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د

د پوهنې د وزير پيغام 
الحمد لله رب العاملني والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی آله و أصحابه أجمعني، أما بعد:

د پوهنې تعليمې نصاب د ښوونې او روزنې د نظام بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري 
او سلوکي ودې او پراختيا کې بنسټيز او ارزښتمن رول لري. 

تعليمي نصاب بايد د وخت په تېرېدو او د ژوندانه په بېالبېلو ډګرونو کې له بدلون او پرمختګ او د ټولنې له اړتياوو سره 
سم، هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورکړې د الرو چارو له مخې، بدلون او پراختيا ومومي. 

د تعليمي نصاب په ډګر کې يو هم د اسالمي زده کړو نصاب دی چې بيا کتنې او ودې ته ېې جدي اړتيا ليدل کېده؛ ځکه 
له يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ټولنې د معنوي مخکښانو په توګه د معارف د هڅو د پوره پام وړ وګرځي او له 
بلې خوا د ديني مدرسو په نصاب کې د اسالم د سپېڅلي دين عقايد، احکام او الرښوونې راغلې دي چې د انساني ژوند 
د ټولو اړخونو بشپړ نظام او قانون او د نړۍ د خالق او پرودګار د وروستني پيغام په توګه د قيامت تر ورځې پورې، د بشريت 

د الرښوونې دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو کې د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامنځته کولو، پراختيا او بډاينه، 

په تېره بيا د اسالمي نړۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده کې، خپله دنده سرته رسولې ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا څرګندوي چې د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپاتې او ثابتو 

احکامو پر بنسټ، د ټولنې له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ځای پراختيا موندلې ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ځالنده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوهې زانګو او د وخت لوی علمي مرکز و چې 
د اسالمي ستر تمدن په جوړښت کې يې مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډګرونو، په ځانگړې توگه د عقايدو، 
تفسير، حديث، فقهې او د فقهې د اصولو په څېر په شرعي علومو کې د زرګونو پوهانو او عالمانو شتون، زموږ ددې وينا 

پخلی کوي. 
په اوسني عصر کې د اسالمي ويښتابه له پراختيا سره سم زموږ په هېواد کې اسالمي زده کړو د څومره والي او څرنګوالي 
له مخې زيات بدلون موندلی او د هېواد کوچنيان او ځوانان په ډېره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده کړو مرکزونو او مدرسو 

ته مخه کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخې د هېواد له اساسي قانون سره سم د 
اسالمي زده کړو د کيفي او کمي پراختيا او په هغې کې د اسالمي زده کړو د نصاب په اړه د پام وړ ګامونه پورته کړي دي.

په دې لړ کې د پوهنې وزارت، د هېواد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانوڅخه په بلنه د ديني مدرسو 
د تعليمي نصاب، د ال ښه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرحې او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او تمرينونو په 

ورزياتولو د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو کړل. 
هيله من يم، د پوهنې وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاينې وړ دا هڅې، په افغانستان کې د اسالمي زده کړو د ال 

پراختيا او بډاينې او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهنې وزير



هـ

مقدمه
قدرمنو ښوونکو او ګرانو زده کوونکو!

د ديني مدارسو د اجتماعياتو درسي کتاب د افغاني ټولنې د اړتياوو، د معارف د محترم وزارت د پاليسي 
د نصاب د ليکنې فن او معاصرو معيارونو او درسي مفرداتو د افقي او عمودي تسلسل په پام کې نيولو 

سره ليکل شوي دي.
د ديني مدارسو د اجتماعياتو په مضمون کې پر تاريخي مطالبو سربېره د جغرافيې او مدني معلوماتو 
مفاهيم شتون لري. د تاريخ په برخه کې هڅه شوې چې د ديني مدرسو زده کوونکي د زده کړې په 
وخت د افغانستان او نړۍ له لرغوني تاريخ، منځنيو پيړيو، نوې پيړۍ او معاصرو پېښو سره پېژندګلوي او 
معلومات تر السه کړي او هم پدې پوه شي چې انسانانو په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې کوم 

تاريخي پړاوونه تير کړي دي او په راتلونکې کې ښايي څرنګه چلن وکړي.
د جغرافيې په برخه کې د علمي اړتياوو په پام کې نيولو سره علمي مطالب داسې توضيح شوي چې زده 
کوونکي د موقعيتونو، طول البلد، عرض البلد، غرونو، سيندونو، جهيلونو، بحرونو، کرنې،  څارويو، 
معادنو، ځمکني، بحري او فضايي ترانسپورت، اوبو او هوا، نژاد، ژبو، مذهب، لويو وچو او هېوادونو په 

اړه معلومات تر السه کړي چې د ژوند په سمون کې له هغه څخه ګټه پورته کړي.
د مدني معلوماتو په برخه کې د بشري ټولنو، ارزښتونو، مقرراتو او قوانينو، اعتقاداتو، اقتصاد، سازمانونو، 
ټولنو، جوړ ښتونو او د مادي او معنوي اړتياوو په اړه الزمي او اړين مطالب توضيح شوي چې زده کوونکي 

په ورځنيز ژوند کې ورڅخه ګټه پورته کوالي شي.
د اجتماعياتو د مضمون د يوې بشپړې دورې )له اووم څخه تر دوولسم ټولګي پوري( له زدکړې وروسته 
تمه کېږي چې د ديني مدرسو زده کوونکي د ټولنيزو علومو په مباديو او اساساتو پوه شي، د دې علم له 
مهمو اصطالحاتو سره أشنايي تر السه کړي. د هيواد او نړۍ د ورځنيو پېښو په خبرونو وپوهيږي، سياسي 
اقتصادي او ټولنيزې پيښې تجزيه او تحليل کړای شي او پايله ورڅخه واخيستالی شي او په دې توګه په 
ټولنه کې فعال غړي شي او د ديني او اجتماعي علومو په يو ځای کولو سره د خدای)ج( د دين ريښتيني 

او اغيزمن مبلغين ورڅخه جوړ شي.
هيله کېږي چې د دغه مضمون محتويات د ديني مدرسو د استادانو لپاره په زړه پورې او زده کوونکو ته يې 

د ټولنيزو معلوماتو يوه ګټوره منبع وګرځي.
و اهلل ولي التوفيق
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لومړی څپرکی

د افغانستان د گاونډيو هېوادونو معاصر تاريخ 

د تاريخ برخه
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د لومړي څپرکي موخې
١- د پاکستان د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٢- د ايران د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٣- د چين د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٤- د تاجکستان د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٥- د ازبکستان د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٦- د ترکمنستان د معاصر تاريخ او پېښو سره پيژندگلوي.

٧- د نقشو او اطلسونو څخه د ګټه پورته کولو مهارت.
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د پاکستان اسالمي جمهوريت

اسالم د اوومي ميالدي پېړۍ په لومړيو کې د هند نيمې وچې ته ورسېد. پوځيان او مسلمان مهاجرين 
چې له عربو څخه راغلي وو، د سند د سيند او پنجاب په سيمه کې چې د پاکستان د ځمکې لويه 
برخه جوړوي، ميشت شول. څو پېړۍ مخکې د هند په نيمه لويه وچه کې مسلمانان د دوه لويو ټولنو 
په توگه د هند په ختيځ او لوېديځ څنډو کې رامنځ ته شول د هند د بومى وګړو ليوالتيا د اسالم د 

مقدس دين سره د مسلمانانو په شمير کې زياتوالى راوست.
د بريتانيا د واکمنۍ پر وخت د هند د نيمې وچې په ډېرو برخو کې د مسلمانانو شمېر زيات وو، سره 
له دې هم هندوانو په هغو ځايونو کې چې د مسلمانانو شمېر په کې ډېر هم و، په دولتي چارو کې پر 
هغوي غلبه درلوده. ځکه نو مسلمانانو ددې لپاره چې ښه ژوند ولري، او داسي هيواد چې دويې خپل 

وګڼي، په هغه کې خپل مشران ټاکلي و شي او خپل اسالمي کلتور ته وده ورکړي مينه درلوده.
د هند د نيمې لويې وچې او پاکستان له مهمو تاريخي پېښو څخه يوه هم د مسلمانانو راتگ و، له 
أشوکا وروسته سياسي يووالى تر ډېره وخته پاتې نه شو. او په منځنيو پېړيو کې د کوچنيو پاچاهانو په 

په دې لوست کې تاسې ته د هند د نيمې وچې د خپلواکۍ، له هند څخه د پاکستان د بيلتون 
په هکله معلومات وړاندي کېږي. د پاکستان د تاريخ د هغه له رامينځ ته کېدو څخه وړاندې د 

هند د نيمې وچې او يا د افغانستان په تاريخ کې څېړلی شو.

لومړی لوست
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الس سره وېشلي و.
کله چې د بودا دين مخ پر زوال شو، د هند سيال پاچاهان يو له بل سره په جگړې اخته شول. او دې 

کار مسلمانانو ته چې د اسالم د بيرغ وړونکي وو، مناسب فرصت په الس ورکړ.
د هند نيمه لويه وچه د مغلو پر وخت د مسلمانانو تر واکمنۍ الندې 
متحده شوه، خو ډېرو هندو شاهانو د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې 
مخالفت وکړ او د هغوی پر وړاندي يې مبارزه پيل کړه. د غزنويانو، 
غوريانو اسالمي سلسلو د هند پر نيمې لويې وچې واکمنۍ وکړه 
او د سختو مخالفتونو سره سره دغه نوې اسالمي ټولنې د هندوانو 
د پخوانۍ ټولنې ترڅنگ کرار کرار ساه اخيسته. د نوموړې ټولنې 
ودونه  سره  هندو ښځو  له  پوځيان هڅول چې  به خپل  پادشاهانو 
وکړي. د هندوانو د ټيټې طبقي ډېر کسان د اسالم د جاذبې او نياو 

له امله مسلمانان شول.
بنسټ کېږدي، د هند  پارلمان د جوړولو  بومي  يوه  د  لپاره چې  په ١88٥م کال کې هندوانو ددې 
ملي کنگره يې جوړه کړه. يو شمېر مسلمانان له کنگرې سره يو ځاي شول، خو لږ وروسته څرگنده 
شوه، چې مسلمانان په کې لږ دي او ښايي گټي يې په پام کې ونه نيول شي. په ١90٦ زيږديز کال 
کې مسلمانان له کنگرې څخه جال شول او خلکو ته يې ددې بلنه ورکړه چې په جال ټولټاکنو کې 
مسلمانان خپل استازي وټاکي. په همدې ترڅ کې يې د هند د ټولو مسلمانانو انجمن )مسلم ليگ( د 
هندوانو د کنگرې د رقيب په توگه تاسيس کړ. د ١9٤٥ز کال تر ټولټاکنو وروسته د مسلمانانو د يوه 
ملي دولت غوښتنه الپياوړې شوه، که چېرته تجزيه منځ ته راغلې نه واى، جگړه پيلېده، خو په پايله 

کې دا دواړه پېښ شول.
په ١9٣8ز کال کې جناح د مسلم ليک د پياوړتيا لپاره د )دوو ملتونو( نظريه وړاندې کړه او د يوه جال 
اسالمي هېواد د جوړولو غوښتنه يې وکړه، چې په ١9٤0ز کا ل کې مسلم ليک د يوه پرېکړه ليک 

په ترڅ كې د پاکستان د جوړولو غوښتونکی شو.
په ١9٤٦م کې کنگرې او هم مسلم ليگ د بريتانيې د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد کړه او 

محمد علی جناح
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کنگره هم د ١9٤٧ ز کال پورې د تجزيې منلو ته تياره شوې وه او يوازې د سرحدونو ټاکل پاتې وو. 
د ١9٤٧زکال د اگست په ١٤ مه پاکستان جوړ شو. تر ټولو لوی د اسالمي او ملي وحدت أزموينه 
هغه وخت را ورسېده، چې کله بريتانيا دا ومنله، چې د هند نيمه لويه وچه دې د هند او پاکستان په 
هېوادونو تجزيه کړي، يوازې هغو سيمو ته چې ډېر مسلمانان په کې اوسېدل دا اجازه ورکړل شوه چې 
له پاکستان سره دې يو ځاى شي، خو بيا هم د کشمير د ډېره ميشتې مسلمانې سيمې پر سر خبرې او النجې 

روانې وې.
سيمې  هندي  مسلمانانو  او  وتښتېدل  ته  هند  هندوان  وروسته  تجزيې  تر  وچې  لوې  نيمې  د  هند  د 
پرېښودې ، په لکونو انسانان په فرقه ييزو نښتو کې ووژل شول. لږ وخت وروسته دواړه ملتونه د کشمير 
پر سر په جگړه اخته شول، هند کشمير په دې بانه چې حاکم يې هندو دی، نيولی و، خو د مسلمانانو 

په دې دليل، چې ډېری اوسېدونکې يې مسلمانان دي، بايد کشمير 
هويت  ملي  د  ستونزه  اصلي  پاکستان  د  وي.  برخه  يوه  پاکستان  د 
جوړونه د سياسي پولو ټاکل د واقعيت پربنسټ او باثباته او د منلو 
وړ رژيم د خلکو لپاره د توکمي, ژبني، عقيدتي او مذهبي توپير 

په لرو سره ؤ. 
ته راتگ کې ځينو  په منځ  پاکستان  توگه د  په  يوه مستقل هېواد  د 
رهبرانو لکه فيلسوف او شاعر اقبال الهوري، حقوقپوه محمد علي 
جناح ستر رول لوبولي دي. خان عبدالغفار خان د پشتونخوا د سترو 
په  استبداد  او  استعمار  د  انګليس  د  دي چې  څيرو څخه  ملى  او 

وړاندى پاڅون وکړ او د خپل ژوند ديري شيبي يى په دي الړ کې تيري کړي دي.
کله چې مهتماگاندي په ١9٣8ز کال کې د پښتونخوا څخه ليدنه کوله، نو له نږدې څخه يې پاچاخان، 
د هغه مبارزې، او د خلکو اخالص وليد نو هغه ته يې داسي وويل:«زما دعا داده، چې پښتانه نه يوازې 
دا چې هندوستان خپلواک کړي، بلکې د همدې خپلواکۍ په برکت ټولې نړۍ ته د نه تاوتريخوالي 

اصول وروپيژني«.
قانوني مصالحې وشي. د ١9٥٦ز  يو شمير  پر سر  رول  د  اسالم  د  تر خپلواکۍ وروسته   پاکستان  د 

خان عبدالغفار افغانستان ته په سفر کې
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پارلماني قوانين د اسالمي تحقيقاتو د  او هم يې  يو اسالمي هېواد اعالن کړ  پاکستان  قانون  کال اساسي 
انستيتيوت )Islamic Research Institute( د بيا کتنې تابع کړل. په ١9٥8ز کا ل کې دا قانون 
منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعالن سره هڅه وشوه، د اسالمي رهبري ځواکمنتيا محاره کړي د 

هڅو په پايله کې په ١9٦٣ز کا ل کې بيا د ١9٥٦ ز کا ل اسالمي شرايط څه نا څه اعاده شول.

 
  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، لومړی ډله دې د هند د نيمې وچې پر خپلواکۍ کې د هغو ملي 
څېرو او شخصيتونو د ونډې درلودو په اړه او دويمه ډله دې د پاکستان د تير تاريخ په اړوند له يو بل څخه 

پوښتنې وکړي.

 پوښتنې
١- مسلمانان کوم وخت د هند په نيمه وچه کې استوگن شول؟

٢- د مسلم ليگ گوند په کوم کال کي جوړ شو؟
٣- پاکستان په کوم کال کې منځ ته راغی؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د مشرانو، فرهنگي شخصيتونو او منابعو په مرسته د نه تاوتريخوالي د نهضت په اړه 

معلومات تر السه او بيا دې په ټولگي کې ووايي.
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پاکستان ددې فکر پر بنسټ جوړ شو، چې د هند مسلمانان داسې يو ملت جوړ کړي، چې د هيواد په لرلو 
سره ځانگړي سيمې او قلمرو ولري. پاکستان د سند، بلوچيستان پنجاب او د پښتونخوا له اياالتونو څخه 
ملت نه جوړاوه او د دوى ترمنځ ژور قومي او ژبني توپيرونه موجود وو. د پاکستان بنسټ اېښودونکو ددې 
نوي هېواد لپاره د لويديځ او ختيځ پاکستان د وحدت لپاره د اسالم دين اصلي عامل گاڼه. ژبنيو توپيرونو، 
ټولنيزو ځانگړتياو، فرهنگي ميراث او اقتصادي شرايطو مسئلې رامنځ ته کړې. ددغه هېواد دوو لويو ډلو 
تر اتلس کلونو پورې هڅه وکړه، چې يو ځاى ژوند سره وکړي او گټور اتحاد رامنځ ته کړي. خو همدې 

موخې ته ونه رسېدل.
د لويديځ او ختيځ پاکستان فرقه ييزه اختالفات او سيالۍ د دولت د کمزورولو اصلي سرچينه وه، 
چې د ژبنيو اختالف ، په ځانگړې توگه په لويديځ کې او په ختيځ کې لږه صنعتي پرمختيا هغه څه 
وو، چې د اختالفاتو لړۍ يې راخپرې کړې. په ختيځ پاکستان کې يو بل سياسي سيال را پيدا شو. 
د ١9٦8ز کال په دوبي کې مجيب الرحمن د عوامي ليگ )خلك ګوند( مشر د ٣٥ بنگاليانو په 
گډون له پاکستان څخه د جالوالي مسؤول وگڼل شو. دغه اختالف دې ته ورسېد چې په ١9٧١ز 

کال کې د ختيځ او لوېديځ پاکستان ترمنځ کورنۍ جگړه پيل شوه.
تر يوه خونړۍ جگړې وروسته، ختيځې برخې له مرکزي دولت سره خپلې اړيکې پرې کړې او د 

بنگله دېش په نامه يو جال هېواد رامنځ ته شو.

 

د بنګله ديش جالوالی

په دې لوست کې به په لنډه توګه پوه شئ چې پاکستان څرنګه په دوو جال )پاکستان او بنګله 
ديش( هيوادونو وويشل شو.

دويم لوست



  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر ډلو ووېشل شي او هره ډله دې د پاکستان د ويش پر الملونو په خپل منځ کې مباحثه 

او هغه دې فهرست کړي.

 پوښتنې
١- د پاکستان لويديځ او ختيځ اړخ يو له بل څخه څه توپير درلود؟ په اړه يې معلومات ورکړئ.

٢- د ختيځ او لويديځ پاکستان جګړه څه وخت پيل او څه پايلې درلودې؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له منابعو څخه په ګټې اخيستنې په دوو برخو د پاکستان د ويش )ختيځ او لويديځ( په 

اړه معلومات راټول او په ټولګي کې دې وړاندې کړي.



د ايران اسالمي جمهوريت

اقتصادی، سياسي، فرهنګي او ټولنيز حاالت د قاجاري دورې په پايله کې مخ په ورانۍ وو چې د يو لړ 
تحوالتو او بدلونونو لپاره په ايران کې الره پرانيستله په ايران کې د وروستنيو کلونو پيښې له دوو خواوو، 
کورني او بهرني حاالتو څخه متاثره وي. په بهرنۍ برخه کې بايد وويل شي چې استعماري هېوادونو 
لکه د روس او انگليس اغېزه او په قاجاريه دوره کې د ايران د اقتصادي توان په کمزورۍ کې مهم رول 
درلود. له اروپايي هېوادونو سره د ايران اقتصادي اړيکې له صفوي دورې پيل شوې وې او نسبي انډول 
يې درلود، خو د قاجاريانو د دورې په وروستيو وختونو کې دغه انډول د اروپايي هېوادونو په گټه او د 
ايران په زيان تمام شو. د ايران داخلي محصوالتو له بهرنيو توليداتو سره سيالي نه شوه کوالی، نو ځکه 
داخلي توليدات مخ په کښته روان شول او ځای يې بهرنيو توليداتو ونيو. د ايران په مختلفو ښارونو کې 
د صنايعو او کسبونو خاوندانو په کرار کرار خپلې دندې له السه ورکړې، اوزگار شول او هوساينې خپل 

ځای بېکارۍ، او بېوزلۍ ته پرېښود.
د  برخې  يو  تعليماتو  اسالمی  د  ورسره  او  کې  ايران  په  جنبشونو  استبدادي ضد  غوښتونکو  عدالت 
لپاره اغېزمن نقش ولوباوه، چې د مطلقې واکمنۍ،  او د عدالت د راستولو  تر السه کولو  خپلواکۍ 
استبداد، ظلم او ناروا او د ځان غوښتونکو واکمنانو پر ضد خلک يې مبارزې ته رابلل، چې کوالي 
شو دغه اغېزې په قاجاريه دوره کې د مشروطيت په نهضت کې ووينو. نړيوالو پېښو او واقعاتو هم پر 

په هکله  د الملونو  انقالب  اسالمي  د  او  پېښو  د قدرت، مهمو  پهلوي دورې  د  به  لوست کې  په دې 
معلومات وړاندې شي.

دريم لوست
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سياسي او ټولنيزو بدلونو اغېزي وکړي، د لومړۍ نړېوا لې جگړې څخه يو کـال مخکې احمد شاه 
قاجار چې ځوان شوي و، ناصر الملک يې د سلطنت له مرستيالۍ ليرې کړ او د ملي شورا د مجلس 
جوړونې لپاره يې د ټاکونو امر صادر کړ، خو يو کـال وروسته د لومړۍ نړېوالې جگړې په پيل سره د 
پردېو د تېرېو د ډېرېدو له امله مجلس وځنډېد. ايران له ناپييلتوب سره سره، د پرديو له تيري او د جگړي د 

ناوړه پايلو سره مخامخ شو.

الف: پهلوي دوره
تر لومړۍ نړېوالې جگړې وروسته په ايران کې سياسي، اقتصادي او اداري گډوډۍ، په روسيه کې د 

سوسياليستي نظام راتگ او گاونډيو هېوادونو ته يې د خپراوي شتون، او په 
ايران كې د حاکمه وضعي څخه د بيالبيلو پاڅونو رامنځ ته کيدل او د ملت 
سرتاسرى ناخوښي، د هېواد په شاو خوا کې،   د سوداگريز الرو بنديزونه او 
له احمد شاه قاجار څخه د ملي او هېواد پالو محافلو ناهيلي او نا خوښي 
هغه څه وو، چې د کب د مياشتې د درېمې نېټې د کودتاه لپاره يې الره برابره 

کړه، د کودتا مشر رضا خان وو.
نوموړي د تهران له نيولو وروسته هغه د سيد ضياالدين طباطباني په مشرۍ 
مستقله کابينه جوړه کړه او لږ وروسته رضاخان د دفاع وزير شو. ضياالدين له 

ايران څخه تبعيد شو او وروسته د قوام السلطنه په کابينه کې د دفاع د وزارت چارې او د ايران د پوځي 
قواوو مشري هم د رضاخان په الس کې پاتې شوه. په داسي وضعيت کې په سياسي مجلسونو، غونډو 

او مطبوعاتو کې د احمدشاه قاجار پرضد د مخالفت خبرې پيل شوې. 
او قاطع تدبير ددې المل شو چې  د رضاشاه د قدرت وړ خدمتونه، پوځي ځواکمنتيا، ښه سياست 
قاجاري سلطنت راو پرزوي. رضاخان د شاه په غياب کې چې په اروپا کې اوسېده، خپله ځواکمني 
ورځ په ورځ ټينگوله او همدارنگه يې دا هڅه کوله چې په پراخو تبليغاتو سره دا وښيي چې احمد شاه 

د هېواد د برخليک په اړه کومه پروا نه لري. 
په پايله كې د ملي شورا مجلس د ١٣0٤ لمريز کال د عقرب په مياشت کې د قاجاري سلطنت ړنګيدل 
او موقت حکومت يې د پوځ د مشر رضا شاه تر مشرۍ الندي اعالن کړ. د ملي شورا د غوښتنې سره 
سم د هماغه کا ل د ليندۍ په مياشت کې د مؤسيسان مجلس جوړ کړ او نوموړي مجلس سلطنت 
رضاشاه پهلوي ته تفويض کړ او د قانون هغه مواد چې سلطنت يې د قاجاريه کورنى مختص گاڼه لغو او 

پرنوى موادو کې سلطنت د پهلوي کورنى ته ځانگړې کړ.
دويمه نړيواله جگړه چې له ١9٣9 – ١9٤٥ز کال پورې يې دوام وکړ، د ١٣٢0لمريز کـال د سمبلې 

مياشتې په ٢٥ مه د شوروي اتحاد او انگلسي قواو له څو لوريو په ايران يرغل وکړ.

رضاشاه
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او دسلطنت  او د هېواد چارې يې خپل مشر زوي  پرېښود  په همدې مياشت کې سلطنت  رضا خان 
وليعهد ته وسپارلې او پخپله جنوبي افريقې ته الړ. نوموړي له هېواد څخه بهر له دوه کـاله او لس مياشتو 

او نهه ورځو وروسته د زړه د درېدو له امله وفات شو.
رضا خان د خپل سلطنت د واکمنۍ پر وخت الندې مهمې چارې سرته ورسولې:

د منظم پوځ جوړول، د محاکمو د جوړښت نوي کول، د مدني او جزايي قوانينو د مجموعي  تدوين، 
د وگړو د شميرنې د ادارې جوړول، د پيژندنې کارتونه يا تذکرې، د امالکو د ادارې رامنځ ته کول ، د 
سرتاسرى ريل گاډي پټلۍ جوړول، د ملي بانک جوړول، د روپو چاپول، د گمرکي تعرفو وضع کول، د 
ښارونو جوړول، د فرهنگ پراخول، د شرکتونو رامنځ ته کول، د پوهنتون جوړول، د ټولنيزو اصالحاتو 

رامنځ ته کول، او واليتونو ته د هغو تعميمول.

محمد رضا شاه پهلوي
محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنى دويم پاچا 
و. هغه د ١٢98لمريز کال د عقرب په مياشت کې په تهران کې زېږېدلى، 
لومړنۍ زده کړې يې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سويس 
کې بشپړې کړې. د ١٣٢0لمريز كا ل د وږي )سنبلې( په مياشت کې په 
ايران باندې د پخوانۍ شوروي اتحاد او انگليسانو د حملې له امله رضا شاه 
سلطنت پرېښود او محمد رضا شاه چې د سلطنت وليعهد و، د سلطنت 
واک يې تر السه کړ. د وږى په ٢٥ مه يې د شورا په مجلس کې د وفادارۍ 

لوړه وکړه. په دې توگه په داسې تورو ورځو کې چې له يوې خوا نړېوالې جگړې نړۍ نيولې وه او له 
بله لورې د ايران هېواد د روس او انگليس تر اشغال الندې و، سلطنت ته ورسېد. د محمد رضا شاه د 
سلطنت د لومړنيو کلونو ورځي ډېري بدې وې، ځکه چې د هېواد خپلواکي له گواښ سره مخامخ وه 
او هم يې د ځينو برخو د تجزيې لپاره دسيسې جوړېدلې، د تهران د کنفرانس د اعالميې په خپرولو سره 
چې د انگليس، روس او امريکا مشرانو په کې گډون درلود، تر يو حده دا پالن له منځه الړ، چې له امله 
يې تر دويمې نړېوا لې جګړې وروسته اشغالي قواو ايران پرېښود. د محمد رضاشاه د سلطنت له مهمو 

کارونو څخه يو هم د ايران د نفتو ملي کول دي، چې د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ تر سره شو.
د محمد رضا شاه د حکمرانۍ د دورې له مهمو کارونو څخه دا دي چې ايران يې د ملگرو ملتونو د 
ټولنې سره يو ځاي کړ، د تهران د تاريخي کنفرانس جوړول چې له امله يې د ايران ځمکنۍ بشپړتيا 
او خپلواکي تر السه شوه، د بغداد په نظامي تړون )سنتو( کې د ايران داخلېدل، د لومړي ځل لپاره د 
تلويزيون د دستگاه رامنځ ته کول، د مرکزي بانک جوړول ، د نالوستۍ پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا 
په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، د لويو سړکونو جوړول، د سياسي گوندونو رامنځ ته کول، د 

محمد رضا شاه پهلوى

11



موټر جوړولو کارخانې، دارو گاډو نوې پټلۍ، د ايران او روس تر منځ د گاز د نل ليکي غزول، د نړۍ له 
هېوادونو سره د سياسي اړيکو ټينگول، د نفتي فابريکو جوړول، له عراق سره د اوبو د سرحدونو ټاکل، 

د فرانسې او ألمان په مرسته د هستوي انرژۍ د مرکز جوړول هغه څه دي چې يادولی يې شو.
ب- د ايران اسالمي انقالب

محمد رضا شاه د ١٣٥٧ لمريز کال د  مرغومي په مياشت کې د ايران د اسالمي انقالب او پاڅون له 
امله د خپلې کورنۍ له ټولو غړو سره مصر ته والړ او تر ١8 مياشتو سرگردانۍ 
وروسته په ١٣٥9 کال کې د سرطان د ناروغۍ له امله په مصر کې مړ او همالته 

خاورو ته وسپارل شو.
د ايران اوضاع له ١٣٥٦ لمريز کاله را وروسته له ډېرو چټکو بدلونونو سره مخ 
شوه او هغه نهضت چې امام خميني له ١٣٤١ لمريز کال څخه پيل کړی و، 
پراخې کچې ته ورسېد او په انقالب واوښت، چې په پايله کې د ١٣٥٧ لمريز 
کا ل د سلواغې د مياشتې په ٢٢ مه نېټه برياليتوب ته ورسېد. مصر ته د شاه له 

تښتې وروسته هغه نظام چې ٣٧ کاله پر هېواد حاکم و، له منځه والړ.
په پای کې د سلواغې د مياشتې په دولسمه امام خميني ايران ته راوگرځېد او خلکو يې تود هر کلی وکړ. 
نوی دولت په ١٣٥٧/١١/١٥ نېټه د امام خميني په حکم د مهندس بازرگان په صدارت رسميت پيدا 
کړ، بازرگان ته دنده ورکړل شوه چې سربېره د هېواد پر اداره کولو ددې لپاره چې سياسي نظام په اسالمي 

جمهوريت بدل شي، ټول پوښتنې وکړي او په دې توگه د ايران د تاريخ نوى څپرکی پيل شو.

 په ټولگي  کې دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې په ټولگي کې پر دوو ډلو وويشل شي، لومړنۍډله دې د قاجاري حکومت د سقوط د 

الملونو او دويمه ډله دې د پهلوي کورنۍ په برخه کې يو له بل څخه پوښتنې وکړي.

 پوښتنې
١- د احمدشاه قاجار د سلطنت د ړنگيدو الملونه په گوته کړئ.

٢- د تهران کنفرانس په کوم کال او چيري جوړ شو؟
٣- د رضاشاه د سلطنت مهمي پيښې په گوته کړئ.

٤- د ايران اسالمي انقالب په کوم کال او د چا تر مشرۍ الندې بريالى شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليتونه:
زده کوونکي دې د ښوونکو او منابعو په مرسته د دويمې نړيوالې جگړې د الملونو او پر ايران باندې د 

هغه د اغېزو په اړه معلومات تر السه کړي.

آيت اهلل سيد روح اهلل خميني
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د چين د خلکو جمهوريت

له دې کبله چې چين د درېو لويو وچو اروپا ، أسيا او افريقا د تقاطع په محل کې موقعيت لري، نو 
په سيمه کې نړېوال او د لويو قدرتونو په منځ کې له استراتېژيک اهميت څخه برخمند دی. چين په 
شمالي نيمه كره، د أسيا په ختيځه برخه او د أرام سمندر په لوېديځ ساحل کې پروت دی، چې د 

9.٦ ميليونه کيلومتره مربع مساحت په لرلو د نړۍ دريېم لوى هېواد دى.
د چين د خلکو د جمهوريت پالزمېنه د پيکن)بى جېنگ( ښار دى، چې له ډېرو پخوانيو مرکزونو څخه 
گڼل کېږي او تاريخي سابقه يې ٣000 کاله مخکې ته رسېږي. ياد شوی ښار ١000 کاله مخکې جوړ 
شوی او اوه پېړۍ پخوا قوبالى خان بېجېنگ خپل دايمي پايتخت وټاکه او تر اوسه پرته له ١9٢8-

١9٤9ز كلونو گومين تانگ چې پايتخت يې نن جينگ ته انتقا ل کړ، بېجېنگ د چين پالزمېنه ده.
 د چين ډېری اوسېدونکي د خان )هان( له نژاده څخه دي، چې د مختلفو پېړيو را په دېخوا په همدې 
ځاى کې  د ٢0٦ ق- ز – ٣٢0ز كلونو تر منځ اوسيدلي دي، چې د امپراتور هان له نوم څخه 
اقتباس شوي دي. د بني اميه د حکومت پر وخت د منځني ختيځ او له سند څخه د مديترانې تر 
سهيل او د افريقې تر شماله پورې سيمې د اسالم تر واحد  بيرغ الندې راغلې، خو څرنگه چې هغه 
وخت د اسالمي نړۍ په ځينو ځايونو کې کورنى جگړې رامنځ ته شوې، نو له چين سره د اړيکو د 

پراختيا په برخه کې پر مختگ ونشو.

په دې لوست کې د چين د تاريخي سوابقو او همدارنګه د ۱۹۴۹زيږديز کال د پېښو په هکله معلومات 
وړاندې شي.

څلورم لوست
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د عباسي اميرانو پر وخت، په ځانگړې توگه هغه وخت چې د خالفت مرکز له دمشق څخه بغداد ته       
يو وړل شو، د اتمې زيږديزې پېړۍ په نيمايي کې، د تزيني شيانو د غوښتنې له کبله ددې اړتيا پيدا شوه 
چې د سيمې د هېوادونو په سوداگرۍ کې په ځانگړې توگه له چين سره د مرکزي أسيا د هېوادونو د 
ځمکې له الري نوى والى راشي. خو د فارس خليج، د عربستان له جنوب ، د افريقا له ختيځ، هند، 
د أسيا له جنوب ختيځ تر چين پورې د اوبو له الرې راکړه ورکړه د ډېر اهميت څخه برخمنه ؤه. په 
دې دوره کې يو قوي مرکزي دولت پراسالمي نړۍ حکومت کاوه او له چين سره د پراخو سوداگريزو 

اړېکو مدافع و. په چين کې هم د تانگ سلسله د سوداگريزي الرې د امنيت ضمانت کړى و.
له شپاړلسمې زيږديز پېړۍ څخه وروسته پرتگاليانو او هالنډيانو کله چې هرمز په ايران، گوا په هند او 

د چين په جنوب کې د ماکائو پر بحري او سوداگريزو الرو تسلط وموند، نو د 
چين اړيکي د ختيځ أسيا له نورو هېوادونو سره سمې کمزورې شوې.

د ديارلسمې ميالدي پېړۍ په لومړيو کې د مغلو د يرغل له امله تر چينه پورې د 
سيمې هېوادونه او هم د منځني ختيځ سيمې په ورته برخليک اخته شوې. په 
٦٢٧ هـ يا ١٢٣0 زيږديز کې اوکتاى قا أن له خپلو دوو ورونو جغتاى او تولي 
او له خپلو زامنو سره د هوانگ هو د جلگې پر لوري حرکت وکړ او تر ٦٣١ 

هـ.يا ١٢٣٤ زيږديز کال پورې يې د کاى فنگ ښار ونيو. 
په معاصرو پيړو کې د منچو دولت خپل سوداګري د انګليس سره محدود او تر څارني الندي ونيوله 
او د سوداګرۍ د اړيکو د کره کتنی غوښتونکي شول. انګليسانو هڅه کوله چې د هند له الرې د نړۍ 
سره خپلي سوداګريزي اړيکي وساتي. د انګليسانو اساسي موخې د چين سره د ترياکو سوداګري وه 

چې دغو اړيکو ناوړه پايلې درلودې چې د ترياکو د جګړې ۱۸۴۱- ۱۸۶۰زيږديز المل وګرځيده.
په شلمه ميالدي پېړۍ کې لومړی د امپراتوري حکومتونه او وروسته د چين ملي جمهوريت منځ 
ته راغی. ډاکتر سون يات سن چې د چين د مدرن پالر په نامه مشهوردى، د ١9١١ ميالدي کال د 
انقالب مشر د چين لومړنی جمهور رئيس هم و، چې  گومين تانگ د گوند مشري تر ١9٢١زيږديز 
کاله پورې پر غاړه وه. د بهرنيو قدرتونو پر وړاندې د کمزورۍ او د کورنى جګړې له امله چين ددې 
انقالبي  اهميت  ددې سيمې ستراتېژيک  وکړي.  پاملرنه  ته  هېوادونو  د سيمې  درلود چې  نه  وخت 
کمونيستانو ته چې د مائوتسه تونگ په مشرۍ د )ين أن(په غرنيو مرکزونو کې جنګيدل، ښکاره و. او 

خپلو فعاليتونو ته يې شدت ورکړ.
الف- د 1949 زيږديز کال انقالب

د ١9٢8 زيږديز کال په پسرلي کې د مائو په مشرۍ هغه پاتې شونې ماتې خوړونکي شورشيانو )فصل 
خزان( او هغو پوځيانو چې د نانچانگ په شورش کې يې برخه اخيستې وه، ژوندوي پاتې شوي وو، 
ناکام شورش دواړو مشرانو د کمونېست گوند قواوې له  له جوده قوماندان سره يوځاى شول. ددغه 
منځه وړلو څخه وژغورلې او دا پرېکړه يې وکړه، چې پاتې قواوې د چين په سره پوځ کې تنظيم کړي 

سون يات سن
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او لومړنۍ پايگاه چې کمونېست گوند د چين د سره پوځ د ټينگښت لپاره جوړه کړه چنگ کانگ 
شن وه. همدارنگه مائو د ١9٣١ ميالدي کا ل په وروستيو کې د چين لومړنۍ جمهوري شورايي 
د گيانگسي په سيمه کې اعالم کړه. د دويم نړېوال جنګ په پاى کې په عملي توگه دوه چينه شتون 
درلود. يو هغه قلمرو و، چې د گوميندان تر نظارت الندې و او بل هغه أزادي سيمې وې، چې د چين 
کمونېست گوند رهبري کولې. گوميندان سره د امريکې د متحده اياالتو له خوا د وسلې او مهماتو، د 
پوځيانو د زده کړې او ليږد يې ختيځو برخو ته، د ارتباطي الرو جوړونه او ساتنه، نظامي او ديپلوماتيک 

مالتړ کېده. د چين دېموکراتيک قواوې له پوځي، اقتصادي اړيکو له پلوه د 
چانکاى شيک رژيم په پرتله وروسته پاتې و، خو د خلکو مالتړ او ملگرتيا 

يې لرله.
د چين کمونېست گوند د مقاومت لپاره اغېزمنه تياري نيولې وه. په اقتصادي 
نېټې په مصوبه کې د چين  برخه کې د ١9٤٦ز د مې د مياشتې د ٤ مې 
د کمونېست گوند مرکزي کمېټې دا پتېيلې وه، چې د لويو مالکانو ځمکې 
تدابير  لپاره  او جلب  احضاراتو  پوځي  د  يې  تر څنگ  ددې  کړي.  مصادره 

نيولي وو. کمونېست گوند وتوانېد چې د مختلفو مبارزو او نظامي الرې خلک د گوميندان د حملو 
پر وړاندي چمتو کړي.

د ١9٤8ز کال په اوړي او منی کې أزادي غوښتونکي پوځ په كلكو او برياليو عملياتو الس پورې 
کړ. د گومېندان پوځيان د چين په شمال ختيځ ښارونو کې محاصره، بنديان  يا تسليم شول، د چين 
ډېره مهمه صنعتي سيمه، چې د فلزاتو د ويلې کېدو کار خانې، د ډبرو د سکرو د استخراج، ماشين 

جوړونې ، د انرژۍ يا د حمل و نقل پرمختللې شبکې پکي وې کمونېستي قواوو ونيولې.
د ١9٤8ز کال په پاى کې کمونېست گوند پر ټول شمالي او شمال ختيځ چين واکمن شو. همدارنگه 
په ۱9٤9 زيږديز کال کې بېجېنگ پرته له مقاومته سقوط وکړ او د کمونېست گوند قواوو السته ولوېد 
او د هماغه کال د نوامبر او اپريل د مياشتو ترمنځ د چين ښارونه بې له وينې تويونې د کمونېستانو السونو 
ته ولوېدل. چيکا يچېنگ د خپلو پوځيانو له کوچنۍ ډلې سره تايوان ته تښته وکړه. د پيکن تر نيولو او 
د چانکاى شيک د قواو تر ماتولو وروسته کمونېست گوند بشپړ بريالتوب ته ورسېد او مائو د ١9٤9ز 
کال د اکتوبر د مياشتې په لومړۍ ورځ د پکن د سولې په ميدان کې د چين د خلکو جمهوريت اعالم 

کړ.
څرنگه چې د چين بهرنی سياست له ١9٤9ز کال څخه وروسته د مائو پر عقايد والړ و، نو د هغه 
افکارو او غبرگونونو پر بهرنيو او كورنيو مسائلو بشپړ اغېز درلود، ځکه نو د هغه هېواد بهرني سياست 

د ٥0 مې لسيزې څخه وروسته د چين پر كورني لوړو ژورو او نړېوالو پيښو کې اغېز درلود. 
له يوې  او وروسته هيڅ کله  ته راوړنې مخکي  او د قدرت د الس  پر وخت  انقالبي جگړو  مائو د 
ثابتې الګو د خپل د سياستونو د اجراکولو لپاره کار نه اخيسته، بلکې د چين د اقتصادي، سياسي، 
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پوځي او فني او نړېوالې اوضاع او استراتېژيکي اصولو په پام کې نيولو سره به يې له انعطاف څخه کار 
اخيسته.

له ١980ز کلونو را په دې خوا د چين سياستونو د سيمې له هېوادونو او نړۍ سره د پام وړ وده وکړه 
او له دې امله چين د منطقې په سياستونو کې د پام وړ ارزښت لري چې په اوس وخت کې په سيمه 
کې د چين فعاله سياسي ونډه ډېر د اهميت وړ ده. پخوا چين په نړېوالو اړيکو او په ځانگړې توگه د 
مرستو په برخه کې اعتقادي )ايډيالوژيکه( بڼه درلوده او د بېجېنگ له پاليسۍ سره سم د سوسياليزم 
او د استعماري ضد نهضتونو په پراختيا كې چې د نړۍ په مختلفو ځايونو کې تر سره کيدل له 80 

لسيزي راپدې خوا د دې په کچه او اندازې کې بدلون راغې.
د چين نوى سياست او پاليسي اوس د نړېوالو مناسباتو د برابرۍ، متقابلې گټې، د همکاريو په شکلونو 
کې د نوښت او د عملي او ښو پايلو پر اساس والړه ده. ددې سياست موخه داده چې چين په نړېواله 
ټولنه کې اغېزمن او لوى نقش ولري. د پرانيستو دروازو د سياست په رامنځ ته کولو او له نړۍ سره د 
سياسي او اقتصادي مناسباتو په پراخولو سره چين د نړۍ د پرمختللو هېوادنو لکه جاپان، امريکا او 
لوېديځې اروپا په کتار کې درېدلى دى. او نن ورځ په نړۍ کې د صنعتي هېوادونو او مطرحه قدرتونو 

له ډلې څخه گڼل کېږي.
 

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په جال ډلو ووېشل شي. لومړنۍ ډله دې د چين د سوابقو، دويمه ډله دې د چين د 

بدلونونو په اړه يو له بله پوښتنې وکړي.

 پوښتنې
١- د چين هيواد چېرې موقعيت لري؟

٢- جمهوري نظام په چين کې څه و خت جوړ، او لومړنی جمهور رئيس يې څوک و؟
٣- د چين د کمونيست گونډ د برياليتوب الملونه څه وؤ؟

بدلون  څه  پلوه  ټولنيز  او  سياسي  اقتصادي،  له  كې  چين  په  وروسته  جگړې  نړيوالې  دويمې  د   -٤
راغلی؟

٥- له اتيايمې لسيزې وروسته د چين بدلونونه څرنگه ارزوئ؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د فرهنگي شخصيتونو او منابعو په مرسته په چين کې د ١9٤9 زيږديز كا ل د انقالب 

د الملونو په اړه معلومات تر السه او بيا دې په ټولگي کې و وايي.
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تاجکستان

د افغانستان په شمال کې يوه حاصلخېزه سيمه پرته ده، چې ډېر عالمان او پوهان په دي باور دي، 

چې أريايي نژاد خپلې د ژوندانه لومړنۍ ورځې او شپې د هندوکش د غرونو په لمن کې د جيحون 

او سيحون د رودونو پر غاړو تېرې کړي دي. د أريائيانو په پخواني کتاب کې د داسې ځمکې يادونه 

شوې چې أب او هوا يې د ځمکې پرمخ د خلد په نوم ياديده او زموږ نيکونه هورې لوی شوي 

دي، او په پوره ډاډ سره ويالی شو چې له هغې ځمکې څخه موخه همدا د جيحون او سيحون 

زړه وړونکي سيمه ده.

د هنري فيلډ د وينا له مخې )تاجکان مشهور خلک دي چې د ختيځ په ټوله سيمو کې خواره واره 

دي، نه يوازې په ايران او پاکستان کې، بلکې د ماورالنهر په ښارونو او په هغو هېوادونو کې چې د 

تاتاريانو تر ولکې الندې دي، اوسېږي او د هغوی د ځينو د ويناوو له مخې د چين تر سرحدونو يا 

تاجکستان د افغانستان يو گاونډی هيواد دی،  په دې لوست کې تاسو ته د تاجکستان د نژادي ريښې، 
تاريخي سابقې او د هغه ځاى د کلتوري حالت په هکله معلومات دركول کيږي.

پنځم لوست
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لږ تر لږه تر تيبت پورې خپاره شوي دي.(

د پام وړ شمېر تاجکان په ازبکستان او قرغزستان کې اوسېږي، تاجکان د أريايانو له پخواني نژاده 

دي، دوی د ترکانو تر را څرگندېدو دمخه د مرکزي أسيا د ډېر پخواني تمدن ښکارندوی دي.

سکندر د ميالدي څلورمي پيړۍ دمخه د تاجکانو خاوره ونيوله او د هغه ځای د خلکو تر مطيع 

کولو وروسته يې هورې له يونانيانو او مقدونيانو څخه يو لښکر کوټ جوړ کړ، چې ٣0 زره کسه 

يې هلته ميشت شول او د هغه ځای د خلکو سره يو ځاي شول.

ميالد څخه  د  له ٣9-٢٧  ونيو.  يونانيانو ځاى  د  پيړۍ مخکې سکاهانو  دوه  ميالد څخه  له 

امپراطوري  کوشانيانو  د  او  ونيول  قبايل  نور  چيو  ديو  )کوشان(  شانگ  گواى  کې  کلونو  مخکې 

يې جوړه کړه، چې ويې کړاي شول چې په مرکزي أسيا ٢00 کاله حکومت وکړي. د کوشانيانو 

امپراطوري د درېيمې پيړۍ په پای کې کمزوري شوه او يو بل قوم چې روميانو هغوی )افتاليت( 

شول.  ته  رامنځ  بلل،  اهياطله  يا  هونان  سپين  يا 

تاجيکان اکثراً له نژادي پلوه سپين نژاد پورې اړه 

لري او کله کله کوالی شو چې د مغلو ځانگړنې 

او  هغوي  چې  دی  دا  يې  علت  وگورو،  کې  په 

ترکانو يو له بله سره وده کړې ده.

سيمه  دا  يرغلو  پسې  له  پر  مهاجرينو  ترکي  د   

داسې ترکي کړه، چې په ١٣ مه زيږديزې پېړۍ 

کې يې مغل يرغلگر په ځان کې مخلوط او هغوی يې  تر خپل اغېز الندې راوستل. 

تېرېدو سره د روسيې د ځمکې پراخولو لړۍ  په  نيمايي کې چې د وخت  په  د نولسمې پېړۍ 

له  او خجند  توبه  اورا،  لکه  مرکزونه  ستر  تاجکانو  د  شوه،  پيل  افغانستان خواته  لوري  جنوب 

امام علی رحمانوف
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روسيې سره وتړل شول. د تاجکستان شمالي برخه 

د  بخارا  د  يې  برخه  سهيلي  او  قلمرو  په  روسانو  د 

امير تر فرمان الندې راغله. په ١9١8 زيږديز کال 

أسيا  کې د شوروي د حکومت منگولې د مرکزي 

په مخکينيو نيول شويو سيمو کې ټينگې شوې، د 

همدې کـال په اوږدو کې د تاجکستان شمالي برخه 

د خود مختار شوروي ترکستان يوه برخه شوه او په 

١9٢١ زيږديز کې سرې قواوې د بخارا شرقي برخو 

ته ورغلې او د دوشنبې ښار يې ونيو.

د ١9٢٤ز کا ل د منځني أسيا د جمهوريتونو د پولو 

جمهوريت  شورايي  تاجک  د  کي  وخت  په  ټاکلو 

په ١9٢9ز  شوه.  برخه  يو  ازبکستان جمهوري  د 

کال کې د دوشنبې ښار د ستالين أباد او په ١9٦١ کې بېرته د دوشنې په نامه ونومول شو او هم 

دريا،  سرخان  بخارا،  سمرقند،  لکه  ښارونه  ځينې  اساس  په  ټاکنې  د سرحدي  کال  د ١9٢٤ 

قشقادريا، د فرغانې سيمې له تاجکستان څخه جال شوې او د سرحدي ټاکنې له هماغه نېټې 

څخه په کې تر اوسه کوم بدلون نه دي راغلي. 

خپلواکي  سياسي  خپله  تاجکستان  کې  كال،  په ١99١ز  وروسته  ړنگيدو  تر  اتحاد  د شوروي 

اعالن کړه او د ملگرو ملتونو د ټولنې او ځينو نورو نړېوالو ادارو غړېتوب يې ترالسه کړ.
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 په ټولگي  کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړنۍ ډله دې د تاجکستان د قومونو او دويمه ډله دې په 

تاجکانو باندې د روسانو د ير غل په اړه يو له بل سره مباحثه وکړی.

 پوښتنې

١- د تاجکستان اوسيدونکي په کوم نژاد پورې اړه لري؟

٢- په کوم کال کې تاجکستان د شوروي ترکستان خود مختاره جمهوري يو برخه و گرځيد؟

٣- تاجکستان په کوم کال کې خپله سياسي خپلواکي تر السه کړه؟ 

 له ټولگي څخه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د ښوونکو او منابعو په مرسته په تاجکستان کې د اسالم د خپريدو په اړه معلومات 

تر السه او په ټولګي  کي دې ووايي.
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ازبکستان

دريا  سير  او  أمو  سيندونو  دوو  د  کې  أسيا  مرکزي  په  چې  دى  هېواد  داسې  ازبکستان 

دی،  پروت  ترمنځ  

په دغه هېواد کې %٧١ خلک ازبک دي، په ازبکستان کې نور لږه كي، لکه روسان، تاجکان، 

 ، تيروي  ژوند  کې  بانډو  او  کليو  په  خلک   ٦٣ کې  سلو  په  اوسېږي.  هم  تاتار  او  قزاقان 

رسمي ژبه يې ازبکي او روسي ده.

په ازبکستان کې تر ميالد څخه دمخه انسانان اوسېدل، تر ميالدي شپږمې پيړۍ دمخه ددې هېواد 

ډېره خاوره د هخامنشيانو د قلمرو يو برخه وه.

په) ٣٢9مخکې د ميالد( کې مقدوني سکندر، سمرقند او اوسني ازبکستان د باختري يونان 

يوه برخه وگرځوله. 

د  تاسې  په دې لوست کې  لويو مرکزنو څخه گڼل کېږي.  له  او تمدن  د اسالمي کلتور  ازبکستان 
ازبکستان د موقعيت، اقتصاد، کلتور او لنډ تاريخ سره بلدېږئ.

شپږم لوست
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د شپږمې ميالدي پيړۍ په نيمايي کې د ترکي خانانو تر ولکې الندې راغی.

قتيبه  ونيولې.  برخې  أسيا مهمې  د مرکزي  نيمايي کې  پيړۍپه دويمې  اوومې ميالدي  د  عربانو 

ډنډه  ته  والي  عربي  خراسان  د  مسلم  بن 

توگه  بشپړه  په  ماورالنهر  شوه، چې  ورکړل 

چين  د  کې  کلونو  شلو  په  هغه  کړي.  فتح 

تر  په شمال کې  او  نږدې  پولو  تر  او کاشغر 

تاشکند پورې لښکرې راورسولې او په پاي 

کې يې سمرقند، تاشکند او فرغانه ونيوله.

د اسالم په ظهور او خپرېدلو سره په لسمه ميالدي پيړۍ کې د ازبکستان اوسنۍ سيمه د سامانيانو 

غزنويانو، سلجوقيانو، خوارزمشاهيانو،  پرې  تېرېدو سره  په  د وخت  او  برخه شوه  يوه  قلمرو  د 

مغالنو او تيموريانو حکومت كاوه.

مغولو د خپلو يرغلو په ترڅ کې د منځنۍ أسيا لويې برخې ونيولې، خو په تدريج او د مغلو د 

واکمنۍ په منځ ته راتگ، په ځانگړې توگه د تيمور له واکمنۍ وروسته چې سمرقند يې د خپلې 

امپراتورۍ پالزمېنه وټاکله، ازبکانو د لومړۍ ځل لپاره د يوه 

قوم په توگه را څرگند شول.

ازبکانو خپل نوم له ازبک خان څخه ١٢8٢-١٣٤٢ز  کال 

چې د اسالم په دين مشرف شوي و، اقتباس کړ، همدارنگه 

ابواخير خان )١٤١٢(ز کال د شبيان ځوان ځايناستې د جوجي 

زوي په مرکزي أسيا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښود.

مذهبه  حنفي  او  مسلمانان  خلک  سلنه   8٥ ازبکستان  اسالم کريموفد 

د طال  کارۍ جومات
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په اسالمي سنتونو  تېريو سره سره  يو شمېر  د  دي، 

کې  هېواد  دې  په  دي،  پابند  او  والړ  ارزښتونو  او 

خاوروته  تدفين،  نکاح،  لکه:  ارزښتونه  اسالمي 

قرأن  د  قرباني،  سنتول،  هلکانو  د  سپارل،  مړي  د 

صدقو  د  او  جوړول  جوماتونو  د  تالوت،  مجيد 

ورکول رعايت کېږي.

د ازبکستان د خلکو ملي ترکيب د ١9 مې پيړۍ له 

نيمايي او د شلمې پيړۍ له پيل څخه بدلون موندلی 

اشغال  له  أسيا  منځنۍ  د  وسيله  په  روسيې  د  دی. 

په  ورلېږل،  روسانو  ډيرو  د  ته  سيمې  دې  وروسته، 

ځانگړې توگه د ١9١٧ زيږديز کا ل د )اکتوبر انقالب( 

څخه وروسته د روسيي، قفقاز او اوکراين بزگران او 

کارگران دې سيمې ته راوستل شول.

دا  ته  ازبکستان مشرتابه  بدلونونو د  اتحاد کې د ١99١ زيږديز کـال چټکو  په پخواني شوروي 

نېټه ازبکستان د يوه أزاد او خپلواک  فرصت ورکړ، چې د ياد شوي کـال د سپتمبر په لومړۍ 

هېواد په توگه اعالن کړي. د ازبکستان کمونيست گوند منحل اعالن شو او لومړنۍ ټولټاکنې تر 

سره شوې او اسالم كريموف د رايو په گټلو سره د جمهور رئيس په توگه وټاکل شو. 

ازبکستان د خپلواکۍ تر اعالنولو وروسته د ملگرو ملتونو د ټولنې غړيتوب ترالسه او په يو شمېر 

اقتصادي، نړېوالو او سيمه ييزو ټولنو کې داخل شو.

د منځنۍ أسيا په هېوادونو کې ازبکستان د ډېرو ښو اقتصادي په تيره بيا د کرنې په برخه کې د 
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ښو امکاناتو لرونکی هېواد دی. ازبکستان د مسو، د سکرو ډبرو او نفتو کانونه لري، د فوالدو 

برخه  په  برياليتوبونه  يې  پرمختگ کې  په  پنبې  او  منسوجاتو  توكو،  توليد، غذايي  په  د صنعت 

شوي دي. کرنه ددې هېواد د اقتصاد مهمه برخه گڼل کېږي، چې په اقتصادي پرمختيا کې ۲۸ 

سلنه ونډه لري او ٣٥ سلنه وګړی په کې په کار بوخت دي ازبکستان په نړۍ کې د پنبې دويم 

صادروونکى هېواد دى.

 په ټولگي كې فعاليت

زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي لومړۍ ډله دي د ازبکستان د اسالمي ابداتو په اړه او 

دويمه ډله دي د مهمو صنايعو په اړه په خپل منځ کې مباحثه وکړي.

 پوښتنې

١- د ازبکستان موقعيت په لنډه توگه توضيح کړئ.

٢- په ازبکستان کې کومې قومي ډلې ژوند کوي؟

٣- کومو لړيو يا کورنيو په ازبکستان کې حکمرايي کړې ده؟

٤- د ازبکستان خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟

٥- د ازبکستان د مهمو صنايعو نومونه واخلئ.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت

ازبکستان واليتونه، صنعتي  د  پر مخ دې  د هغې  او  نقشه رسم  ازبکستان  د  زده کوونکي دې 

ښارونه او ګاونډی هيوادونه په نښه کړې.
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ترکمنستان

ترکمنستان يو لرغونى هېواد دى. چې د زرگونو کلونو د پخواني تمدن زانگو بلل کيږي او د گوک، تپه، 
نمازگاه تپه د مروښار، نساء قلعه او اورگبنح غوندې لوى فرهنگي مرکزونه په کې شتون لري. د څېرې 

له مخې ترکمنان مغلو ته ورته دي. په نسبي توگه لوړ، د تورو وېښتو لرونکې او نري اندامه دي.
د لرغون پوهني پلټني ښيي چې ترکمنستان په منطقه کې د نړۍ د څارويو او د کرنيزو مرکزونو څخه يو 
مرکز و. د برونز په پېرکې ډيرو لويو تمدنونو له دې ځاى څخه منشا اخستي ده. د ترکمنستان د لرغونو 
تمدنونو څخه يو د ))اليتن اپ(( معماري ده چې د مينا او چاجا کلو تر مينځ موقعيت لري په دې ځای 
کې يوه مقبره شتون لري چې د معمارۍ له پلوه د بابل أثارو ته ورته والی لري او همدا رنگه لرغون 
پوهانو ثابته کړى چې په دې محله کې نوشتي ژبه موجوده وه او خلک د عالي او لوړ فرهنگ څخه 
برخمن وو.  چې ترکمنستان له تاريخ څخه مخکې د انسانانو د استوگنې ځاى ؤ. په ٦- ٤ ق- م پېړيو 

کې د هخامنشايانو د امپراطورۍ يوه برخه وه او وروسته د پارتانو الس ته ولوېده.
د ترکمنانو د نژاد د ريښې په برخه کې مختلفې نظريې شته، خو هغه ځمکې چې ترکمنان په کې 
اوسي، له ډېرې زمانې څخه د انسانانو د استوگنې ځاى او ډول ډول کلتورونو او تمدنونو په کې وده 

ترکمنستان پخوا د ماوراالنهر يوه برخه وه او نن په نړۍ کې د گاز له سترو صادروونکو هېوادونو 
څخه دى چې په دې لوست کې به تاسې د ترکمنستان د تاريخي پېښو، د ترکمنانو د اصل او نسب 

او د هغه ځاى د فرهنگي او اقتصادي حالت په برخه کې تفصيلي معلومات حاصل کړئ.

اووم لوست
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کړې ده. ترکمنستان د خپل جغرافيوي موقعيت له مخې د ورېښمو د لويې الرې په برخه کې مهم 
نقش لوبولى او د پېړيو په اوږدو کې د لوېديځ او ختيځ ترمنځ نښلوونکې کړۍ پاتې شوې ده. په پنځمه 
ميالدي پېړۍ کې دا سيمه د هون او هپتاليانو د يرغل له امله او ساسانيانو د شانگ وروسته د هغوى 

السته ورغله. دا د لوى خراسان شمال ته د ترکي قومونو لومړنۍ نفوذ و. 
په اوومه پېړۍ کې عربو پر خراسان د يرغل په ترڅ کې دا سيمه هم ونيوله، مرو د خراسان د عربو 
حکمرانانو پالزمېنه گڼل کېده او پر ماورالنهر يې حملې له همدې ځايه کولې. مروې ته د مامون الرشيد 

او امام رضا راتگ په تاريخ کې هم ثبت دی.
که څه هم دې سيمې او ماورالنهر ته د ترکانو لومړنی راتگ په پنځمه زيږديزه  پېړۍ کې د هياطله د 
هجوم پر وخت و، خو د غور يا اغوز د ترکانو يرغل د مغلوستان له پولو څخه په لسمه زيږديز پېړۍ کې 
ددې سيمې د خلکو جمعيتي جوړښت دړې وړې کړ، سلجوق خان دمسلمانو ترکو په مرسته وتوانيده 

چې پر سيحون خپله واکمني ټينگه کړي او د سلجوقيانو د کورنۍ بنسټ يې کيښود. 
نوم  په  ترکمن  د  لومړنى کس و، چې  ليکونکی  تاريخ  پېړۍ کې مقدسي غربي  په څلورمه هجري 

يې  ټکي  دې  پر  او  وکړه  يادونه  يې  څخه  طايفې 
ترکان  لومړني مسلمان  ترکمنان  ټينگار وکړ، چې 
وو، نو ځکه د )ترک ايمان( په نامه له هغوی څخه 

يادونه شوې ده. 
ترکمنانو  د  اساس  پر  کتاب  د  التواريخ  جوامع  د 
بن  بافث  ده:  شوې  تنظيم  داسې  سلسله  نسبي 
نوح، ديب يا قوي، قراخان او غوزخان، د ترکمنانو 

اصلي نيکه اورخان كرخان دى. 
د  قومونو  مختلفو  د  أسيا  مرکزي  د  ترکمنستان 
اوسېدو ځاى دى، خو ډېر خلک يې ترکمنان دي 

او الندې قبيلې په کې اوسېږي:
عالي ايلي  -١

اتا  -٢
چاودار  -٣

امراى )يمرلى(  -٤
ارساري  -٥

د ترکمنستان د پارلمان ودانۍ
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څرنگه چې زياترو ترکمنانو د تاريخ په اوږدو کې د څارويو د روزني له الرې ژوند کړى، نو ددې لپاره 
او د خوارزمشاهانو  په کليو کې اوسېږي. د مغلو يرغل  نو  چې دغه اقتصادي فعاليت فعال وساتي، 
مادي وضع سخته خرابه کړی وه. د مرکزي أسيا ډېر ودان ښارونه ټول ويجاړ او د مغولو السونو ته 
ولوېدل. ياده شوې سيمه په دوو برخو، چې شمالي برخه يې مغلو او د ازبيکو خانانو او جنوبي برخه 

يې ايلخانانو ونيوله. 
له ١٥-١٧ز پېړۍ څخه دا سيمه د شيبک خان ازبک تر ماتې وروسته صفويانو ونيوله، په ١8٥0- 
پراخه سيمه د بخارا، خيوى،  ١8٧٣ زيږديز کلونو کې د روسيې سياسي تحريکاتو د ترکمنستان 
په  سره  حرکت  ځنځيري  منظم  يوه  په  روسانو  ووېشله،  حکومتونو  په  قازان  او  قند  خو  فرغانې، 
١8٦8ز کې بخارا، په ١8٧٣ز کې خيوه په ١8٧9ز فرغانه  ترولکې الندې راوړل او په پاى کې 
په ١88١ز کـال روسي جنـرال اسکوبلوف پر اخا ل باندې د يرغل او د گوک تپې قلعې په نيولو سره 
وتوانېد، چې پر ترکمنانو بريالى او ترکمنستان اشغال کړي، د ترکمنستان لوېديځه برخه په خپله خوښه 

د روسيې سره يو ځای شوه.
په روسيه کې د ١9١٧ زيږديز کا ل تر انقالب وروسته ترکمنستان د شوروي ترکستان د جهموريت 

يوه برخه شوه. 
 تر خپلواکۍ وروسته د ترکمنستان اقتصاد د نورو نويو جمهوريتونو په څېر په دولتي مالکيت والړ و. 
د خپرو شويو أثارو له مخې د هېواد د ټولو محصوالتو 9٥ سلنه د دولتي واحدونو له خوا توليدېدل. 
بانکونه، بيمې، بهرنۍ سوداگري او ټول لوى پلورنځي دولتي وو، دغه اقتصادي سيستم چې پر دولتي 
بنياد والړ و، د نوښت د نشتوالي، لږ کارۍ، فلجوونکې بېروکراسۍ او د تکنالوژۍ د نشتوالي له امله له 
سختو ستونزو سره مخ و او د پورته ستونزو د له مينځه وړلو لپاره دولت په دوو کارونو الس پورې کړ:

١- په مسکو او د کامنولټ د نورو غړيو هېوادونو پورې د ځان تړنې د ريښو پرې کول.
٢- د ملي اقتصاد بنسټ ايښودل او په خپلواکه توگه د طبيعي ځيرمو څخه  گټه اخيستنه د کورنۍ اړتياو 

د رفع کولو په منظور. چې د دې مامول د پوره کولو لپاره څو مرحله يزه ملي استراتيژي مطرح شوه.
 ٢.٧ د  کې  منځ  په  هېوادونو  المنافع  مشترک  د  وروسته  څخه  فدارسيون  له  روسيې  د  ترکمنستان 
ترېليون متر مكعب گازو په در لودو سره دويم هېواد دى. د ترکمنستان په سلو كې ٤8 سلنه خلک په 
کرهنيزو او د څارويو په چارو بوخت دي. ددې هېواد په سلو کې 80 سلنه ځمکه د اوبو د سرچينو 
له نشتوالي سره مخامخ ده. په ترکمنستان كې مالدارۍ نسبتاً ښه وده کړې ده. د قره قل پسونو د نرمو 
وړيو او پوستکو په لرلو سره په کې ډېر روزل کېږي. د ترکمنستان يو بل صنعت غالي جوړونه ده، چې 
د ترکمني ښځو په منځ کې رواج او نړېوا ل شهرت لري، ترکمنستان په مرکزي أسيا کې له ځانگړي 

جغرافيوي پلوه مناسب ستراتېژيک موقعيت لري.
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• دغه هېواد تر ځمکې الندې ډېرې لويې په ځانگړې توگه د نفتو ذخيرې لري، چې همدې ټکي 
د سيمې د هېوادونو پام ترکمنستان ته را اړولي دى.

د  انرژۍ  د  اروپا  د  او  لري  پوتنسيال  انتقال  د  گاز  د  ته  هېوادونو  نورو  ځينو  او  اروپا  ترکمنستان   •
تامينونکو هېوادونو څخه گڼل کېږي.

• ترکمنستان د کسپين د بحري له ساحلي هېوادونو څخه دۍ چې د انرژۍ ځيرمو په لرو سره له 
اقتصادي لوړ ارزښت څخه برخمن دۍ.

ترکمنستان د پخواني شوروي اتحاد د ٦0  کلنې واکمنۍ په وخت کې د نورو منځنۍ أسيا د جمهوريتونو په څېر 
د بدلونونو له مخې يو منجمد تاريخ تېر کړ، يوازې د يادولو مهمه پېښه په کې د قره قوم د کانال جوړول و.

په پخواني شوروي اتحاد کې د سياسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونيست حزب منحل او د ترکمنستان 
ديموکراتيک گوند د ١99١ز کال د اکتوبر په ٢٦ مه جوړ شو، چې مشري يې نيازاف پر غاړه لرله او 
د اکتوبر په ٢٧ مه ترکمنستان رسماً خپله خپلواکى اعالن او د يوه خپلواکه هېواد په توگه په رسميت 
وپېژندل شو. يو کـال وروسته ددې هېواد د پارلمان له خوا نوى اساسي قانون جوړ او د جمهور رئيس 

واک يې په کې ډېر کړ. 
تر خپلواکۍ وروسته ترکمنستان د ملگرو ملتونو د ټولنې، د خپلواکو مشترک المنافع هېوادونو، د أسيا 
پراختيايي بانک، اسالمي پرمختيايي بانک، اسالمي کنفرانس د سازمان، د کار د نړېوا ل سازمان او 

دلسگونو نورو نړېوالو ټولنو غړېتوب ترالسه کړی دی.
  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په څو ډلو ووېشل شي. لومړنۍ ډله دې د ترکمنستان د موقعيت په اړه، دويمه دې د 
ژبې، درېمه دې د ترک تبارانو د استوگنې او څلورمه دې د ترکمنانو د نژادي ريښې په برخه کې يو له 

بله پوښتنې وکړي.
  پوښتنې

١-  د ترکمنستان د مشهورو قبايلو نومونه واخلي.
٢- روسانو په کوم کال کې ترکمنستان وينوه؟

٣- ترکمنستان له خپلواکۍ وروسته څه ډول استراتيژي طرح کړه؟
٤- د ترکمنستان تر ټولو لوی صادراتي توکی کوم شى دی؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ترکمنستان نقشه رسم او د هغې پر مخ د صنعتي ښارونو واليتونه او ګاونډي هيوادنه په نښه کړي.



دويم څپرکی

په شلمه پېړۍ کې د نړۍ مهمې پېښې
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د څپرکي موخې
په شلمه پيړ ۍ کي د نړى د ځينو مهمو پېښو سره بلدتيا

١-د لومړۍ نړيوالې جگړې او د هغې د الملونونه تحليل کول.
٢- دويمه نړيواله جگړه او د هغې الملونه تحليل او تفسير وکړای شي.

٣- د ملگرو ملتونو د جوړښت ضرورت درک کړای شي.
٤- د پخواني شوروي اتحاد د ټوټې کيدلو د الملونو تحليل او تفسير وکړای شي.

٥- د نقشو او اطلسونو څخه ګټه پورته کړي.
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لومړۍ نړيواله جگړه او د هغې الملونه

لوېديځي نړۍ د شلمې پېړۍ په لومړيو کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک تر السه کړ. په نوموړې 

پېړۍ کې اروپايي سرتېرو او مقاماتو پر هند، جنوب ختيځي أسيا او د افريقا پر ډېرو برخو حکومت 

کاوه. د بهرني سياست مامورينو او اروپايي سوداگرو د چين، ايران او عثماني امپراتورۍ اقتصادي او 

سياسي چارې په الس کې درلودې. په لوېديځه نيمه کره کې متحده اياالت د لوېديځو قدرتونو په ډله 

کې نوی مطرح شوی و او په ټوله نړۍ کې په يوه ځواکمن قدرت بدلېده.

د وضعې او حاالتو بدلون داسې و، چې د عمومي جگړي لپاره يې الر هواروله. د دغه حالت په پای 

کې لومړۍ نړيواله جګړه پېښه شوه. لومړی د بازارونو پر سر اقتصادي سيالۍ پيل شوې، ورپسې د 

اروپا اتحاد، هېوادونه يو د بل پر ضد متحد کړل. درېيم، ټولو قومي ډلو قوي ملي گرايانه احساسات 

درلودل.

د اروپا صنعتي هېوادونو د نفوذ او مستعمره کولو پر سر يو له بله سره سياسي سيالۍ درلوده. انگلستان 

په دې لوست کې زده کوونکي د لومړۍ نړيوالې جگړې له علتونو، الملونو او دهغو د ناوړو پايلو په 
اړه معلومات تر السه کوي.

اتم لوست

31



په صنعت  المان  ټولو مخکې صنعتي هېواد و. وروسته  تر  ټوله نړۍ کې  په  پورې  کاله  ز   ۱۸۷۰ تر 

پيل وکړ او په چټکۍ سره صنعتي شو او د وړلو راوړلو او اړيکو نوې شبکه يې رامنځ ته کړه. الماني 

سوداگرو له انگليسی سوداگرو سره د أسيا په ختيځ، منځني ختيځ او التينه امريکا کې بريالۍ سيالۍ 

وموند.  بدلون  باندى  سيالۍ  واله  وسله  په سمندري  سيالۍ  پر سر  واک  نړيوال  د  پيل کړې. 

مهم هېوادونه لکه د امريکا متحده اياالت او جاپان د خپلو کشتيو د چلونې د خونديتوب لپاره خپل 

سمندري ځواک پياوړی کړ.

په  چې  المان  کړل.  پيل  جوړول  توپونو  سمندري  لويو  او  کشتيو  د  کې  کال  ۱۸۸۴ز  په  انگلستان 

اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دښمن و، ډېر ژر يې د هغه هېواد تقليد وکړ.

د شلمې زيږديز پيړۍ په لومړيو کې د المان د سمندري ځواک چټکه پياوړتيا د انگلستان د سمندري 

ځواک ته يو گواښ و. انگليس هڅه وکړه، چې د سمندري پوځي سيالۍ د پای لپاره له المان سره يوه 

موافقه وکړي. کله چې دغه هڅه ناکامه شوه، انگلستان د متحدينو په لټه کې شو.

فرانسې او انگلستان د خپلو هېوادونو په منځ کې په ۱۹۰۴ز کا ل کې يو تړون السليک کړ انگلستان په 

۱۹۰۷ ز کې له روسيې سره هم متحد شو او د دې درې هېوادونو اتحاد په )مثلث( تبديل شو.

د اروپا مهمو قدرتونو په هغه وخت کې په دوو اتحادونو کې يو د بل مخې ته والړ وو او دواړو خپل 

ځانونه وسله وال کول.د عمومي  جگړې گواښ ډېر شو.  د بهرني سياست بدگومانۍ او بې باورۍ 

سوله ال د خطر سره مخامخ کړه. تر لومړۍ نړيوالې جگړې دمخه د اتريش وليعهد د سارايو مرکز 

بوسني کې ووژل شو.

ايټاليه  يې  بل متحد  اتريش څخه مالتړ وکړي.  لوی متحد،  له خپل  يوازې  نېت درلود، چې  المان 

وه. برعکس روسيې تصميم ونيو چې صربستان سره مرسته وکړي. روسي پوځ لومړی پوځ و چې 

د جگړي لپاره تيار شو. د المان حکومت له روسيې څخه وغوښتل چې  له دې کاره الس واخلي. 

ځکه له دې يې وېره درلوده، چې روسيه او فرانسه به يې پر خاوره په يوه وخت يرغل وکړي. روسيې 
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د المان غوښتنه رد کړه او د ۱۹۱۶ز کال د اگست په لومړۍ نېټه المان لومړی روسيې ته او بيا فرانسې ته 

د جگړي اعالن وکړ.

المانيانو د بلژيک ناپييلتوب تر پښو الندې او د ۱۹۱۴ ز کال د اگست په دريمه يې پر هغه هېواد يرغل 

وکړ. يوه ورځ وروسته انگلستان المان او اتريش ته د جگړي اعالن وکړ. په صربستان د اتريش د يرغل 

تر پرېکړې وروسته په يوه اونۍ کې د دوو لويو اتحادو هېوادونه په جگړي کې ښکيل شول.

لومړۍ نړيواله جگړه د ۱۹۱۴ ز کا ل د اگست په لومړۍ نېټه پيل شوه او د دواړو تړون هېوادونو هيله 

درلوده چې په چټکۍ سره به بريالي شي، البته ټول په دغه وړاندوينه کې تېروتي وو. روسان په چټکۍ 

سره منسجم شول. فرانسې فکر نه کاوه چې المان به د بلژيک له الرې حمله وکړي. ايټاليې د المان 

او اتريش سره په اتحاد کې له جگړې سرغړونه  وکړه. اتريش د خپلې ځانځانۍ له امله ونه توانېد چې 

پر وړوکي صربستان بريالی شي.

امريکا له اروپا څخه د جالوالي سنت وساته. او خپله بېطرفي يې اعالن کړه. ختيځې او لوېديځی 

جبهې د جگړي اصلي ميدانونه وو. لوېديځه جبهه د سوېس له سرحده پيل او د فرانسې په خاوره کې 

د شمال تر روده ادامه درلوده. ختيځه جبهه د لهستان په خاوره کې تر روسيې پورې غځېدلې وه. په 

۱۹۱۶ ز کال کې ختيځه جبهه په بالکان کې پرانيستل شوه.

متفقينو په ۱۹۱۵ ز کال کې هڅه وکړه چې د عثماني امپرتورۍ په ماتولو سره په دردانيل کې د پښې 

اېښودو ځای پيدا کړي. د متفقينو په زرگونو کسانو، چې ډېری يې استرليايي ځوانان وو، د هغو غرونو 

د  له السه ورکړل.  دفاع کوله، خپل ځانونه  ترې  او وسلو  توپونو  په  ترکانو  لمنو کې چې عثماني  په 

عثماني امپراتورۍ عربي اتباعو په ۱۹۱۶ ز کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد پاڅون وکړ. دغه پاڅون 

د ملک فيصل په مشرۍ چې په هاشمي اصيلې کورنۍ پورې يې اړه درلوده، له عربستان څخه يې 

پوره  پاڅون کوونکو غوښتنې  او فرانسې دواړو د عربي  انگلستان  ته خپور شو.  او سوريې  فلسطين 

کړې، چې په پايله کې عثماني امپراتوري له مينځه والړه د عثماني خالفت له مينځ تللو سره مسلمانانو 
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خپل د سياسي يووالى سمبول له السه ورکړ.

المانيان د ۱۹۱۶ز کال په فبرورۍ کې له اقتصادي ستونزې سره مخ شول. د المان د قومندې مرکز د 

دې لپاره چې له دې ستونزې ووځي، ويې غوښتل، چې په فرانسه کې د وردن پر ښار يرغل وکړي، 

البته دا يې نه گڼله چې په جبهه کې به د متفقينو ځواک لوی بری تر السه کړي، بلکې دا هيله يې 

درلوده چې د دفاع په ترځ کې به د فرانسې ځواکونه په تدريجي توگه له منځه يوسی.

ساتونکو له وردن څخه د فشار د له منځه وړلو لپاره له انگليسانو او فرانسويانو څخه يو مرکب ځواک 

جوړ کړ او د Somme سيند په اوږدو کې يې يوه درنه حمله پيل کړه. Somme )سوم( د فرانسې 

په شمال ختيځ کې وړوکي سيند دی چې په مانش سمندرګي کې ورګډيږي.د Somme د جگړې 

په لومړۍ ورځ انگليسانو د ۶۰۰۰۰ په شاوخوا کې تلفات ورکړل. په لومړيو ۲۴ ساعتونو کې په هره 

دقېقه کې ۱۵ انگليسان مړه او ۳۰ کسه ژوبل شول. انگليسانو د Somme په جگړې کې نوې وسلې 

واردې کړې. جگړې تر دسمبره پوري دوام وکړ. په دې جگړي کې المانيانو ۳۳۰۰۰۰ او فرانسويانو 

۳۵۰۰۰۰ کسه تلفات ورکړل. د اېټاليا په جبهه کې د تلفاتو شمېر له ۳۰۰۰۰۰  څخه ډېر شو. په ختيځه 

جبهه کې ښايي د ۲،۱ ميليون کسو پورې په جگړې کې وژل شوي وي دي. جگړې له يو ميليون څخه 

ډېر زخميان درلودل.

د ۱۹۱۵ کال د می په ۷مه يوه الماني تحت البحري کښتۍ پر لوسی تانيا اقيانوس پيما نومې کښتۍ 

چې د ايرلېنډ په سيند کې د حرکت په حال کې وه، يرغل وکړ او دا کښتۍ په چټکۍ سره ډوبه شوه 

او ۱۲۰۰ کسه په کې مړه شول. له ۱۰۰ څخه ډېر غرق شوي، امريکايان وو. لوسي تانيا انگلستان ته په 

پټه وسله وړله.

تانيا غرقېدو المان او متحده اياالت د جگړي ډګر ته راښکيل کړل. لس مياشتې وروسته  د لوسی 

ترنځتيا ډېره شوه. د ۱۹۱۶ز کال د مارچ په ۲۴مه المانيانو فرانسوي والړه کښتۍ د مانش په بحيره کې 

غرقه کړه او يو ځل بيا د امريکا خلک ووژل شول.

لومړۍ نړيواله جگړه د نړۍ د تاريخ لومړنۍ هوايي جگړه وه. د جگړې په لومړيو مرحلو کې ډېرو 
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هېوادونو د دښمن د واحدونو موقعيت د معلومولو لپاره له الوتکو څخه گټه اخيسته.

متحده اياالتو او متفقينو يې د سمندري مراقبتي نظام په وسيله د المانيانو يرغلو ته ځواب ورکړ. يو 

شمېر کښتيو د څارنې لپاره يو له بله سره حرکت کاوه.

د ۱۹۱۸ز کال په مارچ کې د برست ليتوفسک تر تړون ۱۸ ورځې وروسته الماني ځواکونه دې ته اړ 

شول چې له روسيې څخه لوېديځي جبهې ته راشي. المانيانو په لوېديځه جبهه کې وحشتناکه حمله 

پيل کړه. د درنې توپخانې په بمبارد او گازي بمونو سره يې حمله وکړه. انگليسي، فرانسوي او بلژيکي 

واحدونه يې د سيند لوري ته په شا کړل.  د ۱۹۱۸ز کا ل په سپتمبر کې بلغارستان له موقتې ډزبندۍ 

پايه تسليم شوه. د ۱۹۱۸ز کال د نوامبر په درېيمه  سره موافقه وکړه. عثماني امپراتوري د اکتوبر تر 

اتريش، مجارستان د ډزبندۍ منل السليک کړل، چې په جگړې کې د هغوی د السوهنې د پای مانا 

يې لرله.

د ۱۹۱۸ز کال د نومبر په ۱۱مه سهار سر تا سري ډزبندي وشوه او په لوېديځه جبهه کې د توپونو درزا 

غلې شوه. په پای کې تر څلورو کلونو وروسته لومړۍ نړيواله جگړه پای ته ورسېده.

ميليونه   ۹،۱ قواو  او سمندري  د ځمکنيو  کې  نړيواله جگړه  لومړۍ  په  مخې  له  شمېرنو  رسمي  د 

سرتيری ووژل شول او يا يې له ژوبلېدو او ناروغيو له امله ژوند له السه ورکړ. تر ۲۱ ميليونه ډېر پوځيان 

ژوبل، ۷،۴ ميليونه کسه بنديان يا ورک شول. دغه شمېرنه د ملکي خلکو په برخه کې نه ده.

 د جگړې اقتصادي پايلې:

د فرانسې، لهستان)پولند(، سربستان ډېرې شمال ختيځې برخې او د اېټاليا شمال ختيځې سيمې په 

کنډوالو بدلې شوې. يوازې په فرانسه کې ۴۸۰۰ کيلو متره ځنگلي ځمکه وسوځېده او د  ۱۲۸۰۰ 

کيلو متره مربع په شاوخوا  کې کرنيزه ځمکه يې له منځه الړه. د وردن په شاوخوا کې تر جگړي 

وروسته تر يوه نسله پورې مېکانيزه کرنه ناشونې وه، له دې امله چې ټوله ځمکه د اوسپنو ټوتو نيولې وه. 

مادي زيان   کليوالي او ښاري خلک دواړه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. بزگرانو تر يو ميليون 
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ډېر څاروي او حيوانات له السه ورکړل. په ښارونو کې تر ۶۰۰۰۰۰ ډېرې ودانۍ ورانې او يا زيانمنې 

شوې. پلونه، لويې الرې، تونلونه، د اورگاډي پټلي د تلگراف او تېلېفون مزې له منځه الړل.

لومړۍ نړيواله جگړه د بشريت په تاريخ کې تر ټولو ورانوونکې او د ډېر لگښت لرونکي جگړو څخه 

شمېرل کېږي. دې جگړې د روسيې، المان، اتريش، مجارستان او عثماني ترکيې امپراتوري له منځه 

يووړی. د رومانوف، هونسولرن او هاپسبورگ لړۍ له واکه لري شوې. د اروپا او سهېل لوېديځې اسيا 

د نقشو ډېرى برخې له سره وکښل شوې. فرانسوي امپراتوري د فاتحينو تر منځ ووېشل شوه.

جگړې فرانسه او روسيه ورانه کړه. المان، بلژيک او انگلستان يې هم زيانمن کړل. د امريکا متحده اياالت 

انزوا او ګوښه والي ته ستون شو. لوږې او ناروغيو او جگړې ډير تلفات را منځته کړل او د اروپا پخوانۍ 

امپراتورۍ يې يو له بله سره بېلې کړې. تر څلورو کلونو اوږدې جگړې وروسته سوله منځ ته راغله.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ټولگي کې پر دووجال ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د جگړې پر علتونو او 

دويمه ډله دې د اروپايي هېوادونو د سياليو په اړه يو له بله سره خبرې وکړي.

  پوښتنې
۱ـ لومړۍ نړيواله جگړه په کوم کال کې پېښه شوه؟

۲ـ په دواړو جال اتحادونو کې کومو هېوادونو گډون درلود؟

۳ـ  په دې جگړه کې کومو هېوادونو ډېر تلفات وليدل؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
ټولگي کې  په  او  تر السه  په مرسته معلومات  منابعو  د  اړه  په  پايلو  د  زده کوونکي دې د جگړې 

دې ووايي.
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دويمه نړيواله جگړه

اقتصادي بحران او رکود د ١9٢9- ١9٣٣ز کلونو تر منځ په المان کې په ډيره چټکتيا سره پراختيا 
ومندله. او دې بحران درې کاله دوام وکړ، په صنايعو کې پر سلو کې٤0 ټيټوالی راغى. د بيکارانو شمير 
٧.٥ ميلونو تنو ته ورسيد، واقعي مزد له ٢٥ څخه تر ٤0 په سلو کې را ټيټ شو. کرنه د حوادثو قرباني 
شوه او يو شمير بانکونه له ماتې سره مخامخ شول اقتصادي بحران د ويمار جمهوري جوړښت متزلزل 

کړ او د هيټلر د رامينځ ته کيدو لپاره يې په سياسي ډگر کې زمينه برابره کړه. 
ادولف هيټلر په ١889ز کا ل په اتريش کي زيږيدلی او د لومړۍ نړيوالې جگړې وروسته يې د نازي 
گوند جوړ او په ١9٢0ز کال کې همدې گوند مشرى تر السه کړه چې ملي گرايې، افراط گرايې، نژاد 
گرايې او تيرى پر يهودو دهغه له اصولو څخه وو. نوموړى په لومړۍ نړيواله جگړه کې څو وارې ټپی 
شوى وه د نازيو له ِشعارونو څخه يو هم دا وه ) نن ألمان سبا جهان(، هيټلر عقيده در لوده هر څوک چې 

په منځنۍ اروپا مسلط شي کوالى شي پر ټوله اروپا او نړى تسلط پيدا کاندي. 
د اروپا قدرت غوښتونکي واکمنان د سولي لپاره تهديد گڼل کيدل. په شوروي اتحاد کې ستالين غوښتل 

د  همدارنګه  او  اړه  په  بحرانونو  د  مخه  د  نړيوالې جګړې څخه  دويمې  د  به  کې  لوست  دې  په 
جګړې د الملونو او پايلو په اړوند معلومات تر السه کړئ.

نهم لوست
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چې خپله واکمني پراخه کړي. د موسوليني په مغزو کې د روم د لرغونې امپراتورۍ خيال گرځېده.
په ۱۹۳۶ز کې د ملتونو ټولنه بېخي بې باوره شوې وه. د همدې کا ل په اکتوبر کې هټلر او موسوليني 
د روم ـ برلېن محور جوړ او هغه يې )پوالدي تړون( ونوماوه. لږ وروسته جاپان او ايټاليا د کمنترن تړون 
السليک کړ، چې موخه يې د کمونېزم د پراخوالي مخنيوی و. د جاپان امپراتورۍ د ۱۹۳۷م کال په 
دوبي کې د چين پر شمال يرغل وکړ. د ملتونو ټولنه يو ځل بيا ونه توانېده چې سوله وساتي. هټلر په 
وارسای  د  الماني سيمې چې  د سودت  يې  وروسته  او  کړ  يو ځای  المان سره  له  اتريش  ۱۹۳۸ز کې 
دتړون له مخې د چکوسلواکيې برخه گرځېدلې وې، بيرته د ألمان سره يو ځای کړې. هټلر او موسوليني 

دډسمبر په مياشت کې د انگلستان او فرانسې د لومړيووزيرانو سره د ميونيخ په ښار کې وکتل.
د المان پوځ د ۱۹۳۹ز کال د ډسمبر د مياشتې په لومړيو کې پر لهستان يرغل وکړ. د المان پوځ له پوځي 

تاکتيک څخه گټه واخېسته او په چټکۍ سره يې د لهستان پوځ دړې وړې کړ.
انگلستان او فرانسې په ۲۴ ساعتونو کې المان ته د جگړي اعالن وکړ او له دې سره بيا دويمه نړيواله 
جگړه پيل شوه. پخوا له دې چې په اروپا کې جگړه پيل شي، د ايټاليا ديکتاتور موسوليني ايتوپيا نيولی 
وه. د افريقا په شمال کې د مصر او سويز کانا ل پر سر جگړه ونښته. د سويز د کانال په نيولو چې هر يو 
بريالی شوی وای، له دې الرې يې کوالی شول چې په مستقيمه توگه خپلې جنګي بېړۍ د اسيا جبهې 
ته ورسوي. هر هېواد چې شمالي افريقا نيولې وای، د منځني ختيځ ټولې د تيلو ذخېريې سيمې يې تر 

ولکې الندې راتللې. 
د متفقينو ځواکونو د مصر په دارالعين کې د نازيانو پرمختگ ودراوه او په ۱۹۴۰ز کې يې د هغوی پر ضد 
يرغل پيل کړ او ۹۰۰۰ الماني پوځيان يې اسير کړل. دويمه نړيواله جګړه چې په اروپا کې پيل شوه، نو 
المانيان ورته په بشپړه توگه تيار وو، جگړيز وسايل يې نوي او پوځيانو يې ښه زده کړه کړې وه. د ۱۹۳۹ز 
کال په ډسمبر کې د المان لښکرو پر لهستان يرغل وکړ او د لهستان پوځ يې په څلورو اونيو کې دننه دړې 
وړې کړ. په دې وخت کې شورويانو د هغه پټ تړون له مخې چې له المانيانو سره يې کړې و، د لهستان 
ختيځ يې ونيو. له لومړۍ نړيوا لې جگړې څخه وروسته فرانسې له المان سره خپله پوله پياوړې کړې وه 
او په ختيځ کې يې د يرغل د مخنيوي لپاره د ۳۲۰ کيلو مترو په اندازه اوسپنيز سيمي استحکامات جوړ 
کړل. دغه استحکامات د يوه سياستمدار په نامه، د ماژينو د خط په نامه ونومول شول. د دغو استحکاماتو 
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ډېره برخه د ځمکې الندې جوړه شوې وه.
المان پر لهستان يرغل وکړ. فرانسوي ځواکونه د ماژينو په خط ځای پر ځای شول او انگليسان د مانش 
له سمندرګي څخه تېر شول او د فرانسې په شمال کې ديره شول. دانگليسانو سمندري ځواکونو د 

المان بندرونه محاصره کړل.
د جگړې په اوږدو کې شورويانو په ختيځ کې د التويا، استونيا او لېتوانيا دولتونه د بالتيک په حوزه 
يې  پولې  د روسيې پخوانۍ  او  ماتې ورکړه  ته  پوځ  فنالند  د  اړ کړل. شوروي واحدونو  ته  اتحاد  کې 

پرانيستې.
د ١9٤0ز كال د اپريل په نهمه ألماني ځواکونو د هوا او ځمکې له الرې په دنمارک او ناروې يرغل 
وکړ. دنمارکيو پوځ نه درلود او فوراً تسليم شول. نارويژانو غوښتل جگړه وکړي خو د دريو اونيو په 

اوږدو کې تسليم شول.
د ۱۹۴۰ز کال د اپرېل پر لسمه نازيانو پر بلژيک او هالنډ يرغل وکړ. المانيانو له سمندري ځواک، 
پياده، ټانک، بم غورځوونکو الوتکو او کوماندويي ځواک څخه گټه اخيسته او د ماژينو د خط په شاو 

خوا کې ځای پر ځای شول.
المانيانو د همدغه کال په جون کې د لوېديځ په جبهه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل او وروسته 
يې د شمالي دښتو له الرې پر فرانسې حمله وکړه. د ماژينو له خط څخه تېر شول او له شپږو اونيو 

څخه په لږه موده کې پاريس ته ورسېدل.
نړيوالي  لومړي  د  پتن  هانري  مارشال  تسليم شوه.  ته  المان  ۲۲مه  په  د جون  کال  ۱۹۴۰ز  د  فرانسه 
جگړې سپين ږيري او اتل نوی حکومت جوړ او له المان سره يې د ډزبندۍ تړون السليک کړ. د 
تسليمي د شرايطو پر بنسټ د فرانسې پوځ بې وسلې شو. المان د فرانسې په شمال کې پاريس ونيو. د 

فرانسې دولت د فرانسې سهېل ته چې اشغال شوی نه و، انتقا ل شو. 
د انگلستان د خلکو مشري د  وېنستون چرچل په نامه نوي صدراعظم په الس کې واخيسته، انگليسانو 

غوښتل چې جگړې ته دوام ورکړي.
د جگړې لمنه د بالکان شبه جزيرې ته هم ورسېده. موسوليني د ۱۹۴۰ز کا ل په مني کې پر يونان 
يرغل وکړ. د ۱۹۴۰ز کال د مني په پای کې مجارستان او رومانيه د محور له ځواکونو سره يو ځای 
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شول. د ۱۹۴۱ز کال په لومړيو کې بلغاريا له فاشيستانو سره يو ځای شوه. ۱۹۴۱ز په پسرلي کې نازيانو 
پر يوگوسالويا يرغل وکړ او پر يونان پوره بريالي شول. په افريقا کې په مصر او سوماليه کې د ايټاليا 
ځواکونه له انگليسانو سره وجنگېدل. د ۱۹۴۱ز کال د پسرلي پورې ټوله شمالي افريقا د جگړي په 

صحنه بدله شوه.  
له انگلستان سره جگړه اوږده شوه. د لوېديځې جبهې د برياليتوب په برخه کې هټلر ناهيلی شو، د 
دې پر ځای يې ختيځ ته پام شو او کمونېزم يې خپل اصلي دښمن وگاڼه. نوموړی په دې عقيده و، 
چې پر شوروي اتحاد برياليتوب، پر نړۍ د تسلط يو گام دی او د جواليي پر ۲۲مه المان د روس په 
ضد عمليات  پيل کړل. د المان واحدونو د ۳۲۰۰ کيلو مترو د جبهې په اوږدوالي د بالتيک له سيند 
څخه تر تور سمندرګي پورې پر شوروي يرغل وکړ. المانيانو د لهستان په ختيځ، د بالتيک سيمي او 
وروسته يې پر روسيې او يوکراين يرغل وکړ او په  ۱۹۴۱ز کې د لېننگراد ښار محاصره پيل شوه، چې 

سل ورځې اوږده شوه. نازيانو د اکتوبر په مياشت کې يوکراين ونيو او کريمه ته داخل شول.
د ۱۹۴۱م کال په نوامبر کې الماني ځواکونه او تدارکاتي خطوط يې ډېر پراخه شول. د المان په لوی 

جگړيز ماشين کې شنيدلی حالت رامنځ ته شو.

  په ټولګي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي لومړۍ ډله دې د جګړې د الملونو او دويمه ډله دې د ادلف 

هيټلر د ونډې په اړه په خپل منځ کې مباحثه وکړي او پايلي دې ټولګي ته وړاندې کړي.

 پوښتنې
۱- دويمه نړيواله جګړه په کوم کال کې پيښه شوه؟

۲- محور ګروپ کومو هيوادونه ته ويل کيدل؟
۳- ألمان په کوم کال په شوروی اتحاد تيری وکړ؟

 له ټولګي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپلو ښوونکو او منابعو په مرسته د محور هيوادونو د ماتې په اړه معلومات تر السه 

او بيا دې ټولګيوالو ته وړاندې کړي.
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پر هند او چين باندې د جاپان يرغل

په داسې حال کې چې د هټلر پوځ په ټوله اروپا کې خپرېده، جاپانيانو په ختيځ کې  خپلو پر مختګ 
ته دوام ورکاوه او غوښتل يې چې پر پراخه سيمه مسلط او له ځمکې او منابعو څخه يې گټه واخلي. 
جاپان په ۱۹۳۲ز كا ل کې منچوريا ونيوله. په ۱۹۳۷ز کا ل کې د جاپان او چين واحدونو د پيکن په 
شاوخوا کې يو له بله سره په جگړه بوخت  وو. د جاپان پوځ ښار ونيو او وروسته يې د سهېل په لور 
حرکت وکړ او تر ۱۹۳۹ز کال پورې يې د چين څلورمه برخه ونيوله، خو چينايان تسليم نه شول او 

خپله پالزمېنه يې يانگ تسه ته يووړه او په خورو ورو جگړو يې الس پورې کړ.
جاپان په ۱۹۳۹ز کال کې  د هانيان جزيره او هندوچين ساحل ته نيږدې نوری کوچنۍ جزيرې ونيولې. 
دغه برياليتوب د انگلستان تدارکاتي مسير له هانکانگ څخه تر سينگاپوره پورې په خطر کې واچاوه. 
دغو يرغلونو د امريکا متحده اياالت پريشانه کړل. د ۱۹۴۱ز کال په لومړيو کې يې له جاپان سره خپلې 
ټولې اړيکې پرې او په امريکا کې د دې هېواد پانگه ضبط شوه. د همدې  کا ل په ډسمبر کې جاپانيانو 
په هاوايي او فلپين په جزيرو کې د امريکا پر مرکزونو او هم په هانگ کانگ او ماليا کې د انگلستان 

د جاپان يرغل د هندوچين په جزايرو، د محور ماتی او د دويمې نړيوالې جګړې د پايلو په اړه، 
په دې لوست کې به ورسره أشنا شئ.

لسم لوست
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پر پوځي مرکزونو يرغل وکړ.جاپان د امريکا پرالوتکو او هوايې  هډو چې د أرام اقيانوس په پرل هاربر 
کې يې لنگر اچولی و، بمباري وکړه. جاپاني پيلوټانو ۱۸ جگړييزي امريکايي کشتۍ او ۱۸۰ امريکايي 

الوتکې له منځه يووړې او د۳۵۰۰ کسو په شاو خوا کې يې ووژل.
ته  امتيازات الس  ۱۹۴۱ز کال د ډسمبر د حملو په ترڅ کې ډېر لوی  په أرام سمندرکې د  جاپانيانو 
ته راوړلولپاره چې هغه د اسيا د ختيځې  په لومړيوکې د هغو موخو د الس  ۱۹۴۲ز کال  راوړل. د 
برخی نيول وو، پر مخ روان وو. دجاپان امپراتوري د برما په جگړي کې پر مخ الړه. گورم، د ويک 
جزيره او د فلپاين جزاير يې ونيول. هانگ کانگ، سينگاپور، او د شرقي هند جزايرو هم سقوط وکړ. 
جاپاني ځواکونو پر بريتانيوي هند يرغل ته ځان چمتو کړ. په استراليا، نيو زيالنډ او د هاوايي په جزيرو 
کې يې هم پر مختگ وکړ. داسې ښکاره کېده چې هټلر او موسوليني برياليتوب تر السه کړ. د دې په 
مقابل کې د متفقينو د ځواکونو مشرانو )د انگلستان د صدراعظم چرچل، د شوروي د رهبر ستالين او 
د امريکا د جمهور رئيس روزولټ( په مشرۍ د تهاجمي يرغل لپاره يو له بل سره يو ځای شول. پرل 
هاربر له يرغل څخه وروسته د امريکا گوښه والی پای ته ورسېد. د ۱۹۴۲ ز کا ل په می کې د امريکا 
او استراليا هوايي او سمندري ځواکونو په أرام سمندر کې د جاپانيانو پرمختگ ودراوه. يوه مياشت 
وروسته د امريکا متحده اياالتو د جاپان لويه کشتۍ چې ختيځ لوري ته د ميدوي پر جزيرې د يرغل 
لپاره د حرکت په حال کې وه، ودروله. د امريکا متحده اياالتو او جاپان د درېو ورځو لپاره د ميدوي 
د جزيرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګيدل، چې په پای کې د امريکا متحده اياالت 

بريالۍ شوه.

الف- د محور ځواکونو ماتې
د ١9٤٢م کال د نوامبر په مياشت د شوروي کلکو يرغلو المان شاتگ ته اړ کړ. هټلر خپلو پوځونو ته 

امر وکړ چې وجنګيږي، خو د ۱۹۴۳ز کال په جون کې د المان پوځونه تسليم شول.
د ۱۹۴۳ز کال په دوبي کې انگليسي ـ امريکايي ځواکونو سيسلي ونيوله. د همدې کا ل په وروستيو 
مياشتو کې متفقينو  ورو ورو شمال ته پرمختگ کاوه. په أرام سمندر کې يې جاپانيان جزيره په جزيره 

شا تگ ته اړ کړ.
د ۱۹۴۳ز کال په نوامبر کې روزولټ، چرچل او ستالين په تهران کې سره وکتل. هغوی پر فرانسې د 
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متفقينو د يرغل پر نقشې سره خبرې وکړې.  د دې نقشې پر بنسټ د متفقينو ځواکونه بايد د مانش له 
بحيرې څخه تېر شوي او د نرماندي په سواحلو کې پياده شوي وای. 

په دې يرغل کې  څه د پاسه له ۱۷۵۰۰۰ سرتيرو، او هم له ډېرو تجهيزاتو څخه کار واخستل شو. په 
نرماندي کې د ځواکونو تر پياده کېدو ۱۰۰ ورځې وروسته، د ۲ ميليونو په شاوخوا کې سرتيري فرانسې 

ته داخل شول او د ۱۹۴۴ز کال د اگست په ۲۵ مه يې پاريس أزاد کړ. 
او  ونيول  بلغارستان  او  رومانيه  ليتويا،  ليتوانيا،  په جون کې ستوني،  كال  ۱۹۴۴ز  د    پوځ  شوروي 
همدارنگه انگليسانو المانيان د يونان له خاورې وويستل. د ۱۹۴۵ز کال په فبرورۍ کې روزولټ، 
چرچل او ستالين په اېټاليا کې د تورې بحيرې په غاړه يو له بل سره وليدل. همدارنگه مشرانو د دې 
هڅه وکړه چې په اروپا کې تر جگړې وروسته د مسايلو د حل لپاره توافق وکړي. هغوی د المان د 
وېش نقشه د نيول شوې سيمې په توگه وکښله.  د فرانسې   سرتيرو يې د متفقينو د مهمو ځواکونو لپاره 
سيمه مشخصه کړه. هغه اروپايي دولتونه چې له نازيانو څخه خپلواک شوي وو، بايد د ځانونو لپاره 
يې حکومتونه انتخاب کړي وای. همدارنگه روزولټ دا ومنله، چې شوروي د ملگرو ملتونو له ټولنې 

سره يو ځای شي، نو په ختيځه اروپا کې به د دې هېواد امتيازات تضمين کړي.
د ۱۹۴۵ کال د می په لومړيو کې د برلين د ښار په سړکو کې تر خونړيو جگړو وروسته، دغه ښار 
د روسانو پر وړاندې سقوط وکړ. د هټلر ژوند د هغه تر ځمکې الندې پټنځای کې پای ته ورسېد. 
ترومن چې  ناڅاپه مړ شو. هري  اپرېل کې روزولټ  په  ۱۹۴۵ز  د  د جاپان سره ال جگړه روانه وه. 
جمهوري رياست ته ورسېد، د مهنتن له پټې طرحې خبر شو چې يو شمير پوهانو او مهندسانو د دغه 

نامه الندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو لگيا وو.
متفقينو د جواليي په ۲۶مه د جاپان حکومت ته التيماتوم ورکړ او له هغه هېواد څخه يې وغوښتل 

چې تسليم شي، خو جاپان التيماتوم ونه مانه.
بم  ښار  پر  هيروشيما  د  جاپان  د  الوتکې  واټن  اوږده  د  امريکا  د  مه  په۶  اگست  د  کال  ۱۹۴۵ز  د 
وغورځاوه. دې بم د ښار تر ۶۰ مې برخې ډېره  ورانه کړه او تر ۱۵۰۰۰۰ ډېر کسان يې ووژل. خو سره 
له دې بياهم جاپان تسليم نه شو. د ۱۹۴۵ز کال د اگست پر نهمه ـ ٢9B ډول الوتکې پر ناگاساکي بل 

بم راوغورځاوه او ۴۰۰۰۰ کسان يې ووژل. پاتې ۷۰۰۰۰ کسه په ډېره وحشتناکه توگه سوي وو.
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د  ته مخابره شو.  ټولې نړۍ  پر دويمه تسليم شو. د تسليمۍ خبر  ۱۹۴۵ ز کال د سپتمبر  د  جاپان 
متفقينو ډېرو پلويانو د ډېرو لويو غونډو په ترڅ کې په لويو ښارونو کې خوشالۍ او جشنونه پيل کړل. په 
وروستيو اونيو کې روسيې منچوريا ونيوله. په اندونيزيا او ماليا کې جاپاني ځواکونه انگلستان ته تسليم 
شول. د امريکاه متحده اياالتو ځواکونو جاپان ونيو او چين يې أزاد کړ او په دې توګه په تاريخ کې تر 

ټولو خونړۍ جگړه پای ته ورسېده.

ب- د دويمې نړيوالې جگړې پايلې
دويمي نړيوالې جگړې ډېر مالي او ځاني زيانونه رامنځ ته کړل. په دې جگړه کې له ۴۰ ـ ۵۰ ميليونو 
پورې انسانان ووژ ل شول. د امريکا متحده اياالتو خپل ۳۰۰۰۰۰ ځواکونه له السه ورکړل. د جگړې 
لگښت تر يو ټرېليون ډالرو ډېر و. ۲۳۰ ميليارده ډالر د محور هېوادونو ولگول. د امريکا متحده اياالتو 
له ۳۱۷ ـ ۳۴۱ ميلياردو ډالرو پورې ولگول. لويو ښارونو لکه وارسا، لندن او برلېن ډېر درانده زيانونه 
او أسيا ټولو خلکو خپل کورونه،  اروپا  ناگاساکي کابو بېخي له منځه الړل. د  او  وليدل. هېروشيما 
کروندې او همدارنگه دندې له السه ورکړې. کليساگانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنو الرې او بندري 
تاسيسات د بمباريو او د توپونو د اور له امله وران شول. د نړۍ د ډېرو هېوادونو پرمختگ او وده د 

خپل اصلي مسير څخه منحرفه شوه.

  په ټولگي کې فعاليت
او  په دوو ډلو ويشل شي لومړۍ ډله دی د رهبرانو ونډې لکه روزولت، چرچل  زده کوونکي دې 
ستالين د محور هيوادونو په ماتې کې او دويمه ډله دې د جګړې د پايلو په اړه په خپل منځ کې مباحثه 

وکړي او پايلې دې ټولګيوالو ته وړاندې کړي.

 پوښتنې
۱ـ د امريکې متحده اياالتو څرنګه په جګړه کې ګډون وکړ؟

۲- جاپان ولې په دويمه نړيواله جګړه کې امريکې ته تسليم شو؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د اروپا نقشه رسم او پرمخ دې د محور او متفق هيوادونه په نښه کړي.
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د ملگرو ملتو د سازمان جوړيدل

د ١9٤٥ز کال په اوږدو کې د متفق هيوادونو استازو له جگړې څخه وروسته د نړۍ د موقعيت په اړه 
د تصميم نيولو لپاره ليدنه وکړه. هغوی په دې توافق وکړ چې داسې نړيوا ل سازمان جوړ شي، چې 
ټول خپل ځانونه د هېوادونو په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متعهد وساتي او هم د هغو خلکو 
په برخه کې چې د محور هېوادونو ځواک يې جوړاوه، د سرنوشت په اړه يې تصميم ونيسي. متفقينو 
ملگري ملتونه جوړ کړل. د متفقو پنځوسو هېوادونو استازيو په سانفرانسيسکو کې د ۱۹۴۵ز کا ل له 
اپرېل څخه تر جونه پورې سره وليدل. هغوی د نړيوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل. 
دا منشور په ۱۹ فصلونو او ۱۱۱ مادو کې تدوين شو او د الهې د نړيوالې محکمې د دېوان اساسنامه 
د دغو ۵۰ هېوادونو الينفک برخه شوه. غړيو هېوادونو په دې توافق وکړ چې د سولې د ساتنې او 
پرمختلنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکميت  په مساوي توگه په پام کې ساتي او نړيواله همکاري 

يې هم تضمين کوی.
د ملگرو ملتونو سازمان لويه شورا لري. عمومي شورا د تولو غړيو هېوادونو له استازيو جوړېږي، خو 

اړه  په  ضرورت  د  هغه  د  او  کيدو  ته  رامنځ  د  سازمان  د  ملتونو  ملګرو  د  به  کې  لوست  دې  په 
معلومات تر السه کړئ.

يوولسم لوست
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رښتنينی ځواک د امنيت له شورا سره دی. د امريکا متحده اياالت، انگلستان، فرانسه، روسيه او چين 
په دې شورا کې دايمي څوکۍ لري. شپږ نور هېوادونه په دوراني توگه ټاکل کېږي.

د امنيت د شورا رايه په اکثريت والړه وي. د پرېکړې د تصويب په صورت کې د پنځو دايمي هېوادونو 
رايه د اکثريت رايې يوه برخه وي. په دې توگه له دغو پنځو لويو هېوادونو څخه هر يو د دې شورا د 
پرېکړې د وېتو حق لري. اقتصادي او اجتماعي شورا، نړيواله محکمه او سرمنشي، د ملگرو ملتونو 
اصلي جوړښت تشکيلوي. متفقينو پرته له ملگرو ملتونو، د جگړې د وضعيت د ژر اداره کولو او په 
راتلونکې کې د پراختيا او ودې لپاره نور گڼ شمېر سازمانونه هم جوړ کړل، چې بېالبېل فعاليتونه د 

نړۍ په مختلفو هېوادونو کې تر سره کوي. 
د ملگرو ملتونو د سازمان په جوړېدو کې د ډېرو اقداماتو الس دی، چې هر يو په کې اغېزمنه ونډه 
اخيستې ده. د دې اقداماتو له جملې څخه  کوالی شو، چې په زماني ترتيب سره د بين المتحدينو 
تهران کنفرانسونه، د  او  اتالنتيک منشور، د ملگرو ملتونو اعالميه، د مسکو  د اعالميې خپريدل، 

دامبارتن اوکس او بالتا کنفرانس او په پای کې د سانفرانسيسکو  کنفرانس ته اشاره وکړو.

  په ټولگى كې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړنۍ ډله دې د نړيوالو سازمانونو او دويمه دې د دې سازمان 

د موخو په برخه کې يو له بله سره خبرې او مشاجرې وکړي او پايله دې په ټولگي کې ووايي.

  پوښتنې
۱ـ د ملگرو ملتونو ټولنه څنگه جوړه شوه؟

۲ـ څو هېوادونه د امنيت د شورا دايمي غړي دي؟
۳ـ د ملگرو ملتونو ټولنه په کوم کال کې جوړه شوه؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ديرشو هيوادونو ليست ترتيب کړي چې د ملګرو ملتونو غړيتوب ولري او په ټولګي 

کې دې ووايې.
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د شوروي اتحاد له منځه تلل

الف: کورني الملونه

په شوروي اتحاد کې مارکسيستي او لېنينستي نظام له ۱۹۱۷ـ ۱۹۹۱ز پورې سره له دې چې د  سوسيالېزم  

د تحقق لپاره ورته ډېرې هڅې وشوې، له منځه الړ. د هغو نظريو پر بنسټ چې د مارکسېزم د پلويانو او د 

هغوی د مخا لفينو له خوا څرگندې شوي، نو دا ترې جوتېږي، چې د شوروي اتحاد سياسي، اقتصادي 

او ټولنيز نظام په دې ونه توانېد، چې د روسيې د خلکو اړتياوې پوره کړي. د مارکسيستي نظرياتو څخه 

په روسي  انقالبي بڼه او د سياسي فرهنگ د دوام له امله داسې يو ترکيب رامنځ ته شو، چې يو له بله 

سره يې هېڅ ډول هماهنگي نه درلوده. سره له دې چې روسيه يې په يوه لوی ځواک بدله کړه، خو د 

انسانانو له فطري خصوصيت سره د توپير له امله په پای کې له منځه تلو سره مخامخ شو.

د شوروي اتحاد اقتدار غوښتونکی سياسي نظام، چې کمونېست گوند يې د کارگر د استازي په نامه پر 

يو شمېر بهرني او داخلي عوامل چې د شوروي اتحاد د له منځه تلنې سبب شول، په الندې 
توگه به ورسره أشنا شئ.

دولسم لوست
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هېواد واکمن کړی و،  له شديد کنترول او د ډول ډول ټکولو او اختناق سره سره، په پای کې د ميليتونو 

د اعتراضاتو په وړاندې چې کلونه کلونه يې د مرکزي حکومت د واکمنۍ الندې ژوند تېر کړی و، 

ټينگار ونه شو کړای او هغه پراخ ټولنيز بدلونونه، په ځانگړې توگه هغه زاړه فردي روشونه او وېشنه 

چې ټولنه ترې جوړه شوې وه او د کمونېست گوند منشي تطبيقوله، د ۱۹۸۰ز د لسيزې بدلونونه يې 

چټک کړل، چې په پای کې د ميليتونو د زندان ور پرانيستل شو. 

پر شوروي اتحاد حاکم نظام چې د کمونېزم د نظريو 

په  ستالين  د  توگه  ځانگړې  په  الندې  رهبرۍ  تر 

منځه  له  د  نظام  د دې  پخپله  ته شو،  رامنځ  وسيله 

تلنې سبب و. داسې نظام چې پر اداري او اقتصادي 

او  ټيټو  د  درلود،  کنترول  امرانه  بشپړ   يې  چارو 

منځنيو طبقو فردي گټې له منځه وړلې او د انسان 

د فطرت ځانگړتياوې يې نه منلې. د شوروي اتحاد د 

صنعتي الس ته راوړنو سره سره يې د خلکو عادي 

ورځنۍ اړتياوې نه شوې پوره کوالی او هغه اقتصادي 

او انساني منابع يې چې درلودې، له هغوی څخه يې په 

پوځي  برخو کې گټه واخيسته. 

د امريکايانو فشار او له پرديو څخه وېره چې په روسي ټولنه کې يې ريښه درلوده، د داخلي ناخوالو 

د پټولو لپاره به يې په افراطي توگه ورته پاملرنه کوله. فدرالي نظام به ادعا کوله چې د ټولو ميليتونو 

او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نيول کېږي، خو په عمل کې يې توپير درلود، چې دغه تبعيض په 

ريگن او گورباچوف
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ميليتونو کې ناخوښي او نارضايتي رامنځ ته کړه. سره له دې چې گورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دا 

تبعيض له منځه يوسي، خو بريالی نه شو، تر دې چې د نظام د له منځه تلنې زمينه په تدريج سره تياره 

شوه.

په پای کې په ۱۹۹۱ز کا ل کې د شوروي سياسي، اقتصادي او ټولنيز نظام سره د دې چې  ۷۴ کاله 

يې ډېرې هڅې وکړې، خو د سويالېزم پر تداوم او عملي کېدنه بريالی نه شو په پايله كې له منځه الړ.

ب ـ بهرني الملونه

د دويمې نړيوالي جگړې تر پای وروسته، سوړ جنګ پيل شو، ځکه په دې موده کې کومه نړيواله 

جگړه رامنځ ته نه شوه. او لويو ځواکونو يو د بل پر ضد تبليغات پيل کړل او تسليحاتي سيالۍ پيل 

شوې او هر يوه هڅه کوله چې ورانوونکې وسله جوړه کړي. لوېديځو هېوادونو د امريکا په مشرۍ 

اتحاد کې يې کمونيستي نظام  په شوروي  او  پيل کړل  تبليغات  پراخه  پر ضد  د کمونېزم د خپراوي 

تخريباوه.

فضايي سيالۍ او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د له منځه تلنې سبب گڼل کېږي، ځکه چې د هرې 

فضايي بېړۍ لپاره په ميلياردونو امريکايي ډالر لگول کېده او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي 

سپوږمۍ جوړول او توغول ورته ډېر گران تمامېده.

شوروي اتحاد افغانستان په ۱۹۷۸ز کې اشغال کړ، شوروي اتحاد دا فکر نه کاوه چې دا جگړه به اوږده 

شي او د غيرتمنو افغانانو له داسې مقاومت سره به مخامخ شي. د روسانو د تر اشغال وروسته افغانستان 

سره اسالمي او لوېديځو دولتونو مرسته کوله او شوروي اتحاد په دې جگړي کې ډېر لگښتونه وکړل، 

چې د هغه کمزوری اقتصاد يې ال پسې کمزوری کړ. د شوروي اتحاد په له منځه وړنې کې ځاني 

تلفات هم له سترو عوامولو څخه گڼل کېږي، ځکه د ځوانانو وژنه او معيوب کيدنه د خلکو د کرکې 
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په  اتحاد  پای کې شوروي  په  ويستلو غوښتونکي شول.  د  قواوو  د  افغانستان څخه  له  او  سبب شوه 

افغانستان کې ماتې وخوړه او خپل ځواکونه يې له افغانستانه بهر کړل. 

پورتنيو کورنۍ او بهرني الملو د شوروي اتحاد د له منځه وړنې لپاره مناسب شرايط برابر کړل، چې 

حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو سره په دې ونه توانېد چې مخه يې ونيسي، چې په پای کې د کمونست 

ګوند تر اوږده حاکميت وروسته پر پنځلسو جمهوريتونو شوروي اتحاد وپاشل شو. سوسياليستي نظام 

له منځه الړ او ډېرو جمهوريتونو خپله خپلواکي اعالن کړه.

  په ټولگي کې فعاليت
او  ماهيت  پر  نظام  د سوسياليستي  دې   ډله  لومړنۍ  ووېشل شي.  ډلو  دوو  پر  دې  کوونکي  زده 
په  پايله دې  او  تلنې پر کورنۍ الملونو خبرې وکړي  له منځه  اتحاد د  دويمه ډله دې د شووروي 

ټولگي کې ووايي.

  پوښتنې
۱ـ د روسيې کارګري انقالب په کوم کال کې رامنځ ته شو؟

۲ـ  شوروي سوسياليستي نظام په کوم کال کې له منځه الړ؟

۳ـ په ۱۹۸۰ز لسيزه کې په شوروي کې کوم بدلونونه رامنځ ته شول؟

۴ـ شوروي نظام څو کاله دوام وکړ او څو جمهوريتونه يې لرل؟

٥- د افغانستان مسلمان ملت د شوروي او کمونيزم په نابودي کې کومه ونډه ولوبلوله  په لنډه توگه 

ووايي.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگي شخصيتونو څخه د شوروي اتحاد په له منځه تللو کې د بهرنيو 

الملونو په اړه معلوما ت تر السه او بيا دې په ټولگي کې ووايي.
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د کرنې ارزښت او ډولونه لومړى لوست:  
لومړی څپرکي: کرنه او مالداري

په کرونده کې کرنه د غلو دانو، سبو او نباتي لومړنيو توکو د تخمونو له شيندلو څخه عبارت ده، 
تخمونه له موسم او اوبو او خاورې له سمون سره د کال په بيالبيلو وختونو کې په للمي يا ابي 
کروندو کې په دوديزو يا ميکانيزه وسايلو کرل کيږي او د بشر د لومړنيو اړتياوو د پوره کولو لپاره 

ترې حاصل اخلي. 
کرنه زموږ د هيواد د ملي اقتصاد يوه مهمه او بنسټيزه برخه ده او د هغې ځينې حاصالت، لکه: 

ميوې، زعفران او نور د صادراتو او عايداتو لويه سرچينه جوړوي.
ګرځيدلي  وړ  استفادې  د  انسانانو  د  څخه  پخوا  ډير  له  توکي  خوراکي  کرنې  د  پلوه  تاريخي  له 
دي. کرنه او مالداري زموږ د زياتره خلکو کار او دنده ده. کرنيز حاصالت نه يوازې  دا چې د 
وګړو د لومړنيو اړتياو و په پوره کولو کې ارزښت لري، بلکې د سپکو صنايعو او خوراکي توکو 
کرنيزو  ځينو  د  کيږي.  اخيستل  ګټه  هم  ورڅخه  کې  پياورړتيا  په  اقتصاد  ملي  د  او  پرمختيا  په 

د کرنې د حياتي او اقتصادي ارزښت په هکله څومره پوهيږئ؟
په افغانستان کې د ځمکې د قولبې )يوې( او کرنې عنعنوي الرې چارې

١- شکل

د جغرافيې برخه
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حاصالتو له خرڅالو څخه د يوشمير اړتياوو د پوره کولو لپاره پيسې ترالسه کوو.
دځمکې  لپاره  شيندلو  او  کرلو  د  تخمونو  د  موادو  نباتي  لومړنيو  او  سبزيجاتو  حبوباتو،  د  کرنه 
له تيارولو څخه عبارت ده چې له اقليم، مساعدو اوبو او خاورې سره په توافق د دوديزې او يا 
بيلو  بيال  په  کال  د  او  رسيږي  ډول سرته  للمي  او  أبي  په  پواسطه  وسايلو  د  ټکنالوژۍ  معاصرې 
کې  افغانستان  هيواد  کرنيز  په  زموږ  اخلي.  حاصالت  مطلوب  څخه  ځمکې  له  کې  فصلونو 
بيالبيلې غلې دانې، ډول ډول ميوې، صنعتي او غوړلرونکي بوټي، بيالبيل سابه، واښه )شوتله 

او ريشقه(، يو شمير طبي بوټي، لکه زعفران او نور کرل کيږي.
هغه الملونه چې د کرنيزو توليداتو پر څرنګوالي باندې اغيزه لري، فزيکي، ټولنيز، اقتصادي او 
سياسي الملونه دي. د خاورې څرنګوالى، د ځمکې جوړښت او بڼه، اقليم او د اوبو سرچينې 
باندې  نيغه  په  والي  او څومره  څرنګوالي  پر  کرنيزو حاصالتو  د  کيږي چې  بلل  الملونه  فزيکي 

اغيزه کوي.
لرونکو  لمنو د خاورو  د  د غرونو  او  لوړو سيمو  د  بارانونه  پسرلني  او  اورښت  واورې  د  د ژمې 
طبقو په لند بل کې ګټور او د ونو ـ بوټو په وده او د هغو د ريښو په پياوړتيا په تيره د للمي غنمو 

په توليد کې اغيزه لري.

په افغانستان کې  د ځمکو اوبه کولو الرې چارې چې زياتره په دوديزه غير فني او نا منظمه توګه ترسره کېږي.  

٢- شکل
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د کرنې الرې چارې 
زموږ په هيواد کې له ډير پخوا راهيسې کرنه په دوديز ډول، پر څارويو باندې يوې کول او درانه کارونه د 
بزګر په مټ پر مخ وړل کيږي، خو د هغې لږ حاصل زموږ د هيواد د ورځ په ورځ زياتيدونکي نفوس 

لګښت نه پوره کوي، نو ځکه هر کال يوه زياته اندازه غله له بهر څخه وارديږي. 
پخوانۍ طريقه: د افغانستان دغه ډول کرنه زياتره دوديزه کرنه ده چې موخه يې يوازې د بزګرانو د اړتيا 

پوره کول دي.
څرنګه چې په دوديزه کرنه کې د بزګر د کورنۍ د لومړنيو خوراکي توکو چمتو کول له لومړنيو اړتياوو 
څخه ګڼل کيږي، نو ددې موخې لپاره په  سلوکې له ٦٠ څخه تر ٨٠ پورې ځمکې او کار د غلې  
او  په دوديزه کرنه کې ځمکه د کار ځواک، کرنيز وسايل  لپاره ځانګړې شوې دي،  دانې د حاصل 
تخم په لومړنۍ بڼه وي چې ټول د بزګرانو لخوا چمتو کيږي. بزګران خپل ډيره لږه اندازه توليد شوى 

حاصل بازار ته وړاندې کوي چې د هغو په پيسو خپلې اړتياوې پوره کوي. 
د کرنې پرمختللې او عصري طريقه: په پرمختللې او عصري کرنه باندې د وروسته پاتې عنعنوي کرنې 

د بدلولو لپاره د شرايطو او اسانتياوو د برابرولو په خاطر الندې امکانات بنسټيز رول لري: مواصالتي 
کرښې او د حمل  او نقل وسايل، بريښنا، د اوبو لګولو سيستم، بازار موندنه، اړيکی، کرنيز اصالح 
شوي تخمونه، سره، د ونو ـ بوټو د ناروغيو او نباتي افاتو ضد دارو، کرنيز ماشينونه، د څيړنو، ترويج او 

د نباتاتو د ساتنې خدمتونه او نور.
د عصري او پرمختللې کرنې نورې ځانګړتياوې دا دي چې په کارونو کې آسانتيا او په توليداتو کې 

زياتوالي السته راوړي. 

د عصري کرنې په الرو ـ چارو کې کرنيز ماشينونه په کار کې اسانتيا راولي او د توليد اندازه لوړوي.
د بندونو جوړول او د ويالو کيندل، د ژورو څاګانو ايستل او د پراخو شاړو ځمکو تر کرنې الندې راوستل 

د توليداتو د زياتيدو او پر خپل ځان د هيواد د بسيا کيدو المل کيداي شي.
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د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په څلورو  ډلو کې تنظيم شي له خبرو اترو وروسته دې لنډ ځواب ووايي:

بيا د هرې ډلې استازي دې د خپلې ډلې د کار په هکله د ټولګي په مخکې نورو زده کوونکو ته معلومات 
ورکړي.

لومړۍ ډله دې د کرنيزو بوټو او د هغو د حياتي ګټو په هکله او دويمه ډله دې زموږ په هيواد 
کې د کرنې د اقتصادي ارزښت په هکله بحث وکړي. 

درېمه ډله: ستره موخه په عنعنوى کرنه کې څه ده؟
څلورمه ډله: ستره موخه په عصري او پر مختللې کرنه کې څه ده؟

؟ پوښتنې
١ـ کرنه څه ډول فعاليت دى، تعريف يې کړئ.

٢ـ کرنه څه اقتصادي ارزښت لري؟ توضيح يې کړئ.
٣ـ غنم څو ډوله کرل کيږي؟

 پوښتنې په غور ولولئ، دسم ځواب مخې ته يې)ص( او د غلط ځواب مخى ته يې )غ( وليکئ.
١- په عنعنوي کرنه کې توليدات او کرنيز حاصالت ډيريږي)   (    

٢- په عصري او ماشيني کرنه کې توليدات او حاصل لږ او د يادولو وړنه وي.)    (
٣- اقليمي شرايط هم د کرنې پر توليداتو اغيز لري)   (   

له ټولگي څخه د باندې فعاليتونه
زده کوونکي دې د خپلې کورنۍ له غړو سره له مشورې څخه وروسته د الندې پوښتنو لنډ ځواب وليکي 

او په راتلونکي ساعت کې دې په ټولگي کې بيان کړي.
 ماشيني کرنه به زموږ د هيواد په عنعنوي کرنه کې څه ډول اغيز وکړي.
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دويم لوست
مهم کرنيز توليدات  

افغانستان چې بيالبيلې اقليمي سيمې لري د بيالبيلو ونو ـ بوټو د کرلو وړتيا لري. د افغانستان له 
ټولو زيات کرنيز توليدات غلې _ دانې )غنم، وريجې، جوار او وربشې( دي چې په پراخه کرنيزه 
ساحه کې کرل کيږي او لوړ ارزښت لري. دغه غلې د کرنې وړ په سلوکې ٨٣ أبي ځمکه او نوره 
للمي ځمکه نيسي. نورې ونې او بوټي، لکه: ميوې، سابه او صنعتي بوټي، لکه: چغندر، پنبه، د 

څارويو لپاره واښه او نور په ٤٣٠ زره هکټاره أبي کرنيزه ځمکه کې کرل کيږي.
ـ  زموږ په هيواد کې د ټولو کرنيزو توليداتو پرتله هغه څه چې د وګړو خوراکی اړتيا پوره کوي، غنم 

دي، چې زموږ د خلکو د خوراک بنسټيز توکي دي.
غنم تر ډيره پورې په جغرافيايي منځنيو عرض البلدونو کې وده کوي چې له دې پلوه افغانستان د غنمو 
د کرلو او ودې تر ټولو غوره طبيعي شرايط لري. غنم د افغانستان له ٣٠٠٠ څخه تر ٣٣٠٠ مترو پورې 
په بيالبيلو لوړو سيمو کې کرل کيږي او د افغانستان په سلو کې له )٥٠ څخه تر ٦٠( ځمکې يې نيولې 

دي، په داسې حال کې چې د کرنۍ وړ ځمکو په سلوکې ٩٠ برخه يې نيولې ده.
زموږ هيواد د پستو يا په مني کې د  کرل کيدونکو اوبيزو غنمو او د للمي يا د کلکو پسرلنيو غنمو 

د بيالبيلو ډولونو د لرلو له کبله په ټولو هيوادوکې لومړى ځاى لري.
د روسي عالم )وايولوف( د څيړنې له مخې د افغانستان شمال سيمې په آسيا کې د پستو غنمو د 
ودې لومړنى مرکز دى چې د غنمو په سلوکې د )٥٧( ډولونو په لرلو سره په ټوله نړۍ کې لومړى 

ځاى لري. دغه ډول غنم په مني کې په ابي ځمکو کې کرل کيږي.

زموږ د هيواد طبيعي شرايط د کومو کرنيزو بوټو کرلوته برابر دي؟
په يوه کرونده کې د پنبې د محصوالتو راټولول
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په افغانستان کې د غنمو ډيره برخه په ابي ځمکو کې کيږي چې د للمي  په پرتله يې د حاصل اندازه 
ډيره زياته ده. د غنمو له دوه پر دريمې برخې څخه زيات يې بيرته په توليدوونکو سيمو کې خوړل 
کيږي، يوازې دريمه برخه يې د هيواد دننه مارکيټونو ته د پلورلو لپاره وړل کيږي. د للمي غنمو د 
کرلو ډيرې پراخې ځمکې د هيواد په شمال کې دي، خو په آبي توګه غنم په جنوبي، مرکزي او 

جنوب لويديځو سيمو کې کرل کيږي.
ـ له غنمو څخه وروسته وريجې د افغانستان مهمه غله او د خلکو د خوراک اړين توکى دي.

وريجې زياتره په هغو ځايونوکې کرل کيږي چې توده هوا او ډيرې اوبه ولري. په افغانستان کې هم 
وريجې په هغو ټيټو سيمو کې چې توده هوا او پريمانه اوبه لري، کرل کيږي چې دوه ډولونه لري: 

نرۍ وريجې او غټې وريجې.
د غټو وريجو په پرتله د نريو وريجو بيه، د توليداتو اندازه او لګښت زيات دى. نرۍ وريجې د هيواد 
ختيځو واليتونو يعنې لغمان، کونړ او ننګرهار اوپه شمالي واليتونو لکه بغالن، کندز او تخار کې 
ډيرې کرل کيږي. غټې وريجې معموال په ميدان وردګ، لوګر، بغالن او تخار واليتونو کې کرل 

کيږي.
ـ  جوار هم په تودو او اوبه  لرونکو سيمو کې کرل کيږي. د جوارو توليدات، پخوا په ډيرو واليتونو 
کې مصرفيدل او د يو شمير خلکو خوراکي توکي بلل کيدل، خوپه دې وروستيو کې دهغو د کرلو 

ساحه کوچنۍ شوې ده او د خلکو د خوراکي توکو په توګه ورڅخه ډير کار نه اخېستل کيږي. 
جوار په پکتيا، پکتيکا، ننګرهار او لوګر کې ډير کرل کيږي.

ـ وربشې هم په تودو او اوبه لرونکو سيمو کې کرل کيږي، خو د غنمو پرتله په سړو سيمو کې ښه 
وده کوي. وربشې زياتره څارويو ته ورکول کيږي.

زموږ د هيواد په ګڼ شمير سيمو کې يو شمير نورې غلې ـ دانې لکه مۍ، لوبيا، نخود، مشنګ او 
باقلي هم کرل کيږي.

ـ سابه هم په افغانستان کې مهم خوراکي توکي دي. په افغانستان کې مهم کرل کيدونکي سابه دا 
دي: کچالو )پټاټې( ، پياز ، تور بانجان، رومي بانجان، ګازرې، شلغم )ټيپر( پالک، کدو، ګلپي، 

مرچک، ليړو )بينډۍ(، کاهو او نور.
لرونکو  ميوه  د  شرايط  طبيعي  افغانستان  د  دي.  توليدات  کرنيز  غوره  هيواد  د  زموږ  هم  ميوې  ـ 
بيالبيلو ونو د ودې او روزنې لپاره ډير غوره دي. ميوې د کورنيو اړتياوو له پوره کولو سربېره بهر ته 

هم صادريږي.
افغانستان د بيالبيلو پاڼريژو او ستروس ميوو د لرلو له مخې زيات نوم لري چې هم له تازه انګورو، 
مڼو، خټکيو، هندواڼو، انارو، ناکو، بهي او نورو اوهم يې له وچو لکه بادامو، مميزو، پستې، غوزانو 

او نورو څخه استفاده کيږي او بهرته هم ليږل کيږي.
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ـ صنعتي بوټي هم لکه: ګني، جغندراو پنبه د هيواد په بيالبيلو سيمو کې کرل کيږي. افغانستان 
په نړۍ کې د پنبې د کرلو سيمه ده، هغه سيمې چې توده هوا اوپوره اوبه ولري، د پنبې لپاره غوره 

بريښي. د هغې کرل د هيواد په شمال، لويديځ او ختيځ کې رواج لري.
جغندر هم له پخوا څخه زموږ په هيواد کې کرل کيږي، په پخوا کلونو کې يې په کندز او بغالن کې 

کرل زيات رواج و او د بغالن د بورې )شکرې( په فابريکه کې ور څخه استفاده کيده. 
ګني د ننګرهار، کونړ، لغمان او پکتيا واليتونو کې په يوه محدوده ساحه کې کرل کيږي، د جالل 

آباد شاوخوا کې يې کرنه ډيره رواج ده چې د ګوړې په جوړولو کې ورڅخه کار اخېستل کيږي.
ـ زموږ د هيواد په بيالبيلو سيمو کې بيالبيل طبي بوټي هم وده کوي چې زموږ خلک له هغو څخه 
بڼو کار اخلي، يو شمير دغه بوټي بهرته هم استول کيږي،  په ډيرو لومړنيو  له ډير پخوا راهيسې 
هغه بوټي چې په يوناني طب کې ورڅخه کار اخېستل کيږي او ياهم د معاصرو درمل جوړونې په 

صنعت کې کارول کيږي دا دي: زعفران، خوږه ولې، شمکۍ او نور.
زموږ د هيواد يو شمير سيمو کې غوړ لرونکي بوټي، لکه: زغر، شړشم، ُکونځلې، لمرګلى او نور 

هم کرل کيږي.

د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په څلورو ډلو و ويشل شي، لومړې ډله د غنمو او ميوو په هکله، دويمه ډله د وريجو او 
جوارو د کرنې په هکله، دريمه ډله د اوربشو او سبو په اړه او څلورمه ډله دې د صنعتي او طبی بوټو په 

هکله سره بحث وکړي او پايله دې خپلو ټولګيوالو ته و وايي.

؟ پوښتنې
١ ـ کوم ډول کرنيز بوټي زموږ په هيواد کې په پراخه اندازه کرل کيږي؟ د هغو په اړه توضيحات 

ورکړئ.
ـ  وريجې په څو ډوله دي او د هيواد په کومو سيمو کې او په څه ډول طبيعي شرايطو کې کرل کيږي؟ ٢

٣ ـ د هيواد څو ډوله ميوې پيژنئ، د هغو د ارزښت په اړه معلومات ورکړئ.
٤ـ صنعتي بوټي يعنې څه اوڅو ډوله يې پيژنئ، نوم يې واخلئ.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت
ستاسې د اوسيدلو له سيمې څخه کوم ډول کرنيز محصوالت ترالسه کيږي، د هغو کرلو کې 
کومې ستونزې تر سترګو کيږي، ستاسې د سيمې کرنه به څرنګه پرمختګ وکړي چې د بزګرانو 
او د هيواد اقتصاد مو پياوړى شي. په دې اړه په يوه پاڼه کې ليکنه وکړئ او په ټولګي کې د هغې په 

هکله خبرې وکړئ.
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دريم لوست
مالداري او د وحشي څارويو ډولونه  

مالداري او د څارويو روزنه په افغانستان کې ډير لرغونتوب لري. کله چې د څارويو ښکار کول مخ 
په کمښت شول اويا بشپړ ودريدل. خلکو يو نوى ډول ژوند پيل کړ او د څارويو په ساتنه او روزنه 
بوخت شول. له هغه وخته تر اوسه پورې ډېرې پيړۍ تيرې شوي دي او خلکو همدغه ډول ژوند ته 

دوام ورکړى دى.
زموږ د هيواد په ټولو سيمو کې د غرونو لمنو او خاورينو غونډيو د څارويو روزنې او ساتنې ته ډير 
غوره شرايط چمتو کړي دي او تر اوسه پورې يې زموږ يو زيات شمير وګړي د ژوند په زياته موده کې 

په همدغه ډول بوخت کړي دي.
په افغانستان کې په سلوکې د ٨٠ په شاوخوا وګړي په کرنه بوخت دي، هيڅ داسې يو بزګر نشته چې 
د څارويو په ساتنه بوخت نه وي، سربېره پر دې، زموږ يو شمير خلک، په تيره بيا کوچيان په بشپړ 

ډول د څارويو په ساتنه بوخت دي  او همدايې د ژوند اړتياوې پوره کوي.
د څرنګوالي له پلوه د څارويو د روزنې يا مالدارۍ ارزښت په دې کې دى چې زموږ د خلکو د اقتصاد 

په پرمختيا کې مهم رول لري.
د ترالسه کولو،  پوستکي  د  باروړلو،  توليد،  د  د کار ځواک  له څارويو څخه  پردې خلک  سربېره 
او غويانو  يو شمير محصوالت، لکه: وړۍ، د پسونو  لپاره هم کار اخلي. د څارويو  نورو  او  وړيو 

د څارويو روزنه او ساتنه زموږ د خلکو په ژوند کي څومره ارزښت لري؟

څاروي

غواګانې

خره

اسونه

اوښان

نيټه ١٩٧٧هره نښه د ١٠٠٠ ټنو ښکارندويه کوي. 
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پوستکي، قره قل پوستکي او کولمې د خپلې بيې له پلوه د هيواد د صادراتو په سلوکې)١٠ ـ ٢٠( 
پورې جوړوي.

همدارنګه د غاليو صادرات او د وړيو صنايع، پوستين باب او د پوستکو صنايع هم د افغانستان په 
صادراتو کې د پام وړ برخه لري. 

هغه کورني څاروي چې بزګران او مالداران يې ساتي دا دي: پسونه، غواوې، وزې، خره، اوښان، 
اس، کچرې او کورني چرګان. د کورنيو څارويو په ډله کې تر ټولو زيات قره قل پسونه او عادي پسونه 
د هيواد په اقتصاد کې ډير غوره ارزښت لري او د څارويو د محصوالتو په صادراتو کې يې برخه ډيره 

ده.
لکه چې د څارويو روزنې په )I(  نقشه کې ښکاري، د پسونو روزنه څه ناڅه د هيواد په ټولو برخو کې 
ترسترګو کيږي، خو قره قل پسونه يوازې شمالي واليتونو کې له بدخشان څخه تر هرات پورې ډير 

دي. وزې هم په ټول هيواد کې روزل کيږي.
که چيرې د څارويو روزنې )II( نقشې ته ځير شو، نور څاروي، لکه: غواګانې، خره، اسونه او اوښان 

څه ناڅه د هيواد په ټولو واليتونو کې روزل کيږي.     

څاروي

غواګانې

خره

اسونه

اوښان

نيټه ١٩٧٧هره نښه ١٠٠٠ ټنه ښکاره کوي
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وحشي ژوي
وحشي ژوي د چاپيريال د يوې مهمې ارزښتمنې ښکارندې )پديدې( په توګه پر طبيعي بيارغاونه 
بيا په ځنګلونو کې بيالبيل ژوي ژوند کوي چې  باندې ژوره اغيزه لري. په طبيعت کې، په تيره 
هريو يې ځانګړې دندې لري. د هغو ژويو ارزښت چې په ځنګلونو او څړځايونو کې اوسيږي، 
او د  يا سيالنيانو( د رابللو، ښکارکولو، د هغوى د پوستکي د ارزښت  د ګرځندويانو )توريستانو 
طبيعت د توازن له مخې ډير اوچت دي. ددغو ژويو په ژوند او پايښت کې د انسانانو د فعاليت اغيزه 
ډيره ژوره ده او د هغوى ښکارکول او په پټنځايونو کې يې الس وهنه د هغوى ژوند له ګواښ سره 
مخامخ کوي. انسان د ځنګلونو په وهلو، د کورنيو څارويو په څرولو، د وښو او د سوځولو لپاره د 

ونو بوټو په پرې کولو سره وحشي ژويو ته ګواښ پيښوي.
د افغانستان طبيعي جوړښت چې ډيره برخه يې غرونه دي، په تيره بيا د هندوکش لړۍ چې زياتې 
لوړې  ـ ژورې او شګلنې لمنې او ډاګونه لري، د ژويو لپاره يې جغرافيايي ارزښت رامنځته کړى 
دى او د ژوند او ژويو ډول ډول والى يې پياوړى کړى دى. زموږ په هيواد کې د ځمکې د جوړښت، 
اقليمي شرايطو او خوراکي توکو د پيداکيدو له مخې د بيالبيلو ژويو او الوتونکو لپاره د ژوند غوره 

چاپيريالونه رامنځته شوي دي چې يو شمير يې دا دي:
ـ ذوحياتين او څښيدونکى، لکه: څرمښکۍ، سمسېره، چنګاښ، مار او نور. په افغانستان کې 
يوازې د مار )٢٧( ډولونه پيژندل شوي دي. اووه ډوله يې زهري دي چې دوه ډوله يې کبرا او پنځه 

ډوله يې افعي ماران دي.
ـ تي لرونکي ژوي: چې )١٢٠( ډولونه يې په افغانستان کې پيژندل شوي، خو له بده مرغه زيات 

شمير يې اوس له منځه تلو په حال کې دي، لکه: 
ـ پړانګ چې د پامير په لوړو درو او مرغاب کې ليدل شوی و.

ـ سورلنډيان چې د هيواد مرکزي سيمو کې ژوند کوي.
ـ ليوان، سرې ګيدړې، غرنۍ پيشوګانې او کوچنۍ وحشي پيشوګانې چې په ټول هيواد کې شته.

ـ يږې چې هم په غرنيو سيمو او هم په ځنګلونو کې اوسيږي.
ـ همدارنګه مارکوپولو پسونه، هوسۍ، مارخوړونکي وزې او نور چې هريو يې د يادولو وړ دي او د 

افغانستان په بيالبيلو سيمو کې ژوند کوي.
په بيالبيلو سيمو کې د  يوه سروې چې زموږ په هيواد کې ترسره شوې وه، په هغې کې د هيواد 
الوتونکو )٣٠٠( بيالبيل ډولونه پيژندل شوى وو چې په هغو کې د دښتو، ځنګلونو او اوبو بيالبيل 
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توتکۍ،  باښه،  کارغه،  توتي،  مارغه،  ډينګ،  زاڼه،  يې  نامتو  ټولو  تر  يادوالى شو چې  الوتونکى 
چڼچنې، پتکه او نوردي.

د ټولګي دننه فعاليت  
زده کوونکي دې په پنځو ډلو وويشل شي، الندې دندې دې پرمخ بوځي او د هغو پايلې دې ټولګي کې 

خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي:
- د مالدارۍ پر ارزښت دې خبرې وکړي.

- کوچيان د څه لپاره او کوم څاروي ساتي؟
- کروندګر کوم څاروي او د څه موخې لپاره ساتي؟

- د واښه خوړونکو څارويو نومونه واخلئ؟
- د غوښو خوړونکو څارويو نومونه واخلئ؟

؟  پوښتنې
١. مالداري زموږ د هيوادوالو په ژوند او اقتصاد کې څه ارزښت لري؟ څرګند يې کړئ.
٢.د کوم ډول کورنيو څارويو روزنه او ساتنه زموږ په هيواد کې دود ده؟ نوم يې واخلئ.

٣.له محصوالتو پرته د کومو څارويو له ځواک څخه د  کومو کارونو په ترسره کولو کې کار اخېستل کيږي؟ 
توضيح يې کړئ.

٤.هغه محصوالت چې له څارويو ترالسه کيږي، کوم دي؟  له هغو څخه په څه شي کې کار اخېستل 
کيږي او له صنعتي کيدلو څخه وروسته د څارويو د کوم محصول ارزښـت اوچتيدالى شي؟

٥ ـ د وحشي ژويو ژوند او شتوالى له کومو ګواښونو سره مخامخ دى؟ توضيح يې کړئ.
٦ ـ هر څو ډوله الوتونکي، تي لرونکي او څښيدونکي ژوي چې پيژنئ، نومونه يې واخلئ.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت:
په طبيعت کې د الوتونکو او وحشي ژويو د ارزښت په هکله او هغه ګواښ چې دوى ورسره مخامخ 

دي او داچې څرنګه بايد د هغو ساتنه او څارنه وشي، په يوه مقاله کې وليکئ.
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څلورم لوست

دويم څپرکی

سوداګری او صنايع

سودا ګري او اهميت يې:

سوداګري په حقيقت کې د شيانو او خدماتو تبادله کول دي چې د پيرودونکي او پلورونکی د اړتيا له مخې کيږي.
د سوداګري اصلي بڼه د مالونو سيده راکړه ورکړه ده چې يو له بل سره تبادله کيږي، خو د  نن ورځې پرمختللې 

سوداګري د پيسو په وړاندې ترسره کيږي.
بيا  تبادله الس پورې کړی وو، وروسته  په  په خپلو سيمو کې د اضافي شيانو  انسانانو  په ډيرو پخوا وختونو کې 

سوداګري شاوخوا سيمو او وروسته لرې سيموته پراخه شوه.
اجناس او خدمات هغه وخت تبادله کيږي چې النديني شرايط چمتو شي:

١ـ د اجناسو اضافي توليد ترسره شوى وي.
٢ـ په ټاکلې حرفه او څانګه کې تخصص رامنځته شوى وي.

٣ـ توليد د کار د ويش پړاوته رسيدلى وي )د کار ويش ترسترګوشي(
٤ـ د دوو سيمو د توليداتو د ډولونو ترمنځ توپير وليدل شي.

٥ـ سياسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه نه وي.
چارې  ـ  الرې  ښې  ډيرې  خاطر  په  ټينګولو  اړيکو  د  او  الرې  او  وسايل  به  ترمنځ  سيمو  دوو  د  ليږدولو  د  ٦ـ 

چمتووي.
٧ـ د دواړو سيمو وګړي يو د بل اجناسوته اړتيا او ليوالتيا ولري.

په عمومي توګه پورتني شرايط په ټولو ځايونو کې څه ناڅه د سوداګرۍ لپاره الره اواروي، همدارنګه د 
 بهرنۍ سوداګرۍ د رامنځته کيدو يو لوى المل د طبيعي سرچينو ترمنځ توپير او د پرمختيا په اړه له تخنيک څخه 
د خلکو د کار اخېستو په استعداد کې د توپير تر سترګو کيدل دي، په بله وينا خلک ځکه په سوداګرۍ الس پورې 
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کوي چې غواړي خپل توليد کړي اجناس په لوړه بيه نورو سيمو کې وپلوري او ياهم هغه څه چې دوى يې خپله 
نشي توليدوالى او يايې په خپله سيمه کې د توليد شوې بيې پرتله په ارزانه له بلې سيمې څخه پيرودالى شي، 

ترالسه کړي.
په افغانستان )او لرغونې أريانا( کې له ډير پخوا څخه د هغه د جغرافيايي ارزښت له مخې چې په دغه سيمه کې 
يې لري او دا چې د هغه وخت د تمدن پر الره پروت و، يعنې ختيځ ته يې د هند او چين تمدن او لويديځ ته يې د 

يونان او روم تمدن و، نو اضافي توليد دلته رامنځته کيده او ددې هيواد وګړو سوداګري او راکړه ورکړه کوله.
مخکې تر دې چې سمندري الرې وپيژندل شي، د سوداګريزو توکو او مالونو وړل راوړل ټول د وچې له الرې په 
کاروانونو ترسره کيدل. هغه مهال د مالونو تبادله او ليږدول د کاروانونو په واسطه د ختيځ او لويديځ ترمنځ يعنې د 
مديترانې د سمندرګي له ختيځو غاړو څخه تر چين پورې ترسره کيدل او افغانستان د يوې مهمې ټرانزيتي سيمې 

په توګه هغه وخت د ډير ارزښت وړ و.
وروسته بيا دغه الره د وريښمو د لويې الرې په نوم ياده شوه، داځکه چې هغه وخت ډير ګرانبيه مالونه، لکه: 

وريښمين ټوکران، درمل او نور له همدې الرې څخه تيريدل را تيريدل.
په اوسني وخت کې هم د افغانستان خلکوته سوداګري ځانګړى ارزښت لري. افغانستان کوالى شي د ګاونډيو 
ترمنځ د يوې څلورالرې په توګه له خپل ځانګړي جغرافيايي موقعيت څخه پوره ګټه واخلي او د خپل ملي عايد 
د زياتولو، د کار موندلو او اړيکو په برخه کې اغيزمن ګامونه اوچت کړي، دا ځکه چې افغانستان د خپلو لويو 

الرو څخه د زرګونو ټنو سوداګريزو مالونو، په تيره بيا د ټرانزيتي اجناسو د ليږدولو وړتيا لري.
د يادونې وړ ده چې د افغانستان د بهرنى سوداگرۍ بيالنس توازن نه لري، ځکه د صادراتو کچه يې له وارداتو 

څخه ډيره کمه ده چې دا موضوع د کمزوري اقتصاد څرګندوي ده. 

په ټولگي کې فعاليتونه
دوه، دوه زده کوونکي بايد لومړی د لوست متن او انځورونه په پوره ځيرتيا ولولي او د لوست پر مهموټکو په 
خپل منځ کې خبرې اترې وکړي، وروسته دې خپل نظرونه د سوداگرۍ او د هغې د ارزښت په اړه ټولگيوالو ته 

وړاندې کړي.
؟ پوښتنې:  

١- ولى خلک سوداگرۍ ته مخه کوي؟
٢- زموږ په اقتصاد کې سوداگري څه رول او اهميت لري.

٣- افغانستان په سيمه کې له څه ډول ټرانزيتي موقعيت څخه برخمن دى؟
  له ټولگى څخه د باندې فعاليتونه:

يو کتاب، مجله او يا ورځپاڼه چې د افغانستان د سوداگرۍ په اړه معلومات ولري، ولولئ، په راتلونکي ساعت کې 
هغه ښوونکى ته تشريح کړئ، پر مهمو ټکو يې خبرې اترى وکړئ.
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پنځم لوست
کورنۍ او بهرنۍ سودا ګري )صادرات او واردات(

نن ورځ د افغانستان دننه سوداګري ښه پراخه ده چې علت يې د نفوسو ډيروالى، د ژوند د کچې نسبي 
لوړيدل او خوراکي توکو، صنعتي او خدماتي اجناسو او وسايلو ته د خلکو ورځ په ورځ د اړتيا زياتوالى 
دى. افغانستان چې بيالبيلې اقليمي سيمې لري، د بيالبيلو ونو ـ بوټو کرنې او توليد ته يې ښه الره 

هواره کړې ده.
بزګران او ځمکوال سربېره پردې چې خپلې اړتياوې پوره کوي. کرنيز محصوالت بازار ته هم وړاندې 
کوي او پلوري يې، د بيلګې په توګه وريجې په هغو سيمو کې چې توده هوا او پوره اوبه لري، لکه 
په ختيځ کې ننګرهار، لغمان، کونړ او د هيواد په شمال، لکه:  کندز، بغالن او تخار کې ډيرې کرل 
کيږي، چې طبعاً د هغو اضافي توليدات د هيواد دننه هغونورو سيموته چې هلته وريجې نه کرل کيږي، 
ليږل او پلورل کيږي. ددې يوه بله بيلګه غالۍ دي چې زياتره د هيواد په شمالي برخو کې توليديږي. 

چې نه يوازې د هيواد دننه بازارونو کې پلورل کيږي، بلکې يو مهم صادراتي توکی هم دى. 

په افغانستان کې کومو الملونو )عواملو( د سوداګرۍ پر پرمختيا او وروسته پاتېوالي اغيزه 
درلوده او لري يې؟

د صادراتو او توريستانو لپاره 
توليدی مهم مرکزونه:

بازارونه او هټيو شمير

کابل له ٢٣٠٠ څخه زيات

ګرديز له ٤٠٠ تر ٢٣٠٠

١٩٧٧ کالزرنج له ٤٠٠ څخه کم

بازارونه او السي صنايع

غالی او ټغر
پوستين

جواهرات
خټين لوښي

فلزات
چاقو جوړول
ښيښه جوړول

چکن او ګنډل 
)ګلدوزي(
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ځينې کرنيز محصوالت وروسته له پروسس او صنعتي کيدو څخه د هيواد دننه بازارونو کې پلورل 
کيږي بلکې يو مهم صادراتي توکي هم دي. 

 د يادونې وړ ده چې په وروستيو ديرش کلنو جګړو کې  د هيواد ټول اقتصادي، ټولنيز، اداري او سياسي 
بنسټونه ويجاړ او سوداګري ته هم زيات زيان واوښت او هم افغانان تر پخوا زيات وارداتي مالونو او 
اجناسوته اړ شول. له نيکه مرغه په دې وروستيو کې د يو شمير مؤسسو د بيارغونې کار پيل شوى دى، 
يو شمير يې خصوصي سکتور ته ورکړل شوي دي او بيايې پر فعاليت باندې پيل کړى دى. همدارنګه 
د مواصالتي کرښو او سړکونو بيارغاونه هم پيل شوې ده. سوداګريز نوى سياست او قوانين رامنځته 

شوي چې دا ټول به د کورنۍ سوداګرۍ د پرمختګ المل شي.
بهرنۍ سوداګري:

افغانستان د أسيا د لويې وچې د يوه ځانګړي موقعيت په لرلو سره له ډير پخوا څخه د ټرانزيتي او مهم 
سوداګريز مرکز په نوم پيژندل شوى دى او کاني او کرنيز ځانګړي توليدات يې له ډير پخوا څخه په 

نړيوالو بازارونو کې پلورل کيږي. 

د افغانستان بهرنۍ سوداګري پخوا په دريو حوزو کې وه:
•د بارترسوداګري حوزه: جنس د جنس په وړاندې تبادلې ته بارترويل کيږي، دغه ډول سوداګري د  	
مالونو د بدلولو په توګه پخوا د افغانستان او يو شمير سوسيالستي هيوادونو، لکه: پخواني شوروي 

اتحاد، پولند، چک اوسلواکيا، چين، بلغاريا او نورو سره وه.
•ازاده حوزه: چې لويديځې اروپا، د امريکې متحده ايالتونو او جاپان سره وه. 	

•د هند د نيمې وچې سره د سوداګرۍ حوزه: د هند د نيمې وچې سره د افغانستان سوداګري ډيره  	
اوږده تاريخي ريښه لري چې دوخت په تيريدو سره يې پراختيا موندلې ده. 

د پخواني شوروي اتحاد له ړنګيدو وروسته، په ختيځه اروپا کې د سياسي رژيمونو له منځه تلو او د 
افغانستان د بهرني، اقتصادي او سوداګريز نوي سياست له پيل کيدو وروسته، د هيواد د سوداګرۍ په 

سون توکي

ماشيني وسايل

ټرانسپورتي وسايل

کيميايي توکي

جامې، غالۍ او بوټان

څرمن

خوراکي توکي
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سيستم کې بدلون راغى.
اوس د افغانستان دولت د سوداګريزو نوو قوانينو پر بنسټ، کورنيو او بهرنيو سوداګرو او پانګوالو ته د 
پانګې اچونې او د خصوصي بانکونو رامنځته کيدوته الره هواره کړې ده او د ګاونډيو او نورو پرمختللو 

هيوادونو سره سوداګري د پراختيا په حال کې ده.
د افغانستان مهم صادراتي توکي يو شمير خوراکي او خام توکي، لکه: وچې  او تازه ميوې، مالوچ، 
د څارويو محصوالت، لکه، وړۍ او اوزغنې، پوستکي، د قره قل پوستکی او کولمې او يو شمير 
صنعتي توکي، لکه غالۍ او ټغرونه، السي صنايع او ګرانبيه ډبرې دي. د افغانستان د صادراتو په پرتله د 
وارداتي مالونو حجم او ډولونه ډير زيات دي چې دا د افغانستان د اقتصاد کمزوري ښکاره کوي. هغه 
مالونه چې له بهر څخه افغانستان ته راځي، زياتره يې استهالکي مالونه او نور دي، لکه ټرانسپورټي 
وسايط او ماشينونه، نفتي مواد او روغنيات، کيمياوي مواد، خوراکي توکي، لکه غنم، بوره، چاى، 

غوړي او منسوجات، لکه جامې، درمل او نور.

                                    د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو کې الندې فعاليتونه ترسره او پايله دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې 

کړي:
ـ د السي صنايعو او بازارونو نقشه وګورئ الندنيو پوښتنوته ځواب وليکئ.

- هغه سيمې چې په آبي، شين او ژيړ رنګ ښودل شوي دی، کوم مفهوم افاده کوي.
- د څلورو ښارونو نومونه وليکي چې له ٢٣٠٠ دوکانونو څخه ډېر په کې شتون لري.

د څو مهمو او عمده توليدي مرکزونو نومونه چې د صادراتو او توريستي برخه کې فعاليت کوي، 
وليکئ.

        پوښتنې:
١. د بارتر د سوداګرۍ مفهوم څه دی؟

٢. د افغانستان واردات کوم دي؟
٣. د افغانستان صادرات کوم دي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د يو څو قلمه هغو جنسونو نومونه چې له بهر څخه وارديږي او تاسې په خپله ورڅخه کار اخېستى 

وي، وليکئ او همدارنګه يې جوړوونکي هېوادونو نومونه واخلئ.

؟
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شپږم لوست
صنايع )د صنايعو ډولونه او ارزښت(

صنعت يو توليدي فعاليت  دى چې د هغه په ترڅ کې له هغو لومړنيو يا خامو توکو څخه چې له ځمکې 
ترالسه کيږي د کار وړ شيان او اجناس جوړيږي او د بشري ټولنو اړتياوې ورباندې بشپړيږي.صنعت هم 

د الس او هم د ماشين په واسطه پر مخ تالی شي.
صنعتي فعاليت چې د ارزښت، څرنګوالي او ګټورتوب د لوړولو لپاره د توکو د بڼې د بدلون عمليه ده، 

د بشريت په تاريخ کې اوږده سابقه لري.
صنعتي انقالب چې د اتلمسې پيړۍ په دويمه نيمايي په اروپا کې پيل شو، په پاى کې يې بشري ټولنې ته 

ژور بدلون ورکړ او د خلکو ژوند ته يې بله بڼه ورکړه.
د لومړنيو يا خامو توکو، لکه د کاني توکو، کرنيزو توليداتو او نورو د بڼې بدلون چې په وروستيو صنعتي 

پخو اجناسو واړول شي، بيالبيل صنعتي پړاوونه تيروي، د بيلګې په توګه:
که چيرې تاسې هغه محصوالت او اجناس کتلي وي چې په پلورنځي کې يې پيرئ، ليدلي به مو وي 
چې پيرودل شوي جنس دومره هم اسانه په الس نه دى راغلى، بلکې بيالبيل صنعتي پړاوونه  يې تير 
کړي چې پلورنځي کې د پلورل کيدو وړ  ګرځيدلی دی. موږ کوالى شو د موضوع د ال روښانه کولو 
لپاره يو کتاب چې په کتاب پلورنځي کې پلورل کيږي، د بيلګې په توګه ياد کړو. دغه کتاب چې پلورل 
کيږي کاريې د يوه نيالګي له کينولو څخه پيل کيږي، کله چې نيالګيو ښه وده وکړه او لويې ونې ورڅخه 
جوړې شوې، پرې شوي لرګي يې فابريکې ته وړل کيږي، هلته ورڅخه کاغذ جوړيږي، کله چې کاغذ 
جوړشو، مطبعې ته ليږل کيږي،  د يو کتاب ليکوال چې کتاب يې چاپولو ته تياره کړی ده او هغه يې د 
چاپ لپاره مطبعې ته ليږل دی، مخکې له مخکې طرحه او په کمپيوټر يا پرکوم بل شکل باندې ډيزاين 

په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو تاسې پوهيږئ چې صنعتي فعاليت د توکو ارزښت، څرنګوالي او ګټورتوب لوړوي؟
صنعت
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شوي، پر کاغذ باندې چاپ او د صحافی له پړاو څخه وروسته د کتاب په بڼه چمتو کيږي او د خرڅالو 
لپاره کتاب پلورنځي ته راوړل کيږي.

په همدې توګه که چيرې موږ ځير شو ټول صنعتي محصوالت د کار بيالبيل پړاوونه تيروي او بيا د ګټې 
وړ ګرځي.

د صنايعو، په تيره بيا د ماشيني صنايعو ارزښت په دې کې دى چې په لږ وخت کې ډيرو موادوته د بڼې 
بدلون ورکوي، د هغو په څرنګوالي او بيه کې لوړوالى راځي.

زموږ خلک له ډير پخوا څخه په کوچنيو السي دستګاوو کې په السي صنايعو بوخت وو. فرش، لکه 
غالۍ، لمڅي، ټغرونه او نور د اړتيا وړ وسايل يې ځان ته جوړول.

زموږ هيواد دبيالبيلو او ډيرو کانونو، کرنيزو ډول ډول محصوالتو او د پوره کار ځواک په لرلو سره صنايعو 
او د هغو ودې ته ډيره ښه زمينه چمتو کوالى شي. که چيرې حکومت وکوالى شي چې د ملي صنايعو د 
مالتړ لپاره له يوه غوره اقتصادي پاليسی څخه کار واخلي ، د فابريکو او کارځايونو جوړولو ته شرايط برابر 

کړي، نو زيات شمير اړين اجناس او مالونه به د هيواد دننه توليد او ملي عايد به ال اوچت شي.
 

                                  د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې درې ډلې شي، له متن، انځورونه او د لوست له بيلګو څخه دې کار واخلي، الندې 

فعاليتونه دې ترسره او بيا دې د خپل کار پايله خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.
لومړۍ ډله: د خپلو جامو په هکله خبرې وکړئ چې په څه ډول جوړې شوي او کوم صنعتي پړاوونه 

يې تير کړي دي؟
دويمه ډله: د خپل ټولګي د ميزونو او څوکيو په هکله بحث وکړئ د 

هغو صنعتي پړاوونه او چمتو کول توضيح کړئ.
دريمه ډله: د خپل ښوونځي د ودانۍ په هکله خبرې وکړئ چې له 

کومو توکو څخه جوړه او کوم صنعتي پړاوونه يې تېر کړي دي.

         پوښتنې:
١ ـ صنعت څه ته وايي توضيح يې کړئ؟

٢ ـ د صنايعو د ارزښت په هکله معلومات ورکړئ.

       له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د الندې جدول په تشو ځايونو کې د لومړنيو يا خامو توکو او صنعتي شوو 

اجناسو )مالونو( نومونه په خپله کتابچه کې وليکئ.

؟

لومړني 
خام توکي

شوي  صعنتي 
توکي

پنبه
غالۍ

ګني
ډوډۍ

لرګي
بوټان
غوړي

اوسپنه

)پنير( خيدک 
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اووم  لوست
                     صنعتي توليدات )السي او ماشيني صنايع(

السي صنايع د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهيسې د کورنيو اړتياوو او بهرنۍ سوداګرۍ لپاره په 
خپل الس جوړشوو دستګاوو باندې د اړتيا وړ شيان جوړول او خپلې اړتياوې يې پوره کولې.

کليوالي صنعت کارانو به په خپلو ډيرو لومړنيو وسايلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو الس پورې 
کاوه چې له الندنيو سرچينو څخه يې کار اخېست:

١. له څارويو څخه تر السه کيدونکو لومړنيو توکو، لکه: وړيو، ويښتانو او د وريښمو د  چنجيو له 
تارونو او نورو څخه.

٢. له نباتي سرچينو، لکه پنبې، کتان، سنډو او نورو څخه.
٣. کاني توکو، لکه اوسپنې، مس، سرو او سپنيو زرو او له خټو او نورو څخه.

ـ هغه د السي صنايعو محصوالت چې د څارويو له اليافو څخه جوړيږي، مشهوريې غالۍ، ليمڅی، 
برک، ټغر، شړۍ او نور دي.

د غالۍ اوبدلو صنعت د افغانستان يو ډير مهم السي صنعت او غالۍ صادراتي مهم قلم او السي 
صنعت دى چې زياتره په شمال، شمال لويديځ او لويديځو واليتونو کې توليديږي.

ـ د السي صنايعو هغه محصوالت چې له مالوچو څخه جوړيږي دا دي: خمتا، رختونه، کشميره، 
پټو، لونګۍ، سطرنجې اونور. پخوابه چې په افغانستان کې په کومو ځايونو کې پنبه ډيره کرل کيدله، 
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هلته به کليوالو پنبه يې يا نخي رختونه ورڅخه جوړول.
ـ زرګران ، مسګران او پښان له فلزاتو څخه د کار وړ شيان، لکه يوم، تبر، تيشه )ترښځ(، چاقو، 
چاړه او مسي لوښي، لکه ديګونه او نور،  ګاڼې له سرو اوسپينو زرو او قيمتي ډبرو، لکه الجوردو 

او ياقوتو څخه جوړوي.

١٨٨٧م  په  لپاره  ځل  لومړي  د  فابريکې  عصري  او  صنايع  ماشيني  نوې  صنايع:  ماشيني 

بڼه  پرمختللې  يوڅه  په  بيا  وروسته  لږ  او  پرمهال  واکمنۍ  د  خان  شيرعلي  امير  د  کې  کال. 
هيواد  په  کې  وروستيو  په  پيړۍ  نولسمې  د  مهال  پر  واکمنۍ  د  خان  عبدالرحمن  امير  د 
دغې  په  شوه،  تاسيس  نوم  په  خانې  ماشين  کابل  د  فابريکه  عصري  لومړنۍ  او  رامنځته  کې 
فابريکې کې د توپ، ټوپک او حربي مهماتو او سړې او تودې وسلې په ګډون حربي مهمات 
په  کې  کال  ل  هـ   ١٣٦٥ په  وکړه.  وده  يوڅه  صنايعو  ماشيني  بيا  وروسته  جوړيدل.  او  توليد 
 ٢٧٤ له هغو څخه يې  بوختې وې چې  کار  په  او  فعالې  هيواد کې )٣٩١( صنعتي موسسې 

او مختلط سکتور وې. دولتي  د  يې   ١١٧ پاتې  او  د خصوصي سکتور 
انرژي  يا  وده کې څرخوونکي ځواک  او  کيدو  رامنځته  په  ماشيني صنايعو  د  امله چې  له دې 
په  لکه  وي،  خلک  ګڼ  او  بريښنا  چې  کې  سيمو  هغو  په  نوځکه  کيږي،  بلل  اړتيا  لومړنۍ 
رامنځته  پرځاى  ځاى  صنايع  کې،  اباد  جالل  او  کندز  مزارشريف،  هرات،  کندهار،  کابل، 

شوي دي.
شول  زيانمن  تاسيسات  صنعتي  شمير  زيات  پرمهال،  جګړو  کلنو   ٣٠ د  کې  هيواد  په  زموږ 
صنعتي  نويو  د  پانګوالو  بهرنيو  او  کورنيو  شمير  يو  او  ده  روانه  جوړونه  او  بيارغاونه  يې  اوس 

پورې کړى دى. په جوړولو هم الس  موسساتو 



  71

اوسنې اوسنۍ ظرفيتتوليدي ظرفيتد توليد ډول ماشيني توليدي  صنايعګڼه
حقوقي 
شخصيت

دولتيفعاله نه ده١٦ ميليونه مترهتاري ټوکراند بګراميو نساجي١

تصدي//                   //٤٠  //                   ////                   //د کندهار نخي نساجي٢

//                  //                   //يو ميليون مترهوريښمين رختد کندهار وړۍ اوبدل٣

دولتي//                   //١٢.٥ ميليونه مترهتاري ټوکراند هرات نخي نساجي٤

په کال کې ٣٠ ټنه تجارتي ٢٢ ميليونه متره//                   //د بلخ نساجي٥
تار

تصدي

سهامي فعاله نه ده٥٠ ميليونه متره//                   //د گلبهار نساجي٦
شرکت

//         ////                   //يو ميليون متره//                   //کابل نساجي٧

//         //په سلو کې ٥٠% فعاله ده٢٤ ميليونه متره//                   //د پلخمري نساجي٨

تصديپه ٢٤ ساعتونو کې ١٠٠ ټنهپه کال کې ١٠٥ زره ټنهله يوريا سرهد مزار د سرې او بريښنا فابريکه٩

خصوصييوه شپه ورځ کې ٤٠٠ ټنه په کال کې ١٢٠٠٠٠ ټنهسمنټلومړى غوري سمنټ١٠

//         //په يوه شپه ورځ کې ١٠٣٣ ټنهپه کال کې ٣١٠٠٠٠ ټنه//                   //دويم غوري سمنټ١١

دولتيپه يوه شپه ورځ کې ٧٠٠ ټنهپه کال کې ٢١٠٠٠٠ ټنه//                   //د هرات سمنټ١٢

خصوصيغير فعاله دهپه کال کې ٥٥٠ ټنهتارد کابل د تار اوبدلو دستګاه١٣

خصوصيغير فعالهپه کال کې ١.٨٣ مليونه مترهرختد کابل د اوبدلو فابريکه١٤

محلوج، )مالوچ( او د کندز سپين زر١٥
غوړي

لږ ې فعاله شوې په اجاره په کال کې ١١٠٠٠٠ ټنه
ورکړل شوې

دولتي 
تصدي

//         ////                   //٤٠٠٠٠ دانه لرونکې پنبه )پومبه(//                   //د بلخ جن او پرس فابريکه١٦

تصديپه کال کې ٨٥٠٠ ټنهپه کال کې ٢٥٠٠٠ ټنه//                   //بست تصدي١٧

د هرات د مالوچو ١٨
شرکت

پنبه، مالوچ، غوړي او 
صابون

//                   يوڅه فعالهپه کال کې ١٠٨٠٠ ټنه
//

٥٠ زره ټنه ذخيرهډوډۍ او اوړهمرکزي سيلو١٩
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اوسنى حقوقي اوسنی ظرفيتتوليدي ناصبه ظرفيتد توليد ډول ماشيني توليدي  صنايعګڼه
شخصيت

ډوډی او د خوړو پلخمري سيلو٢٠
توکی

//                   فعاله ده٢٠ زره ټنه ذخيره
//

//         //غير فعالهاوړه کولپه ٢٤ ساعتونو کې ٦٠ ټنه د غنمو ذخيرهد کندهار سيلو ٢١

دولتي فعاله دهډوډۍ او اوړهد بلخ سيلو٢٢
تصدي ده

//                   //                   //په کال کې ٢٠ زره ټنه غنمد غنمو ذخيرهد هرات سيلو٢٣
//

دولتي//                   //په کال کې ٢٠ زره ټنهشکرهد بغالن د شکرې پروژه٢٤

د هلمند حجاري او ٢٥
نجاري

مرمر، موبل او 
فرنيچر

بيارغول شوې خو فعاله 
نه ده

ګډ شرکت

                              د ټولګي دننه فعاليت:
په مناسبو  په خپلو کتابچو کې الندې جدول 
کلماتو سره د لوست د متن او تصويرونو په کتلو 
ګټې ډک  په  بيلګې څخه  له ورکړل شوې  او 

کړئ.
        پوښتنې

١ ـ ستاستو له نظره د السي صنايعو کوم ډول 
توليدات ډير ارزښت لري او ولې؟

٢ـ ستاسو له نظره تر اوسه پورې په هيواد کې 
کوم الملونه )عوامل( د ماشيني صنايعو د ودې 

خنډ ګرځيدلی وو؟
٣ـ پښان، مسګران، او زرګران له کومو منابعو څخه په څه ډول کار اخلي او کوم شيان جوړوي؟

٤ـ ماشيني صنايع زياتره په کومو ځايونو کې راټولې شوې دي او ولې؟
                                   له ټولګي څخه بهر فعاليت:

د ماشيني صنايعو د مؤسساتو د ځانګړتياوو جدول وګورئ له هغه له مخې د الندنيو پوښتنو ځوابونه و مومئ او 
د خپل کار پايله په بل ساعت کې  خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړئ.

١. زموږ په هيواد کې د اوبدلو څو فابريکې شته؟ کومې يې فعالې او کومې نه دي فعالې؟
٢. زموږ په هيواد کې د خوراکي توکو څو فابريکې شته او کومې يې ډير توليدات لري؟

٣. ستاسو له نظره ستاسې په سيمه کې کومه فابريکه شته چې نوم يې په  دغه جدول کې نه ليدل کيږي؟

حيواني منابع 
)سرچينې(

صنعتي شوي نباتي منابعصنعتي شوي مواد
مواد

صنعتي شوي کاني منابع
توکي

کرک )د وزو 
له وزغنو 
جوړيږي(

پټو، جرابې، 
دسماغو، 

)دستکشى( 
پرتوګاښ

ديګي، مسشکرهجغندر
کوزه او 

چلمچي

؟ 
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اتم  لوست
بانکونه او د هغو کړنالره

بانک هغه اداره يا حقوقي شخصيت دى چې له عامو خلکواو دولتي ارگانو نو څخه پيسې اخلي ساتي 
يې، په دوران کې يې اچوي. همدارنګه بيرته پورونه ورکوي. داسې هم ويالى شو چې بانک هغه 

اقتصادي واحد دى چې په پرله پسې توګه اعتبار ترالسه کوي او بيرته يې هم ورکوي.
همدارنګه د هيوادونو بانکي او سوداګريز قوانين د بانکونو ځينې فعاليتونو ته اجازه ورکوي، خو ځينې 
نور غير مجاز بولي، يعنې د حکومتونو له لوري د بانکونو ځينو فعاليتونو ته پولې ټاکل شوي دي. په پاى 

کې ويالى شو چې هغه مؤسسه بانک بلل کيږي چې پولي، اعتباري او مالي چارې پرمخ بيايي.
بانکونه د هغوى د عملياتو او د کارونو د ډول له مخې بيالبيل دي، خو د ډيرو پوهانو په وينا بانک په 

عمومي توګه درې ډولونه لري:
ـ مرکزي بانکونه

ـ سوداګريز بانکونه
ـ شخصي بانکونه

• مرکزي  بانک	
په ټولو هيوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعاليتونو اصلي سازمان ورکوونکى او خوځوونکى دى 
چې زياتره د دولتي بانک په بڼه کارکوي او په انتفاعي توګه خپلې چارې پرمخ بيايي. مرکزي بانک د 
بانکونو د مور په نوم هم ياديږي، همدارنګه ځينې خلک هغه ته د بانکونو بانک هم وايي، دا ځکه 

چې ددغه ډول بانک يوه دنده د نورو بانکونو څارنه او کنټرول کول دي.
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په افغانستان کې )د افغانستان بانک( مرکزي بانک دى چې د ١٣١٨ هـ ل. کال. د وري په مياشت 
کې يې د ١٢٠ ميليونو افغانيو په ارزښت په کار پيل وکړ.

په عمومي توګه مرکزي بانکونه الندنې دندې لري:
ـ د بانکنوټونو خپرول

ـ د اسعارو کنترول
ـ د نورو بانکونو څارنه

ـ د بهرنيو اسعارو په وړاندې د داخلي يا ملي پيسو د ارزښت ثابت ساتل.
ـ په غوره توګه د استخدام لوري ته د اقتصاد الرښوونه او داسې نورې دندې.

• سوداګريز  بانکونه:	
په زياترو هيوادو کې سوداګريز بانکونه هغو بانکونو ته ويل کيږي چې د لنډې مودې عمليات او د 
امانتونو دندې پرمخ بيايي. په لومړيووختونوکې چې کله سوداګريزو بانکونو نوى په کار پيل وکړ، ټولې 
هغه دندې چې نور بانکونه يې ترسره کوي، سوداګريز بانکونو هم ترسره کولې يعنې دوى په صنعت، 
کرنه، د ودانيو په جوړولو او نورو چاروکې د پانګې اچونې دندې هم پرمخ بيولې، خو وروسته له دې 
چې ځانګړي بانکونه لکه، کرنيز بانک، رهني بانک او نور جوړ شول، د سوداګريزو بانکونو فعاليت 

محدود شو.
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• تخصصي  بانکونه:	
دغه بانکونه، لکه: د سوداګريزو بانکونو په څېر عادي فعاليتونه او چارې پرمخ نه بيايي، بلکې په بشپړه 
توګه په ځانګړو برخو، لکه په صنعت، کرنه او نورو کې فعاليت کوي او په همدغو برخو کې دندې 

پرمخ بيايي چې ښې بيلګې يې صنعتي بانک، کرنيز بانک او رهني بانکونه دي.
په دې وروستيو کې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو د بانکي چارو نوى قانون نافذ شوى دى 
او يو شمير نا دولتي بانکونه يا خصوصي بانکونه جوړشوي دي چې معموال د سوداګرۍ په برخه 

کې فعاليت کوي.

د ټولګي دننه فعاليت:    
زده کوونکي دې په څو ډلو وويشل شي او د نوي لوست د متن او انځورونو په کتنې سره دې الندنې 

دندې ترسره کړي اود خپلو دندو پايله دې د ډلې استازي له خوا ټولګيوالوته وړاندې کړي:
ـ لومړۍ ډله دې د بانک د کلمې او د هغو  دندو په هکله خبرې وکړي.

ـ دويمه ډله دې د مرکزي بانک دندې و وايي.
ـ درېمه ډله دې د سوداګريزو او ځانګړو تخصصي بانکونو دندې اوبيلګې توضيح کړي.

؟  پوښتنې:
١. د افغانستان بانک څه ډول بانک دى، پر کوم کال تاسيس او کومې دندې ترسره کوي؟

٢. په عمومي توګه بانکونه څو ډوله دي؟ 
٣. د مرکزي، سوداګريزو او شخصي بانکونو ترمنځ څه ورته والى او کوم توپيرونه شته؟ توضيح يې 

کړئ.

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
که چيرې مو مور او پالر يا کوم خپلوان په بانک کې حساب ولري، هغوى سره خبرې وکړئ چې له 
څه وخت راهيسې، کوم بانک سره په څه ډول معامله لري، څه ګټه ترالسه کوي او له اړوند بانک 
سره د خپلو اړيکو له امله خوښ دي که نه؟ خپل معلومات په بل ساعت کې د ټولګي ملګروته 

وواياست.
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نهم  لوست
توريسم:

د ګرځندويانو لپاره د ليدلو مهمې سيمې
له تاريخ څخه مخکی دورې مرکزونه
له اسالم څخه مخکې دورې مرکزونه

د تاريخی او لرغونو ودانيو د يادګارونو لرونکي اسالمي مرکزونه

جوماتونه او زيارتونه
موزيمونه

د السي صنايعو بازارونه
د وزلوبې ډګرونه

سيمه ييزی عنعنوي ودانۍ )د لرګو کورونه(
د ګرځندوی د خدماتو مرکزونه

په زړه پورې او د ليدلو وړ طبيعي منظرې
توريستکي سيمی او د ليدلو وړ طبيعي منظرې

ګډ ځنګلونه
د پستي ځنګلونه

د کب نېولو سيمې
ښکار ځايونه

ملي پارکونه - ځانګړې شوې سيمې او سپيڅلي ځايونه
پالن الندې ځانګړې شوې سيمې

سيندونه 
بندونه او د اوبو زيرمې

غرونه
مالګين غرونه

لوړوالي پر مترو

توریزم

سرحدی بندرونه
د سيندونو بندرونه

هوايي نړيوال ډګرونه
سيمه ييز هوايي ډګرونه

لويې الرې
نورې الرې

تونلونه
نړيوالې پولې

د واليتونو ترمنځ پولې

له ٥٠٠٠٠٠ څخه زيات نفوس لرونکی سيمې

100000-200000
50000-100000
10000-50000
2000-10000

له ٢٠٠٠ څخه لږ وګړی

د نفوسو لرونکې سيمې:

توريزم Tourism يا ګرځندوی يو ډول مسافرت او ګرځيدل دي چې موخه يې د نړۍ د بيالبيلو 
سيمو علمي څيړنه، کتنه، تفريح، سيل او سياحت دى.

توريست يا سياح هغه څوک دی، چې موخه يې د تاريخي، جغرافيايي، فرهنګي او د بشری ټولنو 
برجسته اثارو ليدل او يا د يوې سيمې کلتور دی. چې پکې د زيارت کولو، سوداګرۍ او يا له يوې 

سيمې بلې ته عادي سفرونه نه دي. 
دى چې خپل  هغه څوک  ګرځندوى  يو  لري،  موخې  تفريحي  او  کاري  معموال  سفرونه  توريستي 
اوسيدو ځاى څخه بهر نوروسيمو، ښارونو او هيوادونو ته داسې سفر کوي چې له يوې شپې ورځې 
کم نه وي او له يوه کال څخه زيات نه وي. ګرځندويان معموال د يوې توريستي سيمې د طبيعت يا 
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کلتور سره مينه او هغه ته پاملرنه لري. شتمنو خلکو به له ډير پخوا څخه لرې سيمو ته سفرونه کول 
چې په هغو ځايونو کې ښکلي او تاريخي ځايونه او ودانۍ وګوري او د نړۍ له طبيعي او کلتوري 
شتمنيو څخه خبرشي. له همدې امله نن ورځ توريزم يا ګرځندوى په نړۍ کې د اقتصادي ودې په 
او سيمو کې مهمه عايداتي سرچينه شميرل  په ډيرو هيوادونو  لويه سرچينه اوښتې ده، د نړۍ  يوه 
کيږي. نن ورځ زياتره هيوادونه هڅه کوي چې په خپلو هيوادونو کې د ګرځندوى د ودې او پراختيا 

لپاره امکانات چمتو او پراخ کړي، دا ځکه چې ګرځندوى د عوايدو د ترالسه کولو يوه الره ده.
ودانيو،  پخوانيو  لرغونتوب،  تاريخي  موقعيت،  جغرافيايي  ځانګړي  يوه  د  کې  اسيا  په  افغانستان 
د  وريښمو  د  څخه  کلونو  پخوا  ډيرو  له  لري،  سيمې  ګرځندويي  د  او  هوا  غوره  طبيعت،  ښکلي 
لويديځ  تر  اروپا  د  له چين څخه  وه. سوداګرو  راوړلو الره  او  وړلو  د  انډيو  د سوداګريزو  کاروانونو 
پورې تګ راتګ کاوه. دغه تګ _ راتګ د ګرځندويانو، په تيره بيا د بودايي راهبانو پام دې خواته 
راواړاوه او د باميانو له اسرارو ډکه سيمه يې د نمانځنې د ځاى په توګه غوره او هلته يې د بودا لويې 

او نامتو مجمسې  د غره په يوه خوا کې جوړې کړي.
د بوديزم الرويان او نور ګرځندويان د نړۍ له هر ګوټ څخه مخ په دې خوا رامات شول، دهيواد 

همدا تاريخي اثار او د ګرځندوى وړ سيمې وې چې د ګرځندويانو د پام وړ ګرځيدلې وې.
د افغانستان دولت په ١٣٣٧ هـ ل کال کې د ګرځندوى مؤسسه )اوسنى افغان تور( په دې برخه 
نړيوال  د  يې د ګرځندوى  اوپه ١٣٤٤ هـ ل. کال کې  لپاره جوړه  رامنځته کولو  د  اسانتياوو  د  کې 

سازمان غړيتوب ترالسه کړ.
په تيرو څو لسيزو کې توريزم يا ګرځندويي په افغانستان کې د عايداتو يوه سرچينه وه. زموږ په هيواد 
کې ډير لرغوني اثار او تاريخي ځايونه، لکه په باميانو کې د بودا مجسمې او يو شمير نور تاريخي 
اثار او همدارنګه په  اثار، د بلخ د لرغوني ښار اثار، خيبر دره، په هرات کې زيات شمير تاريخي 
هم  ته  ګرځندويي  کې  افغانستان  په  مهال  پر  د جګړو  شته.  کې  نورو  او  ننګرهار  غزني،  کندهار، 
ډير زيان واوښت، يوازې د ګوتو په شمار خبرياالنو افغانستان ته تګ راتګ درلود. په دې وروستيو 
دولت  او  راشي  سوله  ډاډمنه  کې  هيواد  ټول  په  که  او  دي  ښه شوي  يوڅه  شرايط  امنيتي  کې چې 
نور  او  وسايل  راوړلو  وړلو  د  هوټلونه،  شمير  يو  وکړي،  پاملرنه  ځانګړې  هکله  په  ګرځندوىنې  د 

امکانات برابر کړي، نو افغانستان به يو ځل بيا د ګرځندويانو لپاره يو په زړه پورې هيواد شي. 
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د هيواد ګرځندويي سيمې

د افغانستان ګرځندويي سيمې زياتره طبيعي ښکلي ځايونه )ښايسته ځړوبي، د سيندونو په زړه پورې 
غاړې، والړې اوبه، غرونه او نور، همدارنګه کلتوري سيمې او اثار موزيمونه، مذهبي او تاريخي ودانۍ 

او د السي صنايعو بازارونه او نور( دي.
په افغانستان کې د ګرځندويانو لپاره په زړه پورې سيمې او ښارونه دا دي:

باميان، بلخ، سمنګان، هرات، غور، غزني، کندهار، کابل، جالل اباد او لښکرګاه.
په باميانو کې توږل شوې سمڅې، مجسمې او اميربند، په بلخ واليت کې د روضې مبارکې زيارت. په 
هرات کې تاريخي څلي، د خواجه عبداهلل انصاري زيارت،  خواجه غلطان ،عياران څلى، اختيارالدين 

کال. 
په غور کې د جام منار، په غزني کې تاريخي څلي، د سردار غونډۍ، باالحصار او په ننګرهار کې تاريخي 

اثار اوله هغې جملې څخه هډه  او نور د يادولو وړ دي.
په ځينو ښارونو، لکه هرات کې لرغوني اثار دومره ډير دي چې يونسکو دغه ډول سيمې د خپل پوښښ 
الندې غوره کړي دي. په دې وروستيوکې غزني د يو شمير پخوانيو زيارتونو او ودانيو له امله د اسالمي 

تمدن د يوه مرکز او توريستي ښار په توکه پيژندل شوی دی.

د ميرويس نيکه زيارت چې ګرځندويانو ته کلتوري او 
تاريخی ارزښت لري.

د جام منار هم لکه د هېواد د نورو لسګونو اثارو په څېر 
ځانګړی تاريخي او کلتوري ارزښت لري
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دا بايد هم وويل شي چې افغانستان د ګرځندوی ډير غوره طبيعي ځايونه او پارکونه لري د بيلګې په توګه 
د پامير لوى او کوچني غرونه، په نورستان کې د ليدلو وړ طبيعي سيمې، په کابل کې يو شمير پارکونه او 
باغونه، د ننګرهار يو شمير سيمې، هرات، کندهار، مزارشريف، د قرغې بند، د پغمان دره او په نورو 
بيالبيلو واليتونو کې يو شمير طبيعي ساحې يادولي شو چې د افغانستان د ګرځندوى په نقشه کې يې 

کتالى شئ.

  د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په پنځو ډلو وويشل شي، هره ډله دې د افغانستان د ګرځندوى نقشه وګوري، الندې 

دندې دې ترسره کړي او بيا دې د خپل کار پايله په ټولګي کې وړاندې کړي:
ـ لومړنۍ ډله دې د ګرځندوى مهم ښارونه او سيمې لست کړي. 

ـ دوېمه ډله دې هغه سيمې لست کړي چې هلته اسالمي عبادت ځايونه او زيارتونه دي.
ـ دريمه ډله دې د السي صنايعو بازارونه لست کړي.

ـ څلورمه ډله دې د طبيعي ښکلو منظرو لرونکې، په زړه پورې او د ليدلو وړ سيمې لست کړي.
ـ پنځمه ډله دې هغه سيمې وښيي او لست کړي چې هلته د ګرځندوى د خدماتو څانګې شته.

؟  پوښتنې:  
١ـ د افغانستان د ګرځندوى )توريستي( مشهورو سيمو نوم واخلئ.

٢ـ د افغانستان کومه توريستي ګرځندويي موسسه اوس د ګرځندوى خدمات ترسره کوي او ستاسو په 
فکر دغه موسسه کوم ډول خدمتونه ترسره کوي؟

٣ـ ولې په دې وروستيو کې ډير لږ ګرځندويان افغانستان ته راځي؟ ستاسو په نظر افغانستان بايد د 
ګرځندويانو د پام را اړولو لپاره څه وکړي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
د نوي لوست د متن او د ګرځندوى د نقشو په کتنې سره الندنې جدول په خپلو کتابچو کې ډک کړئ.

هغه کلتوري او مذهبي په زړه پورې والى 
چې د ګرځندوى د پاملرنې وړ دي

ګڼه هغه طبيعي راښکون چې د 
ګرځندوى پاملرنه ځانته را اړوي

ګڼه

د کابل موزيم 1
2
3
4
5

د امير بند 1
2
3
4
5
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دريم څپرکي
د برښنا انرژي، کانې سون توکې او کانونه

لسم لوست: انرژي او کانونه

انرژي هغه ځواک يا قوت دى چې په هغې سره په صنايعو، ماشينونو او صنعتي توليداتو کې خوځښت راځي 
زموږ په هيواد افغانستان کې  د انرژۍ او کانونو زياتې سرچينې شته چې هم د ځمکې پرمخ او هم تر ځمکې 

الندې موندل کيږي.
په اوسني وخت کې د افغانستان صنايع انرژي ته اړتيا لري چې لوى او کوچني ماشينونه وګرځوي. په افغانستان 
کې انرژي ډېر ارزښت لري، سوداګري، صنعت. ليږدول او نورې حياتي چارې په نېغه )مستقيمه( توګه په 

انرژۍ پورې تړلي دي.
د انرژۍ مهمې سرچينې، د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه ، باد، لمر او نورې دي.

ـ د ډبروسکاره په افغانستان کې د انرژۍ يوه مهمه سرچينه ده، په تيره بيا په اوسني وخت کې چې د انرژۍ 
نورې سرچينې لکه نفت او ګاز قيمتي دي، نو ځکه د ډبرو سکاره د انرژي د يوې نسبتا ارزانه سرچينې په 

توګه د ارزښت وړ دي.
د ډبرو سکرو يوه برخه په صنعت کې او نورې برخې يې د سون توکو په توګه کاريږي، سربېره پر دې نفت هم 

زموږ په هيواد کې د انرژۍ د توليد د يوې سرچينې په توګه د ځانګړي ارزښت لرونکي بلل کيږي.
بهرنيو  او  افغاني  د  راپدې خوا  کال څخه  ل  هـ  له ١٣١٥  کې  برخه  په  پلټنې  د  نفتو  د  هغه څيړنې چې  ـ 
او  لويديځ  په ډيرو سيمو، لکه: شمال،  له خوا ترسره شوي دي، ښکاره کوي چې د هيواد  جيولوجيستانو 

جنوب لويديځ برخو کې د نفتو زيرمې شته.
ـ د انرژۍ د توليد يوه بله سرچينه طبيعي ګاز دى. طبيعي ګاز په افغانستان کې له مهمو کانونو څخه ګڼل کيږي 
چې په هيواد کې دننه د لګښت او بهرته د صادرولو له مخې لوړ ارزښت لري. د کورونو له روښانولو او تودولو 

پرته په پخلي او د صعنتي کارځايونو کې هم ورځنې ګټه اخيستل کيږي.

د لمريز اوبه تودوونکي )کلکتور( انځورد انرژۍ په هکله څه پوهيږئ؟
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فلزات د کاني توکو يوه بله برخه ده، چې انسانان د ځينو 
اخلي،  ګټه  له هغه  په جوړولو کې  فلزي وسايلو  او  شيانو 
د  ډېرې کچې  تر  نور،  او  تخنيکي  اقتصادي، سوداګريز، 
فلزي صنايعو له پرمختيا او پراختيا سره تړاو لري، له دې 

جملې اوسپنه او المونيم ځانګړي ارزښت لري.
ـ  په افغانستان کې د  اوبو له سرچينو د بريښنا انرژي ترالسه 
او  پخلي  روښانولو،  په  کورونو  د  څخه  بريښنا  له  کيږي، 
په  کيږي.  اخېستل  کار  کې  اچولو  کار  په  وسايلو  برقي  د 
افغانستان کې د انرژۍ يو شمير نور ډولونه هم شته، چې په 
ځينو کارځايونو کې ورڅخه کار اخېستل کيږي، ممکن په 

راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې دود شي، لکه:
د لمريزې بريښنا Solar Energy دستگاوې، لمريز پمپونه، د اوبو لګولو لمريز پمپونه او لمريز څراغونه، 
چې د لمر له انرژۍ څخه کار اخلي. په دې وروستيو کلونو کې د اوبو او انرژي وزارت په پام کې لري چې د 

اتوميلياردو ډالرو په لگښت د کونړ او کوکچي پر سيندونو باندی د اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړي.
له هغې انرژۍ څخه د کار اخېستلو اغيزمنتوب چې طبيعي نوې کيدونکې سرچينې لري، لکه لمر، اوبه او 

باد، د سکرو او تيلو د لګښت په برخه کې سپما رامنځته کوي. 
                                 

                                       د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې دوې ډلې شي، لومړۍ ډله دې د انرژۍ او دويمه ډله دې په  ورځني ژوند کې د انرژۍ د 

ارزښت په هکله خبرې وکړي او د خپلو خبرو پايله به نوروته ووايي.
         پوښتنې

١. انرژي تعريف کړئ او د هغې مهمې سرچينې وښيئ.
٢. ولې د ډبرو سکاره د انرژۍ له مهمو توکو څخه شميرل کيږي؟

٣. د بريښنا د انرژۍ په توليد کې د اوبو د ارزښت په اړه معلومات ورکړئ.
٤. د انرژۍ ارزښت څرګند کړئ.

      له ټولګي څخه بهر فعاليت
تاسې په تېره شپه _ ورځ کې له کوم ډول انرژۍ څخه کار اخېستى دى، د هغې په هکله معلومات ورکړئ 
چې له کومې سرچينې څخه ترالسه، چيرته توليد او په څه ډول ستاسو په واک کې راغلې، په يوه پاڼه کې يې 

وليکئ.
 

؟

د سولر انرژی انځور چې په هغه سره د لمر انرژي زيرمه کيږي.
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یوولسم لوست
د انرژی او د هغه د سرچينو ارزښت )نوی کيدونکی او نه نوی کيدونکي انرژی

هغه معدني مواد چې انساني ژوند ته يې بدلون ورکړی، په اقتصادي پرمختګ او بشري ټولنو په پرمختيا 
کې ډېر ارزښت لري، د سون مواد دي. نفت، ګاز، او د ډبرو سکاره د انرژی له مهمو سرچينو څخه 
دي، چې له انرژي يې د تودخې، رڼا او محرکه قوي په توليد کې ګټه اخيستل کيږي، له دې امله انرژي 

او د انرژۍ سرچينې له ډېر اقتصادي ارزښت څخه برخمنې دي.
د انرژۍ د نوي کيدو او نه نوي کيدو وړ سرچينې څه مفهوم لري؟

په طبيعت کې د انرژۍ دوه ډوله سرچينې شته: د انرژۍ هغه منابع )سرچينې( چې نوې کيږي او د انرژۍ 
هغه سرچينې چې د نوي کيدو وړتيا نه لري. دلته يې دواړه ډولونه په تفصيل سره لولو:

د انرژۍ د توليد د نوي کيدو وړ سرچينې هغو سرچينوته ويل کيږي چې په طبيعت کې په پوره اندازې 
موندل کيږي، لکه اوبه، باد او لمر چې تل زموږ په چاپيريال کې شته، پاى ته نه رسيدونکې دي او بيا 

نوي کيږي.
د انرژۍ نه نوي کيدونکې منابع يا سرچينې هغو سرچينوته ويل کيږي چې وروسته تر يوې مودې د هغو 
زيرمې پاى ته رسيږي، لکه د ډبرو د سکرو، نفتو، او ګازو زيرمې، چې وروسته له يوې مودې څخه يې 
په کانونو کې زيرمې پاى ته رسيږي او انسان نشي کوالى چې تل او په دوامداره توګه ورڅخه کار واخلي. 
حرارتي انرژي چې د ډبرو سکرو، نفتو او ګازو له سوځولو څخه ترالسه کيږي، د چاپيريال د ککړتيا او 

د ځمکې د ډيرو توديدو المل ګرځي.
زموږ په هيوا د افغانستان کې د انرژۍ دغه دواړه ډوله سرچينې، لکه نوې کيدونکې او نه نوې کيدونکې 

تر کار الندې دي.
په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو د سکرو، نفتو او ګازو له نه نوي کيدونکو سرچينو څخه کار 
اخېستل کيږي، د انرژۍ د نوي کيدونکو سرچينو څخه هم کار اخېستل کيږي چې په دې کې يوهم اوبه 

د انرژۍ د نوى کيدونکو سرچينو يوه مهمه سرچينه ده.

د انرژۍ په هکله څه پوهيږئ؟
د سولر انرژي يا لمريږ ې برېښنا يو انځور
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بريښنا  د  په ځوړ دي،  مخ  هغه سيندونه چې 
د ترالسه کولو لپاره ډيرې غوره سرچينې ګڼل 
کيږي، چې د بندونو په جوړولو او د توربين په 
لګولو سره له هغو څخه بريښنا ترالسه کوالى 

شو.
بريښنا د ډبرو  اوبو څخه ترالسه کيدونکې  له 
له سکرو، نفتو او ګازو څخه ارزانه ده. د  اوبو 
بريښنا ځکه ارزانه په الس راځي چې د اوبو د 
دايمي جريان څخه توليديږي. د بريښنا د توليد 
ځينو  په  هيواد  د  زموږ  دى.  باد  سرچينه  بله 
سيمو کې له باد څخه په ازمايښتي بڼه د بريښنا 

ترالسه کول پيل شوي دي، ممکن په راتلونکې کې په ټول هيواد کې پراختيا ومومي.
ايشوونکې(، لمريز  )اوبه  په دې لړکې  لمريز کولکتورونه  بله سرچينه لمر دى چې  توليد  بريښنا د   د 
څراغونه، د پخلي ديګونه او نور يادوالى شو چې له لمر څخه په کار اخېستو سره يې ډيرې غوره پايلې 
ترالسه شوي دي. د لمريزو کولکتورونو څخه په کار اخېستلو سره زموږ په هيواد کې هم د بريښنا په 
لګښت کې سپما کيږي او هم د چاپيريال د ککړتيا مخه نيول کيږي: په اوسني وخت کې د هيواد په ځينو 

واليتونو کې د لمر له انرژۍ څخه کار اخېستل پيل شوي دي او کار ورباندې روان دى.

د ټولګي دننه فعاليت   
زده کوونکي دې دوه ډلې شي. لومړۍ ډله دې د انرژۍ په نوي کيدونکو سرچينو او دويمه ډله دې د 

انرژۍ پر نه نوي کيدونکو سرچينو باندې خبرې وکړي او د خپلو خبرو پايله دې نوروته هم ووايي.
                                 پوښتنې

١. د ډبرو سکرو، نفتو او ګازو سرچينوته ولې د انرژۍ نه نوى کيدونکې سرچينې وايي.
٢. د انرژۍ د بيالبيلو سرچينو نومونه واخلئ.

٣. د انرژۍ کومو سرچينوته نه نوې کيدونکې سرچينې وايي، ناسم ځواب په نښه کړئ.
د. لمر ج. باد   ب. د ډبرو سکاره   الف. اوبه 

٤. نوې کيدونکي او نه نوې کيدونکي انرژي يو بل سره څه توپير لري؟
                                له ټولګي څخه بهر فعاليت

که چيرې ستاسې د اوسيدو په سيمه کې د انرژۍ له نوي کيدو وړ سرچينې څخه کار اخېستل کيږي، د 
هغې په اړه چې توليد شوې انرژي له کومې سرچينې څخه ترالسه کيږي او څرنګه توليديږي، معلومات 

راټول کړئ او خپلو ټولګيوالوته  يې ووياست.

؟

د لمريز ديګي انځور
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دولسم  لوست
بريښنا )حرارتي او آبي(

په افغانستان کې له برښنا څخه د کومې موخې لپاره کار اخېستل کيږي؟
له بريښنا څخه د مهمې سرچينې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو، د ښارونو او کورونو په روښانولو او 
برقي وسايلو کې کار اخېستل کيږي. زموږ په هيواد کې له برښنا څخه کار اخېستل د شلمې پيړۍ له لومړۍ 

نيمايي څخه پيل شوي دي او په صنعت او ټولنه کې يې ژور بدلون راوستى دى.
په افغانستان کې لومړى ځل د امير عبدالرحمن خان د سلطنت پرمهال د برښنا يوې کوچنۍ کارخانې 
په کار پيل وکړ چې د يوې ډينمو په بڼه وه او يوازې څلويښت څراغونه يې روښانه کول. دغې ډاينمو په 

١٢٧٢ هـ . ل کال په کار پيل وکړ او د ارګ د روښانه کولو لپاره ورڅخه کار اخېستل کيده. 
ورپسې په ١٢٧٥ – ١٢٧٧ هـ . ل کې يو شمير نورې د برښنا کوچنۍ دستګاوې چې د بړاس په انرژۍ 
يې کار کاوه، يو په بل پسې په کار ولويدې. په ١٢٩٠ هـ . ل کې په جالل آباد کې د ١٩ کيلوواټو په 
قدرت د برښنا يو ماشين د بړاس په واسطه په کار پيل وکړ او ورپسې په پغمان کې په ١٢٩٦ هـ . ل کال 

کې د ١٥ کيلوواټو په وړ تيا له بړاس څخه د برښنا د توليد يوه کوچنۍ دستګاه په کار واچول شوه. 
په افغانستان کې د برښنا د ترالسه کولو لپاره د برښنا له بندونو څخه هم کار اخېستل کيږي.د بريښنا هغه 
بندونه چې په هيواد کې جوړ شوي دي، له څلويښتو کلونو را په دې خوا يې پراختيا موندلې نه ده، نو 

د سروبي د برېښنا د فابريکې انځور
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ځکه د هيواد اوسنۍ اړتيا نشي پوره کوالى.
په اوسني وخت کې چې د ښارونو نفوس ډير زيات شوى دى. برښنا ته د خلکو ورځ په ورځ زياتيدونکى 
اړتيا هم ډيره شوې ده. د برښنا د ماستر پالن له مخې افغانستان د ٢٤٠٠٠ ميګاواټه برښنا ته اړتيا لري، 
چې په هغې کې ٢٣٠٠٠ ميګاواټه يې د اوبو برښنا او پاتې نوره يې حرارتي برښنا ده چې له طبيعي ګاز، 
د ډبرو سکرو او نفتو له سرچينو څخه يې ترالسه کول، په پام کې نيول شوي دي. د هغې توليدول او 

پرمختګ ډيرې زياتې پانګې ته اړتيا لري.  
 زموږ په هيواد کې د اوبو برښنا انرژي د برښنا د بندونو په جوړولو سره ترالسه کيږي چې يو شمير پروژې 
يې دادي: د نغلو د برښنا بند، د سروبي د برښنا بند، د ماهيپر د برښنا بند، د درونټې د برښنا بند، د کجکي 

او جبل السراج د برښنا بند د يادولو وړ دي.

د سروبي د برېښنا  دفابريکې انځور
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       د ټولګي د ننه فعاليت
زده کوونکي دې په څو ډلو وويشل شي، هره ډله دې په ورځني ژوند کې د برښنا د ارزښت په اړه 

خبری وکړي او د خپلو خبرو پايله دې نورو ته واوروي.

؟   پوښتنې
١. د بريښنا لومړنۍ دستګاه د کوم پاچا په وخت او په کوم ځای کې جوړه شوه؟

٢. له بريښنا څخه په کومو چارو کې کار اخيستل کيږي؟
٣. افغانستان د څومره ميګاه واټه اوبو برښنا وړتيا لري او پاتې د اړتيا وړ برښنا به په هيواد کې له 

کومو سرچينو څخه ترالسه شي؟

   له ټولګي څخه بهر فعاليت
ستاسی په ښوونځي او کور کې بريښنا شته که نه؟ که وی، له کومې سرچينې څخه ترالسه کيږي. 

د هغې په اړه معلومات راټول او په راتلونکي ساعت کې يې په اړه خبرې وکړئ. 
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په افغانستان کې د اوبو د بريښنا بندونه پرکومو سيندونو جوړ شوي او زموږ د خلکو پر اقتصادي 
ژوند باندې کومې اغيزې لري؟

د شلمې پيړۍ له نيمايي را وروسته په صنعت او د بشريت د ژوند په نورو برخو کې بريښنا د انرژۍ 
د يوې مهمې سرچينې په توګه پيژندل شوې ده او د هغې ترالسه کول او لګول په چټکۍ پرمخ 

تللي دي. 
د بريښنا د ورځ په ورځ زياتيدونکي ارزښت له مخې دافغانستان د روانو اوبو سروې ترسره شوې ده 
او داسې ويل شوي دي چې افغانستان د زياتو ځوړونو د لرلو له کبله، څه ناڅه پر هريوه سيند باندې 
د بريښنا د بندونو د جوړولو ډيرښه امکانات لري. په حقيقت کې د افغانستان سيندونه د بريښنا د 

ترالسه کولو لپاره تر ټولو اقتصادي سرچينې دي.
په افغانستان کې د هغو لومړنيو سروې ګانو او څيړنو د پايلې له مخې چې د بريښنا د توليد په برخه 
کې ترسره شوي، داسې ښکاري چې د افغانستان له سيندونو څخه په هر ساعت کې ٢.٥ ميليونه 
کيلوواټه بريښنا ترالسه کيداى شي، خو اوس دغه سرچينې ډير لږ تر کار الندې دي. په اوسني 
وخت کې بريښنا نه يوازې له سيندونو څخه، بلکې له حرارتي سرچينو، لکه د ډبرو له سکرو، 
نفتو او ګازو څخه هم ترالسه کيږي. افغانستان د اوبو د بريښنا د توليد بيالبيلې دستګاوې لري چې 

په الندې توګه دي:
١(د جبل السراج د بريښنا فابريکه

د جبل السراج د بريښنا دستګاه د سالنګ پر سيند باندې جوړه شوې ده، له توربين سره يوځاى يې 

د نغلو د اوبو د بريښنا د توليد فابريکه

دیارلسم  لوست
الف: د اوبو برېښنا
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لوړوالى ٣٧ متره دى. هغه اوبه چې پر توربين باندې راځي په يوه ثانيه کې لس متره مکعبه دي. د 
جبل السراج ددستګاه د جوړولو کار په ١٢٩٤ هـ . ل. کال کې پيل اوپه ١٢٩٩ هـ . ل. کې بشپړ 

شو. درې توربينونه لري چې مجموعي ظرفيت يې ١٥٠٠ کيلوواټه دى.
٢-د وردگو د چک د برېښنا بند

د چک د برېښنا بند د جوړولو کار په ١٣١٦ هـ.ل کال د غوايي په مياشت کې د ١٥ ميليونه افغانيو 
په لګښت سرته ورسيد. دا بند ٣٠٠ متره اوږدوالى ١٣ متره پنډوالى اوپه کښتنۍ برخه کې ٩ متره 
جگوالى او د شرشرې جگوالی يې ٢٧ متره دى چې له ٤٠٠٠ متره اوږده نهر څخه په گټه اخېستنه 
١٧ متره مکعبه اوبه په ثانيه کى درې توربينونه چې ٣٣٠٠ کيلوواټه  توان لري فعالوي. الس ته راغلې 
برېښنا د هوايي سيم په وسيله د ٥٥ کيلو مترو په اوږدالي او د ٥٥ ستنو په وسيله کابل ته ليږدول شوې 

وه. بايد وويل شي چې د نوموړې دستگاه د برېښنا الس ته راوړنه نظر د اوبو اندازى ته توپير لري. 
3( د پلخمري د بريښنا بند

دغه بند په ١٣٢٠ هـ . ل کال د کندز پر سيند باندې جوړه شوې چې د بريښنا لوړ ظرفيت يې په 
يوه ساعت کې ٤٨٠٠ کيلوواټه دى. په ١٣٣٦ هـ . ل. کې د پلخمري لومړۍ او دويمه دوې نورې 
دستګاوې هم په يوه ساعت کې د ٩٠٠٠ کيلو واټه ظرفيت په لرلو سره د پخواني شوروي اتحاد 
د متخصصينو له خوا جوړې او په ١٣٤١ هـ . ل. کې يې په کار پيل وکړ. اوسني وخت کې د 
پلخمري د بريښنا د بند توربينونه بيارغول شوي دي او تر گټې اخېستنې الندې دي. د هغه له بريښنا 
څخه د بغالن د نساجۍ په فابريکې، سيلو، د موټرو د ترميم په فابريکې او د بغالن ښار په روښانه 

کولو کې کار اخېستل کيږي.
4( د کجکي د بريښنا بند

د هلمند د واليت د کجکي په ولسوالۍ کې د بريښنا د توليد يوه لويه دستګاه ده چې له کندهار 
ښارڅخه کابو ١٥٠ کيلومتره شمال لويديځ خوا کې ده. په دغې ولسوالۍ کې د هيواد د بريښنا تر 
ټولو لويه دستګاه په پام کې نيول شوې وه چې د بريښنا د توليد ظرفيت يې ١٢٠٠٠٠ کيلو واټه اټکل 
شوې و. د جوړولو کار يې په ١٣٣٠ هـ . ل. کې پيل اوپه ١٣٣٢ هـ . ل. کې بشپړ شو. په کجکي 
کې د بريښنا د توليد اوسنۍ دستګاه په يوه ساعت کې ٣٣٠٠٠ کيلوواټه بريښنا توليدوالى شي چې 
د کندهار ښار، هلمند، لښکرګاه ښار او ګرشک، سنګين، کجکي او د موسى قلعه ولسواليو او د 

همدغو سيموپه صنعتي تاسيساتو کې لګول کيږي.
5( د سروبي د اوبو د بريښنا بند

د سروبي د اوبو د برښنا دستګاه په سروبي کې د کابل د سيند له پاسه، د کابل سيند سره د پنجشير 
د سيند د يو ځاى کيدو په ١٥ کيلومتري واټن کې، د سمندر له سطحې څخه د ١٥٩٦ مترو په 
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لوړوالي کې جوړه شوى ده. دغه دستګاه دوه توربينونه لري چې د هر توربين د بريښنا د توليد اندازه 
په يوه ساعت کې ١١٠٠٠ )د دواړو يې ٢٢٠٠٠( کيلوواټه کيږي. د جوړولو کاريې په ١٣٣٠ هـ .ل. 
کال کې پيل اوپه ١٣٣٦ هـ .ل. کال کې پاى ته ورسيد. د سروبي د بريښنا دستګاه دوې ښيگڼې 
لري: لومړى داچې د کابل ښار او صنعتي مرکزونوته نږدې ده او بل داچې د وريښمو د تنګي په 
برخه کې د کابل پر سيند باندې جوړه شوې ده چې په پوره اندازه اوږدوالى او ځوړلري، چې د دغې 
ځانګړتيا په لرلو سره په هر څو کيلومتره واټن کې طبيعي ځوړ جوړوي او د وريښمو د تنګي په برخه 

کې ورڅخه ډير کار اخېستل کيږي.
د سروبي له بريښنا څخه د کابل ښار د روښانه کولو، د ګلبهار د فابريکې او د مرکز د يو شمير نورو 

صنعتي مؤسسو د فعاليت لپاره کار اخېستل کيږي.
6( د ماهيپر د بريښنا فابريکه

نوموړې فابريکه د کابل ښار ختيځ ته په ٤٠ کيلومتره واټن کې د دريو توربينونو په لرلو سره د کابل 
پر سيند جوړه شوې چې هر توربين يې په يوه ساعت کې ٢٢٠٠٠ )ټول ٦٦٠٠٠( کيلوواټه د بريښنا 
توليد لري. د جوړولو کاريې په ١٣٣١ هـ . کال. پيل او په ١٣٤٥ هـ . کال. کې بشپړ شو او ګټې 
اخېستل ورڅخه پيل شول. دا يوه موسمي فابريکه ده. د اوبو د زياتوالي پرمهال فعاله وي، خو د اوبو 

د کمښت پرمهال والړه وي. له بريښنا څخه يې د کابل په ښار کې استفاده کيږي.
7( د درونټې د بريښنا فابريکه

د ننګرهار په واليت کې ددغې فابريکې د جوړولو کار په ١٣٣٩ هـ .ل. کال پيل او په ١٣٤٣ هـ 
.ل. کې بشپړ او ګټه اخېستنه يې پيل شوه. دغه فابريکه درې توربينونه لري چې د بريښنا د توليد ټول 

ظرفيت يې په يوه ساعت کې ١٢٠٠٠ کيلوواټه دى. 
ددغې فابريکې له توليد شوې بريښنا څخه د جالل أباد ښار د روښانه کولو، صنعتي موسسو او د 

٣٢٥٠٠ جريبه ځمکې د اوبو د پمپ کولو لپاره کار اخېستل کيږي. 
8( د نغلو د بريښنا د بند فابريکه

د نغلو د اوبو د بريښنا د توليد فابريکه د افغانستان د بريښنا د توليد تر ټولو لويه فابريکه ده چې د کابل 
ښار ختيځ ته د ٧٠ کيلومترو په واټن کې جوړه شوې او څلور توربينونه لري چې ټوله وړتيا يې په يوه 

ساعت کې ١٠٠٠٠٠ کيلوواټه کيږي.
د نوموړي بند د جوړولو کار په ١٣٣٩ هـ . ل. کال پيل او په ١٣٤٦ هـ . ل. کال بشپړ او د ګټې 

اخېستو وړ وګرځيد.
د ازبکستان د برېښنا شبکه

د ازبکستان د برېښنا د پروژې غځول په ١٣٨٦ هـ.ش. کال کې پيل، وروسته کابل ښار او ځينو 
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نورو واليتونوته پراخه شول، فعاليتونه يې په الندې ډول دي.
الف: ١- له ازبکستان څخه تر حيرتانو پورې د ٥٣ کيلو مترو په اوږدوالي د ٢٢٠ کيلو واټو د بل 

سرکت مزي غځول او د برېښنا ليږدول.
٢- د مزار شريف له نايب آباد څخه ٢٢٠ کيلو واټه د بل سرکت مزي د ٢٣ کيلو مترو په اوږدوالي 

غځول او د برېښنا ليږدول.
٣- له نايب اباد څخه تر پلخمري پورې د ١٦٤ کيلو مترو په اوږدوالي ٢٢٠ کيلو واټه برښنا مزي 

غځول او دبريښنا ليږدول چې په ١٣٨٧ هـ.ش کال کې بشپړ شول او ٣٠٠ ميگا واټه برېښنا لري. 
ب: ١- له پلخمري څخه کابل ته د ٢٠٢ کيلو مترو په اوږدوالي د ٢٢٠ کيلو واټو د ډبل سرکت د 
برېښنا د مزي غځول او د برېښنا ليږدول، د چمتلې دښته کې د ٣٢٠ ميگا واته امپير په ظرفيت د 

٢٢٠/١١٠ کيلو واټو سب ستيشن دودانۍ جوړيدل.
 له حيرتانو څخه تر کابله پورې د نوموړي مزي په غځولو کې )١٣٨٣( اوسپنېزې کتاره لرونکي 

پايې )ستنې( کارول شوي دي.
په سالنگونو کې هم ځينې ستنې ٣٨٠٠ متره د بحر له سطحې لوړې درول شوي دي. چې تر 
يوه ساعت کې  په  يې  اړتيا بشپړوي. مجموعی ظرفيت  په کابل ښارکې د خلکو  پورې  بريده  يوه 

١٠٠٠٠٠٠ کيلو واټه کيږی. 
  د ټولګي دننه فعاليت

زده کوونکي دې په څو ډلو وويشل شي، يوه ډله به د نغلو او سروبي او بله ډله به د درونټې او ماهيپر 
او دريمه ډله به د جبل السراج او پلخمری د برښنا د بند د ارزښت په هکله خبرې وکړي او پايله به 

يې خپلو نورو ټولګيووالوته ووايي.
                                  پوښتنې

١. د هيواد د نامتو بندونو نوم واخلي؟
٢. د سروبي او ماهيپر په فابريکه کې له توليد شوې برښنا څخه چيرته کار اخيستل کيږي؟

٣. د افغانستان له سيندونو څخه د ترالسه کيدونکې برښنا اندازه څومره اټکل شوې ده، په الندينو 
څلورو ځوابونو کې يې سم ځواب په نښه کړئ؟ 

الف: په يوه ساعت کې ٨ ميليون کيلوواټه.            ب: په يوه ساعت کې ٢.٥ ميليون کيلوواټه. 
ج: په يوه ساعت کې ٣.٥ميليون کيلوواټه.             د: په يوه ساعت کې ٥ميليون کيلوواټه. 

٤. د ازبکستان د پرښنا مزي په څه وخت کې بشپړ او څومره ميګا واټه ظرفيت به ولري؟

 له ټولګي څخه بهر فعاليت
د  انرژۍ  د  برښنا  فابريکه وي د  برښنا  او حرارتي  اوبو  د  په سيمه کې  اوسيدو  که چېرې ستاسو د 
او خپلو  راټول  معلومات  اړه  په دې  اخيستل کيږي،  ګټه  له کومې سرچينې څخه  لپاره  روښانولو 

ټولګيوالو ته يې وړاندې کړئ.

؟
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څوارلسم لوست

ب  ـ حرارتي بريښنا 

حرارتي برښنا چې معموال د ډبرو  سکرو، نفتو او ګازو له سوځولو څخه ترالسه کيږي، په افغانستان 
کې د برښنا د توليد ښه سرچينه ده چې د اوبو له برښنا څخه وروسته په دويمه درجه کې د ګټې 

اخيستنې وړ ده.
د ډيزلي برښنا لومړنۍ فابريکه په ١٣٥١ هـ . ل کال په کابل کې جوړه شوه، يو کال وروسته بيا يوه بله 
کوچنۍ فابريکه په يوه ساعت کې د ٣٠٠ کيلو واټو په ظرفيت د کندهار د وړۍ اوبدلو د فابريکې لپاره 
جوړه شوه. همدارنګه په ١٣٣١ هـ . ل کال کې د ډيزلي بريښنا د توليد دوه ماشينونه د ٥٠٠ کيلوواټو 
په ظرفيت د هرات په ښار کې په کار اچول شوي وو. د انرژۍ او اوبو د وزارت د ١٣٨٥هـ . ل کال 
د راپور له مخې د افغانستان د حرارتي بريښنا د ټولو فابريکو ظرفيت په يوه ساعت کې ٤٢.٧ زره 
کيلوواټو ته رسيده  چې د ټول هيواد د بريښنا فابريکو په سلوکې ١٢.٥ يې جوړاوه. په اوسني وخت 
کې کوچنۍ ډيزلي فابريکې په ځينو ښارونو او واليتونو، لکه: په مزارشريف، شبرغان، تخار، هرات، 
غزني، جالل اباد او کابل کې د بريښنا مهمې وسيلې شميرل کيږي. چې د سون توکي يې تيل او په 

ځينو ځايونو کې ګاز دي .
د مزار شريف حرارتي برېښنا د هېواد تر ټولو لويه فابريکه ده چې د مزارشريف د ښار د لويديځ په ٢٠ 
کيلومتري واټن کې موقعيت لري او په هغې کې هغه ګاز سوځول کيږي چې له جوزجان څخه په نل 

ايا په افغانستان کې له حرارتي بريښنا څخه کار اخېستل کيږي؟              د کابل په ښارکې د حرارتي برېښنا د فابريکې يو انځور
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ليکه کې راليږدول کيږي. دغه فابريکه په ١٣٤٣ هـ . ل کال کې د يوه روسي انستيتوت له خوا د هغه 
وخت د کانو او صنايعو وزارت په غوښتنه جوړه شوه.

د نوموړې دستګاه ظرفيت په يوه ساعت کې ٣٦ زره کيلو واټه دى چې د طبيعي ګازو درې توربينونه 
لري او تر ٤٨ زره کيلوواټو پورې د زياتولو وړتيا هم لري. 

د کابل د ښار ختيځ ته د هودخيلو په سيمه کې د بريښنا يوه بله حرارتي فابريکه په يوه ساعت کې د 
٤٣،٦ زره کيلوواټو په ظرفيت جوړه شوې وه، خو د کورنيو جګړو له کبله ويجاړه شوې وه، د هغې 
د سمون اوبيارغونې قرارداد د سويزرلند د هيواد له Alston کمپنۍ سره شوى چې د دريم او څلورم 

توربين جوړول يې په پام کې دي.
بايد وويل شي چې د حرارتي بريښنا يو شمير نورې پروژې هم زموږ په هيواد کې په نظر کې نيول شوي 

چې په دې لړکې د شبرغان د توربين د ګاز د توليد پروژه يادوالى شو.
دغه پروژه به د امريکې د متحده اياالتو د پرمختيايي ادارې په مالي مرسته د ١٠٠ـ١٥٠ ميګاواټو په 

ظرفيت په راتلونکې کې جوړه شي.
         

 د ټولګي دننه فعاليت 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د حرارتي بريښنا په ارزښت او د يوې فابريکې په 

هکله خبرې وکړي او دخپلو خبرو پايلې دې نوروته ووايي.
؟ پوښتنې

١. د افغانستان د حرارتي بريښنا تر ټولو لويه فابريکه چيرې ده او له بريښنا څخه يې په کومو ځايو 
کې کار اخېستل کيږي؟

٢. په اوسني وخت کې د افغانستان د ډيزلي بريښنا د کوچنيو فابريکو نومونه واخلئ.
٣- د بريښنا لومړنۍ ډيزلي کارخانه په کوم کال او چيرې جوړه شوه.

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
ولې د اوبو د بريښنا پرځاى له حرارتي بريښنا څخه کار اخلي او د اوبو د بريښنا او د حرارتي بريښنا 

ښيګڼې له يو بل سره پرتله کړئ، خپل معلومات په راتلونکي ساعت کې ټولګيوالوته وواياست.
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پنځلسم لوست

                       د ډبرو سکاره

د ډبرو سکرو زيرمې د افغانستان په کومو سيمو کې دي؟
د ډبرو سکاره  د متحجره ډبرو له پاتې شونو څخه عبارت دي، چې د جيالوژيکي دورو په بدلونو کې 
يې تر خاورو الندې رسوب کړيدې، د اوږدې زمانې په تيريدو د زيات فشار او تودوخې له امله يې له 

اصلي حاالت څخه بدلون کړی، په پايله کې د ډبرو په سکارو اوښتي دي.
د ډبرو سکاره د انرژۍ د توليد يوه مهمه سرچينه ده، په تيره بيا په اوسني وخت کې چې د نفتو او 
ګازو بيې مخ په لوړيدو دي،  ډبرو سکاره د انرژۍ د توليدوونکې سرچينې په توګه يوڅه ارزانه دي، 

نوځکه يې ارزښت زيات دى.د ډبرو  سکرو را ايستل له ډير پخوا څخه په افغانستان کې معمول و.
افغانستان د ډبرو سکرو د زيرمو په هکله څيړنې لومړي ځل په ١٣٢٠ هـ . ل کال د هندي  د 
په سيمو کې  او برفک  تاله  او  له خوا د کهمرد، اشپشتې، صوف درې  جيولوجيستانو د هيئات 
دويمې  له  پيل شول، خو  ورو  ورو  کارول  ډبرو سکرو  د  وروسته  هماغه وخت څخه  وشوې.له 
نړيوالې جګړې څخه وروسته ترې کار اخېستل ډير پراخه شول او کلنی توليد يې له ١٢٠ څخه تر 

١٦٠ زرو ټنو پورې  لوړ شو.
پرته له دې چې د هيواد په بيالبيلو سيموکې د ډبرو سکرو کوچنۍ زيرمې شته، په شمال کې د ډبرو 
سکرو ډيرې لويې زيرمې دي چې پراخه سيمه يې نيولې ده.  دغه سيمه له تخار څخه تر هرات 

د کاني منابعو )سرچينو( يوانځورد افغانستان د کاني سرچينو )منابعو( نقشه وګورئ.

د کاني سرچينو هغه سيمې چې  
په برمه کولو سره تثبيت شوي دی:

د ډبرو سکاره
خام نفت

طبيعی ګاز
اوسپنې لرونکي ګټور توکي

کروم
مس

جست او سرپ
بوکسيت

ليتيم
بريليم

سره زر
د مالګې ډبرې

سلفر )ګوګړ(
فلورايت

بيرايت
ابرک )شوکاڼی(

سنګ ريشه
تالک

ګرافيت
الجور )الجبر(

ګرانبيه تيږي
اهک ) د چونې ډبرې(، دولوميتونه او مرمر خټې

شګې او وړې تيږي

ليتريک
سلفوريک
کاربونيک
سليکاني

منرالي چينې

نيټه ١٩٧٦ کال

کاني سرچينې
٦٠٠٠٠٠٠ : ١
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پورې غځيدلې چې ٣٥ زره کيلومتره مربع کيږى. د افغانستان د ډبرو سکرو هغه اندازه چي په 
اشپشته، کرکر، بنګي )د خان اباد د ښار د جنوب په لس ميلې کې(، کرخ، سبزک او صوف دره 
کې تثبيت شوي دي، ٢٠٠ ميليونو ټنوته رسيږي. د افغانستان د ډبرو سکاره ډير غوره کيفيت لري 
او ډير کار ورڅخه اخېستل کيداى شي. زموږ په هيواد کې له کانونو څخه د ډبرو سکرو د را ايستلو 
کار د سيمو د غرني حالت او د الرو د نشتوالي له امله يوڅه ستونزمن او په لومړيو پړاوونو کې دي، 
نو ځکه يې را ايستل او بيه ګرانه پريوځي،  خو سره له هغه هم د ډبرو سکاره د سون توکو په ټوګه 

لوړ ارزښت لري.
د افغانستان د ډبرو سکرو توليدات زياتره د کرکر او اشپشتي له کانونو څخه دي چې د ټول هيواد په 
سلو کې ٩٠ برخه جوړوي. له توليد شوو ډبرو سکرو څخه په سلو کې ٧٧ په صنعتي کارځايونو 

کې د سون او پاتې نور يې د کورونو د تودولو لپاره په کاريږي.
توګه ښودل  په الندې  يې  شته چې ځينې سيمې  ډولونه  بيالبيل  ډبرو سکرو  د  کې  افغانستان  په 

کيږي:

د ډبرو د سکرو د کان يو انځور
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الف ـ د صوف درې د دبرو سکرو کان
پرتله  سيمو  نورو  د  افغانستان  د  مخې  له  ځانګړتياوو  خپلو  او  لرغونتوب  د  کان  درې  صوف  د 
لومړيتوب لري او په سمنګانو واليت کې د ډبرو سکرو يو ډير لوى کان ګڼل کيږي، زيرمې يې ٧٤ 
ميليونو ټنو ته رسيږي. ددغې سيمې د ډبرو سکرو کان لوړ جنسيت لري، تودوخيزه انرژۍ يې ډيره 

او د کاربن سلنه يې لوړه ده.
له دغو کانونو څخه، لکه څنګه چې په کار ده، ګټه نه ده اخېستل شوې، الملونه يې دا دي چې يو 
خو له صنعتي مرکزونو څخه لرې دي او بل دا چې د ليږدولو وسايل محدود او امکانات په واک 

کې نشته ده.
ددغه کان يوه اندازه سکاره کابل ته ليږدول کيږي او پاتې نور يې د بلخ واليت ته ځي.

ب ـ د آشپشتې د ډبرو سکروکان
دغه کان د پلخمري د صنعتي ښار جنوب ته په ١١٠ کيلومتره واټن کې د بغالن واليت د سيغان په 
دره کې واقع دى. له دو آب او ميخ زرين څخه ٢٠ کيلومتره واټن لري. ددغه کان د ډبرو سکاره 
د څومره والي او څرنګوالي له پلوه ډير ارزښت نه لري، داځکه چې د طبيعي جوړښت له مخې 

پيچلي او د هغو د را ايستلو په برخه کې ستونزې شته. 

 ج ـ د کرکر د ډبرو سکرو کان
د کرکرو کان له پلخمري ښار څخه لس کيلومتره لرې جنوب ختيځ ته د کرکر له غره سره پروت 
دى. ددغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه چې هر پوړ يې دوه يا درې متره پريړوالى لري ١٥ ميليونه 

ټنه ښودل شوې ده. د سکرو جنسيت يې ښه او د کار اخېستو وړ دى. 

د ـ د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کان
دغه کان د هرات واليت شمال ختيځ کې د ١١٠ کيلومترو په واټن له سبزک غاښي څخه الندې  
لوړه  او  غوره  جنسيت  ډبرو سکرو  د  سيمې  دغې  د  لري،  موقعيت  خواته  پورته  دسيند  کرخ  د 

تودوخه)حرارتي( انرژي لري. 
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د ټولګي دننه فعاليت  
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، يوه ډله دې د هغو څيړنو او مطالعو په هکله خبرې 
وکړي چې هندي جيولوجيستانو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ډبرو سکرو په هکله 
ترسره کړي دي او دويمه ډله دې د ډبرو سکرو د موجوده زيرمو په هکله خبرې وکړي او پايله 

دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.

؟ پوښتنې  
١. د افغانستان د ډبرو سکرو د تثبيت شوو سيمو نومونه واخلئ.

٢. د اشپشتې د ډبرو سکرو د ځانګړتياوو په اړه معلومات ورکړئ.
٣. د کرکر د ډبرو سکرو د کان موقعيت له جغرافيايي پلوه څه ارزښت لري؟

٤. په افغانستان کې د ډبرو سکرو هغه توليدات چې لوړه سلنه لري له کومو سيمو څخه ترالسه 
کيږي، سم ځواب په نښه کړئ:

ب. د هرات سبزک   الف . کرکر او اشپشته   
د. د هرات د کرخ کان ج. د صوف درې کان   

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
زموږ په هيواد کې د ډبرو سکرو د را ايستلو په برخه کې د ستونزو په اړه او داچې دغه ستونزې 

او خنډونه په څه ډول بايد له منځه يووړل شي، يوه مقاله وليکئ او نوروته يې واوروئ.
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شپاړسم لوست
                         نفت او گاز

نفت اوگازد تودوخې او انرژي توليدونکي او د سون توکي دي. زموږ د هيواد په بيالبيلو سيموکې 
يې زيرمې شته چې په الندې توگه تر بحث الندې نيول کيږي:

الف( نفت
نفت د سوځيدو وړ مايع ده چې تر ١٨٠٠ مترو ژوروالي پورې د ځمکې په رسوبي پوړونو کې 
موندل کيږي، ځينې وختونه د ګاز د فشار له امله   پورته خواته را وځي او د ځمکې مخ ته را 
رسيږي. په ميليونونو کاله مخکې د ژونديو ژويو او عضوي توکو پاتې شونې چې په يوه سيمه کې 
پراته وو، ورو ورو د کلونو په تيريدو سره تر خاورو او رسوبي پوړونو الندې راغلي، چې د فشار او 
تو دو خې له امله يې د وخت په تيريدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. د نفتو 
د را ايستلو لپاره ژورې څاگانى کيندل کيږي او ډيرې پريړې نل ليکي د نفتو څاگانو ته ورننه باسي، 
په دې توگه خام نفت پورته خواته را وځي يا د پمپ په واسطه را ايستل کيږي. خام نفت تور رنگ 

لري، خو وروسته تر چاڼولو څخه يې په چڼځاى کې رنگ بنفش شي او اسانه سوځي.
زموږ د هيواد په ډيرو سيموکې د نفتو زيرمې شته چې شمال، لويديځ او جنوب لويديځ برخې يې 
نيولي دي او مهم واليتونه يې هرات، شبرغان، قلعه نو، ميمنه، کندز، تالقان، مزارشريف او نوردي. 

همدارنگه د هلمند په وادي او د پکتيکا واليت په کټواز کې هم د نفتو د زيرمو اټکل شوى دى.

له نفتو او گازو څخه څه کار اخېستل کيږي؟
د يتيم تاق او جرقدوق د کانونو د ګازي څاګانو د ازمېښت او چمتو کولو پرانېستنه
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نفت په ډيرو ځايونو کې کارول کيږي. د کورونو په روښانه کولو، د حمل ونقل په وسايلو، په صنعتي 
نوروکې  جوړولواو  ربړ  مصنوعي  لکه:  مرکبونو،  شميرنورو  گڼ  او  صنايعو  کيمياويي  ماشينونو، 

ورڅخه استفاده کيږي.
او ان دا چې د ځينو  د هغو له فرعي مشتقاتو څخه د پالستيک په جورولو د عطرونو، رنگونو 

خوراکي توکو، لکه مارگرين غوړيو په جوړولو کې کار اخېستل کيږي.
 ب( گاز

د گازونو را منځته کيدل هم، لکه د نفتو په شان د ژونديو ژويو له پاتې شونو څخه د عضوي موادو 
د ترسب او د تودوخې او فشار له امله او هغوته د هوا د نه رسيدلو له امله دي، چې بڼې يې بدلون 

موندلى او په گاز بدل شوي دي.
گاز د افغانستان يوه ډيره ارزښتمنه کاني سرچينه ده. دهغو لويې زيرمې هم دهيواد  دننه د لگښت 
لپاره او هم بهر ته د صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري. په داسې حال کې چې د هيواد په بيالبيلو 
خواجه  په  زيرمې  لويې  يې  کې  وخت  اوسني  په  شته،  امکانات  کيدو  پيدا  د  گازونو  د  سيموکې 
گوگردک، يتيم تاق، خواجه بوالن او جرقدوق کې موندل شوي دي او همدا اوس ترگټې اخېستنې 
خونو  د  پخلي،  په  چې  دې  پر  سربيره  کيږي،  کارول  کې  برخو  ډېرو  په  ګاز  طبعي  دي،  الندې 
ګټه  په جوړښت کې هم ورڅخه  د کمياوي مرکبونو  اخيستل کيږي،  ګټه  تودولو کې ورڅخه  په 
اخيستل کيږي، همدارنګه د برښنا انرژي د توليد لپاره ښه سرچينه ګڼل کيږي چې دلته به يې څو 

حوزې په لنډ ډول له نظره تيرې کړو:
١. د خواجه گوگردک د گاز زېرمه

دغه زېرمه د شبرغان دښار شمال لويديځ ته د ٢٣ کيلو متروپه واټن پروت دى، د کيندل شوو څاگانو 
شميريې ٥٢ دى. ټوله زيرمه يې ٤٦،٨  ميليارده مکعب متره گاز اټکل شوى چې تر اوسه پورې 

يې ٤٤ ميليارده مکعب متره را ايستل شوى دى. 
٢. د يتيم تاق د گازو زېرمه

دغه زېرمه د شبرغان له ښار څخه ١٨ کيلو متره لرې ختيځ خوا ته پروت دى. دهغه تثبيت شوې 
زيرمې ٢٠،٨ ميليارده مکعب متره ښودل شوي دي.

د  وه.  کې  په حال  کولو  برمه  د  ولگيد چې  اور  کې  څاه  په څلورمه  يې  کې  کال  ل  په ١٣٤١هـ 
دريوکلونو سوځيدلو په ترڅ کې يې ميليونونه مکعب متره گاز وسوځيد او له السه ووت.

3. د جرقدوق د گازو زېرمه
دغه زېرمه د شبرغان له ښار څخه ١٥ کيلو متره لرې جنوب لويديځ کې پروت دى، ٣٣ څاگانې 
يې ٢٢٠٠ متره په منځني ژوروالي کيندل شوي دي، گاز يې تريو دى، ټوله زيرمه يې ٢٦ ميليارده 
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مکعب متره ښودل شوې چې تر اوسه پورې يې ١٥،٣٦٢ ميليارده مکعب متره را ايستل شوې 
ده.

4. د خواجه بوالن د گازو زېرمه
د شبرغان د ښار په ٣٠ کيلومتره ختيځ کې پروت دى، د برمه کولو چارې يې په ١٣٤٢هـ کې پيل 

شوي دي، تر يوگاز لري او زيرمې يې ٢،٥ ميليارده مکعب متره دي.
په پورتنيو سيموکې يې د ګازونو ټولې زيرمې ١٢٠ ميليارده مکعب متره تثبيت شوي، چې له هغو 

څخه يې ٤٠ ميليارده مکعب متره خوږ گاز او پاتې نور يې تريو يا سلفر لرونکى گاز دى. 

 دټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې دوې ډلې شي، لومړۍ ډله دې د افغانستان د نفتو د زير مو او دويمه ډله دې د 

طبيعي گاز په هکله خبرې وکړي او د خپلو خبرو پايله به  نوروته ووايي.

؟ پوښتنې
١. نفت څه دي؟

٢. د گاز د پيداکيدو د سرچينو په اړه معلومات ورکړئ.
٣. نفت چيرته په کاريږي؟

٤. د افغانستان د گاز د مهمو حوزو نومونه واخلئ.
٥. د نفتو زيرمې  د افغانستان په کومو برخوکې تثبيت شوي دي؟

٦. په افغانستان کې د طبيعي گاز عمومي زيرمې  په څومره اندازه تثبيت شوي دي؟
٧. سم ځواب په نښه کړئ:

ب( ١٢٠ ميليارده مکعب متره  الف( ١٣٥ ميليارده مکعب متره   
د( ١٨٠ ميليارده مکعب متره. ج( ١١٠ ميليارده مکعب متره   

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د افغانستان د کاني سرچينو د نقشې له مخې يوه نقشه رسم کړئ او په هغې کې د گاز او نفتو 
وړاندى  ټولگيوالوته  خپلو  يې  کې  ساعت  راتلونکي  په  او  وښيئ  سره  نښو  ځانگړو  په  سيمې 

کړئ. 
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اوولسم لوست

                            فلزات 

انسانانو له ډير پخوا څخه فلزات پيژندل او هغه يې کارول، خو پخوا يې کارول محدود و. دهغو نښو 
له مخې چې په دې برخوکې شته، داسې څرگنديږي چې هغه لومړنى فلز چې انسانانو وپيژاند، 
په هيواد کې د يو شمير فلزاتو، لکه مسو، اوسپنې، سربو،   بيا وروسته اوسپنه وه. زموږ  او  مس 
کرومو، جستو او نجيبه گرانبيه فلزاتو، لکه: د سرو زرو  او سپينو زرو زيرمې او سرچينې شته چې 

د هريوه په هکله لنډ معلومات وړاندې کوو:

• اوسپنه:	
 د اوسپنې زيرمې د افغانستان په الندنيو برخو او سيموکې شته:

- د حاجي گک د اوسپنې کان: د باميان د جنوب ختيځ په ٤٥ کيلو متره واټن کې پروت دى 
چې د خپل کيفيت اوزيرمو له پلوه د سيمې يو ډير لوى او مهم کان ګڼل کيږي. د اوسپنې زيرمې يې 
١،٨ ميليارده ټنه ښودل شوې دي او د اوسپنې سلنه يې ٦٣،٥ ښودل شوې ده. د کانونو د وزارت 
نوې شمېرې د دغه کان ثبت شوې زيرمې  ١١٠ ميليونه ټنه او اټکل شوې زيرمې يې ٢٠٧٠ ميليونه 

ټنه ښودلې دي. 

په يوه ډبره کې د مسواثار چې د لوگر له عينک څخه ترالسه شويده.د فلزاتو زيرمې د افغانستان په کومو سيموکې دي؟ 
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-  د کندهار په خاکريز کې چې د زيرمواندازه يې ٨،٢٣ ميليونه ټنه ښودل شوې ده.
- دهرات دغور يانو کان چې په ١٣٨٨هـ ل کال کې يې له يوې ايراني کمپنۍ سره د پلټنې تړون 

شوى و.
- د بدخشان د سياه درې کان چې اټکلي زيرمه يې له ٤٠ تر ٤٥ ميليون ټنو ده.

- د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان چې زير مه يې ١،٣٨ ميليون ټنو ته رسيږي.
- دجبل السراج د اوسپنې کان چې د زيرمو اندازه يې اته ميليونو ټنو ته رسيږي او د اوسپنې اندازه 

يې په سلوکې ٤٥ ښودل شوې ده.

مس: د افغانستان په لسو واليتونو کې د مسو د کانونو ١٢ زيرمې شته چې له پروان څخه تر فراه او 
کندهار پورې يې پراخه ساحه نيولې ده. په دې کې د کجکي ترمنځ سيمې ډيرې مهمى دي.
- د مسو د طبقو کانونه په تغر، خورد کابل او ان د چهلستون په غرونو کې تر سترگو کيږي.

د کابل ښار په جنوب ختيځ کې دى، اټکلي زيرمې يې  • د لوگر د عينک د مسو کان: 	
څلور ميليونه ټنه او په دغه کان کې د مسو اندازه په سلوکې له ١،٢ تر ١،٥ پورې ښودل شوې 
ده. په عينک کان کې د مسو اټکل شوې زيرمې له ٦ ميليونو ټنو څخه زياتې ښودل شوي 

دي.
باميانو، غوربند،  - د مسو د کان زيرمې دهرات په شيدا، بادغيس، فراه، هلمند، کابل، غزني، 

اندراب، بغالن او سرپل کې هم شته چې د ارزښت وړ دي.

	••سره زر: په افغانستان کې سره زر د هندوکش دواړو خواووته په بيالبيلو سيموکې شته چې يوه 
پراخه ساحه يې د فيض آباد له شمال څخه په جنوب لويديځ کې تر کندهار پورې نيولې ده. مهم 
کانونه يې د بدخشان په يفتل او د غزني په مقر کې شته. د يفتل په سيمه کې د سروزرو او کوارتز د 

ډبرو څلور رگونه دي چې په هر ټن کاني توکوکې يې له يو څخه تر ٨٥ گرامو پورې سره زرشته.
- د سروزرو نورې زيرمې د قالت په زر کشانو کې شته چې د سروزرو اندازه يې په هر ټن کاني توکي 

کې له ٠.٥ څخه تر ١١ گرامو پورې ده.
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همدارنگه د کوکچې د سيند او د هغه د مرستياالنو په تګلوري کې په يوه پراخه ساحه کې 
سره زر شته چې د سرو زرو اندازه يې د شگې په هر مکعب متر کې په منځنۍ توگه تر ٣٩٤ 

ميلي گرامو پورې محاسبه شوې ده. 
له طال څخه د ښځو د ګاڼو په جوړولو او په بانکونو کې د پيسو د مالتړ په توګه هم ورڅخه 

کار اخيستل کيږي.

	•••سپين زر: د سپينو زرو زيرمې د پنجشير )له عمرز څخه تر خاواک پورې(، دهرات سيم کوه 
او د بي بي گوهر په سيمه او د کندهار په خاکريز کې شته چې پخوا به په نا فني توگه ايستل کيدې، 
له نقرې يا سپينو زرو څخه د سکو او ګاڼو په جوړولو کې کار اخيستل کيږي، ځينې فلزات لکه: 

مس، نقره او المونيم د بريښنا او تودوخې د ليږديدو قوت لرونکي دي.

	•• د سربو او جستوکانونه: زموږ په هيواد افغانستان کې د سربو او جستو کانونه هم شته 
چې په هغوکې د کندهار د بي بي گوهر د سربو او جستو د کان نوم اخېستالى شو چې زير مې يې 

٢١١٠٠ ټنه جست او ٥٥٠٠ ټنه سرب ښودل شوي دي .

	••••د کروم د ډبرو کانونه: د کروم د ډبرو د شتون نښې د خوست، ميدان وردگو، د لوگر د 
محمد اغې او کلنگار او کندهار په سيموکې د يا دونې وړدي. 

لکه څرنگه موچې په تير لوست کې ولوستل او جيولوژيکى څيړنو ښودلې ده، زموږ دهيواد په 
ډيرو برخو کې، د فلزاتو کانونه شته. دغه کانونه دهيواد په اقصاد کې د ارزښت وړدي. افغانستان د 

فلزى زيرمو دلرلو له مخې يو بډاى هيواد گڼل کيږي.
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    دټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په پنځو ډلو وويشل شي، د لوست د متن او د افغانستان د کانونو د نقشې په لوستلو 

دې الندې فعاليت تر سره کړي او د خپل کار پايلې دې په ټولگي کې و وايي:
لومړۍ ډله : د اوسپنې د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او د نقشې پر مخ يې وښيئ.
دويمه ډله : د سروزرو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقشې پر مخ يې وښيئ.

دريمه ډله : د سپينو زرو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقشې پر مخ يې وښيئ.
څلورمه ډله : د مسو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقشې پر مخ يې وښيئ.
پنځمه ډله : د سربو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقشې پر مخ يې وښيئ.
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؟ پوښتنې
١- زموږ په هيواد کې څو ډوله فلزات شته، نومونه يې واخلئ.

٢- د اوسپنې کانونه د افغانستان په کومو سيموکې دي او د هغو ډير مهم کان کوم يودى؟ 
٣- د لوگر عينک د مسو د کان په هکله معلومات ورکړئ.

٤- د سربو او جستو زيرمې  زموږ د هيواد  په کومو سيموکې دي، نومونه يې واخلئ.
٥- موږ په هيواد کې د سپينو زرو زيرمې  په کومو برخوکې تثبيت شوي دي، نومونه يې واخلئ.

    له ټولگي څخه بهر فعاليت
د فلزاتو د لوست متن او د کانونو نقشه ولولئ او په راتلونکي ساعت کې يې د هغو د مهمو ټکو په 

هکله معلومات ورکړئ.
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لومړى څپرکى

 
په دې څپرکي کې الندې لوستونه لولۍ.

•موږ ولې اقتصاد ته اړتيا لرو؟ 	

•توليد ) د پانگې الس ته راوړل(. 	

•تبادله ) د پانگې راکړه ورکړه(. 	

•اسهتالک يعنې څه؟ 	

•د توليد الملونه. 	

•ځمکه يا طبيعي زېرمې. 	

•کار يا انساني کوښښ. 	

 

د مدني زده کړو برخه
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د څپرکي موخې

زده کوونکي به د دې څپرکي په لوستلو سره الندې موخې  ترالسه کړي:

•پوه به شي چې اقتصاد ته څومره اړتيا ده؟ 	

•د اقتصاد په ډولونو به پوه شي. 	

•د توليد، راکړې ورکړې او د استهالک ) لگښت( مفاهيم به يو له بله سره بېل کړای شي. 	

•له هغو طبيعي زېرمو سره  به چې په ځمکه کې وجود لري مينه پيدا کړي. 	

•د کار او زيار له الرې به د حالل رزق د الس ته راوړلو په هڅه کې شي. 	
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کله چې موږ يو شي ته اړتيا پيدا کوو کوښښ کوو چې هغه الس ته راوړو، څرنگه چې د انسانانو اړتياوې 
ډېرې دي او نه شي کولی چې هغه ټولې ترالسه کړي. نو ستاسو په فکر هغه کوم علم دی چې د هغې 
په واسطه له سرچېنو او امکاناتو څخه د  ښې گټې اخېستنې له مخې وتوانېږو چې خپلې اړتياوې په ښه 

توګه الس ته راوړو؟
خبرې پرې وکړئ

اقتصاد څه شی دی؟
اقتصاد د بېالبېلو ډلو تر منځ د ارزښتناکو کاليو د توليد 
گټې  د  کميابو سرچېنو څخه  د  لپاره  توزيع  د  د هغې  او 
اخېستنې د څرنګوالي د الس رسۍ څخه عبارت دی. 
د اقتصاد علم يو ډول مطالعه او بررسي ده چې د دې په 
مرسته کولی شو چې له کمو او کميابو سرچېنو څخه د 
ترالسه  گټه  ډېره کچه  په  لپاره  کولو  پوره  د  اړتياوو  خپلو 
کړو. له دې امله ويلی شو چې اقتصاد د سرچېنو د غوره 
توزيع او ټاکونکی علم دی. د انسانانو اړتياوې ډېرې زياتې 

دی خو په طبيعت کې موجودې سرچينې  او اسانتياوې ډېرې محدودې دي. د دې محدودو اسانتياوو او 
سرچېنو څخه کولی شو چې په بېالبېل ډول گټه واخلو. دغه محدودې سرچينې او اسانتياوې د انسانانو د 
نامحدودو اړتياوو د پوره کولو توان نه لري. له دې کبله انسان په دوه الرو کې پاتې کېږي  او خامخا به يوه 
غوره کوي. دلته پوښتنه رامنځ ته کېږي چې له اسانتياوو او سرچينو څخه د گټې اخېستنې غوره الره کومه 
ده؟انسان د وخت په اوږدو کې د خپلو فکري قواو څخه په کار اخستنې سره تل د غوره الرې او طريقې 
د پيدا کولو په فکر کې دی. د دې فکري هلوځلو او کوښښ پايله د ) اقتصادي فکر( رامنځ ته کېدل دي. 
د بشري تمدن په پرمختګ سره د بشر اقتصادي فکر هم تکامل وکړ او د اقتصاد د علم په نوم يې د بشرد 

علم په څانګو کې ځای ونيو.
د اقتصاد علم د ټولنيزو علومو يوه څانګه ده، اقتصاد له يوې خوا د خلکو د ورځني ژوند او مسايلو سره 
اړيکې لري او له بلې خوا د اقتصادي نظرونو په بيانولو سره کولی شي ان تر دې چې په غير اقتصادي برخو  
کې، لکه: د تعليمي او تحقيقې پروګرامونو په وړاندې کولو کې پراخه رول ولري. اقتصاد په سياست کې 
هم، د سياست مدارانو لپاره د پام وړ الرښوونې لري. همدارنګه په نړۍ کې د يوه پياوړې اقتصادي نظام 
ټينگښت  د موجوده حکومتونو د ثبات او موخو څخه دی چې په دې نسبت د اقتصادي علومو مطالعه، 
د هغې کارول او پر هغه باندې عمل کول د مختلفو اقتصادي نظامونو په ښه کولو کې هم  کېدلی شي چې 
گټور ثابت شي هغه کورنۍ چې لږه گټه او ډېر مصارف ولري،  ښه به وي چې د خپل معاش د توزيع، 

موږ ولې اقتصاد ته اړتيا لرو؟
لومړى لوست
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تنظيم او دست مزد لپاره له اقتصادي نظريو څخه گټه واخلي.
د بانکونو خاوندان، د کار خانو خاوندان، د کورنۍ غړي، حقوق پوهان، مهندسان، په ځينو وختونو کې 
ډاکتران لنډه دا چې ټول خلک په خپلو اړوندو چارو کې د غوره تصميمونو د نيولو په خاطر د اقتصاد د 

اصولو او کلياتو مطالعې ته اړتيا لري.
يو شمېر اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې: د تعليمي چاپېريالونو، ښوونکو، استاذانو، ان تردې چې 
د محصالنو او د ښـوونځيو د زده کوونکو د ښې گټې لپاره د اقتصاد اساسي او عمومي معلومات 

ضروري دی. 
پورتني معلومات د دې څرگندونه کوي چې اقتصاد د ژوند مهمو مسايلو ته د پام وړ رنگ ورکوي، دغه 

کار پخپله د اقتصاد علم مطالعې او ارزښت ته رسوي.
                          د ورځني ژوند په نورو کومو برخو کې کولی شو چې د اقتصادي نظرياتو څخه گټه 

واخلو په دې برخه کې څو کرښې وليکئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
دست مزد - هغه پيسې يا کالي چې کار فرما يې خپل کارګر يا کارمند ته د هغه کار په مقابل کې چې 

ترسره کړی يې دی ورکوي.

                                   د لوست تکرار
• د اقتصاد علم د ټولنيزو علومو يوه څانګه ده. 	

•اقتصاد په سياست کې هم د سياست مدارانو لپاره د پام وړ  الرښوونې لري. 	
•يوه خصوصي اداره د خپلو سرچينو څخه د ښې گټې اخېستنې لپاره د اقتصاد پوهانو نظرياتو ته اړتيا لري. 	

•هغه کورنۍ چې لږ معاش ولري او ډېر مصارف ولري، ښه به وي چې د خپل معاش او پانګې د توزيع او  	
تنظيم لپاره له اقتصادي مشورو څخه گټه واخلي.

                                  پوښتنې                
١- د اقتصاد علم پر کومو موضوعاتو پورې تړلی دی؟

٢-هغه کورنۍ  چې لږ معاش او پانګه ولري او مصارف ډېر ولري، خپل اقتصاد څرنګه تنظيم کړي؟
٣- ايا د اقتصاد علم يوازې اقتصادي چارې سمبالوي او که په غير اقتصادي چارو کې هم رول لري.

                              
زده کوونکي دې کتابخانو ته په ورتللو او له هغې څخه په گټه اخېستلو دې د اسالمي اقتصاد په اړه مقاله 

وليکي.



109

توليد ) د پانگې الس ته راوړل(

په تېر لوست کې مو ولوستل هغه کالي او خدمتونه چې زموږ د ضرورتونو لپاره په کارېږي له هغو سرچېنو او اسانتياوو 
څخه چې په طبيعت کې شته دي او زموږ په السونو کې دي برابرېږي. اوس د دې لپاره چې يو کالی خرڅون  او مصرف 

کړي. ترسره  بايد  پړاوونه  کوم  تيارشي  ته 
خبرې پرې وکړئ

توليد څه شی دی؟
د دې لپاره چې وتوانېږو له موجوده سرچېنو 
او اسانتياوو څخه د خپلې اړتيا وړ کالي برابر 
کړو کار او کوښښ ته اړتيا ده، بايد چې هغه 

د يو لړ اقداماتو په ترسره کولو سره د خپلې

ِنَساِن ِإلاَّ َما َسَعى )النجم:39(. اَّيإَْس لِلإْ  اړتيا وړ کاليو باندې واړوو. اهلل )َجلَّ َجاَللُه( په قرانکريم کې ويلي دي:َوأَن ل

ژباړه: اونشته هيڅ انسان لره مګر )بدله( د هغه څه چې کړي يې دي. 

دا ډول کوښښونه چې د سرچينو په بدلولو سره د اړتيا وړ کاليو لپاره ترسره کېږي، د توليد په نوم يادېږي. په دې 
اساس کولی شو چې توليد په الندې توګه تعريف کړو:

توليد عبارت له هغو فعاليتونو څخه دی چې په پای کې د کاليو يا خدمتونو په الس ته راوړولو باندې تمامېږي.
توليد له يوې  خوا کولی شو چې د بشر د غوښتنو او اړتياوو د پوره کولو لپاره د گټې او مطلب رامنځ ته کول وگڼو 
او له بلې خوا  کولی شو چې توليد: هغو فعاليتونو ته ووايو چې د هغو په وسيله )د توليد الملونه()١(  يوه له بله سره 

ترکيب او په کاليو او خدمتونو بدلېږي.
هر اقتصادي نظام بايد چې )په کوم ډول توليد کېږي( پورې اړوند و دريو اساسي پوښتنو ته ځواب ووايي چې هغه 

عبارت دي له:
الف: کوم کالي بايد توليد شي؟ يعنې د زرګونو کاليو په منځ کې بايد کوم يو غوره او توليد شي؟ دويم دا چې د هر 
يوه د توليد کچه څومره وي؟ ايا بايد جامې توليد شي او که خواړه؟ او که دغه دواړه توليدته ضرورت ولري، کوم 

يو به يې ډېر او کوم يو به يې لږ وي؟
----------------------------------------------------------------------------------------

)١( طبيعي زيرمې، انساني قواوي او سرمايه په ټوله کې د توليد الملونه تشکيلوي.

دويم لوست
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ب: کالي بايد په کوم ډول توليدشي؟ وروسته له دې چې معلومه شوه چې کوم کالي او په څومره اندازه 
کې بايد توليد شي، دا پوښتنه رامنځ ته کېږي چې:

نوموړي کالي بايد په کوم فني ډول سره توليد کړي؟ د بېلګې په توګه: ايا د کاليو د توليد لپاره له برښنا يا د 
اوبو يا د نفتو انرژۍاو يا د اتومي انرژۍ څخه ګټه واخلو.

ج: کالي بايد د کومو خلکو لپاره توليد شي؟ وروسته له هغه چې د ) الف او ب( پوښتنوته ځوابونه ووېل 
شول، دا پوښتنه رامنځ ته کېږي چې توليد شوي کالي په کوم ډول د ټولنې د  وګړو ترمنځ  توزيع شي.         

ايا توليد شوي کالي د مالدارو خلکو لپاره دي او که د هغو خلکو لپاره دي چې لږه سرمايه ولري؟
                           د خپلوټولګيوالو په مرسته چې کالي په کوم ډول توليدېږي، په هکله بحث وکړئ او 

په دې باندې يو څو کرښې معلومات وليکئ.
ستاسې د نور معلومات لپاره

کالي څه شی دي؟ هغه څه چې د خرڅون، عرضې او تقاضا وړ دي، لکه، تجارتي مالونه، سامانونه او 
داسې نور.

                                   د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------------• 	

----------------------------------------------------------------• 	

----------------------------------------------------------------• 	

                                   پوښتنې                
١- توليد تعريف  کړئ.

٢- څه رنګه کولی شو چې له موجوده سرچېنو او اسانتياوو څخه په گټه اخېستلو سره د خپلې اړتيا وړ 
کالي او خدمتونه برابر کړو؟

٣- درې اساسي پوښتنې چې د توليد په څرنګوالي پورې اړه ولري، نومونه واخلئ.
                               

ښپږډول کالي چې  د طبيعت د سرچينو او اسانتياوو څخه السه ته راځي او د انسانانو په گټه راځي نومونه واخلئ.
)١( ګرانو زده کوونکو! د دې لوست څخه وروسته د خپل ښوونکي په مرسته په لوست  باندې يو نظر وليکئ.
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د پانگې تبادله

په تېرشوي لوست کې مو د توليد په هکله معلومات ترالسه کړ. په دې لوست کې تبادله لولۍ.
خبرې پرې وکړئ

تبادله څه ته وايي؟
د  او  الرې  کومې  له  سړی  يو   -
شيان  کوم  کې  بدل  په  شي  کوم 
چې هغه ورته اړتيا لري الس ته 

راوړلی شي.
هغه وخت چې پيسې موجو دې 
ترسره  ډول  کوم  په  تبادله  وي  نه 

کېدله؟
د اقتصاد په علم کې تبادله په شيانو يا پيسو باندې د اقتصادي شيانو او خدمتونو د راکړې ورکړې څخه عبارت 
دی. د انسانانو په منځ کې د پيسو د جوړيدلو څخه مخکې تبادلې جنس پر جنس ترسره کېدلې، د بېلگې په 
توګه: يو سړي چې اضافي غنم به يې درلودل او غوښتل يې چې هغه په وريجو باندې بدل کړي، بايد يو داسې 
سړی يې پيدا کړی واي چې هغه اضافه وريجې درلودلې او په دې وخت کې دې ته چمتو وي چې هغه په غنمو 
باندې بدلې کړي.د دې نظام )جنس پر جنس تبادلې( له ستونزو څخه  يوه، د مناسب اخستونکي پيدا کول و، 
لکه څرنګه چې د رخت ) ټوکر( خرڅوونکی، وريجوته اړتيا لري، بايد يو داسې وريجې خرڅوونکی پيدا کړي 

چې هغه رخت ) ټوکر( ته اړتيا ولري.
د جنس په جنس د نظام بله ستونزه دا وه چې د يو شي  د ارزښت معلومولو لپاره معيار نه و؛ که چېرته د جنس 
پر جنس تبادلې لپاره مناسب اخستونکي پيدا هم شي؛ بيا هم روښانه نه وه چې څو کيلو وريجي بايد د څومتره 
رخت په مقابله کې مامله شي. د پيسو د جوړېدلو څخه مخکې دا موضوع روښانه نه وه په اوس وخت کې، يو 
متر ټوکر په پيسو بدلېږي او د هغې پيسې په وريجو سره تبادله کوي. د جنس پر جنس د راکړې ورکړې يوه بله 
ستونزه، د ارزښت د پانګونې لپاره معيار نه و، په دغه نظام کې خپله کالي بايد زخيره شوي وايي چې د هغې د 

ساتلو او حفاظت ستونزې او د له منځه تللو امکانات ډېر وو.
دغه وسيله له پيسو څخه عبارت وه چې د هغې په مرسته د جنس پر جنس ستونزې له منځه يوسي. پيسې له 

دريم لوست
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دې څخه پورته نورې دندې هم ترسره کوي چې د جنس پر جنس دود له هغې څخه عاجز وه، پيسې 
په اوسني وخت کې دغه درې بنيادي دندې چې د جنس پر جنس تبادله کې ناشونې وې ترسره کوي 

چې عبارت دي له:
١- په راکړه ورکړه کې د کارولو وسيله. ٢- د ارزښت د اندازه کولو وسيله. ٣- د سپما او د ارزښت د 
ساتنې وسيله. د نن ورځې د راکړې ورکړې په دود کې پيسو ډېرې اسانتياوې رامنځ ته کړي دي، ځکه، 
هر دکاندار يا بزګر چې کله خپله سودا خرڅوي پيسې الس ته راوړي، د پيسو په وسيله د خپلې اړتيا وړ 
توکي له بازار څخه رانيسي، دغه پيسې د اوسپني سکو او يا د کاغذي نوټونو په بڼه وي چې ټولو خلکو 

د راکړې ورکړې لپاره منلي دي.

                            د خپلوټولګيوالو په مرسته د جنس پر جنس تبادلې په اړه بحث وکړئ او په اړه 
يې څو کرښې وليکئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
پانګه کول څه شی دي؟ تر واک الندې د هغې پانګې يوه برخه ده چې په اوسني وخت کې مصرف شوې 

نه ده چې د قرض حسنه صندوقونو، يا په نورو مالي صندوقونو او يا په خوندي ډول ساتلی کېږي.   
                

                                   د لوست تکرار
-------------------------------------------------------------------• 	
------------------------------------------------------------------• 	

-------------------------------------------------------------------• 	
                                  پوښتنې                

١-تبادله تعريف کړئ.
٢- مخکې له دې چې پيسې منځ ته راشي تبادله په کوم ډول ترسره کيدله.

٣- جنس پر جس تبادله په کوم ډول ترسره کېږي؟
                               

د پيسو درې اساسي دندې وليکئ.
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استهالک ) د پانگې لگښت(

په تېر لوست کې مو د تبادلې په اړه معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به د استهالک )لګښت( سره 
بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ
استهالک )لگښت( څه 

شی دی؟
د يوه هېواد ځينې شتمنۍ، 
ودانۍ،  ماشينونه،  لکه: 
داسې  او  الرې  سړکونه، 
توليدي  په  چې  نور 
فعاليتونو کې ورڅخه کار 
وخت  د  کېږي،  اخېستل 
او  وراسته  سره  تېريدلو  په 

شڼېږي )خرابېږي( او له منځه ځي، هغه اندازه سرمايه ) پانګه( چې  د دوی په ودانولو، بياجوړولو او 
يا په بدلولو کې لګولې وه د استهالک په نامه يادېږي. نو د شتمنۍ د ارزښت ټيټوالی يا د مالونو قيمت 
چې د کار په واسطه د وخت په تېريدلو سره زړيږي او قيمت يې کمېږي، دې کمېدلو ته استهالک 

) لګښت( وايي. 
تلويزيون،  راديو،  پرزې،  موټرو  د  ميز، چوکۍ   فرش،  جامو،  د  يا  ډوډۍ خوړل  د  توګه:  په  بېلګې  د   
فابريکې، سپک او درانده ماشينونه او داسې نورو زړول، د دې لپاره چې د دوی هر يو زوړشي او له منځه 
والړشي بېالبېل وختونه ورته په کار دي، همدارنګه کېدلی شی چې يو شي ځينې وختونه هم توليدي 
وي او هم استهالکې يعنې د ځينو خلکو لپاره توليدي وگڼل شي، د بېلګې په توگه: اوسپنه د ځينو کسانو 
په نزد چې فوالد جوړوي، توليدي او په خپله فوالد چې له هغې څخه نور سامان جوړوي، يو استهالکي 

شی دی.

څلورم لوست
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د استهالک اندازه د هغو سرمايه يې کاليو )کارخانه، ماشين االت او داسې نورو( د ارزښت له مخې 
چې د توليد په وخت کې ورڅخه گټه اخېستل کېږي، الس ته راځي. دغه الس ته راوړنه د هغې 
اندازې سرمايې له مخې چې بايد يوې خواته  کښودل شي ترڅو چې لومړنۍ پانګه د الس نه وهلو 
څخه باقي پاتې شي تعينېږي. همدارنګه دروان کال د ملي نا خالص توليد يوه برخه ده چې د توليد 
په جريان کې د مصرف شوې مادي پانګې د ځای نيونې لپاره په کارېږي. د استهالک بل نوم د پانګې 

لگښت دي.
                              د خپلوټولګيوالو په مرسته د جنس پر جنس تبادلې په اړه بحث وکړئ او 

څوکرښې پرې وليکئ.
ستاسې د نور معلومات لپاره
ناخالص توليد څه شی دی؟

 که چيرته د ټولنې ټول توليد پرته د استهالک د لګښت څخه محاسبه کړو، ناخالص توليد ورته ويل 
کيږي.

                       

                                  د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
------------------------------------------------------  ---------• 	

                                  پوښتنې                
١- استهالک څه شی دی؟

٢- ملي نا خالص عايد څه شی دی؟
٣- ملي خالص توليد څه شی دی؟

د څلور ډولو استهالکي شيانو نومونه واخلئ چې تاسو له هغې څخه په کورونو کې گټه اخلئ او په  په 
خپلو کتابچو کې يې وليکئ.
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په تېرلوست کې مو د استهالک په اړه معلومات ترالسه کړ. په دې لوست کې د توليد د الملونو په باره کې 
معلومات ترالسه کوئ.
خبرې پرې وکړئ

د توليد الملونه په څو برخو وېشلی شو؟
د دې لپاره چې وکولی شو د موجوده سرچېنو او 
اړتيا وړ کالي او خدمتونه  امکاناتو څخه د خپلې 
يو لړ  اړتيا لرو چې د  ته  تيار کړو، کار او کوښښ 
اړتيا وړ  په ترسره کولو سره هغه د خپلې  اقداماتو 

کاليو باندې بدلوو.
ايا پوهېږئ، هغه الملونه چې د دې ډول کاليو د   

توليد د بهير سبب گرځي، څه شی دي؟
په واسطه د خپلې  انسان د هغو  هغه الملونه چې 

اړتياوړ کالي توليدوي، د توليد الملونه يې بولي.
د توليد الملونه په عمومي ډول په دريو برخو وېشو:

١- ټولې طبيعي سرچينې؛ لکه: ځمکه، اوبه، هغه قوه چې په يوه ډول ورڅخه اتوم جوړېږي، د  باد قوه او 
داسې نور په لنډ ډول ) ټول طبيعي مخلوقات(. د کاليو او خدمتونو په بهير کې له هغو امکاناتو او سرچېنو 
څخه چې اهلل تعالي زموږ په واک  کې راکړي دي ګټه اخلو، په کرنيزو چارو کې له ځمکې، په ښکاري 
چارو کې له سمندر او په صنعتي چارو کې له لومړنيو موادو څخه چې له کانونو څخه راوځي گټه اخلو. 
دغه ټول عناصر د طبيعي سرچينو برخه گڼل کېږي. ځيني وختونه دغه برخه د ځمکې په نامه يادېږي، 

خو د طبيعي سرچينو مفهوم هم ورکوي.
٢- ټولې انساني قواوې، اکتسابي دي که ارثي، جسماني دي يا روحي، په لنډ ډول سره له طبيعي سرچېنو 
څخه په گتې اخستلو سره د اړتيا وړ محصوالتو توليد او تيارول د انسان کار او فعاليت ته اړتيا لري يعنې تر 
هغې چې د انسان کوښښ نه وي په عمومي ډول سره د طبيعت پريمانه او با ارزښته سرچينې د غوره گټې 

اخېستنې قابليت نه پيدا کوي، په دې ټوګه د توليد په بهير کې د انساني قوې رول ډېر مهم دی.
په  اړتياوې،  ګرته  کار  کې  فعاليتونو  توليدي  په ځينو  راځي.  کار  په  کې  برخو  بېالبېلو  په  قواوې  انساني 
داسې حال کې چې په ځينو نورو فعاليتونو کې بايد د پوهه او تعليم يافته انسان څخه گټه واخېستل شي 
همدارنګه د يو لړ فعاليتونو د ترسره کولو لپاره غوره تخصص او فني پوهې ته اړتيا  ده. په دې اساس سره، 
کولی شو چې انساني قواوې د هغو تجربو، مهارتونو او د تحصيل د درجې له مخې چې لري يې په ساده 

د توليد الملونه
پنځم لوست
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انساني قوا، په نيمه پوهه قوه او په متخصصه يا په ماهرې انساني قوا باندې ووېشو. انساني قوا ته د کار المل 
هم وېل کېږي. 

٣- ډېر سامانونه چې د انسان په واسطه جوړ او پوره شوي دي، د نورو کاليو د توليد لپاره په کار راځي؛ لکه: 
ماشين االت ، په لنډ ډول )سرمايه(. 

انسان له طبيعي سرچېنو څخه د گټې  اخېستنې لپاره وسايلو او سامان ته اړتيا لري، دغه وسايل او سامانونه په 
حقيقت کې د انسانانو د پخواني کار حاصل دی.

د سرمايي المل د هغو امکاناتو ټولګه ده چې د انسان د پخواني کار څخه ترالسه شوې ده او د توليد په بهير 
کې د استفادې الندې راځي، لکه: ماشين االت.

له دې کبله توليد کوونکي د ورځنيو شيانو  د پيريدلو، د کارمندانو د معاشونو د ورکولو او داسې نورو لپاره د 
ماشين االتو او نورو ضروري شيانو په برابرولو او همدارنګه د يوې اندازې پيسو په بېلولو سره د توليد بهيرته 
وده ورکوي. هغو پېښو او وسيلو ته چې د توليد په بهير کې ورڅخه کار اخېستل کېږي، په اصطالح کې 
ورته    ) مالي سرمايه( وېل کېږي. په دې اساس، طبيعي سرچينې ، انساني قواوې او سرمايه په ټوله کې د 

توليد الملونه جوړوي.

                              ملي سرمايه څه شی دی؟
ستاسې د نور معلومات لپاره

سرمايه څه شی دی؟د کاليو او خدمتونو هغه برخه ده چې د نورو کاليو او خدمتونو سبب گرځي يا هغه مال چې د 

پيسو عوايد په  الس ورکوي.           
                                   

                                   د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------• 	
---------------------------------------------------------------• 	

----------------------------------------------------------------• 	
                                   پوښتنې                

١- د توليد الملونه څه شی دي؟
٢-د کاليو اوخدمتونو د توليد په بهير کې له کوموسرچېنو څخه کار اخېستل کېږي.

٣-کوم الملونه او قوه کولی شي چې د طبيعت پريمانه او با ارزښته سرچينې د استفادې وړ وګرځوي؟

                                  
د توليد هغه الملونه چې د هغې څخه په توليد کې گټه اخېستل کېږي وليکـئ.
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ځمکه يا طبيعي سرچينې
په تېرلوست کې مو د توليد د الملونو په هکله معلومات ترالسه کړ. په دې لوست کې به ولولئ چې ځمکه هم د توليد 

د الملونو څخه گڼل کېږي.
خبرې پرې وکړئ

ځمکه څه شی دی؟ او  څه ارزښت لري؟
ځمکه هغه ځای دی چې انسانان، حيوانات، مرغان 
او خزندې په کې ژوند کوي، ډول  ډول نباتات، ونې 
او واښه په کې راخپژي. ايا ويلی شئ چې د يادو شوو 
او  ګټورې  کومې  نورې  ځمکه  پرته  څخه  ښګېڼو 

ارزښناکې طبيعي سرچينې لري؟
ځمکه يوازې  هغه ځای نه دی چې موږ په هغې کې اوسېږو، يا د هغې پرمخ گرځو راگرځو. بلکې ځمکه په اقتصاد 
کې هم ډېر ارزښت لري ځکه چې ټولې طبيعي زيرمې په کار راځي؛ لکه: د تېلو او ګازو کانونه، د اوسپنې او قيمتي 
تيږو کانونه او داسې نورې اقتصادي سرچينې په کې شاملې دي چې دا ټول په ځمکه کې وجود لري. له دې کبله کله 

کله د ځمکې د کلمې پرځای د طبيعي سرچينو کلمه هم کارول کېږي.
د ځمکې ارزښت په عمومي توګه په دريو شيانو پورې تړلی دی.

١- د ځمکې طبيعي وضع او اقليم يي.
٢- د انساني فعاليت اندازه چې په هغې کې کار کوي.

٣- له بازارونو څخه د هغې واټن او د مواصالتو څرنګوالی چې د ځمکې حاصالت په کې خرڅېږي.
الف: د ځمکې طبيعي وضع او اقليم يې: د ځمکې حاصالت، معدني او نباتي زېرمې، د هغې موقعيت، اوبه 
او هوا؛ لکه: په افغانستان کې د لوګر او غزني ځمکې په طبيعي ډول حاصل خيزه دي، ډېرې اوبه، کافي لمر او 
ښه هوا لري خو د فراه او چخانسور ځمکې پريمانه اوبه او ښه هوا نه لري او د شګو ميدانونه دي، بارانونه په کې 
لږ اوري او د بارانه اوبه يې هم لږې دي. د کوهدامن  او کوهستان ځمکې د ونو او انګورو د کېنولو او د غنمو د 
کرلو لپاره ډېرې ښې مناسبې دي. د لغمان، ننګرهار او کنړ ځمکې ډېرې حاصل خيزه، د سيندونو او خوړ ونو 
پريمانه اوبه او ښه هوا لري، د هر ډول کښت؛ لکه: د غنمو، جوارو، شولو او ډول ډول ميوو لکه: مالټه، نارنج، 
شفتالو، الوچه، بهي، لوکات، انګور او د داسې نورو ډېرو اصالح شوو ميوو لپاره مساعدې دي، خو دومره ډېرو 
سيندونو په درلودلو سره بياهم د سربندونو او نهرونو د نشتوالي له کبله ډېرې ځمکې او دښتي يې بې اوبو او وچ 

ډاګونه پاتې دي.
ب: د انسان فعاليت: د ځمکې د اصالح لپاره د بزګر د خوارۍ او زيار څخه عبارت دی، لکه: په مناسبووختونو 
کې کرکول، اوبه ورکول، د طبيعي ډېرانونو) سرو( او مصنوعي سرو) کود( ورکول، که ځمکې جبه زارې وي د 
هغې اوبه بايد د کاريزونو ) زابرونو( په واسطه وچې شي چې د کرنې لپاره تيارې شي. او د کرنيز نوبت له مخې يعنې 
) په يوه ځمکه کې بايد هر کال يو نبات شين نه شي(، د بېلګې په ډول: که سږکال مو کچالو کرلي وي، راتلونکي 
کال ته بايد د هغې پرځای غنم يا بل نبات وکرئ. په ځمکه کې ګوټ او للون کول چې بې کاره واښه او هرزه بوټي له 

شپږم لوست
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ځمکې لري شي ځمکه د اصلي کښت لپاره مساعده شي ) په اوس وخت کې د بيکاره او مضرو بوټو د منځه وړلو 
لپاره دوا شيندل کېږي( هغه سيمي چې ګرمه هوا لري هلته د ونو کېنول د هوا په برابرولو کې ډېره مرسته کوي.

د  مواصالتو څرنګوالی:  د  او  واټن  د ځمکې  په کې خرڅېږي  د ځمکې حاصالت  بازارونو څخه چې  له  ج- 
ځمکې حاصل چې هرڅومره ډېروي هغه وخت ښه ارزښت پيدا کوي چې په مناسب وخت کې بازارته ورسېږي 
او د اخېستونکو الس ته ورشي، لکه ځنګه چې لېدل کېږي د  لوګر او غزني د ځمکو حاصالت نسبت د کابل د 
نږدې سيمو له حاصالتو څخه مرکزته وروسته رسېږي، همدارنګه دوچو، بحري او هوايي الرو مواصالت د اقتصاد 

له مخې ډېر ارزښت لري. 
د ځمکې د کرلو دوه مشهورې طريقې

الف: منبسط زراعت: له هغې کرنې څخه عبارت دی چې په ډېرو ځمکو کې په لږ مصرف سره ډېر حاصالت الس 
ته راوړي چې دا طريقه په ورسته پاتې او کم نفوسه هېوادونو کې چې د کرنيزو ځمکو پراخه ساحه ولري دود ده.

ب متکاثف زراعت: د هماغې يوې برخې محدودې ځمکې څخه د ډېر حاصل لپاره د مصنوعي سرو او د علمي 
او ماشيني طريقو په کارولو او د هغې کرلوته د خپلو ټولو قوتونو او لګښتونو د راغونډولو څخه عبارت دی. دا طريقه 
په پرمختللو او پرنفوسه هېوادونو کې دود ده چې له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترالسه کوي. په ځينو هېوادونو 

کې دغه دواړه طريقې دود دي. 

                          د خپلو ټولګيوالو په مرسته د ځمکې د کرلو د دوو مشهورو ط ريقو په هکله معلومات وليکئ.
ستاسې د نور معلومات لپاره

الملونه او سرچينې:؟ځينې اقتصاد پوهان دوه اصطالحګانې: الملونه او سرچينې يو له بل سره مرادفې کاروي، د يو اقتصاد د 

موجوده سرچينو اندازه د هغې ټولنې د توليد د اندازې د  ټاکوونکي المل څخه دي.  

                                    د لوست تکرار
-------------------------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------------------------• 	

                                    پوښتنې                
١- په اقتصاد کې ځمکه څه ارزښت لري؟

٢-دځمکې طبيعي او اقليمي حاالت څه شی دي؟ بيان يې کړئ.
٣-په عمومي ډول سره د ځمکې ارزښت په څو شيانو پورې تړلی دی؟ نومونه يې واخلي.

           د دې لپاره چې د ځمکې څخه ډېر او پراخه حاصالت ترالسه کړو، بايد کوم کارونه ترسره کړو؟
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کار يا انساني کوښښ

معلومات  په هکله  او ط بيعي سرچينو  د ځمکې  مو  کې  لوست  تېر  په 
وېش  کار  د  او  انساني کوښښ  يا  کار  به  کې  لوست  دې  په  کړ.  ترالسه 

ولولئ.
تقاضا څه شى ده؟
خبرې پرې وکړئ

•کوم کارته اقتصادي او کوم کارته غير اقتصادي ويلی شو؟ 	
کار د توليد په الملونو کې ډېر ارزښت لري او په اقتصاد کې د کار 
کوښښونو  دماغي  او  د جسمي  هغوی   د  کې  ساحه  په  کار  د  ګرانو 
پانګې د توليد په خاطر ترسره کېږي. ټول  څخه عبارت دي چې د 

هغه کارونه چې پانګه منځ ته راوړي: په ځمکه کې د بزګر خواري، په فاريکه کې د کار ګرانو کار، د توليد لپاره 
ماشين او د کار وسايل، خوراک او پوښاک، چې د ماشين په واسطه جوړېږي د تعميراتي موادو توليد، درمل، 
نانبهايي، د مالونو د وړلو راوړلو کارگر، د بانک مامورين، محاسب، ښوونه، معماري، نقاشي، حجاري او داسې 
نور د اقتصادي کارونو څخه عبارت دي. خو تفريحي کارونه؛ لکه: منډې)ځغاستې( المبووهل، ټوپ وهل او 

داسې نور اقتصادي چارې نه گڼل کېږي. ځکه د هغوی ارزښت په جنس او يا په پيسو اندازه کولی نه شو.
د کاروېش

د توليد په مختلفو برخو کې د تخصص او مهارت له مخې د انساني او غير انساني سرچينو په کار اچول دي، 
په بل عبارت سره د کار وېش هغه وخت منځ ته راځي چې بېالبېل کارګران بېالبېلو کارونو ته وګمارل شي او د 
هغوی د پوهو په اساس يو له بل سره د مطلب محصول توليد کړي، که په ټولنه کې اقتصادي چارې مطالعه کړو 
وينو چې په هغې کې بېالبېل کارونه بېالبېلو خلکوته ورکړ شوي دي او د خلکو ترمنځ دندې بېلې بېلې وېشل 
شوي دي، لکه: د بوټانو په جوړولو کې يو کس څرمن تياره کړې ده، بل ميخ يو، چا تار، ځينو رنګ او د هغې 
نور سامان جوړ کړی دی. د کار په وېش کې د فرد يا کار ګرپه اړه په کار کې تخصص  شرط دی او د ټولنې په اړه 
مرسته او همکاري ده؛ لکه يو بزګر دی، بل ډاکتر، يو بل ښوونکي، يو ټوته اوبي، بل خياطي کوي. په حقيقت 
کې توليد کوونکي د خپلو دندو متخصين  جوړېږي. ځيني وختونه د کار تخصص د سيمو له مخې ټاکل کېږي، 
لکه: مزار شريف په قاقمه جوړولو کې، د ولت اباد په قالين، کابل په ټوټه جوړولو، کندهار د الس ګڼدلو، غزني 
په برنجي سامان او پوستين ګنډلو کې، استالف په خټينو لوښو او زموږ د هېواد نور واليتونه په ځينو نورو باندې 

په بېلوبېلو شيانو کې نوم لري.
د کار  د وېش گټې

د کار وېش الندې گټې لري:
  ١- حاصالت ډېرېږي ٢- حاصالت اصالح او ښه کېږي. ٣- د کارګر پوهه په خپله ټاکلې دنده کې ډېرېږي.٤- 
کارګران متحد کېږي. ٥- دکارګر جسماني قوه تر فشار الندې نه راځي. ٦- په خپل کار کې د لياقت له مخې 

اووم لوست
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يې معاش ښه اوچتېږي. ٧- په دغه دنده ) رشته( کې غوره شاګردان روزي، ٨- ډېر خلک په کار اچول 
کېږي او بيکاري له منځه ځي.٩- پانګې ډېرې الس ته راځي او د کار کوونکو ژوند خوند پيدا کوي.

د کار کولو وړتيا
د کار ګرانو په کار پوهېدل او وړتيا په څو الملونو سره توپير کوي. 

١- په نړۍ کې د ځمکې او اقليم حاالت په معتدلو سيمو کې نسبت تودو سيموته فعاليت ډېروي؛ لکه: 
په انګلستان او جرمنې کې کار ګران نسبت هند ته ډېر فعاليت کوي.

٢- په مسلک کي پوهه  او تخصص: د حالصالتو په ډېرولو کې مرسته کوي.
٣- اخالق: د کار فرما د ښه چلند او غوره اخالقو له مخې حاصالت ډېرېږي.

٤- د ژوند کچه: که د کارګرانو خواړه، جامې او کور ښه وي هغوی خپل کار په ښه ډول ترسره کوي.
٥- پوره او مناسب معاش ولري چې خوا يې پريشانه نه وي.

٦- عمومي وضع او ساعتونه بايد منظم وي او وخت يې بايد ډېر اوږد او ستونزمن نه وي.
٧- د کار ګر لپاره په توليد کې روغتيا مرسته کوي.

٨- د موادو موجوديت چې ډېر او ارزان وي.

                              د خپلو ټولګيوالو په مرسته د کارگټې په دريو کرښوکې وليکي.

ستاسې د نور معلومات لپاره
د کار قوت څه شی دی؟د کار قوت د ټولنې يوه برخه ده چې کارته تمايل او د کار کولو توان ولري. 

                       
                                  د لوست تکرار

---------------------------------------------------------------• 	
---------------------------------------------------------------• 	
---------------------------------------------------------------• 	

                                   پوښتنې                
١- کار د اقتصاد له مخې تعريف کړئ.

٢-د اقتصادي کارونو د څو ډولو نمونو نومونه واخلئ.
٣- د تفريحي کارونو د څو نمونو نومونه واخلي.

د السي کارونو پنځه ډولونه چې زموږ په هېواد کې نوم لري وليکئ.
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پانگه ) سرمايه(
په تېر لوست کې مو د کار يا  د انساني کوښښ په هکله معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به د پانګې سره 

بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

 په عمومي ډول خلک ډېرو پيسو او شتوته پانګه يا سرمايه وايي او څوک چې پيسې او ډېر شته لري هغې ته پانګه 
وال  يا پيسه دار وايي، ستاسې په نظر.

آيا د خلکو دغه فکر سم دي يا خير؟
 ايا هغه پانګه چې د نورې پانګې د پيدا کولو لپاره ونه کارېږي پانګه ورته ويلی شو؟ پانګه له هغو شتمنيو څخه 
عبارت ده چې د نورې شتمنۍ د الس ته راوړولو لپاره کارول کېږي. هر کله چې يوه شتمني د بلې شتمنۍ د پيدا 
کولو لپاره په کار نه شي هغې شتمنۍ ته پانګه نه شو ويلي. د بزګرۍ سامان االت، ماشين االت چې په ځمکه کې 
د نباتاتو او تخمونو د کرلو، د لوکولو، له ګياه څخه د دانو د بېلولو او همدارنګه د غنمو، وريجو، جوارو، وربشو، 
کچالو او سبو د کرلو لپاره کارول کېږي او نور هغه شيان چې د تخم او بيا کرلو لپاره ساتل کېږي ، يا موټر، أس او 
اوښ چې د تجارت او د مالونو د انتقال لپاره ورڅخه کار اخېتسل کېږي، هغه پيسې چې د تجارت يا د اخېستلو 
او خرڅولو لپاره ورڅخه کار اخېستل کېږي، پانګه ورته وېل کېږي.)) که څه هم چې ځينو اقتصاد پوهانو پيسې 

يوازې د مبادلې وسيله او د ارزښت مقياس گڼلی دی او اسبابو او وسايلو ته پانګه وايي((.
پانگه په عمومي ډول د دوو خواوو له مخې ارزښت لري:

١- د هغې د توليدولو د المل له مخې چې هغې ته د پانګې طبيعي صفت ويل کېږي. 
٢- پرته له خوارۍ څخه د هغې د عايداتي کېدلو د سرچينو له  مخې چې دې ته د پانګې کسبي صفت ويل کېږي.

د پانگي ډولونه
د پانګې مهم ډولونه په الندې  توګه دي:

١- شخصي پانگه او دولتي پانگه 
شخصي پانگه: د خلکو او افرادو ملکيت دی چې په يوه کس پورې تړلې وي، لکه:شخصي روپۍ، شخصي ځمکه، 

شخصي دکان يا سراي، شخصي مالونه. 
دولتي پانگه: هغه پانګه ده چې په دولت پورې اړه ولري، نه په شخص پورې، لکه: دولتي ځمکې او غرونه، دولتي 

فابريکې، هغه ځنگلونه او د کانونه چې په دولت پورې تړلي وي.
٢- مادي پانگه او معنوي پانگه

مادي پانگه: هغه پانګه ده چې مادي وي او محسوس کېږي او په يوه ډول د ليږد وړوي، لکه: نقدې روپۍ، اومه مواد، تجارتي 
مالونه او د ليږد نور مواد.  

معنوي پانگه: هغه پانګه ده چې مادي نه وي اوپخپله دلېږد وړ نه وي، لکه: علم، فن او کمال خو د هغې گټه د لېږد وړ ده.

اتم لوست
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نقدي پانگه او جنسي پانگه
زموږ په عرف کې نقدي پانګه د نقدو روپيو څخه عبارت ده. جنسي پانګه، له: مال، سامان او د توليد د وسايلو څخه عبارت ده.

ثابته پانگه او دوراني پانگه: ثابته پانګه له هغې پانګې څخه عبارت ده چې په دوامداره توګه موجوده وي او په يو وار کارولو 
سره له منځه نه ځي، لکه: ماشين، سامان، ځمکه او داسې نور.

دوراني پانگه: هغه پانګه ده چې په يوه وار کارولو سره له منځه ځي، لکه: د تخم او کر لپاره غلې، دانې، خسته. د ليکلو کاغذ، 
د سون توکي، د تجارتي او توليدي چارو لپاره پيسې. د پورتني ويش له مخې کېدلی شي چې يوه پانګه په يوه برخه کې په يوه بڼه او 

هماغه پانګه په بله برخه کې په بله بڼه څرگنده شي. لکه: جنسي پانګه  او نقدي پانګه.
د پانگې گټې: پانګه په اوسني اقتصادي نظام کې دري مهمې گټې لري.

١- پانګونه ) سرمايه کاري( چې انسانان يې په طبيعت ) طبيعي سرچينو( باندې د االتو، ادواتو، سامانونو، ماشيني وسايلو او کارخانو 
په شکل کوي، کارونه اسان او توليد زياتوي.

٢- په بېالبېلو شکلونو په ګدامونو او دکانونو کې زيرمه کېږي او د ضرورت په وختونو کې زموږ اړتياوې په  ښه ډول پوره کوي. که  
د يوې ټولنې وګړي يوازې د )وخوره او څکه ژوند( ولري او پانګه ييزه سپما هم و نه لري، د ټولنې هر غړی اړکېږي چې خپل ټول 

وخت د ورځنيو ساده لوازمو په الس ته راوړلو کې ولگوي. 
٣- متشبشانو ته دومره قناعت ورکوي چې د زيان احتمال په زړورتيا سره ومني، په اميد او انتظار سره تقاضا توليد کړي او د پيرودونکو د 
فرمايشونو رسيدلو ته انتظار ونه کړي او د اومو موادو سره نورو بازارونوته د توليد د نوې طريقې سره د تجربې او تحقيق لپاره ورننوځي.

                                 د پانګه وال گټې په څو کرښو کې وليکئ.
ستاسې د نور معلومات لپاره

پيسې څه شی دی؟ پيسې هغه وسيله ده چې د تبادلې د واسطې رول لوبوي، پيسې د تبادلې د واسطې پرته نورې درې دندې
 هم لري: ١- د ارزښت زخيره )زيرمه(. ٢- د شمېر د واحد او ارزښتونو د اندازه کولو مقياس. ٣- د بيړنيو لګښتونو لپاره وسيله.

                                   د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------------• 	
-----------------------------------------------------------------• 	
-----------------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١-مادي او معنوي پانګه څه شی ده؟

٢-دوراني پانګه تعريف کړئ.
٣-جنسي پانګه او نقدي پانګه يوه له بله سره څه توپير لري؟

                          
د مادي او معنوي پانګې، د شخصي او دولتي پانګې، د ثابتي او دوراني پانګې د نقدي اوجنسي پانګې يو يو

مثال وليکئ.
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دويم څپرکی

 
په دې څپرکي کې الندې لوستونه لولئ:

•دټولنپيژندنې تعريف 	

•ټولنپيژندنه د موخې ) هدف( له مخې 	

•ټولنه او ولس 	

•د روانشناسۍ تعريف 	

•د روانشناسۍ لنډ تاريخ 	

•د روانشناسۍ موضوع 	

•د روانشناسۍ گټې  	
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د څپرکي موخې

زده کوونکي به د دې څپرکي په لوستلو سره په الندې موضوعگانو باندې پوه شي:

•د ټولنپيژندني تعريف به وپېژني. 	

•د ټولنپيژندني موخه به بيان کړی شي. 	

•په ټولنه کې به د ژوند کولو سره مينه پيدا کړي. 	

•د روانشناسۍ تعريف به وپېژني. 	

•د روانشناسۍ گټې به تشريح کړای شي. 	

•د روانشناسۍ لڼډه تاريخچه به بيان کړای شي. 	

•د روانشناسۍ له موضوع سره به مينه پيدا کړي. 	
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د ټولپېژندنې تعريف
په تېر لوست کې مو د پانګې په اړه معلومات ترالسه کړ په دې لوست کې به د ټولنپژندنې سره 

بلدشئ
خبرې پرې وکړئ

• ټولنپېژندنه له کومې کلمې څخه اخېستل شوې ده او معنايي څه ده؟	
    Socius کلمې  التيني  د  ټولنپېژندنه 
 logos کلمې  يوناني  د  او  )ټولنه( 

)پېژندنه( څخه اخېستل شوې ده.
د ټولنپېژندنې کلمه د فرانسوي فيلسوف 
اګوست کنټ د نولسمې پېړۍ د لومړۍ 
نيمايي له نوښتونو څخه ده، له دې کبله 
ځيني خلک اګوست کنټ د دې علم 

بنسټ  ګربولي.
راغلې  ده  نه  مينځته  وار  يو  ټولنپېژندنه 
ده،  کړې  غوره  بڼه  يې  ورو  ورو  بلکې 

او د  ډېر پخوا څخه د دې بنياد د دې کسانو لکه:سوفسطاييان، سقراط، افالطون، ارسطو، سنت 
اگوسټين، فارابی، ابن خلدون، توماس ها بز، روسو، مونتسکيو، کندرسه او سنټ سيمون له خوا 
منيځته راغلی وو، چې فکرونه يې د ټولنيز ژوند مطالعې ته را وگرځول. که د ټولنپېژندنې ساده 

تعريف وکړو نو بايد ووايو چې:
ټولنپېژندنه هغه علم دی چې په عمومي ډول سره په ټولنه کې د انسانانو انساني اړيکې يا ټولنيز ژوند 

د مطالعې الندې نيسي؛ يا د ټولنې علم دی. 
ټولنپېژندنه دغو پوښتنوته، لکه: ولې د يوې ټولنې د ژوند الرې چارې د بلې ټولنې د ژوند د الرو 
چارو څخه توپير کوي؟ ولې ځينې خلک ټولنيز قوانين ماتوي په داسې حال کې چې ځينې نور 
له هغو څخه پيروي کوي، ولې ځينې بې وسه دي او ځينې غنيان دي؟ کوم شی د ټولنو د يووالي 

المل شوی دی؟ ولې يوه ډله له بلې ډلې سره جګړه کوي؟ 
 انسانان يو له بل سره په کوم ډول اړيکې لري او ولې؟ ټولنپېژندنه کوښښ کوي چې دې پوښتنوته 
روښانه ځوابونه ورکړي. ټولنپېژندنه د انسانانو د متقابل عمل څخه عبارت دی او د بشري ډلو د 

نهم لوست
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کړنو مطالعه کوي.
د ټولنپېژندنې د مطالعې له مخې، له ډېرو هغو شيانو سره چې مخکې بلد نه وو بلدېږو، همدارنګه د 
ټولنپېژندنې په زده کړه سره د بشر د کارونو له توپيرونو څخه ډېر معلومات پيدا کوو او په اسانۍ سره منو 
چې زموږ د ژوند الرې چارې د تل لپاره په ښه ډول نه دي؛ بلکې د دې نوې پوهې د پيدا کولو په مرسته 

د نوو الرو چارو سره د ځان جوړونې لپاره نور تياري نيسو.
ټولنپېژندنه هغه علم دی چې د هغې په واسطه کولی شو:

 لومړی- ټولنه او د هغې ټول غړي او داخلي جريانونه د دقيقو او د اطمنان وړ الرو چارو څخه په گټې 
اخېستلو سره وپېژنو. البته دلته د ټولنې د وګړو د ډلو، کړنو، چارچلند او د هغوی يو له بل سره د اړيکو 

څخه غرض د هغوی موخې او ضرورتونه دي. 
منظم  په  الملونه  اړيکو  منځي  خپل  او  ضرورتونو  چارچلندونو،  د  هغوی  د  کې  خپلو  په  دويم- 

)سيستماتيک( ډول سره منځته راوړي.
دريم- د ځينو بدلونونو په نظر کې نيولو او د موجوده خاصو حاالتو په مطالعه کولو سره کوالی شو چې 

د ټولنيزو پېښو راتلونکې پايلې او نتايج مخکې له مخکې بيان کړو.

                         د خپلوټولګيوالو په مرسته که د ټولنپېژندنې له تعريف څخه مو کوم معلومات ترالسه 
کړی وي، په څو کرښو کې يې وليکئ.

 ستاسې د نور معلومات لپاره

 سازمان؟ يوه مؤسسه ده چې د يوه ټاکلي کار د ترسره کولو لپاره جوړه شوي وي.                               
                                 

                                   د لوست تکرار
--------------------------------------------------------------• 	
--------------------------------------------------------------• 	
--------------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١- د ټولنپېژندنې بنسټګران څوک دي؟ د څوکسو نومونه يې واخلئ.

٢- ټولنپېژندنه تعريف کړئ.
٣- د ټولنپېژندنې د علم په واسطه د کومو شيانو په پېژندلو باندې بريالي کېږو؟

                        
د ټولنپېژندنې د علم په هکله څو کرښې وليکئ.
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د ټولنپېژندنې وېش(

په تېر لوست کې مو د ټولنيژندنې په هکله معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به د ټولنپېژندنې وېش سره 
بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ
اړوندو  پورې  لوست  په 
تصويرونو ته وگورئ، ايا په 
بدلون  د  ټولنې  د  هغې کې 
حرکت وينئ، په هکله  يې 

خبرې وکړئ.
مطالعې  د  يې  ټولنپېژندنه 
او  څيړنې  د  سطحې،  د  

تحقيق د څرنګوالي له مخې په بېالبېلو برخو وېشلې ده.
١- د مطالعې د څرنګوالي له مخې د ټولنپېژندنې وېشنه

د ټولنپژندنې د وېشنې دغه برخه د لومړي ځل لپاره د اګوست کنټ د دې علم د بنسټګر له خوا رامنځته 
او  ټولنپېژندنې بررسي  او د خوځنده  ټولنپېژندنې  نو موړي موخه د ساکنې  له دې وېش څخه د  شوه. 

مطالعه وه.
ساکنه ټولنپېژندنه

ساکنه ټولنپېژندنه: د سکون او ثبات په حالت او په ټاکلي وخت کې د انساني ټولنې مطالعه او بررسي 
کول دي. په دې څېړنه کې ټولنه د يو اورګانيزم ) ژوندي موجود( په څير په پام کې نيول کېږي. په دې کې 
ټولنه يو ژوندي موجود گڼل کېږي چې د هغې هره برخه د ډلو، طبقو، څانګو، سازمانونو او فرهنګونو په 

ډول د وخت په ځانګړې مقطع)پير( کې د څېړني الندې راځي.
په  وخت  د  نښانې  او  پايلې  الملونه،  بدلونونه،  ټولنيز  حرکت،  تحول،  هغې  د  ټولنپېژندنه:  خوځنده 
د                يو هم  ټولنې د علم د زړه را ښکونکو بحثونو څخه  د  نيسي.  او مطالعې الندې  اوږدوکې د څيړنې 
) ټولنپېژندنې( علم دی. ډېر ټولنپېژندونکي د هغې سره خپله مينه ښکاره کوي او کوښښ کوي چې د 
قاعدو او اصولو په بنياد د ټولنو د تحول او بدلون مرحلې بيان کړي. هغوی يقين کوي: لکه څنګه چې 
غرونه، لوړې او جورې لري او د ځمکې د پوښښ په بڼه کې بدلون راځي، په ټولنو کې هم د وختونو په 

تېريدلو سره د کمي او کيفي له مخې بدلون راځي او بدلېږي.
په دې بنا  ء، که چېرته د وخت په اوږدو کې د ټولنيزو چارو او بنسټونو بدلونونه او بل رنګ کېدل تر څېړنې 

الندې ونيول شي دی ته يوه خوځنده مطالعه ويل کېږي.
٢- د تحليل د سطحې له مخې د ټولنپېژندنې وېشنه: ټولنپېژندنه د بېالبېلو تحليلي سطحو لرونکې 

ده چې موږ دلته دوو )وړو او غټو سطحوته( اشاره کوو:
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کوچنۍ ټولنپېژندنه: کوچنۍ ټولنپېژندنه د وړو ډلو، لکه: د کورنيو، اتحاديو او انجمنونو په تحليل 
سره پېژني، د دې ټولنپېژندنې د مطالعې موضوعات وړې ډلې او د هغې متقابلې اړيکې دي.

لويه ټولنپېژندنه: لويه ټولنپېژندنه د لويو او پراخو نظامونو په تحليل سره لکه: ښارونه، ټولنيز سازمانونه 
او ټولنيز تشکيلونه مطالعه کوي. 

٣-د تحقيق او څېړنې له مخې د ټولنپېژندنې وېش: د تحقيق او څېړنې د موخو له مخې ټولنپېژندنه په 
دوو ډولونو نظري او عملي وويشو:

١- نظري ټولنپېژندنه: د نظري ټولنپېژندنې موخه د ټولنيزو پديدو پېژندل او د هغوی د الملونو، اثارو او 
پايلو کشفول دي. پرته له دې چې د هغې د راتلوونکي ګټه په پام کې ونيسي. دا علم کوښښ کوي چې 
د انسانانو په هکله د موجوده ټولنپېژندنې د نظري ديدگاه په اساس  د دې بشري علم لمن ته د ټولنيزو او 

نړيوالو چارو په پېژندلو کې پراخوالی ورکړي.
٢- عملي ټولنپېژندنه: عملي ټولنپېژندنه د نظري ټولنپېژندنې برعکس ده چې د پراخو علمي کنجکاويو 
) پوښتنو( د ځوابونو د پيدا کولو په لټه کې دۀ، د ټولنيزو مسايلو په مطالعه کولو، لکه: ښارونو ته د کليوالو 
مهاجرت، ترافيکي ستونزې، جرمونه، اعتياد او نور څېړي ترڅو چې د هغوی د منځه وړلو لپاره د حل 
الره پيدا کړي. عملي ټولنپېژندونکي د خپلو څېړنو څخه الس ته راغلي پايلې ټولنيزو پالن جوړوونکو 

او ټولنيزو فعاالنو ته سپاري، چې د ټولنيزو ستونزو په حل کې ورڅخه گټه واخلي.
                             د خپلوټولګيوالو په مرسته د ټولنپېژندنې په هکله څو کرښې وليکئ.

    ستاسې د نور معلومات لپاره

     رفتار؟ داخلي او خارجي محرکونو ته د ارګانيزم )ژوندي موجود( د هر ډول ځواب څخه عبارت دی.                                           

                                        د لوست تکرار
-------------------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١- د ټولنپېژندني وېشل لومړی ځل د چا له خوا ترسره شول؟
٢- ساکنه او خوځنده ټولنپېژندنه پخپلو کې څه توپيرونه لري؟

٣- د تحليل د سطحې له نظره د ټولنپېژندنې د وېش نومونه واخلئ.
                                  

په ټولنه کې د کيفي او کمي بدلون څو بېلگې وليکئ.
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ټولنپېژندنه د موخې له مخې

په تېر لوست کې  مو د ټولنپېژندنې د وېش په هکله معلومات الس ته راوړ په دې لوست کې به ټولنپېژندنه 
د موخې له مخې وپېژنئ.

خبرې پرې وکړئ

ارزښت  ځانګړي  ټاکل  موخې  د  کې  ټولنپېژندنه 
لري.

تعيين،  تعريف،  په  دی چې  دومره  ارزښت  دې  د 
په  ټولنپېژندنې  د  تردې چې  ان  او  قلمرو  موضوع، 
نو ويلی شو چې د  باندې اغېزه کوي.  علمي مقام 
د  څخه  الرو  مهمو  د  کولو  معرفي  د  ټولنپېژندنې 
هغې د موخو بيانول دي. ټولنپېژندنه د خپلو موخو 

له مخې په دوه ډوله ده.
الف: نظري موخې: چې د سازمانونو او ټولنيزو ارګانونو د قوانينو د کشفولو پلټل دي، او د دې څانګې 
موخه، د )) ټولنيزو پديدو، دکشف الملونو، اثارو او د هغې د پايلو(( پېژندل دي، پرته له دې چې د  هغې 
اوسنۍ گټه يې په پام کې نيولې وي. دا علم کوښښ کوي چې د انسانانو په هکله د ټولنپېژندنې د اوسنيو 

نظريو پر اساس د دې علم لمن ته د ټولنيزو او نړيوالو چارو په پېژندلو سره پراخوالی ورکړي. 
اړيکو  معينو  د  ترمنځ  پديدو  د  وروسته  بيا  او  کوي  پوښتنې  روښانولو سره  په  نظريې  د  ټولنپېژندنه  نظري 
اقتصادي  په  او  په چارو  روزنې  او  د ښوونې  ټولنپوهان  کله چې   توګه:  په  بېلګې  د  رسېږي،  ته  کشفولو 
پرمختګ او پراختيا کې د هغې پر رول باندې غور او مطالعه کوي يا د کورني جوړښت او کاروبار او يا د 
ټولنې د وګړو ترمنځ د متقابل چار چلند او يا په بېالبېلو ټولنو کې د هلک او نجلۍ ترمنځ د واده کولو د 
غوره کولو په هکله مطالعه او غور کوي او د خپلو مطالعاتو الس ته راوړنې په کتابونو کې ليکي، موږ په 
بېال بېلو سيمو او ټولنو کې د ښوونې او روزنې او کورنۍ پورې اړوندو ټولنپېژندنې له نظريو څخه خبروي 

او زموږ په پوهه کې ډېرښت راولي.
ب: عملي موخې: چې د دې بنسټ د نظري ټولنپېژندنې له مخې په عيني او عملي پايلو باندې والړ دی 

چې د هغې دوه خواوې )ايډيالي او عملي ( په پام کې نيسي.
١- ايډيالي )تخيلي خوا(: ايده ال د مطلوب کمال، او چته هيله ، د ارزو او ارمان وروستۍ مرحله ده، د 
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دې ډلې پلويانه فيلسوفان، او ټولنيز مفکرين دي، هغوی کوښښ کوي چې د دغې زمانې اړوندو ټولنيزو 
مسايلو ته په پام سره ايډه لی )تخيلي( ټولنه ترسيم کړي او د په نظر کې نيولې ټولنې ټول مسايل او ستونزې 
د تدبيرونو او د حل د الرو سره چې هغوی يې وړاندې کوي په ښه ډول سره حل شي، کولی شو چې د 

دې ډلې د متفکرانو څخه د افالطون، فارابي او توماس نومونه واخلو.
د عملي  ټولنپېژندونکو  نظري  د  ټولنپېژندونکي کوښښ کوي چې  برخه کې  په دې  ٢-عملي موخې: 
پېژندنې او معرفت د الس ته راوړنو په کومک سره د ټولنيزو ستونزو او مسايلو په حل کې د حل الرې 
وړاندې کړي. هره ورځ د هغې په ارزښت ور زياتېږي او په عملي فعاليتونو کې، لکه: تولنيزه اصالح، 
ټولنيز انقالب، د ټولنپېژندنې مراقبت او څارنه، کليوالي او ښاري ټولنپېژندنه، ټولنيز خدمتونه او داسې نور 
په کار اچوي همدارنګه ښارونو ته د کليوالو د مهاجرتونو د الملونو د مطالعې په اړه، دوران کارۍ الملونه، 

جرم، ځان وژنه، واده، طالق، نشه ) اعتياد( او داسې نور د عملي ټولنپېژندنې له موضوعاتو څخه دي.
                              د خپلوټولګيوالو په مرسته د عملي ټولنپېژندنې د موخو په هکله څو کرښې وليکئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
د  يوازې د هغې  او هر چاته  بڼه سره وي  او  په هر شکل  ته چې  ټولنيز واقعيت  ټولنپېژندنه کې،  په    ټولنيزه پديده؟ 

موجوديت په منلو، ليدلو او د هغې رښتنې شتون ته په غوره کولو داللت کوي.          

                                       د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	

                                   پوښتنې                
١-د خپلو موخو له مخې ټولنپېژندنه په څو ډوله ده؟ بيان يې کړئ.

٢- ايده ال کومه معنا ورکوي؟
٣- د عملي ټولنپېژندنې موضوعات کوم مسايل بيانوي؟ 

                                 
د ټولنپېژندنې د نظري موخو په هکله څو کرښې وليکئ.
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ټولنه او ولس
 په تېر لوست کې مو د موخو له مخې د ټولنپېژندنې په هکله معلومات ترالسه کړ په دې لوست کې به د ټولنې 

او ولس سره بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

په انځورونو کې څه شی وينئ؟ ايا په دې انځورونو کې د ټولنې او ولس انځورونه سره بېلولی شئ؟
ټولنه څه ته وايي؟

د ټولنې او ولس اصطالح 
د اساسي بحثونو څخه ده، 
ټولنه يو ډله يز ژوند ته وايي 
چې په يوه جغرافيايي  سيمه 
کې نسبتاً په دوامداره ډول 
اوسېږي.يو له ټولنپېژندونکو 
څخه ټولنه: ځانته، ځانګړی 
تېرول  ژوند  صميمانه  او 
تعريفوي. د بېلګې په توګه 
کولی شو چې: د يوه کلي 

د خلکو، د ګاونډيانو، دوستانو، خپلوانو او د کورنيو د ډلو نومونه واخلو. ټولنه هغه وخت جوړېږي چې دغه درې 
ځانګړتياوې ولري:

١- د يوې کورنۍ ټولگه چې په محدوده جغرافيايي سيمه کې سره اوسي.
٢- د دې ټولنې د وګړو ترمنځ يو له بل سره مخامخ د راشه درشه دود موجود وي.

٣- وګړي يې خپل ځانونه د دې ټولنې غړي وگڼي او دا يقين ولري چې دوی يو له بل سره تړلي دي او دا يقين 
يې يوازې په نسبي خپلوۍ والړ نه وي.

د هغې  ډېره دوديزه او اسانه نمونه چې زموږ په الس کې ده، يو کلی دی چې:
- په يوه کلي کې د کلي خلک او د هغې د کورنيو غړي معمواًل يو له بل سره نژدې ژوند کوي. 

- د هغوی حدود او گډ ژوند په پوره ډول محدود او يو بل ته معلوم وي.
- د کلي خلک تل د نورو کليوالو سره په اړيکه او راشه درشه کې وي، يو بل سره پېژني او کلی د خپل ځان پورې 
تړلی گڼي. د هغې نوم پېژني او خپل غړيتوب د هغې کلي په ټولنه کې ثابتوي. په دې بنا د )) ټولنې ارزښت(( د 

يووالي او په ډله پورې د تړون گډاحساس دی. 
ولس څه ته وايي؟ ولس د هغې اندازې خلکو څخه عبارت دی چې په گډه سره يې د ځمکې يوه برخه 
نيولي وي، د گډ سياسي واک لرونکي وي او همدارنګه په يوه گډ فرهنګ کې هم برخه ولري. ولس له ټولنې سره 
توپير لري. څرنګه چې وويل شول ټولنه يو ډول ژوند دی چې په مهربانۍ خپلوۍ او په يوه ډله پورې د غړيتوب 
د تړون احساس دی. په مقابل کې ولس يو ډول ژوند دی چې د فردي ارادې، ميل او غوښتنې د سنجول شوي 
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عمل او کردار سره سم منظم اوملګری وي. يو د ټولنپېژندونکو څخه د ولس او ټولنې په توپير کې دوه 
مهمې قاعدې کاروي: لومړی دا چې په ټولنه کې خلک د کاملو وګړو په توګه برخه اخلي او کولی شي 
چې ټول يا ډېره برخه يې خپل مقصدونه د ډلې په منځ کې پوره کړي. په داسې حال کې چې په ولسونو 
کې، خلک په مکمل ډول په کارونو کې برخه نه لري؛ بلکې د  ځانته ځانته او ځانګړو موخو د الس ته 

راوړلو په فکر کې وي.
دويم دا چې يوه ټولنه د وګړو د يو ډول احساس يا عاطفې د توافق له مخې يووالي ته رسېږي. خو يو ولس 

د هغې د وګړو په فکري يوالي سره د هغوی د گټو په اساس يووالي ته رسېږي.
همدارنګه هغه ټولنپېژندونکي چې پورتنۍ نظر يه يې وړاندې کړې ده په دې اړه يې  د کورنيو، د کليو او 
کوچنيو نهادونو ) ټولنو( اړيکې د ښار )جامعې( د صنعتي، انفرادي او د نوې مصنوعي ټولنې د حاالتو سره 
مقايسه کړي دي، چې په هغې کې د انسانانو ترمنځ اصلي او طبيعي اړيکې له مينځه تللي دي او خلک 

په خپلو کې د سياليو له مخې يوازې د خپلو گټو لپاره کوښښونه کوي.  
                              د خپلوټولګيوالو په مرسته )د کلي ځانګړتياوې (په هکله څو کرښې وليکئ.

  ستاسې د نور معلومات لپاره
  کلی؟  کم له کمه د ٥0 يا ٢٥0 کورنيو د اوسيدلو ځای او د ټولنې د مرکز څخه عبارت دی چې د ډېرو وګړو گټه يې له 

کرنې څخه ترالسه کېږي. 

                                   د لوست تکرار
-------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١- ټولنه تعريف کړئ.
٢-ولس څه ته وايي؟

٣- ټولنه او ولس څه توپير لري؟

       درې بېلګې د ټولنې او درې بېلگې د ولس وليکئ.
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د روانشناسۍ تعريف

په تېرو لوستونو کې مو د ټولنې او جامعې په هکله معلومات ترالسه کړ په دې لوست کې به د روانشناسۍد 
تعريف سره بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ

•روانشناسي له څو کلمو څخه اخېستل شوې ده؟ 	

د روان شناسۍ تعريف
روان  د  )سايکو(  کلمو  دوه  له  سايکولوژي  يا  شناسي  روان 
او لوژي چې د دې کلمې رېښه د لوګوس  په معنا  او نفس 
د اصل او حقيقت له معنا څخه اخېستل شوی دی، د دې 
اشتقاق په رڼا کې  ويلی شو چې روان شناسي هغه علم دی 

چې په هغې کې د روان شناسۍ حقيقت د خپل بحث او خبرو الندې راولي.
هر کله چې  روان شناسي ټکي په ټکي تحليل کړو بيا هم د هغې معنا د روح او روان پېژندل دي. چې غربي 

اصطالحاتو هغې ته د ساپوهنې او روحياتود علم نوم ورکړی وي.
روان شناسي يعنې د روح پېژندل يا د ذهن پيژندل، په دې اساس روان شناس هغه څوک دی چې روان يا ذهن 
مطالعه کوي. خامخا به پوښتنه کوئ چې روح يا ذهن چېرته قرار لري؟ايا کېدای شي چې هغه وليدل شي يا 
لمس شي؟ ضرور وايو چې: نه. نشو کولی چې روح او ذهن په مستقيم ډول سره ووينو او همدارنګه نيغ پر 
نيغه هم نه شو کولی چې هغه مطالعه کړو. پوښتنه کوئ چې، روان شناسان څه کارونه کوي؟ ذهن يا روان نيغ 
په نيغه د مطالعې وړنه دی، خو د هغې نښو او فعاليتونو له مخې چې لري يې د مطالعې وړ دی؛ د بېلګې په 
ډول: په پوهنتونونو کې د شموليت لپاره د کانکور د نوماندانو د شمېر له مخې د پوښتنو هغه شمېر پاڼې چې 
يو زده کوونکی يې په يو ساعت کې لولي، د نورو سره د مقايسې له الرې کولی شو چې ووايو: د هغه روح او 
ذهن څومره کار کوي.که دا کارونه له نورو څخه په ښه توګه ترسره کړي، په دې سره د هغه وړتيا مطالعه کولی 

شو. موږ د ذهن بهرنۍ نښې مطالعه کوو، په بله وينا سره، انسان په رفتار سره مطالعه  کوو.
رفتار يوه کلمه ده چې روان شناسان يې د هغو چارو د بيان لپاره کاروي  کوم چې خلک يې ترسره کوي، د 
بېلگې په توګه: خندل، لوبې کول، ځخاسته کول، متلونه ويل، شوخې کول، ليک ليکل، مطالعه کول، شعر 

ديارلسم لوست
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ويل او داسې نور. روان شناس نه شي کولی  چې نېغ په نېغه د خلکو فکر، حافظه او شخصيت معلوم کړي. 
هغه يوازې دخلکو کړنې ګوري او د هغې له مخې وايي چې: با فکره دی يا بې فکره دی، قوي حافظه لري يا 
کمزوري، ښه شخصيت لري يا بد. جان ديوې او د هغه پلويانو روان شناسي د بشر د کردارونو علم گڼلې دی. 
دلته د پوښتنې سره مخامخ کېږو چې کردار څه شی دی؟ د کردار اسان تعريف، موخوته د رسيدلو لپاره د يو لړ 

اقداماتو او فعاليتونو څخه عبارت دی.
 د دې تعريف په بنا زموږ حرکات اوسکنات يوې موخې او مقصدته د رسيدلو لپاره دي. پس هغه ډول اقدامات 
او فعاليتونه چې يوې موخې او هدف ته د رسيدلولپاره ترسره نه شي هغې ته کردار او سلوک نه شو ويلی، ځکه 

خو پرته له موخې بې نظمه حرکاتو او سکناتو ته کردار او سلوک نه شو ويلی. 
                             رفتار څه ته وايي؟ په دې اړه دخپلو ټولګيوالوسره خبرې وکړئ او د مثال سره يې واضحه کړئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
شخصيت څه ته وايي؟  د يو لړ ثابتو، دوامدارو او د ځانګړو ښېګڼو څخه جوړه شوې يوه واحده او منسجمه ټولګه ده چې د 

هغې له مخې يو فرد له بل فرد څخه ځانګړی کوي.

                                     د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	

                                   پوښتنې                
١-روان شناسي تعريف کړئ.

٢- ايا کولی شو چې روان يا ذهن ووينو يايې لمس کړو؟
٣-  روان شناسان د )رفتار( کلمه د کوم مطلب د بيان لپاره کاروي؟

                              
الندې پوښتنې ځواب کړئ او سباته يې په ټولګي کې  ولولئ؛ فرضاً درې زده کوونکي په يو ټولګي کې زده کړه 
کوي، په ازموينه کې يو کس  لومړی درجه بل کس لسمه درجه او دريم کس اته لسمه درجه بريالي شوی دی، 

ستاسې په خيال، ولې د هغوی د ازموينې پايلی يو له بله سره توپير لري؟
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د روان شناسۍ لنډه تاريخچه
په تېر لوست کې مو د روان شناسۍ په هکله معلومات ترالسه کړ. په دې لوست کې به د روان 

شناسۍ د لنډې تاريخچې سره بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

هر علم يوه تاريخچه لري چې بېالبېل پړاونه تېروي، د روان شناسۍ علم هم د دې قانون څخه بېل نه 
دي. د روان شناسۍ تاريخ موږ ته دا راښي چې روان شناسي د وخت په تېريدلو سره په علم سره بدله 

شوې ده. 
ايا علمي روان شناسي او غير علمي روان شناسي يو له بله سر ه توپير لري؟

د روح او روان مطالعه ډېر اوږد تاريخ لري ان تردې ويلی شو چې د انسان د پېداېښټ سره يو ځای مينځ 
ته راغلي دي. ډېرو پخوانيو فيلسوفانو، ليکواالنو،ډاکترانو، همدارنګه د يونان فيلسوفانو لکه: افالطون، 
ارسطو، توماس هابز، ژان ژاک روسوم، تونسي عالم ابن  خلدون او داسې نورو په يوه ډول د انسان د 

کردار په اړه خبرې کړي دي. په دې لوست کې به د ١٩ او ٢0 دوو پېړيو لنډه تاريخچه ولولئ. 
د روان شناسۍ د علم را پيدا کېدل په ١٧٨٩ م کال پورې تړي، هغه کال چې ويليم ونټ د روان 
شناسۍ لومړنۍ ازمېښتون ) ازمايشګاه( د المان د اليپزيک په ښار کې تآسيس کړ. په ١٩ پېړۍ کې په 
المان کې فيختر د خپل استاد وبر کارونه تعقيبوي او سايکو فزيک چې هغه يې د روح او جسم د اړيکو 
نظريه نوموي په کار اچوي. وونټ د فيختر شاګرد هغسې چې اشاره ورته وشوه، د روان شناسۍ لومړنی 
البراتور تآسيسوي چې په پای کې د روان شناسۍ د نوي پالر په نوم شهرت پيدا کوي، د وونټ د کارونو 
په پايله کې روان شناسي توصيفي الرپرېږدي او د تجربي علم په حيث رامنځ ته کېږي. په امريکا کې 
ويليم جميز هم د وونټ په څېر اګاهي يا هوښيارتيا د البراتوري مطالعې د الندې راولي او د هيجانونو 
)جزباتو( په اړه نظريات  وړاندې کوي. جميز نژدې د امريکا هر ځای ته روان شناسي رسوي. د هغې 
موخه تعينوي او ډېرې تحقيقي موضوعګانې، لکه: فکر، جزيات، نګرش، د عکس العمل وخت 
پراختيا  په واسطه  بروکا  د کارونو  په فرانسه کې فزيولوژيکي روان شناسي د  او نورې وړاندې کوي. 
منځته   د مشاهدې ط ريقه  ناروغانو  رواني  د  او  هيستريک  د  روان شناس  فرانسوي  وموندله  شارکو: 
راوړه او د هغې له شاګردانو څخه يو د ديبو په نوم په فرانسه کې ازمايشي روان شناسي منځته راوړه او 
يو بل فرانسوي روان شناس وينه د ماشوم د رشد )نمو( او د فکر د مطالعې سره عالقه پيدا کوي. په 
اتريش کې فرويد او نور تحليل ګران هم د خپلو کارونو د پرمختګ له امله روان شناسي تر خپلې اغېزې 
الندې راولي. په روسيه کې، پاولف عصبي فعاليت اوانعکاس په خاصه طريقه سره مطالعه کوي. په 
دې ترتيب د سلمې پېړۍ په لومړيو کې په المان کې د وونټ، په فرانسه کې د شارکويبو، په امريکاکې 
د جميز، په اترېش کې د فرويد او په روسيه کې د پاولف، په کوښښونو، څېړنو او د نظرونو په وړاندې 
کولو سره روان شناسي غني کېږي او په کار باندې پيل کوي. په انګلستان کې د روان شناسۍ پرمختګ 

يو ځانګړی حرکت پيلوي. 
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 لومړني انګلسي روان شناس چې نوم يې واخلو، مک دوګال استاد دی چې يو د ټولنيزې روان شناسۍ له بنسټ ګرانو 
څخه دی، کوم کارونه چې په ميراثي ډول رامنځته کېږي. د شلمې پېړۍ په لومړيو کې روان شناسي په ښه ډول بدلون 
کوي، لږ لږ خپل ځان له فلسفې څخه بېلوي. ټول روان شناسان يو بل سره پيژني او يو د بل ليکنې لولي. هغوی په 
کانګرسونوکې گډون کوي، خپلې نظريې او کشفيات يو له بل سره تبادله کوي. په شلمه پېړۍ کې چې اړيکې  پراختيا 

مومي او علوم لوی ارزښت پيدا کوي د روان شناسۍ څيړنې هم پراختيا مومي.
هغه بدلونونه چې د صنعتي انقالب، د نازيزم په ظهور او د لومړۍ نړيوالې جګړې له امله رامنځته شول، پوهان او عالمان 
يې دي ته اړ اېستل چې انسان په دې نړۍ کې په بل ديد )ليد( سره تعريف کړي. لنډه دا چې په المان کې د وونټ کارونه د 
دې المل گرځي چې روان شناسان د حقيقت په اړه څېړنې وکړي. بينه، پياژه او داسې نور د ماشوم د فکر د پرمختګ، 
د يادونې او پېژندنې د پرمختګ سره عالقه پيدا کوي، د ويليم جميز کارونه، د پيژندنې بهير، اندازه ګيري، او يادګيري د 
مطالعې الندې نيسي. هر يو د دې لويو تقسيم بنديو څخه فرعي تقسيم بندۍ او  ډېرفکري جريانونه مينځته  راوړي.  

په شلمه پېړۍ کې د روان شناسۍ په اړه کوم بدلون رامنځته شو؟ په دې هکله د خپلو ټولګيوالو په    
مرسته څو کرښې وليکئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
روان څه ته وايي؟  د ټولو ذهني قواو مجموعه ده چې په فکر، حافظه او عاطفه پورې تړلی ده او د يو شخص رفتار، استعداد 

او کيفيت مشخصوي.

                                    د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------------• 	
-----------------------------------------------------------------• 	
-----------------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١-د روان شناسۍ علم په کوم کال کې او د کوم عالم له خوا منځته راغي؟

٢- کوم روان شناس د ټولنيزې روان شناسۍ بنسټ کېښود؟
٣-  د صنعتي انقالب د بدلون، دنازيزم په ظهور او د لومړۍ نړيوالې جګړې له امله د روان شناسۍ په علم کې 

کوم بدلونونه راغلل؟
                            

نه پوهېږئ سباته يې د خپل  په لوست کې پرې  په غور سره وگورئ، کومې نقطې جې  په کور کې  نوی لوست 
ښوونکي څخه وپوښتئ. 
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د روان شناسۍ موضوع

په تېر لوست کې مو د روان شناسۍ د پيداېښت د لنډ تاريخ په اړه معلومات ترالسه کړ، په دې 
لوست کې به د روان شناسۍ د علم له موضوع سره بلد شئ.

خبرې پرې وکړئ
•د روان شناسۍعلم کومې موضوعګانې په خپله مطالعه کې رانيسي؟ 	

د روان شناسي  موضوع، د رفتار، اعمالو او د رواني جريانونو د علم مطالعه ده. يعنې روان شناسان 
کوښښ کوي او پوه شي چې انسانان او په ځينو ځايونو کې حيوانات کوم ډول رفتار کوي او يا په 
کوم ډول د خپلې نړۍ چاپېريال تجربه کوي؛ يا په بل عبارت سره، روان شناس غواړي پوه شي 
چې کوم رواني جريانونه په رفتار او تجربه باندې اغېزه کوي. البته روان شناسی په عمومي ډول 
سره، دې تعريف ته د رسيدلو لپاره اوږده الره وهلې ده خو عملي روان شناسي چې د يوې پېړۍ 
څخه ډېره سابقه نه لري، تر يوه حده يې په دې تعريف باندې بسنه کړې وه. په دې تعريف کې ټول 
حرکات، اعمال او رفتارونه چې د مشاهدې وړ دي او ټول هغه روحي عملونه چې په مستقيم ډول 
د مشاهدې وړ نه دي، لکه: خوشحالۍ، غم، احساس، ادراک، دعواطفو افکار، مينه، عشق، 

اراده، حافظه، د انګيزې ياد ګيري، جزبات او شخصيت په پام کې نيول کېږي.
آيا پوهېږئ احساس څه ته وايي؟

پيدا  نيولو سره په شخص کې  په  يوه ځانګړي حالت  او عاطفي حالت دی چې د  يو روحي 
کېږي؛ لکه: د وېرې احساس، د کرکې احساس، د نېکبختۍ احساس، د بيوزلۍ احساس او 

داسې نور.
هغه علمي طريقې چې د هغې له مخې روان شناسان کوښښ کوي چې د هغې د پوهې، وړاندويينې، 

د حرکتونو د کنترول او د روحي جريانونو لپاره يې الس ته راوړي، په الندې ډول دي:
١-رفتار او ر وحي جريانونه دې وستايي

 د بېلګې په ډول: کله چې روان شناس وايي: انسان د مسايلو يادولو او ساتلو توان لري. د هغه 
رفتار يوازې په ذهن کې د نيول شوو موادو د ساتنې او ياد ګيرنې له مخې ستايي. ولې په دې هکله 
چې دغه ياد ګيرنې څرنګه په ذهن کې ځای ونيو چې انسان کولی شي معلومات خپل ذهن ته 

وسپاري په دې هکله څه نه شي ويلی.
٢- روحي جريانونه او رفتارونه واضحه او بيانوي

  روان شناس د انسان په واسطه د ياد ګيرنې او د مسايلو د ياد ساتنې له ستاينې څخه سربېره د 
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عملي طريقوالرې د روحي جريانونو او رفتارونو په فکر کې هم وي.
٣- د روحي جريانونو او رفتارونو د غوره بيان له مخې د رفتار  د وړاندويينې امکان برابروي.

د بېلګې په ډول: کله چې د دې المل واضح کړو، چې موږ مطلبونه څرنګه يادوو او يا يې حافظې ته 
لپاره څومره وخت الزم  يادولو  د  د فالني مطلب  وکړو چې  وړاندويينه  څرنګه سپارو.کولی شو چې 
کوښښ او هڅې ته اړتيا لرو او ان تردې چې د څومره وخت لپاره کولی شو چې هغه په خپله حافظه کې 

د ښې استفادې لپاره وساتو.
٤- د غوره بيان او د ښې وړاندويينې له الرې دې، رفتار کنترول يا منظم کړي

 نن ورځ انسان د روان شناسۍ د مفاهيمو په درک او د دې علمي رشتې په کارولو سره د خپل ځان او د 
نورو انسانانو د رفتار په تنظيم او کنترول باندې برالسی شوی دی.

                       د رفتار او روحي جريانونو په هکله خبرې وکړئ او درې کرښې پرې وليکئ. 

ستاسې د نور معلومات لپاره
ادراک څه ته وايي؟  يو ذهني جريان دی چې د هغې په تېرېدلو سره حسي تجربې معنادارې کېږي، موږ  شيان د 
هغوی د ځانګړتياوو له مخې، لکه: شکل، رنگ، بوي، اواز  او...... پېژنو زموږ  حواس بېالبېل خبرونه: د ليدلو، 

اورېدلو، بويولو، ذايقې او د المسې د خواصو په واسطه ترالسه کوي. او هغه عصبي نظام ته لېږي.

                                    د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	
----------------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١- د روان شناسۍ موضوع يوازې بيان کړئ.

٢- د پنځو روحي حاالتو نومونه واخلئ.
٣-  احساس څه ته وايي؟

                     د رفتار او روحي جريانونو په هکله څو کرښې وليکئ.
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د روان شناسۍ گټې

په تېر لوست کې مو د روان شناسۍ په هکله معلومات ترالسه کړ. په دې لوست کې به د روان 
شناسۍ د گټو په هکله معلومت ترالسه کړئ.

خبرې پرې وکړئ
•روان شناسي له تاسو سره څه مرسته کولی شي؟ 	

کيدلی شي تاسو په خپل ورځني ژوند کې بېال بېلې موخې ولرئ. يو غواړئ چې په راتلوونکي 
کې ډاکتر شئ، بل غواړي چې ژورنالست شي، يو د انجينرۍ هيله لري. يو ماشوم چې ښې خبرې 
کوي يا ښه لوست لولي هغه ته فکرمن ) باهوش( وايو، ډېر خلک د خپلې حافظي له کمزورتيا 
څخه ګيله کوي، يو د ورزش سره مينه لري خو بل وينو چې د ورزش سره هيڅ مينه نه لري. 

ايا پوهېږئ، کوم علم موږ ته راښيي چې د دې توپيرونو سرچينه چېرته ده؟
د روان شناسۍ د  علم سره  بلدتيا، په خاص ډول د  ياد ګيرنې د  طريقي سره بلدتيا       کېدلی شي له تاسو سره   
مرسته وکړي چې تاسو  هم  په خپله ښه ياد کړئ او هم خپلو د خواوشا    کسانو ته  د  ښو يادولو الر ښوونه وکړئ. 
پوهېږو چې ماشوم ورو ورو وده کوي او د ودې سره يو ځای ډېرې توانايي  السته راوړي. د دې 
لپاره چې ماشوم وکولی شي چې د ځينو کارونو په سرته رسولو سره بريالی شي، الزم ده چې د 
جسمي او ذهني ودې ټاکلي حد ته ورسېږي؛ د بېلگې په ډول: ماشوم بايد يو کلن وي چې په الره 
الړشي دوه کلن وي چې معنا دارې خبرې وکړي، پنځه کلن يا شپږ کلن وي چې بايد ليکل او 
لوستل ياد کړي. په عام ډول هر کار ځانته ټاکلی وخت لري. ټول شيان په يو وخت کې هر چاته 
ياديدلی نه شي. په دې اساس روان شناسي به تاسو پوه کړي چې د بېال بېلو عمرونو له ماشومانو 

څخه تاسو کولی شئ چې څومره هيلې ولرئ.
تاسو به دې ته وګورئ چې څومره زده کوونکي کېدلی شي چې د ذهني توانايي له مخې څرګند 

توپيرونه لري. په دې بنا د هغوی په ښوونه او روزنه کې خامخا فردي تفاوتونه په پام کې ونيسئ.
يو له کلمو څخه چې زموږ د ټولو په ژبه باندې ډېره کارول کېږي، د هوش کلمه ده کوم ماشوم چې 
ښې خبرې کوي او يا ښه درس لولي با هوش ورته وايو، کوښښي زده کوونکي او بريالي کارګر ته  
هوښيار )باهوش( وايو، په تحصيل، دنده اود ساده ژوند په ټولو برخو کې هوش د برياليتوب ډېر مهم 
المل گڼو، ځينې وختونه هوش د وراثت او کله يې په چاپېريال پورې منسوبوو، د روان شناسۍ په 
مرسته سره به مودې ته پام وي چې نه برياليتوب به د کومو الملونو پورې تړلې وي. کله چې داليل 
او پايلې معلومي شوې تاسو يې قانع کړئ چې چاپېريال او وراثت دواړه د هوش په رامنځته کولو 
کې برخه لري. ډېر خلک د خپلې حافظې له کمزورتيا څخه شکايت کوي، يو شمېر زيات زده 
کوونکي هم دارنګه ښکايت کوي ممکن  تا سو هغه زده کوونکي وپېژنۍ چې د خپل  ډېر کوښښ  
په بدل کې ښه پايله نه لري، يعنې هيرول د هغوی لويه ستونزه ده.؟ تاسو به د روان شناسۍ په مرسته 
سره ياد ولرئ چې کوم وخت او ولې هېروالی رامنځته کېږي او د هيرتوب د مخنيوي الرې کومې 

شپاړلسم لوست



140

 

دي؟ څرنګه ولولۍ؟ او مطلوبونه په کوم ډول  ذهن ته وسپارئ ترڅو چې لږ هيرکړئ په ورځني ژوند 
کې ډېر وګړي وينو چې بېالبېلې موخې لري. يو دواک اخېستلو لپاره، بل د مال د الس ته راوړلو، درېيم 
يې د ورزش سره مينه لري، خو يو بل سړی وينو چې د ورزش سره هېڅ مينه نه لري، د روان شناسۍ په 

لوستلوسره به دومره زده کړۍ چې د دې توپيرونو سرچېنه چېرته ده.
موږ ټول تل په يوه حال نه يو، ځيني وختونه ډېر خوشحاله او کله غمجن کېږو، ځيني وختونه په غوثه 
کېږو او په يو بل وخت کې ويرېږو، يعنې په ځان کې داسې حاالت وينو چې ډېر سخت او په تيزۍ 
سره تيرېږي. دې حالت ته هيجان) جزبه( وايي. کېدلی شي چې هيجان د ډېرو روحي اختاللونو المل 
شي. او هم کېدلی شي چې هيجان د انسان د سالمتيا ضمانت وکړي. روان شناسي موږ ته راښيي چې 
هيجان څه شی دی؟ او زموږ په سالمتيا کې څومره رول لري. لنډه دا چې روان شناسي د الندې گټو 
لرونکې ده: موږ د خپل ځان په پيژندلو برالسي کوي، د ياد ګيرنې سمه او مؤثره الره موږ ته راښيي، 
موږ ته اجازه را کوي چې خپلې ستونزې حل کړو؛ په هرکار، دنده او حرفه کې چې يو، خپل کار ښه 
او په غور سره ترسره کړو. دخپلو او پرديو د اخالقي ځانګړتياوو څخه گټه اخېستل موږ د ذهني توانايي 

څخه خبروي، او زموږ د پېژندنې ارزښت روښانه کوي. 
                               کوم زده کوونکي چې د ليدلو له مخې توپير ونه لري ايا د ذهني توانايي له مخې څرگند 
توپيرونه لري؟ يا خير په دې اړه د خپلو ټولګيوالو په مرسته خبرې وکړئ او پايله دې يو زده کوونکی بيان کړي.

ستاسې د نور معلومات لپاره
هيجان څه شی دی؟ يعنې د اورګانيزم يو کلي، تند او لندعکس العمل دي چې به يوه عا طفي حالت کې که د 

خوشحالۍ سره وي يا د خپګان سره نا ځاري رامنځته کېږي.

                                     د لوست تکرار
-------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------• 	
-------------------------------------------------------• 	

                                  پوښتنې                
١-د روان شناسۍ د علم سره بلدتيا په ځانګړې توګه د يادګيرنې د اصولو سره بلدتيا له موږ سره په 

کومو برخو کې مرسته کولی شي؟
٢-کومو خلکو ته با هوش وايو؟

٣- ايا د روان شناسۍ علم کولی شي په ځينو وختونو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
                              

ستاسو په کورنۍ کې کوم غړي با هوش دی؟ او کوم صفتتونه لري چې هغه ته با هوش ويل کېږي؟ په 
دې هلکه د خپل مور او پالر په مرسته خپل معلومات وليکئ او په ټولګي کې يې ولولئ.
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