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د پوهن３ وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د پوهنې وزارت



ب٢

تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

تو مضمون: پ

ې د دريس کتابونو مؤلف تو ژبې او ادبياتو څان مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

ي نټ غ يټ ډیپار تو ژبې د اې يټ کوونکي: د پ اې

ی: لسم (د دري ژبو لپاره) ټول

تو د م ژبه: پ

انکشاف ورکوونکی: د تعلیمي نصاب د پراختیا او دريس کتابونو د تألیف لوی ریاست 

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

-----------------------------------------------------
د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله  ولو ته  رنگه چې 
ی،  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  به د گران هېواد 
ي، چې د هېواد  يز عنارص بلل کي گو بنس اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
وونې او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د  د 
يزو بدلونونو  وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس پوهنې وزارت د مرشتابه مقام، د هېواد په 

ته ژمن دی.
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  په درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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لوم７ی لوست
دويم لوست
در４م لوست

＇لورم لوست
پن％م لوست
شپ８م لوست
اووم لوست
اتم لوست
نهم لوست
لسم لوست

يوولسم لوست
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٣٣
٣٧
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دعا
نعت

عبدالرحٰمن بابا
بد نيتي )ولسي کيسه(

پ＋تو نحوه
ورزش )خبرې اترې(

نصيحت
زرغونه کاک７ه )رح(

ملي يووالى
د پ＋تو نثر لن６ه تاريخچه

د بديع علم _ لوم７ۍ برخه: لفظي صنعتونه

د لوست نوم                                                     مخونه شم５رې   

د

ليک لړ                                                      
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د لوست نوم             مخونه شميره   

دولسم لوست
ديارلسم لوست

＇وارلسم لوست
پن％لسم لوست
شپاړسم لوست

اووه لسم لوست
اتلسم لوست
نولسم لوست

شلم لوست
يوويشتم لوست

دوه ويشتم لوست
درويشتم لوست

＇لور ويشتم لوست
پن％ه ويشتم لوست

شپ８ويشتم لوست
اووه ويشتم لوست

اته ويشتم لوست

د بديع علم _ دويمه برخه: معنوي صنعتونه
خيرالبيان

عبدالرحٰمن پژواک
م５رمن حميده

امير حمزه شينوارى
د پ＋تو ادبياتو لرغون３ دوره

د لويو جر－و تاريخچه
په پ＋تو ادب ک３ لن６ه کيسه

ادبي ليکونه
سيند )نوى ادبي هنري نثر(

محاوره )د ان／ليسي ژب３ د زده ک７ې د ... .(
فکر او عمل

د پاچا خان تعليمي الر＊وون３
متلونه

محاوره ) د ه５واد د لرغوني او تاريخي ... .(
محاوره )په ه５واد ک３ د عصري او رسمي ... .(

پ＋تني دودونه
وييپان／ه

اخ％ليکونه

٥٧
٦٥
٧١
٧٧
٨٣
٨٩
٩٩
١٠٥
١١١
١١٧
١٢٣
١٢٩
١٣٣
١٣٩
١٤٥
١٥١
١٥٩
١٦٥
١٧١
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دعــا

لوم７ى لوست

_ حمد ＇ه ته وايي، ＇وک ي３ په اړه خبرې کوالی شي؟
لوستي  نامه ＇ه  په  د حمد  ک３  کتابونو  په  لوست  پ＋تو  د  ！ول／يو  ت５رو  د  تاس３   _

دي؟
_ د کومو شاعرانو حمدونه مولوستي دي؟

د حمد لغوي معنا ثنا صفت اوستاينه ده، په ادبي اصطالح هغه منظومه وينا يا شعر 
دی چ３ د اهلل> ستاينه او صفت پک３ راغلی وي.

د پ＋تو ژب３ د پخوانيو او اوسنيو شاعرانو د شعرونو په ديوانونو يا چاپ شوو ！ولگو 
ک３ داس３ شعرونه وينو چ３ هغه د اهلل> صفت او ستاين３ ته ＄ان／７ي شوي وي. په 
دغو شعرونو ک３ شاعران له  خپل استعداد او پوه３ سره سم د شعر په خوږه ژبه او په 
زړه پورې ډول د خدای> عظمت او صفتونه بيانوي. موږ د دې ！ول／ي د پ＋تو لوست 

کتاب د کاظم خان شيدا په يوه حمديه شعر پيلوو.
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صــنــيــعــه جـــهـــان  ــــل  ک د  ای 
دی    تــــا  د  ـــــــدرت  ق ـــه  ـــل ـــام ک
ک７ مـــرتـــب  دې  ــــــوان  د４ ــــوی  ل
دی ـــاگـــون  گـــون دې  ورق  ـــر  ه
ي３ ــــــردان  گ ورق  ورځ  ــــره  ه
ک７   ــــاز  س آدم  خــــــاورو  ـــه  ل ـــا  ت
دی وجــود  دې  ک３  ملک  په  چ３ 
مــومــي  روزي  خــپــلــه  هـــم  مــــار 
ــه  ــرب ــق ــــه ع ــــي ل ــــل ديـــــــده واخ

ــه  ــان ــح ــب ـــا کــــــرم پــــاکــــه س ـــت س
مــگــس نـــه شــــ７ي لـــه خــوانــه
                                                                 )کاظم خان شيدا(

                                           

د  او  لمسی  اشرف خان هجري  د  زوی،  افضل خان خ＂ک  د  شيدا  خان  کاظم 
ا！کل  ي３)١١٣٥( هجري قمري  کال  د زوک７ې  خوشحال خان خ＂ک ک７وسی دی. 
نازکخياله  پياوړى  يقيني  دی. د پ＋تو  پورې ي３ ژوند  تر )١١٩٤ه .ق.( کال  او  شوی 
شاعر دی، د شعرونو ديوان ي３ په افغانستان او پ＋تونخوا ک３ ＇و ＄له چاپ شوی دی.

د متن لن６يز
ای خدايه! د ！ول جهان جوړوونکيه او د هر آسمان پيدا کوونکيه، ته بشپ７ قدرت لرې 
او ！ول３ ستاين３ او نمان％ن３ تا لره دي. تا د کايناتو لوی ديوان مرتب ک７ او انسان دې د ＄مک３ 
پرمخ د خپل خليفه په تو－ه و！اکه. ته د ډول ډول مخلوقاتو خالق ي３. آدم دې له خاورو جوړ 
ک７ او ！ولو مخلوقاتو ته روزي رسوونکی ي３. پر مخلوقاتو ستا کرم او احسانونه ډ４ر او له شم５ره 

ت５ر دي.

ــه ــع ــدي ب آسمان  ــــر  ه د  ای 
دی  ـــــا  ت د  صـــفـــت  ـــــــــادره  ن
ک７ مــنــتــخــب  دې  انـــســـان  چـــ３ 
دی  بوقلمون  دې  مضمون  ــر  ه
يــ３  ـــــان  ش ـــــوي  ن د  ـــرع  مـــخـــت
ک７ ســــاز  دم  ـــا  ت او  هـــمـــراز  ـــا  ت
ـــه جــــود دی  پ ـــا  ت د  ــد  ــن م بــهــره 
ــي شومي  ــاه گ ـــا،  ک خــــوړل  ـــاه  گ
ـــــه ! ـــــــ７ې زمـــــا رب ــه ورک ــم ــق ل
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١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي. وروسته دې زده کوونکي په نوبت سره 
د دې حمديه شعر يو يو بيت په ！ول／ي ک３ ولولي. ＊وونکی دې د اړتيا پر مهال د هغوی 

غلط９ سم３ ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې پر در４و ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې  د متن عربي کلم３، بله دې 
دري کلم３ او در４مه ډله دې پ＋تو کلم３ په ن＋ه ک７ي. د هرې ډل３ استازی دې خپل３ په ن＋ه 

ک７ې کلم３ پر تخت３ وليکي.

٣_ ＊وونکی دې پر تخت３ ليکل شوې کلم３ د زده کوونکو په وسيله معنا او هغه چ３ 
زده کوونکي ي３ معنا کوالی نشي په خپله دې معنا ک７ي او زده کوونکي دې په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.

د  په ساده جملو ک３  مفهوم  متن  لوستل شوي  د  نوبت سره  په  کوونکي دې  زده   _٤
！ولگيوالو په وړاندې ووايي.

٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په مناسبو جملو ک３ وکاروي:
صنيع، بديع، نادر، بوقلمون، عقرب، شومي، خوان.

٦_ درې درې تنه زده کوونکي دې په نوبت سره پورته شي، يو دې لوم７ى د حمد يو 
پر تخت３ وليکي، در４م زده  په ډول  له مخ３ ولولي، دويم دې هغه د امالء  بيت د کتاب 
کوونکى دې هغه معنا ک７ي، دا ل７ۍ دې تر پايه په ！ولو زده کوونکو پل３ ک７اى شي، ＊وونکى 

دې د اړتيا پر مهال مرسته وک７ي.

فعالیتونه
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كورن９ دنده

٧_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�د ن７ۍ جوړوونکی او د مخلوقاتو پيدا کوونکی ＇وک دی؟ t

� ＄ين３ قدرتونه بيانوالی شي؟ t< وک د لوی خدای＇
�＇وک د کاظم خان شيدا په ا ړه معلومات ورکوالى شي؟ t

�＇وک د حمد او نعت توپير کوالى شي؟ t

زده کوونکي دې د دې حمد مفهوم په خپلو الفاظو ک３ وليکي او په راتلونکي پ＋تو 
درسي ساعت ک３ دې، هغه د نورو ！ول／يوالو په وړاندې ولولي.

الندې سيوري  تر  عرش  د  وي  به  قيامت  په 
ــدل کاندې ـــادالن شــي ع بــادشــاهــان چــ３ ع
ـــار شي ـــرد－ پـــه هـــر قــــوم چـــ３ کــــرم د ک
کــار شي ن５کو  ديــنــداره  ــ３  ي ــه  ب ســــرداران 
دى ــم  ــاک ح بـــد  ــهــر  ق د  خــــداى  د  ــه  ــ＋ــان ن
دى ظالم  ــري  ل نــه  انــصــاف  عــدل  ه５＆  چــ３ 
))عبدالقادر خ＂ک((
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دويم لوست

_ ＇وک د نعت په لغوي او اصطالحي معنا پوه８５ي؟
_ په نعت ک３ کوم موضوعات را＄ي؟

_ په نعتونو ک３ کوم ډول مطالب بيا ن８５ي؟
نعت په لغت ک３ غوره او ن５ک３ ستاين３ ته وايي او په اصطالح ک３ هغه منظومه يا 
U ستاينه او صفت پک３  منثوره وينا ده چ３ د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد 

شوی وي.
ته  کالم  نعتيه  خ＂ک  خان  خوشحال  د  لوست  دويم  پ＋تو  د  ！ول／ي  دې  د  زموږ 

＄ان／７ی شوی دى.
                            

نعت
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پيغمبــران دي زيــات  لــک  تــر 
دي کــردار  ن５ــک  واړه  همــه 
دي راســتگويان  دي،  عالمــان 
نــه يــ３ نفــس نــه يــ３ هــوا وه
و الهــام  يــا  وحــي  بــه  يــا 
زيــات او کــم ويــل يــ３ نــه کــ７ه
دی افضــل  پکــ３  محمــد 
شــو تمــام  ده  پــه  کار  ديــن  د 

＇وک نبيان ＇وک مرســالن دي
دي وفــادار  دي  امينــان 
دي ن５کخواهــان  وگــ７و  د 
وه  ر＊ــتيا  يــ３  چــاره  هــره 
و                                                                               کالم  تــه  و  چــا  يــ３  چــ３ 
چــ３ يــ３ کــ７ه واړه يــ３ ＊ــه ک７ه
دی  اول  هــم  دی  آخــر  هــم 
شــو  نــام  پــه  ده  د  خاتمــت 
)خوشحال خان خ＂ک(

                                                                       
                                                                                  

خوشحال خان خ＂ک:
خوشحال خان خ＂ک د شهباز خان خ＂ک زوی، د پ＋تو ژب３ پياوړی شاعر، ليکوال، 
ملي مشر او الر＊ود و. په )١٠٢٢( هجري قمري کال د پ＋تونخوا په سرای اکوړه ک３ 
ز４８４دلی و. په )١١٠٠( هجري قمري کال ي３ د )٧٨( کلونو په عمر له دې ن７ۍ سترگ３ پ＂３ 

ک７ې دي. 
خوشحال خان په نظم او نثر ک３ زيات شم５ر آثار ليکلي دي چ３ د ب５لگ３ په توگه ي３ د 

اشعارو کليات، دستارنامه، طب نامه، فراقنامه، فضل نامه او نورو نومونه اخيستلی شو.

د متن لن６يز
تر يو لک او ＇لورويشت زره زيات او کم پيغمبران او د خدای استازي وو. په دوی ک３ چا د 
نبيانو او چا د مرسالنو مرتبه درلوده. دوی ر＊تيني او د غوره اخالقو ب５لگ３ وې. خلکو ته ي３ د 
خدای> د وح３ په ر１ا  ک３ هدايت او الر＊وونه کوله. په دغو ！ولو ک３ محمدU ډ４ر  غوره او د 
لوړې مرتب３ خاوند دی، که ＇ه هم ظاهراً دې ن７ۍ ته له نورو ！ولو پيغمبرانو وروسته راغلی دی، خو 

په معنا  ک３ له ！ولو لوم７ی او مقدم دی او نبوت په ده باندې ختم شوی دی.
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١_ د ＊وونکي له خوا د متن تر لوستلو او الزمو ＇رگندونو وروسته دې زده کوونکي 
متن په چوپه خوله په ډ４ر دقت سره ولولي، بيا دې له ＇و زده کوونکو ＇خه وغو＊تل شي 

چ３ په وار سره متن په لوړ غ８ د نورو ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.
 

زده  دې  بيا  وليکي.  پرتخت３  سره  معنا  له  لغتونه  ستونزمن  متن  د  دې  ＊وونکی   _٢
کوونکي په نوبت سره ور وبولي چ３ هغه په مناسبو جملو ک３ وکاروي. ＊وونکی دې د اړتيا 
په وخت ک３ ورسره مرسته وک７ي. زده کوونکي دې پر تخت３ ليکل شوې جمل３ په خپلو 

کتابچو ک３ وليکي.

٣_ زده کوونکي دې دوه دوه تنه د تخت３ مخ３ ته ور وبلل شي. يو تن دې د شعر يو بيت 
ولولي او بل دې هغه معنا ک７ي. دا ل７ۍ دې په ！ول ！ول／ي ک３ پل３ ک７ای شي.

٤_ زده کوونکي دې د ！ول／يوالو په وړاندې د شعر مفهوم په خپله ژبه بيان ک７ي.
٥_ ＊وونکى دې دا الندې بيتونه پر تخت３ وليکي، زده کوونکو ته دې الر＊وونه وک７ي 

چ３ هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بيا ي３ تشريح ک７ي:
ــران دي ــب ــم ــغ ــي ـــــات پ ـــک زي ـــر ل ت
ــالن دي ــرس ＇ـــوک نــبــيــان ＇ـــوک م
دي کـــــــردار  نـــ５ـــک  واړه  هـــمـــه 
دي ـــــــــــادار  وف دي  ــــان  ــــن ــــي ام
افــــضــــل دى پـــــه کـــــ３  مـــحـــمـــد 
دى اول  ــــم  ه دى  آخــــــر  ــــم  ه

فعالیتونه
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كورن９ دنده

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�پيغمبر چاته ويل ک８５ي؟ t

�نبي ＇وک دی؟ t
�وحي ＇ه ته وايي؟ t

�پيغمبرانو به ＇ن／ه ！ول３ چارې د وح３ په ر１ا ک３ تر سره کول３؟ t
� ول３ تر نورو پ５غمبرانو غوره دی؟ tUحضرت محمد

زده کوونکي دې د حضرت محمدU د غوره اخالقو په اړه ＇و کر＊３ وليکي او په 
راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

Uاسم دې جار شم محمده تر شيرين 
Uمحمده شم  ــدار  دي په  دې  سرفراز 
دى دا  ــا  زم کــونــو  دواړو  د  ســعــادت 
Uمحمده شم  دربار  د  خاورې  دې  که 
ــه شم ـــالى ن ــويــي وي ــه د ل ســتــا ثــنــا ب
Uمحمده ــم  ش ســهــار  د  بلبله  ــه  ک
))رحيمداد((
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عبدالرحٰمن بابا)رح(

در４م لوست

_ تاس３ د پ＋تو په پخوانيو شاعرانو ک３ ＇وک پ５ژنئ!
_ د مخه مو د عبدالرحٰمن بابا شعرونه لوستي، د هغه په هکله معلومات لرئ!

د پ＋تو ادب تاريخ په دويم３ يا من％ن９ دوره ک３ ډ４ر پياوړي شاعران ت５ر شوي چ３ د 
ادبي آثارو په رامن％ته کولو ي３  د پ＋تو ادبي پانگ３ ته ډ４ره ب６اينه وربخ＋ل３ ده. د دغ３ 
دورې په نومياليو شاعرانو ک３ يو هم عبدالرحٰمن بابا دی چ３ د خپل خواږه او عالي 
شعر له برکته ي３ لوړ نوم او شهرت په برخه شوی او په ولس کی ي３ دومره مقبوليت تر 
السه ک７ی چ３ د ))بابا(( په لقب منلی او نمان％ل شوی دی. په دې لوست ک３ نوموړی 

درپ５ژنو:
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هجري   )١٠٤٢( په  بابا)رح(  عبدالرحٰمن  عارف  نوميالی  او  شاعر  ژبی  خوږ  پ＋تو  د 
قمري ک３ کال ک３ د پ＋تونخوا د پ５＋ور ＊ار د بهادر په کلي ک３ ن７ۍ ته ستر－３ پرانيست３ 

وې. پالر ي３ عبدالستار نوم５ده او د مومندو پ＋تني قبيل３ ته منسوب و. 
په  او شاوخوا سيمو ک３ لوستي وو.  بابا لوم７ني ديني علوم په خپل کلي  عبدالرحٰمن 
＄وان９ ک３ د لوړو ديني علومو په زده ک７ې پس３ کوهاټ ته والړ. هلته ي３ د مروجو ديني 
او ادبي علومو د زده ک７ې تر ＇ن， د هغ３ سيم３ له مشهور عارف او روحاني شخصيت 
عبدالرحٰمن  کله چ３  و.  په طريقت ک３ السنيوی ک７ی  کوها！ي)رح( ＇خه  بهادر  حاجي 
بابا د ديني علومو د زده ک７ې له بشپ７ولو وروسته خپل ！ا！وبي پ５＋ور ته راغی، نو د خپل 
پلرني کلي پر＄ای ي３ په هزارخان３ ک３ استو－نه غوره ک７ه. د ژوند تر پايه په همدې کلي ک３ 

اوس５دلی دی.
وايي چ３ عبدالرحٰمن بابا له کوچنيوالي ＇خه د لوړ ادبي ذوق او پياوړي استعداد خاوند 
و. د ＇وارلس پن％لسو کلونو په عمر ي３ په شعر ويلو پيل ک７ی او بيا په دې ل７ ک３ د استادۍ  
پوړ او مقام ته رس５دلی دی. د ＄ان／７ي ادبي مکتب خاوند دی. د خپل وخت او را وروسته 

زمان３ ډ４رو شاعرانو ي３ د ادبي الرې پ５روي ک７ې ده.
مسايلو  ！ولنيزو  نورو  او  اخالقي  ديني،  ب５لو  ب５ال  د  ک３  په شعرونو  بابا  عبدالرحٰمن  د 
لوا１ي،  دولت  انصاري،  خان  ميرزا  لکه:  شاعرانو،  پخوانيو  د  ژب３  پ＋تو  د  تر＇ن， 
نورو  او  ش５رازي  حافظ  غزنوي،  سنايي  شاعرانو  ژبو  دري  د  او  خ＂ک  خان  خوشحال 
نومونه ياد ک７ي او د هغوی  ادبي پوړ او مقام ي３ ＊ودلی دی. له دې ＇خه ＇ر－ند８４ي چ３ 

بابا د پ＋تو او دري ادبياتو ＊ه ژوره مطالعه درلوده.
عبدالرحٰمن بابا د خپل پاخه او خواږه شعرله برکته دومره شهرت او مقبوليت ترالسه 
ک７ی چ３ هغه تراوسه د بل پ＋تون شاعر په برخه شوی نه دی. په افغان اولس ک３ د هغه د 
عزت، عقيدت او درناوي اندازه له دې هم معلوم８５ي چ３ د ))بابا(( په درانه لقب ي３ منلی 

او نمان％لی دی.
د شعر او وينا محبوبيت ي３ تر دې اندازې دی چ３ د لويو،وړو، ＊％و او نرو په خولو او 
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ژبو －ر＄ي. شعرونه ي３ خلک په ور＄نيو خبرو اترو ک３ د متلونو په ب２ه کاروي او د يوه پاخه 
باوري سند په تو－ه ور＇خه کار اخلي. د عبدالرحٰمن بابا شعر د زمان３ او وخت له غو＊تنو 
او د خلکو له مزاج سره برابر دی. د وعظ، نصيحت، سلوک او معرفت ډ４رې ژورې معنا 

－ان３ ي３ په شعرونو ک３ شته.
د عبدالرحٰمن بابا له شعرونو ＇خه دا ＇ر－ند８４ي چ３ دی له اهلل> او د هغه له مخلوق 
سره مينه لري. بابا موږ ته د پند، عبرت، نن，، غيرت، لوړ همت، قناعت، سخاوت، زيار، 
زحمت او رياضت خبرې هم کوي او د يوه حکيم فلسفي او متفکر انسان په ＇５ر له هر 
ډول تعصب، ＄ان غو＊تن３، تن， نظرۍ، کرک３ او کين３ ＇خه د ＄ان ژغورن３ الرې هم 
را＊يي. بابا  که له يوې خوا موږ ته د اخالقي او روحاني رن％ونو درمل را په －وته کوي، نوله 
بل３ خوا د يوه اجتماعي مصلح او خير غو＊تونکي په شان د دنيوي او اخروي ن５کمرغيو 

الرې چارې هم را＊يي. 
د عبدالرحٰمن بابا په شعر ک３ دومره خوږوالی او کشش شته چ３ هر لوستی او نالوستی 
)باسواده او ب３ سواده( و－７ی لوستلو او اور４دلو ته راکاږي. د هغه د وينا ساده －ي او رواني، 

موږ اړ باسي چ３ د پند او خوند خبرې ي３ د زړه په مينه واورو.
د بابا په شعر ک３ هر چاته خپل دردونه او د ژوند ر＊تيني ان％ورونه ＊کاري. همدغه ي３ 

د شعر عظمت، کرامت او اعجاز －２لی شو. هغه دا حق لري چ３ په زغرده ووايي:

نشي  ـــی  ـــول ک ــــراض  ــــت اع پـــــرې  ــر  ــک ــن م چــــ３ 
ـــجـــاز؟ اع کـــه  ـــه  رحـــمـــان دی  شــعــر  دې  دا 

او  افغانستان  په  ＄له  ＇و  ＇و  د４وان  دغه  لري.  د４وان  لوی  شعرونو  د  بابا  عبدالرحٰمن 
په  او  نيولی دی  په زړونو ک３ ي３ ＄ای  او خپور شوی چ３ د خلکو  پ＋تونخوا ک３ چاپ 

کورونو ک３ ي３ ساتي.
په )١١٢٨( هجري قمري کال ک３  بابا  له مخ３ عبدالرحٰمن  ادبي ＇７５نو  د وروستيو 
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دی زر  او  سيم  ــه  پ مستغني  ــه  ک دنــيــادار 
ـــي واي ـــه  ت و＄ـــــان  زورور  ـــه  ب بـــ５ـــهـــوده 
ک３ جــهــان  ــه  پ ــم  ي زه  ـــه چــ３  واي ــه  م هس３ 
ک７ل پيغمبران  ــان  ــي ول ــ３  ي ＄ين３  ＄ين３ 
ــدا شي ــي ــو لــعــل پــکــ３ پ ـــ３ قـــدر ي ــو دان ج
ــاوت دي ــف ــه ت ــدا  کــ７ي خـــدای ســ７ي پ ــي پ
کا نــظــر  ـــوک  تــه ＇ ــن  ــت رف و  د عــمــر  کــه 
ته ــار  ي و  وي  اي＋ى  ＄مکه  په  سر  ي３  چ３ 
ــ７ه ــــرو او＊ـــکـــو مـــه ک تــعــجــب زمـــا د ډ４

هــنــر مــنــدو ＇ــخــه －ــنــج د خــپــل هــنــر دی 
دی  زورور  ＇ـــو  هـــر  کـــه  ســـ７ی  ــا  ــي دن د 
ــ７ی خـــدای د ســر د پــاســه ســر دی  پــيــدا ک
دی  پيغمبر  او  ـــي  ول ســـ７ی  ــر  ه ــ３  چ ــه  ن
دی ــر  غ ــو  ــا１ ک تــــورو  د  واړه  ــان  جــه ـــور  ن
دی  بـــرابـــر  واړه  ــان  ــه ج چـــ３  نـــه  هــســ３ 
دی  نمازديگر  د  آفتاب  چــ３  وايـــي  بــه  دا 
دی  لــمــر  لــکــه  ختلی  ــدې  ــان ب آسمان  ــه  پ
ــر دی ــوه بــحــر کــ３ － پــه دا  ــی  ــدل ــون مــا م

غاړه  په  کــ７ه  مه  ــدای  خ ي３  خرقه  ــا  ري د 
دی  قلندر  ت７لی  دستار  کــوږ  ))رحــمــان(( 

وفات شوی او د پ５＋ور د هزارخان３ په لويه هديره ک３ ＊خ دی. ډ４ر ارادتمندان ي３ زيارت ته 
ور＄ي او هر کال د پسرلي په لوم７يو ور＄و ک３ ي３ پر مزار ستره ادبي غون６ه جوړ８４ي.

د شعر ب５ل／ه:

د متن لن６يز:
عبدالرحٰمن بابا د پ＋تو ژب３ نوميالی خوږ ژبی شاعر دی چ３ په )١٠٤٢( هجري 
قمري کال د پ＋تونخوا د پ５＋ور په بهادر کلي ک３ ز４８４دلی او په )١١٢٨( هجري قمري 
کال ک３ م７ دی. عبدالرحٰمن بابا د خپل ＊کلي، خواږه او پاخه شعر له برکته له لوړ نوم 
او شهرت نه برخمن دی. د خلکو په زړونو ک３ ي３ ＄ای نيولی او د همدغه درن＋ت له 
امله ي３ د ))بابا(( په درانه لقب منلی او نمان％لی دی. وينا ي３ د خلکو په زړونو خولو او 
ژبو ک３ ده او خلک ي３ په ور＄نيو خبرو اترو ک３ د متلونو او پاخه باوري سند په تو－ه 
کاروي. عبدالرحٰمن بابا د شعرونو لوی ديوان لري چ３ په افغانستان او پ＋تونخوا ک３ 

＇و ＇و ＄له چاپ شوی دی.
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١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي، ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه او ＊وونکی 
دې د هغو په حل ک３ له زده کوونکو سره مرسته وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يوه  يوه برخه ولولي.
٣_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د متن مفهوم په 

خپله ژبه ووايي.

٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي: يوې ډل３ ته دې دنده وسپارل شي چ３ په 
متن ک３ صفتونه په ن＋ه ک７ي او بله ډله دې د عبدالرحٰمن بابا د شعر مفهوم په ساده عباراتو 
وليکي، د يوې ډل３ استازی دې په ن＋ه ک７ي صفتونه د تخت３ پرمخ وليکي او د بل３ ډل３ زده 

کوونکو استازی دې په ساده عبارتونو د متن ليکلی مفهوم ！ولگيوالو ته ولولي.

صفت:
صفت ته ستاينوم هم وايي، هغه کلمه ده چ３ د يوه نوم حالت او ＇رن／والى و＊يي، 

لکه:
روغ، ناروغ، ＊ه، بد، قوي، کمزورى، زړور، ب３ زړه، تازه، م７اوې، او نور.

په  په ن＋ه شوي صفتونه  ته وروبولي چ３  يو زده کوونکی تخت３  يو  ٥_ ＊وونکى دې 
مناسبو جملو ک３ وکاروي.

فعالیتونه
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٦_ ＊وونکى دې د عبدالرحٰمن بابا دا الندې دوه بيتونه پر تخت３ وليکي، له زده 
وليکي: ک３  کتابچو  خپلو  په  مفهوم  هغ３  د  وغواړي چ３  دې  کوونکو ＇خه 

دى زر  و  سيم  په  مستغني  که  دنيادار 
دى هنر  خپل  د  －نج  ســره  هنرمندو 
ک３ جهان  په  يم  زه  چ３  وايه  مه  هس３ 
پاسه سر دى له  د سر  پيدا ک７ى خداى 

٧_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�عبدالرحٰمن بابا په کوم کال ز４８４دلی او په کوم کال ک３ م７ دی؟ t

سرته  ک３  کومو سيمو  په  ک７ې  زده  ديني  لوړې  او  لوم７ن９  بابا خپل３  �عبدالرحٰمن  t
رسول３ دي؟

�عبدالرحٰمن بابا ول３ خلکو د بابا په درانه لقب نمان％لی او منلی دی؟  t
�د عبدالرحٰمن بابا قبر چ５رته دی؟ t

زده کوونکي دې په کور ک３ د پ＋تو د کوم پخواني شاعر لن６ ژوند ليک وليکي او په 
راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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بدنيتي 
)ولسي کيسه(

＇لورم لوست

_ بد نيتي ＇ه ډول عمل دی؟
_ بد نيتي ＇ه پايل３ لري؟

د انسان هره ک７نه  د هغه په نيت پورې اړه لري، يا له نيت ＇خه سرچينه اخلي. 
＄ين３ و－７ي داس３ وي چ３ د ＊ه نيت او سپ５）ل３ ارادې ＇＋تنان وي، ＇ه چ３ ＄انته 
غواړي او يا پر ＄ان ي３ لور８４ي، د نورو په وړاندې هم همدغس３ اراده لري. ＄ين３ بيا 
داس３ وي چ３ ＄ان غو＊تن３ ي３ ستر－３ ړندې ک７ې وي. هر＇ه د ＄ان لپاره غواړي او 
پر نورو ي３ نه لور８４ي. د هر چا په وړاندې ناوړه ارادې او شوم نيتونه لري. دغس３ و－７ي 
د خپل３ دغ３ شوم３ ارادې او بد نيت له امله، له ناوړه برخليک سره مخامخ ک８５ي. په 
دې لوست ک３ د بدو نيتونو د خاوندانو په اړه يوه کيسه لولو چ３ هغوی ＇نگه د خپلو 

ناوړو اعمالو په سزا رس５دلي دي.
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درې تنه له خپل کور و کلي راوتلي او په سفر روان وو، د الرې په اوږدو ک３ سره مل／ري 
شول. ！وله ورځ ي３ مزل وک７، مازدي／ر مهال يوه کلي ته د شپ３ ت５رولو لپاره ورستانه شول. د 
کلي په جومات ک３ ي３ شپه شوه. د شپ３ مهال چ３ د کلي خلک خپلو کورونو ته والړل، 
نو دوی په خپل من＃ ک３ مشغول５دل. په خبرو خبرو ک３ ي３ يو له بله نه د سفر کولو د علت 
پو＊تنه وک７ه. يوه وويل: زما په کور کلي ک３ ＊ايسته ＊ايسته ＄وانان دي چ３ د هغوی ＊کلي 
＊کلي لباسونه او اسبابونه وينم، نو هغه کتلی اوزغملی نه شم، ＄که م３ وغو＊تل چ３ 

ستر－３ ور＇خه پناه ک７م او کور کلی پر８４دم. 
دويم وويل: زما هم همدغه حال دی. در４م وويل: تاس３ له ما سره په غم ک３ شريک يئ. 
مطلب دا چ３ زموږ د درې واړو يو حال دی. په خبرو خبرو ک３ هغه لوم７ي وويل: ماخو له 
ه５چا سره ن５کي ونه ک７ه او ه５）وک زما له السه خوشاله او آرامه نه شول. دويم وويل: ته خو 
ډ４ر ＊ه س７ی ي３، ستا خو ب５خي بد نيتي نشته. بدنيتي خو زما ده چ３ بل ＇وک له چا سره 
＊ه وک７ي، نو زه پرې تر ډ４رو ور＄و خپه يم. در４م وويل: تاسو دواړه خو ب５خي بزر－ان يئ، 
زړونه موله کين３ نه پاک دي، ＄که چ３ زما دومره  کينه او بدنيتي ده چ３ وايم، له ما سره 
دې هم ＇وک ＊ه ونه ک７ي، د ن５ک９ او احسان نوم دې له جهانه ورک شي. شپه ت５ره شوه، 
سهار درې واړه له کلي روان شول. پر الره ي３ د پيسو يوه ک）وړه و موندله. له الرې －و＊ه 
يو ＄ای ک５ناستل او وي３ ويل: را＄ئ چ３ دا پيس３ همدلته سره وو４شو او ب５رته خپلو کورونو 
ته ورو－ر＄و. خو هر يوله ډ４رې کين３ او بدنيت９ نه په دې نه راضي ک５ده چ３ بل مل／ری ي３ 

برخه واخلي. نه ي３ هغه پيس３ و４شالی شوې او نه ي３ پر４＋ودالی شوې. 
يوه شپه او ورځ ي３ وږې ت８ې او ب３ خوبه ت５ره ک７ه. آخر دې نتيج３ ته ورس５دل چ３ يو تن 
دې نژدې ＊ار ته الړ شي او ＇ه خواړه دې راوړي. هغه ملگرى چ３ ＊ار ته په خوړو پس３ 
الړ، له ＄ان سره ي３ وپت５يله چ３ په خوړو ک３ به زهر واچوم چ３ دواړه ي３ وخوري، پرې م７ه 
به شي او دا ！ول３ پيس３ به ده ته پات３ شي. دلته دواړه پات３ مل／رو مصلحت وک７ چ３ ＊ارته 
په خوړو پس３ تللی مل／ری ي３ چ３ کله راشي، نو و به ي３ وژنو او پيس３ به ي３ موږ دواړو ته 
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پات３ شي. هغه مل／ري ي３ په خوړو ک３ زهر －６ ک７ل، کله چ３ خپلو مل／رو ته راغی، دوی 
دواړو پرې بريد وک７ او هغه ي３ وواژه. بيا ي３ پر４ک７ه وک７ه چ３ لوم７ی بايد خواړه وخوري، 
بيا به دواړه پيس３ سره وو４شي. کله چ３ ي３ هغه په زهرو ل７لي خواړه وخوړل، هغوی دواړه 

هم م７ه شول او ！ول３ پيس３ ترې پات３ شوې.

د متن لن６يز:
دا د دريو تنو کيسه ده چ３ د بدو نيتونو او بدو ارادو خاوندان وو. هر يوه هر ＇ه يوازې 
د خپل ＄ان له پاره غو＊تل او پر نورو ي３ نه لور４دل. په خپله خو به ي３ له چا سره ن５کي 
نه کوله، خو د نورو په ن５ک９ به هم خپه ک５دل. دوی په يوه سفر ک３ سره ملگري ک８５ي او 
کله چ３ د پيسو ک）وړه پيدا کوي، د يوه هم دا نه لور８４ي چ３ بل ملگری دې پک３ ون６ه 
ولري. دوی په خپلو من％و ک３ يو بل ته نيت بد وي. بالخره درې واړه د خپلو شومو نيتونو 
قرباني ک８５ي او د پيسو ک）وړه ترې پات３ ک８５ي. موږ بايد له دې کيس３ ＇خه پند واخلو، 
هم５شه ن５که اراده او ＊ه نيت ولرو. ＇ه چ３ د خپل ＄ان لپاره غواړو، د نورو لپاره ي３ هم 
وغواړو. يو بل ته د ＊３２／５ رسولو اراده ولرو او تل يو بل ته د مرست３ الس ورک７و. نيت مو 

بايد پاک او اراده مو بايد ن５که وي.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله په غور او دقت ولولي او د متن ستونزمن３ کلم３ 
او مطالب دې په ن＋ه ک７ي.

٢_ ＊وونکی دې هغه ستونزمن３ کلم３ په خپله د زده کوونکو په وسيله او که هغوی نه 
شواى معنا کوالی په خپله دې هغه معنا او توضيح ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يوه يوه برخه د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

فعالیتونه
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بيا له ＄ان سره په غور او دقت  ٤_ زده کوونکي دې وگومارل شي چ３ متن يو ＄ل 
ولولي او په هغو ک３ فعلونه په ن＋ه او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي.

فعل: هغ３ کلم３ ته وايي چ３ په يوه زمانه يا ！اکلي وخت ک３ د يوه کار يا يوې پ３＋５ 
په را＇رگند４دو داللت وک７ي.

راتلونکي مهال  او  او سمهال )حال(  ت５ر مهال )ماضي(  په  په لحاظ  د زمان３  فعل 
)مستقبل( و４شل ک８５ي. د هرې زمان３ فعل په هماغه زمانه ک３ د يوه کار په سر ته رسولو 

داللت کوي.

！ولگي ک３  په  فعلونه  ليکلي  کتابچو ک３  په خپلو  نوبت سره  په  ٥_ زده کوونکی دې 
ولولي. ＊وونکی دې له هغو سره په سمون او بشپ７تيا ک３ مرسته وک７ي. 

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست ارزونه وشي:
�درې واړو ول３ له کور او کلي ＇خه د سفر هوډ ک７ی و؟ t

�هغوی هر يوه د خپلو بدو نيتونو په اړه ＇ه وويل؟ t
�هغوی په الره ک３ ＇ه وموندل او بيا ي３ پرې ＇ه وک７ل؟  t

�په پای ک３ درې واړه ＇نگه ووژل شول؟ t
�د کيس３ له پايل３ ＇خه مو ＇ه زده ک７ل؟ t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه دې ته ورته بله کيسه يا پ５＋ه وليکي او د پ＋تو 
په بل درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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_ تاس３ جمله پ５ژنئ؟ جمله له ＇ه شي ＇خه جوړ８４ي؟
_ جمله په خبرو اترو ک３ ＇ه ارز＊ت او اهميت لري؟

_ که د جملو جوړ＊ت سم نه وي، په خبروک３ به ＇ه ستونزې را من％ته شي؟
ژبه انسان ته يوه الهي پ５رزوينه ده چ３ په ！ولنه ک３ د و－７و ترمن＃ د پوهون３ او را 

پوهون３ ډ４ره مهمه وسيله －２ل ک８５ي.
ژبه له غ８ونو ＇خه جوړه ده. له همدغو غ８ونو ＇خه د کلمو ب５ال ب５ل ډولونه )لکه 
ب５لو  نومونه، صفتونه، ضميرونه، ادات، فعلونه او نور( جوړ８４ي. د کلمو د دغو ب５ال 
ډولونو له يو ＄ای ک５دو ＇خه جمله جوړ８４ي چ３ هغه د ژب３ د نحوي نظام اساسي 
برخه جوړوي. په دې لوست ک３ جمله او د هغ３ د جوړ＊ت ب５ال ب５ل３ برخ３ او ډولونه 

در پ５ژنو.

پن％م لوست

پ＋تو نحوه
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نحوه عربي کلمه ده، لغوي معنا ي３ الره، روش او طرز دی، په اصطالح ک３ د گرامر 
هغه برخه ده چ３ په  جمل３ ک３ د کلمو د مطابقت، اړيکو، ترتيب او ترکيب په هکله بحث 

کوي.
يوه بله پ５ژندنه ي３ داس３ ده:

نحوه هغ３ پوه３ ته ويل ک８５ي چ３ د يوې ژب３ د جملو، عبارتونو، فقرو او ترکيبونو له 
جوړ＊ت، ترتيب او تنظيم ＇خه بحث کوي.

په عمومي ډول د يوې ژب３ په －رامر ک３ بايد د نحوې برخه د جمل３ په هکله دې الندې 
پو＊تنو ته سم او عملي ＄وابونه ورک７ي:

لوم７ی: د يوې ژب３ تر ！ولو کوچن９ برخه کومه ده، يا په بله وينا، هغه کوچني واحدونه 
چ３ جمله جوړوي کوم دي.

دويم: دغه کوچن９ برخ３ يا اجزاوې يو له بل سره ＇ن／ه يو ＄ای ک８５ي، تر＇و جمل３ 
جوړې ک７ي.

در４م: کله چ３ د يوې جمل３ مورفيمونه په －رامري واحدونو وو４شل شي، دغه کوچني 
واحدونه ＇ه نوم８５ې؟

نحوي واحدونه:
نه وي،  ！ولو کوچنی واحد چ３ د و４شلو وړ  تر  او مفهوم د يوې ژب３  په گرامري معنا 
د  په ډول، کله چ３ ووايو: دغه ＇وک ده؟ که  يا نحوي واحد ورته وايي. د مثال  ت／ميم 
همدې سواليه جمل３ په ＄واب ک３ وويل شي: نجل９، په گرامري لحاظ بشپ７ مطلب اداء 

شو. دلته ))نجل９(( يو تگميم يا  کوچنی نحوي واحد دی.

ترکيب:
ترکيب هم د نحوي واحدونو له جمل３ ＇خه دی چ３ د جملو په جوړونه او رغونه ک３ 
ډ４ره ارز＊تمنه ون６ه لري. ترکيب د دوو يا زياتو خپلواکو او ناخپلواکو کلمو ！ول／ه ده چ３ 
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برخ３ ي３ يوه له بل３ سره －رامري اړ４ک３ لري. ترکيبونه لوم７ی په اسمي او فعلي ډلو و４شل 
ک８５ي. د اسمي ترکيبونو اساسي برخه اسم يا نوم وي او د فعلي ترکيبونو اساسي برخه فعل 
عددي  ترکيبونه،  توصيفي  ترکيبونه،  اضافي  لکه:  لري،  ډولونه  ډ４ر  ترکيبونه  اسمي  وي. 

ترکيبونه، قيدي ترکيبونه، تاکيدي ترکيبونه او اداتي ترکيبونه.

فقره: 
فقره هم يو نحوي واحد دی. د جمل３ اساسي ارکان مبتدا او خبر دواړه لري. خو کله 
کله په نحوي جوړ＊ت ک３ د معنا له مخ３ د جمل３ د بل３ برخ３ جز گر＄ي او ورپورې 

مقيد８４ي.
د مثال په ډول: ))پسرلی راغی((، يوه خپلواکه گرامري ب２ه ده، خو که وويل شي: ))پسرلی 
چ３ راغی(( په دغه حالت ک３ په )چ３( سره مقيده شوه او بايد بله گرامري ب２ه ورپورې وت７ل 
شي چ３ معنا ي３ پوره شي. په دې ډول: ))پسرلی چ３ راغی، ن７ۍ ＊کل３ شوه((. فقرې د 
ب３２ او اړيکو له مخ３ ب５ال ب５ل ډولونه لري: کوچن９ فقرې او لوي３ فقرې. لوي３ فقرې بيا په 
خپلواکو او مقيدو فقرو و４شل ک８５ي. دا چ３ جمله تر ！ولو ستر يا بشپ７ نحوي واحد دی، 

نو دلته ي３ درپ５ژنو:

جمله: 
جمله عربي کلمه ده. لغوي معنا ي３ ！ول／ه يا مجموعه ده او په اصطالح ک３ د الفاظو او 
کلمو يو داس３ ترکيب چ３ يو بشپ７ مفهوم افاده ک７ي، جمله بلل ک８５ي. يا په بله وينا: جمله 
د يوې ژب３ هغه خپلواکه －رامري ب２ه ده چ３ د جوړ＊ت او معنا له مخ３ پوره او بشپ７ه وي. 
په جمله ک３ الفاظ او کلم３ يوه له بل３ سره نحوي اړيک３ لري او خپلواکه پوره معنا او مفهوم 

وړاندې کوي.
د جمل３ د جوړ＊ت توکي:

د يوې بشپ７ې جمل３ په جوړ＊ت ک３ خپلواک توکي او مرستيال توکي ون６ه لري. په 
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خپلواکو توکو ک３ خپلواک３ کلم３، لکه: نومونه، ＇يز  نومونه، صفتونه، نوم％ري )ضمرونه( 
او قيدونه را＄ي او په کومکي توکو ک３ ادات، الحق３ يا وروستاړي او مختاړي او داس３ 

نور را＄ي.

د جمل３ اساسي برخ３:
هره جمله دوې بنس＂يزې او اساسي برخ３ لري: مبتدا اوخبر.

١_ مبتدا )مسند اليه يا فاعل(:
مبتدا په －رامري تو－ه د يوې خپلواک３ معنا لرونک３ جمل３ برخه －２ل ک８５ي او په جمله 

ک３ د هغه په باب خبر ورکول ک８５ي، لکه په دې الندې جملو ک３:
لمر راوخوت، خلک خپل کار کوي. ت５ل توی شول. 

په پورته جملو ک３ )لمر، خلک، ت５ل( د جملو مبتداوې دي.

٢_ خبر )مسند _ فعل(:
خبر هم د جمل３ اساسي او مهمه برخه جوړوي. دا د جمل３ هغه برخه ده چ３ د مبتدا 

حال ＇رگندوي. خبر د جوړ＊ت له مخ３ په ساده او مرکب باندې ب５ل８５ي.
خبر په دوه ډوله دی: اسمي خبر او فعلي خبر.

هغه جمل３ چ３ د خبر په برخه ک３ ي３ پوره فعل يا فعلي ترکيب راغلی وي، د فعلي 
جمل３ په نوم ياد８４ي او هغه چ３ مبتدا او خبر دواړه نومونه وي، اسمي جمل３ ورته وايي.

د پ＋تو د جمل３ په جوړ＊ت ک３ يوه مهمه ＄انگ７نه دا ده چ３ مبتدا او خبر مطابقت او 
سمون سره لري. دا سمون د جمل３ د فعل او فاعل يا مبتدا او خبر تر من＃ د دريو اړخونو 

)د شخص، جنس او عدد( له مخ３ موجود وي.
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د جمل３  ډولونه:
جمله د ب３２ او جوړ＊ت له مخ３ په ساده او مرکبه باندې و４شل ک８５ي. 

٣_ ساده جمله: هغه جمله ده چ３ له يوه فاعل او يوه فعل يا له يوې مبتدا او يوه خبر 
＇خه جوړه وي. 

لکه: احمد راغی، لمر پر４وت.
٤_ مرکبه جمله: هغه ده چ３ له دوو يا زياتو ساده جملو＇خه جوړه وي.

لکه: لمر راوخوت، ن７ۍ ر１ا شوه. احمد راغی، کتاب ي３ راووړ.
جمله د معنا له مخ３ په دوو سترو ډولونو و４شل ک８５ي، خبري، ناخبري.

٥_ خبري جمله: دې ډول جمل３ ته بياني جمله هم وايي. د يوه ＇يز د حال او کيفيت 
بيان او ＇ر－ندويي کوي.

يا په بله ژبه، يو فکر د خبر په ب２ه بيانوي، لکه: احمد شاه بابا د افغانستان نوميالی واکمن 
ت５ر شوی دی. زموږ ＊وونکی ډ４ره وړتيا لري.

٦_ ناخبري يا انشايي جمله:
ناخبري جمل３ دا الندې ډولونه لري: 

امريه جمله: 
چ３ د ويناوال موخه پک３ د يوه کار غو＊تنه، د امر، حکم، هيل３، بلن３، مشورې او 

اخطار په ب２ه وي.
لکه: درس ولوله! کار وک７ه.

د پو＊تن３ جمله:
د ويونکي مطلب او موخه پک３ پو＊تنه او له مقابل لوري ＇خه د ＄واب غو＊تنه وي، 

لکه: ＇ه وخت راغل３؟ چ５رته ＄３؟ او نور... 
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تعجبي جمله: 
د حيرانتيا په حالت ک３ ويل ک８５ي، يا د حيران９ ＇رگندويي کوي.

لکه: ＇ومره ＊ه خلک دي! ＇ه کارونه ي３ ونه ک７ل!
تمنايي جمله:

د غو＊تن３ او هيل３ مفهوم پک３ نغ＋تی وي، 
لکه: کاشکی الړ شم! ارمان چ３ راغلی وای!

شکي احتمالي جمله:
چ３ مقصد او مطلب پک３ ثابت نه وي او شخص په دوو ک３ حيران او دوه زړی وي، 

لکه: ＊ايي زه هم والړ شم، －وندې مرسته را سره وک７ي.

！ين／اري جمله:
د تاکيد او ！ينگار په موخه او مقصد را＄ي، 

لکه: خامخا به را＄３، حتمي ورشه! 

قسميه جمله:
چ３ په يوه کار باندې د خلکو د باور کولو لپاره په يوه سپ５）لي ذات باندې قسم او لوړه 

＇ر－ندوي.
لکه: خدا８４و ＇ه به نه وايم، په خدای چ３ ور＄م.

دعائيه جمله:
د خير ＊５گ３２ غو＊تلو او ＇ر－ندولو لپاره ويل ک８５ي. 

لکه: ＄ه اهلل دی مل شه! خدای دې په خپل مقصد ک３ کامياب ک７ه.
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د متن لن６يز:
د نحوې لغوي معنا الره او روش ده، په اصطالح ک３ د گرامر هغه برخه ده چ３ په 

جمله ک３ د کلمو مطابقت، اړيکو او ترکيب په هکله بحث کوي.
په نحوي واحدونو ک３ تگميم، ترکيب، فقره او جمله شامل دي. دا ！ول د جملو 
په جوړ＊ت ک３ رغنده ون６ه لري. جمله تر ！ولو ستر نحوي واحد دی. لغوي معنا ي３ 
！ولگه يا مجموعه ده او په اصطالح ک３ د کلمو يو داس３ ترکيب دی چ３ بشپ７ مفهوم 
افاده کوي. جمله دوې اساسي برخ３ لري: مبتدا او خبر. دا دواړه د جمل３ داس３ برخ３ 
دي چ３ له هغو پرته بشپ７ه جمله نه جوړ８４ي. جمله د ب３２ او جوړ＊ت له مخ３ په ساده 

او مرکبه و４شل ک８５ي.
او د معنا له مخ３ جمله په خبري او ناخبري يا بياني انشايي باندې و４شل شوې ده. 

انشايي جمله، قسميه جمله او دعائيه جمله.

١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله په غور او دقت سره ولولي. د متن ستونزمن３ 
کلم３ دې په ن＋ه ک７ي.

٢_ ＊وونکی دې د زده کوونکو له خوا په ن＋ه شوې ستونزمن３ کلم３ د تخت３ پر مخ 
وليکي او هغه دې پر زده کوونکو يا په خپله معنا ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يوه يوه برخه د ！ول／يوالو په وړاندې ولولي. 
＊وونکی دې د متن په سمون ک３ له هغوی سره مرسته وک７ي.

٤_ دوه دوه زده کوونکي دې په نوبت سره د ！ول／ي مخ３ ته وروبلل شي. يو تن دې 
يوه بشپ７ه جمله پر تخت３ وليکي او بل زده کوونکی دې په هغ３ ک３ د مبتدا او خبر برخه 

په －وته ک７ي.

فعالیتونه



٢٦

٥_ ＊وونکى دې داس３ کلم３ چ３ د جمل３ ب５ل ب５ل توکي دي، په ب３ ترتيبه ب３２ د تخت３ 
پر مخ وليکي، يو زده کوونکى دې تخت３ ته وروبولي چ３ له هغو ＇خه بشپ７ه جمله جوړه 

ک７ي. دا ل７ۍ دې تر پايه په ！ولو زده کوونکو پل３ ک７اى شي.

٦_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله د معنا له مخ３ د جمل３ ډولونه 
انشايي  يا  ناخبري  بله ډله دې د  لپاره دې درې جمل３ جوړې ک７ي.  او د هر ډول  وليکي 
جمل３ ډولونه او د هر ډول لپاره درې درې جمل３ جوړې ک７ي. د هرې ډل３ استازی دې د 
جمل３ ډولونه او د هغو مثالونه په ！ول／ي ک３ ولولي. ＊وونکی دې د اړتيا په مهال مرسته 

ورسره وک７ي.

٧_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�د جمل３ اساسي او بنس＂يزې برخ３ کوم３ دي؟ t

�جمله د جوړ＊ت له مخ３ په کومو ډولونو و４شل ک８５ي؟ t
�جمله د معنا له مخ３، کوم ډولونه لري، نومونه ي３ واخلئ. t

�د ناخبري يا انشايي جمل３ ډولونه کوم دي؟ t

زده کوونکي دې د معنا له مخ３ د جمل３ د ډولونو لپاره پن％ه پن％ه جمل３ وليکي او په 
راتلونکي پ＋تو ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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ورزش
)خبرې اترې(

شپ８م لوست

_ ورزش ＇ه ته وايي؟
_ ورزش ＇ه －＂３ لري؟

_ ＇وک د ＇و لوبو نومونه اخيستلی شي؟
_ کومه ورزشي لوبه مو ډ４ره خو＊８５ي؟

ورزش په ژوند ک３ ستر روغتيايي ارز＊ت او اهميت لري. که له يوې خوا ورزش 
باندې ډ４رې  او روحي روزن３  په فزيکي  انسان  بل３ خوا د  نوله  ډ４ره غوره بوختيا ده، 
－＂ورې اغ５زې لري. په دې لوست ک３ مو درته د ورزش په هکله د خبرو اترو په ب２ه يو 
ل７ معلومات وړاندې ک７ي چ３ هم له ورزش سره أشنايي پيدا ک７ئ او هم مو په پ＋تو ژبه 

د خبرو اترو کولو مهارت او ＄واک پياوړی شي.



٢٨

خبرې اترې )محاوره(
)زلمی او کاروان د ورزش په اړه خبرې اترې کوي(

زلمی: السالم عليکم، کاروانه وروره!
کاروان: وعليکم السالم، هر کله راش３!

چ５رته روان ي３ زلميه وروره!
زلمی: تر تا پورې راغلم کاروانه! يو ＇و پو＊تن３ لرم.

وروره! ته خو يو تک７ه ورزشکار ي３، کوم ورزش )لوبه( تر نورو غوره ده؟
کاروان: دا پو＊تنه دې ＇نگه وک７ه؟

اړه  دې  په  چ３  راسپارل３  دنده  کورن９  ＊وونکي  سپورت  د  ک３  ＊وون％ي  په  زلمی: 
معلومات را ！ول ک７م.

کاروان: ＊ه چ３ داس３ ده، درته ي３ وايم. گوره وروره! هره لوبه پر خپل ＄ای غوره او 
مهمه ده. چاته يوه او چاته بله ＊ه ＊کاري.

زلمی: زموږ په ه５واد ک３ کوم３ لوب３ دود دي؟
کاروان: ډ４رې لوب３ دي، لکه: واليبال، فو！بال، هاکي، باسک＂بال او ... .

زلمی: هو! وزلوبه )بزکشي(، غ８５ې نيول، سوک وهنه )بوکس( کراته او تکواندو هم زموږ د 
ه５واد په لوبو ک３ ＄ای لري. په دې وروستيو وختونو ک３ کرک هم ډ４ر مينه وال موندلي دي.

زلمی: مشران وايي چ３ کرک پخوا زموږ په ه５واد ک３ دود نه و. 
کاروان: هو! دغه لوبه اوس اوس رواج شوې ده او په پوره برياليتوب مخ په وړاندې روانه 

ده. افغاني لوبغاړو ي３ ن７يوال شهرت او مقام تر السه ک７ی دی.
زلمی: د لوبو په اړه يو ＇ه نور معلومات را کوالی ش３؟

کاروان: اوس خو وخت نه لرم، بله ورځ به معلومات درک７م.
زلمی: سمه ده، کور دې ودان، کاروانه وروره بيا به سره وگورو.
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دويمه مرکه )د لوم７ۍ مرک３ په تعقيب(

زلمى: ست７ی مه ش３ کاروانه وروره! 
کاروان: ＊اد اوس３ زلميه وروره! عمر دې ډ４ر شه!

     ＇نگه را پ５（ شوې زلمی جانه!
زلمی: غواړم چ３ خپله وعده پوره ک７ې او د لوبو په اړه نور معلومات هم راک７ې.

کاروان: ول３ نه، خو ستا له لوبو سره ＇نگه مينه پيدا شوه؟
زلمی: کورن９ دندې ته د معلوماتو د را ！ولولو په وخت ک３ م３ په يوه مجله ک３ د ورزش 

ډ４رې －＂３ ولوست３ چ３ يوه ي３ د بدن روغتيا ده، ＄که م３ مينه ورسره پيدا شوه.
کاروان: هو! ورزش کول د صحت او سالمتيا بنس جوړوي، خو چ３ په منظم ډول 

وشي. 
زلمی: د دې خبرې ＇ه معنا؟

کاروان: معنا ي３ دا ده چ３ هر ډول ورزش چ３ کوې، نو اصول به ي３ زده کوې او قضا 
کوې به ي３ هم نه.

زلمی: کاروان جانه! دا وزلوبه يا بزکشي هم ورزش ک５دالی شي؟
کوالی، ＄که چ３  نشي  ي３  هر ＇وک  دی؛ خو  ورزش  هم  وزلوبه  نه،  ول３  کاروان: 

خطرناکه ده او خاص لوبغاړي ي３ ورته روزل کي８ي.
زلمی: ما چ３ په تلو４زيون ک３ وليده، ډ４ره خطرناکه معلوم５ده، 

کاروان: تلو４زيون او مخامخ ليدل ي３ بيا ډ４ر توپير لري. که پر ميدان دې وليده، نو پر 
لوبغاړو به ي３ آفرين وواي３.

زلمی: کاروانه وروره! غ８５ې نيول خو به ورزش نه وي؟
کاروان: ته اشتباه مه کوه، غ８５ې نيول هم ورزش دی.
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زلمی: چ３ داس３ ده، نو حميد خو هم ورزشکار دی، ＄که هغه هم غ８５ې نيسي.
کاروان: کومه لوبه ي３ گ＂ل３ ده که نه؟

زلمی: هو! هره لوبه ي３ گ＂ل３ ده، هغه تراوسه چا نه دی ＇ملولی، ډ４ر مشهور دی.
کاروان: د کوم کلپ غ７يتوب لري؟

زلمی: نه! په ه５چا پورې نه دی ت７لی، په خپل سر آزادې لوب３ کوي.
کاروان: که چ５رې د کوم کلپ غ７ی شي، نو ال به بريالی شي.

زلمی: دا ＇نگه؟
کاروان: دا په دې چ３ د لوبو په فني اصولو به پوه شي، نور به هم تک７ه شي او د لوب３ 

اتل به شي.
زلمی: چ３ داس３ ده، نو زه به ي３ له تا سره مخامخ ک７م، ته به ي３ پوه ک７ې.

کاروان: ول３ نه! زه هر وخت الر＊وون３ او مرست３ ته تيار يم.
زلمی: ＊ه کاروانه وروره، زه اوس ＄م چ３ خپل درسونه ولولم.

کاروان: اهلل دې مل شه.

د متن لن６يز:
په دې متن ک３ زلمی او کاروان د ورزش او د هغه د ＇رنگوالي او －＂و په اړه خبرې 
کوي. زلمی د ورزش په هکله له کاروان ＇خه معلومات اخلي. کاروان سرب５ره پر دې 
چ３ د ب５ال ب５لو لوبو په پ５ژندنه ک３ له زلمي سره مرسته کوي. د ورزش فکري او جسمي 

－＂３ هم ورته بيانوي او هغه ته ډ４ر په زړه پورې معلومات ورکوي.
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١_ زده کوونکي دې لوست يو ＄ل په پ＂ه خوله ولولي چ３ د لوستلو مهارت ي３ پياوړی 
شي. بيا دې يو يو زده کوونکی د لوست يوه يوه برخه په لوړ آواز ولولي.

٢_ دوه دوه زده کوونکي دې په وار سره د نورو مخ３ ته ودر８４ي، لوست دې د زلمي او 
کاروان په ＄ای په لوړ آواز ولولي.

٣_ زده کوونکي دې الندې کلم３ تر ليکلو وروسته معنا او په جملو ک３ وکاروي:
_ صحت او سالمتيا _ لوبغاړی    _ بنياد    

_ کلپ _ فني    _ اتل    

٤_ دوه کسان دې په خپله خو＊ه د يوې لوب３ په اړه خبرې وک７ي، نور دې ورته غوږ 
ونيسي.

٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې د محلي او سيمه ييزو لوبو 
نومونه وليکي او بله ډله دې د ن７يوالو يا المپيک د لوبو نومونه وليکي. بيا دې دوه تنه د ډلو 

په استازيتوب په ！ولگي ک３ دغه نومونه واوروي.

٦_ په الندې جملوک３ صفتونه پيدا  ک７ئ:
زلمی، زړگی او ＄يرک په يوه ！ولگي ک３ لوست وايي، هغوی هره ورځ يو ＄ای  �t

＊وون％ي ته ＄ي.
حامد نوی مو！ر اخيستی، د هغه د مو！ر رنگ سور دی. �t

تورپ５ک９ او ＊اپ５رۍ د ايمل خويندې دي. دوی دواړه تورې جام３ اغوندي. �t

فعالیتونه
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٧_ الندې کلم３ او د هغو مترادف  په خپلو کتابچو ک３ وليکئ:
بنياد ＊اد     دود     
فرق مينه     برياليتوب    

بريالى －＂ه    ودان    

٨_ زده کوونکي دې د ب５الب５لو لوبو په اړه په وار سره خبرې وک７ي او گ＂３ دې بيان 
ک７ي.

منابعو  نورو  يا  کتابونو  مشرانو،  له خپلو  اړه  په  )بزکشي(  وزلوب３  د  کوونکي دې  زده 
＇خه معلومات تر السه ک７ي او بيا دې هغه په بل درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو ته 

واوروي.

ورزش که له يوې خوا ستاس３ روغتيا ته －＂ه لري، نو له بل پلوه ستاس３ ترمن＃ د 
دوست９ او صميميت اړيک３ هم ！ين／وي.

كورن９ دنده
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اووم لوست

نصيحت

_ ＇وک ويالی شي چ３ نصيحت ＇ه ته وايي؟
_ نصيحت اور４دل او پرې عمل کول ＇ه －＂ه لري؟

_ د چا نصيحت بايد واور４دل شي؟
نصيحت د عالمانو، پوهانو او مشرانو ويناوې دي. په دغو ويناوو ک３ د ن５کو او غوره 
چارو د سرته رسولو لپاره ه）ون３ ک８５ي. همدارنگه پک３ له ناوړه کارونو ＇خه د منعه 

کولو لپاره هم الزم３ الر＊وون３ شوې وي.
پوهان او مشران دغه ډول ويناوې د خپل３ پوه３ او تجربو په ر１ا ک３ د خپل مکلفيت 
او مسووليت له مخ３ نورو ته کوي. په دې لوست ک３ د عبدالقادر خان خ＂ک يو شعر 

لولو چ３ ډ４ر غوره نصيحتونه پک３ نغ＋تي دي:
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ختلو تخت  ــه  پ پــاچــاهــ９  د  ــوښ  خ شــه  مــه 
ــو ــل ــوت ــر４ پ د  ـــــوه  ک غــــم  ــــ３  ي ــه  ــش ــ５ ــم ه
رډې رډې  مظلومو  پــه  کــ７ې  اوس  يــ３  چــ３ 
وتــلــو د  ــو  ــر－ ــت س دې  د  شـــه  ـــه  م غـــافـــل 
وي دل  أزاري  هم５شه  يــ３  پــ５ــشــه  چــ３ 
کــتــلــو د  دي  ــــه  ن ـــه  ـــون ـــخ م ـــو  ـــغ ه د 
کبر جــامــو  دوزو  زر  ــه  پ کـــ７ې  ــل  ت ＄ــکــه 
ــلــو اغــوســت د  ــن  ــف ک د  ـــ３  ي غـــافـــل  ـــ３  چ
دی نــا－ــهــانــي  ــت  ــاخ ت ســتــورو  د  اجـــل  د 
نتلو لــه  خالص８５ي  نــه  يــ３  ــور  ک ه５＆  چــ３ 
وي ــــرده  م چـــ３  عــبــدالــقــادره  زړه  هــغــه 
ــو ــل ــات س د  دی  ــــه  ن ـــه  ـــن دن ـــل  ـــو－ － ــــه  پ
)عبدالقادر خان خ＂ک(

عبدالقادر خان خ＂ک:
د پ＋تو ژب３ نوميالی او خوږ ژبی شاعر، د خوشحال خان خ＂ک زوی په )١٠٦٣( 
هجري قمري کال ک３ د پ＋تونخوا، پ５＋ور په اکوړه خ＂ک ک３ ز４８４دلی و. تر )١١٢٥( 
هجري قمري کال پورې ي３ ژوند يقيني دی. د لوړې پوه３ او ادبي استعداد ＇＋تن و. په 
نظم او نثر ک３ ي３ ډ４ر کتابونه ليکلي او ژباړلي دي. ＄ين３ آثار ي３ چ３ اوس موږ په واک 
ک３ لرو، دا دي: د اشعارو ديوان )حديقه خ＂ک(، －لدسته، يوسف زليخا، ＇لو４＋ت 

حديثونه، قصيده برده.
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
شاعر وايي چ３ د پاچاه９ تخت ته په ختلو او لوړ مقام ته په رس５دلو مه خوشحال８５ه، 
د دې      په فکر او غم ک３ اوسه چ３ خامخا به يوه ورځ را نسکور８４ې. ته چ３ نن په 
زور زياتي پر خلکو سترگ３ راباس３، له دې ＇خه مه غافل８５ه چ３ دا ستر－３ به دې يوه 
ورځ ＇وک راوباسي. د هغه چا چ３ پ５شه او دنده د خلکو ازارول وي، له هغ３ ＇خه 
بايد خلک کرکه وک７ي او په بده سترگه ورته وگوري. ته چ３ نن  په دې زرينو لباسونو 
او له کفن ＇خه  ک３ په کبر او غرور －ر＄３، داس３ ＊کاري چ３ مرگی دې ه５ر دی 
غافل ي３، اجل پر هر چا نا＇اپه بريد کوي او د هغه له منگولو هي）وک نه خالص８５ي. 
هغه زړه چ３ د خدای> په ياد ژوندی نه وي، درد او احساس پک３ نه وي، هغه د 

ساتلو نه دی.

١_ د ＊وونکي له متن لوستلو او الزمو ＇رگندونو وروسته دې زده کوونکي متن په پ＂ه 
خوله او دقت سره ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په وار سره متن د ！ول／يوالو په وړاندې ولولي، ＊وونکی دې د اړتيا 
په مهال ورسره مرسته وک７ي.

٣_ دوه دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راوبلل شي، يو دې د شعر يو بيت ولولي 
او هغه بل دې د هغه معنا او مفهوم نورو ！ولگيوالو ته ووايي. دا ل７ۍ دې په ！ول ！ول／ي ک３ 

پل３ ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې و－ومارل شي چ３ متن په غور ولولي او په هغه ک３ دې فعلونه په 
ن＋ه ک７ي. ＊وونکی دې په ن＋ه ک７ي فعلونه د تخت３ پر مخ وليکي او زده کوونکي دې په 

نوبت سره تخت３ ته ورشي او هغه دې په مناسبو جملو ک３ وکاروي.
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كورن９ دنده

يا يوې  يوه کار  ！اکلي وخت ک３ د  يا  يوه زمانه  په  ته وايي چ３  فعل: هغ３ کلم３ 
به  را  په را＇ر－ند４دو داللت کوي. لکه: راغی، وايي،  يوه حالت  يا د  په ک５دو  پ３＋５ 

شي، خوري.
ت５ر مهال )ماضي(، اوسمهال )حال(،  په درې ډوله دی:  په لحاظ   فعل  د زمان３ 

راتلونکی مهال )مستقبل(.

٥_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې د کچ３ ارزونه وشي:
زارول ＇ه ډول عمل دی؟ � tد زړونو آ

�کبر او غرور ＇ه ډول ک７نه ده؟ t
�＇وک چ３ ظلم او زور زياتى کوي، انجام به ي３ ＇ه وي؟ t

�کوم زړه ته م７ زړه ويالی شو؟ t
  

زده کوونکي دې د دې الندې بيت توضيح او تشريح په ＇و کر＊و مقاله ک３ وليکي او 
راتلونکي پ＋تو درسي  ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي:

وي  آزاري  دل  هم５شه  ي３  پ５شه  چ３ 
کتلو د  دي  ـــه  ن ــه  ــون ــخ م ــو  ــغ ه د 
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زرغونه کاک７ه )رح(

اتم لوست 

_ تاس３ د ه５واد په پخوانيو نومياليو م５رمنو ک３ د چا له نامه سره آشنا ياست؟
_ آيا  کومه پخوان９ پ＋تنه شاعره پ５ژنئ؟

زموږ ه５واد په خپله غ８５ ک３ ډ４ر نوميالي زامن او لو３１ روزل３ دي چ３ هغوی د علم، 
فرهنگ، سياست، حکمت او نورو په ډگرونو ک３ ډ４رې وياړل３ ک７ن３ او کارنام３ لري. 
زموږ د ه５واد په د غو نومياليو ک３ يوه هم زرغونه کاک７ه )رح( وه چ３ له لوړې پوه３ او هنر 

＇خه برخمنه وه. په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.
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زرغونه کاک７ه د مال دين محمد لور وه. د کندهار په پنجوايي ک３ اوس５دله. د زوک７ې کال 
ي３ )٨٨٤ هجري قمري( ا！کل شوی دی.

زرغون３ کاک７ې مروجه ديني علوم، د نظم او نثر کتابونه له خپل پالر ＇خه لوستي وو. 
وروسته ي３ له علم او ادب سره د زيات３ مين３ له امله د ډ４رو ديني او ادبي کتابونو مطالعه وک７ه. 
د خطاط９ هنر ي３ هم زده و. زرغونه د دين په احکامو، د علم، عرفان، فصاحت او بالغت په 
مسايلو ＊ه پوه５ده. دغ３ عالم３ او فاضل３ م５رمن３ له سعداهلل خان نورزي سره واده ک７ی او د 

ژوند شپ３ او ور＄３ ي３ په عبادت او رياضت ت５رول３.
زرغون３ کاک７ې په )٩٠٣ هجري قمري( کال د شيخ مصلح الدين سعدي ش５رازي مشهور 
کتاب ))بوستان(( پ＋تو ته ژباړلی و. د پ＂３ خزان３ مؤلف محمد هوتک وايي چ３ زما پالر 
د زرغون３ کاک７ې د پ＋تو بوستان يوه نسخه چ３ نوموړې په خپل ＊کلي خط ليکل３ وه، په 

)١١٠٢ هجري قمري( کال ک３ ليدل３ او لوستل３ وه.
ډ４ره  او فضيلت  د علم، اخالقو  کاک７ې  د زرغون３  پ＂３ خزان３ ک３  په  محمد هوتک 
ستاينه ک７ې او ليکلي ي３ دي چ３: ))زرغون３ کاک７ې هر ډول خطونه ليکلی شول او کاتبانو 
به د هغ３ د ＊کلي خط له مخ３ خط زده کاوه. زرغونه کاک７ه ډ４ره ＊ه شاعره هم وه. ډ４ر 

شعرونه ي３ درلودل او د خپل وخت په ادبيانو ک３ ي３ پوره نوم او شهرت درلود.((
د زرغون３ د شعرونو ديوان او د شعر نورې ب５ل／３ تر اوسه نه دي تر السه شوي. يو شعر ي３ 
محمد هوتک د خپل کتاب پ＂３ خزان３ په وسيله تر موږ را رسولی دی. د پ＋تو ادبياتو تاريخ 

دويم ！وک  ليکوال د زرغون３ کاک７ې د ژوند د حاالتو او د شعر په هکله ليکلي دي:
))که موږ په پ＋تو ادب ک３ د اخالقي شاعرانو لپاره يوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه 
کاک７ه به په خپل پ＋تو بوستان سره د هغوی په سر ک３ والړه وي. موږ زرغونه د شيخ سعدي 

)رح( د بوستان په منظومه ترجمه د اخالقي شاعرانو له ډل３ ＇خه بللی شو.((
زرغونه کاک７ه په خپل عصر ک３ لويه عارفه، عالمه، فاضله م５رمن او د پ＋تو ژب３ پياوړې 

شاعره وه.
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قـــصـــه ده ـــــ３  م اور４ــــــدلــــــ３ 
ســـهـــار   ورځ  پـــــه  ــــر  اخــــت د 
ـــی ـــل وت را  ــــه  ــــام ــــم ح ــــــه  ل
ــه ــام ايـــــرې خــــــاورې چـــا لـــه ب
کــکــ７ ــــو  س ــــ３  ي ــــر  س او  ــــخ  م
ـــه شــکــر کــ＋ــو سو ـــد پ ـــزي ـــا ي ب
اور د  يــــم  وړ  زه  چــــ３  وې 
ــــد وړمــــه ــــه ＇ــــه ب ــــــرو ب ــــه اي ل
هـــو پـــوهـــانـــو ＄ــــان ايـــــرې ک７
ــــوري تل ــه گ ــت ＇ـــوک چـــ３ ＄ــان
ـــي تــــل پــــه گـــفـــتـــار نــــه ده ـــوي ل

کا  ــــوړ  ل ـــر  س دې  ـــه  ب ـــع  ـــواض ت
کا ＄ـــــوړ  تــــل  دې  بــــه  ــر  ــب ــک ت

ـــــوږه ده ـــو نـــه خ چـــ３ لـــه شـــات
ـــــــدار روي و  چــــ３  يــــزيــــد  بــــا 
پــــه کــــو＇ــــه کــــ３ تــ５ــر４ــدلــی
ـــه ـــام ـــاپ راچــــــپــــــه کـــــ７لـــــ３ ن
ـــــــرو پــــه خـــــــــاورو خــ７ پــــه اي
سو پـــاکـــ５ـــدو  ـــه  پ ـــخ  م ــل  ــپ خ د 
نسکور ســـم  کـــ３  اور  پـــه  چـــ３ 
ــــوه کـــومـــه ــــک ـــــ８ ش ـــــه ل ـــــا ب ي
ــــرې ک７ ـــ３ ＄ــــان پ ــ３ ي ــن ــوي ـــه ل ل
ـــــ７ای کتل  ک ــي  ــش ن ـــه  ت خـــــدای 
ـــــه ده ن ــــار  ــــک پ ــــره  ــــب ـــــو خ ل

دلته ي３ د شعر يوه ب５ل／ه لولو:
حکايت         

                           
 

د متن لن６يز:
زرغونه کاک７ه د مال دين محمد کاک７ لور زموږ د ه５واد يوه نوميال９ عالمه او فاضله 
م５رمن وه. په )٨٨٤ هجری قمري(  کال ي３ د کندهار د پنجوايي په سيمه ک３ سترگ３ 
ن７ۍ ته پرانست３ وې. له سعداهلل خان نورزي سره ي３ واده ک７ی او د ژوند شپ３ او ور３＄ 
ي３ د حق په عبادت او رياضيت ت５رول３. زرغونه کاک７ه د پ＋تو ژب３ شاعره هم وه. د شيخ 

سعدي)رح( بوستان ي３ په پ＋تو نظم ژباړلی و. ＊ه خطاطه هم وه.



٤٠

كورن９ دنده

فعالیتونه

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله او دقت سره ولولي، ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه ک７ي. 
＊وونکی دی هغه د تخت３ پر مخ د زده  کوونکو په مرسته او يا په خپله  حل او توضيح ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پرگراف د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي. ＊وونکی 
دې له هغوی سره د اړتيا پر مهال مرسته وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي او دې ته دې و－ومارل شي چ３ يوه ډله په متن ک３ 
خاص نومونه او بله عام نومونه په ن＋ه ک７ي. د هرې ډل３ استازی دې د خپل گروپ په ن＋ه ک７ي خاص 

او عام نومونه د تخت３  پر مخ وليکي. ＊وونکی دې د هغو په اړه الندې ＇رگندون３ وک７ي: 

 خاص نوم: هغه نوم دی چ３ يو خاص شخص، ＄ای او ＇يز نوموي، لکه: زرغونه کاک７ه، 
احمد شاه بابا.

عام نوم: چ３ په عامه توگه يو شی يا ＇يز نوموي، لکه: قلم، کال او نور.

٤_ يو يو زده کوونکی دې د ！ول／ي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د زرغون３ کاک７ې د شعر مفهوم 
！ول／يوالو ته ووايي. ＊وونکی دې په سمون ک３ ورسره مرسته وک７ي.

٥_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�زرغونه کاک７ه د چا لور اود کوم ＄ای اوس５دونک３ وه؟ t

�د زرغون３ کاک７ې احوال موږ ته چا، د  کوم کتاب په وسيله را رسولى دی؟ t
�زرغون３ کاک７ې کوم کتاب په پ＋تو نظم ژباړلی دی؟ t

�زرغون３ کاک７ې له شاعرۍ پرته بل کوم هنر زده ک７ی و؟ t

زده کوونکي دې د  کوم３ بل３ ＊％ينه پ＋تو شاعرې په هکله لن６ معلومات وليکي او هغه دې په 
راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.



٤١

نهم لوست

ملي يووالی

_ ملي يووالی ＇ه ته وايي؟ 
_ که د يوې سيم３ يا ه５واد و－７ي په خپلو ک３ ت７ون او يووالی ونه لري، له کومو 

ستونزو سره به مخامخ شي؟
افغانستان د ！ولو استو－نو قومونو －６ کور دی. زموږ د ه５واد و－７ي －６ تاريخ او کلتور 
لري او د تاريخ په اوږدو ک３ دې م５شتو قومونو په گ６ه له خپل ه５واد او ！ا！وبي ＇خه ساتنه 

ک７ې او خپل ملي يووالی ي３ په هر حالت ک３ ساتلی دی.
په دې لوست ک３ ملي يووالی درپ５ژنو، په ارز＊ت او اهميت ي３ بحث کوو.



٤٢

هغه خلک چ３ په يوې ！اکل３ جغرافيايي سيم３ ک３ استو－نه لري، گ６ او شريک تاريخ، 
او  ملتونه  ！ول  پرمخ  ن７ۍ  د  ک８５ي.  بلل  ملت  يو  لري،  وياړونه  ملي  او  عنعنات  فرهنگ، 
ه５وادونه له ب５الب５لو قومونو او قبيلو ＇خه جوړ دي. دوی د －６ بر خليک خاوندان دي. تر 

يوه بيرغ الندې را ！ول او په يوه نامه ياد８４ي.
زموږ －ران ه５واد افغانستان د يوه واحد ملت په تو－ه د ！ولو افغانانو －６  کور دی. دا چ３ ！ولو 
په دې ستر او تاريخي کور ک３ ستر－３ ن７ۍ ته غ７ولي او د دې ه５واد په سپ５）لو اوبو او هوا ک３ 
را لوی شوي، د يوه افغان په نامه ياد８４ي، نو بايد يو له بل سره مينه او په خپلو من％و ک３ ژور 

ملي ت７ون، ！ين， يووالی ولري او تر يوه ب５رغ الندې ژوند وک７ي.
له خپل３  ！ولو  اوږدو ک３ －６ ژوند ک７ی دی.  په  تاريخ  د  اوس５دونکو  زموږ د ه５واد 

خاورې، ملي نواميسو او ＄مکن９ بشپ７تيا ＇خه په －６ه دفاع اوساتنه ک７ې ده.
دا ه５واد پر موږ ！ولو افغانانو حق لري چ３ د ودان９، سوکال９، سراسري سول３، امن او 

ملي وحدت د ساتلو لپاره ي３ هر ډول سر＊ندنو ته چمتو اوسو.
په ه５واد ک３ د ملي يووالي د ！ينگ＋ت او پياوړتيا لپاره دا تر هر ＇ه اړينه اوضروري ده 
چ３ هر ډول توپيرونه له من％ه يوسو. يو بل ته بايد د ورورول９ غ８５ه پرانيزو او په ！ولو ملي 

چارو ک３ د يوه واحد ملت په تو－ه ثابت دري＃ ولرو. 
که د ن７ۍ لويو او پر مختللو ه５وادونو ته و－ورو، نو راته ＇رگند８４ي چ３ هغوی تر هر 
＇ه لوم７ی هغه ب５ال ب５ل توپيرونه چ３ د دوی د ملي يووالي په زيان تمام８５ي، له من％ه وړي 
دي. پر ＄ای ي３ په پوره يووالي د علم، پوه３ او ！کنالوژۍ خواته مخه ک７ې ده. د ن７ۍ د غو 
پر مختللو ولسونو بشري او انساني کرامت ته په درناوي په خپلو ک３ د ملي يووالي پياوړې 

روحيه رامن％ته ک７ې ده.
په يوې ！ولن３ يا ه５واد ک３ د ملي يووالي په له من％ه تللو سره، هغه ه５واد او ！ولنه له سترې 
－６وډۍ سره مخامخ ک８５ي. د ملي وحدت د نشتوالي په صورت ک３ د حق او ر＊تينول９ 



٤٣

فعالیتونه

روحيه کمزورې ک８５ي. زور زياتی او نابرابري له يوې ور＄３ ＇خه بل３ ته زيات８５ي. تر ＇ن， 
ي３ د خوابديو، خپل من％ي شخ７و او د ＊منيو لمنه پراخ８５ي. په دې ترتيب د ه５واد بهرنيو 

د ＊منانو ته د هر ډول الس وهنو الرې چارې برابر８４ي. 
موږ بايد د خپل ملي يووالي په ارز＊ت او اهميت پوه شو، دا په ژوره تو－ه درک ک７و 
چ３  زموږ د ه５واد وداني او ن５کمرغي په همدغه ملي يووالي ک３ نغ＋ت３ ده. بايد چ３ د 
ملي يووالي د ساتن３ لپاره پراخ３ او هر اړخيزې هل３ ＄ل３ وک７و. د ＄اني －＂و او غو＊تنو پر 
＄ای د ملي －＂و درناوی وک７و. په پوره هو＊يارۍ او ＄يرکتيا بايد هغه عوامل معلوم ک７و او له 
من％ه ي３ يوسو چ３ زموږ ملي يووالي ته زيان رسوي، بنس＂ونه ي３ کمزوري کوي او د وخت 

په ت５ر４دو ي３ له من％ه وړي.

د متن لن６يز:
ملي يووالی د هر ه５واد د پرمختگ، سوکال９ او ن５کمرغ９ لپاره ډ４ر ضروري دی، 
نو د ساتلو او ！ين／＋ت لپاره ي３ بايد کلک３ او هر اړخيزې ه）３ او کو＊＋ونه وشي. که 
په کوم ه５واد ک３ د ملي وحدت مزي سست يا وشل８５ي، نو هغه له سترو گ６وډيو او ب３ 
شم５ره بد مرغيو سره مخامخ ک８５ي. د همدغه ملي وحدت د نشتوالي په صورت ک３ 

بهرنيو د＊منانو ته د ډول ډول الس وهنو الرې چارې برابر８４ي.

١_ د ＊وونکي له متن لوستن３ او الزمو ＇رگندونو وروسته دې زده کوونکي متن په غور 
او دقت په پ＂ه خوله ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پرگراف د ！ول／يوالو په وړاندې ولولي. 



٤٤

＊وونکی دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي. 
٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره د ملي وحدت، د هغه د ارز＊ت او اهميت په هکله 

نورو ！ولگيوالو ته خبرې وک７ي.

٤_ ＊وونکى دې دا الندې پو＊تن３ د تخت３ پر مخ وليکي او له زده کوونکو ＇خه دې 
وغواړي چ３ د هغو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي:

� ملي يووالی ＇ه شی دی؟ t
� ملي يووالی ＇ه －＂３ لري؟ t

� ب３ اتفاقي يا نفاق ＇ه زيانونه لري؟ t
� د ملي يووالي د ！ينگ＋ت لپاره ＇ه شي ته ډ４ره اړتيا ده؟ t

� تاس３ به د ملي يووالي د ！ينگ＋ت لپاره ＇ه کارونه وک７ئ؟ t

٥_ د  گرامر له مخ３، په دې الندې جملو ک３ له سم３ جمل３ ＇خه په پنسل کر＊ه 
چاپ５ره ک７ئ:

الف: افغانستان د ！ول افغانانو گ６ کور دی.

ب: افغانستان د ！ولو افغانان گ６ ه５واد دی.

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د ملي يووالي په هکله ＇و کر＊３ مقاله وليکي او په راتلونکي پ＋تو 
درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.



٤٥

د پ＋تو نثر لن６ه تاريخچه

لسم لوست 

_ ＇وک ويلی شي چ３ نثر ＇ه ته وايي؟
_ نظم او نثر ＇ه توپير لري؟

_ د پ＋تو نثر کوم پخوانی ليکلی کتاب در معلوم دی؟
د نثر لغوي معنا شيندل، پاشل او تيتول دي او په ادبي اصطالح ک３ هغه ليکنه ده 

چ３ د وزن او قافي３ له قيد او بند ＇خه آزاده وي.
هره ژبه دوه ډوله آثار لري: يو ي３ منظوم آثار دي چ３ په شعر ليکل شوي او بل ي３ 
منثور آثار دي چ３ په نثر ليکل شوي دي. پ＋تو ژبه دا دواړه ډوله آثار لري. دلته موږ په 

دې لوست ک３ د پ＋تو نثر پر لن６ تاريخي بهير بحث کوو:



٤٦

پ＋تو ژبه ډ４ر لرغونی تاريخ او ب６ايه فرهن／ي شتمني لري. د فرهن／ي شتمن９ ډ４ره ستره 
برخه په نظم او نثر ليکلي او شفاهي ادبيات دي چ３ د تاريخ په اوږدو ک３ رامن％ته شوي 
دي. دغه ادبيات د شعر او نثر په ب５ال ب５لو کالبونو ک３ خوندي دي. سره له دې چ３ د پ＋تو 
ژب３ د منظومو او منثورو آثارو ډ４ره برخه د زمانو د پ５＋و په بهير ک３ ضايع شوې ده، بيا هم 
هغه چ３ له دغو توفانونو خوندي پات３ دي او موږ ي３ په واک ک３ لرو، د پ＋تو ژب３ د فرهن／ي 

ب６اين３ ＊ه ＇رگندويي کوالی شي.
د پ＋تو نثري آثارو د تاريخي بهير په ل７ ک３، لوم７نی معلوم ليکوال ابو محمد هاشم ابن 
الزيد السرواني )٢٢٣ه .ق. زوک７ی( دی چ３ د ))سالو وږمه(( په نوم ي３ د پ＋تو نثر يو کتاب 
ليکلی دی. دغه کتاب تر اوسه نه دی تر السه شوی، د پ＂３ خزان３ ليکوال محمد هوتک، 

موږ ته دغه کتاب او د هغه ليکوال راپ５ژني.
دغه کتاب د عربي اشعارو  د فصاحت او بالغت په باره  ک３ ليکل شوی دی. له ابوهاشم 
سرواني ＇خه وروسته بل معلوم ليکوال چ３ په پ＋تو نثر ي３ د ))تذکرة االولياء(( په نوم له 
)٦١٢هـ.ق.( کال ＇خه وروسته يو کتاب ليکلی، هغه سليمان ماکو دی. د دغه کتاب د سر 
＇و پا３１ اوس زموږ په واک ک３ دی. په دغو ＇و تر السه شوو پا１و ک３ ＇لور نوميالي پ＋تانه 

شاعران او عارفان معرفي شوي دي.
په الس  ب５ل／ه  لوم７ن９  نثر  پ＋تو  د  ته  موږ  االولياء  تذکرة  ماکو  د سليمان  ＇رن／ه چ３ 
راکوي، نو له دې امله دغه کتاب د پ＋تو ژب３ په ادبي تاريخ ک３ له ستر ارز＊ت او اهميت 
＇خه برخمن دى. دغه نثر په موضوعي لحاظ د تاريخي نثرونو په ډله ک３ را＄ي، خو د 
جوړ＊ت له مخ３ ساده نثر دى. ډ４ر ک７ک５چ او پ５چلي ترکيبونه نه لري، درانه لغات هم په ک３ 

نه دي استعمال شوي او جمل３ ي３ لن６ې لن６ې دي.
له سليمان ماکو ＇خه وروسته بيا تر لسم３ هجري پ７５ۍ پورې، بل نثري کتاب په الس 
ک３ نه لرو. البته د پ＂３ خزان３ ليکوال موږ د ＄ينو ليکوالو او د هغوی د نثري کتابونو له 
آشنا کوي چ３ په هغو ک３ د شيخ ک＂ه ))لرغوني پ＋تانه((، د محمد بن علي  نومونو سره 
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بستي ))تاريخ سوري(( او د مال اهلل يار ))تحفة صالح(( د يادون３ وړ دي چ３ په اوومه، اتمه 
او نهمه هجري پ７５ۍ ک３ ليکل شوي دي.

له لسم３ هجري پ７５ۍ ＇خه را وروسته بيا موږ د پ＋تو نثر ډ４ر ليکلي کتابونه لرو. په هغو 
ک３ په لسمه هجری پ７５ۍ ک３ د بايزيد رو＊ان ليکلی اثر ))خير البيان(( او د اخوند درو４زه 
))مخزن االسالم(( کتابونو نومونه يادولی شو. دا دواړه کتابونه په پ＋تو مسجع نثر ليکل شوي 

او ديني موضوعات پک３ راغلي دي.
خيرالبيان او مخزن االسالم دواړه په مسجع يا قافيه وال نثر ليکل شوي دي، خو دا چ３ 
خيرالبيان دمخه ليکل شوى او مخزن االسالم، اخوند درو４زه د هغه د نثر ليکن３ په تعقيب 
＇و کاله وروسته تاليف ک７ى، نو ＄که بايزيد رو＊ان د مسجع نثر ليکن３ بنس اي＋ودونکى 

بلل شوى دى.
او  وده  پالل３،  پلويانو  درويزه  اخوند  او  رو＊ان  بايزيد  د  الره  دغه  ليکن３  نثر  مسجع  د 

پرمختيا ي３ ورک７ې او تر ډ４رې مودې ي３ دوام موندلى دى.
په يوولسمه هجري پ７５ۍ ک３ خوشحال خان خ＂ک او د هغه د کورن９ غ７و په نثر ک３ 
＄ين３ کتابونه ليکلي او ژباړلي دي. د خ＂کو دوره چ３ د پ＋تو ادب يوه زرينه دوره بلل ک８５ي، 
پ＋تو نثر ليکن３ په ک３ د يادون３ او ستاين３ وړ وده او پرمختيا موندل３ ده. د دې دورې د پ＋تو 
په نثري کتابونو ک３ د خوشحال خان خ＂ک د بياض پر نثرونو سرب５ره د هغه ))دستارنامه((، د 
عبدالقادرخان خ＂ک ))گلدسته((، د افضل خان خ＂ک ))تاريخ مرصع(( او ))عيار دانش((، 
د －وهر خان خ＂ک ژباړلی سيرت ))قلب السير(( او نورو نومونه د يادون３ وړ دي. دا کتابونه  
په ساده او روان پ＋تو نثر ليکل شوي دي چ３ په نورو ادبي ＊２／５و سرب５ره ي３ د نثر ساده －ي، 
له ډ４رو مهمو ＄ان／７نو ＇خه دي. وروسته د هوتکو  ن８د４والى  ته  رواني، و－７ن９ محاورې 
د واکمن９ په دوران کی پ＋تو نثر ليکن３ ډ４ر پرمختگ ک７ی دی. د مال نورمحمد غلجي 
))نافع المسلمين(( او د محمد هوتک ))پ＂ه خزانه(( د دې دورې د نثر مشهور کتابونه دي 
چ３ نافع المسلمين په مسجع نثر او پ＂ه خزانه په ساده روان نثر ليکل شوې ده. د احمدشاه 
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بابا د واکمن９ پر مهال هم پ＋تو نثر وده او پر مختيا موندل３ ده. د پيرمحمد کاک７ ))معرفت 
االفغاني((، د خان علوم )) د احمدشاه بابا د اشعارو پ＋تو شرحه(( او د عبداهلل فتاواى احمد 

شاهي په همدغه دوره ک３ ليکل شوي کتابونه دي.
د ديارلسم３ هجري پ７５ۍ په وروستيو ک３ د نوي او معاصر ادب د رامن％ته ک５دو الرې 
ليکن３ الره خپله ک７ې  د ساده  نثر ک３  په  ليکوالو  دورې  د دې  برابرې شوې دي.  چارې 
نژدې  ته  د ولس محاورې  عام،  پر خالف  ليکلو  نثر  او مسجع  پخواني متکلف  د  او  ده 
کليوالي او ولسي اصطالحات، محاورې او متلونه هم په خپلو نثري ليکنو ک３ کارولي او 
آثار د خلکو د پوهون３ له پاره د هغوی په ژبه وليکي.  ه）ه ي３ ک７ې ده چ３ خپل نثري 
د دې ډول نثري آثارو په ل７ ک３ د ب５ل／３ په تو－ه د نورمحمد نوري افغانی ))غونچه روه(( 
)١٢٨٠هـ.ق. تآليف( د مولوي احمد  ))گنج پ＋تو((، آدم خان درخان９، د ميراحمدشاه 
د  همدارنگه  او  نثرونه  راغلي  ک３  افغاني((  ))بهارستان  او  افغاني((  ))شکرستان  رضواني 
ميا حسيب گل کاکاخ５ل ژباړلی ناول ))نقش نگين(( او د ميا محمد يوسف ژباړلی ناول 
))توبةالنصوح(( نومونه يادولی شو. دغه نثرونه په ساده －９ او روان９ سرب５ره ادبي او هنري 

ارز＊تونه هم لري او د نوو هنري نثرونو ＇رکونه پک３ تر ستر－و ک８５ي.
وروسته بيا د پ＋تو نثر هر اړخيزه وده او پرمختيا موندل３ ده. د ساده او ژور نالستي نثرونو 
تر ＇ن， نوي هنري ادبي ژانرونه هم په پ＋تو ژب３ او ادب ک３ دود شوي دي. دلته د هغو 
ادبي نثري ژانرونو نومونه اخلو چ３ په پ＋تو ژبه او ادب ک３ دود او موږ ي３ په خپلو ادبياتو 

ک３ ډ４رې ب５ل／３ لرو.
ادبي  راپورتاژ،  ادبي  ليکونه،  ادبي  ！و！ه،  ادبي  طنز،  ډرامه،  رومان،  ناول،  کيسه،  لن６ه 
يونليک )سفرنامه(، ادبي ＄ان پ５＋３ )خاطرې(، ادبي ژوندليک )بيو－رافي(، تکل، ادبي 
ان％ور، فلمي سناريو او نور. اوس د پ＋تو نثر د ودې او پرمختيا يون په ډ４رې چ＂ک９ سره 

روان دی او ډول ډول نثري آثار چاپ او خپر８４ي.



٤٩

د متن لن６يز:
پ＋تو ژبه ب６ايه فرهنگي ز４رمه لري چ３ د هغ３ ستره برخه د دې ژب３ منظوم او منثور 
ليکلي او شفاهي ادبيات جوړوي. د پ＋تو ژب３ ډ４ر ليکلي آثار د زمان３ په خون７يو پ５＋و 
ک３ له من％ه تللي او ډ４ر ل８ ور＇خه خوندي پات３ شوي دي. د پ＋تو نثر لوم７نی کتاب 
چ３ موږ ي３ له نوم سره آشنا يو، هغه د ابوهاشم سروانی ليکلی اثر ))سالو وږمه(( دی 
چ３ پ＂３ خزان３ موږ ته را معرفي ک７ي. وروسته په اوومه هجري پ７５ۍ ک３ سليمان ماکو 
))تذکرة االولياء(( ليکلی او بيا په لسمه هجري پ７５ۍ ک３ بايزيد رو＊ان او اخوند درو４زه 
او د دې دواړو پيروانو په پ＋تو نثر کتابونه ليکلي دي. تر دې وروسته خوشحال خان او د 
هغه کورن９ د نثر کتابونه ليکلي دي. د ديارلسم３ هجري پ７５ۍ په وروستيو ک３ د پ＋تو 
ساده نثر ليکنه عامه شوې او ډ４ر پ＋تو کتابونه ليکل شوي دي. په اوسن９ او معاصره 
دوره ک３ پ＋تو نثر ډ４ره وده او پرمختيا ک７ې او د نثر ب５ال ب５ل ډولونه عام شوي او په هره 

برخه ک３ زيات شم５ر آثار رامن％ته شوي دي.

فعالیتونه

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله په غور او دقت سره ولولي. ستونزمن３ کلم３ دې 
په ن＋ه ک７ي.

٢_ ＊وونکی دې د زده کوونکو په ن＋ه ک７ې کلم３ پر زده کوونکو او يا په خپله معنا او 
پر تخت３ وليکي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره د متن يو يو پرگراف ولولي. ＊وونکي دې د اړتيا پر 
مهال مرسته ورسره وک７ي.
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٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او دې ته دې وگومارل شي چ３ متن په غور 
سره ولولي. يوه ډله دې په متن ک３ د کتابونو نومونه او بله دې د اشخاصو نومونه په ن＋ه ک７ي. 
د هرې ډل３ استازی دې هغه په ن＋ه ک７ي نومونه پر تخت３ وليکي. ＊وونکی دې د هغو په 

هکله زده کوونکو ته الزم３ ＇رگندون３ وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې په وار سره په ！ول／ي ک３ د لوستل شوي متن مفهوم په خپلو الفاظو 
او عبارتونو نورو ！ول／يوالو ته ووايي.

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د زده کوونکو د زده ک７ې ارزونه وشي:
�د پ＋تو نثر لوم７نی کتاب ＇ه نوم８５ي او چا ليکلی دی؟ t

�تذکرة االولياء چا ليکلی او ＇ه ډول کتاب دی؟ t
�د پ＋تو نثر د پن％و پخوانيو کتابونو نومونه واخلئ؟ t

�د پ＋تو نثر د پن％و پخوانيو ليکوالو نومونه واخلئ؟ t
�بايزيد رو＊ان او اخوند درو４زه خپل کتابونه )خيرالبيان او مخزن االسالم( په کوم  t

ډول نثر ليکلي دي؟
�خوشحال خ＂ک او د هغه پيروانو خپل کتابونه په کوم ډول نثر ليکلي دي؟ t

�د هنري نثر د ＄ينو ډولونو نومونه واخلئ. t

په  دې  هغه  او  ک７ي  معرفي  ک３  کر＊و  ＇و  په  کتاب  يو  نثر  پ＋تو  د  دې  کوونک３  زده 
راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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د بديع علم _ لوم７ۍ برخه
لفظي ادبي صنعتونه

يوولسم لوست

_ ＇وک د بديع علم پ５ژني؟
_ د بديع علم له کومو ادبي صنعتونو ＇خه بحث کوي؟

ادبی فنون يو ل７ ！اکلي اصول او موازين دي چ３ د هغو په وسيله د ادبي آثارو لفظي 
او معنوي ＊５گ３２ پ５ژندل ک８５ي.

بديع هغه پوهنه ده چ３ د وينا او کالم له ＊کال او هغو ادبي صنايعو ＇خه بحث کوي 
چ３ نظم اونثر ته ＊کال ورب＋ي.

بديع له دوه ډوله ادبي صنعتونو ＇خه بحث کوي: يوه ته ي３ لفظي او بل ته ي３ معنوي 
صنعتونه وايي. په دې لوست ک３ لفظي ادبي صنعتونه درپ５ژنو:
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ادبي فنون په عام مفهوم يو ل７ ！اکلي اصول او موازين دي. د دغو موازينو په وسيله د ادبي 
آثارو لفظي او معنوي ＊５گ３２ يا په بله وينا ＊کالوې، هنري او ادبي ارز＊تونه پ５ژندل ک８５ي. 
يا ادبي فنون هغه موازين تشريح کوي چ３ د هغو په وسيله کوالی شو د ادبي آثارو لفظي او 

معنوي ＊کالوې وپ５ژنو.
ادبي فنون درې سترې ＇ان／３ لري: معاني، بيان او بديع 

دا چ３ موږ دلته لفظي صنايع درپ５ژنو، دا صنايع د ادبي فنون د ))بديع(( په ＇ان／３ پورې 
اړه لري. د مخه تر دې چ３ د شعر دغه صنعتونه دروپ５ژنو، الزمه ده د بديع علم په لغوي او 

اصطالحي معنا پوه شو.
پوهنه  ادبي اصطالح هغه  په  او  او ح５رانوونکی شی دی  تازه  بديع لغوي معنا نوی،  د 
ده چ３ د وينا او کالم له ＊کال او هغو صنايعو ＇خه بحث کوي چ３ نظم او نثر ته ＊کال 
په )٢٧٤ هجري  نوموړي  دی.  معتز  بن  عبداهلل  کوونکی  علم وضعه  د  بديع  د  ورب＋ي. 
قمري( کال په دې اړه په عربي ژبه يو مفصل کتاب تآليف ک７ او ورو ورو دغه پوهنه نورو ژبو 
ته خپره شوه. د بديع د علم موضوع فصيحه او بليغه ادبي ويناده او هغه ＇ه ته چ３ د بليغ３ 

وينا د ＊کال سبب ک８５ي، ادبي صنعتونه وايي.
ادبي صنعتونه دوه ډوله دي: لفظي صنعتونه او معنوي صنعتونه.

لفظي صنعتونه دا دي:
لفظي صنعتونه هغه دي چ３ په هغو ک３ د وينا ＊کال په کلمو پورې اړه ولري. که دغو 
کلمو ته د معنا په خوندي ساتنه بدلون ورک７و، د وينا ＊کال له من％ه ＄ي. د لفظي صنعتونو 
قلب،  ډولونه،  ب５ل  ب５ال  هغه  د  او  تجنيس  دي:  دا  ي３  نومونه  ＄ينو  د  دی،  زيات  شم５ر 
ذوالقوافي، اشتقاق، ترصيع، سياق االعداد، المربع، تکرار، تضمين، معما، منقوط، غير 

منقوط، سجع او داس３ نور.
＇و مشهور لفظي صنعتونه له مثالونو سره دا دي:

١_ تجنيس:
 په لغت ک３ هم جنس کولو ته وايي او په اصطالح ک３ هغه ادبي صنعت دی چ３ د شعر 
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په يو بيت يا نيم بيتي ک３ دوې يا زيات３ داس３ کلم３ راشي چ３ په ليک او لوست ک３ ！ول３ 
سره يو شی او يا يو ＇ه سره ورته او په معنا  ک３ سره بيل３ وي.

تجنيس دا الندې ډولونه لري: 
)٣( زايد تجنيس  )٢( ناقص تجنيس  )١( تام تجنيس  

)٤( مرکب تجنيس، خطي تجنيس، مرفوع  تجنيس او نور.

دلته د تام تجنيس يو مثال راوړو:           
پـــه مـــا خـــــوري د زړ－ـــــي ويــنــ３: فـــــراق 

ـــي ـــن وي ـــــ３  م اهلل  ـــه  ـــت ـــش ن ـــــ３  م آشــــنــــا 
)پيرمحمد کاک７(

په پورته بيت ک３))ويني(( کلمه په دواړو نيم بيتو ک３ راغل３ ده. په لوم７ي نيم بيتي ک３ 
))وين３(( د دري د )خون( په معنا او په دويم ک３ ))ويني(( د ليدلو په معنا دی چ３ تام تجنيس 

بلل ک８５ي.
١_ قلب:

په لغت ک３ سرچپه کولو ته وايي، د بديع د علم په اصطالح په يوه وينا ک３ د دوو يا زياتو 
داس３ کلمو راوړل وي چ３ توري ي３ په نوعه او عدد ک３ سره يو او  په ترتيب ک３ سره او＊تي 

وي. قلب په ＇لور ډوله دی: قلب کل، قلب بعض، قلب مستوي، قلب منجنح.
دلته د )قلب کل( يو مثال راوړو:

ـــــه خــم ـــــم پ ـــــخ کـــــــ７ه خ ـــــه م ــــ３ پ ــــف زل
مـــخ پـــــــه  مـــــــخ  تـــــــه  مـــــــا  و  ــــه  ــــن ــــ５ ک
مـــخ  پـــــــه  مـــــــخ  تـــــــه  مـــــــا  و  ــــه  ــــن ــــ５ ک
ـــــه خــم ـــــم پ ـــــخ کـــــــ７ه خ ـــــه م ــــ３ پ ــــف زل

په پورته مثال ک３ گورو چ３ )خم( په )خم( او )مخ( په )مخ( کلم３ سرچپه شوي دي او 
د کلم３ دواړه توري سره او＊تي دي، نو ＄که ي３ )قلب کل( بولي.
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٢_ المربع:
هغه نظم يا شعر ته وايي چ３ يو شاعر يوه رباعي داس３ راوړي چ３ عمودي او افقي يو 

ډول ولوستل شي.
يــم افــگار  زړه  پــه  غمــه  لــه  يــار  د 
يــم  خــوار  يــم  دردمنــد  وايــم  ＇ــه  غمــه  لــه 
يــم  بيمــار  －ــوره  هــر  يــم  دردمنــد  زړه  پــه 
يــم  زار  يــم  بيمــار  يــم  خــوار  يــم  افــ／ار 

پورتنی شعر عمودي او افقي يو شان لوستل ک８５ي.

٣_ تضمين:
د سند او مثال په تو－ه شاعر د خپل کالم د تقوي３ لپاره د مضمون د تام ارتباط په صورت 
ک３ د بل چا د نظم يوه ！و！ه، نيم بيتی، بيت، يا ＇وبيتونه په خپل شعر يا نظم ک３ را وړلو 
ته تضمين وايي. دا الندې ډولونه لري: ابداع يا رفوتضمين، استعانه، مصرع تضمين، له 

تصرف سره تضمين، ب３ تصرفه تضمين. دلته د ابداع يا د  رفوتضمين يو مثال راوړو:
))دا په مخ ي３ د خط ليکه دو تا راغله((
راغله  قــبــا  مشکينه  لـــره  کعب３  ــه  ک

پورته بيت د بيدل هشنغري دى، م／ر لوم７ۍ مسره ي３ د حميد را اخيست３ ده. د حميد 
د شعر ！ول بيت په دې ډول دی:

راغله دوتــا  ليکه  خط  د  ي３  مخ  په  دا 
راغله    ــال  ب ـــوره  ت دې  لـــره  ــخ  م ــا  －ــوي

ب５دل ور＇خه لوم７ۍ مسره تضمين ک７ې ده.
٤_ ترصيع: 

ترصيع عربي کلمه ده، په لغت ک３ د جواهرو اي＋ودلو ته وايي، په ادبي اصطالح ک３ هغه 
صنعت دی چ３ شاعر خپل يو بيت په ＇و برخو و４شي، هره برخه د بل３ برخ３ په مقابل ک３ 
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داس３ راوړي چ３ په وزن ک３ سره برابروي، لکه د رحمان بابا دا الندې بيت:
                                  په حالت د عاشقانو نظر بويه

                                 په زيارت د شهيدانو گذر بويه 
په دې بيت ک３ )حالت _ زيارت( )عاشقانو _ شهيدانو( او )نظر _ گذر( يو د بل په مقابل 

ک３ راغلي دي.

٥_ ذوالقوافي: 
هغه شعر دی چ３ له دوو ＇خه زيات３ قافي３ ولري او که د قافيو ترمن＃ رديفونه هم ولري، 

نو بيا ي３ ذوالقوافي مع الحواجب بولي، لکه په دې الندې بيت ک３:
                                چا د شرف ورک３ د ليال نه جلباب لرې ک７
                                چا د ژوند سفر ک３ د حيا نه شباب لرې ک７

په پورته بيت ک３ ))ور _ سفر((، ))ليال _ حياء(( ))جلباب _ شباب(( د قافي３ کلم３ دي 
او )لرې ک７ _ لرې ک７( ي３ د رديف په تو－ه راغلی دی.

دمتن لن６يز:
بديع په لغت ک３ نوي تازه او حيرانوونکي ＇يز ته وايي او په ادبي اصطالح ک３ هغه 
علم دی چ３ د وينا او کالم له ＊کال او هغو صنايعو ＇خه بحث کوي چ３ نظم يا نثر 

ته ＊کال ورکوي.
ادبي صنعتونه په دوه ډوله دي: لفظي صنايع او معنوي صنايع.

لفظي صنايع: هغه دي چ３ په هغو ک３ د وينا ＊کال په کلمو پورې اړه ولري، که هغو 
ته د معنا په خوندي ساتنه بدلون ورک７و، د وينا ＊کال له من％ه ＄ي. د لفظي صنايعو 
شم５ر ډ４ر دی،  ＄ين３ مهم ي３ دادي: تجنيس او د هغه ډولونه، قلب، ذوالقوافي، سياق 

االعداد تضمين، معما، سجع او نور.
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله په ډ４ر غور او دقت سره ولولي.
ولولي،  غ８  لوړ  په  برخه  يوه  يوه  متن  د  وړاندې  په  ！ول／يوالو  د  دې  کوونکی  زده  يو  يو   _٢

＊وونکی دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، د يوې ډل３ زده کوونکي دې له متن ＇خه يو 
بيت پر تخته وليکي او د بل３ ډل３ زده کوونکی دې پک３ هغه موجود ادبي صنعتونه و＊يي او الزم 

توضيحات دې ورک７ي.

٤_ په الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�ادبي فنون ＇ه ته وايي؟ t

�ادبي فنون ＇و ＇انگ３ لري؟ t
�بديع په لغت او اصطالح ک３ ＇ه ته وايي؟ t

�بديع علم له کومو ادبي صنعتونو ＇خه بحث کوي؟ t
�لفظي صنعتونه تعريف ک７ئ؟ t

�د ＇و مشهورو لفظي صنعتونو نومونه واخلئ؟ t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه د در４و لفظي صنعتونو لپاره يو يو نوی مثال او نمونه 
پيدا  او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

فعالیتونه

كورن９ دنده
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دولسم لوست

د بديع علم _ دويمه برخه
معنوي صنعتونه

_ معنوي صنعتونه ＇ه ته وايي؟
_ کوم علم له معنوي صنعتونو ＇خه بحث کوي؟

بديع په لغت ک３ نوي، تازه او حيرانوونکي ＇يز ته وايي او په ادبي اصطالح ک３ 
بديع علم  د ادبي فنونو يوه ډ４ره مهمه ＇ان／ه ده چ３ د وينا او کالم له لفظي او معنوي 
＊کالوو ＇خه بحث کوي. مخک３ مو په يوه لوست ک３ لفظي صنعتونه در وپ５ژندل، په 

دې لوست ک３ معنوي ادبي صنعتونه چ３ د بديع د علم يوه مهمه برخه ده، درپ５ژنو.
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بديع علم د ادبي فنونو له در４و ＇ان／و )بيان، معاني، بديع( ＇خه يوه ډ４ره اړينه او اساسي 
برخه ده چ３ د هغ３ په وسيله د وينا يا کالم ＊کال معلوم８５ي. د بديع علم له دوو ډلو ادبي 

صنعتونو ＇خه بحث کوي: 
لفظي صنعتونه  او معنوي صنعتونه.

لفظي صنعتونه مو د مخه په يوه لوست ک３ وپ５ژندل. په دې لوست ک３ معنوي صنعتونه 
درپ５ژندل ک８５ي.

معنوي صنعتونه هغه ادبي صنعتونه دي چ３ په هغو ک３ د وينا يا کالم ＊کال په معنا پورې 
اړه لري. که کلم３ ته د معنا په ساتنه بدلون ورک７و، بيا هم ＊کال پر خپل ＄ای پات３ ک８５ي. 

د معنوي صنعتونو شم５ر زيات دی، د ＄ينو نومونه ي３ دادي:
التفات، جمع،  ايهام، لف و نشر، عکس و تبديل، عارفانه تجاهل ،  يا طباق،  تضاد 
تعليل،  مبالغه، حسن  الضدين،  متحمل  تعجب،  المثل،  ارسال  النظير،  مراعات  تفريق، 

تنسيق الصفات، استدالل، مخاطبه، هجو، رجوع او داس３ نور.
＄ين３ ډ４ر مشهور معنوي صنعتونه د مثالونو په ترڅ ک３ درپ５ژنو:

١_ طباق:
په يوه کالم يا شعر ک３ چ３ متقابل الفاظ، لکه: ر１ا او تياره، شپه او ورځ، ژړا اوخندا، 
مرگ او ژوند، خوشالي او خپگان، تور او سپين او داس３ نور يو ＄ای سره راوړل شي، د 

طباق صنعت ورته وايي: د مثال په ډول، د عبدالقادر خان خ＂ک دا الندې بيت وگورئ:
ته  ديــدار  خندا  خندا  په  تلمه  ي３  چ３ 
ته ــزار  م ژړا  ژړا  په  ــم  دروم ي３  اوس 

يا
درومــ３ ته  چ３  کــ７م  ژړا  ستر－و  ســرو  په  زه 
ــه خــنــدا ３＄ ــا چــ３ رخــصــتــ５ــ８ې پ ــه م ــه ل ت
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په پورته شعرونو ک３ د  خندا او ژړا  کلمو په ذ کر سره طباق موجود دی. طباق په درې 
ډولونو:  اسمي، فعلي، ايجابي او سلبي طباق باندې و４شل شوی دی.

٢_ مراعات النظير:
که چ５رې په يوه جمله يا د شعر د بيت په يوه مسره ک３ د کوم شي يادونه وشي او په 
وروسته جمله يا نيم بيتي ک３ د هغه ياد شوي شي نور مناسبات او ماليمات وويل شي، نو 

دغه ډول ＊ايست ته مراعات النظير ويل ک８５ي، لکه د خوږ دل شاعر په دې بيت ک３:
ډکه  غوړو  له  عشق  د  م３  شمعه  زړه  د 
اوره ديــدن  د  محبوب  د  ل／ه  پرې  ژر 

يا لکه علي خان چ３ وايي:
والوت پرو  په  خط  د  مرغه  ＊ايست  د 
راغله هــوا  نرمه  يــوه  زړه  په  عاشق  د 

او  مناسباتو  هغ３  د  نو  ک７ې،  يادونه  شمع３  د  ک３  بيتي  نيم  لوم７ي  په  شاعر  کله چ３ 
ماليماتو، يعن３ اور او غوړو ته هم اشاره کوي، نو په يوه بيت ک３ د داس３ متناسبو الفاظو،  

چ３ يو له بل سره تناسب ولري، راوړلو ته د مراعات النظير ادبي صنعت وايي.
ي３  له هغ３ سره  نو  ده،  راوړې  کلمه  مارغه  د  بيت ک３  پورته  په  همدارن／ه علي خان 
مناسبت: پر، الوت، نرمه هوا چ３ له الوتلو سره پيدا ک８５ي، ！ول ذکر ک７ي دي، نو مراعات 

النظير صنعت بلل ک８５ي.

٣_ لف او نشر:
که يو شاعر په يوه بيت يا مسره ک３ ＄ين３ مطالب د اجمال په صورت راوړي او په بله 
مسره يا بيت ک３ د هغ３ هر يو متعلق ＇ه بله معنا راوړي، لف او نشر ي３ بولي. يا په بله 

وينا:
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که يو شاعر يو ＄ل ＇و شيان په کالم ک３ ذ کر ک７ي او د هغ３ تعبير بيا په ترتيب يا وړاندې 
وروسته ب２ه باندې وک７ي، لف او نشر ي３ بولي، لکه دا الندې بيت:

سورگل يا  دی  ＇راغ  يا  دی  گلشن  دې  که  مخ 
بلبل  ــا  ي ــم  ي پتنگ  ــا  ي ــم،  ي بـــورا  ــانــدې  ب زه 

دلته وينو چ３ شاعر په لوم７ي نيم بيت ک３ د )گلشن، ＇راغ او سورگل( يادونه ک７ې ده او 
په دويم نيم بيتي ک３ ي３ د هغوی مطابق )بورا، پتنگ او بلبل( ياد ک７ي دي چ３ يو له بل سره 

مناسبت لري. لف او نشر په مرتب او غير مرتب لف او نشر باندې و４شل ک８５ي.
د مرتب لف و نشر ب５ل／ه دا ده:

دا ＇ه يار دا ＇ه جانان دا ＇ه اغيار دى
دا ＇ه زغن دى بلبل  دا ＇ه  دا ＇ه －ل 

په پورته بيت ک３ په لوم７ي نيم بيتي ک３ ي３ يار، جانان او اغيار ياد ک７ي او د هغوى تعبير 
په دويم نيم بيتي ک３ په ترتيب سره: －ل، بلبل او زغن باندې شوى دى چ３ دغه ＊ايست ته 

مرتب لف و نشر ويل ک８５ي.

٤_ عکس او تبديل:
تضاد  معنا  د  او  راوړي  ک３  مسرې  دويم３  په  کلم３  مسرې  لوم７ۍ  د  شاعر  کله چ３ 
ور＇خه رامن％ته شي، د عکس او تبديل ادبي صنعت ورته ويل ک８５ي، لکه: په دې الندې 

بيتونو ک３:
ـــ７ې تـــه رانــغــلــ３ ـــاد ک ــه ي ــرت مـــا پـــه ســـل ک
ـــاد کــ７م ــا ي ــه ت ــه درشــــم ک ــرت ــل ک ــه س زه ب
کــک وي تــه  وده  ورکــــا  لــک  کــه  ســخــي 
لــک وي تــه  وده  ورکــــا  کــک  کــه  بــخــيــل 

د پورته بيتونو په لوم７ي بيت ک３ د اول３ مسرې کلم３ په دويم３ مسرې ک３ سره او＊تي 



٦١

دي او د معنا تضاد ي３ را من％ته ک７ی دی. سل کرته يا دول، يو کرت نه ورتلل او سل کرته 
تگ، يو کرت يا دول د صنعت په لحاظ عکس و تبديل دی.

همدارنگه په دويم مثال ک３ د سخي لک ورکول، کک －２ل او د بخيل کک ورکول، 
لک －２ل سره تضاد لري او له بل３ خوا د بيت د لوم７ۍ مسرې کلم３ په دويم３ مسرې ک３ 

سره او＊تي او د عکس و تبديل صنعت ور＇خه جوړ شوی دی.

٥_ حسن تعليل:
يوه  د  او مناسب سبب چ３ شاعر  يوه غير حقيقي، م／ر لطيف  د  لپاره  يوه وصف  د 
صنعت لپاره داس３ علت پيدا ک７ي چ３ په اصل حقيقت ک３ ي３ سبب نه وي، مگر د لطافت 

او حسن له کبله ي３ دغه صنعت ته نسبت ک５دای شي، لکه حميد مومند چ３ وايي:
ــخ شو  ــر م ــ３ د گــلــرخ ســاقــي پ چــ３ نــظــر ي
شه  نسکور  پر４وت  جــام  الســه  له  نرگس  د 

يا:
ک７ه رخــســار  د  ــرې  ل زلف３  ستر－３  وغـــ７وه 
－لو د  ک３  پا１و  په  لمر  ــ８دي  ر４ ته  ليدو  ستا 

په الس  د شرابو جام هم  ليدنه چ３  د هغه محبوب  نو  وگورو،  ته  بيت  پورته  که دې 
او  پر４و＄ي  السه  له  ي３  جام  خپل  چ３  کوي  اغ５ز  دومره  گل  پر  نرگس  د  ولري،   ک３ 

نسکور８４ي.
په دويم بيت ک３ شاعر د يار مخ ليدل د لمر د ر８４د４دلو او خو＄５دلو علت －２لى دى، که 

＇ه هم په حقيقت دغه علت نشي ک５دلى، خو ډ４ر ＊ه لطافت لري.

٦_ رجوع:
رجوع په لغت ک３ ب５رته راگر＄５دلو ته وايي او په ادبي اصطالح هغه ادبي صنعت دی 
چ３ يو ＇وک يو مطلب يو ＄ل ＇رگند ک７ي او بيا په وروست９ جمله يا نيم بيتي ک３ د يوه 
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لکه:  و－ر＄ي،  له خپل مطلب ＇خه  او  ک７ي  باطله  لپاره خپله ک７ې خبره  خاص غرض 
خوشحال خان خ＂ک چ３ وايي:

که ＊ه وايم و چا ته هم ي３ بد نيسي په زړه ک３ 
دی کم  عقل  ＇ه  زما  يا  مغلو  د  دی  بخت  يا 
دی کم  عقل  ＇ه  زما  نه  مغلو  د  دی  بخت  نه 
دا  ُکل واړه پيري ده چ３ م３ کار درهم برهم دی

که دا پورته دوه بيتونه وگورو، وينو چ３ خوشحال خان خ＂ک يو ＄ل خپل３ کم بخت９ او 
کم عقل９ ته اشاره کوي او وروسته بيا له خپل مطلب ＇خه گر＄ي او د هر ＇ه اصلي المل 

او علت زړ＊ت او ضعيفي بولي.

٧_ عارفانه تجاهل:
کله چ３ د يوه نزاکت او لطافت لپاره شاعر خپل ＄ان په يوه شي ناخبره واچوي، په داس３ 
حال ک３ چ３ ＊ه پرې خبر او ورمعلوم وي، په شعر او ادب ک３ دې ته د عارفانه تجاهل ادبي 

صنعت ويل ک８５ي.
لکه علي خان چ３ وايي:

ليده شي  نيم  شاله  له  دی چ３   مخ  دلبر  د  دا 
غره  له  نيم  شی  ليده  چ３  دی  نمر  زي７وتی  يا 

يا لکه دا بيت:
－ر＄５دلى دى  مخ  پر  چ３  دى  خط  ي３  دا 
ـــوي طــواف ـــرم ک پــه ح ــان دي  ــ／ــي کــه زن

په پورته بيت ک３ معشوق３ خپل ＊کلی مخ په ＊کلي ژ７４ شال ک３ پ ک７ی دی، خول８ه ＊کل３ 
برخه ور＇خه په يوه گو＊ه ک３ ＊کاري چ３ د ژ７４ شال عکس ورباندې پر４وتی دی، نو شاعر ＄ان ناخبره 

غور＄وي اووايي چ３ زه نه پوه８５م چ３ دا د مازي／ر لمر دی او که زما د محبوب ＊کلی مخ.
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٨_ تلميح:
تلمح په لغت ک３ په مالگه کولو ته وايي او په ادبي اصطالح ک３ هغه ادبي صنعت دی چ３ 

شاعر په خپل شعر ک３ يوې تاريخي پ５＋３ او حکايت ته اشاره ک７ې وي.
         لکه:

ـــو زرک د  ــل  ــي س ــا  ــي ب ـــاد  ـــره ف وژاړه  ــر  ــگ م
کوهستانه ــه  ل را＄ـــي  ســتــرگــو  ســـرو  ــه  پ ــ３  چ

          يا:
ديــوانــو و  ونــيــو  ＄ــکــه  دې  ــخــت  ت زړه  د 
الســه لـــه  الړه  ســلــيــمــان  د  ــه  ــوت گ دې  چـــ３ 

          يا:
ته ــ８دي محبوب  ــر４ پ نــه  نـــژدې  مــ３  رقــيــب  کــه 
ته يعقوب  دی  بــس  ــوی  ب کميس  د  يوسف  د 

په لوم７ی بيت ک３ د شيرين３ عاشق فرهاد، په دويم ک３ د سليمان عليه السالم نگين او په دريم 
ک３ د يوسف عليه السالم او حضرت يعقوب عليه السالم واقعو ته اشاره ده.

د متن لن６يز:
معنوي  او  لفظي  له  کالم  او  وينا  د  ده چ３  ＇انگه  مهمه  يوه  فنونو  ادبي  د  علم  بديع  د 
صنعتونو＇خه بحث کوي. معنوي صنعتونه هغه دي چ３ په هغو ک３ د وينا يا کالم ＊کال په 
معنا پورې اړه لري.  که کلم３ ته د معنا په حفظ بدلون ورک７و، بيا هم ＊کال پر خپل ＄ای  
پات３ ک８５ي. د معنوي صنعتونو شم５ر زيات دی. ＄ين３ ډ４ر مشهور ي３ دادي: تضاد يا طباق، 
رجوع  استخدام،  هجو،  مخاطبه،  استدالل،  الصفات،  تنسيق  مبالغه،  نشر،  او  لف  ايهام، 

اونور.
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١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه ک７ي.
٢_ ＊وونکی دې د متن ستونزمن３ کلم３ پر زده کوونکو او ډ４رې ستونزمن３ دې په خپله 

معنا ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې د متن يوه يوه برخه ولولي، ＊وونکی دې د اړتيا پر مهال مرسته 

ورسره وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، د يوې ډل３ يو زده کوونکی دې له متن 
ادبي  هغه ک３ موجود  په  کوونکی دې  زده  ډل３  بل３  د  او  وليکي  تخت３  پر  بيت  يو  ＇خه 

صنعت معلوم ک７ي او الزم３ ＇رگندون３ دې وک７ي. دا ل７ۍ دې په دواړو ډلو تطبيق شي.
٥_ په دې الندې پو＊تنو د لوست د زده ک７ې ارزونه ک８５ي:

�ادبي فنون ＇ه ته وايي؟ t
�ادبي فنون کوم３ ＇انگ３ لري؟ t

�بديع په لغت او ادبي اصطالح ک３ ＇ه ته وايي؟ t
�د بديع علم له کومو ادبي صنعتونو ＇خه بحث کوي؟ t

�معنوي صنعتونه تعريف ک７ئ. t
�د پن％و معنوي صنعتونو نومونه واخلئ. t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په تو－ه د خپل３ خو＊３ د معنوي ادبي صنعتونو لپاره له 
متن پرته نور مثالونه پيدا او په راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالوته 

ووايي.

كورن９ دنده

فعالیتونه
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ديارلسم لوست 

خيرالبيان

_ تاس３ د پ＋تو په پخوانيو نثري کتابونو ک３ کوم کتابونه پ５ژنئ؟
_ تاس３ د خيرالبيان په نوم د کوم کتاب نوم اور４دلی؟

_ تاس３ بايزيد رو＊ان پ５ژنئ؟
د پ＋تو ادب من％ن９ يا کالسيکه دوره د پ＋تو ادب په تاريخ ک３ يوه ＄النده ادبي دوره 
ده چ３ ډ４ر پياوړي ادبي غور＄ن／ونه پک３ رامن％ته شوي دي. ډ４ر علمي او فرهنگي 
فرهنگياليو  او  نومياليو  دغو  له  يو  دي.  ＄ل５دلي  را  ک３  دورې  دغ３  په  شخصيتونه 
شخصيتونو ＇خه بايزيد رو＊ان دی. رو＊ان د پ＋تو، دري، عربي او هندي ژبو په نظم 
او نثر ک３ زيات شم５ر آثار ليکلي دي. په پ＋تو آثارو ک３ ي３ يو )خيرالبيان( نوم８５ي. دلته 

ي３ په دې لوست ک３ درپ５ژنو.
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بايزيد رو＊ان د قاضي عبداهلل زوی و، په قوم اورم７ پ＋تون و. کورن９ ي３ له وزيرستان ＇خه 
هندوستان ته تلل３ وه. رو＊ان هلته په ٩٢٦هجري قمري کال ستر－３ ن７ۍ ته پرانيست３ وې. 
نوموړي د علومو له زده ک７ې وروسته يوه د طريقت او عرفان الره رامن％ته ک７ه. ډ４ر مريدان 
او پلويان ي３ وموندل او وروسته دغه روحاني او تصوفي غور＄ن， ملي او سياسي ب２ه خپله 
ک７ه. بايزيد د عرفان او تصوف تر＇نگ د وخت د مغولي واکمن９ په وړاندې ملي مبارزه پيل 

ک７ه او د دغ３ مبارزې په بهير ک３ په )٩٨٥هـ.ق.( کال ک３ وفات شو.
بايزيد رو＊ان )٩٢٦ _ ٩٨٥هـ.ق.( زموږ د ه５واد پياوړی علمي _ فرهن／ي او سياسي 
شخصيت و. نوموړي د خپل３ علمي، عرفاني الرې د تبليغ او د خپلو پيروانو د الر＊وون３ 
لپاره په پ＋تو، دري، عربي او هندي ژبو ډ４ر آثار ليکلي دي چ３ په هغو ک３ يو ډ４ر مشهور 
اثر ))خيرالبيان(( نوم８５ي. سره له دې چ３ د بايزيد رو＊ان د دې اثر په هکله يا دون３ د پ＋تو 
په پخوانيو منظومو او منثورو آثارو او همدارن／ه د بهرنيو ختي％پوهانو په ليکنو ک３ شوې 
وې، خو په خپله دغه کتاب زموږ په الس ک３ نه و. له ＊ه مرغه چ３ د دغه ارز＊تناک اثر يوه 
قلمي نسخه بهرنيو ختي％پوهانو له ＄ان سره اروپا ته وړې او د جرمني د تبونگين پوهنتون 
د کتابتون د خطي نسخو په مجموعه ک３ خوندي وه. د پ５＋ور د پ＋تو اک６５يمي مشر موالنا 
عبدالقادر دا نسخه په ډ４رو ک７اوونو په نوموړي کتابتون ک３ تر السه ک７ه، د هغ３ يوه کاپي ي３ 
له ＄ان سره پ＋تونخوا ته يوړه او د پ＋تو  اک６５يمي له خوا د موالنا عبدالقادر د پ５ژندگلوۍ، 
＇رگندونو او د موالنا عبدالقدوس قاسمي له سريزې او تعليقاتو سره په )٤٣١( مخونو ک３ 
خپره شوه. همدارنگه د همدې قلمي نسخ３ يوه عکسي کاپي عبدالرؤوف ب５نوا ترالسه 
ک７ې وه.  د هغ３ له مخ３ په افسي او عکسي ب２ه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهن％ي له 
خوا په )١٣٥٣ لمريز( کال چاپ او خپره شوه. د خيرالبيان د تآليف کال نه دی معلوم. هغه 
قلمي نسخه چ３ په کابل او پ５＋ور ک３ ور＇خه د خيرالبيان کتاب خپور شوی، ！ول )٣٣٤( 
مخونه لري. دغه نسخه په )١٠٦١ هجري قمري( کال خطاطي شوې ده. د خيرالبيان دا 
چاپ شوې نسخه په ＇لورو )پ＋تو، دري، عربي او هندي( ژبو ده چ３ ډ４ره برخه ي３ پ＋تو، 
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په ＄ينو ＄ايونو ک３ په دري ژبه ＇رگندون３ او په عربي ژبه د قرآن آيتونه، نبوي حديثونه، 
＄ين３ عربي مقول３ او په ＄ينو برخو ک３ ي３ د هندي ژب３ په پنجابي لهجه ＄ين３ ＇رگندون３ 

راغل３ دي.
په دې وروستيو کلونو ک３ د هندوستان د حيدر آباد د دکن په ساالر جن， موزيم ک３ 
د خيرالبيان يوه بله بشپ７ه قلمي نسخه وموندل شوه. دغه نسخه په )١٠٧٩ هجري قمري( 
کال ک３ خطاطي شوې او ！ول مطالب په ＇لور واړو ژبو په برابره اندازه پک３ راغلي دي. 
په ＇لورو ژبو د خيرالبيان ليکلو په هکله په خپله پير رو＊ان داس３ وايي:  )) －وره ک７ی 
م３ دی خيرالبيان په ＇لور ژب３ موافق له قرآن،  پک３ دی بيان د ر＊تيا، دروغ، د حالل او 
حرام، د  ک７ه نه ک７ه په هر مقام، په تا دې وي اعالن.(( د خيرالبيان پ＋تو برخه په مسجع او 
قافيه لرونکي نثر ليکل شوې ده. استاد پوهاند عبدالشکور رشاد په خپلو ＇７５نو ک３ د هغ３ 
＄ين３ برخ３ نظم بلل３ دي. مسجع نثر په لسمه هجری پ７５ۍ ک３ بايزيد رو＊ان په پ＋تو ک３ 
دود ک７ی دی. بايزيد رو＊ان په مسجع نثر د خيرالبيان کتاب وليکه. کله چ３ اخوند درو４زه 
د بايزيد رو＊ان مخالفت ته راپورته شو، د خيرالبيان په مقابل ک３ ي３ خپل کتاب )مخزن 
االسالم( هم د بايزيد رو＊ان په ＇５ر په مسجع نثر وليکه. بيا نورو ليکوالو هم د دغه مسجع 

نثر ليکن３ الر تعقيب ک７ه او نژدې دوه سوه کاله ي３ دوام موندلی دی.
خيرالبيان ！ول ＇لو４＋ت بابونه لري چ３ ب５ال ب５ل ديني، عرفاني او فقهي مسايل پک３ 
تر )١٢١( لويو وړو سرليکونو الندې راغلي دي. د دې کتاب د ＄ينو مطالبو سر ليکونه 

دادي: 
د لمان％ه د فرايضو، واجباتو او سنتونو بيان، د غسل بيان، د تيمم بيان، د اوداسه بيان، 
د نجاست د مکروهاتو، اوامرو او نواهيو بيانونه، د روژې، زکات او حج بيانونه، د نفس، 
ژوند، مرگ، عذاب، د －ور، ايمان، ذ کر خفي، همدارنگه د رو＊اني تصوفي عرفاني الرې 
د اتو مقامونو، لکه: شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، وصلت، وحدت او سکونت په 

هکله بحثونه پک３ راغلي دي.
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د خيرالبيان زيات ارز＊ت او اهميت په دې ک３ دی چ３ دا د پ＋تو ژب３ لوم７نی زوړ بشپ７ 
تر السه شوی کتاب دی چ３ په لسمه هجري پ７５ۍ ک３ ليکل شوی دی. د زمان３ له پ５＋و او 
توپانونو خوندي پات３ دی. اوس موږ د دې کتاب قلمي او چاپي نسخ３ په الس ک３ لرو او 
په پ＋تو ژبه ي３ د مطالبو له لوستلو －＂ه اخلو. بله دا چ３ دا کتاب موږ ته د رو＊ان تصوفي او 
عرفاني الره راپ５ژني. موږ د دغه نوميالي علمي او فرهن／ي شخصيت له افکارو او نظرياتو 

سره آشنا کوي او راته د نوموړي علمي او ادبي مقام راجوتوي.

دلته د خيرالبيان د متن پيالم３ يوه ب５ل／ه لولو:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

))په نامه د خدای چ３ بخشاينده دی مهربان. معنا: په نامه د خدای> چ３ په خداي９ 
دی عيان، آغاز د کتاب او

بايزيده! زما ډ４ر ستر صفت وک＋ه. خو＊ي م３ پيدا شي چ３ زما ډ４ر ستر صفت وايي 
أدميان. －وره! زما تسبيح وايي چ３ زما په زمکه دي )يا( په أسمان. نشته هي＆ بيرون چ３ زما 

تسبيح وايي، ته باور وک７ه په دا بيان((.

)۲(
)) نبي ويلي دي عليه السالم:

مرګ به ورشي و س７ي ته نا－هان، نشته د س７ي په دنيا ک３ تل د تله مقام يا هس３ －２ي 
چ３ لويه عزيزي په ن＋ته ده، د قهر په راتلل ده، د ت５غ په وهل ده چ３ وژني آدميان. －وره دا 

هس３ چار ده حرام((.
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
خيرالبيان د بايزيد رو＊ان له مشهورو آثارو ＇خه دی چ３ د خپل３ عرفاني او تصوفي 
الرې د تبليغ او د خپلو مريدانو او پيروانو د الر＊وون３ لپاره ي３ ليکلی دی. د دې کتاب 
قلمي نسخ３ تر السه شوي او د هغو له مخ３ په کابل او پ５＋ور ک３ چاپ شوی دی. د 
دې کتاب ارز＊ت او اهميت په دې ک３ دی چ３ د پ＋تو لوم７نی بشپ７ پخوانی ترالسه 
شوی کتاب دی چ３ په لسمه هجري پ７５ۍ ک３ ليکل شوی، د زمان３ له حوادثو خوندي 
پات３ او تر موږ رارس５دلی دی. دا کتاب موږ د رو＊ان پيرله افکارو او نظرياتو سره آشنا 

کوي او د نوموړي علمي، عرفاني او ادبي مقام موږ ته را＊يي.

١_ ＊وونکی دې متن ولولي، ستونزمن３ کلم３ او مفاهيم دې زده کوونکو ته توضيح او 
د بايزيد رو＊ان د پ５ژندن３ په اړه دې الزم３ ＇رگندون３ وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې وگومارل شي چ３ يو ＄ل متن په پوره غور او دقت په چوپه خوله 
ولولي.

په وړاندې ولولي.  ！ولگيوالو  يوه برخه د  يوه  په وار سره د متن  ٣_ زده کوونکي دې 
＊وونکی دې د اړتيا پر مهال د سمون لپاره مرسته وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي او دې ته دې و－ومارل شي چ３ يوه ډله په 
متن ک３ ))پ＋تو(( کلم３، بله ډله ))عربي(( کلم３ او دريمه ډله ))دري(( کلم３ په ن＋ه ک７ي. 

د هرې ډل３ استازی دې په ن＋ه ک７ې کلم３ پر تخت３ په جال ډول وليکي.
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٥_ دوه دوه زده کوونکي دې په نوبت سره د تخت３ مخ３ ته ورشي، يو تن دې يوه کلمه 
پايه  تر  په ！ولگي ک３  معنا ک７ي او بل دې هغه په مناسبه جمله ک３ وکاروي. دا ل７ۍ دې 

تعقيب شي.

٦_ زده کوونکي دې په نوبت سره په ！ول／ي ک３ د متن مفهوم په خپلو الفاظو ووايي. 
＊وونکی دې د اړتيا پر مهال له هغوی سره مرسته وک７ي.

٧_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست ارزونه وشي:
�خير البيان چا ليکلی دی؟ t

�خيرالبيان ＇ه ډول کتاب دی؟ t
�په خيرالبيان ک３ له پ＋تو پرته په نورو کومو ژبو ک３ مطالب راغلي دي؟ t

�خيرالبيان په کومو ＄ايونو ک３ چا چاپ ک７ی دی؟ t
�د خيرالبيان د متن مفهوم په خپلو الفاظو وواياست؟ t

�په خيرالبيان ک３ کوم مسايل راغلي دي؟ t
�خيرالبيان په کوم ډول نثر ليکل شوى دى؟ t

�بايزيد رو＊ان ＇وک و؟ t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه د پ＋تو د نظم يا نثر کوم پخوانی کتاب تر السه 
او د هغه په هکله دې لن６ معلومات وليکي. د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ دې هغه 

د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

كورن９ دنده
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عبدالرحمان پژواک

＇وارلسم لوست

_ په معاصرو شاعرانو او ليکوالو ک３ ＇وک پ５ژنئ؟
_ داس３ شخصيتونه درمعلوم دي چ３ په پ＋تو او دري دواړو ژبو ي３ ادبي آثار ليکلي 

دي؟
زموږ د ه５واد په معاصره دوره ک３ ＄ين３ داس３ ليکوال شته چ３ شخصيت ي３ －０ 
اړخونه لري. د علم او فرهنگ په ډ－ر ک３ وتل３ او منل３ ＇５رې دي. منظوم او منثور ادبي 
آثار ي３ ليکلي دي او هم ي３ کلونه د ه５واد په سياسي چارو ک３ فعاله ون６ه لرل３ ده. په دغس３ 
شخصيتونو ک３ يو هم عبدالرحمان پژواک و. نوموړي په پ＋تو او دري  ژبو ک３ په لسگونه 

منظوم او منثور آثار ليکلي دي. دلته ي３ په دې لوست ک３ درپ５ژنو.
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د ولسوال９  نن／رهار واليت د سره رود  د  د قاضي عبداهلل زوی،  پژواک  عبدالرحمان 
اوس５دونکی و. پژواک په )١٢٩٧( لمريز کال، هغه مهال چ３ پالر ي３ د غزني په واليت 
ک３ د قضاء دنده درلوده، په دغه ＊ار ک３ ستر－３ ن７ۍ ته وغ７ول３. کله چ３ را لوی شو، 
لوم７ن９ مروج３ زده ک７ې ي３ په خپله علم پاله کورن９ ک３ وک７ې، بيا د ننگرهار د سره رود 
د مطلع دانش په ＊وون％ي ک３ شامل شو. ＇ه موده ي３ د خوږ يا１يو په ＊وون％ي او د کابل 
لمريز(   ١٣١٤( په  ي３  ک７ې  زده  ثانوي  وک７ې.  ک７ې  زده  ک３  ＊وون％ي  په  اندرابيو  د  ＊ار 
کال د کابل په حبيب３ ＊وون％ي ک３ پای ته ورسول３. د لوړو زده ک７و لپاره د کابل په طب 
پوهن％ي ک３ شامل شو. دوه کاله ي３ دغلته د روغتيايي علومو زده ک７ه وک７ه. د پالر له وفات 
نه وروسته دې ته اړ شو چ３ لوړې زده ک７ې نيم／７ې پر８４دي او ماموريت ته مخه ک７ي. د 
استاد پژواک لوم７ی ماموريت په )١٣١٦( لمريز کال د کابل ادبي انجمن د تاريخ په ＇ان／ه 
ک３ د انگليسي ژب３ د ژباړونکي په تو－ه پيل شو. کله چ３ پ＋تو ！ولنه جوړه شوه، په هغه 
ک３ ي３ خپله دنده تر سره کوله او په )١٣٢٠ لمريز( کال د دغ３ لوړې علمي او فرهن／ي 

ادارې مشر شو.
سرب５ره پر دغ３ دندې ي３ د مطبوعاتو د مستقل رياست د خپرونو د دويم３ ＇ان／３ د مدير، 
د مطبوعاتو د لوی مدير او د باختر آژانس د لوی مدير په تو－ه سترې فرهن／ي دندې هم تر سره 

ک７ي دي.
له مخ３ چ３  او ذوق  وړتيا  استعداد،  لوړ علمي، سياسي  د هغه  پژواک  عبدالرحمان 
ک３  وزارت  په  بهرنيو چارو  د  کال  لمريز   )١٣٢٥( په  درلود،  ي３  سره  مسايلو  سياسي  له 
او  دوهم سکرتر  سفارت  د  افغانستان  د  ک３  لندن  په  وروسته  شو.  مدير  لوی  اطالعاتو  د 
مطبوعاتي أتشه شو. ورپس３ په واشن／＂ن ک３ د افغانستان د لوی سفارت مطبوعاتي استازی، 
سفير او بالخره دوه لسيزې په مل／رو ملتونو ک３ د افغانستان دايمي استازی او بيا د ＇ه وخت 
له پاره د ملگرو ملتونو د عمومي غون６ې مشري هم ور ترغاړه شوه. په هندوستان ک３ ي３ 
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د افغانستان د لوی سفارت دنده هم تر سره ک７ې ده. عبدالرحمان پژواک کلونه کلونه خپل 
ه５واد ته په سياسي ډ－ر ک３ د يادون３ او ستاين３ وړ خدمتونه وک７ل. نوموړی که په سياسي 
ډ－ر ک３ په خدمت هم بوخت و، له ادب او فرهنگ سره ي３ خپله مينه پالل     ه او په دغه موده 
ک３ ي３ هم ډ４ر آثار ليکلي دي. په ه５واد کی د )١٣٥٧( لمريز کال له پ５＋و وروسته، استاد 

پژواک رسمي دولتي دنده پر４＋وده او ＇ه موده وروسته له ه５واد نه ووت.

په )١٣٧٠ لمريز( کال چ３ ناروغ او بوډا شوی و، پ５＋ور ته والړ او په )١٣٧٤ لمريز( 
کال ک３ د جوزا په ١٨ هملته م７ شو، جنازه ي３ ه５واد ته راوړل شوه او په خپل پلرني ！ا！وبي، 

د ننگرهار په سره رود ک３ خاورو ته وسپارل شو.
عبدالرحمن پژواک سرب５ره پردې چ３ د ه５واد نوميالی سياسي شخصيت و، د پ＋تو او 
دري ژبو پياوړی ليکوال او شاعر هم و. د ه５واد او ن７ۍ په مطبوعاتو ک３ په زيات شم５ر خپرو 
شوو مقالو سرب５ره ي３ شاوخوا شل ليکلي او ژباړلي منظوم او منثور آثار په پ＋تو او دري ژبو 

چاپ شوي او ＄ين３ ناچاپ آثار هم لري. دلته ي３ د ＄ينو چاپ شوو آثارو نومونه اخلو:
کلمه داره روپ９ )پ＋تو منظومه ډرامه(، افسانه های مردم کابل )لن６ې کيس３(، افغانستان 
کهن، عروج بارکزيها، پيشوا، باغبان )د ！اگور د اثر ژباړه(، زن از نگاه محمدU، حديث 

خون، بانوی بلخ، ميهن من او نور.
د عبدالرحمان پژواک پ＋تو شعرونه له دري شعرونو سره يو ＄ای په ب５لو ب５لو مجموعو 
او ډرام３ هم ليکلي دي. کلمه داره روپ９  د  ک３ چاپ شوي دي. همدارنگه ي３ کيس３ 
پژواک ليکل３ پ＋تو ډرامه ده چ３ په آزاد شعر ي３ ليکل３ او په )١٣٣٧ لمريز( کال پ＋تو 

！ولن３ چاپ ک７ې ده.
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دلته ي３ د پ＋تو شعر يوه ب５ل／ه لولو:
ــه  ــت ــش ــــر ن ـــ３ پــــــه خـــــنـــــدا کــــــ３ هــــن ـــس ـــغ هــــــم ه
ــه ــت ــش ن اثــــــــر  ســــــــره  ــــــه  ل هــــــم  کــــــ３  ژړا  ــــــه  پ
هــســکــه ونـــيـــســـ３  ـــــر  غ لـــکـــه  ــــــــاړه  غ دې  ـــــه  ک
ــه ــشــت ن ــــر  ــــوه ـــــ３ ج افـــــــق ک تـــ５ـــغ د  ـــي  ـــل ـــي ن ـــــه  پ
ـــه وي   ــــوب پــر４ــشــانــه، ن ــــوم خ ـــه ک ـــه ب ـــــــدون ن د ژون
ــه ــت ــش ن بــــســــتــــر  نــــــاراحــــــتــــــه  ده  ـــــا  ـــــي دن دا 
دی ـــه  ＊ ـــ３  ک الر  ــ３  ــن ــي م د  ــــوم  ش خــــــاورې  ـــ３  چ دا 
ــه ــشــت ن ـــــه خــــــــــاورې －ـــــــذر  پ ـــــا زمـــــــا  ـــــو د چ خ
يــوســي  تــــه  ــــــار  ي نــــه  زمــــــا  بــــه ＇ــــــوک  ـــر  ـــب دا خ
ـــر نــشــتــه                       ــــه ＄ــــانــــه خـــب ــــ３ ل ــــ３ م ــــ３ بـــ５ـــلـــتـــون ک چ
ـــــوی شـــوی ل ــــ３  ک پــ５ــچــومــو  ــــه  پ ــــم  ي پــــــــژواک  زه 
نــشــتــه                                        کـــمـــر  او  ــــر  غ دلـــتـــه  ــــم  ي ـــــوپ  چ ــــ３  چ دا 

د متن لن６يز:
عبدالرحمان پژواک د پ＋تو او دري ژبو پياوړی ليکوال، شاعر او د ه５واد نوميالی 
سياستوال و. نوموړی په )١٢٩٧( لمريز کال ک３ ز４８４دلی او په )١٣٧٤ لمريز( کال 
ک３ د هجرت په چاپ５ريال پ５＋ور ک３ وفات شو. جنازه ي３ ه５واد ته راوړل شوې او د 
ننگرهار په سره رود ک３ خاورو ته سپارل شوی دی. عبدالرحمان پژواک په پ＋تو او دري 
ژبو د نظم او نثر ډ４ر علمي، ادبي، او سياسي کتابونه ليکلي او کلونه کلونه ي３ د ه５واد 
په سياسي ډگر ک３ په بهرنيو ه５وادونو ک３ د افغانستان د لوی سفير او نژدې دوې لسيزی 
په ملگرو ملتونو ک３ د افغانستان دايمي استازی و. نوموړي له دغ３ الرې ه５واد ته ستر 

سياسي او ملي خدمتونه ک７ي دي.   
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١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله په غور ولولي، ستونزمن３ کلم３ او مفاهيم دې له 
＊وونکي ＇خه وپو＊تي. ＊وونکی دې هغوی ته ＄وابونه ووايي.

٢_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن ل８ه ل８ه برخه د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي. ＊وونکی 
دې د اړتيا پر مهال له هغوی سره په سمون ک３ مرسته وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په ！ول／ي ک３ د پژواک د علمي، ادبي او سياسي شخصيت په اړه خبرې 
وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې په متن ک３ ))مفرد نومونه(( او بله ډله 
دې ))جمع نومونه(( په ن＋ه ک７ي. د ډلو استازي دې هغه جال جال پر  تخت３ وليکي.

مفرد نوم: هغه نوم دې چ３ يو ＇يز نوموي، لکه:  غر، ＄مکه، گل او ＄ن／ل.
جمع نوم: هغه نوم دی چ３ له يوه ＇خه ډ４ر ＇يزونه يا شيان نوموي، لکه: غرونه، 

گلونه، ＄نگلونه او نور.

٥_ زده کوونکي دې تخت３ ته وروبلل شي چ３ هغه مفرد او جمع نومونه يو يو په مناسبو جملو 
ک３ وکاروي.

٦_ زده کوونکي دې په نوبت د ！ولگي مخ３ ته ورشي او د لوست عمومي مفهوم دې په 
خپلو الفاظو ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.

فعالیتونه
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٧_ ＊وونکى دې د عبدالرحمان پژواک د شعر دا الندې بيتونه پر تخته وليکي، زده 
کوونکو ته دې الر＊وونه وک７ي چ３ د هغو مفهوم، تشريح او توضيح په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي:
وي نــه  پر４شانه  ــوب  خ ــوم  ک بــه  ــه  ن ژونـــد  د 
نشته ــر  ــت ــس ب ـــه  ـــت ـــاراح ن ده  ـــا  ـــي دن دا 
يوسي ــه  ت يـــار  ــه  ن زمـــا  ــه ＇ـــوک  ب دا خــبــر 
نشته خبر  ＄ــانــه  ــه  ل مــ３  کــ３  ب５لتون  چــ３ 

٨_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�عبدالرحمن پژواک د چا زوی او په کوم کال چ５رې ز４８４دلی و؟ t

�عبدالرحمن پژواک کوم３ فرهنگي دندې تر سره ک７ې دي؟ t
�پژواک کوم３ سياسي دندې سرته رسول３ دي؟ t

�پژواک په کوم کال م７ او چ５رې خاورو ته وسپارل شو؟ t
�پژواک کوم کتابونه ليکلي يا ژباړلي دي؟ t

�)کلمه داره روپ９( د پژواک ＇ه ډول اثر دى؟ t
   

زده کوونکي دې د کورن９ دندی په توگه د کوم بل پ＋تون فرهنگي يا سياسي شخصيت 
په هکله لن６ معلومات وليکي او د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ دې هغه د ！ولگيوالو 

په وړاندې ولولي.

كورن９ دنده



٧٧

پن％لسم لوست

م５رمن حميده

_ د پ＋تو په اوسنيو ＊％ينه شاعرانو ک３ ＇وک پ５ژنئ؟
_ د کوم３ پ＋تن３ ＊％ينه شاعرې شعرونه او آثار مولوستي دي؟

د پ＋تو په معاصرې ادبي دورې ک３ موږ په خپل ادبي فرهن／ي بهير ک３ ډ４رې پياوړې 
ليکوال３ اوشاعران３ لرو. دغو ليکوالو او شاعرانو د خپلو منظومو او منثورو ادبي آثارو په 

پن％ولو او ليکلو د پ＋تو ادب د ودې او پرمختيا لپاره ارز＊تمن کارونه ک７ي دي. 
په دغو نومياليو ادبي او فرهنگي م５رمنو ک３ يوه هم نوميال９ شاعره او ليکواله م５رمن 

حميده وه چ３ په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.
م５رمن حميده چ３ يوه اديبه، عالمه او فاضله م５رمن وه، د اروا＊اد حضرت شاه چ３ د 
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تير －７يو پاچاصاحب په نوم مشهور و، لور وه. په )١٢٩٧ لمريز( کال ي３ د کون７ واليت د 
شينکوړک د سيم３ په يوې عالم３ او روحاني کورن９ ک３ ستر－３ ن７ۍ ته غ７ول３ وې. 

حميدې خپل３ مروج３ زده ک７ې د خپل３ کورن９ له مشرانو او استادانو ＇خه تر سره ک７ې 
او فرهنگي  او د خپل３ کورن９ د علمي  او ادب سره د زيات３ مين３ او عالق３  له علم  وې، 
چاپ５ريال له امله ي３ د ادبي او ديني علومو مطالع３ ته دوام ورک７. حميده د علم او ادب لوړو 

پوړيو ته ورس５ده، له کمال او فضيلت ＇خه برخمنه شوه.
م５رمن حميدې له کوچنيوالي ＇خه په شعر ويلو پيل ک７ی و. ورور ي３ سيد شمس الدين 
مجروح پياوړی علمي او فرهنگي شخصيت و. هغه د دې م５رمن３ په روزنه ک３ پوره ون６ه 
لرله. حميدې به ليکن３ کول３ او له شعر او ادب سره ي３ مينه د زړه په وينه پالل ه. له هماغه 

لوم７يو وختونو ＇خه ي３ شعرونه د ه５واد په خپرونو ک３ خپر４دل.
په شعرونو او نثري ليکنو ک３ ي３ د سپ５）ل３ اسالمي عقيدې، افغاني پت، عزت، غيرت 
م５رمنو  افغاني  د  او  ي３ اخالقي مسايل  ه５وادپالن３ ملي روحيه ＇رگند８４ي. همدارنگه  او 
حقونه او ！ولنيزې ستونزې په ډ４ره ژوره تو－ه د شعر او ادب په خوږه او رن／ينه ژبه په زړه 

پورې ب２ه بيان ک７ي دي.
نوموړې د خپل ماما له زوی عبدالغفورخان سره چ３ يو نظامي منصبدار و، واده ک７ی و او 

د －６ ژوند ثمره ي３ ＇و اوالدونه دي.
دغ３ نوميال９ م５رمن３، سره له دې چ３ په ＄وان９ ک３ د زړه په ناروغ９ اخته وه او له دې 
امله ي３ له ک７اوه ډک ژوند درلود، خو بيا هم  د علم، ادب ډ４ره ل５واله او مينه واله وه. هغ３ 
د هغه وخت د مشهورو پ＋تو ليکوالو: گل پاچا الفت، قيام الدين خادم، پوهاند ر＊تين او 
نورو ادبي آثار مطالعه کول او خپلو منظومو او منثورو ليکنو ته ي３ په پوره ذوق دوام ورکاوه. 

همدغه ي３ د ژوند لويه بوختياوه.
دغ３ نوميال９ م５رمن３ د ورپ５＋３ ناورغ９ له امله د )١٣٣٩ لمريز( کال د وږي مياشت３ په 
)١٥مه( ن５＂ه له ژونده ستر－３ پ＂３ ک７ې. د کون７ په شينکوړک کلي ک３ خاورو ته سپارل شوې 

ده.
د م５رمن حميدې د نظم او نثر کوم ＄ان／７ی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډ４ر شعرونه 
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او ليکن３ ي３ د ه５واد په  مطبوعاتو، په ＄انگ７ې تو－ه د ننگرهار په ور＄پا１ه او کابل مجله ک３ 
خوندي دي چ３ هغه موږ ته د نوموړې د لوړې شاعرۍ اوليکوال９ ＇رگندويي کوي. 

د شعر ب５ل／ه:
اې زما کمه نصيبه!

غمه ـــه  ل ـــ８  ل شـــي  خــالــي  مـــ３  ـــه  ب زړه  ـــل  ـــاوي م
نمه  ـــه  ل ـــي  ش وچــــ３  ـــ３  م ـــه  ب ــ３  ــر－ ــت س دواړه 
ــــاده ي ــــه شـــمـــه  ب ـــ／ـــي  ـــول ！ ــــه  پ د ＊ـــادمـــنـــو 
ســمــه  الر  ــــه  پ ــــي  ＄ ســــــره  را  ــــه  ب ــــه  ــــان زم
ـــه وي ن ـــه  ب ـــم  ـــ３ خـــنـــدا وي غ م ـــه  ب هــمــ５ــشــه 
ـــه شــمــه  ـــک نـــــه بـــــه ＄ــــــان ســــــره ژړ４ـــــــــ８م ل
أرزووي ـــــره  ه زړه  د  ــــ３  م ــــه  ب ــــــراد  م ــــه  پ
ــــه غــمــه  ــــوي ــــا لـــــه ل ــــي ـــه بـــــه يـــــم دن ـــگـــان ـــ５ ب
کـــ７م لـــلـــو  زړه  پــــه  ــه  ــم ــغ ن پــــه  صـــبـــر  د  نـــــور 
ــــه تــمــه  ـــشـــي ＇ ـــــود ن ــــ３ د س ــــه م ــــ３ ن ــــان زم
ــــاره دپ خـــــدای  د  اوږده  شــــوه  ــر  ــج ه د  ــه  ــپ ش
صــبــحــدمــه ـــه  ک ــــاره  ــــک را＊ دې  ـــخ  م ــی  ＊ــکــل
ــ７م ک ــــــ（  راوي دې  ـــه  ب اوســـيـــلـــو  د  ــم  ــســي ن ـــه  پ
ــه! ــم ک ــه  ــب ــي ــص ن ـــده  ـــي ب خـــــوب  ــــه  پ ـــــا  زم ای 



٨٠

فعالیتونه

د متن لن６يز:
م５رمن حميده د پ＋تو ژب３ معاصره ليکواله او شاعره وه. نوموړې په )١٢٩٧( لمريز 
کال د کون７ واليت په يوه عالمه، فاضله روحاني کورن９ ک３ ز８４يدل３ او را لويه شوې وه. 
زده ک７ې ي３ د خپل３ کورن９  له استادانو ＇خه وک７ې او د خپل ＄انگ７ي ذوق او عالق３ له 
مخ３ ي３ د ديني او ادبي علومو مطالع３ ته دوام ورک７ی و. شاعري او ليکوالي ي３ د ＄وان９ 
له لوم７يو ＇خه پيل ک７ې او د پوخوالي پوړ ته ي３ رسول３ او په ادبي ک７يو ک３ له لوړ نوم 
او شهرت ＇خه برخمنه شوې وه. په )١٣٣٩( لمريز کال په کابل ک３ وفات شوې ده. د 
شعرونو يا نثرونو ＄ان／７ي کتابونه ي３ نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقوتو خپرونو 
)مجلو او اخبارونو(، په ＄انگ７ې توگه ننگرهار ور＄پا１ه او کابل مجله ک３ ي３ ډ４ر شعرونه 

چاپ شوي دي چ３ د نوموړې د غوره شاعرۍ او ليکوال９ ＇رگندويي کوي.

١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي، ستونزمن３ کلم３ او مفاهيم دې په ن＋ه 
ک７ي.

٢_ ＊وونکي دې زده کوونکو ته ستونزمن３ کلم３، مفاهيم پر هغو او يا په خپله معنا او پر 
تخته وليکي.

٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره تخت３ ته وروبلل شي چ３ هغه معنا ک７ي او لغتونه په 
مناسبو جملو ک３ وکاروي.

٤_ ＊وونکى دې زده کوونکي يو يو د ！ول／ي مخ３ ته راوبولي چ３ د متن مفهوم په خپلو 
الفاظو نورو ！ول／يوالو ته ووايي.

٥_ زده کوونکي دې و－ومارل شي چ３ يو ＄ل بيا متن له ＄ان سره په غور او دقت ولولي 
او په هغه ک３ صفتونه په ن＋ه ک７ي.
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٦_ زده کوونکي دې په متن ک３ په ن＋ه ک７ي صفتونه ＊وونکي ته ووايي. ＊وونکی دې د 
هغو يو توحيد شوی لست پر تخت３ وليکي.

صفت:
صفت يا ستاينوم په خپلواک ډول ＇ه نه نوموي، خو د يوه حالت ＇رنگوالی ＊يي. 
يعن３ صفت هغه کلمه ده چ３ د نوم ＇رن／والى رو＊انوي، لکه: روغ، ناروغ، ＊ه، بد، 

＊کلی، بدرنگ، پياوړی، کمزوری اونور.

٧_ زده کوونکي دې په نوبت سره تخت３ ته وروبلل شي چ３ هغه صفتونه په مناسبو جملو 
ک３ وکاروي.

٨_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پراگراف د نورو ！ولگيوالو په وړاندې ولولي. 
＊وونکی دې د اړتيا په وخت ک３ ورسره مرسته وک７ي.

٩_ ＊وونکى دې د م５رمن حميدې د شعر دا درې بيتونه پر تخت３ وليکي او له زده کوونکو 
دې وغواړي چ３ د هغو عمومي مفهوم په خپلو کتابچو ک３ وليکي:

ــل زړه بــه مــ３ خــالــي شــي لــ８ لــه غمه مــا وي
نمه ــه  ل ــي  ش وچـــ３  ــ３  م ــه  ب ســتــر－ــ３  دواړه 
ـــاده ــه ي ــم ـــه ش ــي ب ــ／ ــول ـــه ！ ــو پ ــن د ＊ــــاد م
سمه الر  پـــه  ＄ـــي  ــــــره  راس بـــه  زمـــانـــه 
وي ــه  ن ــه  ب ــم  غ وي  ــدا  خــن ــ３  م ــه  ب هم５شه 
ــــــ８م لــکــه شمه نـــه بـــه ＄ــــان ســــره ژړ４
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١٠_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�م５رمن حميده د چا لور، په کوم کال چ５رې ز４８４دل３ وه؟ t

�م５رمن حميدې خپل３ زده ک７ې چ５رې او له چانه ک７ې وې؟ t
ثار مطالعه کول؟ � tم５رمن حم５دې د خپل مهال د کومو ليکوالو او شاعرانو آ

�د م５رمن حميدې د نظم او نثر ب５ل／３ چ５رې خپرې شوې دي؟ t
�د م５رمن حميدې د شعرونو ！ول／ه چاپ شوې ده؟ t

�م５رمن حميده په کوم کال ز４８４دل３ او په کوم کال م７ه شوې ده؟ t
�م５رمن حميده ＇ه ډول م５رمن وه؟ t

  

زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د کوم３ بل３ اوسن９ يا پخوان９ پ＋تو شاعرې يا ليکوال３ لن６ 
ژوندليک وليکي او په راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

ــه ده ــوب ت ــ３  ــه م ن ـــنـــدارۍ  دي ـــا د  ري د 
ده توبه  مــ３  نــه  ازارۍ  زړه  مسلمان 
يو نيال／ى د مين３ ږدي بل ي３ ب５خ کاږي
ده توبه  مــ３  نــه  کن９  ب５خ  پ＂３  دې  د 
))م５رمن سايره((

كورن９ دنده
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شپاړسم لوست 

امير حمزه شينواری

_ د پ＋تو په اوسنيو شاعرانو او ليکوالو ک３ ＇وک پ５ژنئ؟
_ د کومو اوسنيو شاعرانو د نظم او نثر کتابونه مولوستي دي؟

د پ＋تو ادب په معاصرې ادبي دورې ک３ ډ４ر پياوړي علمي او فرهن／ي شخصيتونه 
لرو. هغوی د منظومو او منثورو علمي او ادبي کتابونو په ليکلو علم او فرهن， ته زيات 
خدمتونه ک７ي دي. د غو فرهن／ي شخصيتونو د پ＋تو معاصر ادب په وده او پرمختگ 

ک３ ارز＊تمنه ون６ه لرل３ ده. 
يو له دغو نومياليو اديبانو، علمي او فرهن／ي شخصيتونو ＇خه امير حمزه شينواری 

دی چ３ په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.
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امير حمزه خان شينواری د ملک باز ميرخان زوی، پر )١٩٠٧( ميالدي کال د پ＋تونخوا 
د خيبر د لواړ－ي په سيم３ ک３ ي３ ستر－３ ن７ۍ ته پرانيست３ وې. د پن％و کلونو په عمر ي３ 
په  بيا وروسته ي３ د پ５＋ور  په زده ک７ه پيل وک７.  په مدرسه ک３ د دوديزو علومو  لواړ－ي  د 
اسالميه کالج ک３ د عصري او ديني علومو زده ک７ه پيل ک７ه او تر لسم ！ول／ي ي３ هلته خپلو 
زده ک７و ته دوام ورک７. په لسم ！ول／ي ک３ ي３ زده ک７ې نيم／７ې پر４＋ودې، رسمي ماموريت 
ي３ پيل ک７. ＇ه موده ي３ د پ５＋ور د پاسپورټ په دفتر ک３ دنده درلوده. بيا له هغه ＄ايه د 
ريلوې )اور－اډي( ادارې ته الړ. ＇و کاله ي３ هلته دنده تر سره ک７ه. د ماموريت په ！وله موده 
ک３ ي３ خپلو علمي او ادبي مطالعاتو ته دوام ورک７ او د پياوړي علمي، فرهن／ي شخصيت 
خاوند شو. له شعر او شاعرۍ سره ي３ له کوچينوالي نه ډ４ره مينه لرله. په لوم７يو ک３ ي３ په 
اردو ژبه شعرونه ويل او د ده د خپل３ وينا له مخ３، د ＊وون％ي له پن％م ！ول／ي ＇خه ي３ د 
شعر په ويلو پيل ک７ی دی. نوموړي به په ډ４ره مينه خپل دغه ذوق پاله. کله چ３ پر )١٩٣٠ 
ميالدي( کال ي３ پالر م７ شو، د لواړ－ي له سيم３ ＇خه پ５＋ور ＊ار ته الړ. په همدغو وختونو 
ک３ ي３ له عرفان او تصوف سره ډ４ره مينه پيدا شوه. د پ５＋ور د نوميالي روحاني شخصيت 
سيد ستارشاه پاچا ارادتمند شو. د خپل پير په سپار＊تنه او الر＊وونه ي３ پ＋تو شاعري او 
ليکوالي پيل ک７ه. ډ４ر ژر د خپل لوړ ادبي ذوق او پياوړي استعداد په برکت د پ＋تونخوا 
په ادبي ！ولنو او فرهن／ي ک７يو ک３ د لوړ نوم او شهرت خاوند شو. نوموړي خپل فرهنگي 
خدمتونه د پ＋تونخوا د نو＊ار له پ＋تو ادبي جر－３ ＇خه پيل ک７ل. وروسته، کله چ３ په 
بيا د  پ５＋ور ک３ ))پ＋تو بزم ادب(( ادبي ！ولنه جوړه شوه، حمزه شينواری ي３ مرستيال او 
همدې ！ولن３ مشر شو. په همدې وختونو ک３ ي３ د )ر１ا( په نامه يوه ادبي مجله هم خپروله 
او تر＇نگ ي３ د رحمان ادبي جرگ３ غ７يتوب هم درلود. کله چ３ پر )١٩٥٠ ميالدي( کال 
په پ５＋ور ک３ ))اولسي ادبي جرگه(( جوړه شوه، ))بزم ادب(( ادبي ！ولنه هم ورسره يو ＄ای 
شوه، حمزه شينواری د دې ادبي جر－３ په مشرانو ک３ و. نوموړي له دغ３ الرې د ＄وانو 
ليکوالو په روزنه ک３ ارز＊تمنه ون６ه تر سره ک７ه. حمزه شينواری په شعر ک３ د لوړ استعداد او وړتيا 
له مخ３ په ادبي ！ولنو ک３ د ))پ＋تو غزل بابا(( په لقب وياړل شوی دی. حمزه شينواری په علمي 
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او ادبي نثر ليکن３ ک３ هم د پياوړي استعداد خاوند و. ډ４رې نثري علمي ادبي ليکن３، لن６ې 
کيس３، ډرام３، طنزونه، تکلونه، سفرنام３، ادبي راپورثاژونه او د منثور ادب نور ډ４ر ډولونه 
ي３ ليکلي دي. د حمزه شينواري د منظوم ادب ب５ال ب５ل ژانرونه هم د وخت په راډيويي او 
چاپي خپرونو )مجلو او اخبارونو( ک３ خپاره شوي دي. د پ＋تو لوم７نی فلم د ده د ليکل３ 
کيس３ ))ليلی او مجنون(( له مخ３ پر )١٩٤١ ميالدي( د هندوستان په ممبيي ک３ جوړ او 

نندارې ته وړاندې شو.
حمزه شينواري له سل／ونو علمي او ادبي  مقالو سرب５ره په نظم او نثر ک３ په لس／ونو ليکلي 

او چاپ شوي آثار لري چ３ د ＄ينو نومونه ي３ دا دي:
په منظوموکتابونو ک３ د ب５لگ３ په تو－ه: غزون３، يون، پريون３، پسرلی په آئينه ک３، بهير، 
ژوند او يون د خ５بروږم３ او نور چ３ دا ！ول اوس په کابل ک３ د اطالعاتو او فرهنگ وزارت 
له خوا په درو ！وکو ک３ ))د اميرحمزه شينواري کليات(( په نوم چاپ شوی دی. په نثري 
کتابونو ک３ ي３ د تجليات محمديه، د حجاز کاروان )سفرنامه(، نوی پ＋تون )سفرنامه(، نوې 
چپ３ )ناول(، انساني آنا او پوهه، د خوشحال خ＂ک يو شعر، ژورفکرونه )تکلونه( اونور 

يادولی شو.
حمزه شينواری د پ＋تو د معاصر ادب په وده او پرمختيا  ک３ د ستاين３ وړ ون６ه لرل３ ده. 
نوموړي د ادب په ډ４رو ＇ان／و، په ＄ان／７ې تو－ه شاعرۍ ک３ د لوړ نوم او شهرت ＇＋تن دی. 
پ＋تو غزل ي３ لوړ پوړ ته رسولی دی، له همدې امله ))د پ＋تو غزل بابا(( په درانه لقب وياړل 

شوی او نمان％ل شوی دی.
دغه پياوړی عالم، شاعر او ليکوال د )١٣٧٢( لمريز کال د سلواغ３ مياشت３ په ٢٩مه 

ن５＂ه د ٨٧ کلونو په عمر وفات او د پ＋تونخوا په لواړ－ي ک３ خاورو ته وسپارل شو.
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د شعر ب５ل／ه:

غــزل

ــــوري － بـــا１ـــه  دې  ــــه  ت أســــمــــان  چــــ３  ــــــاره  ي
پـــه مـــخ کـــ３ ＇ـــه －ـــوري ســتــر－ــ３ دې زمــــا 
ــــ３ قــــــــراره دی ــــ３ ب ـــا چ ـــظـــر ســـت ＊ــکــلــی ن
－ـــوري زړه  کـــه  دی  شــــوی  ورک  ــه  ــن ــر４ ت زړه 
ــ７ي ک ــه  ــون ــت س خــــــواږه  خــــــواږه  دې  ـــ６ې  ـــون ش
ــــوري  گ ــــراخــــه  ت ـــــ３  ول ـــا  ـــن أش دې  ســـتـــر－ـــ３ 
وړي ـــــه  زړون الر  ـــه  پ ــو  ــر－ ــت س د  دې  ــ３  ــر－ ــت س
ــه －ـــوري ــه غــل ــرت ــ３ بـــه چــ５ ــــورې شــپ ＇ـــوک د ت
ــي ــش ن ــــدای  ــــ５ ــــط ــــل غ مــــحــــبــــت  د  ــــــل  غ
ـــه －ـــوري  ـــه مــحــفــل کـــ３ چــاتــه ن ＇ــــوک چـــ３ پ
کــ７ې ــ３ چين３ ســتــر－ــ３  م ــــان  ارم ــ３  ُخــشــکــ３ چ
－ــــوري                اوبــــــه  مــــ３  کــــ３  تــــل  پــــه  زړه  د  الړ 
نشم  ورکـــتـــی  هـــم  زړه  پـــه  ))حـــــمـــــزه((  زه 
ــه －ــــوري ــم ــ５ ـــا مــــ３ پــــه ل ـــن ＇ــــه پـــــرې کــــه  أش
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د متن لن６يز:
حمزه شينواری د پ＋تو د معاصر ادب ＄النده ستوری دی. په )١٩٠٧( ميالدي کال 
د پ＋تونخوا د لواړگي په سيمه ک３ ز８４يدلی. د ديني علومو لوم７ن９ زده ک７ه ي３ د خپل３ 
سيم３ له عالمانو او بيا عصري زده ک７ې ي３ تر لسم ！ولگي پورې د پ５＋ور په اسالميه 
کالج ک３ تر سره ک７ي دي. ＄ين３ رسمي او شخصي دندې ي３ هم ترسره ک７ي، خو 
د خپل ذوق له مخ３ ي３ د ديني او ادبي علومو مطالعاتو ته دوام ورک７، پياوړی، شاعر 
ليکوال او د لوړو فلسفي افکارو خاوند شو. په شعر او ادب ک３ داس３ پوړ ته ورسيد 
چ３ د پ＋تو غزل د بابا په لقب ووياړل شو. د نظم او نثر په لسگونو کتابونه ي３ ليکلي 
او چاپ شوي دي چ３ په منظومو آثارو ک３ ي３ د غزون３، پريون３، يون، بهير، پسرل په 
آئينه ک３، د خ５بر وږم３ او په منثورو آثارو ک３ ي３ د تجليات محمديه، د حجاز کاروان، 
نوى پ＋تون، نوې چپ３، انساني انا او پوهه، د خوشحال خ＂ک يو شعر او نور د ب５ل／３ 

په تو－ه يادولى شو.

١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله په غور او دقت سره ولولي، ستونزمن３ کلم３ دې 
په ن＋ه ک７ي.

٢_ ＊وونکی دې د زده کوونکو په ن＋ه ک７ې کلم３ پر تخت３ وليکي، ＄ين３ دې د زده 
کوونکو په وسيله او هغه چ３ زده کوونکي ي３ په معنا او مفهوم نه پوه８５ي، په خپله دې معنا 

او توضيح ک７ي. 
٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پاراگراف په ！ولگي ک３ ولولي. ＊وونکی 

دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او دې ته دې وگومارل شي چ３ متن په غور 
او دقت ولولي. يوه ډله دې په متن ک３ خاص نومونه او بله دې عام نومونه په ن＋ه ک７ي، د هرې 

فعالیتونه
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كورن９ دنده

ډل３ استازی دې د نورو په استازيتوب هغه جال جال پر تخت３ وليکي. ＊وونکی دې د اړتيا 
پر مهال د خاصو او عامو نومونو د لست په بشپ７ولو ک３ له زده کوونکو سره مرسته 

وک７ي.

خاص نوم: هغه دی چ３ يو ＄انگ７ی وگ７ی )شخص(، ＇يز يا ＄ای نوموي، لکه 
احمدشاه بابا، ننگرهار، پ５＋ور او نور.

عام نوم: چ３ په عام ډول شيان نوموي، لکه: گل، غر، پوهنتون او نور.

٥_ زده کوونکي دې په نوبت سره تخت３ ته وروبلل شي چ３ يو خاص يا عام نوم په مناسبه 
جمله ک３ وکاروي.

٦_ زده کوونکي دې په نوبت سره د ！ولگيوالو په وړاندې د لوست مفهوم په خپلو الفاظو 
ووايي.

٧_ د لوست د زده ک７ې ارزونه دې په دې الندې پو＊تنو وشي:
�حمزه شينواری ＇ه ډول شخصيت و؟ t

�حمزه شينوارى په کوم کال چ５رې ز４８４دلى و؟ t
ثارو نومونه واخلئ. � tد حمزه شينواري د پن％و منظومو آ
�د حمزه شينواري د پن％و نثري کتابونو نومونه واخلئ. t

�حمزه شينواری کله وفات او چ５رې ＊خ دی؟ t
 

زده کوونکي دې د کورن９  دندې په تو－ه په متن ک３ د امير حمزه شينواري د شعر مفهوم په 
لن６ه تو－ه وليکي او د پ＋تو په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.
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اووه لسم لوست

د پ＋تو ادبياتو لرغون３ دوره

_ تاس３ پوه８５ئ چ３ د ادب تاريخ ＇ه ته وايي؟ 
_ د ادبياتو په تاريخ ک３ مو د ادبي دورو نوم اور４دلی؟
_ د پ＋تو ادب لرغون３ دوره ＇ه معنا او مفهوم لري؟

د ادب يا ادبياتو تاريخ په ب５ال ب５لو دورو ک３ د يوې ژب３ د ادبياتو د ودې او پرمختيا جريان 
＇７５ي. د هرې ژب３ ادبيات په تاريخي لحاظ په ＇و ب５ال ب５لو دورو و４شل ک８５ي.

ادبي تاريخ ليکونکو د پ＋تو ژب３ ادبيات په تاريخي لحاظ په درو سترو دورو و４شلي 
دي:

)١( لرغون３ دوره )٢( من％ن９ يا کالسيکه دوره )٣( اوسن９ يا معاصره دوره. 
په دې لوست ک３ د پ＋تو ادب لرغون３ دوره در پ５ژنو.
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ادبي تاريخ د تاريخ په اوږدو ک３ د يوې ژب３ د ادبياتو د ودې او پرمختيا ＇رن／والی بيانوي. 
د ادبياتو تاريخ د يوې ژب３ ادبيات په ب５الب５لو دورو و４شي. د ادبياتو د تاريخ هره دوره خپل３ 
＄ان／７ن３ لري چ３ د هغو له مخ３ يوه دوره له بل３ جال ک８５ي. د پ＋تو د ادبي تاريخ ليکونکو 

د پ＋تو ژب３ ادبيات په درو سترو دورو ب５ل ک７ي دي:
ته  دورې  دويم３  دی.  ورک７ی  نوم  دورې  لرغون３  ادبياتو  پ＋تو  د  ي３  ته  دورې  لوم７ۍ 
من％ن９ يا  کالسيکه دوره وايي او در４مه دوره ي３ معاصره يا اوسن９ ادبي دوره نومول３ ده. 
د پ＋تو ادب من％ن９ او معاصره دورې به په راتلونکو ！ول／يو ک３ ولولئ. دلته د پ＋تو ادب 

لرغون３ دوره درپ５ژندل ک８５ي.
موږ د پ＋تو ادبياتو ډ４ر لرغوني آثار په الس ک３ نه لرو. هغه ＇ه چ３ په الس ک３ ي３ لرو، 
له اسالم ＇خه په راوروسته زمان３ پورې اړه لري. ＇رن／ه چ３ د يوې ژب３ د ادبي تاريخ دورې 
د موجودو آثارو له مخ３ ！اکل ک８５ي، نو ＄که موږ د پ＋تو ادب تاريخ لوم７ن９ يا لرغون３ 
دوره له دويم３ هجري پ７５ۍ ＇خه را پيل شوې －２و. دا چ３ له دويم３ هجري پ７５ۍ ＇خه 
تر )١٠٠٠( هجري کال پورې موږ ته د ل８ شم５ر شاعرانو او ليکوالو د نظم او نثر آثار په الس 
راغلي دي، نو ＄که د ادبي تاريخ ليکونکو دغه د اوو يا اتو پ７５يو ادبيات ！ول په يوې دورې 

ک３ شامل ک７ي دي.
د پ＋تو ادب لرغون３ دوره د اميرکروړ سوري د تر السه شوي شعر ＇خه راپيل８５ي. دغه 
شعر چ３ يوه وياړنه يا حماسي سندره ده، د دويم３ هجري پ７５ۍ په لوم７ۍ نيمايي ک３ ويل 

شوی دی. دا شعر موږ ته د محمد هوتک د پ＂３  خزان３ په وسيله را رس５دلی دی.
امير کروړ د امير پوالد سوري زوی و. نوموړی پر )١٣٩ه .ق.( کال د غور په مند４ش 
ک３ پاچا او پر )١٥٤هـ .ق.( کال د پوشنج په ج／７و ک３ م７ شو. اميرکروړ سرب５ره پردې چ３ 
يو عادل پاچا او واکمن و، د پ＋تو ژب３ شاعر هم و. د نوموړي کوم شعر چ３ پ＂３ خزان３ موږ 

ته رارسولی دی، مطلع ي３ داس３ ده:
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ــل نسته  ات مــا  لــه  ــ７ۍ  ن پــه دې  يــم زمـــری  زه 
نسته  کــابــل  پــر  او  تــخــار  پــر  و  هندوسند  پــه 
اتـــل نسته مـــا  لـــه  نــســتــه _  ــــل  زاب پـــه  بـــل 

له امير کروړ وروسته چ３ د پ＋تو ژب３ کوم بل شاعر او ليکوال موږ ته را معلوم دی، هغه 
ابو محمدهاشم سرواني دی. نوموړي په )٢٢٣هـ.ق.( کال د هلمند په سروان ک３ ز４８４دلی و. 
لوم７ن９ زده ک７ي ي３ په خپله سيمه ک３ ک７ې او بيا عراق ته تللی و. په )٢٩٤هـ.ق.( کال ب５رته 
خپل ه５واد ته راغلی او په )٢٩٧هـ.ق.( کال م７ دی.  د ابوهاشم يو شعر چ３ د خپل استاد ابن 

خال د عربي شعر ي３ پ＋تو ته را ژباړلی دی، موږ ته را پات３ دی. د شعر مطلع داس３ ده:
ـــدې چـــ３ ويــنــه ـــان ـــا  ک ـــن ــــه هـــم ＊ـــه وي ژب
درهــمــونــه او  زر  ــ３  ک الس  ــه  پ ــد  ــاون خ د 

په پ＂ه خزانه ک３ راغلي چ３ ابو محمد هاشم ابن زيد السرواني د ))سالو وږمه(( په نامه په 
پ＋تو نثر ک３ يو کتاب هم ليکلی و. خو دا د پ＋تو نثر لوم７نی کتاب تر اوسه نه دی ترالسه 

شوی.
په در４مه هجري پ７５ۍ ک３ موږ د بي نيکه په نامه يو بل عارف او پ＋تون شاعر پ５ژنو. د 
نوموړي يو عرفاني شعر او د ژوند لن６ حاالت موږ ته د سليمان ماکو د ))تذکرة االولياء(( نومي 

کتاب په وسيله را رس５دلي دي. د شعر لوم７ي بيتونه ي３ دادي: 

ـــه خـــدايـــه ـــوي ـــه خــــدايــــه ل ـــوي ل
ک３ درنــــــــاوي  دی  والړ  غــــر 
ــمــنــ３  ل ــــــرو  غ د  دي  ــــه  ــــت دل

ــه  ــداي خ ــــ７ې  ک ــــر  ډ４ ـــــ７ي  و－ دا 
ــه ــداي لـــويـــه خ ـــه _  لـــويـــه خـــداي

ــه ــه پــــه هــــر ＄ــاي ــن ــي ســـتـــا پــــه م
کــ３  زاري  ــــه  پ ژوي  ！ـــولـــه 
پلن３ پــکــ３  دي  ــ８دۍ  ــ５ ک مـــوږ  ز 
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تذکرة االولياء او پ＂ه خزانه موږ ته په همدغه در４مه او ＇لورمه هجري پ７５ۍ ک３ د شيخ 
اسمعيل او خر＊بون په نامه دوه نور شاعران هم راپ５ژني. په پورتنيو کتابونو ک３ د دغو شاعرانو د 
شعرونو ب５ل／３ هم خوندي دي. په همدغ３ زمانه ک３ د نصر لودي او شيخ رضي لودي په نامه 

دوه نور پ＋تانه شاعران هم ت５ر شوي دي.
په پن％مه هجري پ７５ۍ ک３ موږ د شيخ اسعد سوري په نامه يو پياوړی شاعر پ５ژنو. نوموړي 

د خپل معاصر واکمن اميرمحمد سوري ويرنه ويل３ ده چ３ مطلع ي３ داده.
کوکار  وکـــ７م  ＇ــه  چـــارو  ــه  ل فلک  د 
بهار  په  خاندي  چ３  －ل  هر  زمولوي 

تر دی وروسته د ＊کارندوی غوري په نامه يو شاعر را معلوم دی چ３ په شپ８مه هجري 
پ７５ۍ ک３ ي３ د واکمن شهاب الدين غوري په ستاينه ک３ يوه قصيده ويل３ ده. د قصيدې مطلع 

داس３ ده:
سينگارونه ــ７ل  ک بيا  ＊کلونکي  پسرلی  د 
ــه  ــون ـــو کـــ３ الل ـــه غـــرون ـــل پ ـــون ـــ３ ول ــا ي ــي ب

د ادبياتو د تاريخ په دغه دوره ک３ د ملک يار غر شين په نامه شاعر هم لرو چ３ د سلطان 
شهاب الدين غوري معاصر دی. د نوموړي يو شعر را پات３ دی چ３ په هندوستان ک３ ي３ د 

غوريانو د سوبو په مهال افغاني غازيان ه）ولي دي. د دغه شعر لوم７ۍ ک７ۍ داس３ ده:
                             ＇＋تن مو مل دی اوس مو يرغل دی ه５واد د بل دی

                                          غازيانو －ورئ ＇＋تن مو مل دی
تايمني هم د همدغ３ زمان３ شاعر دی چ３ يو شعر ي３ د شهاب الدين غوري په ستاينه ک３ 

ويلى او موږ ته را رس５دلی دی. د شعر لوم７ی بيت داسی دی:
سلطان د  صــفــت  ــه  پ ــ８م  ــ４８ غ زه  ــن  ن
جهان د  ملک  ــازي  غ بــادار  دی  چ３ 

لوم７يو  په  پ７５ۍ  اووم３ هجري  د  پ５ژنو چ３  ليکوال  پ＋تون  يو  نامه  په  ماکو  د سليمان 
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ــور غــر بــل راتـــه نــن اور دی پــر س
راغــی مغل  ــدې  ــان ب کــور  کلي  ــه  پ

ــور دی ــغ ــي ــــه پ و－ـــ７يـــه جــــوړ رات
راغی کابل  پــه  هــم  غزني  پــه  هــم   

ــو ک３ ــه د＊ــت ــم پ ــو غـــرو ه ــوي ــه ل پ
ک３ شپ５لکو  ــه  پ او  غــ８  ـــاړه  غ ــه  پ

نـــارې ســـورې دي  ــاد  ي د  ــول ستا  ！
دي نـــنـــدارې  ــنــ３  مــي ســـتـــاد  دا 

شپوک３  نيمو  ــه  پ ســهــار  لـــوی  ــه  پ
ــو پـــه شــپــيــلــو ک３ ــي ـــر ژل يـــا د وي

ک３ له )٦١٢هـ.ق.( کال را وروسته ي３ د ))تذکرة االوليا(( په نامه په پ＋تو نثر ک３ يو کتاب 
ليکلی دی. د دې کتاب د سر ＇و پا３１ ترالسه شوې دي. په هغو پا１و ک３ ي３ د پ＋تو ＇لور 
تنه پخواني شاعران راپ５ژندلي او د هغ３ د شعر ب５ل／３ ي３ هم خوندي ک７ي دي. د پ＋تو 
دغه پخواني شاعران دا دي: بي نيکه، شيخ اسمعيل، ملک يار غر شين او قطب الدين 
بختيار کاکی دی. سليمان ماکو د اووم３ هجري پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د کندهار په ارغسان 

ک３ اوس５ده. د بارک خان سابزی ماکو زوی و.
زوی ملک  هغه  د  او  بابا هوتک  د  زمانه ک３  په  يرغل  د  د چن／５ز  باندې  افغانستان  پر 
يارهوتک په نامه دوه نور پ＋تانه شاعران لرو. د دوی د شعرونو يوه يوه ب５ل／ه موږ ته راپات３ ده. 
د بابا هوتک د حماسي سندرې مطلع چ３ پ＋تانه ي３ پک３ د يرغل／رو په وړاندې مقاومت ته 

ه）ولي دي، دا ده:
                             

شيخ متي هم د همدغ３ زمان３ شاعر دی. نوموړی په )٦٨٨هـ.ق.( کال د  کالت د 
ترنک د سيند په غاړه وفات شوی او د کالت پر غون６ۍ ＊خ دی. د شيخ متي يوه عرفاني 

سندره موږ ته د پ＂３ خزان３ په وسيله را رس５دل３ ده. د شعر مطلع ي３ دا ده:

                            
په اتمه هجري پ７５ۍ ک３ د اکبر زمينداوري په نامه خوږ ژبی شاعر لرو. وايي چ３ دغه شاعر 
د شعرونو لوی ديوان درلود، خوله بدمرغه چ３ د زمان３ توفاني س５ليو له ＄ان سره وړی دی. د 

اکبر يو مثنوي او ＇و غزل３ خوندي دي. د يوې غزلی لوم７ی بيت ي３ دا دی:
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ک７ه را  پياله  پــا＇ــه  ســاقــي 
ــ３ پــه لــمــبــو کــ７ه ــوي اوبــــه ت
کا －ــل  غونچه  ســو  پسرلی 

ــ３ پــخــال کــ７ه  ـــار م مـــرور ي
ک７ه  ــو  اوب دې  په  م７  م３  اور 
کا ُســنــبــل  د  تــــاوې  ــ３  ــف زل

ــه ده  ــص ـــ３ ق ــــ３ م ــــدل اور４
ســهــار ورځ  ـــه  پ اخــتــر  د 

ــوږه ده لــه شاتو هــم خ چــ３ 
رويـــــدار و  چـــ３  بــايــزيــد 

کا  راســـتـــون  ـــه  وت ＄ــمــکــ３  يــ３  آدم 
＄مک３ د  مــخ  پــر  کــا  روغ  يــ３  دوزخ 

کا ــون  ــ７م ل ســـوی  ــ３  ي ــم  غ د  اور  ــه  پ
ــ５ــلــتــون کا ب ــه  ــت ــه دل يـــ３ د هــغ نـــوم 

ـــل کــ７م ــه وي ــه حــيــرانــيــه ＇ د خــپــل ＄ـــان ل
کــ７م ــول  ــ＂ پ ــه خپله  پ ــل  ت ــه  ب ـــر  وي عــشــق  د 

خليل خان نيازی او سلطان بهلول لودي دواړه د نهم３ هجري پ７５ۍ شاعران دي چ３ 
کندهار  د  زمان３ شاعر دی چ３  د همدغ３  نورزی هم  زرغون  اوس５دل.  په هندوستان ک３ 

اوسيدونکی و. د نوموړي يوه ساقي نامه راپات３ ده چ３ ＇و لوم７ي بيتونه ي３ دا دي:

د نهم３ هجري پ７５ۍ په وروستيو او د لسم３ پ７５ۍ  په لوم７يو ک３ درې پياوړې ＊％ينه 
شاعران３ هم پ５ژنو. لوم７ۍ زرغونه کاک７ه ده چ３ د مالدين محمد کاک７ لور او د کندهار د 
پنجوايي اوس５دونک３ وه. نوموړې پياوړې شاعره او ＊ه خطاطه وه. په )٩٠٣هـ.ق.(  کال 
ي３ د شيخ سعدي ش５رازي ))بوستان(( پ＋تو ته ژباړلی دی. د يوه حکايت ＇و بيتونه ي３ 

دا دي:

بله شاعر رابعه نوم５دله چ３ د مغلي واکمن ظهيرالدين بابر معاصره وه. د شعرونو ديوان 
ي３ درلود، خو اوس ورک دی. دا الندې ＇لوريزه ي３ پ＂３ خزان３ خوندي ک７ې او تر موږ 

ي３ را رسول３ ده:
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مؤمنه! ای  شــ３  ＊ــاد  زړه  ــه  پ
ـــالص ک７ه ــه اخ ظــاهــر زهـــد پ
ــر حـــال ک７ه ــه ه شــکــر صــبــر پ

سپينه بــاطــن  ـــه  پ ظــاهــر  ـــه  پ
يقينه ــه  ل ــه  ش ！ين，  زړه  ــه  پ
ــود بينه ــود نــمــای مــه شــه خ خ

بي بي ن５کبخته هم د دغ３ زمان３ شاعره ده. پر )٩٦٩هـ.ق.( کال ي３ د ))ارشاد الفقراء(( 
په نامه يو کتاب په پ＋تو ژبه ليکلی چ３ محمد هوتک ي３ په پ＂ه خزانه ک３ نمون３ خوندي ک７ي 

دي.  يوه ب５ل／ه ي３ دا ده:

پر  چ３  دی  شاعر  نيمايي  لوم７ۍ  د  پ７５ۍ  هجري  لسم３  د  هم  کاک７  محمد  دوست 
)٩٢٦هـ.ق.( کال ي３ د ))غرغ＋ت نام３(( په نوم په نظم يو کتاب ليکلی دی. شيخ بوستان 

ب４７＆ هم د همدغ３ زمان３ شاعر دی. د ))بستان االولياء(( په نامه ي３ پ＋تو کتاب ليکلی دی.
په لرغون３ دورې ک３ سربيره له پورتنيو شاعرانو او ليکوالو ＇خه چ３ موږ ي３ د ژوند او آثارو 
په باب لن６ې لن６ې ＇رگندون３ وک７ې، محمد هوتک په خپل اثر ))پ＂ه خزانه(( ک３ د ＄ينو نورو 
ليکوالو او د هغو د آثارو نومونه اخيستي دي، لکه د شيخ ک＂ه ))لرغوني پ＋تانه((، د محمد 
بن علي البستي تاريخ سوري او نور، خو دا چ３ په خپله دغه آثار او د هغو د ليکوالو په باب 

معلومات نه دي ترالسه شوي، نو ＄که ي３ په اړه ＇ه نه وايو.
د پ＋تو لرغون３ دوره چ３ د دويم３ هجري پ７５ۍ له لوم７ۍ نيمايي ＇خه پيل او تر )١٠٠٠( 
هجري قمري پورې را رس８５ي، په عمومي ډول د دې دورې ＄ان／７ن３ په لن６ه تو－ه داس３ 

＊ودلی شو:
١_ په لوم７ۍ دورې ک３ موږ د ډ４رو ل８و شاعرانو او ليکوالو د منظومو او منثورو آثارو  ډ４رې 

ل８ې ب５ل／３ په الس ک３ لرو.
٢_ که د دغ３ دورې آثار د کميت په لحاظ ل８ دي، خو په کيفي لحاظ ي３ ＄ين３ آثار 
ډ４ر لوړ ارزيابي ک５دای شي، لکه: د غوري دورې قصيدې، د شيخ متي مناجات، د اکبر 

زمينداوري شعرونه او نور.
او پرمختيا موندل３  له مخ３ وده  او موضوع  آثارو د شکل  ادبي  په دغ３ دوره ک３   _٣
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ده. قصيده، غزل، ＇لوريزه، مثنوي او نور شعري فورمونه پ＋تو ادب ته راغلي دي. ديني، 
اخالقي، عشقي، حماسي او عرفاني مسايل په شعر او ادب ک３ بيان شوي دي.

٤_ په دغ３ دوره ک３ ژباړه دود شوې، د ابوهاشم سرواني ژباړلی شعر او د زرغون３ کاک７ې 
پ＋تو بوستان ي３ غوره ب５لگ３ دي.

٥_ د دربارونو له خوا پ＋تانه شاعران او ليکواالن روزل شوي، غوره ب５ل／３ ي３ د سوريانو، 
غوريانو او لوديانو په دربارونو ک３ پ＋تو پالنه ده.

٦_ د دغ３ دورې زياتره د نظم او نثر آثار موږ ته د ))تذکرة االولياء(( او ))پ＂３ خزان３(( په 
وسيله را رس５دلي دي. 

٧_ د دې دورې په آثارو ک３ که له يوې خوا د پ＋تو زاړه لغات او ترکيبونه راغلي، له بل３ 
خوا پرې د دري او عربي ژب３ اغ５زه هم ＇ه نا＇ه ＊کاري.

د متن لن６يز:
لرغون３ دوره د پ＋تو ادبياتو د تاريخ لوم７ۍ دوره ده. دغه دوره له دويم３ هجري 
آثار  پ７５ۍ ＇خه پيل او تر )١٠٠٠( هجري قمري پورې رس８５ي. د دې دورې ډ４ر ل８ 
نومياليو  په  دورې  دې  د  دي.  رس５دلي  را  موږ  تر  او  پات３  ＇خه  توفانونو  له  زمان３  د 
شاعرانو او ليکوالو ک３ د امير کروړسوري، بي نيکه، شيخ اسمعيل، شيخ خر＊بون، 
شيخ اسعد سوري، ＊کارندوی غوري، شيخ تيمن کاک７، شيخ متي، نصرلودي، شيخ 
رضي لودي، بابا هوتک، سليمان ماکو، اکبر زمينداوري، زرغون خان، رابعه، بي بي 

نيکبخته، زرغونه کاک７ه، دوست محمد کاک７ او نور دي.
د دې دورې د زياترو شاعرانو د ژوند په باب معلومات او د آثارو ب５لگ３ موږ ته د 
سليمان ماکو د پ＋تو اثر ))تذکرة االولياء(( او د محمد هوتک د ))پ＂３ خزان３(( په وسيله 

را رس５دلي دي.
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١_ زده کوونکي دې په غور سره متن ولولي او ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه ک７ي. 
٢_ ＊وونکي دې ستونزمن３ کلم３ پر زده کوونکو معنا او که هغوی ي３ نشي حل کوالی، 

په خپله دې توضيح ک７ي. 
٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پراگراف ولولي. ＊وونکی دې د اړتيا پر 

مهال ورسره مرسته وک７ي.
يو  متن  چ３  شي  ويل  ودې  ورته  او  شي  وو４شل  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده   _٤
＄ل بيا په غور ولولي. يوه ډله دې په متن ک３ د اشخاصو نومونه او بله ډله دې د کتابونو 
نومونه وليکي. د هرې ډل３ استازى دې هغه پر تخت３ وليکي. ＊وونکی دې د هغه لست 
دې الزم３  اړه  په  کتابونو  او  ليکوالو  شاعرانو،  د ＄ينو  او  وک７ي  مرسته  ک３  بشپ７ولو  په 

＇رگندون３ وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې په نوبت سره د ！ولگي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د پ＋تو ادب د لرغون３ 
دورې ＄انگ７ن３ په خپلو الفاظو ک３ نورو زده کوونکو ته ووايي.

٦_ ＊وونکى دې د بي نيکه د مناجات دا الندې بند پر تخته وليکي او له زده کوونکو 
دې وغواړي چ３ د هغه مفهوم او معنا په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

فعالیتونه

ــه ــداي ـــه لـــويـــه خ لـــويـــه خـــداي
ک３ درنـــــاوۍ  دى  والړ  غـــر 
لمن３ غـــــرو  د  دي  ـــه  ـــت دل

ـــ７ې خــدايــه ک ـــر  ډ４ و－ــــ７ي  دا 
ــه ــداي ـــه لـــويـــه خ لـــويـــه خـــداي

ـــه هـــر ＄ــايــه ـــه مــيــنــه پ ــا پ ــت س
ک３ زارۍ  ـــه  پ ژوي  ！ـــولـــه 
پلن３ ــ３  ــه ک پ ــ８دۍ  ــ５ ک زمــــوږ 
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٧_ ＊وونکى دې په دې الندې پو＊تنو د لوست ارزونه وک７ي:
�د پ＋تو ادب تاريخ په ＇و دورو و４شل شوى دی. نومونه ي３ واخلئ. t
�لرغون３ دوره له کوم３ پ７５ۍ ＇خه پيل او تر کومه وخته رارس８５ي؟ t

�د پن％و لرغونو شاعرانو نومونه واخلئ.  t
�د  دريو ＊％ينه پ＋تو شاعرانو نومونه واخلئ. t

�د ＇و لرغونو کتابونو نومونه واخلئ. t
�د دې دورې د شاعرانو په شعرونو ک３ مو د چا شعر خوښ شو؟ t

�که د کوم شاعر د شعر بيت مو زده شوى وي، وي３ وايئ. t
�د لرغون３ دورې  د ادبياتو ＇و ＄انگ７ن３ ووايئ. t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه په متن ک３ د راغلي يوه شاعر په هکله معلومات 
وليکي او د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ دي هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده

دى بــل  اور  زمــــوږ  لــ８  ــه  ــت دل
يو م５شته  ــوږ  م کــ３  ستا  مينه 
ده ستا  نغ＋ته  م％که  او  هسک 

ـــ７ې خــدايــه ک ـــر  ډ４ و－ــــ７ي  دا 
ــه ــداي ـــه لـــويـــه خ لـــويـــه خـــداي

ووړ  کورگى دى ووړ بورجل دى
بــل د چــا پــه مــلــه تــلــه نــه يو
ده تـــــا  لـــــه  وده  ــــــ７و  م د 
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اتلسم لوست

_ ويلی شئ چ３ جر－ه ＇ه ته وايي؟
_ تاس３ په کور و کلي ک３ ليدلي چ３ د يوې ستونزې د حل لپاره مشران را ！ول 

شي او د هغه په باب پر４ک７ه وک７ي؟
جرگه هغ３ غون６ې ته وايي چ３ د قبيلوي، قومي، ولسي او ملي مسايلو د حل او 
＇７５لو لپاره جوړ８４ي. جرگه ＄انگ７ي اصول او مقررات لري. جرگه په دوه ډوله ده. 
يوې ته ي３ کليوالي جرگه او بل３ ته ي３ لويه جرگه وايي. په دې لوست ک３ جر－ه، د 
هغ３ اصول او مقررات او د جرگو ډولونه در پ５ژنو او د لوي３ جرگ３ د تاريخچ３ په 

هکله معلومات درکوو.

د لويو جر－و تاريخچه
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او  پر４ک７ې  د  چ３  ک８５ي  اطالق  غون６ې  هغ３  په  مفهوم  او  معنا  کلم３  د  جر－３  د 
فيصل３ صالحيت لري او حکم ي３ د منلو وړ وي.

په عام ډول د جر－３ اصطالح د هغ３ غون６ې لپاره کارول ک８５ي چ３ د ＄ان／７و قومي، 
ولسي او ملي مسايلو د حل او ＇７５لو لپاره جوړ８４ي.

افغاني ولسي جر－３ خپل ＄ان／７ي اصول، قوانين او ک７نالره لري. په هره سيمه ک３ 
ولسي  په  ته  خلکو  دغو  وي.  شوي  پ５ژندل  او  شوي  منل  معلوم،  مرکو خلک  جر－و  د 
اصطالح جر－ه مار، مرکچيان يا مشران ويل ک８５ي. جر－ه خاص مشر نه لري، مشران او 
د نظر خاوندان د يوې پ５＋３ د حل لپاره سره راغون８４６ي. کله چ３ راغون６ شي، معموًال 
په  باندې بحث  پر موضوع  نه وي،  امتياز پک３  او ＊کته  پورته  د  ب２ه ک＋５ني.  دايروي  په 
او تبصره  باندې خبرې  اړونده  موضوع  پر  ب２ه دوام مومي. هر ＇وک په خپل وار  آزاده 
کوي. په جر－ه ک３ هر ＇وک له ！ولنيز پوړ يا دري＃ )موقف( او امتياز ＇خه پرته خپل نظر 

＇ر－ندوي. 
جر－ه زموږ په ولسي او ملي عنعناتو ک３ ډ４ر لوړ ＄ای او ستر اهميت لري. په تاريخي 
＇خه  ＇７５نو  تاريخي  له  ده.  برخمنه  ＇خه  لرغونتيا  ډ４رې  له  ک３  ！ولنه  افغاني  په  لحاظ 
د جر－و  او سترې مسئل３  ！ولنيزې کوچن９  زياتره  به خپل３  آريايانو  لرغونو  جوت８５ي چ３ 

مرکو له الرې هوارول３.
بل３  او  ته ي３ ))سيمتي((  تو－ه دوه ډوله جر－３ درلودې چ３ يوې  په عمومي  آريايانو 
ته ))سبها(( ويله. په لوم７ۍ ک３ به د قبيل３ سپين ږيري او مشران راغون４６دل او دويم３ 
په اوسني مفهوم د مشرانو جر－３ رول  بله وينا، ))سيمتي((  په  يا  ب２ه درلوده.  ي３ کليواله 
درلود او د قبيل３ سترې مسئل３، لکه: د مشر ！اکل، له خپل ！ا！وبي ＇خه دفاع او داس３ 
نورې به ي３ حل کول３ او ))سبها(( د يوې وړې کليوال３ جر－ه －９ يا مرک３ دنده درلوده 
چ３ په کوچنيو کورنيو او کليوالي مسايلو به ي３ غور کاوه. همدغه جر－３ مرک３ افغانانو 
تر ننه د يوه غوره ميراث په تو－ه ژوندۍ ساتلي او په ملي عنعناتو ک３ ي３ ډ４ر ستر ارز＊ت 

او اهميت لري.
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په عام مفهوم، اوس زموږ په ه５واد ک３ جر－３ په دوو ب２و جوړ８４ي: يو په کليواله او 
او  شوو شخ７و  راوالړو  د  ترمن＃  قومونو  او  قبيلو  خ５لونو،  کورنيو،  د  ييزه سطحه  سيمه 
جر－３  ييزې((  ))سيمه  يا  ))کليوالي((  ته  جر－３  ډول  دې  چ３  لپاره  هوارولو  د  مسايلو 

وايي.
بل په ملي سطحه د يوه ستر ملي مقصد او مرام لپاره جوړې شوې جر－３ دي چ３ 

هغوته د ))لوي３ جر－３(( نوم ورک７ل شوی دی.
لوي３ جر－３ زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ له ډ４ر ستر ارز＊ت او اهميت ＇خه برخمن３ 
دي. دغه ډول جر－３ زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ په ملي کچه ه５واد ته د ورپ５＋و ستونزو او 
ک７ک５چونو، لکه: د مشرتابه ！اکلو، د بهرنيو يرغلونو په وړاندې د پا＇ونونو او نورو سترو ملي 
مسايلو د حل وفصل لپاره جوړې شوې دي. هرې يوې جرگ３ په خپل وخت او ＄ای ډ４رې 
ارز＊تناک３ اغ５زې او پايل３ )نتيج３( لرلي او ملت ي３ په ډ４رو حساسو او نازکو حاالتو ک３ 
له سترو بحرانونو ＇خه ژغورلی دی.د دغو لويو جرگو په ل７ ک３ د ب５ل／３ په تو－ه د ميروس 
يادولی شو. لوم７ۍ جر－ه پر )١١٠٥هـ.ق.( کال د  خان نيکه د وخت درې لوي３ جر－３ 
کوکران په کلي ک３ جوړه شوې وه، دويمه په )١١١٩هـ.ق.( کال په مانجه ک３ او در４مه په 
همدغه کال په کندهار ک３ جوړه شوې وه. دغو جرگو ملت د بهرنيو په وړاندې پا＇ون ته 
چمتو او ميرويس نيکه ي３ د ملي مشر په تو－ه ！اکلی دی. د ش５ر سرخ د مزار لوي３ جر－３ په 
)١٧٤٧م.( کال ک３ احمدشاه بابا د ملي مشر او واکمن په تو－ه و！اکه. همدارنگه پر افغانستان 
د انگر４زانو له يرغل ＇خه وروسته په )١٨٤١م.( کال ک３ د ملي مجاهدينو لوي３ جر－３ ملت 
پا＇ون ته چمتو او د پا＇ون مشرتوب ي３ و！اکه. همدارنگه د امير ش５رعلی خان د واکمن９ په 
لوي３ جر－３ ک３ پاچا نوې کابينه )صدراعظم او وزيران( و！اکل. د امير حبيب اهلل خان د وخت 
لوي３ جر－３ په لوم７ن９ ن７يوال３ ج／７ې ک３ ي３ د افغانستان ب３ طرفي تصويب ک７ه او ورپس３ 
د امير امان اهلل خان، د واکمن９ پر مهال ＇لور لوي３ جر－３ جوړې شوې دي: په لوم７ۍ لويه 
جر－ه )١٩٢٠م.(  کال ک３ ه５واد او خلک د خپلواک９ ساتن３ لپاره چمتو ک７ای شول. په دويمه 
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لويه جر－ه ک３ په )١٩٢٣م.( کال د ه５واد لوم７نی اساسي قانون تسويد شو. په در４مه جر－ه 
ک３ په )١٩٢٤م.( کال د کورني اړدوړ د آرامولو لپاره تدبيرونه ونيول شول او په ＇لورمه 
لويه جر－ه ک３ په )١٣٠٧( لمريز کال اروپا ته د امان اهلل خان د سفر پايل３ و＇７５ل شوې. د 
نادرخان د واکمن９ پر مهال لوي３ جرگ３ په )١٣٠٩( لمريز کال د ه５واد اساسي قانون تسويد 
ک７، د محمد ظاهرشاه د واکمن９ پر مهال په )١٩٤١م.( کال لوي３ جر－３ په دويم３ ن７يوال３ 
جگ７ې ک３ د ه５واد د برخ３ نه اخيستلو پر４ک７ه وک７ه، د )١٣٤٣( لمريز  کال لوي３ جر－３ د 
ه５واد نوی اساسي قانون تسويد ک７ او همدارنگه تر اوسه پورې نورې لوي３ جرگ３ هم جوړې 

شوې چ３ هرې يوې پر خپل وخت ＄انگ７ی ارز＊ت او اهميت لرلی دی. 
يوه ډ４ره  تفاهم  ！ولن３ د ملي  افغاني  د  لوي３ جر－３  تو－ه د ويلو ده چ３  په  پايل３  د  نو 
او  رواني  ！ولنيزې،  ژورې  ډ４رې  ！ولن３  او  ملت  پر  زموږ  ده،  وسيله  اغ５زناکه  او  مهمه 
روحاني اغ５زې لري. همدې جر－و د پ７５يو په پوړيو ک３ د ډ４رو سترو ک７ک５چونو پرمهال 
ه５واد ژغورلی او له ستونزمنو حاالتو سره د مقابل３ لپاره ي３ چمتو ک７ی، نو موږ بايد د 

دغ３ عنعن３ درناوی وک７و او ژوندۍ ي３ وساتو.

د متن لن６يز:
قبيلوي،  ＄انگ７و،  د  ک８５ي چ３  کارول  لپاره  غون６ې  هغ３  د  اصطالح  د جر－３ 
قومي، ولسي او ملي مسايلو د حل او ＇７５لو لپاره جوړ８４ي. افغاني جرگ３ ＄انگ７ي 
اصول او مقررات لري، په ولس ک３ د جرگ３ کسان معلوم دي، هغوی راغون８４６ي، 
پر ستونزه باندې آزادانه بحث کوي او خپله پر４ک７ه اعالنوي. جر－３ دوه ډوله دي: 
د معاصر  د ه５واد  لويوجرگو زموږ  وايي.  لوي３ جرگ３  ته  بل３  او  کليوالي  ي３  ته  يوې 
تاريخ په وروستيو درو پ７５يو ک３ په ډ４رو حساسو او نازکو حاالتو ک３ ارز＊تمن رول 

تر سره ک７ی دی.
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فعالیتونه
 

١_ زده کوونکي دې متن له ＄ان سره په چوپه خوله ولولي. ستونزمن３ کلم３ دې په 
ن＋ه ک７ي.

په ن＋ه ک７ې ستونزمن３ کلم３ ووايي.  ＊وونکی  په نوبت سره  ٢_ زده کوونکي دې 
دې هغه پر تخت３ وليکي. ＄ين３ دې په خپله پر زده کوونکو معنا ک７ي او هغه چ３ زده 
الزم３  دې  هکله  په  متن  د  او  ک７ي  معنا  دې  خپله  په  کوالی،  معنا  نشي  ي３  کوونکي 

توضيحي خبرې وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې د نورو ！ولگيوالو په وړاندې د متن يوه يوه برخه ولولي. ＊وونکی 

دې د اړتيا پرمهال الزمه مرسته وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته وروبلل شي چ３ د متن عمومي معنا او مفهوم 

په خپلو الفاظو ووايي.
٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې و－ومارل شي چ３ په متن ک３ 
صفتونه په ن＋ه ک７ي او بله ډله دې قيدونه. بيا دې د هر ډل３ استازی د ！ول／يوالو په مخ ک３ 

خپل په ن＋ه ک７ي قيدونه او صفتونه ولولي. ＊وونکی دې هغه پرتخته وليکي.

قيدونه: هغه کلم３ يا ژبني توکي دي چ３ په جمله ک３ د فعل حالت ＇رگندوي،  
يا د فعل د پ５＋５دلو ＇رنگوالی ＊يي، لکه: ＊وون％ي ته ژر الړ شه. په دې جمله ک３ 

ژر قيد دی.
صفتونه: هغه کلم３ دي چ３ د نومونو حالت او ＇رنگوالی ＊يي. يعن３ دا چ３ 
بد،  بدرنگ،  ناروغ، ＊کلی،  روغ،  لکه:  رو＊انوي،  او  ＇رگنده  معنا  نوم  د  صفت 

＊ه، سپين، تور او نور.
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كورن９ دنده

ته وروبلل شي چ３ پر تخت３  په نوبت سره تخت３  ٦_ د يوې ډل３ زده کوونکي دې 
ليکل شوي قيدونه او د بل３ ډل３ زده کوونکي دې ليکل شوي صفتونه په مناسبو جملو 

ک３ استعمال ک７ي.
٧_ زده کوونکي دې د يوې موضوع د حل لپاره د جرگ３ په دود را ！ول او جرگه دې 

تمثيل ک７ي.
٨_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې د کچ３ ارزونه وشي:

�جر－ه ＇ه شى ده؟ t
�＇و ډوله جر－３ پ５ژنئ؟ t

ي３  نومونه  دي،  موجودې  جر－３  ډوله  ＇و  ک３  ريانا(  � tآ( ه５واد  لرغوني  په  زموږ 
واخلئ؟

ته معلومه ده، د کوم واکمن په وخت  تاريخ ک３ موږ  په  �لوم７ن９ لويه جر－ه چ３  t
ک３ جوړه شوې وه؟

په تو－ه و！اکل  افغانستان د واکمن  له خوا د  بابا د کوم３ لوي３ جر－３  �احمد شاه  t
شو؟

�د اعليحضرت امان اهلل خان په وخت ک３ ＇و لوي３ جر－３ جوړې شوې او هغه  t
کوم３ وې؟

�د کوم واکمن په وخت ک３ لوي３ جر－３ په دويمه ن７يواله ج／７ه ک３ د افغانستان  t
ب３ طرفي تصويب ک７ه؟

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په تو－ه د لوست مفهوم په خپلو الفاظو وليکي او په 
راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه د نورو ！ول／يوالو په وړاندې ولولي.
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په پ＋تو ادب ک３ لن６ه کيسه

نولسم لوست

_ تاس３ کيسه پ５ژنئ؟ 
_ کله مو داس３ کيسه لوست３ يا اور４دل３ چ３ د ژوند ر＊تيني واقعيتونه پک３ ډ４ر＊ه 

بيان شوي وي؟
انسان په فطري ډول د کيس３ اورولو او اور４دلو ذوق لري. دغه د کيس３ اورولو او 
اوريدلو هيله او غو＊تنه هغه ＄ان／７نه ده چ３ د انسان په خ＂ه ک３ اخ＋ل شوې ده. له 
همدې امله ده چ３ د بشري تاريخ په اوږدو ک３ د کيسو ب５الب５ل ډولونه رامن％ته شوي 
دي. د کيس３ په ډولونو ک３ يو مهم ډول لن６ه کيسه ده چ３ په دې لوست ک３ ي３ در پ５ژنو 

او په پ＋تو ادب ک３ ي３ پر تاريخي بهير بحث کوو.
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د لن６ې کيس３ يوه ډ４ره عامه پ５ژندنه داس３ ده چ３: ))لن６ه کيسه هغه نثري داستان دی 
چ３ لن６ وي او له نيم ساعت ＇خه تر دوو ساعتو پورې ختم شي.(( ＄ين３ ليکوال بيا وايي 
چ３ لن６والی د لن６ې کيس３ لپاره يوازينی شرط نه دی، بلک３ د دې تر＇ن， ＄ين３ نورې 
＄ان／７تياوې هم لري او هغه دا چ３: منظمه او مشخصه طرحه لري. يو اصلي کرک＂ر په ک３ 
وي،  لن６ه وي، ب３ ضرورته خبرې پک３ نه ＄اي８５ي او ！ول３ برخ３ يوه له بل３ سره متقابل３ 

اړيک３ لري او يوه اغ５زه ＊ندي.
لن６ه کيسه د اوسني پر مختللي عصر ز８４نده او پيداوار ده. ＇ومره چ３ بشري ！ولن３ له 
يوې ور＄３ ＇خه بل３ ته په ذهني او مادي لحاظ د پرمخت， پ７اوونه وهلي دي، په هماغه 
اندازه د انسانانو ضرورتونه او مصروفيتونه هم زيات شوي دي. پروني انسان چ３ ډ４ر وز－ار 
او  کيسو  روماني  په  محبت  او  مين３  د  ي３  به  شپ３  شپ３  نو  لرل،  ي３  فرصتونه  او  وختونه 
دجن／ونو او نن／ونو په حماسي کيسو سبا  کول３ او يا به ي３ د ＊اپ５ريانو او ديوانو خيالي او 
موهومي اوږدې اوږدی کيس３ لوستل３ او اور４دل３ له دغو کيسو ＇خه به ي３ خوندونه، پندونه 

او انتباه اخيستله او هم به ي３ د کيس３ اور４دن３ تنده پرې خ７وبوله.
دا کار نشي  امله  له  بوختياوو  بهير ک３ د ډ４رو  په  انسان د ژوندانه  اوسن９ زمان３  خو د 
کوالی، نو ＇رن／ه چ３ د کيسو يا پ５＋و اور４دنه او ＄ان خبرونه، لوستنه او ＄ان پرې پوهونه 
د انسان د ذهن فطري غو＊تنه ده، له همدې امله د وخت په ت５ر４دو او د حاالتو په بدل５دو 
هغو اوږدو اوږدو کيسو او د استانونو د اوسن９ لن６ې کيس３ ب２ه خپله ک７ه. ＇رن／ه چ３ اوس 
لن６ه کيسه د خلکو ډ４ره خو＊８５ي،  يو ډ４ر ستر المل ي３ د وخت د ضايع ک５دو مخنيوی او 

سپما ده. 
دغه ډول کيس３ لوستونکی يا اور４دونکی په ل８ وخت ک３ لوستالی يا اور４دالی شي او 

ور＇خه دخوند، پند او انتباه دنده په ډ４ره آسانه او اغ５زناکه تو－ه تر سره ک５دالی شي.
په اوسني معاصر مفهوم د لن６ې کيس３ ليکن３ پيالمه د نولسم３ پ７５ۍ په لوم７يو دوو 
لسيزو ک３ په اروپا ک３ پيل شوې او بيا نورې ن７ۍ ته د يوې اغ５زناک３ ليکن９ الرې په تو－ه 

خپره شوې ده.
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لسيزه  دويمه  په  پ７５ۍ  شلم３  د  تو－ه  په  ډول  يوه  د  ليکن３  د  ته  ادب  پ＋تو  کيسه  لن６ه 
ک３ راغل３ ده. لوم７نی پ＋تون ليکوال چ３ د لن６ې کيس３ پرليکنه ي３ خپل قلمي ＄واک 
آزمويلی، سيد راحت زاخيلی دی چ３ په ١٩١٧ ميالدي کال ي３ د ))کون６ه نجل９(( په نوم 

لوم７ن９ پ＋تو لن６ه کيسه ليکل３ او چاپ ک７ې ده. 
په پ＋تونخوا ک３ له سيد راحت زاخيلي ＇خه وروسته، ＄ينو نورو ليکوالو هم د نثري ادب دې 
ډول ته مخه ک７ې او غوره لن６ې کيس３ ي３ ليکلي دي چ３ په هغو ک３ د ميا آزاد گل په ١٩٢٦م. 
کال ک３ ليکل３ کيسه ))د م７ي پيغام(( د  بد ر＊و د سر بلند خان د ))نواب صاحب آشنايي(( 
يادوالى شو. لن６ې کيس３ په همدغو وختونو ک３ ليکل شوې او خپرې شوې دي. همدارن／ه 
په دغ３ دورې ک３ د سيد رسول رسا، حمزه شينواري. ايس ای رحمان کاکاخ５ل، مفلس 
دراني، اديب سرحدي او نورو نومونه ديادون３ وړ دي چ３ د پ＋تونخوا په افغان، پ＋تون، 
اسلم او نورو مجلو او اخبارونو ک３ ي３ ډ４رې غوره او معياري لن６ې کيس３ چاپ شوي دي. 
په را وروسته کلونو ک３ د لن６ې کيس３ ليکن３ په پ＋تونخوا ک３ ډ４ره وده او پرمختيا موندل３، 
په خپرونو ک３ د لن６ې کيس３ په خپر４دو سرب５ره ليکوالو د لن６و کيسو ډ４رې ！ول／３ هم چاپ 
ک７ي دي. په افغانستان ک３ د پ＋تونخوا په پرتله د لن６ې کيس３ ليکنه وروسته دود شوې ده. 
لوم７نی پ＋تون ليکوال چ３ په افغانستان ک３ ي３ لن６ه کيسه ليکل３، پوهاند عبدالحی حبيبي 
دی. نوموړي لوم７ن９ پ＋تو لن６ه کيسه د ))توريال９ پ＋تنه(( په نوم ليکل３ او پر ١٣١٥ لمريز 

کال په طلوع افغان ک３ خپره شوې ده. 
وروسته بيا ＄ينو نور وليکوالو هم د لن６ و کيسو په ليکنه خپل قلمي ＄واک آزمويلی 
چ３ په هغو ک３ د استاد －ل پاچا الفت، سراج الدين سعيد، قيام الدين خادم، عبدالقدوس 
يادون３ وړ دی.  نومونه د  نورو  او د  ب５نوا  الدين زرملوال، عبدالرؤوف  پره５ز، غالم محی 
د هغه وخت په موقوته خپرونو ک３ د دغو ليکوالو د لن６و کيسو غوره ب５ل／３ چاپ شوي 

دي.
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برخه ک３  په  ليکن３  لن６ې کيس３  د  راهيس３  کال  لمريز  له ١٣٢٠  په ه５واد ک３  زموږ 
بنس＂يز کار پيل شوی، ډ４ر پياوړي ليکوال رامن％ته شوي او په خپرونو ک３ په چاپ شويو لن６و 
کيسو سرب５ره ي３ د لن６و کيسو ！ول／３ هم چاپ ک７ي دي. د ميراجان سيال ))د پ＋تونخوا 
افسان３(( او د موٰسی شفيق ))عبقريان(( نومونه د يادون３ وړ دي چ３ د لن６و کيسو ډ４رې غوره 
ب５ل／３ لري. د روان３ پ７５ۍ په پن％م３ لسيزې ک３ د لن６ې کيس３ ليکن３ ډ４ره وده او پرمختيا 

موندل３ ده او پياوړي ليکلوال په ک３ رامن％ته شوي دي. 
د لن６و کيسو په چاپ شوو ！ول／و ک３ د ))سره غال９((، ))شاړې کو＇３((، ))－يل３((، 
))تيارې  بار８４ي((،  بيا ک６ې  به  ))سبا  وزرونو((،  په  ))د ＇پو  ))موسکا((،  ))تانده غو！９((، 

الرې ر３１ کر＊３((، د ))ارمانونو ＄ول９(( او نورې د ب５ل／و په تو－و يادوالی شو.
اوس په پ＋تو نخوا او افغانستان ک３ د لن６ې کيس３ ليکن３ ډ４ره وده او پرمختيا موندل３ او 
دا بهير ＊ه گ７ندی روان دی، ډ４ر ليکوال راميدان ته شوي او په سل／ونو ！ول／３ چ３ د لن６و 
کيسو ډ４رې غوره ب５ل／３ په ک３ خوندي دي، چاپ شوي. اوس لن６ه کيسه د ليکن３ پياوړي 

ليکوال او د لوستن３ ډ４ر مينه وال لري.

د متن لن６يز:
لن６ه کيسه د اوسني معاصر نثري ادب يو په زړه پورې ادبي ډول )ژانر( دی.

هغ３ کيس３ ته لن６ه کيسه وايي چ３ لن６ه وي او له نيم ساعت ＇خه تر دوو ساعتونو 
پورې ختمه شي. نورې ډ４رې ＄ان／７ن３ هم لري.

لن６ه کيسه په اوسني مفهوم په لو４دي＃ ک３ د نولسم３  پ７５ۍ پر لوم７يو ک３ پيدا شوې 
او بيا له هغه ＄ايه د ن７ۍ نورو ژبو ته تلل３ ده.

پ＋تون  لوم７نی  او  راغل３  ک３  لسيزو  دوو  لوم７يو  په  پ７５ۍ  شلم３  د  ته  ادب  پ＋تو 
ليکوال چ３ په دې ډ－ر ک３ ي３ خپل قلمي ＄واک آزمويلی، سيد راحت زاخيلی دی. 
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فعالیتونه

نوموړی د پ＋تونخوا په پ５＋ور ک３ پر )١٩١٧م.( کال د کون６ې نجل９ په نامه لوم７ن９ 
پ＋تو لن６ه کيسه وليکله  او هغه مهال خپره شوه. په افغانستان ک３ لوم７نی ليکوال چ３ 
پ＋تو لن６ه کيسه ي３ ليکل３ اروا＊اد پوهاند عبدالحی حبيبي دی. د ))توريال９ پ＋تنه(( 
په نامه ي３ لوم７ن９ پ＋تو لن６ه کيسه و ليکله او پر )١٣١٥( لمريز کال ي３ له کندهار نه 
په  ليکن３  کيس３  لن６ې  بيا  وروسته  ک７ه.  افغان ک３ خپره  اخبار طلوع  په خپر４دونکي 
پ＋تونخوا او افغانستان ک３ ＊ه وده او پرمختيا موندل３ ده، ډ４ر ليکوال ي３ را پيدا شوي 
او ډ４رې لن６ې کيس３ ي３ د وخت په خپرونو )اخبارونو او مجلو( او ＄انگ７و ！ولگو ک３ 

چاپ شوي او دا بهير اوس په پ＋تو ادب ک３ ＊ه －７ندی روان دی.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي، ستونزمن３ کلم３ او مفاهيم دې په ن＋ه او 
له ＊وونکي ＇خه دې دهغو ＄وابونه وغواړي.

٢_ ＊وونکی دې لوم７ی ستونزمن３ کلم３ په خپله د زده کوونکو په وسيله معنا ک７ي او 
که هغوی ي３ نشي معنا  کوالی، په خپله دي هغه معنا ک７ي او د ＄ينو مفاهيمو په اړه دې 

الزم３ ＇رگندون３ وک７ي.

په  دې  ل７ۍ  دا  ولولي،  برخه  يوه  يوه  متن  د  سره  نوبت  په  دې  کوونکي  زده   _٣
لوستن３  په سم３  متن  د  مهال دې ＊وونکی  پر  اړتيا  د  تعقيب شي.  پايه  تر  ک３  ！ول／ي 

ک３ له زده کوونکو سره مرسته وک７ي.
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٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله په متن ک３ د راغلو کتابونو نومونه 
او بله ډله دې د اشخاصو يا ليکوالو نومونه په ن＋ه ک７ي. د هرې ډل３ استازی دې هغه خپل 
په ن＋ه ک７ي د کتابونو يا اشخاصو نومونه پر تخت３ وليکي. ＊وونکی دې تر ممکن３ اندازې 

د کتابونو او ليکوالو په هکله زده کوونکو ته ＇ر－ندون３ وک７ي.

٥_ ＊وونکى دې د لن６ې کيس３ يوه ب５ل／ه زده  کوونکو ته ولولي، بيا دې هغوى و－وماري 
چ３ د يوې کيس３ د ليکلو ه）ه وک７ي.

٦_ ＊وونکى دې د هغوى ليکل３ کيس３ و－وري او په اصالح او سمون ک３ دې له زده 
کوونکو سره مرسته او الزم３ الر＊وون３ وک７ي.

٧_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست زده ک７ې ارزونه وشي:
�لن６ه کيسه ＇ه ډول کيسه ده؟  t
�لن６ه کيسه ول３ رامن％ته شوه؟ t

�لن６ه کيسه لوم７ی کله او چ５رې رامن％ته شوې ده ؟ t
�د پ＋تو د لن６ې کيس３ د پن％و ليکوالو نومونه واخلئ؟ t

�د پ＋تو د لن６و کيسو د پن％و ！ول／و )مجموعو( نومونه واخلئ؟ t

 
زده کوونکي دې کومه چاپ شوې پ＋تو لن６ه کيسه پيدا او د کورن９ دندې په تو－ه دې د 
هغ３ لن６يز په خپلو الفاظو وليکي او د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ دې هغه نورو 

！ول／يوالو ته ولولي.

كورن９ دنده



١١١

شلم لوست 

ادبي ليکونه

_ کله مو چا ته ليک ليکلی دی؟
_ د ادبي ليک په معنا او مفهوم پوه８５ئ؟

_ ادبي ليک له عادي ليک سره ＇ه توپير لري؟
ليک ليکنه يا مکاتبه د ليکوال９ ډ４ره مهمه برخه ده. ليک ليکنه په ！ولنيز ژوند ک３ 
ډ４ر ستر ارز＊ت او اهميت لري. ليکونه په دوه ډوله دي: يو عادي ليکونه چ３ و－７ي 
ي３ په خپلو من％و ک３ د پوهون３، خبرون３ او مقابل لوري ته د خپل پيغام رسون３ لپاره 
ل８５ی. بل ډول ادبي ليکونه دي چ３ اديبان ي３ په ادبي ژبه ليکي، خپل پيغام پک３ په 
خوږه ادبي هنري ژبه رانغاړي او مقابل لوري ته ي３ ورل８５ي. په دې لوست ک３ دغه ډول 

ادبي ليکونه او د هغو ډولونه درپ５ژنو.
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د ادبي ليکونو په هکله له ＇ه ويلو د مخه دا ضروري ده چ３ لوم７ی په عامه تو－ه ليک 
در وپ５ژندل شي.

 ليک يا خط د وضعه شوو رسمونو يوه ！ول／ه او مجموعه ده. دا رسمونه و－７ي په ！ولنه 
ک３ په قراردادي او اتفاقي ډول د يوې ژب３ د غ８ونو، وينا او افکارو د ليکلو او ثبتولو لپاره 
کاروي. ليک ليکنه يا مکاتبه د ليکوال９ له ډ４رو مهمو ډولونو ＇خه ده. د ليکن３ دا ډول په 

！ولنه ک３ ډ４ر ارز＊ت او اهميت لري.
ليکونه په دوه ډوله دي: يو ي３ عادي ليکونه دي چ３ په شخصي او رسمي ليکونو و４شل 

ک８５ي او بل ي３ ادبي ليکونه دي چ３ دلته ي３ درپ５ژنو. 
ليکوال پک３  ليکونه دي چ３  دا هغه  ل７ ک３ ويل ک８５ي:  په  پ５ژندن３  د  ليکونو  ادبي  د 
！ولنيز، سياسي، تاريخي، اخالقي، انتقادي، انتباهي  اونور ډول ډول مسايل په ډ４ره ＊کل３ 

ادبي ژبه مقابل لوري ته وړاندې کوي.
له عادي ليکونو ＇خه د ادبي ليکونو ډ４ر ستر توپير دا دی چ３ په دې ډول ليکونو ک３ د 
ليکن３ ژبه ادبي وي، هنري رنگ او ب２ه لري. په ادبی ليکونو ک３ ادبي ژبه کارول شوې وي. 
په دې ليکونو ک３ د روحي حالت او عواطفو له بيا نولو ＇خه نيول３، تر هر ډول علمي، 
ادبي، تاريخي او نورو هر راز مسايلو پورې مطرح ک８５ي. دا د ادبي ليک د ليکوال په ژبني 
هنر، ذوق، ژور درک، ذهانت او د ظرافت په اندازې پورې اړه لري چ３ ＊کلي او په زړه 
پورې ليکونه تخليق ک７ي. ليکوال چ３ هر ＇ه ليکي او مقابل لوري ته ي３ ل８５دول غواړي، 
ژبه ي３ ادبي، هنري او د تخيل رنگ پرې ډ４ر غالب وي. د شعر په ＇５ر له استعارو،  کنايو، 
تشبيهاتو او نورو ډول ډول ادبي صنعتونو ＇خه پک３ کار اخلي. ژبه ي３ خوږه، رن／ينه او 
دومره په زړه پورې وي چ３ د لوستونکي ادبي تنده ماتوي او له لوستن３ ＇خه ي３ ډ４ر خوند 

اخلي.
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ادبي ليکونه دوه ډولونه لري: 
ترمن＃  شاعرانو(  او  )ليکوالو  اديبانو  د  تو－ه  عامه  په  چ３  دي  ليکونه  ادبي  هغه   _١
تبادله ک８５ي. موږ ي３ په پ＋تو ادب ک３ ډ４رې ب５ل／３ لرو. ＊ه او غوره ي３ د اروا＊اد پوهاند 
ر＊تين ))ادبي ليکونه(( او د موالنا عبدالقادر ))خطونه(( نومي آثارو چاپ شوې ！ولگ３ او 
همدارنگه په نورو چاپي خپرونو )مجلواو اخبارونو( ک３ چاپ شوي ادبي ليکونه دي چ３ 
معلومو ليکوالو، هنروالو، سياستوالو او ادبپوهانو خپلو دوستانو او ارادتمندانو ته ليکلي دي. 

ليکوال او مخاطبين ي３ دواړه معلوم دي.

٢_ هغه ادبي ليکونه دي چ３ ！اکلي مخاطبين نه لري او د يوه فرضي مخاطب په نوم 
ليکل ک８５ي. د دې ډول ادبي ليکونو قالب ليکوال ته د خپلو افکارو د ＇ر－ندولو يوه بهانه 
ده چ３ ددغه ډول ليک په وسيله خلکو ته خپل اندونه او نظريات په خوږه او رن／ينه ادبي 
ژبه بيانوي. ددې ډول ليکونو د ليکن３ الره داس３ ده چ３ ليکوال له ＇و کلمو يادوو درو لن６و 
جملو وروسته چ３ خپل فرضي مخاطب ته ي３ وړاندې کوي، هغه موضوع چ３ په پام ک３ 
ي３ لري، تعقيبوي او تر پايه ي３ بيانوي. په پ＋تو ادب ک３ د دې ډول ادبي ليکونو ډ４رې غوره 
بيل／３ د عبدالرؤوف ب５نوا ))د زړه خواله((، د روغ ل５وني ))بي بي نوره(( او د اجمل خ＂ک 

))کچکول(( نومي چاپ شوو اثرونو ک３ خوندي دي.
ادبي ليکونه د پ＋تو منثور ادب يو ډ４ر په زړه پورې ادبي ډول دی، ډ４ر ليکوال اود لوستلو 
مينه وال لري. مقصد او موخه ي３ د ！ولن３ د اصطالح او سمون لپاره د خلکو وي＋ول او د 
دې ډول ليکونو په وسيله خلکو ته آسانه خپل پيغام رسول دي. دغه ډول ليکن３ د ودې 
او د پرمختيا په حال ک３ دي او ليکوال پک３ خپل３ پراخ３ تجرب３ کوي. د ليکن３ دا ډول 
ليکوالو ته دا واک او ＄واک ورکوي چ３ خپل３ هيل３، ارمانونه او پ５غامونه په خوږه رن／ينه 
ادبي ژبه را ونغاړي، خپلو مخاطبينو ته ي３ وړاندې ک７ي او هغوی ته په ＊ه او ژر پوه５دنه 

ک３ ډ４ر اغ５زناک واقع شي.
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
ليکونه په عامه تو－ه په دوه ډوله دي: عادي ليکونه او ادبي ليکونه. ادبي ليکونه هغه 
ليکونه دي چ３ ليکوال پک３ ！ولنيز، تاريخي، سياسي، اخالقي، انتباهي، عاطفي او 
نور ډول ډول مسايل په ډ４ره ＊کل３ ادبي ژبه نورو ته وړاندې کوي. هغه مهمه ＄انگ７نه 

چ３ ادبي ليکونه له نورو عادي ليکونو ＇خه راب５لوي، ادبي او هنري ارز＊تونه دي.
ادبي ليکونه دوه ډوله دي: يو هغه ادبي ليکونه دي چ３ اديبان )ليکوال او شاعران( 
ي３ په خپلو من％و ک３ يو بل ته ليکي، ژبه ي３ ادبي، خوندوره، په زړه پورې او په ادبي 

صنايعو پسولل３ وي.
بل هغه ادبي ليکونه دي چ３ اديب ي３ د يوه فرضي مخاطب په نوم ليکي، ژبه ي３ 
ادبی او ډول ډول مسايل پک３ خپل فرضي مخاطب ته ليکي، خو هدف ي３ نوره ！ولنه 
او خلک وي. د ليکونو دواړو ډولونو په پ＋تو ژبه او ادب ک３ مناسبه وده او پرمختيا 

موندل３ ده.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي، ستونزمن３ کلم３ او مفاهيم دې په ن＋ه او 
له خپل ＊وونکي ＇خه دې د هغو ＄واب وغواړي.

٢_ ＊وونکی دې د زده کوونکو ستونزمن３ کلم３ په خپله د زده کوونکو په وسيله ＄واب 
او که هغو ي３ نشي ＄وابوالی، په خپله دې هغه معنا او الزم３ ＇رگندون３ دې وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په ترتيب او نوبت سره د متن يوه يوه برخه ولولي. ＊وونکی دې د 
اړتيا پر مهال په سمون ک３ ورسره مرسته وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې وگومارل شي چ３ يو ＄ل بيا ！ول متن په غور او دقت سره ولولي او په 
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كورن９ دنده

هغه ک３ آدات يا ويکي په ن＋ه ک７ي.
٥_ ＊وونکی دې د زده کوونکو په ن＋ه ک７و ويکو )اداتو( ＇خه توحيدي ليست ترتيب او هغه 

دې پر تخت３ وليکي. زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ادات: هغه نا خپلواکه کلم３ دي چ３ په ＄انگ７ې توگه کومه معنا او مفهوم نه لري، خو 
کله چ３ له نورو خپلواکو کلمو سره په جملو ک３ يو ＄ای شي، نو بيا معنا ورکوي. ادات د 
جملو په جوړ＊ت ک３ اساسي ون６ه لري او له هغو پرته جمل３ نه جوړ８４ي. ادات دا الندې 

ډولونه لري:
)١( ارتباطي ادات؛ لکه: هس３، که ＇ه هم او داس３ نور.

)٢( د عطف ادات؛ لکه: او، که، يا اونور. 
)٣( د اضافت ادات، لکه: )د( د احمد قلم.

)٤( تشبيهي ادات، لکه: غوندې، په ＇５ر، په دود، په توگه او نور.

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�ليک ＇ه شی دی؟   t

�ليک په ＇و ډوله دی؟ t
�عادي ليک او ادبي ليک ＇ه توپير لري؟ t

�د ادبي ليکونو د دوو چاپ شوو مجموعو نومونه واخلئ. t
�د ادبي ليکونو د دوو ليکوالو نومونه واخلئ. t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه په خپله د يوه ادبي ليک ب５ل／ه وليکي او يا دې د کوم بل 
ليکوال ادبي ليک وليکي او په راتلونکی پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو ته ولولي.



١١٦

د ادبي ليک ب５ل／ه
＊اغلى فاضل ر＊تين صاحب!

خداى دې روغ جوړ لره!
موږ له  ډ４ر وخت نه په دعا－انو آموخته شوي يو او په مکتوبونو ک３ هم را＇خه اول ＄ل دعا 
خول３ ته را＄ي. دا زموږ زوړ عادت دى، م／ر دومره ＊ه ده چ３ زه دغه شان دعا－ان３ هغه چا ته کوم 

چ３ د هغوى صحت او حيات د پ＋تو له پاره مفيد وي او يو کار پرې جوړ وي.
له دې خوا خير خيريت دى او تر اوسه ژوندي پات３ يو، م／ر ډ４ر غا＊ونه راته چيچل ک８５ي. کومه 
اجتماعي فايده چ３ زموږ په نظر ک３ ده، هغه الس ته نه را＄ي اوخلک ويده دي. م／ر هغه کسان 
چ３ زموږ خبرې د ＄ان لپاره ＊３ نه －２ي، وي（ دي او په زړه ک３ ي３ راته اچوي. کاشک３ د دغه 

نفرت او حسادت په غرض ک３ د ＇ه اجتماعي مفاد ام５د هم واى.
په هر صورت، موږ اوس ماليخوليا مجبور ک７ي يو چ３ ＇ه په زړه ک３ لرو، هغه ＊کاره ک７و او 
خپل هغه مسؤوليت چ３ د نن ور＄３ تفتيشونه ي３ پو＊تنه کوي او زموږ په ژوند ي３ ＇وک پا１ه نه 
اړوي، تر يوه حده رفع ک７و. م／ر －ورو چ３ دا کار تر کله کوالى شو. هغه ＇ه چ３ يو رياست ي３ 
مقابله نه شي کوالى، يو مديريت به ي３ ＇ن／ه وک７ي. زه اوس له ډ４رو مشکالتو سره مواجه يم او که 

ر＊تيا ووايم، نو د نورو مطبوعاتو په تناسب ل８ غوندې افراطي شوي يو.
خير دى، دا قصه به پر８４دو او تا ته به عرض وک７و چ３ ))اتحاد مشرقي(( خو ستاس３ مل／رو په 
قلمي مرسته يو ＇ه قدر ژوندى شوى و. يو زه خو ه５＆ نشم کوالى او نه زما له السه ＇ه ک８５ي. که 
په دې وختو ک３ د ＊اغلي خادم صاحب مرسته له موږ سره نه واى، نو اخبار خو به د پخوانيو مهمو 
ليکوالو له آثارو ب５خي محروم شوى و، ＄که چ３ ستا له خوا ه５＆ رانغله، د ت５رو ور＄و لپاره خو ته 
قوي ＄واب لرې چ３ يو ډ４ر مهم کار در په غاړه و. اوس چ３ په خير کابل ته راغل３، ول３ دې اتحاد 

مشرقي ه５ر ک７ى دى؟
ر＊تين صاحب! په مشرقي ک３ د ډ４رو خلکو مينه او محبت ستاس３ په نسبت وينم او ستا غوره 
ډ４ره  مل／رتيا  قلمي  له  ستا  مشرقي((  ))اتحاد  ده.  موجوده  تنده  او  تلوسه  دلته  ته  آثارو  او  مضامينو 
استفاده ک７ې ده او هم５شه مو ستاس３ لور ته انتظار او ستر－３ وي، نو موږ مه ه５روه او د دې ＄اى 

عالقمندان خوشحاله ساته.
－ل پاچا الفت

جالل آباد
)١٣٢٦ هـ.ش. کال(

يادد＊ت: دا ادبي ليک اروا＊اد استاد －ل پاچا الفت هغه مهال له جالل آباد )نن／رهار( ＇خه د صديق اهلل 
ر＊تين په نوم کابل ته ل８５لى و چ３ دى د اتحاد مشرقي مسؤول مدير او هغه د پ＋تو ！ولن３ مشر و.
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يوويشتم لوست 

سيند
)ادبي هنري نثر(

_ تاس３ ＇و ډوله نثرونه پ５ژنئ؟
_ د ادبي نثر نوم مو اور４دلی؟

_ کوم ادبي نثر مو لوستی دی؟
_ ادبي نثر له عادي نثر سره ＇ه توپير لري؟

اوسني نثرونه د ب３２ له مخ３ په دوو سترو ډولونو و４شل ک８５ي: ساده يا عادي نثرونه 
او ادبي يا هنري نثرونه. 

له ساده  لرلو سره  په  نثرونه خپل３ ＄ان／７ن３ لري. د همدغو ＄ان／７نو  ادبي  هنري 
نثرونو ＇خه ب５ل８５ي. په دغو ＄انگ７نو ک３ تر ！ولو ستره او مهمه ＄ان／７نه هنري او ادبي 
ارز＊ت دی. هنري ادبي نثرونه ډ４ر ډولونه لري چ３ ډ４ر مشهور ي３ لن６ه کيسه، ناول او 
ادبی ！و！ه اونور دي. دلته مو په دې لوست ک３ د اروا＊اد استاد الفت له غوره نثرونه ＇خه 

د ))سيند(( په نوم يوه ادبي ！و！ه را خو＊ه ک７ې ده.
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د وچو ډا－ونو د＊تو او م５رو له ＇ن／ه لوی سيند به８５ي، م／ر دغ３ وچ３ ب５ديا ته اوبه 
نه ورکوي.

په دغس３ وچکال９ ک３ چ３ په اوبو باندې سر مات８５ي، سيند لکه شوم بخيل په شتاب 
درومي او زموږ تندې ته نه －وري. 

کله چ３ سيند په ＇پو راشي، آباد پ＂ي هم له ＄انه سره يوسي.
همدغه سيند له موږ نه هغه بل خوا بل راز روان دی او له نورو سره ي３ رويه بل راز ده.

هلته دغس３ ورانی نه کوي، دومره بخل نه لري. دغه راز ب３ رحمي پک３ نشته.
هلته د سيند په غاړه زرشويان له شگونه زر راباسي، ماهي گران پک３ په خروارونو کبان 
نيسي او ＊کاريان ي３ په لوی او ستر ډن６  ک３ هيل９ ولي. هلته له سيند نه ډ４رې لوي３ او سترې 

ويال３ ب５ل３ شوې دي.
ډ４ر لوی لوی ډا－ونه له اوبو الندې شوې، کلي او ＊ارونه آباد شول، شاړې ＄مک３ په ثمر 

راغل３، د غلو او م５وو پک３ ＇ه کمی نشته.
هلته د سيند په مخک３ لوی لوی بندونه جوړ شول، د بر４＋نا ماشينونه ودر４دل، فابريک３ 

او کارخان３ په کار ولو４دې، خلک آباد او ماړه شول.
دا سيند ول３ دلته دغس３ او هلته هغس３ دی.

موږ ته په قهر دی او پر هغوی پ５رزوينه لري. دلته ډ４ر توند او په خ５زو روان دی، هلته 
غلی او آرام به８５ي. دلته کوږ ووږ، ＄ي او هلته مجرا بدلوي. هلته په خپله ！اکل３ الره روان 

دی او ب３ الرې نه ＄ي.
په ر＊تيا چ３ سيند دلته ډ４ر ورانی کوي او هلته د يوه نظام او قانون تابع دی چ３ وراني 

ته ي３ نه پر８４دي.
زموږ －ناه د سيند پرغاړه ده!

سيند له موږ نه ډ４ر ＇ه وړي دي او ډ４ر ي３ رانه وژلي دي. دا سيند خوني سيند دی او 
له موږ سره ي３ زړه د＊مني ده. ＇و ＄له ي３ زموږ کورونه وران ک７ي او آباد پ＂ي ي３ رانه په 

وارو وارو وړي دي.
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زموږ ！وله －ناه د سيند په غاړه ده!
سيند زورور دی او پر موږ باندې هر وخت ظلم او ت５ری کوي.

آه! موږ ＇ومره ناپوه يوچ３ دغه راز فکر کوو او په خپله －ناه نه پوه８５و. موږ خپله －ناه د 
سيند په غاړه اچوو. 

د سيند په غاړه خو موږ پراته يو، په ر＊تيا چ３ دا زموږ －ناه ده، د سيند نه ده.
سيند له چا سره د ＊مني نه لري.

سيند هر ت８ي ته اوبه ورکوي او د هر چا خيرن３ جام３ پاکوي.
سيند پوخ کار غواړي او پاخه بندونه ورته په کار دي.

که زموږ کار پوخ وای او زموږ بندونه پاخه وای، زموږ ويال３ نه وچ５دې او زموږ پ＂ي اوبو 
نه وړل.

موږ د سيند په بندوبست پوه نه شو او له سيند نه مو کار وانخيست.
دا سيند د ژوند او حيات سيند دی.

په ده ک３ د وران９ او ودان９ دواړه قوتونه موجود دي.
سيند د هر چا ظرف او استعداد ته －وري، هغومره اوبه ورکوي.

د من／ي خاوند او د منگو！ي خاوند ته سيند برابره برخه نه ورکوي او نه وړو ل＋تيو ته د 
ويالو په اندازه ＇ه ورکولی شي.

سيند د هر چا  کار ته －وري او هغس３ ورسره کوي، يعن３ خام بندونه ورانوي او پاخه 
بند ته ＄ان تسليموي.

هغه ＇وک چ３ د ژوندانه سيند په خپل سر پر８４دي او يوه معينه مجراء ورته نشي ！اکلی، 
له ژوند نه استفاده نشي کولی.

)گل پاچا الفت _ غوره نثرونه(
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－ل پاچا الفت:
د ميرسيدجان پاچا زوی و. په )١٢٨٧( لمريز کال د لغمان د عزيزخان ک＆ په سيم３ 
ک３ ز８４يدلی و. د پ＋تو ژب３ پياوړی ليکوال، شاعر، علمي او فرهنگي شخصيت ت５ر 
شوی. کلونه کلونه ي３ د ه５واد په علمي فرهن／ي ادارو ک３ د علمي غ７ي، ليکوال، مدير 
او لوی رئيس او د کابل پوهنتون د ادبياتو، حقوقو او سياسي علومو د پوهن％يو د استاد په 
توگه دنده سرته رسول３ ده. ＇و دورې ي３ په ملی شورا ک３ د ننگرهار او لغمان د خلکو 

د ！اکل شوي استازي او وکيل په تو－ه هم کار ک７ی دی.
پر )١٣٥٦( لمريز کال د ليندۍ د مياشت３ په )٢٦مه( ن５＂ه په کابل ک３ م７ شو او 
د لغمان د عزيزخان ک＆ په هديره ک３ خاورو ته سپارل شوی دی. د گل پاچا الفت په 
مطبوعاتو ک３ په سل／ونو مقالو سرب５ره په لسگونو ＄انگ７ي علمي، ادبي منظوم او منثور 
کتابونه هم چاپ شوي دي. د ب５لگ３ په توگه ي３ غوره نثرونه، غوره شعرونه، ليکوالي، 

پ＋تو سندرې، لوړ خيالونه او ژور فکرونه او ادبي بحثونه يادوو.

د متن لن６يز:
ليکوال په دې ادبي ！و！ه ک３ په ډ４ره خوږه ادبي ژبه د يوه لوی سيند يادونه کوي چ３ 
زموږ د ه５واد او يوه بل －اون６ي ه５واد تر من＃ به８５ي، خو موږ ور＇خه د خپل３ ب３ علم９ 
او ب３ کارۍ له امله ه５＆ گ＂ه نشو اخيستالی، ＄مک３ مو شاړې او سپ５رې پرت３ دي. 
کال په کال چ３ سيند توناني ک８５ي، نو زموږ خواته ډ４رې ＄مک３ او کورونه وړي، خو 
په هغه بله خوا ک３ خلکوته د هغوی د کار او زيار په نتيجه ک３ ډ４ر －＂ور واقع شوی. 
د اوبو او بر＊نا بندونه ي３ پرې جوړ ک７ل، ＄مک３ ي３ پرې خ７وب３ ک７ي او د ودان９ او 

سمسورتيا المل －ر＄５دلی دی.
بيا ليکوال همدغه سيند له انساني ژوند سره تشبيه کوي او دا وايي چ３  وروسته 
ژوند يو الهي نعمت دی، دا په خلکو پورې اړه لري چ３ له دغه نعمت ＇خه ＇ه ډول 

استفاده کوي. په ＊و چارو ک３ ي３ ت５روي، که په بدو او ناوړو چارو ک３.
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١_ ＊وونکی دې متن ولولي، اصلي معنا او مفهوم دې زده کوونکو ته ووايي. ستونزمن３ 
کلم３ دې له معنا سره پر تخت３ وليکي.

٢_ زده کوونکي دې تخت３ ته وروبولي چ３ پر تخت３ ليکل شوې کلم３ په مناسبو جملو 
ک３ وکاروي، ＊وونکی دې د اړتيا پرمهال ورسره مرسته وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره د متن يو يو پرگراف نورو ！ولگيوالو ته ولولي. ＊وونکی 
دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په درو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې په متن ک３ د عربي کلم３، بله 
دې دري کلم３ او در４مه ډله دې سوچه پ＋تو کلم３ په ن＋ه ک７ي. د هرې ډل３ استازی دې د 

خپل３ ډل３ په ن＋ه ک７ې کلم３ پر تخت３ وليکي. 
٥_ ＊وونکی دې زده کوونکي په نوبت سره تخت３ ته ور وبولي چ３ هغه په ن＋ه ک７ې 
عربي، دري او پ＋تو کلم３ معنا ک７ي. ＊وونکی دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي. 

زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

٦_ زده کوونکي دې و－ومارل شي چ３ متن يو ＄ل بيا په ډ４ر غور ولولي او په هغه ک３ 
راغلي ادات دې په ن＋ه ک７ي. يو يو دې خپل په ن＋ه ک７ي ادات ووايي، ＊وونکى دې له هغو 

＇خه يو －６ لست جوړ او پر تخت３ دې ي３ وليکي.

لن６و  په  ته وروبلل شي چ３ د دې متن مفهوم  ！ول／ي مخ３  د  ٧_ زده کوونکي دې 
عبارتونو نورو ！ولگيوالو ته ووايي.

فعالیتونه
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٨_ په الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�سيند ول３ يوه خوا وړله او هغ３ بل３ خوا ته ي３ زيان نه شو اړولى؟ t

�ول３ د سيند يوې خوا ته ＄مک３ شاړې او د＊ت３ پرت３ او پر هغه بله خوا ي３ باغونه  t
او سمسورې کروندې وې؟

يا خلک پر حقه وو چ３ له سيند ＇خه －يله وک７ي چ３ دوى ته زيان رسوي؟ � tآ
�موږ ＇ن／ه کوالى شو د خپل ه５واد له سيندونو ＇خه －＂ه واخلو؟ t

�د سيندونو مهار ک５دل امکان لري؟ t
�د سيند له اوبو ＇خه په کومو برخو ک３ کار اخيستالى شو؟ t

�ليکوال د انسان ژوند له سيند سره تشبيه ک７ى دى، د شباهت وجه ي３ ＇ه ده؟ t
�له ژوند ＇خه بايد ＇ه ډول －＂ه واخلو؟ t

�که ＇وک د ژوندانه بهير د سيند د اوبو په ＇５ر په خپل سر پر８４دي، ＇ه ډول پايل３  t
به ولري؟

�له دې لوست ＇خه مو ＇ه پند او انتباه واخيستله؟ t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په تو－ه د کوم ليکوال دغه ډول د ادبي نثر ب５ل／ه او 
يا دې په خپله يو ادبي نثر وليکي او هغه دې د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ نورو 

！ول／يوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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دوه ويشتم لوست 

_ تاس３ له پ＋تو او دري پرته په نورو کومو ژبو پوه８５ئ؟
_ په کومه بهرن９ ژب３ خبرې اترې او ليکل کوالی شئ؟

_ د بهرنيو ژبو زده ک７ه ＇ه －＂ه لري؟
وايي، که ＇وک په يوه ژبه وپوه８５ي، يو تن دی، که په دوو وپوه８５ي، دوه تنه او که په 
درو وپوه８５ي، درې تنه دي. همدغس３ چ３ يو ＇وک هر ＇ومره په ډ４رو ژبو وپوه８５ي په 
هماغه اندازه ي３ د پوه３ کچه لوړه او شخصيت ي３ په علمي او ！ولنيز لحاظ له اهميت 

＇خه برخمن ک８５ي.
په دې لوست ک３ مو درته د ژب３ د زده ک７ې او په کورسونو ک３ د شموليت په اړه يوه 
محاوره ترتيب ک７ې ده. دا په پ＋تو ژبه ک３ ستاس３ د خبرواترو کولو ＄واک هم پياوړی 
کوي او هم د نوو کلماتو له زده ک７ې سره سره په کورسونو ک３ د شموليت خبرې اترې در 

زده کوي.

محاوره
)د انگليسي ژب３ د زده ک７ې د کورسونو په هکله خبرې اترې(
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جمال: او هو ميونده، اوس خو ＊وون％ي ته د تگ وخت هم نه دی، چ５رته روان ي３ چ３ 
کتابونه دې په الس ک３ دي؟

ميوند: جماله، ست７ی مه ش３!
جمال: خوار مه ش３.

ميوند: دا د ＊وون％ي کتابونه نه دي، د انگليسي ژب３ د زده ک７ې کورس ته ور＄م، انگليسي 
زده کوم.

جمال: زه خووايم چ３ ＇نگه دې داس３ ب３ وخته کتابونه در سره اخيستي او روان ي３.
ميوند: کورسونه خو د ＊وون％ي په وخت کي نه وي، سهار او مازدي／ر وي، ته هم کوالی 

ش３ کورس وواي３.
جمال: پر８４ده بابا، د ＊وون％ي کتابونه دې چ５رته سم ياد  ک７ل چ３ اوس ال نورې ژب３ زده 

کوې. 
په ＊وون％ي ک３ هم راته نورې ژب３ وايي، دا هم د ＊وون％ي  ميوند: و ساده گله!  خو 

مضمونونه دي کنه.
جمال: خو بس دی، همالته ＊وون％ي ک３ ي３ زده کوو کنه، نور ورته ＇ه حاجت دی.

ميوند: ستا خبره سمه ده،  په ＊وون％ي ک３ ي３ هم لولو، خو که په کورس ک３ ي３ زده ک７و، 
نو ＊ه به مو زده شي، بيا به د ＊وون％ي تر پايه پورې د ژبو په زده ک７ه ک３ ستونزه ونه لرو.

جمال: ميونده! ستا هم ډ４رې يادې دي، سر ورپس３ مه خوږ وه!
ميوند: نه، نه جمال جانه! دا خبره به نه کوې، د هرې بهرن９ ژب３ زده کول ډ４ره گ＂ه لري.

جمال: ＊ه چ３ زده ي３ ک７و، نو ＇ه گ＂ه لري؟
ميوند: گ＂ه خو ي３ داده چ３ يو خو به دې يوه بهرن９ ژبه زده ک７ې وي، د هماغ３ ژب３ له 

ويونکي سره به پرې خبرې کوې او هم به په هماغه ژبه ک３ مطالعه کوې.
جمال: نو انگليسي خو د ！ول３ دنيا د خلکو ژبه نه ده کنه؟

ميوند: ستا خبره سمه ده، انگليسي د ！ول３ دنيا د خلکو ژبه نه ده، خو نن سبا په ！وله دنيا 
ک３ ډ４ر خلک په انگليسي پوه８５ي.
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جمال: نو انگليسي دومره اهميت پيدا ک７ی چ３ د ！ول３ دنيا ډ４ر خلک پرې پوه８５ي.
ميوند: هو بالکل همدغس３ ده، ان／ليسي نن سبا د علم ژبه ده، په انگليسی ژبه ک３ د ！ولو 
علومو په اړه پوهانو کتابونه ليکلي دي، نو هر ＇وک چ３ په هره برخه ک３ معلوماتو ته اړتيا 

ولري، په انگليسي کتابونو ک３ ي３ پيدا  کوالی شي. 
جمال: لکه ＇ه ډول معلومات، ته خو ل８ معلومات راک７ه.

ميوند: ＊ه راته غوږ شه: لکه د ساينس، کمپيو！ر، جغرافي３، تاريخ، ارواپوهن３، انجينرۍ، 
طب، ژورناليزم، ادبيات، ... . ＇ه به درته ووايم خلک وايي چ３ د هر＇ه په اړه په انگليسي 

ژبه ک３ معلومات شته.
جمال: ياره ميونده ر＊تيا دې وويل،  چ３ دومره معلومات په انگليسي ژبه ک３ شته، دا خو 

په ر＊تيا چ３ يا دول ي３ ضروري خبره ده.
ميوند: جمال جانه! د انگليسي او نورو بهرنيو ژبو زده کول بله دا گ＂ه هم لري چ３ له هماغه 

ژبو ＇خه د هر ډول علومو کتابونه خلک خپلو ژبو ته را ژباړالی شي.
جمال: يعن３ چ３ که موږ ان／ليسي زده ک７و، خپل３ پ＋تو ژب３ ته به ډ４ر کتابونه را ترجمه 

ک７و. 
ميوند: بالکل چ３ له دې کار سره به زموږ په ژبه ک３ خلکو ته علمي معلومات ډ４ر شي اوله 

بل لوري به مو خپل３ ژب３ او خلکو ته خدمت ک７ی وي.
جمال: په ر＊تيا چ３ د نورو ژبو زده کول ډ４ر گ＂ور کار دی.

په  زده ک７ې هم  پوهنتونونو ک３  په  دنيا  د  نن سبا خو  داده چ３  بله خبره  ميوند:جماله! 
انگليسي ژبه دي. که ان／ليسي مو زده وي، هلته به مو ډ４رې ستونزې حل وي.

جمال: ميونده: ما اور４دلي چ３ نن سبا  کمپيو！ر او نور تخنيکي وسايل ！ول په انگليسي 
ژبه دي، نو که په کوم دفتر ک３ کار کوو، حتماً مو بايد کمپيو！ر زده وي او ورسره انگليسي ژبه 

چ３ په کمپيو！ر باندې وپوه８５و.
ميوند: بالکل همدغس３ ده، ما همدغه خبرې په پام ک３ ونيول３. زه ورغلم چ３ په کورس 
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کي ＄ان شامل ک７م. 
جمال: زه هم غواړم د انگليسي ژب３ کورس ووايم، خو ＊ه نه پوه８５م چ３ ＇ن／ه ＄ان 

شامل ک７م.
ميوند: د ا خو آسانه خبره ده، د کورس ادارې ته به ورشو، د کورس مدير به دې شامل 

ک７ي.
جمال: بس همدومره خبره ده؟

ميوند: نه، کورس به درنه د درس ويلو په مقابل ک３ يوه اندازه پيس３ واخلي، نوم به دې په 
حاضري ک３ وليکي او شامل به ش３ له خيره.

جمال: ＊ه سمه ده،  پيس３ هم را سره تيارې په جيب ک３ شته، خو زه او ته به په يوه ！ولگي 
ک３ درس وايو.

ميوند: نه نه، جماله، ته له ما سره په يوه ！ولگي ک３ درس نه شي ويالی.
جمال: ول３؟ ته نه غواړې چ３ زه له تا سره په يوه ！ولگي ک３ درس واويم؟

ميوند: نه، نه دا خبره نه ده،  ته بايد په کورس ک３ ان／ليسي له لوم７ي ！ولگي نه شروع ک７ې 
چ３ سمه دې زده شي. ما خو مخک３ شروع ک７ې ده. 

جمال: خو سمه ده، له اول ！ولگي نه ي３ شروع کوم، تا به هم همدغس３ ک７ي وي کنه.... 
ميوند: هو ما هم له لوم７ي ！ولگي نه پيل ک７ه، زه اوس په دويم کتاب يا دويم ！ولگي ک３ يم، 

نو ＄که م３ تاته وويل چ３ ته له ما سره په يوه ！ولگي ک３ درس نه ش３ ويالی.
جمال: ＊ه ＊ه اوس وپوه５دم، يعن３ چ３ ته مخک３ ي３.

ميوند: هو بالکل همدغس３ ده، زما پن％مه شپ８مه مياشت ده، په دې کورس ک３. 
جمال: سمه ده، ه５＆ خبره نه ده، زه به په لوم７ي ！ولگي ک３ ＄ان شامل ک７م.

ميوند: را＄ه نو چ３ اوس د کورس ادارې ته ورشو، چ３ مدير صاحب دې شامل ک７ي.
جمال: )په خو＊９( در＄ه چ３ ورشو.
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
د ژب３ د زده ک７ې مهارتونه ＇لور دي: اور４دل، خبرې کول، لوستل او ليکل، خبرې 
اترې د ژب３ د زده ک７ې يو مهم مهارت دی چ３ د دې مهارت په عملي کولو سره د خبرو 
کولو ＄واک غ＋تلی ک８５ي او د لغاتو ز４رمه زيات８５ي. زده کوونکو ته په کار ده چ３ له خپلو 

！ولگيوالو سره تل خبرې اترې وک７ي. 
په خبرو ک３ پر خپلو ت５روتنو ونه شرم８５ي او يو د بل ت５روتنه اصالح ک７ي.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي. ستونزمن لغات دې په ن＋ه او له ＊وونکي دې 
د هغو معنا وپو＊تي.

٢_ ＊وونکی دې هغه ستونزمن３ کلم３ په خپله د زده کوونکو په مرسته او که هغوی ي３ 
نشي کوالی په خپله دې حل ک７ي. زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

٣_ يو يو زده کوونکى دې د ！ول／يوالو په وړاندې د يوې بهرن９ ژب３ د اهميت او د دې په 
هکله چ３ دې به په خپله کوم３ بهرن９ ژب３ زده کوي، خبرې وک７ي. ＊وونکى دې د اړتيا پر 

مهال د هغوى د خبرو د سمون لپاره مرسته ورسره وک７ي.

٤_ دوه دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته وروبلل شي، يو دې د جمال او بل دې 
د ميوند د خبرو تمثيل وک７ي. دا ل７ۍ دې په ！ول ！ولگي ک３ پل３ ک７ای شي.

٥_ زده کوونکي دې په نوبت سره د ！ول／ي مخ３ ته ورشي او د لوست مفهوم دې په خپلو 
الفاظو نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
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كورن９ دنده

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�د يوې بهرن９ ژب３ زده ک７ه ＇ه ارز＊ت لري؟ t

�خبرې اترې د ژب３ په زده ک７ه ک３ ＇ه تاثير لري؟ t
�د ژب３ په زده ک７ه ک３ له خبرو اترو پرته زده کوونکي ته نور ＇ه کول په کار دي؟ t

�د يوې بهرن９ ژب３ له زده ک７ې نه موږ کوم３ گ＂３ اخيستالی شو؟ t
او ＇ه ډول  زياتوالي ک３ ＇رنگه  په  د معلوماتو  بهرن９ ژب３ زده ک７ه ستاس３  يوې  �د  t

ارز＊ت لري؟

زده کوونکي دې په کور ک３ د کورن９ دندې په تو－ه د بهرن９ ژب３ د زده ک７ې او اهميت 
په هکله ＇و کر＊３ مقاله وليکي او په راتلونکي درسي پ＋تو ساعت ک３ دې هغه نورو زده 

کوونکو ته ولولي.

ده خوله  کله  وبــاســي  خول３  تــر  دروغ  چــ３ 
ده هغه  خوله  وباسي  خول３  تر  ر＊تيا  چ３ 

×     ×     ×
نــه دى ســم  ســره  －فتاره  لــه  دې  کـــردار  چــ３ 
دى نفـــرين  باندې  ＄ــان  په  واړه  －فتار  تش 
))خوشحال خان خ＂ک((
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فکر او عمل 

درويشتم لوست

_ ＇وک ويالی شي چ３ فکر ＇ه ته وايي؟
_ فکر او عمل ＇ه اړيک３ او رابطه سره لري؟

_ د ک７ن３ يا عمل لپاره فکر ＇ومره ضروري دی؟
د فکر لغوي معنا ذهني بوختيا، هاند او ه）ه ده. په اصطالح ک３ د يوه ＇ه د موندلو 

او پرې پوه５دلو لپاره د ذهني ＄واک او قوت کارولو ته فکر وايي. 
عمل ک７ن３ يا د يوه کار او فعاليت سرته رسولو ته وايي.

د هرې چارې تر سره کولو لپاره لوم７ی پر هغ３ فکر کول ضروري دی او همدارنگه 
که فکر ته د عمل جامه وانه غوستل شي يا په عمل ک３ پلى نشي، ارز＊ت او اهميت 

نشي پيدا کوالی.
په دې لوست ک３ مو د پوهاند استاد ر＊نتين يوه ادبي ليکنه د ))فکر او عمل(( تر 
سرليک الندې خو＊ه ک７ې چ３ په ادبي ژبه د فکر او عمل د خپل من％يو اړيکو او د 

دواړو د پ５ژندن３ په هکله ډ４رې د پند او خوند خبرې لري.
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＇وک فکر کوي، م／ر کار ي３ له السه نه ک８５ي.
＄ين３ په کار کولو ک３ تک７ه وي، مگر د عمل په ډ－ر ک３ ه５＆ نه وي.

＄ين３ د کار او عمل م７５ني وي، م／ر په سوچ او تدبير ک３ ب３ کاره وي.
چاته يوازې فکر کول ＊ه ＊کاري او د چا په نظر ک３ د عمل او کار کولو صفت لويه 

＊２／５ه وي.
＇وک خپل ډ４ر ق５متي وخت په سوچ او جاج ت５روي او ＄ين３ په پ＂ه خوله په غ＋تليو 

ل５چو له کار کولو ＇خه ډ４ر خوند اخلي.
چاته ډ４ر سوچ او فکر کول خوند ورکوي او ＇وک د کار کولو په زور د ژوندانه په سيند 

ک３ المبو وهي.
＇وک تش د هوا د باد پيمانه کوي او ＄ين３ د حقيقت په تله ک３ د ژوند مرغلرې تلي.

＇وک په خبرو اترو خپل بازار گرمول غواړي او ＇وک د کار په ارز＊تناکو مرغلرو د 
ن７ۍ بازار ＊ايسته کوي.

لن６ه دا چ３ ＇وک د فکر ملگري او ＇وک د عمل مينان دي.
ليکن په واقعيت ک３ د انسان کامل والی په فکر او عمل دواړو پورې ت７لی دی. د ژوندانه 
تله هله برابره او سمه در８４ي چ３ دواړه پل３ ي３ په تول ک３ يو رنگ وي. يعن３ په يوه اندازه 

په يوه پله ک３ فکر او په بل ک３ عمل وي.
که چا د ژوندانه دغه مقياس او کچ م５چ په السو ونيو، يعن３ هم ي３ فکر وک７ او هم ي３ 

د عمل جامه ورواغوستله، نو کاميابي د هغه پ＋３ ＊کلوي.
بيا  ت５ره  په  او عمل دواړو ک３ پروت وي. ＊ايي چ３ هر ＇وک  په فکر  د کامياب９ راز 
مشران د فکر او يا کولو او عمل تله په الس ک３ ونيسي او د ژوندانه لوی او واړه کارونه پرې 
وتلي. د ن７ۍ ډ４ر نوميالي کسان او د ملتونو او قومونو مشران د فکر او عمل په گا１ه يو شان 

＊ايسته وو. دوی هم فکر کاوه او هم ي３ د عمل لباس پر غاړه و.
فکر او عمل دوه غبرگوني ورونه دي. دواړه په شريکه د ژوندانه هر ډول دروند پ５＂ى 

پورته کوالی شي.
که له فکر سره عمل نه وي، نو تش ت５کی －２ل ک８５ي او که له عمل سره فکر نه وي، نو 
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د ب３ کاره او پ）３ تورې مثال لري. فکر او عمل د انسانيت د تکميل پخ３ او اساسي ستن３ 
دي. فکر او عمل د الوتلو قوي وزرونه دي، فکر او عمل د سعادت او ن５کمرغ９ پاخه او 

کلک بنس＂ونه )تهدابونه( دي.
فکر او عمل د نجات او ژغورن３ قوي م＂３ دي. ب３ فکره عمل او کار ب３ نتيج３ ست７يا او 

ب３ مطلبه المبو ده او ب３ عمله فکر د خوب دنيا جوړول او خوش３ دماغ ست７ی کول دي.
که ＇وک غواړي د ژوندانه له خوږو ＇خه خوند او لذت واخلي او ن５کمرغي ي３ په 
برخه شي، ＊ايي چ３ هم فکر وک７ي او هم خپل فکر ته د عمل جامه ور واغوندي. دغه 

ده په ن７ۍ ک３ د کامياب９ ډ４ره غوره او －＂وره الره!
)پوهاند ر＊تين _ د ژوند پلوش３(

 )١٣٧٧( په  او  ز４８４دلی  ک３  کال  لمريز   )١٢٩٨( په  ر＊تين  اهلل  پوهاند صديق 
))پ＋تو  د  ي３  کلونه  و.  ادبپوه  او  ليکوال  پياوړی  ژب３  پ＋تو  د  دی.  م７  ک３  کال  لمريز 
！ولن３(( د رياست او مشرۍ چارې سرته رسولي، سرب５ره پردې د کابل پوهنتون د ادبياتو 
د پوهن％ي استاد و. له دغ３ الرې ي３ د وطن د اوالدونو په روزن３ ک３ ستره ون６ه تر سره 
ک７ې ده. په سل／ونو مقال３ ي３ د ه５واد په مطبوعاتو ک３ خپرې شوي او تر )٧٠( زيات 
علمي، ادبي او معلوماتي کتابونه ي３ چاپ شوي دي. د ＄ينو نومونه ي３ دا دي: د پ＋تو 
ادب تاريخ، پ＋تو گرامر، ژبدود، د ژوند پلوش３، د ＊کال پلوش３، پ＋تو نثر هنداره او 

پ＋تني الر＊ود.

د متن لن６يز:
فکر او کار يا عمل کول دواړه يو له بله الزمي او ضروري دي. يوازې فکر او سوچ کول 
چ３ عمل ورسره نه وي، ＇ه گ＂ه نه لري او همدارنگه ب３ فکره او ب３ هدفه کار هس３ خپل 
＄ان ست７ی کول دي، ه５＆ －＂ه نه لري. موږ بايد فکر او عمل دواړه سره مل／ري ک７و، د هرې 
چارې د سرته رسولو لپاره لوم７ی ＊ه فکر وک７و او بيا هغه سرته ورسوو. د انسان د ن５کمرغ９ 
او برياليتوب راز په همدې ک３ نغ＋تی دی چ３ خپل هر کار په پوره فکر او تدبير سره وک７ي 

او هغه فکر ته د عمل جامه ورواغوندي.
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١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ＊ه په غور سره ولولي او په هغه ک３ دې هغه لغتونه 
او کلم３ په ن＋ه ک７ي چ３ په معنا ي３ نه پوه８５ي.

٢_ زده کوونکي دې په وار سره پا＇８５ي او هغه ستونزمن３ کلم３ دې ووايي چ３ په ن＋ه 
ک７ې ي３ دي، ＊وونکى دې هغه پر زده کوونکو او يا په خپله معنا ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته ورشي او د متن مفهوم دې په خپلو 
الفاظو نورو ！ولگيوالو ته ووايي.

په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې کچه وارزول شي:
�فکر کول ＇ه ته وايي؟ t

�کار او عمل ＇ه شی دی؟ t
�ب３ فکره کار ＇ه زيانونه لري؟ t

�فکر کول او بيا کار کول ＇ه گ＂ه لري؟ t
�خپل فکر ته ＇ن／ه د عمل جامه واغوندو؟ t

＊وونکی دې دا الندې بيت زده کوونکو ته ورک７ي چ３ د هغ３ د معنا او مفهوم په هکله 
ل８ تر ل８ه پن％ه کر＊３ په کور ک３ وليکي او په راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه 

نورو ！ولگيوالو ته ولولي:
ک７ي زيار  خوش３  ک７ي  کار  ＇وک  چ３  فکره  له  ب３ 
بــه خــوار ک７ي ــان  ــه ＄ ــ７ي کــارون بــ３ فکره ک چــ３ 

فعالیتونه

كورن９ دنده
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＇لورويشتم لوست

د پاچا خان تعليمي الر＊وون３

_ د عبدالغفارخان، پاچا خان او فخر افغان په نوم ＇وک پ５ژنئ؟
_ د هغه په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

عبدالغفار خان چ３ په پاچا خان مشهور او د ))فخر افغان(( په وياړلي لقب لمان％ل 
شوی، په پ＋تونخوا ک３ د پ＋تون ولس له نومياليو ملي او سياسي مشرانو ＇خه و. کلونه 
کلونه ي３ د خپل ولس د آزادۍ لپاره د انگر４زي ＊ک５الک په وړاندې مبارزه ک７ې ده. 

د زندان ستونزې او جال وطن９ ي３ گالل３ دي.
هغو  پر  او  ولولو  الر＊وون３  نيزې  روز  ＊وونيزې  نوموړي  د  به  ک３  لوست  دې  په 
هلو＄لو به ي３ بحث وک７و چ３ د خپل ولس د ＊وون３ او روزن３ لپاره ي３ ترسره ک７ې 

دي.
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اتمانزو د سيم３ د بهرام  عبدالغفار خان )پاچا خان( د پ＋تونخوا د پ５＋ور د هشنغر د 
خان په کور ک３ هغه مهال )١٨٩٠م.( ستر－３ ن７ۍ ته پرانيستي چ３ د هند پر لويه وچه او 

د پ＋تونخوا پر سيمو د انگر４زانو ＊ک５الکي منگول３ ＊خ３ وې.
عبدالغفار خان د استعمار نادودې او زور زياتی هم په خپلو ستر－و ليده او د خپل ولس 
＄پلی حالت هم ورمعلوم و. هغه دا درک ک７ې وه چ３ ！ولنه ي３ بيسواده او له ليک لوست نه 
ب３ برخ３ ده، تر＇و چ３ دوی د علم او پوه３ په وسله سنبال نه شي، نه خپل ＄ان پ５ژندالی 
شي او نه خپل حقونه. هغه د دې کار لپاره د مدرسو په جوړولو پيل وک７ او لوم７ن９ مدرسه 
ي３ په )١٩١٠م.( کال د مولوي عبدالعزيز په مرسته جوړه ک７ه او بيا د مدرسو جوړولو ل７ۍ 
ډ４ره پراخه شوه. ＇و کاله وروسته ي３ يو بل عملي اقدام ته الس اوږد ک７، هغه دا چ３: لوم７ی 
ي３ د خپل３ الرې همفکره ملگري پيدا ک７ل او بيا ي３ په )١٩٢١م.( کال د ))انجمن اصالح 

االفاغنه(( په نوم يو ！ولنيز، سياسي، اصالحي غور＄نگ او ډله رامن％ته ک７ه.
دې ډل３ د خلکو د وي＋ولواو پوهولو لپاره هل３ ＄ل３ پيل ک７ې. لوم７ی ي３ په اتمانزو ک３ 
د ))آزاد سکول(( په نامه يو ＊وون％ی جوړ ک７. د هغه لپاره ي３ ＊وونکي او زده کوونکي پيدا 
ک７ل. د دې ＊وون％ي جوړولو موخه داوه چ３ د ولس اوالدونه پک３ ليک لوست زده ک７ي 
او هغوی باسواده شي. د انجمن د تگالرې له مخ３ په دې ＊وون％ي ک３ ديني او عصري 

علوم دواړه زده کوونکو ته ＊ودل ک５دل.
دغه وخت ＊وون％ي ته د استادانو له پيدا کولو ＇خه د زده کوونکو پيدا کول ډ４ر ستونزمن 
وو، ＄که چ３ د ان／ر４زانو د تبليغ په وسيله په عصري ＊وون％يو ک３ له زده ک７ې نه خلکو 
ډ４ره کرکه کوله، نو د انجمن اصالح االفاغنه مشرانو خپل زامن په هغه ک３ شامل ک７ل. 
د عبدالغفارخان زامن عبدالغني خان او ولي خان د دې ＊وون％يو له لوم７نيو زده کوونکو 

＇خه دي.
پاچا خان په خپلو خاطراتو ))زما ژوند او مبارزه(( ک３ ليکي چ３: ))انگر４زانو زموږ له 
＊وون％يو ＇خه کرکه کوله چ３ موږ به نوي ＊وونکي مقرر ک７ل، نو ه）ه به ي３ کوله چ３ 
هغوی تهديد او وو４روي. که چ５رې به د دوی تهديد ب３ اغ５زې و، نو بيا به ي３ هغوی د ＊و 
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تنخواوو په ورکولو باندې له موږ نه لرې کول.
انگر４زانو د پ＋تنو دغه علمي او تعليمي حرکت ډ４ر خطرناک گا１ه، نو ＄که ي３ لوم７ی 

پاچا خان وگوا ＊ه او بيا ي３ د ＊وون％ي ＄ين３ ＊وونکي او په خپله پاچاخان بنديان ک７ل.
دغه علمي تعليمي حرکت ډ４ر ژر وده او پرمختيا وک７ه. د پ＋تونخوا په ډ４رو سيمو ک３ 
د هلکانو او نجونو ＊وون％ي جوړ شول. د ليک لوست زده ک７ه د عبدالغفارخان تر مشرۍ 
له  د خلکو  دي چ３  ليکلي  پاچاخان  شوه.  عامه  برکت  په  غور ＄ن，  همدې  د  الندې 
ليک لوست سره مينه زياته شوه. ډل３ ډل３ خلک راتلل او ويل به ي３ چ３ زموږ په کلي ک３ 

＊وون％ی جوړ ک７ئ.
د ＊وونيزو روزنيزو چارو په ل７ ک３ د پاچاخان بل مهم کار دا و چ３ د مخه په پ＋تني 
！ولنه ک３ د کتاب او اخبار لوستلو عموميت نه درلود، نو ي３ خلکو ته د اخبار او کتاب د 
مطالع３ سپار＊تنه کوله. د ))پ＋تون(( په نامه ي３ يوه مجله هم خپره ک７ه، دا مجله چ３ تر 

اوسه خپر８４ي، د خلکو په ذهني بيدارۍ او پوهاوي ک３ ي３ ډ４ره ستره ون６ه لرل３ ده.
د غفارخان په تعليمي کارونو ک３ يو دا هم و چ３ خلک به ي３ د کار او کسب د زده 
ک７ې لپاره ه）ول. د سودا－رۍ او د کرن３ ＄ين３ چارې، لکه باغواني او نورې چارې چ３ دا 
وخت خلکو ته د شرم وړ کارونه ＊کار４دل. د دې تر＇نگ چ３ خلکو ته ي３ د هغو －＂３ 
＊ودل３، په خپله به ي３ دا ډول کسبونه تر سره کول چ３ نور ورته مخه ک７ي. هغه و چ３ په 
ولس ک３ خلکو د ده په پيروۍ ب５ال ب５ل کسبونه او کارونه پيل ک７ل او چ３ د هغو په －＂ه او 
＊５گ２ه پوه شول، نو عموميت ي３ پيدا  ک７. پاچاخان خلکو ته د هغو ناوړه دودونو د پر４＋ودلو 
په اړه الر＊وونه کوله چ３ مالي او ！ولنيز زيانونه لري، لکه ولور، په ودونو او م７و ک３ ب３ ＄ايه 
ل／＋تونه. خلکو ته به ي３ ور＊ودل چ３ د ＊％و حقونو ته درناوی وک７ي او هغه ومني. د دې 
چارو ＊３２／５ به ي３ په خپله عمًال خلکو ته ور＊ودل３. نوموړي به ويل: ))خدای خو نر او 
＊％ه د دنيا د آبادۍ دوه مل／ري پيدا ک７ي دي او د بشريت د －اډۍ دا دوه پاي３ دي. دا گاډۍ 

په يوه پايه نشي چل５دی((.
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تر دغه وخته په پ＋تني ！ولنه ک３ د نجونو زده ک７ه يوه لويه ستونزه وه. نجونو اجازه نه 
درلوده چ３ د زده ک７ي لپاره ＊وون％ي ته والړې شي. پاچاخان په خپلو خاطراتو ک３ ليکي: 
))اول ما خپله لور په ＊وون％ي ک３ داخله ک７ه او په دې کار باندې زما خپلوان، دوستان او زما 
خسرگن９ هم له ما نه خفه شول. وروسته بيا لويو لويو خانانو خپل３ لورگان３ په ＊وون％يو ک３ 

داخل３ ک７ې او په دې توگه وروورو د نجونو په زده ک７ه بنديز کم شو((
پر )١٩٢٩م.( کال چ３ د ا نجمن اصالح افاغنه نوم په ))خدايي خدمتگار تحريک(( 
او  ！ولنيزو  تعليمي،  علمي،  خپلو  تحريک  دغه  الندې  مشرۍ  تر  پاچاخان  د  شو،  بدل 
ته ويل چ３:  به تل خلکو  نوميالي مشر  ته دوام ورک７. دغه  تر سره کولو  اصالحي چارو 
))د خدای خدمت ته مال وت７ئ((. هغه به دا ＇رگندوله: معلومه ده چ３ خدای> د بنده 
خدمت ته اړ نه دی، خو د خدای> د مخلوق خدمت د خدای په الره ک３ خدمت دی. 
فخر افغان بابا دغه خدمت ته له هر ＇ه نه لوم７يتوب ورکاوه. خپل ！ول ژوند ي３ د خلکو 
لپاره په همدغو اصالحي او ＊وونيزو روزنيزو خدمتونو ک３  د پوهون３ او ！ولن３ د سمون 
او جال وطن９ ستونزې وگالل３، د خپل ولس د ر＊تيني  د زندان  ي３  ت５ر ک７. کلونه کلونه 

خدمتگارۍ وياړ ي３ په برخه شو.

د متن لن６يز:
پاچاخان )عبدالغفارخان( په پ＋تونخوا ک３ د پ＋تون ولس يو نوميالی مشر و. داس３ 
مهال ز４８４دلی و چ３ په پ＋تونخوا باندې د انگر４زي ＊ک５الک )استعمار( من／ول３ ＊خ３ 
او پر خلکو ي３ ډول ډول زور زياتی کاوه. پاچاخان چ３ رالوی شو، د لوړ ملي احساس 
او بيداره شعور ＇＋تن و. غو＊تل ي３ چ３ خپل قوم او ولس د ＊ک５الک له ظلم او زوره 
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فعالیتونه

خالص او خپلواکي ترالسه ک７ي. هغه دا درک ک７ې وه چ３ په قوم ک３ ي３ ب５سوادي 
خپره ده او تر ＇و د علم او پوه３ په وسله سنبال نه شي، نه خپل ＄ان پ５ژندالی شي او 
نه خپل حقونه. نو لوم７ی ي３ د مدرسو په جوړولو پيل وک７. ＄ين３ مدرس３ ي３ جوړې 
ک７ې او پ＋تانه ي３ علم او پوه３ ته وه）ول، بيا ي３ د نورو ملگرو په مرسته د انجمن 
دغه  د  ک７.  رامن％ته  غور＄نگ  سياسي  او  اصالحي  ！ولنيز  يو  نوم  په  افاغنه  اصالح 
غور＄نگ له الرې ي３ لوم７ی په خپله سيمه اتمانزو او بيا په نوره پ＋تونخوا ک３ عصري 
＊وون％ي جوړ ک７ل او په خپل قوم ک３ ي３ ＊وونه او روزنه عامه ک７ه. د دې تر＇نگ ي３ 
خلک مطالع３، کتاب او اخبار لوستلو ته ه）ول، د پ＋تون په نامه ي３ په پ＋تو ژبه د يوې 
مجل３ خپرول پيل ک７ل. د نجونو د زده ک７ې لپاره ي３ ＊وون％ي جوړک７ل. خلکو ته ي３ 
د سوداگرۍ او نورو کسبونو د زده ک７ې الر＊وون３ او سپار＊تن３ کول３ او هغوی ته ي３ 
عمًال د دې چارو ＊５گ３２ ＊ودل３. دغس３ ي３ د خپل ولس د ＊وون３ او روزن３ لپاره نه 
ست７ې ک５دونک３ هل３ ＄ل３ وک７ې، ＄که ي３ نو د خلکو او ولس د ر＊تيني خدمتگارۍ 

وياړ په برخه شوی او د ))فخرافغان(( په درانه لقب ي３ نمان％لی دی.

١_ زده کوونکي دې د لوست متن په پ＂ه خوله له ＄ان سره ولولي او ستونزمن３ کلم３ 
پک３ په ن＋ه ک７ي.

٢_ ＊وونکی دې د زده کوونکو په ن＋ه شوې کلم３ له تکرار پرته د لست په ډول پر 
تخت３ وليکي. کلم３ دې په زده کوونکو معنا ک７ي، هغه لغتونه چ３ هغوی ي３ معنا کوالی 

نشي، ＊وونکی دې د هغو معنا پر تخته وليکي. 
٣_ زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه يوه برخه ولولي، ＊وونکی دې د اړتيا پر مهال 
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په سمه لوستنه ک３ ورسره مرسته وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگيوالو په وړاندې د متن مفهوم په خپلو الفا ظو 
ووايي.

٥_ زده کوونکي دې په وار سره تخت３ ته والړ شي او له معنا شوو لغتونو ＇خه دې يو 
يو په مناسبه جمله ک３ وکاروي.

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې کچه وارزول شي:
�د پاچاخان اصلي نوم ＇ه و؟ t

�د فخر افغان او يا پاچا خان لقبونه چا ورک７ي دي؟ t
�پاچا خان ＇ه ډول شخصيت و؟ t

�ان／ر４زانو ول３ هغه بندي ک７؟ t
�پاچاخان ول３ د خپل ولس د ＊وون３ او روزن３ مسئل３ ته ډ４ره پاملرنه وک７ه؟ t

�هغه د ولس د اوالدونو د ＊وون３ او روزن３ لپاره لوم７ی ＇ه وک７ل؟ t
�د کار کسب زده کولو ته ي３ خلک ＇ه ډول ه）ول؟ t

�پاچاخان د کوم ！ولنيز او سياسي غور＄ن， بنس اي＋ی و؟ t
�پاچاخان د نجونو د زده ک７ې په برخه ک３ ＇ه وک７ل؟ t

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د يوه علمي، فرهنگي يا يوه ！ولنيز شخصيت د پ５ژندن３ 
په اړه ＇و کر＊３ ليکنه وک７ي او په راتلونکي پ＋تو درسي ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو 

ته ولولي.

كورن９ دنده
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پن％ه ويشتم لوست

متلــونه

_ متلونه د ＇ه لپاره ويل ک８５ي؟
_ يو متل ووايئ، مقصد او د کارون３ ＄ای ي３ په گوته ک７ئ.

متلونه د هرې ژب３ په ولسي يا شفاهي ادبياتو ک３ ارز＊تمنه برخه جوړوي. متلونه 
په ژبه ک３ هغه پخ３، خوږې خبرې يا لن６ې ويناوې دي چ３ د ！ولنيزو تجربو په ل７ 
ک３ را من％ته شوي وي. په دغو لن６و لن６و جملو ک３ ډ４ر لوی مفهوم بيان شوی او د 

يوې تجرب３ نتيجه پک３ نغ＋ت３ وي.
په دې لوست ک３ د ولسي ادب دا مهم  ډول در پ５ژنو:
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متلونه د ولسي ادب ستره او ب６ايه برخه ده. هغه پخ３، خوږې او په تول پوره خبرې 
دي چ３ د يوې ژب３ د ويونکو د ！ولنيز ولسي ژوند له تجربو ＇خه ز４８４دل３ دي.

متلونه په عامه تو－ه ډ４رې لن６ې، خوپخ３ خبرې دي. هر متل د استعمال لپاره خپل 
＄ای لري. که ب３ مورده وکارول شي، اغ５زه نه لري.

د يوې ژب３ ويونکي، متلونه د خبرو اترو په ترڅ ک３ د خپلو خبرو د باوري کولو لپاره 
وايي. دغه پخ３ ويناوې د ويناوال د ادعا لپاره ډ４ر کلک ثبوت －２ل ک８５ي. متل د خبرې 
ر＊تينوالی داس３ ثابتوي چ３ بيا ＇وک ور＇خه انکار نشي کوالی. د متلونو په ترڅ ک３ 

يو ولس د خپل ژوند تجرب３ له يوه نسل ＇خه بل ته ل８５دوي.
د ژب３ د جوړ＊ت له مخ３ د متل متن، نظم وي که نثر، ډ４ر خوږ او معياري وي.

متلونه د شکل له مخ３ په دوو ډولونو و４شل ک８５ي:
منظوم متلونه _ منثور متلونه 

١_ منظوم متلونه:
دا متلونه په نظم وي، معموًال وزن او قافيه لري. دوه مسرۍ يا نيم بيتي وي، کله کله 

لوم７ۍ مسره يا نيم بيتی او کله بيا دويمه مسره تر لوم７ۍ اوږده وي.
د متلونو په دې ډول ک３ پر وزن او قافي３ سرب５ره، تشبيه، استعارې، مجاز او کناي３ هم 
کارول شوې وي. دا متلونه د خبرو په ترڅ ک３ په ډ４ر خواږه آهن， او لهجه ويل ک８５ي.

منظوم متلونه د منثورو متلونو په پرتله ＊ه اوژر زده ک８５ي. يا ＇رن／ه چ３ په نظم دي، 
د  متلونو د عمر  د  پات３ ک８５ي. داس３ ＊کاري چ３  او حافظه ک３  په ذهن  ډ４ره وخته  تر 
اوږد４دلو او له يوه نه بل ته په اسانه او اغ５زناکه تو－ه د ل８５د４دلو لپاره دا  کار شوی دی. د 
＄ينو مشهورو شاعرانو د شعر ＄ين３ بيتونه هم چ３ د ولس د خلکو ژبو ته پر４وتي، ډ４ر 

ويل شوي او ل８و ډ４ر بدلون پک３ راغلی، په متلونو او＊تي دي.
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د منظومو متلونو ＇و ب５ل／３:
�خپله السه _ －له السه  t

�په ژوندون م３ قدر غواړه _ چ３ م７ شم مه م３ ژاړه  t
�＊ه خوی به دې سلطان ک７ي _ بد خوی به دې په ＄ان پورې حيران ک７ي t

�پوره _ ورک دې ک７ل دوه کوره  t
�د ＄وان９ يوه نشه وي _ داس３ نه چ３ هم５شه وي t

س لره _ په الس لره  � tآ
�＇ه ور پناه _ ＇ه غر پناه  t

�چ３ ت， دې په غره دی _ ناستی دې په ＇ه دی  t
�چ３ په تمه د سپرو شي _ هغه پات３ په م５رو شي  t

�خپله ژبه هم کال ده _ هم بال t
�بد به دې په زړه لرم _ سالم به دې په خوله لرم t

�اوړه دې په اوړه _ منت دې پر ＇ه t

٢_ منثور متلونه:
منثور متلونه په نثر دي. د دې متلونو شم５ر په هرې ژب３ ک３ له منظومو متلونو زيات 
وي. د متلونو دا ډول هم خپل ＄ان／７ی آهن， لري. په نثري متلونو ک３ ډ４ره خوږه ادبي 
ژبه کارول شوې او په يو ＇و کلمو ک３ ډ４ر لوی مفهوم پروت وي. دا خوږه او له حکمت 
نه ډکه خبره يا يوه ډ４ره لن６ه جمله وي چ３ د ژب３ ويونکي ي３ د خپلو خبرو په ترڅ ک３ د 

خپل３ وينا د ！ين／＋ت يا د خپل３ ادعا د ثبوت لپاره وايي.
هر منثور متل د جوړ＊ت له مخ３ يوه لن６ه، خو بشپ７ه جمله وي. دا لن６ه جمله به د 

－رامر له مخ３ مبتدا او خبر دواړه لري.
نور عادي متلونه  او  ييز متلونه  ب５الب５ل ډولونه لري چ３ ＄ين３ ي３ کيسه  منثور متلونه 

دي.
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کيسه ييز متلونه هغه دي چ３ تر شا ي３ يوه کيسه يا پ５＋ه پرته وي او دغه ويل شوی متل 
د هغه نچوړ يا نتيجه وي، لکه: ))چ３ خوب کوي، م５＋ه ي３ نر ک＂ی ز８４وي.((

عادي متلونه هغه دي چ３ د ！ولنيز ژوند يوه تجربه پک３ بيان شوې وي. دلته د دې ډول 
نثري متلونو ＇و ب５ل／３ راوړو:

�د ＊３ غو＊３ ＊ه ＊وروا وي. t
�الس چ３ مات شي، غاړې ته لو８４ي. t

�＄مکه هغه سو＄ي، چ３ اور پرې بل８５ي. t
�دنيا نولس ده، چا هم نه ده شل ک７ې. t

�که غر لوړ دی، پر سر ي３ الر ده. t
�له خپل －ليم سره پ＋３ غ％وه. t

�مال خپل ساته، گاون６ی غل مه نيسه. t
�ياد به دې زه ک７م _ ＊اد به دې خدای ک７ي. t

�له بارانه ت＋ت５دم، د ناوې الندې م３ شپه شوه. t
�تي８ه پر خپل ＄ای درنه وي. t
�کوږ بار تر منزله نه رس８５ي. t

�ن５کي وک７ه، په اوبو ک３ ي３ واچوه. t
�چ３ سر دې نه خوږ８４ي، داغ پرې مه ږده. t

�د ډ４رو امسا، د يوه س７ي －６５ى. t
�ان／ورو ته ي３ الس نه رس８５ي، وايي تروه دي. t

زمويه. � tآزمويلى، بيا مه آ
�ړوند يو ＄ل خپله امسا ورکوي. t

�پر يوه ＇پ７５ه دوه مخونه خوږ８４ي. t
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
متلونه هغه پخ３، خوږې او په تول تلل３ خبرې دي چ３ د ولس د ژوند له تجربو 
＇خه را ز８４يدلي او له يوه نسل ＇خه بل ته ل８５د４دل３ دي. متلونه خلک په خبرو اترو 
ک３ د خپل３ ادعا د ثبوت لپاره وايي، خو هر متل د کارولو لپاره خپل ＄ای لري، که 
نثر ک３.  په  او هم  په نظم کي وي  نه لري. متلونه هم  ب３ ＄ايه استعمال شي، اغ５زه 
هغه چ３ په نظم ک３ دي،  وزن او قافيه لري او هغه چ３ په نثر ک３ دي، متن ي３ ډ４ر 
خوږ، ژبه ي３ ادبي او معياري وي. د جوړ＊ت له مخ３ يوه لن６ه، خو پوره جمله وي، 

د مبتدا او خبر دواړو برخ３ پک３ وي.

١_ زده کوونکي دې په وار سره د متن يوه يوه برخه د ！ول／يوالو په وړاندې ولولي. 
＊وونکی دې د اړتيا پر وخت له هغوی سره د سم３ لوستن３ لپاره مرسته وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې وگومارل شي چ３ متن په پ＂ه خوله ولولي. ستونزمن３ کلم３ يا 
لغات دې په ن＋ه ک７ي. يو يو دې خپل په ن＋ه ک７ي لغات ووايي. ＊وونکی دې له تکرار 
پرته د هغو مجموعي لست پر تخت３ وليکي. ＄ين３ لغات دې په خپله پر زده کوونکو معنا 

ک７ي او هغه چ３ نه ي３ شي معنا کوالی، ＊وونکی دې د هغو معنا پر تخت３ وليکي.

٣_ دوه دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته ورشي. يو دې د يوه متل متن ولولي، 
بل دې د هغه د استعمال ＄ای په گوته ک７ي. ＊وونکی دې د اړتيا پر مهال د متل پر ＄ای 

د استعمال مورد زده کوونکو ته و＊يي.



١٤٤

كورن９ دنده

٤_ زده کوونکي دې يو يو په خپله خو＊ه پورته شي، که په متن ک３ له راغلو متلونو 
پرته ي３ کوم بل پ＋تو متل زده وي، هغه دې نورو ！ولگيوالو ته ووايي.

٥_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې کچه وارزول شي:
�متل ＇ه شی دی؟ t

�متل ول３ خلک په خبرو ک３ استعمالوي؟ t
�متلونه په ＇و ډوله دي، نومونه ي３ واخلئ؟ t

�د منظوم او منثور متل ترمن＃ ＇ه توپير دی؟ t
�دوه منظوم متلونه وواياست. t
�دوه منثور متلونه وواياست. t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په تو－ه په کور ک３ په دې لوست ک３ له راغلو متلونو 
پرته نور پن％ه پن％ه متلونه وليکي. د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ دې هغه خپلو 

！ولگيوالو ته ولولي.

شي －ــلــزار  دې  سيمه  چــ３  ــ７ه  ک －لو  د  کــر 
شي خــار  دې  به  ک３  پ＋و  په  کــره  مه  اغــزي 
ک３ ــه الر  پ ســـ７ي  ــل  ب د  کــنــه  ــه  م ــوهــى  ک
شي الر  غــاړه  پــه  کوهي  د  بــه  ستا  چ５رې 
بابا عبدالرحٰمن 



١٤٥

شپ８ويشتم لوست

محاوره
د ه５واد د لرغونو او تاريخي ＄ايونو په هکله 

خبرې اترې

_ تاس３ ته د ه５واد کومه لرغون３ او تاريخي ودان９ معلومه ده؟
لرغونو او تاريخي ودانيو ته آبدات وايي. دغه ودان９ ستر تاريخي ارز＊ت او اهميت 
لري. دغه ډول ودان９ يا ＄ايونه د يوه ه５واد د خلکو －６ فرهن／ي ميراث －２ل ک８５ي. 
د ！ول ه５واد په و－７و پورې اړه لري. دولت او ولس بايد د هغو ساتن３ ته پوره پاملرنه 

وک７ي.
په دې لوست ک３ مو تاس３ زده کوونکو ته د ه５واد د ＄ينو تاريخي ودانيو او ＄ايونو 
په اړه خبرې اترې راوړي چ３ هم به مو له دغو تاريخي ＄ايونو سره آشنا ک７ي او هم به 

مو په پ＋تو ژبه د خبرو اترو کولو ＄واک پياوړی ک７ي.



١٤٦

احمد: فيروزه: ＇و ور＄３ وړاندې م３ يو کتاب ولوست.
فيروز: ＊ه، د ＇ه شي کتاب و، ＇ه ي３ په ک３ ليکل３ وو؟

احمد: معلوماتي کتاب و. د بلخ د نهه گونبزي جومات په اړه په ک３ معلومات وو.
فيروز: ＊ه نو اوس ماته هم د همدغه جومات په باب ل８ معلومات راک７ه.

احمد: ول３ نه، په دواړو سترگو، دغه نهه گونبزي جومات د ))مسجد حج پياده(( په نامه 
هم ياد８４ي

فيروز: ＇ومره ＊ه، خير )دوه( نومونه لري، نو؟
احمد: هو دا جومات د بلخ ＊ار په جنوبي برخه ک３ له ＊اره درې کيلومتره لرې پروت 

دی.
فيروز: يعن３ د مزارشريف له ＊اره درې کيلومتره لرې دی؟

احمد: هو، بالکل همدغس３ دی. خو دا ډ４ر مشهور جومات دی.
فيروز: احمده، دا جومات نو ول３ دومره مشهور دی؟

احمد: ＄که چ３ په افغانستان ک３ اوس تر ！ولو ＇رگند لرغونی جومات همدا دی.

فيروز: خدای خبر دا جومات به ＇ه وخت جوړ شوی وي چ３ دومره لرغونی دی.
احمد: فيروز جانه! د جوړ４دو تاريخ ي３ در４م３ هجري پ７５ۍ ته رس８５ي.

فيروز: در４م３ هجري پ７５ۍ، يعن３ ＇وسوه کاله وړاندې جوړ شوی.
احمد: خدای م３ دې غاړه نه بند وي، شاوخوا دولس سوه معاله پخوا جوړ شوی دي.

فيروز: هو، هو دا خو په ر＊تيا چ３ ډ４ر پخوانی جومات دی.
احمد: فيروزه! پوه８５ې چ３ دا به ＇ومره لوى جومات وي؟

فيروز: ياره چ３ دومره تاريخ３ دی، نو ＊ه لوی به هم وي.
احمد: نه، نه دومره لوی نه دی، لس متره اوږدوالی لري.

فيروز: نو په همدغه لس متره اوږدوالي دومره مشهور دی؟
احمد: نه، نه! دا جومات په دوو سببونو ډ４ر مشهور دي.



١٤٧

فيروز: يو خو دا چ３ ډ４ر پخوانی دی، بله ي３ کومه وجه ده؟
احمد: بله وجه ي３ د جومات زينتي اړخ دی او دننه ډ４ر ＊ايسته جوړ شوی دى.

فيروز: احمده ان６يواله خير يوس３ چ３ د دغه جومات په اړه دې معلومات راک７ل.
احمد: ته هم ژوندی اوس３.

)٢(
وږمه: مالل９! تاسو د بابر ب０ نوم اور４دلی دی؟

مالل９: اور４دل ي３ ＇ه کوې چ３ يو وخت م３ له ماما سره په کابل ک３ دغه باغ ته تلل３ 
هم وم.

وږمه: ته پوه８５ې چ３ دغه باغ به ＇ه وخت او چا جوړ ک７ی وي؟
مالل９: نه وږم３! نه پوه８５م چ３ چا به جوړ ک７ی وي؟

وږمه: غوږ شه چ３ زه ي３ درته ووايم.
مالل９: بس زه درته غوږ يم، وايه راته.

وږمه: يو پاچا په پخوانيو زمانو ک３ ظهيرالدين محمد بابر نوم５ده.
مالل９: ＊ه يعن３ چ３ دا ب０ همدغه ظهيرالدين محمد بابر جوړ ک７ی.

وږمه: هو، بالکل همدغه پاچا جوړ ک７ی دی او دا باغ د کابل ＊ار له باالحصار نه مخ 
قبل３ ＇ن６ې ته د گذرگاه په سيمه ک３ جوړ شوی دی.

مالل９: وږم３، زه چ３ ورغل３ وم، د دغه باغ شاوخوا د４وال ！ول له خ＂و نه جوړ شوی 
و.

وږمه: هو، بالکل اوس هم هماغس３ دی، ＊ايسته پخ）３ دي.
مالل９: وږم３ دا باغ ＇ه وخت جوړ شوی دی؟

پن％ه شپ８ سوه کاله  تقريباً  نه د ه معلومه، خو وايي چ３  ن５＂ه خو ي３ راته  وږمه: دقيقه 
مخک３ به جوړ شوی وي.

مالل９: وال چ３ دا خو هم ډ４ر مخک３ جوړ شوی دی.
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او  ويال３  اوبو  اوبو حوض، جومات، د روانو  د  بابر مزار،  د  په من＃ ک３ ي３  وږمه: هو 
＊کل３ ＊کل３ ون３ دي.

مالل９: هو کنه، د هرې جمعي په ورځ او په نورو ور＄و ک３ هم ورته ډ４ر خلک م５ل３ 
ته را＄ي.

)٣(
زرمينه: زه به تاسو ته په کندهار واليت ک３ د ميرويس نيکه د زيارت په اړه معلومات درک７م.

نسيمه: بالکل سمه ده، ميرويس نيکه ډ４ر مشهور ملي مشر ت５ر شوی دی.
زرمينه: د کندهار واليت اوس５دونکی و او زيارت ي３ هم په کندهار ک３ دی.
نسيمه: ＊ه زرمين３! د ميرويس نيکه زيارت د کندهار په کوم ＄ای ک３ دی؟

زرمينه: زيارت ي３ د ارغنداب سيند ته نژدې د کندهار هرات د لوی واټ پر غاړه د کوکران په 
سيم３ ک３ دی.

نسيمه: ميرويس بابا د همدغه ＄ای اوس５دونکی و－２ه.
زرمينه: نه، د دغه ＄ای اوسيدونکی نه و، خو ＇ه د پاسه درې سوه کاله مخک３ ميرويس نيکه 

په همدغه ＄ای ک３ د فارسيانو له حاکميت ＇خه خپله خپلواکي اعالن ک７ه.
نسيمه: ＊ه، ＊ه اوس يی نو د زيارت په اړه وغ８４８ه.

زرمينه: هو، زيارت ي３ په يو نسبتاً وړوکی ب０ ک３ جوړ شوی چ３ شاوخوا ي３ د صبر او خرما 
ون３ دي او په ＊ايسته ډول جوړ شوی دى.

نسيمه: دا زيارت به هم دوه درې سوه کاله مخک３ جوړ شوی وي کنه؟
زرمنيه: نه دومره پخوانی نه دی، د زيارت ودان９ ي３ د نادرخان د پاچا ه９ او واکمن９ په دوران 

ک３ جوړه شوې ده.
نسيمه: يعن３ تقريباً سل کاله مخک３ جوړ شوى دی.

زرمينه: هو، د زيارت ودان３ ي３ تقريباً د احمدشاه بابا له زيارت سره ورته والى لري.
نسيمه: آفرين زرمين３، ＊ه معلومات دې راک７ل.



١٤٩

فعالیتونه

د متن لن６يز:
احمد په يوه کتاب ک３ د بلخ د يوه لرغوني جومات )نهه گونبزي مسجد( په هکله 
دا  چ３  ورکوي  معلومات  ته  فيروز  ملگري  خپل  هکله  په  هغه  د  لوستي،  معلومات 
جومات د بلخ په ولسوال９ ک３ واقع او شاوخوا دولس سوه کاله لرغونتيا لري. د دې 

مسجد د جوړ＊ت او ＊کال ستاينه کوي.
وروسته بيا وږمه او مالل９ د ه５واد د يوه تاريخي باغ چ３ د ))بابر ب０(( په نامه ياد８４ي 

او په کابل ＊ار ک３ واقع دی، په هکله خبرې اترې کوي او يو بل ته معلومات ورکوي.
زرمينه او نسيمه د ميرويس نيکه د مقبرې په هکله له يو بل سره خبرې اترې کوي 
او وايي چ３ دغه لرغون３ ودان９ د کندهار د ارغنداب د سيند پر غاړه واقع ده. ودان９ ي３ 
د نادرخان د واکمن９ په وخت ک３ جوړه شوې ده. زموږ په ه５واد ک３ دغس３ باغونه ډ４ر 

دي چ３ ترميم او ساتن３ ته اړتيا لري.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه ک７ي.
٢_ ＊وونکی دې ＄ين３ ستونزمن３ کلم３ په خپله د زده کوونکو په وسيله او ＄ين３ چ３ 

هغوی ي３ نشي حل کوالی، زده کوونکو ته معنا ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې وگومارل شي چ３ دوه دوه په خپلو من％و ک３ د فيروز او احمد 

همدارنگه د وږم３ او مالل９ نقشونه ترسره ک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او په متن ک３ د يوه تاريخي ب０ 

يا ودان９ په اړه معلومات يا د متن د هغ３ برخ３ مفهوم نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
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كورن９ دنده

٥_ ＊وونکی دې دا الندې جمل３ چ３ په نحوي لحاظ گ６وډې دي، پر تخت３ وليکي، 
＄ين３ زده کوونکي دې ور وبول３ چ３ د هغو سمه ب２ه پر تخت３ وليکي:

�مسجد به بلخ ک＋ی دی نهه گونبزې  t
�ب０ د بابر دی په کابل ک３  t

�د ه５واد دا دی تاريخی ب０  t
�دی جوړ پاچا بابر ک７ی t

�د نيکه ميرويس په کندهار ک３ ده مقبره  t

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې پر لوست د پوه５دن３ کچه وارزول شي:
�نهه گونبزي مسجد د ه５واد په کوم واليت ک３ واقع دی؟ t

�دغه جومات ＇ومره پخوانی دی؟ t
�د بابر ب０ چ５رته واقع دی؟ t

�بابر باغ کوم پاچا جوړ ک７ی دی؟ t
�د ميرويس نيکه مقبره چ５رې واقع ده؟ t

�د ميرويس نيکه د مقبرې اوسن９ ودان９ د چا په وخت ک３ جوړه شوې ده؟ t
�د بل کوم تاريخي ب０ نوم واخلئ؟ t

�بله کومه لرغون３ ودان９ پ５ژنئ، نوم ي３ واخلئ؟ t

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ يا د ه５واد  کوم３ بل３ سيم３ د تاريخي ودان９ يا ＄ای په 
هکله ＇و کر＊３ معلومات وليکي او په راتلونکي پ＋تو ساعت ک３ دې هغه نورو ！ولگيوالو 

ته ووايي.
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محاوره
په ه５واد ک３ د عصري او رسمي ＊وون３ او روزن３ تاريخي 

بهير په هکله )خبرې اترې(

اووه ويشتم لوست  

_ د عصري ＊وون３ او روزن３ په معنا او مفهوم پوه８５ئ؟
_ ويالی شئ چ３ په ه５واد ک３ لوم７نی عصري او رسمي ＊وون％ی کله رامن％ته شوی 

دی؟
هس３ خو زموږ په ه５واد  ک３ عنعنوي ＊وونه او روزنه ډ４ر لرغونی تاريخ لري او ري＋ه ي３ 
په آريانا  ک３ ډ４رو وړاندينيو زمانو ته رس８５ي. له اسالم ＇خه دمخه زمانو ک３ په ب５لو ب５لو دورو 
ک３ د مختلفو عقيدو، واکمنو سياسي او ！ولنيزو نظامونو تر برالسي او حاکميت الندې په 
عنعنوي تو－ه ＊وونه او روزنه تر سره ک５دله. له اسالم وروسته هم زموږ په ه５واد ک３ د اسالمي 
علومو، ديني، ادبي او نورو ！ولنيزو علومو زده ک７ه په عنعنوي تو－ه په جوماتونو او کورونو ک３ 
تر سره ک５دله. د لوم７ي ＄ل لپاره د امير شيرعلي خان د دويم３ پال واکمن９ په وختونو ک３ په 
معاصره ب２ه ＊وونه او روزنه په رسمي ＊وون％يو ک３ پيل شوه او تر ننه ي３ په ب５الب５لو ب２و پراختيا 
او دوام موندلی دی. په دې لوست ک３ مو تاسو ته د معاصرې او رسم３ ＊وون３ او روزن３ د 
تاريخي بهير په هکله يو ل７ معلومات راغون６ ک７ي چ３ هم ستاس３ د پوه３ او معلوماتو پانگه 

زياتوي او هم درسره د پ＋تو ژب３ د خبرو اترو د پياوړتيا په چارو ک３ مرسته کوي.
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توريالی: برياليه! زموږ په ه５واد ک３ به رسمي ＊وون％ي کله رامن％ته شوي وي؟
بريالی: ډ４ره ＊ه پو＊تنه دې وک７ه، له ماسره هم له ډ４ر وخت نه دا پو＊تنه شته، خو نه 

پوه８５م چ３ له چا نه پو＊تنه وک７م.
توريالی: زموږ او ستاس３ د ！ولگيوال )زمري( ورور )زلمی( د ＊وون３ او روزن３ پوهن％ى 

لوستی دی، که له هغه نه پو＊تنه وک７و، گوندې که ＇ه معلومات راک７ي.
)دواړه د زمري دوی کور ته ور＄ي، له ست７ي مه شي وروسته ورسره خپله پو＊تنه داس３ 

مطرح کوي(
کله جوړ شوی  لوم７نى رسمي ＊وون％ی  په ه５واد ک３  توريالی: زلمی صاحب! زموږ 

دی؟
زلمی: ＊ه پو＊تنه مو وک７ه. زموږ په ه５واد ک３ د عصري ＊وون％يو له را من％ته ک５دو 

＇خه کابو )١٣٠( کاله ت５ر８４ي.
توريالی: دا د کوم پاچا د واکمن９ وخت و؟

زلمی: د امير شيرعلي خان دويمه پال پاچاهي وه. )١٨٦٨ _١٨٧٩م. کلونه( 
بريالی: دا ＇ه ډول ＊وون％ی و او چ５رته جوړ شو؟

زلمی: دا لوم７نی ＊وون％ی يو حربي ＊وون％ی و. د کابل په ش５رپور ک３ جوړ شوی و.
زمری: په دې ＊وون％ي ک３ ＇ه ډول زده ک７ې ک５دل３؟

زلمی: وروره، په دې ＊وون％ي ک３ زده کوونکو پو＄ي يا نظامي او عسکري زده ک７ه 
ترسره کوله.

بريالی: له حربي ＊وون％ي پرته کوم بل ＊وون％ی په دغه دوره ک３ نه و جوړ شوی؟
زلمی: ول３ نه، وروسته بيا د کابل په باالحصار ک３ د درباريانو د اوالدونو لپاره يو ملکي 

＊وون％ی هم جوړ شو.
توريالی: په دغه ＊وون％ي ک３ به زده کوونکو ＇ه زده کول؟

زلمی: په هغه ک３ ب５ال ب５ل اجتماعي او ادبي علوم او رياضيات زده کوونکو ته ＊ودل 
ک５دل.

بريالی: موږ خو د تاريخ په مضمون ک３ لوستي چ３ د امير شيرعلي خان له پاچاه９ ＇خه 
وروسته ＇ه موده کورنی اړدوړو. بيا امير عبدالرحٰمن خان قدرت ته ورس５د. د نوموړي د 
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واکمن９ په وختونو ک３ کوم ＊وون％ی موجود و؟
ته  واک  وروسته  ＇خه  اړودوړ  کورني  له  خان  عبدالرحمن  امير  چ３  ＇رن／ه  زلمی: 
ورس５د، خپله ！وله پاملرنه ي３ د ملک او خلکو تابع کولو، آرامولو او د حکومت ！ين／ولو ته 
وک７ه. معارف ته ي３ کومه پاملرنه ونه ک７ه. هغه ＊وون％ي چ３ دمخه جوړ شوي وو، هغه هم 

په کورني اړودوړ ک３ له من％ه تللي وو.
اميرعبدالرحمن خان ＇خه  له  په مضمون ک３ لوستي دي چ３  تاريخ  د  توريالی: موږ 
وروسته د هغه زوی حبيب اهلل خان پاچا شو. د نوموړي په دوره ک３ کوم ＊وون％ی جوړ 

شوی؟
زلمی: هو، د نوموړي په دوره ک３ په وطن ک３ هم آرامي راغل３ وه. دا پاچا د خپل پالر 
په نسبت ډ４ر معارف پالونکی پاچا و. د خپل３ واکمن９ په دويم کال )١٩٠٣م.( ي３ په کابل 

ک３ يو عصري ＊وون％ی جوړ ک７.
بريالی: هغه ＊وون％ی ＇ه نوم５ده؟

زلمی: هغه حبيبيه ＊وون％ی و چ３ نن هم په کابل ＊ار ک３ يوه موجوده او فعاله ل５سه 
ده.

توريالی: ＊ه، نو دا هم يو عصري ＊وون％ی و.
زلمی: هو. دا يو عصري ＊وون％ى و، ډ４ر ژر ي３ دومره پرمختگ وک７ چ３ د زده کوونکو 
شم５ر ي３ )٤٠٠( تنو ته ورسيد. او ب５ال ب５ل عصري علوم: تاريخ، جغرافيه، حساب، هندسه، 

پ＋تو او دري ادبيات او نور پک３ تدريس ک５دل. 
بريالی: د دې ＊وون％ي ＊وونکي ＇وک وو؟

زلمی: زياتره ＊وونکي ي３ زموږ د ه５واد پياوړي ديني عالمان، پوهان او اديبان وو. يو 
شم５ر بهرنيو ＊وونکو هم پک３ تدريس کاوه.

توريالی: دغه بهرني ＊وونکي د کومو ه５وادونو وو؟
زلمی: ＄ين３ هندي مسلمانان او يو شم５ر ي３ ترکان وو.

بريالی: په دې ＊وون％ي ک３ زده ک７ه په ＇و دورو ک３ تر سره ک５دله؟
زلمی: ډ４ره ＊ه پو＊تنه دې وک７ه، د زده ک７ې لپاره درې دورې ！اکل شوې وې.

بريالی: هغه کوم３ وې؟
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زلمي: هغه د زده ک７ې درې دورې: ابتدائيه، رشديه او اعداديه وې.
بريالی: هره دوره به ＇و کاله وه؟

زلمی: ابتدائيه دوره ي３ ＇لور کاله وه. رشديه دوره ي３ درې کاله وه او اعداديه دوره ي３ 
هم درې کاله وه.

توريالی: په دغه وخت ک３ نور ＊وون％ي هم وو، که همدا يو د حبيب３ ＊وون％ی و.
په کابل ک３ د حربي３ ＊وون％ی هم  نه و،  نه، يوازې همدا د حبيب３ ＊وون％ی  زلمی: 

جوړ شوی و.
بريالی: د حبيب３ او حربي３ له ＊وون％يو پرته کومه بله تعليمي مؤسسه يا اداره په دغ３ 

دورې ک３ جوړه شوې ده؟
زلمی: هو، له دغو دواړو ＊وون％يو پرته په کابل ک３ يو دارالمعلمين هم په همدغه دوره 

ک３ جوړ شو.
توريالی: دارالمعلمين د ＇ه لپاره جوړ شو؟

زلمی: دارالمعلمين د دې لپاره جوړ شوی و چ３ د ＊وون％يو لپاره مسلکي ＊وونکي 
وروزي.

بريالی: هغوی به ＇و کاله زده ک７ه کوله؟
زلمی: په دارالمعلمين ک３ د زده ک７ې موده درې کاله وه.

توريالي: په دغه دوره ک３ په واليتونو ک３ هم ＊وون％ي جوړ شوي وو؟
زلمی: نه دولت ونه ک７ای شول چ３ له مرکز )کابل( پرته په واليتونو ک３ ＊وون％ي جوړ 

ک７ي.
البته په نوروسيمو او واليتونو ک３ د پخوا په ＇５ر ديني زده ک７ې په عنعنوي ډول تر سره 
ک５دل３. په نورستان ک３ چ３ و－７ي ي３ د اميرعبدالرحمان په وخت ک３ مسلمانان شوي او 
د حکومت تابع شوي وو، د امير حبيب اهلل خان په وخت ک３ هغوی ته په خپلو سيمو ک３ 

＇و سيمه ييز ＊وون％ي جوړ شول.
توريالی: په دغو ＊وون％يو ک３ هغو خلکو ته د ＇ه زده ک７ه ک５دله.

زلمی: هغوی ته ＊وونکي －ومارل شوي وو چ３ ديني احکام او موضوعات او تر＇ن， 
ي３ ليک لوست ور زده ک７ي.
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)٢(
زرغونه: د امير حبيب اهلل له م７ين３ وروسته د هغه د زوی امان اهلل خان د پاچاه９ په 

وخت ک３ د پوهن３ حالت ＇ه ډول و؟
نازو: امان اهلل خان يو روڼ اندی ＄وان واکمن و.

زرغونه: زموږ د ه５واد خلکو خپله خپلواکي هم د هغه له واکمن ک５دو سره سمه ترالسه 
ک７ه.

نازو: هو، سمه ده. دغه نوميالي واکمن پوه３ او معارف ته ډ４ره پاملرنه وک７ه.
زرغونه: کوم ＊وون％ی ي３ جوړ ک７؟

نازو: ＊وون％ی ＇ه چ３ ډ４ر ＊وون％ي ي３ جوړ ک７ل. نه يوازې په کابل بلک３ د ه５واد په 
واليتونو او ＄ينو ولسواليو ک３ ي３ هم ＊وون％ي جوړ ک７ل.

نازو: وايي چ３ په کابل ک３ د استقالل، غازي او اماني ＊وون％ي په همدغ３ دورې ک３ 
جوړ شول.

نازو: نه يوازې دا ＊وون％ي، بلک３ په کابل ک３ دارالمعلمين هم جوړ شو. يوازې د کابل 
په ولسواليو ک３ )٢٢( ＊وون％ي پرانيستل شول او په ！ول ه５واد ک３ د جوړو شوو ＊وون％يو 

شم５ر تر )٣٠٠( هم زيات و.
زرغونه: دا دومره ＊وون％ي د کوم３ ادارې يا مرکز له خوا اداره  ک５دل؟

نازو: په دې وخت ک３ د دولت په چوکاټ ک３ د معارف يا پوهن３ وزارت رامن％ته شو. 
دغه وزارت د پوهن３ چارو د سمبال＋ت لپاره نورې ادارې او مرکزونه هم لرل. په مرکز ک３ د 
تعليمي چارو د سمبال＋ت لپاره ب５ال ب５ل رياستونه او په واليتونو ک３ د پوهن３ لوی مديريتونه 

وو.
زرغونه: د نجونو لپاره عصري زده ک７ه ＇ه وخت پيل شوه؟

پيل  په وخت ک３  د واکمن９  امان اهلل خان  د  لپاره عصري زده ک７ه هم  د نجونو  نازو: 
شوه.

زرغونه: د نجونو لوم７نی ＊وون％ی کله او د ＇ه په نوم جوړ شو؟
نازو: د نجونو لوم７نی ＊وون％ی ))مستورات ＊وون％ی(( و چ３ دا هم د امان اهلل خان د 

واکمن９ په وخت )١٢٩٩ لمريز( کال په کابل ک３ جوړ شو.
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زرغونه: موږ په تاريخ ک３ لوستي چ３ د امان اهلل خان واکمني د يوه کورني اړودوړ په 
نتيجه ک３ ړن／ه شوه، د ه５واد پوهنه له کوم حالت سره مخامخ شوه.

نازو: له امان اهلل خان ＇خه وروسته چ３ کوم کورن９ اړودوړ پ５（ شو، په هغه ک３ معارف 
په ！په ودر４د. ！ول ＊وون％ي د زده کوونکو پرمخ وت７ل شول.

زرغونه: کله چ３ کورنى اړودوړ پاى ته ورس５د، بيا معارف ＇ن／ه شو؟
نازو: له کورني اړودوړ وروسته چ３ په ه５واد  ک３ امنيت او سوله راغله. د نادرخان د 
واکمن９ پر مهال بيا هم پوهن３ ته د حکومت پاملرنه واو＊ته. په ＊وون％يو ک３ زده ک７ې پيل 

شوې او ＄ين３ نوي ＊وون％ي هم رامن％ته شول.
زرغونه: د امان اهلل خان د دورې په شان دا وخت هم معارف پرمختگ وک７؟

نازو: معارف يو ＇ه پرمختگ وک７، خو کوم حالت او رونق چ３ د امان اهلل خان په دوره 
ک３ ي３ درلود، هغه ي３ ترالسه نه ک７ای شو. بيا هم ډ４ر ＊وون％ي جوړ شول.

زرغونه: پوهنتون ＇ه وخت من％ته راغلی دی؟
نازو: په ه５واد  ک３ د لوړو زده ک７و لپاره د نادرخان د واکمن９ په موده ک３ الرې چارې 

برابرې شوې.
زرغونه: يعن３ پوهنتون په همدې دوره ک３ جوړ شوی دی؟

نازو: هو، لوم７ی د دارلفنون په نوم د لوړو زده ک７و د يوې مؤسس３ بنس ک５＋ودل شو. 
په )١٣١١ لمريز کال( په دغ３ مؤسس３ ک３ لوم７ی د طب پوهن％ی تاسيس شو.

زرغونه: د نادرخان له واکمن９ ＇خه وروسته د پوهن３ بهير ＇ه ډول شو؟
نازو: وروسته د محمد ظاهرخان د واکمن９ په دوره ک３ پوهن３ ډ４ر عموميت پيدا ک７. د ه５واد 
په مرکز او واليتو نو سرب５ره په لرې پرتو ولسواليو ک３ هم زيات شم５ر )لوم７ي، من％ني او ل５س３( 
＊وون％ي د ه５واد د نجونو او هلکانو پرمخ پرانيستل شول. په کابل پوهنتون ک３ ب５ال ب５ل پوهن％ي 
)ساينس، ادبيات، تعليم او تربيه، حقوق، انجنيري، زراعت او نور( را من％ته شول. وروسته بيا 
د کابل پوليتخنيک او ننگرهار پوهنتونونه هم تاسيس شول، اوس خو د ه５واد په مرکز او په نورو 
او  د ＊وون３  او  پوهنتونونه جوړ شوي دي  او  او ＄انگ７ي ＊وون％ي  دولتي  ب５الب５ل  واليتونو ک３ 

روزن３ د عام５دو بهير ＊ه گ７ندی روان دی.
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فعالیتونه

د متن لن６يز:
د دې لوست مفهوم دا دی چ３ زموږ په ه５واد  ک３ د دوديزو او عنعنوي زده ک７و پر ＄ای 
د عصري علومو زده ک７ه د اميرشير علي خان د دويم３ پال واکمن９ په وخت ک３ دود شوې 
ده. په کابل ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د زده ک７ې او روزن３ لپاره په عصري ب２ه حربيه ＊وون％ی او 
بيا د دربار د چارواکو د اوالدونو لپاره يو ملکي ＊وون％ی په باالحصار ک３ جوړ شو. وروسته 
د اميرعبدالرحمن په دورې ک３ دې چارې ته کومه پاملرنه نه ده شوې. ورپس３ د اميرحبيب 
اهلل خان په وخت ک３ د حبيب３ رسمي عصري ＊وون％ی او حربيه ＊وون％ی هم جوړ شو چ３ 
نظامي او د عصري علومو زده ک７ې پک３ ک５دل３. د اعليحضرت امان اهلل خان د واکمن９ په 
کلونو ک３ چ３ خپلواکي ترالسه شوه، پوهن３ ته ډ４ره پاملرنه وشوه. د پوهن３ وزارت رامن％ته 
شو. د ه５واد په مرکز، واليتونو او ان دا چ３ په لرې ولسواليو ک３ هم رسمي ＊وون％ي جوړ 
او د عصري علومو زده ک７ه پک３ پيل شوه. بهرنيو ه５وادونو ته هم هلکان او نجون３ د عصري 
رسمي عصري  لوم７نى  نامه  په  ))مستورات((  د  لپاره  نجونو  د  شول.  ول８５ل  لپاره  ک７ې  زده 
＊وون％ی جوړشو. د کورني اړودوړ په ＇و مياشتن９ موده ک３ د رسمي ＊وون％يو دروازې د زده 
کوونکو پرمخ وت７ل شوې او بيا وروسته چ３ اړودوړ پای ته ورس５د، سوله او امنيت رامن％ته 
شو، د عصري ＊وون％يو د فعالولو او نوو جوړولو ل７ۍ پيل شوه. د لوړو زده ک７و لپاره د کابل 
ب５الب５لو  او  حقوقو  کرن３،  فارمسي،  ساينس،  ادبياتو،  شرعياتو،  د  ک３  په چوکاټ  پوهنتون 

علومو ＄انگ７ي پوهن％ي جوړ شول چ３ دا بهير تر ننه هم ＊ه چ＂ک روان دی.

 

١_ زده کوونکي دې و－ومارل شي چ３ لوم７ی متن په پ＂ه خوله له ＄ان سره ولولي، ستونزمن３ 
کلم３ دې په ن＋ه او هغه دې په خپله زده کوونکي او يا ＊وونکی حل ک７ي.

٢_ په ترتيب سره دې ＇و زده کوونکي د ！ولگي مخ３ ته وبلل شي چ３ د توريالي، بريالي، او 
زلمي نقشونو په ترسره کولو هر يو په متن ک３ راغل３ خپل３ مکالم３ ولولي.
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٣_ زده کوونکي دې په نوبت سره پورته شي، يو دې په متن ک３ د اميرشيرعلي خان د واکمن９ 
پر مهال عصري ＊وون３ او روزن３ په باب راغلي مفاهيم او بل دې د اميرحبيب اهلل خان، بل دې د 
امان اهلل او همدارنگه بل دې له کورني اړودوړ ＇خه وروسته د ＊وون３ او روزن３ د حالت په هکله 

راغلي معلومات په خپلو الفاظو ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.

٤_ په دې الندې پو＊تنو ک３ دې د لوست د زده ک７ې د کچ３ ارزونه وشي:
�په افغانستان ک３ لوم７نی عصري او رسمي ＊وون％ی د کوم واکمن په وخت ک３ رامن％ته  t

شو؟
�لوم７نی عصري ＊وون％ی په کوم نوم او چ５رته واقع و؟ t

حالت  ＇ه  روزن３  ＊وون３  عصري  او  رسمي  ک３  وخت  په  خان  عبدالرحٰمن  امير  �د  t
درلود؟

�د حبيب３ ＊وون％ی د کوم واکمن په وخت ک３ چ５رته رامن％ته شو؟ t
�د کابل دارالمعلمين د لوم７ي ＄ل لپاره د کوم واکمن په وخت ک３ جوړ شو؟ t

�د امان اهلل خان د واکمن９ په وخت په کابل ک３ له حبيبي３ رسمي ＊وون％ي ＇خه پرته نور  t
کوم مشهور ＊وون％ي رامن％ته شوي دي؟

�د نجونو لپاره رسمي او عصري زده ک７ې د چا د واکمن９ په وخت ک３ رامن％ته او لوم７نى  t
＊وون％ى ＇ه نوم５ده؟

�دارالفنون پوهنتون د کوم واکمن په وخت ک３ چ５رته رامن％ته شو او لوم７نى پوهن％ى ي３  t
کوم و؟

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه د اعليحضرت امان اهلل خان د واکمن９ په وخت ک３ د 
رسمي او عصري ＊وون３ روزن３ په هکله ＇و کر＊３ معلومات وليکي او راتلونکي درسي ساعت 

ک３ دې هغه نورو زده کوونکو ته ولولي.

كورن９ دنده
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اته ويشتم لوست

_ تاس３ د دود دستور يا رواج په معنا پوه８５ئ؟
_ ستاس３ په کور کلي او ولس ک３ ＇ه ډول دودونه او رواجونه شته؟

د ن７ۍ ！ول ولسونه او قومونه خپل ＄ان／７ي دودونه لري. ＄ين３ دودونه د قومونو 
ترمن＃ ورته والی هم لري. ＄ين３ دودونه د ولس په گ＂ه او ＄ين３ ي３ په زيان دي.

دودونه او عنعنات يو ل７ اصول او مقررات وي. ولس تر ډ４ره د دغو اصولو او مقرراتو 
په رعايت کولو مجبور او مکلف －２ل ک８５ي.

پ＋تون ولس هم د ！ولنيز ژوند په ب５ال ب５لو برخو ک３ يو زيات شم５ر دودونه لري. دغه 
دودونه له لرغوني وخت ＇خه د پ＋تون ولس له ژوند سره سم را روان دي. د ！ولنيز 
ژوند ژواک تر ډ４ره په دغو دودونو والړ دی. په دې لوست ک３ له دغو دودونو ＇خه 

＄ين３ درپ５ژنو:

پ＋تني دودونه 
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هر ولس ＄ين３ ＄ان／７ي او ＄ين３ ي３ ل８و ډ４ر سره ورته او －６ دودونه لري چ３ د ！ولن３ 
！ول و－７ي د هغو په منلو او ترسره کولو مجبور او مکلف －２ل ک８５ي. پ＋تون ولس هم ＄ين３ 
＄ان／７ي او ＄ين３ له نورو قومونو او ولسونو سره ورته او －６ دودونه لري چ３ له پ７５يو پ７５يو 

راهيس３ موجود او په ！ولنيز ژوند ک３ پرې عمل ک８５ي.
پ＋تني دودونه او رواجونه چ３ په پ＋تون ولس ک３ د يوه قانون او ！ولنيز دستور حکم 
لري، ډ４ر زيات دي. د دې پ＋تني دودونو منل او پر＄ای کول د پ＋تنو د قومي تهذيب او 
پ＋تونول９ يوه الزمي برخه ده. که په ！ولنه ک３ ＇وک له دغو دودونو او رواجونو ＇خه غاړه 

وغ７وي، هغه شخص ر＊تينى پ＋تون نه －２ل ک８５ي.
د پ＋تني دودونو شم５ر زيات او د پ＋تنو د ژوند زيات３ خواوې پر دغو دودونو والړې دي. 
غم او ＊ادي، هر يو خپل جال جال دودونه او مراسم لري، جر－ه او مرکه د يوه غوره دود په 
تو－ه ＄ان／７ې الرې او قوانين لري، ننوات３ او روغه جوړه ب５ل دود او دستور لري، مظلوم ته 
پناه ورکول، اشر يا －６ ！ولنيز کار کول ب５ل دودونه دي. م５لمه پالنه، هم د پ＋تنو يو دود دی. 
د ！ولنيز ژوند د هر اړخ د سمبال＋ت لپاره پ＋تانه خپل منلي دودونه لري چ３ دلته ！ول 
نشو درپ５ژندلی. د ب５ل／３ په تو－ه د م５لمه پالن３، پناه ورکولو، اشر، ناغ３ او د تي８ې اي＋ودلو 

دودونه په ډ４ر لن６ ډول درپ５ژنو.

د م５لمه پالن３ دود: 
م５لمه پالنه يا م５لمستيا په پ＋تني دود دستور ک３ ډ４رې ژورې ري＋３ او لوړ ＄ای لري. 

پ＋تانه م５لمه پالنه د سخاوت او ＊３ ＄وان９ يوه ډ４ره غوره ب５لگه بولي.
ميلمه پالنه په ！ولو افغانانو ک３ عامه ده، لکه ))د تاريخ افاغنه(( ليکوال مولوي عبدالمجيد 
افغاني چ３ د خپل کتاب په )١٩٧مخ( ک３ ليکلي: په افغانستان ک３ ه５＆ مسافر ته په الرې 

د خرڅ ضرورت نشته. په م５لمه پالنه ک３ ＊％３ له نارينه وو ＇خه کم３ نه دي.
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په پ＋تنو ک３ د م５لمه پالن３ په دود ک３ ＇ه خاص مادي او سياسي موخه او غرض په پام ک３ 
نه وي. په دغه فطري م５لمه پالنه ک３ چ３ د دغ３ ！ولن３ د هر و－７ي ＄ان／７نه ده، د مسافرو، 

بيوزلو او محرومو انسانانو سره د مرست３ مالحظه او احساس ډ４ر پياوړی دی.
د４رې او حجرې په پ＋تني ！ولنه ک３ د م５لمه پالن３ ＄ان／７ي مرکزونه دي او په دې هر يوه 
ک３ د خلکو له توان سره سم م５لمه ته الزم３ آسانتياوې برابرې او د م５لمه پالن３ چارې په 

ورين تندي تر سره کي８ي.
))پر م５لمه  ！ولنه ک３  پ＋تني  په  ته  کار  پر ＄ان الزمه －２ي. دې  د م５لمه هر ډول ساتنه 

غيرت(( وايي او د پ＋تونول９ له اساسي او بنس＂يزو توکو ＇خه －２ل ک８５ي.

د پناه ورکولو دود:
په پ＋تنو ک３ دا يو مهم دود او دستور دی چ３ پناه راوړونکي ته به خامخا پناه ورکوي. 

پناه ورکوونکی د پناه راوړونکي د سر او مال د ساتن３ مسووليت لري.
که ＇وک د خطر په وخت ک３ د مرګ يا د خپل３ ب３ عزت９ له و４رې نه د چا  کور او ＄اى 
ته پناه يوسي، نو بيا هغه د پ＋تنو د دود دستور له مخ３ مجبور او مکلف دی چ３ د پناه را 

وړونکي هر ډول ساتنه او پالنه وک７ي.
د پ＋تني الر＊ود د کتاب ليکوال پوهاند صديق اهلل ر＊تين د ))تواريخ حافظ رحمت 
خاني(( په حواله ليکي: ))د ملک احمد يوسفزي او د الزاکو قبيل３ تر من＃ سخته د＊مني 
وه. ملک احمد د سول３ لپاره د ملک محمدخان د الزاک کلي ته ورغی. خلک پرې خبر 
شول، غو＊تل ي３ چ３ وي３ وژني، په دې وخت ک３ هغه د ملک محمدخان کور ته پناه 
يوړه. د ملک محمدخان م５رمن３ د پ＋تني دود له مخ３ ده ته په خپل کاله ک３ پناه ورک７ه او 

له مر－ه ي３ وساته.((
که چ５رې يو －ناهکار چاته پناه وروړي، نو بيا ب３ طرفه ولسي مشران د سول３ او جوړې 
لپاره کو＊（ کوي. خامخا د حل يوه الره پک３ پيدا کوي. خو تر هغه چ３ د حل الره پيدا 
ک８５ي، د پ＋تنو د دود او د ستور له مخ３ په پناه ورکوونکي باندې د هغه هر ډول ساتنه الزمه 

او ضروري ده.
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اشر:
د اشر د کلم３ اصطالحي معنا  －６ او د خپل３ خو＊３ کار دی. دا يو غوره پ＋تني دود 

دی چ３ له ډ４رې لرغون３ زمان３ ＇خه په پ＋تون ولس ک３ شته. 
پ＋تانه د خپل ！ولنيز ژوند په بهير ک３، په ＄ان／７ې تو－ه له ＊ارونو ليرې په کليوالو سيمو 
ک３ ډ４ر کارونه، لکه: کرکيله، لو، غوبل، ويال３ و４ستل، کار４زونه پاکول او داس３ نور په －６ه 
تر سره کوي.  د اشر يا －６ کار د دود په وسيله له يوې خوا  کارونه ډ４ر ژر، ＊ه او آسانه تر 

سره ک８５ي او له بل３ خوا په ！ولنه ک３ له ب５وزلو او ب３ وسو و－７و سره پوره مرسته ک８５ي.
اشر يو ډ４ر غوره دود دی. چ３ د ！ولنيز ژوند په بهير ک３ ډ４رې －＂ورې او اغ５زناک３ نتيج３ 
لري. په کورو کلي او ولس ک３ ي３ د اتفاق، خپل من％ي يووالي او پيوستون ډ４ره ＊ه وسيله 

او ب５ل／ه －２الی شو.

تي８ه اي＋ودل )سوله او روغه(:
که چ５رې د دوو و－７و، کورنيو او يا قبيلو ترمن＃ په کومه معامله باندې اوږده شخ７ه او 
جگ７ه پ５＋ه شي. په دغه جگ７ه ک３ دواړو خواوو ته د سر او مال زيانونه واوړي، نو په دې 
وخت ک３ په خپله د دې دواړو خواوو په غو＊تنه او يا د نور ولس او در４مگ７ي په ＊ه نيت او 
اراده د سول３ او روغ３ جوړې خبرې پيل８５ي. دا روغه جوړه د يوې ！اکل３ مودې اويا تل لپاره 
د سپين ږيرو يا د کليوالي او سيمه ييزې جرگ３ له خوا من％ته را＄ي. د جرگ３ له فيصل３ 
او پر４ک７ې نه وروسته چ３ د مخالفينو د جوړولو او پخال کولو لپاره کوم ت７ون او قرارداد  

ک８５ي، هغ３ ته سوله او روغه وايي.
د جرگ３ له خوا د دغ３ روغ３ او سول３ په مهال په دواړو خواوو ))ناغه(( اي＋ودل ک８５ي 
او هغوی ته په ډاگه اعالن８５ي. که هر لوري د جرگ３ له پر４ک７ې ＇خه سرغ７ونه وک７ه، په سزا  

ک３ به ترې ناغه اخيستل ک８５ي.
د روغ３ جوړې پر４ک７ې او فيصل３ ته په پ＋تني دودونو ک３ ))تي８ه اي＋ودل(( وايي. له 
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فعالیتونه

فيصل３ ＇خه سرغ７ونه ))تي８ه ماتول(( بلل ک８５ي. دا تي８ه ماتول يا سرغ７ونه د پ＋تني دود له 
مخ３ يو ډ４ر ناوړه کار گ２ل ک８５ي.

په پ＋تني دود  ک３ مؤقتي جوړې ته سوله وايي. روغه د هم５شن９ فيصل３ او جوړې معنا 
لري. تي８ه اي＋ودل د جگ７ه مارو خواوو ترمن＃ د متارک３ او سول３ معنا لري. د تي８ې اي＋ودل 
او د سول３ د خبرو په وخت ک３ ډزې يا يو پر بل ت５ری او بريد بند وي چ３ دې ته په پ＋تني 

دود ک３ ))ډزبند(( وايي.

د متن لن６يز:
لکه ＇نگه چ３ هر ولس او ！ولنه خپل ＄انگ７ی دودونه او عنعنات لري، دغس３ 
او عنعناتو ＇خه  له ډ４رو غوره دودونو  توگه  په  پ＋تانه هم د بشري ن７ۍ د يوې برخ３ 
برخمن دي. دغه دودونه او رواجونه د دوی د ژوند پر ！ولو برخو چاپ５ر او واکمن دي. 
او  ننوات３  او مرکه،  او مراسم لري، همدارنگه جرگه  او ＊ادي خپل جال دودونه  غم 
روغه جوړه، م５لمه پالنه، －６ کار يا اشر، پناه ورکول، ننوات３ او داس３ نور هر يو د غوره 
دود په تو－ه په پ＋تني ！ولنه ک３ موجود دي او د ولس ！ول وگ７ي ي３ په ورين تندي مني 

او رعايت ي３ کوي.

١_ د ＊وونکي له متن لوستن３ او الزمو ＇رگندونو وروسته دې، زده کوونکي و－ومارل 
شي چ３ متن په چوپه خوله په ډ４ر غور ولولي او ستونزمن３ کلم３ دې په ن＋ه ک７ي.

٢_ د زده کوونکو له خوا په ن＋ه شوې کلم３ دې ＊وونکی د زده کوونکو په وسيله او 
هغه چ３ هغوی ي３ له معنا کولو عاجز وي په خپله معنا ک７ي.
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٣_ يو يو زده کوونکي دې تخت３ ته وروبلل شي چ３ هغه کلم３ په مناسبو جملو ک３ 
وکاروي. ＊وونکی دې د اړتيا پرمهال مرسته ورسره وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په نوبت سره د متن يو يو پراگراف د ！ول／يوالو په وړاندې ولولي. 
＊وونکی دې د اړتيا پر مهال ورسره مرسته وک７ي.

متن  د  راوبولي چ３  ته  ！ول／ي مخ３  د  نوبت سره  په  کوونکي  زده  ٥_ ＊وونکی دې 
مفهوم په خپلو الفاظو ک３ نورو ！ول／يوالو ته ووايي.

٦_ په دې الندې پو＊تنو دې د لوست د زده ک７ې ارزونه وشي:
�دود او دستور ＇ه شی دی؟ t

�دود دستور ول３ د ！ولن３ پر وگ７و ژورې اغ５زې لري او په منلو ي３ مجبور او مکلف  t
دی؟

�＇وک د پ＋تنو د م５لمه پالن３ د دود په اړه ＇ه ويالی شي؟ t
�＇وک د اشر يا －６ کار د عنعن３ په هکله خبرې کوالی شي؟ t

�＇وک د ننوات３ په هکله ＇ه ويالی شي؟ t

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په تو－ه له دغو يادو شوو دودونو ＇خه سرب５ره د پ＋تنو يو 
بل مشهور دود او دستور و！اکي او د هغه په هکله ترالسه ک７ي معلومات دې د پ＋تو لوست 

په راتلونکي درسي ساعت ک３ نورو ！ولگيوالو ته ولولي.

كورن９ دنده
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))الف((
اتل: قهرمان، بريالی

احسان: ن５کي، ＊５گ２ه
ارزول: ارزيابي کول
اړ باسي: مجبوروي

اړتيا: ضرورت
اړودوړ: اغتشاش، گ６وډي

اړونده: مربوطه 
اړه: ارتباط، احتياج

استازی: نماينده
اشر: گ６ کار 

آبدات: تاريخي ودان９

اعتراض: انتقاد، －وتنيونه
ور＇خه  ＇وک  بل  چه  کار  هغه  اعجاز: 

عاجز وي
اغ５زناکه: گ＂وره، تاثير لرونک３

افضل : غوره  
امتياز: توپير، غوره والی

امينان : امانتگران، امانت ساتونکي
انتباه: عبرت، پند، اگاه شدن 

الهام : په زړه ک３ لو４دل

وييپان／ه:
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پلويان: طرفداران                                                             
پلی: تطبيق، په الر اچونه، عملي

پوړ: مقام، مرتبه                                                                   
پياوړی: قوي                                                                  

پ５رزوينه: لوري５نه 
پيشه: کسب کار

پيل: شروع                                                                           
پيوستون: يو ＄ای ک５دل، يو مو！ی ک５دل 

))ت((
تدبير: چاره، سنجش

ترڅ: ضمن
تقويه: پياوړی، قوي 

تل: ب５خ، ژور                                                                           
تمثيل: په  عمل او ک７نه ＊ودل                                                

تندی: ！ن６ه، پ５شاني
تواضع: حلم، کميني

تهديد: گواښ، تر فشار الندې راوستل 
تيکی: پوښ، غالف

))ټ((
！ا！وبی: ه５واد، د استوگن３ سيمه

！اکلی: معلوم 
！ولگ３: مجموع３                                                                   

！ولنيز: اجتماعي

))ب((
بديع : نوی پيدا کوونکی، خلق کوونکی                              

ب６ايه: غني
ب６اينه : غنا، م４７دنه                                                         

برخليک: سرنوشت
برخمنه: د برخ３ خاونده                                                                    
بشپ７: پوره                                                                 

بلنه: دعوت، غ８ کول
بنس＂ونه: اساسونه، بنيادونه

ب０: باغ
ب２ه: شکل، رن，                                                          
بوختيا: مصروفيت                                                                  
بوقلمون : رنگا رنگ                                                
بهرنی: خارجي                                                                
بهير: جريان                                                                 

ب５لگه: مثال، نمونه
ب５لگ３: نمون３، ډولونه 

))پ((
پا＇ون: انقالب، قيام

پرتله: مقايسه                                                      
پ７ه: مالمتي 

پخ）ه: د خ＂و د د４وال رده
پال: ＄ل، وار

پلورل: خر＇ول
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))ج((
جرگه مار: جرگه کوونکی

جرم: گناه
جود: سخا

جلباب: کمزوري، ＇ادر، پ７ونی
))ځ((

＄انگ７ن３: خصوصيات، مواصفات
زغرده: جرئت، زړورتيا، واضح خبره                                          
＄الند: رو＊انه                                                                
＄واک: قوت، طاقت                                                              

＄وړ: مخ ＊کته 

))چ((
چاپ５ريال: محيط، ماحول

چارو  د  مامورين،  رتبه  لوړ  چارواکي: 
واکمن

چمتو: آماده، تيار

))څ((
＇انگ３: ＊اخونه، برخ３

＇رکونه: ن＋３ ن＋ان３، پلوش３ 
＇＋تن: خاوند                                                                          

))ح((
حاوي: چاپ５ر، مجموعه

حسن: ＊کال                                                                
حمد : د اهلل تعالی ستاينه                                               

حوض: ډن６

))خ((
خاتمت : ختم５دل، پای ته رس５دل                                        
خاورين: له خاورو جوړ شوی                                                    
خرقه: د درو４شانو چپنه                                                        
خ７وبول: اوبه کول                                                              
خليفه : ＄اى ناستی                                                      

خوندي: محفوظ، ساتلی

))د((
درهم برهم: گ６وډ، خراب، ويجاړ                                        

درهم: عربي پيس３، عربي سک３ 
دنده: وظيفه                                                                     
دود: رسم او رواج                                               
دوديز: عنعنوي، مروج                                                               

))ډ((
ډگر: ميدان                                                                          
ډ４رى: زياتره، اکثره                                                            
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))ذ((
ذوق: عالقه، مينه                                                                

))ر((
روحاني : مذهبي مشر                                                  
رول: نقش                                                
رويه: سلوک، چلند                                                                  
رياضت: گوشه نشيني، د عبادت لپاره ＄انته 

ناسته
روڼ اندى: رو＊انفکر

))ز((
زغمل: تحمل کول                                                               

زمولوي: م７اوی کوي، ＄پي، ضعيف 

))ژ((
ژانرونه: ډولونه
ژغورل: ساتل 

ژوي: ژوندي موجودات، حيوانات

))س((
سپ５）لی: مقدس، پاک

سپما: پاسره، ز４رمه کول
ستاينه: مدحه، صفت

ستونزمن: مشکل، بحراني

سخاوت : بخشش                                                           
سوب３: فتح３

سياستوال: سياست پوه                                                          
سيما: ＇５ره                                                 

سيمه ييز: منطقوي 
سيمه: منطقه 

))ش((
شخ７ه: النجه، جگ７ه، رب７ه 

شکوه: شکايت
شومي : غ７پ اوبه ＇＋ی                                               

))ښ((
＊ادمن: خوښ، خوشحال                                                           

))ص((
صنيع : جوړوونکی                                                      

))ظ((
ظرف: لو＊ی                                                                       

))ع((
عارف : په حقيقت سره خداى پ５ژندونی                                  

عنعنات: دودونه او رواجونه
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))غ((
غور: دقت، ＄يرتيا

غور＄نگ: نهضت، سياسي ډله 
غوره: ډ４ره ＊ه                                                                        

))ف((
فطري: طبيعي                                                                    

))ق((
قلندر: درو４ش، له دنيا ＇خه ب３ پروا                                         

))ک((
کارول: استعمالول 

کبان: ماهيان                                                                          
کچه: سطحه، اندازه

کرامت: عزت، بزرگي، خارق العاده  کار                                      
کرکه: نفرت                                                                    

کرکيله: دهقاني، بزگري
ک７او: تکليف، زحمت                                                             

کالسيک: غوره پخوانی
کوهستان: غرن９ سيمه

))ګ((
گالل: ت５رول

گنج: خزانه                                                                      

گ２ه گو１ه: بيروبار
گومارل: مؤظف کول                                                             

))ل((
الر＊ود : رهنما، مشر                                                      
المل: سبب                                                                       

لرغون３: پخوان９
لرغونی: پخوانی

ل７ۍ: سلسله، قطار                                                            
لمريز:  شمسي

لوبغاړی: لوب３ کوونکی
لونل: شيندل

ل５چ３: م７وندونه، بازوها

))م((
ما９１: ودان９، قصر 
محروم: ب３ برخ３

مدعي: چ３ د عوه پرې شوې وي 
مزاج : طبعه                                                                    
مستغني: ب３ نيازه                                                                

مسجع: سجع او قافيه لرونکي
مصرع: )مسره( نيم بيت، يا د بيت يوه برخه

مصلح: اصالح کوونکی                                                        
معينه: ！اکل３                                                                  

مفصل: تفصيل لرونکی- لوی
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مقبوليت : قبول شوی                                                       
مقياس: اندازه

منثور: په نثر، غير منظوم کالم 
من％ن９: متوسطه 

منظوم: په نظم 
موافق: برابر                                                                    

مورد: ＄ای 
موهومي: غيرواقعي، ډاروونکی                                                  
مهال: وخت                                                                             

))ن((
په  ساری،  ب３  ک５دونکی،  پيدا  نه   : نادر 

سختی پيدا ک５دونکی             
نادودې: ناروا، زورزياتی

نغ＋تی: پ５چلی، پيچانيده  
ننداره: ＊ودنه، نمايش                                                                          

ننوات３: عذر کول 

))و((
واټ: س７ک، جاده 

واک: صالحيت                                                                     
واکمني: واک لرل، قدرت لرل

وداني: آبادي                                                             
وده: پرمختيا                                                                           

ورين: پراخ

وړتيا: لياقت، اهليت                                                                  
وعظ : پند او نصيحت                                                        
وک＋ه: وليکه                                                                   
ون６ه: برخه                                                                             

وياړنه: حماسه، فخريه  
ويرژلی: په وير او ماتم اخته

ويرنه: مرثيه
وياړونه: افتخارات

))هـ((
ه）ول: تشويقول 

ه）ه: کو＊（، هاند
هنروال: هنرمند، د هنر خاوند                                                      
هورې: هلته                                                                      
هيل９: مرغاب９                                                                          

))ي((
يرغل: ت５ری، تجاوز
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اخ％ليکونه:

١_ د کاظم خان ش５دا ديوان، د عبدالرؤوف ب５نوا سريزه، پ＋تو ！ولنه، ١٣٣١ لمريز کال.
٢_ پ＋تانه شعراء )لوم７ى ！وک(، عبدالحى حبيبي، پ＋تو ！ولنه، کابل ١٣٢٠هـ.ش. کال.

٣_ د پ＋تو ادبياتو تاريخ، )معاصره دوره(، کانديد اکاډم５سن محمد صديق روهي، دانش خپرندويه ！ولنه، 
پ５＋ور، ١٣٧٨هـ.ش. کال.

٤_ اوسني ليکوال، لوم７ى ！وک _ دويم ！وک، عبدالرؤوف ب５نوا، د مطبوعاتو مستقل رياست، ١٣٤٠ 
_ ١٣٤١هـ.ش. کال.

اداره،  کتابتونونو  －ر＄نده  اريک  د  هاشمي،  الدين  ！وک، سيد محى  لوم７ى  مشاهير،  افغانستان  د   _٥
١٣٨٧هـ.ش. کال.

٦_ پ＋تن３ م５رمن３، عبدالرؤوف ب５نوا، پ＋تو ！ولنه، کابل، ١٣٢٣هـ.ش. کال.
٧_ پ＋تو، پ＋تانه او پ＋تونولي، ＇７５نوال سيد محى الدين هاشمي، وحدت خپرندويه ！ولنه، نن／رهار، 

١٣٨٩هـ.ش. کال.
٨_ د عبدالرحٰمن بابا ديوان، د محمد عارف غروال په زيار، پ＋تو ！ولنه، ١٣٥٦هـ.ش. کال.

٩_ خيرالبيان، بايزيد رو＊ان، کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهن％ى، ١٣٥٣هـ.ش. کال.
١٠_ زرين３ ＇ان／３، حبيب اهلل رف５ع، د افغانستان د علومو اکاډمي، ١٣٦٠هـ.ش. کال.

١١_ پ＂ه خزانه، محمد هوتک، د پوهن３ وزارت، کابل، ١٣٣٩هـ.ش. کال.
١٢_ د خوشحال خان خ＂ک کليات، د افغانستان د علومو اکاډمي، ١٣٥٨هـ.ش. کال.

١٣_ د نثري ادب ډولونه، ＇７５نوال سيد محى الدين هاشمي، وحدت خپرندويه ！ولنه، ١٣٨٩هـ.ش. کال.
١٤_ ادبپوهنه، محقق سيد محى الدين هاشمي، د اريک －ر＄نده کتابتونونو اداره، پ５＋ور، ١٣٨٢هـ.ش. کال.

١٥_ فرهن， ادبيات جهان، پن％م ！وک، دوکتور حسن حزايل، تهران، ١٣٨٤هـ.ش. کال.
١٦_ ادبي فنون، عبدالرؤوف ب５نوا، پ＋تو ！ولنه، ١٣٢٦هـ.ش. کال.

اداره،  ميديوتيک  چاپ،  دويم  اکاډمي،  علومو  د  افغانستان  د  قاموس،  تشريحي  پ＋تو   _ پ＋تو   _١٧
١٣٨٣هـ.ش. کال.

١٨_ فرهن， نشر سخن، حسن انوري، )په اتو ！وکونو ک３(.
١٩_ فرهن， عميد، حسن عميد، )په دوو ！وکونو ک３(.

٢٠_ د پ＋تو ژب３ لن６ －رامر، محقق سيد محى الدين هاشمي، د اريک گر＄نده کتابتونونو اداره، پ５＋ور، 
١٣٨٣هـ.ش. کال.

٢١_ غوره نثرونه، －ل پاچا الفت، پ＋تو ！ولنه، ١٣٣٦هـ.ش. کال.
٢٢_ ادبي ليکونه، پوهاند صديق اهلل ر＊تين، پ５＋ور، ١٣٧٣هـ.ش. کال.

٢٣_ پ＋تو نثر تاريخ، محمد افضل رضا، يونيورس＂ي بک ايجنسي پ５＋ور، ١٩٩٥م. کال.
٢٤_ د عبدالقادر خان خ＂ک ديوان، د هم５ش خليل سريزه او تعليقات، پ＋تو اک６５مي پ５＋ور، ٢٠٠٢م. کال.


