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هـ

هللا الرحمن الرحيم
بسم ا

د پوهن３ د وزير پ５غام
گرانو  ＊وونکو او زده کوونکو،

گ بنس جوړوي. تعليمي نصاب د ＊وون３ او روزن３ مهم 
＊وونه او روزنه د هر ه５واد د پراختيا او پرمخت

گ او ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ رامن％ته کي８ي. ＇رگنده ده چ３ علمي 
توکى دى چ３ د معا請ر علمي پرمخت

گ او ！ولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال ک３ وي. له دې امله الزمه ده چ３ تعليمي نصاب هم علمي 
پرمخت

او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ＊ايي چ３ تعليمي نصاب د سياسي بدلونونو او د اشخا請و د نظريو او 
هيلو تابع  شي. 

دا کتاب چ３ نن ستاسو په الس ک３ دى، پر همدې ارز＊تونو چمتو او ترتيب شوى دى. علمي گ＂ورې 
موضوعگان３ پک３ زيات３ شوې دي. د زده ک７ې په بهير ک３ د زده کوونکو فعال ساتل د تدريسي پالن برخه 

گر＄يدل３ ده. 
هيله من يم دا کتاب له الر＊وونو او تعليمي پالن سره سم د فعال３ زده ک７ې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
س شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لو１و او زامنو په باکيفيته ＊وونه او روزنه ک３ پرله 

تدري
پس３ گ６ه مرسته وک７ي چ３ د پوهن３ د نظام هيل３ ترسره شي او زده کوونکو او ه５واد ته ＊３ برياوې ور په 

برخه ک７ي.
پر دې ！کي پوره باور لرم چ３ زموږ گران ＊وونکي د تعليمي نصاب په رغنده پلي کولو ک３ خپل مسؤوليت 

په ري＋توني توگه سرته رسوي. 
د پوهن３ وزارت تل زيار کاږي چ３ د پوهن３ تعليمي نصاب د اسالم د سپ５）لي دين له بنس＂ونو، د وطن 
س په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ！ولن３ د ＇رگندو اړتياوو له مخ３ پراختيا ومومي. 

دوستى د پاک ح
په دې ډگر ک３ د ه５واد له ！ولو علمي شخصيتونو، د ＊وون３ او روزن３ له پوهانو او د زده کوونکو له ميندو او 
پلرونو ＇خه هيله لرم چ３ د خپلو نظريو او رغنده  وړانديزونو له الرې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو 

ف ک３ مرسته وک７ي. 
په ال ＊ه تألي

له ！ولو هغو پوهانو ＇خه چ３ د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب ک３ ي３ مرسته ک７ې، له ملي او ن７يوالو درنو 
مؤسسو، او نورو ملگرو ه５وادونو ＇خه چ３ د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي کتابونو 

ش ک３ ي３ مرسته ک７ې ده، مننه او درناوى کوم.
په چاپ او و４

ومن اهللا التوفيق

فاروق وردگ
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزير
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لوم７ی لوست: 
 

 

1-1＇لورخواوې او موقعيت:

د افغانستان د موقعيت او ＇لور خواوو په هکله ＇ه پوهي８ی؟ 

س هيوادونهد افغانستان په －６ون په وچ３ پورې ت７لي دي. افغانستان د طبيعي 
د أسيا د لوي３ وچ３ دول

＇ر－ندو ＄ان／７تياوو له مخ３ د أسيا په جنوب ک３ يو غرنی ه５واد دی. افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ 
ض 

په درلودلو سره د أسيا لرغونی ه５واد －２ل کي８ي.  افغانستان په شمالي نيمه کره ک３ د شمالي عر
البلدونود ٢٩ درجو، ٢٢ دقيقو او ٥٣ ثانيو او ٣٨ درجو، ٢٩ دقيقو او ٢٨ ثانيو او ختي％ه نيمه 
کره ک３ د ختي＃ طول البلدونو ٦٠ درجو،٢٨ دقيقو او ٤١ ثانيو او ٧٤ درجو، ٥١ دقيقو او ٤٧ ثانيو 
ترمن＃ موقعيت لري. د افغانستان مساحت ٠٠٠، ٦٥٢کيلومتره مربع دی د مساحت له مخ３ د 
. د  هريوه اروپايي ه５واد ＇خه لوی دی. افغانستان د مساحت له مخ３ په أسيا ک３ دولسم ه５واد دی١
لمريز کال ک٢٦３ميليونه تنه ا！کل شوي دي. د افغانستان اعظمي اوږد  افغانستان نفوس په ١٣٨٩
والی له ختي％３ نقط３ يعن３ د يولي له دري ＇خه ترلويدي％３ نقط３ يعن３ ذوالفقار پورې ١٢٠٠ 
کيلومتره او سوري３ په شمال ک３ له خماب ＇خه په جنوب ک３ د چ／ايي تر غرونو پورې ٩١٢ 
کيلومتره دی. په مستقيم ډول د هند سمندرته د افغانستان ن８دې فا請له د هلمند د واليت د کشت／ان 

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

ی ＇پرک９
لوم７

ت
ي تشکيال

سرحدونه او ادار
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ۍ ک３
ت په ن７

د افغانستان موقعي

غر د مزاري د کوتل له جنوب لويدي＃ ＇خه د عرب د سمندر－ي تر ډير ن８دې ساحل پورې تقريباً 
٣٩٠ کيلومتره ده.د افغانستان لرغونی ه５واد په شمال ک３ د من％ن９ أسيا د تاجکستان، ازبکستان 
او ترکمنستان له ه５وادونو، په لويدي＃ ک３ د ايران له اسالمي جمهوريت او په ختي＃ اوجنوب ک３ د 

پاکستان له اسالمي جمهوريت سره －６ه پوله لري. 
د افغانستان ختي＃ او جنوبي سرحدونه د ډيورن６ د تپل شوې کر＊３ په واسطه، چ３ د پ＋تنو  
قبايلوله زړه ＇خه تيري８ي، په ن＋ه شوي دي. نوله همدې امله د افغانستان خلکو هغه په رسميت 
) افغانستان په شمال ختي＃ ک３ تقريبْا د   ٩٢کيلومترو په وا！ن د چين د جمهوريت  نده پيژندلي(١

， د واليت سره －６ه پوله لري.
د سنکيان

ک 
١- د افغانستان او برتانوي هند ترمن＃ طبيعي سرحد دسند سيند او د بلوچستان جنوبي سواحل وو، خو د ان／ليسانو دسيسو او د －ندم

او ډيورن６ د معاهدې په تپلو د افغانستان له خاورې ＇خه يوه برخه ب５له شوه او د افغانستان سرحد دپامير او واخان ＇خه  تر بلوچستان 
پوري و！اکل شو. چ３ د هغ３ له مخ３ د چمن، پ＋ين، وزيرستان، کرم３، پاړه چنار، افريدو، باجوړ، سوات او چترال سم３ د افغانستان 
له خاورې ＇خه ب５ل３ شوې  او د هغه وقت د برتانوي هند په دولت پورې وت７ل شوې . د پاکستان له من％ته راتلو وروسته په پاکستان پورې 

وت７ل شوې، چ３ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي.



33

دپاميرپه برخه ک３  افغانستان ＇ه نا ＇ه تر ٢۴کيلومترو پورې سور لري چ３ تاجکستان د پاکستان 
له کشمير ＇خه جال کوي.افغانستان دجغرافيايي موقعيت له مخی د من％ن９ أسيا په الره ک３ پروت 
دی،د دې سيم３ موقعيت د سياست او اقتصاد له پلوه ډير مهم دی، ＄که چ３ افغانستان، ايران، 
هند، پاکستان د دريو حوزو او د من％ن９ أسيا  ه５وادونه سره  يو＄ای کوي. د من％ن９ أسيا ه５وادونه 
هم آزاد سمندر ته الره نه لري، نو له همدې امله ي３ سودا－ري د أسيا لوي３ وچ３ له سويلی ه５وادونو 
دی.سره د افغانستان له الرې ک８５ي همدغ３ موضوع د افغانستان موقعيت ته زيات ارز＊ت وربخ＋لی 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو و ويشل شي، هره ډله دې د الندې موضوعاتو په باره ک３ يوله بل 
سره بحث وک７ي له هرې ډل３ ＇خه يوتن  به خپله موضوع په ！ول／ي ک３ تشريح ک７ي. 

ض البلد له مخ３ 
افغانستان د ＄مک３ د کرې په کومه برخه ک３ پروت دی. د طول البلد او عر

معلومات وړاندې ک７ئ.
و＊يئ.د افغانستان نقشه رسم ک７ئ اعظمي اوږد والی او سور ي３ د سيمو له مخ３ په نقشه ک３ 
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ. له آزاد اوبو سره د افغانستان ډير نژدي وا！ن، د سيمو له نومونو 

اوفا請ل３  سره، بيان ک７ئ. 
د افغانستان ＇لور خواوې بيان ک７ئ.
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 پو＊تن３: 
١- افغانستان ＇ه ډول طبيع３ ＇رن／والی لري؟ 

٢- د پن％و داس３ ه５وادونو نومونه واخلئ  چ３ له افغانستان ＇خه ډير مساحت لري.
٣-زموږ ه５واد له سمندر ＇خه ＇ومره وا！ن لري؟

ض البلدونو درج３ ووايئ.
۴- يوازې د افغانستان د شا وخوا د طول البلدونو او عر

۵- د افغانستان مساحت ＇ومره دی؟
 ۶- د افغانستان خلکو ول３ د ډيورن６ کر＊ه په رسميت نه ده پيژندل３.

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

نقش３ پرمخ و！اکئ.
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زرقول جهيل
(ويكتوريا)

د امير شير علي خان سرحدي کر＊ه

خماب

د ريجوي سرحدي کر＊ه

ذوالفقار 
دره

ت:
                 دويم لوس

ف: د امير شير علی خان سرحدي کر＊ه.١-٢ شمالي سرحدونه
ال

(٣) شکل د افغانستان شمالي سرحدونه

， د سياســت له مخ３ ددې خاورې 
په ١٩ پ７５ۍ ک３ د ان／ليســانواو تزاري روســي３  د پرمخت

زياته او مهمه برخه د افغانســتان له بدن ＇خه جالشــوه. پخوابه  د افغانســتان شــمالي ســرحد 
ونه د افغانســتان د محلي حکومتونو او د مرکزي أســيا د ه５وادونو له خانانو او يا د افغانســتان د 
مرکــزي حکومتونــو او د مــاوراء لنهر د اميرانو ترمن＃ ！اکل ک５ــدل. خوکله چ３ د ١٩ پ７５ۍ په 
， او په مرکزي أســيا ک３ په فتوحاتو پ５ل وک７ ان／ليســانو 

جريــان ک３ تزاري روســي３ په پرمخت
ددې لپاره چ３ خپل３ اســتعماري －＂３ د هند په شــمال ک３ وســاتي، د روســانو له نيت ＇خه په 
ويره ک３ شــول او وي３ غو＊ــتل، چ３ زر تر زره د روســانو ديرغل په وړاندې خن６ونه رامن％ته 
ک７ي. په لوم７ي پ７او ک３ ي３ امير شــير علي خان وه）اوه چ３ خپل ســرحدونه له تزاري روسي３ 

د افغانســتان کــوم ســرحد د پنج او أموســيند په واســطه ！ا کل شــوی دی؟
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ســره و！اکي، نو له همدې امله د دواړو دولتونو ترمن＃ خبری پ５ـــل شــوې.د ان／ليسانو د بهرنيو 
Lord G  او د روســي３ د 

ranvilleچارو وزيـــر الرد －رينويل
Prince G د افغانســتان او تزاري روســي３ د 

orchakov  س －ورچکوف
بهرنيوچارو وزير پرن

ســرحدونو د تثبيت لپاره و！اکل شــول په پای ک３ په ١٨٧٣ ميالدي کال چ３ د ١٢۵١ لمريز کال 
ســره سم د افغانستان شمالي سرحدونه له زرقول ＇خه تر خماب پورې چ３ د پنج او آمو سيندونو 
مســيردی د امير شــيرعلي خان د سرحدي کر＊３ په نوم تثبيت شــول. د امير شيرعلي خان کر＊ه 

١٢٠٠ کيلومتره اوږد والی لري.
د هغــه تــ７ون لــه مخــ３ چــ３ د ١٣٢٥ لمريــز کال د غبر－ولي د مياشــت３ په ٢٢ مــه ني＂ه چ３ د 
١٩٤٦ ميالدي کال د جون له مياشت３ سره سمون خوري، د خپل وقت د شوروی د بهرنيو چارو 
ک شــو، پريک７ه وشوه  چ３ 

وزير مولو توف او په مســکوک３ د افغانســتان ســفير په واسطه  السلي
د آموسيندمن％ن９کر＊ــه دســرحد په تو－ه وپيژندل شــي او د درقد ！اپو چ３ تقريباً ۴٢٢ کيلومتره 
مربع مســاحت لري او د تخار واليت په شــمال ک３ پرته ده د افغانستان د خاورې برخه و －２ل شي. 
په١٣۴٢ لمريز کال ک３ چ３ له ١٩۴۶ ميالدي کال سره سمون خوري د پنج او آمو  سيندونو له 

ک شو. 
اوبو ＇خه د －６ې －＂３ اخيستن３ ت７ون السلي

امير شير علي خان
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ي کر＊ه:
ي سرحد

ب- دريجو
كله چ３ امير عبدالرحمن خان واک ته ورسيده، وي３ پتيله چ３ پات３ شمالي سرحدونه د ＄مک３ پرمخ 

تثبيت ک７ي. نو له همدې امله د تزاري روسي３ او برتانيي 
ترمن＃ د دويم ＄ل لپاره خبرې پ５ل شوې پريک７ه وشوه چ３ 
د دريو ه５وادونو افغانستان، برتاني３ او روسي３ پالوي دې د 
س ته حاضر شي. د 

١٨٨۴ ميالدي کال په نومبر ک３ سرخ
روسي３ هئيت په خپل وخت ！اکلي ＄ای ته حاضرنه شو.، او 
س د روسي３ عسکرو په من％ن９أسياک３ خپلو يرغلونو 

برعک
ته دوام ورک７، تر＇وچ３ پنجده ته نيژدې شول او د خاتون له 
پل ＇خه ي３ چ３ د هريرود د سيند له پاسه دی د نظامي پاي／اه 
په تو－ه کار اخيست. د افغاني پو＄يانو شميرچ３ دوه زرو 
تنوته رسيده، د پنجده د ساتن３ له پاره هلته اوسيدل افغاني 
پو＄يانو د جنرال غوث الدين خان په مشرۍ د روسي３ له 
قوې سره چ３ د علي خانوف تر مشرۍ الندې وه، ن＋ته 

وشوه  افغاني پو＄يانو چ３ شميري３ ل８  او په محاربوي تجهيزاتو هم سمبال نه وو، له پنجده ＇خه ي３ دفاع 
ق تپه په ١٨٨۵ ميالدي کال چ３ له ١٢۴٣ لمريز کال سره سمون خوري،  ونه شوه کوالی. پنجده او آ
تزاري روسانو اشغال ک７ه، له دې واقع３ وروسته د ملک３ وکتور يا د ان／لستان د هغه وخت د ملک３ له تهديد 
 ，

＇خه ډک تل／رام دويم الکساندر روس３ تزارته ددې سبب شو چ３ روسي عسکرو له زيات پرمخت
＇خه 請رفنظر وک７. يو＄ل بيا سرحدي مذاکرې د تزاري روسي３ او ان／لستان د استازو ترمن＃ په لندن ک３ 
پ５ل شوې چ３ د افغانستان شمال لويدي＃ سرحدونه د تزاري روسي３ سره و！اکل شي ب５الب５لو هيئاتونو په 
مذاکرو پ５ل وک７، چ３ په ١٨٨٧ ميالدي کال چ３ له ١٢۶۵ لمريز کال سره سمون خوري شپ８ فقره ييز 
Riage W  په نوم يادي８ي 

ay ３＊ک ک７ او شمال لويدي＃ سرحد چ３ د ريجوي د کر
پروتوکول ي３ السلي

س پت charles pate  د ان／ريزانو د 
د نقش３ پرمخ تشبيت ک７ دغه سرحدي کر＊ه وروسته د چارل

capitan kam د تزاري روسي３ داستازي پواسطه د ＇لورو کلونو 
erove استازي او کپ＂ان کامروف

په موده ک３ د ۵۴٠ کيلومتره په اوږد والي د ذوالفقار له درې ＇خه ترخماب پورې په يوې قوسي کر＊３ 
تثبيت شوه چ３ د ٣٠ کيلومترو په اوږد والي د مرغاب دسيند او نور ي３ د پ５لرونو پواسطه په ن＋ه شوې. 

امير عبدالرحمن خان
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زده کوونکي په مناسبو ډلو ويشل ک８５ي. هره ډله له الندنيو موضوع／انو ＇خه په يوه موضوع په خپلو 
من％وک３ بحث کوي. له هرې ډل３ ＇خه يو نفر خپله موضوع د ！ول／ي په مخ ک３ بيانو ي.

د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او د امير شيرعلي خان سرحدي کر＊ه په ک３ په ن＋ه ک７ئ او دهغ３ په 
باب معلومات ورک７ئ. 

د افغانستان نقشه رسم ک７ئ، دريجوي سرحدي کر＊ه په ک３ و＊يی او دهغ３ په باب معلومات ورک７ئ.

 پو＊تن３: 

١- د افغانستان شمالي سرحدونه ＇رن／ه و！اکل شول؟
٢- ولي ان／ليسان د تزاري روسي３ له نيت او  فتوحاتو ＇خه چ３ په مرکزي أسيا ک３ ي３ سرته رسول، په ويره ک３ و.

موله سيندونو ＇خه په －６ه －＂ه واخلي. ٣- په اوسني وخت ک３ کوم ه５وادونه کوالی شي د پنج او آ
۴- روسانو پنجده په ＇ه ډول اشغال ک７ه؟

， ته دوام ورنه ک７؟
۵- ول３ روسانو په افغانستان ک３ زيات پرمخت

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

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

و＊يئ.
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ت:
دريم لوس

د افغانستان په شمال ختي＃ ک３ دوه سرحدي کر＊３ شته. د پامير سرحدي کر＊ه د افغانستان او 
تاجکستان ترمن＃ او شمال ختي＃ سرحد د افغانستان او د چين د ولسي جمهويت ترمن＃ په ن＋ه 
شو４دی. د پامير او واخان لوړه سطحه چ３ د سمندر له سط３ ＇خه ۶٠٠٠ متره لوړوالی لري د آمو 
او د سندد سيند ترمن＃ بيل５دونک３ ساحه ده. دغه دواړه سيندونه د همدې سيم３ له دايمي  کن／لونو 
＇خه سرچينه اخلي. له همدې امله د پامير لوړه سطحه د ن７ۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم 
سوره افغاني ساحه چ３ د هغ３ وخت د تزاري روسي３، چين او برتانوي هند ترمن％ه پرته  وه. په 
دې ساحه ک３ د سرحدونو تثبيت له ډ４رې مودې ＇خه د بحث الندې وو. د ١٨٧٣- ١٨٨٧ 

د پامير سرحدي کر＊ه
زرقول جهيل

د يولي دره
ک غا＊９

د کلي
د افغانستان شمال ختي％ه کر＊ه

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

١-٣شمال ختي＃ سرحدونه
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ميالدي کلونو ترمن％ه، کله چ３ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبيتيدل، د شمال ختي％و سرحدونو 
په هکله  هم خبرې وشوې خو ＇رن／ه چ３ د آمو د سيند سرچينه په ＇ر－نده تو－ه معلومه نه وه، 
نو په دې برخه ک３ ＇ه ستونزې وې ＄که چ３ ＄ينوفکر کاوه چ３ د آمو سيند د زرقول له جهيل 
＇خه سرچينه اخيست３ ده او ＄ينو ويل چ３ د آمو سرچينه د اقسو اوبه دي چ３ د چقمقتين، له 
جهيل ＇خه ي３ سرچينه اخيست３ ده. نوله همدې امله پدې برخه ک３ د افغانستان د سرحد ！اکنه او 

رسمول ضروري وه. 
د اميرعبدالرحمن خان د دورې په وروستيو کلونوک３ په ١٨٩۵ ميالدي کال ک３ چ３ د ١٢٧٢ 
لمريز کال سره سمون خوري د دريو ه５وادنو استازي چ３ له افغانستان ＇خه غالم محی الدين خان 
M  د ان／ليسانو 

ajor G
erlow دهغه وقت د قطغن او بدخشان د واليت حکمران، مجرجرلو

د هئيات مشر او فيفرو شوايکوسکي Fifroshuikoisky  د تزاري روسي３ د هئيات مشر وو د 
کوچني او لوی پا مير په سيمه ک３ ي３ په مذاکرې پ５ل وک７. دغه مذاکرې نه مياشت３ اوږدې شوې. 
په پای ک３ د پامير سرحد په ختي＃ ک３ دچين ترسرحده پورې د افغانستان او تزاري روسي３ ترمن＃ 
و！اکل شو د ان／ليسانو ＄ين３ سياستمداران د خپلو الندې شويو ساحو او د تزاري روسي３ ترمن＃ د 
س او روسي３ امپراطورۍ 

يوې حايل３ ساح３ سره مينه درلوده. د پامير او واخان په ساحه ک３ د ان／لي
يوله بل سره ن＋ت３، نو ددې لپاره چ３ د هغوي ترمن＃ يوه حايله (بيطرفه) ساحه راشي، نو واخان ي３ 

ب３ پو＊تن３ افغانستان ته ورک７ه. 
د پامير سرحدي کر＊ه د زرقول د جهيل له ختي＃ ＇خه په ختي＃ ک３ ديو لي تر درې پوري 
اوږدوالی لري. د روسي３ دولت د ١٩٨۶ ميالدي کال د مارچ په مياشت ک３ دغه کر＊ه ومنله 
پدې ډول واخان افغانستان ته د يو ن７يوال ت７ون له مخ３ ورک７ل شو. د همدې کال په اکتوبر ک３ 
اميرعبدالرحمن خان درواز ونيو روسانو روشان او شغنان د آمو هغه خواک３ چ３ د افغاني قوې له 

خوا خالي شوی وو دبخارا اميرته وسپارل.
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س ＇خه وروسته سرحدې 
په ١٩۴٩ ميالدي کال ک３ د چين دولسي جمهوريت  له تاسي

مذاکرې يو＄ل بيا د محمد ظاهر شاه د پاچاه９ په دوره ک３ د افغانستان د دولت او دچين د ولسي 
جمهوريت ترمن％ه پ５ل شوی. په ١٣٣۶ لمريز کال ک３ چ３ له ١٩۵٧ ميالدي کال سره سمون 
خوري،  موافقه وشوه چ３ د دواړو ه５وادونو ترمن％ه دې سرحدونه و！اکل شي او د＄مک３ پرمخ 
دې تثبيت شي. نوله همدې امله شمال ختي＃ سرحد چ３ ديولي له درې ＇خه ديوقوس په ب２ه د 
ک تر غا＊ي پورې چ３ د واخجير غا＊ي په جنوب ختي＃ ک３ پروت دی د افغاني پامير او د 

کلي
， د واليت ترمن＃ د ٩٢ کيلومترو په اوږد والي د ١٣۴٣ لمريز کال د زمري په 

چين د سنکيان
مياشت ک３ په فني ډول د پيلرونو په نصبولو عالمه －ذاري او تثبيت شو.  

زده کوونکي په ډلو وويشئ. هره ډله دې په خپلو من％وک３ په الندې موضوعاتو بحث وک７ي. يوتن 
دډل３ په استازيتوب خپله موضوع خپلو ！ول／يوالوته تشريح ک７ي.

د پامير د لوړې سطح３ او دهغ３ د مخکنيو او اوسنيو حدودو په باره ک３ بحث وک７ئ. 
د پامير سرحدي کر＊ه ＇رن／ه و！اکل شوه؟

د يوې حايل ساح３ هدف ＇ه و؟
د پاميرد ساح３ نقشه رسم ک７ئ او شمال ختي％ه سرحدي کر＊ه ورباندې رسمه ک７ئ او دهغ３ 

په باره ک３ معلومات وړاندې ک７ئ.
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 پو＊تن３: 
١- په ١٩ پي７ۍ ک３ د پامير او واخان دسيم３ حدود بيان ک７ئ.

٢- د پامير او واخان د سيم３ اوسنی حدود شرحه ک７ئ.
٣- د پامير سرحدي کر＊ه د کومو ه５وادونو ترمن＃ پرته ده؟

مو سيند له کوم ＄ای ＇خه سرچينه اخلي؟ ۴- د آ
۵- له کومو ه５وادونو ＇خه کوموکسانو د پامير د سرحدي کر＊３ د！اکلو په پريک７ه ک３ برخه درلوده؟

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

 
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان د پامير او واخان د سيم３ نقشه رسم ک７ئ د ويکتوريا او چقمقتين جهيلونه، د يولي دره، د 

ک او واخجيرغا＊ي، د پامير او شمال ختي＃ سرحدونه په ک３ و＊يی؟ 
کلي
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ت:
 ＇لورم لوس

 د احمد شاه بابا له واکمن９ ＇خه د محمد زيانو د واکمن９ تر لوم７ي وخت پورې افغانستان په 
ختي＃ او جنوب ک３ تر کشمير، الهور، پنجاب، پي＋ور، د اسماعيل خان ديرې غازي خان ديرې، 
شکارپور، سند، ملتان او په پای ک３ عرب سمندر －ي پورې پراخوالی درلوده.خو د سدوزيي او 
محمد زيي  ورونو ترمن＃ خپلمن％ي نفاق او د سدوزيانو او محمد زيانو د کورنيو ترمن＃ سياليو ک３ 
＄ين３ نوموړي سيم３ د وخت په تيريدو سره د ان／ليسانو الس ته ورغل３ او د ان／ليسانو د الس 

الندې سيمو او زموږ د ه５واد ترمن＃       سيمه ک３ سرحد نه و.
ان／ليسانو زياته قوه په ١٨٩٣ ميالدي کال ک３ د افغانستان په لوري راولي８له او امير عبدالرحمن 
خانه ته ي３ ياد داشت واستاوه چ３ د جنرال رابرت سياسي هئيات له يوې عسکري فرق３ سره په 
جالل أباد ک３ ومني. امير عبدالرحمن خان په قهرشو او خپلو سلو زرو عسکروته ي３ دتيارس９ امر 
ورک７ او دجهاد د اعالنولو اراده ي３ وک７ه. خوکله چ３ ان／ليسانو دغه مقاومت وليد د خپلوپر４ک７و 
س کسيز سياسي هئيات دمارتيمر ډيورن６ په 

＇خه تير شول او پدې قانع شول چ３، خپل پن％ل
مشرۍ کابل ته واستوي.

١-٤ ختي＃ او جنوبي سرحدونه

زر
رقول جهيل (ويكتوريا)

ک غا＊９
د کلي

د ملك سااياه غر
ييك

پاكستان

د افغانستان اسالالمي جمهوريت
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ډيورن６ کابل ته راغی او د ډيورن６ ت７ون چ３ مواد ي３ مخک３ د ان／ليسانو له خوا ترتيب شوي وو 
امير عبدالرحمن خان ته وړاندې ک７ل. له ډيرو خبرو وروسته ي３ هغه په امير عبدالرحمن خان د 
ک ک７ د ١٨٩٣ ميالدي کال د نومبر ١٢ ني＂ه چ３ د ١٣١١ قمري 

چهلستون په ما９１ ک３ السلي
کال د جمادی االول ددويم３ ني＂３ سره سمون لري. امير عبدالرحمن خان د خپلو دولتي اراکينوله 
ک ک７ او يو لوی تاريخي مسؤليت ي３ په غاړه واخيست. ددې ت７ون په پای 

مشورې پرته ت７ون السلي
ک له کوتل ＇خه د واخجير کوتل، واخان او چترال په جنوب 

ک３ د ډيورن６ سرحدي کر＊ه د کلي
ک سياه ترغره پورې د ه５واد په جنوب لودي％ه زاويه ک３ د ١٩٢٠ 

ختي＃ ک３ د بلوچستان او مل
کيلومترو په اوږدوالي و！اکل شوه.  چمن، پ＋ين، وزيرستان،کرم،  پاړه چنار، افريدي، باجوړ، 
سوات او چترال د افغانستان له خاورې ＇خه جالشول او د هغه وخت برتانوي هندپورې وت７ل 
س له خوا پريک７ه وشوه، چ３ د هغ３ له مخ３ د روشان او شغنان  

شول د برتانوی هند د هئيات د رئي
سيم３ د پنج د اوبو په شمال ک３ او د أمو دسيند پاسن９ برخه چ３ د －ورچکوف او －رينويل د 
١٨٧٣ ميالدي د پريک７و له مخ３ د افغانستان په واک ک３ وې، بيرته دې تزاري روسي３ ته وسپارل 
شي او دهغ３ په مقابل ک３ د ې واخان او آسمار د افغانستان د خاورې برخه شي. د ډيورن６ پريک７ه 
چ３ د کاغذپرمخ ليکل شوې وه د ＄مک３ پر مخ نه وه ！اکل شوې، د ستونزو او اختالفونو باعث 
شوه دغه پريک７ه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړنه وه ＄که چ３ له يوې خوا دغه پريک７ه د 
＄مک３ پرمخ په عملي تو－ه د تطبيق وړ نه وه او غو＊تل ي３ چ３ يوبل هيئات دغه ت７ون له سره د 

بحث او ＇ي７ن３ الندې ونيسي. 
خو متاسفانه د وروستيو هيئاتونو مشاهدات او نظريات هم يوطرفه او غير عادالنه وو.  کله چ３ د 
افغانستان حکومت د موضوع په حقيقت پوه شو او له بل３ خوا د ډيورن６ د سرحدي کر＊３ ددې 
سيم３ قومونه او قب５ل３ چ３ له موږ سره －６دين، ژبه، کلتور، ثقافت، رسم او رواجونه او نور بشري 
مشترکات لري، په دوه برخو وويشل او حاکم３ ستراتيژيک３ نقط３ هم د برتانوي هند په برخه 

شوې.
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ک ＇خه وروسته په ！ولو قبايلي سيمو په تيره بيا د وزيرو او مسودو په 
د ډيورن６ د ت７ون له السلي

قبيلوک３ يو په بل پس３ مسلسل شورشونه پ５ل شول. هغوی  له امير عبدالرحمن خان ＇خه غو＊تل 
چ３ له ان／ليسانو ＇خه ي３ وژغوري او په افغانستان پورې ي３ وت７ي، خو امير په دې برخه ک３ کوم 

اقدام ونک７.

ان／ليسانوپه زور او ظلم، نه يوازې قبايلوته قناعت ورنک７ی شو، بلک３ زيات３ ستونزې ي３ رامن％ته 
ک７ې ان／ليسانو له امير عبدالرحمن خان سره د ＊و دوستانه اړيکو لپاره په کال ک３ ١٢ لکه روپ９ 
ک ＇خه وروسته ي３ شپ８لکه روپ９ نورې هم ورباندې زيات３ 

اميرته ورکول３، د ت７ون له السلي
ک７ې.

د افغانستان له خپلواک９ (١٩١٩ ميالدي کال) ＇خه  وروسته بيا هم د ډيور１د د سرحد مسأله ناحله 
پات３ شوه په ١٩۴٧ ميالدي کال ک３ د پاکستان د دولت په رامن％ته کيدوسره، بياهم دغه موضوع 

 د پاکستان له دولت سره ناحله او له پريک７ې پرته پات３ شوه. 

زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي هره ډله دې په پخپلو من％وک３ له  الندنيو موضوع／انو  ＇خه 
پريوې بحث وک７ي د خپل بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالوته په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

د احمد شاه بابا له دورې ＇خه د محمد زيانو د دورې تر پ５ل پورې د افغانستان د هغو سيمو 
نومونه واخلئ چ３  اوس د افغانستان له خاورې ＇خه جال شوې دي.

د ډيورن６ د سرحدي کر＊３ د ！اکلو جريان په ＇ه ډول و؟
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ک سياه 
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او د ډيورن６ سرحدي کر＊ه، چترال، بلوچستان او د مل

غر په نقشه ک３ په ن＋ه ک７ئ.

 پو＊تن３: 

ک شوه؟
١- د ډيورن６ سرحدي کر＊ه په کومه ني＂ه ک３ السلي

٢- د ډيورن６ ت７ون د چاله خوا ليکل شوې وه؟
٣- ان／ليسانو د ډيورن６ ت７ون په ＇ه ډول په امير عبدالرحمن خان تحميل ک７؟

ک ک３ کومه ب２ه غوره ک７ه؟
۴- زموږ ه５واد ددې ت７ون په السلي

س د ډيورن６ د سرحدي کر＊３ پريک７ه نه مني؟ 
۵- ول３ د افغانستان ول

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

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

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ، د امير شيرعلی خان ؛ پامير، شمال ختي＃ او د ډيورن６ کر＊３ پک３ 

و＊يئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ له ＄انه سره ！ول／ي ته راوړئ.
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د لويدي％و سرحدونو په باره ک３ ＇ه پوه８５ئ؟
زموږ د ه５واد په لويدي＃ ک３ د افغانستان د اسالمي جمهوريت او ايران ترمن％ه دوه سرحدي کر＊３ شته، 

چ３ د مکمهان او فخري سرحدي کر ＊و په نوم يادي８ي چ３ هريو ي３ په تفصيل سره لولو.
ي کر＊ه:

ف: د مکمهان سرحد
ال

د سيستان سيمه چ３ د ه５واد په جنوب لويدي＃ ک３ پرته ده، د تاريخ په بيالبيلو دوروک３ کله د افغانستان په 
الس ک３ وه او کله به هم د ايران د ادارې الندې وه.

د احمد شاه بابا له واکمن９ ＇خه( په ١٧۴٧ ميالدي کال ک３ چ３ له ١١٢۵ هجری لمريز کال سره 
سمون لري) د ١٩ پ７５ۍ ترنيمايي پورې سيستان د افغانستان د خاورې برخه وه.

د امير شيرعلي خان د واکمن９ په وخت ک３ د سربندې د قبيلي مشر د علي خان په نوم له 

ت: 
  پن％م لوس

١-٥ لويدي＃ سرحدونه

د زرقول جهيل (ويكتوريا)

ك سياه غر
د مل تور غر

د مکمهان سرحدي کر＊هد ذوالفقار دره

د فخري سرحدي کر＊ه
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خپل３ قبيل３ سره د ايران د دولت تابعيت ومانه او ＄ان ي３ له خپل３ قبيلي سره د ايران دولت ته تسليم 
ک７. له هغ３ ＇خه وروسته سرحدي مشکالت د افغانستان او ايران په من＃ ک３ را پورته شول، نو الزم و－２ل 

شول چ３ د افغانستان او ايران ترمن＃  سرحد و！اکل شي.
د افغانستان او ايران حکومتونو د سرحدي مشکالتو له مخ３ ونشو ک７ای چ３ کوم３ پريک７ې ته 

ورسي８ي.
 نوله همدې امله ي３ دهند له وايسرا سره تماس ونيو او د افغانستان او ايران د سرحدي ستونزو د حل 
  Sir Fridric goldsm

ith ک －ول６سمت
لپاره ي３ د حکميت غو＊تنه وک７ه. د هند وايسرا فريد ري

د  سيستان د ناحيي لپاره د حکم په تو－ه و ！اکه، چ３ د افغانستان او ايران ترمن＃ د من％／７ي په تو－ه کار 
س د افغاني او ايراني هياتونو مشرانو 

وک７ي او موضوع فيصله ک７ي －ول６ سميت د ان／ليسي هئيات رئي
سره دوه کاله د سيستان په سرحدونو ک３ په ＇７５نو بوخت شو او په ١٨٧٣ ميالدي کال  ک３ ي３ چ３ له 

١٢١١لمريز هجری کال سره سمون لري داس３ پريک７ه وک７ه:
د سيستان حوزه د هلمند  د سيند په وروست９ برخه ک３ په دوو برخو و ويشل شوه. هغه سيم３ چ３ د 
ص سيستان او ختي％３ سيم３ ي３ د ماورای سيستان په نوم 

نادعلي د سيند په لويدي＃ ک３ پرت３ دي د خا
ص سيستان په ايران او ماورای سيستان په افغانستان پورې و ت７ل شول.

ونومول３. خا
په ١٢٧۴ لمريز هجري کال ک３ د هلمند سيند له ا請لي مسير ＇خه چ３ د نادعلي سيند دی او د 
افغانستان او ايران تر من＃ سرحد و، منحرف شو او د اوبو يوه زياته اندازه له بل３ الرې چ３ د پريان د سيند 

په نوم يادي８ي او د نادعلي د سيند په لويدي＃ ک３ پروت دی د هلمند هامون ته ورتو ئي８ي. 
 ＇رن／ه چ３ د －ولدسمت په وخت ک３ سرحدي کر＊ه د ＄مک３ پرمخ  په ن＋ه شوې نه وه، د هلمند د 

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

هلمند د سيند د مسير تغيير پخپله －＂ه په پام ک３ نيولی و.
س 

M له پن％ل
acm

ahan بياله ان／ليسانو ＇خه مرسته و غو＊تل شوه. د ان／لستان حکومت مکمهان
ف ک７ل د دريواړو ه５وادونو افغانستان، ايران او 

زره ان／ليسي او هندي افسرانو سره ددې کار لپاره موظ
ان／ليسانو هيآتونه د＇ي７ن３ په ！ولو وسايلو سمبال وو. هغوي دوه کاله او درې مياشت３ له ١٩٠٢- ١٩٠۵ 
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ميالدي کال پورې چ３ د ١٢٨٠- ١٢٨٢ هجري لمريز کلونو سره سمون لري ( د امير حبيب اهللا د 
ک سياه له غره ＇خه تر سياه کوه پورې 

حکومت دوره) ＇ي７نه او مطالعه وک７ه او سرحدي کر＊ه ي３ د مل
چ３ د مکمهان د کر＊３ په نوم يادي８ي تثبيت ک７ه.

کله چ３ د افغانستان حکومت د هلمند او ارغنداب پرمختيايي پروژه د الس الندې ونيوله د ايران دولت 
د مل／رو ملتونو د امنيت شوراته د اوبو د کموالي په هکله －يله وک７ه. 

په پای ک３ د امريکا متحده ايالتونو پدې برخه ک３ د من％／７يتوب هيله وک７ه. د افغاني، ايراني او امريکايي  
استازو ترمن＃ په واشن／تن ک３ خبري پ５ل شوې. د امريکا متحده ايالتونو وړانديز وک７ چ３ يوفني کميسيون 
دې و！اکل شي چ３ نوموړې موضوع په سيمه ک３ و＇ي７ي او خپله پريک７ه دې دواړو ه５وادونوته واوروي. 
فني متخصصين د امريکا د متحده ايالتونو، کاناډا اوچيلي له پوهنتونونو ＇خه و ！اکل شول هغوی د هلمند 
ک مهان تاريخي اسناد يي وکتل او په پاي ک３ ي３ داس３ 

دوادي انکشافي پروژه وليدله. د －ولدسمت او م
وويل: د هلمند دوادي پروژه د سيالبونو د کنترول او دکال په اوږدوک３ د هلمند د سيند د جريان د تنظيم 

لپاره جوړه شوې ده او دسيند او به ي３ ندي کم３ ک７ي، بلک３ په ！ول کال ک３ په يوه ！آکلي اندازه ساتي.
د ايران سهم بايد دکال په اوږدوک３ د اوبو د جريان د توپيرله مخ３ د هرې مياشت３ لپاره و！اکل شي.

د افغانستان دولت په ١٣٢١ هجري لمريز کال ک３ د درې کسيز کميسيون راپور ومانه او د ايران د هغه 
وخت شاهشاهي دولت سره ي３ د خبرو د پيل لپاره خپل چمتووالي و＊ود.

ي کر＊ه: 
ي سرحد

ب: د فخر
له سياه کوه ＇خه د ذوالفقار تر درې پورې چ３ زموږ د ه５واد په شمال لويدي＃ ک３ پرته ده. ＇و＄لي د 
افغانستان او ايران ترمن＃ سرحد و！اکل شوه، خو پدې برخه ک３ کومه غو＇ه پريک７ه  ونشوه، تر＇و چ３ 
دواړو دولتونو په ١٣١٣ هجري لمريز کال ک３ د ترکي３ له دولت ＇خه د من％／７يتوب غو＊تنه وک７ه د 
ترکي３ دولت جنرال فخرالدين التايي د سرحدي اختالفونو د حل لپاره و！اکه. جنرال فخرالدين التايي له 

ډيرې ＇ي７ن３ او مطالع３ ＇خه وروسته خپله پريک７ه دواړو د افغانستان او ايران ه５وادونو ته واو روله.
په دې ترتيب سره د افغانستان لويدي＃ سرحد چ３ د فخري د کر＊３ په نوم يادي８ي د سياه کوه له سيم３ 
＇خه د ذوالفقار تر درې پورې د شمال په استقامت تثبيت او و！اکل شو. د سياه کوه ＇خه تر اسالم قلعه 
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پورې سرحدي کر＊ه د ＄مک３ پرمخ او له اسالم قلعه ＇خه د ذوالفقار تر درې پورې د افغانستان او ايران 
ترمن＃ د هريرو د سيند سرحدي کر＊ه جوړوي. 

 
 

زده کوونکي په ډلو ويشل کي８ي. هره ډله د الندې موضوعاتو ＇خه په يوه موضوع پخپلو من％وک３ بحث 
کوي او پايل３ ！ول／يوالوته وړاندې کوي.

د سيستان د سيمي ＇رن／والي په هکله معلومات.
ول３ د افغانستان او ايران دولتونو دسرحدي کر＊و د ！اکلوپه هکله د هند له وايسرای ＇خه د مرست３ 

غو＊تنه وک７ه او د －ول６ سمت د کار پايله ＇ر ن／ه شوه؟
د نادعلي د رود د ا請لي مسير انحراف ＇ه ستونزې رامن％ته ک７ې او موضوع په ＇ه ډول حل شوه؟

ول３ د ايران دولت د مل／رو ملتونو د امنيت شوراته －يله وک７ه او پايله ي３ ＇ه شوه؟
د فخري سرحدي کر＊ه ＇رن／ه و！اکل شوه؟

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

٢- د سيستان د حوزې په باره ک３ معلومات ورک７ئ.
ک مهان سرحدي کر＊ه د کومو سيمو ترمن＃ پرته ده؟

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

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ د مکمهان او فخري کر＊３ پک３ و＊يئ
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ت: 
 شپ８م لوس

ت
ي تشکيال

١-٦ادار

 د افغانستان د لويو واليتونو نومونه اخيستالی شئ؟
د امان اهللا خان په دوره ک３ افغانستان د اداري تشکيالتو د واحدونو له مخ３ په پن％و واليتونو او ＇لورو 
اعلی حکومتونو ويشل شوی و. د افغانستان واليتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان،  قطغن او بدخشان  

او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، ميمنه او فراه ＇خه عبارت وو.
له ١٣۴٣ لمريز کال ＇خه مخک３ د ＄ينو واليتونو ساحه دومره پراخه وې چ３ د هغو اداره د طبيعي 
خن６ونو له مخ３ لکه غرونه، پراخ３ اوسو＄وونک３ د＊ت３ تن／３ او 請عب العبوره درې ستونزمنه او دهغه 
وخت د حمل ونقل د وسايلوله مخ３ زيات３ ستونزې رامن％ته ک７ې وې د دولت  دکارکوونکو مصروفيت 

دومره زيات و چ３ په ډير مشکل سره د خلکو عريضو او شکايتونو ته غوږ نيول کيده.
عرفاني او ！ولنيزو موضوع／انو ته کمه پاملرنه کيده. نو په ١٣۴٣ لمريزکال ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د 
اساسي قانون د تطبيق او د ولسواک９ د تعميم لپاره د ه５واد په اداري تشکيالتوک３ اساسي تغيرات راغلل 

او  افغانستان په ٢٩ اداري واحدونو يا واليتونو وويشل شو.
هر واليت د والي په واسطه چ３ له مرکز سره مستقيمه اړيک３ لري اداره او کنترولي８ي. د هر واليت اداري 
او قضايي چارې پخپل وار د خلکو د ارام９ او أسانتياوو لپاره په کوچنيو اداري واحدونو ويشل شوي دي.  
هر واليت په ولسواليو او کليو ويشل شوې دی عالقه دارۍ اوس له من％ه تللي او په ولسواليو بدل３ شوي 
دي. د هرې ولسوال９ په رأس ک３ ولسوال دی د ولسواليو اداره له واليت او دهغه  اداره له مرکز سره اړيکي 
لري. د اجرايي قوې نور غ７ي د وزارتونو له خوا ！اکل کي８ي او خپل３ دندې په واليت ک３ د والي د نظر 

الندې او په ولسواليو ک３ د ولسوال د نظر الندې سرته رسوي.
والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه ک３ د محلي ار－انونو رياست او جمهوري رياست ته مسووليت 

د هرات واليت

د ختي＃ سيم３ اعلی حکومت

د سويلي سيم３ اعلی حکومت
د ميمن３ اعلی حکومت

ض آباد 
في

ف
مزارشري

د تركستان
 واليت

د كابل واليت
د بدخشان او قطغن واليت

جالل آباد

د كندهار واليت

كندهارهرات

گرديز
فراه

د فراه اعلى حكومت
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لري او ＄واب ويونکی دی.
ش ک３ په ١٣٧٠ لمريز کال ک３ ٣٢ واليتونه، ٩۴ ＊اري ساح３ او ٢٩۴ ولسوال９ 

د ه５واد په اداري وي
او ٣٣،۵٠٠ ا請لي او فرعي کلي شامل وو. له ١٣٨۵ لمريزکال ＇خه وروسته دوې ولسوال９ چ３ يوه 

پنجشير او بله ي３ دايکندي وه نوی واليت ته لوړې شوې.
په دې وروستيو کلونو ک３ د افغانستان اسالمي جمهوريت په ٣۴ واليتونو او ٣۶۴ ولسواليو ويشل 
شوی دی. د افغانستان لوی ＊ار د کابل ＊ار د ه５واد پالزمينه ده الندينی جدول د ه５واد واليتونه او د 

واليتونو مرکز ونه ＊يئ

شم５ره 
د واليتونو نوم

د واليتونو مرکزونه
د واليتونو مساحت په کيلو 

متره مربع
1

کابل
د کابل ＊ار

4523/58
2

قندها ر
د قندهار ＊ار

54844/5
3

هرات
د هرات ＊ار

55868/53
4

بلخ
ف ＊ار

د مزارشري
20797/63

5
نن／رهار

د جالل آباد ＊ار
7641/05

6
پکتيا

د －رديز ＊ار
5583/15

7
غزنی

د غزنی ＊ار
22460/53

8
پروان

د چاريکارو ＊ار
5715/05

9
هلمند

د ل＋کر－اه ＊ار
58305/07

10
بغالن

د پلخمري ＊ار
18255/24

11
فارياب

د ميمن３ ＊ار
20797/63

12
نيمروز

د زرنج ＊ار
42409/53

13
بدخشان

ض آباد ＊ار
د في

44835/91
14

جوزجان
د شبرغان ＊ار

11291/52
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15
باميان

د باميانو ＊ار
18029/16

16
زابل

د قالت ＊ار
17471/80

17
غور

د چغچران ＊ار
36657/42

18
س

بادغي
د قلعه نو ＊ار

20794/01
19

سمن／ان
ک ＊ار

د ايب
13437/81

20
تخار

د تالقان ＊ار
12457/82

21
کندز

د کندز ＊ار
8080/86

22
لغمان

د مهترالم ＊ار ( د سراج قلعه)
3977/087

23
فراه

د فراه ＊ار
49339/11

24
پکتيکا

د شرن３ ＊ار
19515/86

25
کون７ونه

د اسعد آباد ＊ار
4925/90

٢٦
لو－ر

د پل علم ＊ار
4568

27
وردک

ميدان ＊ار
10348/32

28
کاپيسا

د محمود راقي ＊ار
1908

29
نورستان

د پارون ＊ار
9266/74

30
خوست

د متون ＊ار
4235/26

31
سرپل

د سرپل ＊ار
16385/57

32
ارز－ان

د ترين کوټ ＊ار
11473/67

33
پنجشير

د بازارک ＊ار
3771/62

34
دايکن６ي

د نيلي ＊ار
17501/36
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زده کوونکي دې په ډلوو ويشل شي. هره ډله  دې د الندنيو موضوعاتو په باره ک３ پخپلو من％وک３ بحث وک７ي.
يو تن دې د ډل３ په استازيتوب خپله موضوع ！ول／يوالوته شرحه ک７ي. 

د اماني دورې اداري تشکيالت:
ول３ په ١٣۴٣ هجری لمريز کال ک３ په اداري تشکيالتوک３ بدلون راغ３. 

د واليتونو او ولسواليو اداره په ＇ه ډول ده؟
د ه５واد د واليتونو، ولسواليو او کليو شم５ر ＇ومره دی؟ وروستني واليتونه، چ３ د واليت سطح３ ته لوړ 

شوي دي نومونه ي３ واخلئ.

 پو＊تن３: 
١- د امان اهللا خان د دورې د واليتونو نومونه واخلئ.

٢- د امان اهللا خان د دورې اعلی حکومتونه کوم دي؟
٣- کوم واليتونه د ه５واد په  شمال  ک３ پراته دي.
۴- د افغانستان د مرکزي واليتونو نومونه واخلئ.

۵- د کابل، بلخ، نن／رهار، او هرات د واليتونو د مرکزونو نومونه واخلئ.
۶- د ه５واد لويدي＃ واليتونه په نقشه ک３ و＊يئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ۍ او په هغ３ ک３ ده５واد دلويو واليتونو او ＊ارونو موقعيت و ！اک９.

ش 
په اوسنی وخت ک３ د افغانستان ملکي وي
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ت:
اووم لوس

ت.
د ه５واد په پرمختياک３ د نفوسو اهمي

٢-١

س د ه５وا د له ！ولو اوسيدونکو ＇خه عبارت دي، چ３ په بيالبيلو ＄ايونو ک３ د بيلو 
نفو

الملونوله مخ３ استو－ن او ＄ای پر＄ای شوي دي. د نفوسو شمير په ＄ينو＄ايونوک３ ل８او 
په ＄ينو＄ايوک３ ډير دی.

نوله دی کبله د نفوسو تناسب د استو－ن３ پرسيمه باندې د اهميت وړ دی. 
س د هغ３ په مساحت وويشو. د افغانستان 

د نفوسو د －２والي له پاره بايد د يوې سيم３ نفو
س په ！ول 

س ٢۶ ميليونه ا！کل شوی دی، چ３ په ！ول ه５واد ک３ ژوند کوي اوسنی نفو
نفو

ه５واد ک３ يو ډول ندی بلک３ اقليمي، د ＄مک３ د جوړ＊ت شرايط او نور اقتصادي، بشري 
او سياسي الملونه د نفوسو په تمرکزک３ اغيزه لري.

همدارن／ه د پور تنيو الملونو په پام ک３ نيولو سره په حا請لخيزو سيمو لکه ( نن／رهار، 
س ＄ای پر＄ای شوي دي. په داس３ 

لو－ر، کاپيسا، لغمان، او پروان ک３ په زيات شمير نفو
حال ک３ چ３ د بکوا  او مار－و په سو＄وونکو د＊تو ک３ د نفوسو شمير ډ４ر کم دی. 

په ه５واد ک３ پرمختيايي پالنونه د نفوسو د زياتوالي له مخ３ په پام ک３ نيول شوي دي.
س په 請نعتي مرکزونو،اقليمي سيمو، ＊ارونو او کليو ک３ په مختلفو اندازو 

د افغانستان نفو
＄ای پر ＄ای شوی دی. د خلکو دژوندانه لپاره د کرن３ په  پرمختيا او د لوم７نيو توکود 
ک په کليو او ٢٠ سلنه نور په ＊ارونو ک３ ژوند کوي. په دې 

توليد پر بنا ٨٠ سلنه خل
س د نفوسو －２ه －و１ه 

وروستيو کلونو ک３ د وخت په تيريدو او د سياسي بدلونو نو پر اسا

 
دويم ＇پرکی

دوه زره تنه
س زره تنه

ل
هغه کلي چ３ د ٢٠ زرو ＇خه زيات نفوس لري

زر تنه

 نفوس د ه５واد په پرمختياک３ ＇ه اهميت لري؟
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ف، هرات او داس３ نورو ＊ارونو ک３ زياته شوې ده .
دکابل،جالل أباد، مزار شري

- د اقتصادي او 請نعتي الملو په سبب د ه５واد يو شم５ر و－７ي په 請نعتي مرکزونو ک３ ژوند 
کوي. لکه د پلخمري د نساج９ فابريک３ دبغالن  دقندفابريک３ او داس３ نورو کارخانو په 

شاوخواک３ استو －ن دي. 
- په کرنيزو پروژوک３ لکه د ه６ې او غازي أباد فارمونه، دهلمند،ناد علي او داس３ نورې 

پروژې د زياتو نفوسو د＄ای پر＄ای ک５دن３ المل شوي دي. 
， سبب شوی. 

- د کرنيزو ＄مکو دخ７بولو لپاره د سيندونو شتون دکرنيزو کليو د پرمخت
ک او داس３ 

همدارن／ه سودا－ريز بندرونه لکه تورخم، اسالم قلعه، حيرتان ، سپين بولد
نور د ډ４رو نفوسو د＄ای پر＄ای کيدن３ سبب شوي دي. 

لن６ه داچ３ په اوارو  او مناسبو اقليمي سيموک３ دنفوسو دم５شته کيدن３ مينه ډ４ره وي نه په 
سو＄ونکو ش／و او يا په غرنيو لوړو برخو ک３.

زده کوونکي دې په ډلوو ويشل شي.  هره ډله دې له الندنيو موضوعاتو ＇خه په يوه موضوع 
بحث وک７ي او پايل３ په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي.

١- په سياسی لحاظ د نفوسو －２والی.
٢- په اقتصادي لحاظ د نفوسو －２والی.

٣- په طبيعي لحاظ د نفوسو －２والی.

 پو＊تن３: 
ف ک７ئ.

س تعري
1- نفو

2- الندينی واليتونه ډير－２والی لري.
ب: تخار، کون７ونه او لغمان 

ف: کابل، کاپيسا، نن／رهار، لو－ر، او پروان      
ال

ک او غزني                      د: دايکندي، خوست، او پکتيا.
ج: لو－ر، ميدان  ورد

3- آيا اقليم او ＊ه خاوره د نفوسو په －２والي اغ５زه لري؟
 4- په سو＄وونکو د＊توک３ د نفوسو －２والی په ＇ه ډول دی؟ د دغ３ موضوع ب５ل／ه وواياست.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ش او －２والي ک３ کوم الملونه شامل دي، نومونه ي３ واخلئ.

د نفوسو په وي
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ت: 
اتم لوس

ش
٢-٢ احصايه اود نفوسو جغرافيايي وي

د خپل استو－ن％ي په باره ک３ فکر وک７ئ و واياست چ３ د هغ３ سيم３ نفوسو ول３ پرمختيا ک７ې ده؟ 
افغانستان له ډيرو پخوا دورو＇خه د خلکو د استو－نی ＄ای و او بيال بيلو قبيلو ته ي３ د غرونو په شنو لمنو، 
دو يا لوپه غاړه، د سيندونو په ساحلونو او دخوړونو په غاړوک３ ＄ای ورک７ی دی او د افغانستان په تاريخ ک３ 

ي３ د لرغوني أريايي،مدنيت بنس ي３ اي＋ی دی. چ３ تاريخي جغرافيه د دې حقيقت ＊کارندوی ده.
س له 

د دې هيواد تاريخي لغونتوب، د نفوسو استقرار چ３ د لويو مد نيتونو او د تاريخي ＊ارونو د تاسي
مخ３ لکه بلخ پيل ک８５ي. تقريبا له ٨٠- ٨۵ سلنه نفوس ي３ په کرنه او د هغ３ په اړونده کارونو بوخت 
ش د سترو الملونو ＇خه －２ل ک８５ي. نوله همدې امله د 

دي. تر اوسه هم کرنه د نفوسو د تمرکز او وي
فزيکي چاپيريا ل جوړ＊ت، د اقليم ډول، د هايدرو －راف９ ＄ان／７تيا وې، د انساني نفوسو د تمرکز او 
استو－ن３ لپاره، په بيال بيلو تناسبونو شرايط برابر ک７ي دي. زموږ په هيواد ک３ هم د ن７ۍ د نورو سيمو 
پشان، سيم３ په بيال بيلو تناسبونو رامن％ته شوي دي. زموږ په هيواد ک３ د ن７ۍ د نورو سيمو په شان،  
درې، وادي، جل／ی او د سيندونو غاړې په ډيرو پخوا نيو زمانو ک３ مساعد چاپيريال د خلکو د ب５ال ب５لو ډ 
لود استو －ن３ لپاره رامن％ته ک７ي دی او د کرن３ او ژوندانه له پاره يي مساعدې برخ３ جوړې ک７ي دي، چ３ 
د کرن請 ،３نعت او مالدارۍ او د 請نعتي فعاليت د پر اختيا له لپاره －＂ورې دي او غ５رمسکونی   سيم３  ي３ 
د استو －ن３ په سيمو بدل３ ک７ي دي. د هيواد په شمال ک３ د نفوسو تمرکز په هغو سيمو ک３ چ３ لوړوالی 
ي３ له ٢۵٠٠ مترو＇خه زيات دی، محدود دی او پدې سيمو ک３ يو شمير نسبتاً پر اخ３ سيم３  ي３ نيولي 
ک پک３ استو－ن دي. په 

دي. هغه سيم３ چ３ مساعد اقليم، ＊ه خاوره او ډ４رې اوبه لري، زيات شم５ر خل
همدې ډول هغه سيم３ چ３ له ١٠٠٠ مترو کم لوړوالي لري پراخ３ او هوارې سيم３ دي لکه لويدي％ه، 
شمالي، ختي％ه د جنوب لويدي＃ يوه برخه او جنوبي حوزې. د دې سيمو زيات نفوس په کرنه او مالدارۍ 

او نورو تجارتي او請نعتي دندو بوخت دي.
د افغانستان اداري واحدونه ＇ر－ندوي، چ３ د کرن３ له مخ３ زيات اهميت لري او زيات نفوس ي３ ＄انته 
جلب ک７ی دی اود نورو سيمو په تناسب ي３ －０ نفوسه سيم３ جوړې ک７ي دي. په همدې ډول ي３ په 
پورتنيو نقطو ک３ د سودا －رۍ راک７ې ورک７ې لوی ＊ارونه او داس３ نورې سيم３ جوړې ک７ي دي چ３ د 

زياتو نفوسو په تمرکزک３ اغ５زه لري.
請نايع او د فابريکو جوړول، عرفاني او فرهن／ي مرکزونه، اداري نظامي او توريستي واحدونه هم د نفوسو 
د را！وليدو او تمرکز باعث شوي دي. چ３ کوالی شو د کابل له ＊ار، د نن／رهار او کاپيسا له واليتونو او 

نورو ＊ارونو ＇خه ي３ يادونه وک７و.
د ا وبو شتون د نفوسو په －２و الي ک３ ډيره  اغ５زه لري. که چ５رې د سيندونو، د چينو او کاريزونو غاړې 
ترکتن３ الندې ونيسو. دغو سيمو د نورو سيمو په نسبت زيات نفوس ＄انته جلب ک７ي دي. په تيره بيا د 
سيندونو، کاريزونو او چينو من％ن９ او وروستن９ برخ３ د نفوسو په تمرکز ک３ له ډيرو پخوا  کلونو ＇خه  
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لويه برخه درلوده. د نفوسو －２والی په دې نقطو ک３ په ＇ر－نده تو－ه په ستر－و ک８５ي. د مثا ل په ډول د لو－ر، 
，، الين／ار، کون７، د هريرود سيند او مرستياالن ي３، د هلمند د سيند ساحل او مرستياالن 

پنجشير، اليشن
ک، ارغستان او ارغنداب، د مرغاب سيند او مرستياالن ي３، د کندز سيند، فراه رود، خاشرود 

ي３ لکه ترن
او ادرسکن او د آمو د سيند کي０ ساحل د افغانستان ډ４ر －０ نفوسه سيم３ دي.

زده کوونکي لوم７ی په ډ لو ويشل کي８ي. وروسته هره ډله د  الندي پو＊تنو په باره ک３ فکر کوي او نتيجه  
ي３ د ډ لو استازي نورو ته تشريح کوي. 

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

 پو＊تن３: 
١. د هغو سيندونو نومونه واخلئ چ３ د نفوسو د －２والي باعث －ر＄ي. 

٢. د هلمند سيند د الندې اهميت لرونکی دی: 
ب: اقتصادي او انرژي 

ف: اقتصادي، کرنيز، 請نعتي او توليدي  
ال

د: ！ول سم دي
 

 
 

ج: اقتصادي او شخصي 
٣. د کابل د سيند مرستيا الن له (                                           ) ＇خه عبارت دي.

۴. هغه سيم３ چ３ په ١٠٠٠ متره لوړوالي ک３ پر ت３ دي، د نفوسو تمرکزي３(                      ) دی.
۵. د کاريزونو اهميت د هيواد د اوسيدونکو په ژوندانه ک３، بيان ک７ئ.

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

په کتابچو ک３ د ＄واب له ليکلو وروسته ي３ نورو ته تشريح ک７ئ.



2929

د نفوسو زياتوالی
ميليون تنه

وړاندوينه

له ٦٥ کلونو عمر ＇خه پورته

تر ١٥-٤٥ کلن９ پورې

له ١٥ ＇خه د ل８ عمر لرونکي

ت:
 نهم لوس

د نفوسو وده او من％نی عمر
٢-٣

ايا پوه８５ئ چ３ د نفوسو وده او من％نی عمر زموږ په －ران هيواد ک３ ＇ومره دی؟ 
د نفوسو نسبي وده د يوه ه５واد د خلکو زياتوالي ته ويل ک８５ي. د خلکو د شم５ر او د نفوسو دنسبي 
ودې په باره ک３ بنس＂يز ارقام او  ＇ي７نه له اساسي اړتيا وو＇خه －２ل کي８ي. په دې ډول کوالی شو چ３ 
د ديمو－رافی له مخ３ چ３ د نفوسو  وده، م７ينه (نارينه او ＊％ينه) او نور ارقام هر وخت د ＇７５ونکو او 
مؤسساتو په واک ک３ کي８دي. په مخ پرودې ه５وادونو ک３ د نفوسو وده د ！ولنيزو، مذهبي او اقتصادي 

مقرراتو تابع ده. 
د ！و لنيزې او روغتيا له مخ３ عادي وده په پام ک３ ده..                       

نو له همدې امله په افغانستان ک３ من％ن９ او عادي و ده له ٢.۵ ＇خه تر ٣ سلنه محاسبه شوې ده. سره 



3030

له دې چ３ دقيقه احصايه نشته. د افغانستان د نفوسو په هکله ا！کلي ارقام په رسمي ډول د لوم７ي ＄ل له 
س ميليونه او اويا زره 

پاره په ١٣١۵ لمريز کال ک３ خپاره شول. د افغانستان ！ول نفوس په دې کال ک３ ل
＊وول شوي دي. په داس３ حال ک３ چ３ په ١٣٨٨ لمريز کال ک３ چ３ له ٢٠٠٩ ميالدي کال سره سمون 

لري ٢۶ ميليونه ＇ر－ند شوي دي. 
د پالن وزارت د ١٣٢٩ لمريز کال د احصاي３ له مخ３  د ！ول ه５واد نفوس ١٢ ميليونه ا！کل ک７ي دي. 

د همدې کلونو د نفوسو وده په ا！کل والړه ده. 
د نفوسود لوم７ۍ نمونه ي３ ＇ي７نه  په ١٣٣٢ لمريز کال ک３، د ه５واد په پال زم５نه کابل ＊ار ک３ د روغتيا 
د ن７يوال３ مؤسس３ له خوا سرته ورسيده او د لسو وال يتونو په ٨۵  اړونده کليو ک３ په تيت او پرک ډول 
س، دنده او داس３ نور) او نورو ＄ان／رتيا وو په باب معلومات را！ول شول. له 

دنفوسو د ترکيب( عمر، جن
هغ３ ＇خه وروسته يوه بله نمونه ي３ ＇７５نه د کابل د کليو (ده خدای داد) په باره ک３ په ١٣٣٨ لمريز کال 
ک３ سرته ورسيده. دغه عمليه د ديمو－راف９ د پوه３ له مخ３ د ساح３ او دنفوسو د شم５ر د محدوديت اود 
احصاي３ له مخ３ الزم ارز＊ت نلري او له هغ３ ＇خه سمه علمي نتيجه په الس نه را＄ي. بشپ７ه سرشم５رنه 
د ١٣۵٨ لمريز کال د جوزا د مياشت３ په ٢۵ ن５＂ه پيل او د چن／اښ د مياشت３ په ١۴ ن５＂ه پای ته ورسيده. 
سره له دې چ３ دقيقه احصايه واخستل شوه، خو بيا هم وي３ نه شوکولی چ３ د ه５واد د ！ولو سيمو احصايه 
واخلي. د ١٣٥٩ لمريز کا ل د احصاي３ له مخ３ د افغانستان ！ول نفوس١٥.٩٤ ميليونه تنه ا！کل شوي 
چ３ د هغو له جمل３ ＇خه ١٣.۴ ميليونه تنه دايمي استو－ن نفوس او ٢.۵۶ ميليونه تنه نورکوچيان وو. 

د ！ول نفوس ١۵.۴ سلنه په ＊ارونو او ٨٤.۶ سلنه په کليو ک３ ژوند کوي. 
پدې کال ک３ په کليو يا ＊ارونو ک３ ميشت نفوس چ３ ！ول３ کورن９ ٢،١ ميليونه وې چ３ په من％ني ډول 

د هرې کورن９ غ７ي ۶ تنه ثبت شول.
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ت:
اضافي معلوما

د نفوسو د زياتوالي معلوماتي جدول له ١٣۴٠ ＇خه تر ١٣٧٠ لمريز کلونو پورې:

－２ه
کال         

د ودې سلنه       
1

1340
3,1

2
1348

3
3

1350
2,8

4
1359

2,6
5

1370
1,9

6
1386

2,03

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

پرمختيا په باره ک３ دې د هغ３ اغ５زې پخپلو من％و ک３ شريک３ ک７ي. 

په ١٣٨٦ کال ک３، د نفوس د گروپونو بيلوالی د عمر له مخ３ 
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 پو＊تن３: 

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

2- د نفوسو وده ＇ه ارز＊ت لري؟

3- د افغانستان د  نفوسو احصايه ا！کلي ده که و اقعي؟

4- په کومو ه５وادونو ک３ د نفوسو کنترول مجاز نه دی؟  

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

زموږ په ه５واد ک３ د نفوسو وده د کومو الملونو تابع ده؟ وروسته له دې چ３ د ليلونه مو په کتابچه ک３ 

وليکل، بله ورځ پرې په ！ول／ي ک３ بحث وک７ئ.
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ت:
لسم لوس

ب 
     د نفوسو＇رنگوالی او په ه５واد ک３ قومي ترکي

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

س له مخ３. 
د جن

د نفوسو د ＇رن／والي مطالعه د ！ولنيزو او اقتصادي خدمتونو له مخ３(کرنه، کانونه او داس３ نور)
د ١٣٥٨ لمريز کال راه５س３ د ه５واد په سطحه کومه سر شميرنه نه ده شوې نو له همدې  امله په افغانستان 
ش، ترکيب دودې د اندازې او اقتصادي او ！ولنيزو ＄ان／７تيا وو په هکله مستند احصايوي 

ک３ د نفوسو دوي
س(د نارينه 

معلومات په الس ک３ نشته. خو په ١٣٨٣لمريز کال ک３ د نفوسو د ＇رن／والي لوم７يتوب د جن
او ＊％ينه) له مخ３  مطالعه شو.

س له مخ３ د ＇رن／والي لوم７يتوب احساس شو. د اتيا ويم３ 
په ١٣٨٣ لمريز کال ک３ د نفوسو دجن

لسيزې په پيل ک３ د ＊％ينه ووپه  لور پاملرنه را و－ر＄يده، چ３ د هغو فعاله ون６ه  اخيستنه په ！ولو برخو ک３ 
په ＇ر－نده ＊کاري. اوس د کتنی وړشمير ＊％３ په شورا(ولسي  اومشرانو جر－ه) ک３ دنده ترسره کوي. 
په همدې ډول د ＊％و ون６ه په دولتي ادارو ک３ په تيره بيا په پوهن３ او د اقتصاد په بيال بيلو سکتورونو ک３ 

زياته شوې ده.
د مخ پرودې هيوادونو په ډله ک３ زموږ د هيواد د ！ولو نفوسو( د 請فر ＇خه تر ١۵ کلن９ پورې) ۴۴ 

سلنه او د ( ١۵ ＇خه تر ۶٠ کلن９ پورې) ۵٢.٩ سلنه او د ۶۵ کلن９ ＇خه پورته ٢.۶ سلنه ا！کل شوې ده.
کلن９ پورې دی چی د هغ３ له جمل３ ＇خه ٨٠ سلنه  په ه５واد ک３ اقتصادي فعاله نفوس تر (١۵- ۶۵) ١
دکرن３ او مالدارۍ په برخه ک３ مشغول دي ا وپات３ نوري３ په 請نايعو، کانونو او ！ولنيزو خدمتونو ک３ بوخت 

دي او له  ۶۵ کلن９ ＇خه پورته غير فعاله اقتصادي نفوس تشکيلوي.

١- د کوچنيوالي عمر د مشغوليت له پلوه د حقوق بشر سازمان ١٨ کلن９ غوره ک７ئ دی.
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س د ترکيب ＇رن／والی:
په افغانستان ک３ د عمر او جن

کال 
＊اري نفوس 

کليوالي نفوس 

١٣٨٨
 ３％＊

نارينه 
 ３％＊

نارينه 

تن３  2503090
 2656200 تنه

8752300 تن３
9127400 تنه

5159200 تنه
        17879700 تنه

   په پورتني جدول ک３ د ＊％و شم５ر د نارينه و په پرتله 3.5 ＄لي ل８دی. 
   خو د عمر له پلوه د کوچنيانو شمير د پن％ه کلن９ ＇خه ک＋ته 20 سلنه 
                                                                   25 ＇خه ک＋ته 8 سلنه 
                                                                              40 ＇خه ک＋ته 5 سلنه 
                                                                              65 ＇خه ک＋ته 4 سلنه 

                                                                                         د افغانستان ！ول نفوس جوړوي  
ش:

په هيواد ک３  قومي  جوړ＊ت او د قومونو  جغرافيايي وي
ش په ＇ه ډول دی؟

په افغانستان ک３ د ساکنو قومونو جغرافيايي وي
د افغانستان اوسيدونکي اويا اتباع د تاريخي عنعناتو له مخ３ او همدارن／ه د اساسي قانون له مخ３ ！ول 
افغانان دي. خو د بشري جغرافي３ له مخ３ زموږ په هيواد ک３ بيال بيل قومونه ژوند کوی چ３ په لن６ ډول 

د هغو په باب اشاره ک８５ي. 
په دې خاوره ک３ پ＋تانه د تاريخي اسنادو له مخ３ د اريايانو ډ４ر پخوانی نژاد بلل ک８５ي هغه ژبه چ３ پرې 

خبرې کوي د پ＋تو په نوم يا د８４ي.
س په نوم هم ياد ک７ي دي. پ＋تانه په 

س او سيمو، پکتي
ک توي

هيرودت د يونان وتلي مورخ پ＋تانه د پ
！ول افغانستان ک３ استو－ن دي، خو زيات ي３ په ختي％و په  کابل او د کابل په  －اون６يو واليتونوپه جنوبي، 

جنوب ختي＃،  ختي＃ او جنوب لويدي＃ ک３ په －２ه تو－ه ژوند کوي په شمالي واليتونو ک３ هم اوسي８ي.
تاجکان د پ＋تنو پشان د دې سيم３ د اريا يانو له ډيرو پخوا نيو قومونو ＇خه دي، چ３ بيال ب５ل قومونه 
ش په جنوب ک３ له پروان ＇خه تر کابل 

ي３ د هيواد په شمال ک３ له بدخشان ＇خه تر هرات او د هندوک
پورې ژوند کوي. او په عمومي تو－ه په دري ژبه خبرې کوي.

ک او ترکمن هم د دې هيواد اوسيدونکي دي او د ه５واد په شمال او شمال لويدي＃ ک３ ژوند کوي. 
ازبي
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ک قرغز، قزاق او ترکمن په ترکي او ازبيکي ژبو  خبرې کوي.
ازبي

هزاره زموږ د ه５واد اوسيدونکي دي چ３ په هزاره －ي لهجه  په دري ژبه خبرې کوي. په باميانو او 
مرکزي لوړو سطحو ک３ اوسي８ي.

نورستانيان  له اريا يي قوم ＇خه دي او د دې هيواد له ا請لي اوسيدونکو ＇خه شم５رل ک８５ي. د 
نورستانيانو داوسيدو سيمه نورستان او ژبه ي３ د ختي＃ اريايي ژبو ＇خه ده. يو بل قوم چ３ اريايي نژاد لري، 

پشه يان دي چ３ په کون７ونو او کاپيسا ک３ ژوند کوي. ژبه ي３  ختي％ه اريايي ري＋ه لري. 
بل قوم چ３ اريايي نژاد لري بلوڅ دي چ３ د کندهارپه جنوب اوچخا نسور ک３ ژوند کوي. ژبه ي３ 

بلو＇ي اريايي ده په پ＋تو او دري هم خبرې کوي. 
په همدې ترتيب زموږ په －ران هيواد ک３ يو شم５ر قزل باش، عرب اوسيدان هم ژوند کوي. په همدې 
ډول يو محدود شم５ر هندوان اوسکان هم په کابل، نن／رهار، کندهار، －رديز، خوست او غزني ک３  ژوند 

کوي، چ３ د دې هيواد اوسيدونکي دي. 

 
 

د نفوسو کيفيت ＇ه مفهوم لري؟ هره ډله به په دې هکله بحث وک７ي. د ډل３ استازې  دې هم ！و ل／يوالوته 
ک 

ووايي. چ３ په ه５واد ک３ د ميشتو قومونو په هکله بحث وک７ي ا وخپل معلومات له نورو سره شري
  

ک７ي. 
 پو＊تن３: 

７７７７７７يييييييييييييييييييي

١. هغه قومونه چ３ په افغانستان ک３ ژوند کوي، نومونه ي３ واخلئ.
٢. د اضافي معلوماتو د جدول له مخ３ په کاربو ختو نفوسو سلنه پيدا ک７ئ

٣. د کوم عمر خلکو ته اقتصادي فعاله نفوس ويل کي８ي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په افغانستان ک３ د استو －ن قومونو په باره ک３، له بيال ب５لو سرچينو ＇خه په －＂ه اخ５ستنه، يوه لن６ه مقاله وليکئ.

ت
اضافي معلوما
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(2008-2007)1386
！ول دايمي استو－ن نفوس

نارينه (تنه)  
＊％ينه (تن３) 

！ول نفوس (تنه)
فيصدي

عمر 
(په كال)

11783600
11255300

23038900
100

2192691
2321871

4514562
20

04-00
1750717

1694962
3445679

15
09-05

1399456
1253687

2653143
11

14-10
1148437

1017444
2165881

9
19-15

956186
904712

1860898
8

24-20
760972

779721
1540693

7
29-25

610418
676805

1287223
5

34-30
539413

595271
1134684

5
39-35

494743
486534

981277
4

44-40
450221

402461
852682

4
49-45

396688
323925

720613
3

54-50
328548

251626
580174

3
59-55

256258
190906

447164
2

64-60
498852

355375
854227

4
٦۵ کلن او د هغ３ 

＇خه پورته 

نوټ: د کوچيانو ١٫٥ ميليونه نفوس پک３ شامل نه دي.
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ت:

يوولسم لوس
ی کيدل

ی پر ＄ا
٢-۵ د اخلي او خارجي مهاجرتونه او د نفوسو ＄ا

د هغو مهاجرتونو په هکله چ３ زموږ له ه５واده شوي، معلومات لرئ؟
 زموږ په ه５واد ک３ د اخلي، خارجي، سياسي او تاريخي مهاجرتونه چ３ د طبيعي پ５＋و د اغ５زو 

له مخ３ ک８５ي، د هغو ان／يزې په الندې ډول دي:

: سياسي مهاجرتونه هغه وخت ک８５ي چ３ فکري او عقيدتي ازادي  موجوده  سياسي مهاجرتونه

نه وي. له ١٣۵٧ لمريزکال ＇خه وروسته د روس دتهاجم او تيري له امله  د افغانانو ډ４رلوی 

مهاجرتونه چ３ په ن７ۍ ک３ ساری نه لري نورو هيواد و نو او لويو وچوته شوي دي، د افغانستان له 

پن％ه ميليونو ＇خه زيات نفوس د ن７ۍ په －وټ －وټ ک３ مهاجر شول.

بهرني مهاجرتونه
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اقتصادي مهاجرتونه:

ک لويو 請نعتي ＊ارونو ته  د کار او دندو د موندلو  او د شتمنيو 
د کليو،د کوچنيو او لويو ＊ارونو خل

د الس ته را وړلو او  د مصؤن ژوند لپاره  مهاجرت کوي.  د پورتنيو الملونو په نظر ک３ نيولو 

ف او نورو 請نعتي ＊ارونو ته 
ک ＊ارونوته  لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شري

سره دکليو خل

مهاجرت کوي چ３ دغه کار ال  تر اوسه دوام لري.

تاريخي مهاجرتونه:

په ډيرو پخوانيو وختو ک３ اريا يانو له بلخ (بخدي) ＇خه شاوخوا سيمو ته ترهند اوفارس  پورې 

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

په ١٣۴٩ لمريز کال ک３ د وچکال９ له امله زموږ ه５وادوال د خپلو کورونو پرې ＊ودلوته اړشول 

س، ارز－ان او د هزاره جاتو لوړه سطحه په دې ډله ک３ را＄ي. 
چ３ د بادغي

مو سمي مهاجرتونه د تودو او س７و سيمو ترمن＃ ک８５ي يعن３ مهاجرين په اوړي ک３ د ＇ارويو 

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

مثال دي.

د مهاجرت اغ５زې:
مهاجرتونو په افغاني مهاجرينو مثبت３ او منفي اغيزې ک７ي دي.

١-د فعال اقتصادي نفوس له السه ور کول.

٢- د مغزونو تي＋ته ( د پوهانو او ماهرو خلکو مهاجرت ).
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H او د پوستکي په  ناروغيو اخته کيدل.
IV ٣- منفي اغ５زې لکه: په

٤- باندنيو ه５وادونو ته د سرماي３ ل８５دول.

مثبت３ اغيزې الندې دي:

， سره أشنايي.
， لي８دول او د نورو له فرهن

١- د خپل فرهن
٢- د خپل３ ژب３ رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتيا.

٣- د نوي تکنالوجيو سره بلدتيا.
٤- په پايله ک３ هر مدنيت د يوه مهاجرت زي８نده ده.

٥-د هغوی  انساني حقوق تر پ＋و الندې کيدل

ز ده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې د الندې پو＊تنو په باره ک３ بحث وک７ي او د 
هرې ډل３ استازي دې خپل معلومات په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي. 

١. په سياسي مهاجرت او د هغه په ان／５زه بحث وک７ي.
٢. زموږ ه５وادوالو ول３ لويو 請نعتي ＊ارونوته مهاجرت ک７ی؟

٣-أيا تاريخي مهاجرتونه زموږ په ه５واد ک３ شوي دي؟ 
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 پو＊تن３: 
١-زموږ په －ران ه５واد ک３ اوسيدونکو ول３ له کليو ＇خه ＊ارونوته مهاجرتونه ک７ي.

٢- د مهاجرت منفي تاثيرات بيان ک７ئ؟
٣-آيا  زموږ ه５وادوال اوس هم نورو ه５وادونو ته مهاجرت کوي. ول３؟

 
 

 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ک الندې يوه مقاله 

ول３ زموږ د هيواد اوسيدونکي نورو هيوادونوته مهاجرت کوي؟ ددې سر لي
وليکئ او د جغرافي３ په را تلونکي  ساعت ک３ ي３ هم ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.
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ت: 
دولسم لوس

1,3 دين 
 

د مک３ معظم３ ان％ور
 

 
 

 

ک د کوم دين و مذهب پيروان دي؟
د افغانستان زياتره خل

ک هم له ډ４رو پخوا وختو  راهيس３ د ب５ال 
انسانان له خپلو عقيدو سره ژوند کوي. زموږ خل

ب５لو دينو نو پيروان وو. زموږ ن５کونو اريايانو نوو سيمو ته له کوچيدو مخک３ ساده آيين در لوده. 
ک، 

دوی د طبعيت هغه عنا請ر چ３ په ژوندانه ي３ اغ５ز درلوده مقدس شم５رل. د افغانستان خل
سره له دې چ３ دويدي او برهمني زړې عقيدې پيروان وو، د هيواد په ختي＃، شمال لويدي＃ ک３ 

 دريم ＇پرکی
دين او ژب３
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زر دشتي أيين رواج درلود. خو کله چ３ له ميالد ＇خه مخک３ ٢٠۶ کال ک３ اشوکا دبودايي 
دين د تبيلغ او خپرولو له پاره مال وت７له چ３ د هغه تاريخ نه زر کاله وروسته هم دی عقيدې  او 
， له پلوه 

آيين د ه５واد په ختي＃ اوشمال ک３ بشپ７ رواج ومونده، چ３ د فکري، هنري او فرهن
ي３ د دې خلکو په ژوندانه ژوره اغ５زه در لوده. بودايي دين داشوکادنفوذ او سلطي په واسط د 

ش له جنوب ＇خه ترکندهاره پورې خپورشو.
هندوک

د اسالم دمقدس دين په ظهور سره ب５ال ب５ل دينونه لکه زردشتي، بودايي او ل８ ＇ه آسماني 
دينونه لکه يهوديت، مسيحيت په خراسان (افغانستان) ک３ پ５رو او پلويان در لودل. خو داس３ 
دين چ３ په ！ول افغانستان ک３ عام رواج ولري او دملي دين په تو－ه ومنل شي، وجود نه در 
لوده. چ３ پدې ډول سره د هغه وخت خراسان يا اوسنی افغانستان د اسالم  مقدس دين د منلو 
ض) په واکمن９ ک３، له ٢۵ هجري کال ＇خه وروسته 

له پاره چمتو و. د حضرت عثمان(ر
ک 

س د هرات ＊ار ونيوه اوخل
ف بن قي

， وک７. احن
اسالمي فتوحاتو په افغانستان ک３ پرمخت

ض) عبداله بن عامر بن کريز 
ي３ د اسالم په دين مشرف ک７ل. دريم خليفه حضرت عثمان (ر

چ３ ٢۵ کلن ＄وان و د ابوموسی اشعري په ＄ای و！اکه. عبداله بن عامر اسالمي امپراطورۍ 
س، فارياب، تالقان، کندهار او غزنی فتح او اسالم ي３ هلته 

ترختي＃ پورې وغزوله هغه سرخ
خپورک７ل. کابل ي３ يو کال محا請ره ک７ او په مشکل سره ي３ فتح ک７. د وخت په تيريدو سره د 
افغانستان ！ول３ سيم３ داسالم په دين مشرف شوې .يوازې کافرستان چ３ وروسته په نورستان 
ياد شو پخوانی دين  ي３ تر ډ４رې مودې پورې وساته چ３ په  ١٩م پ７５ۍ ک３ د اميرعبدالرحمن 
خان په دوره ک３ د اسالم په دين مشرف شول. د افغانستان د اسالمي جمهوريت د دولت رسمي 
دين د اسالم مقدس دين دی. د نورو دينونو پيروان، د خپل دين په پيروۍ او ديني مراسمو په سرته 
رسولوک３ د قانون له احکامو سره سم آز اد دي. په افغانستان ک３ هي＆ قانون نه شی کوالی چ３ د 
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ف وي. 
اسالم د مقدس دين د معتقداتو او احکامو مخال

ک ٩٩.۶ سلنه د اسالم د مقدس دين پيروان دي. يو شمير 
په اوسني وخت ک３ د افغانستان خل

هندوان او سکان په افغانستان ک３ اوسي８ي. هندوان اوسکان په کابل، جال ل آباد، کندهار، 
چاريکارو، －رديز او نورو ＊ارونوک３ اوسي８ي چ３ اکثر ي３ سودا－ر دي. 

ک د حنفي مذهب پيروان دي او د تشيع مذهب پيروان هم لري. 
د افغانستان مطلق ا کثريت خل

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

 
 

ز ده کوونکي په ډلو ويشل ک８５ي او هره ډله دې له الندنيو مو ضو－انو ＇خه په يوه موضوع بحث 
وک７ي او د بحث نتيجه دې په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي. 

آريايان دکوم ايين لرونکي وو؟
بود ايي آيين ＇ه وخت په کومه سيمه ک３ خپورشو؟
د اسالم دين په افغانستان ک３ په ＇ه ډول خپور شو؟
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 پو＊تن３: 
      الندن９ سم３ او غلط３ پو＊تن３ يو له بل ＇خه بيل３ ک７ئ: 

١. اريايانو د طبيعت هغه عنا請ر چ３ په ژوندانه ک３ ي３ اغ５زمن وو مقدس شم５رل.
ک د يو مذهب يعن３ اسالم پيرو دي. 

٢. د افغانستان ！ول خل
ش درلوده؟

٣. کومو خلکو په افغانستان ک３ د اسالم په خپرولو ک３ نق
ک د کومو دينونو او مذهبو نو پيرو دي؟

۴. په اوسني وخت ک３ د افغانستان خل

 
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د اسالم دمقدس دين د ＊ي／２و په اړوند د ！ولنو په  هوساين３ ک３ ＇و کر＊３ وليکئ او 

！ول／يوالوته ي３ ولولئ.
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ت:
ديارلسم لوس

3 ـ 2 ژبه

ک په ب５ال 
په افغانستان ک３ له ديرشو ＇خه زيات３ خپلواکه ژب３ شته چ３ د هيواد په ب５ال ب５لو سيمو ک３ خل

ب５لو لهجو  پرې خبرې کوي. 
د افغانستان د ژبو اهميت، لکه د ن７ۍ د نورو ژبو پشان د ويو نکو په شم５ر پورې اړه لري. د مثال په ډول پ＋تو 
ک په هغو خبرې کوي او تقريبا د افغانستان ！ول 

او دري د هيواد په پراخه ساحه ک３ عموميت لري او خل
ک پرې پوه８５ي په داس３ حال ک３ چ３ په اورم７ي او عربي يوازې په ＇و محدودو کليوک３ خبرې ک８５ي.

خل
اندو اروپايي ژب３ په دوو اريايي (اراني) او هندي ويشل ک８５ي.اريايي ژبه په عمومي ډول د هيواد په جنوب 
لويدي＃، شمال لويدي＃ او شمال ختي＃ ک３ زياته رواج لري او مشهورې ژب３ ي３ پ＋تو، دري، بلوچي، اورم７ي 
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او پاميري غلچه يي ژبه يعن３ غرن９ ژب３ دي. په هندي ژبه ک３ －وربتي، کلشه يي، تيرايي، سندي او پنجابي 
ريايي هندي －روپ ترمن＃ يوه ＇ان／ه ده چ３ کتي، بشکلي، وا４／لي، پرسيني،  شامل３ دي. رويدا ژبه چ３ د آ
اشکوني، پشه يي، پراچي اونورستاني په ک３ شاملي دي چ３ په عمومی ډول د نورستان او دهغه د شاوخوا 

ک پرې خبرې کوي. 
خل

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

چ３ ترکمني او آذري احتوا کوي. 
ش:

٣.٣. د ژبو جغرافيايي وي
ک په يوه سيمه ک３ پرې خبرې کوي په الندې ډول دي:

د افغانستان ژب３ چ３ خل
پ＋تو: هغه کسان چ３ په پ＋تو خبرې کوي، تقريبا په ！ول هيواد ک３ استو－ن دي. خو زياتره پ＋تانه د 
افغانستان په ختي％و، جنوبي او جنوب ختي％و سيمو ک３ استو－نه لري. د اژبه ډ４رې لهج３ لري چ３ د مشرقي 

او کندهاري لهج３ يو له بل ＇خه توپير کوي. 
ک په مختلفو لهجو له دې ژب３ سره 

دري: د ه５واد د ډ４رو پخوانيو ژبو＇خه ده د ه５واد زيات شم５ر خل
أشنايي لري. ＇ه نا ＇ه په ！ول ه５واد ک３  ور سره  بلديت لري. 

ک پرې خبرې کوي.
بلو＇ي: د هلمند، －ود ز４رې،  請ابری هامون او ه５واد دلويدي＃ سرحدونو يو شم５رخل

ک پرې خبرې کوي.
ازبکي: د ه５واد په شمالي واليتونو ک３ يو شم５ر خل

ک د هيواد په شمال او شمال لويدي＃ ک３ د هرات تر واليته پورې پرې خبرې کوي. 
ترکمني: يو شم５رخل

ک د نجراب په يوه دره ک３ چ３ د ت／اب له اله سای سره ن＋ت３ ده، پرې خبرې کوي.
پراچي: يو شم５رخل

منجي ژبه د بدخشان په منجان، واخي په واخان، سري／ي د واخان په شمال، سن／ليچي د منجان په 
ختي＃ او د بدخشان د زيباک په جنوب، زيباکي ژبه د بدخشان په زيباک، اشکاشمي د بدخشان په اشکاشم، 
شغني د بدخشان په اشکاشم او په شغنان،رو شاني اوو اشري د بدخشان په لويدي＃ او دپنج د سيند په غاړه ک３ 

او قرغزي  ژبه په کوچني پاميرک３ مرو ج３ دي. 
ک＂ه واي／لي،  شکوني او پاروني په نورستان ک３، －وربتي ژبه په ختي＃ نورستان، پشه يي ژبه په نو رستان 
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ک３  د لغمان په درو، ت／اب، نجراب، کوهستان، کاپيسا او پغمان، تيراهي د خيبر په لويدي＃ او ډکه اوج＂ي 
د ج＂ا نو ژبه ده.

ک خبرې کوي.
په سندۍ، لهندا او پنجاب９ اهل هنود خل

ک په شاو خوا سيمو ک３ رواج لري. مغلي، او آذري ژب３ 
اورم７ي په لو－ر، براهوي د چخانسور د شوراب

اوس له من％ه تللي دي. خو قزاقي د بلخ دو اليت  په ＄ينو  سيموک３ شته.
ک أشنايي لري او د دولت رسمي ژب３ دي. په هغو سيمو ک３ چ３ 

له پ＋تو او دري سره د افغانستان اکثريت خل
ک ي３ له ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي －وجري او يا پاميري ژبو ＇خه په يوه ژبه 

اکثريت خل
خبرې کوي، هلته پر پ＋تو او درې سرب５ره  سيمه ييزه ژبه هغو سيموک３  د دريم３ رسمي ژب３ په تو－ه دي.

 
 

ز ده کوونکي په ډلوو ويشل شي، هره ډله دې له الندنيو موضوع／انو＇خه په يوه موضوع پخپلو 
من％و ک３ بحث وک７ي. يو تن دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب، موضوع په ！ول／ي ک３ شرحه ک７ي. 

ک په کوموژبو خبرې کوي. کوم３ ژب３ دکوم دليل له مخ３ رسمي دي؟
د افغانستان خل

اندو اروپايي ژبه په ＇و برخو ويشل شوې ده؟د هر －روپ مشهورې ژب３ له سيمو سره واضح ک７ئ.
درويدا، ترک３ او مغولي ژبو په باره ک３ معلومات ورک７ئ

ک اوترکمن د افغانستان په کومه سيمه ک３ ژوند کوي؟ 
بلو＇ان، ازبي

په بدخشان اونورستان ک３ کوم３ ژب３ رواج لري؟
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 پو＊تن３: 
١. د افغانستان هندوان په (              )، (               ) او (             ) ژبو خبرې کوي.

٢ پشه يي ژبه ده５واد په کومو سيمو ک３ رواج لري.
٣. اوس کوم３ ژب３ له من％ه تللي دي او ويو نکي نه لري؟

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

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

ت:
1,4- د مواصالتو اهمي

موا請التی الرې د ！ولن３ او يوه ه５واد داقتصادي، ！ولنيز او په پای ک３ سياسي،کلتوري او اداري 
， بنس －２ل ک８５ي، ！ول３ اقتصادي اړتياوې( کرنيزې، 請نعتي او تجارتي)، ！ولنيز، فرهن／ي 

پرمخت
， پرته امکان نه لري.

او سياسي د موا請التي کر＊و دترق９ او پرمخت

په پورتني ا ن％ور ک３ کومه لويه الروينئ  

＇لورم ＇پرکی
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， او 
د يوې هوسا ！ولن３ اقتصادي او 請نعتي پرمختيا د موا請التي کر＊و او نقليه وسيلو په پرمخت

ترق９  پورې اړه لري.
， لوم７ني پ７اوونه وهي، تر ！ولو لوم７ی بايد 

مخ پرودې ه５وادونه چ３ د اقتصادي او 請نعتي پرمخت
موا請التي او ترانسپورتي شرايط چمتوک７ي، چ３ توليدي او تجارتي وسايل اوکسب او کار وده 
اوپراختيا ومومي. افغانستان د مخ پرودې ه５وادونو په ډله ک３ وچ３ پورې ت７لی او غرنی دی . سيندونه 
ي３  هم دزيات ＄وړي او سيالبي  رژيم په درلودلو دب７５يو دچلولو لپاره برابرنه دي. نو له همدې 
امله  د＄مکني  موا請التي او هوايي سکتورونو  وده ده５واد دبنس＂５زو اړتياوو ＇خه دي. له منظم３ 
موا請التي شبک３ پرته هر اړخ５زه اقتصادي او ！ولنيزه وده ممکنه نه ده. موا請التي الرې ＊ارونه او 
سيم９ يو له بل سره ن＋لوي . اومه او د انرژۍ توليدوونکي مواد 請نعتي مرکزونو او 請نعتي او کرنيز 

محصوالت بازارونو او استهالکي مرکزونو ته لي８د وي.
په دې برخه ک３ پان／ه اچونه د يوه ه５واد داقتصاد بنس جوړ وي، چ３ په ！ول ه５واد ک３ د اقتصادي، 

سياسي، فرهن／ي  او اقتصادي پالن جوړون３ د ودې او پراختيا سبب －ر＄ي .
په لن６ه تو－ه د موا請التو د اقتصادي اهميت په هکله ويلی شو چ３:

-  د منظمو ترانسپورتي الرو＇خه د －＂３ اخ５ستني  په سبب بازارک３ دکاليو بيه کم８５ي.
-د سون دموادو په ل／＋ت ک３ سپما ک８５ي او د سودا－رۍ مالونه د وخت له ضايع ک５دلو پرته بازارنو 

ته ل８５دول ک８５ي.
- بيال بيل قومونه ديواوبل له دود او دستور ＇خه خبري８ي. د ه５واد ملي يووالی تامني８ي.په ضمن ک３ 

په ستونزواخته سيموته په چ＂ک９ مرست３ استول ک８５ي.
- د ترانسپورتي الرو په نه شتون ک３ سرب５ره پردې چ３ پورتني هدفونه الس ته نه را＄ي بلک３ د 

فرهن／ي او د ＊وون３ اوروزن３  د وروسته والي سبب هم ک８５ي.
زموږ په ه５واد ک３ په تيرو وختونوک３ د پورتنيو ستونزو په درک سره پخپلوپن％ه کلنو پالنونوک３ ډ４ره 
پرمختيايي بودجه، د مو！رود س７کونو د جوړولو لپاره ب５له شوې وه. په وروست９ تپل شوې له درې 
لسيزو ＇خه په زياته اوږده داخلي ج／７ه ک３ ！ول３ موا請التي شبک３ ويجاړې شوې اودهغو دويم ＄لي 
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جوړولوته اړتيا پي＋ه شوه. نو له همدې امله د موقت حکومت له تشکيل ＇خه وروسته د توکيو – 
س ک３ ده５واد دلويو الرو جوړولو او پراختيا لپاره د اقتصادي زيربنا په تو－ه دلوم７يتوب 

جاپان په کنفران
حق ورک７ل شو. اوس دحلقوي لوي３ الرې ٨٠ سلنه او له بندرونو سره ن＋لول ي３ بشپ７ شوي دي. په 

همدې ډول يوله بل سره د واليتونو او له مرکز سره دولسواليو ن＋لول دوام لري.
له بل３ خوا په پام ک３ دي چ３ ترانزيتي کر＊３ دشمال او لويدي＃ －اون６يانو سره فعال３ شي او زموږ 

ده５واد د سودا－رۍ اړيک３ به  په منطقه ک３ پراختيا ومومي.

 
 

زده کوونکي په مناسبو ډلو ک３ تنظيم８５ي. يوه ډله د موا請التو اهميت د ه５واد داقتصادي زيربناءپه 
تو－ه او دويمه ډله ده５واد په اقتصادي او ！ولينزې ودې ک３ د موا請التو برخه تر  بحث الندې نيسي، 
د زده کوونکو دفعاليت پايل３ د ډل３ يو غ７ی، ！ول／ي ته وړاندې کوي. په پای ک３ ＊وونکی د ډل３ د 

فعاليت پايل３ د خپلو معلوماتو په ورزياتولو را ！وله وي . 
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 پو＊تن３: 
 په لن６ه تو－ه ＄واب ورک７ئ: 

١-زموږ په ه５واد ک３ ＄مکني اوهوايي ترانسپورت ول３ د موا請الت له نورو برخو＇خه ＊ه وده ک７ې ده؟
٢-ول３ په تيرو پن％ه کلنو پالنونو ک３ زياته پاملرنه دموا請التو  ودې ته را－ر＄ول شوې وه؟

س ک３ زياته پاملرنه ده５واد د لويوالرو بيا جوړولو ته اړول 
٣ -ول３ د توکيو جاپان دهمکاريو په کنفران

شوې وه.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د ＄مکنيو موا請التو اهميت ده５واد  د اقتصادي ودې له مخ３ په ＇و کر＊وک３ وليکئ او د جغرافي３ 

دمضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ له  ＄انه سره راوړئ اوپه ！ول／ي ک３ ي３ و لولئ .
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ت:
پن％لسم لوس

2,4 ـ ＄مکنی  حمل او نقل

 پرمختيابنس(نايعوپه   －６ون請)التي سيستم شتون د ！وليز اواقتصادي請د حمل و نقل ديو منظم موا
جوړوي او په ه５واد ک３ د ！ولنيز، اقتصادي يووالي درامن％ته کيدو سبب －ر＄ي اود خدماتي موادو 
， کوي اوله هغ３ سره 

او اطالعاتو دانتقال لپاره اسانتياوې جوړوي. په ملي سويه سواد－ري پرمخت
يو＄ای د پرسونل استخدام او عوايد هم زياتي８ي.د ژوند سويه هم لوړ８４ي. ددې ډول زير بناوو شتون 
په افغانستان ک３، د＄مک３ د  جغرافيايی  جوړ＊ت په پام ک３ نيولو سره چ３ په ＄ان／７و او جال سيمو 
ويشل ک８５ي، د حمل ونقل اسانتاوې فوق العاده ارز＊ت لري. په تيره بيا د 請نايعو پراختيا، چ３ له 
هغ３ پرته 請نعتي موسسو ته داومو موادو او انرژي توليدوونکي مواد او دهغو توليد ات   استهالکي 

سيموته انتقاليدای نه شي.
د من％ن９ أسيا په جنوب ک３ دافغانستان دجغرافياي３ موقعيت په پام ک３ نيولو سره د تاريخ له ډ４رې پخوا 
دورې ＇خه د يوې اوږدې مودې لپاره د ختي＃ او لويدي＃ او دشمال او سويل تر من＃ دسودا－رۍ اړيکو 
په تامين ک３ ډ４ر اهميت لري.ددې تجارتي او فرهن／ي اړيکو دوام د ه５واد د ژوندانه دسوي３ په لوړولو 
， له پلوه ډ４ر مهم رول لوبوي. له ميالد ＇خه مخک３ په ＇لورمه پ７５ۍ ک３ د 

ک３ داقتصاد او فرهن
پو＄ي  يرغل په پای ک３ د يونان او هند ترمن＃ سودا－ريزې اړيک３  د افغانستان له الرې تأمين شوې 
وې. په لوم７ي ميالدي کال ک３ د يونان باختري پاچاهانو په وخت ک３ افغانستان د سودا－رۍ اړيکو په 

ايا پوهي８ئ چ３ مو！ر کله زموږ ه５واد ته وارد شو؟
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تآمين ک３ لوړ مقام درلوده، بلخ دهغ３ الرې د ن＋ليدو＄ای －２ل کيده.
په همدې ډول د وري＋مو او در ملوالره ( دکوشانيانود امپراطورۍ په دوره ک３) له دې ه５واد ＇خه 
تيريده. نو له همدې امله دبلخ ＊ار د لويدي＃ ( اروپايی) او ختي＃ ( دچينايی او هندي) کاليو د تبادل３ 

مرکز و.
د امير عبدالرحمن خان د حکومت په وخت ک３ د نوو کاروان سرايونو ابادول او په ه５واد ک３ دننه د 
سودا－رۍ دمحصول لغوه کيدل دسودا－رۍ او اقتصاد لپاره زمينه برابره ک７ه. ان／ليسانو له کراچ９ ＇خه 

تر کوي＂３ (چمن) پورې د اوسپن３ کر＊ه و غ％وله، خو د ه５واد خارجي تجارت ته پاملرنه و نه شوه.
تر ١٩٣٠ م کال پورې چ３ د ١٣٠٨ لمريز کال سره سمون خوري ！ول مسافرتونه په پلي ډول وو او 
يا وړل او راوړل د حيواناتو په مرسته سرته رسيده. له هغ３ ＇خه وروسته په حمل ونقل ک３ له عصري 

وسايلو ＇خه －＂ه اخ５ستنه په چ＂ک９ وده وک７ه.
 په ١٩٠٩م کال ک３ د اميرحبيب اله خان په دوره ک３ دلوم７ي ＄ل لپاره مو！رونه د دملر له  کمپن９ 
＇خه په ممبيي (بمبيي)ک３ وپ５ريدل شول اوپه کابل ک３ په کار واچول شول.(٥٧) تنه کار－ران هم 
بمبيی ته واستول شول چ３ د مو！رو تخنيکي کارونه زده ک７ي. په دې ډول د مو！روشرکت د در باريانو 

له خوا جوړ شو. ديادون３ وړ ده، چ３ بايسکل مخک３ افغانستان ته وارد شوی و.
， الرې  تر ميم شوې. د مو！رولپاره نوي س７کونه د کابل – جالل آباد، جالل 

， او رات
دکاروانونو د ت

آباد- لغمان ، کابل ـ جبل السراج، کابل – لو－ر او کابل – غزني ترمن＃ جوړ شول. د ！ول ه５واد په 
＊ارونو ک３ کاروان سرايونه دسراجيه رباطونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوه رباطونوتر من＃ وا！ن 
 ，

شپ８ کروه  (تقريباً د  ١٨ کيلومتره) و. په دې سر ب５ره  د سيندو له پاسه عصري پلونه د مو ！رو د ت
， لپاره جوړ شول. 

او رات
د امانيه په دوره ک３ او له هغ３ ＇خه وروسته ＄مکنيو موا請التو ته زياته پاملرنه وشوه. دس７کونو 
جوړول او د موا請التي کر＊و پر مختيا يوالزمي امر و－２ل شو.＇رن／ه چ３ افغانستان په وچ３ پورې 
ت７لی ه５واد دی او سمندر ته الره نه لري . نو له همدې امله په ه５واد ک３ دنننيو  او بهرنيواړيکو د تامين 

لپاره له ＄مکني او په دويم پ７اوک３ له هوايي ترانسپورت ＇خه  اغ５زمنه طريقه نه شته.
د＄مکنيو ترانسپورت３ الرو د  جوړولو او پراختيا  په مخک３ زيات３ ستونزې شته چ３ ＄ين３ ي３ په －وته کوو.

- د ه５واد طبيعي جوړ＊ت او غرن９ ب２ه.
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- د غرن９ او د＊تي سيمو بيل اقليمونه.
- د عصري وسايلو،فني پرسونل او پوره پان／３ نشتوالی.

لکه ＇رن／ه چ３ تاس３ پو ه８５ئ زموږ د ه５واد درې په ＇لورمه برخه غرن９ ده.دغه  غرونه د شمال 
ختي＃ ＇خه د جنوب لويدي＃ په لور ديوه طبيعي ديوال په تو－ه پراته دي او ه５واد ي３ په دوه شمالي او 
جنوبي برخو ويشلی د ی. زياتره کوتلونه ي３ له ٣٠٠٠ مترو ＇خه زيات لوړوالی لري، چ３ د کال په 
， په وړاندې خن６ －ر＄ي. زيات３ درې ي３ له شمال 

， او رات
زياته موده ک３ په واورو پ وي او د ت

， په وړاندې 
， او رات

＇خه جنوب ته چ３ سور ي３ ل８ دی د سيندونو په اوږدو ک３ پرت３ دي،چ３ دت
ستونزې جوړوي. په همدې ډول غرن９ سيم３ او پراخه ش／لن３ د＊ت３ هم د ＄مکني ترانسپورت د 

پراختيا په وړاندې ستونزې جوړوي، چ３ زيات３ پان／３، عصري وسايلو او فني پرسونل ته اړتيا لري.
ده５واد دسيندونو بهيرونه او مسيرونه ، سره له دې چ３ دکارواني لويو الرو په غ％ولو ک３ اغ５ز منه 
， ک３ ي３ ستونزې را من％ته ک７ي دي. 

مرسته ک７ې ده. خو د＄مکني ترانسپورت په غ％ولو او پر مخت
， چ３ ＄ينو ＄ايونو ک３ درې دومره تن／３ دي، چ３ يوازې دسيند د بهيدو الره ي３ جوړه 

ددې تر  ＇ن
， او داس３ نور، چ３ په ＄ينو ＄ايونو ک３ د غرونو د توږلو او دتونل 

ک７ې ده لکه ماهيپر، درون＂ه، سالن
دکيندلو لپاره اړتيا پ５＋８５ي. سيندونه هم ک８ي８ي او تاوراتاوي８ي او س７کونه بايد ＇و  ＄له دسيند له پاسه 
تيرشي. سر ب５ره په دې  بايد ب５شماره پلونه ا و استنادي ديوالونه  دواورې د ＊وييدو په وړاندې جوړ شي. 

نو له همدې امله ددې ستونزې د حل لپاره زيات وخت، پوره پان／３ او فني پرسونل ته اړتيا ده.
ددې ！ولو ستونزو سره سره ＄مکنی ترانسپورت له ！ولو نورو ترانسپور！ونو ＇خه اړين او －＂ور دی.

， په وړاندې پاسني يادشوي خن６ونه د پاملرن３ وړ دي، چ３ دهغ３ له مخ３ 
د اوسپن３ دکر＊و دپرمخت

زموږ په ه５واد ک３ داوسپن３ کر＊３ نه وې جوړې شوې.خو په پام ک３ ده چ３ د －اون６يو ه５وادونو (ايکو 
او سارک) په مرسته دغه ستونزه په را تلونکي ک３ حل شي.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو ک３ تنظيم شي، هره ډله دې په ه５واد ک３ د موا請التو په رول د اقتصادي 
او ！ولنيزې زير بنا په تو－ه  په خپلو من％وک３ بحث وک７ي اود خپلو بحثونو پايل３ دې يو زده کوونکی 

！ول／５والو ته بيان ک７ي او ＊اغلی ＊وونکی دی د بحث پايل３،دخپلو معلوماتوسره را ！وله ک７ي.   
          

     په لن６ه تو－ه جواب وواياست:  پو＊تن３: 
， په وړاندې سترې ستونزې په لن６ه تو－ه توضيح ک７ئ.

١-د خپل ه５واد د ＄مکني ترانسپورت د پرمخت
٢-ول３ ＄مکني ترانسپورت له نورو ترانسپورتي ډولونو ＇خه په ه５واد ک３ زياته پراختيا موندل３ ده؟

， ک３ د ＄مکني ترانسپورت اهميت توضيح ک７ئ.
٣-د ه５واد په اقتصادي پر مخت

الندن９ جمل３ بشپ７ې ک７ئ:  
١-  مو！ر لوم７ ی ＄ل لپاره د.................حکومت په دوره ک３ ه５واد ته وارد شو.

٢-د لوم７ي ＄ل لپاره د افغانستان له الرې د هند اويونان تر من＃ د ...................             
دحکومت په وخت ک３ تآمين شوی وی.

سم ＄وابونه د (س) په تورې او غلط ＄وابونه (ن) په توري په ن＋ه ک７ي:
١- ايا زموږ ده５واد جغرافياي３ موقعيت د ختي＃ او لويدي＃ تر من＃ د تجارتی اړيکو په تأمين ک３ ډير 

اهميت لري؟
-ايا د مو！ر لپاره د س７کونوجوړول د امير عبدالرحمن خان د حکومت په وخت ک３ پيل شول؟  ٢

 
 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هيواد د اقتصادي، ！ولنيزې او کلتوري پراختيا په هکله د ＄مکني ترانسپورت اهميت په ＇و کر＊و 

ک３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو ته ولولي. 
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ت :

شپاړسم لوس
ف: ＇و ډوله ترانسپورتي وسايل پ５ژنئ؟

ال

پورتنيو عکسونو ته په غور و－ورئ چ３ دغه وسايل د ترانسپورت په کوم ډول پورې اړه لري؟
د ＄مکني ترانسپورت ا請طالح هغو وسيلوته ويل ک８５ي چ３ د ＄مک３ د و چ３ برخ３ له پاسه 
حرکت کوي، لکه دباروړلو حيوانات، بايسيکل، مو！ر سايکل، مو！ر ( الرۍ، بسونه، ميني بسونه، او 

－７ندي مو！رونه)  او اور－اډي له ！ولو ډولونو سره.
ددغو وسيلو په اختراع سره دسيمو او ه５وادونو تر من＃ وا！ن لن６ي８ي. هغه وا！نونه چ３ کاروانونو په 
اونيو ک３ وهل، اوس ددې وسيلو په مرسته، ＇و ساعتوتو ته را لن６ شوي دي. همدارن／ه له دې وسيلو 
＇خه په －＂ه اخ５ستن３ درانه تجارتي مالونه، چ３ پخواي３ د ل８５د４دو توان نه وو، اوس په اسان９ ل８５دول 

ک８５ي.
بايسکل د ترانسپورت ډ４ره －＂وره وسيله ده. هره ورځ په ن７ۍ ک３ په ميليونونو انسانان ور＇خه －＂ه 

اخلي. آن داچ３ په ＄ينو ه５وادونو ک３ ي３ دبايسکل دچلولو لپاره ＄ان／７ې جادې  هم جوړې ک７ي دي.
دلوم７ي ＄ل لپاره بايسکل يوان／ليسي پوه کنت دوسواک په ١٧٩٠م کال ک３ اختراع ک７، چ３ دوه 
＇رخونه او يو چوکاټ ي３ درلود. اوس دن７ۍ په ه５وادونو ک３ په سل／ونو ډوله بايسکلونه جوړ８４ي، 
چ３ نه يوازې ترانسپورتي وسيله ده، بلکه دسپورت لپاره هم －＂ور دي.د سون مواد نه ل／وي، داستو－ن３ 
چاپيريال نه کک７وي.د چين دخلکو د＄مکني ترانسپورت زياته برخه په تيره بيا په ＊ارونو ک３ بايسکل 

جوړوي.
زموږ ه５واد ته بايسکل له مو！ر ＇خه مخک３ د ام５ر حبيب اله خان د حکومت په وختک３ واردشو. 
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ک ور ＇خه －＂ه اخلي.
اوس په زر－ونو تنه خل

بله وسيله چ３ له مو！ر سره ورته ده، خو دکوچني ماشين په مرسته، چ３ ل８ تيل ل／وي فعاليت کوي، 
د مو！ر سايکل په نوم يادي８ي. ＇رن／ه چ３ دتيلو ل／＋ت ي３ ل８ دی نو له همدې امله زياته －＂ه ور＇خه 

اخ５ستل －８５ي. زموږ په ه５واد ک３ ي３ استعمال له بايسيکل ＇خه وروسته دی .
ف سره، سمن／تن د انتقالولو يوه  وسيله جوړه 

د ١٨ م پي７ۍ په دويمه نيمايي ک３ د بخار ماشين په کش
ک７ه، چ３ دبخار په واسطه ي３  حرکت کاوه چ３  دغه لوم７نی جوړ شوی  مو！ر －２ل ک８５ي.

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

د ١٩ م پي７ۍ په دويمه نيمايي ک３ داس３ مو！ر اختر اع شو چ３ په نفتو ي３ حرکت کاوه. زموږ په ه５واد 
ک３ کله چ３ مستر دين  د برتانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په١٩٠۴زي�ديز کال  په 
， ي３ يوه عراده مو！ر هم امير حبيب اله خان 

ډسمبر ک３ کابل ته  سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر ＇ن
， پون６ه ارز＊ت ي３ در لوده. په  هغه مو！ر ک３ د تيلو پر ＄ای لر－ي 

ته ډال９ ک７، چ３ ٧٠٠ س＂ر لن
سو＄يده او ماشين ته ي３ حرکت ورکاوه. 

  اوس زموږ ه５واد ته بيالبيل ډوله مو！رونه وارد شوي دي لکه باروړونکي مو！رونه ( الرۍ، د طبيعي 
－از اوتيلو ！انکرونه) ، کوچني اولوی بسونه او －７ندي مو！رونه چ３ د ن７ۍ د ډ４رو عصري کمپنيو ＇خه 

پ５رودل ک８５ي.  
د اوسپن３ کر＊ه د مالونو د وړلو او راوړلو ډ４ره پخوان９ وسيله ده، چ３ دبخار د ماشين په واسطه په کار 
اچول شوې او داوسپن３ کر＊３ ورته غ％ي８ي او نن سبا د  ＄مکني حمل ونقل ډ４ره ستره وسيله ده .

په ١٣٠۵ لمريز کال ک３ د شاه امان اهللا خان په دوره ک３، کله چ３ د داراالمان عصري ＊ار جوړول 
پ５ل شول، د خلکو او تعميراتي مالونو د انتقال لپاره يو کوچنی اور －اډی د اوسپن３ کر＊３ سره  هم 
ه５واد ته وارد شو چ３ دا کر＊ه  د شاه دو شمشيره له زيارت ＇خه د داراالمان تر ما９１ پورې غ％يدل３ 
ک او کالي  په 

وه.دغ３ اور－اډي د بخار يو انجن (ماشين) او ＇و ډب３ در لودې او هره ورځ به ي３ خل
دې کر＊ه انتقالول . تراوسه ي３ ن＋３ دکابل په موزيم ک３ شته.دغ３ کر＊３ له ٨-٧ کيلومترو پورې 
اوږدوالی در لوده اوتر ١٣٠٧لمريز کال پورې فعاله و. د شاه امان اله خان له سقوط ＇خه  وروسته، 

د هغه وخت حکومتونو  د اوسپن３ کر＊３ له جوړولو او غ％ولو سره مينه ＊کاره نه ک７ه. 
س ＇خه پرته منحل اعالن شوی، 

ديادون３ وړ ده چ３ په ه５واد ک３ ！ول３ ترانسپورتي تصدي／ان３ د ملي ب
دا تصدي د زرو ＇خه د زياتو بسونو په در لودلو د کابل ＊ار په دننه او ده５واد په واليتونو ک３ فعاليت 
کوي او همدارن／ه په نظر ک３ لري چ３ د بري＋نا يي بسونو پروژه چ３ دکابل ＊ار په داخلي ج／７و ک３ 
ړن／ه شوې وه دويم ＄لي احيا ک７ي. بري＋نايي بسونه سربيره پردې چ３ ل８ ل／＋ت لري د ژوند چاپيريال 

هم نه کک７وي. 
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اضافی معلومات  ( د مطالع３ لپاره): 
， ک７ی دی. په ١٣٨۵لمريز  کال ک３ د ！ولو 

＄مکنی ترانسپورت په ＄ان／７ي ډول د وسايطو واردولو د يادون３ وړ پر مخت
ثبت شوو مو！روشم５ر ۶٠۶٩۴۴ عرادو ته رس５ده دا شم５ر په ١٣٨۶لمريز کال ک３ ٨٧٣٧٠١عرادو ته لوړ شو چ３ 
٨/۴٣سلنه ډ４روالی را＊يي. شخصي او ！کسي مو！ر ډ４ر زياتوالی ＊کاره کوي او همدارن／ه الرۍ د �١١٧۴۶٠خه 

١٣۵۴۴۶  او بسونه د ۴٨۵١٣ ＇خه ۵٨٠۴٩ عرادو ته لوړ شوي.

＄مکنی ترانسپورت
خصو請يات   

س واحد 
د مقيا

١٣٨٤ لمريز کال ک３
١٣٨٥ لمريز کال ک３

١٣٨ لمريز کال ک３
٦

！ول مو！رونه 
عرادې 

۴٨۶١۴١
۶٠۶٩۴۴

٨٧٣٧٠١

دولتي سکتور
عرادې

٢٨۵١٠
٣٠٢۵١

٣٣٣٠۶

خصو請ي سکتور 
عرادې

۴۵٧۶٣١
۵٧۶۶٩٣

٨۴٠٣٩٢

الرۍ 
عرادې

١٠٠٨٨٣
١١٧۴۶٠

١٣۵۴۴۶

 دولتي سکتور 
١١٣۴١

١١٩٠٨
١٢٩١۵

دخصو請ي سکتور 
عرادې

٨٩۵۴٢
١٠۵۵۵٢

١٢٢۵٣١

بسونه 
عرادې

۴١٧١٣
۴٨۵١٣

٨٠۴٩

دولتي بسونه 
عرادې

٣٣۶٨
٣۵٨۶

۴٢١٣

－７ندي مو！رونه 
عرادې

٢۶٢٧٠
٣١۴١۶۵

۵١٧۶٠١

دولتي سکتور 
عرادې

١٢۵٧٩
١٣٢٣٣

١۴۵٠١

مو！ر سيکلونه 
عرادې

۶۴٨١٧
١٠٨٢٨٢

١٢٧٩۵٩

دولتي سکتور 
عرادې

١٢٢٢
١۵٢١

١۶٧٧

 په ه５واد ک３ د بهرنيو  
اتباعو و سايط

عرادې
١٢۶۶٨

١٣٢٩۶
٢۵٧٩۴

١٣٨٦ لمريز کال در مرکزي احصاي３ د ادارې د کلن９ احصاي３  ٢٠٥مخ.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او ！ول３ ډل３ دې په ！ولنه ک３ د ＄مکني ترانسپورت 
په اهميت اوهمدارن／ه دهغه دب５شانه زياتوالي اغ５زې دي د ژوندانه په چاپ５ريال باندې رو＊انه ک７ي      

او دډل３ يو غ７ی دې د بحثو نو پايله هم ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

 پو＊تن３: 
په لن６ه تو－ه ي３ ＄واب ک７ئ: 

١-د ＄مکني ترانسپورت د وسايلود ډولونو نومونه واخلئ. 
٢-د ترانسپورتي وسيلو اختراع کوم３ اسانتياوې رامن％ته ک７ي دي؟

الندن９ جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
ف: د بايسکل مخترع  ..............دی. 

ال
ب: زموږ ه５واد ته مو！ر د برتانوي هند د بهرنيو چارو دسکرتر ............................                              

سفر په وخت ک３ کابل ته راوړل شو.
سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ: 

ف: بايسکل د انتقال －＂وره وسيله ده چ３ د ژوندانه چاپ５ريال نه کک７وي.
ال

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

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زموږ په ه５وادک３ د ＄مکني ترانسپورت (د اوسپن３ کر＊３) د سترې وسيل３ د اهميت په هکله 

تبصره وليکئ او د جغرافي３ په راتلونک３ ساعت ک３ يي  ！ول／يوالوته بيان ک７ئ. 
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ت:  
 اوولسم لوس

ئ؟
ب: د افعانستان د لويو الرو په هکله ＇ه پوه８５

لوي３ الرې په يوه ه５واد ک３، دبدن لپاره د وين３ د شريانونو په معنا دي.هغه ه５وادونه چ３ په هغو ک３  
لوي３ الرې ل８ې پر مختلل３ دي، په واقعيت ک３ په هغه ه５واد ک３ ！ولنيزه او اقتصادي وده په ！په دريدلی 
او د اقتصادي ＇رخ بيل３ برخ３  لکه 請نعتي توليدات، کرنيز محصوالت، عرضه او تقاضا، په بازار 
ک３ پ５رودل او پلورل، مسافرتونه او －ر＄５دنه له يوه ＄ايه ＇خه بل ＄ای ته تلل او راتلل په بشپ７ ډول له 
ستونزوسره مخامخ ک８５ي. ه５واد او اړونده ！ولنه  په بشپ７ ډول په فرهن／ي او اقتصادي انزوا ک３ واقع 

ک８５ي. 
ددې لپاره چ３ زموږ ه５واد د اقتصاد او ！ولنيز فعاليت له امله ارز＊تمنده خو＄＋ت ولري، بايد په 
ه５واد ک３ دننه د ！ولو واليتونو، ولسواليو او کليو ترمن＃ او له ه５واد ＇خه د باندې له －اون６يو ه５وادونو 
， ک７و،نو اړين بر４＋ي چ３ موا請التي برخ３ ته ي３ 

سره سياسي او اقتصادي دوامداره تماسونه ！ين
＄ان／７ې پاملرنه وشي.

 د امان اله خان او محمد ظاهر خان د پاچاه９ په دوره ک３، په تيره بيا د محمد داوود خان د請دارت 
په دوره ک３ ډ４ره ه）ه وشوه چ３ ه５واد له اقتصادي او ！ولنيز ې انزوا ＇خه وژ غوري. په ！ولو پن％ه 

د افغانستــــــــان 
سياسي نقشه

پالزم５نهالر＊ود:
د واليتونو مرکزونه

ن７يوال سرحدونه
د والياتو سرحدونه

ا請لي الرې
فرعي الرې

نورې کوچن９ الرې
د اوسپن３ الرې

سيندونه
د اوبو کانالونه
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کلن پالنونو ک３ د لويو الرو جوړولوته، د اقتصادي زير بنا په تو －ه،＄ان／７ې پاملرنه وشو ه. په پن％ه 
-١٣٣۵) لمريز کال)، دويم پالن  ( ١٣٣٥-١٣٤٠) او دريم پالن 

کلن لوم７ي پالن (١٣٣٠
(١٣٤١-١٣٤٥) کالوک３ د پرمختياي３ بودج３ ۵٠ سلنه په لويو الرو و ل／يده  او له ٢۵٠٠ 

کيلومترو ＇خه زيات قير شوي او کانکري＂ي س７کونه جوړ شول. 
خو په داخلي ج／７وک３ دغه ！ول３ جادې تر يوې اندازې پورې ويجاړې شوی، چ３ ترميم ي３ غو＊ته. 

د پخوانيو لويو الرو پراختيا اود نوو لويو الرو جوړول، د دولت اساسي اړتياوې دي.
＇رن／ه چ３ خصو請ي سکتور په دې برخه ک３ له پان／３ اچون３  سره مينه نه لري. نوله همدې امله 

دلويو الرو ترميم او جوړول د دولت په غاړه دي.
لوې الري３ په دوه برخو ويشل ک８５ي: 

ک له يوې نقط３ پ５ل او له يو دوراني حرکت ＇خه 
١- حلقوي لوي３ الرې چ３ په هغو باندې ترافي

ف 
دنامنظم３ دا４رې يا بيضوي ته ورته دايرې په  ب２ه، د پ５ل له نقط３ سره ن＋لي. لکه د کابل – مزار شري

س – هرات – کندهار – غزني ا و کابل حلقوي س７ک.
–شبرغان – ميمنه – بادغي

٢-ب５ل３ او پر４ک７ل شوې الرې، چ３ له حلقوي لويو الرو ＇خه جال شوي دي لکه دکابل –خوست 
او داس３ نورې الرې.

د ه５واد مهم３ لوي３ الرې عبارت دي له: 
د ه５واد شمالي لويه الره: 

د مرکزي او شمالي و اليتونو د سودا－رۍ او موا請التو په بر خه ک３، دغه لويه الره ستره برخه لري. 
ددې پروژې －＂３ په الندې ډول دي: 

١- ددې لوي３ الرې په جوړيدو سره مرکزي واليتونه مستقيماً له شمالي واليتونو سره ون＋لول شول. 
دغه لويه الر ه د ＊کاري  درې له الرې ＇خه چ３ ۴٠ کاله ي３  ده５واد شمالي سيم３ د مرکزي او 
جنوبي سيمو سره ن＋لول３، ٢٠٠ کيلومتره لن６ه ده. په پای ک３ ترانسپورتي ل／＋تنونه او د مو！رو 

استهالک کم８５ي او په ل８ وخت ک３ حا請الت  سودا－ريزو مرکزونوته وړل ک８５ي.
٢-د ه５واد دشمالي سيمو تو ليدي محصوالت په جنوب ک３ ل／＋تي مرکزونو ته او 請ادراتي مالونه 

ده５واد شمالي بندرونو ته په ډ４ر ل８ وخت ک３ وړل کي８ي.
٣-يوشيمر فابريک３ لکه د بغالن د بورې فابريکه، غوري سمن، د －لبهار، پلخمري، جبل السراج 
نساجي او داس３ نور ې ددې لوي３ الرې په اږدوک３ پرت３ دي، دهغو توليدات د وخت له ضايع کيدو 
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پرته دخر＇الو بازارو نوته  او همدارن／ه اومه مواد او د اړتيا وړ نور مواد ي３ له همدې الرې ＇خه 
انتقال８５ي. 

د کابل – تورخم لويه الر:
دغه لويه الر د ترانزيتي لويو مشهورو الرو ＇خه ＄ان／７ی اهميت لري. دغه لويه الر د تورخم له الرې 
له پ５＋ور سره ن＋ت３ ده له هغ３ ＇خه وروسته د اوسپن３ د کر＊３ او قير شوې لوي３ الرې په واسطه د 
کراچ９ له بندر سره اود هغ３ له الرې د هند د سمندر اوبو د ن７يوال３ الرې سره ن＋لي. له هغ３ ＇خه 
په －＂３ اخيستن３ زموږ د ه５واد دسودا－رۍ ！ول مالونه د هند ه５واد او د أسيا، اروپا او امريکا نورو 
ه５وادونو ته 請ادر８４ي. د ن７ۍ ده５وادونو ＇خه وارداتی مالونه د ترانزيت له حق ＇خه په －＂３ اخيستن３ 

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

ولسواليو سره ن＋ت３ ده.
ددې لوي３ الرې په اوږدو ک３ د بري＋نا بندونه او د نن／رهار د کانال پروژه جوړه شو４ده، چ３ د هغ３ په 
بشپ７يدو ک３ ي３ ستر رول لوبولی دی. په همدې ډول د نوموړو واليتونو توليدي او کرنيز محصوالت 
 ，

کابل او نورو استهالکي مرکزونو ته انتقال８５ي، چ３ په پای ک３ د نوموړو واليتونو د اقتصادي پرمخت
سبب －ر＄ي.

کابل – کندهار لويه الر: 
دغه لويه الر  د ترانزيتي فعاليت له مخ３ د  ه５واد دلويو الرو په ډله ک３ لوم７ی مقام لري، ＄که چ３ د 
کابل – کندهار لويه الر  د کندهار – سپين بولدک له الرې د چمن د اوسپن３ کر＊３ پواسطه د کراچ９ 
او －وادر ( د عرب د سمندر －ي په غاړه پروت دی) له بندرونو سره ن＋لوي. همدارن／ه د کندهار – 
هرات د لوي３ الرې پواسطه د تورغون６ۍ د بندر په واسطه د ترکمنستان له جمهوريت سره، د اسالم 
کال د بندر په واسطه چ３ په هرات ک３ پروت دی، ابونصر فراهي بندر چ３ په فراه ک３ موقعيت  لري، 
د نيمروز د واليت د الرام – زرنج لوي３ الرې په واسطه د ايران اسالمي جمهوريت سره او د هغ３ 
الرې داوسپن３ دکر＊３ په واسطه د ايران ده５واد د شاه بهار له بندر سره دعرب د سمندر－ي ن７يوالو 
اوبوته الره پيداکوي. ددې بندر له الرې نه يوازې افغاني مالونه بلک３ دمرکز ي أسيا دجمهوريتونو 

مالونه هم وارد او請ادري８ي.
د کابل – کندهار لويه الر، ＇و واليتونه چ３ د تاريخي او تجارتي ＄ايونو لرونکي دي يو له بل سره ن＋لوي.
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ۍ ( پخوان９ قره تپه) لويه الر:  
ت – تورغن６ 

د کندهار – هرا
دغه لويه الره د جوړ＊ت له مخ３ ډ４ره عصري په کانکري＂ي ډول جوړه شوې وه. خو اوس د بيا رغون３ 
په پايله ک３  قير شوې ده.زموږ ه５واد د ترکمنستان او د ايران اسالمي جمهوريت سره ن＋لوي. په همدې 
ډول دلويدي％و واليتونود مرکزونو د ن＋لولو له مخ３ اهميت لري، چ３ کندهار او هرات په مستقيم 

ډول او فراه، نيمروز او هلمند په غير مستقم ډول ن＋لوي.

ت – اسالم قلعه لويه الر:
هرا

ددې لوي３ الرې اوږدوالی ١٢۴ کيلومتره دی اود هرات ＊ار د اسالم قلعه له بندر سره چ３ له ايران 
سره د افغانستان په سرحد ک３ پروت دی ن＋لوي. دغه لويه الر له ايران، ترکي３ اونورو اروپايي ه５وادونو 

سره په سودا－رۍ ک３ زيات اهميت لري.
ب لويه الر:  

ي – شبرغان – فاريا
د پلخمر

دغه لويه الر د سودا－رۍ او اقتصاد له پلوه ＄ان／７ی اهميت لري او د ه５واد د حلقوي لوي３ الرې برخه 
ده، چ３ د ه５واد شمالي واليتونه لکه بغالن، سمن／ان،بلخ، جوزجان او فارياب يوله بل سره ن＋لوي 
س د واليت له الرې دهرات له واليت سره ن＋لي. له هرات سره دهغ３ په ن＋لولودغه حلقوي 

او د بادغي
لويه الر  بشپ７ي８ي . د هغ３  ＇خه د جالشوو لويو الرو په واسطه د حيرتان،کلفت او د اندخوی د 

آقين３ له بندرونو سره هم ن＋لي. 
ت لويه الر:  

د کابل- خوس
له ډ４رو کلونو راهيس３ ددويم３ درج３ لوي３ الرې په نامه ياديده خو کله چ３ دخوست د غالم خان 
د بندر سره و請ل شوه او دهغ３ الرې د کرم３ ايجنس９ سره ون＋ته ＄ان／７ی اقتصادي او سودا－ريز 

اهميت ي３ پيداک７. د ه５واد جنوبي واليتونه لکه لو－ر، پکتيا او خوست ي３ له کابل  سره ون＋لول.
د کندز – بدخشان لويه الره:  

د ه５واد مهم حا請ل خيز کرنيز او 請نعتي واليتونه لکه کندز، تخار او بدخشان يو له بل سره ن＋لوي. 
همدارن／ه ده５واد د شمالي  لوي３ الرې په واسطه د حلقوي لوي３ الرې سره ن＋تي. په همدې ډول د 

کندز شيرخان بندر له الرې د تاجکستان له ه５واد سره ن＋لي. 
ده５واد دلويو الرو جوړول سرب５ره پردې چ３ ده５واد د بيالبيلو سيمو تر من＃ اقتصادي او تجارت３ 
اړيکي، ن８دې کوي، بلک３ دهغو له الرې د جنوبي او مرکزي أسيا ده５وادونو تر من＃ دوستانه اړيکو 
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ک３ هم مهمه برخه لري.نو د همدې موقعيت له مخ３ يو＄ل بيا د افغانستان تاریخي اهميت د جنوب 
ختي％３ او مرکزي أسيا او مديتران３ د حوزې په ن＋لولو ک３ ＇ر－ند وي. 

                                                    اضافی معلومات  د مطالع３ لپاره 
شماره

لويه الر 
اوږدوال３ په کيلومتر 

1
کابل – کندز 

337
2

کندز – شير خان بندر 
63

3
پلخمري ـ شيبرغان 

360
4

شبرغان – ميمنه 
179                   

5
کابل – تورخم 

232
6

کابل – جالل آباد 
148

7
جالل آباد – اسعد اباد 

90
8

سرخکان – مهتر الم 
18

9
کابل – کندهار 

483
10

کندهار –سپين بولدک 
101

11
کندهار – هرات – تور غندۍ 

679
12

هرات – اسالم قلعه 
124

13
کندهار – هرات 

567
14

کابل –－رديز 
122

15
－رديز – خوست 

114
16

کندز – تخار 
70

17
تخار – بدخشان 

169
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې ده５واد په موا請التي نقشه ک３ ديوې 
لوي３ الرې ت／لوری و！اکي، چ３ کوم واليتونه سره ن＋لوي لکه دکابل – کندهار، کندهار – هرات، 
پلخمري – هرات، کابل – تورخم  اوداس３ نور. هره ډله دې د فعاليت پايله خپلو ！ول／５والو ته بيان 

ک７ي. ＊اغلی ＊وونکی دې د ډل３ دفعاليت پايل３ د خپلو معلوماتو سره يو ＄ای را ！ول３ ک７ي.
      

 پو＊تن３: 
 

      لن６ ＄واب ورک７ئ: 
-د من％مهال３ ادارې له جوړيدو وروسته ول３ د لويو الرو پراختيا ته ＄ان／７ې پاملرنه و－ر＄يده؟ ١

， ک３ د لويو الرو اهميت توضيح ک７ئ. 
٢- د ه５واد په اقتصادي پرمخت

٣- د ه５واد کوم３ ترانزيتي الرې د عرب سمندر－ی  له ن７يوالو اوبو سره ن＋تي دي؟
 الندې جمل３ په خپلو کتابچو ک３ بشپ７ې ک７ئ.

۴- ده５واد لوي３ الرې په سترو دوو برخو............... او............. ويشل شوي دي.
۵- د شمال حلقوي لويه الر د.............، ........ او ............بندرونو له الرې دتاجکستان، 

ازبکستان او ترکمنستان ده５وادونو سره ن＋ت３ ده. 
 ۶- زموږ ده５واد د............،..............او............ لويو الرو له الرې دايران له ه５واد سره ن＋تی دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د افغانستان نقشه رسم ک７ئ او په هغ３ ک３ ده５واد حلقوي لويه الر رسم ک７ئ او د  جغرافي３ د 

مضمون په را تلونکي ساعت ک３ خپلو ！ول／يوالوته و＊ئ.
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ت:
اتلسم لوس

ئ؟
ت په هکله ＇ه پوه８５

3,4 د هوايي ترانسپور

هوايي ترانسپورت د ه５واد دل５رې پرتو سيمو او ن７ۍپه ن８دې کولو ک３ ارز＊تناکه رول لوبوي. خو دغه 
ترانسپورت د نورو ترانسپور！ونو پرتله د انرژيکي موادو د ډ４ر ل／＋ت له کبله په لوړه بيه تمام８５ي خو 
سياسي،تجارتي او نظامي اړيکي په چ＂ک９ ！ين／وي، نو له همدې امله هر ه５واد د خپل مالي او اقتصادي 

شرايطو له مخ３ ددې سکتور ودې ته ډ４ر ه پاملرنه کوي. 
ش، بابا او فيروز کوه غرونو ديوه طبيعی حايل په تو－ه 

لکه چ３ پوه８５و  افغانستان غرنی ه５واد دی. د هندوک
ه５واد په دوو شمالي اوجنوبي برخو ويشلی دی. په دې سر ب５ره زموږ ه５واد په وچ３ پورې ت７لی دی. د لويو 
الروغ％ول د خلکو اړتياته ＄واب نه شي ويالی. نوله همدې امله دهوايي حمل ونقل اهميت زيات او 
دپاملرن３ وړ دی. دغه  ه５وادله يوې خوا سمندر ته الر نه لري او له بله پلوه دغرونو په واسطه په کوچنيو او 
بيلو جغرافيايي سيمو و يشل شوی دی،  چ３ دغه ډول طبيعي شرايط ！ولنيز او آن سياسي ستونزې لري. 
د همدې ا請ل له مخ３ د اړتياوړ زياتره مواد په مناسب وخت په ه５واد ک３ دننه او بهرک３ مصرف کوونکو 

ته په ！اکلي وخت نه رس８５ي.
 زموږ ه５واد دهوا نوردۍ فعاليت اوله الوتکو ＇خه د مسافرينو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو ک３ ډ４ر 
لمريز کال د امان اله خان د پاچاه９ په دورې  لرغونتوب نه لري . د  هوا نوردۍ دفعاليت پيل په ١٣٠۶
پورې مربوط －２ل ک８５ي  چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره يوې کوچن９ روسي الوتک３ په مياشت ک３ دوه ＄له د 

کابل او ترمز ترمن＃ په الوتنی پيل ک７ې و.
لمريز کال ک３ د جرمني دلوفت انزا دکمپن９ يوه درې ماشينه الوتکه له برلين ＇خه هرات  په ١٣١٧

اوکابل او له کابل ＇خه جاپان ته الوتنه کوله. 
هوايي لوم７نی شرکت په ه５وادک３ دآرياناافغان هوايي شرکت په نو م، دمسافرينو او تجارت３ مالونو دحمل 
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ونقل په منظور په ١٣١٧لمريز کال ک３ جوړ او په فعاليت پيل وک７. ＇رن／ه چ３ پوره تاسيسات او 
لمريز کال  امکانات ي３ نه درلودل، نو له همدې امله د ه５واد اړتياوو ته ي３ ＄واب نشوويالی.نوپه ١٣٣۵
ک３ دملکي هوانوردۍ رياست جوړ شو. دهغ３ په جوړيدو سره په افغانستان ک３ د هوانوردۍ د پراختيا او 
ف، هرات او جالل اباد ک３ 

， لپاره زمينه برابره شوه.  دهوانوردۍ رياست په کندهار، مزارشري
پر مخت

دهوايي ډ－رونو په جوړولو اقدام وک７. بهرن９هوايي نمايند－９ هم دافغانستان له هوايي ډ－رونو ＇خه －＂ه 
اخلي. له هوايي ترانسپورت ＇خه د مسافرينواو هغه مالونو او کاليو دانتقال لپاره －＂ه اخ５ستل ک８５ي، چ３ 

حجم ي３ ل８ او ارز＊ت ي３ زيات وي. 
 

 

， په 
زده کوونکي دې په مناسبوډلو وويشل شي او هره ډله دې دهوايي ترانسپورت د پرمخت

اهميت او اړتيا بحث وک７ي او پايل３ دې دډل３ يو غ７ی ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

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

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

الندې جملی بشپ７ې ک７ئ.
١-د ه５واد دملکي هوانوردۍ فعاليت د........پاچاه９ په دوره ک３ په ١٣٠٦لمريز کال ک３ پ５ل شو.
٢-د ه５واد لوم７ني داخلي شرکت د...........په نوم په ١٣٣٣لمريز کال په فعاليت پ５ل وک７. 

لن６ ＄واب ورک７ئ.
١-له هوايي ترانسپورټ ＇خه د کومومالونود انتقال لپاره －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

٢-د هوايي ترانسپورټ د پراختيا الملونه بيان ک７ئ؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هوايي ترانسپورټ د اړتيا او پراختياپه باره ک３ مقاله وليکئ اود جغرافي３ دمضمون په راتلونکي 

ساعت ک３ يي له ＄انه سره راوړئ او خپلو！ول／يوالوته ي３ وړاندې ک７ئ. 
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ت:
 نولسم لوس

الف ـ د ه５واد هوايي شرکتونه او ډ－رونه

دملکي هوايي رياست په ١٣٣۵لمريزکال ک３ جوړ شو، چ３ په هغه وخت ک３ ي３ دوه سترې 
موسس３ دهوا پ５ژندن３ او هوانوردۍ په نوم درلودل３ چ３ د ن７ۍ د ملکي هوانوردۍ د موسس３ 
غ７يتوب ي３ هم درلود، چ３ دهغو دمالي او معنوي مرستو ＇خه ي３ په ！ولو برخوک３ －＂ه اخ５ستله، 
دهوايي ډ－رونو جوړول اومراقبت، دمخابرو اود دست／اوو او د هوانو ردۍد وسيلو  او ميتورولو ژی 
M  د ستيشونو نصبول، د！ولو تشبثاتو او د هوايي حمل و نقل  د موسسو تنظيم او 

eteorology
اداره، د ملکي هوانوردۍ اړونده د！ولو مقراراتو او ا請ولنامو اجراکولو او په پای ک３ په نوموړو ＇ان／و 

ک３ داړتيا وړ فني پرسونل روزنه، ددې رياست سترې دندې －２ل کيدې.
د کابل دن７يوال  ډ－ر جوړول:

 ددې ډ－ر د جوړولو کار په ١٣٣٩لمريز کال ک３ پيل شو، اوپه ١٣۴١لمريز کال ک３ پای ته ورسيده، 
چ３ د دنننيو او بهرنيو الوتکود －＂３ اخ５ستن３ وړ و－ر＄يد. په دې سرب５ره دغه ډ－ر يو عصري ترمينل 
ک،د－مرک ＇ان／３،تعليمي 

چ３ په ！ولو وسايلو سمبال دی لکه مخابره، هواپ５ژندن３، هوايي ترافي
مرکز، تخنيکي ورکشاپونه او داس３ نور هم لري. دغه ډ－ر په وروستيو کلونو ک３ نور هم پراخه شو، په 
١٣٨٨لمريزکال ک３ د جاپان ده５واد په مرسته ددې ډ－ر په لويدي％ه برخه ک３ نوی ترمينل چ３ په 

د کابل د ن７يوال هوايي ډ－ر يوه برخه
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نوو وسايلو او ملحقاتو سمبال دی هم جوړشو.
په نورو واليتونو ک３  دهوايي ډ－رونو دجوړولو پالن هم عملي شو،په لوم７ي پ７او ک３ د کندهار، 

هرات،کندز او جالل اباد د ډ－رونو جوړيدل پيل شول.
له هغ３ جمل３ ＇خه د کندهار هوايي ډ－ر د کندهار د＊ار د جنوب ختي＃ په ٨ کيلو مترۍک３ د سپين 
بولدک په الره ک３ په يوه پراخه ساحه ک９ جوړ شوی. دغه هوايي ډ－رد کابل د ن７يوال هوايي ډ－ر په شان 
دهر ډول الوتکو د －＂３ اخ５ستن３ لپاره مناسب دی. دا ډ－ر په ابتدايي او محلي ډول په ١٣٣٠لمريز 

کال ک３ د －＂３ اخ５ستن３ وړ －ر＄５دل３ و.
دکندهار هوايي ډ－رپه ！ولو عصري تاسيساتو لکه هو ！ل، ترمينل، مخابراتي وسايلو اوداس３ نورو 

سمبال دی.
په لن６ه تو－ه ويالی شو چ３ په ١٣٨٨لمريز کال ک３ تقريبًا٣٧هوايي ډ－رونه وو. چ３ له هغ３ ډل３ 
＇خه د کابل او کندهار هوايي ن７يوال ډ－رونه لوم７ۍ درجه پر مختللي تاسيسات او دالوتکو دمن６ی 

قير شوی الرې لري. 
ف، جالل آباد او کندز هوايي ډ－رونه د ل８ ظرفيت په لرلو په دويمه درجه ک３ دي 

د هرات، مزارشري
ترمينل او دالوتکو دمن６ی قير شوی الرې لري نور ١۴ هوايي ډ－رونه دريمه درجه او ٧ نور ＇لورمه 
درجه ک３ را＄ي چ３ ترمينل او دالوتکو دمن６ی خامه الرې لري د هغو سرب５ره پن％مه درجه هوايي 

ډ－رونه هم په ه５واد ک３ شته.
د يادون３ وړ ده چ３ هغه عوايد چ３ دن７يوالو ډ－رونو له مقررې سره سم دبهرنيو الوتکو له الوتنو ＇خه 

په ١٣٨٨لمريز کال ک３ ددولت خزان３ ته تحويل شوي دي په الندې ډول دي:
دي. ١- دهرې بهرن９ الوتک３ له ！ول وزن ＇خه، ديو ！ن( ۵٠٠) افغان９ د دولت عوايدو ته تحويل شوي 

٢-دهرې بهرن９ الوتک３ له  الوتن３ ＇خه ترافيک３ خدمتونه ( ٧۵٠٠) افغان９ اخ５ستل شوي دي. 
٣-هره بهرن９ الوتکه چ３ له ＇لورو ساعتونو ＇خه زياته په هوايي ډ－ر ک３ تم شوې،د درولوکرايه          

س) ور ＇خه اخيستل شوی دی.
， ！ک

د (پارکن
۴-هره بهرن９ الوتکه چ３ په ترانزيي تو－ه زموږ ده５واد له فضا ＇خه تيري８ي، ( ٢٠٠٠٠) افغان９ اويا 

دهغ３ معادل ۴٠٠ امريکايي ډالره ور＇خه اخ５ستل شوي دي.
ب- د ه５واد هوايي شرکتونه: 

١- د آريانا افغان هوايي شرکت لوم７نی دولتي شرکت دی چ３ په ١٣٣٣لمريزکال ک３ يی د 
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مسافرانو او د سودا－رۍ دمالونو په حمل و نقل ک３ رسماً په فعاليت پيل ک７ی، لو م７ن９ پان／ه يي درې 
سوه زره امريکايي ډالره وه، چ３ په هغ３ ک３ ۵١ سلنه ددولت ون６ه او ۴٩ سلنه د ان６يمان شرکت 

ون６ه وه.
D  الوتک３ په مرسته چ３ د ٢٨ مسافرانو ظرفيت يي در لود له 

C-د دې شرکت لوم７ن９ الوتن３ د ٣
ف ＊ارونو ته ي３ الوتنه کوله.

کابل ＇خه د کندهار،هرات او مزار شري
D او   

C -۴ ３دوه کاله وروسته دان６يمار لوی شرکت دپان امريکن په شرکت ک３ مدغم شو او کله چ
D په نوم دوه الوتک３ وپ５رودل３  شوې دآريانا شرکت ن７يوالو هوايي ډ－رونو ته الر پيداک７ه. دآريانا 

C -۶
افغان هوايي شرکت لوم７ن９ بهرن９ الوتنه له کابل ＇خه د بحرين په لور وه، چ３ د ١٣٣۴ لمريز کال 

دغوايي په مياشت ک３ له ٢٨ مسافرانو سره سرته ورس５ده.
 د آريانا افغان هوايي شرکت سره له دې چ３ په درې لسيزو داخلي ج／７و ک３ ډ４ر مالي، اقتصادي او 
  A

irbus    -٣٠٠  ３لور الوتک＇ B -الوتکه او٧٢٧  A
N

کادري تاوانونه وليدل، بياهم ۴- ٢١
A    نوی ماډل دوه الوتک３ لري چ３ هره ورځ له پالن سره سم د 

irbus - يوه الوتکه او ٣١٠
ض آباد، کندز اوم５من３ ته 

س، في
ف، جالل آباد، زرنج، ل＋کر－اه، بادغي

هرات، کندهار، مزارشري
الوتن３ کوي.

（ الندې نيول３ 
په همدې ډول دآريانا هوايي شرکت د ن７ۍ ١٧ لوی ＊ارونه هم د خپلو الوتنو دپو＊

او د پراختيا په حال ک３ دي. د ن７ۍ هغه ＊ارونه چ３ آريانا ورته الوتنه کوي د ډهلي، امرتسر،تهران، 
ض، جده، 

مشهد، اسالم آباد،دو شنب３، ارومچ３، باکو، مسکو، دوب９، شارجه، استانبول،انقره،ريا
کويت او فرانکفورت نومونه اخ５ستالی شو. 

د اريانا افغان هوايي شرکت د خپلو الوتکو په الوتنو سرب５ره داخلي خصو請ي شرکتونو او بهرنيو هوايي 
شرکتونو ته   لکه ان６ين اير الين، دآسمان هوايي شرکت، د اذر بايجان هوايي شرکت، د عرب متحده 
آماراتو او دپاکستان هوايي شرکت ته هم الزم ＄مکن３ ！ول خدمات برابر وي. بار وړونکو لويو الوتکو  

( کار－و) بارول او  تخليه کول او نور الزم خدمتونه په چ＂ک９ سرته رسوي. 
٢- هوايي خصو請ي شرکتونه له 請افی ايرويز، پامير او کام اير ＇خه عبارت دي. چ３ دفعاليت جواز 
ي３ د افغانستان له پان／３ ＇خه د مالت７ له ادارې ＇خه تر السه ک７ی دی او د خپلو الوتکو په مرسته  
کورنيو او بهرنيو کر＊و ک３ په خدمت بوخت３ دي. پر عوايدو باندې د مالياتو دقانون له مخ３ ١٠ سلنه 
س سرب５ره چ３ د هوا نوردۍ وزارت او آريانا افغان 

داخلي عوايد او دوه سلنه بهرن９ عوايد په هغه ！ک
هوايی شرکت ته ورکوي، ددولت خزان３ ته ي３ هم تحويلوي.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي،هره ډله دې دهوايي ډ－رو په اهميت او اقتصادي 
ارز＊ت باندې په خپلو من％و ک３ بحث وک７ي او د بحث پايل３ دې خپلو！ول／يوالو ته ووايي.

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

١-دملکي هوا نوردۍ رياست په ١٣٣۵ لمريز کال  ک３ جوړ شوی دی.
٢-دکندهار هوايي ډ－ر له ١٣٣٠لمريز کال راه５سی د －＂３ اخ５ستن３ وړ دي. 

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
- ده５واد هوايي ن７يوال ډ－رونه له............او ......... ＇خه عبارت  دي. ١

٢- له هغو بهرنيو الوتکو ＇خه چ３ په ترانزيتي ډول دافغانستان له فضا ＇خه ت５ري８ي له هرې الوتن３  
＇خه.............افغان９ عوايد الس ته را＄ي.

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

 ٢- د ه５واد په کومو واليتونوک３ دويمه درجه ملکي هوايي ډ－رونه جوړ شوي دي؟
 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

زده کوونکي دې په ه５واد ک３ د هوايي ډ－رونو دجوړولود اړتيا په هکله، د＄مک３ دجوړ＊ت او 
جغرافيايي موقعيت په پام ک３ نيولو سره په س５مه ييزه او ن７يواله سطحه تبصره وک７ي او دجغرافي３ 

د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ دې بيان ک７ي. 
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 شلم لوس

Com
m

unication  4,4 - اړيکي

ت: 
ف: د اړيکو اهمي

ال

اړيکي د  مخابراتو ( د افکارو د راک７ې ورک７ې ！ين／ول، او د پيغامونو استول او اخيستل) او 
ترانسپورتيشن ＇خه عبارت دي  چ３  د تيرولوستونود موا請التو په برخه ک３ له هغو ＇خه 
Tele C د خلکو ترمن＃ د ليکنو، غ８ونو، 

om
m

unication  يادونه شوی ده. مخابرات
عکسونو يا د دواړو په واسطه د افکارو، احساساتو او اطالعاتو دراکولو ورکولو معنا لري، 
يا په بل عبارت مخابرات د خبر، احوال، تجارتي ، 請نعتي، رسمي،شخصي پيغامواو د 
معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو وسيله ده چ３ له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته ک８５ي چ３ 
دنننه  او بهر ب５ال ب５ل３ سيمي سره ن＋لوي. د اړيکو ！ين／ولو لپاره له ب５ال ب５لو ډولونو او وسيلو 
س او 

＇خه －＂ه اخ５ستل ک８５ي لکه اخبار، راډيو، تل／راف، ！يلفون، تلويزيون، پُست، فک
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انترنيت. دغه ！ول له ل５رې وا！ن ＇خه د اړيکو چ＂ک３ وسيل３ دي. په اوسن９ ن７ۍ ک３ غ８ 
س د الکترونيکي بهير په تو －ه د سيم، راډيو  او تلويزيوني  ＇پو پواسطه د فضاء له 

او عک
الرې اونوري ＇پ３ د نورې فايبر په واسطه سره  ن＋لي.راډيوي اونوري ＇پ３ په يوه ثانيه ک３ 
د ٣٠٠٠٠٠ کيلومترو په چ＂ک９ حرکت کوي. په داس３ حال ک３ چ３ الکترونيک３ ن＋و 

ل８５د هم په همدې اندازه ک３ دي. 
د مخابراتود اهميت په هکله ديادون３ وړ ده چ３ داړيکو دې برخ３ ته  د ！ولن３ داعصابو 
ا請طالح ور ک７شويده.＄که  چ３ په ！ولنه ک３ د افکارو د انتقال او راک７ې ورک７ې ＊ه و سيله 
ده، په هغو ！ولنو او ه５وادونو ک３ چ３ مخابرات يي ＊ه فعال دي، په دې معناچ３ د ！ولن３ 

， ک７ی دی.
اعصاب ＊ه کار کوي او ！ولن３ هم ＊ه پر مخت

 مخابراتي لوم７ن９ وسيله د تل／راف اختراع ده چ３ د مورس د ن＋و د اختراع له مخ３ د بري＋نا 
د جريان په واسطه د سيم په  اوږدو ک３ لي８ل ک５ده. نن ورځ عکسونه، غ８ونه، تلويزيوني 
عکسونه د سپوږمکيو، راديو او نوري فايبر له الرې د＇و ثانيو ＇خه په ل８ه موده ک３ د ن７ۍ －رد 

چاپيره مخابره ک８５ي.
مصنوعي سپوږمکيو د مخابراتو او اړيکو په برخه ک３ ډ４ر لوي انقالب رامن％ته ک７ی دی، 
چ３ د！يل５فون اومبايل، تلويزيون او  ان＂رن５ د تکنالوژۍ د پراختيا سبب شوی ده. په دې 
سرب５ره، مصنوع３ سپوږمک９ ＄مک３ ＇خه په ب５الب５ل لوړوالي عکسونه اخلي او خپلو 
＄مکنيو مرکزونو ته ي３ انتقالوي، چ３ د هغو له مخ３ بيالب５ل  تصويرونه او جغرافيايي 

نقش３ جوړ８４ي.
  G

ate -w
ay   اوس زموږ په ه５واد ک３ هم د مخابراتو وزارت ملي او ن７يواله －يت وې

د کابل د＊ار دمهتاب کال په ساحه ک３ جوړه ک７ې ده. د＄مکني تم ＄ای او مصنوعي 
ش او مخابراتي او تخنيکي پرمختللی سيستم 

سپوږمک９ په واسطه فعاليت کوي. يولوی دي
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لري. له دې －يت وې ＇خه په مل３ او ن７يواله کچه －＂ه اخ５ستل ک５دی شي. اوس دولتي 
س، تلويزيون３ اوانترني＂ي اړيکو  لپاره له  هغ３ 

ارتباطات او مخابراتي شرکتونه د！يل５فوني، فک
＇خه －＂ه اخلي   او ده５واد ٣۶۴ ولسوال９ او ادارې د همدې －ي وې په مرسته  له ن７ۍ 
سره ن＋تي دي. همدارن／ه د مخابراتوخصو請ي شرکتونو دن７يوال فعاليتونو لپاره د خپلواکه 
－ي＂وويو د －＂３ اخ５ستن３ اجازه هم ور ک７ شويده. د نوري فايبر په مرسته د ＄مک３ له الرې 
ده５واد مخابراتي ارتباطات له ن７ۍ سره     را من＃ ته شوي دی، چ３ د مخابراتو له مصنوعي 

سپوږمکيو  پرتله خورا ارزانه تمام８５ي. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې په اوسن９ ن７ۍک３ اړيکوپه اهميت 
پخپلومن％وک３ خبرې وک７ي او د بحث پايله دې دډل３ يو غ７ی  خپلو！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

＊وونکی دي د فعاليت په پای ک３ وړاندي شوی معلومات را ！ول او لن６يز دې زده کوونکو ته و 
وايي.

 پو＊تن３: 

ش ＄ايونه بشپ７ ک７ئ:
د جملوت

١- ارتباطات ٠٠٠٠٠-٠او  ٠٠٠٠٠٠احتوا کوي.
٢-د نوري او راديوي ＇پو چ＂کوالی په يوه ثانيه ک٠٠٠٠٠٠٠٠٠３ کيلومتره دی. 
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٣-لوم７ن９ اختراع شوې مخابرات３ وس５له د ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ＇خه عبارت ده.
لن６ ＄واب ور ک７ئ:

ف ک７ئ.
۴-مخابرات تعري

۵-مصنوعي سپوږمک９ کوم مخابراتي خدمتونه سرته رسوالی شي. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ک الندې 

د جغرافي３ په مضمون ک３ له مخابراتي و سيلو＇خه د －＂３ اخ５ستن３ ＇رن／والي تر سر لي
يو مطلب وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３   خپلو！ول／يوالوته وړاندې 

ک７ي.
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يو ويشتم لوس

ب. ُپست Post په افغانستان ک３ 

ايا پوه８５ئ چ３ د مخابراتو دوزارت د پُست رياست کوم خدمتونه سرته رسوي؟

س ته و－ورئ او وواياست چ３ د مو！رواو بايسيکلونو سپرل９  کوم３ دندې سرته رسوي. 
پورتني عک

د افغانستان پُستي کارونو د لوم７ي ＄ل لپاره په ١٨٧٠م کال ک３ د امير شيرعلي خان په دوره ک３ 
پُسته خانه په مرکزک３ د کابل په باالحصارک３ د (چاپار خان３) رواج وموند. په هغه وخت ک３ يوه 
په نوم او په لويو واليتونو ک３ په ابتدايي ډول جوړې شوی. دولتي مکتوبونه او شخصي ليکونه ي３ 
ل.پُستي ！ک＂ونه  په را جستر شوي ډول ديو مثقال او دوه مثقاله په وزن د پُسته خان３ په مرکز ک３ من
， چاپ او 

د شاهي او ثنار او دهغ３ وخت په مروجوسکو په بيه، په سپين کاغذ په کمزوري رن
پُستي ！ک＂ونه  د زمري د سر په نامه  دمکتوبونو او ليکونو له پاسه نصبول. دهغه وخت مشهور 
پُست３ د انتقال لپاره له يومرکز ＇خه بل  ياديدل. او له نصبولو ＇خه مخک３ ي３ يو کنج غو＇يده. د
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مرکز ته ！اکلي وخت په پام ک３ نه وه  نيول شوی. انتقاالت د پُست３ د ！اکلي حد تابع وو.
هغه دولتي مکتوبونه چ３ دفوري کلمه ور باندې ليکل شوې وه. فوق العاده پُسته －２ل ک５ده د پُسته 
بردار په نوم ياديده، دغه پُسته پر اسپ سپاره استوونکي له خواچ３ چاپار په نوم ياديده، ا請لي ＄ای 

ته ل８５دول ک５ده.
ک رسوونکي په نوم ياديدل.

ش د ويشونکو مستخدمينو له خوا ک５ده چ３ د لي
د مکتوبونو وي

که کوم دولتي مکتوب چ３ به کوم بهرني ه５واد ته استول ک５ده، دهغه استونه د ＄ان／７ي قا請د له 
خواسرته رسيده.

پورتنيو اجرااتو تر ١٨٧٨م کال پورې دوام در لود ه. له ١٨٩٢ م کال ＇خه وروسته يعن３ د امير 
پُست３ منظم کارونه رامن％ته شول. په ١٩٠٧م کال يعن３  عبد الرحمن خان د واکمن９ په دوره ک３ د 
اوپُستي  ， وک７. د پُسته خانو په شم５ر 

د اميرحبيب اله خان په دوره ک３ پُست３ کارونو ＊ه پرمخت
کر＊وک３ زياتوالی راغی. د دولتي مکتوبونو لپاره ＄ان／７ي ！ک＂ونه چاپ شول. په دې وخت ک３ د 
پُستي کارونه  پُست３ دفترونه د ډاکخانو په نوم ياديدل. يوه ډاکخانه په پ５＋ور ک３  هم جوړه شوې وه. 
پُست او تل／راف  د امانيه په دوره ک３ ډ４ره پراختيا وموندله او  د داخل３ د وزارت په چوکاټ ک３ د 

عمومي مديريت جوړشو.
پُستی د حمل او نقل لپاره له  په١٩٢۵م کال ک３ د کابل او مشرقي تر من＃ د لوم７ي ＄ل لپاره د 
مو！ر ＇خه －＂ه واخ５ستل شوه او د تبادل３ يو دفتر په تورخم ک３ هم جوړ شو . نور دفترونه په اسالم 

ف په تاش／ذر، سپين بولدک او تور غن６ۍ ک３ جوړ شول.
کال، دايران په طيبات، د مزارشري

پُست اداره د د  افغانستان په ١٩٢٨ م کال ک３ د ن７ۍ د پُستي اتحادي３ غ７يتوب حا請ل ک７ او د 
پُستي سيستم مخ  يپلوماتيکو الرو دن７ۍ د پُستي کنوانسيون د حکمونوسرته رسولوته ژمنه شوه.  

په سمون شو.
دپُست د انتقال لپاره  په ١٣۴۴ لمريز کال ک３ د مخابراتو رياست د مخابراتو وزارت ته لوړ شو، 

س مو！رونه د کابل ＇خه د تورخم او کندهار په لور په کار واچول شول. 
پُستي سروي
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د افغانستان په پُسته ک３ پُستي قلمونه لکه مکتوبونه، پُست کارتونه،کوچن９ بست３، چاپ شوي 
مواد، دړندوپا３１ او پارسلونه شامل دي. ددې قلمونو تبادله د ＄مک３ او هواله الرې، د دنننيو 

خدماتو سرب５ره، په ن７يواله کچه د أريانا افغان هوايی شرکت لخوا سرته رس８５ې.

 
 

 
 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې دپُست３ په سترو خدمتونوپخپلو من％وک３ 
بحث وک７ي. د خپل بحث پايل３ دې د ډل３ يو غ７ی  خپلو！ول／يوالو ته تشريح ک７ي. ＊اغلی 

＊وونکی دې د بحث پايله د خپلومعلوماتوپه ور زياتولو را ！وله ک７ي.
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 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب وواياست: 
١-د لوم７ي ＄ل لپاره پُستي کارونه د کوم پاچا په وخت ک３ مروج شول؟

پُستي خدمتونو ک３ کوم３ برخ３ شامل３ دي؟ ٢-په 
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

پُسته خانه د             ١-د امير شيرعلي خان د حکومت په وخت ک３ د کابل په باالحصارک３ 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠په نوم جوړه شوه.

پُسته د اسپ په سپرل９ چ３ د                  ٢- د امير شيرعلي خان د حکومت په وخت ک３ بي７ن９ 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠په نوم ياديده ل８５دول ک５ده.

ُستي دفتر د           په نوم ياديده. پ ٣-د امير حبيب اله خان د حکومت په دوره ک３ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې ديو پارسل دپاسه الزم３ الر＊وون３ وليکي، چ３ د پُست３ له الرې يو اروپايي ه５واد 

ته په مصؤن ډول د پام وړ تن ته ورس８５ي. 
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ت
دوه ويشتم لوس

ج – ！يل５فون او مبايل 

！يليفون داس３ وسيله ده چ３ غ８ ل５رې او نژدې سيموته انتقالوي.

په لسم３ پي７ې ک３ زيات３ اختراع／ان３ د ارتباطاتو او رسنيو په برخه ک３ را من％ته شوی. لکه عکاسي 
،سينما، چاپ اوداس３ نور، چ３ د خلکو په ژوند ک３ ي３ ستر بدلون راووست. خو ډ４ره مهمه اختراع 
تيل５فون او تل／راف وو.چ３ د چ＂کو ارتباطاتواړيکه ي３ له ل５رې سيموسره را من％ته ک７ه. تيل５فون له 

دوو کلمو ＇خه جوړ شوی دی. د  Tele دويلو او phone  د غ８ په معنادی.
د ه５واد لوم７ن９ د ！يليفون دست／اه د مسي سيمي لين په واسطه د امير حبيب اله خان او دهغه د ورور 
نصراله خان د استو－ن３ په ＄ای ک３ د يوکيلومتر په اوږدوالي فعاليت کاوه  او بل لين ي３ د امير د 
استو－ن％ي او دهغه وخت تر قوماندان９ پورې او دريم لين ي３ د ارګ له دروازې ＇خه د بابر تر ب０ 

پورې غ％يدلی و.
زموږ په ه５واد ک３ د ！يل５فون لوم７ن９ بطري لرونک３ سويچبورډ چ３ د ٢۵ لينونو ظرفيت ي３ درلوده د 

امير حبيب اله خان د واکمن９ په دوره ک３ د ارګ په شمالي ＇لي (برج) ک３ جوړشو.
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د امان اهللا خان د پاچاه９ په دوره ک３ په ١٢٩٨لمريز کال ک３ يو ( ۵٠) لينه سوچبورډ د شاه دو 
پُسته خان３ په ودان９ ک３ نصب شو او ！يل５فوني اړيکي د مرکز او نورو ＊ارونو تر من＃ جوړې  شمشيره  د 

شوې. په همدې ډول ده５واد پالزمينه د تل／راف په مرسته دلويو ن７يوالو مرکزونو تر من＃ و請ل شوه.
په لوم７ي سرک３ په دولتي دايرو ک３ له ！يل５فون ＇خه －＂ه اخ５ستنه مروجه شوه، وروسته انفرادي 
اشخا請و هم وکوالی شول د واليت له مرکز ＇خه يو له بل سره خبرې وک７ي او شخصي او تجارتي 

پيغامونه ول８５ي.
 له تيل５فون ＇خه －＂ه اخ５ستنه دسيمي لين دغ％５دن３ اود لويو الرو په اوږدو ک３ د پايو په نصبولوسره 
ممکن شوه. لوم７ني  ！يل５فون ＄ان／７ې ان６ل در لوده چ３ دهغه په مرسته به له سويچبورډ ( دخپرولود 
مرکز سره) او له هغه ＄ايه به د سويچبورډ د مسوولوکسانو (اپريتر) په مرسته دپام وړ ا رتباط را من％ته 

ک５ده.
س له کمپن９ ＇خه 

په ١٣٢٢ لمريز کال ک３ د ۵٠٠٠ لينونو اتومات لوم７ن９ دست／اه د المان د زيمن
س ترمن＃ ！ين／ه 

وپ５رودل شوه او په کابل ک３ په کار واچول شوه او لوم７ن９ ！يل５فوني مخابره د کابل اوپاري
س دترانزيت مرکزونو د افغانستان ！يل５فوني مخابره د ن７ۍ له نورو ه５وادونو 

شوه. په همدې ډول د پاري
سره ！ين／وله.

په ١٣۴٠ لمريز کال ک３ د مخابرې ترانزيت له نورو مرکزونو سره د ډهلي،لندن او مسکو سره هم 
， شو، وروسته ！يل５فون په پرمختللي ډول دانالوګ اوډيجي＂ل په ب２ه تبديل شو ددې ！يل５فوني 

！ين
مرکزونو واليتي او ن７يوال اړيک３ د س＂الي ( مصنوعي سپوږمک９) له الرې ！ين／ي８ي.

موبايل:    
موبايل په  ١٩٨٠ م کال ک３ د ارتباط وس５ل３ په تو－ه و پ５ژندل شو او په ١٩٨٣م کال ک３ د امريکا 
دمتحده ايالتونو په شيکا－وک３ د ！ولو د－＂３ اخ５ستنی لپاره وړاندې شو.موبايل په کمزورو لن６و ＇پو کار 
کوي  چ３ پيغام د انتن پاي／اه ته مخابره کوي اويايي اخلي. －＂ه اخ５ستونکی کوالي شي له هر ＄ای 

＇خه ！يل５فون وک７ي او يا پيغام تر السه ک７ي. 
زموږ په ه５وادک３ په وروستيو ديرش کلنو ج／７و ک３ ！ول３ مخابراتي شبک３ تر يوې اندازې اويا په بشپ７ 
ک دن７يوال３ مخابرې لپاره －اون６يو ه５وادونو 

ډول ويجاړې شوې او آن داچ３ په وروستيو کلونو ک３ خل
ته سفرکاوه. د افغانستان دغرني جوړ＊ت په پام ک３ نيولو له مخ３ او ديوزيات  شمير مهاجرينو شتون 
په باند نيوه５وادونو ک３، ارتباطاتو د جوړولوپه منظور لوي３ خصو請ي کمپن９ لکه افغان بيسيم او روشن 
M   په ١٣٨۴لمريز کال او اتصاالت په ١٣٨۵لمريز کال ک３ په 

 T N３په ١٣٨٢لمريز کال ک
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فعاليت پيل وک７.نن ورځ په 
！ول ه５واد ک３ په سل／ونو 
زره －６ون کوونکي لري، 
چ３ کوالي شي په ！ول 
ه５واد ک３ د اړوندو انتنونو 
او له ه５واد ＇خه د باندې 
د ارتباطي سپوږمکيو په 
خپل３ ！يل５فوني 

مرسته 
ک７ي. 

جوړي 
اړيک３ 

زموږ ده５واد ！يل５فوني کود 
٠٠٩٣دی.ددې کود په 
مرسته، له بهرنيوه５وادونو 
＇خه ه５واد ته دننه ！يل５فوني 

اړيک３ ！ين／يدالی شي. 
له ！يل５فون ＇خه په －＂ه اخ５ستنه اقتصادي اوتجارتي اړتياوې او د خلکو ور＄ن９ ستونزې په ډ４ری 

چ＂ک９ او ل８ وخت ک３ حل ک８５ي. دخلکو ترمن＃ د تفاهم ډ４ره چ＂که او ارزانه وسيله －２ل ک８５ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي اوهره ډله دې د！يل５فون د اهميت په هکله پخپلومن％و ک３ 
بحث وک７ي اود فعاليت پايل３ دې د ډل３ يو غ７ی  خپلو！ول／يوالوته وړاندې ک７ي. ＊اغلی ＊وونکی 

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

١-！يل５فون په سودا－رۍ ک３ ＇ه ارز＊ت لري  توضيح ي３ ک７ئ؟
 الندې جملی بشپ７ې ک７ئ:

١-زموږ په ه５واد ک３ لوم７ی ＄ل ！يل５فون..........د حکومت په وخت ک３ استعمال شو. 
٢- زموږ په ه５واد ک３ دموبايل لويي کمپن９ له.............او.......＇خه عبارت دي.

 سم ＄واب د( س)په توري او ناسم ＄واب د( ن)په توري په ن＋ه ک７ئ.
١- په  ١٩ م پ７５ۍ ک３ د اړيکو په برخه ک３ با ارز＊ته اختراع ！يل５فون او تل／راف دی. 

٢-زموږ په ه５واد ک３ ！يل５فون ＇خه لوم７ی ＄ل  د امان اله خان د پاچاه９ په دوره ک３ －＂ه واخ５ستل شوه.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په ور＄ني ！ولنيز ژوند ک３ د ！يل５فون د اهميت په هکله يو＇وکر＊ي وليکئ او دجغرافيی په را 

تلوونکي ساعت ک３  خپلو！ول／يوالوته ي３  وړاندې ک７ئ. 
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ت 
درويشتم لوس

Internet, E-
m

ail and Fax  س
،ايمل او فک

د: ان＂رني
 

له  ان＂رن５ ＇خه －＂ه اخ５ستنه،د  ان＂رن５＂ي شبک３،کپيوتر اوله هغ３ ＇خه د －＂３ اخ５ستن３ په طريق３ 
پوه５دلو اړينه ده.  ان＂رن５ په ١٩٨٣م کال ک３ رامن％ته شو،د  ان＂رن５ د رامن％ته کولو فکر د امريکا 
دمتحده ايالتونو د دفاع وزارت ＇خه پيل شو، چ３ په هغه وخت ک３ له  ان＂رن５ ＇خه د اطالعاتو د 
تبادل３ د باوري سيستم په عنوان －＂ه اخ５ستل ک５ده. وروسته  ان＂رن５ دعلمي زده ک７و دسرچين３ او د 
＇و رسنيو له يو ＄ای کيدو ＇خه را من％ته شو.د ١٣۶٩ لمريز کالونوپه لس５زه ک３ په ！وله ن７ۍ ک３ په 
ميليونونو رسنيو د ان＂رن５ له ن７يوال３ شبک３ سره ون＋ت３.  ان＂رن５ هغه وسيله ده چ３ د نويوعلمي او 

فني پرمخت／ونو د اندازه کولوتوان لري او هغ３ له بشپ７يدولوسره مرسته کوي.
N   له شبک３ 

etw
ork د N

et ن７يوال او International له   Interله دوو کلمو ５ان＂رن 
＇خه اخ５ستل شوي دی. 

 ان＂رن５ ب３ مثله ن７يواله معلوماتي وسيله ده، هر ＇وک هر ډول معلومات چ３ غواړي له هغ３ ＇خه 
الس ته راوړلی شي.
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 ان＂رن５ په حقيقت ک３ د سيستم ياشبک３ نوم دی چ３ د ن７ۍ ！ول３ کمپيو！رې شبک３ سره ن＋لوي. 
د ان＂ر ن５ لپاره ډ４ر پرو－رامونه جوړ شوي دي او د جوړيدو په حال ک３ دي ان＂ر ن５ د ايميل يا 
ک لويه سر چينه ده. ＇ه موده مخک３ يوازې پيغامونه د ان＂رن５ له الرې استول ک５دل. اوس 

بر４＋نا لي
！يل５فون، تلويزيون، راډيو اونور موضوعات دهغ３ پرمخ راتالی شي.

زموږ په ه５واد ک３  ان＂رن５＂ي فعاليتونه د ＇وکمپنيو له الرې سرته رسي８ي.
له  ان＂رن５ او ايميل ＇خه د جغرافي３ په مضمون ک３ ＇ه －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

E m  له الرې سرته رس８５ي. ان＂رن５ ددې 
ailٍٍ دايميل له نورو جغرافيه پوهانو سره داړيکو！ين／ول 

امکان برابر وي چ３ جغرافيه پوهان دن７ۍ په بيالبيلو سيموک３ خپلمن％３ اړيکي ！ين／３ ک７ي او يودبل 
په نظرياتو پوه شي.

ص سره دهغه دايميل ادرس په 
ک: په  ان＂رن５ ک３ کوالي شو د خپل نظر وړ شخ

د ايميل يا بر４＋نالي
عالوه کولو اړيک３ ！ين／３ ک７و.له نورو＇خه مطالب الس ته راوړو اويا علمي اطالعات او داس３ نور 

هغه ته واستوو.
 او جغرافيه:  

 ان＂رن５
مينه وال کوالی شي چ３ د پام وړ جغرافيايي موضوع／انو دموندلو لپاره، اړونده  ان＂رن５＂ي ساي＂ونو ته 
ور ننو＄ي او د اړتياوړ اطالعات لکه متن، عکسونه، نقش３ او فلم الس ته راوړي. نو موړي اطالعات 

د پرن＂ر   printer  په مرسته چاپ او يا په کمپيو！ر ک３ ز４رمه او ثبت   Save  ک７ي.
د  ان＂رن５ ډ４ره لويه －＂ه داده چ３ د هغه په مرسته ب５ال بيل３ مو ضوع／ان３ پل＂الي شو. هريو زموږ 
＇خه کوالي شي چ３ د جغرافي３ د اړتيا وړ ا請طالح په ليکلو سره لکه اوقيانوس، نقشه،مهاجرت 
او داسی نور، په هغه 請ورت ک３ چ３ دساي فهرست اويا ادرس په واک ک３ ولرو اويا د ＇７５ن３ د 
وسيل３ له الرې   Search Engine دقيق معلومات  الس ته راوړو. د جغرافي３ د پل＂ن３ دساي＂ونو له 
 G

oogle, M
 SN,  A

m
azon ,yahoo , H

ot m
ail G

m
ail جمل３ ＇خه کوالی شو د
او داس３ نورو نومونه واخلو. 

س په مرسته پيغام استولي دي؟  
ايا کله مو د فک



8787

س دست／اه په ن７يوالو اړيکو ک３ مهم رول په غاړه لري. دغه دست／اه په ＇وثانيو ک３ استول 
د فک

س دست／اه د 
شوي پيغامونه د ليکلي پيغام په تو－ه اخ５ستونکي ته د ن７ۍ هرې نقط３ ته رسوي. د فک

فوتوکاپ３ ماشين سره ورته ده، خو په ！يليفون سنباله ده. دغه دست／اه د پيغام د استولو په وخت، پيغام 
په کلمو او کر＊３ په الکترونيکي ن＋و چ３ دانتقال وړوي تبديلوي. د پيغام اخ５ستونکي دست／اه، دغه 

الس ته راغل３ ن＋３ په ليکلو ن＋واړوي او دقيقه نسخه د ا請لي نسخ３ په ＇５ر بهر ته راباسي.

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

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

پورتني عکس په غور و－ورئ او وواياست چ３ نوموړې دست／اه د اړيکو د ！ين／ولو له مخ３ ＇ه اهميت لري؟
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 پو＊تن３: 
١-په لوم７ي ＄ل  ان＂رن５ په کوم ه５واد ک３ په کارپيل وک７ او د ＇ه لپاره ور＇خه －＂ه اخ５ستل ک５ده؟

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
١-د  ان＂رن５ ا請طالح له دوه کلمو .........او ....＇خه ترکيب شوې ده چ３ معناي３ ن７يواله شبکه ده.

٢-دجغرافيي دپل＂ن３ ساي＂ونه له.....،.....،......، او داس３ نورو ＇خه عبارت دي. 
سم ＄واب د (س) په توري او ناسم ＄واب د (ن) په توري په ن＋ه ک７ئ:

١٩٨٣ميالدي کال ک３ د اطالعاتوپه ميليونونو رسنيو په ！وله ن７ۍ ک３ د  ان＂رن５ له شبکو سره  ١-په 
و請ل شوی.

٢- ان＂رن５ له علمي او زده ک７ې له سر چينو او د ډ４رو رسنيو د پيوستون ＇خه من％ته را غل３ دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي د  ان＂رن５ دامکاناتو په لرلو سره د جغرافيايي ا請طالح／انولکه اور غور＄ون３ د فعاليت 
او ！وريسم په هکله دې معلومات را！ول ثبت يا ز４رمه ک７ي او خپلو！ول／５والو ته دې دجغرافيي په 

راتلونکي ساعت ک３ وړاندې ک７ي. 
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ت 
＇لورويشتم لوس

٥-١د نفوسو ويشل او －２والی 

آيا پوه８５ئ چ３ په ＄مکه ک３ نفوس په ＇ه ډول ويشل شوى دى؟
      په يوه کيلومتر مربع ک３ د نفوسوويش

ش پورتن９ نقشه په غور ولول９ او وواياست چ３ ډ４ر زيات او ډ４رل８ نفوس د ن７ۍ په کومه 
د نفوسو د وي

برخه ک３ ＄ای پر＄ای شوى دى. ول３؟
د نفوسو －２والی د ＄مک３ د سطح３ په يوه واحده ساحه ک３ داوس５دونکو  خلکو دشم５ر ＇خه 
عبارت دی. د نفوسو د －２والي د معلومولو لپاره بايد د يوې سيم３ نفوس د همغ３ سيم３ په پراخوالي 

وويشل شي.
٦٫٨ ميلياردو تنوته ورسيد، چ３ د ＄مک３ پرمخ ژوند 

د ن７ۍ نفوس په ٢٠١٠ ميالدي کال ک３
کوي. دغه نفوس په ！وله ن７ۍ ک３ په مساوي ډول نه دي ويشل شوى. ياپه بل عبارت اقليمي شرايط د 
＄مک３ جوړ＊ت او نور اقتصادي، بشري او سياسي الملونه د نفوسو په تمرکز اغ５ز لري. لکه د＊تي 

پن％م ＇پرکی
س او نژاد 

نفو

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

دددد ددددرسسررررسرسسرررررسسررسرسررسرسررسررطططاطااططاطاطاطاطاططاطااطاطاطاننننننننننننننننن نرررککرکررررککککرررررررکرککککرکرررکرککرکککرککرکرکرکرکککککرکککککرکک＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ه＊＊＊ه＊＊＊＊＊＊ههه＊＊＊＊ه＊ه＊＊＊＊＊ه＊هه

تواا اااااارکرکرککررککککرککککککککککککرکرککککککرررکرههههههه＊＊هه＊＊ه＊ه＊ه＊ههه تو تو تتتتتتو اسستو اس اسسسسس اسسسس ددد دددددددد اسس

دد ججججدججدجدجججددجججدجددجججددددججدجدجدددجديييييييييييييي ي رررررکرککرکککر＊＊＊＊＊ه＊ه＊ه＊هه＊＊＊＊＊ههه

د سرطان کر＊ه

د استوا کر＊ه

د جنوبي قطب مدار

د جدي کر＊هد شمالي قطب مدار
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سيم３( هغه تودې او سو＄وونکي سيم３ چ３ پوره اوبه هم ونه لري)، لوړې، نااواره س７ې سيم３، د 
غرونو ل７ۍ، جب３، －０ او لنده بل ＄ن／لونه،  استوايي توده او لنده بله هوا، قطبي س７ه هوا، له سواحلو 
او د حمل اونقل له الرو ＇خه ليريوالی،  د نفوسو ډ４ره ل８ه پاملرنه ي３ ＄انته را اړول３ ده. آن داچ３ په 
＄ينو سيموک３ د سل／ونو کيلومترو په وا！ن ل５رې سيموک３ هم د انسانانو ن＋３ په ستر－و نه ＊کاري. په 
داس３ حال ک３ چ３ د ＄مک３ په بله سيمه ک３ لکه: په ＊و اقليمي شرايطو ( معتدله آب او هوا  او پوره 
باران)، مناسب جغرافيايي موقعيت، اوارو او ＊５رازو ＄مکو، پوره اوبولرونکو＄مکو،  د سيندونو او 
ک استو－نه 

سمندرونو په غاړو، بندرونو، د 請نايعو، کانونو او د ارتباطي الرو په شاو خواک３ ډ４ر خل
ک ژوند کوي. په دې ترتيب 

کوي، چ３ د＄ينو ＄ايونو په يوه کيلومتر مربع ک３ له زرو ＇خه زيات خل
په يوه سيمه ک３ د نفوسو استو－نه  د فزيکي، اقتصادي سياسي او بشري الملونو پايله ده. چ３ د دې 

الملونو اغ５زې په لن６ه تو－ه بيانوو:
ض البلدونه)، لوړې سيم３، اقليمي شرايط، 

ې: لکه جغرافيايی موقعيت ( عر
فزيکي عواملو اغز

اوبه او داس３ نور د ＄مک３ پرمخ دتل لپاره ليدالی شو، چ３ په مستقيم يا غ５ر مستقيم ډول د＄مک３ 
س د 

د منابعو ＇خه په －＂ه اخيستن３ باندې اغ５زه لري. دغه الملونه د نفوسو د زيات －２والي او يا برعک
يوې سيم３ د نفوسو د کموالي المل －ر＄ي.

ې: په طبيعی منابعو او بشري فعاليتونو متکي دي، چ３ له کانونو، 
ي الملونو اغ５ز

د اقتصاد

اوبو، د خاورې له ډولونو، نباتاتو، حيواناتو، د پان／３ په شتون او په نوې تکنالوژۍ، د کار په شرايطو، 
請نايعو او داس３ نورو ＇خه عبارت دي، چ３ د نفوسو په －２والي اغ５زلري يعن３ د請نعتي پراختيا او 
د نفوسود ＄ای پر ＄ای کيدن３ تر من＃  متقابل اړيکي شته دی. په هر ＄ای ک３ چ３ د 請نعت او له 
هغ３ ＇خه وروسته د هغ３ پورې ت７لي خدمتونه را من％ته شي، نو زيات نفوس په هغ３ سيم３ ک３ 

جذ بي８ي.
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د يادون３ وړده چ３ تر ١٨ م５الدي پ７５ۍ پورې کرنه او د هغ３  اړوند الملونو( اوبو،خاورې، او اقليم) 
د نفوسوپه استو－ن３ ！اکونک３ اغيزه  درلوده، لکه د مصر په ه５واد ک３ د نيل د سيند وادي او داس３ نور.
زموږ د ه５واد اقتصاد تر اوسه پورې په کرنه والړ دی او د نفوسو ډ４ره زياته برخه له همدې الرې ژوند کوي.

د سياسي الملونو: په برخه ک３ د حکومت پر４ک７ې او د اداري مرکزونو له تشکيل ＇خه يادونه 
وک７و که چ５رې دولت د ه５واد ＄ينو سيموته د پرمختيايي پرو－رامونو به برخه ک３ پان／３ اچون３، د 

کارونو پيداکولو او يا خدماتي امکاناتو او روغتيايي فعاليتونو ته پاملرنه ونه ک７ي، د نفوسو －２والی هلته ل８ وي.
بشري الملونه: په پورتنيو موضوعاتوسر ب５ره ل５رې پرت３ سيم３، چ３ د حمل و نقل الرې او 

ک هلته په تيت او پرک ډول ژوند کوي. 
ارتباطي وسايل په الس ک３ نه لري، خل

د هغو لويو وچو دننه سيم３ چ３ له سيندونو او سمندرنو ＇خه ل５رې پرت３ دي  دساحلي سيمو پر تله 
ل８ تجارتي امکانات لري، ل８ نفوس پک３ استو－نه کوي.

D
ensely population region ３د پورتنيو الملونو په پام ک３ نيولو سره د ن７ۍ －０ نفوسه سيم

کوالی شو په درې حوزو په ن＋ه ک７و:
ش)، د جنوب 

١- لوم７ن９ －０ نفوسه سيمه د أسيا د لوي３ وچ３ جنوبي سيمه ( پاکستان، هند او بن／له دي
ختي％３ أسيا ＄ين３ برخ３ ( اندونيزيا) او ختي％ه أسيا ( د چين ختي＃، د  کوريا ！اپو وزمه او جاپان) دي.

د دې سيم３ په ه５وادونو ک３ په من％ني ډول د نفوسو －２والی په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له 
١٠٠ تنو＇خه زيات دی.  او په ＄ينو ＄ان／７و ＄ايونوک３  په يوه کيلومتر مربع مساحت ک３ له ١۵٠٠ 
تنو＇خه زيات دي. چ３ علت ي３ موسمي آب و هوا، د کرن３ ( د وريجو کرنی) ＊ه شرايط او د نفوسو 

طبيعي زياتوالی دی.
٢- دويمه －０ نفوسه سيمه د اروپا په لويه وچه ک３ د پان／وال９ په دوره ک３ رامن％ته شوې ده. د دې 
سيم３ په ＄ينو ه５وادونو ک３ د نفوسو من％نی －２والی په يوه کيلومتر مربع پراخوالي ک３ له ٢٠٠ 
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＇خه تر ۴٠٠ تنوته رسي８ي. په همدې ډول په 請نعتي سيموک３ د نفوسو－２والي په يوه کيلومتر مربع 
مساحت ک３ له ۵٠٠ ＇خه تر ١٠٠٠ تنو پورې رسي８ي.چ３ ډيرزيات ي３ د سيندونو په غاړه، په 

بندرونو او د 請نعتي مرکزونو په شاو خوا او د کرن３ وړسيموک３ ژوند کوي. 
دريمه －０ نفوسه سيمه د امريکا د متحده ايالتونو د شمال ختي％３ ＄ين３ برخ３ ( نيوان／لن６، نيو يارک، 
پنسلوانيا او د پن％ه －ونو جهيلونو شاوخوا) او د کاناډا جنوب ختي＃ دی. چ３ د هغ３ المل تجارتي او 

請نعتي فعاليتونه دي.

زده کوونک３ دې، په مناسبو ډلو وويشل شي. پخپلو من％وک３ د مشورې له مخ３ دي الندني جدولونه 
کاپي او بشپ７ ک７ي او د ډل３ استازی دی  خپلو！ول／يوالوته وړاندې ک７ي. 

موقعيت                                                                                      
د نفوسو د ميشته کيدلو الملونه

د چين ولسي جمهوريت او د هند ه５واد 

شمال لويدي％ه اروپا 

د امريکا د متحده ايالتونو شمال ختي＃ او د کانادا جنوب ختي＃ 

د هماليه غرونه 

د امازون ＄ن／لونه 

د －رينلين６ ！اپو 
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ش او اس＂راليا په ه５وادونوک３ محاسبه ک７ئ.
په الندې جدول ک３ د نفوسو من％ن９ ＄ای پر＄ای کيدنه د مالتا، بن／له دي

－２ه
ه５واد

د ه５واد مساحت په 
کيلو متر مربع

س
نفو

د نفوسو －２والي په يوه 
ک３کيلو متر مربع مساحت 

١
موناکو

٢
٣٢٢٧٠ تنه

١٥٨٤٦٫٥ تنه

٢
سن／اپور

٦٤٧
٤٫٣٥٣٫٨٩٣ تنه

٦٧٢٩٫٣ تنه

٣
مالتا

٣١٦
٣٩٦٫٨٥١ تنه

٤
بحرين

٦٦٨
٦٧٧٫٨٨٦ تنه

١٠١٤ تنه

٥
ش

بن／له دي
١٤٧٥٧٠

١٤١٫٣٤٠٫٤٧٦ تنه

٦
مغولستان

١٫٥٦٥٫٠٠٠
٢٫٧٥١٫٣١٤ تنه

١٫٧ تنه

٧
اس＂راليا

٧٫٦٨٦٫٨٥٠
١٩٫٩١٣٫١٤٤ تنه

٨
کاناډا

٩٫٩٧٠٫٦١٠
٣٢٫٥٠٧٫٨٧٤ تنه

٢/٣ تنه

 پو＊تن３: 
لن６＄واب وواياست:

١. د أسيا د جنوب اوجنوب ختي％و ه５وادونو د نفوسو د －２والي المل بيان ک７ئ.
٢. د اروپا په شمال لويدي＃ ک３ د اروپا د نورو سيموپه نسبت ول３ －０ نفوسه سيم３ من％ته راغلي دي.

٣. د شمالي امريکا کوم３ سيم３ －０ نفوسه دي، المل ي３ بيان ک７ئ؟
۴. د أسيا د ډ４ر－０ نفوسه ه５وادونو نومونه واخلئ.

۵. د ن７ۍ په ！ولو برخوک３ ولي نفوس په مساوي ډول نه دی ويشل شوي؟
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۶. کوم سياسي الملونه د نفوسو په －２والي زيات اغ５زلري ＇رن／ه؟
٧. آيا بشري عوامل هم کوالی شي د نفوسو پر＄ای پر＄ای کيدنی اغ５ز وک７ي؟＇رن／ه؟ 

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ.
١- کوم طبيعي الملونه په يوه سيمه ک３ د نفوسو د－２والي سبب ک８５ي؟

ف:  مناسب اقليمي شرايط او اوبه 
ال

ب:  لوړې او س７ې قطبي سيم３ 
ج:  －０ او لنده بل استوايي ＄ن／لونه 

د:  ！ول ＄وابونه سم دي 
٢- کوم اقتصادي الملونه په يوه سيمه ک３ د نفوسو د －２والي سبب －ر＄ي؟

ف: ابتداي３ کرنه 
ال

ب:  په 請نايع ک３ پان／ه اچونه 
ج:  د پرمختيايي پالنو نو تطبيق 

د:  ！ول ＄وابونه سم دي 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې پو＊تن３ ته ＄واب وواياست او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالو ته 

وړاندې ک７ئ.
که چ５ری ستاس３ ！ول／ي ۶ متره اوږد والی او ۴ متره سور ولري او د زده کوونکوشم５ر ۶٠ تنه وي، 

تاس３ مهرباني وک７ئ د ！ول／ي په يوه متر مربع ک３ د نفوسو －２والي محاسبه ک７ئ.
ستاس３ له نظره د ！ول／ي د زده کوونکو مناسب شم５ر بايد ＇و تنه وي. ولي؟
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ت:
 پن％ه ويشتم لوس

ې
ۍ ک３ د نفوسو د زياتوالي ل８ والي ستونز

2,5 په ن７

ۍ په ه５وادونو ک３ د نفوسو زياتوالی:
١- د ن７

   D
eath Rate له م７يني  Birth Rate د ن７ۍ نفوس په ډ４ره چ＂ک９ زياتي８ي، ＄که چ３ ز８４ونه

＇خه زيات دي.
د شلم３ پ７５ۍ په پ５ل ک３ دغه د نفوسو زياتوالی په کال ک３ ١٠ ميليونه، دهمدې پ７５ۍ په نيمايي 
ک３ په کال ک３ ٣۵- ۴٠ ميليونو پورې  او اوس له ۶٠ ＇خه تر ۶۵ ميليونو تنو پورې په کال 

ک３ زيات８５ي.

د نفوسو موضوع د پراختيا له مخ３ د دوو جال موضوعاتو تر عنوان الندې لوستل ک８５ي.

په هرو زرو تنو ک３ زي８ون 

په ٢٠٠٩ م کال ک３ د ن７ۍ د زي８ينونو ډي７والی 
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د مل／رو ملتونو د احصاي３ له مخ３ د ن７ۍ نفوس 

ت )
( اضافي معلوما

كال 
د ＄مک３ ！ول نفوس 

1900  ميالدي 
1,617 ميليارده تنه  

 // 1940
2,252 ميليارده تنه  

// 1960
2,982 ميليارده تنه  

// 1970
3,610 مليارده تنه  

/ 1979
4,336 ميليارده تنه  

// 2008
6,600 ميليارده تنه  

// 2010
6,8 ميليارده تنه  

له پاسني جدول له مطالع３ ＇خه دې نتيج３ ته رسي８و چ３ د ن７ۍ نفوس په وروستيو تقريباً ۵٠ کلونو 
ک３ په ډ４ره چ＂ک９ زيات شوی دی.

د نفوسو دغه زياتوالی په دوه الملونو پورې اړه لري:
د نفوسو طبيعي زياتوالی.

د نفوسو ميخانيکي زياتوالی. 
 N

atural Tncreasre :ف: د نفوسو طبيعی زياتوالی
ال

د نفوسو دغه زياتوالی د ز８４ونونو په زياتوالي او د م７ين３ په کموالي پورې اړه لري. د مثال په ډول که په 
يوه ه５واد ک３ ز８４ونه په زرو کې۴٠ وي او م７ينه په زروک３ ٢٠ وي د نفوسو زياتوالی به ډير زيات وي.

د نفوسو زياتوالی په ډ４رو الملونو پورې  اړه لري، چ３ ډ４ر زيات مهم ي３ په يوه ه５واد ک３ ！ولنيز 
اقتصادي او کلتوري الملونه دي. په تيره بيا وقايوي او معالجوي طب وده او پرمختيا د نفوسو په 
زياتوالي ډ４ره اغ５زلري. چ３ له يوه پلوه د م７يني د کموالي سبب －ر＄ي او له بله پلوه  من％ني عمر  
اوږد８４ي. خو دنفوسو دغه زياتوالی د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ په يو ډول نه دی. موږ کوالی شو چ３ 
دغه ！ول په دوه برخو وويشو: لوم７ی ډول د شمالي امريکا او اروپا پان／ه والو ه５وادونو او د چين او 
روسي３ ＄ان／７تيا ده.د هغو خصو請يات  ډ４ره ل８ه  زي８ونه چ３ نورهم دکم＋ت په حال ک３ دي  او  
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الملونه يي په الندې ډول دي:
١- په پرمختللو ه５وادونو ک３ ＊اري نفوس اکثريت لري. ＊کاره ده چ３ ز８４ونه په ＊اري کورنيو ک３ 

له کليوالي کورنيو ＇خه ل８ وي.
معموًال هغه ＊％３ چ３ له  ٢- په دې ه５وادونو ک３ ＊％３ ！ولنيزو کارونوته جلب او جذب شوي دي. 

کور ＇خه د باندې کارونه لري، نسبت هغو ＊％و ته چ３ کار نه کوي د ماشومانو شم５ري３ ل８ وي. 
په پرمختللو ه５وادونو ک３ د زي８يدنو او م７ينو دواړو  شم５رل８ وي. د نفوسو طبيعي زياتوالی٠٫٥ -١ 
سلنه يا په زرو ک３ له۵- ١٠ پورې وي. کله ي３ اندازه له دې ＇خه هم کمه وي. دغه ل８ زياتوالی د 

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

ه５وادونه، چ３ هغه د زيات زي８ونونو ＇خه عبارت دی، چ３ په الندې الملونو پورې اړه لري:
د اقتصادي ودې ډ４ره ！５＂ه سطح، د ميکان５زه  (ماشيني) کرن３ نه شتون، بيسوادي د اکثريت خلکو  له 
， ＇خه د ＊％و پيروي کول او د هغوی 

پاره  د حفظ الصح３ نشتوالی، په ！ولنه ک３ د عنعنوي فرهن
له وخت ＇خه مخک３ نکاح او داس３ نور.

 په أسياي３، افريقايي او د التيني امريکا په ه５وادونو ک３ د روغتيايي خدماتو د سمون په پايله ک３ په 
م７ينه ک３ کم＋ت راغلی دی، نو همدغه المل ددې سبب شوی دی چ３ د نفوسو زياتوالی زيات شي. 
له زيات ز８４ونونو سره جوخت د نفوسو طبيعي زياتوالي چ＂کوالی مومي چ３ د نفوسو دغه زياتوالی 
له ٢ ＇خه تر ٣ سلنه پورې د تغير په حال ک３ دی. چ３ په هرو زرو تنوک３ له ٢٠ ＇خه تر ٣٠ پورې 

زياتوالی مومي. دغه زياتوالی زياتره د وروسته پات３ ！ولنو او ه５وادونو ＄ان／７تيا ده. 
د پرمختللو 請نعتي ه５وادونو او مخ پر ودې ه５وادونو د نفوسو د ودې د مقايس３ لپاره د عمر هرم  په 
راتلونکي مخ ک３ و－ورئ. د عمر په هرم ک３ افقي کر＊ی د نفوسو شم５ر په سلنو او په عمودي کر＊و 
باندې د نارينه او ＊％ينه شم５ر په مختلفو عمرونو ＊ودل ک８５ي ماشومان او نوي ＄وانان ( له 請فر ＇خه 
معموًال اقتصادي فعال نفوس  تر ١٨کلن９) او سپين ږيري ( له ۶۵کلن1 ＇خه د زيات عمر خاوندان) 
نه －２ل ک８５ي. لويان ( له١۵ - ۶۵کلن９ پورې) ا請لي توليدوونکي او اقتصادي فعاله ډله －２ل ک８５ي. 
دن７ۍ په بيال بيلوبرخو ک３ د عمر هرمونه سره توپير لري مخ پرودې ه５وادونو لکه مکسيکو ک３ د هرم 
قاعده لويه وي يعن３ په هرو ١٠٠ تنوک３ زيات نفوس له٠- ١۵کلن９ پورې وي. د غه ه５واد ＄وان 
نفوس لري. هغه ه５وادونه چ３ ډ４ر زيات ＄وان نفوس لري، نو بايد د ＄وانانو اړتياوو د پوره کولو له پاره 
په تيره بيا د ＊وون３ او روزن３، د هغوي لپاره د کار په پيدا کولو ک３ پان／ه واچوي. په پرمختللو 請نعتي 
ه５وادو لکه سوي６ن ک３ ز８４ونونه او م７ينه دواړه کم دي او ژوند ته زيات هيله من دي. په دې ه５واد ک３ 
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د هرم قاعده کوچن９ ده او فعال اقتصادي نفوس زيات دی، خو نفوس ورو ورو د سپين ږ４رتوب په لور 
پرمخ ＄ي.

دغه شميرنه بايد ديوه کال په اوږدو ک３ ترسره شي، پايله ي３ په سلنه اعالن شي. کله چ３ ز４８４د له م７يني 
＇خه زياته وي، د نفوسو طبيعي زياتوالی شتون لري. 

س طبيعي زياتوالى 
د نفو

   د ز８４ونونو شمير – د م７ين３ شم５ر    
！ول نفوس

ب:  د نفوسو ميخانيکي زياتوالی:
د نفوسود طبيعي زياتوالي سره يو＄ای د نفوسو ميخانيکی خو ＄＋ت يعن３ مهاجرتونه هم د نفوسو په 

زياتوالي ک３ د پاملرن３ وړ اغ５ز لري.
په ه５واد ک３ دننه مهاجرتونه يوازې د نفوسو د بيا ＄ای پر＄ای کيدن３ سبب －ر＄ي او د ه５واد نفوس 
تغير نه کوي، خو له ه５واد ＇خه د باندې مهاجرتونه د نفوسو په شم５ر باندې اغ５ز لري. که چ５رې ه５واد 
ته له باندې ＇خه مهاجرتونه له ه５واد ＇خه بهرته مهاجرتونوپه  نسبت  زيات وي د نفوسو ميخانيکي 
س ي３ د نفوس د کم＋ت سبب －ر＄ي. د يوه ه５واد د نفوسو په 

زياتوالی را من％ته ک８５ي. او برعک
مطلق３ ودې ک３ بايد له ز８４يدنو او م７ينو سر ب５ره  مهاجرتونه هم وشم５رل شي.

د نفوسو مطلقه وده = ( د ز８４ونونو شم５ر – د م７ين３ شم５ر) + ه５واد ته له باندې ＇خه مهاجرت.
د نفوسو مطلقه وده = (د ز８４ونونو شم５ر – د م７ين３ شم５ر) – له ه５واد ＇خه نورو ه５وادونوته مهاجرت، 
د نفوسو ډ４ره زياته طبيعي او ميخانيکي وده د اضافي نفوسو over  popalation  مسآله رامن％ته 

د عمرونو ډل３
د عمرونو ډل３
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کوي.د اضافي  نفوسو ا請طالح هغه وخت رامن％ته ک８５ي او استعمال８５ي چ３ په يوه سيمه ک３ د 
منابعو له شتو امکاناتو ＇خه زيات نفوس استو －نه ولري او يا له ！اکلو ！ولنيزو هدفونو ＇خه زيات وي. 
ش رواج ولري. په ＄ينو مأخذونو ک３ د مناسبو 

کله هم ＊ايي نفوس مناسب وي، خو نامناسب وي
ف نه لري. اضافي نفوس 

نفوسو ا請طالح کارول شوي ده. خو دغه ا請طالح هم کوم ！اکلي تعري
نسبي ا請طالح ده چ３ په سيمه ک３ له منابعو ＇خه －＂３ اخ５ستن３ په اندازې پورې اړه لري. د مثال 
په ډول پرمختللي ه５وادونه له مخ پر ودې ه５وادونو ＇خه له همدې موجوده منابعو ＇خه د خلکو له 
پاره ＊ه کار او زيات امکانات برابر ک７ي دي.  نوله همدې امله د اضافي نفوسو مطالعه د تکنالوژۍ د 

， په سوي３ پورې اړه لري.
پرمخت

په پاي ک３ ويالي شو چ３ د نفوسو چ＂که وده او د ز８４ونونو زياتوالی د وروسته پات３ ه５وادونو ＄ان／７تيا 
ده. د نفوسو دغه طبيعي زياتوالی اقتصادي بودجه محدود وي او فشار پرې زياتوي او کارونه په ！په دروي. 

په پخوانيو وختونو ک請 ３حي خدماتو زياته پراختيا نه وه ک７ې قحطي، ناروغي او ج／７ې د نفوسو د 
محدود ولو الملونه وو. خو نن ورځ نفوس په سرسام اور ډول زيات شوی دي او وروسته پات３ ه５وادونه 
چ３ له لوږې، ناروغيو او بيکارۍ سره الس په －ريوان دي. دغه بيکاري د بيوزل９ او ب５وزلي د فقر او 

يا غير قانوني مهاجرتونو سبب －ر＄ي.
 ！ولنپوهان دغ３ زيات زياتوالي ته د نفوسو چاودنه وايي او ！ولن３ ته ي３ زيات خطر بولي. د ن７ۍ ！ول 
نفوس چ３ په ٢٠١٠م کال ک٦٫٨３ ميليارده وو. په ٢٠۵٠ ميالدي کال ک３ به ٩ ميلياردو او په 
٢١۵٠ ميالدي کال ک３  د ا！کل له مخ３ ١١ ميلياردوته د رسيدو وړاند وينه شوې ده چ３ که کنترول 

نه شي نو ن７ۍ به له فاجع３ سره مخامخ ک７ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او الندې جدول دي کاپي او بشپ７ ک７ي او هغه 
پو＊تنه چ３ له جدول ＇خه الندې ليکل شوي دي، ＄وابونه ووايي او د ډل３ استازي دی هغه  

خپلو！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.
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ه５وادونه
د نفوسو －２والی په 
يوه کيلومتر مربع 

ساحه ک３
ز８４ونونه په 1000 تنو ک３

م７ينه په زرو تنو ک３
طبيعي  

زياتوالی په زرو 
تنو ک３

د نفوسو  وده په 
سلنه

برازيل
18 تنه

26
8

18
1,8

ايتوپي(حبشه)
47 تنه

49
19

جاپان
230 تنه

12
8

4
0,4

عربستان سعودی
8 تنه

36
5

آلمان
229 تنه

11
12

کنيا
47 تنه

43
10

33
3،3

د امريکا متحده 
ايالتونه

239 تنه
14

9

فرانسه
106 تنه

13
10

ش
بن／له دي

791 تنه
41

ف: د هغو ه５وادونو د نفوسو طبيعي وده چ３ معلومه نه ده محاسبه ک７ئ. 14
ال

ب:   د ！ولو ه５وادونو طبيعي وده په سلوک３ محاسبه ک７ئ. 
ج:    آيا کوالي شئ چ３ ه５وادونه د نفوسو د ل８ې او زيات３ ودې له مخ３ و ويشئ. دغه کار ＇رن／ه کيداي شي؟

 پو＊تن３: 
١- مخ پرو دې ه５وادونو ک３ کوم الملونه د نفوسو د چ＂ک３  طبيعي ودې سبب －ر＄ي؟

٢- د ن７ۍ په پرمختللو ه５وادونو ک３ کوم الملونه د ورو ودې باعث －ر＄ي؟
٣- په يوه ه５واد ک３ کوم الملونه د اضافي نفوس د ودې سبب －ر＄ي؟

۴- د اضافي نفوسو ا請طالح هدف ＇ه دې، ＇ر－نده ي３ ک７ئ؟
۵- د ！ولن３ دعمر په جوړ＊ت او ترکيب ک３ د طبيعي نفوسو چ＂که وده په ＇ه ډول ده واضح يي ک７ئ؟
۶- په هغو ه５وادونو ک３ چ３ د نفوسو وده ي３ ورو ده د ！ولن３ د عمر جوړ＊ت په ＇ه ډول دی توضيح يي ک７ئ؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې پو＊تنوته ＄واب برابرک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.

آيا زموږ د ه５واد  نفوس په چ＂ک９ زياتي８ي؟ که چ５ری دغه نفوس په همدې ډول زيات شي، ＇ه ستونزې به 
رامن％ته ک７ي؟ ＇رن／ه کوالی شو د نفوسو د زياتوالی مخنيوی وک７و؟
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ت:
شيپ８ويشتم لوس

ې.
ي  نفوسو دل８والي ستونز

ۍ په ＄ينو ه５وادونو ک３ د فعال اقتصاد
د ن７

تاس３ په تير لوست ک３ د اضافي نفوسو په باره ک３ معلومات حا請ل ک７ل. اوس د نفوسو د 
کم＋ت ستونزې مطالعه کوو. د نفوسو کنترول په هغو ه５وادونو ک３ چ３ په هغ３ ک３ اضافي 
نفوس شتون ولري، －＂ور کاردي. خو په يو شم５ر نورو ه５ودونو ک３، د نفوسو د کنترول له مخ３ 
د ز８４ونونو شم５ر له م７يني ＇خه ل８ دي. همدغه المل سبب ک８５ي چ３ د بوډا－انو نفوس چ３ 
عمر ي３ له۶۵ کلن９ ＇خه زيات وي يا متقاعد او د ناتوانو  خلکوشم５ر زياتي８ي. په دې 請ورت 
， محدودي８ي. 

ک請 ３نايع د بشري قوې له کم＋ت سره مخامخ ک８５ي او د 請نايعو پرمخت
په پای ک３ په ！ولنه ک３ له موجوده بشري استعدادونو ＇خه په ！ولنه ک３ په －＂وره تو－ه －＂ه نه 
 D

e اخيستل ک８５ی دغه حالت په هغو ه５وادونو ک３ چ３ د فعال اقتصادي نفوسو  په کم＋ت

د هيمااليا غرونه

س
ش －０ نفو

د بن／له دي

� ！ي＂３ او اوارې ＄مک３
�حا請لخيزه ＄مک３، －رمي او لندبل

�د کرن３ لپاره ＊ه شرايط

د افريقا په لويه 請حرا ک３ 
س

ل８ نفو
�د استو－ن３ لپاره نا مناسپه وچه او توده هوا

�د کرن３ لپاره د مناسب３ خاورې او اوبو 
نشتوالی.

�ش／لن３ ＄مک３ چ３ وړل، راوړل او 
اړيک３ ي３ ستونزمن３ ک７ي دي.

لويدي％ه اروپا
د امازون استوايي ＄ن／لونه
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population اخته وي( �١٨خه تر۶۵ کلن９)، ليدل ک８５ي.او د شتو 請نايعو او منابعو په 
مجبوراً  بايد دغه اړتياد ز８４ونو د ه）ون３  کار اچولولپاره اقتصادي فعالو نفوسو ته اړتيا لري.  نو 
(د مثال په ډول اروپايي ه５وادونو ک３ چ３ د فعال اقتصادي نفوسو له کم＋ت سره مخامخ دي 
معموًال د کورنيو د ه）ون３، د جايزو په ډال９ کولو او يا کورن９ د کار او ژوندانه د وسايلو او 
دماشومانو د ساتن３ د ＄ان／７و اسانتياوو په پام ک３ نيولو له مخ３ ه）ول ک８５ي). يا ه５وادته  د 

بهرنيو مهاجرينو په جلبولو سره دغه ستونزه حلوي. 
په پاي ک３ ويالی شو چ３ اضافي نفوس او کم نفوس دواړه حالتونه ه５واد ته ستونزې پ５＋وي. 
يوتن ان／ليسي ！ولنپوه د مالتوس په نوم باور درلوده چ３ د ＄مک３ سر چين３ د نفوسو د اړتياوو 
په نسبت چ３ هره لحظه شم５ري３ مخ په زياتيدو دی، محدودې دي. کورن９بايد د زي８ونونو د 
محدود ولو له الرې کنترول شي. له دويم３ ن７يوال３ ج／７ې ＇خه وروسته د نفوسو دغه ب５ساري 
3  برخ３ جوړوي. د ١٩۵٠ ميالدي کلونو په لسيزه ک３  زياتوالی د ن７ۍ د اقتصادي ستونزو 2
， له پاره د کورنيو 

پرمختللو ه５وادونو، مخ پر ودې ه５وادونوته د اقتصادي او فرهن／ي پرمخت
د محدودولو وړانديز وک７. هند لوم７نی ه５واد و چ３ د کورنيود محدودولو له پاليس９ سره ي３ په 
١٩۵٢ ميالدي کال ک３ موافقه وک７ه وروسته دغه پاليسي د چين او د مصر په ه５واد ک３ هم 
پل３ شوه. د چين  ه５واد په دې برخه ک３ زيات برياليتوبونه په برخه شول. د نفوسو د زياتوالی 
ضريب چ３ ١٩۵۵ ميالدی کال ک３ ۴ سلنه و په ١٩٩۶ ميالدی کال ک３ ١٫٧ سلن３ ته 
را＊کته شو، چ３ دهغ３ له مخ３ هرې چينايي کورن９ ته له يوه ماشوم ＇خه زيات ماشوما ن منع 
شول. په داس３ حال ک３ چ３ په هند ک３ د نفوسو د زياتوالي ضريب له ٢،٦- ٣،٩ سلنه دی. 
د مالتوس د نظري３ برخالف ＄ين３ ！ولنپوهان باور لري چ３ زيات نفوس د توليداتو د زياتوالي 
او د اقتصادي ودې سبب －ر＄ي، نو د نفوسو د زياتوالي موضوع بايد ازاده پر４＋ودل شي. له 
همدې امله يو شم５ر ه５وادونه د کورنيو له محدودولو سره مخالفت کوي او －０ نفوسه کورن９ 
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ه）وي. دغه پاليسي په ١٩٣٠ ميالدي کال ک３ په نازي ألمان ک３ پل３ شوې وه.
همدارن／ه  بلجيم، سوي６ن، ان／ليستان او فرانس３ ک３ هم په ب５الب５لو وختونوک３ ي３ پلويان 
درلودل.  ددريم３ ن７ۍ په ＄ينوه５وادونوک３ له خپلواک９ وروسته د بز－رانو او کار －رانو د زياتوالي 
لپاره او په خارجيانو باندې نه تکيه کول، د نفوسو د زياتوالي له پاليسي ＇خه پلوي کوله. په 
پاي ک３ ويالی شو، په هغو شرايطو ک３ چ３ د ل／＋ت وړ منابع او د نفوسو اندازه يوله بل سره 
متناسبه نه وي او د مصرف کوونکو فشار له اندازې ＇خه زيات وي ويالی شو چ３ په منابعو 
فشار شته که د نفوسو د زياتوالي ضريب کم نه شي دغه فشار نور هم زياتي８ي. ياپه بل عبارت 
که چ５رې د يوه ه５واد د اقتصادي ودې پالن د نفوسو د زياتوالي سره متناسب نه وي اقتصادي او 
！ولنيزې ستونزې را من％ته کوي . د نفوسو ل８والی هم د اقتصادي ودې د رکود سبب －ر＄ي او  

， سبب ک８５ي او د يوه ه５واد د وروسته پات３ کيدو المل －ر＄ي.
د 請نايعو دنه پرمخت

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشي. هره ډله دې په الندې موضوعاتو پخپلو من％وک３ بحث وک７ي 
او د فعاليت پايله دې، د ډل３ استازې خپلو ！ول／يالو ته وړاندې ک７ي.

أيا زموږ د ه５واد منابع د ه５واد د نفوسو اړتياوو ته ＄واب ويالی شي يا نه؟ 
ک ب５وزلي او بيکاره دی اوبهرنيو 

که چ５ری د ه５واد اړتياوو ته ＄واب ويالی شي، ولی زموږ خل
ه５وادونو ته مها جرت  کولو ته اړک８５ي په دې برخه ک３ پخپلو من％وک３ بحث وک７ئ.
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 پو＊تن３: 

لن６ ＄واب و واياست 
١- ول３ مخ پر ودې زياتو ه５وادونو ک３ د کورنيو په محدود ولو ！ين／ار ک８５ي؟

٢- د کورنيو محدود ول ＇ه پايل３ لري؟
٣- د کورنيو محدود ول په کومو ه５وادونو ک３ اغ５زمن دي؟
ف دي؟

-ول３ ＄ين３ ه５وادونه د کورنيو د محدودولو مخال ٤

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې موضوع تحليل ک７ئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.

اضافي نفوس په يوه ه５واد ک３ د کومو ستونزو سبب －ر＄ي. د هغ３ لپاره د حل کومه الره وړاندې 
کوئ؟
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ت:
اووه ويشتم لوس

3.5 مهاجرتونه او د هغو الملونه 

مهاجرت ＇ه ته وايي او ＇و ډوله مهاجرتونه پ５ژنئ؟
Im هغه چا ته ويل ک８５ي چي د استو گن３ ＄اي ته بدلون ورک７ی او د يوه ادراي  

m
igrount مهاجر يا

واحد ＇خه بل اداري واحد ته نقل مکان شوی وي. مهاجرتونه د انسان د تاريخ په اوږدوک３ سرته رسيدلي 
او بيال بيل ډولونه لري، چي ＄ين３ په هيواد ک３ د ننه ک８５ي، لکه کليوال چی ＊ارونو، 請نعتي سيمو او 
نوو کرنيزو ＄مکو ته مهاجر کي８ي او داس３ نور. ＄ين３ نور له ن７يوالو سرحد ونو ＇خه تير ي８ي او بهرنی 

مهاجرت بلل کي８ي.
دغه مهاجرتونه په ب５ال  بيلو هيواد ونو ک３ په ب５ال بيله اندازه پلي شوي دي. نوموړي زياتره مهاجرتونه 

اختياري مهاجرتونه دي چي پخپله خو＊ه د زيات３ اجورې او＊ه ژوند له پاره ک８５ي.
ک د سياسي او نظامي شخ７و په سبب مهاجرت ته اړ شي.هغه 

خو اجباري مهاجرتونه هم ک８５ي چي  خل
＇وک چي په هيواد ک３ د ننه نقل مکان کوي په هيواد ک３ د ننه د بي％ايه شوي په نوم يادي８ي.د ملگرو 
ک چي له ن７يوالو 

ملتونو د ارقامو له مخ３ شميري３ په ١٣٨٧ لمريزکال ک３ ٢۴ ميليونه وو او هغه خل
سرحد ونو ＇خه اوړي دپناه اخيستو ونکو په نوم يادي８ي. لکه فلسطينيانوچي په عربي هيواد ونو ک３ او 



106106

افغانانو په －اون６يو اود ن７ۍ په نورو هيواد ونو ک３ پناه اخيستي ده د هغو پناه اخيستونکو！ول شم５ر ١۶ 
ميليونو ته رسي８ي چ３ افغانان هم په ک３ شامل دي. ＄يني نوموړي مهاجرتونه لن６ مهاله دي چي لوم７ني 
ب وهوا،＇７＇ايونو د او دموسم 

＄اي ته د ب５ر ته را－ر＄يدو نيت لري. لکه زموږ د هيواد کوچيان چي د آ
د تغيرله مخ３ بيا ب５رته لوم７ني ＄ای ته را－ر＄ي. دايمی مهاجرتونه هم شته چي لوم７ني ＄اي ته د را－ر 

＄يدو نيت نه لري.
مهاجرتونه بيال بيل الملونه لري، چي کوالی شو د هغ３ ＄ين３ برخ３ دلته يادې ک７و:

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

وچکالي او داس３ نور.
٢. اقتصادي الملونه: اقتصادي الملونه د مهاجرت بنس＂يز المل دي، اوس دغه مهاجرت دمخ پر ودې 
هيواد ونو ＄ان／７ تياده. ＄که په دې هيواد ونو ک３ د کليو او ＊ارونو ترمن＃ ډيره نا برابري ده. په داسي حال 
ک３ چ３ په پر مختللو هيواد ونوک３ د کليوالو ژوند په ډيره چ＂ک９ سره ＊اري ژوند ته نژدې شوي دي. 
ک مينه لري چي له ＊ار＇خه د ＊ار ＇ن６و او کليوته مهاجرت 

س په دې هيواد ونوک３ ＊اري خل
برعک

وک７ي، چ３ په پاکه هوا او چاپيريال ک３ په ارامه ژوند وک７ي.
مخ پرودې هيواد ونو ک３ ددې مهاجرت ا請لي المل اقتصادي دی. د کليوالول８ عايدات يوازې لوم７ن９ 
اړتياوې پوره کوي نو نشي کوالی چي په کليو ک３ اقتصادي فعاليت پرمخ بو＄ي. له بلي خوا د نفوسو 
طبيعي ودې له  مخ３ په کليو ک３ ＄مکه او اوبه د ！ولو اوسيدونکو د اقتصادي فعاليت له پاره کافي نه دي. 

دکرن３ ماشيني کيدل هم د يو زيات شم５ر بزگرانو د بيکارۍ سبب －ر＄ي او مهاجرت ته اړکي８ي.
دغه مهاجرين چ３ زياتره يي ＄وانان دي او  په ＊ارک３ خپله دنده له بز－رۍ ＇خه په غير بز－ري کار ونو  
بدلوي په ＊ارونو ک３ دغه مهاجرين هغه دندې چي الس ته يي را وړی هم نا کافي دي. ＄که هغوي ماهر 
کار کو ونکي نه دي، نو په هغو کارونو الس پورې کوي  چي سطح ي３ ！ي＂ه او عايديي ل８ وي لکه: السي   
خر＇الو او شاقه فزيکي کارونه او داسي نور. نوپه  پای ک３ په لوم７ني استو－ن％ي ک３ او هغه ＄ای ته  چي 
د ژوندانه لپاره ي３ ورته ستر－３  نيولي وي د نفوسو په زياتوالي اوکم＋ت، د نفوسو د عمر په ترکيب، د کار 

，، او ژبه اغيزه کوي.
قوه،بيکارۍ مزدورۍ، همدارن／ه فرهن

د اقتصادي مهاجرتونو بل ډول دکر ن５زې ＄مک３ په پر اختيا، د اوبو ل／ولو په نويو پروژو، 請نعتي سيمو د 
س د کورنيو عايد کموالي، بيکاري، د کار خانو تعطيل 

کانونو په را ا يستلو او تجارتي فعاليتونو او يا برعک
په سبب من％ته را＄ي.
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٣. سياسي مهاجرت: دغه ا請طالح زيا تره د سياسي پناه اخيستو نکو له پاره کارول ک８５ي. هغه چاته 
اطالق ک８５ي،چ３ د بيال بيلو ال ملونه له مخ３ لکه ج／７ې، دهشت،سياسي تعقيب، مذهبی عقايدو، د 
！ولنيزو ډ لود اړيکو او هغه قومي اقليتونه چ３ ا請لي ه５واد ونه ي３ پرې اي＋ي دي او له بل ه５واد ＇خه يي 
د پناه اخيستن３ غو ＊تنه ک７ي وي لکه افغاني پناه اخيستونکي چ３ له ١٣۵٧ لمريز کا ل ＄خه وروسته 
ي３ －اون６يو او د ن７ي هيواد ونو ته  مهاجرت ک７ی دی اويا د بو سني اوهرزه －وني  د پخوان９( يو －وسالويا)     
پناه اخ５ستونکي او په افريقاک３ د رون６ا د کمپ پناه اخيستونکي او  د سوډان د داد فور پناه اخيستونکي او 
داس３ نور. په جينوا کي د ١٩۵١ ميالدي کال د کنو انسيون پريک７ې، د پناه اخيستونکو د حالت په هکله 
او د هغو حقونو ＇خه د دفاع له پاره په يو مهم سند بدل شوي دی. د پناه اخس５تونکي او يا د پناه اخ５ستن３ 
د غو＊تن３ ا請طالح هغه چاته ويل ک８５ي چي په ا請لي هيواد ک３ د عقيدتي فعاليت( اي６يالوژيکي او 
سياسي)، نژاد، ژب３، مليت اوقوم له مخ３ د تعقيب الندې وي او يا عمًال (روحي او فزيکي)  زندان او 

م７ين３ شکنج３ خطر الندې وي.
د اقتصادي او سياسي مهاجرينو ترمن＃ －６！کي يوازې له وطن ＇خه جال توب اوب５وزلي ده. د اقتصاد 
له مخ３ مهاجرت، مهاجر وپخپله منلی دی او د خپل３ اقتصادي ب３２ په ＊ه والي پسي －ر＄ي. په داس３      
حال ک３  دو يم يي (سياسي مهاجر) ＄ان قرباني بولي، سره له دي چي په ارامه او مطمينه فضا ک３ ژوند 

کوي. 
۴- مذهبي مهاجرتونه: دغه ډول مهاجر تونه په مذهبي او نورو ！ولنيزو او فرهن／ي مسايلو باندې د قيوداتو 
او محدود يتونود وضع کولو له مخ３ ک８５ي. د دې ＊ه مثال په ١٩۴٧ ميالدي کال کي په هندوستان او 
ش و چ３ دهغه په پاي ک３ په ميليونو د هند و مذهب د پ５روانو 

پاکستان باندې د هند د لوي３ نيم３ وچ３ وي
کورن９ له پاکستان ＇خه هند ته او په مقابل ک３ په ميليونونو مسلمان３ کورنيو له هند ＇خه پاکستان ته پخپله 
خو＊ه مهاجرت وک７.په لن６ه تو－ه ويالي شو، هغه الملونه  چي د مهاجرت سبب －ر＄ي هغه له اقتصادي، 

بيکاري، طبيعي افتونو، سياسي، مذهبي، فرهن／ي او نور الملونو ＄خه عبارت دی.
هغه الملونه چي د مهاجرينود جذب او ه）ون３ سبب －ر＄ي عبارت دي د  ＊ه ژوندانه له امکا ناتو ＇خه، 

＊ه ＊وونه  او روزنه، داستو－ن３ ＊ه ＄اي او په کورنيو پورې ت７او.
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زده کوونکي په مناسبو ډ لو وويشئ. په الندې موضو ع／انو دې پخپلو من％و ک３ بحث وک７ي او د مباحث３ 
پايل３ دې د ډ ل３  استازي ！و ل／يوالوته وړاندې ک７ئ. 

١. په هيواد ک３ د ننه مهاجرت اوله هيواد ＇خه بهر مهاجرت.
٢. د مهاجرت اقتصادي الملونه.

٣. هغه الملونه چي د هغ３ له مخ３ افغانان نورو ه５واد ونو ته مهاجر شوي.
۴. که چ５رې مهاجرت له کليو ＇خه ＊ارونو ته ادامه ولري په کليو او ＊ارونو ک３ ＇ه ستو نزې رامن％ته 

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

 پو＊تن３: 
الندې جمل３ بشب７ې ک７ئ:

١. د کوچيانو مهاجرت زموږ په هيواد ک３ --------- مهاجرت دی.
٢. د فلسطينيانو مهاجرت د اردن او لبنان هيواد ونو ته ------ ډول مهاجرت دی.

لن６ ＄واب وواياست:
٣. کوم طبيع３ الملونه د مهاجرت سبب －ر＄ي؟

س له ＊ار ونو 
ک له کليو ＇خه ＊ارونو ته او پرمختللي هيواد ونه برعک

۴. ول３ د مخ پرودې هيواد ونو خل
＇خه کليو ته له مهاجرت سره مينه لري؟

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

ف ک７؟
ک شو پناه اخيستو نکي يي ＇ه ډول تعري

د ١٩۵١ميالدي کال د اپريل کنوانسيون چي په ژينوک３ السلي  .٧

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې په دې موضوع چي ول３ له مخ پرو دې هيواد ونو ＇خه خارجي مهاجرتونه ک８５ي. د دې 
مهاجرتونو د مخنيوي له پاره د حل کومي الرې وړاندې کوئ. يوه مقاله وليکئ او دجغرافي３ په راتلونکي 

ساعت کي ي３   خپلو！و ل／يوالو ته وړاندې ک７ئ.
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ک له هيواد ＇خه د بهر مهاجرت سره مينه لري؟
ول３ خل

لکه چي په تيرولوستونوک３ يادونه وشوه، مهاجرت د دوو ال ملونوله مخ３ ک８５ي.
١. نامساعد الملونه: لکه طبيعي،اقتصادي، ！ولنيز، سياسي او مذهبي الملونه چي په مخکينيو 

لوستونوکي ور＇خه يادونه شوي ده.
٢.جزبونکي الملونه: لکه ديوې ساح３ دنفوسوکموالي، را＊کونک３ سيمي، د ＄مک３ الندې 

منابع،دکار زياتوالي او ډيره اجوره.
مهاجرتونه د تاريخ په اوږدوکي رامن％ته شوي دي اوتراوسه جريان لري.＄يني په هيواد کي دننه 
وي، چي په هيواد کي دننه دمهاجرت په نوم يادي８ي، ＄يني له ن７يوالو سرحد ونو＇خه په تيريدو 
سره ک８５ي، چي د بهرنيومهاجرتونوپه نوم يادي８ي.مهاجرين غواړي چي د اړونده هيواد له سياسي، 
اقتصادي يا！ولنيزوشرايط ＇خه －＂ه واخلي. د أريايانو مهاجرتونه ختي＃، جنوب او لويدي＃ ته اوياد 
ختي％ي أسياد خلکو مهاجرت، د امريکا لوي３ وچ３ او همدارن／ه ن７يوال مهاجرتونود ١۵ م پي７ۍ 
د جغرافيايي لويواکتشافونوپه پايله ک３ پراختياوموندله او د ن７ۍ نورو سيمو ته د اروپايانو د مهاجرت 
سبب شو. په هغه وخت ک３ په يوه نيمه ７５４ۍکي ٧٠ ميليونه تنه مهاجرشول، چ３ له خپل３ پان／３ 
＇خه په نوې ن７ۍک３ －＂ه واخلي اوپه سودا－رۍ الس پورې ک７ي. په پايله ک３ د امريکا او اوقيانوسي３ 

ت
 اته ويشتم   لوس

ن７يوال مهاجرتونه  او د هغ３ پايل３

په معا請ره دوره ک３ د مهاجرينو نقشه
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لوي３ وچ３ －０ نفوسه شوې. چي ＊ه مثال ي３ دشمالي امريکا هيواد ونه دي. چي ٩۵ سلنه نفوس 
ي３ اروپا يي مهاجرين او ٢ سلنه ي３ افريقايي تورپوستکي دي. د ١٩ پ７５ۍ په ！وله دوره ک３ د نفوسو 
زياتوالی او اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شوچ３ دهغو پواسط د اروپا  اضافي  نفوسود －２والي 
د روند  بار کم شو. يوازي د ان／لستان په هيواد ک３ له ١٨١۵ ميالدي ＇خه تر١٩٢٠ ميالدي 
پورې ١٧ ميليونه تنومهاجرت پيل ک７. دغو مهاجرتونو دوه اړخونه درلودل، دايمي مهاجرين او 
د اداري کارکونکواو مذهبي مبلغينو مهاجرت چي موقتي جنبه ي３ لرله. ددې دوو مهاجرينو له 
ترکيب ＇خه د بريتانيا امپراتوري رامن％ته شوه.چي وروسته دغه مهاجرتونه په ب５ساري ډول په ن７يواله 

ستونزه بدل شوه او هيواد ونه 
ي３ اړک７ل چي د مهاجرينو د 
منلو له پاره مقررات وضع 
ک７ي. د امريکا دمتحده 
ايالتونوکانکرس دمهاجرينو 
دمخنيوي له پاره په ١٩٢۴ 
ميالدي کال ک３ دمهاجرينو 
په نوم قانون تصويب ک７. 
دغه قانون امريکا ته په هغه 
شم５ر مهاجرين چي له بيال 
بيلو هيواد ونو ＇خه کوالی 
شي امريکا ته راشي مقررات 

وضع ک７ل. نوموړي قانون زيات دهغو مهاجرينو مخه نيوله چي د جاپان اوچين ژي７نژاد پورې يي 
اړه درلوده. وروسته د نورو هيواد ونو په باره ک３ هم عملي شو. ددې مقرري له مخ３ مهاجرين بايد 
خپله پان／ه هم له ＄انه سره ولري. هغوی کوالی شول چي له پن％و کلونو وروسته په امريکا ک３ 
س زياتره ن７يوال 

د اوس５دن３ تابعييت حا請ل ک７ي او يا له امريکا ＇خه خارج  شي. اوس بر عک
مهاجرين د دريم３ ن７ۍ له هيوادونو ＇خه پرمختللي 請نعتي هيوادونو ته ک８５ي چي بنس＂يزالمل 
ي３ اقتصادي  اوسياسي المل دي. کله چي د يوې کورن９ عايدات يوازې د لوم７نيو اړتيا وو پوره 
کول وي او يا حد اقل معاش وي، هغوی د دې توان نه لري چي په هيواد کي د ننه پانگه واچوي. 
له بل３ خوا ورځ په ورځ نفوس زياتي８ي او د نفوسو طبيعی زيا توالی او دا س３ نور مشکالت ددې 
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ک له کليو ＇خه ＊ارونو او خارجي هيواد ونو ته مهاجرت وک７ي. ＇رن／ه 
سبب －ر＄ي چي خل

چي هغوی له مهاجرت له پاره قانوني اسناد  نه لري. نو له غير قانوني اوقاچاقي الرو＇خه استفاده 
کوي. نو د ستو نزو په منلو او آن د تلفاتو په منلو ＄انونه ！ا کلي هيواد ونو ته رسوي. دغه نفوس د يوه 
هيواد فعا ل اقتصادي نفوس( له ١۵ کلنه ＇خه تر ٦٥ کلنه پورې) احتوا کوي ＇رن／ه چي دهغوي 
يو شمير دکار کولو رسمي ويزه اوکار کولو اجازه او د کار  ＄ان／７ی مهارت نه لري نوله همدې امله  
ل８معاش او خراب چاپيريال ک３ چي د دولت نظارت ＇خه ل５رې وي  شاقه او غير 請حي کارونو 

ته مخه کوي.
ديا دون３ وړ خبره دا ده چي يو شميرپر مختللي  پانگه وال هيواد ونه د نفوسو د طبيعي کنترول 
له مخي د بشري قوي له کم＋ت سره مخامخ دي چي د دې ستونزې د حل له پاره د قانوني 
الرې مهاجر کار گران مني. په لويدي％ه اروپا کي تقريبا ١١ ميليونه مهاجرکار گران کارکوي. د 
س 

مهاجروکار －رانو د منلو له مخ３ المان په لوم７ۍ درجه ک３ دی، ورپس３ ان／لستان،فرانسه، سوي
او سکند يناوي هيواد ونه دي.

د لويدي％ي اروپا هيواد ونه په ورستيو کلونوک３ له －اون６يو هيواد ونو(ايتالي３، پرت／ا ل او هسپاني３)
موسيمي مهاجرو کار－رانو د کموالي د احساس له مخي، د جنوب ختي％３ اروپا، ترکيي، د انتيل 
د ！ا پو －انو او افريقا د هيواد ونو کار－رانو ته متوجه شول. المانيان معموال د ترک３ اويو ناني مهاجرو 
کار－رانو ＇خه، فرانسويان د شمالي افريقا د مهاجرو کار－رانو ＇خه او ان／لستان د مشترک المنافع 
د هيواد ونو له کار－رانو ＇خه －＂ه اخلي. د امريکا متحده ايالتونه د مکسيکو له مو سيمی کار －رانو 

＇خه کاراخلي.
په همدې ډول د ن７ۍ د پرمختللو پان／ه والو هيواد ونو ＇خه مخ پرودې هيواد ونو ته هم مهاجرت 
ک８５ي د هغوی پان／ه په کارک３ پوهه په تيره بيا د هغوی په کارکی تجربه ده چي پخپلو هيواد ونو 
ک３ يي حا請له ک７ې ده.په کال کي د دي مهاجر ينو  شمير تقريباً له ٢٠٠ ＇خه تر ٣٠٠ زرو 
پورې رسي８ي، چي د کار او د ＊ه ژوند په ل＂ه ک３ خپل هيواد ونه پري８دي او د لويو وچو ترمن＃ په 
مهاجرت الس پورې کوي. نوي سيم３ دغه مهاجرين په پرانيست３ غ８５ه او زياتو امکاناتو او ＊ه 
ژوند په برابرولو مني. خارجي مهاجرتونه، له هغه هيواد ونو ＇خه چي مهاجرت کوي د نفوسو په 
کم＋ت او هغو هيواد ونو ته چي مهاجرت کي８ي د نفوسو د زياتوالي سبب －ر＄ي. د مخ پرودې 
هيواد ونو ！ول مهاجرين ＄وان او فعال اقتصادي نفوس تشکيلوي. د دې مهاجرت له مخ３ د مخ پر 

ودې هيواد ونو فعال اقتصادي نفوس کمي８ي، چي په پای ک３ د اقتصادي رکود سبب －ر＄ي. 
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زده کوونکي دې په مناسبو ډ لووويشل شي. د الندې موضو ع／انو په باره ک３ دې پخپلو من％و ک３ بحث وک７ي 
او مباحثي پايله دې د ډل３ مشرپه ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

١.ديوه هيواد کوم نا مساعد عوامل اوسيدونکي د وطن پر ４＋ودوته اړباسي. دغه ستو نزه پخپلو ک３ وارزوئ.
٢. کوم الملونه د مهاجرينو د جذب سبب －ر＄ي. زموږ له هيواد ＇خه زيات مهاجرين کومو هيوادونوته تللي 

دي. ول３؟
٣. تاسي له کلو ＄خه ＊ارونو ته د مهاجرينو د کموالي او مخنيوي لپاره اوياله وطن  ＇خه دباندې مهاجرت له 

پاره ＇ه وړانديز لرئ؟
. د خارجي  مهاجرتونو اغيزې د هيواد په اقتصاد او نفوسو ترکتن３ الندې ونيسي. ٤

۵. د مخ پرودې او پر مختللو پان／ه وال هيواد ونو د مهاجرينو شرايط پرتله ک７ئ.

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

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

۴. ول３ د امريکا د متحده ايالتونو کان／رس په ١٩٢۴ ميالدي کا ل ک３ امريکا ته د مهاجرينو قانون وضع ک７.
۵. کوم الملونه له دريم３ ن７ۍ ＇خه پر مختللي 請نعتي هيواد ونو ته دمهاجرت سبب －ر＄ي؟ 

۶. کومو مهاجرتونو ته قانوني او کومو مهاجرتونو ته غير قانوني مهاجرتونه وايي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زموږ په هيواد ک３ کوم الملونه د د اخلي او خارجي مهاجرتونون د زياتوالي سبب －ر＄ي. 

د دي تحليلي مطلب په باره ک３ مقاله وليکئ او د جغرافيه د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ يي خپلو！و 
ل／يوا لو ته وړاندې ک７ئ.
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ت 
 نهه ويشتم لوس

4,5 نژادونه 
 

په ن７ۍ ک３ ول３ بيالبيل نژادونه شته؟

الف: نژاد 
，، بيلوونک３ ن＋و 

نژاد دخلکو ډل３ ته ويل ک８５ي چ３ د ظاهري ＇５رې، د پوستکي او وي＋تانو رن
ک په دريو ا請ل نژادونو ويشل شوي دي. چ３ 

او ارثي －６ې ＄ان／７تياوې و لري. د ن７ۍ ！ول خل
له سپين يا اروپايي نژاد،ژي７ نژاد يا مغولي نژاد او تور يااستوايي نژاد ＇خه عبارت دي.له يادو شوو 
，، دپوستکي 

نژادونو ＇خه هر يو نژاد ＄ان／７ي ارثي مشخصات لري. لکه د وي＋تانو شکل او رن
， او دستر－و،پزې او دسردکوپ７ۍ جوړ＊ت او داس３ نورې ＄ان／７تياوې.

رن
سپين نژاد: لوړه ونه،سپين پوستکی، ج／ه پزه او خرمايي وي＋تان او پران５ستي ستر－و ＄ان／７ې ب２ه او 

داس３ نور.
ژي７ نژاد: ژي７ پوستک３، تور او 請اف و４＋تان، ل８ه ږيره،－رد سر، بادامي ستر－３ لن６ه پزه ، ！ي＂ه ونه 

او ل８ غوندې چاغ وي.  
تور نژاد: تور يا نصواري ته ورته پوستکی اوپلنه پزه، －７－وتي و４＋تان او پي７ې شون６ې لري. 
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－６ يا دوه ر－ه نژاد: د مهاجرتونو او د مختلفو نژادونو تر من＃ دودونو په پايله ک３ من％ته راغلي دي 
لکه موالت او سامبو نژادونه.

ً د ژي７ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي عقيدوله مخ３ په مخ او و４＋تانو  سره پوستک３: ا請ْال
نکريزي وهي. نوله همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي.

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

پوهان دې پو＊تن３ ته داس３ ＄واب وايي:
نژادونه د طبيعي چاپ５ريال د ب５الب５لو شرايطو، اقليم او خوړو سره د تطابق له مخ３ چ３ په انساني 
ژوند باندې اغ５زه لري، را من％ته شوي دي. نوموړ ي طبيعي شرايط په ب５الب５لو نژادونو اغ５زه کوي. 
د مثال په ډول په کومو ＄ايونو ک３ چ３ تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړان／３ په عمود ډول ل／８５ي 
او د هوا تودوخه زياته وي او لمر دسيم３ د اوسيدونکو په پوستکي په مستقيم ډول اغ５زه کوي، 
له اړتيااو اندازې ＇خه زياته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله ددې ه５وادونو د 
اوس５دونکو جسم ( اور－ان５زم) د زر－ونو کلونو په ت５ريدو سره له  اندازې ＇خه دزيات３ تودوخ３ سره 
توافق ک７ي دي او په پاي ک３ دتور رن／ه نسجونو ماده يي په پوستکی ک３ را ！ول８５ي. دغه نسجي 
， جوړ 

س رن／ينه طبقه داس３ حجرات لري چ３ د پوستکي رن
ماده (ميالنين) د پوستکي ايپدرم

， لرونکي وي.
وي، ژي７، نصواري، سور اوآن داچ３ تور رن

د هغو خلکو پوستکی چ３ ډ４ر ميالنين لري د بدن پوستکي يي زيات تور وي، دغه ماده د لمر 
دوړان／و د نفوذ مخه ن５سي او پوستکي د لمر د وړان／وله سو＄５دو ＇خه ژغوري. د وخت په 
ت５ريدو سره په دې ډله ک３ د پوستکی توروالي م５راثي －ر＄ي، زي８ه او －７－وتي و４＋تان د سر کاسه 

له تودوخ３ ＇خه ساتي.
سپين پوستکی زياتره په شمالي معتدله سيموک３ ژوند کوي، په داس３ سيمو ک３ زيات اور＊ت، 
ک يي له لمر ＇خه ل８ه －＂ه اخلي، نو له همدې امله يي بدن زيات 

لندبل او زياتره وري＃ وي او خل
لمر ته اړتيا لري. د هغوی په بدن ک３ د ميالنين ماده يوازې په اوړي ک３ زياتي８ي. هغه وخت چ３ 
د انسان بدن د لمر د وړان／و پواسطه د  اړتيا وړ وي＂امين ډي جذبوي د انسان پوستکي غنم رن／ه 
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－ر＄ي.
په هغو ＄ايونو ک３ چ３ ژي７ پوستکي ژوند کوي، په هغه ＄ايوک３ معموًال باد او طوفانون ل／８５ي، 
چ３ له ＄ان سره خاورې، ميده ش／３ انتقالوي. د کلونو په ت５ريدو سره له دې بادونو او طوفانونو 
سره توافق کوي او د ژي７ پوستکو ستر－３ تن／８５ي، چ３ و کوالی شي دخاورې او ش／وپه وړاندې 
وساتل شي. دغه ن＋ه په ژي７ پوستکو ک３ ارثي －ر＄ی  اود زياتره خلکو ور＄ني خواړه وريجي وي، 
چ３ ډ４رل８ غذايي مواد لري. ！ول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخ３ توپير نه لري، د هغوی ظاهره 

＇５ره لکه چ３ ور＇خه يادونه وشوه د طبيعي او محيطي شرايطو محصول دی.
＄ين３ پوهان باور لري چ３ سپين نژاد، عالي نژاد دی او ژي７ او تور نژاد له شاته پات３ نژادونو ＇خه 
－２ل ک８５ي. هغوی يوازې جسماني کارونه سرته رسوي. نژاد پالونکي تراوسه په ＄ينو ه５وادونو ک３ 
همدغه نظرعملي کوي. په دې ه５وادونوک３ تور پوستکي له سپين پوستکو ＇خه ل８ ارز＊ت لري 

نو تور پوستکي تحقير وي او ل８ه حق الزحمه ورکوي.
ض د له من％ته وړلولپاره 

١٩۶۵م کال د مل／رو ملتونو عمومي غون６ې د ！ولوډولونو نژادي تبعي
ک ک７ه. د هغ３ له مخ３ ي３ د هر ډول نظرياتو خپريدل چ３ په نژادي امتيازاتو 

ن７يواله معاهده السلي
ض لپاره ه）３ جنايت －２ي. دغه موضوع د اساسي 

والړ وي منع ک７ل. توهين اود هر ډول نژادي تبعي
ض او 

قانون د دويم فصل په ٢٢ماده ک３ درج شوې ده. چ３ د افغانستان په اتباعو ک３ هر ډول تبعي
امتياز منع دي.د افغانستان اتباع ＊％３ وي او که نارينه د قانون په وړاندې مساوي حقونه اووجايب 

لري.

زده کوونکي دې په مساوي ډلووويشل شي او هره ډله دې په الندې موضوع／انو پخپلو من％و ک３ بحث 
وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３  داستازي په واسطه خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

١-په بشري نژادونوک３ کوم نژاد  ذکي اوډ４ر استعداد لري؟
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٢-ول３ تور نژاد تور پوستکي او ظاهري ＄ان／７ې ＇５ره لري؟
٣-ول３ سپين نژاد ظاهري ＄ان／７ي خصو請يات لري ؟

۴-سره پوستکي دن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ استو－ن دي او د＇５رې د سوروالي علت ي３ توضيح ک７ئ؟ 
۵-－６ نژاد په ＇ه ډول من％ته را＄ي؟ 

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ور ک７ئ:

١-د تور پوستکو ظاهري ＄ان／７ تياوې بيان ک７ئ.
٢-سور پوستکي په ن７ۍ ک３ په کوم نژاد پورې اړه لري؟

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ: 
ک په ＇لورو نژادونو لکه سپين،سور،تور او ژي７ نژاد ويشل شوي دي.

١-د ن７ۍ ！ول خل
٢-سپين نژاد لوړه ونه، سپين پوستک３، ج／ه پزه، تور －ور－وتي و４＋تان لري. 

٣- نژادونه د ب５الب５لو طبيعي محيطونو،اقليم  او خوړو محصول دي.
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

١-－６ نژادونه د مهاجرت  او د ودونو پواسطه من％ته راغلي لکه٠٠٠٠او٠٠٠٠٠٠  
ض 

٢-د اساسي قانون د دويم فصل ٠٠٠٠٠٠٠٠ مادې له مخ３ د افغانستان اتباعو ترمن＃ هر ډول تبعي
او امتياز منع دی.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
الندې موضوع تحليل ک７ئ او د جغرافيي په راتلونکي ساعت ک３ يي ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.

ض منع 
ک دکوم نژاد پورې اړه لري. ده５واد اساسي قانون په کومه ماده ک３ هر ډول تبعي

زموږ ده５واد خل
شوي دي.    
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ت 
 ديرشم -لوس

ش: 
ب: د نژادونو جغرافيايي وي

د ن７ۍ په کومو لويو وچو ک３ د سپين نژاد، او تور نژاد نفوس متمرکز شوي دي؟
د أسيا د لوي３ وچ３ نفوس له ب５البيلو نژاد ونو ＇خه جوړ شوي دي، چ３ زياتره يي  زي７ نژاد جوړ 

وي او پات３ نور ي３ سپين پوستکي او تور پوستکي دي. 
ش په باره ک３ لن６ معلومات وړاندې ک８５ي.

د هغوی د جغرافيايي وي

د أسيا د لوي３ وچ３ نژادي －روپونه: 
ف زي７ نژاد: د أسيا په لويه وچ３ ک３ ددې نژاد خلکو د نورونژادونو  په پرتله ډ４ر نفوس تشکيل ک７ي دي. 

ال
ک،کوريايان په ل８ ＇ه تو پير همدغه نژادي 

مغالن، تبتيان، سامويديان، ترکمنان، قرغ５ز يان د شمالي چين خل
ن جاپانيان  ک ( جنوبي چين، کامبوج، الوس، تايلند، برما او ويتنام  او آ

＄ان／７تيا وې لري، د جنوب ختي％ی أسيا خل

ش نقشه
په أسيا ک３ د ژبو او نژادونو د وي

زي７ پوستان
سپين پوستان
تور پوستان
د زي７ او سپين پوستانو دوه ر－ه
د زي７ او تور پوستانو دوه ر－ه
د سپين او تور پوستانو دوه ر－ه

جاپاني
کوريايي

 په آسيا ک３
 نژادونه او

ژب３
د شمالي قطب مدار

ش نقشه
په أسيا ک３ د ژبو او نژادونو د وي

پ＋تو او دری
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， ي３ رو＊انه دي د همدغ３ نژاد برخه جوړوي. ددې نژاد  ＄ين３ فرع３ ډل３ دشمالي سابيريا د تندرا 
چ３ د پوستکي رن

او تاي／اه په ＄ن／لونو ( ستن３ ډوله پا３１ لرونکي ＄ن／لونو) ک３ د ＇و زريزوخلکو د ډل３ په ＇５ر ژوند کوي.
ب- سپين نژاد: په هندوچين ک３ د سپين پوستکو نژاد نسبتاً ل８ شم５ر موندل ک８５ي، چ３ په 
ابتدايي ډول ژوند کوي.د سپين پوستکو د استو－ن３ ا請لي ＄اي د همالياد غرونو دل７يو لويدي３％ 
سيم３ او دهند نيمه وچه ده .  افغانان،ايرانيان،بلو＇ان، قفقازيان او روسان د سپين نژاد ＊３ ب５ل／３ 
دي. همدارن／ه سامي نژاد ه په عربستان، سوريه، اردن، اسرائيل، د ترکي３ يوه برخه او کردستان 

ک３ استو－ن دي د سپين غنم رن／ه نژاد پورې اړه لري.
ج: تور نژاد: تور نژاد په استوايي سيموک３ ژوند کوي، چ３ نژاد پيژندونکي هغوي ته ن／ريتو
N وايي. دغه تور پوستکي کوړۍ کوړۍ و４＋تان لري چ３ سوچه ب５ل／ه يي په سيلون،هند 

egritos
ک３ د همالي３ د غره په جنوب ک３، د مالکا په ！اپو وزمه، د انديمان او نيکوبار په ！اپو－انو ک３ تيت 
ک په نيمه ابتدايي حالت ژوند کوي او زياتره يي په ＄ن／لونو ک３ استو－ن دي 

شوي دي. دغه خل
چ３ زياتره يي د هماليه د غرونو په جنوب ک３ استو－نه کوي.

د اروپا د لوي３ وچ３ نژادي ډل３: 
د اروپا اوسيدونکي تقريباً ！ول سپين پوستکي دي 
او په شمالي، ختي＃، الپي، ديناريکي اومديترانه 
يي ډلو ويشل شوي دي. شمالي او ختي＃ سپين 
نژاد برخ３ داستو－ن３ ＄ای سکنديناوي ه５وادونه، 
ان／لستان، د فرانس３ شمال، المان، لهستان(پولين６) 
د روسي３ اروپاي３ برخه ده، الپي نژاد ي３ د اروپا په 
مرکزي او لويدي％و برخوک３ استو－ن دي. په داس３ 
حال ک３ چ３ مديترانه ي３ نژاد ＇ان／ه ي３ غنم رن／ه 
＇５ره لري د مديتران３ د سمندر －ي په شاوخوا 
ه５وادونو ک３ ＄ای پر ＄ای شوی  دي  د اروپايي 
نژاد ديناريکي برخه په البانيه او دختي％３ اروپا په 
＄ينو ه５وادونو ک３ ژوند کوي. الپنيان د اروپا په 

ډ４ره شمالي برخو ک３ استو－ن دي.

الپن ＇ان／ه

شمالي ＇ان／ه

شمالي ＇ان／ه
ختي％ه ＇ان／ه

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

الپن ＇ان／ه

ختي％ه ＇ان／ه

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

ش نقشه
په اروپا ک３ د نژادونو د وي



119119

وچ３ 
دلوي３ 

د افريقا 
نژادي ډل３: 

د افريقا نژادي ډل３ تور پوستان، 
عربان، بربريان، أسيايان او 
اروپايان تشکيلوي. تور پوستان 
نفوس 

سلنه 
 ٧٠

دافريقا 
جوړوي، چ３ ！ول ي３ د لوي３ 
請حرا په جنوب ک３ استو－ن 
دي. تورنژاد  هم په ＇لوروډلو 
ويشل ک８５ي: چ３ عبارت دي 
 N

elotes له بانتو، نيلوت
Pygm بوشمن 

ies پي／يمي
Bushm او هوتن تت

en
H ＇خه.

ottentots
د دې هرې ډل３ په ＇５ره ک３ 
زيات توپيرونه ليدل ک８５ي.بانتو  
د افريقا دتورپوستا نو ډ４ره لويه 
ډله ده چ３ د افريقا په لويدي＃ 

ک３ په تيره بيا ددې سيم３ دساحل په اوږدو ک３ په مرکزي افريقا ک３، په ختي＃ او جنوب ختي＃ 
برخو ک３ او د مادغاسکر په ！اپوک３ ژوند کوي. 

د هغوي د بدن پوستکی قهوه اي، پلنه پزه، ډبل３ شون６ې او کوړۍ کوړۍ وي＋تان لري. 
ک ج／ه ونه لري( ١٨٣سانتي متره) چ３ په سوډان، يو－ندا او کينيا ک３ ژوند کوي. 

نيلوت خل
پي／ميان په استوايي ＄ن／لونو ک３ استو－ن دي. ونه ي３  ！５＂ه ده ( لوړوالي ي３ ١۴٧ سانتي مترو 

پورې رس８５ي).
بوشمن او هوتن تت ！５＂ه ونه لري او د کاالهاري دد＊ت３ په شاوخواک３ ژوند کوي. 

            

د نفوسو ＇خه پرته
يو تن ＇خه هم ل８
١-١٠ تنه
١٠-٢٥ تنه
٢٥-٥٠ تنه
٥٠-١٠٠ تنه
له ١٠٠ تنو ＇خه زيات

ش
په افريقا ک３ د نفوسو وي
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عربان او بربران د لوي請 ３حرا په شمال ک３ استو－ن دي. عربان غنم رن／ه دي او تو ر و４＋تان لري  د 
افريقا په شمال لويدي＃ ک３ سپين پوستکي بربر قبيل３ ژوند کوي چ３ په نسل ک３ داسپاني３ اواي＂الي３ 
ک د 

ش ه５وادونو، خل
س اومراک

له خلکو سره ورته والی لري. نو له همدې امله د الجزاير، تون
بربر ده５وادونو په نوم يادوي.

سپين پوستکي اروپاي３ مهاجر، له استعمار ＇خه وروسته په افريقا ک３ تيت شول.د تمر کز ا請لي 
＄اي يي په شمال لويدي＃ ک３ ( المغرب) اوپه جنوب ک３ ( جنوب３ افريقا او زمبابوي)دي. همدارن／ه 
په کينيا او زاير ک３ هم ژوند کوي، مهاجرأسيايان  له اروپايانو ＇خه زيات دي. هنديان په جنوب３ 
س د ！اپو－انو  نفوس زياتره هنديان دي.د ماد غاسکر 

افريقا، کينيا او يو－ندا ک３ استو－ن دي. د مورش
زياتره نفوس مااليي يان او پولينزي يان دي.

د امريکادلوې وچ３ نژادي ډل３: 
د امريکا زيات اوس５دونکي سپين پوستکي 
يا －６ نژاد ＇خه دي.د امريکا د لوي３ وچ３ 
ا請لي اوس５دونکي سور پوستکي دي. 
چ３ په ا請ل ک３ د زي７ نژاديوه برخه ده، 
چ３ د مذهبي عقيدې له مخ３ خپل مخ 
او４＋تان په نکريزو سره کوي.شم５ر ي３ په 
شمالي امريکا ک３ ډ４ر محدود دی، خو په 
مکسيکو او السلوادور ک３ د نفوسو ا請لي 
عنصر －２ل ک８５ي، د بوليويا، －وايتماال، 
اکوادور، پيرو ا و پارا－وای د لوړوسيمو نيم 
نفوس سور پوستکي دي. د امريکا په لويه 
وچه ک３ د سپين پوستکو دزياتوالي المل د 
ن７ۍ له ب５ال ب５لو ه５وادونو ＇خه امريکاته د 

ش نقشه
د امريکا په لويه وچه  د نژادونو د وي

سپين پوستان
تور پوستان
بوميان او دوه ر－ه
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سپين پوستکو مهاجرت －２ل ک８５ي زي７  پوستکو له چين او جاپان ＇خه دې لوي３ وچ３ ته مهاجرت 
ک７ی دی. تور نژاد د غالم９ اوغالمانو د خر＇الو د رواجولو په پايله ک３ امريکاته له افريقا ＇خه 
راوړل شوي دي. له پورتوريکو، کيوبا او دومنيکن پرته نور ！ول ！اپو－ان د تورپوستکو د استو－ن３ 

سيم３ －２ل ک８５ي او د ونزويال،سورينام، فرانسوي －يانا او پانام３ ک３ تور پوستکي ژوند کوي.
 (M

ollstes دوه ر－ه او －６ نژادونه د سپين پوستکو او تور پوستکو د ودونو په پايله ک３ (موالت
اوتور پوستکو او سور پوستکو د وادوکولو په پايله ک３ زانبوسZanbus)) د ＇لورنيمو پ７５يو 
په اوږدو ک３ را من％ته شوي دي، زياتره دغه نژادونه د مرکزي او جنوبي امريکا په ه５وادونوک３ 
ژوند کوي. په اقيانوسيه ک３ زيات نفوس سپين پوستکي اروپايی مهاجرين دي. يو ل８ شم５ر تور 

پوستکي او زي７ پوستکي او دوه ر－ه نژادونه هم شته. 

د استراليا نژادي ډل３:
 د اروپايانو له مهاجرت ＇خه مخک３ په استراليا ک３ ۵٠٠ تور پوستک３ قبيل３ م５شت３ وی چ３ د 
خلکوشم５ري３ ＇ه نا＇ه شپيته زرو تنو ته رسيده. د اس＂راليا اروپاي３ ک５دنه له  (١٨٣٠) م کال ＇خه 
وروسته د اروپايانوله مهاجرت سره پ５ل شوه. لوم７ني مهاجرين ي３ هغه محکومين وو چ３ ده５واد 
د پر４＋ودو په جزا محکوم شوي وو. اوس ددې لوي３ وچ３ د دوه ر－ه وو نفوس اکثريت جوړوي. د 
هغ３ المل داوه چ３ سپين پوستک３ ＊％ه حاضره نه وه چ３ دې ！اپو－انو ته مهاجرت وک７ي ، نو له 

همدې امله ي３ له بومي ＊％و سره يي ودونه و ک７ل او －６ نفوس ي３ را من％ته ک７.

زده کوونکي دي په مناسبوډلو وويشل شي او يو له پو＊تنو ＇خه دې  ديو اوبل  په مشوره ＄واب 
برابر ک７ي او دډل３ استازې دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي. 

-د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د سپين نژاد د استو－ن３ ＄اي تثبيت ک７ي.  ١
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٢- د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د ز７４ نژاد د استو－ن３ ＄ای تثبيت ک７ي. 
٣-د نقش３ له مخ３ د تور نژاد د استو－ن３ ＄ای تثبيت ک７ي. 

۴-د زي７ نژاد خصو請يت وليکئ.
۵-－６ نژاد ＇ه ته واي３ او دغه نژاد د ن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ زيات دی. 

 پو＊تن３: 
ئ.

ش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک�
 الندې ت

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

٣-د تور پوستکو او سپين پوستکو دوادو کولو په پايله ک３........... －６ نژاد را من％ته شو. 

لن６ ＄واب ورک７ئ:
-د اروپاي３ سپين نژاد غنم رن／ه برخه د ن７ۍ په کومو ه５وادونو ک３ ژوند کوي.  ١

٢-د افريقاد لوي３ وچ３ دنژادي －روپونو نومونه واخلئ.
٣-سور نژاد ＄ان／７تيا وې بيان ک７ئ.

 ۴-－６ نژاد ＇ه ته واي３ او دغه نژاد زياتره په کومه لويه وچه ک３ شتون لري؟
 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
 مهاجرين په کومو لويو وچو ک３ د نفوسو د زياتوالي سبب شوي.

ددې مطلب الندې مقاله وليکئ  او د جغرافي３ په را تلونک３ ساعت ک３ په ！ول／ي ک３ وړاندې 
ک７ئ.
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يو ديرشم لوست
ۍ د مهمو دينونو په هكله ＇ه پوه８５ئ؟ 

٦-١ د ن７

پاسن９ نقشه په غور ولولئ او و واياست چ３ په ن７ۍ ک３ کوم دينونه زيات پ５روان لري؟
گ ډ４ر مهم عنصر دى. هر يو دين له يوه ！اکلي ＄ای ک３ من％ته راغلي دي او وروسته 

دين د انسانانو د فرهن
معموًال له سياسي، نژادي، ژبني او اقتصادي سرحدونو ＇خه اوړي او  نورو سيموته خپور شوي دي.دينونه 
د نفوذ ساحه ي３ له پورتنيو الملونو ＇خه  د هي＆ يو تابع نه ده، دينونه دپيروانو د عقيدې له مخ３ په الندې 

برخو ويشل ک８５ي:
A يا د طبيعي پديدو د عقيدو پيروان: انيميزم د انسانانو له لوم７نيو آيينونو ＇خه 

nim
ism ١. انيم５زم

گ２ل ک８５ي، د دې آيين پيروان وايي چ３ ！ول شيان او جمادات روح لري. ددې آين پيروانو په تيرو وختونو 
او دوروک３ په تيره بياله تاريخي دورې ＇خه مخک３، طبيعي په تيره بياحيرانوونکي (خارق العاده) شيانو 
او پديدوته د خدايي خا請يت قايل و، لکه بري＋نا، تندر، رو ＊نايي، طوفان، باران او داس３ نور د ماوراى 
طبيعت قدرت په 請فت پ５ژندل. دغه آيين اوس په قطبي، بياباني او ل５رې پرتو ＄نگلي سيمو ک３ په تور 

پوستو او ز７４ پوستو خلكو ک３ ليدل ک８５ي.
ددې عقيدې پ５روانو باور درلوده چ３ هره حادثه او پديده جال  ٢. د ارباب االنواع د عقيدې پ５روان: 
خداى لري. دغه آيين ديونان له مدنيت ＇خه پ５ل شو ى دى او د روم د مدنيت په وخت ک３ اعلى درج３ ته 
ورسيده لکه د اورغور＄وونکي  (اتشفشان)خداى، د بري＋نا او تندر خداى، دسمندرونو خداى، د ستورو 

 شپ８م ＇پرکی

س
 د جنوبي اطل
س

اوقيانو

س
 د شمالي اطل
س

اوقيانو

بحر الکاهل
بحر الکاهل

شمــــــــــــــــــالي کن／ل سمنـــــــــــــــــــدر

جــنــــوبـــــــــــــي کن／ل سمنـــــــــــــــــــدر

هندوان
کنفيسوس او تائويزم

شنتوئيزم
نور ابتدايي دينونه

مسلمانان- اول سني
شيعه

يهوديان
زردشتيان

په افريقا ک３ دينونه
د مسيحيانو د نفوذ سيمه سرحد

د مسلمانانو د نفوذ د سيمو سرحد

جنوبي بودايان
ختي＃ بودايان

شمالي بودايان، (المايان او تبتيان)

ک
کاتولي

پروتستانت
س

اورتودوک
مسيحي نورې فرق３

دينونه او أيينونه
بودايان

مسيحيان

 د هند
س

اوقيانو
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خداى، د باران خداﾦاو داس３ نور.
دغه دينونه زياتره اخالقي اړخ لري او د خداى(ج) عبادت کوي. ٣. د آسماني دينونو پ５روان: 

چ３ د هغ３ د الر＊وون３ له پاره ي３ بيالبيل پيغمبران درلودل لکه يهوديت، مسيحيت او اسالم چ３ تر！ولو 
کامل دين د اسالم مقدس دين دى.

له بيالبيلو دينونو ＇خه د خلکو پيروي ＄ين３ وختونه په ！ولنيز چاپيريا ل ک３  د زياتو توپيرونو سبب گر＄ي. 
مثًال هندوان د غوايي غو＊ه نه خوري او د غوايي غو＊ه خوړل په ک３ منع دي. د هغوي د ژوندانه په قلمرو 
ک３ د غوايي د غو＊３ د خر＇الو مرکزونه، نه ليدل ک８５ي. همدارنگه مسلمانان او عيسويان چ３ خپل م７ي 
＊خوي. د هغوى د ژوندانه په ساحه ک３ هد４رې ليدل ک８５ې. په هغو ＄ايونو ک３ چ３ هندوان اوسي８ي، نو 

هلته د م７و د سو＄يدو ＄ايونه ليدل ک８５ي، ＄که چ３ هغوى خپل م７ي سو＄وي.
د رخصت９ ور＄３ هم په بيالبيلو دينونو ک３ تو پيرلري، چ３ په اقتصادي فعاليتونو او نورو کارونو اغ５زلري. 
دبيل／３ په ډول په اسالم ک３ د جمع３ ورځ او په عيسويت ک３ د يکشنب３ ورځ رخصتي وي. په اسالمي 
ک شتون لري او کورونه د حريم ！اکلي ＄ايونه لري. جماتونه گلدست３، 

سيمو ک３ د معمارۍ ＄انگ７ى سب
ک لري چ３ په عيسويت ک３ داډول 

رواقونه، منارونه او －نب％３ په اسالمي ه５وادونو ک３ ＄انگ７ى سب
ک نه ليدل ک８５ي.

سب

زده کوونکي په مناسبو ډلو و ويشئ. هره ډله دې دن７ۍ ددينونو په نقشه کي دانميزم، ارباب االنواع او 
آسماني دينونو دعقيدو دنفوذ ساحه، په ن＋ه ک７ي اوهره ډله دې را！ول شوي معلومات خپلو！ولگيوالو ته 

و＊يي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄وابونه ورک７ئ :

١.دن７ۍ دينونه په عمومي ډول په ＇و برخو ويشل شوي دي؟
٢.اينميزم ＇ه ډول مذهب دى؟

٣.ارباب االنواع له انيميزم سره ＇ه تو پير لري؟
٤.کاملترين دين کوم يو دى؟

٥.په يوه سيمه ک３ د يو ＄انگ７ي فرهنگي سيمي په را من％ته کيدو کي د مذهب د آيين اغيزي واضح ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
 دن７ۍ د دينونو او أيينونو نومونه واخلئ او دين او آيين ترمن＃ تو پيرونه  واضح ک７ئ.
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ت 
دوه ديرشم لوس

الف: داسالم سپي）لی دين
 

دن７ۍ د اسالمي هيوادونو په هکله ＇ه پوهي８ئ؟

پو رتن９ نقش３ ته ＄يرشئ او و واياست چي زيات اسالمي هيوادونه دن７ۍ په کومه لويه وچه ک３ پراته دي؟
ص) 

د اسالم سپ）ل３ دين د الهي و حدانيت او ！ولنيز عدالت په بنس والړدى، چ３  د حضرت محمد(
په بعثت او دقرانكريم په نازليدو سره په مکه مکرمه کي انسانانو ته وړاندي شو.

ص) له مک３ معظم３ ＇خه مدين３ منوری ته هجرت وک７، له هغي ＇خه 
کله چ３ حضرت محمد(

وروسته داسالم مقدس دين په ډيره چ＂ک９ خپورشو اود ختي＃ اولويدي＃ په افکاروي３ زيات３ او دايمي 
اغيزې وک７ې. زياتروخلکو دقناعت او＊ه والي له مخ３ اسالم  و منه او نوري３ هم اسالم ته دعوت ک７ل نو 

＄که په ډ４ره ل８موده ک３ په پراخه ساحه ک３ خپورشو. 
اوس دن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ اسالمي دعوت په يوه ډول يا بل ډول وجود لري.

نن ورځ مسلمانان د ＄مک３ په پراخه ساحه ک３ استوگن شوي دي. تقريباً د ن７ۍ د نفوسو پن％مه برخه 

د روسي３ فدرالي جمهوريت
شمالي کن／ل سمندر

س
د شمالي اطل
 اوقيانوس

د امريکا متحده 
ايالتونه

د أرام اقيانوس
س 

د جنوبي اطل
اوقيانوس

د هند اوقيانوس

ش نقشه
په ن７ۍ ک３ د اسالم د وي

دا نقشه د هر ه５واد د ！ولو نفوسو د مسلمانانو سلنه را＊يي.
٩١ زياته سلنه
٩٠-٨١ سلنه
٨٠-٦١ سلنه

٦٠-٤١ زياته سلنه
٤٠-٢١ سلنه
٢٠-١١ سلنه

١٠-٦ سلنه
٥-١ سلنه

د سلن３ د يوې برخ３ ＇خه هم ل８

د چين د خلکو جمهوري شمالي کوريا
جنوبي کوريا

أرام اوقيانوس

د استوا کر＊ه

د جدي کر＊ه

د شمالي قطب مدار
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مسلمانان دي. د أسيالويه وچه دن７ۍ د مسلمانانود استوگن３ لوم７ن９ سيمه ده. ددې لوي３ وچ３ اسالمي 
ه５وادونه په من％ني خت＃،من％ن９ أسيا، جنوبي او جنوب ختي％３ أسيا ک３ پراته دي. د دې اسالمي 
ه５وادونو د خاورې پراختيا ١٥ ميليونه کيلومتره مربع او نفوس ي３ د أسيا د لويي وچ３ د نفوسو دريمه برخه 

جوړوي. په أسيا ک３ ٢٧ ه５وادونه مسلمانان دي چ３ د هغو ＇خه د ١٨ ه５وادونو رسمي دين اسالم دى.
د يادون３ وړده چ３ د اسالم سپي）لی دين د أسيا په جنوب ختي＃ ک３(اندونيز يا ک３) د هند گجراتي او 
ايراني سوداگرانو په ١٣ پ７５ۍ ک３ له سوداگرۍ سره يو＄اى د اسالم دين هم خپورک７، تر＇و چ３ د وخت 
حاکمانو هغه ومانه او دهغه د خپرولوله پاره ي３ ه）３ وک７ې. نن ورځ ددې سيم３  زيات مسلمانان په 

اندونيزيا، ماليزيا، بروني او فليپين ک３ استوگنه لري.
د افريقا لويه وچه د اسالم  دويم مرکز －２ل ک８５ي.د افريقا په لويه وچه ک３ د مسلمانانو داستو－ن３ سيمه 
ددې وچ３ په شمال ک３ پرته ده دغه ناحيه  د مديتران３ د سمندرگي په جنوب ک３ د سواناد تحت استوايي 
س د سمندر پورې غزيدل３ ده. په نورو 

سيم３، په ختي＃ ک３ د سره سمندرگي او په لويدي＃ ک３ د اطل
افريقايي ه５وادونوکى په مختلفو فيصدۍ استو－ن دي.

د اروپا او امريکا په لويه وچه ک３ د پاملرن３ وړشم５ر مسلمانان اوسي８ي. د اروپا په لويه وچه ک３ په البانيي، 
بوسني او هرزگوني او په امريکا ک３ سور ينام په دواړو لويو وچو ک３ اسالمي سيم３ گ２ل ک８５ى.

د ٢٠٠٠ ميالدي کال د احصاي３ له مخ３ په ٦٣ نورو ه５وادونوک３ هم له ١-٣٨ سلنه پورې مسلمانان 
ژوند کوي. اوس په ن７ۍ ک３ داس３ ه５واد نه شته چ３ هلته مسلمانان نه وي د زياتو معلوماتو لپاره د دې 

لوست اړوند جدول ته مراجعه وک７ئ.
د اسالمي ن７ۍ ه５وادونه د اقتصاد او نفوسو له پلوه يوډول نه دي، خو په ＄ينو کارونو ک３ گ６ې موخ３ لري. 
س، ر ب７ او داس３ 

اسالمي زيات ه５وادونه د طبيعي منابعو له مخ３ لکه نفت، طبيعي گاز، د ډبروسکاره، م
نورو  له پلوه ډ４ر شتمن دي. د ن７ۍ په ٦٥٫٥ سلنه د نفتو ز４رم３ د فارس په خليج(په عرب خليج) ک３ 
پرت３ دي. د همدغوسرچينود شتون له مخ３ د ن７ۍ د استعمارگرانو د پام وړگر ＄يدلي دي. په همدې ډول 
زيات اسالمي ه５وادونه د استعماري ه５وادونو د الس وهن３ اود متخصصينو د نشتوالي له مخ３ له خپلو 
منابعو ＇خه هم －＂ه نه شي اخ５ستالى. په همدې دليل په ارزانه بيه د لوم７نيو اوموتوکو  دسر چينو( منابعو) 
محصوالت 請ادروي او په مقابل ک３ په لوړه بيه له پرمختللو ه５وادونو ＇خه کالي واردوي. د اقتصاد له 

پلوه په شتمنو ه５وادونو پورې ت７لي دي.
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الندن３ جدول ٢٠٠٠ ميالدي کال د احصاي３ له مخ３ ترتيب شوى دى
اضافي معلومات

－２ه
دأسيا په لويه وچه 

ک３
دمسلمان 
شمير په 

سلنه 
رسمي دين

－２ه
د افريقا د په لويه 

وچه ک３
دمسلمان 
شميرنه په 

سلته
رسمى 

دين
－２ه

د اروپا لويه 
وچه 

د مسلمان
شميرنه په 

سلنه

12345678910111213141516171819202122

افغانستان
اردن

ازبكستان
اندونيزيا
امارات 

متحدعرب
ايران

بحرين
برونى

ش
بنگله دي

تاجكستان
تركمنستان

تركيه
پاكستان

سوريه
فلسطين

قزاقستان
قرغزستان

قطر
عربستان سعودي

عراق
عمان

لبنانكويت
مالديو
ماليزيا

يمن

99/6
93,5
76/2
76/5
82/7

99/2
82/4
64/4
85/8
78/6
87/2
97/496
86/2
87/7
42/2
60/8
82/79496
87/483
55/3100

60/45
98/9

اسالم
--اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
---اسالم
-اسالم
--اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
-اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

1234567891011121314151617181920212223

الجزاير
تانزانيا
س

تون
چادجيبوتي
سنيگال
سودان
سومالي

سيراليون
ساحل عاج

صحرا
كومورو

گينهگامبيا
ليبياگينه بسياو

مالى
مصر

المغرب
موريتاني

نيجير
نيجريا 

ولتاى عليا 
(بورگينافاسو)

ارتيريا

99,735
98,9
94,159
87,6

.70/3
 98/3
45,9
38/610098
86,9
67,3
39,9
96,182
84,4
98,3
99,1
90/7
45/9
48,650

اسالم

اسالم

--اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم
اسالم

1231

اذربايجان
البانى

بسينيا و 
هرزگونيا

د امريکا د 
لوي３ وچ３ 

هيوادونه 
سورينام

84
38,843

19/6

په برما، سريالنکا او فلپين ک３ يوزيات شم５ر مسلمانان ژوند کوي او دهند دنفوسو ١٢ سلنه مسلمانان دي. 
ه５وادونه يي په افريقا   س غ７ي ٥٧ ه５وادونه دي چ３ ٢٥ ه５وادونه يي په اسيا ،  ٢٧

د اسالمي ن７ۍ د کنفران
٣ ه５واودونه يي اروپا او٢ ه５وادونه يي په امريکا ک３ دي.
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زده کوونکي دې په مناسبوډ لو ک３ تنظيم شي او هره ډله دې د ن７ۍ په ！ولو لويو وچو ک３ د اسالم د دين 
د خپريدو د علتونو په هکله پخپلو من％و ک３ مباحثه وک７ي او د ډل３ استازى  دې بحث پايل３ په ！ولگي 
ک３ وړاندې ک７ي. ＊وونکى دې د بحث پايل３ له خپل معلومات سره يو＄اى ک７ي او زده کوونکو ته دې 

توضيحات ورک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

١.د اسالم د دين بنس په ＇ه شي والړدي؟
ص) لوم７ن９ وحى ＇ه وخت او په کوم ＄اى ک３ نازله شوه؟

٢.په حضرت محمد(
٣.ول３ اسالمي ه５وادونه دن７ۍ د استعمارگرانو د پاملرن３ وړدي؟

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
.د أسيا د جنوب ختي＃ په کوم ه５واد ک３ د ن７ۍ ډ４ر زيات نفوس ژوند کوي؟ ١

ش            د:افغانستان
ف: ماليزيا    ب:اندون５زيا        ج:بنگله دي

ال

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
له ورک７ شوې نقش３ او د ن７ۍ د اسالمي ه５وادونو دلست ＇خه په گ＂３ اخ５ستن３ د اسالمي ه５وادونو ب３ نومه نقشه 
کاپي او بشپ７ه ک７ئ او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ دلويو وچو په بيلوالى ！ولگي ک３ وړاندې 

ک７ئ.

 ١٣ شکل:د اسالمي ه５وادونو د قلمرو نقشه
١١١١٣٣٣ ششششکککلللل:::دددددددددددددددددد ااااااااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالممممممممممممممممييييييييييييييييييييييييييي ههههههه５５５５５５５５وووووووووووواااااااااااااااااااااااادددددددددددددددددددددددددددددوووووووووووووووووننننننننننننننننووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ددددددددددددددددددد ققققققققلللللللللللللللللللللللللممممممممممممرررررررررووووووووووو نننننننننننننننننققققققققققققششششششششششششششششششههههههههههه

تور سمندرگ９

د جدي کر＊ه

د کسپين سمندر－９

د عمان سمندرگ９

بحيرةسرخ

د سرطان کر＊ه

د مديتران３ سمندر－９

٧٦ ＇خه زياته سلنه
٥٧-٥١
٥٠-٢٦
٢٥-١٦
١٥-٦
بحر الکاهل٥-٠

د هنــــــــد سمندر

د فارس خليج

د هرمز أبنا

باب المندب
س سمندر

د اطل

تور سمندرگ９
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ت
ي ديرشم لوس

در
ئ؟

ب ＇ه پوه８５
ت د دين په با

ب -د مسيحي
   

پورتن９ نقش３ ته وگورئ او وواياست چ３ د عيسويت د دين د پيروانو د نفوذ سيم３ د ن７ۍ په کومو لويو وچو ک３ پرت３ دي؟
عيسويت د آسماني ن７يوالو د ينونو له جمل３ ＇خه دى چ３ زيات پيروان لري او د لوم７ۍ ميالدي پ７５ۍ په 
لوم７يو ک３ ＇رگند شوى دى او د دويم３ ميالدي پ５رۍ په پاي ک３ په ډيره چ＂ک９ ي３ پراختيا موندل３ ده.

دغه دين لوم７ى د حضرت عيسى (ع) بن مريم په واسط په فلسطين ک３ خلکوته ور وپ５ژندل شو.＇رن／ه 
چ３ حضرت عيسى(ع) پالرنه درلوده، نو ＄که د عيسى (ع) بن مريم په نوم يا د شوى دى.

پيروان ي３ دهغه د پيداي＋ت په هكله ډ４رې نظريي لري. آن داچ３ ＄ن３ هغه د الوهيت په درجه ک３ هم 
گوري. له همدې امله دنن ور＄３ عيسويت له توحيد ＇خه منحرف شوى او شرکونو او زياتو خرافاتو 
په ک３ ＄اى ن５ول３ دى عيسويان په تثليث عقيده لري يعن３ په دريو خدايانو باورلري: خداى،خداى 

زوى(عيسى بن مريم) او روح القدس يا مريم.
حضرت عيسى(ع) د بني اسرائيلو په انبياوو ک３ وروستنى پيغمبر دى او د حضرت عيسى(ع) او حضرت 
ص) دپيداي＋ت ترمن＃ بل پيغمبر نه دى رال８５ل شوى. حضرت عيسى(ع) پخپل ژوند ک３ واده نه 

محمد(
دى ک７ى او نه ي３ د استوگن３ له پاره کور جوړ ک７ى دى.

د روم د کاتوليکانو کليسا
پروتستانت
س

ارتدک

شيعهسني

يهوديان
هندوايسم
انيميسم
بودائيسم

د اطلس سمندر

 د هند سمنــدر
د أرام سمندر

د ن７ۍ د دينونو نقشه
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د مسيحيت دين د لوم７ى کنستاتين په وخت ک３ له ٣٠٦ ＇خه تر ٣٣٧ ميالدي کلونو پورى رسمي 
دين او کليسا د روم د امپراطور د 
حکومت د مستقيم نظارت الندې و 
او قوانين ي３ له مسيحيت سره موافق 
ک７ل، د سان پيترو لوم７ن９ کليسا په 

اوسني واتيکان ک３ جوړه شوه.
د مسيحيت د دين دسترو ＇انگو په 

باره ک３ ＇ه پوه８５ئ؟
د عيسويت مذهب په ٢٥٠ مذهبي 
فرقو ويشل شوى دى چ３ له هغ３ 
جمل３ ＇خه ي３ درې غوره برخ３ په 

الندى ډول دي:
ک: د کلي اوعمومي په 

١. کاتولي
معنادى. دغه ا請طالح دهغ３ پخوان９ کليسا په باره ک３ چ３ په نورو ＇انگو ويشل شوى نه وه او درومي 
ک په نوم ياديده، استعماليده. د کليسا په راس ک３ پاپ و. په التين９ ژبه ک３ د پاپ ا請طالح د پالرپه 

کاتولي
معناده.

ف د دغ３ برترۍ له مخ３ په ！ول３ مسيحي ن７ۍ باندې د مستقيم او مرکزي کنترول مدعي شو. 
د روم اسق

د کاتوليکانو له نظره پاپ له ！ولو گناهونو، تيروتنو او اشتبا －انو ＇خه مصئون دى. د کليسا کار کوونکي 
بايد واده ونه ک７ي. دغه مذهب په لوم７ۍ درجه په ايتاليه، بلجيم، فرانسه، اسپانيه، پرتگال او په ＄انگ７ې 
ک، سلواک، کرواتي او سلواني 

ش، پولين６، مجارستان، چ
توگه په التيني قوم ک３ او په دويمه درجه د اتري

(پخوان９يوگو سالويا) او اقليتونه ي３ د بريتانيا په اتحاديه او نورو اروپايي ه５وادونو ک３ په سترگو ک８５ي.
O: د کامل او 請حيع په معنادى. د روم امپراطوري په ٤٧٦ ميالدي 

rthodoxس
٢. ارتودوک

کال ک３ په دوو ختي％و او لويدي％و برخو وويشل شوه. په همدې دليل کليسا هم د لويدي＃ روم په 
س) وويشل شوه. دلويدي＃ روم کليسا ه）ه کوله چ３ خپل 

ک) او يوناني ختي＃ روم( ارتودوک
کليسا(کاتولي

نفوذ په سالويانو(بلغارستان) ک３ پراخه ک７ي. دغه عمل د ختي＃ روم کليسا ناراضه ک７ه.
ض)  د خالفت په دوره ک３ ٦٢٦ 

په همدې ډول مسلمانانو ديرموک په جگ７ه ک３ د حضرت عمر(ر
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ميالدي کال ک３ ختي＃ روم ته ما ته ورک７ه او د سوري３ او فلسطين سيم３ ي３ ازادې ک７ې. د امويانو د 
خالفت په دوره ک３ ترکيه هم د مسلمانانو په الس ک３  ولويده. د روم امپراطور دريم ليوي د اسالم د دين 
د نفوذ دمخنيوي لپاره ＄يني مذهبي ا請الحات ي３ عملي ک７ل. په ٧٦٦ ميالدي کال ک３ فرمان 請ادر 
شو چ３ د هغه له مخ３ دان％ورونو او تمثالونو نصبول په کليسا ک３ منع شول. دغه عمل ي３ يو ډول بت 
س العملونه رامن％ته ک７ل. په ختي＃ روم ک３ 

پرستي و گا１ه. دغه عمل په ختي％３ او لويدي％３ اروپا ک３ عک
د نظامي قوې په زور عملي شول، خو د روم په ＊ارک３ دريم پاپ －ری گورس مذهبي شورا جوړه ک７ه او 
فتو اي請 ３ادره ک７ه چ３ هر ＇وک چ３ په کليسا ک３ تصويرونو او تمثال ته احترام نه کوي د ايمان له دايري 

  
 

 
 

 
 

 
 

＇خه خارج８５ي. 
د دې دواړو مذهبي فرقو ترمن＃ لوى اختالف په الندې ډول دى:

ف دي چ３ د روم پاپ د مسيحي کليسا په ！ولو ！ولنو عمومي 
س په قطعي ډول د دې ا請ل مخال

. ارتودوک ١
رياست ولري.

س د کليسا 
. د روم پاپ معصوم نه دى، بايد په ايماني او اخالقي مسايلوک３ تيروتن３ ونه ک７ې. د ارتودوک ٢

کارمندان په واده کولو ک３ خود مختار دي.
س مذهب 

ک او په عمومي ډول پر سالويانو ک３ د ارتودوک
د روسي請 ،３ربستان، رومانيه او يونان زياتره خل

زيات پيروان لري.
ض کوونکي په معنادي.

. پروتستانتprotestant: د اعترا ٣
کاتوليکي کليسا چ３ زياتره دشکوه او جالل پس３ گر＄يده نو د خپلو اړتياوو دپوره کولو لپاره ي３ د گناهونو  
د بخ＋ن３ پا３１ اولوح３ خر ＇ول３ او روحاني مقام ي３ د پيسو په مقابل ک３ پلورلو. ألمان ک３ مارتين لوتر 
ض الندې را وستل په ١٥١٧ ميالدي کال 

روحاني(١٤٨٣-١٥٤٦ ميالدي کال پوري ژوندي و د اعترا
ک چ３ ٩٥ مادې ي３ درلودې وليکه.په ١۵٣۴ميالدی کال ک３ انجيل د 

د اکتوبر په ٣١ اعتراضيه لي
التين３ ژب３  ＇خه چ３ مذهبي ژبه وه په ألماني ژبه و ژباړل شو او د انجيل لوستل اسانه شول. نوزياتره 
ک د لوتري کليسا پلويان شول. چ３ شرايط ي３ اسانه وو او ډ４ر ل８ ي３ شعايرو او رسم و رواجونو ته 

خل
پاملرنه کوله دغه مذهب دلو تريسم په نوم هم يادي８ي.

د پروتستانت ＇انگه په اروپا ك３ په جرمني قومونو ک３ زيات پيروان لري.ددغه مذهب پيروان په فنلن６، 
ک، سلواک د ه５وادونو په يوه 

س، چ
ش او دسوي

سوي６ن، ناروي، ډنمارک، انگلستان، هالند، المان، اتري
برخه ک３ او هم د اروپا په نورو ه５وادونو ک３ ＄ين３ کوچن９ ل８ه ک９ ژوند کوي.

ميالدي پ７５ۍ ک３ چ３  اروپايانولوي３ استعماري  د جغرافيايي لويو اکتشافاتو ＇خه وروسته، په ١٦
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گ او مذهب خپور ک７. اوس د اروپا په ！ولو 
امپراتورۍ جوړې ک７ې، نو په ！وله ن７ۍ ک３ ي３ خپل فرهن

پخوانيو مستعمروک３ په بيالبيلو سلنو ددې دين پيروان شته د مثال په ډول د ！ولو جنوبي او من％ن９ امريكا 
ک دى. په همدې  ډول 

ک او د شمالي امريکا د ه５وادونو پروتستانت او کاتولي
د ه５وادونو مذهب کاتولي

هغه افريقاي３ ه５وادونو ک３ چ３ يو وخت د اروپا د استعمار الندې وو دغه مذهبونه شته. ＊ه مثال ي３ جنوبى 
افريقا، ايتوپي او دگين３ د خليج ساحلي ه５وادونه دي.

د اسيا او اوقيانوسي３ د پخواني  استعمار الندې ه５وادونو ک３ په مختلفو سلنو ددې مذهب پيروان شته 
دي.  سره له دې هم عيسوي دين د جنوبي امريکا په دريوو ه５وادونوک３(ارجن＂اين، بوليوي او پيرو) په يو 
افريقايي ه５واد(ليسوتو) او په دريوو اروپايي ه５وادونو (مال، ناروي او واتيکان) ک３ د ه５وادونو رسمي 

دين گ２ل ک８５ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ په ن７ۍ ک３ د عيسويت د دين 
د خپريدو دالملونو په هکله پخپلو من％و ک３ بحث وک７ي او دکار نتيجه دې د ډل３ استازى خپلو ！ول／يوالو 

ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١.د عيسويت دين ول３ په دې نوم يادي８ي؟
٢.  دبني اسرا ئيلو په نبيانو ک３ وروستنى نبي ＇وک و؟

٣.د حضرت مسيح(ع) دز８４يدن３ په هكله خپل معلومات وړاندې ک７ئ
٤. د عيسويت د دين مهم３ ＇انگ３ کوم３ دي؟

س د کليسا وو ترمن＃ تو پير ＇ه دى واضح ي３ ک７ئ؟
٥. د کاتوليکي او ارتودوک

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د اروپا له لوي３ وچ３ ＇خه د باندې دعيسويت د دين دخپريدو په هکله تبصره وک７ئ او د جغرافي３ په 

راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！ول／يوالو ته وړاندې ک７ئ.
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ت:
 ＇لور  ديرشم لوس

shIntoism آينونوپه هکله ＇ه پوه８５ئ؟
taoism  او شينتو ييزم 

ج -د تائوييزم 

) مخ ک３ ولولئ او د تائوييزم او شينتوييزم د آيين ساحه په ک３ په ن＋ه ک７ئ. د ن７ۍ د اديانو نقشه په (١٢٣
تا ئو په چيني ژبه ک３ د الرې او طريق３ په معنادی دغه ＊وون％ی يا مکتب د چين په لوی فيلسوف الوو 
تزو او يا الووتان پورې اړه لري. يو افسانوي س７ی چ３ د ＇７５ني او مطالع３ خاوند و، د هغه د ژوندانه د 
سر －ذشت په هکله  کوم معلومات په الس ک３ نه شته. آن داچ３ د موجوديت حقيقت ي３ هم له پو＊تن３ 

الندې دی. 
داس３ روايات شته چ３ دغه شخصيت د چو په ايالت ک３ له ميالد ＇خه مخک３ په ۶٠۴ کال ک３ ن７ۍ 

ته راغي او ＄ين３ دهغه د زي８ون ن５＂ه له ميالد ＇خه مخک３ ۵٠٧ کاله بولي.
د تائوييزم فلسفه د کنفسيوس له عصر＇خه په چين ک３ مخک３ ده.

 د چين قوم او ملت په دغ３ عقيدې والړ دی. د تائوييزم أيين په ١۶۵ميالدي کال ک３ د هوان له خواد 
， ي３ ونه 

هان د ل７ۍ خاقان په واسطه رسمي شو او دهغه په نوم ي３ معبد جوړک７، خو دومره زيات پرمخت
， د ل７ۍ بنس ا４＋ودونکي په ۶١٨ ميالدي کال ک３ په هغه ايمان راوړو. له دې ＇خه وروسته 

ک７. د تان
تائوييزم په ساز ماني ب２ه رسمي دين شو.

شينتوييزم په لغت ک３(د خدايانو د الرې) په معنادی او د جاپان د خلکوآيين دی. 
ددې آيين له مخ３ زيات شم５ر خدايان شته، چ３ امپراطور هم د خدايانو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي. دغه 

آيين د جاپان له ميالد ＇خه په مخک３ تاريخ پورې اړه لري.
جاپانيان باورلري چ３ له جاپانيانو ＇خه پرته، نور بايد په دې ه５واد ک３ ژوند ونه ک７ي او چاپانيان هم بايد 
په بل ＄اي ک３ م７ه نه شي. جاپانيان خپله سيمه الهي ه５واد بولي او نور ه５وادونه ددې ＄ان／７تياوو لرونکی 

نه －２ي. 
د شينتوييزم آيين د جاپانيانو ډ４ر پخواني آيين دی، چ３ وروسته ي３ د کنفسيوس او بودايي آينونو د اغ５زو 
الندې تحول وک７. اوسن９ ب２ه ي３ اداب،عنعنات، د مقدسو ＄ايو زيارت، جشنونه او عمومي اخترونه دی. 
دغه مسآل３ په مذهبي اړخ غلبه لري. ددې آيين پيروان په جاپان او د ختي％３ أسيا په زياترو ه５وادونو ک３ 

ژوند کوي



134134

 زده کوونکي دې په دوه نفري ډلو وويشل شي د تائوييزم او شنتوييزم د آينونو د فلسف３ په غوره ！کو دې 
پخپلو من％وک３ مباحثه وک７ي او د بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
١. د تائوييزم د آيين معنا＇ه ده او دغه آيين په کوم ه５واد ک３ رامن％ته شو؟

٢. د تائوييزم آيين پيروان په کومو ه５وادونوک３ استو－نه لري؟
٣. د شنتوييزم د آيين معنا＇ه ده او دغه ايين په کومو ه５وادونو ک３ زيات پيروان لري؟

۴. د شنتوييزم د آيين له مخ３ د جاپانيانو نظرد خپل ه５واد په باره ک３ بيان ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د تائوييزم او شنتوييزم د آيينونو په هکله خپل نظر په ＇و کر＊وکی وليکئ.
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ت
 پن％ه د４رشم لوس

ئ؟
   د-بودايي او هندوييزم د آيينونو په هکله ＇ه پوه８５

په (١٢٣ او ١٢٩) مخ ک３ د ن７ۍ دمذهبونو نقشه په غور ولولئ او وواياست چ３ بودايي دين د ن７ۍ کومو 
ه５وادونو ته پراختيا موندل３ ده؟

س د سيدارتا په نوم يو 
بوداييBuddha  آيين له ميالد ＇خه پن％ه پ７５ۍ مخک３ رامن％ته شو. د هغه موس

شهزاده و چ３ په (٣٠) کلن９ عمر ک３ ي３ په دې الر ک３ برياليتوب تر السه ک７ او د －وتاما لقب ورته ورک７ 
شو ＇رن／ه چ３ پوه３ او حقيقت ته ورسيده نو بودا (عاقل او فيلسوف) ونومول شو.

بودا باور درلود چ３ انسان بايد خپل نفساني تمايالت شهوت او غضب و پ５ژني او هغه کنترول ک７ي. 
بودايي آيين ډير پلويان او کتابونه لري چ３ له ！ولو ＇خه ي３ زيات مقدس ترى پتيکا( درې ！وک７ۍگل) 
دى. نن ورځ ددې آيين ډ４ر پ５روان په هند، جاپان، چين، مغلستان، تبت، برما،کامبوج، تايليند بوتان او 
د ن７ۍ په نورو سيمو ک３ ژوند کوي. مقدس  ＊ارونه ي３ په هند ک３ بنارس او په تبت ک３ لهاسا دى. دغه 
آيين د کامبوج، بوتان او تايلين６ په ه５وادونو ک３ رسميت لري. د يادون３ وړده چ３ د بودا مجسمه لوم７ى 
په گندهارا(د جالل أباد په ه６ه ک３) د کنشکا  دحکومت په وخت ک３ په افغانستان ك３ جوړه شوې وه. 
وروسته په باميانو ک３ لوي３ مجسم３ په غره ک３ وتوږل شوې اودبوديزم دزيارت کوونکو ډ４رستر ＄اى گ２ل 
کيده. ددې أيين له سترو فرقو ＇خه المائييزم دى.  الماييزم د بوديزم ＄انگ７ى ب２ه گ２ل ک８５ي او زيات قلمرو 

س په الس ک３ دى چ３ الما نومي８ى.
يي په تبت ک３ دى چ３ د کار واك ي３ د روحاني رئي

H يو ！ولنيز مذهبي سيستم دى چ３ د ١٥٠٠ ميالدي کال په شاوخوا ک３ ي３ په 
induismهندوييزم

ک ددې آيين پيروان دي.
هندوستان ك３  رواج درلوده. نن ورځ د هند زياتره خل

ددي آيين ＄انگ７تيا دروح تناسخ دى. د هندوانو په باور هر انسان په ن７ۍ ک３ د خپلو نيکو او بدو عملونو 
مسؤول دى. د هغوى په باور که چ５رې انسان خپل ژوند په سمه توگه سرته ورسوي، نو روح ي３ د＊ه س７ي 
جسم ته او که بد کاره اوسي نو روح ي３ د مجازاتو له پاره د بد س７ي جسم ته آن داچ３ حيواناتو ته انتقال８５ي 

ک کارونه سرته ورسوي.
او تر هغه وخته دې کارته دوام ورکوي تر ＇وچ３ انسان ني

هندوان بايد طبقاتي قوانين مراعات ک７ي او داس３ باور ولري چ３ د هغو په رعاپت سره بيا په دې ن７ۍ 
ک３ ز８４ي８ي اود هوسا ژوند خاوندان به شي. د هندوانو آيين درې خدايان لري برهما(د موجوداتو خالق)، 
ويشنو(د موجوداتو د ساتن３ خداى)او شيوا(د موجوداتو د له من％ه وړلو خداى) ددې آيين مقدس کتاب 
V)نوم لري. دغه کتاب دهند داريايانو له پاره هم سپي）لی( مقدس) دى، چ３ 

da ويدا (د برهمنيانو ودا
د سانسکريت په ژبه ليکل شوى دى. د هند ددې پخواني دين ا請ول مذهبي سرودونه او دستورونه گ２ل 

ک８５ي.چ３ لرغونتوب يي له ميالد ＇خه٧ پ７５ۍ مخک３ دی.
هندوييزم په کاست مذهبي طبقاتو باور لري، چ３ نوموړي طبقات له برهمنانو، ويشيا، کشتريا او شودرا 
＇خه عبارت دي. چ３ د هرې طبقى مقام په ！ولنه ك３ ！ا کل شوى دى د پاملرن３ وړنقطه داده چ３ دن７ۍ 
！ول لوى دينونه او آيينونه د أسيا په لويه وچه ک３ ＇رگند شوى دى او د ن７ۍ نورو سيموته خپاره شوي دي. 

هر دين او آيين په بيالبيلو فرقو ويشل شوی دی.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې دبوديزم او هندوييزم د آيينونو په غوره ！کو بحث 
وک７ي اود ډل３ استازى دې د فعاليت نتيجه خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ې. ＊وونکى دې موضوع را ！وله  

او د خپلو معلوماتو سره دې ！ولگي ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

١.د بوديزم د آيين بنس ا４＋ودونکى ＇وک و، چ５رې رامن％ته شو او مقدس کتاب ي３ ＇ه نو م８５ي؟
٢.د بوديزم آيين د ن７ۍ په کومو ه５وادونو ک３ پيروان لري؟

٣.د هندويزم په آيين ک３ دروح تناسخ په کومه معناکارول ک８５ي؟
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

په نوم يادي８ي.
١. د هندويزم مقدس کتاب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

په نوم يادي８ي.
٢. د بودايانو مقدس کتاب د٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
－رانو زده کوونکود بوديزم او هندو يزم آيينونو په سياسي فلسفي مسآلو خپله تبصره وليکئ او د 

جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته ولولي.
اضافي معلومات

 
 

 
 

 
－２ه

ه５وادونه 
هندواييزم

بودييزم 
تائواييزم 

شنتواييزم
－２ه

ه５وادونه 
هندواييزم

بودييزم 
تائواييزم 

شنتواييزم

1
اندونيزيا

٪  3/4
10

فيجى
٪  33/3

2
انگليستان

٪  1
11

شمالي 
كوريا

٪  22/8

3
ش

بنگله دي
٪  12/4

٪  0/6
12

ماليزيا
٪  19/2

4
بوتان

٪  20/5
٪  74

13
ميانمار

٪  72/7
5

تايوان
٪  43/4

٪  34/5
14

س
موري

٪  49/6
6

پاكستان
٪  1/2

15
نيپال

٪  80/6
7

جاپان
٪  84/2

16
ويتنام

٪  49/2

8
چين

٪  8/5
٪ 20/1

              17
هند

٪  81/3
٪  9/1

9
سنگاپور

٪  42/4
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ت
 شپ８ ديرشم لوس

ۍ مهم３ ژب３: 
6-2 دن７

ف رنگونه دن７ۍ د بيالبيلو ژبو 
پورتن９ نقشه په غور سره مطالعه ک７ئ. د دې نقش３ مختل

＊کارندويي کوي.
ژبه د請وتي سمبولونو دقراردادي کسب کوونکي سيستم ＇خه عبارت ده، چ３ انسان دهغ３ په 

وسيله خپل３ تجرب３ تبادله کوي او راتلونکو نسلونو ته  ي３ انتقالوي.
ژبه پوهولو او را پوهولو (د افهام او تفهيم) وسيله اود عاليمو سيستم دى، چ３ دپوه３ د انتقال او 
حا請لولو، معاشرې او دخلکو دتفاهم له پاره کارول کي８ي او د انسانانو دکار او فعاليت په پروسه 
ک３ من％ته راغل３ او په تدريجي ډول يي تکامل ک７ى. خبرې کول  انسان ته ددې توان ور بخ＋ي 

چ３ خپل３ تجرب３ وساتي او هغه راتلونکي نسل ته انتقال ک７ي.
د دنيا هغه ژب３ چ３ يوه ري＋ه ولري د ژبو دکورن９ په نوم يادي８ي. دن７ۍ د ژبو کورن９ په الندې 

آيا د ن７ۍ مهم３ ژب３ پيژنئ؟ 

زبانهاى مهم جهان

جنوبي کنگل سمندر
ألتايي ژب３

اورالي ژب３
فنالندي-مجاري

سامريدي اسکيوني
د ژبو کوچن９ ډل３

د ژبو لوي３ ډل３
دراويدي ژب３
امريکايي سور پوستکو ژبه

د تور پوستکو، زن／يان ژب３
سوډاني

بانتو

د حامي، سامي ژب３
سامي

حامي ژبه

چيني، تبتي ژب３
استراليايي ژب３

اندو اروپايي ژبه
ۍ مهم３ ژب３

د ن７

استرانزې ژب３
استراليايي او 

أسيايي ژبه

يوناني او ألباني ژب３
افغاني او ايراني ژب３

هندي ژبه

سلتي ژبه
جرمني ژبه
رومياني ژبه
سالوي او بالتيکي ژبه

چيني- سيامي
تبتي او برمايي ژبه

اورالي او التايي ژب３

ترکي
مغولي

تکنوزي-منچوري
جاپاني- کوريايي

شمــــالي کـــــنگل سمنــــــــــدر

س 
د جنوبي ا طل

سمندر
د هنــــــــــــد 

سمندر

س 
د شمالي اطل

سمندر

أرام سمندر
أرام سمندر
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ډول دي:
الف: اندو اروپايي ژب３: د ژبو دغه برخه د ژبو د ډلو ډيره پراخه ډله ده، چ３ د اندو 
ک او ارمني) ويشل 

ک، اري
ک، جرماني

ک، سالوي
اروپايي په بيالبيلو ＇انگو (التين، بالتي

شوې ده. 
ب: دنيگرو ژبه ک３ الند４ى  دوه ژب３ شامل３ دي: 

ک 
-د سوډان په  جنوب، د چاد په  جمهوريت، نايجريا اود افريقا په  استوايي هيواد نوك３ خل ١

په دې ژبي خبرې کوي.
ک پرې خبرې کوي.

٢-: دبا نتو ژبه: دکانگو، زمبيا او ان／وال دحوزې خل
لري.ج:  حامي او سامي ژبه: په عربي أسيايي او دافريقا د شمالي برخ３ په هيوادونوکي اکثريت 
سامي ژبه: د عربستان په ！اپو وزمه،د مصر په عربي جمهوريت، ليبيا، الجزاير، مالي او په 

ش ک３ مروجه ده.
مراک

ک پرې خبري کوي. 
په حبشه، الجزاير، نايجر او دسنيگال په يوه برخه ک３ خل دحامي ژبه: 

د التايي او اورالي ژبو ک３ الندې پن％ه ژب３ شامل３ دي: 
ک پرې خبرې کوي.

- دفن په ژبه د الپ، فنلن６، اويستاک او د اروپايي روسي３ شمالى خل ١
٢- ترکي: په ترکيه، ترکمنستان، ازبكستان، قزاقستان، قرغزستان، چين او افغانستان  ک３ 

پرې خبرې کوي.
ک پرې خبرې کوي.

٣- منگوليايي: په منگوليا( مغلستان) او د چين په شمال ک３ خل
س ژبه: د سايبريا په شمال ک３ په تيره بيا د تاي／ا او تندرا سيموک３ مروجه ده.

٤- د توگو
ک پرې 

٥- جاپاني او کوريايي ژبه: دجاپان په ！اپو－انو او د کوريا په ！اپو وزمه ک３ خل
خبرې کوي.
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نورې ژب３: 
١- ماليزيايي او پولنزيايي ژبه: ماليزيايي او پولنزيايي ژبه د جاوا، سوما！را په ！اپوگانو، د کمبوديا 

په يوه برخه او د بورنيوپه ！اپو گانوک３ رواج لري.
٢- دامريکا ا請لي او بومي ژبه د امازون په حوزه ک３ مروجه ده.

٣- د دراويدن ژبه: د هند په جنوب ک３ او د سريالنکا په يوه برخه ک３ رواج لري.
٤- چيني ژبه ديوې کتل３ په توگه دچين په هيواد ک３ رواج لري.

ک په کومو ژبو خبرې کوي؟
آيا پوهي８ئ چ３ د ن７ۍ زيات خل

    
 

 

مخامخ جدول په غور ولولئ
ماندراتي ژبه د ختي％３ أسيا له ډير و معروفو 
ک يا 

ژبو＇خه ده. دن７ۍ پن％مه برخه خل
تقريباً ٨٥٣ ميليونه چينايي او په مجموع ک３ 

په ن７ۍ ک３ ١٢١٣ ميليونه تنه ژوندکوي.
انگليسي ژبه چ３ د اند و اروپايي ژبو يوه 
＇انگه ده چ３ ميليونونه انسانان په هغي خبرې 
ده.کوي او دن７ۍ په ٥٠ هيوادونو ک３ رسمي ژبه 
عربي ژبه چ３ دسامي ژب３ له کورن９ ＇خه 
ده دن７ۍ له ٢٢ هيوادونو ＇خه په زياتو 
هيوادونوک３ رسمي ژبه ده او په هغ３ خبرې  

روفو
 ک３ک يا

 يوه 
برې 
 ژبه 

＇خه 
زياتو 
برې  

ژبه
 ９

مورن
ژبه

د ژب３ ！ول 
ويونکي

ماندرين چينايى
هندى

اسپانوى
انگليسى

بنگالى
عربى

پرتگالى
روسى
جاپانى
آلمان

فرانسوى
ماالى اندونيزيايى

 ايتالوى 
 اردو

853348346330197195173168125987454--

12134544014872042301862801261241261646261 اضافي معلومات
د ن７ۍ مهم３ ژبي چ３ زيات ويوونکي لري.(شميري３ 

په ميليون تنو)



140140

کوي. ديادون３ وړ ده چ３ د ژب３ پر اختياله سياسي حدودو سره مطابقت نه لريِ.＊ايي په يوه 
ک چ３ د هغه هيواد په سياسي حدودوک３ 

هيواد ک３ ＇و ژب３ وي. خو د يوه هيواد ！ول هغه خل
ژوند کوي، خپل ＄ان په يوه واحد پورې ت７ي او په هغ３ افتخارکوي. لکه افغانستان. په دې 
هيواد ک３ له ٣٠ ＇خه زيات３ ژبي او لهج３ شته  خو ！ول په دوو رسمي ژبو  پ＋تو او درى ليکل 
ک ي３ په  اوزبکي، ترکمني، بلوچي،پشه يي، 

او لوستل کوي  اوپه هغوسيموک３  چ３ زياتره خل
ده.نورستاني او پاميري ژبو خبرې کوي د پ＋تو او دري سر ب５ره په هغه سيمه ک３ دريمه رسمي ژبه 
س په ن７ۍ ک３ داسي هيوادونه هم شته چ３ بيل سياسي حدود لري خو په يوه ژبه 

برعک
خبري کوي لکه  عربي ژبه چ３ په عربستان، سوريه، عراق، مصر، ليبيا ک３ مروجه او رسمي 

ژبه ده.

زده کوونکي دې په مناسبوډلو وويشل شي او دنقشي له مخ３ دى دن７ۍ دلويو ژبو سيمي و！اکي. د 
ډلي استازى دې الس ته را غلي معلومات  خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دى وړاندې 

 شوي مطالب د خپلو معلوماتوسره   په مناسب ډول را ！ول ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب وليکئ

ف ک７ئ
١- ژبه يا لسان تعري

٢- دسامي او حامي ژب３ دن７ۍ په کومو هيوادونو ک３ رواج لري؟
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ک پرې خبرې کوي؟
٣- د پن％و هغو لويو ژبو نومونه واخلئ چ３ زيات شمير خل

٤- ول３ په ن７ۍ ک３ چيناي３ ژبه زيات و يونکي لري؟
٥- په اندو اروپايي ژبو ک３ کوم３ ژب３ شامل３ دي؟

٦- التايي او اورالي ژب３ په کومو ＇انگو ويشل شوي دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د ژبي د اهميت په باره ک３ ＇و کر＊３ وليکي او د جغرافي３ په بل ساعت ک３ دې  

خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. 
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اضافي معلومات:
د اندو اروپايي د ژبو کورن９

ك
هلني

ک
سلتي

برتون
ويلز

ايرليندی

ارمنی
ک

بالتي

پروس
ليتواني

ليتوني

ك
اري

ك
ايتالي

ك
سالوي

لويدي＃
چکي

سلواکي
پولندي

سويلي
بلغ اريا

مکدوني
سرب کرواسي

ختي＃
روسي

اوکرايني
بالروسي

ک
جرمني

ألباني

لويدي＃ جرمني
ختي＃ جرمني

ك
گوتي

شمالي جرمني

سويدني
دنمارکي
نارويژي

ايسلندي

رومن
كاوالن

اسپانيه
فرانسوي

پرتگالي

اريايي
اوستايي
ستلري
مهدي

فرس باستان
پارتی

فارسی قديم
بغدي

خوارزمي
باختري

اينداريايي
ويدا

سانسکريت
پرکريت

يازده زبان
 معا請ر

اردوهندي
نيپالي

بنگالي
اري

اسامي
مراتي

گجراتي
پنجابي

کشميري
سندهي

پورتن９ جرمني
ک＋تن９ جرمني

ألمانی يهودي
ألماني

هالند فلمن
س

ساك
انگلو ساكسون

فرزين

انگليسي
جرمني

تاجيکي
دري
پ＋تو
أسی

بلوچي
ماموري

اورم７ي

فارسي
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ت
اوه ديرشم لوس

ف-عربي ژبه
ال

ستاس３ په نظر عربي ژبه په  کومو هيوادونو كى رسمي ژبه ده؟

عربي ژبه

حامي
سامي   

سينگال
نيجبر
حبشه

كومورو
سومال
سودان

چاد
جيبوتي
س

تون
الجزاير

ش   
مراك

ليبيا 
مالي  

اردن
سوريه

عراق
عمان

قطر
لبنان

يمن
مصر

الجزاير

عربى متحده امارات

عربستان
فلسطين

كويت
 په (١٣٧) مخ ک３ د ن７ۍ د ژبو نقشه ولولئ د حامي ژب３ د نفوذ ساحه له سامي ＇خه بيله ک７ئ.بحرين

دا خبره ＇رگنده ده چ３ دهيوادونواو ملتونو تر من＃ اړيکي د ژب３ د پراختيا او د اړيکو نه شتون د ژب３ 
بيلوالى او محدوديت من％ته راوړي. لکه عربي ژبه چ３ د اسالم د مقدس دين د خپريدو او نفوذ له مخ３ 

په ！وله ن７ۍ ک３ خپره شوې ده.
عربي ژبه د ن７ۍ د مسلمانانو د مقدس کتاب ژبه ده. نو له همدې امله ＄انگ７ى ارز＊ت لري.

سره له دې چ３ قرأنکريم په ډيرو ژبو ژباړل شوى دى، خو د ن７ۍ ！ول مسلمانان هغه په ا請لي ژبه يعنى 
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عربي تالوت او زده کوي. نوله همدې امله ！ولو مسلمانانوته په کارده چ３ د قرآنکريم او نبوي احاديثو د 
تالوت او د الهي  احکامو ＇خه دگ＂３ اخ５ستن３ له پاره د عربي ژب３ قاعدې زده ک７ي.

هغه وخت دعربي ژب３ زده ک７ې دقواعدو تدوين او وضع کولو ته اړتيا پ５＋ه شوه، چ３ داسالم دين غير 
عرب هيوادونو او قومونو ته ورسيده او هغه هيوادونه او قومونه دعربي ژب３ حوزې ته ورننوتل او په دوامدار 
ډول يوبل ته نژدې شول. ل８ ل８ ي３ د عرب３ په زده ک７ه پ５ل وک７، خبرې او ليکل ي３ پرې کول. دد غو قواعدو 

ترتيب کولو دوه هدفونه درلودل.
- په قرآن، نبوي احاديثو او نورو شرعي حکمونو باندي د أسانه پوه５دلو له پاره . ١

٢- د نورو ژبو له تصرف ＇خه د عربي ژب３ ساتنه.
په دې ډول  عربي ژب３ د اسالمي ن７ۍ په زياتو سيمو ک３  د محلي ژبو ＄اى ونيوه  آن دا چ３ په من％نيو 
ميالدي پي７يو ک３ علمي او ادبي کتابونه چ３  پوهانو ليکل او را！ولول، زياتره په عربي ژبه وو. نوله همدې 

امله عربي ژبه د خپل عصر علمي او ن７يواله ژبه －２ل ک５ده. اوس هم د ن７يوالو ژبو په ډله ک３ ده.
عربي ژبه د أسيا او افريقا په لويو وچو سرب５ره دمسلمانانو دنفوذ په پايله ک３ د اروپا په جنوب ک３ تر پرتگال 
هم  ورسيده.  تر اوسه د عربي ا請طالحات د ادبي، نظامي، تجارتي، بي７ۍ چلون３، ستورو پيژندن３ او 
علومو ( په کيميا، رياضي، بيالوژي، طب او درمل جوړولو)كى كارول کي８ي. دغه ا請طالحات زياتره په 

فرانسوي، ايتالوي او اسپانوي ژبو ک３ رواج شوي دي.
س هيوادونه  په افريقا او ١٢ هيوادنه ي３ په 

دن７ۍ له ٢٢ هيوادونو ＇خه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده. ل
أسيا ک３ پراته دي. 
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افريقايي هيوادونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده:

 
 

الجزاير
1ـ  

 
 

س
تون

2ـ  
جيبوتي (عربي او فرانسوي)             

3ـ  
  عربي او فرانسوى

چاد 
4ـ  

 
 

سودان
5ـ 

 
 

سومالي
6ـ 

 
 

كومورو 
7ـ 

 
 

ليبيا
8ـ 

 
 

مصر
9ـ 

ش 
مراك

10ـ 

أسيايي هيوادونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده:               
 

 
اردن

١ـ  
عربو متحده امارات  

2ـ  
 

 
سوريه

3ـ 
 

 
عراق

4ـ  
عربستان سعودي 

5ـ 
 

 
عمان

6ـ 
 

 
فلسطين

7ـ 
 

 
قطر

8ـ 
 

 
كويت

9ـ  
 

 
لبنان

10ـ 
 

 
يمن

11ـ 
بحرين

12ـ 

 اضافي معلومات:
د ن７ۍ هغه شم５ر هيواونه چ３ رسمي ژبه ي３ عربي ده په الندې ډول دي.

 
 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې په الندې موضوعگانو پخپلو من％نو ک３ 
بحث وک７ي. اوپايل３ دې د ډل３  استازي خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي.

هغه هيوادونه چ３ رسمي ژبه يي عربي ده لست يي ک７ئ.
ول３ د اروپا په لويه وچه ک３ تر اوسه دعربي ژب３ لغات او ا請طالحات په کيميا، رياضي، 

بيالوژي، طب او داسي نورو برخوک３ استعمالي８ي.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

١- ول３ عربي ژبه په زياترو ه５وادونوک３ خپره شوې ده؟
٢- عربي ژبه د أسيا او افريقا په ＇و هيوادونو ک３ رسمي ژبه ده؟

٣- دعربي ژب３ ري＋ه معرفي ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ول３ د عربي ژب３ زده ک７ه د ن７ۍ د ！ولو مسلمانانو له پاره اړينه ده؟

ك الندې مضمون وليکئ او د جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو
تر دې سرلي

！و لگيوا لو ته  وړاندې ک７ئ.
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ت
اته ديرشم لوس

ب- انگليسي ژبه

ک د انگليسي ژب３ له يادون３ سره مينه لري؟
ول３ دن７ۍ زياتره خل ك

ايتالي
ك

هلني

ك
سالوي

الباني

ك
سلتي

ك
جرمني

ارمني
ك

بالتي
ك

اري

لويدي＃ جرمني
جرمني خت＃ 

شمالي جرمني

ك
گوتي

ايسلندي
سويدني
دنمارکي
نارويژي

＊کتنی جرمني
پورتن９ جرمني

يهودى المانى 
الماني

هالند فلمن
س

ساك
انگلو ساكسون

فرزين

ان／ليسي
جرمني

پورتنی جدول په غور ولولئ او وواياست چ３ انگليسي ژبه د اندو اروپايي ژبو له کومي ډل３ ＇خه ده؟

دهند او اروپايي ژب３ جدول

د انگلو ساکسون د استعمار له دورې ＇خه د فرانس３ د نور ماندي خلکو ترفتح３ پورې يعن３ له ٥٠٠ 
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＇خه تر ١٠٦٦ ميالدي کال پورې په انگلين６ ک３ ډيره پخوان９ مروجه ژبه انگليسي وه. دغه سوچه 
تو تياني ژبه ډيره مشکله او له ＇ولهجو ＇خه مرکبه وه دنور مانديانو پواسطه د انگلين６ له فتح３ ＇خه 
وروسته فرانسوي ژبه هم مروجه شوه او تر ١٢٥٠ ميالدي کا ل  پورې انگليسي او فرانسوى ژبه په 

انگلين６ ک３ استعماليدي.
وروسته ددې دوو ژبو ديو＄اي ك５دو او گ６يدو پواسطه باالخره يوه بله ژبه د سوچه انگليسي ژب３ په 
نوم من％ته راغله. نوله همدې امله انگليسي ژبه له توتانيTeutonie ( پخوان９ انگليسي)، التيني 
او فرانسوي ژبي (نورماندي) ＇خه مرکبه ده. بياهم انگليسي ژبه د عمومي خصو請ياتو او د請رف او 

نحوې دجوړ＊ت له مخ３ په بشپ７ ډول توتاني شميرل کي８ي.
وروستنى سترتغير چ３ په انگليسي ژبه ک３ را من％ته شو يوله بل پسي دبهرنيو کلماتوله داخليدلو＇خه 
گ او د عمومي افکارو د پراختياپورې اړه لري. يو زيات 

عبارت دى، چ３ د معا請رو علومو د پرمخت
دي.شم５ر کلم３ په دې ژب３ ورزيات３ شوي، چ３ ډيرې ي３ يوناني، فرانسوي او ＄ينى عبراني او التيني 
ان／لستان په ١٩ پي７ۍ ک３ يوه پراخه مستعمراتي امپراطوري جوړه ک７ه، چ３ لمرپه ک３ نه پريوته. په 
گ په خپريدوي３ هم پيل وک７. 

هغو مستعمروک３ د اقتصادي منابعو د  ＊کيالک سربيره دخپل فرهن
ك چ３ مورن９ ژبه ي３ انگليسي ده.په ن７ۍ ک３ 

چ３ غوره برخه ي３ انگليسي ژبه او مذهب دى. هغه خل
ي３ شم５ر ٣٣٠ ميليونو ته رسي８ي. دن７ۍ د ١٥٧ ميليونو نور نفوسو لپاره دويمه ارتباطى ژبه ده.

همدا رنگه انگليسي د بريتاني په پخوانيو ٤٩ مستعمره هيوادونوک３ چ３ اوس ي３ خپلواکي هم 
اخيست３ ده او دهيواد ا請لي ژب３ ي３ ډير انکشاف نه دى ک７ى، انگليسي ژبه دلوم７ن９ رسمي ژب３ او په 

＄ينو هيوادونوک３ د دويمي رسمي ژب３ په توگه منل شوې ده.
د انگليسي ژب３ ز ده ک７ه ديوې ن７يوال３ ژب３ په توگه د ن７يوال تفاهم سرب５ره په جغرافيه او نورو علموک３ 
د معلوماتي منابعو او معتبرومآخذونوپه توگه په انترن５، کتابونو او مجلوک３ له  انگليسي ＇خه گ＂ه 

اخلي.
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلووويشل شي او د انگليسي ژب３ د پرمختيا په الملونو دې پخپلو 
من％و ک３ بحث وک７ي او د ډل３ استازي دې دخپل بحث نتيجه خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. 

＊وونکى دى د ډل３ بحث له خپلو معلوماتو سره را ！ول ک７ي او ！ولگي ته دې توضيح ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６＄واب ورک７ئ 

١- انگليسي ژبه ول３ دن７ۍ په ٤٩ هيوادونو ک３ د رسمي ژب３ په توگه منل شو４ده؟
٢- انگليسي ژبه له کومو پخوانيو ژبو ＇خه ترکيب شويده؟

٣- ولى زياتره ＄وانان غواړي انگليسي ياده ک７ي؟
٤- دن７ۍ ！ولو لويو وچوته د انگليسي ژب３ د خپريدو المل توضيح ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د انگليسي ژب３ د زده ک７ې د اړتياپه هکله ＇وکر＊３ وليکئ او دجغرافي３ د مضمون په را تلونکي 

ساعت ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ئ
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ت
اضافى معلوما

هغه هيوادونه چ３ په هغ３ ک３ انگليسي درسمي ژب３ په توگه منل شوې ده( له انگلستان پرته په ٤٩ 
هيوادونو ک３ رسمي ژبه ده)

ک３د امريکا په لويه وچه 
ک３د افريقاپه لويه وچه 

د اروپاپه لويه وچه 
په اوقيانوسيه ک３ 

د اسيا په لويه وچه ک３

- انتيگوا اوباربودا ١
١- اوگاندا

١- انگلستان
١- استراليا

١- سينگاپور
٢- دامريکا متحده 

ايالتونه
٢- بوتسوانا

٢- ايرلن６
٢- تونگا

٣- بهاما
٣- تانزانيا

٣- مالتا
٣- تو والو

٤- باربادوس
٤- زيمبابوى

٤- ساموا
٥- بليز

٥- ناميبيا
دسليمان ！اپوگان

- ترينيداد او توباگو ٦
٦- سوازيلن６

٦- فيجي
٧- جاميکا

٧- سراليون
٦- کريپاتي

٨- دومنيكا 
٨- سيشل

٨- مارشال
س او 

٩- سنت کيت
س 

نوي
٩- گانا

٩- ميکونزي

١٠- سن لوبسيا
١٠- کامرون

١٠- نائورو
١١- سن وينسنت او 

کرنادين
١١- کينيا

١١- وانو آتو

١٢- کانادا
١٢- گامبيا

١٢- پا پواگين３
١٣- گرينادا 

ليستو
١٣- پاالئو

١٤- گويان 
١٤- اليبريا

١٥- ماالوي
س

١٦- موري
١٧- نايجريا
١٨- زامبيا

١٩- جنوبي افريقا
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ت
نه ديرشم لوس

ي اوپرت／الي)
ي، اسپانو

ج-التيني ژبه (فرانسو

ك
بالتي

الباني

ك
سالوي

ك
سلتي

ك
ايتالي

ارمني
ك

جرمني
ك

اري

التين

ك
هلني

پخوانی يونان

پرتگالي
كاتاالن

اسپانوي
پرنسال

فرانسوي
ايتالوي

رومانيايي

دهند او اروپايي ژب３ کورن９

مخ نقشه  او پورتنی جدول ولولئ او وواياست چ３ د التيني ژبي ＇خه کوم３ ژب３ من％ته   (  د (١٣٧
راغل３ دي. 

رومي ژبه (د ايتاليايانو پخوان９ ژبه) د اندو اروپايي ژبو د کورن９ له ډل３ ＇خه ده چ３ د پخواني 
روم د امپراتورۍ الندې سيموک３ پرې خبرې ک５دل３. په لويدي％ه اروپاک３ ي３ ورو ورو  تغير 
وک７ او په محلي لهجو تبديله شوه لکه د اسپانيي، پرت／الي او فرانس３ او په ختي＃ ک３ د 
اروماني３ او الباني３ دخلکو ژب３ د ب５لگ３ په توگه يادوالى شو. د روميانو پخواني آثار له ميالد 
＇خه مخک３ په شپ８م３ پ７５ۍ پورې اړه لري، خو دالتين ادبيات په در４م３ پ７５ۍ ک３ پ５ل 
شول. فرانسوي،اسپانوي او پرتگالي ژب３ د ژونديو ژبو له ډل３ ＇خه دي چ３ د استعمار او 
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نورو الملونوله مخ３ دژب３ د ا請لي ويونکو له حوزې ＇خه د باندې ي３ رواج و مونده او پراخ 
گرامر لري. اسپانيه، پرتگا ل او فرانسه هغه هيوادونه دي چ３  د جغرافياي３ اکتشافاتو ورسته ي３ 
وکوالى شول چ３ د امريکا، افريقا، أسيا او اوقيانوسيه ک３ لوي３ مستعمرې الس ته راوړي په 
گ هم مروج ک７، چ３ ددغه کلتورى نفوذ يوه مهمه برخه 

هغو سيموک３ ي３ خپل کلتور او فرهن
ژبه گ２ل کي８ي.

د اروپا د استعمارالندې هيوادونو ک３ د ＇وپي７يو دتسلط په پاى ک３ د مستعمره هيوادونو محلي 
ژبو وده ونه ک７ه. سره له دې چ３ خپلواکه هيوادونه هم دي، خودپخوانيو استعماري ژبو د نفوذ 
له مخ３ ي３ خارجي استعماري ژبه دخپل هيواد د رسمي ژب３ په توگه منل３ ده. لکه فرانسوي 
ژبه د ن７ۍ په ٢٦ هيوادونوک３، اسپانوي ژبه د ن７ۍ په ١٩ هيوادونوک３ اوپرتگالي ژبه دن７ۍ په 

٦ هيوادونوک３ رسمي او لوم７ن９ ژبه او په ＄ينو هيوادونو ک３ دويمه رسمي ژبه ده.
د زياتو معلوماتو له پاره هغه جدول چ３ ضميمه دى ولولئ.
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د التيني ژب３ ＇ان／３ چ３ د ژب３ د ا請ل３ ！ا！وبي ＇خه بهر په نورو ه５وادونو ک３ د رسمي ژب３ په تو－ه منل شوی دی

پرتگالى
اسپانوى

فرانسوى
ه５وادونه

لويی وچ３
ه５وادونه

لوي３ وچ３
ه５وادونه

لويه وچ３

 انگوال

برازيل
خت＃ تيمور

ساوتومه و ترنسيپ
کپ ورود

گينی بيساو

افريقا
جنوبی

امريکای
أسيا

افريقا
افريقا
افريقا

اندورا
گينه استوايی

ارجنتاين
اکوادور

االسلوادور
ا وروگوای

بوليوی
پيرو
پاناما

پاراگوی
دومنکين

چيلی
کلمبيا

کستاريکا
کيوبا

گو ايتيماال
نيکاراگوا

ونزويال
هندوراس

اروپا
افريقا

جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا
جنوبي امريکا

موناكو
فلپين

من％ن９ افريقا
بنين

بروندى
يوركينافاسو

توگو
چاد

جيپوتى
روندا

ساحل عاج
سينگال

سيشل
كومورو

گينهگا بون
ك

لوكزمبور
مادغسكر

موناكو
نيجريا

نيجر
كاميرون

كانگو برازويل
كانگو كنشاسا

هايتى
كانادا (انگليسى 

و فرانسوى)

اروپا
أسيا 

افريقا 
افريقا 
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
اروپا

افريقا
اروپا

افريقا
افريقا
افريقا
افريقا
افريقا

من％ن９ امريکا
شمالي امريکا

دالتيني ژبو ＇ان／ي



154154

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې دالتين３ ژب３ د يوې ＇انگ３ (پرتگالي،اسپانوي، 
فرانسوي او نورو) په باره ک３  پخپلو من％و ک３ بحث وک７ي. چ３ ولى دن７ۍ په زياتو هيوادونو ک３ 
نوموړې ژب３ تر اوسه پورې رسمي ژب３ دي؟ دبحث پايل３ دى د ډل３ استازى ！ولگي ته بيان ک７ي او 

 ＊وونکى دى د ډل３ د بحث پايل３ له خپلو معلوماتو سره را ！ول ک７ي او ！ولگي ته دې وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١- دالتيني ژب３ دکورن９ ＇انگ３ معرفي ک７ئ.
٢- فرانسوي ژبه، له فرانس３ پرته دن７ۍ په ＇و هيوادونوک３ رسمي ژبه ده؟

١- فرانسوي ژبه دالندې ژبو د کورن９ يوه ＇انگه ده 
د: سانسکرت

ج: سالوي 
ب: التين 

ک 
ف: جرمني

ال
٢- اسپانوي او پرتگالي ژب３ د الندې ژبو ＇انگه ده.

ک
د: جرمني

 
 

ج: التين
 

 
ب: پخواني يونان

ف: سالوي 
ال

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هغه جدول په مرسته چ３ دهيوادونو رسمي ژبه پک３ فرانسوي، پرتگالي او اسپانوي ده د ن７ۍ په 
نقشه ک３ تثبيت ک７ئ او د جغرافي３ د مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！و لگيوا لو ته وړاندې 

ک７ئ.
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ت
  ＇لوي＋تم لوس

د- جرمني ژبه

ش نقشه ولولئ او په نقشه ک３ د جرمني ژب３ د نفوذ ساحه تثبيت ک７ئ. د 
د جرمني ژب３ د جغرافيايي وي

زياتو معلوماتو لپاره اړونده جدول هم ولولئ.

 يوې قبيل３ له ميالد ＇خه مخک３ دلوم７ن９ زرکلن３ دورې په من％ن９ برخ３ ک３ د المان په 

شمال اود سکنديناوي د！اپووزم３ په جنوب ک３ ژوند کاوه او له دويم３ ميالدي پ７５ۍ ＇خه 

س، هلته استوگن دي.
وروسته ي３ نورو سيموته مهاجرت وک７، چ３ او

دجرمني ژبه د اندو اروپايي ژبو له ډل３ ＇خه ده چ３ انگلو ساکسون ژب３ (الماني، هالن６ي 

او انگليسي)، د ايسلين６ دخلکو ژبه او د سکنديناوي ژب３ (دناروي، سوي６ن او ډنمارک د 

ک د ژب３ اثار دميالدي ＇لورم３ 
G  احتواکوي. د گوتي

othic ک ژبه
خلکو ژب３) او－وتي

پ７５ۍ را پديخوا موجود دي.

روسي

نورې ژب３
جرمني

اندو اروپايي ژب３
يوناني او التيني

ترکي
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جرمني ژبه په دوه محلي لهجو ويشل شوې ده:

ک خبرې کوي او د جرمني 
١- د لوړو سيمو جرمني ژبه، چ３ په جنوبي برخه ک３ پرې خل

ژب３ رسمي ادبيات جوړوي.

- د اوارو سيمو جرمني ژبه چ３ د هيواد په شمالي جلگو ک３ پرې خبرې کي８ي. له دې ژب３  ٢

ش، 
＇خه فالمندي او هالن６ي ژب３ مشتق شوي دي. الماني ژبه د المان ده５واد سرب５ره د اطري

س ( الماني، فرانسوي او ايتالوي رسمي ژب３ دي). د لوکزمبورگ ٧٠ 
لختين شتين اوسوي

ک په الماني ژبه خبرې کوي.
ک او د هالن６ يوشم５ر خل

سلنه خل

د يادن３ وړده چ３ انگليسي ژبه هم د جرمني د اوارو سيمو دخلکو د ژب３ يوه ＇انگه  ده 

A  د قبيل３ د خلکو پواسطه په شپ８ مه ميالدي پ７５ۍ 
nglo Saxon چ３ د انگلو ساکسون

ک 
ک３ انگلستان ته يو وړل شوه او وروسته د فرانسوي تورو سره گ６ه شوه. د انگلستان خل

ک په هغ３ گ８４７ي.
او د ايرلين６ ديوې برخ３ خل
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！ولگي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې د نقش３ له مخ３ د جرمني  ژب３ سيم３ په ن＋ه 
ک７ي او د ډل３ استازى دې هغه ه５وادونه چ３ په هغ３ ک３ الماني ژبه ډيره مروجه ده خپلو！و لگيوا لو ته 

９ژب３
د اندو اروپايي کورن

 
 

ور وپيژني. 

ک
ک         ارن

ك        بلتي
ک       ارمني

ک       جرمني
ک        الباني         سلتي

ک       سالوي
ک        هلني

 ايتالي

                  شمالي جرمني
 

 
 

          ختي＃ جرمني
 

 
 

    لويدي＃ جرمني

     پاسنى جرمني
＊کتنى جرمني 

      ألماني
  الماني يهودي 

    فرزين
       اتگلوساکسون 

س 
فلمن هالن６                  ساک

        ان／ليسي
جرمني 

ايسلندی

سويدني
دنمارکي
نارويژي

ک
－ويت
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 پو＊تن３: 
لن６＄واب ورک７ئ

١- د اروپا کوم３ ژب３ د جرمني  ژب３ يوه برخه ده؟
٢- د جرمني ژب３ ＇خه کوم３ ژب３ را بيل３ شوي دي؟

٣- د سکندنوي ！اپو وزم３ هغه ژب３ چ３ جرمني ري＋ه لري نوم واخلئ؟
٤- الماني ژبه د کومو ه５وادونو رسمي ژبه ده؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ک                             

د اروپا د لوي３ و چ３ نقشه ب３ ليکن３ رسمه ک７ئ. د ژبو د عمومي جدول په مرسته د جرمني
گ 

( لويدي＃،ختي＃ او شمالي جرمني) د هند او اروپايي ژبو د کورن９ سيم３ او ＇انگ３ په بيالبيلو رنگونو رن
ک７ئ او د جغرافي３ د مضمون په را تلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ئ.
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ت
 يو ＇لوي＋تم لوس

ئ؟
هـ-د چينايي، جاپاني او اندونزيايي ژبو په باره ک３ ＇ه پوهي８

د اسيا دلويو وچو ژب３

يوسيالبه
＇وسيالبه

نرم＋ت منونک３

يي ا ندو اريا
سامي

هندي
در ا و يدين

سايبريايي

مغلستان
جاپاني

كوريايي    

ويتنامي
تبتي

ميانماري

تايلندي

چينايي

د (١٣٧) مخ نقشه او چارت ولولئ او و واياست چ３ چينايي ژبه له جاپاني ＇خه ＇ه توپيرلري؟

چينايي ماندرين ژبه لکه د ويتنامي (انامي)، تبتي، تايلن６ي او ميانماري(برمايي) ژبو په ＇ير د ژبپوهن３ د 
ا請طالح له مخ３ يوهيجا يي (يوسيالبه) ژبو دي. د دې ژب３ کلم３ جال س５البونه لري. دکلماتو 請رف 

ډير ل８ دهغو دتغير سبب گر＄ي.
چينايي ژبه ډيره پخوان９ او د پراخو ادبياتو لرونکى ده. د دې ژب３ الفبا ＇لور سوه توري لري او مصوره ده 
او ＇وسوه فرعي ن＋３ هم لري. نو له همدې امله د هغ３ زده ک７ه ستونزمنه ده او هر ＇وک هغه نه شي ز ده 
س د بيسوادۍ سبب گر＄يدلى وه. له همدې امله دهغ３ د اسانولو له پاره ه）３ شوي دي. 

کوالى او د ول
ددې ژب３ ويونکي پخپلو من％و ک３ نژادي اړيکي لري او دشم５ر له مخ３ د أسيا د لوي３ وچ３ نيم نفوس 

 جوړوي او دنفوذ ساحه يي د أسيا په ختي＃ ک３ ده. 
په ＇و سيالبه ژبن９ ډله ک３ کوريايي، جاپاني، د سايبريا د خلکو زياته برخه، من％ن９ أسيا، د راويدي 
او هندي ژب３ شامل３ دي. چ３ په دې ژبن９ ډله ک３ د پسوند او پيشوند ډ４رې پ５چلي کلم３ موجودې دي.
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ک الندې مخک３ معرفي شوي دي.
هغه ژب３ چ３ نرم＋ت منونک３ دي  د جال عنوانوتر سرلي

اندونزيايي ژبه:چ３ د مااليي ژب３(د ماليزيا د ه５واد د جنوبي برخ３) ＇خه بيله شوې ده د اندونزيا د ه５واد 
رسمي ژبه ده. په ١٩٢٨ ميالدي کال ک３ د ملي ژب３ په توگه و！اکل شوه. د وخت په تيريدو د عربي، 
چيني، هالن６ي، پرتگالي، سانسکري＂ي، تاميلي، فرانسوي او انگليسي ژب３ کلم３ په دې ژب３ ک３ شامل３ 

شوې دي. دب５لگ３ په توگه په دې ژب３  ک３ تقريباً د هالن６ي ژب３ ٧٠٠٠ کلم３ شته دي. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي. د ژبو د کورن９ نقشه دې په (١٣٧) مخ ک３ په غور ولولي او 
بيا وروسته دې د ز７４پو ستو خلکو ژب３ د هغو د اړونده ه５وادونو  سره  يو د بل په مرسته و！اکي ＊وونکي 

دې د فعاليت پايله د خپلو معلوماتو سره را ！ول  ک７ي

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

١- د ماندرين چينايي ژب３ ＄انگ７ تياوې و واياست.
٢- أسيايي يو س５البه ژب３ کوم３ دي؟

سم ＄واب انتخاب ک７ئ
١- چينايي ژبه په کومه کورن９ پورې اړه لري:

     د: ！ول ＇وابونه سم دي
       ج: نرم＋ت منونکي 

ف: يوسيالبه     ب: ＇وسيالبه 
ال

سم ＄وابونه غوره ک７ئ.
١- اندونزيايي ژبه له مااليي ژب３ ＇خه بيله شوې ده.

٢- ماندرين چينايي ژبه ٤٠٠ توري او ＇وسوه ن＋３ لري؟
٣-د ويتنامي، تبتي، تايلن６ي او برمايي ژب３ ＇وسيالبه ژب３ دي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

ي
ي

گ ک７ئ 
د أسيا د لوي３ وچ３ نقشه ب３ ليکن３ رسم ک７ئ او يو سيالبه او ＇وسيالبه ژب３ په جال رنگونو رن

او په راتلونکي ساعت ک３ يي خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ئ.
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ت
 دوه ＇لوي＋تم لوس

ي ژب３
ک- ليتواني او سالو

و- دبالتي

دهندو اروپايي ژبو کورن９

ك
ايتالي

الباني
ك

هلني
نوى يونان   

ارمني
ك

سلتي
ك

بالتي
ك

سالوي
ك

ختي＃جرمني

روسي
اوکرايني
بالروسي

جنوبي
بلغارى
مقدوني

سربي او کرواسي
بوسني
سلواني

لويدي＃
ك

چ
ك

ليتونيسلوا
س            ليتواني

پخوان３ پرو
اند اواروپايي  

د (١٣٧) مخ نقشه او پورتنى گراف په غور ولولئ او وواياست چ３ سالوي ژبه په کومه ژبن９ کورن９ پورې 
ت７ل３ او کوم３ ＇انگ３ لري؟

سالوي ژبه د هندو اروپايي ژبو له ＇انگو  ＇خه ده چ３ په ختي％ه اروپا او د بالکان په نورو سالوي 
ه５وادونوک３ مروجه ده.

د مسيحيت د لوم７ۍ پي７ۍ پ５ل ک３ بالتيک３ او سالوي قبيلو د ختي％３ اروپا لويه برخه نيول３ وه، چ３ 
په لويدي＃ ک３ ي３ د جرمني قبيل３ او په جنوب ک３ ي３ اريايي قبيلو استوگنه درلوده د پن％م３ پي７ۍ ＇خه 
وروسته سالويانو د خپل نفوذ سيمه په ب５الب５لو خواوو ک３ پراخه ک７ه او اوس سالوي ژب３ د ختي％３ اروپا 

په  پراخه ساحه ك３ رواج لري.
س 

سالوي ژبه زيات３ محلي لهج３ لري چ３ ډيره مهمه ي３ روسي ژبه ده، چ３ دسايبريا په ！ايگا، د تران
سايبريا د اوسپن３ کر＊３ په دواړه اړخونو، آذربايجان او اوکراين ک３ مروجه ده.

ک او همدارنگه 
سالوي ژبه په ＇و محلي لهجو هم ويشل کي８ي، چ３ د هنگري او بالكان يو＇ه خل

ک په هغ３ خبرې 
چکيان، سلواکيان. پولن６يان، سربيان. بوسنيان. کرواتيان، بلغاريايان او دمقدوني３ خل

کوي.
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ک دسمندر－ي د سواحلو د خلکو ژبه د سالوي له ژب３ سره ورته والى لري او ليتوانيايي ژبه هم د 
دبالتي

سالوي  ژب３ د کورن９ ＇انگه گ２ل کي８ي. 

زده کوونکي په مناسبو ډلو وويشئ چ３ د سالوي ژب３ د غوره ＇انگو په باره ک３ پخپلو من％وک３ بحث 
وک７ي او د بحث پايله دې خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. ＊وونکى دې دبحث موضوع را ！وله او له 

خپلو معلوماتوسره يو ＄اى دې ！ولگي ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ 

١- سالوي ژبه د کوم３ ژبن９ لوي３ کورن９ ＇انگه گ２ل کي８ي؟
٢- سالوي ژبه د اروپا په کومه برخه ک３ زيات ويونکي لري؟

٣- دسالوي ژب３ مهم３ ＇انگ３ معرفي ک７ئ.
ک ژبه په کومو ＇انگو ويشل شوې ده؟

٤- د بالتي
سم ＄وابونو په ن＋ه ک７ئ

- سالوي ژبه د اندو اروپايي ژبو ＇ان／ه ده(          ) ١
٢- سالوي ژبه زياتره په ختي％ه اروپا او د بالکان په نورو ه５وادونوک３ مروجه ده؟

٣- د سالوي  ژب３ مهمه ＇انگه روسي ژبه ده (         ).

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
گ په ن＋ه ک７ئ او د جغرافيي د 

د اروپا نقشه ب３ ليکن３ رسم ک７ئ او د سالوي  ژب３ د نفوذ سيمه په يورن
مضمون په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ئ.
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در

ي او اردو ژب３
 ز-هند

د (١٣٧) مخ نقشه او  پورتنى جدول په غور ولولئ او وواياست چ３ د اردو ژبه د کوم３ 
ژبن９ ډل３ پورې اړه لري.

ش ا請لي او رسمي ژب３ 
دي.هندي ژبه د هند ا請لي او رسمي ژبه ده. اردو د پاکستان او بنگالي د بنگله دي

اردو په تاريخي لحاظ د سانسکريت ＇خه مشتق شوې ده له فارسي سره گ６ه شوې  او له هغ３ ＇خه يوه 
ش او هند 

نوي ژبه د اردو په نوم جوړه شوې ده. په پاي ک３ دبيالبيلو الملونو له مخ３ د پاکستان، بنگله دي
د يوې برخ３ گ６ه ژبه گ２ل کي８ي. دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره ک３ ١٦٢٧- ١٦٨٥ ميالدي 
کا ل پورې(په هند ک３ د تيموريانو دکورن９ بنس اي＋ودونکي  د ظهرالدين بابر لمسی  چ３ دهند د مغالنو 

په نوم هم يادي８ي)  د اردو  ژب３ په نوم ونومول شوه.

د اندو  اروپايي کورن９  ژب３

ك
ايتالي

ك
هلني

ك
بالتي

ك
سالوي

ك
الباني

ارمني
ك

سلتي
ك

اري
ك

اندوارياييجرمني
ويدا 12 ق.م 
سانسكريت
    د اندو اروپايي
            معا請رې ژب３ لوم７ن９

             زرکلنه دوره

اريايي
اوستايي
سکري
مهدي

فرس باستان
پارتي

پخواني فارس

بغدي

تاجکي
پ＋تو
درى
آسي

بلوچي
ماموري
اورم７ي

هنديفارسي
اردو

نيپالي
اسامي

بنگالي
آري

ميراتي
گجراتي

پنجابي
كشميري

سنگال

خوارزمي 
باختري
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د اردو ژبه د پخوان９ فارسي، ترکي او هندي ژبو ＇خه جوړه شوې ده. لوم７ني بنس＂ونه ي３ په هند ک３ د 
مسلمانو فاتحينو په راتلو سره اي＋ودل شوي دي.   ＇رن／ه چ３ دسلطان محمود غزنوي او د هغه د زوي د 
سلطان مسعود د حکومتونو په دوره ک３ هند يانو ته د غزنويانو په دربارک３ لوړې ＇وك９ ورک７ل شوې وې. 
په هند ک３ د غزنويانو د دربار ژبه هم فارسي (درى) او دهند مسلمانو حاکمانو په همدې ژب３ خبرې کول３. 
نو له همدې امله ددرى ژب３ اغيزې په اردو ژبه ک３ را من％ته شوي. د اردو ا請طالح ترکي ده او معناي３ 

عسکر او د عسکرو قرارگاه ده.
＇رنگه چ３ ترک، فارس او هنود عسکر په يوه عسکري غون６ ＄اي ک３ يو＄اى وو، نو د اردو ژبه له دريو 
ژبو ترکي، دري او هندي ＇خه جوړه شوه او د اردو په ژبه ياده شوه، چ３ وروسته د انگليسانو د ＇و پ７５يو 

د واكمن９ په واسطه انگليسي ا請طالحات پرې هم ور زيات شول.

په ！ولگي ک３ دننه فعاليت:
زده کوونکي په دوه نفري ډلو وويشئ هره ډله دې د اردو  ژب３ په تاريخچه پخپلو من％وک３ بحث وک７ي او 
د بحث موضوع دې خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. د مضمون ＊وونکى دې د بحث موضوع را ！وله 

ک ک７ي.
ک７ي او الس ته راغلي معلومات دې له زده کوونکو سره شري

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ

١- د اندو  اريايي معا請رې ژب３ کوم３ دي؟
٢- د اردو ژبه ول３ په دې نوم يادي８ي؟

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ.
- د اردو ژبه د......................... د حکومت په دوره ک３ د اردو په نوم ياده شوه. ١

٢- د اردو ژبه له ______، ______  ＇خه جوړه شوې ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د جنوب ختي％３ أسيا نقشه  ب３ ليکن３ رسم ک７ي او اردو ژبي ه５وادونه دې په جال 
گ ک７ي او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت ک３ دې په ！ولگي ک３ زده کوونکو ته 

گ، رن
رن

وړاندې ک７ي.
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اووم ＇پرکی

 Globalization ٧-١ اړيکي او ن７يواله ک５دنه

هغه پرمختگونه چ３ د پوهن３ په بيالبيلو برخو ک３ رامن％ته شوي.
لکه مخابرات، په تيره بيا هغه معلومات چ３ د مصنوعي سپوږ مكيو، رادار او انترن５ او داس３ نورو ＇خه 

الس ته را＄ي، ن７ۍ ي３ له پخوا ＇خه ډيره نژدې ک７ې ده  ده５وادونو ترمن＃ اړيکي ي３  ！ين／３ ك７ي دي.
Rem  په سوداگرۍ، 請نعت، ترانسپورت(＄مکني، هوايي 

ote sensingله ليرې ＇خه معلوماتو
گ او د هيوادونو او له يوې سيمي ＇خه بل３ سيمي ته د مالونواو کاليو په ل８５ دولوک３ 

اوسمندري)، فرهن
آسانتيا را من％ته  ک７ي ده. نو  همدې  ！ولو مسآلو ن７يوال کيدنه، په تيره بيا په جغرافيه ک３  الکترونيکي       
مخابراتو او د مصنوعي سپوږ مكيو اړيکو خپل حقيقي اړخ غوره ک７ی دى. ديادون３ وړ اسانتياوې ي３ د 
جغرافي３ په بيالبيلو برخو ک３ برابر ک７ې دي او په دې اساس يي ن７ۍ په يوه لوړ مقياس د انسانانو گ６كور 
گ، فضاته د انسان سفر، فضايي تم ＄ايونو شتون او مصنوعي 

س او تکنالوژۍ د پرمخت
جوړ ک７ دساين

سپوږمكيو لي８ل د＄مك３ شاوخوا ته انسان وکوالى شول چ３ د هغو په مرسته په بيالبيلو برخو ک３ اړيک３ 
يوله بل سره نژدې ک７ي. دمثال په ډول د مصنوعي سپوږميو په مرسته انسان کوالی شي له کابل ＇خه 

نيويارک، کاناډا او دن７ۍ نورو ل５ريو سيمو ته، له مکاني وا！ن سره سره په ډيرل８ وخت ک３ تماس ونيسي.
په دي سرب５ره په سوداگرۍ، بانکي چارو، د اسعارو دتبادل３ او راک７ې ورک７ې، فرهنگي او ترانسپورتي 
（ الندې راولي. نو زماني او مکاني وا！ن د 

چارو او نظامي چاروک３ دن７ۍ ！ول３ سيم３ د معلوماتو د پو＊
G مفهوم افاده کوي

lobalization تماس لپاره نژدى شوي دى، چ３ د ن７يوالتوب
 ،５لکه پرمختللى رادار، تيلفونونه، موبايل، انترن   Telecom

m
unicationد اړيکو پر مختگونه يا

س او د ن７ۍ د سپوږمکيو سيستمونه د ن７ۍ هيوادونه يوبل ته نژدې ک７ي او هغه وا！ن چ３ دن７ۍ د 
فک

ه５وادونو ترمن＃ موجود و، له من％ه الړ.
س، کمپيوتر، انترن５، تيل５فون، تلويزيون او داسي نورو 

د ارتباطي او اطالعاتي وسيلو چ＂که وده لکه فک
د ه５وادونو د نژدې کولو لپاره زمينه برابره ک７ې ده د مثا ل په ډول  که چ５رې د وارداتي مالونو وارد وونکي 
 ５وغواړي له جاپان ＇خه زيات سوداگريزمالونه او کالي نيويارک او دوب９ ته وارد ک７ي. وارد وونکي د انترن

أيا د ن７يوال کيدو له موضوع سره أشنايئ؟

نوري فايبر
سپوږمک９
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ش اخيستل کي８ي 
په مرسته د اړوند و کمپنيو ＇خه د مالونو دل８５ دولو غو＊تنه کوي. په لوم７ي پ７اوک３ فرماي

او وروسته 請ادر وونک３ کمپن９ د مالونو بيه، کرايه او د مالونود بيمه کولو  اطالع ورکوي.
واردوونکى د الکترونيکي اويز په واسطه د مالونو بيه د انترن５ پواسطه مقابل لوري بانکى حساب ته 
استوي. او وخت پر وخت د انتقاالتي وسايلو خط السير د مصنوعي سپوږ مكيو، انترن５، موبايل پواسطه 

کنترولي８ي، تر＇وچ３ مالونه اخيستونکي ته ورسي８ي.
دغه انتقاالتي پروسه د نوري فايبر يا الکترونيکي اسانتيا وو په مرسته اسانه شوي ده او د زرگونو کيلو مترو 

وا！ن په يوه دقيقه ک３ تنظيموي. دغه په ن７ۍ ک３ د ارتباطي مسايلو دن７يوالتوب گ＂ه ده.

گران زده کوونکي په دريو ډلو له ويشلو ＇خه وروسته دن７ۍ د دريوو مهمو وسيلو لکه راديو، تلويزيون او 
تيلفون په باره ک３ بحث وک７ي او دبحث پايله دې د ډل３ استازي خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ي او ＊وونکى دى 

له خپل معلومات سره د فعاليت نتيجه را ！وله ک７ي.

 پو＊تن３: 
له ＇لور ＄وابونو ＇خه سم ＄واب غوره ک７ئ

١- گلوباليزيشن عبارت دي له:
د: د اړيکو نشتوالى

ج: سياسى نظام 
ب: ن７يوالتوب 

ف: اړيک３ 
ال

٢- تيل５فون دالندې موضوعاتو لپاره کارول ک８５ي:
ج: د موسسو او افرادو ترمن＃ د اړيکو 

ب: دسوداگريزو کاليو تسليمول 
ف: د کاليوتبادله 

ال
د: هي＆ يوسم نه دى

تامينول 
جمله بشپ７ ک７ئ:

٣- انترن５ په ن７ۍ ک３                  ＊ه وسيله ده.
لن６ ＄واب وواياست:

٤-  د عصري پرمختللو ارتباطي وسايلو نومونه واخلئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ارتباطي وسايل کوم مفهوم افاده کوي او ارز＊ت يي په کومه برخه ک３ دى؟ مهرباني وک７ئ هغه په کتابچو ك３ 

وليکئ او دجغراف３ په راتلوونکي ساعت کي ي３ شرح ک７ئ.
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د اړيکو دغوره وسيلو ډ ولونه:

د اړيکو ＇و ډوله وس５ل３ پ５ژنئ؟
د پيغام په انتقال ک３ د جغرافيايي حقايقو موندل، د نورو علومو په ＇ير، د اړيکو د وسيلو پورې اړه 
ل７ي. نوله همدې امله د اړيکو د وسايلو غوره ډولونو زده ک７ه د جغرافيايي ＇انگ３ د زده کوونکو 
لپاره حتمي او اړين کار دى. په تيره بيا د نن ور＄３ ＇７５ن３ د لمريز نظام، مصنوعي سپوږمكيو  او د 
هغه تحوالتو او د حقايقو د موندلو په هکله لکه کانونه،کرنيز زيانونه ا وداس３ نور او  همدارنگه نوي 
پرمختگونه د کايناتو او دسيارو په هکله دحقايقو موندل او د هغو اړيک３ له ＄مک３ سره هغه اړين３ 

مسآل３  دي چ３ د مخابراتي وسايلو پواسطه سرته رسي８ي.
 انسانانو د ژ وندانه له لوم７يو وختونو＇خه په ＄مکه ک３ له اشارو، ن＋و او ساده وسيلو ＇خه گ＂ه 
اخيستله. همدا رنگه ډول (دهل) او نغاره به ي３ وهله او بيا وروسته ي３ له اهلي حيواناتو ＇خه گ＂ه 
اخيستله او په پاي ک３ له مو！ر، سيم لرونکي تيل５فون مونولوگ او ب３ سيم تيل５فون، راديو، تلويزيون، 

انترن５ او رادار ＇خه ي３ گ＂ه اخيستله.
ډيجيتل تيل５فون او مونولوگ ＇خه گ＂ه اخيستنه په اوسني وخت ک３ مخابراتي ستونزې حل ک７ي او 

يوله بل سره ي３ اړيک３ ！ينگي ک７ي.
د تيلي کمونيکشن په برخه ک３ اختراعگانو دن７ۍ ＇５ره بدله ک７ه او د اړيکو په سيستم ک３ پرمختگونه 
په هوانوردۍ، سمندري ترانسپورټ او دحمل ونقل په ډيرو نورو  برخه ک３ بنس＂５ز تغيرات رامن％ته 
ک７ي. لوى بدلونونه په تيره بياله دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه وروسته اختراعگان３ چ＂ک３ شوې. ډله 

ي５زې اړيک３ ( م６５يا) په اروپا او امريکا ک３ د اړيکو معا請رې دستگاوې جوړې شوې.
د ارتباطي وسيل３ په توگه د راډيو را من％ته کيدلو، وکوالى شول چ３ انسانان يوله بل سره نژدې ک７ي او د 
FM ＇پ３ ل５رې وا！نونه د غ８ د خپر ولو پواسطه نژدې ک７ي. دسوداگريز 

راديو من％ن９، لن６ې، اوږدې او 
 ５ناعتي او تخنيکي مالونو اعالنول، ور＄پا１ي، تلويزيون، انترن請 ،و مالونو اخبار خپرول، د توليدي
سپوږمک９ د اړيکو ډ４رې لوي３ وسيلي شم５رل شوي، چ３ په جغرافيايي ＇７５نوک３ ور＇خه زياته گ＂ه 
PC G) يا د ن７ۍ د 

lob) ک３ هغه پروگرام چ３ د ساي ５د انترن G
oogleاخيستل ک８５ي. د گوگل

س په نوم يادي８ي، ＄اى پر＄اى شوى دى چ３ اقتصادي او فزيکي، اوبو او هوا او داس３ نورو په 
اطل
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باره ک３ معلومات  انسان ته ورکوی. فضايي او کيهاني سفرونه او د مصنوعي سپوږمكيو او  ＄مک３ تر 
من＃  د اړيکو ！ينگول په پرمختللي ډول بدل شوي دي او معا請رې کيهاني ＇７５ن３ وکوالى شول چ３ د 
طبيعت د ＄ينو رازونو په پ５ژندلو او کشفولوک３ له انسان سره په ډيره ＊ه طريقه مرسته وک７ي. په مصنوعي 
سپوږميوک３ د پرمختللو کمرو نصبول د ＄مک３ د کرې او سمندرو په باره ک３ د ＄ينوحقيقتونو د رو＊انه 
کولو سبب شوي دي او نوې موضوعگان３ ي３ د＄نگلونو، کانونو، سمندرونو او د ژوندانه د چاپ５ريال په 

هکله سپ７لي دي.
گ ک７ى دى چ３ الندې برخ３ لري:

د انسان د ژوندانه په ！وله موده ک３ د اړيکو عمده وسيلو پر مخت
١- لوم７ن９ وسيل３: لکه الوتونکي (هدهد او کوترې) او اهلي حيوانات لکه أس، اوښ، خر، قاطر.

FM ＇پ３ 
٢- عصرى وسيل３: لکه د مي６يا د اړيکو وسيلي (راديوچ３ من％ن９، لن６ې، اوږدې او 

لري)، تلويزيون، موبايل، کمپيوتر، انترن５، مصنوعي سپوږم９ چ３ پاس ور＇خه يادونه وشوه.

ش دفضأ او 
زده کوونکي په بيلو ډلو وويشئ، چ３ د اړيکو د وسيلو نومونه واخلي او دسپوږمکيو نق

＄مک３ په نوو کشفياتو ک３ بيان ک７ي.

 پو＊تن３: 
سم ＄واب و！اکئ:

١- مي６يا عبارت دى له:
د: هي＆ يو

 
 

ج: راديو
ب: ډله ي５زې اړيکي 

ف: اخبار 
ال

٢ – دسپوږ مکيو ＇خه د جغرافي３ په کومو مسألو ک３ گ＂ه اخ５ستل کي８ي؟
٣- د اړيکو ا請لي وسايل__،__،___، ___، او___،___، احتوکوي.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
－رانو زده کوونکو د تيل３ کمونيکيشن په باره ک３ لن６ معلومات ورک７ئ او له موبايل ＇خه گ＂ه اخ５ستنه 

پخپلوکتابچو ک３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په  راتلونکي ساعت ک３ ي３ ！ولگ３  ته وړاندې ک７ئ.
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ت
 شپ８ ＇لوي＋تم لوس

ۍ ک３.
تpost په ن７

ف: ُپس
ال

ايا د پُست په باره ک３ معلومات لرئ؟
له ډيرې پخوا زمان３ را هيس３ په ن７ۍ ک３  پُست３ شتون در لوده، چ３ نوموړي فعاليتونه په چين، 
مصر، يونان اود پخواني روم په امپراتورۍ ک３ له حيواناتو او الوتونکو ＇خه په گ＂ه اخ５ستنه ليکونه 
پُستي خدمتونوپه  ف شغولونه من％ته را غلل نو د 

او پيغامونه انتقاليدل. کله چ３ په اقتصادک３ مختل
پُستي تشکيالت  واسطه ي３ خپل３ اړتياوې يي د اړيکو په برخه ک３ پوره کول３. په هغه وخت ک３ 
نيم دولتي وو، چ３ دغه حالت د من％نيو پ７５يو ترنيمايي پورې دوام وک７. خودغه کار ورو ورو تغير 

， وک７.
موند. کله چ３ غو＊تن３ زيات３ شوې، پُست غوره پرمخت

پُست３ سيستم ＇خه گ＂ه اخيستل کيده  همدا رنگه د  امويانو او عباسيانو د امپراطورۍ په دوره کى د 
او هغه ي３ د ＊ارونو او ه５وادونو د امنيت لپاره ډيره ＊ه وسيله گ２له. د هارون الرشيد په زمانه ک３ 

خالد برمکي د امپراطورۍ د پُستي متصدي په توگه مقررشوچه د البريد په نوم ياديده.
ک لوست او لوم７نيو زده ک７و زياتيدل، 

د چاپ د ماشين اختراع او په بيالبيلو ه５وادونوک３ د لي
گ لپاره اسانتياوې او دهغو 

گ او رات
دنوو لويو وچو کشف５دل، د حمل ونقل د وسايلو زياتوالى دت

تر من％ه ي３ اړيکي زيات３ ک７ې چ３ په پاى ک３ په اړيکو ک３ وده زياته شوه.
پُست د ه５وادونو له سرحدونو ＇خه بهر شو او د فرانسوا تاکسي  په شپاړسم３ ميالدي پ７５ۍ ک３ 
پُستي موادو  په همت  لوم７ي ＄ل لپاره پُستي خدمتونه رامن％ته شول او په اروپاک３ ＇و ه５وادونه د 

چ３ يوازې ليکونه يي احتواکول، په تبادل３ الس پورې ک７.
ُست３ ساحه پراخه شوه او وي３ کوالى شول چ３ د اړيکو د يوې باوري  پ په ١٨ م３ پ７５ۍ ک３ 
پُستي تبادل３ لپاره دوه اړخ５زې  وسيل３ په توگه  خلکو ته وسپارل شوه. ه５وادونو خپل من％９ د 
ک ک７ې. دبخار د ب７５يو اختراع او د اوسپن３ کر＊３ د من％ته راتللو سره 

سراسرې موافقتنام３ السلي
ک شول. ن７يواله پستي راک７ه ورک７ه د وخت دحمل و نقل له وسيلو ＇خه －＂ه 

ُست３ فعاليتونه چ＂ پ
ُست３  تشريفاتو د ساده کولو او  د اجرتونو په باره ک３ د يوډول توب له را من％ته ك５دلو  پ اخ５ستنه،د 
Mپه ١٨٤٠ 

r Raw
land H

ill  پرته ممکن نه وه . نوله همدې امله راوالن６ هل انگليسي
الدي کا ل ک３ نرخنامه  او  د هيواد د سرحداتو  په دننه ک３  يوپني پُستي ！ک＂ونه رواج ک７ل.  مي

 لوم７ي ＄ل د ن７ۍ د پست３ اتحاديه د ！ولومتمدنو ه５وادونو ترمن＃ په ١٨٦٨ ميالدي کا ل ک３ 
پُست د ادارې دکارکوونکي هانري  پواسطه طرحه شوه او خپل دولت ته يي  د المان د ه５واد د 
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س ک３ چ３ د دولتونو استازي په ک３ －６ون ولري 
وړانديز وک７ چ３ په پورتن９ طرحه په يو ه کنفران

بحث وشي. وروسته د ١٨٧٤ ميالدي کا ل د ستمبر په ١٥نيـ＂ه د ٢١ غ７و  ه５وادونو ترمن＃ د 
ک شوه، نوموړې پريک７ه په 

س په پايله ک３ پريک７ه چ３ د برن د معاهدې په نوم يادي８ي السلي
کنفران

ُست３ د اتحادي３ بنس －２ل ک８５ي. کله چه د پست دعمومي اتحاديي سره ډ４ر شم５ر  دپ حقيقت ک３ 
هيوادونه يو ＄اي شول د پست د جهاني اتحادي３ په نوم ونومول شوه چه په ١٩٩٦ م کا ل ک３ يي 

دغ７و شم５ر ١٨٩ هيوادونوته ورسيد.

 زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي او هره ډله دې ُدپست د اسانيتا وو په باره ک３ بحث وک７ي  او د خپل 
بحث پايلي دې منظمي ک７ي او تنظيم شوې معلومات دې په ！ولگي کي وړاندي ک７ي

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١.  فرانسوا تاکسي ＇وک دى؟
٢-د بخار  بي７يو  او داوسپن３ کر＊３ اختراع  په ن７يوال３ پست３ ک３ کوم تحوالت را من％ته ک７ل؟

الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ
.  دن７ۍ پستي اتحاديه د لوم７ي ＄ل لپاره د ！ولو هيوادونو تر من＃ په___ کال ک３ د ___ له خوا په  ٣

س کي جوړه شوه.
سوي

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د پست３ رول د انسانانو په ژوند باندي تشريح ک７ئ، چي له يوه مخ ＇خه زيات نه وي.   
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ت: 
اووه ＇لوي＋تم لوس

:Telphone and M
obil ۍ ک３ تيل５فون او موبايل

ب: په ن７

ص ته ولي８ئ.
آيا کوالي３ شئ د تيل５فون او موبايل پواسط مختلف پيغامونه خپل د نظر وړشخ

M په ډله ييزو رسنيو کي د اړيکو 
obil او موبايل Telphone په عصري تکنالوژۍ کي تيل５فون

ډيره مهمه برخه لري او له هغو ＇خه په جغرافيايي مسايلوکي د اړيکو دنيولوپه برخه کي ديوي وسيلي 
په توگه －＂ه اخيستل کي８ي لکه: (أب و هوا، زلزل３ اورلگيدن３، د سودا－ريزو او اقتصاد ي معلوماتو 
په برخه کي...)نو له همدې امله د تيل５فون او موبايل ＇خه －＂ه اخيستنه په جغرافيايي موضوعگانوکي 
د ！ولو زده کوونکو لپاره مهم او اړين دي. لکه چ３ مخک３ ور＇خه يادونه وشوه، د لوم７ي ＄ل 
G تيل５فون اختراع ک７، چي د انسانان په ژوندک３ لوي قدم وو. 

ram
ham

 Bill  لپاره گرام هام بل
وروسته بي سيمه تيل５فون اختراع شو، چي په ١٨٩٧ ميالدي کال کي   لوم７نی  پيغام د    گگليمو   مارکوني   
س د سمندر ＇خه هغه خواته مخابره شو. 

G پواسطه له اروپا ＇خه د اطل
ugliem

o M
arcone

دغه ازماي＋ت و ＊ودله چي د راديوي ＇پو پواسطه د اړيکونيول امکان لري، چي دغه عمل د شفاهي 
پيغام د لي８لو پيل دى، چي له يوه س７ي ＇خه بل س７ي ته د کوچني ماشين پواسطه استول کي８ي.

 نولسمه پي７ۍ د اړيکواو رسنيو په برخه کي د ډيرو اختراع／انو شاهده ده، چي ب３ سيمه اړيک３ د ملکي 
هوا نوردۍاو جوي ＇７５نو په برخه ک３ مهم تغيرات را من％ته ك７ي دي. 

د دويمي ن７يوالي جگ７ي ＇خه وروسته ډيري او چ＂ک９ اختراعگان３ را من％ته شوې او عصري تيل５فونونو 
د زړو تيل５فونونو ＄اى ونيوه. ملگرو ملتونو په ١٩٧٠ ميالدي کال ک３ ب３ پرې مخابرات３ مرکز جوړ ک７ 
س له يونسکو ＇خه د ！ولى ن７ۍ ه５وادونو ته 

ک براي６) لوم７نی پيغام دپاري
د ملگرو ملتونو نماينده (م

خپورك７. په ١٩٤٧ ميالدي کا ل ک３ د تر انز４ستور Transistor اختراع د ن７ۍ د مخابراتو په برخه 
M د لن６ې تاريخچ３ 

obile Radio C
om

m
unication  ک３ زيات３ اسانتيا وې رامن％ته ک７ې.د

A) د سمندر الندې د کيبلونو نقشه.
lcatel) د ن７ۍ په سطحه د الکاتل
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＇خه دا را ＇ر－ندي８ي چ３ د مخابرې د انفرادي خدماتو پرو－رام په ！ولنيز ژوندانه ک３ د اړيکو د زياتوپر 
ك ＇خه －＂ه اخ５ستنه چ３ په   ١٩٦٠ميالدي 

مخت／ونو سبب شوی دی. د انفرادي مخابرى له تخني
کال  ٦٢ سلنه وه په ١٩٧٠ ميالدي کال ک３ ٧٢ سلن３ ته زياته شوه. اوس د شخصي مخابرې خدمات 

P C) په چ＂ک９ مخ په زياتيدو دي.
 S) (Personal C

om
m

unacation service)
ب３ سيمه تيل５فون چ３ التين نوم يي سيلولر Cellular  دى، هغه ډول پرمختللي تيل５فون ته ويل کي８ي 
چ３ د دوه تنو تر من＃ اړيکي ！ين／وي او هر＄اى ته د انتقا ل وړ وي. دسيلولر کلمه دCell يا حجرې له 
（ الندي راولي. 

کلم３ ＇خه اخيستل شوې ده، چ３ د موخو له مخ３ لويه يا کوچن９ ساحه د موبايل دپو＊
（ الندي راولي. موبايل 

چ３ دغه کار د موبايل د کمپن９ په ظرفيت پورې اړه لري او ！اکل３ ساحه د پو＊
مخابراتي محرميت هم لري چ３ هره کمپن９ په هر ه５واد ک３ ＄ان／７ی نمبر هم لري چ３ د کود  نمبر د 

دايرولو پرته اړيک３ نيول نا شوني دي.

د لوم７ي ＄ل لپاره تيل５فون دکوم مخترع پواسطه رامن％ته شو او په انسانانو ک３ د کومو تحوالتو  المل شو؟
ک ک７ئ.

مهرباني وک７ئ په دې برخه ک３ خپل معلومات يوله بل سره شري

 پو＊تن３: 
سم ＄واب انتخاب ک７ئ.

١- د تيل５فون مخترع له الندنيو مخترعينو ＇خه کوم يودى؟
د: گگليموماركوني

 
 

ج: ماريا
ب: انتوني 

ف:گراهامبل 
ال

٢- سيلولر عبارت دى له:
ف:يو ډول پرمختللی تيل５فون دی چ３ د دوو کسانو تر من＃ اړيک３ ！ين／وي    

ال
ب: انترن５＂ي ساحه ده     ج: د اناالگ تيل５فون ساحه ده         د: هي＆ يو

سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ  
٣-مل／رو ملتونو په 1970م کال ک３ له ت７او پرته مخابراتي مرکز جوړ ک７.

٤- ترانزيستور په ن７ۍ ک３ زيات３ مخابراتي اسانتياوی من％ته راوړي.
 لن６＄واب ورک７ئ

-  P C S ا請طالح تشريح ک７ئ ٥

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

ح
ح

له مبايل ＇خه گ＂ه اخ５ستنه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او د جغرافي３ له ساعت ک３ يي په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
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ت:
اته  ＇لوي＋تم لوس

ۍ ک３
س Fax په ن７

ج- فک

ش لري؟
س ماشين په جغرافيايي موضوعگانو ک３ ＇ه مهم نق

د فک
س ＇خه گ＂ه اخ５ستنه ده چ３ 

د جغرافي３ په ！ولو ＇انگوک３ يو له مهمو اړتياوو ＇خه يوه له فک
س ＇خه گ＂３ اخ５ستن３ د اړتياوړ 

دهغ３ پواسطه پيغامونه ل５رې اونژدې سيموته استول کي８ي. له فک
حقيقتونو دمستند کولو لپاره په جغراف３ او نورو برخوک３ ډ４رې آسانتياوې رامن％ته ک７ي دي، لکه 

請نعت، سوداگرۍ، توليدي وسايل، 請ادرات، واردات او داس３ نور.
 Rechard H

  Ringer  فکس نوی تکنالوژي ده چ３ په ١٩٢٤ ميالدي کا ل ک３ چ３ د ريچارد رنجر
پواسطه اختراع شو او لوم７نى پيغام ي３ له نيويارک ＇خه لندن ته واستوه.

په ١٩٧٠ ميالدي کال ک３ د ماشين په جوړ＊ت  او اجزاوک３ دسمون لپاره بدلونونه رامن％ته 
شول.

س د ليکلي پيغام د انتقال وسيله ده، چ３ د کاغذپرمخ ليکلي پيغامونه او －ذارشونه دې ماشين 
فک

ته ننه باسي او  په ＇و ثانيو ک３ ！اکلي ＄اي ته رس８５ي.
س ميخانيک３ وسيله ده چ３ دهغ３ پواسطه اطالعات او اسناد په ليکلي ډول د يوه سند په ！وگه 

فک
انتقال８５ي.

س
ج
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س 
س د ماشين له اختراع ＇خه وروسته تجارتي او 請نعتي اسانتياوې رامن％ته شوې. د فک

د فک
دماشين په مرسته حقايق ثبتي８ي، سودا －ريز فرمايشو اخلي اسناد ل８５دول ک８５ي، 請ادراتي او وارداتي 
س نه يوازې په سوداگريزو او 請نعتي موضوعگاتوک３ 

اقالم او رسمي او شخصي اسناد استول ک８５ي فک
په کار وړل ک８５ي. بلک３ په مصنوعي سپوږ مكيوک３ هم ور＇خه کار اخ５ستل ک８５ي. محرم اسناد 

اونوي  کشفيات له ＄مک３ ＇خه فضاته او له فضآ ＇خه ＄مک３ ته ل８５ل ک８５ي.
س له ډله ييزو رسنيو＇خه دى چ３  د هغه پواسطه شخصي او رسمي پيغامونه، 

نوله همدي امله فک
سوداگريز، حقوقي او 請نعتي معامالت او داس３ نور په لن６ وخت ک３ ليرې او نژدې سيمو ته 

سمالسي استول ک８５ي.

س د کار په ＇رنگوالي، فعاليت او اهميت 
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي او هره ډله دې د فک

باندې د ژوندانه په ب５الب５لو برخو ک３ کار وک７ي. دهرې ډل３ استازى دې د خپل بحث پايله په ！ولگ３ ک３ 
وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

س ＇ه شي دى؟
١- فک

س ＇خه دگ＂３ اخ５س５ت３ ＄ايونه په ن＋ه ک７ئ.
٢- له فک

سم ＄واب غوره ك７ئ:
س پواسطه الندې مهم مفاهيم استول ک８５ي.

- د فک ٤
د:   ！ول سم دي.

ج: 請ادراتي او وارداتي 
ب: 請نعتي 

ف: جغرافيايي 
ال

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
س د اسانتياوو په باب لن６ه مقاله وليکي او د امکان په 請ورت ک３ دې په ！ولگي 

زده کوونکي دې د فک
وړاندې ک７ي.
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ت:
 نهه ＇لوي＋تم لوس

٠m
ail Internet and E:او ايميل 

د-انترن５

له انترن５ او ايميل ＇خه ＇رنگه گ＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

په ن７ۍ ک３ اړ４کو او خبرتياو ته د الس رسي نسبت
د مخابراتو ډ４ره نوې وسيله انترن５ او ايميل دى، چ３ په جغرافي３ او نورو علومو   او د ژوندانه په نورو 
برخوک３ ＄انگ７ې دندې سرته رسوي. جغرافيه پوهان د ＇ي７نو په ！ولو مرکزونو ک３ د پيغامونو د انتقال لپاره 
له دواړو وسيلو ＇خه گ＂ه اخلي له ！ولو مهمه خبره داده چ３ د پيغامونو اخ５ستل او په ＄انگ７ې او محرمانه 
ډول د هغ３ ل８５ل، په هره اندزه چ３ و غواړو، په لن６ وخت ک３ سرته رسي８ي. له دواړو وسيلو ＇خه گ＂ه 

اخ５ستنه په ！ولو دولتي سوداگريزو مؤسسو او شخصي ډول سرته رس８５ي.
کمپيو！ر د نولسم３ پ７５ۍ په نيمايي ک３ په کار پيل وک７. له ١٩٤٤ -١٩٥١ ميالدي کلونو ک３ ي３ زياته وده 
ف ک７، کمپيو！ر نوره هم وده وک７ه. انترن５ د 

D ماشين کش
igital وک７ه. کله چ３ ويليم شاگلي ډيجي＂ل

کمپيو！ر ＄انگ７ى پروگرام دى، چ３ د يوې ب５ل３ شبک３ په واسطه د کمپيوتر سره ن＋لول ک８５ي او بيل بيل 
پرو－رامونه لري.چ３ نه يوازی پيغامونه انتقالوي بلک３ تصويرونه، علمي متنونه  او نور ！ولنيز، سودا－ريز، 

ديجيتل تيل５فون

انترنيموبايل
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ص ته رسوي. هر ＇وک  
سياسي         ٠٠٠  اوداس３ نور د کمپيوتر له الرې د انترنت پواسطه د پام وړ شخ

او هره موسسه کوالی شي په بيلو ادرسونو خپل ＄ان／７ي سايتونه پرانيزي او د هغو ＇خه －＂ه واخلي.
انترن５ت يو تنظيم شوي سيستم دي چ３ د بشر په ننن９ تکنالوژۍ ک３ د پيغامونو او اطالعاتو په انتقال ک３ 

د  چ＂ک３ او ＊３ منبع په تو－ه کارول ک８５ي.
 ！ول اسناد چ３ د انترن５ له الرې په کمپيوتر ک３ شامل شي، له چاپ وروسته الس ته را３＄. 
انترن５  ارتباطي ډ４ره ＊ه وسيله ده، چ３ د ن７ۍ ！ول ه５وادونه په دې پرو－رام ک３ شامل دي. له 
١٩٩٠ ميالدي کال ＇خه مخک３ د کمپيو！ر پواسطه هي＆ ډول اسانتياوې نه وې لوم７ن９ ＇انگه يا 
ديپارتمنت چ３ د  کمپيو！رماشين پواسطه ي３ د مخابراتو اړيک３ جوړې ک７ې د  امريکا د متحده ايالتونو  پو３＄ 
A د کمپيو！ري ماشينرۍ مؤسسه د امريکا په 

 C
 M

D)  په ١٩٦٧ م کال ک３
O

D)  ７نيز مرکز وو＇
A دفتر و يو کوچنى ماشين ي３ جوړک７ چ３ له يو کمپيو！ر ＇خه بل 

 R P A متحده ايالتونوک３ ياد
کمپيو！ر ته  معلومات انتقال ک７ي. له يوه کمپيوتر ＇خه بل کمپيوتر ته د پيغام انتقا ل په دې پورې اړه 
Interface M) پواسطه په کمپيو！ر 

assage Process (I M
 P لري  چ３ لوم７ى دغه پيغام د

ک３  دا خل شي.
U له پوهنتون 

tah پواسطه د يوتا ５س   پوهنتونو نو  وکوالى شول چ３ د انترن
د کل５فورنيا اوالس انجل

سره اړيکي جوړې ک７ي. د انترن５ پروگرام په ١٩٩٠ ميالدي کا ل ک３ دن７ۍ په سطح په کار پيل وک７. 
په کايناتو ک３ او سني فضايي پروگرامونه ＇７５ي او د رازونو دکشفولو لپاره د انترنت پواسطه په ډيره آسان９ 

له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اي  ته ل８５دول ک８５ي
ش د جغرافيايي حقايقو موندل دى. په دي ډول د قطبونو د کنگلونو، د＄مک３ 

په جغرافيه ک３ د انترن５ نق
دکرې د تودوخي، د اوزون د طبق３ نازک کيدل او د انرژۍ دسرچينو د موندلو لکه نفت، گاز اوداسي 
نورو، طبيعي سرحدونو، په سمندرک３ د کبانو د استو－ن３ د ＄اى د معلومولو، د ＄نگلونو د ساتن３، د أب 
و هوا وړاندوينه، د تودوخي او س７و د درج３ ！اکنه، د خاورې پ５ژندنه او داسي نورو برخوک３ ور＇خه کار 
اخ５س５تل ک８５ي. چ３ خبرورکوونكو په ويب ساي ک３ اچولي دي او وروسته د انترن５، په مرسته هغه 
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اخلي. له انترن５ ＇خه معلومات د دوه تنو، يا دوه دولتي يا شخصي مؤسسو ترمن＃ تبادله ک８５ي په دې 
.(htt://www.google.Com) شرط چ３ دهغه بل لوري د ايميل کود ورته  معلوم وي. دمثا ل په ډول

د انترن５ اړيک３ دسپوږمکيو اود نوري فايبر سره دي  زياتره پيغامونه او کرنيز، اقتصادي  معلومات اوداسى 
نور په دقيق ډول د ＄مک３ ＇خه اخلي او دوهم ＄ل يي خپل اړوند مرکز ته مخابره کوي .

Electronic  M  هم  نوې تکنالوژۍ شم５رل ک８５ي. چ３ د سودا－ريزو، 請نعتي، سياسي، 
ail ايميل

فرهنگي او انفرادي  پيغامونو په ل８５لوک３ ډيرې سترې دندې سرته رسوي او د همدې ماشين په مرسته 
سمالسي دل５رې او 
نژدې وا！ن ترمن＃ 
ژر ارتباطات 

ډ４ر 
لن６يزي３ 

تاميني８ي. 
 (e- m

ail) ايميل
دى.

     

مصنوعي سپوږم９

ايميل

س
فك

＄مکه
ك

نيويار
كابل
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يميل پيغامونه راديويي ＇پو په مرسته اخلي او ل８５ي چ３ د  ايميل ديوې  دستگاه د مرکز  ＇خه د بل３ 
دستگاه په آدرس پيغام  استول ك８５ي  او په ＇و ثانيو ک３ اړونده آدرس ته رسي８ي.

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وويشل شي او هره ډله دې د انترنت او د هغه د استعمال په هکله په خپلو 
من％و ک３ بحث وک７ي  د بحث پايل３ دې خپلو ！ول／يوالو ته ووايي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١- د ډيجيتل د ماشين اختراع د کومو لويو تحوالتو سبب شوه؟
٢-د کمپيوتر پواسطه پيغامونه په ＇ه ډول استول ک８５ي؟

ف ي３ ک７ئ
٣- ايميل ＇ه ته وايي؟ تعري

. جمله بشپ７ه ک７ئ:
- انترن５ په لوم７ي ＄ل په(          )په کارپ５ل وک７. ٤

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
له کمپيو！ر ＇خه د گ＂３ اخ５ستن３ ＇رنگوالى وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په ساعت ک３ ي３ په ！ولگي 

ک３ بيان ک７ئ.
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ت:  
 پن％وسم لوس

Satellite Network7-2 د سپوږ مکيو شبکه

ايا د مصنوعي سپوږم９ په باره ک３ معلومات لرئ؟

د ن７يوالو سپوږمکيو د اړيکو سيستم 

Rem د نوې تکنالوژۍ ډيره عصري وسيله ده، 
ote Sensing ，

امصنوعي سپوږم９ او ريموټ سنسن
جغرافيه پوهان ي３ د دې وړک７ي چي د جغرافي３ اړونده ＄مک３ په کرې او فضا ک３ مسايل چي تر اوسه نه 

ف شوي 
ف ک７ي او  انسان وکوالی شي هغه رازونه وپيژني چي تراوسه ندې کش

ف شوي، کش
دي کش

Satellite N د ＄مک３ او فضا په هکله معلومات زيات ک７ي 
etw

ork د مصنوعي سپوږمکيو ＇ي７نو.
دي.د هغو رول په جغرافيه ک３ ＇ر－ند دی لکه دکرن３،کانونو، طبيعی زيرمو په هکله ＇７５ن３،د آب وهوا 
وړاند وينه، د ＄نگلونوشتون، د کبانود ＊کارسيم３ د بي７يو الر ＊وونه د سوداگريزومالونو انتقال اوداسي 
نور.همدارنگه  د کيهان وردانو لپاره ي３ د فضايي مسافرت شرايط برابرک７ي دي، چي د سپوږ مکيو په 

مرسته فضا ته سفروک７ي.
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 د سپوږمک９مخابراتي سيستم د کمپيو！ر او تيل５فون په مرسته سرته رسي８ي، چ３ د سيلو لر تيل５فون
cellular phone يا cell په نوم يادي８ي. د سپوږمک９ مخابراتي سيستم د نوې تکنالوژۍ پيچلي 
D اوهغه پيام چه له ＄مکی 

ow
n Link سيستم دي چ３ له فضا ＇خه ＄مک３ ته اطالعات ل８５ي چه د

＇خه فضا ته لي８ی Link  up په نوم يادي８ی. سپوږمک９ په فضا ک３ د استوا په کر＊３، عمود، مايل يا 
موازي په ！اکلو مدارونو ک３ د ＄مک３ په شاوخوا＄ای پر ＄ای شوي دي.＄ين３ مصنوع３ سپوږمک９د 
G په 

eo Stationary مک３ ＇خه په يونقطه ک３ ثابت３ ساتل３ ک８５ي چ３ دا حالت د  جيو ستشنري＄
ا請طالح ياد８４ي. 

انسانان کوالی شي چي د سپوږ مکيو په مرسته د لمريزنظام او دهغه اړونده سيارو او دهغو ＇خه د ＄مک３ 
په برخه ک３ زيات معلومات حا請ل ک７ي لکه د ＄مک３ لوړې برخ３، د ＄مک３ پر مخ روان３ اوبه، د     
اور ＊ت اندازه او داس３ نور. تازه ＇７５نو ＊ودل３ ده چي سپوږ مکيو انسان ته د دې وس ورک７ی دی چ３ د 
طبيعت ＄ين３ رازونه پيدا ک７ي او دزياتو معلوماتو لپاره دغه ډول ＇ي７ ن３ په چ＂ک９ دوام لري هغه ه５وادونه 
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چي سپوږمک９ لري په الندې ډول دي: د امريکا متحده ايالتونه، روسيه، چين، هند او داسي نور ＄ين３ 
نورهيواد ونه هم غواړي چ３ دغه نوې تکنالوژي ولري.

！ول مخابراتي مسايل د سپوږمکيو  له الرې تنظيمي８ي لکه راديو، تلويزيون او داسي نور. زيات３ سپوږ مک９ 
په فضاک３ د پيغا مونود لي８لو او راديويي ＇پو لپاره فعاليت کوي او ！ول３ ن７ۍ ته د راديو ＄ان／７ې ＇پ３ 

لي８دوي. په ＄ينو نورو مخابراتي برخو  لکه نظامي، استخباراتي او  داسی نوروک３ هم فعاليت کوي.

يادونه:
سپوږم９ په فضاک３ د فعاليت پر وخت د دوه وزرو په واسطه چ３ دهغی دواړو خواو ک３ دي خپله د اړتيا 

وړ انرژي له لمر＇خه اخلي.

ز ده کوونکي په مناسبو ډ لو وو يشئ او په جغرافيه ک３ دې د مصنوع３ سپوږ مکيو د اهميت دأب وهوا 
ِي او د بحث پايل３ دې د  د وړاند وين３، د اقتصادي،کرنيزو او پو＄ي موضوع／اتو په هکله دې بحث وک７ِ

ډل３ مشر خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ي. 
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب و رک７ئ 

G کوم حالت ته ويل ک８５ي؟
eo Stationary ١-  جيو ستشنري

Satelit N په جغرافيه ک３ کوم خدمتونه سرته رسوي؟
etw

ork -٢
الندې جمله بشپ７ه ک７ئ:

٣-هغه پيغامونه چ３ له مصنوعي سپوږم９ ＇خه ＄مک３ ته رسي８ي  ........       او هغه  پيغامونه چي له 
＄مک３ ＇خه مصنوعي سپوږم９ ته  استول ک８５ي..................په نوم ياد８４ي. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د مصنوعي سپوږ مکيو د ډولو نو او دهغو لپاره د اړتيا وړ انرژۍ  په باره ک３ مقاله وليکئ او د جغرافي د 

مضمون په راتلوونکي ساعت ک３ ي３ خپلو ！ول／يوالوته وړاندې ک７ئ.
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ت
يوه پ％وسم لوس

8-1 د سون د مواد و لو－ي او غازونه 

په هغه ＄اي ک３ چي اوسي８ئ، أيا دکوم３ دستگاه لو－ی او غازتاس３ رب７وي؟

د بدن سالمتي او روغتيا د انسان لپاره د ژوندانه ا請لي اړتياوې －２ل ک８５ي. هر هغه المل چ３ د انسان 
سالمتيا او روغتيا ته تا وان اړوي مضر دي. نو له همدې امله بايد د انسان د ژوندانه ＄ای له هر ډول کک７تيا 
او مضره مواد و ＇خه پاک وي. له دې پرته به زموږ د ژوندانه چاپ５ريال متضرر وي، بايد هغه ＊ه وپ５ژنو او 
د حل الره  ورته ول＂وو. طبيعت په فطري ډول پاک دی او د ＇＋تن تعالی له تحفو ＇خه دی نوله همدې 

امله د چاپ５ريال پ５ژندنه چ３ د جغرافي３ لويه برخه ده بايد په بشپ７ ډول  وپ５ژنو.
Com ده چ３ انسان، حيوان او نبات لپاره ي３ 

plex د ژوندانه چاپ５ريال د ژوندانه د ！ولو پديدو يوه ！ول／ه
 ،）

د ژوندانه شرايط برابر ک７ي دي. مهم３ برخ３ ي３ ＄مکه، داستو－ن３ ＄اي، خاوره، اوبه، نباتي پو＊
حيوانات او اتموسفير تشکيلوي.

اتم ＇پرکی
ې 

  د ژوندانه د چاپ５ريال ن７يوال３ ستونز
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د وخت په تيريدو سره انسانان په دې پوهيدلي چ３ همدغه چاپيريال کوالی شي چي زموږ ！ول３ اړتياوې 
پوره ک７ي نو په چ＂کي له خپل چاپيريال سره اړيکي ！ين／３ ک７ې. په دې برخه ک３ ي３ زيات３ تجرب３ الس 

ته را وړل３، د طبيعت له ＊کال او ستونزو سره اشنا شول او د هغه له تهديدونو سره ي３ مقابله وک７ه.
انسانانو پوهنه حا請ل ک７ه چ３ هر چاپيريال ک３ بايد له طبيعت سره اړيک３ ！ين／３ ک７و چ３ د هغه له 
امکاناتو ＇خه －＂ه واخلو. تودې او وچ３ سيم３ د کرن３ او د خوړو د برابرولو لپاره مناسب３ نه وي. هغه 
شن３ سيم３ چ３ د سيندونو او جهيلونو په غاړوک３ پرتي وی ！ول شرايط ي３ د ژوندانه لپاره برابر ک７ي وو. 

نو د همدې سنيدونو په غاړو ک３ لوي تمدنو نه رامن％ته شول.
په هر ＄اي ک３ انسان ه）ه کوي چ３ د طبيعي چاپيريال شرايط و پ５ژني او خپل ژوند له هغو سره برابر 

ک７ي او يا چاپيريال ته د خپلو اړتيا وو له مخ３ بدلون ورک７ي.
هغه چاپيريال چ３ موږ په ک３ ژوند کوو ＄ان／７ی نظم او قانون لري چ３ د خدای(ج) له خوا تنظيم شوي 
دی، د باران اوريدل، د باد ل／يدل، دنبا تاتو وده، ！ول ديوه قانون د بنس له مخ３ فعاليت کوي. موږ بايد 
طبيعي قوانين وپ５ژنو او دهغورعايت وک７و او خپل چاپيريال پاک وساتو له هغ３ پرته زموږ طبيعي ژوند 

اغيزمن کوي او د ！ولو موجوداتو لپاره ژوند ستونزمن کوي. 
متاسفانه له 請نعتي تاسيساتو، فابريکو، په ＄مک３ باندې 請نعتي پات３ شونو او گلخانه ي３ مضرو غازونو 
پورته کيدل د ＄مکی  اتموسفير کک７وي او دانسان، حيوان اونبات ژوند له خطر سره مخامخوي. د هوا 
د کک７ تيا په باره ک３ بايد ديوه ＄ای د آب و هوا په باره ک３ مستند او دقيق معلومات ولرو. اتموسفير د 
انسانانو، حيواناتو، او نباتاتو لپاره د ژوندانه يوه مهمه پديده ده. نو له همدې امله دغ３ حياتي سرچين３ ته 
بايد پوره پاملرنه وشي اوله دې سرچين３ ＇خه بايد په ＊ه تو－ه －＂ه واخيستل شي. هغه لو－ی او غازونه 
چ３ دسون له مواد و ＇خه پورته کي８ي په ！وله ن７ۍ ک３ ي３ هوا کک７ه ک７يده کک７ه فضاء د انسان اونورو 
حيواناتو پر تنفسي سيستم په مستقيم ډول ناوړه اغيزه کوي او د کاربن دای اکسايد او کاربو مونواکسايد، 
د متان غاز، کلور وفلوروکاربن او د نايتروجن اکسايد تعامالت دويني په دوران، او تنفسي جهاز او نورو 
باندې روغتياي３ ناوړه اغيزه لري د ＄مک３ پر مخ د غازونو او دودونو سرچينه د ډبرو سکاره، نفت                               

اورل／يدن３ او 請نعتي کارخانو ＇خه عبارت دي.
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 د کابل د ＊اري فضاءد حمل ونقل د 
وسيلو  او د نفوسو د زياتوالي او د ＊اري 
کک７ تيا پواسط غير 請حي او کک７ه 
شويده چ３ زموږ د ＊اريا نو په روغتياي３ 
نا وړه اغيزه ک７ې ده. هغه مواد چ３ په 
مجموعي ډول د هوا د کک７ تيا سبب 

－ر＄ي په الندې ډول دي:
١. زهري مواد

٢. کيمياوي مواد
٣. دغ８ونو خپريدل

۴. د اضافي غير請حي مواد راتول５دل
۵. د مصنوعي او اتومي مواد وپات３ شوني

۶. د مضرو اجسامو له را！ول５دل
٧. سو＄يدن３

٨. د مناسب کانا ليزسيون نه شتون او داس３ نور.

ز ده کوونکي په ډ لو وويشئ. دمضرو غازونو په باره ک３ دې چ３ زموږ په روغتيا ناوړه اغيزه کوي         
بحث وک７ي او دهغو پايل３  دې خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ي.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

ف ک７ئ
١. د ژوندانه چاپيريال تعري

٢. کوم مواد د ژوندانه د چاپيريال د کک７تيا سبب کر＄ي.
سمه جمله په ن＋ه ک７ئ 

٣. أيا په فضا ک３ مضره غازونه د وين３ په دوران او  تنفسي سيستمونو باندې مستقيمه  اغيزه لري(       ) 
٤. د مضرو لوگيو اوغازونو ا請لي منبع د ＄مک３ پر مخ اور لگ５دن３ گ２ل ک８５ي(    ). 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ز ده کوونکي دې د کابل د ＊ار د هوا د کک７ تيا او د هغ３ د ضرر په باره ک３ معلومات را！ول ک７ي او په 

！ول／３ ک３ دې ورباندې خبرې و ک７ي.
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ت
دوه پن％وسم لوس

ف- د وړلو- راوړلو (حمل ا ونقل وسيل３):
   ال

 د ژوند پر چاپيريال باندې د نقليه وسايلو غازونه او لو－ی ＇ه منفي اغيزې لري؟

نقليه وسايل د انسان له اړتياوو＇خه －２ل ک８５ي چ３ د کاليو او خلکو په انتقا ل ک３ ډ４رې اسانتياوې 
برابروي. خودلته نقليه وسايل په ＊ارونوک３ د هوا د کک７ تيا د المل په تو－ه ＇７５ل کي８ي.

نقليه وسايل په فضاء، ＄مکه او اوبوک３ د انتقال لپاره کارول کي８ي. انتقاالتي شبک３ په ！وله ن７ۍ ک３ د 
， د لو－ي او غازونو خپرول د ژوندانه چاپيريال کک７وي او 

حمل ونقل ستونزې حلوې. خو د دې تر＇ن
س ستونزمن کوي. 

د انسان، حيوان او نبات لپاره تنف
د نقليه وسايلو مضر لو－ي او غازونه هوا کک７وي او د ！ولو ژونديو موجوداتو د روغتيا لپاره ناوړه هوا من％ته 
راوړي د اوسنيو ＇ي７نو له مخ３ نقليه وسايل  هوا کک７وي. د هوا دکک７تيا غازونه، لو－ي، کاربن ډاي 

اکسايد، نايتروجن اوکسايد، سلفر، سرپ او داس３ نور دي.
. نوهرالمل چ３ د چاپيريال د کک７تيا سبب －ر＄ي د Pollution په نوم يادي８ي. 

په ن７ۍ ک３ د نفوسو زياتوالی ډيرو ونقليه وسيلو ته اړتيا لري. د دې وسايلو کک７و ونکي مواد د هوا د 
کک７تيا سبب －ر＄ي.

 د وروسته پات３ هيواد ونو د ژوند چاپيريال په ＊اري او 請حي معيا رونو سمبال نه دي. پر مختللي هيواد ونه 
په دې توانيدلي دي چي تريوې اندازې د نقليه و سيلو د مضرو موادو مخه ونيسي،＄که چي  پدې هيواد 
ونو نوي تکنالوژي او دنقلي３ ＊ی وسيل３ د دې سبب شوي دي چ３ د مضرو غازونو مخه ونيول شي هغه 

， وک７ي.
， او رات

نقليه وسيل３ چ３  د لو－ي او غازونو المل －ر＄ي، اجازه نه ورکول ک８５ي چ３ ت
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په دې ورستيو کالوک３ زموږ －ران هيواد افغانستان د زياتو نقليه وسيلو په لرلو په تيره بيا د کابل ＊ار  چاپيريال 
د کک７ تيا له مخ３ له ډيرو ستونزو سره مخامخ دی. د کابل د＊ار ＊کل３ فضا مضرو غازونو او د زړوموت７و 
لو－يو اودب３ کيفيته تيلوپه استعمال سره چ３ په هواک３ د سلفرو او سرپو د زياتوالي سبب کي８ي خرا به ک７ې 
ده. کوالی شود نقليه وسيلو کک７ تيا په ＄مکني، سمندري او هوايي برخو ډلبندي او مطالعه ک７و. چ３ 
هرې برخ３ پخپل وارسره ＄مکه، سمندر او فضا کک７ه ک７ې ده طبيعتاً 請افه او طبيعي هوا کک７ه  نه وي 
خو دا انسان دی چی د نوې  تکنالوژۍ＇خه په －＂ه اخ５ستن３ سره په ډ４رو منطقو ک３ چاپيريال کک７ وي.

！ول／ي په ＇وډ لو وويشئ او هره ډ له دې د هوا د کک７ تيا Pollutin د الملونو په باب يو له بل سره بحث 
وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３ استازې خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١. پر مختللو هيواد ونو ＇رن／ه د هوا د کک７تيا مخه نيول３ ده؟
٢. د نقليه وسايلود افرازاتو کک７تيا په هوا ک３ د کومو ستونزو المل －ر＄ي؟

جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
٣. نقليه وسيل３............. د کک７تيا المل －ر＄ي. 

۴. د انسان روغتيا مستقيماً له ..............سره اړيک３ لري.
۵. هغه الملونه چ３ د کک７تيا سبب －ر＄ي ...............په نوم يادي８ي.

 د سم ＄واب انتخاب ک７ئ:
۶. کوم غازو نه د هوا د کک７تيا سبب －ر＄ي:

د- ب او ج سم دي.
ف: اوکسيجن     ب: نايتروجن اکسايد       ج: کاربن مونواکسايد   

ال

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:

د نقليه وسيلو په هکله فکر وک７ئ چي ول３ چاپيريال کک７وي په دې هکله مقاله وليکئ او د جغرافي３ په 
راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ئ.
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ت:
ي پن％وسم لوس

در
ې:

ې د کارخانو اغيز
ب: د ژوند په چاپيريال باند

کله 請نعتي فابريک３ ته تلل３ ياست؟ کوم ډول مضر غازونه له فابريک３ ＇خه خارجي８ي او د ژوندانه چاپيريال 
کک７وي؟

د ژوندانه چاپيريال په مجموعي ډول د جغرافيه پوهانو پاملرنه ＄انته جلب ک７ی ده. 
اوسن９ ＇７５ن３ ＊يي چ３ د کارخانو په پراخه پيمانه جوړول د هوا،د ＄مک３ د روانو اود ＄مک３ 

الندې اوبو  د کک７ولو المل －ر＄ي. 
請نعتي انقالب له اروپا ＇خه پيل شو. چ３ ا請لي زان／وي３ د ان／لستان هيواد دی او له هغه ＄ايه 
＇خه ن７ۍ ته خپورشو او په شمالي امريکا په تيره بيا د امريکا په متحده ايالتو نوک３ ي３ په پراخه 
پيمانه پرا ختيا ومونده او د مو！رجوړولو، ب７５ۍ جوړولو، الوتکو جوړولو او په نورو برخو ک３ په  

سلونو فابريکو په کار پيل وک７.
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د أسيا د لوي３ وچ３ هيوادونو لکه جاپان، چين، هند او داس３ نوروهم د بيال بيلو کار خانو په 
جوړولو پيل وک７ او نورو زياتره هيوادو نو لکه د افريقا لوي３ وچ３ او استراليا هم لوي３ فابريک３ په 
＄ان／７و برخوک３ جوړې ک７ی. دغو ！ولو تاسسيات په بيال بيلو ＇ا ن／وک３ د ژوندانه د چاپيريال 
 ،cH

4 C، د متان 
o

2 په کک７و لوک３ زيات３ ستونزې رامن％ته ک７ي، لکه د کاربن ډای اکسايد
کلوروفلوروکاربن غاز cfc، نايتروجن ډای اکسايد زهرجن غازونه، د اوبو ب７اسونه او د اتومي زرو 

ص تغيروي.
أيونونه او داس３ نور په هوا ک３ دا خل８５ي چي د هوا فزيکي او کيماوي خوا

په مجموعي ډول مضر غازونه له فابريکو ＇خه خارج８５ي ＄５ن３ ډ４ر پورته ＄ي او هوا کک７ وي.   
د مثا ل په ډول د کلوروفلورکاربن (choloro fluoro carbon) (C.F.C) غاز له فابريکو 
او س７وونکو سرچينو＇خه خارج８５ي چ３ د هوا په لوړو پوړيو ک３ د اوزون په قشر ک３ کيماوي 
ترکيبونو سره تعامل کوي. د اوزون  طبق３ ويجا ړوي او په پاي ک３ د ＄مک３ د توديدو سبب 

－ر＄ي.
 مضر غازونه په ！وليزه ډول د هوا د کک７تيا المل －ر＄ي او ژوند له خطر سره مخامخوي چي په پاي 

ک３ د بيال بيلو ناروغيو سبب ک８５ي لکه د زړه، ريوي( تنفسي)، جلدي او داس３ نورو.
Radio A پات３ شون３ دالندنيوستونزو 

ctive w
aster ف

په همدې ډول اتومي کارخانی راديو اکتي
المل －ر＄ي.

اتومي وړان／３ (تشعشعات) د يو کيلومتر مربع په ساحه ک３ تخريبات کوي.
په کرنه، ک＋ت او کار منفي اغ５زلري.

فضا ته دا خلي８ي.
حيوانات، انسانان او نباتات په مرګ تهديدوي.

د چرنوبل اتومي چاودن３ چ３ پراخه ساحه له من％ه يوړه. د دې مطلب ＊ه بيل／ه ده.
د کاربن ډای اکسايد د غاز دتوليد سبب －ر＄ي.
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د پوستکي سرطان رامن％ته کوي.
د خوړو موادو تاسيسات اغيزمن کوي.

دکارخانو ناوړه اغ５زې، نه يوازې په ＄مکه بلک３ په فضا او سمندر ک３ هم د احساس وړ دي. د 
فابريکو ناوړه اغيزې د ＄مک３ اتموسفير هم کک７ه وي. 

， بهي８ي، د فابريکو د اضافي موادو پواسط اغيزمن ک８５ي. 
هغه سيندونه چ３ د فابريکوتر＇ن

اتومي اضافي مواد هم د سمندر اوبه کک７ې ک７ې دي. د نفتو له ب７５ يو ＇خه په سمندر ک３ د نفتو 
توييدلو هم د سمندر اوبه او سمندري ژوند ي３ متآثر ک７ی دی.

ِي او د اتومي  ！ول／ي په مساوي ډ لو وويشئ او هره ډله دې د فابريکو د ضررپه باره ک３ فکر وک７ِ
دستگاوو ناوړه اغ５زې دې توضيح ک７ِي او د ډل３ استازی دې خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي. 

 پو＊تن３: 
سم ＄وابونه  انتخاب ک７ئ:

١. له الند نيو هيوادو نو ＇خه يو هيواد د 請نعتي انقالب زان／و وه.
ف: جرمني      ب: ان／لستان     ج: فرانسه         د: ايتاليا

ال
٢. چرنوبل د بر４＋نا د توليد اتومي دست／اه په کوم يوالندني هيواد پورې اړه لري:

ف: اکراين      ب: قزاقستان     ج: ترکمنستان     د: ارمنستان 
ال

٣. مضر غازونه کوم３ منف３ اغ５زې لري؟
ف: د اوزون طبقه ويجاړوي    ب: د ژوندانه لپاره －＂وردي  

ال
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س لپاره －＂وردي      د: يوازې دنبا تاتو لپاره －＂ور دي.
   ج: د تنف

لن６＄واب وړک７ئ:
١. کوم غازونه د ژوندانه چاپيريال کک７وي؟

٢. د فابريکو مضر غازونه د کومو ناروغيوالمل －ر＄ي؟
٣. د اتومي فابريکو تاسيسات کومي ستونزې رامن％ته کوي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د هغه مضر غازونو او مواد ولست وليکئ چ３ په پخلن％ي ک３ شته او دانسان په ژوندانه باندې د 

هغ３ نا وړه اغ５زې واضح ک７ئ.
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ت:
＇لور پن％وسم لوس

٨-٢ د 請نعتي مواد و پات３ شوني:

د ژوندانه د＄اي د کک７تيا په  هکله مو فکر ک７ی دی او د 請نعتی پات３ شونو په ضرر پوهي８ئ؟
د ژوندانه چاپيريال هغه ＄ای دی چ３ انسان په ک３ ژوند کوي او ！ول 請نايع او فابريک３ د انسان د 
， روغتيا او پاکي اساسي اړتيا ده. چ３ د ژوندانه 

اړتيا وو د پوره کولو لپاره دي. خو د هغو تر ＇ن
＄ای په مجموع ک３ پاک وساتو نوله همدې امله هغه 請نعتي پات３ شوني  چ３ کار خان３ او 請نايع 
توليدوي د هغو د ضرر مخن５وی وشي چ３ چاپيريا ل کک７نشی.پات３ شوني په الندې برخو ويشل 

شوي دي.
نور.١. فزيکي پات３ شوني:Physical state الندې برخ３ لري: د کورونو پات３ شوني، ناول３ اوبه  او داس３ 

٢. حياتي عضوي پات３ شوني.
 ٣. خدماتي سکتورونه: چ３ ＄مکني، هواي３ او سمندري نقليه وس５ل３ دي.

۴. د خوړو پات３ شوني: د ډ وډۍ او پخلن％ي پاتی شوني.
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۵. ＊اري پات３ شوني: چ３ معموًال د وروستو مواد و پات３ شوني د متان غاز توليدوي.
۶. اتومي توليدي منابع: د هوا د اتومي ايونونو دترکيب کک７تيا.

٧-請نعتي توليدات: چ３ له هغو ＇خه د کلوروفلورو کاربن  C.F.Cغاز ور＇خه توليد ي８ي.
 پات３ شون３ معموالً  دکيمياوي او فزيکي تعامالتو پواسط د چاپيريا ل ا請لي خوا請و ته تغيرورکوي 
او دغه تغيرات په وچه، اوبو او هوا ناوړه اغ５زې لري. چ３ په فضا ک３ د اوزون طبقه ويجاړ وي او له 
ش ＇خه اخواته وړان／３ مستقيماً په ＄مکه ل／８５ي چ３ د انسانانو اونورو ژونديو موجوداتو په 

بنف
روغتيا اوپه همدې ډول د ＄مک３ دکرې د آب و هوا پرتغير منفي اغيزه کوي. د پات３ شونو شتون د 
انسان لپاره ستره ستونزه جوړه ک７ې ده چ３ د ！ولو ژونديو ژوند تهديدوي.  اوس وخت  د انسان د 
ژوندانه چاپيريا ل غير 請حي شوي دی او د زياتو ستونزو د رامن％ته کولو المل －ر＄يدلی دي. له بله 
پلوه 請نعتي پات３ شونو سمندرونه کک７ ک７ي دي اوهغه حيوانات چ３ په سمندرونو او سيندونو ک３ 
ژوند کوي متضررک７ي دي. لکه په اروپاکي تايمز او راين سيندونه. 請نعتي او کيمياوي فابريک３ 
چ３ ددې سيندونو په غاړوک３ جوړې شوي دي، د دې فابريکو   اضافي مواد سيندونو ته ＄ي او د 

د االسکا په سواحلو ک３ د نفتي کک７تياوو پاکول
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حيواناتو د ژوندانه چاپيريال  کک７ وي. 
د راين سيند له سر چين３ ＇خه ترمصب پورې ١٣٠٠ کيلو متره اوږ دوالي لري. دغه سيند د 

س له هيواد ＇خه سرچينه اخلي 
سوي

او د فرانس３، المان او هالن６ ＇خه 
تيري８ي. سمندرونه د اتومي او نفتي 
موادو پواسطه هم کک７ي８ي، چ３ د 
سمندري حيواناتو د له من％ه تللو سبب 
－ر＄ي.انسانان د نفتي موادو پواسطه د 
سمندرونو د زياتو کک７تياوو شاهد دي، 
چ３  يوازې د امريکا په متحده ايالتونو 

ک３ ٧٠٠٠ واقعي ثبت شوي دي.
همدا رن／ه په ډيرو نور و سيمو ک３ 
هم د نفتو باروړنک３ ب７５ۍ د تخنيکي 
ستونزوپه سبب په سمندرک３ د نفتو د 

انتقال پر وخت سمند رونه کک７وي.
نو له همدې امله د ＄مک３  په کره باندې 
請نعتي پر مخت／ونه که له يوې خوا د 

انسان د اړتيا وو د پوره کولو په برخه ک３ －＂ور وو. په هغه اندازه ي３ ＄مکه، سمندر او هوا کک７ه ک７ې هم 
ده، چ３ مهم３ نمون３ مو مخک３ وړاندې ک７ې، يعنی د انساني  فعاليت پات３ شونو په ！وله ن７ۍ ک３ ستونزې 

رامن％ته ک７ي دي، چ３ تر اوسه پورې موږ له دې ستونزو سره الس او －ريوان يو. 

د راين دسند حوزه او د هغ３  د شاو خوا 請نعتي مرکزنو
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ز ده کوونکي په مناسبو ډ لو وويشئ او د فابريکو د تاسيساتو او دهغو د ضررونو په هکله دې د ژوندانه په 
چاپيريال باندې بحث وک７ي او د بحث پايله دې د ډل３ استازې خپلو ！ولگيوا لو ته بيان ک７ي. 

 پو＊تن３: 
الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

١. 請نعتي پات３ شوني په ن７ۍک３ د انسا نانولپاره ډير لوی ........... دی.
سم ＄واب انتخاب ک７ئ:

٢. د اروپا کوم سيندونه ډير کک７دي:
ف او ب سم دی

ف: راين      ب: ！ايمز     ج: دنيوب   د: ال
ال

 لن６ ＄واب ورک７ئ 
١. ول３ په ＊ار ک３ د ننه د فابريکو شتون ضرر لري؟

٢. پات３ شوني ＇ه ته وايي؟
٣. په کوم هيواد ک請 ３نعتي پات３ شوني زيات３ دي؟

۴. د سمندر د حيواناتو د ژوندانه چاپيريال کوم پات３ شوني تهديدوي؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د ژوندانه د چاپيريال په باره ک３ معلومات ورک７ئ او د مضرو پاتي شونو الملونه وليکئ اوپه ！ول／ي ک３ 

ي３ وړاندې ک７ئ.
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ت
 پن％ه پن％وسم لوس

ۍ کيدلوخطرونه:
8-3. د اوزون د طبق３ د نر

ايا پخوا د اوزون د طبق３ له کلم３ سره اشنا وئ؟

ش ＇خه هغه خوا وړانن／３
ددبنف

د اوزون يوه برخه

د اوزون د پوړ من％ته راتلل

O طبقه د تروپو سفير د طبق３ له پا سه د سمندر له سطح３ ＇خه د ١۵ کيلو مترو په 
3 د اوزون 

Uپه وړاندې د يو خن６ په تو －ه عمل کوي. دغه 
L ش ＇خه اخواته د وړان／و يا

لوړ والي د بنف
وړان／３ ＊ايي دپوستکي  د سرطان د ستر－ود عد سي３ د نا بينايي او همدارن／ه  کرنيزو محصوالتو 
او دسمندر د کبانو د له من％ه تللو او د نوري ترکيب د فوتوسنتز د عملي３ د کم＋ت سبب －ر ＄ي 

ش ＇خه اخواته وړان／３ په درې ډوله دي:
د ژوند لپاره ډيره ضروري ده. له بنف

ش ＇خه اخواته هغه وړان／３ (uv-c) چ３ د ＇پو اوږ دوالي يي له ٢٠٠ – ٢٨٠ نانو 
١. له بنف

متر په توان وي. (يومايکرون متر له زرو نانومترو سره او يو ميليون نانومتره د يو مل３ مترو سره 
مساوي دی.)
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 د دې وړان／３ اغيزې په ＄مکه او دهغ３ په او سيدونکو باندې ډ ４رې ＊３ دي، چ３ ＄مکه له 
ش ＇خه له اخواته وړان／و ＇خه ساتي. په تيره بيا هغه ژوندي موجودات چ３ انسان ورته اړ！يا 

بنف
ش شي 

لري او انسان ته د خوړو په توليد ک３ －＂ور دي. که چ５رې د اوزون طبقه په بشپ７ ډول تخري
 uvبيا هم خپله دنده په ＊ه ډول سرته رسوي يعن３ د اوزون د طبق３ تخريب (uv- c)دغه وړان／ی

په اشعه او دندو اغيزه نلري. 
ش ＇خه اخواته وړانک３(uv-A) چ３ د ＇پو اوږ دوالي ي３ ٢٨٠- ٣٢٠ نانو متره 

٢. له بنف
وي. هغ３ ته فعال３ وړان／３ هم وايي چ３ د تل لپاره د وخت په تيريدو سره ژوند تخريبوي يعن３ د 
＄مک３ د اوسيد ونکو لپاره خطرناک３ وي. اغ５زې سمالسي نه وي، خو د وخت په تيريدو د هغ３ 

منفي اغيزي په ژوند باندې خطرناک３ وي.
ش ＇خه اخواته  وړان／３(uv- B) چ３ د ＇پو اوږ دوالي ي３ له ٣٢٠- ۴٠٠ نانو متره 

وي. ٣. له بنف

د فشار بدلون

ترموسفير
مزوپاز
مزوسفر

ستراتوپاز

تروپوپازستراتوسفير
ستروتو اسفير

د اوزون پوړ

ايونوسفير

د نايتروجن ماليکولی بوړ

د راديوي ＇پو انعکاس

د تودوخ３ قوس
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دغه وړان／３ د ＄مک３ د ！ولو اوسيدونکو لپاره مضرې دي. د انسان او د ＄مک３ د نورو حيواناتو 
ژوند په مرګ تهديدوي. لکه چ３ مخک３ مو يادونه وک７ه د ستر－و د ړنديدو او د پوستکي د سرطان 

سبب －ر＄ي.
＄مکه د استو－ن３ د －６ې  سيم３ په تو－ه د ！ولو ژونديو مو جوداتو د استو－ني ＄ای دی. بايد له 
！ولو کک７تيا و و＇خه وساتل شي. د تروپوسفير په طبقه ک３ د اوزون －＂ور غازچ３ ١١ کيلو متره 

پي７والی لري ＄مکه چاپيره ک７ې ده. 
د نايتروجن اواکسيجن غازونه په ژوند باندې مستقيم３ اغ５زې لري. په دې سر ب５ره د هغو ترکيب 

ش ＇خه اخواته وړان／و ＇خه ساتي.
په ！وليز ډول د تروپوسفير طبقه د بنف

O د لمر د نور د وړان／و او د＄مک３ دتروپوسفير Troposphere د هوايي 
3 د اوزون طبقه 

طبق３ ترمن＃ يوه حايل طبقه ده چ３ د انسانانو،حيواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره د هر ډول فعاليت زمينه 
برابروي او د ＄مک３ حياتي کره يا بايوسفير Biosphere تمثيليوي.

نو له همدې امله د اوزون د طبق３ نري کيدل او يا تخريب اوله من％ه تلل، د＄مک３ پر مخ ژوند له 
تهديد سره مخامخ کوي.

ز ده کوونکي په مناسبو ډ لو وويشئ او په الندې موضو－انو  دې پخپل من＃ ک３ بحث وک７ِي او د 
بحث پايله دې د ډل３ مشر خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ي:

١. د اوزون طبقه ＇ه حياتي  ارز＊ت لري؟
ش ＇خه اخواته  C- uv وړان／３ ＇ه ارز＊ت لري؟

٢. له بنف
ش ＇خه اخواته uv-B وړان／３ ＇ه ＄ان／７تياوې لري؟

٣. له بنف
ش ＇خه اخواته uv-A وړان／و ضرر توضيح ک７ئ.

۴. له بنف
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ 

ش ＇خه اخواته کوم３ وړان／３ دپوستکي د سرطان او  د ستر－و د ړنديدو المل 
١. له بنف

－ر＄ي؟
٢. بايو سفير ＇ه معنا لري؟

له ＇لورو ＄وابونو ＇خه سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:
ش ＇خه اخواته د uv-c د وړان／و ＄ان／７تيا وی ＇ه دي.

١. له بنف
ف: د ژونديو  ژوند تامينوي      ب: د ＄مک３ پرمخ په ژوند باندې ناوړه اغ５زه لري.

ال
 ج:    هي＆ ډول اغ５زنلري.             د: د پوستکي د سرطان المل －ر＄ي.

ش ＇خه اخواته uv-B وړان／３:
٢. له بنف

ف:د ＄مک３ د مخ －＂ورې وړان／３ دي      ب:     هي＆ اغ５زه نلري
ال

 ج: منفي اغ５زې نلري                          د: د ＄مک３ پرمخ د ژوند لپاره ضرر لري. 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
ک  الندې معلومات را！ول 

له کتابتون او انترن５ ＇خه په －＂ه اخيستنه د اوزون د طبق３ د اهميت تر سرلي
ک７ئ اود جغرافي３ په راتلونکي ساعت ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ئ.
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ت:
شپ８ پن％وسم لوس

د اوزون د طبقي زيانمن کيدل.

د اوزون طبقه د ＄مک３ په کره ک３ د ژوند د دوام لپاره ＇ه ارز＊ت لري؟

ي
شمالي قطب

سويلي قطب

Rem پواسط 
ote sensing ，

فضا او د هوا طبقاتو په باره ک３ نوي مطالعات د ريموټ سنسن
سرته رسيدلي دي. جغرافيه پوهانو وموندله چ３ د ＄مک３ د مخ د ساتن３ قشر د －لخا نه اي او 
C.F.C غازونو د زياتوالي پواسط په جنوب قطب ک３ زيانمنه  شوی ده. د اوزون طبقه انسان له 

ش ＇خه اخواته دي ساتي او د هغو شتون الزم او اړين دی. 
هغو وړان／و ＇خه چ３ له بنف

A
tm

osphere لکه چ３ په ت５رلوست ک３ ورباندې بحث وشو، د اوزون طبقه د اتموسفير
ش ＇خه د 

د طبقی ساتونکی قشردی چ３ ژوندي موجودات د لمرد وړان／و ＇خه چ３ له بنف
اخواته وړان／و په نوم يادي８ي، ساتي. په ١٩۴٧ ميالدي کال ک３ ＄ينو پوهانو و موندله  چ３ 
－لخانه يي غازونه لکه( کاربن ډای اکسايد، متان غازونه او د نايتروجن اکسايد) او د کلورو فلورو 
کاربن غاز چ３ د اوزون د غاز  د طبقي د زيانمن کيدلوسبب －ر＄ي،  چ３ له س７وونکو دست／اوو 
A لکه يخچالونه، ايرکن６ يشن ، س７وونکي ماشينونو او داس３ نور و ＇خه را 

ir condition
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و＄３ چ３ په پوره اندازه د فلوروکلورو کاربن غازو نه خارجوي او هوا ته پورته کي８ی. دغه غاز 
داتموسفيرپه ！ي＂ه طبقه ک３ د درند غازونو سره تعامل نکوي. کله چ３ د اوزون طبقي ته ورسي８ي 
کيميايي تعامل کوي اود اوزون د طبق３  د تخريب سبب －ر＄ي. همدا رن／ه پوهانو په ١٩٨٧ 
Dشوی 

eplete ميالدي کال ک３ وموندله چ３ د جنوبي قطب ۵٠ سلنه د اوزون طبقه زيانمنه  يا
ده ياله من％ه تلل３ ده او  پي７والی ي３  ل８شوی دی. چ３ پوهانو هي）کله په دې اندازه د اوزون د طبقي 
د زيانمن کيدلو فکر نه کاوه. نوله همدې امله پوهانو په ١٩٩۵ ميالدي کال ک３ د کاناډا مونتريال 
＊ا رک３ را！ول شول چ３ د اوزون د طبق３ د نور زيات زيان مخه ونيسي او همدغه موضوع د ن７يوالو 
غوږ ته ورسوي. نوله همدې امله په دې لويه علمي غون６ه ک３ پر يک７ه وشوه چ３ د جنوب قطب د 
اوزون طبقي د نور ال زيات زيانمن کيدلو مخنوی  وک７ي او هغه ترميم ک７ي او د کلوروفلورو کاربن 
د غاز د نورزيات توليد مخه ونيسي. خو متاسفانه ！ول －６ون کوونکي هيواد ونه د مونتريال پريک７ې 

ته ژمن پات３ نشول.
په پای ک３ د ن７ۍ د ١٢۴ ه５واد ونو استازي د لندن په ＊ارک３ را！ول شول او دکلوروفلورو کاربن 
د زيات خطر او د توليد په باره ک３ ي３ بحث وک７ او په قاطع ډول ي３ پريک７ه وک７ه چ３ د مونتريال د 
غون６ې په پيروي، په لندن ک３ د －لخا نه يي غازونو او دکلوو فلورو کاربن غاز د توليد ＇خه په جدی 
تو－ه مخه ونيسي. په ١٩٩٨ ميالدي کال ک３ و＊وول شوه چ３ په جنوبي قطب ک３ لوي سوری 
من％ته راغلی دی چ３ پراخوالی ي３ ٢۶ ميليونه کيلومتر مربع دی چ３ دغه پراخوالی د شمالي 

V چينايي پوه د نوموړی په کشفولو بريالی شو.
an A

lan .امريکا له پراخوالي سره مساوی دی
N او

oA
A له ١٩٩٩ ＇خه تر ٢٠٠١ ميالدي کا ل پورې د امريکا د متحده ايالتونو پوهانو د

N ！ولنو  د فضايي ＇７５نوپه مرکز ک３ وموندله چ３ دوان الن کشفيات په واقعي ډول 請حيح 
A

SA
دي. په ٢٠٠٣ ميالدي کال ک３ د اوزون د طبقي دزيانمن ک５دلو اندازه ٢٨ ميليون کيلو متره 

مربعوپراخوالي  ته ورسيده. 
O د تخريب ＇خه وساتي. په پای ک３ په دی بريالي 

3 پوهان په دې ل＂ه ک３ شول چ３ په ب７５ني ډول د 
شول چ３ په جنوبي قطب ک３ د اوزون د طبقي د زيانمن ک５دلو مخه ونيسي. ＄که چ３ د اوزون د 
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طبقي تخريب په ＄مکه ک３ د الندنيو زيانونو سبب －ر＄ي:
په ＄مکه ک３ د يخچالونو ويل３ کيدل.
د سمندرونو د اوبو د سطح３ لوړ يدل.

دوچکال９ رامن％ته کيدل او په ＄مکه ک３ د کرنيزو محصوالتو کم＋ت .
له مخکينيو کلونو＇خه د تودوخ３ د درج３ زياتيدل.

ز ده کوونکي په مناسبو ډ لو وويشئ او د ＄مک３ پر مخ د ژونديو اجسامو لپاره د اوزون د قشر د 
ارز＊ت اوکله چ３ د اوزون  طبقه تخريب شي د هغ３ عواقب دي د ＄مک３ په کره ک３ تر بحث 
الندې ونيسي او د بحث پايل３ دې د ډل３ مشر خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ي. ＊وونکي دې د بحث 

پايله د خپلو معلوماتو سره يو ＄ای ک７ي او زده کوونکي ته دې وړاندې ک７ي. 

 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ: 

١. د اوزون د طبق３ په باره ک３ لن６ معلومات وړاندې ک７ئ.
٢. د کلورو فلورو کاربنCFC غاز په کومو 請نا يعو ک３ کارول ک８５ي او د اوزون د طبق３ لپاره ＇ه ضرر 

لري؟ 
٣. ول３ د اوزون طبقه تخريبي８ي؟

۴. －لخا نه ي３ غازونه کومو غاز ونو ته ويل ک８５ي او ول３ په دې نوم يادي８ي؟
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الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:
١-د لندن د ١٩٩۵ ميالدي کا ل په غون６ه ک３ ک３ پريک７ه وشوه چ３ د ـــــــــــ اوـــــــــــــ غازونو 

مخنيوي دې وشي.
٢. په ١٩٩٨ ميالدي کال ک３ يو چينايي پوه چ３............نوم８５ي وموندله چ３ د اوزون د طبق３ 

زيانمن ک５دل......... کيلو مترو مربعو ته رسيدلی ده.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
د ＊وون％ي له کتابتون، مجلو او نورو منابعو ＇خه د －لخا نه يي غاز ونو اوهغه الملونو په هيکله چ３ 
له هغو ＇خه ي３ سرچنه ن５ولي ده، ＇وکر＊３ وليکئ او د جغرافي３ د مضمون په راتلونکي ساعت 

ک３ ي３ خپلو！و لگيوا لو ته وړاندې ک７ئ.
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ت:
 اووه پن％وسم لوس

8-4 د ＄ن／لونو پريکول:

        ايا پوه８５ئ چ３ د ＄ن／لونو پريکول د ژونديو موجوداتو لپاره ＇ه ارز＊ت لري؟

＄ن／لونه اود هغو طبيعي وده د خدای (ج) د نعمتونو ＇خه －２ل ک８５ي چ３ انسانانوته ي３ ور بخ＋لی دي  
＄ن／لونو د＄مک３ کرې ته ＊کال ، 請حي او اقليمي رونق ورک７ی دي. ＄که چ３ د ＄ن／لونو شته والی 
ش لوبوي مضر غازونه لکه کاربن ډای اکسايد 

س کوو ＄ان／７ی نق
د هوا په چا１ولو ک３ چ３ موږ ي３ تنف

س کوو.
جزب８５ي او اکسيجن از اد وي. اکسيجن حياتي ماده ده چ３ موږ ي３ تنف

 ＄ن／لونه د طبيعت د نظم په برابرولو، د ژوندانه د ＊و شرايطو په ساتلو او د ＄مک３ دکرې د تودوخ３ د 
زياتوالي د مخنيوي لپاره، ډير اهميت لري. په همدې ډول ＄ن／لونه د فوتوسنت５ز photosynthesis  په 
عملي３ نباتات د ري＋و په واسط له ＄مک３ ＇خه اوبه او مال／３ جذبوي او پا１و ته ي３ انتقالوي، پا３１ کاربندای 
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اکسايد له هوا  جذبوي اود لمر درو＊نايي په شتون ک３ کاربو هايدريد توليدوي او د ور＄３ اوکسيجن ازاد 
س د شپ３ له خواکاربنداي اکسايد 

س لپاره حياتي ارز＊ت لري او برعک
وي. چي د ژونديو موجوداتو د تنف

خارجوي  او اوکسيجن اخلي يعن３ د کاربن او اوکسيجن د غازونو توازن تنظيموي.
د ＄ن／لونو موجوديت د انسان لپاره الندې －＂３ لري:

د ميوې او نباتاتو ر４＋３ د ＄ينو انسانانو خواړ ه جوړ وي.
د ونو لر－ي په ودانيو، د کور د سامانونو او کاغذ په جوړولو ک３ استعمال８５ي.

د ونو سيوری انسان له ډ４رې تود وخي ＇خه ساتي. 
＄ن／لونه د سيالبونو مخه نيسي، ＄که چ３ باران دونو په پا１و او ＇ان／و ل／８５ي او چ＂کتياي３ وروکوي. د 

＄ن／لو نو خاوره په و＊و، ＊اخونواو 
پا１و پو＊ل３ وي چ３ اوبه جذبوي 
اوله اوبو ＇خه ډک３ ويالي جوړوي.

د ＄ن／لونو له حا請التو＇خه د 
درملو لپاره －＂ه اخلي.

＄ن／لونه د تفريح او ساعت تيرۍ 
لپاره مناسب ＄اي －２ل ک８５ي. 

ون３ د موت７و، فابريکو او الوتکو     
غ８ ونه کموي. 

د وحشي ژوو د ژوند چاپ５ريال 
جوړوي.

د ن７ۍ په زياترو سيموکي د خوړو، 
， توکو 

د کورونو د سامانو نو او سون
او نورو اړتياوو د پوره کولو لپاره  
＄ن／لو نه  پرې کوي د ١٩٨٠ 

د＄ن／لونو له من％ه وړل دژوند له من％ه وړل دي
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ميالدي کال په لسيزه ک３ د ن７ۍ په زياتو سيموک３ د ＄ن／لونو دپريکو لو شاهديو. د احصاي３ له 
مخ３ يوازې د ＄مک３ په تودو استوايي سيمو ک３، هر کال د ١٠۵ مليونو هکتارو په اندازه  ＄مکه 
له ＄ن／لونو ＇خه پاک８５ي. د ＄ن／لونو پرې کول د ＄مک３ په کره ک３ د －＂３ پر ＄ای ډ４ر تاوان 
， او فابريکو په 

لري او اقليم －６وډ وي. ＄که چ３ د نفوسو زياتوال３ او د 請نعت زيات پرمخت
اروپا، امريکا، افريقا، أسيا او اوقيانوسيه ک３  ＄ن／لو نه محدود ک７ي. په دې وروستيو کلونو ک３ د 
مل／روملتونو شين  سازمان جوړ شو.ددې خو＄＋ت پلويان ددې ＄ن／لونو د پريکولو مخه نيسي، 

خو تر اوسه بريالي شوی نه دي.
د ＄ن／لونو پرې کول په شمالي اوسويلی دواړو کرو ک３ يو شانته دي.   د ＄ن／لونوپرې کول دن７ۍ 
په زياتروه５وادونو کی ليدل کي８ي چ３ د اورل／يدن３ او請نايعو لپاره قطع کي８ي او د طبيعي زيرمويوه 

برخه له السه ورکوي په پايله ک請 ３حرايي سيم３ په چ＂ک９ پراخي８ي. 
الندې الملونه د ＄ن／لونو له من％ه وړلوک３ زياته برخه لري: 

١. دکورونو جوړول اوپه ن７ۍ ک請 ３نعتي پر مختيا.
٢.  د ＄ن／لونه تبديلول په کرن５زه ＄مکه .

- اور ل／يدني. ٣

ز ده کوونکي په مناسبو ډ لو وويشئ. يوه  ډله دې د ＄ن／لونو د موجوديت په －＂و او بله ډله دې د ＄ن／لونو 
د پر يکولو په ضرر يوله يل سره بحث وک７ي او نتيجه دې د ډل３ استازي  خپلو！و لگيوا لو ته بيان ک７ي.
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 پو＊تن３: 
لن６ ＄واب ورک７ئ:

١. د فوتوسنتيزعمليه د هوا په  پاکوالي ک３ ＇ه اغ５زې لري؟
٢. له ＄ن／لونو ＇خه کومه اقتصادي －＂ه اخ５ستل ک８５ي؟

٣-د ＄ن／لونو له من％ه تلل د ژوندانه په چاپيريال ＇ه اغ５زلري؟

 سم ＄وابونه  د (س) په توري  او ناسم ＄وابونه د (غ) په توري په ن＋ه ک７ئ:
١. ＄ن／لونه د اتموسفير دوړې او خاورې له من％ه وړي.

٢. د اوکسيجن او کاربن توازن په هوا ک３ تنظيموي.
٣. د ＄ن／لونو پريکول زموږ د ژوندانه لپاره دومره －＂ورنه دي.

۴. د ＄ن／لونوتخريب په شمالي او جنوبي نيمه کره ک３ يو ډول دی 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت:
په ډ４ر＄يرسره د ＄ن／لونو د پرې کولو اغيزې دانسانانو د ژوند په آړه و＇ي７ئ و پايله ي３ په کتابچو ک３ 

وليکئ او دجغرافي３ په راتلونکی ساعت ک３ په ！ول／ي ک３ ولولئ
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اصطالحات 
A: هغه هوا چ３ ＄مکه ي３ چاپيره ک７ې ده. اتموسفير بيال بيل３ طبق３ 

tm
osphere ١- اتموسفير

Ch اوکرپتون kr دي. 
4 H، ميتان

e هيلوم ،Co
2  ،N

 ،O
2 غازونه او مواد لري. د اتموسفير عنا請ر 

تروپوسفير Troposphere له ٠-١٢ کيلو متروپورې دی. 
ستراتوسفير Stratosphere ١٢-٤٨ کيلو متروپورې دی.
M 48- 98   کيلو متروپورې دی.

ezosphere ميزوسفير
Th 98- 689 کيلو متروپورې دی.

erm
osphere ترموسفير

ا－زوسفيرد Exosphere 689 کيلو مترو ＇خه زيات    
٢- اجباري مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه چ３ په خپله خو＊ه او رضا نه ک８５ي لکه د ج／７و او طبيعي افتونو 

په سبب مهاجرت کول.
A: د لمر، ستورو، سيارو او نورو اسماني اجرامو تحقيقي علم دي.

stronom
y ٣- استرو نومي

D: تحقيقي رسمي اوداسي نور اسناد.
ocum

ent ٤- اسناد
٥- انترنInternet５: تنظيم شوى سيستم دى چ３ د تجارتي، 請نعتي، رسمي او تحقيقي اطالعاتو 
او پيغامونو په چ＂کو ل８５ دولو ک３ ور＇خه کار اخ５س５تل ک８５ي او د اطالعاتو د انتقال نوى سيستم گ２ل 

ک８５ي.
Clim: په يوه اوږ ده موده ک３ (له 30＇خه تر40 کلنو ک３) د ＄مک３ د أب و هوا من％ني 

ate ٦- اقليم
حالت ته ويل ک８５ي.

٧- اقتصادي فعاله نفوس:د يوه ه５واد هغه نفوس ته ويل ک８５ي چ３ په تو ليدي او غير توليدي اقتصادي 
ساحو ک３ بوخت دي. ( د 15 ＇خه تر 60کلن９ پورې)

O): کيميايي غاز دی چ３ د ژونديو موجوداتو لپاره －＂ور دی. 
2 ٨- اکسيجن (

٩- ايکولوژي Ecology: چ３ د انسانانو نباتاتو او حيواناتو اړيکی د طبيعي چاپيريال سره مطالعه 
کوي. 

ک: يوتنظيم شوى سيستم دى چ３ په اوسن９ تکنالوژۍ ک３ ديوې ＊３ 
E.m  يابر＊نالي

ail ١٠- ايميل
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منبع په توگه په چ＂ک９ د اطالعاتو او پيغامونو په انتقال ک３ کارول ک８５ي.
ک د يو ه５واد ＇خه بل ه５واد ته مهاجرت 

١١- بهرني مهاجرتونه: هغه مهاجرتونو ته ويل ک８５ي.چ３ خل
کوي.تر ＇و دهغه ه５واد د شرايطو يا دنظر وړ ه５واد د ！ولنيزو مختلفو برخو د فعاليتونو ＇خه －＂ه واخلي.

١٢- ترانزيت: د Traitus  کلم３ ＇خه اخ５ستل شوي ده چ３ معناي３ تيريدل دي يعن３ د ه５وادونو ترمن＃ 
د يوه ستيشن ＇خه بل ستيشن ته د مالونو او مسافرينو انتقاليدل دي. 

١٣- ترانزيستور Transistor د نوې تکنالوژۍ لويه وسيله ده چ３ د مخابراتي وسيلو د نوو پر مختگونو 
سبب شوى دى.

١٤-پست Post: د ليکونو او پارسلونو د ل８５لو وسيله ده. 
w: دفابريکو او請نايعو پات３ شوي توکي.

aster ３١٥- پات３ شون
١٦- جب３: هغه ！ي＂ه سيمه چ３ زيات لنده بل ولري او معموًال اوب５ز بو！ي او وا＊ه په ک３ شنه شوي وي او 

د ډ ن６ونو بر خالف په اوبو نه وي پو＊ل شوي.
١٧- ＄وړي slope: هغه سطحه چ３ مايله ده او ＄وړې ولري.

١٨- ز８４ونونه  Birth Rate: په يوه ！ولنه( ＊ار، سيمه او هيواد ک３)  په يوه کا ل ک３ د زي８ونونو شم５ر 
په هرو زرو تنوک３  ！اکل ک８５ي.

     
 

 
                          

    زي８و نونه په کال ک３  =
زي８دنونه شم５ر

په هرو زرو تنوک３
 ١٩- غازونه: د مادې يو حالت دي چ３ په طبيعت ک３ ليدل کي８ي لکه اوبه د جامد په حالت ک３ د کنکل 

په ＇ير، د مايع په حالت د اوبو په شکل اوب７اس حالت د غاز په ＇５رليدل کي８ي. 
O): د ＄مکی محافظوي قشر دي چ３ تروپوسفير د طبق３ د پاسه موقعيت لري او 

3 ٢٠- د اوزون قشر(
ش ＇خه هغه خوا وړان／و ＇خه ساتي.

＄مکه له بنف
H: د سمندر اوبه د تبخير پواسط په بخار بدل８５ي او هوا ته پورته ک８５ي 

ydro cycle ٢١- دا و بو دوران
او د سوړ والي پواسط بيا د باران په شکل ＄مک３ ته را＄ي او د سيندونو پواسط سمندرته ＄ي.

٢٢- د نقلي３ وسيلTransportation ３: هغه وسيل３ چ３ د تجارتي کاليو او خلکو د انتقا ل لپاره 
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کارول ک８５ي.
٢٣- د نفوسو گ２والی: په يوه ！اکلي ساحه ک３ د هغو اوسيدونکوته ويل کي８ي

                                                               
    د يوې سيم３ د نفوسو من％ي گ２والی  = 

د يوې سيم３ ！ول نفوس

د سيم３ پر ！ول پراخوالي

٢٤- د نفوسو طبيعي وده: د زي８يدنو اوم７ينو دواړو الملونو پورې اړه لري په يو ه５واد يا  يو ه سيمه ک３ د 
نفوسو دطبيعي ودې دشم５رن３ لپاره بايد د پام وړکال ک３ د زي８يدونو دودې او د م７ينو اندازه و شم５رل شي   

او پايله يي په سلنو اعالن شي.

د زي８يدونو شم５ر – د م７ينو شم５ر                                  

په  ！ول نفوس
      نفوسو طبيعي وده  = 

په هغه 請ورت ک３ چ３ د زي８يدنو شم５ر د م７ينو ＇خه زيات وي د  نفوسو طبيعي وده شتون لري.
٢٥- د نفوسو ميخانيکي حرکت:هغه حرکتونه چ３ سياسي، اقتصادي او مذهبي او نورو الملونو په سبب 
ده５واد ＇خه بهر ته ک８５ي د نفوسو د مخانيکي حرکت ＇خه عبارت دي.د نننو مهاجرتونو دنفوسو د دوهم 
＄لي ＄اي پر ＄اي ک５دن３ سبب ک８５ي د نفوسو په شم５ر اغيزه نه لري.خو بهرني مهاجرتونه د نفوسو په 
شمير مهمه اغيزه لري. که مهاجرتونه  ه５واد ته دبهر ＇خه نسبت هغو مهاجرتونو ته چ３ د ه５واد ＇خه 

بهر ته ک８５ي ډ４ر وي د نفوسو ميخانيکي وده من％ته راغل３ ده.
ک زياتوالي په وروسته پات３ ه５وادونو ک３ د م７ين３ د سطح３ 

٢٦- د نفوسو چاود４دنه: دنفوسو دشم５ر چ＂
را ！ي＂يدل او دزي８ونونو شم５ر په لوړه سطحه ساتلو ته د لويدي＃ پوهان د نفوسو چاود４دنه وايي.

٢٧- دايمي مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه دي چ３ مهاجرين يي خپل لوم７ني ！ا！وبي ته د ب５رته راتللو نيت 
ونه لري.

٢٨- د ننني مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه چ３ په دايمي يا موقتي (موسمي) تو－ه ده５واد په دنننه ک３ عملي 
ک８５ي.
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G (ترسيم) ＇خه ترکيب 
raph ک) او گراف

D (خل
em

os ٢٩- ديمو گرافي: د يوناني کلم３ دموس
س،عمر،کسب او کار او نورو ＄ان／７تيا وو د مطالع３  

شوي. چ３ د نفوسو د طبيعي زياتوالي، هجرت، جن
＇خه  عبارت دي 

Telecom لکه راديو، تيل５فون، موبايل، انترن５ت، دسپوږ 
m

unication ٣٠- ډله ي５زې اړيکي يا
مکيو سيستم او داس３ نور.

ف C. F. C  دی.
٣١- کلورو فلورو کاربن مخف

٣٢-. کک７تيا Pollution: هغه پروسه ده چ３ په مستقيم يا غير مستقيم ډول د هغ３ پواسط د چاپيريال 
يوه برخه د ژوند لپاره نا مساعده ک８５ي يا خطرناکه －ر＄ي. کک７تيا په چاپيريا ل ک３ د يوه يا ＇و عنا請رو، 
لکه لو－ي او غازونه په هوا ک３ او يا په سمندرک３ د نفتي مواد و زياتوالی د نفت وړونکو ！انکرونو دسوري 

کولو پواسط کک７ي８ي. تيزابي با رانونه او داس３ نور. 
٣٣- کن／لونه: د يخ ！وت３ چ３ د غرونو په لوړو برخو او قطبينو ک３ شتون لري.

H: د ＄مکني ترانسپورت عمومي س７کونه.
igh w

ay ٣٤- لوي３ الرې
N: د امريکا د متحده ايالتونو د فضايي تحقيقاتو مؤسسه 

A
SA٣٥- ناسا

م７ينه: په زرو تنو ک３ د م７ين３ اندازې ته ويل کي８ي .
د م７و شم５ر

په هرو زروتنو ک３ په يوه کال ک３ م７ينه  = 

im  د استو－ن３ د ＄اي بدلون ديوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته مهاجرت 
m

igration   ٣٦- مهاجرت
Internal D په نو م ا و که د يوه 

isplacem
ent ويل ک８５ي که دا مهاجرت ده５واد په دننه ک３ وي د

im په نوم يادي８ي. 
m

igration ه５واد ＇خه بل ه５واد ته وي د
M  ياډله ي５زه اړيک３ چ３ تلويزيون، راديو او چاپ شوي مطبوعات او داسي نور 

edia٣٧- مي６يا
احتواکوي.

٣٨- مصنوعي سپوږمکSatellite ９: د نوي تکنالوژۍ ډ４ره عصري وسيله ده چ３ د ＄مک３ او سيارو 
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مطالعه کوي.

M: د ＄مک３ به شاوخواک３ د مقنا طيسي کري ＇خه عبارت 
agnetosphereدي٣٩- م／نتوسفير
G

lobalization ٤٠- ن７يوال توب
， نيت لري.

٤١- موقتي مهاجرتونه: هغه مهاجرتونه دي چ３ مهاجرين خپل لوم７ني ！ا！وبي ته ب５رته د رات
لکه د دکوچيانو موسمي مهاجرتونه

 ）
٤٢- سلولر Celleular: مخابرې نوې وسيله ده چ３ کوچن９ او لوي３ سيم３ د مخابرې تر پوِ＊

الندې راولي.
س Fax: ميخانيکي جوړ＊ت دى چ３ دهغه پواسطه اطالعات او اسناد لکه اقتصادي، تجارتي، 

٤٣- فک
دفتري او تحقيقي ليرې او نژدې وا！ن ته په ل８ وخت ک３ له يوه ＄ايه بل ＄اى ته انتقالوي.

H: او بلن３ کرې ته ويل ک８５ي. ＄مکه د سمندرونو او نورو او بلنو 
ydrosphere ٤٤- هايدروسفير

عنا請رو پواسط احاط شوې ده.
Rem: د اوسني وخت عصري تکنالوژي ده چ３ له ل５رې وا！ن ＇خه معلومات 

ote Sensing -٤٥
ورکوي.

Interface M): له يوکمپيو！ر ＇خه بل کمپيو！ر ته د پيغامونو 
essage Processor(I M

 P-٤٦
انتقالول دي 


