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اتم ！ولگى

مدني زد ه ک７ې
د پوهن３ وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د
روزن３ او د ساينس د مرکز معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي

کتابونو د تاليف لوى رياست

هـ . ش.

درسي کتابونه د پوهن３ په وزارت پورې اړه لري  په بازار
ک３ ي３ اخيستنه او خر＇ونه په کلکه منع ده. له سر غ７ونکو

سره قانوني چلن کي８ي.
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مسلکي اډي＂ور:
- محمد عزيز بختياري

د ژب３ اډي＂ور:
- بريالى باجوړى

مؤلفان:
 -محمد عزيز بختياري

請فورا مزاري

ژباړونکى:
محمد افضل حضرتي

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 
- مولوي عبدالصبور عربي

- دکتور محمد يوسف نيازى
- حبيب اهللا راحل د پوهن３ وزارت سالکار د تعليمي نصاب دپراختيا په رياست ک３. 

د ＇ارن３ کم５＂ه:
_ دکتور اسداهللا محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د روزن３ او د ساينس مرکز معين.

_ دکتور ش５رعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.
_ د سرمؤلف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى 

رئيس. 

طرح او ډيزاين:
رحمت اهللا غفاري

ب
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د

ملي سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

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

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهللا اکبر وايو اهللا اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  
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هـ

بسم اهللا الرحمن الرحيم
د پوهن３ د وزير پ５غام

گرانو  ＊وونکو او زده کوونکو،
＊وونه او روزنه د هر ه５واد د پراختيا او پرمختگ بنس جوړوي. تعليمي نصاب د ＊وون３ او روزن３ 
مهم توکى دى چ３ د معا請ر علمي پرمختگ او ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ رامن％ته ک８５ي. ＇رگنده ده چ３ 
علمي پرمختگ او ！ولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال ک３ وي. له دې امله الزمه ده چ３ تعليمي نصاب 
هم علمي 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＄５دل３ ده. 
هيله من يم دا کتاب له الر＊وونو او تعليمي پالن سره سم د فعال３ زده ک７ې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
تدريس شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لو１و او زامنو په باکيفيته ＊وونه او روزنه ک３ پرله 
پس３ گ６ه مرسته وک７ي چ３ د پوهن３ د نظام هيل３ ترسره شي او زده کوونکو او ه５واد ته ＊３ برياوې ور په 

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

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، دوطن 
دوست９ د پاک حس په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ！ولن３ د ＇رگندو اړتياوو له مخ３ پراختيا ومومي. 
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 

په ال ＊ه تاليف ک３ مرسته وک７ي. 
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 دوستو ه５وادونو ＇خه چ３ د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي 

کتابونو په چاپ او و４ش ک３ ي３ مرسته ک７ې ده، مننه او درناوى کوم.
ومن اهللا التوفيق
فاروق وردگ

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزير
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سرليـــکــونــه

لوم７ی ＇پرکى: ＊وونه او روزنه                                                                                              
د ＇پرکي موخ３                                                                                                            
موږ ول３ ＊وون３ او روزن３ ته  اړتيا لرو؟                                                                                                                                            
 أيا زده ک７ه يو  خاص وخت او ＄اى ته اړتيا لري؟                                         
 دويم ＇پرکى:  اقتصاد او ژوند                                                                                  
د ＇پرکي موخ３                                                                                                         
زموږ اقتصادي اړتياوې له کومو الرو پوره ک８５ي؟                                                   
پيس３ زموږ په ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟                                                                                                            
په ن７ۍ ک３ اقتصادي اړيک３ ＇ه ډول دي؟                                                            
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ز

 دريم ＇پرکى:  د ！ولنيزو خدمتونو موسس３                                                               
د ＇پرکي موخ３                                                                                                         
د ！ولنيزو خدمتونو له موسسو سره أشنا شو(١)                                                       
د ！ولينزو خدمتونو  له موسسو سره أشنا شو(٢)                                                           
 د ！ولينزو خدمتونو  له موسسو سره أشنا شو(٣)                                                
＇لورم ＇پرکى: ډله ييزې رسن９                                                                               
د ＇پرکي موخ３                                                                                                           
د ډله ييزو رسنيو سره أشنا شو                                                                             
رسن９ او ！ولنه                                                                                                 
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په دې ＇پرکي ک３ دا الندې لوستونه لولئ.

موږ ول３ ＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لرو؟

آيا زده ک７ه يو ＄انگ７ي وخت او ＄اى ته اړتيا لري؟

لوم７ى ＇پرکى

＊وونه او روزنه
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له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ د دې ＇پرکي په لوستلوسره په 
الندينيوموضوعاتو او مهارتونو  پوه شي.

زده ک７ې ته د انسان اړتيا درک ک７ي؛
د ＊وون３ او روزن３ مانا زده ک７ي؛

د ＊وون３ او روزن３ له  لن６ې تاريخچ３ سره آشنا شي؛
د ＊وون％ي ( زده ک７ه، اخالقي روزنه، پالنه د نو＊ت روحيه) سره آشنا شي؛

د زده ک７ې مختلف وسايل او شرايط  وپيژني؛
د زده ک７ې لپاره د ډول ډول شرايطو او وسايلونه کار واخلي.

دلوم７ي ＇پرکي موخ３
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پرتله ي３ ک７ئ:
ان％ورونو ته وگورئ او پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:

ستاس３ په نظر د ماشوم او د حيواناتو د بچيانو تر من＃ ＇ه توپير موجود دى؟
أيا انسانان کولى شي د حيواناتو په ＇５ر د ＊وون３ او روزن３ نه پرته د خپلو همنوعانو په شان خپل ژوند ته 

دوام ورک７ي؟
＊وونه او روزنه ＇ه شى دى؟

ستاس３ د ا！کل سره سم، حيوانات د دې لپاره چ３ وک７اى شي د خپل３ مور اوپالر په ＇５ر ژوند 
وک７ي، زده ک７ې ته اړتيا نه لري؟ انسان کله چ３ له موره وزي８ي، هغه په وخت خپل طبيعي او ！ولنيز 
چاپيريال ک３ د ژوند په دود او طريقه ه５＆ نه پوه８５ي. خداى (ج) چ３ د انسان او ن７ۍ پيدا کونکى 
دى، د هغه له ！ولو پياوړتياوو او کمزورى نه باخبره دى.دا حقيقت په قرانکريم  ک３ داس３ بيانوي: 
خداى (ج) تاس３ د مور له بطن ＇خه را وايستلى په داس３ حال ک３ چ３ په ＇ه شي نه پوهيدئ او تاس３ 

ته ي３ د اوريدو لپاره غوږونه د ليدو لپاره سترگ３ او زړه در ک７ل چ３ تاس３ پرې شکر وباسئ.

 موږ ول３ ＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لرو؟
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نو د انسانانو او حيواناتو تر من＃ يو اساسي توپير هم دادى چ３ ماشوم بايد زده ک７ي  چ３ ＇ه ډول 
ژوند وک７ي، په داس３ حال ک３ چ３ حيوانات همغه شان３ رفتار کوي لکه ＇رنگه چ３ ن７ى ته راغلي 
وي او دهغوي د زده ک７ې توان ډ４ر ل８ دى. نو له دې کبله انسان د دې لپاره چ３ انسانى ژوند ولري 

＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لري. خو ＊وونه او روزنه ＇ه ته وايي؟
＊وونه د زده ک７ې په معنا ده؛ مثًال: کله چ３ ＊وونکى تاس３ ته لوست وايي تاسو ته ＊وونه درکوي 
خو په ＊وون％ي ک３ د علم او زده ک７ى نه سر ب５ره ستاس３ پ استعدادونه هم  غوړ８４ي د نو＊ت  
قوت مو زيات８５ي، عقل مو غ＋تلى ک８５ي او د شخصيت اخالقي بنس مو شکل نيسي، ستاس３ 

د پ＂و استعدادونو غوړيدل چ３ په  تدريجي ډول پي＋ي８ي، ＊وونه او روزنه نوم８５ي.

خبرې پرې وک７ئ:
په ＇و گروپونو وو４شل شئ او خبرې پرې وک７ئ چ３ ماشومانو په ت５رو وختونو ک３ په ＇ه ډول زده ک７ه کوله. د هغه 

وخت زده ک７ه او اوسن９ زده ک７ه ＇ه توپير سره لري؟
په  تاريخ  نه و: خو زده ک７ې د  او روزن３ ب３ برخ３  له ＊وون３  انسان ه５＆ کله  ＇رنگه چ３ مخک３ وويل شو، 
اوږدوک３ ډ４ر توپير ک７ى دى. په ډ４رو پخوانيو زمانو ک３ د ＊وون３ او روزن３ لپاره کوم ＄انگ７ى ＄اي موجودنه و. 
نجونو او هلکانو له وړکتوب نه د مور، پالر او  پخوانيو نسلونو د تجربو زده ک７ه  په کور،＇７ ＄ايونو، ＊کار ＄ايونو 
او کروندو ک３ پيل کوله او کله به چ３ د هلکتوب او ＄وان９ سن ته ورسيدل ！ول３ چارې به ي３ زده ک７ې. هغه 
وخت کارونه هم ډ４ر ساده وو او دهغو زده ک７ې هم ډ４ر وخت نه غو＊ت. د بشر علم او دخلکو پوه３ په تدريج 
سره پراختيا پيدا ک７ه او د خط او کتابت د پيدا کيدو سره پوهانو په مختلفو موضوعگانو کتابونه وليکل. له نن نه 
يوه پ７５ۍ مخک３ هغو کسانو چ３ د تحصيل او لوست لپاره وخت درلود، نو تحصيل به ي３ کاوه او پات３ کسانو به 

زده ک７ه نه کوله، خو د کار مهارتونه به ي３ په عملي ډول نورو خلکو ته  ورزده کول.
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د ت５رې پ７５ۍ  له نيمايي نه را پدې خوا زده ک７ې پراختيا پيدا ک７ه او په تدريج سره زده ک７ه اجباري شوه؛ 
عامه زده ک７ه په مختلفو ه５وادوک３ له لس نه تر دولسو کلونو پورې دوام کوي.

فکروک７ئ او ＄واب ورک７ئ:
الندې پو＊تنه په ＄ير سره ولولئ او ＄واب ورک７ئ:

ستاس３ په اند زده کوونکي په ＊وون％ي ک３ کوم کوم شيان زده کوي؟
＊وون％ى د ＊وون３ او روزن３ ＄اى دى او زده کوونکي په هغه ک３ ډ４ر شيان زده کوي. زده 
کوونکي په ＊وون％ي ک３ په پراخه توگه د ژوند ضروري پوهه او مهارتونه زده کوي. اخالقي 
او ！ولنيز أداب زده کوي او د نو＊ت روحيه الس ته راوړي. د نن ور＄３ د انسانانو ژوند د 
ژوند  بريالى  ک３  ن７ۍ  په  غواړي  هر ＇وک چ３  دى.  پ５چلى  ډ４ر  انسانانونه  له  پ７５ۍ  ت５رې 
او ديني چارې، رياضي، فزيک،  ！ولنيزې  او مهارتونه لکه  بايد نوي ضروري پوهه  ولري، 
کيميا، تاريخ، جغرافيه او ژبه زده ک７ي.           د ه５واد ماشومانو او ＄وانانو ته  په ＊وون％ي 
ک３ ضروري پوهه او مهارتونه  ور زده ک８５ي چ３ هغوي په خپل ژوند ک３ بريالي انسانان او 
د ！ولن３ لپاره گ＂ور غ７ي شي. همدارنگه، دوى کوالى شي په پوهنتون ک３ خپلو زده  ک７و ته 

دوام ورک７ي او متخصصين شي.
！ولنيزه او اخالقى روزنه:

تاس３ په  تدريج سره په ＊وون％ي ک３ دا زده کوئ چ３ ＇رنگه د ＊وون％ي نظم او مقررات 
په پام ک３ ونيسئ. ＇رنگه ＄ان د دې مقرراتو سره عادت ک７ئ، او ＇رنگه د نورو سره مرسته 
وک７ئ. تاس３ به متوجه شئ چ３ په ！ولنه ک３ ډول ډول خلک ژوند کوي، هغوي سره له دې 
چ３ يو واحد فرهنگ او دين لري، ډ４ر توپيرونه هم سره لري، موږ  په کورن９،  ＊وون％ي 
او ！ولنه ک３ په تدريج سره اخالقي او ！ولنيز قواعد زده کوو. که چ５رته د ！ولن３ ！ول غ７ي دا 
قواعد مراعا ت ک７ي نو ه５）کله به د دوى تر من＃ شخ７ه او جگ７ه پ５＋ه  نه شي او د！ولن３ 

نظم به وساتل شي.
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د نو＊ت د روحي３ وده:
انساني ！ولنه د هرې ور＄３ په ت５ريدو سره بدلون مومي. په تکنولوژي او د انسانانو تر من＃ په اړيکو 
ک３ دا بدلون او پرمختگ ＇رنگه من＃  ته را＄ي؟ دا طبيعى خبره ده چ３ د پوهانو نو＊تونه او په 
مختلفو برخو ک３ نوي السته راوړن３، د اقتصادي، علمي او ！ولنيز بدلون او پرمختگ المل گر＄ي.

ته  يو مناسب چاپيريال  بايد وغوړي８ي. زده کوونکي  استعدادونه،  په ＊وون％ي ک３ د زده کوونکو 
ضرورت لري چ３ هغوي دا زده ک７ي چ３ ＇رنگه نو＊ت ولري او ＇رنگه هغه  نوروته ور و＊يي.                    

                                    د لوست تکرار:
١-انسان د ژوند لپاره، ＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لري.

٢-＊وونه يعني زده ک７ه کول او زده ک７ه ورکول، روزنه يعني د انسان د پ＂و استعدادونو غوړيدل.
٣-زده ک７ه د تاريخ په اوږدوک３ يو ډول نه وه.

٤-زده ک７ه په پخو ا زمانو ک３ په غير رسمي توگه او د ！ولو انسانانو له خوا سرته رسيده.خو نن 
ورځ په رسمي توگه د ＊وون％ي له الرې سرته رسي８ي.

٥-د ＊وون％ي بنس＂يزې دندې عبارت دي له: ＊وون３، روزن３ او د نو＊ت د روحي３ وده.
                               پو＊تن３:

١-که چ５رته د انسان ماشوم له زي８يدو وروسته له انسانانونه جالشي، أيا کله چ３ لوي شي د خپل 
مور او پالر په شان  به ژوند وک７ي؟ ول３؟ توضيح ورک７ئ.

٢-د أية شريف له ژباړى نه چ３ د لوست په لوم７ى برخه ک３ مو ولوست، ＇ه پوه شوئ. په پن％و 
مخونو ک３ ي３ وليکئ.

٣-په اوسنيو ＊وون％يو ک３ زده ک７ه د پخوا  زمان３ له زده ک７ې سره ＇ه توپير لري؟
٤-تاس３ په ＊وون％يو ک３ کوم شيان زده کوئ؟

                        
                           فعاليت:

په دريوو گروپونو وو４شل شئ، د الندنيو موادونه د ＇و نمونو په موندلو سره يو رپوټ جوړ ک７ئ 
او  وروسته ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.

١-بريالي انسانان، چ３ خپله ضروري پوهه او مهارتونه ي３ د زده ک７ې له الرې اخيستي وي:
٢-هغه انسانان چ３ د اخالقي روزن３ له امله د نورو لپاره مثال دي، او دا ＄انگ７تياوې ي３ د زده 

ک７ې له الرې الس ته راوړي وي.
٣-د خالقو اشخا請ونو＊ت او نوي السته راوړن３.

وي چ３ ري ر

ا ل ژ ا ا ١

د ＊وون％ي بنس＂ ٥
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آيا زده ک７ه يو خاص وخت او ＄اى ته اړتيا لري؟

له مخکنيو  او مهارتونه  پوهه  انسان د ژوند کولو الره،  په مخک３ درس ک３ مو ولوستل چ３ 
خلکو نه زده کوي، ماشومان په کلونو کلونو ＊وون％ي ته ＄ي او زده ک７ه کوي تر＇و  هغه پوهه او 

مهارتونه چ３ په ！ولنه ک３ د ژوند لپاره الزم دي تر السه ک７ي.
خبرې پرې وک７ئ:

د الندې پو＊تنو په اړه خبرې وک７ئ.
١-أيا هغه معلومات چ３ له ＊وون％ي نه الس ته را＄ي د ژوند اړتياوو ته ＄واب ورکولى شي؟

٢-ستاس３ په اند د معلوماتو د غون６ولو لپاره نورې الرې هم شته؟
د بني أدم ماشوم د ز８４يدن３ له لوم７ى ور＄３ نه په زده کولو پيل کوي. په تدريج سره د کورن９  
غ７ي پ５ژني او خبرې کول زده کوي. دا زده ک７ه په يو خاص زمان او مکان پورې محدوده نه ده او د 
انسان د ژوند په اوږ دو ک３ دوام لري. کله چ３ موږ په کورن９، کو＇ه ،＊وون％ي او ！ولو ＄ايونو ک３ له 
نورو سره گ６ ژوند کوونو په داس３ حال ک３ چ３ ور＄نئ اړتياوې پوره کوو، له نورو نه معلومات هم 
اخلواو نور معلومات هغوته ورکوو، دا اطالعات  چ３ د ！ولن３ د غ７وتر من＃ ادل بدل ک８５ي، کيداى 
شي  چ３ له أداب معاشرت نه نيول３ تر ن７يوالو مهمو مسائلو پورې پک３ شامل شي، د داس３ ور＄نيو 
اطالعاتو السته راوړن３ زموږ په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ خورا مهم رول لوبوي او د دې المل گر＄ي 

دويم لوست
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چ３ موږ د تل لپاره په ！و لنه ک３ فعال او باخبره غ７ي پات３ شو. د داس３ پوه３ د ارز＊ت د پوهيدو 
لپاره، داس３ س７ى په نظر ک３ ونيسئ چ３ کوم بل ه５واد ته ي３ سفر ک７ى وي او د اوږدې مودې 
لپاره هلته پات３ شوى وي؛  کله چ３ وروسته دا شخص ب５رته خپل ه５واد ته راستون شي، د پو＊اک 
او خوراکي توکو له بيونه ه５＆ خبر نه وي، د کاليو له مود سره ه５＆ أشناي３ نه لري او دخپل ＊ار 
د ！ولنيز، امنيتي،اقتصادي او فرهنگي مسائلو سره تر ډ４ره حده پردى وي ＄که په دې موده ک３ 
چ３ هغه د خپل ژوند له ماحول ＇خه ليرې و په  يادشويو چارو ک３ ډ４ر بدلون راغلى  دي چى 
هغه ترې خبرنه دى. هغه اطالعات چ３ د ژوند په ترڅ ک３ ي３ الس ته راوړو د ارز＊ت د کچ３ 
له نظره سره يو شان نه دي. ＄ين３ ي３ د معلوماتو له اړخه موږ ته خورا مهم دي. له دې کبله، بايد 
ه）ه  وک７و چ３ د اطالعاتو په  زده ک７ه ک３ د خپلو امکاناتو او اړتياوو په نظر ک３ نيولوسره د خپلو 

معلوماتو د کچ３ لوړولو او د اړوندو مهارتونو د الس ته راوړلو لپاره بايد ک７نالره ولرو.

پرتله ي３ ک７ئ:
الندې ان％ورونو ته وگورئ او پو ＊تنو ته ＄واب ورک７ئ.

١-د ان％ورونو تر من＃ کوم ورته والى وينئ؟
٢-د ان％ورونو تر من＃ کوم توپير وينئ؟
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موږ د خپلو معلوماتو او پوه３ د کچ３ لوړولو او د اړتياوړ مهارتونو د الس ته راوړلو لپاره کولى 
شو له کتاب، مجل３، ور＄پا３１، ان＂رن، تلويزيون او راديوگانو ＇خه استفاده وک７و او يا د کار خانو 
ماهرو کسانو ته ورشو او ترکا１ي، پ＋گري، قالينى او بدل او داس３ نور زده ک７و؛ اما تل بايد دا په 
پام ک３ ولرو چ３ د دې وسايلونه دال＊３ استفادې لپاره بايد ＄ين３ ！کي مراعات ک７و. د ب５لگ３ په 
توگه:د کتاب نه د استفادې په مهال د اړوندې موضوع په هکله، د کتاب د ليکونکي،  د 
مطالبو گ＂ورتوب، د هغو سادگي او سختوالى د  مطالبو سره عالقه او پر هغو باندې برالسي 
ته پام وک７و. او لکه ＇رنگه چ３ د هر تلويزيون ليدل، د هرې راديو اوريدل او د هر رنگه 
د  ارز＊ناکه محتوا ولري  او  يوازې هغه ي３ چ３ ＊ه  او مجل３ لوستل گ＂ورنه دي،  کتاب 

ليدو، اوريدو او لوستلو ارز＊ت لري.

                                    د لوست تکرار:
د پوه３ او مهارت زده ک７ه په وخت، ＄اى او خاص سن پورې اړه نه لري .

هغه اطالعات چ３ د ژوند په اوږدوک３ ي３ الس ته راوړو زموږ په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ خورا مهم رول لري.

د اطالعاتو په زده ک７ه ک３، خپلو امکاناتو او اړتياو ته پام او د زده ک７ې د ک７نالرې درلودل ضروري دي.
کتاب، مجله، ور＄پانه، را ديو،تلويزيون، ان＂رن او ......... له هغو وسايلو ＇خه دي چ３ د اړوندو 

اطالعاتو د الس ته راوړلو لپاره کولى شو له هغو نه گ＂ه واخلو.
 د＄اني زده ک７ې (خود أموزي) لپاره د داس３ وسايلو لکه ！ولنيزې رسن９، ＄انته شرايط لري. چ３ بايد 

هغه ته پاملرنه وش３.

                                        پو＊تن３:
١-له  هغه وسايلو نه په گ＂ه اخيستلو سره چ３ په دې درس ک３ موولوستل، ＇رنگه کولى شو د پوه３ او 

مهارت کچه لوړه ک７و؟
٢-تاس３ دخپل３ پوه３ او مهارت د کچ３ د لوړولو لپاره له کومو وسايلو ＇خه استفاده کوئ؟

٤-نور کوم وسايل پ５ژنئ چ３ له هغونه په گ＂３ اخيستلو سره، ضروري معلومات او مهارتونه تر السه ک７ئ؟
                                       فعاليت:

يو له الندنيو موادونه و！اکئ، او غور پرې وک７ئ چ３ د هغه نه د ＊３ استفادې لپاره کومو ！کو ته بايد پاملرنه 
ولرو. د دې کار لپاره کولى شئ د لويانو ( کورن９، ＊وونکي.........) سره مرکه ( مصاحبه) وک７ئ او پايله ي３ 

په ！ولگي ک３ بيان ک７ئ.
.١- مجله او ور＄پا１ه ٢- راديو او تلويزيون ٣- اين＂رن
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د ＇پرکي لن６يز
- انسان د ＇ارويو برخالف، ＊وون３ او روزن３ ته اړتيا لري؛

＄انگ７ي  کوم  لپاره  ک７ې  زده  د  ک３  وختونو  پخوا  ډ４رو  په   -
＄اى،شتون نه درلود. ماشومانو به په کورونو او ！ولنه ک３ د ژوند کولو 

الرې چارې او مهارتونه زده کول.
يوازې  وروسته  ＇خه  مهارت  له  ليکن３  د  او  اختراع  د  ليک  د   -
ک７ه  زده  په  درلوده،  ي３  به  امکانات  او  وخت  پوره  چ３  خلک  هغه 
زده ک７ې  ！ولنيزې  نيمايي ک３،  لوم７ى  په  پ７５ۍ  ت５رې  د  بوختيدل. 

پراختيا ومونده او پ７ او پر پ７او جبري وگر＄يده.
- ＊وون％ى د ＊وون３ او روزن３ ＄اى دى او زده کوونکي په هغه 

ک３ زده ک７ه کوي.
- زده کوونکي په ＊وون％ى ک３ پوهه او د ژوند اړين مهارتونه زده 
کوي. د اخالقو او ！ولنيزتوب له پلوه روزل ک８５ي او د نو＊ت روحيه 

پک３ پياوړي ک８５ي.
نه  پورې  دوره  په  پوهنتون  او  ＊وون％ي  د  يوازې  ک７ه  زده   -
محدودي８ي بلک３ انسان د ژوندانه په ！وله دوره ک３ د ！ولينز ډگر په 

هره برخه ک３ زده ک７ه کوي.  
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په دې ＇پرکي ک３ دا الندې لوستونه لولئ.
زموږ اقتصادي اړتياوې له کومو الرو پوره کي８ي؟

پيس３ زموږ په ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

د ن７ۍ خلک له يو بل سره ＇ه ډول اقتصادي اړيک３ لري؟

 

دويم ＇پرکى

اقتصاداو ژوند
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هيله ده چ３ زده کوونکي د ＇پرکي په پاى ک３ زده ک７ي چ３:
 ول３ موږ اقتصادي فعاليت  ته اړتيا لرو؟

اقتصادي فعاليت د شيانو د توليد او يا د خدمتونو د وړاندې کولو په ب２ه وي؟
پيس３ ＇نکه من＃ ته راغل３ او د تاريخ په اوږدوک３ ي３ کوم پ７اوونه وهلي دي؟

پيس３ زموږ په اقتصادي ژوند ک３ ＇ه په دردخوري؟
بانک کوم خدمتونه وړاندې کوي؟

د ن７ۍ د ه５وادو تر من＃  اقتصادي اړيک３ ＇ه ډول دي؟
ن７يوال سوداگريز سازمان د ن７ۍ د ه５واد و په اقتصادي اړيکو ک３ ＇ه رول لري؟

 

د دويم ＇پرکي موخ３
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زموږ اقتصادي اړتياوې له کومو الرو پوره ک８５ي؟
دريم لوست

ت５ر کال مو زده ک７ل چ３ انسان يو اړموجود دى او ډول ډول اړتياوې لري.
يوه له اساسي اړتياوونه د انسان اقتصادي او مادي اړتياده. دا ＊کاره ده چ３ د انسان معنوي اړتياوې 

د اهميت  وړدي خومادي او اقتصادي اړتياوې هم  زموږ په ژوند ک３ ډ４رې مهم３ او حياتي دي.
خبرې پرې وک７ئ:

 موږ ډ４رې اقتصادي اړتياوې لرو چ３ خواړه، کالي او استوگن％ى د هغو له جمل３ نه دي. يو له دې نه 
غوره ک７ئ او خبرې پرې وک７ئ چ３ خلک د هغو د پوره کولو لپاره ＇ه ډول کارونه سرته رسوي.

 مادي اړتياوې انسان ه）３ او فعاليت ته اړ باسي تر＇و هغه اړتيا پوره ک７ي. د همدې دليل په بنس
＄ين３ فعاليتونه چ３ موږ ي３ سرته رسوو، د ژوند د وسايلو برابرول دي چ３ اقتصادي فعاليت ورته ويل 

ک８ﾧي.
پوره  اړتياوې  اقتصادي  زموږ  ک８５ي ＄که چ３  شم５رل  برخ３  فعاليتونو  اقتصادي  د  هم  کار  او  دنده 

کوي.
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غور پرې وک７ئ:
الندې کسبونه او دندې په نظر ک３ ونيسئ او اړوندو پو＊تنوته ＄واب ورک７ئ:

بزگري، کارگري، طب، ماموريت، پيريدنه.
١-په دې هر يوه کسب ک３ کوم اقتصادي فعاليتونه سرته رسي８ي؟ 

٢-د دغوکسبونو د اقتصادي فعاليت په ډول ک３ ＇ه توپير ليدل ک８５ي؟
ستاس３ په نظر: په دې ان％ور ک３ کوم ډول اقتصادي فعاليت ليدل ک８５ي؟

د خپل ＄ان  او  نورو  د  په وسيله  دهغه  او  لري  دنده  او  يو کسب  ！ولنه ک３  په  هر ＇وک 
اقتصادي  ډول  ！وليز  کوي.په  پورې  الس  فعاليت  اقتصادي  په  لپاره  کولو  پوره  د  اړتياوو  د 
فعاليت   د  هغه دى چ３  توليد  او (خدمت)؛  (توليد)  ک８５ي.  و４شل  ډولونو  و  دو  په  فعاليتونه 
نورو  د  اسانتياوې  يوازې   ک３  په خدمت  خو  وړاندې شي  ډول  په  يوه خاص شي  د  نتيجه 

لپاره وړاندې ک８５ي او د ليدو وړ شيان په کار نه وي.
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په کار  انجينران چ３  او  په کرنه بوخت دى،يا هغه کار گران  په ＄مکه ک３  بزگر چ３  هغه 
پالنه  د ＇ارويو  مالداران چ３  توليد وي،  يو محصول  پواسطه  فعاليت  او  کار  د خپل  خانوک３ 
او دهغو د اړوندو محصوالتو په برابر ولو بوخت دي، يو ډول اقتصادي فعاليت سرته رسوي 
کوي  فعاليت  ک３  روغتونونو  په  ډاکتران چ３  هغه  توليدوي))   )) شيان  ترڅ ک３  په  هغه  د  چ３ 
يا خر＇وونکي  ادارو او سازمانونو ک３ کار کوي، او هغه سوداگراو  په  او هغه کارکونکي چ３ 
چ３ کرن５ز او يا د کارخانو محصوالت و４شي ( توزيع کوي) هم يو ډول اقتصادي فعاليت سرته 

رسوي چ３ دا ډول فعاليتونو ته (خدمت) ويل ک８５ي. 
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                       د درس تکرار(١)
هغه فعاليتونه چ３ د ژوند د وسايلو د برابرولو لپاره سرته رس８５ي، اقتصادي فعاليتونه ورته 

ويل ک８５ي،
---------------------------------------------------------------

                  ---------------------------------------------------------------
                          -- ------------------------------------------------------------
                                       ---  ------------------------------------------------------------

                                پو＊تن３ :
١- کومو ک７نو ته اقتصادي فعاليتونه ويل ک８５ي؟

٢-د اقتصادي ک７نو ډولونه کوم دي؟
٣-پرته د هغو موضوعگانو چ３ په لوست ک３ مو راوړي دي د توليد،توزيع او خدمتونو په اړه 

مثال راوړئ.

                                     فعاليت:
يو کسب په نظر ک３ ونيسئ، د الندې پو＊تنود ＄واب لپاره يو رپوټ جوړ ک７ئ او ！ولگي ته ي３ 

وړاندې ک７ئ.
١-دا  کسب د کوم ډول اقتصادي فعاليت له اجزاو ＇خه شم５رل ک８５ي؟

٢-د دې کسب د زده ک７ې لپاره کومو مهارتونو او پوه３ ته اړتيا ده؟

----------------------------------------------------
(١) گران زده کوونکي دي لدې وروسته د درس تکرار پدې ＄اى يا خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

--------------
                            

ژ ن ال ف غ
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پيس３ زموږ په ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

 خبرې پرې وک７ئ:
الندې پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ او خبرې پرې وک７ئ.

١-که چ５رته يوه ورځ په بازار ک３ پيس３ نه وي، خلک به د خپل ور＄ني ژوند د اړتياوړ توکي او شيان 
＇نگه برابروي؟

٢-ستاس３ په نظر په ت５رو وختونو ک３ چ３ پيس３ نه وې خلکو ＇ه ډول راک７ه ورک７ه کوله؟
په ډ４رو پخوا زمانو ک３ د خلکو ژوند ډ４ر ساده او معمولي و؛  ډ４رو کورنيو به خپل３ اړتياوې پخپله 
توليدول３ چ３ معاملو او راک７ې ورک７ې ته ډ４ره اړتيانه ليدل کيده؛ کله به چ３ د کوم３ کورن９ کوم 
شي ته اړتيا پيدا شوه هغه مجبور وچ３ د يو بل شي په بدل ک３ هغه شى الس ته راوړي. دا ډول 
معامله د الس  په الس معامل３ په نوم ياد８４ي چ３ تراوسه هم د ه５واد په لرې پرتو سيمو ک３ دود 
دى.د انساني ！ولن３ په لوئيدو او پراخيدو سره او همدارنگه د  هغو ستونزو له کبله چ３ دا ډول 
راک７ې ورک７ې درلودل３، خلکو په پايله ک３ دا پريک７ه وک７ه چ３ يو ډول ＇يز چ３ ！ولو خلکو هغه 
ته اړتيا درلوده او د هغه (پيسو) نه د راک７ې ورک７ې د وسيل３ په  توگه استفاده وک７ي. په مختلفو 
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ه５وادو ک３ له ډول ډول شيانونه د پيسو په نوم د راک７ې ورک７ې لپاره استفاده کيدله لکه: اوسپنه، 
＇رمن، سپين زر،برونز او نور. ＇رنگه چ３ له دې ＇يزونو ＇خه ＄ين３ ي３  دوخت په ت５ريدو سره  
له من％ه تلل او خرابيدل او همدارنگه زيات وزن ي３ درلود، انسانان په دې فکر ک３ شول چ３ د 

دې پر ＄اى د فلزي پيسو يا سکو ＇خه استفاده وک７ي

 پرتله ي３ ک７ئ:
ستاس３ په نظر

١- ديو ميليون افغانيود( پن％ه گون) سکو د ＄اى پر＄اى کولو لپاره ＇و کسانوته اړتياده؟
٢- ديو ميليون افغانيو د (زريزنو！ونو) د ＄اى پر ＄اى کولو لپاره  ＇وکسانوته اړتياده؟ 

کله چ３ شتمني زياته شوه او د معاملو حجم زياتوالى پيدا ک７،سکو هم ونه شواى کوالى 
چ３ د خلکو د اړتياو ＄واب وواي３. نو په همدې دليل به سوداگرو خلکو ته د سيک３ پر ＄اى 
شول                مخ  سره  مات３  له  سوداگر  به  کله  چ３  وه  ستونزه  دا  ک３  رسيدورکولو  په  ورکاوه.  رسيد 
او په خپلو وعدوبه ي３ وفانه کوله. له دې کبله به خلکو ته ستونزې پيدا کيدې. د دې ستونزو د له 
من％ه وړلو لپاره د هغه وخت دولتونو دا تصميم ونيو چ３ کاغذي پيس３ چاپ ک７ي. په دې ډول 
کاغذي پيس３ چ３ د دولت په بانکونو ک３ ي３ د طال او نقرې پشتوان３ درلودې من＃ ته راغل３. نن 

ورځ  هر ه５واد خپل３ ＄انگ７ي پيس３ لري. زموږ د ه５واد د پيسو واحد افغان９ ده.
په پر مخ تللى اقتصاد ک３ د فلزي او کاغذي پيسو نه پرته د چک و د اعتبارکارت نه هم  استفاده 

ک８５ي. چک او د اعتبار کارت د معاملو چارې ډ４رې أسانه ک７ي دي.
خبرې پرې وک７ئ:

د الندې موضوع په هکله خبرې وک７ئ.
١ أيا تاس３ او کورن９ مو له بانک ＇خه استفاده کوئ؟

٢-أيا پوه８５ئ بانکونه کوم３ چارې سرته  رسوي؟

بانک: 
 نن ورځ د ن７ۍ په ！ولو ه５وادو ک３ د بانک  په نامه يوه مؤسسه فعاليت کوي چ３ د خلکو پيس３ ساتي 
او له يوه ＄ايه ي３ بل ＄اى ته انتقالوي او د مختلفو ه５وادو پيس３ يو بل سره بدلوي. زموږ په ه５واد ک３ 
ډ４ر شم５ر دولتي او خصو請ي بانکونه کار کوي زموږ مرکزي بانک د افغانستان بانک دى.بانکونه 

ډول ډول خدمتونه وړاندې کوي چ３ مهم  ي３ په الندې ډول دي:
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د خلکو د پيسو ساتنه:
بانک د پيسو ساتن３ يو ډاډمن ＄اى دى. کله چ３ موږ خپل３ پيس３ په بانک ک３ ږدو هغه د ورکيدو 
او سو＄يدو له خطره ساتو. هر کله چ３ پيسو ته اړتيا پيدا ک７و، بانک ته ور＄و او له خپل حساب 

＇خه پيس３ اخلو.
د پيسو انتقال:

هر کله چ３ اړتيا پيدا شي خپل３ پيس３ له يوه ＊ار ＇خه بل ＊ار ته انتقال ک７و، د دې پر ＄اى چ３ 
هغه په خپله يوسو پخپل ＊ار ک３ هغه بانکي حساب ته اچوو او دهمدې بانک له ＇انگ３ نه ي３ په 

بل ＊ار ک３ الس ته راوړواو يا ي３ د بل چا په نامه ل８５و تر＇و ي３ الس ته راوړي.
 پانگه اچونه: 

 بانکونه د خلکو ل８ې ل８ې پيس３ ！ولوي او په هغوباندې سترې پروژې په  کار اچوي چ３ د ملک 
د پرمختگ المل گر＄ي.

د پور ورک７ه:
＄ين３ بانکونه هغو کسانو ته چ３ اړتيا ولري، پور ورکوي او په اوږده موده ک３ ي３ د قسط په ډول      

الس ته راوړي.
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                                د درس تکرار:
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

                                       پو＊تن３:
١.  د الس  په الس راک７ه ورک７ه ＇ه ده؟ توضيح ورک７ئ.

٢. کله چ３ د الس په الس راک７ه ورک７ه دود وه پلورونکو او پيرودونکو کوم３ ستونزې درلودل３؟
٣. اوسپنيزو سکو په معامالتو ک３ ＇ه بدلون راوست؟

٤. کوم ضرورتونه د کاغذي بانک نوتونو د را پيدا کيدو المل وگر＄يدل؟
٥. د بانکونو دندې و＊ياست.

                                    فعاليت:
الندې فعاليت سرته ورسوئ د هغه پايله يادداشت ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.

وگورئ          نه  ني８دې  اوله  والړشئ  ته  بانک  سره  مشر  يو  کورن９  د  کوئ  ژوند  ني８دې  ته  بانک  چ５رته  که 
سرته  کارونه  کوم  ک３  په وخت  اخيستلو  پيسو  د  يا  او  ورکولو  پيسو  د  ته  کارکونکي خلکو  بانک  د  چ３ 

رسوي؟
که چ５رته بانک ته الس رسى نه لرئ نو له يو چانه پو＊تنه وک７ئ چ３ له بانک سره أشنايي ولري.
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په ن７ۍ ک３ اقتصادي اړيک３ ＇ه ډول دي؟
پن％م لوست

 خبرې پرې وک７ئ:
گورئ  و  بيا  او  لست جوړک７ئ  شيانو  لسو  د  نه  دهغوله جمل３  او  ونيسئ  ک３  نظر  په  وسايل  خپل شخصي 
چ３  کوم ه５واد جوړ ک７ي دي. د جوړونکي ه５واد نوم د هر يوه په وړاندې وليکئ. ول３ د مختلفو ه５وادونو 

محصوالت په بازار ک３ موجود دي؟ د دې ＇７５ن３ (بررسي) نه کوم３  پايل３ ته رسي８و؟
کله چ３ د يوشي د رانيولو (پيريدلو) لپاره بازارته ＄و، په ه＂يو ک３ د مختلفو ه５وادو محصوالت وينو. د ب５لگ３ 
په توگه چنيايى کالي، پاکستاني ！وکران، اي＂الوي بو！ونه او ايراني فرشونه د داخلي (کورن９)  محصوالتو تر ＇نگه 

ليدل ک８５ي.
نن ورځ د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ د بازار و ضعيت همدا ډول دى او ه５＆ داس３ ه５واد نشته چ３ په هغه ک３ 

د نورو ه５وادونو محصوالت نه وي.
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د ن７ۍ د ه５وادونو طبيعي، انساني او تکنولوژيک امکانات سره توپير لري، له دې کبله د هغوي وس هم د 
محصوالتو په توليدولو ک３ يو شان نه دي.

＄ين３ ه５وادونه د زراعتي توکو د توليد لپاره مناسبه أب و هوا لري، ＄ين３ په زياته کچه 
تيل ( نفت) لري او ＄ين３ نور بيا 請نعتي پر مخ تللي توليدات لري.

توليد  او وغواړي هغه  نه لري  لپاره مناسب شرايط و  يو ډول محصول  کوم ه５واد چ３ د 
اقتصادي  له  کبله  له دې  تمامي８ي.  گران  توليدشوي شيان  او  لوړي８ي  توليد لگ＋ت   د  ک７ي، 
ه５وادونو  نورو  له  شيان  او  توکي  ډول  دا  چ５رته  که  چ３  وي  گ＂ه  په  ه５واد  دې  د  به  اړخه 
توليد ک７ي، نورو  بيه ي３  په مناسبه  په خپله کولى شي  او هغه محصوالت چ３  ＇خه وپيري 
ه５وادوته ي請 ３ادر ک７ي، په دې توگه به په ن７يوال３ سودا گرئ ک３ ＊ه والى راشي او ډول ډول  

محصوالت  به له يو ه５واد نه  بل ه５وادته انتقال ومومي.
د ن７يوال３  سوداگرۍ د أسانتيا لپاره په ١٩٩٥ ميالدي کال ک３ د ن７يوال سوداگريز سازمان په 
نامه يو سازمان پرانيستل شو چ３ کوربه ي３ د ژنيو ＊ار دى. دا وخت ١٥ ه５وادونه د دې سازمان 
غ７ي دى. دا سازمان داس３ قوانين لري چ３ ن７يواله سوداگري  سمه او أسانه کوي. ！ول  غ７ي بايد 
د دې سازمان قوانين رعايت ک７ي. افغانستان د کتونکي ( ناظر) په توگه په دې سازمان ک３ شتون 

لري چ３ تراوسه ي３ د دې سازمان غ７يتوب نه دى ترالسه ک７ى.
خبرې پرې وک７ئ:

ه５وادونه معموًال د هغو شيانو په بدل ک３ چ３ واردوي ي３، ＄ين３ شيان 請ادروي هم. 
أيا پوهي８ئ، زموږ ه５واد کوم شيان 請ادروي؟

ستاس３ په نظر زموږ 請ادرات ډ４ر دي او که واردات؟

په ن７يوال بازارک３ هر ه５واد ＄انته ＄انگ７ى ＄اى لري. هغه ه５وادونه چ３ ډ４ر توليد کوي، کولى 
شي چ３ په ن７يواله سوداگرۍ ک３ زياته ون６ه واخلي او بالعکس،هغه ه５وادونه چ３ د توليد کچه 
ي３ ！ي＂ه ده په ن７يوال سوداگريز بازار ک３ ل８ه ون６ه لري. افغانستان پخوا غال９،کرنيز او د ＇ارويو 
محصوالت ！ولو ه５وادونو ته 請ادرول او په دې ډول ي３ په  ن７يوال３ سوداگرۍ ک３ خورا ＊ه مقام 
درلود. خو په دې وروستيو کلونو ک３ د ه５واد په توليداتو او 請ادراتو ک３ ډ４ر کم＋ت راغلى دى. 
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د ه５واد تقريباً ！ول لگ＋تى توکي له گاون６يو ملکواو سيم３ ＇خه را واريد８４ي. موږ بايد ه）ه وک７و 
چ３ اقتصادمو بيا ＊ه والى پيدا ک７ي تر＇و په ن７يوال بازار ک３ يوازې مصرف کوونکي ونه او سو 

بلک３ لکه د نورو ！ولو ه５وادونو په ＇５ر بايد توليد هم ولرو.

                      د درس تکرار:
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

                                   پو＊تن３ :
١-د محصوالتو په توليد ک３ د ه５وادونو وس او ب３ وسي ＇ه معنا لري؟

المل  پراختيا  د  سوداگرۍ  د  ترمن＃  ه５وادونو  د  توپير  توانائى)   ) دوس  توليد  د  محصوالتو  د  ٢-ول３ 
گر＄ي؟

٣-ن７يوال سوداگريز سازمان د کوم کار لپاره پرانيستل شوى دى؟
٤-أيا افغانستان د ن７يوال سوداگريز سازمان غ７ى دى؟
٥-افغانستان په ن７يوال３ سوداگرۍ ک３ کوم مقام لري؟

                                  فعاليت:
د کورن９ د خوراکي توکو يو لست مو چ３ په يوه شپه او ورځ ک３ ي３ مصرفوى برابر او وليکئ چ３ دا توکي 

له کوم ه５واد نه راغلي دي. په أخر ک３ وگورئ  چ３ ＇و فيصده ي３ کورني او ＇و فيصده ي３ بهرني دي.
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د ＇پرکي لن６يز
- انسان زيات３ اقتصادي اړتياوې لري.

- اقتصادي اړتياوې موږ فعاليت او ه）ه کولو ته مجبوري.
- اقتصادي فعاليتونه په ！وليزه توگه په دوه ډوله و４شل ک８５ي: توليد او خدمت.

- توليد هغه ډول اقتصادي فعاليتونو ته ويل ک８５ي چ３ په پايله ک３ ي３ ＄انگ７ي 
شيان من％ته راشي.

- خدمت: هغه ډول فعاليت ته ويل ک８５ي چ３ نوروته يوازې آسانتياوې وړاندې 
کوي او شيان نه توليدي８ي.

- په ډ４رو پخوا زمانو ک３ انسان په راک７ه ورک７ه ک３ له پيسو ＇خه کار نه اخيسته او 
جنس به ي３ د بل جنس سره بدلولو.

- کرار، کرار فلزي پيس３ او يا سيک３ من％ته راغل３ او تر هغو وروسته کاغذي پيس３ 
يا بانکنو！ونه رواج شول.

- نن سبا دسيک３، کاغذي پيسو، بانکي چکونو او اعتباري کارتونو ＇خه په راک７ه 
ورک７ه ک３ کار اخيستل ک８５ي.

- نن سبا د بانک په نامه سترې موسس３ من％ته راغلي دي چ３ د خلکو پيس３ 
ساتي، له يوه ＄اى ＇خه  ي３ بل ＄اى ته لي８دوي. د خلکو په ل８وپيسو سره، سترې 

پانگون３ کوي او هغه چاته چ３ اړوي پور وکوي.
- نن سبا د  ن７ۍ خلک يو له بله سره اقتصادي اړيک３ لري. ډول ډول حا請الت د 

سوداگري په ډول له يوه ه５واد ＇خه بل ه５واد ته لي８دوي.
- د ن７يوال３ سوداگرۍ د تنظيمولو په خاطر ( د سوداگرۍ ن７يوال سازمان ) جوړ 

شوى دی. له بده مرغه چ３ زموږ ه５واد په هغه ک３ فعاله ون６ه او يا رول نه لري. موږ 
بايد په هغه ک３ د خپل ه５واد د مقام دلوړيدو په خاطر هل３ ＄ل３ وک７و.
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د！ولنيزوخدمتونو موسس３

دريم ＇پرکى

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ.

د ！ولنيزو خدمتونو له موسسو سره آشنا شو(١)
د ！ولنيزو خدمتونو له  موسسو سره آشنا شو(٢)  

د ！ولنيزو خدمتونو له  موسسو سره آ شنا شو(٣)   

د ترافيکو پوليس د دندې د  اجراکولو په حال ک３ 
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له گرانو زده کوونکو ＇خه هيله کي８ي چ３ ددې ＇پرکي له ختميدونه 
وروسته زده ک７ي چ３:

پست يو د ！ولنيز و خدمتونو له موسسو ＇خه دى چ３ د خلکو مکتوبونه، خپرون３ 
او نور وسايل د ＇رگندو او ＄انگ７و پتو ( ادرس) له مخ３ له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى 

ته وړي.
مخابرات د خلکو تر من＃ اړيکي د تيلفون،فکس او ا４ن＂رن له الرې ！ينگوي.

پي＋و  ډول  ډول  د  مرست３  دولت  او  دخلکو  چ３  دى  سازمان  هغه  مياشت  سره 
＇خه زيانمن شوو خلکو ته رسوي.

خلک د مختلفو بيمو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره کولى شي چ３ د پ５＋و ＇خه د  
وراو＊تيو زيانونو يوه برخه جبران ک７ ي.

د  ＊کال  ＊ار  د  او  پاکول  ＄ايونو  سيل  او  کو＇و  سرکونو،  پارکونو،  عمومي  د 
＊اروالى دنده ده. 

پوليس د خلکو امنيت تامينوي.
ترافيک په ＊ارک３ د نقليه وسايلو تگ راتگ تنظيموي،

د دريم ＇پرکي موخ３
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د ！ولنيزو خدمتونو له موسسو سره آشنا شو(١)
شپ８م لوست

په تيرو ＇پرکيو ک３ د بانک او ＊وون％ي سره، خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کوونکو موسسو 
په نامه أشنا شوئ. په دې لوست ک３ هم د دوو نورو خدمت کوونکو موسسو سره أشنا ک８５ئ.

خبرې پرې وک７ئ:
انسان هر وخت اړتيا درلوده چ３ د نورو سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ي. ستاس３ له نظره:

١.په تيرو وختونو ک３ د انسانانو ترمن＃ اړيک３ ＇ه ډول ！ينگيدې؟
٢.نن ورځ انسانان له کومو الرو ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره خپل من％ي اړيک３ ！ينگوي؟

٣.أيا د اړيکو أسانتيا لپاره موسس３ شته؟ نومونه ي３ واخلئ.
ډاگ( پست )＇ه چارې سرته رسوي؟

زموږ د اړيکو د اړتياو ＇خه يوه ي３ هم داده چ３ غواړو ＄ين３ نسبتاً واړه ＇يزونه له يوه ＄اى 
＇خه بل ＄اى ته ولي８و؛ يا يو ليک د کورن９ يوه غ７ي يا هغه دوستانو ته چ３ په کوم بل ＊ار او يا 
ه５واد ک３ اوسي８ي، ولي８و. ډاگ يو له هغو موسسو ＇خه دى چ３ د دې ډول چارو د سرته رسولو 
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له الرې کوالى شو چ３ : ليک، د مبارک９ کارت، کتاب،  لپاره جوړ شوى دى. موږ د ډاگ 
ور＇پا１ه او داس３ نور ＇يزونه نورو خلکوته ور ولي８و.

 
ليک ＇ه ډول ل８５ل ک８５ي؟

د کورن９ يوه غ７ي  يا خپلو خپلوانو ته د ليک ل８５لو لپاره دغه الندې پ７اوونه سرته رسوو:
خپل ليک ليکو او په هغه ک３ ي３ ک８５دو. د ليک پاک  ！په کوو.

دل８５ونکي او اخيستونکي پته د پاک  په شا په ！اکلى ＄اى باندې ليکو.
په پاک باندې پستي ！ک ن＋لوو.

پاک د پست مسؤول س７ى ته سپارو او يا ي３ په پستي 請ندوق ک３ اچوو.
خبرې پرې وک７ئ:

الندې پو＊تن３ ولولئ او خبرې پرې وک７ئ:
١.  په پخوا زمانو ک３ خلکو ＇ه ډول خپل پيغامونه لرې ＄ايونو ته استول؟

٢. نن ورځ د دې کار لپاره کوم３ الرې شته؟ ويي وايئ.

28

اخيستونکي! کابل – د پوهن３ وزارت د 
ثانوي تدريساتو رياست.

ل８５ونکى! کابل -  ＇لرمه کارته د سيد جمال 

الدين افغان د ＊وونکو د روزن３ عالى موسسه 

د تعليمي نصاب او درسي کتابونو د تاليف 
رياست.

د مدنى تعليماتو ＇انگه
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مخابرات کوم خدمتونه سرته رسوي؟
په  ！ينگوي.  سره  نورو  له  اړيک３  زموږ  دي چ３  ډل３ ＇خه  له  موسسو  هغو  د  هم  مخابرات 
 مخابراتو ک３ په کورونو او اداروک３ ثابت ت５لفونونه، گر＄نده ت５لفونو نه ( موبايل)، فکس او ان＂رن

شامل دي.
دغه امکانات او د اړيکو نيولو نوي وسايل زموږ سره مرسته کوي تر＇و خپل کارونه ژر او په 
＊ه توگه سرته ورسوو. دغه وسايل زموږ د اړيکو د ！ينگولو د أسانتيا وو په خاطر رامن％ته ( اختراع)

شوي دي. مخابرات  زموږ سره مرسته کوي چ３ خپل３ د اړيکو اړتياوې په چ＂ک９، أسان９ او      
ل８ لگ＋ت سره له من％ه يوسو. 
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د ت５لفون  په واسطه کولى شو يو له بله سره خبرې وک７و. د موبايل په وسيله کولى شو يو له 
بله سره خبرې وک７و، لن６ پيغامونه ترالسه ک７و او وي３ ل８５و، د فکس په واسطه د خپلو سندونو 
ان％ورونه ل８５و ، ا４ن＂رن موږ ته دل８５لو د ايميل  (  بر＊ناليک) امکانات برابروى. همدارنگه د 

ا４ن＂رن له الرې کولى شو چ３ د ن７ۍ مهم خبرونه ولولو او مختلف３ علمي ز４رم３ پيدا ک７و.

                                  د لوست تکرار:
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

                                  پو＊تن３:
١.که چ５رې وغواړئ چ３ يو دوست ته چ３ په بل ＊ار ک３ اوسي８ي، ليک واستوئ له کوم３ وسيل３ 

＇خه کار اخلئ؟
٢.که چ５رې وغواړئ چ３ ليک د پست له الرې ول８５ئ، دغه کار ＇ه ډول سرته رسوئ؟

٣.فکس کوم کار سرته رسوي؟
٤. بر＊نا ليک(ايميل) ＇ه شى دى او موږ ＇ه ډول گ＂ه له هغه ＇خه ترالسه کولى شو؟

                                     
                                       فعاليت:

تاس３ د پست او مخابرې ＇خه کوم３ گ＂３ تر السه کوئ؟ پخپلو کتابچو ک３ ي３ يادداشت ک７ئ چ３ په 
يوه وروستن９ مياشت ک３ مو کوم３ گ＂３ له پست３ او مخابراتو ＇خه ترالسه ک７ي دى.
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اووم لوست

د زلزل３ د طبيعى پ５＋و له کبله د کورونو ن７يدل

په ت５ر لوست ک３ د ！ولنيزو خدمتونو له دو و موسسو سره أشنا شوئ. په دې لوست ک３ له دوونورو مؤسسو 
سره  أشنا ک８５ئ.

خبرې پرې وک７ئ:
حتماً مو د خپل مور او پالر ＇خه د ＄ينو پ５＋و لکه: زلزله، طوفان او جگ７و په هکله يو ＇ه اوريدلي 
دي. کله چ３ دغه راز پ５＋３،رامن＃ ته شي، زيات شم５ر خلک ب３ کوره، ب３ سرپرسته،ژوبل او يا هم م７ه 

ک８５ي. ستاس３ له نظره:
١.ول３ خلک يو له بله سره زړه سوى اوغم شريکى، کوي؟

٢خلک له کومو الرو ＇خه د زيانمن شويو سره خپل زړه سوي او غم شريکى ＊کاره کوي؟
٣.أيا هر س７ى بايد پخپله خپل３ مرست３ زيانمن شووکسانوته ورسوي او يا د دې کار لپاره بله ＊ه الره شته؟

 هالل احمر او يا سره مياشت:
کله چ３ خلک له داس３ ستونزوسره الس او گريوان شي چ３ په يوازې توگه هغه نه شي حل کولى، نو 
په داس３ حال ک３ د دې  هيله لري چ３ خپلوان، قوميان، وطنداران او حتى د نورو ه５وادونو خلک له 
هغوى سره مرسته وک７ي. کله چ３ ＄ين３ خلک د کومو پ５＋و له کبله زيانمن ک８５ي، نور خلک بايد د 
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د ！ولنيزو خدمتونو د موسسو سره آشنا شو(٢)

د زلزل３ د طبيعى پي＋و له کبله د کورونو ن７يدل
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هغوي مرست３ ته ور ودانگي. که چ５رې پ５＋ه او اړولى زيان ي３ کم وي په دې حالت ک３ خلک کولى 
شي چ３ په مستقيم ډول پخپله زيانمن شوو خلکوته مرست３ ورسوي خو کله چ３ پ５＋ه لويه وى مثًال 
يو ＊ار د سيل، زلزل３، طوفان او يا جگ７ې الندې راشي، په دې 請ورت ک３ يوې موسس３ او يا سازمان 
ته چ３ قوى مديريت (اداره) او بشپ７ امکانات په واک ک３ ولري، اړتيا پيدا کوي. هغه سازمان چ３ دغه 
کار سرته رسوي په اسالمي ه５وادونو ک３ د ((هالل احمر )) او په نورو ه５واونو ک３ د ( سور請ليب )

په نامه يادي８ي.زموږ په ه５واد ک３ ورته ( سره مياشت) وايي. دغه سازمان په ！ولو ه５وادونو  ک３ بشپ７ ب３ 
طرفه دي او د بشر دوستانه موخو په سرته رسولو ک３ د زيانمن شوو سره د مرست３ په چارو ک３ چ３ د 
طبيعي پ５＋و په واسطه زيانمن شوي وي، ه）ه کوي. د سره 請ليب او هالل احمر ان％ورونو ته په الندې 

ن＋ون＋انو ک３ پام وک７ئ. 

＄ين３ مؤسس３ د ＄انگ７و ستونزو ( لکه د جگ７ې  ＄پلو ه５وادونو ستونزې) د حل کولو لپاره 
پرانيستل ک８５ي د ب５لگ３ په توگه د ماين پاکولو موسس３ دنده لري چ３ د جگ７ې له دوران پات３ 
شوى ماينونه را ！ول ک７ي، له همدې ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي. ماين پاکوونکي هغه سيم３ چ３ 
ماينونه پک３ ＊خ شوي دي په سرو ډبرو او هغه سيم３ چ３ له ماينونو ＇خه پاک３ شوي دي، په 
سپينو ډبرو په ن＋ه کوي. شن３ ډبرې شکمن３ سيم３ په گوته کوي. له دې کبله موږ بايد په هغو 
سيمو ک３ چ３  په سرو او شنو رنگونو په ن＋ه شوي وي، له تگ او راتگ ＇خه ډ ډه وک７و. 

همدارنگه موږ  بايد ه５＆ کله نا چاودلو او شکمنو شيانو ته الس ورنه وړو. 
 خبرې پرې وک７ئ:

تراوسه پورې مو خامخا د طبيعى زيان اړوونکو پ５＋و په باره ک３ يو ＇ه أوريدلي او يا هم لوستلي دي، ستاس３ 
له نظره:

١.کوم خطرونه د انسان ژوند گوا＊وي؟
٢.ديوې خطر ناک３ طبيعي پ５＋３ لکه ( زلزله، اور، سيل، ترافيکي پ５＋و) د پ５＋يدو له کبله انسانانو ته کوم 

زيانونه رسي８ي؟
٣.＇رنگه کولى شو چ３ د طبيعي  پ５＋و ＇خه او＊تي زيانونه جبران ک７و؟

و ک３ پام وک７ئ.
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بيمه ＇ه شى ده؟
،ډول   ډول  ！کر،  مو！رو  د  سيل،  زلزله،  لگيدنه،  أور  لکه  خطرونه  ＄ين３  ژوند  زموږ 
ناروغ９، غال او داس３ نورگوا＊وي ( تهديدوي) د دې پ５＋و ＇خه ＄ين３ ي３ مخک３ له  مخک３ 
نه  د وړاندوين３ او مخنيوى وړنه دي. له دې کبله بايد چ３ هر س７ي او يا شرکت د دې ډول 
خطرونود کميدو لپاره مخک３ له مخک３ الره چاره ل＂ولي وي. د بيم３ موسسه د دغه ډول 

زيانونو د جبران په خاطر من％ته راغلي ده.
دغه  تضمينوي  ！اکلو شرطونو الندې  تر  زيانونه  شرکتونو  يا  يوه س７ي  د  موسسه  بيم３  د 
موسسه له اشخا請و او يا له هغو شرکتونو ＇خه چ３ بيمه شوي دي، د مياشت３ يا د کال  يوه 
！اکلي اندازه پيس３ تر السه کوي او په مقابل ک３ ي３ کله چ３ د هغوى ＇خه ＄ين３ ي３ د کوم３ 
پ５＋３ سره مخامخ شي، د هغوى زيانونه د پيسو په ورکولو سره جبرانوي، اکثراً خلک او يا 
شرکتونه د خپلو احتمالى زيانونو د جبران په خاطر، د بيم３ په موسسو ک３ غ７يتوب تر السه 

کوي او د خپل غ７يتوب حق ورکوي.
خود دې شم５رې ＇خه يو کم شم５ري３ عمًال د پيسو سره مخامخ ک８５ي او د بيم３ د موسسو 
＇خه د رسيدلى زيان پيس３ ترالسه کوي. په دې ترتيب سره د بيم３ موسس３ کولى شي چ３ 

هغه زيانونه چ３ يو شم５ر غ７وته رسيدلى دي، جبران کاندي.
د بيم３ ډولونه:

د مالونو او يا هغه ＇يزونو پر اساس چ３ بيمه ک８５ي، بيمه په مختلفو ډولونو باندې و４شل ک８５ي چ３ 
ډ４ر مهم ي３ ١- داشخا請وبيم٢،３- د مالونو بيم３، ٣- د مسؤوليت د بيم３ ＇خه عبارت دي.

د اشخا請و بيمه:
د اشخا請و په بيمه ک３ په خپله انسان بيمه ک８５ي. دا شخا請و بيمه مختلف ډولونه لري چ３ 

خورا مهم ي３ عبارت دى له:
١- روغتياي３ بيمه:

انسان تل د ناروغيو د خطر سره مخامخ او درملن３ ته اړوي،کله په يوتن او يا کورنيو باندې د 
درملن３  مصرف  ډ４ر８４ي. روغتيايي بيمه د بيمه شوو کسانو د درملن３ ！ول３ او يا يو ＇ه مصرف 

شوي پ５س３ ورکوي، په دې سبب روغتيايي بيمه  د زيات اهميت ＇خه برخمنه ده.
 ٢- دپ５＋و بيمه:

د ا ډول بيمه خلک د مرگ او ژوبل３ په وړاندې چ３ په کاري  چاپيريال  لکه کار＄ايونو او 
نورو ک３ من％ته را＄ي،بيمه کوي.

٣- د عمر بيمه:
د انسان د اندي＋نو ＇خه يوه ي３ هم دا وي چ３ نه ويلي ک８５ي چ３ دده له مرگه وروسته ي３ د 
کورن９ غ７ي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ  شي. د دې اندي＋ن３ د کمولو په خاطر ＄ين３ 
خلک هغه وخت چ３ ال ژوندي وي، يو ＇ه پيس３ د غ７يتوب د حق په نامه  بيم３ ته ورکوي  
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تر＇و بيمه د ده دمرگه وروسته د ده د کورن９ ژوند تامين ک７ي.
د مالونو بيمه:

دا ډول بيمه کور، دوکان، مو！ر، شرکت او دې ته ورته نور شيان داورلگيدن３، غال او ！کر په 
وړاندې د ！اکلو پ５سو په بدل ک３، بيمه کوي.

د مسؤوليت بيمه:
 ＄５ن３ مسووليتونه ډ４ر مهم وي او ＇وک ي３ چ３ سرته رسوي، امکان لري چ３ د سهوې او 
خطائي له مخ３ خلکوته غ مالي او ＄اني زيانونه ور واړوي.د ب５لگ３ په توگه: امکان لري چ３ 
يو ډاکتر چاته د يوې دوا د ناسم تجويز له مخ３ تاوان ورسوي او يا ي３ م７ک７ي، بيمه  د داس３ 
په داس３ چارو  په خاطر، هغه  ＇وک چ３  زيانونو د مخنيوي  اندي＋نواو مالي  خطرونو روحي 
بوخت وي، بيمه کوي.د ب５مو دغه ډولونه چ３ وويل شول، په زياترو ه５وادونو ک３ شته.زموږ په 
ه５واد ک３ له بده مرغه چ３ بيم３ تراوسه پورې پراختيا نده موندلي. موږ هيله من يو چ３ دولت او 

خصو請ى پانگه اچوونکي د ！ولنيز ژوند دغ３ مهم３ برخ３ ته زياته پاملرنه وک７ي. 

                               د لوست تکرار:
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

                                     پو＊تن３ :
١.کله چ３ د ستونزو سره مخامخ ک８５و او نه شو کولى چ３ هغه په يوازې توگه حل ک７و، له نورو ＇خه 

＇ه ه５له لرو؟
٢.کوم سازمان د جنگ ＄پليو او طبيعى پ５＋ود زيانمنو سره د مرست３ په خاطر جوړشوى دى؟

٣.بيمه کوم کار زموږ لپاره سرته رسوي؟
٤.د بيم３ د ډولونو نومونه واخلئ.

٥.د اشخا請و د بيم３ او مالي بيم３ تر من＃ ＇ه توپير موجود دى؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.

                                     فعاليت:
باره ک３ ＇７５نه وک７ي.              په  بله ډله دې د بيم３  او  په دوو ډلو وو４شل شئ، يوه ډله دې د سرې مياشت３ 

د خپل３ ＇７５ن３ پايله په ！ولگي ک３ ولولئ.
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د ！ولنيزو خدمتونو د موسسو دپ５ژند گلوئ  په ل７ک３، په دې لوست ک３ له درونورو 
مؤسسو سره أشنا ک８５و.

پرتله ي３ ک７ئ:
حديث  دغه  ده.  برخه  يوه  ايمان  د  پاکي  او  نظافت  دي:  فرمايلي  پيغمبر(ص)  ستر  اسالم  د 

شريف ته په پاملرن３ سره ستاس３ له نظره:
١.د چ＂ل او نا پاک کور په پاک کور باندې د بدلولولپاره ＇ه بايد وک７و؟

٢.د خپل کلى او د ＊ار د ＊کال او پاک９ لپاره ＇ه کارونه بايد سرته ورسوو؟
٣.أيا تاس３ کولى شئ چ３ د خپل کلي او ＊اراړوند د پاک９ او ＊کال！ول３ چارې په يوازې 

توگه سرته  ورسوئ؟
لکه ＇رنگه چ３ د خپل کور د ＊کالاو پاک９ په ساتنه ک３ ！ول بايد ه）ه او کو＊（ وک７و، 
همدارنگه بايد د ژوندانه د ستر چاپريال ( کلى- ＊ار) په باره ک３ هم بايد ه）ه او کو＊（ وک７و. 

هر ＇ومره چ３ چاپريال پراخ وي په همغه اندازه بايد زيات کارونه تر سره شي.
د ب５لگ３ په توگه : د کورونو او س７کونو ＇خه د خ％لواو ناپاکيو راغون６ول، د ويالو پاکول او 

اتم لوست
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د س７کونو جارو کول يوې مؤسس３ ته اړتيا لري چ３ هره ورځ  په پرله پس３ توگه دغه کارونه سرته 
ورسوي، ＊اروالي هغه موسسه ده چ３  په ＊ارونو ک３  ددې چارو د سرته رسولو لپاره جوړه شوې 

ده. أيا د ＊اروال９ دنده يوازې د ＊ارپاکول دي؟
＊اروالي نورې دندې هم سرته رسوي لکه:

-د ＊ار ＊کال د ساتن３ په خاطر، دکورونو او دوکانونو د جوړيدو ＇ارنه.
-د تگ او را تگ په خاطر د س７کونو پخول.

-دعمومي پارکونو جوړول او د ＊ار په مختلفو  برخو ک３ د نيالگيو او گالنو کرل او ک５نول.
-د عمومي تشنابونو جوړول.

 

  خبرې پرې وک７ئ:
د الندې پو＊تنو په باره ک３ يو له بله سره وغ８ي８ئ.

١.که چ５رې د چا مال او ＄ان تر گواښ الندې راشي، داس３ سازمان چ３ له هغه ＇خه، ساتنه 
وک７ي، شته؟

٢.که چ５رې داس３ سازمان موجود وي، د هغه د دندو په باره ک３ سره وږغ８５ئ.
کومه اداره زموږ امنيت تامينوي؟

 د انسان له ډ４رو مهمو اړتياوو ＇خه يوه ي３ هم امنيت دى. په ！ولنه ک３ ډول، ډول خطرونه 
شته چ３ د انسان امنيت گوا＊وي ( تهديدوي) دولتونو د ډ４رو پخوازمانو ＇خه يو شم５ر وسله والو 
کسانو ته د ＊ار د امنيت د ستاتلو دنده سپارله، دغه ډله په مختلفو و ختونو او ！ولنو ک３ په مختلفو 

نومونو سره ياديدل.
په نننيو ！ولنو ک３ په ！ول ه５واد ک３ د پوليس په نامه يو ډ４ر پر مختللي سازمان شته چ３ پوه 
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او په امنيتي وسايلو سنبال کسان په هغه ک３ کار کوي چ３ ا請لى دنده ي３ د ！ولن３ د نظم او امنيت 
ساتل دي. زموږ ملي پوليس يو له خدمتگارو سازمانونو ＇خه دي چ３ شپه او ورځ د خلکو  د نظم 
او امنيت د ساتلو لپاره کو＊（ کوي. پوليس په ！ول هاند سره د نشه ي３ توکو د قاچاق چيانو، غلو 
اوتخريب３ عنا請رو په وړاندې په م７５انه  و در８４ي تر دې حده پورې چ３ د خلکود نظم او امنيت 
د ساتلو په الره ک３ د هغوى يو شم５ر خپل ژوند له السه ورکوي او ژوبل ک８５ي. زموږ پوليس هره 
ورځ  پياوړ ى او ＄واکمن ک８５ي. د ！ولن３ هر غ７ى دنده لري چ３ د ！ولن３ د امنيت او هو ساين３ په 
الر ک３ زحمت وگالي. له همدې کبله موږ کو＊（ کوو چ３ د پوليسو سره د مرست３ او همکارۍ 
لپاره خپله ملي دنده تر سره ک７و. موږ د پوليسو د  او هوساين３  امنيت  له الرې د خپل ه５واد د 
هغه خدمتونو درناوى کوو چ３ دوي ي３ سرته رسوي او کو＊（ کوو چ３ تل د خپلو ملي پوليسو 

مالت７ي واوسو. 

 خبرې پرې وک７ئ:
په ＊ارونو ک３ نقليه وسايط ډ４ردي. د هغوى په تگ را تگ ک３ د نظم ！ينگول يو زيات شم５ر خلکو 

او ＄انگ７و مقراتوته اړتيالري. ستاس３ له نظره:
١.کوم سازمان په ＊ارونو ک３ د نقليه وسايطو په تگ راتگ ک３ د نظم راوستو دنده په غاړه لري؟

٢.أيا دا امکان شته چ３ د داس３ سازمان له موجوديت پرته په ＊ارونو ک３ ژوندو ک７و؟ ول３؟
 د ترافيکو پوليس زموږ په ژوند انه ک３ ＇ه رول لوبوى؟

لکه ＇رنگه چ３ پوه８５و په کليو ک３ نسبتاً ل８ شم５ر خلک ژوند کوي. د انسانانو، ＇ارويو او نقليه 
وسايطو تگ راتگ خلکو ته ستونزې نه پ５＋وي. د ＄مک３ پراختيا او د جمعيت کموالى، خلکوته د 
دې اجازه ورکوي چ３ په أسان９ سره ＄اى په ＄اى شي او ه５）وک د بل چا درب７ون３ المل  ونه گر＄ي. 
خو په ＊ارونو ک３، برعکس زيات شم５ر خلک په يوه تنگه سيمه ک３ ژوند کوي. په ＄ين３ ش５بو ک３، گ０ 
شم５ر خلک ＇ه پلي او ＇ه سپاره د ＊ار س７کونو ته ورگ６ي８ي. که چ５رې نظم او مقررات موجود نه وي او 
داس３ ＇وک نه وي چ３ دغه مقررات عملي ک７اى شي. هر ＇وک به له هرې خوا ＇خه حرکت وک７ي او 
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الرې به بلکل بندې شي، دغه نظم د ترافيکو پوليس من％ته راولي. د ترافيکو پوليس په ＊ارک３ د نظم 
راوستو لپاره الندې کارونه سرته رسوي: 

 د س７کونو په مناسبو ＄ايونوک３ ！اکلي عالم３ دروي تر＇و چلوونکي وپوه８５ي چ３ ＇ه وک７ي. 
د ب５لگ３ په توگه په ＄ينو وا！ونو ک３ د دريدو د منع عالمه، په ＄ينو ＄ايونو ک３ د يو طرفه واټ 
عالمه او دې ته ورته عالم３ دروي. په ＇لور الرو ک３ سره اوشنه ＇راغونه لگوي تر＇و مو！ر په 

وار سره حرکت وک７ي او ت５رشي. 
هغه چاته چ３ په چلولو ک３ بشپ７ مهارت ولري، د چلولو جواز (اليسنس) ورکوي. هغه چاته چ３ د 
چلو لو جواز نه لري، په ＊ار ک３ د چلولو اجازه نه ورکوي تر＇و د ！کر المل ونه گر＄ي. سرغ７وونکي 

چلوونکي جريمه کوي تر＇و د چلون３ مقررات پر ＄اي ک７ي..
په داس３ حال ک３ چ３ ！کروشي، سرغ７وونکي معلوموي.

                                     د لوست تکرار:
------------------------------
-----------------------------
----------------------------

------------------------------
                                       پو＊تن３ :

١. ول３ ＊ارونه، ＊ارواليوته اړتيا لري؟
٢.د ＊اروالي ډ４ره مهمه دنده ＇ه شئ ده؟
٣.په ！ولنه ک３ د پوليس دنده ＇ه شئ ده؟

٤.د ترافيکو پوليس په ＊ارک３ د نظم د راوستولپاره ＇ه کارونه سرته رسوي؟
٥.أيا کلي هم د ترافيکو پوليسو ته اړتيا لري؟ ول３؟

                                      فعاليت:
له الندې فعاليتونو ＇خه يوي３ د خپل ژوندانه د شرايطو سره متناسب، و！اکئ او تر سره ي３ ک７ئ.

١. له هغو کارونو ＇خه چ３ ＊اروالي ي３ په ＊ارونواو خلک ي３ په کليو ک３ ستاس３ د استوگن％يو د پاکوالي 
او ＊کال لپاره ترسره کوي، په ليکلى توگه، د ان％ور او يا نقاش９ په شکل ک３، اطالعات برابر ک７ئ او په 

！ولگي ک３ ي３ ولولئ.
٢.دا و＇７５ئ چ３ په ！ولنه ک３ دامنيت د ساتلو لپاره د خلکو او دولت دنده ＇ه شى ده؟ د دې فعاليت د ترسره 

کولو لپاره د کورن９ د مشرانو سره خبرې وک７ئ او پايله ي３ ！ولگيوالوته ووائي.
٣.دا و＇７５ئ چ３ هغه ＇راغونه چ３ په ＇لور الرو ک３ لگيدلي دي، کوم رنگونه لري او هر رنگ د کوم３ 
عالم３ ن＋ه ده؟  که چ５رې د کلى او سيدونکي ياست، له هغو کسانو سره چ３ ＊ارته ي３ سفر ک７ئ دئ خبرې 

وک７ئ او ＄واب ي３ پخپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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د ＇پرکي لن６يز
- د ！ولنيزو خدمتونو موسس３، ！ولن３ ته د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر 

جوړې شوي دي. 
- پست يا ډاگ يوه له دغو ！ولنيزو خدمتونو د موسسو  ＇خه دئ چ３ د خکلو د 
دليکونو، مطبوعاتو (ور＄پانو، مجلو، اونيزو) او نورو شيانو په ل８لو ک３ له يوه ＄اى يا 

شخص ＇خه بل ＄اى او يا شخص ته کار ور＇خه اخيستل ک８５ي.
- مخابرات د ！ولنيزو خدمتونو يوه بله موسسه ده چ３ د خلکو تر من＃ د اړيکو د نيولو 
 ５د آسانياوو په خاطر جوړه شوي ده. مخابرات خلکو ته تيليفون، موبايل، فکس او ان＂رن

وړاندې کوي.
- سره مياشت د هغه چا سره چ３ پر طبيعي پ５＋و او يا جنگ جگ７و ک３ زيانمن شوي 

وي، مرسته کوي.
- بيمه د خلکو سره د احتمالي پ５＋و د خطرونو ＇خه د مخنيوي په خاطر، مرسته کوي. 
بيمه له هغه چا ＇خه چ３ غ７يتوب ي３ تر السه کوي، مياشتن９ او يا کلن９ د غ７يتوب د حق 
په نامه يو ＇ه پيس３ اخلي، دا پدې معنا چ３ که چ５رې په کومه پ５＋ه ک３ زيانمن ک８５ي، د 

هغوى د مالى تاوانونو جبران پرې وک７ي.
- ＊اروالي، ＊ار پاک ساتي او د هغ３ د ＊کال او سمسورتيا لپاره زيار باسي.

- پوليس د خلکو امنيت ！ينگوي. 
- د ترافيکو پوليس نقيله وسايط تنظيموي.
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په دې ＇پرکي ک３ دا الندې لوستونه لولئ.

د ډله ييزو رسنيو سره آشنا شو.
رسن９ او ！ولنه.

 

＇لورم ＇پرکى

ډله ييزې رسن９
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له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５ي چ３ د دې ＇پرکي په پايله ک３ زده 
ک７ي چ３:

را ديو هغه رسن９ ده چ３ دخلکو په من＃ ک３ تر ！ولو ډ４ر اوريدونکي لري؛
تلويزيون د ان％وريزو  خپرونو په دليل، داوريدونکو په من＃ ک３ ډ４ر اثر لري؛

مطبوعات چاپي رسن９ دي له هغو ＇خه گ＂ه اخيستنه، سواد ته اړتيا لري؛
د ن７ۍ تر ！ولو نوې رسن９ ا４ن＂رن دى چ３ د نورو رسنيو په پرتله زيات３ 

＊５گ３２ پک３ شته؛
رسن９ خلکوته  په خبررسولو ک３ بنس＂يزه برخه اخلي؛

د رسنيو له الرې خلک کولى شي چ３ په سياسي او ！ولنيزو چارو ک３ گ６ون وک７ي؛
د رسنيو سمه خبر رسونه د بيان د آزادۍ پرته ناشوني ده؛

د ＇پرکي موخ３
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نهم لوست

 پرتله ي３ ک７ئ:

ان％ورته وگورئ او پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ئ.
١.په ان％ورک３ کوم شيان وينئ؟ نومونه ي３ واخلئ.

٢.د هغو هريو کوم３ چارې سرته رسوي؟
٣.هغه چارې چ３ دوي ي３ تر سره کوي، يوه له بل３ سره ＇ه ورته والى لري؟

به موليدلى وي. همدارنگه فکر ک８５ي چ３ ور＄پا３１ او  تلويزيون  او  به راديو اور４دل３ وي  تاس３ 
بيا هم  مجل３ موهم لوستلي وي. د دې سره سره چ３ هغوي ب５الب５ل３ چارې تر سره کوي، خو 
تفريحي چارو＇خه  او  فرهنگى، علمي  اقتصادي،  د سياسي،  په دې الره ک３ چ３ خلک  ！ول 
خبروي، سره شريک دي. نوله دې کبله ويلى شو؛ هغه وسايل  چ３ دنده ي３ خلکوته د معلوماتو او 
اطالعاتو رسول دي، رسن９ بلل ک８５ي. دغو وسايلوته له دې کبله چ３ دنده ي３ خلکو ته اطالعات 

او معلومات وړاندې کول دي، ډله ي５زې رسن９ وايي.
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 رسن９ ډ４ر تازه خبرونه، سياسي، اقتصادي، فرهنگي او ورزشي پ５＋３ ！ولن３  ته واړندې کوي او 
هغه د خپل ه５واد او ن７ۍ د بدلونونو، علمي او فني نو＊تونو ＇خه خبروي. رسن９ پر خبر رسولو 
سر ب５ره، د زده ک７ې، علمي، تفريحي او مشغولتيا د سرگرمي) پرو گرامونه هم برابر وي . له دې 
کبله ده  چ３ وايي: رسن９ په عين حال ک３ د عمومي زده ک７ې وسايل هم دي. ＄که چ３ زده ک７ه 
د ！ولن３ په هر ＄اى ک３ خپروي او د＊وون％ي، مدرس３ او د زده ک７ې د نورو مرکزونو دولک３( 

انحصار) ＇خه ي３ خال請وي.
رسن９ په عين حال ک３ چ３ د ماشومانو د وزگارتيا وختونه ډکوي، د زده ک７ې جريان ي３ ډ４رساده 

او دومره اسان ک７ى دى چ３ ديوې لوب３ ب２ه ي３ ورک７ي ده.
د دې خبرې په پام ک３ نيولو سره چ３ رسن９ د اطالع رسولو په چارو ک３ د کومو شيانو او الرو 

چارو ＇خه کاراخلي، هغه داوريدلو،ليدلواو ليکلو د رسنيو په ډلو و４شل ک８５ي.
خبرې پرې وک７ئ:

د رسنيو د نمونو سره بلد شوئ. دا مو هم زده ک７ل چ３ ول３ هغوى ته ډله ييزې رسن９ ويل ک８５ي. 
اوس د هغو د هرې يوې په باره ک３ فکر وک７ئ چ３ هغوى يوه له بل３ سره ＇ه توپير ونه لري.

د رسنيو ډولونه:
راديو:

راديو يوه اوريدونکي رسن９ ده چ３ خپل پروگرامونه د غ８ييزو ＇پوله الرې د اوريدونکو غوږونوته 
رسوي. په  رسنيو ک３ راديو تر نورو  پخوان９رسن９ شم５رل ک８５ي. هغه ＇وک چ３ په کوم بل کار 
باندې هم بوخت وي، راديو اوريدلى شى. د ب５لگ３ په توگه د کور م５رمن په پخلن％ي ک３ د کار 
کولو په وخت ک３ کولى شي چ３ راديو واوري او يا يو چلوونکى د چلولو په وخت  ک３ د راديو 
له پروگرامونو ＇خه گ＂ه اخيستى شي په داس３ حال ک３ چ３ هغوى نشي کولى له هغه رسنيو 

＇خه چ３ بايد وکتل شي، گ＂ه واخلي.
تلويزيون:

تلويزيون يوه ليدونکي – اوريدونکي رسن９ ده. تلويزيون د شيانو خو＄نده يا گر＄نده ان％ور لکه 
＇رنگه چ３ په واقعيت ک３ وي، هغس３ ي３ د آواز سره يو ＄اى ＊کاره کوي.

 تلويزيون د راديو په نسبت دغه ＊يگ２ه لري چ３ شيان او پ５＋３ د ان％ورونو له الرې خلکوته 
ور＊يي. د ب５لگ３ په توگه که چ５رې وغواړي چ３ د خپلواک９ د جشن د مراسمود پر ＄اى کيدو 
رپوټ برابر ک７ي، نو يوازې د راديو په ＇５ر هغه په ژبه او خبرې کولو سره نه بيانوي، بلک３ د هغ３ 
خو＄نده او گر＄نده ان％ورونه هم ＊کاره کوي او ليدونکي کولى شي چ３ هغه لکه ＇رنگه چ３ 

ت５رشويدى، وويني.
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چاپ شوي ＇يزونه ( مطبوعات)
يا  ليکنيزو  او مجل３ پک３ شامل３ دي، د  اون５زې  يا خپرون３ چ３ ور＄پا３１،  مطبوعات 
يا هم   او  اوسپين  تور  په  ان％ور  او  په مطبوعاتو ک３ متن  چاپي رسنيو ＇خه شم５رل ک８５ي. 
په رنگه ډول د کاغذ پر مخ چاپوې او په منظمه توگه ي３ خپلو لوستونکو او اخيستونکو ته 

وړاندې کوي.
ادارو اوکورونوک３  ！ولو  په  تلويزيون  پياوړې رسن９ لکه   له دې سره، سره چ３ نن ورځ 
د اطالعاتو په خپرولوک３ زياته برخه اخلي، خو مطبوعات همغه شان  ژوندي او فعال دي 
اوچلوونکي ي３ ډ４ر زيات تبليغاتي واک او قدرت په الس ک３ لري. د خپرونو دغوره امتيازونو 
＇خه يو ي３ دادى چ３ په بشپ７ه توگه زموږ په واک ک３ دي او کولى شو چ３ يو مطلب هر 
＇و＄له  چ３ وغواړو،په  هغه ک３ مطالعه ک７و او د دې پر خالف د راديو او تلويزيون خپرون３ 
لري. د  ！اکلى وخت  او دهغو خپريدل ＄انته  نه وي  په واک ک３  اوريدونکو  او  ليدونکو  د 
ليدونکو او اوريدنکو رسنيو سره د مطبوعاتو يو غوره توپير دادى چ３ د چاپي خپرونو ＇خه 
گ＂ه اخيستنه ل８ ＇ه سواد ته اړتيا لري.س７ى بايد د ليکلو او لوستلو سواد ولري تر＇و وکولى 
شي د ور＄پا１و، اونيزو او نورو خپرونو د اطالعاتو ＇خه گ＂ه واخلي په داس３ حال ک３ چ３ 
د راديو او تلويزيون د خپرونو لپاره دغه راز بنديز او محدوديت نشته او هر ＇وک کولى شي 

چ３ هغه واوري او وي３ گوري.
:ا４ن＂رن

پياوړي  ډ４ره  يوه  سبا  نن 
شوې  وړاندې  ته  ！ولن３  رسن９ 
ده چ３ د ！ولو رسنيو امتيازات 

لري او هغه ا４ن＂رن دى.
ن＋لوونک３  يوه   ا４ن＂رن
زيات  ن７ۍ  د  چ３  ده  وسيله 
بله  له  يو  کمپيو！رونه   شم５ر 
د  ＇وک  هر  او  ن＋لوي  سره 
چ３  ک３  گوټ  هر  په  ن７ۍ 
وي، کولى شي چ３ د ن７ۍ د 
نورو کمپيو！رونو سره ون＋ـلي 
او له هغو اطالعاتو ＇خه چ３ 
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په هغو ک３ شته او يا وي، گ＂ه واخلي. د ا４ن＂رن له الرې کولى شو چ３ ليکلى متن، ان％ور أواز 
او کمپيو！ري پروگرامونه يو له بل سره بدل ( مبادله) ک７و. له ا４ن＂رن ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره 
کولى شو چ３ نوروته ليک وليکو، له هغوى سره د غ８ او ان％ور له الرې اړيک３ ！ينگ３ ک７و او 

خبرې ور سره وک７و.
په ا４ن＂رن ک３ خبرونه، علمي او مطبوعاتي ډ４رې ز４رم３ تر گوتو ک８５ي چ３ کولى شو له هغو 
＇خه گ＂ه واخلو. ا４ن＂رن هم د مطبوعاتو په ＇５ر د اشخا請و تر کنترول او ＇ارن３ الندې دى او 

د راديو او تلويزيون غوندې ت５ريدونکى حالت نه لري.

 
                        د لوست تکرار:

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

                                       پو＊تن３:
١. ډله ييزې رسن９ ＇ه کار کوي؟

٢.ليدونکي، اوريدونکي او ليکونکي رسن９ د مثال سره و＊ياست،
٣.اوريدونکي رسن９ کوم３ ＊５گ３２ او کوم محدوديتونه لري؟

٤اوريدونکي – ليدونکى رسن９ ＇ه ＊５گ３２ لري؟
٥.ا４ن＂رن ＇ه شى دى او ＇ه کار کوي؟

                                      فعاليت:
د ＊وونکي، پالر مور او يانورو پوهو کسانو په مرسته د ！ولو رسنيو ＄انگ７تياوې او ＊５گ３２ په (١٠)  

کر＊وک３ وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.
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لسم لوست

 خبرې پرې وک７ئ:
 په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ ډله ييزې رسن９ کوم３ دي او ＇ه کارونه سرته رسوي. ستاس３ 

له نظره:
أيا رسن９ د ！ولن３ په سمون ( ا請الح) ک３ برخه اخيستلى شي؟ ＇ه ډول؟

رسن９ او دخلکو برخه د ！ولن３ په اداره ک３
د خبررسولو،  لکه  رسوي؛  سرته  – ډول چارې  ډول  رسن９  ولوستل چ３  مو  ک３  لوست  ت５ر  په 
تفريحي، زده ک７ې او د ژوند انه د اړتياو ＇خه د خبريدو چارې. رسن９ په ！ولنه ک３ د خلکو د 
سترگو او غوږونو په ＇５ر دي؛ ＄که چ３ زيار ک（ خبرياالن د هر ډول خطر او زحمت د زغملو 
سره،سره په هر ＄اى ک３ حاضر８４ي او خلک د پ５＋و له جريان ＇خه خبروي. سر ب５ره پردې رسن９ 
پ５＋３ تحليلوى او ＇７５ي او خلک د هغو د عواملو او راتلونکي ＇خه خبروي. په دې توگه خلک 
تل د سياسي، اقتصادي او！ولنيزو پ５＋و له بهير ＇خه خبر وي چ３ د دولتونو په اداره اوکن＂رول ک３ 
ون６ه واخلي، خلک د رسينو له الرې کولى شي چ３ د چارواکو کارونه او پروگرامونه تر ＇ارن３ 
الندې ونيسي او خپل د سمون ( ا請الح) نظريات اونيوک３ هغوى ته ووايي. دولتي چارواکي هم د 
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رسينو له الرې کولى شي چ３ د خلکو له نظريو ＇خه خبرشي او په راتلونکي ک３ هغه په خپلو 
ک７نو ک３ په پام ک３ ونيسي. له بله پلوه رسن９ خلک له خپلو حقونو او دندو ＇خه خبروي. کله 
چ３ خلک خپل حقونه او دندې وپيژني، د خپل ه５واد د سياسي، اقتصادي، ！ولنيزو او فرهنگي 
په وړاندې د مسووليت  په وړاندې د مسووليت احساس کوي، هغه ＇وک چ３ دخپل  برخليک  پ５＋ـو 

احساس وک７ي، نه پر８４دي چ３ ناپوه او جاهل خلک پرې حکومت وک７ي اوپه برخليک ي３ لوب３ وک７ي.
رسن９ او ！ولنيزې ستونزې:

د رسنيود  ډ４رو مهمو کارونو ＇خه يوي３ دادى چ３ خلک د ！ولن３ له ستونزو او مسايلو ＇خه خبروي. 
زموږ ه５واد چ３ ＇ولسيزې جگ７ې ي３ ت５رې ک７ي دى، د زياتو ستونزو سره مخامخ دى.

 رسن９ بايد خلک له هغو ＇خه خبر ک７ي. ماينونه او ناچودلى مهمات هره ورځ  زموږ يو زيات شم５ر 
ه５واد وال د مرگ کندې ته سپاري خود دوي د خطرونو ＇خه خبريدنه، کولى شي چ３ د دغه ضايعاتو 

کچه را ！ي＂ه ک７ي.
د مخدره توکو توليد، قاچاق او استعمالول زموږ د ！ولن３ يوه بله ستونزه ده چ３ زموږ خلک په دې  
وروستيو کلونو ک３ ور سره مخامخ دي؛ د افسوس خبره داده چ３ زموږ زيات شم５ر زلميان او تنکي 
زلميان د دې توکو په استعمال باندې روږدي شوي دى. که ＇ه هم د روږدى کيد و د پراختيا مخنيوى زموږ 

د ！ولو دنده ده، خو دولت او رسن９ بايد د هغ３ د مخنيوي په الره ک３ زيات هاند او کو＊（ وک７ي.
خبرې پرې وک７ئ:

الندې پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ؛ په هکله ي３ خبرې وک７ئ او خپل نظريات بيان ک７ئ.
١.ستاس３ له نظره د بيان أزادى ＇ه شئ ده؟

٢.د بيان أزادي د رسنيو لپاره ＇ه اهميت درلودلى شي؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.
 د بيان آزادي او رسن９:

رسن９ هغه وخت کولى شي چ３ خپل کارونه په ＊ه توگه سرته ورسوي چ３ د خپلو پروگرامونو 
او مطلبونو د خپريدولپاره الزمه او مناسبه أزادى ولري.خبرياالن او ليکواالن پخپلو دندوک３ دډاډ 
او مصئونيت احساس وک７ي او په ！ولنه او په ＄انگ７ي توگه په رسنيو باندې د ډار او سانسور فضا 

حاکمه نه وي.
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أزاده او له ظلمه خال請ه ！ولنه د سمو او 請حيحو رسنيو د موجوديت په پايله ک３ من％ته را＄ي. 
رسن９ د بيان د أزادى په شتون ک３ معنا پيدا کوي. په استبدادي حکومتونو ک３ چ３ د بيان أزادى نه 
وي أزادو رسنيوته د فعاليت امکانات ډ４ر کم وي او نشي کولى چ３ په ！ولنه ک３ موجود واقعيتونه 
بيان ک７ي؛ ＄که چ３ په داس３ حکومتونو ک３، رسن９ نشي کولى هغه مطلبونه نشر او خپاره ک７ي 
چ３ د حکومت د غو＊تنو سره مخالف وي.په دې ه５وادونو ک３ رسن９ زياتره په دولت پورې ت７لي 
وي، د خلکو د غو＊تنو پر ＄اى، د چارواکو غو＊تن３ منعکسوي.دغه ډول رسن９ خلک د ４ته ه）وي 
چ３ په پ＂و سترگود حکومت ＇خه اطاعت وک７ي.د چارواکو ک７ه وړه په ＄اى بولي او مناسب ي３ ＊کاره 
کوي.دا په ＄اى خبره ده چ３ پدې 請ورت ک３ رسن９ نه يوازې دا چ３ د أزادۍ او دموکراس９ سره مرسته 

نشي کولى، بلک３ هغوته زيات زيان اړوي.

                                 د لوست تکرار:
--------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
------------------------------
------------------------------

                                 پو＊تن３:
١.ول３ ويل ک８５ي چ３ رسن９ د خلکو سترگ３ او غوږونه دي؟ بيان ي３ ک７ئ.

٢.رسن９ ＇ه ډول کولى شي چ３ د دولت په اداره او کنترول ک３ د خلکو رول پياوړى ک７ي؟
٣.رسن９ ＇ه ډول خلک د ！ولنيزو چارو په وړاندې د مسووليت اخيستواو قبلولو ته تياروي؟

٤.أيا رسن９  په هر ډول شرايطو ک３ يو شان عمل کوي؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.
٥.رسن９ په استبدادي ！ولنو ک３ ＇رنگه عمل کوي؟

                                فعاليت:
يوه رسن９ چ３ ستاس３ په واک ک３ ده، خو＊ه ک７ئ. بيا وواياست چ３ أيا د بيان أزادي پک３ شته           

او کنه؟ خپل داليل په يوه مخ ک３ وليکئ.

---------------
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49

د ＇پرکي لن６يز

بلل ک８５ي ＄که  ييزې رسن９  ډله   ５ان＂رن او  تلويزيون، مطبوعات  راديو،    -
چ３ اطالعات او معلومات ！ولو او يا زياتره ( اکثريت ) خلکو ته رسوي.

هم  خپرون３  تفريحي  او  ک７ې  زده  د  نشروي،  خبرونه  رسن９  ييزي  ډله   -
خپروې.

او د  ليکن３ رسن９  اوريدنى رسن９، د  برخو و４شل ک８５ي: د  په درو  - رسن９ 
اوريدن９ ليدني رسن９:

او  د سترگو  ترسره کولو سره، د خلکو  رول  او  نقش  د  - رسن９ د خبررسولو 
غوږونو په ＇５ردي.

- دولتي چارواکي کوالى شي چ３ د رسنيو له الرې د خلکو د ستونزو ＇خه 
خبر او اشنا شي او خلک هم کوالى شي چ３ د رسينو له الرې خپل３ نيوک３ د 

چارواکو غوږونو ته ورسوي.
- په استبدادي ه５وادونو ک３ رسن９ د زورواکو په چوپ７ ک３ وي نه د خلکو په 

خدمت ک３.
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