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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 17/90/4912         احسان هللا مومند 
 

 شو خپور ځل درېیم کتاب افریقا د
 

 پاره له ځل درېیم د هم افریقا او ځل درېیم د (استرالیا) ځل، څلورم د کتاب (آسیا) د کې کال یو تېر په مرغه نیکه له

 .شول وړاندې ته خلکو

 (جغرافیه ریخيتا   او اقتصادي بشري، سیاسي، طبیعي، افریقا؛)
 دوو په چې دی کتاب درېیم المعارفګوټي دایرة د (هېنداره نړۍ)د

 خوا، له ټولنې خپروندویه االذهر د کې، مخونو 1437 او برخو
 کې ورځو وروستیو دې په صحافت او قطع ښکلي خورا په

 بل او (آسیا) یو کتابونه مخکني دوه لړۍ دې د .دی شوی خپور
 خپاره کې کال یو تېر په دواړه چې نومېږي (اوقیانوسیه) استرالیا
 .دي شوي

 په هم هغه چې لري 259 (آسترالیا) او مخونه 1429 (آسیا)
 چاپ خوا له ټولنې خپروندیه هرزاال د صحافت ښه او کاغذ سپین
 .دي شوي
 (هېنداره نړۍ)د کې حقیقت په کتابونه درې دا چې ووایو باید

  :وي ټوکه پنځه به ټول خو دي؛ کتابونه درېیم او دوهم لومړي،
 په به اوس .امریکا او اروپا افریقا، ،(اوقیانوسیه) استرالیا آسیا،
 :واچوو رڼا جال – جال کتابونو دریو دې

 

  :آسیا _ 1
 ازبكستان، ارمنستان، اردن، آذربایجان، لري هېوادونه 22 آسیا

 ایران، اندونیزیا، امارات، متحده عربي افغانستان، اسرائیل،
 تاجكستان، پاكستان، بوتان، دېش، بنګله بروني، برما، بحرین،
 سنګاپور، سریالنكا، جاپان، چین، تایوان، تركمنستان، تایلند،

 شمالى قطر، قزاقستان، قرغزستان، قبرس، فلسطین، تیمور، ختیځ فلېپین، عمان، عربستان، سعودي عراق، سوریه،
 ویتنام، نیپال، مغولستان، منګولیا، مالدیپ، مالیزیا، لبنان، الوس، ګرجستان، كویټ، كمبودیا، ،كوریا جنوبی ،كوریا

 جغرافیه، طبیعي :لري برخې پنځه پېژندنه دا .شوي معرفي توګه بشپړه په کې کتاب دې په چې یمن او هندوستان
 رڼا لږ به دلته چې اړیکي سیاسي سره افغانستان له او ریختا   جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، سیاسي جغرافیه، بشري
 :شي واچول پرې

 

 نوم، ییز سیمه نوم، پخوانى نوم، رسمي نوم، نړیوال ،Date Codeیا لنډیز نامه د :جغرافیه طبیعي - الف

 د سره هېوادونو ګاونډیو له او خواوې څلور هېواد د مربع، میل او  km په مساحت یا پراخوالى موقعیت، جغرافیایي
 جغرافیایي نورې كې پاى په او اقلیم سیندونه، پراخه څوكې، جګې غرونه، لوى ،km په اوږدوالى پولو

 .ځانګړتیاوې
 

 كې، مربع میل او  km په ګڼوالى نفوسو د نفوس، ټول هېواد د نفوس، او پالزمېنه :جغرافیه سیاسي - بشري - ب

 ماشومانو زرو په ،Sex ratioتناسب جنسیت د وېش، سني نفوسو د سلنه، کېدو ښاري د نفوس، كلیوال او ښاري
 هېواد د قابلیت؛ كلنى منځنى زېږون د ښځې هرې د اوږدوالى، منځنى عمر د زیاتوالى، كلنى نفوسو د مړینه، كې

 قضاییه شورى، ملى وزیر، لومړى ولسمشر، قانون، اساسي حكومت، نفوس، او ښارونه لوى جوړښت، اداري
 په ورځ، خپلواكۍ د لیكدود، ژبه، مذهب، او دین نژاد، ډلې، فشار د مشران، هغوى د او ګوندونه سیاسي ځواك،

UNنښان ملي او سرود ملي بیرغ، ملي غړیتوب، كې موسساتو نړیوالو نورو او. 
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_e_ullah_de_afrika_ketab_deriyam.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/momand_e_ullah_de_afrika_ketab_deriyam.pdf


  

 

 

 3تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اقتصادي عمومي په هرهېواد د لومړى كې بحث په جغرافیې اقتصادي د هېوادونو د :جغرافیه اقتصادي - ج

 :راغلي سرلیكونه  الند بیا او شوې كتنه وضع
 جوړښت، سكتوري تولید كورني غیرخالص د وده، كلنۍ تولید كورني غیرخالص د ،GDPتولید كورنى غیرخالص

 د بودجه وزګارتیا، تفكیك په سكتورونو او شمېر د قوت كار د انفالسیون، ،Per Capitaعاید كلنى سر سړي
 ګاز او تېل د منابع او تولید برېښنا د وده، كلنۍ تولیداتو صنعتي د تولیدات، صنعتي تفكیك، په لګښتونو او عوایدو
 د واردات او صادرات كانونه، غټ سیالنیان، ځنګلونه، څاروي، كرنه، واردات؛ او صادرات زېرمې، لګښت، تولید،
 الرو، لویو اورګاډو، د ترانسپورت رسنۍ؛ مخابرات، پورونه، بهرني تفكیك؛ په شریكانو سوداګریزه او اقالمو بیې،
 بحث په پرمختیا ټولنیزې د .پرمختیا ټولنیزه او رسنۍ تفكیك؛ په بېړیو او الوتكو سوداګریزه نللیكو، وسایطو، نقلیه
 مطبوعاتو، شمېر، د استادانو او کوونکو زده د پوهنتونونو او ښوونځیو د خلکو، باسواده د کې هېواد هر په کې

 .دي راغلي معلومات لنډ هکله په ورزش او روغتیا
 هېواد له او شوې اچول رڼا تشكیالتو پوځي په راغلى، ذكر النجو نړیوالو یا ییزو سیمه د هېواد هر د وروسته دې له

 .شوي وړاندې معلومات هکله په خلکو شوو بېځایه او مهاجرو راغلو یا وتلو د څخه
 بحث پېښو معاصرو په چې شوې هڅه او شوي خبرى لږ تا ریخ لرغوني په كې برخه په تا ریخ د هېوادونو د :ریختا  

 دوهمو او لومړیو په کتاب د برخه دا .راغلې برخه اړیکو د افغانستان د سره هېواد هر له وروسته دې له .وشي
 .ده شوې زیاته نوی اوس او وه نه کې چاپونو

 104 د چې .دى شوى چاپ كې (هـ.ل1370) 4999 په پاره له ځل لومړي د (آسیا) یا ټوك لومړى هېنداره نړۍ د
 مخه 29 چې لري هم نوملړ یا (سیند)قاموس یو كتاب دا .دي شوي معرفي كې پاى په كتاب د ټول او لري خځونها  م

 استوا، نقشه، البلد، طول وزمه، ټاپو ټاپو، لكه .اصطالحګانو یا نومونو جغرافیایي ځینو د سره لوستونكیو له او دى
 .کوي همرست کې پوهېدنه په مانا د نورو داسې او سمندرګى حاره،

 بل یو كې كتاب په ځل دا .كړ خپور بیا توپیره متني كوم له پرته ټولنې خپرندویه االزهر كې 4993 كال په كتاب دا
 ، UNلکه لري، غړیتوب پکې هېواد مطلوب چې شوې معرفي پکې ټولنې نړېوالې هغه چې شو زیات هم قاموس
IAEA، NAM، WTO همدې له پېژني، نه و سمې ټولنې دا لوستونكي درانه نېیځ چې شي كېداى .نور داسې او 

 برخه په درك ښه د موضوع د چې كړي، معرفى توګه لنډه په ټولنې نړیوالې 29 كابو كې قاموس دې په لیكوال امله
 .وكړي مرسته كې
 ځکه درلوده؛ اړتیا ډېره ته کتاب دې ژورنالیستانو او استادانو جغرافي د محصلینو، کوونکو، زده چې ځایه هغه له

 ته بازار کې مې په 4914 کال د کتاب نوي .کړ پیل کار لیکنې بیا او کولو نوي د کتاب دې د کې 4914 په مولف

 کتاب .شو لوړ ته 1429 شمېر دا کې چاپ درېیم په خو وو، 235 مخونه کتاب د کې چاپونو دوهمو او لومړیو په .راغی
 هغه دا توګه دې په او کړ خپور بیا کې اپریل په 4913 د کتاب دا موسسې خپرندویه امله له شتوالي د تقاضا ډېرې د ته

 .دی شوی چاپ ځلې څلور کې کلونو 13 تېرو په چې دي کتاب
 

 :اسټرالیا - 4

 كې (هـش.ل1324 )4993 كال په ځل لومړي كتاب دغه .نومیږي (اوقیانوسیه)اسټرالیا ټوك دوهم هېندارې نړۍ د
 .و شوى خپور خوا له (مركز پراختیا او څېړنو پښتو ساپي د) كې پېښور په
 سیمو ناخپلواكه د نړۍ د او هېوادونو خپلواكه د نړۍ د سربېره، سریزه په لفمو   د كې پیل په كتاب د اسټرالیا د

 سیمې ناخپلواكه یا هېواد خپلواكه هر د كې جدولونو دې په شته، هم کې کتاب په آسیا د چې دي راغلي جدولونه
 پیل متن كتاب د بیا او راغلى غړیتوب نه یا غړیتوب كې UN په او لنډیز نامه د پالزمېنه، ،(كې نړۍ په)موقعیت
 وچه، لویه اسټرالیا د .دي شوي معرفي پكې هېوادونه دغه قارې یا وچې لویې د اوقیانوسیه یا اسټرالیا د چې كېږي،

 سلیمان، ساموا، پاپوانیوګیني، پالوو، زیلند، نوى ناورو، میكرونیزیا، مارشال، كریباتي، فیجي، هېواد، استرالیا د
 .وانواتو او تووالو تونګا،

 .شو وړاندې ته والو مینه چاپ ښکلي خو درېیم؛ یې اوس چې شو چاپ پاره له ځل دوهم د کې 4995 په کتاب دا
 259 دغه په .لري مخونه 259 ټول كتاب او شوى اخستل كار خځونوا  م معتبرو 51 له پاره له لیفتا   د كتاب دې د

  .وو راغلي كې پاى په ټوك د آسیا د چې شته هم ګوټي قاموس دوه هغه كې مخونو
 صحافت او قطع چې شو خپور کتاب (افریقا) د یا ټوک درېیم (هېنداره نړۍ) د تعقیب په (استرالیا) او (آسیا) د دی دا
 .دی ښکلی شان په استرالیا او آسیا د یې



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کې مخونو 248 په کې پېښور په خوا له مرکز براختیا او څېړنو پښتو د ساپي د کې 4993 په ځل لومړی افریقا
 بیا کې 4995 په توپیره متني کوم له بې ټولنې خپروندویه هرزاال امله، له غوښتنو د والو مینه د چې و شوی خپور
 .شو خپور کې مخونو 1437 په پیا ځلې یو سره ارقامو او معلوماتو نویو ډېرو له اوس دی دا او کړ خپور
 :دی نوی کېپ سودان جنوبی چې دي 52 شوي پېژندل کې کتاب دې په چې هېوادونه افریقایي هغه

 توګو، تانزانیا، بینین، بوروندي، ،(ولتا پاسنۍ) بوركینافاسو بوتسوانا، ایتوپیا، انګوال، الجزایر، ګیني، استوایي اریتریا،
 پرنسیپي، او ساوتومي زیمبابوي، زمبیا، رواندا، ساحل، عاج د چاد، جیبوتي، سودان، جنوبي افریقا، جنوبي تونس،

 كیپ كومورو، ،(ج د)كانګو ،(ج)كانګو كامرون، ،(ج د )صحرا سیشلز، سېرالیون، سومالیا، سودان، سوازیلند، سنیګال،
 مراكش مدغاسكر، مالي، افریقا، مركزي لیسوتو، لیبیا، الیبریا، بیساو، ګیني ګیني، ګمبیا، ګانا، ګابون، كینیا، وردي،

 .یوګندا او نایجیریا نایجیر، نامیبیا، موزمبیق، مورشیس، موریتانیا، ،(نیاسالند) مالوي مصر، ،(المغرب)

 ملي هېوادونو د کې پای په او نقشه یوه هېواد هر د شان په استرالیا او آسیا د کتاب چې پاته وي نه دې ناویلې
 .لري هم بیرغونه
 .شي وړاندې ته خلکو سره معلوماتو نویو له چې وي وار (امریکا) او (اروپا) د به وروسته دې له چې ده خبره ښکاره

 كوچني د (جغرافیه يتا ریخ او اقتصادي بشري، سیاسي، طبیعي،) پېژندګلوۍ د هېوادونو د نړۍ د كې مطبوعاتو افغان په
 هغه دا او و تش رښتیا په بولي، المعارفګوټى دایرة یې آرینزى هللا احسان ښاغلى چې ځاى، كتاب تفصیلي او ستر یا

 ډك ارقامو له ټول كتاب. دى شوى لیكل اړه په پېژندګلوۍ د هېوادونو ټولو د نړۍ د ژبه پښتو په چې دى كتاب لومړنى
 .شي كولى ورځنې استفاده هم وال مینه ژبي دري سربېره پښتنو په چې شوى، لیكل ژبه ساده داسې په او دى

 له چې راغلي، هم نومونه انګلیسي هغو د څنګ تر نومونو مهمو نورو او ګوندونو ځایونو، خلكو، د كې كتاب په
 .وي شوي مرسته تلفظ سم د كې وخت په لوستلو د كتاب د سره لوستونكیو

 محصلینو، د پوهنتونونو د كوونكو، زده ښوونكو، د جغرافیې د ښوونځیو د زمونږ معلومات هېندارې نړۍ د
 همدغو له او دي نوې شمېرنې ډېرى كتاب د .دي پورې زړه په پاره له لیوالو د معلوماتو عمومي د او ژورنالیستانو

 .لري تړاو سره كلونو وروستیو
 مجلې، المعارفونه، دایره كتابونه، اخځونه دا .دي وړ ډاډ د خورا راغلي كې پاى په ټوك هر د چې اخځونه، كتاب د

 .رسي ته 82 شمېر اخځونو د کتاب د افریقا د .دي پاڼې انټرنت د او CDs ګانې ډي سي كمپیوټر د اخبارونه،
 وساتل ژوندۍ عنعنه نشراتي كالنۍ كابل د یوازې نه خپرولو په هېندارې نړۍ د چې ده وړ یادونې د خبره دا دلته
 ټولو د نړۍ د استفاده په څخه امكاناتو علمي او تخنیكي معاصرو له او كیفیت لوړ په څخه هغې له بلكې شوه،

 فرهنګ د هېواد د بڼه علمي او نوي په معلومات انسکالپیدیک او عمومي سیمو او هېوادونو، ناخپلواكه او خپلواكه
  .دي شوي وړاندې ته مینانو
 هره په ټوكونو د (امریكا)او (اروپا) ،(اسټرالیا)،(افریقا) ،(آسیا)د مولف ښاغلي كتاب د چې پاتې وي نه دې ناویلي
 په المعارفګوټي دایره دې د سره ده له چې كړې، هیله كلكه په څخه فرهنګیانو او لوستونكیو ښاغلیو له كې سریزه

 علمي كارونو پر دوى د او وركول مشورو د ته لفینومو   او لیكوالو .وركړي مشورې او وكړي مرسته كې بشپړولو
 ټول چې كړي خپاره آثار داسې او شي ځیر ته نیمګړتیاوو كار خپل د چې كوي مرسته سره هغوى له كتنې، كره
 .وپوهېږي پرې
 غونډه یوه كتنې كره د كتاب دغه په شورى، مشورتى علمي جانخان محمد غازي د كې كابل په مخكې کاله درې
 د پوهنتون د روزنې او ښوونې د او نصاب تعلیمي د وزارت پوهنې د افغانستان د كې غونډه دې په .وه رابللې

  .وه اخستې برخه شخصیتونو علمي او پوهانو استادانو، ځینو پولیتخنیك او پوهنتون كابل د استادانو، څانګې جغرافیې
 د علماوو او پوهانو د افغانستان د كې برخه په خپرولو او لیكلو د كتابونو معلوماتى او علمي داسې د ویناوالو ښاغلیو

 مدبر او پوه زیارایستونكي، فعال، نوي یوه د كې افغانستان په چې ویل، وې او وكړ ټینګار ارزښت په زیار او كار
 وړ قدر ډېر د زیار لیكوالو او مولفینو شان په آرینزي ښاغلي د او ده اړتیا ډېره ته آثارو علمي پاره له روزنې د نسل
 .رسي ته 8999 کې چاپ نوي دې په چې .لري مخونه 3259یې كتاب یو همدا چې دی،
 علمي د سیمینار همغه د کتابونه اوسني (هېنداره نړۍ د) د چې وایي آرینزي هللا احسان ښاغلي مولف هېندارې نړۍ د

 .ید شوي نیول کې پام په معیارونه مسلکي ډېره تر او شوي تالیف بنسټ په سپارښتونو
 ډېرو د ته اوعلماوو استادانو پوهانو، ټولو افغانستان ګران د او لیكوال كتاب ستر د (هېنداره نړۍ) د آرینزي ښاغلي

 (امریکا) او (اروپا) ټوکونه، نور دوه كتاب دې د چې باسو، انتظار او رانغاړو لمن لیكنې دې د هیله، په بریالیتوبونو
 .شي چاپ او بشپړه هم ژباړه دري کتاب دې د شوي ژمنه چې څنګه لکه او شي وړاندې ته والو مینه ژر هم

 پای


