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ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى كور د سول３ كور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبـــــكو دا وطن د ！ولو كور دى  

د تــــــركمنــــو د تــــاجكو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــكه لمــر پر شنه آسمـــان دا ه５ـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــكه زړه وي جــاويـــدان په سينــه ك３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اكبر وايو اهلل اكبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهن３ د وزير پيغام 

الحمد لله رب العاملني والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی آله و أصحابه أجمعني، أما بعد:
د پوهن３ تعليم３ نصاب د ښوون３ او روزن３ د نظام بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري 

او سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنسټيز او ارزښتمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په ت５ر４دو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， او د ټولن３ له اړتياوو سره سم، 

هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３، بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３ يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی چ３ بيا کتن３ او ودې ته ３４ جدي اړتيا ليدل ک５ده؛ ځکه 
له يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ټولن３ د معنوي مخک＋انو په تو－ه د معارف د هڅو د پوره پام وړ و－رځي او له بل３ 
خوا د ديني مدرسو په نصاب ک３ د اسالم د سپ５څلي دين عقايد، احکام او الرښوون３ راغل３ دي چ３ د انساني ژوند د 
ټولو اړخونو بشپ７ نظام او قانون او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه د قيامت تر ورځ３ پورې، د بشريت د 

الرښوون３ دنده سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامنځته کولو، پراختيا او 
ب６اينه، په ت５ره بيا د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده ک３، خپله دنده سرته رسول３ 

ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا څر－ندوي چ３ د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپات３ او ثابتو 

احکامو پر بنسټ، د ټولن３ له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ځای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ځالنده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوه３ زان／و او د وخت لوی علمي مرکز و چ３ 
د اسالمي ستر تمدن په جوړښت ک３ ي３ مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډ－رونو، په ځانگ７ې توگه د عقايدو، 
تفسير، حديث، فقه３ او د فقه３ د اصولو په څ５ر په شرعي علومو ک３ د زر－ونو پوهانو او عالمانو شتون، زموږ ددې وينا 

پخلی کوي. 
په اوسني عصر ک３ د اسالمي وي＋تابه له پراختيا سره سم زموږ په ه５واد ک３ اسالمي زده ک７و د څومره والي او څرن／والي 
له مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيان او ځوانان په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و مرکزونو او مدرسو ته 

مخه کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخ３ د ه５واد له اساسي قانون سره سم د 

اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و د نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.
په دې ل７ ک３ د پوهن３ وزارت، د ه５واد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانوڅخه په بلنه د ديني مدرسو د 
تعليمي نصاب، د ال ښه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرح３ او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او تمرينونو په ورزياتولو 

د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو ک７ل. 
هيله من يم، د پوهن３ وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاين３ وړ دا هڅ３، په افغانستان ک３ د اسالمي زده ک７و د ال پراختيا 

او ب６اين３ او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



و 

مقدمه
قدرمنو ＊وونكو او －رانو زده كوونكو!

د ديني مدارسو د اجتماعياتو درسي كتاب د افغاني ټولن３ د اړتياوو، د معارف د محترم وزارت د 
پاليسي د نصاب د ليكن３ فن او معاصرو ميعيارونو او درسي مفرداتو د افقي او عمودي تسلسل په پام 

ك３ نيولو سره ليكل شوي دي.
د ديني مدارسو د اجتماعياتو په مضمون ك３ پر تاريخي مطالبو سرب５ره د جغرافي３ او مدني معلوماتو 
مفاهيم شتون لري، د تاريخ په برخه ك３ هڅه شوې چ３ د ديني مدرسو زده كوونكي د زده ك７ې په 
وخت د افغانستان او ن７ۍ د لرغوني تاريخ، منځنيو پ７５يو، نوې پ７５ۍ او معاصرو پ５＋و سره پ５ژند－لوي 
او معلومات تر السه ك７ي او هم پدې پوه شي چ３ انسانانو په ټوله ن７ۍ په ځان／７ې تو－ه په افغانستان 

ك３ كوم تاريخي پ７اوونه ت５ر ك７ي دي او په راتلونك３ ك３ ښايي څرن／ه چلن وك７ي.
د جغرافي３ په برخه ك３ د علمي اړتياوو په پام ك３ نيولو سره علمي مطالب داس３ توضيح شوي چ３ 
زده كوونكي د موقعيتونو، طول البلد، عرض البلد، غرونو، سيندونو، جهيلونو، بحرونو، كرن３،  
څارويو، معادنو، ځمكني، بحري او فضايي ترانسپورت، اوبو او هوا، نژاد، ژبو، مذهب، لويو وچو 

او هيوادونو په اړه معلومات تر السه ك７ي چ３ د ژوند په سمون ك３ له هغه څخه －ټه پورته ك７ي.
اقتصاد،  اعتقاداتو،  قوانينو،  او  مقرراتو  ارزښتونو،  ټولنو،  بشري  د  برخه ك３  په  معلوماتو  مدني  د 
سازمانونو، ټولنو، جوړښتونو او د مادي او معنوي اړتياوو په اړه الزمي او اړين مطالب توضيح شوي 

چ３ زده كوونكي په ورځنيز ژوند ك３ ورڅخه －ټه پورته كوالي شي.
د اجتماعياتو د مضمون د يوې بشپ７ې دورې )له اوم څخه تر دولسم ټول／ي پوري( له زدك７ې وروسته 
تمه ك８５ي چ３ د ديني مدرسو زده كوونكي د ټولنيزو علومو په مباديو او اساساتو باندې پوه شي، 
په  پ５＋و  ورځنيو  د  ن７ۍ  او  هيواد  د  تر السه ك７ي،  اشنايي  اصطالحاتو سره  مهمو  له  علم  دې  د 
خبرونو وپوه８５ي، سياسي اقتصادي او ټولنيزې پي＋３ تجزيه او تحليل ك７ای شي او نتيجه ورڅخه 
واخيستالی شي، او په دې تو－ه په ټولنه ك３ فعال غ７ي شي او د ديني او اجتماعي علومو په يو ځای 

كولو سره د خدای)ج( د دين ري＋تيني او اغيزمن مبلغين ورڅخه جوړ شي.
هيله ك８５ي چ３ د دې مضمون محتويات د ديني مدرسو د استادانو لپاره په زړه پورې او زده كوونكو 

ته ي３ د ټولنيزو معلوماتو يوه －ټوره منبع و－رځي.
و اهلل ولي التوفيق
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د مطالبو ل７ليك
سرليكونه     مخونه

د تاريخ برخه
١ ................................ لوم７ی څپركی 
٢ ....................... د لوم７ی څپركي موخ３
د تاريخ علم اودهغه اهميت ................... ٣
ماقبل تاريخ اوتاريخي دورې...................  ٥
٧  .................................... د سنوبدلول
٩  ..................... د افغانستان تاريخي نومونه
١١ .............................. دويم ＇پركی 
١٢ ......................... د دويم څپركي موخ３
١٣ .......... لوم７ن９ ټولن３ اودهغودژوندانه حالت
١٥ ......................... د اريايانولوم７نی ټاټوبی
١٧ ................... د اريايانودژوندانه څرن／والی
١٩ .............................. د اريايانومهاجرت
لو４ديځ اوختيځ لورته مهاجرت................ ٢١
٢٣ .............................. د اريايانو مدنيتونه
٢٥ ................................ اوستايي مدنيت
٢٧ .................................... هخامنشيان
پر افغانستان د مقدوني سكندريرغل........... ٢٩
٣١ ........................................ موريايان
ساكان.......................................... ٣٣
 ٣٥ .............. د يونان-باختري خپلواك دولتونه
د يونان-باختري د پ５رهنري اوفرهن／ي ځان／７تياوې ٣٧ 
٣٩ ......................... د كوشانيانو امپراتورۍ
٤١ ............................ د يفتليانوامپراتورۍ

د جغرافي３ برخه
د جغرافي３ مبادي.......................... ٤٣
جغرافيايي مفاهيم او اصطالحات......... ٤٣
٤٥ ............ د استوا کرښه او اقليمي سيم３
شمالي او جنوبي قطب- عرض البلد او طول البلد ٤٧
٤٩ ...... د ځمک３ وضعي او انتقالي حرکتونه
٥١ ..... دويم ＇پرکی:د افغانستان جغرافيه
٥١ ..... د افغانستان موقعيت او څلور خواوې
د افغانستان د اقليم په اړه څه پوهي８ئ؟.... ٥٣
د افغانستان مهم غرونه..................... ٥٥
٥٧ ....................... د افغانستان سيندونه
د افغانستان د جهيلونو په اړه څه پوه８５ئ؟ ٥٩

سرليكونه     مخونه
٦١ ............................. بشري جغرافيه
د افغانستان اقتصادي جغرافيه.............. ٦٣
٦٥ ..................... طبي او صنعتي نباتات
٦٧ .. د افغانستان د مالدارۍ څ７ځايونو او ځن／لونو
٦٩ .............. د افغانستان د سون کاني مواد
٧١ .......................... د افغانستان کانونه
٧٣ ........................ مواصالتي جغرافيه
په افغانستان ک３ صنايع او سودا－ري........ ٧٥
٧٧ ................... دريم څپرکی- د أسيا لويه وچه
د أسيا د لوي３ وچ３، موقعيت او څلور خواوې... ٧٧
٧٩ . د أسيا د لوي３ وچ３ جهيلونه، سمندر－ي او خليجونه
٨١ .................. د أسيا د لوي３ وچ３ اقليم
٨٣ ...... د أسيا د لوي３ وچ３ د ه５وادونو لست

د مدني زده ک７ې برخه
لوم７ی ＇پركی

٨٧ ......................... اړتياوې څه شی دي؟
معنوي اړتياوې................................. ٨٩
پ５ژندن３ ته اړتيا................................. ٩١
ځان پ５ژندنه.................................... ٩٣
د طبيعت پ５ژندنه............................... ٩٥
٩٧ ........................... د خدای )ج( پ５ژندنه
ټولنيزو اړيكو او مناسباتو ته اړتيا............... ٩٩
١٠١ ...................... ول３ درناوي ته اړتيا لرو؟

دويم ＇پركی
د كورن９ پيداي＋ت............................ ١٠٥
كورن９ ته ول３ اړتيا لرو؟....................... ١٠٧
په كورن９ ك３ د مسؤوليت احساس............ ١٠٩
١١١ ........................... په كورن９ ك３ مرسته

١١٣ .................................. سال مشوره
١١٥ ............................ په كورن９ ك３ نظم
١١٧ ................. په كورن９ ك３ يو بل ته درناوی
١١٩ ..................... په كورن９ ك３ ځان ت５ر４دنه
١٢٠ ................................ د څپركي لن６يز
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دا ＇پرکی الندې لوستونه لري:
۱- د تاريخ علم او د هغه اهميت.

۲- ماقبل التاريخ او تاريخي دورې.
۳- د سنو بدلول.

۴- د افغانستان تاريخي نومونه.

1

لوم７ۍ برخه  تاريخ

لوم７ی ＇پرکی



2

۱- زده کوونکي به د تاريخ په تعريف، د تاريخ اهميت، ماقبل التاريخ او تاريخي په دورو 
وپوه８５ي.

۲- زده کوونکي به د سنو د بدلولو وړتيا تر السه ک７ي.
۳- زده کوونکي به د افغانستان له تاريخي نومونو سره بلدشي.
٤- زده کوونکي به د افغانستان تاريخي نقش３ رسم ک７ای شي.

٥- وکوالی شي چ３ د نقش３ پر مخ سيم３ او ＄ايونه ＊کاره ک７ي.

2

د لوم７ي ＇پرکي موخ３



3

 

په دغه لوست ک３ به زده کوونکي د تاريخ له تعريف او د تاريخ د علم له ارز＊ت سره بلد８４ي.

د تاريخ پ５ژندنه
تاريخ هغه علم دی چ３ ت５رې پ５＋３ د وخت او ＄ای په قيد ک３ ＇ر－ندوی. د ت５رو پ５＋و په اړه وخت او ＄ای 
ته پام کول، تاريخ له کيسو ＇خه ب５لوي. هره پ５＋ه چ３ په ！اکلي وخت او مشخص ＄ای ک３ پ５＋ه شوې وي، 
يوه تاريخي پ５＋ه ده، د ب５ل／３ په تو－ه: د بدر غزا چ３ د هجرت په دويم کال د روژې په مبارکه مياشت ک３ د 
مدين３ په  150 کيلو م＂رۍ ک３ پ５＋ه شوه، يوه تاريخي پ５＋ه ده. دا د تاريخ د علم دنده ده چ３ د دغ３ پ５＋３ په 

اړه موږ ته معلومات راک７ي.
پوه８５و چ３ انسانانو او بشري ！ولنو ب５ال ب５ل پ７اوونه ت５ر ک７ي، لوړې او ژورې ي３ تر شا پري＋３ او ننني حالت ته 
رس５دلي دي. دغه ！ول پ７اوونه او پ５＋３ چ３ د وخت په اوږدو ک３ په ب５الب５لو سيمو ک３ پ５＋３ شوي، د مورخينو 

له لوري ليکل شوي دي. د مورخينو دغو ليکنو ته تاريخ وايي.

د تاريخ علم او د هغه اهميت
لوم７ی لوست
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د تاريخ اهميت
۱- تاريخ موږ له ت５رو پ５＋و ＇خه که ＊３ وي او که بدې، خبروي چ３ له هغو ＇خه د ژوند د ＊ه والي لپاره 

＊ه پند واخلو.
۲- تاريخ موږ د بشري ！ولنو د پرمخت， له الملونو ＇خه خبروي ،

۳- د دولتونو د له من％ه تللو الملونه را پ５ژني،
۴- تاريخ د راتلونکو نسلونو د ذهنونو رو＊انوونکى دی،

۵- تاريخ د غوره ژوند لپاره الر＊وود دی.

۶- تاريخ موږ له ت５رو پ５＋و ＇خه خبروي.
۷- تاريخ له ！ولو تمدنونو او ملتونو سره د پ５ژند－لوۍ وسيله ده.

۸- تاريخ د انسانانو پ５ژندنه ده،
۹- تاريخ د کلتوري ميراثونو د ساتن３ له ＇رن／وال３ سره بلدتيا ده.

۱۰- تاريخ د مشرانو او پوهانو پ５ژند －لوي ده.
زده کوونکي دې په هره ک７ۍ ک３ د خپل３ سيم３ د پ５＋و تاريخ په پنسل سره وليکي.

                                                

                               په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې تاريخ تعريف او دويمه ډله دې د تاريخ اهميت ＇ر－ند 

ک７ي.

                               پو＊تن３
۱- تاريخ ＇ه ته وايي؟  

۲- تاريخ پوه کومه دنده تر سره کوي؟  
۳- د تاريخ اهميت ＇ه دی؟  

                               له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د تاريخ د تعريف په اړه له مشرانو او پوهانو ＇خه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي ک３ 

دې ولولي.
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دويم لوست

په دې لوست ک３ به زده کوونکي د ماقبل التاريخ او تاريخي دورو او د نوموړو دورو د ＄ان／７تياوو په اړه معلومات 
تر السه ک７ي.

مؤرخين د انسانانو د ژوندانه تاريخ په دوو دورو و４شي، له تاريخ ＇خه وړاندې دوره او تاريخي دوره. له 
تاريخ ＇خه وړاندې دوره د انسانانو او بشري ！ولنو د پيداي＋ت له مهاله پيل او د لوم７نيو مدنيتونو او په ＄ان／７ې 
تو－ه د خط او کتابت تر دود ک５دو پورې دوام پيدا کوي. تاريخي دوره د خط او کتابت له رامن％ته ک５دو ＇خه 

پيل شوې او تر دې مهاله ادامه لري.
د ＄مک３ پر مخ د انسانانو له ژوندانه ＇خه ډ４ر کلونه ت５ر شول. تر هغه چ３ د خط او لوم７نيو مدنيتونو په 
رامن％ته ک５دو بريالي شول. د انسانانو او انساني ！ولنو دغه اوږد عمر پ５ژندن３ ته اړتيا لري. د لرغونپوهن３ پوهان 

کوالی شي چ３ د انسانانو د ژوندانه د دې اوږدې دورې په رو＊انولو ک３ له موږ سره مرسته وک７ي.
پوهانو دغه اوږده دوره په نورو دورو و４شل３. د انسانانو د ژوندانه تر ！ولو پخوان９ دوره ي３ د ډبرو د دورې     
)Stone age ( تر سر ليک الندې ياده ک７ې. په دې اوږده دوره ک３ چ３ زر－ونو کلونو ته رس８５ي، انسانانو له 

ډبرينو وسايلو او توکو ＇خه －＂ه اخيستله او په سم）و ک３ ي３ ژوند کاوه. د ＇ارويو له پوستکو ＇خه ي３ جام３ 
جوړول３، ＊کار ي３ کاوه او ميوې ي３ را غون６ول３.

دويمه دوره ي３ د برونزو د دورې)Bronz age( په نامه ياده ک７ې. برونز د مسو او قلعي يو ترکيبي فلز دی. 
انسانانو په دې دوره ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره په کار ک３ له فلز ＇خه －＂ه واخيستله. د دغه مها ل انساني ！ولنو د 

 
 

له تاريخ وړاندې دوره
تاريخي دوره

ماقبل التاريخ او تاريخي دورې
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＇ارويو د روزن３ تر ＇ن， د نباتاتو له کرن３ د بو！و د ا４＋ودلو او د ميوه لرونکو ونو د ساتن３ له الرو چارو سره هم 
بلدتيا درلوده. د اوس５دو لپاره ي３ دايمي استو－ن％ايونه جوړول او په نوموړې دوره ک３ صنعت هم ډ４ر ارز＊ت 
درلود.له تاريخ ＇خه د وړاندې دورې در４مه دوره ي３ د اوسپن３ د دورې ) Iron age ( په نامه ياده ک７ې. انساني 
！ولن３ له اوسپن３ ＇خه －＂３ اخيستن３ د مدنيت پ７اوته ورسول３. له اوسپنيزو وسايلو ＇خه په ب５الب５لو برخوک３ 
－＂ه اخيستل ک５ده. د کار وسايل، زينتي توکي او د تفريح وسايل ي３ له اوسپن３ ＇خه جوړول. د دغه مهال انساني 
！ولنو د ＇ارويو پر ساتن３، کرن３ او ب２وال９)باغدارۍ( سر ب５ره، صنعت ته هم د يوې ب５ل３ دندې په تو－ه وده ورک７ې 

وه. په دې دوره ک３ اداري او سياسي نظامونه من％ته راغلل او د امپراتوريو د جوړ４دو لپاره الر هواره شوه.
تاريخ پوهانو هم د لرغونپوهانو په ＇５ر تاريخي دوره د لوم７نيو پ７５يو، من％نيو پ７５يو، نوو پ７５يو او معاصرو پ７５يو 

تر سر ليکونو الندې و４شل３ ده.
لوم７ن９ پ７５ۍ: دغه دوره د ليک له رامن％ته ک５دو ＇خه چ３ شا او خوا له ميالد ＇خه ۳۰۰۰  کاله وړاندې 

رامن％ته شو، پيل او تر پن％م３ ميالدي پ７５ۍ پورې دوام کوي.
من％ن９ پ７５ۍ: من％ن９ پ７５ۍ له پن％م３ ميالدي پ７５ۍ ＇خه پيل او تر پن％لسم３ ميالدي پ７５ۍ پورې دوام کوي.

  نوې پ７５ۍ: نوې پ７５ۍ له پن％لسم３ ميالدي پ７５ۍ ＇خه پيل او تر اتلسمي ميالدي پ７５ۍ پورې دوام کوي.
معاصرې پ７５ۍ: معاصره پ７５ۍ له اتلسم３ ميالدي پ７５ۍ ) د فرانس３ لوی انقالب( ＇خه پيل او تر دې مهاله 

دوام لري.
د يادون３ وړ ده چ３ دغه و４ش د تقسيماتو يوه ب５ل／ه ده چ３ د مورخينو له لورې وړاندې شوې. په دغه و４ش ک３ 

تر ډ４ره د اروپايي ه５وادونو پ５＋３ په پام ک３ نيول شوي دي.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې له تاريخ ＇خه د وړاندې مهال د دورو نومونه واخلي 

او دويمه ډله دې د دغو دورو ＄ان／７تياوې په ！ول／ي ک３ ＇ر－ندې ک７ي
 پو＊تن３

۱- د ډبرو په عصر ک３ انسانانو د کار وسايل له کومو موادو ＇خه جوړول؟
۲- د برونزو فلز ＇ه شی دی، ＇ر－ند ي３ ک７ئ؟

۳- د  اوسپن３ د عصر انسانانو کوم３ دندې درلودې؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
۴- تاريخي دورې کوم３ دي؟ نومونه ي３ واخلئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک３ د اوسپن３، برونزو او ډبرو وسايل لست او په ！ول／ي ک３ دې ＇ر－ند ک７ي.
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در４م لوست

          
    

په دغه لوست ک３ به زده کوونکي د سنو د ډولونو او په يو بل باندې د بدلولو د ＇رن／والي په اړه معلومات تر السه 
ک７ي.

سن３ او کليزې، پر وخت د پوه５دو او د وخت د و４ش لپاره غوره الره －２ل ک８５ي. په افغانستان ک３ درې 
ډوله سن３ دود دي چ３ د هجري شمسي، هجري قمري او ميالدي سنو په نومونو ياد８４ي. د شمسي 
او قمري سنو پيالمه )مبدا ء( د حضرت محمد)�( هجرت او د ميالدي سن３ پيالمه د حضرت 
عيسی)&( ز４８４دنه ده. د افغانستان په رسمي او دولتي چارو ک３ له هجري شمسي سن３ ＇خه －＂ه 
اخيستل ک８５ي. په ＄ينو مهمو مذهبي مناسباتو ک３، لکه: د روژې مياشت، اخترونو، او ＄ينو نورو 

ور＄و ک３ له هجري قمري سن３ ＇خه کار اخيستل ک８５ي.
يو هجري شمسي کال دوولس مياشت３ او  365 ور＄３ دى. هجري قمري کال هم دوولس مياشت３ 
دی، خو د ور＄و شم５ر ي３  354 ته رس８５ي.  د شمسي او قمري سنو تر من＃ توپير يوولس ور＄３ دي، 

په دې اساس په قمري سنه ک３ هر 33 کاله وروسته يو کال اضافه ک８５ي.

د سنو بدلول
که وغواړو چ３ شمسي سنه پر قمري بدله ک７و، شمسي سنه پر 33 و４شو او حاصل ي３ له شمسي سن３ 

سره جمع کوو چ３ په پايله ک３ قمري سنه الس ته را＄ي.
په وروستيو  کال  د  ده چ３  وړ  يادون３  د  کاله دی، خو  توپير 621  من＃  تر  او ميالدي سنو  د شمسي 

دريومياشتو ک３ د دغو سنو تر من＃ توپير 622  کاله وي.
که وغواړو چ３ شمسي سنه په ميالدي سن３ بدله ک７و،621 له شمسي سن３ سره جمع کوو. په دې ډول 
ميالدي سنه السته را＄ي او که وغواړو چ３ ميالدي سنه په شمسي بدله ک７و،621 له ميالدي سن３ 

＇خه منفي کوو چ３ په پايله ک３ شمسي سنه په الس را＄ي.

د سنو بدلول
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د بيل／３ په تو－ه: د احمد د ز４８４دن３ کال 1355 هجري شمسي دی. دا تاريخ په الندې ډول په 
قمري او ميالدي سنو اړوو.

د احمد د ز４８４دن３ کال  1355 هـ ش  -1

په هجري قمري سن３ د اړولو الره.  

1355 هجري شمسي         

  +  41                                       

                                       1396 هجري قمري   

په ميالدي سن３ د اړولو الره.  -2

1355هجري شمسي    

+  621                                        

                                        1976ميالدي 

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
بابا د رس５دو  ته د احمد شاه  په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې واک  زده کوونکي دې 
تاريخ )1747م( په هجري شمسي او قمري سنو او دويمه ډله دې د افغانستان د خپلواک９ تاريخ 

)1298هـ . ش( په قمري او ميالدي سنو واړوي.

 پو＊تن３
1- په افغانستان ک３ ＇و ډوله سن３ دود دي، نومونه ي３ واخلئ.؟

2-  اوس مهال د شمسي او قمري سنو تر من＃ توپير ＇و کاله دی؟

 له ！ول／ی ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل３ ز４８４دن３ ن５＂ه په قمري او ميالدي سنو واړوي او د هغو پايله دې په ！ول／ي 

ک３ ولولي.

1355
132
0035

33
2

33
41
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＇لورم لوست

په دغه لوست ک３ زده کوونکي د افغانستان له تاريخي نومونو سره آشنايي پيدا کوي.

اريانا
زموږ د ه５واد تر ！ولو پخوانی نوم أريانا و چ３ شا او خوا له ميالد ＇خه )2500 سال ق. م( کاله وړاندې دغ３ 
سيم３ ته د اريايانو له رات， سره پرې نومول شوی او د نجيب، شريف، م５لمه پا ل، کروند－ر، د ＊３ روي３ 

درلودونکي او د اريايانو د اوس５دو د ＄ای په معنا ياد شوی.
اريايان هغه و－７ي وو چ３ له ميالد ＇خه )2500 ق . م( کاله وړاندې د امو سيند له ها خوا ＇خه د نفوس د 
ډ４روالي او د ＄ای او ＇７ ＄ايونو د کم＋ت له امله افغانستان ته راوکوچ５دل. د هندوکش په دواړو غاړو ک３ 
م５شته شول او په دغه ه５واد ک３ ي３ د دولت بنس ک５＋ود. اريانا د اوستا له دورې )1000 ق. م( ＇خه تر 

پن％م３ ميالدي پورې د ه５واد نوم و.
خراسان

د خراسان کلمه له دوو نومونو ＇خه جوړه شوې چ３ خور د )لمر( په معنا او سان د )راختلو( په معنا دی، يعنی 
هغه ＄ای چ３ لمر پک３ راپورته ک８５ي. همدارن／ه د ختي％３ سيم３ په نامه هم ياده شوې.

د خراسان نوم په پن％مه ميالدي پ７５ۍ ک３ د يفتليانو له خوا دغه ه５واد ته ورک７ل شو او تر اتلسم３ ميالدي 

د افغانستان تاريخي نومونه
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پ７５ۍ پورې، يعن３ د احمد شاه بابا له خوا د افغانستان د نوي دولت تر رامن％ته ک５دو پورې ي３ دوام وک７. دغه 
نوم يونيم زره کاله د ه５واد نوم و. 

افغانستان
＇رن／ه چ３ مخک３ يادونه وشوه، زموږ ه５واد د تاريخ په اوږدو ک３ په مختلفو نومونو ياد شوى دى. د افغانستان 

نوم په اتلسمه ميالدي پ７５ۍ ک３ د احمد شاه بابا له خوا دغه ه５واد ته ورک７ل شو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اريانا، دويمه ډله دې د خراسان او در４مه ډله دې 

د افغانستان د نوم په اړه معلومات وړاندې ک７ي.
 پو＊تن３

۱- افغانستان د تاريخ په اوږدو ک３ په کومو نومونو ياد شوى دي؟
۲- د أريانا کلمه ＇ه معنا لري؟

۳- د يو ه５واد نوم ＇ه مفهوم ورکوي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپلی سيم３ د تاريخي نومونو په اړه له مشرانو او پوهانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي او خپل 

معلومات دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.
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دا ＇پرکی الندې لوستونه لري:
۱- لوم７ن９ ！ولن３ او د هغو د ژوندانه حالت.

۲- د اريايانو لوم７نی ！ا！وبی.
۳- د اريايانو د ژوندانه ＇رن／والی.

٤- د اريايانو مهاجرتونه.
٥- د ختي＃ او لويدي＃ په لور مهاجرت

٦- ويدي مدنيت.
٧- اوستايي مدنيت.

٨- هخامنشيان.
٩- پر افغانستان د مقدوني سکندر يرغل.

۱٠- موريايان.
۱۱- ساکان.

۱۲- يونان - باختري خپلواک دولت.
۱۳- ديونان - باختري دورې کلتوري ＄ان／７تياوي.

۱٤- د کوشانيانو امپراطوري.
۱٥- د يفتليانو امپراطوري.

دويم ＇پرکی
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د دويم ＇پرکي موخ３

۱- زده کوونکي به د لوم７نيو ！ولنو، آريايانو او د هغو له مدنيتونو سره بلد شي.
۲- زده کوونکي به په افغانستان ک３ د پرديو د ولک３ په اړه معلومات تر السه ک７ي.

۳- زده کونکي به د يونان - باختري دولت د رامن％ته ک５دو ＇رن／والی او د هغو کلتوري السته 
راوړن３ ＇ر－ندې ک７ای شي.

٤- زده کوونکي به د کوشانيانو او يفتليانو له امپراطوريو سره پ５ژند－لوي پيدا ک７ي.
مقدوني  د  باندې  افغانستان  پر  تحليل،  پي＋３  مهال  د  هخامنشيانو  د  دې  کوونکي  زده   -٥

سکندر د سوقياتو په الملونو باندې پوه او د موريايانو د پ５ر له ＄ان／７تياوو سره بلد شي.
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لوم７ن９ ！ولن３ او د هغو د ژوندانه ＇رن／والی
پن％م لوست

په دغه لوست ک３ زده کوونکي د لوم７نيو ！ولنو له ＄ان／７تياوو، د ژوندانه د حالت د ＇رن／والي او د لوم７نيو 
！ولنو د عقايدو او افکارو په اړه معلومات تر السه ک７ي.

د انساني ！ولن３ د رامن＃ ته ک５دو سره، بشري ！ولن３ ډ４ر ساده ژوند درلود. هغه مهال چ３ مهم اختراعات نه 
وو رامن％ته شوی، د طبيعت په اړه د انسانانو پوهه ډ４ره ل８ه وه. انسانانو په طبيعت ک３ ډ４ر سخت ژوند ت５ر 
ک７ی دی.سم）و ته په پناه وړلو او د پاي＋ت لپاره د هلو ＄لو په کولو سره انسانانو وکوالی شول چ３ ＄انونه 

له نويو شرايطو سره عيار او خپل ژوند ته ادامه ورک７ي. 
په پيل ک３ انسانانو له ژوو)حيواناتو( ＊کار او ＄ن／لي ميوو ＇خه په －＂３ اخيستن３ سره خپل ژوند ته دوام 
ورکاوه. د ＇ارويو له پوستکو ＇خه ي３ د خپل بدن د پو＊لو په موخه کار اخيست او د غرونو په لمنو ک３ 
ي３ په شته سم）و او غارونو ک３ ژوند کاوه چ３ د س７و او وحشي ژوو له －واښ ＇خه په امن ک３ و اوسي. 
له ＄ان ＇خه د دفاع او د ＊کار لپاره به ي３ له ډبرو ＇خه －＂ه اخيستله. د وخت په ت５ر４دو سره انسانانو ډول 
ډول او يو ＇ه پر مختللي توکي او لو＊ي جوړ ک７ل. د ډبرو په توږلو سره ي３ ب５الب５ل توکي لکه: نيزه ، تبر 
او تر خ＃ جوړول. پر ډبرو سر ب５ره ي３ د ＇ارويو له ه６وکو او د ونو له لر－يو ＇خه هم د ب５الب５لو توکو د 

جوړولو لپاره کار اخيست.
د اور کشف د انسانانو له لوم７نيو او مهمو اختراعاتو ＇خه و چ３ د انسانانو په ژوند ک３ ي３ بدلون راوست 
او يخني ي３ په تودوخه او تياره ي３ په ر１ا بدله ک７ه، چ３ په پايله ک３ د انسان و４ره له وحشي او ناپ５ژندل شوي 
طبيعت ＇خه ل８ه شوه. دکرن３ دود د لوم７نيو انسانانو په ژوند ک３ تر ！ولو مهم بدلون و، ＄که چ３ －６ ژوند 
د خواړو د ز４رم３، د کار د و４ش او د منظمو ！ولنو د رامن％ته ک５دو لپاره الره هواره ک７ه. د انسانانو －６ ژوند 
دکور جوړولو د ډول ډول لو＊و، ！و！و او خاورينو لو＊و د جوړولو، د پراختيا المل و－ر＄５د او په وروستيو 

دورو ک３ ي３ د سترو تمدنونو د رامن％ته ک５دو لپاره الره هواره ک７ه.
په پيل ک３ انسانانو د يو خدای)ج( عبادت کاوه، خو ＇ه مهال وروسته ي３ ＄ين３ له سم３ الرې کاږه او 
مشرک  شول. ＇７５ونکي له تاريخ ＇خه په وړاندې دوره ک３ د بتانو د عبادت او د کوډو له دود ＇خه هم 

کيسه کوي.
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د لوم７نيو ！ولنو و－７ي له عقيدتي پلوه ديندار او په خپلو ديني احکامو والړ وو. که ＇ه هم د دوی عقايد يوازې 
خرافات وو، خو له م７ين３ وروسته ي３ په ژوندي ک５دلو يعن３ په بل３ ن７ۍ باور درلود. له همدې امله ي３ د م７و 
د خ＋ولو پر مهال له هغو سره په قبر ک３ خوراک او اړين وسايل ا４＋ودل. هغوی اور ته هم ډ４ر درناوی درلود 

او هغه ي３ سپ５）لی باله .

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ی ډله دې د لوم７نيو انسانانو د ژوندانه د ＇رن／والي په اړه او 

دويمه ډله دې د هغو د عقايدو او افکارو په اړه په ！ول／ي ک３ معلومات وړاندې ک７ي.
 پو＊تن３

۱- لوم７نيو انسانانو له ＇ه شي ＇خه د خوراک لپاره －＂ه اخيستله؟
۲- دلوم７نيو ！ولنو انسانانو چ５ر ته ژوند کاوه؟

۳- لوم７نيو انسانانو د کومو وسايلو په مرست３ سره خپل３ اړتياوې پوره کول３؟
۴- د لوم７نيو انسانانو دين او مفکورې ＇ن／ه وې؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د پخوانيو انسانانو د ژوند په اړه له پوهانو او کتابونو ＇خه معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ 

دې وړاندې ک７ي. 
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د آريايانو لوم７نی ！ا！وبی
شپ８م لوست

 دلرغونی بلخ ) ام البالد (دپات３ ودانيوان％ور

په دې لوست ک３ به د أريايانو د لوم７ني ！ا！وبي سره په لن６ه تو－ه پ５ژند－لوي ترالسه ک７و.

آريايي قومونه له سپين نژاد ＇خه دي او د سپين پوستو قومونو يوه لويه برخه جوړوي.

استو－ن％ی           لوم７نی  ي３  يو شم５ر  وړاندې ک７ي،  نظريات  ب５الب５ل  اړه  په  ！ا！وبي  د اصلي  اريايانو  د  پوهانو 
د بالتيک سمندر－ی او ＄ين３ ي３ چيني، ترکستان او پامير بولي. د پوهانو يوه بله ډله د دغو قومونو اصلي 
او لوم７نی ！ا！وبی د اورال د غرونو لمن３ －２ي. د سايبريا سو４ل او د ＄ينو په اند د سيحون او جيحون سيم３ 
د آريايي قومونو لوم７نی استو－ن％ی دی. د آريايي قومونو د اصلي ！ا！وبي په اړه کره معلومات نشته، خو 
هغه ＇ه چ３ رو＊انه دي هغه دا دي چ３ لرغوني افغانستان ته آريايان د امو سيند او سير سيند له هغ３ 
غاړې ＇خه رال８５ديدلي دي. وروسته له هغه چ３ آريايان له خپل اصلي ＄ای )آريانه ويجو( ＇خه د هوا د 
س７＊ت او ＄ينو نورو الملونو له امله ک６ه شول، ورو ورو د سغد او مروې له الرې باختر )بلخ يا بخدي( 

ته راغلل.
د آريايانو د پ５ژندن３ لپاره ويدي سرودونه تر ！ولو لوم７ن９ او مهم３ سر چين３ دي. په ويدي سرودونو ک３ 
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د آريايي قبايلو په اړه ډ４ر معلومات شته. آريايانو خپل استو－ن％ی )اريانه ويجه( يا )آريانا ورشه( نوماوه. په 
ويدي سرودونو ک３ د الينا په نامه د يوې قبيل３ يادونه شوې چ３ د لغمان د ننني الين／ار اوسيدونکي دي. 
همدا رن／ه د بوالن اوس５دونکي ي３ د )بهاالنه( په نامه ياد ک７ي دي. په ويدي سرودونوک３ د اريايانو تر واک 
الندې سيم３ هم يادې شوي چ３ د ب５ل／３ په تو－ه هريوا )هرات(، هراوتی  )دهراوت( او بلهيکه )بلخ( 

يادولی شو.

 په ！ول／３ ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د آريايانو د لوم７ني ！ا！وبي په اړه د پوهانو د نظرياتو او 

دويمه ډله دې د آريايانو اړوند د ويدي سرودونو په اړه په ！ول／ي ک３ معلومات وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
۱- د آريايانو لوم７نی استو－ن％ی چ５رته و؟

۲- بلخ ته د اريايانو د ک６ه ک５دو المل ＇ه و؟
۳- آريايان ＇رن／ه بلخ ته راغلل، ＇ر－ند ي３ ک７ئ؟

۴- آريايانو خپل استو－ن％ى په کومو نومونو يادولو، وي３ ليکئ؟

  له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د آريايانو د لوم７ني ！ا！وبي په اړه معلومات وليکي او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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د اريايانو د ژوندانه ＇رن／والی
اووم لوست

آريايان په پيل ک３ پوونده ژوند درلود. په بلخ ک３ له م５شت ک５دو وروسته ي３ ＊اري ژوند ته مخه ک７ه. 

هغوی کورنی نظام درلود او کورن９ ته ي３ )کوال ( ويل. له ＇و کوالوو ＇خه يوه قبيله او له ＇و قبيلو ＇خه 
يو قوم جوړ４ده چ３ مشر ته ي３ )ويس پاتي( ويل３. ＇و ويس پاتي د پاچا په واسطه چ３ هغه ته ي３ راجا 
ويل، اداره ک５دل. د خپل３ استو－ن３ ＄ای ته ي３ )پور( ويلي. آريايانو په بلخ يا بخدي ک３ د لوم７ني مدنيت 
بنس ک５＋ود. د بلخ ＊ار ي３ خپل مرکز و！اکه او لوړ  کورونه ي３ ودان ک７ل. له ＊ار ＇خه د دفاع په موخه 

ي３ پلن ديوالونه او －０ شم５ر برجونه جوړ ک７ل چ３ ن＋３ ن＋ان３ ي３ تر دې مهاله تر ستر－و ک８５ي.
آريايانو د ＇ارويو په روزن３ او ساتن３، کرن３ او ب２والی )باغداری( پيل وک７. ډول ډول －الن ي３ روزل او د 

ميوو ون３ ي３ ک５نول３. د کال لوم７ۍ ورځ ي３ لمان％له چ３ د نوروز په نامه ياد８４ي.
د آريايانو له مشهورو جشنونو ＇خه يو هم د )سامانه( په نامه ياد８４ي.په دې جشن ک３ به ＄وانان په اسونو 
سپر４دل. د نيزې وهن３ لوبه او ن）ا به ي３ کوله.په ويدي عصر ک３ په ب５الب５لو ارباب االنواعو باور درلود. 

سره له دې چ３ د ب５الب５لو خدايانو عبادت ي３ کاوه، خو په يو خدای ي３ هم عقيده درلوده.

د أريايانو د ژوندانه د ＇رن／والي ان％ور
په دغه لوست ک３ زده کوونکي د آريايانو د لوم７ني ！ا！وبي، نژاد او افغانستان ته دهغوى د رات， په اړه معلومات 

تر السه کري.
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 په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د آريايانو د جشنونو په اړه او دويمه ډله دې د آريايانو 

د کورن９ د نظام په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
1- آريايانو خپل د اوس５دو ＄ای په کوم نامه ياداوه؟

2- آريايانو په کوم ＊ار ک３ د لوم７ني مدنيت بنس ک５＋ود؟

3- د آريايانو د ！ولنيزې وضع３ په اړه معلومات وړاندې ک７ئ؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د آريايانو د ژوندانه د ＇رن／والي په اړه له کتابونو ＇خه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي 

ک３ دې وړاندې ک７ي.   
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د آريايانو مهاجرت 
اتم لوست

لکه چ３ ＇ر－نده ده. آريايانو ډ４ره موده د هندوکش په شمال ک３ د بلخ په واليت ک３ ژوند کاوه. هغوی 
په خپل ！ولنيز ژوند ک３ ډ４ر پرمخت， ک７ی وو. په ＊ارونو ک３ －２ه －و１ه ډ４ره وه. د ＇ارويو لپاره کافي ＇７ 
＄ايونه، نه وو، له دې امله د باختر آريايانو په مهاجرت پيل وک７. شاوخوا له ميالده2000 کاله وړاندې 

اريايي کورن９ او قبيل３ ډل３ ډل３ د لو４دي＃، سو４ل او ختي＃ په لورو وکوچ５دل３.
د اريايانو يوې ډل３ د لو４دي＃ لور ته حرکت وک７. لوم７ی ايران، ورپس３ ترکي３ او په پای ک３ اروپايي ه５وادونو 
ته ورس５دل. بل３ ډل３ د سويل ختي＃ لور ته مخه ک７ه. لوم７ی شمالي هند او بيا د هند مرکزي سيمو ته 
ورس５دل. هغه آريايان چ３ د هندوکش په دواړه غاړو ک３ پات３ شول، په ترتيب سره ي３ په لرغوني افغانستان 

ک３ )ويدي او اوستايي( مدنيتونه يو پر بل پس３ رامن％ته ک７ل.

د آريانا په داخل ک３ مهاجرت
د و－７و د شم５ر د ډ４روالي له امله د باختر اريايي قبايل د هندوکش له غره ت５ر شول او د نوموړي غره په 
سو４لي برخو ک３ ده５واد په ختي％و درو ک３ م５شت شول. دغه ک６وال کله چ３ له هندوکش ＇خه ت５ر شول، 

د اريايي مهاجرتونو ان％ور

په دغه لوست ک３ د ن７ۍ ب５الب５لو سيمو ته د آريايانو د مهاجرت د الملونو په اړه معلومات تر السه کوئ. 
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دکاپيسا حوزې ته ننوتل او د کابل، ت／اب، لغمان او کون７ له الرې تر سند پورې استو－ن شول. همدارن／ه 
يو شم５ر اريايانو له باختر ＇خه د لو４دي＃ په لور حرکت وک７ او د ه５واد په لو４دي％و او سو４لي واليتونو ک３ 
＄ای پر ＄ای شول. بله ډله له کابل ＇خه د سپين غره او کورم３، －ومل او ＄ينو نورو سيمو په لورې الړل 

او يوه ډله ي３ په ارغنداب ک３ ＄ای پر ＄ای شوه.
او  اندخوی  ميمن３،  په  و،  ي３ حرکت ک７ی  لور  په  لو４دي＃  د  ډل３، چ３  نورې  اريايانو  د  باختر ＇خه  له 
کورني  ！ول  دغه  استو－ن شول.  په د＊تو ک３  او هلمند  ارغنداب  د  او  ب５ل３  په د＊ته ک３ سره  د هريرود 

مهاجرتونه له ميالد وړاندې تر  )1900 – 1400ق.م( کلونو پورې تر سره شوي دي.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ن７ۍ ب５الب５لو برخو ته د آريايانو د مهاجرت 
په اړه او دويمه ډله دې د آريانا په داخل ک３ د اريايانو د مهاجرت په اړه په ！ول／ي ک３ معلومات وړاندې 

ک７ي.

  پو＊تن３
1-  د آريايانو کورني مهاجرتونه په کومو کلونو ک３ تر سره شوي دي؟

2- د آريايانو د مهاجرت المل وليکئ؟

3- لو４دي＃ لور ته د آريايانو د مهاجرت په اړه معلومات وليکئ؟

  له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت 
زده کوونکي دې د آريايانو د مهاجرت په اړه له کتابونو ＇خه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي ک３ دې 

وړاندې ک７ي.
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لو４دي＃ او ختي＃ لور ته مهاجرت
نهم لوست

په دغه لوست ک３ ختي＃ او لو４دي＃ لور ته د آريايانو دمهاجرت د ＇رن／والي په اړه معلومات وړاندې ک８５ي.

الف- ختي＃ لور ته مهاجرت: له ميالده شاو خوا  )1500 ق. م( کاله وړاندې د آريايي قبايلو 
يوې ډل３ باختر پر４＋ود او له خپلو رمو سره ي３ له غرونو او درو ＇خه د ＇７＄ايونو په ل＂ه ک６وال 
شول. هغوی ورو ورو ننني کابل ته ورس５دل.  د کابل سيند له الرې －ندهارا ته او بيا له هغه ＄ايه 
شمالي هند ته ننوتل او ددغه ه５واد اصلي و－７ي ي３ تر خپل３ ولک３ الندې راوستل. آريايانو په هند 
ک３ د واکمن９ واحد سيستم رامن％ته نه ک７، بلک３ هرې قبيل３ يوه کوچن９ سيمه د ＄ان لپاره غوره 
ک７ه. کله چ３ په هند ک３ د بوم３)پخوانيو( اوس５دونکو سره مخ شول، هغوی ي３ د )داسيو( په نامه 
ونومول. د هند و－７و هغوی پردي －２ل او کرکه ي３ تري کوله. له دې امله ي３ له هغو سره سخت３ 
ج／７ې وک７ې او د سو４ل لور ته ي３ پرشا ک７ل. د دغو قبيلو تر ！ولو مشهوره د بهاراته قبيله وه چ３ 
وروسته مهابهاراته يعن３ ستر بهاراتيان ونومول شول. اريايانو خپل نوی ه５واد بهاراتا ورشه ونوماوه 
يعن３ د بهاراتيانو ＇７ ＄ای چ３ دا دهند لوم７نی ملي نوم دی. له دغو آريايانو ＇خه د )ويدا ( په نامه 
يو کتاب هم پات３ دی چ３ د آريايانو په اړه موږ ته معلومات راکوي. هند ته د آريايانو د ک６وال９ بهير 
تر ) 1500 ق. م( کاله دوام درلود. آريايانو له1500 تر 1200 ق. م کالو پورې په هند ک３ ډ４ري 

واکمن９ رامن％ته ک７ي دي.

آريايانو د مهاجرت هم مهاله د  د هند لورته د  آريايانو مهاجرت:  ب- لو４دي＃ لورته د 
آريايانو يوه ډله د هلمند او هرات له الرې د فارس ه５واد ته ننوتل. له دغوو－７و ＇خه يو شم５ر د 

فارس په شمال لو４دي＃ ک３ استو－ن شول چ３ د )ماد هاوو (په نامه ياد شول او يو شم５ر ي３ د فارس 
له سو４ل لو４دي＃ ＇خه د فارس خليج ختي＃ ته مهاجر شول چ３ د )فارسيانو( په نامه ياد شول. له 

همدې امله تر وروستيو کلونو پورې د ايران واکمني د فارس په نامه ياد４ده.
د آريايي مهاجرينو دا دواړې ډل３ چ３ له خپل اصلي ！ا！وبي ＇خه ب５ل３ شول３ او د لو４دي＃ او ختي＃ 
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لور ته الړې له پرديو عناصرو سره ي３ دايم３ اړيک３ پيدا ک７ې او له هغو سره －６ او منحل شول. تر 
يو مهاله د ماد او فارس قبيلو په ايران ک３ له يو بل ＇خه جال د خپلو أريايي مشرانو تر مشرۍ الندې 
ژوند کاوه. له دې امله چ３ هغوی ＇ه موده د اشوريانو تر سياسي اغ５ز الندې وو، نو له سامي نژاد 

سره ي３ ډ４ر ورته والی پيدا ک７.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې ختي＃ لور ته د آريايانو د مهاجرت په اړه او دويمه 

ډله دې لو４دي＃ لور ته د آريايانو د مهاجرت په اړه معلومات وليکي او په ！ول／３ ک３ دې وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
1- آريايانو په کومو کلونو ک３ مهاجرت پيل ک７ او په ختي＃ ک３ ي３ خپل３ سيم３ په کوم نوم يادې ک７ې؟

2- آريايان فارس ته په مهاجرت ک３ له کومو الرو ت５ر شول؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت  
زده کوونکي دې ختي＃ او لو４دي＃ لور ته د آريايانو د مهاجرت په اړه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي 

ک３ دې وړاندې ک７ي.
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دآريايانو مدنيتونه
لسم لوست

زده کوونکي به په دغه لوست ک３ د ويدي مدنيت او هم په دې دوره ک３ د کلتوري، اقتصادي او ！ولنيزې 
وضع３ د ＇رن／والي په اړه معلومات تر السه ک７ي.

ويدي مدنيت
د آريايانو په اړه مو الزم معلومات السته راوړل. اوس د اريايانو له مدنيت سره بلد８４و. د لرغوني افغانستان 
لوم７نی مدنيت د ويدي په نوم ياد８４ي. د دغه مدنيت نوم له ويدي کتابونو ＇خه اخيستل شوی دی. دغه 
مدنيت تر ميالد 1800 کاله پخوا پيل او تر 1200 ق، م. ي３ دوام درلود. د دغه مدنيت په اړه له هغو 
＇لورو کتابونو ＇خه معلومات السته راغلي چ３ په ويدي کتابونو مشهور دي. دا کتابونه سر ب５ره پر دې 
چ３ بشپ７ سياسي، اقتصادي او ！ولنيز معلومات لري، د آريايانو د هغه مها ل د اخالقو او عقيدو او د هغ３ 
زمان３ د کلتور په اړه هم پک３ اړين معلومات شته. لکه ＇ن／ه چ３ مخک３ مو ولوستل، آريايانو ＄ان／７ی 
！ولنيز نظام درلود. په آريايي ډلو ک３ شاهي نظام واکمن و، ！ولنه په ＄ان／７ي تدبير اداره ک５دله. د کورن９ 
په سر ک３ پالر )پاتي( موجود و. له ＇و کورنيو يو خيل يازی جوړ４ده چ３ د هغ３ په سر ک３ کوترا پاتي و. 
له ＇و خيلونو يازيو ＇خه يوه قبيله جوړيده چ３ په سر ک３ ي３ －راماپاتي ＄ای درلود. د ＇و قبيلو رييس ته 
ي３ ويس پاتي ويل، ＇و ويس پاتي به د ！ولواک له خوا چ３ راجا نوميده، اداره ک５دل. د آريايانو د ！ولنيزې 
اوضاع په اړه هم ويدي سرودونه رو＊انه معلومات لري. د ب５ل／３ په تو－ه: د ＊％３ مقام ته په ويدي مدنيت 
ک３ درناوی ک５ده. سره له دې چ３ د هلک ز４８４دنه ي３ نيکمرغي －２له، خو د ويدي عصر ＊％و ＄ان／７ی 
＄ای درلود، لکه ＇ن／ه چ３ په ري／ويدا ک３ د ډ４رو ＊％و شعرونه د ＄ان／７ي هنري لطافت او صنعت 

د لرغوني بلخ د ＊ار ودان９ )بخدي(
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په درلودلو سره ثبت شوي دي له دغو ډلو ＇خه يوه ＊％ينه شاعره د )خانم －وشاه ( په نوم شهرت لري 
چ３ د هغ３ اشعار د ري／ويدا په لوم７ي ！وک ک３ ثبت دي. بله ＊％ينه شاعره ) لوپامودرا( نوم８５ي چ３ د 
هغ３ اشعار هم د ري／ويدا په لوم７ي ！وک ک３ راغلي دي. په ويدي مدنيت ک３ ＄ان／７ی اقتصادي نظام 
و. د ويدي مدنيت انساني ډلو د خپل ژوند اساسي اړتياوې د شپن９ او کرن３ له الرې پوره کول３. د اريايانو 

شتمني د ＇ارويو، لکه: پسونو، وزو، غويانو او داس３ نورو د شم５ر له مخ３ اندازه ک５دله.
آريايان د کرن３ او شپن９ تر ＇ن， په سودا－رۍ هم بوخت وو. د تبادل３ واحد او تجارتي متاع ي３ غوا－ان３ 
وې چ３ هغه ته ي３ )پيسو( ويل３. د اوسن９ پيس３ کلم３ نوم چ３ پولي واحد دی د اريايي دورې د ويدي 
عصر پيسو ته رس８５ي. د ويدي مدنيت پر مهال به و－７و ！وکران اوبدل، د ＇ارويو له وړيو به ي３ ډول ډول 
جام３ －ن６ل３، اوسپنيز وسايل به ي３ جوړول، له او سپن３ به ي３ پر ظريفو زينتي وسايلو سرب５ره د توليدي 
چارو لپاره هم ډ４ر کلک وسايل جوړول. د ډول، ډول خاورينو او لر－ينو لو＊و جوړول هم دود و. د ＇＋لو 
لپاره ＄ان／７ي لو＊３ وو، د ويدي مدنيت پر مهال ！ولو کسب／رو، لکه کالالنو، پ＋انو، ترکا１انو او نورو په 
ډ４ر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. په ويدي زمانه ک３ انسانانو په ب５الب５لو ارباب االنواعو عقيده درلوده چ３ 
له هغو ＇خه يوه  هم د )اوشاس( االهه وه چ３ د خلکو په باور هغه يوه ＊％ه وه او د سپيده دم يا د سهار د 
االه３ په نامه ياد４دله. سره له دې چ３ د ډ４رو االهه و عبادت به ي３ کاوه، خو بيا هم په يو واحد خدای> 
ي３ عقيده لرله، لکه چ３ په ري／ويدا ک３ راغلي دي. )په هر ثابت او هر حرکت کوونکي او هر ＇ه چ３ پر 

الرې ＄ي او هر هغه ＇ه چ３ مري پر دغو ！ولو شيانو يوازې يو اهلل > واکمني لري(.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ويدي مدنيت د سياسي اوضاع په اړه، دويمه 
ډله دې د اقتصادي وضع３ په اړه او در４مه ډله دې د ويدي مدنيت د اعتقاداتو په اړه خپل معلومات وليکي 

او په ！ول／ي ک３ دې بيان ک７ي.
  پو＊تن３ 

1-  په افغانستان ک３ لوم７ني مدنيت په کوم نوم ياد４ده؟ په لن６ ډول ي３ وواياست.
2- ＊％و د ويدي مدنيت پر مهال ＇ه ډول مقام درلود؟ شرحه ي３ ک７ئ.

3- د ويدي مدنيت و－７و د عقايدو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ خپل معلومات ＇ر－ند ک７ئ.

   له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د اسالم له سپي）لي دين ＇خه وړاندې د خلکو د عقيدو په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل 

معلومات دې ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.
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اوستايي  مدنيت
يوو لسم لوست

زده کوونکي په دې لوست ک３ د اوستايي مدنيت او په دې دوره  ک３ د کلتوري او ！ولنيزې وضع３ په اړه 
معلومات تر السه کوي.

له کتاب ＇خه  تاريخ ک３ دويم مدنيت دی. د دغه مدنيت نوم د اوستا  په  افغانستان  اوستايي مدنيت د 
اخيستل شوی چ３ د زردشتيانو لپاره سپ５）لی دی. اوستا د قانون، بنياد او دستور په معنا ياد شوی دی. 
دغه مدنيت له ميالد ＇خه د مخه د۱۲٠٠ کالو پر شاوخوا ک３ پيل شوی او تر ميالد د مخه، تر 700 کالو 
پورې ي３ دوام ک７ی. د اوستايي مدنيت بنس په بخدي ک３ ک５＋ودل شو. په دې اړه د اوستا په کتاب ک３ 
راغلي دي، «يما د اهورامزدا په امر يوه سيمه جوړه ک７ه چ３ د هغ３ پلن والی او اوږدوالی د يو اسپرس 
) داس ＄غلولو يو ميدان ( په اندازه و چ３ په هغ３ ک３ ي３ ＄ين３ حيوانات لکه پسونه، غويان، مرغان او 
＄ين３ ＄ناور لکه سپي او داس３ نور ساتل او د اوبو ＄ای ي３ د يوه هانه )ميل( په اوږدوالي وکينده او په دغه 
سيمه ک３ ي３، کو＇３ او خون３ جوړې ک７ې. خو دروغجنو، ليونيو او معيوبو او ضعيفو خلکو ته ي３ په 

ک３ ＄ای ور نه ک７.»
زردشت چ３ د سپينتمان په نوم هم ياد４ده، د زردشتيانو مشر الر＊ود، د اوستا پن％وونکی او د اوستايي 
مدنيت محرک و. نوموړي خپل ＄ان／７ي نصيحتونه په سرودونو ک３ ويل. زردشت د سالم ژوند لپاره پر 

دريو اصلونو ！ين／ار کاوه. چ３ ＊ه فکر کول، ＊ه ويل او ＊ه کار کول دي. 

د بلخ اتشکده د اورتون ان％ور
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د زردشت د شخصيت او ژوندانه په اړه په اوستا ک３ ډ４رې ＇ر－ندون３ شته. ويل ک８５ي چ３ نوموړي د 
پخواني بلخ)بخدي( د ＊ار په شاوخوا ک３ ژوند کاوه.

زردشت د هغ３ سيم３ په يوې نجيب３ کورن９ پورې اړه درلوده. د  همدغو سوابقو په درلودلو سره نوموړي د 
فکري اصالحاتو الر＊وونه پيل ک７ه. په همدې مهال ي３ د يوې نوې ت／الرې پر بنس له يو شم５ر وزيرانو 

او واکمنانو سره د خپلوۍ اړيکي ！ين／３ ک７ې.
＄ين３ مورخين زردشت د اسپه له مشهورې کورن９ ＇خه －２ي. د زردشت د کورن９ په ډ４رو نومونو ک３ د 
اسپه کلمه په وار وار راغل３ ده. د زردشت پالر پور اسپه او نيکه ي３ ميچت اسپه نوم５ده، چ３ د ميچيت 
اسپه نوم معنا ي３ د ) قوي اسونو د خاوند ( ده. د اوستا کتاب د زردشت له خوا وړاندې شوی دی. دغه 
کتاب په حقيقت ک３ د زردشتي دين د الرويانو لپاره د الر＊وون３ اصول دي. اوستا د پخوانيو کتابونو له 
ډل３ ＇خه －２ل ک８５ي. په غالب －ومان سره په دغه کتاب ک３ د 1200 تر  600 کاله پخوا تر ميالده پ３＋５ 

را＄ي.
په ا وستايي مدنيت ک３ درې －ون３ ！ولنيزې طبق３)روحانيون، پو＄يان او بز－ران( وو. خلکو کليوالي ژوند 
درلود، بز－ري او ب２والي د دوی اصلي دنده وه. د دې تر ＇ن， دوی په مالدارۍ هم بوخت وو. برونزي او 
اوسپنيز شيان به ي３ کارول. سرب５ره پر دې په اوستا ک３ د سياسي کورنيو او واکمنانو په اړه هم ＇ر－ندون３ 
شوې دي. په اوستا ک３ له هغو نومونو يادونه شوې چ３ د افغانستان په اساطيري تاريخ ک３ لوړ ＄ای لري.

لکه اسپه، کيانيان او پيشداديان.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اوستا په اړه او دويمه ډله دې د زردشت او د 

هغه د نصيحتونو په اړه خپل معلومات ！ول／يوالو ته ووايي.

 پو＊تن３
1- د اوستايي مدنيت او د هغه د معنا په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ وي３ ليکئ.

2- زردشت ＇وک و؟ 
3- اوستايي مدنيت پر ＇و ！ولنيزو برخو و４شل شوى و؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کونکي د ن５ک فکر کولو، ن５ک ويلو او ن５ک کار کولو ＇خه ＇ه معنا اخلي، له خپلو 

دوستانو او خپلوانو ＇خه دې پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.
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دوولسم لوست
هخامنشيان

په دې لوست ک３ په افغانستان ک３ د هخامنشيانود حاکميت د ＇رن／والي او د يونانيانو په واسطه د هغوی د له 
من％ه تللو په اړه معلومات تر السه کوئ.

هخامنشيان د فارس له قبيلو ＇خه دي چ３ واکمن９ ته له رس５دو وړاندې په پخواني فارس ک３ اوس５دل. 
فارسيان لس قبيل３ وو چ３ هخامنشيان له دغو لسو قبيلو ＇خه وو او آريايي دود ي３ درلود. هغه مهال په 
افغانستان ک３ مرکزي دولت نه و او په هره برخه ک３ سيمه ييز حکومتونه واکمن وو. د هخامنشيانو واکمن９ د 
هخامنشي کوروش په واسطه له ميالد ＇خه مخک３ په شپ８مه پ７５ۍ ک３ جوړه شوه. په پخواني فارس پورې 
ت７لو هخا منشيانو له خپل３ امپراتورۍ ＇خه وتل３ ختي％３ او لو４دي％３ سيم３ هم الس ته راوړې. له ميالد 
＇خه مخک３ په 549 کا ل ک３ هخامنشي ＄واکونو د کوروش تر فرمان الندې د افغانستان ＇ه برخ３ هم تر 
يو مهاله الندې ک７ې. له کوروش ＇خه وروسته د ده زوی کمبوجيه واکمن شو، نوموړي د  لرغوني فارس 

لو４دي％و برخوته پام واړاوه، د مصر له فرعون سره وجن／５ده، هغه ته ي３ مات３ ورک７ه او مصر ي３ ونيو.
داريوش د هند د نيولو په خاطر د سند له سيند ＇خه واو＊ت، سند او پنجاب ي３ ونيول. داريوش خپله پراخه 
امپراتوري چ３  48 ډوله نژادونه، ب５ل ب５ل دينونه، ډول ډول دودونه، خويونه او ژب３ ي３ درلودې، په ＄ان／７ي 
تدبير سره اداره کوله.په هغو يو شم５ر ډبر ليکونو ک３ چ３ له هخامنشي چارواکو پات３ دي، راغلي چ３ د 
هخامنشي حکمران９ لمن ختي％３ خواته پراخه شوه. له دغو ډبر ليکونو ＇خه يو هم د بيستون ډبر ليک دی 

د هخامنشيانو د واکمن９ سيم３
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چ３ د هخامنشيانو تر واکمن９ الندې له 21＇خه زيات３ سيم３ پک３ ＊وول شوي دي.د هخامنشيانو له مشهورو 
حکمرانانو ＇خه لوم７ی داريوش، خشايارشاه،  دويم داريوش، دويم اردشير او يو شم５ر نور واک ته ورس５دل.
له هغو ＇خه ＄ينو ډ４رې سيم３ ونيول３، خو تر ميالد مخک３ په 333 کا ل د يونانيانو په واسطه د هخامنشيانو 

امپراتوري له من％ه الړه او ！ول３ الس ته راوړې سيم３ ي３ له يوناني امپراتورۍ سره يو ＄ای شوې.

 په ！ول／ی ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هخامنشيانو مشهور واکمنان راوپ５ژني. دويمه ډله 
دې د ب５ستون د ډبر ليک په اړه خپل معلومات سره راغون６ او د خپلو استازو په واسطه دې نوروته د ＊وونکي 

په الر＊وونه وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
1- د هخامنشيانو کوم واکمن د افغانستان دنيولو ه）３ وک７ې؟ معلومات ورک７ئ.

2- د هخا منشيانو امپراتوري ＇ه وخت او د چا په واسطه جوړه شوه؟ معلومات ورک７ئ.

3- هخا منشي امپراتوري د چا له خوا له من％ه الړه؟ لن６ معلومات ورک７ئ.

  له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د هخا منشيانو د امپراتورۍ په اړه معلومات را ！ول او په ！ول／ي ک３ دې ولولي.
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پر افغانستان  د مقدوني سکندر يرغل
ديار لسم لوست 

په دې لوست ک３ پر افغانستان د مقدوني سکندر د يرغل او په افغانستان ک３ د سکندريو د رامن％ته ک５دو په 
اړه معلومات تر السه کوئ.

مقدوني سکندر د يونان د حاکم دويم فليپ زوی و چ３ له ميالد وړاندې په 331 کال ک３ د پالر له م７ين３ 
وروسته واک ته ورس５د. واک ته له رس５دو وروسته نوموړي د مصر، ايران، افغانستان او هندوستان لور ته 
خپل فتوحات پيل ک７ل. سکندر بريالی شو چ３ په 12کالو ک３ دخپل واک سيموته تر ډ４ره پراختيا ورک７ی. 

له همدې امله دکبير لقب ورک７ل شو.
مقدوني سکندر د هخامنشيانو د امپراتورۍ له نيولو وروسته افغانستان ته متوجه او له ميالد وړاندې په  
330 کال ک３ ي３ پر افغانستان يرغل وک７. سکندر د هرات له نيولو وروسته په دغه ＄ای ک３ د سکندري３ 

په نامه د يو ＊ار بنس ک５＋ود چ３ همدا د هرات اوسنی ＊ار －２ل ک８５ي.
د هرات له نيولو وروسته د سکندر ＄واکونو د فراه او ور＇５رمه سيمو په لور خپل يرغل پيل ک７. سيستان 
او همدارن／ه د بلوچستان مرکز )زرياسپ( ي３ ونيوه. وروسته ي３ د اراکوزيا )کندهار( په لور حرکت وک７. له 
ميالد وړاندې په329 کال ک３ ي３ ارغنداب تر السه ک７ او په همدغه کال ي３ کندهار ته ن８دې د ＄واکونو يوه 
اډه جوړه ک７ه. سره له دې چ３ تر هغه مهاله سکندر د افغانستان درې مهم واليتونه لکه: هرات، بلوچستان 

مقدوني سکندر
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او کندهار نيولي وو، خو د هرات پخواني حاکم د هرات خپلواکي اعالن ک７ه. سكندر د هرات د پا＇ون 
د ＄پلو په موخه ډ４ر ＄واکونه ور ول８５ل او هرات ي３ يو ＄ل بيا په ولکه ک３ راوست.

د هرات، سيستان او کندهار له نيولو وروسته سکندر کابل ته متوجه شو. نوموړی له ميالد وړاندې په329 
ق.م کال ک３ کابل ته ورس５د. د دې سيم３ له نيولو وروسته کاپيسا ته الړ او په دغه ＄ای ک３ ي３ د خپلو 

＄واکونو لپاره د قفقاز سکندر يه )نننی ب／رام( جوړ او بيا ي３ د همدې کا ل په پسرلي ک３ د اندراب له الرې 
د هرات د پخواني والي، بسوس پر ＄واکونو بريدونه پيل ک７ل.

بسوس د باختري ＄واکونو په ملتيا پر يونانی ＄واکونو خپلو بريدونو ته ادامه ورک７ه. دغه حالت له ميالد 
وړاندې تر  327 کال پورې دوام وک７. په همدې حال ک３ سکندر يو باختري قومندان ته د خپلوي الس 
ورک７ او د رخشان３ په نوم ي３ له يوې نجل９ سره واده وک７. په دې ډول سکندر باختري سيم３ په خپله ولکه 
ک３ وساتل３، سکندر د باختر له نيولو وروسته دکاپيسا له الرې کابل ته او له هغه ＄ايه د درون＂３ له الرې 
کون７ او اسمار ته ورس５د. په نوموړو سيمو ک３ ور سره يوسفزو سخت３ ج／７ې وک７ې چ３ په پايله ک３ ي３ 
سکندر ！پ３ شو. له دې وروسته ي３ د باجوړ او چترال لورې ته مخه ک７ه او دا سيم３ ي３ تر السه ک７ې.
سکندر خپلو برياووته ادامه وک７ه او له ميالد وړاندې په ۳۲٥ ق.م کال ک３ ي３ د کراچ９ په بندر ک３ يوه بله 
سکندريه جوړه ک７ه. له دغه ＄ايه ي３ د گدروزيا )بلوچستان( لور ته مخه ک７ه، خو کله چ３ د عراق د بابل 

＊ار ته ورس５د، د مالريا په ناروغ９ اخته شو چ３ په پايله ک３ د32كالو په عمر م７ شو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په نقشه ک３ د مقدوني سکندر د يرغل لورى و＊يي.

 پو＊تن３
۱- مقدوني سکندر په کوم کال د هخامنشيانو امپراتوري ړن／ه ک７ه؟ خپل معلومات وليکئ.

۲- په باختر ک３ مقدوني سکندر له چا سره واده وک７؟
۳- مقدوني سکندر په کومو واليتونو ک３ سکندر ي３ جوړې ک７ې؟ معلومات ورک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د سکندر په اړه له نورو کتابونو ＇خه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／３ ک３ دې وړاندې 

ک７ي.
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موريايان
＇وارلسم لوست

په دې لوست ک３ د موريايانو د واکمن９ او د دغه مهال د سياسي وضع３ په اړه معلومات تر السه کوئ.

د موريايانو لوم７نی حاکم چندرا－وپتا و چ３ له ميالد وړاندې په  324 کا ل ک３ په هند ک３ واکمن شو. 
چندرا－وپتا د افغانستان ＄ين３ ختي％３ سيم３ چ３ د يوناني حکمرانانو په ولکه ک３ وې، ونيول３. په دغه 
مهال د يوناني سليکوس ＄واکونو لوم７ي باختر او وروسته کابل يو ＄ل بيا تر السه ک７ل او چندرا－وپتا ي３ 
تر سند پورې شات， ته اړ ک７، خو تر لن６ مهاله برياوو وروسته يو ＄ل بيا د چندرا－وپتا تر بريدونو الندې 
راغلل، تر هغه چ３ چندرا－وپتا ته ي３ د خپلوۍ الس ور اوږد ک７ او خپله لور ي３ ورک７ه. پر دې سر ب５ره ي３ 

－ندهارا )نن／رهار( اراکوزيا )کندهار( او －دروزيه )بلوچستان( هم چندرا－وپتا ته پر４＋ودل.
چندرا－وپتا له ميالد وړاندې په 300 کال م７ شو او زوی ي３ بندوسارا واک ته ورس５د. په دې مهال په يوناني 
امپراتورۍ ک３ ب５الب５ل مرکزونه من％ته راغلل او د هغو تر من＃ درن３ ج／７ې پيل شوې. سره له دې چ３ 
د يوناني ＄واکونو تر من＃ ج／７ې روان３ وي، خو د سلوکيديانو او موريايانو ترمن＃ ＊و اړيکو ورځ په ورځ 
پراختيا مونده. د دوی تر من＃ سودا－ريزې اړيکي ！ين／３ شوې. دغه اړيک３ د دې المل شوې چ３ د يوناني 

او هندي کلتور د اختالط لپاره الره اواره شي.
له بندو سارا  وروسته د －وپتايی ل７ۍ مشهور واکمن )اشوکا( واک ته ورس５د. نوموړي د بودايي دين د 
خپر４دو په موخه افغانستان او د ن７ۍ بيالبيلو برخو ته ډ４ر مبلغان ول８５ل. هغه په خپل قلمرو ک３ د ډبرو 

دچندرا －وپتا د دورې د سرو زرو سکه
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پر مخ فرمانونه وليکل چ３ د بودايي دين استازيتوب ي３ کاوه. په کندهار، نن／رهار )درون＂ه( او ＄ينو نورو 
س５مو ک３ دا ډول فرمانونو شتون درلود.

ايتوديم د  او کابل ي３ واکمن９ کوله، د  په －ندهارا  يووالي چ３  له پيل سره د اشوکا  ايتوديم د واکمن９  د 
＄واکونو له لورې له مات３ سره مخ شو. په دې تر تيب د افغانستان پر ختي％و او سو４لي واليتونو د موريايانو 
افغانستان  د  او  پورې ورسول  تر سو４لي سيمو  د هندوکش  يرغلونه  ايتوديم خپل  ته ورس５ده.  پای  ولکه 

خپلواکي ي３ اعالن ک７ه.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي، هره ډله دې په ترتيب سره د موريايانو د واکمن９ پول３ د نقش３ 

پر مخ و＊يي.

  پو＊تن３ 
1- د موريايانو د لوم７ني واکمن په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ وي３ ليکئ.

2- چندرا－وپتا په کوم کال م７ شو؟
3-  د اشوکا د دين په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 

 له ！ول／ی ＇خه بهر فعاليت
 زده کوونکي دې په کتابتون ک３ د هغه کتاب نوم، مولف او د کتاب د چاپ５دو د کا ل پل＂نه وک７ي چ３ د 

موريايانو د وکمنانو په اړه ي３ معلومات ليکل شوي وي.



33

ساکان
پن％لسم لوست

د باختري يونان د پ５ر وروستنی واکمن هيلوکيلس و. نوموړی د باختري يونان د امپراتورۍ پر ！ولو سيمو 
واکمن و. له هغه وروسته محلي واکمنان او حاکمان من％ته راغلل، چ３ هغوی هر يوه پر وړه سيمه حکومت 

کاوه.
دې ل７ۍ له ميالد ＇خه وړاندې تر۱٠٠ کال پورې دوام وموند، د افغانستان په سو４لي سيمو، لکه: اراکوزيا 
)کندهار( سکستان )سيستان( ک３ د ساکانو په نوم ＄واکمن قوم د خپل حاکميت بنس ک５＋ود. د دغه قوم 
لوم７نی واکمن د هرايوس په نوم پ５ژندل شوی چ３ هغه هم د باختري يونان د واکمنانو په شان په خپل نوم 

سکه جوړوله.
ساکانو په لن６ه موده ک３ د خپلو متصرفاتو لمن تر ！اکسيال، سند او د بلوچستان تر بوالن پورې وغ％وله، د 

باختري يونان د امپراتورۍ سو４ل او سو４ل ختي％３ سيم３ ي３ هم تر خپل３ ولکي الندې راوست３.
له هرايوس وروسته مايوس له ميالد وړاندې په)72( کال ک３ واک ته ورس５د. هغه د خپلو سکو په مخ د 
شهنشاه لقب وليکه، د هغه د واکمن９ د مهال يو ليک د لرغون پوهانو الس ته رس５دل３ چ３ د يوې مسي 
！و！３ پر مخ ليکل شوی، په دغه ليک ک３ له ميالده  78 کاله وړاندې له يوناني او خروشتي رسم الخط ＇خه 

－＂ه اخيستل رو＊انه ک８５ي.
د مورخينو په اند د ساکانو د واکمن９ د مهال داس３ کلم３ او نومونه پات３ دی چ３ تر اوسه هم په پ＋تنو ک３ 

د سيستان تاريخي پات３ شون３ 

په دغه لوست ک３ به د افغانستان په سو４لي سيمو لکه اراکوزيا )کندهار( او س／ستان )سيستان( ک３ د ساکانو 
د واکمن９ په اړه معلومات تر السه ک７ئ.
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دود دي، د ب５ل／３ په تو－ه اروپايي افغان پ５ژندونکی )سرا ولف کاميرو( باور لري چ３ )ساله که دمه( هغه 
کلمه ده چ３ د ساکانو په مسکوکاتو ليکل شوې ده چ３)د پياوړي سرت５ري( معنا ورکوي، او يا بله کلمه 
)سپاله هوره( د ج／７ه مار يا ＄ليدونکي سرت５ري په معنا راغل３ ده. د ساکانو واکمن９ د کوشانيانو په الس 

له من％ه والړه.

  په ！ول／ی ک３ فعاليتونه
زده کوونکي دې د ساکانو په اړه په خپلو ک３ خبرې اترې وک７ي او له يوبل ＇خه دې پو＊تن３ وک７ي او 

＄وابونه دې دوی خپله وارزوي.

 پو＊تن３
1- د ساکانو لوم７نی مرکز چيرته و؟ معلومات وړاندې ک７ئ.

2- د ساکانو لوم７ی واکمن ＇ه نوم５ده؟ په لن６ه ډول ي３ راوپ５ژنئ.
3- مايوس په کوم کال واک ته ورس５د؟ وي３ ليکئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت 
زده کوونکي دې له مشرانو وپو＊ت３ چ３ ايا د ساکانو په نوم کلی پ５ژني؟ خپل معلومات دې په ！ول／ي ک３ 

وړاندې ک７ي.
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د يونان – باختري خپلواک دولتونه
 شپاړلسم لوست

په دې لوست ک３ به زده کوونکي د يونان - باختري خپلواکو دولتونو د جوړ＊ت د ＇رن／والی او په دې دوره 
ک３ د سياسي وضع３ په اړه معلومات تر السه ک７ي.

 مخک３ مو ولوستل چ３ د سکندر تر واکمن９ الندې سيم３ د يوناني قوماندانانو تر من＃ وو４شل شوې. 
يوناني سلوکيديانو هم د سکندر د امپراتورۍ يوه برخه په واک ک３ لرله. هغوی شام او په هغه پورې ت７ل３ 
سيم３ اداره کول３. سلوکيديانو يو تن يوناني افسر د لوم７ي ديوديتس په نوم د باختر د والي په تو－ه و－وماره. 
کله چ３ هغه باختر ته ورس５د، د باختر او سغديانه خپلواکي ي３ اعالن ک７ه. د ديوديتس د واکمن９ پ５ر د 
245- 230 كاله پخوا تر ميالده پورې رس８５ي. تر هغه وروسته دويم ديوديتس د باختر کن＂رول او اداره 

په الس ک３ ونيوله. نوموړی له اشکانيانو نوې خپلواک شوی دولت سره د دوست９ اړيکي ！ين／３ ک７ې، 
＄که دواړه نوي دولتونه د شام )سوري３( د سلوکيديانو پر خالف وو. ايوتيديوم د يونان باختري دولت يو 
ډ４ر ＄واکمن ！ولواک و، چ３ د خپل３ واکمن９ په پ５ر ک３ ي３ د شامي سلوکيديانو يرغل  پر شا وتنباوه او بيا 
ي３ د سول３ له الرې هغوی پر شا ک７ل. نوموړي د هندوکش سو４لي برخ３ ب３ له کوم３ ج／７ې د هندي 

دولت له سلط３ خپلواک３ ک７ې او په لو４دي％و برخو ک３ د توس تر سيمو پورې پر مخ الړ.
په شمال ک３ کاشغرستان او په سو４ل ک３ ي３ بلوچستان له لرغوني افغانستان سره يو ＄ای ک７ل. په همدغه 

د ايوکراتيد د مسکوکاتو ب５ل／ه
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دوره ک３ باختر د زرو＊ارونو)هزارشهر( نوم تر السه ک７. د يونان -باختري دولت بل ！ولواک ديميتروس 
نوم５ده. نوموړی تر سند او پنجاب پورې پر مخ الړ او شمالي هندوستان ي３ د －ن／ا تر ＇ن６و پورې ونيو. 
د يونان - باختري دولت پول３ د مرکزی ايران له د＊تو＇خه د －ن／ا تر سيند او بيا له سيحون او جيحون 
د  له ميالد ＇خه  فتوحاتو  ！ولواکانو  باختري  يونان -  د  پورې رس５دل３ وې.  تر سمندر－ي  ＇خه د هند 

مخه تر175 کا له دوام درلود.
ايوکراتيد د يونان، باختر بل ！ولواک و. نوموړي داس３ واليان په خپله امپراتورۍ ک３ و－ومارل، چ３ په 
هند ک３ ي３ د خپلواکو دولتونو لپاره الره اواره ک７ه. واک ته د ايوکراتيد د رس５دو له مها ل ＇خه د يونان-
باختري دولت سقوط پيل شو. له يو لورې د ه５واد په لو４دي＃ ک３ د اشکانيانو بريدونو او له بل لورې په 
ه５واد ک３ د ننه ستي قبايلو د يونان-باختري دولت د ړن／５دو لپاره الره اواره ک７ه. يونان-باختري دولت له 
ميالده  135 کا له  وړاندې خپل مرکز له بلخ ＇خه ب／رام ته ول８５داوه. تر دې چ３ له ميالده 70 کاله پخوا 
لوم７ي ساکان په سو４لي افغانستان ک３ واک ته ورس５دل او بيا د )ستي( قبايلو يوې ＇ان／３ چ３ د )يوچي( 
په نوم ي３ شهرت درلود او د افغانستان په لرغوني تاريخ ک３ د کوشانيانو په نامه مشهور دي، بلخ ونيو او د 

يونان- باختري دولتونو ل７ۍ ي３ راوپرزوله.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د باختري او سغديانه سيمو د خپلواک９ د اعالن 

او دويمه ډله دې د يونان- باختري دورې د نامتو واکمنانو په اړه خپل معلومات په ！ول／ي ک３ ووايي.

  پو＊تن３
1- د ايوتيديوم په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ خپل معلومات وليکئ.

۲- ديمتريوس ＇وک و او د هغه د ک７و وړو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
۳- د يونان باختري امپراتورۍ پرز４دل ＇ه ډول پيل شول؟ خپل معلومات وليکئ.

  له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت 
هر زده کوونکی دې د يونان-باختري دولت نقشه په کور ک３ رسم ک７ي او په ！ول／ي ک３ دې نورو زده 

کوونکو ته و＊يي.
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د يونان – باختري پ５ر هنري او فرهن／ي ＄ان／７تياوې
اوو لسم لوست

په دې لوست ک３ به زده کوونکي د يونان - باختري پ５ر کلتوري السته راوړن３ او د هغو د ＄ان／７تياوو په اړه 
معلومات تر السه ک７ئ.

پوهان  هنرمندان،  ＄ای  يو  سره  ل＋کرو  يوناني  له  سم  سره  يرغل  پو＄ي  له  سکندر  د  نشته چ３  شک 
افغانستان و. د دغو  او کسب／ر، نيول شويو ه５وادونو ته راغلل چ３ له هغ３ ډل３ ه５وادونو ＇خه يو هم 
هنرمندانو نو＊تونه د ختي％و سيمو په ت５ره بيا د لرغوني افغانستان د خلکو له کلتور سره يو＄ای او افغاني 

ب２ه ي３ خپله ک７ه.
د يونان - باختري واکمنيو پر مهال اقتصادي وضع３ مناسب پرمخت， ک７ی و. مالداري، کره２ه، د کسب／رو 
ب５الب５ل صنعتونه او سودا－ريزو اړيکو د پام وړ وده او پراختيا موندل３ وه. ايوتيدم له سرو او سپينو زرو ＇خه 
سک３ پر خپل نوم جوړې ک７ې چ３ د ＊و او مناسبو اقتصادي شرايطو استازيتوب ي３ کاوه. د سودا－رۍ ملي 
او ن７يوال３ الرې ي３ پرانست３ وې او د کاروانونو د تلو راتلو امنيت هم نيول ک５ده. د ه５واد ب５الب５ل３ سيم３ د 
واليانو په واسطه چ３ شهزاد－ان وو، اداره ک５دې. کابو 140 کاله د يونان - باختري واکمن９ پاي＋ت د نوي کلتور 
په رامن％ته ک５دو او دودولو خپل３ پراخ３ اغ５زې وک７ې چ３ د صنايعو دود ک５دل، هنري نو＊تونه او فلسفي 
افکار، ژبه او ليک دود او نورې کلتوري خواوې ي３ يادوالی شو. دغه ！ول３ کلتوري اغ５زې د يونان - باختري 
امپراتورۍ تر ولک３ الندې له سيمه ييزو عناصرو سره يو＄ای شوې او يو ＄ان／７ی کلتور ي３ رامن％ته ک７چ３ د 
يونان باختري مدنيت په نوم په لرغوني تاريخ ک３ شهرت لري. ديونان - باختري دورې په يو ډبرليک ک３ چ３ 

په ای خانم ک３ د لرغون پوهانو السته راغلی، داس３ لولو: 
په وړکتوب ک３ ＊ه تربيه واخله.

ديمتروس د مسکوکاتو ب５ل／ه
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په ＄وان９ ک３ پر خپلو غو＊تنو حاکم اوسه.
په پاخه عمر ک３ ري＋تني اوسه.
په زړ＊ت ک３ ＊ه ناصح اوسه.

د ژوندانه په وروستيو ور＄و ک３ به پوه ش３ چ３ ＇ه ډول ب３ له ارمانه مرې.
د  په عمومي ډول  ي３  اداري مرکزونه  او  پو＄ي  په عمراني چارو ک３ هم ＊کار４دل３.  اغ５زې  يونانيانو  د 
سيندونو د يو＄ای ک５دو په سيمو ک３ جوړول. د دا ډول ودانيو ب５ل／３ په ب／رام او ای خانم ک３ ليدلی شو. 
په دغو ودانيو ک３ دفاعي الرې په پام ک３ نيول ک５دې. د کن＂رولي برجونو، دفاعي خندقونو او ډول ډول 

بندونو جوړولو ته هم پام اړول ک５ده.
د يو شم５ر مورخينو په باور يوناني نفوذ په افغانستان ک３ تر اووم３ ميالدي پ７５ۍ دوام وک７. دغه اغ５زې په 
ت５ره بيا په ليک دود او هنر ک３ د يادون３ وړ دي. هغه ډبرليکونه چ３ د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ تر السه 
شوی، دغه ادعا تاييدوی. د مجسم３ جوړولو هنر، رسامي، په ＊ي＋ه ي３ لو＊وک３ نقاشی او په ودانيو ک３ 
 140  ً يوناني شکلونه او ＇５رې تر ډ４رو وختونو پورې په لرغوني افغانستان ک３ دود وې. لن６ه دا چ３ په 
کلونو ک３ د يونان - باختري واکمن９ 36 تنه پاچاهانو او يوې ملک３ په لرغوني هند او افغانستان ک３ واکمني 
ک７ې. دغو ！ولو د يوناني فرهن， او کلتور د پراختيا لپاره د هند او باختر په سيمو ک３ ه）３ ک７ې دي. د 
لرغون پوهانو د ＇７５نو په تر ځ ک３ ډ４ر هنري او فرهن／ي شواهد او السته راوړن３ په افغانستان او شمالي 

هند ک３ تر السه شوي دي.
دغه ！ول اثار او پات３ شون３ د هغ３ دورې استازيتوب کوي او په دغو سيمو ک３ د يوناني فرهن， شتون 
＇ر－ندوي. د يادون３ وړ خبره دا چ３ يوناني فرهن， په دغو سيمو ک３ په سوچه ډول پات３ نه دی. ＄که د 
لرغوني افغانستان له فرهن， او کلتور سره يو ＄ای شوی او د فرهن， يوه نوې ب２ه ي３ رامن％ته ک７ې چ３ 

د يونان - باختري مدنيت په نوم ياد شوی دی.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د يونان - باختري دولت د اقتصادي وضع３ په 
اړه خپل معلومات ＇ر－ند ک７ي او دويمه ډله دې د يونان - باختري دورې د دوو فرهن／ونو په يو＄ای ک５دلو 

خبرې وک７ي.
  پو＊تن３

1- د يونان - باختري دورې د اقتصادي وضع３ په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ بيان ي３ ک７ئ.
2- د يوناني ودانيو ب５ل／３ او اغ５زې په کومو سيمو ک３ ليدل ک８５ي؟ نومونه ي３ واخلئ.

3- کوم ډول ليک دود په يونان - باختري دوره ک３ دود و؟ توضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له ！ول／ي بهر له خپلو مشرانو ＇خه د سکندر او يونانيانو د کيسو په اړه پو＊تن３ وک７ي.

السته راغلي معلومات دې په ！ول／ي ک３ نورو ته وړاندې ک７ئ.
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د کوشانيانو امپراتوري
 اتلسم لوست

په دغه لوست ک３ د کوشانی امپراتورۍ د رامن％ته ک５دو د ＇رن／والي، مهمو کوشاني امپراتورانو او د  رباطک 
د ډبر ليک په اړه معلومات تر السه کوئ.

د کوشانيانو نوم د کوشان له کلم３ ＇خه اخيستل شوی. کوشان له )يوچ３( قومونو ＇خه و چ３ د امو تر 
سيند را ت５ر او په بلخ ک３ ي３ د يونانيانوباختري واکمني له من％ه يوړه.

د  کال ک３  ميالدي  په 40  نوموړی  فيسيس دی.  ا４＋ودونکی )کجوال کد   بنس امپراتورۍ  د کوشانی 
پاچاه９ اعالن وک７. او تر 40 ميالدی کال پورې ي３ د لرغون３ آريانا په ډ４رو سيمو واکمنی وک７ه. هغه د 

خپل سلطنت په پای ک３ د شهنشاه لقب تر السه ک７.
د کجوال کد فيسيس له م７ين３ وروسته د هغه زوی )ويماتکتو( واک ته ورس５د. د هغه په اړه ډ４ر معلومات نشته 

.په دې اړه يوازين９ السته راوړنه د رباطک ډبر ليک دی چ３ د ويماتکتو په واسطه ليکل شوی دی.
له ويماتکتو وروسته د هغه زوی )ويما کدفيسيس( واک ته ورس５د. نوموړی تر 127ميالدي کاله واکمني 
وک７ه. ويما کدفيزيس د کوشانيانو لوم７نی امپراتور و چ３ د ه５واد پول３ ي３ په سويل ک３ د هند د －ن／اه تر 

سيند پورې ورسول３.
نوموړي له چين سره ＊３ اړيکي ！ين／３ ک７ې او د روم د امپراتور )تراجان( دربار ته ي３ يو سفير هم ول８５ه 

او له هغو سره ي３ اقتصادي او سودا－ريزې اړيک３ ！ين／３ ک７ې.
له ويماکدفيسيس وروسته د هغه زوی لوی کنشکا واک ته ورس５د. کنشکاه د افغانستان د لرغوني تاريخ 
يو ＄واکمن امپراتور او له ＄ان／７ي شهرت ＇خه برخمن و. د هغه د امپراتورۍ بريدونه په ختي＃ ک３ 
د هندوستان تر بنارس، په لو４دي＃ ک３ د پارتيانو تر امپراتورۍ او په شمال ک３ تر کاشغر او يارکند پورې 

له ډبرې ＇خه دکنشکا د مجسم３ ان％ور
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رس５دل.  په ختي＃ ک３ ي３ له چين او په لو４دي＃ ک３ ي３ له روم سره سودا－ريزې اړيک３ درلودې.
د کوشانيانو په دوره په ت５ره د کنشکا په واکمن９ ک３ د ور４＋مو مشهورې الرې ن７يوال شهرت تر السه ک７.   
کنشکا د خپل３ امپراتورۍ د ادارې لپاره دوې پالزم５ن３ درلودې. په دوبي ک３ ي３ ب／رام او په ژمي ک３ ي３ 

پ５＋ور د خپل３ پالزم５ن３ په تو－ه غوره ک７ی و.
د مهال په ترتيب د کوشاني ل７ۍ مهم امپراتوران

1- کجوال کد فيسيس له 40 ميالدي تر  80 ميالدي پورې واکمن９ وک７ه. نوموړی د کوشانی امپراتورۍ 
بنس ا４＋ودونکي و.

2- ويماتکتو له 80 ميالدي ＇خه تر  105 ميالدي پورې واکمني وک７ه.
3- ويما کد فيسيس له  105 ميالدي تر  127 ميالدي پورې واکمن９ وک７ه.

4- کنشکا له  127 ميالدي تر  147 ميالدي پورې واکمن９ وک７ه. نوموړی د کوشانيانو تر ！ولو ستر امپراتور 
－２ل ک８５ي.

5- هوويشکا له 147 ميالدي تر  182 ميالدي پورې واکمني وک７ه.
واکمن９  ＄اي３  وروسته  نوموړي  له  وک７ه.  واکمني  پورې  ميالدي  تر220  ميالدي   182 له  واسوديوا   -6

رامن％ته شوې او مرکزي واکمني ي３ له گواښ سره مخ ک７ه.
کوم الملونه چ３ د کوشاني امپراتورۍ د سقوط باعث و－ر＄يدل، هندوستان لور ته د کوشاني واکمنانو 
ډ４ر پام د کوشاني امپراتورۍ په لو４دي＃ ک３ د ساساني امپراتورۍ پياوړتيا، د ه５واد په شمال ک３ د چيني 
قبايلو يرغلونه، د مرکزي واکمني له فرمان ＇خه د ＄ايي واکمنيو سر غ７ونه او په ه５واد ک３ د ننه د رامن％ته 
شويو ＄واکونو يرغلونه د هغه الملونه ＇خه دي چ３ د کوشاني د امپراتورۍ د و４شلو او نسکوريدو زمينه 

برابره ک７ه.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د کوشانيانو د بنس ا４＋ودونکي په اړه، دويمه 
ډله دې د رباطک د ډبر ليک په اړه او در４يمه ډله دې د کوشانيانو د مشهورو واکمنانو په اړه معلومات 

وليکي او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
1- د کوشاني امپراتورۍ بنس ا４＋ودونکی ＇وک و؟ خپل معلومات وليکئ.

2- د رباطک د ډبر ليک په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ ويي ليکئ.
3- د کوشانيانو د امپراتورۍ د سقوط الملونه بيان ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د امکان په صورت ک３ د کوشاني دورې کلتوري حالت په اړوند معلومات را！ول او په 

！ول／ي ک３ دې و＊يي.
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د يفتليانو امپراتوري
نولسم لوست

په دې لوست ک３ د يفتلي امپراتورۍ د رامن％ته ک５دو د ＇رن／والي او د نوموړې امپراتورۍ د سقوط په اړه 
معلومات تر السه کوئ.

د ان／ليسي مورخ سر اولف کاميرو په باور يفتليانو له مرکزي اسيا ＇خه د سو４ل لور ته حرکت وک７ او خپله 
لوم７ن９ اداره ي３ په360 ميالدي کال ک３ په تخار ک３ رامن％ته ک７ه. يفتليانو تخار او د هندوکش سيم３ له 

کوچنيو کوشانيانو يا کيداريانو ＇خه ونيول３ او په خپله و لکه ک３ ي３ راوست３.
په تاريخي متونو ک３ يفتليان د هفتاليانو، يفتليانو، خوينتيانو او د اعرابو له لورې هياطله بلل شوي دي. د 
يفتليانو لوم７نی پاچا د يفتاليتو په نامه پ５ژندل شوی چ３ په425 زي８ديز کال ک３ ي３ په تخار ک３ د پاچاه９ 
تاج پر سر ک５＋ود. د نوموړي د واکمن９ سيمه له بدخشان ＇خه تر بلخ او سغديانی پورې رس５ده. له ايفتاليتو 
وروسته د هغه زوی اخشنور واک ته ورس５د. نوموړي هرات هم په خپل قلمرو ک３ شامل ک７. اخشنور له 
ساسانيانو سره ډ４رې ج／７ې وک７ې او هغو ته ي３ مات３ ورک７ه. نوموړي د خپل３ امپراتورۍ د پراختيا په موخه 
د هندوکش سو４ل３ سيم３، لکه: کابل، غزني او هلمند هم په خپله ولکه ک３ راوست３. له اخشنور وروسته 
د هغه زوی تورمنه واک ته ورس５د. هغه په سکو ک３ خپل ＄ان د زابل امپراتور ياد ک７ی دی. تورمنه خپل 
قلمرو ته تر مرکزي هند پورې پراختيا ورک７ه او په 502 زي８ديز کال م７ شو. له هغه وروسته ي３ زوی مهراکوال 

واک ته ورس５د. هغه پر هند يرغل وک７ او د －وپتا کورن９ ي３ د باج ورکولو ته اړ ک７ه.

د يفتليانو په دوره ک３ د افغانستان پول３
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مهراکوال د بن／ال له واکمنانو سره هم ج／７ې وک７ې او －０ شم５ر بودايي مرکزونه ي３ له من％ه يوړل او په 
پای ک３ په542 زي８ديز کال م７ شو. د هغه له م７ين３ سره د يفتل３ امپراتورۍ زوال او سقوط هم پيل شو. 
هند او بن／ال ب５رته د خپلو سيمه ييزو واکمنانو الس ته ورغلل او په افغانستان ک３ هم د ＄ايي واکمنانو د 
پياوړتيا لپاره الر هواره شوه. يفتليان د بودايي دين خالف وو او د بودايانو ډ４ر عبادت ＄ايونه ي３ ويجاړ ک７ل. 

يفتليانو د لمر عبادت کاوه.
د هغو په سکو ک３ د زور او سور د عبادت ＄ايونو يادونه شوې چ３ د لمر د عبادت معنا ي３ ورکوله. په 
سکو ک３ د اتشکدې ان％ور ي３ هم ＄ای پر ＄ای ک７ی وه. د خيرخان３ له کوتل ＇خه د لمر د رب النوع د 

مجسم３ پيدا ک５دل د دغه مهال يوه ＇ر－نده ب５ل／ه ده.
په افغانستان ک３ د يفتلي امپراتورۍ له ！و！ه ک５دو وروسته د کوشان يفتلی په نامه يوه بله دوره پيل شوه. 
چ３ د ＄اي３ حکمرانانو دوره وه. په دې دوره ک３ د کابل شاهانو، د باميان د شيرانو او ت／ين شاهانو نومونه 

يادولی شو چ３ د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ ي３ واکمني کوله.
د وخت له مخ３ دغه دوره له شپ８م３ زي８ديزې پ７５ۍ ＇خه پيل او د اتم３ زي８ديزې پ７５ۍ تر وروستيو پورې 

ي３ دوام وک７، تر هغه چ３ په افغانستان ک３ خپلواک اسالمي دولتونه رامن％ته شول.

 په ！ول／ي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د يفتليانو په اړه د ان／ليسي مورخ کار او نظر ＇ر－ند 

ک７ي او دويمه ډله دې د اخشنور د واکمن９ په اړه معلومات وليکي او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３ 
1- يفتليان له کومه ＄ايه راغلل؟ معلومات ورک７ئ.

2- د يفتليانو وکمن اخشنور په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ وليکئ.
3- د تورمنه په اړه ＇ه پوهي８ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې خپل کور او کلي ک３ داس３ نومونه پيدا ک７ي چ３ د يفتلي واکمنانو له نومونو سره نژدې 

وي.
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د جغرافي３ برخه
لوم７ی ＇پرکی- د جغرافي３ مبادي

شلم لوست:

د جغرافي３ د علم تعريف
 جغرافيه هغه علم دى چ３ د انسان او چاپيريال متقابل３ اړيک３ مطالعه کوي.  جغرافيه د ن７ۍ هنداره ده چ３ 

د ＄مک３ او کايناتو په ！ولو برخو ک３ موږ ته معلومات راکوي.
د جغرافي３ گ＂３

موږ او تاسو د خپل کلي، ＊ار او ه５واد په هکله معلومات لرو، خو د نورو ＊ارونو، ه５وادونو، د ＄مک３ کرې، 
او امکانات هم محدود دي، چ３  نه لرو. وخت  او نورو موضوعاتو په هکله معلومات  لمريز نظام، سيارو 
هر＄اى ته الړ شو او د هغو په اړه معلومات الس ته راوړو. د جغرافي３ علم او د هغه مستند معلومات له موږ 

سره مرسته کوي، پرته له دې چ３ چيرته الړشو، سم او مستند علمي معلومات تر السه ک７و.

دطبيعي چاپيريال يوه منظره

 جغرافيايي مفاهيم او اصطالحات
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آيا ＄مکه کروي شکل لري؟
＄مکه د لمريز نظام له سيارو ＇خه ده چ３ کابو کروي شکل لري. د هغو د قيقو ＇７５نو پربنس چ３ ترسره 
شوي دي، ＄مکه په قطبونو ک３ ل８ه ننوتي او د استوا په برخه ک３ ل８ه وتل３ ده. پدې اساس ＄مکه د يوې 
بشپ７ې کرې شکل نلري بلک３ هغه د يوې نامنظم３ کرې په شکل تعريفوي. ＄که چ３ استوايي  قطر ي３ د 
قطبي قطر په پرتله ل８ اوږد دى. د ＄مک３ کره د جوړ＊ له مخ３ لوړې او ژورې اوارې د＊ت３ او همدارنگه 
＇پاند سيندونه، جهيلونه، سمندرگي او سمندرونه لري. د ＄مک３ ډ４ره لوړه ＇وکه د ايوريست ＇وکه ده چ３ 
د أسيا د لوي３ وچ３ د هماليا په غرونوک３، چ３ د هند په شمال ک３ پروت دی، موقعيت لري او د سمندر له 
سطح３ ＇خه )٨٨٤٨( متره لوړوالى لري. د ＄مک３ ډ４ره ژوره برخه د چين په سو４ل ختي＃ ک３ په أرام 
سمندر ک３ پرته ده چ３)٠٣٦ ١١ ( متره د سمندر له سطح３ ＇خه ！ي＂ه پرته ده او د مارياناد گودال په نامه 

ياد８４ي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
د زده کوونکو هره ډله دې  مجسمه کره مخ３ ته ک８５دي .استوايي سيمه، قطبي سيمه، د ＄مک３ ډ４ره لوړه 
او ډ４ره ژوره برخه دې د ＊وونکي په مرسته  په ا！کلي توگه پيدا ک７ي. وروسته دې د هرې ډل３ استازي خپل 

معلومات د ！ولگي په مخ ک３ وړاندې ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ جغرافيه تعريف ک７ئ.

٢_ په هغه ＄اى ک３ چ３ تاسو ژوند کوئ، لوړې او ژورې برخ３ ي３ ＇ه نوم８５ي؟
٣_ د ن７ۍ جگه ＇وکه ＇ومره  لوړوالى لري او په کوم ＄اى ک３ پرته ده؟

٤_ د ن７ى ژوره برخه چ５رته پرته ده او ＇ومره ژور والى لري؟
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د استوا کر＊ه
 د استوا کر＊ه لويه فرضي دايره ده چ３ د ＄مک３ کره په دوو برابرو برخو و４شي او د طول البلد پر دايرې او د ＄مک３ 
پر محور باندې عموده ده. د استوا د کر＊３ شمالي برخ３ ته شمالي نيمه کره او جنو بي برخ３ ته ي３ جنوبي نيمه کره 

ويل ک８５ي.
د سرطان کر＊ه

د وري مياشت３ له لوم７ۍ ن５＂３ وروسته، د لمر وړانگ３ ورو ورو د شمالي عرض البلدونو پر لور عمودې لگ８５ي، تر 
٢٣ درجو باندې عمودي ولگ８５ي. له دې کبله دا عرض البلد  1

2 ＇و چ３ د سرطان په لوم７ۍ ن５＂ه د عرض البلد په  
د سرطان د دايرې په نامه يادوي. په دې وخت ک３ د شمالي نيم３ کرې دوبى او د دوبي لمريز انقالب وي.

د جدي کر＊ه
د تل３ د مياشت３ له لوم７ۍ ن５＂３ وروسته د لمر وړانگ３ د استوا د دايرې په سو４لي لور عمودی لگ８５ي تر＇و چ３ د جدي 
٢٣ درجو باندې عمود ولگ８５ي. له دي کبله دا عرض البلد د جدې د دايرې په  1

2 په لوم７ۍ ن５＂ه د عرض البلد  په 
نامه يادوي او په سو４لي نيم３ کرې ک３ دوبى وي. د جدې له لوم７ۍ ن５＂３ وروسته د لمر وړانگ３ ب５رته د استوا خواته 

يوويشتم لوست:

د استوا کر＊ه او اقليمي سيم３

د سو４لي قطب دايره

د جدي دايره

د سرطان دايره

شمالي س７ه سيمه

شمالي معتدله سيمه

استوايي توده سيمه

استوايي توده سيمه

سو４لي معتدله سيمه

سو４لي س７ه سيمه

د استوا کر＊ه

شمالی قطب
1د شمالي قطب دايره

شمالي        66 درج2３

1
سوېلي        66 درج2３

1
2

درجېسوېلي        23

داستواکر＊ه او اقليمی سيم３

1شمالى
23درجې2

0 درجې
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حرکت کوي، د در４يو مياشتو په اوږدوک３ يعن３ د وري په لوم７ۍ ني＂ه بيا د استوا پر کر＊３ باندې عمودي لگ８５ي. 
د مدارينو سيمه

د جدي او سرطان پر کر＊و د لمر وړانگ３ يو يو＄ل او پر نور و عرض البلدونو چ３ د سرطان او د جدي د کر＊و تر 
من＃ پرت３ دي، د لمر وړانگ３ دوه ＄له عمودې لگ８５ي. نو＄که دا سيمه د استوايي مدارينو په نامه يادوي. چ３ هوا ي３ 

ډ４ره توده او مرطوبه ده او ډ４ر اور＊ت لري.
معتدل３ سيم３

٦٦ درجو تر من＃ پرت３ دي،  1
2 ٢٣ او  1

2  هغه سيم３ چ３ په شمالي او سو４لي نيمو کروک３ د عرض البلد د 
دمعتدلو سيمو په نامه ياد８４ي چ３ هواي３ معتدله ده.

س７ې سيم３
٦٦ او ٩٠ درجو په من＃ ک３ پرت３ دي چ３  هواي３ نوره هم س７ه وي چ３  1

2 دا سيم３ په دواړو نيمو کروک３ د  
يخچالي سيمه جوړوي.

شمالي او سو４لی نيم３ کرې
که د ＄مک３ کرې ته ＄ير شو، نو －ورو چ３، د استوا کر＊ه ＄مکه پر دوو برابرو برخو و４شي. د استوا کر＊ه چ３ د 
عرض البلدونو مبدا منل شوې ده، د عرض البلد صفر درجه ده . د عرض البلد نوي درج３ په شمالي نيمه کره ک３ 
او نوي درج３ په سو４لي نيمه کره ک３ دي.د وچ３  ډ４رې سيم３ لکه شمالي امريکا، مرکزي امريکا، د اروپا ！وله لويه 
وچه،د أسيا او افريقا ډ４ره برخه په شمالي نيمه کره ک３ پراته دي. خو په سو４لي نيمه کره ک３ يوازې استراليا، سو４لي 
افريقا، د سو４لي امريکا ډ４ره برخه او انتارکتيکا پراته دي. له بل３ خوا د سمندرونو ډ４ره برخه په سو４لي نيمه کره ک３ 
پرته ده. د ب５ل／３ په تو－ه د هند سمندر،د أرام سمندر ډ４ره برخه، سو４لي کن／ل سمندر اوداطلس سمندر سو４لي برخ３ 
په سو４لي نيمه کره ک３ موقعيت لري. نو＄که سو４لي نيمه کره او بيزه نيمه کره او شمالي نيم３ کره د وچ３ نيم کرې 
په نامه يادوي. د سو４لي نيم３ کرې د هوا حالت سمندري او د شمالي نيم３ کرې د هوا حالت کابووچ دی د ن７ی ډ４ر 

و－７ي په شمالي نيمه کره ک３ ژوند کوي.

د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې په ！ولگي ک３ نيمه کره د نيم３ دايرې د قوس په توگه جوړه ک７ي. 

يوه ډله دې شمالي نيمه کره او بله ډله دې سو４لی نيمه کره تمثيل ک７ي.
؟ پو＊تن３

١_ د استوا کر＊ه ＇ه ده؟
٢_ د جدې کر＊ه په کومه سيمه ک３ پرته ده؟

٣_ د سرطان دايره ول３ د سرطان د دايرې په نامه يادوي؟
٤_ په شمالي نيمه کره ک３ د وچ３ کوم３ ！و！３ پرت３ دي؟
٥_ په سو４لي نيمه کره ک３ کوم سمندرونه موقعيت لري؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
زده کوونکي دې د شمالي او سو４لي نيم３ کرې نقشه د سمندرونو او وچو له ！و！و سره په خپلو کتابچو ک３ رسم ک７ي.
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شمالي او جنوبي قطب- طول البلد او عرض البلد دوه ويشتم لوست:

سو４لي اوشمالي قطب
شمالي قطب په شمال ک３ د ＄مک３ د محور وروست９ نقطه ده چ３ عرض البلد  ي３ شمالي نوي درج３ دى. همداراز 

سو يلي  قطب د ＄مک３  په سو４ل ک３ د محور وروستی ！کى دى. چ３ عرض البلد ي３ سو４لي نوي درج３ دی. 
د ارکتيک دايره

1 66  درج３ دي.
2 د شمالي قطب دايره )ارکتيک( د شمالي عرض البلد 

د انتارکتيک دايره:
 66  درج３ دي. 

1
2 د جنوبِي قطب دايره )انتارکتيک( د سو４لي عر ض البلد 

د ＄مک３ محور
که د شمالي قطب وروست９ نقطه د سو４لي قطب د وروستی نقط３ سره و ن＋لوو، هغه کر＊ه چ３ دا دوه ！کي سره 
ن＋لوي، د محور په نامه ياد８４ي، د محور شمالي پاى شمالي قطب او د محور سو４لي پاى د سو４لي قطب په نامه يادوي. 
جغرافيايي شمال قطب د قطب د ستوري په لور دى، چ３ د ＄مک３ محور ته ي３ له عمودي حالت ＇خه ＊ي لورته 

1 ٢٣ درجو په زاويه ميالن ورک７يدى. 
2 د 

عرض البلد
عرض البلد هغو کر＊و ته ويل ک８５ي چ３ داستوا  له کر ＊３ سره موازي دخت５＃ او لو４دي＃ لورى لري او يو له بله سره 
موازي دي. دطول البلد پر کر＊و عمودي دي. ＇رن／ه چ３ ＄مکه کروي ده،د عرض البلد ډ４ره لويه دايره د استوا کر＊ه 
ده او د عرض البلدونو مبداء )پيل( گ２ل ک８５ي، نو ＄که صفر درجه منل شوې ده. د استوا شمالي عرض البلدونوته 
شمالي عرض البلدونه وايي چ３ د )N( په توري ＊ودل ک８５ي او د استوا جنوبي عرض البلدونوته، جنوبي عرض 
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1
شمالي        66 درج2３

 د انتارکتيک کر＊ه

د جدي کر＊ه

د سرطان کر＊ه

د ارکتيک کر＊ه

1
2

شمالي        23

1
سوېلي        66 درج2３

1
سوېلي       23 درج2３
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درجې
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البلدونه وايي او د )S( په توري ＊ودل ک８５ي. د عرض البلد هره درجه په ٦٠ دقيقو او هره دقيقه په ٦٠ ثانيو و４شل 
شوې چ３ په نقشو ک３ د درج３، دقيق３ او ثاني３ په توگه ＊ودل ک８５ي . د عرض البلد ډ４ره کوچن９ دايره شمالي او 

جنوبي ٩٠ درج３ دي چ３ اوږدوال９ ي３ صفرته رس８５ي.
 د استوا پر کر＊３ د وري )حمل(  او تل３ )ميزان(  پر لوم７ۍ ن５＂ه، د سرطان پر کر＊３ باندې دچنگاښ )سرطان(  پر 
لوم７ى ن５＂ه او د جدي پر دايرې د مرغومي )جدى( پر لوم７ۍ ني＂ي د لمر وړانگ３ عمودې لگ８５ي. له همدې کبله د لمر 
د وړانگو د لگ５دو زاويه او موقعيت په هر فصل ک３ توپير لري. په ياد ولرو چ３ د لمر د وړانگو د لگ５دو توپير د فصلونو 

په بدلون او د بو！و په وده او اقليمي سيمو باندې مهمه اغ５زه لري، په ＄انگ７ې توگه په معتدلو او قطبي سيمو ک３. 
په طول البلد پوه５دل ＇ه ارز＊ت لري؟

دجرافيايي نقشو پر مخ داس３ کر＊３ رسم شوې چ３ د هغو په واسطه پر نقش３ باندې د ＄مک３ دمخ هره نقطه چ３ 
وغواړو پيدا کولى شو. دا کر＊３ د طول البلد او عرض البلد کر＊３ دي چ３ د جغرافيايي وضعيه کمياتو په اصطالح 
هم ياد８４ي. ＄مکه دوه قطبونه لري، شمالي قطب او جنوبي قطب. هغه فرض３ کر＊３ چ３ له شمالي قطب ＇خه 
پيل او ترجنوبي قطبه رس８５ي، د طول البلد )نصف النهار( په نامه ياد８４ي. ＇رنگه چ３ د يوې دايرې محيط  )٣٦٠( 
درج３ دى، نو د طول البلد د ！ولو درجو شم５رې )٣٦٠( درج３ ک８５ي. د طول البلد هغه کر＊ه چ３ د لندن په ＊ارک３ 
له گرينويچ ＇خه ت５ر８４ي د طول البلدونو مبداء ده او صفر درجه منل شوې ده چ３ د طول البلد )١٨٠( درج３ ي３ د 
گرنيويچ ختي＃ خواته پرت３ دي او د ختي＃ طول البلدونو په نامه او )١٨٠( نورې درج３ ي３ د گرينويچ لو４دي＃  خواته 
پرت３ دي او د لو４دي＃ طول البلدونو په نامه ياد８４ي. د طول البلد هره درجه په )٦٠( دقيقو او هره دقيقه ي３ په )٦٠( ثانيو 
و４شل ک８５ي. د طول البلد کر＊３ په يوازې توگه د ن７ۍ په ب５لو ب５لو ＄ايونوک３ د وخت توپير ＊يي.＄که په يوساعت ک３ 
د طول البلد پن％لس درج３ د لمر له مخ３ ت５ر８４ي. په نقشو ک３ د طول البلد او عرض البلد د کر＊و تقاطع د ＄ايونو 

موقعيت ＊يي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي ، لوم７ۍ ډله دې د عرض البلدونو دايرې او دويمه ډله دې د طول البلد دايرې رسم 

ک７ي او خپل شکلونه دې د ！ولگي په وړاندې تشريح ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ شما لي قطب د عرض البلد په کومه درجه ک３ پروت دی؟

٢_ د استوا کر＊ه تعريف ک７ئ.
٣_ د ！ولو طول البلدونو شمير ＇و درج３ دى او ول３؟

٤_ د صفر درج３ طول البلد له کوم مهم ＊ار ＇خه ت５ر８４ي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
زده کوونکي دې د عرض البلد کر＊３ په يوه کره ک３ رسم ک７ي او د مهمو دايرو نومونه دې واخلي.
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د ＄مک３ وضعي او انتقالي حرکتونه 
درويشتم لوست

＄مکه په ٢٤ ساعتونو ک３ د خپل محور پر چاپ５ر چورل８５ي او خپله دوره بشپ７وي، چ３ دا حرکت د ＄مک３ 
د وضعي حرکت په نامه ياد８４ي. د＄مک３ د وضعي حرکت له پايلو ＇خه د شپ３ او ور＄３ من％ته راتگ دي. 
لمر تل په يوه طول البلد ک３ د ختلو په حالت ک３ او د هغه په مخالف لوري ک３ په يوه طول البلد ک３ د پر４وتو په 
حالت ک３ وي. نو＄که په ！ولو طول البلدونو ک３ شپه او ورځ پرله پس３ واقع ک８５ي. د ＄مک３ کره چ３ د طول 
البلد )٣٦٠( درج３ لري، د )٢٤( ساعتونو په موده ک３ د لمر د وړانگو له مخ３ ت５ر８４ي. په دې اساس په يوه 

) ٣٦٠ 0
0 ساعت ک３ د لمر د وړانگو ترمخ３ د طول البلد )١٥( درج３ ت５ر８４ي.)طول البلد١٥=٢٤

ديوې س５م３ دوخت د پيدا کولو لپاره له نقش３ ＇خه دهغ３ س５م３ دطول البلد درجه پيدا کوو، وروسته  دهرې 
درج３ توپير له خپل ＊ار سره  پرتله کوو. ＇رن／ه چ３ هره درجه په ＇لورو دقيقوک３ دلمر دوړان／و تر مخ３ 

ت５ر８４ي، هغه په ＇لورو ک３ ضربوو، پدې تو－ه د  دوو سيمو د وخت توپير پيدا ک８５ي.
د ＄مک３ انتقالي حرکت

د ＄مک３ انتقالي حرکت د لمر پر چاپ５ره ترسره ک８５ي او مدار ي３ بيضوي دى. لمر د بيضوي په يوه محراق 
ک３ ＄اى لري. د ＄مک３ حرکت پرمدار باندې په يوه ثانيه ک３ د )٣٠( کيلومترو په چ＂کوالي ترسره ک８５ي. 

پسرلى

منی

شمال
ژمى

دوبی

پسرلى

د ＄مک３ د ＇رخيدو لورې

منى

سو４ل

ژمى

دوبی

＄مکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري: وضعي حرکت او انتقالي حرکت. 
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�tپه پسرلي ک３، د لمر وړانگ３ د استوا پر کر＊３ عمودې وي او هغه هم د وري په لوم７ۍ ن５＂ه )د پسرلي 
اعتدال(

�tد چنگاښ پر لوم７يو ک３ د دوبي پيل وي او د لمر وړانگ３ د سرطان پر دايرې عمودې ل／８５ى. )د 
دوبي انقالب(

مني  لگ８５يي)د  عمودي  کر＊３  پر  استوا  د  وړانگ３  لمر  د  او  فصل  مني  د  ک３،  لوم７يو  په  تلي  د  �t
اعتدال(

�tد مرغومي )جدي( په لوم７يو ک３ ، د ژمي د فصل پيل او د لمر وړانگ３ د جدې پر دايري عمود 
لگ８５ي )د ژمي انقالب( 

د سرطان او جدي د کر＊و ترمن＃ د لمر د وړانگو تگ او راتگ په دولسو مياشتو ک３ پوره ک８５ي او په 
من％نيو عرض البلدونو ک３ ＇لور فصله) پسرلى، دوبى، منى او ژمى( رو＊انه ليدل ک８５ي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې د ＄مک３ انتقالي حرکت رسم ک７ي او د هغه په هکله دې په ！ولگي ک３ خپلو ！ولگيوالوته 

معلومات ورک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ ＄مکه ＇و ډوله حرکتونه لري؟

٢_ د ＄مک３ وضعي حرکت ＇رنگه حرکت دى؟
٣_ د ٢٤ ساعتونو په موده ک３ د طول البلد ＇و درج３ د لمر له مخ３ ت５ر８４ي؟

 ٤_  د سرطان کر＊ه ＇ه اهميت لري؟
 ٥_ د پسرلي اعتدال ＇ه دى؟

٦_ د دوبي لمريز انقالب ＇ه وخت من＃ ته را＄ي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
د＄مک３ د حرکتونو په هکله يو مطلب وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.
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د افغانستان جغرافيه
＇لورويشتم لوست

افغانستان غرنى ه５واد دى چ３ د أسيا د لوي３ وچ３ په سو４ل ک３ په شمالي نيمه کره ک３ )د استوا کر＊３ شمال 
خواته( او په ختي％ه نيمه کره ک３ ) د لندن د گرينويچ کر＊３ ختي＃ خواته( پروت دى. د افغانستان پراخوالى 
)٦٥٢٠٠٠( کيلومتره مربع دى. زموږ ه５واد افغانستان له ＇لورو خواوو وچ３ چاپ５ر ک７ى او أزاد سمندرته الر 

نه لري. د عربو سمندرگي ته ي３ ن８دې وا！ن ٣٩٠  کيلومتروته رس８５ي. 
د افغانستان شمال ته د من％ن９ أسيا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوريتونه پراته دي. زموږ د 
ه５واد سو４لي او ختي％３ پول３ )سرحدونه( د پاکستان له اسالمي جمهوريت سره د ډيورند د تحميلي کر＊３ 
په واسطه په ن＋ه شوي چ３ د افغانستان خلکوهغه په رسميت نده  پ５ژندلي. زموږ د ه５واد لو４دي＃ ته د ايران 
اسالمي جمهوريت پروت دى. زموږ ه５واد شمال ختي＃ ته په يوه ل８ه برخه ک３ د چين له جمهوريت سره گ６ه 
پوله لري. د من％ن９ أسيا ه５وادونه هم أزاد سمندرته الر نه لري. لدې کبله دهغو سوداگري د أسيا له سو４لي 

ه５وادونوسره د افغانستان له الرې ک８５ي چ３ دا موضوع د افغانستان موقعيت ته ＊ه ارز＊ت ورکوي.

طبيعي جغرافيه
1  برخه غرن９  او ＄ين３ برخ３ ي３ اوارې دي. دهندوکش د غرونو ل７ۍ، د بابا غر، سفيد 

3 زموږ د ه５واد  
کوه او سياه کوه د ترکستان تيربند او سپين غر او تور غر د غرو ل７ۍ لوړې سيم３ جوړوي. دا غرونه د ه５واد په 
من％نيو، شمال ختي％و او ختي％و سيموک３ پراته دي. په لوړو غرنيو سيمو ک３ ژمى ډ４ره س７ه هوا لري او ډ４ر 

افغانستان
ايران

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان چين

قرغزستان

ستان
پاک

کابل

دويم ＇پرکی

د افغانستان موقعيت او ＇لور خواوې
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اور＊ت ي３ د واورې په ب２ه وي. واورې په غرونو ک３ ز４رمه ک８５ي او د پسرلي او دوبي په موسمونو ک３ د اوارو 
سيمو لپاره د سيندونو د اوبو اصلي سرچينه جوړوي.

دافغانستان د غرونو له ل７يو ＇خه ډ４ر سيندونه سرچينه اخلي، دافغانستان پر ＄ينو سيندونو د بر４＋نا بندونه 
جوړ شوي  چ３ له يوى خوا له نوموړو بندونو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ د هغو له بر４＋نا  گ＂ه اخلو او له بل３ خوا 

د هغو د اوبو له ز４رمو ＇خه د کرنيزو ＄مکو په خ７وبولو ک３ کار اخلو.
اوارې ＄مک３ چ３ د غرونو په من＃ ک３ پرت３ دي او د خپلو شاوخوا سيمو په پرتله لوړې وي ، د لوړې سطح３ 
لوړې  او مرکزي  لوړې سطح３  له  واخان  او  دپامير  لوړې سطح３:  د ه５واد مشهورې  ياد８４ي. زموږ  نامه  په 

سطح３ ＇خه عبارت دي.
د پامير لوړه سطحه د أسيا د لوي３ وچ３ په من％ن９ برخه ک３ پرته ده چ３ لوړ والى ي３ د سمندر له سطح３ 
＇خه د ٦٠٠٠ او ٧٠٠٠ مترو تر من＃ دى او د ن７ۍ د بام په نامه شهرت لري. ددې لوړې برخ３ يوه برخه د 

افغانستان په خاوره ک３ پرته ده.
د ه５واد سو４ل لو４دي％ه برخه چ３ تود او وچ اقليم لري، اور＊ت ي３ ل８ دى. په دغو سيمو ک３ د مارگو، سيستان 

او بکوا د＊ت３ پرت３ دي. 

 د ！ولگي دننه فعاليت
د نقش３ له مخ３ پيداک７ئ چ３ افغانستان له کومو ه５وادونو سره ډ４ره گ６ه سرحدي پوله لري،  په ترتيب سره 

ي３ له اوږدې پول３ لرونکو ＇خه پيل ک７ئ.

  
؟ پو＊تن３

١_ افغانستان د أسيا د لوي３ وچ３ په کومه برخه ک３ پروت دى؟
٢_ افغانستان د ن７ۍ په کومه برخه ک３ پروت دى؟

٣_ د افغانستان پراخوال９ ＇ومره دى؟
٤_ دافغانستان د ډ４رو مشهورو غرونو نومونه واخلئ؟

٥_ د ه５واد د مهمو د＊تو نومونه واخلئ.؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
دافغانستان گاون６ي اسالمي ه５وادونه د هغو له لوري سره په خپلو کتابچو ک３ لست ک７ئ او د جغرافي３ په 

راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ په ！ول／ي ک３ و＊يئ.
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د افغانستان د اقليم په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
پن％ه ويشتم لوست

 افغانستان د جغرافيايي موقعيت او طبيعي جوړ＊ت له امله په شپ８و الندنيو اقليمي سيمو و４شل شوى دى:
١_ صحرايي اقليم

د ه５واد سو４ل لو４دي％３ سيم３ لکه گرشک، نيمروز او د فراه سو４لي برخ３ په برک３ نيسي په دې سيمو ک３ اور＊ت ل８ کي８ي. 
په دغو سيموک３ په ژمي ک３ واوره نه اوري زياته تودوخه او ل８ اور＊ت ددې سيم３ له ＄انگ７نو ＇خه دي. د شپ３ او ور＄３ تر 
من＃ ي３ د هوا د تودوخ３ توپير ډ４ر دى چ３ شپ３ ي３ ډ４رې س７ې او د ور＄３ هوا ي３ ډ４ره توده وي. د مارگو، بکوا، خاشرود 
او سيستان د＊ت３ په دغو سيمو ک３ پرت３ دي. په دغو برخو ک３ ډول ډول اغزن بو！ي  چ３ د وچ３ هوا او لنده بل د ل８والي په 

مقابل ک３  مقاومت لري، شنه ک８５ي.
٢_ غرنى اقليم

لوړوالى د ＄مک３ د مخ د اقليم په بدلون ک３ ډ４ره اغ５زه لري چ３ د غرني سوړ اقليم د من＃ ته راتلو سبب ک８５ي. ＇رنگه چ３ 
دهوا تودوالى په هرو زرو متروک３ د شپ８و درجو په شا وخوا ک３ کمي８ي او د واورې او باران د اور＊ت کچه ي３ ډ４ر８４ي، نو له 
همدې کبله په لوړو غرنيو برخو ک３  له س７ې هوا سره مخامخ ک８５و.په دغو سيمو ک３ ډ４ر اور＊ت د واورې په ب２ه وي. دغه 
واورې په غرونو ک３ ز４رمه ک８５ي او د سيندونو اصلي سرچينه جوړوي. د هندوکش او سالنگونو د من％ن９ برخ３ أب و هوا 

ددغه راز اقليم ب５لگه ده.
٣_ مديترانه يي اقليم

د مديترانه يي اقليم سيمه ډ４ره توده او وچ دوبى لري. اور＊ت ي３ ډ４ر ＄له په ژمي ک３ د باران په توگه وي. وريج３، گني او د 

شکل )23( نقشه اقليمى افغانستان با خطوط عرض البلد

اقليمي سيم３

تود صحرايي
تود نيمه صحرايي

وچ
وچ معتدل

دوه موسمه وچ
سوړ صحرايي

نيمه صحرايي سوړ )شپ８ومياشتو نه ل８ کنگل(
نيمه صحرايي سوړ)د شپ８و مياشتو ＇خه زيات کنگل(

سوړ ډ４ر وچ موسم
سوړ وچ معتدل موسم

کنگلونه

د هوا پيژندلو مرکزونه 
لوړوالى په متر

د آمو سيند

شمالي سالنگ
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ستروس )نارنج( د کورن９ م５وې په  ک３ وده کوي. د ننگرهار او لغمان واليتونه مديترانه يي اقليم لري. 
٤_ د مونسون اقليم

د پکتيا، خوست او ننگرهار د واليتونو ＄ين３ سيم３ مونسوني اقليم لري. په دغو سيمو ک３ په دوبي ک３ باران اوري. ددغو 
سيمو لنده هوا د لمن％３، ＇７５ۍ، جنغوز４و او قهوې د ونو د  ودې لپاره ډ４ره برابره او مناسبه ده. زموږ د ه５واد ډ４ر طبيعي 

＄نگلونه په همدغو سيمو ک３ پراته دي. 
٥_ ستپي )وا＊ه لرونکى( اقليم

په دغو سيمو ک３ ډ４ر اور＊ت په ژمي ک３ ک８５ي. په دغو سيمو ک３ بو！ي ＊ه وده کوي. دا سيم３ د کرن３ ودې او د ＇ارويو روزن３ 
ته ډ４رې مناسب３ دي. په دغو سيمو ک３ د بغالن، کندز، فارياب، پروان، غزني، کاپيسا، کابل او هرات واليتونه شامل دي.

٦_ الپي توندرا اقليم
لوړې برخ３ چ３ د ＄نگلونو او ونو ساحه پک３ پاى ته رس８５ي او نباتات پک３ د وړو بو！و او وا＊و په ب２ه شنه ک８５ي، د توندرا د 
اقليم سيمه جوړوي. په دغو سيمو ک３ واوره ډ４ره اوري. ژمى  ي３ ډ４ر سوړ او اوږد او دوبى  ي３ معتدل او لن６وي. د هوا د ډ４ر 
س７＊ت له امله پک３ ون３ نه شن３ ک８５ي. په بدخشان ک３ د پامير سيمه د هندوکش لوړې برخ３ او دغزني ناور په دغه سيمه 

ک３ موقعيت لري.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اقليم او صحرايي اقليم، دويمه ډله دې د غرني اقليم او مديترانه  
يي اقليم او در４يمه ډله دې د مونسوني اقليم، ستپي اقليم او الپي توندرا اقليم په اړه بحث وک７ي او هره ډله دې خپله موضوع 

د ！ولگي په مخ ک３ بيان ک７ي .

؟ پو＊تن３
١_ اقليم تعريف ک７ئ.

٢_ د افغانستان دغه الندې اقليمي  جدول په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ ک７ئ.

نباتي پو＊（＄ان／７ن３د اقليم نوم 
صحرايي اقليم

ډ４ره واوره او باران

د ستروس د کورن９ م５وې
مونسوني اقليم

اور＊ت په ژمي ک３

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
ستاسو د استوگن３ سيمه کوم ډول اقليم لري. په هکله ي３ په خپلو کتابچو ک３ ＇و کر＊３ وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي 

ساعت ک３  ي３ خپلو ！ولگيوالوته ولولئ.
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  برخه خاوره ي３ غرونو نيول３ ده. دا غرونه د افغانستان په 
3
1 افغانستان يو غرنى ه５واد دى  چ３ کابو 

لوړو  په  پو＊ل شوي دي.  په ＄نگلونو  ه５واد ＄ين３ غرونه  د  پراته دي.  برخه ک３  او ختي％ه  من％ن９ 
غرونو ک３، دايمي واورې شته، دا واورې د کال په تودو فصلونو ک３ اوبه ک８５ي او د سيندونو سرچينه 

جوړوي. 
د هندوکش غر

هندوکش د افغانستان د ډ４رو لويو غرونو له ډل３ ＇خه دى چ３ د افغانستان له شمال ختي＃ کوچني 
پامير ＇خه پيل شوى او د سو４ل لو４دي＃ په لور د باميان تر درې پورې غز４دلى دى. ددغو غرونو ل７ۍ په 
مرکزي برخه ک３ پراخه سيمه نيول３ ده. هندوکش د ＊３ مطالع３ لپاره په دوو برخو و４شل شوى: ختي＃ 
هندوکش او لو４دي＃ هندوکش.  ختي＃ هندوکش د بدخشان له زيباک درې ＇خه د خاواک تر کن６و 
پورې غز４دلى دى. ختي＃ هندوکش ډ４ر لوړوالى لري. ډ４ره لوړه ＇وکه ي３ تراجمير نوم８５ي چ３ په 
چترال ک３ پرته ده او )٧٧٥٠( متره لوړوالى لري. ډ４ره لوړه ＇وکه ي３ د افغانستان په خاوره ک３ نوشاخ 
نوم８５ي چ３ د سمندر له سطح３ ＇خه )٧٤٨٥( متره لوړه ده. لو４دي＃ هندوکش د خاواک له کن６و 
＇خه د باميانو تر درې پورې غز４دلى دى. لوړوالى  ي３ له ختي＃ هندوکش ＇خه ل８ دى. له دې کبله ي３ 
له کن６وونو ＇خه تگ راتگ أســـانه دى. د ســــــالنگ کن６و د )٣٤٠٠( مترو او د شــــــيبر کن６و د

د افغانستان مهم غرونه
شپ８ ويشتم لوست

د غرونو يوه برخه
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 )٣٢٠٠( مترو په لوړوالى د لو４دي＃ هندوکش له مشهورو کن６وونو ＇خه دى چ３ له شمال ＇خه سو４ل 
ته او د هغه پرعکس د خلکو د تگ او راتگ الره ده.

د بابا غر
د بابا غر د افغانستان په من％ن９ برخه ک３ له ختي＃ ＇خه لو４دي＃ ته د حاجيگک له کن６و ＇خه پيل 
شوى او د حصار د غره تر سو４ل پورې غز４دلى دى. لوړه ＇وکه ي３ شاه فوالدي نوم８５ي چ３ د سمندر 
له سطح３ ＇خه )٥١٤٠( متره لوړه پرته ده. ددې غره لوړې ＇وک３ ډ４روخت له واورو ډک３ وي. په 

شمالي او سو４لي لمنو ک３ ي３ د ＇ارويو د روزن３ لپاره ＊ه ＇７ ＄ايونه شته دي.

سپين غر
سپين غر د افغانستان په ختي＃ ک３ پروت دى. لوړه ＇وکه ي３ سيکارام  اود سمندر له سطح３ ＇خه 
)٤٧٥٥( متره لوړوالى لري. شمالي او سو４لي لمن３ ي３ له طبيعي پراخو ＄نگلونو ＇خه ډک３ دي. د 

خيبر نامتو دره چ３ له تاريخي او ارتباطي پلوه د اهميت وړ ده،  ددغه غره په ل７ۍ ک３ پرته ده.
افغانستان ډ４ر غرونه لري. نور مهم غرونه ي３ دادي: فيروز کوه يا لو４دي＃ سفيدکوه، لو４دي＃ سياه کوه، 

گل کوه، د ترکستان تيربند، د سليمان غرونه، چاگايي، ختي＃ تورغر او نور. 

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې  په در４يو ډلو وو４شل شي او د الندې موضوعاتو په اړه دې بحث وک７ي او موضوع 
دى د ！ولگي ترمخ شرحه ک７ي. لوم７ۍ ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي،  د بابا غر دې پک３ و＊يي 
او د هغه په اړه دې معلومات ورک７ي. دويمه ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي، سپين غر دې پک３ 
و＊يي او د هغه په اړه دې معلومات ورک７ي. در４يمه ډله دې د افغانستان نقشه رسم ک７ي او د هندوکش 

غر دى پک３ و＊يي او دهغه په اړه دې معلومات ورک７ي. 

؟ پو＊تن３
١_ د افغانستان غرونه ډ４ر په کومه سيمه ک３ پراته دي؟

٢_ د هندوکش غر زموږ د ه５واد په کوم３ برخ３ ک３ پروت دى؟
٣_ د بابا غر د ه５واد په کومه برخه ک３ پروت دى؟

٤_ سپين غر د ه５واد په کومه برخه ک３ موقعيت لري؟
٥_ د افغانستان د غرونو اهميت بيان ک７ئ؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
په خپلو کتابچو ک３ د افغانستان نقشه رسم ک７ئ، مهم غرونه د کتاب د نقش３ له مخ３ په هغ３  ک３ په 

ن＋ه ک７ئ.
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د غرونو په لوست ک３ مو ولوستل چ３ د ه５واد په ډ４رو لوړو غرونوک３ دايمي واورې شته. دا واورې د کال په 
تودو فصلونو ک３ اوبه ک８５ي او د سيندونو د اوبو سرچينه جوړوي. سيندونه په سرچينه ک３ واړه وي او ل８ې اوبه 
لري، د الرې په اوږدوک３ د ＇و ناوونو اوبه سره يو＄اى ک８５ي او سيند  ورو ورو لو４ي８ي.لوى سيندونه عموما  
مرستياالن او ＇انگ３ لري. د سيندونو ＇انگ３ د سيند په ＊ي او کي２و غاړو ک３ به８５ي او په پاى ک３ ي３ اوبه له 
لويو سيندونو سره يو＄اى ک８５ي. له لويو سيندونو سره  د کوچنيو سيندونو د اوبو يو＄اى ک５دل د سيندونو د 

سيستم په نامه ياد８４ي. 
د جغرافي３ پوهانو د افغانستان روان３ اوبه په پن％و اوبه لرونکو حوزو و４شل３ چ３ عبارت دي له:

در４يم ـ د هلمند د حوزې سيندونه لوم７ى ـ د کابل د حوزې سيندونه  
 دويم ـ  د أمو د حوزې سيندونه   ＇لورم ـ د هريرود د حوزې سيندونه

               پن％م ـ د ت７لو حوزو سيندونه
لوم７ی- د آمو د حوزې سيندونه

د أمو سيند چ３ يونانيانو د اکسوس او عربانو د جيجون په نامه ياد ک７ی دی، ددې سيم３ ډ４ر لوى سيند دى 
چ３ له کوچني پامير ＇خه سرچينه اخلي او د ارال په جهيل ک３ تو４ي８ي. دا سيند له زرقوله تر خماب پورې 
د )١٢٠٠( کيلومترو په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د جمهوريتونو ترمن＃ 

طبيعي پوله جوړوي. مرستياالن ي３ د افغانستان له خاورې ＇خه د کندز او کوکچ３ سيندونه دي.
دويم- د کابل د حوزې سيندونه:

 ددې حوزې ډ４ر لوى سيند د کابل سيند دى چ３ د پغمان دغره د اون９ له کن６و ＇خه سرچينه اخلي او له 
لو４دي＃ نه د ختي＃ په لور به８５ي.د کابل ＊ار، لغمان او ننگرهار واليتونو ＇خه ت５ر８４ي او په ا！ک ک３ د سند 

د افغانستان سيندونه
اووه ويشتم لوست

د افغانستان د سيندونو نقشه
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له سيند سره يو＄اى ک８５ي. د کابل د سيند مرستياالن دادي: د لوگر، پنجشير، لغمان )اليشنگ او الينگار( او 
د کون７ سيندونه. د کابل د سيند له اوبو ＇خه د کرن３ د ＄مکو په خ７وبولو ک３ گ＂ه اخيستله ک８５ي. د ماهيپر، 
نغلو، سروبي او درون＂３ د بر４＋نا بندونه د کابل د سيند په اوږدوک３ جوړ شوي چ３ د هغو له بر４＋نا ＇خه د 

کابل، لغمان او جالل أباد د ＊ارونو په رو＊انولو ک３ گ＂ه اخيستله ک８５ي.

در４يم_ د هلمند د حوزې سيندونه:
د افغانستان ډ４ر لوى او اوږد سيند د هلمند سيند دى چ３ د پغمان د غره له لو４دي％و لمنو ＇خه سرچينه اخلي 
او د لو４دي＃ په لور به８５ي. اوږدوالى ي３ )١٤٠٠( کيلومتره دى. مرستياالن ي３ د موسى کال، ارغنداب، ترنک 

او ارغستان سيندونه دي. 

＇لورم_ د هريرود د حوزې سيندونه:
ددې حوزې ډ４ر مهم سيند هريرود دى چ３ د بابا د غره له لو４دي＃ ＇خه سرچينه اخلي او له ختي＃ ＇خه د لو４دي＃ 
لورته بهي８ي. دا سيند له اسالم کال ＇خه تر ذوالفقار پورې د افغانستان او ايران ترمن＃ طبيعي پوله جوړوي. 

هريرود په خپله تگ الره ک３ د هرات واليت سمسوروي. ددې حوزې بل مهم سيند د مرغاب سيند دى.
پن％م_ د ت７لو حوزو سيندونه:

هغه سيندونه چ３ له لوړو غرونو＇خه سرچينه اخلي اوپه يوې ت７ل３ حوزې ک３ د افغانستان په د ننه کي به８５ي 
او له بل سيند سره نه يو＄اى ک８５ي، د ت７لو حوزو د سيندونو په نامه ياد８４ي، لکه: د غزني سيند چ３ د غزنى 
له ＊ار ＇خه ت５ر８４ي او وروسته د غزني په والړو اوبو ک３ تو４ي８ي. ددې حوزې نور سيندونه د بلخاب سيند، 

سمنگان سيند، اندخوى سيند او د قيصار سيندونه دي.

 د ！ولگي دننه  فعاليت:
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د الندې يوې موضوع په هکله سره خبرې وک７ي او د هرې ډل３ استازى 

دې خپله موضوع د ！ولگي ترمخ بيان ک７ي.
_ د هلمند د حوزې سيندونه
_ د هريرود د حوزې سيندونه

_ د ت７لو حوزو سيندونه

؟ پو＊تن３:
١_ د افغانستان ډ４ر اوږد سيند ＇ه نوم８５ي او ＇ومره اوږدوالى لري؟

٢_ د ت７لو حوزو د سيندونو نومونه واخلئ؟
٣_ هريرود له کوم غره ＇خه سرچينه اخلي او کوم واليت سمسوروي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت:
د پرانيستو حوزو سيندونه لکه، هلمند او نور د ت７لو حوزو له سيندونو سره پرتله ک７ئ او خپل معلومات ！ولگي ته وړاندې ک７ئ.
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هغه والړې اوبه چ３ ＇لورو خواوته ي３ وچه وي، د جهيل په نامه ياد８４ي. زموږ ه５واد په ＄ينو برخوک３ ت７ل３ 
حوزې لري، چ３ د جهيلونو د رامن％ته ک５دو سبب شوي دي. ＄ين３ له دغو جهيلونو د مساحت له مخ３ 
کوچني او ＄ين３ لوى دي. يو شم５ر له دغو جهيلونو په لوړو سيمو ک３ له يخچالي اوبو ＇خه من％ته راغلي 
او ＄ين３ په اوارو سيمو ک３ د سيمه ييزو سيندونو د اوبو له تو４يدو＇خه جوړ شوي دي او په ب５لو ب５لو نومونو، 

لکه هامون، کول، والړې اوبه او يا جهيل په نامه ياد８４ي. 

د سيستان هامون
د هلمند هامون، د صابري هامون، د پوزک هامون او د گود زيرې هامون د ه５واد په سو４ل لو４دي％ه برخه ک３ 
د نيمروز په واليت ک３ د سيمه ييزو سيندونو اوبه جوړوي. ددغو هامونونو غاړې د سيندونو د اوبو د زيات５دو 

له امله توپير کوي. 
د هلمند هامون د افغانستان او ايران ترمن＃ دطبيعي پول３ يوه برخه جوړوي چ３ يوه برخه ي３ په افغانستان او 

بله برخه ي３ په ايران پورې اړه لري.

د شيوا جهيل
د شيوا جهيل د بدخشان په واليت ک３ پروت دى. اوبه ي３ پاک３ او ر３１ دي، مخ ي３ په ژم３ ک３ کنگل ک８５ي. 

د شيوا جهيل د سمندر له سطح３ ＇خه )٣٠٥٠( متره لوړوالى لري.

د افغانستان د جهيلونو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
اته ويشتم لوست

ديو جهيل ان％ور
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د زرقول جهيل
د  زرقول جهيل د پامير په لوړه سطح ک３ د افغانستان او تاجکستان د پول３ تر من＃ پروت دى. دا جهيل د أمو 
او پامير د سيندونو لوم７ن９ سرچينه ده. د شمالي غاړې اوږدوالى ي３ شپ８ کيلومتره، د سو４لي غاړې اوږدوالی 
ي３ لس کيلومتره او سوري３ ＇لورنيم کيلومتره دى، دا جهيل هم يخچالي دى. د کال په ډ４رو وختو ک３ ي３ 

اوبه منجمدې يا کنگل وي.

د چقمقتين جهيل
دا جهيل هم په پامير ک３ پروت دى. د واخان سيند له دغه جهيل ＇خه سرچينه اخلي.  ددغه جهيل اوږدوالى 
١٧ کيلومتره او سوري３ دوه نيم کيلومتره  دى. شاوخواي３ شنه او سمسور دي. د قرغز د خلکو د ＇ارويو لپاره 

ي３ ＇７ ＄ايونه جوړ ک７ي دي.

د غزني والړې اوبه
د غزني واليت سو４ل خواته موقعيت لري. د غزني سيند پک３ تو４ي８ي. ددغه جهيل اوبه ＊ه خوند نه لري. د 
هرات مالگين جهيل د افغانستان او ايران د پول３ تر من＃ پروت دى. اوبه ي３ مالگين３ دي اوله هغه ＇خه مالگه 
الس ته راوړي. له پورتنيو جهيلونو پرته، يو شمير طبيعي بندونه چ３ سيمه ييز جهيلونه ي３ جوړ ک７ي دي، 
هم زموږ په ه５واد ک３ شته دي چ３ ډ４رې ＊کل３ او زړه وړونک３ منظرې جوړوي.لکه  د باميانو په واليت ک３ 

د)هيبت، پنير، جداسل، پودينه او ذولفقار بندونه( چ３ ！ول د بند امير په نامه ياد８４ي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د جهيلونو او د هغو د من％ته راتگ، دويمه ډله دې د 
سيستان د هامون او د غزني د والړو اوبو، در４يمه ډله دې د بدخشان واليت د جهيلونو، زرقول او چقمقتين او ＇لورمه 

ډله دې د بند امير په هکله سره بحث وک７ي او د بحث پايله دې د ！ولگي په مخ ک３ بيان ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ جهيل تعريف ک７ئ.

٢_ د لوړو او ！ي＂و برخو جهيلونه سره ＇ه توپير لري؟
٣_ د هلمند هامون د کومو ه５وادونو ترمن＃ يوه برخه پوله جوړه ک４７ده؟

٤_ د زرقول جهيل د افغانستان په کومه برخه ک３ پروت دى؟
٥_ د اميربند د افغانستان په کومه برخه ک３ پروت دى؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
هغه جهيلونه چ３ تاس３ ليدلي، نومونه ي３ واخلئ، د هغو په هکله ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او د 

جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ئ.
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بشري  هم  يوه  ＇انگو ＇خه  اصلي  له  هغو  د  ک８５ي چ３  و４شل  ＇انگو  ب５الب５لو  په  علم  جغرافي３  د 
جغرافيه ده چ３ د نفوسو، قومونو، ژبو، دينونو او نورو موضوعاتو په هکله بحث کوي.

نفوس 
افغانستان يو غرنى ه５واد دى چ３ کابو ٣٢ ميليونه وگ７ي لري. په ١٣٩٤ کال ک３ په افغانستان ک３ په 
هر کيلومتر مربع ک３ د وگ７و گ２والى په من％ن９ توگه ٤٢ تنه و. د نفوسو و４ش د افغانستان په ！ولو ＄ايونو 
ک３ يو ډول نه دى.  په ختي％و برخوک３ د وگ７و گ２والى ډ４ر او په سو４ل لو４دي％و او من％نيو برخوک３ د 
وگ７و گ２والى ل８ دى. د ه５واد اوس５دونکي د ب５الب５لو سياسي، اقتصادي او اقليمي عواملو په اساس له 
کليو＇خه د ＊ارونو په لور مهاجرت کوي چ３ دا کار په ＊ارونوک３ د خلکو د گ２والي سبب شوى دى، 

له د ې امله د کابل د ＊ار نفوس له پن％و ميليونو ډ４ر دی .
قومونه

زموږ گران ه５واد ،د افغانستان د اسالمي جمهوري په نامه او هر تبعه ي３ د )افغان( په نوم ياد８４ي. د 
بشري جغرافي３ له نظره افغانستان له ب５لوب５لو قومونو، لکه: پ＋تون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، 
نژاد  آريايي  له  سيم３  ددې  تاجکان چ３  او  پ＋تانه  دى.  شوى  جوړ  نورو ＇خه  او  نورستاني  بلوڅ، 

بشري جغرافيه
 نهه ويشتم لوست:

د نفوسو و４ش د آمو سيند

دوه زره کسه......................................
لس زره کسه.....................................
هغه کلي چ３ د ٣٠ زره کسو ＇خه زيات و－７ي ولري

زر کسه
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＇خه دي، د ه５واد په کابو ！ولو برخوک３ ژوند کوي. هزاره گان، ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان 
له نورو توکمونو ＇خه دي چ３ ډ４رى دافغانستان په مرکزي لوړه سطحه او شمالي برخو ک３ اوس８５ي. 
نورستانيان او پشه يان هم له اصلي قومونو ＇خه دي چ３ په ختي％و واليتونو ک３ ژوند کوي. بلو＇ان 
هم د ه５واد له اصلي اوس５دونکو ＇خه دي چ３ په بلو＇ي ژبه خبرې کوي او د افغانستان په سو４ل 

لو４دي＃ ک３ ژوند کوي.

ژب３
دري،  پ＋تو،  دادي:  يى  ＄ين３  دي چ３  شته  لهج３  او  ژب３  ډ４رې  د４رشو ＇خه  له  ک３  افغانستان  په 
ازبيکي، ترکمني، بلو＇ي، پراچي،منجي، واخي، ز４باکي، اشکاشمي، پشه يي، نورستاني، تيرايي، 
جتي، سندي، پنجابي او نورې چ３ له دې جمل３ ＇خه دوې ژبى )پ＋تو او دري( چ３ د ه５واد اکثريت 
وگ７ي ورباندۍ خبرې کوي. زموږ د ه５واد رسمي ژب３ دي. سيمه ييزې ژب３، لکه: ازبکي، ترکمني، 

بلو＇ي، نورستاني او پشه يي په خپلو سيمو ک３ د در４يمو ژبو په توگه رسميت لري.

دين
زموږ د ه５واد خلک د اسالم د سپ５）لي دين پيروان دي. زموږ ډ４ر خلک  حنفي مذهبي دي. يوشم５ر 

جعفري او اسماعيلي مذهبي او يو شم５ر هندوان هم په دې ه５واد ک３ ژوند کوي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د بشري جغرافي３ پر يوې موضوع، لکه: 
نفوس، قومونه، ژب３ او د افغانستان د خلکو ددين په هکله سره خبرې وک７ي او له هرې ډل３ دې يوتن 

موضوع د ！ولگي په مخ ک３ تشريح ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ د افغانستان اتباع په ＇ه نامه ياد８４ي؟

٢_ په افغانستان ک３ د ژبو شم５ر ＇ومره دى او د ＇و مهمو ژبو نومونه واخلئ؟
٣_ د افغانستان د رسمي ژبو نومونه واخلئ؟

٤_ په افغانستان ک３ د کومو دينونو پيروان ژوند کوي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
ستاسو په واليت او د استوگن３ په سيمه ک３ مهاجرت له کلي ＇خه ＊ار ته ډ４ر دى او که له ＊اره  کلي 

ته؟، په ＇و کر＊و ک３ ي３ وليکئ اوپه ！ولگي ک３ ي３ شرحه ک７ئ.
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د نباتاتو د غ＂يدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ＊３ ډول ډول سرې ته اړتيا ده، د ＄مک３ خاوره 
د نباتاتو تکيه ＄اى دى او پک３ ب５الب５ل غذايي توکي شته. افغانستان يو داس３ ه５واد دى چ３ په سلوک３ ٨٥ 
په  تر اوسه کرنه  له وخته  اريايانو  په ه５واد ک３ د  له الرې ژوند کوي. زموږ  خلک ي３ د کرنيزو محصوالتو 
دوديزه توگه د＇ارويو په وسيله د يوې او د کروندگرو د م＂و او السونو په زور ترسره ک８５ي. په ＄ينو واليتونو ک３ 
د ماشين االتو ＇خه هم کار اخيستل کي８ي.زموږ کرنيز حاصالت غل３ دان３، لکه:  غنم، وربش３، جوار، 

وريج３،ږدن، لوبيا، نخود، م９، مشنگ، باقلي او داس３ نور دي.
غنم

دغنمو کرل په کرنيزو ＄مکو ک３ په اوبيزه او للمي توگه د مني او پسرلي په موسمونو ک３ سرته رس８５ي. د 
مني غنم په تودو سيمو ک３ تر )٢٥٠٠( مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبيزه او للمي توگه تر) ٣٣٠٠( مترو 
لوړوالي پورې کرل ک８５ي. په س７و سيمو ک３ د کال يو يا دوه فصله حاصل اخيستل ک８５ي او د تودو برخو په 
＄ينو سيمو، لکه  ننگرهار ک３ له يوې کرنيزې ＄مک３ ＇خه په يو کال ک３ درې فصله حاصل هم اخيستل 

ک８５ي.
پسرلنيو  د  اوارو ＄مکو ک３ کرل ک８５ي چ３  او  لمنو  په  مياشتو ک３ د غون６يو  په  او وري  للمي غنم د کب 

اور＊تونو په وسيله خ７وب８５ي.
افغانستان ٦٦ مليونه هک＂اره ＄مک３ لري، چ３ تر اوسه ي３ يوازې ٣،٣٧ مليونه هک＂اره ＄مکه د غنمو 

کرن３ ته ＄انگ７ې شوې ده.

دافغانستان اقتصادي جغرافيه
ديرشم لوست

دافغانستان کرنيزې نقش３
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په ١٣٨٦ هـ،ل کال ک３ د غلو ！ول توليد ٥،٦ مليونه ！نه شم５رل شوى، خو د ه５واد د وگ７و د خوړو لپاره د 
نورو )٥٢٧( زره ！نو د واردولو اړتيا وه. د کرن３ له ماشين أالتو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ په اساس په هر هک＂ار 
＄مکه ک３ د غنمو حاصالت )٢،٦( ！نه وو او په ١٣٨٦ هـ،ل کال ک３ په ！ول افغانستان ک３ د غنمو توليد 

)٤،٥( مليونه ！نه زيات شوى دى. 

وريج３
د نريو او غ＂و وريجو کرل چ３ له غنمو وروسته زموږ د خلکو له خوراکي توکو ＇خه شم５رل ک８５ي،  په )٢١٤( 
زره هک＂اره ＄مکه ک３  کرل ک８５ي. د وريجو کرل په هغو سيمو ک３ چ３ تود اقليم، لنده هوا او ډ４رې اوبه لري،  
＊ه حاصل ورکوي. نو ＄که د بغالن نرۍ باړه ور４ج３، د کون７ د پشد ور４ج３، د لغمان نرۍ وريج３، د کندز 

د خان أباد د سيمو وريج３ او د مزارشريف ور４ج３  ډ４ر شهرت لري.

جوار
جوار زموږ د ه５واد د خلکو بل خوراکي توکی دى چ３ کرنه ي３ تر ٢٦٠٠ مترو لوړوالي ک３ ترسره ک８５ي او 
د کرن３ ساحه ي３ د ٥٠٠ زره هک＂اره ＄مک３ په شاوخواک３ ده. د جوارو کرنه تر ډ４ره د پکتيا او ننگرهار په 

واليتونو ک３ ترسره ک８５ي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له الندنيو فعاليتونو ＇خه د يوه په هکله په خپل من＃ 
ک３ سره بحث او خبرې وک７ي او يو تن دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب د خپلو خبرو پايله د ！ولگي تر مخ 

شرحه ک７ي.
_ د غنمود  کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ.

_ په ه５واد ک３ د وريجو د کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ.
_ د جوارو د کرن３ په هکله معلومات را！ول ک７ئ.

؟ پو＊تن３
١_ د ه５واد د غوره کرنيزو محصوالتو نومونه واخلئ.

٢_ د اوبيزو غنمو او د هغو د کرن３ د وخت په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
٣_ د للمي غنمو د کرن３ په هکله معلومات ورک７ئ؟

٤_ په ه５واد ک３ د وريجو د کرن３ او ډولونو په هکله ي３ ＇ه پوه８５ئ؟
٥_ اوبيز او للمي غنم سره ＇ه توپير لري؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
ستاسو په سيمه ک３ کوم کرنيز محصوالت کرل ک８５ي، خپل معلومات خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ئ.
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صنعتي او طبي نباتات

د－نيو کرونده

الف ـ صنعتي بو！ي
د افغانستان طبيعي ＄انگ７نو او جغرافيايي موقعيت ته په پام سره په دغه ه５واد ک３ ډ４ر صنعتي او طبي بو！ي 

وده کوي.زموږ صنعتي بو！ي له پنب３، چغندرو، گنيو او داس３ نورو ＇خه عبارت دي.
١_ پنبه

پنبه له دوو برخو ＇خه چ３ يوه ي３ مالوچ او بله برخه ي３ پنبه دانه ده او د نساجي په فابريکو ک３ يو له بل 
＇خه جال ک８５ي، جوړه شو４ده. د مالوچو له برخ３ ＇خه ي３ د نساجي په فابريکو ک３ هر ډول نخي ！وکران، 
سطرنجى، جوال او رس９ جوړوي او همداراز له پنبه دان３ ＇خه ي３ نباتي غوړي، د کاليو مين％لو صابون او 
له پات３ توکو ＇خه ي３ د حيواناتو لپاره کنجاړه جوړوي. تر کورنيو جگ７و دمخه زموږ په ه５واد ک３ د بگراميو، 
گلبهار، پلخمرى، کندز، مزارشريف، بلخ، هرات، هلمند، کندهار او ننگرهار د نساجى فابريکو فعاليت کاوه 
چ３ ډول ډول سپ２سين ！وکران ي３ توليدول. د پنب３ نبات د ثور په مياشت ک３ کرل ک８５ي او د مني په وروستيو 
ک３ په لوم７ۍ، دويم３، در４يم３ او ＇لورم３ درج３ د الس په وسيله را！ول８５ي او د دوبي په تودې هواک３ ＊ه 
حاصل ورکوي. هغه واليتونه چ３ پنبه پک３ کرل ک８５ي بغالن، کندز، تخار او بدخشان واليتونه دي، چ３ د 
ه５واد په سلوک３ نوي پنبه توليدوي. پنبه د سمنگانو، بلخ، هرات، هلمند، ننگرهار، لغمان، پروان او کاپيسا 

په واليتونو ک３ هم کرل ک８５ي. د پنب３ د مالوچو يوه برخه په کورنيو بازارونو ک３ پلورل ک８５ي.
٢_ چغندر:  دچغندرود کرن３ لپاره هغه ＄مک３ مناسب３ دي چ３ أهکي توکي لري او ډبرې پک３ نه وي چ３ 
د ک＋ت دارنگه پراخه سيمه ي３ زموږ د ه５واد د بغالن او کندز په واليتونو ک３ ده. د بغالن د بورې په فابريک３ 

يوديرشم لوست:

د زعفران کرونده
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ک３ له چغندرو ＇خه بوره او له پات３ برخ３ ＇خه ي３ د حيواناتو لپاره کنجاړه جوړوله.
٣_ گني

د گني بو！ى په توده او لنده هوا ک３ چ３ ډ４رې اوبه لري، شنه ک８５ي. دا بو！ي ډ４ر د ننگرهار، لغمان او کون７ 
په واليتونو ک３ کرل ک８５ي چ３ له هغه نه گوړه جوړ وي. د هغه پات３ برخ３ نه د ＇ارويو د خوراک لپاره گ＂ه 
په  او هلمند  د کندهار  او  واردشوي  له هند ＇خه  قلم３  گنيو  د  اخيستله ک８５ي. پدې وروستيو وختونو ک３ 

واليتونو ک３ هم کرل ک８５ي.

د ک＋ت ساحه په جريبد بو！ي نومشم５ره

٢٧٢٨٧٠پنبه١

٢٢٥٩٠چغندر٢

١١٨٤٠－ني٣

ب_ طبي بو！ي
نور  او  ک８５ي  او ز１ک９ کرل  باديان  له جمل３ ＇خه زعفران، سپيرک９،  بو！و  د طبي  کرنيزو فصلونو ک３  په   
بو！ي،  لکه خوږه وله، هنگه، کاسني، پنيرک، مستيار، سپ５لنی،ختمي، خاکشير، شيرخشت، گربه خورک، 
ملنگان، سپ５غول،دغره پياز او هوگه ！وله په خپل سر دغرونو او غون６يو په لمنو، د＊تو، و يالو او د کروندو په 
＇نگ ک３ شنه ک８５ي او د شفا ورکوونکو درملو په توگه په يوناني طبابت ک３ په کورنيو بازارونو ک３ پلورل 

ک８５ي. زعفران، خوږه وله، هنگه، ز１ک９ او ＄ين３ نور طبي بو！ي د ه５واد د صادراتو مهمه برخه جوړوي.

                              د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د پنب３، دويمه ډله دې د چغندرو او در４يمه ډله دې 
د طبي بو！و او له هغو نه د گ＂３ اخيستلو په هکله بحث وک７ي او يو تن دې د خپل３ ډل３ په استازﾦتوب د بحث 

پايل３ د ！ولگي  په مخ ک３ خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ي.
                              پو＊تن３

١_ د هغو واليتونو نوم واخلئ چ３ پنبه پک３ کرل ک８５ي.
٢_ له چغندرو ＇خه ＇رنگه گ＂ه اخيستله ک８５ي؟

٣_ گني په ＇رنگه اوبو او هوا ک３ ډ４ره ＊ه وده کوي؟
٤_ د طبي بو！و نوم واخلئ؟

                             له ！ولگي بهر فعاليت
او د  په خپلوکتابچو ک３ د هغونومونه وليکئ  بو！ي وده کوي،  او طبی  ستاسوپه سيمه ک３ ＇ه ډول صنعتی 

جغرافي３ په راتلونکی درسي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولي／والو ته وړاندې ک７ئ.

؟
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الف  ـ مالداري
مالداري او د ژويو ساتل زموږ  د ه５واد د کورن９ شتمن９ يوه مهمه سرچينه شم５رل ک８５ي  چ３ په دوو برخو و４شل ک８５ي:

١_ اهلي  ژوي: لکه پسه، وزه، غوا او غوايه، أس، اوښ او کورني چرگان دي.

پسه: د پسو ＄ين３ نور ډولونه، لکه هزاره گي، ترکي او کندهاري مشهور دي. د پسونو لوي３ او وړې رم３ د ＄مکه 
لرونکو او کوچيانو په وسيله ساتل ک８５ي چ３ له غو＊و، پوستکي، وړيو او کولمو ＇خه ي３ گ＂ه اخستل ک８５ي. د پسونو 

وړۍ، پوستکي او کولم３ بهرته هم صادر８４ي. د ترکي پسه کولم３ ډ４ر پ５رودونکي لري. 
د قره قل  پسونه چ３ ډ４ر د ه５واد په شمالي واليتونوک３ په سمنگانو، بلخ، جوزجان، فارياب، کندز او هرات ک３ ساتل 
ک８５ي، د هغو له پوستکي ＇خه پوستين او پوستينچه جوړ８４ي او په هغو ه５وادونو ک３ چ３ س７ه هوا لري،  لکه کاناډا، 
روسيه او د امريکا متحده ايالتونو باندې ډ４ر پلورل ک８５ي. د قره قل د وري پوستکي د سره، کبودچه او تورتقر په نامه 

د لو４دي％３ اروپا ه５وادونو، د امريکا متحده اياالتو، هند او کاناډا ته صادر８４ي. 

غوا:له هغ３ ＇خه شيدې او لبنيات الس ته را＄ي او د ه５واد په کليو ک３ ي３ کروند گر او د ＄مک３ خاوندان ساتي.
آس:  قطغني، مزاري، ترکمني او هراتي أسونه مشهور دي او د سپرل９، وزلوب３، نيزې وهلو، بار وړلو، کرنيزو چارو 

او گاډۍ ک３ ور＇خه گ＂ه اخيستله ک８５ي.

اوښ: کوچيان او＊ان ساتي او له شنو سيمو او ＇７＄ايونو ＇خه د ک６ه کولو پرمهال له هغو نه په بار وړلو ک３ گ＂ه اخلي 
او وايي چ３: اوښ وفا دار ＇اروى دى،چ９＄وزخوري اوبار وړي.

خر
خر د بار وړلو لپاره پکار８４ي. ډ４ر ي３ کروندگر او خرکاران ساتي. د شمالي سيمو خره غ＋تلي او غ دي.

٢_ وحشي ژوي
زموږ په ه５واد ک３ ١٢٠ ډوله وحشي او تي لرونکي حيوانات شته چ３ د هغو له ډل３ پ７انگ، زمرى، ل５وه، گيدړ، 
سورلن６ى، سوى او نور دي او ٥٠٠ ډوله ب５الب５ل الوتونکي هم شته چ３ د هغو له جمل３ ＇خه کوالى شو د ډينگ، 

زا３１، باز، هيل９، زرک او د＊تي چرگ ډولونو ته اشاره وک７و.

د افغانستان د مالدارۍ، ＇７＄ايونو او ＄نگلونو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟
دوديرشم لوست

اهلي ＇اروي- پسونه اوغوا



68

ب ـ ＇７＄ايونه
د افغانستان ＇７＄ايونو ٣،٢ مليونه هک＂اره ＄مکه نيول３ ده. د ه５واد په شمال، جنوب او ختي＃ ک３ د تودو سيمو چمنونه، 
د ＇ارويو دايمي ＇７＄ايونه دي. د ＄نگلونو په ساحه، د هندوکش د غرونو د ل７يو په لمنو او ناوونو او د شمال په نورو غرونو، 
مرکزي، ختي％و او سو４لي واليتونو او د غزني د ناور په د＊ته ک３ د پسرلي په معتدل３ او د دوبي په تودې هواک３ د مالدارانو 

او مالداره کوچيانو لپاره ＊ه ＇７＄ايونه شته. دا د خداى)ج( ورک７ې شتمني مهم حياتي ارز＊ت لري.
ج ـ ＄نگلونه

په افغانستان ک３ د ＄نگلونو ساحه د دوو مليونو هک＂ارو په شا او خواک３ ده. ＄نگلي سيم３ زموږ په ه５واد ک３ د نورستان، 
ننگرهار، لغمان، کون７، پکتيا، پکتيکا، بدخشان، بغالن، سمنگانو، سرپل، بادغيس او هرات واليتونه دي.

د نورستان او کون７ د چارتراشو لرگي د ن７ۍ په سطحه ډ４ر پ５رودونکي لري او د ه５واد مهم صادراتي مواد جوړوي. 
دولت پدې وروستيو وختونو ک３ کلکه پاملرنه ک７ې چ３ د ونو د وهلو مخه ونيسي،  په دغو سيمو ک３ د ډول ډول 

نيالگيو کينول الزم دي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي،   هره ډله دې له الندنيو موضوع／انو ＇خه پر يوې باندې خبرې وک７ي او  

له بحث وروسته دې يو تن د خپل بحث پايله د ！ولگي تر مخ بيان ک７ي.
  _ د پسه او غوا په هکله معلومات ورک７ئ.
  _ د وحشي حيواناتو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

  _ د ＇７ ＄ايونو په هکله دې معلومات را！ول ک７ي.
  _ د طبيعي ＄نگلونو په هکله دې ＇رگندون３ وک７ي.

؟ پو＊تن３
الفبا له اړوند توري سره چ３  گرانو زده کوونکو الندني جدول ته ＄ير شئ. د کلمو او اصطالحاتو تر＇نگ عدد د 

توضيحات لري، په خپلو کتابچو ک３ ون＋لوئ. د مثال په توگه د ٤ عدد د الف له توري سره اړيکه لري.
پوستکى ي３ زموږ د ه５واد د صادراتو مهم قلم دى.الفاوښ١      

د ＇７ ＄ايونو لپاره له يوه ＄ايه بل ＄اى ته ک６ه کوي.بغوا     ٢                                          

له هغه نه په سپرل９، باروړلو، وزلوب３ او ن５زې وهلو ک３ گ＂ﾢ اخلي.جکوچيان٣       

وفا داره حيوان دى چ３ ＄وز خوري او بار وړي.دد قره قل پسه٤    

شن３ بو！ي لرونک３ سمي３ دې چ３ د پسونو، وزو، أس، غوا يي او خرو رم３ پک３ ＇ري.هـأس٥    

له هغ３ ＇خه لبنيات الس ته را＄ي.و  ＄ن／لونه٦  

زموږ د ه５واد له صادراتي م５وو ＇خه دى.زپسته او بادام٧   

زموږ طبيعي او ملي شتمني ده.ح＇７ ＄ايونه٨    

 له ！ولگي بهر فعاليت
د وحشي ژويو نومونه واخلئ او په خپلو کتابچو ک３ د هريوه په هکله يو مطلب وليکئ  چ３ له هغو سره بايد ＇ه وشي؟
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د سون کاني مواد
درې ديرشم لوست

د ډبرو سکاره
د ډبرو سکاره نباتي منشاء لري او د رسوبي ډبرو له جمل３ ＇خه دي  چ３ د سون موادو په توگه ور＇خه 
کار اخيستل ک８５ي. د ه５واد د ډبرو د سکرو کانونه د هندوکش د غرو له رامن＃ ته ک５دو سره يو＄اى 
من＃ ته راغلي دي. په هغه وخت ک３ ＄نگلونه د ډبرو په شاوخواک３ واقع شوي وو او د ډ４ر فشار او 
تودوخ３ له امله په يوې اوږدې مودې ک３ د هوا د نشتوالي له امله په ډبرو سکرو باندې او＊تي دي چ３ 
اوس د سمنگانو په دره صوف، د پلخمري په کرکر، د سيغان درې  په اشپشت３، د هرات کرخ او په 
بنگ３ ک３ ي３ لوي３ ز４رم３ تثبيت شويدي. د دره صوف د ډبرو د سکرو له کان ＇خه د امير عبدالرحمن 
خان له دورې ＇خه په ابتدايي شکل سره گ＂ه اخيستنه پيل شوې ده او ز４رمه ي３ د ٧٦ مليونو ！نو په 

شاوخواک３ تثبيت شوې ده.
 د پلخمري د کرکر د ډبرو د سکرو کان ز４رمه چ３ د کوک ＊ه جنس لري، د ＇لور ميليونو ！نو په 
ظرفيت ا！کل شوی ده. د هرات د کرخ سکاره د سبزک د غا＊ي په لمنه ک３ پراته دي. د بنگ３ د سکرو 

ز４رم３ تر اوسه الس نه دى خوړلى.

د ډبرو د سکرو کان 
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نفت
دا توکى حيواني منشاء لري چ３ د سمندري ژويو له اجسادو ＇خه چ３ په اوږده موده ک３ د ＄مک３ د 
رسوبي طبقاتو په من＃ ک３ تر ډ４ر فشار الندې راغلي او خوسا شوي، په الس را＄ي. د نفتو له چا５１دو 
＇خه د الوتکو ت５ل، ډ４زل د ډ４زلي ماشينونو د سون لپاره، پ＂رول د پ＂رولي ماشينونو د سون لپاره، د 
ته  نور الس  داس３  او  واسلين  قير،  وايکم،  گريس،  مباليل،  لکه:   ي３  مشتقات  نور  او  ت５ل  خاورو 

را＄ي.
په افغانستان ک３ له ١٣١٤ هـ ش کاله تر ١٣٤٣ هـ ش کاله د طبيعي گاز او نفتو پل＂ل پيل شوي او 
په پايله ک３ ي３ ＇رگنده شوه چ３ د تخار د رستاق له ولسوال９ ＇خه د ايران تر سرحده د أمو سيند له 
ختي＃، لو４دي＃ او سو４ل ＇خه د ترکستان د تيربند ترشمالي لمنو، لو４دي＃ هندوکش، او د بابا تر غره 
پورې د نفتو د پيدا ک５دلو لپاره برابرې سيم３ دي. د نفتو ز４رم３ په رستاق، تالقان،  أبدان ميرعلم، 

شبرغان، ميمن３، هرات او هلمند ک３ تثبيت شوي دي.
طبيعي گاز

طبيعي گاز په شبرغان ک３ د خواجه گوگردک )يتيم تاق(، خواجه برهان اوجر قدوق په سيمو ک３ شته. 
چ３ پخواي３ را ايستنه د روسانو په وسيله شوې او يوه برخه ي３ د پايپ لين په وسيله پخواني شوروي 

اتحاد ته ل８５ دول شوې وه. 
د طبيعي گاز له سوزولو ＇خه په ژمي ک３ د کورونو په تودولو، د غذايي موادو په پخولو او د گازي 

＇راغونو په رو＊انولو ک３ کار اخيستل ک８５ي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د يوه کان:  د ډبروسکارو، نفتو او طبيعي گازو 

په هکله سره بحث وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ د ډبرو سکاره د افغانستان له کومو برخو ＇خه الس ته را＄ي؟

٢_ د نفتو د پيداي＋ت په هکله ＇رگندون３ وک７ئ؟
٣_ د طبيعي گازو له سوزولو ＇خه ＇ه گ＂ه اخيستله ک８５ي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
هر زده کوونکي دې په افغانستان ک３ د سون د موادو د اهميت په هکله معلومات را！ول او د جغرافي３ 

په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ وړاندې  ک７ي.
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د افغانستان کانونه 
＇لورديرشم لوست

افغانستان ب５الب５ل کانونه لکه:  نفت، طبيعي گاز، د ډبرو سکاره، اوسپنه، مس، سره زر، سپين زر، سرپ، 
جست، مالگه، سلفر، ق５متي ډبرې او د مرمرو ډبرې لري.

اوسپنه
اوسپنه د ＄مک３ په پو！کي )قشر(  ک３ ډ４ره په نصواري، سور، تور او ژ７４ ليمويي رنگونو پيداک８５ي. افغانستان 
د اوسپن３ ډ４ر کانونه لري چ３ ډ４ر مهم ي３ د حاجيگک د اوسپن３ کان دى چ３ د اوسپن３ اندازه ي３ په سلو ک３ 
٦٣ ته رس８５ي. همدا رنگه د اوسپن３ کانونه په ارزگان، د کندهار په خاکريز، د جوزجان په فيض أباد، پکتيا، 
هرات او د پروان په جبل السراج ک３ پيداک８５ي. زموږ د ه５واد پ＋ان په السي صنايعو ک３ له اوسپن３ ＇خه د 

بزگرۍ، ترکا９１ او د کورونو د کار وسايل جوړوي.
مس

په لرغونو زمانو ک３ د ډبرو او لرگيو د وسايلو ＄اى د مسو سور رنگه پوست فلز ونيو او انسانانو د پرمختگ 
په لور يو گام  ک５＋ود. د مسو کانونه زموږ د ه５واد د لوگر په عينکو، د ميدان په کهنه خمار، د کابل په چک７ې 
منار، د کندهار په خاکريز، غوربند، بدخشان او د بلخ په واليتونو ک３ شته. مس د بر４＋نا او تودوخ３ قوي 
هادي دي. د هغه له سيمونو ＇خه د بر４＋نا په لينونو ک３ گ＂ه اخيستله ک８５ي. زموږ د ه５واد مسگران له مسونه 
واړه او غ مسي. ديگونه، صافي －ان، غوري، أبگردان، ＇م）９، کفگير، کاشوغ３ او نور د اړتيا وړ شيان 

جوړوي.

د افغانستان د کانونو نقشه

کاني ز４رم３
د أمو سيند

＇رخ

 د غزني
والړې اوبه

منرالي چين３

په  برمه کارۍ  د  کاني سيم３ چ３ 
واسطه تثبيت شوي دي

د ډبرو سکاره
خام پطرول
طبيعي گاز

اوسپنيزه مفيده مواد
کروم
مس

جست او سرب
باکسيت

ليتيم
تليم

سره زر
د تي８ې مال／ه 

سلفر
فلورايت

پيرايت
ابرک

سنگ ريشه
تلک

گرافيت
الجورد

قيمتي ډبرې
د أهک تي８ه - د ولوميتا و مرموا

ش／ه او وړې تي／３

دافغانستان د کانونونقشه
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سره زر
د سرو زرو ق５متي فلز، ＊ه رنگ اوپه زړه پورې ＄ال لري. سره زر زنگ نه کوي. د پيسو لوى مالت７ى دي. له 
هغو＇خه ډول ډول گا３１ او د ＊％و پسولونه جوړوي. سره زر په زابل، کندهار او د کوکچ３ د سيند په غاړوک３ 

موندل ک８５ي.
سپين زر

سپين زر لکه سره زر زنگ نه نيسي او د بر４＋نا او تودوخ３ قوي هادي دي. د گا１و په توگه ډ４ر کارول ک８５ي. 
کانونه ي３ په پنجشير، د هرات په سيم کوه او د کندهار په بي بي گوهر سيمو ک３ دي.

ق５متي ډبرې
الجورد د بدخشان واليت په غرونو ک３ له لرغونو زمانو راهيس３ پ５ژندل شوي او له هغه نه گ＂ه اخيستل ک５ده 

.الجورد ن７يوال شهرت لري اوله يو ＇خه تر پن％و درجو و４شل شوي چ３ له ه５واد ＇خه بهر ته صادر８４ي.
 ياقوت، الل، د بدخشان الجورد او د پنجشير زمرد نه يوازې د ه５واد په قيمتي ډبرو بلک３ په سيمه او ن７ۍ 

ک３ شهرت لري او ډ４ر پ５رودونکي لري.
د سرپو او جستو کانونه

نوموړي کانونه په هزاره جاتو، د هندوکش د غرو په لمنو، بلخ، بدخشان او کندهار ک３ موندل ک８５ي. 
د مالگ３ کانونه

د مالگ３ کانونه د تخار په تالقانو، د جوزجان په اندخوى، هرات، مزارشريف او د غزني د مقر په سيمو ک３ 
شته. د ډبرو شين رنگه، شنه بخنه ډبرينه غرن９ مالگه، د هزاره جاتو په سيمو ک３ موندل ک８５ي. د تالقانو او د 

هزاره جاتو له ډبرين３ مالگ３ ＇خه د خوړو په توکو ک３ زياته گ＂ه اخيستله کي８ي.
سلفر

د سلفر يا گوگ７وکان د )٦٠٠( ！نو په ظرفيت په مزارشريف او يوه اندازه ي３ د بدخشان په اشکاشم ک３ تثبيت 
شوى دى.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افغانستان د کانونو د دوو سرليکونو په  هکله سره 

بحث وک７ي او پايل３ دې په ！ولگ３ ک３ وړاندې ک７ي.
؟ پو＊تن３

١_ د مسو معدن په کوم ＄ای ک３ ډ４ر موندل ک８５ي؟
٢_ د سرو زرو کان د افغانستان په کوم ＄ای ک３ دى؟

٣_ د اوسپن３ د کان اهميت بيان ک７ئ؟  

 له ！ولگي بهر فعاليت
هر زده کوونکى دې د خپل３ سيم３ د يوه کان په هکله معلومات را！ول او د جغرافي３ په راتلونکي درسي 

ساعت ک３ دې  تو ل／يوالوته وړاندې ک７ي.
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مواصالتي جغرافيه
پن％ه ديرشم لوست

دو چ３ مواصالتي الره

د افغانستان مواصالتي الرې په در４يو برخو و４شل ک８５ي:

١_ دوچ３ الرې
٢_ هوايي الرې
٣_ د اوبو الرې

په افغانستان ک３ ډول ډول مو！ر په س７کونو او ډول ډول الوتک３ په هوايي کر＊و ک３ د خلکو او مالونو د ل８５دولو 
لپاره فعاليت کوي. د مو！رو د ب５الب５لو ډولونو له واردولو مخک３، زموږ په ه５واد ک３ کورن９ او بهرن９ سوداگري 
د حيواناتولکه: اوښ، أس او کچرو د کاروان په وسيله ترسره ک５ده. کله چ３ مو！ر د امير حبيب اهلل خان په 
دوره ک３ ه５واد ته وارد شول، ډول ډول باروړونکي او گ７ندي مو！ر زموږ په ه５واد ک３ ډ４ر شول او د مو！رو د 
تگ لپاره د س７کونو جوړول هم پ５ل شول. له هغه وخته تر اوسه له )١٥٠٠٠( کيلو مترو ＇خه زيات د مو！رو 
د تگ  راتگ س７کونه جوړشوي چ３ له نيم ＇خه ډ４ر  ي３ پاخه او کانکري＂ي دي .دا الرې د ه５واد ب５الب５ل３ 

سيم３ سره ن＋لوي.
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د مهمو س７کونو جدول چ３ کابل د ه５واد له بندرونو او واليتونو سره ن＋لوي 
وا！ن په کيلومتر د س７ک نوم    شميره  
٤٨٣ کيلومتر کابل _ کندهار       _١

// ٤٧٩ کندهار _ هرات تورغون６ۍ      _٢
// ١٢٤ هرات _ اسالم کال       _٣
// ١٠٤ کندهار _ سپين بولدک      _٤

// ٢٣١ کابل _ تورخم       _٥
 // ٤٠٥ کابل _ شيرخان بندر      _٦

//  ٣٦٠ پلخمري _ مزارشريف ـ شبرغان     _٧
 // ١٣٢ کابل _ گرديز       _٨
 // ١١٧ گرديز _ خوست       _٩

هوايي حمل او نقل
د الرو هغه تگلورى چ３ الوتک３ ي３ په فضا ک３ له يوه ＊اره تر بله ＊اره پورې وهي، هوايي الرې او هوايي کر＊３ 
ورته ويل ک８５ي. الوتکه د مسافرت ډ４ره چ＂که او أرامه وسيله ده چ３ مسافران، ق５متي او نازک سوداگريز توکي 
په ل８ وخت ک３ نورو ليرې او ن８دې سيمو ته وړي. په ١٢٩٨ هـ لمريز کال ک３ وروسته له هغه چ３ د ه５واد 
خپلواک９ ترالسه شوه د المان او روسي３ له ه５وادونو ＇خه الوتک３ و پ５رودل شوې او لوم７نى هوايي ډگر د کابل د 
＊ار په خواجه رواش ک３ جوړشو. اوس ډول ډول ملکي او پو＄ي الوتک３ د ه５واد په دننه او بهر ک３ د مسافرانو 

او سوداگريزو مالونو په ل８５دولو، او کار بوخت３ دي.
کورن９ الوتن３ له کابل ＇خه واليتونو او هغو سيمو ته ترسره ک８５ي چ３ هوايي ډگرونه پک３ جوړ شوي دي. بهرن９ 
روم،  انقره،  مسکو،  شارج３،الماتا،  دوبى،  تهران،  ډيلي،  نوي  پ５＋ور،  أباد،الهور،  اسالم  ＇خه  کابل  له  الوتن３ 
پاريس، لندن، امستردام، اورومچي، فرانکفورت او له نوموړو ＊ارونو ＇خه ب５رته د کابل او کندهار ن７يوالو ډگرونو ته 

ترسره ک８５ي. زموږ په ه５واد ک３ افق شهر، أريانا، کام اير، پامير، صافي او پو＄３ الوتک３ هوايي شرکتونه دي.

                                په ！ولگي ک３ فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ب５الب５لو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د وچ３ او هوايي الرو ＇خه پر يوې باندې بحث وک７ي 

او پايله دې خپلو ！ولگيوالوته  وړاندې ک７ي.
                               پو＊تن３:

١_ افغانستان ته د مو！رو له وارديدو＇خه مخک３ کورني او بهرني سوداگري د .......... په وسيله ترسره ک５دي.
٢_ له هوايي کر＊و ＇خه مقصد ＇ه دى؟

٣_ له  کابل نه د الوتکو الوتن３ کومو کورنيو او بهرنيو ＊ارونو ته ترسره ک８５ي؟
                                 

                                 له ！ولگي بهر فعاليت:
د دې لوست موخه ＇ه او زموږ د خلکو له ژوند سره ＇ه رابطه لري په دې هکله ＇و کر＊３ وليکئ او ！ول／ي ته يی 

راوړئ.

؟
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په افغانستان ک３ صنايع او سودا－ري
شپ８ديرشم لوست

السي صنايع
له ډ４رو لرغونو زمانو راهيس３ چ３ زموږ نيکونه په کرن３ بوخت شول، د خپلو اړتياوو د لرې کولو لپاره ي３ په السي 
صنايعو الس پورې ک７. دا کار يوه ＊ه بوختيا او د خلکو د ستونزو د له من％ه وړلو لپاره د پيسو پيداکول و. شپ８ زره کاله 
مخک３، د بلخ کروندگرو رس５دلي غنم او وربش３ د هغه لور په وسيله ريبل３ چ３ د چقماق له ډبرو ＇خه جوړ شوى 
و. د نولسم３ پ７５ۍ په وروستيو ک３ زموږ د ه５واد په سلوک３ ٩٨ په شاوخوا ک３ خلک په کليوالي ژوند بوخت وو او 

له السي صنايعو ＇خه ي３ گ＂ه اخيستله، هغوى د پخولو او تارتاوولو او اوبدلو کسب زده ک７ی وو. 
په السی صنايعو ک３ ي３ له حيواني سرچينو تر السه شوې وړۍ، پت، پوستکى او ور４＋م له نباتي منابعو لکه،  پنب３ 

او سن６ او کاني منابعو لکه اوسپن３، مسو، سرو زرو او سپينو زرو کار اخيست.

غال９ اوبدل
د غال９ اوبدل له لرغونو زمانو راهيس３ زموږ د ه５واد د شمالي برخو د خلکو تر من＃ دود دي. د فارياب د دولت أباد، 
اندخوى، اقچ３ او د بلخ د دولت أباد خلک د ＊ه او عالي جنس او په زړه پورې ډيزاين او رنگ لرونکو غاليو په 
جوړولو او اوبدلو＊ه پوه８５ي او په قرقين، کندز او هرات ک３ هم د غال９ اوبدل دود دي. د مروي، د فارياب دولت 

أباد، اندخوى او اقچ３ په نامه غال９ ډ４ر کورني او بهرني پ５رودونکي لري. 
د غال９ ＊ه جنس، زموږ د ه５واد د صادراتو لويه او مهمه برخه جوړوي چ３ هند، پاکستان، اروپا، روسي３ او امريکا 

ته ل８５دول ک８５ى.

غال９
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فلزکاري
زموږ د ه５واد پ＋ان له اوسپن３ ＇خه د کرکيل３، ترکا９１ او د کورونو د اړتيا وړ وسايل جوړوي. ددغو وسايلو په من＃ ک３ 
د کابل د ده دانا د پ＋انو يوم او د چاريکارو او لغمان د حيدر خانيو چ７ې شهرت لري. زموږ د ه５واد فلزکاران د مو！رو 

په ترميم، د دروازو، ک＂ارو او اوسپن３ د زينو په جوړولو او د ودانيو په سيم کارولو ک３ بوخت دي.

په افغانستان ک３ ماشيني صنايع
افغانستان د ماشيني صنايعو له نظره د مخ پر ودي ه５وادونو له ډل３ ＇خه دي.چ３ صنعتي اقتصاد  ي３ د لويو ه５وادونو د 
صنعت تر تاثير الندې دی.دماشيني صنايعو بنس لوم７ى ＄ل د امير شيرعلي خان په دوره ک３ ک５＋ودل شو او د امير 
عبدالرحمن خان په دوره ک３ دوې صنعتي فابريک３ د ماشين خان３ په نوم، او وړۍ اوبدلو د فابريکي په نامه جوړې 
اړتيا پوره کوله.وروسته د －و－７و د جوړولو، چرم －رى، بوټ －ن６لو،  شوى چ３ د هغو توليداتو د عسکري قطعاتو 
حجارى او نجارى ＇و کوچنى فابريک３ جوړې شوې. د افغانستان د نورو مهمو ماشيني صنايعو په ل７ ک３ کوالى شو 
د کابل جنگلک فابريک３، د بغالن د بورې جوړلو فابريک３، د کندز د سپين زر د غوړ يو فابريک３، د مزارشريف د 
بر４＋نا او بخار د پروژې، د سم＂و فابريک３، د اوبو د بر４＋نا د دستگاوو لکه: نغلو، سروبي، درون＂３، ماهيپر، کجکي 

او گرشک د بر４＋نا د بندونو يادونه وک７و.
د افغانستان سوداگري

افغاني استازي  پاملرنه وشوه.  ته  په ه５واد ک３ د سوداگرۍ ودې  له خپلواک９ وروسته په ١٢٩٨ هـ ش ک３ زموږ 
ه５واد  د  راشي.  ته  من＃  أسانتياوې  ک３  سوداگرۍ  په  تر＇و  شول  ول８５ل  ته  تهران  او  برلين،انقرې  لندن،  مسکو، 
صادرات په لوم７ۍ درجه ک３ حيواني محصوالت لکه: وړۍ، پوستکي، د قره قل پوستکي، غال９، ！غرونه او په 
دويمه درجه ک３ نباتي محصوالت لکه: تازه او وچه م５وه او همدارنگه ق５متي ډبرې او طبي نباتات دي چ３ ب５الب５لو 

ه５وادونو ته صادر８４ي.

 د ！ولگي دننه فعاليت
زده کوونکي دې په ب５الب５لو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د السي يا ماشيني صنايعو پر يو ډول بحث وک７ي او پايله دې 

خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ صنعت تعريف ک７ئ.

٢_ د غال９ اوبدلو صنعت د ه５واد په کومو سيمو ک３ ډ４ر دود دى؟
٣_ د افغانستان د غوره ماشيني صنايعو نومونه واخلئ.

٥_ دافغانستان د غوره صادراتي محصوالتو نومونه واخلئ ؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
ستاسو په واليت ک３ کوم السي او ماشيني صنايع شته، خپل معلومات را！ول او د جغرافي３ په راتلونکي درسي ساعت 

ک３ ي３ په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.



77

اووه ديرشم لوست

أسيا لويه وچه ده. چ３ د ختي＃ طول البلد  د ٢٥ درجو او د لو４دي＃ طول البلد د ١٧٠ درجو په من＃ ک３، 
د جنوبي عرض البلد د ١٠ درجو او د شمالي عرض البلد  په ٨٠ درجو ک３ پرته ده. پراخوال９ ي３ ٤٤،٢ 
مليونه کيلومتره مربع دى. د أسيا دلوي３ وچ３ په شمال ک３ کنگل شوى شمالي سمندر، جنوب خواته ي３ د 
هند سمندر او ختي＃ خواته ي３ أرام سمندر پراته دي. لو４دي＃ خواته د أسيا او اروپا د لويو وچو په من＃ ک３ د 
يورال غرونه، ديورال سيند، د کسپين سمندرگى، تور سمندرگى او د باسفورس أبنا د مارمورا سمندر－ى او 
ددردانيل أبنا پراته دى. د جنوب لو４دي＃ خواته سورسمندرگى او د سويز کانال أسيا له افريقا ＇خه ب５لوي. د 

شمال ختي＃ خواته د ب５رنگ أبنا ، أسيا د امريک３ له لوي３ وچ３ جال کوي 
طبيعي جغرافيه

د أسيا لويه وچه لوړ غرونه، لوړې سطح３ او پراخ３ د＊ت３ لري.د أسيا ډ４ر جگ غرونه د هند په شمال ک３ د 
هماليا غرونه دي چ３ له ختي＃ ＇خه مخ پر لو４دي＃ پراته دي. جگه ＇وکه ي３ د ايورست په نامه ياد８４ي چ３ 
د سمندر له سطح３ ＇خه ٨٨٤٨ متره لوړه ده.په افغانستان ک３ د هندوکش غرونه په ايران ک３ د البرز او 
زاگروس غرونه، قفقاز غرونه، په ترکيه ک３ د پونتيک او اناتولي غرونه پراته دي. همداراز ختي＃ خواته د چين 
په شمال ک３ د تيانشان او د التايي لوړ غرونه دي. د مغولستان، تبت، گوبي او پامير لوړې برخ３ د أسيا د لوي３ 
وچ３ په من％ن９ برخه ک３ پراته دي، د أسيا ډ４ره لويه جگه سطحه جوړوي. همدا راز د أسيا لويه وچه پراخ３ 

د＊ت３ لري چ３ دا دي:

دأسيا  نقشه له ＇لور خواوو سره ＊يي

سعودي عربستان

د روسي３ فدراتيف جمهوريت

د چين د خلکو جمهوري

د جاپان سمندرگى

د کمچتکا ！اپو وزمه
د اختسک سمندرگى

جنوبي کوريا

کوريا

ايران

تور سمندرگى

شمالي منجمد سمندر

رگ９
مند

ن س
سپي

د ک

سور سمندرگ９

د هــــــــــــــــــند سمنــــــــــــــــدر

در
ــــــ

ــنــ
ــــــ

ـمــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ــــــ

ســـ
ام 

آر

د آسيا دلوي３ وچ３ ، موقعيت او ＇لور خواوې

دريم  ＇پرکی- د آسيا لويه وچه
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د مغولستان د＊ت３، د ايران د کوير او لوت د＊ت３، د سوري３ او عراق د＊ت３ او په عربستان ک３ در بع الخالي د＊ت３.
د آسيا د لوي３ وچ３ د سيندونو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

د أسيا سيندونه د  بهير له مخ３ چ３ د سمندرونو خواته روان دي په ＇لورو حوزو و４شل ک８５ي.
١_ هغه سيندونه  چ３ د سايبريا د جنوب له غرو ＇خه سرچينه اخلي او له سو４ل ＇خه مخ پر شمال بهي８ي 
او شمالي کنگل سمندرته ور تو４ي８ي . له لو４دي＃ ＇خه مخ پر ختي＃ دادي: د اوب،  ينسي او لينا سيندونه. 

ددغو سيندونو اوبه کله کله شمالي کنگل شوي سمندر ته ن８دې کنگل وهي.
٢_ هغه سيندونه چ３ د أسيا ختي＃ خواته به８５ي او د أرام سمندر سمندرگيو ته تو４ي８ي، په ترتيب سره له 
شمال ＇خه سو４ل خواته دادى: د أمور سيند چ３ د مغولستان له شمالي غرونو سرچينه اخلي او د والدي 
له غرونو  تو４ي８ي. د هوانگهو سيند چ３ د من％ني چين  ته  ته ن８دې د اخوتسک سمندرگي  بندر  واستوک 

سرچينه اخلي او د چهلي په خليج ک３ چ３ د کوريا د خليج په لو４دي＃ ک３ پروت دى، تو４ي８ي.
د ميکانگ سيند چ３ د سو４لي چين له غرونو ＇خه سرچينه اخلي او د کمبوديا په سو４ل ک３ د سو４لي چين 

سمندرگي ته تو４ي８ي.
٣_  هغه سيندونه چ３ د هند د سمندر سمندرگيو، د عربو سمندرگي او د فارس خليج ته تو４ي８ي له ختي＃ 

＇خه د لو４دي＃ په لور دادي:
ايراوادي له ميانمار ＇خه د مارتابان خليج ته تو４ي８ي. د گنگا سيند چ３ هنديانو ته سپ５）لى دى، په بنگله د４ش 
ک３ د بنگال خليج ته تو４ي８ي. د ا！ک سيند کراچي ته ن８دې د عمان په سمندرگي ک３ تو４ي８ي، د کارون سيند 

او د دجل３ او فرات سيندونه چ３ شط العرب )اروند رود( جوړوي،  وروسته د فارس خليج ته ورتو４ي８ي. 
٤_ هغه سيندونه چ３ د أسيا په داخلي  جهيلونو ک３ تو４ي８ي دادي:

أمو )جيحون( او سيردريا )سيحون(  د ارال په جهيل ک３ تو４ي８ي. د يورال سيند چ３ د أسيا او اروپا په سرحد 
ک３ به８５ې، د کسپين په سمندرگي ک３ تو４ي８ي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي لوم７ی ډله دی د اسيا د غرونو او دويمه ډله دې د سيندونو په  اړه سره 

بحث وک７ي او د نقش３ له مخ３ دې مطلب په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.

؟ پو＊تن３
١_ د هندوکش د غرو ل７ۍ په کوم ه５واد ک３ ده؟ 

٢_ د هماليا غر د أسيا په کومه برخه ک３ پروت دى؟ 
٣_ هغه سيندونه چ３ د أرام سمندر، په سمندرگيو ک３ تو４ي８ي، نومونه ي３ واخلئ؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
زده کوونکی دې د نقش３ پرمخ د پامير لوړه سطحه و＊يي او د أسيا د ＇و غرونو د ل７يو نومونه دې واخلي.

78
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اته ديرشم لوست

د آسيا مهم جهيلونه د روسي３ په سايبريا، چين، قزاقستان، من％ن９ أسيا، سهيل ختي＃ او لو４دي％ه أسيا ک３ 
پراته دي چ３ مهم ي３ دادي:

په سايبريا ک３ د بايکال جهيل چ３ د انگارا د سيند په اوږدوک３ منرالي اوبه لري، اعظمي اوږدوال９ ي３ ٧٠٠ 
کيلومتره او سور ي３ ١٣٠ کيلومتره دى.

د خانکا جهيل د چين په ختي＃ ک３، په قزاقستان ک３ د بالخاش او ارال جهيلونه نامتو دي. 
په قرغزستان  ک３ د بسيک کول جهيل نامتو دى.

په افغانستان ک３ د چقمقتين او شيوا جهيلونه، د امير بند، د غزني والړې اوبه او د سيستان هامون ډ４ر نامتو دي.
د ايران په لو４دي＃ ک３ د اروميه جهيل نامتو دى.

د ترکي３ په ختي＃ د وان جهيل نامتو دى او نور جهيلونه د هغو په لو４دي＃ ک３ پراته دي.

د آسيا د لوي３ وچ３  خليجونه 
د أسيا سواحل پرې ک７ي او تاوراتاو ＄ايونه ډ４ر لري، له دې امله د سواحلو په شاوخواک３  ي３ ډ４ر خليجونه 

ليدل ک８５ي، چ３ ＄ينو ي３ د ب７５ۍ چلولو لپاره ＊ه الره اواره  ک７ې ده.

آد آسيا د لوي３ وچ３ جهيلونه، سمندرگي او خليجونه

شمالي کنگل سمندر

سايبريا

رونه
ل غ

د ارا

د کوريل 
！اپوگان

د جاپان 
سمندر

 د ختي＃ چين
سمندر

د ريوکيو ！اپوگان

د فليپين مجمع 
الجزاير

د اندونزيا 
مجمع الجزاير

د سو４لي چين 
سمندر

د بنگال دلتا
هـــــنــدد بنگال خليج

دکن
د مکنگ دلتا

تبت
د ايران لوړې سطح３

د ارال جهيل
د بالخاش جهيل

د بايکال جهيل

سور سمندرگى د عمان سمندرگى

د فارس خليج

نال
ز کا

سوي
د 

د اناتولي لوړې سطح３
تور سمندرگى

د مديتران３ 
سمندرگى

ذر(
 )خ

گى
ندر

سم
ين 

کسپ
د 

زمه
و و

ن ！اپ
ستا

عرب
د 

د شمالي قطب کر＊ه
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د أسيا د شمالي سواحلو خليجونه: ډ４ر نامتوي３ د اوب خليج دى، خو 
واړه نور کوچني خليجونه هم لري.

د ختي％３ أسيا د سواحلو خليجونه: د کوريا خليج مشهور دی. 
د أسيا د سو４لي سواحلو خليجونه: د سيام خليج، د بنگال خليج، د 

فارس خليج، د عدن خليج او نور.
د أسيا لو４دي＃ ساحلي خليجونه: کوچنى خليج د عقب３ د خليج په 

نامه.
 لوى او واړه سمندرگي هم په أسيا ک３ شته. د کسپين سمندرگى  د 

أسيا په دننه ک３ چ３ په أسيا ک３ ډ４ر لوى سمندرگى دى. 
اخوتسک  د  سمندرگى،  بيرنگ  د  سمندرگي،  ختي＃  د  أسيا  د 

سمندرگى، د جاپان سمندرگى، ژ７４ سمندرگى او د ختي＃ چين سمندرگي دي.
عربو  د  سمندرگى،  اندامان  د  سمندرگى،  جاوا  د  سمندرگى،  چين  ختي＃  د  سمندرگي:  سو４ل  د  أسيا  د 
سمندرگى او د عمان سمندرگى چ３ ډ４ر سوداگريز اهميت لري. د أسيا په لو４دي＃ ک３ سور سمندرگى د ډ４ر 

اهميت وړ دى.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د أسيا جهيلونه، دويمه ډله دې د أسيا خليجونه 

او در４يمه ډله دې د أسيا سمندرگي په هغه نقشه ک３ چ３ د ！ولگي مخ３ ته ＄４７دل３ ده، و＊يي.

؟ پو＊تن３
١_ د أسيا د ختي＃ د در４يو سمندرگيو نومونه واخلئ؟

٢_ د جاپان سمندرگى کوم ه５وادونه سره ب５لوي؟
ب_ جاپان او کوريا الف_ ترکيه او سوريه  

٣ ـ د کسپين سمندرگى د أسيا په کومه برخه ک３ پروت دى؟
هـ _ من％ن９ د_ سو４ل  ج_ شمال  ب_ لو４دي＃  الف_ ختي＃ 

٤_ ول３ د أسيا د سواحلو په ＇نگ ک３ ډ４ر خليجونه دي؟

 له ！ولگي بهر فعاليت
هر زده کوونکى دې د أسيا نقشه ان％ور ک７ي او په هغ３ ک３ دې د مهمو سمندرگيو او خليجونو نومونه وليکي.

د أسيا سمندر－ي او جهيلونه
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نهه ديرشم لوست

د أسيا راز راز اقليمونه په الندې توگه دي:
١_ د قطبي او يخچالي سيمو اقليم

 66  درجو ＇خه تر ٨٥ او ٩٠ درجو پورې  
1
2 د أسيا د  لوي３ وچ３ د شمالي سواحلو په اوږدوک３ د شمالي عرض البلد له  

قطبي اقليمي برخ３ پراختيا پيداک７ې ده. دا اقليمي سيمه د تندرا سيم３ په نامه ياد８４ي. ！ي بو！ي دلته ډ４ر دي، خاوره ي３ 
＊５رازه نه ده. له کنگل او واورې ډک وي. تودوخه ي３ ډ４ره ل８ه ده چ３ کابو د سانتي گر４د ٦٠- درجو  ته رس８５ي.

٢_  تر قطب الندې اقليم
دغه اقليم３ سيم３ له ختي＃ ＇خه لو４دي＃ ته د سايبريا زياته برخه نيول３ ده. ژمى ي３ ډ４ر سوړ او دوبى ي３ ل８ سوړ، يعن３ د 
١٨ او ١٩ درج３ د سانتي گر６４ دى. ستني ته ورته پا３１ لرونکي او هميشني شنه ＄نگلونه په دې سيم３ ک３ ډ４ر دي.

٣_ د ستپ د سيم３ اقليم
د ا ډول اقليم د من％ن９ أسيا د چين له شمال لو４دي＃ ＇خه پيل شوى، لکه د يو کمربند په ＇５ر تر ترکي３ پورې غ％５دل３ 
دى. د افغانستان او ايران په گ６ون د من％ن９ أسيا ه５وادونه پک３ را＄ي. د ور＊ت کچه ي３ ډ４ره ل８ه ده، يعن３ کابو د ١٥٠ 
او ٢٠٠ ملي مترو په من＃ ک３ ده. تودوخه ي３ په دوبي ک３ کابو ٤٠ درج３ سانتي گريد ته او د ژمي سوړ والى ي３ منفي 

لس او پن％لس درجو  ته رس８５ي . ددې په ＇５ر صحراگان３ په ايران ، افغانستان، هند او پاکستان ک３ هم شته.
٤_ د غرنيو او لوړو برخو اقليم

د هماليا، قراقرم، تيان شان، هندوکش، البرز او زاگروس د غرو ل７يو د لوړو سيمو اقليم جوړ ک７ى دى.  د ور＊ت کچه  
ي３ تل د واورو په شکل وي. د غرونو دا ل７ۍ د أسيا د سيندونو سرچينه جوړوي. 

د أسيا د لوي３ وچ３ اقليمي نقشه

د شمالي قطب دايره

قطبي سيم３

جاپان

کوريا

د هند سمندر
سوړ ژم９ او تود اوړى

تودې سيم３
د کال ډ４رې ور＄３ چ３ س７ه هوا لري

د استوا کر＊ه

د عمان 
سمندرگي

سور سمندرگيد فارس خليج

د مديتران３ سمندرگي

د سرطان کر＊ه

در
ــــ

منــ
م س

أرا

آد آسيا د لوي３ وچ３ اقليم
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٥_ صحرايي اقليم
د عربستان ！اپو وزمه چ３ د افريقا د لوي３ صحرا په اوږدوک３ پرته ده، د دوبي د تودوخ３ درجه ي３ له ٤٥ سانتي گر４د 
درجو ＇خه لوړ８４ي او په ژمي ک３ شلو او پن％لسو درجو ته را！ي＂８５ي. په ډ４رو کلونو ک３ ور＊ت پک３  نه ک８５ي. ور＊ت 

ي３ کله کله ٥٠ ملي مترو ته رس８５ي چ３ هغه هم سيالبي او تخريبي وي.
٦_ معتدل اقليم

کلنى ور＊ت ي３ له ٤٠٠ ملي مترو＇خه ډ４ر وي او د ژمى من％ن９ تودوخه ي３ له پن％لس درجو ＇خه جگه او دوبى ي３ 
دسانتي گريد ٣٠ درجو ته رس８５ي. د چين ！ول ه５واد  د هماليا سو４ل او د هند شمال په دغه اقليم ک３ را＄ي.

٧_ مديترانه ي３ اقليم
د ترکي３ يوه محدوده ساحلي برخه، د عراق شمال ختي％ه برخه، د کسپين  سمندرگي يوه کوچن９  ختي％ه  ساحلي برخه 
او د مديتران３ سمندرگي ختي％ي غاړې په مديترانه يي اقليم ک３ ور＄ي. ژمى ي３ باراني او معتدل او دوبى ي３ وچ نسبتا تود 

دى. دستروس ون３ ) نارنج، مال＂ه، ليمو(  او مديترانه ي３ بو！ي په دغه ＄اى ک３ ډ４ر  شنه ک８５ي.
٨_ داستوايي سوانا اقليم

د دوبي ور＊ت ي３ له ٨٠٠ ملي مترو＇خه ډ４ر دى. د اوړي او ژمي تودوخه ي３ ډ４ر توپير  نه لري. د ٢٠ او ٣٠ درجو 
په من＃ ک３ توپير لري. د هند و چين ！اپو وزمه او د هند د نيم３ و چ３ ډ４ره برخه دا ډول استوايي سوانا اقليم لري. جگ 

جگ بو！ي، م５وه لرونک３ او ب３ م５وې ون３ پک３ شن３ ک８５ي.
٩_ د ا ستوا د باراني ＄نگلونو اقليم

د شرق الهند ！اپوگان، د هندوچين لو４دي＃ سواحل د بنگله د４ش سو４ل او د شمال لو４دي＃ هند يوه برخه په دې ک３ 
را＄ي. کلنى ور＊ت ي３ ډ４ر دى او په هره مياشت ک３ له ٥٠٠ ملي مترو ＇خه ډ４ر ور＊ت لري. په دغه ＄اى ک３ د کال 
فصلونه نشته. کلن９ من％ن９ تودوخه ي３ د ٢٥ او ٣٠  سانتي گريد درجو په من＃ ک３ ده. هوا ي３ تل توده او لنده وي. د  

رب７ ون３ ي３ له مهمو پيدا وارو ＇خه دي.
 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په در４يو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د أسيا داقليم درې سيم３ تر بحث الندې ونيسي او پايله دې 

خپلو ！ولگيوالوته بيان ک７ي.
؟ پو＊تن３

١_ د تندرا سيمه د أسيا د کوم ډول اقليم په سيمه ک３ پرته ده؟
د  ـ غرن９ ج  ـ صحراي３  ب  ـ قطبي ساحه  الف_ تر قطب الندې 

٢_ د استوايي ＄نگلونو اقليم کوم３ ＄انگ７تياوې لري؟
ب  ـ کم  ور＊ت او تودوخه ي３ له صفر نه ！ي＂ه  الف_ ډ４ر ور＊ت له زيات３ تودوخ３ سره  

٣_ بنگله ديش کوم ډول اقليم لري؟
د  ـ صحرايي اقليم ج  ـ استوايي اقليم  ب  ـ تر قطب الندې اقليم  الف_ قطبي اقليم  

٤_ صحرايي اقليم دأسيا په کومه برخه ک３ ډ４ر لري؟
 له ！ولگي بهر فعاليت

زده کوونکي دې  د أسيا اقليم３ نقشه رسمه ک７ي او د ډول ډول اقليمونو سيمه دې په رنگونوپه ن＋ه ک７ي.
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مساحت په کيلومتر پالزم５نهد ه５واد نومگ２ه
مربع

د حکومت ډولنفوس

اسالمي جمهوري65200032000000کابلافغانستان1

د اوو اميرنشينو 836004214000ابوظبيد عربو متحده امارات2
فدراسيون

اسالمي جمهوري1904233222731000جاکارتا اندونيزيا3

مشروطه شاهي893265505000عماناردن4

جمهوري44740026383000تاشکندازبکستان 5

 اسالمي جمهوري 164819570472846تهرانايران 6

شاهي694727000منامهبحرين7

شاهي 5765475000د سري بگاوان بندربرونئي 8

جمهوري 147570138835000ډاكهبنگله ديش9

مشروطه شاهي47000790000تيمپوبوتان10

اسالمي فدرال جمهوري796095156770000اسالم آبادپاکستان 11

جمهوري 1431007063000دوشنبهتاجيکستان12

مشروطه شاهي51311564632000بنکاكتايلند13

جمهوري 3600022815000تايپيتايوان14

جمهوري 4881004899000عشق آبادترکمنستان15

جمهوري 148741032000ديلي ختي＃ تيمور 16

جمهوري 77945272932000انقرهترکيه 17

يو حزبي سوسيالستي 95729001311381000پيکنگچين18
جمهوري

فدرالي جمهوري17075400142394000مسکوروسيه19

مشروطه شاهي377819127716000توکيوجاپان20

جمهوري 6561019879000کلمبوسريالنکا21

جمهوري 6414408000سنگاپورسنگاپور22

جمهوري 18518018542000دمشقسوريه23

د آسيا د لوي３ وچ３ د  ه５وادونو لست



84

د حکومت ډولنفوسمساحت په کيلومتر مربعپالزم５نهد ه５واد نومشميره

جمهوري43831728513000بغدادعراق 24

مشروطه شاهي224000023687000رياضسعودي عربستان 25

مطلقه شاهي3095002516000مسقطعمان26

خود مختاره دولت62634141000قدسفلسطين 27

جمهوري30000085563000مانيالفليپين28

جمهوري92501004000نيکوزياقبرس29

جمهوري1985005192000بيشکكقرغزستان30

جمهوري27170015242000استانهقزاقستان31

امارتي شيخ نشين11471838000دوحهقطر32

مشروطه شاهي18103513648000پنوم پنکمبوديا33

جمهوري9964628138000سيولسويلى کوريا 34

جمهوري12276222583000پيونگ يانگشمالي کوريا 35

مشروطه شاهي178183084000کويتکويت 36

جمهوري2368005751000وين تيانالووس 37

جمهوري104003834000بيروتلبنان38

جمهوري289300000مالهمالديو39

مشروط فدرال شاهي32975826640000کواال المپورماليزيا40

جمهوري15665002580000اوالن باتورمغولستان41

جمهوري67657747383000رنگونميانمار 42

مشروطه شاهي14718127678000کتمندونيپال 43

جمهوري33104183458000هانوي ويتنام44

جمهوري31655961119538000نوى دهليهند 45

جمهوري55500020676000صنعايمن46



 86  85 86  85

 په دې ＇پرکي ک３ دا الندې درسونه لولئ.
�اړتياوې ＇ه ته وايي؟  t

�معنوي اړتياوې  t

�مادي اړتياوې  t

�پ５ژندن３ ته اړتيا t

�＄ان پ５ژندنه t

�د طبيعت پ５ژندنه t

�د خدای )َجلَّ َجَالُله( پيژندنه  t

�！ولنيزو اړيکو او مناسباتو ته اړتيا t

�ول３ درناوي ته اړتيا لرو؟ t

�د ＇پرکي لن６يز t

لوم７ى ＇پرکی

د مدني زده ک７و برخه
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له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ په الندې پوهنيزو، مهارتي او 

ذهنيتي موخو پوه شي:

�مادي اړتياوې به وپ５ژني t

�معنوي اړتياوې به وپ５ژني t

�د پ５ژندن３ په اهميت به پوه شي t

�د طبيعت په مفهوم به پوه شي t
� tخدای )َجلَّ َجَالُله( به وپ５ژني

�د ！ولنيزو اړيکو په اړتيا به پوه شي t

�د درناوي کولو په اړتيا به پوه شي t

�مادي او معنوي اړتياوې به پرتله ک７اى شي t

�پ５ژندن３ ته د اړتيا په مفهوم به پوه شي.  t

�د ！ولنيزو مناسباتو او اړيکو اړتياوې به تفکيک ک７ای شي. t

�له نورو سره د درناوۍ اړتيا به بيان ک７ای شي. t

�د اړتياوو په  پوره کولو ک３ مستقيمه برخه واخلي t

�له  طبيعت ساتن３ سره مينه پيدا ک７ي t

� tله نورو انسانانو سره د مرست３ روحي３ پک３ پياوړې شي

د ＇پرکي موخ３
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طبيعي  له  الرويان  بولي. خپل  عبادت  راوړل  ته  مال الس  او  روزي  －２ي، حالله  کرونده  اخرت  د  دنيا  اسالم 
نعمتونو＇خه د گ＂３ پورته کولو لپاره را بولي، تر＇و له دې الرې خپل３ اړتياوې پوره ک７ي. په دغه لوست ک３ به د 

اړتياوو او د هغو له ډولونو سره بلدشئ. 

خبرې پرې وک７ئ
زموږ په ه５واد ک３ په زياته کچه ＄نگلونه، سيندونه او کانونه شته.

 ستاسو په اند: دا طبيعي سرچ５ن３ موږ ته ＇ه گ＂３ را رسوي او زموږه کوم３ اړتياوې پوره کوي؟ 
انسانان د ژوند ت５رولو لپاره د خپل چاپ５ريال شيانوته لکه: غرونو، سيندونو، ＄نگلونو، ＇ارويو او نباتاتو ته اړتيا 

لري؛ د خپل اړتياوړ ډول ډول فلزات له کانونو ＇خه د وسايلو د جوړولو په موخه را باسي.
 زموږ موخه له دغو چارو او فعاليتونو  ＇خه ＇ه ده؟

اړتيا ＇ه شي ته وايي؟
اړتيا د يو شي د کم＋ت احساسول او له هغه سره په ＇نگ ک３ د دې اړتيا د پوره کولو ه）３ ته وايي. ＇رنگه چ３ 
انسانان اړ موجودات دي، د ژوند ت５رولو لپاره  ډ４رې او ب５الب５ل３ اړتياوې لري. د دغو اړتياوود پوره کولو لپاره د نورو 

انسانانو مرست３ ته هم اړ وي. د انسانانو دا ب５الب５ل３ اړتياوې په دوه ډوله دي:
١- مادي اړتياوې

٢- معنوي اړتياوې
يو له بل سره خبرې وک７ئ، د لوست اړين３ اړتياوې مو لست ک７ئ.

له مادي اړتياوو سره بلدشئ
 اهلل )َجلَّ َجَاللُه(پر خپلو بنده －انو ب３ شم５ره نعمتونه پ５رزو ک７ي او نوموړې موضوع د قرأن کريم په مختلفو ＄ايونو 

ک３ ياده شوی ده. د سورة  النحل په )١٠-١١( اياتونو ک３  فرمايي:
� ß̧ É å̂ ç¿¶= ßÆ� ßÁÇàJáÈçh¶=ßÆ� ß¥áeçh¶=�åÄåE�¼ à³ß¶� àKåF¿àÈ {-,}� ßÁÇ à»É åjàI�åÄÉåª�ãf ßR ßm�àÄá¿åºßÆ� ãH=ßf ßm�àÄá¿ëº�¼ à³ç¶�Ð>ßº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº� ß¹ßh¾ß?�Ëådç¶=�ßÇ àÂy

w$--%* ßÁÆàf ç³ß«ßJßÈ�æ½áÇß̄ë¶�âÍßÈÛ� ß́ å¶ßc� å�� çÁåC� åL=ßf ß»çN¶=� ȩ̈ à²�ÀåºßÆ� ßH>ß¿ á¢ßÙ=ßÆ
 ژپاړه: اهلل)َجلَّ َجَاللُه( داس３ ذات دى چ３ له آسمانه ي３ اوبه راک＋ته ک７ې، چ３ ستاس３ او  ستاسو د ＇ارويو د ＇＋اک لپاره دي 
او د هغو په وسيله د زيتون او د خرما ون３، انگور او هر ډول نور حاصالت ستاس３ لپاره راشنه کوي. په دې ک３ يوازې د هغو کسانو 

لپاره چ３ فکر کوي، ن＋３ ن＋ان３ شته(.

اړتياوې ＇ه ته وايي؟ ＇لوي＋تم لوست
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مادي اړتياوې عبارت دي له خوړو، ＇＋اک، پو＊اک، استوگن％ي او داس３ نورو ＇خه. خداى)َجلَّ َجَاللُه( موږ ته 
د دغو اړتياوو د پوره کولو لپاره ＄انگ７ې سرچ５ن３ په واک ک３ راک７ي، لکه غرونه، سيندونه، ＄نگلونه او کانونه. 
انسانان د دغو اړتياوو له پوره کولو پرته خپل ژوند ته دوام نه شي ورکوآلى، د ب５لگ３ په توگه: که چ５رې په پوره 
اندازه اوبه موږ ته راونه رس８５ي، د بدن اوبه مو وچ８５ي او که ＇و دقيق３ أکسيجن  زموږ زړه او مغزو ته ونه رس８５ي، 
ژوندي به پات３ نه شو. له دې سره سره زموږ بدن انرژي ته هم اړتيا لري او دا انرژي د خوړو له الرې الس ته را＄ي. 
زموږ بدن مختلفو وي＂امينونو، پرو！ينو اومعدني موادوته اړتيا لري.که انسان ته خواړه ونه رس８５ي، کمزوری به شي. 
همدارنگه انسانان د ساختماني وسايلو پواسطه له ساختماني توکو ＇خه خپل کورونه جوړوي؛ له معدنونو ＇خه 
د مختلفو فلزاتو په راويستلو سره د خپل ＄ان او ！ولن３ د اړتياوو د پوره کولو په موخه ډول ډول وسايل جوړ وي. 

د ＇ارويو له غو＊３، پوستکي او نباتاتو ＇خه ډول ډول پو＊اکونه او خواړه  تيار وي.
هغه طبيعي مواد چ３ موږ ورته اړتيا لرو، ＄ين３ ي３ زموږ په چاپيريال ک３ پريمانه پيدا کي８ي، لکه: هوا، لمر... او ＄ين３ 

مواد يو ＇ه ل８ پيدا کي８ي، لکه: خواړه، جام３ او داس３ نور.
طبيعت د انسانانو د ژوند کولو ＄اى دى، له دې کبله موږ ！ول دا مسؤوليت لرو تر＇و له هغه ＇خه د خدای> 
د نعمت په توگه په ＊ه ډول ساتنه وک７و او د خپلو اړتياوو د لرې کولو لپاره له هغه  ＇خه معقوله گ＂ه واخلو، تر＇و 

راتلونکی نسل هم له هغه ＇خه گ＂ه واخلي، ＄که هغوى هم طبيعت ته اړتيا لري.
* ستاسې په اند، رسبېره پر هغه څه چې ومولوستل، انسانان نورې کومې اړتياوې لري؟

 د لوست تکرار
�انسان يو  اړ موجود دى. t

�د انسانانو＄ين３ ضروري اړتياوې: خوراک، پو＊اک، سرپناه او داس３ نورې دي. t
�انسانان خپل３ مادي اړتياوې له طبيعت ＇خه الس ته راوړي. t

�موږ انسانان دا دنده  لرو چ３ له طبيعي سرچ５نو ＇خه په سمه توگه گ＂ه واخلو او د راتلونکو په t
� فکر کي هم واوسو. t

 پو＊تن３
١- په مادي اړتياوو ک３ کوم ＇يزونه شامل دي؟ نومونه ي３ واخلئ.

٢- خپل３ کوم３ اړتياوې د خپلو کو＊＋ونو له الرې الس ته راوړی شو؟
٣- په طبيعت ک３ کوم مواد پريمانه پيدا کي８ي؟

 کورن９ دنده
 له طبيعت  ＇خه د سم３ گ＂３ اخ５ستن３ په اړه ＇وکر＊３ وليکئ.
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په ت５ر لوست ک３ مود مادي اړتياوو په اړه معلومات ترالسه ک７ل، په دې  لوست ک３ به د معنوي اړتياوو په اړه 
معلومات ترالسه ک７ئ.

خبرې پرې وک７ئ
ستاسو په اند انسان پر مادي اړتياوو سرب５ره نورې کوم３ اړتياوې لري؟ 

انسانان پر مادي اړتياوو سرب５ره نورې اړتياوې هم 
له  او  پ５ژندنه  َجَاللُه(  خداى)َجلَّ  د  لکه:  لري؛ 
هغه سره اړيک３، ＄ان پ５ژندنه، د طبيعت پ５ژندنه، 
ته  تفريح  او  کمال  ＊کال،  پوه３،  ژوند،  ！ولنيز 

اړتيا. 
دا هغه اړتياوې دي چ３ د معنوي اړتياوو په نوم ياد８４ي. په اسالمي ！ولنو ک３ دين د انسانانو د پوه３ او عمل 
برخ３ تر پو＊（ الندې راولي چ３ د فردي ، ！ولنيزې، معنوي، دنيوي او اخروي چارو د حل، تدبير، تربيت 
او الر＊وونو لپاره راغلی دی. ＄که دين د عقايدو، اخالقو، قوانينو او مقرراتو هغه ！ولگه ده چ３ د وح３ له 
الرې د شارع له خوا نازله شويده. نو ديانت د يو مسلمان وگ７ي او د اسالمي ！ولنو لپاره ستره اړتيا بلل ک８５ي.
＄که د ديندارۍ له برکته دی چ３  موږ کوالى شو خداى )َجلَّ َجَاللُه(، ＄ان او طبيعت وپ５ژنو.دينداري؛ 
عقيده درلودل، پابندي او له دين ＇خه ساتنه ده يا په بل عبارت؛ دين عقلي اعتقاد، په زړه تصديق او عملي 

التزام دى چ３ د انسان د بدن يوه برخه شي او هغه عا طف３، مين３ او سر ＊ندن３ ته چمتو ک７ي.
همدارنگه دينداري انسان د علمي، عملي، فردي، ！ولنيز، معنوي، دنيوي او اخروي ژوند په ！ولو برخو 
نيکمرغ９  او  پرمختگ  هغه  د  کبله  دې  له  انسان جوړوي  پوه  او  دينداره  يو  هغه  ＇خه  له  روزي،  ک３ 

معنوي اړتياوې

ْيِن َو ُيْلِهْمُه ُرْشَدُه» «َمْن ُيِرِد اهلُل ِبه َخْيًرا يَُّفِقّْهُه ِفي الِدّ
 هرچاته چ３ خدای )َجلَّ َجَاللُه(د خير اراده وک７ي، هغه ته د دين د پوه３ وړتيا ور په برخه کوي او د سم３ 

الرې الهام ورته کوي. }حديث شريف{

يو ＇لوي＋تم لوست
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تضمينوي. 
* د ！ولگيوالو په مرسته د لسو معنوي اړتياوو نومونه وليکئ او زده کوونکو ته  ي３ ولولئ.

                                     د لوست تکرار 
---------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------� t
---------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- معنوي اړتياوې کوم３ دي؟ د يو＇و نومونه واخلئ.

٢- دين تعريف ک７ئ.
٣- دينداري د انسان د علمي، عملي، فردي او د ！ولنيزو اړتياوو په پوره کولو ک３ کوم رول 

لوبوي؟

                                         کورن９ دنده

خداى )َجلَّ َجَاللُه( په قرأن کريم ک３ داس３ فرمايلي دي:

> ُ ُهَو الَْغنىُّ الَْحِميدُ ِ  َو اهللاهَّ @َيَأيَها النهَّاس أَنُتُم الُْفَقَراُء ِإلى اهللاهَّ

   د ＊وونکي او يا د جومات د مال امام په مرسته دا  الندې فعاليتونه ترسره ک７ئ.
١- د دغه أيت شريف معنا وليکئ.

٢- دا أيت د انسانانو له مادي او معنوي اړتياوو سره ＇ه ت７او لري؟
٣- پايل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.
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@َوَما َيْسَتِوى اْالعمى َو الَْبِصْير< }د فا طر سورة:٢٢{

ژباړه: )ليدونکى او ړوند سره يو شان نه دي(.

پ５ژندن３ ته اړتيا

په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ انسان پر مادي اړتياوو سرب５ره نورې اړتياوې هم لري چ３ د معنوي اړتياوو په 
نامه ياد８４ي. دا معنوي اړتياوې د مادي اړتياوو په ＇５ر  گ０ شم５رډولونه لري. د ب５لگ３ په توگه: انسان په هر حال 
ک３ ديندارۍ، د خداى مين３، عبادت، اطاعت ته اړ او  د هغه ذات له نعمتونو خو＊ي او مننه کوي، په دغه حال 
ک３ پ５ژندن３ او پوه５دلو ته هم اړتيا لري، له هغو پرته نه شي کوالى پرسم３ الرې روان شي. قرأن کريم عالم او پوه 
انسان له ليدونکي او اور４دونکي سره،جاهل او ناپوه انسان له ړانده او کا１ه سره ورته بولي، چ３ دا خپله د پ５ژندن３ 
او پوه３ ارز＊ت ＇رگندوي. په دغه لوست ک３ به پ５ژندن３ ته د اړتيا په هکله معلومات ترالسه ک７ئ. لکه: ديندارۍ 

ته اړتيا، د خداى )َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندنه، د ＄ان پ５ژندنه او داس３ نور. 
خبرې پرې وک７ئ:

 د انسان او حيوان له بنس＂يزو توپيرونو ＇خه يو دا دى چ３ انسان يو پوه موجود دى، نو له دې امله  موږ د يو انسان 
په توگه پوه３ او پ５ژندن３ ته اړ يو. خداى)َجلَّ َجَاللُه( فرمايلي دي:

@َوَال َتْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم< )د اسراء سورة :36( 

ژباړه: په هغه ＇ه پس３ مه ＄ه چ３ ته پرې نه پوه８５ې.
د پ５ژندن３ اهميت؟

د نورو مخلوقاتو په پرتله د انسانانو غوره والی دا دی چ３ انسان پوهه او عقل لري. چ３  د خداى )َجلَّ َجَاللُه(ورک７ي ＄واک 
په مرسته د خپل چاپ５ريال او د چاپ５ريال د شيانو په اړه پ５ژندنه )پوهه( ترالسه کوي.

د پ５ژندن３ وسايل
پن％ه گوني حواس:

 د پ５ژندن３ له وسايلو ＇خه يو هم پن％ه گوني حواس دي، کله چ３ انسان ن７ۍ ته را＄ي په ه５＆ شى نه پوه８５ي. ورو 
ورو د پن％ه گونو حواسو، لکه:د ليدلو)باصرې( حس، د بويولو ) شام３( حس، د المس３ حس، د خوند) ذايق３ (
حس او د اوريدلو )سامع３ (حس په وسيله د خپل چاپ５ريال له شيانو سره پ５ژندگلوي پيدا کوي. د ب５لگ３ په توگه: 
انسان د ليدلو د حس په واسطه، شيان ويني، د خوند د حس په وسيله، د خوړو مزه تشخيصوي، د بويولو د حس 
په وسيله  ب５الب５ل بويونه سره ب５لوي. د المس３ حس په ذريعه، شيان لمس کوي، د اور４دلو د حس په ذريعه مختلف 

غ８ونه اوري.
وپ５ژنو؟              توگه  سمه  په  شيان  شو  کوالى  الړشي،  من％ه  له  مو  حس  ليدلو  د  که  اند  په  ستاس３   � t

دوه ＇لوي＋تم لوست
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٢- عقل:
د پ５ژندن３ له وسايلو ＇خه يو هم عقل دى. د عقل په واسطه کوالى شو، له داس３ مفاهيمو سره 
لکه: رياضي، کيميا، ديني، منطقي او فلسفي مسايل  وپ５ژنو. په پوره کچه پ５ژندنه او پوهه د دې 
المل گر＄ي چ３ انسان دغه ن７ۍ په خالصو سترگو وويني او وي３ پ５ژني او له سالم３ پوه３ ＇خه 
برخمن شي. پ５ژندنه اوپوهه د دې المل گر＄ي تر＇و انسان تل له حوادثو او پ５＋و ＇خه خبر شي. د 
پ５ژندني گ＂ه دا ده، که موږ له ！ولن３ سره په ＊ه توگه پ５ژند گلوي ولرو، کوالى شو حق له باطل ＇خه 
توپير ک７و. له هغه پرته به حق ته باطل او باطل ته به حق ووايو. له دې کبله؛ پر موږ ！ولو دا الزمه ده 
چ３ لوم７ى د موضوع د معلومولو ه）ه وک７و او بيا د پ５ژندن３ د اصل په پام ک３ نيولو سره د خپل３ 
خو＊３ د  کار  په کولو الس پورې ک７و، هغه ＇ه چ３ نه ي３ پ５ژنو، د هغه په اړه بايد ＇ه ونه وايو او 

هغه ＇ه چ３ موږ پورې اړه نه لري، ترې لرې واوسو. 
* د عقل په مرسته له کومو مفهومونو سره پ５ژندگلوي الس ته راوړاى شو؟ لست ي３ ک７ئ.

                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-د پ５ژندن３ د اهميت په هکله لن６ معلومات ورک７ئ.

٢- انسانان ＇نگه کوالى شي د شيانو په اړه معلومات او پ５ژندگلوي ترالسه ک７ي.
٣- د عقل په وسيله ＇نگه کوالى شو شيان وپ５ژنو.

                                         کورن９ دنده
  د پ５ژندن３ په اړه ＇لور کر＊３ وليکئ.
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 @لََقْد َخَلْقَنا اْإلِنَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِويٍم< ]التين: 4[
ما انسان د ) جسم او روح له پلوه( په ډ４ره ＊ه ＊کل３ ب２ه پيدا ک７ى دی.

＄ان پ５ژندنه

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ خداى )َجلَّ َجَاللُه( انسانانوته عقل او پوهه ورک７ې ده چ３ د 
پن％ه گونو حواسواو عقل په وسيله د خپل چاپ５ريال شيان پ５ژني، نو الزمه ده چ３ د لوست په ترڅ 

ک３ د ＄ان پ５ژندن３ په معنا پوه شو، خپل ＄ان وپ５ژنو اوخپل３ ＄انگ７تياوې کشف ک７و، تر＇و په 
دې  وپوه８５و چ３ خداى)َجلَّ َجَاللُه( ＇رنگه موږ په @أَْحَسِن َتْقِويٍم< ک３ پيدا ک７ي يو؟

خبرې پرې وک７ئ
الندې پو＊تنوته په غور سره ＄واب ورک７ئ.

موږ ＇وک يو؟
 موږ د ＇ه لپاره ن７ى ته راغلي يو؟

  موږ بايد خپل ＄ان وپ５ژنو چ３ موږ ＇وک يو.
 خداى)َجلَّ َجَاللُه( موږ له خپل مور او پالر ＇خه د يو پياوړي، ＄واکمن، ＊کلي او نيک سيرته 
مخلوق په ب２ه پيدا ک７و. په أيت شريف ک３ راغلي چ３ د انسان د خلقت موخه عبادت او د خداى 

)َجلَّ َجَاللُه(سره معرفت دى، پيغمبر � فرمايلي دي: 
هَُّه( )١( ژباړه: چاچ３ خپل ＄ان وپ５ژاند، په ر＊تيا چ３ خپل خدای ي３ وپ５ژاند.  َف نَفَسُه َفَقد َعَرَف َرب ) َمن َعَرَ

دا معرفت او پ５ژندنه په نفس او ＄ان پ５ژندن３ پورې ت７او لري.
＇خه  ستونزو  او  حقونو  د  ژوند  ！ولنيز  او  شخصي  حقايقو،  يول７ن７يوالو  له  انسان  پ５ژندنه  ＄ان 

خبروي.
 که ＇وک خپل ＄ان ونه پ５ژني او له خپلو عيبونو، کمزوريو او همدارنگه د خپل نفس له توان او 
له ＄واک ＇خه ب３ خبره وي، ه５）کله به د ＄ان رغون３ او د انساني کماالتو خواته گام پورته نه 
ک７ي. انسان  د ＄ان پ５ژندن３  په وسيله خپل ＄ان ارزوي، ناروا خصلتونه  او بد کارونه پر８４دي او د 

خپلو مثبتو اړخونو د ودې او تقويت ه）ه کوي.
آيا تر اوسه مو د خپل ＄ان د کمزوريو په اړه فکر ک７ى دى؟

 ＄ان پ５ژندنه د انساني ژوند مادي او معنوي اړخونو بنس جوړوي، انسان د ＄ان پ５ژندن３ له برکته  
---------------------------------------------------

)١( شرح جامع الصغير١٠٠١ مخ

درې ＇لوي＋تم لوست
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له خپلو باطني او باندنيو اړتياوو ＇خه خبر８４ي، هغه عوامل چ３ د پرمختگ او لوړتيا ضد گر＄ي، 
تشخيصوي چ３ په پايله ک３، خپله دنده پ５ژني، د پاک９ او ＊５گ２و خواته درومي، هغه کمال ته رس８５ي 

چ３ د يو ＊ه او نيک انسان د مقام لياقت لري.
لن６ه دا چ３ ＄ان پ５ژندنه له موږ سره مرسته کوي، پوه شو چ３ ＇ومره کمزوري او ＇ومره غ＋تلي يو. 
موږ د خپل３ کمزورۍ  اوپيا وړ تيا د  پوه５دو له الرې کوالى شو، خپل ＄ان وارزوو، خپل ک７ه وړه او 
اخالق سم ک７و؛ او د خداى)َجلَّ َجَاللُه( پرهغو حقونو پوه شو چ３ موږ ته ي３ په برخه ک７يدي. دا پوهه 
موږ روحي ودې او معنوي لوړوالي ته رسوي. تر＇و په پايله ک３ د اهلل)َجلَّ َجَاللُه( د نيک بنده او د ！ولن３ 
د يو گ＂ور غ７ي په توگه د ژوند ！ول پ７اوونه تر سره ک７و، د اهلل )َجلَّ َجَاللُه(او －را نوه５وادوالو د حقونو په 
اداکولو سره بايد تل خپل زړه او وجدان ＊اد وساتو تر＇و د شا اوخوا خلک هم زموږ له ک７و وړو، ＊ه 

سلوک او خبرو ＇خه گ＂ه واخلي.

                                 د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- هغه حديث شريف چ３ د ＄ان پ５ژندن３ په اړه مولوستلى، له ژپاړې سره بيان ک７ئ.

٢- ＄ان پ５ژندنه انسان له کومو پ５＋و ＇خه خبروي؟ واضح ي３ ک７ئ.
٣-  ＄ان پ５ژندنه له موږ سره ＇ه مرسته کوالی شي؟

                                         کورن９ دنده
د کورن９ د غ７و په مرسته له هغه ＇ه پرته چ３ په دغه لوست ک３ مو ولوستل، درې کر ＊３ د ＄ان پ５ژندن３ 

په اړه وليکئ او بياي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.
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د طبيعت پ５ژندنه

ُْولِي األلَْباِب<} ال عمران: ١٩٠ { َماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللهَّْيِل َوالنهََّهاِر آلَياٍت ألأِّ @ِإنهَّ ِفي َخلِْق السهَّ

) په ري＋تيا د أسمانونو او ＄مک３ د پيدا４＋ت، د شپ３ او ور＄３ تلل او راتلل، د هو＊يارانو لپاره ＇رگندې ن＋３ دي.(

په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ انسان د ＄ان پ５ژندن３ په  وسيله خپل ＄ان ارزوي او ناروا خويونه 
او خصلتونه پر８４دي او خپلو مثبتو او ＊و خصلتونو ته وده ورکوي. دا بايد په پام ک３ ولرو چ３ ＄ان 
پ５ژندنه د طبيعت له پ５ژندن３ پرته نه بشپ８４７ي. په دغه درس ک３ د طبيعت له پ５ژندن３ سره بلد８４ئ.

خبرې پرې وک７ئ
موږ د طبيعت پ５ژندن３ ته ول３ اړتيا لرو؟

 که د طبيعت له ز４رمو او محصوالتو نه په سمه توگه گ＂ه وانخلو، پايله به ي３ ＇ه وي؟
！ول／３ ＇خه  له  نورو شيانو  او   طبيعت د ＄مک３، أسمانونو، غرونو، ونو، سيندونو، ＄نگلونو 
عبارت دی چ３ زموږ په شا اوخواک３ موجود دي. خداى )َجلَّ َجَاللُه(  طبيعت د انسان د ژوند 

کولو او له هغه نه د گ＂３ اخيستو لپاره پيدا ک７ى دی.
！ول３ طبيعي پديدې تر يو ！اکلی نظم الندې عمل کوي او په هغوى ک３ عجيبه او ب３ ساري همغ８ي 
شته. ！ول３ طبيعي پديدې او مخلوقات د ستراو قادر خداى )َجلَّ َجَاللُه( د فرمان تابع دي.  طبيعت 
د اهلل)َجلَّ َجَاللُه( د حکم او امر سره سم حرکت کوي. دا قوانين د خداى )َجلَّ َجَاللُه( د تکويني 

قوانينو په نامه ياد８４ي.
 د طبيعت د اسرارو موندل او په طبيعي موجوداتو ک３ د خداى)َجلَّ َجَاللُه( په تکويني قوانينو او سننو 
پوه５دل د ساينس د علم موضوع او دنده ده. فزيک، کيميا، بيولوژي، جيولوژي، طب، انجينرۍ ＄ين３ 

＇انگ３ او داس３ نور، هغه علوم دي چ３ له طبيعت او طبيعي پديدو سره سر او کار لري.
د طبيعت په اسرارو پوه５دل او په طبيعت ک３ د خداى )َجلَّ َجَاللُه( په تکويني قوانينو پوه５دل د 

خداى)َجلَّ َجَاللُه( د معرفت او پ５ژندن３ ډ４ره آسانه الر ده.
هغه پرمختگونه چ３ د علم، پوه３،ساينس، ！کنالوژۍ  او ستور پ５ژندن３ په برخه ک３ د بشر په 

＇لور ＇لوي＋تم لوست
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برخه شوي دي، دا ！ول د طبيعت د اسرارو او قوانينو د کشف  پايله ده چ３ د پديدو او موجوداتو په اړه 
له ＇７５ن３ وروسته الس ته راغلي دي.

مسلمانانو د خداى)َجلَّ َجَاللُه(  د اوامرو په الرويتوب او د اسالم د ستر پيغمبر � د ارشاداتواوالر＊وونو 
له مخ３ د علم زده ک７ه او د طبيعي پديدو په اړه د ＇７５نو سرته رسولو په برخه ک３ داس３ سترې کارنام３ 

ترسره ک７ي چ３ د بشريت تاريخ پرې وياړي.
* د ！ول／يوالو په مرسته د خداى )َجلَّ َجَاللُه( د تکويني قوانينو په اړه ＇وکر＊３ وليکئ او بيا ي３ په 

！ولگي ک３ ولولئ.

                                 د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- طبيعت ＇ه ته وايي؟

٢- د طبيعت ！ول موجودات او پديدې د چا د امر تابع دي او د کومو قوانينو مطابق خو＄＋ت کوي. 
٣-  د طبيعت د اسرارو په اړه ＇７５نه د کومو علومودنده ده؟ بيان ي３ ک７ئ.

                                   کورن９ دنده
دا چ３ د طبيعت د اسرارو په اړه ＇７５نه د خداى)َجلَّ َجَاللُه( په پ５ژندنه ک３ ＇ه مرسته کوي؟ په دې اړه ＇لور 

کر＊３ وليکئ. 
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< } فصلت: ٥٣ { هَُّه الَْحقُّ @َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْآلَفاِق َوِفي أَنُفِسِهْم َحتهَّى َيَتَبيهََّن لَُهْم أَن
ژباړه: خپل قدرت او حکمت د ن７ۍ تر＇ن６و او د بندگانو په من＃ ک３ په ＊کاره ډول ＇رگند او رو＊انه کوو  تر＇و دوی ته دا جوته 

شي چ３ دا قرأن حق دی.
برگ درختان سبز در نظر هوشيـــار     

هر ورقش دفتريست معرفت کردگار )سعدی(     
په ت５ر لوست ک３ مو د طبيعت د پ５ژندلو په اړه بحث وک７، 
که طبيعت په ＊ه او سمه توگه وپ５ژنو هرومرو به د خداى 
خدای  ＄که  ومومو،  هم  الره  پ５ژندلو  د  َجَاللُه(  )َجلَّ 
)َجلَّ َجَاللُه(  ط بيعت  د دې لپاره پيدا ک７ې چ３ د خدای 
)َجلَّ َجَاللُه(د پ５ژندن３  په اړه له موږ سره مرسته وک７ي.
په دې لوست ک３ به د خدای )َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندن３ په اړه 

معلومات  ترالسه ک７ئ.
خبرې پرې وک７ئ

١- گرانو زده کوونکو أيا کله مو د کايناتو او ن７ۍ د لويوالي 
په اړه چ３ موږ پک３ ژوند کوو، فکر ک７ى دى؟

٢- هغه تر  ！ولو لوى او ستر شی چ３ تر اوسه موليدلى وي او يا مو په ذهن ک３ گر＄５دلی وي، ＇ه شى دى؟ په 
دې اړه غور او فکر وک７ئ.

 ＊ايي تاسو کوم يو ته د خپل３ اوس５دن３  ＊ار  تر ！ولو لوی ＊کاره شي او که چا ليرې سيموته سفر ک７ی وي، ＊ايي 
يو شم５ر ＄ايونه او ＊ارونه ورته د ن７ۍ لوی ＄ايونه او ＊ارونه ＊کاره شي. ب３ شکه  د＄مک３ د کرې وضعيت د نورو 
کايناتوپه پرتله  له دوړو او خاورو ＇خه له يوې کوچن９ ذرې بل شی نه دی. ＄که ＄مکه د نورو حيرانوونکو کايناتو 
په ليکه ک３ له خپل لوی والي او پراخوالي سره سره ډ４ره کوچن９ معلوموي.  ک５داى شي د پورته ب５لگ３ په وړاندې 

کولو سره د ن７ۍ او کايناتو حيرانونکی پراخولى او لويوالی تاس３ ته جوت شوی وي.
＄مکه، لمر، سپوږم９، أسمانونه، انسانان، اوبه، ون３، گلونه، ژوي، ＇اروي، الوتونکي، خو＄ندې )حشري( او 

هر＇ه چ３ په طبيعت او خپل شا او خوا ک３ وينو، له کومه ＄ايه او ＇نگه پيدا شوې دي؟
 د أسمان لوى  ستوري او سياري د ＄مک３، لمر او سپوږم９ په شاوخوا په پراخه فضا ک３ داس３ حرکت کوي چ３ 
گوندې المبووهي چ３ د دغو سترو اجرامو شتون او حرکت د يو حيرانوونکي نظم او قانون په وسيله ترسره ک８５ي 

چ３ ه５＆ خلل او گ６وډي په ک３ نه را＄ي.
  د کايناتو دا پراخوالی او عظمت،  د ن７ۍ دا حيرانوونکی نظم،  پيدا کوونکی او پالونکی لري چ３ په خپل لوی 

قدرت او د ب３ ساري علم په  لرلوسره ي３ دا ！ول شيان پيدا ک７ي دي.

د خداى )َجلَّ َجَالُله( پ５ژندنه پن％ه ＇لوي＋تم لوست
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د خداى)َجلَّ َجَالُله( د قدرت او ＄واکمن９ ＄ين３ ن＋３:
طبيعت او کاينات د خداى)َجلَّ َجَاللُه( له مطلق قدرت او ب５ساري علم ＇خه ډک دى. که موجوداتو 
ته نظرواچوو او د هغو په هکله فکر وک７و، د پيداي＋ت او خلقت په اسرارو پوه５يدل د خداى )َجلَّ 

َجَاللُه( د پ５ژندن３ او د ايمان د ودې تر！ولو＊ه الره ده.
له همدې امله په قرأن کريم ک３ خداى)َجلَّ َجَاللُه( په وار وار انسانانو ته په طبيعت او کايناتو ک３ د فکر 
کولو، ＇７５ن３ او نظر اچولو امر ک７ى دى، دوى د طبيعت او موجوداتو د اسرارو کشف او مطالع３ خواته 
را بولي. ＇رنگه چ３ انسان په ن７ۍ ک３ خداى)َجلَّ َجَاللُه( نه شى ليداى؛ ＄که چ３ د دې کار وړتيا او 
وس نه لري، خو د خداى )َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندنه د هغه د قدرت د ن＋و ن＋انو او د نومونو له معرفت او 

پ５ژندن３ او صفاتو له الرې شون３ ده.
د خداى)َجلَّ َجَاللُه( نومونه او صفات په قرأن کريم او د پيغمبر � په احاديثو ک３ ذکر شوي چ３ د 

هغو تفصيل د عقايدو په کتابونو ک３ موندالى شو. 
د خداى )َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندنه د هغه کريم او رحمن ذات  له  اطاعت کولو سره ت７او لري؛ کله چ３ انسان 
خداى)َجلَّ َجَاللُه( وپ５ژني، بايد په ！ولو خبرواو ک７و وړو ک３ خپل ＄ان د هغه د قانون او نظام يعن３ د 

اسالم د دين تابع او منونکي وگر＄وي او له －ناهونو او سرغ７ون３ ＇خه ډډه وک７ي.
* ول３ خداى)َجلَّ َجَاللُه( انسانانو ته پر کايناتو د نظر، ＇７５ن３ او فکرکولو امر ک７ی دى؟

                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
----------------------------------------------------------� t

                                 پو＊تن３
١- د خداى)َجلَّ َجَاللُه( د پ５ژندن３ او د پيداي＋ت او خلقت په اسرارو د پوه５دلو الره کومه ده؟

٢- د خداى )َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندنه ＇ه گ＂ه لري؟
٣-  أيا کوالى شئ دخداى)َجلَّ َجَاللُه( د قدرت د ＇و ن＋و ن＋انو نومونه واخلئ؟

                                  کورن９ دنده
د لويانو په مرسته د حضرت سعدي )رح( د شعر مفهوم په ＇لورو کر＊و ک３ وليکئ.
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！ولنيزو اړيکو او مناسباتو ته اړتيا

په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ د خداى)َجلَّ َجَاللُه( پ５ژندنه د هغه رحمان او رحيم ذات 
په  بايد  انسان خداى)َجلَّ َجَاللُه( وپ５ژاند، خپل ＄ان  ت７او لري. کله چ３   امر منلو سره  له 
！ولو ويناوو، ک７و وړو ک３ د هغه ذات د قانون او نظام يعن３ د اسالم د دين  تابع او منوونکي 
وگ２ي،  له گناه او سرغ７ون３ ＇خه ډډه وک７ي.په دې لوست ک３ به ！ولنيزو اړيکو ته د اړتيا په 

اړه معلومات ترالسه ک７ئ.
خبرې پرې وک７ئ

اړيکو  د  سره  نورو  د  أيا 
شو،  کوالی  پرته  نيولو 
لکه ＇رن／ه چ３ اړينه ده 
خپل ژوند پر مخ بو＄و؟

اړيک３ ＇ه ته وايي:
اړيک３ په لغت ک３ د پيوند 
له  معنا  عامه  په  او  ورکولو 
و－７ي  بل  و－７ي  ＇خه  يوه 

ته، د اطالعاتو، افکارو او انساني ک７و وړو ل８５دول دي. اوس چ３ تاس３ د اړيکو په مفهوم او معنا 
پوه شوئ، نو اړينه ده چ３ د ！ولن３ له نورو غ７و سره د اړيکو په اړتيا هم پوه شئ.

ئ. يوالو رسه بحث وک ـه سلوک په اړه له  ټول يانو رسه د اړيکو او  اون * له 
 ＇رنگه چ３ وويل شو، انسان ！ولن５ز موجود دی چ３ په يوازې ډول ژوند نه شي کوالى، په ژوند  
ک３ ب３ شم５ره ！ولنيزې، اقتصادي، عاطفي او سياسي اړتياوې لري چ３ د نورو په مرسته پوره ک８５ي. 
موږ له يو لوري د خپلو مادي اړتياوو د پوره کولو لپاره د نورو هم فکرۍ او مرست３ ته اړ يو او له بل 
لوري د عاطفي اړتياوو د پوره کولو لپاره لکه: مينه، صميميت، روحي سوکال９ ته اړتيا لرو. له نورو 
سره بايد اړيک３ ولرو، د نورو په خو＊يو او غمونو ک３ گ６ون وک７و تر＇و هغوى په غم او خپگان 

پوه نه شي او د يوازې توب احساس ونه ک７ي.
＄که نو د اسالم ستر پ５غمبر � فرمايلي دي: ) د مؤمنانو حالت د مين３، مهربان９، هم  فکرۍ 
او رحمت له نظره د يو  بدن په ＇５ر دی، کله چ３ د بدن يو غ７ی  په درد شي، نو د انسان ！ول بدن 

شپ８ ＇لوي＋تم لوست



 100  99 100  99

د درد او نا ارام９ احساس کوي، خداى )َجلَّ َجَاللُه( فرمايي: 
@َوَتَعاَونُواْ َعَلى الْبرأِّ َوالتهَّْقَوى َوَال َتَعاَونُواْ َعَلى اِإلْثِم َوالُْعْدَواِن< )د  مايده سوره2( 

 ژباړه: يعن３ د ＊５گ３２ او پره５زگارۍ په چارو ک３ يو له بل سره مرسته وک７ئ او د －ناه ، د＊من９، او حق خوړلو په چارو ک３ مرسته مه کوئ.

 انسانان له يو بل سره ډول ډول اړيک３ لري او هر ＇وک په ！ولنه ک３ خپل کارونه سرته رسوي. په دې 
ډول بايد  له يو بل سره مرسته وک７و، تر＇و وکوالى شو يو د بل اړتياوې پوره ک７و او له نورو انسانانو سره 
له اړيکو پرته  له ستونزو سره مخ ک８５و. په ＄ينو برخو ک３ ک５داى شي ژوند کول را ته ستونزمن شي، نو 
له دې کبله پر موږ ！ولو الزمه ده چ３ بايدله پالر، مور، ورو１و، خويندو، خپلوانو، دوستانو، ملگرو او 
ه５وادوالو سره نيک３ او دوستانه اړيک３ ولرو، تر＇و په سوله، أرام９ او ن５کمرغ９ ک３ ژوند وک７و، ＄که 

نه شو کوالی چ３ يوازې او له  نورو انسانانو لرې ژوند وک７و. 

                                   د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
----------------------------------------------------------� t

                                   پو＊تن３
١- اړيک３ ＇ه معنا لري؟

٢- انسانان ول３ يوله بل سره اړيک３ ساتي؟
٣-انسانان يو له بل سره کوم ډول اړيک３ لري؟ بيان ي３ ک７ئ.

                                   کورن９ دنده
  د ＊و اړيکو گ＂３ په ＇لورو کر＊و ک３ وليکئ او بياي３ په ！ولگي ک３ ولولئ. 
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ول３ درناوي ته اړتيا لرو؟

په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ انسانان ！ولنيز موجودات دي، له يو بل سره اړيکو ته اړتيا لري، 
له بل３ خوا د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره د نورو هم فکرۍ او مرست３ ته هم اړدي، همدارنگه 

د عاطفي اړتياوو د پوره کولو لپاره بايد د ！ولن３ له نورو غ７و سره اړيک３ ولري.
خبرې پرې وک７ئ

١-که چ５رې د چا درناوی و نه شي، نو هغه به ＇ه احساس وک７ي؟
٢-أيا درناوى کول کوم حد او اندازه لري؟

درناوي )احترام(، مقام، د نفس عزت، د پت ساتنه او قدر پ５ژندلو ته اړتيا د دې المل گر＄ي چ３ 
انسانان په سپکاوي خفه او په ستاينه خوشحاله شي. همدارنگه درناوي ته فطري اړتيا ک５داى شي د 
ب５الب５لو فرهنگي او ！ولنيزو شرايطو له کبله پيدا شي. دا په دې معنا که په کوچنيوالى ک３  هر ＇ومره 

د چا سپکاوی وشي، هومره بيا د درناوی لپاره د هغه ميل او غو＊تنه زيات８５ي.
له بل３ خوا که انسانانو ته له کوچنيوالي ډ４ر درناوى وشي؛ د ب５لگ３ په توگه اووه کلن او يا پن％ه 
کلن کوچني ته که ووايو چ３: ＊اغليه احمده ډ４ره هيله ک８５ي دلته تشريف راوړئ، نو درناوى او 
احترام ته به د دوى اړتيا نوره هم زياته شي، لکه ＇وک چ３ په ＊و خوړو عادت وي او لوږه ي３ نه 
وي ت５ره ک７ې، نو تل د ＊وخوړو غو＊تونکی وي، چ３ دا له حد او  اندازې نه زياته اړتيا ده. له دې 
کبله اړتياوې په لويانو او په کوچنيانو ک３ بايد يو ！اکلی  بريد ولري، يعن３ دا چ３ احترام او درناوى 

بايد له دواړو لوريو وي.
 د وگ７و او په ＄انگ７ي ډول د کوچنيانو ب３ احترامي  ونه ک７و او نه ي３ هم  له حده زيات درناوى وک７و؛ 
له هغو سره بايد په من％ني ډول چلن وک７و؛ هغه کوچنيان چ３ په کورنيو ک３ نازولي  لوی شوي وي 
کله چ３ ！ولن３ ته وړاندې شي او هلته له ستونزو سره مخ شی، د هغه شخصيت به ！ي او ناکام شي 
او د هر فعاليت وس او توان به له السه ورک７ي. همدارنگه دا مثال د مادي اړتياوو په برخه ک３ هم 
صدق کوي؛ د ب５ل／３ په توگه کوم وگ７ی چ３ ستونزې او لوږې ي３ نه وي ت５رې ک７ې، په ستونزمنو 

وختونو ک３ له پ＋و لو８４ي.
درناوی، د نفس عزت، د پت ساتنه او مقام ته د اړتيا اغ５زه له مادي اړتياوو ＄واکمنه ده، د ب５لگ３ 
په تو－ه يو مسلمان وگ７ي ته له عقيدې، ناموس او عزت نه دفاع له ＄ان قربانولونه هم ارز＊تمنه ده. 
درناوي ته اړتيا په ور＄ني ژوند ک３ هم ليدل ک８５ي، د ب５لگ３ په توگه ک５داى شي يو وگ７ی په م７ه 
گ６５ه خواړه ونه خوري، خو خپلو بچيانوته ＊ه کالي برابروي؛ شايد پخپله په بد حالت ک３ ژوند 
وک７ي؛ خو کله چ３ کورته ي３ م５لمه راشی، خوندورې م５وې او خواړه چ３ ه５）کله ي３ پخپله او 

کورن９ باندې نه وي خوړلي، م５لمه ته ي３  ږدي.
＇رنگه چ３ وو４ل شو، د اړتياوو پوره کول بايد يو ！اکلی بريد او اندازه ولري، يعن３ درناوى ته اړتيا 
بايد په ！ولنه ک３ تعادل ولري.انسان ته بايد سپکاوی و نه شي، هغه ته بايد احترام وشي او يو انسان 

اووه ＇لوي＋تم لوست
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ته درناوى تردې اندازې نه وي چ３ له حده ت５رشي او د هغه د تکبر او ＄ان ＊ودن３ المل شي. 
خداى )َجلَّ َجَاللُه( په قرأن کريم ک３ فرمايلي: @َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم ُأمهًَّة َوَسًطا لأَِّتُكونُواْ ُشَهَداء َعَلى 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا< )او همدارنگه مو له تاس３ نه من＃ الری امت جوړک７ تر＇و د خلکو په  النهَّاِس َوَيُكوَن الرهَّ

وړاندې يو ب５لگيز) نمونه( امت واوسئ او پيغمبر� هم د ستاس３ په وړاندې د يوې ب５لگ３ په توگه دی( }بقره:١٤٣{
 نو ＇رنگه چ３ موږ خلکو ته درناوي کوو، همداس３  له هغو ＇خه هم  د درناوي  هيله لرو.

* له ！ولگيوالو سره مود درناوي د حد او اندازې په اړه خبرې وک７ئ.

                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                  پو＊تن３
١- په کومو شرايطو ک３ درناوي ته اړتيا زيات８５ي.

٢- ول３ په سپکاوي خفه ک８５و او په  ستاينه خوشحال８５و؟
٣-نازولي کوچنيان په راتلونکي ژوند ک３ له کومو ستونزو سره مخ ک８５ي.

                                    کورن９ دنده
  درناوي ته د اړتيا په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.

د ＇پرکي لن６يز
�اړتياوې د يوشي د کم＋ت احساسول او له هغه سره په ＇نگ ک３ د دغو اړتياوو د پوره  t

کولو ه）و ته ويل ک８５ي.
�مادي اړتياوې عبارت دى له: خوړو، اوبو، پو＊اک، استوگن％ى.... او نور. t

� پ５ژندلوته اړتيا، د  t)معنوي اړتياوې ډ４ر ډولونه لري د ب５لگ３ په توگه: د خداى)َجلَّ َجَالُله
＄ان پ５ژندنه، ！ولنيزو اړيکو ته اړتيا، د امنيت احساس، درناوى ته اړتيا او داس３ نور.

� طبيعت د ＄مک３،آسمانانو، غرونو، ونو، سيندونو، ＄نگلونو او نورو هغه ＇ه چ３ په خپل  t
شا او خواک３ ي３ وينو، له مجموع３ ＇خه عبارت دی.

�انسانان په خپلوک３ ب５الب５ل３ اړيک３ لري او هر يو په ！ولنه ک３ يو کار سرته رسوي.  نو  بايد  t
يو له بل سره مرسته وک７و، تر＇و  يو د بل اړتياوې پوره ک７اى شو. 
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 په دغه ＇پرکي ک３  دا الندې مطالب لولئ
�د کورن９ پيداي＋ت او رول t

�کورن９ ته ول３ اړتيا لرو؟ t

�په کورن９ ک３ د مسؤوليت احساس t

�په کورن９ ک３ مرسته t

�سال او مشوره t

� په کورن９ ک３ نظم t

�په کورن９ ک３ يو بل ته درناوى t

�په کورن９ ک３ له ＄انه ت５ر４دنه t

دويم ＇پرکی
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له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي په الندې پوهنيزو، مهارتي او ذهنيتي 
موخو پوه شي:

�د پيداي＋ت مفهوم او د کورن９ رول وپ５ژني t

�په کورن９ ک３ د مسؤوليت په احساس او د سال مشورې پر ارز＊ت پوه شي t

�په کورن９ ک３ يو بل ته د درناوي په مفهوم وپوه８５ي t

� tپه کورن９ ک３ له ＄انه ت５ر４دن３ سره آشنايي پيدا ک７ي

�د کورن９ پيداي＋ت او د هغ３ په رول  پوه شي t

�د مسؤوليت احساس او مرسته يو له بله توپير ک７اى شي t

�مشورې ته اړتيا او نظم توپير ک７اى شي t

�يو بل ته درناوى او په کورن９ ک３ ＄ان ت５ر４دنه پرتله ک７اى شي t

�د کورن９ او د هغ３ د پيداي＋ت او رول  په اړه  په زړه پورې معلومات پيدا ک７ي t

�په کورن９ ک３ مسؤوليت، مرست３ او مشورې ته ＊ه نظر پيدا ک７ي t

� tپه کورن９ ک３ د نظم او يو بل ته   له درناوی سره  مينه پيدا ک７ي

� tپه کورن９ او ！ولنه ک３ د ＄ان ت５ر４دن３  په اړه مثبت ذهنيت پيدا ک７ي

د ＇پرکي موخ３
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د کورن９ پيداي＋ت 

په ت５ر لوست ک３  پوه شوو چ３ درناوي ته اړتيا، مقام او د نفس عزت، د پت ساتنه او د يو چا قدر د دې 
المل －ر＄ي چ３ انسانان له سپکاوي ＇خه خوا بدی او په ستاينه، تشويق اوخوشحال８５ي. په دغه لوست 

ک３ به د کورن９ د پيداي＋ت او رول په اړه معلومات  ترالسه ک７ئ.

خبرې پرې وک７ئ
�موږ هر يو د يوې کورن９ غ７ي يو، کورن９ ＇رنگه جوړ８４ي؟ t

�کورن９ زموږ کوم３ اړتياوې پوره کوي؟ t
که له تاسو ＇خه پو＊تنه وشي، هغه کسان چ３ تاس３ د ژوند په لوم７ي سر ک３ وپ５ژندل، ＇وک وو او نومونه 
ي３ واخلئ؛ ستاس３ ＄واب به ＇ه وي؟ ب３ له ＄ن６ه به ＄واب ورک７ئ چ３ پالر، مور، خويندې او ورو１ه 
لوم７ني کسان دي چ３ تاس３ هغه پ５ژندلي او له هغو سره مو مينه پيدا ک７ې، تاس３ او ياد شوي کسان يو 

گروپ يئ او دا －روپ د کورن９ په نوم ياد８４ي.
کورن９ د ＊％３ او نارينه د واده په پايله ک３ جوړ８４ي؛ د کوچنيانو د ز４８４دني په پايله ک３ د کورن９ شم５ر 
 زيات８５ي، خو＊ی او خوشحال９ ورپه برخه ک８５ي؛ کورن９  د ！ولنيز پيوستون وسيله ده او د ！ولن３ بنس
جوړوي او له ډ４رو اړينو ！ولنيزو －روپونو ＇خه ده، چ３ په هره ！ولنه ک３ منل شوې، پرمختگ او پراختياي３ 

موندل３ ده.
زموږ ډ４ری ＄وانان په خپلو کورونو ک３ په ډ４ره هوساينه او خو＊９ ژوند کوي.

 آيا کله مو فکر ک７ی  چ３ ！ول تنکي ＄وانان او ستاس３ همزولي له خپلو کورنيو سره ژوند کوي؟ 
د ژوند په بهير ک３ د کورن９ رول

کورن９ د  خپلو غ７و د ！ولنيز ژوند  د پيل ＄ای دی. کوچنيان خبرې کول او د ژوند الرې چارې له خپل３ 
کورن９ او نور  ک７ه وړه  له ！ولن３ ＇خه زده کوي. په دې توگه، کورن９ کوچنيان په ！ولنه ک３ د ژوند کولو 

لپاره روزي او چمتوکوي. 
* کوچنيان کوم شيان له کورن９ ＇خه زده کوي؟

کورن９ خورا ＊ه ＊وون％ی دی چ３ هلته کوچنيان دين، ژبه، ＊ه اخالق، ايمانداري، مهرباني، لطف، 
زغم، او موسکا زده کوي.

اته ＇لوي＋تم لوست
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ول３ د اسالم دين کورن９ ته ډ４ر اهميت ورکوي؟
اسالم کورن９ يو بنس＂يز او خورا مهم ！ولنيز واحد گ２ي چ３ د مين３، مهربان９ او مرست３ پر بنس والړه  
 خداى )َجلَّ َجَاللُه( ته ډ４ر گران دی. اسالم کورن９ ژوند د حقونو او مسؤوليتونو پر بنس ده او دا بنس
پيژني او په هغ３ ک３ د هر يوه غ７ي دنده معلومه ده. اسالم غواړي چ３ سمون له کورنيو ＇خه پيل شي 

او مسلمانه ＊％ه او م７５ه بايد د خپل ！ولنيز ژوند دوام او پاي＋ت په کورن９ ک３ ول＂وي.
هغه کوچنيان چ３ په کورن９ ک３ له ＊３ روزن３، مين３ او اخالقو ＇خه برخمن شي، په راتلونکي ک３ به 

گ＂ور او دنده پ５ژندونکي وگ７ي شي. له همدې کبله اسالم کورن９ ته ډ４ر ارز＊ت ورک７ى دى.
کورن９ په اقتصادي برخه ک３ د خپلو غ７و مالت７ کوي. خو اړه، پو＊اک، د زده ک７ې لگ＋ت او ！ول３ مادي 

اړتياوې ي３ پوره کوي. همدارنگه د مين３ او صميميت له الرې د هغوى عاطفي اړتياوې  پوره کوي.
له همدې  امله په  اسالم ک３ د کورن９ بنس د ！ينگ＋ت لپاره، خداى )َجلَّ َجَاللُه( خپل بنده －ان د عبادت 
کولو او له شرک ＇خه له لرې ک５دو وروسته له مور او پالر سره د ＊يگ３２ کولو امر ک７ی. همدارنگه اوالدونو 

ته د نيک３ او سالم３ روزن３ ورکول ي３ هم پر مور او پالر الزم گ２لی دي.
* کورن９ د خپلو غ７و د اړتياوو کوم３ برخ３ پوره کوي؟

                                    د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-کورن９ تعريف ک７ئ؟

٢- دولت هغه ماشومان چ３ مور، پالر او کورن９ ي３ له السه ورک７ي دي، چ５رې ساتي؟
٣- کورن９ کوم شيان ماشومانو ته ورزده کوي؟

                                         کورن９ دنده

اړه درې  کر＊３  په دې  په مرسته  د غ７و  د کورن９  لري؟  دندې  وړاندې کوم３  پر  د کورن９  کوچنيان 
وليکئ.
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ول３ کورن９ ته اړتيا لرو؟

 په ت５ر لوست ک３  مو زده ک７ل چ３ کورن９ د ！ولنيزو اړيکو وسيله ده چ３ د ！ولن３ بنس جوړوي. 
کورن９ مسؤوليت لري چ３ له خپلو غ７و سره له اقتصادي او عا   طفي اړخه مرسته وک７ي. په دغه 

په  اړتيا  د  ته  کورن９  به  ک３  لوست 
هکله معلومات ترالسه ک７ئ.

خبرې پرې وک７ئ
به  موږ  وای،  نه  کورن９  چ５رته  که 

＇رنگه ژوند کاوه؟
د انسان له اړتياوو يوه دا ده چ３ هغه 
له  نورو  وگ７وسره  له  نه شى کوالى 
چ３  ＇رنگه  پرته  مرست３  او  اړيکو 

اړينه ده ، ژوند وک７ي.
ته  کورن９  وز８４ي،  انسان  چ３  کله 
له  پرته  کوالې  شي  نه  او  لري  اړتيا 

کورن９ او ！ولن３ ژوند ته دوام ورک７ي. کله چ３ کوچنى لوى شي، بيا مور او پالر د هغه خواړه، 
سرپناه، پو＊اک او امنيت ته پاملرنه کوي، ＇و  ＊وون％ي او مدرس３ ته الړشي او زده ک７ه وک７ي. 
خويندې، ورو１ه او د کورن９ لويان په خپل وار له هغه سره په درسونو او شخصي کارونو ک３ مرسته 

کوي.
کورن９ داس３ بنس دى چ３ اړتيا ي３ په شرعي اوعقلي توگه د پوه５دلو وړده. کورن９ د نارينه او ＊３％ 
د واده په پايله ک３ رامن％ته ک８５ي چ３ د ！ولن３ لپاره لوی خدمت دی. ＄که د کورن９ شتون ！ولنه له 
فساد ＇خه لرې ساتي او د دې لپاره چ３ کوچنى د کورن９ او ！ولن３ پر وړاندې د مسووليت احساس 

وک７ي، د مور او پالر په ＇５ر صالح ＊ـوونکي او خواخوږي ته اړتيا لري.
بحث  پرې وک７ئ:

 مخک３ مو وويل چ３ کورن９ د کوچنيانو د ژوند له پيل ＇خه دهغوى ساتنه او پالنه کوي او د کورن９ 
د غ７و لپاره  خواړه، جام３ او سرپناه چمتوکوي

�ستاس３ په اند، أيا دا پالن３ او روزن３ يوازې په کوچنيوالی پورې اړه لري؟  t
�کورن９ نورې کوم３ چارې د خپلو غ７و لپاره سرته رسوي؟ t

نهه ＇لوي＋تم لوست
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 کله چ３ کوچنی وز８４ي، خبرې کول، گر＄５دل، ک７ه وړه او له خلکو سره د ژوند کولو الروچارو 
زده  نورو غ７و ＇خه    له  د کورن９  او  مور  پالر،  له  ！ول  دا  لوى شي،  کله چ３  پوه８５ي،  نه  باندې 

کوي.
 کورن９ کوالى شي د انسان د ډاډ، امن او هوساين３ چاپ５ريال د رب７ونو، ستونزو او ناکاميو پر مهال ＊ه 
سرپناه واوسي. کورن９ انسانان له سرغ７ونو، جنايتونو او گمراهيو ＇خه په امن ک３ ساتي؛ په دې شرط 
چ３ په خداى )َجلَّ َجَاللُه( باور او عقيده ولري، يو بل ته درناوى وک７ي او يو په بل اعتماد ولري. په 

＊وون３ او روزن３ او اخالقي پوه３ سمبال واوسي.
 که کورن９ نه وي، ه５）کله به د کوچنيانو سمه او نورماله روزنه ونشي، تجربو او ＇７５نو ＊ودل３ هغه 
کوچنيان چ３ د خپل３ کورن９ په غ８５ک３ روزل شوې، د هغو کوچنيانو په پرتله چ３ د دايي په غ８５ او يا 
په پالن％ي ک３ روزل شوي وي، د خوشحال９ له روحي３،  پر＄ان ويسا اوله ＊ه او پرمخ تللي شخصيت 

＇خه برخمن وي. له همدې کبله د کورن９ د رول  ارز＊ت او هغ３ ته د اړتيا احساس ＇رگند８４ي.
* ستاس３ په اند، مور په کورن９ ک３ ستاس３ کوم３ اړتياوې پوره کوي؟

                                   د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-انسان ول３ کورن９ ته اړتيا لري؟

٢- کورن９ د کوچنيانو کوم３ اړتياوې پوره کوي؟
٣- کورن９ کوم شيان کوچنيانو ته ور زده کوي؟

                                         کورن９ دنده

ستاس３ په اند کوچنيان د کورن９ په وړاندې کوم３ دندې لري؟ د دې موضوع په هکله له خپلو ！ولگيوالو 
سره خبرې وک７ئ او پايله ي３ په دريو کر＊و ک３ وليکئ او بيا ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.
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په کورن９ ک３ د مسؤوليت احساس

 په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل، کله چ３ کوچنی وز８４ي، نو کورن９ ته اړتيا لري او له کورن９ پرته ي３ 
پالنه نشي کيدای؛ ＄که کورن９ د هغه مادي او معنوي اړتياوې پوره کو ی. په دې لوست ک３ به په 

کورن９ ک３ د مسؤوليت د احساس په اړه معلومات  ترالسه ک７ئ.
خبرې پرې وک７ئ

که مور او پالر مو تاس３ ته د يوې چارې د سرته رسولو دنده درک７ي؛ أيا تاس３ هغه دنده سرته رسوئ 
او که نه؟ که ＄واب مو مثبت وي، نو دليل ي３ ＇رگند ک７ئ.

تاس３ په کورن９ ک３  ب５الب５ل３ دندې پر غاړه لرئ او هغه سرته رسوئ. ＇وک چ３ د يو کار سرته 
رسول پر غاړه واخلي، نو  هغه کار بايد  په خپل وخت او سمه توگه سرته ورسوي چ３ دا ک７نه ي３ 

د مسؤوليت د احساس معنا لري.
سرته  وخت  په خپل  او  مينه  په  هغه  بايد  ک７ئ.  نه  ي３  ه５ر  اخلئ،  غاړه  پر  مسؤوليت چ３  هغه 
ورسوئ. آن  که ستاس３ دوستان، د اړوندو چارو د سرته رسولو پر مهال تاسوته د ف＂بال يا واليبال د 
لوب３ لپاره بلنه درک７ي، ددغه مسؤوليت  د منلو په مقابل ک３ د درسپارل شوي کار د سرته رسولو تر 
پايه له هغوى نه ب＋نه وغواړئ. که يو کار د کورن９ يو غ７ی در وسپاري او هغه په خپل وخت سرته 
ونه رسوئ، د کورن９ د خوابدۍ او خپ／ان المل گر＄ي او  هغه مينه او صميميت چ３ په کورن９ 

ک３ شته، له من％ه به الړشي.
د مسؤول کس ＄انگ７ن３ کوم３ دي؟

د چارو په سرته رسولو ک３ غور کول؛  ＄يرتيا، د وخت پ５ژندنه، نظم او سمون، ＇ارنه او د چارو 
تر پايه سرته رسول او داس３ نور د مسوول و－７ي له ＄انگ７تياوو ＇خه دي.

* پر پورتنيو موضوعاتو سرب５ره نور کوم مطالب د مسؤول وگ７ي ＄انگ７تياوو سره ت７او لري؟ وي３ ليکئ.
د کورن９ د غ７و مسؤوليت

د کورن９ هر غ７ی د کورن９ د چارو د سرته رسولو، پرمختگ، هوساين３، ن５کمرغ９ او د کورن９ د 

»ُكلُُّكْم َراٍع َو ُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيهَِّتِه« }بخاري{

پيغمبر� فرمايي: )ستاس３ هر يو مشر دی او هر يو له تاسو ＇خه د الس الندې کسانو په وړاندې 
مسؤول دی(

پن％وسم لوست
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غ７و د استعدادونو د ودې په برخه ک３ ديني او اسالمي وجايب او مسؤوليتونه لري؛ د دغو چارو له سرته 
رسولو ډډه  کول، د کورن９ په چارو ک３ خن６ را من％ته کوي چ３ اختالفات او بى باوري د خپگان او 
خوابدۍ المل او په کورن９ ک３ د صمميت او مهربان９ د له من％ه تللو سبب گر＄ي، په داس３ حال ک３ 
چ３ صميميت او مهربانى د کورن９ له ＄ان／７نو ＇خه گ２ل ک８５ي، چ３ د هغو پر بنس د کورن９ غ７ي 

يو د بل پر وړاندې د مسؤوليت احساس کوي.
د کورن９ هر غ７ی بايد په اړوندو چاروک３  پوره ون６ه واخلي، تر＇و د دغو چارو په سرته رسولو سره  
خپل مور او پالر ته دا ＇رگنده ک７ي چ３ هغوى پر موږ گران دي او موږ خپل ＄انونه د راتلونکي ژوند 

د مسؤوليتونو سرته رسولو لپاره چمتو کوو.
* کله چ３ کورن９ موږ ته يوه  دنده راوسپاري او موږ ي３ په ترسره کولو ک３ د مسؤوليت احساس 

ونک７و، ＇ه به پ５（ شي؟

                                 د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-د مسؤوليت احساس ＇ه معنا لري؟

٢- د کارونو سرته رسولو پر مهال د مسووليت احساس ＇ه گ＂３ لري؟
٣- د مسؤوليت نه احساس په کارونو ک３ کوم３ پايل３ لري؟

                                         کورن９ دنده

هغه وگ７ي چه د چارو په سرته رسولو ک３ د مسؤوليت احساس کوي، له هغه چاسره چ３ د مسؤوليت 
احساس نه کوي،پرتله ک７ئ.
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په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ د مسؤوليت احساس، د يوې دندې سرته رسولو پر غاړه اخ５ستل 
او په مينه او سمه تو－ه د هغ３ سرته رسول دي. په دغه لوست ک３ به په کورن９ ک３ د مرست３ په اړه 

معلومات ترالسه ک７ئ.
خبرې پرې وک７ئ

تاسو ول３ د کارونو په سرته رسولو ک３ يو له بله سره مرسته کوئ؟
موږ هر يو د کورن９ غ７ي يو او په کورن９ ک３  ！اکلی دندې لرو او د کورن９ د غ７ي په توگه چارې 

سرته رسوو او له نورو کورنيو سره هم مرسته کوو. نو دې مطلب ته په پام:
- که د يوې کورن９ غ７ي يو تر بله مرسته ونه ک７ي، ＇ه به پ５（ شي؟

- أيا د ！ولن３ د غ７و له مرست３ پرته کوالی شو خپل ژوندته ＇رنگه چ３ ＊ايي دوام ورک７و؟

مرسته ＇ه ته وايي؟
په گ６و ه）و، گ６ې موخ３  يا ＇وکسان  په هغ３ ک３ دوه  ！ولنيزعمل دى چ３  تعاون هغه  يا  مرسته 
ترالسه کوي. دا نه يوازې د ！ولنيزو اړيکو عامه ب２ه ده،  بلک３ د کورنيو، گروپونو او ！ولنو د ساتن３، 
دوام  بنس＂يز او اړين شرط  هم －２ل ک８５ي. مرسته يوه دوه اړخيزه اړيکه ده؛ په کور ک３ هره ورځ 
ډ４ر کارونه سرته رس８５ي؛ د کورن９ ！ول غ７ي کوالی شي د کور په اړوندو  کارونو ک３ يو تربله مرسته 
له  تياروي، ورورمو  تياروي، مور خواړه  توگه: پالر د کورن９ مياشتنی لگ＋ت  په  ب５لگ３  د  وک７ي؛ 
نانبايي ＇خه ډوډۍ راوړي، خورمو دسترخوان هواروي، د کورن９ نور غ７ي خواړه پر د سترخوان 
ږدي او د بسم اهلل الرحمن الرحيم په ويلو سره د ډوډۍ په خوړلو پيل کوو او په پای ک３ پالر د دعا 
په ويلو سره د ډوډۍ خوړل پای ته رسوي. لن６ه دا چ３ د کورن９ ！ول غ７ي يو له بل سره مرسته کوي، 

په کورن９ ک３ مرسته

@َوَتَعاَونُواْ َعَلى الْبرأِّ َوالتهَّْقَوى َوَال َتَعاَونُواْ َعَلى اِإلْثِم َوالُْعْدَواِن< د مائده سورت :2 آيت

ژباړه: په ＊و او د خير په کارونو ک３ يو له بل سره مرسته وک７ئ او په －ناه اوبدو کارونو ک３ له يوبل سره 
مرسته مه کوئ.

يو پن％وسم لوست
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تر＇و په دې ډول ！ول کارونه په سمه توگه سرته  و رس８５ي.
آيا تاس３ د کور په چارو ک３ مرسته کوئ؟

ي، کورن به له کومو ستونزو رسه مخ يش؟  ي ير تربله مرسته ونه ک  که د کورن غ

 د ＄ينو کورنيو د غ７و ترمن％ه مرسته کمزورې وي. له دې امله د کورن９ ！ول３ چارې او يا ډ４ره برخه ي３ 
يوازې مور سرته رسوي او د کورن９ نور غ７ي په خپلو ＄انگ７و چارو بوخت وي، نو که مور ي３ د کورن９ 
چارو سرب５ره  په بهر ک３ هم کار وک７ى،  نوموړې به ستومانه او ناروغه شي؛ نو ويالى شو چ３ کورن９ د 
نورو ！ولنيزو گروپونو په پرتله د کورن９ د غ７و د مرستو پر بنس والړه ده. وگ７ي د عمر تر پايه له خپلو 
کورنيو سره مرست３ ته دوام ورکوي. له ！ولن３ او خپل３ کورن９ سره  بايد د زړه له کوم３ مرسته وک７و او 

هغه دندې چ３ موږ ته ي３ راسپاري، په ＊ه توگه ي３ سرته ورسوو.

                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-مرسته ＇ه ته وايي؟

٢- هغه أيت شريف چ３ د مرست３ او يا تعاون په اړه مو ولوست، له ژباړې سره ي３ وليکئ.
٣- که په کورن９ ک３ مرسته  نه وي، له کومو ستونزو سره مخ ک８５ي؟

 کورن９ دنده

 د دې لپاره چ３ د کورن９ د غ７و تر من＃ د مرست３ کچه ال ډ４ره شي، بايد ＇ه وک７و؟ په دې برخه ک３ 
پن％ه کر＊３ مقاله وليکئ
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@َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر< } سورة العمران ١٥٩{

)ژباړه: په چاروک３ مشوره وک７ئ.(
 په ت５ر لوست ک３ مو معلومات ترالسه ک７ل چ３ مرسته او تعاون يو ！ولنيزعمل دی، چ３ په هغه ک３ دوه يا ＇وکسان 

په －６و ه）و سره د يوې گ６ې موخ３ د الس ته راوړلو لپاره ه）ه کوي.
په دې لوست ک３ به په چاروک３ د مشورې په اړه معلومات ترالسه ک７ئ. 

خبرې پرې وک７ئ
د انسان د برياليتوبونو له الرو يوه ي３ هم له نورو سره مشوره کول دي. أيا له هر چا سره مشوره کوالی شو؟ له چا 

سره چ３ مشوره کوو، بايد کوم３ ＄انگ７تياوې ولري؟
سال ＇ه ته وايي؟

سال په لغت ک３ راي３، تدبير او مشورې ورکولوته واي３. د يوې موضوع د اوارولو او د هغ３ په هکله د هوډ نيولو 
په اړه د دوو يا ＇و کسانو د اندونو تبادله ده. انسانان د يوې چارې له سرته رسولو مخک３ د هغ３ په اړه سال کوي 

او د ب５ال ب５لو چارو په اړه فکر کوي.
له الندې ذکر شويو وگ７و سره په کومو چارو ک３ سال او مشوره کوئ؟

پالر، مور، خور، ورور، ！ولگيوال، دوستان، ＊وونکي، د جومات مال صاحب او داس３ نورو سره؛ خو  داس３ ونه 
پتييل شي چ３ يوازې کم تجربه وگ７ي له نورو سره سال کوي؛ تجربه لرونکي خلک هم د نورو له سالاو مشورو 
＇خه گ＂ه اخلي. ک５دای شي تاسو ＇و ＇و واره د کاليو او خوړو، په مناسبو ＄ايونو ک３ د کور د  وسايلو د ＄اى 
پر ＄اى کولو په اړه له خپل３ مور سره سال ک７ې وي او د هغ３ نظر مو پو＊تلی وي . همدارنگه پالر تل د ＄ينو 
اړينو چارو په اړه لکه: د کور يا اپارتمان د پلورلو يا په اجاره اخ５ستلو، د کور د وسايلو  د پلورلو په اړه له ماندين３ 

او اوالدونو سره مشوره کوي.
* ستاسې په اند: په پورتنيو يا دو شويو او همدارنگه نورو چارو او موضوعاتو کې ولې مشورې او 

سال ته اړتيا لرو؟

 ＇رگنده ده انسانان د ＊ه ژوند ت５رولو لپاره تل له خپلو خوا خوږو دوستانو سره مشوره کوي او   په دې ترتيب چ３ 
پر خپل فکر سرب５ره د نورو له اندونو ＇خه هم گ＂ه اخلي.

آيا پوه８５ئ چ３ له کومو وگ７و ＇خه مشوره واخ５ستل شي؟
له پره５زگارو، تجربه لرونکو، پوه او راز ساتونکو وگ７و ＇خه بايد سال او مشوره  واخ５ستل شي. 

و رسبېره نور له چا رسه مشوره کوالی شو؟ - په پورتنيو يادوشويو وگ

ي دي؟  وونې ک -د اسالم سپېڅيل دين د سال او مشورې په اړه کومې الر

سال) مشوره( دوه پن％وسم لوست
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له  مشورې  د  ه５وادونه  اسالمي  ورکوي،که  ارز＊ت  ＄انگ７ى  ته  مشورې  دين  سپ５）لی  اسالم  د 
سپ５）لواصولو ＇خه پيروي وک７ي،  هرو مرو به د خداى)َجلَّ َجَاللُه( له لطف او مهربان９ ＇خه برخمن 
شي. په ديني او دنيوي چارو ک３ له يو بل سره مشوره کول د خداى)َجلَّ َجَاللُه( او د هغه د رسول محمد 
ي بې برخې نه  �په نزد منونکى او ＊ه کار دى. پيغمبر � فرمايلي دي: (څوک چې استخاره وک
ه  ي او څوک چې خپل اقتصاد په سمه تو نه کې ي ي نه پ ي او څوک چې مشوره وک پاتې کې

ي). حضرت محمد�به تل له اصحابو سره سال کوله او د ده مبارک  ي، الس يې نه تنگې تنظيم ک

له رحلت وروسته اصحابو هم تل د مشورې په ر１ا ک３ چارې مخته ب５ولي  او د رايو له خاوندانو، پوهو 
او عالمو وگ７و نه به ي３ مشوره اخ５ستله او د دغو مشورو په ر１ا ک３ به ي３ د چارو په سرته سولو الس 
پورې کاوه. سال  او مشوره له حقيقت ＇خه پرده لرې کوي او رو＊انه ک８５ي. همدارنگه مشوره کوونکي 
او مشوره ورکوونکي د مستقيم مسؤوليت احساس کوي او د خپل مسؤوليت د لرې کولو لپاره ه）ه او 
مرسته کوي. له همدې امله شورا گان３ من＃ ته راغلى چ３ په مختلفو ！ولنو ک３ له پخوا زمانو را هيس３ 
د منلو وړ گر＄５دلي او هر ه５واد په يو ډول له هغو ＇خه گ＂ه اخلي. پردې بنس موږ بايد له هغو و－７و 
سره مشوره او سال وک７و چ３ راز ساتونکي، ر＊ـتيني، پره５زگار، تجربه لرونکي او په اړونده موضوع 

ک３ ډ４ر معلومات ولري.
ئ. ت بيان ک *د سال او مشورې  ارز

                                   د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١-د مشورې ＊５گ３２ وواياست؟

٢- له کومو و－７و ＇خه بايد مشوره واخ５ستل شي؟
٣- د اسالم سپ５）لی دين د مشورې په اړه ＇ه ويلي دي؟

                                         کورن９ دنده

  هغه ＇وک چ３ په کارونو ک３ مشوره نه کوي، له کومو ستونزو سره مخ ک８５ي؟ په دې اړه ＇وکر＊３ وليکئ.
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َل اهللاُّ بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض َوبَِما أَنَفُقواِْ< }النساء: ٤٣{ اُموَن َعَلى النأَِّساء بَِما َفضهَّ َجاُل َقوهَّ @الرأِّ

 ژباړه: نارينه  پر ＊％و حاکمان دي، ＄که چ３ خداى )َجلَّ َجَاللُه( ＄ينو ته پر ＄ينو باندې لوړتيا ب＋ل３ ده، له 
دې امله چ３ نارينه لگ＋ت پرغاړه لري.

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ سال او مشوره د دوو او يا ＇وکسانو يو تر بله د نظر تبادله ده چ３ 
د يوې موضوع د جوړجاړي او د هغه په اړه د هوډ نيولو په موخه سرته رس８５ي.  په دغه لوست ک３ 

به په کورن９ ک３ د نظم په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

خبرې پرې وک７ئ
- نظم ＇ه شی دی؟

-＇رنگه کوالى شو په کورن９ ک３ نظم او سمون راولو؟
نظم  په لغت ک３ سمون، ترتيبول او په اصطالح ک３ سوکال９، تنظيمولو او اطاعت ته وبل ک８５ي. 

！ولنيز نظم له قواعدو، ارز＊تونو او قوانينو 
ده چ３  ！ولو غ７و خبرتيا  د  ！ولن３  د  ＇خه 
د ！ولن３ بنس جوړوي. يو له هغو مسئلو 
＇خه چ３ انسان په ور＄ني ژوند ک３ ورته 
نظم  د  ک３  چارو  ！ولنيزو  په  لري،  اړتيا 

راوستل او د مقرراتو پلي کول دي. د ور＄نيو 
چارو په اړه د يو منظم پالن جوړول او پر هغه 
له هغو مسايلو  ！وگه  عمل کول،  پس３  پرله  په 
موږ  له  ک３  راوستلو  په  نظم  د  چ３  دي  ＇خه 
چ３  کله  توگه:  په  ب５لگ３  د  کوي.  مرسته  سره 
＊ـوون％ي ته ＄ئ، لوم７ى خپل کالي له المارۍ ＇خه  را اخلئ او هغه اغوندئ؛ خپل３ جراب３ 
له ！اکلي ＄ای ＇خه را اخلي او پرپ＋و کوئ ي３؛ خپل بو！ان له پاکولو وروسته په پ＋و کوئ او د 

په کورن９ ک３ نظم درې پن％وسم لوست
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＊وون％ي  په لورروان８５ئ؛ کله چ３ له ＊وون％ي نه د کور په لوري راگر＄ئ، کتابونه، کالي، بو！ونه په خپلو 
＄ايونو ک３ ږدئ؛ د دغو شيانو په خپلو ！اکلو ＄ايونو ک３ ا４＋ودل د نظم په نامه ياد８４ي.  ستاسو په گاون６ 
ک３ ک５داى شي  داس３ کورن９ وي چ３ د کور وسايل په خپلو ＄انگ７و ＄ايونو ک３  نه ＄اى پر ＄اى  کوي.
که د هغوى کورته ورننو＄ی، نو ه５＆ شى به په خپلو ＄ايونو ک３ ونه وينئ،  د ب５لگ３ په تو－ه: بو！ونه به د 

المارۍ په خواک３، کالى به د کور په غولي، او نور ！ول شيان به هم په همدې ډول گ６وډ ووينئ.
ئ. ئ، منظمه کورن له بې نظمې کورن رسه پرتله ک *په خپلو ډلو کې رسه خربې وک

کورنی پالن:
هره کورن９ د دې لپاره چ３ په کورن９ ک３ ي３ سمون او نظم را من％ته شي، خپل ＄ان ته مياشتنى، او 
 کلنی پالن جوړوي او له  خپلوانو، ملگرو، گاون６يو سره کتنه او د ناروغانو پو＊تنه د يو پالن پربنس
سرته رسوي.لن６ه دا چ３ په هره ！ولنه ک３ سمون او نظم  يوه منل شوې او اساسي مسئله ده. د هغ３ 
！ولن３ غ７ي چ３ نظم ولري د دې ＄واک پيدا کوي چ３ خپل استعداد وپ５ژني، خپلى موخ３ ＇رگندې 
او هغو ته د رس５دو لپاره ک７نالرې جوړې ک７ي. د ژوند په ！ولو چارو ک３ پالن لرل موږ خپلو موخوته په 

آسان９ رسوي.

                                 د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- نظم ＇ه ته وايي؟

٢- نظم ＇ه گ＂ه لري؟
٣- په ！ولنه ک３ د نظم د ！ينگ＋ت اهميت ＇ه شی دی؟

                                         کورن９ دنده

  د کورن９ د پالن په اړه ＇و کر＊３ وليکئ. 
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په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ نظم ترتيبولو او تنظيمولو، سمون او اطاعت ته وايي. ه５رمو 
نه شي چ３ په کورن９ ک３ د خلکو درناوی کول او متقابل احترام  په ！ولنه ک３ د نظم او سمون 
له عواملو  ＇خه يو عامل گ２ل ک８５ي. په دې لوست ک３ به په کورن９ ک３ يو بل ته د درناوي په اړه 

معلومات  ترالسه ک７ئ
خبرې پرې وک７ئ

* تاسې په کورن کې څرنگه چلن کوئ؟
و ته درناوى کوئ؟ تاسې له هغوي څخه څه طمعه لرئ چې  * أيا پالر، مور او د کورن نورو غ

ي؟ له تاسې رسه څه ډول چلن وک

احترام له هغو ک７و وړو او خبرو ＇خه عبارت دى چ３ د شي يا شخص د  ارز＊ت او يا شخصيت 
＇رگندوونکی وي.

پلي کول د  ادابو  انساني  د  او  په اخالقي ＊وونو ک３ د ادب، درناوي ساتنه  د اسالم مبارک دين 
مسلمان وگ７ي  له مهمو دندو ＇خه گ２ل ک８５ي. د درناوي او احترام ساتنه، د يووالي، بشردوست９ 
او مين３ المل －ر＄ي او د ！ولن３ د و－７و په من＃ ک３ د بغض، کين３ او د＊من９ مخنيوی کوي. نورو 
ته درناوى د هغوى له لوري موږ ته د درناوي المل گر＄ي. په کورن９ ک３ مور، پالر او اوالدونه يو 

بل ته درناوى ولري.
هغه کورن９ چ３ غ７ي ي３ يو د بل درناوی کوي، ！ول په خپلو ک３ د مين３ او درناوي احساس کوي. د 
داس３ کورن９ غ７ي چ３ مؤدب او مهربانه وي، د ！ولن３ له وگ７و سره دوستانه چلن لري. په ！ولنه ک３ د 
داس３ وگ７و شتون د دې ＇رگندونه کوي چ３ هغوى ＊３ او بريال９ کورن９ لري. پيغمبر� په دې اړه 
ي،  ي او پر کوچنيانو شفقت او مهربا ونک فرمايلي دي: (څوک چې  لويانو ته درناوى و نک

زموږ له ډلې څخه نه دى).

* په کورن３ ک３ احترام اودرناوى ＇ه ارز＊ت لري؟
د عقل او   پوه３ ＇＋تن تل له خلکو سره په مهربان９ چلن کوي. حضرت محمد � له خلکو سره 
په درناوي او احترام سلوک کاوه، په سالم اچولو ک３ مخک（ وو، په  ورو او مؤدب ډول  به ي３ خبري 

په کورن９ ک３ يو بل ته درناوى ＇لور پن％وسم لوست



 118  117 118  117

کول３ او هر ＇وک به چ３ د دوى ليدلوته راتلل، نو د درناوی لپاره به ي３ در４دلو، او مقام ته به ي３ درناوى کاوه، 
هغه به ي３ په خپل ＄اى ک＋５ناوه او که د ناستي لپاره به ＇ه شى نه وو، نو خپل ＇ادر به ي３ ورته غوړاوه ا و 
خپل بال＋ت به ي３ ورته ک５＋وده. نو موږ ته الزمه ده چ３ هرچاته د هغه د تقوا، پرهيزگارۍ او پوه３ په نظر 

ک３ نيولو سره احترام وک７و او له بى احترام９ نه  ي３ ډ ډه وک７و.
خداى )َجلَّ َجَاللُه( په قرأن  کريم ک３ فرماي３:) د نورو احترام او درناوى وک７ئ، د ه５＆ چا سپکاوى مه 
کوئ، له ملن６ې وهلو او استهزا ＇خه ي３ ډډه وک７ئ. په اشاره، وينا، بدو خبرو ＇وک مه ＄وروئ او د چا زړه 

مه بدوئ. د نورو له عيبونو ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ئ او چاته په هغه نوم چ３ نه ي３ خو＊８５ي، غ８مه کوئ.(
نو له دې امله موږ ته اړينه ده چ３ هر چاته د هغه د تقوا، پوه３ او مقام په پام ک３ نيولو سره درناوى او له ب３ 

احترامی ＇خه ي３ ډډه وک７و.

                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- په اسالمي  زده ک７و ک３ د متقابل احترام په اړه ＇ه ويل شوي دي؟

٢-  که په کورن９ ک３ يو بل ته درناوى نه وي، ＇ه به پ５（ شي؟
٣- حضرت محمد � د خلکو ＇رنگه درناوى او احترام کاوه؟ بيان ي３ ک７ئ.

                                         کورن９ دنده

  يو بل ته د درناوي په هکله ＇و کر＊３ وليکئ. 



 120  119 120  119

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ د اسالم په اخالقي ＊وونو ک３ د ادب او درناوي ساتنه او د انساني 
ادابو پلي کول د مسلمان وگ７ي له اړينو دندو ＇خه گ２ل ک８５ي.  په هغ３ کورن９  ک３ چ３ غ７ي ي３ 
يو بل ته درناوی لري، د کورن９ ！ول غ７ي د شخصيت او هوساينی احساس کوي. د داس３ کورن９ 
غ７ي با ادب او مهربان وي.په دغه لوست ک３ به په کورن９ ک３ د سر＊ندن３ او له ＄ان ت５ر４دن３ په 

اړه معلومات  ترالسه ک７ئ.  
دليل راوړئ

 - أيا د کورن９ غ７ي يو له بل سره له مرست３ او له ＄ان ت５ريدن３ پرته کوالې شي په خپلو ستونزو 
بريالي شي؟

يا سر＊ندنه  له خپل حقه ت５ر４دنه په دې موخه چ３ نور خپل حق الس ته راوړي، ＄ان ت５ر４دنه 
به وينئ چ３ هغوى يوازې د  پام وک７ئ، نو و  ته  بلل ک８５ي. که د کورن９ د هر يو غ７ي ک７و وړو 
خپلو غو＊تنو د پوره کولو په ه）ه ک３ نه دي، بلک３ د کورن９ د ！ولو غ７و د اړتياوو د پوره کولو 
لپاره هم ه）ه کوي. که د خپل مور او پالر ک７و وړو ته پام وک７ئ، ＇رگنده به شي چ３ هغوى تل 
د خپلو اوالدونو لپاره له ＄انه ت５ر４دنه کوي. د ب５لگ３ په توگه: مور له شپ３ تر سهاره او ！وله ورځ د 
خپل ماشوم ＇ارنه او ساتنه کوي تر＇و هغه ته زيان و نه رس８５ي، هغه ته شيدې ورکوي او کله چ３ 
کوچنى لوى شي، پالري３ هغه په ＊وون％ي او مدرس３ ک３ شاملوي، کتاب، بکس، کتابچه، درسي 
او د هوساين３ نور وسايل ورته چمتو کوي؛ په لوستونو ک３ ي３ ور سره مرسته کوي؛ له خپل کوچني 
سره د مرست３ او ＇ارن３ له امله له ډ４رو اړيکو ＇خه ت５ر شي. که کوچني ته کومه ستونزه پيدا شي، 
د دغ３ ستونزې د مخنيوي لپاره ورسره مرسته کوي. که کوچنى په خپلو چارو ک３ پات３ شي، نو  
مور او پالري３ د مات３ احساس کوي. که کوچنى په خپلو درسي فعاليتونو ک３ بريالی شي، نو مور 

او پالر پرې وياړي او د خو＊９ احساس کوي.
* د خپلو ！ول／يوالو په مرسته د مور او پالر د ＄ان ت５ر４دن３ يوه ب５لگه خپلو ！ول／يوالو ته ولولئ.

سر＊ندنه د انسان له ＊و او لوړو صفتونو ＇خه بلل ک８５ي. خلک د هغو انسانانو درناوى کوي چ３ 
په ب５الب５لو ډولونوي３ د نورو لپاره سر＊ندنه ک７ې وي،  هر ＇ومره چ３ د ＄ان ت５ر４دن３ او سر＊ندن３ 
روحيه په يوه کورن９ او ！ولنه ک３ پياوړې وي، د هغ３ کورن９ او ！ولن３ غ７ي له هوساين３، أرام９ 
يووالي او مين３ ＇خه برخمن وي. له دې امله همدا نن بايد دا پر４ک７ه وک７و چ３ په ژوند ک３ د نورو 

لپاره له ＄ان ت５ر４دن３ ＇خه ډډه ونک７و تر＇و له مين３ او محبت نه ډکه ＊ه کورن９ او ！ولنه ولرو.

په کورن９ ک３ له ＄انه ت５ر４دنه پن％ه پن％وسم لوست
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                                  د لوست تکرار
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t
-----------------------------------------------------------� t

                                     پو＊تن３
١- له ＄انه ت５ر４دنه ＇ه معنا لري؟

٢- د خپل مور او پالر د ＄ان ت５ر４دن３ ＇و ب５ل／３ بيان ک７ئ؟
٣-  هر ＇ومره چ３ په يوه کورن９ يا ！ولنه ک３ ＄آن ت５ر４دنه زياته شي، ＇ه －＂３ به ولري؟

                                         کورن９ دنده

 په کورن９ ک３ د ＄ان ت５ر４دن３ ＇لور ب５لگ３ لست ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.

د ＇پرکي لن６يز
�کله چ３ انسان ن７ۍ ته سترگ３ پرانيزي، کورن９ ته اړتيا لري او نشي کوالى پرته له کورن９  t

او ！ولن３ ＇خه لکه چ３ ＊ايي، ژوند وک７ي.
�د مسؤوليت احساس دې ته واي３، کله چ３ يو وگ７ی يو کار پر غاړه واخلي، هغه کار په  t

مينه،  او سمه توگه او په خپل وخت سرته ورسوي.
�موږ اوتاس３ د ＊ه ژوند ت５رولو په موخه بايد خپلو دوستانو او د چاپ５ريال له پوهو وگ７و سره  t

سال مشوره وک７و او په دې ډول د نورو له فکرونو او اندونو ＇خه گ＂ه واخلو.  
�احترام او درناوى هغه ک７ه وړه او ويناوې دي چ３ د يو چا شخصيت او ارز＊ت موږ ته  t

＇رگندوي.   
ته ورس８５ي، د ＄ان  ت５ر４دنه په دې موخه چ３ نور وگ７ي خپل حق  �له خپل حق ＇خه  t

ت５ر４دن３ په معنا ده.            


