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جغرافیـه

د پوهن３ وزارت



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

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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جغرافيه
يوولسم ！ولگى

د پوهن３ وزارت

د چاپ کال: 1398 هـ . ش.

الف



ب 

او ت ان تاب  د 
------------------------------------------------------

ه مضمون جغراف

تابونو مؤلف نت د در  مي نصاب د جغراف ديپار ن د تعل مؤلف

نت غړي پار ب د اډيټ د تو  ي د پ وون يټ  ا

وولسم ټول 

تو به پ د م 

است  ف لو ر تابونو د تأل ا او در  مي نصاب د پراخت وون د تعل شاف ور ان

است و او عامه پوهاوي ر روون د پوهن وزارت د اړ خ

ال  هجري شم اپ  د 

ابل ا  اپ  د 

اپ خونه  

 curriculum@moe.gov.af  ته نال  بر

------------------------------------------------------
ت د پوهن  مي جمهور ش او پلورلو حق د افغانستان اس تابونو د چاپ و د در 

ه  و  غړوون رودل منع دي له  ه محفوظ د په بازار   پلورل او پ وزارت 

ي   قانو چلند



ج 

يغام وهن د وزير  د 

اقرأ باسم رب
ل او د لوست او لي  وند راب وو  مو ته ي  ا  ه  ر  ون خدا ش د لو او ب
�  اله  غم محمد مصطف ر وروست  ي يو او د الله تعال  خه ي برخمن  له نعمت 

لوستل و درود وايو  غام ورته  ن  لوم
ه نامه ونومول شو له د امله به  ال  وهن د  ال د  ريز  اره ده  هجري  ولو ته  ه   رن
وون اداره  تاب  وون  وون زده  ورو بدلونونو شاهد وي  وونيز نظام د  واد  ران ه د 
وون  واد د  ي  د ه ي يز عنا بلل  و بنس وهنيز نظام ش واد د  ان د ه او د والدينو شورا
وهن وزارت  ه داس مهم وخت  د افغانستان د  رمختيا  مهم رول لري  راختيا او  ه  او روزن 

من د يزو بدلونونو ته  ه لور بنس ا  راخت وونيز نظام  د ود او  ه  واد  تابه مقام د ه د م
ه  خه دي همدارن يتوبونو  وهن وزارت له مهمو لوم راختيا د  ح او  وونيز نصاب اص له همد امله د 
يفيت او  تابونو محتوا  وونيزو تأسيساتو  د در  ولو دولت او خصو  يو مدرسو او  وون ه 
يفيته در  ه د باور يو  د با ا لري مو  ه    ارو  وهن وزارت د  املرنه د  ع ته  توز

دل نشو وون او روزن اسا اهدافو ته رس رته د  تابونو له شتون 
و  اره د راتلون نسل د روزون ولو ل ته  وونيز نظام د رامن زنا  دو او د اغ ورتنيو موخو ته د رس
وم  ه درناوي هيله  خه  و استادانو او مسل مديرانو  وون ه سواندو  ولو ز واد له  ه د ه ه تو
ه او هاند  ول ه دولو  هي  ه ل ه تدريس او د محتوا  تابونو  يانو ته د د در  واد ب  د ه
و  ه روزنه  زيار او  ر سمبال نسل  ه دين م او انتقادي تف موي او د يوه فعال او  ونه س
ي   ل  ه د نيت لوست  ه  ه در  ولو او د مسؤوليت  ه نوي  من  ي هره ور د  و
ور  ولن متمدن او  ران او د  رمختل افغانستان مع وون به سبا د يوه  ران زده  د نن ور 

دون وي اوس
و له هر فرصت  تنه لرم  ه ده غو ان ه  تنا واد ارز خه  د ه و  وون و زده  همدا راز له خو
ه  و ته  وون ه او  ه تو ونوالو  و او فعالو  روسه  د  ه  ي او د زده   ورته  ه  خه 

ي ه استفاده و زنا ه او اغ خه  س  ه له تدر درناوي 
خه  د  ارانو  وونيز نصاب له مسل هم وهانو او د  ولو  وون او روزن له  ا  د  ه 
وم او د لو  ل  دي مننه  دون هل  ولو  ي نه ست  متو  لو او  ه لي تاب  د 

م وون ه  بريا غوا ل او انسان جو ي ه د س خه دو ته  خدا له دربار 
وه او  لوا  ي  خ له  و ه ه وونيز نظام او د داس ودان افغانستان  رمختل  د معياري او 

اله وي سو
وهن وزير د 

ويس بلخ تور محمد م د



د 

١ د افغانستان برخه    
لوم７ى ＇پرکى

کرنه او مالداري 
٢ د ＇پرکي عمومي هدفونه   

لوم７ى لوست
٣-٤ ١،١ کرنه او د هغ３ اقتصادي ارز＊ت  

دويم لوست
٥-٦ ٢.١ د کرن３ الرې چارې   

الف. پخوان９ طريقه 
ب. د کرن３ پر مختلل３ او عصري طريقه

دريم لوست
٣.١ مهم کرنيز توليدات              ٧-١٠

＇لورم لوست
د کرن３ جغرافيايي ويش                       ١٢-١١

پن％م لوست
٤.١ مالداري اودهغ３ اقتصادي ارز＊ت             ١٣-١٦

شپ８م لوست
٥.١ د مالدارۍ الرې چارې                         ١٧-١٨

الف. لرغون３ او دوديزه طريقه) الرې، چارې(
ب. عصري او پرمختلل３ طريقه 

اووم لوست
٦.١ وحشي ژوي                                        ١٩-٢٠

اتم لوست
٧.١ د کرن３ او مالدارۍ＇رن／والی                 ٢١-٢٤

دويم ＇پرکى
٢٥ انرژي او کانونه    
٢٦ د ＇پرکي عمومي موخ３    

نهم لوست
١.٢ انرژي او د هغ３ اهميت          ٢٧-٢٨

لسم لوست
٢.٢ د انرژۍ د نوي کيدواونه نوي کيدو وړسرچين３              ٢٩-٣٠

يوولسم لوست
٣.٢ بري＋نا            ٣١-٣٢

دولسم لوست 
الف. د اوبو بري＋نا                         ٣٣-٣٨

ديارلسم لوست
ب حرارتي بر＊نا            ٣٩-٤٢

＇وارلسم لوست   
٤.٢ د ډبروسکاره او زموږ په هيواد ک３ د هغو کانونه      ٤٣-٤٦

پن％لسم لوست
٥.٢ نفت او گاز             ٤٧-٥٠ 

الف. نفت
ب. گاز

شپاړسم لوست
الف. د هيواد نفت لرونک３ حوزې                            ٥١-٥٢

اوولسم لوست
٦.٢ فلزات                            ٥٣-٥٦ 

اتلسم لوست
د فلزاتو د کانونو اقتصادي اهميت           ٥٧-٥٨

نولسم لوست
٧.٢ دودان９ د ډبرو کانونه                           ٥٩-٦٠

شلم لوست ٨.٢ گرانبيه ډبرې            ٦١-٦٤
يوويشتم لوست

٨.٢ د کانونو او انرژۍ د حالت ＇ي７نه                      ٦٥-٦٨
دريم ＇پرکى

     ٦٩ صنايع او سوداگري    
٧٠ د ＇پرکي عمومي موخ３   

دوه ويشتم لوست
په افغانستان ک３ صنايع او د هغو اهميت           ٧١-٧٢

درويشتم لوست
الف. السي صنايع                           ٧٣-٧٦

ب. ماشيني صنايع
ج. د ماشيني توليداتو احصاييه

＇لرويشتم لوست
٢.٣ توريزم او د هغه اقتصادي اهميت                     ٧٧-٧٨

پن％ه ويشتم لوست
الف. د هيواد گر＄ندويي سيم３          ٧٩-٨٢

ب. د گر＄ندوى احصاييه 
شپ８ويشتم لوست

٣.٣ سوداگري او اهميت ي３           ٨٣-٨٤

سرليکونه                              گ２ه سرليکونه                              گ２ه

ل７ ليک

د 



ه 

اووه ويشتم لوست
الف. کورن９ سوداگري            ٨٥-٨٨

ب. بهرن９ سوداگري
اته ويشتم لوست

ج. د هيواد د وارداتو او صادراتو ان６ول)ميزان(             ٨٩ -٩٢
نهه ويشتم لوست  

٤.٣ بانک                                            ٩٣-٩٦
ديرشم لوست

بانک د چارو د پرمخت， ＇رنگوالى                           ٩٧-١٠٠
يود يرشم لوست

٣.٥ د صنايعو او سوداگرۍ د حالت ＇ي７ل         ١٠١-١٠٤
د ن７ۍ برخه

＇لورم ＇پرکى                                  ١٠٥
او به او کرنه

د ＇پرکي عمومي موخ３                                  ١٠٦  
دوه ديرشم لوست

١.٤ په ن７ۍ ک３ او به او په هغو پانگه اچونه         ١٠٧-١٠٨ 
درې ديرشم لوست  

الف. د اوبو لگولو لوي３ پروژې                                ١٠٩-١١٢ 
ب. د اوبو چا１ول)تصفيه(  

＇لورديرشم لوست
٢.٤ کرنه او د هغ３ نوې الرې، چارې        ١١٣-١١٦

 پن％ه ديرشم لوست
د ن７ۍ په پر مختللو هيوادو ک３ د کرنيزو توليداتو د بيالبيلو ډولونو 
کچه                                                          ١١٧-١٢٠

پن％م ＇پرکى
انرژي                                                   ١٢١
د ＇پرکي عمومي موخ３                ١٢٢

شپ８ ديرشم لوست
١.٥ انرژي او په ن７ۍ ک３ د هغ３ اهميت      ١٢٣-١٢٤

اووه ديرشم لوست
٢.٥ د انرژۍ ډولونه                                          ١٢٥-١٣٠

اته ديرشم لوست
په ن７ۍ ک３ نفت                            ١٣١-١٣٤

نهه ديرشم لوست
ج. طبيعي گاز                       ١٣٥-١٣٨

＇لوي＋تم لوست
د. په ن７ۍ ک３ د ډبرو سکاره                                 ١٣٩-١٤٢

يو ＇لوي＋تم لوست
٣.٥ د انرژي د منابعو جغرافيايي ويش             ١٤٣-١٤٦
شپ８م ＇پرکی: کانونه او صنايع                                     ١٤٦
د ＇پرکي عمومي موخ３:                                      ١٤٦

دوه ＇لوي＋تم لوست
١.٦ په ن７ۍ ک３ کانونه او د هغو اهميت                          ١٤٧-١٥٠

درې ＇لوي＋تم لوست
٢.٦ د کانونو دايستلو الرې-چارې         ١٥١-١٥٢

＇لور＇لوي＋تم لوست
په ن７ۍ ک３ صنايع، د هغو ارز＊ت او ډولونه          ١٥٣-١٥٦

پن％ه ＇لوي＋تم لوست
٣.٦ د صنايعو په پرمخت， ک３ اغيزمن الملونه )عوامل(     ١٥٧-١٦٠

اووم ＇پرکى  
سوداگري او گر＄ندويي                                      ١٦١

د ＇پرکي عمومي موخ３                                                        ١٦٢
شپ８＇لوي＋تم لوست

١.٧ ن７يواله سوداگري او د هغ３ اهميت         ١٦٣-١٦٤
اوه ＇لوي＋تم لوست: ٢.٧ ن７يواله سوداگري

الف.د سوداگريزو راک７و ورک７و حجم         ١٦٥-١٦٨
اته ＇لوي＋تم لوست

ب. د سوداگريزې سيمى او د هغو مفهوم          ١٦٩-١٧٠
نهه ＇لوي＋تم لوست

د. د ن７يوال３ سوداگرۍ سازمان         ١٧١-١٧٢
پن％وسم لوست

گر＄ندويي)توريزم( او ن７يوال اهميت ي３          ١٧٣-١٧٤
يوپن％وسم لوست

الف. د ن７ۍ مهم３ گر＄ندوى)توريستي( سيم３ او هيوادونه         ١٧٥-١٧٨      
دوه پن％وسم لوست

ب. د توريزم د را＊کون)جذب( سرچين３         ١٧٩-١٨٠
درې پن％وسم لوست

٤.٧ ن７يوال حمل او نقل او د هغه اهميت          ١٨١-١٨٤
＇لورپن％وسم لوست

الف. د حمل او نقل ډولونه
ب.سيالي)رقابتونه(                                             ١٨٥-١٨٧

سرليکونه                             گ２هسرليکونه                             گ２ه

ه 
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کرنه او مالداري
�tکرنه او د هغ３ اقتصادي ارز＊ت

�tد کرن３ الرې چارې

_ پخوان９ طريق３
_ د کرن３ پرمختلل３ او عصري طريقه

_ مهم کرنيز توليدات
_ د کرن３ جغرافيايي و４ش

�tد مالدارۍ او د هغ３ اقتصادي ارز＊ت
�tد مالدارۍ الرې چارې

_ لرغون３ او دوديزې طريق３ )الرې _ چارې(
_ عصري او پرمختلل３ طريق３

�tوحشي ژوي
�tد کرن３ او مالدارۍ د حالت کتنه

دافغانستان برخه 
لومړى څپرکى

کرنه او مالداري

 په دې څپر کي کې لولو:
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زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسي８ي:
�tد کرن３ په اقتصادي ارز＊ت به وپوهي８ي.

�tد کرن３ ب５ال ب５ل３ الرې چارې به بيان ک７ای شي.
�tد کرن３ د نوو الرو  چارو په اغيزمنتوب به پوه شي.

�tد ه５واد د کرنيزو توليداتو له اندازې ＇خه به خبر شي.
�tد ه５واد د  کرن３ په جغرافيايي و４ش به وپوهي８ي.

�tد مالدارۍ پر اقتصادي اهميت به وپوهي８ي.
ورک７ای  معلومات  به  ته  نورو  او  خبر  به  ＇خه  و４ش  له  هغو  د  او  ＇ارويو  کورنيو  له  ه５واد  د  �t

شي. 

زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي موخو ته ورسي８ي:
�tد ه５واد د کرن３ اقتصادي اهميت به بيان ک７ای شي.
�tد کرن３ ب５ال ب５ل３ الرې چارې به تشريح ک７ای شي.

�tد کرن３ د نويو الرو چارو د اغيزمنتوب داليل به وويالى شي.
�tد مالدارۍ اقتصادي اهميت به بيان ک７ای شي.

�tد ه５واد د کورنيو ＇ارويو ډولونه به بيان ک７ای شي.
�tد نقش３ پرمخ د کرنيزو بيالبيلو ونو، بو！و )نباتاتو( د کرن３ ساح３ به و＊يي.

�tد نقش３ پرمخ د ه５واد د کورنيو ＇ارويو د ساتن３ ساح３ به تثبيت ک７ای شي.
�tد ه５واد د مالدارۍ ستونزې به نورو ته وويالی شي.

د څپرکي عمومي موخې:
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لومړى لوست
١،١ کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت  

کرنه: زموږ د ه５واد د ملي اقتصاد يوه مهمه او بنس＂ي برخه ده او د هغ３ ＄ين３ حاصالت، لکه: 
م５وې، زعفران او نور د صادراتو او عايداتو لويه سرچينه جوړوي.

له تاريخي پلوه د کرن３ خوراکي توکي له ډير پخوا ＇خه د انسانانو د استفادې وړ －ر＄５دلي دي. 
کرنه او مالداري زموږ د زياتره خلکو کار او دنده ده. کرنيز حاصالت نه يوازې  دا چ３ د و－７و د 
لوم７نيو اړتياوو په پوره کولو ک３ ارز＊ت لري، بلک３ د سپکو صنايعو او خوراکي توکو په پرمختيا 
او د ملي اقتصاد په پياورړتيا ک３ ور＇خه استفاده کي８ي. د ＄ينو کرنيزو حاصالتو له خر＇الو ＇خه 

د يوشم５ر اړتياوو د پوره کولو په خاطر د پيسو عوايد ترالسه کي８ي.
له  لپاره د＄مک３  او شيندلو  نباتي موادو د تخمونو د کرلو  لوم７نيو  او  کرنه د حبوباتو، سبزيجاتو 
يا  او  دوديزې  د  توافق  په  سره  خاورې  او  اوبو  مساعدو  اقليم،  له  چ３  دى  عبارت  ＇خه  تيارولو 
ب５لو  ب５ال  په  او د کال  للمي ډول سرته رسي８ي  او  أبي  په  په واسطه  معاصرې تکنالوژۍ د وسايلو 
فصلونو ک３ له ＄مک３ ＇خه مطلوب حاصالت اخلي. زموږ په کرنيز ه５واد افغانستان ک３ ب５ال ب５ل３ 

د کرن３ د حياتي او اقتصادي ارز＊ت په هکله ＇ومره پوهي８ئ؟
په افغانستان ک３ د ＄مک３ د کولب３ )يوې( او کرن３ عنعنوي الرې چارې ١- شکل
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غل３ دان３، ډول ډول م５وې، صنعتي او غوړلرونکي بو！ي، بيالبيل سابه، وا＊ه )شوتله او ريشقه(، 
يو شم５ر طبي بو！ي لکه زعفران او نور کرل کي８ي.

او  اقتصادي  ！ولنيز،  لري، فزيکي،  اغ５زه  باندې  په ＇رن／والي  توليداتو  د کرنيزو  هغه الملونه چ３ 
اوبو سرچين３  د  او  اقليم  ب２ه،  او  د خاورې ＇رن／والى، د ＄مک３ جوړ＊ت  سياسي الملونه دي. 

فزيکي الملونه بلل کي８ي چ３ د کرنيزو حاصالتو په ＇رن／والي او ＇ومره والي پوره اغيزه لري.
د ژم３ د واورې اور＊ت او پسرلني بارانونه د لوړو سيمو او د غرونو د لمنو د خاورو لرونکو طبقو په 
لنده بل ک３ －＂ور او د ونو ـ بو！و په وده او د هغو د ر４＋و په پياوړتيا په ت５ره د للمي غنمو په زياتوالي 

ک３ اغيزه لري.
د افغانستان د کرني يوه برخه دوديزه او بله برخه ي３ پرمختلل３ ب２ه لري. په ！ولنيزه تو－ه د افغانستان 
هغ３ جمل３  له  ده، چ３  الندې  کرن３  تر  هکتاره ＄مکه  ميليون  کرنيزې ＄مک３ ٧.٩  ！ول３  د 
＇خه ٥.٣ ميليونه هکتاره ي３ د خ７وبولو وړتيا لري، خو د اوبو د کم＋ت له کبله هر کال د هغو 

يوازې٢.٦ ميليون هکتاره خ７وبي８ي.

 د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، لوم７ۍ ډله دې د کرنيزو بو！و او د هغو د حياتي －＂و په هکله او دويمه 
ډله دې زموږ په ه５واد ک３ د کرن３ د اقتصادي ارز＊ت په هکله بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى 

به د خپل کار پايله په ！ول／ي ک３ ووايي.

؟ پوښتنې
١ـ کرنه ＇ه ډول فعاليت دى تعريف ي３ ک７ئ.

٢ـ کرنه ＇ه اقتصادي اهميت لري؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٣ـ غنم ＇و ډوله کرل کي８ي؟

له ټولګي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې له کتابتون يا کوم３ بل３ علمي سرچين３ ＇خه په استفادې د خپل ه５واد د کرن３ د 

اقتصادي ارز＊ت په اړه يوه پا１ه معلومات را！ول او خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.
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دو يم لوست
           ٢،١ د کرنې الرې چارې 

زموږ په ه５واد ک３ له ډير پخوا راهيس３ کرنه په دوديز ډول، په ＇ارويو باندې يوې کول غ５ر فني او درانه کارونه 
د بز－ر په م پر مخ وړل کي８ي، خو د هغ３ ل８ حاصل زموږ د ه５واد د ورځ په ورځ زيات５دونکي نفوس 
ل／＋ت نه پوره کوي، نو ＄که هر کال يوه زياته اندازه غله له بهر ＇خه واردي８ي. د افغانستان کرنه په عمومي 

تو－ه په پخوانيو او نوو طريقو او الرو چارو ترسره کي８ي چ３ په لن６ ډول ي３ توضيح کوو:
الفـ  پخوان９ طريقه:

د افغانستان دغه ډول کرنه زياتره دوديزه کرنه ده چ３ موخه ي３ يوازې د بز－رانو د اړتيا پوره کول دي.
＇رن／ه چ３ په دوديزه کرنه ک３ د بز－ر د کورن９ د لوم７نيو خوراکي توکو چمتو کول د لوم７نيو اړتياوو ＇خه 
－２ل کي８ي، نو ددې موخ３ لپاره په  سلوک３ له ٦٠ ＇خه تر ٨٠ پورې ＄مک３ او کار د غل３ـ  دان３ د حاصل 
لپاره ＄ان／７ې شوې دي په دوديزه کرنه ک３ ＄مکه، د کار ＄واک، کرنيز وسايل او تخم په لوم７ن９ ب２ه وي 
چ３ ！ول د بز－رانو له خوا چمتو کي８ي. بز－ران خپل ډيره ل８ه اندازه توليد شوى حاصل بازار ته وړاندې کوي 
چ３ د هغو په پيسو خپل３ اړتياوې پوره کوي. عنعنوي بز－ران په په ！ولنيزه تو－ه د خپلو توليداتو په سلو ک３  

تر ٥٠ پورې په بازار ک３ پلوري.
د دولتي احصائيو له مخ３ د غذايي توکو په تو－ه د هر افغان و－７ي د غنمو ل／＋ت په يوه کال ک３ ١٦٢ کيلو 
－راموته رسي８ي. له دې امله زموږ د ه５واد د غل３ حاصالت د خلکو اړتيا نه پور ه کوي،  نو ＄که په ＄ينو 
واليتونو ک３ کچالو د غل３ ＄اى نيسي چ３ د توليد اندازه ي３ له ٥٠٠ ！نو ＇خه تر ٢٥٠٠٠ ！نو پورې زياته 

شوې ده، همدارن／ه يوه زياته اندازه غله له بهر ＇خه واردي８ي.
ب  ـ د کرنې پرمختللې او عصري طريقه:

او اسانتياوو  لپاره د شرايطو  پات３ عنعنوي کرن３ د بدلولو  باندې د وروسته  په پرمختلل３ او عصري کرنه 

     په افغانستان ک３ د کرن３ الرې چارې په ＇ه ډول دي؟
په افغانستان ک３  د ＄مکو اوبه کولو الری- چارې چ３ زياتره په غير فني او نا منظمه تو－ه ترسره ک８５ي ٢- شکل
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بنس＂ي رول لري:  په خاطر الندې امکانات  برابرولو  د 
بر４＋نا، د  ل８５د وسايل،  ل８５د را  او د  مواصالتي کر＊３ 
اوبو ل／ولو سيستم، بازار موندنه، اړيکي، کرنيز اصالح 
شوي تخمونه، سره، د ونو ـ بو！و د ناروغيو او افاتو ضد 
دارو، کرنيز ماشينونه، د ＇７５نو، ترويج او د نباتاتو د ساتن３ 

خدمتونه او نور.
د عصري او پرمختلل３ کرن３ نورې ＄ان／７تياوې دا دي 
چ３ کرنيزه ＊يگ２ه رامن＃ ته کوي او له ل８ې ＄مک３ 

＇خه ډير حاصل په الس راوړي. 
د عصري کرن３ په الرو ـ چارو ک３ کرنيز ماشينونه په کار 

ک３ اسانتيا راولي او د توليد اندازه لوړوي.
د بندونو جوړول او د ويالو کيندل، د ژورو ＇ا－انو ايستل او د پراخو شاړو ＄مکو تر کرن３ الندې راوستل د 

توليداتو د زياتيدو او په خپل ＄ان د ه５واد د بسيا کيدو المل کيدای شي.
د عصري پرمختلل３ او دوديزې وروسته پات３ کرن３ د ＄ان／７تياوو لن６يز په جدول ک３ ＊ودل شوی دی:

د ټولگي د ننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دريو گروپونو ک３ تنظيم شي له خبرو اترو وروسته دې لن６ ＄واب ووايي:

ته معلومات  نورو زده کوونکو  په مخک３  ！ول／ي  د  په هکله  کار  د  استازي دې د خپل گروپ  د هر گروپ  بيا 
ورک７ي.

لوم７ۍ ډله: ستره موخه په عنعنوي کرنه ک３ ＇ه ده؟
دو４مه ډله: ستره موخه په عصري او پر مختلل３ کرنه ک３ ＇ه ده؟

دريمه ډله: د عنعنوي او عصري کرن３ دوه دوه مثالونه وليکئ.
؟ پوښتنې

 پو＊تن３ په غور ولولئ دسم ＄واب مخ３ ته ي３)ص( او د غلط ＄واب مخ３ ته ي３ )غ( وليکئ.
١- په عنعنوي کرنه ک３ توليدات او کرنيز حاصالت ډيري８ي)   (   )   ( 

٢- په عصري او ماشينى کرنه ک３ توليدات او حاصل ل８ او د ياد ولو وړنه وي.
 ٣- اقليمي شرايط هم د کرن３ په توليداتو اغيز لري)   (  )   ( 

له ټولگي څخه د باندې فعاليتونه
زده کوونکي دې د خپل３ کورن９ د غ７و سره له مشورې ＇خه وروسته دالندې پو＊تنو لن６ ＄واب وليکي او په 

راتلونکي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.
 ماشيني کرنه به زموږ د ه５واد په عنعنوي کرنه ک３ ＇ه ډول ＄اى ونيسي؟

عصري )پرمختللې ( کرنه عنعنوي )دوديزه( کرنه

په مارکي ک３ د حاصالتو د خر＇الو 
له الرې د －＂３ لوړ حد ته رس５دل

      يوازې د کورن９ د اړتيا وړ ل／＋تونو
بشپ７ونکی ده

 د توليد له نوې تکنالوژۍ ＇خه په
پراخه تو－ه کار اخ５ستل

له توليدي دوديزو وسايلو کار اخ５ستل

 له مارکي، توليد او توليدي
حاصالتو سره ژورې او پوره اړيک３

 له مارکيتو توليدي عواملو او د توليد له
حاصل سره  ډيرې کمزورې اړيک３

 له تکنالوژۍ ＇خه په کار اخ５ستو ک３ زړورتيا او تاوان منل
＄ان ساتنه

 پوره اندازه توليدات اود اړتيا بسيا
کيدل

د غلو - دانو هغه ډ４ر ل８ حاصل چ３ د 
و－７و اړتيا نه پوره کوي.

 په تراکتور سره تر ٢٠ سانتي مترو
 پورې د ＄مک３ کولبه کول چ３ د

بو！و ري＋３ په ک３ پوره وده کوي

 د شوديارې تر ١٠ سانتي مترو پورې
 کولبه کول چ３ د بو！و ري＋３ په ک３

.＊ه وده وکوالى شي

 د پاک تخم کرل چ３ د خاورې
 ！ول غذايي توکي اصلي نبات ته

رسي８ي

 له خپلسرو )هرزه( بو！و سره د تخم کر چ３
 له اصلي بو！و ＇خه خپلسروي )هرزه( وا＊ه

له خاورې زيات غذايي توکي اخلي
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دريم لوست
٣،١مهم کرنيز توليدات  

افغانستان چ３ ب５ال ب５ل３ اقليمي سيم３ لري د بيالبيلو ونو او بو！و د کرلو وړتيا لري. ＇رن／ه چ３ د 
افغانستان په سلوک３ ٨٠ ＄مکه غرونه، د＊ت３ او ډا－ونه دي، نو يوازې په سلوک３ ١٥ ＄مک３ د 
کرن３ وړ دي چ３ اوس له هغو ＇خه نيمايي کرل کي８ي. د افغانستان د ！ولو کرنيزو ＄مکو پراخوالى 
٢٨ ميليونه هک＂اره کي８ي، له هغو ＇خه ٨،٧ ميليون هک＂اره د کرن３ وړ ده، خو هر کال يوازې 

په ٥،٤ ميليونه هک＂اره ک３ کرنه کي８ي.
د افغانستان له ！ولو زيات کرنيز توليدات غل３ _ دان３ )غنم، وريج３، جوار او وربش３( دي چ３ 
په پراخه کرنيزه ساحه ک３ کرل کي８ي او لوړ ارز＊ت لري. دغه غله د کرن３ وړ په سلوک３ ٨٣ 
أبي ＄مکه او نوره للمي ＄مکه نيسي. نورې ون３ او بو！ي لکه م５وې، سابه او صنعتي بو！ي لکه 

چغندر، پنبه، د ＇ارويو لپاره وا＊ه او نور په ٤٣٠ زره هک＂اره أبي کرنيزه ＄مکه ک３ کرل کي８ي.
ـ  زموږ په ه５واد ک３ د ！ولو کرنيزو توليداتو پرتله هغه ＇ه چ３ د و－７و غذايي اړتيا پوره کوي، غنم 

دي، چ３ زموږ د خلکو د خوراک بنس＂ي توکي دي.
غنم تر ډيره پورې په جغرافيايي من％نيو عرض البلدونو ک３ وده کوي چ３ له دې پلوه افغانستان د 
غنمو د کرلو او ودې تر ！ولو غوره طبيعي شرايط لري. غنم د افغانستان له ٣٠٠٠ ＇خه تر ٣٣٠٠ 
مترو پورې په بيالبيلو لوړو سيمو ک３ کرل کي８ي او د افغانستان په سلو ک３ له )٥٠ ＇خه تر ٦٠( 
＄مک３ ي３ نيول３ دي، په داس３ حال ک３ چ３ د کرن３ وړ ＄مکو په سلوک３ ٩٠ برخه ي３ نيول３ 

ده.

زموږ د ه５واد طبيعي شرايط د کومو کرنيزو بو！و کرلوته برابر دي؟
په يوه کرونده ک３ د پنب３ د محصوالتو را！ولول ٣- شکل
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زموږ ه５واد د پستو يا په مني ک３ د  کرل ک５دونکو غنمو او کلکو يا پسرلنيو غنمو د بيالبيلو ډولونو 
د لرلو له کبله په ！ولو ه５وادوک３ لوم７ى ＄اى لري.

د روسي عالم )وايولوف( د ＇７５ن３ له مخ３ د افغانستان شمال سيم３ په آسيا ک３ د پستو غنمو د 
ودې لوم７نى مرکز دى چ３ د غنمو په سلوک３ د ٥٧ ډولونو په لرلو سره په ！وله ن７ۍ ک３ لوم７ى ＄اى 

لري. دغه ډول غنم په مني ک３ په ابي ＄مکو ک３ کرل کي８ي.
په افغانستان ک３ د غنمو ډيره برخه په ابي ＄مکو ک３ کي８ي چ３ د للمي  پرتله ي３ د حاصل اندازه 
ډيره زياته ده. د افغانستان د کرن３ الندې ＄مکو په سلو ک３ ٥٦ ي３ آبي او ٤٤ ي３ للمي دي. د 
غنمو له دوه پر دريم３ برخ３ ＇خه زيات ي３ ب５رته په توليدوونکو سيمو ک３ خوړل کي８ي، يوازې 
دريمه برخه ي３ د ه５واد دننه مارکي＂ونو ته د پلورلو لپاره وړل کي８ي. د للمي غنمو د کرلو ډيرې پراخ３ 
＄مک３ د ه５واد په شمال ک３ دي، خو په آبي تو－ه غنم په جنوبي، مرکزي او جنوب لويدي％و سيمو 

ک３ کرل کي８ي.
ـ له غنمو ＇خه وروسته وريج３ د افغانستان مهمه غله او د خلکو د خوراک مهم توکى دى.

وريج３ زياتره په هغو ＄ايونوک３ کرل کي８ي چ３ توده هوا او ډيرې اوبه ولري. په افغانستان ک３ هم 
وريج３ په هغو ！ي＂و سيمو ک３ چ３ توده هوا او پريمانه اوبه لري، کرل کي８ي چ３ دوه ډولونه لري: 

نرۍ وريج３ او غ＂３ وريج３.
د غ＂و وريجو پرتله د نريو وريجو بيه، د توليداتو اندازه او ل／＋ت زيات دى. نرۍ وريج３ د ه５واد 
په ختي％و واليتونو يعن３ لغمان، کون７ او نن／رهار اوپه شمالي واليتونو لکه بغالن، کندوز او تخار 
ک３ ډيرې کرل کي８ي. غ＂３ وريج３ معموالاً په ميدان وردګ، لو－ر، بغالن او تخار واليتونو ک３ کرل 

کي８ي.
ـ  جوار هم په تودو او اوبه  لرونکو سيمو ک３ کرل کي８ي. د جوارو توليدات، پخوا په ډيرو واليتونو 
ک３ مصرفيدل او د يو شم５ر خلکو خوراکي توکي بلل کيدل، خوپه دې وروستيو ک３ دهغو د کرلو 

ساحه کوچن９ شوې ده او د خلکو د خوراکي توکو په تو－ه ور＇خه ډير کار نه اخ５ستل کي８ي. 
جوار په پکتيا، پکتيکا، نن／رهار او لو－ر ک３ ډير کرل کي８ي.

ـ وربش３ هم په تودو او اوبه لرونکو سيمو ک３ کرل کي８ي، خو د غنمو پرتله په س７و سيمو ک３ ＊ه 
وده کوي. وربش３ زياتره ＇ارويو ته ورکول کي８ي.

زموږ د ه５واد په －０ شم５ر سيمو ک３ يو شم５ر نورې غل３ ـ دان３ لکه م９، لوبيا، نخود، مشن， او 
باقلي هم کرل کي８ي.

افغانستان ک３ مهم کرل ک５دونکي سابه  په  توکي دي.  افغانستان ک３ مهم خوراکي  په  ـ سابه هم 
دادي: کچالو )پ＂ا！３( تور بانجان، رومي بانجان، －ازرې، شلغم )！يپر( پالک، کدو، －لپي، تورايي، 
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مرچک، لي７و )بين６ۍ(، کاهو او نور.
د  دي.  توليدات  کرنيز  غوره  ه５واد  د  زموږ  هم  م５وې  ـ 
افغانستان طبيعي شرايط د ميوه لرونکو بيالبيلو ونو دودې 
او روزن３ لپاره ډير غوره دي. م５وې د کورنيو اړتياوو له پوره 

کولو سرب５ره بهر ته هم صادري８ي.
افغانستان د بيالبيلو پا１ريژو او ستروس م５وو د لرلو له مخ３ 
خ＂کيو،  م２و،  ان／ورو،  تازه  له  هم  چ３  لري  نوم  ن７يوال 
لکه  وچو  له  ي３  اوهم  نورو  او  بهي  ناکو،  انارو،  هندوا１و، 
بادامو، مميزو، پست３، غوزانو او نورو ＇خه استفاده کي８ي 

او بهرته هم لي８ل کي８ي.
ـ صنعتي بو！ي هم لکه －ني، چغندراو پنبه د ه５واد په بيالبيلو 
سيمو ک３ کرل کي８ي. افغانستان په ن７ۍ ک３ د پنب３ د کرلو 
سيمه ده، هغه سيم３ چ３ توده هوا اوپوره اوبه ولري د پنب３ 
لپاره غوره بري＋ي. د هغ３ کرل د ه５واد په شمال، لويدي＃ او 

ختي＃ ک３ رواج لري.
چغندر هم له پخوا ＇خه زموږ په ه５واد ک３ کرل کي８ي، په پخوا 
کلونو ک３ ي３ په کندوز او بغالن ک３ کرل زيات رواج و او د بغالن 

د بورې )شکرې( په فابريکه ک３ ور ＇خه استفاده کيده. 
يوه  په  پکتيا واليتونو ک３  او  لغمان  کون７،  نن／رهار،  د  －ني 
محدوده ساحه ک３ کرل کي８ي، د جالل آباد شاوخوا ک３ ي３ 
کرنه ډيره رواج ده چ３ د －وړې په جوړولو ک３ ور＇خه کار 

اخ５ستل کي８ي.
ـ زموږ د ه５واد په بيالبيلو سيمو ک３ بيالبيل طبي بو！ي هم 
وده کوي چ３ زموږ خلک له هغو ＇خه له ډير پخوا راهيس３ 
په ډيرو لوم７نيو ب２و کار اخلي يو شم５ر دغه بو！ي بهرته هم 

استول کي８ي، هغه بو！ي چ３ يوناني طب ک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي او ياهم د معاصر درمل 
جوړون３ په صنعت ک３ کارول کي８ي دادي: زعفران خوږه ول３، شمکى او نور.

زموږ د ه５واد يو شم５ر سيمو ک３ غوړ لرونکي بو！ي لکه زغر، ش７شم، ُکن％لى، لمر－لى او نور هم 
کرل کي８ي.

د محصوالتوډول 
په ！ن

 ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧

٨٣٤،٢٤٩٩،٢٤٩٦،١غنم
٤٥٠٤٢٠٢٣٣وريج３

٢٤٠٢١٦٧٤وربش３

٣٣٠٢٤٠١١٥جوار
٢٢٢٢٢٢ږدن

٢٣٥٢٣٥٢٣٥کچالو )پ＂ا！３(

دان３ )لوبيا، 
نخود او نور(

٥٠٥٠٥٠

٢٤٢٤٢٤کن％ل３
٦٦٦٦٦٦پومبه دانه

٢٢٢٢٢٢مالوچ
٥٢٠٥٤٠٥٤٠سابه

٩٠٩٠٩٠هندوا３１
٢٢٢٢٢٢خ＂کي

٣٣٠٣٣٠٣٣٠ان／ور
٣٨٣٨٣٨－２ي

١١١چغندر
١٨١٨١٨م３２

١٤١٤١٤شفتالو

٣٥٣٥٣٥الو

١٢١٢١٢ستروس
٣٨٣٨٣٨زردالو

١٦٨١٦٨١٦٨نورې م５وې
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)  ٢ ( جدول:  د ١٣٨٠ـ  ١٣٨٣ کلونو 
اصلي  يو شم５ر  افغانستان  د  ک３  ترڅ  په 
اندازې  توليداتو  د  محصوالتو  کرنيزو  

)ارقام په ！نو(
 

د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي، لوم７ى دې د نوي لوست متن له ＄ان سره ولولي، بيا دې د ه５واد د يو 
ډول کرنيزو توليداتو په هکله بحث وک７ي او د ډلی استازی د خپل بحث پايله دې خپلو ！ول／يوالو ته ووايي.

؟ پوښتنې
١ ـ کوم ډول کرنيز بو！ي زموږ په ه５واد ک３ په پراخه اندازه کرل کي８ي؟ د هغو په هکله توضيحات 

ورک７ئ.
ـ  وريج３ په ＇و ډوله دي او د ه５واد په کومو سيمو ک３ او په ＇ه ډول طبيعي شرايطو ک３ کرل کي８ي؟ ٢

٣ ـ د ه５واد ＇و ډوله م５وې پيژنئ، د هغو د ارز＊ت په هکله معلومات ورک７ئ.
٤ـ صنعتي بو！ي يعن３ ＇ه او＇و ډوله ي３ پيژنئ، نوم ي３ واخلئ.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت
ستاس３ د اوسيدلو له سيم３ ＇خه کوم ډول کرنيز محصوالت ترالسه کي８ي، د هغو په کرلو ک３ کوم３ 
ستونزې تر ستر－و کي８ي، ستاس３ د سيم３ کرنه به ＇رن／ه پرمخت， وک７ي چ３ د بز－رانو او د ه５واد 
اقتصاد مو پياوړى شي. په دې هکله په يوه پا１ه ک３ ليکنه وک７ئ او په ！ول／ي ک３ د هغ３ په هکله خبرې 

وک７ئ.

1383 1382 1381 1380 محصوالت

1/597/0002/686/0003/480/0002/884/000غنم

242/000388/000260/000325/000وريج３

87/000345/000240/000337/000وربش３

160/000298/000210/000315/000جوار

220/00020/00017/00022/000ږدن

274/000269/000434/000339/000کچالو او چغندر

38/00038/00038/00038/000－２ي

1/0001/0001/0001/000د شکرې چغندر

68/70068/90058/40074/900وچه ميوه

لوبيا، نخود 
او نور

50/00050/00042/10050/000

د بادام بيالبيل 
ډولونه

9/0009/0007/00015/000

5/0005/0003/9005/000غوزان

2/8002/8002/2003/000پسته

9001/1002/400900＊وون
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څلورم لوست
د کرنې جغرافيايي وېش

د کرن３ جغرافيايي و４ش دا＇رگندوي چ３ د ونو، بو！و بيالبيل ډولونه او غل３، دان３ د ه５واد په کومو سيموک３ او 
تر＇ه ډول اقليمی شرايطو الندې په کوم ډول ＄مکو ک３ کرل کي８ی او توليد ي３ لوړوالی مومي.

لکه چ３ په مخک５ني لوست ک３ وويل شول، زموږ د ه５واد غرنى وضعيت ددې المل شوى دى چ３ د ه５واد 
په ډيرو سيمو ک３ په ت５ره په غرنيو او د＊تي سيموک３ کرنه ونه شي.

د ه５واد په کرنيزو سيمو ک３ غل３ دان３، سابه او م５وې کرل کي８ي.چ３ ستيپ ＄مک３ او د ويالو غاړې دي.  
د ه５واد يوه برخه طبيعي ＄ن／لونو او ＇７＄ايونو نيول３ ده. لکه ＇رن／ه چ３ په )I ( نقشه ک３ ＊کاري غنم او 

وربش３ ＇ه نا＇ه د ه５واد په ！ولو سيمو ک３ کرل کي８ي.
که )I I( نقش３ ته وکتل شي، جوار زياتره د ه５واد په ختي＃ او په ل８ شم５ر نورو سيمو ک３ کرل کي８ي، خو 

او شمال ک３  په ختي＃  زياتره  وريج３ 
کرل کي８ي.

＇رن／ه چ３ په پخواني لوست ک３ هم 
ولوستل شول او د صنعتي بو！و په نقشه 
ک３ هم ＊کاري، پنبه د شمال، لو４دي＃ 
واليتونو،  ＄ينو  په  لويدي＃  جنوب  او 
－ني په ختي＃ او چغندر زياتره په کندز 

او بغالن ک３ کرل کي８ي.
يو شم５ر نور صنعتي بو！ي لکه لمر－لي، 
کن％ل３ او زغر د ه５واد بيالبيلو سيمو 

نقشI ﾢ غل３ دان３ تاس３ پوهي８ئ چ３ د يو شم５ر ونو ـ بو！و )نباتاتو( کرل په ！ول ه５واد ک３ امکان لري؟

غل３ دان３

غنم

وربش３

هره ن＋ه ٥٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي
ني＂ه ١٩٧٧

٤- شکل

غل３ دان３

جوار

وريجی

ږدن او 
طبيعی 

بو！ی
ني＂ه ١٩٧٧هره ن＋ه ٥٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي

٥- شکل



 12

ک３ ＄اى ＄اى کرل کي８ي.
ک３  نقشه  په  تاکستانونو  او  باغونو  د 
＊کاري چ３ پ＂ا！３ او نور سابه په ختي％و 
سيمو، شمال، هرات او کندهار ک３ ډير 
په  ان／ور  بيا  ت５ره  په  م５وې،  کي８ي،  کرل 
کاپيسا،  او  کابل  پروان، هرات،  کندهار، 
ستروس )لکه نارنج، ليمو( ز４تون او نور 
په ختي＃ او خ＂کي او هندوا３１ په شمالي 

واليتونو ک３ رواج دي.

                         د ټولګي دننه فعاليت
الندې  شي،  ډل３  ＇لور  دې  کوونکي  زده 
کارونه دې ترسره او د هغو پايل３ دې په ！ول／ي 

ک３ وړاندې ک７ي:
ـ لوم７ۍ ډله به د غلوـ دانو د ١نقش３ له مخ３ 
او د مخک５ني لوست سره سم، د غنمو او 
وربشو د کرلو سيم３ و＊يي او دا به ＇ر－نده 

ک７ي چ３ په نقشه ک３ هره ＄ان／７ې ن＋ه د ＇و زره ！نه توليداتو ＊ودنه کوي. 
ـ دويمه ډله به د وريجو او جوارو د کرلو سيم３ د غلو ـ دانو په دريمه ډله به د صنعتي بو！و د کرلو سيم３ د 
صنعتي نباتاتو او ＇لورمه ډله به د باغونو او تاکستانونو په نقشه ک３ د باغونو او تاکستانونو سيم３ او د سبو او ميوو 

د توليد سيم３ و＊يي.

؟ پوښتنې  
١ـ  د کرن３ جغرافيايي و４ش ＇ه مفهوم لري؟

٢ـ  ول３ غنم د ه５واد په ！ولو سيمو ک３ کرل کي８ي؟ يوازې دوه الملونه ي３ ووايئ.
٣ ـ ول３ زموږ د ه５واد په ＄ينو سيمو ک３ يو شم５ر کرنيز بو！ي او د هغو د توليد اندازه ل８ه ده؟ د هغه المل 

)علت( ＇ه دى؟
                             

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
تاس３ هريو، يو ډول کرنيز بو！ي غوره او د درس له مخ３ په يوه واليت ک３ ي３ د کلني توليد اندازه ا！کل 

ک７ئ.

صنعتي بو！ي

پنبه

جغندر

－ني

زغر

ک）لی

لمر －لی

ني＂ه ١٩٧٧  کالهره ن＋ه ١٠٠ ！نه ＊کاره کويهره ن＋ه ٥٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي

٦- شکل

باغونه او تاکستانونه

م５وېسابه سبزيجات

ان／ور

هندوا１ی او خ＂کی

ستروس

کچالو
نور سابه

هره ن＋ه ٥٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي
ني＂ه ١٩٧٧ کال

٧- شکل
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پنځم لوست
٤،١ مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت  

د ＇ارويو روزنه او ساتنه زموږ د خلکو په ژوند کي ＇ومره ارز＊ت لري؟
مالداري او د ＇ارويو روزنه په افغانستان ک３ ډير لرغونتوب لري. کله چ３ د ＇ارويو ＊کار کول مخ 
په کم＋ت شول اويا بشپ７ ودريدل. خلکو يو نوى ډول ژوند پيل ک７ او د ＇ارويو په ساتنه او روزنه 
بوخت شول. له هغه وخته تر اوسه پورې پي７ۍ ت５رې شوي دي او خلکو همدغه ډول ژوند ته دوام 

ورک７ى دى.
زموږ د ه５واد په ！ولو سيمو ک３ د غرونو لمنو او خاورينو غون６يو د ＇ارويو روزن３ او ساتن３ ته ډير 
غوره شرايط چمتو ک７ي دي او تر اوسه پورې ي３ زموږ يو زيات شم５ر و－７ي د ژوند په زياته موده ک３ 

په همدغه ډول بوخت ک７ي دي.
په افغانستان ک３ په سلوک３ د ٨٠ په شاوخوا و－７ي په کرنه بوخت دي، هي＆ داس３ يو بز－ر نشته چ３ 
د ＇ارويو په ساتنه بوخت نه وي، سرب５ره په دې، زموږ يو شم５ر خلک، په ت５ره بيا کوچيان په بشپ７ 

ډول د ＇ارويو په ساتنه بوخت دي  او همداي３ د ژوند اړتياوې پوره کوي.
د ＇ومره والي او ＇رن／والي له پلوه د ＇ارويو د روزن３ يا مالدارۍ ارز＊ت په دې ک３ دى چ３ زموږ 

د خلکو د اقتصاد په پرمختيا ک３ مهم رول لري.
د ＇ارويو د توليداتو ارز＊ت د ملي نا خالص عايد په سلوک３ ٧ ـ ١٠ پورې برخه جوړوي. سرب５ره 
پردې خلک د ＇ارويو ＇خه د کار ＄واک د توليد، باروړلو، د پوستکي د ترالسه کولو، وړيو او نورو 

زموږ په ه５واد ک３ د ＇ارويو ساتنه او روزنه په ＇ه ډول پرمخ وړل کي８ي؟
د افغانستان د دوه بوکانو لرونکو او＊انو تصوير ٨- شکل
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لپاره هم کار اخلي. د ＇ارويو يو شم５ر محصوالت لکه وړۍ، د پسونو او غويانو پوستکي، قره قل 
پوستکي او کولم３ د خپل３ بي３ له پلوه د ه５واد د صادراتو په سلوک３ ١٠ ـ ٢٠ برخ３ جوړوي.

همدارن／ه د غاليو صادرات او د وړيو صنايع، پوستين باب او د پوستکو صنايع هم د افغانستان په 
صادراتو ک３ د پام وړ برخه لري. له دې پرته په ه５واد ک３ د اړتيا وړ غو＊ه او شيدې چ３ اندازه ي３ 
په يوه کال ک３ د هر و－７ي لپاره په ترتيب سره له ١١.٥ تر ٦٠ کيلو－رام ا！کل شوې ده، له کورنيو 

سرچينو چمتو کي８ي.
د يادولو وړ ده چ３ ＇لو４＋ت کلنو ج／７و او وچکال９ مالدارانو او د ＇ارويو ساتن３ ته هم زيان اړولی، 
ددې تر＇ن， د کال په س７و شپو ـ ور＄و ک３ د غوره غوجلو نشتوالى او د بسيا پاکو اوبو کم＋ـت هم 

د ＇ارويو په م７ينه اغيزه لري چ３ اندازه ي３ هر کال په سلوک３ ٣٠ ته رسي８ي.
ش ولونه او د هغو جغرافيايي و ارويو  ورنيو  د 

هغه کورني ＇اروي چ３ بز－ران او مالداران ي３ ساتي دادي: پسونه، غواوې، وزې، خره، او＊ان، اس، 
کچرې او کورني چر－ان. د کورنيو ＇ارويو په ډله ک３ تر ！ولو زيات قره قل پسونه او عادي پسونه د 
ه５واد په اقتصاد ک３ ډير غوره ارز＊ت لري او د ＇ارويو د محصوالتو په صادراتو ک３ ي３ برخه ډيره 

ده.
لکه چ３ د ＇ارويو روزن３ په )I(  نقشه ک３ ＊کاري، د پسونو روزنه ＇ه نا＇ه د ه５واد په ！ولو برخو 

＇اروي

غوا－ان３

خره

اسونه

او＊ان

ني＂ه ١٩٧٧هره ن＋ه ١٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي

٩- شکل
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ک３ ترستر－و کي８ي، خو قره قل پسونه يوازې په شمالي واليتونو ک３ له بدخشان ＇خه تر هرات پورې 
پراختيا لري. وزې هم په ！ول ه５واد ک３ روزل کي８ي.

که چيرې د ＇ارويو روزنI I( ３( نقش３ ته ＄ير شو، نور ＇اروي لکه غوا－ان３، خره، اسونه او او＊ان 
＇ه نا＇ه د ه５واد په ！ولو واليتونو ک３ روزل کي８ي.

                                  

＇اروي

غوا－ان３

خره

اسونه

او＊ان

ني＂ه ١٩٧٧هره ن＋ه ١٠٠٠ ！نه ＊کاره کوي

١٠- شکل
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د ټولګي دننه فعاليت  
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، الندې دندې دې پرمخ بو＄ي او د هغو پايل３ دې د ډل３ استازۍ 

په ！ول／ي ک３ خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي:
١. د نوي لوست متن دې ورو ولولي او بيا دې د مالدارۍ په ارز＊ت خبرې وک７ي.

٢. د لوست متن او د ＇ارويو روزنI( ３(  نقش３ ته دې و－وري، د پسونو، قره قل پسونو او د وزو د 
روزن３ د جغرافيايي و４ش په هکله دې معلومات ورک７ي.

٣. د نوي لوست متن او د ＇ارويو د روزنI I( ３( نقشه دې و－وري د غوا－انو، خرو، أسونو او او＊انو 
د روزن３ او ساتن３ سيم３ دې په ن＋ه ک７ي.

                              
؟  پوښتنې

١. مالداري زموږ د ه５وادوالو په ژوند او اقتصاد ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟ ＇ر－ند ي３ ک７ئ.
٢.د کوم ډول کورنيو ＇ارويو روزنه او ساتنه زموږ په ه５واد ک３ دود ده؟ نوم ي３ واخلئ.

٣.له محصوالتو پرته د کومو ＇ارويو له ＄واک ＇خه د  کومو کارونو په ترسره کولو ک３ کار اخ５ستل 
کي８ي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٤.هغه محصوالت چ３ له ＇ارويو ترالسه کي８ي، کوم دي؟  له هغو ＇خه په ＇ه شي ک３ کار اخ５ستل 
کي８ي او له صنعتي ک５دلو ＇خه وروسته د ＇ارويو د کوم محصول ارز＊ـت اوچتيدالى شي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
له سرچينو نه په کار اخ５ستلو سره د کوچيانو د ژوند، کار، د هغوى د ＇ارويو روزن３ او د هغوى د 

ستونزو په هکله يوه مقاله وليکئ.
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شپ８م لوست
٥،١ د مالدارۍ الرې چارې

الف ـ لرغونې او دوديزه طريقه )الرې چارې(
لکه ＇ن／ه چ３ مخک３ لوست ک３ مو د مالدارۍ د ارز＊ت په هکله معلومات ترالسه ک７ل، زموږ 
يو زيات شم５ر ه５وادوال د ＇ارويو د ساتن３ له الرې خپل ژوند پرمخ بيايي، همدارن／ه د ＇ارويو 
ساتل د ه５واد لويه عايداتي سرچينه ده. مالداري په دوديزه او عنعنوي ب２ه له ډير پخوا راهيس３ زموږ 
په ه５واد  ک３ رواج ده. کوچي مالداران د ډيرو زياتو ک７اوونو په －اللو سره د کال په اوږدو ک３ د خپلو 
＇ارويو د ＇رولو په خاطر له يوه ＇７＄اى ＇خه تر بل پورې د ت， په حال ک３ وي او په وا＊ه لرونکو 

پراخو ＇７ ＄ايونو ک３ په دوديز ډول د ه５واد په بيالبيلو برخو ک３ د ＇ارويو په ساتنه بوخت وي.
د دوديزې مالدارۍ لوي３ ستونزې دادي: وچکالي، د ＇＋لو د اوبو کم＋ت، د ناپاکه اوبو ＇＋ل، 
په ژمي ک３ د سرپنا نه لرل، د حيواني ناروغيو په وړاندې د ＇ارويو نه ساتل،  د وقاي３ په خاطر له 
حيواني کل５نيکونو او فارمونو سره د دوى د اړيکو نشتوالى، د ناروغو ＇ارويو په درملنه ک３ ستونزې 

او د اصالح شوو نسلونو خواته نه پاملرنه او نورې ستونزې.
ب  ـ عصري او پرمختللې طريقه

په افغانستان ک３ په عصري او فني ډول د ＇ارويو روزنه او تکثير په ١٣١٢ هـ ل کال ک３ پيل شو.
په ١٣١٥ هـ ل کال د لوم７ي ＄ل لپاره په کابل ک３ د ناروغو ＇ارويو د درملن３ لپاره لوم７نى حيواني 
کل５نيک جوړ شو چ３ موخه ي３ د دولتي ＇ارويو په ت５ره بيا د عسکري قطعاتو اسونو او د يو شم５ر 

زموږ په ه５واد ک３ د ＇ارويو ساتنه او روزنه په ＇ه ډول پرمخ وړل کي８ي؟
١١- شکل:ده５واد په شمال ک３ سيند ته ن８ دې د ＇ارويو يوه رمه
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مراجعينو د ＇ارويو درملنه وه. په ١٣٢٣ هـ ل کال ک３ په بدخشان او د هغه وخت د قطغن په 
واليت ک３ په غوا－انو ک３ وژونک３ ناروغي خپره شوه چ３ ډير زيات زيان ي３ اړولی و. له هغه مهال 
پورې  ترپاى  او د ١٣٤٥ هـ ل کال  پاملرنه وشوه  ته  لوري  پراختيا  د  را وروسته د وترنرۍ خدمتونو 
په بيالبيلو واليتونو ک３ نهه کل５نيکونه جوړ شول او په ١٣٥٣ هـ ل ک３ ي３ شم５ر ١٦ ته لوړ شو. 
او د حيواني  په اوسني وخت ک３ په ه５واد ک３ د وترنري علومو پوهن％يو شم５ر زيات شوى دى 
کل５نيکونو جوړولوته هم پاملرنه ډيره شوې ده، خو بياهم د پرسونل او الزمو وسايلو د نشتوالي له 

کبله ستونزې شته، نو ＄که د ＇ارويو د م７ين３ شم５ر هم ډير دى.
د عصري او پرمختلل３ مالدارۍ او د ＇ارويو د محصوالتو د زياتولو مهم ！کي دادي:

＇ارويو  د  او  کول  چمتو  و＊و  اندازې  پوره  د  �t
خوراک ته ＊ه پاملرنه.

�tد حيواني ناروغيو په وړاندې د ＇ارويو ساتنه.
او  ترويج  نسلونو  شوو  اصالح  زراعتي  د  �t

ډير＊ت.
�tد حيواني کل５نيکونو او فارمونو تاسيس او زياتول.

�tد منظم３ ادارې او غوره منجمنت شتووالى.

                                   د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د نوي لوست د متن او تصويرونو په کتلو 
سره د دوديزې او پخوان９ مالدارۍ په اړه او دويمه ډله دې د مالدارۍ د نوې او پرمختلل３ ب３２ په 
هکله خبرې وک７ي او د خپلو خبرو پايله دې په ！ول／ي ک３ د خپلو ！ولو ！ول／يوالو تر مخ３ تشريح 

ک７ي.

                                  پوښتنې
١. د دوديزې مالدارۍ ستوتزې کوم３ دي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٢. د ＇ارويو د روزن３ عصري او فني ب２ه کومه يوه ده، معلومات ورک７ئ.
٣. کوم الملونه )علتونه( د مالدارۍ د پرمخت， او د محصوالتو د زياتيدو سبب کيداى شي؟ نوم 

ي３ واخلئ.
                              له ټولګي څخه بهر فعاليت

د يوه ＇اروي اوياهم د يوه حيواني کل５نيک تصوير چمتو ک７ئ او په بل ساعت ک３ د هغه په هکله 
خبرې وک７ئ.

؟

١٢- شکل
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اووم لوست
٦،١ وحشي ژوي  

باندې  بيارغاونه  په طبيعي  په تو－ه  ژوي د چاپ５ريال د يوې مهم３ ارز＊تمن３ ＊کارندې )پديدې( 
بيالبيل ژوي ژوند کوي چ３ هريو  په ＄ن／لونو ک３  بيا  ت５ره  په  په طبيعت ک３،  لري.  اغيزه  ژوره 
د  اوسي８ي،  ک３  او ＇７＄ايونو  په ＄ن／لونو  ارز＊ت چ３  ژويو  هغو  د  لري.  اهميت  ＄ان／７ې  ي３ 
د  او  ارز＊ت  د  پوستکي  د  هغوى  د  ＊کارکولو،  رابللو،  د  سيالنيانو(  يا  )توريستانو  －ر＄ندويانو 
طبيعت د توازن له مخ３ ډير اوچت دى. ددغو ژويو په ژوند او پاي＋ت ک３ د انسانانو د فعاليت اغ５زه 
ډيره ژوره ده او د هغوى ＊کارکول او په پ＂ن％ايونو ک３ ي３ الس وهنه د هغوى ژوند له خطر سره 
مخامخ کوي. انسان د ＄ن／لونو په وهلو، د کورنيو ＇ارويو په ＇رولو، د و＊و او د سو＄ولو په خاطر 

د ونو بو！و په پرې کولو سره وحشي ژويو ته －واښ پي＋وي.
د افغانستان طبيعي جوړ＊ت چ３ ډيره برخه ي３ غرونه دي، په ت５ره بيا د هندوکش ل７ۍ چ３ زيات３ 
لوړې  ـ ژورې او ش／لن３ لمن３ او ډا－ونه لري، د ژويو لپاره ي３ جغرافيايي ارز＊ت رامن％ته ک７ى 
دى او د ژوند او ژويو ډول ډول والى ي３ پياوړى ک７ى دى. زموږ په ه５واد ک３ د ＄مک３ د جوړ＊ت، 
اقليمي شرايطو او خوراکي توکو د پيداک５دو له مخ３ د بيالبيلو ژويو او الوتونکو لپاره د ژوند غوره 

چاپ５ريالونه رامن％ته شوي دي چ３ يو شم５ر ي３ دادي:
افغانستان ک３  په  نور.  او  مار  لکه: ＇رم＋ک９، سمس５ره، چن／اښ،  او ＇＋يدونکي  ذوحياتين  ـ 
يوازې د مار ٢٧ ډولونه پيژندل شوي دي. اووه ډوله ي３ زهري دي چ３ دوه ډوله ي３ کبرا او پن％ه 

ډوله ي３ افعي ماران دي.
ـ تي لرونکي ژوي: چ３ ١٢٠ ډولونه ي３ په افغانستان ک３ پيژندل شوي، خو له بده مرغه زيات شم５ر 

د وحشي ژويو نقش３ ته و－ورئ زموږ په ه５واد ک３ کوم ډول وا＊ه خوړونکي او غو＊ه خوړونکي ژوي شته؟
وا＊ه خوړونکي ژوي

صحرايي ژوي وا＊ه خوړونکي ژوي

کبرغان )تبرغان(
کوډه بلى )موشپران(

غر＇ه -هوس９
غرن９ وزه

دمارکوپولو هوس９

١٣- شکل:
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ي３ اوس د له من％ه تلو په حال ک３ دي لکه: 
ـ پ７ان， چ３ د پامير په لوړو درو او مرغاب 

ک３ ليدل شوی و.
ک３  سيمو  مرکزي  ه５واد  د  سورلن６يان چ３  ـ 

ژوند کوي.
او  پيشو－ان３  غرن９  －يدړې،  سرې  ليوان،  ـ 
ه５واد  ！ول  په  پيشو－ان３ چ３  وحشي  کوچن９ 

ک３ شته.
په  هم  او  سيمو  غرنيو  په  هم  چ３  ي８ې  ـ 

＄ن／لونو ک３ اوسي８ي.
ـ همدارن／ه د مارکوپولو پسونه، هوس９، مارخور وزې او نور چ３ هريو ي３ د يادولو وړ دي او د 

افغانستان په بيالبيلو سيمو ک３ ژوند کوي.
بيالبيلو سيمو ک３ د  په  په هغ３ ک３ د ه５واد  په ه５واد ک３ ترسره شوې وه،  يوه سروې چ３ زموږ 
الوتونکو ٣٠٠ بيالبيل ډولونه پيژندل شوي وو چ３ په هغو ک３ د د＊تو، ＄ن／لونو او اوبو بيالبيل 
توتک９،  با＊ه،  کارغه،  مارغه،طوطي،  زا１ه، ډن，،  ي３  نامتو  ！ولو  تر  يادوالى شو چ３  الوتونکي 

چ２چن３، پتکه او نوردي.

 د ټولګي دننه فعاليت:
الندې جدول په خپلو کتابچو ک３ د لوست له متن او نقشو ＇خه بشپ７ ک７ئ.

   ؟ پوښتنې:
١ ـ د وحشي ژويو ژوند او شتوالى له کومو －وا＊ونو سره مخامخ دى؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٢ ـ ＇و ډوله الوتونکي، تي لرونکي او ＇＋يدونکي ژوي چ３ پ５ژنئ، نوم ي３ واخلئ.

له ټولګي څخه بهر فعاليت:
په طبيعت ک３ د الوتونکو او وحشي ژويو د ارز＊ت په هکله او هغه －واښ چ３ دوى ورسره مخامخ 

دي او داچ３ ＇رن／ه بايد د هغو ساتنه او ＇ارنه وشي يوه مقاله پرې وليکئ.

غرن９ وزې وا＊ه خوړونکي ژوي

پ７ان， غو＊ه خوړونکي ژوي

＄نگلي پيشو

قرقل پشو
موش پ７انگ
سپين پ７انگ

صحرايي ژوي

وا＊ه خوړونکي ژوي

پ７انگ
خط لرونکي کفتار

سور لن６ي
نصوارى رن／ه ي８ه

١٤- شکل
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اتم لوست

٧،١ د کرنې او مالدارۍ څرنګوالی

ددغه ＇پرکي په لوستونو ک３ تاس３ د افغانستان له کرن３ او مالدارۍ سره آشنا شوئ.
ددې ＇پرکي په پاى ک３ غواړو چ３ په خپل ه５واد ک３ د کرن３ او مالدارۍ پر وضعيت يوه کتنه 

وک７و:
افغانستان يو کرنيز ه５واد دى. اصالاً هغه ه５وادونه چ３ زيات شم５ر خلک ي３ په کرنه بوخت دي، 
پرمختللي نه بلل کي８ي. افغانستان چ３ يو پرمختيايي ه５واد دى، زياتره و－７ي ي３ په سيده او ＇ﾢ هم 

په ناسيده تو－ه خپل３ د ژوند اړتياوې له کرن３ او مالدارۍ ＇خه پوره کوي.
سره له دې چ３ د افغانستان اقتصاد په ＇و وروستيو کلونو ک３ ＊ه شوى او وده ي３ موندل３، خوبياهم 
دغ３ ودې لوږه او بيوزلي له من％ه نه دي وړي. په اوسني وخت ک３ شپ８نيم ميليونه و－７ي نه شي 

کوالى خپل３ ور＄ن９ ډيري ل８ى خوراکي اړتياوې پوره ک７ي.
په سلوک３ ٢٤ کورن９ هره ورځ ډير ل８ خوراکي ل／＋ت لري او د ！ول ه５واد په سلوک３ ٣٠ نفوس 
د خپل３ اړتيا ＇خه ل８ خوراکي توکي مصرفوي. په سلوک３ ٤٠ له درې کلن９ ＇خه د ！ي عمر 
ماشومان د وزن په کم＋ت )خوار＄واک９( باندې اخته دي او په سلوک３ ٦.٧ ي３ له همدې امله 

مري. په ！وليزه تو－ه د ه５واد په سلوک３ ٤٤ و－７ي په بيالبيلو کچو د خوراکي توکو ستونزه لري.
که چيرې د افغانستان له اوبو او ＄مک３ ＇خه سمه －＂ه واخ５ستل شي، زموږ د کرن３ او د ＇ارويو 
محصوالت به ＇و ＇و ＄له اوچت شي، نه يوازې دا چ３ کورن９ اړتياوې به مو بشپ７ې شي، بلک３ 

15 شکلپه افغانستان ک３ د کرن３ او مالدارۍ وضعيت ＇ه ډول دى؟
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د  او  صنايعو  د  محصوالتو  کرنيزو  د 
هم  به  ک３  وده  په  صادراتو  د  ه５واد 

بنس＂ي رول ترسره ک７ي.
ه５واد  د  چ３  )عوامل(  الملونه  هغه 
په  چارو  د  مالدارۍ  او  کرن３  د 
هغو  د  هم  يا  او  پراختيا  پرمخت，، 
په محدوديت اغيزه لري، هغه طبيعي 
او  جوړ＊ت  ＄مک３  د  اقليم،  )لکه 
او  کار＄واک  )لکه،  بشري  خاوره(، 
او  فني  کچه،  تخنيکي   کار－رانو  د 
اقتصادي  پوهه(  او  خبرتيا  بزگرانو  د 
)لکه پان／ه، د خر＇الو بازار، حمل 
او نقل او نور( او په پاى ک３ سياسي 
المل يعن３ د حکومت سياست دى.

اقليم  يوهم  ＇خه  الملونو  طبيعي  له 
＇ومره  په  توکو  کرنيزو  د  چ３  دی 
والي او ＇رن／والي سيده اغيزه لري. 
د هوا د سوړوالي او اوږده ژمي له امله 

د ه５واد په ＄ينو لوړو سيمو لکه په کابل، －رد４ز، غزني او يو شم５ر مرکزي واليتونو ک３ کرنه يوازې 
په يو فصل ک３ کي８ي.

�tد اور＊ت کم＋ت او د اوبو نشتوالى هم د ه５واد کرن３ ته ＄ين３ وخت ډير زيان اړوي.
�tپه ه５واد ک３ د اوبول／ولو سيستم ＊ه پرمخت， نه دى ک７ى، د افغانستان د سيندونو د اوبو جريان 
په کره تو－ه نه دى ＇ي７ل شوى او نه ي３ هم له اوبو ＇خه سمه استفاده کي８ي، همدارن／ه د اوبو 

ل／ولو ډيرې أسانتياوې يا د بز－ر په م ياهم د سيمه ييزو موادو په واسطه ترسره کي８ي.
�tد کرن３ په برخه ک３ پان／ه اچونه هم کمزورې ده او تر اوسه پورې ده５واد په ډيرو هغو سيمو ک３ 
چ３ کرنه ي３ اوبو ل／ولوته اړتيا لري، د اوبو ذخيره کولو بندونه، نه لري او د پام وړ ويالو  جوړولو 

او د کانالونو کيندلوته پاملرنه، نه ده شوې.

١٦- شکل: په ان％ور ک３ يو س７ى ليدل کي８ي چ３ غنم ريبي
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بز－ران او مالداران هم داس３ پوره پان／ه نه لري چ３ د خپل３ مالدارۍ او کرن３ ب２ه ＊ه او عصري 
ک７ي او اصالح شوي کرنيز تخمونه، د ناروغيو او افاتو ضد درمل، کيمياوي سرې او کرنيز ماشينونه 

ورباندې واخلي.
په ！وليزه تو－ه ويالى شو چ３ په افغانستان ک３ کرنه او مالداري تر ډيره پورې په دوديزه ب２ه پرمخ وړل 

کي８ي چ３ د کرنيزو چارو لويه موخه يوازې د بز－ر د کورن９ د اړتيا بشپ７ول دي.
په کار ده چ３ کرنه او مالداري په عصري او پرمختلل３ ب２ه ترسره شي، د اوبو ل／ولو سيستم بايد 
منظم شي او د هغه نور پرمخت， او ＊ه والى هم په پام ک３ ونيول شي، بايد د کرن３ او مالدارۍ 
فارمونه او د ＇ارويو روغتيايي کل５نيکونه پراخه شي، د کروندې او مارکي ترمن＃ غ％５دل３ الرې 
جوړې او فابريک３ او صنعتي مرکزونه  بايد کرنيز توکي په صنعتي محصوالتو واړوي او د توکو 
ارز＊ت او کيفيت ＊ه ک７ي او دې ډول صنعتي مرکزونو ته پراختيا ورک７ل شي. له دې پرته د کرن３ 
او مالدارۍ برخ３ ته د پان／３ اچون３ د پاملرن３ د را اړولو په خاطر بايد د من％ن９ او اوږدې مودې 
پرمختيايي پالنونه عملي شي، طبيعي سرچين３، ＇７＄ايونه او ＄ن／لونه بايد وساتل شي او له هغو 

＇خه په دايمي او معقوله تو－ه －＂ه واخ５ستل شي.

١٧- شکل
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؟

                              د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي او د ＊اغلي ＊وونکي د الر＊وون３ سره سم دې د کرن３ او مالدارۍ 
د ستونزو په هکله او دا چ３ په ＇ه ډول بايد دغه ستونزې له من％ه يوړل شي، بحث وک７ي او د ډل３ 

استازی د خپل بحث پايله دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

                                 پوښتنې
١ ـ په ه５واد ک３ کوم الملونه د کرن３ او مالدارۍ د پرمخت， خن６ －ر＄يدلي، نوم ي３ واخلئ.

٢ـ ＇رن／ه کوالى شو په ه５واد ک３ د کرن３ او مالدارۍ حالت ＊ه ک７و، توضيح ي３ ک７ئ.

                                له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوم７ي ＇پرکي مهم ！کي او لن６يز وليکئ او بيا ي３ ！ول／ي ته وړاندې ک７ئ.

 

١٨- شکل
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�tانرژي او د هغ３ اهميت
�tد انرژۍ د نوي ک５دو او نه نوي ک５دو وړ سرچين３.

�tبر４＋نا
_ د اوبو بر４＋نا

_ حرارتي بر４＋نا
�tد ډبرو سکاره او زموږ په ه５واد ک３ د هغو کانونه

_ د صوف درى د ډبرو سکرو کان
_ د أشپشت３ د ډبرو سکرو کان

_ د کرکر د ډبرو سکرو کان
_ د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کان

�tنفت او －از
_ نفت
_ －از

�tد ه５واد نفت لرونک３ حوزې
�tفلزات

�tد فلزاتو د کانونو اقتصادي اهميت
�tد ودان９ د ډبرو کانونه

�tقيمتي ډبرې
_ الماس

_ الجورد
_ لعل

_ زمرد
�tد کانونو او انرژۍ د حالت ＇７５نه

دويم څپرکى
انرژي او کانونه

په دې څپرکي کې لولو:
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زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسې８ي:
�tزده کوونکي به د بشر په ژوند ک３ د انرژۍ په اهميت پوه شي.

�tد ه５واد د انرژۍ له منابعو او د هغو له اندازې ＇خه به خبر شي.
�tپه اقتصادي برخه ک３ به د فلزاتو پر اهميت وپوهي８ي.

�tد ه５واد د فلزاتو او کانونو په هکله به معلومات تر السه ک７ي.
�tد ودانيو جوړولو د ډبرو د کانونو او د هغو د اقتصادي اهميت په هکله به پوه شي.

�tد ه５واد  کريمه احجار )قيمتي ډبرې( کانونه او د هغو اقتصادي ارز＊ت به وپيژني.

زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي موخو ته ورسي８ي:
�tزده کوونکي به وکوالى شي چ３ د انرژۍ اهميت بيان ک７ي.

�tد انرژۍ د ډولونو نومونه به واخ５ستالى شي.
�tد فلزاتو اقتصادي اهميت به بيان او د هغو د کارولو مهم ＄ايونه به توضيح ک７ي.

�tد ه５واد د فلزاتو مهم کانونه به د نقش３ پرمخ و＊ودالى شي.
�tد ودانيو او －رانبيه تي８و کانونه به وپيژندالى شي.

�tد ودانيو د تي８و اقتصادي اهميت به توضيح ک７ي.

د څپرکي عمومي هدفونه
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نهم لوست
١،٢ انرژي او د هغې اهميت

توليداتو ک３  او صنعتي  ماشينونو  په صنايعو،  په وسيله  د هغ３  يا قوت دى چ３  انرژي هغه ＄واک 
خو＄＋ت را من％ته کي８ي.

زموږ په ه５واد افغانستان ک３ د انرژۍ زيات３ سرچين３ شته چ３ د ＄مک３ پرمخ او تر ＄مک３ الندې 
موندل کي８ي.

په اوسني وخت ک３ د افغانستان صنايع انرژۍ ته اړتيا لري، چ３ لوى او کوچني ماشينونه و－ر＄وي. 
د يوې ！ولن３ د پرمخت， لپاره انرژي ډ４ر اهميت لري، سودا－ري، صنعت، ل８５د او را ل８５د او نورې 

حياتي چارې ن５غ په ن５غه په انرژۍ پورې ت７لي دي.
د انرژۍ مهم３ سرچين３ د ډبرو سکاره، نفت، －از، اوبه ، باد، لمر او نورې دي.

د  او  ده،  يوه مهمه سرچينه  انرژۍ  اوسني وخت ک３  په  بيا  ت５ره  په  د ډبروسکاره  افغانستان ک３  په  ـ 
انرژۍ نورې سرچين３ لکه نفت او －از قيمتي دي، نو ＄که د ډبرو سکاره د انرژۍ د يوې نسبتا ارزانه 

سرچين３ په تو－ه د ارز＊ت وړ دي.
د ډبرو سکرو يوه برخه په صنعت ک３ او نورې برخ３ ي３ د سون توکو په تو－ه په کاري８ي، نفت هم زموږ 

په ه５واد ک３ د انرژۍ د توليد د يوې سرچين３ په تو－ه ＄ان／７ي ارز＊ت لري.
ـ هغه ＇ي７ن３ چ３ د نفتو د پل＂ن３ په برخه ک３ له ١٣١٥ هـ ل کال ＇خه راپدې خوا د افغاني او بهرنيو جيولوجيستانو 
له خوا ترسره شوي دي، په ډا－ه کوي چ３ د ه５واد په ډيرو سيمو په ＄ان／７ی تو－ه، لکه: د شمال په برخو، لويدي＃ 

او جنوب لويدي＃ ک３ د نفتو زيرم３ شته.
ـ د انرژۍ د توليد يوه بله سرچينه طبيعي －از دى. طبيعي －از په افغانستان ک３ له مهمو زيرمو ＇خه شم５رل 

د لمريز اوبه تودوونکي )کلکتور( ان％ورد انرژۍ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟ ١٩- شکل:
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کي８ي چ３ په ه５واد ک３ دننه د ل／＋ت او بهرته 
د صادرولو له مخ３ لوړ ارز＊ت لري. د کورونو 
له رو＊انولو او تودولو پرته په پخلي او د صنعتي 
کار＄ايونو په کار اچولو ک３ هم اهميت لري 
زموږ په ه５واد ک３ د  اوبو له سرچينو د بر４＋نا 
انرژي ترالسه کي８ي، له بر４＋نا ＇خه د کورونو 
په  وسايلو  برقي  د  او  پخلي  کولو،  رو＊انه  په 
په  زموږ  کي８ي.  اخ５ستل  کار  ک３  اچولو  کار 
هم  ډولونه  نور  شم５ر  يو  انرژۍ  د  ک３  ه５واد 
شته، چ３ په ＄ينو کار＄ايونو ک３ ور＇خه کار 
اخ５ستل کي８ي، ممکن په راتلونکي ک３ به په 

！ول افغانستان ک３ دود شي لکه:
 Solar Energy بر４＋نا  لمريزې  د 

دستگاوې لمريز پمپونه، د اوبو ل／ولو لمريز پمپونه او لمريز ＇راغونه، چ３ د لمر له انرژۍ ＇خه کار 
اخلي. د اوبو او انرژي وزارت په پام ک３ لري چ３ د اقتصادي امکاناتو په نظر ک３ نيولو سره د کون７ او 

کوکچ３ په سيندونو باندې د اوبو د بر４＋نا بندونه جوړ ک７ي.
له هغ３ انرژۍ ＇خه د کار اخ５ستلو اغيزمنتوب چ３ طبيعي نوې کيدونک３ سرچين３ لري، لکه 

لمر، اوبه او باد د سکرو او تيلو د ل／＋ت په برخه ک３ سپما رامن％ته کوي. 

                                   د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، لوم７ۍ ډله دې د انرژۍ او دويمه ډله دې په  ور＄ني ژوند ک３ د انرژۍ د 

اهميت په هکله خبرې وک７ي او د ډل３ استازی دې د خپلو خبرو پايله به نوروته ووايي.
         پوښتنې

١. انرژي تعريف ک７ئ او دهغ３ مهم３ سرچين３ و＊يئ.
٢. ول３ د ډبرو سکاره د انرژۍ له مهمو توکيو ＇خه شم５رل کي８ي؟

٣. د بر４＋نا د انرژۍ په توليد ک３ د اوبو د اهميت په هکله معلومات ورک７ئ.
٤. د انرژۍ اهميت ＇ر－ند ک７ئ.

      له ټولګي څخه بهر فعاليت
تاس３ په ت５ره شپه _ ورځ ک３ له کوم ډول انرژۍ ＇خه کار اخ５ستى دى، د هغ３ په هکله معلومات ورک７ئ چ３ له 

کوم３ سرچين３ ＇خه ترالسه، چيرته توليد او په ＇ه ډول ستاسو په واک ک３ راغل３، په يوه پا１ه ک３ ي３ وليکئ.
 

؟

٢٠- شکل: د سولر انرژۍ ان％ور چ３ په هغه سره د لمر انرژي زيرمه کي８ي
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لسم لوست
٢،٢ د انرژۍ د نوي کيدو او نه نوي کيدو وړ سرچينې )منابع(

د انرژۍ د نوي کيدو او نه نوي کيدو وړ سرچين３ ＇ه مفهوم لري؟
په طبيعت ک３ د انرژۍ دوه ډوله سرچين３ شته: د انرژۍ هغه منابع )سرچين３( چ３ نوې کي８ي او د انرژۍ 

هغه سرچين３ چ３ د نوي کيدو وړتيا نه لري. دلته ي３ دواړه ډولونه په تفصيل سره لولو:
د انرژۍ د توليد د نوي کيدو وړ سرچين３ هغو سرچينوته ويل کي８ي چ３ په طبيعت ک３ په پوره اندازې 
سره موندل کي８ي لکه اوبه، باد او لمر چ３ تل زموږ په چاپ５ريال ک３ شته، پاى ته نه رس５دونک３ دي او 

بيا نوي کي８ي.
د انرژۍ نه نوي کيدونک３ منابع يا سرچين３ هغو سرچينوته ويل کي８ي چ３ وروسته تر يوې مودې د هغو 
زيرم３ پاى ته رسي８ي لکه د ډبرو د سکرو، نفتو، او －ازو زيرم３، چ３ وروسته له يوې مودې ＇خه ي３ په 
کانونو ک３ زيرم３ پاى ته رسي８ي او انسان نه شي کوالى چ３ تل او پرله پس３ تو－ه ور＇خه کار واخلي. 
حرارتي انرژۍ چ３ د ډبرو سکرو، نفتو او －ازو له سو＄ولو ＇خه ترالسه کي８ي، د چاپ５ريال د کک７تيا او 

د ＄مک３ د ډيرو توديدو المل －ر＄ي.
زموږ په هيوا د ک３ د انرژۍ دغه دواړه ډوله سرچين３ لکه نوې کيدونک３ او نه نوې کيدونک３ تر کار 

الندې دي.
په افغانستان ک３ ددې تر＇ن， چ３ د ډبرو د سکرو، نفتو او －ازو له نه نوي کيدونکو سرچينو ＇خه کار 
اخ５ستل کي８ي، د انرژۍ د نوي کيدونکو سرچينو ＇خه هم کار اخ５ستل کي８ي چ３ په دې ک３ يوهم اوبه 

د انرژۍ د نوى کيدونکو سرچينو يوه مهمه سرچينه ده.
هغه سيندونه چ３ مخ په ＄وړ دي، د بر４＋نا د ترالسه کولو لپاره ډيرې غوره سرچين３ شم７５ل کي８ي چ３ 

د بندونو په جوړولو او د توربين په ل／ولو سره له هغو ＇خه بر４＋نا ترالسه کوالى شو.

د انرژۍ په هکله ＇ه پوهي８ي؟
٢١- شکل: د سولر انرژي يا لمري８ ې بر４＋نا يو ان％ور
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له اوبو ＇خه ترالسه کيدونک３ بر４＋نا د 
ډبرو له سکرو، نفتو او －ازو ＇خه ارزانه 
الس  په  ارزانه  ＄که  بر４＋نا  اوبو  د   ده. 
را＄ي چ３ د اوبو د دايمي جريان ＇خه 
توليدي８ي. د بر４＋نا د توليد بله سرچينه باد 
دى. زموږ د ه５واد په ＄ينو سيمو ک３ له 
باد ＇خه په ازماي＋تي ب２ه د بر４＋نا ترالسه 
کول پيل شوي دي، ممکن په راتلونک３ 

ک３ په ！ول ه５واد ک３ پراختيا ومومي.
دى  لمر  سرچينه  بله  توليد  د  بر４＋نا  د   
کولکتورونه  لمريز  ک３  ل７  دې  په  چ３ 
د  ＇راغونه،  لمريز  ا４شوونک３(،  )اوبه 
شو، چ３  يادوالى  نور  او  دي／ونه  پخلي 

له لمر ＇خه په کار اخ５ستو سره ي３ ډيرې غوره پايل３ ترالسه شوي دي. د لمريزو کولکتورونو ＇خه په 
کار اخ５ستلو سره زموږ په ه５واد ک３ هم د بر４＋نا په ل／＋ت ک３ سپما کي８ي او هم د چاپ５ريال د کک７تيا 
مخه نيول کي８ي: په اوسني وخت ک３ د ه５واد په ＄ينو واليتونو ک３ د لمر له انرژۍ ＇خه کار اخ５ستل 

پيل شوي دي او کار ورباندې روان دى.

د ټولګي دننه فعاليت   
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي. لوم７ۍ ډله دې د انرژۍ په نوي کيدونکو سرچينو او دويمه ډله دې د انرژۍ 

په نه نوي کيدونکو سرچينو باندې خبرې وک７ي او د ډل９ استازی دې د خپلو خبرو پايله نوروته هم ووايي.
                                 پوښتنې

١. د ډبرو سکرو، نفتو او －ازو سرچينوته ول３ د انرژۍ نه نوى کيدونک３ سرچين３ وايي.
٢. د انرژۍ د بيالبيلو سرچينو نوم واخلئ.

٣. د انرژۍ کومو سرچينوته نه نوې کيدونک３ سرچين３ وايي ناسم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
د. لمر ج. باد   ب. د ډبرو سکاره   الف. اوبه 

٤. نوې کيدونکی او نه نوې کيدونکی انرژي يو بل سره ＇ه توپير لري؟
                                له ټولګي څخه بهر فعاليت

که چيرې ستاس３ د اوسيدو په سيمه ک３ د انرژۍ د نوې کيدو وړ سرچين３ ＇خه کار اخ５ستل کي８ي، د 
هغ３ په هکله چ３ توليد شوې انرژي له کوم３ سرچين３ ＇خه ترالسه کي８ي او ＇رن／ه توليدي８ي، معلومات 

را！ول ک７ئ او خپلو ！ول／يوالوته  ي３ وواياست.

؟

د لمريز دي／ي ان％ور ٢٢- شکل
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يوولسم لوست

٣،٢ برېښنا

په افغانستان ک３ له بر４＋نا ＇خه د کوم３ موخ３ لپاره کار اخ５ستل کي８ي؟
له بر４＋نا ＇خه د مهم３ سرچين３ په تو－ه په ！ولو صنعتي او اقتصادي چارو، د ＊ارونو او کورونو په رو＊انه 
کولو او برقي وسايلو ک３ کار اخ５ستل کي８ي. زموږ په ه５واد ک３ له بر４＋نا ＇خه کار اخ５ستل د شلم３ پي７ۍ له 

لوم７ۍ نيمايي ＇خه پيل شوی دی او په صنعت او ！ولنه ک３ ي３ ژور بدلون راوستى دى.
په افغانستان ک３ لوم７ى ＄ل د امير عبدالرحمن خان د سلطنت پرمهال د بر４＋نا يوې کوچن９ کارخان３ 
په کار پيل وک７ چ３ د يوې ډينمو په ب２ه وه او يوازې ＇لوي＋ت ＇راغونه ي３ رو＊انه کول. دغ３ ډاينمو په 

١٢٧٢ هـ . ل کال په کار پيل وک７ او د ارګ د رو＊انه کولو لپاره ور＇خه کار اخ５ستل کيده. 
ورپس３ په ١٢٧٥ – ١٢٧٧ هـ . ل ک３ يو شم５ر نورې د بر４＋نا کوچن９ دست／اوې چ３ د ب７اس په 
انرژۍ ي３ کار کاوه، يو په بل پس３ په کار ولويدې. په ١٢٩٠ هـ . ل ک３ په جالل آباد ک３ د ١٩ کيلووا！و 
په قدرت د بر４＋نا يو ماشين د ب７اس په واسطه په کار پيل وک７ او ورپس３ په پغمان ک３ په ١٢٩٦ هـ . ل 
کال ک３ د ١٥ کيلووا！و په وړ تيا له ب７اس ＇خه د بر４＋نا د توليد يوه کوچن９ دست／اه په کار واچول شوه. 
په افغانستان ک３ د بر４＋نا د ترالسه کولو لپاره د بر４＋نا له بندونو ＇خه هم کار اخ５ستل کي８ي.د بر４＋نا 
هغه بندونه چ３ په ه５واد ک３ جوړ شوي دي، له ＇لو４＋تو کلونو را په دې خوا ي３ کوم پرمخت， نه دى     

ک７ى، نو ＄که د ه５واد اوسن９ اړتيا نه شي پوره کوالى.
په اوسني وخت ک３ چ３ د ＊ارونو نفوس دير زيات شوى دى. بر４＋نا ته د خلکو ورځ په ورځ زيات５دونک３ 
اړتيا هم ډيره شوې ده. د بر４＋نا د ماستر پالن له مخ３، افغانستان د ٢٤٠٠٠ مي／اوا！ه بر４＋نا وړتيا لري، 

د سروبي د بر４＋نا د فابريک３ تصوير ٢٣- شکل
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د  ي３  مي／اوا！ه   ٢٣٠٠٠ ک３  هغ３  په  چ３ 
بر４＋نا  نوره ي３ حرارتي  پات３  او  بر４＋نا  اوبو 
ده چ３ د طبيعي －از، د ډبرو سکرو او نفتو 
له سرچينو ＇خه ي３ ترالسه کول په پام ک３ 
نيول شوي دي. د هغ３ توليدول او پرمخت， 
ډيرې زيات３ پان／３ ته اړتيا لري.  افغانستان 
د بر４＋نا د انرژۍ د توليد د چ＂کوالي سره 
سره، د ن７ۍ او －اون６يو ه５وادو پرتله وروسته 

پات３ دى.
په ١٩٧٦ م  کال ک３ په ن７ۍ ک３ په من％ن９ 

په  ک３  کال  همدې  په  وه،  کيلووا！ه  اندازه ١٧١٤  توليد  سر  د س７ي  بر４＋نا  د  ک３  ساعت  يوه  په  تو－ه 
افغانستان ک３ د هرتن لپاره د بر４＋نا د انرژۍ توليد په يوه ساعت ک３ ٤١ کيلووا！ه و، چ３ د ن７ۍ پرتله 
٤٢ ＄له کم －２ل کي８ي. زموږ په ه５واد ک３ د اوبو بر４＋نا انرژي د بر４＋نا د بندونو په جوړولو سره ترالسه 
کي８ي چ３ يو شم５ر پروژې ي３ دادي: د نغلو د بر４＋نا بند، د سروبي د بر４＋نا بند، د ماهيپر د بر４＋نا بند، د 
درون＂３ د بر４＋نا بند، د کجکي او جبل السراج د بر４＋نا بند چ３ وروسته به پوره خبرې ورباندې وشي.

       د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي، هره ډله دې په ور＄ني ژوندک３ د بر４＋نا د اهميت په هکله 

خبرې وک７ي او د خپلو خبرو پايله دې د ډل９ استازی نوروته واوروي.
         پوښتنې

١. د بر４＋نا لوم７ن９ دست／اه د کوم پاچا پرمهال او په کوم ＄اى ک３ جوړه شوه؟
٢. له بر４＋نا ＇خه په کومو چاروک３ کار اخ５ستل کي８ي؟

٣. افغانستان د ＇ومره مي／اوا！ه اوبو بر４＋نا وړتيا لري او پات３ د اړتيا وړ بر４＋نا به په ه５واد ک３ له کومو 
سرچينو ＇خه ترالسه شي؟

٤. د ه５واد د نامتو بندونو نومونه واخلئ.
        له ټولګي څخه بهر فعاليت

ستاس３ په ＊وون％ي او کور ک３ بر４＋نا شته که نه؟ که وي، له کوم３ سرچين３ ＇خه ترالسه کي８ي، د هغ３ 
مياشتنى ل／＋ت اوبيه ＇ومره ده، هغ３ په اړه معلومات را！ول او په بل راتلونکي ساعت ک３ د هغ３ په 

اړه خبرې وک７ئ.
 

؟

د سروبي د بر４＋نا  دفابريک３ تصوير ٢٤- شکل
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دولسم لوست
الف _ د اوبو برېښنا

په افغانستان ک３ د اوبو د بر４＋نا بندونه پرکومو سيندونو جوړ شوي او زموږ د خلکو پر اقتصادي 
ژوند باندې کوم３ اغيزې لري؟

د شلم３ پي７ۍ له نيمايي را وروسته په صنعت او د بشريت د ژوند په نورو برخو ک３ بر４＋نا د انرژۍ 
د يوې مهم３ سرچين３ په تو－ه پيژندل شوې ده او د هغ３ ترالسه کول او ل／ول په چ＂ک９ پرمخ 

تللي دي. 
د بر４＋نا د ورځ په ورځ زياتيدونکي ارز＊ت له مخ３ دافغانستان د روانو اوبو سروې ترسره شوې ده 
او داس３ ويل شوي دي چ３ افغانستان  د سيندونو په بهير ک５د زياتو ＄وړونو د لرلو له کبله، ＇ه نا＇ه 
پر هريوه سيند باندې د بر４＋نا د بندونو د جوړولو ډير＊ه امکانات لري. په حقيقت ک３ د افغانستان 

سيندونه د بر４＋نا د ترالسه کولو لپاره تر ！ولو اقتصادي سرچين３ دي.
د هغو لوم７نيو سروې －انو او ＇７５نو د پايل３ له مخ３ چ３ د بر４＋نا د توليد په برخه ک３ ترسره شوي، 
داس３ ＊کاري چ３ د افغانستان له سيندونو ＇خه په هر ساعت ک３ ٢.٥ ميليونه کيلووا！ه بر４＋نا 
ترالسه کيداى شي، خو اوس دغه سرچين３ ډيرې ل８ تر کار الندې دي. په اوسني وخت ک３ بر４＋نا 
نه يوازې له سيندونو ＇خه بلک３ له حرارتي سرچينو لکه د ډبرو له سکرو، نفتو او －ازو ＇خه هم 

ترالسه کي８ي. افغانستان د اوبو د بر４＋نا د توليد ب５ال ب５ل３ دست／اوې لري چ３ په الندې تو－ه دي:

د نغلو د اوبو د بر４＋نا د توليد فابريکه ٢٥- شکل:
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١(د جبل السراج د برېښنا فابريکه
د جبل السراج د بر４＋نا دست／اه د سالن， پر سيند باندې جوړه شوې ده، له توربين سره يو＄اى ي３ 
لوړوالى ٣٧ متره دى. هغه اوبه چ３ په توربين باندې را＄ي په يوه ثانيه ک３ لس متره مکعبه دي. د 
جبل السراج ددست／اه د جوړولو کار په ١٢٩٤ هـ . ل. کال ک３ پيل اوپه ١٢٩٩ هـ . ل. ک３ بشپ７ 
شو. درې توربينونه لري چ３ مجموعي ظرفيت ي３ ١٥٠٠ کيلووا！ه دى. ددغ３ دست／اه استهالکي 
دوره پوره شوې د ه او بيارغاون３ ته اړتيا لري، خو بياهم دوه توربينونه ي３ کارکوي. د جبل السراج 
له بر４＋نا ＇خه د جبل السراج او چاريکارو د ＊ارونو په رو＊انه کولو او د －لبهار د فابريک３ په کار 

اچولو ک３ کار اخ５ستل کي８ي.
٢-د وردگو د چک د برېښنا بند

د چک د بر４＋نا بند د جوړولو کار په ١٣١٦ هـ.ل کال د غوايي په مياشت ک３ د ١٥ ميليونه افغانيو 
په ل／＋ت سرته ورسيد. دا بند ٣٠٠ متره اوږدوالى ١٣ متره پن６والى اوپه ک＋تن９ برخه ک３ ٩ متره 
جگوالى او د شرشرې جگوالی ي３ ٢٧ متره دى چ３ ٤٠٠٠ متره اوږده نهر ＇خه په گ＂ه اخ５ستنه 
١٧ متره مکعبه اوبه په ثانيه کى درى توربينونه چ３ ٣٣٠٠ کيلوا！ه  توان لرى فعالوي. الس ته 
راغل３ بر４＋نا د هوايي سيم په وسيله د ٥٥ کيلو مترو په اوږدالى او د ٥٥ ستنو په وسيله کابل ته 
لي８دول شوى و. بايد وويل شي چ３ د نوموړې دستگاه د بر４＋نا الس ته راوړنه نظر د اوبو اندازى 

ته فرق کوي. 

٣( د پلخمري د برېښنا بند
دغه بند په ١٣٢٠ هـ . ل کال د کندز پر سيند باندی جوړ شوې چ３ د بر４＋نا لوړ ظرفيت ي３ په 
يوه ساعت ک３ ٤٨٠٠ کيلووا！ه دى. په ١٣٣٦ هـ . ل. ک３ د پلخمري لوم７ۍ او دويمه دوه نورې 
دست／اوې هم په يوه ساعت ک３ د ٩٠٠٠ کيلو وا！ه ظرفيت په لرلو سره د پخواني شوروي اتحاد 
د متخصصينو له خوا جوړې او په ١٣٤١ هـ . ل. ک３ ي３ په کار پيل وک７. په اوسني وخت ک３ د 
پلخمري د بر４＋نا د بند توربينونه بيارغول شوي دي او تر گ＂３ اخ５ستن３ الندې دي. د هغه له بر４＋نا 
＇خه د بغالن د نساجي په فابريک３، سيلو، د مو！رو د ترميم په فابريک３ او د پلخمري او بغالن ＊ار 

په رو＊انه کولو ک３ کار اخ５ستل کي８ي.

٤( د کجکي د برېښنا بند
د هلمند د واليت د کجکي په ولسوال９ ک３ د بر４＋نا د توليد يوه لويه دست／اه ده چ３ له کندهار 
＊ار＇خه ١٥٠ کيلومتره شمال لو４دي＃ ک３ ده. په دغ３ ولسوال９ ک３ د ه５واد د بر４＋نا تر ！ولو لويه 
دست／اه په پام ک３ نيول شوې وه چ３ د بر４＋نا د توليد ظرفيت ي３ ١٢٠٠٠٠ کيلو وا！ه ا！کل شوی 
و. د جوړولو کار ي３ په ١٣٣٠ هـ . ل. ک３ پيل اوپه ١٣٣٢ هـ . ل. ک３ بشپ７ شو. په کجکي 
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ک３ د بر４＋نا د توليد اوسن９ دست／اه په يوه ساعت ک３ ٣٣٠٠٠ کيلووا！ه بر４＋نا توليدوالى شي چ３ 
د کندهار ＊ار، هلمند، ل＋کر－اه ＊ار او －رشک، سن／ين، کجکي او د موسى کال ولسواليو او د 
همدغو سيموپه صنعتي تاسيساتو ک３ ل／ول کي８ي. له دې کبله چ３ ډير کلونه ور＇خه کار اخ５ستل 
شوى دى، توربينونه ي３ استهالک شوي دي خو په دې وروستيو ک３ د امريک３ د متحده اياالتو د 

پرمختيايي ادارې په مرسته بيارغول شوي دي.

٥( د سروبي د اوبو د برېښنا بند
د سروبي د اوبو د بر４＋نا دست／اه په سروبي ک３ د کابل د سيند د پاسه، د کابل سيند سره د پنجشير 
د سيند د يو ＄اى کيدو په ١٥ کيلومتري وا！ن ک３، د سمندر له سطح３ ＇خه د ١٥٩٦ مترو په 
لوړوالي ک３ جوړه شوى ده. دغه دست／اه دوه توربينونه لري چ３ د هر توربين د بر４＋نا د توليد اندازه 
په يوه ساعت ک３ ١١٠٠٠ )د دواړو ي３ ٢٢٠٠٠( کيلووا！ه کي８ي. د جوړولو کاري３ په ١٣٣٠ هـ .ل. 
کال ک３ پيل اوپه ١٣٣٦ هـ .ل. کال ک３ پاى ته ورسيد. د سروبي د بر４＋نا دست／اه دوه ＊يگ３２ لري: 
لوم７ى داچ３ د کابل ＊ار او صنعتي مرکزونوته نژدې ده او بل داچ３ د وري＋مو د تن／ي په برخه ک３ 
د کابل پر سيند باندې جوړه شوې ده چ３ په پوره اندازه اوږدوالى او ＄وړلري چ３ د دغ３ ＄ان／７تيا 
په لرلو سره په هر ＇و کيلومتره وا！ن ک３ طبيعي ＄وړ جوړوي او د ور４＋مو د تن／ي په برخه ک３ 

ور＇خه ډير کار اخ５ستل کي８ي.
د اوسني وخت په پسرلي د سروبي په برخه ک３ د کابل د سيند دبت په پسرلي ک３ په يوه ثانيه ک３ 
٧٤ متر مکعبه اوبه دي. سربيره پر دې دغه سيند په کال ک３ اووه مياشت３ پوره اندازه اوبه لري، خو 
په پن％و نورو مياشتو يعن３ له تل３ ＇خه تر کب مياشت３ پورې د کابل د سيند اوبه کمي８ي. له همدې 
امله د سروبي ددغ３ دست／اه اوسن９ وړتيا په يوه ساعت ک３ ٢٢٠٠٠ کيلووا！ه ده. د سروبي د اوبو د 
بر４＋نا د توربين د بيارغون３ قرار داد له جرمني زيمنس کمپن９ سره شوى کاري３ بشپ７ او تر استفادې 
الندې دى. د سروبي له بر４＋نا ＇خه د کابل ＊ار د رو＊انه کولو، د －لبهار د فابريک３ او د مرکز د يو 

شم５ر نورو صنعتي مؤسسو د فعاليت په خاطر کار اخ５ستل کي８ي.

٦( د ماهيپر د برېښنا فابريکه
نوموړې فابريکه د کابل ＊ار ختي＃ ته په ٤٠ کيلومتره وا！ن ک３ د دريو توربينونو په لرلو سره د کابل 
پر سيند جوړه شوې چ３ هر توربين ي３ په يوه ساعت ک３ ٢٢٠٠٠ )！ول ٦٦٠٠٠( کيلووا！ه د بر４＋نا 
توليد لري. د جوړولو کاري３ په ١٣٣١ هـ . کال. پيل او په ١٣٤٥ هـ . کال. ک３ بشپ７ شو او －＂３ 
اخ５ستل ور＇خه پيل شول. دا يوه موسمي فابريکه ده. د اوبو د زياتوالي پرمهال فعاله، خو د اوبو د 
کم＋ت پرمهال والړه وي. دغه فابريکه د اوبو را－ر＄ولو بند لري خو د اوبو زيرمه نه لري، کله چ３ په 
اوړي ک３ دسيند اوبه ل８ې شي، دغه فابريکه پرچاوي８ي، خو په ژمي او پسرلي ک３ بيرته په کارباندې 



 36

پيل کوي. د دغ３ فابريک３ د بيارغاوون３ قرار داد د جرمني د زيمنس کمپن９ سره السليک شوى 
او اوس تر －＂３ اخ５ستن３ الندې ده.

له بر４＋نا ＇خه ي３ د کابل په ＊ار ک３ استفاده کي８ي.

٧( د درونټې د برېښنا فابريکه
د نن／رهار په واليت ک３ ددغ３ فابريک３ د جوړولو کار په ١٣٣٩ هـ .ل. کال پيل او په ١٣٤٣ 
هـ .ل. ک３ بشپ７ او －＂ه اخ５ستنه ي３ پيل شوه. دغه فابريکه درې توربينونه لري چ３ د بر４＋نا د توليد 
！ول ظرفيت ي３ په يوه ساعت ک３ ١٢٠٠٠ کيلووا！ه دى. اوس ي３ د استهالک دوره بشپ７ه شوې، 
خو بياهم د اقتصادي موجود  حالت له کبله کار ور＇خه اخ５ستل کي８ي. تخنيکي وضعيت ي３ د 
اضافي پرزو د نشتوالي له کبله د اندي＋ن３ وړدی، خو د فابريک３ عادي سمون کله کله ترسره کي８ي. 
د جالل أباد په ＊ارک３ －０ شم５ر کورن９ ترې کار اخلي. په اوسني وخت ک３ چ３ د جالل اباد د ＊ار 
نفوس ورځ په ورځ مخ په زياتيدو دى، موجوده بر４＋نا يوازې په سلوک３ ٣٠ و－７و او صنايعو ته بسيا 

ده. خو پاتی خلک له وارداتي بر４＋نا ＇خه －＂ه اخلي.
ددغ３ فابريک３ له توليد شوې بر４＋نا ＇خه د جالل أباد ＊ار د رو＊انه کولو، صنعتي موسسو او د 

٣٢٥٠٠ جريبه ＄مک３ د اوبو د پمپ کولو لپاره کار اخ５ستل کي８ي. 
٨( د نغلو د برېښنا د بند فابريکه

د نغلو د اوبو د بر４＋نا د توليد فابريکه د افغانستان د بر４＋نا د توليد تر ！ولو لويه فابريکه ده چ３ د کابل 
＊ار ختي＃ ته د ٧٠ کيلومترو په وا！ن ک３ جوړه شوې او ＇لور توربينونه لري چ３ ！وله وړتيا ي３ په 

يوه ساعت ک３ ١٠٠٠٠٠ کيلووا！ه کي８ي.
د نوموړي بند د جوړولو کار په ١٣٣٩ هـ . ل. کال پيل او په ١٣٤٦ هـ . ل. کال بشپ７ او د －＂３ 

اخ５ستو وړ و－ر＄يد.
د دغ３ پروژې بنس＂ي موخه له يوې خوا د سروبي د اوسنيو او نورو وروستيو فابريکو لپاره د اړتيا وړ 
اوبو زيرمه کول اوو４شل اوله بل３ خوا د کابل د حوزې لپاره د بر４＋نا توليد و. د نغلو د اوبو اصلي 
سرچينه د کابل او پنجشير سيندونه دي. د زياتو کلونو په ت５ريدو سره د نغلو د بر４＋نا د بند د فابريک３ 
وسايل زاړه شوي دي، د هغ３ د بيا رغون３ د کار پرمخ بيول له يوې روسي کمپن９ سره السليک 

شوي او پرمخ روان دى.
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د ازبکستان د برېښنا شبکه
د ازبکستان د بر４＋نا د پروژې غ％ول په ١٣٨٦ هـ.ش. کال ک３ پيل، وروسته کابل ＊ار او ＄ينو 

نورو واليتونوته وشول، فعاليتونه ي３ په الندې ډول دي.
الف: ١- له ازبکستان ＇خه تر حيرتانو پورې د ٥٣ کيلو مترو په اوږدوالي د ٢٢٠ کيلو واتو ډ بل 

سرکت مزي غ％ول او د بر４＋نا لي８دول.
په  مترو  کيلو  د ٢٣  مزي  بل سرکت  ډ  واته  کيلو  آباد ＇خه ٢٢٠  نايب  له  مزار شريف  د   -٢

اوږدوالي غ％ول او د بر４＋نا لي８دول.
په اوږدوالي ٢٢٠ کيلو وا！ه بر４＋نا  أباد ＇خه تر پلخمري پورې د ١٦٤ کيلو مترو  نايب  له   -٣
مزي غ％ول او دبر４＋نا لي８دول چ３ په ١٣٨٧ هـ.ش کال ک３ بشپ７ شول او ٣٠٠ ميگا وا！ه بر４＋نا 

لري. 
ب: ١- له پلخمري ＇خه کابل ته د ٢٠٢ کيلو مترو په اوږدوالي د ٢٢٠ کيلو وا！و د ډبل سرکت د 
بر４＋نا د مزي غ％ول او د بر４＋نا لي８دول، د چمتل３ د＊ته ک３ د ٣٢٠ ميگا وا！ه امپير په ظرفيت د 

٢٢٠/١١٠ کيلو وا！و سب ستيشن دودان９ جوړيدل.
 له حيرتانو ＇خه تر کابله پورې د نوموړي مزي په غ％ولو ک３ )١٣٨٣( اوسپن５زې کتاره لرونک３ 

پاي３ )ستن３( کارول شوي دي.
په سالنگونو ک３ هم ＄ين３ ستن３ ٣٨٠٠ متره د بحر له سطح３ لوړې درول شوي دي. چ３ تر يوه 

بريده پورې په کابل ＊ارک３ د خلکو اړتيا بشپ７وي. 
اندازه ＊يي )په يوه ساعت ک３  الندين９ جدول د ډيزلي، أبي او حرارتي بر４＋نا د توليد او توريد 

١٠٠٠ کيلووا！ه(

 له بهر څخه وارديدونکې
برېښنا

ډيزلي برېښنا حرارتي برېښنا د اوبو برېښنا کلونه

ــــــ ٠،٠١ ١٩٤،٠ ٦٣١،٧ ١٣٨٢
ــــــ ٣،١ ٢١٥،١ ٥٦٤،٥ ١٣٨٣

١٣٦،٥ ١،٠ ٢٣٥،١ ٦٧١،٣ ١٣٨٤
٥٩٤،١ ٤،٠ ٢٦٧،٣ ٦٤٥،٩ ١٣٨٥

٧٨٤،٧ ٥٧،٠ ٢٦٦،٥ ٦٨٣،٨ ١٣٨٦
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  د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي: يوه ډله دې د نغلو او سروبي او بله ډله دې د درون＂３ او 
ماهيپر او دريمه ډله دې د جبل السراج او پلخمري د بر４＋نا د بند د ازر＊ت په هکله خبرې وک７ي 

او پايله دې خپلو نورو ！ول／يوالوته ووايي.

؟   پوښتنې
١. د افغانستان تر ！ولو پخوان９ د بر４＋نا د توليد فابريکه کومه يوه ده او کلنى ظرفيت ي３ ＇ومره 

دى؟
٢. د سروبي او ماهيپر په فابريکه ک３ له توليد شوې بر４＋نا ＇خه چيرته کار اخ５ستل کي８ي؟

٣. د نغلو د پروژې اساسي موخ３ او هدفونه بيان ک７ئ.
٤. د افغانستان له سيندونو ＇خه د ترالسه کيدونک３ بر４＋نا اندازه ＇ومره ا！کل شوې ده؟

٥. د ازبکستان د بر４＋نا مزي په ＇ه وخت بشپ７ او ＇ومره ميگاوا！ه  ظرفيت به ولري؟
په الند４نيو ＇لورو ＄وابونو ک３ ي３ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

الف. په يوه ساعت ک３ ١،٨ ميليون کيلووا！ه       ب. په يوه ساعت ک３ ٢،٥ ميليون کيلووا！ه
ج. په يوه ساعت ک３ ٣،٥ ميليون کيلووا！ه        د. په يوه ساعت ک３ ١،٥ ميليون کيلووا！ه

   له ټولګي څخه بهر فعاليت
الندنى جدول په ترتيب سره په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ ک７ئ.

د ظرفيت له مخ３د سابق３ له مخ３

نغلود جبل السراج د بر４＋نا فابريکه
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ديارلسم لوست
ب  ـ حرارتي برېښنا 

حرارتي بر４＋نا چ３ معموالاً د ډبرو  سکرو، نفتو او －ازونو له سو＄ولو ترالسه کي８ي، په افغانستان ک３ 
د بر４＋نا د توليد ＊ه سرچينه ده چ３ د اوبو له بر４＋نا ＇خه وروسته په دويمه درجه ک３ د استفادې وړ 

ده.
د ډيزلي بر４＋نا لوم７ن９ فابريکه په ١٣٥١ هـ . ل کال په کابل ک３ جوړه شوه، يو کال وروسته بيا يوه بله 
کوچن９ فابريکه په يوه ساعت ک３ د ٣٠٠ کيلو وا！و په ظرفيت د کندهار د وړۍ اوبدلو د فابريک３ لپاره 
جوړه شوه. همدارن／ه په ١٣٣١ هـ . ل کال ک３ د ډيزلي بر４＋نا د توليد دوه ماشينونه د ٥٠٠ کيلووا！و 
په ظرفيت د هرات په ＊ار ک３ په کار اچول شوي وو. د انرژۍ او اوبو د وزارت د ١٣٨٥هـ . ل کال 
د راپور له مخ３ د افغانستان د حرارتي بر４＋نا د ！ولو فابريکو ظرفيت په يوه ساعت ک３ ٤٢.٧ زره 
کيلووا！و ته رسيده  چ３ د ！ول ه５واد د بر４＋نا فابريکو په سلوک３ ١٢.٥ ي３ جوړاوه. په اوسني وخت 
ک３ کوچن９ ډيزلي فابريک３ په ＄ينو ＊ارونو او واليتونو لکه په مزارشريف، شبرغان، تخار، هرات، 
غزني او کابل ک３ د بر４＋نا مهم３ وسيل３ شم５رل کي８ي. چ３ د سون توکي ي３ تيل او په ＄ينو ＄ايونو 

ک３ －از دي دلته به دافغانستان د حرارتي بر４＋نا په فابريکو باندې خبرې وشي.

١_ د مزارشريف د حرارتي برېښنا فابريکه
د ه５واد حرارتي بر４＋نا تر ！ولو لويه فابريکه ده چ３ د مزارشريف د ＊ار د لويدي＃ په ٢٠ کيلومتري وا！ن 
ک３ موقعيت لري او په هغ３ ک３ هغه －از سو＄ول کي８ي چ３ د جوزجان ＇خه په نل ليکه ک３ رالي８دول 
کي８ي. دغه فابريکه په ١٣٤٣ هـ . ل کال ک３ د يوه روسي انستيتوت له خوا د هغه وخت د کانو او 

أيا په افغانستان ک３ له حرارتي بر４＋نا ＇خه کار اخ５ستل کي８ي؟         ٢٦- شکل: د کابل په ＊ارک３ د حرارتي بر４＋نا د فابريک３ يو تصوير
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صنايعو وزارت په غو＊تنه جوړه شوه.
د نوموړې دست／اه ظرفيت په يوه ساعت ک３ ٣٦ زره کيلو وا！ه دى چ３ د طبيعي －ازو درې توربينونه 
لري او تر ٤٨ زره کيلووا！و پورې د زياتولو وړتيا هم لري. ددغ３ فابريک３ ٢٤ زره کيلووا！ه بر４＋نا د 
کيمياوي سرې د فابريک３ لپاره او ١٢٠٠٠ کيلووا！ه نوره بر４＋نا ي３ د مزارشريف د ＊ار د رو＊انه کولو 

لپاره په پام ک３ نيول شوې وه.

٢ـ د هرات او کندهار د ښارونو د حرارتي برېښنا فابريکې
د کندهار په ＊ار ک３ د ٣٠٠٠ کيلووا！و په ظرفيت د حرارتي بر４＋نا فابريک３ په کار پيل ک７ى و چ３ 
اوس ي３ ظرفيت ١٢٠٠٠ کيلووا！ه دى او په راتلونک３ ک３ به نورهم لوړ شي. د هرات د بر４＋نا حرارتي 
دست／اه په يوه ساعت ک３ ١٢٠٠٠ کيلووا！ه ظرفيت لري چ３ له ډيزلو پرته په هغ３ ک３ د ډبروسکاره 

هم سو＄ول کي８ي.

 ٣ـ د کابل د برېښنا حرارتي فابريکه
دغه فابريکه د کابل د ＊ار په شمالي برخه ک３ د خيرخان３ مين３ د غا＊ي تر＇ن， جوړه شوې ده، له 
دې امله چ３ د کابل په حوزه ک３ د اوبو کم＋ت تر ستر－و کيده نو د دغ３ فابريک３ د جوړولو کار په 
١٣٥٥هـ . ل. کال پيل او په ١٣٥٧هـ . ل کال ک３ بشپ７ شو. نوموړې فابريکه د ٤٥ زرو کيلووا！و 
په ظرفيت سره د ن７يوال بانک په مالي مرسته بيا ورغول شوه چ３ د کابل ＊ار په سلوک３ ٤٠ بر４＋نا 
بشپ７وي، خو له ازبکستان ＇خه د واردې شوې بر４＋نا په رات， سره دغه فابريکه پرچاوه شوې ده چ３ 

دوه توربينونه لري او د سون توکي ي３ ډيزل دي.
د کابل د ＊ار ختي＃ ته د هودخيلو په سيمه ک３ د بر４＋نا يوه بله حرارتي فابريکه په يوه ساعت ک３ د 
٤٣،٦ زره کيلووا！و په ظرفيت جوړه شوې وه، خو د کورنيو ج／７و له کبله ويجاړه شوې وه، د هغ３ 
د سمون اوبيارغون３ قرارداد د سويزرلن６ د ه５واد له Alston کمپن９ سره شوى چ３ د دريم او ＇لورم 

توربين جوړول ي３ په پام ک３ دي.
بايد وويل شي چ３ د حرارتي بر４＋نا يو شم５ر نورې پروژې هم زموږ په ه５واد ک３ په نظر ک３ نيول شوي 

چ３ په دې ل７ک３ د شبرغان د توربين د －ازونو د توليد پروژه يادوالى شو.
دغه پروژه به د امريک３ د متحده اياالتو د پرمختيايي ادارې په مالي مرسته د ١٠٠ـ١٥٠ مي／اوا！و په 

ظرفيت په راتلونک３ ک３ جوړه شي.
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مرستندوى اضافي معلومات

سلنهناصبه ظرفيت )په زروکيلووا！و(حوزه－２ه

249.262.9كابل1

13.963.5ننگرهار2

22.675.9پلخمري ـ بغالن اوكندوز3

42.8210.8مزارشريف ـ بلخ4

2.080.5شبرغان5

5.391.3هرات6

43.7011كندهار ـ هلمند7

1.040.3غزني8

14.93.8نورې حوزې9

395.9100！ول

 ) ٣ ( جدول: په بيالبيلو حوزو ک３ د بر４＋نا د توليد د ظرفيتو４شنه

سرچينې: د اوبو او انرژۍ د وزارت راپور، د ١٣٨٥ کال د تل３ مياشت، ٣٧ مخ
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          د ټولګي دننه فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د حرارتي بر４＋نا په اهميت او د يوې فابريک３ په هکله 
خبرې وک７ي او دخپلو خبرو پايل３ دې نوروته ووايي.

           پوښتنې
١. د افغانستان د حرارتي بر４＋نا تر ！ولو لويه فابريکه چيرې ده او له بر４＋نا ＇خه ي３ په کومو ＄ايونو ک３ 

کار اخ５ستل کي８ي؟
٢. په اوسني وخت ک３ د افغانستان د ډيزلي بر４＋نا د کوچنيو فابريکو نومونه واخلئ.

٣. د کابل د حرارتي بر４＋نا فعاله فابريکه چيرې او په کوم ظرفيت فعاليت لري او د کابل د بر４＋نا ！وله 
＇ومره برخه بشپ７وي؟

٤.د کابل د ختي＃ د حرارتي بر４＋نا په هکله خپل معلومات وواياست.

           له ټولګي څخه بهر فعاليت
ول３ د اوبو د بر４＋نا پر＄اى له حرارتي بر４＋نا ＇خه کار اخلي او د اوبو د بر４＋نا او د حرارتي بر４＋نا 

＊ي／３２ له يو بل سره پرتله ک７ئ خپل معلومات په راتلونکي ساعت ک３ ！ول／يوالوته وواياست.

؟
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څوارلسم لوست

٤،٢ د ډبرو سکاره او زموږ په هېواد کې دهغو کانونه

د ډبرو سکرو زيرم３ د افغانستان په کومو سيمو ک３ دي؟
د ډبرو سکاره د انرژۍ د توليد يوه مهمه سرچينه ده په ت５ره بيا په اوسني وخت ک３ چ３ د نفتو او －ازو 
بي３ مخ په لوړيدو دي،  ډبرو سکاره د انرژۍ د توليدوونک３ سرچين３ په تو－ه يو＇ه ارزانه دي، نو＄که 

ي３ اهميت زيات دى.د ډبرو  سکرو را ايستل له ډير پخوا ＇خه په افغانستان ک３ معمول و.
هندي  د  کال  ل   . هـ  په ١٣٢٠  لوم７ى ＄ل  په هکله ＇７５ن３  زيرمو  د  ډبرو سکرو  د  افغانستان  د 
جيولوجيستانو د هيئات له خوا د کهمرد، اشپشت３، صوف درې او تاله او برفک په سيمو ک３ وشوې.
له هماغه وخت ＇خه وروسته د ډبرو سکرو کارول ورو ورو پيل شول خو له دويم３ ن７يوال３ ج／７ې 
＇خه وروسته ترې کار اخ５ستل ډير پراخه شول او کالنی توليد ي３ له ١٢٠ ＇خه تر ١٦٠ زرو ！نو 

پورې  لوړ شو.
پرته له دې چ３ د ه５واد په بيالبيلو سيموک３ د ډبرو سکرو کوچن９ زيرم３ شته، په شمال ک３ د ډبرو 
سکرو ډيرې لوي３ زيرم３ دي چ３ پراخه سيمه ي３ نيول３ ده.  دغه سيمه له تخار ＇خه تر هرات پورې 
غ％يدل３ چ３ ٣٥ زره کيلومتره مربع کي８ى. د افغانستان د ډبرو سکرو هغه اندازه چي په اشپشته، 
کرکر، بن／ي )د خان اباد د ＊ار د جنوب په لس ميلي ک３(، کرخ، سبزکو او صوف دره ک３ تثبيت 
شوي دي، ٢٠٠ ميليونو ！نوته رسي８ي. د افغانستان د ډبرو سکاره ډير غوره کيفيت لري او ډير کار 
ور＇خه اخ５ستل کيداى شي. زموږ په ه５واد ک３ له کانونو ＇خه د ډبرو سکرو د را ايستلو کار د سيمو 

د کان３ منابعو )سرچينو( يوتصويرد افغانستان د کاني سرچينو )منابعو( نقشه و－ورئ.

د کاني سرچينو هغه سيم３ چ３  
په برمه کولو سره تثبيت شوي دی:

د ډبرو سکاره
خام نفت

طبيعی －از
اوسپن３ لرونکي －＂ور توکي

کروم
مس

جست او سرپ
بوکسيت

ليتيم
بريليم

سره زر
د مال／３ ډبرې

سلفر )－و－７(
فلورايت

بيرايت
ابرک )شوکا１ی(

سن， ريشه
تالک

－رافيت
الجور )الجبر(

－رانبيه تي８ي
اهک ) د چون３ ډبرې(، دولوميتونه او مرمر خ＂３

ش／３ او وړې تي８ي

ليتريک
سلفوريک
کاربونيک
سليکاني

منرالي چينې

ني＂ه ١٩٧٦ کال

کاني سرچين３
٦٠٠٠٠٠٠ : ١

٢٧- شکل:
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د غرني حالت او د الرو د نشتوالي له امله يو＇ه ستونزمن او په لوم７يو پ７اوونو ک３ دي، نو ＄که ي３           
را ايستل او بيه －رانه پريو＄ي،  خو سره له هغه هم د ډبرو سکاره د سون توکو په ！و－ه لوړ ارز＊ت 

لري.
د افغانستان د ډبرو سکرو توليدات زياتره د کرکر او اشپشتي له کانونو ＇خه دي چ３ د ！ول ه５واد په 
سلو ک３ ٩٠ برخه جوړوي. د توليد شوو ډبرو سکرو ＇خه په سلو ک３ ٧٧ په صنعتي کار＄ايونو ک３ 

د سون او پات３ نور ي３ د کورونو د تودولو لپاره په کاري８ي.
د  ک３  افغانستان  په 
بيالبيل  سکرو  ډبرو 
چ３  شته  ډولونه 
په  ي３  سيم３  ＄ين３ 
＊ودل  تو－ه  الندې 

کي８ي:

الف ـ د صوف درې د دبرو سکرو کان
د صوف درې کان د لرغونتوب او خپلو ＄ان／７تياوو له مخ３ د افغانستان د نورو سيمو پرتله لوم７يتوب 
لري او په سمن／انو واليت ک３ د ډبرو سکرو يو ډير لوى کان －２ل کي８ي، زيرم３ ي３ ٧٤ ميليونو ！نو ته 
رسي８ي. ددغ３ سيم３ د ډبرو سکرو کان لوړ جنسيت لري، تودوخيزه انرژي ي３ ډيره او د کاربن سلنه 

ي３ لوړه ده.
له دغو کانونو ＇خه لکه ＇ن／ه چ３ په کار ده، －＂ه نه ده اخ５ستل شوې، الملونه ي３ دادي چ３ يو خو 
له صنعتي مرکزونو ＇خه لرې دي او بل دا چ３ د لي８دولو وسايل محدود او امکانات په واک ک３ نشته 

دي.
ددغه کان يوه اندازه سکاره کابل ته لي８دول کي８ي او پات３ نور ي３ د بلخ واليت ته ＄ي.

د ډبرو د سکرو د کان يو ان％ور

٢٨- شکل
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ب ـ د آشپشتې د ډبرو سکروکان
دغه کان د پلخمري د صنعتي ＊ار جنوب ته په ١١٠ کيلومتره وا！ن ک３ د بغالن واليت د سيغان په 
دره ک３ واقع دى. له دو آب او ميخ زرين ＇خه ٢٠ کيلومتره وا！ن لري. ددغه کان د ډبرو سکاره 
د کميت او کيفيت له پلوه ډير ارز＊ت نه لري، دا＄که چ３ د طبيعي جوړ＊ت له مخ３ پيچلي او 
د هغو د را ايستلو په برخه ک３ ستونزې شته. ددغه کان د سکرو زيرم３ د ٥٠٠ زرو ！نو په شاوخوا 
ک３ ا！کل شوې دي، خوبياهم له دې امله چ３ دغه کان د ＊کاري درې د پخواني س７ک تر＇ن， 
و، نو ＄که له ډيرې مودې راهيس３ کار ور＇خه اخ５ستل کي８ي. ددغه کان د ډبرو له سکرو ＇خه 

د دولتي ادارو، روغتونونو او کابل ＊ار لپاره کار اخ５ستل کي８ي.
 ج ـ د کرکر د ډبرو سکرو کان

د کرکرو کان د پلخمري ＊ار ＇خه لس کيلومتره ليرې جنوب ختي＃ ته د کرکر له غره سره پروت 
دى. ددغه کان د ډبرو سکرو ！وله اندازه چ３ هر پوړ ي３ دوه يا درې متره پري７والى لري ١٥ ميليونه 
！نه ＊ودل شوې ده. د سکرو جنسيت ي３ ＊ه او د کار اخ５ستو وړ دى. دغه کان په ١٣٨٥ هـ .ل 
کال ک３ د غوري سمن＂و له فابريکو سره يو＄اى خصوصي سکتور ته ورک７ل شو چ３ له دغو سکرو 

＇خه د غوري سمن＂و د توليد لپاره کار واخ５ستل شي.
په ١٣٨٧ هـ . ل کال ک３ د دغه کان له ٣٨٠٠ ！نو ＇خه زيات سکاره ايستل شوي دي. نوموړى 
کان د پلخمري صنعتي مرکزونوته نژدې دى او له بل３ خوا د کابل ـ کندوز د لوي３ الرې په خواک３ 
دى، نو ＄که ي３ اهميت زيات دى او د هرې ور＄３ توليدات ي３ په من％ن９ تو－ه له ٣٠٠ ＇خه تر 

٤٠٠ ！نو پورې کي８ي.
له دغه کان ＇خه ايستل شوي سکاره د پلخمري د سمن＂و جوړولو په فابريکه، ب＂يو او په کابل ک３ 

کارول کي８ي.
د ـ د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کان

دغه کان د هرات واليت شمال ختي＃ ک３ د ١١٠ کيلومترو په وا！ن د سبزک غا＊ي ＇خه الندې  د 
کرخ دسيند پورته خواته موقعيت لري، اکتشافي او ساختماني چارې ي３ د چکي متخصصينو په 
مرسته ترسره شوي، زيرم３ ي３ ٩،٥ ميليونه ！نه ＊ودل شوي دي. دغه کان په ١٣٨٦هـ . ل ک３ 
خصوصي سکتور ته  وسپارل شو، کلن９ توليد ي３ ٤٠ زره ！نه او کلني عوايد ي３ ٢٠ ميليونه افغان９ 
دي. همدا اوس فعال او تر －＂３ اخ５ستن３ الندې دي. د دغ３ سيم３ د ډبرو سکرو جنسيت غوره 
او لوړه تودوخيزه )حرارتي( انرژي لري. ددغه کان د ډبرو له سکرو ＇خه د هرات ＊اروالي او فرقه 

کار اخلي.
همدا اوس د افغانستان د کانونو د وزارت په پاملرن３ سره دسبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو 
له کان ＇خه ديوې خصوصي کمپن９ په مرسته کار اخ５ستل کي８ي چ３ قرار داد ي３ د لسو کالونو 

لپاره اعتبار لري.
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د ټولګي دننه فعاليت  
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، يوه ډله دې د هغو ＇７５نو او مطالعو په هکله خبرې وک７ي 
چ３ هندي جيولوجيستانو د لوم７ي ＄ل لپاره په افغانستان ک３ د ډبرو سکرو په هکله ترسره ک７ي دي. 
او دويمه ډله دې د ډبرو سکرو د موجوده زيرمو په هکله خبرې وک７ي او پايله دې د ډلی استازي خپلو 

！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

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

٢. د اشپشت３ د ډبرو سکرو د ＄ان／７تياوو په هکله معلومات ورک７ئ.
٣. د کرکر د ډبرو سکرو د کان موقعيت له جغرافيايي پلوه ＇ه اهميت لري؟

٤. په افغانستان ک３ د ډبرو سکرو هغه توليدات چ３ لوړه سلنه لري له کومو سيمو ＇خه ترالسه کي８ي 
سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

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

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
زموږ په ه５واد ک３ د ډبرو سکرو د را ايستلو په برخه ک３ د ستونزو په اړه او داچ３ دغه ستونزې او 

خن６ونه په ＇ه ډول بايد له من％ه يووړل شي، يوه مقاله وليکئ او نوروته ي３ واوروئ.
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پنځلسم لوست
٢، ٥ نفت او گاز

نفت اوگازد تو دو خ３ او انرژۍ د توليد او سون توکي دي. زموږ د ه５واد په بيالبيلو سيموک３ ي３ 
زيرم３ شته چ３ په الندې توگه تر بحث الندې نيول کي８ي:

الف( نفت
نفت د سو＄يدو وړ مايع ده چ３ تر ١٨٠٠ مترو پورى د ＄مک３ په ژورو برخوک３ موندل کي８ي، 
＄ين３ وختونه د ＄مک３ الندې فشار اوتو دو خ３ له امله پورته خواته را ＄ي او د ＄مک３ مخ ته    
را رسي８ي. په ميليونونو کاله مخک３ د ژونديو ژويو او عضوي توکو پات３ شون３ چ３ په يوه سيمه ک３ 
پراته وو، ورو ورو د کلونو په ت５ريدو سره تر خاورو او رسوبي پوړونو الندې راغلي، چ３ د فشار او 
تو دو خ３ له امله ي３ د وخت په ت５ريدو سره ب２ه بدله شوې او نفت ور＇خه جوړ شوي دي. د نفتو 
د را ايستلو لپاره ژورې ＇اگانى کيندل کي８ي او ډيرې پري７ې نل ليکي د نفتو ＇اگانو ته ورننه باسي، 
په دې توگه خام نفت پورته خواته را و＄ي يا د پمپ په واسطه را ايستل کي８ي. خام نفت تور رنگ 

لري، خو وروسته تر چا１ولو ＇خه ي３ په چ２％اى ک３ رنگ بنفش شي او اسانه سو＄ي.
زموږ د ه５واد په ډيرو سيموک３ د نفتو زيرم３ شته چ３ شمال، لويدي＃ او جنوب لويدي＃ برخ３ ي３ 
نيولي دي او مهم واليتونه ي３ تخار، کندز، مزار شريف، جوزجان، فارياب، بادغيس، هرات او 

له نفتو او گازو ＇خه ＇ه کار اخ５ستل کي８ي؟
د جوز جان په واليت ک３ د يتيم تاق او جرقدوق د کانونو د －ازي ＇ا－انو د ازم５＋ت او چمتو کولو پران５ستنه ٢٩- شکل:
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نوردي. همدارنگه د هلمند په وادي او په پکتيکا ک３ هم د نفتو د زيرمو ا！کل شوى دى.
نفت په ډيرو ＄ايونو ک３ کارول کي８ي. دکورونو په رو＊انه کولو، د حمل ونقل په وسايلو، په صنعتي 
ماشينونو، کيمياوي صنايعو او گ０ شم５رنورو مرکبونو لکه مصنوعي رب７ جوړولواو نوروک３ ور＇خه 

استفاده کي８ي.
د هغو له فرعي مشتقاتو ＇خه د پالستيک په جوړولو د عطرونو، رنگونو او ان دا چ３ د ＄ينو 

خوراکي توکو لکه مارگرين غوړيو په جوړولو ک３ کار تر４نه اخ５ستل کي８ي.
 

ب( گاز
د گازونو را من％ته کيدل هم لکه د نفتو په شان د ژونديو ژويو د پات３ شونو ＇خه د عضوي موادو 
د ترسب او د تودوخ３ او فشار له امله او هغوته د هوا د نه رسيدلو له امله دي چ３ ب３２ ي３ بدلون 

موندلى او په گاز بدل شوي دي.
گاز د افغانستان يوه ډيره ارز＊تمنه سر چينه ده. دهغو لوي３ زير م３ هم ده５واد  دننه د لگ＋ت لپاره 
او هم بهر ته د صادرولو لپاره لوړ ارز＊ت لري. په داس３ حال ک３ چ３ د ه５واد په بيالبيلو سيموک３ 
د گازونو د پيدا کيدو امکانات شته، په اوسني وخت ک３ ي３ لوي３ زيرم３ په خواجه گوگردک، يتيم 
تاق، خواجه بوالن او جرقدوق ک３ موندل شوي دي او همدا اوس ترگ＂３ اخ５ستن３ الندې دي چ３ 

دلته ي３ ＇و حوزې په لن６ ډول د يادولو وړ دي.

١. د خواجه گوگردک د گازو کان
دغه ز４رمه د شبرغان د＊ار شمال لويدي＃ ته د ٢٣ کيلو متروپه وا！ن پرته ده، د کيندل شوو ＇اگانو 
شم５ري３ ٥٢ دى. ！وله زيرمه ي３ ٤٦،٨  ميليارده مکعب متره گاز ا！کل شوى چ３ تر اوسه پورې 
ي３ ٤٤ ميليارده مکعب متره را ايستل شوى دى. همدارنگه په دغه سيمه ک３ ١٠ ميليارده مکعب 

متره تريو )سلفر لرونکى( گاز هم موندل شوى دى.

٢. د يتيم تاق د گازو کان
دغه ز４رمه د شبرغان له ＊ار ＇خه ١٨ کيلو متره لرې ختي＃ ته پرته ده. دهغه تثبيت شوې زيرمه 

٢٠،٨ ميليارده مکعب متره ＊ودل شوې ده.
په ١٣٤١هـ ل کال ک３ ي３ د برمه کولو په حال ک３ په ＇لورمه ＇اه ک３ اور ولگيد چ３ د دريوکلونو 

سو＄５دلو په ترځ ک３ ي３ ميليونونه مکعب متره گاز وسو＄يدل.
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٣. د جرقدوق د گازو کان
دغه زيرمه د شبرغان له ＊ار ＇خه ١٥ کيلو متره ليرې جنوب لويدي＃ ک３ پرته ده، ٣٣ ＇اگان３ ي３ 
٢٢٠٠ متره په من％ني ژوروالي کيندل شوي دي، گاز ي３ تريو دى، ！وله ز４رمه ي３ ٢٦ ميليارده 
مکعب متره ＊ودل شوې چ３ تر اوسه پورې ي３ ١٥،٣٦٢ ميليارده مکعب متره را ايستل شوې 

ده.

٤. د خواجه بوالن د گازو کان
د شبرغان د ＊ار په ٣٠ کيلومتره ختي＃ ک３ دى، د برمه کولو چارې ي３ په ١٣٤٢هـ ک３ پيل شوي 

دي، تر يوگاز لري او زيرم３   ي٢،٥３ ميليارده مکعب متره دي.
په پورتنيو سيموک３ ي３ د －ازونو ！ول３ زيرم３ ١٢٠ ميليارده مکعب متره تثبيت شوي چ３ له هغو 
＇خه ي３ ٤٠ ميليارده مکعب متره خوږ گاز او پات３ نور ي３ تريو يا سلفر لرونکى گاز دى. د گازو د 
صادرو لو لپاره د پخواني شوروي اتحاد تر پولو پورې د ٣٢ انچو په قطر اود ٩٧.٥ کيلو مترو په 
اوږدوالي يوه نل ليکه جوړه شوې وه. يوه بله نل ليکه د شبرغان له ＊ار ＇خه د مزار شريف د سرې 
او بر４＋نا تر فابريک３ پورې ايستل شوې وه چ３ ٥٥ کيلومتره اوږ دوالى او ١٢ انچه قطر ي３ درلود، 

دلي８ دولو وړتيا ي３ په يوه کال ک３ ٥٠٠ ميليونه مکعب متره وه.
مزارشريف ته ي３ دلي８ دولو موخه د مزارشريف دسرې او بر４＋نا له فابريک３ ＇خه کار اخ５ستل 
وه چ３ په يوه کال ک３ ي３ ١٠٥ زره ！نه يوريا سره توليدوله او همدارنگه  د مزارشريف د بر４＋نا د 
فابريک３ په کار اچول و چ３ په يوه ساعت ک３ ي３ ٣٦ زره کيلو وا！ه بر４＋نا توليدوله. داهم بايد 
وويل شي چ３ په ١٣٥٤ هـ ل. کال په افغانستان ک３ د درې ميلياردو مکعب مترو شاوخوا گاز 
توليد شوى و چ３ له هغه ＇خه ٢٨٥٠ ميليونه مکعب متره ي３ بهر ته صادر شوى او ١٥٠ ميليون 
مکعب متره ي３ د ه５واد د ننه لگول شوى و. په ＄ينو کلونو ک３ ي３ د  گاز له صادرولو ＇خه د ه５واد 
په سلوک３ ٤٠ د صادراتو ！ول ارز＊ت تر السه کيده چ３  د افغانستان دتادياتو د بيالنس په برخه ک３ 
ي３ پوره اهميت درلود، همدارنگه په پام ک３ وه چ３ د سلفرو د جال کولو په پروژه ک３ د جرقدوق 
په سيمه ک３ د سلفر لرونکي گاز له ٢٦ ميليارده مکعب مترو ＇خه هم استفاده وشي. له طبيعي 
گاز ＇خه په ډيرو ＄ايونو ک３ کار اخ５ستل کي８ي، له دې پرته چ３ په پخلي او د کورونو په تودولو ک３ 
کار ورکوي، د يوشم５ر کيميايي مرکبونو په جوړولو ک３ هم －＂ور  دی او د بر４＋نا د انرژي د توليد 

لپاره هم يوه ډيره ＊ه سرچينه ده.
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                                 دټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، لوم７ۍ ډله دې د افغانستان د نفتو د ز４ر مو او دويمه ډله دې د 

طبيعي گاز په هکله خبرې وک７ي او د خپلو خبرو پايله دې  نوروته ووايي.

         پوښتنې
١. نفت ＇ه دي؟

٢. د گاز د پيداکيدو دسرچينو په هکله معلومات ورک７ئ.
٣. نفت چيرته په کاري８ي؟

٤. د افغانستان د گاز د مهمو حوزو نوم واخلئ.
٥. د نفتو ز４رم３  د افغانستان په کومو برخوک３ تثبيت شوي دي؟

٦. په افغانستان ک３ د طبيعي گاز عمومي ز４رم３  په ＇ومره اندازه تثبيت شوي دي؟
٧. سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

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 نقش３ له مخ３ يوه نقشه رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ د گاز او نفتو 
وړاندې  ！ولگيوالوته  خپلو  ي３  ک３  ساعت  راتلونکي  په  او  و＊يئ  سره  ن＋و  ＄انگ７و  په  سيم３ 

ک７ئ. 

د ډيرو سکاره)په ！نو(گاز)په مکعب مترو(نفت)په ！ن(کلونه
138285024262035100

13831469011912133730

17233733110ـــــ1384

17192534920ـــــ1385

161440242700ــــــ1386

)٤( جدول: په بيالبيلو کلونو ک３ د نفتو، گاز او د ډبرو  سکرو د ايستلو اندازې

؟
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شپاړسم لوست

الف( د هېواد نفت لرونکې حوزې

په افغانستان ک３ د نفتو د زير مو د تثبيت په هکله ＇７５ن３ په کمه اندازه په ١٣١٤ هـ ل. د افغاني او 
بهرنيو جيولوجست له خوا د ه５واد په بيالبيلو سيمو لکه د ه５واد په شمال، لو４دي＃، جنوب لو４دي＃ 
او جنوبي ک３ پيل شوې. د لوم７ي ＄ل  لپاره په ١٣١٥ هـ ل. کال يوې امريکايي کمپن９ د افغانستان 
او  په شمال ک３ نفت لرونک３ شيل طبق３ ) د خ＂و او شگو له کيناستو ＇خه جوړي８ي( وموندل３ 
وروسته بيا د هغو الزيات３ زيرم３  په پکتيکا او د هلمند په وادي او د افغانستان په سهيل )جنوب( 
په  پل＂ن３ چارې  نفتو د  ک３ هم وموندل شوې. په ١٣٣٣هـ ل.  کال ک３ يوې سوي６ني کمپن９ د 
منظمه توگه د سرپل په واليت ک３ پيل او دپام وړ برياليتوبونه ي３ ترالسه ک７ل، خوله ١٣٣٨ هـ 
ل. کال ＇خه وروسته د هغه موافقه ليک له مخ３ چ３ په همدې اړه له دې ＇خه دوه کاله مخک３ 
په مسکوک３ السليک شوى و، د پخواني شوروي اتحاد د متخصصينو په مرسته د مزارشريف او 
اندخوى ترمن＃ د افغانستان په شمال ک３ په ٤٦٠٠ مربع ميله ساحه ک３ د نفتو د پل＂ن３ چارې پيل 
ايران ترپولو  پايلو و＊وده چ３ د ه５واد په شمال ک３ د تخار له واليت ＇خه د  شوې. ددغو ＇７５نو 
پورې د نفتو د زيرمو د شتوالي پراخه امکانات شته او د هغه په دوام د ه５واد د جنوب په پکتيکا او 
ترلويدي＃ پورې ي３ دقلعه نو. هرات، شبرغان،ميمن３، کندز، تالقان، مزارشريف او نورو سيمو ک３ د 
نفتو زيرم３  ترسترگو شوې. دهلمند په وادي، پکتيکا او د افغانستان په جنوبي سيموک３ هم د نفتو 
زيرم３  ا！کل شوي، خو د پوره پانگ３ او د تجربه لرونکو فني پرسونلو د نشتوالي له امله د هغو منظم 
را ايستل تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي. د نفتو يوازين９ تثبيت شوې زيرمه په جوزجان ک３ ده په 

دې ل７ ک３ د انگوت زيرمه ديادولو وړ ده.

دنفتو زيرم３  زموږ د هيوا په کومو برخوک３ شته دي؟
د جوزجان واليت د نفت او گاز دچا１ولو د فابريک３ يو ان％ور ٣٠- شکل:
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دلته د انگوت په گ６ون د نفتو يو＇و کانونه در پيژندل کي８ي:
١. د انگوت د نفتو زيرمه

د سرپل د＊ار ＇خه پن％ه کيلومتره ختي＃ ک３ دى چ３ د نفتو طبق３ ي３ له ١١٠٠ ＇خه تر ١٢٠٠ متروپورې دي. 
جيولوژيکي زيرم３ ي３ ٧،١ ميليونه ！نه اود ايستل کيدو وړ زير مي ي３ ٢،٠٦ ميليونه ！نه ＊ودل شوي دي.

٢. د آق دريا دنفتو زيرمه: د سرپل ＇خه لس کيلومتره ختي＃ ک３ ده، ！ول３ زيرم３ ي３ ١٢ ميلونه ！نه دي. ثابت３ 
اود گ＂３ اخ５ستو وړ زيرمي ي３ له ＇لور ميليونو ！نو ＇خه زياتى ا！کل شوي دي.

٣. د قشقري دنفتو زيرمه:  د سرپل جنوب ختي＃ ته په ١٢ کيلومتره وا！ن ک３ پروت کان دى جيولوژيکي زير 
م３ ي３ ١٩،٦ ميليونه ！نه ، د ايستلو وړ زير م３ ي３  ٦،٣٨١ ميليونه ！نه نفت ＊ودل شوي دي.

٤. د زمرد ساى د نفتوزيرمه: د شبرغان د＊ار د جنوب لويدي＃ په ٦٠ کيلو مترۍ ک３ پروت دى. زير م３ ي３ 
٩،١٩ ميليونه ！نه اود ايستل کيدو وړ زير م３ ي３ ٣،٤ ميليونه ！نه اومه نفت دي.

په ١٣٥١هـ ل. کال ک３ وپت５ل شوه چ３ په دغه برخه ک３ يو کوچنى د نفتو چ２％اى جوړشي،خو کله چ３ د آق دريا 
د زيرمو توليدي ظرفيت نورهم زيات شو، ددغه چ２％اى ظرفيت هم ٢٠٠ زرو ！نو ته لوړشو. البته د هغه د ودان９ د 
کارله بشپ７يدو وروسته به په راتلونک３ ک３ د نفتو توليدي ظرفيت نور لوړشي چ３ پرته له شکه  به د ه５واد دننه د يو 

شم５ر اړتياوو د پوره کيدو سرب５ره به د ه５واد د تادياتو په بيالنس ک３ هم ارز＊ت ولري.
په اوسني وخت ک３ د افغانستان د نفتو اړتياوې له بهر ＇خه د هغو په واردولو سره بشپ７ي８ي، په همدې ترڅ  

ک３  نفتوته د ه５واد  اړتيا ورځ په ورځ زياتي８ي، او د هغو ن７يوال３ بي３ هم مخ په زياتيدو دي.

                       د ټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو وويشل شي، د افغانستان د کاني سرچينو د نقش３ او د لوست د متن 

＇خه په کار اخ５ستو دې الندينى فعاليت تر سره ک７ي:
١. هغه سيم３ چ３ هلته دنفتو زير م３ شته په ترتيب سره دې له شمال ختي＃ ＇خه ترجنوب لويدي＃ پورې 

ل５ست ک７ي.
٢. ودې وايي چ３ کومو کمپنيو، په کومو برخوک３، ＇ه وخت د نفتو د زيرمو د تثبيت لپاره ＇７５ن３             

تر سره ک７ي؟ 
         پوښتنې

١. ول３ تر اوسه پورې د افغانستان نفت په پراخه او منظمه توگه نه دي را ايستل شوي؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٢. د نفتو زير م３ د افغانستان په کومو سيموک３ دي، نوم ي３ واخلئ.

٣. د نفتو يوازين９ ثبت شوې زيرمه ＇ه نومي８ي او چيرته ده؟
       له ټولگي څخه بهر فعاليت

－رانو زده کوونکو يوه ور＄پا１ه، مجله، کتاب يا ان＂رن＂ي پا１ه چ３ د افغانستان دنفتو د زير مو د پلت３２ يا سوداگرۍ په 
هکله معلومات ولري، ولولئ او د هغ３ اخ＃ په راتلونکي لوست ک３ خپل ＊اغلي ＊وونکي ته ＊کاره ک７ئ.

؟
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اولسم لوست

٦،٢ فلزات 

انسانانو له ډير پخوا ＇خه فلزات پيژندل او هغه ي３ کارول ، خوپخوا ي３ کارول محدود و. دهغو ن＋و 
له مخ３ چ３ په دې برخوک３ شته، داس３ ＇رگندي８ي چ３ هغه لوم７نى فلز چ３ انسانانو وپيژاند، 
مس او بيا وروسته اوسپنه وه. زموږ په ه５وادک３ د يو شم５ر فلزاتو لکه مسو، اوسپن３ سربو، کرومو، 
جستو او گرانبيه فلزاتو لکه د سرو زرو  او سپينو زرو زير م３ او سر چين３ شته چ３ د هريوه په هکله 

لن６ معلومات ورکول کي８ي:
� د اوسپن３ زيرم３ د افغانستان په الند４نيو برخو او سيموک３ شته دي: t:اوسپنه

-  د کندهار په خاکريز ک３ چ３ د زيرمواندازه ي３ ٨،٢٣ ميليونه ！نه ＊ودل شوى ده او د حاجيگ， 
کان.

- دهرات دغور يانو کان چ３ په ١٣٨٨هـ ل کال ک３ ي３ له يوې ايراني کمپن９ سره د پل＂ن３ ت７ون 
شوى و.

- د بدخشان د سياه درې کان چ３ ا！کلي زيرمه ي３ له ٤٠ تر ٤٥ ميليونه ！نه ده.
- د پغمان د ولسوال９ د اوسپن３ کان چ３ زير مه ي３ ١،٣٨ ميليون ！نو ته رسي８ي.

- دجبل السراج د اوسپن３ کان چ３ د زير مو اندازه ي３ اته ميليونو ！نو ته رسي８ي او د اوسپن３ اندازه 
ي３ په سلوک３ ٤٥ ＊ودل شوې ده.

د فلزاتو زير م３ د افغانستان په کومو سيموک３ دي؟ 

٣١- شکل: په يوه ډبره ک３ د مسو أثار چ３ د لوگر له عينک ＇خه ترالسه شوې ده.
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- د حاجي گک د اوسپنې کان: د باميان د جنوب ختي＃ په ٤٥ کيلو متره وا！ن ک３ پروت 
دى چ３ د خپل کيفيت اوزيرمو له پلوه د سيم３ يو ډير لوى او مهم کان شم５رل کي８ي. د اوسپن３ زير 
م３ ي３ ١،٨ ميليارده ！نه ＊ودل شوې دي او د اوسپن３ سلنه ي３ ٦٣،٥ ＊ودل شوې ده. د کانونو د 
وزارت نوې شم５رې د دغه کان ثبت شوې زيرم３  ١١٠ ميليونه ！نه او ا！کل شوې زيرم３ ي３ ٢٠٧٠ 
ميليونه ！نه ＊ودل３ دي. د حاجي گک د کان له زيرمو ＇خه د گ＂３ اخ５ستن３ امکان شته، خو د 
نوموړو کانونو را ايستل زيات３ پانگ３ ته اړتيا لري. په پام ک３ وه چ３ په ١٣٨٨ هـ ل. کال ک３ ي３ گ＂ه 
اخ５ستنه خصوصي سکتورته وسپارل شي چ３ د راتلونکو کلونو په ترڅ ک３ به ي３ چارې بشپ７ې او 

په کال ک３ به يوميليون ！نه پوالد ور＇خه توليد او يو شم５ر ه５وادو الوته به د کار زمينه برابره شي.
� زير م３ شته چ３ له پروان ＇خه  tمس: د افغانستان په لسو واليتونو ک３ د مسو د کانونو ١٢
تر فراه او کندهار پورې ي３ پراخه ساحه نيول３ ده. په دې ک３ د کجکي ترمن＃ سيم３ ډيرې 

مهم３ دي.
- د مسو د طبقو کانونه په ！غر، خورد کابل او ان د چهلستون په غرونو ک３ تر سترگو کي８ي.

- د کابل په دربندک３  ) د عينک له کان ＇خه ٨-٩ کيلو متره لرې په خطي ب２ه د مسو کان پروت 
دى، د مسو اندازه ي３ په سلوک３ ٠،٥٨ –  ١،٥٥ پورې ده. د زابل واليت د مسوکان د کندالن په 
سيمه ک３ ثبت شوى دى چ３ د مسو اندازه ي３ په سلوک３ ٠،٦٢ ＇خه تر ١،٢ پورې ده، ！وله زيرمه 

ي３ له ٥ تر ٨ ميليونو！نو پورې ا！کل شوې ده.

د کابل ＊ار په جنوب ختي＃ ک３ دى، ا！کلي زيرم３ ي３  � t :د لوگر د عينک د مسو کان
＇لور ميليونه ！نه او په دغه کان ک３ د مسو اندازه په سلوک３ له ١،٢ تر ١،٥ پورې ＊ودل شوې 
ده. په عينک کان ک３ د مسو ا！کل شوې زير م３ له ٦ ميليونو ！نو ＇خه زيات３ ＊ودل شوي دي. 
دکانونو د وزارت نوو شم５رو دهغو تثبيت شوې زير م３ له ١١ تر ١٣ ميليونو ！نو مسو پورې 
＊ودلي دي د داوطلب９ له چارو وروسته ي３ په ١٣٨٧هـ ل. کال ک３ له يوې چينايي کمپن９ 
سره قرارداد السليک ډ４ر ژر به په گ＂ه اخ５ستنه پيل وک７ي چ３ هر کال به تقريبااً ٢٠٠ زره ！نه 

خالص مس توليد ک７ي.
باميانو، غوربند،  کابل، غزني،  فراه، هلمند،  بادغيس،  په شيدا،  زيرم３ دهرات  دکان  د مسو   -

اندراب بغالن او سرپل ک３ هم د ارز＊ت وړ دي.
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��tسره زر: په افغانستان ک３ سره زر د هندوکش دوو خواووته په بيالبيلو سيموک３ شته چ３ يوه 
پراخه ساحه ي３ د فيض آباد له شمال ＇خه په جنوب لويدي＃ ک３ تر کندهار پورې نيول３ ده. مهم 
کانونه ي３ د بدخشان په يفتل او د غزني په مقر ک３ شته. د يفتل په سيمه ک３ د سرو زرو او کوارتز 
د ډبرو ＇لور رگونه دي چ３ په هر ！ن کاني تو کوک３ ي３ له يو ＇خه تر ٨٥ گرامو پورې سره زرشته 

دي.
- د سروزرو نورې زير م３ د قالت په زر کشانو ک３ شته چ３ د سرو زرو اندازه ي３ په هر ！ن کاني 

توکي ک３ له ٠.٥ ＇خه تر ١١ گرامو پورې ده.
همدارنگه د کوکچ３ د سيند او د هغه د مرستياالنو په ت／لوري ک３ په يوه پراخه ساحه ک３ 
سره زر شته چ３ د سرو زرو اندازه ي３ د شگ３ په هر مکعب متر ک３ په من％ن９ توگه تر ٣٩٤ 

ميلي گرامو پورې محاسبه شوې ده. 
���tسپين زر: د سپينو زرو زير م３ د پنجشير )له عمرز ＇خه تر خاواک پورې(، دهرات سيم کوه 
او د بي بي گوهر په سيمه او د کندهار په خاکريز ک３ شته چ３ پخوا به په نافني توگه ايستل کيدې، 

خو اوس ور ＇خه کار نه اخ５ستل کي８ي.
��t د سربو او جستوکانونه: زموږ په ه５واد افغانستان ک３ د سربو او جستو کانونه هم شته 
چ３ په هغوک３ د کندهار د بي بي گوهر د سربو او جستو د کان نوم اخ５ستالى شو چ３ زير م３ ي３ 
٢١١٠٠ ！نه جست او ٥٥٠٠ ！نه سرب ＊ودل شوي دي چ３ د هرات د چشت په سيمه او د هزاره 

جاتو د تولک او د غوربند د فرنجل سيم３ ک３ هم شته دي.
����tد کروم د ډبرو کانونه: د کروم د ډبرو دشتوالي ن＋３ د خوست، ميدان وردگو، د لوگر 
د محمد اغ３ او کلنگار او کندهار په سيموک３ ديا دون３ وړدي. د کانونو د وزارت نوې شم５رې د 
خوست د کرومو د ډبرو د ايستلو من％ن９ کلن９ اندازه ٧٣٠٠٠ ！نه ＊ودلى ده چ３ په ١٣٨٦ هـ 
ل. کال ک３ ي３ له يوې کمپن９ سره قرار داد شوى و خو اوس د امنيتي حالت د خرابوالي له امله نه 

ايستل کي８ي. 
د ميدان وردگ واليت دکرومايت د کان من％ن９ کلن９ اندازه له ٤٠٠٠٠ ！نو ＇خه زياته ＊ودل شوې 

ده.
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دټولگي دننه فعاليت

زده کوونکي دې په پن％و ډلو وويشل شي، د لوست د متن او دافغانستان د کانونو د نقش３ په لوستلو 
دې الندې فعاليت تر سره ک７ي او دخپل کار پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي:

لوم７ۍ ډله : د اوسپن３ دکانونو د سيمو نومونه واخلئ او د نقش３ پر مخ ي３ و＊يئ.
دويمه ډله : د سروزرو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقش３ پر مخ ي３ و＊يئ.

دريمه ډله : د سپنو زرو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقش３ پر مخ ي３ و＊يئ.
＇لورمه ډله : د مسو دکانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقش３ پر مخ ي３ و＊يئ.
پن％مه ډله : د سربو د کانونو د سيمو نومونه واخلئ او دنقش３ پر مخ ي３ و＊يئ.

؟ پوښتنې
١- زموږ په ه５واد ک３ ＇و ډوله فلزات شته؟ نومونه ي３ واخلئ.

٢- د اوسپن３ کانونه د افغانستان په کومو سيموک３ دي او د هغو ډير مهم کان کوم يودى؟ 
٣- د لوگر عينک د مسو دکان په هکله معلومات ورک７ئ.

٤- د سربو او جستو زيرم３  زموږ ده５واد  په کومو سيموک３ دي؟ نوم ي３ واخلئ.
٥- زموږ په ه５واد ک３ د سپينو زرو زيرم３  په کومو برخوک３ تثبيت شوي دي؟ نوم ي３ واخلئ.

    له ټولگي څخه بهر فعاليت
د فلزاتو د لوست متن او د کانونو نقشه ولولئ او په راتلونکي ساعت ک３ ي３ د هغو د مهمو ！کو په 

هکله معلومات ورک７ئ.

٣٢- شکل
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اتلسم لوست

دفلزاتو دکانونو اقتصادي اهميت

لکه ＇رنگه موچ３ په ت５ر لوست ک３ ولوستل او جيولوژيکي ＇７５نو ＊ودل３ ده، زموږ ده５واد په ډيرو 
برخو ک３، د فلزاتو کانونه شته. دغه کانونه ده５واد په اقصاد ک３ د اهميت وړدي. افغانستان د فلزى 
زيرمو دلرلو له مخ３ يو ب６اى ه５واد گ２ل کي８ي. د ه５واد فلزي زيرم３ د پانگ３ اچون３، د تخنيکي 
وسايلو، د فني پرسونل او ه５واد دننه او بهر د خر＇الو د بازار په چمتو کيدو سره په پراخه اندازه 

را ايستل کيداى شي.
په  او د ژوند دنورو چارو  فلزات ＄انگ７ى اقتصادي ارز＊ت لري. د کرن３، سوداگرۍ، تخنيک 
برخوک３ د اقتصادي فعاليتونو پر مختگونه، د فلزي صنايعو له پر مختيا سره اړه لري. فلزي زير م３ 
ديوه ه５واد دصنعتي کيدو، د خلکو د ژوند دکچ３ دلوړيدو او داقتصادي پر مختيا لپاره يو مهم 
ضرورت دى. ＊کاره خبره ده چ３ ديوه ه５واد د صنايعو بنس د فلزاتو په زيرمو او د اوسپن３ ويلي 
کولو پورې اړه لري. هغه ه５وادونه چ３ د اوسپن３ د ويلي کولو فابريک３ نه لري، بايد د ماشينونو د 
پيرودلو لپاره زيات３ پيسي ولگوي، نوله دې امله د ب＂يو او د اوسپن３ دويل３ کولو د فابريکو جوړول 
ديوه ه５واد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي. ه５وادونه بايد دفلزي صنايعو د رامن％ته کولو لپاره هل３ 

＄ل３ وک７ي.

د عينک د ميسو د کان د پروژې پرانيستلله فلزاتو ＇خه ＇ه کار اخ５ستل کي８ي؟ ٣٣- شکل:
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دافغانستان په شان ديوه ه５واد لپاره د فابريکو جوړول چ３ پوره اندازه خام توکي لري، يو اقتصادي 
او مهم کار او د ه５واد داقتصادي بنس په پياوړي کولو ک３ ډيرگ＂ور دي.

د فلزاتو ＄انگ７ تياوې له اقتصادي پلوه ارز＊ت لري چ３ په بيالبيلو برخوک３ ور＇خه کار اخيستل 
کيداى شي: ＄ين３ فلزات د زنگ ضد ＄انگ７تيا ولري لکه قلعي، سرب او نکل. له سرو زرو ＇خه 
د گا１و او پولي واحد د مالت７ په توگه په بانکونو ک３ ترې کار اخ５ستل کي８ي. له سپينو زرو ＇خه په 
نقره ي３ مسکوکاتو او گا１وک３ کار اخ５ستل کي８ي. اوسپنه د تخنيکي وسايلو د جوړولو او نور فلزات 
لکه مس، سپين زر او المونيم چ３ د بر４＋نا او تودوخ３ دلي８دولو وړتيالري، ＄ين３ نورله يو شم５ر 
نورو فلزاتو سره د ترکيب کيدو ＄انگ７ تيا لري، د بيلگ３ په توگه د مسو او جستو له گ６ولو ＇خه 
برونز تر السه کوي او دسماوارونو، چلمچي گانو، د دروازو په دست／يرونو او د نورو برونزي وسايلو 
او د دروازو، ک７کيو،  په جوړولو ک３ ور ＇خه کار اخلي، نو ＄که فلزات ＄انگ７ى اهميت لري 
ک＂ونو، م５زونو، ＇وکيو، د ماشينونو په پرزو، د فابريکو په جوړولو او دلو＊و په جوړولو ک３ ور＇خه 

کار اخ５ستل کي８ي.

         د ټولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې ＇و ډل３ شي: هره ډله دې دفلزاتو په اقتصادي ارز＊ت خبرې وک７ي او د خپلو 

خبرو پايل３ دې نوروته ووايي.

       پوښتنې
١- ول３ فلزات زيات اهميت لري؟

٢- سره زر د نورو فلزاتو په پرتله کومه ＊يگ２ه لري؟
٣- له فلزاتو ＇خه د＇ه ډول وسايلو په جوړولو ک３ کار اخ５ستل کي８ي؟

      له ټولگي څخه بهر فعاليت
د لوست دمتن په لوستلو سره دفلزاتو د اقتصادي اهميت په هکله فکر وک７ئ او په راتلونکي لوست 

ک３ دهغو په اړه خپلو ！ولگيوالوته معلومات ورک７ئ.

؟
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نولسم لوست

٧،٢ د ودان９ د ډبرو کانونه

د ودانيو د ډبرو کانونه د ه５واد په کومه سيمه ک３ دی؟
افغانستان يو غرنی ه５واد دى، د تعميراتي ډبرو د منابعو له پلوه ډير غني دى، چ３ له ډيرې پخوا 

زمان３ راهس３ په ودانيو ک３ کارول کي８ي، په الندې ډوله دي:
الف: د گرانيت Granite )خارا( ډبرې 

دا ډول ډبرې د＄مک３ په ژورو برخوک３ له اورغور ＄وونکو  توکو ＇خه من％ته راغلی دي.  دا 
ډبرې له درو مختلو منرالونو جوړې شويدي فلد سپار،مايکا او کوارتز، چ３ ＊３ نمون３ ي３ دده دانا 
تر ＇نگ غرونو او نورو غرنيو سيمو ډبرو لکه سالنگونو ک３ تر السه کي８ي. دا ډبرې د تراکم او 

سختوالي له امله د ودانيو په زينو، تهدابونو يا بنس＂ونو او د س７کونو په فرش ک３ کارول کي８ى.
Basalt  ب : بزلت

دا ډبری د ＄مک３ مخ ته داور غور ＄ونکود ال وا موادو پات３ شوې ډبرې دي، چ３ د اورغور＄وونکو 
فعاليتونو يعن３ د آتشفشان  غرونو په لمنو ک３ شتون لري. د افغانستان په زياترو غرنيو سيمو ک３ 
او  اليوين  فلد سپار،  پيروکسين،  له:  منرالونه عبارت دي  ډبرو مهم  ډول  پيداکي８ي. ددې  پريمانه 
＄ين３ فلزي منرالونه دي. دا ډبرې په ＄انگ７ي أب او هوا ک３ پر لويو او وړو ！و！و ماتي８ي او دودانيو 

په تهدابونو ک３ کارول کي８ي.
ج: متحوله ډبرې: چ３ په دريابونو ک３ له رسوب او آهکي ډبرو ＇خه رامن＃ ته کي８ي. د وخت په 
ت５ريدو فشار او تودو خ３ له امله په مرمرو بدلي８ي، ددې ډبرو ذخيرې زموږ په ه５واد ک３ ډيرې دي، 
دش／و او رسوبي ډبرې د وخت په ت５ريدو سره په کلکو تخته ي３ ډبرو بدلي８ي. چ３ هغه هم په زياته 

کچه کارول کي８ي.

د گرانيت د ډبرې يو تصوير ٣٤- شکل:د کابل په ＊ارکى يو کارکوونکى د مرمرينو ډبرو د توږلو په حال کى
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Marble:د: د رخام او مرمرو ډبرې
پيداکي８ي،  ه５واد ک３  په  رنگونو  او＊کلو  ب５لو  ب５ال  په  ډبرې دي چ３  أهکي  منونک３  تغير  دا هغه 
خالص مرمر سپين رنگ لري، مرمر ډبرې اهک３ ډبرې دي چ３ دفشار او تودو خ３ له امله ي３ ب２ه 
بدلون کوي، دپرې کيدو او تخنيکي پالش په واسطه ＄ال او ＊کال پيداکوي. له دې امله دا ډبري 
دو دانيو په ＊کال، دچاى خوړلو م５زونو، لو＊و، د زيارتونو په لوحو  او أن د مجسمو په جوړولو ک３ 

ور＇خه گ＂ه اخ５ستل کي８ي.
 د مرمر ډبرې په افغانستان ک３ ډ４رې پيداکي８ي. له دې جمل３ کوالى شو د ننگرهار د خوږيا１و او د 
اچين سيمه،  د هرات واليت د چشت په سيمه ک３ او د ميدان وردگ د کو！ه عشرو په سيمه ک３ د 
مرمر ډبرې پيداکي８ي د کابل په واليت ک３ کوالي  شو چه د بادام باغ، ريشخور، قرغ３ او تره خيلو 

＇خه يادونه وک７و.
د ودانيو د ډبرو تر ＇نگ په ه５واد ک３ دو دانيو نور توکي هم پيدا کي８ى لکه چونه، گچ چ３ په زياته 

کچه دو دانيو په جوړولو ک３ کارول کي８ي. 
أهکي مواد له تخنيکي عملي３ وروسته په سمنتو بدلي８ي، د بيلگ３ په ډول، غوري سمنت، جبل 
السراج د سمنتو د توليدونکو له ارز＊تناکو او مهمو مرکزونو ＇خه دي، چ３ همدا اوس ي３ د توليد 

کچه په بدلون ک３ ده.
 په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې پر ＇لورو ډلو وويشل شي، لوم７ۍ ډله دې دلوست له متن ＇خه د گ＂３ اخ５ستن３ 
په هکله معلومات وړاندې ک７ي. 

دويمه ډله دې د لوست له متن ＇خه په گ＂３ اخ５ستن３ سره د هغو سيمو چ３ هلته د مرمر ډبرې ډيرې 
پيداکي８ي نومونه واخلي.

دريمه ډله دې د لوست له متن ＇خه په گ＂３ اخ５ستن３ سره د بازالت ډبرو په هکله او له هغو  ＇خه د 
گ＂３ اخ５ستن３ په باب معلومات وړاندې ک７ي.

＇لورمه ډله دې له ش／و ＇خه د جوړوشوو ډبرو د ＄انگرتياوو او د رسوبي ډبرو او تغيير منونکو ډبرو 
په باب معلومات وړاندې ک７ي.

١- د گرانيت له ډبرو ＇خه په کومه برخه ک３ گ＂ه اخ５ستل کي８ي؟
٢- درخام او مرمر ډبرې د نورو ډبرو په پرتله ＇ه توپير لري، لن６ ي３ تشريح ک７ئ.

٣- د کابل په کومه سيمه ک３ د مرمر ډبرې پيداکي８ي؟
٤- د سمنتو په جوړولو ک３ له ＇ه ډول خامو موادو ＇خه گ＂ه اخ５ستل کي８ي، د هغ３ مهم３ فابريک３ 

په کومو ＄ايونو ک３ پرت３ دي؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د ودانيو د يو ډول کاني ډبرو نوم واخلئ، د هغ３ د ＄انگ７تيا وو او اهميت پر باب پن％ه کر＊３ 

معلومات برابر ک７ئ.په راتلونکي لوست ک３ ي３ وړاندې ک７ئ.

د گرانيت د ډبرې يو تصوير
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شلم لوست

٨،٢ قيمتي ډبرې 

قيمتي تي８ي الماس، الجورد لعل)الل( ياقوت او زمرد دي چ３ ده５واد په بيالبيلو سيموک３ شته له 
دې جمل３ ＇خه الماس، ياقوت، زمرد او لعل قيمتي تي８ې او الجورد اميتيست او نورې ل８ قيمتي  

دي چ３ دلته ي３ په ＄ينو خبرې کوو:

الف( الماس
په پرتله ډير کلکوالى، ！ينگوالى او روڼ رنگ لري. له همدې امله دی چ３  تي８و  الماس د نورو 
د＄ينو شيانو په پرې کولو او ترا شلوک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي. سره له دې چ３ تر اوسه پورې 
په افغانستان ک３ الماس نه دي موندل شوي، خو دجيولوژي پوهان وايي چ３ د بدخشان، په مرکزي 

سيمو، لوگر او غوربند ک３ د الماسو د پيداکيدو امکان شته دى.

٨،٢ گرانبيه ډبرې ＇ه ډول ډبرى دي او دافغانستان په کومو سيموک３ موندل کي８ي؟

هرات

پاكستان

د افغانستان د －رانبيه تي８و مهم３ سيم３

تركمنستان

ازبكستان
تاجكستان

ايران

سرسنگ

د پنجشير دره

جگدلك

الجورد
زمرد

ياقوت
بيرايت
كهربا

نور شيان

كابل

كندهار

٣٥- شکل
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ب( الجورد
له  يعن３  پخوا  ډير  له  ده  تي８ه  گرانبيه  ل８ه 
＇لور زره يا پن％ه زره کاله پخوا ＇خه ي３ 
دبدخشان د جرم د ولسوال９ د حضرت 
سعيد په کلي ک３ ايستل پيل شوى وو، 
خو په اوسن９ ب２ه ي３ توليد له ١٩٣٤ م . 

کال ＇خه را پيل شوی دی.
د  ک３  ختي＃  شمال  په  افغانستان  د 
＇７５نه  اوزيرمو  سيمو   ٢٧ د  الجوردو 

اړوند د سرسنگ کان د  په دې ک３ د بدخشان واليت د جرم د ولسوال９  تر سره شوې ده چ３ 
اندازه  الجوردو  د  ي３  ک３  زيرمو  ！ولو  په  دى.  الندې  اخ５ستن３  ترگ＂３  او  لرونکى  اهميت  لوړ 
او  درجه الجورد  لوم７ۍ  ！نه   ١٤١ يتوب سره  يواز  په  ک３  په سيمه  د سرسنگ  ده.  ！نه   ١٢٩٠
٦٥ ！نه دويمه درجه تثبيت شوي دي. هغه الجورد چ３ دلندن په موزيم ک３ اي＋ودل شوي دي، 
کال                                هر  ک３  افغانستان  په  دي.  ايستل شوي  کاله مخک３   ٣٨٠٠ دي چ３  افغانستان الجورد  د 
٥ نه تر ١٠ ！نو پورې الجورد ايستل کي８ي چ３ ډيره برخه ي３ بيالبيلو ه５وادونو ته صادريزي او له 

ډيرې ل８ې برخ３ ＇خه ي３ د السي صنايعو په مرکزونو ک３ کار اخ５ستل کي８ي. 
د افغانستان الجورد د جنيست له پلوه، د رنگونو د ډولونو، نرم وال３ او رو１والي له مخ３ د نورو 
ه５وادونو له الجوردو ＇خه امتياز او لوړتيا لري چ３ په توره ابي، رو＊انه ابي، ډ４ر رو＊انه ابي او 
شنه رو＊انه رنگونو باندې  موندل کي８ي. الجورد د تي８و پيژندن３ او سوداگريز بازار له پلوه پن％ه 

ډوله دي: لوم７ۍ، دويمه، دريمه، ＇لورمه، او پن％مه درجه الجورد. 
الجورد تخنيکي استعمال نه لري، يوازې په گا１و او زينتي وسايلو ک３ کارول کي８ي. د الجوردو 
ايستنه په پخوانيو کلونو ک３ په پرله پسي توگه پر مخ روانه وه، خو د امنيتي حاالتو د خراب９ له 
کبله ي３ ايستل ＄ن４６دلي دي، خو د نامسؤولو خلکو له خوا ي３ په غير مجاز او ناقانونه ب２ه ايستل 

 )الجوردو( د تي８ي  يوان％ور

٣٦- شکل
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روان دي چ３ د کانونو د ويجاړيدو او دولت ته دنه جبران ک５دونکي زيان المل شوي چ３ ددغو 
کانونو بيارغاون３ ته به په راتلونکي ک３ ډ４رې پانگ３ ته اړتيا وي.

ج( لعل
په  بدخشان  د  کانونه،  لعل  د 
اشکاشم او د سروبي په جگدلک 
د  کانونه  لعل  پيازي  د  او  دي  ک３ 
لعل  شته.  ک３  خاکريز  په  کندهار 
لوړه درجه کلکوالى لري او سور، 
بنفش ډوله، شين ته ورته أبي، ژي７ 

يا تور رنگونه لري.

د( ياقوت
د  دی.  لرونکی  ＄ان／７تياوو  مهمو  د 
لوم７ۍ ډل３ له جواهراتو ＇خه شم５رل 
لري.  نه  وړتيا  ک５دلو  پا３１  د  کي８ي، 
سور  رو＊انه  د  ده.  سخته  ي３  درجه 
اناري رنگ لرونکی او ＄ال ي３ ＊ي＋３ 
ولسوال９  سروبي  د  ياقوت  ده،  ورته  ته 
او  سور  په  ک３  س５مه  په  ج／دل，  د 

گالبي رن／ونو پيدا ک８５ي.

د لعل د تي８ې  يو ان％ور

٣٧- شکل

د کان په تي８ه ک３ د سرو ياقوتو يو ان％ور

٣٨- شکل
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هـ( زمرد
خنج،  د  پنجشير  د  کانونه  زمردو  د 
په  دکون７  او  سيمو  په  مکني  او  بزمال 
باډيل دره ک３ شته دي. د پنجشير زمرد 
زمردي شين رنگ او ＄ين３ وخت ابي 
ډوله رگونه لري. زيرم３  ي３ ٤٤٠ کيلو 
گرامه ا！کل شوي دي تر اوسه پورې په 
افغانستان ک３ د گرانبيه تي８و زيرم３ په 
فني او عصري ب２ه تر استفادې الندې 

نه دي راغلي.

       دټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي، دلوست د متن په لوستلو سره دې دالجوردو او نورو 

قيمتي ډبرو زيرم３ لرونکى سيم３ د افغانستان د کانونو په نقشه ک３ په ن＋ه ک７ي.

       پوښتنې
١- گرانبيه ډبرې کومو ډبرو ته ويل کي８ي؟

٢- دجيولوژي دپوهانو په عقيده د الماسو دپيداکيدو سيم３ په ه５واد ک３ چيرې ا！کل شوي دي؟
٣- الل د افغانستان په کومو سيموک３ په کومو رنگونو سره موندل کي８ي.

نوم  ډير  ي３  رنگ  کوم  او  کي８ي  موندل  سيموک３  کومو  په  افغانستان  د  ياقوت  ＊کلي  ډير   -٤
لري.

٥- زمرد د افغانستان په کومو سيموک３ شته، نوم ي３ واخلئ.

      له ټولگي څخه بهر فعاليت:
يوه قيمتي تي８ه چ３ په گا１و ک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي، غوره ک７ئ د هغ３ د اهميت، ارز＊ت 

او جنسيت په هکله په راتلونک３ درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيو الوته معلومات ورک７ئ.

؟

په کاني تي８و ک３ د زمردو  يوان％ور

٣٩- شکل
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يووېشتم لوست

٨،٢ د کانونو او انرژي د حالت څېړنه

لکه ＇رنگه مو چ３ ولوستل د انرژۍ مهم３ سرچين３ د ډبروسکاره، نفت، گاز، اوبه، باد، لمر 
او نور دي. چ３ دلته دهرې يوې حالت ＇７５و:

دډبرو سکاره: زموږ ده５واد د ډبروسکاره د دره صوف، اشپشت３، کرکر او دهرات د سبزک له 
مسجد چوبي کانونو ＇خه تر السه کي８ي. 

د ډبرو  سکرو لويو زيرمو د ه５واد په شمال او لويدي＃ ک３ يوه پراخه ساحه نيول３ ده چ３ له هرات 
کان  له  او کرکر  اشپشت３  د  برخه  ډيره  ډبرو سکرو  د  او  لري  پراخوالی  پورې  تخار  تر  ي３  ＇خه 

＇خه راايستل کي８ي.
 نفت: د نفتو جيولوژيکي ＇７５نو ＊ودل３ ده چ３ د نفتو د زيرمو د شتوالي پراخه امکانات ده５واد 
تر  ک３  لويدي＃  او  په جنوب  دوام  په  دهغو  او  پورې  پولو  تر  دايران  تخار ＇خه  له  ک３  په شمال 
پکتيکا پورې پراخوالی لري. د نفتو يوازين９ ثبت شوې زيرمه په جوزجان ک３ ده چ３ په هغ３ 

ک３ د انگوت، اق دريا، قشقري او زمردساې کانونه د يادولو وړ دي.

د مزار شريف د نفتو او －ازو د تصدۍ 
ان％ور

په ه５واد ک３ د انرژۍ او کانونو صنعت ＇ن／ه دى؟

٤٠- شکل
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 گاز : د گازونو د زيرمو د شتوالي امکانات د ه５واد په بيالبيلو سيمو ک３ شته. په اوسني وخت 
ک３ د هغو يو＇ه لوي３ زيرم３ د خواجه گوگردک، يتيم تاق، خواجه بوالن او دجرقدوق په سيمو 
ک３ د جوزجان په واليت ک３ موندل شوي دي چ３ پخواي３ را ايستل پيل شوي وو. دهغو ډيره 
اتحادته  پخواني شوروي  او  کيده  ايستل  را  له سيمو ＇خه  او جرقدوق  برخه دخواجه گوگردک 
صادريدل. نورپات３ گاز د مزارشريف د سرې او بر４＋نا په فابريک３ ک３ اود بر４＋نا د توليد لپاره د 
＇لو ي＋تو کلونو په موده ک３ کارول شوي دي چ３ اوس ډيره ل８ه استفاده ور ＇خه کي８ى. د کانونو 
د وزارت پالن دا ＊کاره کوي چ３ د ه５واد د نفتو يو کان اود گازونو يوکان خصوصي سکتور ته 

ورک７ل شوى اود ٣-٤ کلونو په ترڅ ک３ به گ＂３ اخ５ستن３ ته چمتو شي.
 اوبه: د افغانستان سيندونه د اوبو د بر４＋نا د ترالسه کولو ډيرې ＊３ سر چين３ دي، له دې پلوه يو 
شم５ر هغه بندونه چ３ پخوا د بر４＋نا د توليد لپاره جوړ شوي وو، کافي نه دي او بايد چ３ دبر４＋نا 

د انرژۍ دتوليد لپاره له سيندونو ＇خه الزياته گ＂ه واخ５ستل شي. 
او  په ترڅ ک３ ور＇خه کار اخ５ستل شوى، ويجاړ  بينونه چ３ د اوږدو کلونو  همدارنگه هغه تور 
استهالک شوي او د بند کاس３ ي３ هم له رسوبي موادو ＇خه ډک３ شوې دي، نو ＄که بيارغاون３ 

ته کلکه اړتيا لري.
 باد: ده５واد په ＄ينو واليتونو ک３ د بر４＋نا د توليد لپاره د باد له انرژۍ ＇خه کار اخ５ستل شوى 
بادونه لگي８ي لکه دهرات ١٢٠ ور＄ني  په ه５واد ک３ ډير موسمي  دى، خو ډير ل８،حال داچ３ 

بادونه او نور.
که چيرې په ه５واد ک３ د باد له انرژۍ ＇خه د استفادې الزيات امکانات برابر شي، د باد له انرژۍ 

＇خه به الزياته بر４＋نا تر السه شي او بر４＋نا ته به ده５واد اړتياوې پوره شي.
 لمر: ده５واد په ＄ينو سيموک３ د لمر له انرژۍ ＇خه ډير ل８ کار اخ５ستل شوى، چ３ په دې ل７ک３ 
د پخلي د دي／ونو، لمريز و＇راغونو او کلکتورونو )د اوبو تودوونکو( او نورو نومونه اخ５ستالى 

شو.
＊ه به وي چ３ په ه５واد ک３ د لمر له انرژۍ ＇خه د کار اخ５ستو پراخه زمينه برابره شي.
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اوسپنه: په دې ل７ک３ د باميانو د حاجي گک د اوسپن３ کان، دکندهار د خاکريز زيرم３، دهرات 
غوريان، دبدخشان سياه دره او دجبل السراج او پغمان د اوسپن３ زيرم３ ديادون３ وړدي. دحاجي 
گک دکان زيرم３ ده５واد له نورو ！ولو برخو ＇خه زيات３ دي، د هغو په هکله ＇ي７ن３ روان３ دي، 
پوالد  ！نه  يوميليونه  توگه  ا！کلي  په  به  ک３  کال  په  او  ونيول شي  ترکارالندې  به  ک３  راتلونک３  په 

ور＇خه ترالسه شي.
مس: دمسو زيرم３ د زابل په کندالن، دکابل په دربند، د لوگر په عينک او د هرات په شيدا سيمه 

ک３ دي چ３ له پخوا وختونو ور＇خه ډيره ل８ه او په سيمه ييزه ب２ه کار اخ５ستل کيده.
دلوگر د عينک دمسو کان چ３ ده５واد يو ډير مهم کان دى. په دې وروستيو ک３ ي３ له يوې چينايي 
کمپن９ سره قرار داد شوى دى او زموږ يوشم５ر ه５واد والو ته به دکار زمينه برابره ک７ي او ډير عايد 

به ور＇خه ترالسه شي.
سرب او جست: ده５واد د سربو او جستو زيرم３ دکندهار په بي بي گوهر، دهرات په چشت، 
د هزاره جاتو په تولک او د غوربند په فرينجل ک３ دي، چ３ دهغو د زيرمو را ايستل په پراخه 

اندازه نه دي تر سره شوي.
زيرمو  له  کانونو  د   د کرومو  کلنگار  او  اغ３  د محمد  لوگر  د  ميدان وردګ،  کروم: دخوست، 
＇خه يوه اندازه کار اخ５ستل شوى دى. د خوست د کروم د کان توليدات د امنيت د نشتوالي 
له کبله نه دي پيل شوي چ３ د الزمو امکاناتو په چمتو ک５دو سره به د هغو د را ايستلو چارې 

تر سره شي.
گرانبيه ډبرې: د الماسو شتوالى په بدخشان، مرکزي افغانستان او غوربند ک３ ا！کل شوى دى او 

دالجوردو زيرم３ د بدخشان په جرم ک３ او د الل زيرم３ د بدخشان په اشکاشم ک３ شته.
دياقوتو زيرم３ د سروبي په جگدلک، زمرد  د پنجشير د درې د خنج، بزمال او مکني په سيمو 

او د کون７ د باډيل په دره ک３ شته دي.
د قيمتي فلزاتو کانونه او په دې ل７ک３ دسروزرو کان د بدخشان په يفتل، دغزني په مقر، دکالت 

په زرکشانو او د کوکچ３ د سيند په بسترک３ شته چ３ پراخه برخه ي３ نيول３ ده.
د سپينو زرو زيرم３ په پنجشير، د هرات په سيم کوه او د کندهار په خاکريز ک３ تثبيت شوي دي. 
تر اوسه پورې د گرانبيه ډبرواو قيمتي فلزاتو له زيرمو ＇خه په فني توکه گ＂ه نه ده اخ５ستل شوې 
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د ه５واد له کانونو او د انرژۍ له سرچينو ＇خه کار اخ５ستل له يو شم５ر ستونزو سره مخامخ دي 
پانگ３  پوره  د  او  وسايلو  تخنيکي  د  پرسونل کم＋ت،  فني  د  نشتوالى،  ترانسپورتي الرو  د  لکه 
نشتوالى او نور . همدارنگه د وروستيو کلونو جگ７ې او نا امن９ او په خپل سر او غير فني توگه 
د  کانونو ايستل هم دستونزو په ل７ک３ شم５رل کيداى شي، چ３ دولت ته د نه جبران کيدونکو 
زيانونو ＇خه پرته دکانونو د ويجاړيدو المل هم شوې دي، همدارنگه له ه５واد ＇خه بهر ته دهغو 
کانونو ＇خه  او  له سرچينو  انرژۍ  د  ک３  ه５واد  په  که چيرې  وړدي.  داندي＋ن３  هم  کول  قاچاق 
تخنيکي او فني گ＂ه واخ５ستل شي او په دې برخه ک３ پانگونه وشي، هرکال به دپام وړ عوايد له 

دې الرې ترالسه او ه５واد والوته به دکار زمينه هم برابره شي.

       د ټولگي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې دوه ډل３ شي، لوم７ۍ ډله دې دلوست دمتن په لوستلو د انرژۍ د سرچينو او د 
هغو د توليد په هکله او دويمه ډله دې د ه５واد د کانونو د حالت اوله هغو ＇خه دکار اخ５ستو په 

اړه خبرې وک７ي او  د ډل３ استازۍ دخپل بحث پايل３ دې نوروته وړاندى ک７ي.

      پوښتنې:
١- په افغانستان ک３ د انرژۍ کوم３ سرچين３ شته او دهغو له ＇و ډولونو ＇خه تر اوسه پورې کار 

اخ５ستل شوى دى؟
٢- ده５واد د اوبو له سرچينو ＇خه په ＇ه ډول د بر４＋نا د ترالسه کولو لپاره ＊ه او اعظمي استفاده 

کوالى شو؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٣- کوم ډول فلزات او گرانبيه ډبرې په ه５واد ک３ شته، نوم ي３ واخلئ.

٤- په ه５وادک３ وروستيو جگ７و او نا امنيو د کانونو او د انرژۍ له سر چينو ＇خه کار اخ５ستل له 
کومو ستونزو سره مخامخ ک７ي دي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٥- دکروم د ډبرو زيرم３ ده５واد په کومو برخو ک３ تثبيت شوي دي؟ نوم ي３ واخلئ.

     له ټولگي څخه بهر فعاليت:
د دويم ＇پرکي د افغانستان دکانونو او انرژۍ برخه ولولئ دهغ３ لن６يز په يوه پا１ه ک３ وليکئ او 

په راتلونکي لوست ک３ دهغو په هکله خپلو ！ولگيوالوته معلومات ورک７ئ

؟
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تاس３ په دويم ＇پرکي ک３ د افغانستان د کانونو او انرژۍ په هکله معلومات ترالسه ک７ل. په دغه 
＇پرکي ک３ به د افغانستان له صنايعو او سودا－رۍ سره أشنا شئ.

په افغانستان ک３ صنايع او د هغو اهميت
_ السي صنايع

_ ماشيني صنايع
��tتوريزم او د هغه اقتصادي اهميت

_ د ه５واد －ر＄ندوي３ سيم３
_ د －ر＄ندوى احصائيه

��tسودا－ري او اهميت ي３
_ کورن９ سودا－ري
_ بهرن９ سودا－ري

��tد ه５واد د وارداتو او صادراتو ان６ول
��tبانک

_ مرکزي بانکونه 
_ سودا－ريز بانکونه

��tد بانک د چارو د پرمخت， ＇رن／والى
��tد صنايعو او سودا－رۍ د حالت ＇７５ل

درېيم څپرکى

صنايع او سوداګري

_ په دې څپرکي کې لولو:
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زده کوونکی به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسي８ي:
�tسودا－ري به و پ５ژني.

�tد سودا－رۍ بيالبيل ډولونه به وپ５ژني.
�tد ه５واد د صادراتو او وارداتو پر اندازې او ان６ول په پوه شي.

�tد صنايعو پر اقتصادي اهميت به پوه شي.
�tد ه５واد د صنايعو ډولونه به و پ５ژني.

�tد ه５واد د صنايعو پر ستونزو او خن６ونو به پوه شي.
�tبانک به و پيژني.

�tد بانک د کار په ＇رن／والي به وپوهي８ي.
�tد －ر＄ندوى )توريزم( په اقتصادي او فرهن／ي اهميت به پوه شي.

�tد ه５واد توريستي سيم３ به وپ５ژني.

زده کوونکی به ددغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي هدفونوته ورسي８ي:
�tسودا－ري به تعريف ک７ی شي.

�tد سودا－رۍ ډولونه به فهرست ک７اى شي.
�tد ه５واد د وارداتو او صادراتو اندازه به بيان ک７ي.

�tد صنايعو اقتصادي اهميت به توضيح ک７ي.
�tد ه５واد د صنايعو ډولونه به فهرست ک７ي.
�tد صنايعو ستونزې او خن６ونه به وشم５ري.

�tبانک او د هغه د کارکولو ＇رن／والى به توضيح ک７ي.
�tد توريزم معنا به وويالى شي.

�tد توريزم اقتصادي اهميت به توضيح ک７ي.
t د ه５واد د توريستي سيمو نوم به واخ５ستالى شي او هغه به د نقش３ پرمخ تثبيت او و＊يي.

  د څپرکي عمومي هدفونه:
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دوه وېشتم لوست
په افغانستان کې صنايع او د هغو اهميت

صنعت يو توليدي فعاليت  دى چ３ د هغه په ترڅ ک３ له هغو لوم７نيو يا خامو توکو لکه طبيعي، کرنيزه، 
کيمياوي او حيواني توکو ＇خه چ３ له ＄مک３ ترالسه کي８ي د کار وړ شيان او اجناس جوړي８ي او د 

بشري ！ولنو اړتياوې ورباندې بشپ７ي８ي.صنعت هم د الس او هم د ماشين په واسطه پر مخ تالی شي.
صنعتي فعاليت چ３ د ارز＊ت، کيفيت او －＂ورتوب د لوړولو په خاطر د توکو د ب３２ د بدلون عمليه ده، 

د بشريت په تاريخ ک３ اوږده سابقه لري.
صنعتي انقالب چ３ د اتلمس３ پي７ۍ په دويمه نيمايي ک３ په اروپا ک３ پيل شو، په پاى ک３ ي３ بشري ！ولن３ 

ته ژور بدلون ورک７ او د خلکو ژوند ته ي３ بله ب２ه ورک７ه.
د لوم７نيو يا خامو توکو لکه د کاني توکو، کرنيزو توليداتو او نورو د ب３２ بدلون تر＇و په وروستيو صنعتي 

پخو اجناسو واړول شي، بيالبيل صنعتي پ７اوونه ت５روي، د بيل／３ په تو－ه:
که چيرې تاس３ هغه محصوالت او اجناس کتلي وي چ３ په پلورن％ي ک３ ي３ پيرئ، ليدلي به مو وي چ３ 
پيرودل شوى جنس دومره هم اسانه په الس نه دى راغلى، بلک３ بيالبيل صنعتي پ７اوونه  ي３ ت５ر ک７ي 
تر＇و چ３ پلورن％ي ک３ د پلورل کيدو وړ  －ر＄يدلی دی. موږ کوالى شو د موضوع د ال رو＊انه کولو په 
خاطر يو کتاب چ３ په کتاب پلورن％ي ک３ پلورل کي８ي د بيل／３ په تو－ه ياد ک７و. دغه کتاب چ３ پلورل 
کي８ي کاري３ د يوه نيال／ي له کينولو ＇خه پيل کي８ي، کله چ３ نيال／يو ＊ه وده وک７ه او لوي３ ون３ ور＇خه 
جوړې شوې، پرې شوي لر－ي ي３ فابريک３ ته وړل کي８ي، هلته ور＇خه کاغذ جوړي８ي، کله چ３ کاغذ 
جوړشو، مطبع３ ته لي８ل کي８ي، مخک３ له مخک３ کوم کتاب چ３ تاليف شوي وي هغه طرحه او په 

په افغانستان ک３ د غال９ اوبدلو تاس３ پوهي８ئ چ３ صنعتي فعاليت د توکو ارز＊ت، کيفيت او －＂ورتوب لوړوي؟
صنعت

٤١- شکل
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کمپيو！ر يا کوم بل شکل باندې ډيزاين شوي، په کاغذ باندې چاپ او د صحاف９ له پ７او ＇خه وروسته 
د کتاب په ب２ه چمتو کي８ي او د خر＇الو لپاره کتاب پلورن％ي ته راوړل کي８ي.

په همدې تو－ه که چيرې موږ ＄ير شو ！ول صنعتي محصوالت د کار بيالبيل پ７اوونه ت５روي او بيا د 
استفادې وړ －ر＄ي.

د صنايعو، په ت５ره بيا د ماشيني صنايعو ارز＊ت په دې ک３ دى چ３ په ل８ وخت ک３ ډيرو موادوته د ب３２ 
بدلون ورکوي، د هغو په ＇رن／والي او بيه ک３ لوړوالى را＄ي.

زموږ خلک له ډير پخوا ＇خه په کوچنيو السي دست／اوو ک３ په السي صنايعو بوخت وو. فرش، لکه: 
غال９، لم）ى، ！غرونه او نور د اړتيا وړ وسايل ي３ ＄ان ته جوړول.

زموږ ه５واد دبيالبيلو او ډيرو کانونو، کرنيزو ډول ډول محصوالتو او د پوره کار ＄واک په لرلو سره 
صنايعو او د هغو ودې ته ډيره ＊ه زمينه چمتو کوالى شي. که چيرې حکومت وکوالى شي چ３ د 
ملي صنايعو د مالت７ لپاره له يوې غوره اقتصادي پاليس９ ＇خه کار واخلي ، د فابريکو او کار＄ايونو 
جوړولو ته شرايط برابر ک７ي، نو زيات شم５ر ضروري اجناس او مالونه به د ه５واد دننه توليد او ملي 

عايد به ال اوچت شي.
         د ټولګي دننه فعاليت:

زده کوونکي دې درې ډل３ شي، له متن، تصويرونو او د لوست له بيل／و ＇خه دې کار واخلي، الندې 
فعاليتونه دې ترسره او بيا دې د خپل کار پايله خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

لوم７ۍ ډله: د خپلو جامو په هکله خبرې وک７ئ چ３ په ＇ه ډول جوړې شوي او کوم صنعتي پ７اوونه ي３ 
ت５ر ک７ي دي؟

په هکله بحث وک７ئ            او ＇وکيو  ميزونو  د  ！ول／ي  ډله: د خپل  دويمه 
د هغو صنعتي پ７اوونه او چمتو کول توضيح ک７ئ.

دريمه ډله: د خپل ＊وون％ي د ودان９ په هکله خبرې وک７ئ چ３ له کومو 
توکو ＇خه جوړه او کوم صنعتي پ７اوونه ي３ ت５ر ک７ي دي.

         پوښتنې:
١ ـ صنعت ＇ه ته وايي توضيح ي３ ک７ئ؟

٢ ـ د صنايعو د ارز＊ت په هکله معلومات ورک７ئ.
       له ټولګي څخه بهر فعاليت:

د الندې جدول په تشو ＄ايونو ک３ د لوم７نيو يا خامو توکو او صنعتي شوو 
اجناسو )مالونو( نومونه په خپله کتابچه ک３ وليکئ.

؟

لوم７ني خام 
توکي

صعنتي شوي 
توکي

پنبه

غال９
－ني

ډوډۍ
لر－ي

بو！ان
غوړي

اوسپنه

خيدک )پنير(
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دروېشتم لوست
الف ـ السي صنايع

بيا د  که د ه５واد په اقتصادي وده او پرمختيا ک３ د ！ولنيزو او طبيعي بيالبيلو عواملو اغيزه په ت５ره 
صنايعو په وده او پرمخت， ک３ و＇７５و، وبه ليدل شي چ３ د ه５واد  د صنعتي کيدو لپاره ډيره ＊ه 

زمينه شته، نو د ه５واد صنايع په السي او ماشيني برخو ک３ ＇ي７و:
د افغانستان خلکو له لرغونو زمانو راهيس３ د کورنيو اړتياوو او بهرن９ سودا－رۍ لپاره په خپل الس 

جوړشوو دست／اوو باندې د اړتيا وړ شيان جوړول او خپل３ اړتياوې ي３ پوره کول３.
کليوالي صنعت کارانو به په خپلو ډيرو لوم７نيو وسايلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو الس پورې 

کاوه، چ３ له الند４نيو سرچينو ＇خه ي３ کار اخ５ست:
١. له ＇ارويو ＇خه تر السه کيدونکو لوم７نيو توکو لکه وړيو، وي＋تانو او د وري＋مو د چنجيو له تارونو 

او نورو ＇خه.
٢. له نباتي سرچينو لکه پنب３، کتان، سن６و او نورو ＇خه.

٣. کاني توکو لکه اوسپن３، مس، سرو او سپنيو زرو او له خ＂و او نورو ＇خه.
ـ هغه د السي صنايعو محصوالت چ３ د ＇ارويو له اليافو ＇خه جوړي８ي مشهوري３ غال９، ليم）ی، 

برک، ！غر، ش７ۍ او نور دي.

په ت５ر لوست ک３ د صنايعو او د هغو د اهميت په هکله بحث وشو، په دغه لوست ک３ به د ه５واد 
ماشيني او السي صنايع وپيژنو.

٤٢- شکل
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د غال９ اوبدلو صنعت د افغانستان يو ډير مهم السي صنعت او غال９ صادراتي مهم قلم او السي 
صنعت دى چ３ زياتره په شمال، شمال لويدي＃ او لويدي％و واليتونو ک３ توليدي８ي.

ـ د السي صنايعو هغه محصوالت چ３ له مالوچو ＇خه جوړي８ي دادي: خمتايي رختونه، کشم５ره، 
پ＂و، لون／９، سطرنجي اونور. پخوابه چ３ په افغانستان ک３ په کومو ＄ايونو ک３ پنبه ډيره کرل کيدله، 

هلته به کليوالو پنبه ي３ يا نخي رختونه ور＇خه جوړول.
ـ زر－ران ، مس／ران او پ＋ان له فلزاتو ＇خه د کار وړ شيان لکه يوم، تبر، تيشه )تر＊＃(، چاقو، چاړه 
او مسي لو＊ي لکه دي／ونه او نور، او －ا３１ له سرو اوسپينو زرو او قيمتي ډبرو لکه الجوردو او ياقوتو 

＇خه جوړوي.
بـ  ماشيني صنايع:  د واکمن９ په وخت نوي ماشيني صنايع او عصري فابريک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د 
امير شيرعلي خان د واکمن９ په وخت او ل８ وروسته بيا په يو＇ه پرمختلل３ ب２ه د امير عبدالرحمن خان 
د واکمن９ په وخت د نولسم３ پي７ۍ په وروستيو ک３ په ه５واد ک３ رامن％ته او لوم７ن９ عصري فابريکه د 
کابل ماشين خان３ په نوم تاسيس شوه، په دغ３ فابريک３ ک３ د توپ، ！وپک او حربي مهماتو او س７ې 
او تودې وسل３ په －６ون حربي مهمات توليد او جوړيدل. وروسته بيا ماشيني صنايعو يو＇ه وده وک７ه. 
په ١٣٦٥ هـ ل کال ک３ په ه５واد ک３ ٣٩١ صنعتي موسس３ فعال３ او په کار بوخت３ وې چ３ له هغو 

＇خه ي３ ٢٧٤ د خصوصي سکتور او پات３ ١١٧ ي３ د دولتي او مختلط سکتور وې.
له دې امله چ３ د ماشيني صنايعو په رامن＃ ته کيدو او وده ک３ ＇ر خوونکى ＄واک يا انرژي لوم７ن９ 
اړتيا بلل کي８ي، نو＄که په هغو سيمو ک３ چ３ بر４＋نا او －０ خلک وي لکه په کابل، کندهار، هرات، 

مزارشريف، کندز او جالل أباد کي، صنايع ＄اى پر＄اى رامن＃ ته شوي دي.
دا هم بايد وويل شي چ３ زموږ په ه５واد ک３ د ٤٠ کلنو ج／７و پرمهال، زيات شم５ر صنعتي تاسيسات 
زيانمن شول او هغوى ته لوى زيان واو＊ت، اوس ي３ بيارغاونه او بيرته جوړول پرمخ ＄ي او يو شم５ر 

کورنيو او بهرنيو پان／والو د نويو صنعتي موسساتو په جوړولو هم الس پورې ک７ى دى.
 ج ـ د ماشيني توليداتو احصائيه: لکه چ３ مخک３ وويل شول، په افغانستان ک３ ماشيني صنايع 
اوږده سابقه لري، خو په دې وروستيو ک３ د ناوړه سياسي شرايطو، ج／７و او ل８ې پان／３ اچون３ له 
کبله ＄ن６ او خن６ سره مخامخ شوي، بياهم هغه ماشيني صنايع چ３ په ه５واد ک３ شته او يا پخوا وې، 

له هغوسره په النديني جدول ک３ د اضافي معلوماتو په تو－ه أشناشئ.
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اوسنى اوسني چمتو ظرفيتتوليدي ناصبه ظرفيتد توليد ډول ماشيني توليدي  صنايع－２ه
حقوقي 
شخصيت

پروژهفعاله نه ده١٦ ميليونه مترهتاري ！وکراند ب／رام９ نساجي١

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

//                  //                   //يو ميليونه مترهوري＋مين رختد کندهار وړى اوبدل٣

پروژه//                   //١٢.٥ ميليونه مترتاري ！وکراند هرات نخي نساجي٤

په کال ک３ ٣٠ ！نه تجارتي ٢٢ ميليونه متره//                   //د بلخ نساجي٥
تار

تصدي

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

//         ////                   //يو ميليونه متره//                   //کابل نساجي٧

//         //په سلو ک３ ٥٠% فعاله ده٢٤ ميليونه متره//                   //د پلخمري نساجي٨
تصديپه ٢٤ ساعتونو ک３ ١٠٠ ！نهپه کال ک３ ١٠٥ زره ！نهد يوريا سرهد مزار د سرې او بر４＋نا فابريکه٩

١٠لوم７ى غوري سمنخصوصييوه شپه ورځ ک３ ٤٠٠ ！نه په کال ک３ ١٢٠٠٠٠ ！نهسمن

١١يوه شپه ورځ ک３ ١٠٣٣ ！نهپه کال ک３ ٣١٠٠٠٠ ！نه//                   //دويم غوري سمن//         //

١٢دولتي پروژهيوه شپه ورځ ک３ ٧٠٠ ！نهپه کال ک３ ٢١٠٠٠٠ ！نه//                   //د هرات سمن

خصوصيغير فعاله دهپه کال ک３ ٥٥٠ ！نهتارد کابل د تار اوبدلو دست／اه١٣

خصوصيغير فعالهپه کال ک３ ١.٨٣ مليونه مترهرختد کابل د اوبدلو فابريکه١٤

محلوج، )مالوچ( او د کندوز سپين زر١٥
غوړي

ل８ ې فعاله شوې په اجاره په کال ک３ ١١٠٠٠٠ ！نه
ورک７ل شوې

دولتي 
تصدي

//         ////                   //٤٠٠٠٠ دانه لرونک３ پنبه )پومبه(//                   //د بلخ جن او پرس فابريکه١٦

تصديپه کال ک３ ٨٥٠٠ ！نهپه کال ک３ ٢٥٠٠٠ ！نه//                   //بست تصدي١٧

د هرات د مالوچو ١٨
شرکت

پنبه، مالوچ، غوړي او 
صابون

//                   يو＇ه فعالهپه کال ک３ ١٠٨٠٠ ！نه
//

٥٠ زره ！نه ذخيرهډوډۍ او اوړهمرکزي سيلو١٩
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اوسنى حقوقي اوسن９ چمتو ظرفيتتوليدي ناصبه ظرفيتد توليد ډول ماشيني توليدي  صنايع－２ه
شخصيت

//                   فعاله ده٢٠ زره ！نه ذخيره//                   //پلخمري سيلو٢٠
//

//         //غير فعالهاوړه کولپه ٢٤ ساعتونو ک３ ٦٠ ！نه د غنمو ذخيرهد کندهار سيلو ٢١

دولتي فعاله دهډوډۍ او اوړهد بلخ سيلو٢٢
تصدي ده

//                   //                   //په کال ک３ ٢٠ زره ！نه غنمد غنمو ذخيرهد هرات سيلو٢٣
//

دولتي //                   //په کال ک３ ١٠ زره ！نهشکرهد بغالن د شکرې پروژه٢٤
پروژه ده

د هلمند حجاري او ٢٥
نجاري

مرمر، موبل او 
فرنيچر

بيارغول شوې خو فعاله 
نه ده

－６ شرکت

                              د ټولګي دننه فعاليت:
مناسبو  په  کتابچو ک３ الندې جدول  په خپلو 
کلماتو سره د لوست د متن او تصويرونو په کتلو 
او د ورک７ل شوې بيل／３ ＇خه په استفادې ډک 

ک７ئ.
        پوښتنې

١ ـ ستاستو له نظره د السي صنايعو کوم ډول 
توليدات ډير ارز＊ت لري او ول３؟

٢ـ ستاسو له نظره تر اوسه پورې په ه５واد ک３ 
کوم الملونه )عوامل( د ماشيني صنايعو د ودې 

خن６ －ر＄يدلی وو؟
٣ـ پ＋ان، مس／ران، او زر－ران له کومو منابعو ＇خه په ＇ه ډول کار اخلي او کوم شيان جوړوي؟

٤ـ ماشيني صنايع زياتره په کومو ＄ايونو ک３ را！ول３ شوې دي او ول３؟
                                   له ټولګي څخه بهر فعاليت:

د ماشيني صنايعو د مؤسساتو د ＄ان／７تياوو جدول و－ورئ د هغه له مخ３ د الند４نيو پو＊تنو ＄وابونه و مومئ او 
د خپل کار پايله په بل لوست ک３  خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.

١. زموږ په ه５واد ک３ د اوبدلو ＇و فابريک３ شته؟ کوم３ ي３ فعال３ او کوم３ نه دي فعال３؟
٢. زموږ په ه５واد ک３ د خوراکي توکو ＇و فابريک３ شته او کوم３ ي３ ډير توليدات لري؟

٣. ستاسو له نظره ستاس３ په سيمه ک３ کومه فابريکه شته چ３ نوم ي３ په  دغه جدول ک３ نه ليدل کي８ي؟

حيواني منابع 
)سرچين３(

صنعتي شوي نباتي منابعصنعتي شوي مواد
مواد

صنعتي شوي کاني منابع
توکي

کرک )د وزو 
له وزغنو 
جوړي８ي(

پ＂و، جراب３، 
)دستکشى( 

دي／ي، مسشکرهچغندر
کوزه او 

چلمچي ؟ 
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څلروېشتم لوست
٢،٣ توريزم او د هغه اقتصادي اهميت:

توريزم Tourism يا －ر＄ندوی يو ډول مسافرت او －ر＄يدل دي چ３ موخه ي３ د ن７ۍ د بيالبيلو سيمو 
علمي ＇７５نه، کتنه، تفريح، سيل او سياحت دى.

توريستي سفرونه معموال کاري او تفريحي موخ３ لري، يو －ر＄ندوى هغه ＇وک دى چ３ د خپل اوس５دو 
＄اى ＇خه بهر نوروسيمو، ＊ارونو او ه５وادونو ته داس３ يو سفر کوي چ３ له يوې شپ３ ور＄３ کم نه وي 
او له يوه کال ＇خه زيات نه وي. －ر＄ندويان معموالاً د يوې توريستي سيم３ د طبيعت يا کلتور سره مينه 
او هغه ته پاملرنه لري. شتمنو خلکو به له ډير پخوا ＇خه ليرې سيمو ته سفرونه کول چ３ په هغو ＄ايونو 
ک３ ＊کلي او تاريخي ＄ايونه او ودان９ و－وري او د ن７ۍ له طبيعي او کلتوري شتمنيو ＇خه خبرشي. له 
همدې امله نن ورځ توريزم يا －ر＄ندوى په ن７ۍ ک３ د اقتصادي ودې په يوه لويه سرچينه او＊تى دى. او 
د ن７ۍ په ډيرو ه５وادونو او سيمو ک３ مهمه عايداتي سرچينه شم５رل کي８ي. نن ورځ زياتره ه５وادونه ه）ه 
کوي چ３ په خپلو ه５وادو نوک３ د －ر＄ندوى د ودې او پراختيا لپاره امکانات چمتو او پراخ ک７ي، دا ＄که 

چ３ －ر＄ندوى د عوايدو د ترالسه کولو يوه الره ده.
افغانستان په اسيا ک３ د يوه ＄ان／７ي جغرافيايي موقعيت، تاريخي لرغونتوب، پخوانيو ودانيو، ＊کلي 
طبيعت، غوره هوا او د －ر＄ندويي سيمو په لرلو سره په ډيرو پخوانيو کلونو ک３ د وري＋مو د کاروانونو د 
سودا－ريزو ان６يو د وړلو او راوړلو الره وه. بودايانو او کوشانيانو له همدې الرې له چين ＇خه د اروپا تر 
لويدي＃ پورې ت， رات， کاوه. دغه ت， _ رات， د －ر＄ندويانو، په ت５ره بيا د بودايي راهبانو پام دې خواته 
راواړاوه او د باميانو له اسرارو ډکه سيمه ي３ د نمان％ن３ د ＄اى په تو－ه غوره او هلته ي３ د بودا لوي３ او نامتو 

مجمس３ جوړې ک７ي.

په هرات ک３ تاريخي او لرغوني آثار چ３ له کلتوري پلوه توريستانو ته ډير اهميت لري.

٤٣- شکل
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د بوديزم الرويان او نور －ر＄ندويان د ن７ۍ له هر －وټ ＇خه مخ په دې خوا رامات شول، ده５واد همدا 
تاريخي اثار او د －ر＄ندوى وړ سيم３ وې چ３ د －ر＄ندويانو د پام وړ －ر＄يدل３ وې.

د افغانستان دولت په ١٣٣٧ هـ ل کال ک３ د －ر＄ندوى مؤسسه )اوسنى افغان تور( په دې برخه ک３ د 
اسانتياوو د رامن％ته کولو په خاطر جوړه اوپه ١٣٤٤ هـ ل. کال ک３ ي３ د －ر＄ندوى د ن７يوال سازمان 

غ７يتوب ترالسه ک７.
په ت５رو ＇و لسيزو ک３ توريزم يا －ر＄ندوي په افغانستان ک３ د عايداتو يوه سرچينه وه. زموږ په ه５واد ک３ 
ډير لرغوني أثار او تاريخي ＄ايونه لکه په باميانو ک３ د بودا مجسم３ او يو شم５ر نور تاريخي أثار، د بلخ 
د لرغوني ＊ار أثار، خيبر دره، په هرات ک３ زيات شم５ر تاريخي اثار او همدارن／ه په کندهار، غزني، 
نن／رهار او نورو ک３ شته. د ج／７و پر مهال په افغانستان ک３ －ر＄ندويي ته هم ډير زيان واو＊ت، يوازې 
د －وتو په شمار خبرياالنو افغانستان ته ت， رات， درلود. په دې وروستيو ک３ چ３ امنيتي شرايط يو＇ه 
＊ه شوي دي او که د ！ول ه５واد په سراسر ک３ ډاډمنه سوله راشي او دولت د －ر＄ندوى په هکله ＄ان／７ې 
پاملرنه وک７ي، يو شم５ر هو！لونه، د وړلو راوړلو وسايل او نور امکانات برابر ک７ي، نو افغانستان به يو ＄ل بيا 
９ سيمو  د －ر＄ندويانو لپاره يو په زړه پورې ه５واد شي. د افغاستان، هغه عوايد چ３ په يو شم５ر  د －ر＄ندو

ک３ ترالسه شوي وو او په ميليون ډالرو محاسبه شوي چ３ 
په النديني جدول ک３ ＊ودل کي８ي.

                       د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، لوم７ۍ ډله دې د متن تصويرونو او نقشو په کتلو سره د －ر＄ندوى 
)توريست( او －ر＄ندويي )توريزم( په هکله او دويمه ډله دې د لوست د نقشو متن او ان％ورونو په کتلو سره 
د －ر＄ندوى د اقتصادي اهميت په هکله بحث خبرې او اترې وک７ي، وروسته دې د هرې ډل３ استازي د 

خپلو خبرو اترو پايله ！ول／يوالوته وړاندي ک７ي.

                     پوښتنې:
١ـ －ر＄ندوى )توريست( ＇وک دى؟

٢ـ ايا د －ر＄ندوى، سياح او توريست ترمن＃ توپير شته؟ په دې هکله توضيح ورک７ئ.
٣ـ د －ر＄ندويي )توريزم( اقتصادي اهميت بيان ک７ئ.

       له ټولګي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په درې کسيزو ډلو ک３ د افغانستان د －ر＄ندوى او )افغان تور( د موسسو د فعاليت په 
اړه او د دغو موسسو د خپرونو او ＇ان／و له معلوماتو ＇خه په －＂３ اخ５ستن３ سره د ه５واد د  －ر＄ندوی 
په اړه د په زړه پورې سيمو د تصويرونو په لرلو سره په دوه پا１و ک３ مطلب وليکي او  خپلو ！ول／يوالوته 

دې ولولي.
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پنځهوېشتم لوست
الف ـ د هېواد ګرځندويي سيمې

تاس３ په مخک３ لوست ک３ د －ر＄ندويي او د هغ３ د اقتصادي اهميت په اړه معلومات ترالسه ک７ل. په 
دغه لوست ک３ به د ه５واد د －ر＄ندوي３ سيمو او احصائيو په هکله پوه شئ.

ـ ايا تاس３ د ه５واد کومه －ر＄ندويي )توريستي( سيمه ليدل３ ده؟
که ستاس３ ＄واب هو وي کومه سيمه، کله، هلته مو＇ه ليدلي او هلته مو ＇ه وک７ل؟

د افغانستان －ر＄ندويي سيم３ زياتره طبيعي ＊کلي ＄ايونه )＊ايسته شرشرې، د سيندونو په زړه پورې 
غاړې، والړې اوبه، غرونه او نور او همدارن／ه کلتوري سيم３ او اثار موزيمونه، مذهبي او تاريخي ودان９ 

او د السي صنايعو بازارونه او نور( وي.
د افغانستان د －ر＄ندوى مهم ＊ارونه او سيم３ دادي:

باميان، بلخ، سمن／ان، هرات، غور، غزني، کندهار، کابل، جالل أباد، ل＋کر－اه او نور.
په باميانو ک３ توږل شوې سم）３، مجسم３ او بند امير په بلخ واليت ک３ د روض３ مبارک３ زيارت. په 

د －ر＄ندويانو لپاره د ليدلو مهم３ سيم３
له تاريخ ＇خه مخکی دورې مرکزونه
له اسالم ＇خه مخک３ دورې مرکزونه

د تاريخی او لرغونو ودانيو د ياد－ارونو لرونکي اسالمي مرکزونه

جوماتونه او زيارتونه
موزيمونه

د السي صنايعو بازارونه
د وزلوب３ ډ－رونه

سيمه ييزی عنعنوی ودان９ )د لر－يو کورونه(
د －ر＄ندوی د خدماتو مرکزونه

په زړه پورې او د ليدلو وړ طبيعی منظرې
توريستکی سيمی او د ليدلو وړ طبيعی منظرې

－６ ＄ن／لونه
د پستی ＄ن／لونه

د کب ن５ولو سيم３
＊کار ＄ايونه

ملی پارکونه - ＄ان／７ی شوی سيمي او سپي）لی ＄ايونه
پالن الندې ＄ان／７ې شوې سيم３

سيندونه 
بندونه او د اوبو زيرم３

غرونه
مال／ين غرونه

لوړوالي په مترو

توريزم

سرحدی بندرونه
د سيندونو بندرونه

هوايي ن７يوال ډ－رونه
سيمه ييز هوايي ډ－رونه

لوي３ الرې
نورې الرې

تونلونه
ن７يوال３ پول３

د واليتونو ترمن＃ پول３

له ٥٠٠٠٠٠ ＇خه زيات نفوس لرونکی سيم３

100000-200000

50000-100000

10000-50000

2000-10000

له ٢٠٠٠ ＇خه ل８ و－７ی

د نفوسو لرونک３ سيم３:

٤٤- شکل
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هرات ک３ تاريخي ＇لي، د خواجه عبداهلل انصاري زيارت،  خواجه غلتان ،عياران ＇لى، اختيارالدين 
کال. 

په غور ک３ جام منار، په غزني ک３ تاريخي ＇لي، د سردار غون６ۍ، باالحصار او په نن／رهار ک３ تاريخي 
أثار اوله هغی جملي ＇خه ه６ه  او نور د يادولو وړ دي.

په ＄ينو ＊ارونو لکه هرات ک３ لرغوني أثار دومره ډير دي چ３ يونسکو دغه ډول سيم３ د خپل پو＊（ 
الندې غوره ک７ي دي. په دې وروستيوک３ غزنی د يو شم５ر پخوانيو زيارتونو او ودانيو له امله د اسالمي 

تمدن د يوه مرکز او توريست３ ＊ار په تو－ه پيژندل شوی دی.

دا هم بايد وويل شي چ３ افغانستان ډير غوره د －ر＄ندوی طبيعي ＄ايونه او پارکونه هم لري چ３ د بيل／３ 
په تو－ه، د پامير لوى او کوچني غرونه، په نورستان ک３ د ليدلو وړ طبيعي سيم３، په کابل ک３ يو شم５ر 
پارکونه او باغونه، د جالل اباد يو شم５ر سيم３، هرات، کندهار، مزارشريف، د قرغ３ بند او په کابل ک３ 
د پغمان دره او په نورو بيالبيلو واليتونو ک３ يو شم５ر طبيعي ساح３ چ３ د افغانستان د －ر＄ندوى په نقشه 

ک３ ي３ کتالى شئ.
ب ـ د ګرځندوى  احصائيه:

لکه چ３ مخک３ وويل شول، په ت５رو لسيزوک３ －０ شم５ر －ر＄ندويان زموږ ه５واد ته راتلل او د عايداتو لويه 
سرچينه ي３ جوړوله، خو په ＇لورو لسيزو ج／７و ک３ چ３ امنيتي ستونزې رامن％ته شوې، －ر＄ندوى ته 
ډير زيان واو＊ت او افغانستان ته د －ر＄ندويانو ت， رات， ل８ شو چ３ دغه شم５رن３ په الندې جدول ک３ 

پرتله شوي دي:

د ميرويس نيکه زيارت چ３ －ر＄ندويانو ته کلتوري او 
تاريخ３ ارز＊ت لري.

د جام منار هم لکه د ه５واد د نورو لس／ونو اثارو په شان 
＄ان／７ی تاريخ３ او کلتوري ارز＊ت لري

٤٥- شکل
٤٦- شکل
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) ٥ ( جدول: د هغو －ر＄ندويانو شم５ر چ３ په بيالبيلو کلونو ک３ افغانستان ته راغلي دي
1980 1979 1978 1977 1976 1975 د ه５واد نوم

285 1817 7496 9085 8907 8649 لويديز المان
234 1153 4781 6779 7794 9431 فرانسه

28 967 3070 4397 1055 1094 استراليا
79 1039 6389 9011 8950 9401 د امريکا متحده 

اياالت
992 4350 9744 11185 8521 8717 هند
128 1850 9102 11526 10108 9777 انگلستان

2466 10126 23663 35105 2013 13648 پاکستان
2438 8902 27744 31720 24478 30077 نور ه５وادونه

6623 30204 91989 118360 93026 90894 ！ول
 ) ٦ ( جدول: په ＇و وروستيو  کلونو ک３ د －ر＄ندويانو شم５ر او له هغو ＇خه ترالسه شوي عوايد

1998 1997 1996 1995 شاخصونه
4 4 4 4 د گر＄ندويانو شم５ر )په زروتنو(
1 1 1 1 ترالسه شوي عوايد )په ميليون ډالرو(

د باميان د واليت د امير بند يوه ＇ن６ه ٤٧- شکل
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  د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په پن％و ډلو وويشل شي، هره ډله دې د افغانستان د －ر＄ندوى نقشه و－وري، الندې 

دندې دې ترسره ک７ي او بيا دې د خپل کار پايله په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي:
ـ لوم７ن９ ډله دې د －ر＄ندوى مهم ＊ارونه او سيم３ ل５ست ک７ي. 

ـ دو４مه ډله دې هغه سيم３ ل５ست ک７ي چ３ هلته اسالمي عبادت ＄ايونه او زيارتونه دي.
ـ دريمه ډله دې د السي صنايعو بازارونه ل５ست ک７ي.

ـ ＇لورمه ډله دې د طبيعي ＊کلو منظرو لرونک３، په زړه پورې او د ليدلو وړ سيم３ ل５ست ک７ي.
ـ پن％مه ډله دې هغه سيم３ و＊يي او ل５ست ک７ي چ３ هلته د －ر＄ندوى د خدماتو ＇ان／３ شته.

؟  پوښتنې:  
١ـ د افغانستان د －ر＄ندوى مشهورو سيمو نوم واخلئ.

٢ـ د افغانستان کومه توريستي －ر＄ندويي موسسه اوس د －ر＄ندوى خدمات ترسره کوي او ستاسو په فکر 
دغه موسسه کوم ډول خدمتونه ترسره کوي؟

د  بايد  افغانستان  نظر  په  ته را＄ي؟ ستاسو  افغانستان  ل８ －ر＄ندويان  ډير  په دې وروستيو ک３  ول３  ٣ـ 
－ر＄ندويانو د پام را اړولو په خاطر ＇ه وک７ي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
د نوي لوست د متن او د －ر＄ندوى د نقشو په کتن３ سره الندينى جدول په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ.

هغه کلتوري او مذهبي په زړه پورې 
والى چ３ د －ر＄ندوى د پاملرن３ وړ دي －２ه هغه طبيعي را＊کون چ３ د 

－ر＄ندوى پاملرنه ＄انته را اړوي －２ه

د كابل موزيم 1
2
3
4
5

د امير بند 1
2
3
4
5
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شپ８وېشتم لوست

٣،٣ سوداګري او اهميت يې:

تاس３ پوهي８ئ چ３ زموږ خلک له ډير پخوا په سودا－رۍ بوخت وو؟
سودا－ري په حقيقت ک３ د شيانو او خدماتو تبادله کول دي.  چ３ د پيرودونکي او پلورونکي تر من＃ د پولي 
کريديت  له مخ３ له يوه ＇خه بل ته سپارل کي８ي .کله چ３ توليد شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادل３ 

لپاره وړاندې شي، سودا－ري ورته ويل کي８ي.
ور３＄  نن  د   کي８ي، خو  تبادله  سره  بل  له  يو  ده چ３  ورک７ه  راک７ه  سيده  مالونو  د  ب２ه  اصلي  د سودا－رۍ 

پرمختلل３ سودا－ري د پيسو په وړاندې ترسره کي８ي.
په ډيرو پخوا وختونو ک３ انسانانو په خپلو سيمو ک３ د اضافي شيانو په تبادله الس پورې ک７ی و، وروسته بيا 

سودا－ري شاوخوا سيمو او وروسته ليرې سيموته پراخه شوه.
اجناس او خدمات هغه وخت تبادله کي８ي چ３ الند４ني شرايط چمتو شي:

١ـ د اجناسو اضافي توليد ترسره شوى وي.
٢ـ په ！اکل３ کسب او ＇ان／ه ک３ تخصص رامن＃ ته شوى وي.

٣ـ توليد د کار دو４ش پ７او ته رسيدلى وي )د کارو４ش ترستر－وشي(
٤ـ د دوو سيمو د توليداتو د ډولونو ترمن＃ توپير وليدل شي.

٥ـ سياسي، کلتوري او －مرکي خن６ونه، نه وي.
٦ـ د لي８دولو د دوو سيمو ترمن＃ به وسايل او الرې او د اړيکو ！ين／ولو په خاطر ډيرې ＊３ الرې چارې چمتو وي.

٧ـ د دواړو سيمو و－７ي يو د بل اجناسوته اړتيا او ليوالتيا ولري.
په عمومي تو－ه پورتني شرايط په ！ولو ＄ايونو ک３ ＇ه نا＇ه د سودا－رۍ لپاره الره اواروي، همدارن／ه د  بهرن９ 
سودا－رۍ د رامن＃ ته کيدو يو لوى المل د طبيعي سرچينو ترمن＃ توپير او د پرمختيا په اړه له تخنيک ＇خه 

٤٨- شکل
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د خلکو د کار اخ５ستو په استعداد ک３ د توپير تر ستر－و کيدل دي، په بله وينا خلک ＄که په سودا－رۍ الس 
پورې کوي چ３ غواړي خپل توليد ک７ي اجناس په لوړه بيه نورو سيمو ک３ وپلوري او ياهم هغه ＇ه چ３ دوى 
ي３ خپله نه شي توليدوالى او ياي３ په خپله سيمه ک３ د توليد شوې بي３ پرتله په ارزانه له بل３ سيم３ ＇خه 

پيرودالى شي، ترالسه ک７ي.
په افغانستان )لرغون３ اريانا( ک３ له ډير پخوا ＇خه د هغه د جغرافيايي اهميت له مخ３ چ３ په دغه سيمه ک３ ي３ درلود 
او دا چ３ د هغه وخت د تمدن په ＇لور الره ک３ پروت و، يعن３ ختي＃ ته ي３ د هند او چين تمدن او لويدي＃ ته ي３ د 

يونان او روم تمدن و، نو اضافي توليد دلته رامن＃ ته کيده او ددې ه５واد و－７و سودا－ري او راک７ه ورک７ه کوله.
مخک３ تر دې چ３ سمندري الرې وپيژندل شي، د سودا－ريزو توکو او مالونو وړل راوړل ！ول د وچ３ له الرې 
په کاروانونو ترسره کيدل. هغه مهال د مالونو تبادله او لي８دول د کاروانونو په واسطه د ختي＃ او لويدي＃ ترمن＃ 
يعن３ د مديتران３ د سمندر－ي د ختي％و غاړو ＇خه تر چين پورې ترسره کيدل او افغانستان د يوې مهم３ 

ترانزي＂ي سيم３ په تو－ه هغه وخت د ډير اهميت وړ و.
وروسته بيا دغه الره د وري＋مو د لوي３ الرې په نوم ياده شوه، دا＄که چ３ هغه وخت ډير －رانبيه مالونه، لکه: 

وري＋مين ！وکران، درمل او نور له همدې الرې ＇خه ت５ر４دل را ت５ريدل.
په اوسني وخت ک３ هم د افغانستان خلکوته سودا－ري ＄ان／７ى ارز＊ت لري. افغانستان کوالى شي د －اون６يو 
ترمن＃ د يوې ＇لورالرې په تو－ه له خپل ＄ان／７ي جغرافيايي موقعيت ＇خه پوره －＂ه واخلي او د خپل ملي 
عايد د زياتولو، د کار موندلو او اړيکو  په برخه ک３ اغيزمن －امونه اوچت ک７ي، دا ＄که چ３ افغانستان د خپلو 

لويو الرو ＇خه د زر－ونو ！نو سودا－ريزو مالونو، په ت５ره بيا د ترانزي＂ي اجناسو د لي８دولو وړتيا لري.
د يادون３ وړ ده، چ３ افغانستان د بهرني سوداگرو بيالنس توازن نه لري، دوارداتو له کچ３ ي３ د صادراتو کچه 
＇و واري زياته ده، چ３ ډپر ل８ کورني توليدات له کمزورې اقتصاد نه ＇رگندونه کوي، ددې ！کي عمده عامل 
به  باب  په  او بهرن９ سوداگرۍ د کچ３  افغانستان د صادراتو وارداتو،د کورن９  ＇و کلنه کورن９ جگ７ه ده. د 

راتلونکو لوستونوک３ معلومات تر السته ک７ئ.
په ټولگي کې فعاليتونه

دوه دوه زده کوونکي دې لوم７ی د لوست متن او ان％ورونه په پوره ＄يرتيا ولولي او د لوست پر مهمو！کو دې په خپل من＃ 
ک３ خبرې اترې وک７ي، وروسته دې خپل نظرونه د سوداگرۍ او د هغ３ د اهميت په باب ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

؟ پوښتنې:  
١- ول３ خلک سوداگرۍ ته مخه کوي؟

٢- زموږ په اقتصاد ک３ سوداگرى ＇ه رول او اهميت لري؟ خپل معلومات په دوو  بيلگو ک３ وړاندې ک７ئ.
٣- افغانستان په سيمه ک３ له ＇ه ډول ترانزي＂ي موقعيت ＇خه برخمن دى؟

  له ټولگي څخه بهر فعاليت:
يو کتاب، مجله او يا ور＄يانه چ３ د افغانستان د سوداگرۍ په باب معلومات ولري ولولئ، په راتلونکي ساعت ک３ هغه 

＊وونکي ته تشريح ک７ئ، د مهمو ！کو پر اړوند ي３ خبرې اترى وک７ئ.
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اووهوېشتم لوست
الف ـ کورن９ سوداګري:

لکه چ３ په ت５ر لوست ک３ وويل شول، د افغانستان خلک له ډير پخوا راهيس３ په سودا－رۍ بوخت 
وو. نن ورځ د افغانستان دننه سودا－ري ＊ه پراخه ده چ３ علت ي３ د نفوسو ډيروالى، د ژوند د کچ３ 
نسبي لوړيدل او خوراکي توکو، صنعتي او خدماتي اجناسو او وسايلو ته د خلکو ورځ په ورځ د اړتيا 
زياتوالى دى. افغانستان چ３ ب５ال ب５ل３ اقليمي سيم３ لري، د بيالبيلو ونوـ  بو！و کرن３ او توليد ته ي３ ＊ه 

الره هواره ک７ې ده.
بز－ران او ＄مکوال سرب５ره پردې چ３ خپل３ اړتياوې پوره کوي. کرنيز محصوالت بازار ته هم وړاندې 
کوي او پلوري ي３. د بيل／３ په تو－ه: وريج３ په هغو سيمو ک３ چ３ توده هوا او پوره اوبه لري لکه په 
ختي＃ ک３ نن／رهار، لغمان، کون７ او د ه５واد په شمال لکه کندوز، بغالن او تخار ک３ ډيرې کرل کي８ي، 

په افغانستان ک３ کومو الملونو )عواملو( د سودا－رۍ په پرمختيا او وروسته پاتيوالي اغيزه 
درلوده او لري ي３؟

د صادراتو او توريستانو لپاره 
توليدي مهم مرکزونه:

بازارونه او ه＂يو شم５ر

کابل له ٢٣٠٠ ＇خه زيات

－رديز له ٤٠٠ تر ٢٣٠٠

١٩٧٧ کالزرنج له ٤٠٠ ＇خه کم

بازارونه او السي صنايع

غالی او ！غر
پوستين

جواهرات
خ＂ين لو＊ي

فلزات
چاقو جوړول
＊ي＋ه جوړول

چکن او －ن６ل 
)－لدوزي(

٤٩- شکل
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چ３ طبعااً د هغو اضافي توليدات د ه５واد دننه هغونورو سيموته چ３ هلته وريج３ نه کرل کي８ي، ل８５ل 
او پلورل کي８ي. ددې يوه بله بيل／ه غال９ دي چ３ زياتره د ه５واد په شمالي برخو ک３ توليدي８ي چ３ نه 
يوازې د ه５واد دننه بازارونو ک３ پلورل کي８ي، بلک３ يو مهم صادراتي قلم هم دى. په دې تو－ه په ！ول 

ه５واد ک３ د داخلي او واردشوو محصوالتو خر＇الو د سودا－رو په الس برابري８ي.
＄ين３ کرنيز محصوالت وروسته تر پروسس او صنعتي کيدو ＇خه د ه５واد دننه بازارونو ک３ پلورل 

کي８ي.
 د يادون３ وړ ده چ３ په وروستيو ＇لو４＋ت کلنو ج／７و ک３  د ه５واد ！ول اقتصادي، ！ولنيز، اداري او 
سياسي بنس＂ونه ويجاړ او سودا－رۍ ته هم زيات زيان واو＊ت او هم افغانان تر پخوا زيات وارداتي 
مالونو او اجناسوته اړ شول. له نيکه مرغه په دې وروستيو ک３ د يو شم５ر مؤسسو د بيارغون３ کار پيل 
شوى دى، يو شم５ر ي３ خصوصي سکتور ته ورک７ل شوي دي او بياي３ په فعاليت باندې پيل ک７ى دى. 
همدارن／ه د مواصالتي کر＊و او س７کونو بيارغاونه هم پيل شوې ده. سودا－ريز نوى سياست او قوانين 

رامن＃ ته شوي چ３ دا ！ول به د کورن９ سودا－رۍ د پرمخت， المل شي.

بـ  بهرن９ سوداګري:

افغانستان د أسيا د لوي３ وچ３ په من＃ ک３ د يوه ＄ان／７ي موقعيت په لرلو سره له ډير پخوا ＇خه د 
ترانزي＂ي او مهم سودا－ريز مرکز په نوم پيژندل شوى دى او کاني او کرنيز ＄ان／７ي توليدات ي３ له ډير 

پخوا ＇خه په ن７يوالو بازارونو ک３ پلورل کي８ي. 

276 صادرات250  واردات 

سون توکي

ماشيني وسايل

ترانسپورتي وسايل

کيميايي توکي

جام３، غال９ او بو！ان

＇رمن

غذايي توکي

په ١٩٧٦ م . کال ک３ په ميليون امريکايي ډالرو

٥٠- شکل
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د افغانستان بهرن９ سودا－ري پخوا په الندې دريو حوزو ک３ وه:
�د بارترسودا－ريزه حوزه: جنس د جنس په وړاندې تبادل３ ته بارترويل کي８ي، دغه ډول سودا－ري  t
د مالونو د بدلولو په تو－ه پخوا د افغانستان او يو شم５ر سوسيالستي ه５وادونو لکه پخواني شوروي 

اتحاد، پولن６، چکوسلواکيا، چين، بلغاريا او نورو سره وه.
�ازاده حوزه: چ３ لويدي％３ اروپا، د امريک３ متحده ايالتونو او جاپان سره وه. t

�د هند د نيم３ وچ３ سره د سودا－رۍ حوزه: د هند د نيم３ وچ３ سره د افغانستان سودا－ري ډيره  t
اوږده تاريخي ري＋ه لري، چ３ دوخت په ت５ر４دو سره ي３ پراختيا موندل３ ده. 

د پخواني شوروي اتحاد له ړن／يدو وروسته، په ختي％ه اروپا ک３ د سياسي رژيمونو له من％ه تلو او د 
افغانستان د بهرني، اقتصادي او سودا－ريز نوي سياست له پيل کيدو وروسته، د ه５واد د سودا－رۍ په 

سيستم ک３ بدلون راغى.
اوس د افغانستان دولت د سودا－ريزو نوو قوانينو پر بنس، کورنيو او بهرنيو سودا－رو او پان／والو ته د 
پان／３ اچون３ او د خصوصي بانکونو رامن％ته کيدوته الره هواره ک７ې ده او د －اون６يو او نورو پرمختللو 

ه５وادونو سره سودا－ري د پراختيا په حال ک３ ده.
د افغانستان مهم صادراتي توکي يو شم５ر خوراکي او خام توکي لکه وچ３  او تازه م５وې، مالوچ، د 
＇ارويو محصوالت لکه، وړۍ او وزغن３، پوستکي، قره قل او کولم３ او يو شم５ر صنعتي توکي، 
لکه: غال９ او ！غرونه، السي صنايع او －رانبيه ډبرې دي. د افغانستان د صادراتو پرتله د وارداتي مالونو 
حجم او ډولونه ډير زيات دي، چ３ دا د افغانستان د اقتصاد کمزوري ＊کاره کوي. هغه مالونه چ３ 
له بهر ＇خه افغانستان ته را＄ي، زياتره ي３ استهالکي مالونه او نور دي لکه ترانسپورتي وسايط او 
ماشينونه، نفتي مواد او روغنيات، کيمياوي مواد خوراکي توکي لکه غنم، بوره، چاى، غوړي او 

منسوجات لکه جام３، درمل او نور.
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         د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو ک３ الندې فعاليتونه ترسره او پايله دې خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې 

ک７ي:
ـ د السي صنايعو او بازارونو نقشه و－ورئ الند４نيو پو＊تنوته ＄واب وليکئ.

- هغه سيم３ چ３ په أبي، شنه او ژ７４ رن， ＊ودل شوی دی ＇ه مفهوم لري؟
- د ＇لورو ＊ارونو نوم وليکئ چ３ ٢٣٠٠ ه＂يو ＇خه زيات په ک３ فعاليت کوي. 

- د صادراتو او توريستي سيمو د ＇و عمده مرکزونو نومونه وليکئ.

        پوښتنې:
١. کوم عوامل په افغانستان ک３ د سودا－رۍ د پرمخت， سبب －ر＄ي، توضيح ي３ ک７ئ.

٢. د افغانستان واردات کوم دي؟ ستاسو له نظره له هغو ＇خه کوم ي３ د ه５واد دننه جوړولى شو؟
٣. د افغانستان صادرات کوم دي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د يو ＇و قلمه هغو جنسونو نومونه چ３ له بهر ＇خه واردي８ي او تاس３ په خپله ور＇خه کار اخ５ستى وي، 

وليکئ او همدارن／ه ي３ جوړوونکي ه５وادونه معرفي ک７ئ.

؟
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اتهوېشتم لوست
ج  ـ د هېواد د وارداتو او صادراتو انډول )کچه(

شکل و－ورئ او وليکئ چ３ له کوم ه５واد ＇خه د افغانستان واردات ډير زيات دي؟
لکه ＇رن／ه چ３ په ت５ر لوست ک３ وويل شول د افغانستان صادرات د وارداتو پرتله ډير ل８ دي، خو هيله 
کي８ي چ３ د ه５واد دننه کورني توليدات زيات شي او د صادراتي اقالمو ډول او شم５ر هم زيات شي، 
د بيل／３ په تو－ه په دوو وروستيو کلونو ک３ د ه５واد د صادراتو ！وله بيه د نورو ت５رو کلونو په  پرتله زياته 
شوې، خو بياهم په هي＆ تو－ه له بهر ＇خه د وارداتو سره د پرتل３ وړ نه دي، چ３ په الندې جدول ک３ 

＊وول شوي دي:
             ) ٧ ( جدول: له ١٣٨١ ＇خه تر ١٣٨٦ هـ ل کال پورې د افغانستان د بهرن９ سودا－رى بيالنس

                 )ارقام په ميليون ډالرو(

توپير صادرات واردات كال

2351.9 100.1 2452 1381

1726        144   1870        1382

1870     306      2176        1383

2087      384        2471         1384

2328           416       2744         1385

2568           454        3022        1386

په ١٣٨٥ هـ.ل.کال ک３ له ＄ينو ه５وادو سره د افغانستان سوداگري.

٥١- شکل

هند ٢٢.٨ %

پاکستان ٢١.٨ %

د امريک３ متحده اياالت١٥.٢%

پاکستان ٣٧،٩ %

صادرات واردات

د امريک３ متحده اياالت١٢%

جرمني ٧.٢%

انگلستان ٦.٥ %هند ٥.١ %

فنلند ٤.٤  %
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                                  د ټولګي  دننه  فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، د متن، شکلونو او د لوست د جدولونو په کتنه دې الند４نيو 

پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ي.
١. په دې وروستيو کلونو ک３ د افغانستان بهرن９ سودا－ري کومو ه５وادونو سره زياته شوې ده.

٢. په ١٣٨٤ هـ ل کال ک３ کوم محصول له ٢١١ ميليونه ډالرو ＇خه زيات بهرته صادر شوى دى؟
٣. د افغانستان وچ３ اوتازه م５وې زياتره د ن７ۍ کومو ه５وادونو ته صادري８ي؟
٤. په ١٣٨٥ هـ ل کال ک３ کوم ه５واد ته په سلوک３ ٢٢.٨ صادرات وو؟

         پوښتنې:

١. په ت５رو کلونو ک３ د افغانستان د بهرن９ سودا－رۍ بيالنس مثبت و که منفي؟ د هغ３ المل )علت( 
＇ه و؟

٢. افغانستان په کوم کال ک３ ډير زيات صادرات او واردات لرل، ول３؟ د هغ３ المل ＇ه و؟

         له ټولګي څخه  بهر فعاليت:

د خپل３ سيم３ له يوه سودا－ر، مالدار يا ه＂يوال سره مرکه وک７ئ له هغه ＇خه پو＊تنه وک７ئ چ３ خپله 
سودا－ري په ＇ه ډول پرمخ بيايي، مالونه او اجناس په ＇ه ډول چمتو کوي بيا هغه ＇رن／ه پلوري او 
کوم３ ستونزې لري. همدارن／ه ستاسو په نظر به دغه ستونزې په ＇ه ډول حل شي، را ！ول شوي 
معلومات مو په يوه پا１ه ک３ ترتيب، تنظيم او وليکئ او هغه خپل ＊وونکي او ！ول／يوالوته وړاندې 

ک７ئ.
 

؟
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نههوېشتم لوست
 ٤،٣ بانک

بانک ＇ه شى دى او کوم فعاليتونه ترسره کوي؟
بانک يوه پخوان９ کلمه ده چ３ د الماني ژب３ د )Bank( له اصطالح ＇خه اخ５ستل شوې ده او د يو 
ډول شرکت معنا ورکوي، خو ＄ين３ پوهان وايي چ３ بانک د اي＂الوي ژب３ له Banco ＇خه اخ５ستل 
شوې ده چ３ د ＇وک９ معنا ورکوي. Banco هغه کوچن９ ＇وک９ وه چ３ پخواني صرافان به په هغ３ 

باندې کيناستل او  صرافي کارونه به ي３ پرمخ وړل.
د هغه وخت د صرافي موسس３ يا بانکونو په هماغه پخواني نوم او الرو چارو باندې ورو ورو پرمخت， 

وک７، ＊ه والى ي３ وموند او د نن ور＄３ د ！ولو اعتباري او پولي معامالتوا وفعاليتونو مرکز و－ر＄５د.
بانک بيالبيل تعريفونه لري. د افغانستان د بانکي چارو قانون، بانک داس３ تعريف ک７ى دى:

بانک هغه اداره يا حقوقي شخصيت دى چ３ له عامو خلکواو دولتي ارگانو نو ＇خه پيس３ اخلي، 
ساتي ي３، په دوران ک３ ي３ اچوي. او همدارن／ه بيرته پورونه ورکوي. داس３ هم ويالى شو چ３ بانک 

هغه اقتصادي واحد دى چ３ په پرله پس３ تو－ه اعتبار ترالسه کوي او ب５رته ي３ هم ورکوي.
همدارن／ه د ه５وادونو بانکي او سودا－ريز قوانين د بانکونو ＄ين３ فعاليتونو ته اجازه ورکوي، خو ＄ين３ 
نور غير مجاز بولي، يعن３ د حکومتونو له لوري د بانکونو ＄ينو فعاليتونو ته پول３ ！اکل شوي دي، نو 

ويالى شو چ３:

٥٢- شکل
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بانک هغه مؤسسه ده چ３ د يوه سهامي شرکت په تو－ه رامن＃ ته او د هر ه５واد د بانکي او سودا－ريز 
قانون له مخ３ خپل３ چارې پرمخ بيايي.

نو ويالى شو چ３ هغه مؤسسه بانک بلل کي８ي چ３ پولي، اعتباري او مالي چارې پرمخ بيايي.
بانکونه د هغوى د عملياتو او د کارونو د ډول له مخ３ بيالبيل دي، خو د ډيرو پوهانو په وينا بانک په 

عمومي تو－ه درې ډولونه لري:
ـ مرکزي بانکونه

ـ سودا－ريز بانکونه
ـ تخصصي بانکونه

� tمرکزي  بانکونه

په ！ولو ه５وادونو ک３ مرکزي بانک د بانکي فعاليتونو اصلي سازمان ورکوونکى او خو＄وونکى دى 
چ３ زياتره د دولتي بانک په ب２ه کارکوي او په انتفاعي تو－ه خپل３ چارې پرمخ بيايي. مرکزي بانک د 
بانکونو د مور په نوم هم يادي８ي، همدارن／ه ＄ين３ خلک هغه ته د بانکونو بانک هم وايي، دا ＄که 

چ３ ددغه ډول بانک يوه دنده د نورو بانکونو ＇ارنه او کنترول کول دي.

٥٣- شکل
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په افغانستان ک３ )د افغانستان بانک( مرکزي بانک دى چ３ د ١٣١٨ هـ ل. کال. د وري په مياشت 
ک３ ي３ د ١٢٠ ميليونو افغانيو په ارز＊ت په کار پيل وک７.

په عمومي تو－ه مرکزي بانکونه الندين９ دندې لري:
ـ د بانک نو！ونو خپرول

ـ د اسعارو کنترول
ـ د نورو بانکونو ＇ارنه

ـ د بهرنيو اسعارو په وړاندې د داخلي يا ملي پيسو د ارز＊ت ثابت ساتل.
ـ په غوره تو－ه د استخدام لوري ته د اقتصاد الر＊وونه او داس３ نورې دندې.

� t:سوداګريز  بانکونه
په زياترو ه５وادو ک３ سودا－ريز بانکونه هغو بانکونو ته ويل کي８ي چ３ د لن６ې مودې عمليات او د 
امانتونو دندې پرمخ بيايي. په لوم７يو وختونوک３ چ３ کله سودا－ريزو بانکونو نوى په کار پيل وک７، ！ول３ 
هغه دندې چ３ نور بانکونه ي３ ترسره کوي، سودا－ريزو بانکونو هم ترسره کول３ يعن３ دوى په صنعت، 
کرنه، د ودانيو په جوړولو او نورو چاروک３ د پان／３ اچون３ دندې هم پرمخ بيول３، خو وروسته له دې 

٥٤- شکل
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چ３ ＄ان／７ي بانکونه لکه، کرنيز بانک، رهني بانک او نور جوړ شول، د سودا－ريزو بانکونو فعاليت 
محدود شو.

� t:تخصصي  بانکونه
دغه بانکونه لکه د سودا－ريزو بانکونو په شان عادي فعاليتونه او چارې پرمخ نه بيايي، بلک３ په بشپ７ه 
تو－ه په ＄ان／７و برخو لکه په صنعت، کرنه او نورو ک３ فعاليت کوي او په همدغو برخو ک３ دندې پرمخ 

بيايي چ３ ＊３ بيل／３ ي３ صنعتي بانک، کرنيز بانک او رهني بانکونه دي.

          د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي او د نوي لوست د متن او تصويرونو په کتن３ سره دې الندين９ 

دندې ترسره ک７ي اود خپلو دندو پايله دې د ډل３ استازي له خوا ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي:
ـ لوم７ۍ ډله دې د بانک د کلم３، تعريفونو او  دندو په هکله خبرې وک７ي.

ـ دويمه ډله دې د مرکزي بانک دندې ووايي.
ـ در４مه ډله دې د سودا－ريزو او ＄ان／７و تخصصي بانکونو دندې اوبيل／３ توضيح ک７ي.

        پوښتنې:
١. د افغانستان بانک ＇ه ډول بانک دى، پر کوم کال تاسيس او کوم３ دندې ترسره کوي؟

٢. په عمومي تو－ه بانکونه ＇و ډوله دي؟ د هغو نومونه له مثال سره وواياست.
٣. د مرکزي، سودا－ريزو او شخصي بانکونو ترمن＃ ＇ه ورته والى او کوم توپيرونه شته؟ توضيح ي３ 

ک７ئ.

       له ټولګي څخه بهر فعاليت:
که چيرې مو مور او پالر يا کوم خپلوان په بانک ک３ حساب ولري، هغوى سره خبرې وک７ئ چ３ له ＇ه 
وخت راهيس３، کوم بانک سره په ＇ه ډول معامله لري، ＇ه －＂ه ترالسه کوي او له اړوند بانک سره د 

خپلو اړيکو له امله خوښ دي که نه؟ خپل معلومات په بل ساعت ک３ د ！ول／ي مل／روته وواياست.

؟
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ديرشم لوست

د بانک د چارو د پرمخ بيولو څرنګوالى

لکه ＇ن／ه چ３ تاس３ په ت５ر لوست ک３ بانک او زموږ په ه５واد ک３ دهغه دندې وپيژندل３. په دغه 
لوست ک３ به د بانکي چارو د ＇رن／والي او ان６ول په هکله معلومات ترالسه ک７ئ.

په افغانستان ک３ بانکي چارې نظر نورو ه５وادونو ته ډيرې نوې دي، د بيل／３ په تو－ه له ١٣٠٩هـ 
ل. کال ＇خه مخک３ د بانکونو ！ول３ چارې صرافانو پرمخ بيول３، د لوم７ي ＄ل لپاره په ١٣٠٩ 
هـ ل. کال ک３ )د افغانستان سهامي شرکت( د يوه سهامي شرکت په تو－ه جوړشو چ３ په ١٣١٢ 
هـ ل .کال ک３ د اته ميليونو افغانيو په لوم７ن９ پان／ه د هغه وخت د اړتيا له مخ３ د )ملي بانک( په 
نوم د يوه بانک په ب２ه واو＊ت او د افغانستان بانک له جوړيدو مخک３ ي３ د مرکزي بانک دندې               
تر سره کول３. وروسته بيا په ١٣١٨ هـ ل. کال ک３ د هغه وخت د اړتيا سره سم )د افغانستان بانک( 
د ١٢٠ ميليونو افغانيو په لوم７ن９ پان／３ سره جوړ شو چ３ په ت５ر لوست ک３ مو د هغه د دندو په 
هکله معلومات حاصل ک７ل. ورپس３ بيا يو شم５ر نور سودا－ريز او دولتي تخصصي بانکونه يو په 
بل پس３ جوړ شول لکه رهني او تعميراتي بانک، کرنيز بانک، پ＋تن３ تجارتي بانک، د صنعتي 

پراختيا بانک، صادراتي بانک او نور.
نوموړو بانکونو هر يوه په خپل وار د امنيت په شرايطو ک３ د پام وړ چارې پرمخ بيولي او د سودا－ري، 

٥٥- شکل
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صنعت، کرن３ او د صادراتو د پراختيا په برخو ک３ ي３ لوى خدمتونه ک７ي او د هغو جوړيدل په 
هماغه وخت ک３ پرته له شکه د اقتصادي پرمختيا او سوکال９ په لور د ت， په برخه ک３ ډير اغيزمن 
کارو، خو د کورنيو ج／７و په ترڅ ک３ چ３  ددې ه５واد ！وله شتمني او زير بنا ي３ له من％ه والړه، 
همداس３ هم دغه بانکونه د سقوط حالت ته ن８دې شول، خو په دې وروستيو ک３ د ه５واد په بانکي 

چاروک３ يو شم５ر د پام وړ پرمختياوې ترستر－و کي８ي.
لکه چ３ په ت５ر لوست ک３ ولوستل شول، د بانکونو چارې له يو بل سره توپير لري، او د هغوى د 

دندو له مخ３ سرهو４شل کي８ي د بيل／３ په تو－ه:
ـ )د افغانستان بانک( لکه د نورو ه５وادونو په شان د ه５واد مرکزي بانک دى چ３ ！اکل３ دندې، لکه: 
د پيسو خپرول، د اسعارو کنترول، د نورو بانکونو ＇ارنه، د اسعارو په وړاندې د ملي پيسو د بي３ د 

ثبات ساتل او د مطلوب هدف خواته د اقتصاد رهنمايي په غاړه لري.
ـ سودا－ريز بانکونه په ډيرو ه５وادونوک３ ＄ان／７ي فعاليتونه لري چ３ په دې ل７ک３ په افغانستان ک３ 

هم د لن６ې مودې عمليات او د ميعادي امانتونو دنده ترسره کوي.
ـ خصوصي بانکونه چ３ اوس ي３ زموږ په ه５واد ک３ يو شم５ر لغوه شوي يا فعاليت نه لري عادي 
چارې پرمخ نه بيايي بلک３ په بشپ７ ډول په تخصصي ډ－رونو لکه صنعت، کرنه، او نورو ک３ په 
کار بوخت وو. په دې وروستيو ک３ په افغانستان ک３ د خصوصي بانکونو د بانکي چارو نوى قانون 
نافذ شوى دى او يو شم５ر غير دولتي بانکونه يا خصوصي بانکونه جوړشوي دي چ３ معموالاً د 

سودا－رۍ په برخه ک３ فعاليت کوي. په افغانستان ک３ د خصوصي بانکونو مهم فعاليتونه دادي:
ـ د اماناتو منل

ـ د جاري حسابونو پرانيستل
ـ د کريدت يا پورونو ورک７ه

ـ پولي انتقاالت
ـ د قيمتي اجناسو او －ا１و ساتل
ـ د اسعاري معاملو ترسره کول

ـ دولت ته د بانکي خدمتونو ترسره کول
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فعال 1382هـ ش )د بهرنيو  بانکونو )＇ان／ه حبيب بانک لم＂６ 10

فعال 1382هـ ش )د بهرنيو  بانکونو ＇ان／ه( پنجاب نشنل بانک 11

فعال 1382هـ ش )د بهرنيو  بانکونو ＇ان／ه( بانک الفالح لم＂６ 12

فعال 1383هـ ش نوى جوړ شوى کابل بانک 13

فعال نوى جوړ شوى 1383هـ ش افغانستان ن７يوال بانک 14

فعال 1383هـ ش نوى جوړ شوى ارين بانک 15

فعال 1382هـ ش نوى جوړ شوى  د کوچنيو پورونو د تمويل
 لوم７نی بانک يا فيرست مايکرو

فايننس بانک

16

فعال 1385هـ ش نوى جوړ شوى عزيزي بانک 17

فعال 1385هـ ش نوى جوړ شوى برک بانک 18

فعال 1385هـ ش نوى جوړ شوى د افغانستان پرمختيايي بانک 19

اضافي معلومات
په افغانستان ک３ د بانکونو ل５ست
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1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980

18/861 174/867 128/089 82/956 74/424 68/707 55/691 52/973 45/665 39/779

په ٢٠٠٥ زي８ديز کال ک３ د افغانستان د بهرنيو پيسو ز４رمه ١.٣ ميليارده ډالره وه.

د ټولګي دننه فعاليت:  
زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او ددغه لوست او پخواني لوست د متن په لوستلو سره 

دې الندين９ دندې ترسره ک７ي او د خپل فعاليت پايله دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي:
١. د افغانستان بانک دندې او د کار＇رن／والى مشخص او وليکئ.

٢. په ه５واد ک３ د تخصصي بانکونو دندې او د کار＇رن／والى مشخص او وليکئ.
٣. د خصوصي او سودا－ريزو بانکونود کار ＇رن／والى او دندې ＇ر－ندې او وي３ ليکئ.

؟  پوښتنې:  
١. د افغانستان بانک کوم３ مهم３ دندې ترسره کوي؟ نومونه ي３ واخلئ.

٢. خصوصي بانکونه کوم３ دندې پرمخ بيايي؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٣. زموږ په ه５واد ک３ کومو تخصصي بانکونو فعاليت کاوه، کوم ي３ اوس فعال دي او کوم ي３ اوس 

غير فعال دي؟ نومونه ي３ واخلئ.

   له ټولګي څخه بهر فعاليت:
راتلونکي ساعت ک３  په  په هکله  او د هغو د مهمو ！کو  ولولئ  لوستونه  نههو４شتم  او  اتهو４شتم 

معلومات ورک７ئ.

فعال 1386هـ ش نوى جوړ شوى افغان يوناي＂６ بانک 20

فعال 1387هـ ش نوى جوړ شوى ميوند بانک 21

فعال 1386هـ ش نوى جوړ شوى برکت بانک ان فارميشن 22
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يو ديرشم لوست
٣،٥ د صنايعو او سوداګرۍ د حالت څيړل

د ه５واد صنايع او سودا－ري په کوم حالت ک３ ده؟
تاس３ چ３ په دې ＇پرکي ک３ د ه５واد له صنعتي او سودا－ريزو چاروسره اشنا شوئ. ＊ه به دا وي 
چ３ په عمومي تو－ه په افغانستان ک３ د صنايعو او سودا－رۍ حالت و＇７５و، ستونزې او خن６ونه 
ي３ وپيژنو او هغه اسانتياوې او الرې ـ چارې چ３ د صنايعو او سودا－رۍ د ودې په برخه ک３ شته 

رابرسيره او شننه ي３ وک７و. 
که چيرې د ه５واد هغه طبيعي او ！ولنيز شرايط او الملونه چ３ زموږ د ه５واد اقتصادي ودې او پرمخت， 
ته ضروري دي، وکتل شي، دې پايل３ ته رسي８و چ３ افغانستان د خپل３ ＄مک３ د جوړ＊ت او ب３２، 
کاني زيرمو يا تر＄مک３ الندې سرچينو، د ＄مک３ د مخ سرچينو يعن３ د نباتي او ＇ارويو د منابعو، 
په سيندونو ک３ د روانو اوبو بهير، د هوا د برابروالي اونورو طبيعي ＄ان／７تياوو له مخ３ او د پوره 
بشري ＄واک د شتوالي له مخ３ د نن ور＄３ د صنايعو د پرمخت， او پراختيا لپاره ډير غوره امکانات 
لري، خو هغه ناوړه سياسي، اقتصادي، او ！ولنيز شرايط چ３ د ١٨ ـ ١٩ او ٢٠ م３ پي７ۍ تر نيمايي 

٥٦-شکل: د يوې صنعتي د ستگاه ان％ور.

٥٦- شکل
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بيا په أسيا، افريقا او التينه امريکا ک３ او له هغ３ ډل３ ＇خه په  پورې يو شم５ر ه５وادوک３، په ت５ره 
افغانستان باندې واکمن وو، په دغو ه５وادو ک３ د اقتصادي پرمختيا خن６ شوي وو.

په ت５رو وختونو ک３ د زبر＄واکونو ترمن＃ سيالي  په افغانستان ک３ د يوې اوږدې مودې په ترڅ ک３ د 
پان／３ اچون３ په مخه ک３ خن６ －ر＄يدل３ وه، همدارن／ه له دې امله چ３ زموږ ه５واد په وچه ک３ 
ايسارو، دې ډول جغرافيايي موقعيت هم د صنعت او سودا－رۍ د پرمختيا په الر ک３ خن６ پي（ 
ک７ى دى. ددې تر＇ن， کورنيو ج／７و نه يوازې داچ３ ددغه ه５واد بشري ＄واک ته زيان واړاوه، په 
افغانستان ک３ د ميليونونو و－７و د ！پي کيدو، معيوب کيدو او مهاجرکيدو المل شو، بلک３ روزنيز 
مرکزونه هم وت７ل شول او زموږ خلک له ＊وون３ او روزن３ ＇خه پات３ شول، پوره اندازه فني او 
ودريدې،  ！په  په  فابريک３  او  تآسيسات  صنعتي  شم５ر  زيات  او  شول  روزل  ونه  پرسونل  مسلکي 
همدارن／ه الرو او مواصالتي کر＊و ته چ３ د صنعت او سودا－رۍ په پرمختيا ک３ ډير اهميت لري 
لوى زيان واو＊ت له همدې امله ده چ３ په افغانستان ک３ صنعت او سودا－رى ＊ه حالت نه لري او 
تقريبااً په سلوک３ لس فعال اقتصادي نفوس د صنعت په سکتور ک３ او ＇ه نا＇ه په سلوک３ لس په 

خدماتو او په ＄ان／ري ډول په سودا－رۍ ک３ بوخت دي.
زموږ د ه５واد واردات د صادراتو په پرتله ＇و ＇و ＄له زيات دي او يو بشپ７ منفي بيالنس چ３ د 
بيوزله اقتصاد ن＋ه ده، ＊کاره کوي. تاس３ د افغانستان د سودا－رۍ د بيالنس په جدول ک３ وليدل 
درلودل،  واردات  ارز＊ت  په  ډالرو  ميليونو  د ٣٠٢٢  ک３  کال  ل.  په ١٣٨٦هـ  افغانستان  چ３ 
خو صادرات ي３ يوازې ٤٥٤ ميليونه ډالره وو، چ３ ٢٥٦٨ ميليونه ډالره توپير يا منفي بيالنس 
＇ر－ندوي. افغانستان چ３ ډيرې غوره د －ر＄ندوى سيم３ لري، د －ر＄ندوى لپاره هم پوره اسانتياوې 
نه دې برابرې شوي او د نا امن９ له کبله د بهرنيو －ر＄ندويانو رات， ډير ل８ دى. په هر حال، که چيرې 
زموږ په ه５واد ک３ يو سالم اقتصادي سياست و کارول شي، د ه５واد له ترانزي＂ي ارز＊ت او کورنيو 
به ＊ه شي، د ملي  او مواصالتي کر＊و حالت  منابعو ＇خه سم کار واخ５ستل شي، د لويو الرو 
صنايعو او ملي سودا－رو مالت７ به وشي، نو په ه５واد ک３ به د صنعت او سودا－رۍ د پرمخت， لپاره 
ډير غوره امکان برابر شي. د يادون３ وړ ده چ３ په دې ＇و وروستيو کلونو ک３ په ＄ينو برخو ک３ د 
ن７يوال３ ！ولن３ په مرسته د بيا رغاون３ چارې ترسره شوي دي، س７کونه بيا رغول شوي، په ه５واد ک３ 
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بانکي چارې ب５رته فعال３ شوي او پراختيا ي３ موندل３ ده او که چيرې په راتلونکو کلونو ک３ په ه５واد 
ک３ د بر４＋نا د توليد لوى بندونه جوړ شي، د ه５واد د اوبو سرچينو ＇خه په پوره پيمانه استفاده 
وشي، د ه５واد السي صنايع وه）ول شي او د لوم７نيو خامو توکو د صنعتي کيدو لپاره فابريک３ 
جوړې شي، غوره سودا－ريزې اسانتياوې چمتو شي، نو د ه５واد خلک به د صنعت او خدماتو په  

برخو ک３ الزيات بوخت شي او په ه５وادک３ به اقتصادي ودې ته ډيره ＊ه الره هواره شي.

د افغانستان د صادروونکو ميوو ان％ور.
٥٧- شکل
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        د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې د ＊اغلي ＊وونکي په الر＊وونه په ډلو وويشل شي، لوم７ۍ ډله دې په ه５واد ک３ 
د صنعت د پرمخت， او نه پرمخت， الملونه وشم５ري، دويمه ډله دې په ه５واد ک３ د سودا－رۍ د 

پرمختيا  او نه پرمختيا په هکله خبرې وک７ي او د خپل بحث پايله دې نورو ته ووايي.

        پوښتنې:
په خپلو کتابچو ک３ د سم ＄واب له توري ＇خه ک７ۍ تاوک７ئ.

١ـ هغه لويه برخه يا سکتور چ３ زموږ د ه５واد ډير و－７ي په ک３ بوخت دي کوم يو دى؟
د. يوهم نه ج. خدمات  ب. کرنه    الف. صنعت  

٢ـ هغه طبيعي عوامل چ３ په ه５واد ک３ د صنعت د پرمختيا لپاره الره اواروي کوم يو دي؟
ج. غال９، ！غر    د. درې واړه سم دي. الف. کاني سرچين３     ب. د نباتاتو او ＇ارويو توليدات   

٣ـ د افغانستان ډير مهم صادراتي محصوالت کوم دي؟
د. درې واړه سم دي ج. اقليم  الف. －رانبيه ډبرې   ب. د نباتاتو او ＇ارويو توليدات 

٤ـ د افغانستان زيات واردات دا جوتوي چ３:
ب. په افغانستان ک３ توکي او محصوالت ل８ توليدي８ي الف. افغانستان ډيرې پيس３ لري 

د. ب او ج  ＄وابونه سم دي. ج. افغانستان کمزورى اقتصاد لري 

                                   کورن９ دنده
دريم ＇پرکی مطالعه کرئ د افغانستان د سواد－رۍ اوصنايعو په هکله په شفاهی تو－ه لن６ معلومات 

ورک７ئ

؟
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�tپه ن７ۍ ک３ اوبه او په هغو باندې پان／ه اچونه
_ د اوبو ل／ولو لوي３ پروژې

_ د اوبو چا１ول )تصفيه(
�tکرنه او د هغ３ نوې الرې چارې

�tد ن７ۍ پر مختلفو ه５وادونو ک３ د کرنيزو توليداتو د ب５ال ب５لو ډولونو اندازه
_ په ن７ۍ ک３ د غنمو توليدات

_ په ن７ۍ ک３ د وريجو توليدات
_ په ن７ۍ ک３ د جوارو توليدات
_ په ن７ۍ ک３ د کچالو توليدات
_ په ن７ۍ ک３ د غو＊３ توليدات

په دې څپرکي کې لولو:

د نړۍ برخه
څلورم څپرکى

اوبه او کرنه
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زده کوونکي به ددغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسي８ي:
�tپه ن７ۍ ک３ به د اوبو مهم３ پروژې وپيژني.

�tد اوبو په برخه ک３ به د پرمختللو ه５وادونو د پان／３ اچون３ په هکله پوهه ترالسه ک７ي.
�tد اوبو د چا１ولو له پرمختللو الرو  چارو سره به أشنا شي.

�tد کرن３ په پرمختللو الرو چارو )لکه په نل ليکو)پايپ لينونو( خ７وبولو، سيفون او نورو( 
باندې به پوه شي.

�tپه پرمختللو ه５وادونو ک３ به د کرنيزو محصوالتو د توليد په اندازه و پوهي８ي.

زده کوونکي به ددغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي هدفونوته ورسي８ي:
�tد ن７ۍ د اوبو لوي３ پروژې به معرفي ک７اى شي.

�tد اوبو په برخه ک３ به د پان／３ اچون３ اهميت تشريح ک７اى شي.
�tد اوبو د چاڼ پرمختلل３ الرې ـ چارې به توضيح ک７اى شي.

�tپه خپلو باغچو ک３ به د کرن３ له پرمختللو الرو چارو ＇خه کار واخ５ستالی شي.

 

د څپرکي عمومي موخې:
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دوه ديرشم لوست
١،٤په نړۍ کې اوبه او په هغو باندې پانګه اچونه

اوبه زموږ په ژوند ک３ ＄ان／７ى ارز＊ت لري. پرته له اوبو＇خه ون３، بو！ي، ＇اروي او انسانان ژوندي نه 
شي پات３ کيداى. اوبه په ！وله ＄مکه باندې يوشان او برابر４و４شل شوي نه دي.  د ＄مک３ د مخ په سلوک３ 
٧٠ برخ３ اوبو نيول３ چ３ له هغو اوبو ＇خه په سلوک３ ٩٧ برخ３ ي３ په سمندرونو او سمندر－يو ک３ دي 
چ３ مال／ين３ دي يعني ＇＋لو، کرن３ او صنعت ته برابرې نه دي، نو د چا１ولو غو＊تنه کوي، پات３ په سلوک３ 
درې برخ３ اوبه خوږې او تازه اوبه دي چ３ له هغو ＇خه يوازې په سلوک３ يوه برخه ي３ سيندونو، د ＄مک３ 
الندې اوبه او په ＄ينو ډن６ونه )جهيلونه( دي چ３ انسان په هغو باندې السبرى لري. د خوږو اوبو پات３ په 

سلوک３ دوه برخ３ د غرونو او قطبونو دايمي کن／لونه او واورى دي، چ３ د －＂ي اخ５ستو وړ نه دي.
دلته به د ！ول３ ن７ۍ په کچه د اوبو په هکله ＄ين３ ارقام او حقايق بيان ک７و:

ـ اوبه د ژوند تر ！ولو لوم７ن９ اړتيا ده، پرته له اوبو ＇خه انسان په دريو ور＄وک３ مري.
ـ په اوسني وخت ک３ د ن７ۍ له شپ８و ميلياردو و－７و ＇خه له يو ميليارد تنو ＇خه زيات خلک خوږې او 

پاک３ اوبه نه لري.
ـ په پرمختيايي ه５وادوک３ په اتيا سلنه ناروغ９ د کک７و او نا پاکو اوبو له امله دي.

ـ په سلوک３ اويا برخ３ اوبه په کرنه ک３ ل／ول کي８ي.
ـ د کرن３ په سلوک３ ٣٦ محصوالت له خ７وبولو ＇خه وروسته ترالسه کيداى شي.

ـ  دا ا！کل له مخی په ٢٠٥٠ م کال ک３ به د ن７ۍ نفوس ٩.٣ ميليارده تنه وي چ３ له هغو ＇خه ٢.٣ 
ميليارده به ي３ د ＇＋لو د اوبو له کم＋ت سره مخامخ وي.

ـ ت５رو پن％و کلونو ک３ له ٥٠٧ ＇خه زيات３ شخ７ې او ج／７ې د اوبو پرسر پي＋３ شوي دي، چ３ په هغو ک３ 
ي３ ٢١ وسلوال３ ن＋ت３ وې.

دن７ۍ په بيالبيلو ه５وادو نوک３ د ＇＋لو د اوبو کيفيت.أيا د ＄مک３ پرمخ پوره اندازه اوبه شته٤

يا زياتره %75 
احصاي３ نشتوالي

95% يا زياتره 
 %95 -% 75

هغه خلک چ３ د ＇＋لو پاک３ اوبه په واک ک３ لري

٥٨- شکل
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 لکه چ３ مخک３ وويل شول، انسان د خپلو کارونو د پرمخ بيولو لپاره هغو خوږو اوبوته  اړتيا لري چ３ 
مال／ه ي３ ډيره ل８ه وي. د لويو سمندرونو او سمندر－يو اوبه مال／ين３ دي چ３ له هغو ＇خه د －＂و اخ５ستو 
په خاطر بايد هغه پاک３ اوچاڼ شي، د اوبو د چا１ولو په خاطر بايد د خوږو اوبو د تآسيساتو په جوړولو پان／ه 

ول／ول شي.
يوزيات شم５ر پرمختيايي ه５وادونه، په ت５ره بيا په أسيا او افريقا ک３ د ＇＋لو د پاکو اوبو له کم＋ت سره مخامخ 
دي. د من％ني ختي＃ ه５وادونه، د اوبو د اړتيا د پوره کولو لپاره ډيرې زيات３ پيس３ ل／وي. د ن７ۍ په يو شم５ر 
زيات نفوس لرونکو سيمو او لويو ＊ارونو ک３ د سيندونو طبيعي  سرچين３ او ＇ا－ان３ کافي نه بلل کي８ي، د 
بيل／３ په تو－ه د مکسيکو په ＊ارک３ اوبه د ١٢٥ کيلومترو په وا！ن په نل ليکه ک３ لي８دول کي８ي او د ١٢٠٠ 

مترو لوړو غرونو ＇خه هاخوا اړول کي８ي او د پمپ په واسطه اړو سيمو ته رسول کي８ي.
او  پاکو  د  تو－ه ويل کيداى شي هغه ＇ه چ３  په عمومي 
مناسبو اوبو د چمتو کولو لپاره بايد ترسره شي، په الند４نيو 

برخو ک３ پان／３ اچون３ ته اړتيا لري:
�tد اوبو د هغو سرچينو پيژندل او رابرسيره کول چ３ د خلکو 

د ＇＋اک اونورو اړتياوو لپاره په کار دي.
�tد ＄مک３ د مخ د اوبو را！ولول او د ＄مک３ الندې اوبو 

＇خه －＂ه اخ５ستل.
اوبو  د  موخه  په  وړلو  من％ه  له  د  احتمالي کک７والي  �tد 

چا１ول.
�tله چا１％اى ＇خه د ل／＋ت ترسيمو پورې د اوبو لي８دول.

�tد اوبو د لي８د د نل ليکو، کانالونو او تاسيساتو ＇ارنه.
په دې تو－ه د اوبو د چمتو کولو، چا１ول او رسول د ډير ل／＋ت غو＊تنه کوي او بايد له هغو ＇خه د کار 

اخ５ستن３ پرمهال ډير پام وشي.
   د ټولګي دننه فعاليت

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي، النديني فعاليتونه دې ترسره ک７ي او د خپل کار پايله دې په ！ول／ي ک３ 
وړاندې ک７ي:

ـ د لوست نقش３ ته و－ورئ او ＇ر－نده ک７ئ چ３ د ＄مک３ د مخ کوم３ برخ３ په سلوک３ له ٩٥ او کوم３ برخ３ په 
سلوک３ ٧٥ ＇خه ل８ې د ＇＋لو او پاک３ اوبه لري.

ـ د اوبو د سرچينو اوله هغو ＇خه د کار اخ５ستلو شکل مطالعه او واضحه ک７ئ چ３ کوم ه５وادونه هره ورځ تر ！ولو زيات３ 
اوبه ل／وي او کوم ي３ تر ！ولو ل８ې، ستاس３ له نظره ددې الملونه کوم دي؟

؟  له ټولګي څخه بهر فعاليت:  
د لوست متن، نقشه او شکل و－ورئ او له هغو ＇خه په استفادې سره په افغانستان ک３ د اوبو د ستونزو او امکاناتو په اړه 

معلومات ورک７ئ

د يوه تن د اوبو ور＄ين９ لگ＋ت

د ＇＋لو اوبه.
تر ＄مک３ الندې اوبه.

تروش３ اوبه
بحيره بحرونه

واوره او يخچال 
) قطبونه او لوړ غرونه(

د اوبو سر چين３ اوله هغه ＇خه گ＂ه کول.

د اوبوو４شل

٥٩- شکل
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دري ديرشم لوست
الف ـ  د اوبو لګولو لويې  پروژې

په ت５ر لوست ک３ په دې حقيقت باندې و پوهيدئ چ３ د ＄مک３ پرمخ له ！ولو اوبو ＇خه يوازې درې 
سلنه خوږې اوبه دي او و－７ي له هغو ＇خه يوازې يوه سلنه برخه د ＇＋لو، د کرنيزو ＄مکو د خ７وبولو 
او صنعت لپاره کاروي. د لويو سمندرونو او سمندر－يو اوبه تروې )مال／ين３( دي، له هغو ＇خه د کار 

اخ５ستو په خاطر بايد هغه چاڼ او تصفيه شي.
اوبو  په کچه احساس شوه چ３ د ＄مک３ پرمخ د  پاى ک３ د ن７ۍ  په  نوييمو کلنو  پي７ۍ د  د شلم３ 
له  کي８ي، خلک  ترستر－و  اوبو کم＋ت  د  هلته  په هغو سيمو ک３ چ３  ده.  لويه ستونزه  يوه  کم＋ت 

بيالبيلو الروچارو ＇خه په کار اخ５ستو سره خپل３ اړتياوې پوره کوي.

له اوبو ＇خه بايد ＇ه ډول ＊ه －＂ه واخلو؟

په من％ني ختي＃ ک３ د اوبو پروژې

انقره

عمان

رياض

تهران

بغداد

قاهره

بنغازى

سارير

تازربو كفره

خرطوم

جده

مسقط

د اوبو بند
د اوبو پالن شوی بند

د سمندر－ي د اوبو د چا１ولو او لي８دولو 
تاسيسات
تر ＄مک３ الندې خوږو اوبو ＇خه کار ا خيستنه
د اوبو پالن شوی ترانسپورت
د ＄مک３ الندې اوبو زيرم３

اسنا

عدن

٦٠- شکل:
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د ن７ۍ په هغو سيمو ک３ چ３ هلته اور＊ت ＇ه نا＇ه کافي دى او اندازه ي３ په کال ک３ تر ٤٥٠ ميلي 
مترو پورې رسي８ي، د اور＊ت په لنده بل سره کرنه کيداى شي، خو د ل８ باران لرونکو سيمو ک３ بايد 

د کرن３ د پرمخ بيولو لپاره ونوـ بو！و ته اوبه ورسول شي او ＄مک３ خ７وب３ شي.
＇７５نو ＊ودل３ ده چ３ کرنه د ！ول３ ن７ۍ په کچه په سلو ک３ اويا برخ３ اوبه ل／وي. د کرن３ په سلوک３ 
٣٦ محصوالت د کرنيزو ＄مکو په خ７وبولو سره ترالسه کي８ي. له دې امله چ３ د ن７ۍ په ډيرو برخو 
ک３ اوبه ل／ول په فني ب２ه نه ترسره کي８ي، د ناسمو اوبو ل／ولو له امله په سلوک３ ٦٠ اوبه له السه و＄ي. 

موږ همدا حالت په خپل ه５واد ک３ هم ليدالى شو.
－０ م５شته او کرنيزې ＄مک３ د خ７وبولو لپاره ډيرو اوبوته اړتيا لري، دا ＄که چ３ د يو کيلو－رام غل３ 
د ترالسه کولو په خاطر زرو ليترو اوبوته اړتيا ده. هغه سيم３ چ３ هلته اور＊ت ل８وي، بايد د کرنيزو 
د  بندونو  د  کيندلو،  د  کانالونو  د  کار  دا  لپاره ＄مک３ خ７وبه شي، چ３  کولو  ترالسه  د  محصوالتو 
جوړولو، د اوبو ل／ولو د لويو پروژو او د ＇ا－انو کيندلوته اړتيا پي＋وي. د اسيا په ＄ينو سيمو لکه په 
من％ني ختي＃، د افريق３ ＄ينو سيمو، د امريک３ متحده اياالتو او ان داچ３ زموږ په خپل ه５واد ک３ 
د کرنيزو ＄مکو د خ７وبولو لپاره ب５ال ب５ل３ الرې  چارې کارول کي８ي. د ن７ۍ يو شم５ر ه５وادونه لکه 
اسرائيل د اوبو له زيات کم＋ت سره مخامخ دي، ددې لپاره چ３ ددې  اوبو له السه ورکولو او ب７اس 
اوبه ور رسوي.  ري＋وته  بو！ي  د هر جال جال  په واسطه  )نل(  پايپ  د  کيدو ＇خه مخنيوى  وک７ي، 
نوموړى ه５واد د اړتيا وړ خپل３ اوبه له ترکي３ ＇خه چ３ ډيرې اوبه لري، د نل ليکو په واسطه لي８دوي. 
په دې تو－ه مون８ ويالى شو چ３ د ن７ۍ هغه شم５ر ه５وادونو چ３ پوره اور＊ت نه لري، د خپلو کرنيزو 

＄مکو د خ７وبولو لپاره د اوبو ل／ولو بيالبيل سيستمونه جوړ ک７ي دي.

د اوبو د چا１ولو شکل

هوا وركول

ش／ه

پمپ

تر ＄مک３ الندې اوبه

سوړ فعال 
فلتر

د ش／و فلتر د مال／３ او 
تريووالی له من％ه 

وړل

پمپ مستهلکينو ته 
د ＇＋لو د اوبو 

لي８دول

٦١- شکل
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بـ  د اوبو چاڼول )تصفيه(:
اوبه ول３ او ＇رن／ه بايد چا３１ شي؟

په ن７ۍ ک３ يوازې داوبو کم＋ت يوه 
لويه ستونزه نه ده، بلک３ له هغو ＇خه 
ناسمه استفاده هم يوه لويه ستونزه ده 
سبب  کيدلو  ضايع  د  اوبو  د  چ３ 
کي８ي. سرب５ره پر دې انسانان د خپلو 
د  اوبو  د  امله  له  ب３ سنجشه عملونو 
اوبو، کک７تيا  د  کي８ي.  کک７تيا المل 
کيمياوي  فزيکي،  ک３  هغو  په  يعن３ 
او ميکروبي بدلونونه دي چ３ د هغو 
نه شي کوالى  انسان  پي＋يدو سره  په 
－＂ه  روغتيايي  او  سمه  ＇خه  اوبو  له 

واخلي.
له کورونو او صنعتي تاسيساتو ＇خه 
د  اچول،  ور  ناپاکيو  د  ک３  اوبو  په 

صنعتي فاضله اوبو، ور－６ول، د روغتونونو او کورونو ＇خه د ناپاکو اوبو ور－６ول او هغه تودوخه چ３ 
د کارخانو د ماشينو له امله په اوبو ور زغمل کي８ي او داس３ نور ！ول الملونه د اوبو، د کک７تيا او توديدو 
سبپ کي８ي چ３ دا ！ول والړو اوبو او د سيندونو ژونديو ژووو ته زيان رسوي. همدارن／ه د ونو ـ بو！و 
د ناروغيو ضد درمل او کيميايي سرې چ３ په کرنيزو ＄مکو ک３ کارول کي８ي هم د اوبو د خاورې د 
کک７تيا المل －ر＄ي، نو ＄که هغه اوبه چ３ په کرنه، صنعت او د کور په چارو ک３ په کاري８ي، بايد 
پاک３ او خوږې وي او وروسته تر استعمال ＇خه مخک３ له دې چ３ له جهيلونو او سيندونو سره －６ې 
شي بايد له کيمياوي او فزيکي پلوه چاڼ شي. همدارن／ه مخک３ تردې چ３ د ＄مک３ د مخ له اوبو 

＇خه د ＇＋لو د اوبو په تو－ه کار واخلو بايد چاڼ شي.
تاس３ د اوبو د چا１ولو په شکل ک３ وليدل چ３ اوبه په ＄ينو سيمو ک３ د چا１ولو بيالبيل پ７اوونه ت５روي، 

٦٢- شکل: د پاشلو په ب２ه د اوبو ل／ولو يو ډول چ３ په پايپ سره ترسره کي８ی
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تر ＇و چ３ د ＇＋لو وړ و－ر＄ي، ياهم پرته د کوم３ ستونزې له پيداکولو ＇خه د ژوند په چاپ５ريال ک３ 
وبهي８ي.

له دې امله چ３ د ＄مک３ د مخ اوبه د هرې ور＄３ په ت５ريدو سره کک７ي８ي، د اوبو د چارو شرکتونو 
ته دا ستونزمنه ده چ３ د ن７ۍ په کچه پاک３ او روغتيايي اوبه توليد ک７ي. د ن７ۍ په ډيرو برخو ک３ د 
＄مک３ الندې پاکو اوبو ＇خه چ３ معموال پاک３ دي ياهم ډير ل８ او عادي چا１ول غواړي، د ＇＋لو لپاره 
 )Recycle ( کار اخ５ستل کي８ي. په لويدي％و ه５وادونو ک３ د ناولو اوبو فاضالبونو ＇خه د بيا دوران
په ب２ه د ＇＋لو اوبه ترالسه کوي چ３ د جالچ０ ＄ای په واسطه د ＇و＇و پ７اوونو په ترڅ ک３ ＊اريانو ته 

بيا د استفادې وړ گر＄ي.

  د ټولګي دننه فعاليت:
د اوبو د پروژو نقشه و－ورئ، الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب ووايئ؟

١ـ کوم ه５واد تر ！ولو زيات د اوبو بندونه لري؟ نومونه ي３ واخلئ.
٢ـ د سوډان ه５واد د سمندري اوبو، د چا１ولو ＇و چا１％ايونه لري او د کوم سمندر－ي اوبه چا１وي او 

کار ور＇خه اخلي؟
٣ـ د نيل د سيند او د هغه پر مرستياالنو باندې ＇و بندونه جوړشوي دي او د ＇و نورو بندونو د جوړولو 

پالنونه لري؟
٤ـ کوم ه５وادونه تر ＄مک３ الندې اوبو ＇خه کار اخلي؟

؟ پوښتنې:
١ـ د ن７ۍ د کرنيزو محصوالتو په سلوک３ ＇و برخ３ د کرنيزو ＄مکو په خ７وبولو سره ترالسه کي８ي؟
٢ـ ＇）ول )قطره يي( ياد نل ليکو په واسطه خ７وبول ول３ او ＇رن／ه ترسره کي８ي؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٣ـ اوبﾢ ＇رن／ه کک７ي８ي او د کک７و اوبو چا１ول ＇رن／ه کي８ي؟
٤ـ د سمندرونو او سمندر－يو له اوبو ＇خه ول３ ډير ل８کار اخ５ستل کي８ي؟

   له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د اوبو اړوند لوستونه و－ورئ، د اوبو ارز＊ت، د هغو د ستونزو لکه کم＋ت، کک７تيا، ناسمو کارولو او 

چا１ولو په هکله او د اوبو د اغيزمن３ کارون３ په اړه په شفاهي تو－ه خبرې وک７ئ.
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څلور دېرشم لوست
٢،٤ کرنه او د هغې نوې الرې ـ  چارې

کرنه د انسان د لوم７ى ډول فعاليتونو له ډل３ ＇خه شم５رل کي８ي. انسانان د خپلو اړتيا وړ شيانو لکه خوراک، 
کور، پو＊اک او د ژوند د پرمخ  بيولو وسايلو او د سون توکو د چمتوکولو لپاره په طبيعي چاپ５ريال پورې 
ت７لي دي. چ３ په دې ل７ ک３ کرنه د انسانانو تر ！ولو لوم７ن９ اړتيا ده. له همدې امله بشري ！ولن３ تل د طبيعي 
چاپ５ريال د ب３２ په بدلون او توليد الس پورې کوي. انسان د خاورې، طبيعي غوره اوبو او هوا او د خپل 
＄واک او نورو امکاناتو لکه د تخم کرل، سرې، پان／３ او د کرنيزو وسايلو ＇خه کار اخ５ستلو سره له ډير 

پخوا ＇خه کرنيزې چارې په بيالبيلو ب２و پرمخ بيول３ دي.
سره له دې چ３ د نوو اوپر مختللو کرنيزو الرو ـ چارو په غوره کولو او د عصري تخنيکونو او وسايلو ＇خه 
په کار اخ５ستو سره کرن３ د پام وړ پرمخت， ک７ى، په ت５ره بيا په پرمختللو ه５وادونو ک３ په دې برخه ک３ ډيره 
پرمختيا شوې ده، خوبياهم په اوسني وخت ک３ په ！وله ن７ۍ ک３ له ٨٠٠ ميليونو تنو ＇خه زيات خلک په 
خوار ＄واک９ باندې اخته دي او له دوه ميليونو ＇خه زيات و－７ي د خوراکي توکو له کم＋ت سره مخامخ 

دي.
د کرن３ الرې  چارې او سيستمونه هم په ！وله ن７ۍ ک３ يوشان نه دي، لکه ＇رن／ه چ３ د کرن３ د سيستمونو 
د مهمو ډولونو په نقشه ک３ ＊کاري، موږ کوالى شو په ！وله ن７ۍ ک３ د کرن３ دوه ډوله مهم سيستمونه سره 

بيل ک７و:
پات３  وروسته  او  ＄واک  انساني  د  ک３  سيستم  کرنيز   دوديز  په   � t:سيستم دوديز  يا  عنعنوي 

د لوست تصويرونه و－ورئ!
د کرن３ نوې الرې چارې په کوم تصوير ک３ د کومو ن＋و له مخ３ ليدل کي８ي؟

په هالن６ ک３ ميکانيزه کرنه ٦٣- شکل
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لوم７نيووسايلو＇خه کار اخ５ستل کي８ي چ３ نوبتي کرنه د ＇ارويو د رمو ساتنه او د آسيا په جنوب 
خيت＃ ک３ په مرطوبو سيمو ک３ د وريجو کرل د هغه بيل／ه ده.  په د غه ډول کرنيز سيستم ک３ د 
توليد اندازه او اقتصادي －＂ه ډيره ل８ ه ده او کوم کرنيز محصوالت چ３ تر السه کي８ي، يوازې د بز－ر 
د کورن９ اړتيا پوره کوالى شي. دغه ډول کرنه د پرمختيايي ه５وادونو په ډيرو برخو ک３ ليدل کي８ي.
په دغه سيستم ک３ د کرن３ له پرمختللو الرو ـ چارو او نوو وسايلو لکه  �tتجارتي يا ميکانيزه سيستم: 
تراکتور، کمپاين، اصالح شوو تخمونو او کيمياوي سرې ＇خه کار اخ５ستل کي８ي. کرنيزې کروندې پراخه 
وي او د توليد اندازه پوره زياته وي. همدارن／ه د کرنيزو توکو توليد د صادراتو د خر＇الو لپاره وي. نوموړى 

پرمختللى سيستم معموالاً په صنعتي او پرمختللو ه５وادوک３ ترستر－و کي８ي.
له دې امله چ３ د ن７ۍ نفوس په ت５ره بيا په پرمختيايي او کرنيزو ه５وادونو ک３ مخ په زياتيدو دى او دوى د 
کرنيزو توليداتو زياتوالي ته زياته اړتيا لري، نو دا ددې غو＊تنه کوي چ３ د کرن３ نوې الرې  چارې د چاپ５ريال 
ساتن３ سره يو＄اى وي. کرن３ ته بايد دوامدار کار وشي او له خاورو او اوبو ＇خه معقوله او غوره استفاده 

وشي.
خاوره چ３ د ونو ـ بو！و د کرلو لپاره ＄ان／７ى ارز＊ت لري، بايد له ش７يدلو، ويجاړيدو او شاړې پات３ کيدو 
＇خه وساتل شي، بايد د هغ３ د کک７تيا مخه ونيول شي اوپه پرمختيايي ه５وادوک３ بايد د ＄ن／لونو د پرې 
کولو چ３ د خاورې ساتنه کوي مخه ونيول شي، بايد د اوبه خور او خ７وبولو تخنيک ＊ه شي، د خاورې 
د ب６ايه کيدو په خاطر بايد په کرونده ک３ بيالبيل بو！ي وکرل شي، داوبو د زيرمه کولو او ايسارولو لپاره بايد 

په اروپا ک３ د يوې کروندې ان％ور چ３ د ميکانيزه او پرمختلل３ کرن３ يوه بيل／ه ده

٦٤- شکل
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ذخيريي او د اوبو بندولو بندونه جوړ شي.
د کرن３ يوه نوې الره همدا ده چ３ له اوبو ＇خه غوره استفاده وشي. هغه ه５وادونه چ３ د هغو کرنيز توليدات 
په اوبو پورې ت７لي دي او د اوبو له کم＋ت سره مخامخ دي، ه）ه کوي چ３ له اوبو ＇خه اغيزمنه －＂ه واخلي 
چ３ يوه بيل／ه ي３ قطره يي يا په نل ليکو ک３ د اوبو رسول دي چ３ په ت５ر لوست ک３ ور＇خه يادونه شوې ده. د 
کرن３ د پرمخت， لپاره داهم اړينه ده چ３ د کرنيزو محصوالتو لپاره د خر＇الو ＊ه بازار و موندل شي. ＄ين３ 
پرمختللي صنعتي ه５وادونه او په دې ل７ ک３ د اروپا د اتحادي３ غ７ي ه５وادونه د بز－رانو د مالت７ لپاره سبسايدې او 
مالي مرست３ هم کوي او د کورنيو محصوالتو د پياوړتيا په خاطر ي３ يو －６ کرنيز سياست غوره ک７ى دى. ددې 
موخ３ لپاره دوى له پرمختيايي ه５واد ＇خه د کرنيزو محصوالتو د واردولو په برخه ک３ لوړې －مرکي تعرف３ 
وضع کوي او په حقيقت ک３ د ازادې سيال９ مخه نيسي، د دوى دغه سياست د سودا－رۍ د ن７يوال سازمان له 

مخالفت سره مخامخ  شوى ＄که چ３ نوموړى سازمان د ازاد او ب３ قيد او  شرطه سودا－رۍ پلوي د ى.   

مثال:
استراليا

كينيا

د امازون  حوزه

په برازيل ک３ قهوه

د پامپا د ＇７ سيم３
دروسي３ او کانادا ستپ سيم３ 

هاليند
د ايتالي سويل

د نيل دره

د افريقا سارا

د ＊کارسيمه

د حيواناتو ساتل

نوبتی کرنه

د＄ان／７وغلو کرنه

يوه محصوله کرنه

په کروندو ک３ د ＇ارويو روزنه

د سودا －ريزه غلو کرنه
مختلفی کروندې

د مديترانه ي３ سيمو کرنه 
د اوبو ل／ولو سيستم

شاړې ＄مک３

په ن７ۍ ک３ د کرن３ د سيستم ستر ډولونه

٦٥- شکل

دايرة قطبي

خط سرطان

خط استوا

خط جدي

0 5000km
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       د  ټولګي دننه فعاليت:
په ن７ۍ ک３ د کرن３ د مهمو سيستمونو د نقش３ په کتلو سره الند４نيو پو＊تنوته په ＇لور کسيزو ډلو ک３ ＄واب 

ورک７ئ:
١. نو＊تي کرنه چ３ يو ډول دوديزه کرنه ده، په عمومي تو－ه د ن７ۍ په کومو برخو ک３ رواج ده؟

٢.سودا －ريزې کرن３ )－６ک＋ت( د ن７ۍ په کومو برخو او سيموک３ پراختيا موندل３ ده؟
٣. د کرن３ لپاره نا مناسب３ ＄مک３ د ن７ۍ په کومو برخو ک３ دي او ستاس３ له نظره ول３ کرن３ ته مناسب３ 

نه دي؟

           پوښتنې:
١. ＇و ډوله کرنيز سيستم يا کرنيزې الرې  چارې شته؟ نوم ي３ واخلئ.

٢. قطره يي اوبه ل／ول ＇ه ډول دي او موخه ي３ ＇ه ده؟
٣. د کرن３ لپاره نامناسب３ ＄مک３ د ن７ۍ په کومو برخو ک３ دي او ستاس３ له نظره ول３ کرن３ ته مناسب３ نه 

دي؟
                                         

                                  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست متن، تصويرونه او نقش３ و－ورئ او په راتلونکي لوست ک３ د هغو په هکله معلومات بيان ک７ئ.

؟

٦٦- شکل: د فرانس３ په شمال ک３  د صنعتي بو！و د کروندې ان％ور
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پنځه ديرشم لوست

د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنيزو توليداتو د بيالبيلو ډولونو اندازه

الف( په ن７ۍ ک３ د غنمو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٦٢٨١٠١٠٣٥ ！نه

)د هر ه５واد د توليداتو سلنه )فيصدي

ب( په ن７ۍ ک３ د وريجو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٦١٨٥٣٤٩٨٩ ！نه

)د هر ه５واد د توليداتو سلنه )فيصدي 
١٥.٩ ١ـ چين 
١٢.٥ ٢ـ هندوستان 

٣ـ د امريک３ متحده اياالت     ٩.١
٧.٥ ٤ـ روسيه 
٥.٩ ٥ـ فرانسه 
٤.١ ٦ـ کاناډا 

٣.٨ ٧ـ استراليا 
٣.٨ ٨ـ المان 
٣.٤ ٩ـ پاکستان 
٣.٣ ١٠ـ ترکيه 

١١ـ نور ه５وادونه٣٢.٢

٣٠.٠ ١ـ چين  
٢٠.٩ ٢ـ هندوستان  
٨.٧ ٣ـ اندونيزيا  
٦.٥ ٤ـ بن／له ديش  
٥.٩ ٥ـ ويتنام  
٤.٤ ٦ـ تايلند  
٤.٠ ٧ـ ميانمار)برما(  
٢.٤ ٨ـ فلپين  
٢.١ ٩ـ برازيل  
١.٨ ١٠ـ جاپان  

١٣.٣ ١١ـ نور ه５وادونه 

په ٢٠٠٥ م کال ک３ کومو ه５وادونو ډير زيات غنم، وريج３ او جوار توليد ک７ي وو؟

ددغه لوست شکلونه و－ورئ. لکه چ３ په )الف( شکل ک３ ＊کاري، په ٢٠٠٥ م کال ک３ په ن７ۍ 

ک３ ٦٢٨١٠١٠٣٥ ！نه غنم توليدشوي دي چ３ په سلو ک３ ١٥.٩ ي３ په چين ک３ توليد شوي 

دي. له چين ＇خه وروسته په ترتيب سره په سلوک３ ١٢.٥ په هندوستان ک３، په سلوک３ ٩.١ د 

امريک３ په متحده اياالتو ک３، په سلوک３ ٧.٥ په روسيه ک３، په سلوک３ ٥.٩ په فرانسه ک３، په 

سلوک３ ٤.١ په کاناډا ک３، په سلوک３ ٣.٨ په استراليا ک３، پات３ په سلوک３ ٣٢.٢ غنم په دغه کال 

ک３ د ن７ۍ په نورو ه５وادونو پورې اړه لري. په )ب( او )ج(  تصويرونو ک３ د وريجو، جوارو، کچالو 

او د غو＊３ توليدات په ！وله ن７ۍ ک３ ＊وول شوي دي:

٦٧- شکل
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هـ . په ن７ۍ ک３ د غو＊３ توليدات ٢٠٠٥م کال
！ول توليدات ٢٦٥١٠٥٩٤٠ ！نه

د هر ه５واد د توليداتو سلنه
٢٠.٩ ١ـ چين   
١٤.٩ ٢ـ د امريک３ متحده اياالت 

٧.٥ ٣ـ  برازيل   
٢.٦ ٤ـ ألمان   
٢.٤ ٥ـ هند   
٢.٣ ٦ـ فرانسه   
٢.٢ ٧ـ هسپانيه   
١.٩ ٨ـ مکسيکو  
١.٨ ٩ـ روسيه   
١.٨ ١٠ـ کاناډا   

٣٣.٣ ١١ـ نور ه５وادونه  

٤٠.٣ ١ـ د امريک３ متحده اياالت 
١٩.١ ٢ـ چين  

٥.٠ ٣ـ  برازيل  
٣.٠ ٤ـ مکسيکو  
٢.٨ ٥ـ ارجنتاين  
٢.١ ٦ـ ؟  
١.٩ ٧ـ فرانسه  
١.٧ ٨ـ اندونيزيا  
١.٧ ٩ـ سهيلي افريقا  
١.٥ ١٠ـ اي＂اليا  

٢٠.٩ ١١ـ نور ه５وادونه  

ج( په ن７ۍ ک３ د جوارو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٦٩٤٥٧٥٥٥٢ ！نه

)د هر ه５واد توليداتو سلنه )فيصدي 

٢٢.٧ ١ـ چين  
١١.٣ ٢ـ روسيه  
٧.٨ ٣ـ  ؟  
٦.١ ٤ـ اوکراين  
٦.٠ ٥ـ د امريک３ متحده اياالت 
٣.٥ ٦ـ المان  
٣.٤ ٧ـ پولن６  
٢.٥ ٨ـ بيالروسيه )سپينه روسيه( 
٢.١ ٩ـ هالن６  
٢.٠ ١٠ـ فرانسه  

٣٢.٦ ١١ـ نور ه５وادونه  

د( په ن７ۍ ک３ د کچالو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٣٢١٠٦٠٨٥٢ ！نه

)د هر ه５واد توليداتو سلنه )فيصدي 

٦٨- شکل

٦٩- شکل

الف( په ن７ۍ ک３ د غنمو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٦٢٨١٠١٠٣٥ ！نه

)د هر ه５واد د توليداتو سلنه )فيصدي

ب( په ن７ۍ ک３ د وريجو توليدات ٢٠٠٥ کال
！ول توليدات ٦١٨٥٣٤٩٨٩ ！نه

)د هر ه５واد د توليداتو سلنه )فيصدي 
١٥.٩ ١ـ چين 
١٢.٥ ٢ـ هندوستان 

٣ـ د امريک３ متحده اياالت     ٩.١
٧.٥ ٤ـ روسيه 
٥.٩ ٥ـ فرانسه 
٤.١ ٦ـ کاناډا 

٣.٨ ٧ـ استراليا 
٣.٨ ٨ـ المان 
٣.٤ ٩ـ پاکستان 
٣.٣ ١٠ـ ترکيه 

١١ـ نور ه５وادونه٣٢.٢

٣٠.٠ ١ـ چين  
٢٠.٩ ٢ـ هندوستان  
٨.٧ ٣ـ اندونيزيا  
٦.٥ ٤ـ بن／له ديش  
٥.٩ ٥ـ ويتنام  
٤.٤ ٦ـ تايلند  
٤.٠ ٧ـ ميانمار)برما(  
٢.٤ ٨ـ فلپين  
٢.١ ٩ـ برازيل  
١.٨ ١٠ـ جاپان  

١٣.٣ ١١ـ نور ه５وادونه 
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٧٠- شکل: هغه سيم３ چ３ مديترانه يي اقليم لري، د غلو - دانو تر＇ن， په ک３ د زيتونو او ان／ورو 
بو！ي هم ډير ليدل کي８ي
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         د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې د ＊وونکي تر الر＊وون３ الندې په ＇لور کسيزو ډلو وويشل شي، د لوست شکلونه دې 

و－وري او النديني فعاليتونه دې ترسره او د خپلو فعاليتونو پايل３ دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.
١ـ د شکل له مخ３ په ٢٠٠٥ م کال ک３ د ن７ۍ کوم ه５واد د وريجو ډير زيات توليدات درلودل او توليدات 

ي３ په سلوک３ ＇ومره وو؟ وي３ ليکئ.
٢ـ د همدې لوست د شکلونو له مخ３ د امريک３ په متحده ايالتونو، روسي３، هند، ألمان او د فرانس３ په 

ه５وادونو ک３ د وريجو، جوارو، کچالو او غو＊３ د توليداتو سلنه )فيصدي( ＊کاره ک７ئ.

        پوښتنې:
په خپلو کتابچو ک３ د پو＊تنو سم ＄وابونه په ن＋ه ک７ئ.

١ـ هغه ه５واد چ３ په ٢٠٠٥ م کال ک３ ي３ د غنمو، وريجو، کچالو او غو＊３ ډير زيات توليدات درلودل 
دا و: 

د. روسيه ج. چين    ب. هند   الف. د امريکا متحده اياالت  
٢ـ هغه ه５واد چ３ په ٢٠٠٥ کال ک３ ي３ د غنمو او وريجو په توليد ک３ دويم ＄اى نيولى و دادى:

د. فرانسه ج. د امريک３ متحده اياالت  ب. هند   الف. چين   
٣ـ هغودوو ه５وادونو چ３ په يوازيتوب سره ي３ د ！ول３ ن７ۍ په سلوک３ له پن％وسو ＇خه زيات جوار توليد 

ک７ي وو دادي:
متحده  امريک３  د  او  چين  د.  الف. فرانسه او ألمان        ب. روسيه او هالن６      ج. چين او برازيل 

اياالت

      له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست د شکلونو او نورو سرچينو په کتلوسره د ن７ۍ د هغو پن％و ه５وادونو نومونه واخلئ چ３ د کرن３       
تر ！ولو زيات توليدات ي３ لرل. همدارن／ه خپل نظر وليکئ چ３ ول３ په دغو ه５وادونو ک３  د کرن３ توليدات 

زيات دي، په ＇و کر＊و ک３ ي３ وليکئ او په بل لوست ک３ ي３ بيان ک７ئ.

؟
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t انرژي او په ن７ۍ ک３ د هغ３ اهميت
�tد انرژۍ ډولونه

_ د اوبو بر４＋نا
_ بادي بر４＋نا

_ د لمر انرژي
_ هسته يي بر４＋نا
_ حرارتي بر４＋نا

�tپه ن７ۍ ک３ نفت
�tطبيعي －از

�tپه ن７ۍ ک３ د ډبرو سکاره
�tد انرژۍ د منابعو جغرافيايي و４ش

په دې څپرکي کې لولو:

پنځم څپرکى 
انرژي
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زده کوونکي به ددغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسې８ي:
�tپه ن７ۍ ک３ به د استفادې وړ انرژۍ په ډولونو پوه شي.

�tد ن７ۍ د انرژۍ د ل／＋ت په اندازه به وپوهي８ي.
�tد ن７ۍ د انرژۍ د منابعو اندازه به وپ５ژني.

�tد ن７ۍ د انرژۍ د سرچينو په جغرافيايي و４ش باندې به وپوه８５ي.

زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي هدفونوته ورسي８ي:
�tد انرژۍ ډولونه به فهرست ک７اى شي.

�tد ن７ۍ په کچه به د انرژۍ د ډولونو د ل／＋ت اندازه توضيح ک７اى شي.
�tد ن７يوال３ انرژۍ د سرچينو اندازه به وويالى شي.

�tد نقش３ پر مخ به د انرژۍ د سرچينو لرونک３ مهم３ سيم３ و＊ودالى شي.

 

د څپرکي عمومي هدفونه:
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شپ８ ديرشم لوست
١،٥ انرژي او په نړۍ کې دهغى اهميت 

هر هغه ＇ه چ３ د کار کولو  وړتيا ولري انرژي )Energy( لري. په بله وينا: د کار کولو توان ته انرژي ويل 
کي８ي. د انسان وجود انرژي لري، ＄که چ３ د کارکولو استعداد په ک３ شته، په ور＄ن９ اصطالح 
ک３ انرژي ډيره کارول کي８ي. د بيلگ３ په تو－ه، هغه ＇وک چ３ ډير کار کوي هغه ته د ډيرې انرژۍ 
لرونکى ويل کي８ي. زموږ شاوخوا شيان خپله انرژي لري. که يو فلزي غون６ارى په ＄وړ لرونک３ 
سطح باندې ورغ７ي ＇ه چ３ په مخه ورشي هغه ب５％ايه کوي، نو دغه غون６اري يو کار وک７، نو هر 
هغه ＇ه چ３ د کارکولو وړتيا ولري، انرژي هم لري. انرژي په حقيقت ک３ خو＄＋ت، غور＄نگ  
او تحرک دى چ３ دغه خو＄＋ت اوحرکت د سوداگرۍ، صنايعو، ترانسپورت او اقتصادي، ！ولنيزو 

او کلتوري فعاليتونو پراخه برخه ده.
له دې پلوه انرژي او په ن７ۍ ک３ دهغ３ سر چين３ غوره اقتصادي اهميت لري. انسانانو له ډير پخوا 
راهيس３ انرژي پيژندله او له هغ３ ＇خه ي３ ډول، ډول استفاده کوله، دهغ３ له تودو خ３ او ر１ا ＇خه 

ي３ د پخلي، دکورونو درو＊انه کولو او تودولو لپاره کار اخ５ست.
دا ＄که چ３  وموند،  اهميت  زيات  اخ５ستلو  کار  له سرچينو ＇خه  انرژي  د  پي７يوک３  من％نيو  په 
انسانانو د باد او له اوبو د انرژۍ له سرچينو ＇خه په کار اخ５ستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې 

ک７ې.

په کاليفورنيا ک３ د بادي جنراتورونو ان％ور چ３ د بر４＋نا د انرژۍ د توليد لپاره ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي.

٧١- شکل
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په  وروسته  پ５＋５دو  له  انقالب  د صنعتي  او  سره  په جوړيدو  ماشين  بخار  د  ک３  پي７ۍ  اتلسمه  په 
صنايعو ک３ بشريت ته لوى برياليتوب او بدلون ورپه برخه شو، ＄که چ３ په کار خانوک３ د کارگر 
د م اوالس د ＄واک پر＄اى له ماشين ＇خه کار واخ５ستل شو او په صنايعو ک３ د ډبرو سکرو 
استعمالولو پرمختيا وک７ه. دغه محرکه ＄واک په صنايعو ک３ بدلونو نه راوستل او په لن６ وخت ک３ 

ي３ د هرډول اقتصادي او صنعتي چارو د پياوړتيا الره هواره ک７ه.
دشلم３ پي７ۍ په نيما يي ک３ د گاز او نفتو د انرژۍ سر چينو چ＂ک پرمخت， وک７، انرژي الزيات 
ارز＊ت وموند چ３ دې کار د فابريکو او کار＄ايونو په جوړيدو او پرمخت， ک３ ژوره اغ５زه درلوده 

او بشر د انرژۍ له ب５ال ب５لو ډولونو ＇خه د اقتصاد په بيالبيلو برخوک３ گ＂ه واخ５سته. 
د انرژۍ د توليد ب５ال ب５ل３ سر چين３ دادي: د ډبرو سکاره، نفت، گاز، اوبه اونور چ３ په راتلونکو 

لوستونو ک３ به د هرې يوې په هکله خبرې وشي.
 

            د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي، هره ډله دې د انرژۍ د اهميت او ارز＊ت په هکله خبري 

وک７ي او دخپلو خبرو پايله دې نوروته وړاندى ک７ي.

           پوښتنې:
١- انرژي ＇ه ته وايي او بشري ！ولن３ ورته ＇ه اړتيا لري؟

٢- د انرژۍ مهم３ سر چين３ کوم３ دي؟ نوم يى واخلئ.
٣- انرژي په کومو برخوک３ ډير اهميت لري؟ معلومات ورک７ئ.

          له ټولگي څخه بهر فعاليت:
دغه لوست او د انرژۍ اړوند لوستونه چ３ پخوا تاس３ د افغانستان په برخه ک３ لوستي وو، يو＄ل 

بيا ولولئ او ＄ان ور سره أشنا ک７ئ.

؟
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اووه ديرشم لوست
٢،٥ د انرژۍ ډولونه

په مخک５ني لوست ک３ په ن７ۍ ک３ د انرژۍ او د هغ３ د اهميت په هکله معلومات وړاندې شول 
په دغه لوست ک３ به د انرژۍ بيالبيل ډولونه وپيژنئ.

په ن７ۍ ک３ ب５ال ب５ل３ انرژۍ شته چ３ انسانانو د هغو له يو شم５ر ＇خه له ډيرپخوا ＇خه کار اخ５ست، 
په ت５ره بيا د باد او اوبو له ＄واک ＇خه ډير کار اخ５ستل شوى دى چ３ غوره بيل／３ ي３ بادي او د 
اوبو ژرندې دي لکه ＇رن／ه چ３ د افغانستان په برخه ک３ هم ولوستل شول، انرژي بيالبيل ډولونه 
لري او له بيالبيلو سرچينو لکه باد، لمر او اوبو ＇خه ترالسه کي８ي. همدارن／ه هسته يي او حرارتي 

انرژې هم شته.

برېښنا
لمريزې        باد،  اوبو،  د  شو  کوالى  چ３  کي８ي  السه  تر  ＇خه  سرچينو  بيالبيلو  له  انرژي  بر４＋نا  د 

هسته يي او حرارتي بر４＋نا نوم واخلو چ３ د هرې يوې په هکله به ي３ معلومات درک７ل شي:
ـ د اوبو بر４＋نا

اوبه په ن７ۍ ک３ د توليد ارزانه او ډيره لويه سرچينه ده. نن ورځ د بر４＋نا د توليدوونکو توربينونو په 
ل／ولو سره د اوبو له ＄واک ＇خه بر４＋نا توليدي８ي، د بر４＋نا زياتره توربينونه د بندونو په الندين９ 

د انرژۍ ＇و ډوله سرچين３ پيژنئ؟

قطبى دايره

سرطان کر＊ه

استوا کر＊ه

 جدی کر＊ه

کاناډا

د امريكا متحده اياالت

مكسيكو

كلمبيا

پاراگواى

چيلي
ارجن＂اين

برازيل

وينزويال

سوي６ن
ناروى

آلمان
انگلستان
بلجيم

فرانسه

هسپانيه

نايجر

گابون

ناميبيا

جنوبي افريقاى

فنلند
ليتوانى
چك

روسيه
اوكراين

سلواكيا
بلغاريا

هنگرى
اتريش

ايتاليا

سويس تركيه
پاكستان

ازبكستان

قزاقستان
منگوليا

چين

هنــد
ويتنــام

تايوان
237 جنوبى كوريا

جاپــان

استراليا

نيوزيالند

د اوبو بر４＋نا په يو ساعت ک３ په ميليارد کيلو وا！و )KW/h( )٢٠٠٣ م(
اتومي انرژي په يو ساعت ک３ په ميليارد کيلو وا！و )٢٠٠٣ م .(
د اوبو د بر４＋نا او اتومي انرژۍ نقشهد يورانيمو محصوالت په ！ن )٢٠٠٣ م.(

٧٢- شکل
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برخه ک３ وي چ３ اوبه له يوې لوړې ارتفاع ＇خه ورباندې ور＄ي او له هغو ＇خه بر４＋نا توليدي８ي. 
هغه عوامل چ３ د اوبو د بر４＋نا په توليد ک３ مهم رول لري هغه دادي:

١ـ د سيند د اوبو زياتوالى، دايمي والى او جاري توب.
٢ـ د سيندونو په ت／لوري ک３ د پوره ＄وړونو شتوالى.

٣ـ د سيندونو په ت／لوري ک３ د لوړو برخو شتوالى.
د بر４＋نا ل８５دول له يوې سيم３ تر بل３ سيم３ )د ترالسه کولو مرکزونو ＇خه د ل／ولو تر سيمو( پورې 
په ډير －７نديتوب ترسره کي８ي، خو د بر４＋نا لويه نيم／７تيا همدا ده چ３ وروسته تر توليد ＇خه زيرمه 

کيداى نه شي او له توليد سره يو＄اى مصرفي８ي.
په ن７ۍ ک３ هغه پن％ه سيم３ چ３ تر ！ولو زيات د اوبو د بر４＋نا پرمختللى ＄واک لري دادي: په 
اروپا ک３ لويدي％３ جنوبي او مرکزي سيم３، په أسيا ک３ جاپان او په امريک３ ک３ د امريکا متحده 
ايالتونه. هغه يو شم５ر نورې سيم３ چ３ له دې پلوه ډير اهميت لري د روسي３ اروپايي برخه او د 

برازيل دختي＃ غرن９ سيم３ دي.
په اروپا ک３ هغه غرونه چ３ تل په هغو باندې واورې وري８ي لکه په شمال ک３ د سکندنيوا غرونه، په 
مرکزي سيمو ک３ د الپ غرونه او په جنوب لويدي＃ ک３ پيرن３ غرونه د بر４＋نا د توليد لپاره ډير غوره 

دي. په أسيا ک３ جاپان زياته اندازه بر４＋نا توليدوي.
له  کلوراډو  او  کولمبيا  د  ه５واد دى چ３  توليدوونکى  لوى  بر４＋نا  د  اوبو  د  اياالت  متحده  امريکا  د 
سيندونو ＇خه ي３ ترالسه کوي. دغه ه５واد په سلوک３ ١٣ د اوبو له بر４＋نا ＇خه کار اخلي. په شمالي 
امريکا ک３ په ت５ره بيا په کاناډا ک３ د ！ول３ بر４＋نا دوه پر دريمه برخه له سيندونو ＇خه بشپ７ي８ي. ددغه 

ه５واد د اوبو د بر４＋نا لوم７ن９ کارخانه د نيا－ارا په شرشره باندې جوړه شوې وه.
نن ورځ کاناډا د ن７ۍ د اوبو د بر４＋نا يو لوى توليدوونکى ه５واد دى. په روسيه او اوکراين ک３ د بر４＋نا 
صنايع په سيندونو باندې جوړشوي چ３ د وال／ا پرسيند باندې د ن７ۍ د اوبو د بر４＋نا دوه ستر بندونه 
جوړ شوي دي. هغه ه５وادونه چ３ په اروپا ک３ د اوبو د بر４＋نا زيات ＄واک لري، ناروې، سوي６ن او 
فرانسه دي. په دغو ه５وادونو ک３ د اوبو بر４＋نا دومره پراختيا موندل３ چ３ ددغو ه５وادونو صنعت ته 
ي３ ډيره پرمختيا ورک７ې ده. په اي＂اليا ک３ ددغه ه５واد ！ول３ د اوسپن３ د پ＂ليو الر د پو د سيند د اوبو 

په بر４＋نا چلي８ي. د سوي６ن په سلوک３ ٩٠ بر４＋نا اوبو له بر４＋نا ＇خه ترالسه کي８ي.
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ـ بادي برېښنا
نن ورځ د بادي جنراتورونو ＇خه په کار اخ５ستو سره چ３ په باد باندې چلي８ي د بر４＋نا انرژي ترالسه 
کي８ي. د باد له انرژۍ ＇خه استفاده د بر４＋نا د توليد ډيره －７ندۍ الره ده. بادي توربينونه او هغو ته ورته 
نور وسايل ډيره اندازه او ډير کار ورکوي. د اروپا دوه پر دريمه برخه ترالسه کيدونک３ بر４＋نا د باد له 

انرژۍ ＇خه ده، وروسته ورپس３ بيا شمالي امريکا په دويمه درجه ک３ ده. 
په مجموع ک３ اروپا په سلوک３ ٦٥، شمالي امريکا په سلوک３ ٢٢، اسيا په سلوک３ ١٢ او نور 

براعظمونه په سلوک３ يوه برخه بادي بر４＋نا توليدوي.
 

)Solar Energy( د لمر انرژي
لمر د انرژۍ يوه لويه منبع ده چ３ د وړان／و او تودوخ３ په ب２ه د ＄مک３ کرې ته رارسي８ي، دا يوه د 

وړان／３ په ب２ه خپريدونک３ انرژي ده چ３ د ＇پو به ب２ه لي８ل کي８ي او ر１ا او تودوخه توليدوي.
د لمر انرژي د ＄ان／７و صفحو او هيندارو په واسطه زيرمه کيداى شي او بيا د بر４＋نا د توليد او د 
تودوخ３ د ترالسه کولو لپاره ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي. تر اوسه پورې د لمر له انرژۍ ＇خه تل 
او زيات کار نه اخ５ستل کي８ي، يعن３ يوازې کله چ３ د لمر وړان／３ وي استفاده ور＇خه کي８ي، له 
بل３ خوا لمريز سلولونه ل８ه بر４＋نا توليدوي، نو ＄که له لمر ＇خه ترالسه کيدونک３ بر４＋نا د ډبرو 

٧٣- شکل: د بر４＋نا د توليد د يوی فابريکي ان％ور چ３ د ډبرو د سکرو په سو＄يدو سره د ډبرو سکرو انرژي په بر４＋نايي 
)الکتريکي( انرژۍ باندې اړوي.
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د سکرو او د نفتو د بر４＋نا په پرتله －رانه ده.
 هسته يي برېښنا

هسته يي بر４＋نا هغه ＄واک دى چ３ د ن７ۍ تر ！ولو کوچنيو او پر４مانه ذرو يعن３ اتومونو ک３ شته. د 
هسته يي انرژۍ د سون توکي چ３ په ذروي ريکتورونو ک３ په کار８４ي، ډيره زياته انرژي توليدوي. د 
هسته يي انرژۍ يو لوى خطر د راديو اکتيف )هسته يي وړان／و( ازاديدل دي. دغه توکي کيداى شي 
په هوا، اوبو او سمندرونو ک３ خپاره شي اوپه زر－ونو متره ＄اى ونيسي. ددغو توکو ډيره ل８ه اندازه د 

وحشي ژويو، ونو، بو！و او د انسانانو ژوند ته زيان رسوي او زياته اندازه ي３ د مرګ المل －ر＄ي.
د هسته يي انرژۍ ＊ي／نه داده چ３ د ل８سون توکو په سو＄يدو سره ډيره زياته اندازه انرژي توليدوي. 
دهسته يي انرژۍ سون توکي د ډبرو سکرو، نفتو او －ازونو په پرتله ډير دوام لري. فوسيلي توکي 
هم د ＄مک３ هوا تودوي او هم کيمياوي کک７تيا رامن＃ ته کوي، خو هستوي انرژي دا ستونزې نه 
پيداکوي، خو هستوي انرژي ډير ضايعات لري. دغه ضايعات چ３ د راديو اکتيف شيان دي، دومره 
خطرناک دي چ３ په سل／ونو زره کلونه دوام کوالى شي. په اوسني وخت ک３ هسته يي ضايعات 
ډيران کي８ي، خو هي）وک نه پوهي８ي چ３ هغه ＇ن／ه ب３ خطره ک７ي او ياهم په راتلونکي ک３ هغه 

په کوم مناسب ＄اى ک３ ＊خ ک７ي.
په اوسني وخت ک３ د ن７ۍ په پرمختللو ه５وادونو ک３ د اتومي بر４＋نا کارخان３ جوړې شوي دي 
چ３ په دوى ک３ د امريکا متحده اياالت لوم７ى مقام، فرانسه دويم مقام، جاپان دريم مقام او روسيه 
＇لورم مقام لري. يو شم５ر ه５وادونه لکه ان／لستان، جنوبي کوريا، چين، هند، المان او کاناډا هم 

د اتومي بر４＋نا کارخان３ لري.

 حرارتي برېښنا
حرارتي بر４＋نا د صنعتي کارخانو په رامن＃ ته کيدو او پرمختيا ک３ ډير لوى بدلون راوست، دا هغه 
نوى پرمخت， دى چ３ د بشر په برخه شوى دى. حرارتي بر４＋نا د ډيزلو، نفتو، －ازو او د ډبرو 
سکرو له سو＄ولو ＇خه ترالسه کي８ي . په اوسني وخت ک３ د حرارتي بر４＋نا د توليد د فابريکو 
برخه مخ په زياتيدو ده.  د حرارتي بر４＋نا ډيره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چ３ له هغو ＇خه په 
سلوک３ پن％وس برخ３ بر４＋نا ترالسه کي８ي. د حرارتي بر４＋نا په ترالسه کولو ک３ زياتره له نرمو يا 
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قير ډوله ډبرو سکرو ＇خه کار اخ５ستل کي８ي، دا ＄که چ３ داهم ارزانه دي او هم ډيره تودوخه 
لري. که يو کيلو او ＇لورسوه او پن％وس －رامه د ډبروسکرو ته تر اووه زره کالوريو پورې تودوخه 
ورک７ل شي يو کيلوواټ بر４＋نا توليدوي. د ن７ۍ د ！ولو ه５وادونو په واک ک３ چ３ کوم３ سرچين３ 
دي، ور＇خه حرارتي بر４＋نا توليدوي، د بيل／３ په تو－ه: د امريکا په متحده اياالتونو ک３ له توليد 
شوې ！ول３ بر４＋نا ＇خه په سلوک３ ٥٠ د ډبرو سکرو ＇خه، په سلوک３ ١٤ له طبيعي －ازو او په 
سلوک３ ١١ له نفتو ＇خه ترالسه کوي. په عربي ه５وادونو لکه: سعودي عربستان، کوي، قطر، 

اردن، بحرين او نورو ک３ زياتره حرارتي بر４＋نا د نفتو له سو＄ولو ＇خه ترالسه کوي.

د اتومي بر４＋نا د توليد يوه کار خانه. ٧٤- شکل
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   د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي، د اوبو د بر４＋نا او اتومي انرژۍ نقشه دې و－وري، 

الندينی فعاليت دې ترسره ک７ي او د خپل فعاليت پايله دې په ！ول／３ ک３ وړاندې ک７ي:
١ـ په سپينو، خ７و او ابي رن／ونو باندې ن＋３ او سمبولونه په نقشه ک３ د ＇ه شي مفهوم لري؟

بر４＋نا  د  اوبو  د  زيات  ！ولو  تر  ک３  ن７ۍ  په  ه５واد  کوم   بنس پر  معلوماتو  د  نقش３  د همدغ３  ٢ـ 
توليدات لري اوپه ٢٠٠٣ م کال ک３ ي３ توليدات په يوه ساعت ک３ ＇و ميليارده کيلووا！ه وو؟

٣ـ د همدغ３ نقش３ د معلوماتو پر بنس د ن７ۍ کوم ه５واد د اتومي انرژۍ ډيرزيات توليدات لري 
اوپه ٢٠٠٣ م کال ک３ ي３ توليدات په يوه ساعت ک３ ＇و ميليارده کيلووا！ه وو؟

٤ـ د همدغ３ نقش３ له مخ３ د ن７ۍ د درې نورو ه５وادونو نوم وليکئ چ３ د اوبو د بر４＋نا او د اتومي 
انرژۍ زيات توليدات لري.

؟ پوښتنې:  
د الند４نيو پو＊تنو ډير سم ＄واب غوره او په خپلو کتابچو ک３  ي３ په ن＋ه ک７ئ.

١ـ هغه ه５واد چ３ د اوبو دبر４＋نا په توليد ک３ لوم７ى مقام لري دادى:
د. چين ج. برازيل   ب. کاناډا   الف. روسيه  

٢ـ هغه ه５وادونه چ３ د اتومي بر４＋نا په توليد ک３ لوم７ى او دويم مقام لري دادي:
ب. جنوبي کوريا او روسيه   الف. ان／لستان او چين   

د. جاپان او ناروې ج. فرانسه او دامريک３ متحده اياالت   
٣ـ هسته ي３ وړان／３ کوم خطرونه او ＇ه ضايعات لري؟ په دې هکله معلومات ورک７ئ.

   له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست د متن، تصويرونو او نقشو په لوستلو سره د انرژۍ او د هغ３ د ډولونو په هکله په راتلونکي 

لوست ک３ په شفاهي تو－ه خپلو ！ول／يوالوته معلومات ورک７ئ.
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اته  ديرشم لوست
په نړۍ کې نفت

لکه چ３ په دويم ＇پرکي ک３ مو د افغانستان په برخه ک３ د افغانستان د نفتو او د هغو د حوزو 
په هکله معلومات ترالسه ک７ل. په دغه ＇پرکي ک３ به د ن７ۍ د نفتو او د هغو د حوزو په هکله 

معلومات درک７ل شي.

نفت: د ونوـ  بو！و او ژوو هغه پات３ شون３ دي چ３ د جيولوجي په بيالبيلو دورو ک３ د وخت په ت５ريدو 
سره تر رسوبي طبقو الندې را！ول３، د خميره کيدو، فشار او تودوخ３ له امله د نفتو د جوړيدو سبب 

شوي دي.
نفت په يوه کلي مفهوم سره د هايدروکاربن د جامد، مايع او －از يو مخلوط دى چ３ زياته برخه 
ي３ په مايع ب２ه وي او په بيالبيلو درجوسره د هايدروجن او کاربن لرونکي وي، ناخالص توکي لکه 

سلفر او نايتروجن هم په ک３ وي.
！انکونو او الوتکو  په اوسن９ ن７ۍ ک３ نفت ＄ان／７ى اقتصادي اهميت لري. د مو！رو، اور －اډو، 
－ر＄يدل په نفتو پورې ت７لي دي، نو ＄که د ن７يوالو د پاملرن３ وړ دي او د توليد اندازه ي３ هر کال 

د نفتو زيرم３ د ن７ۍ په کومو سيمو ک３ ډيرې دي؟

٧٥- شکل: د فرانس３ په جنوب ک３ د نفتو د يوه چا１％ای ان％ور
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مخ په زياتيدو ده. د نولسم３ پ７５ۍ په نيمايي ک３ د نفتو د صنعت ډيره پرمختيا، هغوته د تقاضا د 
زياتوالي له امله وه چ３ په اروپا ک３ د ر１ا يوه مهمه منبع وه، خو له ميالدي ١٩٠٠ او ١٩١٠ کلونو 
＇خه وروسته چ３ په ن７ۍ ک３ د مو！ر جوړولو صنعت ډير پرمخ والړ او نفت د کبانو د ＊کار کولو 
په بي７يو او اور－اډو ک３ په کارشول، د هغو اهميت نورهم زيات شو، دا＄که چ３ نفتي ب７５يو کوالى 
د سودا－ريزو،  نو ＄که  پات３ شي،  په سمندرک３  زيات  هغه ＇خه  ياله  پورې  ور＄و  تر ٥٣  شول 
مسافري او جن／ي ب７５يو شم５ر زيات او همدارن／ه هغه محصوالت چ３ د نفتو له مشتقاتو ＇خه 
ترالسه کيدل، په صنعت ک３ د لوړ اهميت لرونکي شول. له دې امله ده چ３ صنعتي ه５وادونه د 
خپلو －＂و لپاره يو له بل سره په سيال９ او ک７کيچ ک３ دي او ان يوبل سره ج／７ې کوي چ３ دغه ډيره 

－رانبيه شتمني لوټ ک７ي.
په ١٩٩٠ م. ک３ عراق په خپل کوچني －اون６ي ه５واد کوي باندې يرغل وک７ او ه）ه ي３ وک７ه چ３ 
نفتي حوزې ي３ د خپل واک الندې راولي، د ج／７ې په ترڅ ک３ د نفتو ډيرو ＇ا－انو اور واخ５ست 

د نفتو غوړ سمندرونوته ورغلل او د ژوند چاپ５ريال ته ي３ ډير غ زيان واړاوه.
په  مترو  زر－ونو  د  هلته  وي،  نفت  ک３ چ３  ＄ايونو  هغو  په  ده چ３  ＊ودل３  ＇７５نو  جيولوجيکي 

ژوروالي ＇ا－ان３ ايستل کي８ي.
هغه لوم７ن９ ＇اه چ３ په ١٨٩٥ م کال ک３ د امريک３ په پنسلوانيا ک３ وکيندل شوه ژوروالى ي３ 
٢٠ متره و چ３ هره ورځ له هغ３ ＇خه ＇لور مکعب متره نفت ايستل کيدل. ورو ورو پنسلوانيا د 
نفتو د نوي صنعت مهم مرکز شو، خو هغه ＇ا－ان３ چ３ نن ورځ کيندل کي８ي، ډيرې ژورې دي، د 
بيل／３ په تو－ه د امريک３ په وايومين， سيمه ک３ د ＇ا－انو ژوروالى ٦٠٠٠ مترو پورې رسي８ي. هغه 
نفت چ３ له ＇ا－انو ＇خه را ايستل کي８ي، تور رن， لري چ３ د کارنه وي، خو له چاڼ کولو ＇خه 

وروسته بنفش رن， غوره کوي او په أسان９ سره سو＄ي.
هغه سيم３ چ３ نفت لري دادي:

په أسياک３: سعودي عربستان، عراق، کوي، عربي متحده امارات، قطر ، روسيه، ايران، افغانستان، 
اندونيزيا او نور. په من％ني ختي＃ ک３ د نفتو ډيرې لوي３ او شتمن３ نفتي حوزې او سيم３ شته چ３ 

د ن７ۍ په سلو ک３ ٦٥ نفت لري.
عربستان د نفتو لوم７نى توليدوونکی ه５واد او د نفتو لوى صادروونکى دى چ３ په يوازيتوب سره د 

ن７ۍ د نفتو ＇لورمه برخه نفت لري.
په اروپا ک３: بلژيک، ان／لستان، المان، فرانسه، اي＂اليه، ناروې او هالن６.
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په امريکا ک３: متحده ايالتونه د نفتو لوى توليدوونکى ه５واد  دى او په عين وخت ک３ د نفتو لوى 
مصرف کوونکى ه５واد هم دى ، د نفتو ډيره برخه ي３ د مکزيک خليج ساحلي سيم３ په تکزاس 
ايالت ، لوئيزيانا او االسکا  ک３ توليدي８ي. همدارن／ه د کاليفورنيا، اوهايو،  اوکالهاما، ارکانزاس 
او مسي سي پي په ايالتونو ک３ هم نفت شته. ددغ３ سيم３ د نفتو زيرم３ د ن７ۍ تر ！ولو شتمن３ 

زيرم３ بلل شوي دي.
په  افريقا ک３ دنفتو زيرم３  په  لوي３ زيرم３ لري.  نفتو  د  اکوادور  او  امريکا ک３، وينزويال  په التينه 

الند４نيو سيمو ک３ دي:
 ليبيا، الجزاير، نايجريا او －ابون. او نايجريه د ن７ۍ د نفتو لوى توليدوونکي شم５رل کي８ي.

له امريکا ＇خه وروسته جاپان د نفتو مهم واردوونکى دى چ３ په يوه ورځ ک３ ٤ـ٥ ميليونو بشکو 
نورو ＇خه  له  فرانسه  او  اي＂اليا  المان،  ډله ک３  په  ه５وادونو  د  اروپا  لويدي３％  د  پيري.  نفت  پورې 
ه５واد  واردوونکى  مهم  نفتو  د  پورې  کلونو  وروستيو  دغو  تر  هم  ان／لستان  واردوي.  نفت  زيات 

و، خو د شمال په سمندر－ي ک３ د نفتو 
په را ايستلو سره اوس دغه ه５واد پر＄ان 

متکي شوی دى.
نفت په ننن９ ن７ۍ ک３ د استعمال زيات 
نفتي محصوالتو ＇خه  له  لري.  ＄ايونه 
او رختونو، د  اليافو، جامو  د مصنوعي 
مصنوعي پالستيک، عطرو، صابونونو، 
رن／ونو، د پالستيک د بيالبيلو ډولونو، 
نورو  او  االتو  ماشين  صنايعو،  کيميايي 
رب７و،  مصنوعي  لکه  ضرورياتو  وسايلو 
درملو، مصنوعي سرې، حشره وژونکو 
اخ５ستل  کار  موادوک３  په  مين％لو  د  او 

کي８ي.
 
 

٧٦- شکل د نفتو د يوې ＇ا کيندل
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   د ټولګي دننه فعاليت:

زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي د لوست د متن او شکلونو په کتنه دې په ن７ۍ ک３ د نفتو لوى 
توليدوونکي ه５وادونه ياد داشت او په نقشه ک３ دې و＊يي.

؟  پوښتنې:  
١ ـ د نفتو د پيداکيدو ＇رن／والى واضح ک７ئ.

٢ـ ول３ د اروپا د نفتو صنعت په چ＂ک９ سره پرمخ والړ؟ علت ي３ توضيح ک７ئ.
٣ـ د اسيا د لوي３ وچ３ د نفتو د توليد د مهمو مرکزونو نوم واخلئ.

٤ـ په التينه امريکا ک３ په کومو ه５وادنو ک３ د نفتو زيرم３ شته؟ نوم ي３ واخلئ.
له سم ＄وابه په خپلو کتابچو ک３ ک７ۍ تاو ک７ئ:

٥ـ د نفتو لوى صادروونکي: 
.د. کوي ج. قطر   ب. عربستان  الف. عربي متحده امارات 

٦ـ د افريقا دوه ه５وادونه چ３ د ن７ۍ د نفتو لوى توليدوونکي دي دادي:
د. يوهم نه ج. کان／و   ب. ليبيا، نايجريا   الف. ليبيا، الجزاير  

     له ټولګي څخه بهر فعاليت:
په الندې جدول ک３ د نفتو توليدوونکي ه５وادونه په بيالبيلو براعظمونو ک３ په ترتيب سره په خپلو 

کتابچو ک３ وليکئ او په راتلونکي لوست ک３ ي３ وړاندې ک７ئ.

اسيا اروپا افريقا امريکا

د امريکا متحده اياالت
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نهه ديرشم لوست
ج ـ  طبيعي ګاز

سره  نفتو  له  اً  اکثرا دي،  ک３  برخو  ژورو  په  الندې  تر ＄مک３  ب２ه  طبيعي  په  －ازونه چ３  هغه 
له  ژويو  لويو  ډيرو  د  توکي  دغه  کي８ي.  موندل  هم  ډول  جال  په  وخت  ＄ين３  خو  دي،   ６－
فشار  زيات  د  او  راغلي  الندې  طبقو  رسوبي  تر  مخک３  کاله  ميليونونه  چ３  ＇خه  فوسيلونو 
ب３２ بدلون سره مخامخ شوي  اوږده موده ک３ د  په  په نشتوالي ک３  امله د هوا  له  او تودوخ３ 

او په －از بدل شوي دي.
او  کي８ي  کارول  لپاره  توليد  د  تودوخ３  د  او  سون  د  وروسته  کولو ＇خه  چاڼ  له  －از  طبيعي 
باندې  موادو  ډول  ډول  نورو  شم５ر  يو  په  ک３  کارخانو  پتروشيمي  په  ډول  خام  په  همدارن／ه 
په  بيل／３  د  پورته طبقه ک３ وي.  نفتي زيرمو ＇خه  د  اکثرا  منابع  －ازو  اړول کي８ي. د طبيعي 
نفت  ورپس３  بيا  او  －از  مخک３  ＇خه  نفتو  له  کي８ي،  کيندل  ＇ا－ان３  نفتو  د  چ３  کله:  تو－ه 

راو＄ي.
له  استحصال  د  －از  طبيعي  هلته  وي،  زيرم３  －ازو  طبيعي  د  هلته  چ３  ک３  ＄ايونو  هغو  په 

لي８دوي. ک３  ليکو  نل  ＄ان／７و  په  ته  ＄ايونو  ل／＋ت  او  استهالک  د  مرکزونو ＇خه 

د طبيعي －ازو زيرم３ د ن７ۍ په کومو برخو ک３ دي؟
ک３ پروخت  سو＄５دو  د  سيمه  گاز  طبيعى  يوه  ٧٧- شکل:
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او  مهم３  يوې  د  ＇خه  هغو  له  ده  سرچينه  ＊ه  ډيره  يوه  توليد  د  انرژۍ  د  －از   طبيعي 
！وله  په  امله  له همدې  نو  اخ５ستل کي８ي،  کار  تو－ه  په  مادې  اقتصادي  او  ارز＊تمن３  صنعتي 
ن７ۍ ک３ له هغو ＇خه استفاده ورځ په ورځ په چ＂ک９ سره مخ په زياتيدو ده. نن ورځ طبيعي 
تودوخ３،  د  بلک３  لپاره،  توليد  د  انرژۍ  د  دا چ３  يوازې  نه  بلل شوې،  ماده  يوه حياتي  －از 
ک３  جوړولو  په  مرکبونو  کيمياوي  شم５ر   ０－ د  او  اخلي  کار  ور＇خه  هم  لپاره  پخلي  او  ر１ا 

کي８ي. اخ５ستل  کار  ور＇خه 
په الند４نيو سيمو ک３ دي: ن７ۍ  د  مرکزونه  مهم  توليد  د  －ازونو  د 

أسيايي روسيه، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتونه، ايران، افغانستان، ازبکستان 
ترکمنستان. او 

ددغه  لري.  ون６ه  مهمه  ک３  توليد  په  －ازونو  طبيعي  د  چ３  دى  ه５واد  لوم７نى  هغه  روسيه 
دي.  ک３  مسکو  او  ساراتوف  شاوخوا،  سيند  د  وال／ا  د  سيم３  لوي３  －ازونو  طبيعي  د  ه５واد 

لري. －از  ٣٣ طبيعي  په سلوک３  ن７ۍ  ！ول３  د  روسيه 
ايالتونه او کاناډا د  طبيعي －ازونو زيرم３ لري.  ـ د امريکا په لويه وچه ک３ د امريک３ متحده 
بلل  ه５واد  مصرفوونکى  او  توليدوونکى  لوى  نفتو  د  ک３  ن７ۍ  په  ايالتونه  متحده  امريکا  د 
ايالتونو  متحده  د  امريک３  د  ليکه  نل  لي８دولو  －ازونو  د  ترمن＃  نيويارک  او  تکزاس  د  ک８５ي. 
توليداتو  د  －ازونو  د  ايالتونو  متحده  امريک３  د  همدارن／ه  ده.  ليکه  نل  مهمه  ډيره  －ازونو  د 
په  امريک３  د  نورو ＇خه  پات３  توليدي سيمو ک３ ل／ول کي８ي،  په  برخه  زياته  نيمايي ＇خه  له 

کي８ي. اخ５ستل  کار  ک３  سيمو  نورو 
＇خه  برخو  شاوخوا  او  لويدي＃(  کاناډا  )د  البرتا  له  ليکه  نل  －ازونو  طبيعي  د  ک３  کاناډا  په  ـ 

کي８ي. اخ５ستل  ور＇خه  کار  هلته  چ３  شوې  غ％ول  سيموته  هغو  ي３ 
د امريکا متحده ايالتونو او کاناډا ＇خه وروســته وينزويال د طبيعي －ازونو يو لوى توليدوونکى 
ه５واد دى، خو له دې امله چ３ توليدي مرکزونه ي３ د ســودا－رۍ له بازارونو ＇خه لرې دي، 
د هغو ډيره ل８ه اندازه بهرته صادري８ي له پات３ نورو ＇خه د ه５واد دننه د نفتو د زيرمو د فشــار 

د توليد لپاره کار اخ５ســتل کي８ي.
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اندازه  ل８ه  اي＂اليا  د  دي،  ک３  حال  په  پرمخت，  د  توليدات  －ازونو  د  اي＂اليا  د  ک３  اروپا  په  ـ 
لي８دول کي８ي. ته  بوردو ＊ارونو  او  تولوز  د  فرانس３  د  له الرې  ليکو  نل  د  －از  توليدي 

ک３  سيمه  په   Lacq الک  د  لويدي＃  جنوب  په  ه５واد  ددغه  －از  طبيعي  ک３  فرانسه  په  ـ 
پوالدي  چ３  لري  تودوخه  لوړه  او  )سلفر(  －و－７،  زيات  دومره  －از  سيم３  ددغ３  توليدي８ي. 

لري. نه  لي８دولو ＄واک  د  ي３  ليک３  نل 
الياژ ＇خه جوړه شي چ３ پوره  له يو ＄ان／７ي  بايد د －ازونو نل ليکه  په دې ډول سيمو ک３ 

نه ک７ي. ته  رامن＃  لي８دولو ک３ ستونزې  په  －ازونو  د  او  کلک３ وي 
ارجن＂اين. او  جاپان  فرانسه،  اي＂اليا،  دادي:  ه５وادونه  واردوونکي  مهم  －ازونو  د 

د  ته  اروپا  لويدي３％  ＇خه  ختي＃  من％ني  له  موضوع  مهمه  ک３  برخه  په  لي８دولو  د  －ازونو  د 
دي. لي８دول  هغو 

د  فارس  د  او  وينزويال  د  غواړي  چ３  لري  اړتيا  －ازوته  طبيعي  کچه  زياته  په  اروپا  لويدي％ه 
مصرف  تو－ه  ارزانه  په  ستونزه  لويه  خو  واخلي،  کار  ＇خه  －ازو  له  سيمو  شاوخوا  د  خليج 

دي. لي８دول  هغو  د  سيموته  کوونکو 
ختي＃  من％ني  له  شوي  جوړې  لپاره  همدې  د  چ３  ک３  ب７５يو  هغو  په  －از  الرې  له  سمندر  د 
ولري  قطر  لوى  چ３  دي  ليک３  نل  هغه  ي３  الرې  غوره  خو  کي８ي،  لي８دول  ته  اروپا  ＇خه 
الرې  له  ألمان  او  اتريش  يو－وسالويا،  يونان،  ترکي３،  د  به  －از  اضافي  ختي＃  من％ني  د  او 
مهال  پر  ت５ريدو  د  به  ه５وادونو ＇خه  دغو  له  تر＇ن，  ددې  ولي８دول شي،  ته  اروپا  لويدي３％ 
د  －ازو  اندازې  ددې  ه５وادونه   اروپايي  پورې  اوسه  تر  البته  شي.  بشپ７ه  هم  اړتيا  هغوى  د 
ترالسه شوې  ده  نه  هم  موافقه  ه５وادونو  ！ولو  هغو  د  پرته  دې  له  لري،  نه  وسايل  کولو  چمتو 
نوو  او  أسيايي  شم５ر  يو  د  ک３  کلونو  وروستيو  دې  په  ت５ري８ي.  ور＇خه  به  ليکه  نل  دغه  چ３ 
ت７ونونه  شم５ر  يو  ترمن＃  ه５وادونو  اروپا  لويدي３％  د  او  ترکمنستان  لکه  ه５وادونو  شوو  أزادو 

ته صادري８ي. ليکو ک３ هغوى  نل  په  به  －از  طبيعي  شوي چ３ 
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        د ټولګي دننه فعاليت:
په  نقش３  د  －ازونو  د طبيعي  او  متن  د  لوست  د  ډلووويشل شي،  مناسبو  په  زده کوونکي دې 

ووايي. نوروته هم  پايله دې  فعاليت  د خپل  او  ترسره  فعاليت  استفادې سره دې الندې 
د  او  و＊يي  باندې  نقش３  په  ه５وادونه  توليدوونکي  －ازونو  طبيعي  د  أسيا  د  دې  ډله  لوم７ۍ 

٢٠٠٠ م کال ک３ وليکي. په  اندازه دې  توليد  هغو د 
دويمه ډله دې: د امريک３ د لوي３ وچ３ د طبيعي －ازونو توليدي سيم３ د نقش３ پرمخ و＊يي 

٢٠٠٠ م کال ک３ وليکي. اندازه دې په  او دهغو د توليد 
دريمه ډله دې: د اروپا د طبيعي －ازونو توليدي سيم３ د نقش３ پرمخ و＊يي او دهغو د توليد 

٢٠٠٠ م کال ک３ وليکي. اندازه دې په 

         پوښتنې:
ن＋ه ک７ئ: په  سم ＄واب 

ده؟ يوه  کومه  ليکه  نل  اوږده  ！ولو  تر  ترمن＃  ايالتونو  دوو  د  ايالتونو  متحده  د  امريک３  د  ١ـ 
ترمن＃  کليفورنيا  او  تکزاس  د  ب.  تر من＃   نيويارک  او  د تکزاس  الف. 

د. يو هم نه  ترمن＃   کلورادو  او  نيويارک  د  ج. 
ه５واد کوم دى؟ او مصرف کوونکى  توليدوونکى  －ازونو  د طبيعي  لوى  ！ولو  تر  ن７ۍ  د  ٢ـ 

وينزويال کاناډا د.  ج.  اياالت  متحده  امريک３  د  ب.  روسيه  الف. 
لري ＇ومره ده؟ ي３  )فيصدي( چ３ روسيه  －از هغه سلنه  د  ٣ـ 

ج. په سلوک３  ٥٠  ٣٣ په سلوک３  ب.   ٤٠ په سلوک３  الف. 
د. درې واړه ＄وابونه سم دي

واخلئ. نومونه  مرکزونو  مهمو  د  －ازونو  طبيعي  د  أسيا  د  ٤ـ 

       له ټولګي څخه بهر فعاليت:
خپلو  ک３  لوست  راتلونکي  په  ！کي  مهم  هغو  د  او  ولولئ  لوستونه  －ازونو  او  نفتو  د  ن７ۍ  د 

ووايئ. ！ول／يوالوته 

؟
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څلويښتم لوست
د . په نړۍ کې د ډبرو سکاره

تاس３ په دويم ＇پرکي ک３ د افغانستان د ډبرو سکرو او د هغو د سيمو په هکله معلومات ترالسه 
ک７ل. په دغه درس ک３ به د ن７ۍ د ډبرو سکرو په هکله او د هغو د سيمو په هکله معلومات ترالسه 

ک７ئ. 
د ډبرو سکاره د ونو او بو！و ډبرين３ پات３ شون３ دي چ３ د جيولوجيکي دورو له بدلونونو سره يو＄اى 
د خاورو تر رسوباتو او طبقو الندې شوي اود اوږدې مودې په ت５ريدو سره ي３ د ډير فشار او لوړې 

تودوخ３ له امله ب２ه بدله او په ډبرو سکرو بدل شوي دي.
د ډبرو سکاره د ن７ۍ د انرژۍ توليدوونکو مهمو سرچينو ＇خه شم５رل کي８ي، انسانانو له ډير پخوا 
＇خه د ډبرو سکرو له انرژۍ ＇ه کار اخ５ست، خو د ډبرو سکرو اقتصادي ارز＊ت له اتلسم３ 
پ７５ۍ ＇خه وروسته کله چ３ د ب７اس انرژي په صنايعو ک３ رواج شوه، اوچت شو او د اوسني عصر 
په صنعت ک３ هم لوى اهميت لري. د ډبرو سکاره بيالبيل ډولونه لري چ３ دلته ي３ ＄ين３ ډولونه 

تر بحث الندې نيسو:
 :Anthracite الف. وچ سکاره يا انتراسيت

دغه ډول د ډبرو سکاره تور يا ايره رن／ه تور وي او په سلوک３ ٨٧ ＇خه تر ٩٤ پورې کاربن لري. 
ډيره تودوخه لري او د لو－ي او ايرو اندازه ي３ کمه وي، له همدې امله د بر４＋نا په توليد او د ماشينونو 

په －ر＄يدو ک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي.

د ډبرو سکاره د ن７ۍ په کومو برخو ک３ شته دي؟
د المان ده５واد د رور)Ruhr( صنعتي سيمه، چ３ ٣٠% سکاره او ٢٠% د اروپا فوالد په دې فابريکه ک３ توليدي８ي. ٧٨- شکل
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: Bituminous Coal ب. قيري د ډبرو سکاره
قيري يا تور د ډبرو سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډير ＊ه ډول سکاره دي. کوک هغه سکاره دي 
چ３ پرته له لو－ي ＇خه سو＄ي او ډيره تودوخه توليدوي. په پرمختللو ه５وادونو ک３ قيري سکاره 
د ن７ۍ د ډبرو سکرو په سلوک３ له ٥٠ برخو＇خه زيات دي. په صنعت ک３ ډير ل／ول کي８ي او د 

کاربن اندازه ي３ په سلوک３ ٤٨ ده.
ج. محجر يا لګنيت Lignite سکاره:

دغه سکاره د نورو په پرتله سپک دي، دا هغه ډول د بو！و او د لرگيو پات３ شون３ دي چ３ په بشپ７ 
ډول الپه کاربن باندې نه دى او＊تي، رطوبت ي３ زيات او تودوخه ي３ ل８ه وي. دغه ډول سکاره  چ３ 
خام هم بلل کي８ي ډير ＊ه اوژر سو＄ي، له دې امله چ３ رن， ي３ ژي７ يا خرمايي دى، نو د قهوه يي 

سکرو په نوم هم يادي８ي. په سلوک３ ١٥ هغه سکاره چ３ په ن７ۍ ک３ را ايستل کي８ي ل／نيت دي.
د . د تورب  Taurbe د ډبرو سکاره:

د ډبرو دغه ډول سکاره قهوه يي يا خامو سکرو ته ډير ورته دي، تودوخه ي３ ل８ه او د عمر له پلوه 
خام او تازه ＊کاري.

د ن７ۍ د ډبرو سکرو د توليد مهم مرکزونه دادي:
١. اروپا:

د اروپا د ډبرو سکرو ！ول３ زيرم３ د فرانس３ په شمال، بلژيک، هالن６، ألمان، ان／لستان او پولن６ 
ک３ دي. ددغو سيمو زيرم３ په عمومي تو－ه له پخوا راهيس３ ايستل شوي دي او د ډبرو سکرو د 
ر－ونو د پاى ته رسيدو ن＋３ له ورايه ＄ر－ندې شوې دي. روسيه په ！وله ن７ۍ ک３ د ډبرو سکرو لوى 
توليدوونکى ه５واد دى چ３ د ډبرو سکرو زيرم３ ي３ له کوزنتسک يا کوزباس ＇خه ترالسه کي８ي، 
له دې پرته له يو شم５ر نورو سيمو لکه کار ا－نده )د بالکاش د جهيل شمال ته( او مسکوته نژدې د 

توله Tula له سيمو ＇خه هم د ډبرو سکاره ترالسه کي８ي.
په ألمان ک３ د هغه ه５واد د ډبرو سکرو د ايستلو سيم３ دور، لينت او د سار سيمه ده چ３ د رور 

سيمه ي３ په ！وله لويدي％ه اروپا ک３ د ډبرو سکرو مهمه سيمه ده.
د ان／لستان د ډبرو سکرو د ايستلو سيم３ دادي: سکاتلن６، مندلندز، جنوبي ويلز او نيوکاستل. يو 
وخت د ان／لستان د ډبرو سکاره د ن７ۍ د صنايعو لپاره د انرژۍ د توليد لويه منبع －２ل کيده، خو په 
اوسني وخت ک３ د ان／لستان  د ډبرو سکرو پيريدلوته تقاضا ډيره کمه شوې ده، دا ＄که چ３ زياتره 
ه５وادونه له خپلو کانونو ＇خه کار اخلي. د ډبرو سکرو د کانونو ايستل په فرانس３، المان او دامريکا 
متحده اياالتو ک３ په ماشينونو سره ترسره کي８ي، نو ＄که د ان／لستان د ډبرو سکرو خپل پخوانى 

ارز＊ت له السه ورک７ی دی.

د ډبرو سکاره د ن７ۍ په کومو برخو ک３ شته دي؟
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 ٢. شمالي امريکا:
په دغه سيمه ک３ د ډبرو سکرو د کانونو پراختيا ډيره زياته ده. په امريک３ ک３ د ډبرو سکرو د ايستلو 
لوي３ سيم３ شته، خو تر اوسه پورې له ！ولو سيمو ＇خه را ايستل شوي نه دي. د امريکا متحده ايالتونه 

د ډبرو سکرو د ن７ۍ تر ！ولو لوي３ زيرم３ لري او د هغو يو لوى صادروونکى ه５واد دى.
د شمالي امريک３ د ډبرو سکرو د ترالسه کولو ډير لوى صنايع په الند４نيو ＊ارونو ک３ دي:

لويدي％ه ويرجينيا، پنسلوانيا، الينايز، کنتاکي، اوهايو، انديانا، کلورادو او نور.

٣. آسيا:

ددغ３ لوي３ وچ３ د ډبرو سکرو زيرم３ ډيرې ل８ې پ５ژندل شوي دي. کوم ＇ه چ３ په ډاډ سره ！اکل شوي 
دي، هغه کانونه دي چ３ د سايبريا د اوسپن３ د پ＂ل９ په اوږدوک３ او ددغو سيمو په غرونو ک３ پ５ژندل 

شوي دي. په جاپان، ويتنام، چين، هند، ايران او افغانستان ک３ هم د ډبرو سکرو کانونه شته.
چين په اوسني وخت ک３ د ډبرو سکرو د ايستلو ډيره لويه سيمه ده چ３ له هوان／هو ＇خه نيولي د 
منچوريا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه ايستل کي８ي. جاپان هم يوه اندازه د ډبرو سکاره لري چ３ د 

اوسپن３ د ويل３ کولو په کارخانو ک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي.

٤. په جنوبي نيمه کره کې د  ډبرو سکرو سرچينې:
که چيرې د جنوبي نيم３ کرې د ډبرو سکرو کانونه د شمال نيم３ کرې سره پرتله ک７و، په جنوبي نيمه 
کره ک３ دغه سرچين３ ل８ې دي، داس３ چ３ د جنوبي د ！ول３ نيم３ کرې د ډبرو سکرو کانونه د ن７ۍ د را 

ايستل شوو ډبرو سکرو په سلو ک３ پن％ه برخ３ جوړوي. ددغو منابعو مهمه برخه په استراليا ک３ ده.
همدارن／ه د افريق３ په جنوب ختي＃ او په جنوبي امريکا ک３، په ت５ره بيا په چيلي ک３ د ډبرو سکاره 
پ５ژندل شوي دي د لوم７ۍ ن７يوال３ ج／７ې ＇خه مخک３ د ډبرو سکرو مهم صادروونکي ه５وادونه 
المان او ان／لستان وو، خو وروسته تر هغه د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو ک３ بدلونونه او انقالبونه 
راغلل او د دوى حالت ي３ بدل ک７. شم５رې ＊کاره کوي چ３ لوى توليدوونکي اساسااً د ډبرو سکاره 

＄ان ته توليدوي، صادرولو ته ي３ په دويمه درجه اهميت ورکوي.
صادروي  ته  کاناډا  او  اروپا  لويدي３％  سکاره  ډبرو  د  خپل  اياالت  متحده  امريک３  د  تو－ه:  په  بيل／３  د 
ته صادروي. استراليا ډيره  اي＂اليا  او  پولن６ خپل د ډبرو سکاره روسي３، چکوسلواکيا، سوي６ن  همدارن／ه 
برخه د ډبروسکاره جاپان او جنوبي کوريا ته صادروي. ألمان خپل د ډبرو سکاره يو شم５ر اروپايي ه５وادونو 

ته لي８ي. فرانسه خپله زياته اندازه د ډبرو سکاره د المان د رور او سار له سيمو ＇خه واردوي.
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د ډبرو سکاره په ډيرو زياتو ＄ايونو ک３ کارول کي８ي. په اوسني وخت ک３ نه يوازې داچ３ د بر４＋نا 
په فابريکو ک３، د کورونو په تودولو او پخلي ک３ او په اور－اډو ک３ کارول کي８ي، بلک３ په کيمياوي 
کار  په جوړولو ک３ هم ور＇خه  ترکيبي شيانو  د  او  نيلون، پالستيک، عطر، درملو  صنايعو لکه 
اخ５ستل کي８ي. هغه دويمه درجه محصوالت چ３ ور＇خه جوړي８ي لکه قير، رن／ه مواد، سلفايد، 

امونيا، مصنوعي نفت، مصنوعي رب７ او نور دي.

 د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې درې ډل３ شي د لوست په کتاب ک３ دې د ن７ۍ د ډبرو سکرو له نقش３ ＇خه په 

استفادې سره هغه سيم３ چ３ د ډبرو سکرو زيرم３ لري په نقشه ک３ په ن＋ه ک７ي.
ـ لوم７ۍ ډله دې د أسيا د ډبرو سکرو د سيمو نومونه واخلي او په نقشه باندې دي و＊يي.

ـ دويمه ډله دې د اروپا د ډبرو سکرو سيم３ په نقشه باندې و＊يي.
ـ در４مه ډله دې د ډبرو سکرو د ترالسه کولو هغه لوي３ سيم３ چ３ په شمالي امريکا ک３ دي، په 

نقشه باندې و＊يي.

؟ پوښتنې:
په خپلو کتابچو ک３ د سم ＄واب له توري ک７ۍ راتاو ک７ئ.

١ـ په ن７ۍ ک３ د ډبرو سکرو د انرژۍ ډير لوى توليدوونکى:
د. هند دى ج.جاپان   ب. روسيه   الف. امريکا متحده ايالتونه 

٢ـ له لوم７ۍ ن７يوال３ ج／７ې ＇خه مخک３ د ډبرو سکرو صادروونکي دا وو:
ب. فرانسه او المان     ج. سوي６ن او اي＂اليا     د. روسيه او کاناډا  الف. ان／لستان او المان 

٣ـ هغه دوه ه５وادونه چ３ استراليا خپل د ډبرو سکاره ورته صادروي:
الف. پولن６، اي＂اليا     ب. جاپان او جنوبي کوريا ج. روسيه او متحده اياالت  

د. سوي６ن او چک دي
٤ـ د المان د ډبرو سکرو د سيمو نوم واخلئ، ووايئ چ３ کومه سيمه ي３ زيات اهميت لري؟

٥ـ د کوک سکاره د نورو پرتله ＇ه ＊ي／２ه لري، توضيح ي３ ک７ئ.
٦ـ د ډبرو سکرو د کارولو ＄ايونه وليکئ.

٧ـ په اوسني وخت ک３ چين خپل د ډبرو سکاره د خپل ه５واد له کومو سيمو ＇خه ترالسه کوي؟

   له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست له متن ＇خه په استفادې سره د ن７ۍ د ډبرو سکرو د حوزو او مهمو مرکزونو په هکله په 

راتلونکي ساعت ک３ خپلو ！ول／يوالوته معلومات ورک７ئ.



 143

يو څلويښتم لوست
٣،٥د انرژۍ د منابعو جغرافيايي وېش

په ！وله ن７ۍ ک３ د انرژۍ منابع يوشان او په برابر ډول نه دي، بلک３ د ن７ۍ په بيالبيلو ＄ايونو ک３ په 
شيندلي ډول موندل کي８ي. د ن７ۍ په ډيرو برخو ک３ د انرژي سرچين３ شته چ３ انسانانو له ډير پخوا 
＇خه  له هغو ＇خه کار اخ５ست. هغه ه５وادونه چ３ د انرژۍ منابع لکه د ډبرو سکاره، نفت، －از او 
اوبه په ن７ۍ ک３ په پرا－نده ډول سره لري. د ډبرو سکرو زيرم３ په ن７ۍ ک３ د ＄ينو لويو وچو، لکه: 
اروپا، أسيا، امريکا او جنوبي نيم３ کرې په ＄ينو سيمو ک５و４شلي دي لکه ＇ن／ه چ３ په اروپا ک３ د 

فرانس３، بلژيک، هالن６، المان او پولن６ په ه５وادونو ک３ د ډبرو سکرو زيرم３ شته. 
ـ په أسيا ک３ په جاپان، د ويتنام په شمال،چين، هند، ايران او همدارن／ه د سايبريا د کر＊３ په اوږدو او 

د هغ３ په غرونو ک３ د ډبرو سکرو زيرم３ موندل کي８ي. 
په جنوبي نيمه کره ک３ د ډبرو سکرو منابع د شمالي نيم３ کرې پرتله ل８ې دي. يوازې د ！ول３ ن７ۍ د را 

ايستل شوو زيرمو په سلوک３ پن％ه برخ３ جوړوي.
همدارن／ه په نورو لويو وچو لکه استراليا، د افريق３ په جنوب ختي＃ او جنوبي امريکا ک３ په ت５ره بيا 

په چلي ک３ د ډبرو سکاره موندل شوي دي.
په شمالي امريکا او د امريک３ په متحده ايالتونو ک３ د ډبرو سکرو لوي３ زيرم３ شته. دامريکا متحده 

ايالتونه د ډبرو  سکرو مهم توليدوونکي دي.
نفت د اروپا په بلژيک، ان／لستان، المان، فرانس３، اي＂اليا اوهالن６ ک３ شته.

د انرژۍ منابع د ن７ۍ په کومو سيمو ک３ دي؟

د ن７ۍ د نفتو زيرم３

نفتي زيرم３ يا ميدانونه
مهم چا１％ايونه

٧٩- شکل
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ـ په أسيا ک３ د نفتو زيرم３ په روسيه، من％ني ختي＃، عراق، ايران، سعودي عربستان، عربي متحده 
اماراتو، قطر او کوي ک３ متمرکز دي.

ـ د امريکا په لويه وچه ک３ د امريک３ متحده اياالت په ن７ۍ ک３ د نفتو يو مهم توليدوونکى ه５واد دى، 
خو بياهم د ل／＋ت ＇ه نا＇ه نيمايي نفت له بهر ＇خه واردوي.

مکسيکو هم د نفتو توليدوونکى ه５واد دى چ３ د خپلو توليداتوزياته برخه صادروي.
په جنوبي امريکا ک３ وينزويال او اکوادور د نفتو زيرم３ لري چ３ دواړه ه５وادونه دنفتو د صادراتو له 

مخ３ زيات اهميت لري.
په ن７ۍ ک３ د －ازونو جغرافيايي و４ش: په أسيا ک３ روسيه او يو شم５ر نوي خپلواک شوي ه５وادونه لکه 
ترکمنستان په ن７ۍ ک３ د －ازونو  تر ！ولو زيات３ زيرم３ لري. ايران هم د طبيعي －ازونو په لرلو سره د 

ن７ۍ يو ب６اى ه５واد دى. 
په امريکا ک３ په متحده اياالتو او کاناډا ک３ زياته اندازه طبيعي －از توليدي８ي. د امريکا متحده اياالت 
د طبيعي －ازونو يو مهم توليدوونکى او مصرفوونکى ه５واد دى. د نفتو صادروونکي ه５وادونه د －ازو 

زيرم３ هم لري. وينزويال په ن７ۍ ک３ د طبيعي －ازونو لوى توليدوونکى ه５واد دى.
په نړۍ کې د اوبو جغرافيايي 
ک３  ناحيو  پن％و  هغو  په  وېش: 
چ３ د اوبو د بر４＋نا ډير پرمختللى 

＄واک لري دادي:
- په اروپا ک３ لويدي％３ جنوبي او 

مرکزي سيم３
د  ک３  وچه  لويه  په  دامريکا   -

امريک３ متحده اياالت
- په أسيا ک３ جاپان

- يو شم５ر نورې هغه سيم３ چ３ 
د  لري  اهميت  زيات  پلوه  له دې 
روسي３ اروپايي برخ３ او د برازيل 

ختي％３ غرن９ سيم３ دي.

٨٠- شکل: د نفتو د تصفيه کولو دستگاه
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  د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې ＇لور ډل３ شي:

لوم７ۍ ډله دې دن７ۍ د ډبرو سکرو جغرافيايي و４ش او هغه سيم３ چ３ هلته د ډبرو سکرو زيرم３ 
شته په نقشه ک３ و＊يي.

دويمه ډله دې په ن７ۍ ک３ د نفتو جغرافيايي و４ش او هغه سيم３ چ３ هلته د نفتو زيرم３ شته د نقش３ 
پرمخ و＊يي.

در４مه ډله به د－ازونو جغرافيايي و４ش اوهغه ه５وادونه چ３ هلته د －ازونو زيات３ زيرم３ شته په نقشه ک３ و＊يي.
＇لورمه ډله دې د ن７ۍ هغه سيم３ چ３ د اوبو د بر４＋نا ＄واک په هغو ک３ پرمخ تللی په نقشه ک３ 

      و＊يي.
؟ پوښتنې:

په خپلو کتابچو ک３ سم ＄وابونه په ن＋ه ک７ئ.
١. په ن７ۍ ک３ د نفتو توليدوونکى او صادروونکى أسيايي لوم７نى ه５واد:

د. سعودي عربستان دى. ج. عراق   ب. ايران   الف. قطر 
٢. په جنوبي امريکا ک３ دنفتو دوه توليدوونکي ه５وادونه:

الف. وينزويال او اکوادور   ب. کاناډا او متحده اياالت   ج. مکسيکو او برازيل    د. يوهم نه دى. 
٣. د اروپا دهغو سيمو نوم واخلئ چ３ هلته د اوبو د بر４＋نا ډيره انرژي وي.

٤. په اسيا ک３ کوم３ سيم３ د طبيعي －ازو ب６اي３ زيرم３ لري؟
٥. دا روپا د ډبرو سکرو منابع په کومو ه５وادونو ک３ دي، نوم ي３ واخلئ. 

   له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست د متن له مخ３ الندې جدول چ３ په هغه ک３ د ن７ۍ د انرژۍ ب５ال ب５ل３ منابعو４شل شوي 

دي په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ. 
استراليا امريكا افريقا آسيا اروپا وادونه ه

فرانسه ، بلژيك، هالن６، المان، انگلستان، 
پولن６

د ډبرو سکاره

نفت

گاز

اوبه
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زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسي８ي:
�tد ن７ۍ په اقتصاد ک３ به د کانونو پر اهميت پوه شي.

�tد کانونو د را ايستلو په نوو الرو چارو به پوه شي.
�tد صنايعو په اقتصادي اهميت به پوه شي.

�tد ن７ۍ مهم صنايع به وپيژني.
�tد صنايعو په پرمختيا ک３ اغيزمن الملونه به وپيژني.

زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي هدفونوته ورسي８ي:
�tد ن７ۍ په کچه به د کانونو اقتصادي اهميت بيان ک７ي.
�tد کانونو د را ايستلو نوې الرې چارې به توضيح ک７ي.

�tد صنايعو اقتصادي اهميت به بيان ک７ي.
�tد ن７ۍ مهم صنايع او د هغو اقتصادي ارز＊ت به بيان ک７ي.

�tد صنايعو د پرمختيا مهم عوامل به توضيح ک７ي.
�tد نقش３ پر مخ به صنعتي مهم ه５وادونه او سيم３ و＊يي.

د څپرکي عمومي موخې:

t  په ن７ۍ ک３ کانونه او د هغو اهميت، 
��tد کانونو د ا４ستلو الرې چارې

��tپه ن７ۍ ک３ صنايع، د هغو ارز＊ت او ډولونه 
�tشمالي امريکا

�tاروپا
�tد أسيا ختي＃ او سهيل ختي＃

_ د صنايعو ډولونه
_ سپک صنايع

_ درانه صنايع
��tد صنايعو په پرمخت， ک３ اغ５زمن الملونه

_ طبيعي الملونه
_ بشري الملونه

په دې څپرکي ک لولو

 شپ８م څپرکى
کانونه او صنايع
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دوه څلويښتم لوست
١،٦ په نړۍ کې کانونه او د هغو اهميت

ک７ل.  ترالسه  معلومات  په هکله  اهميت  د  هغو  د  او  کانونو  د  ک３  برخه  په  افغانستان  د  تاس３ 
له اهميت سره أشنا شئ. او د هغو  په ن７ۍ ک３ د کانونو  به  په دغه لوست ک３ 

د  ！ولنو  بشري  د  ک３  ه５وادونو  ！ولو  په  ن７ۍ  د  بلک３  ه５واد،  په  زموږ  يوازې  نه  کانونه، 
لري. ارز＊ت  ＄ان／７ى  لپاره  پرمخت，  اقتصادي  او  هوساين３ 

منرالونو،  توکو،  ودانيزو  توکو،  سون  لکه:  توکو  کاني  بيالبيلو  له  ه５وادونه  پرمختللي  ن７ۍ  د 
خبرې  ي３  به  هکله  په  ＄ينو  د  چ３  اخلي  کار  تو－ه  －＂وره  په  ＇خه  نورو  او  فلزاتو  بيالبيلو 

وک７و:
د  ه５وادونو  د  او  ورک７  بدلون  پوره  ي３  ته  ژوند  انسان  د  ک３ چ３  ډله  په  توکو  کاني  هغو  د  �t
لکه  دي  توکي  سون  د  يوهم  لري،  ارز＊ت  لوړ  ک３  برخه  په  پرمختيا  اقتصادي  او  ！ولنيزې 

او د ډبرو سکاره. نفت، －از 
په پترولي او کيميايي تاسيساتو ک３  ناچاڼ شوي نفت ه５）کله د اور اخ５ستو وړ نه وي، خو 

مواد جوړي８ي. بيالبيل مصنوعي  نور  او  توکي  وړ  د سون  بيا ور＇خه  او  چاڼ 
او گاز ډول شته. اوبلن  په  په کانونو ک３  يو مهم توکى دى چ３ د ＄مک３  －ازهم د سون 

يادونه: گاز وروسته تر چاڼ کولو ＇خه کله چ３ په تانکر يا بالون ک３ په فشار سره اچول کي８ی، نو مايع گاز 
بدلي８ي. گاز  په  ب５رته  مهال  پر  کارولو  د  کي８ی، خو  بلل 

د ن７ۍ خلک له کومو کاني توکو ＇خه کار اخلي؟

قطبي دايره

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

اډا کا
د امريكا متحده اياالت

كولمبيا

آلمان

انگلستان

هسپانيه

جنوبى افريقا

استونى
پولند روسيه

چك

بلغاريا
رومانيا

يونان

سيرويا

تركيه

قزاقستان

چين

هنــد
تايلند

شمالى كوريا

استراليا

اندونيزيا

په ميليون متريک ！نو باندې د ډبرو سکرو توليدات )٢٠٠٤ م (
په ميليون متريک ！نو باندې د قهوي３ سکرو )ل／نيت( توليدات )٢٠٠٢ م( د ډبرو سکرو لي８دول )٢٠٠٤م( 

د ډبرو سکاره او قهوه يي سکاره )ل／نيت(

اوكراين

٨١- شکل
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اخ５ستل  کار  ډير  ورځ  نن  ＇خه  هغه  له  او  پورته  ＇خه  طبق３  له  نفتو  د  معموالاً  －از  اوبلن   
کي８ي.

په  ن７ۍ ک３  په  ده چ３  ماده  د سون  داس３  او  مهمه سرچينه  انرژۍ  د  يوه  ډبرو سکاره هم  د 
کي８ي. سو＄ول  اندازه  پراخه 

د ډبرو سکاره چ３ په ن７ۍ ک３ د انرژۍ د توليد لويه سرچينه ده، د بر４＋نا په توليد، د کورونو 
په تودولو، پخلي، د اور－اډو په کار اخ５ستلو او نورو ＄ايونو ک３ ور＇خه کار اخ５ستل کي８ي 
نورو  او  جوړولو  پالستيک  جوړولو،  په  نيلون  د  لکه  صنايعو  کيميايي  په  همدارن／ه  او 
او  کارول کي８ي  ډير  ډبرو سکاره  د  په هغو ک３  کار ورکوي. هغه ه５وادونه چ３  چاروک３ هم 

په نقشه ک３ ＊ودل شوي دي. لوي３ زيرم３ لري ددې درس 
ک７ې  استفاده  ＇خه  هغو  له  ه５وادونو  پرمختللو  ＄ينو  ن７ۍ  د  چ３  توکي  سون  د  ډول  بل  يو 
نه،   پربنس العمل  عکس  کيميايي  د  ＇خه  هغو  له  چ３  دي  توکي  يي  هسته  سون  د  ده، 
يورانيم  بيل／ه  انرژي ترالسه کي８ي. د هغو ډيره ＊ه   پربنس العمل  بلک３ د هسته يي عکس 

دي. پلوتونيم  او 
ي３  ＇خه  انرژۍ  له  او  ده  منبع  مهمه  ډيره  يوه  انرژۍ  د  توکي  سون  د  چ３  ده  وړ  يادون３  د 

کار واخلو. تو－ه  په  او －ر＄وونکي ＄واک  تودوخ３  ر１ا،  د  کوالى شو 
＄ين３  هغو  د  هم  ک３  برخه  په  دافغانستان  موږ  چ３  ده  برخه  بله  يوه  توکو  کاني  د  فلزات  �t

وپيژندل. ډولونه 
کله چ３ د لوم７نيو وسايلو پر＄اى فلزي سامانونه او وسايل جوړ شول، انسان د تمدن په ډ－ر 
وړتيا  د  بدلون  د  ب３２  د  کلکوالي،  په  فلز  د  انسان  کله چ３  داده:  معنا  ددې  کي＋ود،  －ام  ک３ 
او د ！ين／والي په ارز＊ت باندې و پوهيد، نو له فلز ＇خه ي３ د ج／７ې او ＊کار د وسايلو په 
جوړولو، د بي７ۍ چلولو او ودانيو په صنعت او د نورو وسايلو په جوړولو ک３ کار واخ５ست 
له  بيا  ت５ره  په  ک７،  اوچت  کيدو ک３ ＇و ＄له  واکمن  په  باندې  طبيعت  په  ي３  او خپل ＄واک 
صنعتي انقالب ＇خه وروسته ي３ له هغه ＇خه زيات کار اخ５ستل پيل ک７ل، په حقيقت ک３ 
اقتصادي  د  وويل شي چ３  بايد  ک７ه.  هواره  الره  پرمختيا  د  صنايعو  نورو  د  صنايعو  فلزاتو  د 
فلزي صنايعو  د  پورې  بريده  ډيره  تر  پرمخت，  نورو چارو  او  تخنيک  فعاليتونو، سودا－رۍ، 
اوچت  ډير  المونيم  او  اوسپنه  ک３  فلزاتو  ！ولو  په  بيا  ت５ره  په  دى  ت７لى  پورې  پرمخت，  په 
ي３  له هغ３ ＇خه  او  دى  اخ５ستى  کار  اوسپن３ ＇خه  له  پخوا ＇خه  له  انسانانو  لري.  ارز＊ت 
فلزات  －رانبيه  او  استعماليدل  وختونو  پخوا  له  هم  مس  جوړول،  وسايل  وړ  اړتيا  خپل３  د 

ارز＊ت لري. او سپين زر هم ＄ان／７ى  لکه سره زر 
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او  کار اخ５ستل کي８ي  اوسپن３ ＇خه زيات  له  بيا  ت５ره  په  فلزاتو ＇خه  له  اوسني وخت ک３  په 
هغ３  له  او  ويل３  سره  ورکولو  په  تودوخ３  زيات３  ډيرې  د  ک３  ب＂يو  په  کولو  ويل３  د  اوسپن３  د 

پوالد جوړوي. بيا  ت５ره  په  وسايل،  فلزي  بيالبيل  ＇خه 

 

د ډبرو سکرو د جوړيدو د ب５الب５لو پ７اوونو ان％ور   

ډن６ونه لرونکي  کاربن 

د ډبرو سکرو 
جوړيدل

د خامو سکرو پر طبقه 
باندې د زيات فشار له 
امله د ل／نيت سکرو 

جوړيدل

د ډبرو د سکرو د 
رګ جوړيدل

د نباتاتو د ورستيدو له امله د خامو سکرو جوړ４دل

خام سکاره

د خام سکاره

د ډبرو سکاره

٨٢- شکل
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      د ټولګي دننه فعاليت:
و－وري  دې  نقشه  ل／نيت  او  سکرو  د  ډبرو  د  شي،  وويشل  ډلو  وړو  په  دې  کوونکي  زده 

ووايي: ＄واب  دې  ته  پو＊تنو  الند４نيو 
لرل؟ توليدات   ډبرو سکرو  د  ！نه  ميليونه متريک  م کال ک３ ＇و   ٢٠٠٤ په  ١ـ چين 

توليد  زيات  سکرو  ډبرو  د  ه５واد  بل  کوم  ＇خه  چين  تر  وروسته  ک３  کال  همدې  په  ٢ـ 
درلود؟

ي３  توليد  لوړ  د ډبروسکرو  ترتيب سره واخلئ چ３  په  نومونه  نورو هغو ه５وادونو  د دريو  ٣ـ 
درلود.

٤ـ د همدغ３ نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ کوم ه５واد په پورتني کال ک３ د قهوه يي رن／ه ډبرو 
لري؟ توليدات  زيات  ډير  )ل／نيت(  سکرو 

      پوښتنې:
واخلئ. ي３  نوم  پيژنئ،  توکي  کاني  ډوله  ١ـ ＇و 

اوچتولو ک３ ＇ه  په  ودې  اقتصادي  د  ه５وادونو  د  او  کولو  په ＊ه  ژوند  د  د خلکو  فلزات  ٢ـ 
ک７ئ. ي３  بيان  لري؟  اهميت 

لري؟  اهميت  په کچه ＇ه  ن７ۍ  د  ډبرو سکاره  د  او  －از  نفت،  بيا  ت５ره  په  توکي،  د سون  ٣ـ 
ک７ئ. ي３  توضيح 

      له ټولګي څخه بهر فعاليت:
راتلونکي  په  او  ولولئ  لوست  اهميت  د  هغو  د  او  کانونو  د  ک３  افغانستان  په  او  لوست  دغه 

بيان ک７ئ. ！کي  مهم  او  توپيرونه  والى،  ورته  ي３  لوست ک３ 

؟
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دري  څلويښتم لوست

٢،٦ د کانونو د ايستلو الرې  ـ چارې

د کاني توکو را ايستل او له هغو ＇خه کار اخ５ستل د هغو له اندازې، جغرافيايي موقعيت، ارز＊ت 
د را！وليدو د ＇رن／والي او جيولوجيکي حالت سره سيده اړيک３ لري.

همدارن／ه د ه５وادونو سياسي، ！ولنيز او اقتصادي الملونه هم د هغو په را ايستلو ک３ اغ５زه لري. 
په مجموع ک３ د کاني توکو را ايستل او له هغو ＇خه کار اخ５ستل بيالبيل پ７اوونه لري، له پل＂ن３ 
او جيولوجيکي ＇７５نو ＇خه نيولي د زيرمو تر  کميت، کيفيت، تثبيت او ارز＊ت تر ！اکلو پورې 
بايد کار وشي. په ماشينونو برمه کول، کيندل او د توکو را！ولول، د مسلکي کسانو په کار －ومارل، 
ترانسپورتي  او  بازار موندن３، د مواصالتو الروچارو  ترپان／３ اچون３،  او  د ماهرو کار－رو موندل 

اسانتياوو برابرولو پورې ！ول３ چارې د کانونو د را ايستلو لپاره په کار دي.
د بيل／３ په تو－ه: د نفتو په را ايستلو ک３ تر هر＇ه د مخه  بايد د جيولوجيکي )＄مکپوهن３( له 
پوهن３ ＇خه په کار اخ５ستو سره د نفتو لرونک３ سيم３ وپيژندل شي او په هغو ＄ايونو ک３ چ３ دغه 
ډول توکي ترستر－و شي، هلته ژورې ＇ا－ان３ چ３ ＄ين３ وختونه ي３ ژوروالى زر－ونه متره وي، 
کيندل کي８ي، لکه چ３ دارن／ه د امريک３ د متحده اياالتو د کليفورنيا په ايالت ک３ د ٤٥٠٠ مترو په 

ژور والي او په رومانيا ک３ د ١٢٠٠ مترو په ژوروالي ＇ا－ان３ کيندل شوي دي.
د نفتو د ترالسه کيدو ！وله بيه په سيده تو－ه د ＇ا－انو په ژورتيا، برمه کولو او له ＇ا－انو ＇خه د نفتو 
د را ايستلو له فشار سره اړيکه لري. په هغو حوزو ک３ چ３ هلته نفت په طبيعي ب２ه يا د －ازي فشار 

د کانونو په ايستلو ک３ کوم الملونه اغيزمن دي؟

د ن７ۍ د سرو زرو تر ！ولو د لوی کان ان％ور چ３ په پاپوانيو－يني ک３ موقعيت لري ٨٣- شکل
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په ب２ه او يا هم د نفتو په زيرموک３ د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راو＄ي د هغو تمامه شوې بيه 
ډيره ارزانه وي.

په بيالبيلو ه５وادونو ک３ د نفتو ايستلو او ترالسه کولو کار ب５ال ب５ل３ ب３２ لري، د بيل／３ په تو－ه: 
د امريک３ په متحده اياالتو ک３ له هرې ＇ا ＇خه په ورځ ک３ په من％ن９ تو－ه ١٣ بيرله نفت، په 
من％ني ختي＃ ک３ ٥٣٠٠ بيلره ، په وينزويال ک３ ٢٤٠ او په کاناډا ک３ ٤٦ بيرله نفت ترالسه 
کي８ي. ددې لپاره چ３ ناخالص يا خام نفت په خالص يا چاڼ شوو نفتو واړول شي، بايد نور 
بيالبيل پ７اوونه په چا１％اى ک３ ورباندې ت５ر شي. په همدې تو－ه نور ！ول کاني توکي بيالبيل 

پ７اوونه ت５روي او په بيالبيلو ب２و را ايستل کي８ي.
دلته د ډبرو سکرو د را ايستلو يوه بيلکه هم راوړو:

په ＄ين３ ه５وادونو لکه د امريک３ په متحده اياالتو او چين ک３ د ډبرو سکرو زيرم３ د ＄مک３ 
په ژور تل او ！ي＂ه پوړۍ ک３ دي او په ＄ينو ＄ايونو ک３ يوه پوړۍ په بله باندې په مات شوي او 
نامنظم ډول باندې وي چ３ ددې ډول کان را ايستل په ري＋تيا هم ستونزمن او زيات ل／＋ت 
غواړي، خو په سکاتلند ک３ د ډبرو سکرو پوړۍ، د هغو پري７والى او اوږدوالى غوره بري＋ي. 
د ډبرو سکرو د را ايستلو لپاره معموالاً ＇ا－ان３ او سم）３ کيندل کي８ي چ３ ＄ين３ وختونه ي３   
کار  د  او  او ＇ا－انو ک３ کارکوونکي  په دغو سم）و  پورې رسي８ي.  مترو  تر ٢٠٠٠  والى  ژور 
وسايل د کان بيالبيلو ژورو ＄ايونو ته په لف ک３ ورکوزي８ي او بيا په همدغو لف＂ونو ک３ سکاره 

راباسي.

                                د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، او د ＊اغلي ＊وونکي په الر＊وونه به د هغو الملونو يا 
عواملو په هکله چ３ د کانونو په را ايستلو ک３ اغيزه لري او هم د کانونو د را ايستلو د بيالبيلو 
ډولونو په هکله بحث او خبرې وک７ي او د خپلو بحثونو پايله دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې 

ک７ي.

       پوښتنې:
١ـ د کاني توکو را ايستل او له هغو ＇خه کار اخ５ستل کومو شرايطو او ＇ه شي ته اړتيا لري؟ 

توضيح ي３ ک７ئ.
٢ـ د کاني توکو را ايستل بايد کوم پ７اوونه ت５ر ک７ي؟ بيان ي３ ک７ئ.

       له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د لوست د تصويرونو، متن او نورو سرچينو په کتنه د کانونو د را ايستلو د الرو چارو په هکله 

خپل نظر وليکئ او په بل ساعت ک３ ي３ په ！ول／ي ک３ وواياست.

؟
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څلور څلويښم لوست
په نړۍ کې صنايع، د هغو ارزښت او ډولونه يې

لکه ＇رن／ه چ３ د افغانستان په برخه ک３ هم ولوستل شول، صنعت يو توليدي فعاليت دى چ３ له 
خامو يا لوم７نيو توکو ＇خه په کار ＄ايونو او فابريکو ک３ د ب３２ په بدلون سره صنعتي جنسونه جوړ او 

خام توکي د کار وړ شيانو باندې بدلي８ي.
د صنايعو ارز＊ت په دې ک３ دى چ３ د خامو او لوم７نيو موادو ب２ه بدلوي، د هغو －＂ورتوب، کيفيت او 
ارز＊ت لوړوي. د ن７ۍ هغه شم５ر ه５وادونو چ３ له صنعتي انقالب ＇خه وروسته ي３ د خپلو صنايعو 

ودې او پرمختيا ته کار ک７ى، نن ورځ د ن７ۍ پرمختللي ه５وادونه بلل کي８ي.
صنعتي  يوه  د  تو－ه  ！وليزه  په 
بايد  فعاليت د ترسره کولو لپاره 
امکانات  او  شرايط  النديني 

برابرشي:
لوم７ني توکي، انرژي، د لي８دولو 
کر＊３،  مواصالتي  وسايل، 
پان／ه،  ＄واک،  کار  ＄مکه، 
يا  فنونه  او  بازار  ل／＋ت  د 

مهارتونه.
اجناس  شوي  توليد  همدارن／ه 
د  ＇خه  توليد  تر  وروسته  چ３ 

تاس３ ＇و ډوله صنايع پيژنئ او د ن７ۍ لوي３ صنعتي سيم３ چيری دي؟

د احصائيو نشتوالی

جدي کر＊ه

استوا کر＊ه

سرطان کر＊ه

30-24
30 او يا زيات

له  ١٢ ＇خه ل８ 
18-12
24-18

د نفوسو هغه سلنه )فيصدی( چ３ په کانونو او 
صنايعو ک３ په کار بوخت دي )٢٠٠١ م.(

په صنايعو ک３ د کار نقشه

0

23
2

1

23
2

1

٨٤- شکل:

٨٥- شکل: د امريک３ په متحده اياالتو ک３ د الوتکو جوړولو د صنعت يو ان％ور
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انسان په واک ک３ ورکول کي８ي دادي: الوتک３، 
ب７５ۍ، کاغذ، تلويزيون، غوړي، رخت ، مو！ر او 

په سل／ونو نور.
په نقشه ک３ ＊کاري د ن７ۍ  لکه ＇رن／ه چ３ 
صنايع   ډير  هلته  چ３  سيم３  صنعتي  مهم３ 
رامن＃ ته شوي دي دادي: شمالي امريکا، اروپا، 
د أسيا ختي＃ او جنوب ختي％３ سيم３. نوموړې 
او کيفي  له کمي  لن６ ډول چ３  په  دلته  سيم３ 
پلوه د ن７ۍ بيالبيل صنعتي اجناس توليد او پوره 

کوي، در پيژنو:
امريک３ صنعتي  د شمالي  امريکا:  شمالي  �t
دواړو  په  اياالتو  متحده  او  کاناډا  د  سيم３ 
ه５وادونو ک３ ترستر－و کي８ي چ３ د امريک３ د 
متحده اياالتو صنعتي سيم３ لکه ＇رن／ه چ３ 
په نقشه ک３ ＊کاري ددغه ه５واد په شمال ختي＃ 
ک３ د اپالش له غرونو ＇خه پيل او تر پن％ه －ونو 

خليجونو پورې پرت３ دي.
سيم３  صنعتي  مهم３  ډيرې  اروپا  د  اروپا:  �t
په  دي.  ک３  لويدي＃  په  )＄مک３(  ددغ３ وچ３ 
ألمان ک３ د رور ناحيه او د ان／لستان، فرانسي 
صنعتي سيم３ او د اي＂اليا شمال سيم３ د اروپا 

ډيرې مهم３ صنعتي برخ３ دي.
�tد أسيا ختيځ او جنوب ختيځ: د جاپان ه５واد 
د ن７ۍ په دغه برخه ک３ تر ！ولو غوره صنعتي 
سيمه ده. د جاپان صنعتي پ＂اره له توکيو ＇خه 
تر کيوشو پورې ده. همدارن／ه  هان， کان，، 
ماليزيا، تايوان، جنوبي کوريا او سن／اپور په دغو 
دوو وروستيو لسيزو ک３ د صنعت په برخه ک３ 

پوره پرمخت／ونه ک７ي دي او دصنعتي اجناسو صادروونکي ه５وادونه －２ل کي８ي چ３ خپل جنسونه 
او مالونه د ن７ۍ نورو برخوته ل８５ي. بايد وويل شي چ３ ددغو ه５وادونو په صنعتي کيدو ک３ د بهرنيو 

ه５وادو، په ت５ره بيا د جاپان پان／ه ډيره اغيزه لري.

پنبه: د ＄مک３ له محصول ＇خه بيا تر وروستي 
صنعتي شوي محصول پورې

٨٦- شکل
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د صنايعو ډولونه: 
په ！وليزه تو－ه صنايع په دوو برخوو４شل کي８ي:  سپک صنايع او درانه صنايع.

 سپ صنايع: هغه صنايع دي چ３ د هغو بنس په نيمه صنعتي محصوالتو يا د هغو په اجزاوو باندې 

والړ وي او کوم وروستي توليدات چ３ ور＇خه ترالسه کي８ي، په سيده تو－ه د خر＇الو بازارته وړاندې 
کي８ي چ３ د هغو ＊ه بيل／ه د خوراکي توکو، نساجي او لباس، د＇رمنى او نور صنايع دي. 

دي  هغه  درانه صنايع:   

چ３ د هغو بنس په ډيرو 
خامو  ＄مکنيو  يا  کاني 
توکو، لکه: د ډبرو سکاره، 
باندې  نفتو  اومه  او  فلزات 
نيمه  معموالاً  او  وي  والړ 
صنعتي توليدات لري چ３ 
بياوروسته د نورو شرکتونو 
په وسيله ور＄ن３ پوره پاخه 
توکي جوړي８ي  او صنعتي 
جوړولو  پوالدو  د  لکه 

صنعت، د نفت چاڼ او د کيميايي توکو صنايع. 
 دلته د بيل／３ په تو－ه د يو شم５ر سپکو او درنو صنايعو نومونه اخلو:

ـ د نفتو او د ډبرو سکرو صنايع ـ د خوراکي توکو صنايع   
ـ د کيميايي محصوالتو صنايع ـ د جامو او اوبدلو صنايع   

ـ د رب７ او نورو محصوالتو صنايع  ـ د ＇رمنو صنعت    
ـ د  ＊ي＋３ جوړولو، سمن＂و او نورو محصوالتو  صنايع ـ  د لر－يو او د هغو اړوندو ＇ان／وصنايع  

ـ د فلزاتو صنايع ـ کاغذ جوړول او د هغو اړوند محصوالت 
ـ د مو！ر، الوتک３، بي７ۍ جوړولو او نورې صنايع ـ د ماشينونو صنايع                  

ـ موبل صنايع او نور ـ د بر４＋نا د وسايلو صنايع   

٨٧- شکل: د امريکا د متحده اياالتو د توليداتو هغه ډولونه چ３ په دغه ه５واد ک３ زيات توليدي８ی

شيكاگونيو يارك

سنت لوئيس

نيو اورليانس

هوستون

سالت ليک ＊ار

سانفرانسسكو

الس انجلس

دنور

غنم
پنبه
جوار
سابه / م５وې
تنباکو

د مو！ر جوړولو صنايع
بي７ۍ جوړول
د الوتکو جوړولو صنايع
د بر４＋نا يي وسايلو صنايع
صنعتي سيم３
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 د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو ک３ د لوست د متن، نقشو او تصويرونو په کتن３ سره الند４نيو پو＊تنو 

ته ＄وابونه ووايي:
١ـ د صنعت په سکتورک３ د کار نقشه و－ورئ، ووياست چ３:

الف. په ٢٠٠١ م کال ک３ په المان، اتريش، اي＂اليا، هسپاني３، مراکش، د سهيلي افريقا ه５واد او جاپان 
ک３ په سلوک３ ＇ومره و－７ي د کانونو او صنعت په سکتور ک３ په کار بوخت وو؟

ب. د همدې نقش３ له مخ３ په روسيه، مکسيکو، او ارجن＂اين ک３ په سلوک３ ＇ومره و－７ي د صنعت 
او کانونو په سکتور ک３ په کار بوخت وو؟

ج. د همدې نقش３ له مخ３ په روسيه، مکسيکو او ارجن＂اين ک３ په سلوک３ ＇ومره و－７ي د صنعت او 
کانونو په سکتور ک３ په کار بوخت وو؟

٢ـ د امريک３ د متحده اياالتو د محصوالتو نقشه و －ورئ، که الندين９ پو＊تن３ سم３ وي د )س( په 
توري او که ناسم３ وي د)ن( په توري ي３ په خپلو کتابچو ک３ په ن＋ه ک７ئ.

الف. د امريک３ په متحده اياالتو ک３ د الوتکو جوړولو اووه کار خان３ شته )           (.
ب. د ب７５ۍ جوړولو ！ول کار＄ايونه او کارخان３، د نوموړي ه５واد د سمندرونو په غاړه جوړ شوي 

دي.)       (
ج. د امريک３ په متحده اياالتو ک３ د مو！ر جوړولو پن％ه کار＄ايونه شته. )           (

؟ پوښتنې:
١ـ د صنايعو ارز＊ت توضيح ک７ئ.

٢ـ سپک صنايع کوم دي؟ په يوې بيل／３ سره ي３ واضح ک７ئ.
٣ـ درانه صنايع کوم دي؟ د هغو يوه بيل／ه هم وړاندې ک７ئ.

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د ورک７ل شوې بيل／３ ＇خه په کار اخ５ستلو سره هغه جمل３ چ３ يو له بل３ سره اړيک３ لري په خپلو 

کتابچو ک３ سره ون＋لوئ:
الف. د －ن６لو ماشين ١. د خوراکي توکو صنايع    

ب. د پراستامول －ول９ ٢. د جامو اوبدلو صنايع    
ج. شکره ٣. د فلزاتو صنايع     

د. د ＇رمن３ بو！ان ٤. د کاغذ او د هغه اړونده محصوالتو صنايع  
هـ . د لوست کتابونه ٥. کيمياوي صنايع     

و. د کو！３ لپاره کوچ او ＇وک９ ٦. د ماشينونو صنايع    
٧. د ＇رمنو صنايع                        ز. جام３

ح. د اوسپن３ －ول سيخان ٨. د موبل صنايع     
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پنځه څلويښتم لوست
٣،٦ د صنايعو په پرمختګ کې اغيزمن الملونه )عوامل(

＇رن／ه چ３ ددغه لوست او ت５ر لوست په تصويرونو ک３ ＊کاري، کيفيت لرونکي صنعتي محصوالت له 
بيالبيلو کرنيزو،  ＇ارويو او له کاني محصوالتو او نورو ＇خه جوړي８ي. په دې وروستيو ک３ د صنعت په 

ډ－ر ک３ د تکنالوژۍ په پرمخت， سره －７ندۍ وده راغل３ ده.
ډير داس３ الملونه شته چ３ د صنايعو په رامن％ته کيدو او د هغو په پرمخت， باندې اغ５زه لري، مخک３ 
له دې ＇خه چ３ يوه فابريکه او کار＄اى کارخانه جوړه شي، بايد د هغ３ خاوند يا جوړوونکى دغه ډول 
الملونه و＇７５ي او په پام ک３ ي３ ونيسي چ３ وکوالى شي خپل کارخان３ او فابريک３ ته ډير ＊ه ＄اى غوره 

ک７اى شي او دهغ３ له نورو پرمخت／ونو ＇خه ډاډمن شي.

کوم الملونه د صنايعو په رامن＃ ته کيدو او د هغو په پرمخت， ک３ اغيزمن دي؟

د مکسيکو د خليج د ساحل تصوير چ３ د کيمياوې صنايعو د ساحل په نوم هم يادي８ي. ٨٨- شکل:

٨٩- شکل

د صنايعو د رامنځ ته کيدو او پرمختيا اغيزمن الملونه

لي８د او را لي８د

د پلورلو بازار
پان／ه د کار ＄واک ＄مکه انرژي لوم７ني مواد

بشريطبيعي
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لکه ＇رن／ه چ３ په تصوير ک３ ＊کاري، هغه الملونه چ３ د صنايعو په ＄اى پر＄اى کيدو او پرمخت， 
ک３ اغيزه لري، دوه ډولونه لري: طبيعي او بشري.

١( طبيعي الملونه: هغه طبيعي الملونه چ３ د صنايعو  په رامن％ته کيدو او پرمخت， باندې اغيزه لري 
لوم７ني توکي، انرژي او ＄مکه ده چ３ دلته په لن６يز سره توضيح کي８ي:

�tلومړني توکي: د صنايعو په رامن％ته کولو او د هغو د راتلونک３ پرمختياو لپاره لوم７ني توکي د لوړ 
ارز＊ت لرونکي دي، خو د يوې فابريک３ د ＄اى په غوره کولو ک３ د هغو اغيزمنتوب را ！ي شوى 
دى، دا ＄که چ３ هغه صنايع چ３ پخوا به د لوم７نيو موادو سرچينو ته نژدې جوړيدې، نن ورځ د حمل 
او نقل د وسايلو په پرمخت， سره هغو ته نژدې نه جوړي８ي او دا المل هرومرو په پام ک３ نه نيول کي８ي، 
خو بياهم يو شم５ر صنايع لکه د اوسپن３ د ويلي کولو صنايع د هغو د دروندوالي له امله او دخوراکي 

توکو صنايع او د هغو د ژر خرابيدو له امله کانونو او کروندو ته نژدې جوړي８ي.
�tانرژي: يو بل هغه المل چ３ د صنايعو په رامن＃ ته کيدو او پرمختيا ک３ اغيزه لري هغه انرژي ده. 
پخوا به يو شم５ر صنعتي موسسات په هغو ＄ايونو ک３ جوړيدل چ３ هلته به د ډبرو سکاره يا روان３ اوبه 
وې، لکه د ان／لستان په النکشاير او يورکشاير ک３ د  رخت اوبدلو صنايع، خو وروسته بيا د ډبرو سکرو 
＄اى چ３ درانه وو او د لي８دولو ل／＋تونه ي３ ډير اوچت وو د نفت او －ازونو انرژي ونيوو. همدارن／ه 
د بر４＋نا انرژي رامن＃ ته شوه چ３ د انرژۍ يو ډير مهم ډول دى او د صنعتي موسساتو د ＄اى په غوره 

کولو ک３ ي３ ډيره اساني راوستله، دا ＄که 
چ３ لرې پرتو صنعتي کار ＄ايونو ته هم د 

بر４＋نا لي８دول کيداى شي.
�tځمکه: د يوه صنعتي کار＄اى د جوړولو 
لپاره بايد ＄مکه ولرو. لوم７ن９ فابريک３ به 
اوارو ＄مکو  او  ！و！و  کوچنيو  په  معموال 
ک３ جوړيدل３، خو د فابريکو په پرمختيا او 
پراخوالي سره او د هغو د شم５ر په زياتيدو 
سره هواره او پراخو ＄مکوته اړتيا الزياته 
شوه. د يوې فابريک３ د ＄اى په غوره کولو 
ناکرنيزو  او  شاړو  د  چ３  وي  ＊ه  به  ک３ 
＄که  شي  واخ５ستل  کار  ＇خه  ＄مکو 

د غو＊３ د صنايعو د فابريک３ يو تصويرچ３ ارزانه وي او کرنه په ک３ نه کي８ي.  ٩٠- شکل
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٢( بشري الملونه: کاري ＄واک، پان／ه، د خر＇الو بازار او حمل او نقل هغه الملونه دي چ３ د 
صنايعو په ＄اى پر＄اى کيدو او پرمختيا ک３ اغيزه لري چ３ دلته د هريوه په هکله خبرې کوو:

: ＊کاره خبره ده چ３ کار ＄واک د صنعت د رامن＃ ته کيدو، ＄اى غوره کولو او  وا ار  �t
پرمختيا لپاره يو مهم عامل دى او له دوو خواوو يعن３ د کميت )د کار－رانو د شم５ر( او کيفيت )مهارت 
او تخصص( له پلوه ارز＊ت لري. پخوا به د کار－رانو شم５ر ډير ارز＊ت درلود، خو نن ورځ د صنايعو 
لوړ  او تخصص  مهارت  د هغوى  ورځ کمي８ي، خو  په  ورځ  اړتيا  کار－رانوته  کولو سره،  ماشيني  په 

ارز＊ت پيداکوي.
ه: د يوه صنعتي کار＄اى لپاره د ＄مک３ د اخ５ستو، د ماشينونو، لوم７نيو توکو، د کار－رانو د حق  �tپان
طرح３ او نورو ل／＋تونو د پوره کولو په خاطر بايد پوره پيس３ وي. پخوا وختونو ک３ به خلکو شخصا 
د صنعتي کار＄اى )کارخان３( په جوړولو الس پورې کاوه، خو نن ورځ بانکونه او دولت پور ورکوي 

او د هغوى لپاره پان／ه برابروي.
په  صنايعو  د  چ３  دى  المل  مهم  يو  لپاره  پلورلو  د  توليداتو  صنعتي  د  داهم  بازار:  و  خر د  �t
پرمخت， ک３ ارز＊ت لري. ب５ال ب５ل３ سيم３ د －＂３ د اندازې، د مالونو دبيو، د خر＇الو د اندازې 

له  اړتيا  د  ته  مالونو  او  اجناسو  او 
لري.  توپير  سره  بل  له  يو  مخ３ 
صنعتي ه５وادونه ه）ه کوي چ３ 
او  زيات  لپاره  توليداتو  خپلو  د 
دې  په  او  ومومي  بازارونه  پراخه 
له  ک７ي.  ترالسه  －＂ه  زياته  تو－ه 
همدې امله د صنايعو خاوندان د 
د  او  په خاطر  موندلو  د  مشتريانو 
خر＇الو په بازار د السبري لپاره 
تبليغات  او  اعالنونه  سودا－ريز 

پرمخ بيايي.
�tحمل او نقل: د صنعتي  لي８د 
اړتيا وړ  ٩١- شکل: د امريکا د متحده اياالتو په د ترويت ＊ار ک３ د مو！ر جوړولو تصوير. رالي８د موسسو د لوم７نيو 

په دغه ＊ار ک３ د مو！ر جوړولو لوي３ کارخان３ لکه فورډ او جنرال هم شته دي.
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توکو د ډاډمن کيدوپه خاطر او د خر＇الو 
لپاره  رسولو  د  توکو  شوو  توليد  د  ته  بازار 
مواصالتي الرې او د لي８دولو وسايلوته اړتيا 
او  کيدو  رامن％ته  په  صنايعو  د  دا  چ３  ده 

پرمختيا ک３ ډير مهم ارز＊ت لري. 
وسايلو  د  لي８دولو  د  شول،  وويل  لکه چ３ 
غوره کول د اجناسو يا مالونو په دروندوالي، 
د الرې اوږدوالى، د مالونو د زيانمن کيدو 

او نورو پورې ت７ل３ ده.

         د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي د خپل ＊اغلي ＊وونکي په الر＊وونه دې د هغو طبيعي او بشري 
الملونو په هکله خبرې وک７ي چ３ د صنايعو په رامن％ته کيدو او پرمختيا ک３ اغ５زمن دي او د خپلو 

خبرو پايله دې په ！ول／ي ک３ ووايي.

         پوښتنې:
١ـ کوم طبيعي الملونه د يوې فابريک３ د جوړولو د ＄اى په غوره کولو او د صنعت په پرمختيا اغ５زه 

لري؟ د هغو اغيزې د يوې بيل／３ په وړاندې کولو سره توضيح ک７ئ.
٢ـ د صنايعو په پرمختيا ک３ د بشري الملونو لکه د کار＄واک، پان／３، د خر＇الوبازار او ل８５د را ل８５د 

رول توضيح ک７ئ.

        له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د امکان په صورت ک３ ديوې فابريک３ له خاوند سره يوه مرکه وک７ئ او د الند４نيو پو＊تنو ＄وابونه 

را！ول، هغه و＇７５ئ او بياي３ په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ئ:
١ـ د فابريک３ ＄اى )موقعيت( د کومو ！اکونکو الملونو له مخ３ غوره شوى دى؟

٢ـ د دغه صنعتي کار＄اى خام يا لوم７ني توکي له کومه کي８ي او ＇رن／ه رالي８دول کي８ي؟
٣ـ د فابريک３ پان／ه او کار＄واک په ＇ه ډول چمتو شوى دى؟

٤ـ توليد شوي اجناس چيرته پلورل کي８ي او دهغو د لي８دولو اسانتيا ＇رن／ه ده؟
٥ـ د خپل３ فابريک３ له کار ＇خه خوښ ياست؟ د خپل３ خو＊９ يا ناخو＊９ المل ＇ر－ند ک７ئ.

؟

٩٢- شکل: په کليفورنيا ک３ د سيليکان د ناوې )وادي( تصوير چ３ 
زياتره سپک صنايع لري. لکه د بر４＋نا صنايع
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t ن４７واله سودا－ري او د هغ３ اهميت
�tن４７واله سودا－ري

_ د سودا－ريزو راک７و ورک７و حجم
_ أزادې سودا－ريزې سيم３ او د هغو مفهوم

_ د ن４７وال３ سودا－رۍ سازمان

�t－ر＄ندوی )توريزم( او ن７يوال اهميت ي３
_ د ن７ۍ مهم３ －ر＄ندويي سيم３ او ه５وادونه

_ د توريزم د را＊کون )جذب( سرچين３
_ د توريزم ن７يوال سازمان

_ د ل８５د را ل８５د ډولونه
_ سيالي )رقابتونه(

- ن７يوال ل８５د را ل８５د او دهغه اهميت

په دې څپرکي کې لولو:

اووم څپرکى

سوداګري او ګرځندويي
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زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو پوهنيزو موخوته ورسي８ي:
�tد ن７يوال３ سودا－رۍ په اهميت به وپوهي８ي.

�tد ن７ۍ په کچه د جنسونو او مالونو د سودا－رۍ مهم３ الرې به وپيژني او بيان به ي３ ک７ي.
�tد سودا－رۍ أزادې سيم３ به وپيژني.

�tد سودا－رۍ له ن７يوال سازمان او ک７نو سره به بلد شي.
�t－ر＄ندوى او د هغه ن７يوال اهميت به وپيژني.

�tمهم توريستي ه５وادونه او سيم３ به وپيژني.
�tد －ر＄ندوى د جذبولو الرې چارې به وپيژني.

�tد ن７ۍ په کچه ل８５د را ل８５د او دهغه مهم وسايل به وپيژني.

زده کوونکي به د دغه څپرکي په لوستلو سره الندېنيو مهارتي موخو ته ورسي８ي:
�tد ن７يوال３ سودا－رۍ اهميت به بيان ک７ي.

�tپه ن７ۍ ک３ د سودا－رۍ الرې )ت， الرې( به په ن＋ه ک７اى شي.
�tد سودا－رۍ ازادې سيم３ به وپيژندالى شي.

�tد سودا－رۍ ن７يوال سازمان او د هغه دندې به بيان ک７ي.
�tد －ر＄ندوى اقتصادي اهميت به وويالى شي.

�tد ن７ۍ د －ر＄ندوى مهم ه５وادونه او سيم３ به و＊ودالى شي.
�tد  －ر＄ندويانو د جذبولو مهم３ الرې ـ چارې به و＊ودالى شي.

�tددغه ＇پرکي له نقشو ＇خه به ډير غوره کار واخ５ستالى شي.

د څپرکى عمومي هدفونه:



 163

شپ８څلويښتم لوست

١،٧ نړيواله سوداګري او د هغې اهميت

تاس３ د افغانستان په برخه ک３ د سودا－رۍ له مفهوم ＇خه خبر شوئ. لکه چ３ وويل شول سودا－ري 
د اجناسو او خدماتو تبادله کول دي چ３ د دوو لورو )و－７و، ډلو، هيوداونو( ترمن＃ ترسره کي８ي.

په اوسني وخت ک３ دغه سودا－ريزې راک７ې ورک７ې معموالاً په پيسو تر سره کي８ې. 
په عمومي تو－ه په ！وله ن７ۍ ک３ ＇لور ！کي د سودا－ريزې او د مالونو د لي８دولو په برخه ک３ مهم دي:

١( په نړۍ کې د ځمکنيو توکو وېش: يو شم５ر ه５وادونه لکه جاپان، خام يا ＄مکني توکي ډير ل８ 
لري، نو دوى بايد هغه د ن７ۍ له نورو ه５وادونو ＇خه وارد ک７ي.

٢( نژديوالى: د بيل／３ په تو－ه د افغانستان سودا－ري زياتره له نژدې او －اون６يو ه５وادونو سره ده. 
٣( د السبرۍ وړتيا: ＊３ او غوره الرې په لويو سيمو باندې السبرى اسانه کوي. د بيل／３ په تو－ه: 
د ان／لستان او فرانس３ ترمن＃ تر اوبو الندې د تونل له جوړولو وروسته يعن３ له ١٩٩٥ م کال ＇خه 

وروسته د سودا－ريزو اجناسو لي８دول ترپخوا زيات شول.
٤( د پرمختيا د کچې درجه: د سودا－ريزو اجناسو ډيره زياته راک７ه ورک７ه د پرمختللو ه５وادونو 

ترمن＃ ترسره کي８ي.
هغه اجناس او مالونه چ３ د ن７ۍ په سودا－رۍ ک３ ډير مهم دي، معموالاً درې ډوله دي:؛

�tځمکني توکي: دا هغه ډول محصوالت دي چ３ ال صنعتي شوي نه وي او خام توکي هم ورته 
ويل کي８ي لکه مالوچ چ３ په تصوير ک３ ＊کاري.؛

او  ب３２  او  وي  شوي  کار  باندې  هغو  په  چ３  توکي  ＄مکني  هغه  توکي:  شوي  صنعتي  نيم  �t
＇رن／والى ي３ بدلون موندلى وي لکه رخت چ３ له مالوچو ＇خه جوړشوى دى.

ن７يواله سودا－ري د ن７ۍ د و－７و د ژوند د کچ３ په لوړيدوک３ ＇ه رول لري؟

٩٣- شکل: چين د کار－رانو د ！ي مزد او د خر＇الو د لوی بازار له امله وک７ای شول چ３ د زيات شم５ر ن７يوالو شرکتونو د 
＇ان／و پاملرنه را واړوي.
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�tوروستى محصول : هغه مواد يا محصوالت چ３ ！ول صنعتي او توليدي پ７اوونه ي３ ت５ر ک７ي وي 
لکه هغه دسمالونه او جام３ چ３ له ！وکر ＇خه جوړ شوي دي او په ان％ور ک３ ＊کاري.

 له دې امله چ３ په شلمه پي７ۍ ک３ د اجناسو او محصوالتو لي８دول د پخوا په پرتله ډير ارزانه او اسانه 
شول، د ن７ۍ د بيالبيلو ه５وادونو ترمن＃ سودا－ري هم الزيات ارز＊ت موندلى دى چ３ دا په خپله د 

ن７يوال کيدو Globalization يو مهم شکل دى.
ن７يوال کيدل يا －لوباليزيشن د ن７يوال３ سودا－رۍ د پرمختيا او همدارن／ه له أسيا ＇خه د اروپا خواته 
د لي８دولو د ترانسپورت د زياتيدو المل شوى ده. په دې وروستيو کلونو ک３ د ن７ۍ سودا－ري  ډيره 
فعاله شوې ده، په ت５ره بيا د أسيا لويدي％３ ن７ۍ ترمن＃ سودا－ري ډيره پرمخ تلل３ ده. لکه ＇رن／ه چ３ 
په ان％ور ک３ ＊کاري د اسيا سودا－ري به په راتلونکى ک３ هم له لويدي＃ سره الزياته شي، دا له دې 
کبله چ３ اوس د اروپا په پرتله په اسيا ک３ د کار－رانو مزد ډير ل８دى، نو＄که د زياترو اروپايي شرکتونو 
＇ان／３ او استازي په أسيايي ه５وادونو ک３ کارکوي او صنعتي شوي محصوالت له اسيا ＇خه لويدي３％ 

ن７ۍ ته، په ت５ره بيا اروپاته استول کي８ي. 
اوس ختي％ه اروپا هم د اقتصادي او د سودا－ريزې ودې په حال ک３ ده او له أسيا ＇خه به ډير صادرات 

ترالسه ک７ي.
سره د دې چ３ ن７يواله سودا－ري د خلکو داړتياوو د پوره کيدو او د ه５وادونو د پرمخت， المل کي８ي 
او د خلکو د ژوند د کچ３ په لوړيدو ک３ مهم ارز＊ت لري، خو د يو شم５ر نويو ستونزو د راپيداکيدلو 
المل هم کي８ي، له دغه ستونزو ＇خه يوه  ي３ د ترانسپورت له امله د چاپ５ريال کک７تيا ده د ترانسپورت 
په زياتيدو سره ورځ په ورځ د ژوند چاپ５ريال اغيزمن کي８ي، د اقليم د بدلون، د ترافيک د ډيرې －３２ 

－و３１ او د ناوړه غ８ زوږ او شور ماشور المل کي８ي.
په لن６ه تو－ه ويالى شو چ３ سودا－ري د و－７و او ！ولنو د اقتصاد په پياوړتيا ک３ لوى ارز＊ت لري او د در４م 
سکتور يعن３ خدماتو يوه مهمه برخه ده. په ننن９ ن７ۍ ک３ د هغو ه５وادونو د خلکو د ژوند کچه اوچته ده چ３ 

د هغو زيات شم５ر و－７ي د خدماتو په سکتور ک３ بوخت دي، د ژوند کچه ي３ هم اوچته ده.

 د ټولګي دننه فعاليت:
د لوست متن او تصويرونه ورو ولولئ او د ستونزمنو ！کو په هکله له ＊وونکي ＇خه پو＊تنه وک７ئ.

؟ پوښتنې:
١. ن７يوال کيدل يا －لوباليزيشن له سودا－رۍ سره ＇ه اړيک３ لري؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٢. د ن７يوال３ سودا－رۍ اهميت په ＇ه ک３ دى؟
٣. ستاسو له نظره کوم ه５وادونه د ن７ۍ په سودا－رۍ ک３ ډيره برخه لري؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت
يو  په －＂３ اخيستن３  ب５الب５لو سرچينو ＇خه  په هکله د  نوموړي ارز＊ت  او د  ن７يوال３ سودا－رۍ  د 

مخيزه مقاله وليکئ.
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اووه څلويښتم لوست
٢،٧ نړيواله سوداګري

الف ـ د سوداګريزو راکړو ورکړو حجم

د سودا－ريزو جنسونو ډيره زياته راک７ه ورک７ه د پرمختللو ه５وادونو ترمن＃ ترسره کي８ي. داس３ ويل کي８ي 
چ３ ＇ومره يوه سيمه پرمختلل３ وي، هومره ي３ په ن７يواله سودا－رۍ او ترانسپورت ک３ ون６ه زياته وي.

په سلوک３ ٧٥  ن７ۍ  د  ب６اى ه５وادونه  په سلوک３ ٢٠  ن７ۍ  د  په شکل ک３ ＊کاري  لکه ＇رن／ه چ３ 
عايدات، په سلوک３ ٨٥ صادرات او په سلوک３ ٧٥ د تليفونونو لينونه په واک ک３ لري، په داس３ حال 
ک３ چ３ د ن７ۍ په سلوک３ ٢٠ ب５وزله ه５وادونه د ن７ۍ يوازې په سلوک３ يو عايدات، په سلوک３ يو صادرات 
او په سلوک３ ١،٥ د ！يل５فونونو لينونه لري. د ن７ۍ ب５وزلو ه５وادونو پخوا يوازې د خامو يا ＄مکنيو توکو له 
صادرولو ＇خه يو＇ه پيس３ ترالسه کول３، خو ب６ايو ه５وادونو د صنعتي ـ پخو جنسونو له پ５رودلو ＇خه 
－＂ه ترالسه کوله، خو دغه کار د ن７ۍ د بيوزلو ه５وادونو په زيان و دا＄که چ３ د خامو يا ＄مکنيو توکو له 
خر＇الو ＇خه ډيرې ل８ې پيس３ په الس را＄ي. په اوسني وخت ک３ پرمختيايي ه５وادونه هم ه）ه کوي 
چ３ د خپلو صادراتي مالونو شم５ر زيات ک７ي او اوس يو زيات شم５ر پرمختيايي ه５وادونه خپل صنعتي 
محصوالت لکه جام３ د بر４＋نا وسايل او نور صادروي. همدارن／ه پرمختيايي ه５وادونه داه）ه هم کوي 

چ３ خپل ＄مکني يا خام توکي په خپلو ه５وادونو ک３ صنعتي اوبياي３ صادر ک７ي. 

د لوست نقشو او تصويرونو ته و－ورئ د ن７ۍ کوم ه５وادونه او کوم３ سيم３ په ن７يواله سودا－رۍ 
ک３ ډيره برخه لري؟

II  د گ６ کار نقشه  

نوم )لن６يز( - د تاسيس کال
د مرکزی امريک３ －６ بازار  )CACM(- ١٩٦٠م

د اقتصادي －６ کار او د دې لپاره سازمان  )ECO( - ١٩٨٥م
د اقتصادي －６ کار لپاره سازمان     )ECOWAS( - ١٩٧٥م
د لويدي％ي افريقا اقتصادي ！ولنه           )SADC( - ١٩٧٩م

د جنوبي افريقا پرمختيايي ！ولنه          )SADC( - ١٩٧٩ م 

اد التينی امريک３ د －６و مرستو اتحاديه 
)LAIA( -1980م

د اسيا - پاسفيک اقتصادي －６ کار 
)APEC( 1989م

د جدي کر＊ه

د استوا کر＊ه

د سرطان کر＊ه
2
1

2
1

٩٤- شکل
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په سلو ک３ ٢٠ بيوزلو 
ه５وادونو ون６ه

په سلو ک３ د ٢٠ ب６ايه ه５وادونو 
ون６ه

د ن７ۍ په اقتصاد ک３

د ن７ۍ په صادراتو ک３

د تيلفون کر＊３

٩٥- شکل: په اقتصاد، صادراتو او د تيلفون په کر＊و ک３ د ن７ۍ د ب６ايو او ب５وزلو ه５وادونو ون６ه.
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٩٦- شکل: په بنگله ديش ک３ د کنفو بازار

٩٧- شکل
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 د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، د لوست نقشه دې په ＄ير سره و－وري او النديني فعاليتونه دې ترسره 

ک７ي:
١ـ د وريجو په توليد او سودا－رۍ ک３ د ن７ۍ کوم３ دوه سيم３ ډيره برخه لري او په دغو دوو سيمو ک３ د 

وريجو ！ول توليد په ٢٠٠٥ م کال ک３ ＇و ميليون ！نه وو؟
٢ـ کومو دوو سيمو په ٢٠٠٥ م کال ک３ د غنمو يو برابر توليد درلود او د کومو سيمو ترمن＃ د هغو 

سودا－ري د اوبو له الرې ترسره کيده؟
٣ـ په همدې کال ک３ کومو دوو سيمو ډير زيات کبان توليد ک７ي وو او اندازه ي３ ＇ومره وه؟

٤ـ ستاس３ په فکر د ن７ۍ کومه لويه وچه د خوراکي توکو د توليد له پلوه د ن７ۍ تر ！ولو ب５وزله سيمه ده او 
المل ي３ ＇ه دى؟

؟   پوښتنې:
١ـ ب５وزلو يا پرمختيايي ه５وادونو پخوا ＇ه ډول توکي صادرول؟

٢ـ ستاس３ له نظره د ن７ۍ کوم ب６اى ه５وادونه په سودا－رۍ ک３ ډيره ون６ه لري؟
٣ـ د کوم ډول محصوالتو صادرول ډيره －＂ه لري؟ خام که صنعتي شوي توکي، ول３؟ توضيح ي３ ک７ئ.

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
ددغه لوست متن او نقش３ و－ورئ، د هغو مهم ！کي زده ک７ئ او که ستونزې يا پو＊تن３ وي هغه په بل 

ساعت ک３ له خپل ＊اغلي ＊وونکي ＇خه وپو＊تئ.
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اته څلويښتم لوست
ب  ـ آزادې سوداګريزې سيمې او دهغو مفهوم

د )－６کار( په I او I I نقشو ک３ کوم سازمانونه او اقتصادي ！ولن３  تر سترگو کي８ي؟
د ن７ۍ هغه سيم３ او ه５وادونه چ３ په هغو ک３ أزاده سودا－ري ترسره کي８ي او د أزاد بازار سودا－ريز سياست 
ي３ غوره ک７ى، د أزادو سودا－ريزو سيمو مفهوم لري، خوپه حقيقت ک３ ازاده سودا－ري هغه سودا－ري او 
راک７ه ورک７ه ده چ３ پرته له هر ډول پول３ او خن６ ＇خه ترسره شي. د ه５وادونو کورن９ سودا－ري معموال اًپه 
أزاد ډول پرمخ ＄ي، خو ن７يواله سودا－ري د يو شم５ر خن６ونو اوپولو سره مخامخ ده لکه: －مرکي ماليات، 

سرحدي مقررات او نور.
د أزادې سودا－رۍ نظريه پر دې بنس والړه ده چ３ سياسي او نور نا طبيعي مقررات د ن７ۍ د بيالبيلو سيمو 
ترمن＃ سودا－ري او راک７ه ورک７ه محدوده نه ک７ي، ازاده سيالي وشي، هره سيمه او برخه دې د هغو جنسونو 
او مالونو په توليد ک３ تخصص ترالسه ک７ي کوم چ３ دوى ي３ د نورو سيمو  پرتله اسانه او ارزانه توليدوالى 
شي اوپه دې تو－ه د توليدي سيمو يو ډول طبيعي غوره کول او و４ش رامن％ته کي８ي او د جنسونو اخ５ستونکي 

کوالى شي د خپل３ اړتيا وړ جنسونه ارزانه او په ＊ه تو－ه ترالسه ک７ي،
خو د ن７ۍ ه５وادونه د خپلو ملي صنايعو د مالت７ او پياوړتيا په خاطر او د خپلو داخلي توليداتو د ＊ه کولو په 

خاطر يو ډول ＄ان／７ى －مرکي مالي او سودا－ريز سياست غوره کوي.
د ن７ۍ په ＄ينو سيمو ک３ لکه د اروپايي ！ولن３ په شان د ！ولن３ د غ７و ه５وادونو ترمن＃ سودا－ري پرته له －مرکي 

او سرحدي محدوديتونو ＇خه پرمخ ＄ي:

ج ـ  د سوداګريزو سيمووېش:
لکه چ３ مخک３ هم وويل شول، په شلمه پي７ۍ ک３ د سودا－ريزو مالونو لي８دول  أسانه او ارزانه شول، همدارن／ه 
د ن７ۍ يو شم５ر ه５وادونه په سودا－ريزو ！ولنو او سازمانونو ک３ يو د بل تر＇ن， －６ کار کوي او هغه خن６ونه چ３ د 

لن６يز او د تاسيس کال١٩٨٥
د اروپا اتحاديه)E٤(١٩٧٥م

)E٤(３ه５وادونه ارز＊تمن اړيک ACP د
)QpEC(د کنفو صادروونکو ه５وادونو سازمان

١٩٦٠)SAARC(د سهيلي اسيا د سيمه ييزې سرست３ اتحاديه
١٩٨٩ )Amلودي％ه اتحاديه)٤

١٩٤٤ )NAFTA( د گ６ کار نقشهد شمالي امريکا د خپلواک３ سوداگرى موافقتانمه

Gه５وادونه ٨

٩٨- شکل
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سودا－رۍ د پرمخت， مخه نيسي، له 
من％ه وړي. سودا－ري په ！وله ن７ۍ ک３ 
لوړ ارز＊ت مومي او ＇ه نا＇ه د ن７ۍ 
！ول３ سيم３ اوس په سودا－رۍ ک３ 
ون６ه اخلي. خو بياهم د ن７ۍ يو شم５ر 
سيم３ په ن７يواله سودا－رۍ ک３ د نورو 
په پرتله زياته برخه لري چ３ په دې 
ک３ لويدي％ه اروپا، شمالي امريکا، د 
اسيا ختي＃ او جنوب ختي＃، فارس 
پخوانى شوروي  ه５وادونه،  د خليج 
وړ  يادولو  د  اروپا  ختي％ه  او  اتحاد 
ده چ３ د ن７ۍ ډيرې لوي３ او مهم３ 

سودا－ريزې سيم３ ي３ جوړې ک７ي دي.
       

  د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي )د تجارتي ترافيک( نقشه دې ولولي، الندين９ دندې دې ترسره او د خپل کار 

پايل３ دې له خپلو ！ول／يوالو سره －６ې ک７ي.
١. په نقشه ک３ ＇و مهم３ سودا－ريزې سيم３ －ورئ؟ د هغو نومونه واخلئ.

٢. په ٢٠٠٣ م کال ک３ په کومه سيمه ک３ ډير لوى سودا－ريز ترافيک ليدل کي８ي او ارز＊ت ي３ ＇و مليارده 
يوروته رسي８ي؟

٣. په همدې کال ک３ د کومو سيمو ترمن＃ ډير زيات سودا－ريز مالونه وړل راوړل شوي دي او د هغو ！وله بيه ＇و 
مليارده يورو شوې وه؟

٤ـ په ن７يواله سودا－رۍ ک３ د خليج او افريقايي ه５وادونو ون６ه پرتله ک７ئ او د هغو ترمن＃ توپير توضيح ک７ئ.

پوښتنې ؟
١ـ د يو ＇و مهمو سودا－ريزو سيمو نومونه واخلئ.

٢ـ د ن７ۍ د کومو سيمو ترمن＃ ډير زيات سودا－ريز مالونه لي８دول کي８ي؟
٣ـ ول３ په ن７يواله سودا－رۍ ک３ د ن７ۍ پرمختللي ه５وادونه مهمه ون６ه لري؟

 له ټولګي څخه بهر فعاليت:
د دغه لوست  I او I I د －６ کار نقش３ ولولئ، اقتصادي ！ولن３ او سازمانونه د هغو له اړونده ه５وادونو سره ل５ست 

ک７ئ او همدارن／ه وليکئ چ３ افغانستان د کومو اقتصادي سازمانونو غ７ى دى.

جنوب ختي％ی 
آسيا

شمالى امريكا 
1173

ختيزه اروپا او پخوانى شوروى اتحاد

لوي％ه اروپا
٥٣٧٢

د خليج هيوادونه 
346

افريقا
206

جنوبى امريكا245

په ٢٠٠٣ م کال ک３ په ميليارد يورو باندې 
د تجارتي ترافيک مجموعي ارقام

د سيمو ترمن＃ سودا－ريز بهير په 
ميليارد يورو

په خپل زون ک３ دننه 
نورو سيمو سره

په تجارتي ترافيک ک３ ون６ه

10
50
100
300
500

4000

2000
1000
500
200

د تجارتي ترافيک نقشه

٩٩- شکل
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نهه څلويښتم لوست

د  ـ د نړيوالې سوداګرۍ سازمان

ن７يوال سودا－ريز سازمان )WTO(  World Trade Organization د ١٩٩٥ م کال د جنوري په 
لوم７ۍ ني＂ه جوړ او مرکزي دفتر ي３ په ژينو ک３ دى. د ن７يوال３ سودا－رۍ سازمان )WTO(  له جوړيدو ＇خه 
مخک３ د General Agreement on Tari!s and Trade )GATT( ياد سودا－ري او －مرکي 
تعرفو د عمومي پريک７ه ليک په نوم يو بل موافقه ليک په ١٩٤٧م ک３ په ژينو ک３ د ٢٣ غ７يو ه５وادونو له 
خوا السليک شوى و چ３ وروسته د ن７يوال３ سودا－رۍ سازمان د هغه ＄اى ونيو. د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان 
دندې ن７يوال３ سودا－رۍ ته پرمختيا ورکول، د سودا－ريزو ستونزو حل کول او د سودا－ريزو خن６ونو له من％ه وړل 
دي. دغه سازمان د ١٤٩ غ７و او د ٣٠ وياړلي غ７و په لرلو سره وکوالى شول چ３ په ٢٠٠٢م کال ک３ د ن７ۍ د 
！ول３ سودا－رۍ په سلوک３ له ٩٥ برخو ＇خه استازيتوب وک７ي. د ن７يوال３ سودا－رۍ سازمان له خپلو جوړيدو 

＇خه شل مياشت３ وروسته ١٢٢ غ７ي لرل، خو په ٢٠٠٧ م کال ک３ ي３ د غ７و شم５ر ١٥٠ ته ورسيد.
د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان د جوړيدو اصلي مفکوره داده چ３ ن７يواله سودا－ري د ن７ۍ د سوکال９ د پرمخت， 

لپاره يوه ډيره غوره الره ده، نو ＄که بايد د ن７يوال３ سودا－رۍ له مخ３ ！ول خن６ونه لرې شي.
د ن７يوال３ سودا－رۍ په سازمان ک３ نه يوازې دا چ３ د جنسونو او مالونو د سودا－رۍ په اړه خبرې او پريک７ې 

ول３ ن７يوالو د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان جوړولوته اړتيا درلوده؟

)WTO( د ن７يوال سودا－رۍ سازمان

غ７ي سازمان سره د مرست３ او په هغه ک３ د غ７يتوب لپاره د ه５وادونو رابلل
)تاسيس د ١٩٩٥ م د جنورۍ لوم７ۍ ني＂ه

د تاسيس له وخته په سازمان ک３ غ７يتوب
هغوی چ３ وروسته ي３ غ７يتوب منلی دی

په ٢٠٠٥ م کال ک３ فعال３ خبری
په ٢٠٠٣ او ٢٠٠٤ ک３ د فعالو خبرو نشتوالی
د خبرو نشتوالی يا له دريو کالو ＇خه خبرو

بايد زيات３ خبری پيل شي له )WTO( سره 
مرسته نه کول

١٠٠- شکل
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کي８ي، بلک３ د ملکيتي حقونو او خدمتونو په هکله هم خبرې او پريک７ې کي８ي.
د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان په داخلي جوړ＊ت ک３، ددغه سازمان غ７ي د ن７يوال３ سودا－رۍ د ازادۍ او 
اسانتياوو په اړه پريک７ې کوي او تصميم نيسي چ３ بايد پر ！ولو غ７و يوشان تطبيق شي. ددغه سازمان د دفتر 
تر＇ن， چ３ په ژينو ک３ دى، يوه بله شورا هم شته چ３ د عمومي شورا )General Council( په نوم 
يادي８ي. دغه شورا د غ７يو ه５وادونو له سفيرانو يا استازيو ＇خه جوړه ده.له دې پرته ＇و نورې کاري ډل３ هم 
لري لکه د مالونو شورا )Goods Council(، د خدمتونو شورا )Services Council( او د علمي 
ملکيتونو شورا )Intellectual Property Council( چ３ دا ！ول تل په فعاليت او خبرو اترو بوختي 

وي او ددغه سازمان د وزيرانو کنفرانس ته چ３ معموالاً په هرو دوو کلونو ک３ يو＄ل دايري８ي چمتوالى نيسي.
 د ن７يوال３ سودا－رۍ په سازمان باندې نيوک３ هم شته او هغه داچ３ ＄ين３ وخت ددغه سازمان پريک７ې د ！ولو 
غ７و ه５وادونو په －＂ه نه وي، په ت５ره بيا پرمختيايي ه５وادونه په ډيرو ستونزو سره کوالى شي چ３ د لويدي％و 

پرمختللو ه５وادونو په بازارونو ک３ د خپلو مالونو د خر＇الو امکانات برابر ک７ي.

         د ټولګي دننه فعاليت:
د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان نقشه و－ورئ، الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه  ورک７ئ:

١ـ د أسيا د لوي３ وچ３ کومو ه５وادونو د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان له جوړيدو سره سم د هغه غ７يتوب 
درلود؟

٢ـ د افغانستان او د دريو نورو هغو ه５وادونو چ３ په ژي７ رن， ＊ودل شوي دي نوم واخلئ او د هغوئ دري＃ بيان 
ک７ئ.

        پوښتنې:
١ـ د ن７يوال３ سودا－رۍ سازمان په کوم کال جوړ شو او دهغه مرکزي دفتر چيری دى؟

٢ـ د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان مهم３ دندې کوم３ دي؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٣ـ د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان مثبت او منفي اړخونه کوم دي؟

        له ټولګي څخه بهر فعاليت:
افغانستان په دې وروستيوک３ د ن７يوال３ سودا－رۍ د سازمان غ７يتوب ترالسه ک７ى که نه؟ که ي３ ترالسه ک７ى دى، 

＇ه وخت په کومو شرايطو؟    په دې اړه معلومات را！ول او په ！ول／ي ک３ ي３ وواياست.

؟
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د ن７ۍ د －ر＄ندوى نقش３ ته و－ورئ او ووايئ چ３ کوم ه５واد په ٢٠٠٢ م کال ک３ له －ر＄ندوى ＇خه ډير 
زيات عوايد ترالسه ک７ئ وو؟

！ول هغه فعاليتونه چ３ خلک ي３ د وز－ارتيا پرمهال ترسره کوي او ل８ تر ل８ه له يوې شپ３ ور＄３ ＇خه تر 
يو کال پورې له کور＇خه بهروي －ر＄ندويي بلل کي８ي، په دې تو－ه －ر＄ندوى )توريست( هغه ＇وک دى 
چ３ د خپل اوسيدو له ＄اى ＇خه بهر کوم ＊ار يا ه５واد ته له يو کال ＇خه کم او له يوې شپ３ ور＄３ ＇خه 
د زيات وخت لپاره والړشي او موخه ي３ په وز－ار وخت ک３ دمه، －ر＄يدل، سپورت، مذهبي فعاليتونه، 

علمي کتن３ او نور وي.
نن ورځ په ن７ۍ ک３ －ر＄ندويي په يو مهم صنعت او＊تي ده او ＇ه نا＇ه په هرو پن％لسو تنو ک３ يو تن د 
－ر＄ندويي په سکتور ک３ کار کوي، همدارن／ه هر کال په ن７ۍ ک３ ٧٠٠ ميليونه تنه د خپلو رخصتيو د 
ت５رولو په خاطر بهرنيو ه５وادونو ته ＄ي. په دې وروستيو ک３ د ن７ۍ خلک په ت５ره بيا د پرمختللو ه５وادونو 
خلک له پخوا ＇خه زيات －ر＄ي او د ن７ۍ ډيرو ل５رې سيموته ور＄ي چ３ الملونه ي３ د ډيرو پيسو لرل، د 

ژوند او د دم３ او تفريح د وسايلو ＊ه کيدل او د لي８دولو د وسايلو پرمخت， دى.

پنځوسم لوست
ګرځندويې )توريزم( او نړيوال اهميت يې

کاناډا  12.1

په امريکايي ميليارد ډالرو د －ر＄ندوی 
السه  تر  ＇خه  سرچينو  له  )توريزم( 

شوي عايدات
١٠ ميليارده ډالره 

په ٢٠٠٠ م کال ک３ 
د ن７يوالو －ر＄ندويانو 
شم５ر ) په ميليون تنو(

10-1
25-10
50-25

50

77

په ن７ۍ ک３ د －ر＄ندويانو د جذب وړ مهم３ سيم３ او په امريکايي ميليارد ډالرو باندې په ٢٠٠٢م. کال ک３ له هغو ＇خه تر السه شوي عوايد
د امريكا متحده اياالت 64.5 فرانسه 17.7 سويس 6.2 اي＂اليا 15.7 چين 13.1 تايوان 6.4 جاپان 31.9

انگلستان 36.3
بلجيم او لوكسمبورگ

10.2 هالند 12.2 آلمان 47.8 سوي６ن ٨ اتريش 9.3 كوريا 6.2

١٠١- شکل:
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 هغه سيم３ چ３ هلته －ر＄ندويان ور＄ي، بايد ＄ان／７ى په زړه پورې والى ولري او د －ر＄ندويانو هيل３ پوره 
ک７ي. په دې تو－ه زياتره دولتونه دا ه）ه کوي چ３ په خپلو ه５وادونو ک３ د －ر＄ندويي د پراختيا او ودې په 

خاطر امکانات برابر ک７ي.
－ر＄ندويي عمومااً اقتصادي او کلتوري اهميت لري. د هغ３ اقتصادي ارز＊ت په دې ک３ دى چ３ کوالى 

شي له دوو الرو ＇خه د پرمختيايي ه５وادونو اقتصادي ودې سره مرسته وک７ي.
ـ د عايداتو زياتوالى: کله چ３ －ر＄ندويان او سيالنيان يوه ه５وادته ور＄ي، اړ دي چ３ هلته د خپلو خوړو 
او اوسيدلو په خاطر هو！لونو، ميلمستونونو، ترانسپورت، د سيل ＄ايونو، لکه: پارکونو، موزيمونو او نوروته 
پيس３ ورک７ي او همدارن／ه يو شم５ر سوغاتونه او سامانونه واخلي چ３ پرته له شکه دهماغه ه５واد په اقتصاد 

غوره اغيزه کوي.
پرمختيا  د  د صنعت  د －ر＄ندوى  او  پاملرن３  د  د －ر＄ندويانو  ه５وادته  يوه  د کار او بوختيا چمتو کول: 
په خاطر بايد ډير ＊ه امکانات لکه ميلمستونونه، هو！لونه، د اوسيدو ＄اى او نور، د ژوند اسانتياوې لکه 

ترانسپورت، د －ر＄يدو وسايط او نور چمتو شي.
ددې لپاره چ３ دولتونه دغه امکانات چمتو ک７اى شي بايد په دغو ！ولو برخو ک３ کار وشي چ３ دا په خپله 

د کار د پيداکيدو لپاره الره اواروي.
 

 د ټولګي  دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وويشل شي: لوم７ۍ ډله دې د ن７ۍ د －ر＄ندوى نقشه و－وري او د امريک３ د لوي３ 
وچ３ د ＇لورو ه５وادونو د ن７يوالو －ر＄ندويانو شم５ر او د هغو کلني عوايد دې د نقش３ له مخ３ و！اکي او و دې 
ليکي، دويمه ډله  دې په أسيايي ＇لورو ه５وادونو دريمه ډله دې په افريقا او ＇لورمه ډله دې په اروپا ک３ ＇لور داس３ 

ه５وادونه چ３ ن＋３ ي３ پورته و＊وول شوې وليکي او هره ډله دې د خپل کار پايله په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

؟ پوښتنې:
١ـ کوم الملونه دي چ３ نن ورځ په ن７ۍ ک３ خلک ل５رې ل５رې سيموته توريستي سفر کوي او د هغوئ شم５ر تر 

پخوا زيات شوى دى؟
٢ـ د ن７يوال －ر＄ندوى اقتصادي ارز＊ت توضيح ک７ئ.

ي کلتوري اهميت په ＇ﾢ ک３ دى ؟ توضيح ي３ ک７ئ. ٣ـ د －ر＄ندو

 له ټولګي څخه بهر فعاليت:
له کتابتون او ان＂رن ＇خه په کار اخ５ستن３ سره د ن７يوال －ر＄ندوى مثبت او منفي اړخونه په يوه پا１ه ک３ وليکئ.
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يو پنځوسم لوست
الف  ـ د نړۍ مهمې ګرځندوى )توريستي( سيمې او هېوادونه

－ر＄ندوى هغ３ سيم３ يا ه５واد ته ور＄ي چ３ هلته يو＇ه وي چ３ د دوى په خپله سيمه ک３ نه وي. له دې 
امله چ３ ！ول ه５وادونه او ！ول３ سيم３ د －ر＄ندوى لپاره يوشان او ک م شرايط نه لري او بيالبيل امکانات 

لري. له همدې امله يوه سيمه د بل３ نيم／７تيا بشپ７وي او －ر＄ندويان ＄ان ته رابولي.
هغه سيم３ چ３ هلته تر اوسه تر ！ولو زيات －ر＄ندويان ور＄ي اروپا او شمالي امريکا ده.

يوه －ر＄ندوى ته وا！ن د يوې توريستي سيم３ د ！اکلو لپاره ډير مهم دى، ＇ومره چ３ د توريستي سيم３ 
موقعيت ليرې وي، هومره هلته －ر＄ندويان ل８ ور＄ي. زياتره －ر＄ندويان له پرمختللو ه５وادونو ＇خه وي او 
پرمختللو ه５وادونو ته سفر کوي. اوس په پرمختيايي ه５وادونو ک３ هم توريزم او －ر＄ندوى د پرمختيا په حال 

ک３ دى چ３ النديني الملونه ورباندې اغيزه لري.
١. د حمل او نقل وده او پراختيا.

٢. زياتره وخت پرمختيايي ه５وادونه －ر＄ندويانو ته په زړه پورې وي، دا ＄که چ３ دغه ه５وادونه غوره هوا 
او په زړه پورې طبيعت لري، له بل３ خوا يو －ر＄ندوى په ل８ ل／＋ت سره هلته خپل３ ور＄３ ت５روالى شي.

٣. د پرمختيايي ه５وادونو دولتونه ه）ه کوي چ３ د خپلو ه５وادونو د اقتصاد د ودې لپاره په －ر＄ندويي 

١٠٢- شکل: د پاريس د ＊ار يوه ＇ن６ه چ３ د ن７ۍ －ر＄ندويانو ته له کلتوري پلوه ＄ان／７ی ارز＊ت لري.
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سيمو ک３ ＊ه والى راولي او د －ر＄ندويانو پام ورته را واړوي.
په توريستي نقشه ک３ وليدل شول، ＊کاري چ３ په ن７ۍ ک３  ت５ر لوست ک３ د ن７ۍ  په  لکه ＇رن／ه چ３ 

توريستي سيم３ ډيرې زيات３ ډول ډول او ب５ال ب５ل３ دي چ３ دلته به ي３ له ＄ينو سيمو سره أشنا شو.

�tاروپا: مرکزي، جنوبي او جنوب لويدي％ه اروپا د مديتران３ د سيم３ په －６ون د ن７ۍ د －ر＄ندوى ډيرې 
مهم３ سيم３ دي. ددغ３ سيم３ ه５وادونه هر کال له －ر＄ندوى ＇خه زيات شم５ر －＂３ او لوړ عايد ترالسه 
کوي. د مديتران３ د سمندر－ي لمر لرونک３ غاړې او په زړه پورې  هوا په اوړي ک３ د المبو، مو！ر ＄غلولو، 
سپورتي راز راز لوبو او د أس ＄غلولو لپاره ډيره غوره ده. همدارن／ه لوى تاريخي ＊ارونه لکه پاريس، لندن، 
روم، مادريد او د ألمان او هالن６ يو شم５ر ＊ارونه او نور د تياترونو، سينما－انو او هنري نندارو، موزيمونو، 
تاريخي ودانيو، په زړه پورې پارکونو او د موسيقي جشنونو له پلوه، په ت５ره بيا په اوړي ک３ د －ر＄ندويانو او 

سيالنيانو لپاره ډير په زړه پورې دي او د ن７ۍ له هر －وټ ＇خه ورته －ر＄ندويان ور＄ي.
د اتريش او سويس ه５وادونه د الپ د غرونو په ل７ۍ ک３ د ژمنيو سپورتونو په برخه ک３ د ډير غوره خدمتونو 

١٠٣- شکل: په يوه ساحل ک３ د －ر＄ندويانو او هغوی ته د اسانتياوو تصوير



 177

او اســانتياوو په لرلو ســره په اروپا 
کــ３ د －ر＄نــدوى مهــم ژمنــي 

مرکزونه دي.

ــيا: دغــه لويه وچــه چ３ په  �tآس
حقيقــت کــ３ د لويــو دينونــو او 
تمدنونــو زان／ــو د ه پــه ن７ۍ ک３ 
د －ر＄نــدوى لپاره غوره ســيم３ 
لــري. من％ن９ ختيــ＃ په ن７ۍ ک３ 
مذهبي توريســتي لويه ســيمه ده. 
مک３ معظم３ ته د حج پرمهال د 
ن７ۍ ډير زيات حاجيان او زيارت 
کوونکي ور＄ي. همدارن／ه چين، 
ترکيه، اندونيزيا، هند او يو شم５ر 
نور ه５وادونه هم د －ر＄ندوى د په 
زړه پورې ســيمو په لرلو ســره هر 
کال د نــ７ۍ د －ر＄ندويانو پاملرنه 

＄ان ته را اړوي.
کلونو ＇خه مخک３  له  د ج／７و 

زموږ ه５واد ته چ３ د ډيرې غوره هوا، ارز＊تمنو کلتوري او تاريخي أثارو، تاريخي او مذهبي ودانيو او 
نورو غوره طبيعي منظرو لرونکى دي －０ شم５ر －ر＄ندويان هم راتلل چ３ په ت５رو لوستونو ک３ ولوستل 

شول.

�tشمالي امريکا: د امريکا متحده اياالت او کاناډا د طبيعي بيالبيلو منظرو، لکه: ملي پارکونو، ژوب２ونو، 
لمر لرونکو تودو سواحلو او کلتوري سيمو، او موزيمونو په لرلو سره د －ر＄ندويانو د پام وړ ه５وادونه 
دي. په دې وروستيو کلونو ک３ مکسيکو، د جنوبي او مرکزي امريک３ يو شم５ر نور ه５وادونه هم د ملي 
طبيعي پارکونو او کلتوري مرکز ونو په لرلو سره د －ر＄ندويانو د پام وړ －ر＄يدلي دي. د يادولو وړ ده چ３ 

١٠٤- شکل: په يوه غرن９ سيمه ک３ د －ر＄ندويانو يوه کوچن９ ډله
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په افريقا ک３ هم د －ر＄ندوى لپاره د پام وړ سيم３ او ه５وادونه شته لکه د مصره５واد چ３ مهم تاريخي 
أثار لري او د کينيا او جنوبي افريقا ه５وادونه هم يادوالى شو.

  د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وويشل شي، د نقش３ تصويرونو او د لوست د متن په لوستلو سره دې 

الندين９ دندې ترسره او د هغو پايل３ دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي:
ـ لوم７ۍ ډله دې  د ن７ۍ د －ر＄ندوى مهم３ سيم３ او ه５وادونه ل５ست ک７ي.

ـ دويمه ډله دې هغه سيم３ وليکي چ３ لمر لرونکي تاوده سواحل لري او د －ر＄ندوى د پاملرن３ وړ 
－ر＄يدلي دي.

ـ در４مه ډله دې د هغو ه５وادونو او سيمو نومونه وليکي چ３ د ژمنيو سپورتونو لپاره د －ر＄ندويانو د پام 
وړ دي.

ـ ＇لورمه ډله دې د ن７ۍ د هغو نامتو ＊ارونو نومونه وليکي چ３ تاريخي او کلتوري ارز＊ت لري او د 
－ر＄ندويانو د پاملرن３ وړ －ر＄ي.

؟ پوښتنې:
الندين９ جمل３ ولولئ او تش ＄ايونه ي３ په خپلو کتابچو ک３ په مناسبو کلمو ډک ک７ئ:

١. د ژمنيو سپورتونو لپاره ډير ＊ه او هوسا خدماتي امکانات د )            ( په غرونو ک３ د )          ( او 
)       ( په ه５واد ک３ شته.

٢. )         ( په ن７ۍ ک３ يوه لويه مذهبي توريستي سيمه ده.
٣. زياتره －ر＄ندويان د )             ( ه５وادونو دى او )                   ( ه５وادونو ته ＄ي.

٤. هغه الملونه چ３ په پرمختيايي ه５وادونو ک３ د －ر＄ندوى )توريزم( د پرمخت， سبب کي８ي )          ( 
)          ( او )          ( دي.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت:
له مجلو، ور＄پا１و، مسافري شرکتونو، خپلو دوستانواو خپلوانو ＄خه د－ر＄ندوى او يا －ر＄ندوي３ سيم３ 
！ول／يوالوته  خپلو  ک３  لوست  راتلونکي  بل  په  هکله  په  هغه  د  او  ترالسه  تصوير  پورې  زړه  په  ډير  يو 

معلومات ورک７ئ.
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دوه پنځوسم لوست
ب ـ د توريزم د راښکون )جذب( سرچينې

 هغه سرچين３ چ３ په ن７ۍ ک３ د توريستانو د جذب المل －ر＄ي، هغه طبيعي، کلتوري او تاريخي 
سرچين３ دي چ３ په لن６ه تو－ه ي３ در پيژنو:

پاملرن３ وړ －ر＄ي  ١. طبيعي سرچينې: د ن７ۍ ＄ين３ سيم３ ډيرې ساح３ لري چ３ د توريست د 
لکه په اوړي ک３ اروپا، مرکزي امريکا، جنوبي امريکا، د جنوب ختي％３ أسيا او استراليا د سيندونو، 

جهيلونو او سمندر－يو غاړي.
غرن９ سيم３، په ت５ره بيا هغه غرونه چ３ هلته دژمنيو لوبو او سپورتونو امکانات شته لکه په اتريش او 
سويس ک３ الپ او نورې هغه سيم３ چ３ غوره طبيعي ساح３ لري. همدارن／ه په افريق３، امريک３ 

اونورو ＄ايونو ک３ طبيعي پارکونه －ر＄ندويانوته په زړه پورې دي.
٢. تاريخي او کلتوري سرچينې: هغه تاريخي او کلتوري ＊ارونه او سيم３ چ３ پخوان９ ودان９، پ８ي 
)تن３، جسدونه( موزيمونه، نندارتونونه او فرهن／ي مرکزونه لري د －ر＄ندويانو پاملرنه ＄انته اړوي لکه 

د اروپا، امريکا، اسيا او افريق３ مشهور او نامتو ＊ارونه.
سپي）لو ＄ايونو لکه مک３ معظم３ ته هر کال ډير زيات شم５ر مسلمان زيارت کوونکي د  ن７ۍ له 
بيالبيلو برخو ＇خه ور＄ي او هغو زيارتونو او عبادت ＄ايونو ته هم ډير －ر＄ندويان ور＄ي چ３ د ن７ۍ 

په بيالبيلو برخو ک３ شته دي.
 "e World Tourism ج. د توريزم نړيوال سازمان: د توريزم يا －ر＄ندوى ن７يوال سازمان
Organization چ３ د مل／رو ملتونو د سازمان په اډانه ک３ کارکوي، يو ＄ان／７ى سازمان دى چ３ 

د －ر＄ندوى په برخه ک３ ！ول３ ن７يوال３ ستونزې  اواروي.
د －ر＄ندوى د ن７يوال سازمان لوم７ن９ لويه غون６ه د هسپاني３ د ه５واد په بلنه د ١٩٧٥ م کال د م９ په 
مياشت ک３ د هغه ه５واد د مادريد په ＊ارک３ جوړه شوه، او روبرت لوناتي Robert Lonatie ددغه 

سازمان لوم７نى رئيس و！اکل شو.

کوم３ سرچين３ په ن７ۍ ک３ د －ر＄ندويانو د جذب وړ کيداى شي؟
په هسپانيا ک３ کلتوري توريزم ١٠٥- شکل:
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او ！ولن３  له ن７يوال سازمان ＇خه مخک３ يو شم５ر نور سازمانونه  يادون３ وړ ده چ３ د －ر＄ندوى   د 
وې چ３ د －ر＄ندوى په برخه ک３ ي３ کار کاوه او وروسته بيا نوموړي سازمان د هغوئ ＄اى ونيو. په 
اوسني وخت ک３ د ن７ۍ ١٦١ ه５وادونه او سيم３ د －ر＄ندوى  د ن７يوال سازمان غ７يتوب لري چ３ 
٣٩٠ ساحوي مرکزونه لري،  همدارن／ه دغه سازمان شپ８ سيمه ييز کميسيونونه لري چ３ په افريق３، 
امريک３، ختي％３ أسيا او پسفيک، اروپا، من％نى ختي＃ او جنوبي أسيا ک３ فعاليت کوي، د －ر＄ندوى 
ن７يوال سازمان لويه يا عمومي غو１ده په هرو دوو کلونو ک３ يو＄ل جوړي８ي او رئيس ي３ د ＇لورو کلونو 
لپاره ！اکل کي８ي. د نوموړي سازمان رسمي ژب３ عربي، ان／ليسي، فرانسوي، روسي او هسپانوي دي. 

افغانستان په ١٩٧٥م کال د دغه سازمان غ７يتوب ترالسه ک７ى دى.
  د ټولګي دننه فعاليت:

دوو  د  دې  له الر＊وون３ سره سم  د خپل ＊اغلي ＊وونکي  او  ډلووويشل شي  په  دې  کوونکي  زده 
موضوع／انو )د －ر＄ندوى د جذب يا را＊کون سرچين３ او ن７يوال －ر＄ندوى سازمان( په هکله دې 

بحث وک７ي او د خپل بحث پايله دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.
؟ پوښتنې:

ـ الندين９ پو＊تن３ که صحيح وي په )س( او که غلط３ وي په )ن( توري په خپلو کتابچو ک３ په ن＋ه ک７ئ:
١. په اوړي ک３ د جنوبي اروپا او جنوب لويدي％３ اروپا ه５وادونه د مديتران３ د سمندر－ي د تودو او 

لمر لرونکو غاړو په لرلو سره د زيات شم５ر －ر＄ندويانو د پاملرن３ وړ －ر＄ي )        (
٢. په ژمي ک３ اتريش او سويس د هغو کسانو لپاره چ３ د الپ په غرونو ک３ د لوبو د ترسره کولو 

ليوالتيا  لري غوره ＄اى دى)    (
٣. طبيعي پارکونه د －ر＄ندويانو د پاملرن３ يا جذب له تاريخي او کلتوري سرچينو ＇خه شم５رل کي８ي )     (

٤. له دې امله چ３ افغانستان غوره کلتوري او طبيعي سرچين３ نه لري، نو ＄که تر اوسه د ن７ۍ د زيات شم５ر 
－ر＄ندويانو د پاملرن３ وړ نه دى －ر＄يدلى. )       (

٥. د －ر＄ندوى ن７يوال سازمان د شپ８و کميسيونو له ډل３ ＇خه درې ي３ په اسيا ک３ په کار بوخت دي )       (
 له ټولګي څخه بهر فعاليت:

د افغانستان اون７ۍ د －ر＄ندوى په هکله لوستونه ولولئ د هغو د متن، تصويرونو اونقشو ＇خه په کار اخ５ستن３ 
سره الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ.

١. د ن７ۍ خلک ول３ په سياحت )توريزم( باندې الس پورې کوي؟
٢. په ترتيب سره د ن７ۍ د هغو پن％و ه５وادونو نوم واخلئ چ３ د )توريزم( －ر＄ندوى ＇خه تر ！ولو زيات عايد 

ترالسه کوي.
٣. د ن７ۍ د －ر＄ندوى د نامتو او مشهورو سيمونومونه واخلئ.

٤. د －ر＄ندوى مثبت او منفي اړخونه کوم دي.
٥. د درې طبيعي او درې کلتوري سرچينونوم واخلئ چ３ په افغانستان ک３ به د －ر＄ندويانو د پاملرن３ سبب 

شي.
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دري پنځوسم لوست
٤،٧ نړيوال حمل اونقل او دهغه اهميت

د خلکو، انرژي،مالونو او معلوماتو ل８５دولوته حمل او نقل وايي.
د دوو سيمو ترمن＃ د معلومات لي８دولوته اړيکCommunication ３ ويل کي８ي. که چيرې 
يوازې د شيانو، مالونو او انرژۍ ل８５دول په پام ک３ وي، نو دې ته ترانسپورت Transport ويل 
کي８ي. هغه لي８دوونکي وسايط چ３ خلک نژدې ＄ايونوته وړې راوړي، په حقيقت ک３ د خلکو يا 

د و－７و لي８دوونکي نقليه وسايل بلل کي８ي.
أيا تاس３ کله په خپل ژوند ک３ د مالونو دلي８دولو د ارز＊ت په هکله سوچ ک７ى دى؟

مخک３ تر دې چ３ يو جنس ستاسو تر کور پورې ورسي８ي، بايد له ډيرو ＄ايونو ＇خه تر ډيرو ＄ايونو 
پورې ولي８دول شي. د بيل／３ په تو－ه: که يو بوتل يا دغوړيو يو پيپ په پام ک３ ونيسو هغه توکي 

د حمل او نقل اصطالح ＇ه مفهوم لري؟
په هالن６ ک３ د روتردام لوی سمندري بندر ١٠٦- شکل:
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چ３ بوتل او پيپ ور＇خه جوړي８ي او هغه بو！ي چ３ غوړي ور＇خه جوړي８ي له بيالبيلو ＄ايونو 
＇خه رالي８دول کي８ي، کله چ３ بوتل يا پيپ ورته جوړشو، بيا غوړي جوړي８ي، په ک３ اچول کي８ي، 
هغه بيا پلورن％يو ته لي８دول کي８ي او وروسته بيا بايد ستاس３ کورته ولي８دول شي، دا ！ول د لي８دولو 
رالي８دولوغو＊تنه کوي. په دې تو－ه ويالى شو چ３ لي８دول رالي８دول د بشري ！ولنو د اړتياوو په پوره 
کولو ک３ لويه ون６ه لري. د يادون３ وړ ده چ３ حمل او نقل په ！ولو ه５وادونو ک３ دخلکو د ميشت 
کيدو پر＄ايونو، د فابريکو لپاره د ＄ايونو په غوره کولو، د مارکي＂ونو د ＄اى په ！اکلو، د شرکتونو، 
دفترونو، صنعتي مرکزونو او تاسيساتو د ＄ايو په غوره کولو ک３ ډيره اغيزه لري. د بيل／３ په تو－ه د 
ترانسپورت د ډيرو زياتو ل／＋تونو د مخنيوي لپاره ＄ين３ فابريک３ د خامو توکو يا لوم７نيو موادو ته 

نژدې ＄ايونو ک３ جوړي８ي، خو ＄ين３ نورې  د پلورن３ ＄ايونو او بازارونو ته نژدې جوړي８ي.
پراخ３  ډيرې  اړيک３  ترمن＃  بيالبيلو ه５وادونو  د  ن７ۍ  د  اوسني وخت ک３ چ３  په  نقل  او   حمل 
شوي دي، د پام وړ پراختيا موندل３ ده. هغه )عوامل( چ３ ن７يوال حمل او نقل ته ي３ وده ورک７ې 

ده دادي:
ـ د نفوسو زياتوالى: زيات و－７ي د －０  او زيات ترانسپورت غو＊تنه کوي.

ـ په بشري ！ولنو ک３ پرمخت／ونه او بدلونونه:  د ن７ۍ په گ０ شم５ر ه５وادونو ک３ د خلکو غو＊تن３ 
ډيرې زيات３ شوي او خلک د پخوا وختونو پرتله زياتي ور＄ن９ کاري او تفريحي بوختياوې لري او 

له ترانسپورت ＇خه استفاده کول زيات شوي دي.
ـ داقتصاد وده: د عايداتو زياتوالى ددې المل شوى چ３ ترانسپورتي وسايل زيات شي. په پرمختللو 

ه５وادونو ک３ زياتره خلک خپل شخصي مو！ر لري، همدارن／ه د جنسونو لي８دول ـ رالي８دول هم 
ډير شوي دي.

ـ سيمه ييز ه پرمختيا: په ＄ينو بشري پرمختللو ！ولنو ک３ خلک د خپل کار له ساح３ ＇خه لرې ژوند 

کوي چ３ د هغوى ت， رات， هم د ترانسپورت د پرمختيا المل شوى دى.
ـ د ترانسپورتي الرو او کرښو ښه کيدل: ＊３ الرې لي８دول را لي８دول اسانه کوي، زياتره ه５وادونو 

ه）ه ک７ې چ３ لويو الرو او ترانسپورتي کر＊و ته ＊ه پرمختيا ورک７ي او په هغو ک３ ＊ه والى راولي 
چ３ داهم د حمل او نقل په زياتيدو ک３ اغيزه لري.

د يادون３ وړ ده چ３ زيات لي８دول ـ رالي８دول ستونزې هم ډيروي چ３ يو شم５ر دغه ستونزې په دې 
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تو－ه دي:
 Nitrogen ١. د ژوند د چاپ５ريال کک７تيا: ترانسپورتي وسايل په خپلو لو－يو، لوخ７و او －ازونو لکه
＇خه  زوږ  غ８  له  او  بوين  چاپ５ريال  ژوند  د  او  کک７وي  هوا  باندې  خاورو  او  دوړو   Dioxide

ډکوي.
٢. د زياتو وسايلو له امله ＄ين３ وخت الرې بندې او د ترانسپورتي وسايلو －２ه －و１ه ددې المل کي８ي 

چ３ خلک او مالونه په وخت اړينو ＄ايونو ته ونه رسي８ي.
٣. نا امني: زيات لي８دول-رالي８دول تر اوسه هم د ترافيکي ناوړه پي＋و المل کي８ي چ３ له دې امله 

يو شم５ر خلک خپل ژوند له السه ورکوي.
٤. په ترانسپورتي الرو او کر＊و باندې ډيرې ＊３ حاصل ورکوونک３ ＄مک３ نيول کي８ي.

 

١٠٧- شکل: د توکيو په ＊ار ک３ يوه د اوسپن３ پ＂ل９.
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د ټولګي دننه فعاليت  
دوه دوه زده کوونکي دې يو＄اى سره کار وک７ي، يو دې لوست د متن، تصويرونو او خپلو شخصي 
معلوماتو ＇خه په －＂ه اخ５ستو سره حمل او نقل معرفي ک７ي او په دې هکله دې مهم ！کي په يوه 
پا１ه ک３ وليکي. دويم زده کوونکى دې د لي８دولو ـ رالي８دولو، د هغه د اسانتياوو او هغو ستونزو په 
هکله چ３ د ترانسپورتي وسايلو له امله پيداشوي دي په يوه پا１ه ک３ ليکنه وک７ي او د ！ول／ي په مخ 

ک３ دې ولولي.

؟ پوښتنې:
او توضيح ي３  نوم ي３ واخلئ  رال８５د د پرمختيا المل شوي دي،  ل８５د  د  ن７يوال  د  ١. کوم الملونه 

ک７ئ.
٢. سره له دې چ３ لي８دول – رالي８دول زموږ په ژوند ک３ ډير زيات اهميت لري، خو کوم３ ستونزې 

ي３ رامن％ته ک７ي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:
په خپلو کتابچو ک３ د ＇لور ستونو لرونکى يو جدول رسم ک７ئ:

١. په لوم７ي ستون ک３ د هغو خوراکي توکو نومونه وليکئ چ３ پرون مو خوړلي وو. 
٢. په دويم ستون ک３ د هغه ه５واد نوم وليکئ چ３ احتماال نوموړي خوراکي توکي ور＇خه وارد 

شوي دي.
٣. په دريم ستون ک３ د اطلس يا نقش３ په کتو سره هغه ا！کلي وا！ن وليکئ چ３ ستاسو له خوا 

ل／ول شوي خوراکي توکي له هغه ＄ايه رالي８دول شوي دي.
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څلور پنځوسم لوست
الف ـ د حمل او نقل ډولونه

ل８５د را ل８５د د هوا له الرې په الوتکى، د اوبو )سمندرونو، سمندر－يو او سيندونو( له الرې د ب７５ۍ 

او په وچه ک３ د مو！ر او اور－اډي په وسيله ترسره کي８ي. هر ډول ترانسپورتي وسايل او د هغو اړونده 

کر＊３ خپل３ ＄ان／７تياوې لري. د ل８５د را ل８５د يو شم５ر وسايل کوالى شي هر＇ه ولي８دوي، يو شم５ر 

نور يوازې ديو ＇و＄ان／７و محصوالتو د لي８دولو لپاره غوره دي. د حمل اونقل د يو شم５ر وسايلو 

－７نديتوب ډير ل８ خو د يو شم５ر نورو زيات دى. د هر ډول ترانسپورتي وسايلو لپاره يوې زيربنا ته اړتيا 

ده چ３ هغه دادي: لوي３ الرې، پاخه س７کونه، د اوسپن３ پ＂ل９، هوايي ډ－رونه. مصنوعي سپوږم９، 

سمندري بندرونه، ترمينلونه. نل ليک３ )پايپ الينونه( اونور.

ډول  يو  شي،  ون＋لول  سره  واسطه  په  کر＊و  ترانسپورتي  د  ＊ارونه  يا  سيم３  شم５ر  يو  چيرې  که 

ترانسپورتي سيستم يا د ل８５د را ل８５د سيستم ور＇خه جوړي８ي.

تاس３ ＇و ډوله ترانسپورت پيژنئ او په خپله مو له کوم يو ＇خه کار اخ５ستى دى؟

١٠٨- شکل: په سين／اپور ک３ د سمندري ترانسپورت ان％ور
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 الندينى جدول د ل８５د را ل８５د ډولونه او بيالبيل سيستمونه ＊کاره کوي.
) ٧ ( جدول: د ل８５د را ل８５د بيالبيل سيستمونه

هغه جنسونه چ３ لي８دوي ي３ ترانسپورتي وسيله ترانسپورتي شبکه 

د بر４＋نا انرژي الکترون د بر４＋نا شبکه

مالونه او و－７ي اور－اډى )ريل(  د اور－اډي کر＊３

مالونه او و－７ي د سورليو او باروړلو مو！ر )د س７کونو )شبکه

مالونه او و－７ي ډول ډول بي７ۍ  د اوبو الرې

مالونه او و－７ي الوتک３ هوايي کر＊３

ناول３ اوبه )فاضالب( بد رفت بد رفت سيستم

د ＇＋لو پاک３ اوبه د اوبو نل ليکه )پايپ الين(  د اوبو د لي８دولو شبکه

－از د －از نل ليکه )پايپ الين( د －از د لي８دولو شبکه

 غ８يز پيغامونه، ليکن３ او ان％وريز
پيغامونه

الکترون يا پروتون  )الکترونيکي 
＇پ３، نوري او غ８يزې ＇پ３(

د ！يل５فون شبکه

تودوخه د تودوخ３ د لي８دولو نل ليک３ مرکز گرمي

ب . سيال９ )رقابتونه(
د يوې ترانسپورتي وسيل３ په غوره کولو ک３ بيالبيل الملونه اغيزه لري لکه بيه، بارول، تشول، وا！ن، 

د مالونو اندازه او دروندوالى او نور.
په دې وروستيو وختونو ک３ د ترانسپورتي وسيل３ په غوره کولو ک３ سيالي زياته شوې او شرکتونه له 

ترانسپورت ＇خه زيات３ هيل３ لري. 
پخوا به د يوې وسيل３ په غوره کولو ک３ د لي８دولو بي３ ډير ارز＊ت درلود، خو په اوسني وخت ک３ د يوې 
ترانسپورتي وسيل３ په غوره کولو ک３ يو شم５ر نور ！کي لکه ډاډمن لي８دول، لوم７يتوب لري، خو بياهم 
د لي８دولو بيه اوس هم د وسايلو په غوره کولو ک３ مهمه ده. د مالونو او جنسونو ډول هم د ترانسپورتي 
وسيل３ د ډول په غوره کولو ک３ اغيزه لري.  د بيل／３ په تو－ه د يو شم５ر محصوالتو د لي８دولوله پاره 
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چ３ بايد د خر＇الو ＄اى ته په خپل وخت ورسول شي او د هغو د خرابيدو مخنيوى وشي د －７ندي 
ترانسپورت غوره کول مهم دي. د قيمتي او ＊کلو شيانو د لي８دولو لپاره د لي８دولو بيه لوم７يتوب نه 

لري، خو په ډاډمنه تو－ه ي３ وړل 
مهم دي. په دې تو－ه ليدل کي８ي 
چ３ د ترانسپورت بيالبيل ډولونه 
يو له بل سره په سيال９ ک３ دي او 
خپل３  چ３  غواړي  دا  مشتريان 
ترانسپورتي  د  غو＊تن３  ب５ل３  ب５ال 
وسيل３ په غوره کولو سره ترالسه 

او په پام ک３ ونيسي.

د ټولګي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي، د لوست د متن، تصويرونو، او جدول په کتن３ سره دې 

الندين９ دندې ترسره او دخپل کار پايله دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي:
١. هغه ترانسپورت چ３ د هوا له الرې ترسره کي８ي په هغ３ ک３ د ل８５د را ل８５د کوم ډول وسايل او 

زيربنايي اړتيا بلل کي８ي، له بيل／و سره ي３ لست ک７ئ.
٢. هغه ترانسپورت چ３ د اوبو له الرې ترسره کي８ي د ل８５د را ل８５د کوم ډول وسايل او کوم ډول 

زيربنايي امکانات ورته اړين دي له بيل／３ سره ي３ وليکئ.
٣. هغه ترانسپورت چ３ په وچه ترسره کي８ي د کومو نقليه  وسايلو او زيربنايي امکاناتو لرونکى دي 

له بيل／و سره ي３ وليکئ.
؟ پوښتنې:

١. ＇و ډوله ترانسپورتي سيستمونه پيژنئ، نوم ي３ واخلئ.
٢. ترانسپورت له کوم ډول سيال９ سره مخامخ دى او کوم الملونه د ترانسپورت په غوره کولو ک３ 

اغيزه لري؟ توضيح ي３ ک７ئ.
 له ټولګي څخه بهر فعاليت:

ستاسي نظر د ل８５د را ل８５د د بيالبيلو ډولونو او دهغو د ＄ان／７تياوو لکه －７نديتوب، بيه، وړتيا او نورو 
په هکله ＇ه دى، په يوه پا１ه ک３ ي３ وليکئ او خپل ＊وونکي ته ي３ ＊کاره ک７ئ. 

١٠٩- شکل


