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

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

ملي سرود
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او ت ان تاب  د 
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ه مضمون جغراف

ي غړي تابونو علمي او مسل مي نصاب د جغراف څان د در  ن د تعل مؤلف

ي غړي ب د اډيټ د څان علمي او مسل تو  ي د پ وون يټ  ا

ټول دولسم

تو به پ د م 

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

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

ال  هجري شم اپ  د 

ابل ا  اپ  د 

اپ خونه  

 curriculum@moe.gov.af  ته نال  بر

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

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

ږي   چلند



ج

يغام وهن د وزير  د 

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

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

من د يزو بدلونونو ته  ه لوري بنس ا  راخت ز نظام  د ود او  وونيز روزن ه  واد  مقام د ه
ه  يتوب د همدارن وهن وزارت مهم لوم راختيا د  ح او  وونيز روزنيز نصاب اص له همد امله د 
تابونو محتوا  زو تأسيساتو  د در  وونيزو روزن ولو دولتي او خصو  يو مدرسو او  وون ه 
يفيته  ه د باور يو  د با ا لري مو  ه    ارو  وهن وزارت د  املرنه د  ع ته  يفيت او توز

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

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

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

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

اله وي وه او سو
وهن وزير د 

ويس بلخي تور محمد م د
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لوم７ی لوست:    

۱-۱＇لورخواوې او موقعيت:

د افغانستان د موقعيت او ＇لور خواوو په هکله ＇ه پوهي８ئ؟ 

د افغانستان په －６ون په وچ３ پورې ت７لي دي. افغانستان       د  د أسيا د لوي３ وچ３ دولس ه５وادونه
طبيعي ＄ان／７تياوو له مخ３ د أسيا په جنوب ک３ يو غرنی ه５واد دی. افغانستان د پن％ه زره کلن 
تاريخ په درلودلو سره د أسيا لرغونی ه５واد －２ل ک８５ي.  افغانستان په شمالي نيمه کره ک３ د شمالي 
عرض البلدونو د ۲۹ درجو، ۲۲ دقيقو او ۵۳ ثانيو او ۳۸ درجو، ۲۹ دقيقو او ۲۸ ثانيو او ختي％ه 
نيمه کره ک３ د ختي＃ طول البلدونو ۶۰ درجو، ۲۸ دقيقو او ۴1 ثانيو او ۷۴ درجو، ۵1 دقيقو او ۴۷ 
ثانيو ترمن＃ موقعيت لري. د افغانستان مساحت ۰۰۰، ۶۵۲ كيلومتره مربع دی. مساحت ي３ له 
هر يوه اروپايي ه５واد ＇خه زيات دی. افغانستان د مساحت له مخ３ په أسيا ک３ دولسم ه５واد 
دی۱. د افغانستان نفوس په 1۳۹۷ لمريز کال ک۳۰３ ميليونه تنه ا！کل شوي دي. د افغانستان 
اعظمي اوږد والی له ختي％３ نقط３ يعن３ د يولي له درې ＇خه تر لويد４％３ نقط３ يعن３ ذوالفقار 
پورې 1۲۰۰ کيلو متره او سور ي３ په شمال ک３ له خماب ＇خه په جنوب ک３ د چ／ايي تر غرونو 
پورې ۹1۲ کيلو متره دی. د هند سمندر ته د افغانستان ن８دې فاصله د هلمند د واليت د کشت／ان 

1- روسيه،چ５ن، هند، سعودي عربستان، ايران، من／وليا، قزاقستان، اندونيزيا، پاکستان ،ترکيه، ميانمار او افغانستان .

ی څپرکی لوم
سرحدونه او اداري تشکيالت



۲

د افغانستان موقعيت په ن ک３

غر د مزاري د کوتل له جنوب لويد４＃ ＇خه د عرب د سمندر－ي تر ډ４ر ن８دې ساحل پورې تقريباً 
۳۹۰  کيلومتره ده. افغانستان په شمال ک３ د من％ن９ أسيا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان، 

په لويد４＃ ک３ له ايران او په ختي＃ او جنوب ک３ پاکستان سره پوله لري. 
پ＋تنو   د  په واسطه چ３  تپل شوې کر＊３  د  ډيورن６  د  او جنوبي سرحدونه  افغانستان ختي＃  د 
قبايلوله من＃ ＇خه ت５ري８ي، په ن＋ه شوي دي. د افغانستان خلکو هغه په رسميت نه ده پ５ژندل３)۱(. 
افغانستان په شمال ختي＃ ک３ تقريباً د  ۹۲  کيلومترو په وا！ن د چين سنکيان， واليت سره 

پوله لري.
افغانستان د پامير په برخه ک３ ＇ه نا ＇ه تر ۲۴ کيلو مترو پورې سور لري چ３ تاجکستان له 

1- د افغانستان او برتانوي هند ترمن＃ طبيعي سرحد د سند سيند او د بلوچستان جنوبي سواحل وو. خو د ان／ليسانو دسيسو او                
د －ندمک او ډيورن６ د معاهدې په تپلو د افغانستان له خاورې ＇خه يوه برخه ب５له شوه او د افغانستان سرحد د واخان د کليک کوتل 
＇خه  تر بلوچستان او ملک سياه تر غرونو پوری و！اکل شو. چ３ د هغ３ له مخ３ د چمن، پ＋ين، وزيرستان، کرم３، پاړه چنار، اپريدو، 
باجوړ، سوات او چترال سيم３ له افغانستان ＇خه ب５ل３ شوې  او د هغه وخت د برتانوي هند په دولت پورې وت７ل شوې چ３ د پاکستان 

له من％ته راتلو وروسته ي３ پاکستان ته پر４＋ودې، چ３ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي.



۳

کشمير ＇خه جال کوي.افغانستان دجغرافيايي موقعيت له مخ３ د من％ن９ أسيا په الره ک３ پروت 
افغانستان،  پلوه ډ４ر مهم دی. ＄که چ３  له  اقتصاد  او  دی. د دې سيم３ موقعيت د سياست 
من％ن９  د  يو＄ای کوي.  ه５وادونه سره   أسيا  من％ن９  د  او  در４و حوزو  د  پاکستان  هند،  ايران، 
أسيا ه５وادونه هم سمندر ته الره نه لري. له همدې امله ي３ سودا－ري د أسيا د لوي３ وچ３ له 
سويلي ه５وادونو سره د افغانستان له الرې ک８５ي. همدغ３ موضوع د افغانستان موقعيت ته زيات 

ارز＊ت وربخ＋لی دی.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو و و４شل شي. هره ډله دې د الندې موضوعاتو په باره ک３ يوه له 
بل３ سره بحث وک７ي. د هرې ډل３ يوتن  به خپله موضوع په ！ول／ي ک３ تشريح ک７ي. 

له  البلد  او عرض  البلد  برخه ک３ پروت دی. د طول  په کومه  �tافغانستان د ＄مک３ د کرې 
مخ３ معلومات وړاندې ک７ئ.

په نقشه ک３  افغانستان نقشه رسم ک７ئ. اعظمي اوږد والی او سور ي３ د سيمو له مخ３  �tد 
و＊يئ.

�tد افغانستان نقشه رسم ک７ئ. له سمندر سره د افغانستان ډ４ر نژدې وا！ن د سيمو له نومونو او 
فاصلو  سره بيان ک７ئ. 

�tد افغانستان ＇لورخواوې بيان ک７ئ.
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 پو＊تن３: 
۱- د افغانستان طبيعي ＇رن／والی بيان ک７ئ؟ 

۲- د پن％و داس３ ه５وادونو نومونه واخلئ  چ３ له افغانستان ＇خه ډ４ر مساحت لري.

۳-زموږ ه５واد له سمندر ＇خه ＇ومره وا！ن لري؟

۴- يوازې د افغانستان د شاوخوا د طول البلدونو او عرض البلدونو درج３ ووايئ.

۵- د افغانستان مساحت ＇ومره دی؟

۶- د افغانستان خلکو د ډيورن６ کر＊ه په رسميت ول３ نه ده پ５ژندل３.
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ. د يول３ دره، ذوالفقار دره، پامير، خماب او د افغانستان －اون６يان      

په نقشه ک３ و＊يئ.
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زرقول جهيل
)ويکتوريا(

د امير شير علي خان سرحدي کر＊ه

خماب

ي کر＊ه
د ريجوي سرحد

ذوالفقار 
دره

                 دوهم لوست:
١-٢ شمالي سرحدونه

الف: د امير شير علي خان سرحدي کر＊ه.

)٣( شکل د افغانستان شمالي سرحدونه

پــه ۱۹ پ５ــ７ۍ کــ３ د ان／ليســانواو تزاري روســي３  د پرمخت， د سياســت لــه مخ３ د دې 
خــاورې زياتــه او مهمــه برخه د افغانســتان لــه بدن ＇خه جال شــوه. پخوا به  د افغانســتان 
شــمالي ســرحدونه د افغانســتان د محلي حکومتونو او د مرکزي أســيا د ه５وادونو له خانانو 
او يــا د افغانســتان د مرکــزي حکومتونــو او د ماوراءالنهر د اميرانو ترمن＃ ！ــاکل ک５دل. خو 
کلــه چــ３ په ۱۹ پ７５ۍ ک３ تزاري روســي３ په مرکزي أســيا ک３ په فتوحاتــو پ５ل وک７، د دې 
لپاره چ３ ان／ليســتان خپل３ اســتعماري －＂３ د هند په شمال ک３ وساتي، نو د روسانو له نيت 
＇خه په و４ره ک３ شــول او وي３ غو＊تل، چ３ د روسانو د يرغل په وړاندې زر تر زره خن６ونه 
رامن％ته ک７ي. په لوم７ي پ７او ک３ ي３ امير شــير علي خان وه）اوه چ３ له تزاري روسي３ سره 

د افغانستان کوم سرحد د پنج او أموسيند په واسطه ！ا کل شوی دی؟

د أمو ســـــــــيـند
دريای پنج
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خپل ســرحدونه و！اکــي. د دواړو دولتونو ترمن＃ خبری پ５ـــل شــوې.د ان／ليســانو د بهرنيو 
چــارو وزيـــــر الرډ －رينويــلLord Granville  او د روســي３ د بهرنيوچارو وزير پرنس 
－ورچکوف  Prince Gorchakov د افغانســتان او تزاري روســي３ د ســرحدونو د تثبيت 
لپاره و！اکل شــول. په پای ک３ په ۱۸۷۳ ميالدي کال، چ３ د ۱۲۵۱ لمريز کال ســره ســمون 
لري، د افغانســتان شمالي سرحدونه له زرقول ＇خه تر خماب پورې چ３ د پنج او آمو سيندونو 

مسير دی د امير شيرعلي خان د سرحدي کر＊３ په نوم تثبيت شول. 
د هغــه تــ７ون له مخ３ چــ３ د ۱٣۲٥ لمريــز کال د غبر－ولي د مياشــت３ پر ۲۲مــه ن５＂ه، چ３                 
د ۱۹۴۶ ميالدي کال د جون له مياشــت３ ســره ســمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنيو 
چارو وزير مولوتوف او په مسکو ک３ د افغانستان سفير )سلطان محمد خان شير زوی( په واسطه  
الســليک شــو، پر４ک７ه وشوه  چ３ د آمو سيند من％ن９کر＊ه دســرحد په تو－ه وپ５ژندل شي او د 
درقد ！اپو چ３ تقريباً ۴۲۲ کيلومتره مربع مســاحت لري او د تخار واليت په شــمال ک３ پرته ده، 
۱۳۴۲ لمريز کال ک３، چ３ له ۱۹۴۶ ميالدي کال  د افغانستان د خاورې برخه و －２ل شي. پ
سره سمون خوري، د پنج او آمو  سيندونو له اوبو ＇خه د  －＂３ اخيستن３ ت７ون السليک شو. 

امير شير علي خان



۷

ب- د ريجوي سرحدي کرښه:
كله چ３ امير عبدالرحمن خان واک ته ورس５ده، وي３ پتيله چ３ پات３ شمالي سرحدونه تثبيت ک７ي. نو 

د تزاري روسي３ او برتانيي ترمن＃ دوهم ＄ل خبرې پيل 
شوې. پر４ک７ه وشوه چ３ د در４وو ه５وادونو افغانستان، 
۱۸۸۴ ميالدي کال  د  او روسي３ پالوي دې  برتاني３ 
په نومبر ک３ سرخس ته حاضر شي. د روسي３ هيآت 
！اکلي ＄ای ته په خپل وخت حاضر نه شو. برعکس، 
يرغلونو  خپلو  من％ن９أسياک３  په  عسکرو  روسي３  د 
له  د خاتون  او  نيژدې شول  ته  پنجدې  ورک７،  دوام  ته 
د  پاسه دی،  له  د سيند  هريرود  د  ي３، چ３  پل ＇خه 
نظامي اډې په تو－ه کار اخيست. د جنرال غوث الدين 
دوه  ي３  پو＄يانو چ３ شم５ر  افغاني  د  په مشرۍ،  خان 
هلته  پاره  له  ساتن３  د  پنجدې  د  او  رسيده  تنوته  زرو 
خانوف  علي  د  چ３  سره  قوې  له  روسي３  د  اوس５دل 
تر مشرۍ الندې وه، ن＋ته وشوه. افغاني پو＄يانو، چ３ 

کوالی.  شوه  ونه  دفاع  ＇خه  پنجدې  له  وو،  نه  سمبال  هم  تجهيزاتو  محاربوي  په  او  ل８   ي３  شم５ر 
تزاري  خوري،  سمون  سره  کال  لمريز   ۱۲6۳ له  چ３  کال،  ميالدي   ۱۸۸۵ په  تپه  آق  او  پنجده 
ويرې  له  و４ک＂وريا،  ملک３،  د  وخت  هغه  د  ان／لستان  د  وروسته  واقع３  دې  له  ک７ه.  اشغال  روسانو 
زيات  له  د دې سبب شو چ３ روسي عسکرو  ته  تزاري روسي３  الکساندر  تل／رام دوهم  ＇خه ډک 
پرمخت， ＇خه صرف نظر وک７. يو＄ل بيا د تزاري روسي３ او ان／لستان د استازو ترمن＃ په لندن ک３ 
سرحدي مذاکرې پيل شوې چ３ د افغانستان شمال لويدي＃ سرحدونه د تزاري روسي３ سره و！اکل شي. 
لمريز کال سره   ۱۲۶۵ له  ۱۸۸۷ ميالدي کال، چ３  په  پ５ل وک７، چ３  په مذاکرو  ب５الب５لو هيآتونو 
سمون خوري، شپ８ فقره ييز پرو！وکول ي３ السليک ک７ او شمال لويدي＃ سرحد چ３ د ريجوي کر＊３ 
ياد８４ي د نقش３ پرمخ تشبيت ک７. دغه سرحدي کر＊ه وروسته د ان／ريزانو  Riage Way  په نوم 
 capitan او د تزاري روسي３ داستازي کپ＂ان کامروف charles pate د استازي د چارلس پ
kamerove پواسطه د ＇لورو کلونو په موده ک３ د د ذوالفقار له درې ＇خه ترخماب پورې په يوې 
قوسي کر＊３ تثبيت شوه چ３ ۳۰ کيلومتره د مرغاب د سيند او نور ي３ د پ５لرونو پواسطه په ن＋ه شوې. 

امير عبدالرحمن خان
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زده کوونکي په مناسبو ډلو و４شل ک８５ي. هره ډله له الندنيو موضوع／انو ＇خه پر يوې موضوع په خپلو 
ک３ بحث کوي. د هرې ډل３ يو نفر خپله موضوع د ！ول／ي په مخ ک３ بيانو ي.

�tد افغانستان نقشه رسم او د امير شيرعلي خان سرحدي کر＊ه په ک３ په ن＋ه ک７ئ او د هغ３ په باب 
معلومات ورک７ئ. 

�tد افغانستان نقشه رسم ک７ئ؛ دريجوي سرحدي کر＊ه په ک３ و＊يئ او دهغ３ په باب معلومات ورک７ئ.

 پو＊تن３: 

۱- د افغانستان شمالي سرحدونه ＇رن／ه و！اکل شول؟
۲- ان／ليسان د تزاري روسي３ له نيت او  فتوحاتو ＇خه، چ３ په مرکزي أسيا ک３ ي３ ترسره ک７ل، ول３ په و４ره ک３ 

و؟
۳- په اوسني وخت ک３ کوم ه５وادونه کولی شي د پنج او آموله سيندونو ＇خه په －６ه －＂ه واخلي.

۴- روسانو پنجده په ＇ه ډول اشغال ک７ه؟
۵- روسانو په افغانستان ک３ زيات پرمخت， ته ول３ دوام ورنه ک７؟

۶- د ريجوې سرحدي کر＊ه له کوم３ سيم３ ＇خه ترکوم３ پورې اوږده شوې ده؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
امير  او په هغ３ ک３ د زرقول ) ويک＂وريا( جهيل، خماب، ذوالفقار، د  افغانستان نقشه رسم ک７ئ  د 
په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو  او د جغرافي３  او د ريجوې سرحدي کر＊３ و＊يئ  شيرعلی خان 

！ول／يوالو ته و＊يئ.
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دريم لوست:

د افغانستان په شمال ختي＃ ک３ دوې سرحدي کر＊３ شته. د پامير سرحدي کر＊ه د افغانستان 
او تاجکستان ترمن＃ او شمال ختي＃ سرحد د افغانستان او چ５ن ترمن＃ په ن＋ه شو４دی. د پامير 
او واخان لوړه سطحه، چ３ د سمندر له سط３ ＇خه ۶۰۰۰ متره لوړوالی لري، د سيند سيند 
له  سيم３  همدې  د  سيندونه  دواړه  دغه  ده.  ساحه  ب５ل５دونک３  ترمن＃  ＇ان／و  د  سيند  آمو  او 
دايمي  کن／لونو ＇خه سرچينه اخلي. له همدې امله، د پامير لوړه سطحه د ن７ۍ د بام په نامه 
شهرت لري. دغه کم سوره افغاني ساحه د هغ３ وخت د تزاري روسي３، چ５ن او برتانوي هند 
ترمن＃ پرته  وه. په دې ساحه ک３ د سرحدونو تثبيت له ډ４رې مودې ＇خه د بحث الندې وو. 

د پامير سرحدي کر＊ه
زرقول جهيل

د يولي دره
د افغانستان شمال ختي％ه کر＊هد کليک غا＊ی

د افغانستان نقشه، )د شمال ختي＃ او پامير سرحدونه(

۱-۳شمال ختيځ سرحدونه
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د ۱۸۷۳- ۱۸۸۷ ميالدي کلونو ترمن＃، کله چ３ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبيتيدل، د 
شمال ختي％و سرحدونو په هکله  هم خبرې وشوې. خو ＇رن／ه چ３ د آمو د سيند سرچينه 
＇ر－نده نه وه معلومه، نو په دې برخه ک３ ＇ه ستونزې وې. ＄که چ３ ＄ينوفکر کاوه چ３ د آمو 
سيند د زرقول له جهيل ＇خه سرچينه اخيست３ ده او ＄ينو ويل چ３ د آمو سرچ５نه د اقسو اوبه 
دي چ３ د چقمقتين له جهيل ＇خه ي３ سرچينه اخيست３ ده. له همدې امله، پدې برخه ک３ د 

افغانستان د سرحد ！اکنه او رسمول ضروري وه. 
د  ۱۸۹۵ ميالدي کال ک３، چ３  په  په وروستيو کلونو ک３  امير عبدالرحمن خان د دورې  د 
افغانستان ＇خه غالم  له  ۱۲۷4 لمريز کال سره سمون لري، د در４وو ه５وادونو استازي چ３ 

 Major محی الدين خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د واليت حکمران، مجرجرلو
Gerlow د ان／ليسانو د هيآت مشر او فيفروشوايکوسکي Fifroshuikoisky  د تزاري 
روسي３ د هيآت مشر وو، د کوچني او لوی پا مير په سيمه ک３ ي３ په مذاکرې پ５ل وک７. دغه 
په ختي＃ ک３ د چ５ن ترسرحده  پامير سرحد  په پای ک３، د  نه مياشت３ اوږدې شوې.  مذاکرې 
پورې د افغانستان او تزاري روسي３ ترمن＃ و！اکل شو. د ان／ليسانو ＄ين３ سياستمدارانو د خپلو 
الندې شويو ساحو او د تزاري روسي３ ترمن＃ له يوې حايل３ ساح３ سره مينه درلوده. د پامير او 
واخان په ساحه ک３ د ان／ليس او روسي３ امپراطورۍ يوه له بل３ سره ن＋ت３ وه. د دې لپاره چ３ د 

هغوی ترمن＃ يوه حايله ساحه راشي، نو واخان ي３ ب３ پو＊تن３ افغانستان ته ورک７. 
تر درې پوري  يولي  په ختي＃ ک３ د  له ختي＃ ＇خه  پامير سرحدي کر＊ه د زرقول د جهيل  د 
اوږده ده. د روسي３ دولت د ۱۸۹6 ميالدي کال د مارچ په مياشت ک３ دغه کر＊ه ومنله. په 
دې ډول، واخان افغانستان ته د يو ن７يوال ت７ون له مخ３ ورک７ل شو. د همدې کال په اک＂وبر ک３ 
اميرعبدالرحمن خان درواز ونيو. روسانو د آمو هغه خوا ک３ روشان او شغنان، چ３ د افغاني 

قوې له خوا خالي شوې وه، د بخارا اميرته وسپارل.
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تآسيس ＇خه وروسته سرحدي  له  ۱۹۴۹ ميالدي کال ک３ د چين د ولسي جمهوريت   په 
او د چين              افغانستان د دولت  په دوره ک３ د  پاچاه９  بيا د محمد ظاهر شاه د  مذاکرې يو＄ل 
د ولسي جمهوريت ترمن＃ پ５ل شوې. په ۱۳۳۶ لمريز کال ک３، چ３ له ۱۹۵۷ ميالدي کال 
او د  ترمن＃ دې سرحدونه و！اکل شي  سره سمون لري،  موافقه وشوه چ３ د دواړو ه５وادونو 
＄مک３ پرمخ دې تثبيت شي. نو شمال ختي＃ سرحد چ３ ديولي له درې ＇خه د يوقوس په ب２ه 
د کليک تر غا＊ي پورې، چ３ د واخجير غا＊ي په جنوب ختي＃ ک３ پروت دی، د افغاني پامير 
او د چين د سنکيان， واليت ترمن＃ د ۱۳۴۳ لمريز کال د زمري په مياشت ک３ په فني ډول د 

پيلرونو په نصبولو عالمه －ذاري او تثبيت شو.  

زده کوونکي پر ډلو وو４شئ. هره ډله دې په خپلو ک３ پر الندې موضوعاتو بحث وک７ي. يوتن د 
ډل３ په استازيتوب خپله موضوع ！ول／يوالوته تشريح ک７ي.

�tد پامير د لوړې سطح３ او د هغ３ د مخکنيو او اوسنيو حدودو په باره ک３ بحث وک７ئ. 
�tد پامير سرحدي کر＊ه ＇رن／ه و！اکل شوه؟

�tد حايل ساح３ هدف ＇ه و؟
�tد پامير د ساح３ نقشه رسم، شمال ختي％３ سرحدي کر＊３ ورباندې رسم او په باره ک３ ي３ 

معلومات وړاندې ک７ئ.
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 پو＊تن３: 

۱- په ۱۹ پ７５ۍ ک３ د پامير او واخان د سيم３ حدود بيان ک７ئ.

۲- د پامير او واخان د سيم３ اوسني حدود شرحه ک７ئ.

۳- د پامير سرحدي کر＊ه د کومو ه５وادونو ترمن＃ ت５ره شوې ده؟

۴- د آمو سيند له کوم ＄ای ＇خه سرچينه اخلي؟

برخه  ک３  پر４ک７ه  په  ！اکلو  د  کر＊３  سرحدي  د  پامير  د  کسانو  کومو  ＇خه  ه５وادونو  کومو  له   -۵

درلوده؟

۶- شمال ختي＃ سرحد د کومو ه５وادونو ترمن＃ دی او ＇ومره اوږدوالی لري؟

  

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د افغانستان د پامير او واخان د سيم３ نقشه رسم ک７ئ او د ويک＂وريا او چقمقتين جهيلونه، د يولي دره، 

د کليک او واخجير غا＊ي او د پامير او شمال ختي＃ سرحدونه په ک３ و＊يئ؟ 
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 څلورم لوست:

افغانستان  پورې  لوم７ي وخت  تر  واکمن９  د  د محمدزيانو  واکمن９ ＇خه  له  بابا  احمد شاه  د   

په ختي＃ او جنوب ک３ تر کشمير، الهور، پنجاب، پ５＋ور، اسماعيل خان د４رې، غازي خان 
د４رې، شکارپور، سند، ملتان او په پای ک３ عرب سمندر －ي پورې پراخ و. خو د سدوزيي او 
محمدزيي  ورو１و ترمن＃ خپلمن％ي نفاق او د سدوزيانو او محمدزيانو ترمن＃ سياليو ک３ ＄ين３ 
نوموړي سيم３ د وخت په ت５ريدو سره د ان／ليسانو الس ته ورغل３ او  د ان／ليسانو له الس الندې 

سيمو او زموږ د ه５واد ترمن＃ سيمه ک３ سرحد نه و.
ان／ليسانو زياته قوه په ۱۸۹۳ ميالدي کال ک３ د افغانستان په لوري راول８５له او امير عبدالرحمن 
خان ته ي３ ياد داشت واستاوه چ３ د جنرال رابرټ سياسي هيآت له يوې عسکري فرق３ سره 
په جالل أباد ک３ ومني. امير عبدالرحمن خان په قهر شو او خپلو سلو زرو عسکرو ته ي３ د 
تيارس９ امر وک７ او د جهاد د اعالنولو اراده ي３ وک７ه. خو کله چ３ ان／ليسانو دغه مقاومت وليد،                 
له خپلو پر４ک７و ＇خه ت５ر شول او په دې قانع شول چ３، خپل پن％لس کسيز سياسي هيآت د 

مارتيمر ډيورن６ په مشرۍ کابل ته را واستوي.

۱-4 ختيځ او جنوبي سرحدونه

زرقول جهيل )ويک＂وريا(

د کليک غا＊９

د ملك سياه غر
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ډيورن６ کابل ته راغی او د ډيورن６ ت７ون، چ３ مواد ي３ مخک３ د ان／ليسانو له خوا ترتيب شوي 
وو، امير عبدالرحمن خان ته وړاندې ک７. د ۱۸۹۳ ميالدي کال د نومبر پر ۱۲ ن５＂ه، چ３ د 
۱۳۱۱ قمري کال د جمادی االول د دوهم３ ني＂３ سره سمون لري، امير عبدالرحمن خان د 

خپلو دولتي اراکينو له مشورې پرته د چهلستون ما９１ ک３ ت７ون السليک ک７ او يو لوی تاريخي 
مسؤوليت ي３ پر غاړه واخيست. د دې ت７ون په پای ک３ د ډيورن６ سرحدي کر＊ه د واخان د پامير 
د غره د واخجير کوتل له سويل ختي＃ د کليک له کوتل ＇خه د ملک سياه تر غره پورې د ه５واد 
په جنوب لويدي％ه زاويه ک３ و！اکل شوه. چمن، پ＋ين، وزيرستان،کرمه، پاړه چنار، اپريدي، 
باجوړ، سوات او چترال د افغانستان له خاورې ＇خه جال شول او د هغه وخت برتانوي هند 
پورې وت７ل شول. د برتانوي هند د هيآت د رئيس پر４ک７ه وک７ه، چ３ د هغ３ له مخ３ د پنج د 
اوبو په شمال ک３ د روشان او شغنان سيم３ او د أمو د سيند پاسن９ برخه چ３ د －ورچکوف او 
－رينويل د ۱۸۷۳ ميالدي کال د پر４ک７و له مخ３ د افغانستان په واک ک３ وې، ب５رته دې تزاري 
روسي３ ته وسپارل شي او د هغ３ په مقابل ک３ دې واخان او أسمار د افغانستان د خاورې برخه 
شي. د ډيورن６ پر４ک７ه چ３ د کاغذپرمخ ليکل شوې وه د ＄مک３ پر مخ نه وه ！اکل شوې، د 
ستونزو او اختالفونو باعث شوه. دغه پر４ک７ه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړنه وه. ＄که 
چ３ له يوې خوا دغه پر４ک７ه د ＄مک３ پرمخ په عملي تو－ه د تطبيق وړ نه وه او غو＊تل ي３ چ３ 

يو بل هيآت دغه ت７ون له سره و＇７５ي. 
خو متاسفانه د وروستيو هيآتونو مشاهدات او نظريات هم يوطرفه او غير عادالنه وو.  کله چ３ 
د افغانستان حکومت د موضوع په حقيقت پوه شو او له بل３ خوا د ډيورن６ سرحدي کر＊３ د 
دې سيم３ قومونه او قب５ل３ چ３ له موږ سره －６، دين، ژبه، فرهن，، ثقافت، رسم او رواجونه 
او نور بشري مشترکات لري، پر دوه برخو وو４شل او حاکم３ ستراتيژيک３ نقط３ هم د برتانوي 

هند په برخه شوې.
د ډيورن６ د ت７ون له السليک ＇خه وروسته په ！ولو قبايلي سيمو، په ت５ره بيا د وزيرو او مسودو 
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په قبيلو ک３ پرله پس３ شورشونه پ５ل شول. هغوی  له امير عبدالرحمن خان ＇خه غو＊تل چ３ 
له ان／ليسانو ＇خه ي３ وژغوري او په افغانستان پورې ي３ وت７ي؛ خو امير په دې برخه ک３ کوم 

اقدام ونک７.
ي３  ستونزې  زيات３  بلک３  شو،  ورنک７ی  قناعت  ته  قبايلو  يوازې  نه  ظلم،  او  زور  په  ان／ليسانو 
رامن％ته ک７ې. ان／ليسانو له امير عبدالرحمن خان سره د ＊و دوستانه اړيکو لپاره په کال ک３ 
۱۲ لکه روپ９ اميرته ورکول３. د ت７ون له السليک ＇خه وروسته ي３ شپ８ لکه روپ９ نورې هم 

ورباندې زيات３ ک７ې.
د افغانستان له خپلواک９ )۱۹۱۹ ميالدي کال( ＇خه  وروسته بيا هم د ډيور１د د سرحد مسآله 
بياهم  ۱۹۴۷ ميالدي کال ک３ د پاکستان له جوړ４دو سره، دغه موضوع  په  پات３ شوه.  ناحله 

ناحله او ب３ پر４ک７ې پات３ شوه. 
 

زده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي. هره ډله دې په پخپلو ک３ له  الندنيو موضوع／انو  ＇خه 

پريوې بحث وک７ي. د خپل بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

�tد احمد شاه بابا له دورې ＇خه د محمدزيانو د دورې تر پ５ل پورې د افغانستان د هغو سيمو 

نومونه واخلئ چ３ اوس د افغانستان له خاورې ＇خه جال شوې دي.

�tد ډيورن６ د سرحدي کر＊３ د ！اکلو جريان ＇ه ډول و؟

�tد افغانستان نقشه رسم ک７ئ او د ډيورن６ سرحدي کر＊ه، چترال، بلوچستان او د ملک سياه 

غر په ک３ په ن＋ه ک７ئ.
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 پو＊تن３: 

۱- د ډيورن６ سرحدي کر＊ه پر کومه ن５＂ه ک３ السليک شوه؟

۲- د ډيورن６ ت７ون د چاله خوا ليکل شوې وه؟

۳- ان／ليسانو د ډيورن６ ت７ون په ＇ه ډول په امير عبدالرحمن خان تحميل ک７؟

۴- زموږ ه５واد د دې ت７ون په السليک ک３ ＇ه ب２ه غوره ک７ه؟

۵- د افغانستان ولس د ډيورن６ د سرحدي کر＊３ پر４ک７ه ول３ نه مني؟ 

۶- د ډيورن６ کر＊３ د دواړو غاړو خلک ＇ه فرهن／ي ورته والی لري؟ 

۷- ان／ليسانو امير عبدالرحمن خان ته ＇ومره پيس３ ورکول３ او ول３؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د افغانستان نقشه رسم ک７ئ؛ د امير شيرعلی خان، پامير، شمال ختي＃ او ډيورن６ کر＊３ پک３ 
و＊يئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／ي ته راوړئ.
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د لويد４％و سرحدونو په باره ک３ ＇ه پوه８５ئ؟

زموږ د ه５واد په لويد４＃ ک３ د افغانستان او ايران ترمن％ه دوه سرحدي کر＊３ شته، چ３ د مک مهان او 
فخري سرحدي کر ＊و په نومونو ياد８４ي چ３ هره يوه ي３ په تفصيل سره لولو.

الف: د مک مهان سرحدي کرښه:
د سيستان سيمه چ３ د ه５واد په جنوب لويد４＃ ک３ ده، د تاريخ په ب５الب５لو دورو ک３، کله به د افغانستان 

او کله به هم د ايران د ادارې الندې وه.
د احمد شاه بابا له واکمن９ ＇خه) په ۱۷۴۷ ميالدي کال ک３ چ３ له ۱۱۲۵ هجري لمريز کال سره 

سمون لري( د ۱۹ پ７５ۍ تر نيمايي پورې سيستان د افغانستان د خاورې برخه وه.
د امير شيرعلي خان د واکمن９ په وخت ک３ د سربندې د قبيلي مشر علي خان د ايران د  �t
دولت تابعيت ومانه او ＄ان ي３ له خپل３ قبيلي سره د ايران دولت ته تسليم ک７. له هغ３ ＇خه وروسته 

١-٥ لويد４ځ سرحدونه  پنځم لوست: 

د زرقول جهيل )ويک＂وريا(

د ملك سياه غر

تور غر

د ذوالفقار دره
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د افغانستان او ايران په من＃ ک３ سرحدي مشکالت را پورته شول، نو الزم و－２ل شول چ３ د افغانستان 
او ايران ترمن＃  سرحد و！اکل شي.

ته  پر４ک７ې  کوم３  چ３  ک７ای  ونشو  کبله  له  مشکالتو  سرحدي  د  حکومتونو  ايران  او  افغانستان  د 
ورس８５ي.

ي３  لپاره  ايران د سرحدي ستونزو د حل  او  افغانستان  د  او  ونيو  تماس  ي３  وايسرا سره  له  د هند  نو   
Sir Fridric goldsmith  د   د حکميت غو＊تنه وک７ه. د هند وايسرا فري６ ريک －ول６سمت 
سيستان د ناحيي لپاره د حکم په تو－ه و ！اکه چ３ د افغانستان او ايران ترمن＃ د من％／７ي په تو－ه کار 
له  ايراني هيآتونو  او  افغاني  د  ان／ليسي هيآت رئيس  د  او موضوع فيصله ک７ي. －ول６ سميت  وک７ي 
مشرانو سره دوه کاله د سيستان په سرحدونو ک３ په ＇７５نو بوخت شو او په ۱۸۷۳ ميالدي کال  ک３ 

ز هجری کال سره سمون لري پر４ک７ه وک７ه چ３: ر ي３، چ３ له ۱۲5۲ 
د سيستان حوزه د هلمند  د سيند په وروست９ برخه ک３ پر دوو برخو و و４شل شوه. هغه سيم３ چ３       
د نادعلي د سيند په لويد４＃ ک３ دي، د خاص سيستان او ختي％３ سيم３ ي３ د ماوراء سيستان په نومونو 

ونومول３. خاص سيستان په ايران او ماوراء سيستان په افغانستان پورې و ت７ل شو.
په ۱۲۷۴ لمريز هجري کال ک３ د هلمند سيند له اصلي مسير ＇خه، چ３ د نادعلي سيند دی او             
د افغانستان او ايران تر من＃ سرحد و، منحرف شو او د اوبو يوه زياته اندازه له بل３ الرې چ３ د پريان      

د سيند په نوم ياد８４ي او د نادعلي د سيند په لويد４＃ ک３ دی د هلمند هامون ته ورتو يي８ي. 
 ＇رن／ه چ３ د －ول６سمت په وخت ک３ سرحدي کر＊ه د ＄مک３ پرمخ  په ن＋ه شوې نه وه، د هلمند 

د سيند د مسير تغيير د دوهم ＄ل لپاره د افغانستان او ايران د خلکو ترمن＃ ستونزه رامن％ته ک７ه.
＄که چ３ د افغانستان حکومت د نادعلي او هلمند د سيند مسير اصلي الره －２له او د ايران دولت    د 

هلمند د سيند د مسير تغيير پخپله －＂ه په پام ک３ نيولی و.
له   Macmahan مکمهان  حکومت  ان／لستان  د  شوه.  غو＊تل  و  مرسته  ＇خه  ان／ليسانو  له  بيا 
پن％لس زره ان／ليسي او هندي افسرانو سره د دې کار لپاره مؤظف ک７ل. د در４واړو ه５وادونو افغانستان، 
له  مياشت３  درې  او  کاله  دوه  هغوی  وو.  سمبال  وسايلو  ！ولو  په  د＇７５ن３  هيآتونه  ان／ليستان  او  ايران 
۱۹۰۲- ۱۹۰۵ ميالدي کال پورې، چ３ د ۱۲۸۰- ۱۲۸۲ هجري لمريز کلونو سره سمون لري،  
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د امير حبيب اهلل د حکومت په دوره ک３ ＇７５نه او مطالعه وک７ه او سرحدي کر＊ه ي３ د ملک سياه له 
غره ＇خه تر سياه کوه پورې، چ３ د مک مهان د کر＊３ په نوم ياد８４ي، تثبيت ک７ه.

کله چ３ د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختيايي پروژه پيل ک７ه، د ايران دولت د مل／رو 
ملتونو د امنيت شورا ته د اوبو د کموالي په هکله －يله وک７ه. 

او  ايراني  افغاني،  د  وک７ه.  هيله  من％／７يتوب  د  برخه ک３  پدې  ايالتونو  متحدو  امريکا  د  ک３  پای  په 
امريکايي  استازو ترمن＃ په واشن／＂ن ک３ خبري پ５ل شوې. د امريکا متحدو ايالتونو وړانديز وک７ چ３ 
يو فني کميسيون دې و！اکل شي چ３ نوموړې موضوع په سيمه ک３ و＇７５ي او خپله پر４ک７ه دې دواړو 

ه５وادونوته واوروي. 
فني متخصصان د امريکا د متحدو ايالتونو، کاناډا اوچ５لي له پوهنتونونو ＇خه و ！اکل شول. هغوی       
د هلمند د وادي انکشافي پروژه وکتله. د －ول６سمت او مک مهان تاريخي اسناد يي وکتل او په پای 
ک３ ي３ وويل: د هلمند د وادي پروژه د س５البونو د کن＂رول او د کال په اوږدو ک３ د هلمند د سيند د 
جريان د تنظيم لپاره جوړه شوې ده او د سيند اوبه ي３ نه دي کم３ ک７ي، بلک３ په ！ول کال ک３ ي３ په 

يوه ！آکلي اندازه ساتي.
د ايران سهم بايد د کال په اوږدو ک３ د اوبو د جريان د توپير له مخ３ د هرې مياشت３ لپاره و！اکل شي.

د افغانستان دولت په ۱۳۲۱ هجري لمريز کال ک３ د درې کسيز کميسيون رپورټ ومانه او د ايران د 
هغه وخت له شاهي دولت سره ي３ د خبرو د پيل لپاره چمتووالی و＊ود.

ب: د فخري سرحدي کرښه: 
لويد４＃ ک３ ده، ＇و＄ل３ د  په شمال  تر درې پورې چ３ زموږ د ه５واد  له سياه کوه ＇خه د ذوالفقار 
افغانستان او ايران ترمن＃ سرحد و！اکل شوه. خو په دې برخه ک３ کومه غو＇ه پر４ک７ه  ونشوه. دواړو 
د  له دولت ＇خه د من％／７يتوب غو＊تنه وک７ه.  ترکي３  ۱۳۱۳ هجري لمريز کال ک３ د  په  دولتونو 
ترکي３ دولت جنرال فخرالدين التايي د سرحدي اختالفونو د حل لپاره و！اکه. جنرال فخرالدين التايي 

له ډ４رې ＇７５ن３ او مطالع３ ＇خه وروسته خپله پر４ک７ه د افغانستان او ايران دولتونو ته واو روله.
په دې ترتيب، د افغانستان لويدي＃ سرحد، چ３ د فخري د کر＊３ په نوم ياد８４ي، د سياه کوه له سيم３ 
＇خه د ذوالفقار تر درې پورې د شمال په استقامت تثبيت او و！اکل شو. له سياه کوه ＇خه تر اسالم قلعه 
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پورې سرحدي کر＊ه د ＄مک３ پرمخ او له اسالم قلعه ＇خه د ذوالفقار تر درې پورې د هريرو سيند د 
افغانستان او ايران ترمن＃ سرحدي کر＊ه جوړوي. 

  

پايل３ ي３  او  يوه موضوع پخپلو ک３ بحث کوي  پر الندې  پر ډلو و４شل ک８５ي. هره ډله  زده کوونکي 
！ول／يوالو ته وړاندې کوي.

�tد سيستان د سيم３ ＇رن／والی په هکله معلومات.
له وايسرای ＇خه د  ！اکلو په هکله ول３ د هند  ايران د دولتونو د سرحدي کر＊و د  او  افغانستان  �tد 

مرست３ غو＊تنه وک７ه او د －ول６ سمت د کار پايله ＇ر ن／ه شوه؟
�tله اصلي مسير ＇خه د نادعلي د رود انحراف ＇ه ستونزې رامن％ته ک７ې او موضوع په ＇ه ډول حل 

شوه؟
�tد ايران دولت د مل／رو ملتونو د امنيت شورا ته ول３ －يله وک７ه او پايله ي３ ＇ه شوه؟

�tد فخري سرحدي کر＊ه ＇رن／ه و！اکل شوه؟

 پو＊تن３: 
۱- د افغانستان او ايران ترمن＃ د سيستان د سيم３ په سر اختالف ول３ راپورته شو؟

۲- د سيستان د حوزې په باره ک３ معلومات ورک７ئ.

۳- د مک مهان سرحدي کر＊ه د کومو سيمو ترمن＃ ده؟

۴- د فخري سرحدي کر＊ه د )                    ( او )              ( سيمو ترمن＃ ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او د مکمهان او فخري کر＊３ پک３ و＊يئ.
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م لوست:  ١-6 اداري تشکيالت شپ

د امير امان اهلل خان په وخت ک３ د افغانستان ملکي و４ش

د غازي امان اهلل خان په دوره ک３ افغانستان پر پن％و واليتونو او ＇لورو اعلی حکومتونو و４شل شوی 
و. د افغانستان واليتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان،  قطغن او بدخشان  او اعلی حکومتونه ي３ د 
ختي％３ سيم３ اعلی  حکومت، د سويل３ سيم３ اعلی حکومت، د ميمن３ اعلی حکومت او د فراه 

اعلی حکومت وو.
له  ۱٣۴٣لمريز کال ＇خه مخک３ د ＄ينو واليتونو ساح３ دومره پراخ３ وې چ３ د هغو اداره د طبيعي 
خن６ونو لکه: غرونه، پراخ３ اوسو＄وونک３ د＊ت３، تن／３ او صعب العبوره درې او د هغه وخت د ل８５د 
او رال８５د د وسايلو له کبله زيات３ ستونزې رامن％ته ک７ې وې. د دولت  د کارکوونکو مصروفيت دومره 

زيات و چ３ په ډ４ر مشکل سره د خلکو عريضو او شکايتونو ته غوږ نيول کيده.
عرفاني او ！ولنيزو موضوع／انو ته کم پام ک５ده. نو په ۱۳۴۳ لمريزکال ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره  د اساسي 
قانون د تطبيق او د ولسواک９ د تعميم لپاره د ه５واد په اداري تشکيالتو ک３ اساسي تغييرات راغلل او  

افغانستان پر ۲۹ اداري واحدونو يا واليتونو وو４شل شو.
هر واليت د والي په واسطه، چ３ له مرکز سره مستقيم３ اړيک３ لري، اداره کن＂رول ک５ده. د هر واليت 
اداري او قضائي چارې پخپل وار د خلکو د ارام９ او أسانتياوو لپاره په کوچنيو اداري واحدونو وو４شل 
شوې.  هر واليت پر ولسواليو او کليو و４شل شوی و. عالقه دارۍ اوس له من％ه تللي او په ولسواليو 
بدل３ شوې دي. د هرې ولسوال９ په سر ک３ ولسوال دی. د ولسواليو اداره له واليت او د واليت  اداره له 
مرکز سره اړيکي لري. د اجرائي قوې نور غ７ي د وزارتونو له خوا ！اکل ک８５ي او خپل３ دندې په واليت 

ک３ د والي د نظر الندې او په ولسواليو ک３ د ولسوال تر نظر الندې سرته رسوي.

د هرات واليت

د ختي％３ سيم３ اعلی حکومت

د سويلي سيم３ اعلی حکومت

ت
کوم

 ح
لی

 اع
ن３

ميم
د  فيض آباد 

مزارشريف

د تركستان

 واليت

كابل واليت
د 

د بدخشان او قطغن واليت

آباد
جالل 

د كندهار واليت

هرات

كندهار

گرديز
فراه

ت
وم

حك
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اعل
اه 

 فر
د
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ته  رياست  او جمهوري  رياست  ار－انونو  محلي  د  ک３  برخه  په  کولو  ترسره  د  کارونو  قانوني  د  والي 
مسؤوليت لري او ＄واب وايي.

په ۱۳۷۰ لمريز کال ک３ د ه５واد په اداري و４ش ک３ ۳۲ واليتونه، ۹۴ ＊اري ساح３ او ۲۹۴ ولسوال９ 
او ۳۳،۵۰۰ اصلي او فرعي کلي شامل وو. له ۱۳۸۵ لمريزکال ＇خه وروسته دوې ولسوال９، چ３ 

يوه پنجشير او بله ي３ دايکندي وه، د واليتونو کچ３ ته لوړې شوې.
�tپه دې وروستيو کلونو ک３ د افغانستان اسالمي جمهوريت په ۳۴ واليتونو او ۳۶۴ ولسواليو او ＇و 
موقتو ولسواليو و４شل شوی دی. د افغانستان تر ！ولو لوی ＊ار د کابل او د ه５واد پالزم５نه ده. الندينی 

جدول د ه５واد واليتونه او د واليتونو مرکز ونه ＊يي.

کيلو د واليت مرکزد واليت نومشم５ره  په  مساحت  واليت  د 
متره مربع

۴۵۲۳/۵۸د کابل ＊ارکابل1

۵۴۸۴۴/۵د کندهار ＊ارقندها ر۲

۵۵۸۶۸/۵۳د هرات ＊ارهرات۳

۲۰۷۹۷/۶۳د مزارشريف ＊اربلخ۴

۷۶۴1/۰۵د جالل آباد ＊ارنن／رهار۵

۵۵۸۳/1۵د －رديز ＊ارپکتيا۶

۲۲۴۶۰/۵۳د غزني ＊ارغزني۷

۵۷1۵/۰۵د چاريکارو ＊ارپروان۸

۵۸۳۰۵/۰۷د ل＋کر－اه ＊ارهلمند۹

1۸۲۵۵/۲۴د پلخمري ＊اربغالن1۰

۲۰۷۹۷/۶۳د ميمن３ ＊ارفارياب11

۴۲۴۰۹/۵۳د زرنج ＊ارنيمروز1۲

۴۴۸۳۵/۹1د فيض آباد ＊اربدخشان1۳
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11۲۹1/۵۲د شبرغان ＊ارجوزجان1۴

1۸۰۲۹/1۶د باميانو ＊ارباميان1۵

1۷۴۷1/۸۰د قالت ＊ارزابل1۶

۳۶۶۵۷/۴۲د ف５روز کوه )چغچران( ＊ارغور1۷

۲۰۷۹۴/۰1د قلعه نو ＊اربادغيس1۸

1۳۴۳۷/۸1د ايبک ＊ارسمن／ان1۹

1۲۴۵۷/۸۲د تالقان ＊ارتخار۲۰

۸۰۸۰/۸۶د کندز ＊ارکندز۲1

۳۹۷۷/۰۸۷د مهترالم ＊ار لغمان۲۲

۴۹۳۳۹/11د فراه ＊ارفراه۲۳

1۹۵1۵/۸۶د شرن３ ＊ارپکتيکا۲۴

۴۹۲۵/۹۰د اسعد آباد ＊ارکون７ونه۲۵

۴۵۶۸د پل علم ＊ارلو－ر26

1۰۳۴۸/۳۲ميدان ＊ارميدان وردګ۲۷

1۹۰۸د محمود راقي ＊ارکاپيسا۲۸

۹۲۶۶/۷۴د پارون ＊ارنورستان۲۹

۴۲۳۵/۲۶د متون ＊ارخوست۳۰

1۶۳۸۵/۵۷د سرپل ＊ارسرپل۳1

11۴۷۳/۶۷د ترين کوټ ＊ارارز－ان۳۲

۳۷۷1/۶۲د بازارک ＊ارپنجشير۳۳

1۷۵۰1/۳۶د نيلي ＊اردايکندي۳۴
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زده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي. هره ډله  دې د الندنيو موضوعاتو په باره ک３ پخپلو ک３ بحث وک７ي.
يو تن دې د ډل３ په استازيتوب خپله موضوع ！ول／يوالو ته شرحه ک７ي. 

�tد اماني دورې اداري تشکيالت:
�tپه ۱۳۴۳ هجری لمريز کال ک３ په اداري تشکيالتو ک３ بدلون ول３ راغ３. 

�tد واليتونو او ولسواليو اداره ＇ه ډول ده؟
�tد ه５واد د واليتونو، ولسواليو او کليو شم５ر ＇ومره دی؟ وروستن９ ولسوال９، چ３ د واليت سطح３ ته 

لوړې شوې دي، نومونه ي３ واخلئ.

 پو＊تن３: 
۱- د غازي امان اهلل خان د دورې د واليتونو نومونه واخلئ.

۲- د غازي امان اهلل خان د دورې اعلی حکومتونه کوم دي؟
۳- کوم واليتونه د ه５واد په  شمال  ک３ دي.

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

۶- د ه５واد لويد４＃ واليتونه په نقشه ک３ و＊يئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ د ه５واد د لويو واليتونو او ＊ارونو موقعيت و ！اکئ.

په اوسنی وخت ک３ د افغانستان ملکي و４ش 
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اووم لوست:

٢-١ د ه５واد په پرمختيا ک３ د نفوسو اهميت.

نفوس د ه５واد ！ولو اوسيدونکو ته وايي چ３ د ب５لو الملونو له مخ３ په ب５الب５لو ＄ايونو ک３ استو－ن او 
＄ای پر＄ای شوي دي. د نفوسو شم５ر په ＄ينو ＄ايونو ک３ ل８ او په ＄ينو＄ايونو ک３ ډ４ر دی.

نو د نفوسو تناسب د استو－ن３ پرسيمه باندې د اهميت وړ دی. 
د نفوسو د －２والي له پاره بايد د يوې سيم３ نفوس د هغ３ پر مساحت وو４شو. د افغانستان نفوس په 
۱٣۹٧ لمريز کال ک３ ٣٠ ميليونه تنه ا！کل شوی دی چ３ په ！ول ه５واد ک３ ژوند کوي. اوسنی نفوس 
په ！ول ه５واد ک３ يو ډول نه دی، بلک３ اقليمي، د ＄مک３ د جوړ＊ت شرايط او نور اقتصادي، بشري 

او سياسي الملونه د نفوسو په ساحوي توپير ک３ اغ５ز لري.
همدارن／ه، پورتنيو الملونو ته په پام سره په حاصلخ５زو سيمو، لکه: نن／رهار، لو－ر، کاپيسا، لغمان، او 
پروان ک３ زيات نفوس ＄ای پر＄ای شوي دي. په داس３ حال ک３ چ３ د بکوا  او مار－و په سو＄وونکو 

د＊تو ک３ د نفوسو شم５ر ډ４ر ل８ دی. 
په ه５واد ک３ پرمختيايي پالنونه د نفوسو د زياتوالي له مخ３ په پام ک３ نيول شوي دي.

د افغانستان نفوس په صنعتي مرکزونو، اقليمي سيمو، ＊ارونو او کليو ک３ په مختلفو اندازو ＄ای پر 
＄ای شوي دي. د خلکو د ژوندانه لپاره د کرن３ په پرمختيا او د لوم７نيو توکو د توليد پر بنا ۸۰ سلنه 
خلک په کليو او ۲۰ سلنه نور په ＊ارونو ک３ ژوند کوي. په دې وروستيو کلونو ک３ د وخت په ت５ريدو 
او د سياسي بدلونونو پر اساس د نفوسو －２ه －و１ه په کابل، جالل أباد، مزار شريف، هرات او ＄ين３ 

نورو ＊ارونو ک３ زياته شوې ده.

 
دوهم څپرکی

دوه زره تنه
لس زره تنه

هغه کلي چ３ د ۲٠ زرو ＇خه زيات نفوس لري

زر تنه

 د ه５واد په پرمختيا ک３ د نفوسو اهميت:

د نفوسو و４ش
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- د اقتصادي او صنعتي الملونو له کبله د ه５واد ＄ين３ و－７ي په صنعتي مرکزونو ک３ ژوند کوي؛ لکه د 
پلخمري د نساج９ فابريک３ د بغالن د قند فابريک３ او داس３ نورو کارخانو په شاوخواک３ استو －ن دي. 

- کرنيزې پروژې لکه د ه６ې او غازي أباد فارمونه، د هلمند، ناد علي او داس３ نورې پروژې د زياتو 
نفوسو د ＄ای پر＄ای ک５دن３ المل شوي دي. 

- د کرنيزو ＄مکو د خ７بولو لپاره د سيندونو شتون د کرنيزو کليو د پرمخت， سبب شوی. همدارن／ه، 
سودا－ريز بندرونه لکه تورخم، اسالم کال، حيرتان، سپين بولدک او داس３ نور د ډ４رو نفوسو د ＄ای 

پر＄ای کيدن３ سبب شوي دي. 
لن６ه دا چ３ د سو＄وونکو ش／و او يا غرنيو لوړو برخو په پرتله په هوارو او مناسبو اقليمي سيمو ک３ د 

نفوسو د م５شته کيدن３ مينه ډ４ره وي.

زده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي. هره ډله دې پر الندې يوه موضوع بحث وک７ي او 
پايل３ دې  په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي.
۱- په سياسی لحاظ د نفوسو －２والی.

۲- په اقتصادي لحاظ د نفوسو －２والی.
۳- په طبيعي لحاظ د نفوسو －２والی.

 پو＊تن３: 
1- نفوس تعريف ک７ئ.

۲- النديني واليتونه ډ４ر－０ نفوسه دي.
الف: کابل، کاپيسا، نن／رهار، لو－ر، او پروان      ب: تخار، کون７ او لغمان 

ج: لو－ر، ميدان  وردک او غزنی                      د: دايکندي، خوست، او پکتيا.
۳- آيا اقليم او ＊ه خاوره د نفوسو په －２والي ک３ اغ５ز لري؟

۴- په سو＄وونکو د＊تو ک３ د نفوسو －２والی ＇ه ډول دی؟ د دغ３ موضوع ب５ل／ه وواياست.
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د نفوسو د و４ش او －２والي الملونه کوم دي؟ نومونه ي３ واخلئ.
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٢-٢ احصايه اود نفوسو جغرافيايي و４شاتم لوست: 

د خپل استو－ن％ي په باره ک３ فکر وک７ئ او وواياست چ３ نفوس ي３ ول３ زيات شوی دی؟ افغانستان 
له ډ４رو پخوا دورو ＇خه د خلکو د استو－ن３ ＄ای و او ب５الب５لو قبيلو ته ي３ د غرونو په شنو لمنو، د 
ويالو او سيندونو په غاړو ک３ ＄ای ورک７ی دی او د افغانستان په تاريخ ک３ ي３ د لرغوني أريايي، مدنيت 

بنس اي＋ی دی چ３ تاريخي جغرافيه د دې حقيقت ＊کارندويه ده.
د دې ه５واد تاريخي لرغونتوب، د نفوسو استقرار چ３ د لويو مد نيتونو او د تاريخي ＊ارونو د تآسيس له 
مخ３ لکه بلخ پيل ک８５ي، تقريباً له ۸۰- ۸۵ سلنه نفوس ي３ په کرنه او د هغ３ په اړوندو کارونو بوخت 
دي. تر اوسه هم کرنه د نفوسو د تمرکز او و４ش ستر الملونه  －２ل ک８５ي. له همدې امله د فزيکي 
چاپيريا ل جوړ＊ت، د اقليم ډول، هايدرو－رافي ＄ان／７تياوو، د انساني نفوسو د تمرکز او استو－ن３ 
لپاره په ب５الب５لو تناسبونو شرايط برابر ک７ي دي. زموږ په ه５واد ک３ هم د ن７ۍ د نورو سيمو په شان، 
سيم３ په ب５الب５لو تناسبونو رامن％ته شوي دي. زموږ په ه５واد ک３ د ن７ۍ د نورو سيمو په ＇ير، درې، 
وادۍ، جل／３ او د سيندونو غاړو د خلکو د ب５ال ب５لو ډلود استو －ن３ لپاره وړ چاپيريال رامن％ته ک７ي 
دی او د کرن３ او ژوندانه له پاره يي مساعدې برخ３ جوړې ک７ي دي چ３ د کرن３، صنعت، مالدارۍ او 
د صنعتي فعاليت د پر اختيا له لپاره －＂ورې دي. د استو－ن３ نا مناسب３ سيم３ ي３ د استو －ن３ په سيمو 
بدل３ ک７ې دي. په ه５واد ک３ د نفوسو تمرکز په هغو سيمو ک３ چ３ لوړوالی ي３ له ۲۵۰۰ مترو ＇خه 
زيات دی، محدود دی خو هغه سيم３ چ３ مساعد اقليم، ＊ه خاوره او ډ４رې اوبه لري، زيات خلک 
پک３ استو－ن دي. په همدې ډول، هغه سيم３ چ３ له ۱۰۰۰ مترو ＇خه زيات لوړوالی لري په ！ول 
ه５واد ک３ پراخ３ او هوارې سيم３ دي چ３ د نفوسو د ＄ای پر ＄ای ک５دن３ لپاره ي３ ＊ه شرايط برابر 
ک７ي دي پرته له صحرايي سيمو ＇خه. د دې سيمو زيات نفوس په کرنه او مالدارۍ او نورو تجارتي 

او صنعتي چارو بوخت دي.
د افغانستان اداري واحدونه ＇ر－ندوي چ３ د کرن３ له مخ３ زيات اهميت لري او زيات نفوس ي３ ＄انته 
جلب ک７ی دی او د نورو سيمو په تناسب ي３ －０ نفوسه سيم３ جوړې ک７ې دي. په همدې ډول ي３ په 
پورتنيو نقطو ک３ تجاري، اقتصادي او صنعتي لوی ＊ارونه او داس３ نورې سيم３ جوړې ک７ي دي چ３ 

د زياتو نفوسو په تمرکز ک３ اغ５ز لري.
صنايع او د فابريکو جوړول، عرفاني او فرهن／ي مرکزونه، اداري، نظامي او توريستي واحدونه هم د 
نفوسو د را！وليدو او تمرکز المل شوي دي چ３ کولی شو د کابل، نن／رهار،  کاپيسا او نورو واليتونو 

＇خه ي３ يادونه وک７و.
د ا وبو شتون د نفوسو په －２و الي ک３ ډ４ر اغ５ز لري. که د سيندونو، د چ５نو او کاريزونو غاړې و－ورو، 
دغو سيمو د نورو سيمو په نسبت زيات نفوس ＄انته جلب ک７ي دي. په ت５ره بيا د سيندونو، کاريزونو 
او چ５نو من％ن９ او وروستن９ برخ３ د نفوسو په تمرکز ک３ له ډ４رو پخوا  کلونو ＇خه  لويه برخه درلوده. 
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د نفوسو －２والی په دې نقطو ک３ ＇ر－نده ترستر－و ک８５ي. د مثا ل په ډول: د لو－ر، پنجشير، اليشن，، 
الين／ار، کون７، هريرود سيندونه او مرستياالن ي３، د هلمند د سيند ساحل او مرستياالن ي３ لکه ترنک، 
ارغستان او ارغنداب، د مرغاب سيند او مرستياالن ي３، د کندز سيند، فراه رود، خاشرود او ادرسکن 

او د آمو د سيند کي０ ساحل د افغانستان ډ４رې －０ نفوسه سيم３ دي.

زده کوونکي پر ډ لو و４شل ک８５ي. هره ډله د  الندي پو＊تنو په باره ک３ فکر کوي او نتيجه  ي３ د ډلو 
استازي نورو ته تشريح کوي. 

د کومو دليلونو له مخ３ د نفوسو －２والی په يوه ＄ان／７ې سيمه ک３ زيات وي؟ په قناعت بخ＋ونکو د 
ليلونو يو له بل سره بحث وک７ئ.

 پو＊تن３: 
۱. د هغو سيندونو نومونه واخلئ چ３ د نفوسو د －２والي باعث ک８５ي. 

۲. د هلمند سيند الندې اهميت لري: 
ب: اقتصادي او انرژي  الف: اقتصادي، کرنيز، صنعتي او توليدي  

د: ！ول سم دي ج: اقتصادي او شخصي    
٣. هغه سيم３ چ３ له ۲٥٠٠ مترو ＇خه زيات لوړ والی لري د نفوسو ＄ای پر ＄ای کيدنه  په ک３ ＇رن／ه 

ده؟
4. د ه５واد د اوسيدونکو په ژوندانه ک３ د کاريزونو اهميت بيان ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
کوم جغرافيايي شرايط د ＊ارونو د جوړ４دو او د نفوسو د －２و الي سبب شوي دي؟

په کتابچو ک３ د ＄واب له ليکلو وروسته ي３ نورو ته تشريح ک７ئ.
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د نفوسو زياتوالی
ميليون تنه

وړاندوينه

له ۶٥ کلن９ ＇خه پورته

تر ۱٥-۴٥ کلن９ پورې

له ۱٥ کلن９ ＇خه ＊کته

٢-۳ د نفوسو وده او منځنی عمر نهم لوست:

پوه８５ئ چ３ د نفوسو وده او من％نی عمر زموږ په －ران ه５واد ک３ ＇ومره دی؟ 
د نفوسو نسبي وده د يوه ه５واد د خلکو زياتوالي ته ويل ک８５ي. د خلکو د شم５ر او د نفوسو د نسبي 

ودې په باره ک３ بنس＂يز ارقام او  ＇７５نه اساسي اړتيا  －２ل ک８５ي. په دې ډول کولی شو چ３ د ډيمو－رافي 

له مخ３ چ３ د نفوسو  وده، م７ينه )نارينه او ＊％ينه( او نور ارقام هر وخت د ＇７５ونکو او مؤسساتو په 

واک ک３ ورک７و. په مخ پر ودې ه５وادونو ک３ د نفوسو وده د ！ولنيزو، مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع 

ده. 

�tافغانستان هم د هغ３ ډل３ يو ه５واد دی.                

له همدې امله، په افغانستان ک３ د نفوسو من％ن９ او عادي و ده ۲.۰۳سلنه محاسبه شوې ده. له دې 
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سره سره چ３ دقيقه احصائيه نشته. د افغانستان د نفوسو په هکله ا！کلي ارقام په رسمي ډول د لوم７ي 

＄ل له پاره په ۱۳۱۵ لمريز کال ک３ خپاره شول. د افغانستان ！ول نفوس هغه وخت لس ميليونه او 

اويا زره ＊ودل شوي دي. 

د پالن وزارت د ۱۳۲۹ لمريز کال د احصائي３ له مخ３  د ！ول ه５واد نفوس ۱۲ ميليونه ا！کل ک７ي 

دي. د همدې کلونو د نفوسو وده پر ا！کل والړه ده. 

بشپ７ه سرشم５رنه د ۱۳۵۸ لمريز کال د جوزا د مياشت３ پر ۲۵ ن５＂ه پيل او د چن／اښ د مياشت３ پر ۱۴ 

ن５＂ه پای ته ورسيده. له دې سره سره چ３ دقيقه احصائيه واخستل شوه، خو بيا هم وي３ نه شو کولی 

چ３ د ه５واد د ！ولو سيمو احصائيه واخلي. د ۱٣٥٨ لمريز کا ل د احصائي３ له مخ３ د افغانستان ！ول 

نفوس۱٥.۹۴ ميليونه تنه ا！کل شوی چ３ ۱۳.۴ ميليونه تنه ي３ دايمي استو－ن او ۲.۵۶ ميليونه تنه 

نور ي３ کوچ５ان وو چ３ د ！ول نفوس ۱۵.۴ سلنه په ＊ارونو او ۸4.۶ سلنه په کليو ک３ ژوند کاوه. 

په دې کال ک３ په کليو يا ＊ارونو ک３ م５شت نفوس، چ３ ！ول３ کورن９ ۲،۱ ميليونه وې، په من％ني ډول 

د هرې کورن９ غ７ي ۶ تنه ثبت شول.

په داس３ حال ک３ چ３ د ه５واد نفوس په ۱٣٨٨ هـ ش کال ک３ ۲۶ ميليونه تنه وو؛ په ۱٣۹٧ هـ 

ش. کال ک３ ٣٠ ميليونه تنه ا！کل شوي دي.
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د ودې سلنه       کال         －２ه

11۳۴۰۳.1

۲1۳۴۸۳

۳1۳۵۰۲.۸

۴1۳۵۹۲.۶

۵1۳۷۰1.۹

۶1۳۸۶۲.۰۳

زده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي. هره ډ له دې د نفوسو د اهميت په باره ک３ بحث وک７ي او د ه５واد 

د پرمختيا په باره ک３ دې د هغه اغ５ز پخپلو ک３ سره شريک ک７ي. 

   

په ۱٣٨۶ کال ک３، د عمر له مخ３ د نفوسو د گروپونو ب５لوالی 

اضافي معلومات
له ۱۳۴۰ ＇خه تر ۱۳۷۰ لمريز کلونو پورې د نفوسو د زياتوالي معلوماتي جدول.



۳۲

 پو＊تن３: 

1- د مخ پر ودې ه５وادونو  د نفوسو وده ＇رن／ه ده؟

۲- د نفوسو وده ＇ه ارز＊ت لري؟

۳- د افغانستان د  نفوسو احصائيه ا！کلي ده که و اقعي؟

۴- په کومو ه５وادونو ک３ د نفوسو کن＂رول مجاز نه دی؟  

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

زموږ په ه５واد ک３ د نفوسو وده د کومو الملونو تابع ده؟  کله چ３ مو د ليلونه په کتابچه ک３ وليکل، بله 

ورځ پرې په ！ول／ي ک３ بحث وک７ئ.
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لسم لوست:
ښت       د نفوسوڅرنگوالی او په ه５واد ک３ قومي جو

په افغانستان ک３ د نفوسو ＇رن／والی، د الندنيو مطالبو له  مخ３ مطالعه او  ارزولی شو.

�tد عمر له مخ３.

�tد جنس له مخ３. 

د نفوسو ＇رن／والی د ！ولنيزو او اقتصادي خدمتونو )کرن３، کانونو او داس３ نورو( له مخ３ مطالعه ک８５ي.

په  امله  همدې  له  شوې.  ده  نه  شم５رنه  سر  کومه  سطحه  په  ه５واد  د  راه５س３  کال  لمريز   ۱۳5۸ د 

افغانستان ک３ د نفوسو د و４ش، ترکيب د ودې د اندازې او اقتصادي او ！ولنيزو ＄ان／７تياوو په هکله 

مستند احصائيوي معلومات نشته. خو په ۱۳۸۳ لمريز کال ک３ د نفوسو د ＇رن／والي لوم７يتوب د 

جنس)نارينه او ＊％ينه( له مخ３  مطالعه شو.

شو.                            احساس  لوم７يتوب  ＇رن／والي  د  نفوسو  د  مخ３  له  جنس  د  ک３  کال  لمريز   ۱۳۸۳ په  �t

د اتم３ لسيزې په پيل ک３ ＊％ينه وو ته پام وشو، چ３ د هغوی فعاله ون６ه  اخيستنه په ！ولو برخو ک３ 

＇ر－نده ＊کاري. اوس د پام وړ شم５ر ＊％３ په شورا )ولسي  او مشرانو جر－ه( ک３ دنده ترسره کوي. 

په همدې ډول، د ＊％و ون６ه په دولتي ادارو، په ت５ره بيا د پوهن３ او اقتصاد په ب５الب５لو سکتورونو ک３ 

زياته شوې ده.

�tمخ پر ودې ه５وادونو په ډله ک３ زموږ د ه５واد د نفوسو وده )د زي８يدن３ ＇خه تر ۱۵ کلن９ پورې( 

۴۴.۶ سلنه ، د ) ۱6 ＇خه تر ۶۰ کلن９ پورې( ۵۲.۹ سلنه او د ۶۵ کلن９ ＇خه پورته ۲.۶ سلنه ا！کل 

شوې ده.

په ه５واد ک３ اقتصادي فعاله نفوس تر )۱۵- ۶۵( ۱کلن９ پورې دی چ３ د ۸۰ سلنه ي３ د کرن３ او 

مالدارۍ په برخه ک３ او پات３ نوري３ په صنايعو، کانونو او ！ولنيزو خدمتونو ک３ بوخت دي او له  ۶۵ 

کلن９ ＇خه پورته غير فعال اقتصادي نفوس تشکيلوي.

۱- د حقوق بشر سازمان د کوچنيوالي عمر د مشغوليت له پلوه ۱٨ کلني غوره ک７ی دی.
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په افغانستان ک３ د جنس له پلوه د نفوسو ＇رن／والی:
کليوالي نفوس ＊اري نفوس کال 

نارينه ＊％３ نارينه ＊３％ ۱٣٨٨

۹1۲۷۴۰۰ تنه۸۷۵۲۳۰۰ تن３ ۲۶۵۶۲۰۰ تنه۲۵۰۳۰۹۰ تن３

        1۷۸۷۹۷۰۰ تنه۵1۵۹۲۰۰ تنه

د لوست د وروستن９ برخ３ د اضافي معلومات تر سرليک الندې جدول ک３ د عمر له پلوه د نفوسو    
د ترکيب ＇رن／والی ＊ه کتلی شئ.

په ه５واد ک３  قومي  جوړ＊ت او د قومونو  جغرافيايي و４ش:
�tپه افغانستان ک３ د م５شتو قومونو جغرافيايي و４ش په ＇ه ډول دی؟

د افغانستان اوسيدونکي د تاريخي دودونو او د اساسي قانون پر اساس ！ول افغانان دي. خو د بشري 
جغرافي３ له مخ３ زموږ په ه５واد ک３ ب５الب５ل قومونه ژوند کوی چ３ د هغو په اړه لن６ه يادونه کوو. 

په دې خاوره ک３ پ＋تانه د تاريخي اسنادو له مخ３ د اريايانو ډ４ر پخوانی توکم بلل ک８５ي. هغه ژبه چ３ 
پرې خبرې کوي، د پ＋تو په نوم يا د８４ي او د نورو اريايي ژبو به ＇５ر ده.

ياد ک７ې دې.  نوم  په  د پکتيس  او د دوی سيم３  تويس  پ＋تانه د پک  وتلي مؤرخ هيرودت  يونان  د 
پ＋تانه په ！ول افغانستان ک３ استو－ن دي، خو زيات ي３ په ختي＃ کابل او د کابل په  －اون６يو واليتونو، په 
جنوبي، جنوب ختي＃،  ختي＃ او جنوب لويد４＃ ک３ ژوند کوي. په شمالي واليتونو ک３ هم －０ شم５ر 

اوس８５ي.
！ول ه５واد ک３ شته  په  اريايانو ډ４ر پخوانی قوم دی، چ３  د  په ＇５ر د دې سيم３  پ＋تنو  �tتاجکان د 
خو زيات قومونه ي３ د ه５واد په شمال ک３ له بدخشان ＇خه تر هرات او د هندوکش په جنوب ک３ له 

پروان ＇خه تر کابل پورې ژوند کوي او دري ژبه خبرې کوي.
�tازبکان او ترکمنان د دې ه５واد پخواني اوسيدونکي دي او د ه５واد په شمال او شمال لويد４＃ ک３ 

ژوند کوي. ازبک قرغز، قزاق او ترکمن په ترکي او ازبکي ژبو خبرې کوي.
�tهزاره －ان هم زموږ د ه５واد پخواني اوسيدونکي دي چ３ په هزاره －ي لهجه  په دري ژبه خبرې 

کوي. په باميانو او مرکزي لوړو سطحو ک３ اوس８５ي.
اوسيدو سيمه  د  نورستانيانو  د  اوسيدونکي دي.  ه５واد  د دې  او  قوم دی  اريايي  يو  �tنورستانيان هم 
نورستان او ژبه ي３ نورستاني ده. يو بل قوم چ３ اريايي نژاد لري، پشه يان دي چ３ په کون７، کاپيسا او 
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لغمان ک３ ژوند کوي. ژبه ي３  ختي％ه اريايي ري＋ه لري. 
�tبل قوم چ３ اريايي نژاد لري، بلوڅ دي چ３ د کندهارپه جنوب او چخانسور ک３ ژوند کوي. ژبه 

ي３ بلو＇ي ده په پ＋تو او دري هم خبرې کوي. 
په همدې ترتيب، زموږ په －ران ه５واد  ک３ ＄ين３ قزل باش، عرب اوسيدان هم ژوند کوي. په همدې 
ډول، ＄ين３ هندوان او سکان هم په کابل، نن／رهار، کندهار، －رد４ز، خوست او غزني ک３  ژوند کوي 
چ３ د دې ه５واد اوسيدونکي دي. د يادولو وړ ده چ３ ＄ين３ نور قومونه هم شته چ３ پوره مطالعه او 

＇７５نه غواړي.

  

د نفوسو ＇رن／والی ＇ه مفهوم لري؟ هره ډله به په دې هکله بحث وک７ي. د ډل３ استازی دې هم       
！ول／يوالوته ووايي چ３ په ه５واد ک３ د ميشتو قومونو په هکله بحث وک７ي ا وخپل معلومات له نورو 

سره شريک ک７ي.   

 پو＊تن３: 
۱. هغه قومونه چ３ په افغانستان ک３ ژوند کوي، نومونه ي３ واخلئ.

۲. د اضافي معلوماتو د جدول له مخ３ د په کار بوختو نفوسو سلنه پيدا ک７ئ
۳. د کوم عمر خلکو ته فعاله اقتصادي نفوس ويل ک８５ي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په افغانستان ک３ د استو －ن قومونو په باره ک３، له ب５الب５لو سرچ５نو ＇خه په －＂３ اخيست３ سره يوه لن６ه مقاله 

وليکئ.
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اضافي معلومات

)۲۰۰۸-۲۰۰۷(1۳۸۶

！ول دايمي استو－ن نفوس

عمر سلنه！ول نفوس )تنه(＊％ينه )تن３( نارينه )تنه(  
)په كال(

11۷۸۳۶۰۰11۲۵۵۳۰۰۲۳۰۳۸۹۰۰1۰۰

۲1۹۲۶۹1۲۳۲1۸۷1۴۵1۴۵۶۲۲۰۰۴-۰۰

1۷۵۰۷1۷1۶۹۴۹۶۲۳۴۴۵۶۷۹1۵۰۹-۰۵

1۳۹۹۴۵۶1۲۵۳۶۸۷۲۶۵۳1۴۳111۴-1۰

11۴۸۴۳۷1۰1۷۴۴۴۲1۶۵۸۸1۹1۹-1۵

۹۵۶1۸۶۹۰۴۷1۲1۸۶۰۸۹۸۸۲۴-۲۰

۷۶۰۹۷۲۷۷۹۷۲11۵۴۰۶۹۳۷۲۹-۲۵

۶1۰۴1۸۶۷۶۸۰۵1۲۸۷۲۲۳۵۳۴-۳۰

۵۳۹۴1۳۵۹۵۲۷111۳۴۶۸۴۵۳۹-۳۵

۴۹۴۷۴۳۴۸۶۵۳۴۹۸1۲۷۷۴۴۴-۴۰

۴۵۰۲۲1۴۰۲۴۶1۸۵۲۶۸۲۴۴۹-۴۵

۳۹۶۶۸۸۳۲۳۹۲۵۷۲۰۶1۳۳۵۴-۵۰

۳۲۸۵۴۸۲۵1۶۲۶۵۸۰1۷۴۳۵۹-۵۵

۲۵۶۲۵۸1۹۰۹۰۶۴۴۷1۶۴۲۶۴-۶۰

هغه ۴۹۸۸۵۲۳۵۵۳۷۵۸۵۴۲۲۷۴ له  او  کلن   6۵
＇خه پورته 

نوټ: د کوچيانو ۱.٥ ميليونه نفوس پک３ شامل نه دي.
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يوولسم لوست:

د او د نفوسو ځای پر ځای ک５دل ٢- کورنی او بهرنی ل５

د هغو مهاجرتونو د ان／５زو په هکله معلومات لرئ چ３ زموږ له ه５واده شوي دي؟

په ه５واد ک３ دننه او له ه５واد ＇خه بهرته مهاجرتونه د سياسي او ！ولنيزو ستونزو، تاريخي او د 

طبيعي پ５＋و د اغ５زو له مخ３ ک８５ي چ３ ان／５زې ي３ په الندې ډول دي:

ل８５د: سياسي ل８５ديدنه هغه وخت ک８５ي چ３ فکري او عقيدتي ازادي  موجوده نه  سياسي  �t

وي؛ د ب５ل／３ په تو－ه، له ۱۳۵۷ لمريزکال ＇خه وروسته د روس د تهاجم او ت５ري له امله د 

افغانانو ډ４ر لوی مهاجرتونه، چ３ په ن７ۍ ک３ ساری نه لري، نورو ه５وادونو او لويو وچوته شوي 

دي، چ３ شمير ي３ له پن％ه ميليونو ＇خه زيات دی.

مهاجرتونه بهرني 
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�tاقتصادي مهاجرتونه:

د کليو او د کوچنيو او لويو ＊ارونو خلک لويو صنعتي ＊ارونو ته  د کار او دندو د موندلو او د 

شتمنيو د ترالسه کولو او خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. پورتنيو الملونوته په پام سره د کليو 

خلک ＊ارونو، لکه: کابل، کندهار، هرات، مزار شريف او نورو صنعتي ＊ارونو ته مهاجرت 

کوي چ３ دغه کار ال  تر اوسه دوام لري.

�tتاريخي مهاجرتونه:

په ډ４رو پخوانيو وختونو ک３ اريايان له بلخ )بخدي( ＇خه شاوخوا سيمو ته تر هند او فارس پورې 

مهاجر شول. او وروسته يونانيانو، کوشانيانو او مسلمانانو يو پر بل پس３ مهاجرت وک７.

 ۱۳۴۹ په  مثًال  ک８５ي،  رامن％ته  سبب  په  وچکاليو  او  پ５＋و  طبيعي  د  چ３  مهاجرتونه  هغه  �t

د  چ３  اړشول  ته  پر４＋ودلو  کورونو  خپلو  د  ه５وادوال  زموږ  امله  له  وچکال９  د  ک３  کال  لمريز 

بادغيس، ارز－ان او هزاره جاتو لوړه سطحه په دې ډله ک３ را＄ي. 

�tموسمي مهاجرتونه د تودو او س７و سيمو ترمن＃ ک８５ي؛ يعن３ مهاجر په اوړي ک３ د ＇ارويو 

ي３  کوچيان  ه５واد  د  کوي.  مهاجرت  ته  سيمو  －اون６يو  لپاره  کرن３  د  همدارن／ه  او  روزن３  د 

＊ه مثال دي.

�tد مهاجرت اغ５زې:

مهاجرتونو په افغاني مهاجرو مثبت３ او منفي اغ５زې ک７ې دي.

۱-د فعال اقتصادي نفوس له السه ور کول.

۲- د مغزونو ت５＋ته )د پوهانو او ماهرو خلکو مهاجرت(.



۳۹

٣- منفي اغ５زې لکه: په HIV او د پوستکي په  ناروغيو اخته کيدل.

۴- باندنيو ه５وادونو ته د سرماي３ ل８５دول.

٥-د انساني حقوقو تر پ＋و الندې ک５دل.

مثبت３ اغيزې الندې دي:

۱- د خپل فرهن， ل８５دول او د نورو له فرهن， سره بلدتيا.

۲- د خپل３ ژب３ رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتيا.

٣- د نوې ！کنالوژي سره بلدتيا.

ز ده کوونکي دې پر ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الندې پو＊تنو په باره ک３ بحث وک７ي او 

د هرې ډل３ استازی دې خپل معلومات په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي. 

۱. پر سياسي مهاجرت او د هغه پر ان／５زه بحث وک７ئ.

۲. زموږ ه５وادوالو لويو او صنعتي ＊ارونوته ول３ مهاجرت ک７ی؟

٣-أيا تاريخي مهاجرتونه زموږ په ه５واد ک３ شوي دي؟ 

 پو＊تن３: 

۱-زموږ د －ران ه５واد اوسيدونکي له کليو ＇خه ＊ارونوته ول３ مهاجرتونه کوي.

۲- د مهاجرت منفي او مثبت３ اغ５زې بيان ک７ئ؟

۳-آيا  زموږ ه５وادوال اوس هم نورو ه５وادونو ته مهاجرت کوي؟ ول３؟
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 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د  او  وليکئ  مقاله  يوه  ک３  باره  دې  په  ک８５ي؟  مهاجر  ول３  ه５وادونوته  نورو  وال  ه５واد  زموږ 

جغرافي３ په را تلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.
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دولسم لوست: 

1.3 دين   

د کعب３ معظم３ د خون３ ان％ور     

د افغانستان زياتره خلک د کوم دين او مذهب پيروان دي؟

انسانان له خپلو عقيدو سره ژوند کوي. زموږ خلک هم له ډ４رو پخوا وختونو راهيس３ د ب５الب５لو 

دينونو پيروان وو. زموږ ن５کونو اريايانو نوو سيمو ته له کوچ５دو مخک３ ساده آيين درلوده. 

دوی د طبعيت هغه عناصر چ３ پر ژوندانه ي３ اغ５ز درلوده، مقدس －２ل. د افغانستان خلک، 

له دې سره سره چ３ په ختي＃ ک３ د ويدي او برهمني زړې عقيدې پيروان وو، د ه５واد په  

شمال لويد４＃ ک３ زردشتي أيين رواج درلود. خو کله چ３ له ميالد ＇خه مخک３ ۲۰۶ کال 

 در４م ＇پرکی
دين او ژب３
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ک３ اشوکا دبودايي أيين د تبيلغ او خپرولو له پاره مال وت７له چ３ د هغه تاريخ نه زر کاله وروسته 

هم دې عقيدې او آيين د ه５واد په ختي＃ او شمال ک３ بشپ７ رواج ومونده، چ３ د فکر، هنر 

او فرهن， له پلوه ي３ د دې خلکو په ژوندانه ژوره اغ５زه در لوده. بودايي أيين د اشوکا د نفوذ 

او سلط３ په واسط د هندوکش له جنوب ＇خه ترکندهاره پورې خپورشو.

د اسالم د مقدس دين په ظهور سره ب５الب５ل دينونه لکه: زردشتي، بودايي او ل８ ＇ه آسماني 

دينونه، لکه يهوديت، مسيحيت په خراسان )افغانستان( ک３ پ５روان او پلويان در لودل. خو 

داس３ دين چ３ په ！ول افغانستان ک３ عام رواج ولري، وجود نه در لوده. د هغه وخت خراسان 

يا اوسنی افغانستان د اسالم  مقدس دين د منلو له پاره چمتو و. د حضرت عثمان )رض( 

په واکمن９ ک３، له ۲۵ هجري کال ＇خه وروسته د اسالمي فتوحاتو لمن افغانستان ته هم 

راورس５ده. احنف بن قيس د هرات ＊ار ونيوه او خلک ي３ د اسالم په دين مشرف ک７ل. 

در４م خليفه حضرت عثمان )رض( عبداهلل بن عامر د ل＋کر مشر و！اکه. عبداهلل بن عامر 

اسالمي امپراطوري ترختي＃ پورې وغزوله. هغه سرخس، فارياب، تالقان، کندهار او غزنی 

فتح او اسالم ي３ هلته خپور ک７. کابل ي３ يو کال محاصره ک７ او په مشکل سره ي３ فتح ک７. د 

وخت په ت５ر４دو سره د افغانستان ！ول３ سيم３ د اسالم په دين مشرف شوې .يوازې کافرستان، 

چ３ وروسته په نورستان ياد شو، پخوانی دين تر ډ４رې مودې پورې وساته چ３ په ۱۹م پ７５ۍ 

ک３ د اميرعبدالرحمن خان په دوره ک３ د اسالم په دين مشرف شول. د افغانستان د اسالمي 

جمهوري د دولت رسمي دين اسالم دی. د نورو دينونو پيروان، د خپلو ديني مراسمو په ترسره 

کولو ک３ د قانون له احکامو سره سم آز اد دي. په افغانستان ک３ ه５＆ قانون نه شی کولی چ３ د 

اسالم د مقدس دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي. 

پيروان دي.  ۹۹.۶ سلنه د اسالم د مقدس دين  افغانستان خلک  په اوسني وخت ک３ د 
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＄ين３ هندوان او سکان په کابل، جال ل آباد، کندهار، چاريکارو، －رديز او نورو ＊ارونوک３ 

اوس８５ي چ３ اکثر ي３ سودا－ر دي. 

د افغانستان مطلق ا کثريت خلک د حنفي مذهب پيروان دي او د تشيع مذهب پيروان هم 

لري. د افغانستان اهل تشيع په جعفري او اسماعليه مذهبونو و４شل شوي دي. 

  

ز ده کوونکي پر ډلو و４شل ک８５ي او هره ډله دې پر الندې يوه موضوع بحث وک７ي او د بحث 

نتيجه دې په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي. 

�tآريايانو کوم ايين درلود؟

�tبودايي آيين ＇ه وخت او چ５رته خپور شو؟

�tد اسالم دين په افغانستان ک３ ＇ه ډول خپور شو؟



۴۴

  

 پو＊تن３: 

      الندن３ سم３ او غلط３ پو＊تن３ يوه له بل３ ＇خه ب５ل３ ک７ئ: 

١. أريايانو د طبيعت هغه عناصر، چ３ په ژوندانه ک３ ي３ اغ５زناک وو، مقدس －２ل.

٢. د افغانستان ！ول خلک د يو مذهب يعن３ اسالم پيرو دي. 

۳. کومو خلکو په افغانستان ک３ د اسالم په خپرولو ک３ نقش درلوده؟

۴. په اوسني وخت ک３ د افغانستان خلک د کومو دينونو او مذهبو نو پيروان دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

او  اړوند ＇و کر＊３ وليکئ  په  د اسالم د مقدس دين د ＊２／５و  په هوساين３ ک３  ！ولنو  د 
！ول／يوالوته ي３ ولولئ.
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3 ـ 2 ژبهديارلسم لوست:

په افغانستان ک３ له د４رشو ＇خه زيات３ ژب３ شته چ３ د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ خلک په ب５الب５لو 
لهجو  پرې خبرې کوي. 

د افغانستان د ژبو اهميت، لکه: د ن７ۍ د نورو ژبو په شان د ويونکو په شم５ر پورې اړه لري. 
ورباندې  او خلک  لري  پراخه ساحه ک３ عموميت  په  ه５واد  د  او دري  پ＋تو  ډول،  په  مثال  د 
خبرې کوي او د افغانستان تقريباً ！ول خلک پرې پوه８５ي؛ خو په اورم７ي او عربي يوازې په ＇و 

محدودو کليو ک３ خبرې ک８５ي.
اندو اروپايي ژب３ په دوو اريايي )ارياني( او هندي ډلو و４شل ک８５ي.اريايي ژب３ په عمومي ډول 
مشهورې  او  لري  رواج  زياته  ک３  ختي＃  شمال  او  لويد＃４  شمال  لويد＃４،  جنوب  په  ه５واد  د 
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ژب３ ي３ پ＋تو، دري، بلوچ３، اورم７ي او پاميري غلچه يي يعن３ غرن９ ژب３ دي. په هندي ژبو 
ک３ －وربتي، کلشه يي، تيرايي، سندي او پنجابي شامل３ دي. رويدا ژب３ چ３ د آريايي هندي 
－روپ ترمن＃ يوه ＇ان／ه ده چ３ کتي، بشکلي، وا４／لي، پرسيني، اشکوني، پشه يي، پراچ３ 
اونورستاني په ک３ شاملي دي چ３ په عمومي ډول د نورستان او د هغه د شاوخوا خلک پرې 

خبرې کوي. 
د افغانستان نورې ژب３ ترکي او مغولي دي چ３ د وه ل７ۍ په ک３ شامل３ دي. يوه ل７ۍ هغه ژب３ 
دي چ３ په مرکزي أسيا پورې اړه لري لکه ازبيکي، قزاقي او قرغزي. دوهمه ل７ۍ ي３ په جنوب 

لويد４＃ پورې اړه لري چ３ ترکمني او آذري احتوا کوي. 
۳.۳. د ژبو جغرافيايي و４ش:

د افغانستان ژب３ چ３ خلک پرې خبرې کوي، دا دي:
�tپ＋تو: هغه کسان چ３ په پ＋تو خبرې کوي، تقريبا په ！ول ه５واد ک３ استو－ن دي. خو زياتره 
پ＋تانه د افغانستان په ختي％و، جنوبي او جنوب ختي％و سيمو ک３ استو－نه لري. د اژبه ډ４رې 

لهج３ لري چ３ مشرقي او کندهاري لهج３ ي３  يو له بل ＇خه ＊３ پ５ژندل کي８ي.
�tدري: د ه５واد ډ４ره پخوان９ ژبه ده. د ه５واد زيات خلک په مختلفو لهجو له دې ژب３ سره ＇ه 

نا ＇ه په ！ول ه５واد ک３ بلديت لري. 
�tبلو＇ي: د هلمند، －ودز４رې،  صابري هامون او د ه５واد د لويد４＃ سرحدونو ＄ين３ خلک پرې 

خبرې کوي.
�tازبکي: د ه５واد په شمالي واليتونو ک３ ＄ين３ خلک پرې خبرې کوي.

�tترکمني: د ه５واد په شمال او شمال لويد４＃ ک３ د هرات تر واليته پورې ＄ين３ خلک پرې خبرې 
کوي. 

�tپراچي: د نجراب په يوه دره ک３، چ３ د ت／اب له اله سای سره ن＋ت３ ده، ＄ين３ خلک پرې 
خبرې کوي.

�tمنجي ژبه د بدخشان په منجان، واخي په واخان، سري／ي د واخان په شمال، سن／ليچ３ د 



۴۷

منجان په ختي＃ او د بدخشان د زيباک په جنوب، زيباکي ژبه د بدخشان په زيباک، اشکاشمي 
د بدخشان په اشکاشم، شغني د بدخشان په اشکاشم او شغنان، رو شاني او اشري د بدخشان په 

لويد４＃ او د پنج د سيند په غاړه ک３ او قرغزي  ژبه په کوچني پاميرک３ مرو ج３ دي. 
نورستان، پشه يي  په ختي＃  نورستان ک３، کورباتي ژبه  په  پاروني  او  �tک＂ه واي／لي،  شکوني 
ژبه په نورستان او د لغمان په درو، ت／اب، نجراب، کوهستان، کاپيسا او پغمان ک３، تيراهي د 

خيبر په لويد４＃ او ډکه اوج＂ي د ج＂انو ژبه ده.
�tپه سندۍ، لهندا او پنجاب９ اهل هنود خبرې کوي.

�tاورم７ي په لو－ر، براهوي د چخانسور د شورابک په شاوخوا سيمو ک３ رواج لري. مغلي او 
آذري ژب３ اوس له من％ه تللي دي. خو قزاقي د بلخ د واليت  په ＄ينو سيمو ک３ شته.

په  پ＋تو او دري ژبه د افغانستان اکثريت خلک خبرې کوي او د دولت رسمي ژب３ دي. په هغو 
سيمو ک３ چ３ اکثريت خلک ي３ له ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچ３ －وجري او 
يا پاميري ژبو ＇خه په يوه ژبه خبرې کوي، هلته پر پ＋تو او درې سرب５ره سيمه ييزه ژبه د در４م３ 

رسمي ژب３ په تو－ه دي.

  

زده کوونکي پر ډلو وو４شل شي. هره ډله دې پر الندې يوه موضوع پخپلو ک３ بحث وک７ي. 
يو تن دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب، موضوع په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي. 

�tد افغانستان خلک په کومو ژبو خبرې کوي. کوم３ ژب３ د کوم دليل له مخ３ رسمي دي؟
�tاندو اروپايي ژب３ پر ＇و برخو و４شل شوې دي؟د هر －روپ مشهورې ژب３ له سيمو سره واضح 

ک７ئ.
�tدر ويدا، ترکي او مغولي ژبو په باره ک３ معلومات ورک７ئ
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افغانستان په کومه سيمه ک３ ژوند کوي؟  �tبلو＇ان، ازبيکان  ترکمنان د 

 پو＊تن３: 
۱. د افغانستان هندوان په )              (، )               ( او )             ( ژبو خبرې کوي.

۲ پشه يي ژبه د ه５واد په کومو سيمو ک３ رواج لري؟
۳. اوس کوم３ ژب３ له من％ه تللي دي او ويونکي نه لري؟

۴. پ＋تو او درې ول３ رسم３ ژب３ دي؟
۵. کوم３ ژب３ په کوم دليل د در４مو رسمي ژبو حيثيت لري؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان مهم３ ژب３ په يوه جدول ک３ په ترتيب وليکئ.
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څوارلسم لوست:

1.4- د مواصالتو اهميت:

مواصالتي الرې د يوې ！ولن３ او ه５واد د اقتصادي، ！ولنيز، سياسي، فرهن／ي او اداري پرمخت， 

او  فرهن／ي  ！ولنيزه،  تجارتي(،  او  )کرنيزې، صنعتي  اړتياوې  اقتصادي  ！ول３  ک８５ي.  －２ل   بنس

سياسي وده د مواصالتي کر＊و له ترق９ او پرمخت， پرته امکان نه لري.

د يوې هوسا ！ولن３ اقتصادي او صنعتي پرمختيا د مواصالتي کر＊و او نقليه وسيلو په پرمخت， او 

ترق９  پورې اړه لري.

 په پورتني ا ن％ور ک３ کومه لويه الر وينئ؟

څلورم څپرکی
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مخ پر ودې ه５وادونه چ３ د اقتصادي او صنعتي پرمخت， لوم７ني پ７اوونه وهي، تر ！ولو لوم７ی 

بايد مواصالتي او ！رانسپورتي شرايط برابر ک７ي، چ３ توليدي او تجارتي وسايل او کسب او کار وده 

وک７ي. افغانستان د مخ پر ودې ه５وادونو په ډله ک３ په وچ３ پورې ت７لی او غرنی ه５واد دی. سيندونه 

ي３ هم د زيات ＄وړ او س５البي رژيم په درلودلو د ب７５يو د چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ＄مکنيو 

مواصالتي او هوايي سک＂ورونو وده د ه５واد بنس＂５زه اړتيا ده. له منظم３ مواصالتي شبک３ پرته هر 

اړخ５زه اقتصادي او ！ولنيزه وده ممکنه نه ده. مواصالتي الرې ＊ارونه او سيم３ سره ن＋لوي. اومه او 

د انرژۍ توليدوونکي مواد صنعتي مرکزونو او صنعتي او کرنيز محصوالت بازارونو او استهالکي 

مرکزونو ته ل８５د وي.

ک３                          ه５واد  ！ول  په  چ３  جوړوي،   بنس اقتصاد  د  ه５واد  يوه  د  اچونه  پان／ه  ک３  برخه  دې  په 

د اقتصادي، سياسي، فرهن／ي  او اقتصادي پالن جوړون３ د ودې او پراختيا سبب ک８５ي.

د مواصالتو د اقتصادي اهميت په هکله لن６ ويلی شو چ３:

-  له منظمو ！رانسپورتي الرو ＇خه د －＂３ اخ５ستني  په سبب بازار ک３ د کاليو بيه کم８５ي.

-د سون د موادو په ل／＋ت کم８５ي او د سودا－رۍ مالونه د وخت له ضايع ک５دلو پرته بازارنو ته 

ل８５دول ک８５ي.

- ب５الب５ل قومونه د يو او بل له دود او دستور ＇خه خبر８４ي. د ه５واد ملي يووالی تآمني８ي، چ３ 

ورسره په ستونزو اخته سيمو ته په چ＂ک９ مرست３ استول ک８５ي.

- د ！رانسپورتي الرو په نشتولي ک３ پر دې سرب５ره چ３ پورتن９ موخ３ الس ته نه را＄ي؛ بلک３            

د فرهن， او ＊وون３ او روزن３ د وروسته والي المل هم ک８５ي.

زموږ په ه５واد ک３ په ت５رو وختونو ک３ د پورتنيو ستونزو په درک سره پخپلو پن％ه کلنو پالنونو ک３ 

ډ４ره پرمختيايي بودجه، د مو！رو د س７کونو د جوړولو لپاره ب５له شوې وه. له درې لسيزو ＇خه په 

زياته اوږده تپل شوې داخلي ج／７ه ک３ ！ول３ مواصالتي شبک３ ويجاړې شوې او د هغو بيا جوړولو 
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ته اړتيا پ５＋ه شوه. له همدې امله، د موقت حکومت له تشکيل ＇خه وروسته د توکيو – جاپان په 

کنفرانس ک３ د ه５واد د لويو الرو جوړولو او پراختيا ته د اقتصادي زيربنا په تو－ه د لوم７يتوب حق 

ورک７ل شو. اوس د حلقوي لوي３ الرې ۸۰ سلنه جوړه شوې او له بندرونو سره ن＋لول شوې ده. په 

همدې ډول، يوله بل سره د واليتونو او له مرکز سره د ولسواليو ن＋لول دوام لري.

له بل３ خوا، په پام ک３ دي چ３ ！رانزي＂ي کر＊３ د شمال او لويد４＃ －اون６يانو سره فعال３ شي او زموږ 

د ه５واد د سودا－رۍ اړيک３ به  په منطقه ک３ پراخ３ شي.

  

زده کوونکي په مناسبو ډلو ک３ تنظيم８５ي. يوه ډله دې د مواصالتو اهميت د ه５واد د اقتصادي 
باندې  برخه  مواصالتو  د  ودې ک３  ！ولينزې  او  اقتصادي  په  ه５واد  د  ډله  دوهمه  او  تو－ه  په  زيربنا 
بحث وک７ي. د ډل３ يو غ７ی د زده کوونکو د فعاليت پايل３، ！ول／يوالو ته وړاندې کوي. په پای ک３ 

＊وونکی د ډل３ د فعاليت پايل３ د خپلو معلوماتو په ورزياتولو را ！ولوي. 
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 پو＊تن３: 
 لن６ه ＄واب ورک７ئ: 

۱-زموږ په ه５واد  ک３ ＄مکني او هوايي ！رانسپورټ د مواصالت له نورو برخو＇خه ول３ ＊ه وده ک７ې 

ده؟
۲-په ت５رو پن％ه کلنو پالنونو ک３ زيات پام ول３ د مواصالتو  ودې ته شوی و؟

۳ -د توکيو - جاپان د همکاريو په کنفرانس ک３ زيات پام د ه５واد د لويوالرو بيا جوړولو ته وراړول 
شوی و.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د  او  وليکئ  په ＇و کر＊وک３  اهميت  له مخ３ د ＄مکنيو مواصالتو  اقتصادي ودې  د  ه５واد  د 

جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ په ！ول／ي ک３ و لولئ .
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پنځلسم لوست:
2.4 ـ ځمکنی  حمل او نقل

د حمل و نقل د يو منظم مواصالتي سيستم شتون )صنايعو په －６ون( د ！ولنيز او اقتصادي پرمختيا 
بنس جوړوي او په ه５واد ک３ د ！ولنيز، اقتصادي يووالي د رامن％ته کيدو سبب ک８５ي او د خدماتي 
له  او  په ملي سويه سواد－ري پرمخت， کوي  برابروي.  لپاره اسانتياوې  ل８５د  او اطالعاتو د  موادو 
هغ３ سره يو＄ای د پرسونل استخدام او عوايد هم زيات８５ي.د ژوند کچه هم لوړ８４ي. د دې ډول 
زيربناوو شتون په افغانستان ک３، د ＄مک３ جغرافيايي جوړ＊ت ته په پام سره، چ３ په ＄ان／７و او 
جال سيمو و４شل ک８５ي، فوق العاده ارز＊ت لري. په ت５ره بيا د صنايعو پراختيا، چ３ له هغ３ پرته 
صنعتي مؤسسو ته اومه مواد او انرژي توليدوونکي مواد او د هغو توليدات استهالکي سيمو ته 

انتقاليدی نه شي.
د من％ن９ أسيا په جنوب ک３ د افغانستان د جغرافيايي موقعيت ته په پام سره د تاريخ له ډ４رې پخوا دورې 
＇خه د اوږدې مودې لپاره د ختي＃ او لويد４＃ او د شمال او سويل تر من＃ د سودا－رۍ اړيکو په تامين 
ک３ ډ４ر اهميت لري.د دې تجارتي او فرهن／ي اړيکو دوام د ه５واد د ژوندانه د کچ３ په لوړولو ک３ د 
اقتصاد او فرهن， له پلوه ډ４ر مهم رول لوبوي. له ميالد ＇خه مخک３ په ＇لورمه پ７５ۍ ک３ د پو＄ي  
يرغل په پای ک３ د يونان او هند ترمن＃ سودا－ريزې اړيک３ د افغانستان له الرې تآمين شوې وې. په 
لوم７ي ميالدي کال ک３ د يونان د باختري پاچاهانو په وخت ک３ افغانستان د سودا－ريزو اړيکو په تآمين 

پوهي８ئ چ３ مو！ر کله زموږ ه５واد ته وارد شو؟



۵۴

ک３ لوړ مقام درلوده؛ بلخ د هغ３ الرې د ن＋ليدو ＄ای －２ل ک５ده.
ه５واد  له دې  دوره ک３(  په  امپراطورۍ  د  کوشانيانو  )د  درملوالره  او  ور４＋مو  د  ډول،  په همدې 
＇خه ت５ر４ده. له همدې امله، د بلخ ＊ار د لويد４＃ ) اروپايي( او ختي＃ ) دچينايي او هندي( کاليو              

د تبادل３ مرکز و.
د امير عبدالرحمن خان د حکومت په وخت ک３ د نوو کاروان سرايونو ابادولو او په ه５واد ک３ 
دننه د سودا－رۍ د محصول لغوه ک５دلو د سودا－رۍ او اقتصاد لپاره زمينه برابره ک７ه. ان／ليسانو 
له کراچ９ ＇خه تر کو！３ او چمن پورې د اوسپن３ کر＊ه و غ％وله. خو د ه５واد خارجي تجارت ته 

پام و نه شو.
تر ۱۹٣٠ م کال پورې، چ３ د ۱٣٠٨ لمريز کال سره سمون لري، ！ول مسافرتونه پلي وو او وړل 
او راوړل د حيواناتو په مرسته ترسره ک５دل. له هغ３ ＇خه وروسته په حمل و نقل ک３ له عصري 

وسايلو ＇خه －＂３ اخ５ستن３ چ＂که وده وک７ه.
 په ۱۹٠۹م کال ک３ د اميرحبيب اله خان په دوره ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره مو！رونه د دملر له  کمپن９ 
＇خه په ممبيي )بمبيي( ک３ وپ５ريدل شول او په کابل ک３ په کار واچول شول.)٥٧( تنه کار－ران 
هم بمبيي ته واستول شول چ３ د مو！رو تخنيکي کارونه زده ک７ي. د مو！رو شرکت د در باريانو له 

خوا جوړ شو. د يادون３ وړ ده چ３ بايسکل مخک３ افغانستان ته وارد شوی و.
د کاروانونو د ت， او رات， الرې ترميم شوې. د مو！رو لپاره نوي س７کونه د کابل – جالل أباد، 
جالل أباد- لغمان ، کابل ـ جبل السراج، کابل – لو－ر او کابل – غزني ترمن＃ جوړ شول. د ！ول 
ه５واد په ＊ارونو ک３ کاروان سرايونه د سراجيه رباطونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوه رباطونو 
تر من＃ وا！ن شپ８ کروه  )تقريباً ۱٨ کيلومتره( و. پر دې سر ب５ره، د سيندو له پاسه عصري پلونه           

د مو ！رو د ت， او رات， لپاره جوړ شول. 
په امانيه دوره ک３ او له هغ３ ＇خه وروسته ＄مکنيو مواصالتو ته زيات پام وشو. د س７کونو جوړول 
او د مواصالتي کر＊و پر مختيايو الزمي امر و－２ل شو.＇رن／ه چ３ افغانستان په وچ３ پورې ت７لی 
ه５واد دی او سمندر ته الره نه لري. نو په ه５واد ک３ د نننيو او بهرنيو اړيکو د تامين لپاره له ＄مکني 

او په دوهم پ７او ک３ له هوايي ！رانسپورټ ＇خه اغ５زناکه طريقه نه شته.
د ＄مکنيو ！رانسپور！ي الرو د  جوړولو او پراختيا  په وړاندې زيات３ ستونزې دي چ３ ＄ين３ ي３ په 
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－وته کوو.
- د ه５واد طبيعي جوړ＊ت او غرن９ ب２ه.
- د غرنيو او د＊تي سيمو ب５ل اقليمونه.

- د عصري وسايلو، فني پرسونل او پوره پان／３ نشتوالی.
  برخه غرن９ ده. دغه غرونه له شمال ختي＃ ＇خه د جنوب لويد＃４ 

3
۱ تاس３ پو ه８５ئ زموږ د ه５واد 

په لوري د يوه طبيعي د４وال په تو－ه پراته دي او ه５واد ي３ په دوه شمالي او جنوبي برخو و４شلی د ی. 
 زياتره کوتلونه ي３ له ۳۰۰۰ مترو ＇خه زيات لوړوالی لري او د کال په زياته موده ک３ په واورو پ
وي او د ت， او رات， په وړاندې خن６ －ر＄ي. زيات３ درې ي３ له شمال ＇خه جنوب ته، چ３ سور 
ي３ ل８ دی، د سيندونو په اوږدو ک３ پرت３ دي چ３ د ت， او رات， په وړاندې ستونزې جوړوي. په 
همدې ډول، غرن９ سيم３ او پراخه ش／لن３ د＊ت３ هم د ＄مکني ！رانسپورټ د پراختيا په وړاندې 

ستونزې جوړوي، چ３ زيات３ پان／３، عصري وسايلو او فني پرسونل ته اړتيا لري.
د ه５واد د سيندونو مسيرونو، له دې سره سره چ３ د کارواني لويو الرو په غ％ولو ک３ اغ５زناکه 
مرسته ک７ې ده. خو د ＄مکني ！رانسپورټ په غ％ولو او پر مخت， ک３ ي３ ستونزې را من％ته ک７ي 
دي. د دې تر  ＇ن， چ３ ＄ينو ＄ايونو ک３ درې دومره تن／３ دي، چ３ يوازې د سيند د بهيدو 
الره ي３ جوړه ک７ې ده، لکه: ماهيپر، درون＂ه، سالن， او داس３ نور، چ３ په ＄ينو ＄ايونو ک３ د 
غرونو د توږلو او د تونل د کيندلو اړتيا پ５＋８５ي. سيندونه هم ک８ي８ي او تاو را تاوي８ي او س７کونه بايد 
＇و ＄له د سيند له پاسه ت５رشي. پر دې سر ب５ره ب５شماره پلونه او استنادي ديوالونه بايد د واورې د 
＊وييدو په وړاندې جوړ شي. له همدې امله د دې ستونزې د حل لپاره زيات وخت، پوره پان／３ 

او فني پرسونل ته اړتيا ده.
له دې ！ولو ستونزو سره سره ＄مکنی ！رانسپورټ له ！ولو نورو ！رانسپور！ونو ＇خه اړين او －＂ور دی.

د اوسپن３ د کر＊و د پرمخت， په وړاندې پاسني ياد شوي خن６ونه د پام وړ دي، چ３ د هغو له مخ３ 
زموږ په ه５واد ک３ د اوسپن３ کر＊３ نه وې جوړې شوې.خو په پام ک３ ده چ３ د －اون６يو ه５وادونو 

)ايکو او سارک( په مرسته دغه ستونزه په را تلونکي ک３ حل شي.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو ک３ تنظيم شي. هره ډله دې په ه５واد ک３ د اقتصادي او ！ولنيزې زير 
بنا په تو－ه د مواصالتو په رول په خپلو ک３ بحث وک７ي او د خپلو بحثونو پايل３ دې يو زده کوونکی 
！ول／５والو ته بيان ک７ي او ＊اغلی ＊وونکی دی د بحث پايله، له خپلو معلوماتو سره يو ＄ای را ！وله 

ک７ي.
 

 پو＊تن３: 
 لن６ه جواب وواياست: 

۱-د خپل ه５واد د ＄مکني ！رانسپورټ د پرمخت， په وړاندې سترې ستونزې په لن６ه توضيح ک７ئ.
۲-په ه５واد ک３ ول３ ＄مکني ！رانسپورټ له نورو ！رانسپور！ي ډولونو ＇خه زياته پراختيا موندل３ ده؟

۳-د ه５واد په اقتصادي پر مخت， ک３ د ＄مکني ！رانسپورټ اهميت توضيح ک７ئ.

الندن９ نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:  
۱-  مو！ر لوم７ ی ＄ل لپاره د.................حکومت په دوره ک３ ه５واد ته وارد شو؟

۲-د لوم７ي ＄ل لپاره د افغانستان له الرې د هند او يونان تر من＃ د ...................             
د حکومت په وخت ک３ تآمين شوی وی.

سم ＄وابونه د )س( او غلط ＄وابونه د )ن( په توري په ن＋ه ک７ي:
۱- ايا زموږ د ه５واد جغرافيايي موقعيت د ختي＃ او لويد４＃ تر من＃ د تجارتي اړيکو په تآمين ک３ 

ډ４ر اهميت لري؟
۲-ايا د مو！ر لپاره د س７کونوجوړول د امير عبدالرحمن خان د حکومت په وخت ک３ پيل شول؟  

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د ه５واد د اقتصادي، ！ولنيزې او فرهن／ي پراختيا په هکله د ＄مکني ！رانسپورټ اهميت په ＇و 

کر＊و ک３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو ته ولولئ. 
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سم لوست : شپا

وله ټرانسپورټي وسايل پ５ژنئ؟ الف: څو 

پورتنيو ان％ورونو ته په غور و－ورئ؛ دغه وسايل د ！رانسپورټ په کوم ډول پورې اړه لري؟
د ＄مکني ！رانسپورټ اصطالح هغو وسيلو ته ويل ک８５ي چ３ د ＄مک３ د و چ３ برخ３ له پاسه 
ميني  بسونه،  )الرۍ،  مو！ر  سايکل،  مو！ر  بايسيکل،  حيوانات،  وړلو  بار  د  لکه  کوي،  حرکت 

بسونه، －７ندي مو！رونه(  او اور－اډي له ！ولو ډولونو سره.
د دغو وسيلو په اختراع سره د سيمو او ه５وادونو تر من＃ وا！ن لن６ي８ي. هغه وا！نونه چ３ کاروانونو 
په اونيو ک３ وهل، اوس د دې وسيلو په مرسته ＇و ساعتوتو ته را لن６ شوي دي. همدارن／ه، له دې 
وسيلو ＇خه په －＂３ اخ５ستن３ درانه تجارتي مالونه، چ３ پخواي３ د ل８５د４دو توان نه وو، اوس په 

اسان９ سره ل８５دول ک８５ي.
بايسکل د ！رانسپورټ ډ４ره －＂وره وسيله ده. په ميليونونو انسانان ور＇خه －＂ه اخلي. آن تر دې چ３ په 

＄ينو ه５وادونو ک３ ي３ د بايسکل د چلولو لپاره ＄ان／７ي وا！ونه او جادې  هم جوړې ک７ي دي.
د لوم７ي ＄ل لپاره بايسکل يوان／ليسي پوه کنت دوسواک په ۱۷۹۰م کال ک３ اختراع ک７، چ３ 
دوه ＇رخونه او يو چوکاټ ي３ درلود. اوس په ن７ۍ ک３ په سل／ونو ډوله بايسکلونه جوړ８４ي چ３ نه 
يوازې ！رانسپور！ي وسيله ده، بلکه: د سپورټ لپاره هم －＂ور دي.د سون مواد نه ل／وي او د استو－ن３ 
چاپيريال نه کک７وي. د چين د خلکو د ＄مکني ！رانسپورټ زياته برخه په ت５ره بيا په ＊ارونو ک３ 

بايسکل جوړوي.
زموږ ه５واد ته بايسکل له مو！ر ＇خه مخک３ د ام５ر حبيب اله خان د حکومت په وخت ک３ وارد 

شو. اوس په زر－ونو تنه خلک ور＇خه －＂ه اخلي.
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بله وسيله چ３ له مو！ر سره ورته ده، خو د کوچني ماشين په مرسته چ３ ل８ ت５ل مصرفوي فعاليت 
کوي، د مو！ر سايکل په نوم ياد８４ي. ＇رن／ه چ３ د ت５لو ل／＋ت ي３ ل８ دی نو زياته －＂ه ور＇خه 

اخ５ستل ک８５ي. زموږ په ه５واد ک３ ي３ استعمال له بايسيکل ＇خه وروسته ډ４ر دی .
د ۱۸ م. پ７５ۍ په دوهمه نيمايي ک３ د بخار ماشين په کشف سره، سمن／تن د انتقالولو يوه  وسيله 
جوړه ک７ه چ３ د بخار په واسطه ي３  حرکت کاوه چ３  دغه لوم７نی جوړ شوی  مو！ر －２ل ک８５ي.

په ان／لستان ک３ زيات３ انتقاالتي وسيل３ جوړې شوې، خو د ډبرو سکرو د ل／ولو له امله ي３ زيات 
لو－ی کاوه او د تخنيکي نيم／７تياوو له مخ３ ي３ زيات ！کرونه کول.

د ۱۹ م پ７５ۍ په دوهمه نيمايي ک３ داس３ مو！ر اختر اع شو چ３ په نفتو ي３ حرکت کاوه. زموږ په 
ه５واد ک３ کله چ３ مستر دين  د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په ۱۹٠۴زي８ديز کال  
په ډسمبر ک３ کابل ته  سفر کاوه، د نورو سوغاتونو تر ＇ن， ي３ يوه عراده مو！ر هم امير حبيب اهلل 
خان ته ډال９ ک７، چ３ ٧٠٠ س＂رلن， پون６ه ارز＊ت ي３ درلوده. په  هغه مو！ر ک３ د ت５لو پر ＄ای 

لر－ي سو＄يدل او ماشين ته ي３ حرکت ورکاوه. 
اوس زموږ ه５واد ته ب５الب５ل ډول مو！رونه وارد شوي دي، لکه: )باروړونکي مو！رونه، د طبيعي 
－از او ت５لو ！انکرونه(، کوچني او لوی بسونه او －７ندي مو！رونه چ３ د ن７ۍ د ډ４رو عصري کمپنيو 

＇خه پ５رودل ک８５ي.  
د اوسپن３ کر＊ه د مالونو د وړلو او راوړلو ډ４ره پخوان９ وسيله ده چ３ د بخار د ماشين په واسطه په کار اچول 

شوې او د اوسپن３ کر＊３ ورته غ％ي８ي او نن سبا د  ＄مکني حمل و نقل ډ４ره ستره وسيله ده. 
په 1۳۰۵ لمريز کال ک３ د شاه امان اهلل خان په دوره ک３، کله چ３ د داراالمان عصري ＊ار جوړول پ５ل 
شول، د خلکو او تعميراتي مالونو د انتقال لپاره يو کوچنی اور－اډی د اوسپن３ کر＊３ سره  هم ه５واد ته 
وارد شو چ３ دا  کر＊ه  د شاه دو شمشيره له زيارت ＇خه د داراالمان تر ما９１ پورې غ％يدل３ وه.دغه 
اور－اډي د بخار يو انجن او ＇و ډب３ درلودې او هره ورځ به ي３ خلک او کالي  په دې کر＊ه انتقالول . 
تراوسه ي３ ن＋３ د کابل په موزيم ک３ شته.دغ３ کر＊３ له ۸-۷ کيلومترو پورې اوږدوالی در لوده او تر 
۱٣٠٧لمريز کال پورې فعاله وه. د شاه امان اله خان له سقوط ＇خه  وروسته، د هغه وخت حکومتونو  

د اوسپن３ کر＊３ له جوړولو او غ％ولو سره مينه ＊کاره نه ک７ه. 
د يادون３ وړ ده چ３ په ه５واد ک３ له د ملي بس ＇خه پرته ！ول３ ！رانسپور！ي تصدي／ان３ منحل اعالن 
شوې. دا تصدي د زرو ＇خه د زياتو بسونو په درلودلو د کابل ＊ار په دننه او د ه５واد په واليتونو 
ک３ فعاليت کوي او په پام ک３ ده چ３ د بر４＋نا يي بسونو پروژه چ３ د کابل ＊ار په داخلي ج／７و 
ک３ ړن／ه شوې دوهم ＄لي احيا ک７ي. بر４＋نايي بسونه پردې سرب５ره چ３ ل８ ل／＋ت لري، د ژوند 

چاپيريال هم نه کک７وي. 
سرب５ره
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اضافي معلومات  )د مطالع３ لپاره(: 
＄مکنی ！رانسپورټ په ＄ان／７ي ډول د وسايطو واردولو د يادون３ وړ پر مخت， ک７ی دی. په ۱۳۸۵لمريز  کال ک３ د 
ز کال ک３ ۸۷۳۷۰۱عرادو ته لوړ  ر ！ولو ثبت شوو مو！رو شم５ر ۶۰۶۹۴۴ عرادو ته رس５ده. دا شم５ر په ۱۳۸۶
شو چ３ ۸/۴۳س ډ４روالی را＊يي. شخصي او ！کسي مو！ر ډ４ر زياتوالی ＊کاره کوي او همدارن／ه د الريو شم５ر                           

خ ۱۳۵۴۴۶  او د بسونو شم５ر له ۴۸۵۱۳ ＇خه ۵۸۰۴۹ عرادو ته لوړ شوي. ۱۱۷۴۶۰

＄مکنی ！رانسپورټ
۱۳۸۶ لمريز کال ک۱۳۸۵３ لمريز کال ک۱۳۸۴３ لمريز کال ک３د مقياس واحد خصوصيات   

۴۸۶۱۴۱۶۰۶۹۴۴۸۷۳۷۰۱عرادې ！ول مو！رونه 

۲۸۵۱۰۳۰۲۵۱۳۳۳۰۶عرادېدولتي سک＂ور

۴۵۷۶۳۱۵۷۶۶۹۳۸۴۰۳۹۲عرادېخصوصي سک＂ور 

۱۰۰۸۸۳۱۱۷۴۶۰۱۳۵۴۴۶عرادېالرۍ 

۱۱۳۴۱۱۱۹۰۸۱۲۹۱۵عرادې دولتي سک＂ور 

۸۹۵۴۲۱۰۵۵۵۲۱۲۲۵۳۱عرادېدخصوصي سک＂ور 

۴۱۷۱۳۴۸۵۱۳۸۰۴۹عرادېبسونه 

۳۳۶۸۳۵۸۶۴۲۱۳عرادېدولتي بسونه 

۲۶۲۷۰۳۱۴۱۶۵۵۱۷۶۰۱عرادې－７ندي مو！رونه 

۱۲۵۷۹۱۳۲۳۳۱۴۵۰۱عرادېدولتي سک＂ور 

۶۴۸۱۷۱۰۸۲۸۲۱۲۷۹۵۹عرادېمو！ر سيکلونه 

۱۲۲۲۱۵۲۱۱۶۷۷عرادېدولتي سک＂ور 

 په ه５واد ک３ د بهرنيو  
اتباعو و سايط

۱۲۶۶۸۱۳۲۹۶۲۵۷۹۴عرادې

۱٣٨۶ لمريز کال د مرکزي احصاي３ د ادارې د کلن９ احصاي３  ۲٠٥مخ.
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زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي او ！ول３ ډل３ دې په ！ولنه ک３ د ＄مکني ！رانسپورټ 
زياتوالي  ساري  ب３  هغه  د  باندې  چاپ５ريال  په  ژوندانه  د  همدارن／ه  او  وک７ي  بحث  اهميت  په 

اغ５زې دي رو＊انه ک７ي او د ډل３ يو غ７ی دې د بحثو نو پايله ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ه ي３ ＄واب ک７ئ: 

١-د ＄مکني ！رانسپورټ د وسايلود ډولونو نومونه واخلئ. 
٢-د ！رانسپور！ي وسيلو اختراع کوم３ اسانتياوې رامن％ته ک７ي دي؟

الندن９ نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
الف: د بايسکل مخترع  ..............دی. 

                              ............................ سکر！ر  د  چارو  بهرنيو  د  هند  برتانوي  د  مو！ر  ته  ه５واد  زموږ  ب: 
سفر په وخت ک３ کابل ته راوړل شو.

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ: 
الف: بايسکل د انتقال －＂وره وسيله ده چ３ د ژوندانه چاپ５ريال نه کک７وي.

ب: پخوان９ ！ول３ ！رانسپور！ي تصدۍ منحل شوي دي.
ج: د اوسپن３ کر＊ه د غازي امان اله خان د پاچاه９ په دوره ک３ افغانستان ته وارد شوې ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زموږ په ه５واد ک３ د ＄مکني ！رانسپورټ )د اوسپن３ کر＊３( د سترې وسيل３ د اهميت په هکله 

تبصره وليکئ او د جغرافي３ په راتلونک３ ساعت ک３ يي ！ول／يوالوته بيان ک７ئ. 
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ئ؟ اوولسم لوست:   ب: د افعانستان د لويو الرو په هکله څه پوه５

لوي３ الرې په يوه ه５واد ک３، د بدن لپاره د وين３ د شريانونو معنا لري.هغه ه５وادونه چ３ په هغو 
ک３  لوي３ الرې ل８ې پر مختلل３ دي، په واقعيت ک３ په هغه ه５واد ک３ ！ولنيزه او اقتصادي وده په 
！په دريدل３ او د اقتصادي ＇رخ ب５ل３ برخ３، لکه: صنعتي توليدات، کرنيز محصوالت، عرضه 
او تقاضا، په بازار ک３ پ５رودل او پلورل، مسافرتونه او －ر＄５دنه له يوه ＄ايه ＇خه بل ＄ای ته تلل او 
راتلل په بشپ７ ډول له ستونزوسره مخامخ ک８５ي. ه５واد او اړونده ！ولنه  په بشپ７ ډول په فرهن／ي او 

اقتصادي انزوا  ک３ واقع ک８５ي. 
ددې لپاره چ３ زموږ ه５واد د اقتصاد او ！ولنيز فعاليت له امله ارز＊ت ناک خو＄＋ت ولري، بايد 
په ه５واد ک３ دننه د ！ولو واليتونو، ولسواليو او کليو ترمن＃ او له ه５واد ＇خه د باندې له －اون６يو 
ه５وادونو سره سياسي او اقتصادي هم５شني تماسونه ！ين， ک７و، نو اړين بر４＋ي چ３ مواصالتي 

برخ３ ته ي３ ＄ان／７ی پام وشي.
 د غازي امان اله خان او محمد ظاهر خان د پاچاه９ په دوره ک３، په ت５ره بيا د محمد داوود خان 
د صدارت په دوره ک３ ډ４ره ه）ه وشوه چ３ ه５واد له اقتصادي او ！ولنيزې انزوا ＇خه وژغوري. په 

د افغانستــــــــان 
سياسي نقش３

الر＊ود:

پالزم５نه
د واليتونو مرکزونه

ن７يوال سرحدونه
د والياتو سرحدونه

اصلي الرې
فرعي الرې

نورې کوچن９ الرې
د اوسپن３ الرې

سيندونه
د اوبو کانالونه
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！ولو پن％ه کلنو پالنونو ک３ د لويو الرو جوړولو ته، د اقتصادي زير بنا په تو －ه،＄ان／７ی پام وشو. په 
پن％ه کلن لوم７ي پالن )۱۳۳۰ -۱۳۳۵ لمريز کال(، دوهم پالن  ) ۱۳۳5-۱۳4۰( او در４م 
پالن )۱۳4۱-۱۳45( کالوک３ د پرمختيايي بودج３ ۵۰ سلنه په لويو الرو ول／５ده  او له ۲۵۰۰ 

کيلومترو ＇خه زيات قير شوي او کانکري＂ي س７کونه جوړ شول. 
خو په داخلي ج／７و ک３ دغه ！ول３ جادې تر يوې اندازې پورې ويجاړې شوې چ３ ترميم غواړي. 

د پخوانيو لويو الرو پراختيا او د نوو لويو الرو جوړول، د دولت اساسي اړتياوې دي.
＇رن／ه چ３ خصوصي سک＂ور په دې برخه ک３ له پان／３ اچون３  سره مينه نه لري. د لويو الرو 

ترميم او جوړول د دولت په غاړه دي.
لوې الري３ پر دوه برخو و４شل ک８５ي: 

۱- حلقوي لوي３ الرې چ３ په هغو باندې ترافيک له يوې نقط３ پيل او له يو دوراني حرکت ＇خه 
د نامنظم３ دا４رې يا بيضوي ته ورته دايرې په  ب２ه، د پيل له نقط３ سره ن＋لي. لکه د کابل – مزار 

شريف –شبرغان – ميمن３ – بادغيس – هرات – کندهار – غزني ا و کابل حلقوي س７ک.
۲-ب５ل３ او پرې شوې الرې چ３ له حلقوي لويو الرو ＇خه جال شوي دي لکه د کابل –خوست 

او داس３ نورې الرې.
د ه５واد مهم３ لوي３ الرې دا دي: 
د ه５واد شمالي لويه الره: 

د مرکزي او شمالي و اليتونو د سودا－رۍ او مواصالتو په بر خه ک３، دغه لويه الره ستره برخه لري. 
د دې پروژې －＂３ دي: 

له شمالي واليتونو سره ون＋لول  ۱- د دې لوي３ الرې په جوړيدو سره مرکزي واليتونه مستقيماً 
د ه５واد شمالي سيم３              ي３   کاله   ۴۰ له الرې ＇خه چ３  لويه الره د ＊کاري  درې  شول. دغه 
د مرکزي او جنوبي سيمو سره ن＋لول３، ۲۰۰ کيلومتره لن６ه ده. په پای ک３ ！رانسپور！ي ل／＋تنونه 

او د مو！رو استهالک کم８５ي او په ل８ وخت ک３ حاصالت  سودا－ريزو مرکزونوته وړل ک８５ي.
۲-د ه５واد د شمالي سيمو تو ليدي محصوالت په جنوب ک３ ل／＋تي مرکزونو ته او صادراتي 

مالونه د ه５واد شمالي بندرونو ته په ډ４ر ل８ وخت ک３ وړل ک８５ي.
۳-＄ين３ فابريک３ لکه: د بغالن د بورې کارخانه، د غوري او گلبهار د سمن＂و کارخان３، د پلخمري 
او جبل السراج د نساج９ کارخان３ او داس３ نورې د دې لوي３ الرې په اږدو ک３ دي. د هغو توليدات 
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د وخت له ضايع ک５دو پرته د خر＇الو بازارونو ته  او همدارن／ه اومه مواد او د اړتيا وړ نور مواد 
ي３ له همدې الرې ＇خه انتقال８５ي. 

د کابل – تورخم لويه الر:
دغه لويه الر له نورو ！رانزيتي لويو الرو ＇خه ＄ان／７ی اهميت لري. دغه لويه الر د تورخم له 
الرې له پ５＋ور سره ن＋ت３ ده. له هغ３ ＇خه وروسته د اوسپن３ د کر＊３ او قير شوې لوي３ الرې په 
واسطه د کراچ９ له بندر سره او د هغ３ له الرې د هند د سمندر اوبو د ن７يوال３ الرې سره ن＋لي. 
له هغ３ ＇خه په －＂３ اخيستن３ زموږ د ه５واد د سودا－رۍ ！ول مالونه هند او د أسيا، اروپا او امريکا 
نورو ه５وادونو ته صادر８４ي. د ن７ۍ له ه５وادونو ＇خه وارداتي مالونه د ！رانزي له حق ＇خه په 

－＂３ اخيستن３ سره، زموږ ه５واد ته وارد８４ي.
دغه لويه الر د فرعي قيرشوو لويو الرو په واسطه له کن７، لغمان او نورستان واليتونو او د نن／رهار 

له ولسواليو سره ن＋ت３ ده.
د دې لوي３ الرې په اوږدو ک３ د بر４＋نا بندونه او د نن／رهار د کانال پروژه جوړه شوې ده، چ３             
د هغ３ په بشپ７يدو ک３ ي３ ستر رول لوبولی دی. په همدې ډول، د نوموړو واليتونو توليدي او 
کرنيز محصوالت کابل او نورو استهالکي مرکزونو ته انتقال８５ي چ３ په پای ک３ د نوموړو واليتونو 

د اقتصادي پرمخت， سبب ک８５ي.
کابل – کندهار لويه الر: 

د ！رانزي＂ي فعاليت له مخ３ دغه لويه الر د  ه５واد د لويو الرو په ډله ک３ لوم７ی مقام لري. ＄که چ３ 
د کابل – کندهار لويه الر  د کندهار – سپين بولدک له الرې د چمن د اوسپن３ کر＊３ په واسطه 
د کراچ９ او －وادر )د عرب د سمندر －ي پر غاړه پروت دی( له بندرونو سره ن＋لوي. همدارن／ه، د 
کندهار – هرات د لوي３ الرې په واسطه د تورغون６ۍ د بندر په واسطه د ترکمنستان له جمهوريت 
سره، په هرات ک３ د اسالم کال د بندر، په فراه ک３ د ابو نصر فراهي بندر او د نيمروز د واليت د 
الرام – زرنج لوي３ الرې په واسطه له ايران سره او د هغ３ الرې د اوسپن３ د کر＊３ په واسطه د ايران 
د چابهار له بندر سره د عرب د سمندر－ي ن７يوالو اوبو ته الره پيداکوي. د دې بندر له الرې نه يوازې 

افغاني مالونه، بلک３ د مرکز ي أسيا د ه５وادونو مالونه هم وارد او صادري８ي.
د کابل – کندهار لويه الر ＇و واليتونه، چ３ تاريخي او تجارتي ＄ايونه لري، يو له بل سره ن＋لوي.
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د کندهار – هرات – تورغن  ) پخوان قره تپه( لويه الر:  
دغه لويه الره د ډ４ره عصري له کانکري＂ي جوړه شوې وه. خو اوس د بيا رغون３ په پايله ک３  قير شوې 
ده.زموږ ه５واد ترکمنستان سره ن＋لوي. په همدې ډول، د لويد４％و واليتونو د مرکزونو د ن＋لولو له 
مخ３ اهميت لري، چ３ کندهار او هرات په مستقيم ډول او فراه، نيمروز او هلمند په غير مستقم 

ډول سره ن＋لوي.

هرات – اسالم قلعه لويه الر:
د دې لوي３ الرې اوږدوالی ۱۲۴ کيلومتره دی او د هرات ＊ار د اسالم قلعه له بندر سره، چ３ 
له ايران سره د افغانستان په سرحد ک３ دی، ن＋لوي. دغه لويه الر له ايران، ترکي３ او نورو اروپايي 

ه５وادونو سره په سودا－رۍ ک３ زيات اهميت لري.
د پلخمري – شبرغان – فارياب لويه الر:  

دغه لويه الر د سودا－رۍ او اقتصاد له پلوه ＄ان／７ی اهميت لري او د ه５واد د حلقوي لوي３ الرې 
برخه ده چ３ د ه５واد شمالي واليتونه لکه: بغالن، سمن／ان، بلخ، جوزجان او فارياب يوله بل سره 
ن＋لوي او د بادغيس د واليت له الرې د هرات له واليت سره ن＋لي. له هرات سره د هغ３ په ن＋لولو 
دغه حلقوي لويه الر  بشپ７ي８ي. له هغ３  ＇خه د جالشوو لويو الرو په واسطه د حيرتان، کلفت او 

د اندخوی د آقين３ له بندرونو سره هم ن＋لي. 
د کابل- خوست لويه الر:  

له ډ４رو کلونو راهيس３ د دوهم３ درج３ لوي３ الرې په نامه ياديده. خو کله چ３ د خوست د غالم خان 
له بندر سره وصل شوه او له هغ３ الرې د کرم３ ايجنس９ سره ون＋ته، ＄ان／７ی اقتصادي او سودا－ريز 
اهميت ي３ پيداک７. د ه５واد جنوبي واليتونه، لکه: لو－ر، پکتيا او خوست ي３ له کابل  سره ون＋لول.

د کندز – بدخشان لويه الره:  
د ه５واد مهم حاصل خيزه، کرنيز او صنعتي واليتونه لکه: کندز، تخار او بدخشان يو له بل سره 
ن＋لوي. همدارن／ه، د ه５واد د شمالي  لوي３ الرې په واسطه له حلقوي لوي３ الرې سره ن＋تي. په 

همدې ډول، د کندز ش５رخان بندر له الرې له تاجکستان سره ن＋لي. 
د ه５واد د لويو الرو جوړول پردې سرب５ره چ３ د ه５واد د ب５الب５لو سيمو تر من＃ اقتصادي او تجارت３ 
اړيک３، جوړوي، بلک３ د هغو له الرې د جنوبي او مرکزي أسيا د ه５وادونو تر من＃ دوستانه اړيکو 
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ک３ هم مهمه برخه لري. چ３ د همدې موقعيت له مخ３ د افغانستان تاريخي اهميت يو＄ل بيا د 
جنوب ختي％３ او مرکزي أسيا او مديتران３ د حوزې په ن＋لولو ک３ ＇ر－ند وي. 

د مطالع３ لپاره اضافي معلومات
اوږدوال３ په کيلومتر لويه الر شماره

۳۳۷کابل – کندز 1

۶۳کندز – ش５ر خان بندر ۲

۳۶۰پلخمري ـ شبرغان ۳

                   1۷۹شبرغان – ميمنه ۴

۲۳۲کابل – تورخم ۵

1۴۸کابل – جالل آباد ۶

۹۰جالل آباد – اسعد اباد ۷

1۸سرخکان – مهتر الم ۸

۴۸۳کابل – کندهار ۹

1۰1کندهار –سپين بولدک 1۰

۶۷۹کندهار – هرات – تور غن６ۍ 11

1۲۴هرات – اسالم کال 1۲

۵۶۷کندهار – هرات 1۳

1۲۲کابل –－رديز 1۴

11۴－رديز – خوست 1۵

۷۰کندز – تخار 1۶

1۶۹تخار – بدخشان 1۷
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زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د ه５واد په مواصالتي نقشه ک３ ديوې 
کندهار-  کندهار،  کابل-  د  لکه:  ن＋لوي،  سره  واليتونه  کوم  چ３  و！اکي،  ت／لوری  الرې  لوي３ 
هرات، پلخمري - هرات، کابل- تورخم  او داس３ نور. هره ډله دې د فعاليت پايله خپلو ！ول／５والو 
ته بيان ک７ي. ＊اغلی ＊وونکی دې د ډل３ د فعاليت پايل３ له خپلو معلوماتو سره يو ＄ای را ！ول３ 

ک７ي.
 

  پو＊تن３: 
      لن６ ＄واب ورک７ئ: 

١-د من％مهال３ ادارې له جوړ４دو وروسته د لويو الرو پراختيا ته ول３ ＄ان／７ی پام وشو؟
٢- د ه５واد په اقتصادي پرمخت， ک３ د لويو الرو اهميت توضيح ک７ئ. 

۳- د ه５واد کوم３ ！رانزي＂ي الرې د عرب سمندر－ي له ن７يوالو اوبو سره ن＋ت３ دي؟
 الندې نيم／７ې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ې ک７ئ.

۴- د ه５واد لوي３ الرې په دوو سترو برخو............... او............. و４شل شوې دي.
له  الرې  له  ............بندرونو  او   ........ د.............،  الر  لويه  حلقوي  شمال  د   -

تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ن＋ت３ ده. 
- زموږ د ه５واد د............،..............او............ لويو الرو له په وسيله له ايران له ه５واد سره ن＋تی 

دی.
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د  د جغرافي３  او  وکاږئ  لويه الر  ه５واد حلقوي  د  په هغ３ ک３  او  ک７ئ  نقشه رسم  افغانستان  د 

مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته و＊ئ.
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اتلسم لوست:
ئ؟ 3.4 د هوايي ټرانسپورټ په هکله څه پوه５

هوايي ！رانسپورټ د ه５واد دل５رې پرتو سيمو او ن７ۍ په ن８دې کولو ک３ ارز＊تناکه رول لوبوي. خو دغه 
！رانسپورټ د نورو ترانسپور！ونو په پرتله د انرژيکي موادو د ډ４ر ل／＋ت له کبله په لوړه بيه تمام８５ي. 
خو سياسي، تجارتي او نظامي اړيکي په چ＂ک９ ！ين／وي. له همدې امله، هر ه５واد د خپل مالي او 

اقتصادي شرايطو له مخ３ د دې سک＂ور ودې ته ډ４ر پام نه کوي. 
لکه چ３ پوه８５و  افغانستان غرنی ه５واد دی. هندوکش، بابا غر او فيروز کوه د يوه طبيعي حايل په تو－ه 
ه５واد په دوو شمالي اوجنوبي برخو و４شلی دی. پر دې سر ب５ره، زموږ ه５واد په وچ３ پورې ت７لی دی. 
د لويو الروغ％ول د خلکو اړتيا ته ＄واب نه شي ويلی. له همدې امله، د هوايي حمل و نقل اهميت 
زيات او د پام وړ دی. دغه  ه５واد له يوې خوا سمندر ته الر نه لري او له بله پلوه د غرونو په واسطه په 
کوچنيو او ب５لو جغرافيايي سيمو و يشل شوی دی، چ３ دغه ډول طبيعي شرايط ！ولنيز او آن سياسي 
ستونزې لري. د همدې اصل له مخ３، د اړتيا وړ زياتره مواد په مناسب وخت په ه５واد ک３ دننه او بهر 

ک３ مصرف کوونکو ته په ！اکلي وخت نه رس８５ي.
 زموږ ه５واد د هوا نوردۍ فعاليت او له الوتکو ＇خه د مسافرو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو 
١۳۰لمريز کال د غازي امان اله خان  ک３ ډ４ر لرغونتوب نه لري . د  هوا نوردۍ د فعاليت پيل په 
د پاچاه９ په دورې پورې مربوط －２ل ک８５ي چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره يوې کوچن９ روسي الوتک３ په 

مياشت ک３ دوه ＄له د کابل او ترمز ترمن＃ الوتن３ پيل ک７ې و.
په ١۳١۷لمريز کال ک３ د جرمني د لوفت انزا د کمپن９ يوه درې ماشينه الوتکه له برلين ＇خه هرات 

او کابل او له کابل ＇خه جاپان ته الوتله. 
په ه５واد ک３ د آريانا افغان هوايي شرکت لوم７نی هوايي شرکت دی چ３، د مسافرو او تجارت３ مالونو د 



۶۸

حمل و نقل په منظور په ١۳١۷ لمريز کال ک３ جوړ او فعاليت پيل ک７. ＇رن／ه چ３ پوره تآسيسات 
١۳۳ لمريز کال ک３ د  او امکانات ي３ نه درلودل، نو د ه５واد اړتياوو ته ي３ ＄واب نه شوويلی. نوپه 
ملکي هوانوردۍ رياست جوړ شو. د هغ３ په جوړ４دو سره په افغانستان ک３ د هوانوردۍ د پراختيا او پر 
مخت， لپاره زمينه برابره شوه.  د هوانوردۍ رياست په کندهار، مزارشريف، هرات او جالل اباد ک３ 
د هوايي ډ－رونو په جوړولو الس پورې وک７. بهرن９هوايي نمايند－９ هم د افغانستان له هوايي ډ－رونو 
＇خه －＂ه اخلي. له هوايي ！رانسپورټ ＇خه د مسافرو او هغو مالونو او کاليو د انتقال لپاره －＂ه اخ５ستل 

ک８５ي چ３ حجم ي３ ل８ او ارز＊ت ي３ زيات وي. 
  

پرمخت，            د  ！رانسپورټ  هوايي  د  دې  ډله  هره  او  شي  وو４شل  مناسبوډلو  پر  دې  کوونکي  زده 
پر اهميت او اړتيا بحث وک７ي او پايل３ دې د ډل３ يو غ７ی ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
سم３ جمل３ د )س( په توري او ناسم３ جمل３ د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ.

١- هوايي ！رانسپورټ د نورو ！رانسپور！ونو په پرتله ډ４ره انرژي ل／وي.
٢-د ملکي هوانوردۍ رياست په جوړيدو سره د هوانوردۍ د پراختيا لپاره وخت برابر شو.

الندې نيم／７ې جملی بشپ７ې ک７ئ.
١-د ه５واد د ملکي هوانوردۍ فعاليت د........پاچاه９ په دوره ک３ په ۱٣٠۶لمريز کال ک３ پ５ل 

شو.
٢-د ه５واد لوم７ني داخلي شرکت د...........په نوم په ۱٣٣٣لمريز کال فعاليت پ５ل ک７. 

لن６ ＄واب ورک７ئ.
١-له هوايي ！رانسپورټ ＇خه د کومو مالونو د انتقال لپاره －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

٢-د هوايي ！رانسپورټ د پراختيا الملونه بيان ک７ئ؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په  مضمون  د  جغرافي３  د  او  وليکئ  مقاله  ک３  باره  په  پراختيا  او  اړتيا  د  ！رانسپورټ  هوايي  د 

راتلونکي ساعت ک３ يي خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ. 
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 نولسم لوست:
ګرونه الف ـ د ه５واد هوايي شرکتونه او 

پ５ژندن３  هوا  د  ي３  ک３  وخت  هغه  په  شو.  جوړ  ک３  ۱۳۳۵لمريزکال  په  رياست  هوايي  ملکي 
مؤسس３  د  هوانوردۍ  ملکي  د  ن７ۍ  د  چ３  درلودل３  مؤسس３  سترې  دوه  نوم  په  هوانوردۍ  او 
غ７يتوب ي３ هم درلود چ３ د هغو له مالي او معنوي مرستو ＇خه ي３ په ！ولو برخوک３ －＂ه اخ５ستله. 
مي＂رولوژۍ  او  هوانو ردۍد وسيلو  د  او  د مخابرو دست／اوو  او ＇ارل،  ډ－رونو جوړول  هوايي  د 
Meteorology د س＂يشونو نصبول، د ！ولو تشبثاتو او د هوايي ل８５د را ل８５د د مؤسسو تنظيم 
او اداره، د ملکي هوانوردۍ اړوند د ！ولو مقرراتو او اصولنامو اجراءکولو او په پای ک３ په نوموړو 

＇ان／و ک３ د اړتيا وړ فني پرسونل روزنه، د دې رياست سترې دندې －２ل کيدې.
ول: ګر جو يوال   د کابل د ن

 ددې ډ－ر د جوړولو کار په ۱۳۳۹لمريز کال ک３ پيل شو، او په ۱۳۴۱لمريز کال ک３ پای ته 
ورسيده چ３ د کورنيو او بهرنيو الوتکو د －＂３ اخ５ستن３ وړ و－ر＄يد. پر دې سرب５ره دغه ډ－ر يو 
د  ترافيک،  هوايي  هواپ５ژندن３،  مخابره،  لکه:  دی،  وسايلو سمبال  ！ولو  په  ！رمينل چ３  عصري 
－مرک ＇ان／３، تعليمي مرکز، تخنيکي ورکشاپونه او داس３ نور هم لري. دغه ډ－ر په وروستيو 
کلونو ک３ نور هم پراخ شو. په ۱۳۸۸لمريز کال ک３ د جاپان د ه５واد په مرسته ددې ډ－ر په لويد４％ه 

برخه ک３ نوی ！رمينل، چ３ په نوو وسايلو او ملحقاتو سمبال دی، هم جوړشو.

د حامد کرزي د ن７يوال هوايي ډ－ر يوه برخه
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په نورو واليتونو ک３  د هوايي ډ－رونو د جوړولو پالن هم عملي شو. په لوم７ي پ７او ک３ د کندهار، 
هرات، کندز او جالل اباد د ډ－رونو جوړ４دل پيل شول.

د کندهار هوايي ډ－ر د کندهار د ＊ار جنوب ختي＃ ته په ۸ کيلو مترۍک３ د سپين بولدک په الره 
ک３ په يوه پراخه ساحه ک３ جوړ شوی. دغه هوايي ډ－ر د کابل د ن７يوال هوايي ډ－ر په شان د هر ډول 
الوتکو د －＂３ اخ５ستن３ لپاره مناسب دی. دا ډ－ر په ابتدائي او محلي ډول په ۱۳۳۰لمريز کال ک３ 

د －＂３ اخ５ستن３ وړ شوی و.
د کندهار هوايي ډ－ر په ！ولو عصري تآسيساتو، لکه: هو ！ل، ！رمينل، مخابراتي وسايلو او داس３ 

نورو سمبال دی.
لن６ه ويلی شو چ３ په ۱۳۸۸لمريز کال ک３ تقريبا٣٧ًهوايي ډ－رونه وو. چ３ له هغ３ ډل３ ＇خه 
د کابل، چ３ په ۲٠۱۴م. کال ک３ د حامد کرزي په نامه ونومول شو، د کندهار )د احمد شاه بابا( 
د مزار شريف )د جالل الدين بلخي ( او هرات هوايي ن７يوال ډ－رونه لوم７ۍ درجه پر مختللي 

تآسيسات او د الوتکو د من６ی قير شوې الرې لري. 
 جالل آباد او کندز هوايي ډ－رونه د ل８ ظرفيت له کبله په دوهمه درجه ک３ دي. ！رمينل او د الوتکو 
د من６ې قير شوی الرې لري. نور ۱۴ هوايي ډ－رونه در４مه درجه او ۷ نور ＇لورمه درجه ک３ را＄ي 
چ３ ！رمينل او د الوتکو د من６ې خام３ الرې لري. پر هغو سرب５ره، پن％مه درجه هوايي ډ－رونه هم 

په ه５واد ک３ شته.
د يادون３ وړ ده چ３ کوم عوايد د ن７يوالو ډ－رونو له مقررې سره سم د بهرنيو الوتکو له الوتنو ＇خه 

ز کال ک３ د دولت خزان３ ته تحويل شوي دي، دا دي: ر په ۱۳۸۸
۱- د هرې بهرن９ الوتک３ له ！ول وزن ＇خه، د يو ！ن) ۵۰۰( افغان９ د دولت عوايدو ته تحويل شوي دي. 

۲-د هرې بهرن９ الوتک３ له الوتن３ ＇خه ترافيک３ خدمتونه ) ۷۵۰۰( افغان９ اخ５ستل شوي دي. 
۳-هره بهرن９ الوتکه چ３ له ＇لورو ساعتونو ＇خه زياته په هوايي ډ－ر ک３ تم شوې،د درولو کرايه          

)پارکن， ！کس( ور ＇خه اخيستل شوی دی.
۴-هره بهرن９ الوتکه چ３ په ！رانزي＂ي تو－ه زموږ د ه５واد له فضا ＇خه ت５ري８ي، ) ۲۰۰۰۰( افغان９ 

او يا د هغ３ معادل ۴۰۰ امريکايي ډالره ور＇خه اخ５ستل شوي دي.
ب- د ه５واد هوايي شرکتونه: 

زکال ک３ ي３           د  ر ۱- آريانا افغان هوايي شرکت لوم７نی دولتي شرکت دی چ３ په ۱۳۳۳
مسافرو او د سودا－رۍ د مالونو په حمل و نقل ک３ رسماً فعاليت پيل ک７ی. لو م７ن９ پان／ه ي３ درې 
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سوه زره امريکايي ډالره وه چ３ په هغ３ ک３ ۵۱ سلنه د دولت ون６ه او ۴۹ سلنه د ان６يمان شرکت 
ون６ه وه.

د دې شرکت لوم７ن９ الوتن３ د DC-۳  الوتک３ په مرسته، چ３ د ۲۸ مسافرو ظرفيت يي در لود، 
له کابل ＇خه د کندهار، هرات او مزار شريف ＊ارونو ته ک５دل３.

 DC -۴ ３دوه کاله وروسته د ان６يمان لوی شرکت دپان امريکن په شرکت ک３ مدغم شو او کله چ
او   DC -۶ په نوم دوه الوتک３ وپ５رودل  شوې، د آريانا شرکت ن７يوالو هوايي ډ－رونو ته الر پيدا 
ک７ه. د آريانا افغان هوايي شرکت لوم７ن９ بهرن９ الوتنه له کابل ＇خه بحرين ته وه، چ３ د ۱۳۳۴ 

لمريز کال د غوايي په مياشت ک３ له ۲۸ مسافرو سره وشوه.
مالي،  ډ４ر  ک３  ج／７و  داخلي  لسيزو  درې  په  چ３  سره  سره  دې  له  شرکت  هوايي  افغان  آريانا   
الوتک３   B ＇لور  او۷۲۷-  الوتکه    AN ۲۱  -۴ هم  بيا  وليدل،  تاوانونه  کادري  او  اقتصادي 
Airbus    -۳۰۰  يوه الوتکه او Airbus - ۳۱۰    نوی ماډل دوه الوتک３ لري چ３ هره ورځ 
له پالن سره سم هرات، کندهار، مزارشريف، جالل آباد، زرنج، ل＋کر－اه، بادغيس، فيض آباد، 

کندز او م５من３ ته الوتن３ کوي.
په همدې ډول، آريانا افغان هوايي شرکت د ن７ۍ ۱۷ لويو ＊ارونو ته هم الوتن３ لري او د پراختيا په 
حال ک３ دی. د ن７ۍ هغه ＊ارونه چ３ آريانا ورته الوتن３ لري ډهلي، امرتسر، تهران، مشهد، اسالم 
آباد، دوشنب３، ارومچ３، باکو، مسکو، دوب９، شارجه، استانبول، انقره، رياض، جده، کوي او 

فرانکفورت دي. 
هوايي  بهرنيو  او  شرکتونو  خصوصي  داخلي  سرب５ره،  الوتنو  خپلو  پر  شرکت  هوايي  افغان  أريانا 
شرکتونو ته لکه: ان６ين اير الين، د آسمان هوايي شرکت، د أذر بايجان هوايي شرکت، د عرب 
متحدو آماراتو او د پاکستان هوايي شرکت ته هم الزم ＄مکن３ خدمات برابروي او د بار وړونکو 

لويو الوتکو  ) کار－و( بارول او  تخليه کول او نور الزم خدمتونه په چ＂ک９ سرته رسوي. 
۲- هوايي خصوصي شرکتونه صافي ايرويز، پامير او کام اير دي چ３ د فعاليت جواز ي３ له پان／３ 
＇خه د افغانستان د مالت７ له ادارې ＇خه تر السه ک７ی دی او د خپلو الوتکو په مرسته  کورنيو او 
بهرنيو کر＊و ک３ په خدمت بوخت دي. پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون له مخ３ ۱۰ سلنه داخلي 
عوايد او دوه سلنه بهرن９ عوايد پر هغه ！کس سرب５ره چ３ د هوانوردۍ وزارت او آريانا افغان هوايی 
شرکت ته ورکوي، د دولت خزان３ ته ي３ هم تحويلوي. خو اوس يوازې د کام اير هوايي خصوصي 

شرکت فعاليت لري.
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زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د هوايي ډ－رونو پر اهميت او اقتصادي 
ارز＊ت باندې په خپلو ک３ بحث وک７ي او پايل３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.

 پو＊تن３: 
سم ＄واب د )س( په توري او ناسم ＄واب د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ.

١۳۳ لمريز کال  ک３ جوړ شوی دی. ١-د ملکي هوا نوردۍ رياست په 
٢-د کندهار هوايي ډ－ر له ١۳۳۰لمريز کال راه５سی د －＂３ اخ５ستن３ وړ دی. 

الندې نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
١- د ه５واد ن７يوال هوايي ډ－رونه............او .........  دي.

٢- له هغو بهرنيو الوتکو ＇خه، چ３ په ！رانزي＂ي ډول د افغانستان له فضا ＇خه ت５ري８ي، له هرې 
الوتن３ ＇خه.............افغان９ عوايد الس ته را＄ي.

لن６ ＄واب ورک７ئ:
١-د بهرنيو شرکتونو د الوتکو له الوتنو ＇خه ＇ومره عوايد د دولت خزان３ ته تحويلي８ي؟

٢- د ه５واد په کومو واليتونو ک３ دوهمه درجه ملکي هوايي ډ－رونه جوړ شوي دي؟
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په ه５واد ک３ د هوايي ډ－رونو د جوړولو د اړتيا په هکله، د ＄مک３ جوړ＊ت 
او جغرافيايي موقعيت ته په پام سره په سيمه ييزه او ن７يواله سطحه تبصره وک７ي او د جغرافي３ 

د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ دې بيان ک７ي. 
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 شلم لوست 
Communication  ３يک 4.4 - ا

يکو اهميت:  الف: د ا

او  اخيستلو(  او  استولو  پيغامونو  د  او  ورک７ې  راک７ې  د  افکارو  )د  مخابراتو  اړيک３  
！رانسپور！يشن ته وايي چ３ د ت５رولوستونو د مواصالتو په برخه ک３ ور ＇خه يادونه شوې 
ده. مخابرات Tele Communication د خلکو ترمن＃ د ليکنو، غ８ونو، عکسونو 
بل  په  لري.  معنا  ورک７ې  راک７ې  اطالعاتو  او  احساساتو  افکارو،  د  واسطه  په  دواړو  د  يا 
عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي، شخصي پيغامو او معلوماتو 
د وړاندې کولو او رسولو وسيله ده چ３ له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته ک８５ي او دننه 
بهر ب５الب５ل３ سيمي سره ن＋لوي. د اړيکو ！ين／ولو لپاره له ب５الب５لو ډولونو او وسيلو ＇خه 
او  فکس  پُست،  ！لويزيون،  ！يلفون،  ！ل／راف،  راډيو،  اخبار،  لکه:  ک８５ي،  اخ５ستل  －＂ه 
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ان＂ر１يت. دغه ！ول له ل５رې وا！ن ＇خه د اړيکو چ＂ک３ وسيل３ دي. په اوسن９ ن７ۍ ک３ غ８ 
او عکس د الک＂رونيکي بهير په تو －ه د سيم، راډيو او ！لويزيوني ＇پو په واسطه د فضا له 
الرې او نوري ＇پ３ د نوري فايبر په واسطه سره ن＋لي. راډيويي او نوري ＇پ３ په يوه ثانيه 
۳۰۰۰۰۰ کيلو مترو په سرعت حرکت کوي او د الک＂رونيک３ ن＋و ل８５د هم په  ک３ د 

همدې اندازه دي. 
د مخابراتو د اهميت په هکله د يادون３ وړ ده چ３ د اړيکو دې برخ３ ته  د ！ولن３ د اعصابو 
او راک７ې ورک７ې ＊ه  انتقال  د  افکارو  ！ولنه ک３ د  په  اصطالح ورک７ شوې ده.＄که چ３ 
وسيله ده. په هغو ！ولنو او ه５وادونو ک３ چ３ مخابرات ي３ ＊ه فعال دي، معناي３ دا ده چ３ 

د ！ولن３ اعصاب ي３ ＊ه کار کوي او ！ولنه هم ＊ه پر مخ تلل３ ده.
مخ３  له  اختراع  د  ن＋و  د  مورس  د  ده چ３  اختراع  ！ل／راف  د  وسيله  لوم７ن９  مخابراتي   
نن ورځ عکسونه، غ８ونه،  ک５ده.  ل８５ل  اوږدو ک３  په   د سيم  واسطه  په  د جريان  بر４＋نا  د 
！لويزيوني عکسونه د سپوږمکيو، راډيو او نوري فايبر له الرې له ＇و ثانيو ＇خه په ل８ه موده ک３ 

د ن７ۍ －رد چاپ５ره مخابره ک８５ي.
مصنوعي سپوږمکيو د مخابراتو او اړيکو په برخه ک３ ډ４ر لوی انقالب راوستی دی، چ３ 
دې  پر  دی.  پراختيا سبب شوی  د  ！کنالوژۍ  د   ５ان＂رن او  ！لويزيون  مبايل،  او  ！５لفون  د 
سرب５ره، مصنوع３ سپوږمک９ له ＄مک３ ＇خه په ب５الب５ل لوړوالي عکسونه اخلي او خپلو 
او جغرافيايي  تصويرونه  ب５الب５ل   مخ３  له  هغو  د  انتقالوي چ３  ي３  ته  مرکزونو  ＄مکنيو 

نقش３ جوړ８４ي.
  Gate -way  وې اوس زموږ په ه５واد ک３ هم د مخابراتو وزارت ملي او ن７يواله －ي
د کابل د ＊ار د مهتاب کال په ساحه ک３ جوړه ک７ې ده. د ＄مکني تم ＄ای او مصنوعي 
پرمختللی  تخنيکي  او  مخابراتي  او  ديش  لوی  يو  کوي.  فعاليت  واسطه  په  سپوږمک９ 
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سيس＂م لري. له دې －ي وې ＇خه په ملي او ن７يواله کچه －＂ه اخ５ستل ک５دی شي. اوس 
اړيکو  ان＂رني＂ي  او  ！لويزيوني  فکس،  ！５لفوني،  د  شرکتونه  مخابراتي  او  ارتباطات  دولتي 
وې   ي－ د همدې  ادارې  او  ولسوال９   ۳ ۴ ه５واد  د  او  اخلي  －＂ه  هغ３ ＇خه  له  لپاره 
ن７يوالو  د  شرکتونو  مخابراتو خصوصي  د  همدارن／ه،  دي.  ن＋ت３  سره  ن７ۍ  له  مرسته  په 
فعاليتونو لپاره د خپلواکه －ي＂ويو د －＂３ اخ５ستن３ اجازه هم ورک７ شوې ده. د نوري فايبر په 
مرسته د ＄مک３ له الرې د ه５واد مخابراتي اړيکي له ن７ۍ سره را من＃ ته شوي دی چ３ 

د مخابراتو د مصنوعي سپوږمکيو په پرتله خورا ارزانه تمام８５ي. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په اوسن９ ن７ۍ ک３ د اړيکو پر اهميت 
ته وړاندې ک７ي. ！ول／يوالو  يو غ７ی خپلو  د ډل３  پايله دې  د بحث  او  پخپلو ک３ خبرې وک７ي 
＊وونکی دې د فعاليت په پای ک３ وړاندې شوي معلومات را ！ول او لن６يز ي３ زده کوونکو ته 

ووايي.

 پو＊تن３: 

د جملو تش ＄ايونه ډک ک７ئ:
۱- ارتباطات ٠٠٠٠٠-٠ او  ٠٠٠٠٠٠ احتوا کوي.
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۲-د نوري او راډيويي ＇پو سرعت په يوه ثانيه ک٠٠٠٠٠٠٠٠٠３ کيلومتره دی. 
۳-لوم７ن９ اختراع شوې مخابرات３ وس５له ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دی.

لن６ ＄واب ور ک７ئ:
۴-مخابرات تعريف ک７ئ.

-مصنوعي سپوږمک９ کوم مخابراتي خدمتونه ترسره کولی شي. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

له مخابراتي و سيلو ＇خه د －＂３ اخ５ستن３ ＇رن／والي تر سر ليک الندې يو مطلب وليکئ او د 
جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ.



۷۷

ب. ُپست Post په افغانستان ک３ يو ويشتم لوست

پوه８５ئ چ３ د مخابراتو د وزارت د پُست رياست کوم خدمتونه ترسره کوي؟

پورتني ان％ور ته و－ورئ او وواياست چ３ د مو！رو او بايسيکلونو سپرل９ کوم３ چارې ترسره کوي؟ 

د افغانستان پُستي کارونو د لوم７ي ＄ل لپاره په ۱۸۷۰م. کال ک３ د امير ش５رعلي خان په دوره 

ک３ رواج وموند. په هغه وخت ک３ يوه پُسته خانه په مرکز ک３ د کابل په باالحصار ک３ د )چاپار 

خان３( په نوم او په لويو واليتونو ک３ په ابتدائي ډول جوړې شوې. د يو مثقال او دوه مثقاله په وزن 

دولتي مکتوبونه او شخصي ليکونه ي３ په راجس＂ر شوي ډول د پُسته خان３ په مرکز ک３ منل.

پُستي ！ک＂ونه د شاهي او ثنار او د هغ３ وخت په مروجوسکو په بيه، په سپين کاغذ په کمزوري 

د  ！ک＂ونه   پُستي  مشهور  هغه وخت  د  نصبول.  پاسه  له  ليکونو  او  مکتوبونو  د  او  رن， چاپ 

انتقال  د  پُست３  د  يو کنج غو＇يده.  ي３  له نصبولو ＇خه مخک３  او  ياد４دل  نامه  په  زمري د سر 
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د  پُست３  انتقاالت د  نه ونيول شوی.  پام ک３  په  ！اکلی وخت  ته  يو مرکز ＇خه بل مرکز  له  لپاره 

！اکلي حد تابع وو.

هغه دولتي مکتوبونه چ３ د فوري کلمه ور باندې ليکل شوې وه. فوق العاده پُسته －２ل ک５ده. د 

پُسته بردار په نوم ياديده. دغه پُسته پر اس سپاره استوونکي له خوا چ３ د چاپار په نوم ياديده، 

اصلي ＄ای ته ل８５دول ک５ده.

د مکتوبونو و４ش د مستخدمانو له خوا ک５ده چ３ د ليک رسوونکي په نوم ياد４دل.

که کوم دولتي مکتوب به بهرني ه５واد ته استول ک５ده، د هغه استونه د ＄ان／７ي قاصد له خوا 

ترسره ک５ده.

امير  د  وروسته،  ＇خه  کال  م   ۸۹۲ له  لود.  در  دوام  پورې  کال  ۱۸۷۸م  تر  اجرااتو  پورتنيو 

عبدالرحمن خان د واکمن９ په دوره ک３، د پُست３ منظم کارونه رامن％ته شول. په ۱۹۰۷م. کال، 

پُستي کر＊３  او  پُسته خان３  پُستي کارونه ＊ه پرمخ والړل.  په دوره ک３،  اميرحبيب اهلل خان  د 

زيات３ شوې. د دولتي مکتوبونو لپاره ＄ان／７ي ！ک＂ونه چاپ شول. په دې وخت ک３ د پُست３ د 

فترونه د ډاکخانو په نوم ياد４دل. يوه ډاکخانه په پ５＋ور ک３  هم جوړه شوې وه. پُستي کارونه په 

اماني په دوره ک３ ډ４ر پراخت شول او د داخله وزارت په چوکاټ ک３ د پُست او ！ل／راف عمومي 

مديريت جوړ شو.

په ۱۹۲۵م کال ک３ د کابل او مشرقي تر من＃ د لوم７ي ＄ل لپاره د پُستی د حمل او نقل لپاره 

نور  تورخم ک３ هم جوړ شو.  په  يو دفتر  او د راک７ې ورک７ې  له مو！ر ＇خه －＂ه واخ５ستل شوه 

دفترونه په اسالم کال، د ايران په طيبات، د مزارشريف په تاش／ذر، سپين بولدک او تور غون６ۍ 

ک３ جوړ شول.

اداره          پُست  د  او  ک７  غ７يتوب حاصل  اتحادي３  پُستي  د  ن７ۍ  د  ک３  کال  په  ۱۹۲۸م  افغانستان 

د ډيپلوماتيکو الرو د ن７ۍ د پُستي کنوانسيون د حکمونو ترسره کولو ته ژمنه شوه. پُستي سيس＂م 

مخ په سمون شو.



۷۹

په ۱۳۴۴ لمريز کال ک３ د مخابراتو رياست وزارت شو، د پُست د انتقال لپاره پُستي سرويس 

مو！رونه له کابل ＇خه د تورخم او کندهار په لوري په کار واچول شول. 

چاپ  بست３،  کارتونه،کوچن９  پُست  مکتوبونه،  لکه:  قلمونه،  پُستي  ک３  پُسته  په  افغانستان  د 

شوي مواد، د ړندو پا３１ او پارسلونه شامل دي. د دې قلمونو تبادله د ＄مک３ او هوا له الرې، پر 

دنننيو خدماتو سرب５ره، په ن７يواله کچه د أريانا افغان هوايی شرکت له خوا ترسره ک８５ي.

 

 

زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د پُست３ د سترو، سترو خدمتونو په 

اړه په خپلو ک３ بحث وک７ي. د بحث پايل３ دې د ډل３ يو غ７ی ！ول／يوالو ته تشريح ک７ي. ＊اغلی 

＊وونکی دې د بحث پايله د خپلو معلوماتو په ورزياتولو را！وله ک７ي.
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 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب وواياست: 

۱-پُستي کارونه د لوم７ي ＄ل لپاره د کوم پاچا په وخت ک３ مروج شول؟

۲-په پُستي خدمتونو ک３ کوم３ برخ３ شامل３ دي؟

الندې نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

د             خانه  پُسته  باالحصارک３  په  کابل  د  ک３  وخت  په  حکومت  د  خان  شيرعلي  امير  ۱-د 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰پ نوم جوړه شوه.

د                  چ３  سپرل９،  په  اس  د  پُسته  بي７ن９  ک３  وخت  په  حکومت  د  خان  شيرعلي  امير  د   -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰ په نوم ياديده، ل８５دول ک５ده.

۳-د امير حبيب اهلل خان د حکومت په دوره ک３ پُستي دفتر د           په نوم ياديده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

زده کوونکي دې د يو پارسل دپاسه الزم３ الر＊وون３ وليکي، چ３ د پُست３ له الرې په يو اروپايي 

ه５واد ک３ مطلوب تن ته په مصؤون ډول ورس８５ي. 
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ج – ټ５لفون او مبايل دوه و４شتم لوست

！５لفون داس３ وسيله ده چ３ غ８ ل５رې او نژدې سيمو ته انتقالوي.

لکه:  من％ته شوي.  را  اختراع／ان３  زيات３  ک３  برخه  په  رسنيو  او  ارتباطاتو  د  ک３  پ７５ې  لسم３  په 
عکاسي، سينما، چاپ او داس３ نور، چ３ د خلکو په ژوند ک３ ي３ ستر بدلون راووست. خو ډ４ره 
مهمه اختراع ！５لفون او ！ل／راف وو.چ３ د چ＂ک تفاهم اړيکه ي３ له ل５رې سيموسره را من％ته ک７ه. 

！５لفون له دوو کلمو ＇خه جوړ شوی دی. Tele د ويلو او phone  د غ８ په معنا دی.
د ه５واد د ！５لفون لوم７ن９ دست／اه د مسي سيمي لين په واسطه د امير حبيب اله خان او د هغه د 
ورور نصراله خان د استو－ن３ په ＄ای ک３ د يو کيلو متر په اوږدوالي فعاليت کاوه  او بل لين ي３ د 
امير تر استو－ن％ي او د هغه وخت تر قوماندان９ پورې او در４م لين ي３ د ارګ له دروازې ＇خه د 

بابر تر ب０ پورې غ％يدلی و.
زموږ په ه５واد ک３ د ！５لفون لوم７نی ب＂رۍ لرونکی سويچبورډ، چ３ د ۲۵ لينونو ظرفيت ي３ درلوده، 

د امير حبيب اله خان د واکمن９ په دوره ک３ د ارګ په شمالي ＇لي )برج( ک３ جوړشو.
د غازي امان اهلل خان د پاچاه９ په دوره ک３ په ۱۲۹۸لمريز کال ک３ يو ۵۰ لينه سوچبورډ د شاه 
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دو شمشيره د پُسته خان３ په ودان９ ک３ نصب شو او ！５لفوني اړيکي د مرکز او نورو ＊ارونو تر من＃ 
جوړې شوې. په همدې ډول د ه５واد پالزمينه د ！ل／راف په مرسته د لويو ن７يوالو مرکزونو تر من＃ 

وت７ل شوه.
په لوم７ي سر ک３ په دولتي دايرو ک３ له ！５لفون ＇خه －＂ه اخ５ستنه رواج شوه. وروسته، انفرادي 
او  او شخصي  يو بل سره خبرې وک７ي  له مرکز ＇خه  اشخاصو هم وکولی شول چ３ د واليت 

تجارتي پيغامونه سره ول８５ي را ول８５ي.
 له ！５لفون ＇خه －＂ه اخ５ستنه د سيمي لين د غ％５دن３ او د لويو الرو په اوږدو ک３ د پايو په نصبولو 
سره ممکن شوه. لوم７ني ！５لفون ＄ان／７ی ان６ل درلوده چ３ د هغه په مرسته به له سويچبورډ )د 
خپرولو له مرکز( سره او له هغه ＄ايه به د سويچبورډ د مسؤولو کسانو )اپري＂رانو( په مرسته مطلوب 

ارتباط را من％ته ک５ده.
په ۱٣۲۲ لمريز کال ک３ د ٥٠٠٠ لينونو اتومات لوم７ن９ دست／اه د المان د زيمنس له کمپن９ ＇خه 
وپ５رودل شوه او په کابل ک３ په کار واچول شوه. لوم７ن９ ！５لفوني مخابره د کابل او پاريس ترمن＃ 
！ين／ه شوه. په همدې ډول، د پاريس د ！رانزي مرکزونو د افغانستان ！５لفوني مخابره د ن７ۍ له نورو 

ه５وادونو سره ！ين／وله.
په ۱٣۴٠ لمريز کال ک３ د مخابرې ！رانزي له ډهلي، لندن او مسکو سره هم ！ين， شو. وروسته، 
！５لفون په پرمختللي ډول د انالوګ او ډيجي＂ل په ب２ه تبديل شو. د دې ！５لفوني مرکزونو واليتي او 

ن７يوال３ اړيک３ د س＂الي )مصنوعي سپوږمک９( له الرې ！ين／ي８ي.
موبايل:    

موبايل په  ۱۹٨٠ م. کال ک３ د ارتباط د وس５ل３ په تو－ه و پ５ژندل شو او په ۱۹٨٣م .کال ک３ د 
امريکا د متحدو ايالتونو په شيکا－و ک３ د ！ولو د －＂３ اخ５ستنی لپاره وړاندې شو. موبايل په کمزورو 
لن６و ＇پو کار کوي،  چ３ پيغام د ان＂ن اډې ته مخابره کوي او يا ي３ اخلي. －＂ه اخ５ستونکی کولی 

شي له هر ＄ای ＇خه ！５لفون وک７ي او يا پيغام تر السه ک７ي. 
زموږ په ه５واد ک３ په وروستيو د４رش کلنو ج／７و ک３ ！ول３ مخابراتي شبک３ تر يوې اندازې او يا په 
بشپ７ ډول ويجاړې شوې او تر دې چ３ په وروستيو کلونو ک３ خلکو د ن７يوال３ مخابرې لپاره －اون６يو 
ه５وادونو ته سفرکاوه. د افغانستان غرني جوړ＊ت ته په پام سره او د يو زيات شم５ر مهاجرو شتون 
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په باندې نيو ه５وادونو ک３، د ارتباطاتو 
لوي３ خصوصي  منظور  په  د جوړولو 
روشن  او  بيسيم  افغان  لکه:  کمپن９، 
 MTN ک３،  کال  ۱٣٨۲لمريز  په 
په ۱٣٨۴ لمريز کال او اتصاالت او 
کال  ۱٣٨٥لمريز  په  کام  ！يل３  افغان 
ک３ فعاليت پيل ک７. نن په ！ول ه５واد 
لري،  وال  －６ون  زره  سل／ونو  په  ک３ 
د  ک３  ه５واد  ！ول  په  شي  کولی  چ３ 
د  ＇خه  ه５واد  له  او  ان＂نونو  اړوندو 
باندې د ارتباطي سپوږمکيو په مرسته 

خپل３ ！５لفوني اړيک３ جوړې ک７ي. زموږ د ه５واد ！５لفوني کود ۰۰۹۳ دی. د دې کوډ په مرسته، 
له بهرنيو ه５وادونو ＇خه په ه５واد ک３ دننه ！５لفوني اړيک３ ！ين／يدلی شي. 

له ！５لفون ＇خه په －＂ه اخ５ستنه اقتصادي او تجارتي اړتياوې او د خلکو ور＄ن９ ستونزې ډ４رې 
چ＂ک３ او ل８ وخت ک３ حل ک８５ي. دا د خلکو ترمن＃ د تفاهم ډ４ره چ＂که او ارزانه وسيله －２ل 

ک８５ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي اوهره ډله دې د ！５لفون د اهميت په هکله پخپلو ک３ 
بحث وک７ي او پايل３ دې د ډل３ يو غ７ی ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي. ＊اغلی ＊وونکی دی د بحث 

پايل３ را ！ول３ ک７ي.
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 پو＊تن３: 
     لن６ ＄واب وواياست: 

۱-！５لفون په سودا－رۍ ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟  توضيح ي３ ک７ئ.
 الندې نيم／７ې جملی بشپ７ې ک７ئ:

۱-زموږ په ه５واد ک３ لوم７ی ＄ل ！５لفون..........د حکومت په وخت ک３ استعمال شو. 
۲- زموږ په ه５واد ک３ د موبايل لويي کمپن９ .............او....... دي.
 سم ＄واب د) س( په توري او ناسم ＄واب د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ.

۱- په  ۱۹ م. پ７５ۍ ک３ د اړيکو په برخه ک３ با ارز＊ته اختراع ！５لفون او ！ل／راف دی. 
۲-زموږ په ه５واد ک３ له ！５لفون ＇خه لوم７ی ＄ل د غازي امان اهلل خان د پاچاه９ په دوره ک３ －＂ه 

واخ５ستل شوه.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په ور＄ني ژوند ک３ د ！５لفون د اهميت په هکله يو ＇و کر＊３ وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي 

ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ. 
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له  ان＂رن５＂ي خدماتو ＇خه －＂ه ＇ن／ه اخ５ستلی شو؟

درو４شتم لوست 
Internet. E-mail and Fax  د: انټرن５ټ، ايميل او فکس  

له  ان＂رن５ ＇خه －＂ه اخ５ستنه، د ان＂رن５＂ي شبک３، کمپيو！ر او له هغ３ ＇خه د －＂３ اخ５ستن３ په 
طريق３ پوه５دل اړين دي. ان＂رن５ په ۱۹6۷م .کال ک３ رامن％ته شو، د ان＂رن５ د رامن％ته کولو 
فکر د امريکا د متحدو ايالتونو د دفاع له وزارت ＇خه پيل شو. په هغه وخت ک３ له  ان＂رن５ ＇خه 
د اطالعاتو د تبادل３ د باوري سيس＂م په تو－ه －＂ه اخ５ستل ک５ده. وروسته، ان＂رن５ د علمي زده ک７و 
د سرچ５ن３ او د ＇و رسنيو له يو＄ای کيدو ＇خه را من％ته شو. د ۱۳۶۹ لمريز کالونو په لس５زه ک３ 
په ！وله ن７ۍ ک３ په ميليونونو رسنيو د ان＂رن５ له ن７يوال３ شبک３ سره ون＋ت３.  ان＂رن５ هغه وسيله 
ده چ３ د نويوعلمي او فني پرمخت／ونو د اندازه کولو توان لري او د هغ３ له بشپ７يدولو سره مرسته 

کوي.
 ان＂رن５ له دوو  کلمو ＇خه جوړ دی. Inter ي３ له International يا ن７يوال او Net ي３ له 

Network يا شبک３ ＇خه اخ５ستل شوی دی. 
 ان＂رن５ ب３ مثله ن７يواله معلوماتي وسيله ده. هر ＇وک ور＇خه هر ډول معلومات تر السه کولی 
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شي.
 ان＂رن５ په حقيقت ک３ د سيس＂م يا شبک３ نوم دی چ３ د ن７ۍ ！ول３ کمپيو！ري شبک３ سره ن＋لوي. 
د ان＂ر ن５ لپاره ډ４ر پرو－رامونه جوړ شوي او د جوړ４دو په حال ک３ دي. ان＂ر ن５ د ايميل يا بر４＋نا 
ليک لويه سر چ５نه ده. ＇ه موده مخک３، يوازې پيغامونه د ان＂رن５ له الرې استول ک５دل. اوس 

！５لفون، ！لويزيون، راډيو اونور موضوعات د هغ３ پرمخ راتلی شي.
زموږ په ه５واد ک３  ان＂رن５＂ي فعاليتونه د ＇وکمپنيو له الرې ترسره ک８５ي.

له  ان＂رن５ او ايميل ＇خه د جغرافي３ په مضمون ک３ ＇ه －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟
له نورو جغرافيه پوهانو سره د اړيکو ！ين／ول د ايميل E mail  له الرې ک８５ي. ان＂رن５ د دې 
امکان برابروي چ３ جغرافيه پوهان د ن７ۍ په ب５الب５لو سيمو ک３ سره اړيکي ！ين／３ ک７ي او يو د بل 

په نظرياتو پوه شي.
ادرس  ايميل  د  هغه  د  مطلوب شخص سره  له  کولي شو  ک３   ５ان＂رن په   بر４＋ناليک:  يا  ايميل 
اړيک３ ！ين／３ ک７و. له نورو ＇خه مطالب تر السه ک７و او يا علمي اطالعات او داس３ نور ＇ه هغه 

ته واستوو.
 انټرن５ټ او جغرافيه:  

مينه وال کولی شي چ３ د پام وړ جغرافيايي موضوع／انو د موندلو لپاره، اړوندو ان＂رن５＂ي ساي＂ونو 
ته ورننو＄ي او د اړتيا وړ اطالعات، لکه: متن، عکسونه، نقش３ او فلم تر السه ک７ي. نوموړي 

اطالعات د پرن＂ر   printer  په مرسته چاپ او يا په کمپيو！ر ک３ ز４رمه او ثبت يا Save  ک７ي.
د  ان＂رن５ ډ４ره لويه －＂ه دا ده چ３ د هغه په مرسته ب５الب５ل３ مو ضوع／ان３ پل＂الي شو. موږ هر يو 
کولي شو چ３ د جغرافايي اصطالح، لکه: اوقيانوس، نقشه، مهاجرت او داسی نورو په ليکلو سره، 
د ساي فهرست يا ادرس او يا د ＇７５ن３ د وسيلSearch Engine ３ له الرې دقيق معلومات 
 Google, MSN,  Amazon تر السه ک７و. د جغرافي３ د پل＂ن３ په ساي＂ونو ک３ کولی شو د

yahoo, Hot mail Gmail, او داس３ نورو نومونه واخلو. 
کله مو د فکس په مرسته پيغام استولی دي؟  
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د فکس دست／اه په ن７يوالو اړيکو ک３ مهم رول لري. دغه دست／اه په ＇و ثانيو ک３ استول شوي 
پيغامونه د ليکلي پيغام په تو－ه اخ５ستونکي ته د ن７ۍ هرې نقط３ ته رسوي. د فکس دست／اه د 
په وخت،  پيغام د استولو  ！يليفون سنباله ده. دغه دست／اه د  په  ته ورته ده. خو  فو！وکاپ３ ماشين 
پيغام په کلمو او کر＊３ په الکترونيکي ن＋و، چ３ دانتقال وړوي، تبديلوي. د پيغام اخ５ستونک３ 
دست／اه، دغه الس ته راغل３ ن＋３ په ليکلو ن＋و اړوي او دقيقه نسخه د اصلي نسخ３ په ＇５ر بهر 

ته راباسي.

زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د ايميل او  ان＂رن５ د موضوع／انو او 
－＂و په هکله پخپلو ک３ بحث و ک７ي او د ډل３ يو غ７ی دې د بحث پايله خپلو ！ول／５والو ته وړاندې 

ک７ي.همدارن／ه ＊اغلی ＊وونک３ دې د ډل３ د فعاليت پايله دې را ！وله ک７ي.

پورتنی عکس په غور و－ورئ او وواياست چ３ دغه دست／اه د اړيکو د ！ين／ولو له مخ３ ＇ه اهميت لري؟
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 پو＊تن３: 
۱- ان＂رن５ لوم７ی په کوم ه５واد ک３ کار پيل ک７ او د ＇ه لپاره ور＇خه －＂ه اخ５ستل ک５ده؟

الندې نيم／７ې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
۱-د  ان＂رن５ اصطالح له دوه کلمو .........او ....＇خه ترکيب شوې ده چ３ معناي３ ن７يواله شبکه 

ده.
۲-د جغرافيي مسآلو د پل＂ن３ ساي＂ونه .....،.....،......، او داس３ نورو دي. 

سم ＄واب د )س( په توري او ناسم ＄واب د )ن( په توري په ن＋ه ک７ئ:
۱-په  ۱۹۸۳ميالدي کال ک３ د اطالعاتو په ميليونونو رسن９ په ！وله ن７ۍ ک３ د  ان＂رن５ له شبکو 

سره وصل شوې.
۲- ان＂رن５ د علمي زده ک７ې له سر چ５نو او د ډ４رو رسنيو له پيوستون ＇خه من％ته را غلی دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
اور غور＄ون３  لرلو سره د جغرافيايي اصطالحاتو، لکه:  په  امکاناتو  د   ５ان＂رن د  زده کوونکي 
ته دې د  ！ول／５والو  او خپلو  يا ز４رمه ک７ي  په هکله معلومات را！ول، ثبت  او ！وريسم  د فعاليت 

جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ وړاندې ک７ي. 
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څلورو４شتم لوست 

٥-١د نفوسو و４شل او ګ２والی 

پوه８５ئ چ３ نفوس په ＄مکه ک３ په ＇ه ډول و４شل شوى دى؟

      په يوه کيلومتر مربع ک３ د نفوسو و４ش

د نفوسو د و４ش پورتن９ نقشه په غور ولولئ او وواياست چ３ ډ４ر زيات او ډ４ر ل８ نفوس د ن７ۍ په 

کومه برخه ک３ ＄ای پر＄ای شوي دي او ول３؟

د نفوسو －２والی د ＄مک３ د سطح３ په يوه واحده ساحه ک３ د اوس５دونکو خلکو شم５ر ته وايي. 

د نفوسو د －２والي د معلومولو لپاره بايد د يوې سيم３ نفوس د همغ３ سيم３ پر پراخوالي وو４شل 

شي.

د ن７ۍ نفوس په ۲۰۱۸ ميالدي کال ک３ ۷.4 ميلياردو تنو ته ورسيد. دغه نفوس په ！وله ن７ۍ ک３ 

مساوي نه دي و４شل شوي. په بل عبارت، اقليمي شرايط، د ＄مک３ جوړ＊ت او نور اقتصادي، 

بشري او سياسي الملونه د نفوسو پر تمرکز اغ５ز لري، لکه: د＊ت３ سيمي )هغه تودې او سو＄وونک３ 

سيم３ چ３ پوره اوبه هم ونه لري(، لوړې، نااواره س７ې سيم３، د غرونو ل７ۍ، جب３، －２و او لنده بل 

پنځم څپرکی
نفوس او توکم 

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د سرطان کر＊ه

د جدي کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جنوبي قطب مدار

د شمالي قطب مدار
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لرونکو ＄ن／لونو، استوايي تودې او لنده بل３ هوا، قطبي س７ې هوا، له سواحلو او د حمل او نقل له 

الرو ＇خه ل５ر４والي، د نفوسو ډ４ر ل８ پام ＄انته ور اړولی دی. تر چ３ په ＄ينو سيمو ک３ د سل／ونو 

کيلو مترو په وا！ن هم د انسانانو ن＋３ په ستر－و نه ＊کاري. په داس３ حال ک３ چ３ د ＄مک３ په 

بله سيمه ک３، لکه: په ＊و اقليمي شرايطو ) معتدله آب و هوا  او پوره باران(، مناسب جغرافيايي 

موقعيت، هوارو او ＊５رازو ＄مکو، پوره اوبو لرونکو ＄مکو، د سيندونو او سمندرونو پر غاړو، 

بندرونو، د صنايعو، کانونو او ارتباطي الرو په شا و خوا ک３ ډ４ر خلک اوس８５ي، چ３ د ＄ينو ＄ايونو 

په يوه کيلومتر مربع ک３ له زرو ＇خه زيات خلک ژوند کوي. په دې ترتيب، په يوه سيمه ک３ د 

نفوسو استو－نه  د فزيکي، اقتصادي سياسي او بشري الملونو پايله ده چ３ د دې الملونو اغ５زې 

لن６ه بيانوو:

اقليمي  لوړې سيم３،  البلدونه(،  ) عرض  موقعيت  اغ５زې: جغرافيايي  عواملو  فزيکي  د  �t
د  يا غ５ر مستقيم  ليدلی شو چ３ مستقيم  لپاره  تل  د  پرمخ  نور د ＄مک３  او داس３  اوبه  شرايط، 

＄مک３ د منابعو ＇خه پر  －＂ه اخيستن３ باندې اغ５ز لري. دغه الملونه د نفوسو د زيات －２والي او يا 

برعکس د يوې سيم３ د نفوسو د کموالي المل ک８５ي.

�tد اقتصادي الملونو اغ５زې: په طبيعي منابعو او بشري فعاليتونو والړې دي چ３ له کانونو، 
اوبو، د خاورې له ډولونو، نباتاتو، حيواناتو، د پان／３ په شتون او نوې تکنالوژۍ، د کار په شرايطو، 

صنايعو او داس３ نورو ＇خه عبارت دي، چ３ د نفوسو پر －２والي اغ５ز لري؛ يعن３ د صنعتي پراختيا 

او د نفو سود ＄ای پر ＄ای ک５دن３ تر من＃  متقابل３ اړيک３ شته دی. په هر ＄ای ک３ چ３  د صنعت 

او له هغه ＇خه وروسته هغه پورې ت７لي خدمتونه را من％ته شي، نو زيات نفوس په هغ３ سيم３ 

ک３ جذب８５ي.

د يادون３ وړده چ３ تر ۱۸ م５الدي پ７５ۍ پورې کرن３ او د هغ３  اړوند الملونو )اوبو، خاورې، او اقليم( 

د نفوسو په استو－ن３ ！اکونک３ اغ５زه  درلوده، لکه: په مصر ک３ د نيل د سيند وادي او داس３ نورې.
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زموږ د ه５واد اقتصاد تر اوسه پورې پر کرنه والړ دی او د نفوسو ډ４ره زياته برخه له همدې الرې ژوند 

کوي.

 د سيايس الملونو: په دې برخه ک３ د حکومت پر４ک７ې او د اداري مرکزونو له تشکيل ＇خه يادونه 

وک７و که چ５رې دولت د ه５واد ＄ينو سيموته د پرمختيايي پرو－رامونو په برخه ک３ پان／３ اچون３، 

د کارونو  پيداکولو او يا خدماتي امکاناتو او روغتيايي فعاليتونو ته پاملرنه  ونه ک７ي، د نفوسو －２والی 

هلته ل８ وي.

 برشي الملونه: په پورتنيو موضوعاتوسر ب５ره ل５رې پرت３ سيم３، چ３ د حمل و نقل الرې او د اړ４کو 

نيولو وسايل په الس ک３ نه لري، خلک هلته په تيت او پرک ډول ژوند کوي. 

د هغو لويو وچو دننه سيم３ چ３ له سيندونو او سمندرونو ＇خه ل５رې پرت３ دي، د ساحلي سيمو 

په پرتله ل８ تجارتي امکانات لري او ل８ نفوس پک３ استو－نه کوي.

پورتنيو الملونوته په پام سره د ن７ۍ －０ نفوسه سيمDensely population region ３ کولی 

شو په درې حوزو په ن＋ه ک７و:

۱- لوم７ن９ －０ نفوسه سيمه د أسيا د لوي３ وچ３ جنوبي سيمه ) پاکستان، هند او بن／له د４ش(، د 

جنوب ختي％３ أسيا ＄ين３ برخ３ ) اندونيزيا( او ختي％ه أسيا )د چ５ن ختي＃، د  کوريا ！اپو وزمه او 

جاپان( ده.

د دې سيم３ په ه５وادونو ک３ په من％ني ډول د نفوسو －２والی په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له 

۱۰۰ تنو＇خه او په ＄ينو ＄ان／７و ＄ايونو ک３ په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له ۱۵۰۰ تنو＇خه 

آب و هوا، د کرن３ ) د وريجو کرن３( ＊ه شرايط او د نفوسو  زيات دی. چ３ المل ي３ موسمي 

طبيعي زياتوالی دی.

په دوره ک３ رامن％ته شوې ده.  پان／وال９  لويه وچه ک３ د  په  اروپا  ۲- دوهمه －０ نفوسه سيمه د 

د دې سيم３ به ＄ينو ه５وادونو ک３ د نفوسو من％نی －２والی په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له 
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۴۰۰ تنو پورې رس８５ي. په همدې ډول، په صنعتي سيمو ک３ د نفوسو －２والي  ۲۰۰ ＇خه تر 

په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له ۵۰۰ ＇خه تر ۱۰۰۰ تنو پورې رس８５ي.چ３ ډ４ر زيات ي３ 

د سيندونو پر غاړه، په بندرونو او د صنعتي مرکزونو په شا و خوا او د کرن３ وړ سيمو ک３ ژوند 

کوي. 

در４مه －０ نفوسه سيمه د امريکا د متحدو ايالتونو شمال ختي％３ سيم３ ＄ين３ برخ３ )نيو ان／لن６، 

کاناډا جنوب ختي＃ دی چ３ المل  د  او  －ونو جهيلونو شاوخوا(  پن％ه  د  او  پنسلوانيا  يارک،  نيو 

تجارتي ي３ او صنعتي فعاليتونه دي.

زده کوونک３ دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي. پخپلو ک３ په مشوره دې الندني جدولونه کاپي او بشپ７ 

ک７ي او د ډل３ استازی دې ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي. 

د نفوسو د م５شت کيدلو الملونهموقعيت                                                                                      

د چين ولسي جمهوريت او هند 

شمال لويدي％ه اروپا 

د امريکا د متحدو ايالتونو شمال ختي＃ او د کاناډا جنوب ختي＃ 

د همالي３ غرونه 

د امازون ＄ن／لونه 

د －رينلين６ ！اپو 
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په الندې جدول ک３ د نفوسو من％ن９ ＄ای پر＄ای ک５دنه په مال＂ا، بن／له د４ش او اس＂راليا ک３ محاسبه ک７ئ.

ه５واد－２ه
د ه５واد مساحت په 

نفوسکيلو متر مربع
يوه  په  －２والی  نفوسو  د 
مساحت  مربع  متر  کيلو 

ک３

۱6۱۳5 ت۳۲۲۷۰ ت۲موناکو۱

6۷۲۹.۳ ت4.۳5۳.۸۹۳ ت64۷سن／اپور۲

۳۹6.۸5۱ ت۳۱6مالتا۳

۱۰۱4 ت6۷۷.۸۸6 ت66۸بحرين4

۱4۱.۳4۰.4۷6 ت۱4۷5۷۰بن／له د４ش5

۱.۷ ت۲.۷5۱.۳۱4 ت۱.565.۰۰۰مغولستان6

۱۹.۹۱۳.۱44 ت۷.6۸6.۸5۰اس＂راليا۷

۲/۳ ت۳۲.5۰۷.۸۷4 ت۹.۹۷۰.6۱۰کاناډا8

 پو＊تن３: 

لن６＄واب وواياست:

۱. د أسيا د جنوب او جنوب ختي％و ه５وادونو د نفوسو د －２والي المل بيان ک７ئ.

۲. د اروپا په شمال لويدي＃ ک３ د اروپا د نورو سيمو په نسبت －０ نفوسه سيم３ ول３ زيات３ را من％ته 

شوې دي.

۳. د شمالي امريکا کوم３ سيم３ －０ نفوسه دي؟ المل ي３ بيان ک７ئ.

۴. د أسيا د ډ４ر－０ نفوسه ه５وادونو نومونه واخلئ.
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۵. د ن７ۍ په ！ولو برخو ک３ نفوس ول３ مساوي نه دي و４شل شوي؟

۶. کوم سياسي الملونه د نفوسو په －２والي زيات اغ５ز لري، ＇رن／ه؟

۷. بشري عوامل کولی شي د نفوسو پر ＄ای پر＄ای ک５دن３ اغ５ز وک７ي؟＇رن／ه؟ 

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.

۱- کوم طبيعي الملونه په يوه سيمه ک３ د نفوسو د －２والي سبب ک８５ي؟

الف:  مناسب اقليمي شرايط او اوبه 

ب:  لوړې او س７ې قطبي سيم３ 

ج:  －０ او لنده بل لرونکي استوايي ＄ن／لونه 

د:  ！ول ＄وابونه سم دي 

۲- کوم اقتصادي الملونه په يوه سيمه ک３ د نفوسو د －２والي سبب ک８５ي؟

الف: ابتدائ３ کرنه 

ب:  په صنايع ک３ پان／ونه 

ج:  د پرمختيايي پالنو نو پلي کول.

د:  ！ول ＄وابونه سم دي 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

الندې پو＊تن３ ته ＄واب وواياست او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو ته وړاندې 
ک７ئ.

که ستاس３ ！ول／ی ۶ متره اوږد والی او ۴ متره سور ولري او د زده کوونکو شم５ر په ک３ ۶۰ تنه 
وي، مهرباني وک７ئ، د ！ول／ي په يوه متر مربع ک３ د نفوسو －２والی محاسبه ک７ئ.

ستاس３ له نظره د ！ول／ي د زده کوونکو مناسب شم５ر بايد ＇و تنه وي؟ ولي؟
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 پنځه ويشتم لوست:
2.5 په ن ک３ د نفوسو د زياتوالي او ل والي ستونزې

١- د ن په ه５وادونو ک３ د نفوسو زياتوالی:
د ن７ۍ نفوس په ډ４رې چ＂ک９ سره زياتي８ي؛ ＄که چ３ د ز８４ون اندازه Birth Rate  د م７ين３ 

له اندازې Death Rate ＇خه زياته ده.
١۰ ميليونه تنه، د همدې پ７５ۍ په  د شلم３ پ７５ۍ په پ５ل ک３ دغه د نفوسو زياتوالی په کال ک３ 
۳- ۴۰ ميليونو تنو پورې او اوس له ۰ ＇خه تر  ميليونو تنو پورې  نيمايي ک３ په کال ک３ 

په کال ک３ زيات８５ي.

د نفوسو موضوع د پراختيا له مخ３ د دوو جال عنوانونو الندې لوستل ک８５ي.

په هرو زرو تنو ک３ زي８ون 

په ۲٠٠۹ م کال ک３ د ن７ۍ د ز８４ونونو ډ７４والی 
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د مل／رو ملتونو د احصائي３ له مخ３ د ن７ۍ نفوس 

) اضافي معلومات (

د ＄مک３ ！ول نفوس كال 

1.۶1۷ ميليارده تنه  1۹۰۰  ميالدي 

۲.۲۵۲ ميليارده تنه  1۹۴۰ // 

۲.۹۸۲ ميليارده تنه  1۹۶۰ //

۳.۶1۰ مليارده تنه  1۹۷۰ //

۴.۳۳۶ ميليارده تنه  1۹۷۹/

۶.۶۰۰ ميليارده تنه  ۲۰۰۸//

۶.۸ ميليارده تنه  ۲۰1۰ //

۷،۴ ميليارده تنه۲۰1۸//

د پورتني جدول له مطالع３ ＇خه دې نتيج３ ته رسي８و چ３ د ن７ۍ نفوس په وروستيو تقريباً ۵۰ کلونو 
ک３ په ډ４ره چ＂ک９ زيات شوی دی.

د نفوسو دغه زياتوالی په دوو الملونو پورې اړه لري:
�tد نفوسو طبيعي زياتوالی.

�tد نفوسو ميخانيکي زياتوالی. 
 Natural Tncreasre :الف: د نفوسو طبيعي زياتوالی

د نفوسو دغه زياتوالی د ز８４ون په زياتوالي او د م７ين３ په کموالي پورې اړه لري. د مثال په ډول، که په 
يوه ه５واد ک３ ز８４ون په زرو کې۴۰ وي او م７ينه په زرو ک３ ۲٠ وي، د نفوسو زياتوالی به ډ４ر زيات وي.

د نفوسو زياتوالی په ډ４رو الملونو پورې  اړه لري چ３ ډ４ر زيات مهم ي３ په يوه ه５واد ک３ ！ولنيز اقتصادي 
او فرهن／ي الملونه دي. په ت５ره بيا د وقايوي او معالجوي طب وده او پرمختيا د نفوسو په زياتوالي ډ４ر 
اغ５ز لري چ３ له يوه پلوه د م７يني د کموالي سبب ک８５ي او له بله پلوه  من％نی عمر  اوږد８４ي. خو د 
نفوسو دغه زياتوالی د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ يو ډول نه دی. موږ کولی شو چ３ دغه ！ول پر دوو برخو 
وو４شو: لوم７ی ډول د شمالي امريکا او اروپا پان／ه والو ه５وادونو او د چين او روسي３ ＄ان／７تيا ده.د هغو 
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خصوصيات  ډ４ره ل８ه  زي８ونه ده چ３ نور هم د کمي په حال ک３ دي  او  الملونه يي ډول دي:
په پرمختللو ه５وادونو ک３ ＊اري نفوس زيات وي. ＊کاره ده چ３ ز８４ونونه په ＊اري کورنيو ک３ له   -۱

کليوالي کورنيو ＇خه ل８ وي.
۲- په دې ه５وادونو ک３ ＊％３ ！ولنيزو کارونو ته جلب او جذب شوي دي. معموًال هغه ＊％３ چ３ له کور ＇خه 

د باندې کار کوي، نسبت هغو ＊％و ته چ３ د کور دننه کار کوي، د ماشومانو شم５ر ي３ ل８ وي. 
په پرمختللو ه５وادونو ک３ د ز４８４دنو او م７ين３ دواړو  شم５ر ل８ وي. د نفوسو طبيعي زياتوالی٠.٥ -۱ سلنه 
يا په زرو ک３ له ۵- ۱۰ پورې وي. کله ي３ اندازه له دې ＇خه هم کمه وي. دغه ل８ زياتوالی د پرمختللو 

ه５وادونو ＄ان／７تيا ده.
دوهم ډول زياتوالی د مخ پر ودې ه５وادونو لکه أسيايي، افريقايي او د التيني امريکا ＄ان／７تيا ده چ３ په 

الندې الملونو پورې اړه لري:
د اقتصادي ودې ډ４ره ！５＂ه سطح، د ميکان５زه  )ماشيني( کرن３ نه شتون، بيسوادي، د اکثريت خلکو  له 
پاره  د حفظ الصح３ نشتوالی، له ناوړه فرهن， ＇خه د ＊％و پيروي او د هغوی له وخت ＇خه مخک３ 

نکاح او داس３ نور.
 په أسياي３، افريقايي او د التيني امريکا په ه５وادونو ک３ د روغتيايي خدماتو د سمون په پايله ک３ په م７ينه 
ک３ کمی راغلی دی همدغه المل دی چ３ د نفوسو زياتوالی چ＂ک８５ي. له زياتو ز８４ونونو سره جوخت د 
نفوسو طبيعي زياتوالي چ＂ک８５ي، چ３ د نفوسو دغه زياتوالی له ۲ ＇خه تر ۳ سلن３ پورې د تغيير په حال 
ک３ دی او په هرو زرو تنو ک３ له ۲۰ ＇خه تر ۳۰ پورې زياتوالی را＄ي. دغه زياتوالی زياتره د وروسته پات３ 

！ولنو او ه５وادونو ＄ان／７تيا ده. 
د پرمختللو صنعتي ه５وادونو او مخ پر ودې ه５وادونو د نفوسو د ودې د پرتل３ لپاره د عمر هرم  په راتلونکي 
مخ ک３ و－ورئ. د عمر په هرم ک３ افقي کر＊３ د نفوسو شم５ر په سلنو او په عمودي کر＊و باندې د نارينه او 
＊％ينه وو شم５ر په مختلفو عمرونو ＊ودل ک８５ي. ماشومان او نوي ＄وانان ) له صفر ＇خه تر ۱۸کلن９( او 
سپين ږيري ) له ۶٥  کلن９ ＇خه د زيات عمر خاوندان( معموًال اقتصادي فعال نفوس نه －２ل ک８５ي. لويان 
) له۱۵ - ۶۵کلن９ پورې( اصلي توليدوونکي او اقتصادي فعاله ډله －２ل ک８５ي. د ن７ۍ په ب５الب５لو برخو 
ک３ د عمر هرمونه سره توپير لري. مخ پر ودې ه５وادونو، لکه مکسيکو ک３ د هرم قاعده لويه وي؛ يعن３ 
په هرو ۱۰۰ تنوک３ زيات نفوس له۰- ۱۵کلن９ پورې وي. د غه ه５واد ＄وان نفوس لري. هغه ه５وادونه 
چ３ ډ４ر زيات ＄وان نفوس لري، بايد د ＄وانانو د اړتياوو د پوره کولو له پاره، په ت５ره بيا د ＊وون３ او روزن３ 
او د هغوی لپاره د کار په پيدا کولو ک３ پان／ه په کار واچوي. په پرمختللو صنعتي ه５وادونو، لکه سوي６ن 
 ک３ ز８４ون او م７ينه دواړه ل８ دي او ژوند ته زيات هيله من دي. په دې ه５واد ک３ د هرم قاعده کوچن９ ده او
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فعال اقتصادي نفوس زيات دی. خو نفوس ورو ورو د سپين ږ４ريتوب په لوري روان دي.
دغه شم５رنه بايد د يوه کال په اوږدو ک３ ترسره شي. پايله ي３ له سلن３ سره اعالن شي. کله چ３ ز８４ون 

له م７يني ＇خه زيات وي، د نفوسو زياتوالی طبيعي دی. 

د نفوس طبيعي زياتوالى 
   د ز８４ون شم５ر – د م７ين３ شم５ر    

！ول نفوس

ب:  د نفوسو ميخانيکي زياتوالی:
د نفوسو له طبيعي زياتوالي سره يو＄ای، د نفوسو ميخانيکي خو＄＋ت يا مهاجرتونه هم د نفوسو په 

زياتوالي ک３ د پام وړ اغ５ز لري.
په ه５واد ک３ دننه مهاجرتونه يوازې د نفوسو د بيا ＄ای پر＄ای ک５دن３ سبب ک８５ي او د ه５واد نفوس 
تغيير نه کوي خو له ه５واد ＇خه د باندې مهاجرتونه د نفوسو پر شم５ر باندې اغ５ز لري. که ه５واد ته له 
باندې ＇خه مهاجرتونه له ه５واد ＇خه بهر ته د مهاجرتونو په  نسبت زيات وي، د نفوسو ميخانيکي 
زياتوالی را من％ته ک８５ي او برعکس ي３ د نفوس د کمي سبب ک８５ي د يوه ه５واد د نفوسو په مطلق３ 

ودې ک３ بايد پر ز８４ون او م７ين３ سر ب５ره  مهاجرتونو ته هم پام وشي.
د نفوسو مطلقه وده = ) د ز４８４دنو شم５ر – د م７ين３ شم５ر( + ه５واد ته له باندې ＇خه مهاجرت.

ته  ه５وادونو  نورو  ه５واد ＇خه  له   – م７ين３ شم５ر(  د   – ز４８４دنو شم５ر  د   (  = وده  مطلقه  نفوسو  د 
  over  popalation مهاجرت او د نفوسو ډ４ره زياته طبيعي او ميخانيکي وده د اضافي نفوسو
مسآله رامن％ته کوي.د اضافي  نفوسو اصطالح هغه وخت استعمال８５ي چ３ په يوه سيمه ک３ د ز４رمو 

د عمرونو ډل３د عمرونو ډل３
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له شته امکاناتو ＇خه زيات نفوس استو －نه ولري او يا له ！اکلو ！ولنيزو موخو ＇خه زيات وي. کله 
＊ايي نفوس مناسب وي، خو نامناسب و４ش رواج ولري. په ＄ينو مآخذونو ک３ د مناسب نفوس 
اصطالح کارول شوې ده. خو دغه اصطالح هم کوم ！اکلي تعريف نه لري. اضافي نفوس نسبي 
اصطالح ده چ３ په سيمه ک３ له منابعو ＇خه د  －＂３ اخ５ستن３ په اندازې پورې اړه لري. د مثال په 
ډول، پرمختللي ه５وادونه له مخ پر ودې ه５وادونو ＇خه له همدې موجودو ز４رمو ＇خه د خلکو له 
پاره ＊ه کار او زيات امکانات برابر ک７ي دي. له همدې امله، د اضافي نفوسو مطالعه د ！کنالوژۍ 

د پرمخت， په کچ３ پورې اړه لري.
په پای ک３ ويلی شو چ３ د نفوسو چ＂که وده او د ز４８４دنو زياتوالی د وروسته پات３ ه５وادونو ＄ان／７تيا 
ده. د نفوسو دغه طبيعي زياتوالی اقتصادي بودجه محدودوي او فشار پرې زياتوي او کارونه پر ！په دروي. 
په پخوانيو وختونو ک３ صحي خدمات زيات نه وو پراخ شوي؛ قحطي، ناروغي او ج／７ې د نفوسو 
د محدودولو الملونه وو. خو نن نفوس په ب３ ساري ډول زيات شوی دی او وروسته پات３ ه５وادونه 
له لوږې، ناروغيو او ب５کارۍ سره الس و －ريوان دي. دغه ب５کاري د ب５وزل９ او ب５وزلي د فقر او يا 

غير قانوني مهاجرتونو سبب ک８５ي.
 ！ولنپوهان دغه زيات زياتوالي ته د نفوسو چاودنه وايي او ！ولن３ ته ي３ زيات خطر بولي. د ن７ۍ 
！ول نفوس چ３ په ۲۰۱۰م کال ک۶.٨３ ميليارده وو، په ۲۰۵۰ ميالدي کال ک３ ي３ د ا！کل له 
مخ３ ۹ ميلياردو او په ۲۱۵۰ ميالدي کال ک３ ۱۱ ميلياردو ته د رسيدو وړاندوينه شوې ده چ３ 

که کن＂رول نه شي نو ن７ۍ به له فاجع３ سره مخامخ ک７ي.

زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شل شي او الندې جدول دې کاپي او بشپ７ ک７ي او د هغو 
پو＊تنو ＄وابونه دې ووايي چ３ له جدول ＇خه الندې ليکل شوې دي. د ډل３ استازی دی هغه  

خپلو ！ول／يوالو ته ولولي.
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ه５وادونه
په  －２والی  نفوسو  د 
مربع  کيلومتر  يوه 

ساحه ک３
ز４８４دن３  په ۱۰۰۰ تنو 

ک３
م７ينه په زرو تنو ک３

طبيعي  
زياتوالی په زرو 

تنو ک３

د نفوسو د ودې  
سلنه

۱۸۲۶۸۱۸۱.۸ تنهبرازيل

۴۷۴۹۱۹ تنهايتوپي)حبشه(

۲۳۰۱۲۸۴۰.۴ تنهجاپان

۸۳۶۵ تنهسعودی عربستان

۲۲۹۱۱۱۲ تنهألمان

۴۷۴۳۱۰۳۳۳،۳ تنهکنيا

د امريکا متحد 
ايالتونه

۲۳۹۱۴۹ تنه

۱۰۶۱۳۱۰ تنهفرانسه

۷۹۱۴۱۱۴ تنهبن／له د４ش

الف: د هغو ه５وادونو د نفوسو طبيعي وده، چ３ معلومه نه ده، محاسبه ک７ئ. 
ب:   د ！ولو ه５وادونو طبيعي وده په سلو ک３ محاسبه ک７ئ. 

ج:    کولی شئ چ３ ه５وادونه د نفوسو د ل８ې او زيات３ ودې له مخ３ سره وو４شئ. دغه کار ＇رن／ه ک５دي شي؟

 پو＊تن３: 
۱- مخ پرودې ه５وادونو ک３ کوم الملونه د نفوسو د چ＂ک３  طبيعي ودې سبب ک８５ي؟

۲- د ن７ۍ پر پرمختللو ه５وادونو ک３ کوم الملونه د ورو ودې باعث ک８５ي؟
۳- په يوه ه５واد ک３ کوم الملونه د اضافي نفوس د ودې سبب ک８５ي؟

۴- د اضافي نفوس د اصطالح هدف ＇ه دی؟ ＇ر－ند ي３ ک７ئ.
۵- د ！ولن３ د عمر په جوړ＊ت او ترکيب ک３ د طبيعي نفوسو چ＂که وده ＇ه ډول ده؟ واضح  ي３ ک７ئ.

۶- په هغو ه５وادونو ک３، چ３ د نفوسو وده ي３ ورو ده، د ！ولن３ د عمر جوړ＊ت ＇ه ډول دی؟ توضيح يي ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ.

زموږ د ه５واد  نفوس په چ＂ک９ زيات８５ي؟ که دغه نفوس په همدې ډول زيات شي، ＇ه ستونزې به رامن％ته 
ک７ي؟ د نفوسو د زياتوالي مخه ＇ن／ه نيولی شو؟
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و４شتم لوست: شيپ
والي ستونزې. د ن په ځينو ه５وادونو ک３ د فعالو اقتصادي  نفوسو د ل

تاس３ په ت５ر لوست ک３ د اضافي نفوسو په باره ک３ معلومات حاصل ک７ل. اوس د نفوسو د کمي 
ستونزې مطالعه کوو. د نفوسو کن＂رول په هغو ه５وادونو ک３ چ３ اضافي نفوس لري، －＂ور کار 
دی. خو په ＄ين３ نورو ه５وادونو ک３، د نفوسو د کن＂رول له مخ３ د ز８４ول شم５ر له م７يني ＇خه 
ل８ دی. همدغه کار د دې المل ک８５ي چ３ د بوډا－انو نفوس، چ３ عمر ي３ له ۶۵ کلن９ ＇خه 
زيات وي، متقاعد او د ناتوانو خلکو شم５ر زياتي８ي. صنايع د بشري قوې له کمي سره مخامخ 
ک８５ي او د صنايعو پرمخت， محدودي８ي. په پای ک３ له موجودو بشري استعدادونو ＇خه په 
！ولنه ک３ －＂ور نه اخيستل ک８５ي. دغه حالت په هغو ه５وادونو ک３ چ３ د فعالو اقتصادي نفوسو 
په کمي Depopulation اخته وي )۱۸＇خه تر۶۵ کلن９( ليدل ک８５ي او د شتو صنايعو 
بايد دغه اړتيا د  او منابعو د په کار اچولو لپاره اقتصادي فعالو نفوسو ته اړتيا لري. نو مجبوراً 

د همالي３ غرونه

د بن／له د４ش －０ نفوس

� ！ي＂３ او هوارې ＄مک３
�حاصلخ５زه ＄مک３، －رمي او لندبل

�د کرن３ لپاره ＊ه شرايط

د افريقا په لويه صحرا ک３ 
ل８ نفوس

�د استو－ن３ لپاره نا مناسبه وچه او توده هوا
اوبو  او  خاورې  مناسب３  د  لپاره  کرن３  �د 

نشتوالی.
�ش／لن３ ＄مک３ چ３ د شيانو وړل راوړل او 

اړيک３ ي３ ستونزمن３ ک７ې دي.

د امازون استوايي ＄ن／لونهلويدي％ه اروپا
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ز４８４دنو د ه）ون３ )د مثال په ډول اروپايي ه５وادونو ک３، چ３ د فعالو اقتصادي نفوسو له کمي 
سره مخامخ دي، معموًال د کورنيو د ه）ون３ او ډال９ ورکولو او يا د کورن９ د کار او ژوندانه د 
وسايلو او د ماشومانو د ساتن３ ＄ان／７و اسانتياوو ته په پام سره ه）ول ک８５ي(. يا ه５واد ته د بهرنيو 

مهاجرو په جلبولو سره پوره کوي. 
په پای ک３ ويلی شو چ３ اضافي نفوس او کم نفوس دواړه حالتونه ه５واد ته ستونزې پ５＋وي. 
په  اړتياوو  د  نفوسو  د  د ＄مک３ سرچ５ن３  درلود چ３  باور  مالتوس،  ！ولنپوه،  ان／ليسي  يو 
نسبت، چ３ هره لحظه ي３ شم５ر مخ په زياتيدو دی، محدودې دي. کورن９بايد د ز８４ون د 
محدودولو له الرې کن＂رول شي. له دوهم３ ن７يوال３ ج／７ې ＇خه وروسته، د نفوسو دغه 
 برخ３ جوړوي. د ۱۹۵۰ ميالدي کلونو 

۳

۲ ب３ ساری زياتوالی د ن７ۍ د اقتصادي ستونزو 
په لسيزه ک３ پرمختللو ه５وادونو، مخ پر ودې ه５وادونو ته د اقتصادي او فرهن／ي پرمخت， 
د  کورنيو  د  و چ３  ه５واد  لوم７نی  هند  وک７.  وړانديز  د محدودولو  غ７و  د  کورنيو  د  پاره  له 
محدودولو له پاليس９ سره ي３ په ۱۹۵۲ ميالدي کال ک３ موافقه وک７ه. دغه پاليسي وروسته 
په چين او مصر ک３ هم پل３ شوه. د چين په دې برخه ک３ زيات برياليتوبونه په برخه شول. د 
نفوسو د زياتوالي ضريب چ３ ۱۹۵۵ ميالدي کال ک３ ۴ سلنه و، په ۱۹۹۶ ميالدي کال 
ک３ ۱.٧ سلن３ ته را＊کته شو، چ３ د هغ３ له مخ３ هرې چينايي کورن９ ته له يوه ماشوم 
＇خه د زياتو ماشومانو ز８４ونه منع شوه. په داس３ حال ک３ چ３ په هند ک３ د نفوسو د زياتوالي 

ضريب له ۲،6- ۳،۹ سلنه دی. 
د  توليداتو  د  نفوس  زيات  لري چ３  باور  ！ولنپوهان  ＄ين３  برخالف،  نظري３  د  مالتوس  د 
زياتوالي او اقتصادي ودې سبب ک８５ي؛ نو د نفوسو د زياتوالي موضوع بايد ازاده پر４＋ودل 
شي. له همدې امله، ＄ين３ ه５وادونه د کورنيو له محدودولو سره مخالفت کوي او －０ نفوسه 

کورن９ ه）وي. دغه پاليسي په ۱۹۳۰ ميالدي کال ک３ په نازي ألمان ک３ پل３ شوه.
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ب５الب５لو وختونو ک３  په  ي３ هم  فرانس３ ک３  او  ان／ليستان  بلجيم، سوي６ن،  په  همدارن／ه، 
پلويان درلودل. د در４م３ ن７ۍ په ＄ينو ه５وادونو ک３ له خپلواک９ وروسته د بز－رانو او کار 
－رانو د زياتوالي لپاره او پر بهرنيانو باندې تکيه نه کول، د نفوسو د زياتوالي د پاليسي پلوي 
کوله. په پای ک３ ويلی شو، په هغو شرايطو ک３ چ３ د ل／＋ت وړ منابع او د نفوسو اندازه سره 
متناسبه نه وي او د مصرف کوونکو فشار له اندازې ＇خه زيات وي، ويلی شو چ３ په ز４رمو 
فشار شته. که د نفوسو د زياتوالي ضريب کم نه شي، دغه فشار نور هم زياتي８ي. بل عبارت، 
که د يوه ه５واد د اقتصادي ودې پالن د نفوسو له زياتوالي سره متناسب نه وي، اقتصادي 
او ！ولنيزې ستونزې را من％ته کوي. د نفوسو ل８والی هم د اقتصادي ودې پر ！په در４دلو او د 

صنايعو د نه پرمخت， او د ه５واد د وروسته پات３ ک５دو المل ک８５ي.

زده کوونکي دې پر مناسبو ډلو وو４شي. هره ډله دې په الندې موضوعاتو پخپلو ک３ بحث وک７ي 
او د پايله دې، د ډل３ استازي خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

زموږ د ه５واد طبيعي سرچ５ن３ د ه５واد د نفوسو اړتياوو ته ＄واب ويلی شي يا نه؟ 
که د ه５واد اړتياوو ته ＄واب ويلی شي، نو زموږ خلک ول３ ب５وزله او ب５کاره دي او بهرنيو ه５وادونو 

ته د کار لپاره ک６و کولو ته اړک８５ي؟ په دې برخه ک３ پخپلو ک３ بحث وک７ئ.
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 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب وواياست 
١- په مخ پر ودې زياتو ه５وادونو ک３ ول３ د کورنيو په محدودولو ！ين／ار ک８５ي؟

٢- د کورنيو محدودول ＇ه پايل３ لري؟
۳- د کورنيو محدودول په کومو ه５وادونو ک３ اغ５زمن دي؟
۴-ول３ ＄ين３ ه５وادونه د کورنيو د محدودولو مخالف دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

الندې موضوع تحليل ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې 
ک７ئ.

اضافي نفوس په يوه ه５واد ک３ د کومو ستونزو سبب －ر＄ي. د هغ３ لپاره د حل کومه الره وړاندې 
کوئ؟
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3.5 ۰ مهاجرتونه او الملونه ي３ اووه و４شتم لوست:

مهاجرت ＇ه ته وايي او ＇و ډوله مهاجرتونه پ５ژنئ؟
مهاجر يا Immigrant هغه چا ته ويل ک８５ي چ３ د استوگن３ ＄ای ته بدلون ورک７ی او د يوه اداري  
واحد ＇خه بل اداري واحد يا بل ه５واد ته نقل مکان شوی وي. مهاجرتونه د انسانانو د تاريخ په اوږدو 
ک３ سرته رس５دلي او ب５الب５ل ډولونه لري چ３ ＄ين３ په ه５واد ک３ د ننه ک８５ي، لکه: کليوال چ３ ＊ارونو، 
صنعتي سيمو او نوو کرنيزو ＄مکو ته مهاجر ک８５ي او داس３ نور. ＄ين３ نور له ن７يوالو سرحدونو ＇خه 

ت５ري８ي او بهرنی مهاجرت بلل ک８５ي.
زياتره  نوموړي  دي.  شوي  سره  تر  سره  ډولونو  مختلفو  په  ک３  ه５وادونو  ب５الب５لو  په  مهاجرتونه  دغه 

مهاجرتونه اختياري مهاجرتونه دي چ３ پخپله خو＊ه د زيات３ اجورې او ＊ه ژوند له پاره ک８５ي.
خو اجباري مهاجرتونه هم ک８５ي چ３  خلک د سياسي او نظامي شخ７و په سبب مهاجرت ته اړ شي. 
هغه ＇وک چ３ په ه５واد ک３ د ننه نقل مکان کوي، په ه５واد ک３ د ننه د ب５％ايه شويو په نوم ياد８４ي.   د 
ملگرو ملتونو د ارقامو له مخ３ شم５ر ي３ په ۱۳۸۷ لمريز کال ک３ ۲۴ ميليونه و او هغه خلک چ３ 
ياد８４ي. لکه: فلسطينيانو چ３ په عربي  په نوم  پناه اخيستوونکو  ن７يوالو سرحدونو ＇خه اوړي، د  له 
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ه５وادونو ک３ او افغانانو په －اون６يو او د ن７ۍ په نورو ه５وادونو ک３ پناه اخيست３ ده. د هغو پناه اخيستونکو 
！ول شم５ر ۱۶ ميليونو ته رس８５ي چ３ افغانان هم په ک３ شامل دي. ＄ين３ مهاجرتونه لن６ مهاله دي چ３ 
لوم７ني ＄ای ته د ب５رته را－ر＄５دو نيت لري. لکه: زموږ د ه５واد کوچيان چ３ د آب و هوا، ＇７ ＇ايونو 
او د موسم د تغير له مخ３ بيا ب５رته لوم７ني ＄ای ته را－ر＄ي. دايمي مهاجرتونه هم شته چ３ لوم７ني 

＄اي ته د را－ر＄يدو نيت نه لري.
مهاجرتونه ب５الب５ل الملونه لري چ３ کوالی شو ＄ين３ برخ３ ي３ دلته يادې ک７و:

۱. طبيعي الملونه: طبيعي الملونه هم د مهاجرت سبب －ر＄ي لکه: په سيمه ک３ د اوبو کم＋ت، د 
أب و هوا د شرايطو خرابتيا، د خاورې کمزورتيا يا طبيعي آفتونه، لکه: زلزله، س５البونه، سمندري 

طوفانونه، وچکالي او داس３ نور.
۲. اقتصادي الملونه: اقتصادي الملونه د مهاجرت بنس＂يز الملونه －２ل ک８５ي. اوس دغه مهاجرتونه د 
مخ پر ودې ه５واد ونو ＄ان／７تيا ده. ＄که په دې ه５واد ونو ک３ د کليو او ＊ارونو ترمن＃ ډ４ره نا برابري 
ده. په داسي حال ک３ چ３ په پر مختللو ه５وادونو ک３ د کليوالو ژوند په ډ４ره چ＂ک９ سره ＊اري ژوند ته 
نژدې شوی دی. برعکس په دې ه５وادونو ک３ ＊اري خلک مينه لري چ３ له ＊ار ＇خه د ＊ار ＇ن６و او 

کليو ته مهاجرت وک７ي چ３ په پاکه هوا او چاپ５ريال ک３ په ارامه ژوند وک７ي.
په مخ پر ودې ه５واد ونو ک３ د دې مهاجرت اصلي المل اقتصاد دی. د کليوالو ل８ عايدات يوازې لوم７ن９ 
اړتياوې پوره کوي نو نشي کوالی چ３ په کليو ک３ اقتصادي فعاليت په مخ بو＄ي. له بل３ خوا د نفوسو د 
طبيعي ودې په وجه په کليو ک３ ＄مکه او اوبه د ！ولو اوس５دونکو د اقتصادي فعاليت له پاره کافي نه دي. د 

کرن３ ماشيني ک５دل هم د يو زيات شم５ر بزگرانو د ب５کارۍ سبب －ر＄ي او مهاجرت ته اړ ک８５ي.
دغه مهاجرين چ３ زياتره ي３ ＄وانان دي او  په ＊ار ک３ خپله دنده له بز－رۍ ＇خه په غير بز－ري کارونو  
بدلوي په ＊ارونو ک３ دغه مهاجرين هغه دندې چ３ الس ته ي３ راوړي هم نا کاف３ دي. ＄که هغوی 
ماهر کارکوونکي نه دي، نو په هغو کارونو الس پورې کوي  چ３ سطحه ي３ ！ي＂ه او عايد ي３ ل８ وي لکه: 
السي خر＇الو او درانه فزيکي کارونه او داس３ نور. نو په پای ک３ په لوم７ني استو－ن％ي او يا هغه ＄ای 
ته  چ３ د ژوندانه لپاره ي３ ورته ستر－３  نيول３ وي د نفوسو په زياتوالي او کم＋ت، د نفوسو د عمر په 

ترکيب، د کار قوه، ب５کارۍ، مزدورۍ، همدارن／ه فرهن，، او ژبه اغ５زه کوي.
د اقتصادي مهاجرتونو بل ډول د کرنيزې ＄مک３ په پراختيا، د اوبو ل／ولو په نويو پروژو، صنعتي سيمو 
د کانونو په را ايستلو او تجارتي فعاليتونو او يا برعکس د کورنيو عايد کموالي، بيکاري، د کارخانو 
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تعطيل په سبب من％ته را＄ي.
پاره کارول ک８５ي. هغه چا  له  پناه اخيستونکو  ۳. سياسي مهاجرت: دغه اصطالح زياتره د سياسي 
ته کارول ک８５ي چ３ د ب５الب５لو الملونه له مخ３ لکه: ج／７ې، ډار، سياسي تعقيب، مذهبي عقايدو،         
د ！ولنيزو ډلو د اړيکو او هغه قومي اقليتونه چ３ اصلي ه５وادونه ي３ پرې اي＋ي دي او له بل ه５واد ＇خه 
يي د پناه اخيستن３ غو＊تنه ک７ې وي لکه: افغاني پناه اخيستونکي چ３ له ۱۳۵۷ لمريز کا ل ＄خه 
وروسته ي３ －اون６يو او د ن７ۍ ه５وادونو ته مهاجرت ک７ی دی او يا د بوسني او هرزه －وني  د پخوان９  
)يو －وسالويا( پناه اخ５ستونکي او په افريقا ک３ د رون６ا د کمپ پناه اخيستونکي او د سوډان د دافور 
پناه  د  پر４ک７ې،  کنوانسيون  د  کال  ميالدي   ۱۹۵۱ د  کي  جينوا  په  نور.  داس３  او  اخيستونکي  پناه 
اخيستونکو د حالت په هکله او د هغو حقونو ＇خه د دفاع له پاره په يو مهم سند بدل شوی دی. د پناه 
اخس５تونکي او يا د پناه غو＊تونکي اصطالح هغه چا ته ويل ک８５ي چ３ په اصلي ه５واد ک３ د عقيدتي 
اي６يالوژيکي او سياسي، نژاد، ژب３، مليت او قوم له مخ３ د تعقيب او يا عمًال )روحي او فزيکي( زندان 

او م７ين３ يا شکنج３ تر خطر الندې وي.
د اقتصادي او سياسي مهاجرينو ترمن＃ －６ ！کي يوازې له ه５واد ＇خه جالتوب او ب５وزلي ده. د اقتصاد 
له مخ３ مهاجرت، مهاجرو پخپله منلی دی او د خپل３ اقتصادي ب３２ په ＊ه والي پسي －ر＄ي. په داس３  
حال ک３ چ３ دو يم ي３ )سياسي مهاجر( ＄ان قرباني بولي، سره له دې چ３ په ارامه او مطمينه فضا 

ک３ ژوند کوي. 
باندې د  او فرهن／ي مسايلو  ！ولنيزو  نورو  او  په مذهبي  ۴- مذهبي مهاجرتونه: دغه ډول مهاجرتونه 
په  ۱۹۴۷ ميالدي کال کي  په  قيوداتو او محدوديتونو د وضع کولو له مخ３ ک８５ي. د دې ＊ه مثال 
هندوستان او پاکستان باندې د هند د لوي３ نيم３ وچ３ و４ش و چ３ د هغه په پاې ک３ په ميليونو د هندی 
و مذهب د پ５روانو کورن９ له پاکستان ＇خه هند ته او په مقابل ک３ په ميليونونو مسلمانو کورنيو له هند 
＇خه پاکستان ته پخپله خو＊ه مهاجرت وک７. په لن６ه تو－ه ويلی شو، هغه الملونه چ３ د مهاجرت سبب 

－ر＄ي دا دي: اقتصادي، ب５کارۍ، طبيعي افتونو، سياسي، مذهبي، فرهن／ي او داس３ نور الملونه. 
هغه الملونه چ３ د مهاجرينو د جذب او ه）ون３ سبب －ر＄ي، دا دي د  ＊ه ژوندانه امکانات، ＊ه 

＊وونه او روزنه، د استو－ن３ ＊ه ＄ای او په کورنيو پورې ت７او.
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زده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ. زده کوونکي دې په الندې موضوع／انو پخپلو من％و ک３ بحث 
وک７ي او د مباحث３ پايل３ دې د ډلو استازي ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي. 

۱. په ه５واد ک３ د ننه مهاجرت او له ه５واد ＇خه بهر مهاجرت.
۲. د مهاجرت اقتصادي الملونه.

۳. هغه الملونه چ３ د هغو له مخ３ افغانان نورو ه５وادونو ته مهاجر شوي.
ستونزې  ک３ ＇ه  ＊ارونو  او  کليو  په  ولري،  ادامه  ته  ＊ارونو  کليو ＇خه  له  مهاجرت  که چ５رې   .۴

رامن％ته کوي. تاس３ د دې مهاجرت د کمولو له پاره د حل کوم３ الرې وړاندې کوئ.

 پو＊تن３: 
الندې جمل３ بشب７ې ک７ئ:

۱. د کوچيانو مهاجرت زموږ په ه５واد ک３ --------- مهاجرت دی.
۲. د فلسطينيانو مهاجرت د اردن او لبنان ه５وادونو ته ------ ډول مهاجرت دی.

لن６ ＄واب وواياست:
۳. کوم طبيعي الملونه د مهاجرت سبب －ر＄ي؟

ه５وادونو خلک  پرمختللي  د  او  ته  ＊ارونو  کليو ＇خه  له  ه５وادونو خلک  ودې  پر  مخ  د  ول３   .۴
برعکس له ＊ارونو ＇خه کليو ته له مهاجرت سره مينه لري؟

۵. د ＇و اقتصادي ډوله مهاجرتونو نومونه واخلئ.
۶. کوم سياسي الملونه د مهاجرت سبب －ر＄ي؟

دي کال د اپريل کنوانسيون چ３ په  ژينو ک３ السليک  شو، پناه  اخيستونکي  ي３ ＇ه  ډول  ۷. د ۱۹۵۱
تعريف  ک７؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په دې موضوع چ３ ول３ له مخ پر ودې ه５وادونو ＇خه خارجي مهاجرتونه ک８５ي؛ او 
د دې مهاجرتونو د مخنيوي له پاره د حل کومي الرې وړاندې کوئ؛ يوه مقاله وليکئ او د جغرافي３ 

په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته واوروئ.
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ول３ خلک له ه５واد ＇خه بهر مهاجرت سره مينه لري؟
لکه چ３ په ت５رو لوستونو ک３ يادونه وشوه، مهاجرت د دوو الملونو له مخ３ ک８５ي.

۱. نامساعد الملونه، لکه: طبيعي، اقتصادي، ！ولنيز، سياسي او مذهبي الملونه چ３ په مخکينيو 
لوستونو ک３ ور＇خه يادونه شوې ده.

۲.جذبوونکي الملونه، لکه: د يوې ساح３ د نفوسو کموالی، را＊کونک３ سيم３، د ＄مک３ 
الندې منابع، د کار زياتوال３ او ډ４ره اجوره.

مهاجرتونه د تاريخ په اوږدو کي رامن％ته شوي دي او تر اوسه جريان لري.＄ين３ په ه５واد کي 
په  ن７يوالو سرحدونو ＇خه  له  ياد８４ي، ＄ين３  نوم  په  دننه مهاجرت  په ه５واد کي  دننه وي چ３ 
ت５ريدو سره ک８５ي چ３ د بهرنيو مهاجرتونو په نوم ياد８４ي. مهاجرين غواړي چ３ د اړونده ه５واد 
له سياسي، اقتصادي يا ！ولنيزو شرايطو ＇خه －＂ه واخلي. د أريايانو مهاجرتونه ختي＃، جنوب 
او لويد４＃ ته او يا د امريکا لوي３ وچ３ ته د ختي％３ أسيا د خلکو مهاجرت او همدارن／ه ن７يوال 
مهاجرتونه په ۱۵م پ７５ۍ د جغرافيايي لويو اکتشافونو په پايله ک３ زيات شول او د ن７ۍ نورو سيمو 
ته د اروپايانو د مهاجرت سبب شو. په هغه وخت ک３ په يوه نيمه ７５４ۍ کي ۷۰ ميليونه تنه مهاجر 
شول چ３ له خپل３ پان／３ ＇خه په نوې ن７ۍ ک３ －＂ه واخلي او په سودا－رۍ الس پورې ک７ي. په 
پايله ک３ د امريکا او اوقيانوسي３ لوي３ وچ３ －０ نفوسه شوې. چ３ ＊ه مثال ي３ د شمالي امريکا 

يوال مهاجرتونه او د پايل３ ي３ اته و４شتم   لوست ن

په معاصره دوره ک３ د مهاجرينو نقشه
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ه５واد ونه دي. چ３ ۹۵ سلنه نفوس ي３ اروپايي مهاجرين او ۲ سلنه ي３ افريقايي تورپوستي دي. 
د ۱۹ پ７５ۍ په ！وله دوره ک３ د نفوسو زياتوالی او اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چ３ 
په نتيجه ک３ ي３ د اروپا  د اضافي  نفوسو بار کم شو. يوازې د ان／لستان په ه５واد ک３ له ۱۸۱۵ 
مهاجرتونو  دغو  ک７.  پيل  مهاجرت  تنو  ميليونه   ۱۷ پورې  ميالدي  تر۱۹۲۰  ميالدي ＇خه 
دوه اړخونه درلودل، دايمي مهاجرين او د اداري کارکونکو او مذهبي مبلغينو مهاجرت چ３ 
رامن％ته شوه  امپراتوري  بريتانيا  د  ترکيب ＇خه  له  لرله. د دې دوو مهاجرينو  ي３  موقتي جنبه 
چ３ وروسته دغه مهاجرتونه په ب５ساري ډول په ن７يواله ستونزه بدل شول او ه５وادونه ي３ اړ ک７ل 

چ３ د مهاجرينو د منلو يو ل７ قوانين وضع 
ک７ي. د امريکا د متحده ايالتونو کان／رس 
د مهاجرينو د مخنيوي له پاره په ۱۹۲۴ 
ميالدي کال ک３ د مهاجرينو په نوم قانون 
تصويب ک７. دغه قانون امريکا ته په هغه 
شم５ر مهاجرين چ３ له ب５الب５لو ه５وادونو 
راشي،  ته  امريکا  شي  کولی  ＇خه 
مقررات وضع ک７ل. نوموړي قانون زيات 
د هغو مهاجرينو مخه نيوله چ３ د جاپان 
درلوده.  اړه  ي３  پورې  توکم  ژي７  او چ５ن 

وروسته د نورو ه５وادونو په باره ک３ هم عملي شو. د دې مقرري له مخ３ که مهاجرين خپله 
پان／ه هم له ＄انه سره يوسي، هغوی کوالی شول چ３ له پن％و کلونو وروسته په امريکا ک３ د 
اوس５دن３ تابعييت حاصل ک７ي او يا له امريکا ＇خه خارج  شي. اوس بر عکس زياتره ن７يوال 
مهاجرين د دريم３ ن７ۍ له ه５وادونو ＇خه پرمختلو صنعتي ه５وادونو ته ＄ي چ３ بنس＂يز الملونه 
ي３ اقتصادي  او سياسي دي. کله چ３ د يوې کورن９ عايدات يوازې د لوم７نيو اړتياوو پوره کول 
وي او يا حد اقل معاش وي، هغوی د دې توان نه لري چ３ په ه５واد ک３ دننه پان／ه اچونه وک７ي. 
له بل３ خوا ورځ په ورځ نفوس زيات８５ي او د نفوسو طبيعي زياتوالی او داس３ نور مشکالت د 
دې سبب －ر＄ي چ３ خلک له کليو ＇خه ＊ارونو او نورو ه５وادونو ته مهاجرت وک７ي. ＇رن／ه 
چ３ هغوی د مهاجرت له پاره قانوني اسناد نه لري نو له غير قانوني او قاچاقي الرو ＇خه استفاده 
کوي. نو د ستونزو په منلو او آن د م７ين３ منلو سره ＄انونه ！اکلي ه５وادونو ته رسوي. دغه نفوس 



111

د يوه ه５واد فعال اقتصادي نفوس له ۱۵ کلن９ ＇خه تر 65 کلنه پورې احتوا کوي. ＇رن／ه چ３ 
د هغوی يو شم５ر د کار کولو رسمي ويزه او کار کولو اجازه او د کار  ＄ان／７ی مهارت نه لري نو 
له همدې امله  ل８ معاش او خراب چاپ５ريال ک３ چ３ د دولت له نظارت ＇خه ل５رې وي، سخت 

او غير صحي کارونو ته مخه کوي.
د يادون３ وړ خبره دا ده چ３ يو شم５ر پر مخ تللي  پانگه وال ه５وادونه د نفوسو د طبيعي کن＂رول 
له مخ３ د بشري قوې له کم＋ت سره مخامخ دي چ３ د دې ستونزې د حل له پاره د قانوني 
الرې مهاجر کارکوونکي مني. په لويد４％ه اروپا ک３ تقريباً ۱۱ ميليونه مهاجر کارکوونکي کار 
کوي. د مهاجرو کارکوونکو د منلو له مخ３ المان په لوم７ۍ درجه ک３ دی، ورپس３ ان／لستان، 

فرانسه، سويس او سکنديناوي ه５وادونه دي.
د لويد４％３ اروپا ه５وادونه په وروستيو کلونو ک３ له －اون６يو ه５وادونو  اي＂الي３، پرت／ال او هسپاني３ 
موسمي مهاجرو کارکوونکو د کموالي د احساس له مخ３، د جنوب ختي％３ اروپا، ترکيي، 
د انتيل د ！اپو－انو او د افريقا د ه５وادونو کار－رانو ته متوجه شول. المانيان معموًال د ترکي３ او          
او  کارکوونکو ＇خه  مهاجرو  د  افريقا  د شمالي  فرانسويان  کارکوونکو ＇خه،  مهاجرو  يوناني 
ان／لستان د مشترک المنافع ه５وادونو له کارکوونکو ＇خه －＂ه اخلي. د امريکا متحده اياالت د 

مکسيکو له موسمي کارکوونکو ＇خه کار اخلي.
په همدې ډول د ن７ۍ د پرمخ تللو پان／ه والو ه５وادونو ＇خه مخ پر ودې ه５وادونو ته هم مهاجرت 
ک８５ي. د هغوی پان／ه، په کار ک３ پوهه په ت５ره بيا د هغوی کاري تجربه ده چ３ په خپلو ه５وادونو 
ک３ يي حاصله ک７ې ده.په کال کي د دي مهاجرينو شم５ر تقريباً له ۲۰۰ ＇خه تر ۳۰۰ زرو 
پورې رس８５ي چ３ د کار او د ＊ه ژوند په ل＂ه ک３ خپل ه５وادونه پر８４دي او د لويو وچو ترمن＃ په 
مهاجرت الس پورې کوي. نوې سيم３ دغه مهاجرين په پرانيست３ غ８５ه او زياتو امکاناتو او ＊ه 
ژوند په برابرولو مني. بهرني مهاجرتونه، له هغه ه５واد ونو ＇خه چ３ مهاجرت کوي د نفوسو د 
کم＋ت او هغو ه５وادونو ته چ３ مهاجر ک８５ي، د نفوسو د زياتوالي سبب －ر＄ي. د مخ پر ودې 
ه５وادونو ！ول مهاجرين ＄وان او فعال اقتصادي نفوس تشکيلوي. د دې مهاجرت له مخ３ د مخ 
پر ودې ه５وادونو فعال اقتصادي نفوس کم８５ي چ３ په پای ک３ د اقتصادي رکود سبب －ر＄ي. 
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زده کوونکي دې په مناسبو ډ لو وو４شل شي. د الندې موضوع／انو په باره ک３ دې په خپلو من％و ک３ بحث 
وک７ي او د مباحثي پايل３  دې د ډل３ مشر په ！ول／ي ک３ ولولي.

۱.د يوه ه５واد کوم نا مساعد عوامل اوس５دونکي د وطن پر４＋ودو ته اړ باسي؟ دغه ستونزه په خپلو ک３ 
وارزوئ.

۲. کوم الملونه د مهاجرينو د جذب سبب －ر＄ي؟ زموږ له ه５واد ＇خه زيات مهاجرين کومو ه５وادونوته 
تللي دي. ول３؟

۳. تاسي له کلو ＄خه ＊ارونو ته د مهاجرينو د کموالي او مخنيوي لپاره او يا له وطن  ＇خه بهرنيو مهاجرتونو 
له پاره ＇ه وړانديز لرئ؟

۴. د ه５واد په اقتصاد او نفوسو باندې د بهرنيو  مهاجرتونو اغ５زې تر کتن３ الندې ونيسئ.
۵. د مخ پر ودې او د پان／ه والو ه５واد ونو د مهاجرينو شرايط پرتله ک７ئ.

 پو＊تن３: 
۱. کوم الملونه د مهاجرينو د جذب سبب －ر＄ي؟

۲. کوم الملونه د مهاجرينو مخه نيسي؟
۳. د جغرافيايي لويو اکتشافاتو ＇خه وروسته، کومو لويو وچو زيات مهاجرين منلي دي؟

۴. ول３ د امريکا د متحده اياالتو کان／رس په ۱۹۲۴ ميالدي کا ل ک３ امريکا ته د مهاجرينو قانون وضع 
ک７؟

۵. کوم الملونه له دريم３ ن７ۍ ＇خه پر مخ تللي صنعتي ه５واد ونو ته د مهاجرت سبب －ر＄ي؟ 
۶. کومو مهاجرتونو ته قانوني او کومو مهاجرتونو ته غير قانوني مهاجرتونه وايي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زموږ په ه５واد ک３ کوم الملونه د کورنيو او بهرنيو مهاجرتونو د زياتوالي سبب －ر＄ي. 

د دې تحليلي مطلب په باره ک３ مقاله وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو 
！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ.
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۰۴.۵ نژادونه  نهه و４شتم لوست   

په ن７ۍ ک３ ول３ ب５الب５ل توکمونه او نژادونه شته؟

الف:  توکم )نژاد( 
وي＋تانو رن，،  او  پوستکي  د  د ظاهري ＇５رې،  ک８５ي چ３  ويل  ته  ډل３  د خلکو هغ３  توکم 
ب５لوونکو ن＋و او ارثي －６ې ＄ان／７تياوې ولري. د ن７ۍ ！ول خلک په در４و اصلي توکمونو و４شل 
شوي دي. چ３ له سپين يا اروپايي توکم، ژ７４ يا مغولي توکم او تور يا استوايي توکم دي.له يادو 
شوو توکمونو ＇خه هر يو توکم ＄ان／７ي ارثي مشخصات لري، لکه: د وي＋تانو شکل او رن，، 

د پوستکي رن， او د ستر－و، پزې او د سر د کوپ７ۍ جوړ＊ت او داس３ نورې ＄ان／７تياوې.
سپين توکم )نژاد(: لوړه  ونه، سپين پوستکی، ج／ه پزه او خرمايي وي＋تان او پرانيست３ ستر－３، 

＄ان／７ې ب２ه او داس３ نور.
ژ７４ توکم: ژ７４ پوستکی، تور او صاف وي＋تان، ل８ه ږيره،－رد سر، بادامي ستر－３، لن６ه پزه، ！ي＂ه 

ونه او ل８ غوندې چاغ وي.  
تور توکم )نژاد( تور يا نصواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه، －７－وتي وي＋تان او پر７４ې شون６ې 

لري. 
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－６ يا دوه ر－ه توکم: د مهاجرتونو او د مختلفو توکمونو تر من＃ د ودونو په پايله ک３ من％ته راغلي 
دي لکه: موالت او سامبو توکمونه.

سره پوستک３: اصًال په ژ７４ توکم پورې اړه لري خو د مذهبي عقيدو له مخ３ په مخ او و４＋تانو 
نکريزې وهي. نو له همدې امله د سور پوستو په نوم مشهور شوي دي.

ستاس３ په نظر د نوموړو توکمونو په من％ته راتللوک３ کوم الملونه اغ５زه لري؟ په داس３ حال ک３ 
چ３ ！ول انسانان له يوه مور او پالر ＇خه يعن３ أدم )رض( او بي بي حوا )ع( ＇خه پيدا شوي 

دي.
پوهان دې پو＊تن３ ته داس３ ＄واب وايي:

توکمونه د طبيعي چاپ５ريال د ب５الب５لو شرايطو، اقليم او خوړو سره د تطابق له مخ３ چ３ په انساني 
ژوند باندې اغ５زه لري، رامن＃ ته شوي دي. نوموړ ي طبيعي شرايط په ب５الب５لو توکمونو اغ５زه 
کوي. د مثال په ډول په کومو ＄ايونو ک３ چ３ تور پوستي ژوند کوي، د لمر وړان／３ په عمودي 
ډول ل／８５ي او د هوا تودوخه زياته وي او لمر د سيم３ د اوس５دونکو په پوستکي په مستقيم 
ډول اغ５زه کوي، له اړتيا او اندازې ＇خه زياته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله 
ددې ه５وادونو د اوس５دونکو جسم ) اور－ان５زم( د زر－ونو کلونو په ت５ر４دو سره له اندازې ＇خه د 
زيات３ تودوخ３ سره توافق ک７ی دی او په پای ک３ د تور رن／ه نسجونو ماده يي په پوستکی ک３ را 
！ول８５ي. دغه نسجي ماده )ميالنين( د پوستکي ايپدرمس رن／ينه طبقه داس３ حجرات لري چ３ 

د پوستکي رن， جوړوي، ژي７، نسواري، سور او آن  تر دې چ３ تور رن， لرونکي وي.
د هغو خلکو پوستکی چ３ ډ４ر ميالنين لري د بدن پوستکی ي３ زيات تور وي، دغه ماده د لمر  
د وړان／و د نفوذ مخه نيسي او پوستکي د لمر په وړان／و له سو＄５دو ＇خه ژغوري. د وخت 
په ت５ر４دو سره په دې ډله ک３ د پوستکي توروالی ميراثي －ر＄ي، زي８ه او －７－وتي وي＋تان د سر 

کوپ７ۍ له تودوخ３ ＇خه ساتي.
سپين پوستي زياتره په شمالي معتدله سيمو ک３ ژوند کوي. په داس３ سيمو ک３ زيات اور＊ت، 
لندبل او زياتره وري＃ وي او خلک ي３ له لمر ＇خه ل８ه －＂ه اخلي نو له همدې امله ي３ بدن زيات 
لمر ته اړتيا لري. د هغوی په بدن ک３ د ميالنين ماده يوازې په اوړي ک３ زيات８５ي. هغه وخت 
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چ３ د انسان بدن د لمر د وړان／و په واسطه د  اړتيا وړ وي＂امين ډي جوړ ک７ي د انسان پوستکی 
غنم رن／ه －ر＄ي.

په هغو ＄ايونو ک３ چ３ ژ７４ پوستي ژوند کوي، په هغو ＄ايونو ک３ معموًال باد او طوفانونه ل／８５ي 
چ３ له ＄ان سره خاورې، ميده ش／３ انتقالوي. د کلونو په ت５ر４دو سره له دې بادونو او طوفانونو 
سره توافق کوي او د ژي７ پوستي ستر－３ تن／８５ي چ３ و کوالی شي د خاورې او ش／و په وړاندې 
وساتل شي. دغه ن＋ه په ژ７４ پوستو ک３ ارثي －ر＄ي او د زياتره خلکو ور＄ني خواړه وريج３ وي، 
چ３ ډ４ر ل８ غذايي مواد لري. ！ول توکمونه د ذکاوت او استعداد له مخ３ توپير نه لري، د هغوی 

ظاهره ＇５ره لکه چ３ ور＇خه يادونه وشوه د طبيعي او محيطي شرايطو محصول دی.
۱۹۶۵م کال د مل／رو ملتونو عمومي غون６ې د ！ولو ډولونو توکميز توپ５ر د له من％ته وړلو لپاره 
ن７يواله معاهده السليک ک７ه. د هغ３ له مخ３ ي３ د هر ډول نظرياتو خپر４دل چ３ په توکمي امتيازاتو 
والړ وي، منع ک７ل. توهين او د هر ډول توکميز توپ５ر لپاره ه）３ جنايت －２ي. دغه موضوع زموږ 
د ه５واد اساسي قانون د دويم فصل په ۲۲ماده ک３ درج شوې ده چ３ د افغانستان په اتباعو ک３ هر 
ډول تبعيض او امتياز منع دی. د افغانستان اتباع ＊％３ دي او که نارينه، د قانون په وړاندې مساوي 

حقونه او وجايب لري.

زده کوونکي دې په مساوي ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په الندې موضوع －انو په خپلو من％و ک３ 
بحث وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３ د استازي په واسطه خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

۱-په بشري توکمونو ک３ کوم توکم  ذکي او ډ４ر مستعد دي؟

۲-ول３ تور توکمي تور پوستي او ظاهري ＄ان／７ې ＇５ره لري؟

۳-ول３ سپين توکمي ظاهري ＄ان／７ي خصوصيات لري ؟

۴-سور پوستي د ن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ استو－ن دي او د ＇５رې د سوروالي علت ي３ توضيح 
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ک７ئ؟ 
۵-－６ توکم په ＇ه ډول من％ته را＄ي؟ 

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ور ک７ئ:

۱-د تور پوستو ظاهري ＄ان／７تياوې بيان ک７ئ.
۲-سور پوستي په ن７ۍ ک３ په کوم توکم پورې اړه لري؟

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ: 
۱-د ن７ۍ ！ول خلک په ＇لورو توکمونو لکه: سپين، سور، تور او ژ７４ توکم و４شل شوي دي.

۲-سپين توکمي لوړه ونه، سپين پوستکی، ج／ه پزه، تور －وړ－وتي وي＋تان لري. 
۳- توکمونه د ب５الب５لو طبيعي محيطونو، اقليم او خوړو محصول دي.

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
۰۰۰۰او۰۰۰۰۰۰   ک ۱-－６ توکمونه د مهاجرت  او د ودونو په وجه من％ته راغلي 

۲-د اساسي قانون د دويم فصل ۰۰۰۰۰۰۰۰ مادې له مخ３ د افغانستان د اتباعو ترمن＃ هر ډول 
تبعيض او امتياز منع دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې موضوع تحليل ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو ته واوروئ.

زموږ د ه５واد خلک په کوم توکم پورې اړه لري. د ه５واد اساسي قانون په کومه ماده ک３ هر ډول تبعيض 
منع ک７ی دی.    



11۷

ب: د توکمونو جغرافيايي و４ش  ديرشم -لوست 

د ن７ۍ په کومو لويو وچو ک３ د سپين نژاد، او تور نژاد نفوس متمرکز شوی دی؟
د أسيا د لوي３ وچ３ نفوس له ب５الب５لو توکمونو ＇خه جوړ شوي دي چ３ زياتره ي３ ژ７４ توکمي 

دي او پات３ نور ي３ سپين پوستي او تور پوستي دي. 
د هغوی د جغرافيايي و４ش په باره ک３ لن６ معلومات وړاندې ک８５ي.

د آسيا د لوي３ وچ３ توکميز －روپونه: 
تبتيان،  مغل،  دي.  ډ４ر  پرتله  په  توکمونو  نورو  د  خلک  توکم  دې  د  ک３  وچه  لويه  په  أسيا  د  توکم:  ژ４  الف 
سامويديان، ترکمنان، قرغ５زيان، د شمالي چ５ن خلک، کوريايان په ل８ ＇ه توپير همدغه توکمي ＄ان／７تياوې لري، د 
جنوب ختي％３ أسيا خلک جنوبي چين، کامبوج، الوس، تايلند، برما او ويتنام او آن د جاپان و－７ي چ３ د پوستکي 

په أسيا ک３ د ژبو او نژادونو د و４ش نقشه

زي７ پوستي
سپين پوستي
تور پوستي
د زي７ او سپين پوستو دوه ر－ه
د زي７ او تور پوستو دوه ر－ه
د سپين او تور پوستو دوه ر－ه

جاپاني
کوريايي

 په آسيا ک３
 نژادونه او

ژب３
د شمالي قطب مدار

پ＋تو او دري

په أسيا ک３ د ژبو او نژادونو د و４ش نقشه
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رن， ي３ رو＊انه دی، د همدغه توکم خلک دي. د دې توکم  ＄ين３ فرع３ ډل３ د شمالي سايبريا د تندرا او تاي／اه په 
＄ن／لونو ) ستن３ ډوله پا３１ لرونکي ＄ن／لونو( ک３ د ＇و زريزو خلکو د ډل３ په ＇５ر ژوند کوي.

په  ک８５ي چ３  موندل  ل８ شم５ر  نسبتاً  توکم  پوستو  د سپين  په هندوچ５ن ک３  توکم:  ب- سپين 
ابتدايي ډول ژوند کوي. د سپين پوستو د استو－ن３ اصلي ＄ای د هماليا د غرونو د ل７يو لويد３％４ 
توکم ＊３  او روسان د سپين  قفقازيان  بلو＇ان،  ايرانيان،  افغانان،  ده.  نيمه وچه  او د هند  سيم３ 
او  برخه  يوه  ترکي３  د  اسرائيل،  اردن،  په عربستان، سوريه،  توکم   ب５ل／３ دي. همدارن／ه سامي 

کردستان ک３ استو－ن دي، په سپين غنم رن／ه توکم پورې اړه لري.
ج: تور توکم: تور توکم په استوايي سيمو ک３ ژوند کوي چ３ توکم پ５ژندونکي هغوی ته ن／ريتو
Negritos وايي. دغه تور پوستي کوړۍ کوړۍ وي＋تان لري چ３ سوچه ب５ل／ه ي３ په سيلون، 
هند ک３ د همالي３ د غره په جنوب ک３، د مالکا په ！اپو وزمه، د انديمان او نيکوبار په ！اپو－انو 
ک３ تيت شوي دي. دغه خلک په نيمه ابتدايي حالت ک３ ژوند کوي او زياتره ي３ په ＄ن／لونو 

ک３ استو－ن دي او د هماليا د غرونو په جنوب ک３ استو－نه کوي.

د اروپا د لوي３ وچ３ توکميزې ډل３: 
د اروپا اوس５دونکي ســپين پوستي دي او په شمالي، 
ختيــ＃، الپي، ديناريکــي او مديترانه يي ډلو و４شــل 
شــوي دي. شــمالي او ختي＃ ســپين توکــم برخ３ د 
اســتو－ن３ ＄ای ســکنديناوي ه５وادونه، ان／لســتان، 
د فرانســ３ شمال، المان، لهســتان)پولين６( د روسي３ 
اروپايــي برخه ده، الپي توکم ي３ د اروپا په مرکزي او 
لويد４％و برخو ک３ اســتو－ن دي. په داســ３ حال ک３ 
چــ３ مديترانه يــي توکم ＇ان／ه ي３ غنــم رن／ه ＇５ره 
لري د مديتران３ د ســمندر －ي په شــاوخوا ه５وادونو 
ک３ ＄ای پر ＄ای شوي  دي  د اروپايي توکم ديناريکي 
برخــه په البانيه او د ختي％３ اروپــا په ＄ينو ه５وادونو 
کــ３ ژوند کوي. الپنيان د اروپا په ډ４ره شــمالي برخو 

ک３ اســتو－ن دي.

الپن ＇ان／ه

شمالي ＇ان／ه

شمالي ＇ان／ه
ختي％ه ＇ان／ه

ألپي ＇ان／ه
دينارکي ＇ان／ه
مديترانه يي ＇ان／ه

الپن ＇ان／ه

ختي％ه ＇ان／ه

مديترانه يي ＇ان／هدينارکي ＇ان／ه

ألپي ＇ان／ه

په اروپا ک３ د نژادونو د و４ش نقشه
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د افريقا دلوي３ وچ３ توکميزې ډل３: 
د افريقا توکميزې ډل３ تور پوســتي، 
عربــان، بربريان، أســيايان او اروپايان 
تشــکيلوي. تور پوستي د افريقا ۷۰ 
سلنه نفوس جوړوي، چ３ ！ول ي３ د 
لوي３ صحرا په جنوب ک３ اســتو－ن 
دي. تــور توکــم  هم په ＇لــورو ډلو 
و４شــل ک５ــ８ي چــ３ بانتــو، نيلــوت 
 Pygmies پي／يمــي   Nelotes
بوشــمن Bushmen او هوتن تت 

Hottentots دي.
د دې هرې ډل３ په ＇５ره ک３ زيات 
توپيرونــه ليدل ک８５ي. بانتو د افريقا 
د تور پوســتو ډ４ره لويه ډله ده چ３ 
د افريقــا په لويدي＃ ک３ په ت５ره بيا د 
دې سيم３ د ســاحل په اوږدو ک３ 
په مرکزي افريقــا ک３، په ختي＃ او 

جنوب ختي＃ برخو ک３ او د مادغاســکر په ！اپو ک３ ژوند کوي. 
د هغوی د بدن پوســتکی قهوه يي، پلنه پزه، ډبل３ شــون６ې او تاو تاو  وي＋ــتان لري. 

نيلوت خلک ج／ه ونه لري )۱۸۳ســانتي متره( چ３ په ســوډان، يو－ندا او کينيا ک３ ژوند کوي. 
پي／ميان په استوايي ＄ن／لونو ک３ استو－ن دي. ون３ ي３  ！５＂３ دي لوړوالی ي３ ۱۴۷ سانتي مترو 

پورې  رســ８５ي.
بوشــمن او هوتن ！ي＂３ ون３ لري او د کاالهاري د د＊ــت３ په شــاوخواک３ ژوند کوي. 

تور وي＋تان  او  په شمال ک３ استو－ن دي. عربان غنم رن／ه دي  لوي３ صحرا  بربران د  او  عربان 
د  ک３  نسل  په  چ３  کوي  ژوند  قبيل３  بربر  پوستي  سپين  ک３  لويدي＃  شمال  په  افريقا  د  لري.  

د نفوسو ＇خه پرته
يو تن ＇خه هم ل８
۱-۱٠ تنه
۱٠-۲٥ تنه
۲٥-٥٠ تنه
٥٠-۱٠٠ تنه
له ۱٠٠ تنو ＇خه زيات په افريقا ک３ د نفوسو و４ش
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اسپاني３ او اي＂الي３ له خلکو سره ورته والی لري. نو له همدې امله د الجزاير، تونس او مراکش 
ه５وادونو، خلک د بربر د ه５وادونو په نوم يادوي.

تمرکز  د  شول.  تيت  ک３  افريقا  په  وروسته  ＇خه  استعمار  له  مهاجر،  اروپايي  پوستي  سپين 
زمبابوي( او  افريقا  )جنوبي  په جنوب ک３  او  )المغرب(  لويدي＃ ک３  په شمال  ي３  اصلي ＄اي 
دي. همدارن／ه په کينيا او زاير ک３ هم ژوند کوي، مهاجر أسيايان له اروپايانو ＇خه زيات دي. 
هنديان په جنوب３ افريقا، کينيا او يو－ندا ک３ استو－ن دي. د مورشس د ！اپو－انو  نفوس زياتره 

هنديان دي.د مادغاسکر زياتره نفوس ماالييان او پولينزيان دي.

د امريکا د لوې وچ３ توکميزې ډل３: 
د امريکا زيات اوســ５دونکي ســپين پوستي يا 
－ــ６ توکم ＇خــه دي.د امريــکا د لوي３ وچ３ 
اصلي اوســ５دونکي ســور پوستي دي چ３ په 
اصل ک３ د ژ７４ تو کمو برخه ده، چ３ د مذهبي 
عقيدې له مخ３ خپل مخ او وي＋تان په نکريزو 
سره کوي. شم５ر ي３ په شمالي امريکا ک３ ډ４ر 
محدود دی، خو په مکســيکو او الســلوادور 
ک３ د نفوســو زياته برخه تشکيلوي د بوليويا، 
－وايتماال، اکوادور، پيــرو او پارا－وای د لوړو 
سيمو نيم نفوس سور پوستي دي. د امريکا په 
لويه وچه ک３ د ســپين پوستو د زياتوالي المل 
د نــ７ۍ لــه ب５الب５لــو ه５وادونو ＇خــه امريکا 
ته د ســپين پوســتو مهاجرت －２ــل ک８５ي ژ７４  
پوستي له چ５ن او جاپان ＇خه دې لوي３ وچ３ 
تــه مهاجرت کــ７ی دی. تور توکــم د غالم９ 

د امريکا په لويه وچه  د نژادونو د و４ش نقشه

سپين پوستي
تور پوستي
بوميان او دوه ر－ه
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او غالمانــو د خر＇ــالو د رواجولــو پــه پايله ک３ امريکا ته لــه افريقا ＇خه راوړل شــوي دي. له 
پورتوريکو، کيوبا او دومنيکن پرته نور ！ول ！اپو－ان د تورپوســتيو د اســتو－ن３ سيم３ －２ل ک８５ي او 

د ونزويال، ســورينام، فرانســوي －يانا او پانامه ک３ تور پوســتي ژوند کوي.
 )Mollstes دوه ر－ه او －６ توکمونه د سپين پوستو او تور پوستو د ودونو په پايله ک３ )موالت
زانبوسZanbus(( د ＇لورنيمو  پايله ک３  په  واده  د  تر من＃  پوستو  او سور  پوستو  تور  او 
په  امريکا  او جنوبي  د مرکزي  توکمونه  زياتره دغه  رامن％ته شوي دي،  اوږدو ک３  په  پ７５يو 
ه５وادونوک３ ژوند کوي. په اقيانوسيه ک３ زيات نفوس سپين پوستي اروپايي مهاجرين دي. يو 

ل８ شم５ر تور پوستي او ژ７４ پوستي او دوه ر－ه توکمونه هم شته. 

د اس＂راليا توکميزې ډل３:
 د اروپايانو له مهاجرت ＇خه مخک３ په استراليا ک３ ۵۰۰ تور پوستي قبيل３ م５شت３ وې چ３ د خلکو 
شم５ر ي３ ＇ه نا ＇ه شپ５ته زرو تنو ته رس５ده. د اس＂راليا اروپايي ک５دنه له  )۱۸۳۰(م کال ＇خه وروسته 
د اروپايانو له مهاجرت سره پ５ل شوه. لوم７ني مهاجرين ي３ هغه محکومين وو چ３ د ه５واد د پر４＋ودو 
په جزا محکوم شوي وو. اوس د دې لوي３ وچ３ د دوه ر－ه نفوس اکثريت جوړوي. د هغ３ المل دا 
و چ３ سپين پوستي ＊％ه حاضره نه وه چ３ دې ！اپو－انو ته مهاجرت وک７ي، نو له همدې امله سپين 

پوستو نرانو له بومي ＊％و سره ودونه وک７ل او －６ نفوس ي３ رامن％ته ک７.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او له الندې پو＊تنو ＇خه دې يوي ته د يو او بل  په 
مشوره ＄واب برابر ک７ي او د ډلو استازي دې خپلو ！ول／يوالو ته واوروي.

١-د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د سپين توکم د استو－ن３ ＄ای تثبيت ک７ی. 
٢- د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د ژ７４ توکم د استو－ن３ ＄ای تثبيت ک７ی. 
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۳-د نقش３ له مخ３ د تور توکم د استو－ن３ ＄ای تثبيت ک７ی. 
۴-د ژ７４ توکم د ظاهري ب３２ خصوصيت وليکئ.

-－６ توکم ＇ه ته وايي او دغه توکم د ن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ زيات دی. 

 پو＊تن３: 
 الندې تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ئ.

١- د أسيا د لوي３ وچ３ اکثريت نفوس .........تشکيلوي. 
٢- د اروپا اکثريت نفوس........توکم، د افريقا...........توکم تشکيلوي. 

۳-د تور پوستو او سپين پوستو د واده کولو په پايله ک３........... －６ توکم را من％ته شو. 

لن６ ＄واب ورک７ئ:
١-د اروپايي سپين توکم غنم رن／ه برخه د ن７ۍ په کومو ه５وادونو ک３ ژوند کوي. 

٢-د افريقا د لوي３ وچ３ د توکميزو －روپونو نومونه واخلئ.
۳-د سور توکمو ＄ان／７تياوې بيان ک７ئ.

۴-－６ توکم ＇ه ته وايي او دغه توکم زياتره په کومه لويه وچه ک３ شتون لري؟
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
 مهاجرين په کومو لويو وچو ک３ د نفوسو د زياتوالي سبب شوي.

！ول／يوالوته  دې  راتلونکي ساعت ک３  په  د جغرافي３  او  وليکئ   مقاله  په هکله  مطلب  د دې 
واوروئ.
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يو ديرشم لوست

۶-۰۱ د ن７ۍ د مهمو دينونو په هكله ＇ه پوه８５ئ؟ 

پاسن９ نقشه په غور ولولئ او وواياست چ３ په ن７ۍ ک３ کوم دينونه زيات پ５روان لري؟

دين د انسانانو د فرهن， ډ４ر مهم عنصر دى. هر يو دين په يوه ！اکلي ＄ای ک３ من％ته راغلی دی او 
وروسته نورو سيمو ته خپور شوی دی.دينونه معموًال له سياسي، نژادي، ژبني او اقتصادي سرحدونو 
＇خه اوړي او د نفوذ ساحه ي３ له پورتنيو الملونو ＇خه د ه５＆ يو تابع نه ده، دينونه د پيروانو د عقيدې 

له مخ３ په الندې برخو و４شل ک８５ي:
۱. انيم５زم Animism يا د طبيعي پديدو د عقيدو پيروان: انيميزم د انسانانو له لوم７نيو دينونو 
＇خه گ２ل ک８５ي، د دې دين پيروان وايي چ３ ！ول شيان او جمادات روح لري. د دې دين پيروانو په 
ت５رو وختونو او په ت５ره بيا له تاريخي دورې ＇خه مخک３، طبيعي په ت５ره بيا حيرانوونکي )خارق العاده( 
شيانو او پديدو ته په خدايي خاصيت قايل و، لکه: بر４＋نا، تندر، رو＊نايي، طوفان، باران او داس３ نور 
د ماوراى طبيعت قدرت په صفت پ５ژندل. دغه دين اوس په قطبي، بياباني او ل５رې پرتو ＄نگلي سيمو 

ک３ په تور پوستو او ژ７４ پوستو خلكو ک３ ليدل ک８５ي.
٢. د ارباب االنواع د عقيدې پ５روان: د دې عقيدې پ５روانو باور درلوده چ３ هره حادثه او پديده 

 شپ８م ＇پرکی

 د جنوبي اطلس
اوقيانوس

 د شمالي اطلس
اوقيانوس

بحر الکاهل بحر الکاهل

شمــــــــــــــــــالي کن／ل سمنـــــــــــــــــــدر

جــنــــوبـــــــــــــي کن／ل سمنـــــــــــــــــــدر

هندوان
کنفيسوس او تائويزم

شنتوئيزم
نور ابتدايي دينونه

مسلمانان- اول سني
شيعه

يهوديان
د مسيحيانو د نفوذ سيمه سرحدپه افريقا ک３ دينونهزردشتيان

د مسلمانانو د نفوذ د سيمو سرحد

جنوبي بودايان
ختي＃ بودايان

شمالي بودايان، )المايان او تبتيان(

کاتوليک
پروتستانت

اورتودوکس
مسيحي نورې فرق３

مسيحيانبوداياندينونه او أيينونه

 د هند
اوقيانوس
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جال خداى لري. دغه دين د يونان له مدنيت ＇خه پيل شو ى دى او د روم د مدنيت په وخت ک３ اعلى 
تندر خداى، د سمندرونو  او  بر４＋نا  د  )اتشفشان(خداى،  اورغور＄وونکي  د  لکه  ته ورس５ده  درج３ 

خداى، د ستورو خداى، د باران خداى او داس３ نور.
۳. د آسماني دينونو پيروان: دغه دينونه زياتره اخالقي اړخ لري او د خداى)ج( عبادت ته ي３ پاملرنه 

ک７ې ده.
د هغ３ د الر＊وون３ له پاره ي３ ب５الب５ل پيغمبران نازل ک７ي، لکه: يهوديت، مسيحيت او اسالم چ３ تر 

！ولو کامل دين د اسالم مقدس دين دى.
 د رخصت９ ور＄３ هم په ب５الب５لو دينونو ک３ توپير لري چ３ په اقتصادي فعاليتونو او نورو کارونو اغ５ز 
لري. د ب５ل／３ په ډول په اسالم ک３ د جمع３ ورځ او په عيسويت ک３ د يکشنب３ ورځ رخصتي وي. 
！اکلي ＄ايونه لري.  او کورونه د حريم  په اسالمي سيمو ک３ د معمارۍ ＄انگ７ى سبک شتون لري 
جوماتونه  گلدست３، رواقونه، منارونه او －نبدې په اسالمي ه５وادونو ک３ ＄انگ７ى سبک لري چ３ په 

عيسويت ک３ دا ډول سبک نه ليدل ک８５ي.

زده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ. هره ډله دې د ن７ۍ د دينونو په نقشه کي د انيميزم، ارباب االنواع او 
آسماني دينونو د عقيدو د نفوذ ساحه، په ن＋ه ک７ي او هره ډله دې را！ول شوي معلومات خپلو ！ولگيوالو 

ته و＊يي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄وابونه ورک７ئ:

۱.د ن７ۍ دينونه په عمومي ډول په ＇و برخو و４شل شوي دي؟
۲.انيميزم ＇ه ډول مذهب دى؟

٣.ارباب االنواع له انيميزم سره ＇ه توپ５ر لري؟
۴.کاملترين دين کوم يو دى؟

٥.د ＄ان／７و فرهن／ي سيمو په رامن％ته ک５دو ک３ د مذهب اغ５زې واضح ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
 د ن７ۍ د مشهورو دينونو نومونه واخلئ.



1۲۵

دوه د４رشم لوست 
الف: د اسالم سپ５）لی دين  

د ن７ۍ د اسالمي ه５وادونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

پورتن９ نقش３ ته ＄ير شئ او وواياست چ３ زيات اسالمي ه５وادونه د ن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ پراته دي؟

د اسالم سپ）لی دين د الهي وحدانيت او ！ولنيز عدالت په بنس والړ دى چ３  د حضرت محمد)ص( 
په بعثت او د قرانكريم په نازل５دو سره په مکه مکرمه ک３ انسانانو ته وړاندې شو.

کله چ３ حضرت محمد)ص( له مک３ معظم３ ＇خه مدين３ منورې ته هجرت وک７، له هغ３ ＇خه 
وروسته د اسالم مقدس دين په ډ４ره چ＂ک９ خپور شو او د ختي＃ او لويدي＃ په افکارو ي３ زيات３ او دايمي 
اغ５زې وک７ې. زياترو خلکو د قناعت او ＊ه والي له مخ３ اسالم  ومانه او نور ي３ هم اسالم ته دعوت 

ک７ل نو ＄که په ډ４ره ل８ه موده ک３ په پراخه ساحه ک３ خپور شو. 
اوس د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ اسالمي دعوت په يوه ډول يا بل ډول وجود لري.

نن ورځ مسلمانان د ＄مک３ په پراخه ساحه ک３ استوگن شوي دي. تقريباً د ن７ۍ د نفوسو پن％مه برخه 
لوي３ وچ３  لوم７ن９ سيمه ده. د دې  لويه وچه د ن７ۍ د مسلمانانو د استوگن３  مسلمانان دي. د أسيا 

د روسي３ فدرالي جمهوريت
شمالي کن／ل سمندر

د شمالي اطلس
 اوقيانوس

د امريکا متحده 
ايالتونه

د أرام اقيانوس
د جنوبي اطلس 

اوقيانوس

د هند اوقيانوس

په ن７ۍ ک３ د اسالم د و４ش نقشه

دا نقشه د هر ه５واد د ！ولو نفوسو د مسلمانانو سلنه را＊يي.

۹۱ زياته سلنه
۹٠-٨۱ سلنه
٨٠-۶۱ سلنه

۶٠-۴۱ زياته سلنه
۴٠-۲۱ سلنه
۲٠-۱۱ سلنه

۱٠-۶ سلنه
٥-۱ سلنه

د سلن３ د يوې برخ３ ＇خه هم ل８

د چ５ن د خلکو جمهوري
شمالي کوريا
جنوبي کوريا

أرام اوقيانوس

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د شمالي قطب مدار



1۲۶

د  پراته دي.  أسيا ک３  او جنوب ختي％مه  أسيا، جنوبي  په من％ني ختي＃، من％ن９  اسالمي ه５وادونه 
دې اسالمي ه５وادونو د خاورې پراختيا ۱٥ ميليونه کيلومتره مربع او نفوس ي３ د أسيا د لوي３ وچ３ د 
نفوسو دريمه برخه ده. په أسيا ک３ د ۲٧ ه５وادونو و－７ي مسلمانان دي چ３ د ۱٨ ه５وادونو رسمي دين 

اسالم دى.
د يادون３ وړ ده چ３ د اسالم سپ５）لی دين د أسيا په جنوب ختي＃ )اندونيزيا ک３( د هند گجراتي او 
ايراني سوداگرانو په ۱٣ پ７５ۍ ک３ له سوداگرۍ سره يو＄اى د اسالم دين هم خپور ک７، تر＇و چ３ 
د وخت حاکمانو هغه ومانه او د هغه د خپرولو له پاره ي３ ه）３ وک７ې. نن ورځ د دې سيم３ زيات 

مسلمانان په اندونيزيا، ماليزيا، بروني او فيليپين ک３ استوگنه لري.
د افريقا لويه وچه د اسالم  دويم مرکز －２ل ک８５ي.د افريقا په لويه وچه ک３ د مسلمانانو د استو－ن３ سيمه 
د دې وچ３ په شمال ک３ پرته ده. دغه ناحيه د مديتران３ د سمندرگي په جنوب ک３ د سوانا د تحت 
استوايي سيم３، په ختي＃ ک３ د سره سمندرگي او په لويد４＃ ک３ د اطلس تر سمندر پورې غز４دل３ ده. 

په نورو افريقايي ه５وادونو ک３ مسلمانان په مختلفو فيصديو استو－ن دي.
د اروپا او امريکا په لويه وچه ک３ د پام وړ شم５ر مسلمانان اوس８５ي. د اروپا په لويه وچه ک３ په البانيي، 

بوسني او هرزگوني او په امريکا ک３ سورينام په دواړو لويو وچو ک３ اسالمي سيم３ گ２ل ک８５ى.
پورې  سلنه   ٣٨-۱ له  هم  ک３  ه５وادونو  نورو   ۶٣ په  مخ３  له  احصاي３  د  کال  ميالدي   ۲٠٠٠ د 
مسلمانان ژوند کوي. اوس په ن７ۍ ک３ داس３ ه５واد نه شته چ３ هلته مسلمانان نه وي د زياتو معلوماتو 

لپاره د دې لوست اړوند جدول ته مراجعه وک７ئ.
د اسالمي ن７ۍ ه５وادونه د اقتصاد او نفوسو له پلوه يو ډول نه دي خو په ＄ينو کارونو ک３ گ６ې موخ３ 
لري. اسالمي زيات ه５وادونه د طبيعي منابعو له مخ３ لکه: نفت، طبيعي گاز، ډبروسکاره، مس، رب７ 
او داس３ نورو  له پلوه ډ４ر شتمن دي. د ن７ۍ ۶٥.٥ سلنه د نفتو ز４رم３ د فارس په خليج )په عرب 
خليج( ک３ پرت３ دي. د همدغو سرچ５نو د شتون له مخ３ د ن７ۍ د استعمارگرانو د پام وړ گر＄５دلي دي. 
په همدې ډول زيات اسالمي ه５وادونه د استعماري ه５وادونو د الس وهن３ او د متخصصينو د نشتوالي 
له مخ３ له خپلو طبيعي منابعو ＇خه هم －＂ه نه شي اخ５ستلى. په همدې دليل په ارزانه بيه د لوم７نيو 
اومو توکو  د سر چ５نو) منابعو( محصوالت صادروي او په مقابل ک３ په لوړه بيه له پرمختللو ه５وادونو 

＇خه کالي واردوي. د اقتصاد له پلوه په شتمنو ه５وادونو پورې ت７لي دي.
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الندن３ جدول د ۲٠٠٠ ميالدي کال د احصاي３ له مخ３ ترتيب شوى دى  

اضافي معلومات

د أسيا په لويه －２ه
وچه ک３

د مسلمانانو 
شم５ر په 

سلنه 
د افريقا د په لويه －２هرسمي دين

وچه ک３
د مسلمانانو 
شميرنه په 

سلنه

رسمى 
د اروپا －２هدين

لويه وچه 

د مسلمانانو
شم５رنه 

سلنه

1
۲
۳
۴
۵

۶
۷
۸
۹

1۰
11
1۲
1۳
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
۲۰
۲1
۲۲

افغانستان
اردن

ازبكستان
اندونيزيا
امارات 

متحدعرب
ايران

بحرين
برونى

بنگله ديش
تاجكستان

تركمنستان
تركيه

پاكستان
سوريه

فلسطين
قزاقستان

قرغزستان
قطر

عربستان سعودي
عراق
عمان

كويت
لبنان

مالديو
ماليزيا

يمن

۹۹/۶
۹۳.۵
۷۶/۲
۷۶/۵
۸۲/۷

۹۹/۲
۸۲/۴
۶۴/۴
۸۵/۸
۷۸/۶
۸۷/۲
۹۷/۴

۹۶
۸۶/۲
۸۷/۷
۴۲/۲
۶۰/۸
۸۲/۷

۹۴
۹۶

۸۷/۴
۸۳

۵۵/۳
1۰۰

۶۰/۴۵
۹۸/۹

اسالم
اسالم

-
-

اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

-
-
-

اسالم
-

اسالم
-
-

اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

-
اسالم
اسالم
اسالم

1
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

1۰
11
1۲
1۳
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
۲۰
۲1

الجزاير
تانزانيا
تونس

جيبوتي
چاد

سنيگال
سوډان

سومالي
سيراليون

ساحل عاج
صحرا

كومورو
گامبيا

گينه
گينه بسياو

ليبيا
مالى
مصر

المغرب
موريتاني

نيجير
نيجريا 

ولتاى عليا 
)بورگينافاسو(

ارتيريا

۹۹.۷
۳۵

۹۸.۹
۹۴.1

۵۹
۸۷.۶

.۷۰/۳
 ۹۸/۳
۴۵.۹
۳۸/۶
1۰۰

۹۸
۸۶.۹
۶۷.۳
۳۹.۹
۹۶.1

۸۲
۸۴.۴
۹۸.۳
۹۹.1
۹۰/۷
۴۵/۹
۴۸.۶

۵۰

اسالم

اسالم

اسالم

-

-
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

1
۲
۳

1

اذربايجان
البانى

بسينيا و 
هرزگونيا

د امريکا 
د لوي３ 
وچ３ 

ه５وادونه 
سورينام

۸۴
۳۸.۸

۴۳

1۹/۶

په برما، سريالنکا او فيلپين ک３ يو زيات شم５ر مسلمانان ژوند کوي او د هند د نفوسو ۱۲ سلنه مسلمانان 
دي. د اسالمي ن７ۍ د کنفرانس غ７ي ٥٧ ه５وادونه دي چ３ ۲٥ ه５وادونه ي３ په أسيا ،  ۲٧ه５وادونه ي３ 

په افريقا  ٣ ه５واودونه ي３ اروپا او۲ ه５وادونه ي３ په امريکا ک３ دي.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو ک３ تنظيم شي او هره ډله دې د ن７ۍ په ！ولو لويو وچو ک３ د اسالم د 
دين د خپر４دو د علتونو په هکله په خپلو من％و ک３ مباحثه وک７ي او د ډلو استازي  دې د بحث پايل３ 
په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي. ＊وونکى دې د بحث پايل３ له خپل معلومات سره يو＄اى ک７ي او زده 

کوونکو ته دې توضيحات ورک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

۱.د اسالم د دين بنس په ＇ه شي والړ دی؟
۲.په حضرت محمد)ص( لوم７ن９ وح３ ＇ه وخت او په کوم ＄اى ک３ نازله شوه؟

٣.ول３ اسالمي ه５وادونه د ن７ۍ د استعمارگرانو د پام وړ دي؟
سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

۱.د آسيا د جنوب ختي＃ په کوم ه５واد ک３ د ن７ۍ ډ４ر زيات نفوس ژوند کوي؟
الف: ماليزيا    ب:اندون５زيا        ج:بنگله د４ش            د:افغانستان

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
له ورک７ شوې نقش３ او د ن７ۍ د اسالمي ه５وادونو د لست ＇خه په گ＂３ اخ５ستن３ د اسالمي ه５وادونو ب３ نومه 
نقشه کاپي او په  هغ３ ک３ د اسالمي ه５وادونو  نومونه وليکئ. او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ 

ي３ د لويو وچو په ب５لوالي ！ولگي ک３ وړاندې ک７ئ.

تور سمندرگ９ ۱٣ شکل:د اسالمي ه５وادونو د قلمرو نقشه

د جدي کر＊ه

９－
در

سمن
ين 

سپ
د ک

د عمان سمندرگ９

بحيرةسرخ

د سرطان کر＊ه

د مديتران３ سمندر－９

٧۶ ＇خه زياته سلنه
٥۱-٥٧
۲۶-٥٠
۱۶-۲٥
۶-۱٥
٥-٠

بحر الکاهل

د هنــــــــد سمندر

د فارس خليج

د هرمز أبنا

د اطلس سمندرباب المندب

تور سمندرگ９
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دري د４رشم لوست
ئ؟ ه څه پوه５    ب -د مسيحيت د دين په ا

پورتن９ نقش３ ته وگورئ او وواياست چ３ د عيسويت د دين د پيروانو د نفوذ سيم３ د ن７ۍ په کومو لويو وچو ک３ پرت３ دي؟

عيسويت د آسماني ن７يوالو دينونو له جمل３ ＇خه دى چ３ زيات پيروان لري او د لوم７ۍ ميالدي پ７５ۍ 
په لوم７يو ک３ ＇رگند شوى دى او د دويم３ ميالدي پ７５ۍ په پای ک３ په ډ４ره چ＂ک９ ي３ پراختيا موندل３ 

ده.
دغه دين لوم７ى د حضرت عيسى )ع( بن مريم په واسطه په فلسطين ک３ خلکو ته ور وپ５ژندل شو. 

＇رن／ه چ３ حضرت عيسى)ع( پالر نه درلوده، نو ＄که د عيسى )ع( بن مريم په نوم ياد شوى دى.
پيروان ي３ د هغه د پيداي＋ت په هكله ډ４رې نظري３ لري. آن دا چ３ ＄ين３ هغه د الوهيت په درجه ک３ 
هم گوري. له همدې امله د نن ور＄３ عيسويت له توحيد ＇خه منحرف شوى او شرکونو او زياتو 
خرافاتو په ک３ ＄اى ن５ولی دى، عيسويان په تثليث عقيده لري يعن３ په در４و خدايانو باور لري: خداى، 

خداى زوى )عيسى بن مريم( او روح القدس.
او  عيسى)ع(  د حضرت  او  دى  پ５غمبر  وروستنى  ک３  انبياوو  په  اسرائيلو  بني  د  عيسى)ع(  حضرت 
حضرت محمد)ص( دپيداي＋ت ترمن＃ بل پ５غمبر نه دى رال８５ل شوى. حضرت عيسى)ع( پخپل ژوند 

ک３ واده نه دى ک７ى او نه ي３ د استوگن３ له پاره کور جوړ ک７ى دى.

د روم د کاتوليکانو کليسا
پروتستانت
ارتدکس

سني
شيعه

يهوديان
هندوايسم
انيميسم
بودائيسم

د اطلس سمندر

 د هند سمنــدر
د أرام سمندر

د ن７ۍ د دينونو نقشه



1۳۰

د مسيحيت دين د لوم７ي کنستاتين په وخت ک３ له ٣٠۶ ＇خه تر ٣٣٧ ميالدي کلونو پورې رسمي دين 
او کليسا د روم د امپراطور              د 
حکومت د مستقيم نظارت الندې و 
او قوانين ي３ له مسيحيت سره موافق 
په  کليسا  لوم７ن９  پيترو  سان  د  ک７ل، 

اوسني واتيکان ک３ جوړه شوه.
د مسيحيت د دين د سترو ＇انگو په 

باره ک３ ＇ه پوه８５ئ؟
مذهبي   ۲٥٠ په  دين  عيسويت  د 
هغ３  له  چ３  دى  شوى  و４شل  فرقو 
جمل３ ＇خه ي３ درې لوي３ برخ３ دا 

ډول دي:
۱. کاتوليک: د ُکلي او عمومي په 

او  وه  نه  نورو ＇انگو و４شل شوى  په  باره ک３ چ３  په  معنا دى. دغه اصطالح د هغ３ پخوان９ کليسا 
په التين９ ژبه ک３ د پاپ  په راس ک３ پاپ و.  ياد４ده، استعمال５ده. د کليسا  نوم  په  د رومي کاتوليک 

اصطالح د پالر په معنا ده.
د روم اسقف۱ د دغ３ برترۍ له مخ３ په ！ول３ مسيحي ن７ۍ باندې د مستقيم او مرکزي کنترول مدعي 
او اشتبا－انو ＇خه مصئون دى. د کليسا کار  ت５روتنو  ！ولو گناهونو،  له  له نظره پاپ  شو. د کاتوليکانو 
کوونکي بايد واده ونه ک７ي. دغه مذهب په لوم７ۍ درجه په ايتاليا، بلجيم، فرانسه، اسپانيه، پرتگال او 
په ＄انگ７ې توگه په التيني قوم ک３ او په دويمه درجه د اتريش، پولين６، مجارستان، چک، سلواک، 
کرواتي او سلواني )پخوان９ يوگوسالويا( او اقليتونه ي３ د بريتانيا په اتحاديه او نورو اروپايي ه５وادونو ک３ 

تر سترگو ک８５ي.
۲. ارتودوکسOrthodox: د کامل او صحيح په معنا دى. د روم امپراطوري په ۴٧۶ ميالدي 
کال ک３ په دوو ختي％و او لويد４％و برخو وو４شل شوه. په همدې دليل کليسا هم د لويد４＃ روم په کليسا 

1- اسقف د کاتوليک کليسا د مراتبو د سلسل３ لوړ مقام دی.
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)کاتوليک( او يوناني ختي＃ روم )ارتودوکس( وو４شل شوه. دلويد４＃ روم کليسا ه）ه کوله چ３ خپل 
نفوذ په سالويانو )بلغارستان( ک３ پراخه ک７ي. دغه عمل د ختي＃ روم کليسا ناراضه ک７ه.

په همدې ډول مسلمانانو د يرموک په جگ７ه ک３ د حضرت عمر)رض(  د خالفت په دوره ک３ ۶۲۶ 
ميالدي کال ک３ ختي＃ روم ته ما ته ورک７ه او د سوري３ او فلسطين سيم３ ي３ ازادې ک７ې. د امويانو        
د خالفت په دوره ک３ ترکيه هم د مسلمانانو په الس ک３  ولو４ده. د روم امپراطور دريم ليوي د اسالم        
د دين د نفوذ د مخنيوي لپاره ＄يني مذهبي اصالحات عملي ک７ل. په ٧۶۶ ميالدي کال ک３ فرمان 
صادر شو چ３ د هغه له مخ３ د ان％ورونو او تمثالونو نصبول په کليسا ک３ منع شول. دغه عمل ي３ يو 
ډول بت پرستي وگا１ه. دغه عمل په ختي％３ او لويد４％３ اروپا ک３ عکس العملونه رامن％ته ک７ل. په 
ختي＃ روم ک３ د نظامي قوې په زور عملي شول، خو د روم په ＊ار ک３ دريم پاپ －ری گورس مذهبي 
شورا جوړه ک７ه او فتوا ي３ صادره ک７ه چ３ هر ＇وک چ３ په کليسا ک３ تصويرونو او تمثال ته احترام نه 

کوي، د ايمان له دايرې ＇خه خارج８５ي.       
د دې دواړو مذهبي فرقو ترمن＃ لوى اختالف دا دى:

۱. ارتودوکس په قطعي ډول د دې اصل مخالف دي چ３ د روم پاپ د مسيحي کليسا په ！ولو ！ولنو 
عمومي رياست ولري.

۲. د روم پاپ معصوم نه دى، بايد په ايماني او اخالقي مسايلو ک３ ت５روتن３ ونه ک７ي. د ارتودوکس        
د کليسا کارمندان په واده کولو ک３ خود مختار دي.

د روسي３، صربستان، رومانيه او يونان زياتره خلک او په عمومي ډول په سالويانو ک３ د ارتودوکس 
مذهب زيات پيروان شته.

٣. پروتستانتprotestant: د اعتراض کوونکي په معنا دي.
کاتوليکي کليسا چ３ زياتره د شکوه او جالل پس３ گر＄５ده نو د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره ي３ د 
گناهونو د بخ＋ن３ پا３１ او لوح３ خر＇ول３ او روحاني مقام ي３ د پيسو په مقابل ک３ پلوره. ألمان ک３ 
مارتين لوتر روحاني چ３ )۱۴٨٣-۱٥۴۶ ميالدي کال پورې ژوندی و، اعتراض وک７. ده په ۱٥۱٧ 
ميالدي کال د اکتوبر په ٣۱ اعتراضيه ليک چ３ ۹٥ مادې ي３ درلودې، وليکه.په ۱۵۳۴ميالدی کال 
ک３ انجيل د التيني ژب３  ＇خه چ３ مذهبي ژبه وه، په ألماني ژبه وژباړل شو او د انجيل لوستل اسانه 
شول. نو زياتره خلک د لوتري کليسا پلويان شول چ３ شرايط ي３ اسانه وو او ډ４ر ل８ ي３ شعايرو او رسم 

و رواجونو ته پام کاوه دغه مذهب دلوتريسم په نوم هم ياد８４ي.
د پروتستانت ＇انگه په اروپا ك３ په جرمني قومونو ک３ زيات پيروان لري. د دغه مذهب پيروان په فنلن６، 
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سوي６ن، ناروي، ډنمارک، انگلستان، هالند، المان، اتريش او د سويس، چک، سلواک د ه５وادونو په 
يوه برخه ک３ او هم د اروپا په نورو ه５وادونو ک３ ＄ين３ کوچن９ ل８ ک９ ژوند کوي.

استعماري  لوي３  اروپايانو  پ７５ۍ ک３ چ３   په ۱۶ميالدي  اکتشافاتو ＇خه وروسته،  لويو  د جغرافيايي 
امپراتورۍ جوړې ک７ې، نو په ！وله ن７ۍ ک３ ي３ خپل دود او مذهب خپور ک７. اوس د اروپا په ！ولو 
پخوانيو مستعمرو ک３ په ب５الب５لو سلنو د دې دين پيروان شته د مثال په ډول د ！ولو جنوبي او من％ن９ 
په  او کاتوليک دى.  پروتستانت  امريکا د ه５وادونو  او د شمالي  امريكا د ه５وادونو مذهب کاتوليک 
همدې  ډول په هغو افريقايي ه５وادونو ک３ چ３ يو وخت د اروپا د استعمار الندې وو، دغه مذهبونه 

شته. ＊ه مثال ي３ جنوبي افريقا، ايتوپي او د گين３ د خليج ساحلي ه５وادونه دي.
د أسيا او اوقيانوسي３ د پخواني  استعمار الندې ه５وادونو ک３ په مختلفو سلنو د دې مذهب پيروان شته دي. سره 
له دې هم عيسوي دين د جنوبي امريکا په در４وو ه５وادونو ک３ لکه: ارجن＂اين، بوليوي او پيرو په يو افريقايي ه５واد 

ليسوتو او په در４وو اروپايي ه５وادونو مال، ناروي او واتيکان ک３ د ه５وادونو رسمي دين گ２ل ک８５ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د عيسويت        
د دين د خپر４دو د الملونو په هکله پخپلو من％و ک３ بحث وک７ي او د کار نتيجه دې د ډل３ استازى 

خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱.د عيسويت دين ول３ په دې نوم ياد８４ي؟
۲.  د بني اسرا ئيلو په نبيانو ک３ وروستنى نبي ＇وک و؟

٣.د حضرت مسيح)ع( د ز８４يدن３ په هكله خپل معلومات وړاندې ک７ئ.
۴. د عيسويت د دين مهم３ ＇انگ３ کوم３ دي؟

٥. د کاتوليکي او ارتودوکس د کليساوو ترمن＃ توپير ＇ه دى، واضح ي３ ک７ئ؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د اروپا له لوي３ وچ３ ＇خه د باندې د عيسويت د دين د خپر４دو په هکله تبصره وک７ئ او د جغرافي３ 

په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ.
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 څلور  د４رشم لوست:
ئ؟ ج -د تائوييزم taoism  او شينتوييزم shIntoism دينونو په هکله څه پوه５

د ن７ۍ د اديانو نقشه په ۱۲٣ مخ ک３ ولولئ او د تائوييزم او شينتوييزم د دين ساحه په ک３ په ن＋ه ک７ئ.

تائو په چ５ني ژبه ک３ د الرې او طريق３ په معنا دی دغه مکتب د چين لوی فيلسوف الوو تزو او يا 

الووتان پورې اړه لري. يو افسانوي س７ی چ３ د ＇７５ني او مطالع３ خاوند و، د هغه د ژوندانه په هکله  

کوم معلومات په الس ک３ نه شته. آن دا چ３ د موجوديت حقيقت ي３ هم تر پو＊تن３ الندې دی. داس３ 

روايات شته چ３ دغه شخصيت د چو په ايالت ک３ له ميالد ＇خه مخک３ په ۶۰۴ کال ک３ ن７ۍ ته 

راغی او ＄ين３ د هغه د زي８يدلو ن５＂ه له ميالد ＇خه مخک３ ۵۰۷ کال بولي.

د تائوييزم فلسفه د کنفسيوس له عصر＇خه په چ５ن ک３ مخک３ ده.د چ５ن قوم او ملت په دغ３ عقيدې 

والړ دی. د تائوييزم دين په ۱۶۵ميالدي کال ک３ د هوان له خوا د هان د ل７ۍ خاقان په واسطه رسمي 

 شو او د هغه په نوم ي３ معبد جوړ ک７، خو دومره زيات پرمخت， ي３ ونه ک７. د تان， د ل７ۍ بنس

ا４＋ودونکي په ۶۱۸ ميالدي کال ک３ په هغه ايمان راووړ. له دې ＇خه وروسته تائوييزم په سازماني 

ب２ه رسمي دين شو.

�tشينتوييزم په لغت ک３ د خدايانو د الرې په معنا دی او د جاپان د خلکو دين دی. 

د دې دين له مخ３ زيات شم５ر خدايان شته چ３ امپراطور هم د خدايانو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي. 

دغه آيين د جاپان له ميالد ＇خه په مخک３ تاريخ پورې اړه لري.

جاپانيان باور لري چ３ له جاپانيانو ＇خه پرته نور بايد په دې ه５واد ک３ ژوند ونه ک７ي او چاپانيان هم 

بايد په بل ＄ای ک３ م７ه نه شي. جاپانيان خپله سيمه الهي ه５واد بولي او نور ه５وادونه د دې ＄ان／７تياوو 

لرونکی نه －２ي. 

د شينتوييزم دين د جاپانيانو ډ４ر پخواني دين دی چ３ وروسته ي３ د کنفسيوس او بودايي دينونو د اغ５زو 

الندې تحول وک７. اوسن９ ب２ه ي３ اداب، عنعنات، د مقدسو ＄ايو زيارت، جشنونه او عمومي اخترونه 

زياترو  په  او د ختي％３ أسيا  په جاپان  پيروان  په مذهبي اړخ غلبه لري. د دې دين  دي. دغه مسئل３ 

ه５وادونو ک３ ژوند کوي
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 زده کوونکي دې په دوه نفري ډلو وو４شل شي او د تائوييزم او شنتوييزم د دينونو د فلسف３ په عمده ！کو 
دې په خپلو من％و ک３ مباحثه وک７ي او د بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
۱. د تائوييزم د دين معنا ＇ه ده او دغه دين په کوم ه５واد ک３ رامن％ته شو؟

۲. د تائوييزم دين پيروان په کومو ه５وادونو ک３ استو－نه لري؟
۳. د شنتوييزم د دين معنا ＇ه ده او دغه دين په کومو ه５وادونو ک３ زيات پيروان لري؟

۴. د شنتوييزم د دين له مخ３ د جاپانيانو نظر د خپل ه５واد په باره ک３ بيان ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د تائوييزم او شنتوييزم د دينونو په هکله خپل نظر په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.
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 پنځه د４رشم لوست
ئ؟    د- د بودايي او هندوييزم د دينونو په هکله څه پوه５

په )۱۲٣ او ۱۲۹( مخ ک３ د ن７ۍ د مذهبونو نقشه په غور ولولئ او وواياست چ３ بودايي دين د ن７ۍ کومو 
ه５وادونو ته پراختيا موندل３ ده؟

بودايي Buddha دين له ميالد ＇خه پن％ه پ７５ۍ مخک３ رامن％ته شو. د هغه موسس د سيدارتا په نوم يو 
شهزاده و چ３ په )٣٠( کلن９ عمر ک３ ي３ په دې الر ک３ برياليتوب تر السه ک７ او د －وتاما لقب ورته ورک７ شو. 

＇رن／ه چ３ پوه３ او حقيقت ته ورس５ده نو بودا عاقل او فيلسوف ونومول شو.
بودا باور درلود چ３ انسان بايد خپل نفساني تمايالت، شهوت او غضب وپ５ژني او هغه کن＂رول ک７ي. بودايي 
دين ډ４ر پلويان او کتابونه لري چ３ له ！ولو ＇خه ي３ زيات مقدس تري پتيکا) درې ！وک７ۍگل( دى. نن ورځ ددې 
دين ډ４ر پ５روان په هند، جاپان، چين، مغولستان، تبت، برما،کامبوج، تايليند بوتان او د ن７ۍ په نورو سيمو ک３ 
ژوند کوي. مقدس  ＊ارونه ي３ په هند ک３ بنارس او په تبت ک３ لهاسا دى. دغه دين د کامبوج، بوتان او تايلين６ 
په ه５وادونو ک３ رسميت لري. د يادون３ وړ ده چ３ د بودا مجسمه لوم７ى په گندهارا )د جالل أباد په ه６ه ک３( د 
کنشکا  د حکومت په وخت ک３ په افغانستان ك３ جوړه شوې وه. وروسته په باميانو ک３ لوي３ مجسم３ په غره 
ک３ و توږل شوې او د بوديزم د زيارت کوونکو ډ４ر ستر ＄اى گ２ل ک５ده. د دې دين له سترو فرقو ＇خه المائييزم 
دى.  الماييزم د بوديزم ＄انگ７ې ب２ه گ２ل ک８５ي او زيات قلمرو ي３ په تبت ک３ دى چ３ د کار واك ي３ د روحاني 

رئيس په الس ک３ دى چ３ الما نوم８５ي.
هندوييزم Hinduism يو ！ولنيز مذهبي سيستم دى چ３ په هندوستان ک３ د ۱٥٠٠ ق. م. کالو په شاوخوا 

ک３ ي３ رواج درلوده. نن ورځ د هند زياتره خلک د دې دين پيروان دي.
د دې دين ＄انگ７تيا د روح تناسخ دى. د هندوانو په باور هر انسان په ن７ۍ ک３ د خپلو نيکو او بدو عملونو 
مسؤول دى. د هغوى په باور که چ５رې انسان خپل ژوند په سمه توگه سر ته ورسوي، نو روح ي３ د ＊ه س７ي 
جسم ته او که بد کاره اوسي نو روح ي３ د مجازاتو له پاره د بد س７ي جسم ته، آن دا چ３ حيواناتو ته انتقال８５ي 

او تر هغه وخته دې کار ته دوام ورکوي چ３ انسان نيک کارونه سرته ورسوي.
هندوان بايد طبقاتي قوانين مراعات ک７ي او داس３ باور ولري چ３ د هغو په رعايت سره بيا په دې ن７ۍ ک３ 
ز８４ي او د هوسا ژوند خاوندان به شي. د هندوانو دين درې خدايان لري برهما)د موجوداتو خالق(، و４شنو)د 
)د  ويدا  کتاب  مقدس  دين  دې  د  خداى(  وړلو  من％ه  له  د  موجوداتو  شيوا)د  خداى(او  ساتن３  د  موجوداتو 
برهمنيانو ودا Vda(نوم لري. دغه کتاب د هند د اريايانو له پاره هم سپي）لی دى چ３ د سانسکريت په ژبه 
ليکل شوى دى. د هند د دې پخواني دين اصول، مذهبي سرودونه او دستورونه گ２ل ک８５ي چ３ لرغونتوب ي３ 

له ميالد ＇خه ۷ پ７５ۍ مخک３ دی.
هندوييزم په کاست مذهبي طبقاتو باور لري چ３ نوموړي طبقات له برهمنانو، و４شيا، کشتريا او شودرا دي چ３ 
د هرې طبق３ مقام په ！ولنه ك３ ！ا کل شوى دى د پام وړ نقطه دا ده چ３ د ن７ۍ ！ول لوى دينونه د أسيا په لويه 
وچه ک３ ＇رگند شوي دي او د ن７ۍ نورو سيمو ته خپاره شوي دي. هر دين په ب５الب５لو فرقو و４شل شوی دی.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د بوديزم او هندوييزم د دينونو په عمده ！کو بحث 
وک７ي او د ډل３ استازى دې د فعاليت نتيجه خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دې موضوع را ！وله  او 

د خپلو معلوماتو سره دې ！ولگي ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

۱.د بوديزم د دين بنس ا４＋ودونکى ＇وک و، چ５رې رامن％ته شو او مقدس کتاب ي３ ＇ه نوم８５ي؟
۲.د بوديزم دين د ن７ۍ په کومو ه５وادونو ک３ پيروان لري؟

٣.د هندويزم په دين ک３ د روح تناسخ په کومه معنا کارول ک８５ي؟
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

په نوم ياد８４ي. ۱. د هندويزم مقدس کتاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

په نوم ياد８４ي. ۲. د بودايانو مقدس کتاب د٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
－رانو زده کوونکو! د بوديزم او هندويزم دينونو په سياسي فلسفي مسآلو خپله تبصره وليکئ او د جغرافي３   

د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته ولولئ.
اضافي معلومات      

شنتواييزمتائواييزم بودييزم هندواييزمه５وادونه －２هشنتواييزمتائواييزم بودييزم هندواييزمه５وادونه －２ه

۳۳/۳  %فيجى۳/۴1۰  %اندونيزيا1

شمالي 111  %انگليستان۲
كوريا

%  ۲۲/۸

1۹/۲  %ماليزيا۰/۶1۲  %1۲/۴  %بنگله ديش۳

۷۲/۷  %ميانمار۷۴1۳  %۲۰/۵  %بوتان۴

۴۹/۶  %موريس۳۴/۵1۴  %۴۳/۴  %تايوان۵

۸۰/۶  %نيپال1/۲1۵  %پاكستان۶

۴۹/۲  %ويتنام۸۴/۲1۶  %جاپان۷

ن۸ ۹/1  %۸1/۳  %هند1۷              ۲۰/1 %۸/۵  %چ

۴۲/۴  %سنگاپور۹



1۳۷

6-2 ۰ د ن مهم３ ژب３  شپ د４رشم لوست

پورتن９ نقشه په غور سره مطالعه ک７ئ. د دې نقش３ مختلف رنگونه د ن７ۍ د ب５الب５لو 
ژبو ＊کارندويي کوي.

په وسيله خپل３  ي３  انسان  قراردادي کسب５دونکی سيستم دی چ３  ژبه د صوتي سمبولونو 
تجرب３ تبادله کوي او راتلونکو نسلونو ته  ي３ ل８５دوي.

ژبه د پوهولو او را پوهولو )افهام او تفهيم( وسيله او د عاليمو سيستم دى چ３ د پوه３ د 
انتقال او حاصلولو، معاشرې او د خلکو د تفاهم له پاره کارول ک８５ي. ژبه د انسانانو د کار او 
فعاليت په بهير ک３ من％ته راغل３ او په تدريجي ډول يي تکامل ک７ى. خبرې کول  انسان ته د 

دې توان ورکوي چ３ خپل３ تجرب３ وساتي او راتلونکي نسل ته ي３ ول８５دوي.
د دنيا هغه ژب３ چ３ يوه ري＋ه ولري، د ژبو د کورن９ په نوم ياد８４ي. د ن７ۍ د ژبو کورن９ په 

آيا د ن７ۍ مهم３ ژب３ پ５ژنئ؟ 

زبانهاى مهم جهان

جنوبي کنگل سمندر
اورالي ژب３ألتايي ژب３

فنالندي-مجاري
د ژبو کوچن９ ډل３سامريدي اسکيوني

دراويدي ژب３د ژبو لوي３ ډل３

امريکايي سور پوستکو ژبه

د تور پوستکو، زن／يان ژب３
سوډاني

بانتو

د حامي، سامي ژب３
سامي

حامي ژبه

استراليايي ژب３چ５ني، تبتي ژب３

اندو اروپايي ژبه د ن７ۍ مهم３ ژب３

استرانزې ژب３
استراليايي او 

أسيايي ژبه

يوناني او ألباني ژب３
افغاني او ايراني ژب３

هندي ژبه

سلتي ژبه
جرمني ژبه
رومياني ژبه
سالوي او بالتيکي ژبه

چ５ني- سيامي
تبتي او برمايي ژبه

اورالي او التايي ژب３

ترکي
مغولي

تکنوزي-منچوري
جاپاني- کوريايي

شمــــالي کـــــنگل سمنــــــــــدر

د جنوبي ا طلس 

سمندر
د هنــــــــــــد 

سمندر

د شمالي اطلس 
سمندر

أرام سمندر
أرام سمندر



1۳۸

الندې ډول دي:
الف: اندو اروپايي ژب３: دا ژبو د ډلو ډ４ره پراخه ډله ده چ３ د اندو اروپايي په ب５الب５لو 

＇انگو لکه: التين، بالتيک، سالويک، جرمانيک، اريک او ارمني و４شل شوې ده. 
ب: دنيگرو ژبه ک３ الندې  دوه ژب３ شامل３ دي: 

۱-د سوډان په  جنوب، د چاد په  جمهوريت، نايجريا او د افريقا په استوايي ه５وادنو ك３ 
خلک په دې ژب３ خبرې کوي.

٢-: د بانتو ژبه: د کانگو، زمبيا او ان／وال د حوزې خلک پرې خبرې کوي.
ج:  حامي او سامي ژبه: 

�tسامي ژبه: د عربستان په ！اپو وزمه، د مصر په عربي جمهوريت، ليبيا، الجزاير، مالي او په 
مراکش ک３ مروجه ده.

�tحامي ژبه: په حبشه، الجزاير، نايجر او د سنيگال په يوه برخه ک３ خلک پرې خبري کوي. 
په التايي او اورالي ژبو ک３ الندې پن％ه ژب３ شامل３ دي: 

۱- د فن ژبه: د الپ، فنلن６، اويستاک او د اروپايي روسي３ شمالي خلک پرې خبرې کوي.
٢- ترکي: په ترکيه، ترکمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرغزستان، چين او افغانستان  ک３ 

پرې خبرې کوي.
۳- منگوليايي: په منگوليا )مغلستان( او د چين په شمال ک３ خلک پرې خبرې کوي.

۴- د توگوس ژبه: د سايبريا په شمال ک３ په ت５ره بيا د تاي／ا او تندرا سيمو ک３ مروجه 
ده.

۵- جاپاني او کوريايي ژبه: د جاپان په ！اپو－انو او د کوريا په ！اپو وزمه ک３ خلک 
پرې خبرې کوي.



1۳۹

نورې ژب３: 
！اپوگانو،                    په  سوما！را  جاوا،  د  ژبه  پولنزيايي  او  ماليزيايي  ژبه:  پولنزيايي  او  ماليزيايي   -۱

د کمبوديا په يوه برخه او د بورنيو په ！اپوگانو ک３ رواج لري.
٢- د امريکا اصلي او بومي ژبه د امازون په حوزه ک３ مروجه ده.

۳- د دراويدن ژبه: د هند په جنوب ک３ او د سريالنکا په يوه برخه ک３ رواج لري.
۴- چيني ژبه د يوې کتل３ په توگه د چين په ه５واد ک３ رواج لري.

أيا پوهي８ئ چ３ د ن７ۍ زيات خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟
�tمخامخ جدول په غور ولولئ

له  tماندرمن )چينايي( ژبه د ختي％３ أسيا 
پن％مه  ن７ۍ  د  ده.  ＇خه  ژبو  معروفو  ډ４رو 
برخه خلک يا تقريباً ٨٥٣ ميليونه چ５نايي 
 ۱۲۱٣ ک３  ن７ۍ  په  ک３  مجموع  په  او 

ميليونه تنه په دې ژبه خبرې کوي.
اندو اروپايي ژبو يوه  �tانگليسي ژبه چ３ د 
＇انگه ده، ميليونونه انسانان پرې خبرې کوي 

او د ن７ۍ په ٥٠ ه５وادونو ک３ رسمي ژبه ده.
کورن９  له  ژبو  سامي  د  چ３  ژبه  tعربي 
＇خه  ه５وادونو   ۲۲ له  ن７ۍ  د  ده،  ＇خه 
ده  ژبه  رسمي  ک３  ه５وادونو  زياتو  په 
ده  وړ  يادون３  د  ک８５ي.  پرې  خبرې  او 
حدودو  سياسي  له  پراختيا  ژب３  د  چ３ 
ه５واد  يوه  په  ＊ايي  لري.  نه  مطابقت  سره 
！ول  ه５واد  يوه  د  خو  وي.  ژب３  ＇و  ک３ 
سياسي  په  ه５واد  هغه  د  چ３  خلک  هغه 
په  ＄ان  خپل  کوي،  ژوند  ک３  حدودو 

مورن９ ژبه

ژبه

！ول  ژب３  د 

ويونکي

نا ن چ ماندر
هند
اسپان

س انگل
بنگال

عرب
پرتگال

روس
جاپان

آلمان
فرانس

ی ا ز ی اندون ما
تال   ا

 اردو

۸۵۳
۳۴۸
۳۴۶
۳۳۰
1۹۷
1۹۵
1۷۳
1۶۸
1۲۵

۹۸
۷۴
۵۴

-
-

1۲1۳
۴۵۴
۴۰1
۴۸۷
۲۰۴
۲۳۰
1۸۶
۲۸۰
1۲۶
1۲۴
1۲۶
1۶۴

۶۲
۶1

اضافي معلومات
د ن７ۍ مهم３ ژب３ چ３ زيات ويوونکي لري.)شمير 

ي３ په ميليون تنو(



1۴۰

له  ک３  ه５واد  دې  په  افغانستان.  لکه  کوي.  افتخار  هغ３  په  او  ت７ي  پورې  واحد  يوه 
او  ليکل  دري  او  پ＋تو  ژبو   دوو رسمي  په  ！ول  شته  خو  لهج３  او  ژبي  زيات３  ٣٠ ＇خه 
بلوچي،  ترکمني،  اوزبکي،  په   ي３  خلک  زياتره  چ３  ک３  هغوسيمو  په  او  کوي    لوستل 
پشه يي، نورستاني او پاميري ژبو خبرې کوي، د پ＋تو او دري سر ب５ره، په هغه سيمه ک３ 

دريمه رسمي ژبه ده.
�tسر ب５ره پر دې ن７ۍ ک３ داسي ه５وادونه هم شته چ３ ب５ل سياسي حدود لري خو په يوه 
ژبه خبرې کوي لکه: عربي ژبه چ３ په عربستان، سوريه، عراق، مصر، ليبيا ک３ مروجه او 

رسمي ژبه ده.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او د نقشي له مخ３ دې د ن７ۍ د لويو ژبو سيم３ و！اکي. 
د ډلي استازي دې الس ته راغلي معلومات  خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دى وړاندې 

 شوي مطالب له خپلو معلوماتو سره په مناسب ډول را！ول ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب وليکئ

۱- ژبه تعريف ک７ئ
۲- سامي او حامي ژب３ د ن７ۍ په کومو ه５وادونو ک３ رواج لري؟

٣- د پن％و هغو لويو ژبو نومونه واخلئ چ３ زيات شم５ر خلک پرې خبرې کوي؟
۴- ول３ په ن７ۍ ک３ چينايي ژبه زيات و يونکي لري؟

٥- په اندو اروپايي ژبو ک３ کوم３ ژب３ شامل３ دي؟
۶- التايي او اورالي ژب３ په کومو ＇انگو و４شل شوي دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

زده کوونکي دې د ژب３ د اهميت په باره ک３ ＇و کر＊３ وليکي او د جغرافي３ په بل ساعت ک３ 
دې  خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. 
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الف-عربي ژبهاوه ديرشم لوست

ستاس３ په نظر عربي ژبه  د ن７ۍ په  کومو ه５وادونو ك３ رسمي ژبه ده؟

عربي ژبه

سامي   حامي

سنيگال

نيجير
حبشه

كومورو

سومال

سوډان
چاد

جيبوتي

تونس

الجزاير

يمنلبنانقطرعمانعراقسوريهاردنمالي  ليبيا مراكش   
الجزايرمصر

عربي متحده امارات

بحرينکويتفلسطينعربستان

 په )۱٣٧( مخ ک３ د ن７ۍ د ژبو نقشه ولولئ د حامي ژب３ د نفوذ ساحه له سامي ＇خه ب５له ک７ئ.

دا خبره ＇رگنده ده چ３ د ه５وادونو او ملتونو تر من＃ اړيک３ د ژب３ د پراختيا او د اړيکو نه شتون د ژب３ 

ب５لوالى او محدوديت من％ته راوړي. لکه: عربي ژبه چ３ د اسالم د مقدس دين د خپر４دو او نفوذ له 

مخ３ په ！وله ن７ۍ ک３ خپره شوې ده.

عربي ژبه د ن７ۍ د مسلمانانو د مقدس کتاب قرأن کريم ژبه ده. نو له همدې امله ＄انگ７ى ارز＊ت 

لري.

سره له دې چ３ قرأنکريم په ډ４رو ژبو ژباړل شوى دى، خو د ن７ۍ ！ول مسلمانان هغه په اصلي ژبه يعن３ 



1۴۲

عربي تالوت او زده کوي. نو له همدې امله ！ولو مسلمانانو ته په کار ده چ３ د قرآنکريم او نبوي احاديثو 

د تالوت او د الهي  احکامو ＇خه د گ＂３ اخ５ستن３ له پاره د عربي ژب３ قاعدې زده ک７ي.

هغه وخت د عربي ژب３ زده ک７ې د قواعدو تدوين او وضع کولو ته اړتيا پ５＋ه شوه چ３ د اسالم دين 

غير عربي ه５وادونو او قومونو ته ورس５ده او هغه ه５وادونه او قومونه د عربي ژب３ حوزې ته ورننوتل او په 

دوامداره ډول يو بل ته نژدې شول. ل８ ل８ ي３ د عربي په زده ک７ه پ５ل وک７، خبرې او ليکل ي３ پرې کول. 

د د غو قواعدو ترتيب کولو دوه موخ３ لرل.

۱- په قرآن، نبوي احاديثو او نورو شرعي حکمونو باندي د أسانه پوه５دلو له پاره.

۲- د نورو ژبو له تصرف ＇خه د عربي ژب３ ساتنه.

په دې ډول  عربي ژبه د اسالمي ن７ۍ په زياتو سيمو ک３  د محلي ژبو ＄اى ونيوه  آن دا چ３ په من％نيو 

ميالدي پ７５يو ک３ علمي او ادبي کتابونه چ３ د هغه مهال  پوهانو ليکل او را！ولول، زياتره په عربي ژبه 

وو. نو له همدې امله عربي ژبه د خپل عصر علمي او ن７يواله ژبه －２ل ک５ده چ３ له نيکه مرغه اوس هم 

د ن７يوالو ژبو په کتار ک３ شامله ژبه ده.

پايله ک３ د اروپا په جنوب ک３  عربي ژبه د أسيا او افريقا په لويو وچو سرب５ره د مسلمانانو د نفوذ په 

تر پرتگال هم ورسيده. تر اوسه د عربي ژب３ اصطالحات د ادبي، نظامي، تجارتي، بي７ۍ چلون３، 

بيالوژي، طب او درمل جوړولو په علمونو ك３ كارول ک８５ي. دغه  ستور پوه３ او د کيميا، رياضي، 

اصطالحات زياتره په فرانسوي، اي＂الوي او اسپانوي ژبو ک３ رواج شوی دي.

د ن７ۍ له ۲۲ ه５وادونو ＇خه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده، لس ه５وادونه  په افريقا او ۱۲ ه５وادونه ي３ 

په أسيا ک３ پراته دي. 
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افريقايي ه５وادونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده:  
الجزاير   1ـ  
تونس   ۲ـ  

)عربي او فرانسوي(              جيبوتي  ۳ـ  
چاد   عربي او فرانسوى ۴ـ  

سودان   ۵ـ 
سومالي   ۶ـ 
كومورو    ۷ـ 
ليبيا   ۸ـ 
مصر   ۹ـ 
مراكش  1۰ـ 

أسيايي ه５وادونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده:               
اردن   ۱ـ  

متحده عربي امارات   ۲ـ  
سوريه   ۳ـ 
عراق   ۴ـ  

سعودى عربستان  ۵ـ 
عمان   ۶ـ 
فلسطين   ۷ـ 
قطر   ۸ـ 
کويت   ۹ـ  
لبنان   1۰ـ 
يمن   11ـ 

بحرين 1۲ـ 

 اضافي معلومات:
د ن７ۍ هغه ه５وادونه چ３ رسمی ژبه ي３ عربي ده، دا دي.

  

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په الندې موضوعگانو په خپلو من％و 
ک３ بحث وک７ي او پايل３ دې د ډلو  استازي خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

�tهغه ه５وادونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده، لست ک７ئ.
رياضي،  کيميا،  په  اصطالحات  او  لغات  ژب３  دعربي  اوسه  تر  ک３  وچه  لويه  په  اروپا  د  �tول３ 

بيالوژي، طب او داسي نورو برخو ک３ استعمال８５ي.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

۱- ول３ عربي ژبه په زياترو ه５وادونو ک３ خپره شوې ده؟
۲- عربي ژبه د أسيا او افريقا په ＇و ه５وادونو ک３ رسمي ژبه ده؟

٣- د عربي ژب３ ري＋ه معرفي ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ول３ د عربي ژب３ زده ک７ه د ن７ۍ د ！ولو مسلمانانو له پاره اړينه ده؟

تر دې سرليك الندې مضمون وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو
！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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ب- انگليسي ژبهاته د４رشم لوست

ول３ دن７ۍ زياتره خلک د انگليسي ژب３ له زده ک７ې سره مينه لري؟

ايتاليك

هلنيك

سالويك

الباني

سلتيك

جرمنيك

اريكبالتيكارمني

جرمني جرمنيلويد＃４  جرمنيختي＃  شمالي 

گوتيك
سوي６نيايسلندي

ډنمارکي
نارويژي

جرمني جرمني＊کتنی  پورتن９ 

المانيالماني يهودي

فلمن فرزينانگلو ساكسونساكسهالند 

ان／ليسي جرمني

پورتنی جدول په غور ولولئ او وواياست چ３ انگليسي ژبه د اندو اروپايي ژبو له کوم３ ډل３ ＇خه ده؟

د هندو اروپايي ژب３ جدول

د انگلو ساکسون د استعمار له دورې ＇خه د فرانس３ د نور ماندي خلکو ترفتح３ پورې يعن３ له ٥٠٠ 
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＇خه تر ۱٠۶۶ ميالدي کال پورې په انگلين６ ک３ ډ４ره پخوان９ مروجه ژبه انگليسي وه. دغه سوچه 
توتياني ژبه ډ４ره مشکله او له ＇و لهجو ＇خه مرکبه وه د نور مانديانو په واسطه د انگلين６ له فتح３ 
＇خه وروسته فرانسوي ژبه هم مروجه شوه او تر ۱۲٥٠ ميالدي کا ل  پورې خلکو په انگليسي او 

فرانسوي ژبه په انگلين６ ک３ خبرې کول３.
وروسته د دې دوو ژبو له يو＄ای ك５دو ＇خه يوه بله ژبه د سوچه انگليسي ژب３ په نوم من％ته راغله. 
نو له همدې امله انگليسي ژبه له توتانيTeutonie )پخوان９ انگليسي(، التيني او فرانسوي ژبي 
د  نحوې  او  د صرف  او  عمومي خصوصياتو  د  ژبه  انگليسي  هم  بيا  ده.  مرکبه  )نورماندي( ＇خه 

جوړ＊ت له مخ３ په بشپ７ ډول توتاني شم５رل ک８５ي.
خو هغه لوی تغير چ３ په انگليسي ژبه ک３ را من％ته شو يو په بل پس３ د بهرنيو  کلماتو داخل５دل 
وو چ３ د معاصرو علومو د پرمختگ او د عمومي افکارو په پراختيا پورې اړه لري. يو زيات شم５ر 
کلم３ په دې ژب３ ورزيات３ شوې چ３ ډ４رې ي３ يوناني، فرانسوي او ＄ين３ ي３ عبراني او التيني دي.

ان／لستان په ۱۹ پ７５ۍ ک３ يوه پراخه مستعمراتي امپراطوري جوړه ک７ه چ３ لمر په ک３ نه پر４وته. په 
هغو مستعمرو ک３ د اقتصادي منابعو د  ＊ک５الک سرب５ره د خپل دود په خپر４دو ي３ هم پيل وک７ چ３ 
عمده برخه ي３ انگليسي ژبه او مذهب دى. هغه خلك چ３ مورن９ ژبه ي３ انگليسي ده، په ن７ۍ ک３ 

ي３ شم５ر ٣٣٠ ميليونو ته رس８５ي. د ن７ۍ د ۱٥٧ ميليونو نور نفوسو لپاره دويمه ارتباطي ژبه ده.
په پخوانيو ۴۹ مستعمره ه５وادونو ک３ چ３ اوس ي３ خپلواکي هم  بريتان３  انگليسي د  همدا رنگه 
اخيست３ ده او د ه５واد اصلي ژب３ ي３ ډ４ر انکشاف نه دى ک７ى، انگليسي ژبه د لوم７ن９ رسمي ژب３ 

او په ＄ينو ه５وادونو ک３ د دويم３ رسمي ژب３ په توگه منل شوې ده.
د انگليسي ژب３ زده ک７ه د يوې ن７يوال３ ژب３ په توگه د ن７يوال تفاهم سرب５ره په جغرافيه او نورو علمو 
گ＂ه  ＇خه  انگليسي  له  ک３  مجلو  او  کتابونو   ،５ان＂رن په  توگه  په  مآخذونو  معتبرو  معلوماتي  د  ک３ 

اخلي.
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په  دې  الملونو  په  پرمختيا  د  ژب３  انگليسي  د  او  وو４شل شي  ډلو  مناسبو  په  دې  کوونکي  زده 
نتيجه خپلو ！ولگيوالو  او د هرې ډل３ استازی دې د خپل بحث  خپلو من％و ک３ بحث وک７ي 
ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دى د ډلو بحث له خپلو معلوماتو سره را！ول ک７ي او ！ولگي ته دې 

توضيح ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ 

۱- انگليسي ژبه ول３ د ن７ۍ په ۴۹ ه５وادونو ک３ د رسمي ژب３ په توگه منل شوې ده؟
۲- انگليسي ژبه له کومو پخوانيو ژبو ＇خه جوړه شوې ده؟

٣- ول３ زياتره ＄وانان غواړي انگليسي ژبه ياده ک７ي؟
۴- د ن７ۍ ！ولو لويو وچو ته د انگليسي ژب３ د خپر４دو المل توضيح ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په  د مضمون  د جغرافي３  او  وليکئ  کر＊３  په هکله ＇و  اړتيا  د  ک７ې  زده  د  ژب３  انگليسي  د 

راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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اضافی معلومات
هغه ه５وادونه چ３ انگليسي ژبه په ک３ د رسمي ژب３ په توگه منل شوې ده )له انگلستان پرته په ۴۹ 

ه５وادونو ک３ رسمي ژبه ده(
د امريکا په لويه وچه 

ک３
د اسيا په لويه وچه ک３په اوقيانوسيه ک３ د اروپا په لويه وچه د افريقا په لويه وچه ک３

۱- سينگاپور۱- استراليا۱- انگلستان۱- اوگاندا۱- انتيگوا او باربودا
۲- د امريکا متحده 

ايالتونه
۲- تونگا۲- ايرلن۲６- بوتسوانا

٣- تو والو٣- مالتا٣- تانزانيا٣- بهاما
۴- ساموا۴- زيمبابوې۴- باربادوس

دسليمان ！اپوگان٥- ناميبيا٥- بليز
۶- فيجي۶- سويزرلين۶６- ترينيداد او توباگو

۶- کريپاتي٧- سراليون٧- جاميکا
٨- مارشال٨- سيشل٨- دومنيكا 

۹- سنت کيتس او 
نويس 

۹- ميکونزي۹- گانا

۱٠- نائورو۱٠- کامرون۱٠- سن لوبسيا
۱۱- سن وينسنت او 

کرنادين
۱۱- وانو آتو۱۱- کينيا

۱۲- پاپواگين۱۲３- گامبيا۱۲- کاناډا
۱٣- پاالئو۱٣- ليستو۱٣- گرينادا 
۱۴- اليبريا۱۴- گويان 

۱٥- ماالوي
۱۶- موريس
۱٧- نايجريا
۱٨- زامبيا

۱۹- جنوبي افريقا
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نه ديرشم لوست
ج-التيني ژبه )فرانسوي، اسپانوي او پرت／الي(

بالتيك

الباني

سالويك

اريكجرمنيكارمنيايتاليكسلتيك

التين

هلنيك

پخوانی يونان

پرتگالي
كاتاالن

اسپانوي
فرانسويپرنسال

اي＂الوي

رومانيايي

د ايندو اروپايي ژب３ کورن

 د ۱٣٧ مخ نقشه  او پورتنی جدول ولولئ او وواياست چ３ د التيني ژب３ ＇خه کوم３ ژب３ من％ته 

راغل３ دي. 
رومي ژبه د اي＂اليايانو پخوان９ ژبه د اندو اروپايي ژبو د کورن９ له ډل３ ＇خه ده چ３ د پخواني 
روم د امپراتورۍ الندې سيمو ک３ پرې خبرې ک５دل３. په لويدي％ه اروپا ک３ ي３ ورو ورو  تغير 
د  په ختي＃ ک３  او  فرانس３  او  پرت／الي  اسپانيي،  د  تبديله شوه لکه:  لهجو  په محلي  او  وک７ 
اروماني３ او الباني３ د خلکو ژب３ د ب５لگ３ په توگه يادولى شو. د روميانو پخواني آثار له ميالد 
＇خه مخک３ په شپ８م３ پ７５ۍ پورې اړه لري، خو د التين ادبيات په در４م３ پ７５ۍ ک３ پ５ل 
استعمار  د  ډل３ ＇خه دي چ３  له  ژبو  ژونديو  د  ژب３  پرتگالي  او  اسپانوي  فرانسوي،  شول. 
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او نورو الملونو له مخ３ د ژب３ د اصلي ويونکو له حوزې ＇خه د باندې ي３ رواج ومونده او 
اکتشافاتو  د جغرافيايي  ه５وادونه دي چ３   هغه  فرانسه  او  پرتگال  اسپانيه،  لري.  گرامر  پراخ 
وروسته ي３ وکولى شول چ３ په امريکا، افريقا، أسيا او اوقيانوسيه ک３ لوي３ مستعمرې الس 
ته راوړي په هغو سيمو ک３ ي３ خپل کلتور او دود هم مروج ک７ چ３ د دغه کلتوري نفوذ يوه 

مهمه برخه ژبه گ２ل ک８５ي.
د اروپا د استعمار الندې ه５وادونو ک３ د ＇و پ７５يو ولکو په پاى ک３ د مستعمره شوو ه５وادونو 
د  خو  دي،  هم  ه５وادونه  خپلواک  چ３  دې  له  سره  ک７ه.  ونه  وده  ژبو  ييزو  سيمه  او  محلي 
رسمي  د  ه５واد  د خپل  ژبه  استعماري  ي３ خارجي  مخ３  له  نفوذ  د  ژبو  استعماري  پخوانيو 
ژب３ په توگه منل３ ده. لکه: فرانسوي ژبه د ن７ۍ په ۲۶ ه５وادونو ک３، اسپانوي ژبه د ن７ۍ په 
۱۹ ه５وادونو ک３ او پرتگالي ژبه دن７ۍ په ۶ ه５وادونو ک３ رسمي او لوم７ن９ ژبه او په ＄ينو 

ه５وادونو ک３ دويمه رسمي ژبه ده.
د زياتو معلوماتو له پاره هغه جدول چ３ ضميمه دى، ولولئ.
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د التيني ژب３ ＇ان／３ چ３ د ژب３ د اصلي ！ا！وبي ＇خه بهر په نورو ه５وادونو ک３ د رسمي ژب３ په تو－ه منل شوې دي

فرانسوياسپانويپرتگالی
لوي３ وچ３ه５وادونهلوي３ وچ３ه５وادونهلوي３ وچ３ه５وادونه

 انگوال

برازيل
خت＃ تيمور

ساوتومه و ترنسيپ
کپ ورود
گينی بيساو

افريقا
جنوبي
امريکا
أسيا
افريقا
افريقا
افريقا

اندورا
گينه استوايي

ارجن＂اين
اکوادور

االسلوادور
اوروگوای

بوليوی
پيرو
پاناما

پاراگوی
دومنکين

چ５لي
کلمبيا

کستاريکا
کيوبا

گوايتيماال
نيکاراگوا

ونزويال
هندوراس

اروپا
افريقا

جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا

موناكو
فلپين

من％ن９ افريقا
بنين

بروندي
يوركينافاسو

توگو
چاد

جيپوتي
روندا

ساحل عاج
سنيگال

سيشل
كومورو

گا بون
گينه

لوكزامبورك
مادغسكر

موناكو
نيجريا

نيجر
كاميرون

كانگو برازويل
كانگو كنشاسا

هايتي
کاناډا )انگليسی و 

فرانسوي(

اروپا
أسيا 

افريقا 
افريقا 
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
اروپا

افريقا
اروپا

افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا

من％ن９ امريکا
شمالي امريکا

دالتيني ژبو څان／３
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＇انگ３  يوې  د  ژب３  التيني  د  دې  ډله  هره  او  شي  وو４شل  ډلو  مناسبو  په  دې  کوونکي  زده 
پرتگالي،اسپانوي، فرانسوي او نورو په باره ک３ په خپلو من％و ک３ بحث وک７ي چ３ ول３ د ن７ۍ په 
پايل３ دې د ډل３ استازى  زياتو ه５وادونو ک３ نوموړې ژب３ تر اوسه پورې رسمي ژب３ دي؟ د بحث 
！ولگي ته بيان ک７ي او ＊وونکى دى د ډل３ د بحث پايل３ له خپلو معلوماتو سره را！ول ک７ي او ！ولگي 

ته دې وړاندې ک７ي.
 

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱- د التيني ژب３ د کورن９ ＇انگ３ معرفي ک７ئ.
۲- فرانسوي ژبه، له فرانس３ پرته د ن７ۍ په ＇و ه５وادونو ک３ رسمي ژبه ده؟

۱- فرانسوي ژبه د الندې ژبو د کورن９ يوه ＇انگه ده. 
د: سانسکرت ج: سالوي  ب: التين  الف: جرمنيک 

۲- اسپانوي او پرتگالي ژب３ د الندې ژبو ＇انگه ده.
د: جرمنيک ج: التين   ب: پخواني يونان   الف: سالوي 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هغه جدول په مرسته چ３ د ه５وادونو رسمي ژبه پک３ فرانسوي، پرتگالي او اسپانوي ده د ن７ۍ 
ته  ！ولگيوالو  ي３ خپلو  راتلونکي ساعت ک３  په  د مضمون  د جغرافي３  او  تثبيت ک７ئ  نقشه ک３  په 

وړاندې ک７ئ.
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د- جرمني ژبه  څلو４ښتم لوست

د جرمني ژب３ د جغرافيايي و４ش نقشه ولولئ او په نقشه ک３ د جرمني ژب３ د نفوذ ساحه تثبيت ک７ئ. 
د زياتو معلوماتو لپاره اړونده جدول هم ولولئ.

المان  د  ک３  برخه  من％ن９  په  دورې  زرکلن３  لوم７ن９  د  مخک３  ＇خه  ميالد  له  قبيل３  يوې   

پ７５ۍ  ميالدي  دويم３  له  او  کاوه  ژوند  ک３  په جنوب  ！اپووزم３  د  د سکنديناوي  او  په شمال 

دي. استوگن  هلته  اوس  چ３  وک７  مهاجرت  ته  سيمو  نورو  ي３  وروسته  ＇خه 

الماني،  لکه:  ژب３  ساکسون  انگلو  چ３  ده  ＇خه  ډل３  له  ژبو  اروپايي  اندو  د  ژبه  جرمني  د 

او  سوي６ن  ناروي،  )د  ژب３  سکنديناوي  د  او  ژبه  خلکو  د  ايسلين６  د  انگليسي،  او  هالن６ي 

د  اثار  ژب３  د  گوتيک  د  کوي.  احتوا    Gothic ژبه  －وتيک  او  ژب３(  خلکو  د  ډنمارک 

دي. موجود  خوا  دې  په  را  پ７５ۍ  ＇لورم３  ميالدي 

روس

جرمنينورې ژب３
اندو اروپايي ژب３

يوناني او التيني

ترکي
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ده: شوې  و４شل  لهجو  محلي  دوه  په  ژبه  جرمني 

او            کوي  خبرې  خلک  پرې  ک３  برخه  جنوبي  په  چ３  ژبه،  جرمني  سيمو  لوړو  د   -۱

جوړوي. ادبيات  رسمي  ژب３  جرمني  د 

له  ک８５ي.  خبرې  پرې  ک３  جلگو  شمالي  په  ه５واد  د  چ３  ژبه  جرمني  سيمو  هوارو  د   -۲

ه５واد  د  المان  د  ژبه  الماني  دي.  شوې  مشتق  ژب３  هالن６ي  او  فالمندي  ＇خه  ژب３  دې 

ژب３  رسمي  ايتالوي(  او  فرانسوي  )الماني،  سويس  او  شتين  لختين  اطريش،  د  سرب５ره 

خبرې  ژبه  الماني  په  خلک  شم５ر  يو  هالن６  د  او  خلک  سلنه   ٧٠ لوکزمبورگ  د  دي. 

کوي.

＇انگه   يوه  ژب３  د  خلکو  د  سيمو  هوارو  د  جرمني  د  هم  ژبه  انگليسي  چ３  وړده  يادون３  د 

شپ８مه  په  واسطه  په  خلکو  د  قبيل３  د   Anglo Saxon ساکسون  انگلو  د  چ３  ده 

د  شوه.  گ６ه  سره  تورو  فرانسوي  د  وروسته  او  شوه  يووړل  ته  انگلستان  ک３  پ７５ۍ  ميالدي 

گ８４７ي. هغ３  په  خلک  برخ３  يوې  د  ايرلين６  د  او  خلک  انگلستان 
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！ولگی دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ د جرمني  ژب３ سيم３ په ن＋ه 
ته  لو  ！ولگيوا  ده، خپلو  ډ４ره مروجه  په ک３  ژبه  الماني  استازى دې هغه ه５وادونه چ３  ډل３  د  او  ک７ي 

د اندو اروپايي کورن９ژب３ وروپ５ژني.   

 ايتاليک        هلنيک       سالويک        الباني         سلتيک       جرمنيک       ارمنيك        بلتيک         ارنک

    لويدي＃ جرمني             ختي＃ جرمني                     شمالي جرمني

＊کتنى جرمني      پاسنى جرمني

  الماني يهودي       ألماني

فلمن هالن６                  ساکس        اتگلوساکسون     فرزين

جرمني         ان／ليسي

ايسلن６ی

سوي６ني
ډنمارکي
نارويژي

－وتيک
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 پو＊تن３: 

لن６＄واب ورک７ئ

۱- د اروپا کوم３ ژب３ د جرمني ژب３ يوه برخه ده؟

۲- د جرمني ژب３ ＇خه کوم３ ژب３ رابيل３ شوې دي؟

٣- د سکندنوي ！اپووزم３ هغه ژب３ چ３ جرمني ري＋ه لري، نوم ي３ واخلئ؟

۴- الماني ژبه د کومو ه５وادونو رسمي ژبه ده؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د جرمنيک                               مرسته  په  د عمومي جدول  ژبو  د  ليکن３ رسمه ک７ئ.  ب３  نقشه  لوي３ وچ３  د  اروپا  د 
لويدي＃، ختي＃ او شمالي جرمني د هند او اروپايي ژبو د کورن９ سيم３ او ＇انگ３ په ب５الب５لو رنگونو 

رنگ ک７ئ او د جغرافي３ د مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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 يو څلو４ښتم لوست
ئ؟ هـ-د چ５نايي، جاپاني او اندونزيايي ژبو په باره ک３ څه پوه５

د اسيا د لوي３ وچ３ ژب３

منونک３＇وسيالبييوسيالبي نرم＋ت 

ا ندو اريايي سامي

هندي

دراويدين سايبريايي

مغولي جاپاني

کوريايي    

ويتنامي

تبتي

ميانماري

تايلندي

چينايي

د ۱٣٧ مخ نقشه او چارت ولولئ او وواياست چ３ چينايي ژبه له جاپاني ＇خه ＇ه توپيرلري؟

چ５نايي ماندرين ژبه لکه: د ويتنامي )انامي(، تبتي، تايلن６ي او ميانماري)برمايي( ژبو په ＇５ر د ژبپوهن３ 
د اصطالح له مخ３ يو هيجايي ژبه ده. د دې ژب３ کلم３ جال س５البونه لري. د کلماتو صرف ډ４ر ل８ د 

هغو د تغير سبب گر＄ي.
چ５نايي ژبه ډ４ره پخوان９ او د پراخو ادبياتو لرونک３ ده. د دې ژب３ الفبا ＇لور سوه توري لري او مصوره 
ده او ＇و سوه فرعي ن＋３ هم لري. نو له همدې امله د هغ３ زده ک７ه ستونزمنه ده او هر ＇وک هغه نه 
شي زده کولى او د ولس د ب５سوادۍ سبب گر＄５دل３ وه. له همدې امله د هغ３ د اسانولو له پاره ه）３ 
شوې دي. د دې ژب３ ويونکي په خپلو من％و ک３ نژادي او توکميزې اړيکي لري او د شم５ر له مخ３ د 

أسيا د لوي３ وچ３ نيم نفوس جوړوي او د نفوذ ساحه يي د أسيا په ختي＃ ک３ ده. 
 

�tپه ＇و سيالبي ژبن９ ډله ک３ کوريايي، جاپاني، د سايبريا د خلکو زياته برخه، من％ن９ أسيا، د راويدي 
او هندي ژب３ شامل３ دي. چ３ په دې ژبن９ ډله ک３ د مختاړي او روستاړي ډ４رې پ５چلي کلم３ موجودې 
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دي.
�tهغه ژب３ چ３ نرم＋ت منونک３ دي  د جال عنوانو تر سرليک الندې مخک３ معرفي شوې دي.

اندونزيايي ژبه:چ３ د مااليي ژب３ د ماليزيا د ه５واد د جنوبي برخ３ ＇خه ب５له شوې ده د اندونزيا د ه５واد 
رسمي ژبه ده. په ۱۹۲٨ ميالدي کال ک３ د ملي ژب３ په توگه و！اکل شوه. د وخت په ت５ر４دو د عربي، 
چيني، هالن６ي، پرتگالي، سانسکري＂ي، تاميلي، فرانسوي او انگليسي ژبه کلم３ په دې ژب３ ک３ شامل３ 

شوې دي. د ب５لگ３ په توگه په دې ژبه  ک３ تقريباً د هالن６ي ژب３ ٧٠٠٠ کلم３ موجودې دي. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. د ژبو د کورن９ نقشه دې په )۱٣٧( مخ ک３ په غور ولولي 
او بيا وروسته دې د ژ７４ پوستو خلکو ژب３ د هغو د اړونده ه５وادونو  سره  يو د بل په مرسته و！اکي 

＊وونکی دې د فعاليت پايله د خپلو معلوماتو سره را！ول  ک７ي

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

۱- د ماندرين چ５نايي ژب３ ＄انگ７تياوې وواياست.
۲- أسيايي يو س５البي ژب３ کوم３ دي؟

سم ＄واب انتخاب ک７ئ
۱- چينايي ژبه په کوم３ کورن９ پورې اړه لري:

الف: يوسيالبي     ب: ＇وسيالبي        ج: نرم＋ت منونکي      د: ！ول ＄وابونه سم دي
سم ＄وابونه غوره ک７ئ.

۱- اندونزيايي ژبه له مااليي ژب３ ＇خه ب５له شوې ده.
۲- ماندرين چ５نايي ژبه ۴٠٠ توري او ＇و سوه ن＋３ لري؟

٣-د ويتنامي، تبتي، تايلن６ي او برمايي ژب３ ＇و سيالبي ژب３ دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د أسيا د لوي３ وچ３ نقشه ب３ ليکن３ رسم ک７ئ او يو سيالبي او ＇و سيالبي ژب３ په جال رنگونو رنگ 

ک７ئ او په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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و- د بالتيک- ليتواني او سالوي ژب３ دوه څلو４ښتم لوست

د ايندو اروپايي ژبو کورن

ايتاليك

الباني

هلنيك
نوى يونان   

سلتيكارمني
جرمنيكسالويكبالتيك

ختي＃

روسي
اوکرايني
بالروسي

جنوبي
بلغاري

مقدوني
سربي او کرواسي

بوسني
سلواني

لويدي＃
چك

سلواك

ليتوني

پخوانی پروس            ليتواني
اندو اروپايي  

د ۱٣٧ مخ نقشه او پورتنى گراف په غور ولولئ او وواياست چ３ سالوي ژبه په کوم３ ژبن９ کورن９ 
پورې ت７ل３ او کوم３ ＇انگ３ لري؟

سالوي ژبه د هندو اروپايي ژبو له ＇انگو  ＇خه ده چ３ په ختي％ه اروپا او د بالکان په نورو سالوي 
ه５وادونو ک３ مروجه ده.

د مسيحيت د لوم７ۍ پ７５ۍ پ５ل ک３ بالتيکي او سالوي قبيلو د ختي％３ اروپا لويه برخه نيول３ وه چ３ په 
لويدي＃ ک３ ي３ د جرمني قبيل３ او په جنوب ک３ ي３ اريايي قبيلو استوگنه درلوده د پن％م３ پ７５ۍ ＇خه 
وروسته سالويانو د خپل نفوذ سيمه په ب５الب５لو خواوو ک３ پراخه ک７ه او اوس سالوي ژب３ د ختي３％ 

اروپا په  پراخه ساحه ك３ رواج لري.
سالوي ژبه زيات３ محلي لهج３ لري چ３ ډ４ره مهمه ي３ روسي ژبه ده چ３ د سايبريا په ！ايگا، د ترانس 

سايبريا د اوسپن３ کر＊３ په دواړه اړخونو، آذربايجان او اوکراين ک３ مروجه ده.
سالوي ژبه په ＇و محلي لهجو هم و４شل ک８５ي چ３ د هنگري او بالكان يو ＇ه خلک او همدارنگه 
چکيان، سلواکيان. پولن６يان، سربيان. بوسنيان، کرواتيان، بلغاريايان او د مقدوني３ خلک پرې خبرې 

کوي.
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د بالتيک د سمندر－ي د سواحلو د خلکو ژبه د سالوي له ژب３ سره ورته والى لري او ليتوانيايي ژبه هم 
د سالوي  ژب３ د کورن９ ＇انگه گ２ل ک８５ي. 

زده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ چ３ د سالوي ژب３ د عمده ＇انگو په باره ک３ په خپلو من％و ک３ 
بحث وک７ي او د بحث پايله دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دې د بحث موضوع را！وله 

او له خپلو معلوماتو سره يو ＄اى دې شا－ردانو ته واوروي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ 

۱- سالوي ژبه د کوم３ ژبن９ لوي３ کورن９ ＇انگه گ２ل ک８５ي؟
۲- سالوي ژبه د اروپا په کومه برخه ک３ زيات ويونکي لري؟

٣- د سالوي ژب３ مهم３ ＇انگ３ معرفي ک７ئ.
۴- د بالتيک ژبه په کومو ＇انگو و４شل شوې ده؟

سم ＄وابونو په ن＋ه ک７ئ
۱- سالوي ژبه د اندو اروپايي ژبو ＇ان／ه ده )          (

۲- سالوي ژبه زياتره په ختي％ه اروپا او د بالکان په نورو ه５وادونو ک３ مروجه ده؟
٣- د سالوي  ژب３ مهمه ＇انگه روسي ژبه ده )         (.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د اروپا نقشه ب３ ليکن３ رسم ک７ئ او د سالوي  ژب３ د نفوذ سيمه په يو رنگ په ن＋ه ک７ئ او د جغرافي３ 

د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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 ز- هندي او اردو ژب３درې څلو４ښم لوست

  پورتنى جدول په غور ولولئ او وواياست چ３ د اردو ژبه د کوم３ ژبن９ ډل３ پورې اړه 
لري.

هندي ژبه د هند اصلي او رسمي ژبه ده. اردو د پاکستان او بنگالي د بنگله د４ش اصلي او رسمي ژب３ 
دي.

اردو په تاريخي لحاظ د سانسکريت ＇خه مشتق شوې ده له فارسي سره گ６ه شوې  او له هغ３ ＇خه يوه 
نوې ژبه د اردو په نوم جوړه شوې ده. په پای ک３ د ب５الب５لو الملونو له مخ３ د پاکستان، بنگله د４ش او 
هند د يوې برخ３ گ６ه ژبه گ２ل ک８５ي. دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره ک３ ۱۶۲٧- ۱۶٨٥ 
ميالدي کال پورې په هند ک３ د تيموريانو د کورن９ بنس ا４＋ودونکي  د ظهرالدين بابر لمسی  چ３ د 

هند د مغالنو په نوم هم ياد８４ي د اردو  ژب３ په نوم ونومول شوه.

د اندو  اروپايي کورن  ژب３

ايتاليك

هلنيك

بالتيك

سالويك

جرمنيكاريكسلتيكارمنيالبانيك

اندواريايي
ويدا 1۲ ق.م 
سانسكريت

    د اندو اروپايي
            معاصرې ژب３ لوم７ن９

             زرکلنه دوره

اريايي

هندي
اردو

نيپالي
اسامي

بنگالي
آري

ميراتي

گجراتي

پنجابي
كشميري

سنگال
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اردو ژبه د پخوان９ فارسي، ترکي او هندي ژبو ＇خه جوړه شوې ده. لوم７ني بنس＂ونه ي３ په هند ک３ د 
مسلمانو فاتحينو په راتلو سره ا４＋ودل شوي دي. ＇رن／ه چ３ د سلطان محمود غزنوي او د هغه د زوی 
سلطان مسعود د حکومتونو په دوره ک３ هنديانو ته د غزنويانو په دربار ک３ لوړې ＇وك９ ورک７ل شوې 
وې، په هند ک３ د غزنويانو د دربار ژبه هم فارسي او د هند مسلمانو حاکمانو په همدې ژب３ خبرې 
کول３ نو له همدې امله د دري ژب３ اغ５زې په اردو ژبه ک３ را من％ته شوې. د اردو اصطالح ترکي ده او 

معنا ي３ عسکر او د عسکرو قرارگاه ده.
＇رنگه چ３ ترک، فارس او هنود عسکر په يوه عسکري غون６ ＄ای ک３ يو＄اى وو، نو د اردو ژبه له 
در４و ژبو ترکي، دري او هندي ژبو ＇خه جوړه شوه او د اردو په ژبه ياده شوه چ３ وروسته د انگليسانو 

د ＇و پ７５يو واكمن９ په واسطه انگليسي اصطالحات پرې هم ور زيات شول.

زده کوونکي په دوه نفري ډلو وو４شئ، هره ډله دې د اردو  ژب３ په تاريخچه په خپلو من％و ک３ بحث 
وک７ي او د بحث موضوع دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. د مضمون ＊وونکى دې د بحث موضوع 

را ！وله ک７ي او الس ته راغلي معلومات دې له زده کوونکو سره شريک ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

۱- د اندو اريايي معاصرې ژب３ کوم３ دي؟
۲- اردو ژبه ول３ په دې نوم ياد８４ي؟

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ.
۱- اردو ژبه د......................... د حکومت په دوره ک３ د اردو په نوم ياده شوه.

۲- اردو ژبه له ______، ______  ＇خه جوړه شوې ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د جنوب ختي％３ أسيا نقشه  ب３ ليکن３ رسم ک７ي او اردو ژبي ه５وادونه دې په جال رنگ، 

رنگ ک７ي او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ زده کوونکو ته وړاندې ک７ي.
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اووم څپرکیڅلور څلويښتم لوست
 Globalization يوال ک５دنه يکي او ن ٧-0١ ا

هغه  بيا  ت５ره  په  مخابرات،  شوي.لکه  رامن％ته  ک３  برخو  ب５الب５لو  په  پوهن３  د  چ３  پرمختگونه  هغه 
معلومات چ３ د مصنوعي سپوږمكيو، رادار او ان＂رن５ او داس３ نورو ＇خه الس ته را＄ي، ن７ۍ ي３ 

له پخوا ＇خه ډ４ره نژدې ک７ې ده.  د ه５وادونو ترمن＃ اړيک３ ي３  ！ين／３ ك７ي دي.
！رانسپورټ )＄مکني،  په سوداگرۍ، صنعت،   Remote sensing له لرې فاصل３ ＇خه معلوماتو 
هوايي او سمندري(، دود او د ه５وادونو او له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته د مالونو او کاليو په ل８５دولو 
ک３ آسانتيا رامن％ته  ک７ي ده. نو  همدې  ！ولو مسآلو ن７يوال ک５دنه، په ت５ره بيا په جغرافيه ک３  الکترونيکي       
مخابراتو او د مصنوعي سپوږمكيو اړيکو خپل حقيقي اړخ غوره ک７ی دى. د يادون３ وړ اسانتياوې ي３ د 
جغرافي３ په ب５الب５لو برخو ک３ برابرې ک７ې دي او په دې اساس ي３ ن７ۍ په يوه لوی مقياس د انسانانو گ６ 
كور جوړې ک７ی. د ساينس او تکنالوژۍ د پرمختگ، فضا ته د انسان سفر، د فضايي تم ＄ايونو شتون 
او د مصنوعي سپوږمكيو ل８５ل د ＄مك３ شاوخوا ته انسان وکولى شول چ３ د هغو په مرسته په ب５الب５لو 
برخو ک３ اړيک３ يو له بل سره نژدې ک７ي. د مثال په ډول د مصنوعي سپوږميو په مرسته انسان کولی شي 
له کابل ＇خه نيويارک، کاناډا او د ن７ۍ نورو لريو سيمو ته، له مکاني وا！ن سره سره په ډ４ر ل８ وخت ک３ 

تماس ونيسي.
په دي سرب５ره په سوداگرۍ، بانکي چارو، د اسعارو دتبادل３ او راک７ې ورک７ې د ودې او ！رانسپور！ي 
چارو او نظامي چارو ک３ د ن７ۍ ！ول３ سيم３ د معلوماتو د پو＊（ الندې راولي. نو زماني او مکاني 

وا！ن د تماس لپاره نژدى شوی دى چ３ د ن７يوالتوب Globalization مفهوم افاده کوي
موبايل،  ！５لفونونه،  رادار،  پرمختللى  لکه:   Telecommunication يا  پرمختگونه  اړيکو  د 
ان＂رن５، فکس او د ن７ۍ د سپوږمکيو سيستمونه د ن７ۍ ه５وادونه يو بل ته نژدې ک７ي او هغه وا！ن چ３ 

د ن７ۍ د ه５وادونو ترمن＃ موجود و، له من％ه الړ.
د ارتباطي او  اړيکو او خبرتيا وسايلو چ＂که وده لکه فکس، کمپيو！ر، ان＂رن５، ！５لفون، ！لويزيون او 
داسي نورو د ه５وادونو د نژدې کولو لپاره زمينه برابره ک７ې ده، د مثا ل په ډول  که چ５رې د وارداتي 

أيا د ن７يوال ک５دو له موضوع سره بلد ياست.

سپوږمک９نوري فايبر
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مالونو واردوونکي وغواړي له جاپان ＇خه زيات سوداگريز مالونه او کالي نيويارک او دوب９ ته وارد ک７ي. 
واردوونکي د ان＂رن５ په مرسته له اړوندو کمپنيو ＇خه د مالونو د ل８５دولو غو＊تنه کوي. په لوم７ي پ７او 
ک３ فرمايش اخ５ستل ک８５ي او وروسته صادروونک３ کمپن９ د مالونو بيه، کرايه او د مالونو د بيمه کولو  

اطالع ورکوي.
واردوونکى د الک＂رونيکي اويز په واسطه د مالونو بيه د ان＂رن５ له الرې مقابل لوري بانکي حساب ته 
استوي او وخت پر وخت د انتقاالتي وسايلو خط السير د مصنوعي سپوږمكيو، ان＂رن５، موبايل په 

واسطه کن＂رول８５ي، تر＇و چ３ مالونه اخيستونکي ته ورس８５ي.
د ل８５دون３ دا بهير د نوري فايبر يا الک＂رونيکي اسانتياوو په مرسته اسانه شوی دی او د زرگونو کيلو مترو 

وا！ن په يوه دقيقه ک３ تنظيموي. دغه په ن７ۍ ک３ د ارتباطي مسايلو د ن７يوالتوب گ＂ه ده.

گران زده کوونکي په در４و ډلو له و４شلو ＇خه وروسته د ن７ۍ د در４وو مهمو وسيلو لکه: راډيو، ！لويزيون او 
！５لفون په باره ک３ بحث وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３ استازي خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ي او ＊وونکى 

دې له خپل معلومات سره د فعاليت نتيجه را！وله ک７ي.

 پو＊تن３: 
له ＇لورو ＄وابونو ＇خه سم ＄واب غوره ک７ئ

۱- گلوباليزيشن ＇ه دی:
الف: اړيک３           ب: ن７يوالتوب            ج: سياسي نظام            د: د اړيکو نشتوالى

۲- ！５لفون د الندې موضوعاتو لپاره کارول ک８５ي:
الف: د کاليو تبادله                                               ب: د سوداگريزو کاليو تسليمول 

ج: د موسسو او افرادو ترمن＃ د اړ４کو تامينول            د: هي＆ يوسم نه دى
جمله بشپ７ ک７ئ:

٣- ان＂رن５ په ن７ۍ ک３                  ＊ه وسيله ده.
لن６ ＄واب وواياست:

۴-  د عصري پرمختللو ارتباطي وسايلو نومونه واخلئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ارتباطي وسايل کوم مفهوم افاده کوي او ارز＊ت يي په کومه برخه ک３ دى؟ مهرباني وک７ئ په کتابچو ك３ 

ي３ وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ شرح ک７ئ.
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ولونه:پنځه څلو４ښتم لوست يکو د وسيلو  د ا

د اړيکو ＇و ډوله وس５ل３ پ５ژنئ؟
د پيغام په انتقال ک３ د جغرافيايي حقايقو موندل، د نورو علومو په ＇５ر، د اړيکو د وسيلو پورې اړه 
لري. نو له همدې امله د اړ４کو د وسايلو غوره ډولونو زده ک７ه د جغرافيايي ＇انگ３ د زده کوونکو 
لپاره حتمي او اړين کار دى. په ت５ره بيا د نن ور＄３ ＇７５ن３ د لمريز نظام، مصنوعي سپوږمكيو  او 
د هغو تحوالتو او د حقايقو د موندلو په هکله لکه کانونه، کرنيز افتونه او داس３ نور او  همدارنگه 
نوي پرمختگونه د کايناتو او د سيارو په هکله د حقايقو موندل او د هغو اړيک３ له ＄مک３ سره هغه 

اړين３ مسآل３  دي چ３ د مخابراتي وسايلو په واسطه سرته رس８５ي.
 انسانانو د ژوندانه له لوم７يو وختونو ＇خه په ＄مکه باندې له اشارو، ن＋و او ساده وسيلو ＇خه گ＂ه 
اخيستله. همدا رنگه ډول او نغاره به ي３ وهله او بيا وروسته ي３ له اهلي حيواناتو ＇خه گ＂ه اخيستله 
 ５او په پای ک３ له مو！ر، سيم لرونکي ！５لفون مونولوگ او ب３ سيم ！５لفون، را ډيو، ！لويزيون، ان＂رن

او رادار ＇خه ي３ گ＂ه اخيستله.
ډيجيتل ！５لفون او مونولوگ ＇خه گ＂ه اخيستنه په اوسني وخت ک３ مخابراتي ستونزې حل ک７ي او 

يو له بل سره ي３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې دي.
ک３  سيستم  په  اړيکو  د  او  ک７ه  بدله  ＇５ره  ن７ۍ  د  اختراعگانو  ک３  برخه  په  کمونيکشن  تيلي  د 
پرمختگونه په هوانوردۍ، سمندري ترانسپورټ او د حمل و نقل په ډ４رو نورو  برخو ک３ بنس＂يز 
تغيرات رامن％ته ک７ي. لوى بدلونونه په ت５ره بيا له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه وروسته اختراعگان３ 

چ＂ک３ شوې. ډله ييزې اړيک３  په اروپا او امريکا ک３ د اړيکو معاصرې دستگاوې جوړې شوې.
د ارتباطي وسيلو په توگه د راډيو را من％ته ک５دلو، وکولى شول چ３ انسانان يو له بل سره نژدې ک７ي 
او د راډيو من％ن９، لن６ې، اوږدې او FM ＇پ３ لرې وا！نونه د غ８ د خپرولو په واسطه نژدې ک７ي. د 
سوداگريزو مالونو اخبار خپرول، د توليدي، صناعتي او تخنيکي مالونو اعالنول، ور＄پا３１، تلويزيون، 
ان＂رن５ سپوږمک９ د اړيکو ډ４رې لوي３ وسيلي شم５رل شوي چ３ په جغرافيايي ＇７５نو ک３ ور＇خه 
زياته گ＂ه اخيستل ک８５ي. د گوگلGoogle د ان＂رن５ ساي ک３ هغه پروگرام چ３ د )PC Glob( يا 
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د ن７ۍ د اطلس په نوم ياد８４ي، ＄اى پر＄اى شوى دى چ３ اقتصادي او فزيکي، اوبو او هوا او داس３ 
نورو په باره ک３ معلومات  انسان ته ورکوي. فضايي او کيهاني سفرونه او د مصنوعي سپوږمكيو او  
＄مک３ تر من＃  د اړيکو ！ينگول په پرمختللي ډول بدل شوي دي او معاصرو کيهاني ＇７５نو وکولى 
شول چ３ د طبيعت د ＄ينو رازونو په پ５ژندلو او کشفولو ک３ له انسان سره په ډ４ره ＊ه طريقه مرسته 
وک７ي. په مصنوعي سپوږميو ک３ د پرمختللو کمرو نصبول د ＄مک３ د کرې او سمندرو په باره ک３ د 
＄ينو حقيقتونو د رو＊انه کولو سبب شوي دي او نوې موضوعگان３ ي３ د ＄نگلونو، کانونو، سمندرونو 

او د ژوندانه د چاپ５ريال په هکله سپ７لي دي.
د انسان د ژوندانه په ！وله موده ک３ د اړيکو عمده وسيلو پر مختگ ک７ى دى چ３ الندې برخ３ لري:
۱- لوم７ن９ وسيل３، لکه: الوتونکي )هدهد او کوترې( او اهلي حيوانات لکه أس، اوښ، خر، قاطر.

۲- عصري وسيل３، لکه: د مي６يا د اړيکو وسيل３ راډيو چ３ من％ن９، لن６ې، اوږدې او FM ＇پ３ 
لري، ！لويزيون، موبايل، کمپيو！ر، ان＂رن５، مصنوعي سپوږمک９ چ３ پاس ور＇خه يادونه وشوه.

زده کوونکي په ب５لو ډلو وو４شئ چ３ د اړيکو د وسيلو نومونه واخلي او د سپوږمکيو نقش د فضا او 
＄مک３ په نوو کشفياتو ک３ بيان ک７ي.

 پو＊تن３: 
سم ＄واب و！اکئ:

۱- مي６يا ＇ه ده:
د: ！ول ＄وابونه سم دي ج: راډيو   ب: ډله ي５زې اړيکي  الف: اخبار 

۲ – د سپوږمکيو ＇خه د جغرافي３ په کومو مسآلو ک３ گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟
٣- د اړيکو اصلي وسايل__،__،___، ___، او___،___، احتو کوي.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
－رانو زده کوونکو د تيل３ کمونيکيشن په باره ک３ لن６ معلومات ورک７ئ او له موبايل ＇خه گ＂ه اخ５ستنه په 

خپلو کتابچو ک３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په  راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگ３  ته وړاندې ک７ئ.



1۶۷

الف: پوسټ Post په ن ک３. شپ څلويښتم لوست

ايا د پوس په باره ک３ معلومات لرئ؟
له ډ４رې پخوا زمان３ را هيس３ په ن７ۍ ک３  پوس＂ي سيستم و چ３ نوموړي فعاليتونه په چين، 
مصر، يونان او د پخواني روم په امپراتورۍ ک３ له حيواناتو او الوتونکو ＇خه په گ＂ه اخ５ستن３ 
ليکونه او پيغامونه انتقاليدل. کله چ３ په اقتصاد ک３ مختلف شغولونه من％ته راغلل نو د پوس＂ي 
خدمتونو په واسطه ي３ خپل３ اړتياوې د اړيکو په برخه ک３ پوره کول３. په هغه وخت ک３ پوس＂ي 
تشکيالت نيم دولتي وو چ３ دغه حالت د من％نيو پ７５يو تر نيمايي پورې دوام وک７. خو دغه کار 

ورو ورو تغير موند. کله چ３ غو＊تن３ زيات３ شوې، پوس پرمخت， وک７.
همدا رنگه د  امويانو او عباسيانو د امپراطورۍ په دوره ک３ له پوس＂ي سيستم ＇خه گ＂ه اخيستل 
ک５ده او هغه ي３ د ＊ارونو او ه５وادونو د امنيت لپاره ډ４ره ＊ه وسيله گ２له. د هارون الرشيد په زمانه 

ک３ خالد برمکي د امپراطورۍ د پوس＂ي متصدي په توگه مقرر شو چ３ د البريد په نوم ياد４ده.
د چاپ د ماشين اختراع او په ب５الب５لو ه５وادونو ک３ د ليک لوست او لوم７نيو زده ک７و زيات５دل، 
د نوو لويو وچو کشف５دل، د حمل و نقل د وسايلو زياتوالى د تگ او راتگ لپاره اسانتياوې او د 

هغو تر من％ه ي３ اړيکي زيات３ ک７ې چ３ په پاى ک３ په اړيکو ک３ وده زياته شوه.
په شپاړسم３ ميالدي پ７５ۍ ک３ پوس د ه５وادونو له سرحدونو ＇خه بهر شو او د فرانسوا تاکسي 
په همت  لوم７ي ＄ل لپاره پوس＂ي خدمتونه رامن％ته شول او په اروپا ک３ ＇و ه５وادونه د پوس＂ي 

موادو چ３ يوازې ليکونه يي احتوا کول، په تبادل３ الس پورې ک７.
د  اړيکو  د  وي３ کوالى شول چ３  او  پراخه شوه  پوس＂ي ساحه  پ７５ۍ ک３  په ۱٨ م３ ميالدي 
يوې باوري وسيل３ په توگه  خلکو ته وسپارل شوه. ه５وادونو خپل من％ي د پوس＂ي تبادل３ لپاره 
دوه اړخ５زې سراسري موافقتنام３ السليک ک７ې. د بخار د ب７５يو اختراع او د اوسپن３ کر＊３ د 
من％ته راتللو سره پوس＂ي فعاليتونه چ＂ک شول. ن７يواله پوس＂ي راک７ه ورک７ه د وخت د حمل و 
نقل له وسيلو ＇خه －＂ه اخ５ستنه، د پوس＂ي تشريفاتو د ساده کولو او  د اجرتونو په باره ک３ د يو 
 Mr  ډول توب له را من％ته ك５دلو پرته ممکن نه وه . نو له همدې امله راوالن６ هل انگليسي
Rawland Hillپه ۱٨۴٠ ميالدي کال ک３ نرخنامه  او د ه５واد د سرحداتو  په دننه ک３  يو 

پني پوس＂ي ！ک＂ونه رواج ک７ل. 
ميالدي  په ۱٨۶٨  ترمن＃  ه５وادونو  پرمختللو  ！ولو  د  اتحاديه  پوس＂ي  د  ن７ۍ  د  لوم７ي ＄ل   
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کال ک３ د المان د ه５واد د پوس د ادارې د کارکوونکي هانري  په واسطه طرحه شوه او خپل 
دولت ته ي３ وړانديز وک７ چ３ په پورتن９ طرحه په يوه کنفرانس ک３ چ３ د دولتونو استازي په 
ک３ －６ون ولري بحث وشي. وروسته د ۱٨٧۴ ميالدي کال د سپتمبر په ۱٥ن５＂ه د ۲۱ غ７و  
ه５وادونو ترمن＃ د کنفرانس په پايله ک３ پر４ک７ه چ３ د برن د معاهدې په نوم ياد８４ي السليک 
 ２ل ک８５ي. کله چ３ د پوس－ شوه، نوموړې پر４ک７ه په حقيقت ک３ د پوس＂ي اتحادي３ بنس
له عمومي اتحادي３ سره ډ４ر شم５ر ه５وادونه يو ＄ای شول، د پوس د ن７يوال３ اتحادي３ په نوم 

ونومول شوه چ３ په ۱۹۹۶ م کال ک３ يي د غ７و شم５ر ۱٨۹ ه５وادونو ته ورس５د.

 زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د پوس د اسانيتاوو په باره ک３ بحث وک７ي  او        
د خپل بحث پايل３ دې منظم３ ک７ي او تنظيم شوي معلومات دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱.  فرانسوا تاکسي ＇وک دى؟
۲-د بخار  بي７يو  او د اوسپن３ کر＊３ اختراع  په ن７يوال پوس＂ي سيستم ک３ کوم تحوالت رامن％ته 

ک７ل؟
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ

٣.  د ن７ۍ پوس＂ي اتحاديه د لوم７ي ＄ل لپاره د ！ولو ه５وادونو تر من＃ په___ کال ک３ د ___ له خوا 
په سويس ک３ جوړه شوه.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د پوس رول د انسانانو په ژوند باندې تشريح ک７ئ، چ３ له يوه مخ ＇خه زيات نه وي.   
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اووه څلو４ښتم لوست: 
:Telphone and Mobil ب: په ن７ۍ ک３ ！５لفون او موبايل

آيا کولی شئ د ！５لفون او موبايل په واسط مختلف پيغامونه خپل د نظر وړشخص ته ول８５ئ.
په عصري ！کنالوژۍ کي ！５لفون Telephone او موبايل Mobile په ډله ييزو رسنيو ک３ د 
اړيکو ډ４ره مهمه برخه لري او له هغو ＇خه په جغرافيايي مسايلو ک３ د اړيکو د نيولو په برخه 
کي د يوی وسيل３ په توگه －＂ه اخيستل ک８５ي لکه: )أب و هوا، زلزل３، اورلگ５دن３، د سودا－ريزو 
او اقتصادي معلوماتو په برخه ک３...( نو له همدې امله د ！５لفون او موبايل ＇خه －＂ه اخيستنه په 
جغرافيايي موضوعگانو ک３ د ！ولو زده کوونکو لپاره مهمه او اړينه ده. لکه چ３ مخک３ ي３ يادونه 
وشوه، د لوم７ي ＄ل لپاره گرام هام بل  Gramham Bill ！５لفون اختراع ک７، چ３ د انسانانو په 
ژوند ک３ لوی قدم وو. وروسته ب３ سيمه ！５لفون اختراع شو چ３ په ۱٨۹٧ ميالدي کال کي   لوم７نی  
اروپا ＇خه د اطلس د  له  په واسطه   Gugliemo Marcone   پيغام  د   گگليمو   مارکوني
په واسطه د  ازماي＋ت و＊ودله چ３ د راډيويي ＇پو  ته مخابره شو. دغه  سمندر ＇خه هغه خوا 
اړيکو ن５ول امکان لري چ３ دغه عمل د شفاهي پيغام د ل８５لو پيل دى چ３ له يوه س７ي ＇خه بل 

س７ي ته د کوچني ماشين په واسطه استول ک８５ي.
اړيک３             ب３ سيمه  اختراع／انو شاهده ده چ３  ډ４رو  د  برخه ک３  په  او رسنيو  اړيکو  د  پي７ۍ  نولسمه   

د ملکي هوا نوردۍ او جوي ＇７５نو په برخه ک３ مهم تغيرات رامن％ته ك７ي دي. 
د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه وروسته ډ４رې او چ＂ک９ اختراعگان３ رامن％ته شوې او عصري ！５لفونونو 
د زړو ！５لفونونو ＄اى ونيوه. ملگرو ملتونو په ۱۹٧٠ ميالدي کال ک３ ب３ پرې مخابراتي مرکز جوړ 
ک７، د ملگرو ملتونو نماينده مک براي６ لوم７نی پيغام د پاريس له يونسکو ＇خه د ！ول３ ن７ۍ ه５وادونو 
ته خپور ك７. په ۱۹۴٧ ميالدي کا ل ک３ د ترانز４ستور Transistor اختراع د ن７ۍ د مخابراتو په 
برخه ک３ زيات３ اسانتياوې رامن％ته ک７ې.د  Mobile Radio Communication د لن６ې 
تاريخچ３ ＇خه دا را＇ر－ند８４ي چ３ د مخابرې د انفرادي خدماتو پرو－رام په ！ولنيز ژوندانه ک３ د 

د ن７ۍ په سطحه د الکاتل )Alcatel( د سمندر الندې د ک５بلونو نقشه.
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اړيکو د زياتو پرمخت／ونو سبب شوی دی. د انفرادي مخابرې له تخنيك ＇خه －＂ه اخ５ستنه چ３ 
په   ۱۹۶٠ميالدي کال  ۶۲ سلنه وه په ۱۹٧٠ ميالدي کال ک３ ٧۲ سلن３ ته زياته شوه. اوس 
په   )P C S( )Personal Communacation service( مخابرې خدمات  د شخصي 

چ＂ک９ مخ په زيات５دو دي.
ب３ سيمه ！５لفون چ３ التين نوم ي３ سيلولر Cellular  دى، هغه ډول پرمختللي ！５لفون ته ويل ک８５ي 
چ３ د دوو تنو تر من＃ اړيکي ！ين／وي او هر＄اى ته د ل８５د وړ وي. د سيلولر کلمه د Cell يا حجرې 
له کلم３ ＇خه اخيستل شوې ده چ３ د موخو له مخ３ لويه يا کوچن９ ساحه د موبايل د پو＊（ الندې 
راولي. چ３ دغه کار د موبايل د کمپن９ په ظرفيت پورې اړه لري او ！اکل３ ساحه د پو＊（ الندې راولي. 
موبايل مخابراتي محرميت هم لري چ３ هره کمپن９ په هر ه５واد ک３ ＄ان／７ی نمبر هم لري چ３ د کود  

نمبر د دايرولو پرته اړيک３ نيول ناشوني دي.

د لوم７ي ＄ل لپاره ！５لفون د کوم مخترع په واسطه رامن％ته شو او انسانانو په ژوندانه ک３ د کومو تحوالتو  المل شو؟
مهرباني وک７ئ په دې برخه ک３ خپل معلومات يو له بل سره شريک ک７ئ.

 پو＊تن３: 
سم ＄واب انتخاب ک７ئ.

۱- د ！５لفون مخترع له الندنيو مخترعينو ＇خه کوم يو دى؟
د: گگليموماركوني ج: ماريا   ب: انتوني  الف:گراهامبل 

۲- سيلولر عبارت دى له:
الف:يو ډول پرمختللی ！５لفون دی چ３ د دوو کسانو تر من＃ اړيک３ ！ين／وي    

ب: ان＂رن５＂ي ساحه ده     ج: د اناالگ ！５لفون ساحه ده         د: ه５＆ يو
سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ  

٣-مل／رو ملتونو په ۱۹۷۰م کال ک３ له ت７او پرته مخابراتي مرکز جوړ ک７.
۴- ！رانزيستور په ن７ۍ ک３ زيات３ مخابراتي اسانتياوې من％ته راوړې.

 لن６＄واب ورک７ئ
٥-  P C S اصطالح تشريح ک７ئ

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
له مبايل ＇خه گ＂ه اخ５ستنه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او د جغرافي３ په بل ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
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اته  څلو４ښتم لوست:
ج- فکس Fax په ن７ۍ ک３

د فکس ماشين په جغرافيايي موضوعگانو ک３ ＇ه رول لري؟
د جغرافي３ په ！ولو ＇انگو ک３ يو له مهمو اړتياوو ＇خه يو هم له فکس ＇خه گ＂ه اخ５ستنه ده 
چ３ د هغ３ په واسطه پيغامونه لرې او نژدې سيمو ته استول ک８５ي. له فکس ＇خه گ＂３ اخيستن３            
د اړتيا وړ حقيقتونو د مستند کولو لپاره په جغرافي３ او نورو برخو ک３ ډ４رې آسانتياوې رامن％ته 

ک７ې دي، لکه: صنعت، سوداگرۍ، توليدي وسايل، صادرات، واردات او داس３ نور.
فکس نوې تکنالوژي ده چ３ په ۱۹۲۴ ميالدي کا ل ک３ چ３ د ريچارډ رنجر  Rechard H  Ringer په 

واسطه اختراع شو او لوم７نى پيغام ي３ له نيويارک ＇خه لندن ته واستاوه.
په ۱۹٧٠ ميالدي کال ک３ د ماشين په جوړ＊ت  او اجزاو ک３ د سمون لپاره بدلونونه رامن％ته 

شول.
فکس د ليکلي پيغام د انتقال وسيله ده چ３ د کاغذ پرمخ ليکلي پيغامونه او رپو！ونه دې ماشين 

ته ننه باسي او  په ＇و ثانيو ک３ ！اکلي ＄ای ته رس８５ي.
فکس ميخانيکي وسيله ده چ３ د هغ３ په واسطه اطالعات او اسناد په ليکلي ډول د يوه سند په 

توگه انتقال８５ي.
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د فکس د ماشين له اختراع ＇خه وروسته تجارتي او صنعتي اسانتياوې رامن％ته شوې. د فکس د 
ماشين په مرسته حقايق ثبت８５ي، سودا－ريز فرمايشونه اخلي اسناد ل８５دول ک８５ي، صادراتي او وارداتي 
اقالم او رسمي او شخصي اسناد استول ک８５ي. فکس نه يوازې په سوداگريزو او صنعتي موضوعاتو 
ک３ کارول ک８５ي. بلک３ په مصنوعي سپوږمكيو ک３ هم ور＇خه کار اخيستل ک８５ي. محرم اسناد او 

نوي  کشفيات له ＄مک３ ＇خه فضا ته او له فضآ ＇خه ＄مک３ ته ل８５ل ک８５ي.
نو له همدې امله فکس له ډله ييزو رسنيو ＇خه دى چ３ د هغه په واسطه شخصي او رسمي 
پيغامونه، سوداگريز، حقوقي او صنعتي معامالت او داس３ نور په لن６ وخت ک３ لرې او نژدې 

سيمو ته سمالسي استول ک８５ي.

زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د فکس د کار په ＇رنگوالي، فعاليت او اهميت 
باندې د ژوندانه په ب５الب５لو برخو ک３ بحث وک７ي. د هرې ډل３ استازى دې د خپل بحث پايله په ！ولگي 

ک３ وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱- فکس ＇ه شی دى؟
۲- له فکس ＇خه د گ＂３ اخيستن３ ＄ايونه په ن＋ه ک７ئ.

سم ＄واب غوره ك７ئ:
۴- د فکس په واسطه الندې مهم مفاهيم استول ک８５ي.

د:   ！ول سم دي. ج: صادراتي او وارداتي  ب: صنعتي  الف: جغرافيايي 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د فکس د اسانتياوو په اړه يوه لن６ه مقاله وليکي او د امکان په صورت ک３ دې نورو 

！ول／يوالو ته واوروي.
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 نهه څلويښتم لوست:
0 Internet and Email:د-انټرن５ټ او ايم５ل

له ان＂رن５ او ايم５ل ＇خه ＇رنگه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟

پورتنی چوکاټ په ن７ۍ ک３ اړ４کو او خبرتياوو ته د الس رسي نسبت ＊کاره کوي.
د مخابراتو ډ４ره نوې وسيله ان＂رن５ او ايم５ل دى چ３ په جغرافي３ او نورو علومو   او د ژوندانه په نورو 

برخو ک３ ＄انگ７ې دندې سرته رسوي. جغرافيه پوهان د ＇７５نو په ！ولو مرکزونو ک３ د پيغامونو د انتقال 

لپاره له دواړو وسيلو ＇خه گ＂ه اخلي له ！ولو مهمه خبره دا ده چ３ د پيغامونو اخ５ستل او په ＄انگ７ي او 

محرمانه ډول د هغه ل８５ل، په هره اندازه چ３ وغواړو، په لن６ وخت ک３ سرته رس８５ي. له دواړو وسيلو 

＇خه گ＂ه اخيستنه په ！ولو دولتي سوداگريزو مؤسسو او شخصي ډول سرته رس８５ي.

کمپيو！ر د نولسم３ پ７５ۍ په نيمايي ک３ په کار پيل وک７. له ۱۹۴۴ -۱۹٥۱ ميالدي کلونو ک３ ي３ زياته 

نوره هم وده وک７ه.  Digital ماشين کشف ک７، کمپيو！ر  وده وک７ه. کله چ３ ويليم شاگلي ډيجي＂ل 

ان＂رن５ د کمپيو！ر ＄انگ７ى پروگرام دى چ３ د يوې ب５ل３ شبک３ په واسطه د کمپيو！ر سره ن＋لول ک８５ي 

او ب５ل ب５ل پرو－رامونه لري چ３ نه يوازې پيغامونه انتقالوي بلک３ تصويرونه، علمي متنونه  او نور ！ولنيز، 

ډيجي＂ل ！５لفون

موبايل

انترني
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سودا－ريز، سياسي  ۰۰۰  او داس３ نور د کمپيو！ر له الرې د ان＂رنت په واسطه د پام وړ شخص ته 

رسوي. هر ＇وک  او هره موسسه کوالی شي په ب５لو ادرسونو خپل ＄ان／７ي ساي＂ونه پرانيزي او ور＇خه 

－＂ه واخلي.

ان＂رن５ يو تنظيم شوی سيستم دی چ３ د بشر په ننن９ ！کنالوژۍ ک３ د پيغامونو او اطالعاتو په ل８５د ک３ 

د  چ＂ک３ او ＊３ منبع په تو－ه کارول ک８５ي.

 ！ول اسناد چ３ د ان＂رن５ له الرې په کمپيو！ر ک３ شامل شي، له چاپ وروسته الس ته را３＄. 

ان＂رن５  د اړ４کو يوه ډ４ره ＊ه ارتباطي وس５له ده چ３ د ن７ۍ ！ول ه５وادونه په دې پرو－رام ک３ شامل دي. 

له ۱۹۹٠ ميالدي کال ＇خه مخک３ د کمپيو！ر په واسطه ه５＆ ډول اسانتياوې نه وې لوم７ن９ ＇انگه 

يا ديپارتمنت چ３ د  کمپيو！ر ماشين په واسطه ي３ د مخابراتو اړيک３ جوړې ک７ې د  امريکا د متحده 

ايالتونو  پو＄ي ＇７５نيز مرکز وو  )DOD(  په ۱۹۶٧ م کال کA C M ３ د کمپيو！ري ماشينرۍ 

مؤسسه د امريکا په متحده ايالتونو ک３ يا د A R P A دفتر و، يو کوچنى ماشين ي３ جوړ ک７ چ３ 

له يو کمپيو！ر ＇خه بل کمپيو！ر ته معلومات انتقال ک７ي. له يوه کمپيو！ر ＇خه بل کمپيو！ر ته د 

 Interface Massage Process پيغام انتقال په دې پورې اړه لري  چ３ لوم７ى دغه پيغام د

I M P(( په واسطه په کمپيو！ر ک３  دا خل شي.

د کل５فورنيا او الس انجلس پوهنتونونو  وکولى شول چ３ د ان＂رن５ په واسطه د يوتا Utah له پوهنتون 

سره اړيک３ جوړې ک７ي. د ان＂رن５ پروگرام په ۱۹۹٠ ميالدي کال ک３ د ن７ۍ په سطح په کار پيل وک７. 

په کايناتو ک３ اوسني فضايي پروگرامونه ＇７５ي او د رازونو د کشفولو لپاره د ان＂رن５ په واسطه په ډ４ره 

آسان９ له يوه ＄اى ＇خه بل ＄ای  ته ل８５دول ک８５ي.

په دې ډول د قطبونو د کنگلونو،  ان＂رن５ نقش د جغرافيايي حقايقو موندل دې.  د  په جغرافيه ک３ 

انرژۍ د سرچ５نو د موندلو لکه:  د  او  نازک ک５دل  اوزون د طبق３  تودوخ３، د  د ＄مک３ د کرې د 

په سمندر ک３ د کبانو د استو－ن３ د ＄اى د معلومولو،  نورو، طبيعي سرحدونو،  اوداسي  نفت، گاز 

د ＄نگلونو د ساتن３، د أب و هوا وړاندوينه، د تودوخ３ او س７و د درج３ ！اکنه، د خاورې پ５ژندنه او 
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داس３ نورو برخو ک３ ور＇خه کار اخيستل ک８５ي چ３ خبر ورکوونكو په ويب ساي ک３ اچولي دي او 

وروسته د ان＂رن５، په مرسته هغه اخلي. له ان＂رن５ ＇خه معلومات د دوه تنو، يا دوه دولتي يا شخصي 

مؤسسو ترمن＃ تبادله ک８５ي په دې شرط چ３ د هغه بل لوري د ايم５ل کود ورته  معلوم وي. د مثا ل په ډول                  

.)htt://www.google.Com(

د ان＂رن５ د سپوږمکيو او  نوري فايبر سره اړ４ک３ زياتره پيغامونه او کرنيز، اقتصادي  معلومات او داس３ 

نور په دقيق ډول له ＄مک３ ＇خه اخلي او دوهم ＄ل ي３ خپل اړوند مرکز ته مخابره کوي.

ايم５ل Electronic  Mail  هم نوې ！کنالوژۍ شم５رل ک８５ي چ３ د سودا－ريزو، صنعتي، سياسي، 

دودي او انفرادي  پيغامونو په ل８５لو ک３ ډ４رې سترې دندې سرته رسوي او د همدې ماشين په مرسته 

سمالسي دلرې او نژدې وا！ن ترمن＃ ډ４ر ژر ارتباطات تامين８５ي. لن６يز ي３ ايم５ل )e- mail( دى.

ايم５ل پيغامونه د راډيويي ＇پو په مرسته اخلي او ل８５ي چ３ د  ايميل د يوې  دستگاه له مرکز ＇خه د 
بل３ دستگاه په آدرس پيغام  استول ك８５ي  او په ＇و ثانيو ک３ اړونده آدرس ته رس８５ي.

مصنوعي سپوږمک９

ايميل

فكس

＄مکه

نيويارك كابل
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د ان＂رن５ او د هغه د استعمال په هکله په 
خپلو من％و ک３ بحث وک７ي  د بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالو ته ووايي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱- د ډيجي＂ل ماشين اختراع د کومو لويو تحوالتو سبب شوه؟
۲-د کمپيو！ر په واسطه پيغامونه په ＇ه ډول استول ک８５ي؟

٣- ايم５ل ＇ه ته وايي؟ تعريف ي３ ک７ئ
. جمله بشپ７ه ک７ئ:

۴- ان＂رن５ په لوم７ي ＄ل په)          (په کار پ５ل وک７.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
له کمپيو！ر ＇خه د گ＂３ اخيستن３ ＇رنگوالى وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په ساعت ک３ ي３ په 

！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
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 پنځوسم لوست:  
Satellite Networkمکيو شبکه ٧-2 ۰ د سپو

ايا د مصنوعي سپوږمک９ په باره ک３ معلومات لرئ؟

د ن７يوالو سپوږمکيو د اړيکو سيستم 

ډ４ره عصري  تکنالوژۍ  نوې  د   Remote Sensing سنسن，  ريموټ  او  سپوږمک９  مصنوعي 

وسيله ده جغرافيه پوهان ي３ د دې وړ ک７ي چ３ د جغرافي３ اړونده مسايل د ＄مک３ په کرې او فضا ک３ 

چ３ تر اوسه نه دي کشف شوي، کشف ک７ي او  انسان وکولی شي هغه رازونه وپ５ژني چ３ تر اوسه نه 

دې کشف شوي. 

د مصنوعي سپوږمکيو شبکSatellite Network ３ د ＄مک３ او فضا په هکله معلومات زيات 

ک７ي دي. د هغو رول په جغرافيه ک３ ＇ر－ند دی لکه: د کرن３، کانونو، طبيعی ز４رمو په هکله ＇７５ن３، 

د آب و هوا وړاندوينه، د ＄نگلونو شتون، د کبانود ＊کار سيم３ د ب７５يو الر＊وونه د سوداگريزو مالونو 

انتقال او داسي نور. همدارنگه د کيهان نوردانو )ستور مزلو( لپاره ي３ د فضايي مسافرت شرايط برابر 

ک７ي دي چ３ د سپوږمکيو په مرسته فضا ته سفرو ک７ي.



1۷۸

！５لفون سيلولر  د  رس８５ي چ３  مرسته سرته  په  ！５لفون  او  کمپيو！ر  د  مخابراتي سيستم  د سپوږمک９   

cellular phone يا cell په نوم ياد８４ي. د سپوږمک９ مخابراتي سيستم د نوې ！کنالوژۍ پيچلی 

له  پيغام چ３  او هغه   Down Link د  ل８５ي  ته اطالعات  له فضا ＇خه ＄مک３  سيستم دی چ３ 

＄مک３ ＇خه فضا ته ل８５ي د Link  up په نوم ياد８４ی. سپوږمک９ په فضا ک３ د استوا په کر＊３، 

عمود، مايل يا موازي په ！اکلو مدارونو ک３ د ＄مک３ په شاوخوا ＄ای پر ＄ای شوي دي.＄ين３ مصنوع３ 

 Geo سپوږمک９ له ＄مک３ ＇خه په يوه وا！ن ک３ ثابت３ ساتل３ ک８５ي چ３ دا حالت د  جيو س＂يشنري

Stationary په اصطالح ياد８４ي. 

انسانان کوالی شي چ３ د سپوږمکيو په مرسته د لمريزنظام او دهغه اړونده سيارو او دهغو ＇خه د 

＄مک３ په برخه ک３ زيات معلومات حاصل ک７ي لکه: د ＄مک３ لوړې برخ３، د ＄مک３ پر مخ روان３ 

اوبه، د اور＊ت اندازه او داس３ نور. تازه ＇７５نو ＊ودل３ ده چ３ سپوږمکيو انسان ته د دې وس ورک７ی 

دی چ３ د طبيعت ＄ين３ رازونه پيدا ک７ي او د زياتو معلوماتو لپاره دغه ډول ＇ي７ن３ په چ＂ک９ دوام لري. 

هغه ه５وادونه چ３ سپوږمک９ لري، دا دي: د امريکا متحده ايالتونه، روسيه، چين، هند او داس３ نور. 

＄ين３ نور ه５وادونه هم غواړي چ３ دغه نوې ！کنالوژي ولري.
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زياتره مخابراتي مسايل د سپوږمکيو  له الرې تنظيم８５ي لکه: راډيو، ！لويزيون او داسي نور. زيات３     

سپوږمک９ په فضا ک３ د پيغامونو د ل８５لو او راډيويي ＇پو لپاره فعاليت کوي او ！ول３ ن７ۍ ته د راډيو 

＄ان／７ې ＇پ３ ل８５دوي. په ＄ينو نورو مخابراتي برخو  لکه: نظامي، استخباراتي او داس３ نورو ک３ 

هم فعاليت کوي.

يادونه:

سپوږمک９ په فضاک３ د فعاليت پر وخت د دوه وزرو په واسطه چ３ په دواړو خواو ک３ ي３ دي، خپله 

د اړتيا وړ انرژي له لمر＇خه اخلي.

ز ده کوونکي په مناسبو ډلو وويشئ او په جغرافيه ک３ دې د مصنوع３ سپوږمکيو د اهميت )د أب و 

هوا د وړاندوين３، د اقتصادي،کرنيزو او پو＄ي موضوع／اتو( په هکله بحث وک７ِِي او د بحث پايل３ 

دې د هرې ډل３ مشر خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ي. 

 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب ور ک７ئ 

۱-  جيو س＂５شنري Geo Stationary کوم حالت ته ويل ک８５ي؟

Satelit Network -۲ په جغرافيه ک３ کوم خدمتونه سرته رسوي؟

الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:
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۳-هغه پيغامونه چ３ له مصنوعي سپوږمک９ ＇خه ＄مک３ ته رس８５ي  ........       او هغه  پيغامونه 

چ３ له ＄مک３ ＇خه مصنوعي سپوږمک９ ته  استول ک８５ي..................په نوم ياد８４ي. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د مصنوعي سپوږمکيو د ډولونو او د هغو لپاره د اړتيا وړ انرژي  په باره ک３ مقاله وليکئ او د جغرافي３ 

د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته واوروئ.
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يو پنځوسم لوست

٨-01 د سون د موادو لوګي او ګازونه 

په هغه ＄ای ک３ چ３ اوس８５ئ، د کوم３ دستگاه لو－ی او－از تاس３ رب７وي؟

د بدن سالمتي او روغتيا د انسان لپاره د ژوندانه اصلي اړتياوې －２ل ک８５ي. هر هغه المل چ３ د انسان 
سالمتيا او روغتيا ته تاوان اړوي، مضر دي. نو له همدې امله بايد د انسان د ژوندانه ＄ای له هر ډول 
کک７تيا او مضرو موادو ＇خه پاک وي. له دې پرته به زموږ د ژوندانه چاپ５ريال متضرر وي، بايد هغه ＊ه 
وپ５ژنو او د حل الره  ورته ول＂وو. طبيعت په فطري ډول پاک دی او د ＇＋تن تعالی له تحفو ＇خه دی 

نو له همدې امله د چاپ５ريال پ５ژندنه چ３ د جغرافي３ لويه برخه ده، بايد په بشپ７ ډول  وپ５ژنو.
د ژوندانه چاپ５ريال د ژوندانه د ！ولو پديدو يوه ！ول／ه Complex ده چ３ انسان، حيوان او نبات لپاره 
ي３ د ژوندانه شرايط برابر ک７ي دي. مهم３ برخ３ ي３ ＄مکه، د استو－ن３ ＄ای، خاوره، اوبه، نباتي 

پو＊（، حيوانات او اتمو سفير دي.

اتم څپرکی
يوال３ ستونزې    د ژوندانه د چاپ５ريال ن
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！ول３  زموږ  کوالی شي چ３  چاپيريال  پوه５دلي چ３ همدغه  دې  په  انسانان  سره  ت５ريدو  په  د وخت 
اړتياوې پوره ک７ي نو په چ＂کي له خپل چاپيريال سره اړيکي ！ين／３ ک７ې. په دې برخه ک３ ي３ زيات３ 
تجرب３ الس ته را وړل３، د طبيعت له ＊کال او ستونزو سره بلد شول او د هغه له －وا＊ونو سره ي３ 

مقابله وک７ه.
انسانانو پوهه حاصل ک７ه چ３ هر چاپيريال ک３ بايد له طبيعت سره اړيک３ ！ين／３ ک７و چ３ د هغه له 
امکاناتو ＇خه －＂ه واخلو. تودې او وچ３ سيم３ د کرن３ او د خوړو د برابرولو لپاره مناسب３ نه وي. هغه 
شن３ سيم３ چ３ د سيندونو او جهيلونو په غاړوک３ پرت３ وي ！ول شرايط ي３ د ژوندانه لپاره برابر ک７ي 

وو. نو د همدې سيندونو په غاړو ک３ لوي تمدنو نه رامن％ته شول.
په هر ＄اي ک３ انسانان ه）ه کوي چ３ د طبيعي چاپيريال شرايط و پ５ژني او خپل ژوند له هغو سره برابر 

ک７ي او يا چاپيريال ته د خپلو اړتيا وو له مخ３ بدلون ورک７ي.
هغه چاپيريال چ３ موږ په ک３ ژوند کوو ＄ان／７ی نظم او قانون لري چ３ د خدای)ج( له خوا تنظيم 
شوي دی، د باران اوريدل، د باد ل／يدل، دنبا تاتو وده، ！ول ديوه ！اکلي قانون د بنس له مخ３ فعاليت 
کوي. موږ بايد طبيعي قوانين وپ５ژنو او دهغورعايت وک７و او خپل چاپيريال پاک وساتو له هغه پرته زموږ 

طبيعي ژوند اغيزمن او د ！ولو موجوداتو لپاره ژوند ستونزمن وي. 
له بده مرغه له صنعتي تاسيساتو، فابريکو، په ＄مک３ باندې صنعتي پات３ شونو او گلخانه ي３ مضرو 
－ازونو پورته ک５دل د ＄مک３  اتموسفير کک７ وي او د انسان، حيوان او نبات ژوند له خطر سره مخامخ 
کوي. د هوا د کک７ تيا په باره ک３ بايد ديوه ＄ای د آب و هوا په باره ک３ مستند او دقيق معلومات ولرو. 
اتموسفير د انسانانو، حيواناتو، او نباتاتو لپاره د ژوندانه يوه مهمه پديده ده. نو له همدې امله دغ３ حياتي 
سرچ５ن３ ته بايد پوره پاملرنه وشي اوله دې سرچ５ن３ ＇خه بايد په ＊ه تو－ه －＂ه واخيستل شي. هغه لو－ي 
او －ازونه چ３ دسون له مواد و ＇خه پورته ک８５ي په ！وله ن７ۍ ک３ ي３ هوا کک７ه ک４７ده. کک７ه فضاء د 
انسان اونورو حيواناتو پر تنفسي سيستم په مستقيم ډول ناوړه اغ５زه کوي او د کاربن ډای اکسايد او 
کاربو مونواکسايد، د متان غاز، کلور وفلوروکاربن او د نايتروجن اکسايد تعامالت د ويني په دوران، او 
تنفسي جهاز او نورو باندې روغتياي３ ناوړه اغ５زه لري د ＄مک３ پر مخ د －ازونو او دودونو سرچ５نه د 
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ډبرو سکاره، نفت   اورل／يدن３ او صنعتي کارخانو ＇خه عبارت دي.
 د کابل د ＊اري فضاء د حمل ونقل د 
وسيلو  او د نفوسو د زياتوالي او د ＊اري 
کک７ه  او  صحي  غير  پواسط  کک７تيا 
شو４ده چ３ زموږ د ＊اريا نو په روغتيايي 
نا وړه اغيزه ک７ې ده. هغه ！ول مواد چ３ 
د هوا د کک７ تيا سبب －ر＄ي په الندې 

ډول دي:
۱. زهري مواد

۲. کيمياوي مواد
۳. دغ８ونو خپريدل

۴. د اضافي غيرصحي مواد
۵. د مصنوعي او اتومي موادو پات３ شوني

۶. د مضرو اجسامو له را ！ول５دل
۷. سو＄５دن３

۸. د مناسب کانا ليزيسيون نه شتون او داس３ نور.

ز ده کوونکي په ډ لو وو４شئ. د مضرو －ازونو په باره ک３ دې چ３ زموږ په روغتيا ناوړه اغيزه کوي         
بحث وک７ي او د هغو پايل３  دې  د هرې ډل３ استازی خپلو ！و لگيوا لو ته بيان ک７ي.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱. د ژوند چاپ５ريال تعريف ک７ئ
۲. کوم مواد د ژوند چاپ５ريال کک７وي؟

سمه جمله په ن＋ه ک７ئ 
٣. په فضا ک３ مضر －ازونه د وين３ پر دوران او  تنفسي سيس＂مونو باندې مستقيم اغ５زه لري. )       ( 

۴. د مضرو لوگيو او －ازونو اصلي سرچينه د ＄مک３ پر مخ اور لگ５دن３ دي. )    (

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ز ده کوونکي دې د کابل ＊ار د هوا د کک７تيا او د هغ３ د ضرر په باره ک３ معلومات را！ول ک７ي او په 

！ول／３ ک３ دې ورباندې خبرې وک７ي.
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دوه پنځوسم لوست
د( وسيل３: د رال５ لو او ل５ لو، راو    الف- د حمل و نقل )و

 د ژوند پر چاپ５ريال باندې د نقليه وسايلو －ازونه او لو－ي ＇ه منفي اغ５زې لري؟

نقليه وسايل د انسانانو له اړتياوو ＇خه －２ل ک８５ي چ３ د کاليو او خلکو په انتقال ک３ ډ４رې اسانتياوې 
برابروي. خو دلته نقليه وسايل په ＊ارونو ک３ د هوا د کک７تيا )Pollution( د المل په تو－ه ＇７５ل 

ک８５ي.
نقليه وسايل په فضاء، ＄مکه او اوبو ک３ د انتقال لپاره کارول ک８５ي. انتقاالتي شبک３ په ！وله ن７ۍ ک３ 
د حمل و نقل ستونزې حلوي، خو د دې تر＇ن， د لو－ي او －ازونو خپرول د ژوند چاپ５ريال کک７وي 

او د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامن＃ ته کوي. 
د نقليه وسايلو مضر لو－ي او －ازونه هوا کک７وي او د ！ولو ژونديو موجوداتو د روغتيا لپاره ناوړه هوا 
ناي＂روجن اوکساي６، سلفر،  رامن％ته کوي. د هوا د کک７تيا －ازونه لکه: لو－ي، کاربن ډاي اکسايد، 

سرپ او داس３ نور دي.
د نفوسو له زياتوالي سره نقليه وسيلو ته اړتيا زيات８５ي. د دې وسايلو کک７وونکي مواد د هوا د کک７تيا 

سبب －ر＄ي.
پرمختللي  نه دي.  معيارونو سمبال  او صحي  په ＊اري  ژوند چاپ５ريال  د  ه５وادونو  پات３  د وروسته   
ه５وادونه په دې توان５دلي دي چ３ تر يوې اندازې پورې د نقليه وسيلو د مضرو موادو مخه ونيسي، 
＄که چ３ په دې ه５وادونو ک３ نوي تکنالوژۍ او د نقليه وسيل３ د دې سبب شوي دي چ３ د مضرو 
－ازونو مخه ونيول شي. هغه نقليه وسيل３ چ３ د لو－ي او －ازونو المل ک８５ي، په ＊ارونو ک３ د ت， 

رات， اجازه نه ورکول ک８５ي.
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په دې وروستيو کلو ک３ زموږ －ران ه５واد افغانستان د زياتو نقليه وسيلو په لرلو په ت５ره بيا د کابل ＊ار  
چاپ５ريال د کک７تيا له مخ３ له ډ４رو ستونزو سره مخامخ دی. د کابل د ＊ار ＊کل３ فضا مضرو －ازونو 
او د زړو موت７و لو－يو او د ب３ کيفيته ت５لو په استعمال سره چ３ په هوا ک３ د سلفرو او سرپو د زياتوالي 
سبب ک８５ي، خرابه ک７ې ده. کولی شو د نقليه وسيلو کک７تيا په ＄مکني، سمندري او هوايي برخو 
ډلبندي او مطالعه ک７و چ３ هرې برخ３ په خپل وار سره ＄مکه، سمندر او فضا کک７ه ک７ې ده. طبيعتاً 
صافه او طبيعي هوا کک７ه  نه وي خو دا انسانان دي چ３ د نوې  ！کنالوژۍ ＇خه په －＂ه اخيستن３ سره 

په ډ４رو منطقو ک３ چاپ５ريال کک７وي.

！ول／ی په ＇و ډلو وو４شئ او هره ډ له دې د هوا د کک７تيا Pollution د الملونو په اړه يو له بل سره 
بحث وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３ استازې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱. پر مختللو ه５وادونو ＇رن／ه د هوا د کک７تيا مخه نيول３ ده؟
۲. د نقليه وسايلو د افرازاتو کک７تيا په هوا ک３ د کومو ستونزو المل －ر＄ي؟

جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
۳. نقليه وسيل３............. د کک７تيا المل －ر＄ي. 

۴. د انسان روغتيا مستقيماً له ..............سره اړيک３ لري.
۵. هغه الملونه چ３ د کک７تيا سبب －ر＄ي ...............په نوم ياد８４ي.

 د سم ＄واب انتخاب ک７ئ:
۶. کوم －ازونه د هوا د کک７تيا سبب －ر＄ي:

د- ب او ج سم دي. الف: اوکسيجن     ب: نايتروجن اکسايد       ج: کاربن مونواکسايد   

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د نقليه وسيلو په هکله فکر وک７ئ چ３ ول３ چاپ５ريال کک７وي. په دې هکله مقاله وليکئ او د جغرافي３ 
په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ئ.
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درې پنځوسم لوست:
ب: د ژوند په چاپ５ريال باندې د کارخانو اغ５زې:

چاپ５ريال  ژوندانه  د  او  خارج８５ي  ＇خه  فابريک３  له  －ازونه  مضر  ډول  کوم  ياست؟  تللي  ته  فابريک３  صنعتي  کله 
کک７وي؟

د ژوندانه چاپ５ريال په مجموعي ډول د جغرافيه پوهانو پام ＄انته را اړول３ ده. 
اوسن９ ＇７５ن３ ＊يي چ３ د کارخانو جوړول د هوا، د ＄مک３ د روانو او د ＄مک３ الندې اوبو  

د کک７ولو المل －ر＄ي. 
صنعتي انقالب له اروپا ＇خه پيل شو چ３ اصلي زان／و ي３ د ان／لستان ه５واد دی او له هغه 
＄ايه ＇خه ن７ۍ ته خپور شو او په شمالي امريکا، په ت５ره بيا د امريکا په متحده ايالتونو ک３ ي３ 
په پراخه پيمانه پراختيا و مونده او د مو！ر جوړولو، ب７５ۍ جوړولو، الوتکو جوړولو او په نورو 

برخو ک３ سل／ونو فابريکو په کار پيل وک７.
کارخانو  ب５الب５لو  د  نورو هم  داس３  او  هند  لکه جاپان، چين،  ه５وادونو  لوي３ وچ３  د  أسيا  د 
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په جوړولو پيل وک７ او نورو زياترو افريقايي ه５وادونو او اس＂راليا ک３ هم په ＄ان／７و برخو ک３ 
لوي３ فابريک３ جوړې ک７ي. دغو ！ولو تاسسياتو په ب５الب５لو ＇ان／و ک３ د ژوندانه د چاپ５ريال په 
 ،CH4 د ميتان ،CO2کک７ولو ک３ زيات３ ستونزې رامن％ته ک７ې، لکه: د کاربن ډای اکسايد
کلوروفلوروکاربن غاز CFC، نايتروجن ډای اکسايد زهرجن －ازونه، د اوبو ب７اسونه او د اتومي 

ذرو أيونونه او داس３ نور په هوا ک３ داخل８５ي چ３ د هوا فزيکي او کيماوي خواص تغيروي.
په ！وليزه تو－ه مضر －ازونه له فابريکو ＇خه خارج８５ي. ＄５ن３ ي３ ډ４ر پورته ＄ي او هوا کک７وي.   
د مثا ل په ډول د کلوروفلورکاربن )C.F.C( )choloro !uoro carbon( －از له فابريکو 
او س７وونکو وسايلو ＇خه خارج８５ي چ３ د هوا په لوړو پوړيو ک３ د اوزون په قشر ک３ کيماوي 
سبب  تود４دو  د  د ＄مک３  ک３  پای  په  او  ويجاړوي  قشر  اوزون  د  کوي.  تعامل  سره  ترکيبونو 

－ر＄ي.
 مضر －ازونه په ！وليز ډول د هوا د کک７تيا المل －ر＄ي او ژوند له خطر سره مخامخوي چ３ په 

پای ک３ د ب５الب５لو ناروغيو سبب ک８５ي لکه: د زړه، س８و، تنفسي، جلدي او داس３ نورو.
په همدې ډول اتومي کارخان３ راډيو اکتيف Radio Active waster پات３ شون３ د الندنيو 

ستونزو المل －ر＄ي.
�tاتومي وړان／３ تشعشعات د يو کيلومتر مربع په ساحه ک３ تخريبات کوي.

�tپه کرنه، ک＋ت او کار منفي اغ５ز لري.
�tفضا ته داخل８５ي.

�tحيوانات، انسانان او نباتات په مرګ －وا＊ي.
�tد چرنوبل ا！ومي چاودن３ چ３ پراخه ساحه ي３ له من％ه يوړه، د دې مطلب ＊ه ب５ل／ه ده.

�tد کاربن ډای اکسايد د －از د توليد سبب －ر＄ي.
�tد پوستکي سرطان رامن％ته کوي.
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�tد خوړو موادو تاسيسات اغ５زمن کوي.
د کارخانو ناوړه اغ５زې، نه يوازې په ＄مکه بلک３ په فضا او سمندر ک３ هم د احساس وړ دي. 

د فابريکو ناوړه اغيزې د ＄مک３ اتموسفير هم کک７وي. 
هغه سيندونه چ３ د فابريکو تر＇ن， به８５ي، د فابريکو د اضافي موادو په واسط اغ５زمن ک８５ي. 
اتومي اضافي موادو هم د سمندر اوبه کک７ې ک７ې دي. د نفتو له ب７５يو ＇خه په سمندر ک３ د 

نفتو توييدلو هم د سمندر اوبه او سمندري ژوند ي３ متآثر ک７ی دی.

！ول／ی په مساوي ډلو وو４شئ او هره ډله دې د فابريکو د ضرر په باره ک３ فکر وک７ي او د اتومي 
دستگاوو ناوړه اغ５زې دې توضيح ک７ي. او د هرې ډل３ استازی دې په وار سره د خپل３ ډل３ 

＇ر－ندون３ نورو ته واوروي. 

 پو＊تن３: 

سم ＄وابونه  انتخاب ک７ئ:
۱. له الند نيو ه５وادونو ＇خه يو ه５واد د صنعتي انقالب زان／و وه.

الف: جرمني      ب: ان／لستان     ج: فرانسه         د: اي＂اليا
۲. چرنوبل د بر４＋نا د توليد اتومي دست／اه په کوم يو الندني ه５واد پورې اړه لري:

الف: اوکراين     ب: قزاقستان     ج: ترکمنستان     د: ارمنستان 
۳. مضر －ازونه کوم３ منف３ اغ５زې لري؟

الف: د اوزون طبقه ويجاړوي    ب: د ژوندانه لپاره －＂ور دي  
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   ج: د تنفس لپاره －＂ور دي      د: يوازې د نباتاتو لپاره －＂ور دي.
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱. کوم －ازونه د ژوندانه چاپ５ريال کک７وي؟
۲. د فابريکو مضر －ازونه د کومو ناروغيو المل －ر＄ي؟

۳. د اتومي فابريکو تاسيسات کوم３ ستونزې رامن％ته کوي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د هغو مضرو －ازونو لست وليکئ که په پخلن％ي ک３ شتون ولري او د انسانانو په ژوندانه باندې 
ناوړه اغ５زې کوي.
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څلور پنځوسم لوست:
۸-۰٢ د صنعتي موادو پات３ شوني:

د چاپ５ريال د کک７تيا په  هکله مو فکر ک７ی دی او د صنعتي پات３ شونو په زيان پوه８５ئ؟
د ژوندانه چاپ５ريال هغه ＄ای دی چ３ انسان په ک３ ژوند کوي او ！ول صنايع او فابريک３ د انسانانو 
د اړتياوو د پوره کولو لپاره دي. خو د هغو تر ＇ن， روغتيا او پاکي اساسي اړتيا ده چ３ د ژوندانه 
چاپ５ريال په ！وله ک３ پاک وساتو نو له همدې امله هغه صنعتي پات３ شوني  چ３ کارخان３ او صنايع 
ي３ توليدوي د هغو د زيان مخن５وی وشي چ３ چاپيريا ل کک７ نشی. پات３ شوني په الندې برخو 

و４شل شوي دي.
۱. فزيکي پات３ شوني:Physical Wastes الندې برخ３ لري: د کورونو پات３ شوني، ناول３ اوبه  

او داس３ نور.
۲. کيميايي پات３ شوني لکه: کاربن، کاربن ډای اکسايد، نايتروجن اکسايد، عضوي مال／３ او 

نور
 ۳. خدماتي سکتورونه: چ３ ＄مکني، هوايي او سمندري نقليه وس５ل３ دي.
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۴. د خوړو پات３ شوني: د ډوډۍ او پخلن％ي پات３ شوني.
۵. ＊اري پات３ شوني چ３ معموًال د ورستو مواد و پات３ شوني د ميتان －از توليدوي.

۶. اتومي توليدي منابع: د هوا د اتومي ايونونو د ترکيب کک７تيا.
۷-صنعتي توليدات: چ３ د کلوروفلورو کاربن  C.F.C －از ور＇خه توليد８４ي.

ته  اصلي خواصو  چاپ５ريال  د  واسطه  په  تعامالتو  فزيکي  او  کيمياوي  د   ً معموال  پات３ شوني   
اوزون  د  په فضا ک３  اغ５زې لري چ３  ناوړه  او هوا  اوبو  په وچه،  تغيرات  او دغه  تغير ورکوي 
طبقه ويجاړوي او په سبب ي３ له بنفش ＇خه اخوا ته وړان／３ مستقيماً په ＄مکه ل／８５ي چ３ 
د انسانانو او نورو ژونديو موجوداتو په روغتيا او په همدې ډول د ＄مک３ د کرې د آب و هوا 
پر تغير منفي اغ５زه کوي. د پات３ شونو شتون د انسانانو لپاره ستره ستونزه جوړه ک７ې ده چ３ د 
！ولو ژونديو ژوند تهديدوي.  اوس وخت د انسان د ژوندانه چاپ５ريال غيرصحي شوی او د زياتو 
ستونزو د رامن％ته کولو المل －ر＄５دلی دی. له بله پلوه صنعتي پات３ شونو سمندرونه کک７ ک７ي 
دي او هغه حيوانات چ３ په سمندرونو او سيندونو ک３ ژوند کوي، متضرر ک７ي ي３ دي. لکه: په 
اروپا ک３ تايمز او راين سيندونه. دا سيندونه د هغو صنعتي او کيمياوي فابريکو په سبب چ３ د 
دې سيندونو په غاړو ک３ جوړې شوي دي او د هغو  اضافي مواد سيندونو ته ＄ي او د حيواناتو 

د االسکا په سواحلو ک３ د نفتي کک７تياوو پاکول
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د ژوندانه چاپ５ريال  کک７وي. 
سمندرونه د اتومي او نفتي موادو په واسطه هم کک７ي８ي چ３ د سمندري حيواناتو د له من％ه تللو 

سبب －ر＄ي.انسانان د نفتي موادو په 

واسطه د سمندرونو د زياتو کک７تياوو 

په  امريکا  يوازې د  شاهدان دي چ３  

ايالتونو ک３ ۷۰۰۰ پ５＋３ ي３  متحده 

ثبت شوې دي.

همدارن／ه په ډ４رو نورو سيمو ک３ هم 

تخنيکي  د  ب７５ۍ  باروړنک３  نفتو  د 

نفتو  ستونزوپه سبب په سمندر ک３ د 

د انتقال پر وخت سمندرونه کک７وي. 

د سمندرو له تل ＇خه د نفتو رايستن３ 

هم د هغو د اوبو کک７تيا د４ره ک７ې ده.

کره  په  ＄مک３   د  امله  همدې  له  نو 

يوې  له  پرمخت／ونه که  باندې صنعتي 

خوا د انسان د اړتياوو د پوره کولو په 

برخه ک３ －＂ور وو، په هغه اندازه ي３ ＄مکه، سمندر او هوا کک７ه ک７ې هم ده چ３ مهم３ نمون３ مو 

مخک３ وړاندې ک７ې، يعن３ د انساني  فعاليت پات３ شونو په ！وله ن７ۍ ک３ ستونزې رامن％ته ک７ې دي 

چ３ تر اوسه پورې موږ له دې ستونزو سره الس او －ريوان يو. 

د راين دسند حوزه او د هغ３  د شاو خوا صنعتي مرکزنو
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ز ده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ او د فابريکو د تاسيساتو او د ژوندانه په چاپ５ريال باندې د هغو د 
ضررونو په هکله دې بحث وک７ي او د بحث پايله دې د هرې ډل３ استازی په وار سره خپلو ！ولگيوالو 

ته واوروي. 

 پو＊تن３: 
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

۱. صنعتي پات３ شوني په ن７ۍ ک３ د انسا نانو لپاره ډ４ر لوی ........... دی.
سم ＄واب انتخاب ک７ئ:

۲. د اروپا کوم سيندونه ډ４ر کک７ دي:
الف: راين      ب: ！ايمز     ج: دنيوب   د: الف او ب سم دی

 لن６ ＄واب ورک７ئ 
۱. ول３ په ＊ار ک３ د ننه د فابريکو شتون ضرر لري؟

۲. پات３ شوني ＇ه ته وايي؟
۳. په کوم ه５واد ک３ صنعتي پات３ شوني زيات دي؟

۴. د سمندري حيواناتو د ژوندانه چاپ５ريال کوم ډول پات３ شوني تهديدوي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د ژوندانه د چاپ５ريال په باره ک３ معلومات ورک７ئ او د مضرو پات３ شونو الملونه وليکئ اوپه ！ول／ي 

ک３ ي３ وړاندې ک７ئ.
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 پنځه پنځوسم لوست
٨-3. د اوزون د طبق３ د نري ک５دلو خطرونه:

ايا پخوا مو د اوزون د طبق３ اصطالح اور４دل３ وه؟

دبنفش ＇خه هغه خوا وړان／３

د اوزون يوه برخه

د اوزون د پوړ من％ته راتلل

د اوزون O3 طبقه د تروپوسفير د طبق３ له پاسه د سمندر له سطح３ ＇خه د ۱۵ کيلومترو په 
لوړوالي د بنفش ＇خه اخوا ته د وړان／و Layer ultra violet يا ULپه وړاندې د يو خن６ 
په تو－ه عمل کوي. دغه وړان／３ ＊ايي د پوستکي د سرطان، د ستر－و د عدسي３ د خراب５دو 
او همدارن／ه د کرنيزو محصوالتو او د سمندر د کبانو د له من％ه تللو او په نباتاتو ک３ د نوري 
ترکيب يا فوتوسنتز د عملي３ د کم＋ت سبب و－ر＄ي. له بنفش ＇خه هغه خوا وړان／３ په درې 

ډوله دي:
۱. له بنفش ＇خه اخوا ته هغه وړان／uv-c( ３( چ３ د ＇پو اوږدوالی ي３ له ۲۰۰ – ۲۸۰ 
نانومتره د يو ملي مترو سره  او يو ميليون  نانومترو سره  نانو متره وي. يو مايکرون متر له زرو 
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مساوي دی. دا وړان／ه زياته انرژي لري او زيان اړونک３ ده، خو د اوزون پوړ د دې وړان／３ خن６ 
－ر＄ي.

۲. له بنفش ＇خه هغه خوا ته وړان／uv-A(３( چ３ د ＇پو اوږدوالی ي３ ۲۸۰- ۳۲۰ نانو 
متره دی. هغ３ ته فعال３ وړان／３ هم وايي چ３ د تل لپاره د وخت په ت５ر４دو سره ژوند تخريبوي 
يعن３ د ＄مک３ د اوس５دونکو لپاره خطرناک３ وي. اغ５زې ي３ سمالسي نه وي، خو د وخت په 

ت５ريدو د هغ３ منفي اغ５زې په ژوند باندې خطرناک３ دي.
۳. له بنفش ＇خه هغه خوا ته  وړان／uv- B(３( چ３ د ＇پو اوږدوالي ي３ له ۳۲۰- ۴۰۰ 

نانو متره دي. 

دغه وړان／３ د ＄مک３ د ！ولو اوسيدونکو لپاره زيان لري. د انسان او د ＄مک３ د نورو حيواناتو 
ژوند په مرګ －وا＊ي. لکه چ３ مخک３ مو يادونه وک７ه د ستر－و د ړنديدو او د پوستکي د سرطان 

سبب －ر＄ي.

د فشار بدلون

ترموسفير

مزوپاز

مزوسفر

ستراتوپاز

تروپوپازستراتوسفير
ستروتو اسفير

د اوزون پوړ

ايونوسفير

د نايتروجن ماليکولی بوړ

د راديوي ＇پو انعکاس

د تودوخ３ قوس
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کک７تياوو  ！ولو  له  بايد  دی.  استو－ن３ ＄ای  د  موجوداتو  ژونديو  ！ولو  د  تو－ه  په  کور  د  ＄مکه 
＇خه وساتل شي. د تروپوسفير په طبقه ک３ د اوزون －＂ور －از چ３ ۱۱ کيلومتره پ７５والی لري د 

＄مک３ کره را چاپ５ره ک７ې ده. 
د نايتروجن او اکسيجن －ازونه په ژوند باندې مستقيم３ اغ５زې لري. په دې سرب５ره د هغو ！وليزه 

ترکيب د تروپوسفير طبقه د بنفش ＇خه اخوا ته وړان／و ＇خه ساتي.
د اوزون طبقه O3 د لمر د وړان／و او د ＄مک３ د تروپوسفير Troposphere د هوايي طبق３ 
ترمن＃ يوه حايله طبقه ده چ３ د انسانانو، حيواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره د هر ډول فعاليت زمينه 

برابروي او د ＄مک３ حياتي کره يا بايوسفير Biosphere تمثيلوي.
نو له همدې امله د اوزون د طبق３ نرۍ ک５دل او يا تخريب او له من％ه تلل، د ＄مک３ پر مخ 

ژوند له －واښ سره مخامخ کوي.

ز ده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ چ３ په الندې موضو－انو  دې په خپل من＃ ک３ بحث وک７ي 
او د بحث پايله دې د هرې ډل３ مشر خپلو ！ولگيوالو ته واوروي.

۱. د اوزون طبقه ＇ه حياتي  ارز＊ت لري؟
۲. له بنفش ＇خه اخوا ته uv-C  وړان／３ ＇ه زيان لري؟

۳. له بنفش ＇خه اخوا ته uv-B وړان／３ ＇ه ＄ان／７تياوې لري؟
۴. له بنفش ＇خه اخوا ته uv-A وړان／و ضرر توضيح ک７ئ.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ 

ړند４دو المل  د  د ستر－و  او  پوستکي د سرطان  د  وړان／３  ته کوم３  اخوا  بنفش ＇خه  له   .۱
－ر＄ي؟

۲. بايو سفير ＇ه معنا لري؟
له ＇لورو ＄وابونو ＇خه سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

۱. له بنفش ＇خه اخوا ته د uv-c د وړان／و ＄ان／７تياوی ＇ه دي.
الف: د ژونديو  ژوند تامينوي      ب: د ＄مک３ په مخ په ژوند باندې ناوړه اغ５زه لري.

 ج:    ه５＆ ډول اغ５ز نه لري.       د: د پوستکي د سرطان المل －ر＄ي.
۲. له بنفش ＇خه اخوا ته uv-B وړان／３:

الف:د ＄مک３ د مخ －＂ورې وړان／３ دي      ب:     ه５＆ اغ５زه نه لري
 ج: منفي اغ５زې نه لري                             د: د ＄مک３ پرمخ د ژوند لپاره ضرر لري. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
تر سرليک  الندې  اهميت  د  طبق３  د  اوزون  د  سره  اخيستن３   ３＂－ په  ان＂رن５ ＇خه  او  کتابتون  له 

معلومات را！ول ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته واوروئ.
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شپ پنځوسم لوست:
د اوزون د طبق３ زيانمن ک５دل.

د اوزون طبقه د ＄مک３ په کره ک３ د ژوند د دوام لپاره ＇ه ارز＊ت لري؟

سويلي قطبشمالي قطب

فضا او د هوا طبقاتو په باره ک３ نوي مطالعات د ريموټ سنسن， Remote sensing په 
واسط سرته رس５دلي دي. جغرافيه پوهانو وموندله چ３ د ＄مک３ د مخ د ساتن３ قشر د －لخانه 
يي او C.F.C －ازونو د زياتوالي په واسط په جنوبي قطب ک３ زيانمنه  شوې ده. د اوزون طبقه 
انسان له هغو وړان／و ＇خه چ３ له بنفش ＇خه اخوا ته دي، ساتي او د هغو شتون الزم او اړين 

دی. 
Atmosphere لکه چ３ په ت５ر لوست ک３ ورباندې بحث وشو، د اوزون طبقه د اتموسفير
د طبق３ ساتونکی قشر دی چ３ ژوندي موجودات د لمر له هغو وړان／و ＇خه چ３ له بنفش 
＇خه د هغه خوا ته وړان／و په نوم ياد８４ي، ساتي. په ۱۹۴۷ ميالدي کال ک３ ＄ينو پوهانو و 
موندله چ３ －لخانه يي －ازونه لکه: کاربن ډای اکسايد، ميتان －ازونه او د نايتروجن اکسايد او د 
کلورو فلورو کاربن －از چ３ د اوزون د －از  د طبق３ د زيانمن ک５دلو سبب －ر＄ي. دا －ازونه له 
س７وونکو دست／اوو Air condition لکه: يخچالونه، ا４رکن４６شن، س７وونکي ماشينونو او 
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ته  او هوا  －ازونه خارجوي  کاربن  فلوروکلورو  د  اندازه  پوره  په  راو＄ي چ３  نورو ＇خه  داس３ 
پورته ک８５ی. دغه －از د اتموسفير په ！ي＂ه طبقه ک３ له درندو －ازونو سره تعامل نه کوي. کله چ３ 
د اوزون طبق３ ته ورس８５ي، کيميايي تعامل کوي او د اوزون د طبق３  د تخريب سبب －ر＄ي. 
همدا رن／ه پوهانو په ۱۹۸۷ ميالدي کال ک３ وموندله چ３ د جنوبي قطب ۵۰ سلنه د اوزون 
طبقه زيانمنه  يا Deplete شوې ده يا له من％ه تلل３ ده او  پي７والی ي３ ل８ شوی دی چ３ پوهانو 
ه５）کله په دې اندازه د اوزون د طبق３ د زيانمن کيدلو فکر نه کاوه. نو له همدې امله پوهانو په 
۱۹۹۵ ميالدي کال ک３ د کاناډا په مونتريال ＊ار ک３ را！ول شول چ３ د اوزون د طبق３ د الزيات 
زيان مخه ونيسي او همدغه موضوع د ن７يوالو غوږ ته ورسوي. نو له همدې امله په دې لويه علمي 
غون６ه ک３ پر４ک７ه وشوه چ３ د جنوب قطب د اوزون طبق３ د نور الزيات زيانمن ک５دلو مخنوی  
وک７ي او هغه ترميم ک７ي او د کلوروفلورو کاربن د －از د الزيات توليد مخه ونيسي. خو متاسفانه 

！ول －６ون کوونکي ه５وادونه د مونتريال پر４ک７ې ته ژمن پات３ نه شول.
په پای ک３ د ن７ۍ د ۱۲۴ ه５وادونو استازي د لندن په ＊ار ک３ را！ول شول او د کلوروفلورو کاربن 
د زيات خطر او د توليد په باره ک３ ي３ بحث وک７ او په قاطع ډول ي３ پر４ک７ه وک７ه چ３ د مونتريال 
د غون６ې په پيروۍ، په لندن ک３ د －لخانه يي －ازونو او په جدي تو－ه د کلوو فلورو کاربن －از د 
توليد مخه ونيسي. په ۱۹۹۸ ميالدي کال ک３ و＊وول شوه چ３ د جنوبي قطب په اوزون طبقه 
۲۶ ميليونه کيلومتر مربع دی چ３ دغه  ک３ لوی سوری من％ته راغلی دی چ３ پراخوالی ي３ 
پراخوالی د شمالي امريکا له پراخوالي سره مساوی دی. Van Alan چينايي پوه د نوموړي 

سوري په کشفولو بريالی شو.
 NoAA له ۱۹۹۹ ＇خه تر ۲۰۰۱ ميالدي کا ل پورې د امريکا د متحده ايالتونو پوهانو د
اوNASA ！ولنو  د فضايي ＇７５نو په مرکز ک３ وموندله چ３ د وان الن کشفيات په واقعي ډول 
صحيح دي. په ۲۰۰۳ ميالدي کال ک３ د اوزون د طبق３ د زيانمن ک５دلو اندازه ۲۸ ميليون 

کيلو متره مربعو پراخوالي  ته ورس５ده. 
پوهان په دې ل＂ه ک３ شول چ３ په ب７５ني ډول د O3 د تخريب مخه ونيسي. په پای ک３ په دې 
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بريالي شول چ３ په جنوبي قطب ک３ د اوزون د طبقي د زيانمن ک５دلو مخه ونيسي ＄که چ３ د 
اوزون د طبقي تخريب په ＄مکه ک３ د الندنيو زيانونو سبب －ر＄ي:

�tپه ＄مکه ک３ د يخچالونو ويل３ ک５دل.
�tد سمندرونو د اوبو د سطح３ لوړ４دل.

�tد وچکال９ رامن％ته ک５دل او په ＄مکه ک３ د کرنيزو محصوالتو کم＋ت .
�tله مخکينيو کلونو ＇خه د تودوخ３ د درج３ زيات５دل.

ز ده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ چ３ د ＄مک３ پر مخ د ژونديو اجسامو لپاره د اوزون د قشر 
د ارز＊ت او کله چ３ د اوزون  طبقه تخريب شي د هغ３ ناوړه راتلونکی پايل３ دې د ＄مک３ په 
کره ک３ تر بحث الندې ونيسي او د بحث پايل３ دې د ډل３ مشر خپلو ！ولگيوالو ته بيان ک７ي. 
＊وونکی دې د بحث پايله له خپلو معلوماتو سره يو ＄ای ک７ي او زده کوونکوو ته دې وړاندې 

ک７ي. 

 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب ورک７ئ: 
۱. د اوزون د طبق３ په باره ک３ لن６ معلومات وړاندې ک７ئ.

۲. د کلورو فلورو کاربنC.F.C －از په کومو صنا يعو ک３ کارول ک８５ي او د اوزون د طبق３ لپاره ＇ه 
ضرر لري؟ 

۳. ول３ د اوزون طبقه تخريب８５ي؟
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۴. －لخانه ي３ －ازونه کومو －ازونو ته ويل ک８５ي او ول３ په دې نوم ياد８４ي؟
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

۱-د لندن د ۱۹۹۵ ميالدي کا ل په غون６ه ک３ پر４ک７ه وشوه چ３ د ـــــــــــ اوـــــــــــــ －ازونو 

مخنيوی دې وشي.
۲. په ۱۹۹۸ ميالدي کال ک３ يو چينايي پوه چ３............نوم８５ي وموندله چ３ د اوزون د 

طبق３ زيانمن ک５دل......... کيلو مترو مربع ته رس５دلی ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د ＊وون％ي له کتابتون، مجلو او نورو منابعو ＇خه د －لخانه يي －ازونو او هغه الملونو په هکله 
چ３ له هغو ＇خه ي３ سرچنه ن５ول３ ده، ＇و کر＊３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي 

ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.
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 اووه پنځوسم لوست:
٨-۰4 د ځن／لونو پرې کول:

        ايا پوه８５ئ چ３ د ＄ن／لونو پرې کول د ژونديو موجوداتو لپاره ＇ه تاوان لري؟

＄ن／لونه او د هغو طبيعي وده د خدای> له نعمتونو ＇خه －２ل ک８５ي چ３ انسانانو ته ي３ وربخ＋لي 
دي. ＄ن／لونو د ＄مک３ کرې ته ＊کال، صحي او اقليمي رونق ورک７ی دي. ＄که چ３ د ＄ن／لونو 
شته والی د هوا په چا１ولو ک３ چ３ موږ ي３ تنفس کوو، ＄ان／７ی نقش لوبوي، مضر －ازونه لکه: کاربن 

ډای اکسايد جذبوي او اکسيجن ازادوي. اکسيجن يوه حياتي ماده ده چ３ موږ ي３ تنفس کوو.
 ＄ن／لونه د طبيعت د نظم په برابرولو، د ژوندانه د ＊و شرايطو په ساتلو او د ＄مک３ دکرې د تودوخ３ د 
  photosynthesis زياتوالي د مخنيوي لپاره، ډ４ر اهميت لري. په همدې ډول ＄ن／لونه د فوتوسنت５ز
په عملي３ ک３ چ３ نباتات د ري＋و په واسطه له ＄مک３ ＇خه اوبه او مال／３ جذبوي او پا１و ته ي３ انتقالوي، 
پا３１ کاربن ډای اکسايد له هوا جذبوي او د لمر د رو＊نايي په شتون ک３ کاربوهايدريت توليدوي او د ور３＄ 
اوکسيجن ازادوي چ３ د ژونديو موجوداتو د تنفس لپاره حياتي ارز＊ت لري او برعکس د شپ３ له خوا 

کاربن ډاي اکسايد خارجوي  او اوکسيجن اخلي يعن３ د کاربن او اوکسيجن د －ازونو توازن تنظيموي.
د ＄ن／لونو موجوديت د انسان لپاره الندې －＂３ لري:
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�tد ميوو او نباتاتو ر４＋３ د ＄ينو انسانانو خواړه جوړ وي.
�tد ونو لر－ي په ودانيو، د کور د سامانونو او کاغذ په جوړولو ک３ استعمال８５ي.

�tد ونو سيوری انسان له ډ４رې تودوخ３ ＇خه ساتي. 
�t＄ن／لونه د س５البونو مخه نيسي ＄که چ３ باران د ونو په پا１و او ＇ان／و ل／８５ي او چ＂کتيا ي３ کموي. 
ويال３  ډک３  ＇خه  اوبو  له  او  جذبوي  اوبه  چ３  وي  پو＊ل３  پا１و  او  ＊اخونو  و＊و،  په  خاوره  ＄ن／لونو  د 

جوړوي.
�tد ＄ن／لونو له حاصالتو ＇خه د ＄ينو درملو د توليد لپاره －＂ه اخيستل ک８５ي.

�t＄ن／لونه د تفريح او ساعت ت５رۍ لپاره مناسب ＄ای －２ل ک８５ي. 
�tون３ د موت７و، فابريکو او الوتکو غ８ونه کموي. 

�tد وحشي ژوو د ژوند چاپ５ريال جوړوي.
د ن７ۍ په زياترو سيمو کي د خوړو، د کورونو د سامانو نو او سون توکو او نورو اړتياوو د پوره کولو 
لپاره  ＄ن／لونه پرې ک８５ي د ۱۹۸۰ ميالدي کال په لسيزه ک３ د ن７ۍ په زياتو سيمو ک３ د ＄ن／لونو 

مخ３  له  احصاي３  د  شاهديو.  دپر４کولو 
سيمو  استوايي  تودو  په  ＄مک３  د  يوازې 
په  هکتارو  مليونو   ۱۰۵ د  کال  هر  ک３، 
اندازه  ＄مکه له ＄ن／لونو ＇خه پاک８５ي. 
کره  په  ＄مک３  د  کول  پرې  ＄ن／لونو  د 
ک３ د －＂３ پر ＄ای ډ４ر تاوان لري او اقليم 
－６وډوي. ＄که چ３ د نفوسو زياتوالی او 
په  فابريکو  او  پرمخت，  زيات  صنعت  د 
اوقيانوسيه  او  أسيا  افريقا،  امريکا،  اروپا، 
دې  په  ک７ي.  محدود  ＄ن／لونه  ک３ 
ملتونو شين   د مل／رو  کلونو ک３  وروستيو 
سازمان جوړ شو. د دې خو＄＋ت پلويان 
نيسي،  کولو مخه  پرې  د  د دې ＄ن／لونو 

د ＄ن／لونو له من％ه وړل د ژوند له من％ه وړل ديخو تر اوسه بريالي شوي نه دي.
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د ＄ن／لونو پرې کول په شمالي او سويلی دواړو کرو ک３ يو شانته روان دي. د ＄ن／لونو پرې کول 
د ن７ۍ په زياترو ه５وادونو ک３ ليدل ک８５ي چ３ د اور ل／ولو او صنايعو لپاره پرې ک８５ي او د طبيعي 

ز４رمو يوه برخه له السه ورکوي په پايله ک３ صحرايي سيم３ په چ＂ک９ پراخ８５ي. 
الندې الملونه د ＄ن／لونو له من％ه وړلو ک３ زياته برخه لري: 

۱. د کورونو جوړول او په ن７ۍ ک３ صنعتي پرمختيا.
۲. په کرن５زه ＄مکه د ＄ن／لي سيمو تبديلول.

٣- اور ل／５دن３.

ز ده کوونکي په مناسبو ډلو وو４شئ. يوه  ډله دې د ＄ن／لونو د موجوديت په －＂و او بله ډله دې د ＄ن／لونو 
د پرې کولو په ضررونو يو له بل سره بحث وک７ي او نتيجه دې د هرې ډل３ استازی خپلو ！ولگيوالو ته 

بيان ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

۱. د فوتوسنتيز عمليه د هوا په  پاکوالي ک３ ＇ه اغ５زې لري؟
۲. له ＄ن／لونو ＇خه کومه اقتصادي －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

۳-د ＄ن／لونو له من％ه تلل د ژوندانه په چاپ５ريال ＇ه اغ５ز لري؟

 سم ＄وابونه  د )س( په توري  او ناسم ＄وابونه د )غ( په توري په ن＋ه ک７ئ:
۱. ＄ن／لونه د اتموسفير دوړې او خاورې له من％ه وړي.

۲. د اوکسيجن او کاربن توازن په هوا ک３ تنظيموي.
۳. د ＄ن／لونو پرې کول زموږ د اقتصادی اړتياو د لرې کولو لپاره －＂ور دي.

۴. د ＄ن／لونو تخريب په شمالي او جنوبي نيم کره ک３ يو ډول دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په ډ４ر＄ير سره د ＄ن／لونو د پرې کولو اغيزې د انسانانو د ژوند په اړه و＇７５ئ او پايله ي３ په کتابچو ک３ وليکئ او د 

جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ په ！ول／ي ک３ ولولئ
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اصطالحات 
۱- اتموسفير Atmosphere: هغه هوا چ３ ＄مکه ي３ چاپ５ره ک７ې ده. اتموسفير ب５الب５ل３ طبق３ 
－ازونه او مواد لري. د اتموسفير عناصر Co2 ،N ،O2، هيلوم He، ميتانCh4 او کرپتون kr دي. 

تروپوسفير پوړ Troposphere له ٠-۱۲ کيلو مترو پورې دی. 
ستراتوسفير پوړ Stratosphere ۱۲-۴٨ کيلو مترو پورې دی.
ميزوسفير پوړ Mezosphere ۴8- 98   کيلو مترو پورې دی.

ترموسفير پوړ ermosphere" 98- 689 کيلو مترو پورې دی.
ا－زوسفير پوړ د Exosphere 689 کيلو مترو ＇خه زيات    

۲- اجباري مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه چ３ په خپله خو＊ه او رضا نه ک８５ي لکه: د ج／７و او طبيعي 
افتونو په سبب مهاجرت کول.

٣- استرونومي Astronomy: د لمر، ستورو، سيارو او نورو أسماني اجرامو تحقيقي علم دي.
۴- اسناد Document: تحقيقي رسمي او داسي نور اسناد.

٥- ان＂رنInternet５: تنظيم شوى سيستم دى چ３ د تجارتي، صنعتي، رسمي او تحقيقي اطالعاتو او 
پيغامونو په چ＂کو ل８５دولو ک３ ور＇خه کار اخيستل ک８５ي او د اطالعاتو د انتقال نوى سيستم گ２ل ک８５ي.

تر۴۰ کلنو ک３( د ＄مک３ د أب و هوا  ۳۰＇خه  )له  اوږده موده ک３  يوه  په   :Climate اقليم   -۶
من％ني حالت تکرار ته ويل ک８５ي.

٧- اقتصادي فعاله نفوس: د يوه ه５واد هغه نفوس ته ويل ک８５ي چ３ په توليدي او غير توليدي اقتصادي 
ساحو ک３ بوخت دي. ) د ۱8 ＇خه تر 65 کلن９ پورې(

٨- اکسيجن )O2(: کيميايي －از دی چ３ د ژونديو موجوداتو لپاره －＂ور دی. 
مطالعه  اړيک３  حيواناتو  او  نباتاتو  انسانانو  د  سره  چاپ５ريال  طبيعي  له  چ３   :Ecology ايکولوژي   -۹

کوي. 
۱٠- ايم５ل E.mail  يا بر４＋ناليک: يوتنظيم شوى سيستم دى چ３ په اوسن９ ！کنالوژۍ ک３ ديوې 

＊３ سرچين３ په توگه په چ＂ک９ د اطالعاتو او پيغامونو په انتقال ک３ کارول ک８５ي.
۱۱- بهرني مهاجرتونه: هغه مهاجرتونو ته ويل ک８５ي چ３ خلک له يو ه５واد ＇خه بل ه５واد ته مهاجرت 
کوي چ３ د هغه ه５واد د ＊و شرايطو يا د نظر وړ ه５واد د ！ولنيزو او نورو مختلفو برخو د فعاليتونو ＇خه 

－＂ه واخلي.
۱۲- ！رانزي: د Traitus  کلم３ ＇خه اخ５ستل شوي ده چ３ معنا ي３ ت５ر４دل دي يعن３ د ه５وادونو 

ترمن＃ د يوه س＂يشن ＇خه بل س＂يشن ته د مالونو او مسافرينو انتقاليدل دي. 
۱٣- پوسPost : د ليکونو او پارسلونو د ل８５لو سيس＂م دی. 

۱۴- پات３ شوني waster: د فابريکو او صنايعو پات３ شوي توکي.
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۱٥- جب３: هغه ！ي＂ه سيمه چ３ زيات لنده بل ولري او معموًال اوبيز بو！ي او وا＊ه په ک３ شنه شوي وي 
او د ډن６ونو برخالف په اوبو نه وي پو＊ل شوي.

۱۶- ＄وړي slope: هغه سطحه چ３ مايله ده او نشيب ولري.
۱٧- ز４８４دنBirth Rate  ３: په يوه ！ولنه، ＊ار، سيمه او ه５واد ک３  په يوه کا ل ک３ د ز４８４دنو شم５ر 

په هرو زرو تنوک３  ！اکل ک８５ي.

                                 
    زوک７ه په کال ک３  =

د زوک７ې شم５ر

په هرو زرو تنو ک３
 ۱٨- －ازونه: د مادې يو حالت دی چ３ په طبيعت ک３ ليدل ک８５ي لکه: اوبه د جامد په حالت ک３ د 

کن／ل په ＇５ر، د مايع په حالت د اوبو په شکل او ب７اس حالت د －از په ＇５ر ليدل ک８５ي. 
۱۹- د اوزون قشر)O3(: د ＄مک３ محافظوي قشر دی چ３ تروپوسفير د طبق３ د پاسه موقعيت لري 

او ＄مکه له بنفش ＇خه هغه خوا وړان／و ＇خه ساتي.
۲٠- د اوبو دوران Hydro cycle: د سمندر اوبه د تبخير په واسطه په بخار بدل８５ي او هوا ته پورته 
ک８５ي او د سوړوالي په سبب بيا د باران په شکل ＄مک３ ته را＄ي او د سيندونو په واسطه سمندر ته 

＄ي.
۲۱- نقليه وسيلTransportation ３: هغه وسيل３ چ３ د تجارتي کاليو او خلکو د انتقا ل لپاره 

کارول ک８５ي.
۲۲- د نفوسو گ２والی: په يوه ！اکلي ساحه ک３ د هغو اوس５دونکو ته ويل ک８５ي

                                                               
    د يوې سيم３ د نفوسو من％ي گ２والی  = 

د يوې سيم３ ！ول نفوس

د سيم３ پر ！ول پراخوالي
۲٣- د نفوسو طبيعي وده: د ز４８４دنو او م７ين３ دواړو الملونو پورې اړه لري په يو ه５واد يا  يو ه سيمه 
ک３ د نفوسو د طبيعي ودې د شم５رن３ لپاره بايد د پام وړ کال ک３ د ز４８４دنو د ودې او د م７ين３ اندازه و 

شم５رل شي   او پايله يي په سلنو اعالن شي.
د ز４８４دنو شم５ر – د م７ين３ شم５ر

په  ！ول نفوس       نفوسو طبيعي وده  = 
په هغه صورت ک３ چ３ د ز４８４دنو  شم５ر له م７ين３ ＇خه زيات وي د  نفوسو طبيعي وده شتون لري.

۲۴- د نفوسو ميخانيکي حرکت:هغه مهاجرتونه چ３ سياسي، اقتصادي او مذهبي او نورو الملونو 
په سبب له ه５واد ＇خه بهر ته ک８５ي نفوسو د مخانيکي حرکت دی. د ننني مهاجرتونو د نفوسو د 
دوهم ＄لي ＄ای پر ＄ای ک５دن３ سبب ک８５ي د نفوسو په شم５ر اغ５زه نه لري.خو بهرني مهاجرتونه د 



۲۰۸

نفوسو په شمير مهمه اغ５زه لري. که مهاجرتونه ه５واد ته د بهر ＇خه نسبت هغو مهاجرتونو ته چ３ د 
ه５واد ＇خه بهر ته ک８５ي ډ４ر وي، د نفوسو ميخانيکي وده من％ته راغل３ ده.

۲٥- د نفوسو چاود４دنه: د نفوسو د شم５ر چ＂ک زياتوالي په وروسته پات３ ه５وادونو ک３ د م７ين３ د 
سطح３ را！ي＂يدل او د ز４８４دنو شم５ر په لوړه سطحه ساتلو ته د لويد４＃ پوهان د نفوسو چاود４دنه وايي.
۲۶- دايمي مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه دي چ３ مهاجرين يي خپل لوم７ني ！ا！وبي ته د ب５رته راتللو نيت ونه لري.

۲٧- کورني مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه چ３ په دايمي يا موقتي )موسمي( تو－ه د ه５واد په دنننه ک３ 
عملي ک８５ي.

)ترسيم( ＇خه   Graph گراف  او  )خلک(   Demos دموس  کلم３  يوناني  د  ديموگرافي:   -۲٨
ترکيب شوې چ３ د نفوسو د طبيعي زياتوالي، هجرت، جنس، عمر، کسب او کار او نورو ＄ان／７تياوو 

د مطالع３ ته ويل ک８５ي. 
د  ان＂رن５ت،  موبايل،  ！５لفون،  راډيو،  لکه   Telecommunication يا  اړيک３  ييزې  ډله   -۲۹

سپوږمکيو سيستم او داس３ نور.
٣٠- کلورو فلورو کاربن مخفف C. F. C  دی.

٣۱-. کک７تيا Pollution: هغه پروسه ده چ３ په مستقيم يا غير مستقيم ډول د هغ３ په واسطه د 
چاپ５ريال يوه برخه د ژوند لپاره نا مساعده ک８５ي يا خطرناکه －ر＄ي. کک７تيا په چاپ５ريال ک３ د يوه يا ＇و 
عناصرو، لکه: لو－ي او －ازونه په هوا ک３ او يا په سمندر ک３ د نفتي مواد و زياتوالی د نفت وړونکو 

！انکرونو د سوري ک５دلو په واسطه کک８４７ي، تيزابي بارانونه او داس３ نور. 
٣۲- کن／لونه: د يخ ！وت３ چ３ د غرونو په لوړو برخو او قطبينو ک３ شته.

٣٣- لوي３ الرې High way: د ＄مکني ！رانسپورټ عمومي س７کونه.
٣۴- ناساNASA: د امريکا د متحده ايالتونو د فضايي تحقيقاتو مؤسسه 

د م７و شم５رم７ينه: په زرو تنو ک３ د م７ين３ اندازې ته ويل ک８５ي .

په هرو زروتنو ک３ په يوه کال ک３ م７ينه  = 

٣٥- مهاجرت   immigration  د استو－ن３ د ＄ای بدلون له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته 
مهاجرت ويل ک８５ي که دا مهاجرت د ه５واد په دننه ک３ وي د Internal Displacement په      

نو م ا و که د يوه ه５واد ＇خه بل ه５واد ته وي د immigration په نوم ياد８４ي. 
٣۶- مي６يا Media  يا ډله ي５زې اړيک３ چ３ ！لويزيون، راډيو او چاپ شوي مطبوعات او داسي نور احتوا 

کوي.
او  ＄مکه  چ３  ده  وسيله  عصري  ډ４ره  ！کنالوژۍ  نوې  د   :Satellite سپوږمک９  مصنوعي   -٣٧
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سيارې مطالعه کوي.
٣٨- م／نتوسفير Magnetosphere: د ＄مک３ به شاوخوا ک３ د مقنا طيسي کره ده

Globalization ٣۹- ن７يوال توب
۴٠- موقتي مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه دي چ３ مهاجرين خپل لوم７ني ！ا！وبي ته ب５رته د رات， نيت 

لري.لکه: د کوچيانو موسمي مهاجرتونه
۴۱- سلولر Celleular: د مخابرې نوې وسيله ده چ３ کوچن９ او لوي３ سيم３ د مخابرې تر پو＊（ 

الندې راولي.
۴۲- فکس Fax: ميخانيکي جوړ＊ت دى چ３ د هغه په واسطه اطالعات او اسناد لکه: اقتصادي، 

تجارتي، دفتري او تحقيقي لرې او نژدې وا！ن ته په ل８ وخت ک３ له يوه ＄ايه بل ＄اى ته ل８５دوي.
۴٣- هايدروسفير Hydrosphere: اوبلن３ کرې ته ويل ک８５ي. ＄مکه د سمندرونو او نورو اوبلنو 

عناصرو په واسطه چاپ５ره شوې ده.
Remote Sensing -۴۴: د اوسني وخت عصري ！کنالوژي ده چ３ له لرې وا！ن ＇خه معلومات ورکوي.

د  ته  کمپيو！ر  بل  ＇خه  کمپيو！ر  يو  له   :)Interface Message Processor)I M P-۴٥
پيغامونو ل８５دول دي 

！اکلو سيس＂م  په ن７ۍ ک３ د موقعيتونو د   )Global. posthirning system )G.P.S  -۴۶
دی.


