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  دې اثر په باب څو يادونې د
 د ځينو افغان مـامورينو     كوسې يون ال د م ك 2001 -ل1379پر  
لـه ځينـو ليكوالـو څخـه وغوښـتل شـول،            پېښـور كـې     پـه   له خوا   

چـــې د ښـــوونځيو د زده كوونكـــو لپـــاره ځينـــې داســـې درســـي   
هغوى د اوسـنيو درسـي كتـابونو     ي، چې   ويه اثار وليك  مرستند

پـه دې ليكوالـو كـې يـو        . رته كړي ترڅنګ له دې اثارو هم ګټه پو      
د هغـوى نومونـه     شـول،   كوم اثار چې وليكل     . تن زه هم شامل وم    

.  هغه وخت د طالبانو نظـام واكمـن و  .ياد شوي ديپه دې اثر كې    
 او هغوى خپل تعليمـي نصـاب درلـود،چې ساينسـي مضـامينو      

 يــې پــه كــې  تــهو تجربــه يــي علومــ 
چنـدان توجـه نـه وه كـړې، نــو ددې     

 چاپ هغه وخـت ډېـر       ډول كتابونو 
 پر يـوه اثـر    .  و ګټور او مرستندوى  

بايــد دووتنــو ليكوالــو كــار كــړى   
اصلي ليكـوال او بـل د        ، يو د  اىو

ــه  ــه توګـ ــه   ا.همكارپـ ــې زرغونـ غلـ
ــجبارخ ــاب    ه ېل ــه دې كت ــا ســره پ م

 او زه   ې په توګه په پام كې ونيول شوه        ليكوال كې د مرستندويې  
 كـوال پـه توګـه،     مرسـتندوى لي  هعـې سـره د    بيا په بل اثـر كـې لـه          

خـوددې  . ټ كـړل  ې هـم ورسـره ايـډ       نـور  ددې ترڅنګ مې دوه اثـار     
كې د اغلــې زرغــونې  پــه ســراثــر پــه ســركې زمــا او د هغــه بــل اثــر

. ل نوم د تعامل او مخكنۍ موافقې له مخې وليكل شـو           ېجبارخ
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ــه ســره چــاپوم    ــر زه بيــا ل  د كتــاب ليكنــې او  ،نــو اوس چــې دا اث
 چـې   ،يت لـه مخـې غـوره ګـڼم        اقعو حقيقت او    ي د اصل  ېونتيبتر

  شـي  هغه بل اثر يوازې د اغلې زرغونې  جبارخېـل پـه نـوم چـاپ               
په دې اثر كې چې له كومـو معلوماتوڅخـه    . او دا هغه زما په نوم     
ټ ې وو، خـو د ايـډ      ، مـا هغـه هـم يـاد كـړي           وه ګټه اخيسـتل شـوې    

 شو،  دومره تغير او تبديل راوستل    كې  متن  دې اثر په    دپروخت  
ل شــويو كتــابونو د مــتن اصــلي بڼــه پــه كــې    ګټــه اخيســتچــې د

. زې له محتـوا څخـه كـار واخيسـتل شـو      بېخي له منځه الړه، يوا    
 داسـې    پـه  ددې علت دا و، چې  د ښـوونځيو ماشـومانو تـه بايـد              

ې دوى ته ترې ګټـه اخيسـتنه اسـانه          ساده ژبه اثر وليكل شي، چ     
 احال په پاى كې همدغه متن سم وګڼل شو، چـې همـد    هر  په  . يو

وخـت هـم مـا كـوم      د دويم چـاپ پـر     . ستاسو په الس كې دى    اوس  
ه كې نه دى راوستى، زه هيله من اوپر دې بـاوري            خاص بدلون پ  

ېــره بيــا د لومړنيــو چــې دا كتــاب اوس هــم د ښــوونځيو پــه ت يــم،
 اثـر پـه     وىښوونځيو له زده كوونكو سره د يـوه درسـي مرسـتند           

ثير لـرالى   تقـا كـې تـا     ر په ذهنـي ا    ى هغو  او د  كوالىتوګه مرسته   
  .شي

  په ټول هېواد كې د تعليم د غوړېدو په هيله
  په درنښت

  پوهندوى محمد اسمعيل يون
   كابل افغانستان- د جمهوري رياست ودانۍ- ارګ

  مه نېټه29ل كال د سلواغې 1387د 
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  لومړنۍ خبرې
ــزوري       ــر كم ــړې شــرايط ډې ــه افغانســتان كــې د زده ك پ

كړې ده، چـې    سكو اوسنيو څېړنو په ګوته      ېد يون . شوي دي 
په دې جنـګ ځپلـي هېـواد كـې، د ښـوونځيو زده كـوونكي                

نـه يـوازې درسـي كتابونـه كـم          . پوره درسي كتابونـه نـه لـري       
ــه     . دي ــه پ ــه همــدې امل ــو  ل مــه 21زاړه اونيمګــړي هــم دي، ن

افغانسـتان  . پېړۍ كې دماشوم اړتياوې نه شي پوره كوالى       
 تـه   كې ټلويزيوني خپرونې، ورځپاڼې او دمعلوماتو د الس       

 افغــان، نــو لــه همــدې املــه نــه شــتهراوړلــو نــورې ســرچينې 
ماشومان، په عـام ډول لـه هغـو پرمختيـاوو څخـه بـې خبـره                  

 وســـتنېد ل. دي،چـــې  پـــه بهرنـــۍ نـــړۍ كـــې منځتـــه راځـــي
نوښـــت ســـكو پـــه  ېمرســـتندويه مـــوادو دغـــه لـــړۍ د يون   

 ماشــومانو  د معلومــاتو هغــه دا لــړۍ بــه  د افغــان. خپرېــږي
،چـــې خـــورا مهمـــې دي او پـــه درســـي برخـــې پيـــاوړي كړي

ې  مرسـتندويه مـوادو ددغـ      دلوسـتنې . نـه شـته   كتابونو كې   
  .يلړۍ موضوعګانې په الندې ډول د
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  )نوې اختراعګانې( د ساينس اعجاز - ساينس-1
 د ماشـــوم د ســـالمې - روغتيـــايي ښـــوونه او روزنـــه-2
  .دې او د لومړنيو مرستو الرښوونېو

ورنۍ، همزولـي او د     كـ ( ګډ ژوند    - اجتماعي كېدنه  -3
  )سولې ښوونه او روزنه

ــ- نفوســو چاودنــه د-4  د نفوســو د  كچــېر د ژوندانــه پ
  .چټكې ودې اغېزې
مواد په پښتو او دري ژبـو خپـاره شـوي           دغه   دلوستنې

دغــــه كتابونــــه د افغانســــتان د ښــــوونې او روزنــــې د  . دي
 افغـان د  . پياوړو پوهانو او ليكوالو له خوا ليكل شوي دي        

 او روزنيـزه    هوطن ته بېرتـه سـتنېدونكو ښـوونيز        \كډوالو  
 نـــادولتي موسســـه ده، لـــه افغـــانچـــې يـــوه ) AREP(اداره
 سكو سره په ګډه كار وكړ او ددې كتابونودمسـودې د          ېيون

 ښت، كمپـوز او نهـايي كولـو لپـاره         ليكنې، مخكيني ازمې  
دغه فعاليـت او هڅـې  د لـويې    .   اسانتياوې برابرې كړي يې

ت لــه مخــې، چــې مــالي لګښــت يــې د ازرې د پــروژې د نوښــ
  . شوي ديت له خوا وركړ شوى دى، ترسرهجاپان د حكوم

لـه  ) AREP( متخصصينو له مرستې او د       د افغان موږ  
هيلـه كـوو، چـې دغـه        .   مننـه كـوو    يمالتړ څخه دزړه له كـوم     

ــه   ــه ب ــانكتابون ــر    افغ ــړنالرې او بهي ــه ك ــه  هغ   ماشــومانو ت
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دغــه . تــه راځــيروښــانه كــړي، چــې  پــه نــړۍ كــې نــوى منځ  
پراخــه كتابونــه بــه همدارنګــه د زده كوونكــو د پــوهې افــق   

ښـتي ډول خپرېـږي او دسـمون        لوستنې مـواد پـه ازمې     . كړي
لپــاره ستاســې وړانــديزونو او كــره كتنــو تــه هــر كلــى ويــل    

  .كېږي
   انګېبورګ براينسمېرمن
  سكو دفتر مديرهېد يون

  اسالم اباد
  مه نېټه30كال د اكتوبر م 2001د 
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  مهالپي

ضـرورت يـا احتيـاج د نوښـت     (لكه څنګه چـې پـوهېږئ     
انسان وخت پر وخت د خپـل احتيـاج د پـوره كولـو              ). مورده

  .لپاره هڅه او هاند كړى او كوي يې
ونــد لــه پيلــه خــوړو،  خپــل پيدايښــت او ګــډ ژانســان د

 ددې لپــاره د كــار دوى.جــامو او اســتوګنځي تــه اړتيــا لرلــه 
نـگ، غشـى، لينـدۍ،      لوابتدايي وسايل لكـه يـوم، تبـر، ك        

غ او ســپاره او نــور جــوړ كــړل، چــې خپلــې اړتيــاوې پــوره  جــ
د د همـــدې وســـيلو پـــه مرســـته يـــې وكـــوالى شـــول، . كـــړي
دخپل ځان لپاره ګټـه پورتـه    پراخو سرچينو څخه   له طبعيت

خو له دې ټولـو كـارونو او بريـاوو    . كړي او كانونه راوباسي  
 د بخـار    سره سره بياهم تر هغه وخته پورې چـې پـه نـړۍ كـې              
ــه الره اواره شـــوې    ــنعتي انقـــالب تـ ــه وه،ماشـــين او صـ د نـ

ل ډېـر سـتر بـدلون نـه و          انسان پـه ژونـد كـې پـه يـو ځـايي ډو             
تـر  ،  خو كله چې د بخار ماشين رامنځته شو       . رامنځته شوى 

وړې جـ ډول كـارخونې  ) چټـك (ړنـي  ېهغه  وروسته بيـا پـه ب      
شوې، د توليد سـطحه اوچتـه شـوه او د انسـان پـه ژوندانـه                 

  .كې لوى بدلون پېښ شو
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  د بخار ماشين
  !ګرانو او خوږو زده كوونكو

ــر جوړېــدو اودصــنعتي      ــړۍ كــې د بخــار ماشــين ت پــه ن
 له صنعتي پلوه د انسان په ژوندانه  ،انقالب تر راتلو دمخه   
، صــنعتي انقــالب  او ىرامنځتــه شــو كــې لــوى بــدلون نــه و

 بدلون دېته وايي، چـې د ماشـين  ګـرارۍ جـوړه شـوه او دې                
سره كار له الس څخه ماشين تـه ولېږدېـده او زيـات كارونـه               

  .ماشيني شول

  دبخار ماشين: شكل 1
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ليونـاردو  ( بخار ماشين نظريه لومړى ځـل د يـوه پـوه            د  
. مه ميالدي پېړۍ كې وړانـدې شـوه       16له خوا په    ) داوينچي

لسمه پېړۍ كې د هغه ماشين يوه بېلګه جـوړه شـوه،            وپه او 
) معـدن (واسـطه بـه يـې اوبـه لـه كـان             چې د بخار د فشار پـه        

 كــې بيــا يــوه ايټــالوي پېــړۍپــه همــدې .  كــولېڅخــه پورتــه
جوړه ) اب ګرمي ( يوه اوبه ګرموونكې    ) جيوواني(مخترع  

لســمه و چــې پــه همــدې او ،كــړه، خــو تــر ټولــو مهــم شــخص  
ده  د   . دى) ينـيس پـاپن   ( هغـه    ،پېړۍ كـې يـې سـتر كـار وكـړ          

 پخلنځيــو كــې  بخــار هغــه دېــګ جــوړ كــړ، چــې  د نــړۍ پــه    
استعمالېږي او لومړى ځل يې په كې د غـويي شـخه غوښـه              

. پخه كړه، ښه خوندوره غوښه او شوروا يې تـرې جـوړه كـړه             
  .هم د بخار انجن جوړ نه كړاى شو) پاپن(خو  

د بخــار ) تومــاس نيوكــومن( تــر نومــوړي وروســته بيــا 
 ورته نوره وده وركـړه، وروسـته       )جيمز واټ (. انجن جوړ كړ  

ه يـــې ونـــبخـــار ماشـــينونه هـــم ډېـــر شـــول او ډېـــر ډول بيـــا د 
 د ټوكر اوبدلو، د كانونو په       رامنځته شول، چې بيا ورڅخه    

ستلو او د نورو ډول ډول فابريكو په جوړولو كـې كـار             يراو
  .واخيستل شو او نړۍ د صنعتي كېدو پر لوري وخوځېده
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  )ټرانسپورټ(لېږد رالېږد 
 كـې دا هـر      تاسې چې اوس په نـړۍ     ! خوږو زده كوونكو  

نوى څيز لكـه مـوټر، الوتكـه، راډيـو، اوبتـل، كمپيـوټر او               
ي پر يـوه وخـت او يـو ځـايي توګـه نـه د       دا خو نو     !نور ګورئ 

انســان د پېړيــو پېړيــو كــار و زيــار،      دا د. رامنځتــه شــوي 
  . او هاند محصول دي،هڅېتجربې، فكر، مطالعې

  خرګاډى: شكل2
 شـي تـه      كـې  يـو     طبعيتپه لوى   ) ج(خداى  د  انسان چې   

متوجه شوى، نو تر هغه وروسـته يـې هغـه تـه د ورتـه شـي د                   
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ــو كــې     ــه اوب ــو هڅــه كــړې، لكــه انســان پ ــهجوړول ــا   ل  كــب ي
مرغابۍ څخـه  د كښـتۍ جوړولـو، لـه مرغـۍ يـا الوتونكـو           
څخــه د الــوتكې او همدارنگــه لــه نــورو موجوداتــو څخــه  د  

  .نورو مصنوعاتو جوړولو الهام اخيستى دى

  ار وړلپر اوښانو ب: شكل3
 يا د لېږد رالېـږد      ټرانسپورټموږ او تاسې چې اوسنى      

پخوانيو زمـانو كـې      .  دا هم پخوا داسې نه وو      ،وسايل وينو 
بــه انســان زيــاتره خپــل بارونــه خپلــه وړل، لــه غويــو، خــرو،  
اوښانو، اسونو، كچرو او نورو ډول ډول څارويو څخـه يـې            
 كار اخيسته، لكـه څنګـه چـې  اوس هـم پـه يـو زيـات شـمېر                   

وروسته پاتې هېوادونـو كـې  لـه همـدې څـارويو څخـه كـار                 
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لنـو كـې اوس لـه څـارويو څخـه        اخلي، خـو پـه  پرمختللـو ټو        
نــدان ګټــه نــه   ې پــه توګــه چ اســط د وټرانســپورټڅــوك د 
 جــوړ ه چــې هغــوى ښــه ښــه او ډول ډول وســايط اخلــي، ځكــ
ــړي دي ــل. كـ ــدو كـ ــي لېږدېـ ــايطه ځمكنـ ــري نكي وسـ ،  بحـ
، چـې د   ېږدوونكي وسـايط  ي وسايط او هوايي ل    لېږدوونك

 بـه   تهتاسو.  ډولونه جوړ شوي دي    رهر يوه بيا په سلګونو نو     
  !و ځينې بېلګې در وپېژنودلته ددې ډول وسايط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

گاډۍ :شكل4
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ځمكني لېږد رالېږد د  يا ټرانسپورټځمكنى 
  طوساي

 هغـه  تـه وايـي، چـې  د ځمكـې پـر                ټرانسپورټځمكنى  
كل، يلكـه بايسـ  . ه كـار اخلـي  مخ ترې د لېږد  او رالېږد لپـار     

كروال، بسونه، نيمه بسـونه او ګړنـدي        ( موټرسايكل، موټر 
  .، اورګاډى او د هغو بېالبېل ډولونه)موټر

ــه چــې دا  ــره د     وســايطكل ــو د چــا خب ــه شــول، ن  رامنځت
ځمكې تنابونه سره رالنډ شول، مانا دا چې د ورځې فاصـله         

 شـوه   ساعت، د مياشتې ورځې او دكال مياشتې تـه راټيټـه          
او هــم يــې انســانانو تــه  ددې وس وركــړ، چــې  ډېــر درانــه        

 چې پخوا يې له يوه ځايه بـل ځـاى تـه د وړلـو وس نـه           ،شيان
 بل ځـاى  څخه درلود، اوس له كومې ستړيا پرته له يوه ځاى        

ګټــې لــري، ان  ډېــرې اقتصــادي ټرانســپورټ. تــه ولېــږدوي
ــردې چــې ځينــې پوهــان    ــه د يــو ټرانســپورټت ــا  ه ت  هېــواد ي

ومره چـې دا تيـر       اقتصاد  د مال تير وايي، يـانې  څـ           ې د ټولن
مضبوط او قوي وي، همدومره به دټولنې اقتصاد هم قوي          

ه تـر   ه او سوكاله وي او هم به زياته ګټ        وي، خلك به هم ارام    
له نورو ټولنو سـره بـه يـې سـوداګريز اړيكـي هـم           . السه كوي 
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 يـوه يـوه     ټرانسـپورټ ښه او ټينګ وي، دلتـه بـه  د ځمكنـي             
  !بېلګه په لنډه توګه دروپېژنو



  14

كل او موټرسايكليبايس  
ــ  ي ټرانســـپورټكارېـــدونكې ځمكنـــۍ كل ډېـــره يبايسـ
  . دهواسطه

تاسو ته به خندا درشـي، چـې مـوږ          ! ګرانو زده كوونكو  
لويـه او   ې ته ډېـره     نكې واسط وڅنګه تر ټولو كوچنۍ لېږدو    

هو دا به ومنو    ! يوه وا ي واسط ټرانسپورټدونكې  ېډېره كار 
ه ده، خـو دا   ډېره كوچنۍ لېږدوونكـې واسـط  كليبايسچې  

كل پــه نــړۍ كــې  ي  بايســ هــم څرګنــده كــړو، چــې دخبــره  بايــ
هره  ه ده، چې  په سلګونو مليونه خلك يې   داسې يوه واسط  

ــتعمالوي،ورځ ــورې لېږدوونكـــې واســـطې ب  اسـ ــو نـ ــا  خـ يـ
او ډېــــره مــــره نــــه اســــتعمالوي، نــــو ځكــــه ورتــــه لويــــه دو

  .ه واييكارېدونكې لېږدوونكې واسط
  

  
  
  
  
  

  كلييساب: شكل5
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ــ ــو  يبايسـ ــوه انګليســـي پـ ــل د يـ ــومړى ځـ كنـــت  (هكل لـ
 اختـراع شـو، چـې دوه        م كـال  1790پـه وسـيله پـر       ) دوسواك

  .څرخونه او يوه تنه يې درلوده
په نامـه   ) شارل فرديك سايويي برون   ( د   م كال 1818پر  

 زيـن   )فنـر لرونكـى   (يوه الماني په كې نور بـدلون راوسـت،          
. د اويو څه نور بدلون يـې هـم پـه كـې راوسـت           يې پرې كېښو  

كل ي يـو بـل بايسـ      م كـال  1842سـكاټلنډي پـر     ) ميك بـالن  (
كيلـو مټـره واټـن    ) 70(جوړ كـړ، چـې پـه دوو ورځـو كـې يـې            

فليـپ مـوريس    ( عـالم    ي يـو بـل المـان      م كـال  1852پـر   . وواهه
رابـې سـره يـې    ا مخنـۍ   لهكل جوړ كړ، چې     ييو بايس ) فيشر

  .دوه پايډلونه نښتي وو
ــر     ــې  پـ ــاى كـ ــه پـ ــال1890پـ ــلن ورو( د م كـ د ) وڼـــمېشـ

 كـار بشـپړ     بايسيكل څرخونو ته  پوښ وركړ او د         بايسيكل
ونه بايســـيكل  ډولـــهګونولســـاوس پـــه نـــړۍ كـــې پـــه  . شـــو

جــــوړېږي، چــــې  ســــپورټي، تفريحــــي، ســــورلۍ واال اود  
. مل ديونه پـــــه كـــــې شـــــابايســـــيكلماشـــــومانو ډول ډول 

ــوازې  بايســيكل ــه ي ــوه  ه ي واســطټرانســپورټ ن ده، بلكــې ي
 بلــه ګټــه داده، بايســيكلد . ه هــم دهســپورټي واســطګټــوره 

چې دسون مواد نه خوري، لګښـت نـه لـري او چاپېريـال هـم                
  .نه ككړوي
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 ماشـين    ته ورته ده، خـو د      بايسيكله چې   يوه بله واسط  
. ل لګــوي مــوټر ســايكل دىپــه مرســته فعاليــت كــوي او تېــ

رڅخـه ګټـه   ل لګـوي او ډېـر خلـك و     ېـ موټر سايكل ډېر كم ت    
  .اخلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موټرسايكل: شكل6



  17

 سه ګاډۍآيا بې موټر 
ه يـې جـوړه      سړى،چې يوه څلور ارابه يي واسـط       ىنلومړ

ه يـې   نومېـده، دا واسـط    ) سـيمون سـتوين    (ىډكړه، يوهالنـ  
 تړلــې وه او پــه دوو سـاعتونو كــې يــې   پـورې  بادبــانهپـه يــو 

  .كيلومتره مزل كاوه)68(
وه ارابه جوړه كړه،چې د يـ     يوه داسې   ) جان هوتزس (بيا  

پـر  ) اسـفان ملـر   (ورپسـې   . لوى فنر په وسـيله يـې كـار كـاوه          
سـه  آجوړ كړه، چـې بـې   ) ټانګه( داسې يوه بګۍ     م كال 1685

نسـوي پـوه     يـوه فرا   م كـال  1740پـر يې حركت كاوه، ورپسـې      
ه،چې د يوه لوى فنر     ه جوړه كړ  طداسې يوه لېږدوونكې واس   

سـې دولـت يـې پـه دې         ركت كاوه، خو د فران    په واسطه يې ح   
، د منطــق،چې  ګړنــديتوب يــې زيــات دى او خطــر پېښــوي  

  .مخه ونيولهګرځېدو
) سـيمينګټن ( د اتلسمې پېړۍ پـه دويمـه نيمـايي كـې            

چـې  ه جـوړه كـړه، چـې پـه بخـار چلېدلـه،       اسطداسې نقليه و 
  .دموټرو بابا ګڼل كېږيهمدا واسطه 
 پــه انګلســتان كــې  ډېــرې نقليــه  نولســمه پېــړۍ كــېپــه
 څرنګه چې  د ډبروسكاره پـه كـې          ې جوړې شوې، خو   واسط
 ډېر لوګى يې كاوه او هـم يـې ډېـر ټكـر كـاوه، نـو                  ،ځېدلسو
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ــه كــړ   ــه دويمــه  . ځكــه يــې پرمختــګ ون  د نولســمې پېــړۍ پ
  . موټر جوړ شوليتلونك) تېلو(نيمايي كې په نفتو 

  
  
  
  

  
  
  
  

  الرۍ: شكل7
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
سرويس: شكل8
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  ؟راوړل شوخت افغانستان ته لومړى موټر څه و
ر مسـټ (ر  ټ د باندنيو چـارو سـكر      هندكله چې د برتانوي     

 د ډسمبر پر لسمه نېټه كابل تـه راغـى، نـو        م كال 104د  ) ينډ
د نورو سوغاتونو تر څنګ يې د وخت پاچا امير حبيـب اهللا             

  سټرلنګ پونـډه خان ته يو موټر هم راوړى و، چې اووه سوه  
لــى مــوټر هغــه  افغانســتان تــه لــومړى راغ . بيــه يــې درلــوده 

بخاري موټر و، چې  د ډيزلو پر ځاى لرګي په كې سـوځېدل              
  .څرخاوهيې او دموټر ماشين به 

اوس د نړۍ په زياترو هېوادونو كې  پـه سـلګونو ډولـه              
 تفريحــي او ،مــوټر جــوړېږي،چې  بــار وړونكــي، ســپورټي  

ــور دي ــت(الرۍ، بســونه او ګړنــدي  . ن يــې غــوره  ) ز رفتــارې
  .نمونې بلل كېږي

 
 
 
 
 
 

)ګړندى(تېز رفتار: شكل9
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 اورګاډى
، چـــې د لرګيـــو پركونـــدو بانـــدې    يل ګـــاډېـــثابـــت ر
ه پورتـه شـوه     ې ګټـ   په المـان كـې تـر       م كال 1556 پر   ،ودرېدل

ت پـه دوره كـې د       ېـ زابي ال دملكـې  ، پېړۍ پيـل كـې     )17(اود  
لومړني . له هغو څخه ګټه پورته كړهګرانو هم  راانګلستان ك 

، بيا له اوسپنې او وروسته      ، له لرګيو، بيا چدنو    ريل ګاډي 
مـه  27 د سـپټمبر پـر   م كـال 1825د . له پوالدو څخـه جوړېـدل    

واګونونـه ورپـورې   ) 34( بخـاري انجـن، چـې        ىنېټه يـو لـو    
 پـر اوږده سـفر      ،تړلي وو اوشـپږ سـوه تنـه پـه كـې سـواره وو              

 كــې د لېــږد رالېــږد يــوه لويــه ۍپــه دې ډول پــه نــړ. پيــل وكــړ
  .ه جوړه شوهاسطو

  ؟راوړل شونستان ته څه وخت ګاډى افغاراو
ل كال په كابل ښار كې له داراالمان څخه د شاه       1305پر  
ول شـوه، چـې د    ل يوه پټلۍ وغځـ    ې د ر  هزيارتتر  ره  دوشمشي

نـه ځـان سـره      ونو بخاري انجـن پـه وسـيله بـه يـې څـو واګ              هيو
ــول ــى  . كشـ ــې اوږدوالـ ــر  ) 9-8(ددې كرښـ ــومتره و، تـ كيلـ

ــوړه وه، و    ــورې دا كرښــه ج ــه   ســقاوي دورې پ ــا ل روســته بي
ل 1307كله چـې اعليحضـرت امـان اهللا خـان پـر             . منځه والړه 

كال د اروپا په سفر تللى و، لـه فرانسـې او جرمنـي سـره يـې                  
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په افغانستان كې د ريل كرښې په باب تړونونه وكـړل، چـې             
په دې كې له كشك نه تر كندهار، له كندهاره تر كابله او له         

و، خـو   وغځـول شـامل     كابله تر تورخمه پورې د ريل كرښې        
و لـه املـه دا پـروژه        د امان اهللا خان د پاچـاهۍ د لـه منځـه تلـ             

  .عملي نه شوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اورگاډى: شكل10
ي جـوړ شـوي، چـې       ل ګـاډ  ېـ اوس په نړۍ كې ډول ډول ر      

ل ېــداســې ر. ډي هــم پـه كــې شــامل دي ګــا) برقــي(برېښـنايي 
 وكيلـومتر ) 300(راډي هم شته،چې  پـه يـوه سـاعت كـې تـ             ګ

  .ټن وهيزيات وا
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ټرانسپورټبحري   
 هغــه دي،  يــا لېږدوونكــي واســطېټرانســپورټبحــري 

چې  په اوبو كې دانسان د كـاليو د لېـږد لپـاره ورڅخـه ګټـه                  
  .اخيستل كېږي

ه څلـورو برخـو څخـه درې        تاسو به خبر يئ، چې د نړۍ لـ        
په نړۍ كې داسې هېوادونه هـم شـته،    . برخې  اوبو نيولې ده    

ــ   ــرمنځ پراتـ ــو تـ ــول د اوبـ ــېڅ  چـــې ټـ ــورې هـ ه دي او وچـــې پـ
داسې هېوادونه هم شته، چې يوه برخه يې        . نښلېدلې نه دي  

.  پــورې نښــتې ده بحــر پــورې وصــل ده او نــوره پــه وچــې پــه
ځينې داسې  هېوادونه  هم شته، چې  په وچه كـې پراتـه دي                

بحـري  . ر لري او د دويم  او يا درېيم هېواد له  الرې بحر ته ال             
ــل ســره ددغــو  ټرانســپورټ ــو ب ــه همكــارۍ،    ي ــو پ  هېوادون

ــره       ــږد كــې ډې ــږد رالې ــه لې تجــارتي پيوســتون او د شــيانو پ
د اوږد  . مرسته كوي او په زرګونـه كيلـو متـره واټـن لنـډوي             

و اسطي وټرانسپورټ تر نوور    ټرانسپورټواټن لپاره بحري    
ارزان، اسان او دزيـاتو شـيانو د لېـږد رالېـږد ځـواك لـري،                

لـري، تـر هغـو نـورو،      ر   خو هغه هېوادونه چې بحر ته ال       ځكه
چــې نــه يــې لــري، پــه تجــارت او ځينــې نــورو برخــو كــې ډېــر  

  .پرمختللي دي
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 پــر څــو بېلګــو لنــډه رڼــا  ټرانســپورټدلتــه بــه د بحــري  
  !واچوو او تاسو ته به يې دروپېژنو



  24

 كښتۍ يا بحري بېړۍ
.  اساسـي برخـه ده     ټرانسـپورټ كښتۍ يا بېړۍ د بحري      

 لومړنى شخص و، چـې       )ع (د اسالمي رواياتو له مخې نوح     
تـر نـوح   . ې كښـتۍ پـر جوړولـو يـې الس پـورې كـړ        ې يو ويد  

وروسته بيا انسانانو د خپلې اړتيا د پـوره كولـو او پـه              ) ع(
و پـر   اوبو كې د تګ راتګ لپـاره د لرګيـو د وړو وړو كښـتي              

وروسـته بيـا همـدا كښـتۍ لـويې شـوې            . كـړ و جوړولو پيـل  
. ېـړو حركـت كـاوه      پـه څپ   اود څو تنو په قوت به يـې د لرګيـو          

، نو بيا په كښـتيو كـې        كله چې  د بخار ماشين رامنځته شو       
هم له همدې ماشين څخه ګټه واخيستل شـوه او كښـتيو بـه        
د انســاني قــوې پــر ځــاى د بخــار د فشــار پــه وســيله حركــت   

د بخار تر انجن وورسته د كښتيو لپاره لكـه دمـوټرو            . كاوه
پــه حركــت پــه شــان داســې انجــن جــوړ شــو، چــې پــه نفتــو بــه 

وړې  نــړۍ كــې پــه ســلګونو ډولــه لــويې او    راتلــه، اوس پــه 
لــه لرګينــې يــو نفــري كښــتۍ څخــه   كښــتۍ جــوړېږي، چــې  

 تر داسـې كښـتۍ پـورې ، چـې لسـګونو الـوتكې پـه                 نيولې
وايي داسې كښتۍ هم شته، چې ه     .  جوړېږي كې ناستې وي  

 پــه كــې ډګرونــه لــري او دســلګونو الوتكــو لېــږد وس لــري، 
 پــرواز كــوي او بېرتــه  څڅــهې كښــتۍ لــه همــد. ناســتې وي
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ــي،  ــل او     همدلتــه كېن ــه هوټ ــوې كښــتۍ كــې ل ــه همــدې ي  پ
، هــر ســينما نيــولې د ژونــد تــر نــورو اړتيــا وړ شــيانو پــورې

  . شتهډول  وسايل
  
  
  
  
  
  
  
  

  كښتۍ: شكل11
د سرعت له مخې هم په كښتيو كې زيات بدلون راغلى           

 هـم شـته، چـې پـه ډېـر چټـك سـرعت  سـره                  ۍاوداسې كښت 
 د  ټرانسـپورټ له بېړيو څڅه نه يـوازې د        .  كوالى شي  حركت

يــوې وســيلې پــه توګــه كــار اخلــي، بلكــې د بحــري څېړنــو،   
  .ه پورته كويې او نورو چارو لپاره هم ورڅخه ګټالرښوون

 پـه   رمنځـه سـوداګري هـم     د افغانستان او تاجكسـتان  ت      
واســطه تــر ســره كېــږي او همــدا  پــه امــو ســيند كــې د بېړيــو 
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ر تـه، چـې د افغانسـتان پـه شـمال كـې د       رخان بنـد ېبېـړۍ شـ  
  ..تاجكستان پولې ته  څېرمه پروت دى، مالونه راوړي
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 اوبتل
 ده، چـې  پـه بحـر         اوبتل يا تحت البحري هغه ډول بېړۍ      

دا ډول بېړۍ تر نورو بېړيـو       . كې  تر اوبو الندې حركت كوي      
  . ډېره وروسته جوړه شوې ده

  
  
  
  
  
  
  

  اوبتل: شكل12
سې وسايل  او سامان االت ځاى پر        په دې بېړ ۍ كې  دا      

ځـــاى شـــوي، چـــې  تـــر اوبـــو النـــدې ټولـــه ځمكـــه، شـــيان،  
له دې  . حيوانات، نباتات او ټولې الرې ګودرې ليدالى شي       

بېړيو څخه د بحري موجوداتو د څېړنې او پلټنې لپاره كـار            
پوځي او سياسي هـدفونو لپـاره  كـارول       داتره  ياخلي، خو ز  

د ومي وسـلو    ټـ هم شـته، چـې د ا        اوبتلونه كېږي او ان داسې   
  .وړلو قابليت لري
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ټرانسپورټهوايي   
 هغــه دي،  يــا لېــږد رالېــږد وســايطټرانســپورټهــوايي 

ــه لېږد     ــه الرې د انســانانو او شــيانو پ ــوا ل ــوكې وچــې  د ه ل
مرسته كوي، چې هوايي بالون، الوتكې، فضايي بېـړۍ او        

  .مصنوعي سپوږمۍ په كې شامل دي
 ى شـول، فضـايي    سـره وكـړا   ه جوړولـو  بشر د الوتكو پـ    

د هېوادونو او ټولنو تـر      .  تر خپل كنټرول الندې راولي     ېالر
منځ په زرګونو كيلومتره واټن له منځه يوسي اود مياشـتو           

ه څـو ګړيـو او ورځـو         رونفمياشتو سخت او له خطـره ډك سـ        
 او د داســې ســفر زمينــه برابــره كړي،چــې  دانســان تــه  رالنــډ

  .لپاره ارام وي
 توليـدات    وكـوالى شـول، خپـل       رانسپورټټپه هوايي   

 بل ځـاى تـه ولېـږدوي او         څخه ځاى   په ډېر لږ وخت كې له يو      
 او تـازه    ترالسه كړي، په تېره بيا د قيمتـي شـيانو         ګټه  زياته  
دلتــه بــه د هــوايي .  دانتقــال لپــاره  ډېــره ښــه وســيله دهووېــم

  . بېلګې دروپېژنوټرانسپورټ
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 بالون
دبــــالون تخيــــل د  

وزرونــو الوتونكــو لــه  
او پروازونـــــــو څخـــــــه 

انسان لومړى  . پيداشو
د مصنوعي وزرونو پر    
جوړولـــو پيـــل وكـــړ او 
ويــې كــوالى شــول، لــه  
يـــوه كمـــره څخـــه ټـــوپ 
كـــړي او تـــر يـــوه ځايـــه 

  نبالو: شكل13                              .ځان ورسوي
ــو پــه لټــه كــې شــو، پــر    هوروســته د يــو  ــالون د جوړول  ب

ړ كړ، خو بريالى نـه شـو، خـو پـر             يې يو بالون جو    م كال 1709
  . د  بل بالون الوتنه بريالۍ شوهم كال1900

ــا د       ــوګي، بي ــې د ل ــاره ي ــدو لپ ــالون د جګې ــه د ب فضــا ت
جن  او وروسـته د هيلـيم پـه نامـه يـو ګـاز څخـه ګټـه                    وهايدر

ــړه  ــه كـ ــې     . پورتـ ــې كلكـ ــه داسـ ــې پـ ــه يـ ــه بـ ــوړي ګازونـ نومـ
ــه       پالســ ــا تيكــه يــي كڅــوړه كــې چــې ســورى يــې ن تيكي ي
 چـې پـه     ،د هيلـيم ګـاز پـه مرسـته          هـم  بـالون   . لود، ځـايول  در

كـې خوشـې كېـږي، هـوا تـه      پالسـتيكي كڅـوړه   بالون يانې  
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 تنســتو پــه رتــه كېــږي او يــو شــخص كــوالى شــي،د هغــو پو
 مرسته، چې بالون له ټوكرۍ سره نښلوي او د مسافرينو يـا           

، د هغه  تګلوري ته بـدلون        يو د وړلو راوړلو لپاره وي     سپرل
  .، چې  زړه غواړي هلته الړ شيې هرځاى ته يوركړي او

ه ده، چـې    او لېږدوونكـې واسـط    بالون يوه ښه تفريحـي      
ي ټرانسپورټشي، خو كومه لويه يو تن يا دوه تنه لېږدوالى       

  .ه نه دهواسط
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 الوتكه
بشر له ډېرې پخـوا زمـانې راهيسـې دا هيلـه لرلـه، چـې                

ل د  دا خيـا  . بهرنۍ فضا تسخير كړي او ځان پرې حاكم كړي        
 كيســو، اســاطيرو او افســانو پــه شــكل د دوى پــه    مــذهبي

جوړولـو تصـور لـومړى      د الـوتكې    خو  . ذهن كې  راپيدا شو    
ــه   ــړۍ كــې د   16ځــل پ ــه پې ــاردو داوينچــي (م ــوا  ) ليون ــه خ ل

 يـو  م كـال 1709پـر  . وړاندې شو، خو عملي بڼه يې ونه نيولـه      
يو بالون جوړ كـړ او هغـه يـې هـوا            ) ګوسمايو(وه  پرتګالي پ 
  .وتنه يې بريالۍ نه شوهلشې كړ،خو اته خو
پــه ) فردينــادفون زپلــين(مــې پېــړۍ پــه پــاى كــې د 19د 

م 1900نامه يوه الماني پوه يو ډېر لوى بـالون جـوړ كـړ او پـر                 
 ټ د رايــم كــال1903پــر .  يــې لــومړۍ الوتنــه ترســره كــړهكــال

پــه مــوټر لرونكــې الــوتكې، پــه ) ويلبــور او ارويــل(ورونــو 
ومړنۍ الوتنـه تـر سـره كـړه او پـه دې             شمالي كارولينا كې لـ    

لـومړۍ او   . كار سره د الوتكې اصلي مخترعين وګڼل شـول        
دويمــې نړيــوالې جګــړې د الــوتكې جــوړونې پــه پرمختــګ 

په دويمه نړيواله جګړه كـې المانيـان        . كې ستر رول ولوباوه   
اړ شول، داسې الوتكې جوړې كړي، چې په يوه ساعت كې           

  .كيلومتره واټن ووهي) 510(
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ــر    د ــومړى ځــل پ ــه م كــال1919افغانســتان حكومــت ل  ل
 څخـــه دوه الـــوتكې واخيســـتلې او تـــر    جرمنـــي حكومـــت 

پورې په افغانستان كې  دټولو الوتكو شمېر        ) ل كال 1307(
  .الوتكو ته ورسېد) 70(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الوتكه: شكل14
. نو ډولـه الـوتكې جـوړېږي      اوس په نـړۍ كـې پـه لسـګو         

و اكتشـافي دنـدې     ي ا ټرانسـپورټ ، عسكري،   چې سپورټي 
 سـې الـوتكې هـم شـته، چـې  سـرعت يـې تـر                ترسره كـوي، دا   

  .خپل اواز څخه چټك دى
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فضايي بېړۍهوايي يا   
انســــــــــــــــــــان د 
الــوتكې تــر جوړولــو 
 وروسته پـه دې فكـر     

 شو، چـې  داسـې       كې
ــوړه   ــيله جــ ــوه وســ يــ
كــړي، چــې ډېــر ځنــډ  
په هوا كې پاتې شـي      

ــارج ــا ياود خـــ  فضـــ
حال و احوال ځمكـې     
 هــم د تــه راولېــږي او

 ځمكې د لوړو ژورو،    
سمندرونو او غرونـو    

د كلونو كلونو څېړنو په نتيجه كـې  انسـان           . عكاسي وكړي 
د داسې يوې فضايي بېړۍ پر توغولو بريالى شو، چې  يـوه     

لومړنى شخص،  .  فضا كې پاتې شي    يټاكلې موده په خارج   
ــه   ــا تـ ــارجي فضـ ــو روســـي   چـــې  خـ ــه يـ ــړ، هغـ ــفر وكـ يـــې سـ

 يــې م كــال1961و، چــې پــر  )نيــوري ګاګــاري  (كيهــانگرځى

 فضايي بېړۍ:  شكل15
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دقيقـې  48خارجي فضا ته سفر وكـړ او هلتـه يـو سـاعت او                 
  .پاتې شو

 پيـل شـول او      تر هغـه وروسـته بهرنـۍ فضـا تـه سـفرونه            
 او مصــنوعي ســپوږمۍ ولېــږل هلتــه داســې فضــايي بېــړۍ 

ځمكــې پــر مــخ لــه جــوړو  شــوې، چــې هملتــه پــاتې دي او د  
  .اس لريړنيزو مركزونو سره همېشه تمشويو فضايي څې
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)مخابرات( اړيكي ډله ييز  
. مخــابرات د خبــر، حــال و احــوال د رســولو وســيله ده      

مخابراتو ته دټولنې اعصاب هم وايي، ځكـه چـې پـه ټولنـه              
پـه هــره ټولنــه او  . كـې د فكــر د لېـږد رالېــږد مهمـه وســيله ده   

د  ېخابرات ښه فعـال وي، دامانـالري، چـ        هېواد كې، چې م   
 كلــه چــې اعصــاب ښــه كــار  .ټــولنې اعصــاب ښــه كــار كــوي 

چې بدن ښـه كـار وكـړي،         بدن ښه اداره كېږي او كله        ،وكړي
  .ه ښه پرمختګ كويرسنو ټولنه ور

فون، هرډول مخابرې، فكس او     يلپوسټ، ټيلګراف، ټ  
ان انټرنيــټ ټـــول د مخــابراتو پـــه څــانګې پـــورې اړه پيـــدا    

 واحـوال د لېږلـو او رالېږلـو دنـده           لكوي، چې ټول يـې د حـا       
  .سرته رسوي

په پخوانيو وختونوكې به له يوه ځاى څخه بـل ځـاى تـه       
د اشخاصــو او ســړيوپه واســطه خبــر لېــږل كېــده او رالېــږل   

زيــار وروســته لــومړنۍ  تــر د بشــر پېړيــو پېړيــو   خــو. كېــده
پرمختللې وسيلې جـوړې شـوې، چـې كـوالى شـي، پـه څـو                
ثــانيو كــې  د نــړۍ ګــوټ ګــوټ تــه خبــر ورســوي او يــايې را   

  .ورسوي
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 ګرافېټيل

كاله وړاندې اريايان پر دې بريـالي شـول،         600تر ميالد   
 كيلـومترو پـه واټـن خپـل خبـر           400چې پـه دوو ورځـو كـې د          

دوى به په يوه ټاكلې فاصله كې  يو يو تن پـر جـګ               . ورسوي
وه او بــل پــر بــل ځــاى، هغــه بــه خبــر پــه لــوړ اواز    اځــاى ودر

 اواراوه او هغه بـه بيـا بـل تـه رسـاوه، پـه دې ډول بـه فاصـله                    
پـه وسـيله ځينـې      ) هـوك (تر ټولو دمخه د يـوه پـوه         . لنډېدله

دا عالمـې  . ې ځاى يې ونيـو عالمې جوړې شوې،چې  د الفب  
  .ه بلې پسې جنګېدلې او مخابره به ترسره كېدهبه يوه پ

ه  يــو م كــال1790فرانســوي پــر  ) كلودشــاپ(وروســته 
نسبتاً بشپړه وسيله اختراع كړه، چې  لـه پـاريس سـره يـې د        

  ټيلګراف:  شكل16         . ښارونه وصل كړلروفرانسې ن
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ــرع د   ېليد ټ ــل مخت ــو ب ــوريس(ګــراف ي ــو   ) م ــه ي ــه نام پ

 پـر كـار     ټيلېګـراف  يـې    م كـال  1837امريكايي دى، چـې پـر       
ده تورو ته لـه ټكيـو او خطونـو څخـه اشـارې جـوړې                . واچوه

ــو اوښــتې     ــي څپ ــه برق ــړې، چــې  پ  لېږونكــي ټيلېګــراف. ك
خيستونكې دسـتګاه درلـوده  او بېرتـه يـې پـه             او ا ) مرسله(

  .توور اړول او پر كاغذ يې ليكل
اغــى او پــه  رم كــال1914 پــر ټيلېګــرافافغانســتان تــه 

 دستګاه په ماركنۍ كمپنـۍ جـوړه        اد. بابر بڼ كې نصب شو    
  . دوه كيلو واټه قوه يې كار كاوهرشوې وه او پ

 بــل څخــه ځــاى هدا دســتګاه د څــارويو پــه وســيله لــه يــو
اساساً د عسكري مخـابرې لپـاره وه،        . اى ته لېږدول كېده   ځ

 پغمان او جبل السراج تـه       څخهچې  د اړتيا پر وخت له كابل         
خــو ســيم لرونكــى ټيلګــراف تــر بېســيم . پــرې مخــابره كېــده

وروســــته اختــــراع شــــو او افغانســــتان تــــه هــــم وروســــته  
  .ورسېدرا
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  فونېلټ
خوا له  ) هوك(پوه  د انګليسي   فون  يلويل كېږي، چې ټ   

 يــوتن كشــيش يــوه م كــال1782همــدا رنګــه پــر . ختــراع شــوا
مترو پورې يې د وياند غږ  800غږيزه لوله جوړه كړه، چې تر       

امريكــايي د خالصــې ) چــالزميچ (م كــال1883پــر . لېــږداوه
اوسپنې  ميلې مقناطيسي كـړې او يـوه  يـې د بلـې ترڅنـګ                 

ــړ او ور    ــد كـ ــږ توليـ ــار غـ ــوده،چې دې كـ ــه  وكېښـ ــته دغـ سـ
) ګراهــام بــل(ره هــم اصــالح شــوه،تر هغــه چــې   دســتګاه نــو

ــر      ــاتو هڅــو پ ــو زي ــه خپل ــال 1885امريكــايي پ ــونز ك  ټليف
ــه و،  ټليفــوناختــراع كــړ، خوبيــا هــم  د ګراهــام بــل      بشــپړ ن

او نـورو پوهـانو لـه خـوا بشـپړ شـو او       ) اډيسون(وروسته د   
  ټليفون: شكل17          .تر لرې واټن پورې يې غږ ولېږدوه

  
  
  
  
  
  

 م كـال 1899 د لـين غځـول پـر    ټليفـون ان كې د    افغانست
   .پيل شول
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نه مسي سيم يـې كـار   ې لومړى لين، چې په يول     ټليفوند  
ــاوه، د ســردار حبيــب اهللا خــان او ســردار نصــراهللا خــان د       ك
اســتوګنځيو تــر مــنځ چــې يــو كيلــومتر واټــن يــې درلــود         

ســــردار حبيــــب اهللا خــــان لــــه    ددويــــم لــــين . وغځــــول شــــو
درېـيم  . والۍ قوماندانۍ ته تېر شـو     استوګنځي څخه د كوټ   

لين د ارګ له دروازې څخه دبابر تر باغـه پـورې تمديـد شـو        
اوس پـــه نـــړۍ كـــې . كـــار وغځېـــدټليفـــوناو پـــه دې ډول د 

ټليفون ډېره وده كړې، بېسـيم ټليفونونـه هرځـاى كـې فعـال              
ــال       ــر انتق ــه هــم جــوړېږي، چــې د غــږ پ دي،داســې ټليفونون

  .يت هم لريسربېره د تصوير د انتقال قابل
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 فكس
وســته انســان پــه  او تيلفــون تــر اختــراع ورټيلېګــرافد 

داسې يوه دستګاه جوړه كـړې، چـې  پيغـام       دې لټه كې شو،   
  .په ليكلې بڼه كټ مټ انتقال او را انتقال كړي

انسان تر څو لسيزو پرله پسې هلو ځلو  وروسته پر دې            
ــوه بلــه       بريــالى شــو، چــې د فكــس پــه نامــه د خبــر رســولو ي

  .ي وسيله جوړه كړيعصر
ــه او يوزيــات شــمېر     ــول هېوادون ــړۍ ټ ــاً  د ن اوس تقريب

  .اشخاص له دې وسيلې څخه ګټه پورته كوي
، چې مقابل   دې دستګاه يا ماشين خصوصيات دادي     د

فكـس ماشـين    . لوري ته كټ مټ د اصل متن كاپي لېـږدوي         
د مهمــو اســنادو پــه لېــږد رالېــږد او دزيــات شــمېر ضــروري 

كـې خـورا زيـاتې اسـانتياوې        و په لېږدولو    پاڼو او مراسالت  
  .راوستي او زيات وخت پرې سپما كېږي

فكس: شكل18
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 كمپيوټر
  
  
  
  
  
  

  كمپيوټر: شكل19
كمپيــوټر هغــه پرمختللــى ماشــين دى، چــې د بشــر بــې  

كمپيــوټر لــومړى ځــل پــر  . شــمېره اړتيــاوو تــه ځــواب وايــي 
لــه خــوا ) االتــا ســوټ بــري( پــه امريكــا كــې د م كــال)1942(

كمپيـوټر  . ر هغه وروسـته يـې ډېـره ترقـي وكـړه           جوړ شو او ت   
  :اساساً له څلورو برخو څخه جوړ شوى دى
دويمې برخې تـه     . يوې برخې ته سكرين  يا مانيټر وايي       

وايــي، چــې د كمپيــوټر اساســي برخــه ده او بلــه ) CPU(يــې 
يې كيبورډ ده،چـې تـوري پـه كـې ځـاى پـر ځـاى شـوي                  برخه  
چــې كمانډونــه دى، ) مــوږك(څلورمــه برخــه يــې مــوس . دي

ټــول كــار پــه خپلــه   يــوټر زمــوږ  كمپ. پــرې اجــرا كــوالى شــو  
حافظــه كــې خونــدي كــوي او كلــه چــې موپــه كــار وي، هغــه  

  .ترالسه كوالى او بدلون په كې راوستالى شو
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 زيـــات كـــارول  اوس معمـــوالً دوه ډولـــه كمپيوټرونـــه  
ټاپ وايي او بل تـه السـي كمپيـوټر        سكېكېږي، چې يو ته ډ    

  .يا لپ ټاپ
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  ټېنانټر
ټ د معلوماتو يوه بې شانه نړۍ ده، چې د هـر چـا            ېانټرن

 د امريكامتحـده    م كـال  1969ټ پـر    ېـ انټرن. لپاره هرڅـه لـري    
ايالتونو د دفاع څـانگې كمپيوټرونـو تـر خپلمنځـي تړښـت             
اوبيــا لــه يــو بــل ســره د نــورو اړونــدو ادارو كمپيوټرونــود    

  .نښلېدو له كبله رامنځته شو
ډېـر پروګرامونـه جـوړ شـوي        ټ ته تر اوسه پورې      ېانټرن

ټ ترټولـو   ېد  انټرن  ) برېښناليك(لېاو ال جوړېږي، چې ايم    
 ې نو  كې ټېانټرنه  وخت پر وخت پ   .  سرچينه ګڼل كېږي   لويه

) يـل كـې   ټ پـه پ   ېـ انټرن( كاله مخكـې     څو. اسانتياوې راځي 
، فـون ېټليوازې پيغامونـه وربانـدې لېـږل كېـدل، اوس خـو             

ټ پــه ېــانټرن. راځــيټلويزيــون، راډيــو او هرڅــه وربانــدې    
حقيقت كې د هغه نړيوال سيستم يا شـبكې نـوم دى، چـې د               

  .نړۍ ټولې كمپيوټرې شبكې يوه له بلې سره تړي
ټ په كم وخت كې له يوه ځـاى څخـه بـل ځـاى تـه،         ېانټرن

ــه    ــاتي ليكنـــې او پروګرامونـ ــه، معلومـ ــه، انځورونـ خبرونـ
ټ پوهېـدل   ېـ پـر انټرن  . لېږدوي او ډېر كم لگښت پرې راځـي       

موږ سره په ژوند، مسـلك، اداري او سـوداګريزو چـارو            له  
  .مرسته كويډېره كې 
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ټ له ګڼو ګټـو څخـه يـوه ګټـه دا ده، هغـه ليـك                 ېد انټرن 
 ورځو او يا    ونځه لس يچې به مو پخوا نورو هېوادونو ته د پ        

و پـــه يافغـــانزرو ) 50-30(يـــوې مياشـــتې پـــه مـــوده كـــې د 
) 10-5 ( پــهپــه ډېــرو كمــو پيســو  لېــږه، اوس بــه يــې  قيمــت 

  .ثانيو كې لېږو
ټ څخه ګټـه    ېو خلكو له انټرن   ونملي) 300 (م كال 2000پر  

 كې به يـو مليـارد       م كال 2005اخيستله او اټكل دى، چې  په        
  .ټ څخه ګټه واخليېخلك له انټرن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ټېانټرن:  شكل20
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 رسنۍ

)خپرونې او مطبوعات(  
 پـه هـره ټولنـه او هېـواد        )خپرونې يا مطبوعـات   (رسنۍ

ې  د خبرونو، معلوماتو، علمي برياوو اود خلكو د نظر د            ك
خپرولو ډله ييزه وسيله ده، چې په هره ټولنه كې زيات اغېز   

  .لري
 تـه پـه     )خپرونـو يـا مطبوعـاتو     (رسـنيو ځينې كسان خو    

 چـې    پـه دې مانـا    . ايـي  هېواد كې څلورم ځـواك يـا قـوه و          هيو
ــوو څخــه جــوړ دى،      ــو ق ــه درېي ــت ل ــه او  دول قضــائيه، مقنن

ځينــې ورســره مطبوعــات هــم يــو ځــاى كــوي او دا  . اجرائيــه
دا پـه دې خـاطر چـې خپرونـې د خلكـو د              . څلورمه قوه بـولي   

ــطحې د   ــي سـ ــا او دذهنـ ــه وده او   لوړتيـ ــو پـ ــو د فكرونـ  هغـ
د ټــولنې او دولــت د ودې، .روښــانتيا كــې زياتــه برخــه لــري 

 الرې ود خلكـــو د اصـــالح او ســـمون لپـــاره وړ اســـتحكام ا
م نظام  كد خلكو  او حا    . نه او نظرونه خپروي   چارې، انتقادو 

بشر لـه   . ترمنځ اړيكي ټينګوي او پيغام يې يو بل ته رسوي         
ډېرې پخوا زمانې له حاالتو څخه د نورو دخبرولـو لپـاره لـه         
ــه چــې د چــاپ      ډول ډول وســيلو څخــه كــار اخيســت،خو كل
ماشين جوړ شو او مطبوعات رامنځته شول، نـو دا خبرتيـا           
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وروسته بيـا نـو خپرنيـز وسـايل لكـه           . مه شوه ډله ييزه او عا   
راډيو، ټلويزيون، كمپيوټر او نور جوړ شول،چې دخپرونو        

  .كار يې اسانه كړ
ډول دروپېژنو، خـو     دلته به پورتني پرمختګونه په لنډ     

  . دمخه  د كاغذ جوړونهوتر ټول
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 كاغذ
ــه      ــذترټولو ســتر رول او زيات ــوكې  كاغ ــاعتي خپرون ــه طب پ

كـه  .  هـر څـه پـر همـدې كاغـذ چـاپېږي            ونډه لـري، ځكـه  چـې       
كاغذ نه وي، نو چاپي خپرونې به هـم  طبعـاً نـه وي او يـا بـه                    

  .ډېرې لږې وي
لـه چـين څخـه د       .  كاغذ اصـالً چينايـانو اختـراع او جـوړ كـړ           

عربو سيمې ته ورسېد او له عربو څخه بيا اروپايانو د هغه            
 په اسـيا كـې كاغـذ لـه پنبـې څخـه            . د جوړولو طريقه زده كړه    

جوړېده، خو اروپا كې د پنبې كمښت له كبله لـه زړو كـاليو           
 را) كرستاشـافر ( تـر هغـه پـورې چـې يـو پـوه              ،څخه جوړېده 

اوس پـه   . مغز څخه جـوړ كـړ     پيدا شو او كاغذ يې د لرګي له         
  .عمومي ډول په ټوله نړۍ كې كاغذ له لرګي څخه جوړېږي

 په جاپان او ځينو نـورو اروپـايي هېوادونـو كـې  لرګـي ډېـر        
زيـات دي، دوى لــه همــدې لرګيــو څخــه  ډول ډول كاغذونــه  

كله چـې د چـاپ      .جوړوي او نورو هېوادونو ته يې صادروي      
ماشين جوړشو،نو له كاغذ څخه يـې د خپرونـو او كتـابونو       
د چـــاپ لپـــاره زياتـــه ګټـــه واخيســـته او ډول ډول خپرونـــې 

دلته به لومړى دچاپ ماشـين پـه اړه درسـره           . رامنځته شوې 
  .وغږېږو
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  چاپ ماشيند 
چـــاپ ډېـــره لرغـــونې وســـيله مهرونـــه او ټـــاپې وې، چـــې  د 

نقشونه به په كې كيندل شوي وو او رختونه به پـرې ښـكلي              
 وروسـته كتابونـه هـم د خپلـې          م كال 868 چينايانوتر   .كېدل

بــي  ((م كــال1054پــر . ژبــې پــه مهــر شــويو جملــو ټاپــه كــول   
ړه نومي چيني ددې ډول چـاپ لپـاره  نـوې الره جـو       )) سنګ
 ليـــك بېالبېلـــې تختـــې يـــې پـــه لرګيـــو كـــې يد چينـــ. كـــړه

جملـه بـه يـې    .  كېښـودې  يـې  كيندلې وې، څنګ تر څنګـه بـه       
 پـه دې ترتيـب      .  جوړه كړه او بيا به يې پر كاغذ ټاپه كړه          ېتر

 مـتن څخـه پـه اسـانۍ ډېـر نقلونـه ټاپـه كـوالى يـا                   هيې له يـو   
  .چاپوالى شول

ې د لرګـي پـر       پـر دې بريـالى شـو، چـ         )ګـوتنبرګ (خو الماني   
ركاغـذ بانـدې پـه      ه فلز څخه چپه توري جوړ كـړي او پ         ځاى ل 

  .چاپولو سره هغه راسته ولولي
 انجيل شريف په خپلـو جـوړو كـړو          م كال 1444 لومړى پر    هد

ــره علمــي نــړۍ كــې ژور بــدلون        ــو چــاپ كــړ او دې س حروف
  .چاپ نورې الرې چارې جوړې شوېد وروسته بيا . راغى

رعلي  د اميــر شــېم كــال1870پــر   ځــلافغانســتان تــه لــومړى
شـمېر كتابونـه   يـو  خان پر وخت يو چاپخونـه راوړل شـوه او      

  .يې خپاره كړل
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چاپ ماشيند : شكل21
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 راډيو

 تر پرمختـګ وروسـته راډيـو رامنځتـه          ټيلېګراف بېسيم   د
د رياضــي دمعــادلو لــه مخــې ثابتــه ) هــرتس(شــوه، المــاني 

 د څپو په بڼه لېږل كېـدى        كړه، چې په فضا كې د برېښنا قوه       
و غږونــو څپــې برېښــناييزې كــوالى انســان يــا نــور د شــي او
د همــدې تجربــې پــر . ه ورســېږي چــې نــورو ځــايونو تــ شــي،

ــيم   ــټ بېسـ ــرافبنسـ ــو ټيلېګـ ــوړ شـ ــا .  جـ ــوه  بيـ ــالوي پـ ايټـ
راډيـو   م كـال  1895 په رڼا كې پر      د همدې تجربې  ) ماركني(

انـدې كـړه،    جوړه  او په لندن كې يـې د خلكـو ننـدارې تـه وړ               
  .چې په شلمه پېړۍ كې يې چټكه پراختيا وكړه

  
  
  
  
  
  
  
  

راډيو: شكل22
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ل 1304د اعليحضـــرت غـــازي امـــان اهللا خـــان حكومـــت پـــر 

 عطااهللا خان د راډيو تخنيـك د زده كـړې لپـاره المـان             ،كال
 راډيـو   دل كال له څو تنو المانيانو او1305ته ولېږه، چې پر    

ه بېرتـه  هېوادتـه راسـتون        له دوو لېږدوونكو دستګاوو سر    
 ودلته په چټكۍ د راډيو د سټډيو او مرسـلې د جوړولـ           . شو

ل كـال پـه تلـه  كـې راډيـو خپـل قـانوني         1306د  . كار پيل شـو   
پړاوونه ووهل او پر همدې كال يې د خپلې ځانګړې اليحې           

  .له مخې پر خپرونو پيل وكړ
 يــې محمــد حســن نومېــده، ويانــد يــې ښــاغلى ســرور  رمــدي

ــا و  ــان علــي     ګوي او اســتاد غــالم حســين، اســتاد نتــو، قرب
 سندرې په كې ويلې او ربابونه يې پـه كـې        به ربابي او  نورو   

  .غږول
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 ټلويزيون
د ټلويزيون په جوړولو كې ډېرو كسانو ځانونه ستړي كـړي           

لـومړى ځـل پـر      . وهادي، تر هغه چې دې پړاو تـه يـې را ورسـ            
ېښــناييز پــه بر) مــى(ر ټيلېګرافــل كــال يــوه برتــانوي  1873

  .جريان د رڼا د بدلون مفكوره رامنځته كړه
د فوټو برېښـنا پـر اغېـزو تجربـې          ) هالواچس(م كال   188پر  

پـه هڅـو    ) جنكنـز (او امريكـايي  ) برد(انګليسي  وكړې او د    
 كال د برېښنا په څپو كې د عكس لېږدولو تجربـه  م1925پر  

كاميابــه شــوه او بيــا يــو شــمېر نــورو پوهــانو ددې كــار پــه     
يا كــې هڅــې وكــړې او لــومړنۍ ټلويزيــوني تجربــې   بشــپړت
  .وشوې

ل 1936دټلويزيون اساسي او عمومي ننداره لومړى ځل پر         
  .كال په لندن كې وښودل شوه

ــا   ــه امريكـ ــر  پـ ــې پـ ــاڼۍ    1941كـ ــې مـ ــوې دنګـ ــه يـ ــال لـ   ز كـ
څخه د ټلويزيوني خپرونـې پيـل شـوې اود رنګـه ټلويزيـون              

 پيـل  م كـال 1951لومړنۍ خپرونه هم په همدې هېواد كې پر      
ــ  روشــوه او  ــورو هېوادون ــې   پســې ن ــوني خپرون ــه ټلويزي و ت

  .غځېدېو
ل كــال هڅــې 1350پــه افغانســتان كــې د ټلويزيــون لپــاره پــر 

سردار محمد داود خان په     د  پيل شوې، خو اساسي كار يې       
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دا  كــار د جاپــان پــه تخنيكــي او  . جمهوريــت كــې پيــل شــو 
مــه 25 ل كــال د كــب پــر 1356علمــي مرســتو ترســره شــو اود 

  .نېټه يې پر امتحاني خپرونو پيل وكړ
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

ټلويزيون: شكل23  
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 انرژي
نو پــه خپــل ټــولنيز ژوندانــه كــې پرمختــګ ناكلــه چــې انســا

وكــړ، د طبعيــت لــه ســرچينو څخــه يــې ګټــه اخيســتنه زياتــه 
شوه، نو د داسې انرژۍ په لټه كې شول، چـې  زياتـه ګټـه او                 

ه په  كـې كمـه مصـرفه         كار ترې واخيستل شي او انساني قو      
ل جـوړ كـړل، چـې د هغـو پـه            ځكه خـو يـې داسـې وسـاي        . شي

ه توګـه دوى بـاد      د بېلګـې پـ    .  انرژي توليد كـړي    واسطه نوې 
تــه متوجــه شــول، بــادي ژرنــدې يــې جــوړې كــړې او تــر هغــه  

. برېښنا د توليـد هڅـه وكـړه       د  وروسته يې د هغو په واسطه       
لمر په واسـطه د  دغه راز د اوبو په واسطه د اوبو برېښنا، د     

 يـا   ومي انـرژۍ  ټـ ديورانيمو پـه مرسـته د ا      لمريزې انرژۍ او    
كلونـو كلونـو    د  ومي برېښنا د توليـد پـه لټـه كـې شـول او               ټا

څېړنو په نتيجه كې پر دې بريالي شول، چـې دا ډول انـرژي              
  .السته راوړي
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 بادي برېښنا
بــادي . بــادي برېښــنا دبــادي ژرنــدو پــه و اســطه توليــدېږي   

نـــو وړو كولـــو لپـــاره پـــه لرغونـــو زمـــانو كـــې  ژرنـــدې د غم
 پېـړۍ پـورې پـه ټـول غـرب كـې             18-12ځته شوي او لـه      نرام

څرنګه چې په هالنډ كـې زيـات بـاد لگېـږي،            . دود شوې دي  
زياتې بادي ژرندې په كې جوړې شوې دي، نو ځكه خو دې            

مې پېړۍ پـه پيـل      19د  . هېواد ته د بادي ژرندو هېواد وايي      
  .بادي ژرندې وې) 10000(كې په انګلستان كې 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نده او برېښناربادي  ژ: شكل24
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ي قـوې   رندو ته توربينونه ولګول او دبـاد      وروسته يې دې ژ   

په واسطه دا توربينونه پـه حركـت راغلـل او د بـرق د توليـد           
ســتان كــې تــر څــو كلونــو وړانــدې هــم پــه انګل  . ب شــولســب

 د ټـول هېـواد      بادي ژرندې وې، چې د برېښنا له پلوه       ) 1000(
  .په سلو كې يوه برخه اړتيا يې پوره كوله

ايـالتونو پـه لـوړو سـيمو كـې هـم داسـې               د امريكا د متحده   
بــادي ژرنــدو تــه ماشــينونه نصــب شــوي وو او دټــول هېــواد 

نځــه برخــې اســانتياوې يــې پــوره   يدبرېښــنا پــه ســلو كــې پ  
  .كولې

 پخــوا د افغانســتان د هــرات پــه واليــت ېبــادي ژرنــدې ډېــر
  م جــوړې شــوې وې او خلكــو بــه غــنم او جــوار پــه كــې كــې هــ
واليت كې د كال په څلورو مياشـتو كـې          ه هرات   پ. وړه كول ا

.  ورځنيو بـادونو پـه نامـه يـادېږي        120ډېر باد لګېږي، چې د      
 ژرنــدو د فعاليــت لپــاره ښــه منبــع ګڼــل  يدغــه بادونــه د بــاد

ندې د برېښنا د توليـد      كېږي، خو د هرات  د واليت بادي ژر        
  .اره نه وېلپ
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  اوبو برېښناد 
او مقنـاطيس   ) بـرق (په اتلسمه پېړۍ كې د اسماني برېښـنا       

د اغېزو كشفېدلو، پر برېښنا باندې علمـي تجربـې چټكـې        
 پــه درېيمــه لســيزه كــې  دبرېښــنا لــه ۍد نولســمې پېــړ. كــړې

 پـه پراخـه كچـه ګټـه واخيسـتل شـوه او راز راز           څخـه ځواك  
ښنا دتوليد ماشـينونه     وڅرخېدل او هم د برې     ېماشينونه پر 

د برېښـنا د ځـواك پـه وسـيله د           ) اډيسـون (جوړ شول او بيـا      
دې كـار سـره د برېښـنا        . ګروپ روښـانه كـول هـم ايجـاد كـړل          

ارزښت نور هم زيات شـو اود ګټـې اخيسـتلو سـاحه يـې هـم                 
  .ورځ پر ورځ پراخه شوه

  ؟راوړل شوهافغانستان ته برېښنا څه وخت 
لپــاره لــومړنۍ هڅــۍ كــړې اميرعبــدالرحمن خــان د برېښــنا 

وې او يو داسې ډاينمو يې پر كاراچولى و، چـې  څلوېښـت              
د اميرحبيب اهللا خان پـر وخـت لـه          . څراغونه يې بلوالى شول   

بټريــو نــه دومــره برېښــنا تــر الســه كېــده،چې  د شــپې بــه يــې 
  .ارګ روښانه كاوه

په جبل السـراج كـې د برېښـنا د          ) م كال 1913(ل كال 1292پر  
  .ز كال بشپړ شو1919پيل شو اوپر فابريكې كار 
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ــو،       ــې، نغلـ ــي، د هلـ ــاره دكجكـ ــد لپـ ــنا دتوليـ ــا د برېښـ بيـ
او پلخمــري  ســروبي، درونټــې، مــاهيپر، د وردګــو دچــك  

بندونه جوړ شول اود كابل، كندهار، جالل اباد، پلخمري،         
ګوټو تـه يـې     رچاريكارو، ګرشك او سروبي ښارونو او ښـا       

  .برېښنا ورسوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوبو برېښناد : شكل25
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  برېښنا يا انرژيهلمريز
ا ده، له لمريزې انرژۍ څخه دګټې اخيسـتنې ابتـدايي بڼـه د         

 سـره څنـګ تـر څنـګ ايښـودل           چې يو څو نلونه په داسې بڼه      
دا نلونـه لمـر تـه        . اوبـه جريـان ولـري     كېږي،چې پـه هغـو كـې        

رې لمـــر د ايښـــودل كېـــږي، د يـــوې ځـــانگړې ښيښـــې لـــه ال
ددې ډول لمريــزو . اوبــه ګرمېــږيحــرارت پــه نتيجــه كــې دا  

ــه     ــا پـ ــوازې د امريكـ ــو وخـــت يـ ــمېر يـ اوبـــو ګرموونكـــو شـ
 اوبه  ې ګرم ېخپل، چې   وكوره و ) 50000(ا ايالت كې    ډيفلور

په اسرائيلوكې خو ان په ډېرو      . يې په دې ډول تر السه كولې      
نويـــو ودانيـــو كـــې هـــم لـــه همـــدې ډول وســـيلو څخـــه كـــار   

  .اخيستل كېده
د ګټـې بلـه الره دا ده، چـې پـه نلونـو              له لمريزې انرژۍ څخـه      

كې پر اوبو باندې د لمر دزيات حرارت پـه نتيجـه كـې اوبـه                
دا اوبـه بېرتـه خپـل حـرارت خوشـې كـوي             .  بخـار بـدلېږي    رپ
په همـدې ډول هـم اوبـه ګرمېـدى شـي او      .  مايع بدلېږي  راوپ

  .هم كور
 م كـال  1950.  برقـي انـرژي هـم بدلېـدى شـي          رلمريزه انرژي پـ   

خـو  . رۍ جـوړه كـړه    ټـ  يوه لمريـزه ب    هرمړي ځل لپا  امريكا د لو  
انجنيرانــو وروســته داســې يــوه مصــنوعي ســپوږمۍ جــوړه 
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كړه،چـې پــه فضــا كــې دځمكــې پـر مــدار څرخــي او دلمــر لــه   
  .انرژۍ څخه توليد شوى برق ځمكې ته لېږدوي

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

لمريزه انرژي: شكل26
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  ومي برېښنا يا انرژيټا
، چې هغو يذرو څخه جوړ شوټول اجسام له ډېرې وړو وړو     

وېـش وړ    وم د ټـ وم وايي، پخوا داسې فكـر كېـده،چې ا        ټته ا 
  .نه دى، خو اوس يې وېش امكان لري

  اټومي برېښنا: شكل27
ه ډېـــره انـــرژي ، لـــه هغـــه څخـــوم ووېشـــل شـــيټـــكلـــه چـــې ا
  .ازادېږي

ــا ــه يــوې ډېــرې قــوي ســرچينې   ومي انــرژي ټ غنــي شــويو  (ل
ې د انـرژۍ تـر ټولـو    دا طبعيـت كـ  . يڅخه جـوړېږ  ) يوارنيمو

ومي انرژۍ څخه د زياتې برېښنا د توليد        ټله ا . قوي ماده ده  
لپاره كار اخلي،چې د همـدې برېښـنا پـه واسـطه ګـڼ شـمېر               



  62

ومي ټـ فابريكې چلېـږي او ښـارونه روښـانه كېـږي، خـو لـه ا              
) مقصــدونو( څخــه ځينــې هېوادونــه د پــوځي موخــوۍانــرژ

  .لپاره هم كار اخلي
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 ډه پېژندنهد محمد اسمعيل يون لن
محمد اسمعيل يون د    
حـــــاجي محمـــــدخان   

ل كــال، 1346زوى پــر 
ــان واليــــــت د   د لغمــــ
الينګــــار ولســــوالۍ  
ــوې    ــه يـــ ــازيو پـــ دنيـــ
ــورنۍ   ــنفكرې كـ روښـ
  .كې زېږېدلى دى

لــومړنۍ زده كــړې يــې 
د الينګــار ولســوالۍ د ســلينګار پــه لــومړني ښــوونځي كــې  ســرته    

ال خـان لېسـه     رسولي دي، تر هغه وروسته كابل ته راغى او په خوشـ           
ل كال له نوموړې لېسې څخه پـه دويـم نـومره            1366پر  . كې شامل شو  

ل كال د كابل پوهنتون د ژبو او ادبيـاتو پـوهنځي            1367بريالى او پر    
ل كال له نوموړې څانګې څخـه       1370پر  . د پښتو څانګې محصل شو    

اول نومره بريالى  او پر همدې كال بېرته دپښتو څانګې د كدر غـړى               
ل كــال پــه نومــوړې څانګــه كــې د ماســټرۍ دوره پيــل  1385پــر . شــو

  .شوه، يون په ډېر ښه او بريالي ډول دا دوره پايته ورسوله
 ل كــال څخــه بيــا تــر ننــه پــورې د كابــل 1370محمــد اســمعيل يــون لــه 

) پوهندوى(پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي تدريسي غړى   او  د            
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ېره،اســتاد يــون د علمــي پــوړۍ تــه  رســېدلى دى، پــر اســتادۍ سرب 
مجلــو د چلــوونكي ))شمشــاد((او)) هيلــې((، ))كابــل پوهنتــون((

پــه پېښــور كــې د چاپېــدونكې . دنــده هــم پــه ښــه ډول ترســره كــړې ده
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . مجلې كتونكى غړى هم و    )) معارف((

  . چاپي خپرونو همكار هم پاتې شوى دى
ړنۍ لويې جرګې  تـه  د  ل كال، په  جالل ابادكې بې  1381استاديون پر   

ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفتر مشر شـو، ددې جرګـې لپـاره تـر              
ټاكنو وروسـته د جرګـې غـړى، بيـاد جرګـې د غـړو لـه خـوا  د بېړنـۍ                   

اسـتاد يـون پـه دې       .لويې جرګې دلومړي منشي په توګه انتخاب شو       
جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپل ملي او تاريخي مسـوليت  ادا               

  . د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه يې ونيولهكړ او
تــر دې جرګــې وروســته، كلــه چــې  د افغانســتان د اساســي قــانون د    
تدوين بهير پيـل شـو،  نـو اسـتاد يـون بيـا ددې بهيـر لپـاره د ختيـزو             

پـه ختيـزو واليتونـو      . واليتونو د داراالنشـاد دفتـر مشـر وټاكـل شـو           
نتخابات هم د همدې دفتر     كې  د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره ا         

اسـتاد يـون د اساسـي قـانون د تصـويب پـه لويـه                .له خوا ترسره شـول    
جرګه كې  د نوموړې جرګې د داراالنشـا د غـړي پـه توګـه خپـل فعـال         

ټاكــل شــوې وه، اســتاد يــون  پــه  ختيــزو واليتونــو كــې د . رول ادا كـړ 
افغانستان د جمهوري رياست لپاره د عمومي ټاكنو د دفتـر مسـول             

ي، خو په كابل كې د لويو جنګساالرانو او ځينو تنظيمي مشرانو            ش
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له خوا پر حكومت او ملګرو ملتونـو د زيـات فشـار لـه املـه لـه كـاره                     
استاد يون ته وړانـديز وكـړ،       ) UNAMA(ملګرو ملتونو .ګوښه شو 

چې په كابل كې به تر دې لوړه دنده دروسپارو، خـو اسـتاد يـون ونـه                  
  .ې دوام وركړمنله او خپلې استادۍ ته ي

درې كاله وروسته  يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د       
جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كې  د فرهنګي چارو د              
رياست دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پر استادۍ سربېره ال تـر              

ل كال د افغانسـتان او      1385استاد يون پر    .اوسه دا دنده پر مخ وړي     
اكستان د امن ګډې جرګې لپـاره د افغانسـتان لـه خـوا د منشـي پـه                   پ

  .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړه
 استاد يون د خپلواك ليكوال په توګه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ                   
شـــمېرفرهنګي او ټـــولنيز خدمتونـــه ترســـره كړي،پـــه ګڼـــو چـــاپي،  

ــې د و ا    ــوني مركــو كــې ي ــويي او ټلويزي ــايقو د  رادي ــو او حق قعيتون
كـه څـه هـم      . څرګندبيان  له امله د خلكو په زړونوكې ځـاى نيـولى دى            

ډېر خلك د يون ليكنې، مركې او نظريـات خوښـوي، خـو يـو شـمېر                 
د هغه ملي . داسې خلك هم شته، چې د يون سرسختي مخالفين دي 

ــر وركــوي، دا ډول        ــط رنــګ  او تعبي ــم  غل ــه ه ــاتو ت ــورو نظري او ګټ
كثـره يـې زورواكـي او د سياسـي ډلـو ټپلـو غـړي او                 اشخاص، چې ا  

مشران دي، د استاد يون نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو تـه             
زه ددې شـاهد يـم،   . خطر بولي، نو ځكه  يې په ټينګـه مخالفـت كـوي      



  66

هر كله چـې يـون كومـه ليكنـه او مركـه كـړې، نـو دده پـر وړانـدې يـې              
 منفــي غبرګونونــه مثبــت او منفــي غبرګونونــه دواړه راپــارولي دي،

اكثره وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېـر كـړكېچن          
سياسي بهير كې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كړي او ځانونه يې            

  .مطرح كړي دي
مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمشــرانو، روښــنفكرانو او نــورو    
 مخورو له خوا وي، خو استاد يون په دغسې سختو اغزنـو او تنګـو              
شرايطو كې بيـا هـم خپـل فرهنګـي، سياسـي او ټـولنيز كـار تـه دوام                    

  . وركوي
دا اوسنى فرهنګي كار، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ګـورئ،       
دا د تېرو شـلو كلونـو كارونـه  دي، چـې  لـه تېـر يـو نـيم كـال راهيسـې                  
پرې په مـنظم ډول كـار شـوى، اوډل شـوي او دادى ستاسـو مخـې تـه                    

اسې يو دولتي دفتر كې چـې بوختيـاوې پـه كـې             ايښودل كېږي، په د   
ډېــرې وي، د مــنظم او ســتر فرهنګــي كــار ســرته رســول اســانه كــار نــه  

استاد يون پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره د ګڼو فرهنګي ټولنو           .دى
د غړي، همكار او موسـس غـړي پـه توګـه هـم خپـل فرهنګـي رول ادا                    

ــي      ــتو فرهنګـ ــان مېشـ ــې د دوو المـ ــې يـ ــور كـ ــه پېښـ ــو كړى،پـ ټولنـ
د پښــتني فرهنــګ  د ودې  (او) دافغانســتان دكلتــوري ودې ټــولنې (

د همكـار پـه توګـه د بېالبېلـو ليكوالـو پـه لسـګونو                ) پراختيا ټولنې 
ــډيټ او چــاپ كــړي دي   ــار، اي ــه ســلګونو كورنيــو    . اث دغــه راز يــې پ



  67

مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو كې ونـډه اخيسـتې ده، خپلـه             
سيمينارونه او علمي وركشاپونه جـوړ      يې هم په لسګونو مشاعرې،    

  .كړي دي
سربېره پر دې،  په يو زيات شمېر، ملي او نړيوالـو كنفرانسـونو كـې           

دلتــه بــه يــې د اثــارو . يــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې ده
  :يادونه وكړو

  اثار
  : پنځونې-الف

            چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم
 1387        دويم   مړۍ شعري  ټولګه          لو    مټكور •
 1387په اورونو كې سندرې      دويمه شعري ټولګه                  دويم  •

 : راټولونې-ب
  1387   ګډه شعري ټولګه                         دويم     هيلې •
 1387د حيران شعري ټولګه                    دويم   نيمګړي ارمانونه  •
 1387          دويم     ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387          دويم                    د سيمينار د ليكنو ټولګه د نازو انا ياد •
 1387درېيم د استاد الفت نثري كليات       داستاد الفت نثرونه                  •
 1387        دويم د اسحق ننګيال شعري منتخبات     سيندونه هم مري        •

 : ژباړنې-ج
  په  افغانستان كې د واك جوړښتونه:   د ټولنپوهنې له نظره •

  1387      دويم    دپوهنوال روستارتره كي اثر     
 د افغانستان فرهنګي   ميراثونو ته  يوه كتنه         . •
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  1387       دويم      د نينسي دوپرې اثر             
  مهپه افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاك •

  1387 د پوهنوال روستار تره كى  اثر                   دويم                 
  : يونليكنې-د
  1387د اماراتو يونليك                        دويم   د اماراتو سفر •
 1387كه يون دى يون دى       د اروپا يونليك                            لومړى  •
 1387      لومړى         يكا يونليكدپنټاګون ترڅنډو        د امر •

 : څېړنې او شننې-هـ
  1387د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه      دويم  •
  1387       دويم   استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى •
  1387        دويم   دكابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي   پښتو كتابښود •
  1387        دويم         اوښتي زيانونهد افغانستان فرهنګ ته  •
  1387        شپږم     د پښتو شعر هندسي جوړښت           •
 1387له افغانستانه د مسلكي كادرونو د فرار عوامل        دويم  •
  1387                        دويم                     ساينسي پرمختياوې •
 1387    دويم       بېړنۍ لويه جرګه ولسواكي او زورواكي •
 1387        لومړى         انديال خوشال •
 1387        لومړى     هيله د خپلو سريزو په لمن كې          •
 1387        لومړى              كلتوري يون •
 1387        لومړى              فرهنګي فقر •
 1387        لومړى             مركه او مركې •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •
 1387        لومړى        دكتابونو په وږمو كې •
 1387        لومړى     افغانستان په سياسي كږلېچ كې •
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 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
 1387        لومړى         اوسنۍ رسنۍ •
 1387         لومړى                       كه نړيوال  ماته وخوري؟ •

 عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم       دې استاد يون ته ډېر    ) ج(خداى  
دې دى لـــه هـــر ډول بـــدو  بـــالوو وژغـــوري، پـــه  ) ج(تانـــد لـــري،اهللا

 .فرهنګي كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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