پراختيا

خبرې پرې وک７ئ

پﻪ ت５ر درس ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３پراختﻴا ﻫغﻪ وخت ﻫر اړخﻴزه او دواﻣداره وي چ！ ３ﻮلﻨﻴزه،
اقتصادي ،سﻴاسﻲ ،فرﻫﻨگﻲ او د ！کﻨالﻮژۍ پراخ ３خﻮاوې او برخ ３ولري＊ .اﻳﻲ د ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ
لﻪ ﻣطالبﻮ او ﻣحتﻮاو ﻧﻪ ﻣﻮ د ！ﻮلﻨﻴزې ،فرﻫﻨگﻲ او سﻴاسﻲ پراختﻴا پﻪ اړه ＇ﻪ ﻧا ＇ﻪ زده ک７ې وي.
پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ تاس ３د پراختﻴا اقتصادي برخﻪ ولﻮلئ.
ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ پﻪ ＄ﻴر سره ＄ﻮاب ورک７ئ.
 -١کﻪ چ５رتﻪ ﻳﻮه کﻮرﻧ ９د ﻫغﻪ عاﻳد پﻪ پرتﻠﻪ چ ３ﻻس تﻪ ﻳ ３راوړي زﻳات لگ＋ت وک７ي＇ ،ﻪ
پاﻳﻠﻪ بﻪ ولري؟
 -٢ستاس ３پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د وز－ارتﻴا عﻠت ＇ﻪ شﻰ دی؟
لﻪ ډ４رو پخﻮا زﻣاﻧﻮ را پدې خﻮا د بشر د پﻮﻫ ３د کچ ３د لﻮړوالﻲ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ،３د اﻧسان د ژوﻧد
کﻴفﻴت او وضﻴعت پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ د ＊ﻪ والﻲ او لﻮړ４دو پﻪ حالت ک ３دی .پﻪ اروپا ک ３لﻪ
فرﻫﻨگﻲ او اجتﻤاعﻲ اﻧقﻼب(رﻧساﻧس) وروستﻪ او بﻴا د صﻨعتﻲ اﻧقﻼب پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د غربﻲ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ چ＂ک پرﻣختگﻮﻧﻪ پﻴل شﻮل .ﻳﻮازې ﻫغﻪ شرقﻲ ﻫ５ﻮاد چ ３د ﻧﻮلسﻤ ３پ７５ۍ پﻪ أخر
او د شﻠﻤ ３پ７５ۍ پﻪ پﻴل ک ３د ودې پﻪ بﻬﻴر ک ３ور داخل شﻮ جاپان و .وروستﻪ د رﻧساس لﻪ
دورې ＇خﻪ چ ３پﻪ اروپا ک ３ﻳﻮ فکري اﻧقﻼب ﻣﻨ ＃تﻪ راغی ،د پرﻣختگ او رغﻮﻧ ３شراﻳط
دغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ برابر شﻮل .اﻣا پﻪ خﻮاشﻴﻨ ９سره پﻪ ﻫﻤدې دوران ک ،３شرقﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د ﻣخ پﻪ
ودې پﻪ ﻻره ورگ ６ﻧﻪ شﻮل او ＄ﻴﻨﻮ ﻻﻧزولﻲ ﻻره ووﻫﻠﻪ .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ دې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک＄ ３ﻴﻨﻲ
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وختﻮﻧﻪ ﻣؤقتﻲ حرکتﻮﻧﻪ را پﻴدا شﻮل ،خﻮ پﻪ دې عﻠت چ ３د ！ﻮلﻨ ３لﻪ عﻤﻮﻣﻲ فرﻫﻨگ سره
ﻳ ３پﻮره سﻤﻮن ﻧﻪ درلﻮد د حﻤاﻳت وړ وﻧﻪ گر＄ﻴد＄ ،کﻪ پﻪ چ＂ک ９سره لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل .پخﻮا د
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻧ ３ﻣعﻴار سراﻧﻪ عاﻳد و .لﻪ سراﻧﻪ عاﻳد ＇خﻪ ﻣقصد د ﻫر ﻫ５ﻮاد د داخﻠﻲ
ﻧاخالصﻪ عاﻳد و４ش دی ،خﻮ پﻪ دې برخﻪ اﻧتقادوﻧﻪ وشﻮل چ ３د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻧ３
ﻣعﻴار اقتصادي وده ﻳا د سراﻧﻪ عاﻳد لﻮړوالﻰ ﻧﻪ دی＄ .کﻪ کﻪ لﻮړ سراﻧﻪ عاﻳد د پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻧ３
ﻣعﻴار وبﻮلﻮ ﻧﻮ باﻳد د کﻮﻳ ،عربﻲ ﻣتحده اﻣاراتﻮ او قطر ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د لﻮړ سراﻧﻪ عاﻳد پﻪ درلﻮد لﻮ
سره باﻳد د ألﻤان ،فراﻧس ３او اﻧگﻠستان پﻪ پرتﻠﻪ ډ４ره پراختﻴا ﻣﻮﻧدل ３وای.
اقتصادي پراختيا ＇ه ته وايي؟

اقتصادي پراختﻴا د تﻮلﻴدي ظرفﻴتﻮﻧﻮ د زﻳاتﻮالﻲ او د فزﻳکﻲ ،اﻧساﻧﻲ او اجتﻤاعﻲ ظرفﻴتﻮﻧﻮ سره
پﻪ خﻮا ک ３ودې تﻪ واﻳﻲ .پﻪ اقتصادي پراختﻴا ک ３د ！ﻮلﻨ ３اقتصادي او ！ﻮلﻨﻴز بﻨس＂ﻮﻧﻪ تغﻴﻴر کﻮي
چ ３د دې تغﻴﻴر او تحﻮل پاﻳﻠﻪ پﻪ لﻮﻣ７ی درجﻪ ک:３
د اقتصادي ﻧابرابرﻳﻮ را！ﻴ＂ﻮل.
د ！ﻮلﻨ ３د تﻮلﻴد و４ش او لگ＋ت پﻪ برخﻪ ک ３د تغﻴﻴر راوستل.
د تﻮلﻴد د کﻤ ３ودې پﻪ ＇ﻨگ ک ３د ！ﻮلﻨﻴزو بﻨس＂ﻮﻧﻮ پرﻣختگ.
＊اﻳﻲ ﻧظرﻳات بدلﻮن وﻣﻮﻣﻲ.
پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ لﻪ ﻣﻮجﻮده سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ د گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ ＄ﻮاک ورځ پﻪ ورځ زﻳاتﻴ８ي او
ﻫره ورځ ﻳﻮ ﻧﻮ＊ت ＇رگﻨدﻳ８ي.
باﻳد د دوو ﻣفﻬﻮﻣﻮﻧﻮ اقتصادي ودې او اقتصادی پراختيا تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر وشﻲ :اقتصادي وده ﻳﻮاړخﻴزه
ده چ ３ﻣقصد لﻪ ﻫغﻪ ﻧﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د شتﻤﻨ ９او تﻮلﻴد زﻳاتﻮالی دی او ﻣعﻤﻮ ًﻻ د سراﻧﻪ عاﻳد لﻪ
ﻣخ ３اﻧدازه کﻴ８ي ،پﻪ دې بﻨس وده ﻳﻮ کﻤﻲ ﻣفﻬﻮم دی .کﻪ پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３د تﻮلﻴد کچﻪ پﻪ ﻳﻮ
＇رگﻨد پ７او ک ３ﻧسبت پخﻮاﻧﻲ پ７او تﻪ زﻳاتﻪ شﻲ ،واﻳﻮ چ ３دې ！ﻮلﻨ ３وده ک７ې ده.
دا زﻳاتﻮالی کﻴدای شﻲ د زراعتﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ د سطح ،３د ﻧﻮﻳﻮ کارخاﻧﻮ تآسﻴس ،د ﻣﻮجﻮده او
فعﻠﻲ تﻮلﻴدي ﻣرکزوﻧﻮ پراختﻴا او داس ３ﻧﻮرو پاﻳﻠﻪ وي .اقتصادي پراختﻴا د تﻮلﻴد د ډ４ر＊ت تر
＇ﻨگﻪ پﻪ بﻠﻪ پدﻳده ﻫﻢ دﻻلت کﻮي او ﻫغﻪ کﻴفﻲ ﻣفﻬﻮم دی .کﻪ چ５رتﻪ ！ﻮلﻨﻪ خپﻠﻪ تﻮلﻴدی وړتﻴا د
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＊ﻮ طرﻳقﻮ او ﻣﻨاسب！ ３کﻨالﻮژۍ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ سره زﻳاتﻪ ک７ي او لﻪ خپﻠﻮ سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ
پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ استفاده وک７ي ،ﻧﻮ واﻳﻮ چ ３د پراختﻴا پﻪ ﻻره ک ３ﻳ ３قدم اﻳ＋ی دی＇ .رﻧگﻪ چ ３لﻴدل
کﻴ８ي وده د پراختﻴا ﻳﻮه برخﻪ ده .پﻪ حقﻴقت ک ３لﻪ اﻣکاﻧاتﻮ او سرچﻴﻨﻮ ＇خﻪ بﻬتره گ＂ﻪ اخﻴستل
د تﻮلﻴد د زﻳات５دو سبب گر＄ﻲ خﻮ د تﻮلﻴد ﻫر زﻳاتﻮالﻲ تﻪ پراختﻴا ﻧﻪ شﻮ وﻳﻼی ،د ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ د
تﻮلﻴد زﻳاتﻮالی چ ３د زراعتﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي وده ده .د تﻮلﻴد زﻳاتﻮالی چ３
د طرﻳقﻮ د ＊ﻪ والی ،د اصﻼح شﻮﻳﻮ تخﻤﻮﻧﻮ د استعﻤال ،د ﻧباتﻲ او زراعتﻲ أفاتﻮ ضد درﻣﻠﻮﻧﻮ
＇خﻪ د استفادې او د پرﻣختﻠﻠ！ ３کﻨالﻮژۍ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ اقتصادي پراختﻴا ده .ﻳﻮ بل
！کی چ ３باﻳد ﻫغﻪ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ دا دی چ ３لﻪ ودې ＇خﻪ ﻻس تﻪ راغﻠ ３پاﻳﻠ ３لﻨ ６ﻣﻬالﻪ وي،
خﻮ لﻪ پراختﻴا ＇خﻪ ﻻس تﻪ راغﻠ ３پاﻳﻠ ３ک５دای شﻲ اوږد ﻣﻬالﻪ وي او پﻪ اوږده ﻣﻮده ک ３ﻻس
تﻪ را＄ﻲ .لﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ وﻳل کﻴ８ي چ ３پراختﻴا ﻳﻮ اوږد ﻣﻬالﻪ بﻬﻴر دی.
اقتصادي پراختيا دوه اصلي موخ ３لري
اول -د شتﻤﻨ ９ډ４ر＊ت ،د ！ﻮلﻨ ３د خﻠکﻮ ﻫﻮساﻳﻨﻪ ،د ﻧﻴست ９د جرړو اﻳستل.
دوﻳﻢ -د کار ﻳا بﻮختﻴا اﻳجادول چ ３دا دواړه ﻣﻮخ ３عدالت راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي .اقتصادي پراختﻴا تﻪ
پاﻣﻠرﻧﻪ پﻪ پرﻣختﻠﻠﻮ او وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３تﻮپﻴر لري .پﻪ پرﻣختﻠﻠﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３لﻪ پراختﻴا
＇خﻪ اصﻠﻲ ﻫدف د خﻠکﻮ د ﻫﻮساﻳﻨ ３او د ژوﻧد د اﻣکاﻧاتﻮ زﻳاتﻮالی دی .پﻪ داس ３حال ک ３چ３
پﻪ وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３زﻳاتره د ﻧﻴست ９د جرړو اﻳستل او د ！ﻮلﻨﻴز عدالت زﻳاتﻮالی د پراختﻴا
اصﻠﻲ ﻫدف جﻮړوي .ﻫغﻪ پﻮ＊تﻨ ３چ ３د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد د اقتصادي پراختﻴا پﻪ اړه زﻣﻮږ پﻪ وړاﻧدې
درﻳ８ي ﻫغﻪ د ﻧﻴست ،９ﻧابرابرۍ او ب ３روزگارۍ اﻧدازه ده چ ３ﻣعﻠﻮﻣﻪ شﻲ پﻪ کﻮﻣﻪ کچﻪ ک ３ده؟
کﻪ چ５رتﻪ دا ﻣسﻠ ３لﻪ ډ４رې جگ ３کچ＇ ３خﻪ ډ４رې ！ﻴ＂ ３کچ ３تﻪ را＊کتﻪ شﻲ ،ﻧﻮ وﻳﻼی شﻮ
چ ３ﻧﻮﻣﻮړي ﻫ５ﻮاد د پراختﻴا ﻻره وﻫﻠ ３ده .ﻫرکﻠﻪ کﻪ د دې اساسﻲ ستﻮﻧزو دوه ﻣسﻠ ３او ﻳا درې
واړه (ﻧﻴست ،９ﻧابرابرۍ او ب ３روزگارۍ) زﻳات ３شﻲ او شدت پﻴدا ک７ي ﻧﻪشﻮ کﻮﻻی چ ３د دې
کار پاﻳﻠ ３تﻪ پراختﻴا وواﻳﻮ ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ سراﻧﻪ عاﻳد دوه برابره شﻮی ﻫﻢ وي＇ .رﻧگﻪ چ ３ووﻳل
شﻮل ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادو ﻧﻪ چ ３د پراختﻴا پﻪ حال ک ３دي ،د اقتصادي پروگرام ﻳﻮ لﻪ اصﻠﻲ ﻣﻮخﻮ ＇خﻪ
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ﻳﻲ د ﻧﻴست ９لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل او د ！ﻮلﻨ ３عاﻣﻮ خﻠکﻮ تﻪ د ！ﻮلﻨﻴزې ﻫﻮساﻳﻨ ３برابرول دي .د ！ﻮلﻨﻴزې
ﻫﻮساﻳﻨ ３ﻣعﻨا ،د ！ﻮلﻨ ３د وگ７و پﻪ جسﻢ او روح ک ３د سﻼﻣت ９راوستل ،د پﻮﻫ ３رواجﻮل او د
！ﻮلﻨﻴز قاﻧﻮن ﻣاتﻮﻧ ３ﻣخﻨﻴﻮی دی .پﻪ دې ډول ！ﻮلﻨﻴزه ﻫﻮساﻳﻨﻪ ﻫغﻪ وخت راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دای شﻲ
چ ３ﻧﻴستﻲ لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړه شﻲ او ﻧابرابري کﻤﻪ شﻲ .کﻠﻪ چ ３ﻣﻮ غﻮ＊تﻲ وي د ﻳﻮې ！ﻮلﻨ ３د
！ﻮلﻨﻴزې ﻫﻮساﻳﻨ ３کچﻪ ﻣعﻠﻮﻣﻪ ک７و ،ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده چ ３د ！ﻮلﻨ ３د ﻧﻴست ９لﻪ وضعﻴت او د عاﻳد لﻪ
و４ش ﻧﻪ ＄ان خبر ک７و＄ .کﻪ چ ３کﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ﻧﻴستﻲ کﻤﻪ او د عاﻳداتﻮ و４ش ﻣﻨاسب وي،
د ﻫغ！ ３ﻮلﻨ ３ﻫﻮ ساﻳﻨﻪ بﻪ ډ４ره وي.

د لوست تکرار

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
پو＊تن３

 -١پخﻮا د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پراختﻴا د کﻮﻣﻮ ﻣعﻴاروﻧﻮ لﻪ ﻣخ ３ﻣعﻠﻮﻣ５دلﻪ؟
 -٢اقتصادي پراختﻴا تعرﻳف ک７ئ او وواﻳاست چ ３پراختﻴا پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د کﻮﻣﻮ بدلﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣل
ک８５ي؟
 -٣د اقتصادي پراختﻴا ﻣﻮخ ３کﻮﻣ ３دي؟
 -٤اقتصادي پراختﻴا او اقتصادي وده ＇ﻪ تﻮپﻴر لري؟
 -٥لﻪ کﻮﻣﻮ طرﻳقﻮ او ﻻرو ＇خﻪ استفاده وشﻲ چ ３ﻫ５ﻮاد د پراختﻴا پﻪ لﻮر －اﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ؟
 -٦د ！ﻮلﻨ ３پﻪ اقتصادي جﻮړ＊ت ک ３لﻪ بدلﻮن سره د ！ﻮلﻨ ３پﻪ ！ﻮلﻨﻴز جﻮړ＊ت ک ３کﻮم بدلﻮﻧﻮﻧﻪ
را＄ﻲ؟
کو رن ９دنده

تاس ３ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻠﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ﻫغﻪ کاروﻧﻪ گﻮرئ چ ３د پراختﻴا ＇رگﻨدووﻧکﻲ دي او ﻫغﻪ کاروﻧﻪ چ３
د ودې ＇رگﻨدووﻧکﻲ دي ،پﻪ ﻳﻮ ل５ست ک ３ولﻴکئ او وروستﻪ بﻴا خپل ل５ست د خپﻠﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ لﻪ
ل５ست سره پرتﻠﻪ ک７ئ.
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اووه لسم لوست

د پراختيا او وروسته پات５والي عوامل

پرتله ي ３ک７ئ

کﻴدای شﻲ ستاس ３پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３داس ３کﻮرﻧ ９ﻣﻮجﻮدې وي چ ３ﻫغﻮی ﻣادي ستﻮﻧزې وﻧﻪ لري
او ﻫ（ﻪ کﻮي چ ３خپل او د کﻮرﻧ ９ژوﻧد ﻧﻮر ﻫﻢ ＊ﻪ ک７ي .د ﻫغﻪ تر＇ﻨگﻪ داس ３کﻮرﻧ ９ﻫﻢ شتﻪ
چ ３ژوﻧد ﻳﻲ لﻪ ﻧﻴست ９او ﻣحروﻣﻴت سره ت７لی دی .أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ د دې دوه کﻮرﻧﻴﻮ تر ﻣﻨ ＃د تﻮپﻴر
عﻠت ＇ﻪ شی دی؟
ﻫﻮ! پﻪ دې ﻧ７ۍ ک ３دوه ډل ３خﻠک ژوﻧد کﻮي .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ کﻮچﻨی ډلﻪ ده چ ３پﻪ ﻫﻮسا خﻴال
او لﻪ ﻣادي ستﻮﻧزو ＇خﻪ لﻴرې د خپل او د خپﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ د ＊ﻪ ژوﻧد سﻤبالﻮلﻮ پﻪ ﻫ（ﻪ ک ３دي.
دوﻳﻤﻪ ډلﻪ ﻫغﻪ اﻧساﻧان دي چ ３خپل ژوﻧد لﻪ ﻧﻴست ９او ﻣحروﻣﻴت سره جﻮخت پرﻣخ بﻴاﻳﻲ .دا
خﻠک چ ３د ！ﻮل ３ﻧ７ۍ ﻣخ پﻪ زﻳاتﻴدوﻧکی ﻧفﻮس تشکﻴﻠﻮي ،د ژوﻧد کﻮلﻮ لپاره لﻪ ستﻮﻧزو او
ک７اووﻧﻮ سره ﻻس او گرﻳﻮان دي .د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ کچﻪ ،لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ د ﻫغﻮ ！ﻮلﻨﻮ جﻮړوﻧک ３ده چ３
پﻪ اصطﻼح ک ３ﻫغﻮ تﻪ پرمختللي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ واﻳﻲ او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻪ تشکﻴﻠﻮي.
＇رﻧگﻪ چ ３ووﻳل شﻮل د اقتصادي پراختﻴا بحث لﻪ اوولسﻤ ３او اتﻠسﻤ ３پ７５ۍ را پﻪدې خﻮا پﻪ
اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادو ک ３ﻣطرح شﻮ .پﻪ دې ﻫ５ﻮادو ک ３د صﻨعت او ！کﻨالﻮژۍ د پرﻣختگ او د ﻫغﻮى
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لﻪ خﻮا د ضعﻴفﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د بازاروﻧﻮ د ولکﻪ کﻮلﻮ سره ﻳﻮ ＄ای د دې سبب شﻮ چ ３پﻪ ﻳﻮه لﻨ６ه
ﻣﻮده ک ３د پرﻣختﻠﻠﻮ او وروستﻪ پات ３قطبﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃وا！ﻦ زﻳات شﻲ او دوه ډولﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ پﻪ ﻧ７ۍ
ک＇ ３رگﻨد شﻲ :پرﻣختﻠﻠﻲ او وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻪ.
پراختيا موندلي ه５وادونه کوم دي؟
د تعرﻳف لﻪ ﻣخ( ３پراختﻴا ﻣﻮﻧدلﻲ) ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ دي چ ３پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ صﻨعتﻲ شﻮي
وي او د ﻳﻮ پﻴچﻠﻲ اقتصادي سﻴستﻢ لروﻧکﻲ وي .صﻨعتﻲ شﻮي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ دي چ ３لﻪ
＇ ٪٢٥خﻪ زﻳات ﻧاخالص داخﻠﻲ تﻮلﻴدات ﻳ ３صﻨعتﻲ فعالﻴتﻮﻧﻪ تشکﻴل ک７ي .پﻪ حقﻴقت ک ３د
اقتصاد ﻣحﻮر ﻳﻲ صﻨعتﻲ تﻮلﻴد (صادرات) وي ،خﻮ ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３د ډ４ر اﻫﻤﻴت وړ دي (پﻪ کال ک ３تر
١٠٠٠٠ډالرو زﻳات) د سراﻧﻪ عاﻳد لﻮړ والی دی.
وروسته پات ３ه５وادونه کوم دي؟

لﻪ دوﻳﻤ ３ﻧ７ﻳﻮال ３جگ７ې وروستﻪ او د عﻤﻮﻣﻲ ﻧظﻢ لﻪ راتﻠﻮ سره سﻢ پﻪ ﻧ７ی ک( ３د ډ４رو
تراستعﻤار ﻻﻧدې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د خپﻠﻮاک کﻴدو تر ＇ﻨگﻪ) د پراختﻴا ﻣﻮﻧدلﻮ او وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ
تر ﻣﻨ ＃دا خﻼ پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ ＇رگﻨده شﻮه او د ﻧ７ۍ ﻣختﻠف ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻳ ３لﻪ دې اساسﻲ پﻮ＊تﻨﻮ
سره ﻣخاﻣخ ک７ي دي چ :３ول ３په ن７ۍ ک ３ځين ３خلک په لوږه او مطلق ３نيست ９ک ３ورځ３

ت５روي او ځين ３خلک په کامله هوساينه ک３؟ لﻪ ﻫﻤدې وروستﻪ پﻪ ﻧ７ۍ ک ３پراختﻴا ﻣﻨ ＃تﻪ
راغﻠﻪ .ﻧﻦ ورځ د درﻳﻤ ３ﻧ７ۍ د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لپاره د وروسته پات ３د تعبﻴر پر ＄ای د پراختيا په حال

ک ３اصطﻼح ＇خﻪ کار اخﻴستل کﻴ８ي.
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ
ستاس ３په فکر! ول ３ځين ３ه５وادونه شتمن او ځين ３نور وروسته پات ３دي؟

＊اﻳﻲ د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد لرغﻮﻧتﻮب او عﻤر د ﻫغﻪ د ﻧﻴستﻤﻨ ９او شتﻤﻨ ９عﻠت وي .خﻮ کﻪ چ５رتﻪ
لرغﻮﻧتﻮب د دې خبرې دلﻴل وي ﻧﻮ ول ３د ﻣصر ﻫ５ﻮاد د درې زره کﻠﻮﻧﻮ تارﻳخﻲ لرغﻮﻧتﻮب سره
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سره ﻳﻮ ﻧﻴستﻤﻦ او وروستﻪ پات ３او د کاﻧاډا او اﻣرﻳکا ﻫ５ﻮادوﻧﻪ چ ３لﻪ ١٥٠کالﻮ ＇خﻪ زﻳات عﻤر
ﻧﻪ لري ،اوس د پرﻣختﻠﻠﻮ او پراختﻴا ﻣﻮﻧدلﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لﻪ جﻤﻠ＇ ３خﻪ شﻤ５رل کﻴ８ي.
د طبﻴعﻲ صﻨاﻳعﻮ او د استحصال وړ ﻣعدﻧﻮﻧﻮ اﻧدازه ﻫﻢ ﻧﻪ شﻲ کﻮلی د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد د ﻧﻴستﻤﻨ ９او
شتﻤﻨ ９دلﻴل شﻲ＄ ،کﻪ جاپان ﻳﻮ داس ３ﻫ５ﻮاد دی چ ３لﻪ  ٨٠سﻠﻨﻪ زﻳات غروﻧﻪ دي او ﻣﻨاسبﻪ
خاوره ﻧﻪ لري ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ د خپﻠ ３اړتﻴاوړ ورﻳج ３لﻪ ﻣحدودې زراعتﻲ ＄ﻤک＇ ３خﻪ پﻮره کﻮي،
خام ارزان بﻴﻪ ﻣﻮاد د ﻧ７ۍ لﻪ ﻧ５ستﻤﻨﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ را واردوي ،د صﻨعتﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ او د قﻴﻤتﻲ
تﻮکﻮ پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３صادروي چ ３لﻪ اﻣرﻳکا وروستﻪ دوﻳﻢ لﻮی صﻨعتﻲ قدرت بﻠل ک８５ي .ډ４ر زکاوت،
قﻮم ﻳا ﻧسب او د پﻮستکﻲ رﻧ ，ﻫﻢ ﻧﻪ شﻲ کﻮلی چ ３د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ پرﻣختگ او وروستﻪ والﻲ ک３
رغﻨده رول ولﻮبﻮي＄ ،کﻪ چ ３د ﻧﻴستﻤﻨﻮ او شتﻤﻨﻮ ﻫ５ﻮادود ډﻳپﻠﻮﻣاتﻴکﻮ ک７و وړو پﻪ ＇７５لﻮ سره دا
جﻮتﻪ شﻮې ده چ ３کﻮم د پام وړ تﻮپﻴر پﻪ ﻫﻮ＊ﻴارۍ او فکر ک ３ﻧﻪ لﻴدل ک８５ي.
نو توپير په ＇ه ک ３دی؟ ﻳﻮ ل ７ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ شتﻪ چ ３د پراختﻴا ﻧﻪ ﻣﻮﻧدﻧ ３عﻼﻳﻢ او أثار گ２ل
ک８５ي ،لکﻪ :د پاﻧ ３／کﻤﻮالی ،د ﻣتخصصﻮ او ﻣاﻫرو بشري ＄ﻮاکﻮﻧﻮ کﻤﻮالی چ ３د وروستﻪ
والﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﻧ ３＋دي.
سربﻴره پردې پﻪ عﻤﻮﻣﻲ او کﻴفﻲ تﻮگﻪ کﻮلی شﻮ چ ３د وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ گ ６خصﻮصﻴات
داس ３ډلبﻨدي ک７و:
 -١د خﻠکﻮ د ژوﻧد د سطح ３او کﻴفﻴت ！ﻴ＂ﻮالی.
 -٢وزگارتﻴا ،کﻢ کار او د ﻣزد د اﻧدازې ！ﻴ＂ﻮالی.
 -٣کرﻧﻴزو تﻮلﻴداتﻮ سره ت７او ﻳا د لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ ﻣﻮادو صادرات (تﻮلﻴدي سرچﻴﻨ.)３
 -٤اقتصادي ت７او او پﻪ ﻧ７ﻳﻮالﻮ اړﻳکﻮ ک ３زﻳاﻧﻤﻦ ک５دل.
 -٥ﻧا ﻣﻨاسب سﻴاسﻲ حکﻮﻣتﻲ جﻮړ＊ت.
！ -٦ﻮلﻨﻴزه ﻧابرابري.
 -٧د ﻣﻨ％ﻨ ９طبق ３کﻤزورتﻴا.
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＄ﻴﻨ ３اقتصادپﻮﻫان د طبﻴعﻲ سرچ５ﻨﻮ کﻤﻮالی ،د پاﻧ ３／ﻧﻪ تشک５ﻠ５دل او پﻪ کافﻲ اﻧدازه د سپﻤا
ﻧشتﻮالی او داس ３ﻧﻮر د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د وروستﻪ پات５ﻮالﻲ عﻠت بﻮلﻲ .ر＊تﻴا چ ３د طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ
زﻳاتﻮالی او د سرﻣاﻳ ３سرچﻴﻨﻮ تﻪ ﻻسرسﻰ پﻪ اقتصادي پراختﻴا اغ５ز اچﻮي ،خﻮ د پام وړ ！کی
دا دی چ :３جﻨﻮبﻲ اﻣرﻳکا ،ﻻتﻴﻨﻲ اﻣرﻳکا ،افرﻳقاﻳﻲ او أسﻴاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ او
ﻣعدﻧﻲ ز４رﻣﻮ لﻪ اړخﻪ شتﻤﻦ دي ،د ﻣثال پﻪ تﻮگﻪ :د ﻣﻨ％ﻨﻲ ختﻴ ＃د ﻧفتﻮ او گازو سترې ز４رﻣ３
ﻳا پﻪ ﻻتﻴﻨﻪ اﻣرﻳکا او جﻨﻮبﻲ اﻣرﻳکا ک ３د ﻣسﻮ او سربﻮ سرچﻴﻨ ３او پﻪ افرﻳقا ک ３د پاﻣﻠرﻧ３
وړ د طﻼ او ﻧـقرې د زﻳرﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اخستﻼی شﻮ چ ３سره لﻪ دې ﻫﻢ پرﻣختﻠﻠﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻧﻪ
بﻠل ک８５ي .لﻪ پﻮرتﻨﻴﻮ ﻣعﻠﻮﻣاتﻮ ＇خﻪ داس ３پاﻳﻠﻪ اخﻠﻮ چ ３پﻪ پراختﻴا ﻣﻮﻧدوﻧکﻮ او پراختﻴا ﻧﻪ
ﻣﻮﻧدوﻧکﻮ ﻫ５ﻮادو د ﻧ７ۍ و４شل د طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ ﻧابرابره و４شﻨﻪ او د ﻧفﻮس ډ４روالی ﻧﻪ دى.
＄ﻴﻨ ３پﻮﻫاﻧﻮ ﻳﻮ ل ７ﻣحدودووﻧکﻲ عﻮاﻣل لکﻪ :د نفوسو نا منظمه وده د ما هر انساني ځواک
کموالی ،د سرماي ３او مالي امکاناتو کم＋ت د پراختيا په حال ک ３ه５وادو د وروسته پات３
ک５دو عوامل گ２ي.

ﻧﻦ دا ثابتﻪ شﻮي ده ،پﻪ کﻮﻣﻪ اﻧدازه چ ３طبﻴعﻲ سرچﻴﻨ ３پﻪ پراختﻴا ک ３اﻫﻤﻴت لري ،ﻫﻮﻣره
عﻠﻢ او ！کﻨالﻮژي ﻫﻢ د اﻫﻤﻴت وړ دي .پرﻣختﻠﻠ！ ３کﻨالﻮژۍ کﻮلی شﻲ خپﻠﻪ پﻪ ﻳﻮازې ډول پﻪ
ﻧسبﻲ تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لپاره گ＂ﻮره تﻤاﻣﻪ شﻲ ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :جاپان ،کﻮرﻳا او سﻨگاپﻮر چ３
کافﻲ طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ ﻧﻪ لري ،خﻮ د صﻨعت لﻪ پﻠﻮه پﻪ ډ４رو ﻣﻬﻤﻮ ﻻس تﻪ راوړﻧﻮ برﻳالﻲ شﻮي
دي .پﻪ داس ３حال ک ３چ ３د ارجﻨ＂اﻳﻦ پﻪ ＇５ر ﻫ５ﻮاد او ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮر ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د ډ４رو شتﻤﻨﻮ ز４رﻣﻮ
او طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ لﻪ درلﻮدلﻮ سره سره د پراختﻴا پﻪ حال ک ３ﻫ５ﻮادوﻧﻪ دي.
افغاﻧستان لﻪ پخﻮا ﻧﻪ تراوسﻪ لﻪ اﻧحطاط او ورستﻪ پات５ﻮالﻲ＇ ،خﻪ ＄ﻮرﻳ８ي او ﻫﻤﻴشﻪ د دې
ﻣسﻠ ３ﻧﻪ د خﻼصﻮن د عﻠتﻮﻧﻮ پﻪ ل＂ﻪ ک ３دی .سﻴاسﻲ استبداد د ادارې او ﻣدﻳرﻳت کﻤزوري
ب＄ ３اﻳﻪ غﻮ＊تﻨ ،３ﻣخالفتﻮﻧﻪ ،د سﻮاد د کچ！ ３ﻴ＂ﻮالی ،پﻪ لﻮﻳﻮ قدرتﻮﻧﻮ پﻮرې ت７ل ،د قﻮﻣﻮﻧﻮ
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ډ４روالی！ ،ﻮلﻨﻴزه گ６وډي ،د استعﻤار گرو ﻻسﻮﻫﻨﻪ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د گاوﻧ６ﻳاﻧﻮ ﻣتضادې گ＂ ３د
افغاﻧستان د وروستﻪ پات５ﻮالﻲ ﻣﻬﻢ عﻮاﻣل تشکﻴﻠﻮي.
پﻪ فرﻫﻨگﻲ ،سﻴاسﻲ او اقتصادي ساحﻮ ک ３د وروستﻪ پات５ﻮالﻲ ډ４ر ﻣﻬﻢ کﻮرﻧﻲ عﻮاﻣل دا دي:
استبداد ،داخﻠﻲ جگ７ې ،ﻧاپﻮﻫﻲ د ﻣالﻲ او پاﻧگﻲ اﻣکاﻧاتﻮ کﻤ＋ت او ﻧﻮر .بﻬرﻧﻲ عﻮاﻣل چ３
ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻳ ３د افغاﻧستان پﻪ وروستﻪ پات５ﻮالﻲ ک ３اغ５زﻧاک ﻧقش درلﻮد ،ﻫغﻪ استعﻤارگر
ﻫ５ﻮادوﻧﻪ وو چ ３د خپﻠﻮ اقتصادي او سﻴاسﻲ گ＂ﻮ لپاره ﻳ ３پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ د افغاﻧستان د سﻴاسﻲ
تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３د جﻨگ اوږدﻳدل ،ﻧا اﻣﻨﻲ ،کشﻤکش او پﻪ افغاﻧستان کﻲ ﻳ ３د ﻳﻮ ضعﻴف او
پﻴﻴﻠﻲ دولت د ﻣستقر کﻮلﻮ سﻴاست تعقﻴب ک７ی دی .باﻻخره د سﻴﻤ ３ﻣﻬﻢ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ او گاوﻧ６ﻳان
او د ﻫغﻮ ﻣتضادې گ＂ ３د داخﻠﻲ جﻨگﻮﻧﻮ ،ﻧااﻣﻨﻴﻮ او پﻪ عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ د افغاﻧستان د اﻧحطاط او
وروستﻪ پات５ﻮالﻲ سبب شﻮل .باﻳد وواﻳﻮ چ ３زﻣﻮږ پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د وروستﻪ پات５ﻮالﻲ او ﻧﻴست ９ﻳﻮ
عاﻣل لﻪ فرﻫﻨگﻲ ﻧعﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣحروﻣﻮ قشروﻧﻮ ب ３برخ ３کﻴدل دي＄ ،کﻪ چ:３
لﻪ فرﻫﻨگﻲ ﻧعﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣحروﻣﻮ طبقﻮ برخﻤﻦ کﻴدل د ！ﻮلﻨ ３د ودې سبب ک８５ي.
پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د ！ﻮلﻨ ３فرﻫﻨگ شتﻤﻦ ک８５ي.
فرﻫﻨگﻲ شتﻤﻨﻲ د ﻫﻮ＊ﻴارۍ او ﻧﻮ＊ت ساه د ！ﻮلﻨ ３پﻪ وجﻮد ک ３ﻧغاړي.
کﻠﻪ چ！ ３ﻮلﻨﻪ ﻧﻮ＊تگره وي تفکر پﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３ژوﻧدی ک８５ي.
پﻪ ﻳﻮه ！ﻮلﻨﻪ ک ３د تفکر پﻪ ژوﻧدي کﻴدو سره ！ﻮلﻨﻪ ﻫ ＆５وخت د ﻧﻴست ９خﻮا تﻪ قدم ﻧﻪ
ږدي.
پﻪ دې ډول ！ﻮلﻨﻪ د ！ﻮلﻮ اقتصادي ،سﻴاسﻲ ،اجتﻤاعﻲ او فرﻫﻨگﻲ ستﻮﻧزو د حل پﻪ اړه د ＊ﻪ او
سﻢ تشخﻴص خاوﻧده کﻴ８ي.
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د لوست تکرار

....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
پو＊تن３

 -١پراختﻴا تﻪ د رسﻴدوﻧک ３ﻫ５ﻮاد او د وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮاد تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر ＇ﻪ شﻰ دی؟
 -٢د وروستﻪ پات ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ گ６ې ＄اﻧگ７تﻴاوې بﻴان ک７ئ.
 -٣د پرﻣختﻠﻠﻮ ﻫ５ﻮاوﻧﻮ گ６ې ＄اﻧگ７تﻴاوې بﻴان ک７ئ.
 -٤کﻮم عﻮاﻣل د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد پﻪ پرﻣختﻴا او وروستﻪ پات５ﻮالﻲ ک ３رول لري؟
 -٥زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د وروستﻪ پاتﻴﻮالﻲ کﻮرﻧﻲ عاﻣل ＇ﻪ شﻰ دی؟
 -٦زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د وروستﻪ پاتﻴﻮالﻲ بﻬرﻧی ﻻﻣل ＇ﻪ شی دی؟
کو رن ９دنده

پﻪ ﻫغﻪ سﻴﻤﻪ ک ３چ ３تاس ３ژوﻧد کﻮئ ﻧﻴستﻲ شتﻪ او کﻪ ﻧﻪ؟ کﻪ وي د دې ﻧﻴست ９پﻪ اړه ＇７５ﻧﻪ وک７ئ او
دا ＇７５ﻧﻪ ﻣﻮ د ﻧﻮرو ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره ﻣقاﻳسﻪ ک７ئ.
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اتلسم لوست

پراختيا او د ژوند چاپ５ريال

خبرې پرې وک７ئ
اﻧ％ﻮر تﻪ وگﻮرئ او د ﻫغﻪ پﻪ اړه پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３خبرې وک７ئ.
 -١أﻳا کﻮم وخت د ﻫغﻮ خ％ﻠﻮ لﻪ ＇ﻨگﻪ ت５ر شﻮي ﻳاست چ ３د سرک پﻪ خﻮاک ３اچﻮل شﻮې
وي ،ﻫغﻪ وخت تاس ３تﻪ ＇ﻪ احساس پﻴدا شﻮ؟
 -٢کﻪ چ５رتﻪ بازار تﻪ د کﻮم شﻲ د پﻴرودلﻮ لپاره تﻠﻠﻲ ﻳاست ،ﻧﻮ ﻫروﻣرو بﻪ تاس ３ﻫﻠتﻪ ډ４ر
ﻣﻮ！روﻧﻪ ،د خﻠکﻮ گ２ﻪ گﻮ１ﻪ ،دوکاﻧﻮﻧﻪ او کراچ ９لﻴدلﻲ وي ،أﻳا کﻮم شﻴان تاس ３ﻫﻠتﻪ ولﻴدل چ３
د ژوﻧد د چاپ５رﻳال د کک７تﻴا ﻻﻣل شﻮي وي؟
پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３پراخﻴتا د ﻧﻴست ９او ﻧا اﻧ６ول ９لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړلﻮ او د صﻨعتﻲ کﻴدو،
پﻪ ！ﻮلﻨﻴزو اړﻳکﻮ او سﻴاسﻲ چارو ک ３د عدالت پر بﻨس د خﻠکﻮ د گ６ون د زﻳاتﻮالﻲ پﻪ ﻣعﻨا ده .پﻪ
دې درس ک ３د ژوﻧد چاپ５رﻳال تعرﻳف او اﻫﻤﻴت او د ژوﻧد د چاپ５رﻳال او پراختﻴا ترﻣﻨ ＃دوه اړخﻴزې
اغ５زې لﻮلئ.
د ژوند چاپ５ريال ＇ه شى دی؟
！ﻮل چاپ５رﻳال چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３ژوﻧد دوام لري ،د ژوﻧد چاپ５رﻳال ﻧﻮﻣﻴ８ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ د اوبﻮ
ډﻧ ،６ﻳﻮ ＊ار ،اوقﻴاﻧﻮس ،بﻴدﻳاوې ،غروﻧﻪ او داس ３ﻧﻮر دا ！ﻮل د ژوﻧد د چاپ５رﻳال لﻪ ډولﻮﻧﻮ ＇خﻪ
دي .د ژوﻧد پﻪ چاپ５رﻳال ک ３ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات د ب ３ساه شﻴاﻧﻮ لکﻪ :خاوره ،اوبﻪ ،گازوﻧﻪ او ﻧﻮرو
ﻣﻮجﻮداتﻮ سره ﻳﻮ＄اى شتﻮن لري .ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات پخپﻠﻮ ک ３او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ب ３ساه ﻣﻮجﻮداتﻮ
سره ﻣتقابﻠ ３اړﻳک ３ساتﻲ .دا اړﻳک ３د ژوﻧد د چاپ５رﻳال د دوام او بقا لپاره اړﻳﻨ ３دي .د ژوﻧد
چاپ５رﻳال پﻪ دې ډول ﻫﻢ تعرﻳف شﻮی دی :چاپ５رﻳال ﻫغﻪ فضا ده چ！ ３ﻮل فزﻳکﻲ ،بﻴﻮلﻮژﻳکﻲ،
！ﻮلﻨﻴز ،سﻴاسﻲ او ﻧﻮر ﻫغﻪ شراﻳط پک ３شاﻣﻠﻴ８ي چ！ ３ﻮل ژوﻧدي ﻣﻮجﻮدات پک ３ژوﻧد کﻮي او
د ﻫغﻮ د روابطﻮ ﻣجﻤﻮعﻪ جﻮړوي .پﻪ ﻳﻮ بل تعرﻳف ک ３راغﻠﻰ دي :د ژوﻧد چاپ５رﻳال د خارجﻲ
85

اوضاعﻮاو احﻮالﻮ ﻣجﻤﻮع ３تﻪ واﻳﻲ چ ３د ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ پﻪ وده ،پراختﻴا او بقا باﻧدې اغ５ز
لري .د ژوﻧد چاپ５رﻳال د ﻣفﻬﻮم د ＊ﻪ درک لپاره اړﻳﻨﻪ ده چ ３لﻪ طبﻴعﻲ سرچ５ﻨﻮ او د ﻫغﻮ د
استفادې لﻪ طرﻳقﻮ سره أشﻨا شﻮ.
طبيعي سرچ５ن＇ ３ه شى دي؟
ﻼلُﻪ) پﻪ طبﻴعت ک ３پﻴدا ک７ي دى او ژوﻧدي
(ج َّل َج َ
پﻪ عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ ﻫغﻪ شﻴان دي چ ３خداى َ
ﻣﻮجﻮدات ترې گ＂ﻪ اخﻠﻲ .ﻣﻮږ د غره لﻪ تﻴ８و ＇خﻪ پﻪ کار اخﻴستﻠﻮ خپل ＄ان تﻪ کﻮر جﻮړو ،لﻪ
ﻣعدﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻫر ډول فﻠزاتﻮ پﻪ را اﻳستﻠﻮ سره د اړتﻴا وړ لﻮ＊ﻲ او وساﻳل جﻮړوو ،لﻪ و＊ﻮ او
＄ﻨاورو ＇خﻪ د اړتﻴا وړ پﻮ＊اک او خﻮاړه برابروو.
طبيعي سر چ５ن ３په درې ډوله دي
 -١نه رغيدونک ３سرچ５ن :３دا ډول سرچﻴﻨ ３د گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ پﻪ بﻬﻴر ک ３کﻤ８５ي او
باﻻخره ختﻤﻴ８ي لکﻪ :د ډبرو سکاره ،ﻣالگﻪ ،تﻴل ،گاز او ﻧﻮر ﻣعدﻧﻮﻧﻪ.
 -٢بيا رغيدونکي سر چ５ن :３د طبﻴعﻲ ﻣﻨابعﻮ ﻳﻮ بل ډول دی چ ３د ﻣعقﻮل ３او ﻣﻨاسب ３گ＂３
اخﻴستﻨ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻧﻪ ختﻤﻴ８ي او د بﻴارغﻮﻧ ３وړ دي .لکﻪ :کبان＄ ،ﻨگل ،وا＊ﻪ او داس ３ﻧﻮر.
 -٣نه تماميدونک ３سرچ５ن:３چ ３د ﻫغﻮ اﻧدازه پﻪ طبﻴعت ک ３ډ４ره زﻳاتﻪ ده ،لکﻪ :اوبﻪ،
ﻫﻮا او اﻧرژي.
پﻪ بشري ﻧ７ۍ ک ３د اﻧساﻧاﻧﻮ د اړتﻴاوو وده او زﻳاتﻮالﻰ د ډول او کﻴفﻴت لﻪ ﻧظره د طبﻴعﻲ سرچ５ﻨﻮ
لﻪ ظرفﻴت سره ﻳﻮشان ﻧﻪ دی.
ﻳﻮ لﻪ ﻫغﻮ ﻣﻮضﻮعاتﻮ چ ３لﻪ طبﻴعﻲ سرچﻴﻨﻮ ＇خﻪ د استفادې د ＊ﻪ ﻣدﻳرﻳت پﻪ کﻮلﻮ ک ３باﻳد پﻪ
ﻧظر ک ３وﻧﻴﻮل شﻲ ،ﻫغﻪ د ＄ﻤک ３د تحﻤل وړ ظرفﻴت ( )Carring capacityدی.
د تحمل وړ ظرفيت ＇ه شى ته وايي؟
ﻫغﻪ اﻧدازه خﻠک چ ３پﻪ ﻳﻮ چاپ５رﻳال ک ３ژوﻧد کﻮي او د ژوﻧد ﻫغﻪ چاپ５رﻳال پﻪ دواﻣداره تﻮگﻪ د
ﻫغﻮی اړتﻴاوې پﻮره ک７ای شﻲ ،د تحﻤل وړ ظرفﻴت ورتﻪ وﻳل ک８５ي ،کﻪ چ５رتﻪ د ژوﻧد لﻪ چاپ５رﻳال
ﻧﻪ د غﻴر ﻣعقﻮل ３گ＂ ３او د ﻧفﻮس د زﻳاتﻮالﻲ پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３لﻪ زغﻢ وړ طاقت ＇خﻪ ＇ﻪ ورزﻳات شﻲ
＊کاره ده چ ３طبﻴعﻲ ﻣﻨابع ﻫغﻮى تﻪ کفاﻳت ﻧﻪ کﻮي او پﻪ چ＂ک ９سره ختﻤﻴ８ي او زﻳان وﻳﻨﻲ تردې
چ ３کﻴدای شﻲ بﻴا د رغﻮﻧ ３وړﻧﻪ وي.
د ن７يوال ژوند د چاپ５ريال له مهمو موضوعاتوسره بلدتيا پيدا ک７ئ،
بحث پرې وک７ئ
 ستاس ３په اند کوم شيان د ژوند د چاپ５ريال د کک７تيا سبب ک８５ي؟ آيا دا خطرونه او زيانونه يوازې يو ملک ته اوکه ټولو ملکونوته متوجه دي؟86

د بشر د تﻤدن پرﻣختگ ،ﻣعاصرې ！کﻨالﻮژۍ او
د ﻧفﻮسﻮ ډ４روالﻲ ،ﻧﻨ ９ﻧ７ۍ پﻪ ＄ﻤکﻪ ،ﻫﻮا او اوبﻮ
ک ３پﻪ کک７تﻴا اختﻪ ک７ې ده .چ ３د ＄ﻤک ３د سر د
اوسﻴدوﻧکﻮ ژوﻧد ﻳ ３لﻪ لﻮى گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ ک７ى
دی.
کﻮم ﻣﻮضﻮعات چ ３پﻪ دې برخﻪ ک ３ورتﻪ اشاره ک８５ي
ﻳﻮه ب ３سرحده ساحﻪ لري .ﻳعﻨ ３دا گﻮاښ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد تﻪ
ﻣتﻮجﻪ ﻧﻪ دی او د ﻫغﻮ د حل لپاره د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ترﻣﻨ＃
تفاﻫﻢ او ﻣرست ３تﻪ اړتﻴا ده.
د ژوند د چاپ５ريال د کک７تيا او گواښ الملونه
 -١د ＄ﻤک ３د تﻮدوخ ３زﻳاتﻴدل (گﻠخاﻧﻪ ﻳ－ )３ازوﻧﻪ.
د ＄ﻤک ３د تﻮدوخ ３د درج ３د لﻮړﻳدو لﻪ ﻣﻬﻤﻮ عﻮاﻣﻠﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ د گﻠخاﻧﻪ ﻳ ３گازوﻧﻮ زﻳاتﻮالی
او د ضرورت وړ تﻨفسﻲ ﻫﻮا کﻤﻮالﻰ دی .د کاربﻦ ډاي اکساﻳ ６پﻪ گاز ک ３زﻳاتﻮالی او ！ﻮل
وراﻧﻮووﻧکﻲ گازوﻧﻪ د صﻨعت د پرﻣختگ لﻪ اﻣﻠﻪ دي چ ３پﻪ لﻮﻳ６لﻮ ک ３ﻳ ３ﻧاﻣطﻠﻮبﻮ اغﻴزو تﻪ
پاﻣﻠرﻧﻪ وﻧﻪ شﻮه .خﻮ وروستﻪ پﻮﻫان پﻪ دې پﻮه شﻮل چ ３ﻫغﻪ ﻣاشﻴﻦ أﻻت چ ３د سﻮن د تﻴﻠﻮ او
پﻪ ﻧﻮرو غﻮړو باﻧدې فعالﻴت کﻮي ،خپﻠﻪ د کاربﻦ ډاى اکساﻳ ６د گازوﻧﻮ د تﻮلﻴد سبب ک８５ي .د
دې گازوﻧﻮ لﻪ حده زﻳاتﻪ برخﻪ د ＄ﻤک ３پﻪ شاوخﻮا را！ﻮلﻴ８ي .د دې گازوﻧﻮ ب ３حده زﻳاتﻮالﻰ او
تﻮلﻴد４دل د ＄ﻤک ３پﻪ چاپ５رﻳال ک ３د گاز د ﻳﻮ پ ７５قشر سبب گر＄ﻲ چ ３د گل خاﻧﻮ د پﻼستﻴک
پﻮښ پﻪ ＇５ر د تﻮدوخﻪ د ＄ﻤک ３سطح ３تﻪ ﻧ８دې ساتﻲ او د گﻠخاﻧ ３پﻪ ＇５ر د ＄ﻤک ３د ﻫﻮا
د تﻮدﻳدلﻮ سبب گر＄ﻲ.
-٢د ازون د قشر يا سطح ３کم５دل
دوﻳﻤﻪ ستﻮﻧزه چ ３د اﻧد＋４ﻨ ３وړ ده ﻫغﻪ د ازون قشر تﻪ چ ３د ＄ﻤک ３د ساتﻨ ３لپاره د ﻫغ ３پﻪ
شاوخﻮاک＄ ３اى لري زﻳان رسﻴدل دي .د ازون قشر تقرﻳباً پﻪ  ٢٤کﻴﻠﻮ ﻣترۍ ک ３د ＄ﻤک ３پﻪ سر
د دې سﻴارې پﻪ شاو خﻮا چاپ５ر شﻮی دی او ﻣاورا بﻨفش د وړاﻧگﻮ پﻪ جذبﻮلﻮ سره ＄ﻤکﻪ او د ﻫغﻪ
！ﻮل ﻣﻮجﻮدات لﻪ زﻳان اړووﻧکﻮ وړاﻧگﻮ ＇خﻪ ساتﻲ .ﻫغﻪ گازوﻧﻪ چ ３لﻪ صﻨاﻳعﻮ ،وساﻳطﻮ او ﻧﻮرو
ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻮ ＇خﻪ د گ＂ ３اخﻴستﻨ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３تﻮلﻴد８４ي ،د ازون پﻪ قشر وراﻧﻮوﻧکی او وﻳجاړووﻧکی
اغ５ز لري او حتی د ازون د قشر پﻪ سطحﻪ باﻧدې ﻳ ３د ﻳﻮ سﻮري جﻮړولﻮ اﻣکاﻧات برابر ک７ي دي.
-٣د د＊تو پراختيا او د حاصل خ５زې خاورې کم＋ت
د گ＂ ３وړ ＄ﻤک ３د ﻧ７ۍ پﻪ گﻮټ گﻮټ ک ３د شاړ４دو او لﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ لﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ دي.
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عﻠﻤﻲ ＇７５ﻧﻮ ﻫﻢ دا جﻮتﻪ ک７ې ده چ ３لﻪ  ١٠تر  ١١پﻪ سﻠﻨﻪ د ﻧ７ۍ حاصل ورکﻮﻧک ３خاوره پﻪ
ﻫغﻪ کچﻪ کک７ه شﻮې ده چ ３د ﻫغﻮ بﻴرتﻪ رغﻮﻧﻪ تقرﻳبا ً ﻧاﻣﻤکﻨﻪ ده.
 -٤د هوا کک７تيا او اسيدي بارانونه
اسﻴدي باراﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﻫﻮا د کک７تﻴا ﻳﻮ عاﻣل ２－ل ک８５ي .ﻫغﻪ اکساﻳ６وﻧﻪ چ ３د سﻮن د ت５ﻠﻮ لﻪ
ﻣصرف او سﻮ＄ﻮلﻮ ﻧﻪ حاصﻠﻴ８ي .پﻪ ﻫﻮا ک ３د اوبﻮ لﻪ ﻣﻮجﻮد بخار سره ﻳﻮ ＄اى ک８５ي او داس３
اسﻴدوﻧﻪ تشکﻴﻠﻮي چ ３لﻪ ورﻳ％ﻮ سره د ＄ﻤک ３پﻪ سر حرکت کﻮي ،کﻠﻪ چ ３ورﻳ ３％پﻪ باران
تبدﻳﻠ ３شﻲ دا اسﻴدوﻧﻪ د ＄ﻤک ３ﻣخ تﻪ راگر＄ﻲ او د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ،گﻴاوو او حتی د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ﻻس
جﻮړ شﻮﻳﻮ ساختﻤاﻧﻮﻧﻮ تﻪ د زﻳان او د اوبﻮ د سرچ５ﻨﻮ د کک７تﻴا سبب گر＄ﻲ.
-٥د زهري (سمي) خځلو غورځول
د صﻨعتﻲ چارو لﻪ اﻣﻠﻪ ،ﻳﻮ ډ４ر شﻤ５ر صﻨعتﻲ زﻫري خ％ﻠ ３او اضافﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ چ３
د خ５＋دو پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د چاپ５رﻳال د کک７تﻴا سبب گر＄ﻲ .زﻫري فﻠزات د ژوﻧداﻧﻪ چاپ５رﻳال او د
خﻠکﻮ ژوﻧداﻧﻪ تﻪ زﻳان رسﻮي .د زﻫري ﻣﻮادو غﻴر اصﻮلﻲ اﻧتقال او د ﻫغﻮ پﻪ سﻤﻪ تﻮگﻪ ﻧﻪ دفع
کﻮل ﻫﻢ د ژوﻧداﻧﻪ د چاپ５رﻳال لﻪ ستﻮﻧزو ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي.
 -٦د ځنگلونو له منځه وړل
د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ چ＂ک تخرﻳب او لﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠل ﻻﻧدې ژﻳﻮ پﻮلﻴ＂ﻴکﻲ او ب ３سرحده اغ５ز درلﻮدای شﻲ:
الف :د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ د پﻮ＊） لﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠل د خاورې د چ＂ک شاړ４دو ،د رودوﻧﻮ او اوبﻮ د سرچ５ﻨﻮ
د کک７تﻴا ﻻﻣل گر＄ﻲ.
ب :د کاربﻦ ډاي اکساﻳ ６د جذب او اکسﻴجﻦ د تﻮلﻴد اﻧدازه او ظرفﻴت کﻤ８５ي .او د ＄ﻤک３
تﻮدوخﻪ زﻳاتﻴ８ي.
خبرې پرې وک７ئ
ستاس ３پﻪ فکر! أﻳا د دې ！ﻮلﻮ خطروﻧﻮ ﻣخﻨﻴﻮى کﻮلﻰ شﻮکﻮم چ ３بشرﻳت لﻪ ﻫغﻪ سره ﻣخاﻣخ
دی؟ ＇ﻨگﻪ؟ ستاس ３ﻣسؤولﻴت د ژوﻧد د چاپ５رﻳال پر وړاﻧدې ＇ﻪ دی؟
پﻪ اوسﻤﻬال ک ３دواﻣداره پراختﻴا پﻪ سﻴاسﻲ برخﻮ او ﻫﻢ پﻪ ＇７５ﻧﻴزو برخﻮ ک ３پﻪ پراخﻪ تﻮگﻪ د
ﻧ７ۍ پﻪ سطحﻪ د استفادې وړ گر＄ﻲ.
دوامداره پراختيا ＇ه شى ده؟
ب ３لﻪ دې چ ３د راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسل اړتﻴاوو تﻪ زﻳان ورسﻴ８ي ،د خپﻠﻮ اوسﻤﻬالﻮ اړتﻴاوو پﻮره کﻮلﻮ تﻪ
دواﻣداره پراختﻴا واﻳﻲ .پﻪ ساده ژبﻪ ،ﻧﻨﻨﻲ اﻧساﻧان د خپﻠﻮ اړتﻴاوو د پﻮره کﻮلﻮ لپاره باﻳد د طبﻴعت لﻪ
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سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ ﻣعقﻮلﻪ تﻮگﻪ گ＂ﻪ واخﻠﻲ＄ ،کﻪ چ ３راتﻠﻮﻧکی ﻧسل ﻫﻢ لﻪ دې سر چ５ﻨﻮ ＇خﻪ د
گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ حق لري .پﻪ دې تعرﻳف ک ３د ﻧﻴست ９او طبﻴعﻲ سرچ５ﻨﻮ تﻪ د ﻻسرسﻲ پﻪ اړه د ﻧﻦ او
راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسل تر ﻣﻨ％ﻪ د عدالت رعاﻳت کﻮلﻮ پﻪ اړه فکر ﻧغ＋تی دى او خﻠک ﻳ ３لﻪ طبﻴعت ﻧﻪ د
ﻣعقﻮل ３استفادې ،د ژوﻧد د چاپ５رﻳال او د ژوﻧدﻳﻮ ﻣﻮجﻮداتﻮ او ＄ﻨاورو ساتﻨ ３تﻪ ﻫ（ﻮلﻲ دي.
ﻼلُﻪ) اﻧسان لﻪ خاورې ﻧﻪ پﻴدا ک ７او پﻪ ﻫغﻪ ک ３ﻳ ３روح واچاوه ﻧﻮ اﻧسان او د اﻧسان د
(ج َّل َج َ
اهلل َ
ژوﻧد او حﻴات ！ﻮل ３پدﻳدې لﻪ ＄ﻤک ３او خاورې ﻧﻪ پﻴدا دي او خاوره د ＄ﻤک ３پﻮ！کﻰ ( قشر)
ﻼلُﻪ) ！ﻮل ﻣﻮجﻮدات او شﻴان پﻪ ﻳﻮه پ５چﻠ ３اړﻳکﻪ ک ３د اﻧسان لپاره پﻴداک７ل
(ج َّل َج َ
دی .اهلل َ
او اﻧسان ﻳ ３د دوى پﻪ استفاده ک ３لﻪ اسراف کﻮلﻮ ﻧﻪ ﻣﻨع ک .７د اسﻼم پﻪ ﻣقدس دﻳﻦ ک ３درې
شﻴان ﻣطﻠﻮب دي.
ﻼلُﻪ) پﻪ ＄ﻤکﻪ ،أسﻤان ،د ＄ﻤک ３پﻪ تل او پﻪ
(ج َّل َج َ
 -١پﻪ ﻫغﻮ سرچ５ﻨﻮ او شتﻤﻨﻴﻮ چ ３اهلل َ
ﻼلُﻪ) د شکر ادا کﻮل.
(ج َّل َج َ
بحروﻧﻮ ک ３د اﻧسان د استفادې لپاره پﻴدا ک７ي دي،د اهلل َ
 -٢پﻪ بحر＄ ،ﻤکﻪ او أسﻤان ک ３لﻪ شتﻤﻨﻴﻮ او سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ دواﻣدره ،ﻫﻤ５شﻪ سﻨجﻴده او
اسراف ﻧﻪ کﻮوﻧک ３تﻮگﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ.
ﻼلُﻪ) لﻪ ﻧعﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ لﻪ ﻫر ډول چ＂ﻠ ،９ﻧجاست او کثافت ﻧﻪ پرتﻪ ،پاکﻪ گ＂ﻪ
(ج َّل َج َ
 -٣د اهلل َ
اخﻴستﻨﻪ چ ３ﻧظافت د شرﻳعت ﻣطﻠﻮب او د اﻳﻤان جز دی .کﻪ چ５رتﻪ اﻧسان لﻪ دې سرچﻴﻨﻮ
＇خﻪ ﻣعقﻮلﻪ استفاده وﻧﻪ ک７ي ،دا عﻤل د دې ﻻﻣل ک８５ي چ ３استفاده کﻮوﻧکﻲ لﻪ خپﻠﻮ اړﻳتاوو
＇خﻪ زﻳات او د ﻧﻮرو د اړتﻴاوو پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮلﻮ ＇خﻪ پرتﻪ ترې استفاده وک７ي چ ３دا عﻤل
اسراف دی او اسراف حرام دی .د دې لپاره چ ３ﻳﻮازې د ﻧﻦ ور ３＄د اﻧسان پرﻣختﻴا او سﻮکالﻲ
د اسﻼم ﻣقصدﻧﻪ دی بﻠک ３د اسﻼم ﻣقصد لﻪ ﻧﻦ ＇خﻪ د قﻴاﻣت تر ور ３＄د اﻧسان ترقﻲ او
پرﻣخت ，دی .اﻧسان پراختﻴا تﻪ اړتﻴا لري چ ３خﻠک ﻫﻢ د اﻧساﻧﻲ شراﻳطﻮ ＊ﻪ والﻲ تﻪ او ﻫﻢ د
ژوﻧد د چاپ５رﻳال د ساتﻨ ３ﻳعﻨ ３د طبﻴعت د تﻮلﻴد قدرت او د تﻨﻮع د ساتﻨ ３تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ ولري .چ３
د دې کار پﻪ عﻤﻠﻲ کﻮلﻮ سره ＄ﻴﻨ ３ﻧظرﻳات د پراختﻴا او د ژوﻧد د چاپ５رﻳال پﻪ اړه پاى تﻪ رس８５ي.
داس ３ﻧظرﻳ ３چ ３گﻮﻧدې دا دوه ﻳﻮ د بل پﻪ ﻣقابل ک ３دروي ،خﻮ ﻣﻮږ باﻳد دا وﻣﻨﻮ چ ３دا دواړه
اصﻠﻮﻧﻪ (د ژوﻧد چاپ５رﻳال او پراختﻴا) د ﻳﻮه بﻬﻴر دوه ﻧﻪ ب５ﻠدوﻧک ３برخ ３دي.
کﻮﻣ ３چارې چ ３پﻪ ﻣﻮږ پﻮرې اړه لري چ ３د چاپ５رﻳال د پاک ساتﻠﻮ لپاره ﻳ ３سرتﻪ ورسﻮو ＄ﻴﻨ３
ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدې ډول ﻳاد وو:
 ﻣﻮږ باﻳد ﻧﻴالگﻲ ک５＋ﻨﻮو ،کبﻠﻪ وکرو او چاپ５رﻳال پاک وساتﻮ.89

 خ％ﻠ ３او کثافات باﻳد پﻪ ﻳﻮ ！اکﻠﻲ ＄اى ک ３وغﻮر＄ﻮو. د وﻧﻮ او پارکﻮﻧﻮ ＇خﻪ ＇ارﻧﻪ او ساتﻨﻪ وک７و .ﻫغﻮ تﻪ اوبﻪ واچﻮو او لﻪ ﻣاتﻮلﻮ ﻧﻪ ﻳ ３ډډه وک７و. پﻪ خﻮړوﻧﻮ ،پارکﻮﻧﻮ او سرکﻮﻧﻮ ک ３کثافات واﻧﻪ چﻮو. اﻧرژي باﻳد ډ４ره او ب＄ ３اﻳﻪ ﻣصرف ﻧﻪ شﻲ او د ب ３کﻴفﻴتﻪ تﻴﻠﻮ او د سﻮن ﻣﻮادو لﻪ استفادې ﻧﻪچ ３د ژوﻧد چاپ５رﻳال کک７وي ډډه وک７و.
 ﻫغﻪ د بﻴا استفادې وړ شﻴان چ ３باﻳد لرې واچﻮل شﻲ ،د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ لپاره ترې د لﻮبﻮ شﻴانجﻮړک７و.
 د پﻼستﻴکﻲ ک（ﻮړو پر ＄اى لﻪ کاغذي او ！ﻮکرﻳزو ک（ﻮړو ＂－ﻪ واخﻠﻮ او ﻳا کﻪ لﻪ پﻼستﻴکﻲ ک（ﻮړو＇خﻪ استفاده کﻮو ،وروستﻪ لﻪ استفادې ﻫغﻪ باﻳد د خ％ﻠﻮ پﻪ ！اکﻠﻲ ＄اى ک ３وغﻮر＄ﻮو.
 ژوي وﻧﻪ زورو او داس ３ﻧﻮر.د لوست تکرار
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
پو＊تن３
 -١د ＄ﻤک ３د زغﻢ اﻧدازه ＇ﻪ شﻰ ده؟ وﻳ ３لﻴکئ.
 -٢کﻪ لﻪ طبﻴعﻲ سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ ﻣعقﻮلﻪ تﻮگﻪ استفاده وﻧﻪ شﻲ＇ ،ﻪ بﻪ پ ）５شﻲ؟
 -٣ﻧﻪ رغﻴدوﻧکﻲ طبﻴعﻲ سر چﻴﻨ ３کﻮﻣ ３دي؟ تﻮضﻴح ﻳ ３ک７ئ.
 -٤ول ３وﻳل ک８５ي چ ３پراختﻴا د ژوﻧد د چاپ５رﻳال د کک７ﻳدو ﻻﻣل گر＄ﻲ؛ أﻳا دا سﻤﻪ ده؟
 -٥د ژوﻧد د چاپ５رﻳال کک７تﻴا د اﻧساﻧاﻧﻮ ژوﻧد تﻪ ＇ﻪ زﻳان رسﻮي؟
 -٦د ＄ﻤک ３د کرې تﻮدﻳدل (گﻠخاﻧﻪ ﻳﻲ اغ５ز) ＇ﻪ شﻰ دی؟ بﻴان ﻳ ３ک７ي.
 -٧د ＄ﻤک ３د تﻮدوخ ３د درج ３لﻮړوالﻰ پﻪ اقﻠﻴﻢ ک ３کﻮم تغﻴﻴرات راولﻲ او د کﻮﻣﻮ پﻴ＋ﻮ
ﻻﻣل ک８５ي؟
کو رن ９دنده
＇ﻠﻮر ﻫغﻪ کاروﻧﻪ چ ３تاس ３ﻳ ３د ژوﻧد د چاپ５رﻳال د پاکﻮالﻲ لپاره سرتﻪ رسﻮﻻى شئ ولﻴکئ او
بﻴا ﻳ ３د ！ﻮلگﻲ پر وړاﻧدې و لﻮلئ.
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د ＇پرکي لن６يز
 - ١پراختيا په لغت ک ３د تدريجي پرمختگ ،ځواکمن ９او حتی لويوالی خوا ته د
ودې کولو په معنا ده .همدارنگه پراختيا د پراخوالي په معناهم ده.
 -٢د هر ډول پراختيا اساس فرهنگي پراختيا ده او له هغه ځايه چ ３د دولتونو اصلي
موخه هر اړخيزې پراختيا ته رسيدل دي او د دې پراختيا بنسټ انسان دی ،له دې
کبله د دوامدارې او حقيقي پراختيا بنسټ به هم فرهنگي پراختيا وي.
 -٣هغه شرايط او ټولنيز الملونه چ ３د ودې او پراختيا په بهير ک ３د پاملرن ３وړ دي
عبارت دي له:
 -١د مطلق ３نيست ９د له منځه وړلو په مقصد الس په الس ،فوق العاده او بي７ن９
مرست ３چ ３په خواشين ９سره د نفوسو ډ４ره برخه ورسره الس او گريوان ده.
 -٢د اساسي اړتياو ،لکه :خوړو ،استوگنځی ،د سون موادو ،کاليو او ځينو ټولنيزو اړتياوو،
لکه :د بشري حقونو زده ک７ې او د دندې السته راوړلو لپاره د الرې هوارول او په ټولنيز
ژوند ک ３د سياسي او ټولنيزو موقفونو او نقشونو السته راوړل ،د ټولنيزې هوساين ３او
عدالت راوستل دي.
 -٤اقتصادي پراختيا :هغه پرمخت ，چ ３د د توليدي،فزيکي ،انساني او اجتماعي
ظرفيتونو د زياتوالي سره يو ځايي وي ،اقتصادي پراختيا بلل ک８５ي.
 -٥ټول هغه چاپ５ريالونه چ ３هلته ژوند دوام لري ،د ژوند چاپ５ريال ورته ويل ک８５ي.
 -٦د ژوند د چاپ５ريال پاک ساتل او د اقليم د تغيير د مخنيوي لپاره ه（ ３د ټولو
بنسټونو او د ه５واد د هر وگ７ي مسؤوليت او دنده ده.
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