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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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محفوظ دی. په بازار کې يې پلورل او پېرودل منع دي. له سرغ７وونکو سره قانوني چلند کې８ي.



ج

د پوهن３ د  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 الّلهٰ تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفیU چې الهي 

لوم７نی پيغام ورته )لوستل( و، درود وايو. 
څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ١٣٩٧ هجري 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، زده کوونکی، 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 زده کوونکي 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 پوهن３ وزير

دکتور محمد ميرويس بلخي
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               فرهنگ

په د ې ＇پرکي ک３ به په الندې لو ستونو پوه شئ.
�tفرهنگ ＇ه شى دى؟
�tد فرهنگ ځانگ７تياوې

�tفرهنگ او ټولنه
�tفرهنگي اړيک３

لوم７ى ＇پرکى

١
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                   د ＇پرکي موخ３

زده کوونکي په دې ＇پرکي په پای ک３:

پيدا  بلدتيا  سره   ټولن３  او  ارز＊تونو  فرهنگ،دودونو،  فرهنگ،کوچني  له 

ک７ي.

�tد فرهنگ غوره او عمده عناصر به توض５ح ک７ای شي.

�tفرهنگي ځانگ７ن３ )خصوصيات( به توضيح ک７ای شي.

ک７اى  توضيح  به  يرغل  فرهنگي  او  تضادونه  فرهنگي  فرهنگ،  چنی  کو  �t

شي.

منلو  له  ارز＊تونو  او  قواعدو  قوانينو،  ټولنيزو  د  او  ساتن３  د  فرهنگ  ملي  د  �t

سره به  ل５وال شي.

٢
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خبرې پرې وک７ئ

＇رنگه چ３ په ！ولنيز ژوند ک３ ليدل ک８５ي:
- خلک خپل زامن د ＊وون％ي له تگ ＇خه د مخه جومات ته استوي چ３ ديني زده ک７ې، 

اسالمي اساسات زده ک７ي او په شپ８ يا اوه کلن９ ک３ ي３ په ＊وون％ي ک３ شاملوي.
- کله چ３ دوه ملگري سره مخامخ شي يو بل ته سالم اچوي، يو بل ته الس ورکوي او د  ب５ل５دو 

په وخت ک３ خدای په اماني کوي.
-کله چ３ ترافيکي اشاره سره شي، مو！روان  خپل مو！ر د پليو د ت５ر４دو لپاره دروي.

-کله چ３ د يوې کورن９ کوم غ７ى م７شي، د هغه خپل خپلوان  گاون６يان کليوال او د محل３ 
کولو  دعا  د  لپاره  د هغه  بيا  او  ي３ خاوروته سپاري  بيا  په جنازه ک３ شريک８５ي،  د هغه  خلک 

مجلس جوړي８ي. خپلوان ملگري أشنايان د م７ي کورن９ ته ډاډيينه ورکوي.
- کله چ３ د ډوډۍ خوراک پاى ته ورسي８ي، تر دسترخوان چاپير خلک د دعا السونه پورته 

کوي او د خداى )َجلَّ َجَاللُه( شکر پر ＄اى کوي.
دا يوازې د هغو ک７و او رواجونو ＇و ب５لگ３  دي چ３ په مجموع ک３ يو فرهنگ جوړوي.

ستاس３ په آند!
١- خلک ول３  پورتني کارونه سرته رسوي؟

٢- که چيرې دغه ياد شوي کارونه ونه ک７ي، نو له کومو ستونزو سره به مخامخ شي؟

                  فرهنگ 

لوم７ى لوست             
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انسان د پيداي＋ت له اول３ ور＄３ ＇خه په زده ک７ه پيل کوي. کرار کرار د کورن９ غ７ي پيژني، 
له ！ولنيزو وړتياوو، پوه３ او قواعدو سره اشنايي پيدا کوي او کله ي３ چ３ عمر زيات８５ی له هغو سره 
الزيات اشنا ک８５ي او په مختلفو ＄ايونو او ب５الب５لو شرايطو ک３ داس３ ک７ه کوي چ３ د ！ولن３ غو＊تنه 

ده او باألخره د خپل３ ！ولن３ دود، دستور، ک７ه وړه او کلتور زده کوي.
انسان کله چ３ په ！ولنه ک３ قدم ک８５دي د يوې ژب３ په زده کولو او د ！ولن３ له قواعدو او دودونو 
سره د بلدتيا په پايله ک３ کوالی شي له انسانانو  سره اړيک３ وساتي. زده ک７ه وک７ي، هغه نوروته 

ولي８دوي او خپل３ ک７ن３ همغ８ې ک７ي.
او  پات３ ک５دو  د ژوندي  ترالسه ک７ي چ３  وړتياوې  له الرې کولى شي هغه  د فرهنگ  خلک 
پاي＋ت لپاره په مختلفو طبيعي چاپ５ريالونو ک３ الزمي دي، د بيلگ３ په 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 ک３ د فرهنگ اصطالح د دود، دستور، نظرياتو، هنر او د ژوند کولو د طريق３ 
يوه پيچلي پديده ده چ３ د قومونو د تاريخي تجربو په ل７ک３  ي３ تشکل موندلى دى.

له دې کبله د ！ولن３ ！ولو مادي او معنوي السته راوړنو او شتمنيو ته  فرهنگ  ويل ک８５ي.
د فرهنگ د مفهوم د تحليل او تجزي３ په پايله ک３ کوالی شو ＇و ډوله عناصر تشخيص  ک７و 

چ３ هر يو ي３ د فرهنگ په جوړ＊ت او تشکل ک３ رول او اغ５ز لري.
د فرهنگ غوره عناصر عبارت دي له: عقايدو )باورونو(، ارز＊تونو، قواعدو، سمبولونو )ن＋و( 

او مادي او معنوي ميراثونو＇خه.
١- ارز＊تونه

د الندينيو مطالبو په اړه بحث او خبرې وک７ئ:
١- ＊وونکي، مور او پالرته درناوى کول،

٢- له کوچنيانو سره مرسته او پر هغو شفقت کول.
٣- ملگرو ته دروغ ويل او سپکاوی کول.
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پيدا ک８５ي؟  ته ＇ه احساس  تاسو  پايله ک３  په  نه رسولو  يا سرته  او  د دې ک７نو د سرته رسولو 
＊وونکي، مور او پالر ته درناوى کول يو مثبت ارز＊ت دی. مور او پالر تاسو ته د ژوند ！ول３ 
أسانتياوې برابروي. يعن３ خواړه، کالي د استوگن３ ＄اى، د ＊وون３ او روزن３ اسانتياوې او داس３ 
نورې اړتياوې را پوره کوي، له دې کبله ضروري ده چ３ د هغوى درناوى وک７ئ. ＊وونکی موږ 

ته علم او د ژوند کولو وړتياوې را زده کوي. ＊وونکی د زده کوونکو معنوي پالر دی. 
د اسالم په مقدس دين ک３ دروغ ويل او خپل ملگري يا دوست ته سپکاوى کول لويه گناه او ب３ 
ارز＊ته عمل دى چ３ انسان بايد له هغه ＇خه ډډه وک７ي. ارز＊ت ک５داى شي ډول ډول ري＋３ 
ولري. ＇رنگه چ３ د انسانانو ارز＊تونه په لوم７ۍ درجه ک３ د هغوی له بيالوژيکي اړتياوو ＇خه 
سرچينه اخلي، نو انسان هغو پديدو ته امتياز او ارز＊ت ورکوي چ３ په ＊ـه ډول  او زياته پيمانه 
وکوالى شي د هغه اړتياوې پوره ک７ي. د مثال په توگه: کله چ３ انسان وږي وي هغه ته خواړه 
ارز＊ت لري او کله چ３ ت８ی وي  هغه ته اوبه ارز＊ت لري. اسالم چ３ کومو کارونو ته انسانان 
ه）وي او يا د هغو کارونو دستور ورکوي، هغه کار ارز＊ت بلل ک８５ي او له هغو کارونو نه ي３ 

چ３ منع کوي هغه ته ب３ ارز＊ته کار ويل ک８５ي.
د ژوند په اوږدو ک３ وار په وار ＄ين３ خاص３ چارې د ！ولن３ ！ولو او يا ډ４رو غ７وته مهم３ گ２ل 

ک８５ي. د بيلگ３ په توگه:
�tد يوه ه５واد لپاره عزت او خپلواکي،

�tد ملگرو او دوستانو تر من＃ صداقت، صميميت اور＊تينولي،
�tد مسلمانانو لپاره د خداى )َجلَّ َجَاللُه(،عبادت او بنده گي يو غوره ارز＊ت دى.

 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 ！ولن３ د وگ７و له سخت غبرگون سره مخامخ 
ک８５ي. دې چارو ته چ３ د ！ولن３ لپاره اهميت لري ارز＊ت ويل ک８５ي. نو له دې امله فرهنگي 
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ارز＊ت داس３ معيار او اندازه ده چ３ خلک د هغه په واسطه د يو شي يا يو شخص مطلوبيت، 
＊يگ２ه او ＊ايست ارزوي او هغه د خپل ！ولنيز ژوندانه الر＊ود گ２ي.

٢- قواعد

 قواعد د ！ولنپوهن３ د علم له نظره هغه مقررات او طرزالعملونه دي چ３ ！ولنه د هغو له الرې 
د خپلو غ７و ک７نو او چلندونو ته سمون ورکوي. يو وگ７ی په ！ولنيز ژوند ک３ سره له دې چ３ له 
أزاديو او حقونو ＇خه برخمن دى، خود دې په ＇نگ ک３ له ＄ينو محدوديتونو سره هم مخامخ 
ک８５ي. ＇وک چ３ په ！ولنه ک３ ژوند کوي نشي کولى په أزاده توگه او هر ډول ي３ چ３ خو＊ه 
وي عمل وک７ي. هغه بايد د ！ولن３ د پاي＋ت لپاره په ＄انگ７و چارو الس پورې ک７ي. که تاس３ د 
فو！بال د ！يم لوبغاړي ياستئ، بايد د فو！بال د لوب３ قواعد مراعات ک７ئ. تاس３ دا أزادي نه لرئ 
چ３ له توپ ＇خه په هر ډول چ３ زړه مو غواړي کار واخلئ. له دې کبله هغه چارې چ３ يو 
وگ７ی ي３ د ！ولن３ ديو غ７ي په توگه سرته رسوي،  قواعد گ２ل ک８５ي او که چ５رته له هغو ＇خه 

سر غ７ونه وک７ي سزاورکول ک８５ي. 
 قواعد هغه مقررات دي چ３ خلکو ته ور＊يي په ＄انگ７و حاالتو ک３ ＇رنگه عمل وک７ي، ＇ه 

ووايي او ＇رنگه فکر وک７ي، قواعد زموږ د ！ولو اعمالو الر＊ود دي.
 ＄ين３ قواعد د خلکو لپاره ډ４ر سپ５）لي دي او له هغو ＇خه سر غ７ونه د زغم وړ نه وي. ＄ين３ 
قواعد تقريباً اختياري دي  او د سر غ７ون３ په صورت ک３ چا ته سزا نه ورکول ک８５ي. دا ډول قواعدو 
ته قومي طريق３ يا عامه عرف ويل ک８５ي، هغه فرهنگي قواعد چ３ رسمي ب２ه لري او له هغو ＇خه 

د سرغ７ون３ په صورت ک３ د سزا وړانديز شوی دی  قانون نومي８ي. 
د بيلگ３ په توگه: د مخدره توکو کرل، په ناجايزه توگه کارول او لي８دول رسمي سزا لري. 

٣- عقايد: ديني عقيدې هم د ！ولنيزو عقيدو يوه برخه بلل ک８５ي. زموږ خلک له اسالمي 
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برخ３  اړوندې  ！ول３  انساني ژوندانه  د  دين دی چ３  پيروي کوي. اسالم داس３  عقايدو ＇خه 
رانيسي. دا دين خورا غني او شتمن فرهنگ لري. دا فرهنگ د )وح３( پر بنس او له اسالمي 
تعليماتو ＇خه سرچينه اخلي. په لن６ه توگه عقيده او باور د ！ولن３ اعتقادي اوعام اصول دي چ３ 
د اجرا له ذمه وارۍ سره ت７او لري او د ！ولن３ لوړ ارز＊تونه منعکسوي، لکه: د ديني اعتقاداتو 

اصول، د خدای جل جالله عبادت کول، د لمان％ه ادا کول، روژه نيول او زکات ورکول. 
٤-سمبولونه )ن＋３(: سمبولونه يا ن＋３ د هغو حاالتو ＊کارندوې دي چ３ انسان په ور＄نى 
ژوند ک３ ورسره مخامخ ک８５ي. همدارنگه سمبولونه هر ډول فزيکي پديدې ) کلمه، ＇يز، غ８، 
احساس، بوي، حرکت، مزه( او داس３ نوروته هم ويل ک８５ي چ３ خلک هغو ته ارز＊ت او معنا 
ورکوي. سمبول داس３ ＇يز دی چ３ معنا ＇رگندوي، لکه: ملي بيرغ، ملي سرود، مجسمه او 
داس３ نور. همدارنگه سمبول په يوه ！ولنه ک３ د يو بنس شتون را＊يي، د ب５لگ３ په 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 چ３ د ＊وون％ي زده 
کوونکي يو. په ！ولنه ک３ د سمبول او ن＋３ اساسي نظام ژبه ده، ژبه په ！ولينز ژوندانه ک３ لوى 
ضرورت گ２ل ک８５ي او له هغ３ نه کار اخيستل د ！ولنيز انسان له ＄انگ７نو ＇خه شم５رل ک８５ي. 

همدارنگه ژبه د فرهنگ د عناصرو له ډل３ ＇خه يو عنصر دی چ３ د فرهنگ د دوام او ل８５د 
سبب ک８５ي، ژبه نه يوازې دا چ３ په خلکو ک３ د فرهنگ د متقابل غبرگون او د فرهنگ د دوام 

سبب ک８５ي، بلک３: د ！ولن３ د غ７و د نظريا تو او فکرونو د رغون３ سبب هم گر＄ي.
فکر د ژبي له الرې په ژوند ک３ ＊کاره او عملي ک８５ي. جوته ده چ３ د تمدن او شتمن فرهنگ   
پرمختگ، د يو قوم د افکارو او نظر ياتو په رغون３ پورې اړه لري چ３ د ژب３ له الرې ژوند ته 
الره پيدا کوي. له ژب３ پرته انسان نشي کولى کوم ډول چ３ اوس دی داس３ واوسي.                                            
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                                   د لوست تکرار
١- د فرهنگ اصطالح د ژوند داس３ طريق３ ته ويل ک８５ي چ３ د يوې ！ولن３ غ７ي ي３ زده کوي، 

عملي کوي ي３ او له يوه نسل ＇خه ي３ بل نسل ته ل８５دوي.
٢- ارز＊ت په ！ولنه ک３ هغه دوديزې او رواج شوې مفکورې دي چ３ موږ ته را＊يي چ３ کوم شي 

سم دی او کوم شی ناسم دی.
وړه  ک７ه  او  ک７ن３  غ７و  د خپلو  ！ولنه  واسطه  په  هغو  د  دي چ３  هيل３  او  مقررات  هغه  قواعد   -٣

تنظيموي.
٤- عقيدې، هغه اعتقادي او هر اړخيز اصول دي چ３ د اجرا کيدو له ذمه وارئ سره په ＇نگ ک３ 

د ！ولن３ اوچت ارز＊تونه منعکسوي.
٥ - سمبول هغه ن＋ه ده چ３ معنا ＇رگنده او رو＊انه کوي. لکه: ملي بيرغ، د سرې مياشتي  ن＋ان 

او داس３ نور.
٦- ژبه د  وينا او ليکن３ د سمبولونو او ن＋و مجموعه ده چ３ د هغو يو ＄اى کيدل ) ترکيب( معناوې 

توليدوي او د وگ７و اړيک３ سره ！ينگوي.
پو＊تن３                             

١- فرهنگ ＇ه ته وايي؟
٢- ارز＊ت تعريف ک７ئ.

٣- د قواعدو نه مراعاتول د ！ولن３ د يوه غ７ي لپاره ＇ه پايل３ لرلى شي؟
٤- ستاسو په اند، انسان ژبه ＇رنگه، چيرته او ＇ه ډول زده کوي؟

٥- دغو شيانو لکه: بيرغ، د ＊ـوون％ي يونيفورم، ملي سرود ته ول３ سمبول ويالی شو؟
                             کورن９ دنده

د قواعدو، ارز＊تونو او سمبول په اړه يو يو مثال وليکئ او بيا ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.
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خبرې پرې وک７ئ!
که مو پام ک７ ى وي په کومه سيمه يا ＊ار ک３ چ３ تاس３ ژوند کوئ، دود او دستور ي３ د بل ＊ار 

او يا ه５واد سره تو پير لري ستاس３ په اند:
- په دود او دستور ک３ د دې توپيرونو علت ＇ه شى دى؟
- أيا کولى شو يو فرهنگ له بل فرهنگ نه غوره وبولو؟

- ول３ د فرهنگونو تر من＃ د ＊ه والي او بدوالي معيار نشته؟ 
د پورتنيو پو＊تنو ＄وابونه به په دې لوست ک３ ومومئ.

انسان ته عقل او شعور        خدای جل جالله  ١- فرهنگ يوازې د انسان ځانگ７نه ده: 
ورک７ى دى او په زياته کچه په هغ３ پوه３ چ３ په ！ولنيز ژوند ک３ ي３ زده کوي عمل کوي. په داس３ 

حال ک３ چ３ حيوانات په ارثي توگه عمل کوي او د هغوی د زده ک７ې ＄واک کم دی.
 د انسانانو د ژوندانه په اوږدوک３ داس３ عادي او ساده ＇يزونه چ３ نور ژوندي موجودات هم 
هغو ته اړ دي، د فرهنگ په چوکاټ ک３ داخلي８ي. د بيلگ３ په توگه: انسان د نورو موجوداتو په 
توپير  که چ５رته وږی هم وي بيا نو په  خپل ！اکلي وخت خواړه خوري، خو داس３ هم پ５＋ي８ي 
نه لري چ３  نه وي، نو خوراک او ＇＋اک کوي. وگ７ي وزرونه  يا ت８ی هم  بيا وږی  چ３ کله 
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 چ３  له ب５لو ب５لو فرهنگونو ＇خه 
َک اهلل وايي  او  استازيتوب کوي. يو وايي وبخ＋ئ، بل وايي )الحمداهلل(  او په ＄واب ک３ يَْرَحمُُُُ

يا هم دعا کوي.

د فرهنگ ځانگ７تياوې

دويم لوست                           
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٢- فرهنگ د زمان３ په اوږدو ک３ شتمن ک８５ ي، لوړي８ي او وده کوي
 ＇ومره چ３ پر يو قوم ډ４ر وخت تير شوی وي او ډ４ره موقع او فرصت ي３ الس ته راوړی وي، 
نو کوالي شي په زياته پيمانه معنوي پانگه زيرمه ک７ي او ＊ه دودونه د بدو دودونو پر＄ای راولي. 
فرهنگي پانگه هغه مهال الس ته را＄ي چ３ په يوه ！ا کلي وخت ک３ هغه ＇ه چ３ په فرهنگ 
ک３ اضافه ک８５ي له هغه ＇ه نه زيات وي  کوم چ３ له من％ه ＄ي، نو له دې کبله فرهنگ ＊ه 
او غوره اخالقي 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.
٣- فرهنگ يوه نسبي)نژادي( پديده ده

هي＆ گروپ او يا قوم دا نه مني چ３ د هغو فرهنگ ！ي او بد دی. ！ول فرهنگونه د کورني نظام 
د يوې ＄انگ７ې ژب３ او شکل درلودونکي دي. د انسان د ک７نو سموالى او ناسموالى، ＊ه والى 
او بد والى په بشپ７ه توگه د همغ３ ！ولن３ د مروج فرهنگ، دود او دستور سره ت７او لري. په يوه 
！ولنه ک３ رواج شوى عرف او عادت کيداى شي بد د ＊ه په ب２ه و＊يي او هغه ＇ه چ３ يوه ورځ 
منلي شوي وو، کيداى شي يوه ورځ نه منونکي وبلل شي. همدارنگه  هغه شى چ３ په ！ولنه ک３ 

＊ه عمل بري＋ـي په بله ！ولنه ک３ ک５داى شي ت５روتنه وبلل شي.
٤- هر 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 چ３ ＇رنگه هغه مسايل چ３ موږ له هغو سره مخامخ ک８５و، حل ک７و، 
＇رنگه خپل３ اړتياوې په ＊ه توگه پوره او په ＊ه ډول ژوند وک７و. دا يو فرهنگ دی چ３ موږ ته له 
ت５رونسلونو＇خه راپات３ دی په دې فرهنگ ک３ ديني بنس＂ونه، ژبه، ارز＊تونه، عقيدې، قوانين، 

رواجونه، علوم او صنايع شامل دي.
٥- فرهنگ عام خو ځانگ７ی هم دى

فرهنگ د انسان د مادي او معنوي الس ته راوړنو په توگه، په انساني ！ولنه ک３ عام دى. په ！ولو 
انساني ！ولنو ک３ ) وړوک３ او که لويه، ساده او که پيچل３ وي( يو عمومي او گ６ فرهنگ ليدل 
ک８５ي. خو د فرهنگ له عامتوب سره سره هره ！ولنيزه ډله د اقتصادي ب３２، خپلوۍ، مقرراتو، 
ديني مناسکو، ژب３، ادبياتو او  هنر په برخه ک３ خپل３ ＄انگ７ې تگالرې  لري او  ه５＆ داس３ 
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فرهنگي پديدې او شرايط نشته چ３ په دوو قومونو، دوو ！ولنو او يا دوو ！ولنيزو ډلو ک３ يو بل ته 
ورته والى ولري. په بل عبارت: د هرې ！ولن３ فرهنگ د همغ３ ！ولن３ پيداوار دی يعن３ يوازې 

په همغ３ ！ولن３ پورې ＄انگ７ى دى.
٦- فرهنگ ثابت خو بدل５دونکی هم دی

！ول３ ！ولنيزې او غير ！ولنيزې پديدې اختراعات، تجرب３، مهاجرتونه او داس３ نور د وخت او 
＄اى له غو＊تن３ سره سم بدلون او وده کوي. کله چ３ فرهنگ په يوه ！ولنه ک３ زده ک８５ي او 
د منلو وړ ک８５ي، ثبات او دوام پيدا کوي. په حقيقت ک３ هغه عوامل چ３ فرهنگ ته بدلون 
ورکوي، که قوي او ＄واکمن نه وي د ！ولن３ غ７ي د فرهنگ د بدلون پر وړاندې مخالفت او 

مقاومت کوي.
 د بيلگ３ په توگه: په هر فرهنگ ک３ د جامو اغوستلو ＄انگ７ې طريقه موجوده ده. يوازې هغه 
مهال دا طريقه او رواج بدلون مومي چ３ د نوي فرهنگ )فرهنگي نو＊ت( تر اغيز الندې راشي 
او د ！ولن３ د اکثريت خلکو د منن３ وړ وگر＄ي. خو دا بدلون په فرهنگي ساحو ک３ دومره کرار 

او ورو دی چ３ په ور＄نيو ليدنو کتنو ک３ نه احساس８５ي او نژدې ثابت معلومي８ي. 
٧-د فرهنگ منل اجباري، خو په عين حال ک３ اختياري هم دی

انسان د ژوند له لوم７ۍ ور＄３ ＇خه خوړل، ک＋５ناستل، خبرې کول، اغوستل او باالخره د 
ارز＊تونو پيژندنه که وغواړي که ونه غواړي زده کوي. د دې لپاره چ３ يو وگ７ی وکولى شي په 
！ولنه ک３ ژوند وک７ي هغه اړ دی چ３ ژبه، دين، مذهب، د خوړلو طريقه، د جامو اغوستل، 
دود او دستور، رسم او رواج زده ک７ي. لن６ه دا چ３ ！ول３ هغه ک７ن３ او فکرونه زده ک７ي چ３ 
！ولن３، توکم، قشر، ！ولنيزې ډل３ او باالخره ＊ار او سيم３ ته چ３ په هغه ک３ ژوند او وده کوي، 
د منلو وړ وي. نو له همدې کبله وايو چ３ د فرهنگ زده ک７ه اجباري او له فشار سره يو ＄ای 
ده، خو انسان نظر په هغو جسماني فکري، رواني، علمي او ！ولنيزو ＄انگ７تياوو چ３ لري ي３، 
د پوه３ په هغه چوکاټ ک３ چ３ په ！ولنه ک３ ي３ زده کوي نه پات３ ک８５ي  او اختيار لري چ３ پر 
مخ الړ 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 چ３ انسان د اختيارلرونکی دى او د انتخاب قدرت لري. کوالی شي چ３ خپل 

＄ان د اجبار له ولک３ ＇خه وباسي.
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 د عام فرهنگ نور ډولونه هم د پوهانو له خوا تشخيص شوي دي چ３ له دې  ډل３ کولى شو 
له هنر، بدني سينگار، لوبو، تحف３ ورکولو، ！وکو او روغتيايي قواعدو نومونه واخلو.فرهنگي 
＄انگ７ تياوې د يوې ！ولن３ د افرادو د ک７و وړو په ＄انگ７تياوو غوڅ اغيز اچوي. د هرې ！ولن３ 
و－７ي په فرهنگي چوکاټ ک３ د ！ولن３ له فرهنگي ＄انگ７تياوو ＇خه سر غ７ونه نه کوي. زيات 
خلک د خپل３ ！ولن３ له فرهنگ ＇خه پيروي کوي، ＄که په مستقيمه او غيرمستقيمه توگه 
ي３ د هغه زده ک７ه ک７ې ده. هغوی ممکن له دې  الرې له يوازيتوب نه خالصون پيدا ک７ي او 
له خپل３ ډل３ سره يو ＄ای شي، ＄که چ３ په ！ولنيز ژوند ک３ نظم او سمون گ＂ور بولي.    

 د لوست تکرار
tفرهنگ يو ！ولنيزه  او په ！ولنيزو اړيکو پورې ت７ل３ پديده ده. د ！ولنپوهن３ له نظره هر ＇وک فرهنگ 

لري او داس３ انسان نشته چ３ فرهنگ ونه لري. 
.......................................................................................................t
   .......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- أيا داس３ فرهنگونه شته چ３ نسبت بل فرهنگ ته ＊ه او اوچت وي؟

٢- د فرهنگ عام３ ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟له بيلگ３ سره ي３  وواياست.
٣- ول３ وايو چ３ فرهنگ يوازې د انسان ＄انگ７نه ده؟       

٤- أيا داس３ انسان پيژنئ چ３ فرهنگ ونه لري؟
٥- الندې مطالب مطا لعه ک７ئ، سم３ جمل３ په)!( عالم３ سره او غلط３ جمل３ په )×(عالم３ سره 

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 زمان３ په اوږدو ک３ غني ک８５ي، لوړي８ي او وده کوي.                   

 کو رن９ دنده
 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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فرهنگ او ټولنه

در４يم لوست                               

خبرې پرې وک７ئ

＇رنگه چ３ په ت５رو درسونو ک３ مو زده ک７ل چ３ انسان په ！ولنه ک３ زي８ي، په ！ولنه ک３ وده کوي، 
زده ک７ه کوي او زده ک７ه ورکوي. د يو ل７ قوانينو اومقرراتو په منلو سره خپل ژوند ته ادامه ورکوي 

چ３ د يو ل７ فرهنگي عناصرو د پيداي＋ت المل گر＄ي. ستاس３ په 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، ！ولن３ او فرهنگ اصطالحات، سره له دې چ３ د مفهوم له لحاظه سره ب５لوالی شو، 
خو په حقيقت ک３ د دوى تر من％ه ډ４ری نژدې او عيني اړيکي موجودې دي. ه５＆ فرهنگ له 
！ولن３ پرته نشته او ه５＆ ！ولنه نشته چ３ فرهنگ ونه لري. ټولنه، هغه منظم３ او متقابل３ اړيک３ 
دي چ３ انسانان ي３ په خپلو ک３ سره لري. فرهنگ د انسانانو د ژوند الروچارو، ارز＊تونو، 
دود، دستور او د دوى له خوا د توليد شويو توکو  په معنا دی. د دې لپاره چ３ فرهنگ ＊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 ＄انگ７ تياوې چ３ نن ليدل ک８５ي، 
راپيژني. خدای جل جالله دا د خاورو ن７ۍ پيدا ک７ه او انسان چ３ په دي ن７ۍ ک３ ژوند کوي، 
د خدای جل جالله په حکم ي３ له ه５＆ نه هست９ ته پل کي＋ود. او د ＄مک３ په سر له خپر４دو 
دودونه  او  رواجونه  ＄انگ７ي  ک３  خپلو  په  ډلو  دې  بيا  وک７.  پيل  کولو  ژوند  په  ي３  وروسته  نه 
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وموندل. نن مهال د خلکو او ه５وادونو د پراختيا له امله نوي رواجونه، دودونه او فرهنگونه 
ليدل ک８５ي. 

د فرهنگ اصطالح، په عامو خبرو اترو ک３ معموًال کره او ظريفو هنري او ادبي سليقو ته اشاره 
ده، خو د ！ولنپوهن３ له نظره دا اصطالح ډ４ره پراخه او په دې معنا ده چ３ هر ＇وک په ！ولنه 
ک３ ژوند کوي، فرهنگ لري. ！ول شيان او نعمتونه چ３ خداى جل جالله د ＄مک３ پرمخ د 
خپلو بنده گانو د گ＂３ اخيستو لپاره پيدا ک７ي دي، په فرهنگ ک３ ورگ６ دي چ３ انسانان په هغه 
ک３ برخه لري.  دا شيان په دوه ډوله دي: مادي شيان اومعنوي شيان چ３ فرهنگ هم پر همدې 

بنس په دوو برخو، مادي او معنوي فرهنگ و４شل ک８５ي:
- مادي فرهنگ هغه مادي شيان دي چ３ خداى  جل جالله پيدا ک７ي، انسانان ترې گ＂ه اخلي 
او له هغو ＇خه مصنوعات او د خپلو اړتياو د پوره کولو لپاره وسايل جوړوي. لکه: ماشينونه، 

جام３، مدرس３، کارخان３، ＊ارونه، کتابونه، فضايي ب７５ۍ، مجسم３ او داس３ نور.
- په معنوي فرهنگ ک３ ژب３، فکرونه، عقايد، قواعد، دود، رسم اورواج، کيس３، وړتياوې او 

سياسي نظامونه شامل دي.
！ولنه د خلکو هغ３ ډل３ ته ويل ک８５ي چ３ يوه اوږده موده ي３ يو＄اي ژوند ک７ى وي، يوه ！اکل３ 
سيمه ي３ په خپله ولکه ک３ راوست３ وي او په پايله ک３ په دې توان５دلي وي چ３ له نورو ډلو ＇خه 

په توپير سره ي３ خپلو ＄انونو ته د يو ！ولنيز واحد په توگه سمون ورک７ی وي.
که چيرې داس３ وبولو چ３ ！ولنه د نسبتاً تل پات３ ډل３ چ３ له ＊％و، نارينوو او کوچنيانو چ３ د 
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 چ３ د اړتياو د ليرې کولو لپاره جوړي８ي او له يوه نسل نه 
بل نسل ته انتقال８５ي. ه５＆ ！ولنه له خپل ＄انگ７ي فرهنگ نه پرته شتون نه لري. ！ولنه له هغو 
خلکو نه جوړه ده چ３ په يوه فرهنگ  ک３ برخه ولري او دا رو＊انه ده چ３ له فرهنگ نه  دگ＂３ 
اخيستلو سره جوخت په هغه ک３ فعال رول هم لوبوي. فرهنگ د يوې ډل３ د ژوند کولو طريقه 
ده او ！ولنه د خلکو هغه منظمه  ！ولگه ده چ３ د ژوند کولو منظمه طريقه او شيوه لري. په ساده 

ژبه ويالى شو چ３ ！ولنه يعن３ خلک او فرهنگ يعن３ د خلکو د ک７و وړو طريقه او روش. 
د دې ＄انگ７نو له ＇رگندون３ نه دا پايله الس ته را＄ي چ３ د ！ولن３ او فرهنگ ب５ل５دل ممکن 
نه دي. ＄که چ３ ！ولنه به له فرهنگ پرته د ب３ هويته خلکو مجموعه وي. سمه ده چ３ ！ولنه د 
فرهنگ د ودې زانگو گ２ل ک８５ي، خو  د گ６ ژوندانه او ！ولنيزو اړيکو مفهوم او معنا د فرهنگ 
په واسطه الس ته را＄ي. دا کار ل８ تر ل８ه په ذهني توگه د امکان وړ دی چ３ فرهنگ له ！ولن３ 
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نه جدا ک７و، فرهنگ د ！ولن３ د ژوند له طريق３ نه تشکيل شوی دی او ！ولنه له هغو خلکو نه 
جوړه ده، چ３ له يو بل سره متقابل عمل لري چ３ په يوه فرهنگ ک３ سره شريک دي. خو 
دا دوه مفهومه ډ４رې ن８دي اړيکي لري. ＇رنگه چ３ يو فرهنگ له ！ولن３ پرته چ３  دا فرهنگ 
ساتي وجود نشي درلودي او له فرهنگ ＇خه پرته فرد او انساني ！ولنه نه شي کولى ژوند ته دوام 

ورک７ي.
خبرې پرې وک７ئ

ستاس３ په اند فرهنگ ته د ن７ۍ د وگ７و  د اړتيا علت ＇ه دی؟
انسانان په دې دليل فرهنگي نظامونه من＃ ته راولي چ３ هغو 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 چ３ په ！ولنو ک３ د نظم او سمون سبب گر＄ي، د هغو ！ولگيو 
چ３ دا فرهنگ ي３ منلی دی د ودې، پيوستون او ！ينگو اړيکو المل گر＄ي. هغه ！ولن３ چ３ په 
خپل حرکت او ودې ک３ په همدې فرهنگ او عقايدو والړی وي، د ！ولو د منلو وړ دي د يو او 
بل ！ولنيزو اړتياو په پوره کولو الس پورې کوي. پوه انسانان  د خپل３ وړتيا او پوه３ له برکته په 
دې بريالي شول چ３ غرونه، درې، ＄نگلونه، ساحلي او قطبي سيم３ په خپله ولکه ک３ راولي، 
＄که چ３ دوى تل په دې سيمه ک３ د ژوند لپاره د محيط د اماده کولو تخصصي وسايل جوړوي 

او اماده کوي. 
  ستاس３ په أند کوم عوامل د بشر د ب３ سارو کاميابيو المل گر＄５دلي دي؟

١- د انسانانو فکر او نو＊ت،
٢- د انسان مادي او معنوي اړتياوې،

٣ - فرهنگ
＄واب په يوه کلمه ک３، فرهنگ دى. زموږ گ６ فرهنگ هماغه دی چ３ ！ولنيز ژوند مو جوړوي. 
که چ５رته فرهنگ له يوه نسل نه بل نسل ته نه انتقال５دالى نو هر نوی نسل به مجبور و چ３ د 
ژوند د ډ４رو ساده مسآلو حل له سره پيل ک７ي. همدارنگه اړ به و چ３ د کورن９ نظام له سره جوړ 
ک７ي، ژبه رامن％ته ک７ي اور کشف ک７ي، ماشينونه جوړ ک７ي او داس３ نور. زموږ ！ولنه هم لکه 
نورې ！ولن３ داس３ فرهنگ لري چ３ له 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 چ３ د رسمي 
او غير رسمي ！ولنو له الرې انتقالي８ي. ！ولنه د پر مختگ په جريان ک３ نوې اړتياوې پيدا کوي. 
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！ولنه د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره نوي وسايل جوړوي چ３ د نويو وسايلو او عناصرو د پيدا 
په  ！ولن３  د  توگه اضافي عناصر  په دوامداره  پايله ک３  په  دوام  د  د پخوانيو عناصرو  او  ک５دو 
فرهنگ ور زياتي８ي او ستره فرهنگي پانگه جوړوي. تا ريخ را＊يي چ３ ！ولنه د اقتصادي ودې 
په هره مرحله ک３ يوه ساه)روح( لري چ３ هغه فرهنگ دی . که چيرته ！ولنه يو جسم وبولو 
فرهنگ د هغه ساه گ２ل ک８５ي. ＇رنگه چ３ زموږ ！ولنه يوه اسالمي ！ولنه ده او د يوې ！ولن３ 
فرهنگ هغه وخت د يوې ！ولن３ د ساه مقام ته رسيداى شي چ３ په هغ３ ！ولن３ حاکمه فضا 
يوه اسالمي فضا وي، خلک له اسالمي اخالقو سره عادت شوې وي، له ديني قواعدو او 
مقرراتو سره أشنا او په اسالمي أدابو مؤدب شوي وي. په دې معنا چ３ په ！ولنه ک３ اسالمي 

فرهنگ پلى شوى وي.

 د لوست تکرار
�tه５＆ ！ولنه د هغه له ＄انگ７ي فرهنگ پرته شتون نه لري.)١(

...................................................................................................t
...................................................................................................�t
...................................................................................................�t
...................................................................................................t

 پو＊تن３
١- ！ولنه تعريف ک７ئ.

٢- ＇ه فکر کوئ، داس３ ！ولنه شته چ３ فرهنگ ونه لري؟
٣- ＇رنگه چ３ فرهنگ له يو نسل نه بل نسل ته لي８دي معنا ي３ ＇ه ده؟ يو مثال راوړئ.

٤- د فرهنگ پخوان９ او اوسن９ برخ３ ＇ه توپير لري؟
٥- د مادي فرهنگ ＇و بيلگ３ وليکئ.

٦- د معنوي فرهنگ ＇و بيلگ３ وليکئ.
 کو رن９ دنده

 د ！ولن３ او فرهنگ تر من＃ اړيک３ په النديني جدول ک３ په لن６ه توگه وليکئ.

ټولنه فرهنگ

)١(-گران زده کوونکي دې د دې لوست وروسته د ＊اغلي ＊وونکي په مرسته د لوست لن６يز پخپله وليکي.
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په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ کله انسانانو د ＄مک３ په مختلفو برخو ک３ ژوند پيل ک７، دې 
ډلو ＄انگ７ي دودونه او رواجونه من＃ ته راوړل چ３ يو تر بله ي３ په دودونو او رواجونو ک３ توپير 
درلود. دا توپير په نورو ！ولنو او همدارنگه په خپله ！و لنه ک３ هم ليدل ک５ده. ＇رنگه چ３ نن 
ورځ ليدل ک８５ي، د خلکو او ه５وادونو له زياتوالي سره جوخت، نوي دودونه، رواجونه او أداب 

را ＇رگند شول. د کوچنيو فرهنگونو په لوست ک３ به دا موضوع تاس３ ته رو＊انه شي.    
          

              
پرتله ３４ ک７ئ

 د کور غ７ي او يا مو ！ولگيوال په نظر ک３ ونيسئ، 
د هغوی ＇و گ６ې ＄انگ７تياوې او توپيرونه وشم５رئ،

اوس د لويو ډلو په باره ک３ فکر وک７ئ. د يوه ستر ه５واد، لکه: افغانستان د مختلفو سيمو خلک 
په نظر ک３ ونيسئ، د هغوی د ＇و گ６و ＄انگ７تياوو نمون３ او همدارنگه د هغوی د توپيرونو 

نمون３ ＇رگندې ک７ئ. 
کوچنى فرهنگ، په لوی گروپ ک３ د کوچني گروپ د ژوند طريق３ ته وايي. د کوچن９ ډل３ 
د ژوند طريقه له يوه اړخه له اړوندې ډل３ يا گروپ سره يو ډول ده او له بل３ خوا ورسره توپير 
لري.کوچنی فرهنگ د لوی فرهنگ زياتره طريق３ مني. خو په هغو برخو ک３ چ３ په قواعدو، 
مادي چارو او د کار کولو په طريق３ پورې اړه ولري، دا ډله د هغو په هکله مختلف نظرونه 
لري.له دې جمل３ نه کوالی شو د سيمه ييز، مذهبي، سنتي، قومي، کاري،  توکمي، قبيلوي، 
محلي اوسيمه ييزو گروپونو، حرفوي ډلو، د خپلوۍ، مذهبي ل８کيو او باالخره د ！ولن３ مختلف 
قشرونه هر يو ي３ کوچنی او＄انگ７ی فرهنگ لري چ３ د همغ３ ＄انگ７ې ！ولنيزې ډل３ پورې 
ت７او لري. په عامه توگه، په هر گروپ ک３ د فرهنگ ＄انگ７ی شکل اوهويت موجود دی چ３ 

کوچني فرهنگونه

＇لورم لوست                      
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کوچنی فرهنگ نو مي８ي. په دې توگه، کوچنی فرهنگ د يوې ډل３ هغو عقايدو، قواعدو، 
أدابو او دودونو ته ويل ک８５ي چ３ د ！ول３ ！ولن３ له عقايدو، قواعدو او دودونو سره توپير لري. په 
بل عبارت، د کوچني فرهنگ مفهوم هغو فرهنگي نمونو ته ويل ک８５ي چ３ له ！ول３ جامع３ 

نه يوه برخه جال کوي.
！ولنيزو طبقاتو او قشرونو  په  اويا د کليوالي ！ولن３   کوچنى فرهنگ د يو ه５واد د يوې ＊اري 
ک３ هم ليدل ک８５ي، د ب５لگ３ په توگه: که ژبه په نظر ک３ ونيسو، دا سمه ده چ３ هره ！ولنه يوه 
معينه ژبه لري چ３ د نورو ！ولنو له ژب３ سره توپير لري، خو په ِأسان９ سره پو هيداي شو چ３ کو 
چنيان، تنکي ＄وانان، سپين ږيري، د دولت کار کوونکي،  کارگران، شتمن، د ＊ار د سويلي 
سيم３ اوس５دونکي، د ＊ار د شمالي سيم３ اوس５دونکي... هر يو ي３ د خپلو ＄انگ７و کلمو، 

اشارو، متلونو، ويناوو او باالخره د مخصوصو ادبياتو او ژبو لرونکي دي.
 انسانان ＄ي او را＄ي، خو ！ولنه پخپل ＄اى والړه ده. انسان په هره ！ولنه ک３ د رواج شوي او 
منل شوي فرهنگ له الرې له نورو سره د نژديوالي او پيوستون احساس کوي او له نورو ！ولنو 

＇خه ＄ان جدا او متفاوت بولي.
په يوه ！ولنه ک３ د کوچنيو فرهنگونو تر من＃ او يا د مختلفو ！ولنو ترمن＃ فرهنگي تضادونه چ３ 
د ژوند کولو په طريق３ ک３ او د ！ولن３ د وگ７و د ک７نو د الرو چارو له توپيرونو نه من＃ ته را＄ي، 

يو طبيعي کار دى.
په ＄ينو چارو ک３ کوچني فرهنگونه يوازې له اصلي فرهنگ نه توپير نه لري، بلک３ د ！ولنيزو 
ارز＊تونو او دودونو پر خالف هم عمل کوي. ！ولنپوهان دا ډول کوچني فرهنگونه د فرهنگ 

ضد بولي.
خو بايد په نظر ک３ ولرو چ３ د کوچنيو فرهنگونو د خلکو په باره ک３ قضاوت يوه ستونزمنه،  
پيچل３ او د ＇يرن３ وړ موضوع ده. موږ نشو کوالی چ３ خلکو ته يوازې د يوې گ６ې ＄انگ７تيا 

له امله په يوه فرهنگي مقوله ک３ ＄اى ورک７و.
د بيلگ３ په توگه: که چ５رته د قوميت مسئله د يو کوچن３ فرهنگ د هويت معيار و！اکو، دا به 
سمه نه وي. نن ورځ په ن７ۍ ک３ ميليونونه خلک د نژاد او فرهنگ له نظره سره گ６ شوي دي 
او نشو کوالی په أساني سره هغوى د سپين، تور، افريقايي او مکزيکي په مقوله ک３ راولو. 
کوچني  د  د خلکو  کوالى  نه شي  ＄انگ７ى خصوصيت  يو  دی چ３  دا  ！کی  وړ  اهميت  د 
فرهنگ ！اکونکى وگر＄ي. ！ولنپوهانو چ３ کوم گروپونه د کوچني فرهنگ جوړوونکي بللي 

دي، الندين９ ＄انگ７تياوې ي３ په گوته ک７ې دي:
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١- ژبه، ارز＊تونه، دودونه او گ６ قلمرو) سرحد( لري.
٢-  د دې ډل３ د غ７و متقابل عمل د نورو گروپونو په پرتله د خپل گروپ سره ډ４ر نژدې دی.

٣- د ！ولو کوچنيو فرهنگونو گ６ې ＄انگ７تياوى دا دي چ３ د هغوى غ７ى په خپله خو＊ه يا د 
＄ينو عواملو له کبله ＄ان د ！ولن３ له نورو غ７و نه گو＊ی او جال بولي. د دې جالوالي دليل هر 

＇ه چ３ وي ) په ＄ينو برخو ک３( د ！ولن３ د اصلي فرهنگ له الرې ＇خه جال حرکت کوي.
په ＄ينو ！ولنو، په ＄انگ７ې توگه په کليو ک３ چ３ هغوى د خپلوۍ او توکم په ډلو ک３ او يا له يو 
بل نه گو＊ی ژوند کوي، دا توپير او تنوع ＄ين３ وختونه د دې ډلو تر من＃ د تاوتريخوالي، د اړيکو 

خرابوالي او کله هم د جگ７ې او اخ وډب المل گر＄ي.
فعاليت: د الندينيو پو＊تنو په اړه بحث وک７ئ:

١- ستاسو په اند د يو فرهنگ نه منل او د هغه د السته راوړنو ＇خه سترگ３ پ＂ول په ！ولنه ک３ 
＇ه پايل３ لري؟

د سم３  فرهنگونو  مختلفو  د  چاپيريال  ＊وون％ي  د  توگه  ＄انگ７ې  په  او  روزنه  او  ＊وونه   -٢
پيژندن３ د ايجادولو او رواجولو په برخه ک３ ＇ه رول لوبوي؟ 

له يوه فرهنگ نه انکار کول او د هغه په السته راوړنو سترگ３ پ＂ول په هغه فرهنگ پورې د ت７لو 
وگ７و د شخصيت د يوې برخ３ نه منل دي. هر فرهنگ د خپلو غ７و شخصيت ＇رگندوي. کله 
چ３ د يوې ډل３ په فرهنگ ستر گ３ پ＂３ شي. په حقيقت ک３ د هغه فرهنگ د غ７و ＄اني شتون 
او يووالی له گواښ سره مخامخ ک８５ي. چ３  په پايله ک３ د دې ډلو تر من＃ د يو بل په باره ک３ 

غلط او نا سم نظريات او عقيدې راپيدا کوي. 
＊وونه او روزنه داس３ نظام دى چ３ په هغه ک３ د فرهنگونو ژوند چ３ په حقيقت ک３ د ！ولنو 
ستر او با ارز＊ته ميراث دی ساتل شوی او نورهم شتمن ک８５ي. د ＊وون％ي ماحول ک５دای شي 
د مختلفو فرهنگونو د سم３ پيژندن３ د ايجادولو او رواجولو په برخه ک３ خورا ＊ه رول ولوبوي. 
کله چ３ ！ول وگ７ي د مختلفو فرهنگونو په درلودلو سره د ＊وون３ او روزن３  داس３ يو واحد نظام 
مني چ３ دوی په ！ولنه ک３ د ژوند کولو لپاره چمتو کوي. نو دا وگ７ي په داس３ نظام ک３ روزنه 

ويني چ３ د ارواحي امنيت نه برخمن وي، داس３ امنيت درلودل د وگ７و پر رغونه اغيز کوي. 
د داس３ ！ولن３ وگ７ي چ３ په هغ３ ک３ هر ＇وک د ارز＊ت احساس وک７ي او د هويت لرونکي وي، 
نه يوازې له خپل３ ډل３ سره، بلک３ د نورو فرهنگونو سره هم د نژديوالي او پيوستون احساس کوي. 
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انحرافي کوچني فرهنگونه 
چ３  کاري８ي  لپاره  ډلو  هغو  د  مفهوم  دا 
غ７ي ي３ له هغو دودونو او ارز＊تونو ＇خه 
تر  قوانين  عام  ！ولن３  د  کوي چ３  پيروي 
پ＋و الندې کوي. دا ډول ډل３ او گروپونه 
د  ک８５ي،  ليدل  ک３  ！ولنو  ！ولو  په  تقريباً 
قاچاق  د  توکو  توگه: د مخدره  په  بيلگ３ 
بان６ونه، د غلو او الرې شوکوونکو بان６ونه 

او داس３ نور. 

 د لوست تکرار
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t

 پو＊تن３
١-  کوچنى فرهنگ ＇ه شی دی؟

٢- د فرهنگي تضاد سرچينه او منشا ＇ه شى ده؟
٣- په ！ولنه ک３ د يوه فرهنگ نه منل او د هغه د السته راوړنو ＇خه سترگ３ پ＂ول ＇ه پايل３ لري؟

٣-  د مختلفو قومونو دگ６ فرهنگ په باره ک３ خپل نظر وليکئ.
 کو رن９ دنده

ي３  ！ولگي ک３  په  او  وليکئ  نمون３  فرهنگ ＇و  د کوچن３  ژوند کوئ،  کومه سيمه ک３ چ３  په   
ولولئ.
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خبرې پرې وک７ئ 
موولوستل،  ک３  لوستونو  ت５رو  په  ＇رنگه چ３ 
انسان يو ！ولنيز موجود دی، انسان د دې لپاره 
چ３ په ！ولنه ک３ ژوند وکوالی شي، اړدی چ３ 
د ！ولن３ فرهنگ زده ک７ي. له دې کبله له نورو 
سره اړيک３ د ده لپاره ضروري دي. دې مطلب 
ته په پام سره د الندينيو پو＊تنو په باره ک３ خبرې 

سره وک７ئ. 
١-فرهن／ي اړيک３ ＇ه ته وايي؟

٢- د ！ولن３ د وگ７و تر من％ه د اړيکو نه درلودل به ＇ه پايل３ ولري؟ 
٣- اړيک３ او تماسونه په ！ولنيز ژوند ک３ ＇ه رول او اهميت لري؟ 

يا ډله د يوې موضوع په هکله له خپلو    اړيک３ هغه جريان دی چ３ يو شخص بل شخص 
احساساتو ＇خه خبروي. اړيک３ له ب５الب５لو الرو تر سره کي８ي )د ان％ورونو، د رياضي ن＋و او 
شميرو، د السونو د حرکت، د ＇يرې په حرکتونو او حتی د بدني حرکتونو له الرې( خو په 
！ولنه ک３ د اړيکو ډ４ر رواج شوى نظام د وينا)خبرو( او ليکلو نمون３ دي چي موږ هغ３ ته ژبه 
وايو. ！ولنه د وگ７و مجموعه ده چ３ په گ６  چاپيريال ک３ ژوند کوي او گ６ بنس＂ونه، فعاليتونه 
او گ６ې گ＂３ لري. خو که هغوی په يو ډول يو له بل سره اړيک３ ونه لري. حتى نشي کولى له 
خپلو گ６و گ＂و نه خبر شي او يا گ６ هدف ته ورسي８ي. نو پايله ي３ رو＊انه ده. د اړيکو نه شتون 
يعني د ！ولن３ نه شتون. ＇رنگه چ３ په ت５رو درسونو ک３ مو ولوستل فرهنگ د يو ن＋لوونکي او 
پيوند ورکوونکي ＄واک په توگه عمل کوي او د هغو ＄انگ７تياوو له امله چ３ لري ي３ خلک د 
نظرياتو، عقايدو، گ６و دودونو، رواجونو له نظره او د فرهنگ د لي８د، ذخيرې، رواج او خپريدو 
فرهنگي  د  ولري  اړيکه  سره  فرهنگونو  نورو  له  فرهنگ  يو  چ５رته  که  ن＋لوي.  سره  الرو  له 

استقراض يا رواج ک５دو له امله په دې فرهنگ ک３ بدلون را＄ي. 
په من＃ ک３ د  يو فرهنگ  د  اويا  ته  نه بل فرهنگ  يوه فرهنگ  له  اشاعه: د پوه３ خپر４دل   

فرهنگي اړيک３

پنځم لوست               
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مختلفو ډلو تر من％ه د پوه３ خپر４دلوته اشاعه وايي: اشاعه هغه وخت پ５＋ي８ي چ３ يو گروپ 
يا ډله د بل３ ډل３ ارز＊تونه، دودونه، افکار، رسمونه، رواجونه او مادي شيان اقتباس ک７ي او 

گ＂ه ترې واخلي.
 فرهنگ داس３ ＄انگ７ى علم نه دی چ３ په يوې مخصوص３ طبق３ پورې اړه ولري. دا داس３ 
هغه  د  سره  توپيرونو سره  ！ولنيزو  او  ډولونو  ！ولو  له  فکرونو  د  ！ولنه  ده چ３  او الره  قاعده  يوه 
غو＊تونک３ ده، د فرهنگونو په وده ک３ اساسي عنصر د هغوی ترمن＃ د اړيکو ډول دی. اوس 
مهال زياتره وخت اړيک３ او تماسونه د ！ولنيزو اړيکو د وسايلو په واسطه سرته رسي８ي، رسن９ 
يا د اړيکو وسايل په دوه ډوله دي: هغه رسن９ چ３ پيغامونه ي３ مخامخ اود شخصي او مستقيم 
لکه:  ک８５ي.  ل８５دول  او  تبادله  ترمن＃  اخيستونکي  پيغام  او  ورکوونکي  پيغام  د  توگه  په  تماس 
خصوصي خبرې اترې، خصوصي ليکونه او داس３ نور. هغه ！ولنيزې رسن９ چ３ خپل پيغامونه 
ډ４رو خلکو ته چ３  له هغو سره ه５＆ ډول مستقيمه اړيکه نه لري رسوي. چ３ دا رسن９ عبارت 

دي له: ！لويزيون، راډيو، ور＄پا１ه، ان＂رن５، سينمايي فلمونه، مجل３ او کتابونه.
 د ډله ييزو اړيکو وسايل، د پروگرامونو په خپرولو سره نوي فرهنگونه رامن＃ ته کوي. ＇رنگه 
چ３ اوس مهال ！کنالوژۍ ډ４ر پرمختگ ک７ى دی، دا رو＊انه ده چ３ د هغ３ اغ５ز د يو ه５واد له 

！ولنيز وضعيت، تاريخي بنس＂ونو، فرهنگي او عقيدوي ＄انگ７تياوو سره ت７او لري. 
له دې موخو پرته، تکنالوژي هرومرو ！ولن３ ته داخلي８ي او کله چ３ داخله شوه په نظرياتو او ک７نو 
باندې اغيزه کوي، ＇رنگه چ３ په أسان９ سره نه شو کوالى له هغه ت５ر شو خو کوالی شو هغه 
د غيرمادي فرهنگ په خدمت ک３ وگمارو او د نه منلو او يا ردولو په ＄اى له هغ３ نه مطلوبه 
گ＂ه واخلو. د نورو فرهنگونو گ＂ور عنصرونه جذب او غير ضروري او نامناسب عنصرونه ي３ 

دفع ک７و. 
فرهنگي اړيک３ يو دوه اړخيز او متقابل جريان دى. د اړيکو په جريان ک３ فرهنگ منونکي 
بايد دې ته ＄يروي، د هغه فرهنگ هغه عناصر چ３ ضرور نه دي ردک７ي او د دې عناصرو په 
انتخاب  ک３ ＄ير او فعال واوسي. فرهنگي اړيک３ هغه وخت گ＂ورې او اغيزمن３ تمامي８ي چ３ 
خپل شتمن، دوديز او توليدي فرهنگ ورغوو. د هغه ضعيف ！کي اصالح او په خپلو نويو 
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تگالرو او طريقو د هغه نيمگ７تياوې ليرې او وده ورک７و. هغه ک７ن３ او تگالرې چ３ د ه５واد 
لپاره مو مناسب３ دي، اختراع او کشف ک７و. يو ه５واد هغه وخت په ستونزو او مشکالتو باندې 
برالسى ک５دای شي چ３ د ！ولن３ د لوړ فکر خاوندان، استادان، يعن３ هغه کسان چ３ د توليدي 
تفکر لوړو مدارجوته رسيدلي وي راغون６ ک７ي چ３ د ه５واد د شرايطو په نظر ک３ نيولو سره د 
ستونزو د حل  الرې پيدا او له هغوی نه د چارو او مسائلو د حل  الرې وغواړو. د نورو ه５وادونو 
نورو  له  لپاره مناسب３ دي. موږ کوالى شو  د حل الرې د هغو ه５وادو د خپلو مسايلو د حل 
ه５وادونو دا زده ک７و چ３ دوى په کومو طريقو د خپلو مسايلو حل ته رسيدلي دي، يعن３ دا چ３ 

د تفکر او فکر کولو طريقه له هغوی نه زده ک７و، نه داچ３ د حل الرې له هغونه کاپي ک７و. 
انټرن５ټ ＇ه شى دى؟

د ان＂رن５ له نوم سره أشنا ياست، ممکن له هغه ＇خه مو گ＂ه هم اخيست３ وي. 
ستاسو په اند! ＇نگه کوالی شو له ان＂رن５ نه مناسبه او معقوله گ＂ه واخلو؟ په دې اړه په ！ولگي 

ک３ بحث سره وک７ئ.
ان＂رن５ په  ان＂رن５ يوه پيچل３ اطالعاتي ارتباطی شبکه ده چ３ ډ４ر خدمتونه واړندې کوي.   
په  ！ولنيزو، فرهنگي او سياسي برخو ک３ فعاليت کوي.  اقتصادي، سوداگرۍ،  علمي، فني، 
شيانو سره  مختلفو  له  ک３  په هغ３  ورته دی چ３  ته  يوې عمومي مجلي   ５ان＂رن عبارت  بل 
أشنا کي８و، له دوستانو سره په لرې فاصلو ک３ اړيک３ نيسو، د ن７ۍ له حال او احوال، له سترو 
فکرونو، له جنايت، غال، اخالقي ضد چارو او د ډ４رو نوروموضوعاتو نه خبري８و.د وړاندوين３ 
سره سم، په راتلونکو کلونو ک３ به د ！کنالوژۍ  وضعيت ن７ۍ د اړيکو په ت７او د يوکور په شان 

ک７ي او د مصنوعي سپوږمکيو له  الرې  به دغه اړيک３ ن７ۍ  يوله بله سره ون＋لوي. 
＇رنگه چ３ ليدل ک８５ي زياتره اړيک３ په تعليمي مؤسسو، تعليمي مرکزونو او ＇ي７نيزو مرکزونو 
پورې اړه لري. نو ويالي شو چ３ د تعليمي مرکزونو، محصلين او متعلمين د ！ولن３ د علمي قشر 
په صفت له ！ولو زيات له دې اړيکو سره ت７او لري. د دې موضوع په نظرک３ نيولو سره، کولى شو 
له نوې تکنالوژۍ ＇خه د ！ولن３ د ملي او اسالمي ارز＊تونو مطابق گ＂ه واخلو چي د فرهنگ د 
پراختيا او په علمي، فني، تخصصي برخو ک３ پرمختگ او د علمي بنس＂ونو د ودې په چارو ک３ 
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گ６ون وشي. په هره ！ولنه ک３ د ن７ۍ ليد يوچوکاټ موجود وي چ３ دا ن７ۍ ليد)جهان بيني( ودې، 
پرمختگ، روزن３ او سمون ته اړتيا لري. په دې ن７ۍ ک３ چ３ موږ ژوند کوو يوازې  ناروغي او فساد 
نشته، دا ن７يوال نظام د مثبتو او منفي اړخونو لرونکى دى، نو دا په موږ پورې اړه لري چ３ بايد په 

منطقي انتخاب الس پورې ک７و.
 فرهنگي يرغل

 فرهنگ د انسانانو ＄انگ７تياوې لري. همداس３ چ３ انسانان د اطالعاتو او افکارو په مبادله الس 
پورې کوي او د سول３ په حالت ک３ گ６ ژوند ته دوام ورکوي، فرهنگونه هم همداس３ دي. ＄يني 
وختونه همداډول مبادله صورت نيسي او يو بل ساتي او اصالح کوي ي３. دا مبادله کولی شي د 
دواړو اړخونو د دوامدارې پرمختيا المل شي، خو ＄ين３ وختونه فرهنگونه هم د انسانانو په ＇ير 
د يو بل پرضد جنگ يا ت５ری اعالنوي. په پخوا زمانو ک３ د جنگونو او د تن په تن جگ７و په پايله 
ک３  يو فرهنگ په بل فرهنگ غالب)زورور( يا مغلوب ک５ده، خو نن ورځ جسماني تلفاتو ته 
اړتيا نشته، بلک３ د تبليغاتو، مصرف او توليد له الرې  کولى شو د بريد الندې فرهنگ عقيدې 
ته د تغيير  ورکولو په پايله ک３ هماغه د پخواني دوران کار سرته ورسوو. دې واقعيت ته بايد پام 
ولرو چ３ مغلوب يا پ７ فرهنگ دی چ３ ضربه ويني او ت５رى ورباندې ک８５ي. همداس３ چ３ يو 
ميکروب)وايروس( هميشه او په هر ＄ای ک３ د ناروغ９ سبب ک８５ي. خو دا ميکروب به ！ول 
ناروغه نه ک７ي او هغه ＇وک به ناروغه شي چ３ وجود ي３ ضعيف وي او بدن يي د ميکروب د 
جذب５دو لپاره اماده وي، فرهنگي ت５ری هم همدا ډول دی، هغه ه５وادونه د فرهنگي ت５ري الندې 

نه را＄ي چ３ داخلي چمتوالی ورته ولري. 
کوم شي چ３ زموږ ه５واد د پرديو له زيان او افت نه ساتلی دى، هغه زموږ فرهنگ او تمدن دى. 
افغانستان ＇و ＇و ＄ل３ د پرديو د ت５ريو الندې راغلی دی، خو ه５）کله زموږ شتمن او وياړلى 
فرهنگ چ３ تل د اسالمي  عقيدو او د ملي او ه５واد پالنى په بنس＂ونو والړ دى، نه يوازې دا 
چ３ مات３ نه ده خوړلى او له من％ه نه دى تللى، بلک３ د＊منان او ت５ري کوونکي ي３ تل په گون６و 
ک７ي او تسليم５دو ته ي３ اړ ک７ي دي. که نه نو موږ به هم د کمزورو ه５وادونو په شان خپله ژبه 
او فرهنگ له السه ورک７ي واى. زموږ گران ه５واد افغانستان له يوې ＄واکمن３ فرهنگي مخين３ 
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نه برخمن دى. د دې فرهنگي مخين３ پر بنس او په ＄انگ７ې توگه هغه دوه مهم عناصر، لکه: 
عقيده او ژبه چ３ ري＋３ ي３ د خلکو د طبقو او قشرونو په من＃ ک３ ＄غليدل３ دي، خلکو ته دا 
＄واک او قوت ورکوي چ３ فرهنگي بريدونو ته مات３ ورک７ي، د نويو فرهنگي ت５ريو پر وړاندې 

ودري８ي او مقاومت وک７ي. 

 د لوست تکرار
........................................................................................................t
.......................................................................................................�t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د خلکو ترمن＃ د اړيکو نه شتون په يوه ！ولنه ک３ ＇ه پايل３ درلودالی شي؟ 

٢-  ！ولنيزې رسن９ په فرهنگي اړيکو ک３ ＇ه رول لوبوي؟ 
٣- ستاسو په أند له ！ولنيزو رسنيونه معقوله گ＂ه اخيستل کوم دي؟

٤ - کوم ه５وادونه زياتره تر فرهنگي ت５ري الندې را＄ي؟ 
٥- کوم وضعيت ته فرهنگي ت５رى ويالی شو؟ 

 کو رن９ دنده
د ！ولنيزو رسنيو دوه مثبت３ او دوه منفي اغيزې وليکئ او بيا ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ. 



26 

د لوم７ي ＇پرکي لن６يز

١- خلک د فرهنگ له الرې کوالى شي هغه وړتياوې ترالسه ک７ى چ３ د ژوندي پات３ کيدو 

او بقا لپاره په مختلفو طبيعي چاپ５ريالونو ک３ الزم３ دي، د بيلگ３ په توگه: ＇رنگه خوراکي 

توکي را ټول ک７ي، پاخه ي３ ک７ي، ＇رنگه کالي واغوندي او د ځان لپاره کور جوړک７ي.

٢- هغه چارې چ３ يو وگ７ی ي３ د يوې ټولن３ د غ７ي په توگه سرته رسوي او که چ５رته له هغه 

نه سرغ７ونه وک７ي او مجازات شي، قواعد گ２ل ک８５ي.

٣- عقيده او باور د ټولن３ اعتقادي او عام اصول دي چ３ د اجرا کولو له ذمه وارۍ سره ت７او 

لري او د ټولن３ لوړ ارز＊تونه منعکسوي.

يا ن＋３ د هغو حاالتو ＊کارندويي وي چ３ انسان په ورځني ژوند ک３ ورسره  ٤- سمبولونه 

مخامخ ک８５ي.

٥- د سمبول اساسي نظام په ټولنه ک３ ژبه ده. ژبه په ټولنيز ژوند ک３ لوى ضرورت گ２ل ک８５ي 

او له هغ３ نه کار اخيستل د ټولنيز انسان له ځانگ７نو ＇خه شم５رل ک８５ي.

٦- اوسمهال ډ４ر وخت اړيک３ او تماسونه د ټولنيزو رسنيو د وسايلو په واسطه سرته  رس７５ي. 

لکه: ټلويزيون، راډيو، ورځپا１ه، انټرن５ټ، مجل３ او داس３ نور.

رو＊انه ده چ３ د تکنالوژۍ اغ５زې د يوه ه５واد په ټولنيز ژوند، تاريخي عنعناتو، له فرهنگي 

ځانگ７تياوو او عقايدو سره اړيک３ لري.
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               ټولنيزې ډل３

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ:
�tډل３ ＇ه شى دی؟ 

�tد ډل３ جوړ＊ت 
�tد ډل３ رهبري. 

دويم ＇پرکى

٢٧
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                   د ＇پرکي موخ３

زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک وکوالی شي چ３:
�tد ډل３ مفهوم درک ک７ي.

�tد ټولگي او ډل３ توپيرونه واضح ک７ي.
�tد ډل３ په جوړ＊ت پوه شي.

�tد رهبرۍ په معنا پوه شي.
�tد ډل３ د رهبرۍ خاصيتونه ＇رگند ک７ای شي.

 

٢٨
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خبرې پرې وک７ئ 
دې تصوير ته په ＄ير سره وگورئ 
او داس３ فکر وک７ئ دا هغه ！ولگى 
دى چ３ تاس３ په هغه ک３ لوست 

کوئ نو: 
غ７ي  ！ولگي  دې  د  ！ول  تاس３ 
بل  د  يو  او  ياست  ياست، همزولي 
په ＇نگ ک３ ک＋ينئ، گ６ ＊وونکی 
لرئ، په گ６ه يو شي ته خاندئ او په 
گ６ه له يو شي نه خوابدي ک８５ئ. د 
＄انگ７يو صفاتو درلودل او د زيات 
نورو  له  تاس３  درلودل  فعاليت  گ６ 

！ولگيو او گروپونو ＇خه جال کوي، د ب５لگ３ په توگه: ستاس３ د ＊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 
چ３ ستاسو ！ولگی د گ６و خصوصياتو او فعاليتونو درلودونکى دى. چ３ تاس３ له نورو نه جداکوي، 
د بيلگ３ په توگه: تاس３ په ！ولگي ک３  داس３ ک７ن３ او فعاليتونه، لکه: )يوځاي درس ويل(، )له 
يوبل سره د لوستونو په زده ک７ه ک３ مرسته کول او کورن９ دندې( په گ６ه سرته رسوئ، تاس３ 
په اسان９ سره کولی شئ له خپلو ！ولگيوالو سره اړيک３ وساتئ، کولى شئ له هغو سره په أسانئ 
خبرې اترې وک７ئ، د درسي ستونزو په اړه يوله بله پو＊تن３ وک７ئ، دې کارونو ته متقابل３ اړيک３ يا 
متقابل عمل وايي، نو پردې بنس ويلی شو: ډله له هغو خلکو جوړه ده چ３ د گ６و خصوصياتو 
لرونک３ وي او يو له بل سره گ６ې ！ولنيزې متقابل３ اړيک３ يا متقابل عمل ولري او دا اړيک３ تر 
يوه حده منظم３ او پايداره وي او هغوى پوه８５ي چ３ دوی د دې دل３ يوه برخه ده، نو ويلى شو 
چ３ ډله د انسانانو مجموع３ ته ويل ک８５ي چ３ گ６ خصوصيات او فعاليتونه ولري اوله يو بل سره 
نسبتاً پايدارې اړيک３ لرې. تولنپوهان ډله داس３ تعريفوي: ټولنيزه ډله له هغه واحد ＇خه عبارت دی 
چ３ د دوه يا له دې زياتو وگ７و ＇خه چ３ د هغو ترمنځ نسبتاً پايداره متقابل عمل موجود وي چ３ په 
نوم او ډول مشخص ک８５ي. د گ６ تفاهم لرونکي وي، د فکر او عاطف３ له اړخه هم خپل ځانونه يو بل 
ته نژدې بولي، د گ６ ارمان او هدف لپاره يو له بل سره مرسته او الس نيوى کوي چ３ همدا ډله هغه 

ته د رسيدو په مقصد منځ ته راغلی دی. له پورتني تعريف ＇خه  دې پايلو ته رسي８و چ３: 
١- د ډل３ غ７ي د متقابل عمل درلودونکي دي او يو له بل سره متقابل عمل لري. 

ټولنيزه ډله 

شپ８م لوست                    
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٢- دوی  په دې پوهي８ي چ３ د ډل３ غ７ي دي. 
٣- دگ６ تفاهم لرونکي دي او د روحي３، عاطف３ او فکر له اړخه خپل ＄انونه يو بل ته نژدې 

احساسوي. 
٤- يوهدف او ارمان لري او هغه ته د رس５دو لپاره له يو بل سره مرسته کوي. 

خبرې پرې وک７ئ
＇و کسان په نظر ک３ و نيسئ چ３ په يوه لوبغالي )استديوم( ک３ را！ول شوي دي چ３ د فو！بال 

لوبه وگوري: 
- ستاسي په اند! أيا دې خلکو ته ډله ويلى شو؟ په  داس３ حال ک３ چ３ هغوی د فو！بال  لوب３ 

د ليدلو غو＊تونکي دي؟ 
- أيا هغه ＄انگ７تياوې چ３ يوه ډله ي３ لري، په دې ډله ک３ ليدل ک８５ي؟ 

تاس３ له ډ４رو خلکو سره اړيک３ او متقابل عمل لرئ او همدارنگه تاس３ د لوم７نيو ډلو، لکه: له 
کورن９، د همزولو او د دوستانو له ډل３ نه پرته له نورو ډلو سره هم اړيک３ لرئ، د ب５لگ３ په توگه: 

- هغه کسان چ３ يو ورزشي لوبغالي ته د فو！بال د کتلو لپاره ＄ي، ک５داى شي له نورو سره په 
گ６ه د خپل３ خو＊３ ！يم وه）وي، خپل ＇ن， ته ناست شخص نظر د فو！بال د لوب３ په هکله 
و پو＊تي او ک５داي شي خپل نظر هم هغه ته ووايي. خو د ملي بس د مسافرو، يا د هغو خلکو 
چ３ د فو！بال د لوب３ د کتو لپاره لوبغالي ته ＄ي، گ６ خصوصيات او گ６ فعاليتونه ډ４ر محدود او 
متقابل３ اړيک３ ي３ هم نا دوامه او ب３ ثباته وي. په دې اساس يو شم５ر خلک چ３ په يو مشخص 
＄ای ک３ د کوم３ پ５＋３ او يا په کوم بل علت سره را！ول８５ي، د ！ولنيزو اړيکو د ډول له لحاظه، 
ډ４ره ابتدايي اوب３ ثباته ！ولنيزه ډله گ２ل ک８５ي. د دې خلکو اړيک３ مؤقتي،نا دوامه او په أساني 
سره له من％ه ＄ي. ＄که له دې ماحول نه له وتلو سره سم ي３ له يو بل سره اړيک３ ختمي８ي. دا 
رنگه ډلگ９ ه５＆ ډول شکل، سازمان يا گ６ې ＄انگ７تياوي چ３ بايد يوه ډله ي３ ولري نه لري. 

دې ډول ډلو ته دويمه درجه ډله هم وايي. 
گ２ه گو１ه: النديني ان％ورته په ＄ير سره وگورئ او وواياست چ３ په دې ان％ور ک３ ＇ه شی 
گورئ.  په دې ان％ور ک３ يو شمير خلک و ينئ چ３ د ډوډۍ پر وړاندې په قطار ک３ والړدي او د 
ډوډۍ رانيولو ته انتظار باسي. د دې خلکو چ３ د ډوډۍ پر وړاندي والړ دي گ６ خصوصيات د 
ډوډۍ اخيستل دي. هغوي د يوې لن６ې مودې لپاره د يوبل په ＇نگ ک３ پات３ ک８５ي. د کورن９ د 
غ７و، دوستانو، ！ولگيوالو او همزولو اساسي توپير له هغو کسانو سره چ３ د يوه ډوډۍ پخوونکي 
خوا ته په يو ملي بس او يا په يو لوبغالي ک３ دي ليدل ک８５ي. د وروست９ ډل３ متقابل３ اړيک３ مؤقتي 
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او ب３ ثباته دي، هغوی مشخص خصوصيات او فعاليتونه نه لري او داس３ جوړ＊ت نه لري چ３ له 
سلسله مراتب او د کار ويش نه بر خمن وي، د ب５لگ３ په توگه: د فو！بال د ！يم طرفداران يوه ډله يا 

گ２ه گو１ه جوړوي هغوی له لوب３ ＇خه وروسته هر 
لوري ته خپري８ي، عادي حالت ته راگر＄ي او د 
لوبغالي ＇خه له راوتلو وروسته له يو بل سره هي＆ 

اړيک３ نه لري.
ټولنيزه ټولگه

＄انگ７و  د  افراد  چ３  ده  ډلبندي  ！ولنيزه  يوه 
خصوصياتو په بنس په هغ３ ک３ گ６ون کوي، 
لکه: هغه کسان چ３ يو ډول شغل او مشابه عايد 

ولري، الندين９ بيلگ３ ته پام وک７ئ: 
�tد يوه ＊وون％ي هر ！ولگى يو اول نمره لري. دا زده کوونکي يو له بل سره ه５＆ ډول ！ولنيزې 
اړيک３ نه لري، خو د ＊وون％ي مدير دا زده کوونکي د ＊وون％ي د اول نمره گانو د ډلگ９ په توگه 

پيژني او پوهي８ي چ３ ٤٠ کسه اول نمره زده کوونکي لري. 
د ډل３، گ３２ گو３１ او ！ولنيزې ډلگ９ پرتله په النديني جدول ک３ په رو＊انه توگه ＊ودل شوې 

ده. 

مثالځانگ７تياويعنوان

گ６ې ځانگ７تياوې. ډله
- متقابلی اړيک３ يا ټولنيز 

عمل
- منظمی او باثباته اړيک３

کورن９
- همزولي
- گاون６ي

نا دوامه او ب３ ثباته اړيک３ گ２ه گو１ه
د متقابلو اړيکو نشتوالی د 

گ６و خصوصياتو او فعاليتونو 
نشتوالی

- د نانبايي په قطار ک３ والړ خلک
- د سرويس مسافر

- په لوبغالي ک３ د فوټبال کتونکي

- د يوگ６ خصوصيت تولنيزه ډلگ９
درلودل

- خو د متقابلو اړيکو نشتوالى

- د يو ډول دندې درلودونکي
- اول نمره گان
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د مرجع ډله 
تاس３ هره ورځ ＊وون％ي ته ＄ئ، د سواد له زده ک７ې پرته نورې موخ３ هم لرئ. ممکنه ده د 
هغ３ ل５والتيا له کبله چ３ له خپل ＊وونکي سره ي３ لرئ، غواړئ چ３ ＊وونکي شئ. له دې امله 
ه）ه کوئ چ３ د ＊وونکو په ＇５ر خپل معلومات او پوهه زياته ک７ئ. تاس３ ه）ه کوئ چ３ د 
خپلو ＊وونکو ک７ه وړه زده ک７ئ او هغو ک７و وړوته چ３ ＊وونکى ارز＊ت ورکوي او＊ه ي３ بولي 
تاس３ هم هغه کار سرته رسوئ.  په دې ډول ＊وونکى ستاس３ لپاره د مرجع ډله ده. په دې توگه 
د مرجع ډله هغه ډله ده چ３ فرد د هغ３ غ７ى نه دی، خو د هغ３ ډل３ سره د يو ＄ای ک５دو يا 

مشابه ک５دو هيله لري. 

 د لوست تکرار
....................................................................................t
....................................................................................t
....................................................................................t
....................................................................................t
....................................................................................t

 پو＊تن３
 ١- ډله تعريف ک７ئ؟ 

٢- ！ولگه او ډله ＇ه توپير لري؟ 
٣-  هغو کسانو ته چ３ د نانبايي په قطار ک３ والړ وي ډله ويلی شو؟ 

٤-ډله ＇ه ډول جوړي８ي؟ 
٥-  گ２ه گو１ه له ！ولنيزې ！ولگ３ سره ＇ه توپير لري؟ 

 کو رن９ دنده
 د  ډل３، گ３２ گو３１ او ！ولينزې ډل／９ په هکله يو يو مثال و ليکئ او بيا  ي３ په ！ولگي ک３ د زده کوونکو  

پر وړاندې  ولولئ. 
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خبرې پرې وک７ئ 
＇رنگه چ３ په ت５ر لوست ک３ دا رو＊انه شوه چ３ وگ７ی سره له دې چ３ خپل فرديت ساتي د دې 
په ＇نگ ک３ ＄ان د يوې ډل３ غ７ى بولي، د پورته مطلب په نظر ک３ نيولو سره الندې پو＊تنوته 

＄واب ورک７ئ. 
١- أيا د ＇وکسانو په را ！وليدو يوه ډله تشکيل８５ي؟ 

٢- ！ولنيزه ډله ＇نگه جوړي８ي؟ 
د خلکو ه）ه د دې لپاره چ３ له يو بل سره اړيک３ ونيسي يو داس３ واقعيت دى چ３ په هر ＄ای 

ک３ د هغه شاهدان ياست: 
- په ملي بس ک３ د الرې په اوږدو ک３ د خبرو او صميمت پيل کول. 

- د مين３ او صميمت ＊کاره کول او له نورو سره مرسته کول دا د هغو ه）و ب５لگ３ او نمون３ دي 
چ３ خلک ي３ يو له بل سره د اړيکو نيولو، د دوست９ او 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 چ３ له دې امله به ډ４ر ژر له من％ه والړه شي. لکه په يوه ليني سرويس 
ک３ چ３ يو شم５ر کسان همسفره وي، هغوی که ان د سفر په اوږدو ک３ ډ４ر زيات صميمي هم 
وي، خو کله چ３ مقصد ته ورسيدل د دوی اړيک３ له من％ه ＄ي او هر＇وک پخپله الره ＄ي. 
هر ＇ومره چ３ د ورته والي او گ６و اړيکو کچه ډ４ره وي، جوړې شوې اړيک３ ال پرمختگ 
کوي،  په دې ډول د دواړو خواو تعامل ال دوامداره ک８５ي، په  داس３ حالت ک３ وگ７ي  يوه ډله 

پيژندل ک８５ي. 

د ډلو جوړ＊ت

اووم لوست       
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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 ول３ د ژوند په هره دوره ک３ د صميمي دوستانو د موندلو او اړيکو ！ينگولو په ه）ه 

ک３ وي؟ 
＄ين３ فيلسوفان د دې پو＊تن３ په ＄واب ک３ وايي چ３ انسان په طبيعي توگه ！ولنيز موجود 
دی،  دا ه）３ د انسان له طبيعي غو＊تن３ نه سرچينه اخلي چ３ غواړي ！ولنيز ژوند جوړک７ي 
او خپل３ اړتياوې پوره ک７ي. دا هيل３ او اړتياوې له نوروسره د هغه د ！ولنيزو اړيکو د ！ينگوالي 

سبب گر＄ي چ３ د ！ولن３ د دوام او ثبات المل گر＄ي. 
ممکنه ده چ３ دا اوس تاس３ د ＇و ډلو غ７يتوب ولرئ، خو ول３ په دې ډلو يا ډله ک３ شامل 
يو＄ای  سره  ډل３  يوې  له  دليله  په ＇و  معموًال  وگ７ي  ده چ３  ＊ودل３  تجربو  ياست؟  شوي 

ک８５ي: 
١- ډله د خپلو غ７و رواني )ارواحي( او ！ولنيزې اړتياوې پوره کوي، په دې معنا چ３ انسان ته د 
ډل３ په غ７يتوب سره دا احساس پيدا ک８５ي چ３ فکر وک７ي هغه له همدې ډل３ سره ت７او لري 

او په ډله ک３ د پاملرن３، مين３ او محبت وړگر＄ي.
٢- د ډل３ غ７ي په ډله ک３ د رواني او ！ولنيز امنيت احساس کوي . 

٣- انسانان په ډله ک３ د کار او فعاليت لپاره ډ４ره ل５والتيا ＊يي. 
٤- ډله په هغو کارونو ک３ مرسته کوي چ３ د ډل３ غ７ي ي３ په سرته رسولو ک３ ب３ وسي شي. 

٥- د ډل３ غ７ي د هغو معلوماتو او پوه３ په را ！ولولو ک３ چ３ هر غ７ى ي３ په يوازې توگه نشي 
کولى الس ته راوړي، مرسته کوي. 

٦-د ډل３ غ７ي زياتره يو د بل لپاره علم او خبرونه چمتو کوي چ３ هر غ７ي هغو ته د رسيدلو توان 

نه لري.
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ستاس３ په اند کورن９ ＇نگه او د ＇ه لپاره جوړي８ي؟
د کورن９ ډله د ！ولنيزې ډل３ د اصلي ډل３ په نوم خپل پاي＋ت د واده او تولد له الرې ساتي. کورن９ 
هغه ډله ده چ３ غ７ي ي３ د نسبولي او خپلول９ لرلو له کبله په خپلو ک５ي صميمانه، تل پات３ او 

کلک３ اړيک３ لري. 
خبرې پرې وک７ئ

آيا پوهي８ئ چ３ کوم شيان د دوستانو ترمنځه د اړيکو المل گرځي؟ 
د دوستانو ډله په نظر ک３ ونيسئ، ＇وکسان د دې لپاره چ３ همزولي دي، خورا ＊ه کولى شي يو 
بل سره پوه ک７ي، هغوی يو له بل سره خبرې کوي، دوستي کوي، کورن９ دندې سرته رسوي، 
يو ＄ای لوب３ کوي، له دې کبله  په دې ډله ک３ غ７يتوب د احساس پر بنس رامن＃ ته ک８５ي او د 

کورن９په ډله ک３ غ７يتوب د عواطفو له مخ３ تشکل  پيدا کوي.
 نور ډولونه هم شته، لکه ورزشي ډله،د همکارانو ډله او نور.... غ７يتوب په ＄ينو ډلو ک３ أگاهانه 
او د نو موړې ډل３ له معيارونو سره سم رامن＃ ته ک８５ي، که يو کس غواړي چ３ د دې ډل３ غ７ى 

شي معموًال بايد: 
بايد يو فورم چ３ د غ７يتوب غو＊تنليک دی ډک ک７ي. له هغو کسانو چ３ وغواړي  په دې ډله 
ک３ شامل شي، امتحان اخيستل ک８５ي. وروسته له منلو له هغه سره قرارداد امضا ک８５ي. غ７يتوب 
په داس３ ډلو ک３ ！اکلى پ７او لري چ３ د قرارداد د مودې له پوره کيدو وروسته تاس３ د هغه ډل３ 
غ７ى نه بلل ک８５ئ. ＄ين３ ډل３ وگ７ي په رسمي توگه د ډل３ له غ７يتوب ＇خه د يو مکتوب په 

ذريعه وباسي او د هغه غ７يتوب ملغی کوي.
 هغه ＇ه چ３ مو په دې لوست ک３ ولوستل  داس３ پايله ترې اخيستالی شو چ３: 

کورن９ د يوې اصلي ！ولنيزې ډل３ په توگه خپل پاي＋ت د واده کولو او اوالدونو د پيداکولو له الرې 
تضمينوي. کورن９ ده چ３ انسان پک３ من＃ ته را＄ي او دا کورن９ ده چ３ انسان ته ور زده کوي، 

تر＇و له هغ３ ډل３ سره چ３ نژدې او صميمي اړيک３ لري په أرامه فضا ک３ ژوند وک７ي.
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 هر انسان د خپل３ انساني بشر پالن３ او له يواز４توب نه د لري ک５دو او د ！ولنيز ژوند د دوام لپاره 
د دوستانو ډل３ ته ور داخلي８ي. دا ډله په همدې ډول لويي８ي او زياتي８ي،  داس３ چ３ يو شخص 
کيداى شي د ！ولنيز ژوند د ت５رولو لپاره په ＇و ډلو ک３ غ７يتوب ولري. په دې ډول موږ د هر ډول 

！ولنيز ژوند کولو لپاره د ډل３ غ７يتوب ته اړتيا لرو. 

    د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د کورن９ او دوستانو ډله ＇ه توپير لري؟ 

٢- ډل３ ته د انسان د ورتگ المل ＇ه شى دی؟ 
٣- ډله ＇نگه جوړي８ي؟ 

٤- الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ: 
٥- کورن９ ده چ３ انسان ...........را＄ي او دا کورن９ ده چ３ انسان ورته........... کوي. 

٦- په ډله ک３ غ７يتوب د............له الرې رامن＃ ته ک８５ي. 
 کو رن９ دنده

أيا تاس３ د کورن９ له ډل３ پرته د کوم３ بل３ ډل３ غ７ي ياست؟ ＄واب په خپله کتابچه ک３ وليکئ او بيا 
ي３ د ！ولگي په وړاندې ولولئ. 
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په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ ډله ＇ه ډول جوړي８ي او تشکل پيدا کوي.  په دې لوست ک３ 
به د ډل３ له رهبرۍ سره أشناشئ. 

خبرې پرې وک７ئ 
چ３  دی  کسان  داس３  ک３  ډله  ！ولنيزه  هره  په 

مشرتوب کوي: 
- أيا کيدای شي د دې رهبرۍ المل پيدا ک７و؟ 

- أيا يوه  ډله چ３ موخ３ ته د رسيدو لپاره فعاليت 
کوي. له مشر ＇خه پرته موخ３ ته رسيدای شي؟ 
- تاس３ په خپله کورن９ ک３ د چا اطاعت کوئ؟ 
زموږ مقصد له رهبر نه هماغه دى چ３ په انگليسي 
ژبه ک３ لي６ر ورته وايي. هغه ＇وک چ３ په ډله ک３ 
د تصميم نيولو  توان او د پرگنو د باور لوم７يتوب 
لري مشر يا رهبر ورته وايي. هغه س７ي ته چ３ په 

طبيعي ډول او د وړتيا په ＊ودلو سره ي３ د ډل３ اداره 
په الس ک３ نيول３ ده، د ډل３ اړتياوې پوره کوي، هغوی ته گ＂ور تمام شي او هغوى خپلو موخوته 
ورسوي د ډل３ رهبر دی، لکه: مذهبي مشران، د سياسي احزابو مشران، د ه５وادونو رهبران، 
مشران او نور. مشري هغه ＇رگنده پديده ده چ３ تل په ډله ک３ من＃ ته را＄ي. ＇وک چ３ يو بل په 
زور او جبر يا د هغه پخپل رضايت او پوه３ د 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.
 ول３ يوه  ډله مشر ته ضرورت لري؟ 

الندې ب５لگ３ ته پاملرنه وک７ئ: د يوې ورزشي ډل３ مشر د يوې لوب３ د ادارې تر＇نگه د هغ３ 
کيفيت هم لوړ وي. هغه هر نفرته د هغه مسؤوليتونه ورپه گوته کوي او ه）ه کوي چ３ د لوب３ 
نيمگ７تياوي له من％ه يوسي. وينو چ３ د لوب３ له پيل نه مخک３ هغه له لوبغاړو سره خبرې کوي 
او د هغوی نظر د هغو کارونو په اړه چ３ بايد سرته ي３ ورسوي پو＊تي. د ب５لگ３ په توگه: کله 
چ３ غواړي 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 ډل３ د غ７و په 

ک７و وړو او اعمالو ک３ د همغ８ۍ راوستل دي. 
آيا پوهي８ئ چ３ د ډلو مشران له کومو ځانگ７تياوو ＇خه برخمن دي؟ 

که ＇ه هم کومه ＄انگ７ې قاعده وجود نه لري، خو بياهم داس３ ＊کاري چ３ مشران د ډل３ نورو 
غ７وته ＊ه ＊کاره ک８５ي، پرهيزگاره د ＊ه فکر او ＊ه ذهن خاوندان وي او باآلخره خوږ ژبي او د 

د  ډل３ مشرتوب)الر＊وونه(

اتم لوست           
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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 چ３ وويل شول، مشران نورې کوم３ ځانگ７ن３ لري؟ 

فردي ＄انگ７نو ＇خه  او  داخلي  د  لري چ３  توپير  ک３  ب５الب５لو حاالتو  په  د مشرۍ سرچين３ 
سرچينه اخلي.

مشرتوب ته رس５دل يا د ！اکن３ له  الرې او يا انتصابي وي. 
او  منشاوې  مشرتوب  د  وشي.  له خوا  رهبر  د  يا  او  واسطه  په  سازمان  يو  د  کيدای شي  ！اکنه 

سرچين３ کولى شو داس３ ډلبندي ک７و؟ 
�tد خلکو له خوا ！اکل شوی مشر)د گوند د خلکو مشر(. 

�tد يوه وگ７ي له خوا ！اکل شوى مشر. 
�tد يوه سازمان له خوا ！اکل شوى رهبر )سازماني مشر(. 

�tد خپل ＄ان له خوا ！اکل شوى مشر )＄ان ！اکلی(. 
د مشر شتون په ！ولنه ک３ اړين 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: 

١- مشر بايد عادل وي. 
٢- رهبر بايد پرهيزگار )باتقوا( وي. 

٣- رهبر بايد مدبر وي، د مهمو چارو د سرته رسولو لپاره تدبير، تصميم نيونه او وړاندوينه ډ４ره اړينه ده. 
٤- مشر بايد سياسي او ！ولنيز ليد او بينايي ولري. 

 ٥- مشر بايد د چارو په اداره کولو برالسى وي. که چيرته اداره کولو )مديريت( ته پاملرنه ونه 
شي د مشرۍ مسؤوليت سرته نه شي رسوالی. 

٦-مشر بايد پالن او پروگرام ولري. 
بايد زړور وي. هغه مشر چ３ زړور نه وي نه شي کوالى چ３ په طوفانونو ک３ خپل  ٧-مشر 

رعيت په خو＄＋ت راولي، قوت ورک７ي او د پ５＋و او حوادثو مخنيوی وک７ي. 
٨- ＊ه تشخيص ولري.

٩- بايد کاري ！يم ولري او د هغوى ترمن％ه مرست３ او محبت ته وده ورک７ي.
١٠- موضوع په چ＂ک９ سره تشخيص ک７اي شي. 

١١- له تصميم نيولو وروسته په چ＂ک９ عمل وک７ي. 
١٢- مشر بايد له فساد او جنايت نه ل５رې وي.

١٣- په تصميم نيولو ک３ چ＂ک وي. 
١٤- په اقدام کولو ک３ چ＂ک وي او موخو ته د رس５دو  الرې ته دوام ورک７ي. 

١٥- د انتقاد ظرفيت ولري. 
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١٦- مشر بايد خپل مسؤوليت وپ５ژني او پوه شي چ３ رهبري يو لوى امانت دى، ده ته ور په 
غاړه دى او د هغه ＄واب ورکوونکی دی

١٧- رهبر بايد داس３ ＄انگ７تياوې ولري چ３ يوازې په ده پورې ت７او ولري، تر＇و وکوالی شي 
د يوې مشرې ترالسه ک７ي.

آيا پوهي８ئ د مشرتوب ＇و طريق３ موجودې دي؟
！ولنپوهانو په ډله ک３ د متقابل عمل ＇ي７ن３ په ترڅ ک３ د مشرۍ درې ډولونه پ５ژندلي دي:

د خلکو مشر، مطلقه مشر، ب３ قيدوبنده مشر.
١- د موکرات مشر: د موکرات مشر د ډل３ موخوته د رس５دو لپاره د ډل３ نظريات 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 الرې د ！اکلو په برخه ک３ د ډل３ د غ７و ه）ول او مرسته ده. د کارو４ش خپله 
غ７و ته پري＋ودل ک８５ي او هر ＇وک په خپلواکه توگه له هر چا سره چ３ وغواړي کولى شي کار 
وک７ي. مشر د گروپ يو مسؤول غ７ى او د کارونو په سرته رسولو ک３ گ６ون لري. دا ډول مشر 
په بحراني وختونو ک３ ل８ برياليتوب لري، خو د ！ولن３ او ډل３ د 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 ک３ د گروپ د غ７و گ６ون ته ډ４ر ارز＊ت ورکوي. 
٢- مطلقه مشر: په دې ډول مشرۍ ک３ د ډل３ د 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 ک３ په خپله خو＊ه تصميم نيسي. په ډله ييزو چارو او فعاليتونو ک３ برخه نه اخلي. 
دا ډول مشري د ډل３ د ډ４رو غ７و د منلو وړنه ده. دا ډول مشرتوب د ډل３ يا ！ولن３ د غ７و د موخو، 
مقرراتو او ک７و وړو ！اکونکی دى. دا ډول مشري کولى شو په وسلوالو ＄واکونو، ديکتاتوري 

حکومتونو، صنعتي او سودا گريزو تشکيالتو، او په پالر ساالرو کورنيو ک３ ومومو. 
د پورتنيو مطالبو د بيان پر بنسټ او د ډل３ د غ７و په مرسته د ＇لورو مطلقه مشرانو نومونه واخلئ. 

٣- ب３ قيدو بنده مشري: په دې ډول مشرۍ ک３ مشر ب３ قيده دی او په اداره ک３ د ډل３ د سمون 
په اړه ډ４ره ل８ه پاملرنه لري-  وگ７ي د کار د سرته رسولو په انتخاب ک３ کامًال خپلواک دي.

د مشر رفتار او کردار د ډل３ له غ７و سره دوستانه دى او معموًال د غ７و د ک７و وړو صفت او يا 
پرې نيوکه نه کوي.

 له پورته مطالبو ＇خه ＇ه نا＇ه د ډل３ د مشرۍ په اړه پوه شوئ او دا مو زده ک７ل چ３ په يوه ډله 
ک３ مرسته او د مسؤوليت احساس اړين دی. همدارنگه اړينه ده چ３ هره ډله خپل ＄ان ته يو 
رهبر ولري، د دې لپاره چ３ د 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 ک３ د ！ولو لپاره يو د دوست９ چاپ５ريال جوړوي.    
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                                 د لوست تکرار 
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

                                 پو＊تن３
١- مشر تعريف او له يو مثال سره ي３ واضح ک７ئ. 

٢- مشري تعريف ک７ئ او د مشرۍ يو＇و نمون３ و＊اياست. 
٣- د مشرۍ ！اکنه ＇رنگه رامن＃ ته کي８ي، لن６ معلومات ورک７ئ. 

٤- د مشر غوره صفتونه بيان ک７ئ. 
٥- د مشرۍ ＇و ډوله الرې موجودې دي، په لن６ه توگه ي３ توضيح ک７ئ. 

                            کورن９ دنده 

دموکرات مشر له مطلقه مشر سره پرتله ک７ئ، توپيرونه ي３ وليکئ او د ！ولگي پر وړاندې ي３ ولولئ. 

د دويم ＇پرکي لن６يز
١- ډله د هغو خلکو له مجموع３  نه جوړه ده چ３ د گ６و خصوصياتو لرونکي دي او له يو 
بل سره گ６ې ټولنيزې متقابل３ اړيک３ يا متقابل عمل ولري او دا اړيک３ تر يوه حده منظم３ 

او دوامداره وي.
٢- گ２ه گو１ه: د ډ４رو خلکو ＇خه عبارت دی چ３ د هغوی متقابل３ اړيک３ مؤقتي او لن６ مهال３ 
وي، هغوی ځانگ７ي او معلوم فعاليتونه نه لري، وروسته له هغه کاره چ３ د هغ３ لپاره راغون６ 

شوي وو، ب５رته خپر８４ي.
٣- ټولنيزه ټولکه: هغه ډله بندي ده چ３ افراد په ک３ د ځانگ７و خصوصياتو له مخ３ گ６ون 

لري، لکه: يو ډول شغل يا د مساوي عايداتو کچه.
٤-خلک ځکه د ډل３ غ７يتوب الس ته راوړي چ３ د هغوى اروا ي３ او ټولنيزي اړتياوې، لکه: د 

ډل３ د غ７يتوب درلودل، د پاملرن３ او يا د مين３ او محبت وړ گرځيدل پوره کوي.

٥- د دوستانو په ډل３ ک３ غ７يتوب د احساس له مخ３ تشکل مومي او غ７يتوب د کورن９ په 
ډله ک３ د عواطفو له مخ３ جوړ８４ي.

٦- هغه کس چ３ په ډله ک３ د تصميم نيولو توان او د پرگنو د باور لوم７يتوب لري، مشر يا رهبر 
ورته وايي.هغه کس ته چ３ په طبيعي ډول او د وړتيا په ＊ودلو سره د ډل３ اداره په الس ک３ 
ونيسي د ډل３ اړتياوې پوره ک７ي، هغوى ته گټور تمام شي او هغوى خپلو موخو ته ورسوي 

د ډل３ مشر بلل ک８５ي. 
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                      ټولنيز بنسټونه

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ:

١- ټولنيز بنسټ 

٢- ټولنيز بنسټ 

٣- ټولنيز بنسټ 

٤- د بنسټونو  متقابل３ اړيک３.

           در４يم ＇پرکی

٤١
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                   د ＇پرکي موخ３

زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک３ وکوالی شي چ３:

�tټولنيز بنسټ تعريف او  د ټولنيز بنسټ له ماهيت سره اشناشي.

بنسټونه  دوهم  او  لوم７ي  او  جوړ  ل５ست  بنسټونو  ټولنيزو  غوره  د  �t

توضيح ک７ای شي.

�tد  ټولنيزو بنسټونو غوره ک７ه وړه توضيح ک７ای شي.

�tد ټولنيزو بنسټونو متقابل３ اړيک３ و پ５ژني.

�tد هغه رول  په هکله چ３ په خپل اړوند ټولنيز  بنسټ ک３ ي３ لري، 

مثبت ذهنيت پيدا ک７ي.

 

٤٢
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په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ موږ 
گروپ  په  لپاره  کولو  ژوند  ډول  هر  د 
ک３ غ７ يتوب ته اړتيا لرو. همدا رنگه 
کاليو،  خوړو،  استوگن％ي،  انسان 
کار، زده ک７ې، امنيت، محبت او ... 
ته اړتيا لري او د خپلو اړتياوو د پوره 
له  اوسه  تر  نه  پخوا  له  ي３  لپاره  کولو 
مختلفو الرو ＇خه استفاده ک７ې ده. د 

دې مطلب په نظر ک３ نيولوسره:
- أيا ويالى شئ د دې اړتياو پوره کول 
کوم３ الرې ＇خه سرته  له  او  ＇نگه 

رس５دای شي؟
بنسټ هغه دوامداره اړيک３ دي چ３ 

د اړتياوو د پوره کولو لپاره منځ ته راغلي دي.
 د دې لپاره چ３ هره ！ولنه   وکولی شي ژوند ته دوام ورک７ي، بايد خپل３ مختلف３ اړتياوي پوره او 
له من）ه يوسي. د تاريخ په اوږدوک３ د دې اړتياو د پوره کولو لپاره اړيک３ من＃ ته راغلي، جوړ＊ت 

ي３ موندلى او دوام ي３ پيداک７ى دی چ３ هغو ته بنس وايي.
مستقر  ک３  ژبه  التيني  په  معادل ＇خه چ３  له   )Social Institution(اصطالح  بنس د 

کيدلو، جوړولو او تثبيتولو په معنا ده اخيستل شوې ده.
د انستيتوت)Institute(  کلمه د يوناني ريش３)Institutor( نه اخيستل شوې ده چ３  د 
بنس او بنياد معنا ورکوي او د انتخابولو او ＄اي پر ＄اي کولو په معنا هم را غل３ ده. د مؤسس３،  
مکتب او يا هغو ＄ايونو په معنا هم راغل３ ده چ３ هلته خلک د لوړو تحصيالتو په زده ک７ه 
بوخت دي. په فرانسوي ژبه ک３ دا اصطالح ديو اورگانيزم او يا يو ډول ！ولنيز سازمان لپاره په 

کار８４ي.
په دري ژبه ک３ نهاد د نهادن له کلم３ نه مشتق شوې دی چ３ ډول ډول معناوې لري، لکه: ثبات، 
استحکام،  اصل، ري＋ه، روش، قانون، اساس، بنياد، قرار، سنت او  داس３ نور او په پ＋تو ژبه 

ک３ د بنس او بنياد معنا لري.

ټولنيز بنسټ )نهاد( )١(

نهم لوست                   
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 که چيرته ！ولنه د پاي＋ت او دوام غو＊تونک３ وي بايد د هغ３ اساسي اړتياوې پوره شي. د ب５لگ３ 
په توگه: کوچنيان بايد تر پالن３ الندې ونيول شي چ３ وده وک７ي، فرهنگي ا طالعات بايد له 
يو نسل نه بل نسل ته انتقال شي، د ！ولن３ ارز＊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 
چ３ ！ولنيز بنس يعن３ هغه دوامداره اړيک３ دي چ３ اړتياوې ليرې کوي. هره ！ولنه د وخت په 
اوږدو ک３ د اساسي اړتياو د پوره کولو لپاره  په منظمو او پيچليو اقدامونو الس پورې کوي. دا 
ډول ک７ه وړه د ！ولن３ د پاي＋ت او بقا د اړتياوو له کبله من＃ ته را＄ي او دوام پيدا کوي. خو دا 
اړتياوې په ！ولو ！ولنو ک３ يو ډول نه دي. دا جوته ده چ３ اړتيا نه وي بنس من＃ ته نه را＄ي او 

دوام نه کوي، د ب５لگ３ په توگه:
د  او  ت７لى دی  پورې  په هغ３  او شتون  ژوند  وگ７و  د  بنس دی چ３  داس３  واده  او  �tکورن９ 
کورن９ د ！ولو چارو سمون ورکوونکی دی. د کوچنيانو د روزن３، پالن３ له دندې نه عالوه د 
بشر د پاي＋ت المل گر＄ي. نورې ډيرې دندې لکه: اقتصادي فعاليتونه، ＊وونه او روزنه، ！ولنيز 

کول او نور هم پر غاړه لري.
د  انتقال شي،  ته  نسلونو  تلونکو  را  ميراث  فرهنگي  پخوانيو خلکو  د  وه چ３  �tدا ضروري 

همدې مقصد لپاره د ＊وون３ او روزن３ بنس من＃ ته راغلى دی.
�t！ولنه نظم ته اړتيا لري او الزمه ده چ３ عمومي چاري ي３ سمون او نظم پيدا ک７ي له دې 

کبله سياسي بنس من＃ ته راغی.
 ولن３ اړتيا درلودله چ３ د وگ７و اړيک３ مشخص３ او جوت３ شي. د دې لپاره حقوقي بنس！�t

جوړ شوی دی او  داس３ نور.
پرتله ي３ ک７ئ

- د انسانانو په اړتياووک３ کوم توپيرونه وينئ؟
- أيا پوهي８ئ د لرغوني عصر د انسانانو او اوسنيو انسانانو د اړتياوو پوره کولو په الرو ک３ کوم 

توپيرونه موجود دي؟ 
＇رنگه چ３ وويل 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:
هغه اړتياوې دي چ３ له هغو پرته د انسان ژوند نا ممکن وي،  �tلوم７ۍ درجه اړتياوې: 

لکه خوراک، پوشاک، اوبه، استوگن％ی او نور.
هغه اړتياوې چ３ د ！ولن３ له موجوديت سره ت７اولري او له هغو  �tدوهمه درجه اړتياوې: 
پرته په ！ولنه ک３ ژوند کول نا ممکن دى، لکه: ＊وونه، روزنه، ！ولنيز نظم او سمون، سياست، 



45 

دين او  داس３ نور.
که موږ د انسانانو او ！ولنو تاريخ ته نظر واچوو، نو د نفوس د ودې، د کارو４ش او د ！ولن３ د 
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 ک３ يو شمير کوچنيان من＃ ته را＄ي چ３ د 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 المل ک８５ي. لوم７نيو انسانانو يوازې له ＊％３ او بچيانو سره 
ژوند کاوه، خپل３ مادي اړتياوي به ي３ د ＊کار، زراعت او د ساده کورونو او وسايلو په ذريعه 
پوره کول３، خو د خلکو او نفوس د زياتوالي له امله انسان په لويو ډلو ک３ نورو مرستو ته اړتيا 
پيدا کوي. د لويو ډلو په اساسي برخو ک３ چ３ بايد د انسانانو اړتياوې پوره شوي وای د کار ！ولنيز 

و４ش من＃ ته را＄ي، د ب５لگ３ په توگه: 
�tد کارو４ش د ＊کار، زراعت او دکور جوړولو د وسايلو په برخه ک３.

��tد کارو４ش له گ＂و ＇خه د دفاع او ساتن３ او د حيواناتو او انسانانو د حملو له گواښ سره د 
مقابل３ د طريقو لپاره.

�tد کوچنيانو د ＊وون３ طريق３ په هغو برخو ک３ چ３ د هغوى د راتلونکي ژوند لپاره ضروري دي. 
د دې ！ولنيز و اړيکو په هره برخه ک３، يو ل７ قواعد او قاعدې من＃ ته را＄ي چ３ ورو ورو تثبيت 
او پوره ک８５ي چ３ په منظمه او سمون ورک７ شوې توگه اړوندو موخو او د اړتياوو د پوره کولو 
لپاره عمل کوي. د بيلگي په توگه: انسان ډير ژر متوجه شو چ３ هغه تجرب３ او پوهه ي３ چ３ د 
ژوند په اوږدو ک３ الس ته راوړې ده نه بايد له ده سره يو ＄ای په گور ک３ تر خاورو الندې شي 
چ３ بيا ي３ اوالدونه له صفر نه پيل ک７ي، نود دې پوه３ د لي８دولو اقدام ي３ وک７ او کله چ３ ورته 
جوته شوه، د ！ولو انسانانو او گروپونو برياليتوب د هغو په پوه３ پورې اړه لري نو هغه ي３ ورځ تر 

ور＄３ ډ４ره ＊ه او په منظم ډول تعقيب ک７ه.
�tد کار د و４ش په چوکاټ ک３ به يو شخص د ＊وونکي په نامه د کوچنيانو لپاره گمارل کيده 
چ３ دنده ي３ يوازې کوچنيانو ته زده ک７ه وه او عالم شخص ته ＄انگ７ی درناوى کيده.  په دې 
ډول په هره ！ولنه ک３ ورو ورو ＊وونه او روزنه له مشخصو او معلومو قواعدو سره من＃ ته راغله.

�tهمدا رنگه د کار له و４ش نه راک７ه ورک７ه، جنس په جنس تبادله، په بازارونو او د خلکو د 
را！وليدو په ＄ايونو ک３، په تدريج سره د پيسو، بانکي سيستم او باالخره د اقتصاد بنس من＃ 

ته راغی.
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امنيتي  ک３  برخه  په  ساتن３  او  دفاع  د  گ＂و  د  ！ولن３  د  پايله ک３  په  و４ش  د  کار  د  �tهمدارنگه 
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 هغ３ ور＄３ نه چ３ ژوند ي３ پيل ک７ی دی، 
په چارو او ک７و وړو يي الس پورې ک７، د وخت او زمان په اوږدو ک３ په دي پوه شو چ３ د 
زده ک７ې او پوه３ الس ته راوړلو لپاره کوم３  الرې، طريقي او سلوک منطقي او گ＂ور دی. په 
پايله ک３ يول７ چارې او ک７ه چ３ د ژوند کولو لپاره خورا ＊ه او مناسب وو، ورو ورو ي３ په دود 
او دستور ک３ ＄اي ونيو چ３ د بنس＂ونو جوړوونکي دي. له پورتنيو ذکر شوو مطالبونه داس３ 
پايله اخلو چ３ بنس د ！ولنيزو اړيکو يو سازمان ورک７ شوی او منظم نظام دی چ３ ＄يني عام 
ارز＊تونه، گ６ جريانونه په ＄ان ک３ رانغاړي  او ＄ينو اساسي اړتياوو ته د ＄واب ور کولو لپاره 

من＃ ته راغلى دی.

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- ＇رنگه چ３ مو ولوستل: ！ولنه د پاي＋ت او دوام غو＊تونک３ ده، بايد د هغ３ اساسي اړتياوې پوره 

شي، دا اړتياوې کوم３ دي؟ نوم ي３ واخلئ.
٢- په الندې ليکل شويو نومونو ک３ کوم يو ！ولنيز بنس نه دى؟

د: د دوستانو مجلس ج: بانک  ب: ＊ون％ى  الف: کورن９ 
٣- د پخوانيو خلکو د فرهنگي ميراث لي８د اوسنيو نسلونو ته د کوم بنس له  الرې سرته رسي８ي؟

٤- الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ.
د دې لپاره چ３ هره ！ولنه و کولى شي خپل ژوند ته دوام ورک７ي بايد.....................

پوره ک７ي. د تاريخ په اوږدو ک３ د دې................... د پوره کولو لپاره.............. جوړ بنس ي３ 
موندلی او دوام ي３ پيدا ک７ی دی چ３ هغه ته بنس وايي.

٥- اړتياوې د درجي او کچ３ له نظره په ＇و ډولونو و４شل شوي دي؟
 کو رن９ دنده

＊وون％ى چ３ د ＊وون３ يو بنس دی، د کومو اړتياو د پوره کولو لپاره من＃ ته راغلی دى؟ د دې سؤال 
＄واب په کور ک３ وليکئ او بيا ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.
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خبرې پرې وک７ئ 

تاسو چ３ د يوې کورن９ غ７ي ياست:

د دې لپاره چ３ په ډاډ سره ژوند و 

ک７ئ، امنيت ته اړتيا لرئ، د پوه３ 

اړتيا  ته  روزن３  او  ＊وون３  لپاره 

لرئ، کله چ３ نا روغه شئ درملن３ 

！ول３  دا  ايا  لرئ.  اړتيا  ته  او عالج 

اړتياوي يوازې يوه اداره پوره کوي؟ 

کولى  ايا  نه وي،  مو  که ＄واب  او 

شئ هغه بنس＂ونه چ３ دا اړتياوې پوره کوي، نومونه ي３ واخلئ؟

＇رنگه چ３ په ت５رو لوستونو ک３ مو زده ک７ل، ！ولنيز بنس＂ونه د ！ولنيزو اړتياوو له امله من＃ ته 

را＄ي چ３ دا 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 چ３ تقريباً په هر عصر او زمان، په هره ！ولنه ک３ شته او زيات دوام او پاي＋ت لري. 

لوم７ني پن％ه گوني ！ولنيز بنس＂ونه دا دي: د کورن９ بنس، د ＊وون３ او روزني بنس، د سياست 

او اقتصاد بنس او د دين بنس. دويمه درجه بنس＂ونه تر هغه وخته چ３ اړتيا ورته موجوده وي 

دوام پيدا کوي او کله چ３ اړتيا له من％ه الړه شي، ورو ورو او يا په چ＂کتيا سره له من％ه ＄ي. د 

دويم３ درج３ بنس＂ونو له جمل３ نه کولی شو د بانکدارۍ بنس، د علم او １کنالوژۍ بنس، د 

روغتيا او درملن３ بنس ته اشاره وک７و. په دې لوست ک３ به په هر يو بنس ر１ا واچول شي.

ټولنيز بنسټ )٢(

لسم لوست 
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دکورن９ بنسټ

گرانو زده کوونکو تاس３ هر يو په کورن９ ک３ ن７ۍ ته سترگ３ غ７ولي دي، د کورن９ په غي８ ک３ د 
کورن９ د لويانو او خپلوانو تر پالن３ او ساتن３ الندې روزل شوي او له ！ولنيز ژوند سره أشنا شوي 

ياست. ک５دای شي چ３ تاس３ هم يو وخت د کورن９ جوړولو اقدام وک７ئ.
کوالی شوچ３ کورن９ داس３ تعريف ک７و: کورن９ د هغو وگ７و ډله ده چ３ د خپلوۍ د اړيکو په 
ت７او ي３ په مستقيمه توگه پيوند موندلى او د هغ３ لويان د کوچنيانو د پالن３ او ساتن３ مسئووليت 
پر غاړه لري. کورن９ د ！ولن３ يو بنس＂يز واحد دى چ３ د انسانانو له خلقت او پيداي＋ت سره 
په يوه وخت پيدا شوی دى. کورن９ او واده کول د ژوند او انساني نسل د بقا المل ک８５ي. په 
واقعيت ک３ د نسل نوي ک５دل په همدې کورن９ ک３ رامن＃ ته ک８５ي. له همدې کبله ده چ３ 
په مختلفو اديانو او ！ولنوک３ کورن９ ته زيات اهميت ورکول ک８５ي. کورن９ ته معموًال د ！ولن３ 
اصلي بنس ويل ک８５ي. د دې بنس اهميت له دې کبله دی چ３ د نسل د نوي کيدو، ！ولن３ 
ته د وگ７و د منلو )！ولنيز کولو( دنده په غاړه لري او په ！ولو ！ولنو ک３ ليدل ک８５ي. انساني کورن９ 
يوازې د نسل زياتوالى په غاړه نه لري، بلک３ په هغ３ ک３ د شخصيت وده او د ماشومانو ！ولنيز 
کول هم په نظر ک３ دي.  په يوه انساني کورن９ ک３ ديني او اخالقي قوانين، ډ４ر لوړ عواطف 
او احساسات موجود دي. ＇رنگه چ３ د انسان د ژوند لوم７ني کلونه د کورن９ په چاپ５ريال ک３ 
ت５ري８ي او په دې دوره ک３ د هغه د شخصيت بنس＂ونه اي＋ودل ک８５ي. هغه  ارز＊تونه او ک７ه وړه 
چ３ ماشوم ي３ د کوچنيوالي په پ７او ک３ له کورن９ ＇خه زده کوي پر هغه باندې ډ４ر اغ５ز کوي 
چ３ د کوچني په تصميم نيولو او د هغه د ژوند د بهير په راتلونکي ک３ ډ４ر اهميت لري چ３ 

اغ５ز به ي３ د عمر تر أخره پات３ ک８５ي.
د ＊وون３ او روزن３ بنسټ

د ＊وون３ او روزن３ بنس د ＊وون３ او روزن３ په برخ３ پورې اړه لري چ３ د انسانانو د دې برخ３ 
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د اړتياوو د پوره کولو لپاره من＃ ته راغلى دى، نو اوس وواياست چ３:

- ستاس３ په نظر ＊وونه او روزنه د انسانانو په ژوند ک３ ＇ه اهميت لري؟

＊وونه او روزنه په ！وله بشري ！ولنه ک３ يو له با اصولو فعاليتونو ＇خه شم５رل ک８５ي، ＄که د هرې 
！ولن３ شتون، ＄وان نسل ته د فرهنگي ميراث په لي８د پورې ت７اولري، تر＇و  هغوی د ！ولن３ له 

قواعدو او ارز＊تونو سره سم تربيه شي او له هغو سره سم چلند وک７ي.
د ＊وون３ او روزن３ بنس د نورو ！ولو ！ولنيزو بنس＂ونو په ＇ير له يو ！اکلي جوړ＊ت نه برخمن دى 
او ددې لپاره چ３ وکوالی شي خپل３ دندې او ک７ن３ سرته ورسوي، د پالنونو، اصولو، ظوابطو 
او ＄انگ７و مقرراتو پيروي کوي. دې بنس ډ４ر شم５ر سازمانونه او تشکيالت من＃ ته راوړي دي 
چ３ وړوکتونونه، ＊ون％ي، پوهنتونونه، د لويانو  ＊ون％ي، مدرس３، د داخل خدمت ＊وونه، أزاد 
پوهنتونونه، تگ  الرې، پروگرامونه، ميتودونه، د تدريس موډلونه، د ＊وونکو ＊وونيز پالنونه د 
زده کوونکو او مديرانو فني او حرفوي ＊وونه، ＊وونيز تسهيالتي وسايل، تجهيزات او  داس３ 
نورې ي３ ＊کاره ب５ل／３ دي. سرب５ره پردې د ！ولنيزو رسنيو ！ول وسايل لکه: راډيو، ！لويزيون، 
کتاب، ور＄پا１ه او مجله، عکس، پوستر، شعرونه، قص３، حکايتونه، متلونه او روايات لن６ه دا 
چ３ هر هغه شى چ３ په يو ډول نه يو ډول د افرادو په ＊وونه او روزنه ک３ اغيزناک وي هم د 
＊وونيز او روزنيز نظام يوه برخه گ２ل ک８５ي. په يوه جمله ک３ دا چ３ ＊وونه 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 چ３ د ماهر 
او متخصص انساني ＄واک روزنه ي３ پرغاړه ده او د اړوندو رولونو، وړتياوو او روزن３ له الرې 
هغوي په ！ولنه ک３ د ژوند کولو لپاره چمتو کوي، مختلفو قومونو او د مختلفو فرهنگونو لرونکو 
خلکو ته چ３ په يوه  ه５واد ک３ ژوند 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

فزيولوژيکو                             اساسي  د  خلکو  د  ！ولن３  هغ３  د  اړتياوې  فوري  او  مهم３  ！ولن３  يوې  د 
ضرورتونو پوره کول دي. ！ول انسانان د دې لپاره چ３ ژوندي پات３ شي کالوري، صحي اوبو، 
استوگن％ي او کاليو ته اړتيا لري. هي＆ داس３ ！ولنه په ن７ۍ ک３ نشته چ３ نه ختم５دونکي اساسي 
سر چين３ لکه: خواړه، پو＊اک، اوبه، د کور او ساختمانونو د جوړولو مواد او وسايل په اختيار 

ک３ ولري.
 له کوم ＄ايه چ３ دا سرچين３ محدودې او کم３ دي، نو هره ！ولنه بايد د دې اساسي   منابعو 
د توليد، ويش او مصرف لپاره له سمو او منظمو الرو 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 خپل３ بقا او د هوسا ژوند کولو لپاره د ！ولنيز نظم او سمون لپاره ＄ين３ الرې او 
طريقي رامن＃ ته ک７ي دي. يعن３ ！ول３ ！ولن３ بايد اصول او قواعد جوړک７ي چ３ په اکثرو وختونو 
ک３ له دې قواعدو ＇خه د خلکو د اطاعت ضمانت وک７ي. که چيرته د ！ولن３ دا ضرورت پوره 
نه شي، خلک به د يو بل په حقونو سترگي پ＂３ ک７ي او په ！ولنه ک３ به د ک７ک５چ او ب３ نظم９ 

المل وگر＄ي.
 په يقين سره چ３ مختلف３ ！ولن３ د نظم راوستلو لپاره له ب５ال ب５لو الرو چارو ＇خه کار اخلي. 
لن６ه دا چ３ هره ！ولنه داس３ يو نظام لري چ３ خلک د ！ولنيزو قوانينو اطاعت ته متوجه کوي. 

دا رول او دنده سياسي بنس پر غاړه لري چ３ د ډ４ر اوږد تاريخ لرونکی بنس دی. دولت د 
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دې بنس ＊کارندوی دی چ３ د خپل قدرت سلسله مراتب په ！ولنه ک３ خپروي، د خلکو د 
چارو په سمون الس پورې کوي او په ！ولنه ک３ امنيت ساتي.

ديني بنسټ

مذهبي بنس＂ونه د مذهب په ＇رنگوالي پوري اړه لري او د انسانانو معنوي اړتياوې پوره کوي.

د دين تعريف: د خدای )َجلَّ َجَاللُه( د الر＊وونو مجموعه ده چ３ د خپلواک انسان سره 

د فردي او ！ولنيز ژوند په حدودو ک３ د ＊３ او سم３ الرې په انتخاب ک３  مرسته کوي. له دې 

اصطالح نه مقصد خدای )َجلَّ َجَاللُه( ته د نژد４والي سلوک غوره کول او په يوه ！اکل شوې الره 

او قالب ک３  ژوند کول، د اهلل )َجلَّ َجَاللُه(د حکمونو بشپ７ اطاعت منل دي. په هر دين ک３ 

معموًال ديني بنس＂ونه د روحانيونو او د دين د عالمانو تر رهبرۍ او مشرۍ الندې وجود لري. 

ديني علما او روحانيون هغه کسان دي چ３ له ديني علومو او مناسکو سره اشنايي لري او مؤمنان 

په مختلفو طريقو)يعن３ د احکامو، عقايدو د زده ک７ې او په مذهبي مراسمو ک３ گ６ون او داس３ 

نورو( سره د خداى )َجلَّ َجَاللُه( اوامرو ته رهنمايي کوي. يعن３ س７ى بايد وکوالی شي د خپل 

مذهب مراسم او فرايض ＇رنگه چ３ په شريعت ک３ راغلي دي سرته ورسوي او په  ！ولنه ک３ 

هغه نظم او سمون چ３ هيله ي３ ک８５ي عملي شي.
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 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３

١- کورن９ کوم ډول ！ولنيز بنس دی؟

٢- کورن９ د خپلو غ７و په وړاندې کوم مسئووليتونه لري؟ اووه مسئووليتونه ي３ په گوته ک７ئ.

٣- اقتصادي بنس د ！ولن３ کوم３ اړتياوي پوره کوي؟ درې اړتياوې ي３ په گوته ک７ئ. 

٤- د فرهنگي ميراث انتقال له يو نسل  ＇خه بل نسل ته د کوم بنس له الرې سرته رس８５ي.؟

٥- د ！ولنيز نظم ساتنه او د ！ولنيزو قوانينو اطاعت ته د خلکو پام اړول د کوم بنس پر غاړه دي؟

٦- د دين بنس د انسان کوم３ اړتياوې پوره کوي؟

 کو رن９ دنده

د کورن９ ＇و دندې چ３ په ！ولنه ک３ ي３ لري، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او بيا ي３ د ！ولگي پر وړاندې 

ولولئ.
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خبرې پرې وک７ئ 
！ولنيز ب５الب５ل ک７ه وړه لکه، ن５ک او ＊ه ک７ه وړه، بد او نامناسب ک７ه وړه، لکه: غال او داس３ 

نور په يوه ！ولنه ک３ ليدل ک８５ي.
١- أيا داس３ ＇وک يا منبع شته چ３ موږ ＊و کارونو ته وه）و ي او له بدو کارونو ＇خه مو منع 

ک７ي؟
٢- أيا پوهي８ئ د پن％ه گونو بنس＂ونو دندې په ！ولنه ک３ کوم３ دي؟

په ت５ر درس ک３ مو ولوستل چ３ په هره ！ولنه ک３ پن％ه ！ولنيز اصلي بنس＂ونه وجود لري. دا پن％ه 
اصلي بنس＂ونه دا دي: د کورن９ بنس، د ＊وون３ او روزن３ بنست، اقتصادي بنس، سياسي 

بنس او مذهبي بنس. ！ولنيز بنس＂ونه خپلو موخو ته د رسيدو لپاره بايد معلوم ک７ه وړه ولري.
 په دې لوست ک３ به تاس３ د دې بنس＂ونو په اړه معلومات پيدا ک７ئ چ３ ＇ه ک７ه وړه لري او 

کوم３ چارې سرته رسوي.
د ټولنيزو بنسټونو ک７ه وړه

 هر ！ولنيز بنس ！اکلي او مشخص ک７ه وړه لري چ３ په يوډول نه يو  ډول د هغه په ！ينگ＋ت او 

ټولنيز بنسټ )٣(

يوولسم لوست 
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پاي＋ت ک３ اغ５زناک دي. همدارنگه  داس３ اساسي او ＄انگ７ې دندې موجودې دي چ３ هر 
بنس په جال ډول له هغه ＇خه برخمن دی. هغه پراخ３ دندې چ３ په ！ولو بنس＂ونو ک３ ليدل 

ک８５ي په الندې ډول دي:
- بنس＂ونه په مختلفو مو قعيتونو ک３ د ن５کو او ＊و ！ولنيزو ک７و و ړو ب３２ دانسان په اختيار ک３ ور 
کوي. د ！ولنيز ک５دو له الرې انسانانو ته د ＊و ک７و وړو الر＊وونه کوي او له بدو ک７و وړو ＇خه د 
ډډې کولو طريق３ ور＊يي. د ب５لگ３ په توگه: په ＊وون％ي ک３ موږ ته دا را زده ک８５ي چ３ د ＊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.
ته  انسانانو  او رولونه  او معقول ک７ه وړه  ！اکي. سم  لپاره مختلف رولونه  فرد   د   بنس ！ولنيز   -
مشخص کوي. يعن３ يو س７ى مخک３ له دې چ３ ＄انته يوه دنده چ３ د هغه هيله لري و！اک３، 
کوالی شي ＄انته د مناسب３ دندې د انتخاب تصميم و نيسي. بنس＂ونه د ！ولن３ وگ７و ته دا ورزده 
کوي چ３ د ک７و وړو خو را ＊ه طريقه او الره هغه الره ده چ３ باثباته او د قانون سره سمه وي، 
او منل شوي  باثباته  ！ولن３  په مذهبي بسن ک３ دغ７يتوب له الرې د  په توگه: خلک  ب５لگ３  د 
ارز＊تونه او عقيدې زده کوي. شرافت او ري＋تينولي زده کوي. شرافت، ر＊تينولي له ب３ وزلو سره 

مرسته او د ！ولنيز و مقرراتومراعاتول دا ！ول د بنس＂يزو منل شويو ک７و وړو نمون３ گ２ل ک８５ي. 
بنس＂ونه د ！ولنيزو ک７و وړو په سمون الس پورې کوي او د هغه نظارت کوي. د ب５لگ３ په توگه: 
د يو ن５ستمن س７ي لپاره غال د دې لپاره مناسب کار نه چ３ دا کار د نورو په حق ظلم او ت５رى 
شم５رل ک８５ي او بل دا چ３ کيداي شي هغه کار د ده د بندي کيدو سبب شي. د دې پر＄ای چ３ 
د ！ولن３ له غو＊تنو نه سترگ３ پ＂３ ک７ي، ＊ه به دا وي چ３ يوې خيريه ＇انگ３ او يا د کار لپاره 

کوم ＄ای  ته ورشي.
 ياد شوي پن％ه بنس＂ونه هر يو د يوې ＄انگ７ې موخ３ لپاره من＃ ته راغلی دي او ＄انگ７ي ک７ه 

وړه او دندې سرته رسوي چ３ په الندې ډول دي:
د کورني بنسټ ځانگ７ې دندې )ک７ه وړه(

�د لوم７ني ！ولنيز بنس په توگه د کورن９ تنظيم او جوړ＊ت.  t
�د انسانانو د يونسل د ＄ای ډکول د بل نسل له خوا. t

�tد کوچنيانو، ب３ وسو او سپين ږيرو پالنه او السنيونی.
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�tد چاپيريال له خطرونو ＇خه د وگ７و ساتنه.
�tد فردي تجربو د تر السه کولو لپاره د فرصتونو او امکاناتو برابرول، په فرد ک３ د روحي 
او اخالقي ＄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  داس３ نور.
 �tد ！ولن３ له افرادو سره د پيوستون د حس پيدا کول.

�tد ！ولنيز ژوند د نن او سبا په اړه هيله مندۍ ايجادول.
�tد کوچنيانو ！ولنيز کول.

�tد وراثت له   الرو د وگ７و د مقام او منزلت تثبيتول. 
د  لپاره  دغ７و  کورن９  د  توگه،  په  واحد  د  برخ３  اساسي  د  او مصرف  توليد  اقتصادي  �tد 

امنيت رامن＃ ته کول.
د ＊وون３ او روزن３ د بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه

�tد دندو د منلو لپاره د افرادو چمتو کول.
�tد فرهنگي ميراث د انتقال د وسيل３ په توگه عمل کول.

�tله مختلفو نقشونو او دندو سره د ！ولن３ د افرادو أشنا کول.
�tد ＄ينو ！ولنيزو نقشونو او دندو لپاره چي هيله يي لري، د وگ７و چمتو کول. 

�tد علمي ＇ي７نو له الرې په ！ولنه ک３ د بدلون او پر مختگ راوستل. 
�tله ！ولنيزو ارز＊تونو سره د وگ７و د تطابق د قدرت وده او د ！ولنيزو اړيکو اسانتيا.

د مذهبي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه دا دي:
�tد اخالقي هويت په موندلو ک３ له اشخاصو سره مرسته.

�tد شخص د   طبيعي او ！ولنيز چاپ５ريال د بيان لپاره د تفسيرونو راوړل. 
�tد وگ７و ！ولنيز ！ينگ＋ت او گروپي پيوستون.

�tخلکو ته دا هيله ورکول چ３ خداى )َجلَّ َجَاللُه( د بنده گانو ژوند په دې ن７ۍ ک３ په م７ينه 
نه ختموي، بلک３ م７ينه د تلپات３ او عادالنه ژوند پيل دى.

 د اقتصادي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه
 �tد ！ولن３ د وگ７و د اړتيا وړ توکو او خدمتونو توليد.
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�tد توکو او خدمتونو و４شل د اقتصادي صنايعو )کاراو تجهيزاتو( له و４شلو سره يو＄ای.
�tد توکو او خدمتونو مصرفول.

د سياسي بنسټ ځانگ７ي ک７ه وړه 
�tد مقننه قوې له خوا د جوړ شوي قانون له الرې د قوانينو او مقرراتو بنس＂يز کول.

�tد تصويب شوي قانون پلي کول.
�tد امنيت خوندي کو ل.

�tپه ！ولنه ک３ د غ７و ترمن＃ د ستونزو او مخالفتو نو حل و فصل.
�tد  داس３ خدمتونو لکه: روغتيا ته پاملرنه، هوساينه، ＊وونه او داس３ نور سرته رسول.

��tد 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
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د کوچنيانو ！ولنيز کول د کوم بنس دنده ده. 

٢- د علمي ＇ي７نو له الرې په ！ولنه ک３ د بدلون او پرمختگ راوستل د کوم بنس په ک７و وړو پورې 
اړه لري.

٣- په ！ولنه ک３ د خلکو ترمن＃ د ستونزو او مخالفتونو حل و فصل د کوم بنس په ک７و وړو پورې اړه 
لري، ＄واب ي３ په ن＋ه ک７ئ.

.الف: د کورن９ بنس
.ب: د دين بنس

.ج: د سياست بنس
.د: د اقتصاد بنس

 کو رن９ دنده
تاس３ په کومه موخه په ＊وون％ي ک３ شامل شوي ياست؟ ＇و دليلونه ي３ وليکئ. 
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خبرې پرې وک７ئ
په ت５رو لوستونو ک３ مو زده ک７ل چي په يوه ！ولنه ک３ بنس＂ونه د خپلو دندو په سرته رسولوک３ يو 
 کار د بل بنس له بل سره  ت７لي دي او د هغو تر من＃ نسبتاً پايدارې اړيک３ شته. د هر يو بنس

د کار تکميلوونکی دی. اوس وواياست چ３:
أيا بنس＂ونه کوالی شي چ３ په خپلو ک３ له همغ８ۍ پرته يو له بل سره متقابل３ اړيک３ ولري او د 

خلکو ！ولي اړتياوې پوره ک７ي؟ په دې اړه بحث وک７ئ.
 په دې لوست ک３ تاس３ د بنسټونو له متقابلو اړيکوسره آشنا ک８５ئ:

＇رنگه چ３ ！ول نهادونه يوه موخه لري چي هغه د خلکو د اړتياوو پوره کول او پوره هوساين３ ته 
د هغوى رسول  دي، نو بنس＂ونه يو له بل سره ت７لي دي. ه５＆ بنس له بل بنس سره له اړيکو 
درلودلو  ＇خه پرته نشي کوالی 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 چ３ په ت５ر درس ک３ مو ولوستل يو له بل سره 

ت７لي دي، د ب５لگ３ په توگه: 
واده او د کورن９ ！ينگ＋ت د ！ولن３ په وده اغيز کوي او د ！ولن３ وده په ＊وون３، روزن３ او اقتصاد 
بايد اغيزناک  تاثير لري. د دې لپاره چ３ د ！ولن３ ک７ه وړه اغيزناک وي د هغه بنس＂يز نهادونه 
ک７ه وړه ولري. يو مناسب او ＊ه توازن بايد د کورن９، اقتصاد، سياست، مذهب او د ＊وون３ د 

نهادونو تر من＃ موجود وي.
پوهي８و چ３ يو 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 چ３ خپل３  الرې ته په أسان９ سره دوام ورک７ي او خپل３ 

موخ３ الس ته راوړي چ３ ！ول نهادونه په همغ８ۍ او يو مو！ي توب سره عمل وک７ي.

د بنسټونو متقابل３ اړيک３

دولسم لوست              
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- ستاسي په فکر! کوم وخت ويالي شو چ３ په ！ولنه ک３ نظم او همغ８ي موجوده ده؟  داس３ 
فرض ک７ئ چ３ تاس３ غواړئ د فو！بال د لوب３ ليدلو ته الړ 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 چ３ مو！ر چلوونکي په ＊ار ک３ په سمه 
توگه مو！ر وچلوي.

لپاره  مو！ر چلوونکيو  د  کونوک３  په سر  تر＇و  توگه سرته ورسوي  په ＊ه  کار  - ＊اروالي خپل 
ستونزه پيدا نه شي.  نو تاس３ کولی شئ په أرامه توگه لوبغالي ته ورسي８ئ او همدا رنگه د ننوتلو 
！کت واخلئ، پخپل ＄ای ک＋５نئ، مسابقه ووينئ او بيا په أرام９ سره له لوبغالي ＇خه راوو＄ئ 
او په مو！ر ک３ خپل کور ته الړ شئ. لکه چ３ تاس３ وليدل د يوې مسابق３ په کيدو ک３ مختلف 
بنس＂ونه شامل او يو له بل سره  مرسته کوي. دا نهادونه د دندو د سرته رسولو په وخت ک３ بايد 
له نورو نهادونو سره د همغ８ۍ تر ＇ن／ه  نژدي پيوند او اړيک３ ولري، تر＇و يوه مسابقه په ＊ه 
توگه اجراشي. له بلي خوا تر کومه ＄ايه چ３ نهادونه يو له بل سره نژدې پيوندونه او اړيک３ لري 
يو د بل ودې او تاييد ته ل５والتيا لري، تر＇و وکولی شي چ３ ！ول په ！ولنه ک３ اغيزناک واوسي. 
همدارنگه هر کله چ３ په يوه بنس ک３ بدلون راشي، نو له هغه سره جوخت په نورو بنس＂ونو 
ک３ هم تغييرات را＄ي. له دې کبله  کله چ３ يو نهاد خپل ＄يني ک７ه وړه له السه ورکوي او يا 
نوي ک７ه وړه الس ته راوړي، نو الزمه ده چ３ په هغه بنس ک３ د ننه هم بدلونونه راشي، تر＇و 

هغه نهاد وکولى شي نوی کار سرته ورسوي.
فعاليت: ستاس３ په أند که د يوې ！ولن３ ارمان د هغ３ ！ولن３ د اقتصاد رغونه وي، نو د اقتصاد 
بنس په يوازې ډول  کوالی شي چ３ نو موړې ！ولنه هغ３ موخ３ ته ورسوي؟ په دې باره ک３ 

خبري سره وک７ئ.
 هغه اړتياوې چ３ نهادونه د هغو په بنس جوړشوي دي. د ！ول ！ولنيز نظام د اړتياوو يوه برخه 
ده. هغه اړتياوې چ３ يو ＊وون％ی د هغه پر اساس من＃ ته راغلى، د هغو اړتياوو يوه برخه ده 
چ３ د هغه پر اساس د ＊وون３ او روزن３ بنس من＃ ته راغلی. له دې کبله دا ！ول نهادونه په 
عمومي توگه د ！ولنيزو اړتياوو د پوره کولو خوا ته ＄ي. نو ويلي شو چ３ هر کله د ！ولن３ ارمان 
د اقتصاد وده لوړې کچ３ ته رسول وي، نو بايد ！ول ！ولنيز بنس＂ونه له دې موخ３ سره متناسب 

عمل وک７ي يعن３:
قانع  او  ډ４رکار، کمه طمعه  انضباط،  بايد  لپاره  لوړولو  د  وړتياوو  د  بنس ک３  په  �tد ＊وون３ 
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کيدل او د سلسله مراتب مراعاتول په دوامداره تو－ه زده کوونکو ته ورزده شي.
�tد ډله ييزو رسنيو وسايل بايد گ＂ور او ＊وونيز پروگرامونه خپاره ک７ي.

بايد ＊ه کارکوونکي، د کار اهل او منظم افراد په  �tاداري نهاد داس３ جوړ شي چ３ يوازې 
هغ３ ک３ کار وک７ای شي.

�tپه سياسي بنس ک３ سياستوال بايد ساده او ب３ االيشه ژوند ولري او هغه پروگرامونه چ３ 
د ه５واد د ادارې لپاره جوړي８ي بايد ！ول په دې موخه تنظيم شوي وي.

�tاقتصادي بنس په توليد او توزيع ک３ له همدې موخ３ سره متناسب عمل وک７ي. په دې شرايطو 
ک３ دا ！ولنه کولى شي خپله موخه يعن３ د اقتصادي ودې لوړې کچ３ ته رس５دل عملي ک７ي.

                       
 د لوست تکرار

......................................................................................................t

......................................................................................................t

......................................................................................................t

......................................................................................................t

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

١- أيا ！ولنيز بنس په يوازې توگه او له نورو بنس＂ونو سره له اړيکو پرته کولى شي د ！ولن３ ډول ډول 
اړتياوې پوره ک７ي؟

！ولنيزو  نورو  په  که  اغ５ز کوي،   بنس اقتصادي  پر  يوازې  يوه ه５واد ک３  په  ناورين  اقتصادي  أيا   -٢
بنس＂ونو هم اغ５ز لري؟

٣- که چيرته په يوه بنس ک３ بدلون راشي. أيا په نورو بنس＂ونو ک３ هم تغيير را＄ي؟ د يو مثال  په 
وسيله ي３ واضح ک７ئ.

٤- د اقتصاد او د ＊وونيزو بنس＂ونو تر من％ه د اړيکو يو ＇و بيلگ３ وليکئ.
 کو رن９ دنده

که چ５رته وغواړئ د الوتک３ په ذريعه د ه５واد کوم واليت ته سفر وک７ئ بايد د دې سفر سرته رسولو 
لپاره له کومو بنس＂ونو سره اړيک３ ونيسئ؟ د دې سوال ＄واب په کتابچو ک３ وليکئ او بيا ي３ د زده 

کوونکو پر وړاندې ولولئ.                                   
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د در４يم ＇پرکي لن６يز
پوره  اړتياوې ي３  بيالبيل３  بايد  ته دوام ورک７ي،  لپاره چ３ خپل شتون  ټولنه د دې  �tهره 

شي. د تاريخ په اوږدو ک３ د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره اړيک３ رامنځ ته شوي او دوام ي３ 

پيداک７ی چ３ هغ３ ته ټولنيز بنسټ وايي.

�tکولى شو چ３ ټولنيز بنسټونه په دوه لوم７نيو او دويمو ډلو باندې وويشو، لوم７ي بنسټونه 

او د ډ４ر دوام  پيدا ک８５ي  ټولنو ک３  ټولو  په  ويلي شو چ３  تقريباً  او  او جهاني دي  عمومي 

او ثبات لرونکي دي. پنځه ټولنيز لوم７ني بنسټونه دا دي: د کورن９،  د ＊وون３ او روزن３، د 

دين، اقتصاد او سياست بنسټونه. 

اړتياوې  او کله چ３ دا  ليدل ک８５ي  اړتيا  لپاره ورته  بنسټونه چ３ د ټولن３ د دوام  tدويم درجه 

بانکدارۍ،  له جمل３ کولى شو  بنسټونو  له منځه ځي. د دويمو  يا دفعتاً  او  ورو  ليرې شي، ورو 

علم، ټکنالوژۍ او درملن３ ته اشاره وک７و.

�tکورن９ د خلکو يوه ډله ده چ３ د خپلوۍ د اړيکو سره مستقيماً ت７او لري او د هغ３ لويان 

د کوچنيانو د پالن３ مسئووليت لري.

�t＊وونه او روزنه يوازې هغه بنسټ دی چ３ د متخصص او ماهر ځواک وده پر غاړه لري او 

د زده ک７ې له الرې هغوی په ټولنه ک３ ژوند کولو ته چمتو کوي.

�tهره ټولنه يو اقتصادي نظام لري او اقتصادي بنسټ دى چ３ د توليد، توزيع او د توکو د 

مصرف جريان تنظيموي او د انسانانو اقتصادي، غذايي او مصرفي اړتياوې پوره کوي.

او دا رول  لرونک３ ده چ３ خلک د قوانينو اطاعت ته متوجه کوي  �tهره ټولنه د يو نظام 

سياسي بنسټ سرته رسوي چ３ په ټولنه ک３ د نظم او سمون دنده پر غاړ لري چ３ دولت د 

دې بنسټ کارندوی دی.

�tپوهي８و چ３ يو ماشين هغه وخت ＊ه کارکوي چ３ د پرزو او اجزاو ترمنځ ي３ همغ８ي او 

په آرام９ سره خپل３  الرې ته دوام  نظم موجود وي. يوه ټولنه هم هغه وخت کولى شي 

ورک７ي او خپلو موخو ته ورسي８ي چ３ ټول بنسټونه په همغ８ۍ او يو موټيتوب عمل وک７ي.
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                    پراختيا)توسعه(

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ:

١- پراختيا ＇ه ته وايي؟

٢- فرهنگي پراختيا.

٣- ټولنيزه- سياسي پراختيا.

٤- اقتصادي پر اختيا.

٥- د پر اختيا او د ب５ر ته پات５والي عوامل.

٦- پر اختيا او د ژوند چاپ５ريال.

 
＇لورم ＇پرکی

٦١
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                   د ＇پرکي موخ３

زده کوونکي به د دې ＇پرکي په پای ک３:

�tد پر اختيا په مفهوم پوه شي.

�tد پر اختيا برخ３ و پيژني.

�tد فرهنگي پر اختيا په اړه معلومات الس ته راوړي.

�tد ټولنيزې او سياسي پر اختيا په اړه معلومات پيدا ک７ي.

�tد اقتصادي پر اختيا د برخو په اړه معلومات پيدا ک７ي.

�tد پراختيا او د وروسته پات５والي د علت او عواملو د ＇７５ن３ او تحليل      

وړتيا پيداک７ي.

 

٦٢
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 په ت５ر درس ک３ مو ولوستل چ３ د تاريخ په اوږدو ک３ د انسانانو د اړتياوو پوره کولو لپاره اړيک３ 
پيدا شوي او ادامه ي３ پيدا ک７ې ده چ３ هغو ته ！ولنيز بنس وايي. په دې ＇پرکي ک３ به تاس３ 

ولولئ چ３ دې موخ３ ته رس５دل د هر ملت او ！ولن３ هيله او ارمان دى.
خبرې پرې وک７ئ 

تاس３ د)پراختيا، ودې او صنعتي کيدل( اصطالحات په ژوندک３ ډ４ر اور４دلي دي او له هغو سره 
أشنا ياست، اوس وواياست چ３:

- 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 پات３ ه５وادونه هيله لري چ３ خپل 
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، ارتبا   طي الرو، پرمختللی پست، 
بندرونو، د حمل او نقل مجهز وسايلو، صحي خدمتونو  او د صنعتي ن７ۍ په کچه نوې ＊وون３ 

او روزن３ او داس３ نورو درلودل د مخ په ودې ه５وادونو مطلوبه موخه او ارمان دى.
آيا پوهي８ئ  پراختيا، وده، صنعتي ک５دل او بيارغونه ＇ه شی دي؟ دوه اصطالح گان３ وده او پراختيا 
زياتره وخت د يوې معنا لپاره کاري８ي چ３ دا سمه نه ده. وده يو اړخيزه معنا ورکوي او هغه د ！ولن３ د 
ثروت د ډ４ر＊ت کميت را＊يي او معموالً په ＄ينو ن＋و ن＋انو، لکه: د س７ي سر عايد باندې سنجول 
ک８５ي، خو پراختيا چ３ وروسته به هم ورته اشاره وشي د ！ولن３ د شتمن９ د اندازې له ډ４ر＊ت سره 

سره، د ！ولن５ز، سياسي، اقتصادي او فرهنگي نظام کيفي تغيير هم له ＄انه سره لري. 

پراختيا＇ه ته وايي؟

ديارلسم لوست 
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صنعتي ک５دل د دوامدارې او مخ په زياتيدونک３ گ＂３ ورکولو په معنا دي چ３ د کار له قدرت، 
＄واک او د تخنيکي نو＊تونو او منظمو کاري سازمانونو له گ＂３ اخيستلو نه الس ته را＄ي. په 

دې توگه صنعتي کيدل د اقتصادي پراختيا يوه برخه ده.
د پراختيا اصلي معنا 

پراختيا په لغت ک３ د تدريجي پرمختگ، ＄واکمن９ او حتی لويوالي خوا ته د ودې کولو په معنا 
ده. همدارنگه پراختيا د پراخوالي په معنا هم ده. پراختيا په لغت ک３ له پوښ نه راوتل دي او 
د بيارغون３ له نظره پوښ )لفاف( هغه ت７ل３ فرهنگي ！ولنه او په هغ３ پورې اړوند ارز＊تونه دي 

چ３ ！ولنه بايد پرمختگ ته د رس５دو په موخه له دې ت７ل３ مرحل３ ＇خه وو＄ي. 
له دوهم３ ن７يوال３ جگ７ې وروسته د پراختيا ادبيات په ن７ۍ ک３ مطرح شول او وده ي３ وک７ه. 
پراختيا د هوساين３ د موخو په لور د پرمختگ، له وروسته پات３ کيدو نه د لريوال３ د  عالمانو او ！ولنپوهانو 
فقر او ب５کارۍ له منگلو نه خالصون، د نابرابريو د کچ３ ټيټول، صنعتي کيدل، اړيک３ او د داس３ ټولنيز نظام 

جوړيدل بولي چ３ د عدالت او په روانو سياسي چارو ک３ د خلکو پرگ６ون والړ وي.

همدارنگه په دې ＇انگه ک３ د نظر خاوندانو د پراختيا په اړه په خپلو کتابونو او مقالو ک３ ＄ين３ 
مطلبونه بيان ک７ي دي او پراختيا ي３ د ！ولن３ ت５ريدل له وروسته پات３ حالت  ＇خه د پرمخت， 
حالت ته او د ！ولن３ حرکت له پخواني وضعيت نه د ＊ه او مناسب وضعيت خواته بللی دی چ３ 
دا حرکت ＄انته  اصول او معيارونه غواړي. لوم７نی شى چ３ د سم حرکت موخ３ ته د رس５دو 
لپاره الزم دی، هغه پ５ژندنه، پالن درلودل او دا پالن او موخ３ بايد په يو سم قالب ک３ منظم 

شوې وي. لن６ه دا چ３ د سم３ او مطلوب３ ！ولن３ لپاره دا الندين９ ن＋３ او معيارونه الزم دي:
١- د ！ولن３ مشر بايد فاسد او ظالم نه وي، ＄که که په ！ولنه ک３ ظلم موجود وي بيا به حرکت 

من＃ ته رانه شي.
٢- انسانان بايد پر نفس باور ولري او تقليدي فکر  ونه  لري. 

٣- د انسان  ＊ـوون３ او روزن３ ته پاملرنه وشي.)د انسان روزنه(
سرب５ره پر دې چ３ پراختيا په خپل جوړ＊ت ک３ د توليد او عايد د کچ３ لوړوالی 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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ک３ هم برخه لري. پراختيا په ＄ينو وختونو ک３ د 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 درلودونک３ ده؟

د دې سوال ＄واب به تاس３ په دې لوست ک３ ومومئ.
 د پراختيا ځانگ７تياوې 

پراختيا په ساده ډول په ！ولو ！ولنو ک３ هغه وضعيت ته وايي چ３ ل８ تر ل８ه درې شرطه يا موخ３ ولري. 
لوم７ۍ موخه: هغو موادو او خدمتونو ته السرسی چ３ د انسانانو د ژوند کولو لپاره ضروري دي 
لکه: خواړه، پو＊اک، استوگن％ی، په دې برخه ک３ نه يوازې د دې موادو او توکو د کميت او اندازې 

زياتوالی په نظر ک３ دی، بلک３ په عادالنه تو－ه د ！ولن３ فرد فرد ته بايد توزيع او وو４شل شي.
دويمه موخه: د ژوند د سطح３ او 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 چ３ د ژوند په پرمختگ ک３ مرسته کوي، په ملي  او فردي کچه ډ４ر درناوی او 

عزت نفس من＃ ته راوړي.
！اکنو او  او ملتونو د  افرادو  په بشپ７ه توگه کيفي ماهيت لري، چ３ په ژوند ک３ د  در４يمه موخه: 
انتخابولو د لمن３ پراخول، 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 خالصون او داس３ نور دي.
د پراختيا ابعاد )اړخونه( 

پراختيا يو پ５چلی، مرکب او ＇و اړخيزه بهير دى. دا بهير هغه وخت تحقق پيدا کوي او عملي کي８ي 
چ３ په ！ولنيز جوړ＊ت، د خلکو د عامه ذهنيت او ملي نهادونو ک３ اړونده 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، بلک３ د توليد ＊ه والى او کيفيت هم په 
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نظر  ک３ لري. د يوې ！ولنيزې پد４دې په توگه داس３ فکر کيده چ３ پراختيا يو اقتصادي جريان دی 
او د اقتصادي مطالعاتو په ساحه ک３ ＄اى لري. خو د ！ولنيزې سياسي پراختيا په اړه ډ４رو مطالعاتو 
و＊ودله چ３ اقتصادي وده يوازې د پراختيا يو اړخ دى او د دې پد４دې نور اړخونه ！ولنيز، سياسي، 
فرهنگي مخصوصاً د انساني ＄واک عوامل تشکيلوي. پراختيا هغه وخت هر اړخيزه او دوامداره ده 

چ３ وکولی شي د ژوند ！ول３ برخ３ تر پو＊（ الندې راولي. 
پراختيا د بدلون او تغيير بهير دی چ３ نه يوازې اقتصادي برخ３، بلک３ ！ولنيز نظام، سياسي سازمان 

او فرهنگي ساح３ له ＄انه سره لري چ３ انساني ک７و وړو ته په ！ولنه ک３ وده ورکوي. 
دوامداره او هر اړخيزه پراختيا اقتصادي، ！ولنيزې، سياسي، فرهنگي او ！کنالوژيک３ خواوې لري 

چ３ په راتلونکو لوستونو ک３ د پراختيا په دې اړخونو پوره ر１ا اچول شوې ده.               
                  

 د لوست تکرار
......................................................................................................t
......................................................................................................t
......................................................................................................t
......................................................................................................t
......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د پراختيا موخ３ کوم３ دي؟ په لن６ ډول ي３ بيان ک７ئ.

٢- ايا پراختيا د اقتصادي ودې جريان دی او که اقتصادي وده يوازې د پراختيا يو اړخ دى؟
٣-  يوې ＊３ ！ولن３ ته د ت５ريدو عالم３ او ن＋３ کوم３ دي؟

٤- پراختيا تعريف ک７ئ.
٥- هغه ه５وادونه چ３ د پراختيا په حالت ک３ دي کوم３ موخ３ بايد مخ ته بو＄ي چ３ پراختيا ته د 

رس５دلو ه５وادونو سطح３ ته ورسي８ي؟
٦- س７ي سرعايد او ملي ناخالص عايد ＇ه شی دی؟

 کو رن９ دنده
بيلگ３  ＇و  پراختيا  فرهنگي  او  سياسي  اقتصادي،  ！ولنيزې،  د  کوئ  ژوند  چ３  ک３  سيمه  هغه  په 

وليکئ.
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فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ

الندين９ پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ او خبرې پرې وک７ئ.
١- ستاس３ په فکر! د فرهنگي پراختيا معنا ＇ه ده؟ او ول３ فرهنگي پراختيا د اصلي او 

دوامدارې پراختيا بنسټ جوړوي؟

٢- فرهنگي پراختيا د يوه ه５واد په ملي پراختيا ک３ ＇ه رول لوبولی شي؟

اوس ډ４ر خلک په دې نظر دي چ３ د هر ډول پراختيا اساس فرهنگي پراختيا ده او له هغه 
 بنس پراختيا  دې  د  دي.  رس５دل  ته  پراختيا  اړخيزې  هر  موخه  اصلي  دولتونو  د  چ３  ＄ايه 
انسان )فرهنگي موجود( دی، له دې کبله د دوامدارې او حقيقي پراختيا زير بنا به هم فرهنگي 
پراختيا وي. فرهنگ د ！ولن３ بنس جوړوي او هره ！ولنه ＇ومره چ３ نوې هم وي د هغ３ دوام 
او پاي＋ت په فرهنگي اصولو پورې ت７او لري چ３ د هغ３ ！ولن３ د افرادو هويت جوړوي. له دې 
امله په هره ！ولنه ک３ هويت ورکوونکی رکن د هغ３ فرهنگي مخينه او فرهنگي زيرم３، أثار او 

فرهنگي پراختيا

＇وارلسم لوست

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ دوامداره با 
اقتصادي،  ！ولنيز،  پراختيا  اړخيزه  او هر  ثباته 
سياسي او فرهنگي اړخونه لري. په دې لوست 
ک３ به له هغو اړخونو ＇خه فرهن／ي پراختيا 

ولولئ.
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شتمنئ دي. دې مطلب ته په پاملرنه او په همدې ！کي باندې په ！ينگار سره د يو ه５واد مشران او 
مسؤوالن بايد فرهنگ د اساسي ارکانو په جمله ک３ وشم５ری او هغه ته دې د موخو، اوږد مهاله 
او پراخو سياستونو په جوړولو او پلي کولو ک３ ＄انگ７ی مقام ورک７ي. د هرې ！ولن３ فرهنگ، 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 چ３ د ＊وون３ او 
روزن３، گ６ون )مشارکت( او د انسان د اساسي اړتياوو د پوره کولو او په ＄انگ７ې توگه د فرهنگ 

ودې ته الره هواره ک７ي. دلته دا پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３:
 ＇نگه کولی شو فرهنگي پراختيا پل３ ک７و؟

فرهنگي پراختيا له هغو مفاهيمو ＇خه ده چ３ د پراختيا د ！ولو برخو لکه:د اقتصادي ！ولنيزې 
او د سياسي پراختيا په پر تله له زياتو ارز＊تونو ＇خه برخمنه وي چ３ د ！ولن３ د افرادو له غير 

مادي اړتياوو سره زيات سروکار لري.
 د هرې ！ولن３ وروست９ موخه ودې او پراختيا ته رس５دل دي. که ملي پراختيا ته رس５دل په ه５واد 
او  ！ولنيزه، اقتصادي  په نظر ک３ ونيسو، له دې کبله سياسي،  په توگه  ک３ پراختيا د لوړ ارمان 
فرهنگي پراختيا د پراختيا بنس＂يزې او اصلي ستن３ بلل کي８ي. په دې ！ولو ک３ د فرهنگي پراختيا 
فرهنگي  مناسبو  له  بدلون  سياسي  او  ！ولنيز  ډول  ه５＆  بري＋ي. ＄که  ＇رگند  او  رول حساس 
شرايطو او بنس＂ونو پرته ممکن نه دی. پراختيا د ملي او سيمه ييزو فرهنگي محصوالتو او السته 
راوړنو ساتن３ ته اړتيا لري. ＄که چ３ فرهنگي الس ته راوړن３ د خپلواک３ پراختيا لپاره ډاډمن３ 
ضمانت کوونک３ دي. ＄که چ３ فرهنگي هويت ＄واکمنوي او د فرهنگي ميراث په بنس د 
خلکو د نو＊ت او خبرتيا ＄واک لوړوي، له دې امله هغه ＄انگ７تياوې چ３ پورتنی تعريف ي３ 
فرهنگ، ！ولن３ او يو ！ولنيزې ډل３ ته ورکوي، نه شو کوالی چ３ فرهنگ د پراختيا يو فرعي يا 

＊کال ورکوونک３ اړخ وبولو، بلک３ هغه د ！ولن３ اصلي  قدرت او ＄واک گ２ل کي８ي.
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ستاس３ په فکر! خلک د ټولن３ په وروسته پات５والي، پرمختگ او  پراختيا ک３ 
＇ه رول لري؟

 غير فعاله او وروسته پات３ ！ولنه د وروسته پات３ او غير فعالو وگ７و د شتون ن＋３ ن＋ان３ دي او 
يوه خو＄نده، پرمختلل３ او فعاله ！ولنه د هغ３ ！ولن３ د وگ７و د خو＄＋ت، هو＊يارۍ او تک７ه 
توب ن＋３ دي دا سمه ده چ３ وايي: د يوې ！ولن３ زوال د هغ３ ！ولن３ د وگ７و له زوال ＇خه پيدا 
ک８５ي، لکه ＇رنگه چ３ د ！ولن３ د حرکت او خو＄＋ت سياست هم د ！ولن３ د وگ７و د ه）و، 

خو＄＋ت بلل ک８５ي. 
انسانان د تاريخ په اوږدو ک３ نن ورځ له هر وخت نه لوړې او پرمختلل３ ！کنالوژۍ ته السرسى 
لري. دا د پاملرن３ وړ ده چ３ د دې ！کنالوژۍ نه د گ＂３ اخيستلو په ل７ ک３ د ولسي فرهنگ د 
ارز＊تونو تبادله او درک په نظرک３ ونيول شي. د دې ارز＊تونو له پامه غور＄ول او نه پ５ژندل د 
！ولن３ ب３ هويتي ＇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 السته 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 چ３ پن％ه زره کلنه فرهنگي رو＊انه او ＄النده مخينه لري، د فرهنگي پراختيا 
لپاره د لويو ظرفيتونو لرونکی دی. خو د درې لسيزو جگ７و او －６وډيو په جريان ک３ دې ه５واد 
الزم فرصتونه له السه ورک７ل. د افغانستان اسالمي دولت، خلک، ＄وانان او د دې خاورې هر 
وگ７ى دنده لري چ３ د خپل فرهنگ ملي او اسالمي ارز＊تونه وساتي، هغه الشتمن ک７ي او 
خپل با ارز＊ته فرهنگ د پرديو له ت５ريو ＇خه وساتي.ه５ره دې نه وي چ３ د فرهنگي پراختيا په 
هکله د ن７ۍ د مختلفو ه５وادونو د تجربو، مخصوصاً د هغو تجربو پر وړاندې چ３ بريال９ دي 
او په هغوی ک３ درسونه او پندونه موجود دي، ب３ تفاوته پات３ نشو. دا ！کي بايد ه５ر نه ک７و چ３ 
د هي＆ ！ولن３ نسخه نه شو کوالی په بل ه５واد باندې عملي ک７و.دا په دې معنا چ３ ک５دای شي 

داس３ تجرب３ چ３ د يوه ه５واد په گ＂ه وي د بل ه５واد لپاره به ＊３ پايل３ ونه لري.
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 د لوست تکرار

......................................................................................................t

......................................................................................................t

......................................................................................................t

......................................................................................................t

......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- فرهنگي پراختيا تعريف ک７ئ

٢- ول３ پراختيا د فرهنگي محصوالتو دسيمه ييزو السته راوړنو ساتن３ ته ضرورت لري؟
٣- ！ولنيزې اړيک３ په فرهنگي پراختيا ک３ ＇ه رول لري؟

٤- أيا د يو ه５واد فرهنگي پراختيا په اړه کولی شو، د مختلفو ه５وادونو له تجربو ＇خه گ＂ه واخلو؟

 کو رن９ دنده
د ه５واد د فرهنگي پراختيا او د ＊وون％ي د زده کوونکو د رول په اړه ＇و کر＊３ وليکئ او بيا ي３ د 

！ول／ي پر وړاندې ولولئ.
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خبرې پرې وک７ئ
ټولنيزه پراختيا ＇ه شی ده؟

＇رنگه چ３ پوهي８ئ پراختيا يوازې هغه وخت د دوام او پرمختگ وړ ده چ３ له دې برخ３ يا 
جريان نه گ＂ه اخيستونکي ورو ورو او په تدريج سره د دې جريان ＇＋تنان شي. په دې معنا چ３ 
پالنونه او پروگرامونه نه شو کوالی يوازې د اقتصاد لپاره تر بحث الندې ونيسو، بلک３ بايد يو هر 
اړخيز پالن په نظر ک３ ونيسو چ３ اجتماعي، روغتيايي او عمومي أسانتياوې لکه: د فرهنگي 
ميراثونو ساتنه،پالن 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 
چ３ بايد په پام ک３ ونيول شي. هغه شرايط او ！ولنيز الملونه چ３ د ودې او پراختيا په جريان ک３ 

د پاملرن３ وړ دي په الندې ډول دي.
١- د مطلق３ نيست９ د له من％ه وړلو پالن چ３ په خواشينئ سره د نفوسو ډ４ره برخه ورسره الس 

او گريوان ده.
٢- د اساسي اړتياوو لکه: خواړه، استوگن％ی، د سون مواد، کالي او ＄ين３ ！ولنيزې اړتياوې 
لکه: د انساني حقونو، زده ک７ې او دندې )اشتغال( لپاره د الرې هوارول او په ！ولنيز ژوند ک３ د 
سياسي او ！ولنيزو موقفونو او نقشونو الس ته راوړل، د ！ولنيزې هوساين３ او عدالت راوستل د 
دې ستراتيژۍ په مرکز ک３ ＄ای لري. په دې معنا چ３ مادي سرچ５ن３ بايد د ！ولن３ د ！ولو افرادو 

په من＃ ک３ په مساوي توگه وو４شل شي.
دا ستراتيژي په کليو ک３ د الندينيو چارو د سرته رسولو سپار＊تنه کوي:

اجتماعي- سياسي پراختيا

پځلسم لوست 
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١- ب３ ＄مکو او نيستمنو بزگرانو ته د ＄مکو ورکول. 
٢- په کمه بيه او يا په وړيا توگه د کرنيزو اعتبارونو او امتيازونو ورکول.

٣- د ＄مکو د اصالحاتو سرته رسول.
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ

- ستاس３ په آند کوم الملونه له کليو ＇خه ＊ارته د خلکو د مهاجرت سبب ک８５ي؟ 
- مهاجرتونه په ＊ار ک３ کوم３ ستونزې جوړوالی شي؟

النديني الملونه ＊ايي ＊ار ته د خلکو د مهاجرت سبب شي:
� بيکاري.  t

�ناسم پراختيايي سياست او د پالن جوړون３ کمزوري، ＊ايي په يو ه５واد ک３ ＊ار ته د خلکو  t
د مهاجرت سبب شي.

�د درملن３، زده ک７ې او د لوړ مقام نه درلودل. t
�د کرنيزو ＄مکو ل８والی، د ！ولنيز امنيت نشتوالی، قومي او قبيلوي اختالفات.  t

�د دولت د پالن جوړون３ نشتوالی. t
�په کليوالي سيمو ک３ د پانگوال９ نشتوالی، د ناعادالنه و４ش سياست، د فرصتونو او امکاناتو  t

نه درلودل هغه عوامل دي چ３ له کليو ＇خه ＊ار ته د خلکو د مهاجرت سبب ک８５ي.
اغيزو  نامطلوبو  او اجتماعي  اقتصادي  پر فرهنگي،  ته د کليو د خلکو مهاجرت  د ＊ار خوا 
سربيره په مهاجرينو رواني او روحي فشارونه هم راولي. له ه５واد نه جال والی او نوي چاپ５ريال 
ته له ورتگ سره، مهاجرين له يو ډول پرديتوب او جالوالي سره مخامخ ک８５ي چ３ دا عامل 
نيست９  او  د وزگارتيا  توگه  په ＄انگ７ې  ناخوالو سبب شي.  او  انحرافاتو  ！ولنيزو  د  کيدای شي 

موجوديت دی کار ته لمن وهي.
دلته پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３ ＇نگه 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 پالن جوړولو ک３ له اقليمي، 
！ولنيزو، فرهنگي او سياسي عناصرو سره پ５ژندگلوي پيدا ک７ي. داس３ ＇７５نه او پ５ژندنه به د 
خورا ＊３ پالن جوړون３ المل شي چ３ د سيم３ له اړتياوو سره ت７او ولري  او د الس ته راوړل 

شوو پانگو د ضايع کيدو مخنيوی به وک７ي.
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 همدارنگه که تعليم، کار او درملنه په کليو ک３ دود شي او د کليو د خلکو د ژوند د کيفي کچ３ 
لوړوالی د ＊ار د اوس５دونکو په ＇５ر په نظر ک３ ونيول شي، په هغه صورت ک３ مهاجرت له 
من％ه ＄ي. له بل３ خوا 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 چ３ له دويم３ عمومي جگ７ې وروسته د پراختيا په 
ادبياتو ک３ مطرح شوه. د دې اصطالح په اړه مختلف نظرونه موجود دي. د ＄ينو افرادو له نظره 
سياسي پراختيا له داس３ سياسي شرايطو نه عبارت ده چ３ د اقتصادي او صنعتي پراختيا لپاره 
الزمي او اساسي شرطونه －２ل ک８５ي. له دې کبله که چ５رته سياسي او حکومتي شرايط چ３ د 
اقتصادي فعاليتونو د عملي کولو لپاره الزم دي من＃ ته راشي او سياسي نظام د ！ولن３ ودې او 
پرمختگ ته سرعت ورک７ي، د سياسي پراختيا د تحقق په الره ک３ به مخ پر وړاندې الړ شي 
چ３ دا حالت د بنس د ودې مثبت اړخ ＊يي، خو که سياسي نظام ونه شي کولی دا موخه الس 

ته راوړي، نو په يوه ژوره کنده ک３ به ولوي８ي. 
د سياسي پراختيا مثبت اړخونه )شاخصونه( په الند ې ډو ل د ي

١- دولتي حاکميت يا د ه５واد يو مو！ی توب. 
٢- د ملت تشکل يا ملي يو مو！ی توب.

ه ورکوونکي گ６ون  ٣- د راي３ د حق زياتوالی او أزاد انتخابات چ３ په هغه ک３ ډ４ر شم５ر را
وک７ى.

٤- سياسي کيدل يا په سياسي جريانونو ک３ د خلکو فعال گ６ون. 
٥- په تصميم نيولو ک３ د خلکوگ６ون. 

٦- د خپلواکو گروپو نو زيات５دل. 
٧- د مطبوعاتو أزادي او د ډله ييزو رسنيو وده. 

٨- د زده ک７ې د امکاناتو پراخول.
٩- د قانون جوړوونکو د رول اغ５زمنتيا او د ملت د نماينده گانو رغوونکي خدمتونه.

١٠- د خلکو د شکايتونو پل＂ن３ او حل لپاره د ＄واکمنو سازمانونو رول.
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په پرا ختيا ک３ د ＊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 چ３ ويل کي８ي ＊％３ د بشري ！ولن３ نيمه برخه ده او د دې وس 
لري چ３ د پراختيا په رامن＃ ته ک５دو ک３ ＊ه رول ولوبوي. په دې شرط چ３ هغوی د اسالمي 
عقايدو، قواعدو او ارز＊تونو په چوکاټ ک３ د تاريخ د يو خو＄نده ＄واک په توگه د سياسي، 
！ولنيز، اقتصادي او فرهنگي ژوند صحن３ ته ورداخل３ شي. ＊％３ د کورن９، ！ولن３ او ن７ۍ د 
پرمختگ کيلي ده. د پرمختگ د عمومي انکشاف ضمانت کوي. ＇رنگه چ３ ليدل ک８５ي د 
افغانستان زياتره ＊％３ نالوست３ دي او له انکشافي جريانونو ＇خه ل５رې دي. ＇رگنده ده چ３ 
د دې نالوستو ډ４رکيو په ＄ن６ او 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 چ３ د 

نسلونو بنس اي＋ودونکي او د پرمختگ بنس جوړوونکي دي.

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١-کومو ！ولنيزو شرايطو او عواملو ته بايد د ودې او پراختيا په بهير ک３ پاملرنه وشي؟

٢- د دې لپاره چ３ مادي سرچ５ن３ په کليوالو سيمو ک３ عادالنه وو４شل شي، بايد کوم کارونه سرته 
ورسي８ي؟

٣- هغه عوامل چ３ ＊ار ته د کليوالو د مهاجرت المل ک８５ي کوم دي؟
٤- د پراختيا د مثبتو ن＋و او اړخونو نومونه واخلئ؟

٥- د يو ه５واد په ملي پرمختگ او پراختيا ک３ د ＊％و رول ＇ه شی دی؟
 کو رن９ دنده

 د سياسي پراختيا هغه خصوصيات او اړخونه مو چ３ په لوست ک３ ولوستل  په کتابچوک３ وليکئ او 
هغه اړخونه چ３ زموږ په ه５واد ک３ عملي شوي دي، د )هو( او هغه چ３ نه دي عملي شوي د )نه( په 

کلمو ن＋ه ک７ئ او د ＄واب دليل مو وواياست.
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خبرې پرې وک７ئ
په ت５ر درس ک３ مو ولوستل چ３ پراختيا هغه وخت هر اړخيزه او دوامداره وي چ３ ！ولنيزه، 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي او د ！کنالوژۍ پراخ３ خواوې او برخ３ ولري. ＊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 ک３ به تاس３ د پراختيا اقتصادي برخه ولولئ.
الندې پو＊تنو ته په ＄ير سره ＄واب ورک７ئ.

١- که چ５رته يوه کورن９ د هغه عايد په پرتله چ３ الس ته ي３ راوړي زيات لگ＋ت وک７ي، ＇ه 
پايله به ولري؟

٢- ستاس３ په سيمه ک３ د وز－ارتيا علت ＇ه شى دی؟
له ډ４رو پخوا زمانو را پدې خوا د بشر د پوه３ د کچ３ د لوړوالي په پايله ک３، د انسان د ژوند 
له  اروپا ک３  په  په حالت ک３ دی.  او لوړ４دو  توگه د ＊ه والي  په دوامداره  او وضيعت  کيفيت 
فرهنگي او اجتماعي انقالب)رنسانس( وروسته او بيا د صنعتي انقالب په پايله ک３ د غربي 
ه５وادونو چ＂ک پرمختگونه پيل شول. يوازې هغه شرقي ه５واد چ３ د نولسم３ پ７５ۍ په أخر 
او د شلم３ پ７５ۍ په پيل ک３ د ودې په بهير ک３ ور داخل شو جاپان و. وروسته د رنساس له 
دورې ＇خه چ３ په اروپا ک３ يو فکري انقالب من＃ ته راغی، د پرمختگ او رغون３ شرايط 
دغو ه５وادونو ته برابر شول. اما په خواشين９ سره په همدې دوران ک３، شرقي ه５وادونه د مخ په 
ودې په الره ورگ６ نه شول او ＄ينو النزولي الره ووهله. که ＇ه هم په دې ه５وادونو ک３ ＄يني 

اقتصادي پراختيا

شپاړسم لوست
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وختونه مؤقتي حرکتونه را پيدا شول، خو په دې علت چ３ د ！ولن３ له عمومي فرهنگ سره 
ي３ پوره سمون نه درلود د حمايت وړ ونه گر＄يد، ＄که په چ＂ک９ سره له من％ه الړل. پخوا د 
ه５وادونو د پراختيا موندن３ معيار سرانه عايد و. له سرانه عايد ＇خه مقصد د هر ه５واد د داخلي 
ناخالصه عايد و４ش دی، خو په دې برخه انتقادونه وشول چ３ د 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، فرانس３ او انگلستان په پرتله ډ４ره پراختيا موندل３ وای.
اقتصادي پراختيا ＇ه ته وايي؟

اقتصادي پراختيا د توليدي ظرفيتونو د زياتوالي او د فزيکي، انساني او اجتماعي ظرفيتونو سره 
په خوا ک３ ودې ته وايي. په اقتصادي پراختيا ک３ د ！ولن３ اقتصادي او ！ولنيز بنس＂ونه تغيير کوي 

چ３ د دې تغيير او تحول پايله په لوم７ی درجه ک３: 
�د اقتصادي نابرابريو را！ي＂ول. t

� د ！ولن３ د توليد و４ش او لگ＋ت په برخه ک３ د تغيير راوستل. t
� د توليد د کم３ ودې په ＇نگ ک３ د ！ولنيزو بنس＂ونو پرمختگ. t

� ＊ايي نظريات بدلون ومومي. t
� په دوامداره توگه له موجوده سرچ５نو ＇خه د گ＂３ اخيستلو ＄واک ورځ په ورځ زياتي８ي او  t

هره ورځ يو نو＊ت ＇رگندي８ي. 
بايد د دوو مفهومونو اقتصادي ودې او اقتصادی پراختيا تر من＃ توپير وشي: اقتصادي وده يواړخيزه 
ده چ３ مقصد له هغه نه په ！ولنه ک３ د شتمن９ او توليد زياتوالی دی او معموًال د سرانه عايد له 
مخ３ اندازه کي８ي، په دې بنس وده يو کمي مفهوم دی. که په يوه ！ولنه ک３ د توليد کچه په يو 

＇رگند پ７او ک３ نسبت پخواني پ７او ته زياته شي، وايو چ３ دې ！ولن３ وده ک７ې ده. 
دا زياتوالی کيدای شي د زراعتي محصوالتو د سطح３، د نويو کارخانو تآسيس، د موجوده او 
فعلي توليدي مرکزونو پراختيا او داس３ نورو پايله وي. اقتصادي پراختيا د توليد د ډ４ر＊ت تر 
＇نگه په بله پديده هم داللت کوي او هغه کيفي مفهوم دی. که چ５رته ！ولنه خپله توليدی وړتيا د 
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＊و طريقو او مناسب３ ！کنالوژۍ ＇خه په گ＂３ اخيستلو سره زياته ک７ي او له خپلو سرچ５نو ＇خه 
په ＊ه توگه استفاده وک７ي، نو وايو چ３ د پراختيا په الره ک３ ي３ قدم اي＋ی دی. ＇رنگه چ３ ليدل 
کي８ي وده د پراختيا يوه برخه ده. په حقيقت ک３ له امکاناتو او سرچينو ＇خه بهتره گ＂ه اخيستل 
د توليد د زيات５دو سبب گر＄ي خو د توليد هر زياتوالي ته پراختيا نه شو ويالی، د مثال په توگه د 
توليد زياتوالی چ３ د زراعتي محصوالتو په پايله ک３ رامن＃ ته ک８５ي وده ده. د توليد زياتوالی چ３ 
د طريقو د ＊ه والی، د اصالح شويو تخمونو د استعمال، د نباتي او زراعتي أفاتو ضد درملونو 
＇خه د استفادې او د پرمختلل３ ！کنالوژۍ په پايله ک３ من＃ ته را＄ي اقتصادي پراختيا ده. يو بل 
！کی چ３ بايد هغه ته پاملرنه وشي دا دی چ３ له ودې ＇خه الس ته راغل３ پايل３ لن６ مهاله وي، 
خو له پراختيا ＇خه الس ته راغل３ پايل３ ک５دای شي اوږد مهاله وي او په اوږده موده ک３ الس 

ته را＄ي. له همدې کبله ويل کي８ي چ３ پراختيا يو اوږد مهاله بهير دی.

اقتصادي پراختيا دوه اصلي موخ３ لري
اول- د شتمن９ ډ４ر＊ت، د ！ولن３ د خلکو هوساينه، د نيست９ د جرړو ايستل.

دويم- د کار يا بوختيا ايجادول چ３ دا دواړه موخ３ عدالت رامن＃ ته کوي. اقتصادي پراختيا ته 
پاملرنه په پرمختللو او وروسته پات３ ه５وادونو ک３ توپير لري. په پرمختللو ه５وادونو ک３ له پراختيا 
＇خه اصلي هدف د خلکو د هوساين３ او د ژوند د امکاناتو زياتوالی دی. په داس３ حال ک３ چ３ 
په وروسته پات３ ه５وادونو ک３ زياتره د نيست９ د جرړو ايستل او د ！ولنيز عدالت زياتوالی د پراختيا 
اصلي هدف جوړوي. هغه پو＊تن３ چ３ د يوه ه５واد د اقتصادي پراختيا په اړه زموږ په وړاندې 
دري８ي هغه د نيست９، نابرابرۍ او ب３ روزگارۍ اندازه ده چ３ معلومه شي په کومه کچه ک３ ده؟ 
که چ５رته دا مسل３ له ډ４رې جگ３ کچ３ ＇خه ډ４رې ！ي＂３ کچ３ ته را＊کته شي، نو ويالی شو 
چ３ نوموړي ه５واد د پراختيا الره وهل３ ده. هرکله که د دې اساسي ستونزو دوه مسل３ او يا درې 
واړه )نيست９، نابرابرۍ او ب３ روزگارۍ( زيات３ شي او شدت پيدا ک７ي نه شو کوالی چ３ د دې 
کار پايل３ ته پراختيا ووايو، که ＇ه هم سرانه عايد دوه برابره شوی هم وي. ＇رنگه چ３ وويل 
شول هغه ه５وادو نه چ３ د پراختيا په حال ک３ دي، د اقتصادي پروگرام يو له اصلي موخو ＇خه 
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يي د نيست９ له من％ه وړل او د ！ولن３ عامو خلکو ته د ！ولنيزې هوساين３ برابرول دي. د ！ولنيزې 
هوساين３ معنا، د ！ولن３ د وگ７و په جسم او روح ک３ د سالمت９ راوستل، د پوه３ رواجول او د 
！ولنيز قانون ماتون３ مخنيوی دی. په دې ډول ！ولنيزه هوساينه هغه وخت رامن＃ ته ک５دای شي 
چ３ نيستي له من％ه الړه شي او نابرابري کمه شي. کله چ３ مو غو＊تي وي د يوې ！ولن３ د 
！ولنيزې هوساين３ کچه معلومه ک７و، نو الزمه ده چ３ د ！ولن３ د نيست９ له وضعيت او د عايد له 
و４ش نه ＄ان خبر ک７و. ＄که چ３ که په ！ولنه ک３ نيستي کمه او د عايداتو و４ش مناسب وي، 

د هغ３ ！ولن３ هو ساينه به ډ４ره وي.

 د لوست تکرار
......................................................................................................�t
......................................................................................................t
......................................................................................................t
......................................................................................................t
......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- پخوا د ه５وادونو پراختيا د کومو معيارونو له مخ３ معلوم５دله؟

المل  بدلونونو  کومو  د  ک３  ！ولنه  په  پراختيا  چ３  وواياست  او  ک７ئ  تعريف  پراختيا  اقتصادي   -٢
ک８５ي؟

٣- د اقتصادي پراختيا موخ３ کوم３ دي؟
٤- اقتصادي پراختيا او اقتصادي وده ＇ه توپير لري؟

٥- له کومو طريقو او الرو ＇خه استفاده وشي چ３ ه５واد د پراختيا په لور －امونه واخلي؟
٦- د ！ولن３ په اقتصادي جوړ＊ت ک３ له بدلون سره د ！ولن３ په ！ولنيز جوړ＊ت  ک３ کوم بدلونونه 

را＄ي؟

 کو رن９ دنده
تاس３ هر يو په خپله سيمه ک３ هغه کارونه گورئ چ３ د پراختيا ＇رگندوونکي دي او هغه کارونه چ３ 
د ودې ＇رگندوونکي دي، په يو ل５ست ک３ وليکئ او وروسته بيا خپل ل５ست د خپلو ！ولگيوالو له 

ل５ست سره پرتله ک７ئ.
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پرتله ي３ ک７ئ

کيدای شي ستاس３ په سيمه ک３ داس３ کورن９ موجودې وي چ３ هغوی مادي ستونزې ونه لري 
او ه）ه کوي چ３ خپل او د کورن９ ژوند نور هم ＊ه ک７ي. د هغه تر＇نگه داس３ کورن９ هم شته 
چ３ ژوند يي له نيست９ او محروميت سره ت７لی دی. أيا پوهي８ئ د دې دوه کورنيو تر من＃ د توپير 

علت ＇ه شی دی؟
هو! په دې ن７ۍ ک３ دوه ډل３ خلک ژوند کوي. لوم７ۍ ډله کوچنی ډله ده چ３ په هوسا خيال 
او له مادي ستونزو ＇خه ليرې د خپل او د خپلو اوالدونو د ＊ه ژوند سمبالولو په ه）ه ک３ دي. 
دويمه ډله هغه انسانان دي چ３ خپل ژوند له نيست９ او محروميت سره جوخت پرمخ بيايي. دا 
خلک چ３ د ！ول３ ن７ۍ مخ په زياتيدونکی نفوس تشکيلوي، د ژوند کولو لپاره له ستونزو او 
ک７اوونو سره الس او گريوان دي. د ه５وادونو په کچه، لوم７ۍ ډله د هغو ！ولنو جوړونک３ ده چ３ 
په اصطالح ک３ هغو ته پرمختللي ه５وادونه وايي او دويمه ډله وروسته پات３ ه５وادونه تشکيلوي. 
＇رنگه چ３ وويل شول د اقتصادي پراختيا بحث له اوولسم３ او اتلسم３ پ７５ۍ را په دې خوا په 
اروپايي ه５وادو ک３ مطرح شو. په دې ه５وادو ک３ د صنعت او ！کنالوژۍ د پرمختگ او د هغوى 

د پراختيا او وروسته پات５والي عوامل

اووه لسم لوست 
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له خوا د ضعيفو ه５وادونو د بازارونو د ولکه کولو سره يو ＄ای د دې سبب شو چ３ په يوه لن６ه 
موده ک３ د پرمختللو او وروسته پات３ قطبونو ترمن＃ وا！ن زيات شي او دوه ډوله ه５وادونه په ن７ۍ 

ک３ ＇رگند شي: پرمختللي او وروسته پات３ ه５وادونه.
پراختيا موندلي ه５وادونه کوم دي؟

توگه صنعتي شوي  بشپ７ه  په  دي چ３  ه５وادونه  هغه  ه５وادونه  موندلي(  )پراختيا  مخ３  له  تعريف  د 

وي او د يو پيچلي اقتصادي سيستم لرونکي وي. صنعتي شوي ه５وادونه هغه ه５وادونه دي چ３ له 

په حقيقت ک３ د  توليدات ي３ صنعتي فعاليتونه تشکيل ک７ي.  ناخالص داخلي  ٢٥٪ ＇خه زيات 

اقتصاد محور يي صنعتي توليد )صادرات( وي، خو هغه ＇ه چ３ د ډ４ر اهميت وړ دي )په کال ک３ تر 

١٠٠٠٠ډالرو زيات( د سرانه عايد لوړ والی دی. 

وروسته پات３ ه５وادونه کوم دي؟

ډ４رو  )د  ک３  ن７ی  په  سم  سره  راتلو  له  نظم  عمومي  د  او  وروسته  ن７يوال３ جگ７ې  دويم３  له 
تراستعمار الندې ه５وادونو د خپلواک کيدو تر ＇نگه( د پراختيا موندلو او وروسته پات３ ه５وادونو 
تر من＃ دا خال په ＊ه توگه ＇رگنده شوه او د ن７ۍ مختلف ه５وادونه ي３ له دې اساسي پو＊تنو 
سره مخامخ ک７ي دي چ３: ول３ په ن７ۍ ک３ ځين３ خلک په لوږه او مطلق３ نيست９ ک３ ورځ３ 
ت５روي او ځين３ خلک په کامله هوساينه ک３؟ له همدې وروسته په ن７ۍ ک３ پراختيا من＃ ته 

راغله. نن ورځ د دريم３ ن７ۍ د ه５وادونو لپاره د وروسته پات３ د تعبير پر ＄ای د پراختيا په حال 
ک３ اصطالح ＇خه کار اخيستل کي８ي.

فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ

ستاس３ په فکر! ول３ ځين３ ه５وادونه شتمن او ځين３ نور وروسته پات３ دي؟

او شتمن９ علت وي. خو که چ５رته  نيستمن９  د  او عمر د هغه  لرغونتوب  يوه ه５واد  د  ＊ايي 
لرغونتوب د دې خبرې دليل وي نو ول３ د مصر ه５واد د درې زره کلونو تاريخي لرغونتوب سره 
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سره يو نيستمن او وروسته پات３ او د کاناډا او امريکا ه５وادونه چ３ له ١٥٠کالو ＇خه زيات عمر 
نه لري، اوس د پرمختللو او پراختيا موندلو ه５وادونو له جمل３ ＇خه شم５رل کي８ي.

 د طبيعي صنايعو او د استحصال وړ معدنونو اندازه هم نه شي کولی د يوه ه５واد د نيستمن９ او 
شتمن９ دليل شي، ＄که جاپان يو داس３ ه５واد دی چ３ له ٨٠ سلنه زيات غرونه دي او مناسبه 
خاوره نه لري، خو بيا هم د خپل３ اړتياوړ وريج３ له محدودې زراعتي ＄مک３ ＇خه پوره کوي، 
خام ارزان بيه مواد د ن７ۍ له ن５ستمنو ه５وادونو  ＇خه را واردوي، د صنعتي محصوالتو او د قيمتي 
توکو په توگه ي３ صادروي چ３ له امريکا وروسته دويم لوی صنعتي قدرت بلل ک８５ي. ډ４ر زکاوت، 
قوم يا نسب او د پوستکي رن， هم نه شي کولی چ３ د ه５وادونو په پرمختگ او وروسته والي ک３ 
رغنده رول ولوبوي، ＄که چ３ د نيستمنو او شتمنو ه５وادود ډيپلوماتيکو ک７و وړو په ＇７５لو سره دا 

جوته شوې ده چ３ کوم د پام وړ توپير په هو＊يارۍ او فکر ک３ نه ليدل ک８５ي.
 نو توپير په ＇ه ک３ دی؟ يو ل７ الملونه شته چ３ د پراختيا نه موندن３ عاليم او أثار گ２ل 
ک８５ي، لکه: د پان／３ کموالی، د متخصصو او ماهرو بشري ＄واکونو کموالی چ３ د وروسته 

والي الملونه او ن＋３ دي.
سربيره پردې په عمومي او کيفي توگه کولی شو چ３ د وروسته پات３ ه５وادونو گ６ خصوصيات 

داس３ ډلبندي ک７و:
١- د خلکو د ژوند د سطح３ او کيفيت ！ي＂والی.
٢- وزگارتيا، کم کار او د مزد د اندازې ！ي＂والی.

٣- کرنيزو توليداتو سره ت７او يا د لوم７نيو موادو صادرات )توليدي سرچين３(. 
٤- اقتصادي ت７او او په ن７يوالو اړيکو ک３ زيانمن ک５دل.

٥- نا مناسب سياسي حکومتي جوړ＊ت.
٦- ！ولنيزه نابرابري. 

٧- د من％ن９ طبق３ کمزورتيا.
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 ＄ين３ اقتصاد پوهان د طبيعي سرچ５نو کموالی، د پان／３ نه تشک５ل５دل او په کافي اندازه د سپما 
نشتوالی او داس３ نور د ه５وادونو د وروسته پات５والي علت بولي. ر＊تيا چ３ د طبيعي سرچينو 
زياتوالی او د سرماي３ سرچينو ته السرسى په اقتصادي پراختيا اغ５ز اچوي، خو د پام وړ ！کی 
دا دی چ３: جنوبي امريکا، التيني 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 التينه امريکا او جنوبي امريکا  ک３ د مسو او سربو سرچين３ او په افريقا ک３ د پاملرن３ 
وړ د طال او نـقرې د زيرمو نومونه اخستالی شو چ３ سره له دې هم پرمختللي ه５وادونه نه 
بلل ک８５ي. له پورتنيو معلوماتو ＇خه داس３ پايله اخلو چ３ په پراختيا موندونکو او پراختيا نه 
نابرابره و４شنه او د نفوس ډ４روالی نه دى.  موندونکو ه５وادو د ن７ۍ و４شل د طبيعي سرچينو 
＄ين３ پوهانو يو ل７ محدودوونکي عوامل لکه: د نفوسو نا منظمه وده د ما هر انساني ځواک 
کموالی، د سرماي３ او مالي امکاناتو کم＋ت د پراختيا په حال ک３ ه５وادو د وروسته پات３ 

ک５دو عوامل گ２ي.

 نن دا ثابته شوي ده، په کومه اندازه چ３ طبيعي سرچين３ په پراختيا ک３ اهميت لري، هومره 
علم او ！کنالوژي هم د اهميت وړ دي. پرمختلل３ ！کنالوژۍ کولی شي خپله په يوازې ډول په 
نسبي توگه د ه５وادونو لپاره گ＂وره تمامه شي، د ب５لگ３ په توگه: جاپان، کوريا او سنگاپور چ３ 
کافي طبيعي سرچينو نه لري، خو د صنعت له پلوه په ډ４رو مهمو الس ته راوړنو بريالي شوي 
دي. په داس３ حال ک３ چ３ د ارجن＂اين په ＇５ر ه５واد او ＄ين３ نور ه５وادونه د ډ４رو شتمنو ز４رمو 

او طبيعي سرچينو له درلودلو سره سره د پراختيا په حال ک３ ه５وادونه دي. 
د دې  او هميشه  پات５والي، ＇خه ＄وري８ي  او ورسته  انحطاط  له  تراوسه  نه  پخوا  له  افغانستان 
مسل３ نه د خالصون د علتونو په ل＂ه ک３ دی. سياسي استبداد د ادارې او مديريت کمزوري 
ب３ ＄ايه غو＊تن３، مخالفتونه، د سواد د کچ３ ！ي＂والی، په لويو قدرتونو پورې ت７ل، د قومونو 
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د  گاون６يانو متضادې گ＂３  د  او همدارنگه  استعمار گرو السوهنه  د  ！ولنيزه گ６وډي،  ډ４روالی، 
افغانستان د وروسته پات５والي مهم عوامل تشکيلوي.

 په فرهنگي، سياسي او اقتصادي ساحو ک３ د 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 ي３ د افغانستان په وروسته پات５والي ک３ اغ５زناک نقش درلود، هغه استعمارگر 
ه５وادونه وو چ３ د خپلو اقتصادي او سياسي گ＂و لپاره  ي３ په دوامداره توگه د افغانستان د سياسي 
تاريخ په اوږدو ک３ د جنگ اوږديدل، نا امني، کشمکش او په افغانستان کي ي３ د يو ضعيف او 
پييلي دولت د مستقر کولو سياست تعقيب ک７ی دی. باالخره د سيم３ مهم ه５وادونه او گاون６يان 
او د هغو متضادې گ＂３ د داخلي جنگونو، ناامنيو او په عمومي توگه د افغانستان د انحطاط او 
وروسته پات５والي  سبب شول. بايد ووايو چ３ زموږ په ！ولنه ک３ د وروسته پات５والي او نيست９ يو 

عامل له فرهنگي نعمتونو ＇خه د محرومو قشرونو ب３ برخ３ کيدل دي، ＄که چ３: 
�له فرهنگي نعمتونو ＇خه د محرومو طبقو برخمن کيدل د ！ولن３ د ودې سبب ک８５ي.  t

�په پايله ک３ د ！ولن３ فرهنگ شتمن ک８５ي.  t
�فرهنگي شتمني د هو＊يارۍ او نو＊ت ساه د ！ولن３ په وجود ک３ نغاړي. t

� کله چ３ ！ولنه نو＊تگره وي تفکر په ！ولنه ک３ ژوندی ک８５ي.  t
�په يوه ！ولنه ک３ د تفکر په ژوندي کيدو سره ！ولنه ه５＆ وخت د نيست９ خوا ته قدم نه  t

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
....................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t
...................................................................................................t

 پو＊تن３
١-  پراختيا ته د رسيدونک３ ه５واد او د وروسته پات３ ه５واد تر من＃ توپير ＇ه شى دی؟

٢- د وروسته پات３ ه５وادونو گ６ې ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ.
٣- د پرمختللو ه５واونو گ６ې ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ.

٤- کوم عوامل د يوه ه５واد په پرمختيا او وروسته پات５والي ک３ رول لري؟
٥- زموږ د ه５واد د وروسته پاتيوالي کورني عامل ＇ه شى دی؟

٦- زموږ د ه５واد د وروسته پاتيوالي بهرنی المل ＇ه شی دی؟

 کو رن９ دنده
په هغه سيمه ک３ چ３ تاس３ ژوند کوئ نيستي شته او که نه؟ که وي د دې نيست９ په اړه ＇７５نه وک７ئ او 

دا ＇７５نه مو د نورو ！ولگيوالو سره مقايسه ک７ئ. 
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خبرې پرې وک７ئ
ان％ور ته وگورئ او د هغه په اړه په ！ولگي ک３ خبرې وک７ئ.

١- أيا کوم وخت د هغو خ％لو له ＇نگه ت５ر شوي ياست چ３ د سرک په خواک３ اچول شوې 
وي، هغه وخت تاس３ ته ＇ه احساس پيدا شو؟

ډ４ر  هلته  تاس３  به  هرومرو  نو  ياست،  تللي  لپاره  پيرودلو  د  کوم شي  د  ته  بازار  که چ５رته   -٢
مو！رونه، د خلکو گ２ه گو１ه، دوکانونه او کراچ９ ليدلي وي، أيا کوم شيان تاس３ هلته وليدل چ３ 

د ژوند د چاپ５ريال د کک７تيا المل شوي وي؟
 په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ پراخيتا د نيست９ او نا ان６ول９ له من％ه وړلو او د صنعتي کيدو، 
په ！ولنيزو اړيکو او سياسي چارو ک３ د عدالت پر بنس د خلکو د گ６ون د زياتوالي  په معنا ده. په 
دې درس ک３ د 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 چ３ په هغه ک３ ژوند دوام لري، د ژوند چاپ５ريال نومي８ي. د ب５لگ３ په توگه د اوبو 
ډن６، يو ＊ار، اوقيانوس، بيدياوې، غرونه او داس３ نور دا ！ول د ژوند د چاپ５ريال له ډولونو ＇خه 
دي. د ژوند په چاپ５ريال ک３ ژوندي موجودات د ب３ ساه شيانو لکه: خاوره، اوبه، گازونه او نورو 
موجوداتو سره  يو＄اى شتون لري. ژوندي موجودات پخپلو ک３ او همدارنگه د ب３ ساه موجوداتو 
اړين３ دي. د ژوند  لپاره  بقا  او  اړيک３ د ژوند د چاپ５ريال د دوام  دا  اړيک３ ساتي.  سره متقابل３ 
چاپ５ريال په دې ډول هم تعريف شوی دی: چاپ５ريال هغه فضا ده چ３ ！ول فزيکي، بيولوژيکي، 
！ولنيز، سياسي او نور هغه شرايط پک３ شاملي８ي چ３ ！ول ژوندي موجودات پک３ ژوند کوي او 
د هغو د روابطو مجموعه جوړوي. په يو بل تعريف ک３ راغلى دي: د ژوند چاپ５ريال د خارجي 

پراختيا او د ژوند چاپ５ريال

 اتلسم لوست
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اوضاعواو احوالو مجموع３ ته وايي چ３ د ژونديو موجوداتو په وده، پراختيا او بقا باندې اغ５ز 
د  د هغو  او  له طبيعي سرچ５نو  ده چ３  اړينه  لپاره  د ＊ه درک  د مفهوم  د ژوند چاپ５ريال  لري. 

استفادې له طريقو سره أشنا شو. 
طبيعي سرچ５ن３ ＇ه شى دي؟

په عمومي توگه هغه شيان دي چ３ خداى )َجلَّ َجَاللُه( په طبيعت ک３ پيدا ک７ي دى او ژوندي 
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 چ５ن３ په درې ډوله دي

او  بهير  ک３ کم８５ي  په  دا ډول سرچين３ د گ＂３ اخيستلو  ١- نه رغيدونک３ سرچ５ن３: 
باالخره ختمي８ي لکه: د ډبرو سکاره، مالگه، تيل، گاز او نور معدنونه.

٢- بيا رغيدونکي سر چ５ن３: د طبيعي منابعو يو بل ډول دی چ３ د معقول３ او مناسب３ گ＂３ 
اخيستن３ په پايله ک３ نه ختمي８ي او د بيارغون３ وړ دي. لکه: کبان، ＄نگل، وا＊ه او داس３ نور.

٣- نه تماميدونک３ سرچ５ن３:چ３ د هغو اندازه په طبيعت ک３ ډ４ره زياته ده، لکه: اوبه، 
هوا  او انرژي. 

په بشري ن７ۍ ک３ د 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 چ３ له طبيعي سرچينو ＇خه د استفادې د ＊ه مديريت په کولو ک３ بايد په 
نظر ک３ ونيول شي، هغه د ＄مک３ د تحمل وړ ظرفيت )Carring capacity( دی.

د تحمل وړ ظرفيت ＇ه شى ته وايي؟
هغه اندازه خلک چ３ په يو چاپ５ريال ک３ ژوند 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 معقول３ گ＂３ او د نفوس د زياتوالي په نتيجه ک３ له زغم وړ طاقت ＇خه ＇ه ورزيات شي 
＊کاره ده چ３ طبيعي منابع هغوى ته کفايت نه کوي او په چ＂ک９ سره ختمي８ي او زيان ويني تردې 

چ３ کيدای شي بيا د رغون３ وړنه وي.
د ن７يوال ژوند د چاپ５ريال له مهمو موضوعاتوسره بلدتيا پيدا ک７ئ،

بحث پرې وک７ئ
- ستاس３ په 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؟
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او  ！کنالوژۍ  معاصرې  پرمختگ،  تمدن  د  بشر  د 
اوبو  او  هوا  په ＄مکه،  ن７ۍ  نن９  ډ４روالي،  نفوسو  د 
ک３ په کک７تيا اخته ک７ې ده. چ３ د ＄مک３ د سر د 
اوسيدونکو ژوند ي３ له لوى گواښ سره مخامخ ک７ى 

دی. 
کوم موضوعات چ３ په دې برخه ک３ ورته اشاره ک８５ي 
يوه ب３ سرحده ساحه لري. يعن３ دا گواښ يوه ه５واد ته 
متوجه نه دی او د هغو د حل لپاره د ه５وادونو ترمن＃ 

تفاهم او مرست３ ته اړتيا ده.
د ژوند د چاپ５ريال د کک７تيا او گواښ الملونه 
١- د ＄مک３ د تودوخ３ زياتيدل )گلخانه ي３( －ازونه.

د ＄مک３ د تودوخ３ د درج３ د لوړيدو له مهمو عواملو ＇خه يو د گلخانه ي３ گازونو زياتوالی 
！ول  او  زياتوالی  ک３  گاز  په  اکساي６  ډاي  کاربن  د  دی.  کموالى  هوا  تنفسي  وړ  د ضرورت  او 
ورانووونکي گازونه د صنعت د پرمختگ له امله دي چ３ په لوي６لو ک３ ي３ نامطلوبو اغيزو ته 
پاملرنه ونه شوه. خو وروسته پوهان په دې پوه شول چ３ هغه ماشين أالت چ３ د سون د تيلو او 
په نورو غوړو باندې فعاليت کوي، خپله د کاربن ډاى اکساي６ د گازونو د توليد سبب ک８５ي. د 
دې گازونو له حده زياته برخه د ＄مک３ په شاوخوا را！ولي８ي. د دې گازونو ب３ حده زياتوالى او 
توليد４دل د ＄مک３ په چاپ５ريال ک３ د گاز د يو پ７５ قشر سبب گر＄ي چ３ د گل خانو د پالستيک 
پوښ په ＇５ر د تودوخه د ＄مک３ سطح３ ته ن８دې ساتي او د گلخان３ په ＇５ر د ＄مک３ د هوا 

د توديدلو سبب گر＄ي.  
٢-د ازون د قشر يا سطح３ کم５دل

دويمه ستونزه چ３ د اند４＋ن３ وړ ده هغه د ازون قشر ته چ３ د ＄مک３ د ساتن３ لپاره د هغ３ په 
شاوخواک３ ＄اى لري زيان رسيدل دي. د ازون قشر تقريباً په  ٢٤ کيلو مترۍ ک３ د ＄مک３ په 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 چ３ له صنايعو، وسايطو او نورو 
ماشينونو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ په پايله ک３ توليد８４ي، د ازون په قشر ورانوونکی او ويجاړوونکی 
اغ５ز لري او حتی د ازون د قشر په سطحه باندې ي３ د يو سوري جوړولو امکانات برابر ک７ي دي.

٣-د د＊تو پراختيا او د حاصل خ５زې خاورې کم＋ت
د گ＂３ وړ ＄مک３ د ن７ۍ په گوټ گوټ ک３ د شاړ４دو او له من％ه تللو له خطر سره مخامخ دي. 
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علمي ＇７５نو هم دا جوته ک７ې ده چ３ له ١٠ تر ١١ په سلنه د ن７ۍ حاصل ورکونک３ خاوره په 
هغه کچه کک７ه شوې ده چ３ د هغو بيرته رغونه تقريباً ناممکنه ده. 

٤- د هوا کک７تيا او اسيدي بارانونه
اسيدي بارانونه هم د هوا د کک７تيا يو عامل  －２ل ک８５ي. هغه اکساي６ونه چ３ د سون د ت５لو له 
مصرف او سو＄ولو نه حاصلي８ي. په هوا ک３ د اوبو له موجود بخار سره يو ＄اى ک８５ي او داس３ 
اسيدونه تشکيلوي چ３ له وري％و سره د ＄مک３ په سر حرکت کوي، کله چ３ وري％３ په باران 
تبديل３ شي دا اسيدونه د ＄مک３ مخ ته راگر＄ي او د ＄نگلونو، گياوو او حتی د انسانانو په الس 

جوړ شويو ساختمانونو ته د زيان او د اوبو د سرچ５نو د کک７تيا سبب گر＄ي. 

 ٥-د زهري )سمي( خځلو غورځول
د صنعتي چارو له امله، يو ډ４ر شم５ر صنعتي زهري خ％ل３ او اضافي مواد من＃ ته را＄ي چ３ 
د خ＋５دو په پايله ک３ د 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.
٦- د ځنگلونو له منځه وړل 

د ＄نگلونو چ＂ک تخريب او له من％ه تلل الندې ژيو پولي＂يکي او ب３ سرحده 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 المل گر＄ي.
ب: د کاربن ډاي اکساي６ د جذب او اکسيجن د توليد اندازه او ظرفيت کم８５ي. او د ＄مک３ 

تودوخه زياتي８ي. 
خبرې پرې وک７ئ

ستاس３ په فکر! أيا د دې ！ولو خطرونو مخنيوى کولى شوکوم چ３ بشريت له هغه سره مخامخ 
دی؟ ＇نگه؟ ستاس３ مسؤوليت د ژوند د چاپ５ريال پر وړاندې ＇ه دی؟

په اوسمهال ک３  دوامداره پراختيا په سياسي برخو او هم په ＇７５نيزو برخو ک３ په پراخه توگه د 
ن７ۍ په سطحه د استفادې وړ گر＄ي.

دوامداره پراختيا ＇ه شى ده؟
 ب３ له دې چ３ د 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 چ３ راتلونکی نسل هم له دې سر چ５نو ＇خه د 
گ＂３ اخيستلو حق لري. په دې تعريف ک３ د نيست９ او طبيعي سرچ５نو ته د السرسي په اړه د نن او 
راتلونکي نسل تر من％ه د عدالت رعايت کولو په اړه فکر نغ＋تی دى او خلک ي３ له طبيعت نه د 

معقول３ استفادې، د ژوند د چاپ５ريال او د ژونديو موجوداتو او ＄ناورو ساتن３ ته ه）ولي دي. 
اهلل )َجلَّ َجَاللُه( انسان له خاورې نه پيدا ک７ او په هغه ک３ ي３ روح واچاوه نو انسان او د انسان د 
ژوند او حيات ！ول３ پديدې له ＄مک３ او خاورې نه پيدا دي او خاوره د ＄مک３ پو！کى ) قشر( 
دی. اهلل )َجلَّ َجَاللُه( ！ول موجودات او شيان په يوه پ５چل３ اړيکه ک３ د انسان لپاره پيداک７ل 
او انسان ي３ د دوى په استفاده ک３ له اسراف کولو نه منع ک７. د اسالم په مقدس دين ک３ درې 

شيان مطلوب دي.
١- په هغو سرچ５نو او شتمنيو چ３ اهلل )َجلَّ َجَاللُه( په ＄مکه، أسمان، د ＄مک３ په تل او په 

بحرونو ک３ د انسان د استفادې لپاره پيدا ک７ي دي،د اهلل )َجلَّ َجَاللُه( د شکر ادا کول.
٢- په بحر، ＄مکه او أسمان ک３ له شتمنيو او سرچ５نو ＇خه په دوامدره، هم５شه سنجيده او 

اسراف نه کوونک３ توگه گ＂ه اخيستنه.
٣- د اهلل )َجلَّ َجَاللُه( له نعمتونو ＇خه له هر ډول چ＂ل９، نجاست او کثافت نه پرته، پاکه گ＂ه 
اخيستنه چ３ نظافت د شريعت مطلوب او د ايمان جز دی. که چ５رته انسان له دې سرچينو 
＇خه معقوله استفاده ونه ک７ي، دا عمل د دې المل ک８５ي چ３ استفاده کوونکي له خپلو اړيتاوو 
＇خه زيات او د نورو د اړتياوو په نظر ک３ نيولو ＇خه پرته ترې استفاده وک７ي چ３ دا عمل 
اسراف دی او اسراف حرام دی. د دې لپاره چ３ يوازې د نن ور＄３ د انسان پرمختيا او سوکالي 
د اسالم مقصدنه دی بلک３ د اسالم  مقصد له نن ＇خه د قيامت تر ور＄３ د انسان ترقي او 
پرمخت， دی. انسان پراختيا ته اړتيا لري چ３ خلک هم د انساني شرايطو ＊ه والي ته او هم د 
ژوند د چاپ５ريال د ساتن３ يعن３ د طبيعت د توليد قدرت او د تنوع د ساتن３ ته پاملرنه ولري. چ３ 
د دې کار په عملي کولو سره ＄ين３ نظريات د پراختيا او د ژوند د چاپ５ريال په اړه پاى ته رس８５ي. 
داس３ نظري３ چ３ گوندې دا دوه يو د بل په مقابل ک３ دروي، خو موږ بايد دا ومنو چ３ دا دواړه 

اصلونه )د ژوند چاپ５ريال او پراختيا( د يوه بهير دوه نه ب５لدونک３ برخ３ دي. 
کوم３ چارې چ３ په موږ پورې اړه لري چ３ د چاپ５ريال د پاک ساتلو لپاره ي３ سرته ورسوو ＄ين３ 

ي３ په الندې ډول ياد وو:
- موږ بايد نيالگي ک＋５نوو، کبله وکرو او چاپ５ريال پاک وساتو.
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- خ％ل３ او کثافات بايد په يو ！اکلي ＄اى ک３ وغور＄وو.
- د ونو او پارکونو ＇خه ＇ارنه او ساتنه وک７و. هغو ته اوبه واچوو او له ماتولو نه ي３ ډډه وک７و.

- په خوړونو، پارکونو او سرکونو ک３ کثافات وانه چوو.
- انرژي بايد ډ４ره او ب３ ＄ايه مصرف نه شي او د ب３ کيفيته تيلو او د سون موادو له استفادې نه 

چ３ د ژوند چاپ５ريال کک７وي ډډه وک７و.
- هغه د بيا استفادې وړ شيان چ３ بايد لرې واچول شي، د کوچنيانو لپاره ترې د لوبو شيان  

جوړک７و.
- د پالستيکي ک）وړو پر ＄اى له کاغذي او ！وکريزو ک）وړو －＂ه واخلو او يا که له پالستيکي ک）وړو 

＇خه استفاده کوو، وروسته له استفادې هغه بايد د خ％لو په ！اکلي ＄اى ک３ وغور＄وو. 
- ژوي ونه زورو او داس３ نور.

 د لوست تکرار
................................................................................................t
................................................................................................t
................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د ＄مک３ د زغم اندازه ＇ه شى ده؟ وي３ ليکئ.

٢- که له طبيعي سرچ５نو ＇خه په معقوله توگه استفاده ونه شي، ＇ه به پ５（ شي؟
٣- نه رغيدونکي طبيعي سر چين３ کوم３ دي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٤- ول３ ويل ک８５ي چ３ پراختيا د ژوند د چاپ５ريال د کک７يدو المل گر＄ي؛ أيا دا سمه ده؟
٥- د ژوند د چاپ５ريال  کک７تيا د انسانانو ژوند ته ＇ه زيان رسوي؟

٦- د ＄مک３ د کرې توديدل )گلخانه يي اغ５ز( ＇ه شى دی؟ بيان ي３ ک７ي.
٧- د ＄مک３ د تودوخ３ د درج３ لوړوالى په اقليم ک３ کوم تغييرات راولي او د کومو پي＋و 

المل ک８５ي؟
 کو رن９ دنده

＇لور هغه کارونه چ３ تاس３ ي３ د ژوند د چاپ５ريال د پاکوالي لپاره سرته رسوالى شئ وليکئ او 
بيا ي３ د ！ولگي پر وړاندې و لولئ.                         
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١ - پراختيا په لغت ک３ د تدريجي پرمختگ، ځواکمن９ او حتی لويوالی خوا ته د 

ودې کولو په معنا ده. همدارنگه پراختيا د پراخوالي په  معناهم ده.

٢- د هر ډول پراختيا اساس فرهنگي پراختيا ده او له هغه ځايه چ３ د 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.

٣- هغه شرايط او ټولنيز الملونه چ３ د ودې او  پراختيا په بهير ک３ د پاملرن３ وړ دي 

عبارت دي له:

بي７ن９  او  العاده  فوق  الس،  په  الس  مقصد  په  وړلو  منځه  له  د  نيست９  مطلق３  د   -١

مرست３  چ３ په خواشين９ سره د نفوسو ډ４ره برخه ورسره الس او گريوان ده.

٢- د 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 

او  ټولنيزې هوساين３  د  راوړل،  نقشونو السته  او  موقفونو  ټولنيزو  او  د سياسي  ژوند ک３ 

عدالت راوستل دي.

اجتماعي  او  انساني  توليدي،فزيکي،  د  د  پرمخت， چ３  پراختيا: هغه  اقتصادي   -٤

ظرفيتونو د زياتوالي سره يو ځايي وي، اقتصادي پراختيا بلل ک８５ي.

٥- ټول هغه چاپ５ريالونه چ３ هلته ژوند دوام لري، د ژوند چاپ５ريال ورته ويل ک８５ي.

ټولو  د  لپاره ه）３  تغيير د مخنيوي  د  اقليم  د  او  پاک ساتل  ژوند د چاپ５ريال  ٦- د 

بنسټونو او د ه５واد د هر وگ７ي مسؤوليت او دنده ده.


