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د پوهنې د وزير پيغام 
الحمد هلل رب العالمين والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی آله و أصحابه أجمعين، أما بعد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دکتور محمد ميرويس  بلخي
د پوهنې وزير



هـ

مقدمه
قدرمنو ښوونکو او ګرانو زده کوونکو!

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

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

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

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

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

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

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

د اروپا لومړنۍ او منځنۍ پېړۍ

د  ظهور څخه مخکې(،  له  مسيحيت  )د  دوره  وړاندې  ميالد څخه  له  به  کې  دغه څپرکي  په 
يونان او روم د تمدن پير، له شپږمې زېږديزي پېړۍ تر ديارلسمې زيږديزې پېړۍ پورې د اروپا 
ستر بدلونونه، صليبي جگړې، له انـدلسي او عثمـــاني امويانو ســـره د اروپا اړو دوړ، پر اروپا د 
اسالمي تمدن اغېزې،  په اروپا کې د رنسانس دوره، په اروپا کې جغرافيايي کشفيات او پر سياسي 

او اقتصادي اوضاع د هغو د اغېزو په اړه معلومات تر السه کړئ.

د تاريخ برخه
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موخې

هيله ده زده کوونکي ددغه څپرکي په پای کې الندې موخو ته ورسېږي:
د  روم  ختيځ  د  کېدل،  ټوټه  امپراطورۍ  رومي  د  ظهور،  مسيحيت  د  پېر،  وړاندې  مسيحيت  تر   -
امپراطورۍ پراختيا، له شپږمې تر ديارلسمې زېږديزي پېړۍ د اروپا لوی بدلونونه، صليبي جگړې، 
اروپا د اندلسي او عثماني امويانو د اړودوړ پر وړاندې، د اروپا پر مدنيت د اسالمي تمدن اغېزې، د 

اروپا د رنسانس  دوره او په اروپا کې به د جغرافيايي اکتشافاتو په اړه په لنډه توگه پوه شي؛ 
- پورتني موضوعات او مطلبونه تحليل او وارزوالی شي؛

- د اسالمي احکامو په پلي کېدلوکې ونډه واخلي او گټه ترې پورته کړي.
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لومړی لوست

ترميالد وړاندې پېر

له څلورو  کائنات  درلود چــې  باور  کړيو خدايانو(  خپــــل الس جوړ  )په  االنواع  ارباب  پر  يونانيانو 
عــناصـــرو )ارو، اوبو، خاورو او باد( څخه جوړ شوي دي.

ځينې په دې باور وو چې نوښتونه حقيقت لري او نړۍ د نوښت په حال کې ده. ځينو لکه: فيثاغورث، 
واقيعت د رياضي په عددونو کې گڼل. هغوی وو چې ساينسي علومو بنسټ يې کېښود او د منطق علم 
يې رامنځ ته کړ. لوی يوناني حکيم چې د يونانيانو افکار او نظر يې د دغو ټولو موضوعاتو په اړه راټول 
او وليکل، ارسطو و چې له )٣٨٤ ق. م( څخه تر )٣٢٢ ق.م( پورې يې په أتن ښار کې ژوند کاوه.
په )١٤٦ ق.م( کې يونان د روميانو په ولکه کې راغی سربېره پردې چی روميانو خپله ژبه وساتله، د 
يونانيانو فرهنگ او هنر يې هم زده کړ. د دوو درېو پېړيو په اوږدو کې روميانو په روم کې امپراطوري 
جوړه کړه چې د ايران لوېديځې سيمې، مصر، يونان، کوچنۍ أسيا )ترکيه( او سوريه په کې را نغښتي 
لوېديځ  په  پلوه  سياسي  له  خو  کړ،  ونه  نفوذ  ژور  روميانو  هم  يې  کې  سيمو  ټولو  دغو  په  چې  وو، 
کې) تونس، الجزاير، مراکش، اسپانيا، پرتگال، فرانسه، سويس او بلجيم( کې روميان د نوي تمدن 
وړونکي او د اروپا، أسيا، افريقا په سيمو کې چی د رومي امپراطوری څخه وروسته پاتې سيمې وې د 

روميانو د خـتيځ د نـــوي تمدن فرهنــگ له ځان سره يووړ.
په هر حال د روم امپراطوري د بدلونونو او لوړو ژورو سره سره له ٣١ ق.م څخه د ميالدي پنځمې پېړۍ 
په خپلو کې متحد  پلوه  له سياسي  لوېديځ هېوادونه  ټول  په دغه موده کې  تر وروستيو پورې دوام وکړ. 
شول، خو په ډېرو کورنيو سياسي چاروکې مستقل او خپلواک وو، خو ددوی ټولو په سرکې د امپراطورۍ 

حاکمان اواميران وو چې د مرتبې له پلوه په تدريج سره لوړېدل، ترڅو د روم امپراتور ته رسېدل.
د روم امپراطورۍ تر يو اندازې د خپلو وگړيو په منځ کې عدالت کاوه. رومي قانون جوړوونکي پر دغه 
باور  وو چې د قانون قوت په دې کې دی چې د يوې معتبرې او صالحې مرجع له خوا پلي شي. دغه 
مختاري مرجع يا قــوي د قــوانينو جـــوړول مـــاج ستاس)Majstas( يا مــطلق اخـــتار نومـــول او 
هغه يــې د روم امپراطور ته منسوبول . په دې توگه روميانو له يوې خوا قانون له عرف او عاداتو او له 
بلې خوا له نفساني تمايالتو جـــال کړ. په حقيقت کې روم قانون د عامو گټو پلوی و چې په وروستۍ 

پېړۍ کې يې پر اروپا ډېرې اغېزې وکـــړې. 
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روميانو د غالمانو په وسيله ځانته  ډېرې ښکلې ماڼۍ )قصرونه( جوړول او ډېر وخت به يې په عيش او 
عشرت کې تېراوه. پر خلکو يې هر ډول ظلمونه کول، لکه چې خلک له دغو ظلمونو په تنگ شول 
او د يو زړور سړي په مرسته يې چې اسپارتاگوس نومېده پاڅون وکړ او د روم ښار تر نژدې سيمو پورې 
وړاندې راغلل، خو روميانو هغوی ټول ووژل . په داسې شرايطو کې عيسی)ع( په فلسطين کې چې د 

روميانو تر ولکې الندې و، د انسانانو د الرښوونې لپاره ظهور وکړ.

الډېر پوشئ:  
د اسپارتاگوس په مشرۍ د غالمانو پاڅون

په اوومه ق.م پېړۍ کې د رومي مريانو ډېرې ستونزې ددې سبب شوې چې دخپلو بادارانو پر وړاندې 
پاڅون   وکړي. په ٧٤ ق.م کال کې مريانو په پټه توګه يې د عمومي پاڅون لپاره تياری ونيو. باداران 
يې له دغې خبرې خبر شول، مريان په غرونوکې پټ شول او هلته يې اسپارتاگوس خپل مشر وټاکه 

او پر خپلو بادارانو يې يرغل وکړ.
مريانو په خپلو پرله پسې يرغلونو سره باداران يې له ماتې سره مخ کړل. ډېرې وسلې يې تر السه کړې 

او خپلو يرغلونو ته يې دوام ورکړ او د نورو مرييانو په يو ځای کېدلو دهغو شمېر ډېر ېدلو.
په زرگونو رومي عسکرو، په غرونو کې مېشت مريان کال بندکړل او د غره درې لوري دهغوی په  
واک کې وو او يو لوري ته چې يوه لويه او ژوره کنده يې مخې ته وه او گومان نه کېده چې له هغو 
څوک تېر شي، مريانو له رسۍ څخه اوږده زينه جوړه کړه او پرې کښته شول او په پټه او ناڅاپي توگه 

يې د روميانو پر لـښکر يرغل وکړ او ډېر زيانونه يې ورته ورواړول. 
سپارتاګوس پاڅون کوونکي په پيبلو او سپورو ډلو تنظيم کړل او له هغوی څخه يې د مريانو ساتونکو 
پر ضد غښتلی ځواک جوړ کړ. سپارتاګوس د غښتلي عسکري لښکر په وسيله روميانو ته پر له پسې 

ماته ورکړه، تر هغو چې د ايټاليا سويل ته ورسېدل.
په دغه مهال د برياليو غالمانو په منځ کې دوې نظريې پيدا شوې . سپارتاگوس او د ډېرو غالمانو ويل 
چې بايد خپلو اصلي هېوادونو ته الړ شو او په أزاده توگه ژوند وکړو. نورو بيا ويل چې بايد روم ته 
الړشو او د رومي بادارانو دولت نسکور او ټول مريان له اسارت څخه أزاد کړو. په دې ترتيب پاڅون 
کوونکي پر دوو ډلو ووېشل او کمزوري شول او په مقابل کې د روميانو لښکر چې تر پاڅون کوونکو 
ډېر او منظم وو، له وخت څخه په گټې اخيستلو، پر مريانو يې يرغل وکړ او پاڅون کوونکو ته يې 

ماتې ورکړه. اسپارتاگوس يې وواژه او تر )٦٠٠٠( ډېر مريان په دار وځړول شول.

ا



5

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او د الندې مطالبو په اړه دې خبرې وکړي:

- د يونان او روم تمدن کومو تاريخي دورو ته نژدې و؟
- د پخوانۍ زمانې يونانيانو عقيدې څه ډول وې؟ په دې اړه لنډ معلومات وړکړئ.

- ساينسي علوم له ټولنيزو علومو سره څه توپير لري؟ هغه لست کړئ.

 پوښتنې
١. د ساينسي علومو بنسټ چا کېښود؟

٢. يونان د کومو لښکرو له خوا ونيول شو او له نيول کېدو وروسته يې برخليک څه شو؟ په لنډۀ توگه 
معلومات ورکړئ.

٣. د روم امپراطوري څه وخت جوړه شوه؟
٤. د ختيځ او لوېريځ لورته کومې سيمې د رومي امپراطورۍ په واک کې شوې؟

5. مريانو د اسپارتاگوس په مشرۍ څه وکړل؟ په لنډه توگه معلومات ورکړئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
په ټولنه کې د قانون د ارزښت او اهميت په اړه يوه مقاله وليکئ.
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د مسيحيت ظهور  
د عقيدتي، سياسي، اقتصادي او ټولنيزو الملونو له مخې چې تر ميالد وړاندې يې شتون درلود وو او 
په مخکني لوست کې يې يادونه وشوه، حضرت عيسی )ع( په فلسطين کې چې د روميانو د حکومت 

تر ولکې الندې و، د انسانانو د الرښوونې لپاره  د پيغمبر په توگه څرگند شو.
حضرت عيسی)ع( په ښه بيان او ښو اخالقو سره خلک د يوه خدای)َجلَّ َجاَللُه( عبادت او له ظلم 

او ناروا څخه پرهېز کولو ته راوبلل . 
هغه د مظلـــومانو او محــــرومو خلکو پلوی و او خـــدای پاک هغه ته داســـې قـــدرت ورکړی و 
چې ناروغان ېې روغ کوالی شوای. د عيسی )ع( زده کړو، روميان چې د ډيرو خدايانو په عبادت او 
پر خلکو او غالمانو تېري کولو عادت وو، په غوسه کړل. له دې سره هم عيسی )ع( له خپلو يارانو 
سره چې حواريون بلل کېدل، ښارونو او کليو ته تلل او خلک يې د يوه خدای )َجلَّ َجاَللُه( عبادت 
او ښوکارونو ته رابلل او هغه أسماني کتاب چې ده ته نازل شو، انجيل نومېده. د وخت په تېرېدو د 
د روم مشران چې  او  امپراطوران  پای کې  په  ډېرېدل.  هغه حضرت)ع( الرويان چې مسيحيان وو، 
په ليدلو سره مسيحيان شول. له هغو وروسته  په لومړي سرکې يې مسيحيان ځورول، ددغه حالت 
پيړۍ کې د روم  په څلورمه ميالدي  لپاره شرايط الښه شول. څرنګه چې  پراخېدلو  د مسيحيت د 
امپراطور )کنستانتين( او په پنځمه ميالدي پېړۍ کې د روم ټولې امپراطوري مسيحيت ومانه .عيسوي 

پوهانو د عيسويت عقايد د يونان او روم له عرف او فرهنگ سره يوځای خپرول. 
له فکري پلوه مسيحيت يو انقالب رامنځ ته کړ، ځکه متعدد خدايان او ارباب االنواع يې له منځه 
يووړل. او په خپل الس جوړکړيو خدايانو په الرکې د وينو تويول او د افراد قرباني کول يې منسوخ 
کړل. کوډې کول او د طالع ليدل يې له منځه يووړل . مسيحيانو خلکو ته د وحدانيت زده کړې کولې 
او ټول انسانان ېې د يوه پالر زامن بلل.همدا وجه وه چې د نړۍ يووالی ځانگـــړی مفهوم او معنا  پيدا 

کـــړه. همدا د مسيحيت اسانتياوې د عيسی)ع( د دين د ال پراختيا سبب شوې.

دويم لوست

د مسيحيت ظهور او د رومي امپراطورۍ   زوال

ا

ا

ا

ا

ا
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د رومي امپراطورۍ زوال
د روم امپراطوري نړيوال دولت و. امپراطور مطلق واک درلود او د خلکو په أند د خدايانو په ډله کې 
ګڼل کېده، څرنګه چې هغه يې سزارخدای باله )Divas’ caesar( په دې ترتيب په خلکو کې يو 
ډول قيصر لمانځنه رامنځ ته شوې وه. د امپراطور پلويانو له عقيدتي پلوه د امپراطور د سيمو په ساتنه 

کې ځانونه مکلف گڼل.
مسيحيان د دغو نظرياتو سخت مخالف وو او څرنگه چې د قيصر عبادت کول يې نه منل د رومي 
امپراطورۍ مامورينو به هغوی جنجال خوښونکي گڼل چې د ټولنې د نظم له مــنځه وړونکي دي، نو 
ځــکه بايد تعقيب او له منځه الړ شي، دغسې ناسم باور او د امپراطوری د سيمو ډېره پراختيا ددې 

سبب شوه چې امپراطورۍ ړنگه شي.

الډېر پوشئ:  
په يونان کې علم او فلسفه

علم او فلسفې په يونان کې ډېر پرمختگ وکړ، ځکه :
١. يونانيانو له علمي خبرو اترو سره ډېره مينه لرله.

٢. يوناني تجارتي بېړۍ په مصر او کوچنۍ أسيا ته تلې، راتلې . له دغې الرې د أسيا او افريقا د خلکو 
ډېرې علمي السته راوړنې به يونان ته تللې او السته راوړنې يې ډېرېدلې.

يــونان ته وړل او يونانيانو له هغـــو  ٣. واېي کله چې سکندر أسيايي هېوادونه نيول، کتابتونونه يې 
څخه گټه اخــيستله.

د څېړونکو په ډله کې د يونان فيلسوفان په ځانګړي توګه سقراط، افالطون او ارسطو ډېر مشهور دي. 
سقراط لوی حکيم و، کله به چې هغه په کوڅو او بازارکې گرځېده او له خلکو سره به يې بحث کاوه. 

هغه ډېر زده کوونکي او مينه وال لرل چې تر ټولو مشهور يې افالطون دی.
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  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي، د الندې مطالبو په اړه دې بحث وکړي او يوتن دې د بحث پايله 

نورو ته بيان کړي.
- د مسيحيت د ظهور عقيدتي شرايط.

- د مسيحيت د ظهور ټولنيز او سياسي شرايط.

 پوښتنې
١. حضرت عيسی)ع( چيرته او په څرنگه شرايطو کې څرگند شو؟ توضيح يې کړئ.

٢. حضرت عيسی)ع( خلکو ته څه تبليغ کاوه؟ په لنډه توگه يې بيان کړئ.
٣. پر عيسی)ع( کوم أسماني کتاب نازل شو؟

٤. کوم خلک حواريون نومېدل؟
5. د روم لومړنی امپراطور چې مسيحي شو، څوک و؟

٦. د روم د امپراطورۍ د زوال علتونه څه وو؟ لنډ معلومات وړکړئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
الندې جدول په مقايسوي توگه په خپلو کتابچو کې بشپړ کړئ.

تر مسيحيت وړاندې مسيحيت

- د معبودانو او ارباب االنواعو عبادت
-
-
-
-

- د يوه خدای )َجلَّ َجاَللُه( عبادت )توحيد(
- له ظلم څخه ځان ساتل

- د محرومو او مظلومانو مالتړ
- د ښو کارونو سرته رسول

- د کوډو او طالع ليدلو منعه کول
- په خپل الس جوړکړيو بتانو ته د قربانۍ منعه کول

ا

ا

ا
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په ختيځ او لوېديځ برخو د روم د امپراطورۍ ټوټه کېدل

د پخواني روم ټوټه کېدل او د لوېديځ روم د امپراطورۍ زوال
تر هرڅه وړاندې د روم امپراطوري په تېره بيا په لوېديځ کې ړنگه شوې وه. د روم امپراطور کستانتين 
چې د مسيحيت په منلو يې هيله لـرله، د خپلـــې امپراطـــورۍ بنسټ کلـــک کـــړي، يوبل کار يې 
هــم وکـــړ. هغه په ٣٣٠ زيږديز کال د لرغونې يونان په ښار بيزنتيوم کې چې د لرغوني يونان مرکزو، 
نوې پالزمېنه جوړه کړه او هغه يې قسطــنطنيه )نننی استانبول يا بيزانس( ونوماوه . له هغه وروسته د 
روم امپراطورۍ دوې پالزمېنې درلودې چې يوه يې روم او بله قسطنطنيه وه. د ادارې او حکومت له 

مخې هم په ختيځ اولوېديځ روم ووېشل شوه.
د رومي امپراطورۍ په شاوخوا کې بربريان اوسېدل. رومي امپراطورانو او سردارانو له دغه قوم څخه 
په پوځ کې داوطلب )په خپله خوښه( کسان نيول او کله به چې د هغوی د خدمت موده پای ته رسېدله  
يوه ټوټه کرنيزه ځمکه به ورکول کېده، ترڅو هستوگن شي، واده وکړي، کورنۍ جوړه او له خلکو 
سره مينه پيدا کړي. په څلورمه او پنځمه زېږديزه پېړۍ کې ددغو بربريانو ځينو کسانو داسې پرمختگ 
وکړ چې ان په لوړو دولتي مضبونو ته ورسېدل. دغه مهال د نا معلومو الملونو په وجه د لوېديځ روم 
د امپراطورۍ ښارونه له پرمختګه ولوېدل، سوداګري کمزورې شوه، ځايي ادارې له کاره ولوېدې.، 
ماليات تر ډېره مالماتوونکي شول، هغه بزگران چې أزاد وو، ځانونه يې د ځمکو اسيران گڼل . پوځ 
به امپراطور ټاکلو او له امپراطورۍ څخه به يې لېرې کاوه. د پوځ سرداران به د قدرت پرسر سيالي او 

په دې لوست کې به پوه شی چې د روم امپرطورۍ په٣٩5 ز کال کې څرنګه په دوو برخـو )ختيـځ 
روم او لوېديځ روم( ټــوټــه شــوه. د ختيځ روم پالزمېنه کنستانتين )قسطنطنيه( او د لـــوېديځ روم 

پالزمېنه هم د روم ښار وټاکل شو.
د ختيځ روم امپراطورۍ د بالکان ټاپو وزمه )ايتاليا، رومانيا، بلغاريا، يونان او د اروپايي ترکيې ځينې 
د  او  ايټاليا  امپراطورۍ  لوېديځ  وي، خو  مستعمرې  امپراطورۍأسيايی  رومي  د  او  مصر  برخې، 

لوېديځې اروپا ځينې سيـــمې رانغاړلــې وې.
د لوېديځ روم د امپراطورۍ حالت تر ختيځ روم ډېره  خرابه وه. په پايله کې له بهر څخه د بربرو يرغل 

او له دننه څخه د غالمانو )مريانو( پاڅونونه د رومي امپراتورۍ د ټوټه کېدو الملونه شول.

دريم لوست
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جگړه کوله . د لوېديځې امپراطورۍ له دغه گډوډ حالت څخه به گټې اخيستلو سره د االريک په 
مشرۍ د گوټانو په يرغلونو پسې، جرمنيانو او هونانو هم پرلوېديځې امپراطورۍ يرغلونه پيل کړل او له 
دولت څخه د خلکو د ناخوښۍ له امله، له مقاومت پرته پرمخ تلل. گول )فرانسه(، ايټاليا او اسپانيا  او د 
اسپانيا له الرې، شمالي افريقا ته ننوتل او په پای کې په ٤٧٦ زيږديز کال يې د لوېديځ روم امپراطوري 
نسکوره کړه . د لوېديځ روم د امپراطورۍ ړنگېدل د پخوانۍ نړی د تاريخ پای گڼل کيږي. ختيځ روم 
د کرنيزوځمکو او سوداگريزو الرو لرلو په وجه تر ډېر وخته دوام وکړ، ترڅو په ١٤5٣ زېږديز کال د 

سلطان محمد فاتح په مشرۍ د عثماني ترکانو په وسيله ړنگه شوه.
 

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او دلوست له متن څخه په گټې اخــيستلو دې د لوېــديځ روم 

د امپراطورۍ د ړنگېدو علتونه وليکي او يو تن دې هغه نورو زده کوونکو ته بيان کړي.

 پوښتنې
١. د روم امپراطورۍ په کوم کال په څو ټوټو ووېشل شوه؟ د دې ترڅنگ د هغو پالزمېنې هم په نقشه 

کې وښيئ.
ته  پوځ  او څرنـــگه د روم  اوسېدل  او قومونه  پرگنې  په شاوخوا کې کومې  امپراطورۍ  ٢. د رومي 

ورتلل، په لنډه توگه يې بيان کړئ.
٣. د لوېديځ روم امپراتوري په کوم کال او څرنگه ړنگه شوه او د يرغل کوونکو پروړاندې د خلکو د 

مقاومت نه کولو علت څه و؟ په لنډه توگه يې بيان کړئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
ولې خلکو د لوېديځ روم د امپراطورۍ مالتړ ونه کړ؟ په دې اړه يوه مقاله وليکئ.
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څلورم لوست

                               د بيزانس د ودې مشخصـات

د رومي امپراطورۍ له ټوټه کېدو وروسته د بيزانس پرمختگ 
او   شتمن  الندې  واک  تر  امپراطورۍ  د  روم  ختيځ  د  يونان  او  )ترکيه(  أسيا  کوچنۍ  سوريه،  مصر، 
متمدن هېوادونه وو. په دغه امپراطورۍ کې د غالمانو شمېر لږ او د أزادو بزگرانو شمېر د لوېديځ روم 
د امپراطورۍ په پرتله ډېر و. بزگرانو په ښارونو کې غنم، کوچ، غوښه او نور خوراکي توکي پلورل، په 
داسې حال کې چې په لوېديځه اروپا کې يوازې کنډوالو د پر مختللو پخوانيو ښارونو استازيتوب کاوه. 
په بيزانس کې ښارونه لوی او خلک  يې په ډېرېدلو وو.، د دې ښار په کوڅو او بازارونو کې ډېر دوکانونه 

او د کار اوکسب فابريکې په کار بوختې وې. 
بيزانس د کارګرو جوړې کړې جواهر، ښيښه  د  او خروش کې وو.  په جوش  تل  بيزانس ښارونه  د 
له امپراطورۍ څخه بهر ډېر مشهور وو. له قسطنطنيې څخه دوه مهمې  يي لوښي او وړين ټوکران 
سوداگريزې الرې تېرې شوې وې چې يوه يې د وچې له الرې له اروپا څخه أسيا ته او بله بحري الره 
وه چې د تورې بحيرې څخه وه. په بندري ښارونو کې تل په لسگونو بېړيو تگ را تگ کاوه . د بيزانس 

د سوداگرو پانگې له ايران، هند او چين سره د سوداگړۍ له الرې ډېرېيدلې.
له  يې  او همدارنگه  ترالسه کول  عايدات  له الرې ښه  او کسب  د سوداگرۍ  امپراطورۍ  بيزانس  د 
کسبګرو او بزگرانو څخه ماليات او له سوداگرو څخه يې گمرکي عايدات تر السه کول. د امپراتور 
خزانه تل له سروزرو او سپينو زرو څخه ډکه وه، ځکه خو هغه کوالی شو، گڼ شمېر اجير عسکرو 

وگوماري او قوي بحري پوځ ولري.
د بيزانس د دولت اوږده موده وکوالی شو چې له خپلو سرحدونو څخه دفاع وکړي او ان نوې سيمې هم 
ونيسي. امپراطورانو هڅه کوله چې د پوځ، مامورينو او کليسا په مرسته  د برده دارۍ نظام قوي او وساتي.

په تېر لوست کې مو په لنډه توگه ولوستل چې د روم امپراطوري په ٣٩5 ميالدي کـې څـــرنګه 
په دوو ختيــــځو او لوېديځو برخو ووېشل شوه. په دغه لوست کې به په لنډه توگه ولولئ چې د 
ختيځ روم امپراطوري يا بيزانس څرنگه مقاومـت وکړ او په خــــپل حال پاتې شوه او څرنگه ددغې 
امپراطوري مرکز، په قسطنطنيه کـــې چـــې د يونان يو زوړ او کوچنی ښار و د بيزانــــــس په نوم 

شتون درلود. د بيزانس د امپراطورۍ په نامه، د دې ښار د لرغوني نوم باندې ونومول شو.
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د ژوستينين د حکومت په پېرکی د بيزانس حالت
ته  واک  ډېر  پورې  ميالدی(  مهال )5٢5- 5٦5  پر  امپراطورۍ  د  ژوستينين  د  امپراطوري  بيزانس  د 
رسيدلی و. ژوستينين غوښتل چې د لرغوني روم شان او شوکت ژوندي او د برده گۍ نظام ته قوت 
وبښي. هغه داسې قوانين جوړ کړل چې د لوړې طبقې د حکومت قوت يې موخه وه . د ژوستينين د 
قوانينو تولګه د امپراطور ټول قدرت د ټولنې په نورو پرګنو او قشرونو باندې تحميلوه. دولتي واک په 
مطلقه توگه د امپراطور په الس کې و او خلک د ټولنيز ژوند په چارو  کې په بشپړه توګه بې برخې وو. 

ژوستينين د پخواني روم د واک او د پخواني شان او شوکت د بيا ترالسه کولو په موخه له گاونډيانو 
سره ډېرې جگړې وکړې، خو په ټول کوښښ او زيار سره ونه توانېد، خپله موخه ترالسه کړي. له 
يوې خوا د خونړيوجگړو لپاره د ډېرو اجير عسکرو د گومارلو لگښتونو او همدا راز د مالياتو زياتېدلو 
د خلکو ژوند په تنگسه کې راوستلو. له بلې خوا د امپراطور اجيرو عسکرو چې په هغو کې قبايلي 
وګړي هم  شامل وو.د نيول شويو سيمو او هېوادونو خلک يې په ظالمانه توګه لوټول.د دغه چور او 
تاال له امله د خلکو مقاومت ورځ په ورځ ډېر او اقتصادی وضعه يې تنگېدله. دوامدارو جگړو ډېر 
لگښتونه غوښتل چې د زياتو مالياتو له الرې السته راتلل. همدا رنگه د دولتي مامورينو ډېر ظلم او 
ناروا د خلکو د ناخوښۍ سبب کېدل. د دغو الملونو له امله د امپراطورۍ په مختلفو سيموکې ولسي 
پاڅونونه رامنځ ته کېدل، د بېلگې په توگه: د قسطنطنيې خلکو په ٤٣5 زېږيز کال پاڅون وکړ. ددغه 
پاڅون لمن پراخه شوه د دې پاڅون په پايله کې ژوستينين غوښتل چې وتښتي، خو دولت د ډېرو هڅو 
او د اجيرو عسکرو څخه په گټه اخيستلو سره پاڅون کوونکي وټکول . په دغه پاڅون کې تر ٣٠ زرو 
ډېر پاڅون کوونکي ووژل شول. د چورتاالن جگړو او ولسی پاڅونونو د بيزانس امپراطورۍ کمزورې 

کېدلو ته الره اواره کړه .

د سالويانو يرغل
پر  بيزانس  د  کې  پېړۍ  ميالدي  په څلورمه  کاوه،  ژوند  ته  لوري  هغې  سيند  د  ډانيوب  د  سالويانو چې 
امپراطورۍ يرغل وکړ. سالويان تکړه عسکر وو. هغوی له بيزانس سره په جگړو کې ډېرې تجربې السته 
راوړې وې. هغوی  په منظمو ليکوکې جگړه کوله او په ناڅاپي توگه يې پر پوځي کالگانو يرغلونه کول او د 
بيزانس اجيرو لښکرو ته يې ماتې ورکوله. غالمان او کلونان )هغه بزگران چې د لويو ځمکه والو يو څه لږې 
ځمکې به يې په اجاره نيولې(، أزادو بزگرانو به له سالويانو سره مرسته کوله او هغوی يې د دولت او بادارانو 
له ظلم څخه د خالصون وسيله گڼل. د بالکان ټوله ټاپووزمه )د البانيا، بلغاريا، يونان او د اروپايي برخې 
ترکيه( په ګډون هېوادونه دغو... ولسي پاڅونونو وينوله .دغه حالت د سالويانو له پرمختگ سره مرسته 
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وکړه.هغوی لومړی د بالکان د ټاپووزمې شمالي برخې وينولې او بيا يې د يونان پر لورې پرمختګ وکړ. 
د بالکان د ټاپووزمې شمالي او لوېديځې برخې سربي او کرواتي قبيلو ونيولې. د اوومې ميالدې پيړۍ 
په پای کې د ډانيوب د سيند په سويلي برخو کې د سالوي )بلغارستان( لومړی دولت جوړ شو. وروسته 
بلغاريانو د بالکان د ټاپووزمې ډېره برخه تر واک الندې راوستله. په اوومه زيږديزه پېړۍ کې، عربان د 
بيزانس سويلي برخو ته ورسېـــدل او ســـوريه او مصــر يې ونيول.د هغوی لښکرو څو ځلې قسطنطنيه 
کال بنده کړه، خو ويې نه نيوله. د بيزانس دولت دغه مهال وتوانېد يوازې کوچنی أسيا )ترکيه( او د 

بالکان ټاپووزمې ځينې سويلي برخې په واک کې وساتي. 
د سالويانو يرغلگړې قبيلی د بيزانس په سيمو کې د امپراطور او بادارانو مالونه چور او له منځه وړل. 
ډېر غالمان او کلونان په أزادو بزگرانو بدل شول او د خپلو اربابانو له وېشل شوو ځمکو څخه د رعيتی 
اربابي نظام اخيسته. لوی باداران چې غالمان او بزگران يې لرل، يوازې په کوچنۍ أسيا کې پاتې شول. 
ولسي  او  يرغل  د  د سالويانو  و،  کمزوری شوی  بيزانس کې  په  گی( چې  )برده  نظام  رعيتي  ارباب 

پاڅونونو پر وړاندې له منځه الړه.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي، د الندې مطالبو په اړه دې بحث وکړي او پايله دې د يوې ډلې 

مشر نورو ته بيان کړي.
١. د لوېديځې رومي امپراطورۍ په پرتله د ختيځې رومي امپراطورۍ د ودې عوامل .

٢. د بيزانس امپراطورۍ د ړنگېدلو الملونه.

 پوښتنې
١. د بيزانس په امپراطورۍ کې کوم هېوادونه شامل وو؟ نومونه يې واخـلئ.
٢. د بيزانس په امپراطورۍ کې سوداگري څنگه وه ؟ لنډه يې تشريح کړئ.

٣. د بيـــزانس په امــــپراطــورۍ کې کار او کسب څنـــگه و؟ بــــيان يې کـــړئ.
٤. کلونان تعريف کړئ.

5.د بالکان په ټاپو وزمه کې کوم هېوادونه شامل وو؟ نومونه يې واخلئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
 د بيزانس د امپراطورۍ د ړنگېدلو مهم الملونه له کتاب او کتابتون څخه په گټه اخېستلو سره وليکئ 

او خپل ښوونکي ته يې وښيئ.
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پنځم لوست

  په اروپا کې له شپږمې تر يوولسمې زيږايزې پېړۍ لوی بدلونونه

اروپا په منځينو پېړيو کې 
يو وخت و چې په اروپا کې ښاري ژوند دود نه و،  د  علم او پوهې زده کړې ته د خلکو دغومره پام نه 
و. دغه شرايط د اروپا په هغه پېر پورې تړاو لري چې منځنۍ پېړۍ نومېږي. تاريخ ليکونکي د لوېديځ 
روم د امپراطــورۍ ړنگـــېدو )٤٧٦ز (څخه تر )١٤5٣ م( د ختيځ روم تر زواله  پورې منځنۍ پېړۍ 

نومولې ده . د مذهب کليسا او فيوډاليزم واکمني د اروپا ددغه پېر له ځانګړتياوو څخه گڼل کېږي.
د منځنيو پېړيو پېر چې له لرغونې نړۍ وروسته رامنځ ته شو، نژدې زر کاله په اروپا کې اوږد شو او له 
منځنيو پېړيو وروسته د تاريخ بل پېرته نوې پېړۍ وايي. په دغه لوست کې د منځنيو پېړيو په لومړۍ 
نيمايي کې چې له شپږمې تر يوولسمې زېږيزې پېړۍ پورې رانغاړي، د اروپا د تاريخ لوی بدلونونه تر 

بحث الندې نيسي.

سياسي اوضاع )حالت(
هغه لوی بدلون چې د لـــوېديــځ روم د امپراطورۍ ړنگـــېدل يــې رامنځته کـــړ، هماغه د پخـــوانی 
يا لرغوني تمدن، ړنگيدل وو. د رومي امپراطورۍ په زوال او منځنيو پېړيو په پيل کې، په اروپا کې ډېره 
گډوډي راغله. د اروپا په سويل ختيځ )د بالکان په ټاپووزمه( کې د ختيځ روم )بيزانس( قوي حکومت 
واکمني کوله او د پخواني روم د واکمنۍ د پراخولو په فکر کې و، خو له ساسانيانو او وروسته بيا له 
مسلمانانو سره جگړو هغه حکومت کمزوری کړ، که څه هم د بيزانس امپراطورۍ د حکومت موده 
د منځنيو پېړيو تر پايه اوږده شوه، خو د کورني زوال له امله يې ونه کړای شو پخوانی قدرت او واکمني 

السته راوړي.
لرغوني  د  قومونه چې  يرغلگر  نورو سيمو کې  په  اروپا  د  پرسيمو سربېره،  امپراطورۍ  د  بيزانس  د 
روم امپــراطوري يې ړنـــگه کـــړه په يرغلونو او تېريو بوخــت وو. دغه اړودوړ د هغــوی تر ځـــای 
پرځـــای کېــدلو )هستوگن کېدلو( او مسيحي کېدلو پورې اوږد شو. هغه مهال پاپ د روم له ښار )د 
لرغوني روم له پالزمېنې( څخه د بربر قبيلو په منځ کې د مسيحيت تبليغ کاوه. له هغو قبيلو څخه چې 

مسيحي شوي، فرانکان وو.

أيا د منځنيو پېړيو له اصطالح سره مخ شوي ياست، يا مو اورېدلي چې وايي دغه  يا خو د بيان دغه اصطالح 
هغه مهال کارول کېږي چې يو کار په زړه طريقه تر سره شي او يا د نننۍ پوهې له فکر سره برابر نه وي.
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فرانکانو د کلوويس )koloviss( په مشرۍ لوی حکومت چې فرانسه، ألمان او بلژيک يې تر واک 
الندې وو، جوړ کړ. د کلوويس حکومت د مروه نژين )Marvanigeen( د کورنۍ د حکومت په 

نوم يادېده او دغه نوم د کلوويس د غور نيکه له نامه څه اخيستل شوی دی.
د فرانکانو له مشهورو او با تدبيرو پاچاهانو څخه يو شارلمان نومېده. هغه په نهمه زيږديزه پېړۍ کې 
وتوانېد چې لويه امپراطوري او پرتمين دربار رامنځ ته کــړي او د پاپ په مرسته يې وکړای شو چې په 
اروپا کــې مسيـــحيت خپورکړي او هم له مسلمانانو سره چې د هسپانيې له لوري اروپا ته ننوتلي وو، 
وجنگېدل. شارلمان د منځنيو پېړيو په لومړۍ نيمايي کې د اروپا لـوی پاچا و او تل د اروپا د مختــــلفو 

برخـــو د يووالي په فکر کـــې و او د ملوک الطوايفۍ د پرمختگ پر وړاندې خنډ و.
له شارلمان وروسته د هغه د لويې امپراطورۍ پراخې سيمې ټوټه شوې اوسنی ألمان يا په اصطالح 
کې د روم سپېڅلې امپراطوري رامنځ ته شوه چې تر نورو پېړيو پورې يې دوام وکړ او هغوی ځانونه د 

لرغوني روم وارثان گڼل.
له شارلمان وروسته چې کوم دولتونه رامنځ ته شول، کمزوري او ناتوانه وو چې د هغو په پايله کې يو 
ځل بيا مختلفو قومونو له شمال او ختيځ لوري پر اروپا پيل شــــول. د اروپا په ختيځ کـــې روسان او 

مجاريان ځای پر ځـــای شول . 
د  انگلستان  د  کې  پای  په  يرغلونو  پسې  پرله  خپلو  د  ټاپووزمه  پر  بريتانيا  د  قومونو  انگلوساکسون  د 
حکــــومت او دولت بنسټ کېـښود.په دې ترتيب فنيانو د فنلند او دانيانو د ډنمارک د هېوادونو بنسټ 
کېښود. دغه بدلونونه او پېښې نژدې زرکاله اوږدې شوې. وروسته له هغو هم د څــو پېړيو په بدلونونو او 
نوښتونو اروپا رامنځ ته شوه . هغه مهال پر هېوادونو يرغــــل او د هـغو نيول او وروسته له هغو د فيوډالي 
حکومتونو جــــوړول او د مسيحيت منل ددغو ملتونو د جوړښتونو اصـــلي بنسټونه گڼل کېدل . په 

دې توگه، أداب، دودونه، ژبه، ليک او تاريخ هم پر هغو ورزيات شول.
په دې اساس کوالی شو د ډېرو اروپايی هېوادونو د رامنځ ته کېـــدلــو اصلـــي ريښې په منـــځنيو پېړيو 

کـــې وگــــــورو.

ټولنيز او اقتصادي حالت
په )۴۷۶ زيرديږ (کې د يرغلګرو قومونو په الس د روم د ښار تر نيولو وروسته د منځنيو پيړيو دوره پيل 
شوه. د جرمن، مجار، فرانک او ... يرغل کـــوونکو د څو پېړيو په اوږدو کې، کابو ټــوله اروپا ونيوله 
او له ډېرو ورانيو وروستـه په کليو او کالګانو کې هستوگن شول. د دغــو يرغلونو په پايله کـــې د اروپا د 
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تمدن ډېـــــری السته راوړنې، لکـــه: ښـاري 
ژوند، ســـوداگــــري، علــمي مرکــــزونه هېر 
ترڅوپېړيو  چـــې  تـــردې  الړل،  منځه  له  او 
کـــې  کې  پای  په  پېړيو  منځنيو  د  وروستـــه 
يوځــــل بيا  په اروپا کې ښاري ژوند، تجــارت 
جــــوړ  مرکزونه  کـــړو  زده  د  علـــمي  د  او 

شول او پرمـــخ الړل. 
پـــــېړيـــو کــــې په اروپا کــــې  په منځــــنيو 
هــــر  و.  واکـــمن  نظـــام  فــــيوډالــــي 
ملــکيتونه  ډېـــر  ارباب  يا  مالک  يا  فيــــوډال 

لـــرل چې کله به يــې يو لوی واليت په برکې نيوه. په دغو لويو ملکــــيتونو کـې کـــرنيزې ځـمکې، 
ښکاري ځايونه، ځنـــگلونه، چينـــې، ويالــې او کلـــي راتلل او د خپــلو اړتياوو د تيــــارولو له مخې 

په بشپړ ډول پرځان بسيا گڼل کېدل.
هغه خلک چې د فيوډاالنو )ځمکه والو( د ملکيتونو په سيمو کې اوسېدل، د فيوډالنو رعيت گڼل 
کېدل . له همــدې امله فيوډالي نظام ته ارباب رعيتي نظام هم وايي. رعيت په بشپړه توگه ارباب ته 
تابـــع واو ارباب د ملـــک د ادارې او قضا دنده پرمخ بېوله . په منځنيو پېړيو کې کرنه د اروپايانو اصلي 
کار و. ارباب د محصوالتو لويه برخــه اخيستله او کومه برخه به يې چې رعــيت ته ورکوله، رعيت په 

ناچارۍ په همـــاغه لږه برخه يو کال تېراوه.
د منځنيو پېړيو فيوډاالن يا اشراف په اصل کې د لښکرو قوماندانان وو چـــې له جـــگړو وروسته د 
اروپا په مختلفو سيمـــو کې د ځمـــکو خاوندان کېدل جنگـــساالرانو په خپل وار د هرې سيمې 
اصلي خلک خپل رعيـت گرځول. ډير مهم کار چې  فيوډاالنو  کاوه د خپل ملک نظم او امنيت 

ټينگول او په جگړو کـــــې گډون کــول وو.
د دغه کار لپاره هر فـيوډال ډېره لويه او محکــمه کال لرله چــې ارباب او رعيت به يې د دښـــمنانو له گواښه 
ساتل. هر فيوډال ډېر جنګيالي کسان هم لرل چې د اړتيا پر مهال به يې له خپلو دښمنانو سره جگــــړه کــوله 
ارباب له رعيت څخه دفاع خپله دنده گڼله، په مقابل کې رعيتونو هم پرته له دليله د هغوی مطلق تابعت کاوه.
 فيــــوډال يا ارباب چې په خپل ملکيت کـــې مستقل)أزاد( و، د پاچا يا د لوی فيودال تابع و او پاچا 
د فيوډاالنو په واسطه ټاکل کېده. فيودالنو د پاچا د وفادارۍ لپاره سوګند کاوه، کله به چـــې له بهرنيو 

پادشاهانان

فيوداالن

شواليه 

 
سرفان

بې ځمکو رعيت

د فيوډالی ټولنې د مراتبو لړۍ



17

دښـــــمنانو سره جگړه پېښه شوه، فيوډاالنو به له خپلو جنګياليو سره د پاچا مــالتړ کاوه. د منځـنيو 
پېړيو په پېر کـې په اروپا کې ډېرې کورنۍ جگړې د فيوډاالنو تر منځ کېـــدلې، نه لــه بهرنيو دښمنانو 
سره. له هــمدی امله پاچاهانو ډېر واک نه درلوده، خو د منځنيو پېړيو په وروستيو کـــې پاچاهانو کرار 

کرار واک ترالسه کړ او فيوډاالن يې ځان ته تابع کړل.
په  به  ژوند  ټول  وو چې  زادګان)شواليه(  نجيب  سپاره  مشهور خلک  ټولنې  د  کې  پېړيو  منځنيو   په 
جگړو، د جگړو د فنونو په زده کولو او وسله کارولو بوخت و. د ځوانمردۍ رعايت او وفاداري د 

هغوی له اصــولو څخه وو. پوهې او شتمني ورته ارزښت نه درلود.
د شواليه وو ترالس الندې رعيت چې په ځمکو کې يې په کار کولو او په کالگانو کې يې د ژونـد شپې 
او ورځــې تېرولې او د کرنې له الرې به يې چې کوم محصول ترالسه کاوه، په هغو کې يې برخه لرله 
او د ځمـــکې پرېښودو حق يې نه درلود. دوی ته به يی سرف يا په ځمکو پورې تړلی رعيت ويل او 
همدغه شـــرايط له پلرونو څخه اوالدونو ته په ميراث ورته رسېدل، خو ځينې داسې هــم وو چې له 
بې ځمکی رعيت په نامه به د کار لپاره له يوه ځای څخه بل ځای ته تلل او د کار په بدل کې  به يې 

محصول ورکول کېده.
په منځنيو پېړيو کې په معمولي توگه هر څوک به له وړوکتـــوب څخه وروسته که له اشرافو )فيوډال( 
څــخه و، جنگيالی کېدل او که په ځمکه پورې به تړلی رعيت و، په ځمکه کې به يې کار کاوه، 
ښوونځــي ته تلل او د تعليم زده کړه يوازې د هغه چـــا لپاره و چې کشيش کېده به. هغــوی به د ځوانۍ 

په لـــومړيو کــې کليسا ته تلل او هلته به يې ديني علوم زده کول .
کليسا

کلــــيساگانی  څو  به  کې  سيمو  الندې  واک  تر  پانگوالو  د 
وې چــــې د کشيش په وسيـــله اداره کېدې، کشيشانو به د 
خپل ژوند يوه موده له خلکو لېرې )په جالځايونو( کې په 
زده کړه تېروله. هغــوی ته به يي راهب ويل. د هغوی زده 
او  او نجوم وو  کړې التيني ژبه، فلسفه، منطق، رياضيات 
ساينسی علومو ته يې پاملرنه نه کوله . گڼ شمېر کشيشان د 
زده کړو په پای کې کليسا ته تلل او د ځينو دندې يې، لکـــه: 
په ترڅ کې  لړ مراسمو  يو  د  به  ) مسيحيانو  تعميد غسل  د 
ماشومانو ته غسل ورکول(، د دعا او عبادت او واده مراسم 

پاپ

سراسقف

اسقف 

کشيش

د کليسا د مراتبو لړۍ 
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د کليسا د مراتبو لړۍ 

به يې پرغاړه و. کشيشانو به د لوی کشيش چې اسقف يې ورته ويل تابعيت کاوه.
 اسقفانو به دلوی اسقف تابعيت کاوه چـــــې ســـر اسقـــف نـــومـــېده.

 سراسقــف به د هــــېواد پــــر ټولـــو کلــــيساگانو څـــارنه کــــولـــه.
 سراسقـــف د مسيــحيت د لوړ مقـــام لـــه لـــوري چـې پاپ نومـــېده، منسوب کېده . پاپ چــې 
د ټولو  مسيحيــــانو مشر و، د ټـــولې اروپا پر کليساگانو يې واک درلود او له همدې وجې د هغـــوی 
مقــام تر اروپايی پاچاهانو لوړ و. پاپ د روم په ښار کــې ژوند کاوه چې د لرغونــي روم پالزمــېنه وه 
او د لوېـــديځ روم د امـپراطورۍ تر زوال وروسته په ايټالــيا  کې بل حکومت نه و. له دې امله د روم 

ښــار او څېرمې سيمې د پاپ د واک سيمې گڼل کېدې.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په څلورو ډلو ووېشل شي او له مشورې وروسته دې يو تن د الندې موضوعاتو لنډيز 

نورو ته ووايي:
١. فيوډاليزم څه ته وايي؟
٢. د کليسا د مراتبو لړۍ.

٣. د فيوډاليزم د مراتبو لړۍ.
٤. منځنۍ پېړۍ کومې دي؟

 پوښتنې
١- فيوډاالنو په اروپا کې کوم واکونه لرل؟ په لنډ ډول يې شرحه کړئ.

٢- شواليه او سرف يوتر بله څه توپير لري؟ په لنډ ډول  يې شرحه کړئ.
٣- د اروپا په منځنيو پېړيو کې د علم او پوهې حالت بيان کړئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د هغو قومونو د رامنځ ته کېدو په اړه چې په منځنيو پېړيو کې اروپا ته راغلل يو مطلب وليکئ او په 

ټولگي کې يې وړاندې کړئ.
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         صليبي جگړې

د صليبي جگړو پيل
له لومړۍ هجري پېړۍ راهيسې چې له اوومې ميالدي پېړۍ سره برابره ده، اسالمي نړۍ او مسيحيت 
يو د بل پر وړاندې ودرېدل . په لومړۍ هجری پېړۍ کې مسلمانانو د شام، فلسطين، مصر، د افريقا 
شمالي سيمې او اسپانيا د مسيحيانو له واک وويستلې او وروسته د کوچنۍ أسيا )ترکيې( په وچه او 
لمده برخه، مديترانه، ايتاليا او اسپانيا کې د هغوی او د مسيحيانو ترمنځ جگړې روانې وې. د منځنيو 
پېړيو په منځنيو کلونو کې د اروپا يي مسيحيانو او اسالمۍ نړۍ تر منځ د جگړې نورې الرې برابرې 

شوې چې په لنډه توگه پری بحث کوو.

١-  د حضرت عيسی)ع( د راتگ انتظار
کې  المقدس  بيت  په  بيا  وروسته  زرکاله  به  )ع(  عيسی  حضرت  چې  لري  باور  مسيحيان  ځينې 
راڅرګندېږي، همدا المل دی چې مسيحي زيارت کوونکي او په تېره بيا راهبان، هغه ښار ته راتلل 
او ورځ په ورځ به د هغوی شمېر ډېرېده، البته هغه پېښه چې مسيحيانو يې انتظار کاوه، رامنځ ته نه 
شوه، خو دغو سفرونو يوه مهمه پايله لرله او هغه د مسلمانانو د اجتماعي او اقتصادي ژوند له شرايطو 

څخه د اروپايانو خبريدل وو.
٢- په اروپا کې د وگړيو ډېرېدل او د ستونزو رامنځ ته کېدل

په اروپا کې له څو پېړيو يرغلونو او د بېالبېلو قومونو له مهاجرتونو څخه وروسته په دغه وچه کې د 
وگړو شمېر ډېر شو. دغو مهاجرتونو د کرنيزو ځمکو د کمښت ستونزه له ځان سره لرله. د ځمکو 

د  وسيله  په  صليب  د  نـښه  دغه  باور  په  مسيحيانو  د  ده.  نښه  مهمه  ټولو  تر  مسيحيت  د  صليب 
حضــرت عيسی )ع( د شهادت خاطره ده. مسيحيان د بيرغونو او کليساگانو په ښايسته کولو کې 
له هغو کار اخلي، د بېلگې په توگه: مسيحی لښکرو په منځنيو پېړيو کې د بيت المقدس د نيولو 
لپاره له اروپا څخه پر شام او فلسطين يرغل وکړ او پر خپلو جامو يې د صليب انځور کښلی  او دوه 
سوه کلنې جگړې چې د مسلمانانو او مسيحيانو تر منځ وشوې، صليبي جگړې وبللې شــوې. که 
څه هم دغو جگړو مذهبي انگېزه لرله، خو په هيڅ دليل نه شو کوالی د اروپا سياسي، اقتصادي 
او ټولنيز شـــرايط له پامه وغـــورځو. صلـــيبي جگـــړې چې د منځــنيو پېړيو د دويمــې نيمايی 
په منـــځ )١٠٩٩ تر ١٢٩١( پورې وشوې، د تاريخ له مهمو پېښو څــخه دي چـــې په لنډه توگه 

پرې بحث کوو.

شپږم لوست

ا

ا

ا

ا
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کمښت د فقر سبب کېده او په کرارکرار ځمکه والو د رعيت شمېر لږ او د بې ځمکو رعيت شمېر 
نه وه، بلکې شواليه هم ورځ په ورځ ډېــر اغېزمن  ډېريده. دغه ستونزه يوازې د رعيت پورې تړلې 
کېدل، ځکـــه د اروپا په فيوډالي نظـــام کـــې دود و چې د فيوډال ملکيت د هغه مشر زوی ته رسېده. 
له دې امله د فيوډال نور زامن د شواليه وو له ليکو سره يوځای کېدل. د شواليه وو د شمېر په ډېرېدو 
او د هغوی په اړودوړ کې په اروپا کې نا امني ډېره شوه . ددغو الملونو له وجې فيوډاالن او پاچاهانو د 
نويو ځمکو په لټه کې شول، څرنگه چې اروپا څه نا څه کوچنۍ وچه او له درېـــو لوريو په اوبو پـــورې 
تړلـــې ده، خـپلې وچــې د پراخولو امکانات يې نه لـــرل، نو د ختيــځې مديتـرانې )شام او فلسطين( 

په لور ېې چې د مسلمانانو په ولکه کې وو. حرکت وکړ.

٣- په اندلس )هسپانيه( کې د مسلمانانو پرمختگ
د لومړۍ پېړۍ په وروستيو کې اندلس د مسلمانانو تر ولکې الندې شو. دوى له پېړيو را په دې خوا 
د هغې سيمې له مسيحيانو سره په سوله کې ژوند کاوه، خو د فرانکانو په دوره کې اروپايي مسيحيانو 
د اندلس په بېرته نيولو ټينگار کاوه. اندلس سره له دې چې له پاتې اسالمي نړۍ سره يې لږې اړيکې 
لرلې، خو بيا هم نه يوازې د دوى د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې مسلمانانو يې هلته يو لوی تمدن 
هم رامنځ ته کړ، خو د خپلمنځيو جگړو له امله، مسلمانانو ته ډېر تاوانونه ورواوښتل او د هسپانيا 

شمالي څنډې يې له السه ووتې. 
په همدې وخت کې سلجوقيانو په )١٠٧١ ز( کال کې پر شرقي روم)بيزانس( د بـــرېښنا په څېر چټک 
بريالــيتوب تر السه کړ او د بيزانس امپراطورۍ د کوچنۍ أسيا برخه يې له السه ورکړه. له پاپ څخه 
يې مسلمانانو په وړاندې د مرستې غوښتنه وکړه او دا د پاپ لپاره غوره وخت و چې د بيزانس کليسا 
چې د روم له کليسا څخه په )١٠55 ز( کا ل کې جال شوې وه، يو ځل بيا د خپل واک الندې راولي. 
په پايله کې د بيزانس کليسا چې په ځان يې ارتودوکس نوم ايښى و او د روم کليسا چې د کاتوليک 
په نامه وه، پاپ دبيزانس غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ. چې په دې توگه صليبي جگړې پيل شوې. 

لومړنۍ صليبي جگړې څرنگه پيل شوې؟
پاپ دويم اوربان په ١٠٩٦ زېږديز کال د بيت المقدس د نيولو لپاره د مسلمانانو پرضد د جگړې 
اعالن وکړ. د اروپا له مرکزي او لوېديځو سيمو څخه لويو لښکرو د بيزانس پرلور حرکت وکړ، ترڅو 
له هغه لوري ځانونه بيت المقدس ته ورسوي. دغه لـښکرې چې تر ډېره له شواليه وو او بزگرانو څخه 
جوړې شوې وې، د يو بې نظمه او بې مشره لـښکر په توگه يې د خپلو الرو په اوږدو کې ډېر کلي چور 
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او تاالن کړل. کله چې قسطنطنيې ته ورسېدل، د بيزانس امپراطوري ددغه ياغي او وږي لـښکر په 
ليدو وارخطا شوه او هغوی يې د مسلمانانو د سيمو په لور ور برابر کړل. که څه هم چې ډېر مسيحيان 
په دښتو اوبيدياوو کې ورک شول او يا له لوږې مړ شول، خو پاتې کسانو يې د مديترانې د ختيځو سيمو 
له الرې ځانونه شام او فلسطين ته ورسول او په ١٠٩٩ ز کال د بيت المقدس په نيولو بريالي شول. د 

صليبي جگړو په پيل کې اسالمي نړۍ له تفرقې او کورنيو جګړو سره الس او گرېوان وه.
فلسطين د مصر فاطميا ترواک الندې د ضعف او زوال په حال کې و. شام د سلجوقيانو په واک کې 
د عباسي خالفت طرفدار و، خو نه سلجوقيان په خپلو کې سره يوموټي وو او نه هم عباسيانو خپلو 
جغرافيايي سرحدونو ته پام کاوه. بلخوا  فاطميان او عباسيان هم په خپلو کې دښمنان وو. په دې ترتيب 
شام، فلسطين او بيت المقدس پراخې ځمکې د صليبيانو الس ته ورغلې، لومړۍ صليبي جگړه د 
صليبيانو په برياليتوب پای ته ورسېدله . ددغې پېښې د خبر خپرېدل مسلمانان ويښ کړل، ځکه خو 
د زنگي کورنۍ چې د شام په سرحدونو کې يې حکومت کاوه، د صليبيانو پرضد يې جگړه پيل کړه 
او د مسلمانانو له السه وتلې ځينې سيمې يې بېرته ونيولې. د صليبيانو ماتې د بيت المقدس په لور 
د نويو لـښکرو د حرکت سبب شو، خو په دغه جگړه کې فيوډاالن هم له شواليانو سره يوځای او 
صليبيانو ماتې وکړه، ځکه مسلمانانو ډېر تياری نيولی و او بلخوا د لومړۍ صليبي جگړې گټونکي د 

نويو مهاجرينو له راتگ سره خوښ نه وو.
مسلمانانو سره  له  هم  پاچاهان  اروپايي  ترڅو  ويست  اړ  پاپ  ماتې،  د صليبيانو  دويمه جگړه کې  په 
امپراطوری(  روم  )د  ألمان  او  فرانسې  انگلستان،  د  پايله کې  په  ته وهڅوي، ددغې هڅونې  جگړې 
فلسطــين ته ورغلل او درېمه صليبي جگړه پيل شوه. په همدغه جگړه کې د مسلمانانو يوتن قوماندان 
چې صالح الدين ايوبي نومېده، سخت مقاومت وکړ. صالح الدين ايوبي چې د زنگي کورنۍ او د 
فاطميانو د حکومت له ړنگېدو وروسته يې په مصر او شام کې لوی اسالمي  حکومت جوړ کړی و، 
وکوالی شول بيت المقدس د دويم ځل لپاره ونيسي او د شام او فلسطين پراخې سيمې له صليبيانو 
څخه أزادې کړي او  يوازې سواحلي برخې له صليبيانو سره پاتې شوې . د دغې ماتی زغم مسيحي او 

اروپايي حکومتونو ته سخت و، نو نوې جنگي لـښکرې يې تيارې کړي.

نورې صليبي جگړې
تيارکړي وو، صليبيانو د  لپاره اروپايانو ډېرې لښکرې او زيات تجهزات  د څلورمې صليبي جگړې 
بيت المقدس نيول او غنيمتونو په حتمي السته راوړلو کلکه هيله وه، خو کلـــه چې د مسيـحيانو تر 
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ټولو لوی ښار )قسطنطنيې(ته ورسېدل، د هغې ښار چورتاالن يې له مسلمانانو سره تر جگړې او د بيت 
المقدس تر نيولو غوره وگڼل.

بيزانس  د  خوا  يوې  له  شوه.  بدله  الره  جگړو  صليبي  د  وروسته،  جگړې  پنځمې  او  څلورمې  له 
امپراطورۍ اجازه ور نه کړه چې صليبي ځواکونه د مسلمانانو سيمو ته د تللو لپاره  د دوی له سيمو 
تېرشي. له همدی امله صليبيانو د ايټاليا له شمالی بندرونو څخه حرکت پيل کړ، د مديترانې څخه 
په تېرېدلو د شام سواحلو او بندرونو ته چې د صليبيانو په واک کې و، ورسيدل. له بلې خوا  پاپ د 
صليبي لـښکرو د تيارولو لپاره پر اروپايي پاچاهانو تکيه وکړه . په دې اساس له شپږمې تر نهمې صليبي 
جگړې پورې مشري، له پاچاهانو سره شواليه او فيوډاالنو ملګرتيا کوله، هغوی نه يوازې دا چې لېرو 
سيمو ته تلل په خپله گټه نه ګڼل، بلکې په دې باور وو چې صليبيان به د مديترانې د ختيځو سيمو په نيولو 

ونه توانېږي، ځکه خو سياسي فعاليتونو ته يې تر جگړو ډېر لومړيتوب ورکاوه.
د  مسيحيانو  د  سره  مسلمانانو  له  شو،  ته  رامنځ  بدلون  مهم  کوم  کې چې  پای  په  د صليبي جگړو 
سوداگرۍ مينه وه چې د شمالي ايټاليا د بندرونو ماڼوگانو د دې تجارت څخه ډېره گټه اخيستله.څرنګه 
پروړاندې د  امله دغه تجارت د صليبيانو  له دې  انگېزه درلوده،  ته دې سوداگري ښه  چې صليبيانو 
مسلمانانو په قوت تمام شو. د )ايوبيانو( د ا سالمي حکومت پرځای چې کوم قوي حکومت را منځ 
ته شوی و، وتوانيد په پرله پسې  پوځي گوزارونو سره يې د شام په سواحلو کې د صليبيانو وروستۍ 
مورچې او مرکزونه ونيول او په دې ترتيب صليبي جگړې له دوو پېړيو وروسته په ١٢٩١ ز کال د 

مسلمانانو په بريالي کېدلو پای ته ورسېدې.

د صليبي جگړو پايلې
• صليبي جگړې د اروپايانو په ماتې سره پای ته ورسېدې، خو هغوی يې د اسالمي تمدن سره بلد 

کړل او له هغو يې گټه واخيستله.
• صليبي جگړې د هغه وخت له تر ټولو لوی تمدن )اسالمی تمدن( د اروپايانو د اړيکو سبب شو. 
دغه کار په خپل وار د هغوی د فکري پراختيا او د نړيوالو واقعيتونو په وړاندې او د هغوی د موقعيت 

په اړه د اروپايانو د پوهېدلو په عمليه کې ډېر اغېزمن وو.
• صليبي جگړې د نويو اقتصادي ډگرونو د پرانيستل کېدو سبب شوې. اروپايانو د مديترانې او افريقا له 
شمالي سيمو څخه د مسلمانانو محصوالت، لکه بوره، کاغذ، قهوه، قطب نما، ورېښميني ټوکران، 
درمل او ... د اروپايانو السته ورغلل. دغه  ډول توکي او محصوالت په اروپا کې نه پيدا کېدل .            
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د دغو محصوالتو السته راوړل او وروسته بيا د هغو توليد په اروپا کې د ژوند د کچې د اوچتوالي، 
کار، فعاليت او د کلتور سبب شول.

• د هغو بېالبېلو درملو تر څنگ چې اروپايانو ورته ډېره اړتيا لرله، هغه کتابونه چې د طب په اړه وو، 
لکه: کيميا، درمل جوړول، درمل پېژندنه، بيالوژي، مېخانيک او ...  څخه يې هم په پراخه پيمانه 
ګټه واخـــيستله، همدا راز هغه علوم چې اروپايانو ورته پاملرنه وکړه، جغرافيه او ستور پېژندنه وه، دغو 
دوو علومو له هغوی سره د سيمو، سمندري الرو او د سوداګرۍ په پېژندلو کې ډېره مرسته وکړه. عقلي 
علوم لکه فلسفه هم په اروپا کې مينه وال لرل او د اسالمي نړۍ د لويو فيلسوفانو )ابن سينا- فارابي( 
أثار په التيني ژبه وژباړل شول. دغه مهال اندلس )اسپانيا(، تونس، د شام سواحل )سوريه( او د مصر 
انتقال ډېرې مهمې  او فني السته راوړنو د  اقتصادي، علمي، فکري،  اسکندريه د اسالمي نړۍ د 

دروازې وې.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکی دې په دوو ډلو ووېشل شي، هره ډله دې له مشورې وروسته د يوه تن زده کوونکي په 

وسيله الندې پوښتنې له مشورې وروسته نورو ته تکرار کړي.
١-د بيزانس  حکومت ولې اجازه ورنه کړه چې صليبي جنگيالي له مسلمانانو سره د جگړې لپاره د 

هغـــوی د واکمنـۍ له سيمو څخه ګټه واخلي؟
٢- د لومړۍ صليبي جگړې فاتحان ولې د نويو مسيحيانو  له راتگ څخه ناراضه و؟

 پوښتنې
۱- د اروپا ټولنيز حالت څرنگه د صليبي جگړو لپاره الره اواره کړه ؟ لنډه توضيح ورکړئ.

۲-  درېمه صليبي جگړه څرنگه پيل شوه او پايله يې څه وه؟ لنډه توضيح ورکړئ.
۳- په څلورمه صليبي جگړه کې د صليبيانو کړنه د کوم واقعيت بيا نوونکې وه؟ لنډه توضيح ورکړئ.
۴-  د صليبي جگړو په پای کې د اروپايانو په فکر کې د اسالمي نړۍ په اړه څه بدلون راغی ؟ په لنډه 

توگه يې توضيح کړئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
د صليبي جگړو د پايلو په اړه يو مطلب وليکئ او په ټولگي کې يې ووايئ.
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اووم لوست

د اموي اندلس او عثماني خالفتونو سره د اروپا اړودوړ

په دې لوست کې به اروپا ته د مسلمانانو د دوو خالفتونو )اموي خالفت او عثماني خالفت(  
د ورتګ او د هغوی د کړنالرو په اړه چې په دغه سيمه کې د اسالم د دين خپرېدو سبب 

شول، لنډ معلومات ترالسه کړئ.

په اروپا کې د مسلمانانو د اتو پېړيو شتون په بشري تمدن کـــې د وياړنو، مېـــړانو او السته راوړنو نوي 
فصل دی. هغوی هلته د خپل لږ شتون په موده کې د اروپا په سويل کې د نوی او ځلېدونکي تمدن 
بنسټ کېښود او په اروپا کې يې د قدرت تر ټولو لوی مرکز جوړکړ، خو د وخت  په تېرېدلو د هغوی 

په گټه نه و، په پای کې يې له ناچارۍ هغه ځای پرېښود.
ته ورسېدل، هغوی د اطلس  افريقا شمال  په لومړيو لسيزو کې مسلمانان د  د لومړۍ هجري پېړۍ 
بن  وليد  د  کال  هجري   ٨٩ په  وکړه.  نښته  )بربريانو(سره  خلکو  مېشتو  بيديا  له  نژدې  ته  غـــرونو 
عبدالمالک لخوا موسی بن نصير د ټولې افريقا د حکمران په توگه وټاکل شو، موسی يو مېړنی او 
پرهېزگار سړی و. هغه له سختو جگړو وروسته وکړای شول د افريقا د شمال بربريان ځانته تابع کړي 

او له هغوی څخه يې په سيمه کې يو منظم لښـکر جوړ کړ.
په ٧١١ ز کال کې د موسی بن نصير په الرښوونه د اسپانيا د فتحه کولو په موخه د طارق بن زياد په 

مشرۍ د مديترانې شمالي سيمو ته يو لښکر واستول شو.
طارق د شل زرو عسکرو په مرسته چې ډېر يې بربريان او پاتې يې عربان وو، د مغرب د شمال له تنگي 
څخه تېرشول او هسپانيا ته ورسېدل. هغه نقطه چې مسلمانان له هغه ځايه اسپانيا ته ننوتل. هغه تنگو 
چې وروسته د تل لپاره د هغه په نوم )جبل الطارق( ونومول شو. طارق اسپانيا ته له ننوتلو وروسته خپلې 
ټولې بېړۍ وسوځولې، ترڅو سپاهيان د تېښتي او بېرته ستنېدو فکر له سره وباسي. په دې ترتيب  په 

اروپا کې د لومړي ځل لپاره د مسلمانانو د شتون زمينه برابره شوه.
اسپانيا ته د مسلمانانو له ورتلو وړاندې، دغه سيمه د يو اقليت چې ويزيگوټان نومېدل، تر ولکې الندې 
وه چې د روم امپراطورۍ په څېر يې د تورې په زور او د سردارانو  پر مټ او زور سره حکومت کاوه.
د مالياتو زياتېدل او کورنۍ جگړې ددې سبب شوې وې چې بزگران د ولږې او د تباهۍ مرحلې ته 
ورسېږي او د اسپانيا زياتو خلکو، لکه د مريانو په څېر، اشرافو او مسيحي روحانيونو ته کار کاوه. له 
دې امله اسپانويان کله هم له حکومت څخه خوښ نه وو او د دغې حالت څخه د خالصون په لټه 

اا



25

کې وو. په اسپانيا کې د طارق بن زياد لومړنۍ جگړه له ويزگوتيانو سره وه، سره له دې چې د مسلمانانو 
د لـښکر شمېر لږ و، خو قوي ايمان او لوړ جنگي مورال ددې سبب شو چې په سخته جگړه کې 
مسلمانان بريالي شي. په دغه جگړه کې د مسلمانانو بريالي کېدل د اروپا زړه ته د مسلمانانو د پرمختگ 
لپاره سريزه شوه. سره له دې چې ډېر اروپايان مسيحيان وو، له مسلمانانو په وړاندې يې په جگړه کې 
مقاومت ونه ښوده، خو په زړونو کې يې د ويزيگوټان له منځه تــلل غـــوښتل. په دې ترتيب طارق بن 
زياد د اسپـانيا ډېرې سيــمې ونيولې او هلته يې د اسالمي دولت بنسټ کېښود. ځينې سيمې چې له 
طارق څخه پاتې شوې وې، هغه د اسالم د بل فاتح )موسی بن نصير( په وسيله د اسپانيا په ختيځ کې 
فتحې شوې . هغه و توانېد چې په لږ وخت کې د اسپانيا په ټولو سيمو کې د فرانسې تر سرحدونو پورې 
خپلې لـښکرې ورسوي او غوښتل يې چې له فـرانسې او ألمـان  څخه تېر شي او د اروپا د ختيځو 
سيمو په نيولو سره، قسطنطنيه فتحه کړي، له هغه وروسته شام ته ځان ورسوي او د اسالم په الره کې 
په جهاد سره دغه سيمې د شام تر واک الندې راولي، خو د ژوند برخليک هغه ته ځينې پېښې رامنځ 

ته کړې چې دغې موخې ته ونه رسېد او وروسته وفات شو.
د موسی بن نصير مړينه په اسپــانيا کې د مسلـــمانانو د کار پای نه و او د عمر بن عبدالعزيز د خـــالفت 
په پېر کې سمح بن مالک خوالنی د اسپانيا حکومت ته وگومارل شو. هغه د اسپانيا د خلکو د خوښۍ 

لپاره د پلونو جوړولو او عدالت پلي کولو ته مال وتړله.
په) ٧٢١ ز( کال کې سمح پر اسپانيا له بشپړ واک وروسته، د فرانسې په لور مخه کړه او دخپلو پوځونو 
د لس برابره لـښکرو سره مخ شو. د اسالم لـښکر په غيرت او ايماندارۍ وجنگېده. په داسې حال کې 
چې مسلمانان بري ته نژدې وو. سمح شهيد شو او د اسالم لښـکر ماتې وکړه. دغه ماتې د اسالم په 
تاريخ کې د تولوز د ماتې په نامه مشهوره ده . په دغه جگړه کې د مسلمانانو ډېر قوماندانان شهيدان شول.
د تولوز ماتې وروسته د سمح له قوماندانانو څخه يوه تن چې عبدالرحمن بن عبداهلل عافقي نومېده، د 
اسالمي لښـکرو مشر شو او په چټکۍ يې د اسالم عسکر راټول کړل او د تولوز د جگړې د جبران په لټه 
کې شو، ترڅو چې په) ٧٣٢ ز /  ١١٤ ه ق (کې عبدالرحمن وتوانيده چې د فرانسې ځينې ښارونه فتحه 
کړي. دا کاميابي د دې المل شوه چې د فرانسې پاچا شارلمان د قوتونو په راټولولو پيل وکړي او تردې اړ 
شول چې د )ژرمن( قوم څخه د مرستې غوښتنه وکړي. کله چې دغه دواړه قوتونه يو بل سره مخامخ شول، 

ا

ا
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فرانسويانو د چل )هيلې( څخه کار واخيست چې د مسلمانانو د عسکرو د بې نظمۍ، د زياتو قوماندانانو 
او خپله د قوماندان عبدالرحمن د شهادت المل وګرځيد او دغه جنګ د تورو پوانيه په نامه مشهور شو.

په اسپانيا کې د اسالم له بريالي کېدلو وروسته، هلته داسې تمدن جوړ شو چې په اروپا کې د لويو 
علمي او اخالقي بدلونونو ويښتابه سبب شو او همدا راز د لويو ځمکه والو د زور زياتي، سرکـښو او 
اړودوړو مخنيوی وشو. د عمر بن عبدالعزيز د خالفت پر مهال کړنې پرمختگ وکړ، د نورو پرمالونو 
تېری له منځه الړ، اقتصادي اصالحات رامنځ ته شول. همدارنگه مسيحيانو او يهوديانو په اسپانيا کې 

په أزاده توگه ژوند کاوه.
عثماني دولت څنگه جوړ شو؟

په نويو پېړيو کې چې اروپايانو د نوي تمدن په جوړولو بوخت وو او د نوي علم او تکنالوژۍ په مرسته 
يې هڅه کوله پر نړۍ واکمنان شي، په اسالمي نړۍ کې څه تېرېدل؟ أيا هغوی هم د بدلون او نوښت 
په فکر کې وو؟ أيا د تمدن له نويو السته راوړنو يې گټه اخيستله؟ د استعمار له پديدې سره يې څه 

چلند کاوه؟ په نويو پېړيو کې د مسلمانانو تر ټولو مهم دولت، عثماني دولت و.
د مالزگرد په جگړه کې د سلجوقي ترکانو بريالي کېدل چې د ألپ ارسالن او ختيځ روم د امپراطور 
ترمنځ وشوه، څو عواقب يې لرل چې په کوچنۍ أسيا کې د اسالم پرمختگ او د مسلمانانو او مسيحيانو 
ترمنځ د دوه سوه کلنو صليبۍ جگړو رامنځ ته کېدل يې له مــهمو پايلو څـــخه دي. د ايران له ختيــځ 
څخه کـــوچني أسيا )ترکيه( ته د مسلمانو ترکانو د تلو په پايله کې په کرارکرار کوچني محلي حکومتونه 

رامنځ ته شول چې د ځان د بقا او پراختيا لپاره يې له مسيحي گاونډيانو سره جگړې کولې.
له دغو قبـيلو څخه ډېره مشهوره قبيله د »قايي« قبيله وه چې له انقرې سـره په گاونډ کې مېشت شو.

ددغې قبيلې مشر ارطغرل و چې خپل واک ته يې پراختيا ورکړه . له هغه وروسته يې زوی، عثمان په 
٦٩٩ ز کال کې دولت جوړ کړ چې په خپل نوم يې )عثماني حکومت( و نوموه. 

دغه عثماني دولت چې د شلمې پېړۍ تر لومړيو پورې دوام وکړ، د ختيځې نړۍ وروستۍ وروستنۍ 
څواکمنه امپراطوري وه. چې نوم او اوازه يې د اروپايانو لپاره پيړۍ، پيړۍ د ويرې سبب ګرځېدلی و. 
او له همدې وجې هغوی ددغې امپراطورۍ د له منځه وړلو لپاره  ډېرې هڅی کولې. عثماني ترکانو 
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د خپلې واکمنۍ د پراختيا او د خپل ځواک د ټينګښت لپاره دوه مهم پوځي ځواکونه جوړ کړل. يو 
يې عثماني او بل يې يني چري پوځ و، عثمانلي د عثماني دولت اصلي پوځ و چې د تُرک قبايلو او د 
نظامي متحدانو څخه دغه دولت جوړ شوی و چې غړو يې د دغې خدمت په بدل کې ځمکه ترالسه 
کوله او په غنمتونو کې يې هم برخه ترالسه کوله، خو يني چري مسيحي مسلمان شوي ځوانان وو 
چې د دوی دنده د عثماني پاچا ساتنه وه او د خپلو خدمتونو په بدل کې يې حقونه ترالسه کول او د ۳۰ 

کلونو خدمت وروسته به ورته ځمکه ورکول کېده.
سلطان محمد فاتح چې د عثماني امپراطورۍ مشهور پاچا و، وکولی شو چې د ختيځ روم )بيزانس( 
زرکلنه امپراطورۍ سياسي ژوند ته د پای ټکی کېږدي. د هغه ډېر ځلېدونکې فتحه، د قسطنطنيې 
فتحه)دکنستانتين ښار( و چې د ختيځ روم د امپراطورۍ پالزمېنه وه چې له هغه څخه وروسته دغه 
ښار اسالمبول د )اسالم ښار( ونومول شو او سلطان محمد هم د فاتح لقب واخيست. دغه فتحه  د 

نړۍ په تاريخ کې د ډېرو بدلونونو سبب او د اورپا په تاريخ کې د نويو پېړيو د تاريخ د پيل نېټه شوه.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په څو ډلو ووېشل شي او د عثماني دولت د کمزور کېدلو په الملونو باندې  دې يو له 

بل سره خبرې وکړي، له خبرو اترو وروسته دې دډلې يوغړی د مطلب لنډيز نورو ته ووايی.
 پوښتنې

١. اروپا ته د مسلمانانو لومړی ځل تلل څرنگه ترسره شول؟ لنډه توضيح ورکړئ.
٢. د اسپانيا خلکو ولې د مسلمانانو څخه هرکلۍ وکړ؟

٣. په اروپا کې  د اندلس له خلکو سره د مسلمانانو او سردارانو  چلند څرنگه و؟ توضيح يې کړئ.
٤. عثماني دولت څه ډول جوړ شو؟
5. سلطان محمد فاتح څــــوک و؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
ځينې زده کوونکي دې د اندلس د اموي خالفت او ځينې نور دې د عثماني دولت په اړه مطلب تيار 

کړي او په ټولگي کې دې ولولي.
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مسلمانانو د اسپانيا له فتحې وروسته هلته د داسې تمدن بنسټ کېښـود چې هم د اسالمي نړۍ او 
هم د اروپا لپاره د ډېرو لويو علمي پرمختگونو او بدلونونو سبب گڼل کېږي. په اندلس کې اسالمي 
تمدن، په شرق کې د اسالمي تمدن د عظمت يوه برخه وه چې د دغه تمدن حاصل د اروپا په سويل 
کې د پوهانو، فقهاوو، شاعرانو، فيلسوفانو او د هنر او معمارۍ د أثارو ظهور او د صنعت او تجارت 
پرمختگ و دغه پرمختګونه د دې ښکارندوی کوي چـــې په اسپانيا کـــې د مسلـــمانانو  د ورتګ 

انگـــېزه، جگړه او غنيمت نه وو.
په اندلس کې اسالمي تمدن د اروپا او أسيا ترمنځ د يوه پل په څېر رول درلوده او د اروپا زړه ته يې 
د اسالمي تمدن علمي السته راوړنې ولېږدولې . د هند لومړی وزير، نهرو په خپل کتاب )د نړۍ 
تاريخ ته يوه کتنه( کې ليکي : د اسپانيا مسلمانانو په قرطبه کې داسې حيرانوونکی حکومت رامنځ ته 
کړ چې د منځنيو پېړيو له حيرانتياوو څخه گڼل کيږې، هغه مهال چې ټوله اروپا په جهل، بربريت او 
جگړو کې غوټې وهلې، دوی د تمدن او پوهې ډېوه بله ساتلې وه چې رڼا يې پېړۍ پېړۍ پر لوېديځه 
نړۍ وړانگې غوړولې وې. د قرطبې ښار )5٠٠( کاله ددغه حکومت پالزمېنه وه . قرطبه يو لوی ښار 
و چې يو ميليون وگړي يې لرل. دغه ښار يو باغ ته ورته والي درلود چې اوږدوالی يې د ٢٠ ميلونو او 

عرض يې ٤5 کيلومترو ته رسېده.
په دغه ښار کې ډير کتابتونونه وو، تر ټولو لوی يې د امير کـــتابتون و چـې څلورسوه زره )٤٠٠٠٠٠( 
کتابونه په کې وو. د قرطبې پوهنتون په ټوله اروپا او لوېديځه أسيا کې مشهور و او په هغو د غريبانو لپاره 
وړيا مدرسو شتون درلوده. هغه مهال په اسپانيا کې نژدې ټول خلک په ليک لوست پوهېدل په داسې 
حال کې چې په مسيحي اروپا کې له روحانيونو پرته أن ټولنې لوړ پوړو کسانو هم په غربت کې ژوند 
کاوه. د اسپانيا مسلمانانو اسالمي معماري او د ښارونو سينګارته ډېر ارزښت ورکاوه او په دې ترتيب په 

لږ وخت کې په بېال بېلو سيمو کې ښاري الرې، نوي پلونه او د ښايسته جوماتونو جوړول پيل شول.
د اسپانيا مسلمانانو پوهنه او د مدرسو جوړول خپل مهم کار وگاڼه، داسې چې په څو پيړيو کې اسالمي 
اسپانيا په تېره بيا د قرطبې ښار په اروپا کې د پوهنې د خپرېدو مرکزشو، انگليسي مؤرخ)لين بول( په 

اتم لوست 
د اروپا د نوي مدنيت پر جوړېدو د اسالمي تمدن علمي اغېزې

په دې لوست کې به په لوېديځ کې د اسالمي تمدن د عظمت، د اروپا پر نوي مدنيت د هغه د 
اغېزو، د پوهانو او شاعرانو د ظهور د څرنگوالي او د هغه صنعت او تجارت  چې د اروپا زړه ته د 

مسلمانانو د علمي السته راوړنو د انتقال سبب شو، په اړه خبرې وکړئ. 
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اسپانيا کې د مسلمانانو د حکومت د قدرت او د برم په اړه ليکي: په څو پيړيو کې اسپـانيا د علم تمدن، 
هنر او د فرهنگي ځال روښانه مرکز و.

ته  واکمني  فرهنگي  مسلمانانو  د  کې  اسپانيا  په  چې  دی  نه  شوي  جوگه  دې  د  هېواد  اروپايي  هيڅ 
ورته حالت ولري. په اندلس کې د اسالمي تمدن څرگندېدل د بېال بېلو پـــوهانو او متفکـــرينو له 
څــــرگنديدلو سره هم مهال وو چې هر يوه يې د اسالمي تمدن په بشپړولو کې ارزښتمن رول لوبولی 
دی او بشريت ته يې بې شمېره خدمتونه وړاندې کړي دي چې له دغو کسانو څخه د ابن ماجه، ابن 
رشد، ابن طفيل، ابن ميمون او ... نومونه اخيستلی شو. په اسپانيا کې د مسلمانانو پر تاريخي وياړونو 

سربېـــره د وخت په تېرېدلو سره د دې ملت په گټه نه و.
په وروستيو پيړيو کې د مسلمانانو ضعف او لوېدل نه يوازې په دغه هيواد کې پر اسالمي ښارونو د 
په  په اسپانيا کې د مسلمانانو د سياسي واک  متعصبو مسيحيانو د واکمن کېدلو المل شول، بلکې 
ړنگېدو مسيحيانو د مسلمانانو د علمي او فرهنگي تمدن أثار له منځه يوړل، تر هغه ځايه چې اوس د 

اسپانيا په زړه کې د دغه تمدن غږ چپ شوی دی.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په څو ډلو ووېشل شي او د اندلس د اسالمی دولت د کمزورتيا په الملونو باندې دې 

يو له بل سره خبرې وکړي او د خبرو پايله دې د ډلو استازي نورو ته بيان کړي.

 پوښتنې
١- په اندلس او اروپا کې د اسالمي تمدن په اړه څه پوهېږئ په لنډه توگه يې بيان کړئ؟

٢- د قرطبې د ښار په اړه څه پوهيږي؟
٣- ولې په اسپانيا کې اسالمي تمدن له منځه الړ؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په اروپا کې د اسالمي تمدن د عظمت په اړه يوه مقاله وليکي. 
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نهم لوست 

   رنسانس په اروپا کې

ستونزې  وگړيو  د  اروپا  د  جگړو  صليبي 
د  ځمکې  د  کې  اروپا  په  کړې،  نه  حل 
رعيتونه  وال  ډېرځمکه  امله  له  کمـښت 
ځينو  شول.  بدل  رعيتونو  ځمکو  بې  په 
بزگرانو د فيوډاالنو د ظلم او تېري له امله 
به  له کليو  او  په شورشونو الس پورې کړ 
تښتېدل او د پاچاه رعيت کېدل. همدغه 
راکړه ورکړه  په  او  په مختلفو کسبونو  ډله 
بوخته شوه او په اروپا کې يې نوي ښارونه 
جوړ کړل. د سوداگرۍ وده چې له صليبي 
ښاري  د  شوه،  ته  رامنځ  وروسته  جگړو 
هستوگنو خلکو له اقتصادي ودې سره يې 
مرسته وکړه. او هم ښاري هستوگنو خلکو 
ته به يې بورژوا ويل چې د ښاري هستوگنو 

د شمال سمندرګى
د بالتيک سمندرگۍ

 د مانش کانال

 د مديترانې سمندرگى
 ددناپل پاچاهى

اتورۍ
امپر

سه 
مقد

روم 
د 
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معنا ورکوي. ښارونه چې د مالونو د پلورلو او پېرودلو ځايونه دي، د هغوی د راکړې ورکړې ضروري 
وسيلې پيسې  دي، له دې امله د پيسو کارېدل ډېر شول. په لومړي سرکې د ښارونو پراختيا په سواحلي 
اروپا کې  په  پايله کې،  په  د ودې  او سوداگرۍ  د ښارونو  وو.  لږ  فيوډاالن  هلته  وه، ځکه  سيمو کې 
فيوډاليزم کمزوری شو. پاچاهانو له فيوډاالنو څخه غوښتل چې ماليات ورکړي او دغه ماليات هم 
بايد د پيسو په توګه ورکړي چې د پيسو د السته راوړلو لپاره ښاري سوداګرو او د بانکونو خاوندانو ته 
د هغوی ورتګ ضروري و. په پای کې دغه حالت پر فيوډالي اقتصــاد د ښاري هــستوگنو د اقتصاد 
د برالسي کېدو سبب شو او ښـــاري اشراف يې د ځانـــگړي مقام خاوندان کړل. په دغه پېر کـې 
فيوډالو اشــرافو هڅه کوله چې خپل پخوانی مقام وساتي. دغه ټـولــنيز اړودوړ ډېره موده اوږد شو او 
په پای کې بوژوازان بريالي شـــول. د لرغوني روم د ژوند طريقو او قوانينو د ښاري اروپايانو د نوي ژوند 

بنسټ جوړ کړ.

د پاچاهانو د واک ډېرېدل
هغه ماليات چې اروپا يې پاچاهانو له فيوډاالنو اخيستل، د هغو ډېره برخه يې يوازې د خپلو حکومتونو 
د ټينگښت لپاره لگوله، پاچاهانو د ډېرو سرتېرو په گومارلو، منظمه او دايمي اردو جوړه کړه او د وسلې 
جوړل او په تېره بيا د توپ جوړول يې پيل کړل. په پايله کې پاچاهانو د فيوډاالنو پوځي قــوت ته اړتـــيا 
نه لرله، په تېره بيا چې توپ کوالی شي د اړتيا په صورت کې د فيوډاالنو کلکې کالگانې و ړنګوي. په 

دې اساس د فيوډاالنو قوت د پاچاهانو په نسبت لږ شو.
څرنګه چې په اصل کې پاچاهانو له همدغې طبقې څخه وو، له هغه وروسته به اشرافو، فيوډاالن 
دناحيو د حکمرانانو او دولتي لوړو چارواکو په توگه ټاکل. په دې توگه واک د پاچاهانو السته ورغی. 
له دغه بدلون څخه پر پاچاهانو سربېره بورژوازان هم خوښ وو، ځکه د مرکزي حکومت ټينگښت 
د اداری يووالي د واحد نظم او امنيت او قوانينو د مساوي پلي کېدو سبب کېده. دغه کار د سوداگرۍ 
او تجارت په اسانتيا او پراختيا کې چې د بورژوازانو د طبقې غوښتنه وه، اغېز کاوه. د پاچاهانو د واک 
ډېرېدل د دې سبب شو چې هغوی د کليسا په چارو کې هم مداخله وکړي او وتوانېدل چې تر يوه حده 

د پاپ واکمني هم محدوده او خپل واک ډېر کړي.

سياسي بدلونونه او د مرکزي حکومتونو جوړېدل
د رنسانس په دوره کې مرکزي حکومتونه ګډې واکمنۍ او ملتونه ورو ورو د جوړېدلو په حال کې وو 

او د اوسنۍ اروپا هېڅ کوم هېواد اوسنی  حالت نه درلود.
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په انگلستان کې اشرافو فيوډاالنو په پارلمان کې په خپل گډون سره د مشروطه پاچاهۍ حکومت رامنځ 
ته کړی و. د اوسنۍ فرانسې ډېرې سيمې د انګلستان پاچاهانو په واک کې وې، خو فرانسوي پاچاهان 
چې د فيوډاالنو له ټکولو وروسته ډېر غـښتلي شوی وو، ددغو سيمو د نيولو لپاره را وړاندې شول او د 
دغې جگړې پايله ورانې او ويجاړې وه، ځکه دغه جگړې سل کاله اوږدې شوې په پای کې فرانسويان 

د ژاندراک )Jeandrarc( په نامه د يوی پېغلې نجلۍ په پاڅون سره بريالي شول.
د اسپانيا په شمال کې شمالي واليتونه چې د مسيحي پاچاهانو په الس کې وو، په سهيل کې يې د مسلمانانو 

پرضد برياليتوبونه ترالسه کړل او وتوانېدل چې د مسلمانانو وروستی مقاومت پای ته ورسوي.
د اروپا په مرکزي او ختيځو سيمو کې يو قوی حکومت ته د رسېدلو لپاره انگلستان، فرانسه او اسپانيا د 
لوېديځو سيمو په پرتله لږ په کرار په حرکت کې و. ځکه د فيوډاالنو اشرافو په هغوی کې ډېر واک درلود.

په ألمان )د روم سپېڅلې امپراطورۍ( کې اشرافو په رسمي توگه د امپراطور مقام منلو. په روسيه کې 
په   )  Ivan IV( ايـــوان  ته د څلــــورم  تر دې چــې د واک  فيــــوډاالنـــو ډېـــر واک درلود،  هم 
رســـــېدلو) ١5٣٣ -١5٨٤ م( کې وټکول شول. که څه هم چې له يوې مخې ورک نه شول، خو 
په روسيه کې مرکزي غښتلی حکومت جوړ شو او د ارتدوکس د مذهب پراخيتا د روسانو د معنوي 
يووالي له غښتلی کېدو سره مرسته کوله. د سويلي اروپا د سيمو سياسي اوضاع د نورو سيمو بر عکس 
د متمرکز قدرت په لور نه تله. د بالکان په ټاپو وزمه کې د بيزانس حکـومت له هغه زيان وروسته چـــې 
له صلـــيبانو څخه يې وليد، د خپل واک په بيا السته راوړلو بريالي نه شول او مخ په زوال شول. د 

عثماني ترکانو پرمختگ،  صربانو او مجاريانو خپلواکۍ غوښتنې هم دغه زوال گړندی کړ.
د ايټاليا په ټاپو وزمه کې د دغې سيمې شمالي ښارونه او بندرونه د سوداگرۍ او ښاري ژوند د ودې له 

الرې د ډېرو پانگو خاوندان شوي وو، خو يو مرکزي حکومت يې نه درلود.

په اروپا کې علمي او فرهنگی رنسانس
په اروپا کې د رنسانس په زمانه په بېالبېلو برخو، لکه: فکر، هنر، علم او کسب کې له ټولنيز، اقتصادي 

او سياسي بدلونونو سره په يو مهال، پراخ بدلونونه رامنځ ته شول.
د رنسانس مهمو الملونو څخه يو هم انسان پالنه )هيومانيزم( او فرد پالنه ده. له صليبي جگړو وروسته، 
له فلسفي أثارو او په ځانګړې ډول د لرغوني يونان له اړوندو أثارو سره د اروپايانو بلدتيا د دې المل شو 

چې پر انسان او د انسان پر عقل ډېر باور وشي.
د رنسانس د عصر پر فلسفي او اخالقي أثارو سربېره چې د انسان پالنې فکرونه يې رامنځ ته کړي وو، 
د هنر په ډگر کې هم په أسانۍ سره ددغو فکرونو اغېزې لېدالی شو. د رنسانس د زمانې د انځورگرۍ 
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او مجسمې جــوړولو د ډېرو أثارو مـــوضوع انــسان و. په دغو أثارو کې چــې لويو انځور ګرانو، لکه: 
داوينچی، د انسان احـــساس، د انسان فــــکر، د انسان کـــړنې او همدارنګه طبيعت په کې د پام وړ وو.
 Dante(   د رنسانس په دوره کې دبياتو په ډگر  کې هم  مهم بدلونونه ښکاره شـــول. دانته اوپترارک

Petrark – ( ددغه وخت له اديبـــانو څخه دي.
طبيعي )تجربې( علوم هم چې مخکې هومره پام ورته نه کېده، د رنسانس په زمانه کې مينه وال پيدا 
کړل. اروپا ته د اســـالمي علومـــو لېږدول په دغه کار کـــې مهم اغـــېز درلـــود. ددغه پېرله پوهانو 
څخه يوتن »راجربيکن« په علمي پېژندنه کې د تجربې پر اهميت په علمي پېژندنه ټينگار وکړ. د 

ويليام هاروي په نوم يو پوه د انسان په بدن کې د وينې د گرځېدلو څرنگوالی کشف کړ.
د  شول.کپرنيک،  مطرح  فکرونه  نوي  هم  کې  جغرافيه  او  پېژندنه  ستور  رياضياتو،  په  رنگه  همدا 

ځمکې ُکروي توب او له هغه څخه وروسته گاليله د لمر پر شاوخوا د ځمکې ګرځېدل ثابت کړل.
د اختراعاتو په ډگر کې که څه هم هومره پرمختگ نه و، بيا هم مهم څيزونه اخـــتراع شول، لـــکه 

چـــې د گوتنبرگ په وسيله د چاپ د ماشين او دگاليله له خوا د تلسکوب اختراع کېدل .

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د هيومانيزم يا انسان پالنې، دويمه ډله دې د 
سياسي بدلونونو او درېمه ډله دې د رنسانس د زمانې په علمي او فرهنگي بدلونونو خبرې وکړي او د 

ډلو يو غړی دې د خبرو پايلې نورو ته بيان کړي.

 پوښتنې
١. د رنسانس په دوره کې په اروپا کې د ښاري ژوند د پراختيا الملونه څه وو؟ بيان يې کړئ.

٢. په اروپا کې د رنسانس پر مهال د پاچاهانو د واک د ډېريدلو الملونه څه وو؟
٣. د رنسانس په زمانه کې د ادبياتو او طبيعي علومو په برخه کې څه بدلونونه رامنځ ته شول؟ په لنډه 

توگه يې بيان کړئ.
٤. د رنسانس  په دوره کې د ستور پېژندلو او جغرافيې په برخه کې څه بدلونونه رامنځ ته شول؟ 

5. د اوينچي څوک ؤ؟ 

  له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د رنسانس د دورې د يوه عالم په اړه يوه مقاله وليکي او په ټولگي کې دې ولولي.
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لسم لوست 

جغرافيايی اکتشافات او د سمندري چلن وده 

انسانانو په خپل څو زره کلن ژوند کې، د ځمکې د ځينو برخو په اړه معلومات نه لرل او جغرافيايي 
پوهه يې يوازې د أسيا، اروپا او افريقا په وچوکې ايساره وه. د همدغو برخو په اړه يې هم بشپړ معلومات 
نه لرل، د بېلگې په توگه: سويلي نيمه کره کابو ناپېژندل شوې پاتې وه او د لوېديځې نيمايي ُکرې په اړه 
هم معلومات نه وو. په داسې حال کې چې په دغو برخو کې خلک هم اوسېدل او تمدنونه هم وو، 

خو دغو تمدنونو د أسيا، اروپا او افريقا نورو تمدنونو سره اړيکې نه لرلې.
چين ته د ماركوپولو سفر هم د اروپايانو لــه جـــغرافيايی پوهـــې ســـره ډېره مرسته وکړه، هــغه د 
ايټاليا له وينيز)Veeniz( ښار څخه د أسيا لوېديځ ته او له ايــران او افغانـستان څخه په تېرېدلو چين 
ته والړل او شـــل کاله وروسته د هند د سمندر له الرې بېرته وينيز ته والړل. هغه لومړنی سړی و چې 
اروپايان يې د جاپان او أرام سمندر په اړه خبرکړل او همدارنگه يې اروپا ته د هند او ايران د سوداگريزې 

الرې په اړه هم معلومات ورکړل.
له صليبي جگړو مخکې د اروپايانو سمندري چلند تر ډېره د شمالي اروپا په سمندرونو کې و، خو 
وروسته له هغه چې صليبي جگړې سمندرونو ته اوږدې شوې، اروپايانو په کرار کرار په مديترانه کې 
سوداگري پيل کړه. هغوی د اروپا او اسالمي هېوادونو له بېړۍ جوړولو څخه په گټې اخيستنې، نوې 
او د الرښوونې  قابليت  ډېر گړنديتوب،  او  لويې وې  او  بېړيو قوي  تر پخوانيو  بېړۍ جوړې کړې چې 
تخنيکي وړتياوې يې لرلې. هغه قطب ښوونکې وسيله چې مسلمانان د چينايانو په مرسته ورسره بلد 
شوي وو، د اروپايانو السته ورغله او په دې توگه سمندري سوداگرۍ ډېر پرمختگ وکړ. د منځنيو پېړيو 
په وروستيو کې د سمندري سوداگرۍ له الرې د واک او پانگې د السته راوړلو لپاره د مديترانې د ټاپو په 
شاوخوا کې سيالي ورځ تر ورځې ډېرېدله او سياسي او مذهبي اختالفاتو هم دغې سيالۍ ته لمن وهله.
په) ١٤5٣ ز (کال عثماني ترکانو چې د مديترانې د شمال ختيځو سيمو ډېرې څنډې نيولې وې، 
پر دې بريالي شول چې د قسطنطنيې په نيولو د بيزانس امپراطورۍ ژوند ته د پای ټکی کېږدي او د 
مديترانې د شمال ختيځ سوداگري هم خپله کړي. له هغو وروسته اروپايي حکومتونو د بيزانس پر ځای 
له عثماني دولت سره راکړه ورکړه پيل کړه، خو د اسپانيا او پرتگال حکومتونه چې له عثمانيانو سره 
په جگړه بوخت وو، نه شوای کوالی له دغې سوداگرۍ څخه گټه پورته کړي. نو په دې لټه کې شول 
چې د مديترانې د ټاپو پرځای د اطلس له سمندر څخه گټه واخلي. هغوی فکر کاوه چې د اطلس 
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سمندر له الرې کوالی شي هندوستان او چين ته ورسېږي او ارزښتناک توکي،  لکه: درمل، عطر او 
ورېـښم السته راوړي .

په دغه کار د برياليتوب په صورت کې هغوی کوالی شوای په ارزانه بيه د خپلې خوښې د څيزونو په 
السته راوړلو بريالي شي او عثماني دولت ته به د ډېرو پيسو په ورکولو اړ نه وي او په بدل کې يې کوالی 

شول چې دغه مالونه په اروپا کې په لوړه بيه وپلوري.
په دغه فکر سره پرتگاليان په دې باور شول چې د افريقا له وچې په راتاوېدلو، د سويل له لوري څخه 
ختيځ ته رسېدالی شي. هر څومره چې هغوی له نويو نقشو په گټه اخيستلو د وچو او سيندونو په اړه 
معلومات لرل، خو له دې هرڅه سره يې د افــــريقا پراخه وچه نه وه پيژندلې او له اروپا څــخه تر هـــند 
پورې اوږده الره يې تصور کړې نه وه، بل خوا پرتگاليان او اسپانويان په دغه باور وو چې د اطلس سمندر 
چې د اروپا په لوېديځ کې دی، د أرام له سمندر سره چې د چين په خـتيځ کـــې پروت دی، نښتی دی 

او کـــوالی شي د اطلس په سمندر کې د لوېديځ په لور حرکت سره د أسيا ختيځ ته ورسېږي.

داطلس سمندر

د انگريزانو مسيردفرانسويانو مسير
د هلنديانو مسير

د پرتګاليانو اکتشافات
د پرتگاليانو مسير

داسپانيانو اکتشافات
د اسپانيانو مسير

سويلي امريکا

د أرا سمندر

د أرا سمندر

لويديځ هند

شمالي امريکا
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پرتگاليانو د ختيځ په لور سمندري الره څرنگه پيدا کړه ؟
د پنځلسمې ميالدي پيړۍ له نيمايی راهيسې پرتگاليانو د افريقا د غربي سيمو له الرې د سويل په لور 
سمندري سفرونه پيل کړل. په هماغه حالت کې يې د غالمانو او عاج سوداگري  پيل کړه. د هغوی د 
فکر پر خالف د افريقا سويلي  برخه ډېره لرې وه. په )١٤٨٧( زېږديز کال )بارتولو مودياز( د افريقا له 
سويلي سيمې څخه  چې )دماغه اميد( نومېدله، تېر شي او په ختيځ کې د هند سمندر ته ورسېږي.

دغه کشف ډېر مهم و . له هغه وروسته )واسكو دوگاما( پرتگالي سمندر گرځېدونکی وتوانيد د هند 
په ټول سمندر کې وگرځي او د هند، اندونيزيا او خليج فارس الره پيدا کړي.

د اطلس له سمندر څخه د هند سمندر ته د الرې په پيدا کولو، پرتگاليانو ځانونه په چټکۍ د أسيا 
سويلي او ختيځو سيمو ته ورسول او همدا راز اسپانويانو هند ته د رسېدلو په موخه د اطلس سمندر 
د لوېديځ په لور  حرکت وکړ او په پايله کې يو نوي هېواد ته ورسېدل چې راتلونکي لوست کې به په 

تفصيل پرې خبــــرې وشي.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکی دې په ډلو ووېشل شي او د الندې مطلب په اړه دې سره خبرې وکړي.

)) په جغرافيايي کشفياتو کې د مسلمانانو ونډه((

 پوښتنې
١. اروپايانو ته د جغرافيايي اکتشافاتو زمينه څرنگه برابره شوه ؟

٢. پرتگاليانو د ختيځ په لور خپل سمندري سفرونه څرنگه پيل کړل؟ په لنډه توگه يې بيان کړئ.
٣. جغرافيايي اکتشافاتو څه السته راوړنې لرلې؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې چين ته د مارکوپولو د سفر په اړه يو مطلب برابر کړي چې له دوو مخونو څخه لږنه وي.
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  دويم څپرکی

د اروپا د نويو او اوسنيو پېړيو تاريخ 

په دې څپرکي کې به د امريکا د کشف او د هغو له پايلو، د فرانسې لوی انقالب، صهيونيزم، په نړۍ 
کې د أزادۍ غوښتونکو ملي غورځنگونو، د اسالمي هېوادونو د سازمــــان او سرې مـــياشتې د رامنځ 

ته کېدلو په اړه معلومات ترالسه کړئ. 
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د څپرکي موخې

هيله کېږي د څپرکي په پای کې زده کوونکی الندې موخوته ورسږي.
- د امريکا کشف او د هغو پايلې، د فرانسې د لوی انقالب د رامنځ ته کېدلو الملونه او دهغو پايلې 

-  په نړۍ کې به د صهيونيزم پيداکېدلو، د أزادي غوښتونکو غورځنگونو رامنځ ته کېدلو، د اسالمي 
هېوادونو د سازمان او سرې مياشتې د منځ ته راتگ په اړه معلومات ترالسه کړي.

- پورتني مطالب به بيان، تحليل او وارزوي او همدارنگه مهمې پېښې، لکه: د فرانسې لوی انقالب، 
جغرافيايي اکتشافات او ...به يو له بله جال کړي.

- په نړۍ کې به د پېښو له رامنځ ته کېدو څخه پند او عبرت واخلي.
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يوولسم لوست
د امريكا كشف او د هغې پايلې

هغه مهال چې پرتگاليان د افريقا پر شاوخوا راتاوېدلو سره د ختيځ پر لور په حرکت کې وو، اسپانوي    
سمندر گرځېدونکي د کريستف کلمب په مشرۍ له څو بېړيو سره هندوستان ته د رسېدلو په موخه 
د اطلس سمندر د لوېديځ په لور خپل سفر پيل کړ. هغوی د سيند پر الره بلد نه وو او بلخوا د لېرې 
پرتو سيمو له اقليم سره هم نابلد وو. په پايله کې ځينې بېړۍ ډوبي شوې، د خوراکي توکو کمښت هم 
هغوی ناروغ کړل او ځينې مړه شول . په پای کې کريستف کلمب او ملگري يې په وچه او لمده کې 
له مياشتو مياشتو اللهاندۍ او ستونزو گاللو وروسته په ١٤٩٢ ز کال ټاپوگانو ته ورسېدل. کريستف 
کلمب په دې گومان چې د هندوستان کوم ټاپو ته رسېدلی دی، د هغه ځای اصيل سره پوستي يې 

هنديان و نومول.
هغه اسپانيا ته وگرځېد او دويم ځل له لومړني سفر له تجربو په گټه اخيستلوسره، وتوانېد چې په أسانۍ 
نويو سيمو ته ورسېږي او همدا رنگه يې فکر کاوه چې هندوستان ته رسېدلی دی. هغه د ژوند ترپايه 

په خپله تېروتنه کې پاتې شو.
نورو سمندرگرڅېدونکو هم له کرستف کلمب څخه وروسته دغه کارته راوړاندې شول او اکتشافات 
يې وکړل او تر ډېره وخته نه پوهېدل چې نوې وچې ته رسېدلي دي، ترهغه چې يو سمندر گرځېدونکی 
چې امريکووسپوچي نوميده پوه شو چې دغه هېواد هند نه، بلکې نوې وچه ده او دغه لويه وچه يې د 

هغه په نـــوم )امريکا( ونوموله.
 انگليسي او فرانسوې سمندر گرځېدونکي د امريکا شمالي سيمې کشف يا پېدا کړې چې اوس کاناډا 
او د امريکا متحدايالتونه دي. يوتن انگليسي سمندر گرځېدونکي أستراليا کشف کړه. په دې ترتيب 
ډېرې سيمې او ټاپوگان په تدريج سره کشف شول او ورو، ورو د ځمکې نقشه تر پخوا زياته وپېژندل 
شوه، انسانانو ته لويې وچې، سيندونه او د هغو جغرافيايي بريدونه معلوم شول او په کرار، کرار  د 

ځمکې اوسنۍ نقشه وپېژندل شوه.
هغه سيمې چې پرتگاليان، اسپانويان او نور ورغلي وو، له خلکو تشې نه وې، خو څرنگه چې اروپايانو 
هغه سيمې نه پېژندلې، فکـــر يې کاوه چې دغه سيــمې مخکې کشف شــــوې دي. د بېلگې په توگه: 



40

په امريـکا کې د سورپوستکيو تمدن موجود و . په هر حال اروپايانو به د جنگي بېړيو او توپونو په کار 
اخيستلو، ډېر بومي يا د امريکا اصيل خلک مړه او چورتاالنول. اسپانويان د امريکا د پانگې ترالسه 
کولو په تمه د پوځي لښکرو په لېږلو د سورپوستو په وژلو پيل وکړ او د أزتکانو او اينکانو تمدن يې له 

منځه يووړ. استعمار چې هر ځای ته والړ ډېر زيانونه يې واړول.
له هغه وروسته د اروپا لويو دولتونو د نوې نړۍ )امريکا( په لور مهاجرت پيل کړ. هغوی د خپلو پانگو 
د ډېرېښت په نيت د امريکا ډېرې سيمې ونيولې. اسپانويانو او پرتگاليانو د امريکا مرکزي او سويلي 
سيمو ته په ننوتلو زور زياتی وکړ، هغوی يې د ځـان تابع کړل او د بومــي خلکو ټول د سرو او سپيــنو 
زرو زېرمې يې ونيولې. ځمکې يې په خپلو کې ووېشلې او هغوی يې د مريانو په توگه په کار کولو اړ 

اېستل او أن چې ډېر امريکايي بوميان به په معدنونو کې د کار د سختوالي  له امله مړه کېدل.
وروسته د انگلستان او فرانسې په شان نور هېوادونه د امريکا د پانگو او سرچينو د ترالسه کولو لپاره 
شمالي امريکا ته الړل. امريکا ته د سپين پوستو له مهاجرت سره جوخت د افريقا ځينې تور پوستي 
هم د معدنونو او د کرنې د کارونو لپاره امريکا ته ولېږل شول او د بومي سور پوستو او واکمنو سپين 
پوستو ترڅنګ د غريبو او وروسته پاتې لږه کيو په توگه د استعمار په زمانه کې، امريکا کې پاتې شول.
د نوې نړۍ )امريکا( د پېدا کېدو په پايله کې اروپا ته ډېر سره اوسپين زر، کرنيز او صنعتي محصوالت 
صادر شول. د سيند د تگ راتگ الرو بدلون وموند، د نړۍ په اړه د نړيوالو معلومات څو چنده زيات 
شو. اروپايي تمدن امريکا ته الړ او هلته يې ډېر پرمختگ وکـړ، اروپايانو پراخـــې سيمې ونيولې. 
بلخوا مهاجرتونه د اروپا د لويو ځواکونو ترمنځ د جگړو المل شو. پر اشغال شويو سيمو د اروپا د لويو 

جگړو له امله د امريکا د خلکو د خپلواکۍ اخيستلو لپاره هم الره اواره شوه.

 پوښتنې
١. د امريکا د کشف يا پيدا کېدلو پړاوونه بيان کړئ؟

٢. د امريکا لومړنيو کاشفانو د امريکا په اړه څه فکر کاوه ؟
٣. اروپايان د څه لپاره امريکا ته والړل.

٤. د امريکا کشف اروپايانو او امريکايانو ته څه پايلې لرلي، بيان يې کړئ؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د کريستف کلمب په اړه يو مطلب برابر کړي او په ټولگي کې دې ولولي.
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دولسم لوست
د فرانسې لوی انقالب

د فرانسې ټولنه د انقالب په درشل کې له درېو طبقو جوړه شوې وه.
١- لوړه او معتبره طبقه : چې په دې طبقه کې اشراف، درباري، نجيب خلک او جگپوړي 
روحانيون وو. سره له دې چې دوی لږ وو، د پانگې او واک ټولې سرچينې د دوی په الس کې وې او 
پراخې ځمکې او لوی، لوی دولتي منصونه د هغوی په واک کې وو او له ډول ډول امتيازاتو څخه لکه 

مالياتي معافيت، برخمن وو.
٢- منځــنۍ طبــقه: چــې ډېر يې ښـــارمېـشتي خلک وو، دوی سوداگري، وکالت، ليکوالي 
او صنعت کار وو. روڼ أندي او لوستي کسان وو چې له نويو افکارو سره بلدوو، خو واکمن اشرافيت 
او  مالياتي  او  ورکوله  نه  ونډه  کې  ادارو  سياسي  په  هېواد  د  ته  هغوی  ټولنې  معتبری  هماغې  يعنې 
د منځنۍ طبقې  امله  له همدې  فعاليت خڼډ کېدل.  اقتصادي  أزاد  د  د هغوی  گمرکي محدوديتونه 
خلک د استبدادي سلطنت له نظام څخه ناخوښي وو او د سياسي أزادۍ او د ټولنيزو مساوي حقونو 

غوښتونکي وو.
٣- ټيټه طبقه: په دې طبقه کې غريب بزگران او د صنعت کارگران وو. دوی چې د فرانسې د ټولنې 
ډېره  برخه يې جوړوله، د کار او توليد اصلي قوت ګڼل کېدل، خو په دغه حالت کې هم تر ټولو بې 

وزلي  وو، چې په بېسوادۍ او لوږه کې يې ژوند کاوه او ډېر درانه ماليات يې هم ورکول .
د  فرانسه  چې  هم  څه  که  ورگرځي.  ته  زمانې  لويي  څوارلسم  د  عوامل  انقالب  لوی  د  فرانسې  د 
څوارلسم لويي په زمانه کې چې نژدې اويا کاله يې حکومت وکړ، لوی قدرت و، خو د حکومت 
پېړيو           دوو  د  انگلستان سره  له  و، ځکه  کمېدلو  په  مخ  په چټکی  قوت  يې  کلونو کې  وروســتيو  په 
)۱۷او ۱۸( جگړو، فرانسه  له ماتې سره مخ کړه. د پاچاه او د درباريانو، لګښتونو او تجمالتو او د 
امريکا په استقالل غوښتونکې مبارزه کې د فرانسې مداخلې، د خزانې د تشېدو سبب شول. په دې 
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مهال د مالياتو ډېرېدل، تېری او ظلم، د ټولنيزو طبقو ترمنځ توپيرونه، اقتصادي کړکېچ او تر دغو ټولو 
په اروپا کې د مونتسکيو، ولټر، ژان ژاک روسو او ... په شان پوهانو راڅرگندېدل چې د خلکو ذهنونه 
يې روښانول، پرګنو د پاڅونونو المل شول او د ټولنې ډېرو خلکو ته د شپاړسم لويي بې کفايتي څرګنده 
شوه. په پای کې د خلکو د قهر او کرکې د اور لمبې په)١٧٨٩ز( کال د فرانسې د لوی انقالب په 

بڼه پورته شوې.
 د انقالب په لومړيو ورځوکې، د فرانسې ډېرو سياسي گوندونو په خپلو کې مبارزه کوله چې تر ټولو 

مهم يې په الندې توگه وو: 
او د   يوه مستبد  لويي همداسې د  دغه گوند هڅه کوله چې شپاړسم  ١- سلطنت غوښتونکي:  

مطلق پاچا په توگه وساتي.
٢- منځالري: چې د دوی موخه د انگلستان په څېر د مشـروطه سلطنت ټينگــــول او د اساسي 

قانون جـــوړول و.
٣- اعتدالي: جمهوريت غوښتونکي )ژېروندنيان(چې د جمـــهوري حکـــومت غـــوښتونکــي 

او د مطلقی پاچاهۍ پر ضد وو.
٤- تند الري جمهوريت غوښتونکي )ژاکوبنيان(

په پای کې د درېمې يا ټيټې طبقې خلک سره راټول شول او ددې پر ځای چې د پورتنيو طبقاتو له 
استازيو سره يو ځای شي، په خپله يې غونډه جوړه او هغه يې ملي غونډه وبلله او ژمنه يې وکړه چې 

ترڅو فرانسې ته اساسي قانون جوړ نه کړي، خپاره به نه شي.
دوی داسې وانګېر له چې پاچا غواړي د دوی دغه غونډه له منځه يوسي، نو له دې کبله يې په شور او 
غوغا الس پورې کړ، د جنـــوري په څوارلسمه يې د باستيل پر زندان يرغل وکړ او زندانيان يې أزاد 
کړل. د فرانسويانو أزادي غوښتونکې مبارزې، شپاړسم لويي تسليمېدلو ته اړويست او د دې سبب شو 
چې پاڅون کوونکي په )١٧٨٩ ز(  کال مشروطه سلطنتي نظام جوړ کړي، خو د پخواني رژيم د بيا 
را گرځولو لپاره د شپاړسم لويي هڅو، پاڅون کوونکي اړ کړل چې څو کاله وروسته د سلطنتي نظام د 
ړنگولو تر څنگ، په )١٧٩٢ز(  کال جمهوري نظام جوړ کړي. دغه مهال شپاړسم لويي او مېرمنې 
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يې )ماري انتوانت( له فرانسې څخه د تېښتې هڅه وکړه، خو پر دغه کار بريالي نه شول، ونيول شول 
او اعدام شول.

د شاهي رژيم زوال او د جمهوري نظام ټنگېدل د فرانسې د عامو خلکو په ژوند کــــې بدلون راوست، 
ځکه د بشري حقوق اعالميه تصويب شوه؛ حقوق، فيوډالي اميتازات او د مالياتو له ورکولو څخه د 
اشرافو او روحانيونو خالصون او د اشرافيت عناوين او القاب يې له منځه يوړل، د کليسا مالونه ضبط 

او د دولت تر واک الندې راغلل.
 د فرانسې د لوی انقالب اغېزې نه يوازې په فرانسه کې، بلکې په زياتو اروپايي هېوادونو کې لېدل 
کېدې، يعنې دا چې جمهوريت غوښتونکي افکار په ټوله اروپا کې خپاره شول او له هغو سره د بشري 
حقونو اصول هم اعالن شول او په خلکو کې يې ځای پيدا کاوه . له همدې امله دغه انقالب ته د 

فرانسې لوی انقالب وايي.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي، لومړۍ ډله دې د فرانسې د انقالب د الملونو او دويمه ډله 
دې د فرانسې د لوی انقالب د پايلو په اړه په خپلو کې بحث وکړي او پايله دې د ډلې يو استازی نورو 

ته بيان کړي.

 پوښتنې
١. د فرانسې لوی انقالب ولې او څرنگه رامنځ ته شو؟

٢. په فرانسه کې ملي غونډه څرنگه رامنځ ته شوه ؟
٣. د فرانسې انقالب ته ولې لوی انقالب وايي؟

٤. هغو گوندونو او ډلو چې د فرانسې د انقالب په مهال په خپلو کې مبارزه کوله کوم وو، نومونه يې 
واخلي؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د جمهوريت او شاهي نظام توپيرونه په يوه چارټ کې ترتيب او په ټولگي کې دې 

پرې خبرې وکړي.
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ديارلسم لوست

صهيونيزم 

صهيونيزم يو يهودي غورځنگ دی چې د يو مستقل يهودي حکومت د جوړېدلو په موخه رامنځ ته 
شو، تردې چې د نړۍ ټول يهوديان چې تيت او پرک د نړۍ په مختلفو سيمو کې پراته وو، په فلسطين 
کې راټول او يو واحد حکومت جوړکړي. ددغه غورځنگ نوم د صهيون له غره څخه چې د داوود )ع( 

مقبره او په اورشيلم کې ده اخيستل شوی دی.
د اسراييلو دولت څرنگه رامنځ ته شو؟

يهوديان د اسالم له پيله تر اوسه بېلې ځانگړتياوې لري چې په نورو اديانو کې په دومره شدت سره نه 
ليدل کېږي. مليت پالنه د هغوی له مهمو ځانگړتياوو څخه ده . په دې معنا چې يهود خپل قوم تر نورو 
قومونو غوره او خپل نژاد تر نورو نژادونو اوچت بولي. دويم داچې يهوديان له مال او پانگې سره ډېره 
مينه لري. پردغه بنسټ د هغوی ترمنځ سودخوړل، پانگه ټولول، رشوت اخيستل، له حده ډېر دود 

دی او د مال او پانگې د راټولو لپاره هرې وسيلې ته الس اچوي.
مهاجرت او په گوښه کې ژوند يهوديان دېته اړ کړل چې سره راټول شي. ددغې موخې لپاره په دې اړه 
ډول، ډول نظـــريات مطـــرح شــول، تردې چـــې يوتن مشــهور يهــودي ليکــوال )تئودوهرتزل( په     
)١٨٩5 ز( کال ) د يهودو دولت ( په نامه کتاب کې خپــــل نظريات مطــــرح کړل چې په لږه موده 
کـــې د يــهودي دولت د جوړېدلو په اړه د هغه نظريات د يهودو له خوا  ومنل شول او د يهودي دولت 

د جوړولو په فکر کې شول.
په دې اساس له )١٨٨5 ز( کال تر)١٩٠١ ز( کال پورې اروپايي يهوديانو د يهوديانو د غونډې )کنګرې( 
لپاره د لومړني تدابير پيل کړل او وتوانېدل چې د سويس د بال په ښار کې د نړۍ د صهيونيزم لومړنۍ 
غونډه)کنګره( جوړه کړي چې د صهيونيزم اصلي بنسټ په همدغه غونډه کې کېښودل شو او صهيونستان 

په دې بريالي شول ترڅو خپلې موخې او کاري پالنونه د رائيو په اتفاق سره تصويب کړي.
په )١٩١٧ ز( کال کې انگلستان د بالفور د اعالميې په ترڅ کې دصهيونيستانو په فکر په فلسطين 
کې د يو يهودي دولت په جوړيدو هوکړه اعالن کړه. له هغو وروسته يهوديانو د انگلستان د اشرافو په 
مرسته په فلسطين کې د ځمکو پېرودل پيل کړل او د مانچستر پوهنتون د کيميا استاد )ډاکټر وايزمن( د 
اروپا د يهوديانو د کمېټې د منشي په توگه وټاکل شو چــې د هغه په کارونو ســـره د دغه گوند سيــاسي 

چـــارې اداره کېدلې. 
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په ١٩٢٠ زېږديز کال کې وروسته له هغه چې د ملگرو ملتونو ټولنې د فلسطين قيموميت انگلستان 
ته وړکړ فلسطين ته د يهوديانو د پراخ مهاجرت الره پرانيستل شوه او ډلـې ډلې يهــــوديانو فلسطين ته 

مهاجـــرت پيل کړ چې دغه کار د مسلمانو عربو د نيوکې سبب شو. په)١٩٢١ ز( کال د يهودو پرضد 
نيوکې او پاڅـونونه ډېر شول، خو چرچيل د انگليس د مستعمراتو وزير چې دغــه وضعه وليده، اعالميه 
يې خپـــره کړه او په ډاگه يـــې کـــړه چې د انگليس دولت هوډ نه لري د فلسطين ټوله ځمکه د يهودي 
دولت خاوره وگرځوي، بلکې مهــــاجرت به د فلسطين د اقتصادي امکاناتو تراجازې ورکولو وڅارل 
شي، خو د هرې ورځې په تېرېدو د يهوديانو د مهاجرت د لړۍ په پراخيدلو په)١٩٣٠ز( کال دغه ستونزه 
نوره هم لويه شوه، ځکه په المان کې واک ته د هتلر رسېدل د دې سبب شو چې د اروپايي يهوديانو لويې 
ډلې فلسطين ته کډه وکړي چې دغه کار د انگليس او مسلمانانو د اړيکو د خړپړ کېدلو سبب شو، په 
دې اساس انگليس اړشو چې له فلسطين څخه ووځي او د فلسطين موضوع د ملگروملتونو ټولنې ته 
پريږدي. په  )١٩٤٧ ز( کال د ملگـــرومــلتونو سازمان سپارښتنه وکـــړه چې فلسطــين دې په دوو برخو 
)عربي او يهودي( ووېشل شي، چې په دې ترتيب يهوديان پر لوېديځ فلسطين واکمن شول او داسراييلو 

جمهوريت يې هلته جوړ کړ. 

سعودي عربستان
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د اسراييلو د دولت له جوړېدو وروسته د عربو او اسراييلو ترمنځ جگړې اور واخيست، خو د اردن د 
ځينو پوځي مشرانو د خيانت له وجـې، دغه جـــگړه د عـــربو په ماتې پای ته ورســېده. په       )١٩5٦ 
ز( کال د مصـــر د جمهور رييس جمال عبدالناصر په وسيله د مصر د کانال په ملي کولو، فرانسې او 
انگليس پر مصر يرغل وکړ. اسراييلو هم دغه وخت غنيمت وگاڼه او ځانونه يې د سويس کانال ختيځو 

څنډو ته ورسول، خو د مصر کلکه دفاع د مصر د برياليتوب سبب شوه.
د )١٩٦٧ ز(  کال په شپږ ورځنی جگړه کې چې د مسلمانانو او اسراييلو تر منځ وشوه له اسراييلو څخه د امريکا 
د مالټر له امله، مصر، سوريې او اردن ماتې وکړه او اسراييليانو له مصر څخه د سينا دښته او له اردن څخه د اردن 
سيند لوېديځه غاړه ونيول، خو له دغه بهير وروسته په)١٩٧٣ ز( کال د انور سادات د جمهوري رياست پر مهال 
د اسراييلو او مصر ترمنځ جگړه ونښته. په دغه جگړه کې سره له دې چې سادات د سينا د دښتې لږه برخه بېرته 
ونيوله، پټ جوړ جاړی )سازش( يې وکړ او په)١٩٧٧ ز( کال اسراييلو ته الړ او د امريکا د ديويد په کمپ کې 
يې د امريکا د جمهور رييس جيمې کارتر په منځگړتوب له اسراييلو سره سوله وکړه او په بدل کې يې د سينا 
دښته بېرته د خپلې اصلي خانورې )مصر( سره يو ځای شوه. په)١٩٧٩ز( کې د انور سادات له وژنې وروسته د 
فلسطين د أزادۍ غوښتونکي سازمان رييس، يا سرعرفات او د اردن پاچا ملک حسين په هڅونه د جوړجاړي 
)سازش( بهير ته را وستل شو او د اسلو په کنفرانس کــې )١٩٩٣ ز( د اسراييلو د شتون د منلو ترځنگ يې د 
غزې تړانگه او د اردن سيند لوېديځه څنډه د فلسطين د خپلواک حکومت د سيمې په نامه السته راوړه. عرفات 
د فلسطين د پالزمېنې په توگه د قدس د بېرته اخيستلو غوښتونکی هم و، خو اسراييلو تر اوسه دغه غوښتنه نه 
ده منلې. له اسراييلو سره د عرفات له توافقاتو سره سره د اسراييلو پر ضد د فلسطين د خلکو پاڅونونه دوام لري.

  
  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي او د صهيونيزم او د اسراييلو د دولت د جوړېدلو په اړه دی په خپلو 
کې خبرې وکړي او پايله دې د هرې ډلې استازی په ټولگي کې بيان کړي.

 پوښتنې
١. د صهيونيزم کلمه څه ته وايي او څرنگه رامنځ ته شوه؟ توضيح يې کړئ.

٢. د اسراييلو د دولت د جوړېدلو عوامل څه وو؟ توضيح يې کړئ.
٣. فلسطين ته د يهوديانو مهاجرت څرنگه پيل شو؟ تشريح يې کړئ.

٤. يهوديانو ولې خپل دولت اسراييل اعالن کړ؟

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د يهوديانو د تاريخ په اړه يوه لنډه مقاله وليکي او په ټولگي کې دې ولولي.
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څوارلسم لوست

  آزادي غوښتونکي غورځنگونه

د اروپا د امنيت لپاره هڅې
که څه هم د فرانسې د لوی انقالب په رامنځ ته کېدو سره د ټولنې د معتبرو کسانو او پانگوالو طـــبقاتو 
امتيازات له منځه الړل، خو بيا هم ځينې امتيازات پر خپل حال وو. اروپايي ټولنه الهم ارستوکراته 

ټولنه وه.
په فرانسه کــې د فيوډالـــيزم نښې له منــځه الړې، خو له فرانسې څخه بهــر که څه هم د » سرف « 
سيستم په ډېرو هېوادونو کې پای ته رسېدلی و، خو الهم ارستوکراتانو له بزگرانو څخه ډېرې ځمکې 
السته راوړلې او په مزو چرچو او تنبلۍ کې يې ژوند کاوه. پانگواله طبقه له ځانګړو سياسي حقونو 
ټاکله. د  پرته  پام کولو  له  ته  ټيټو طبقو حقونو  د  ټولنې  د  يې  او د سياست تگالره  برخمن وو  څخه 
دولت پر پوځې چارو، کليسا او اداري چارو کې لوړ منصبونه عماًل  د ارستوکراتانو په الس کې وو. 
د محکمو لگښتونه، پرله پسې معاشونه او ... الهم د دولت د بودجې پر اوږو بار وو، دغه بودجه له 

ماليات ورکوونکو څخه السته راتله.
د انقالب پروړاندې د برحال نظام د نظم او امنيت ساتل د سياستوالو لومړنۍ هڅه وه او دغه کار بايد د 
سالطينو د واک په غښتلي کولو شوی وای او د واک د بدلون د هر ډول غوښتنې پرضد درېدل. ځکه 
د يوې غوښتنې په منلو پسې نورې غوښتنې هم مطرح وې. د اطريش د صدراعظم ميترنيخ او د اروپا 
د نورو لويو سياست پوهانو په فکر اساسي قانون د پام وړ مفهوم و، خو محافظه کارانو دعوا کوله چې 
د هغې معنا يو ډول نه وه او هغه منصب غوښتنې چې پرون ترالسه کېدلې، سبابه هــم ترالسه شــــي.
په ١٨ مه پېړۍ کې په اروپا کې د دين اغېز کمزوری شو. د روحانيونو امتيازات او د کليسا پانگې لږې 
شوې. د فرانسې انقالب دغه زيان ته نورهم زور ورکړ، تردې چې  په فرانسه کې د کاتوليکانو کليسا د 
ارتدوکس کليسا پرضد راوړاندې شوه. ناپليون هڅه وکړه دغه حالت تنظيم کړي، خو له پاپ سره د 
ده له کړکيچ وروسته هغه کار بيا گډوډ شو او کليسا  ونه توانېدله چې د زړه له کومې د هغه رژيم ومني.
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د ناپليون ناکامي د ډېرو خلکو په فکر د دين برياليتوب وگڼل شو او دغه باور قوي شو چې د دين او 
حکــومت )تخت او محراب( يوکېدل به د نظم د ټينگښت سبب شي. ميتر نيخ عقيده لرله چې لوی 
پاچاهان سره يو شي او ثابته کړي چې د دوی يووالی ډېرگټور دی او دغه يووالی به د اروپا سوله رامنځ ته 
کړي. د پاچاهانو يووالی يو اساسي سياست دی چې بايد له مطلق زوال څخه د ټولنې د ساتلو لپاره 

ونيول شي.
د فرانسې پرضد يووالی څرنگه رامنځ ته شو؟

لويو دولتونو پرېکړه وکړه چې د لزوم پر مهال د اروپا د سولې او امنيت د رامنځ ته کولو لپاره په يو فکر 
راپاڅي، خو د دغه کار د حدودو لپاره يې بيا مختلف نظريات لرل. د انگليس دولت نظر داو چې لويه 
قوه دې د فرانسې د يرغل پروړاندې د يوې لويې پوځي قوې پرضد وجنگيږي او د ويانا د کنگرې وېش 
دې په دې وسيله تضمين شي، خو په دې اړه د دولتونو دندې په اخالقي ضمانت والړې وې نه الزامي 
ضمانت. د انگليس دولت حاضرو د فرانسې د احتمالي يرغل پروړاندې خپلې دندې عملي کړې، 

خو هېڅکله يې نه غوښتل چې د نړۍ وال حکومت لپاره په اتحاديه کې شامل شي.
او  )ألمان(  پاچا  پروس  د  امپراطور(،  روسيې  )د  الکذاندر  لومړی  امپراطور(،  اطريش  )د  فرانسس   
ميترنيخ په بل فکر وو. د هغه په فکر په اروپا کې هره انقالبي هڅه د موجود نظام په وړاندې گواښ و 
او بايد له منځه وړل کېدای او ژمنه يې وکړه، هر کله چې د کوم هېواد د حکمران )مشر( پر وړاندې 
انقالب وشي، دوی بايد د هغې سره مرسته او مالتړ وکړي، ترڅو نظم بېرته اعاده شي. د اتحاد دغه 
فکر)د هغوی باور( يې رامنځ ته کړ، د دغې پيوستون د غړيو دولتونو پاچاهانو پرېکړه وکړه چې په 
عدالت حکومت وکړي او د اړودوړ پر مهال يو له بل سره مرسته وکړي. تر يو وخته د دغه سپېڅلې 
پيوستون مادې پلې کېدلې، خو د )١٨١5- ١٨٣١( کلونو ترمنځ چې په ايټاليا، جرمني، اسپانيا او 
پولنډ کې اړودوړ او انقالبونه رامنځ ته شول د غړيو هېوادونو د کورنيو امنيتي پوځونو په وسيله وټکول 
شول. د پيوستو )اتحادې( قوه د نظم د ټينگښت لپاره وه، خو دغه بهير دوام ونه کړ.  لومړی د هر دولت 
گټې څرگندې شوې، د وخت په تېرېدو، نه يوازې انگليس او فرانسه، بلکې په بالکان کې اطريش 
او فرانسې له اړودوړ څخه مالتړ د ملت په گټه باله، په دويم گام کې په ايټاليا او جرمني کې  انقالبي 
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روحيه دومره غښتلې شوه چې ايل)تابع( کول يې ناشوني وو. همدا رنگه په ويانا کې سياست پوهانو 

ونه کړای شول چې د اروپا د راتلونکو انکشافاتو په اړه وړاندوينه وکــــړي. په دې ترتيب د ميترنيخ 

سيستم ټـــولـــو ته د مـــنلو وړ شو. 

أزادۍ غوښتنې  او  ملـــيت غوښتنې  تر وسې وسې د  لـــويو هـــېوادونو غــوښتل چې  دغـــه مهال 

احــساس پرشا وتنبوي . هغه مهال سياست پوهان په دې بريالي شول چې څلور کاله په اروپا کې سوله 

ټينگه وي.

لويې  له  امريکا کې  په شمالي  ديارلسگونو مستعمراتو   انگليس  د  په وروستيو کې  پېړۍ  اتلسمې  د 

برتانيې سره خپلې اړيکې وشلولې او د امريکا د متحدو دولتونو په نامه راښکاره شول. دغه مهال د 

شمالي امريکا سهيلي برخې، له برازيل پرته ټوله سهيلي امريکا د اسپانيا تر ولکې الندې راغلل. د 

دغو مستعمره هېوادونو خلک د أزادۍ په هيله وو چې پر اسپانيا د ناپليون بناپارت په يرغل، ددغه 

اسپانيا سره  له  لومړنی مستعمره هېواد و چې  ونيزويال  أزادي وغوښتله.  هېواد ډېرو مستعمرو خپله 

يې خپلې اړيکې وشلولې او خپل استقالل يې اعالن کړ. په همدغه حال کې برازيل چې د پرتگال 

مسعمره و، مقاومت پيل کړ او په هغو پسې په مکسيکو کې د أزادۍ غوښتنې غورځنگ پورته شو 

او هلته جمهوري نظام اعالن شو. ورپسې د فرانسې ايټاليا او نورو استعماري هېوادونو په مستعمرو 

کې انقالبي او أزادي غوښتونکي غورځنگونه رامنځ ته شول او يو پر بل پسې مستقل او أزاد شول.

له دويمې نړيوالې جــگړې وروسته )١٣١٨ – ١٣٢٤ ه . ش / ١٩٣٩ – ١٩٤5 م( نــــړۍ په 

خـــتيځ بالک )سوسياليزم( او غربي بالک )پانگوالی( ووېشل شوه. د هغو تر څنگ د هغو هېوادونو 

ترمنځ چې له دغو دوو بالکونو سره نه وو.د ناپيلتوب غورځنگ رامنځ ته شو. له هغې څخه هم يو 

افغانستان و. په هر حال د دغو غورځنگونو لويه محتوی د استعماري هـېوادونو پر وړاندې د ملــــي 

خپلواکۍ ټينگـښت، د سياسي خپلواکۍ ترالسه کول او وروسته پاتی توب له منځه وړل وو.
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  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي او د الندې مطالبو په اړه دې بحث وکړي.

 ١- استعمار       
 ٢- استثمار           

 ٣- مستعمره

 پوښتنې
١. په اروپا کې أزادي بښونکي غورځنگونه ولې او څرنگه رامنځ ته شول؟ توضيح يې کړئ.

٢. ميترنيخ څوک و او په اروپا کې يې د سولې او امنيت د رامنځ ته کولو لپاره څرنگه باور لرلو؟واضيح 
يې کړئ

٣. په امريکا کې أزادي بښونکي غورځنگونه څه مهال او څه ډول رامنځ ته شول؟
٤. له دويمې نړيوالې جگړې، نړۍ په څو بالکونو ووېشل شوه؟ نومونه يې واخلئ.

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
په  او  کړي  فهرست  پايلې  او  عوامل  غورځنگونو  بښونکو  أزادي  د  کې  اروپا  په  دې  کوونکي  زده 

راتلونکي لوست کې دې په خپلو کې بحث وکړي.
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پنځلسم لوست

د اسالمي هېوادونو سازمان او سره مياشت

د اسالمي هېوادونو سازمان څنگه منځته راغی؟
د اسالمي هېوادونو سازمان هغه سازمان دی چې په ديني، سياسي، اقتصادي او فرهنگي برخو کې د 
اسالمي هېوادونو ترمنځ د پيوستون، يووالي او مرستې د رامنځ ته کولو په موخه او همدا راز د نژادي 
توکم پالنې او استعمار د له منځه وړلو او د فلسطين د مستقيل هېواد د جـــوړېدلو په موخه رامنـــځ 

ته شـــوي دي.
دغه سازمان چې د اسالمي هېوادونو د غونډو پر بنسټ جـــوړ شـــوی په )١٣٤١ ه .ش( کال د 
نـــړۍ د اسالمي هېوادونو د اتحاديې جوړولو لپاره د سعودي عــــــربستان د مکې معظمې په ښــار 
کې د وقـت د پاچا ملک فيصل په وسيله مطــرح شو او په )١٣٤5 ه.ش( کال کـــې يې په جـــده 

کې لومړنۍ غونډه جوړه شوه. 
د دغه سازمان اوچته اداره د هېوادونو د مشـــرانو غونډه ده چـــې په نامنظـمه تـــوگه په ) ١٣٤٨ ه . ش( 
کـــې په )رباط والمغرب( کې په )١٣5٣ ه . ش( کال د )پاکستان په الهور کې(، په )١٣٦٠ ه . ش( 
کال د سعودي عربستان )په مکه معظمه کې( جوړه شوه او پريکړه وشوه چې له ١٣٧٠ ه . ش کال 
څخه به هر درې کاله وروسته به يو وار هر غړی هېواد د دوره يي کنفرانس رياست پرغاړه اخلي، په دې توگه 
دغه غونډه په )١٣٨٠ ه . ش( کال په سنگال، په )١٣٨٣ ه .ش( کال په المغرب او په )١٣٨٦ ه . ش( 

کال په تهران کې او په )١٣٨٩ ه .ش( کال په قطر کې جوړه شوه.
ټول ټال 5٧ هېوادونه او له هغو څخه افغانستان په دغه سازمان کې غړيتوب لري چې ٢5 هېوادونه 
يې په أسيا کې او ٢٧ هېوادونه يې په افريقا کې، ٢ هېوادونه په امريکا او ٣ هېوادونه په اروپا کې دي 
چې بوسنی هرزگوين، تايلند او مرکزي افريقا هم د څارونکو په توگه به په غونډو کې گډون کوي. د 
اسالمي هېوادونو د غونډو سازمان ډېرې ادارې جوړې کړي له هغو څخه څلور تخصصي موسسې 
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دي چې په الندې توگه دي:
١. نړيوال اسالمي خپرندوی مرکز

٢. اسالمي عمراني بانک
٣. د اسالم د علمي او فرهنگي ښوونو سازمان

٤. د اسالمي هېوادونو د تبليغاتو سازمان چې مرکز يې د عربستان د جدې په ښار کې دی
سور صليب يا سره مياشت

کله چې کورنيو او بهرنيو ويروونکو او وېجاړوونکو جگړو انسانان په وينو کې ورغړول، د نړۍ يو 
د  خپله  په  له سويس څخه چې  نومېده،  دونانت(  )هانري  پال سړی چې  انسان  او  خيرغوښتونکی 
سانمارينو)د ايټاليا د شمال( د جگړو شاهدو، له عاطفې په ډک زړه په )١٨٦٣ ز / ١٢٤٢ ه . ش( 

کال يو انسان پاله مؤسسه جوړه کړه چې له )١٨٨٠ م / ١٢5٩ ه . ش( تر اوسه 
د سره صليب  په نړيواله کميټه يادېږي.

دغه بشرپاله مؤسسه چې يوازې د انسان په اړه فکر کوي، 
موخه يي د نړيوالو جگړو او کورنيو شخړو له زيان ليدونکو 

سره مرسته کول دي چې په دې توگه د خپلو انسان پالو اصولو 
زيانمنو سره روښانه چلند  او  قربانيانو  له  له مخې د جگړې 

کوي.
د شخړو او اړودوړ د پراخېدلو او همدا راز ټپيانو او ناروغانو او طبيعي پېـښو، لکه: )زلزله، سېالو، 
طوفان، اور لگېدنې، وچکاليو او قحطيو ځپليوله اړتياوو سره د نړۍ په گوټ گوټ کې انسان بايې 

اووښتې دي چې د سره  نړيوال غورځنگ  يوه  په  مرستې، 
سره  د  کې  فدراسيونونو  نړيوالو  په  کميټې  نړيواله  صليب 
صليب نړيوال غورځنگ رامنځ ته کړی دی او په افغانستان 
کې هم په )١٩٣٤ ميالدي،١٣١٣ هجري لمريز( کال 
د افغاني سرې مياشتې ټولنه جوه شوې ده او افغانستان په 
)١٩55 م – ١٣٣٤ ه . ش( کې د سره صليب د نړيوالې 

کميټې غړيتوب ترالسه کړی دی.
په  . لمريز( کال  د ژنيو د )١٩٤٩ ميالدي / ١٣٢٨ ه 
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قرارداد کې چې د انسان د درناوي او د هغه د عزت په فکر جوړ شوی دی يادونه شوې ده. هغه کسان چې 
د ټپ له ناروغۍ، اسارت او يا هر بل علت له مخې چې په جگړه د اغېزو په وړاندې يې ساتنه وشي او له 
تبعيض څخه پرته له هغوی څخه څارنه وشي. د نړيوالې سرې مياشتې او د سره صليب د ټولنو اتحاديې 
د سوله ييزو هڅو او کوښښونو اغيزو چې دغه بشر دوسته مؤسسه په )۱۹۴۹م ۱۳۴۸ هـ.ش( کې د نوبل 

جايزې په اخېستلو وياړمنه شوه.
 اوس د افغانستان د سرې مياشتې عالي ټولنه له اړو او زيانمنو خلکو سره د سيـــاسي، مذهبي، سيمه 
ييزو قومي او ټولنيزو مسايلو په پام کې نيولو پرته د سره صليب د نړيوالې کميټې د اصولو له مخې 

چلند کوي.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي.

لومړۍ ډله دې د اسالمي هېوادونو د سازمان د رامنځ ته کېدو په اړه او دويمه ډله دې د سرې مياشتې 
يا سره صليب د غورځنگ په اړه په خپلو کې بحث وکړي او پايله دې د هرې ډلې استازی نورو ته 

بيان کړي.

 پوښتنې
١. اسالمي هېوادونو سازمان څرنگه جوړ شو؟ توضيح يې کړئ.

٢. د اسالمي هېوادونو د سازمان د جوړېدلو موخه څه وه؟ توضيح يې کړئ.
٣. د اسالمي هېوادونو سازمان کومې ادارې جوړې کړې دي؟ نوم يې واخلئ.

٤. سور صليب يا سره مياشت يعنې څه او څرنگه رامنځ ته شو؟
5. په افغانستان کې سره مياشت څه وخت جوړه شوه او په کوم کال د سره صليب د نړيوالې کميټې 

غړې شوه؟ 

 له ټولگي څخه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په افغانستان کې د سرې مياشتې د دندو په اړه  يو مطلب تيارکړي او په ټولگي کې دې ولولي.
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د افغانستان د جغرافيايی موقعيت اوځلورخواو په هکله څه پوهيږئ؟
 افغانستان د طبيعي څرنګوالي له مخې د أسيا د لويي وچې په سويل کې غرنی او په وچې کې 
ايسار هېواد دی چې اوبو ته ازاده الر نلري او د لرغوني پنځه زره کلن تاريخ په درلودلو سره د 

أسيا له لرغونو هېوادونو څخه ګڼل کيږي . 
د افغانستان پخوانی نوم أريانا و چې د ريګو ويدا په متن کې د أريانا ويجه داصطالح يادونه  

شوی ده. 
 افغانستان په شمالي نيمه کره کې د شمالي عرض البلدونود ۲۹ درجو، ۲۲ دقيقو ، ۵۳ ثانيو 
او ۳۸ درجو، ۲۹ دقيقو ، ۲۸ ثانيو او په ختيځه نيمه کره کې د ختيځو طول البلدونو د ۶۰ 

درجو، ۲۸  دقيقو، ۴۱ ثانيو او ۷۴ درجو، ۵۱ دقيقو او ۴۷ ثانيو  ترمنځ پروت دی.
د افغانستان پراخوالی ۰۰۰، ۶۵۲کيلومتره مربع دی چې د پراخوالي له مخې د هريوه اروپايي 
هېواد څخه له روسيې پرته لوی دی. افغانستان د پراخوالي له مخې په أسيا کې دولسم)۱(. هېواد 
ترکمنستان  او  ازبکستان  تاجکستان،  د  په شمال کې  د اسالمي جمهوريت  افغانستان  د  دی 
د  کې  ختيځ  او  سويل  په   ، جمهوريت  اسالمي  دايران  کې  لويديځ  په  هېوادونه،  جمهوري 

لومړی څپرکی
   د افغانستان موقعيت او څلورخواوې

د جغرافيې برخه

لومړی  لوست: 

)۱(-روسيه،  چين،- هند، -سعودي عربستان، ايران، منګوليا، قزاقستان، اندونيزيا، پاکستان، ترکيه،  برما  
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پاکستان اسالمي جمهوريت او په  شمال ختيتځ کې د چېن د ولسي جمهوريت د سنکيانګ 
ايالت سره ګډه پوله لري.

 د افغانستان ډير اوږد والی له ختيځ )د يولي له درې( څخه ترلويديځ ) تر ذوالفقار درې( پورې 
۱۲۰۰ کيلومتره او سوريې له شمال څخه ) له خماب سيمې( تر سويل پورې ) د چګايي تر 
غرونو( ۹۱۲ کيلومتره دی او د پامير په برخه کې څه نا څه تر۲۴کيلومترو پورې سور لري 
افغانستان ډېر  د  له کشمير څخه جال کوي.په مستقيم ډول د هند سمندرته  تاجکستان  چې 
نږدې واټن د هلمند د واليت د کشته ګان غره د مزاري کوتل له سويل لويديځ څخه د عرب د 

سمندرګي تر غاړې پورې کابو۳۹۰ کيلومتره دی .
د افغانستان جغرافيايي موقعيت د منځنۍأسيا او سويلي أسيا د هېوادونو په الره کې له اقتصادي 
د  هېوادونه  پاکستان  درې  ايران، هند،  د  افغانستان  ډير مهم دی، ځکه چې  پلوه  او سياسي 
منځنۍ أسيا له هېوادونو سره  يوځای کوي. د منځنۍ أسيا هېوادونه هم أزاد سمندر ته الره نه 
لري، نو له همدې امله يې سوداګري د أسيا د لويې وچې له سويلي هېوادونو سره د افغانستان له 

الرې کېږي همدغې موضوع د افغانستان موقعيت ته زيات ارزښت وربخښلی دی.

په ټولګي کې د ننه فعاليت:
زده کوونکې دې په مناسبو ډلو و ويشل شي، هره ډله دې د الندې موضوعاتو په باره کې يوله بل 

سره بحث وکړي له هرې ډلې څخه  دې يوتن خپله موضوع په ټولګي کې شرحه کړي. 
•افغانستان د ځمکې د کرې په کومه برخه کې پروت دی. د طول البلد او عرض البلد له  	

مخې معلومات وړاندې کړئ.
په نقشه کې  افغانستان نقشه رسم کړئ، زيات اوږد والی او سور يې د سيمو له مخې  •د  	

وښيئ.
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•د افغانستان نقشه رسم کړئ او د افغانستان څلور خواوې پکې وليکئ . 	

پوښتنې: 

۱- افغانستان څه ډول طبيعې څرنګوالی لري؟ 
۲-زموږ هېواد له سمندر څخه څومره واټن لري؟

۳ -د افغانستان ډېر  پخواني نوم کوم دی .
 ۴-  افغانستان څومره پراخوالی لري ؟

له ټولګي څخه بهر فعاليت:

د افغانستان نقشه رسمه کړئ او د افغانستان ګاونډيان پکې په نښه کړئ.
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د افغانستان کوم سرحد د پنج او أمو درياب  په واسطه ټاکل شوی دی؟
په ۱۹ پېړۍ کې د انګليسانو او تزاري روسيې دتيري کوونکي کړنالرې له مخې ددې خاورې 
زياته او مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جالشوې ده.کله چې په ۱۹ پېړۍ کې تزاري روسيې 
په منځنۍأسيا کې په يرغلونو پېل وکړ ، انګليسانو ددې لپاره چې خپلې استعماري ګټې د هند 
په شمال کې خوندي وساتي، د روسانو له نيت څخه په ويره کې شول او ويې غوښتل چې ژر تر 
ژره د روسانو ديرغل په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. په لومړي پړاو کې يې امير شيرعلي خان 
وهڅاوه چې خپل سرحدونه له تزاري روسې سره وټاکې، نو له همدې امله د دواړو دولتونو ترمنځ 

خبرې پېل شوې.
پرنس  وزير  چارو  بهرنيو  د  روسيي  تزاري  د  ګرينويل او  چارووزيرالرد  بهرنيو  د  انګليسانو  د 
ګورچکوف د افغانستان او تزاري روسيې د سرحدونو د تثبيت لپاره وټاکل شول په پای کې په 
۱۸۷۳ ميالدي کال کې د افغانستان شمالي سرحدونه له زرقول جهيل څخه تر خماب پورې 

چې د پنج او أمو سيندونو مسيردی د امير شيرعلي خان د سرحدي کرښې په نوم وټاکل شول.
د هغه تړون له مخې چې د ۱۳۲۵ لمريز کال د غبرګولې د مياشتې په ۲۲ مه نيټه السليک  شو  

شمالي، ختيځ او سويلي سرحدونه دويم  لوست: 
الف: د امير شير علي خان سرحدي کرښه

د امير شير علي خان سرحدي کرښه

ي کرښه
د ريجوي سرحد

ي کرښه
د مکمهان سرحد

ښه
 کر

دي
رح

ي س
خر

د ف

ي کرښه
ــــــد سرحد

ورنــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

د دي
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د أموسيند منځنۍ برخه دسرحد په توګه و پيژندل شوه او د درقد ټاپو چې تقريباً ۴۲۲ کيلومتره 
مربع پراخوالی لري او د تخار واليت په شمال کې پروت دی، د افغانستان د خاورې برخه و ګڼل 

شوه . 
ب- دريجوي سرحدي کرښه:کله چې امير عبدالرحمن خان واک ته ورسيده، 
ويې پتيله چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پرمخ تثبيت کړي، د تزاري روسيي او بريتانيي 
تر منځ دويم ځلي خبری پيل شوی او پريکړه وشوه چې د درېو هېوادونو) افغانستان، برتانيې او 
روسيې( پالوي دې د ۱۸۸۴ ميالدي کال په نومبر کې سرخس ته حاضر شي. د روسيې هيآت 
په خپل وخت ټاکلي ځای ته حاضرنه شو او برعکس د روسيې عسکرو په منځنۍأسياکې خپلو 
يرغلونو ته هم دوام ورکړ، ترڅوچې پنجدې ته نژدې شول او د خاتون له پل څخه يې، چې د 
هريرود د سيند له پاسه دی د پوځي اډې په توګه کار اخيست. د افغاني پوځيانو شميرچې دوه 
زرو تنوته رسيده، د پنجدې د ساتنې له پاره هلته اوسيدل. د جنرال غوث الدين خان په مشرۍ 
د افغاني پوځيانو او د علي خانوف تر مشرۍ الندې د روسيې له قوې سره نښته وشوه  افغاني 
پوځيانو، چې شميريې لږ او په محاربوي تجهيزاتو هم سنبال نه وو، له پنجدې څخه يې دفاع 
ونه شوی کوالی. پنجده او أق تپه په ۱۸۸۵ ميالدي کال کې د تزاري روسانو الس ته ورغلې. 
له دې پيښې وروسته  د انګلستان دهغه وخت د ملکې وکټوريا له تهديد څخه ډک تلګرام د 
روسې تزار دويم الکساندرته ددې سبب شو چې د روسيې عسکر له زيات پرمختګ څخه 
صرفنظروکړ. يوځل بيا د تزاري روسيې او انګليس د استازو ترمنځ سرحدي خبرې په لندن کې 
پېل شوې چې د افغانستان شمال لويديځ سرحدونه له تزاري روسيې سره وټاکل شي. بېالبېلو 
هيآتونو په بحثونو پېل وکړ، په ۱۸۸۷ ميالدي کال کې شپږ فقره يې پروتوکول يې السليک کړ او 
بيا ورستنی پروتوکول د کرنيل ريجويRage way انګليسي او موسيوزينوف روسي په واسطه 
په پترسبورګ کې السليک شو او څو نور يادشتونه هم پرې ور زيات  شول  او شمال لويديځ 
سرحد يې چې د ريجوي د کرښې په نوم ياديږي د نقشې پرمخ تثبيت کړ.  وروسته دغه سرحدي 
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کرښه د انګريزانو د استازي د چارلس پت  charles pate او د تزاري روسيې د استازې کپټان 
کامروف په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه ترخماب پورې په يوې 
قوسي کرښې تثبيت شوه، چې د ۳۰ کيلومترو په اوږد والي د مرغاب د سيند په واسطه او نور يې 

د پېلرونو په واسطه په نښه شوې ده. 
ج: شمال ختيځ سرحدونه: 

د افغانستان په شمال ختيځ کې دوه سرحدي کرښې شته. يوه يې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ 
د پامير سرحدي کرښه او بله يې د افغانستان او د چين د ولسي جمهويت ترمنځ شمال ختيځه 
سرحدي کرښه نښه شوېده.دهېواد  دغه کم سوره خاوره چې د هغې وخت د تزاري روسيې، 
چين او برتانوي هند ترمنځه پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبيت له ډېرې مودې څخه تر 

بحث الندې و.
د اميرعبدالرحمن خان د دورې په وروستيوکلونوکې په ۱۸۹۵ ز کال کې د دريو هېوادنو استازو، 
چې له افغانستان څخه دهغه وقت د قطغن او بدخشان د واليت حکمران غالم محی الدين 
خان، د انګليسانو د هيآت مشر مجرجرلو او د تزاري اورسيې د هيآت مشر فيفرو شوايکوسکې 
وو . د  کوچني او لوی پا مير په سيمه کې يې په خبرو پيل وکړ. دغې خبرې اترې نه مياشتې اوږدې 
شوې. په پای کې د افغانستان او تزاري روسيې ترمنځ د پامير سرحد د زرکول د جهيل له ختيځ 
څخه د چين تر سرحده )يولي درې( پورې وټاکل شو. د انګليسانو ځينو سياستمدارانو د خپلو 
الندې شويو سيمو او د تزاري روسيې ترمنځ له يوې حايلې سيمې Buffer state سره مينه 
درلوده. د پامير او واخان په ساحه کې د انګليس او روسيې امپراتورۍ يوله بل سره نښتې وې، نو 
ددې لپاره چې د هغوی ترمنځ يوه حايله )بيطرفه( ساحه راشي، نود واخان سيمه يې بې پوښتنې 
افغانستان ته ورکړه. د روسيې دولت د ۱۹۸۶ ز کال د مارچ په مياشت کې دغه کرښه ومنله. 
پدې ډول واخان افغانستان ته د يو نړيوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبرکې 
اميرعبدالرحمن خان درواز ونيو. روسانو روشان او شغنان د أمو په هغه خواکې چې د افغاني قوې 

له خوا خالي شوی وو، د بخارا اميرته وسپارل .
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دچين دولسي جمهوريت له جوړيدو )په ۱۹۴۹. ز .کال کې (څخه وروسته د محمد ظاهر شاه د 
پاچاهۍ په دوره کې د افغانستان د دولت او دچين د ولسي جمهوريت ترمنځه يوځل بيا سرحدې 
خبرې پېل شوې. په ۱۳۳۶ لمريز کال کې چې له ۱۹۵۷ ميالدي کال سره سمون خوري،  
هوکړه وشوه چې د دواړو هېوادونو ترمنځه دې سرحدونه وټاکل شي او دځمکې پرمخ دې نښه 
شي. نوله همدې امله شمال ختيځ سرحد چې ديولي له درې څخه ديوقوس په بڼه د کليک تر 
غاښي پورې ،چې د واخبير دغاښي په سويل ختيځ کې پروت دی د افغاني پامير او د چين د 
سنکيانګ د واليت ترمنځ د ۱۳۴۳ لمريز کال د زمري په مياشت کې په فني ډول د پيلرونو په 

نصبولو سره عالمه ګذاري او تثبيت شو.  
د: ختيځ او جنوبي سرحدونه:

په ۱۸۹۳ ميالدي کال کې انګليسانو زيات شمېر لښکرې د افغانستان په لوري راوليږلې او امير 
عبدالرحمن خان ته يې ياد داشت واستاوه چې د جنرال رابرټ سياسي هيآت له يوې عسکري 
فرقې سره په جالل أباد کې ومني. امير عبدالرحمن خان په قهرشو او خپلو سلو زرو عسکروته يې 
دتيارسۍ امر ورکړ او دجهاد د اعالنولو اراده يې وکړه. خوکله چې انګليسانو دغه مقاومت وليد 
، له خپلو پرېکړو څخه تير شول او پدې قانع شول، چې خپل پنځلس کسيز سياسي هيآت د 
مارتمير ډيورنډ )Mortimer Durand( په مشرۍ کابل ته واستوي. ډيورنډ کابل ته راغی او 
د ډيورنډ تړون چې مواد يې مخکې د انګليسانو له خوا ترتيب شوي وو، امير عبدالرحمن خان ته 
وړاندې کړل. له ډيرو خبرو وروسته يې په ۱۸۹۳ ميالدي کال کې هغه په امير عبدالرحمن خان 
د چهلستون په ماڼۍ کې السليک کړ. امير عبدالرحمن خان د خپلو دولتي اراکنيو له مشورې پرته 
تړون السليک کړ او يولوی تاريخي مسؤوليت يې په غاړه واخيست. ددې تړون په پای کې د ډيورنډ 
سرحدي کرښه د کليک له کوتل څخه د هېواد په جنوب لويديځه زاويه کې د ملک سياه ترغره 
پورې وټاکل شوه.  چمن، پښين، وزيرستان،کرم،  پاړه چنار، افريدي، باجوړ، سوات او چترال د 
افغانستان له خاورې څخه جال او د هغه وخت په برتانوي هند پورې وتړل شول .د برتانوی هند د 
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هيآت د رئيس لخوا پريکړه وشوه، چې د تړون له مخې د روشان او شغنان  سيمې ، چې پنج د 
سيند په شمال کې دي او د أمو دسيند پاسنۍ برخه چې د ۱۸۷۳ ميالدي کال کې د ګورچکوف 
او ګرينويل د پريکړو له مخې د افغانستان په واک کې وې، بيرته دې تزاري روسيې ته وسپارل شي 

او دهغو  په مقابل کې د ې واخان او أسمار د افغانستان د خاورې برخه شي. 
د افغانستان له خپلواکۍ )۱۹۱۹ ميالدي کال( څخه  وروسته بيا هم د ډيورڼد د سرحد مسأله 
ناحله پاتې شوه. په ۱۹۴۷ ميالدي کال کې د پاکستان د دولت په رامنځته کيدوسره، بياهم دغه 
موضوع د پاکستان له دولت سره ناحله او له پريکړې پرته پاتې شوه. زموږ د هېواد سويلي او د 
ختيځې خوا سرحدي کرښه د پاکستان له اسالمي جمهوريت سره د ډيورنډ د تحميلي کرښې په 

واسطه په نښه شوي چې د افغانستان خلکو هغه په رسميت نه ده پيژندلی .

د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکې دې په ډلو وويشل شي.  هره ډله دې په پخپلو منځوکې له  الندنيو موضوعاتو  څخه 

پريوې بحث وکړي. د خپل بحث پايلې دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.
•د افغانستان نقشه رسم کړئ او په هغې کې  د اميرشيرعلي خان سرحدي کرښه په نښه او په  	

هکله يې معلومات ورکړئ .
•د افغانستان نقشه رسم کړئ او په هغې کې  د ريجوي سرحدي کرښه په نښه او په هکله يې  	

معلومات ورکړئ .
•د افغانستان نقشه رسمه کړئ او په هغې کې  شمال ختيځه سرحدي کرښه په نښه او په هکله  	

يې معلومات ورکړئ .
•د افغانستان نقشه رسم کړئ او د ډيورنډ سرحدي کرښه په نښه او په هکله يې معلومات  	

ورکړئ .
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پوښتنې: 

۱- د افغانستان په شمالي سرحداتوکې کومې کرښې شاملې دي .
۲- د اميرشيرعلي خان کرښه څرنګه و ټاکل شوه؟

۳- اوس کوم هېوادونه کوالی شي د امو او له پنج د سيند څخه ګډه گټه واخلي .
۴- روسانو پنجده څرنګه ونيوله؟

۵- ولې روسانو خپل پرمختګ ته د افغانستان په خاوره کې دوام ورنکړ؟
۶- د ريجوي سرحدي کرښه له کوم ځاي څخه تر کوم ځايه اوږده پرته ده؟

۷- د افغانستان دولت د ديورنډ سرحدي کرښه ولې په رسميت نه ده پيژندلې؟
۸-د افغانستان شمال ختيځ سرحدي پولې څرنګه وټاکل شوې؟

له ټولګي څخه د باندې فعاليت
 

د افغانستان نقشه رسم کړئ، د امير شيرعلي خان سرحدي کرښه ، د ريجوی سرحدي کرښه، 
شمال ختيځه سرحدي کرښه، سويلي او ختيځه  سرحدي کرښه پکې وښيئ او د جغرافيې په 

راتلونکې ساعت کې يې له ځانه سره ټولګي ته راوړئ.
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زموږ دهېواد په لويديځ کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت او ايران ترمنځ دوه سرحدي کرښې 
د دوو بيلو معاهدو او هيآتونو په واسطه تنظيم شوي دي  چې لنډيز يې په الندې ډول دی:

الف: د مکمهان سرحدي کرښه:
د سيستان سيمه چې د هېواد په سويل لويديځ کې پرته ده، د تاريخ په اوږدوکې کله د افغانستان او 
کله به هم د ايران د ادارې الندې وه. سيستان د احمد شاه بابا له واکمنۍ څخه) په ۱۷۴۷ ميالدي 
کال کې چې له ۱۱۲۵ هجري لمريز کال سره سمون لري( اوروسته  د ۱۹ پېړۍ ترنيمايي پورې 

د افغانستان د خاورې برخه وه.
د امير شيرعلی خان د واکمنۍ په وخت کې د سريندې قبيلي د مشر علي خان له خپلې قبيلې سره 
د ايران د دولت تابعيت ومانه او ځان يې له خپلې قبيلي سره د ايران دولت ته تسليم کړ. له هغه 
څخه وروسته د افغانستان او ايران ترمنځ سرحدي ستونزې را پورته شوې، نو الزم وګڼل شوه چې 
د افغانستان او ايران ترمنځ  سرحد وټاکل شي. د افغانستان او ايران حکومتونو ونشوکوالی چې په 
خپل منځ کې کومې پريکړی ته ورسيږي، نوله همدې امله يې دهند له وايسرای سره تماس ونيوه 
او د افغانستان او ايران د سرحدي ستونزو د حل لپاره يې د حکميت غوښتنه وکړه. د هند وايسرای 
فريد ريک ګولډسمت Sir Fredric Goldsmith  يې د سيستان د ناحيې لپاره د حکم په 
توګه و ټاکه، چې د افغانستان او ايران ترمنځ د منځګړي په توګه کار وکړي او موضوع فيصله کړي.
ګولډ سميت د انګليسي هيآت رئيس د افغانی او ايراني هيآتونو له مشرانو سره دوه کاله د سيستان 
په سرحدونو کې په څېړنو بوخت شو او په ۱۸۷۳ . ز.کال کې يې چې له ۱۲۵۲ لمريز کال سره 
سمون لري داسې پريکړه وکړه: د سيستان حوزه د هلمند  د سيند په وروستۍ برخه کې په دوو 
برخو و ويشل شوه. هغه سيمې چې د نادعلي د سيند په لويديځ کې پرتې دي د خاص سيستان 
او ختيځې سيمې يې په اصطالح د ماورای سيستان په نوم و نومولې. خاص سيستان په ايران او 

ماورای سيستان په افغانستان پورې و تړل شو.

لويديځ سرحدونهدريم  لوست
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په ۱۲۷۴ لمريز هجري کال کې د هلمند د سيند ورستيۍ برخه چې د نادعلي د سيند په نوم يا دېده  
له خپل اصلي مسير څخه چې د افغانستان او ايران تر منځ سرحد و، منحرف شو. څرنګه چې 
د ګولدسمت په وخت کې سرحدي کرښه د ځمکې پرمخ  په نښه شوې نه وه، د هلمند د سيند 
د بهير بدلون د افغانستان او ايران د خلکو ترمنځ د دويم ځل لپاره ستونزه رامنځته کړه. ځکه چې 
د افغانستان حکومت د نادعلي سيند  د هلمند د سيند اصلي الره ګڼله او د ايران دولت د هلمند 
د سيند د مسير بدلون پخپله ګټه په پام کې نيولی و. بياله انګليسانو څخه مرسته و غوښتل شوه. د 
انګليستان حکومت مکمهان Mac Mahan له پنځلس زره انګليسي او هندي افسرانو سره 
ددې کار لپاره موظف کړل د درې واړو هېوادونو) افغانستان، ايران او انګليسانو (هيآتونه دڅيړنې 
په ټولو وسايلو سنبال وو. هغوی دوه کاله او درې مياشتې له ۱۹۰۲-  ۱۹۰۵. م. کال پورې چې 
له ۱۲۸۰- ۱۲۸۲ هجري لمريز کلونو سره سمون لري ) د امير حبيب اهلل د حکومت دورې( 
څيړنه او مطالعه وکړه . په دې سيمه کې يې سرحدي کرښه د هغې غونډۍ دپاسه، چې د هلمند 
دسيند د پخوانې او سني بهير تر منځ موقعيت لري داسې په نښه او تثبيت کړه که د هلمند دسيند 
بهېر بدلون هم وکړي، په دې سرحدي کرښه کومه اغيزه و نکړي . د ملک سياه له غره څخه تر 

سياه کوه پورې دغه کرښه د مکمهان د کرښې په نوم ياديږي.
ب:  د فخري سرحدي کرښه: 

دا سرحدي کرښه له سياه کوه څخه د ذوالفقار تر درې پورې، چې زموږ د هېواد په لويديځ کې 
پرته ده څوځلي د افغانستان او ايران ترمنځ سرحد وټاکل شو، خو پدې برخه کې کومه غوڅه 
پريکړه  ونشوه، ترڅو چې دواړو دولتونو په ۱۳۱۳ هجري لمريز کال کې د ترکيې له دولت څخه 
د منځګړيتوب غوښتنه وکړه. د ترکيې دولت جنرال فخرالدين التايي د سرحدي اختالفونو د حل 
لپاره وټاکه. جنرال فخرالدين التايي له ډيرې څيړنې او مطالعې څخه وروسته خپله پريکړه دواړو 
هېوادونو افغانستان او ايران ته واوروله. په دې ترتيب سره د افغانستان لويديځ سرحد چې د فخري 
د کرښې په نوم ياديږي د سياه کوه له سيمې څخه د ذوالفقار تر درې پورې د شمال په استقامت 
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سره تثبيت او وټاکل شو. د سياه کوه څخه تر اسالم قلعه پورې سرحدي کرښه د ځمکې پرمخ او 
له اسالم قلعه څخه د ذوالفقار تر درې پورې د افغانستان او ايران ترمنځ د هريرود  سيند سرحدې 

کرښه جوړوي. 

په ټولګي کې د ننه فعاليت:
 زده کوونکې په ډلو ويشل کيږي. هره ډله له الندې موضوعاتو څخه په يوه موضوع پخپلو منځوکې 

بحث کوي او پايلې ټولګيوالوته وړاندې کوي.
•د سيستان د سيمې د څرنګوالي په هکله معلومات ورکړئ . 	

•ولی د افغانستان او ايران دولتونو دسرحدي کرښو د ټاکلو په هکله د هند له وايسرای  	

څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د ګولډ سمت د کار پايله توضيح کړئ ؟
•د هلمند د سيند په  وروستۍ برخه کې )د نادعلي رود(  د اصلي مسير انحراف څه ستونزې  	

رامنځته کړې او موضوع په څه ډول حل شوه؟
•د فخري سرحدي کرښې د ټآکلو څرنګوالی بيان کړئ  ؟ 	

پوښتنې: 

لنډ ځواب ورکړئ .
۱- د افغانستان او ايران ترمنځ د سيستان د سيمې په سر ولی اختالفونه  راپورته شول؟

۲- د سيستان د حوزې په باره کې معلومات ورکړئ.
۳- د مکمهان او فخري سرحدي کرښې د کومو سيمو ترمنځ پرتې دي؟

له ټولګي څخه د باندې فعاليت:

د افغانستان نقشه رسم کړئ د مکمهان او فخري کرښې پکې وښيئ.
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:
د افغانستان د لويو واليتونو نومونه اخيستالی شی؟

د امان اهلل خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکيالتو د واحدونو له مخې په پنځو واليتونو 
او څلورو اعلی حکومتونو ويشل شوی و. د افغانستان واليتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان 
او  )قطغن او بدخشان(  او اعلی حکومتونه له مشرقي خوا، جنوبي خوا ، ميمنې او فراه څخه 

عبارت وو.
له ۱۳۴۳ لمريز کال څخه مخکې د ځينو واليتونو ساحه دومره پراخه وه چې طبيعي خنډونو 
لکه غرونو، پراخو اوسوځوونکو دښتو تنګو او صعب العبوره درو دهغه وخت د حمل ونقل د 
وسايلوله مخې په اداره کولو کې زياتې ستونزې رامنځته کړې وې، د دولت  دکارکوونکوبوختيا  
دومره زياته وه  چې په ډير مشکل سره د خلکو عريضو او شکايتونو ته غوږ نيول کيده. عرفاني او 
ټولنيزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کيده، نو په ۱۳۴۳ لمريزکال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي 
قانون د تطبيق او د ولسواکۍ د تعميم لپاره د هېواد په اداري تشکيالتوکې اساسي بدلونونه راغلل 

او  افغانستان په ۲۹ اداري واحدونو يا واليتونو وويشل شو.
هر واليت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقيمې اړيکې لري ،اداره او کنتروليږي. د هر 
واليت اداري او قضايي چارې پخپل وار د خلکو د ارامۍ او أسانتياوو لپاره په کوچنيو اداري 

اداري تشکيالت ځلورم  لوست
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واحدونو ويشل شوي دي.  هر واليت په ولسواليو او کليو ويشل شوی دی. د هرې ولسوالۍ په مشرۍ 
کې ولسوال دی. د ولسواليو اداره له واليت او دهغه  اداره له مرکز سره اړيکې لري. د اجرايي قوې نور 
غړي د وزارتونو له خوا ټاکل کيږي او خپلې دندې په واليت کې د والي ترنظر الندې او په ولسواليو کې 

د ولسوال تر نظر الندې سرته رسوي.
او ځواب  ته مسؤليت لري  او جمهوري رياست  ارګانونو رياست  ييزو  په اجرااتو کې د سيمه  والي 

ويونکي دی.
په ۱۳۷۰ لمريز کال کې د هېواد په اداري ويش کې ۳۲ واليتونه وو. په ۱۳۸۵لمريز کال کې دوه 
ولسوالۍچې له پنجشير او دايکندي څخه عبارت دي د واليت درجې ته لوړې شوي .  په ټوليزه توګه 
هېواد په ۳۴ واليتونو او۳۶۵ولسواليو او څو موقتي ولسواليو ويشل شوی دی. د افغانستان لوی ښار د 

کابل ښار دی چې د تيمورشاه د وخت را هېسې د پالزمينې په توګه غوره شوی دی .
الندينی جدول د هېواد واليتونه ،مرکز ونه ، پراخوالی ، د واليت درجه او ميشت نفوس د جنسيت په 

تفکېک سره  ښيي.
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4523/581413335.21722.61612.62745.6589.6  کابل کابل1

54844/51511037.1531.9505.2343.7693.4قندهار قندهار2

1511611.2816.1795.1426.11185.1 55868/53هراتهرات3

20797/631411122.6574.2548.4391.3731.3مزارشریف بلخ4

۷۶۴۱/۰۵2111309.4970.2639.2182.41127جالل أباد ننگرهار۵

۵۵۸۳/۱۵102482.4246.6235.820.6461.8گرديز پکتيا۶
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۲۲۴۶۰/۵۳1821073.7548.6525.150.21023.5دغزنی ښارغزنی۷

۵۷۱۵/۰۵92579.3293286.349.5529.8چاريکار پروان۸

۵۸۳۰۵/۰۷122807.5414.539345.7761.8لشکرگاههلمند۹

۱۸۲۵۵/۲۴142789.5404.6384.9153.7635.8پلخمریبغالن۱۰

۲۰۷۹۷/۶۳132868.8443.4425.4101.7767.1ميمنهفارياب۱۱

۴۲۴۰۹/۵۳43137.470.267.222.1115.3زرنجنيمروز۱۲

۴۴۸۳۵/۹۱271831.2423.5407.731.2800فیض أباد بدخشان۱۳

۱۱۲۹۱/۵۲102468238.2229.896.7371.3شبرغانجوزجان۱۴

۱۸۰۲۹/۱۶63391.1198.3192.810.7380.4باميانباميان۱۵

۱۷۴۷۱/۸۰103265.9136.4129.510.2255.7قالت زابل۱۶

۳۶۶۵۷/۴۲93604.4308.7295.75.9598.5فيروزکوه غور۱۷

۲۰۷۹۴/۰۱63433.8221.7212.112.4421.4 قلعه نوبادغيس۱۸

۱۳۴۳۷/۸۱63338.3173.2165.124.6313.7ايبکسمنگان۱۹

۱۲۴۵۷/۸۲162855.5436.4419.1108.2747.3تالقان تخار ۲۰

۸۰۸۰/۸۶61866.7441425.7207.3659.4کندزکندز۲۱

مهترالم                                                                                                                                               لغمان۲۲
       ۳۹۷۷/۰۸۷53390.1199.9190.24.3385.8

۴۹۳۳۹/۱۱102448.8230.2218.631.2417.6فراه فراه۲۳

۱۹۵۱۵/۸۶183380.7195.3185.42.4378.3شرنهپکتيکا۲۴

۴۹۲۵/۹۰143394.1201.7192.411.6382.5اسعد أبادکنر۲۵

۴۵۶۸63342.9174.5168.48.2334.7 پل علملوگر۲۶

۱۰۳۴۸/۳۲83522.2266.5225.72.6519.6ميدان ښاروردک۲۷

۱۹۰۸62386.3195191.31.3385محمود راقي کاپيسا۲۸

۹۲۶۶/۷۴73129.666.163.5.129.6 پارون نورستان۲۹

۴۲۳۵/۲۶123502.7257.4245.39.7493متون خوست۳۰

۱۶۳۸۵/۵۷63488.2250238.236.4451.8 سرپل سرپل۳۱

۱۱۴۷۳/۶۷43306.6157.9148.78.6298ترين کوت ارزگان۳۲

۳۷۷۱/۶۲63134.468.765.7134.4 بازارکپنجشير۳۳

۱۷۵۰۱/۳۶83403.3207.1196.23.1400.2د نيلی دايکندی۳۴

3465284636523038.911783.611255.35159.27879.7مجموع
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په ټولګي کې د ننه فعاليت:
زده کوونکې دې په ډلوو ويشل شي. هره ډله  دې د الندنيو موضوعاتو په باره کې په خپلو منځوکې 

بحث وکړي او يو تن دې د ډلې په استازيتوب خپله موضوع ټولګيوالو ته شرحه کړي. 
	•د هېواد ختيځ ، لويديځ ، سويلي، شمالې  اوشمال ختيځ واليتونه چې له  بهرنيو هېوادونو 

سره ګډې پولي لري د نقشې له مخې په خپلو کتابچو کې وليکئ.
	•ولې په ۱۳۴۳ هجری لمريز کال کې په اداري تشکيالتوکې بدلون راغی. 

	•د واليتونو او ولسواليو اداره په څه ډول ده؟
	•د هېواد د واليتونو او ولسواليو شمېر څومره دی؟ وروستني واليتونه، چې د واليت سطحې 

ته لوړ شوي دي، نومونه يې واخلئ.

او



70

پوښتنې: 

۱-د هېواد په ختيځ کې کوم واليتونه پراته دي؟ په نقشه کې وښيي.
۲- دهېواد په لويديځ کې کوم وااليتونه پراته دي؟ په نقشه کې وښيي.
۳- کوم واليتونه د هېواد په  شمال  کې پراته دي؟ په نقشه کې وښيي.

۴- د افغانستان د مرکزي واليتونو نومونه واخلئ.
۵- د کابل، بلخ، ننګرهار، او هرات د واليتونو د مرکزونو نومونه واخلئ.

له ټولګي څخه د باندې فعاليت :

د افغانستان نقشه رسم کړئ او په هغې کې د هېواد دلويو واليتونو او ښارونو موقعيت وټاکئ.
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نفوس او په هېواد کې د نفوسو ميشت کېدل :
بيلو  بيالبيلو ځايونوکې دبېال  په  اوسيدونکو څخه عبارت دي چې  ټولو  له  د  نفوس د هېوا 

الملونوله مخې هستوګن او ځای پرځای شوي دي . 
دهېواد د نفوسو ځای پرځای کېدل د لويو  مدنيتونو او د تاريخي ښارونو لکه بلخ ، مزارشريف 
، هرات ،کندهار ،کابل او جالل أباد په شنو واديو ، دسېندونو په غاړو پيل شوی دي. د ۱۳۵۹ 
په  چې  وو  تنه  څه۱۵.۹۴ميليونه  نا  څه  نفوس  ټول  هېواد  د  مخې  له  داحصايي  کال  لمريز 
۱۳۸۱لمريزکال کې ۲۰.۳ميليونو تنو او په۱۳۹۰ لمريزکال کې ۲۷ ميليونوتنو ته لوړشوي  .د 
نفوسو دومره زياتوالی د هېواد اوسنيو شرايطو ته په کتلوسره د اندېښنې وړ دي . د ملګرو ملتونو 
د احصائيي په بنسټ دهېواد ډير نفوس د )۷ -۱۵(کلنو ترمنځ ماشومان جوړوي ، چې په ټول 

هېواد کې ژوند کوي.
د نفوسو ځای پرځای کېدل په ټول هېوادکې يو ډول نه دي بلکې اقليمې شرايط ، د ځمکې 
څرنګوالی او نور اقتصادي، بشري او سياسي الملونه د نفوسو په استوګنه اغيز لري. په هېواد کې 
د نفوسوځای پر ځای کېدل په هغو سيمو کې چې لوړوالی يې له ۲۵۰۰ مترو څخه زيات دی، 

نفوس او په هېواد کې د نفوسو ميشت کېدل پنځم  لوست
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لږ دي ، خو هغه سيمې چې ښه اقليمي شرايط ، ښه خاوره او ډېرې اوبه لري، زيات شمېر خلک 

پکې استوګنه کوي. په همدې ډول هغه سيمې چې له ۱۰۰۰ مترو لږ لوړوالي لري په ټول هېواد 

کې پراخې او اوارې سيمې دي چې د نفوسو د استوګنې لپاره يې ښه شرايط برابرکړي. له سيندونو 

څخه د کرنې لپاره د ګټې اخېستنې په سبب هلته نفوسو ډېروالی او کليوالي سيمو پراختيا موندلې 

ده . همدارنګه د پورتنيو الملونو په پام کې نيولو سره په حاصلخيزو سيمو، لکه: ) ننګرهار، لوګر، 

کاپيسا، لغمان، او پروان کې زيات شمير نفوس اوسيږي. په داسې حال کې چې د بکوا  او مارګو 

په سوځوونکو دښتوکې د نفوسو شمير ډېرلږ دی. 

- د اقتصادي او صنعتي الملو په سبب د هېواد يو شمېر وګړي په صنعتي مرکزونو کې ژوند کوي. 

لکه د پلخمري د نساجۍ، دبغالن  دقند او داسې نورو کارخانو په شاوخواکې استوګن دي. 

- په کرنيزو پروژوکې، لکه :د هډې او غازي أباد په  فارمونو، د هلمند،  ناد علي او داسې نورو 

پروژو کې زيات شمير نفوس  استوګنه کوي. 

 - له سياسي پلوه د واليتونو مرکزونو او سوداګريزو بندرونو دډېرو نفوسو پام  ځانته راړولی دی . 

دنفوسو تراکم په کليو ، کرنيزو ځمکو او ښارونوکې سره توپير لري، نوله دې کبله د نفوسو دگڼه 

گوڼې د معلومولو لپاره بايد دنفوسو شمېر دهغې ساحې پر پراخوالي وويشل شي  .

د ټولګي دننه فعاليت :
زده کوونکې دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د هېواد لږ نفوسو او ډير نفوسو سيمو په الملونو 

بحث وکړي او پايلې دې د ډلې استازې نورو ټولګيوالو ته ووايي .
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پوښتنې :

 لنډ ځواب ورکړئ :
۱- نفوس تعريف کړئ .

۲- ايا أب او هوا او حاصل خيزه ځمکې د نفوسو په ګڼه ګوڼه اغيزه لري ؟
۳-دنفوسو ګڼوالی په سوځونکو دښتوکې څرنګه دی ،په مثال سره يې واضح کړئ ؟

۴- صحيح ځواب غوره کړئ .
الندې واليتونه د ډيرو نفوسو لرونکې دي .

الف –کابل ، کاپيسا، ننګرهار ،لوګر او پروان    ب – تخار ، کنر او لغمان 
ج- لوګر ، ميدان وردک او غزنی                    د – دايکندي ، خوست او پکتيا 

د ټولګي څخه بهر فعاليت :

کوم الملونه دنفوسو په گڼه گوڼه باندې اغيزمن دي، نومونه يې وليکئ .
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مهاجرت څه ته وايي او څو ډوله مهاجرتونه پېژنئ ؟
مهاجر يا Immigrant هغه چا ته ويل کېږي چې خپل استوگنځي ته له يو اداري  واحد څخه 

بل اداري واحد ته  بدلون ورکړي او يا له خپل هېواد څخه پردي هېواد ته نقل مکان شوی وي.
 مهاجرتونه د بشري تاريخ په اوږدوکې سرته رسيدلي او بېال بېل ډولونه لري.

داخلي کډوال : يو شمېر خلک د هېواد په دننه کې له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته کډه کوي، 

لکه کليوا ل چې ښارونو، صنعتي سيمو او نووکرنيزو ځمکو ته کډه شي .
بهرني مهاجرتونه : هغه مهاجرتونه دي چې مهاجرين  له نړيوالو سرحد ونو څخه تيريږي او په 

بهرنيو هېوادونو کې مېشت کيږي.
دغه مهاجرتونه په بېال  بېلو هېواد ونو کې په بېال بيله اندازه پلي شوي دي. نوموړي زياتره مهاجرتونه 
اختياري مهاجرتونه دي چې پخپله خوښه د زياتې اجورې اوښه ژوند له پاره کېږي، خو اجباري 
مهاجرتونه هم شته دي چې  خلک د سياسي، عقيدتي  او پوځي شخړو په سبب مهاجرت ته 
اړکېږي. هغه څوک چې په هېواد کې د ننه نقل مکان کوي په هيواد کې د دننه بيځايه شوو په نوم
Internally displaced person او هغه خلک چې له نړيوالو سرحد ونو څخه اوړي 

د بهرنيو پناه اخيستونکو په نوم ياديږي. لکه فلسطينيانو چې په عربي هېواد ونوکې او افغانانو په 
ګاونډيو اود نړۍ په نورو هيواد ونوکې پناه اخيستې ده.  

زموږ په هېواد کې مهاجرتونه د تاريخي پيښو ،د سياسي ، ټولنيزو او اقتصادي ستونزو او طبيعي 
افتونو د اغېزو له مخې شوي چې انګيزې او الملونه  يې په الندې ډول دي:

•سياسي مهاجرتونه: سياسي مهاجرتونه هغه وخت کېږي چې فکري او عقيدتي ازادي 	

  موجوده نه وي. د بيلګې په توګه د هغو افغانانو مهاجرتونه چې د هغه وخت د شورويانو د يرغل 
په سبب مختلفو هېوادونو او لويو وچو ته شوي دي شمېر يې له پنځه ميليونو څخه اوړي . 

•اقتصادي مهاجرتونه: د کليو، د کوچنيو او لويو ښارونو خلک لويو صنعتي ښارونو ته د کار او  	

دندو د موندلو  او د شتمنيو د الس ته را وړلو او  د مصؤون ژوند لپاره  مهاجرت کوي.

د اخلي او بهرني مهاجرتونه شپږم   لوست
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•تاريخي مهاجرتونه: 	

په ډيرو پخوانيو وختو کې أريايانو له بلخ ) بخدي( څخه شاوخوا سيمو ته ترهند اوفارس  پورې 
مهاجرت وکړ او  وروسته يونانيانو،کوشانيانو  او مسلمانانو يو په بل پسې  دې سيمې ته مهاجرت 

وکړ.
•د طبيعي افتونو مهاجرتونه :هغه مهاجرتونه چې د طبيعي پېښو په سبب کېږي .د بيلګې په  	

توګه په ۱۳۴۹ لمريز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هېوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته 
اړشول، چې د بادغيس، ارزګان او د هزاره جاتو لوړه سطحې اوسېدونکې په دې ډله کې راځي. 

•موسمي کډوالي د تودو او سړو سيمو ترمنځ کېږي يعنې کډوال په اوړي کې د څارويو د  	

روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډيو سيمو ته کډه کوي. چې د هېواد کوچيان يې ښه بېلګه 
ده .

• اوس کليو څخه لويو  ښارونو ته هم کډه کول ډېر شوي دي په ښارونو کې د ډېرې زياتې ګڼې  	

گوڼې،  بيکارۍ او د ژوند د چاپيريال د خرابوالي المل شوي چې کابل ښاريې ښه بيلګه ده. 
•د مهاجرت اغېزې:مهاجرتونو په افغاني مهاجرينو مثبتې او منفي اغيزې کړي دي. 	

 الف – منفي اغيزې
۱-د ځوانانو يا د فعالو اقتصادي نفوسو له السه ور کول،

۲- دپوهانو  تښتېدل،
۳-  پهHIV  او د پوستکې په  ناروغيو اخته کيدل،

۴- باندينيو هيوادونو ته د پانګې وړل.
۵-د هغوی  انساني حقوق تر پښو الندې کيدل.

ب -مثبتې اغيزې يې الندې دي .
۱-د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سر بلدتيا،

۲- د خپلې ژبې  رواجول او د نورو له ژبوسره بلدتيا،
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۳-له نوی تکنالوجۍ سره بلدتيا .
۴- په پايله کې هر مدنيت د يوه مهاجرت زيږنده ده . 

په ټولګي کې د ننه فعاليت:
ز ده کوونکې دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې له الندنيو موضوعاتو څخه په يوې  بحث 

وکړي او د هرې ډلې استازی دې خپل معلومات ټولګيوالو ته وړاندې کړي. 
د سياسي ،اقتصادي ، تاريخي ، موسمي او طبيعي پيښو د مهاجرتونو د سببونو  په هکله دې 

خبري وکړي . 
پوښتنې :

۱-زموږ په ګران هېواد کې کليوال  اوسيدونکي ولې ښارونوته کډه کوي؟
 ۲- د مهاجرت منفي اغيزې بيان کړئ .

۳-سياسي او اقتصادي مهاجرتونه سره پرتله کړئ  ؟

له ټولګي څخه دباندې فعاليت :

ولی زموږ د هېواد اوسيدونکې نورو هېوادونوته مهاجرت کوي؟ تردې سر ليک الندې دې يو 
مقاله وليکي او د جغرافيې په را تلونکې  ساعت کې دې ټولګيوالوته وړاندې کړي.
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په افغانستان کې د نفوسو کيفيت، د عمر،  جنس ،  اقتصادي فعاليتونو) صنعتي ،کرنې او خدماتو 
( ، ښاري اوکليوالي ژوندانه له مخې مطالعه او ارزولی شو.په ۱۳۵۳ هـ . ش کال کې د پاچاهۍ د 

وخت تذکرې په جمهوري تذکرو بدلی شوې.
زموږ په هېواد کې د۸ ۱۳۵ لمريز کال راهيسی د هېواد په کچه دنفوسو سر شميرنه  نه ده شوې 
،نو له همدې امله په افغانستان کې د نفوسو دويش، ترکيب دودې د اندازې او اقتصادي اوټولنيزو 
ځانګړتيا وو په هکله په مستندډول  احصايوي معلومات په الس کې نشته، خو په ۱۳۸۳لمريز 
کال کې د نفوسو دڅرنګوالي لومړيتوب د جنس)د نارينه او ښځينه( ،عمر ،دښاري ،کليوالي 

ژوندانه  او دنفوسو د نسبي زياتوالي له مخې  مطالعه شو.
الندې جدول په افغانستان کې د کليوالي او ښاري نفوسو د جنس ترکيب  څرګندوي .

کليوالي نفوس ښاري نفوس کال 
نارينه ښځې نارينه ښځې ۱۳۸۸

۲۵۰۳۰۹۰۲۶۵۶۲۰۰۸۷۵۲۳۰۰۹۱۲۷۴۰۰
۵۱۵۹۲۰۰۱۷۸۷۹۷۰۰

په ۱۳۸۳ لمريز کال کې د نفوسو دڅرنګوالي لومړيتوب د جنس له مخې احساس شو. د اتيا 
ومې لسيزې په پيل کې د ښځينه  قشر په  لور پاملرنه راوګرځيده، چې اوس د هغو فعاله ونډه  

اخيستنه په ټولو برخو کې په څرګنده ښکاري .
د نفوسو نسبي وده ، دهېواد د خلکو زياتوالي ته ويل کېږي، په ۱۳۸۶ لمريزکال کې زموږ په 
هېوادکې دنفوسو عادي او منځنۍ وده ۲،۰۳ سلنه وه . د افغانستان ټول نفوس د ۱۳۵۹ لمريز 
کال د احصايي پر بنسټ ۱۵،۹۴ميليونه تنه وو ،په ۱۳۸۱ لمريز کال کې ۲۰،۳ ميليونه تنو ته 
ورسيدل ، په ۱۳۹۰لمريز کال کې ۲۷ ميليونوته ورسېدل . څرنګه چې د نفوسو دا وده ډيره 
لوړه ده او د نفوسو ډيره برخه کوچنيان تشکېلوي،  نو په هغوهېوادونوکې چې دنفوسو وده دهغو د 

اقتصادي او صنعتي ودې سره تناسب و نلري ، داضافي نفوسو د ستونزو سره مخامخ کېږي .
په هېواد کې اقتصادي فعاله نفوس د )۱۵- ۶۰( کلنۍ پورې دی چی د هغې جملې څخه ۸۰ 
سلنه دکرنې او مالدارۍ په برخه کې مشغول دي ا وپاتې نوريي په صنايعو، کانونو او ټولنيزو خدماتو 

کې بوخت دي. د ۱۵کلنۍ څخه لږ او ۶۵ کلنۍ عمر څخه پورته غير فعاله اقتصادي نفوس ګڼل کېږي.

د نفوسو څرنګوالی اووم   لوست
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                                          اضافي معلومات
ټول استوګن نفوس عمر )په کال((2007-2008)1386

فيصديټول نفوس ښځينه نارينه 
2192691232187145145622٠-٠٠٠4
175٠717169496234456791٥٠5-٠9
139945612536872653143111٠-14
11484371٠174442165881915-19
9561869٠4712186٠89882٠-24
76٠972779721154٠693725-29
61٠4186768٠51287223٥3٠-34
5394135952711134684٥35-39
494743486534981277٤4٠-44
45٠2214٠2461852682٤45-49
39668832392572٠61335٠-54
32854825162658٠174355-59
25625819٠9٠644716426٠-64
۶۵ کلن او د هغې څخه پورته498852355375854227٤

117836٠٠112553٠٠23٠389٠٠1٠٠

نوت: د کوچيانو ۱.۵ ميليونه نفوس پکې شامل نه دی . 
د کليو او ښارونو استوګن نفوس د تېرو لوستونو د والياتو په تفکېک سره د اداري تشکېالتو د لوست د 

اضافي معلوماتو تر سرليک الندې مطالعه کړئ .

په ټولګي کې دننه فعاليت :
له پورتني جدول څخه په ګټه اخېستنې سره اقتصادي فعال او غير فعال نفوس د عمر په تفکېک او سلنې 

سره بيل کړئ او د ډلې استازی دې را ټول شوي معلومات ټولګيوالو ته بيان کړي .
                        پوښتنې :

 لنډ ځواب ورکړئ .
۱-زموږ په هېوادکې د نفوسووده څومره ده دهغو اغيزې پر اقتصادي فعاليتونو توضيح کړئ .

۲-د هېواد څوسلنه په کرنې او مالدارۍ بوخت دي .ولې ؟
۳-دکوم عمر خاوندانو ته اقتصادي فعال نفوس ويل کېږي .

                له ټولګي څخه بهر فعاليت: 
د اضافي نفوسو او له هغو څخه د را والړ شوو ستونزو ترسرليک الندې مقاله وليکئ او د جغرافيې په را 

تلونکې ساعت کې يې ټولګيوالو ته بيان کړئ .
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په افغانستان کې له ديرشو څخه زياتې خپلواکه ژبې شته، چې د هېواد په بېال بېلو سيمو کې خلک 
په بېال بېلو لهجو خبرې کوي. 

د افغانستان د ژبو اهميت، لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان د هغوی د ويونکو په شمېر پورې اړه 
لري. د مثال په توګه پښتو او دري ژبې د هېواد په پراخه ساحه کې عموميت لري او خلک په هغو 
خبرې کوي او تقريبًا د افغانستان ټول خلک پرې پوهېږي، په داسې حال کې چې په اورمړي او 

عربي يوازې په څو محدودو کليوکې خبرې کېږي.
هندو اريايي ژبې په دوو اريايي او هندي ډلو ويشل کېږي. اريايي ژبه په عمومي ډول د هېواد په 
جنوب لويديځ، شمال لويديځ او شمال ختيځ کې زيات رواج لري او مشهورې ژبې يې پښتو، 

دري، بلوڅې، اورمړي، پاميري او غرچه يي ژبې يعنې غرنۍ ژبې دي.
 په هندي ژبه کې ګوربتي، کلشه يې، تيراهي، سندي او پنجابي ژبې شاملې دي. رويدا ژبه چې د 
هندو أريايي ګروپ ترمنځ يوه څانګه ده چې کتي، بشکلي، واېګلي، پرسيني، اشکوني، پشه يي، 
پراچې اونورستاني پکې شاملی دي، چې په عمومي ډول د نورستان او دهغه د شاوخوا خلک 

پرې خبرې کوي. 

ژبې اتم   لوست
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د افغانستان نورې ژبې ترکې او مغولي دي چې دوې ډلۍپه کې شاملې دي. يوه ډله هغه ژبې دي 
چې د مرکزي اسياپه خلکو پورې اړه لري، لکه: ازبيکې، قزاقي او قرغزي. دويمه ډله يې ترکمني 

او أذري ژبې پخپله لمن کې را نغاړي .
له پښتو او دري سره د افغانستان زياتره خلک اشنايي لري او د دولت رسمي ژبې دي. په هغو 
سيمو کې چې زيات خلک يې له ازبکې، ترکمني، پشه يې، نورستاني، بلوچې ګوجري او يا 
پاميري ژبو څخه په يوه ژبه خبرې کوي، هلته له پښتو او درې سربېره هغه ژبې د دريمې رسمي 

ژبې په توګه دي.

په ټولګي کې د ننه فعاليت:
زده کوونکې  دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې  له الندنيو موضوعګانو څخه په يوه  موضوع 
پخپلو منځوکې بحث وکړي. يو تن دې د خپلې ډلې په استازيتوب، موضوع ټولګيوالوته شرحه 

کړي. 
•د افغانستان خلک په کوموژبو خبرې کوي. کومې ژبې دکوم دليل له مخې رسمي دي؟ 	

•اندو اروپايي ژبه په څو برخو ويشل شوې ده ؟  د هر ګروپ مشهورې ژبې له سيمو سره  	

واضح کړئ.
پوښتيې:

لنډ ځواب ورکړئ .
۱-په هندواريايي ژبو کې کومې ژبې شامليږي ، نومونه يې وواياست ؟

۲-پشه يي ژبه دهېواد په کومه سيمه کې رواج لري؟
۳. ولې پښتو اودرې رسمې ژبې دي؟

۴. کومې ژبې په کوم دليل د دريمې رسمي  ژبې حيثيت لري؟
له ټولګي څخه دباندې فعاليت:

د افغانستان مهمې ژبې په ترتيب سره په يوه جدول کې وليکئ.
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حمل او نقل او نړيوالې اړيکې: 
اړيکې له  مخابراتو ) د افکارو د تبادلې بر قرار ول او د پيغامونو استول او اخيستل(، ترانسپورتيشن 

يا د مالونو ، خلکو او انرژيکې توکو ليږد او را ليږد څخه عبارت دی . 
مواصالتي الرې د ټولنې او يوه هېواد داقتصادي، ټولنيز او په پای کې د سياسي،کلتوري او اداري 
پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي. ټولې اقتصادي ) کرنيزې، صنعتي او تجارتي(، ټولنيزي، فرهنګي او 
سياسي اړتياوې د مواصالتي کرښو له ترقۍ او پرمختګ پرته امکان نه لري. د يوې هوسا ټولنې 
اقتصادي او صنعتي پرمختيا د مواصالتي کرښو او نقليه وسيلو په پرمختګ او ترقۍ پورې اړه 

لري.
مخ پرودې هېوادونه چې د اقتصادي او صنعتي پرمختګ لومړني پړاوونه وهي، تر ټولو لومړی 
بايد مواصالتي او ترانسپورټي شرايط چمتوکړي چې توليدي او تجارتي وسايل اوکسب اوکار وده 

اوپراختيا ومومي. 
د مواصالتو د اقتصادي اهميت په هکله په لنډه توګه ويلی شو چې:

- له منظمو ترانسپورتي الروڅخه د ګټې اخېستنې  په سبب په بازارونوکې دکاليو بيه کمېږي.
- دسون دتوکوپه لګښت کې سپما راځي او د سوداګرو مالونه د وخت له ضايع کېدلو پرته بازارونو 

ته لېږدول کېږي.
- بيال بيل قومونه ديو او بل له دود او دستور څخه خبريږي. د هېواد ملي يووالی تامينيږي. په دې 
ډول په ستونزواخته سيموته په چټکۍ مرستې استول کېږي. د يادونې وړ ده چې د نړۍ په ټولو 
هېوادونوکې لېږد او راليږد د استوګنې د ځای په غوره کولو ، د صنعتي مرکزونو ، مرکزي دفترونو، 
شرکتونو ، مارکېتونو او مغازو د ځای په ټاکلو کې هم اغيزه لري . د مثال په توګه زياتو ترانسپورټي 
لګښتونو څخه د مخ نيوي په خاطر ځينې کارخانې د اومو يا لومړنيو توکو اوځينې وخت دخرڅال 

و با زارونو ته نږدې جوړيږي .
مخابرات  Tele Communication د خلکو ترمنځ د ليکنو، غږونو، عکسونو يا د دوی په 

دويم څپرکی نهم  لوست
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واسطه د افکارو، احساساتو او اطالعاتو د تبادله کولو معنا لري، يا په بل عبارت مخابرات د خبر، 
احوال، تجارتي ، صنعتي، رسمي، شخصي پيغامونو او د معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو وسيله 
ده چې له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته کېږي چې دننه  او بهر بېال بېلې سيمې سره نښلوي. د 
اړيکود ټينګولو لپاره له بېال بېلو ډولونو او وسيلو څخه ګټه اخېستل کېږي، لکه: اخبار، راډيو، 
تلګراف، ټيلفون ،عادي او موصور موبايل ، تلويزيون،  پُست، فکس او عادي او مصور انترنيت . 
دغه ټول له لېرې واټن څخه د اړيکو د ټينګولو چټکې وسيلې دي. په اوسنۍ نړۍ کې غږ او عکس 
د الکترونيکې بهير په تو ګه د سيم، راډيو او تلويزيوني څپو په واسطه د فضاء له الرې اونورې څپې 
د نورې فايبر په واسطه سره  نښلي. راډيويي اونوري څپې په يوه ثانيه کې د ۳۰۰۰۰۰ کيلومتره واټن 
په چټکۍسره حرکت کوي. په داسې حال کې چې د الکترونيکې نښو لېږد هم په همدې اندازه 

کې دی. 
د مخابراتود اهميت په هکله ديادونې وړ ده چې داړيکو دې برخې ته د ټولنې داعصابو اصطالح 
ورکړشويده. ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او تبادلې ښه و سيله ده، په هغو ټولنو او 
هېوادونوکې چې مخابرات يې ښه فعال دي، په دې معنا چې د ټولنې اعصاب يې ښه کار کوي او 

ټولنې يې هم ښه پر مختګ کړی دی.
 لومړنۍ مخابراتي وسيله د تلګراف اختراع ده چې د مورس د نښو د اختراع له مخې د بريښنا د 
جريان په واسطه د سيم په  اوږدو کې ليږل کېده. نن ورځ عکسونه، غږونه، تلويزيوني عکسونه د 
سپږمکيو، راديو او نوري فايبر له الرې له څو ثانيو څخه په لږه موده کې د نړۍ ګرد چاپيره مخابره 

کېږي.
مصنوعي سپوږمکيو د مخابراتو او اړيکو په برخه کې ډېر لوی انقالب رامنځته کړی دی چې 
دټيلفون اومبايل، تلويزيون او  انټرنېټ د تکنالوژۍ د پراختيا سبب شوی دی.  د مخابراتو نړيوال 
کېدل يا ګلوباليزشن ټوله نړۍ په يوه کوچني کلي بدله کړې ده چې ډير ژر له يو بل سره اړيکې 

ټينګيږي .
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په ټولګي کې دننه فعاليت: 
زده کوونکې دې په مناسبو ډلو وويشل شي او يوه  ډله دې په هېواد کې د مواصالتو اهميت د 
اقتصادي زير بنا په توګه او بله ډله دې د هېواد په ټولنېزو او اقتصادي پرمختګ کې د مخابراتو په 
رول خبرې وکړي  او د فعاليت په پای کې دې د ډلې يو استازې خپل معلومات ټولګيوالو ته وړاندې 

کړي او ښوونکې  دې د ډله ييز فعاليت پايلې له خپلو معلوماتو سره يوځای زده کوونکوته ووايي. 
پوښتنې

لنډ ځواب ورکړئ:
۱-مواصالت يا د اړيکو د ټينګولوڅانګې کومي دي؟

۲-د مخ پر ودې هېوادونو په اقتصادي پرمختګ کې د مواصالتو رول توضيح کړئ .
۳-مخابرات تعريف کړئ.

۴-لومړنۍ مخابراتي وسيله معرفي کړئ .
 

له ټولګي څخه دباندې فعاليت: 

د هېواد په اقتصادي پرمختګ کې د مواصالتو د اهميت تر سرليک الندې يوه مقاله وليکئ او د 
جغرافيې د مضمون په راتلونکې ساعت کې يې خپلوټولګيوالوته وړاندې کړئ.
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لسم   لوست

نړيوال لېږد را ليږد )حمل و نقل( 
ليږد راليږد د بشري ټولنو د اړتياوو په پوره کولو کې لويه ونډه لري  هغه الملونه چې نړيوال حمل او 

نقل ته يې وده ورکړي ده ، دا دي :
د نفوسو زياتوالی : زيات وګړي دګڼ او زيات ترانسپورټ غوښتنه کوي .ځکه نفوس په 
يوځای کې خپلې اړتياوي نه شي پوره کولی، بايد د خپلو اقتصادي ، روغتيايي ،سياسي ،تفريحي 

او نورو  اړتياوو د پوره کولو لپاره د ليږد  له مختلفو وسيلو څخه کار واخلي .
او بدلونونه: د نړۍ په ګڼ شمير هېوادونو کې د  ټولنو پرمختګونه  د بشري 
خلکو غوښتنې ډيرې زياتې شوي او خلک د پخوا وختونو پرتله زياتې ورځنۍ کاري او تفريحي 

بوختياوې لري او له ترانسپورټ څخه استفاده کول زيات شوي دي .
اقتصادي وده : د عايداتو زياتوالی د دې المل شوی چې ترانسپورټي وسايل زيات شي . 
په پرمختللو هېوادونوکې ډيرئ خلک خپل شخصي موټر لري ، همدارنګه د جنسونو ليږدول او 

را ليږدول هم ډير شوي دی .
سيمه ييزه پراختيا :په ځينو بشري پرمختللو ټولنوکې خلک دخپل کار له ساحې څخه 

لرې ژوند کوي چې د هغوی تګ راتګ هم د ترانسپورټ د پرمختيا المل شوی دی .
د ترانسپورټي الرو او کرښو ښه کېدل : ښې الرې ليږدول را ليږدول اسانه کوي 
، زياتره هېوادونو هڅه کړې چې لويو الرو او ترانسپورټي کرښو ته ښه پرمختيا ورکړې او په هغو 

کې  ښه والی را ولي چې دا هم د حمل او نقل په زياتيدو کې اغيزه لري .
د هېوادونو ترمنځ اړيکې او ارتباطات ډير پراخه شوي دي ، نو له هغو سره سم د وچې ، اوبو او 

هوايي ترانسپورټ هم  ډير پرمختګ کړی دی .
دحمل او نقل وسايل : نن ورځ تجارتي مالونه ، اومه توکې ، صنعتي شيان، حيوانات 
، غذايي او کاني توکې او داسې نور د بيړيو ، اورګاډو، موټرو او الوتکو په وسيله وړل کېږي  اويوه 

لږه برخه يې په ابتدايې  ډول سره د حيواناتوپه ذريعه وړل کېږي .
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البته د نړۍ نقليه وسايلو د خپل پرمختګ يوه اوږده دوره تيره کړي ده چې نننۍ بڼه يې غوره کړيده. 
بشر کوښښ کړی دی چې په لږې قوې سره  ډير مالونه په اسانه او ارزانه توګه په ډيره چټکۍ سره 
له يو ځای څخه بل ځای ته يوسي . په هرصورت د نړۍ د نن ورځې د حمل او نقل وسايل په 
دريو مهمو برخو ويشل کېږي چې له وچې )بري( ،  د سمندرونو او هوايې نقليه وسايلو څخه 

عبارت دی .
دوچې ترانسپورټ :د انسانانو د حمل او نقل لومړنۍ وسيله له کورنېو څارويو څخه شروع 
کېږي . چېنايان چې د ډير پخواني او لرغوني مدنيت څښتنان دي په ۲۷۰۰ق.م کې يې د کليو او 
ښارونو تر منځ سړکونه درلودل . په لويديځ کې د روميانو د امپراتورۍ په وخت کې منظم سړکونه 
جوړ شول . دموټرو او داورګاډو په کار اچولو سره د سړکونو او پټليو جوړولو ډير پرمختګ وکړ . 
په لومړيوکې سړکونه خامه او اوار وو او وروسته يې په محدبه بڼه بدلون وکړ او د فرشولو لپاره يې 
له خښتو او کاڼو څخه کار اخېسته ، تر څو په ۱۹م پيړۍکې د امريکامتحده ايالتونو د سړکونو 
د جوړولو لپاره له قير څخه کارواخېسته او په ځينو تودو سيموکې د کانکريت څخه هم کار 
واخېست چې ډېر مقاومت ولري  . نن ورځ ټول هېوادونه کوښښ کوي چې مواصالتې منظمې 

کرښې ولري .
موټر: د لومړي ځل دپاره په ۱۸۷۰م کال کې هغه موټر چې د بخار د ماشين په واسطه يې کار 
 Peugeotانګليسي لخوا اختراع شو او وروسته پيوجيوټAmide _Bole  کاوه  د اميد بولي
فرانسوي په ۱۸۹۱ م کال کې دپترولو موټر اختراع کړ. له دې امله فرانسې تر ۱۹۱۰م کال پورې 

د موټرو په جوړولوکې لومړی مقام درلوده .
داوسپنو الرې :  د اوسپنو دالرو اطالق په ماشين او لوکموتيف )اور ګاډی( باندې کېږي، 
چې يو شمير واګونونه په دوو برابرو پوالدي پټليو باندې را کاږي . لومړنيو اورګاډو د ډبرو سکرو 
دا  فعاليت کوي.  او  په ذريعه حرکت  بريښنا  د  اور ګاډي  زياتره  کاوه ، خو اوس  کار  په واسطه 
چې لوکموتيفونه کوالی شي دمسافرينو او مالونو زيات شمېر واګونونه ولېږدوي ، نو ځکه زيات  
اهميت لري . داسپنو اوږده ليکه په روسيه کې جوړه شويده  چې اروپايي ، امريکايي او أسيايي 

هېوادونه هم  ورڅخه گټه اخلي .
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د اوبو ترانسپورټ : په هغه وخت کې چې دبړاس ماشين منځته نه و راغلی او صنعتي 
انقالب نه و شوی په وچه او هوا کې نقليه وسايلو ال تکامل نه وکړی ، انسانانو بادبان لرونکې 
بيړۍ پيژندله چې د مسافرينو او دمالونو په وړلو او راوړلو کې ورڅخه کار اخيستل کېده . له دې 
امله تر ټولو پخوانۍ نقليه وسيله چې  بشر ورڅخه زيات کار اخېستی دی ، اهلي حيوانات ، 

بيړۍ او اوبه دي .
په لومړيوکې بيړيو چلوونکو نشوکوالي چې د سمندرونو غاړې پريږدي  او دسمندرونو منځ ته 
ور داخل شي ، خو کله چې مسلمانانو له چېنايانو څخه د قطب نما جوړول زده کړل او وروسته 
اروپائيانوله مسلمانانو څخه د قطب نما جوړول ياد کړل او له هغې څخه يې د لوري په ټاکلو 
کې گټه واخېسته، د بيړيو د چلولو دويمه مرحله پيل شوه . کله چې په ۱۸. ز. پيړۍکې جيمز 
واټ  Gems watt   انګليسي په واسطه د بخارماشن اختراع شو،  په رشپيل او بادبان لرونکو 
بيړيوکې هم د بخار ماشين نصب شو او ډبروسکرو په ځواک به يې حرکت کاوه  په بيړيو کې د 
بخار له ماشين څخه په گټې اخېستنې سره دبيړيو ځواک ، ظرفيت او چټکتيا ډيره زياته شوه او د 

بيړۍ چلونې دريمه مرحله له همدې ځايه پيل کېږي. 
 د نړۍ يوشمېر سيندونه په طبيعي توګه د بيړيو چلولو وړ دي ، لکه : په انګلستان کې د ټايمز
 سيند او داسې نور .ځينې نور سيندونه د کانالونو په کيندلو سره د بيړيو چلولو ته برابر شوي دي
 . يوشمير سيندونه چې سيالبي ، ډبرين ، تند او يا د لږو اوبو در لودلونکي بهير ولري  د بيړيود

چلولولپاره  وړ نه دي .
 بيړۍ د مختلفو موخو لپاره جوړې شوي دي. لکه: پيک بوټ  Pique boat ډوله بيړۍ د 
انسانانو د مسافرت  لپاره ځانګړې شوي دي. کارګو   Cargos  دا ډول بيړۍ د مالونو د حمل 
او نقل لپاره ځانګړی شوې دي، هغه هم ځينې دمېوو ، سکرو...د کارګو په نوم ياديږي  . ميکس 

Mext بيړۍ: له دې ډول بيړيو  څخه د مسافرينو او مالونو دواړو لپاره گټه اخېستل کېږي .
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د نړۍ سمندري الری
الف- د انتالنتيک سمندري الرې :څرنگه چې د دې سمندر په ختيځ او لويديځ کې د اومو 
توکو او د صنعت دوې لويې منطقې چې د اروپا او افريقا او شمالې ا وسويلي امريکا څخه عبارت 
دي واقع دي د بيړيو چلوولو له پلوه لومړی ځای لري .ډير لوی بندرونه لکه: په متحده ايالتونوکې 
نيويارک او  چارلستون ، په ارجنتاين کې بونس ايرس ، په برازيل کې سائوپاولو... په هاليندکې 
امستردم ، په فرانسه کې بردوکس اولوهاور... أباد شوي او ډيري الرې ددې دريو قارو د اړيکو 

دټينګولو لپاره جوړې شوي دي .
د هند د سمندر الرې : د هند سمندر د سويز کانال او هم دسويلي افريقا د يو شمير سوداګريزو بيړيو 
الره ده. ددې سمندر په غاړه کې په أسيايي او افريقايي هېوادونو کې لوی بندرونه، لکه : په تانزانيا 
کې دارالسالم ، په کېنيا کې مومباسا ، په جنوبي افريقا کې کپټاون ، په پاکستان کې کراچۍ ، په هند 

کې بمبيي اوداسې نور  جوړشوي دي . 
د پسفيک يا د ارام سمندر الرې : دا الره شمالي او سويلي امريکا په ځانګړي ډول متحده ايالتونه 
له جاپان ، فلپاين ، استراليا ، نوي زيالند، فارموسا  )تايوان ( او د سويل ختځی أسيا د هېوادونوسره 
نښلوي. همدارنګه هاوايي ټاپوگان  ) د متحده ايالتونو پنځوسم ايالت ( او د أسيا ختيځ او سويل 
ختيځ او د استراليا په شاوخواکې زرګونو ټاپوګانو په دې سمندر کې بيړۍ چلونې ته خاص ارزښت 



88

ورکړی دی او لوی سمندري بندرونه، لکه : په متحده ايالتونو کې السنجلس، سانفرانسسکو، په 
استراليا کې سدني او ملبورن ، په چېن کې شانګهای... جوړ شوي دي .

د مديترانې سمندرګی د هند او اطلس سمندرونه سره نښلوي ، د مديترانې سمندرګی چې د اروپا 
، افريقا  او أسيا دلويو وچو ترمنځ پروت دی په ځانګړي ډول يې د سويز کانال تر پرانيستلو وروسته 

د بيړيو په چلولوکې ډ ېر ارزښت پيداکړ .
 بالتيک سمندرګې هم تر يوې اندازې پورې د  بيړيو په چلولو کې زيات ارزښت پيداکړ .

 په شمالي او سويلي کنګل سمندر کې د علمي کشفياتو لپاره په ځانګړو بيړيو سره په ستونزمنه 
توګه د بيړيو چلول  ممکن دي .

هوايې ترانسپورټ : د نقليه وسايلو په منځ کې ډېر نوی ترانسپورټي وسيله ده  خو بيا هم 
د هغې پا ملرنۍ له مخې چې په دې برخه کې شوی ده واقعاً يې ډېر پرمختګ کړی دی چې بيلګه 
يې په نورو برخو کې نه شو ليدالی ، الوتکې نه يوازې په اقتصادي او تجارتي مسايلو کې مهم رول 
لري، بلکې حربي، پوځي او سياسي مسايل يې هم ترخپلی اغيزې الندې راوستي دي . الوتکو 
په خپل حرکت کې دچټکتيا  ، ارامۍ او د نظم په سبب خپل برالسی نسبت نورو وسايلو ته ثابت 

کړی دی .
الوتکې د مسافرينو او هغو مالونو د وړلو لپاره چې حجم يې لږ او ارزښت يې ډير وي ،کار ول 

کېږي .
د ترانسپورټي وسيلې په غوره کولو کې ډير الملونه، لکه: د بارولو او کښته کولو بيه ، واټن ، د مالونو 
اندازه ، وزن او داسې نور اغيزمن دي . پخوا د ترانسپورټ په غوره کولوکې دترانسپورټي ليږد بيې 
ډير رول درلوده خو اوس ډاډمن ليږد، د مالونو جنسيت او د ترانسپورټي ليږد بيه ډير ارزښت لري 
. ديادونې وړ ده چې زيات  ليږدول – راليږدول هم ستونزې ډيروي چې يو شمير دغه ستونزې په 

دې توګه دي :
۱- د ژوند د چاپيريال ککړتيا : ترانسپورټي وسايل په خپلو لوګيو ، لوخړو او ګازونو، لکه: نايتروجن 
دای اکسايد Nitrogen dioxide ، کاربومونواکسايد co ،کاربون دای اکسايد co2، دوړې 

او خاورې هوا ککړوي او د ژوند چاپيريال بوي ناک او له غږ زوږ څخه ډکوي .
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۲- د زياتو وسايلو له امله ځنې وخت الرې بندې او د ترانسپورټي وسايلو گڼه ګوڼه د دې المل 
کېږي چې خلک او مالونه په خپل وخت اړينو ځايونو ته ونه رسيږي .

۳- زيات ليږدول – راليږدول تراوسه پورې د ترافيکې ناوړه پيښو المل کېږي چې له دې امله 
يوشمير خلک خپل ژوند له السه ورکوي .

۴-په ترانسپورټي الرو او کرښو باندې ډېرې ښې حاصل ورکوونکې ځمکې نيول کېږي .
۵- له نفت وړونکو  بيړيو څخه د تيلو څڅيدل  او پريمنځل د سمندرونو د اوبو دککړتيا سبب کېږي .

د ټولګي دننه فعاليت :
زده کوونکي دې د ليږدولو – را ليږدولو د هغو د اسانتيا وو او ستونزو په هکله چې د ترانسپورټي 

وسايلو له امله پيدا شوي دي، بحث وکړي او د ډلې استازي دې هغه ټولګيوالو ته ولولي .
پوښتنې:

 لنډ ځواب ورکړئ .
۱-کوم الملونه د نړيوال حمل او نقل د پرمختيا المل شوي دي ، نوم يې واخلئ او توضيح يې 

کړئ .
۲-سره له دې چې ليږدول – راليږدول زموږ په ژوند کې ډير زيات اهميت لري ، خو کومې 

ستونزې يې را منځته کړي ؟
۳-د اوسپنې کرښې څه اقتصادي ارزښت لري  ؟

۴- د هوايي ترانسپورټ په واسطه کوم توکې ليږدول کيږي ؟
 له ټولګي څخه بهر فعاليت :

د اورګاډي ، داوبو ترانسپورټ او هوايي ترانسپورټ ښيگڼې وليکئ او د جغرافيې په راتلونکې 
ساعت کې يې ټولګيوالو ته وواياست .
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أيا دنړيوال کېدو له موضوع سره أشناياست؟
هغه پرمختگونه چې د پوهنې په بيالبيلو برخو کې رامنځته شوي، لکه: مخابرات، په تيره بيا هغه 
معلومات چې د مصنوعي سپوږ مكيو، رادار، انترنېټ او داسې نورو څخه الس ته راځي، نړۍ 

يې له پخوا څخه ډيره نژدې کړې ده او دهېوادونو ترمنځ اړيکې يې  ټينګې كړي دي.
له ليرې څخه معلوماتو Remote sensing په سوداگرۍ، صنعت، ترانسپورټ) ځمکني، 
هوايي اوسمندري(، فرهنگ او له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته او د هېوادونو ترمنځ  د مالونو 
او کاليو په لېږ دولوکې أسانتيا را منځته کړي ده، نو له همدې امله د ټولو مسألو نړيوال کېدلو، په 
تيره بيا په جغرافيه کې  الکترونيکې مخابراتو او د مصنوعي سپوږ مكيو اړيکو خپل حقيقي اړخ 
غوره کړی دى. ديادونې وړ اسانتياوې يې د جغرافيې په بيالبيلو برخوکې برابرې کړي دي او په دې 
اساس يې له نړۍڅخه په يوه لوړ مقياس کې د انسانانو گډكور جوړ کړ . دساينس او تکنالوژۍ 
په پرمختگ او فضا ته د انسان په سفر سره او دغه راز د  فضايي تم ځايونو د را منځته کېدو او 
دځمكې شاوخوا ته د مصنوعي سپوږمكيو په ليږدولو سره  انسانانو وکوالى شول چې د هغو په 
مرسته په بيالبيلو برخو کې يوله بل سره اړيکې نژدې کړي. دمثال په ډول د مصنوعي سپوږمکيو 
په مرسته انسان کوالی شي له کابل څخه نيويارک، کاناډا او دنړۍ نورو لېريو سيمو ته، له مکاني 

اړيکې او نړيوال کېدل Globalization يوولسم   لوست

 نوري فايبر

سپوږ مکۍ

 انترنيټ
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واټن څخه پرته په ډيرلږ وخت کې تماس ونيسي.
او  فرهنگي  ورکړې،  راکړې  او  تبادله  په  اسعارو  د  چارو،  بانکې  سوداگرۍ،  په  سربېره  دي  په 
ترانسپورټي چارو او پوځي چاروکې دنړۍ ټولې سيمې د معلومات د پوښښ الندې راولي، نو 
زماني او مکاني واټن د تماس لپاره نژدى شوي دى، چې د نړيوالتوب Globalization مفهوم 

افاده کوي
د اړيکو پر مختگونه يا Telecommunication  لکه پرمختللى رادار، ټيلېفونونه، موبايل، 
انترنېټ، فکس او د نړۍ د سپوږمکېو سيستمونه د نړۍ هېوادونه يوبل ته نژدې کړي او هغه واټن 

چې د نړۍ د هېوادونو ترمنځ موجود و، له منځه الړ.
د ارتباطي او اطالعاتي وسيلو چټکه وده ،لکه: فکسFax، کمپيوترComputer، انترنېټ
Internet، ټيلېفون Telephone ، تلويزيونTv او داسې نورو د هېوادونو د نژدې کولو لپاره 

زمينه برابره کړې ده 
د اړيکو دغه پروسه د نوري فايبر يا الکترونيکې اسانتيا وو په مرسته اسانه شوې ده او د زرگونو کېلو 

مترو واټن په څو ثانيوکې تنظيموي. دغه په نړۍ کې د ارتباطي مسايلو دنړيوالتوب گټه ده.

په ټولگي کې دننه فعاليت:
زده کوونکې دې په دريو ډلو له ويشلو څخه وروسته دنړۍ د دريوو مهمو وسيلو، لکه: راديو، 
تلويزيون او ټيلېفون په باره کې بحث وکړي او دبحث پايله دې د ډلې استازي خپلوټو لگيوا لو ته 

بيان کړي او ښوونکى دې له خپلو معلومات سره د فعاليت نتيجه را ټوله کړي.
پوښتنې:

له څلور ځوابونو څخه سم ځواب غوره کړئ.
۱- ټيلېفون  دالندې موضوعاتو لپاره کارول کېږي:
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الف: د کاليوتبادله                                    ب: دسوداگريزو کاليو تسليمول
ج: د موسسو او افرادو ترمنځ د اړيکو تامينول         د: هيڅ يوسم نه دى

جمله بشپړه کړئ:
۲- انترنېټ په نړۍ کې ......................  ښه وسيله ده.

لنډ ځواب وواياست:
۳-ګلوباليزشن Globalizaton مفهوم توضيح کړئ.
۴-د نړيوالو اړيکو اوسنۍ پرمختللی وسېلې معرفي کړئ .

له ټولگي څخه د باندې فعاليت:

ارتباطي وسايل کوم مفهوم افاده کوي او ارزښت يې په کومه برخه کې دى؟ مهرباني وکړئ هغه په 
کتابچو كې وليکئ او دجغرافي په راتلونکې ساعت کې يې شرح کړئ.
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الف: ُپستpost په نړۍ کې:
له ډيرې پخوا زمانې را هيسې په نړۍ کې  دپُستې سيستم شتون در لوده .نوموړي فعاليتونه په چېن، 
مصر، يونان اود پخواني روم په امپراتورۍ کې له حيواناتو او الوتونکو څخه په گټې اخېستنې سره 
سرته رسېدل او پيغامونه به يې ليږدول .  کله چې په اقتصادي برخه کې مختلفې مشغولتياوې 
رامنځته شوې د پُستي  اړيکوپه واسطه يې اړتياوې پوره کېدلې. په هغه وخت کې پُستي تشکېالت 
نيمه دولتي وو، چې دغه حالت د منځنيو پېړيو ترنيمايي پورې دوام وکړ، خودغه کار ورو ورو 
بدلون وکړ. کله چې غوښتنې زياتې شوى، پُست غوره پرمختګ وکړ. همدا رنگه د امويانو او 
عباسيانو د امپراتورۍ په دوره کې د پُستې له سيستم څخه گټه اخيستل کېده او هغه يي د ښارونو او 
هېوادونو د امنيت لپاره ډيره ښه وسيله گڼله. د هارون الرشيد په زمانه کې خالد برمکې د امپراتورۍ 

د پُستې د متصدي په توگه مقررشوچې د البريد په نوم ياديده.
د چاپ د ماشين اختراع او په بيالبيلو هېوادونوکې د ليک لوست او لومړنيو زده کړو زياتيدلو، دنوو 
لويو وچو کشفېدلو، د حمل ونقل د وسايلو زياتوالى ، دتگ او راتگ لپاره اسانتياوې او دهغو تر 

منځه اړيکې زياتې کړي چې په پاى کې په اړيکو کې وده زياته شوه.
په شپاړسمې ميالدي پېړۍ کې پُست د هېوادونو له سرحدونو څخه بهر شو او د فرانسوا تاکسي په 
همت د لومړي ځل لپاره پُستي خدمتونه رامنځته شول او په اروپاکې څو هېوادونه د پُستي موادو 

په تبادلې چې يوازې ليکونه يې احتواکول، الس پورې کړ.
په ۱۸ مې پېړۍ کې پُستې ساحه پراخه شوه. هېوادونو د خپل منځي پُستي دتبادلې لپاره دوه 

اړخېزې سراسري موافقتنامې السليک کړې. 
د نړۍ پستې اتحاديه د ټولومتمدنو هېوادونو ترمنځ دلومړي ځل لپاره  په 1868 ميالدي کا ل کې 
دهانري په وړانديز سره را منځته شوه . وروسته د ۱۸۷۴ ميالدي کا ل د ستمبر په ۱۵نيـټه د ۲۱ 
غړو  هېوادونو ترمنځ د کنفرانس په پايله کې چې د برن د معاهدې په نوم ياديږي، السليک شوه، 

د اړيکو دغوره وسيلو ډ ولونه دولسم  لوست
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نوموړې پريکړه په حقيقت کې دپُستې  اتحاديې بنسټ ګڼل کېږي. کله چې د پست دعمومي 
اتحاديې سره ډېر شمېر هېوادونه يو ځای شول د پست د جهاني اتحاديې په نوم ونومول شوه چې 

په ۱۹۹۶ م کا ل کې يې دغړو شمېر ۱۸۹ هېوادونوته ورسيد.
 Telephone and Mobil: ب: په نړۍ کې ټيلېفون او موبايل
په عصري تکنالوژۍ کې ټيلفون  Telephone او موبايلMobil  په ډله ييزو رسنيو کې د 
اړيکو ډيره مهمه برخه لري . دلومړي ځل لپاره گرا هامبلGraham  Bell ټيلفون اختراع 
کړ، چې د انسانانو په ژوندکې لوی ګام و. وروسته بي سيمه ټيليفون  اختراع شو چې په 1897 
ميالدي کال کې   د گلگيومارکوني Gugilemo Marcone په واسطه له اروپا څخه د اطلس 
د سمندر څخه هغه خواته لومړنی پيغام مخابره شو. دغه ازمايښت و ښودله چې د راديوي څپو په 
واسطه د اړيکو نيول امکان لري چې دغه عمل د شفاهي پيغام د ليږلو پيل دى چې له يوه سړي 

څخه بل سړي ته دکوچني ماشين په واسطه استول کېږي.
په ۱۹۴۷ ميالدي کا ل کې د نړۍ د مخابراتو په برخه کې د تر انزېستور Transistor اختراع 
لنډې  Mobile Radio Communication له  د  کړې.  رامنځته  وې  اسانتيا  زياتې 
تاريخچې څخه دا  څرګنديږي چې د مخابرې د انفرادي خدماتو پروګرام په ټولنيز ژوندانه کې د 

اړيکو د زياتو پر مختګونو سبب شوی دی.
بې سيمه ټيلېفون  چې التين نوم يې سيلولر Cellular  دى، هغه ډول پرمختللي ټيلېفون  ته ويل 
 Cellکېږي ،چې د دوه تنو تر منځ اړيکې ټينګوي او هرځاى ته د انتقا ل وړ وي. دسيلولر کلمه د
يا حجرې له کلمې څخه اخيستل شوې ده، چې د موخو له مخې لويه يا کوچنۍ ساحه د موبايل 
ترپوښښ الندې راولي، چې دغه کار د موبايل د کمپنۍ په ظرفيت پورې اړه لري او د هغې له مخې 

ټاکلې ساحه تر پوښښ الندي راځي. 
: Faxفکس

  Rechard H  فکس نوي تکنالوژي ده چې په ۱۹۲۴ ميالدي کا ل کې د ريچارد رنجر
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Ringerپه واسطه اختراع شو او لومړنى پيغام يې له نيويارک څخه لندن ته واستوه. له همدې 

پيغامونه،  او رسمي  واسطه شخصي  په  هغه  د  رسنيوڅخه دى چې   ييزو  ډله  له  امله فکس 
سوداگريز، حقوقي او صنعتي معامالت او داسې نور په ليکلي ډول  په لنډ وخت کې ليرې او 
نژدې سيمو ته سمالسي استول کېږي. په ۱۹۷۰ ميالدي کال کې د ماشين په جوړښت  او 
برخوکې دسمون لپاره بدلونونه رامنځته شول. فکس د ليکلي پيغام د انتقال وسيله ده چې د 
کاغذپرمخ ليکلي پيغامونه او ګذارشونه دې ماشين ته ننه باسي او  په څو ثانيو کې ټاکلي ځای ته 
رسېږي. فکس ميخانيکي وسيله ده چې دهغې په واسطه اطالعات او اسناد په ليکلي ډول د يوه 

سند په توگه انتقالېږي.
Internet and Email:انترنېټ او ايميل

 Digital کمپيوټر د نولسمې پېړۍ په نيمايي کې په کار پيل وکړ. کله چې ويليم شاگلي ډيجيټل
ماشين کشف کړ، کمپيوټر نوره هم وده وکړه. انترنېټ د کمپيوټر ځانگړى پروگرام دى، چې د 
يوې بېلې شبکې په واسطه له کمپيوتر سره نښلول کېږي او بېل بېل پروګرامونه لري ،چې نه يوازې 
پيغامونه انتقالوي ، بلکې تصويرونه، علمي متنونه او نور ټولنيز، سوداګريز، سياسي  او داسې نور 
د کمپيوتر له الرې د انترنت په واسطه د پام وړ شخص ته رسوي. هر څوک  او هره موسسه کوالی 

شي په بيلو ادرسونو خپل ځانګړي سايتونه پرانيزي او له هغو څخه ګټه واخلي.
انترنېټ يو تنظيم شوی سيستم دی چې د بشر په نننۍ تکنالوژۍ کې د پيغامونو او اطالعاتو په 

انتقال کې دچټکې او ښې سر چينې په توګه کارول کېږي.
 ټول اسناد چې د انترنيټ له الرې په کمپيوتر کې شامل شي، له چاپ وروسته الس ته راځي 
انترنيټ  ډېره ښه ارتباطي وسيله ده، چې د نړۍ ټول هېوادونه په دې پروګرام کې شامل دي. له 
۱۹۶۰ ميالدي کال څخه مخکې د انترنيټ په  واسطه هيڅ ډول اسانتياوې نه وې ، لومړنۍ 
څانگه يا ديپارتمنت چې د کمپيوټرماشين په واسطه يې د مخابراتو اړيکې جوړې کړې د امريکا 

دمتحده ايالتونو پوځي څيړنيز مرکز ) D O D.( و.
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د امريکا په متحده ايالتونوکې د کمپيوټري ماشينرۍ مؤسسه A C M ياد A R P A دفتر و 
چې کوچنى ماشين يې جوړکړ چې له يو کمپيوټر څخه بل کمپيوټر ته  معلومات انتقا ل کړي. 
له يوه کمپيوتر څخه بل کمپيوتر ته د پيغام انتقا ل په دې پورې اړه لري  چې لومړى دغه پيغام د 

)Interface Massage Process )I M P په واسطه په کمپيوټر کې  دا خل شي.
د کلېفورنيا اوالس انجلس پوهنتونو نو  وکوالى شول چې  په ۱۹۶۹ کال کې د انترنېټ په واسطه 
د يوتا Utah له پوهنتون سره اړيکې جوړې کړي. د انترنيټ پروگرام په ۱۹۷۲ ميالدي کا ل 

کې دنړۍ په سطح په کار پيل وکړ.
د انترنېټ اړيکې له سپوږمکېو او نوري فايبر سره  زياتره پيغامونه او کرنيز، اقتصادي  معلومات 
اوداسې نور په دقيق ډول له ځمکې څخه اخلي او دويم ځل يې خپل اړوند مرکزونو ته مخابره 

کوي .
ايميل Electronic  Mail  هم  نوې تکنالوژۍ شمېرل کېږي چې د سوداګريزو، صنعتي، 
سياسي، فرهنگي او انفرادي  پيغامونو په لېږلوکې ډيرې سترې دندې سرته رسوي او د همدې 
 )e- mail( ماشين په مرسته دلېرې او نژدې واټن ترمنځ ډېر ژر ارتباطات تامينيږي. لنډيزيې ايميل

دى.
Satellite Network: هـ - د سپږمکېو شبکه

د سپوږمکۍمخابراتي سيستم د کمپيوټر او ټيلېفون په مرسته سرته رسيږي چې د سيلو لر ټيلېفون
 cellular phoneياcell  په نوم ياديږي. د سپوږمکۍ مخابراتي سيستم د نوې تکنالوژۍ 
پيچلی سيستم دی چې له فضا څخه ځمکې ته اطالعات لېږي چې د Down Link اوهغه 
پيام چې له ځمکي څخه فضا ته ليږی د up  Link په نوم ياديږی. سپوږمکۍ په فضا کې د 
استوا په کرښې عمود ، مايل يا موازي په ټاکلو مدارونوکې د ځمکې په شاوخوا ځای پر ځای دي. 
ځينې مصنوعي سپوږمکۍله ځمکې څخه په يوه نقطه کې ثابتې ساتلې کېږي چې دا حالت د  

جيو ستشنري Geo Stationary په اصطالح يادېږي. 
ټول مخابراتي مسايل د سپوږمکيو  له الرې تنظمږي، لکه: راديو، تلويزيون او داسې نور. زياتې 
سپوږ مکۍ په فضاکې د پيغا مونود ليږلو او راديوي څپو لپاره فعاليت کوي او ټولې نړۍ ته د راديو 
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ځانګړې څپې ليږدوي. په ځينو نورو مخابراتي برخو کې ،لکه: نظامي، استخباراتي او داسې 
نوروکې هم فعاليت کوي.

په ټولگي کې دننه فعاليت:
ايمل  انترنت،    ، او هره ډله دې دپستې، فکس  په مناسبو ډلو وويشل شي  زده کوونکې دې 
اوسپوږمکېو د شبکې د خدمتونو په هکله په خپلو منځو کې بحث وکړي او د بحث پايلې دې 

خپلو ټولګيوالو ته ووايي.
پو ښتنې : 

الندې جملې بشپړې کړئ .
۱-د.................. په همت لومړی ځل د هېوادونو ترمنځ پستي لېږد را ليږد را منځته شو .

۲-فکس د ................. په واسطه اختراع شو.
۳-ټولې مخابراتي موضوعات  د...........  او .................. په واسطه تنظميږي .

لنډ ځواب ورکړئ:
۴-دفکس د استعمال څرنګوالی بيان کړئ .

۵- انترنيټ څرنګه وسيله ده ؟
سم ځواب غوره کړئ .

۶-د ټيلېفون  مخترع څوک دی.
الف – ګرا هامبل           ب – انتوني           ج- ماريا           د – ګګليمومارکوني

۷- سيلولر عبارت دی له : 
الف: يو ډول پرمختللی ټيلېفون دی چې د دوو کسانو تر منځ اړيکې ټينګوي .   

ب: انترنېټي ساحه ده.     ج: د انالوگ ټيلېفون ساحه ده  .       د: هيڅ يو .
له ټولګي څخه بهر فعاليت :

زده کوونکې دې ديوی مخابرتي وسيلې په هکله  چې د انسانان په ورځني ژوند کې زيات ارزښت 
لري، مقاله وليکې چې د له يوه مخ څخه لږه نه وي .
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د نړۍ نفوس 
 Deathله مړينې  Birth Rate د نړۍ نفوس په ډېره چټکۍ زياتيږي، ځکه چې زېږونونه

 Rate  څخه زيات دي.

د شلمې پېړۍ په پېل کې د نفوسو دغه زياتوالی هر کال ۱۰ ميليونه تنه، دهمدې پېړۍ په نيمايي 
کې ۳۵- ۴۰ ميليونو پورې  او اوس له ۶۰ څخه تر ۶۵ ميليونو تنو پورې زياتېږي.

د ملګرو ملتونو د احصايې له مخې د نړۍ نفوس 
)  اضافي معلومات (

د ځمکې ټول نفوس کال 
۱.۶۱۷ ميليارده تنه  ۱۹۰۰  ميالدي 

۲.۲۵۲ ميليارده تنه  ۱۹۴۰ // 
۲.۹۸۲ ميليارده تنه  ۱۹۶۰ //
۳.۶۱۰ ميليارده تنه  ۱۹۷۰ //
۴.۳۳۶ ميليارده تنه  /۱۹۷۹/
۶.۶۰۰ ميليارده تنه  ۲۰۰۸//

۶.۸ ميليارده تنه  ۲۰۱۰ //

۷ ميليارده تنه   ۲۰۱۶//

ديارلسم  لوست     
  دريم څپرکی 
  بشري جغرافيه
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د پاسني جدول له مطالعې څخه دې نتيجې ته رسيږو چې د نړۍ نفوس په وروستيو ۵۰ کلونو کې 

په ډېره چټکۍسره  زيات شوي دي.

د نفوسو دغه زياتوالی په دوو الملونو پورې اړه لري:

•د نفوسو طبيعي زياتوالی، 	

• د نفوسو ميخانيکي زياتوالی .	
 Natural Increas :الف: د نفوسو طبيعي زياتوالی

د نفوسو دغه زياتوالی د زېږونونو په زياتوالي او د مړينې په لږوالي پورې اړه لري. د مثال په ډول 
که په يوه هېواد کې زېږونونه په زرو کې۴۰ وي او مړينه په زروکې ۲۰ وي د نفوسو زياتوالی به ډير 

زيات وي.
د نفوسو زياتوالی په ډېرو الملونو پورې اړه لري چې ډېر زيات مهم يې په يوه هېواد کې ټولنيز 
اقتصادي او کلتوري الملونه دي. په تيره بيا د وقايوي او معالجوي طب وده او پرمختيا د نفوسو په 
زياتوالي کې ډېر اغېزلري چې له يوه پلوه د مړينې د کموالي سبب ګرځي او له بله پلوه  منځنی عمر  
اوږدېږي، خو دنفوسو دغه زياتوالی د نړۍ په ټولو هېوادونو کې په يو ډول نه دی. موږ کوالی شو 

چې دغه ټول په دوو برخو وويشو:
- لومړی ډول د شمالي امريکا او د  اروپا د پانګه والو هېوادونو ، د چين او روسيې هېوادونوځانګړتيا 
ده. د هغو خصوصيات ډېره لږ زيږونونه دي چې نورهم دکمښت په حال کې دي او الملونه يې په 

الندې ډول دي:
۱- په پرمختللو هېوادونو کې ښاري نفوس زيات وي. ښکاره ده چې زېږونونه په ښاري کورنيو کې 

له کليوالي کورنيو څخه لږ وي.
۲- په دې هېوادونو کې ښځې ټولنيزو کارونوته جلب او جذب شوي دي. معموالً هغه ښځې 
چې له کور څخه د باندې کارونه لري، نسبت هغو ښځو ته چې کار نه کوي د ماشومانو شمېريې 
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لږ وي. 
په پرمختللو هېوادونو کې د زيږونونو او مړينو دواړو  شمېرلږدی. د نفوسو طبيعي زياتوالی۱-۰،۵ 
سلنه يا په زرو کې له۵- ۱۰ پورې وي. کله يې اندازه له دې څخه هم لږه وي. دغه لږ زياتوالی د 

پرمختللو هېوادونو ځانګړتيا ده.
دويم ډول زياتوالی د مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتيا ده ، لکه: په أسيايي، افريقايي او د التيني 
امريکا هېوادونو کې ، چې هغه د زياتو زيږونونو څخه عبارت ده او په الندې الملونو پورې اړه 

لري:
د اقتصادي ودې ډېره ټېټه سطح، د ميکانېزه  )ماشيني( کرنې نه شتون، بيسوادي د ډيرو خلکو  
لپاره  د روغتيا ساتنې د شرايطونشتوالی، په ټولنه کې له عنعنوي فرهنګ څخه د ښځو پيروي کول 

او د هغوی له وخت څخه مخکې نکاح او داسې نور.
 په أسيايې، افريقايي او د التيني امريکا په هېوادونو کې د روغتيايي خدمتونو د سمون په پايله کې 
په مړينه کې کمښت راغلی دی، نو همدغه المل ددې سبب شوی دی چې  نفوس زيات شي. له 
زيات زېږونونو سره جوخت د نفوسو طبيعي زياتوالی چټک کېږي چې د نفوسو دغه زياتوالی له 
۲ څخه تر ۳ سلنه پورې د بدلون  په حال کې دی، چې په هرو زرو تنوکې له ۲۰ څخه تر ۳۰ 

پورې زياتوالی مومي. دغه زياتوالی زياتره د وروسته پاتې ټولنو او هېوادونو ځانګړتيا ده. 
ماشومان او نوي ځوانان ) له صفر څخه تر ۱۵کلنۍ( او سپين ږيري ) له ۶۵کلنو څخه د زيات 
عمر خاوندان( معموالً اقتصادي غيرفعال نفوس ګڼل کېږي. لويان ) له۱۵ - ۶۵کلنۍ پورې( 

اصلي توليدوونکې او اقتصادي فعاله ډله شميرل کېږي .

    = د نفوس طبيعي زياتوالی
                             

دغه شميرنه بايد ديوه کال په اوږدو کې ترسره شي، پايله يې په سلنه اعالن شي. کله چې زېږونونه 

×۱۰۰
د مړينې شمېر – د زېږونونو شمير

ټول نفوس
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له مړينې څخه زيات وي، د نفوسو طبيعي زياتوالی شتون لري. 

ب:  د نفوسو ميخانيکې زياتوالی:
د نفوسود طبيعي زياتوالي سره يوځای د نفوسو ميخانيکي خوځښت يعنې مهاجرتونه هم د نفوسو 

په زياتوالي کې د پاملرنې وړ اغېز لري.

په هېواد کې دننه کډوال کېدل يوازې د نفوسو د بيا ځای پرځای کيدنې سبب ګرځي او د هېواد 

نفوس بدلون نه کوي او له هېواد څخه د باندې مهاجرتونه د نفوسو په شمېر باندې اغېز لري. که 

چېرې هېواد ته له باندې څخه مهاجرتونه له هېواد څخه بهرته مهاجرتونو په پرتله  زيات وي د 

نفوسو ميخانيکې زياتوالی را منځته کېږي او برعکس يې د نفوسو د کمښت سبب ګرځي. د يوه 

هېواد د نفوسو په مطلقې ودې کې بايد له زېږونو او مړينو سر بېره  مهاجرتونه هم وشمېرل شي.

د نفوسو مطلقه وده = ) د زېږونونو شمېر – د مړينې شمېر( + هېواد ته له باندې څخه مهاجرتونه 

.د نفوسو مطلقه وده = )بهرته د مهاجرتونو شمېر+د مړينې شمېر( – زېږونونو شمېر . 

مسآله    over  populated نفوسو  اضافي  د  وده  ميخانيکې  او  طبيعي  زياته  ډېره  دنفوسو 

رامنځته کوي.د اضافي  نفوسو اصطالح هغه وخت رامنځته او استعمالېږي چې په يوه سيمه کې 

د منابعو له شتو امکاناتو څخه زيات نفوس استو ګنه ولري او يا له ټاکلو ټولنيزو هدفونو څخه زيات 

وي. کله هم ښايي نفوس مناسب وي، خو نامناسب ويش رواج ولري. 

په ټولګي کې دننه فعاليت:

هغه  او  کړي  بشپړ  او  کاپي  دې  او الندې جدول  وويشل شي  ډلو  مناسبو  په  دې  کوونکې  زده 

پوښتنه چې له جدول څخه الندې ليکل شوي ده، ځوابونه دې ووايي او د ډلې استازی دې هغه  

خپلوټولګيوالو ته وړاندې کړي.
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د نفوسو ګڼوالی په هېوادونه
يوه کيلومتر مربع کې

زېږونونه په 
۱۰۰۰ تنو کې

مړينه په زرو 
تنو کې

طبيعي زياتوالی 
په زرو تنو کې

د نفوسو  
وده په سلنه

۱۸۲۶۸۱۸۱،۸برازيل
۴۷۴۹۱۹ايتوپي)حبشه(

۲۳۰۱۲۸۴۰،۴جاپان
۸۳۶۵سعودی عربستان

۲۲۹۱۱۱۲ألمان
۴۷۴۳۱۰۳۳۳،۳کنيا

۲۳۹۱۴۹د امريکا متحده ايالتونه
۱۰۶۱۳۱۰فرانسه

۷۹۱۴۱۱۴بنګله ديش

الف:  دهغو هېوادونو د نفوسو طبيعي وده چې په مخکې يې دايره رسم شوې ده محاسبه کړئ 
اوپه دايره کې يې وليکئ. 

ب: د ټولو هېوادونو طبيعي وده په سلوکې محاسبه کړئ اودې مثال څخه پيروي وکړئ .
که د برازيل په هېواد کې زيږونونه ۲۶ تنه او مړينې ۸ تنه وي د نفوسو وده په زروتنوکې ۱۸ تنه او 

سلنه يي ۱.۸ده .   

 

                  
له مخې وويشئ. دغه کار څرنګه کيدای  زياتې ودې  او  نفوسو دلږې  نوموړي هېوادونه د  ج:  

شي؟

 x
18 x 100
 1000

 1. 8____________    =     = 

26-8=18

وفيات– تولدات = دنفوس طبيعي وده.   
 1000=18
100  =   x  
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پوښتنې:

لنډ ځواب ورکړئ :

۱- په مخ پرودې هېوادونو کې کوم الملونه د نفوسو د چټکې  طبيعي ودې سبب ګرځي؟

۲- د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې کوم الملونه د ورو ودې باعث ګرځي؟

۳- په يوه هېواد کې کوم الملونه د اضافي نفوس د ودې سبب ګرځي؟

۴- د اضافي نفوسو له اصطالح څخه  هدف څه دی، څرګند يې کړئ؟

۵- د ټولنې دعمر په جوړښت او ترکيب کې د طبيعي نفوسو چټکه وده په څه ډول ده ، واضح 

يې کړئ؟

۶- په هغو هېوادونو کې چې د نفوسو وده يې ورو ده ، د ټولنې د عمر جوړښت په څه ډول دی 

،توضيح يي کړئ؟

له ټولګي څخه د باندې فعاليت:

الندې پوښتنوته ځواب برابرکړئ او د جغرافيې په راتلونکې ساعت کې يې خپلو ټولګيوالوته 
وړاندې کړئ.

أيا زموږ د هېواد  نفوس په چټکۍ زياتيږي؟ که چېری دغه نفوس په همدې ډول زيات شي، څه 
ستونزې به رامنځته کړي؟ 
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                                                                                             دنفوسو د ميشتوالي نقشه
 أيا پوهېږئ چې په ځمکه کې نفوس څنګه ميشت شوي دي؟

د نفوسو د ويش پورتنۍ نقشه په غور ولولئ او وواياست چې ډېر زيات او ډېرلږ نفوس د نړۍ په 
کومه برخه کې ځای پرځای شوي دي. ولې؟

د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې په يوه واحده ساحه کې داوسېدونکو  خلکو له شمېر څخه 
په  بايد د يوې سيمې نفوس د همغې سيمې  لپاره  عبارت دی. د نفوسو د ګڼوالي د معلومولو 

پراخوالي وويشل شي.
د نړۍ نفوس په ۲۰۱۶ ميالدي کال کې۷ ميلياردو تنوته ورسيدل چې د ځمکې پرمخ ژوند 
اقليمي  ياپه بل عبارت  نه دي ميشت شوي.  په ټوله نړۍکې په مساوي ډول  کوي. دغه نفوس 
شرايط، د ځمکې جوړښت او نور اقتصادي، بشري او سياسي الملونه د نفوسو په تمرکز اغېز 
لري، لکه: دښتي سيمې ) هغه تودې او سوځوونکې سيمې چې پوره اوبه هم ونه لري(، لوړې، 
نااواره سړې سيمې، د غرونو لړۍ، جبې، ګڼ او لنده بل ځنګلونه،  استوايي توده او لنده بله هوا، 
قطبي سړه هوا، له سواحلو او د حمل اونقل له الرو څخه ليريوالی،  د نفوسو ډېره لږه پاملرنه يې 
ځانته را اړولې ده. أن داچې په ځينو سيموکې د سلونو کيلومترو په واټن په لېرې سيموکې هم د 

         د نفوسو ميشتيدل او ګڼوالی څوارلسم  لوست
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انسانانو نښې په سترګو نه ښکاري. په داسې حال کې چې د ځمکې په بله سيمه کې لکه: په ښو 
اقليمي شرايطو ) معتدله أب او هوا  او پوره باران(، مناسب جغرافيايي موقعيت، اوارو او ښېرازو 
ځمکو، پوره اوبولرونکوځمکو، د سيندونو او سمندرونو په غاړو، بندرونو، د صنايعو، کانونو او د 
ارتباطي الرو په شاو خواکې ډېر خلک استوګنه کوي، چې دځينو ځايونو په يوه کيلومتر مربع کې 
له زرو څخه زيات خلک ژوند کوي. په دې ترتيب په يوه سيمه کې د نفوسو استوګنه د فزيکې، 

اقتصادي سياسي او بشري الملونو پايله ده چې د دې الملونو اغېزې په لنډه توګه بيانوو:
•فزيکې عوامل، لکه: جغرافيايي موقعيت ) عرض البلدونه(، لوړې سيمې، اقليمي شرايط، 	

 اوبه او داسې نور د ځمکې پرمخ دتل لپاره ليدالی شو، چې په مستقيم يا غېر مستقيم ډول 
دځمکې له منابعو څخه په ګټه اخيستنې باندې اغېزه لري. دغه الملونه د نفوسو د زيات ګڼوالي او 

يا برعکس د يوې سيمې د نفوسو د کموالي المل ګرځي.
•د اقتصادي الملونو اغېزې: په طبيعي منابعو او بشري فعاليتونو متکي دي، چې له کانونو، اوبو،  	
د خاورې له ډولونو، نباتاتو، حيواناتو، د پانګې له شتون او نوې تکنالوژۍ، د کار له شرايطو، صنايعو 
او داسې نورو څخه عبارت دي چې د نفوسو په ګڼوالي اغېزلري يعنې دصنعتي پراختيا او د نفوسود 
ځای پر ځای کيدنې تر منځ  متقابل اړيکې شته دی. په هر ځای کې چې  صنعت او له هغه څخه 
وروسته په هغې پورې تړلي خدمات را منځته شي، نو زيات نفوس په هغې سيمې کې جذ بيږي.

د يادونې وړده چې تر ۱۸ مې پېړۍ پورې کرنې او د هغې  اړوند الملونو) اوبه،خاورې او اقليم( د 
نفوسوپه استوګنې کې ټاکونکې اغيزه درلوده، لکه د مصر په هېواد کې د نيل د سيند وادي او داسې 
نور. زموږ د هېواد اقتصاد تر اوسه پورې په کرنه والړ دی او د نفوسو ډېره زياته برخه له همدې الرې 

ژوند کوي.
•سيا سي الملونه :د سياسي الملونو په برخه کې د حکومت له پرېکړو او د اداري مرکزونو له 	

 تشکيل څخه يادونه وکړو که چېرې دولت د هېواد ځينو سيموته د پرمختيايي پروګرامونو په برخه 
کې پانګې اچونې ، د کارونو پيداکولو او يا خدماتي امکاناتو او روغتيايي فعاليتونو ته پاملرنه ونه 

کړي، د نفوسو ګڼوالی هلته لږ وی.
•بشري الملونه: په پورتنيو موضوعاتوسر بېره لېرې پرتې سيمې، چې د حمل و نقل الرې او 	
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 ارتباطي وسايل نه لري، خلک هلته په تيت او پرک ډول ژوند کوي. 
د هغو لويو وچو دننه سيمې چې له سيندونو او سمندرنو څخه لېرې پرتې دي  دساحلي سيموپه 

پرتله لږ تجارتي امکانات لري، لږ نفوس پکې استوګنه کوي.
 Densely populatedسيمې نفوسه  ګڼ  نړۍ  د  سره  نيولو  کې  پام  په  الملونو  پورتنيو  د 

 regionپه درې حوزو په نښه کوالی شو:

۱- لومړنۍ ګڼ نفوسه سيمه د أسيا د لويې وچې جنوبي سيمې ) پاکستان، هند او بنګله ديش(، 
د جنوب ختيځې أسيا ځينې برخې ) اندونيزيا( او ختيځه أسيا ) د چين ختيځ، د کوريا ټاپووزمه 

او جاپان( دي.
د دې سيمې په هېوادونو کې په منځني ډول د نفوسو ګڼوالی په يوه کيلومتر مربع پراخوالي کې له 
۱۰۰ تنوڅخه زيات دی.  او په ځينو ځانګړو ځايونوکې په يوه کيلومتر مربع پراخوالي کې له ۱۵۰۰ 
تنوڅخه زيات دی. چې علت يې موسمي أب و هوا، د کرنې ) د وريجو کرنې( ښه شرايط او د 

نفوسو طبيعي زياتوالی دی.
۲- دويمه ګڼ نفوسه سيمه د اروپا په لويه وچه کې د پانګوالۍ په دوره کې رامنځته شوې ده. د دې 
سيمې په ځينو هېوادونوکې د نفوسو منځنی ګڼوالی په يوه کيلومتر مربع ساحه کې له ۲۰۰ څخه 
تر ۴۰۰ تنو پورې رسيږي. په همدې ډول په صنعتي سيموکې د نفوسوګڼوالی په يوه کيلومتر مربع 
ساحه کې له ۵۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ تنو پورې رسيږي چې ډيرزيات يې د سيندونو په غاړه، په بندرونو 

او د صنعتي مرکزونو په شاو خوا او دکرنې وړسيموکې ژوند کوي. 
دريمه ګڼ نفوسه سيمه د امريکا د متحده ايالتونو د شمال ختيځې ځينې برخې ) نيوانګلنډ، نيو 
يارک، پنسلوانيا او د پنځه ګونو جهيلونو شاوخوا( او د کاناډا جنوب ختيځ دی. چې د هغې المل 
تجارتي او صنعتي فعاليتونه دي. نوموړي سيمې د نړۍ ۷ سلنه پراخولی او د نړۍ ۷۰ سلنه 

نفوس لري.
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په ټولګي کې دننه فعاليت:
زده کوونکې دې په مناسبو ډلو وويشل شی. پخپلو منځوکې دې د مشورې له مخې الندني 

جدولونه کاپي او بشپړ کړي او د ډلې استازی دې خپلوټولګيوالوته وړاندې کړي. 

مې
سي

ې 
 ډک

سو
نفو

ۍ د
دنړ

    
    

 

موقعيت                                                             الملونه
د چين ولسي جمهوريت او د هند هېواد 

شمال لويديځه اروپا 

د امريکا د متحده ايالتونو شمال ختيځي سيمې  او  دکاناډا سويل 
ختيځې سيمې

مې
سي

سه 
نفو

د هماليه غرونهلږ 

د امازون ځنګلونه

   د ګرينلينډ ټاپو

د نفوسو ګڼوالی په يوه کيلو متر مربع کېنفوسد هېواد پراخولی په کيلو متر مربعهېوادګڼه

۲۳۲۲۷۰۱۵۸۴۶.۵موناکو۱

۶۴۷۴.۳۵۳.۸۹۳۶۷۲۹.۳سنګاپور

۳۱۶۳۹۶.۸۵۱مالت۲

۱۰۱۴   ۶۶۸۶۷۷.۸۸۶بحرين۳
۱۴۷۵۷۰۱۴۱.۳۴۰.۴۷۶بنګله ديش۴

۱.۵۶۵.۰۰۰۲.۷۵۱.۳۱۴۱.۷مغلستان۵

۷.۶۸۶.۸۵۰۱۹.۹۱۳.۱۴۴اسټراليا۶
۹.۹۷۰.۶۱۰۳۲.۵۰۷.۸۷۴۲/۳کاناډا۷
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پوښتنې:

لنډځواب وواياست:
۱. د أسيا دسويل او سويل ختيځو هېوادونو د نفوسو د ګڼوالي المل بيان کړئ.

۲. د اروپا په شمال لويديځ کې د اروپا د نورو سيموپه نسبت ولې ګڼ نفوسه سيمې منځته راغلي 
دي.

۳. د شمالي امريکا کومې سيمې ګڼ نفوسه دي، المل يې بيان کړئ؟
۴. د أسيا د ډېرګڼ نفوسو هېوادونو نومونه واخلئ.

۵. د نړۍ په ټولو برخوکې ولی نفوس په مساوي ډول نه دي ويشل شوی؟ الملونه يې توضيح 
کړئ .

۶. کوم سياسي الملونه د نفوسو په ګڼوالي زيات اغېزلري ، څرنګه؟
۷. أيا بشري عوامل هم کوالی شي د نفوسو پرځای کيدنی اغېز وکړي؟څرنګه؟

 
له ټولګي څخه د باندې فعاليت:

الندې پوښتنې ته ځواب وواياست او د جغرافيې په راتلونکې ساعت کې يې خپلو ټولګيوالو ته 
وړاندې کړئ.

که چېری ستاسې ټولګی ۶ متره اوږد والی او ۴ متره سور ولري او د زده کوونکوشمېر ۶۰ تنه 
وي، د ټولګي په يوه متر مربع  ساحه کې د نفوسو ګڼوالی محاسبه کړئ.

ستاسې له نظره د ټولګي د زده کوونکو مناسب شمېر بايد څو نفره وي. ولې؟
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مهاجرتونه او د هغو الملونهپنځلسم  لوست

مهاجرتونه بيال بيل الملونه لري، چې کوالی شو د هغو ځينې برخې دلته يادې کړو:
۱. طبيعي الملونه: طبيعي الملونه هم د مهاجرت سبب ګرځي، لکه: په سيمه کې د اوبو کمښت 
زلزله،  أفتونه ،لکه:  يا طبيعي  لږوالی  د أب و هوا د شرايطو خرابتيا، د ځمکودحاصلخيزۍ 

سيالبونه، سمندري طوفانونه، وچکالي او داسې نور.
۲. اقتصادي الملونه: اقتصادي الملونه د مهاجرت بنسټيز المل دي، اوس دغه مهاجرت دمخ 
پر ودې هېواد ونو ځانګړ تياده. ځکه په دې هېوادونوکې د کليو او ښارونو ترمنځ ډيره نا برابري 
ده. په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونوکې دکليوالو ژوند په ډيره چټکۍ سره ښاري ژوند 
ته نژدې شوی دی. برعکس په دې هيوادونوکې ښاري خلک مينه لري چې له ښارڅخه د ښار 
شاوخوا او کليوته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپيريال کې په ارامه ژوند وکړي.په مخ 
پرودې هېوادونوکې ددې مهاجرت اصلي المل اقتصادي الملونه دي. د کليوالو لږ عايدات يوازې 
لومړنۍ اړتياوې پوره کوي ، نو نشي کوالی چې په کليوکې اقتصادي فعاليت پرمخ بوځي. له 
بلې خوا د نفوسود طبيعي ودې له مخې په کليوکې ځمکه او اوبه د ټولو اوسيدونکو د اقتصادي 
فعاليت له پاره کافي نه دي. دکرنې ماشيني کيدل هم د يو زيات شمېر بزگرانو د بيکارۍ سبب 
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ګرځي او مهاجرت ته اړکيږي.
دغه مهاجرين چې زياتره يې ځوانان دي او په ښارکې خپله دنده له بزګرۍ څخه په غير بزګري 
کار ونو بدلوي. په ښارونو کې دغه مهاجرين هغه دندې چې سرته يې رسوي هم نا کافي دي. 
ځکه هغوی ماهر کار کوونکې نه دي، نو په هغو کارونو الس پورې کوي  چې سطح يې ټيټه او 
عايد يې لږ وي لکه السي خرڅالو او شاقه فزيکې کارونه او داسې نور. نوپه  پای کې په لومړني 
استوګنځي کې او هغه ځای ته چې د ژوندانه لپاره يې ورته سترګې  نيولي وي، د نفوسو په زياتوالي 
اوکمښت، د نفوسو د عمر په ترکيب، د کار په ځواک ، بيکارۍ مزدورۍ، همدارنګه فرهنګ، 
او ژبه اغيزه کوي.د اقتصادي مهاجرتونو بل ډول دکر نېزې ځمکې دپراختيا، د اوبو لګولو د نويو 
پروژو او صنعتي سيمو د رامنځته کولو ، دکانونو په را ايستلو او تجارتي فعاليتونو د رامنځته کولو 

او يا برعکس د کورنيو د عايد  د کموالي، بيکارۍ، د کارخانود تعطيل په سبب منځته راځي.
۳. سياسي مهاجرت: دغه اصطالح زيا تره د سياسي پناه اخيستونکو لپاره کارول کېږي. هغه 
چاته استعماليږي ،چې د بيال بيلو الملونو،لکه: جګړې، زنداني کېدل ،سياسي تعقيب، مذهبي 
عقايدو، د ټولنيزو ډلود اړيکو له مخې يې خپل اصلي هېوادونه پريښي وي او له بل هېواد څخه 

يې د پناه اخيستو غوښتنه کړي وي .
۴-مذهبي مهاجرتونه: دغه ډول مهاجرتونه په مذهبي او نورو ټولنيزو او فرهنګي مسايلو باندې 
د قيوداتو او محدود يتونود دلګولوپه سبب کېږي. د دې ښه مثال په ۱۹۴۷ ميالدي کال کې په 
هندوستان او پاکستان باندې د هند د لويې نيمې وچې ويش و چې دهغه په پايله کې د هند و 
مذهب په ميليونونو  پېروانو کورنيو له پاکستان څخه هند ته او همدارنګه په ميليونونو مسلمانو 

کورنيو له هند څخه پاکستان ته په خپله خوښه مهاجرت وکړ.
د ختيځ،سويل او لويديځ لورته د أريايانومهاجرتونو او يا  د امريکا لويې وچې ته د ختيځي أسيا 
د خلکو مهاجرتونو او همدارنګه د ۱۵ م پيړۍ د جغرافيايي لويو اکتشافونو په پايله کې نړيوالو 
مهاجرتونو پراختياو موندله او د نړۍ نوروسيموته د اروپايانود مهاجرت سبب شول. هغه وخت 
ديوې نيمې ېېړۍ په اوږدوکې ۷۰ ميليونه تنه مهاجرشول، چې له خپلې پانګې څخه په نوې 
نړۍکې ګټه واخلي او په سوداګرۍ الس پورې کړي. په پيل کې د امريکا او اوقيانوسيې لويې 



111

وچې ګڼ نفوسه شوې. چې ښه بيلګه يې دشمالي امريکا هېوادونه دي، چې ۹۵ سلنه نفوس يې 
اروپا يې مهاجرين او ۲ سلنه يې افريقايي تورپوستکې دي. د ۱۹ پېړۍ په اوږدوکې هم  د نفوسو 
زياتوالی او اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شوچې د هغو په واسطه د اروپا د اضافي  نفوسو 
دګڼوالي دروند  بار لږ شو. يوازې د انګلستان په هيوادکې له ۱۸۱۵ څخه تر۱۹۲۰ .ز .کا ل  
پورې ۱۷ ميليونه تنومهاجرت وکړ. دغو مهاجرتونو دوه اړخونه درلودل،  دايمي مهاجرين او د 
اداري کارکوونکو او مذهبي مبلغينو مهاجرتونه چې موقتي جنبه يې لرله. د دې دوو مهاجرتونو 
له ترکيب څخه د بريتانيا امپراتوري رامنځته شوه چې وروسته دغه مهاجرتونه په بې ساري ډول په 
نړيواله ستونزه بدل شول او هېوادونه يې اړکړل چې د مهاجرينو د منلو له پاره مقررات وضع کړي. 
د امريکا دمتحده ايالتونوکانګرس دمهاجرينو دمخنيوي له پاره په ۱۹۲۴. ز.کال کې دمهاجرينو 
په نوم قانون تصويب کړ. دغه قانون امريکا ته د هغه شمېر مهاجرينو له پاره چې له بېال بېلو هېواد 
ونو څخه کوالی شي امريکا ته راشي، مقررات وضع کړل. نوموړي قانون زياته دهغو مهاجرينو 
مخه نيوله چې د جاپان اوچين ژيړ نژادو پورې يې اړه درلوده. وروسته د نورو هېوادونو د کډوالو 
په باره کې هم عملي شو. د دې قانون له مخې مهاجرين بايد خپله پانګه هم له ځانه سره ولري. 
هغوی کوالی شول چې له پنځوکلونو وروسته په امريکا کې د اوسېدنې تابعييت حاصل کړي او يا 
له امريکا څخه بهر شي. اوس بر عکس زياتره نړيوا ل مهاجرين د دريمې نړۍ له هېوادونو څخه 
پرمختللو صنعتي هيوادونو ته کډوال کېږي چې بنسټيزالمل يې اقتصادي  اوسياسي المل دی. 
له بلې خوا ورځ په ورځ نفوس زياتيږي او د نفوسو  طبيعي زياتوالی او داسې نور مشکالت ددې 
سبب ګرځي چې خلک له کليو څخه ښارونو او بهرنيو هېوادونو ته مهاجرت وکړي. څرنګه چې 
هغوی د مهاجرت له پاره قانوني اسناد نه لري، نو له غير قانوني اوقاچاقي الروڅخه ګټه اخلي، نو 
د ستو نزو په منلو او أن د تلفاتو په قبلولو ځانونه ټا کلو هېوادونو ته رسوي. دغه نفوس د يوه هېواد 
فعال اقتصادي نفوس) له ۱۵ کلنۍ څخه تر ۴۵ کلنۍ پورې( احتوا کوي څرنګه چې دهغوی يو 
شمير دکارکولو رسمي ويزه ، دمهاجرت کارت، دکار کولو اجازه او د کار  ځانګړی مهارت نه 
لري ، نوله همدې امله  په لږ معاش او خراب چاپيريال کې چې د دولت له  نظارت څخه لېرې 

وي  شاقه او غير صحي کارونو ته مخه کوي.
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ديادونې وړ خبره دا ده چې يو شميرپرمختللي  پانگه وال هېوادونه د نفوسو د طبيعي کنترول له مخي 
د بشري قوي له کمښت سره مخامخ دي چې د دې ستونزې د حل لپاره له قانونې الرې مهاجر 
کارگران مني. په لويديځه اروپا کې تقريبا ۱۱ ميليونه مهاجرکار گران کارکوي. د مهاجروکارګرانو 
د منلو له مخې المان په لومړنی درجه کې دی، ورپسې انګلستان،فرانسه، سويس او سکنديناوي 
هېواد ونه دي.د لويديځي اروپا هېوادونو په وروستيو کلونوکې له ګاونډيو هېوادونو)ايتاليې، پرتګال او 
هسپانيې( څخه موسمي مهاجرو کارګرانو د کموالي د احساس له مخي، د جنوب ختيځې اروپا، 
ترکيې، د انتيل د ټاپوګانو او افريقايي هېوادونو کارګرانو ته متوجه شول. المانيان معموال د ترکې 
اويوناني مهاجرو کارګرانو څخه، فرنسويان د شمالي افريقا د مهاجروکارګرانو څخه او انګلستان 
د مشترک المنافع  هېوادونو له کارګرانو څخه ګټه اخلي. د امريکا متحده ايالتونه د مکسيکو له 
موسمي کارګرانو څخه کاراخلي. په همدې ډول د نړۍ له پرمختللو پانګوالو هېوادونو څخه مخ 
پرودې هېوادونو ته هم مهاجرت کېږي. د هغوی پانګه په کارکې پوهه په تيره بيا دهغوی په کارکې 
تجربه ده چې په خپلو هېوادونو کې يې حاصله کړې ده. په کال کې د دي مهاجر ينو  شمير تقريبا 
له ۲۰۰ څخه تر ۳۰۰ زرو پورې رسيږي چې د کار او ښه ژوند په لټه کې خپل هېوادونه پريږدي 
او د لويو وچو ترمنځ په مهاجرت الس پورې کوي. نوې سيمې دغه مهاجرين په پرانيستې غېږه 
او د زياتو امکاناتو او ښه ژوند په برابرولو سره مني. خارجي مهاجرتونه، له هغه هېوادونو څخه 
چې مهاجرت کوي د نفوسو دکمښت او هغو هېواد ونو ته چې مهاجر کيږي د نفوسو د زياتوالي 
سبب ګرځي. د مخ پرودې هېوادونو ټول مهاجرين ځوان او فعال اقتصادي نفوس تشکيلوي. د دې 
مهاجرت له مخې د مخ پرودې هېوادونو فعال اقتصادي نفوس کميږي چې په پای کې د اقتصادي 

رکود سبب ګرځي. 

په ټولګي کې د ننه فعاليت:
زده کوونکې دې په مناسبو ډ لو وويشل شي. د الندې موضوعګانو په باره کې دې په خپلو منځو 

کې بحث وکړي او د مباحثې پايله دې د ډلې مشرپه ټولګي کې وړاندې کړي.
۱.ديوه هېواد اوسيدونکې کوم نا وړه شرايط  وطن پرېښودوته اړ باسي. دغه ستو نزه پخپلو کې 
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وارزوئ.
۲. په بهرنيوهېوادونوکې کوم الملونه د مهاجرينو د جذب سبب ګرځی. زموږ له هېواد څخه زيات 

مهاجرين کومو هېوادونوته تللي دي. ولې؟
۳. تاسې له کلو څخه ښارونو ته د مهاجرينو د مخنيوي لپاره اوياله وطن  څخه دباندې  د مهاجرت 

لپاره څه وړانديز لرئ؟
۴.   د هېواد په اقتصاد او نفوسو باندې د مهاجرتونو اغيزې ترکتنې الندې ونيسئ.

۵. د مخ پرودې او پر مختللو پانګوال هېوادونو د مهاجرينو شرايط پرتله کړئ.
پوښتنې:

 لنډ ځواب ورکړئ .
۱. کوم الملونه د مهاجرينو د جذب سبب ګرځي؟

۲. کوم الملونه د مهاجر کېدو سبب کېږي ؟
۳. له جغرافيايي لويو اکتشافاتو څخه وروسته کومو لويو وچو زيات مهاجرين منلي دي؟

۴. ولې د امريکا د متحده ايالتونوکانګرس په ۱۹۲۴. ز .کا ل کې امريکا ته د مهاجرتونو قانون 
وضع کړ.

۵. کوم الملونه له دريمې نړۍ څخه پر مختللو صنعتي هېوادونو ته دمهاجرت سبب ګرځي؟ 
۶-کومو مهاجرتونو ته قانوني او کومو مهاجرتونو ته غير قانوني مهاجرتونه وايي؟

له ټولګي څخه دباندې فعاليت:

زموږ په هېواد کې کوم الملونه د کورنيواو بهرنيو مهاجرتونو د زياتوالي سبب ګرځي. د دې تحليلي 
مطلب په باره کې مقاله وليکئ او د جغرافيه د مضمون په راتلونکې ساعت کې يې خپلوټولګيوالو 

ته وړاندې کړئ.
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 RACE: نژاد
نژاد دخلکو ډلې ته ويل کېږي چې د ظاهري څېرې، د پوستکې او ويښتانود رنګ، بېلوونکې 
نښې او ارثي ګډې ځانګړتياوې و لري. د نړۍ ټول خلک په دريو نژادونو ويشل شوي دي چې له 
سپين يا اروپايي نژاد، ژيړ يا مغولي نژاد او تور يا استوايي نژاد څخه عبارت دي. له ياد شوو نژادونو 
څخه هر يو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه: د ويښتانو بڼه او رنګ، دپوستکې رنګ او 

دسترګو،پزې او دسردکوپړۍ جوړښت او داسې نورې ځانګړتياوې.
سپين نژاد: لوړه ونه، سپين پوستکي،  جګه پزه او خرمايي ويښتان او د پرانېستو سترګو 

ځانګړې بڼه او داسې نور لري .
ژيړ نژاد: ژيړ پوستکي، تور او صاف وېښتان، لږه ږيره، ګرد سر، بادامي سترګې لنډه پزه ، ټيټه 

ونه او لږ غوندې چاغ وي .  
تور نژاد: تور يا نسواري ته ورته پوستکي او پلنه پزه، ګړګوتي وېښتان او پيړې شونډې لري. 

ګډ يا دوه رګه نژاد: د مهاجرتونو او د مختلفو نژادونو ترمنځ دودونو په پايله کې منځته 
راغلي دی، لکه: موالت او سامبو نژادونه.

سره پوستکې: اصاْلً په ژيړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي عقيدوله مخې په مخ او وېښتانو 
نکريزې وهي. نوله همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي.

نژادونه د طبيعي چاپېريال د بېالبېلوشرايطو، اقليم او خوړو سره د تطابق له مخې چې په انساني 
ژوند باندې اغېزه لري، را منځته شوي دي. نوموړ ي طبيعي شرايط په بېالبېلو نژادونو اغېزه کوي. د 
مثال په ډول په کومو ځايونو کې چې تور پوستکې ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګېږي او 
د هوا تودوخه زياته وي او لمر دسيمې د اوسيدونکو په پوستکې په مستقيم ډول اغېزه کوي، له اړتيا 
او اندازې څخه زياته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هېوادونو د اوسېدونکو 
جسم ) اورګانېزم( د زرګونو کلونو په تېريدو سره له  اندازې څخه دزياتې تودوخې سره توافق کړی 
دی او په پای کې دتور رنګه نسجونو ماده يې په پوستکې کې را ټولېږي. دغه نسجي ماده )ميالنين

نژادونه شپاړسم  لوست
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ايپدرمسEpidermis رنګينه طبقه داسې حجرات لري چې د  Melanin( د پوستکې 

پوستکې رنګ جوړ وی، ژيړ، نصواري، سور اوأن داچې تور رنګ لرونکې وي.د هغو خلکو 

پوستکې چې ډېر ميالنين لري د بدن پوستکي يې زيات تور وي، دغه ماده د لمر د وړانګو د 

نفوذ مخه نېسي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېريدو سره 

په دې ډله کې د پوستکې توروالی مېراثي ګرځي، زيږه او ګړګوتي وېښتان د سر کاسه له تودوخې 

څخه ساتي.

سپين پوستکې زياتره په شمالي معتدلو سيموکې ژوند کوي، په داسې سيمو کې زيات اورښت، 

لندبل او زياتره وخت وريځ وي او خلک يې له لمر څخه لږه ګټه اخلي، نو له همدې امله يې 

بدن زيات لمر ته اړتيا لري. د هغوی په بدن کې د ميالنين ماده يوازې په اوړي کې زياتيږي. هغه 

وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتيا وړ ويټامين ډي جذبوي د انسان پوستکي 

غنم رنګه ګرځي.

په هغو ځايونو کې چې ژيړ پوستکې ژوند کوي، په هغه ځايوکې معموالً باد او طوفانونه لګېږي 

چې له ځان سره خاورې، ميده شګې انتقالوي. د کلونو په تېريدو سره له دې بادونو او طوفانونو 

سره توافق کوي او د ژيړ پوستکو سترګې تنګېږي چې وکوالی شي دخاورې او شګوپه وړاندې 

وساتل شي. دغه نښه په ژيړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زياتره خلکو ورځني خواړه وريجي 

وي، چې ډېرلږ غذايې مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپير نه لري، دهغوی 

ظاهری څېره لکه چې ورڅخه يادونه وشوه د طبيعي او محيطي شرايطو محصول ده.

په۱۹۶۵ م کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونود نژادي تبعيض د له منځته 

وړلو لپاره نړيواله تړون السليک کړ. د هغه له مخې يې د هر ډول نظرياتو خپريدل چې په نژادي 

امتيازاتو والړ وي منع کړل. د نژادي تبعيض او توهين لپاره هر ډول هڅې جنايت ګڼي. 
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په ټولګي کې دننه فعاليت 
زده کوونکې دې په مساوي ډلو و ويشل شي او هره ډله دې په الندې موضوعګانو پخپلو منځو کې 

بحث وکړي او د بحث پايله دې د ډلې  داستازي په واسطه خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي.
۱-ولې تور نژاد تور پوستکې او ظاهري ځانګړې څېره لري؟

۲-سره پوستکې دنړۍ په کومه لويه وچه کې استوګن دي او دڅېرې د سوروالي علت يې توضيح 
کړئ؟ 

۳-ګډ نژاد په څه ډول منځته راځي؟ 
پوښتني:

لنډ ځواب ور کړئ:
۱-د تور پوستکو ظاهري ځانګړ تياوې بيان کړئ.

۲-سور پوستکې په نړۍ کې په کوم نژاد پورې اړه لري؟
سم ځواب او ناسم ځواب وپيژنۍ 

۱-دنړۍ ټول خلک په څلورو نژادونو، لکه: سپين، سور، تور او ژيړ نژادونو ويشل شوي دي.
۲-سپين نژاد لوړه ونه، سپين پوستکې، جګه پزه، تور ګړګوتي وېښتان لري. 

۳- نژادونه د بېالبېلو طبيعي چاپيريالونو ،اقليم  او خوړو محصول دي.
له ټولګي څخه بهر فعاليت:

الندې موضوع تحليل کړئ او د جغرافيي په راتلونکې ساعت کې يي ټولګيوالوته وړاندې کړئ. 
زموږ دهېواد خلک دکوم نژاد پورې اړه لري.  
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د نژادونو جغرافيايي ويش: اوولسم  لوست

  
 

٭- د أسيا د لويې وچې نژادي ډلې: 
الف ژيړ نژاد: د أسيا په لويه وچه کې د دې نژاد خلک د نورو نژادونو  په پرتله ډېر نفوس 
لري. مغوالن، تبتيان، سامويديان،  ترکمنان ، قرغېزيان د شمالي چين خلک،کوريايان په لږ څه 
تو پير همدغه نژادي ځانګړتياوې لري، د جنوب ختيځې أسيا خلک ) جنوبي چين، کامبوج، 
الوس، تايلند، برما او ويتنام(  او أن جاپانيان چې د پوستکې رنګ يې روښانه دی د همدغه نژاد 
برخه جوړوي. ددې نژاد  ځينې فرعې ډلې دشمالي سايبريا د تندرا او تايګاه په ځنګلونو ) ستنې 

ډوله پاڼې لرونکې ځنګلونو( کې د څو زريزوخلکو د ډلې په څېر ژوند کوي.
لږ شمېر موندل کېږي،  ب- سپين نژاد: په هندوچين کې د سپين پوستکو نژاد نسبتاً 
چې په ابتدايي ډول ژوند کوي. د سپين پوستکو د استوګنې اصلي ځای د هماليا د غرونو دلړيو 
لويديځې سيمې او دهند نيمه وچه ده .  افغانان، ايرانيان، بلوڅان، قفقازيان او روسان د سپين نژاد 
ښې بېلګې دي. همدارنګه سامي نژاده په عربستان، سوريه، اردن، اسرائيل، د ترکيی په يوه برخه 
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او کردستان کې استوګن دي. په سپين غنم رنګه نژاد پورې اړه لري.

ج: تور نژاد: تور نژاد په استوايي سيموکې ژوندکوي چې نژاد پيژندونکې هغوی ته نګريتو
Negritos وايي. دغه تور پوستکې کوړۍ کوړۍ وېښتان لري چې سوچه بېلګه يې په سيلون، 

هند کې د هماليې د غره په جنوب ، د مالکا په ټاپو وزمه، د انديمان او نيکوبار په ټاپوګانو کې تيت 

شوي دي. دغه خلک په نيمه ابتدايي حالت ژوند کوي او زياتره يې په ځنګلونو کې استوګن دي 

چې ډېره برخه يې د هماليه د غرونو په سويل کې ژوند کوي.
٭-د اروپا د لويې وچې نژادي ډلې: 

ديناريکې  الپي،  ختيځې،  شمالي،  په  او  دي  پوستکې  سپين  ټول  تقريباً  اوسيدونکې  اروپا  د 

اومديترانه يي ډلو ويشل شوي دي. شمالي او 

ختيځ سپين نژاد داستوګنې ځای سکنديناوي 

هېوادونه، انګلستان، د فرانسې شمال، المان، 

برخه  اروپايې  روسيې  د  او  )پولينډ(  لهستان 

ده، الپي نژادونه د اروپا په منځنۍ او لويديځو 

برخوکې استوګن دي. په داسې حال کې چې 

مديترانه يې نژاد غنم رنګه څېره لري د مديترانې 

پر  ځای  هېوادونوکې  شاوخوا  په  سمندرګي  د 

ځای شوي دي  د اروپايي نژاد ديناريکې برخه 

په البانيه او دختيځې اروپا په ځينو هېوادونو کې ژوند کوي. الپنيان د اروپا په ډېره شمالي برخه 

کې استوګن دي.
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٭  د افريقا دلويې وچې نژادي ډلې:       
د افريقا نژادي ډلې تورپوستان، عربان، بربريان، أسيايان او اروپايان تشکيلوي. تورپوستان دافريقا 

۷۰ سلنه نفوس جوړوي، چې ټول 
کې  جنوب  په  صحرا  لويې  د  يې 
استوګن دي. تورنژاد  هم په پنځوډلو 
نيلوت  بانتو،  له  چې  کېږي:  ويشل 
 Pygmies پيګيمي   Nelotes

تت اوهوتن   Bushmen بوشمن 
عبارت  څخه    Hottentots 

دي. 
زيات  کې  څېره  په  ډلې  هرې  ددې 
افريقا  د  بانتو  کېږي.  ليدل  توپيرونه 

دتورپوستانو ډېره لويه ډله ده چې د افريقا په لويديځ کې په تيره بيا د دې سيمې دساحل په اوږدو کې 
په مرکزي افريقا کې، په ختيځ او جنوب ختيځو برخو کې او د مدغاسکر په ټاپوکې ژوند کوي. د 

هغوی د بدن پوستکې قهوه يې، پلنه پزه، پيړې شونډې او کوړۍ کوړۍ ويښتان لري. 
نيلوت خلک جګه ونه لري) ۱۸۳سانتي متره( چې په سوډان، يوګندا او کينيا کې ژوند کوي. 
پيګميان په استوايي ځنګلونو کې استوګن دي. ونه يې  ټېټه ده ) لوړوالی يې ۱۴۷ سانتي مترو 

پورې رسېږي(.
بوشمن او هوتن تت ټېټه ونه لري او د کاالهاري ددښتې په شاوخواکې ژوند کوي. 

عربان او بربريان د لويې صحرا په شمال کې استوګن دي. عربان غنم رنګه دي او تو ر وېښتان لري 
.  د افريقا په شمال لويديځ کې سپين پوستکې بربر قبيلې ژوند کوي چې په نسل کې داسپانيې 
اوايټاليې له خلکو سره ورته والی لري، نو له همدې امله د الجزاير، تونس اومراکش هېوادونو 
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خلک د بربر هېوادونو په نوم يادوي.
سپين پوستکې اروپايي مهاجر، له استعمار څخه وروسته په افريقا کې تيت شول. د مېشت کېدلو 
اصلي ځای يې په شمال لويديځ کې ) المغرب( اوپه جنوب کې ) جنوبي افريقا او زمبابوی(دي. 
همدارنګه په کينيا او زاير کې هم ژوند کوي، مهاجرأسيايان له اروپايانو څخه زيات دي. هنديان 
په جنوبي افريقا، کينيا او يوګندا کې استوګن دي. د مورشس د ټاپوګانو  نفوس زياتره هنديان دي.د 

مدغاسکر زياتره نفوس مااليايان او پولينزيايان دي. 
    ٭  د امريکادلويې وچې نژادي ډلې:                                       

      د امريکا زيات اوسېدونکې سپين پوستکې يا له ګډ نژاد څخه دي. د امريکا د لويې وچې اصلي 
اوسېدونکې سره پوستکې دي. چې په اصل کې د 
ژيړ نژاد يوه برخه ده، چې د مذهبي باورونوله مخې 
خپل مخ او وېښتان په نکريزو سره کوي. شمېر يې 
په مکسيکو  امريکا کې ډېر لږدی، خو  په شمالي 
او السلوادور کې د نفوسو اصلي برخه ګڼل کېږي، 
د  پاراګوای  او  پيرو  اکوادور،  ګوايتماال،  بوليويا،  د 
لوړوسيمو نيم نفوس سره پوستکې دي. د امريکا په 
لويه وچه کې د سپين پوستکو د زياتوالي المل د نړۍ 
له بېال بېلو هېوادونو څخه امريکا ته د سپين پوستکو 
مهاجرت ګڼل کېږي. ژيړ پوستکو له چين او جاپان 
څخه دې لويې وچې ته مهاجرت کړی دی. تور نژاد 

د غالمۍ اوغالمانو د خرڅالو د رواجولو په پايله کې امريکا ته له افريقا څخه راوړل شوي دي. له 
پورتوريکو، کيوبا او دومنيکن پرته نور ټول ټاپوګان د تورپوستکو د استوګنې سيمې ګڼل کېږي او په 

ونزويال، سورينام، فرانسوي ګويان او پانامې کې تور پوستکې ژوند کوي.
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دوه رګه او ګډ نژادونه د سپين پوستکو او تور پوستکو د ودونو په پايله کې ) موالت Mollates( او 
د تور پوستکو او سور پوستکو د ودونو په پايله کې زانبوس)Zanbus( د څلورنيمو پېړيو په اوږدو 
کې را منځته شوي دي، زياتره دغه نژادونه د منځنۍ او سويلي امريکا په هېوادونوکې ژوند کوي.د 
اوقيانوسيه په ټاپوګانوکې زياتره نفوس سپين پوستکې اروپايي مهاجرين دي او  لږ شمېر تور پوستکې 

او ژيړ پوستکې او دوه رګه نژادونه هم ژوند کوي . 

٭ د اسټراليا نژادي ډلې:
 د اروپايانو له مهاجرت څخه مخکې په اسټرالياکې ۵۰۰ تور پوستکې قبيلې مېشتې وې چې د 
خلکوشمېريې څه ناڅه شپيته زرو تنو ته رسيده. د اسټراليا اروپايي کېدل له )۱۸۳۰( .ز. کال 
څخه وروسته د اروپايانوله مهاجرت سره پېل شول . لومړني مهاجرين يې هغه محکومين وو چې 
دهېواد د پرېښودو په جزا محکوم شوي وو. اوس د دې لويې وچې  دوه رګه وو نفوس اکثريت 
جوړوي. د هغې المل داوه چې سپين پوستکې ښځې حاضره نه وې چې دې ټاپوګانو ته مهاجرت 

وکړي ، نو له همدې امله يې له بومي ښځو سره ودونه وکړل او ګډ نفوس يې را منځته شو.

په ټولګي کې دننه فعاليت:

 زده کوونکې دې په مناسبوډلو وويشل شي او له الندې پوښتنو څخه دې  ديو او بل  په مشوره 

ځواب برابر کړي او د ډلې استازې دې خپلو ټولګيوالوته وړاندې کړي. 

۱-د نقشې له مخې په نړۍ کې د سپين نژاد د استوګنې ځای تثبيت کړئ. 

۲- د نقشې له مخې په نړۍ کې د ژېړ نژاد د استوګنې ځای تثبيت کړئ. 

۳-د نقشې له مخې د تور نژاد د استوګنې ځای تثبيت کړئ. 
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پو ښتنې:

لنډ ځواب ورکړئ:
 ۱- ژيړ پوستکې زياتره  د أسيا د لويې وچې په کومو ځايونو کې استوګنه لري . 

۲- اروپايي غنم رنګه سپين پوستکې د اروپا په کومو هېوادونو کې استوګنه لري. 
۳- د افريقاد لويې وچې دنژادي ډلو نومونه واخلئ .

۴- د سره نژاد ځانګړتيا وې بيان کړئ.
۵- ګډ نژاد څه ته وايي او دغه نژاد زياتره په کومه لويه وچه کې شتون لري؟

 له ټولګي څخه بهر فعاليت  :

 مهاجرين په کومو لويو وچو کې د نفوسو د زياتوالي سبب شوې.
تردې مطلب الندې مقاله وليکئ  او د جغرافيې په را تلونکې ساعت کې يې په ټولګي کې وړاندې 

کړئ.
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د نړۍ د مهمو دينونو په هكله څه پوهېږئ؟ 
پورتنۍ نقشه په غور ولولئ او و واياست چې په نړۍ کې کوم دينونه زيات پېروان لري؟

دين د انسانانو د فرهنگ ډېره مهمه برخه بلل کيږي. هر يو دين له يوه ټاکلي ځای څخه پيل شوی 
له سياسي، نژادي، ژبني او اقتصادي  او وروسته نورو سيموته خپور شوی دی. دينونه معموالً 
سرحدونو څخه اوړي او د نفوذ ساحه يې له پورتنيو الملونو څخه  دهيڅ يو تابع نه ده، دينونه 

دپيروانو د عقيدې له مخې په الندې برخو ويشل کېږي:
۱- انيمېزم Animism يا د طبيعي پديدو د عقيدو پيروان: وروسته 
له دې چې يوشمېر انسانانو د خدای پرستۍ څخه مخه واړوله ، انمېزم د انسانانود لومړنيو ايينونو 
څخه ګڼل کېږي، د دې أيين پيروان ټول شيان او جمادات روح لرونکې ګڼي. د دې أيين پيروانو په 
تيرو وختونو او دوروکې په تيره بيا له تاريخي دورې څخه مخکې، طبيعي په تيره بياحيرانوونکې 
)خارق العاده( شيانو او پديدو ته د خدايي خاصيت قايل وو، لکه بريښنا، تندر، رو ښنايي، طوفان،  

د نړۍ مهم دينونه او آينونهاتلسم  لوست
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باران او داسې نور د ماوراى طبيعت قدرت په صفت پېژندل. دغه أيين اوس په قطبي، بياباني او 
لېرې پرتو ځنگلي سيموکې په تور پوستکو او ژېړپوستکو خلكو کې ليدل کېږي.

۲-د ارباب االنواع د عقيدې پېروان: ددې عقيدې پېروانو باور درلوده چې هره حادثه او پديده جال 
خداى لري. دغه أيين ديونان له مدنيت څخه پېل شو ى دى او د روم د مدنيت په وخت کې لوړې 
درجې ته ورسيده، لکه د اورغورځوونکې)اتشفشان( خداى، د بريښنا او تندرخداى، دسمندرونو 

خداى، د ستورو خداى، د باران خداى او داسې نور.
۳-د أسماني دينونو پېروان: دې دينونو عقيدوي او اخالقي اړخ درلوده ، د خداي )ج( عبادت او 
پرستش څخه عبارت دي. ټولنيز او ځانګړي اخالق داسماني دينونو له الرښوونو او بنسټونوڅخه 
دي ،چې په بېالبېلو زمانو کې د بېال بېلو رسوالنو او انبيانوپه واسطه په ځانګړو نومونو لکه : 
يهودي، نصراني او د اسالم سپڅلی دين چې د ټولو دينونو بشپړونکي دی، ياد شوي دي الرښوونه 

کېده .
  له بېالبېلو دينونو څخه د خلکو پيروي ځينې وختونه په ټولنيز چاپيريا ل کې  د زياتو توپيرونو 
سبب گرځي. مثاًل هندوان د غوايي غوښه نه خوري او د غوايي غوښه خوړل په کې منع ده. د هغو 
د ژوندانه په قلمرو کې د غوايي د غوښې د خرڅالو مرکزونه  نه ليدل کېږي. همدارنگه مسلمانان 
او عيسويان چې خپل مړي ښخوي. د هغوى د ژوندانه په ساحه کې هدېرې ليدل کېږې. په هغو 
ځايونو کې چې هندوان اوسيږي،  نو هلته د مړو د سوځيدو ځايونه شتون لري، ځکه چې هغوى 

خپل مړي سوځوي.
د رخصتۍ ورځې هم په بيالبيلو دينونو کې تو پيرلري چې په اقتصادي فعاليتونو او نورو کارونو اغېزه 
کوي. د بيلګې په ډول په اسالم کې د جمعې ورځ او په عيسويت کې د يکشنبې ورځ رخصتي 
وي. په اسالمي سيمو کې د معمارۍ ځانگړى سبک شتون لري او کورونه د حريم ټاکلي ځايونه 
لري. جماتونه گلدستې، رواقونه، منارونه او ګنبځې په اسالمي هېوادونو کې ځانگړى سبک لري 
چې په عيسويت کې داډول سبک نه ليدل کېږي خو د ګريکو رومن په کليساوو کې  انځورونه او 

مجسمې لېدل کېږي .
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دټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکې په مناسبو ډلو و ويشئ. هره ډله دې دنړۍ ددينونو په نقشه کې دانميزم، 
راټول شوي  ډله دې  اوهره  نښه کړي  په  دنفوذ ساحه،  دينونو دعقيدو  او أسماني  االنواع  ارباب 

معلومات خپلوټولگيوالو ته وښيي.
پوښتنې:

 لنډ ځواب ورکړئ .
دنړۍ دينونه په عمومي ډول په څو برخو ويشل شوي دي؟ 1 .

ارباب االنواع له انيميزم سره څه تو پير لري؟ 2 .

کاملترين دين کوم يو دى؟ 3 .

له ټولګي څخه د باندي فعاليت: 

دنړۍ د دينونو او أينونو نومونو واخلئ اود دين او أيين ترمنځ توپيرونه  واضح کړئ.
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داسالم سپيڅلې  دين نوولسم  لوست

دنړي د اسالمي هېوادونو په هکله څه پوهيږئ؟
پو رتنۍ نقشې ته ځيرشئ او و واياست چې زيات اسالمي هېوادونه دنړۍ په کومه لويه وچه کې 

پراته دي؟
د اسالم سپڅلی دين د الهي و حدانيت او نبوت او معاد  په بنسټ والړدى، چې په پيغمبري د 
حضرت محمد)ص( په بعثت او د لومړني مبارک أيت په نازليدو سره په مکه مکرمه کې انسانانو 

ته ابالغ شو.
کله چې حضرت محمد)ص( له مکې معظمې څخه مدينې منورې ته هجرت وکړ، له هغه څخه 
وروسته داسالم سپڅلی دين د خلکو په منځ کې  په ډيره چټکۍ خپورشو اود ختيځ اولويديځ په 
افکارو يې زياتې او دايمي اغيزې وکړې. زياتروخلکو دقناعت اوښه والي له مخې اسالم  و مانه او 

نور يې هم اسالم ته دعوت کړل نو ځکه په ډېره لږه موده کې په پراخه ساحه کې خپورشو. 
نن ورځ  لري.  بل ډول شتون  يا  يوه ډول  په  ټولو هېوادونو کې اسالمي دعوت  په  نړۍ  د  اوس 
مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوگن شوي دي. تقريباً د نړۍ د نفوسو پنځمه برخه 
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مسلمانان دي. د أسيالويه وچه دنړۍ د مسلمانانود استوگنې لومړنۍ سيمه ده. د دې لويې وچې 
اسالمي هېوادونه په منځني ختيځ، منځنۍ اسيا، سويلي او سويل ختيځې اسيا کې پراته دي. د 
دې اسالمي هېوادونو د خاورې پراختيا ۱۵ ميليونه کېلومتره مربع او نفوس يې د أسيا دلويې وچې 
د نفوسو دريمه برخه جوړوي. په أسيا کې ۲۶ هېوادونه مسلمانان دي چې له هغو څخه په ۱۸ 

هېوادونوکې اسالم رسمي دين دى.
د يادونې وړده چې د اسالم سپيڅلی دين د أسيا په سويل ختيځ کې)اندونيز يا کې( د هند گجراتي 
او ايراني سوداگرو په  ۱۳م. پېړۍ کې له سوداگرۍ سره يوځاى خپورکړ چې د وخت حاکمانو هغه 
ومانه او د هغه د خپرولولپاره يې هڅې وکړې. نن ورځ د دې سيمې  زيات مسلمانان په اندونيزيا، 

ماليزيا، بروني او فلپين کې استوگنه لري.
د افريقا لويه وچه د اسالم  دويم مرکز ګڼل کېږي. د افريقا په لويه وچه کې د مسلمانانو داستوګنې 
سيمه د دې وچې په شمال کې پرته ده . دغه ناحيه  د مديترانې د سمندرگي په سويل کې د سوانا د 
تحت استوايي سيمې په شمال کې ، د سره سمندرگي او په لويديځ کې د اطلس تر سمندر پورې 

غزيدلې ده. په نورو افريقايي هېوادونوکې په مختلفو فيصدۍ استوګن دي.
د اروپا او امريکا په لويه وچه کې د پاملرنې وړشمېر مسلمانان اوسيږي. په اروپا کې البانيه، اذربايجان، 

بوسني او هرزگوني او په امريکا کې سور ينام اسالمي سيمې گڼل کېږى.
د ۲۰۰۰ ز. کال د احصايې له مخې په ۶۳ نورو هېوادونوکې هم له ۱-۱۸سلنه پورې مسلمانان 
ژوند کوي. اوس په نړۍ کې داسې هېواد نه شته چې هلته مسلمانان نه وي د زياتو معلوماتو لپاره د 

دې لوست اړوند جدول ته مراجعه وکړئ.
د اسالمي نړۍ هېوادونه د اقتصاد او نفوسو له پلوه يوډول نه دي، خو په ځينو کارونو کې گډې 
موخې لري. زيات اسالمي هېوادونه د طبيعي منابعو ،لکه : نفتو، طبيعي گاز، د ډبروسکارو، مسو، 
ر بړ او داسې نورو له پلوه ډېر شتمن دي. د نړۍ د نفتو۶۵،۵سلنه زېرمې د فارس په خليج)په 
عرب خليج( کې پرتې دي. د همدغوسرچينود شتون ته د نړۍ د استعمارگرانو  پام گر ځيدلی 
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دی. په همدې ډول زيات اسالمي هېوادونه د استعماري هېوادونو د الس وهنې اود متخصصينو 
د نشتوالي له مخې له خپلو منابعو څخه هم ګټه نه شي اخېستالى. په همدې دليل په ارزانه بيه د 
لومړنيو اوموتوکو  دسر چينو) منابعو( محصوالت صادر وي او په مقابل کې په لوړه بيه له پرمختللو 

هېوادونو څخه کالي وارد وي. د اقتصاد له پلوه په شتمنو هېوادونو پورې تړلي دي.

په ټولگي کې د ننه فعاليت:
زده کوونکې دې په مناسبوډ لو کې تنظيم شي او هره ډله دې د نړۍ په ټولو لويو وچو کې د اسالم د 
دين د خپريدو د علتونو په هکله پخپلو منځو کې مباحثه وکړي او د ډلې استازى دې د بحث پايلې 
په ټولگي کې وړاندې کړي. ښوونکى دې د بحث پايلې له خپل معلومات سره يوځاى کړي او زده 

کوونکو ته دې توضيحات ورکړي.
پوښتنې:

 لنډ ځواب ورکړئ.
د اسالم د دين بنسټ په څه شي والړدي؟ 1 .

په حضرت محمد)ص( لومړنۍ وحى څه وخت او په کوم ځاى کې نازله شوه؟ 2 .

ولى اسالمي هېوادونه دنړۍ د استعمارگرانو د پاملرنې وړدي؟ 3 .

سم ځواب په وپيژنۍ.
۴ - د جنوب ختيځې اسيا په کوم هېواد کې د نړۍ ډېر زيات نفوس ژوند کوي؟

الف: ماليزيا    ب:اندونېزيا        ج:بنگله ديش            د:افغانستان
د راتلونکي مخ جدول ۲۰۰۰ ميالدي کال د احصايي له مخې ترتيب شوى دى.
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دأسيا دلويي گڼه
وچې 

هېوادونه 

دمسلمانو 
سلنه 

د افريقا د  ګڼه 
لويې وچې 

هېوادونه 

دمسلمانو 
سلنه

د اروپا دلويې ګڼه
وچې هېوادونه 

د مسلمانو
سلنه

۸۴اذربايجان ۷۱ .۹۹الجزاير۹۹.۶۱افغانستان۱

۳۸.۸الباني۳۵۲تانزانيا ۵۲. ۹۳اردن۲

۴۳بوسيني و هرزګونيا ۹۸.۹۳تونس۷۶.۲۳ازبکستان۳

۱ .۹۴جيبوتي۷۶.۵۴اندونيزيا۴

۵۹چاد۹۹.۲۵ايران۵

۶. ۸۷سنيګال۸۲.۷۶عربي متحده امارات۶

د امريکا په لويه وچه کې ۳. ۷۰سودان۸۲.۴۷بحرين۷

د مسلمانو سلنه هېواد ګڼه ۳ .۹۸سومالي۶۴.۴۸بورنيو۸

۶ .۱۹سورينام۹۱ .۴۵سيراليون۸۵.۸۹بنگله ديش۹

۶. ۳۸ساحل عاج۷۸.۶۱۰تاجکستان۱۰

۸۷.۲ترکمنستان۱۱

۱۰۰صحرا۱۱

۹۸کومور و۹۶۱۲پاکستان ۱۲

۸۶.۹ګامبيا۸۶.۲۱۳سوريه ۱۳

۳. ۶۷ګينه۸۷.۷۱۴فلسطين۱۴

۳۹.۹ګينه بيساو۴۲.۲۱۵قزاقستان ۱۵

۱. ۹۶ليبيا۶۰.۸۱۶قرغزستان۱۶

۸۲مالي۸۲.۷۱۷قطر۱۷

۸۴.۴مصر۹۴۱۸سعودي عربستان ۱۸

۹۸.۳المغرب۹۶۱۹عراق۱۹
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۹۹.۱موريتاني۸۷.۴۲۰عمان۲۰

۹۰.۷نيجير۸۳۲۱کويت ۲۱

۴۵.۶نيجريا۵۵.۳۲۲لبنان ۲۲

ولتا عليا ۱۰۰۲۳مالديو۲۳
بورکېنافاسو

۴۸.۶

۶۰.۴۵ماليزيا۲۴

۹۸.۹يمن۲۵

۵۰اريتريا۹۷.۴۲۴ترکېه۲۶

په برما، سريالنکا او فلپين کې زيات شمېر مسلمانان ژوند کوي او په هند کې دنفوسو ۱۲ سلنه 
مسلمانان دي. د اسالمي نړۍ د کنفرانس غړي ۵۷ هېوادونه دي چې ۲۵ هېوادونه يي په اسيا ،  

۲۷هېوادونه يي په افريقا  ۳ هېواودونه يې په اروپا او۲ هېوادونه يې په امريکا کې دي.

له ټولگي څخه د باندې فعاليت:
له ورکړ شوې نقشې او د نړۍ د اسالمي هېوادونو له لست څخه په گټى اخېستنې  سره د اسالمي 
هېوادونو بى ليکنې نقشه کاپي او بشپړه کړئ او د جغرافيې د مضمون په راتلونکې ساعت کې يې 

دلويو وچو په بيلوالي په ټولگي کې وړاندې کړئ.
 د اسالمي هېوادونو  سيمه ييزه نقشه
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أيا د نړی مهمې ژبې پيژنۍ؟
ژبو  بيالبيلو  د  نړۍ  د  رنگونه  مختلف  نقشې  دې  د  کړئ.  مطالعه  سره  غور  په  نقشه  پورتنۍ 

ښکارندويي کوي.
ژبه د افهام او تفهيم وسيله اود عاليمو سيستم دى چې دپوهې د انتقال او حاصلولو، معاشرې او 
دخلکو دتفاهم له پاره کارول کېږي او د انسانانو دکار او فعاليت په پروسه کې منځته راغلې او په 
تدريجي ډول يې تکامل کړى. خبرې کول  انسان ته ددې توان ور بخښي چې خپلې تجربې وساتي 
او هغه راتلونکې نسل ته انتقال کړي . د نړۍهغه ژبې چې يوه ريښه ولري د ژبو دکورنۍ په نوم 

ياديږي. دنړۍ د ژبو کورنۍ په الندې ډول دي:
الف: هندو اروپايي ژبې

 د ژبو دغه برخه د ژبو د ډلو ډيره پراخه ډله ده چې په بيالبيلو څانگو په   هندو اروپايي )التين، 
) )ويدا،  ده.  شوې  ويشل  اريايي  اوهندو  ارمني(  او  اريک  جرمانيک،  سالويک،  بالتيک، 

د نړۍ مهمې ژبې  شلم  لوست
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سانسکريت، پرکريت، يوولس معاصر هندی  ژبې اردو ، نيپالی ، بنگالی ... ( او اريايی ژبې لکه 
دري ، پشتو ،  بلوڅي ،پشه يي ، کردي  او داسې نورې دي .

ب:  په نيگرو ژبه کې الندې ژبې شاملې دي: 
۱-د سوډان په سويلي برخې ، د چاد په  جمهوريت، نايجريا اود افريقا په استوايي هېوادونوكې 

خلک په دې ژبې خبرې کوي.
۲-: دبا نتو ژبه: په دې ژبې  دکانگو، زمبيا او انګوال دحوزې خلک خبرې کوي.

ج:  حامي او سامي ژبه
 په عربي أسيايي هېوادونو  او دافريقا د شمالي برخې په هېوادونوکې اکثريت لري.

•سامي ژبه: د عربستان په ټاپو وزمه، د مصر په عربي جمهوريت، ليبيا، الجزاير، مالي او په  	

مراکش کې مروجه ده.
•حامي ژبه: په حبشه، الجزاير، نايجر او دسنيگال په يوه برخه کې خلک پرې خبري کوي. 	

د: د التايي او اورالي ژبو کې الندې پنڅه ژبې شاملې دي: 
دفن ژبه )د الپ، فنلنډ، اويستاک او د اروپايي روسيې شمالي برخې خلک پرې خبرې کوي(. 
ترکې ژبه ، منگوليايي ژبه ، د توگوس ژبه )د سايبريا په شمال کې په تيره بيا د تايګا او تندرا سيموکې 

مروجه ده( ، جاپاني او کوريايي ژبې دي .
نورې ژبې 

۱- ماليزيايي او پولنزيايي ژبه: ماليزيايي او پولنزيايي ژبه د جاوا، سوماټرا په ټاپوگانو، دکمبوديا په يوه 
برخه او د بورنيوپه په ټاپو گانوکې رواج لري.

۲- دامريکا اصلي او بومي ژبه د امازون په حوزه کې مروجه ده.
۳- د دراويدن ژبه: دهند په جنوب کې او د سريالنکا په يوه برخه کې رواج لري.

۴- چېني ژبه ديوې کتلې په توگه دچېن په هېواد کې رواج لري.
أيا پوهيږئ چې دنړۍ زيات خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟

•ماندرين ژبه د ختيځې أسيا له ډير و معروفو ژبوڅخه ده. دنړۍ پنځمه برخه خلک يا تقريباً  	

۸۵۳ ميليونه چېنايي او په مجموع کې په نړۍ کې يو ميليارد او دوسوه ديارلس ميليونه تنه پرې 
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خبرې کوي.
•انگليسي ژبه چې د هند و اروپايي څانگې يوه ژبه ده چې ميليونونه انسانان په هغې خبرې کوي   	

او دنړۍ په ۴۹ هېوادونو کې رسمي ژبه ده.
• هېوادونو څخه په زياتو هېوادونوکې  عربي ژبه چې دسامي ژبې له کورنۍ څخه ده دنړۍ له ۲۲	

رسمي ژبه ده او په هغې خبرې  کوي. 
•نړيوالې ژبې چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پرې خبرې کېږي د انګليسي ، فرانسوي ،  	

الماني عربي، روسي ، چېنايي او هسپانوي څخه عبارت دي .

په ټولگي کې دننه فعاليت
زده کوونکې دې په مناسبوډلو وويشل شي او دنقشي له مخې دې دنړۍ دلويو ژبو سيمي وټاکې. د 
ډلي استازى دې الس ته را غلي معلومات  خپلوټو لگيوا لو ته وړاندې کړي. ښوونکى دې وړاندې 

شوي مطالب له خپلو معلوماتوسره  په مناسب ډول را ټول کړي.
پوښتنې

 لنډ ځواب ورکړئ .
۱- ژبه يا لسان تعريف کړئ.

۲- سامي او حامي ژبي دنړۍ په کومو هېوادونو کې رواج لري؟
۳-  ولې په نړۍ کې  چېنايي ژبه زيات و يونکې لري؟

۴- په هندو اروپايي ژبو کې کومې ژبې شاملې دي؟
۵- التايي او اورالي ژبې په کومو څانگو ويشل شوي دي؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت

په  د جغرافيې دمضمون  او  وليکې  باره کې څو کرښې  په  اهميت  د  ژبي  د  کوونکې دې  زده 
راتلونکې ساعت کې دى  خپلوټو لگيوا لو ته وړاندې کړي. 
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 لومړى څپرکی

په دې څپرکي کې به له الندې سرليکونو سره بلدشئ:
• پلوراليزم،  	

•ديپلوماسي      	
	•••پارلمانتاريزم،   

	••••تکنالوژي، 
	•••نړيوال کېدل،   

	•••سياست،   
	•••ستراتيژي،

	••••مدرنيزم، پسامدرنيزم.

د مدني زده کړو برخه
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زده کوونکي به د دې څپرکي په پای کې الندې موخو ته ورسېږي.

	•پلوراليزم به وپېرژني،   

ديپلوماسي به وپېژني، 

	•پارلمانتاريزم به بيان کړای شي،  

	•له تکنالوژۍ سره به مينه  پيدا کړي،  

	••د نړيوال کېدلو په مطلب به پوشي،

	•••سياست به تشريح کړای شي،

	•د ستراتيژي له اصطالح سره به بلدتيا پيدا کړي،

	مدرنيزم او پسامدرنيزم به وپېژني،

د څپرکي موخې
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په تېر کال کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې لکه: د توليد، راکړې ورکړې، استهالک، د توليد د الملونو، 
ټولنپيژندنې او روان شناسۍ په اړه معلومات تر السه کړ، په دې لوست کې به له پلوراليز سره بلد شئ.

خبرې پرې وکړئ
	•پلوراليزم له کومې کلمې څخه اخېستل شوی دی او د هغه معنا څه ده؟

	•د پلوراليزم ډولونه کوم دي؟
د سياسي مکتبونو له نويو اصطالحګانو څخه يوه د پلوراليزم اصطالح ده چې په ډېرو علمي غونډو کې 

ورڅخه يادونه کېږي.
آيا پوهېږئ پلوراليزام له کومې کلمې څخه اخېستل شوی دی؟

د پلوراليزم اصطالح د التيني)Pluralis ( له کلمې څخه چې د ) ډېرو( په معنا ده اخېستل شوې ده. 
لومړی دغه کلمه په دوديز ډول په کليسا کې وکارول شوه، چا، چې په کليسا کې بېالبېلې دندې درلودلې، 
پلورالست به ورته وېل کېده. دا اصطالح د لومړي وار لپاره په 1841 م کال کې د لوتسه له خوا په خپل 

» مابعد الطبيعه« نومې کتاب کې فلسفې ته را ننويستلې ده.
پلوراليزم يوه نظر يه ده چې د خلکو، سياسي ډلو، او د ګڼو اقتصادي  اوټولنيزو سازمانونو په گډون د هېواد  
د چارو لپاره را منځته شوې ده، په عمومي ډول هره نظريه چې د کارونو په اصل او بنياد کې له يوه څخه 

ډېره وي پلوراليزم ورته وېل کېږي.
                            د خپلو ټولګيوالو په مرسته د پلوراليزم څو بېلګې وليکئ. 

 د پلوراليزم د ډولونو په هکله څه پوهېږئ؟
پلوراليزم بېالبېل ټولنيز، سياسي، فرهنګي، اخالقي او داسې نور ډولونه لري.

ټولنيز پلوراليزم
 په مدني جوړښتونو کې د احزابو، ټولنو، انجمنونو، په ټولنيزو مصالحو کې د رايو د ډولونو، تردې چې په 
هرځای کې د اقتدار او قدرت د ډېروالي د ډولونو د قبلولو لپاره کارېدلی دی. د بېلگې په توگه: کولی شو 

چې ډېر هېوادونه په مختلفو درجو سره د کثرت ګرا ) ډېرښت غوښتونکو( په قطار کې راولو. 
سياسي پلوارليزم: په هره ټولنه  کې د سياسي او ټولنيزو ډلو د ډېرښت او خپلواکۍ د باور نظريه ده. په 

پلوراليزم

لومړى لوست
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پلوراليستي دولت کې خلک کولی شي چې د دولت په حاکميت کې برخه واخلي او په جمهوري 
رياست او پارلماني ټاکنو کې گډون وکړي.

فرهنگي پلوراليزم: د فرهنګونو د ډېرښت او نقد کولو، په ځانګړي ډول په ادابو او ټولنيزو دو دونو 
کې له نورو فرهنګونو سره د هغې ښکاره توپير دی. په دې معنا چې بېال بېلې ډلې په سياسي او ديني 
ژوند کې يو له بل سره توپير لري، خو په يوه ټولنه کې په سوله ييز ډول  ژوند کوي او د يوه سياسي، 
ټولنيز او اقتصادي قانون په سيوري کې ځای لري، د بېلګې په توګه په لندن، نيويارک، شيکاګو او داسې 
نورو کې قومي ډلې او بېالبېل نژادونه د يوه او بل په څنګ کې ژوند کوي. او د يوه سياسي، ټولنيز او 

اقتصادي قانون الندې اوسي.
                             د خپلو ټولگيوالو په مرسته د فرهنګي پلوراليزم دوه بېلګې وليکئ.

ستاسې د نورو معلوماتو لپاره

انجمن: د يوې ټولنې جوړښت دی چې په يوه فکر او مشوره سره گډو او ټاکلو موخو ته د رسيدلو لپاره 

په خپلو منځو کې راغونډېږي.

                                      د لوست لنډيز
---------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------	

                                     پوښـتنې
1- له پلوراليزم څخه مقصد  څه شی دی؟

٢-  د پلوراليزم د ډولونو نومونه واخلئ.
٣- سياسي پلوارليزم بيان کړئ.

د پلوراليزم په هکله دری کرښې معلومات وليکئ.
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ديپلوماسي

په تېر لوست کې مو د پلوراليزم په اړه معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به د ديپلوماسۍ په هکله معلومات 
ترالسه کړئ.

خبرې پرې وکړئ
• ديپلوماسي څه شی دی؟	

په  ديپلومات  د  څخه  ژبې  فرانسوي  په  يپلوماسي  د 
معنا يعنې هغه څوک چې په بهرني هېواد کې سياسي 
يپلومات  د  او   . دی  شوی  اخېستل  کوي  استازيتوب 
څخه  کلمې  ديپلوماتي  ژبې،  التيني  او  يوناني  له  هم 
ديپلوم  د  او  بريليک  د سند،  اخېستل شوی دی چې 

لرونکي په معنا ده.
په اصطالح کې ديپلوماسي ))د سياست د علم په تړاو((  

درې اصلي معنا وي لري:
1- په پراخه توګه، ديپلوماسي د دولتونو اړيکو ته وايي. 

ځينې سياسي شنونکي بيا ديپلوماسي د قدرت يو عنصر بولي. ځينې نور هغه يوازې د ملي سياست د پلي کولو 
وسيله بولي.

٢- ديپلوماسۍ ته په پراخه توګه د خبرو اترو ) مذاکرې( سره هم تړاو ورکړل شوی دی.
٣- ديپلوماسي د نړيوالو اړيکو د اداره کوونکي تشکيالتو د کړنو او د هغو کسانو مسؤوليت ته چې د نړيوالو اړيکو 

د سمون او تنظيم دنده لري ويل کېږي.
همدارنګه ديپلوماسي د هېواد د رسمي رئيسانو، د لوړپوړو مسؤولينو او د حاکمې دستګاه او په ځانګړی توګه د 

بهرني سياست او د ملي او دولتي گټو د چارو او موخو په معنا ده.
آيا پوهېږئ په ځينو ليکنو کې د يپلوماسۍ معنا څرنگه راغلې ده؟

په ځينو ليکنو کې د يپلوماسي »د بهرنيو چارو په اړه علم«، د مذکراتو د هنر او د اړيکو په معنا راغلې ده. دلته 
مذاکره د سياست په ډګر کې د خبرواترو په معنا ده.

د اتلسمې  پېړۍ په پای کې د ديپلوماسۍ کلمې په اروپايي هېوادو کې رواج پيدا کړ او په ديپلوماتيکو فعاليتونو، 
لکه په )کنگرو، غونډو او ديپلوماتيکو مشورو( کې کارول شوې ده.

دويم لوست

د بهرنيو هېوادونو لوړپوړو چارواکو سره ليدنې 
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ستاسې په آند ديپلوماتيک څه شی دی؟
د ديپلوماتيک کلمه د يوناني ژبې ديپلومات څخه اخېستل شوې ده چې په اصل کې د يوې پاڼی يا لوله شوی پاڼې په معنا  

ده او په اصطالح کې هغه سندته وايي چې د هغې په واسطه به وګړی ته يو لقب يا امتياز ورکول کيده.
آيا پوهېږي ديپلومات څوک دی؟

هغه وګړي چې په نورو هېوادونو کې سياسي منصب لرونکی، د بهرنيو چارو د وزارت کار کوونکي او په بهر کې د 
هر هېواد سياسي کار کوونکي دي، د ديپلومات په نوم يادېږي. يا په عامه معنا ديپلومات هغه وګړي ته وايي چې د خپل 
هېواد له خوا په نړيوال ډګر کې استاذيتوب لري او هڅه کوي چې ترڅو په سمو، ښو او غوره الرو وکوالی شي په نړيوالو 
اړيکو کې د خپل هېواد ملي گټې السته راوړی. له دې کبله په بهر کې د هېواد د ديپلوماتانودنده ده چې نړيوالو ته زموږ 

د ملي هويت د پېژندلو په موخه هاند او هڅه وکړي 
ستاسې د نورو معلوماتو لپاره

Congressus   يعنې د خبرو اترو او جاړجوړی څخه اخېستل  کنگره څه ته وايي؟: کنګره له يونانۍ کلمې  

شوې ده او په نړيوالې اصطالح کې دا لغت د هېوادونو د مشرانو او يا د هغوی د استازو غونډی ته چې د يوې موخې 
لپاره جوړيږي ويل کېږي.

                                   د لوست لنډيز
----------------------------------------------------------------------------------•	
----------------------------------------------------------------------------------	
----------------------------------------------------------------------------------	

                                      پوښـتنې
1-ديپلومات له کومې کلمې څخه اخېستل شوی دی؟

٢-ديپلوماسي څه شی دی؟
٣-ديپلوماتيک څه شی دی؟

  
د ديپلوماسۍ د دريو اصلي معناو په اړه څو کرښې په خپلو کتابچو کې وليکئ.
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په تېر شوی لوست کې مو د پلوراليزم په اړه معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې  به د پارلمانتاريزم سره 
بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ
	•پارلمان څه شی دی؟

	•پارلمانتاريزم څه شی دی؟
ادبياتو  سياسي  په   اصطالح چې  بله  يوه 
ده.  پارلمانتاريزم  کېږي،  کارول  ډېره  کې 
د  پارلمان  د  کې  رژيم  په  پارلمانتاريزم  د 
کلمې په اصطالح باندې تکيه شوې  ده. 
ايا پوهېږئ پارلمان څه شی دی؟

جوړونې  قانون  د  هېواد  يوه  د  پارلمان 
لوړې  مجمع )ټولنې( ته وېل کېږي چې 

په معمولي ډول سره د خلکو د مستقيمو، پټو او گډو رايو په ترڅ کې ټاکل کېږي او د دموکراسۍ تپېدلی زړه 
گڼل کېږي. پارلمان د مجلس له مخې په دوو برخو وېشل کېږي. 

يو مجلسي يا يو اتاقه پارلمان -دوه مجلسي يا دوه اتاقه پارلمان.
لومړی مجلس د نماينده ګانو د مجلس په نوم يادېږي.

دويم مجلس د سنا د مجلس  په نامه يادېږي. زموږ د هېواد پارلمان د ملي شورا په نامه يادېږي چې له ولسي 
جرګې او مشرانو جرګې څخه تشکيل شوی دی.

ستاسو په نظر پارلمانتاريزم څه شی د ی؟  پارلمانتاريزم د Parler ) د خبرو کولو او حکم کولو( 
له فعل څخه اخېستل شوی دی. پارلمانتاريزم يا پارلماني سيستم له هغه حکومتي سيستم څخه عبارت دی 

چې په هغې کې اجراييه قوا په خپلو چارو کې د مقننه قوې يا د پارلمان په وړاندې مسؤوله وي.
د يادولو وړ ده چې د پارلمانتاريزم رژيم دوه رکني دی.

د هغه په لومړی سرکې د دولت رئيس )پاچا يا جمهور رئيس( ځای لري چې په اساسي ډول غير مسؤول دی 
او د اجراييه قوا په دويم سرکې )صدراعظم( له خپلې کابيني سره وي چې سياسي مسؤوليت په غاړه لري. د 
صدراعظم  ټاکل او د وزيرانو تآييد په پارلمان کې د خلکو د استازو د رايو په اساس ترسره کېږي. اجراييه قوا 
د پارلمان په وړاندې مسؤوله او ځواب  ورکوونکي ده، پارلمان کولی شي چې له اجراييه قوا څخه په فردي 

پارلمانتاريزم
دريم لوست

د افغانستان د ولسي جرګې د ماڼۍ يو انځور
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يا ټوليز ډول پوښتنه وکړي يا يې استيضاح کړي او وزيران به د هغې پوښتنو ته يا په کتبي يا شفاهي ډول ځواب 
ورکوي. د استازو د قانع کيدلو په صورت کې به خپل کار ته ادامه ورکوي. د پارلمان د باور رايې د نه ورکولو 
په صورت کې کابينه سقوط کوي. په وار  وار ليدل شوي دي چې د پارلمان مجلس د باور رايې له نه ورکولو 

څخه استفاده کړې ده او اجراييه قوا سقوط شوې ده.
دا کار د هېواد د پاېښت په سياست باندې ډېره بده اغېزه کوي او د اجراييه قوا د منظم  فعاليت مانع ګرځي. 
پارلمان او اجراييه قوا ترمنځ  اختالف رامنځته شي، صدراعظم او وزيران دا حس کړي چې د  که د 
عمومي افکارو او دعوامو پشتيباني )ننګه( ورسره مل ده، کولی شي چې له ولس مشر څخه د پارلمان 
انحالل وغواړي او د کابينې برخليک )سرنوشت( نويو ټاکنو او د خلکو رايو ته وګرځوي. که چېرته ډېر 
رايې ورکوونکي په ريښتيا سره د دولت له هيآت څخه ننګه وکړي، خامخا به هغو استازوته رايه ورکوي 
چې د دې هيآت مالتړي وي، نو وزيران به په دې لوبه کې په ډېر قوت سره کارته دوام ورکړي. که په نويو 
ټاکنو کې ډېر خلک د اجراييه قوې له مخالفينو سره ملګري وو کابينه ړنګېږي، نور غړي به د نوې کابينې 

د جوړښت لپاره وګمارل شي.
ستاسې د نورو معلوماتو لپاره

استيضاح: د اساسي قانون د ٩٢ مادې له حکم سره سم، له وزيرانو څخه د وضاحت غوښتنه.

                                      
                                      د لوست لنډيز

------------------------------------------------------------------------•	
------------------------------------------------------------------------	
------------------------------------------------------------------------	

                                      پوښـتنې
1-پارلمان څه شی دی بيان يې کړئ؟ 

٢- د پارلمانتاريزم رژيم څو رکني دی او د هغه په سرکې څوک وي؟
٣- په کوم حالت کې د پارلمان انحالل له ولس مشر څخه غوښتل کېږي؟

  
د هغو هېوادونو په باره کې چې د يو مجلس يا پارلماني سيستم لرونکی وي، څو کرښې وليکئ.
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تکنالوژي

په تېر شوی لوست کې مو د پارلمانتاريزم په اړه معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به له تکنالوژۍ سره اشنا شئ.
خبرې پرې وکړئ

	•تکنالوژي له کومې کلمې څخه اخېستل 
شوې ده، معنايې څه شی دی؟

او  اختراعاتو  حيرانوونکو  پېړۍ  دې  د  •	
سرچينه  څخه  شی  څه  له  پرمختګونو 

اخېستلې ده او د څه شي محصول دی؟
و  ا تو فا کتشا ا ، نو عګا ختر ا ، نکو و نو ا حير د

انسان  د  کې  پېړۍ  دې  په  سره  ډول  پرلپسې  او  تيزۍ  په  چې  پېښې  پرمختګونو 
ده.                             اخيستلې  سرچينه  يې  څخه  پوهې  او  علم  له  دي،  شوي  ترسره  الس  په 

اهلل )َجلَّ َجاَللُه( په قرأنکريم کې فرمايلي دي چې:
َعلََّم اْلإِنَساَن َما لَْم َيْعَلْم  د العلق سورت 5 أيت

ژپاړه: پوهه يې ورکړې ده انسان ته د هغو شيانو چې دا پرې نه پوهېده.
ستاسو په اند تکنالوژي له کومې کلمې څخه اخېستل شوې ده؟

تکنالوژي د يوناني کلمې Tekhne ) فن اوهنر( او Lojos)منطق(، يعنې د منطقي پېژندنې او وينا له علم څخه اخېستل 
شوې ده. 

تکنالوژي په صنعت، کرنه، روغتيا، تجارت او داسې نورو عملي چارو کې له علم څخه د گټې اخېستلو معنا لري.
ټولنپوهان تکنالوژي: پوهه، مهارت او داسې وسيله معرفي کوي چې د طبيعي موادو په بدلون سره د انسان د مصرفي او 

د اړتيا وړ توکو لپاره کارول کېږي.
هغه هېوادونه چې د پوهې کچه يې د مادي انکشافاتو او اخترعاتوله مخې اوچته ده د خپلو خلکو د ترقۍ ، لوړتيا او ارامۍ 

لپاره له  تکناولوژۍ څخه گټه اخلي.
                       د خپلو ټولګيوالو په مرسته وليکئ چې کوم هېوادونه د خپلو اتباعو د اسوده ګۍ لپاره له تکنالوژۍ 

څخه ښه استفاده کوي؟
ستاسو د نورو معلوماتو لپاره

تکنالوژي او ښوونه او روزنه: د علم او تخنيک پراختيا شونې نه ده، خو د ښوونې او روزنې په چارو سره يې سمون 
بنياد د  پوه شو چې د تکنالوژۍ  بايد  او پوهنتونونوکې ترالسه کېږي،  په ښوونځيو   او روزنه  پيدا کړ، ځکه خو ښوونه 
ټولنيزو، اقتصادي او فرهنګي اړتياوو پوره کول او د تحقيق پرمختګ د تعليمي مؤسساتو په گډون سره پرمخ ځي. د علم 

څلورم لوست

  

  

د )      ( انځورد ستاليت انتنونه

د)      ( انځور د تکنالوژۍ څوبېلگې
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او تکنالوژۍ بدلونونه په تعليمي او تحقيقي وسايلو کې د بدلون او نوښت المل شوي دي، لکه: البراتورونه سمعي او 
بصري وسايل، برقي ماشينونه، کمپيوتر، انترنيټ چې د تکنالوژۍ د الس ته راوړنو څخه دي او په تعليمي نظام کې د زده 
کوونکو او محصالتو د علمي کچې د لوړتيا لپاره ور څخه ګټه اخېستل کېږي. تکنالوژۍ له ښـوونې او روزنې سربېره په 
بېالبېلو برخو کې ډېر غوره خدمتونه ترسره کړي دي، د بېلګې په توګه: په مواصالتوکې، موټر، ريل ګاړی، مترو، ډول، 
ډول مواصالتي،مسافروړونکې کشفي،څارګرې او جنګي الوتکې، مصنوعي سپوږمکۍ، بحري بېړۍ، او داسې نور. په 
طبابت کې د بېالبېلو داخله او جراحي ناروغيو په پېژندنه  کې د تکنالوژۍ له پرمختللو وسايلو څخه کار اخېستل شوی 
دی او مرګوني ناروغۍ د دې طبي تکنالوژۍ په واسطه تداوي او رغول کېږي. همدارنګه د کرنې په برخه کې د پرمختللو 
تخنيکي ماشيني وسايلو، د کرنې د اصالح شوو تخمونو ډولونو، کيمياوي سرو، د اوبو لګولو منظمو سيستمونو، د نباتي 

ناروغيو ضد دواګانو جوړولو، د کرنيزو حالصالتو د پورته وړلو لپاره بزګرانو ته غوره مشورې ور کول کېږي.
                           د خپلو ټولګيوالو په مرسته  په کرنه کې د تکنالوژۍ د اغيزې په هکله څو کرښې وليکئ.

ستاسې د نورو معلوماتو لپاره:
 مصنوعي سپوږمۍ:  يوه دستګاه ده چې د ځمکې، سپوږمۍ او يا د نورو ستورو په مدارونو کې ځای په ځای کېږي، مصنوعي 

سپوږمۍ  له علمي تجهيزاتو او ماشينونو څخه ډکه وي، لکه: د عکاسۍ کمرې، د اوازونو رانيوونکې او د راډيو خپروونکي 
وسايل، دغه تجهيزات )سامانونه( له انرژۍ څخه الس ته راغلي دي او د لمر له رڼا څخه گټه اخلي. له مصنوعي سپوږمۍ 

څخه د ستورو او يا د هوا پېژندنې د معلوماتو د اخيستلو او يا د معلوماتو د لېږدونې لپاره کار اخېستل کېږي.

                                      د لوست لنډيز
---------------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------------•	

                                      پوښـتنې
1-تکنالوژي د ټولنپوهنې له حيثه تعريف کړئ. 

٢- د نوې تکنالوژۍ د تخنيکي وسايلو څخه چې په ښوونه او روزنه کې کارول کېږي نومونه واخلئ.
٣- له مصنوعي سپوږمۍ څخه په کومو ځايونو کې استفاده کېږي؟

د تکنالوژۍ د اهميت په اړه په خپلو کتابچو کې څو کرښې وليکئ.
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نړيوال کېدل

په تېر شوي لوست کې مو د تکنالوژۍ په هکله معلومات ترالسه  کړل، او س د نړيوال کېدلو له اصطالح سره بلدېږئ.
خبرې پرې وکړئ

	•نړيوال کېدل کومه معنا ورکوي؟
نړيوالو رسنيو  په  او  په سياسي فرهنګ  کلونو کې  په وروستيو  ده چې  له هغو منل شوو اصطالحګانو څخه  نړيوال کېدل  

کې پېژندل شوې ده چې سياست پوهانو، روشنفکرانو، اقتصاد 
پوهانو او داسې نورو په خپلو ليکنو کې کارولې ده. 

خو نړيوال کېدل په عربي ژبه کې د عولمه )د نړيوال کېدلو( په 
معنا او مصدر ده. چې د عالم له کلمې څخه اخېستل شوې ده.
په ښکاره ډول يې معنا نړيوال کېدل دي د نړيوال شموله په 

معنا ده. اهلل )َجلَّ َجاَللُه  په قرأنکريم کې فرمايلي دي: 
)  َو َما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِميَن(  د انبيا سورت 107 ايت. 

ژباړه: موږ ته  نه يې  لېږلی )اي پيغمبره( مګر د عالميانو 
تعالی  اهلل  هم  کې  ځای  بل  په  قرانکريم  د  رحمت،  لپاره 

فرمايي:
َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  مِّن  َخَلْقَناُكم  ِإنَّا  النَّاُس  َأيَُّها  َيا   (
ِ َأْتَقاُكْمط...( ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

 د حجرات سورت 1٣ ايت
ژباړه: )) اي خلکو موږ تاسو له  يونارينه او يوې ښځې څخه پيدا کړي ياست او تاسو مې ډلې ډلې او قبيلې قبيلی 

ګرځولي ياست، بې له شکه په تاسو کې د اهلل )َجلَّ َجاَللُه په نزد عزتمن ستاسې ډېر تقوا دار ستاسې دی.(( 
قرأنکريم دلته د بشر تر منځ د هر اړخيز عدالت حکم کړی دی، د ملت ځانګړتياوې يې ناڅرگندې پر يښې نه 
دي، ځکه په قرأنکريم  کې اهلل پاک هغوی د بېالبېلو ډلو او قبايلو په نومونوسره ياد کړي دي چې يو له بل سره 
وپېژني او مرسته وکړی. نو اسالم نړيوال دين دی، په يوه قوم يا په ملت پورې تړلی نه دی، خو اسالم له نړيوال 

کېدلو څخه خپل تعبير لري او غربيان ترې خپل تعبير لري. 
د نړيوال کېدلو اصطالح تر 1٩60 م او د 1٩70 م لومړيو پورې علمي رواج پيدا کړی نه و.

د مشهورو نظر پوهانو له نظره  نړيوال کېدل، د زمان او مکان يو پياوړی بهير دی چې د نړۍ خلک لږ يا ډېر نسبتاً 
په اګاهانه ډول سره په نړيواله ټولنه کې ورداخلېږي.

د نړيوالتوب لپاره  له پورته تعريفونو سربېره نور تعريفونه هم شته، لکه: نړيوال کېدل او ټوليز کېدل.
د نړيوال کېدلو د  خواو )ابعادو ( په اړه څه پوهېږئ؟

نړيوال کېدل بېالبېلې سياسي، اقتصادي، فرهنګي، حقوقي، تکنالوژيکي او ټولنيزې خواوې لري چې دلته يې 
يو څو په لنډ ډول سره وړاندې کېږي.

د نړيوالتوب اقتصادي اړخ: دا اړخ د لويديځ د څېړونکو  په اند  ډېر مهم اړخ گڼل کېږي چې نړيوال 

پنځم لوست

د نړيوال کېدلو نښان



145

تجارتي بازار، د پيسو نړيوال صندوق، نړيوال بانک، د تجارتي او ګمرکي تعرفو نړيوال تړون څومليتي شرکتونه، 
خصوصي کېدل، د کم ظرفيته بازارونو بندول، د بهرنيو هېوادونو د بې پوښتيوانه )بې سنده( پيسو او اسعارو له 

منځه وړل په کې شامل دي.
د نړيوال کېدلو ټولنيز اړخ

 په دې ځای کې  په نړۍ کې ورځ په ورځ د زياتيدونکې بېوزلۍ، د قوميت مسئلې او  نژاد پرستي چې نړيوال 
شکل لري، نومونه اخستلی شو. د ټوليز نړيوال کېدلو عناصر، په چټکۍ سره د مهاجرتونو ډېروالی، صنعت، 

تجارت، سياحت، سپورت، د ژوند طريقې او داسې نور دي.
په لنډ ډول ويلی شو چې: هره نړيواله پديده د مثبتو او منفي پايلو لرونکي وي، د نړيوال کېدلو له ځينو ښيگڼو څخه 
لکه: په خپلو کې د ډېرو اقتصادي محصوالتو يو ځای کول او د اطالعاتو او خبرتيا په بهير کې د خنډونو د له منځه 
وړلو نومونه اخستلی شو.د نړيوال کېدلو زيانونه عبارت دي له: په نړۍ کې د کار او کسب له منځه وړل، په نړۍ کې 

د بيوزلي او شتمن ترمنځ واټن پيدا کېدل، د دولتي سود او گټې ډېرښت چې د مادي قدرت لرونکي وي.

                                   د خپلو ټولګيوالو په مرسته  د نړيوال کېدلو د اړخ د زيانونو په هکله درې کرښې وليکئ.

ستاسې د نورو معلوماتو لپاره
ملي گټې

 په عمومي مفهوم سره هغه عناصر چې د يوه هېواد ډېرې مهمې اړتياوې او ارزښتونه جوړوي او د هېواد د بهرني 
سياست د تصميم نيوني په بهير کې وروستۍ او ټاکونکې موخې گڼل کېږي، دا موخې د هېواد د خپلواکۍ ساتلو، د 

ځمکې تماميت، ملي امنيت، نظامي او د اقتصادي گټو څخه عبارت دي.
                         

                                     د لوست لنډيز
--------------------------------------------------------------------------•	
--------------------------------------------------------------------------	
-----------------------------------------------------------------------• 	

                                       پوښـتنې
1-نړيوال کېدل تعريف کړئ.

٢- د نړيوال کېدلو د اړخونو يوازې نومونه واخلئ.
٣- د نړيوال کېدلو ټولنيز اړخ وليکئ.

د نړيوال کېدلو د زيانونو په اړه څلور کرښې وليکئ.
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سياست

په تېر شوي لوست کې مو ولوستل چې نړيوال کېدل د يو ټولنيز بهير په معنا دی چې له ډېر پخوا څخه پيل شوی دی او د پراختيا په 

حالت کې دی. په دې لوست کې به له سياست سره بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ
	•د سياست لغوي معنا څه ده؟

	•سياست په اصطالح کې کومه معنا ورکوي؟
تاسې د سياست له کلمې سره بلدياست او دا اصطالح مو هره ورځ د ډله ييزو ارتباطي رسنيو مخصوصاَ له تلويزيون 
څخه ليدلې او اوريدلې ده او همدارنګه  عام خلک په مجلسونو کې له سياست څخه خبرې کوي، لکه: د هېواد 
سياست سالم دی، دولت د خلکو د بيکارۍ په برخه کې پاتې دی، سربېره پردې موږ او تاسو د تلويزيونونو له الرې 
د ګردي ميز، د خبري برنامو، مرکو، مشورو، تودې خبرې  او داسې نورو سياسي خبرو شاهدان يو، نو په دې اساس 

بايد د سياست په معنا ضرور پوه شو.
نيول،  تدبير  اداره کول، اصالح کول،  له: حکم چلول، رياست کول،  سياست ډېرې معناوې لري چې ځينې يې 
سياست   کې  اصطالح  په  او  دی  عبارت  څخه  نورو  داسې  له  او  کول   بندي  شکنجه،  جزا،  قضاوت،  عدالت، 

Politics له يوناني کلمې Polis يعنې ښار څخه اخېستل شوی دی.

آيا پوهېږي پوهانو سياست کوم ډول تعريف کړی دی؟

1- په انساني ټولنه باندې د حکومت کولو فن ) فرهنګ روبر(
٢-په هېواد باندې د حکومت  کولو فن ) د ليتره تعريف( 

٣- د دولت مطالعه )هارولد السکی(
اسالمي پوهانو هم د سياست تعريفونه کړي دي چې دلته يې دوه تعريفونه وړاندې کېږي:

1-حسن ابراهيم د تاريخ  او فلسفې استاذ، سياست په حکومت او خالفت سره تعريفوي.
٢- استاذ محمد کامل ليله د قاهرې په پوهنتون کې د حقوقو او سياسي علومو استاذ، سياست په حکومت او قدرت 
سره معنا کوي. نن سبا د سياست کلمه هغې ته وېل کېږي چې د حکومت او ټولنې ورځنۍ چارې پرمخ بيايي او 

اقتصادي ماهيت او علمي مفهوم لري.
                    هغه سياسي بحثونه چې د هېواد په تلويزيونو کې کېږي په کومو نومونو سره يادېږي؟ د خپلو 

ټولګيوالو په مرسته د هغوی نومونه وليکئ. 
سياست په څو ډوله دی؟ سياست په دوه ډوله دی.

شپږم لوست
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١- داخلي سياست: حکومتونه د مناسبو او سنجيده تدبيرونو په نيولو په خاصو مادي او معنوي شرايطو سره د 

هېواد چارې سمبالوي ترڅو چې د ټولنې غړي په خپلو ټولنيزو دندو عمل وکړي.
٢- بهرنی سياست: له نورو دولتونو سره د حکومتونو چال چلند دی چې هغې ته نړيوالې اړيکې ويل کېږي چې 

په نړيوالو اصولو باندې والړې دي.
د سياست په علم کې کوم موضوعات شامل دي؟

عبد الحميد ابوالحمد د)) مباني علم سياست(( په کتاب کې د سياست د علم موضوع په دريو برخو ويشي:
1- هغه کسان چې د سياست د علم موضوع )دولت( گڼي.

٢- هغه کسان چې د سياست د علم موضوع ) قدرت( گڼي.
٣- هغه کسان چې د سياست د علم موضوع سياسي پديده گڼي.

                             سياست له کومې الرې څخه پلي کېږي، د خپلونورو دوستانو په مشوره يې خالصه کړئ.
ستاسې د نورو معلوماتو لپاره

له سياسي  ټولنې  د  يو شکل د شکلونو  په  ته راځي،  ټولنه کې منځ  په  بهير چې  يا  او  پېښه  هره  سياسي پديده: 

برخليک سره اړيکه لري، په داسې ډول چې د ټولنې د خلکو، مسؤولينو او د ټولنې د مديرانو فکر خپل ځان ته 
راواړوي او د مشاهدې او بررسۍ وړوي، سياسي پديده گڼل کېږئ.

                                  د لوست لنډيز
-----------------------------------------------------------------------•	
-----------------------------------------------------------------------•	

                                   پوښـتنې
1-سياست په اصطالح کې له کومې کلمې څخه اخېستل شوی دی بيان يې کړئ.

٢- حسن ابراهيم د تاريخ او فلسفي استاذ د سياست څرنګه تعريف کړی دی؟
٣- ځينو پوهانو د سياست د علم موضوع ته څه ويلي دي؟ بيان يې کړئ.

د سياست په اړه پخپلو کتابچو کې درې کرښې وليکئ.
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په تېرو لوستونو کې مو اشاره وکړه چې سياست بېلې بېلې معنا وې لري چې د هغې ځينې عبارت دي له: حکم 
چلول، رياست کول، اداره کول، اصالح کول، تدبير نيول، او داسې نور، په اصطالح کې په انساني ټولنو باندې د 

حکومت کولو له فن څخه عبارت دی؛ په دې لوست کې به د ستراتېژۍ له کلمې سره بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

	•ستراتېژي له کومې کلمې څخه اخېستل شويده او معنا يې څه ده؟
	•تاسو د دولسم ټولګي له فراغت څخه وروسته د خپلو لوړه زده کړو په اړه څه ستراتېژي لرئ؟

ادبياتو کې ډېره کارول کېږي.  او سياسي  ټولنيزو  په معاصرو  له ډلولونو څخه ده چې  ستراتېژي د هغو اصطالحګانو 
ستراتېژي د يوناني کلمي Strategos دلښکر په معنا اوagein د فرمان ورکولو په معنا سره اخېستل شوې ده، د دې 

لغوی معنا پراساس د ) لشکر مشر( ته ويل کېږي.
أيا پوهېږئ د ستراتېژۍ اصطالح د کومې معنا لپاره کارول کېږي؟ ستراتېژي په اصطالح کې د دولتونو نسبتاَ د اوږدې 

مودې د سياسي، اخالقي او اقتصادي نظامونو  رهبرۍ او تګ الرې ته وېل کېږي.
ځيني وختونه ستراتېژي، هنر، علم، فن، هدايت  او د يوه ځانګړي کار په اړه د اړوندو نظامونو او مقرراتو د ټولګې 

رهبرۍ يا په بل عبارت سره د الر موندنې علم ته وېل کېږي.
الرموندنه ) راهبرد( څه شی دی؟

د زور او ځواک په کارولو سره د يوه ټاکلي هدف د السته راوړلو لپاره د تجهيز ) د وسايلو د برابرولو( عمل ته ويل 
کېږي.

د لومړي ځل لپاره  دغه اصطالح د پوځي چارو لپاره په کار واچول شوه، د عيسي عليه السالم له ميالد څخه شپږ پېړۍ 
مخکې د پوځي ځواکونو د رهبرۍ او حکم چلوونکي ته )ستراګوس يا ستراتيژ( ويل کيده.

                     ستراتېژي په اصطالح کې په کومه معنا سره راغلې ده، د خپلو ټولګيوالو په مرسته څو کرښې 
وليکئ.

آيا  پوهېږئ ناپليون بوناپارت ستراتېژي څرنگه بيان کړې ده؟
ناپليون بوناپارت د فرانسې امپراتور ستراتېژي د )جګړې د الر موندنې هنر( بللی دی. د نولسمې پېړۍ په لومړيو کې 
ستراتېژي د جګړی د هنر، فن او هدايت او د هغې موخو ته رسيدل تعريف کړي دی. نن ورځ دغه اصطالح په سياسي، 

اقتصادي، پوځي او اخالقي چارو کې کارول کېږي او د هېواد کورنۍ او بهرنۍ برخې په برکې نيسي.
ستراتېژي په سياست کې يو اساسي هدف ته د رسيدلو لپاره په مناسب وخت کې د ټولو امکاناتو برابرول او شرايطو  ته بدلون 
ورکول دي؛ چې يوه اوږد، ملي هدف ته د رسيدلو لپاره د ټولو اقتصادي، اجتماعي او سياسي قوتونو تيارول او جلبول دي، 

لکه: د هېواد صنعتي کول يا د يوه نهاد د رفا او ملي قدرت کچې ته د رسيدلو سرحدته ستراتېژي ويل کېږي.
ستراتېژي د يوه دولت يا څو دولتونو په کچه د اقتصادي، سياسي او پوځي پالنونو ترمنځ د هماهنګۍ او همکاري د علم 

اوم لوست

ستراتېژي
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رامنځته کولو او پوځي موخو ته د رسيدلو په غرض له ټولو امکاناتو څخه کار اخېستل دي.
ستراتېژي په ټوله موده کې په يوه ټاکلې مرحله کې اساسي بدلون نه کوي، يوازې په انتقال سره له يوې مرحلې څخه بلې 
مرحلې ته بدلېږي او خپل ځای هغه ستراتژۍ ته چې له نوې مرحلې سره برابره ده پريږدي. له دې امله  له عمومي  سياست 

سره برابره ستراتېژي عمومي موخې ته د رسيدلو لپاره ده.
له تاکتيک سره کاريدلې ده چې د ستراتېژي د يوې عمومي طرحي)پالن( د سرته رسولو د  د ستراتېژي اصطالح غالباً 

عملي طريقې په معنا ده.           

                                د خپلو ټولګيوالو په مرسته د نن ورځې ستراتېژي تعريف کړئ.
ستاسې د نورو معلوماتو لپاره

تکتيک څه شی دی؟:  د تاکتيک Taktik له رېښې څخه اخېستل شوی دی. د هنر په مفهوم سره دی چې شيان يو د بل 

په څنګ کې سره کېښودل شي، ) تنظيم او ترتيب( ته هم وېل کېږي. تاکتيک د دښمن د مقابلې لپاره له رزمي قوتونو او 
امکاناتو څخه د گټې اخېستلو طريقې ته هم وېل کېږي.

تاکتيک د جګړې په ډګر کې په الره، وسايلو او ماهرانه پالنونو باندې د سرلښکر له پوهې څخه عبارت دی چې د هدف 
د الس ته راوړلو لپاره کارول کېږي. تاکتيک د ستراتېژۍ خالف دی چې د لوړتيا، نوښت او بدلون تابع دی او د مقتضياتو 

پر بنا بدلون مومي.

                                    د لوست لنډيز
------------------------------------------------------------------------------	
------------------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- --------------	

                                         پوښـتنې
1-ناپليون بوناپارت ستراتېژي ته څه ويلي دي ويې ليکئ.

٢- د نولسمې پېړۍ په لومړيو کې يې ستراتېژي څرنګه تعريف کړې ده؟
٣-ستراتېژي په سياست کې په کومه معنا راغلې ده؟ بيان يې کړئ.

د ستراتېژي او تاکتيک توپير په دوه وکرښو کې وليکئ.
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په تېر لوست کې مو زده کړل چې ستراتېژي په اصطالح کې د دولتونو د سياسي، اخالقي او اقتصادي نظام 
نسبتاً د اوږدې مودې تګ الرې ته وېل کېږي، په دې لوست کې دمدرنيزم او د پسامدرنيزم سره بلدېږئ.

خبرې پرې وکړئ
کلمې  کومې  له  	مدرنيزم 
او  دی  شوی  اخېستل  څخه 

کومه معنا ورکوي؟
	مدرنيزم څه شی دی؟

ډېر  له  چې  اصطالح  بله  يوه 
خاوندانو   علم  د  څخه  پخوا 

متفکرانو، پوهانو، محقيقينو، علمي او سياسي شخصيتونو کاروله مدرنيزم او پسامدرنيزم ده. موږ ټولو د مدرن کلمه 
د ګڼو خبري رسنيزو وسيلو څخه اورېدلې ده او په ورځنيو خبرو کې مو کارولې ده، لکه: مدرن قصر، مدرن کور، 

مدرن موټر، مدرن لباس او داسې نور، اوس پوښتنه رامنځته کېږي چې مدرن څه شی دی؟ 
مدرن د التيني مدريون Modernus لفظ دی چې په دې وروستيو کې د تازه او نوي په معنا سره راغلی دی، 
په خبرو اترو کې هم  مدرن د اوسني وخت په نوي شي باندې داللت کوي او د زوړ شي پر ځای چې نور د 
منلو وړ نه وي قرار لري. له مدرن عصر څخه مراد هغه زمانه ده چې د رنساس سره يوځای پيل شوې ده، وده 

او پرمختګ کوي.
آيا پوهېږئ چې په اروپا کې کوم شخص د مدرنيته اصطالح وکاروله؟

د مدرنيته اصطالح د لومړي ځل لپاره په 18 م پېړۍ کې د ژان ژاک روسوپه اثارو کې کارېدلې ده، له هغه 
څخه وروسته يې د هغې وخت د ډېرو ليکونکو په اثارو کې دود پيدا کړ، په دري ژبه کې د تجدد او نوښت 

کلمه د مدرنيزم سره برابره ده.
مدرنيزم يا تجدد 

د علومو اوتمدن له پرمختګ سره د سنتي )دوديزو( ارګانونو د همغږي کولو بهير ته وېل کېږي، مدرن هغه چاته 
وېل کېږي چې د هېواد دوستۍ، له بې وسو سره د مرستې، خپلواکۍ، د ازاد فکر، د شهامت او ځان تېريدنې 
روح په خپلو افکارو او عقايدو کې ولري او خپله ملي فرهنګي شتمني وساتي، مدرنيزم سربېره له مثبتو خواوو 
څخه منفي اغېزې هم په ټولنه کې پر ېښي دي، لکه: د جرمونو ډېرښت، سرغړونې، د نشه يي توکو کارول، د 

سفليس مرګونې ناروغۍ، ايډز، په جګړو کې د انسانانو وژل او داسې نور. 
                              مدرن څوک دی؟ په دې هکله د خپلو ټولګيوالو په مرسته يو څوکرښې وليکئ؟

اتم لوست

مدرنيزم، پسامدرنيزم
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پسامدرنيزم ) وروستۍ نوې کېدنه(
ډېره موده کېږي چې دا اصطالح، په ادبياتو، فلسفه او ان په معمارۍ کې کارول شوی ده چې د 6٩1م.د لسيزي 
له نيمايي څخه يې د ټولنپېژندنې د علم په ساحه کې ځانته الر پرانيستي ده. د پسامدرنيزم فکري نظر د )نېچه( او 

د ) هايدگروفرويد( په ليکنو او اثرونو کې راغلی دی؟ چې دواړه د پسامدرنيزم د بنسټ ايښودونکو څخه دي. 
نفي  هويت  ټولنيز  د  دوره،  قانونۍ  بې  د  دوره،  پسامدرنيزم  د  نظر  په   ) دانيل   ( پوه  ټولنپېژندونکي  امريکايي  د 
کوونکې، د افراطي ځان غوښتنې، د لنډمهال خوند غوښتنې دوره، د نوې غوښتنې فرهنګ سره  د ضديت، د 

ديموکراتيکي سياستونو او پانګه والي اقتصاد او مدني ارزښتونوضددوره ده.
د پسامدرنيزم پوهان او متفکران د مدرنيزم په هکله ځينې نظرونه لري چې ځينې يې په الندې ډول دي:

1- پسامدرنيزم، د روښانوونکو فکرونو په دوره باندې نېوکه کوي او د دې دورې له السته راوړنو سره ضديت لري
٢- پسامدرنيزم، په مدرنيزم نېوکه او  مخالفت ورسره کوي او له مدرنيزم څخه مخکې دورې ته د بېرته گرځېدلو 

غوښتونکي دي.
٣- مدرنيزم دټولنيزو ستونزو، لکه: بې وزلي او د اقتصادي امنيت د نشتوالي په له مينځه وړلو کې بريالی شوی نه دی.

4- ډېرو مدرنو ټولنو خپلې هيلې او ارزوګانې له السه ورکړي دي او دې پايلې ته رسيدلي دي چې د انسانانو د 
ژوندانه شرايط ورځ په ورځ بد شوي دي او راتلونکي ته ډېر لږ ډاډه دي.

                                   د  پسامدرنيز اصطالح د کومو ليکوالو او پوهانو په اثرونو کې ليکل شوې ده؟ د 
خپلوټولگيوالو په مرسته د هغوی نومونه ووايئ.

ستاسې د نورو معلوماتو  لپاره
رنسانس: د اروپا په تاريخ کې هغې دورې ته وېل کېږي چې له څوارلسمې پېړۍ څخه تر شپاړسمې پېړۍ پورې 

ادبيات، صنايع او علوم په دې دورو کې له سره او بيا ژوندي شوي دي.

                                    د لوست  لنډيز
---------------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------------	
------------------------------------------------------------------ --------	

                                    پوښـتنې
1-مدرنيزم تعريف کړئ.

٢- د مدرنيته اصطالح لومړی د کوم کس او په کومه پيړۍ کې کارول شوې ده؟
٣- د ) پسامدرنيزم( په اړه د دانيل نظريه ووايئ.

 د مدرنيزم منفي اثرونه په درې کرښو کې وليکئ.
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په دې څپرکي کې به له الندې سرليکونو سره آشنا شئ:
	•د ملگروملتونو سازمان،

	•د ملگرو ملتونو د سازمان اصلي او فرعي ارگانونه،
	••په افغانستان کې د ملگروملتو کارنامې،

	•اساسي )بنسټيز( حقونه،
	•د بشر دحقونو تاريخچه،

	•د بشر د حقونو نړيواله اعالميه،
	•د بشر حقونه د اسالم له نظره،

	•د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون،

                      د څپرکي موخې

له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د دې څپرکي په لوستلو سره الندې موخې 
السته راوړي.   

	••د نړيوال سازمان سره به آشنا شي، 
	••د نړيوال سازمان اصلي او فرعي ارگانونه به وپېژني،

	••له اساسي حقونو سره به مينه پيدا کړي،
	•د نړيوالو بشري حقونو د اعالميې سره به آشناشي،

	•د بشر حقونه به د اسال م له نظره وپېژني،
	•د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کميسيون سره به آشنا شي،  

دويم څپرکى
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د ملگرو ملتونو سازمان

په تېر لوست کې مو د مدرنيزم او پسامدرنيزم په هکله معلومات ترالسه کړ، په دې لوست کې به د ملګرو ملتونو 
له سازمان سره بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

ته  منځ  د  ملتونو  ملګرو  د  چې  مقدمات(   ( کارونه  لومړني  	هغه 
راتګ المل شول، کوم دي؟

هغه مقدمات ) لومړۍ هڅې( چې د ملګرو ملتونو د جوړېدو سبب 
شوي دي عبارت دي له:

ملګروملتونو  د  کې  کال  ميالدي   1٩4٢ په  منشور،  اتالنتيک  د 
اعالميه،  په 1٩4٣ م کې د دريو هېوادونو ) امريکا، انګلستان او 

پخواني شوروي اتحاد(  تر منځ د عمومي امنيت اعالميه، 
د تهران کنفرانس، د دمبارتن اوکس کنفرانس، د يالتا کنفرانس او د سانفرانسيسکو کنفرانس. 

په حکم کې  قانون  ته ويل کېږي چې د همدې سازمان د اساسي  اسنادو  د ملګروملتونو د سازمان منشور هغو 
حساب شوي وي. دا منشور په 1٩45 م کې د جنوري په ٢6 په سانفرانسيسکو کې الس ليک شو او د 51 

هېوادونو استازو تصويب کړ. د منشور حکم د 1٩45 م کال د اکتوبر له ٢4 څخه عملي شو. 
ځينې تصويب کوونکي هېوادونه عبارت دي له:

استراليا،  فرانسه، چين،  انګلستان،  ارجنټاين،  ايالتونه،  متحده  امريکې  د  اتحاد،  پخواني شوروي  ))افغانستان، 
برازيل او داسې نور.

زموږ ګران هېواد افغانستان په 1٣٢5هـ.ل کال کې چې د 1٩46 ميالدي کال سره سمون لري، د ملګرو ملتونو 
په سازمان کې شامل شوی دی چې اوس 1٩5 هېوادونه د ملګروملتونو د سازمان غړی دی. وروستی هېواد چې د 

ملګرو ملتونو د سازمان غړيتوب يې ترالسه کړی دی، جنوبي سوډان دی چې پالزمينه يې د )جوبا( ښار دی.

                                     د خپلوټولګيوالو په مرسته سربېره پر هغو هېوادونو چې نومونه يې مخکې واخېستل 
شول د لسو نورو هېوادونو چې د ملګروملتونو د سازمان غړي دي نومونه ولکئ.

آيا پوهېږئ چې  ملګري ملتونه کومې موخې لري؟
د ملګروملتونو موخې او هدفونه په الندې توګه دي:

1- د نړيوالې سولې او امنيت ساتل.
٢- نړيوالو دوستانه اړيکو ته پراختيا ورکول، د خلکو ترمنځ د برابرۍ د اصل پربنسټ د خپل برخليک د ټاکلو  او 

د نورو هغو هڅو او کوښښونو برابرول چې د نړيوالې سولې په ټينگېدو کې مناسب وي.

نهم لوست

  

  

دا انځور د ملګروملتونو د سازمان نښان
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٣- د نړيوالو اقتصادي، ټولنيزو، فرهنګي، انسان دوستۍ، د بشر حقونو او بنسټيزو خپلواکيو ته په پراختيا 
ورکولو کې، د ستونزو په حلولو کې د نړيوالو مرسته کول.

4- د يو مرکز مينځ ته راوړل چې دغه مرکز د پاسنيو هدفونو او موخو په الس ته راوړلو کې گټور ثابت شي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له مخې نړيوالې رسمي ژبې: اسپانوي، انګليسی، چيني، روسي، فرانسوي 

او عربي دي.

                     د خپلوټولګيوالو په مرسته د ملګرو ملتونو د لنډو هدفونو په هکله دوه کرښې 
وليکئ.

 ستاسې د نورو معلوماتو لپاره: په  1٩٩4 ميالدي کال کې د   ډمبارتن اوکس کنفرانس: دا کنفرانس په 

1٩44 ميالدي کال په واشنګتن ډی سی ښار کې جوړ شو. د هغې غړې عبارت دي له:
د امريکا متحده ايالتونه، ايتاليا، او پخوانی شوروي اتحاد چې د کنفرانس په لومړني او د خبرو اتروپه ډېرو 
مهمو پړاوونو کې يې گډون وکړ، چين د امريکا په ملګرتوب او بريتانيا د بحثونو او خبرو اترو په دويم پړاو کې 

ګډون وکړ. په دې کنفرانس کې د ملگروملتونو د سازمان د جوړولو لپاره لومړنی  مسوده وليکل شوه.

                                   د لوست لنډيز
-----------------------------------------------------------------------•	
------------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- --------	

                                     پوښـتنې 
1-هغه وروستی هېواد چې د نړيوال سازمان غړيتوب يې ترالسه کړ، څه نومېده او د هغه هېواد د پالزمېنی 

نوم وليکئ.  
٢- زموږ هېواد له الندنيو کلونو څخه په يوه کې د ملګروملتونو په سازمان کې شامل شوی دی.

الف: 1٩45م کال          ب: 1٩46م کال           ج: 1647 م کال       د: 1٩48 ميالدي کال
٣- د ملګروملتونو دوه هدفونه وليکئ.

 د ملګروملتونود سازمان په هکله څلور کرښې وليکئ.
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د ملگروملتونو د سازمان اصلي او فرعي ارکان
 

هکله  په  سازمان  د  ملگروملتونو  د  مو  کې  لوست  تېر  په 
معلومات ترالس کړ، خو په دې لوست کې د ملګروملتونود 

اصلي او فرعي ارکانو سره اشنا کېږئ.
خبرې پرې وکړئ

	•د ملګروملتونو د سازمان اصلي ارکان کوم دي؟
	•د ملګروملتونو د سازمان فرعي ارکان کوم دي؟

د ملگرو ملتونو د سازمان اصلي ارکان عبارت دي له:       
د  شورا،  اقتصادي  او  ټولنيزه  شورا،  امنيت  غونډه،  عمومي 
له  يوان، چې  نړيوال د  او داراالنشا  قيموميت شورا، د عدالت 

دې ارکانو څخه هر يو دلته په لنډه توګه در پېژندل کېږي.

١- د ملگروملتونو د سازمان عمومي غونډه) مجمع(: د ملګروملتونو د سازمان له اصلي ارکانو 
څخه ده چې د سازمان ټول غړي په هغې کې گډون لري.

د عمومي غونډې تصميمونه ) هوډونه( عبارت دي له: 
د نړيوالې سولې او امنيت ساتل، د امنيت شورا د غير دايمي غړو ټاکل او داسې نور چې د رآيو په 

اکثريت سر ه  ټاکل کېږي.
٢- د ملگروملتونو د امنيت شورا: د امنيت شورا د ملګروملتونو د سازمان له مهم رکن څخه ده  
چې پنځلس غړي لري چې پنځه غړي يې ) امريکا، روسيه، فرانسه، انګلستان او چين( دي چې د 
ِويتو)Veto( حق لري او لس غړي يې غير دايمي دي چې د عمومي غونډې له خوا ټاکل کېږي. د 

شورا تصميمونه لږترلږه  د نهو مثبتو ر آيو په گټلو سره منل کېږي.
                                د ملگرو ملتونو د سازمان غونډه  پر کومو مسايلو او ستونزو تصميم نيسي؟ 

د خپلو ټولگيوالو په ملګرتيا هغه موضوع ګانې په لنډه توګه ولکئ.
د قيموميت شورا غړي د ملګروملتونو له غړو  ٣- د ملگروملتونو د سازمان د قيموميت شورا: 
څخه ټاکل کېږي. نوموړې شورا دنده لري چې د خپل واک الندې سيمو د څارنې، پرمختګ او 

ترقۍ راپورونه مطالعه او د دې سيمو د پرمختګ لپاره د خپلواکۍ الرښوونه وکړي.
٤- اقتصادي او ټولنيزه شورا: نوموړي شورا په ملگرو ملتونو پورې د اړوندو شخصي او تشکيالتي 
فعاليتونو د هم غږي کولو، په اقتصادي او ټولنيزو چارو کې، لکه: په نړيوال تجارت او د ژوند چاپېريال 

پورې تړلو مسايلو، د بشر حقونو، د فرهنګي چارو، روغتيا او ټولنې د کنترول لپاره جوړه شوې ده.
٥- د عدالت نړيوال ديوان ) نړيواله محکمه(: نوموړی ديوان پنځلس قاضيان لري چې غړي يې 

لسم لوست

  

  

            په نيويارک کې د ملګروملتونو د سازمان مرکز
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له پنځلسو هېوادونو څخه دي. نوموړی ديوان دوه دندې لري:
الف: هغو ټولو ستونزو ته رسيدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ورته پاملرنه کوي.

ب: د مشورتي نظريو ښودل.
د دې ديوان مقر دهالند د هېواد د ) هاګ( په ښار کې دی. 

 ٦- داراالنشا(: د ملګروملتونو د سازمان اداري مؤسسه ده چې د سرمنشي او نورو اداري کارکوونکو څخه جوړه 
شوې ده. د دې ادارې غړي په ټوله نړۍ کې دندې ترسره کوي.

د ملگروملتونو سرمنشي د سازمان د اداري چارو سمبالول، د بېالبېلو ارکانو او د هغو مؤسساتو چې د ملگرو ملتونو 
د سازمان سره تړاو لري د هم غږي کولو مسؤوليت په غاړه لري.

آيا پوهېږئ چې د ملگروملتونو د سازمان فرعي ارکان کوم دي؟
د ملګروملتونو سازمان برسېره پر اصلي ارکانو ډېر فرعي ارکان هم لري چې د دوی هريو له اصلي ارګانونو څخه په 

يو پورې تړاولري چې په دې برخه کې د سازمان د ډېرو مهمو ارکانو د نومونو په اخېستلو بسنه کوو.
د ملګروملتونو د سازمان فرعي ارکان عبارت دي له:

د نړيوالو حقونو کميسيون، د پناه وړونکو لپاره د ملگروملتونوعالي کميسيون، د ملگرو ملتونو د پراختيا او سوداګرۍ 
کنفرانس، د ملگرو ملتونو د ټولنې )جمعيت( صندوق، د ملګروملتونو له خوا د عمراني چارو برنامه او داسې نور.

                       د خپلو ټولګيوالو په مرسته د عدالت د نړيوال ديوان دندې وليکئ.

ستاسې د نورومعلوماتو لپاره:  ويتو)Veto( د ردکولو د حق په معنا ده، دا کلمه التيني کلمه ده او د ) زه ردوم( په 
معنا ده. دا يو داسې حق دی چې د ملګروملتونو د سازمان د امنيت شورا دايمي غړي يې د هغې د تصميمونو د  نفي 

کولو لپاره لري.

                                   د لوست لنډيز
----------------------------------------------------------------------------••	
-----------------------------------------------------------------------------	
-------------------------------------------------------------------- ----- ---	

                                    پوښـتنې 
1-د ملګروملتونو د اصلي ارکانو نومونه واخلئ.

٢- د اقتصادي او ټولنيزې شورا په هکله په لنډه توګه معلومات راکړئ.
٣- د ملگروملتونو د سرمنشي دنده بيان کړئ.

                            د ملګروملتونو د سازمان د لسو فرعي ارکانو نومونه واخلئ.
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په افغانستان کې د ملگروملتونو د سازمان کارونه
په تېر لوست کې مو ولوستل چې د ملگروملتونو د سازمان اصلي ارکان عبارت دي له: عمومي غونډه )مجمع(، د 
امنيت شورا، اقتصادي او ټولنيزه شورا، د قيموميت شورا، د عدالت نړيواله محکمه او داراالنشآ. په دې لوست کې 

په هېواد کې د ملګروملتونود سازمان له کارنامو سره اشنا کېږو.
خبرې پرې وکړئ

	د ملګروملتونو سازمان زموږ په هېواد کې په کومو برخو کې فعاليت کوي؟
	•د بن له توافقاتو څخه وروسته زموږ په هېواد کې د ملګروملتونو کوم فرعي 

ارکان فعاليت کوي؟
د ملګروملتونو سازمان د بن د توافقاتو پر بنسټ دا دنده پرغاړه واخېسته چې په 
افغانستان کې د سولې د بهير په ټينگولو او د موافقتنامې د موادو په عملي کولو 
کې په مستقيمه توګه څارنه وکړي او هغو نړيوالو مرستو ته چې زموږ له هېواد 
سره په بېال بېلو برخو کې کېږي نظم ورکړي. د ملګروملتونو د سازمان کارونه 

زموږ په هېواد کې پرالندې څلورو برخو کې ترسره کېږي:
)UNAMA(1- په افغانستان کې د ملګروملتونو د سياسي استازو دفتر

UNDP ٢- د ملگروملتونو پراختيايي پالن
UNHCR ٣- دکډوالو په چارو کې د ملگرو ملتونو عالي کميشنرۍ

ISAF 4- نړيوال سوله ساتونکي قوتونه
 UNAMAيوناما

د ملګروملتونو يوناما يا سياسي دفتر په افغانستان کې د سياسي ستونزو د څارنې لپاره د امنيت شورا د)) پرېکړه ليک(( 
له مخې تآسيس شوی دی. 

د بن له توافقاتو څخه وروسته، )) يوناما(( ډېر کوښښ وکړ چې د نړيوالو نظر د افغانستان د دولت په ننګه راواړوي 
او د سوله خوښوونکو هېوادونو د مرستو په را اړولو سره، له افغانستان سره د سولې د بيا ژوندي کولو، بيا رغونې او 
د دموکراسۍ د ارزښتونو په ټينګښت کې مرسته وکړي. يوناما د خپل تآسيس له لومړيو ورځو څخه تراوسه پورې د 

افغانستان له دولت سره په بېالبېلو برخو کې مرسته کړې ده.
د لويې جرګې په جوړيدو او جوړښت کې، ان د رآيو ورکوونکو د نومونو د ثبت څخه نېولې د استازو د ټاکنو او د هغوی 
د پالزمينې کابل ته په لېږدولو کې يې مرسته کړيده همدارنګه يوناما د اساسي قانون د کميسيون او د هغې د داراالنشآ سره 

هم مرسته کړيده.

                                 د خپلو ټولګيوالو په مرسته د يوناما مرستې په څو کرښو کې وليکئ.
UNDP د ملگروملتونو پراختيايي پالن

د ملګروملتونو د سازمان پراختيايي پروژه د نړۍ په 144 هېوادونو کې فعاليت کوي، چې د ملگروملتونو د سازمان له 
سيستم سره مرسته وکړي.بېوزلۍ، لوږه، ناروغتيا، بې سوادي، سيمه ييزې ستونزې، پرښځو باندې ناروا تبعيضونه را 
کم کړي. زموږ په هېواد کې د ملګروملتونو پراختيايي برنامې، د لوی جرګې له خوا د اساسي قانون د برابرولو مسؤوليت 
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د يو ګډ هوکړه ليک په چوکاټ کې پر غاړه درلود او دې مرستې د اساسي قانون د تدوين او برابرولو ټول پړاوونه 
ترسره کړل.

UNHCR د کډوالو په چارو کې د ملگرو ملتونو عالي کميشنري
له نړيوالو سازمانونو څخه يو هغه سازمان چې د افغانستان له خلکو سره يې د هغوی د ټاکنو ) انتخاباتو( په لړ کې 
مرسته وکړه، دغه سازمان او همدا شان نوموړي سازمان د مهاجرينو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د هېواد 

واليتونو ته له مهاجرينو سره ډېرې مرستې کړي دي.
عالي کميشنرۍ د خپلې دندې له ترسره کولو سربېره ان په هغو مواردو او ځايونو کې چې يوناما هغو ځايونو ته د 
رسيدلو وس او توان نه درلود، د يوناما پرځای يې دنده ترسره  کړې ده او د څارونکي په توګه يې په ټاکنو ) انتخاباتو( 

کې گډون  کړی دی.
ISAF نړيوال سوله ساتي ځواکونه

دې ځواکونو لومړی د کابل د ښار او د هغه د شاوخوا د امنيت د ساتلو دنده په غاړه درلوده او وروسته يې ورو ورو 
دغه امنيتي چتر ځينو نورو واليتونو ته هم پراختيا ومونده، همدا شان  نړيوالو سوله ساتو ځواکونو د کورنيو چارو د 
وزارت او ملي امنيت په مرسته، د اساسي قانون د لويې جرګې د پرانستلو د ځای امنيت هم وساته.                                     

         زموږ په هېواد کې چې د مهاجرينو په چارو کې ملګروملتونو کميسارۍ څومره مرستې 
کړي دي، په اړه يې د خپلو ټولګيوالو په مرسته درې کرښې وليکئ.

 ستاسو د نور معلوماتو لپاره

ټولگې                        د  ده. چې  اخېستل شوې  کلمې څخه   Sustema يوناني  د  کلمه  د سيستم   سيستم څه شی دی؟ 
) مجموعې( په معنا ده. د سياست په علم کې د حکومت په معنا ده او د نظام  معنا ته ژباړل شوې ده. د بېلگې په 

توګه: فيودالي نظام، پانګه والي نظام، او يا پارلماني نظام.

                                      د لوست لنډيز
------------------------------------------------------------------------------	
-----------------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- -------------	

                                    پوښـتنې 
1-د بن له توافقاتو څخه وروسته، د ملگروملتونو سازمان کومې دندې پر غاړه واخېستې؟

٢- يوناما زموږ له هېواد سره له کومو الرو مرسته کوي.
٣- د ملګروملتونو پراختيايي پروژې زموږ په هېواد کې د کومو موضوعګانو د برابرولو دنده پرغاړه لرله؟ ويې ليکئ.

د خپلو ټولگيوالو په مرسته د ملگرو ملتونو د سازمان مرستې په لنډه توګه په پنځو کرښو کې وليکئ.

  

  



159

اساسي حقونه
کې  برخو  څلورو  الندنيو  په  کې  هېواد  په  زموږ  سازمان  ملگروملتونو  د  چې  ولوستل  مو  کې  تېرلوست  په 

کارکوي.
.UNAMA 1- په افغانستان کې د ملګروملتونو سازمان د سياسي استازي دفتر

UNDP .٢- د ملګروملتونو انکشافي ) پراختيايي( پروژه
UNHCR٣- د کډوالو په چارو کې د ملګروملتونو عالي کميشنري

ISAF 4- نړيوال سوله ساتونکي قوتونه
په دې لوست کې د اساسي ) بنسټيزو( حقونو سره بلدېږو.

خبرې پرې وکړئ
	•اساسي حقونه کوم وخت رامنځ ته شول؟

	•اساسي حقونه څه شی دي؟
د انسان اساسي حقونه هغه نه ختمېدونکي نعمتونه دي چې اهلل )َجلَّ َجاَللُه( بشرته ورکړي دي. اساسي حقونه 
د يوې ټولنې د انسانانو لومړنيو او ضروري حقونو ته وېل کېږي. اساسي حقونه هغه وخت رامنځ ته شول چې 
انساني ټولنه مينځ ته راغله. د نويو اساسي حقونو فکر د اتلسمې پېړۍ په لومړيو او د نولسمې پېړۍ په پيل کې 

مينځ ته راغی. 
په دې برخه کې دا پوښتنه رامنځ ته کېږي چې په رښتني توګه اساسي حقونه څه شی دي؟ اساسي حقونه د 
عمومي داخلي حقونو يوه څانګه ده چې د حکومت جوړښت او سازمان، د حاکمې طبقې د افرادو مسؤوليتونه، 
د افرادو حقونه او مکلفيتونه، د دولت په وړاندې د خلکو مسؤوليتونه او حقوق او د دولت دندې د ملت د افرادو 

د حقونو او ازاديو په پام کې نيولو سره ځانګړې کوي. 
                          د خپلوټولګيوالو په مرسته  د اساسي حقونو د لرغونتيا په هکله څو کرښې وليکئ.
او  افراد  ټولنې  د  اساسي حقونو موضوع،  د  آيا پوهېږئ اساسي حقونه کومو موضوعگانو ته وېل کېږي؟ 
دولت جوړوي چې الندينې مسايل په کې شامل دي. د دولت بڼه او شکل، د ) اجراييه، مقننه او قضاييه قوا( 
جوړښټ او تشکيالت او د دې درې ګونو قوتونو صالحيتونه او مسؤوليتونه او د هغوی د نړيوالو اړيکو د ټينګولو 
څرنگوالی، د سياسی او ټولنيزو سازمانونو د جوړيدلو څرنگوالی او د هېواد په دولتي سيستم کې برخه اخېستل 

او د اتباعو اساسي حقونه او وجيبې دي. 
د اساسي حقونو ځانګړتياوې 

اساسي حقونه ځينې ځانګړتياوې لري چې ځينې عبارت دي له:
	•د حقوقو د علم يوه څانګه ده.

	•د داخلي يا ملي حقونو په نامه دي.
	•د عمومي حقونو په نامه دي.

دولسم لوست
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	•د هغې موضوع د دولت حقونه او اختيارات او د دولت او افرادو ترمنځ اړيکې دي.
	•د سلسلۀ مراتب له پلوه د عمومي حقونو دډولونو په سرکې ځای لري.

	•د معمول په توګه په يوه رسمي سند کې د اساسي قانون په نامه ترتيبېږي.
 د اساسي حقونو سرچينې

د اساسي حقونوسرچينې په هره ټولنه کې توپير لري چې د هغوی 
مهمې سرچينې عبارت دي له:

قانون، عادي  په اسالمي هېوادونو کې اسالمي شريعت، اساسي 
قانون، قضاييه چارې، دودونه، عادتونه او د پوهانو نظرونه.

په اسالمي هېوادونو کې، اساسي حقونه د اسالم له پاک شريعت 
اساسي  د  هېواد  د  زموږ  توګه  په  بېلگې  د  اخلي،  څخه سرچينه 
قانون په درېمه ماده کې راغلي دي:)) په افغانستان کې هېڅ قانون، 
نه شي کولی چې د اسالم د دين د معتقداتو او احکامو مخالف 

وي((.
                          د خپلوټولګيوالو په مرسته  د اساسي حقونو دوه موضوعگانې وليکئ.

ستاسې د نور معلومات لپاره
 قضاييه چارې: په ورته او مشابه قضايا وو او پېښو کې د محکمو د هغو غوڅو او سره ورته تصميمونو 

او فيصلو له ټولګې څخه عبارت دي چې يو د اساسي حقونو له سرچېنو څخه  گڼل کېږي.
                                  د لوست لنډيز

--------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- ----	

                                   پوښـتنې 
1-د اساسي حقونو جوړښت په کومه پېړۍ کې شوی دی.

٢- د اساسي حقونو په موضوع کې کوم مسايل شاميل دي؟
٣- د اساسي حقونو د دريوعمده ځانګړتياوو نومونه واخلئ.

 د خپلو ټولګيوالو په مرسته وليکئ چې: اساسي حقونه زموږ د هېواد د اساسي قانون په کوم څپرکي 
کې ځای شوي دي؟

  

  

        د افغانستان اساسي قانون انځور
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د بشر د حقونو تاريخچه

په تېر لوست کې مو ولوستل چې اساسي حقونه د عمومي داخلي حقونو يوه برخه ده چې د دولت په وړاندې د 
حکومت جوړښت او تشکيل، د حاکمې طبقې دندې او مسؤوليتونه، د خلکو مکلفيتونه، د يوه هېواد د وګړو 

حقوق او خپلواکۍ تعينوي. په دې لوست کې د بشر د حقونو تاريخچې سره بلدېږو.
خبرې پرې وکړئ

	د تاريخ په اوږدوکې د بشر د حقونو څو ډوله اړيکې د پام وړګرځېدلې وې؟
	د بشر د تاريخ له پيل څخه تر 178٩ م. پورې د بشر ټولې هلې ځلې د کومو حقونو د ترالسه کولو لپاره متمرکزې وې؟

د بشر د حقونو تاريخي مسير
لومړۍ پړاو: له ١٧٨٩م کال څخه مخکې: د بشر د حقونود الس ته راوړلو په اړه ډېره اوږده مرحله گڼل کېږي، د دې 

مرحلې ځانګړتياوې د بشر د حقونو د الس ته راوړلو په موخه دي.
د بشر د تاريخ له لومړيو څخه تر )178٩م(پورې ټول کوښښونه او هلې ځلې د بشر د حقونو په ټولو طبيعي او ذاتي 
حقونو باندې متمرکزې وې چې له حقونو او ارزښتونو څخه گټه واخلي. د دې مرحلې په تېرېدلو سره په الزمې ډول د 
بشر حقونو په اړه درې ډوله اړيکې په پام کې نيول کېږي: د انسان اړيکه له انسان سره، د انسان اړيکه له چاپېريال سره د 

انسان اړيکه له توليد سره.
دويم پړاو د بشري حقونو تدوين: د فرانسې هېواد استازي په 178٩ م کال کې د اګست په ٢6 د فرانسې مرکز د 

پاريس په  ملي غونډه کې سره کيناستل او د يوې رسمي اعالميې په ترڅ کې يې د بشر طبيعي حقوق اعالن کړل. هغوی 
ټينګار وکړ چې بشر ازاد پيدا شوی دی بايد ازاد ژوند وکړي او د حقونو له مخې يو له بل سره برابردی. دا اعالميه ټولو 

سياسي ټولنو د بشر د طبيعي او نه بېلېدونکو حقونو د ساتنې موخه وگڼل شوه چې عبارت ده له: 
ازادي، امنيت، مالکيت او په پاې کې د ظلم په وړاندې مقاومت. دا اعالميه 17 مادې لري چې د يوه رسمي او تاريخي 

سند په بڼه منځ ته راغله.
دريم پړاو  د بشر د حقونو څرگنديدل په ١٠ دسامبر ١٩٤٨ م کې:

لومړی نړيوالې جګړې)1٩14م -1٩18م (او دويمې نړيوالې جګړې) د 1٩٣٩ م -1٩45م (څخه وروسته د نړۍ 
هېوادونه په ځانګړې توګه په جګړه کې شامل هېوادونه د ډېرو مادي او معنوي زيانونو سره مخامخ شول.

په لومړۍ نړيواله جګړه کې نږدې لس ميليونه انسانان مړه شول او د درې ميليونو په اندازه ټپيان شول او په زرګونو خلک 
او د ٩0  زيات خلک ووژل شول  ميليونو څخه  له 55  نړيواله جګړه کې  دويمه  په  له منځه والړل.  له السه  ولږې  د 

ديارلسم لوست
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ميليونوڅخه زيات خلک ټپيان شول، ښارونه، کلي او نور ځايونه له مينځه الړل.
څلورم پړاو  د بشر د حقونو استحکام په ١٩٦٦ م کې.

د بشر د حقونود نړيوالې اعالميې په څنګ کې، د بشر دحقونو نور ددې سندونه ددې کلونو په اوږدوکې تصويب شول چې 
د بشر د حقونو مکمله اعالميه گڼل کېږي. 
1- د مدني او سياسي حقونو نړيوال تړون.

٢- د مدني او سياسي حقونو د نړيوال کنوانسيون) ژمنې( په اړه نړيوال تړون.
٣- د ټولنيزو او اقتصادي حقونو نړيوال تړون: د بشري حقونو د دې اساسي اسنادو په تعقيب د بشر د حقونو په اړه له ٢0 

څخه زيات تړونونه او معاهدې په تصويب شوي دي.
له لويو ځانګړتياوو څخه د بشر  د دې مرحلې   پنځم پړاو د بشر د حقونو د معيار د رامنځ ته کېدلو پړاو ١٩٩٢م: 

د حقونو د نړيوال کېدلو په اړه هلې ځلې دي، د اتيايمي لسيزې په دويمه نيمايي کې د سړې جګړې پايله راښايي. هغه 
ايډيولوژيګانې چې د هغوی هر يو په خپل ګمان او تعبير سره د بشر حقوق زمزمه کول کمزوري او بې اغېزې شول، د بشر 

د حقونو نړيوال کېدلو ته يې الره برابره کړه.
ستاسې د نور معلومات لپاره

کنوانسيون: څو اړخيزو نړيوالو سندونو ته وېل کېږي چې د شکل له مخې د معاهدې ) تړون( سره ورته والی لري.
                                        

                                        د لوست لنډيز
---------------------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------------------	

                                       پوښـتنې 
1-په لومړي پړاو کې د بشر د حقونو په تاريخي بهير کې څو ډوله اړيکې د پام وړ وگرځېدلې؟
الف: دوه ډوله اړيکې.   ب: درې ډوله اړيکې.  ج: څلور ډوله اړيکې.   د: پنځه ډوله اړيکې.

٢- دويم پړاو د څه په نوم يادېږي؟ د فرانسې د هېواد استازو د رسمي اعالميې په راويستلو سره کوم حقوق تآييد کړل؟
٣- درېم پړاو د څه شي په نوم ياد شوې دی؟ او په کومه نېټه رامنځ ته شوی دی؟

 د پنځمې دورې ځانګړتياوې په دريو کرښو کې وليکئ.
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د بشر حقونو نړيواله اعالميه

په تېرو لوستونو کې مو ولوستل چې د بشر د حقونو تاريخي بهير پنځه پړاوونه تېر کړې دي چې لومړی پړاو د 178٩م څخه 
مخکې، دويم د بشر د حقونو د تدوين پړاو، درېم د بشر د حقونوڅرگنديدو پړاو، څلورم د بشر د حقونو د پياوړتيا پړاو، پنځم د 

بشر د حقونو د معيار د رامنځته کېدلو پړاو. په دې لوست کې د بشر د حقونو له نړيوالې اعالميې سره بلدېږو. 
خبرې پرې وکړئ

	•هغه ازادۍ چې د انسان د ژوند لپاره ارزښت لري په حقوقي ادبياتو کې په 
کوم نامه يادېږي؟

تاسو د ارتباطي جمعې وسايلو له الرې د اعالميې له نوم سره بلدياست، شايد 
ستاسو په ذهن کې دا راوگرځي چې اعالميه څه شی دی؟ هغه سند چې په 
هغې کې دوه يا څو هېوادونه د يوې مسلې په هکله خپله تګ الره، د نظرونو 
يووالی او د خپلو هڅو شريکول، په ځانګړې توګه په رسمي ډول سره اعالم 
کړي، اعالميه ورته وېل کېږي، لکه: د بشر د حقونو نړيواله اعالميه، په فرانسه 

کې د بشر د حقونو اعالميه او داسې نور.
د  ادبياتو کې  په  لري چې  ارزښت  ډېر  لپاره  ژوند  د  انسان  د  ازادي  او  حقوق 
يادېږي.  نوم  په  د حقوقو  بشر  د  ډول سره  لنډ  په  يا  ازاديو  بنيادي  د  او  حقونو 
دغه حقوق او خپلواکۍ د ظلم او استبداد په ضد د انسانانو د ګډو سرښندنو او 

مبارزو په پايله کې د تاريخ په اوږدوکې پوخوالي او کمال ته رسيدلي دي.
په شلمه پېړۍ کې د نړيوال ګډ سازمان له خوا د يوې پوره ټولگې په بڼه چې پخپله د استبداد پر ضد د تاريخي مبارزو د 

يوې برخې محصول دی، د يوې اعالميې په چوکاټ کې اعالن شوې او په رسميت وپېژندل شوه.
آيا پوهېږئ د بشر حقوق څه شی دي؟

د بشر حقوق هغه حقوق دي چې هر فرد د دې له کبله چې بشر دی له هغې څخه برخمن دی. د بشر د حقونو نړيواله 
اعالميه په 1٩48م د ډسمبر په لسمه په تاريخي جلسه کې په 48 موافقو رايو او په 8 ممتنع رايو پرته له هيڅ مخالفي 
رای د نړيوال سازمان په غونډه کې تصويب شوه. کومو هېوادونو چې موافقه رايه ورکړه، عبارت وو له: افغانستان، استراليا، 
فرانسه، کاناډا، چين، د امريکا متحده اياالت او داسې نور، کومو هېوادونو چې ممتنع رايه ورکړې وه، عبارت وو له: 
پخواني شوروي اتحاد، بالروس، چکوسلواکيا، پولنډ، او کراين، يوګوسالويا، جنوبي افريقا او سعودي عربستان. د بشري 

حقونو نړيواله اعالميه د يوې سريزې او ديرشو مادو لرونکې وه.
                         د خپلوټولګيوالو په مرسته د لسو هېوادونو چې موافقه ر ايه يې ورکړې وه، نومونه وليکئ. 

د بشر د حقونو ځانگړتياوې: د بشر حقوق د الندې ځانګړتياوو لرونکي دي:
	•د بشر حقوق فطري او ذاتي دي.

	•د بشر حقوق نه بېلدونکي دي.
	د بشر حقوق نړيوال دي، 

 	د بشر حقوق الهي ډالۍ ده.

څوارلسم لوست

  

  

د)       (  د بشر د حقونو اعالميه انځور
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مدني او سياسي حقونه او خپلواکۍ
آيا پوهېږئ مدني او سياسي حقونه او خپلواکۍ کومې کومې دي؟

د بشر د حقونو د ځينو مدني او سياسي خپلواکيو حقونه عبارت دي له:
الف: د ژوند حق، فردي مصؤنيت او أزادي، نه ازارول، د غير انساني جزا ګانو او سپکولو مخنيوی، د بېوزلۍ مخه 
نيول، د قانون ساتنې حق، د ذمې د برائت حق، د تابعيت حق، د واده حق، د کورنۍ حق، د بيان او مطبوعاتو ازادي، 

د غونډو د جوړيدلو د ازادۍ حق، په عمومي چاروکې د گډون أزادي، په ټاکنو کې د گډون حق او داسې نور...
ب: اقتصادي او فرهنګي حقوق: د ټولنيز مصئونيت حق، د کار حق، د دندې د خوښولو حق، د مساوي کار په بدل 
کې د مساوي مزد حق، د اتحاديي د جوړولو أزادي، د استراحت او تفريح حق، د سوکالۍ او روغتيا حق، د ټولنيز 
حمايت په برخمن کېدلو سره د ميندو او ماشومانوحق، د ښوونې او رزنې حق، په علمي او فرهنګي ژوند کې د 

گډون حق، د مادي او معنوي سرچېنو او د فرهنګي فعاليتونو او أثارو د ژغورنې حق او داسې  نور.
د يادونې وړده،  هر کله چې په نړيوالو کنوانسيونونو، تړونونو او حقونو کې کوم مواد د اسالم د سپيڅلي دين مخالف 
وي، د اساسي قانون د دريمې مادې په اساس: )) په افغانستان کې هيڅ قانون نه شي کولی چې د اسالم د سپيڅلي 

دين داحکامو او معتقداتو مخالف وي(( د منلو وړ نه دي. 

                  د خپلو ټولگيوالو په مرسته 8 مدني حقوق لست کړئ.

ستاسو د نورو معلومات لپاره
 مدني حقوق: له مدني حقونو څخه مطلب د ځينو اساسي او ټولنيزو ازاديو لرل دی چې د هغوي په برخه من کېدلو 

سره اتباع حق لري چې د محاکمو او يا د اجرايي الملونو له الرې د حمايت الندې را شي.

                                    د لوست لنډيز
-------------------------------------------------------------------------	
-------------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- ---------	

                                     پوښـتنې
1- الندې جمله پوره کړئ.

د بشر حقوق........................ چې هر فرد ....................... بشر دي.............................. 
٢- د نړيوال سازمان د عمومي غونډې په نړيواله اعالميه کې چې د بشر حقونو په اړه يې ممتنع ر ايه ورکړه، يوازې   

د دريو هېوادونو نومونه واخلئ. 
٣-د بشر د حقونو ځانگړتياوې بيان کړئ.

                             پنځه فرهنګي حقوق وليکئ.

  

  

د بشر حقونو نړيواله اعالميه



165

اسالمي بشري حقوق

ْلَناُهْم  َوَفضَّ يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ َوَرَزْقَناُهم  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ )َولََقْد 

ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل( د االسرا سورت، 70 أيت َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ
ژباړه:په تحقيق سره موږ د ادم اوالد ته عزت ورکړی دی او هغوی مو په وچه او بحر کې په حرکت راوستل او د هغوی لپاره مو له 

پاکو موادو څخه روزي مقرکړه او هغوی ته مو په ډېرو مخلوقاتو چې موږ پيدا کړيدی برتري ورکړيده.
په تېر شوي لوست کې مو د بشر د حقونود نړيوالې اعالميې په هکله معلومات ترالسه کړ، په دې لوست 

کې به د اسالمي بشري حقونو سره بلدشئ.
خبرې پرې وکړئ

	•حق په لغت کې څه معنا لري؟
	•حقوق څه ته وايئ؟

د اسالم له نظره د بشري حقونو د پېژندنې لپاره د دې پوښتنې کول ضروري دي چې پوه شو چې د حقونو 
له پېژندنې څخه د مسلمانانو مطلب څه دی؟ 

حقوق د حق جمع ده، حق ډېرې معناوې لري، لکه: الحق چې د اهلل )َجلَّ َجاَللُه( نوم دی. حقدار، 
يې  يعنې خبرې  کېږي،  وېل  ته  )برابروالي(  مطابقت  رښتيا، عدل، صداقت، همدارنګه حق  حقيقت، 

رښتيا دي او له حقيقت سره مطابقت لري.
حق د برخې په نامه، لکه: چې موږ وايو دا زما حق دی. حق، د شخص لپاره د گټې د ثبوت په معنا، لکه: 
پالر پر زوی حق لري. د حقوق پوهانو په نزد حق له واک، سلطې او امتياز څخه عبارت دی چې د يو ه 
شخص لپاره پېژندل شوی دی او نور د هغې په رعايت کولو باندې مکلف دي. اوس چې مو د حق معنا 

وپېژندله، ضروري ده چې حقوق وپيژنو:
ستاسو په خيال حقوق د حقوق پوهانو په اصطالح کې کومې معنا ته وېل کېږي؟

حقوق د حقوق پاهانو په اصطالح کې په دوو معناوو سره دي.
1- د قانوني قواعدو د ټولګې په معنا دی چې په دې تعبير سره )حقوق( له قوانيو سره مرادف دی، لکه: 

مدني حقوق، د جزا حقوق، د تجارت حقوق او داسې نور. 
٢- د يو شخص لپاره د گټې د ثبوت په معنا دي چې قانون د هغه ساتنه کوي، لکه: د ژوند حق، د مالکيت 

حق، د ليږد حق، او داسې نور.
آيا پوهېږئ د اسالمي حقونو سرچينې کومې دي؟ 

د اسالمي حقونو سرچينې: د اهلل )َجلَّ َجاَللُه( کتاب، د رسول اهللسنت، د امت اجماع او قياس دي

پنځلسم لوست
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ستاسو د نورو معلومات لپاره:
د اسالمي بشري حقونو د اعالميې سره بلد شئ

 پورتنۍ اعالميه په )1411. هـ.ق( د محرم په 14 نېټه، چې د )1٣6٩. هـ.ش( د اسد د 15 نېټې سره 
برابره ده، د اسالمي کنفرانس د بهرنيو چارو د وزيرانو له خوا  په ٢5 مادو کې تصويب شوه، کله چې د 

اسالمي بشري حقونو څخه خبره کوو، بايد دغه څلور مهم ټکي په پام کې ونيسو:
حقونه الهی ورکړه ده، حقونه د مکلفيت تابع دي، حقونه د مراتبو د سلسلې لرونکي دي، په انساني اړيکو 

کې يوه سلسله اوليتونه شتون لري. د اسالمي بشري حقونو مفهوم پر دوو مهمو بنسټونو والړ دی: 
د افرادو انساني کرامت او عدالت. اسالم تل په دې خبره ټينګار کړی دی چې اهلل تعالی ټول انسانان د عزت 
خاوندان ګرځولي دي او د هغوی درناوی يې کړی دی. د يادونې وړ ده، لويديځه نړۍ چې د بشر د اساسی 
حقونو نوم يادوي، دغه حقونه د اسالم په دين کې د هماغو لومړنيو ورځو څخه د بشر لپاره پيژندل شوي دي 
او پر هغو يې ټينګار کړی دی، کوالی شو چې له هغو څخه يې ځينو ته اشاره وکړو: د ژوند حق، د جنين 

حق، د ازادۍ حق، د برابرۍ حق، د عادالنه محاکمې حق، د ښځو حقونه او نور. 
د يادونې وړ ده چې ټول حقونه او ازادۍ د شرعي احکامو پورې تړلي دي، اسالمي شريعت يوازی او يوازې 

د دې اعالميې د هرې مادې د توضيح او تفسير مرجع ده.

                                   د اسالمي بشري حقونو مفهوم په څو بنسټونو والړ دی، په دې اړه څو کرښې وليکئ.

                                       د لوست  لنډيز
----------------------------------------------------------------------	
----------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- ------	

                                         پوښـتنې
1- الندې جمله پوره کړئ.

حق د.......... او امتياز څخه............. دی چې د........... لپاره پېژندل شوی دی او نور د هغې په رعايت 
کولو باندې.......... دی.

٢- د اسالمي حقونو د سرچينو يوازې نومونه واخلئ.
 ٣-کله چې د اسالمي بشري حقونو څخه خبرې کوو، کومې نکتې په نظر کې  ونيسو؟

د اسالمي بشري حقونو د اعالميې او د بشر د حقونو د نړيوالې اعالميې درې مشابهات ) ورته والي( لست کړئ.

  

  

اسالمي بشري حقوق
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په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کميسيون 

په تېر لوست کې مو د اسالمي بشري حقونو په اړه معلومات ترالسه کړل، په دې لوست کې به په افغانستان کې د بشر د 
حقونو له خپلواک کميسيون سره بلدشئ.

خبرې پرې وکړئ
	•خپلواک کميسيون څه ته وايي؟

	•د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون 
څرنګه جوړ شو؟

شو چې  بايدپوه  پيل څخه مخکې  له  لوست  د 
کميسيون څه شی دی؟ کوم هيآت  چې د يوې 
موضوع د مطالعې او  څېړنې دنده په غاړه ولري 

کميسيون ورته وېل کېږي،لکه: 
د ښوونې او روزنې کميسيون، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون او داسې نور. د افغانستان د بشري 
حقوقو کميسيون د افغانستان د اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې د حکم او د ملگروملتونو د عمومي 
اسامبلې د 1٩٩٣ د دسمبر د ٢0 نېټې د 1٣4گڼې پرېکړه ليک پر بنسټ، د بشر د حقوقو په پام کې نيولو 
باندې د څارنې، د هغو د ښه کولو او مالتړ او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون د تشکيل، 
دندو، واکونو او د فعاليت د څرنګوالي د چارو د تنظيم په منظور، وضع شوی دی. د بشر د حقونو خپلواک 
کميسيون ٩ غړي لري چې نارينه او ښځې پکې شاملې دي ، د پنځو کلونو د مودې لپاره ټاکل کېږي او د 

کميسيون رئيس د ولس  مشر له خوا ټاکل کېږي. د کميسيون  هرغړی د کميشنر په نوم يادېږي.
أيا پوهېږئ د بشر د حقونو خپلواک کميسيون د خپل کار په سرته رسولو کې کومې سرچينې د خپلو کړو د 

مالک ) واک( الندې راولي؟
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون د افغانستان د اسالمي جمهوريت په چوکاټ کې تآسيس او 
په خپلواک ډول فعاليت کوي. د خپلو فعاليتونو په سرسته رسولو کې د هېواد د اساسي قانون حکمونه او 
د هېواد نور نافذ شوي قوانين د خپل کار د مالک) واک( الندې راولي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک 
کميسيون د يوه مرکزي دفتر لرونکی دی، چې په کابل کې موقعيت لري او ساحوي دفترونه يې په هرات، 
قندهار، ګرديز، مزارشريف او داسې نورو والياتو کې په فعاليت بوخت دي. هلته د دې دفترونو له جوړولو 

څخه موخه د يوې ادارې له خوا د بشر د حقونو څارل دي.         
                 

                                د خپلو ټولګيوالو په مرسته د 8 ساحوي )سيمه ييزو( دفترونو نومونه وليکئ.

شپاړسم لوست
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آيا پوهېږئ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کميسيون د کومو موخو د تحقق لپاره فعاليت کوي؟
د کميسيون ځينې موخې عبارت دي له: په هېواد کې د بشري حقونو په رعايت باندې نظارت، د بشر 
له حقونو څخه حمايت او تصميم، د بشري حقونو او ازاديو ته د خلکو د الس رسۍ له څرنگوالی او 
وضعيت څخه څارنه، له بشري حقونو څخه د سرغړونو، د بشر حقونو د ماتولو او داسې نورو په هکله 

تحقق او څارنه.
د بشر د حقونو ماتول څه شی دی؟

هر عمل چې د يوه فرد، ټولنې او د قانون چلوونکي له خوا د بشري حقونو د ملي او بين المللي قوانينو د 
ماتيدلو سبب وگرځي، د بشر د حقونو ماتول ورته ويل کېږي.

که څه هم، دغه عمل د دولت د مامورينو له خوا د دندې په وخت کې ترسره شي، يا د حقوقي اشخاصو 
له خوا يا د ادارو له خوا په عمدي توګه ترسره شي. د بشر د حقونو د ماتولو ډېرې مهمې بېلگې دا دي: 
د ژوند اخېستل، ډله ييزې وژنې، غير قانوني حبس، وهل، جنسي تجاوز، د ملکيت غصبول، نژادي 

تبعيض، جنګي جرمونه، اختطاف او داسې نور.
                د بشر حقونو لس ماتوونکي که موليدلي وي ويې ليکئ.

ستاسې د نورو معلوماتو لپاره:  اختطاف: د تهديد زور، دويرې د ډولونو يا  له چل او فريب څخه په 
کار اخېستلو يا د يو چا د جسمي او روحي کمزوريو څخه  په استفادې سره د يو چا تختول، يا د يوه نوې 

زېږدلي ماشوم بدلول په بل ماشوم باندې اخطاف يا تختونه بلل کېږي.      
                                       

                                     د لوست  لنډيز
-----------------------------------------------------------------------	
-----------------------------------------------------------------------	
--------------------------------------------------------------- -------	

                                      پوښـتنې
1-د افغانستان د بشرد حقونو کميسيون په کومه موخه جوړشوی دی؟

٢-د افغانستان د بشر حقونو کميسيون د غړو شمېر څو کسوته رسېږي؟
٣-د افغانستان د بشر حقونو د کميسيون درې موخې بيان کړئ.

 د افغانستان د بشر د حقونو کميسيون د فعاليتونو په هکله په څلورو کرښو کې خپل نظرونه وليکـئ.
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