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احسان هللا مومند

په درې ژبه «د نړۍ هېنداره» خپرېدل پیل شول

د نړۍ هېنداره د هغه دایرة المعارفګوټي نوم دی چې له کال  2000څخه تر  2017پورې څو ځلې په پښتو ژبه
خپور شوی او دا دی له دې وروسته به په فارسي دری هم خپور شي.
د نړۍ هېنداره وروستی پښتو چاپ نژدې  6000مخه او په پنځو برخو کې  9کتابونه دی چې دلته به لنډه رڼا پرې
واچول شي:
 -1آسیا:
دا کتاب په کال  1379( 2000هـ.ش) کې په پېښور کې ،د ساپي پښتو څېړنو او پراختیا مرکز او په 2012 ، 2003
او  2013کې درې ځلې په کابل کې د االذهر خپرندویه ټولنې په زیار او همت خپور شوی چې وروستی متن یې 192
اخځونه او  1280مخونه لري او د آسیا د  48هېوادونو طبیعي ،بشري ،سیاسي ،اقتصادي او تاریخي لنډه جغرافیه یا
پېژندګلوي پکې راغلې ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آذربایجان ،اردن ،ارمینیا ،ازبكستان ،اسرائیل ،افغانستان ،عربي متحده امارات ،اندونیزیا ،ایران ،بحرین ،برما،
بروني ،بنګله دېش ،بوتان ،پاكستان ،تاجكستان ،تایلند ،تركمنستان ،تایوان ،چین ،جاپان ،سریالنكا ،سنګاپور ،سوریه،
عراق ،سعودي عربیه ،عمان ،فلېپین ،ختیځ تیمور ،فلسطین ،قبرس ،قرغزستان ،قزاقستان ،قطر،
كوریا(شمالى) ،كوریا(جنوبي) ،كمبودیا ،كویټ ،جورجیا ،الوس ،لبنان ،مالیزیا ،مالدیپ ،منګولیا ،نیپال،
ویتنام ،اندیا او یمن.
دلته دا خبره د یادولو وړ ده چې مولف په (آسیا) کتاب کې د خپل ګران هېواد افغانستان حق ادا کړی او په 300
مخونو کې یې معرفي کړی دی.
 -2افریقا:
د نړۍ هېندارې د دایرة المعارفګوټي دویم ټوک افریقا دی چې لومړی په پېښور کې په کال  2001کې د ساپي پښتو
څېړنو او پراختیا مرکز له خوا د  72اخځونو په مرسته په  826مخونو کې خپور شوی و.
دا کتاب په  2005او  2015کې دوه ځلې د االذهر خپرندویه ټولنې په زیار په کابل کې خپور شی چې د 122
اخځونو په مرسته د افریقا دا  54هېوادونه پکې پېژندل شوي:
اریتریا ،استوایي ګیني ،الجزایر ،انګوال ،ایتوپیا ،بوتسوانا ،بوركینافاسو (پاسنۍ ولتا) ،بوروندي ،بینین ،تانزانیا ،توګو،
تونس ،جنوبي افریقا ،جنوبي سودان ،جیبوتي ،چاد ،د عاج ساحل ،رواندا ،زمبیا ،زیمبابوي ،ساوتومي او پرنسیپي،
سنیګال ،سوازیلند ،سودان ،سومالیا ،سېرالیون ،سیشلز ،صحرا(د ج) ،كامرون ،كانګو(ج) ،كانګو(د ج) ،كومورو،
كیپ وردي ،كینیا ،ګابون ،ګانا ،ګمبیا ،ګیني ،ګیني بیساو ،الیبریا ،لیبیا ،لیسوتو ،مركزي افریقا ،مالي ،مدغاسكر،
مراكش (المغرب) ،مصر ،مالوي (نیاسالند) ،موریتانیا ،مورشیس ،موزمبیق ،نامیبیا ،نایجیر ،نایجیریا او یوګندا.
 -3آسترالیا (اوقیانویسه):
د نړۍ هېنداره درېیم ټوک د استرالیایي هېوادونو په هکله دی چې لومړی ځل په کال  2003کې په پېښور کې د
ساپي پښتو څېړنو او پراختیا مرکز او بیا په  2005او  2014کې په کابل کې د االذهر خپرندویه ټولنې له خوا خپور
شوی چې وروستی چاپ یې  51اخځونه او  450مخونه لري.
په اوقیانوسیه یا د نړۍ په ډېره کمکۍ لویه وچه کې دا هېوادونه راغلي دي :استرالیا (هېواد) ،فیجي ،کریباتي ،مارشال،
مکرونیزیا ،ناورو ،نوی زیلند ،پالوو ،پاپوا نیوګیني ،ساموا ،استرالیا(لویه وچه) سلیمان ،تونګا ،تووالو او وانواتو.
 -4اروپا:
د نړۍ هېنداره څلورم کتاب د اروپایي هېوادونو په هکله دی چې لومړی په کال  2006کې په پېښور کې په د ساپي
پښتو څېړنو او پراختیا مرکز په زیار خپور شوی و .په هغه وخت کې دې کتاب  95اخځونه او  826مخونه درلودل؛
خو د کتاب په دوهمه پال خپرېوو کې یې د مخونو شمېر  1113ته لوړ شو چې د  85اخځونو په مرسته الندې 48
اروپایي هېوادونه پکې پېژندل شوي:
البانیا ،آندورا ،استریا (اتریش) بېالروس (سپینه روسیه) ،بوسنیا او هرزګوینا ،بلجیم (بلژیک) ،بلغاریا ،کروشیا،
چک ،ډنمارک ،استونیا ،فنلند ،فرانسه ،جرمني ،جورجیا ،یونان ،هنګري ،ایسلند ،ایرلند ،ایتالیا ،التویا ،لیختن شتاین،
کوسوو ،قبرس ،لتوانیا ،لوکزامبورګ ،مقدونیا ،موناکو ،هالند ،مالتا ،مولدووا ،ناروې ،پولند ،پرتګال ،رومانیا ،روسیه،
سان مارینو ،صربیا ،مونتینګرو،سلواکیا ،سلوینیا ،ترکیه ،اسپانیا ،سویډن ،سویس (سویتزرلند) ،اوکراین ،برتانیا او
واتیکان.
 -5امریکا:
د نړۍ هېندارې پنځم او وروستنی کتاب امریکا نومي چې لومړی ځل په کال 2006م کې په پیښور کې د ساپي پښتو
څېړنو او پراختیا مرکز له خوا د  53اخځونو په مرسته په  830مخونو کې خپور شوی و .دا کتاب له بیا کتنې
وروسته االذهر خپرندویه ټولنې په  2016کې په کابل کې په  1314مخونو کې بیا ځلې خپور کړ چې دا 35
هېوادونه پکې راغلي دي:
انتیګوا او باربودا ،ارجنتاین ،بهاماس ،باربادوس ،بولیویا ،بیلیز ،برازیل ،کانادا ،چیلي ،کولمبیا ،کوستاریکا ،کیوبا،
دومینیکا ،دومینیکن ،اکوادور ،السلوادور ،ګرینادا ،ګواتیماال ،ګویانا ،هایتی ،هاندوراس ،جمیکا ،مکسیکو ،نیکاراګوا،
پانامه ،پاراګوای ،پیرو ،سنت کتس او ناویس ،سنت لوسیا ،سنت ونسنت اوګرینادینز ،سورینام ،ترینیداد او توباګو،
امریکا متحده ایاالت ،یوروګوای او ونزویال.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د نړۍ هېنداری په پنځو کتابونو کې د هر هېواد پېژندګلوي پنځه برخې لري :طبیعي جغرافیه ،بشري جغرافیه ،سیاسي
جغرافیه ،اقتصادي جغرافیه ،تاریخ او له افغانستان سره سیاسي اړیکي چې دلته به لږ رڼا پرې واچول شي:
الف:
طبیعي جغرافیه :د نامه لنډیز یا ، Date Codeنړیوال نوم ،رسمي نوم ،پخوانى نوم ،سیمه ییز نوم ،جغرافیایي
موقعیت ،پراخوالى په  km²او میل مربع ،څلور خواوې او له ګاونډیو هېوادونو سره د پولو اوږدوالى په ، kmلوى
غرونه ،جګې څوكې ،سیندونه ،اقلیم او په پاى كې نورې جغرافیایي ځانګړتیاوې.
ب:
بشري  -سیاسي جغرافیه  :پالزمېنه او نفوس ،د هېواد ټول نفوس ،د نفوسو ګڼوالى په  km²او میل مربع كې ،ښاري
او كلیوال نفوس ،د ښاري کېدو سلنه ،د نفوسو سني وېش ،د جنسیت تناسب ،Sex ratioپه زرو ماشومانو كې مړینه،
د نفوسو كلنى زیاتوالى ،د عمر منځنى اوږدوالى ،د هرې ښځې د زېږون منځنى كلنى قابلیت؛ د هېواد اداري جوړښت،
لوى ښارونه او نفوس ،حكومت ،اساسي قانون ،ولسمشر ،لومړى وزیر ،ملى شورى ،قضاییه ځواك ،سیاسي ګوندونه
او د هغوى مشران ،د فشار ډلې ،نژاد ،دین او مذهب ،ژبه ،لیكدود ،د خپلواكۍ ورځ ،په  UNاو نورو نړیوالوټولنو كې
غړیتوب ،ملي بیرغ ،ملي سرود او ملي نښان.
ج:
اقتصادي جغرافیه :د هېوادونو د اقتصادي جغرافیې په بحث كې لومړى د هرهېواد په عمومي اقتصادي وضع كتنه
شوې او بیا الندې سرلیكونه راغلي:
غیرخالص كورنى تولید یا  ،GDPد غیرخالص كورني تولید كلنۍ وده ،د غیرخالص كورني تولید سكتوري جوړښت،
سړي سر كلنى عاید ، Per Capitaانفالسیون ،د كار ځواک د شمېر او سكتورونو په تفكیك ،وزګارتیا ،بودجه د
عوایدو او لګښتونو په تفكیك ،صنعتي تولیدات ،د صنعتي تولیداتو كلنۍ وده ،د برېښنا تولید او منابع ،د تېلو او ګاز
تولید ،لګښت ،زېرمې؛ صادرات او واردات ،كرنه ،څاروي ،ځنګلونه ،سیالنیان ،غټ كانونه؛ صادرات او واردات د
بیې ،اقالمو او سوداګریزه شریكانو په تفكیك؛ بهرني پورونه ،مخابرات ،رسنۍ؛ ترانسپورت د اورګاډو ،لویو الرو،
نقلیه وسایطو ،نللیكو ،سوداګریزه الوتكو او بېړیو په تفكیك؛ رسنۍ او ټولنیزه پرمختیا .د ټولنیزې پرمختیا په بحث کې
په هر هېواد کې د باسواده خلکو ،د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او استادانو د شمېر ،مطبوعاتو ،روغتیا
او ورزش په هکله لنډ معلومات راغلي دي.
له دې وروسته د هر هېواد د سیمه ییزو یا نړیوالو النجو ذكر راغلى ،په پوځي تشكیالتو رڼا اچول شوې او له هېواد
څخه د وتلو یا راغلو مهاجرو او بېځایه شوو خلکو په هکله معلومات وړاندې شوي.
د -تاریخ :د هېوادونو د تاریخ په برخه كې د لرغوني تاریخ برخه لږ ده؛ خو هڅه شوې چې په معاصرو پېښو بحث
وشي .له دې وروسته له هر هېواد سره د افغانستان د اړیکو برخه راځی چې د کتاب په پخوانیو چاپونو کې نه وه.
په افغان مطبوعاتو كې د نړۍ د هېوادونو د پېژندګلوۍ (طبیعي ،سیاسي ،بشري ،اقتصادي او تاریخي جغرافیه) د
كوچني یا ستر او تفصیلي كتاب ځاى ،چې ښاغلى احسان هللا آرینزى یې دایرة المعارفګوټى بولي ،په رښتیا تش و او
دا هغه لومړنى كتاب دى چې په پښتو ژبه د نړۍ د ټولو هېوادونو د پېژندګلوۍ په اړه لیكل شوى .كتاب ټول له ارقامو
ډك دى او په داسې ساده ژبه لیكل شوى ،چې په پښتنو سربېره دري ژبي مینه وال هم استفاده ورځنې كولى شي.
کله چې په کال  2016کې دا کتاب په پښتو ژبه په  6000مخونو کې بشپړ شو ،مولف پرېکړه وکړه چې د خپل ملي
احساس او د یو شمېر فرهنګي کړیو او شخصیتونو په غوښتنه ،دا کتاب په دري ژبه هم خپور کاندي.
د آسیا او اروپا د ژباړې کار په نوي ډیلي کې یو منور افغان فرهنګي شخصیت ښاغلي محمد طاهر محبت خدري
پای ته ورساوه؛ خو مرګ دا مهلت ورنکړ چې پاته کار هم بشبړ کاندي او هملته په مسافرۍ کې وفات شو .اوس دا
دنده بل درانه انسان استاد غالم احمد شاکر په غاړه اخیستی چې هیله ده ژر یې بشپړ کړي.
دلته دا خبره د یادولو وړ ده چې مولف همغه د  2011یا  2015کال معلومات په  2018کې نه دي راوړي؛ بلکې
د استادانو له ژباړې وروسته د کتاب په ټولو معلوماتو ،ارقامو او احصاییو نوې کتنه کوي او له زاړه متن څخه یو
بل نوی کتاب جوړوي.
له نیکه مرغه چې د دې کتاب د خپراوي درانه کار ته بیا هم د االذهر خپرندویه ټولنې مسلکي خواخوږو او فرهنګپاله
خاوندانو ،په تېره بیا عبدالحي هاشمي اوږه ورکړې او دا دی (آسیا) ټوک یې په  1800مخونه کې د افغانستان خلکو
ته وړاندې کړ .تمه ده چې په کال  2019کې د نړۍ هېندارې دوه نور کتابونه (اروپا) او (افریقا) هم په فارسي دری
ژبه چاپ شوي ووینو!
پای
د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

