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 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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تو مضمون: پ

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

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

ی: يوولسم (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:  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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！وله ثنا او ستاينه يوازې د اهلل> له شان سره ＊ايي، ＄که چ３ هغه د ！ولو مخلوقاتو 
پيدا کوونکی او پالونکی دی. د اهلل تعالی صفات له حده زيات دي. ！ول مخلوقات د 

خدای> حمد او ثنا وايي.
د اهلل تعالی د لويوالي، قدرت او صفاتو ستايلو ته حمد ويل کي８ي. موږ خپل لوم７ی 

لوست د پ＋تو ژب３ د يو شاعر په حمد پيلوو:
_ حمد ＇ه ته وايي؟

حـمـد

لوم７ى لوست
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ســتــا ــــــه  ــــــداي خ ده  ــــا  ــــن ث ــــــل  ک
ــه پــــورتــــه چــــ３ هــــر ＇ــــه دي  ــت ــک ＊
ــ３ ي ــــم  ــــال ع ـــــل  ک د  ـــن  ＇ـــ＋ـــت ـــــه  ت
ــه    ــان ت لــــه  کــــانــــدي  خــــواســــت  واړه 
ـــــه کـــ７ې ـــچـــا ن ـــــه هـــي ـــــه ل طـــمـــع ت
ــ３ ــــم غـــنـــي پــــــادشــــــاه ي ــــدي ـــــه ق ت
ـــــــه     زوال ـــــ３  ب دی  کــــمــــال  ســــتــــا 
ـــــات د ی ــــده زي ـــه ح ل ســتــا صــفــت 
ـــــــان کــا     کــــه هــــر شــــی کــــشــــاد زب
زروکــــــالــــــو تــــــر  وي  مــــشــــغــــول 
ــا ک نـــــه  ادا  هـــــومـــــره  بـــــه  هـــــم 
ـــــه رســــ５ــــ８ي ـــــه ن ــــــــدرت ت ســــتــــا ق

ــا چ ـــــر  ه د  ـــــ３  ي رب  ـــــه  ت ـــــ３  چ
ـــا ت لـــــــه  دي  واړه  ـــــه  ـــــم ه
ــا ت د  نـــشـــتـــه  ـــــال  ســـــي ــــــو  ي ــــــل  ب
ــــدا － ــــــه  ک دی  ـــــــادشـــــــاه  ب ــــــه  ک
اشــــيــــا واړه  ـــــــا  ت ـــــــه  ل ـــــــــا،  ک
ـــدا ـــي پ ــــــو  ن دي،  ــــه  ــــم ه ــــــــور  ن
ـــا ـــي ـــت ر＊ پـــــــه  دی  ويـــــــــی  دا 
ادا  کـــــا  ＇ـــــرنـــــگ  يـــــ３  ـــــــوک  ＇
ـــا ـــوي ــــا پــــــه وصــــــــف شــــــي － ــــت س
ثـــنـــا ـــــــه  پ ســـــتـــــا  ورځ  شـــــپـــــه 
لـــــکـــــه ＇ـــــا＇ـــــکـــــي لـــــــه دريـــــــا
هـــيـــچـــا د  ـــــل  ـــــق ع خـــــــدايـــــــه 

تــه زړه  ــــــراب  خ و  ))لــــــتــــــاړ((  د 
ـــــــــــ７ې مــــدعــــا ـــــــــــه ســــــــر ک رب
)د مال لتاړ له ديوان ＇خه(

د خپل ＄ان پ５ژندل د خدای> پ５ژندل دي.
))حديث شريف((          



3

د حمد ويونکي مال لتاړ لن６ه پ５ژندنه:
مال لتاړ په هندوستان ک３ د اوس５دلو پ＋تنو شاعرانو په ډله ک３ د ديوان خاوند شاعر 
ت５ر شوی دی. د شاعر د ژوند په باب باوري کره او بشپ７ اسناد په الس ک３ نشته، خو د 
يو شعر له مخ３ ي３ ا！کل ک５دای شي چ３ نوموړی د )١١٦١هـ.ق.(کال په شاوخوا ک３ 

ز４８４دلی او په )١١٩٠هـ.ق.( کال ي３ ديوان بشپ７ ک７ی.
＊ايي د مال لتاړ اصلي ＄ای سلمان يا شلمان وي او عمر ي３ په هندوستان ک３ ت５ر 

ک７ی دی.
ديوان ي３ په )١٣٦٧هـ.ق.( کال په کابل ک３ چاپ شوی. غزل３، رباعي، قصيده 
ډوله نظمونه او مخمس لري. د رحمان بابا د سبک له پيروانو ＇خه و، د ديارلسم３ 

پي７ۍ تر لوم７يو پورې ژوندى و.

د متن لن６يز:
هغه کالم )نظم وي که نثر( چ３ پک３ پرله پس３ د خدای تعاٰلی د قدرتونو، لويوالي 

ستاينه شوي وي، حمد بلل ک８５ي.
＇＋تن تعالی د ＄مک３ او اسمانونو مالک او پيداکوونکی دی. شريک او ساری 
نه لري، قديم غني بادشاه دی، زوال نه لري، طمع او توقع ي３ چاته نشته، نور اميران او 

بادشاهان واړه ورته محتاج او دده په فرمان دي.
د اهلل تعالی ستاين３ له حده زيات３ دي او بنده ي３ له پوره ستايلو عاجز دی، د هيلو، 

اميدونو او مدعاوو پوره کوونکی يوازې يو اهلل> دی. 
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١_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي په وړاندې د حمد په اړه خبرې وک７ي.
٢_ زده کوونکي دې حمد په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي.

بيا دې هر زده کوونکی په وار سره د ！ول／يوالو په وړاندې متن په لوړ اواز ولولي.
ک３  مناسبو جملو  په  او  معنا  لغات  نوي  متن  د  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده  تنه  درې   _٣

وکاروي.
٤_ يو تن زده کوونکی دې پخپله خو＊ه د حمد دوه بيته د تخت３ پر مخ په نثر وليکي.

٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د حمد لوم７ي اووه بيتونه او دويمه 
ډله دې د حمد وروستي شپ８ بيتونه په نثر واړوي او د ډلو استازي دې د نورو په وړاندې ولولي.

٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
کوم ډول کالم ته حمد ويلی شو؟

د کتاب پيل ول３ په حمد سره ک８５ي؟                              
د حمد او مناجات توپير ＇ن／ه کوالی شئ؟

٦_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي په وړاندې د متن لن６ مفهوم په ＇و جملو 
ک３ ووايي.

٧_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره  ووايي چ３ د ژمي په رخصتيو ک３ ي３ ＇ه ک７ي دي؟

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د خدای تعالی> د نعمتونو او د هغوی په وړاندې د انسان د 
شکر کولو په اړه ل８ تر ل８ه اته کر＊３ وليکي او په بله ورځ دې په ！ول／ي ک３ ولولي.

کورن９ دنده

فعاليتونه
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حضرت محمدU د خدای> وروستی پيغمبر او استازی دی.
باندې د پ５غمبرۍ ل７ۍ ختمه ده. له ده ＇خه وروسته بل پ５غمبر نه را＄ي،  په ده 

＄که چ３ خدای> خپل مکمل هدايت )قرانکريم( په ده باندې نازل ک７ی. 
محمد  حضرت  الر＊ود  ستر  په  اسالم  د  چ３  دي  مکلف  دې  په  مؤمنان  ！ول 

مصطٰفیU باندې درود ووايي او ستاينه ي３ وک７ي.
هغه کالم، )نظم وي که نثر( چ３ پک３ د حضرت محمدU د شخصيت، اخالقو 

او ک７و وړو ستاينه شوي وي، نعت －２ل ک８５ي.
د حمد او نعت توپير ＇ن／ه کوالی شئ؟

دويم لوست

نـعـت
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د شمس الدين کاک７ لن６ه پ５ژندنه:
د شمس الدين د زوک７ې او م７ين３ سمه ن５＂ه معلومه نه ده، يو شم５ر ＇７５ونکي ي３ 

زوک７ه تر )١١٨٠هـ.ق.( وروسته －２ي.
شمس الدين ＊ه عالم او اديب شاعر و، په ＄وان９ ک３ هند ته تللی و او د خپل عمر 
ډ４ره برخه ي３ د هندوستان په ＊ارونو ک３ ت５ره ک７ې ده. په آخر د عمر ک３ خپل３ خاورې 

او خپل ه５واد ته راستون شوی. 
په غالب －ومان د عمر تر پايه په کندهار ک３ و. ديوان ي３ دپ＋تو ！ولن３ له خوا چاپ 

شوی.
فلسفي،  ي３  په شعر ک３  لري.  اثر هم  بل  يو  پ＋تو ک３  په  نامه  په  الموتي  د سراج 
تصوفي، اخالقي او تربيوي افکار په ＊ه تو－ه نغ＋تي دي، په ادبي فنونو ک３ ي３ هم ＊ه 

الس درلود، په فقه، تفسير، او احاديثو ک３ هم د لوړ مقام ＇＋تن و.

 Uمحمد د  وصــال  دی  دې  مطلب  که 
－ــوره ورتـــه  ستر－３  زړه  د  ــ７ه  ک آ４ينه 
د هر －ل حسن به ستا د ستر－و خار شي
مک７ه عـــدد  د  طــلــب  ＇ــخــه  درود  ــه  ل
شه ا－ـــاه  ــال  ح پــه  زړه  خپل  د  اولـــه  لــه 
چ３ سپوږم９ ي３ دامن －يره شوه د حسن
دی قاصر  ته  وصــف  و  ده  د  انسان  هر 
شي مجنون  بيد  کــج  ورتــه  بــه  صنوبر 
لبه تــشــنــه  ـــ７ه  ک روان  ــ３  م ــره  ــوث ک ــه  ل

Uمحمد د  خيال  ــره  ل کــ３  زړه  پــه  تــل 
Uد محمد ــال  هــر ح وويــنــ３  بــه  ــود  خ
Uمحمد د  ــال  ــم ج ولــيــده  دې  کــه 
Uد محمد ســـوال  ــه  پ کــ７ه  وچــه  ژبــه 
Uمحمد د  ــال  ق و  قيل  ــ７ه  ک هــالــه  بيا 
Uمحمد د  ســيــال  کله  حسن  پــه  لمر 
Uمحمد د  ــالل  ــج ذوال ــ７ی  ک ــف  وص
Uمحمد د  نهال  زړه  پر  ک５＋و  دې  که 
Uمحمد د  زالل  کــ７ه  م３  نصيب  خو 

خدای رانجه د )شمس الدين( ک７ه هغه خاورې 
Uمحمد د  ــال  ــم ــاي پ وي  چـــ３  ـــدم  ق تـــر 
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 د متن لن６يز:
حضرت محمدU د اسالم ستر الر＊ود او آخرين پ５غمبر دی. 

په ده باندې د پ５غمبرۍ سلسله ختمه شوې او وروسته ترې بل پ５غمبر نه را＄ي.
د پ５غمبرU وجود، هدايات او ک７نالره د ！ول عالم لپاره د رحمت سبب او باعث 

ده.
دی د ن５کو، اوچتو او لوړو اخالقو لرونکی و.

د پ５غمبرانوX پيروي کول، د هغو اطاعت او مننه س７ی سم３ الرې ته رهنمايي 
کوي، په پ５روۍ ک３ ي３ انسان خپل اصلي او حقيقي منزل ته رس８５ي. د پ５غمبر پ５روي 

په حقيقت ک３ د اهلل پاک پ５روي او متابعت دی.
اهلل پاک د خپل پ５غمبر ستاينه ک７ې ده، بنده که هر ＇ومره د محمدU ستاينه وک７ي 

بيا ي３ هم له کامل وصف او ستاين３ ＇خه عاجز دی.

١_ يو زده کوونکی دې پخپله خو＊ه متن په لوړ اواز ولولي او نور ！ول／يوال دې 
درسي کتاب ته و－وري.

٢_ دوه تنه زده کوونکي دې د حمد او نعت په توپير باندې خبرې وک７ي.
٣_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د متن اصلي مفهوم په ساده ژبه بيان ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په وار سره الندې لغات په ډلو ک３ يو له بل ＇خه و پو＊تي او 
په جملو ک３ دې وکاروي:

)ل７ۍ ، وصال، تل ، وصف، زالل، سيال، کوثر(

فعاليتونه
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کورن９ دنده

٥_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، هره ډله دې يو يو بيت په نثر واړوي او 
مفهوم ي３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.

٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
د شمس الدين کاک７ ديوان د کوم３ مؤسس３ له خوا چاپ شوی دی؟

شمس الدين ＇وک او چ５رته ز４８４دلی و؟
د پيغمبرU اطاعت او پ５روي س７ي ته ＇ه ورب＋ي؟

٧_ زده کوونکي دې د ژب３ په اړه په وار سره يوه يوه دقيقه خبرې وک７ي.

ژبه  ساده  په  ک３  په ＇و جملو  مطلب  لن６  نعت  لوستل شوي  د  دې  کوونکي  زده 
وليکي او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.

حضرت محمدU فرمايي:
＇وک چ３ پر کشرانو زړه سوی او د لويانو درناوی نه 

کوي، زما په ډله ک３ نه دی.
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پخوانيو مشرانو، حکيمانو، پوهانو، د علم او ادب خاوندانو د خپل ژوند د تجربو 
او پوه３ له مخ３ موږ ته يو ل７ پندونه، نصيحتونه او سپار＊تن３ را پر４＋３ دي چ３ موږ 

！ول د دې سپار＊تنو په ر１ا ک３ د خپل ن５کمرغه ژوند بهير پر مخ بيايو.
که د دې پندونو په ر１ا ک３ موږ خپله ک７نه او د ژوند لوری و！اکو، نو ب３ له شکه به د 

يو سوکاله ژوند لرونکي او پخپلو ک７نو ک３ بريالي واوسو.
نورو  د  يا  او  حديثونه   Uمحمد حضرت  الر＊ود  ستر  د  زموږ  زياتره  پندونه  دغه 

حکيمانو او پوهانو له خوا را ته شوې سپار＊تن３ دي. په دې لوست ک３ به ي３ ولولو:
_ موږ ول３ په خپل ژوند ک３ له پندونو کار اخلو؟

در４م لوست

پندونه
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١_ يوه س７ي له رسول اهللU ＇خه د نصيحت او پند غو＊تنه وک７ه:
رسول اکرمU ورته و فرمايل:

که درته ووايم من３ ي３؟
س７ي وويل: هو!

پ５غمبرU له درې ＄له ！ين／ار وروسته ورته وويل:
)د هر کار له پيل ＇خه مخک３ د هغ３ پايله و سنجوه، که پايله ي３ درته ＊ه بر４＋５ده وي３ 

ک７ه او که نه، نو مه ي３ کوه.(
په بل ＄ای ک３ داس３ سپار＊تنه کوي:

))هغه چاته و －ورئ چ３ له تاسو ＇خه )په ژوند ک３( کم او ！ي وي او هغه چاته مه 
－ورئ چ３ له تاسو نه )په ژوند ک３( پورته وي. دا کار د دې لپاره ډ４ر غوره دی، د هغه نعمتونو 

سپکاوی ونه ک７ئ چ３ تاسو ته اهلل> په برخه ک７ي دي.((

٢_ د ژب３ ساتل په خلکو ک３ د دنيا د مال او دولت له ساتلو ＇خه سخت دي.
٣_ هر ＇وک چ３ پخپله ＄ان ته ارز＊ت ورکوي، د تواضع الره ي３ پر４＋３ ده.

٤_ هر شی زکات لري، خو د عقل زکات صبر او د غم زغمل دي.
٥_ په ！ولو کارونو ک３ درې کاره ډ４ر سخت دي:

الف: سخاوت په عاجزۍ ک３.
ب: زهد او تقوا په پ＂ه سره.

ج: حق ويل د هغه چا په مخ ک３ چ３ له هغه ＇خه و４ر８４ئ.

٦- هغه ＇وک چ３ په دريوو کارونو ک３ د زړه حضور ونه لري، د اهلل> د رحمت 
دروازه ي３ پر مخ ت７ل３ ده.

الف: د قرآنکريم د تالوت په وخت ک３
ب: د اهلل> د ذ کر کولو په وخت ک３
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ج: د لمان％ه د ادا کولو په وخت ک３
د پندونو په اړه د خوشحال خان خ＂ک دا ＇و يادون３ هم ولولئ:
ک７ه ــه  م خــبــره  راز  زړه  د  ــه  ت ـــردي  پ خپل 
رختونه خــپــل  دي  ــه  ＊ نــنــه  د  بخ）３  د 
ــ９ تــر ســـره ک８５ي ــرم ـــار چــ３ پــه ن هــغــه ک
تــر جن／ونه ＇ــه حــاجــت چــ３ رســـاوه شــي 
کا ــرې  پ غــاښ  پــه  ورغـــوی  خپل  بــه  عاقبت 
ــه ــون ــو پـــه ورم ـــار کـــا د د＊ــمــن هـــر چـــ３ ک
ک７ه مــه  خشم  ـــره  دوم ــدې  ــان ب خپلوانو  ــه  پ
ملکونه پــه  تــ＋ــتــي  در＄ــنــ３  پــــردي  چــ３ 
ــ７ه ــه کـــار ک ــغ ــي ه ــاي ــرم هـــر چـــ３ شـــرع ف
ـــــه ـــه دودون ــــم پ ـــه رس ــــوه پ ـــه عــمــل ک م
وو＄ي السه  له  کار  دې  چ３  ک３  ＄وان９  په 
ــه ــون رســــي الس ــــه  ون ـــه دې  ب پـــيـــرۍ  ـــه  پ
نمن％لي دي  کــونــو  دواړو  پــه  هغه  خـــدای 
لمون％ونه شپه  په  داد  و  عدل  ي３  ورځ  په  چ３ 

ملن， جان هم په خپل شعر ک３ ＇و سپار＊تن３ لري:
ـــه وايــــ３ تــرور ＄ــوانــ３ ＊ــ％ــ３ تــه چــ３ ون
مور او  پــالر  کــ７ي  ــاد  ــرب ب دې  ــه  ب دم  هغه 
وي نــاســت  ـــه  درت ــ３  ک دروازه  ــه  ب ســبــا  ــر  ه
ــور ـــه پ ــــ７ي ن ـــ３ وانـــخـــلـــ３ نــــاديــــده س چ
وي ستا  ي３  به  ازار  خــوري  به  وهل  گناه  ب３ 
او خور ــور  ل کــ３  ــدل  ب ــه  پ ـــ７ه  ورک کــه دې   
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ــو وکــــ７ه مــلــنــ， جــانــه ــغ کــيــنــاســتــه د ه
زور ورســــره  ــ６ه  ــن ک ــه  پ وي  ــم  س دې  ــ３  چ

 
عبدالقادر خ＂ک په －لدسته ک３ ＇ه ＊ه وايي:

وي انــجــام  يــ３  هــم  آغاز  هــم  ــرې  ــب خ د 
ـــام وي ــره کـــا چـــ３ خ ــب ــره کـــ３ خ ــب پـــه خ
وي هوش  صاحب  رايه  روشن  چ３  س７ی  هر 
ــور خــامــوش وي ــل هــالــه کــا اغـــاز چــ３ ن وي

د متن لن６يز:
د انسانانو د ژوند تر ！ولو غوره او －＂ور وخت همدا د تجربو تر السه کول دي چ３ د 

نورو لپاره د سوکال９ او هوساي９ الرې چارې برابروي.
حکيمانو، هو＊يارانو او پوهانو د خپلو تجربو په بهير ک３ خپلو خلکو ته －＂ور او 

سودمن پندونه ويلي دي چ３ عملي کول ي３ ن５ک３ پايل３ لري.
په واقعيت ک３ د عالمانو، حکيمانو، د علم او ادب د خاوندانو همدغو ويناوو او 

سپار＊تنو ته پندونه ويل ک８５ي.
ته  سر  مشوره  او  سال  نرم９  په  چ３  کار  هغه  شي،  وساتل  پ＂３  بايد  خبرې  راز  د 
رس８５ي، بايد له جديت نه پک３ کار وانه اخستل شي. د الس غو！ه بايد په الس خالصه 
شي، نه دا چ３ تر خول３ پورې ورس８５ي. دوست او د＊من يو له بله توپير ک７ای شي. 
له شرع３ او اسالمي اصولو سره سم خپل کارونه پر مخ يوسو، خپل اوالدونه داس３ 
وروزو چ３ خپل مسؤوليت و پ５ژني او ناوړه کارونو ته ه）ه او هاند ونه ک７ي. وخت ته 
په ارز＊ت قايل شو، هر کار په خپل وخت سر ته ورسوو، د چا په غوړه مال９، چاپلوس９ 

او ظاهري لباس و نه غولي８و، ناوړه دودونه ونه پالو.
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١_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د هر پند په اړه دې 
خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې په نظم ک３ راغلي پندونه او بله 
ډله دې په نثر ليکل شوي پندونه د ＄انه سره ولولي، د ډل３ استازي دې لن６ مطلب ووايي.

٣_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، الندې لغات دې د تخت３ 
پر مخ په مناسبو جملو ک３ وکاروي:

بوخ）ه، بهير، ورمونه، پايله، ک７نه، تملق، لوری، کن６ه

٤_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي، متضادې کلم３ دې په ن＋ه ک７ي.
٥_ دوه تنه زده کوونکي دې د الندې بيت په کنايي مفهوم باندې خبرې وک７ي:

ـــرې کا ـــاښ پ ــل ورغـــــوی پـــه غ ــبــت بـــه خــپ عــاق
ـــه ـــون هــــر چــــ３ کـــــار کــــا د د＊ـــمـــنـــو پــــه ورم

٦_ زده کوونکي دې په وار د خپل３ کورن９ په اړه خبرې وک７ي.
 ب５ل／ه: موږ په چخانسور ک３ اوس８５و، زموږ کورن９ اته تنه دي: پالر، مور ＇لور ورونه او 

دوه خويندې. پالر، مور او مشر ورور موږ ته الزم３ الر＊وون３ کوي.

٧_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، يو تن دې پو＊تنه وک７ي، بل دې 
＄واب ووايي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

٨_ زده کوونکي دې متن ولولي، خپلواک３ کلم３ )نوم، فعل، ضمير او قيد( دې په 
－وته ک７ي، ودې ليکي او له نورو زده کوونکو سره دې شريک ک７ي.

٩_ پن％ه تنه زده کوونکي دې په وار راشي او په متن ک３ دې ب５ال ب５ل３ ))ی －ان３(( په 
－وته ک７ي.

١٠_ ＇و تنه زده کوونکي دې د خپل ＊وون％ي په اړه خبرې وک７ي.

زده کوونکي دې د خپلو لويانو په مرسته په خپلو کتابچو ک３ ＇و پندونه وليکي او د بل３ 
ور＄３ پ＋تو مضمون درسي ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.

ژبـــه کــــ３  کـــــام  پــــه  لـــــري  نــــه  چــــ３  واک  پــــه 
تــبــه لـــويـــه  ــــه  پ دی  ＊ــــه  شــــي  －ـــونـــ，  ــــه  ک
ــــه بــــــده ژبــــــه ＄ــــــان ＄ــــــي، جــــهــــان ＄ــي پ
طـــالـــبـــه  واوره  ـــــي  ＄ ـــــم  ه ال  ـــــان  ـــــم اي
                      )خوشحان خان خ＂ک(
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＇لورم لوست

ژمنه )وعده(

پر دري＃  انسان  د  ！ولنه ک３  په  په خپل ＄اى ک３  ي３  يو  ＊ه خويونه زيات دي. هر 
سپکوي.  س７ى  خويونه  سپک  او  درنوي  س７ى  خويونه  ＊ه  لري.  اغ５ز  شخصيت  او 
اسالم موږ ته د ＊و اخالقو الر＊وونه ک７ې ده. له بدو اخالقو ＇خه ي３ منع ک７ي يو. 
درواغ ويل، د ژمن３ سرته نه رسول او ＊کن％ل３ کول د منافقت ن＋３ دي. درواغ س７ى 
خواروي، ＊کن％ل３ د س７ي شخصيت ته زيان رسوي او د ژمن３ سرته نه رسول په ！ولن３ 
ک３ د انسان حيثيت، وقار او باور  را！ي＂وي. انسان د ！ولنيز مخلوق په توگه اړ دى چ３ په 
خپل ＄ان ک３ داس３ نيک خويونه پيدا او وروزي چ３ د نورو په وړاندې د يو بشپ７ انسان 
 Uپه توگه د احترام او درناوي وړ شي. اسالم د اخالقو بشپ７ دين دى او حضرت محمد

د نيکو اخالقو د تعميم او بشپ７تيا لپاره مبعوث او گومارل شوى و.
_ دروغجن انسان ستاسو په نزد ＇ه حيثيت لري؟
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وايي چ３ يوه ورځ عمر بن خطاب د عدالت لپاره د خلکو په من＃ ک３ ناست و. نا＇اپه 
يو ＊کلى او＊ايسته ＄وان چ３ دوو نورو ظاهرا ＊ايسته ＄وانانو له السونو نيولى و، خليفه ته 
ي３ راوست. عمر بن خطاب هغو ＄وانانو ته وويل: "＄وان خوش３ ک７ئ او ووايئ چ３ ＇ه 

کيسه ده؟" 
＄وانانو وويل: "موږ دوه ورونه يو. يو بوډا پالر مو درلود. په خپلو خلکو ک３ په نيکو 
اخالقو او د مشرتابه په ！ولوصفتونو مشهور و. يوه ورځ د تفريح لپاره خپل يوه باغ ته تللى 
و. هلته دې ＄وان وواژه. اوس له تا ＇خه غواړو چ３ زموږ په من＃ ک３ د خداى> حکم 

جاري ک７ې."
عمر/ هغه ＄وان ته په تر４و تندي وکتل او پو＊تنه ي３ ترې وک７ه: "ته ＇ه ＄واب لرې؟" 

＄وان ډ４ر زړور او فصيح و. وموسک５د، په ډ４ره خوږه ژبه وغ４８د او د عمر/ ستاينه او 
د هغه درناوى ي３ وک７. وي３ ويل: "په خداى قسم چ３ ر＊تيا ي３ وويل. خو زه هم خپله کيسه 
درته کوم. بيا ستاس３ خو＊ه چ３ ＇ه حکم کوئ! زه يو کليوالي عرب يم. وچکالي راغله. 
زه له خپل３ کورن９ او مال سره دلته راغلم. الره م３ په دې باغونو ک３ وه. ما او＊ان درلودل. 
ماته ډ４ر گران وو. د هغوى په ډل３ ک３ د ＊ه نسل يوه ډ４ره ＊ايسته جونگ９ وه. د نورو او＊انو په 
ډل３ ک３ به داس３ بر４＋５ده لکه پاچا چ３ د رعيت په من＃ ک３ روان وي. جونگ９ ددې ＄وانانو 
د پالر باغ ته مخه ک７ه. د هغه باغ پر د４وال باندې د يوې ون３ ＇انگه پرته وه. جونگ９ هغ３ 
＇انگ３ ته خوله واچوله او پرې ي３ ک７ه.  نا＇اپه هغه بوډا س７ى له باغه راووت. له ډ４رې غوس３ 
ي３ سترگ３ سرې او＊ت３ وې. په الس ک３ ي３ يوه ډبره نيول３ وه. د زمري په ＇５ر غ７ومب５ده. 
بيا ي３ جونگ９ پر ډبرې کلکه وويشته او م７ه ي３ ک７ه. کله چ３ م３ وليدل جونگ９ ولويده، په 
سر ک３ م３ اور بل شو. په هماغه ډبره م３ شيخ پر سر وويشته چ３ جونگ９ ي３ پرې ويشتل３ 
وه. د ډبرې په لگ５دو بوډا س７ي چيغ３ ک７ې او وروسته م７شو. دا دوه ＄وانان راورس５دل، زه 

ي３ ونيولم او تاته ي３ راوستم."
عمر/ وويل: "اوس چ３ دې په خپل３ گناه خوله وخو＄وله، نو نش３ خالص５داى 

او بايد قصاص ش３." 
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يو  زه  خو  وي.  ！اکلى  شريعت  اسالمي  چ３  يم  خوښ  شي  هغه  پر  "زه  وويل:  ＄وان 
کوچنى ورور لرم. پالر م３ له م７ين３ دمخه هغه ته ډ４ر مال ورک７ى او د هغ３ د ساتن３ دنده 
ي３ زما پر اوږو اي＋ي ده. ماته ي３ ويلي وو چ３ دا مال ستا د ورور دى. د هغ３ ساتنه پر تا 
فرض ده. ما هغه مال اخيستى  او ＊خ ک７ى م３ دى. له ما پرته نور هيچا ته د هغ３ پته نه ده 
＇رگنده. که تاس３ اوس زما د وژلو حکم وک７ئ، هغه مال به ضايع شي او د هغ３ د زيان پ７ه 
به ستا پرغاړه وي. د اخرت پر ورځ چ３ پاک خداى> د بنده گانو ترمن＃ عدالت کوي، 
هغه کوچنى به ستا غاړې ته الس واچوي. که ماته درې ور＄３ مهلت راک７ې، نوزه به د هغه 

کوچني ورور د مال سرپرستي بل چا ته ورک７م او ب５رته به تاته راشم." 
عمر/ په فکر ک３ ډوب شو او خپل سر ي３ ＇و ش５ب３ ＄وړند ونيو. بيا ي３ ناستو 
خلکو ته مخ واړاوه او وي３ ويل: "＇وک ددې ＄وان ضامن کي８ي؟" ＄وان ناستو خلکو ته 
وکتل او د هغوى په ډل３ ک３ ي３ ابوذر/ ته گوته ونيوه او وي３ ويل: "دا س７ى زما ضامن 
راستن５دو  د  ددې ＄وان  ابوذره!  "يا  وک７ه:  پو＊تنه  ابوذر/ ＇خه  له  دى."  عمر/ 
ضمانت پر غاړې اخل３، که نه؟" ابوذر/ وويل: "هو، تر در４و ور＄و پورې ي３ ضمانت 

کوم." عمر/، ＄وان رخصت ک７. 
کله چ３ د مهلت وخت نژدې شو، د ＄وان پته ونه لگ５ده. عمر/ له اصحابو سره 
ناست و. ابوذر/ هم و.  هغه دوه ＄وانان په غوسه شول او وي３ ويل: "اى ابوذره، زموږ 
قاتل چ５رته دى؟ هغه س７ى که ت＋ت５دلى وي، ＇نگه به ب５رته راشي؟" ابوذر/ وويل: 
"په خداى> قسم، که د مهلت وخت پاى ته ورسي８ي او هغه ＄وان رانشي، زه په خپل 
ضمانت وفا کوم او ＄ان درته سپارم." عمر/ وويل: "په خداى قسم، که هغه ＄وان 

و＄ن６ي８ي، د شريعت له غو＊تنو سره سم به د ابوذر/  په اړه حکم وک７م." 
ددې خبرې په اور４دو د ابوذر/ په خاطر د حاضرينو په سترگو ک３ او＊ک３ راغل３. د 
غون６ې حاضرينو يو تر بله په خبرو پيل وک７ او له ＄وانانو ＇خه ي３ د ديت )خونبها( غو＊تنه 

وک７ه. 
دې  په  ک５دل.  راضي  نه  شي  بل  په  پرته  قصاص  له  او  ومنله  ونه  خبره  چا  د  ＄وانانو 
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وخت ک３ خلکو د ابوذر/ ارمان کاوه او ژړل ي３. نا＇اپه هغه ＄وان را＊کاره شو او د 
عمر/ په مخک３ ودر４د. په داس３ حال ک３ چ３ سا و تيگا او په تندي ي３ خول３ روان３ 

وې، په فصيحه ژبه ي３ پرعمر/ سالم واچاوه. 
وروسته ي３ عمر/ ته وويل: "هغه کوچنى م３ پر ترور وسپاره او د مال ＄اى ＄ايگى م３ 

ورته و＊وده. د ژمن３ د سرته رسولو لپاره د اوړي په گرم９ ک３ په من６ه راغلم." 
خلک د ＄وان له ر＊تينول９، پر وعدې د هغه د وفا او مرگ ته د راتگ له امله هي（ 
پات３ شول. ＄ينو حاضرينو وويل: "＇ومره ＊ه کار او ＇ومره ＊ه ژمنه!"  ＄وان وويل: "آيا نه 
پوهي８ئ چ３ له اجل خالصى نشته. ما پر خپله ژمنه وفا وک７ه چ３ ＇وک ونه وايي په خلکو 

ک３ وفا له من％ه تلل３ ده." 
ابوذر/ وويل: "په خداى> قسم اى عمره، دا هلک م３ نه پ５ژانده چ３ ＇وک او 
د کوم ＄اى دى. تر دې دمخه م３ هم ليدلى نه و، خو کله چ３ ي３ په حاضرينو ک３ يوازې 
ماته مخ  راواړاوه، نو ＊ه راته ونه بر４＋５ده، رد ي３ ک７م. م７５ان３ م３ اجازه رانه ک７ه، نهيلى ي３ 

ک７م چ３ ＇وک ونه وايي، م７５انه له ن７ۍ ورکه شوې ده."
هغه مهال هغو دوو ＄وانانو وويل: "موږ د اهلل> د رضا لپاره د خپل پالر وينه دې ＄وان 

ته وب＋له چ３ ＇وک ونه وايي احسان په چا ک３ نشته."        
بيا عمر/ هغو دوو＄وانانو ته مخ واړاوه او وي３ ويل: "د پالر خونبها له بيت المال 

＇خه واخلئ." 
＄وانانو وويل: "موږ د اهلل> د رضا لپاره هغه ته د خپل پالر وينه وب＋له او له هغه ت５ر 

شو. د دنيا د مال تمه نه لرو!"
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د متن لن６يز:
＊ه اون５ک اخالق د انسان گا１ه ده. په انسان ک３ داس３ يو ل７ صفتونه شته چ３ انساني 
جوهر ي３ بولي. صداقت، ر＊تينولي، په وعده وفا، درواغ نه ويل، م７５انه، پت ساتل، 
له خيانت ＄ان ليرې ساتل، ن５که اوخوږه وينا او په سلگونه داس３ نور هغه صفتونه دي 
چ３ له انسان ＇خه انسان جوړوي. دروغ ويل په ！ولن３ ک３ د انسان وقار را！ي＂وي. که يو 
＄ل ＇وک په دروغو مشهور شو، نو بيا يي پر ر＊تياوو هم ＇وک باور نه کوي. يو شم５ر 
اخالق فردي دي، زيان او گ＂ه ي３ يوازې يو فرد ته رسي８ي، خو يو شم５ر نور بيا ！ولنيز 
اړخ لري. د ！ولن３ بنس جوړوي او له ！ولنيزو ارز＊تونو ＇خه گ２ل کي８ي. وگورئ، په 
پورته کيسه ک３ پر ژمن３ د يو ＄وان وفا ＇ومره ＊５گ３２ رامن％ته ک７ې، هم ي３ ＄وان له 
هرو مرو مرگ ＇خه وژغوره او هم ي３ انساني جوهر په گوته ک７. که چ５رته له لوم７ۍ 
هغ３ ي３ اوږې خالي شوې واى او پرې عمل نه واى شوى، نو ！ولنيزو ارز＊تونو ته ي３ 

زيان رساوه. 
         

يو دې خپله دنده د  تنه زده کوونکي هر  پيغام ＇ه شى دى؟ درې  پورته کيس３  ١_ د 
！ولگي په وړاندې ووايي. 

٢_ درې تنه زده کوونکي دې يو＄اى د ！ولگي مخ３ ته راشي. هر يو دې په وار له هغو 
در４و دليلونو ＇خه د يو په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ي چ３ له مرگ ＇خه د هغه ＄وان 

د بچ５دو المل شول.
٣_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او په خپله ژبه دې د پورته کيس３ 

يوه برخه ووايي. 

فعاليتونه
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کورن９ دنده

٤_ په يوې ！ولنه ک３ دې د ＊و اخالقو په اړه  ＇و تنه زده کوونکي خپل نظر رو＊انه 
ک７ي.    

٥_ زده کوونکي دې پورته کيسه په خپل ！ول／ي ک３ تمثيل ک７ي.

ته  نورو  ي３  ورځ  بله  په  او  وليکئ  مقاله  يوه  اړه   دې  په  لري؟  گ＂ه  ＇ه  وفا  وعدې  پر 
واوروئ.

زده ك７ه له كوره تر گوره

وايي: يو دوست د يوعالم د ناروغ９ پر مهال د عيادت لپاره د هغه كور ته ورغى. 
عالم چ３ د ＄نكدن په حالت ك３ و، له خپل دوست ＇خه ي３ د يوې مسئل３ پو＊تنه 
وك７ه. دوست ي３ ورته وويل، ته د ＄نكدن په حالت ك３ ي３ په مسئله ＇ه كوې؟ عالم 

ورته وويل: ))دا به ＊ه وي چ３ په دې مسئل３ باندې پوه شم او بيا م７ شم.((

＊ايي د غال او درغل９ ＄اله يوه ورځ ويجاړه شي، خو د ر＊تيا او امانت 
ما９１ ！ينگه او پر خپل ＄ای والړه وي.

))حديث شريف((     
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پن％م لوست

که د پ＋تو شعر سترې او پلن３ لمن３ ته په ＄ير سره و－ورو، نو د امير کروړ له وخت نه 
تر نن پورې په سل／ونو او زر－ونو شاعران ت５ر شوي، شته او وي به.

 دغو ！ولو نظمونه او شعرونه ويلي. نثرونه ي３ ليکلي، حتی نثري اوشعري کليات ترې را 
پات３ دي. ＄ينو په لوی الس په خپلو شعرونو ک３ بديعي او بياني ＊کالوې کارولي دي.

ادبي فنون د همدې ＊کالوو د ＇７５ن３، توضيح او تشريح کولو علم دی.
بديع ، بيان او معاني د ادبي فنونو يا بياني علومو اساسي برخ３ دي.

بديع فن چ３ د فصيح او بليغ کالم له لفظي او معنوي ＊ايستونو ＇خه بحث کوي، 
تاس３ په لسم ！ول／ي ک３ ولوست.

د شاعرانه تخيل مختلف صورتونه: تشبيه، استعاره، مجاز او کنايه د بيان علم د بحث 
موضوعات دي، د دوی له جمل３ ＇خه )تشبيه( په دې لوست ک３ در پيژنو.

تاسو کله دوه شيان يو له بله سره ورته ک７ي دي؟

تشــبيه
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د يوې معنا د بيانولو لپاره لوم７ن９ اسانه او ساده فني الره چاره تشبيه ده چ３ په نظم، نثر، 
شعر او عادي کالم ک３ ور＇خه کار اخيستل ک８５ي.

ډ４ر وختونه له تشبيه ＇خه موخه د يو شي په ＊ه يا بد ستايلو او بيانولو ک３ د مبالغ３ کول 
وي. يو شاعر د هغ３ مين３ يا کرک３ له امله چ３ له خلکو او شيانو سره ي３ لري، کو＊（ کوي 

هغوی له خپل هغه موجود حالت ＇خه زيات يا کم و＊يي.
د ب５ل／３ په ډول کله چ３ يو شاعر د محبوب قد له سروې، رخسار له －ل، غا＊ونه له 
مرغلرو، شون６ې له لعلونو، د ＇２و توروالی له تورې شپ３ سره ورته ＊يي، نو سره له دې چ３ د 
خپل محبوب او د هغو شيانو تر من＃ ورته والی )مشابهت( پيدا کوي، په حقيقت ک３ د خپل 
محبوب او معشوق په ستاينه ک３ مبالغه کوي او غواړي چ３ خپله محبوبه تر خپل اصلي حده 

زياته ＊ايسته و＊يي.
له خپل حد ＇خه زيات د يو شي د ＊ه والي يا بد والي بيانول د مبالغ３ يو ډول دی چ３ د 

تشبيه او ورته والي په صورت ک３ افاده کي８ي.

تشبيه: ورته کولو يا يو شی يا يو ＇يز د بل په شان کيدو ته وايي. يا: په يوه ＄ان／７ې معنا ک３ 
د دوو شيانو －６ون ته، په دې شرط چ３ د دواړو تر من＃ يو يا ＇و －６ خصوصيتونه موجود وي، 

ورته کول تشبيه ده.
د مثال په ډول که ووايو چ３: )ناپوهي مرګ او پوهه ژوندون دی.(

نو په دې وينا ک３ ناپوهي او جهالت له مرګ سره، علم او پوهه له ژوندون سره تشبيه يا ورته 
شوي دي.

يا لکه په الندې شعر ک３:
غـــــواړم دې  ＊ـــکـــلـــول  ــ３  ــع ــم ش يــــم  ــ，  ــن ــت پ
دی ــه  ＊ دی  لمبو  ســـرو  د  ډک  دې  ＇ــنــ，  ــه  ک



23

شاعر په دې بيت ک３ خپل ＄ان له پتن， سره تشبيه ک７ی دی او له شمع３ ＇خه ي３ هدف 
خپل ه５واد دى چ３ د ابادولو او سمسورولو لپاره ي３ هر راز سر＊ندن３ ته تيار دى.

د شاعر او پتن， تر من＃ د تشبيه وجه يا －６ خصوصيات مينه، محبت او وفاداري ده.
تشبيه پن％ه رکنونه لري: مشبه، مشبه به، د تشبيه وجه، د تشبيه ادات، د تشبيه غرض.

مشبه او مشبه به ته د تشبيه طرفين يا اصلي ارکان هم ويل شوي دي، ＄که چ３ د تشبيه په 
صورت ک３ ي３ شتون حتمي دی. د دوه نورو )وجه شبه او ادات تشبيه( ذ کر او شتون حتمي 

او اړين نه دی. 

١_ مشبه:
هغه شی چ３ تشبيه ک８５ي د مشبه په نوم ياد８４ي.

يا: مشبه هغه ＇وک يا شی يا حال دی چ３ له بل چا، شي يا حال سره تشبيه ک７ای شوی 
وي.

د ب５ل／３ په ډول:
که ووايو چ３: )باران اوري( په دې کالم ک３ د تشبيه کوم طرف نشته او که ووايو چ３: )د 

غم باران اوري.( دلته د تشبيه طرفين موجود دي.
غم ي３ له باران سره تشبيه ک７ی دی.

يا لکه په الندې بيت ک３ چ３ )محبت( له اور سره تشبيه شوی دی:
دا دی  اور  ــه  ک محبت  زده  ــه  ن ــ３  م هــ５ــ＆ 
دا دی  زور  ــه  ک رضـــا  ــه  پ ســو＄ــم  اور  ــه  پ

يا لکه په الندې لن６ۍ ک３:
ــي ش مـــــــات  چــــــ３  ده  مــــرغــــلــــره  زړه 
ــه ــرون ــوشــي ــي ک ــل ــاخ ـــه خـــنـــدا ن ــا د لـــبـــاس پ ــي ب
پورته لن６ۍ ک３ ))زړه(( مشبه دی چ３ له مرغلرې سره تشبيه شوی دی.
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٢_ مشبه به:
له کوم شي سره چ３ يو شی تشبيه ک８５ي د مشبه به په نامه ياد８４ي.

يا: مشبه به هغه ＇وک، شی يا حال دی چ３ د بل چا، شي يا حال ورته والی او تشبيه له ده 
سره شوې وي.

 لکه: په دې الندې جمله ک３:
)پوهنه د ر１ا په ＇５ر ده.( په دې جمله ک３ )ر１ا( مشبه به راغل３ ده.

يا لکه د رحمان بابا په الندې بيت ک３:
ــه حــرص دربــانــدې زور شــي مــرګ دريـــاد ک７ه ک
مــحــکــم لــــــره  رنــــــ＃  دغــــــه  دی  عــــــالج  دا 

رحمان په دې بيت ک３ ))حرص(( له )رن＃( سره او )مرګ( ي３ له )عالج( سره تشبيه ک７ی 
دی، رن＃ او عالج دواړه مشبه به دي، يعن３ د نورو شيانو تشبيه له دوی سره شوې ده.

په همدې ډول په الندې بيت ک３ چ３ )مارونه( د )زلفو( لپاره مشبه به دي:
يــم ـــ／ـــرو  ـــــار زلـــفـــو مـــن ي ــــی د  چــــ３ خــــوړل
يــم ـــــر  ـــــاړو－ پ د  ـــــــراغ  س پـــــه  ســـــر－ـــــردانـــــه 

يا لکه په الندې لن６ۍ ک３ چ３ ))مرغلرې(( مشبه به او ))خول３(( مشبه دي.
ــــ８ي ــــ５ ـــــــــرې شــــرم چـــــــ３ مـــــرغـــــلـــــرې ت
ــه ــن ــي ـــ３ زمـــــا د يـــــار پــــر مــــخ را＄ هـــغـــه خـــول
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٣_ د تشبيه وجه:
هغه يو يا ＇و مشترک صفتونه چ３ د مشبه او مشبه به تر من＃ موجود وي، د تشبيه وجه ي３ 

بولي. د وجه شبه ذ کر په بيت ک３ کله وي او کله نه.

لکه په الندې بيت ک３:
شو ســــوری  ســــوری  زړه  مــ３  ＇ــ５ــر  پــه  بــــادام  د 
ــو کــ７ي ــا１ ــ３ ب ــر－ ــزه ســت ــم ـــــور تـــه پـــه غ چـــ３ راپ

په پورته بيت ک３ )زړه( مشبه، )بادام( مشبه به، )په ＇５ر( د تشبيه کلمه، )سوری سوری 
ک５دل( ي３ د تشبيه وجه يا مشترک صفت دی.

د تشبيه وجه ＊ايي په مشبه به ک３ تر مشبه زياته قوي او ＇ر－نده وي. 
د رحمان بابا الندې بيت و－ورئ چ３ د تشبيه د وجه３ ذ کر پک３ لفظاً نه دی شوی:

ــد وي ــه ـــه ش ـــا ب ـــه نـــبـــات او ي ـــا ب ــد ي ــن ـــه ق ـــا ب ي
ـــه شـــنـــيـــده شي ـــان هــــر کـــــالم چــــ３ لــــه رحـــم

په پورته بيت ک３ د رحمان )هر کالم( مشبه، )قند، نبات، شهد( درې واړه مشبه بهات دي. 
)خوږوالی( ي３ د تشبيه وجه ده، م／ر په بيت ک３ لفظاً نه ده ذکر شوې.

يا لکه په الندې بيت ک３:
ـــي ـــــــاږه ول ـــي ک ـــش ـــو غ ـــ２ ب کــــه هــــر ＇ــــو د 
خــطــا ــــــــي  دروم ــــه  ن زړه  د  ـــ＋ـــ３  ن ــــه  ل ــــو  ي

٤_ د تشبيه ادات يا کلم３:
تشبيه  من＃  تر  به  مشبه  او  مشبه  د  واسطه  په  هغو  د  زياتره  کلم３ دي چ３  يا  ادات  هغه 

قايم８５ي.
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 د تشبيه ادات دادي:
لکه، په ＇５ر، په شان، غوندې، هغس３، هس３، داس３، ＇ن／ه، په دود، که، په رن，...  

ــرې ــب ـــکـــه خــــونــــد لـــــري زمـــــا خـــــــوږې خ ل
ــد ــون ـــرو کــــ３ هــــم نــشــتــه هـــســـ３ خ ـــک ــــه ش پ
)رحمان بابا(   
ــ８ي ــي ــوم ــل ــع م هـــســـ３  ـــ３  ـــف زل دې  غــــــوږو  پــــه 
زرو ســپــيــنــو  ــــه  پ هــــنــــدو  ـــــ８ي  ـــــو４ ول ـــکـــه  ل
)حنان(
ــ３ ـــــي ول ـــ３ صـــرفـــ３ د زړ－ ـــ３ ب ـــ３ ر４ـــبـــي م چ
دا دی  ــــور  ل ـــه  ک ــــار  ي د  دي  ورو＄ــــــ３  ــــ８ې  ک

ـــــــورم － ـــــه  －ـــــلـــــون ـــــي  ســـــپـــــرل د  چـــــــ３ 
ــه ــن دوي ـــا  ي را  ـــان  ـــان شــــان ج ـــه  پ ـــل  － د  ـــه  ت ـــا  م

په پورته لوم７ي مثال ک３ )هس３(، دويم ک３ )هس３ _لکه(، در４م ک３ )که(، ＇لورم ک３ )په 
_ شان( د تشبيه ادات يا کلم３ دي.

٥_ د تشبيه غرض:
هغه مقصد او مطلب چ３ له تشبيه ＇خه اخيستل ک８５ي، د تشبيه غرض ورته وايي. 

يا: د مشبه د حال بيان او ستاينه د تشبيه غرض دی. لکه: ＊کال، ＊ه والی، بدوالی او 
نور...

د تشبيه غرض زياتره مشبه ته راجع ک８５ی. د ب５ل／３ په ډول:
که ووايو چ３: )دا اوبه لکه د شاتو خوږې دي.( په دې جمله ک３: )اوبه( مشبه، )شات( مشبه 



27

فعاليتونه

به، )لکه( د تشبيه ادات، )خوږوالی( ي３ وجه شبه ده.
او د تشبيه غرض د اوبو د خوږوالي ثابتول دي.

د متن لن６يز:
د شعر و شاعرۍ، د فني ＊کال ！ول جهتونه، خوندونه او رن／ين３، د وينا پ＂３ او ＊کاره 

＊３２／５ د ادبي فنونو د پوه３ په واسطه سره ＊کاره او په －وته کوالی شو.
بديع، بيان او معاني د ادبي فنونو يا بياني علومو اساسي برخ３ دي.

د بديع په علم ک３ د وينا غير واجب ＊کالوې، د تحسين ن＋３ او ډولونه پ５ژندل ک８５ي. 
بديعي لفظي او معنوي صنعتونه تر ＇７５ن３ الندې را＄ي.

بيان هغه اصول او قاعدې بيانوي چ３ د هغو په واسطه سره يوه معنا په مختلفو عباراتو 
ک３ داس３ ادا ک８５ي چ３ يوه نسبتاً بل３ ته ډ４ر واضحه او ＇ر－نده وي. تشبيه، استعاره، مجاز 

او کنايه ي３ د بحث اړين موضوعات دي.
يو شی يا حالت له بل شي يا حالت سره ورته کولو ته تشبيه وايي.

مشبه، مشبه به، وجه شبه، د تشبيه ادات او د تشبيه غرض د تشبيه ارکان دي. دوه 
لوم７ني ارکانو )مشبه او مشبه به( ته د تشبيه اصلي ارکان وايي او نور ي３ فرعي دي. 

اصلي په دې معنا چ３ په بيت ک３ ي３ شتون او ذکر اړين دی. 

١_ يو تن زده کوونکی دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او تشبيه دې نورو ته وروپ５ژني.
٢_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، يو تن دې د تشبيه د رکنونو نومونه 

واخلي او بل تن دې تعريف او په يوې ب５ل／３ ک３ دې و＊يي.
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٣_ ＇لورتنه زده کوونکي دې په وار سره د تخت３ پر مخ يو يو بيت وليکي، مشبه، مشبه 
به، د تشبيه ادات او د تشبيه وجه دې پک３ و＊يي.

٤_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هرې ډل３ ته دې دنده وسپارل شي، په 
خپلو ت５رو ويل شوو لوستونو ک３ داس３ بيتونه او شعرونه پيدا ک７ي چ３ د تشبيه ارکان پک３ 

راغل３ وي، د هرې ډل３ استازی دې نورو ！ول／يوالو ته ووايي.

٥_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
د بيان علم د بحث موضوعات کوم دي؟

تشبيه ＇ه ته وايي؟
د تشبيه ارکان کوم دي؟ 
د تشبيه ادات کوم دي؟

٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار د لوستل شوو شعرونو ＇خه يو يو بيت په تخته وليکي، 
مفهوم دې ！ول／يوالو ته ووايي.

٧_ ＊وونکی دې د شاعرانو په شعرونو ک３ د تشبيه په کارولو او رول باندې په لن６ ډول 
وغ８４８ی.

٨_ هر زده کوونکی دې په وار د خپل ＊وون％ي په اړه خبرې وک７ي. د بيل／３ په ډول:
يم، د  نمره  اول  ！ول／ی ک３  په خپل  زه  يم.  ل５س３ زده کوونکی  د  زه د خوشحال خان 

＊وون％ي سره ډ４ره عالقه لرم.

زده کوونکي دې د خپل درسي کتاب شعرونه ولولي او د تشبيه ارکان دې پک３ ن＋ه ک７ي، 
د بل３ ور＄３ د پ＋تو د مضمون په ساعت ک３ دې نورو ！ول／يوالو ته ووايي.  

کورن９ دنده
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شپ８م لوست

د ＄ينو ＇７５ونکو په اند په اســالمي پ５ر ک３ لوم７نی ســ７ی چ３ د بيان علم په اړه ي３ 
＇７５ن３ ک７ي، هغه ابو عبيده مثٰنی دی. د زوک７ې کال ي３ معلوم نه دی، خو د م７ين３ کال 

ي３ )٢١١هـ.ق.( ＊وول شوی دی.
ده د بيــان پــه باب يو کتاب ليکلی چ３ مجازالقرآن ي３ بولي. ابو عبيده په دې کتاب 
کــ３ هغه کلمــات را ！ول ک７ي چ３ د موضوع په لحاظ په معاني ک３ اســتعمال نه لري، 
بلک３ په مجازي معناوو ک３ ي３ اســتعمالوي. د بيان لغوي معنا ســپ７ل، ＇ر－ندول او په 

ډا－ه کول دي. بيان هغه پوهه ده چ３ د يوې معنا داللت په ب５الب５لو الرو را＊يي.
ددې علم اصلي موضوعات مجاز او کنايه دي، خو تشــبيه له مســتعار مجاز سره د 

ت７او په صورت ک３ هم مل／رې ک８５ي.
تشــبيه يو داســ３ ادبي ＊ايســت دی چ３ په منظوم کالم ک３ ＊کال، خوند، کيفيت 

زياتوي او د شعري ژب３ په کارولو ک３ ＄ان／７ې ون６ه او ارز＊ت لري.
په ت５ر لوســت ک３ مو تشــبيه او ارکان وپ５ژندل، اوس به ي３ د و４ش او ډولونو په اړه 

معلومات ولولئ:
_ د تشبيه کارول په کالم ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

د تشبيه و４ش
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د وينا يا د مطلب د ادا ژبه او د شعر ژبه دواړه يو راز نه وي. دشعر په ژبه ک３ د مطلب د 
افادې تر ＇ن， احســاس او ه５جان هم وي، همدا تشــبيهات او استعارې دي چ３ د شعري 

ژب３ په جوړولو ک３ ون６ه لري او د شاعرانه ان％ورونو د جوړولو مهم３ وسيل３ －ر＄ي.
د تشبيه و４ش په الندې ډول شوی دی:

الف_ د طرفينو د موقعيت په لحاظ:
د مشــبه او مشــبه به د موقعيتونو له مخ３ تشــبيه په مفروقه او ملفوفه تشبيه باندې و４شل 

ک８５ي.
مفروقه تشــبيه: هغه ده چ３ په بيت يا مســره ک３ مشبه او مشبه به يو بل ته ＇５رمه يا ن８دې 

واقع شوې وي.
لکه:

دي کتاب  د  پا３１  دې  مخ  حرفونه،  تــور  دې  خط 
ــووړ ي ＇ــخــه  را  ــاب  ــت ک ــل  ب دې  ــاب  ــت ک د  شــغــل 

رحمان بابا په دې بيت ک３ د محبوب پر مخ ))تور خط(( )ږ４ره او بريت( له تورو حرفونو 
سره او ))مخ(( ي３ د ))کتاب(( له پا１و سره تشبيه ک７ی دی.

＇رن／ه چ３ مشبه او مشبه به سره نژدې واقع شوي دي، نو د طرفينو د موقعيت په لحاظ 
مفروقه تشبيه ده.

يا لکه په الندې پ＋تو لن６ۍ ک３:
ــر ــت ـــــــرې چ ــــر－ــــ３ ډولــــــــــ９، بـــــا１ـــــه پ ســــت
－ــر＄ــومــه نــــــاوې  ـــکـــ３  پ مــيــنــه  ــــان  جــــان د 

په پورته لن６ۍ ک３: ))ســتر－３(( مشبه، ))ډول９(( مشبه به، ))با１ه(( مشبه، ))چتر(( مشبه 
به، ))دجانان مينه(( مشبه، ))ناوې(( مشبه به دي.
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دا چ３ مشــبه او مشبه به يا د تشــبيه طرفين يو بل ته ＇５رمه راغلي دي، نو مفروقه تشبيه 
ي３ بولي.

ملفوفه تشبيه:
که چ５رې په يو بيت يا مســره ک３ ＇و مشــبه او ＇و مشبه به داس３ ډول راوړل شي چ３ له 
مشبه سره مشبه په يو نيم بيتي ک３ او له مشبه به سره مشبه به په بل نيم بيتي ک３ راغلي وي، 
يعن３ له مشــبه سره مشــبه به نژدې يا ＇ن， په ＇ن， نه وي راغلي، ملفوفه تشبيه ي３ بولي. 

لکه په الندې بيت ک３:
ــار ــس ــه خـــالـــونـــه، ســــره رخ ــن تـــــورې زلـــفـــ３ ش
ــار ــام ＊ ــــور  ت ــه  ــون ــل － ســــره  تـــوتـــيـــان دي  ــه  ــن ش

په پورته بيت ک３: ))زلف３(( مشبه، ))＊امار(( مشبه به، ))توروالی((، )اوږدوالی( ي３ وجه 
شبه.

)خالونه( مشبه، )توتيان( مشبه به، ))شينوالی او ＊ايست(( ي３ وجه شبه.
))رخسار(( مشبه، ))－لونه(( مشبه به، ))سوروالی او ＊ايست(( ي３ وجه شبه ده.

＇رن／ه چ３ مشبه －ان３ په يو نيم بيتي او مشبه به په بل نيم بيتي ک３ يعن３ سره لرې راغل３ 
دي نو ملفوفه تشبيه ي３ بولي.

ب_ د تشبيه و４ش د ابتذال او ندرت په لحاظ:
د ابتذال او ندرت په لحاظ تشبيه په مبتذله او نادره تشبيه باندې و４شل ک８５ي. نادره تشبيه 

هغه تشبيه ده چ３ شاعرانو ک３ ل８ استعمال ولري او يا کوم شاعر نوې پيدا ک７ي وي.
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لکه په دې بيت ک３:
ــ５ــ８م ــران ـــه مـــخ کـــ３ ويــنــم حــي چـــ３ يـــ３ خــــال پ
－ــام ـــو  ي عـــاصـــي  ږدي  ــــ３  ول ـــ３  ک جــنــت  ـــه  پ

په پورته بيت ک３ )خال( مشبه، )عاصي( مشبه به، )مخ( مشبه، )جنت( مشبه به دی.
د ))خــال(( او ))عاصي(( تر من＃ ))توروالی(( وجه شــبه ده. د )مــخ( او )جنت( تر من＃ 
د تشــبيه وجه ＊ايست او سپينوالی دی. ＇رن／ه چ３ ل８ شــم５ر شاعرانو کارول３ ده، نو نادره 

تشبيه ي３ بولي. 
مبتذله تشبيه: هغه ده چ３ په شاعرانو ک３ خورا زيات استعمال ولري.

لکه د ))زلفو(( تشــبيه له ))ســنبل(( سره يا د ))مخ(( تشبيه له ))－ل(( سره چ３ هر شاعر 
دا کار ک７ی دی.

لکه په الندې بيتو ک３:
مــــخ دې لکـــــــه －ل صــــــــــنم     زلـــــــف３ دې ســـــــنبل   

صـــــــنم
کـه هر ＇و د ب２و غشي کاږه ولي     بـوله ن＋３ د زړه نه درومي خطا  

په لوم７ي بيت ک３ مخ له －ل ســره او زلف３ له ســنبل ســره او په دويم بيت ک３ )با１ه( له 
)غشو( سره تشبيه شوي دي.

＇رن／ه چ３ هر شاعر د غس３ تشبيهات کاروي نو ＄که ورته مبتذله تشبيه ويل ک８５ي.

ج_ د تشبيه و４ش د وجه شبه په لحاظ:
د وجه شبه په لحاظ تشبيه پر مفصله او مجمله باندې و４شل ک８５ي. مفصله تشبيه هغه ده 

چ３ د تشبيه وجه لفظاً په بيت ک３ ذ کر شوې وي.
لکه په دې بيت ک３:

اوري ــه  ن ــ３  ي خــلــک  ـــده  وي خـــوب  ــه  پ غفلت  د 
ـــرس ـــه ج ـــک ــــــي ل ـــد نــــــــارې وه کـــــه حـــمـــي
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په پورته بيت ک３ حميد ))خپل ＄ان(( له ))جرس(( سره تشبيه ک７ی دی، ))نارې وهل(( 
ي３ وجه شبه ده چ３ لفظاً ذکر ده، نو مفصله تشبيه ده.

مجمله تشــبيه: دا هغه تشــبيه ده چ３ د طرفينو تر من＃ ي３ د تشــبيه وجه لفظاً نه وي ذکر 
شوي، لکه په الندې بيت ک３:

شم ــه  ن کتلی  ＄ير  ـــه  ورت دی  لمر  لکه  دې  مــخ 
ــی نـــه شم ــل ــدو وت ــه ــ３ لـــه ع ــدح ＄ــکــه يـــ３ د م

عبدالقــادر خ＂ک چ３ د خوشــحال خــان خ＂ک زوی دی پخپل پورتــه بيت ک３ ي３ د 
))محبوب مخ(( له ))لمر(( ســره تشــبيه ک７ی دی. د ))مخ(( او ))لمر(( تر من＃ د تشبيه وجه 
چــ３ )＊ايســت او رو＊ــنايي( ده په ＇ر－ند ډول په کالم ک３ ذکر شــوې نــه ده، نو ＄که ي３ 

مجمله تشبيه بولي.

د_ د تشبيه و４ش د اداتو په لحاظ:
د اداتو په لحاظ تشبيه پر مرسله يا مطلقه او مؤکده باندې و４شل ک８５ي.

مرســله يا مطلقه تشــبيه: هغه تشبيه ده چ３ د تشــبيه ادات يا کلم３ په بيت ک３ ذکر وي، 
لکه په دې بيت ک３:

ـــي پــــه －ــنــجــونــو ـــر＄ ＊ــــامــــارانــــو غــــونــــدې －
زلــفــو تــــورو  د  ډار  کـــ３  زړه  ـــه  پ ــ＆  ــ５ ه ــشــتــه  ن

په دې بيت ک３))زلف３(( له ))＊امارانو(( سره تشبيه دي. د زلفو او ＊امارانو تر من＃ د تشبيه 
ادات )غوندې( په بيت ک３ ذکر ده، نو د اداتو د ذکر په لحاظ مرسله يا مطلقه تشبيه ده.

مؤکده تشبيه: هغه تشبيه ده چ３ د مشبه او مشبه به تر من＃ د تشبيه ادات يا کلم３ په بيت 
ک３ نه وي ذکر شوي.
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لکه په دې الندې بيت ک３:
  نــه به په زور په زاري خالص شــي، نه په عقل دانش
دنيــا دامــ／اه، ژونــدون دانــه، اجل ي３ دام اي＋ــی دی

د پورته بيت په دويم نيم بيتي ک３: )دنيا( له  )دام／اه( سره )ژوندون( له )دان３( سره )اجل( 
له )دام( ســره تشــبيه شوی دی، خو د تشــبيه د اداتو ذکر پک３ نه دی شوی، نو مؤکده تشبيه 

ي３ بولي.
تشبيه نور ډ４ر ډولونه هم لري، خو مهم ي３ همدغه وو چ３ دلته در وپ５ژندل شول.

د متن لن６يز:
تشبيه د شاعرانه ان％ور د جوړولو يو مهمه وسيله ده، همدا تشبيهات او استعارې دي 

چ３ د شعر ژبه او د وينا ژبه سره توپيروي.
تشــبيه ＇ــو ډول و４ش لري: د طرفينــو د موقعيت له مخ３ په ملفوفــه او مفروقه، د 
استعمال له مخ３ په نادره او مبتذله، د اداتو له مخ３ په مرسله او مؤکده، د وجه شبه له 

مخ３ په مفصله او مجمله تشبيه باندې و４شل ک８５ي.
د تشــبيه ＄ين３ نور و４شــونه، لکه: د )عادي او غ５ر عادي، تســويه او جمع تشبيه، د 

ماهيت له مخ３ و４ش د طرفينو د بسيطوالي او ترکيب له مخ３ و４ش( هم لري.

١_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د تشبيه په و４ش دې خبرې 
وک７ي.

٢_ ＇و زده کوونکي دې په وار ســره د تشــبيه يو يو و４ش د تخت３ پر مخ په مثالونو ک３ 
و＊يي.

فعاليتونه
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٣_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د تشبيه د و４ش يو چارت 
ترتيب ک７ي، د ډل３ استازي دې، نورو ！ول／يوالو ته و＊يي.

٤_ ＇و زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشــي په متن ک３ د راغلو شــعرونو په 
مفهوم دې خبرې وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
په منظوم کالم ک３ د تشبيه کارول ＇ه －＂ه لري؟

د اداتو په لحاظ تشبيه په کومو ډولونو باندې و４شل ک８５ي؟
که د تشبيه وجه په بيت ک３ ذکر نه وي، ＇ه ډول تشبيه ي３ بولي؟

مجمله تشبيه  کوم３ تشبيه ته ويل ک８５ي؟
٦_ ＇ــو تنــه زده کوونکــي دې پــه وار د تخت３ پر مخ په شــعرونو ک３ د تشــبيه طرفين 

ونوموي.
٧_ زده کوونکي دې په وار د پاکوالي په اړه په داســ３ ډول خبرې وک７ي چ３ تشــبيهات 

پک３ وکاروي.
٨_ دوه تنه زده کوونکي دې د لوست لن６يز ووايي.

 

هر زده کونکی دې په کور ک３ د يو شاعر شعرونه ولولي، د تشبيه د هر و４ش په اړوند دې 
مثالونه پيدا او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته ولولي.

کورن９ دنده
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زده کوونکى دې په الندې بيتونو ک３ مشــبه، مشــبه به، وجه شــبه او د تشبيه توري 
ول＂وي او تشريح دې ي３ ک７ي:

غــا＊ــونــه  ســپــيــن  ــري  ــل ــرغ م دي  يــاقــوت  دې  شــونــ６ې 
ي３ خــــزانــــه  ـــو  ـــاچـــاهـــان پ د  درســــــت  ـــه  ـــاي پ ـــر  ـــرت س
ـــوه ــــاره ش ــــک ـــــــه ＊ رات قــــامــــت  ــــ３ د  ي ــــال  ب ــــ３  چ
ــــت ــــام ــــي ق د  ــــــــال  ب پــــــا＇ــــــ５ــــــده  ـــــــا  ـــــــوي گ
هــــجــــران د  غــــمــــونــــه  زه  شــــمــــ５ــــرم  ـــــه  ب ـــــو  ＇
ـــان ـــاب ـــي ب د  ر４ــــــگ  لـــکـــه  دي  ډ４ــــــر  ـــــره  ـــــوم ه
ـــم حــيــرانــيــ８م ـــن ــــه مــــخ کــــ３ وي ــــ３ خـــــال پ چــــ３ ي
ـــام گ يــــو  عــــاصــــي  ږدي  ولــــــ３  کــــ３  ـــت  ـــن ج پــــه 
دی ـــخ  م ＇ـــه  دا  ــ３  ــرگ ــت س ＇ـــه  دا  دى  ـــد  ق ＇ـــه  دا 
دى ــن  ــش ــل گ ＇ــــه  دا  ـــس  ـــرگ ن ＇ــــه  ســــــروه  دا＇ــــــه 
کــا ــــــــذر  گ ژر  راشــــــــــي  ــــا  ــــب ص ــــــــاد  ب ــــه  ــــک ل
ستا مــيــثــاق  دى  ازمــ５ــيــلــ３  چـــ３  خـــوشـــحـــال  مـــا 
ــــرم دی ـــ３ وخــــــوري عـــاشـــق گ ي ــــار  ـــفـــو م ـــه د زل ک
کــ＋ــيــ５ــ（ ــــدې  ــــان ب ــــــــا  اژده ــــه  پ الس  ــــ３  ي ــــ３  چ
دادی ســـبـــب  نـــشـــي  ــــده  ــــي ل چـــــ３  ــــرۍ  ــــي ＊ــــاپ
پــــه حــجــاب نــــغــــاړي  لــــه شــــرمــــه  ـــا  ـــت مــــخ د س
ــــه ــــرم ــــــــه ش ـــــــــــــوري ل ـــــــس کـــــــــــوز گ ـــــــرگ ن
＄ــــــــــواب ــــــــــه  پ ســـــــتـــــــرگـــــــو  د  ســـــــتـــــــا 
تــه ـــا ومــــــخ  ـــت ـــــــوري س گ ــــه  ک ـــت حـــــــورې  ـــن د ج
ـــه ـــون ـــاب ـــق ــــه ن ــــخ ــــــه م ــــــه واچــــــــــــوي ل ــــــــور ب ن
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اووم لوست

نشه يي توکي

د نشه يي توکو کارونه د انسان بدن ته ډ４ر زيان رسوي. د نشه يي توکو ل８５د رال８５د 
او قاچاق ديني، ملي، اجتماعي او انساني جرم او جنايت دی. خلکوته زيان رسول له 

همدغه ＄ايه پ５ل８５ي. 
＇وک چ３ پر نشه يي توکو اخته وي، خلک ورته په سپکه سترگه گوري. د هوسا 
ژوند   ＇＋تن نه وي. د کورن９ او ！ولن３ د اوږو باروي.نشه يي توکي ډول ډول دي، په 

دې لوست ک３ به ي３ په اړه ＄ين３ ＇رگندون３ ولولو: 
پر نش３ د اخته شخص د ژوند په اړه مو په ذهن ک３ ＇ه درگر＄ي؟
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 شک نشته چ３ ＇＋تن تعالی ه５＆ شی خوش３ نه دی پيدا ک７ی، خو دا موږ يو چ３ له 
هغوی ناسمه گ＂ه اخلو. د نشه يي توکو کارول بدن او روغتيا ته زيان رسوي او بايد ＄انونه 

ترې په کلکه وژغورو.
د نشه يي توکو په کارون３ د بدن د کار او فعاليت ＄واک کمزوری ک８５ي. پر نشه يي توکو 
روږدي کسان نه د دنيا چارې په سمه توگه سمبالولی شي او نه د اخرت، نه خپل حقونه 
پ５ژني او نه هم د نورو. دغه وگ７ي په ！ولنه ک３ د خپلوۍ او دوست９ اړيک３ هم په مناسبه توگه 

پاللی او ساتلی نه شي. 
که په ظاهره وگورو د بنگو بو！ي ډ４ر ＊کلي دي، خو دا ＊کلي ماران په باطن او د ننه ک３ 
له زهرو ډک دي. تنکي او ＊ايسته ＄وانان بد رنگوي او د ＄وان９ د ＊ايست او د ＊کال د 
بهار گلونه ي３ م７اوي کوي، رژوي ي３ او له خاورو سره ي３ خاورې کوي. نشه يي توکي ډ４ر 

ډولونه لري، همداس３ ي３ استعمال او کارونه هم ډول ډول ده.
دود  په  ډولونو  نورو  او  نيچ３  چلم،  سگرټ،  د  چ３  دي  توکي  يي  نشه  هغه  ډول  يو 
استعمال８５ي. يو له دې توکو ＇خه تمباکو دي چ３ ددې ！ولو بدو عملونو په سر ک３ را＄ي. 
＄وانان لوم７ی ＄ل تمباکو لوگی کوي، نسوار اچوي، چلم يا سگرټ ＇کوي، ورو ورو د 

تمباکو چلم ي３ د چرسو په چلم او سگرټ ي３ په سگر！ي بدل８５ي. 
همداس３ ＄ين３ ترياک خپلوي او هيرويينو ته ＄ان سپاري. په دې ډول د بدو اعتيادونو 
ل７ۍ له تمباکو ＇خه پ５ل８５ي.د تمباکو لوگی معده کمزورې کوي، د التهاب سبب ي３ گر＄ي، 
اشتها کموي، ＄يگر خرابوي، عصبي نظام ک３ سستي او کمزوري راولي او نورو راز راز 
ناروغيو ته زمينه برابروي. په همدې ډول چرس هم يو زيان رسوونکی نشه يي توکی دی. 
بل هغه نشه يي توکي دي چ３ د خول３ له الرې استعمال８５ي. لکه: ترياک، بنگ، شراب 

چ３ تر هر ＇ه د مخه د معدې او بيا د بدن د نورو غ７و د ناروغيو سبب گر＄ي. 
دريم هغه نشه يي توکي دي چ３ د پ５چکارۍ له الرې وجود ته د اخل８５ي. دا ډول نشه يي 

توکي د انسان د پوستکي، وين３، اعصابو او د زړه د ناروغ９ د انتقال لوی عامل گر＄ي. 
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＇لورم هغه نشه يي توکي دي چ３ د پزې له الرې استعمال８５ي، لکه د پزې نسوار او نور 
چ３ د پزې د سوري ک５دو او د دماغ د نازکو رگونو د بند４دو په سبب د انسان د م７ين３ المل 
ک８５ي. تاس３ ته به جوته شوې وي چ３ نشه يان يا په نشه يي توکو روږدي کسان کو＊（ کوي 
د خلکو، کور او کلي ＇خه لرې واوسي. دوی د کارکولو توان له السه ورکوي، غالوې 
کوي، دروغ وايي او د نشه يي توکو لپاره ډول ډول جنايتونو ته الس اچوي. په پورتنيو اعمالو 
په ژوند ک３  له السه ورکوي،  اعتبار  او  باور  په وړاندې  ！ولن３  او  د خپل３ کورن９ دوستانو 

سپک ب３ وقاره او ر！لي وي.
ددې لپاره چ３ ＄ان مو له پورتنيو ناروغيو او ناوړه پ５＋و ＇خه ژغورلی وي بايد د ！ولو 
نشه يي توکو له کارون３ ＇خه په کلکه ډډه وک７و. ددغو توکو په زيانونو خلک وپوهوو چ３ 

له استعمال او کاروبار ＇خه ي３ ＄ان وژغوري.
کوم کسان چ３ پرې روږدي دي د هغوی د خالصون لپاره دې هر اړخ５زې ممکن３ هل３ 
＄ل３ وشي. د خير په دغه کار به مو دنياوي او اخروي ن５کمرغ９ په برخه شي او موږ به د 

نش３ له آفت او زيان ＇خه د ژغورل３ ！ولن３ خاوندان شو. 

د متن لن６يز:
د نشه يي توکو کارول د انسان پر روغتيا او ژوند باندې ناوړه اغ５ز کوي.

د  يان  نشه  باروي.  اوږو  د  ！ولن３  او  توکو روږدي کسان د خپل３ کورن９  يي  نشه  په 
کارکولو توان نه لري، د خپل نشه يي توکو د الس ته راوړلو لپاره ناوړه اعمالوته مخه 

کوي، ژوند ي３ سپک، ب３ وقاره او ر！لی وي، هر ＇وک ورنه کرکه کوي.
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فعاليتونه

١_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي، د نشه يي توکو نومونه دې 
واخلي. 

٢_ درې تنه زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخی ته راشي د نشه يي توکو د زيانونو 
په اړه دې خبرې وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د نشه يي توکو زيانونه لست 
او بيا دې په وار سره د هرې ډل３ مشر د خپل３ ډل３ په استازيتوب هغه د نورو په وړاندې 

ولولي.

٤_ د متن له لوستلو ＇خه مو ＇ه مفهوم واخيست؟ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگيوالو 
په مخک３ خبرې پرې وک７ي.

٥_ ＇و زده کوونکي دې په خپله خو＊ه پر نش３ باندې د روږدو کسانو )د نشه يانو( د 
خراب ژوند په هکله خبرې وک７ي.

٦_ درې تنه زده کوونکي دې په نشه يي توکو د روږدو کسانو په رول او يو تن دې دوی 
ته د نصيحت کوونکي رول په غاړه  واخلي، د دوی د ژوند ناوړه صحنه دې تمثيل ک７ي.

٧_ زده کوونکي دې په وار د ！ولگي په وړاندې الندې پو＊تنوته ＄وابونه ووايي او د 
تخت３ پر مخ دې د پاراگراف په شکل وليکي:

�نشه يان ول３ غالوې کوي؟ t
�نشه يان ول３ د خپل３ کورن９ او دوستانو په وړاندې خپل اعتبار له السه ورکوي؟ t
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�نشه يان ول３ د خپل３ کورن９ او ！ولن３ د اوږو باروي؟ t
�نشه يان ول３ سپک او ب３ وقاره ژوند لري؟ t

�د اسالم سپ５）لي دين ول３ نشه يي توکي منعه ک７ي دي؟ t
�＇نگه کوالی شئ ＄وانان له نش３ ＇خه وژغورئ؟ t

٨_ زده کوونکي دې الندې کيسه ولولي او بيا دې په وارسره زده کوونکي خپل نظر 
＇رگند ک７ي:

وايي چ３ په پخوا زمانو ک３ يوه س７ي چ３ ک７ه وړه ي３ خورا ＊ه وو، له چا نه ي３ يو وار 
نسوار وغو＊تل.

هغه ورته په ډ４ره ح５ران９ وويل: نسوار هم کوې؟
- هو! چ３ چلم نه وي نو نسوار اچوم.

- او هو! چلم هم ＇ک３؟
- بل３! چ３ غ چلم برابر نه شي بيا، نو د تمباکو په چلم د زړه تسل کوم.

- دا ته چرس هم ＇ک３؟
- چ３ ترياک پيدا نه ک７م بيا، نو په چرسو ساعت ت５روم.

- عجيبه ده! ته د ترياکو عملي هم ي３؟
- نو ＇ه وک７و؟ چ３ شراب پيدا نه شي بيا، نو په ترياکو گوزاره کوو... .

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د خپلو مشرانو په مرسته د نشه يي توکو زيانونه په ＇و کر＊و ک３ وليکي 
او ب５ا دې د بل３ ور＄３ په پ＋تو درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.
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د نشه ي３ توكو زيانونه: 

د اسالم پاك دين نشه يي توكي ناروا گ２ي، ＄که چ３ د انسان روغتيا ته  خورا زيات 
زيانونه  لري او انساني ！ولنه له تباه９ سره  مخامخ كوي. روږدي كسان په کورن９ او ！ولنه 

ك３  هي＆ قدر او ارز＊ت نه لري او له ！ولن３ ＇خه جال  شوي وي.         
د نشه ي３ توكو استعمال خورا زيات ＄اني،  روحي، ！ولنيز، اقتصادي او اخروی  

زيانونه  لري چ３ موږ ي３ ＄ينو زيانونو ته په   الندې ډول  گوته نيسو: 
١_ د بدن  دفاعي سيستم  كمزورى کوي، 

٢_ د مركزي اعصابو د سيستم  فعاليتونه كمزوري كوي، 
٣_ د زړه ！كان زياتوي، 

٤_ د ستوني او س８و سرطان پيدا كوي، 
٥_ د باصرې)١(، شام３)٢( او ذايق３)٣( حسونه كمزوري كوي،  

٦_ د وين３ فشار زياتوي، 
٧_ د وين３ كلس＂رول)٤( زياتوي، 

٨_ د زړه د نا＇اپي دريدلو )سكت３( المل كي８ي، 
٩_ په معتاد س７ي ك３ ل＂ي او كمزورتيا را من％ته كوي،

١٠_ په تنفسي سيستم ك３ گ６وډي رامن％ته كوي،  
اعتماد،  نه  باندي  ＄ان  په  توب،  گو＊ه  پريشاني،  )ست７يا،  گ６وډي،  روحي   _١١

نهيلي... .( راولي.
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اتم لوست

زموږ د ه５واد هر اوس５دونکی )کوچنی، ＄وان، زوړ( نارينه او ＊％ينه بايد د تابعيت 
تذکره يا پ５ژند پا１ه ولري. په پ５ژند پا１ه ک３ د اړوند شخص ！ول３ ＄ان／７ن３ ليکل شوي 
وي. نوم، د پالر نوم، د ن５که نوم، د ز４８４دلو ن５＂ه، اصلي استو－ن％ای، مدني حالت، او 
نور ！ول کوايف په پيژند پا１ه ک３ ليکل ک８５ي. دا پيژندپا１ه د هر ＄ای اوس５دونکو ته د 

خپل３ ولسوال９ او يا واليت له خوا ورکول ک８５ي.
کله چ３ يوه کورن９ و غواړي خپل ماشوم په ＊وون％ي ک３ شامل ک７ي، لوم７ی بايد 
ماشوم ته پ５ژند پا１ه واخلي او بيا ي３ په ＊وون％ي ک３ د داخليدو لپاره د ＊وون％ي ادارې 

ته مراجعه وک７ي.
 په دې لوست ک３ په همدې اړه خبرې اترې لرو.

د ه５واد د تابعيت د تذکرې لرل ＇ه معنا او ＇ه －＂３ لري؟

پ５ژند پا１ه
)خبرې اترې(
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ژوند  يو ＄ای  قومونه  ب５ل  ب５ال  ک３  کور  دې  په  دی.  کور   ６－ افغانانو  ！ولو  د  افغانستان 
کوي. هغوی －６ تاريخ، فرهن，، دودونه او ملي وياړن３ لري. دا قومونه په －２و سيمو، کليو، 
ولسواليو او واليتونو ک３ م５شته دي. و－７ي ي３ يو له بله سره ورو１ه او تر يوه ملي ب５رغ الندې 

را ！ول دي. همدا تر يوه ب５رغ الندې اوس５دونکي و－７ي د يوه ه５واد نفوس جوړوي. 
د اړتيا په وخت ک３ د ه５واد و－７ي د خپل３ خاورې او ه５واد له ملي نواميسو او ＄مکن９ 

بشپ７تيا ＇خه په －６ه ساتنه او دفاع کوي.
د يوه ه５واد نفوس هغه انساني －روپونه يا د و－７و مجموعه ده چ３ په يوه وخت ک３ په 
يوه مستقيمه او ！اکل３ سيمه ک３ اوسي. دغه ！اکل３ سيمه، کلی، ولسوالي، واليت او ！ول 

ه５واد دى.
اصلي  هر  د  ه５واد  د  نو  ک８５ي،  بلل  نفوس  ه５واد  هغه  د  اوس５دونکي  ！ول  ه５واد  يو  د 
اوس５دونکي نوم بايد د نفوسو د احوال په ＇ان／ه ک３ ثبت وي. دا کار هاله شونی دی چ３ د 

ه５واد ！ول اوس５دونکي لوی او واړه، نر او ＊％３ د تابعيت تذکره يا پ５ژند پا１ه واخلي.

لوم７ۍ محاوره: )بريالی او مليار(
بريالی: ملياره وروه! السالم عليکم، ست７ی مه ش３.

مليار: وعليکم السالم، برياليه وروره.
بريالی: خير خو دی، چ５رته ＄ئ؟

مليار: ＄م چ３ ورور م３ په ＊وون％ي ک３ داخل ک７م.
بريالی: مليار جانه، ستا ورور تذکره لري؟

مليار: نه، تر اوسه مو ورته تذکره نه ده اخست３.
بريالی: له تذکرې پرته خو ي３ په ＊وون％ي ک３ نه شاملوي.

مليار: ول３؟
بريالی: ＄که چ３ په تذکره ک３ د يو چا ！ول کوايف: )نوم، د پالر نوم، د نيکه نوم، کلی، 

ولسوالي، د زوک７ې ن５＂ه( ليکلي وي.



45

مليار: بريالی جانه! د ورور نوم د پالر نوم او د ز４８４دو ن５＂ه به زه ورته ووايم.
بريالی: نه داس３ نه ده، د ＊وون％ي سر ＊وونکی د تذکرې له مخ３ کوچنيان شاملوي.

مليار: ستا سره دې خدای> ډ４ر ＊ه وک７ي، ＊ه شو چ３ پوه دې ک７م.
بريالی: اوس خو م３ په دې پوه ک７ه چ３ تذکره چ５رته او ＇ن／ه اخستل ک８５ي؟

مليار: له ورور سره دې يو ＄ای خپل３ ولسوال９ ته ورشه، خپله يا د خپل پالر تذکره دې 
هم له ＄ان سره يوسه.

بريالی: بيا ＇ه وک７م؟
مليار: يو غو＊تنليک د احصاي３ د آمريت له حکم سره سم د کلي په مشر يا ملک باندې 

تصديق ک７ه.
بريالى: بيا ＇ه وک７م؟

مليار: نوره الر＊وونه به درته د احصاي３ په آمريت ک３ وک７ي.

دويمه محاوره: )حليمه، زرغونه(
حليمه: سالم او ن５ک３ هيل３، زرغون３ ست７ې مه ش３،

زرغونه: وعليکم السالم
حليمه: چ５رته ＄ئ؟

زرغونه: نن سبا ＊وون％ي پ５ل８５ي، ＄م چ３ خور م３ په ＊وون％ي ک３ شامله ک７م.
حليمه: ستا خور کوچن９ ＊کاري، د ＊وون％ي په منگ به نه وي؟ 

زرغونه: هغه هس３ کوچن９ ＊کاري، که نه په تذکره ک３ اووه کلنه ده.
حليمه: تاسو نجونو ته هم تذکرې اخست３ دي؟

زرغونه: حليم３ خورې، دا خو کومه د حيرانتيا خبره نه ده. زموږ په کورن９ ک３ نارينه او 
＊％و ！ولو تذکرې اخست３ دي.

حليمه: نجونو ته د تذکرې اخستلو کومه اړتيا نشته.
زرغونه: داس３ نه ده، تذکره د نارينه او ＊％ينه دواړو لپاره اړينه ده.
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نارينه تذکرې لري. زه او خويندې م３ يوه هم  حليمه: زموږ په کورن９ ک３ خو يوازې 
تذکره نه لرو.

زرغونه: اوس هغه وخت نه دی چ３ يوازې نارينه وو به تذکرې اخيست３، هغه به هم په 
ډ４ر مشکل د تذکرې اخستلو ته چمتو ک５دل، تذکره خو زموږ افغاني هويت ثابتوي.
حليمه: زرغون３ خورې، دا خو دې ډ４ره سمه خبره وک７ه، موږ هم تذکرې اخلو.

زرغونه: ستا دې خدای> مل شي، زه ＄م چ３ خپله خور په ＊وون％ي ک３ شامله ک７م.

در４مه محاوره: )تره او وراره(
وراره: السالم عليکم کاکا جانه! 

تره: وعليکم السالم، وراره －له! ＇ن／ه ي３؟
وراره: ＊ه يم کاکا. ته ＇ن／ه ي３، چ５رته روان ي３؟

تره: ＄م، دې ماشومانو ته تذکرې اخلم.
وراره: کاکا جانه! تذکرې چ５رته اخيستل ک８５ي؟

تره: تذکرې خو په ولسوال９ ک３ اخستل ک８５ي او د تذکرې اخستلو پر مهال بايد تذکره 
اخستونکی حاضر وي.

وراره: ول３ کاکا جانه، په غياب ک３ ＇وک چاته تذکره نشي اخستالی؟
تره: نه زويکه! په تذکره ک３ خو په شهرت سر ب５ره د تذکره اخستونکي عمر هم ！اکل 

ک８５ي.
وراره: تذکره ول３ اړينه ده؟

تره: تذکره خو د هر چا د پيژندن３ پا１ه ده، هر چ５رته او هر وخت په کار８４ي، په ＊وون％ي 
ک３ د شمول لپاره هم.

وراره: کله چ３ دې اوالدونو ته تذکره واخيسته بيا ＇ه کوې؟
تره: ا＇ک او مالل９ ＊وون％ي ک３ شاملوم.

دا کار ژر وک７ه چ３ زما د ＊وون％ي  په خير الړ ش３.  وراره: ډ４ره ＊ه ده، کاکا جانه، 
مل／ري پيدا شي.
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تره: محموده زويه! دادی تذکرې م３ واخيست３، اوس را ته ووايه چ３ ا＇ک او مالل９ 
په کوم ＊وون％ي ک３ داخل ک７م؟

محمود: کاکا جانه، د سيد جمال الدين افغان په تجربوي ＊وون％ي ک３ ي３ داخل ک７ه، 
زما سره به يو ＄ای ＊وون％ي ته ＄ي. بله دا چ３ هلته د نجونو او هلکانو ！ول／ي سره جال 

دي
کاکا: دوی خو له ژبي سره نا بلده دي.

محمود: کاکا جانه! زموږ په ＊وون％ي ک３ زده کوونکو ته په خپله مورن９ ژبه زده ک７ه 
ورکول ک８５ی.

کاکا: چ３ داس３ ده، دا دی همدا اوس د ＊وون％ي له سر ＊وونکي سره －ورم.

د متن لن６يز:
افغانستان زموږ －６ کور دی. په دې کور ک３ －０ قومونه سره يو ＄ای ژوند کوي. دا 
قومونه په －２و سيمو، کليو، ولسواليو او واليتونو ک３ م５شته دي. ！ول يو له بله سره ورو１ه 

او د يو ه５واد نفوس جوړوي.
په  ولري.  پا１ه  پ５ژند  تابعيت  د  هيواد  خپل  د  بايد  اوس５دونکی  هر  ه５واد  افغان  د 

همدغ３ تذکرې او پ５ژند پا３１ سره د يو چا اصلي هويت ثابت８５ي.
د يوې سيم３ اوس５دونکو ته، تذکرې او پ５ژند پا３１ د اړوندې ولسوال９ او واليت له 
خوا ورکول ک８５ي. د کورن９ مشر بايد د خپل３ کورن９ غ７و ته تذکرې واخلي چ３ نومونه 
ي３ د احصاي３ په دفتر ک３ ثبت او د هغ３ له مخ３ د ه５واد د نفوسو سمه شم５ره معلومه 

شي.
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کورن９ دنده

فعاليتونه

١_ يو يو زده کوونکی دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د خپل ＇ن， مل／ری دې 
معرفي ک７ي.

٢_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي او الندې خبرې اترې دې تکرار 
ک７ي:

بارک: خوازکه ست７ی مه ش３، چ５رته ＄３؟
خوازک: خوار مه ش３ بارکه! د ناحي３ دفتر ته ＄م.

بارک: د ناحي３ دفتر ته د ＇ه لپاره ＄３؟
خوازک: کوچني ورور ته م３ پ５ژند پا１ه اخلم.

٣_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د پيژند پا３１ د اړتيا په 
اړه دې خبرې وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې الندې مفردو نومونو ته د جمع３ ب３２ په پنسل وليکي:
٤_ وراره ٣_ تذکره  ٢_ تره   ١_ نجل９  
٨_ کلی ٧_ وخت  ٦_ خبره  ٥_ ＊وون％ی  

١٠_ واليت ٩_ ته  
٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې د تخت３ پر مخ الندې لغات په جملو ک３ استعمال ک７ي:

٤_ پيژند پا１ه ٣_ اړتيا     ０－ _٢ ١_ ＇ن，  
٨_ مهال ٧_ خويندې  ٦_ جال  ٥_ اړين  

٦_ دوه تنه زده کوونکي دې د درس لن６ مطلب بيان ک７ي.

هر زده کوونکی دې د خپل چاپ５ريال په اړوند د خبرو اترو په شکل يوه مرکه ترتيب ک７ي 
او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ووايي.
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نهم لوست

د هرې ژب３ نثر او نظم يو تاريخي مخينه لري.
پ＋تو ژبه هم له دې ادبي نعمت ＇خه برخمنه ده، هم د نثر تاريخ لري هم د نظم. 

نثر او نظم دواړه د مفکورو او مفاهيمو د ل８５دولو وسيل３ دي. 
نثرد نظم په پرتله ډ４رکارول ک８５ي، المل ي３ د هغ３ اساني ده.

ليکونکي او ويونکي کوالی شي هر ډول پ５چلي موضوعات په ＇ر－نده ژبه په نثر 
ک３ بيان ک７ي. په دې لوست ک３ به د پ＋تو ژب３ د نثر تاريخ په اړه معلومات ولولئ.

_ نثر او نظم ＇ه توپير لري؟
د ادبپوهانو په نظر نثر يوه عربي کلمه ده، په لغت ک３ شيندلو او تيتولو ته وايي، اصطالحاً 

د پ＋تو د نثر مخينه )تاريخچه(
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هغه وينا يا معنا داره ليکنه ده چ３ له وزن، قافي３ او رديف ＇خه آزاده وي.
جوته ده چ３ د ژب３ اساس په نثر اي＋ودل شوی دی، خو د ليکني اثارو له مخ３ د نظم 

تاريخ تر نثر لرغونی دی.
د ليک له پيدا ک５دو د مخه په حافظه ک３ د يو شم５ر موضوع／انو ساتل د نثر په پرتله 
په نظم ک３ اسانه وو. دا خبره نه يوازې په پ＋تو او دري ک３ ري＋تين３ ده، بلک３ د ن７ۍ ！ول３ 

ژب３ همداس３ دي.
د اريايي ولس شاعرانو به تل خپل ديني، ！ولنيز، جن／ي او حماسي اشعار او موضوع／ان３ 

په منظوم ډول ليکل３.
پ＋تو هم يوه لرغون３ اريايي ژبه ده، د نظم تاريخ ي３ تر نثر لرغونی دی، يعن３ د الس ته 
راغلو ب５ل／و له مخ３ ي３ د نظم پيل په ١٣٩هـ. ک３ د امير کروړ له يو نظم شوی دی. ک５دای 

شي پ＋تو نظم تر دې هم لرغونی وي.
د پ＋تو ژب３ لوم７نی نثر د محمد هاشم سروا１ي کتاب د )سالو وږمه( دی.

دا کتاب ابو محمد هاشم ابن زيد سروا１ي په در４مه هجري پ７５ۍ ک３ د عربي ژب３ د 
فصاحت او بالغت په باب ک＋لی، خو له بده مرغه ددغه کتاب کومه نمونه په الس ک３ 

نشته.
له ابو محمد هاشم نه وروسته د پ＋تو په نثر ليکونکو ک３ چ３ د چا نامه يادوالی شو، 

هغه د بارک خان صابزي ماکو زوی سليمان ماکو دی.
سليمان ماکو تر شعر ＇خه په نثر ＊３ ليکن３ کوالی شوې. دی يو －ر＄نده س７ی و. د 
پ＋تونخوا په －２و عالقو －ر＄５دلی و. د خپل３ زمان３ مشهور اولياء، روحاني او ادبي کسان 
ي３ ليدلي وو. د دغو کسانو احوال، وينا او اشعار ي３ په )تذکرة االولياء( نومي اثر ک３ را غون６ 

ک７ي.
))تذکرة  ماکو  سليمان  د  ک３  پ７５ۍ  اووم３ هجرې  په  نمونه  تر السه شوې  نثر  پ＋تو  د 

االولياء((  د کتاب يو ＇و پا３１ دي.
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د تذکرة االولياء نثر د پ＋تو خپل طبيعي نثر بللی شو چ３ له محاورې نه ډ４ر لرې نه دی 
او د عربي او دري اغ５ز پرې ل８ دی.

تر دې را وروسته په لسمه پ７５ۍ ک３ د پ＋تو نثر دوه بهيرونه را من％ته ک８５ي. 
يو د مسجع نثر را من％ته ک５دل دي چ３ د پ＋تنو ملي، سياسي تصوفي او ادبي مشر بايزيد 

رو＊ان )٩٢٦_٩٨٥هـ.ق.( ي３ بنس ک５＋ود او خپل کتاب خيرالبيان ي３ پرې وک＋و.
بل د مسجع او متکلف نثر له را من％ته کولو سره سره د پ＋تو طبيعي او روان نثر هم دوام 
درلود چ３ د بايزيد رو＊ان مريد، ارزاني په خپلو آثارو ک３ روان نثر ليکلو ته دوام ورک７ او د 

مسجع نثر الره ي３ خپله نه ک７ه.
تر دوی وروسته د خوشحال بابا نثري ليکن３ ته را رس８５و.

له لسم３ هجري پ７５ۍ نه وروسته د پ＋تو نثر لمن پراخه شوې ده او هر ډول مضامين او 
کتابونه پک３ شته. د نثر په ليکدود ک３ هم زيات تغيير راغلی دی او د ساده نثر رواج بيا قوت 

موندلی دی. د دې دورې لوی علمبردار او الر＊ود خوشحال خان خ＂ک دی.
خوشحال خان خ＂ک پ＋تو نثر په نوي قوت او ＄واک ليکي، موضوعي تنوع ورکوي، 

رواني او ＊کال ي３ زيات８５ي او د يو روان نثر بنس ږدي.
دستارنامه د خوشحال يو نثري اثر دی، نثر ي３ تر ډ４ره حده روان او ساده دی، جمل３ 
ي３ لن６ې لن６ې دي، سجع پک３ ډ４ره نشته. د پ＋تو نثر په دغه دوره ک３ د خوشحال خ＂ک 
او د خ＂کو د کورن９ لويه کارنامه دا ده چ３ د پ＋تو نثر ي３ په ر＊تيا نثر ک７و، په نثر ک３ ي３ 

خوږوالی، رواني او ساده －ي راوسته. 
نو ويلی شو چ３ د خوشحال خ＂ک نثر د پ＋تو د اوسني نثر چ３ پرمختيايي پ７اوونه ي３ 

وهلي د بنس پخه خ＋ته ده. 
د پ＋تو نثر اوسن９ دوره چ３ له )١٣٠٠هـ.ل.( ＇خه را شروع ک８５ي او تر اوسه پورې 

رارس８５ي د پ＋تو نثر د ＊ه توب، ډ４ر والي، نو＊ت او پراختيا له پلوه ب６ايه دوره ده.
د پ＋تو نثر په دې دوره ک３ د شکل او موضوع له پلوه پوره بدلون او توپير راغلی دی، د 
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نوې زمان３ نوي فکرونه او خيالونه، بديعي او هنري نثرونه او هر ډول موضوع／ان３ په دې 
دوره ک３ د نثر په قالب ک３ ＄ای شوي او د پ＋تو نثر دنيا ي３ رن／ينه ک７ې ده.

د دې دورې د لوم７ۍ برخ３ د نومياليو ليکواالنو ＇خه، مولوي احمد، منشي احمد 
جان او قاضي ميراحمد شاه رضواني يادولی شو چ３ د پ＋تو په نثر ک３ د يو نوي سبک او 
ليک ډول اساس اي＋ی دی. دوی د پ＋تو نثر د ليکلو ډول د ولس له محاورې سره نژدې ک７. 
پ＋تو متلونه او خوږې محاورې او اصطالح／ان３ په پ＋تو نثر ک３ د دوی ＊ه هنر نمايي ده. 

مولوي احمد د )－نج پ＋تو( په نامه په نثر يو کتاب وليکه.
نامه  په  افغاني((  او ))شکرستان  افغاني((  ))بهارستان  قاضي مير احمد شاه رضواني د 
کتابونه چ３ زياتره درسي ب２ه لري، وليکل. منشي احمد جان د ))هغه دغه(( د ))قصه خان９ 
－پ(( په ليکلو د پ＋تو د نثر خوند يو په دوه زيات ک７. په افغانستان ک３ ددې دورې د نثر پاخه 
ليکونکي: مولوي عبدالواسع کندهاری، مولوي صالح محمد، عبدالهادي داوي، محمد 
－ل مومند او نور  د يادولو وړ دي. د پ＋تو د معاصر او اوسني نثر د سرالرو ليکوالو په ډله 
ک３ د پوهاند عبدالحی حبيبي، قيام الدين خادم، －ل پاچا الفت، عبدالرؤوف ب５نوا، پوهاند 
صديق اهلل ر＊تين، پوهاند عبدالشکور رشاد او نورو نومونه هم د يادولو وړ دي. دوی نه 
４وازې ډ４ر اثرونه ليکلي، بلک３ د پ＋تو د ＊ه او سپ５）لي نثر لپاره ي３ هم ډ４ر خدمت ک７ی 
اثارو ＇خه ))خيالي دنيا((، ))پ＋تو نولي((، ))نوی  دی. د ب５ل／３ په ډول د خادم له نثري 
ژوندون((، د اروا＊اد الفت له اثارو ＇خه ))بله ډيوه((، ))غوره نثرونه(( ))لوړ خيالونه او ژور 
فکرونه((، د اروا＊اد ب５نوا ))د زړه خواله((، او د پوهاند ر＊تين له نثري اثارو ＇خه  ))هند 

سفر((، ))د فکر پلوش３(( او نور يادوالی شو.
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د متن لن６يز:
د ژب３ اساس په نثر اي＋ودل شوی دی، م／ر په حافظه ک３ د ساتلو لپاره نظم تر نثر 

اسانه و. په پ＋تو ژبه ک３ د ليکني اثارو له مخ３ د نظم تاريخ تر نثر لرغونی دی.
د پ＋تو ژب３ لوم７نی نثر د ابو محمد هاشم کتاب د ))سالو وږمه(( دی، خو له بده 

مرغه ددغه کتاب د نثر کومه نمونه په الس ک３ نشته.
د ابو محمد هاشم د سالو وږم３ نه ورسته په )٦١٢هـ.ق.( ک３ د سليمان ماکو د 
نمون３ پک３  نثر  لوم７ني دور  د  د پ＋تو  پا３１ دي چ３  تر السه شوې  تذکرةالولياء ＇و 

خوندي شوې دي.
د دې ＇و پا１و تر لوستلو او ＇７５نو وروسته بايد وويل شي چ３ دغه ډ４ر قوي نثر دی 
او دا ترې جوت８５ي چ３ تر دې د مخه دې هم په پ＋تو ک３ د نثر زيات کتابونه ليکل 

شوي وي.
را من％ته شو  نثر  او مصنوع  ادب ک３ مسجع  پ＋تو  په  پ７５ۍ ک３  لسمه هجري  په 
چ３ علمبردار ي３ بايزيد رو＊ان و او خپل کتاب خيرالبيان ي３ په همدې نثر وليکه. له 
لسم３ هجري پي７ۍ نه وروسته د پ＋تو نثر لمن ډ４ره پراخه شوې ده، هر ډول مضامين 
او کتابونه پک３ ليکل شوي دي، په ليکدود ک３ ي３ هم زيات تغيير راغلی دی، د مسجع 
نثر پر ＄ای د ساده نثر رواج بيا قوت موندلی دی. د دې دورې لوی علمبردار او الر＊ود 
خوشحال خ＂ک دی. ددغ３ دورې د نثر مشهور کتابونه دستار نامه، بياض، －لدسته، 
تاريخ مرصع او نور دي. د پ＋تو معاصر نثر چ３ له ١٣٠٠هـ. ＇خه پ５لي８ي او تر ننه را 
رس８５ي، د نثر د دې دورې بنس اي＋ودونکو ＇خه مولوي احمد، منشي احمد جان، 
قاضي مير احمد شاه رضواني او نور دي. په افغانستان ک３ د معاصر نثر له سرالرو ＇خه 
د پوهاند حبيبي، پوهاند ر＊تين، قيام الدين خادم، －ل پاچا الفت، ب５نوا، پوهاند رشاد 

او نورو نومونه د يادولو وړ دي.



54

کورن９ دنده

فعاليتونه

١_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د پ＋تو نثر د تاريخ په هکله خپل نظر ووايي.
٢_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د پ＋تو نثر د يو ＄ان／７ي پ５ر 

＄ان／７تياوې وليکي. د ډل３ استازی دې د خپل３ ډل３ نظر ووايي.
٣_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او بيا دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:

د پ＋تو لوم７ی نثري اثر کوم دی؟
د پ＋تو لوم７نی الس ته راغلی نثري اثر په کوم کال ليکل شوی؟

د سليمان ماکو د نثر عمده ＄ان／７ن３ کوم３ دي؟
په پ＋تو ادب ک３ د مسجع نثر علمبردار ＇وک دی؟
خيرالبيان د چا اثر دی او د نثر ډول ي３ ＇ن／ه دی؟

پ＋تو معاصر نثر له کومه وخته را پ５ل８５ي؟
د غوره نثرونو ليکوال ＇وک دی؟

٤_ زده کوونکي دې پخپل من＃ ک３ يو له بل سره خبرې وک７ي، هر زده کوونکی دې لوم７ی 
خپل ＄ان په ＇و لن６و جملو ک３ نورو ته وروپ５ژني او بيا دې د هرې دورې د نثر د خصوصياتو په 

اړه ترې معلومات وغواړي.
٥_ زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، په پ＋تو نثر ک３ د ليکلو کتابونو نومونه 

دې په توره تخته وليکي.
٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې د لوست لن６يز او مطلب نورو ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

زده کوونکي دې د پ＋تو نثر د ودې په اړه يوه مقاله وليکي او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په 
ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.
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هر ژوندی ولس شعر او ادب لري. ليکوال او شاعران لري. شعر د انسان په خ＂ه ک３ 
اخ＋ل شوی. کله چ３ انسان په ＊و او بدو پوه５دلی، نو په شعر ويلو ي３ پيل ک７ی دى. 
شعر د معنا، مفهوم او ظاهري ب３２ په لحاظ د ژوند له تغيير او تحول سره ＄ان بدل 
ک７ی دی. شعر او ادب د انسان د ژوند ان％ور دی. کله چ３ انساني ژوندود او کلتور 
تغيير کوي، نو شعر او ادب هم ورسره بدلون مومي. په دې لوست ک３ به د شعر په اړه 

معلومات ولولئ.
شعر ＇ه ډول کالم يا وينا ده؟

شــــعر

لسم لوست



56

ادبيات د محتوا له مخ３ په تخليقي او تحقيقی دوو سترو برخو و４شل ک８５ي. شعر او 
هنري نثر تخليقي ادب دی. دا دواړه د ادب مهم３ برخ３ دي. په دې فورم ک３ ډول ډول 
نورو  د  او منثوره ژبه ＇ر－ند８４ي. شعر  په منظومه  او حقايق  واقعيتونه  ！ولنيز  موضوعات، 
علومو په ＇５ر کوم ＄ان／７ی او مشخص تعريف نه لري، هر ＇وک ي３ په پ５ژندنه، تحليل او 
سپ７نه ک３ تر ډ４ره حده له خپل ذوق نه کار اخلي. له همدې امله ي３ تر اوسه داس３ تعريف 
نشته چ３ د ！ولو لپاره يو شان د منلو او تاييد وړ وي. ادبپوهان د شعر د پ５ژندن３ لپاره ب５الب５ل 

نظريات اوتعبيرونه  لري، ＇و ي３ په الندې ډول در پ５ژنو:
شعر عربي کلمه ده او هغ３ ادبي وينا ته ويل ک８５ي چ３ د ويونکي عواطف او تخيل 
بيان ک７ي. سپ５）ل３ خوندورې وينا ته چ３ وزن او قافيه ولري، شعر ويل ک８５ي. شعر له هغو 
لطيفو او نازکو احساساتو او تخيالتو ＇خه عبارت دی چ３ د موزونو او رن／ينو الفاظو په 
جامه ک３ راوړل شي. شعر هغه وينا ده چ３ الفاظ ي３ ＊کلي وي او ويونکی پک３ فکر، 
پوهه، ذوق، د زړه ه５جان او د روح اغ５زه سره －６ ک７ي. د اهن， لرونکو عبارتونو په واسطه 
د واقعيت تخيلي او بيا＄لي )تکراري(  ان％ورولو ته شعر ويل ک８５ي. شعر هغه وزن لرونک３ 
په  شعر  د  دغس３  کوي.  پيدا  ک３ خو＄＋ت  احساساتو  او  عواطفو  انساني  په  ده چ３  وينا 

لس／ونو نور تعريفونو او تحليلونه شته.
احساسات، ＊کال،  تخيل، جذبات،  و－ورو،  ＄ير  په  ته  تعريفونو  شوو  يادو  پورته  که 
عواطف، خوند، مفکوره، وزن و اهن， پک３ هغه مشترک ！کي دي چ３ ادبپوهان ي３ د 
يوې وينا د شعريت معيارونه گ２ي. ＄ينو د وزن تر ＇ن， قافيه هم د شعر د اساسي رکن په 
حيث بلل３ ده، خو اوس د نويو ازادو ب３ قافي３ شعرونو په را من％ته ک５دو سره ثابته شوې 

چ３ قافيه د شعر اساسي توکی نه، بلک３ يو عارضي يا فرعي رکن دی.
په دې تو－ه ويالی شو:

ک８５ي،  اغ５زمن  چاپيريال ＇خه  خپل  له  شاعر  دی.  غبر－ون  واقعيتونو  ！ولنيزو  د  شعر 
بنياد  او  اصل  پي＋３  د هرې  او  －وري  واقعي ستر－ه  او  په حقيقي  ته  پي＋３  ！ولن３ هرې  د 
را سپ７ي. په داس３ ＊کل３ ژبه ي３ وړاندې کوي او داس３ په زړه پورې ي３ تمثيلوي چ３ د 
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اوريدونکو او لوستونکو احساسات را وپاروي او پر احساساتو ي３ راولي.
دلته به د نوي او ازاد شعر يوه ب５لگه ولولو:

يــم ــــه  ن ورکــــــی  الر  ــــو  خ ــــم  ي ـــر  مـــســـاف زه 
ـــ３ ـــدل ـــي ل الر  کـــــــرونـــــــدو  ر１ــــــــو  د  مــــــا 
ـــم ول ســــکــــرو！ــــو  پـــــه  وريـــــ％ـــــ３  ـــه  ـــغ ه زه 
ـــه ـــوت ـــول پ کـــمـــيـــســـه  د  ＄ـــنـــ／ـــلـــه  د  چـــــ３ 
ــــي ــــون ل تـــــــرانـــــــ３  ـــــو  ـــــپ ش ــــو  ــــم ــــي ن د 
يــم ــــه  ن ورکــــــی  الر  ــــو  خ ــــم  ي ـــر  مـــســـاف زه 
دی ـــی  ـــ＋ اي ــــل  پ ــــــوري  ل ــــه  پ ســـپـــيـــدو  د  مــــا 
ـــو －ـــوت ـــــه  پ ارادې  او  ـــــان  ـــــم اي د  زه 
اچــــوم الس  تــــه  ــــوان  ــــر４ － شـــپـــ３  ــــــورې  ت د 
ــــرې ــــوت ک ازادۍ  د  ــــــســــــان  ان د  او 
ــــــــوزوم ال ـــــه  ت ــــــــوري  ل ـــــان  اســـــم شـــنـــه  د 
يــم ــــه  ن ورکــــــی  الر  ــــو  خ ــــم  ي ـــر  مـــســـاف زه 
تــــه ＄ــم ـــي  ـــل ک ــــــار  ي د  مــــنــــ６ه  مــــنــــ６ه  پــــه 
ده ډ４ـــــــــره  ـــــــا  ر１ او  ــــــه  ــــــودوخ ت ـــه  ـــت ـــل ه
ــه ت ـــي  ـــل ک ــــــار  ي د  ـــه  ـــم ـــو＄ ب ـــر  ـــم ل بـــــه  زه 
ـــــ８ي ــــ３ ＄ـــمـــکـــه وغـــــوړ４ ــــل ـــــخ وه چـــــ３ ي
وخــــــــــــانــــــــــــدي چـــــــــمـــــــــن  او 
کـــ３ شــــــــونــــــــ６و  ـــــرو  ـــــ５ ـــــپ س پــــــــه  او 
ونــــ）ــــ５ــــ８ي ــــا  ــــک ــــوس م امــــــيــــــدونــــــو  د 
)...(                                             



58

دويمه ب５ل／ه:
وطـــــن ــــــا  ــــــب زي ـــــــــــوږ  زم دا 
ـــــن وط ـــــال  ـــــ５ ل ــــــــــــوږ  زم دا 
دی ــــــــان  ＄ ــــــو  م ــــــــن  وط دا 
دی افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  دا 
زمــــــوږ ـــــــور  ک ـــ３  ـــن ـــي م د  دا 
زمــــــوږ －ــــــــور  ـــــرو  ـــــل پ د  دا 
ـــــــــــــــوو چــــــــا لـــــره ــــــــه ورک ن
ـــــوږ زم تـــــــور  ســــتــــر－ــــو  د  دا 
ــــن وط چــــــا  ــــــل  ب د  دی  ــــــه  ن
وطــــن ــــاه  ــــرش ــــ５ ش د  دی  دا 
دی ـــــان  خ ـــال  ـــح ـــوش خ د  ـــــور  ک
دی افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  دا 
ـــــوږ زم ＄ــــــان  دی  وطــــــن  دا 
ــــــوږ زم ــــــان  ــــــم اي وطــــــــن  دا 
ـــــــوړو کــ３ ــــــه خـــــــاپ ــــــــــی پ واي
ـــــان زمــــــوږ ـــــوم ـــــاش ـــــــــ３ م داس
ـــــن وط ــــــا  ــــــاب ب د  مـــــــو  دا 
وطـــــن دادا  د  ـــــــو  م دا 
ــــر －ـــــران دی ـــدې ډ４ ـــان ــــوږ ب ـــه م پ
دی افـــــغـــــاانـــــســـــتـــــان  دا 
ـــو شــم ـــدون ـــن ـــي ــــه س ــــ３ ل ＄ــــــار ي
ـــــه ډا－ــــــونــــــو شــم ـــــ３ ل ＄ــــــار ي
ـــــو شــم ـــــوړون ＄ــــــار يـــــ３ لـــــه خ
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شم غــــرونــــو  دې  لــــه  يــــ３  ＄ـــــار 
وطـــــن اشــــــنــــــا  ـــــــــــوږ  زم دا 
زړ－ــــــی مــــ３ پـــــرې رو＊ـــــــان دی
دی افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  دا 
زمــــــوږ ـــــــــــارت  زي وطــــــــن  دا 
ــــــوږ زم نــــعــــمــــت  ــــــــن  وط دا 
دنـــيـــا دې  پــــــه  ــــــــن  وط دا 
زمـــــــوږ جـــــنـــــت  لـــــکـــــه  دی 
ـــــن وط ـــــا  ـــــف ص ــــــــــن  وط دا 
وطــــــن ـــــــا  ـــــــي اس د  زړه 
دی جـــــان  ــ，  ــن ــل م د  ــــــــدون  ژون
دی افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان  دا 

د شاعر لن６ه پيژند－لوي:
اروا＊اد ملن， جان په١٢٩٣ لمريز کال د نن／رهار واليت په بهسودو ک３ ز４８４دلی 
پات３ شو. د  يتيم  دی. پالر ي３ ملک عبدالشکور نوم５ده چ３ په درې کلن９ ک３ ترې 
ملن， جان لوم７نی نوم محمد امين و. وروسته امين جان او په پای ک３ ملن， جان 
په  اوپه خوږو نغمو ي３ پيل وک７.  شو. پن％لس کلن و چ３ د شعر ژبه ي３ ويانده شوه 
١٣٣٦ لمريز کال د ل７م په لسمه چ３ کله له کابله نن／رهار ته له خپل３ کورن９ سره را 
روان و، د لته بند په ک８ل５چونو ک３ د مو！ر د او＊تلو له امله له خپل يوازيني درې کلن 

زوی، دواجان سره م７ شو.
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د متن لن６يز:
ادبيات د محتوا له مخ３ په تحقيقي او تخليقي برخو باندې و４شل ک８５ي. شعر او 
هنري نثر تخليقي ادب دی چ３ دا دواړه د يو ولس د ادب مهم３ برخ３ دي او د هغه 
ولس د هويت ＇ر－ندونه کوي. شاعر او ليکوال له خپل چاپ５ريال ＇خه اغ５زمن ک８５ي، 
！ولنيز واقعيتونه په اهن／واله ژبه په خپل شعر ک３ ＇ر－ندوي، د ！ولن３ هرې پي＋３ ته 
د زړه په ستر－و －وري او په ＊کلو، رن／ينو او موزونو ويناوو ک３ ي３ نغاړي. پخوا شعر 
موزون او مقٰفی کالم بلل ک５ده او د وزن تر ＇ن， ي３ قافيه د شعر اړين توکی باله، م／ر 
د نوي او ازاد شعر په را من％ته ک５دو دا جوته شوه چ３ قافيه په شعر ک３ يو عارضی 
رکن دى، نه اصلي. د شعر لپاره اړين توکي: اهن，، وزن، مفکوره، تخيل، احساس 
او عاطفه دي. )زه مسافر يم خو الر ورکی نه يم( تردې سرليک الندې د ازاد شعر يوه 
＊کلي ب５ل／ه ده چ３ هم خوند لري او هم جاذبه، هم شعريت پک３ دی او هم موسيقي. 
له ＊کل３ او انساني عاطف３ ډکه ده او د حال د ＊ه بيان په ترڅ ک３ د ＊３ راتلونک３ هيله 
هم پالي او لوستونکي ته يو نوی تصوير هم په الس ک３ ورکوي. دويمه ب５ل／ه شعر چ３ 
په کالسيک قالب ک３ مرحوم ملن， جان ويلی دی. شاعر پخپل شعري کالم خپل 
وطن زيبا بللی، خپل وطن خپله ل５ال او معشوقه －２ي دا له نيکونو او پلرونو نه په ميراث 

پات３ وطن به د زړه په وينو سمسوروو او په م７５انه به ي３ ساتنه کوو...

١_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د شعر د پ５ژندن３ په اړه خپل نظر ووايي.
اواز  لوړ  په  بند  يو  يو  د شعر  متن ＇خه  له  سره  وار  په  دې  کوونکي  زده  تنه  ٢_ ＇و 

ووايي.
٣_ له زده کوونکو ＇خه دې ＇و ډل３ جوړې شي، د هرې ډل３ يو غ７ی دې د شعر يو 

فعاليتونه
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بند ولولي او د بل３ ډل３ غ７ی دې هماغه لوستل شوی متن معنا ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې شعري متن په پ＂ه خوله ولولي او د تشبيه ارکان دې پک３ و＊يي.

٥_ زده کوونکي دې د تخت３ په مخ الندې لغات معنا او په مناسبو جملو ک３ استعمال 
ک７ي:

ايجاد، وياند، چاپ５ريال، بيا ＄لي، شفا، موسکا، مخيل، لونل، پل، تودوخه.

وړاندې  په  ！ول／ي  د  ک３  جملو  ＇و  په  مفهوم  شعر  د  دې  کوونکي  زده  تنه  ＇و   _٦
ووايي.

٧_ دوه دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د لوستل شوي متن په 
اړه دې په خپل من＃ ک３ خبرې وک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د لوم７ۍ او دويم３ ب５ل／３ شعرونو لن６يز په ＇و کر＊و ک３ په روان نثر 
وليکي او د بلي ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته ووايي.
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الندۍ شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:
زده ـــه  ＇ هــنــر  ـــه  ل ــــازۍ  ســــرب د  ــی  ــخ ــل م ـــر  ه
پــتــنــگ د ی ــدې  ــن پــه دا هــنــر کــ３ ســر ＊ چــ３ 
ـــه دي ن ـــــرار  ـــه ک پ ـــزه  ـــاغ م ـــ３  ي ـــــه  ـــر اوس ت ال 
ــی ســـر پـــه ســنــگ دی ـــره و هــل چـــا چـــ３ مـــا س
ـــه ک＂ه ل ـــوزي  ـــر４ پ لــــ７زه  ـــه  پ کـــ３  ـــه خــــوب  پ ال 
ــگ دی تـــورې شــرن ــر غـــوږ زمـــا د  ت ــا  ــ３ د چ چ
يم زه  هـــغـــه  گــــــورې  مــــ３  دور  دا  پــــه  کــــه 
دی ورنـــگ  دا  ــ＋ــی  اي خــاطــر  ــه  پ داغ  ــ３  م ــ３  چ
ــر ک７ ــب ـــه خــي ت ــو  ــل ــغ م ـــ３ و  م درســـــت جـــهـــان 
ــگ دی ــن ــل ــه وتــــه ق ــان ــت ــ＋ ＄ــــای ＄ــــای يـــ３ پ
خوشحال خان خ＂ک

نوې  ＇خه  خطا  هرې  خپل３  له  چ３  دى  ＇وک  هغه  نيکمرغه 
تجربه تر السه ک７ي.

))سقراط((   
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يوولسم لوست

د هرې ژب３ ادب پر دوو ډولونو )شفاهي او ليکني( باندې و４شل ک８５ي. پ＋تو هم 
له هغو يادو ژبو ＇خه ده چ３ لرغونی －７نی )شفاهي( او ليکني )تحريري( ادب لري. 
شفاهي ادبيات د ！ولنو له را من％ته ک５دو سره سم را من％ته شوي دي. هره يوه ！ولنه خپل 
دود، رسم، رواج او فرهن， د ولسي ادبياتو په ه５نداره ک３ نورو ته ور＊يي. د شفاهي 
ادبياتو پيل نشي ＇ر－ند４دای، خو ليکلي ادبيات هرو مرو له يو تاريخي پ７او سره ت７او 
لري. که موږ د پ＋تو ليکلو ادبياتو په اړه خبرې کوو، نو بايد کره السوندي ي３ ولرو چ３ 
له بده مرغه زيات شم５ر ي３ د ＄ينو الملونو له امله په الس ک３ نشته. بيا هم د پ＋تو 

ليکني ادب د ال＊３ پ５ژندن３ لپاره پ＋تو ادبيات په در４و دورو:
！ول／ي  لسم  په  و４شل شوي دي.  باندې  يا کالسيکه، معاصره(  من％ن９  )لرغون３، 
ک３ مو د پ＋تو ادبياتو په لرغون３ دورې خبرې ک７ي دي. د دريم３ يا معاصرې دورې په 
اړه به په دولسم ！ول／ي ک３ معلومات تر السه ک７و. دلته د پ＋تو ادب په من％ن９ دورې 

باندې غ８４８و.
د پ＋تو ادبياتو دويم３ تاريخي دورې د پيل او پای په اړه ＇ه پوهي８ئ؟

پ＋تو ادبياتو دويمه )من％ن９( 
تاريخي دوره
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د پ＋تو ادبياتو دويمه دوره چ３ د پ＋تو ادبياتو تاريخ من％ن９ او کالسيکه دوره هم ورته 
ويالی شو، د لسم３ هجري پ７５ۍ له نيمايي پ５ل８５ي او د ＇وارلسم３ هجري پ７５ۍ تر لوم７يو 
دريو لسيزو پورې را رس８５ي. د پ＋تو ادبياتو دا دوره د پ＋تو ادب په تاريخ ک３ وړ＄ای لري. په 
دې دوره ک３ پ＋تو ادبيات د افغانستان، پ＋تونخوا او هند په سيمو ک３ له ＄ينو ملي، مذهبي 
او پ＋تني غور＄ن／ونو سره په ت７او را ！وک８５ی او وده کوي. د سيم３ د هغه مهال فرهن／ي 
ادبي جريانونه پر پ＋تو ادبياتو خپل اغ５ز ＊ندي او د همدغو جريانونو په پيروۍ په پ＋تو ادب 

ک３ ＄ان／７ي سبکونه پيدا ک８５ي او خپل ＄ان／７ي پ５روان مومي.
د لوم７ۍ ادبي دورې په پرتله د دې دورې يوه ستره ＄ان／７نه دا ده چ３ موږ ي３ بشپ７ او 
مکمل ادبي او فرهن／ي اثار په الس ک３ لرو. په دې دورې پورې اړوند په سل／ونو پ＋تو 
د４وانونه، کيسه ييز اثار او په زر－ونو ولسي سندرې زموږ سره شته چ３ د پ＋تو د ادبي تاريخ 

د يوې سترې پان／３ په تو－ه هر اړخيز بحثونه پرې کوالی شو.
په دې دوره ک３ له －اون６يو ژبو سره د پ＋تو ادبياتو ت７ون هم پراختيا مومي. له عربي، 
فارسي او هندي ژبو ＇خه پ＋تو او له پ＋تو ＇خه ＄ينو دغو ژبو ته د اثارو د راک７ې ورک７ې 
مسئله هم خپلو لوړو پ７اوونو ته خ５ژي. د پ＋تو ادبياتو دويمه دوره له رو＊اني غور＄ن／ه پيل 
او همداس３ پس３ په اخوند درويزه او د ده پر پ５روانو، بيا د خوشحال خ＂ک، رحمان بابا، 

هوتکيانو او د احمد شاهي پ５ر تر نورو فکري او فرهن／ي بهيرونو رارس８５ي.
د  د عرفانی الرو  او  )تصوف(  اثارو ک３ عرفان  په  دواړو  درويزه  اخوند  او  رو＊انيانو  د 
بنس＂ونو په خپلولو سره ＄ان الهي ذات ته نژدې کول، د نفس تزکيه، د زړه سپ５）لتيا، د 
اسالم د مقدس دين د اساساتو بيان، د اسالم د دين د الر＊وونو په ر１ا ک３ د خلکو اخالقي 
ژباړل  ليکل شوو،  په  له خوا  ډلو  د دې  ورته مطالب  ته  نور دې  او  نصايح  پندونه،  روزنه 
شوو او پن％５دلو اثارو ک３ ليدل ک８５ي. د اهدافو همدا ورته والی موږ دې ته اړ باسي چ３ 
د دغو دواړو ډلو اثار په يوه پ７او ک３ و＇７５و او د دويم３ ادبي دورې د لوم７ي پ７او نوم پرې 

ک＋８５دو.
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خيرالبيان او مخزن االسالم د دې پ７او دوه مشهور کتابونه دي چ３ په مسجع نثر ليکل 
شوي دي او له لرغون３ دورې ＇خه ي３ يوه ＄ان／７ې الر غوره ک７ې ده. مقصودالمؤمنين، 
اثار دي  نور  بايزيد رو＊ان  د  الخط  پ＋تو رسم  د  التوحيد، فخرالطالبين، حالنامه،  صراط 
چ３ په همدې دوره ک３ ليکل شوي دي. د دې پ７او په منثورو اثارو ک３ پر نورو سرب５ره د 
علي محمد مخلص او ارزاني رو＊اني رسال３ د يادولو وړ دي. د دې رسالو نثرونه سجع نه 
لري او د هغه وخت له شرايطو سره سم روان نثر بلل ک５دای شي. د دې پ７او په اشعارو ک３ 
غزل３، قصيدې، رباعي، مثنوي، قطع３، مربع او مخمس اشعار پيدا ک８５ي. په دې شعرونو 
ک３ مربع او مخمس داس３ شعري انواع دي چ３ په لوم７ۍ ادبي دوره ک３ ي３ ＇رک نشو 
ايستالی. د دې پ７او زياتره ليکوال او شاعران له ＇و ژبو لکه پارسي، پ＋تو، عربي او هندي 
سره اشنا دي، په دغو ليکوالو ک３ ＄ينو پر پ＋تو سرب５ره په هندي، پارسي او عربي ژبو هم 
اثار ليکلي دي چ３ له نورو فرهن／ونو سره د پ＋تو ليکوالو ت７او ＄ن３ ＇ر－ند８４ي. ارزاني 
خويشکی، واصل رو＊اني، خواجه محمد، کريمداد بن／（، علي محمد مخلص، دولت 
لوا１ی، قادر داد، اخوند درويزه، محمد حليم، عبدالسالم، اخوند احمد، بابو جان، شيخ 
محمد سعيد او په لس／ونو نور د دې پ７او شاعران او ليکواالن بلل ک８５ي. خوشحان خان 

خ＂ک او د ده الرويان ددې دورې بل پ７او جوړوي.
خوشحال نه يوازې د خپل وخت يو ！ولنيز سياسي شخصيت او بريالی ساالر و. بلک３ 
دی د پ＋تو ژب３ يو داس３ شاعر او ليکوال و چ３ که ووايو د پ＋تو ادب تاريخ دده له نامه او 

اثارو پرته نيم／７ی دی، نو زياتی به نه وي.
خوشحال خ＂ک پ＋تو ژب３ او ادب ته په نظم او نثر ک３ هغه ＇ه ورک７ل چ３ تر ده د مخه 
او وروسته ي３ ＊ايي ساری ډ４ر ل８ و－ورو. خوشحال خان د خپل هنر او خپل３ ژب３ د لفظي 
او معنوي ب６ايتوب لپاره د －اون６يو ژبو له ادبي زمينو ＇خه پوره －＂ه واخيسته، پ＋تو شعر ي３ 
د شکل او شعري ژانرونو له پلوه ب６ای ک７ او په موضوعي لحاظ ي３ داس３ ＇ه پرې نه ＊ودل 
چ３ شعر ي３ پک３ نه وي ويلی. ده د فارسي ژب３ ！ول قالبونه لکه: )مثنوی، غزل، قصيده، 
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رباعي، مخمس او نور( لفظي او معنوي صنايع په پ＋تو ادب ک３ راوستل. د مضمون له پلوه 
د ده په اثارو ک３ ډ４ر زيات نو＊تونه ليدل ک８５ي چ３ د هغه وخت په شرايطو ک３ ساری نه 
لري. په دې پ７او ک３ د پ＋تو ادب ＄ين３ اړخونه د پ＋تو له ！ولنيز ژوند ＇خه رن， اخلي. د 
پ＋تو غزل د ختي＃ غزل له پ５ژندن３ سره سم ！ول３ هنري ＊３２／５ خپل３ ک７ې او پ＋تو بولل３ 
هم د غوري دورې د بوللو رن， او خوند وموند. د ختي＃ ادب داستانونو هم پ＋تو ادب ته 

الر پيدا ک７ه، د فارسي او عربي ＄ين３ اثار په پ＋تو وژباړل شول.
په دې دوره ک３  لمن هم  نثر  د  بلک３  نه دی،  د نهضت عصر  نظم  د  يوازې  دا عصر 
پراختيا موندل３ ده او د پير رو＊ان د مسجع نثر له خصوصياتو ＇خه را او＊تی دی. د افکارو 
ژورتيا، د تخيل رن／يني او د قالبونو تنوع د من％ن９ ادبي دورې غوره ＄ان／７ن３ －２ل ک８５ي. 
خوشحال تر درې سوو زيات اثار درلودل. د زمان３ له تاړاکه د هغه د راپاته شوو اثارو په ډله 
ک３ د شعرونو له کلياتو، فراقنام３، دستارنام３، بازنام３ )منثور او منظومه( فالنام３، فضل 
نام３، طب نام３، بياض، ＄ن％يرۍ او سواتنام３ نومونه يادوالی شو. خوشحال خ＂ک په 
پ＋تو ادبياتو ک３ يو ＄ان／７ی سبک را من％ته ک７. د ده د کورن９ يو شم５ر نورو شاعرانو د دغه 

سبک پيروي ک７ې ده.
اشرف خان هجري، عبدالقادر خ＂ک، سکندر خان خ＂ک، صدر خان خ＂ک، －وهر 
خان خ＂ک، بي بي حليمه خ＂ک، افضل خان خ＂ک، قلندر، اشرف خليل او يو شم５ر 

نور د خوشحال خان خ＂ک د سبک پيروان دي.
د دې پ７او بل مخک（ رحمان بابا و. په يوولسمه پ７５ۍ ک３ د راپورته شوو شاعرانو په 
ډله ک３ يو هم عبدالرحمان مومند و چ３ پ＋تانه له ډ４رې مين３ او زيات３ عقيدې ورته )بابا( 
وايي او په پ＋تني ولسونو ک３ د رحمان بابا په نامه مشهور دی. رحمان بابا د يو ＄ان／７ي 
سبک خاوند دی. د ده سبک د خپلو ＄ان／７تياوو له مخ３ په ولسي او فرهن／ي حلقو ک３ 
ډ４ر شهرت او محبوبيت وموند او د دولسم３، ديارلسم３ او ＇وارلسم３ پ７５ۍ شاعران په 
ده پس３ روان شول. د رحمان بابا سبک پ５چلتيا نه لري، ډ４ر طبيعي او ساده دی، د شعر د 
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الفاظو په ！اکلو ک３ زيار ايستل شوی دی؛ د شعر د خوند او رن， لپاره ي３ ډ４ر ＊کلي خو 
ساده او عام فهمه الفاظ غوره ک７ي دي. د واقعيتونو بيان ته زيات پام ک５ده، اخالقي، عرفاني 
او نور ！ولنيز مسايل پک３ راغلي دي. په دې پ７او ک３ لس －ونه پ＋تانه شاعران را من％ته شول 
چ３ د شعرونو پن６ ديوانونه ي３ درلودل. د دې پ７او شاعران زياتره عالمان وو. د خپل３ سيم３ 
د ژبو له ادبياتو سره ي３ اشنايي درلوده، له خپل３ مورن９ ژب３ پرته ي３ په فارسي او هندي هم 
شاعري کوله. د رحمان بابا د سبک په پ５روانو ک３ د يونس خ５بري، مهين خليل، معزاهلل 
مومند، اخوند －دا، حافظ الپوري، نجيب سر بندي، عبدالعظيم سواتي، ميا نعيم متي زي 

او يو شم５ر نورو نومونه يادوالی شو.

هوتکيان او د دې دورې بل پړاو:

په کندهار ک３ د پ＋تو د ملي دولت جوړ４دل او په شاهي دربار ک３ د پ＋تو د ودې د زمين３ 
لري. کندهار د خپل  ！اکلی دري＃  پ７او ک３  را وروسته  په  را من％ته ک５دل د دويم３ دورې 
جغرافياوي موقعيت له مخ３ د لسم３ او يوولسم３ پ７５ۍ په جريان ک３ د ايران د صفوي او 

د هند مغولي امپراتورۍ تر من＃ واقع شوی و.
د پ＋تو او فارسي ژبو يو شم５ر اثار دغه مهال من％ته راغلي دي چ３ د ＄ينو هغو په ايجاد 
او تاليف ک３ هوتکي پاچاهانو الس درلودلی دی. په دې تو－ه د ه５واد د فرهن／ي تاريخ په 

ليکلو ک３ د دغه کورن９ نوم لوړ ＄ای لري.
د ميرويس نيکه مور، نازو انا، زوی، شاه حسين او لور، زينبه د پ＋تو ژب３ شاعران وو، 
يار  ليکوال محمد هوتک،  پ＂３ خزان３  د  داود هوتک،  نور محمد،  ريدي خان، حافظ 
محمد هوتک، مال محمد يونس توخي، بابو جان، مال نور محمد غلجی او په لس／ونو 
نور د دې دورې وتلي شاعران او ليکوال دي. ))پ＂ه خزانه(( د دې مهال يو ارز＊تمن کتاب 
دی چ３ د دريوو خزانو په درلودلو د لرغونو او دهغه د خپل مهال زيات شم５ر پ＋تانه نارينه 
او ＊％ينه ليکوال او شاعران او د هغوی د ليکنو ب５ل／３ تر موږه را رسوي. همدارن／ه د 
هوتکو د پاچاه９ په مهال د پ＋تو د ولسي ادب ډ４رې ＊کل３ ب５ل／３ را من％ته شوي چ３ 
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زموږ د ولسي شعر برخه ي３ ب６ايه ک７ې ده. په دې پ７او ک３ د پ＋تو د ليکلي ادب ＄ين３ 
موضوعات له فولکلور ＇خه اخستل شوي دي. لکه د )شها او －الن( نکل او يا د )اوښ او 
سوې( کيسه چ３ د پ＋تو د ولسي شعر په قالب ک３ ي３ نظم ک７ي دي. د يوولسم３ پ７５ۍ په 
پيل او د دولسم３ پي７ۍ په لوم７يو ک３ په هند ک３ د پارسي ژب３ يو شم５ر اوس５دونکو شاعرانو 
هغه نوي شعر ته الر وموندله چ３ د لسم３ هجري پ７５ۍ په پيل ک３ را من％ته شوی وه. دې 

سبک د هندي سبک په نامه شهرت وموند.
دې سبک د يوولسم３ پ７５ۍ په شاوخوا ک３ پ＋تونخوا او د افغانستان سيمو ته هم الره 
وموندله، همدغه مهال هندي سبک پ＋تو ادب ته الره پيدا ک７ه چ３ په پ＋تو شاعرۍ ک３ د 

هندي سبک بنس اي＋ودونکی حميد مومند دی.
حميد د شعر ويلو ډ４ره ＊ه وړتيا درلوده او د تازه مضمون په پيدا کولو ＊ه ماهر و. خو 
هنر ي３ بيا دا و چ３ د هندي سبک بنس＂ونه ي３ په اعتدالي ب２ه خپل ک７ي وو. د ده شاعرۍ 
قلندر، خان／ل خليل،  بايللی. حسين،  نه دي  او معنوي ＄ان／７تياوې  لفظي  پ＋تو ژب３  د 
کام／ار خ＂ک، دوست محمد، علي خان مامنزی، حمداهلل کاکا خ５ل، سليم، محمدي 
صاحب زاده، ب５دل هشنغری، کاظم خان ش５دا، محمد بياض، نور محمد نوري افغان او يو 
شم５ر نور په پ＋تو ادب ک３ د هندي سبک پ５روان دي چ３ نژدې هر يو ي３ د د４وان خاوند 
شاعر بللی شي. د پ＋تو ادبياتو د دويم３ دورې په وروستي پ７او ک３ د احمدشاه بابا په کورن９ 

ک３ د پ＋تو پالنه هم ＄انته ＄ای لري.
احمد شاه بابا له خپلو سياسي، ！ولنيزو او ملي خدمتونو سرب５ره د خپل ه５واد فرهن， 
لپاره هم نه ه５ر４دونکي خدمتونه ک７ي دي. د پ＋تو او فارسي ژبو شاعران او ليکوال ي３ 
روزلي دي. خپله هم شاعر و، په پ＋تو ژبه ترې د شعرونو يو د４وان پات３ دی، د کورن９ له 
غ７و ＇خه ي３ ت５مورشاه او شاه شجاع په پ＋تو شاعري ک７ې ده. په دربار ک３ ي３ وکيل الدوله، 

عبداهلل جان پوپلزی هم د پ＋تو ژب３ شاعر و.
پير محمد کاک７ د احمدشاه بابا د دربار يو بل شاعر و، دی د پ＋تو د ډ４رو ＊و شاعرانو 
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او لويو عالمانو په ليکه ک３ والړ س７ی و، نوموړی د پ＋تو ژب３ يو د４وان لري. د هغه د４وان 
د هنري ارز＊تونو له پلوه د منن３ وړ دی. ان％ورونه ي３ ＊کلي دي  پر دې سرب５ره پير محمد 
کاک７ د )معرفت االفغاني( په نامه د پ＋تو ژبي يو －رامر هم ليکلی دی چ３ د پ＋تو نثر ＊３ 

نمون３ پک３ خوندي دي.
شمس الدين کاک７ د هغه د سبک له پ５روانو له ډل３ ＇خه و. حافظ －ل محمد مرغزی 
د احمدشاهي دوران يو بل شاعر و، نوموړی له احمدشاه بابا سره په ل＋کري سفرونو ک３ 
مل／ری و. مرغزي احمدشاهي شاهنامه ليکل３ ده، په شاهنامه ک３ د احمدشاه بابا د )١٦( 
کلونو ＄ين３ پ５＋３ بيان شوي دي. په دې پ５ر ک３ يو شم５ر نور شاعران هم ت５ر شوي چ３ 

حبيب اهلل، مال علم اپريدی، ابوالقاسم او يو شم５ر نور ي３ د پ＋تو د４وانونو خاوندان وو.

د متن لن６يز:
د پ＋تو ادبياتو من％ن９ يا دويمه دوره د لسم３ هجري پ７５ۍ له نيمايي پ５ل８５ي او د 

＇وارلسم３ هجري پ７５ۍ تر لوم７يو دوو لسيزو پورې را رس８５ي.
په دې دورې پورې اړوند ادبي اثار د يوې سترې پان／３ په تو－ه زموږ په واک دي چ３ 

هر اړخيز بحثونه پرې کوالی شو.
په  ده  د  او  درويزه  پراخوند  پس３  همداس３  او  پيل  غور＄ن／ه  رو＊اني  له  دوره  دا 
پ５روانو، خوشحال خ＂ک، رحمان بابا، حميد مومند، د هوتکو او احمدشاهي پ５ر تر 
نورو فکري او فرهن／ي بهيرونو رارس８５ي، تر هغه چ３ دا دوره پای ته ورس８５ي او ＄اى 
ي３ دريمه ادبي )معاصره( دوره ونيسي. د پ＋تو ادبياتو په دې دوره ک３ دوه لوی سياسی 
او ادبي نهضتونه ت５ر شوي دي، يو رو＊اني ملي نهضت دی چ３ سر الری ي３ بايزيد 
 رو＊ان و او بل خوشحال خان او د هغه د کورن９ ادبي او ملي نهضت و چ３ بنس
اي＋ودونکی ي３ د پ＋تو ژب３ او ادب پالر خوشحال خان خ＂ک و. د رو＊اني نهضت 
يوه لويه ＄ان／７تيا دا وه چ３ په هغه وخت ک３ رو＊ان او پلويانو ي３ په پ＋تنو ک３ سياسي 
شعور را ژوندی ک７ او پ＋تانه ي３ د فيوډالي مغولو پر ضد د ه５واد د آزادۍ لپاره مبارزې 
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ته چمتو ک７ل او له بله پلوه ي３ په پ＋تو ادبياتو ک３ د قدر وړ اثار و ليکل او بايزيد رو＊ان په 
پ＋تو ادب ک３ د مسجع نثر بنس ک５＋ود او خپل کتاب خيرالبيان ي３ په همدې سبک 
وليکه. د رو＊اني دورې په منثور اثارو ک３ ＄ين３ رسال３ شته چ３ نثرونه ي３ سجع نه 
لري او د هغه وخت له شرايطو سره سم روان نثر بلل ک８５ي. د ب５ل／３ په ډول د علي 
محمد مخلص او ارزاني رو＊اني رسال３ يادولی شو. د کالسيک３ دورې په لوم７ي پ７او 
ک３ اخوند درويزه چ３ په فکري لحاظ د بايزيد رو＊ان مخالف و، خو د نثر د سبک 
په لحاظ ي３ د پير رو＊ان له مسجع نثر ＇خه پ５روي ک７ې او د خيرالبيان په مقابل ک３ 
ي３ خپل کتاب ))مخزن االسالم(( په مسجع نثر وليکه. د کالسيک３ دورې د دويم３ 
برخ３ بنس اي＋ودونکی چ３ خوشحال خان خ＂ک دی، د قلم او اوتوري دواړه ډوله 
مبارزه ي３ پر مخ بيول３ ده. د توري په ډ－ر ک３ د فيوډالي مغولو په ضد د خپل ه５واد 
ازادي او د يو ملي حکومت د جوړ４دو لپاره هل３ ＄ل３.  د قلم په ډ－ر ک３ د پ＋تو ژب３ 
د ملي ادبياتو په پراختيا ک３ د قدر وړ خدمتونه ک７ي او پ＋تو ژب３ ته ي３ غنيمت اثار په 
ميراث پر４＋ودل. خوشحال پ＋تو ادب ک３ د يو نوي سبک بنس ک５＋ود، په نثر ک３ 
ي３ د پير رو＊ان سبک نه پيروي و نه ک７ه، د ساده －９ او روان９ الره ي３ غوره ک７ه. له 
بل３ خوا ي３ پ＋تو شعر د شکل او مضمون له خوا خورا ب６ای ک７. د خوشحال سبک 
د ده په کورن９ ک３ ＊ه وپالل شو. رحمان بابا د دويم３ ادبي دورې د يو بل پ７او مخک（ 
و. د ده سبک د خپلو ＄ان／７تياوو له مخ３ په ولس او فرهن／ي حلقو ک３ ډ４ر شهرت 
او محبوبيت وموند او د دولسم３، ديارلسم３ او ＇وارلسم３ پ７５ۍ شاعران په ده پس３ 
روان شول. د رحمان بابا سبک پ５چلتيا نه لري. ډ４ر طبيعي او ساده دی. د شعر د خوند 
او رن， لپاره ي３ ډ４ر ＊کلي، خو ساده او عام فهمه الفاظ غوره ک７ي دي. د واقعيتونو 

بيان ته ي３ زياته توجه ک７ې ده.
په کندهار ک３ د پ＋تنو د ملي دولت جوړ４دل او په شاهي دربار ک３ د پ＋تو د ودې 
د زمين３ را من％ته ک５دا د دويم３ دورې په را وروسته پ５رونو ک３ ！اکلی دري＃ لري. د 
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هوتکو د پاچاه９ په ولکه ک３ دغه مهال په سل／ونو ليکوالو اثار ليکلي او شعرونه ي３ 
ده،  په درې خزانو مشتمله  )پ＂ه خزانه( چ３  اثر  تاريخي  او  قيمتي  پ＋تو  د  ويلي دي. 
همدا مهال ليکل شوې ده. د پ＋تو د تحريري تاريخي حماسو ليکل همدا د هوتکو د 
پاچاه９ په دوران پورې اړه لري. د يوولسم３ هجرې پ７５ۍ په پيل او د دولسم３ پي７ۍ 
په لوم７يو ک３ په هند ک３ د فارسي ژب３ يو شم５ر اوس５دونکو شاعرانو هغه نوي شعر ته 
الر وموندله چ３ د لسم３ پ７５ۍ په پ５ل ک３ را من％ته شوی. دې سبک د هندي سبک 
په نامه شهرت وموند چ３ په پ＋تو ادب ک３ بنس اي＋ودونکی حميد مومند او پالونکی 
کاظم خان ش５دا او نور يادولی شو. حميد مومند هم په پ＋تو ادب ک３ د يو ＄انته سبک 
خاوند شاعر －２لی شو. د دويم３ ادبي دورې په وروستي پ７او ک３ احمد شاه بابا له خپلو 
سياسي ！ولنيزو او ملي خدمتونو سرب５ره د خپل ه５واد فرهن， لپاره هم نه ه５ر４دونکي 
خدمتونه ک７ي دي، د پ＋تو او فارسي ژبو شاعران ي３ روزلي دي، احمدشاه بابا خپله 
هم شاعر و چ３ د شعر يو بشپ７ د４وان لري او په کورن９ ک３ ي３ ت５مور شاه او شاه شجاع 
په پ＋تو شاعري ک７ې ده. پير محمد کاک７ هم د احمدشاه بابا د دربار شاعر و، د معرفت 

االفغاني په نامه ي３ لوم７ی پ＋تو －رامر ليکلی او د شعر ديوان هم لري.

فعاليتونه

ادبياتو د  ته راشي، د پ＋تو  ！ول／ي مخ３  په وار سره د  تنه زده کوونکي دې  ١_ درې 
دويم３ ادبي دورې د پيل او پای په اړوند دې خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په دوو －روپونو وو４شل شي، يو －روپ دې د دويم３ ادبي دورې 
لوم７ي پ７او او بل －روپ دې د دويم پ７او ＄ان／７تياوې وليکي او د هر －روپ مشر دې د 

خپل －روپ نظر ووايي.
٣_ پ＋تو ادبياتو کوم３ تاريخي دورې تر شا پري＋ي دي؟ درې تنه زده کوونکي دې د 
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خپلو معلوماتو له مخ３ د هغو په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

٤_ زده کوونکي دې د هغو د شم５ر له مخ３ په شپ８و ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د 
دويم３ دورې په يو ！اکلي پ７او باندې خپل نظرونه رو＊انه ک７ي. د هرې ډلی استازى دې هغه 

را غون６ او د ！ول／ي په وړاندې دې ولولي.

٥_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
پ＋تو ادبي تاريخ په ＇و دورو و４شلی شو؟

پ＋تو ادبياتو دويمه تاريخي دوره د لوم７ۍ دورې سره ＇ه توپير لري؟
نهضتونه  سياسي  او  ادبی  کوم  ک３  دوره  کالسيکه  په  ادبياتو  پ＋تو  د  ډول  عمومي  په 

پ５ژنئ؟
خيرالبيان د چا اثر دی او په کوم سبک ليکل شوی دی؟

د خوشحال د پن％و اثارو نومونه واخلئ؟

٦_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د پ＋تو ادبيانو من％ن９ 
دورې په اړه دې يوه يوه دقيقه خبرې وک７ي.

٧_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي په وړاندې د دويم３ ادبي دورې لن６يز 
ووايي.

 
کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ د پ＋تو ادبياتو من％ن９ دورې عمده ＄ان／７ن３ وليکي او په 
بله ورځ دې ！ول／يوالو ته ووايي.
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دولسم لوست 

د ناروغ پو＊تنه
)خبرې اترې(

＊％ه د کورن９ او کورن９ د ！ولن３ بنس جوړوي. په －６ ژوند ک３ د يوې ！ولن３ و－７ي 
يو له بل سره راشه درشه، ت， او رات， لري. د يو بل په حال ＄ان خبروي، د ستونزو 
او ک７اوونو په مهال يو بل ته الس ورکوي، د ناروغتيا، ناورين، غم او خپ／ان په وخت 
سره غمشريکي واوسي. له دغو کارونو ＇خه يو ي３ د ناروغ پو＊تنه ده. د ناروغ په پو＊تنه 

ناروغ خوشحال８５ي او زموږ ديني دنده سرته رس８５ي.
ايا تاسو کله هم په روغتون ک３ د ناروغ پو＊تن３ ته تللي ياست؟ 
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روغتيا لوی نعمت او د انسان شتمني ده، په خوند ي３ هغه ＇وک ＊ه پوه８５ي چ３ 
يو ＄ل ناروغ شي. د ناروغ９ په مهال د انسان د وجود مقاومت کم８５ي، نهيلي ورته 
پيدا ک８５ي او دې ته ستر－３ په الر وي چ３ دوستان، مل／ري او خپلوان ي３ پو＊تن３ ته 
ورشي. د ناروغ په پو＊تن３ موږ له يوې خوا خپله ديني دنده سر ته رسوو او له بل３ خوا 
د خپل ！ولنيز مسؤوليت له مخ３ له ناروغ سره خوا خوږي کوو او ډاډ ورکوو. ناروغ ته 
د ورت， پر مهال ＊ايي ！ولنيز اداب په پام ک３ ونيسو، هغه ته د خير او روغ صحت دعا 
وک７و، ډ４رې خبرې ورسره ونه ک７و، د هغه د خپ／ان المل نشو، ب３ وخته ي３ پو＊تن３ 

ته ور نشو او له اړتيا پرته ډ４ر ورسره تم نشو.

لوم７ۍ محاوره: )ميوند _ خيبر(
م５وند: خيبره وروره، خبر شوی يم چ３ ناروغ ي３؟

خ５بر: هو، نا＇اپه را ته د －６５ې درد  پيدا شو. ورو ورو ډ４ر４ده، مجبور شوم روغتون ته 
راغلم.

م５وند: نه پوه８５ې چ３ ول３ ناروغ شوې؟
خ５بر: ＇ه درته ووايم، خامه －ندنه م３ خوړل３ وه.

م５وند: －ندنه بايد ترخوړلو د مخه پاکه پر４من％ل شي.
خ５بر: هو، ک５دای ش３ پر４من％ل３ ي３ وي.

ک３  اوبو  په  مال／３  د  يا  محلول  په  پ＂اسو  د  بايد  دي.  نه  بس  پر４من％ل  ＄انته  م５وند: 
پر４من％ل شي.

خ５بر: ＊ايي د خام３ او ناپاک３ －ندن３ د خوړلو له امله ناروغ شوی وم.
م５وند: اوس ＇ن／ه ي３؟

خ５بر: اوس يو ＇ه ＊ه يم. ډاک＂ر را ته درمل را ک７ي.
م５وند: زه درنه ＄م. که ＇ه شي ته دې اړتيا وي چ３ راي３ وړم.

خ５بر: نه وروره، ډ４ره مننه. خدای> دې ＊ه درسره وک７ي.
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خبرې اترې:
ظريفه: شريف３ خورې، خ５ر خو به وي، ＇و ور＄ی ＊وون％ي ته را نغل３؟

شريفه: ناروغه شوې وم. د ستوني درد را ته پيدا شوى و.
ظريفه: ＇ه دې وک７ل، ډاک＂ر دې وليد که نه؟

شريفه: هو، وم３ ليده، د ＇و ور＄و درمل ي３ راک７ل. اوس يو ＇ه ＊ه يم.
ظريفه: پام کوه شريف３ خورې، د ستوني خوږ ډ４ره بده ناروغي ده.

شريفه: هو خورې، تب３ نيول３ وم، ！ول بدن م３ خوږ４ده.
ظريفه: درمل دې په خپل وخت و خوره او استراحت وک７ه.

شريفه: درمل خو خورم، خو استراحت نشم کوالی، ＄که لوست را نه ت５ر８４ي. 
ظريفه: نه خورې، روغتيا تر بل هر ＇ه مهمه ده. لوست به بيا وواي３.

شريفه: ＊ه همداس３ به وک７م، خو په دې شرط چ３ نو！ونه دې بيا را ک７ې.
ظريفه: ول３ نه خورې، ！ول ت５ر لوستونه به هم درسره تکرار ک７م. خدای> دې تا ＊ه 

ک７ي!
شريفه: کور دې ودان خورې خدای> دې ＊ه درسره وک７ي.

خبرې اترې:
علي －ل: سرداره ست７ی مه ش３. رن， دې ول３ ژ７４ دی؟

سردار: علي －له، ته خبر نه ي３، نژدې م７ شوی وم؟
علي －ل: خدای> دې نه ک７ي سرداره ول３؟

سردار: مالريا شوی وم. سخت３ تب３ م３ کول３، ！ول ＄ان م３ خوږ４ده، زړه م３ هم را 
ج／５ده.

علي －ل: هو، ډ４ر خپه شوم. مالريا ډ４ره بده ناروغي ده.
سردار: درمل م３ وخوړل، هغ３ نور هم بدتر ک７م. درمل هم －رم وو او هوا هم ډ４ره 

توده.
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علي －ل: پوه نشوې چ３ چ５رته د مالريا ماشي چ５چلی وې؟
سردار: د جمال کاکا کره تللی وم، ＇و شپ３ هلته وم. ک５دای شي هلته به ي３ چ５چلى 

يم.
علي －ل: ＇ه پوه شوې، سرداره چ３ هلته به ماشي چ５چلى ي３؟

سردار: د جمال کاکا د کور شاوخوا د اوبو ډن６ونه دي. اوبه ي３ هم خوسا وي. هلته هرو 
مرو د مالريا ماش３ شته.

علي －ل: چ５رته چ３ ناپاکه اوبه وي، چ＂لي هم زياته وي. هلته مالريا او نورې ناروغ９ 
پيدا ک８５ي.

سردار: ک５دای شي د مالريا د ناروغ９ مخه ونيول شي؟
علي －ل: هو، خو ډ４ر ستونزمن کار دی. موږ کوالی شو د ناپاکو اوبو ډن６ونه له من％ه 

يوسو او د شپ３ د خوب په مهال تر پشه خان３ الندې ＇ملو.
سردار: مننه علي －له. دواړه به د جمال کاکا کلي ته ورشو او هغوی ته به په دې اړه سال 

مشورې ور ک７و.

د متن لن６يز:
روغتيا شتمني ده، په ارز＊ت ي３ هغه مهال پوه８５و چ３ ناروغه شو. انسان په ژوند 
ک３ هرومرو ناروغه ک８５ي. د ناروغ９ پر مهال بايد ډاک＂ر ته ورشو او د هغه له الر＊وون３ 
سره سم درمل وخورو. د ډاک＂ر له معاين３ نه پرته بايد پخپل سر د درمل له خوړلونه ډډه 
وک７و، ＊ايي بدن ته د －＂３ پر ＄ای زيان ور ورس８５ي. که ناروغي ډ４ره وي، بايد روغتون 
ته الړ شو، او د ډاک＂ر تر الر＊وون３ الندې درمل وخورو. ناروغ د ناروغ９ پر مهال ډ４ر 
نهيلي ک８５ي. بايد پو＊تن３ ته ي３ ورشو، ＇ه مرسته چ３ مو له السه ک８５ي بايد ورسره ي３ 
وک７و. دا د ناروغ پر روحيه ＊ه تاثير کوي، ناروغ پرې خوشحال８５ي، روحيات ي３ پياوړي 

ک８５ي او د روغتيا احساس کوي.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د مرک３ په ＇５ر دې يو د بل حال و پو＊تي.
٢_ دوه دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او په الندې ډول دې 

خبرې وک７ي:
شريف: ظريفه! د الس او پ＋و بندونه م３ درد کوي، چا ته الړ شم.

ناروغيو يو ډ４ر پوه ډاک＂ر دی. هغه ته  په )بر کلي( ک３ د داخله  ظريف: شريف جانه، 
ورشه.

＇ن／ه به ي３ پيدا ک７م؟ که وخت لرې ته را سره الړ شه.
اوس خو وز－ار نه يم. مازدي／ر ته به دواړه الړ شو.

٣_ درې تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او الندې لغتونه دې د 
تخت３ پر مخ وليکي او په جملو ک３ دې استعمال ک７ي:

٥_ ！ول／يوال  ٤_ درملتون  ٣_ درمل  ٢_ روغتون  ١_ المل 
٧_ ناورين ٦_ زيانمن 

٤_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او په چوکاټ ک３ ليکل شوو 
کليمو نه دې جمل３ جوړې ک７ي:

 ډاک＂ر، روغتون، روغتيا، شتمني، شريفه، ظريفه، م５وند، خ５بر، ناروغ، ته، دی، ده، الړ، 
شي، بايد.

٥_ دوه تنه زده کوونکي، يو د ډاک＂ر او بل د ناروغ په رول ک３ د ！ول／ي مخ３ ته راشي 
او په الندې ډول دې خبرې وک７ي:
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ناروغ: نه پوه８５م ډاک＂ر صاحب －６５ه م３ خوږ８４ي.
ډاک＂ر: د شپ３ دې ＇ه خوړلي دي؟

ناروغ: لوبيا او يو ＇ه －ندنه.
ډاک＂ر: پر م５ز ＇مله چ３ معاينه دې ک７م.

ناروغ: داک＂ر صاحب ناروغي، خو به م３ خطرناکه نه وي؟
ډاک＂ر: نه داس３ ＇ه نشته، تاسو خپل３ روغتيا ته ه５＆ پام نه کوئ.

ناروغ: ول３ نه، موږ خو نه غواړو چ３ ناروغه شو.
ډاک＂ر: تاسو پوه８５ئ چ３ د خامو خوړو او ناپاکه －ندن３ خوړل ＇ومره ضرر لري؟

٦_ يو تن زده کوونکی دې د لوست د لن６ مطلب په اړوند خبرې وک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې هر يو د خپل مل／ري د پو＊تن３ په اړه يوه محاوره وليکي او د بل３ 
ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ووايي.

چ３ ويل کــــ７ه په پ＋تو لــــــه هــــره بابه د خوشحال خ＂ک په ژبه برکت شه  
په پ＋تو ژبه م３ حـــــــــق دی ب３ حسابه کــــه د نظم کــه د نثر کــه د خط دی 
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ديارلسم لوست

نظم او نثر دواړه د مفکورو او مفاهيمو د ل８５دولو وسيل３ دي.  نثر د نظم په پرتله 
ډ４ر کارول ک８５ي. المل ي３ دا دی چ３ نثر اسان دی، هر ليکونکی ي３ ليکلی شي او هر 
ډول موضوع پک３ بيانوالی شي. نظم بيا د نثر په مقابل ک３ ستونزمن دی، ＄که وزن او 
قافيه پک３ اړين دي. نثر د معنا، لفظ او مهال له مخ３ ډ４ر ډولونه لري چ３ يو ي３ ادبي 

معاصر نثر دی. په دې لوست ک３ ي３ تاس３ ته در پ５ژنو:
که ور＄ن９ خبرې په ليکن９ ب２ه وي، په ＇ه نامه يادي８ي؟

معاصر ادبي نثر
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نثر عربي کلمه ده، د شيندلو او پاشلو معنا لري. په اصطالحي معنا سره نثر هغه کالم دی 
چ３ وزن او قافيه و نه لري. ادب ＇７５ونکي د ادبياتو د اوسني تعبير له مخ３ د يوې ژب３ ！ول 
ليکلي )تحريري( او ناليکلي )شفاهي( منظوم او منثور اثار چ３ هنري ارز＊ت ولري، ادبيات 
－２ي. دغه ادبي هنري اثر بايد په داس３ ژبه بيان شوی وي چ３ هم د ！ولنيز ژوند ه５نداره وي 

او هم په لوستونکي او اور４دونکي ک３ يو عاطفي احساس پيدا ک７ي.
په هنري او ادبي ليکنو ک３ د ليکوال ذوق، احساس او تمايالت د واقعيت او مطلب د 

افادې لپاره بنس＂يز حيثيت لري.
ک３  خيال  او  ذهن  په  ي３  يا  او  ک７ي  احساس  اور４دلي،  ليدلي،  هغه ＇ه چ３  ليکوال 
ت５ر８４ي، بيانوي، خو د تحقيقي او علمي ليکنو په ＇５ر دليل راوړلو ته ه５＆ اړتيا نه لري. 
هنريت يا هنري ارز＊ت هغه ＄ان／７نه ده چ３ ادبي او غ５ر ادبي ليکن３ سره ب５لوي. په ادبي 
ليکنو ک３ د ليکوال په استعداد او فني مهارت پورې اړه لري چ３ انساني رواني حاالت، د 
خلکو هيل３ او غو＊تن３، جذبات، او احساسات او عواطف په الفاظو ک３ ＇ن／ه ان％ور او 
راونغاړي، مقابل لوري )لوستونکي يا اور４دونکي( ته ي３ ول８５دوي او د هغه په عواطفو ک３ 
خو＄＋ت راولي. پ＋تو ژبه ډ４ر هنري ادبي اثار لري چ３ ب５ل／３ ي３ په ناليکلي او ليکلي 

ډول په نظم او نثر ک３ موجودې دي.
په منثورو ک３ له مسجع نثر نه نيول３ د نن ور＄３ تر روانو، ساده او د هنر او ＊کال په －ا１ه 

سمبال نثرونه هم شامل دي.
پ＋تو ادبي نثر له )١٩٥٠( عيسوي کال نه وروسته وده او پراختيا موندل３ ده. ادبي ！و！ه، 
لن６ه کيسه، ناول، داستان، رومان، ډرامه، طنز د نني ادبي او هنري نثر ب５ل／３ دي چ３ په 

الندې ډول ي３ در پ５ژنو:

١_ ادبي ！و！ه
د هنري ادبياتو يو ＄ان／７ی ډول دی چ３ د شکل په لحاظ له لن６و کيسو ＇خه وړه وي 
او د مضمون په لحاظ هر ډول مطالب پک３ راتالی شي. په ادبي ！و！ه ک３ شاعرانه تخيل کم 
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وي، واقعي پ５＋３ پک３ ＇７５ل ک８５ي او لوبغاړي ي３ هم واقعي خلک وي.
د معاصر هنري نثر دغه ډول، ＄ينو ادبپوهانو د )منثور شعر( په نامه هم ياد ک７ي، ＄که 
اصًال نثر دی، خو شعري کيفيت لري. د يو حقيقت او واقعيت په اړه په حکايوي ب２ه په زړه 
پورې تشريح او توضيح کوي. دا توضيح او تشريح په داس３ رن／ينو الفاظو ک３ نغ＋ت３ وي 
چ３ په بشري احساس او عواطفو ژور اغ５ز کوي. د ادبي ！و！３ غوره ب５ل／３ د پ＋تو ژب３ د 
معاصر ليکوال او نثر ليکونکي －ل پاچا الفت په غوره نثرونو ک３ موندالی شو. لکه: دوه 

جنازې، دوه دهقانان او نور... .

٢_ لن６ه کيسه
په لويدي＃ ادب کShort story( ３( بلل ک８５ي. لن６ه کيسه د نثري کيسو يو ډول دی، 
لن６ه او له داس３ عناصرو ＇خه جوړه وي چ３ يو له بله سره ت７لي او يو د بل تر اغ５ز الندې 
وي. موضوع د خپلو حدودو په چوکاټ ک３ رانغاړي، ب３ ضرورته خبرې پک３ ＄ای نه لري. 

د تاثر او اغ５ز يووالی پک３ يوازينی شرط دی.

٣_ ناول
ناول د التيني ژب３ کلمه ده. لغوي معنا ي３ نوی، تازه او عجيبه ＇５ز دی. په ادبي اصطالح 
ک３ هغ３ ادبي نثري کيس３ يا داستان ته وايي چ３ له لن６ې کيس３ ＇خه لوی او له رومان 
＇خه لن６ وي. په ليکني چوکاټ ک３ ي３ طرح، اصلي او فرعي کرک＂رونه، مکالم３ او د 
کيس３ پيل، من＃ او پای لري. له لن６ې کيس３ سره ي３ توپير په دې ک３ دی چ３ هم پک３ پ３＋５ 

په تفصيل سره بيان８５ي او هم ي３ کرکترونه زيات وي.

٤_ رومان
رومان فرانسوي کلمه ده، په ＄ينو فرهن／ونو ک３ ي３ معنا خيالي داستانونه او په ＄ينو ک３ 
د مين３ او محبت کيس３ راغلي دي. په ادبي اصطالح ک３ هغ３ کيس３ ته ويل ک８５ي چ３ له 
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ناول ＇خه اوږده وي. 
د ژوند ډ４رې او ب５ال ب５ل３ خواوې پک３ منعکس شوې وي او د ب５ال ب５لو پ５＋و ان％ور په 

ادبي قالب ک３ ＄ايوي.
د جوړ＊ت په لحاظ له ناول سره دومره توپير نه لري، يوازې د موضوع په انتخاب او د 
واقعيتونو په ＇７５لو ک３ توپير لري. هغه دا چ３ په ناول ک３ هم５شه واقعيتونه د علمي اصولو 
له مخ３ ＇７５ل ک８５ي، خو په رومان ک３ په خيالي ډول. يعن３ کوشش ک８５ي چ３ خيالي 

واقعات لوستونکي ته په ر＊تين３ ب２ه وړاندې ک７ي.
٥_ داستان

داستان د حماسي ادب يو ＄انته فورم دی. د جوړ＊ت په لحاظ تر وړې کيس３ لوی او 
له ناول ＇خه وړوکی وي.

＇رن／ه چ３ داستان حکايتي ب２ه لري، نو د ناول په تناسب ي３ تخيلي جنبه زياته وي.
په داستان ک３ د هنري قهرمان پر ژوند پوره ر１ا اچول ک８５ي او د －６ون کوونکو شم５ر ي３ 

هم د وړې کيس３ د －６ون کوونکو په پرتله زيات وي.

٦_ ډرامه
له يوناني کلم３ )ډراو( نه مشتق شوې چ３ د عمل او ک７ن３ معنا لري.  په ادبي اصطالح 
ک３ هغه ادبي اثر ته ويل ک８５ي چ３ د ډيالوګ يا خبرو اترو په شکل ليکل شوی وي او دا 
خبرې د لوبغاړو په من＃ ک３ روان３ وي. يا په بله وينا: ډرامه د يوې ژوندۍ کيس３ نوم دی 
چ３ ！ول احساسات او جذبات پک３ د حرکت او خو＄５دو په واسطه ＇ر－ند８４ي او هره پ５＋ه 

عمًال په ستر－و ＊کاري. ډرامه دوې برخ３ لري: تراژيدي او کم６５ي.
په تراژيدي ډرامه ک３ د هنري اثر پر قهرمان په تراژيدي ډول خبرې ک８５ي او صحنه داس３ 
تاثر په حالت ک３ وساتي. په کم６５ي ک３ صحن３ په  تمثيلوي چ３ ليدونکي غمجن او د 
داس３ ډول اجرا ک８５ي چ３ خلک وخندوي. د ادبپوهانو په نظر ډراماي３ وحدتونه )د وخت، 

＄ای او د عمل وحدت( د ډرام３ د فن بنس＂يز توکي دي.
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د جوړ＊ت له مخ３ ډرامه درې ډولونه لري:
١_ د س＂５ج ډرامه.                          ٢_ راډيوي ډرامه،     ٣_ تلويزيوني ډرامه

)فلمونه او نندارې پک３ را＄ي( هره يوه ي３ ＄ان／７ې ژبه او وسايل لري.
ډرامه درې برخ３: )پيل، اوج او پای( لري.

پيل ي３ بايد داس３ وي چ３ لوستونکي، اور４دونکي يا ليدونکي له ＄انه سره يوسي. د 
کيس３ پيل د کيس３ اوج ته الر هواروي.  د ډرام３ په من＃ ک３ د ب５ال ب５لو لوبغاړو )کرک＂رونو( 
تر من＃ ！کر يا کشمکش را من％ته ک８５ي چ３ دې ته د ډرام３ اوج وايي. دا غو！ه بيا د ډرام３ 

په پای ک３ ايله ک８５ی يا خالص８５ي.
په پ＋تو ک３ لوم７ۍ ډرامه د عبداالکبرخان اکبر ))درې يتيمان(( ده چ３ په ١٩٢٧عيسوي 
کال ي３ ليکل３ ده. تر دې وروسته په پ＋تونخوا او افغانستان ک３ يو شم５ر ليکوالو د ډرام３ 

ليکلو ته مخه ک７ې ده. د س＂５ج، راډيو او تلويزيون لپاره －３２ ډرام３ ليکل شوي دي.

٧_ طنز
طنز عربي کلمه ده. فرهن／ونو د طنز لغوي معنا ناز او کرشمه، پ５غور او مسخره کول 
راوړي. په ادبي اصطالح ک３ د هنري ادبياتو يو ډول دی چ３ په ليکنه ک３ ي３ د ليکوال 
اصلي مقصد نيوکه )انتقاد( وي، خو انتقاد ي３ د شوخ９ په ب２ه او يا په بله وينا د تمسخر په 
جامه ک３ نغ＋تی وي. د وينا لمن او اندازه ي３ په زړه پورې او د ！وکو ！کالو په شکل وي. 
زياتره وخت پک３ مسايل سرچپه )معکوس( مطرح ک８５ي. طنز په واقعيت ک３ هغه ترخه 

خندا ده چ３ د ！ولن３ د خلکو په ناوړه اعمالو، عاداتو، اخالقو او افکارو باندې ک８５ي.
٨_ ادبي راپورتاژ:

د هنري ادبياتو يو ＄ان／７ی ژانر دی. له عادي راپورتاژ سره ي３ اصلي توپير دادی چ３ په 
ادبي راپورتاژ ک３ د پ５＋３ تعبير، تفسير او تحليل په ادبي او هنري ژبه شوی وي. ددې ډول 
راپورتاژ ليکونکی پ５＋و ته په دقيق نظر －وري او له هغو ＇خه خپل برداشت د تخيل په ملتيا 

په خوږه هنري ژبه وړاندې کوي.
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٩_ سفرنامه
په سفرنامه ک３ سفر کوونکی خپل３ خاطرې د قلم په ژبه او د ادب په ادا خوندي کوي 
او راتلونکو نسلونو ته ي３ د ياد－ار په شکل پر８４دي. په ن７يوال ادب ک３ سفرنام３ اوږده مخينه 

لري. په سفرنامه ک３ دعلمي تحقيقاتو لپاره په زړه پورې مواد پيدا ک８５ي.

١٠_ ادبي ليکونه
دا هغه ليکونه دي چ３ په ＄ان／７ې ادبي او هنري ب２ه ليکل ک８５ي. په ادبي ليکونو ک３ 
يو ل７ مهم انتقادي، سياسي، فلسفي او ادبي مسايل ليکل ک８５ي. او د اديبانو تر من＃ تبادله 
ک８５ي. د ليکن３ ژبه ي３ هنري او د تحليل رن， پرې غالب وي. له استعارو، کنايو، تشبيهاتو 
او نورو ادبي صنعتونو ＇خه پک３ کار اخيستل شوی وي. ژبه ي３ خوږه او د ليکن３ طرز ي３ 

دومره په زړه پورې وي چ３ لوستونکي ي３ په لوستنه نه م８４７ي.

د متن لن６يز:
د اوسني تعبير په اساس د يوې ژب３ ！ول ليکني او －７ني، منظوم او منثور اثار چ３ 

هنري ارز＊ت ولري، ادبيات －２ل ک８５ي. 
په هنري نثر ک３ ليکوال ！ول مفاهيم د الفاظو په قالب ک３ په تخيلي ＄واک سره 
＄ايوي. دغه تخيلي ＄واک په بشري احساس او عواطفو ژور اغ５ز کوي او را پاروي 

ي３.
هنريت يا هنري ارز＊ت هغه بنس＂يزه ＄ان／７نه ده چ３ ادبي ليکن３ له نورو غ５ر ادبي 

ليکنو ＇خه ب５لوي. 
معاصرې ادبي هنري ليکن３ د ب３２ له مخ３ الندې ډولونه لري:

او  راپورتاژ  ادبي  ليکونه،  ادبي  ناول، رومان، ډرامه، طنز،  لن６ه کيسه،  ！و！ه،  ادبي 
نور... .
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١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي. 
٢_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د متن اصلي مفهوم 

دې ووايي.
٣_ ＇لورتنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي مخ３ ته راشي او د ادبي معاصر نثر په اړه 

دې يوه يوه دقيقه خبرې وک７ي.
٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې په خپل وار سره تراژيدي او 

دويمه ډله دې يوه کم６５ي ننداره د حرکاتو له الرې تمثيل ک７ي. 
٥_ زده کوونکي دې په ＇لور ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د خپل سفر په اړوند يو 
راپور ترتيب ک７ي، د ډل３ استازی دې د خپل３ ډل３ په استازيتوب د خپل３ ډل３ ترتيب شوی 

راپورتاژ نورو ته ووايي.
٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:

�ادبي هنري نثر له نورو نثري ليکنو سره ＇ه توپير لري؟ t
�يوه لن６ه کيسه له کومو توکو ＇خه جوړه وي؟ t

�د ناول او لن６ې کيس３ توپير په ＇ه ک３ دی؟ t
�ادبي راپورتاژ او ژورناليستکي راپورتاژ ＇ه توپير لري؟ t

�طنز له ډرام３ سره ＇ه توپير لري؟ t
�＇و ډوله ډرام３ پ５ژنئ؟ t

�ډرامه خپل پ５غام ＇ن／ه ليدونکو ته وړاندې کوي؟ t
٧_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／ي په وړاندې د هر ادبي هنري نثر په اړه په لن６يز سره 

درې درې دقيق３ خبرې وک７ي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ د چاپ５ريال ساتن３ په اړه يو مطلب وليکي چ３ تر لسو کر＊و 
کم نه وي او د بل３ ور＄３ پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ووايي.

د پ＋تو معاصر نثر الندې ب５ل／ه ولولئ او خوند ترې واخلئ.

ب３ زړه
د ايمان ＄ای زړه دی  او دی ب３ زړه دی.

چ３ وړوکی و، له شيشکو او پ５ريانو ډار４ده چ３ ل８ غوندې لوی شو د مال صاحب 
له ډاره په سبق نه پوه５ده.

اوس چ３ لوی دی، د خان ډار، د ملک ډار، د حاکم ډار ي３ په زړه ک３ ！ين， ＄ای 
نيولی دی. په الره ک３ ورسره د غلو و４ره ده او په کور ک３ د غليمانو له و４رې خوب نه 

ور＄ي.
لويه خدايه، په کوم زړه ک３ چ３ دغومره ډ４رې و４رې وي، ستا و４ره ډ４ره ＄ای نه شي 

پيدا کولی.
په دغس３ زړه ک３ ستا خوف ته ډ４ر ل８ ＄ای پيدا ک８５ي، که ستا ډار او د ظالمانو ډار 
په يوه زړه ک３ يو شان موجود وي، له دې نه لويه －ناه بله نه شته. کاشک３ دوی يوازې له 
تا و４ر４دلی او ستا د د＊منانو ډار ي３ په زړه ک３ نه وای. د خلکو ډار ستا و４ره په زړونو 
ک３ کموي او ايمان ته زيان رسوي. ستا ضعيفه بند－ان يوازې له تانه، نه و４ر８４ي، له نورو 
هم و４ر８４ي. دوی اوس د زورورو په مخ ک３ حق نه شي ويلی او نه د حق طرفداري. ته 
په دروغو خپه ک８５ې او دوی له و４رې د ظالمانو خدمتونه او صفتونه کوي. هغه مسلمان 
اوس چ５رته دی چ３ يوازې او بس ستا بنده بايد د ډاربنده نه وي او د نمرود له اوره ي３ 

ستر－ه ونه سو＄ي. )－ل پاچا الفت(
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＇وارلسم لوست 

ملي ارشيف

لرغوني خطي کتابونه، ليکن３، چاپ３ کتابونه، د پاچاهانو ليکلي فرمانونه او تاريخي 
سندونه يو ارز＊تمن فرهن／ي ميراث دی. دغه ډول اسناد او ليکن３ چ３ د ت５رو زمانو د 
پاچاهانو په اړه معلومات چمتو کوي بايد د يو ارز＊تمن فرهن／ي ميراث په تو－ه خوندي 
وساتل شي. په افغانستان ک３ داس３ اثار په ملي ارشيف ک３ خوندي دي او په دې اړه 

)ملي ارشيف( په نامه يوه ＄ان／７ی اداره او ودان９ هم موجوده ده.
تاسو ملي ارشيف د نوم په اور４دو ＇ه فکر کوئ؟
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کتابونه، چاپي  زاړه خطي  ！ول  هلته  يو ＄ای شته چ３  داس３  ه５واد ک３  په هر  ن７ۍ  د 
زاړه کتابونه، د ت５رو پاچاهانو فرمانونه، رسمي سندونه، ان％ورونه او نور ساتل ک８５ي. دغه 
＄ايونو ته ارشيف وايي. زموږ په －ران ه５واد افغانستان ک３ هم دغس３ يوه ودان９ شته چ３ 
ملی ارشيف نوم８５ي. د ملي ارشيف دغه ودان９ د کابل ＊ار په سالن， واټ ک３ واقع او 
د اميرعبدالرحٰمن خان د واکمن９ پر مهال جوړه شوې ده. نوموړي امير دا ودان９ د خپل 
زوی شهزاده حبيب اهلل خان د کار لپاره جوړه ک７ې وه. ودان９ دوه پوړه ده، لوم７ی پوړ ي３ تر 

＄مک３ الندې دوه سالونه او لس خون３ لري.
دا ودان９ د محمد داود خان د جمهوريت په لوم７يو )١٣٥٢هـ.ش.( ک３ د ملي ارشيف 

لپاره ＄ان／７ې شوه او د عامه کتابتون تر ادارې الندې ي３ فعاليت پيل ک７.
ملي ارشيف په رسمي تو－ه د اطالعاتو او فرهن， د وزارت د يوې ＄ان／７ې فرهن／ي 
ادارې په تو－ه په )١٣٥٩هـ.ش.( کال پرانستل شو. لوم７ی هغه ليکلي او چاپي تاريخي او 
هنري اثار چ３ د کابل په عامه کتابتون او نورو دولتي ادارو ک３ موجود وو، په ملي ارشيف 
ک３ ＄ای پر＄ای شول او بيا د ه５واد له －وټ －وټ ＇خه اړوند اثار ورته راوړل شول چ３ دا 
ل７ۍ تر ننه هم روانه ده او له يوې ور＄３ ＇خه بل３ ته د اثارو شم５ره زيات８５ي. ！ول هغه اثار 
چ３ اوس زموږ په ملي ارشيف ک３ خوندي دي، د اسالمي دورې له پيالم３ ＇خه په را 
وروسته پ７５يو پورې اړه لري. تر ！ولو لرغون３ الس ک＋ل３ )خطي( نسخه چ３ په ملي ارشيف 
ک３ خوندي ده هغه د قرآنکريم پن％ه پارې دي چ３ د هوس９ پر پوستکي ليکل شوي او 

ليک ي３ د حضرت عثمان )رض( وخت ته منسوب －２ل شوی دی.
بل لرغونی سند د ت５موري دورې د نوميالي واکمن سلطان حسين بايقرا فرمان دی چ３ 
په )٩٠١هـ.ش.( کال په نستعليق ليک ليکل شوی، اوس په ملي ارشيف ک３ خوندي دی. 
اوس زموږ په ملي ارشيف ک３ د کتابونو په زر－ونو خطي او چاپي نسخ３، تاريخي سندونه 

او ان％وريز خطي کتابونه او پا３１ خوندي دي.
په دغو خطي نسخو ک３ يو هم د پ＋تو ډ４ر ارز＊تناک ادبي کتاب )پ＂ه خزانه( نوم８５ي چ３ 

د هغ３ په تر السه ک５دو سره پ＋تو ليکلی ادب د دويم３ هجري پي７ۍ نيمايي ته رس８５ي.
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د افغانستان ملي ارشيف له ډ４رو زياتو لرغونو او تاريخي چاپي او خطي سندونو او اثارو 
سره له ستر ملي او ن７يوال ارز＊ت ＇خه برخمن دی. د افغانستان ملي ارشيف د )سواربيکا( 

يا د ارشيفونو د ن７يوال３ مؤسس３ د غ７يتوب وياړ هم تر السه ک７ی دی.
د تاريخي، علمي، ادبي فرهن／ي او نورو اثارو د خوندي ساتن３ ادارې )ملي ارشيف( د 

ب６ای کولو لپاره بايد هر اړخيزې هل３ ＄ل３ وک７و او يوه ملي دنده ي３ وبولو.

سواربيکا: د ارشيفونو يو ن７يوال تنظيم يا مؤسسه ده چ３ د ډ４رو ه５وادونو ملي ارشيفونه 
ي３ غ７يتوب لري.

د متن لن６يز:
ملي ارشيف زموږ په ه５واد ک３ د لرغونو خطي او چاپي اثارو، تاريخي سندونو او 

پاچاهانو د فرمانونو او ليکونو د خوندي ساتن３ ＄ان／７ې اداره ده.
په دې اداره ک３ تاريخي ليکلي اثار له خراب５دو او ورک５دو ＇خه ژغورل ک８５ي.

امير عبدالرحٰمن خان د ملي ارشيف اوسن９ ودان９ د خپل３ واکمن９ په کلونو ک３ د 
خپل زوی حبيب اهلل خان، د کار لپاره جوړه ک７ې وه. ملي ارشيف په ١٣٥٢ لمريز 
کال د محمد داود خان د جمهوريت په لوم７يو ک３ د عامه کتابتون تر ادارې الندې را 
فرهن／ي  يوې ＄ان／７ې  د  او فرهن， وزارت  اطالعاتو  د  تو－ه  په رسمي  من％ته شو. 

ادارې په تو－ه په ١٣٥٩ هجري کال پرانستل شو.
ملي ارشيف اوس د زر－ونو خطي او چاپي کتابونو، سندونو او نورو اثارو په لرلو 
سره له ملي او ن７يوال اعتبار ＇خه برخمن او د ارشيفونو د ن７يوال３ مؤسس３ د غ７يتوب 

وياړ هم لري.

＇رگندون３
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فعاليتونه

د لوست  تنه زده کوونکي  دوه  بيا دې  ولولي،  پ＂ه خوله  په  ١_ زده کوونکي دې متن 
مفهوم بيان ک７ي.

٢_ ＇و تنه زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�ملي ارشيف ＇ه اهميت او ارز＊ت لري؟ t

�د ملي ارشيف د ال ب６اين３ لپاره بايد ＇ه وک７و؟ t
�په متن ک３ د يادو شخصيتونو نومونه واخلئ؟ t

�تاسو که د لرغونو توکو د ساتلو کومه بله ودان９ ليدل３ وي، نوم ي３ واخلئ؟ t

اړه خبرې  په  ليدلو  د  ارشيف  په خپل من＃ ک３ د ملي  تنه زده کوونکي دې  ٣_ دوه 
وک７ي.

په الندې ډول:
�مرجان３ خورې، ته په کوم ＊وون％ي ک３ زده ک７ه کوې؟ t

�درخان９ خورې، زه د االيي ليس３ زده کوونکي يم. t
�په ＇وم ！ول／ي ک３ ي３؟ t

�زه س８ کال يوولسم ！ول／ي ته بريال９ شوم. t
�لوستونه مو پيل شوي دي؟ t

�هو، دا دريمه اوون９ ده چ３ لوست مو پيل شوی دی. t
�دا بل هلک ＇وک دی؟ t

�دا زما کشر ورور دی. t
�تاسو چ５رته روان وئ؟ t

�درخان９ خورې! زه له خپل ورور سره کابل ته ＄م. t
�خير خو دی د ＇ه لپاره؟ t

�هو، خورې خير خيريت دی، غواړم چ３ ملي ارشيف و－ورم. t



91

�ملي ارشيف ＇ه شی دی؟ t
�ول３ خورې ته ملي ارشيف نه پ５ژن３! مل３ ارشيف يوه ＄ان／７ې اداره ده چ３ لرغوني  t

خطي نسخ３ چاپي اثار او تاريخي سندونه پک３ ساتل ک８５ي.
�دا اداره چ５رته موقعيت لري؟ t

�د ملي ارشيف ودان９ يا اداره د کابل ＊ار په سالن， واټ ک３ واقع ده. t
�＊ه نو، په خير الړه ش３، خو －وره چ３ له ملي ارشيف نه د ليدن３ په مهال الزم او  t

اړين ياداشتونه له ＄انه سره واخل３.
�د خدای په امان! دا کار به ضرور کوم. t

٤_ درې تنه زده کوونکي دې د تخت３ پر مخ الندې لغات په جملو ک３ استعمال ک７ي:
)وياړ، اړين، مهال، پرانستل، پ５المه، اړوند، پوړ، －وټ، چمتو، ان％ورونه(

٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د ملی ارشيف د ارز＊ت په 
اړه او بله ډله دې ددغ３ ادارې د جوړ４دو تاريخ په اړه معلومات وليکي او د ډل３ مشر دې د 

！ول／ي په وړاندې بيان ک７ي.

٦_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار سره د لوستل شوي متن لن６ مفهوم بيان ک７ي.
٧_ که کوم زده کوونکی د امکان په صورت ک３ کابل ته الړ، له ملي ارشيف ＇خه دې 

ليدنه وک７ي، د خپلو ليدنو رپوټ ترتيب او خپلو هم ！ول／يوالو ته دې واوروي.

زده کوونکي دې د خپلو مشرانو په مرسته په خپل کور او کلی ک３ د لرغونو قلمي اثارو 
او نورو پخوانيو سندونو د شته والي په اړه معلومات را غون６ او د بل３ ور＄３ پ＋تو مضمون 

په ساعت ک３ دې خپلو ！ول／يوالو ته ووايي.

کورن９ دنده
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د وطن مينه
وطن د  بـــــــوستان  وچ  شي  ــازه  ت ويــنــودې  په  ــوږ  زم
وطن د  عاشقان  شــي  معشوق３  پــه  ــار  ＄ دې  يــو＄ــل 

و－２و زينت  ＄ان  د  وطن  قام  د  تــــــــــــــــرقي  چ３ 
وطن د  زنـــان  شــي  ــدارې  ــي ب دې  ــه  ن غفلت  د  ــوب  خ

قــــــــــام د  وي  محبان  ــه  ب ــده  ــن اي واړه  نسلونه 
ـــدان د وطــن ـــرزن ـــوى شـــي ف ــو ل ــي ـــدارو پ ـــي کـــه پـــه ب

همت د  وخــت  دادى  پا＇ئ  لپاره  ــداى  خ د  خويندو 
وطــــــــــــــــن د  محبان  قومونه  دې  ＇ومره  و－ــورئ 

خــورې! عزتمندې  اى  جول９  ستا  دى  تعليم  د  ＄ــاى 
وطـــن د  سخندان  شي  سبا  چ３  کــ７ه  زوى  هغه  لــوى 

خپل که  جوړ  سين／ار  موږه  عشق  قومي  د  ز４ور  په  که 
دا م３ يقين دى نور به ونــــــــــــــــــــشي نقصان د وطن

ــار دى مــعــي ـــزت  ع د  زمـــــوږه  ـــزت  ع ـــن  وط ـــوم  ق د 
ــان د وطــن ــمــي ــي شـــاه زل ــه بــيــه عـــزت اخــل ــر پ د س

پـــــــات３ دى  نــه  دنيا  پــه  ن＋ان  و  ــوم  ن ــوم  ق غافل  د 
وطن د  بــهــادران  هيچيرې  کــ７ي  ــه  ن هير  ــه  ب ــخ  ــاري ت

پات３ دې  ژونـــــــــدي  خلک  هغه  مخ  په  دنيا  ددې 
ـــدون شــي جـــاودان د وطن ژون د چــا  پــه کو＊（  چــ３ 

ــ３ ــو داس ــه حـــال ي ــ３ خــبــر د قـــام ل ــه ب ــر＇ــو ب اخـــر ت
ــان د وطــن  ــرس ــه پ ــ８ د نـــورو ن ــ３ وکـــ７و ل را＄ـــئ چ

وطن د  قافــــــــــل３  رســيــدلــ３  دې  الر  کــومــه  ــه  پ
ــه هــغــه ال رکـــــاروان د وطن پ ــو＄ــو  ب ــم  ــ３ مـــوږ ه چ

رو＊ــانــه سين３  ــ７ې  ک مــو  تعليم  ــه  پ ــاک  پ قـــران  د  کــه 
وطن د  اســـــــمان  له  لــرې  شي  به  جهل  د  وري３％ 
))سيده بشرى بي／م((
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پن％لسم لوست

＊％３ او ！ولنه

کورن９ لوم７ن９ انساني ！ولنه ده چ３ له مور، پالر او اوالدونو ＇خه عبارت ده. همدا 
کورن９ دي چ３ له مجموع３ ي３ ！ولنه جوړ８４ي. په ！ولن３ ک３ ＊％３ او نارينه دواړه شته. 
له يوه پرته د بل په شتون ！ولنه بشپ７ه نه ده. په ！ولن３ ک３ ＊％３ او نارينه يو له بله سره 
داس３ اوبدل شوي دي چ３ د يو له نشتوالي پرته بل نيمگ７ی دی. همدارنگه نارينه او 
＊％３  لکه د يوه مرغه دوې وزرې دي، که يو مرغه په يو وزر الوتنه نشي کوالی، يوه 

！ولنه هم د بشپ７والي لپاره نارينه او ＊％وته يو شان اړتيا لري.
د ＊％３ له شتون پرته به يوه کورن９ او ！ولنه ＇نگه وي؟
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لوی ＇＋تن تعالی فرمايي چ３ ژباړه ي３ داس３ ده: "＊％３ ستاسو لباس او تاسو د هغوی 
لباس ياست" له پورته وينا ＇خه ＇رگند８４ي چ３ ＊％ه او نارينه يو د بل جزء دى. همدا شان 
نارينه د ＊％３ او ＊％ه د نارينه عيب پ＂وي او حيا ي３ خوندي کوي. ويالی شو چ３ په ！ولنه 
ک３ ＊％３ او نارينه يو له بل سره الزم او ملزوم وي. نارينه او ＊％３ دواړه د ！ولن３ د ترکيب 
！ولن３ جوړ＊ت  د  نو  کم８５ي،  يو  عناصرو ＇خه  دې  له  که  دي.  عناصر  دوه  او جوړ＊ت 

گ６وډ８４ي.
سپ５）لي دين اسالم دواړو ډلو ته په مين３ او محبت امر ک７ی، له کرک３، نفرت، حسد او 

کين３ ＇خه ي３ منعه ک７ي دي او هرې ډل３ ته ي３ ب５ل ب５ل حقوق ورک７ي او ！اکلي دي.
ن７ۍ  د  دی.  برابر  ووسره  نارينه  له  ي３  ارز＊ت  برخه جوړوي،  نيمايي  ！ولن３  د   ３％＊
پرمختگ د ＊％و له برکته دی. د هر بريالي نارينه تر شا يوه ＊％ه شتون لري. وايي: ))＊％ه 

په يوه الس زانگو او په بل الس جهان زنگوي.((
＊％ه هغه موجود دی چ３ د ژوندانه په ！ولو برخو ک３ له نارينه سره اوږه پر اوږه برخه 
لري. ＊％ه د کور ډيوه ده، ＊％ه د مين３ او عاطف３ جوهر دی، ＊％ه مور ده او مور د ！ولنيزو 

چارو په ！ولو اړ خونو ک３ شريکه ده.
د افغانستان په تاريخ ک３ د پرله پس３ جگ７و او ناخوالو له امله ＊％و ډ４ر زيانونه گاللي 
دي، ＊％ه کون６ه شوې، ＊％ه بوره شوې، ＊％ه وراره شوې، ＊％ه ب３ پالره شوې، که هر 
＇ه غم او ک７او په نارينه راغلی، ＊％و تر هر چا دمخه او تر هر چا زيات هغه گاللى دى، د 

هرې جگ７ې لوم７ۍ قرباني ＊％ه وه.
او خپل  اتلولي ＊ودل３  تسليم شوې، ＊％و  ده  نه  ناخوالو سره سره ＊％ه  ！ولو  دې  له 
شهامت ي３ له السه نه دی ورک７ی. پر ه５واد د پردو د يرغل پر مهال د نارينه وو تر ＇نگ 
در４دل３، هغوی ته ي３ په سنگر ک３ ډوډۍ، اوبه او کارتوس وړي. که نارينه ！پي شوی د هغه 
پالنه ي３ ک７ې، له هغوی سره ي３ ور＄ينو کارونو ته اوږه ورک７ې او د دې تر ＇نگ ي３ د خپلو 

اوالدونو په روزلو ک３ ه）ه او هاند ک７ی دی. 
زموږ د ه５واد د نارينه پوهانو، ليکوالو، شاعرانو او ملي شخصيتونو تر ＇نگ ＊％و په 
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！ولو يادو برخو ک３ خپله وړتيا ＊ودل３ او د تاريخ پا１و ک３ ي３ نومونه په زرينو کر＊و ليکل 
شوي دي.

د دې نومياليو م５رمنو په ډله ک３ نازو انا، زرغونه انا، عايشه دراني، رابعه بلخي، بي بي 
ن５کبخته، م５رمن االيي، غازي ادې، م５رمن عينو د م５وند اتله مالل９، ناهيد او په سلگونو 

نورې شامل３ دي.
نن د تاريخ په دې پ７او ک３ ＊％و خپل غ８ونه پورته ک７ي او په ！ولن３ ک３ ي３ خپل دري＃ 
پياوړى ک７ى. اوس ＊％３ کوالى شي په کابينه ک３ －６ون وک７ي او د وزارتونو په لوړو ＇وکيو 
عمًال کار وک７ي. ولسي جرگ３ او مشرانو جرگ３ ته ＄انونه کانديد ک７ي او ＇وک９ ترالسه 
ک７ي. د ه５واد د سرنوشت په ！اکلو ک３ له خپلو نارينه ورونو سره په گ６ه پر４ک７ه وک７ي او خپله 
رايه وکاروي. په ＊وون％يو، پوهنتونونو او د ه５واد د لوړو زده ک７و په موسسو ک３ زده ک７ه او 
يا تدريس وک７ي. لن６ه دا چ３ اوس ＊％و ته په ！ولنه ک３ د خپل مسؤوليت او دندو د پرمخ 

وړلو لپاره تر پخوا زياته زمينه برابره شوې ده.

د متن لن６يز:
تاس３ په پورتني لوست ک３ ولوستل چ３ ＊％３ د ！ولن３ نيمايي برخه جوړوي او په 
！ولنيزو او اقتصادي چارو ک３ له نارينه وو سره برابره ون６ه لري. نارينه او ＊％３ دواړه د 
！ولن３ د ترکيب او جوړ＊ت دوه اساسي توکي دي. کله چ３ له دې توکو ＇خه يو کم８５ي 
نو ！ولنه او ژوندون له من％ه ＄ي. که موږ ！ولنه يو الوتونکي وگ２و، نو نارينه او ＊％ينه به 
د دې الوتونکي دوه وزرونه وي کله چ３ دا دوه وزرونه سالم وي، نو الوتونکی په ډ４ره 
اسان９ او ＊ه توگه سره الوتنه کوالی شي. په همدې ډول د ！ولن３ په جوړ＊ت، ترق９ او 
پر مختگ ک３ هم نارينه او ＊％ينه دواړه يو شان رول لوبولی شي. د همدې دوو په گ６ه 
همکارۍ، يو بل ته په درناوی د يوې ن５کمرغه، سوکال３، پرمختلل３ او رغنده ！ولن３ 

جوړ４دل ممکن ک５دای شي.  
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١_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره پورتنى لوست د کتاب له مخ３ ولولي او نور 
زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

٢_ زده کوونکي دې الندې جمل３ بشپ７ې ک７ي:
＊％３ ستاسو )............( او تاسو د هغوی )...............( ياست.

＊％ه د ！ولن３ ............. برخه جوړوي.
＊％ه او نارينه يو د بل لپاره د )                     ( حيثيت لري.

د هر بريالي نارينه تر شا يوه )                       ( شتون لري.
＊％ه مور ده او )                ( د ！ولنيزو چارو په ！ولو اړخونو ک３ شريکه ده.

٣_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي په ！ولنه ک３ د ＊％３ په ارز＊ت 
دې خبرې وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې د متن ستونزمن لغات پرتخته وليکي او نور زده کوونکي دې په 
وار سره د هر لغت د معنا په اړه خبرې وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې د ！ولگي د شم５ر په پام ک３ نيولو سره په ډلو وو４شل شي. هره ډله 
دې د ！ولن３ په جوړ＊ت ک３ د ＊％و په رول باندې ليکنه وک７ي. د ډل３ مشر دې د خپل３ 

ډل３ نظر ووايي.
٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره  د لوست لن６ مفهوم ووايي

هر زده کوونکى دې په خپل ＊ار، کلي او چاپ５ريال ک３ د ＊％و او نجونو په وړاندې د 
نارواچلند کومه تر سترگو شوې ب５لگه وليکي او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت 

ک３ دې نورو ته ولولي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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شپاړسم لوست

زموږ －ران ه５واد، د علم او ادب زان／و ده. ډ４ر پوهان، عالمان، ليکوال او شاعران 
ي３ په خپل３ غ８５ ک３ روزلي دي. ددې ه５واد مشرانو او واکمنانو هم له علم او ادب سره 
مينه ＊ودل３ او په دې تو－ه ي３ خپل نومونه ژوندي ساتلي دي. شاه حسين هوتک له 
دغو واکمنانو ＇خه يو و. هغه د عالمانو او ليکوالو درناوی کاوه، په درنه ستر－ه ي３ ورته 
کتل او په خپل دربار ک３ ي３ ＄ای ورک７ی و. محمد هوتک د شاه حسين د دربار منشي 
و چ３ پخپله يو عالم، ليکوال او شاعر س７ی ت５ر شوی. محمد هوتک د شاه حسين په 
امر )پ＂ه خزانه( وليکله چ３ د يو شم５ر پخوانيو پوهانو ليکوالو او شاعرانو د ژوند احوال 

او د اثارو ب５ل／３ ي３ پک３ را！ول３ ک７ي دي.
ايا تاسو تر اوسه د پ＂３ خزان３ نوم اور４دلی دی؟

شاه حسين هوتک
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د ملي مشر ميرويس نيکه په زامنو ک３ د ده يو زوی مير حسين او يوه لور زينبه هم د 
پ＋تو ژب３ تک７ه شاعران وو.

مير حسين چ３ وروسته بيا په شاه حسين مشهور شو، په )١١١٤هـ.ق.( کال د زابل په 
)سيوري( سيمه ک３ ز４８４دلی دی. شاه حسين تر دولس کلن９ پورې د وخت دوديز علوم 
لکه: فقه، تفسير، منطق، بالغت او ادبي فنون د هغه وخت له مشهور عالم مال يار محمد 
هوتک ＇خه زده ک７ل. تر هغه وروسته مستقيماً د خپل ＊اغلي پالر تر روزن３ الندې راغی. 
ولسي مشرتابه چلند او د ه５واد د اداري چارو سمبالول ي３ له خپل پالر ＇خه زده ک７ل. 
＇وارلس کلن و چ３ دپالر د مهربان９ له سيوري ＇خه ب３ برخ３ شو. کله چ３ د ده مشر 
ورور شاه محمود هوتک په )١١٣٥هـ.ق.( کال د اصفهان د نيولو لپاره ايران ته الړ، نو په 

کندهار ک３ ي３ شاه حسين پاچا ک７.
شاه حسين هوتک يو شاعر طبعيته او علم پالونکی پاچا و. په دربار ک３ ي３ عالمانو، 
اديبانو او شاعرانو ډ４ر عزت او لوړ مقام درلود. له خلکو سره ي３ په مهربان９ او زړه سوي 
چلند کاوه. له علم سره د شاه حسين مينه او ادبپالنه تر دې کچ３ وه چ３ په هره اوون９ ک３ 
به يو وار په سلطنتي کتابتون ک３ يو علمي او ادبي مجلس او کله مشاعره جوړ４ده. هغ３ ته 
به ي３ د کندهار عالمان، مشهور اديبان او شاعران بلل او هغه ورځ به ي３ په علمي او ادبي 
بحثونو او د شعرونو په اور４دلو ت５روله. د )پ＂３ خزان３( ارز＊تمن کتاب د ده په امر وليکل 
شو. همدارن／ه د ده په امر کاتبان پ５＋ور ته ول８５ل شول چ３ د رحمان بابا له ديوان ＇خه ＇و 
نسخ３ را نقل３ ک７ي او کندهار ته ي３ راوړي. کوم کارونه چ３ د ه５واد د فرهن／ي ودې په 
اړه د ده د حکومت په پ５ر ک３ شوي دي د زيات３ منن３ او يادون３ وړ دي. شاه حسين هوتک 
پ＋تو او فارسي شعرونه ويلي دي. يو مرتب او بشپ７ ديوان ي３ درلود. له عالمانه او شاعرانه 
شخصيت سره سره له پو＄ي او عسکري وړتيا ＇خه هم ب３ برخ３ نه و. د ده د سلطنت په 
موده ک３ وروسته نادر شاه افشار پر کندهار حمله وک７ه. ＇ه د پاسه يو نيم کال ي３ د نادرشاه 
نادري  امله  له  م７５ان３  د  شاه حسين  ننوزي.  ته  ＊ار  کندهار  د  ن＋ود چ３  پرې  ل＋کر  لوی 

＄واکونو ونشول ک７ای په يو نيم کال ک３ د کندهار د ＊ار يوه کال هم فتح ک７ي.
شاه حسين هوتک په کندهار ک３ تر پن％لس کلن３ واکمن９ وروسته د )١١٥١( هجري 
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کال د برات مياشت３ په لسمه په مازنداران ک３ وفات شو. د شاه حسين هوتک يو غزل چ３ 
محمد هوتک په پ＂ه خزانه ک３ را اخيست３ ده، دلته د ده د کالم د نمون３ په ډول راوړو:

ــو کا ــون ــ５ ل ـــه  پ ــق  ــش ــــا د ع ــــاد زم ي ــق  ــل خ
ک７م مــشــهــور  هــســ３  محبت  )حــســيــن(  زه 

د متن لن６يز:
د ميرويس نيکه په اوالدونو ک３ شاه حسين هوتک او زينبه د پ＋تو ژب３ شاعران وو. 
شاه حسين هوتک د زوک７ې کال )١١١٤هـ.ق.( ＊ودل شوی دی. په دولس کلن９ ک３ 
ي３ د وخت دوديز علوم د هغه وخت له مشهور عالم مال يار محمد خان هوتک ＇خه 
زده ک７ل. له هغ３ وروسته د خپل پالر تر روزن３ الندې راغی. ＇وارلس کلن و چ３ له 
پالرني سيوري ＇خه ب３ برخ３ شو. کله چ３ ي３ ورور شاه محمود هوتک د اصفهان د 
نيولو لپاره ايران ته والړ، نو شاه حسين هوتک په کندهار ک３ پات３ شو. دی عادل او مدبر 
پاچا و. دربار ته ي３ عالمانو، شاعرانو او فضالوو الر درلوده. کوم کارونه چ３ د ه５واد د 
فرهن／ي ودې په اړه د ده د واکمن９ په دوران ک３ شوي دي، د زيات３ منن３ او يادون３ وړ 
دي. شاه حسين هوتک په پ＋تو او فارسي شعرونه ويلي دي. د شعر يو مرتب او بشپ７ 
ديوان هم لري. د عالمانه او شاعرانه شخصيت تر ＇ن， له پو＄ي او عسکري مهارت 
＇خه هم ب３ برخ３ نه و. پر کندهار  د نادر افشار تر تاړاکونو پورې په کندهار ک３ پاچا 
و. له ＊ار ＇خه ي３ په م７５ان３ دفاع کوله. کله چ３ د نادر افشار ＄واکونو کندهار ونيو، 
شاه حسين هوتک ي３ اثير او مازندران ته ول８５ه. په )١١٥١هـ.ق.( کال ک３ مسموم او 

هلته م７ شو.

ک７م  ــور  چ چپاو  پــه  غمو  د  دې  ب５لتانه 
ک７ې خپرې  را  او＊ک３  هس３  دې  ب５لتانه 
ـــرۍ ته ــ３ کــ＋ــ５ــوت وم ـــراق پـــ７ی م د ف
دلبرې يــمــه  ــاد  ــا＊ ن ــم  ه دې  ـــال  وص ــه  پ
ک３ ＄ي／ر  ــه  پ وخـــوړ  مــ３  با１وغشی  د 

ک７م دور  تا  له  ي３  هجران  د  ک３  تيارو  په 
ک７م عبور  تل  ک３  －ــرداب  په  فکر  د  ستا 
ک７م منصور  لکه  رســوا  ي３  ک３  جهان  په 
ک７م ناصبور  ک３  زړه  په  فکر  ب５لتون  د 
ک７م مهجور  غمزو  غمزو  پــه  غــمــازانــو 
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١_ د زده کوونکو له ډل３ ＇خه دې ＇و تنه الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
�د ميرويس نيکه په اوالدونو ک３ ＇وک د پ＋تو ژب３ شاعران وو؟ t

�د )پ＂３ خزاني( ارز＊تمن کتاب د چا په امر وليکل شو؟ t
�شاه حسين هوتک د کوم مشهور عالم ＇خه زده ک７ې وک７ې؟ t

�شاه حسين هوتک ＇و کلن و چ３ پالر ي３ م７ شو؟ t
�شاه حسين په کوم کال او چ５رته ز４８４دلی دی؟ t
�شاه حسين هوتک په کوم کال، چ５رته م７ شو؟ t

٢_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره  د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د شاه حسين هوتک 
د شخصيت په اړه دې خبرې وک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي په وړاندې الندې لغات معنا او په جملو ک３ 
استعمال ک７ي:

واکمن، لرغونی، اړوند، کچ３، کتابتون، وده، بشپ７، ＄واکونه، چور، پ７ی.
٤_ دوه تنه زده کوونکي دې پورته نظم په لوړ اواز او شعري لحن سره ووايي.

٥_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د منظوم متن اصلي 
مطلب دې نورو ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

٦_ دوه تنه زده کوونکي دې د متن په اړه خبرې اترې سرته ورسوي.
٧_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، يو يو بيت دې په تخته 

وليکي او د تشبيه طرفين دې پک３ و＊يي.

زده کوونکي دې د شاه حسين هوتک د ادبي شخصيت په اړه يوه مقاله وليکي او د بل３ 
ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته واوروي.

فعاليتونه

کورن９ دنده
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اووه لسم لوست

！ولنه او نوی نسل

هره ！ولنه له ماشومانو، پ５غلو، ＄وانانو او زړو ＇خه جوړه شوې ده. هر يو ي３ پر خپل 
＄ای ډ４ر ارز＊ت لري. ماشومان د سبا ور＄３ م５ندې او پلرونه دي، هغوی سم３ او 
سالم３ روزن３ ته اړتيا لري. پ５غل３ او ＄وانان د عقل او م＂و زور لري. هغوی د يوې ！ولن３ 

د مال تير جوړوي. 
که سم و روزل شي، د ！ولن３ ＊ه معماران به وي، که پام ورته نه وي شوی، نو ک５دای شي 
د ！ولن３ بنس＂ونه ون７وي او پر بله ي３ واړوي. مشرانو او زړو خلکو تر شا ډ４رې تجرب３ او 

د ژوند خوږې او ترخ３ پري＋ي دي. هغوی د درناوي وړ دي.
پ５غل３ او ＄وانان ＇نگه د يوې ！ولن３ بنس ！ينگوالی شي؟
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＄وانان او پ５غل３ د يوې ！ولن３ د مال تير جوړوي. هغوی د ！ولن３ تر ！ولو ستر او ارز＊من 
پوړکی دی. ＇ومره چ３ هغوی په ＊وونه او روزنه ＊ه سمبال وي، ＇ومره چ３ ي３ روزنه او 
تربيه رغنده او سالمه وي، ＇ومره چ３ د ！ولن３ د خوا خوږۍ احساس ورسره وي، په هماغه 
اندازه به ي３ د ！ولن３ لپاره ارز＊ت او اهميت زيات وي. د ！ولن３ لوړوالی او ＄وړوالی د پ５غلو 
او ＄وانانو په سم３ روزن３، ن５کو اخالقو او لوړ احساس پورې اړوند دی. په يوې ！ولن３ ک３ د 
ناخوالو په وړاندې ب３ توپيره پات３ ک５دل د پ５غلو او ＄وانانو ارز＊ت را ！ي＂وي. پ５غل３ او ＄وانان 
ستر رسالت پر غاړه لري. هغوی دنده لري چ３ ！ولنه سم３ الرې ته رهبري ک７ي. په ！ولن３ 
ک３ زړو ناسمو دودونو او رواجونو ته د پای ！کی ک８５دي. د ب５لگ３ په توگه وگورئ، افغاني 
！ولنه له يو ل７ ناوړه دودونو سره الس او گر４وان ده، پ５غل３ په بدو ک３ ورکول ک８５ي. پ５غل３ او 
＄وانان له خپل３ خو＊３ پرته يو بل ته ود８４ي. په  ودونو او م７و ک３ مال ماتوونکي دودونه او 
رواجونه سرته رس８５ي او همداس３ نور نامنلي او ناگ２لي دودونه او رواجونه. پ５غل３ او ＄وانان 
بايد له خپلو مشرانو سره ک＋５ني او له هغوی سره ددې دودونو د منفي او ناوړه اړخونو په اړه 
خبرې وک７ي او هغوی ته رو＊انه ک７ي چ３ ننن９ ！ولنه نوې غو＊تن３ او نوی ژوند غواړي. 
اوس ن７ۍ د يو کلي ب２ه غوره ک７ې ده. د يوې ！ولن３ دود او فرهنگ ډ４ر ژر په يوې الرې نه 

په يوې الرې پر بل３ ！ولن３ اغ５ز کوي.
د نشه يي توکو په کارون３ ک３ يو شم５ر ＄وانان ب３ توپيره پات３ شوي دي. په داس３ حال 
ک３ چ３ دوی کوالی شي په کلکه د هغ３ مخه ونيسي او پرې ن８دي چ３ پ５غل３ او ＄وانان 

په هغ３ روږدي شي.
را＄ئ چ３ په گ６ه د استاد گل پاچا الفت د )نوي نسل( تر سرليک الندې نثر ولولو او 

خوند ترې واخلو:
"له ＄مک３ نه بخار پورته شو. له بخارنه وري＃ پيدا شوه. له وري％３ نه باران وور４ده. له 

بارانه د پسرلي گلونه پيدا شول. له گلونونه خوشبويي پيدا شوه.
وگورئ! مور او لور يا پالر او زوی ＇ومره فرق لري؟
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هغه تفاوت چ３ د باران او گلونو يا د ＄مک３، اوبو او بو！و تر من＃ وينئ، د يوه او بل نسل 
هغه تفاوت همدومره دی. که اوالدونه م５ندو غوندې وای، نو له غرونو ＇خه به لعلونه، نه 

پيدا ک５ده. 
له دريابونو ＇خه به مرغلرې نه راوتل３. له ابشارنه به بر４＋نا نه راتله. د ړندو اوالدونه به 

ړانده وو. له ک２و نه به کا１ه ز４８４دل.
اوس پوه شوئ! چ３ نوی نسل او زوړ نسل يو رنگه نه وي.

ته  بوډا  کلن  اتيا  لور  پ５غله  خپله  يا  اخلي  نکاح  په  بوډۍ  زړه  ته  زوی  که ＇وک خپل 
ورکوي، ＊ه نه کوي. زړه تربيه او نوی نسل همدغس３ وگ２ئ"

د متن لن６يز:
پ５غل３ او ＄وانان د يوې ！ولن３ په جوړ＊ت ک３ ارز＊تمن او مهم رول لري. په دې 
دوی  ي３.  ！ينگوي  او  ！ولن３ جوړ＊ت ساتي  د  او ＄وانان دي چ３  پ５غل３  معنا، همدا 
بايد سم وروزل شي، ارز＊ت او اهميت ورته په گوته شي، خپل مسووليتونه او دندې 
او خپل  ارادي ډول وگوري  په  ته  راتلونکي ژوند ک３ دې جوړ＊ت  او خپل  پ５ژني  و 

مسؤوليت دې سرته ورسوي.
پردې ！کي پوه５دل اړين دي چ３ د بامسؤوليته ＄وان نسل د رامن％ته کولو لپاره ال 
له هماغه کوچنيوالي او ماشومتوب ＇خه د هغوی سم３ او رغندې روزن３ ته بشپ７ پام 
وشي او په مسؤوليت وروزل شي، که نه نو خدای مه ک７ه بيا به وخت ت５روي او د الس 

مو＊ل به د ！ولن３ د جوړ＊ت له شل５دو پرته بل ＇ه الس ته رانه وړي.

١_ درې تنه زده کوونکي دې په وار د ！ولگي مخ３ ته راشي، په يوې ！ولن３ ک３ د ＄وان 
نسل په رول دې خبرې وک７ي.

فعاليتونه
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ته ＄ير  نور زده کوونکي دې مطلب  اواز ولولي  لوړ  په  يو زده کوونکی دې متن   _٢
شي.

٣_ يو تن زده کوونکي دې په وارسره د لوستل شوي متن لن６ مفهوم بيان ک７ي.
٤_ دوه تنه زده کوونکي دې په يوې ！ولنه ک３ د مشرانو په رول باندې خبرې وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې له ＄وان نسل او مشرانو 
وړاندې  په  نورو  د  استازی دې  ډل３  د  او  وليکي  د هغو ＄وابونه  او  ＇خه خپل３ غو＊تن３ 

ولولي.
٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:

�کورن９ تربيه او روزنه د ＄وانانو په ژوند ＇ه اغ５ز لري؟ t
�د ！ولن３ په اړوند د يو ＄وان مکلفيت به ＇ه وي؟ t

�ايا يوازې کورن９ د ＄وانانو پر روزن３ اغ５ز لري، که نور الملونه هم شته؟ t
�د با مسؤوليته ＄وان نسل درامن％ته کولو لپاره بايد ＇ه وک７و؟ t

�دوه تنه زده کوونکي دې د )نوي نسل( نثر لن６ مفهوم نورو ته ووايي. t
� t

تر  اغ５ز((  نسل  ＄وان  د  ک３  پرمختگ  او  ودان９  په  ！ولن３  يوې  ))د  دې  کوونکي  زده 
سرليک الندې يوه مقاله وليکي چ３ تر لسو کر＊و کمه نه وي او ！ولگي ته دې راوړي.

ه）ه دې وشي چ３ مقاله ادبي رنگ ولري.

زغم لويه زړور تيا ده.

کورن９ دنده
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اتلسم لوست

د پ＋تو ادبياتو په معاصر تاريخ ک３ ＄ين３ داس３ نوميال９ ＇５رې شته چ３ په خپلو نه 
ست７ې ک５دونکو هلو ＄لو سره ي３ د ه５واد د فرهن，، ادبي او تاريخي وياړونو د خوندي 
ساتلو  او پياوړي کولو په الره ک３ له وياړه ډک －امونه پورته ک７ي دي. د دې ＇５رو ياد 
به د يو درانه  او ادب ک３ ＄ان／７ی مقام لري. په دې لوست ک３  په ژبه  او  تلپات３ دی 

ليکوال، شاعر، تاريخپوه او ＇７５ونکي، د ژوند او کار په اړه معلومات در ک７و.
_ تاس３ د پوهاند عبدالشکور رشاد نوم اور４دلی دی؟ د هغه په اړه ＇ه معلومات 

لرئ؟

عالمه پوهاند عبدالشکور رشاد
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＇７５ونکی،  عالم،  نامتو  شوی  پ５ژندل  ليکوال،  نوميالی  يو  رشاد  عبدالشکور  پوهاند 
اديب، تاريخ پ５ژندونکی او خوږ ژب３ شاعر دی.

ک３  کندهار  په  کال  لمريز   )١٣٠٠( پر  او  زوی  خان  عبدالغفور  د  رشاد  عبدالشکور 
ز４８４دلی دی. دی ال وړوکی و چ３ قرآن عظيم الشان او د وخت د دوديزو علومو يو شم５ر 
کتابونه ي３ لوستي و، خو رسمي زده ک７ې ي３ په )١٣٠٦( لمريز کال د －نج په نامه د کندهار 
په يوه لوم７ني ＊وون％ي ک３ پيل ک７ې. د ＊وون％ي له فراغت وروسته په )١٣١٢( هجري 
کال د کندهار په مطبعه ک３ د پ＋تو مجل３ د مصحح په تو－ه و！اکل شو او دا ي３ د لوم７ن９ 
رسمي دندې پيل و. ＇رن／ه چ３ استاد له تدريس سره زياته مينه درلوده او هيله ي３ دا وه 
چ３ ＊وونکی شی، نو د )١٣١٤( لمريز کال د ل７م مياشت３ په دولسمه ن５＂ه د کندهار په دويم 
لمبر ＊وون％ي ک３ ＊وونکی شو. دا وخت ي３ عمر ډ４ر کم و، نو ＄که د کوچني معلم په 
نوم مشهور شو. تر )١٣٢١( هجري کال پورې په احمدشاهي ＊وون％ي او د احمدشاه بابا 
په ل５سه ک３ کله د ＊وونکي او کله د سر＊وونکي په توگه دنده ترسر کوله. په )١٣٢٧( لمريز 
کال استاد د پوه３ او لوړو زده ک７و د تر السه کولو لپاره په خپل شخصي ل／＋ت هند ته الړ 
او تر ١٣٣٤ لمريز کال پورې ي３ په هغه ه５واد ک３ د ژبو، ادبي فنونو او تاريخي مسايلو په 
باب مطالع３ او زده ک７ې وک７ې. استاد په هند ک３ اووه کاله پات３ شو. په دې اووه کلنه موده 
ک３ ي３ پرله پس３ ＇７５نو او مطالع３ ته زور ورک７ او د هغه ه５واد د تاريخ له مخ３ ي３ په هند 
ک３ د افغاني واکمنيو په حال ＄ان خبر ک７ او په سل／ونو پا１و ي３ په دې موضوع ليکن３ وک７ې 

چ３ لودي پ＋تانه او سوري پ＋تانه تاريخي کتابونه ي３ د همدې سفر د ＇７５نو پايل３ دي.
کله چ３ استاد له هندوستان ＇خه ب５رته ه５واد ته راستون شو، د هغ３ مين３ له امله چ３ 
له علمي ＇７５نيزو چارو سره ي３ لرله پ＋تو ！ولن３ )پ＋تو اکاډم９( ته مراجعه وک７ه او ددغ３ 
！ولن３ مسلکي غ７ی او مرستيال شو. استاد په همدغه وخت ک３ د کابل پوهنتون د ادبياتو 
او بشري علومو په پوهن％ي ک３ تدريس هم کاوه. اروا＊اد رشاد د علمي وړتيا پر بنس په 
١٣٤١ هجري کال ک３ د ليننگراد په پوهنتون ک３ د پ＋تو ＇وک９ د استاد په تو－ه کار ک７ی 
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دی. استاد په دې موده ک３ د تدريس تر ＇ن／ه علمي ＇７５ن３ هم کول３. ه５واد ته له راستن５دو 
وروسته د ١٣٤٣ لمريز کال د تل３ په مياشت ک３ د کابل پوهنتون د ادبياتو او بشري علومو 
په پوهن％ي ک３ د استاد په تو－ه ومنل شو. فاضل استاد عالمه رشاد پر پ＋تو سرب５ره په دري، 
عربي، ان／ليسي، روسي، اردو، جاپاني ژبو باندې هم پوه５ده. اروا＊اد رشاد د خپل ژوند په 
اوږده بهير ک３ په پ＋تو او دري ژبه يو شم５ر اثار او مقال３ ليکلي او خپرې ک７ي دي. هغه په 
ب５ال ب５لو علمي موضوعاتو، لکه: ژبپوهنه، ادبياتو تاريخ، هنري نثر، ادبی فنون، غوره اشعار 

او نورو ک３ په لس －ونو کتابونه او په شل／ونو ！وکه ＇７５نيز قلمي اثار ليکلي دي.

＄ين３ ي３ دادي:
لودي پ＋تانه، سوري پ＋تانه، د ＇مکنو ميا عمر، د پاني پت قهرمان، د خيرالبيان لغتونه، 

د پ＂３ خزان３ فرهن，، د احمد شاه بابا د ديوان غوره چاڼ، لس مقال３ او نور... .
نا چاپ اثار: زيات شم５ر نور اثار ي３ تر اوسه نه دي چاپ شوي چ３ مهم ي３: لودي 
پ＋تانه دويم ！وک، سوري پ＋تانه دويم ！وک، ملي قهرمان، غازي اکبر خان، سردار محمد 

داود خان شهيد، اعليحضرت امان اهلل شاه غازي، د کارنامو م５رمن３ دي.
اروا＊اد رشاد د )٧٠( کلنو علمي، ＇７５نيز او فرهن／ي خدمتونو له تر سره کولو وروسته، 
د ١٣٨٣ لمريز کال د ليندۍ مياشت３ په يوولسمه د )٨٣( کالو په عمر له دې فاني ن７ۍ 

ستر－３ پ＂３ ک７ې.
جنازه ي３ په ډ４ر درن＋ت د کندهار پوهنتون په ان／７ ک３ خاورو ته وسپارل شوه.

د استاد الندې شعر ولولئ او پند ترې واخلئ:
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حريت
مــري ــيــال  ل بــه ＇ــه وي چــ３  ـــــدون  ژون مــجــنــون  د 
مــري ــا  چ د  زړه  ــ３  چ کــالــبــد  ــش  ت دی  کـــار  ــه  پ ــه  ＇
کــ３ قــــالــــب  ــــه  پ ـــو  خـــ＂ د  دا  ده  ډيـــــــوه  زړه 
مــري چـــا  د  ــــوه  ډي دا  بـــه  چـــ３  ـــ７ه  ک مـــه  و  خــــدای 
دی ـــدو  ـــ５ ـــات م د  قـــفـــس  شــــي  الړ  ـــه  ـــرغ م چــــ３ 
مــري ــوا  ــخ پ ال  دې  ــل  ــو－ － تــش  ـــري  م زړه  بــه  کــه 
ـــدن( )ب ـــ８ي  پ هــغــه  د  پــايــ＋ــت  دی  ــه  ن ممکن  هــ５ــ＆ 
مري خامخا  دی  مجبور  کــالــبــوت  مــري  چــ３  زړه 
دی زړه  بــــــدن  د  ـــت  ـــل م ــــر  ه د  ـــــت(  )حـــــري
ــري م ــا  ــق ب هـــم  مــــري  ــت  ــل م هـــم  وي،  ـــه  ن دا  کـــه 
                                        )پوهاند عبدالشکور رشاد(

د پوهاند عبدالشکور رشاد د هنري نثر دا الندې ب５ل／ه هم و－ورئ او مفهوم ته ي３ ＄ير 
شئ.

جبار غازي
باب７و په کو＇ه ک３ و، د کو＇３ په خوله ک３  زموږ کور د کندهار د احمد شاهي ＊ار د 

لوم７ی دوکان د علي مامدکاکو و. تازه م５وې به ي３ خر＇ول３. ور پس３ دوکان د غازي و.
او  نکل  بادامي  ي３  به  کله  کله  خر＇ول３،  شاب７ي  او  کولچ３  لوزونه،  شکرې،  غازي 
خميرصندل هم راوړي و. زموږ د کور کوچنيانو ته به مشرانو هر سهار دوې دوې ايک９ 

ورکول３، ايک９ پارسيوانانو پيسه بلله او د کابل９ روپ９ شپ５تمه برخه ارز＊ت ي３ درلود.
موږ به ＇ا＊ت مهال د غازي دوکان ته تلو او په دغو ايکيو به مو شکرې او لوزونه را 

نيول.
＊ه م３ په ياد دي په دغو خوږو ک３ يو ډول شکرې وې چ３ ژب９ به مو بلل３ او په ＇＂لو 

＇＂لو به خوند ＄ن３ اخيسته ک５ده.
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د علي  ته والړم، که －ورم  د کو＇３ خول３  لپاره  رانيولو  د  زه د شکريو  يوه ورځ چ３ 
مامدکاکو د دوکان مخ３ ته －２ه －و１ه جوړه ده، خلک را ！ول دي او د －３２ －و３１ مرکز ته د 
رس５دلو لپاره زورونه وهي. زما ＇خه د غازي دوکان ته د رس５دلو ه）ه پاته شوه، د علی مامد 
کاکو د دوکان د －３２ －و３１ د معلومولو په تالش ک３ شوم. زه دغه وخت ＇لورکلن هلک 
وم. د خلکو د پ＋و تر من％و م３ په ډ４ر زحمت ＄ان د －３２ －و３１ مرکز ته ورساوه. که －ورم 
هلته يو سپين ږيری س７ی د علي مامد کاکو د دوکان مخ３ ته د غوړيو پر يو تش ！يم ناست 
دی. خلک ي３ په ډ４ر ادب السونه مچوي، دعاوې ＄ن３ غواړي. دی هم چاته دعا ورکوي، 

چاته چ＂９ ورکوي، يعن３ پر اوږو ي３ په سپکه ＇پ７５ه ！پوي.
عجبه داده چ３ دغه پر خلکو گران س７ي کميس نه و اغوستی پر ل＆ ＄ان ي３ صدرۍ 
اغوست３ وه، بر بن６ مو！ان او په و４＋تو پ ＄ي／ر ي３ ＊کار４دل، ما تر دغه وخته پورې داس３ 

＇وک نه و ليدلی چ３ پر لوڅ ＄ان دې ي３ صدرۍ اغوست３ وي.
زه هي（ پي（ تللی وم او په خورا حيرت م３ ب３ کميسه سپين ږيري ته کتل.

د ب３ کميسه سپين ږيري د الس مچولو مسابقه اوږده شوه. ما له －３２ －و３１ ＇خه د راوتلو 
ه）ه پيل ک７ه، خو له －２ه －و１ي راوتل را ته －ران و. علي مامد کاکو زما په ترهورتيا پوه شو. 
په غ８５ ک３ ي３ را واخيستلم او تر －３２ －و３１ را وايستلم. تر －３２ －و３１ چ３ را ووتلو، علي 
مامد کاکو زه له غ８５ې ک＋ته ک７م. ما علی مامد کاکو وپو＊ت５ده: دا ＇وک دی؟ علی مامد 

کاکو را ته وويل:
دا جبار غازي دی. د ميوند درن３ غزا )د برات اووه لسمه کال ١٢٩٧ هجري قمري( 
را هيس３ دی کميس نه اغوندي، دغه وخت د م５وند د درن３ غزا شپ８＇لوي＋ت کاله ت５ر 

شوي و.
ما علی مامد کاکو ته په خورا مهربان９ وويل: ول３ نو کميس نه اغوندي؟

علی مامد کاکو را ته وويل:
ده د م５وند په درنه غزا ک３ يو بدمرغه ان／ريز سپاهي را ＇ملولی و، غو＊ته ي３ چ３ د 
هغه په وينو د جن， ډاګ سور ک７ي، بل ان／ريز سپاهي جبار غازي تر لمنه ونيوه او په داس３ 
زور ي３ کش ک７ چ３ د غازي له من／ولو ي３ ＇ملولی ＊کار خوش３ شو او په من６ه ي３ ＄ان د 
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غازي له توري بچ ک７. خشم５دلی غازي چ３ پر خالصونکي ان／ريز سپاهي مخ راو－ر＄اوه، 
هغه ＄ان د غازي د توري له زده )وهلو( ژغورلی و. خشم５دلي غازي －ر４وان تر لمن３ ＇５رې 
ک７، لستو１ي ي３ وشکول، کميس چ３ ي３ وغور＄اوه ويل ي３: بيا دې په خدای که واغوندم، 

ته بدمرغه که نه وای ان／ر４ز کافر به م３ ول３ له السه ووت.
او دعاوې ＇ن／ه ＄ن３  ي３ السونه ول３ ورمچوي  ته وويل: خلک  کاکو  مامد  ما علي 

غواړي؟
علي مامد کاکو را ته وويل: دا خو غازي دی، د خدای په الره ک３ سر ورکولو ته حاضر 
شوی و. خدای> خو د دغس３ سرت５رو تورياليو نازونه اخلي. د ده خواست نه ردوي، ＄که 

نو خلک د تبرک لپاره د ده السونه مچوي او د ده په روی له خدايه مرادونه غواړي.
فضل  په  د خدای>  غازيانو  افغانو  و چ３  ت５ر شوي  کاله  شپ５ته  درې  له دې صحن３ 
سره، سره پو＄ونه مات ک７ل او خونخواره مهاجمين ي３ په ژ７４ مخ د افغانستان له خاورې 

وايستل.

د متن لن６يز:
پوهاند عبدالشکور رشاد د پ＋تو ادبياتو د معاصرې دورې يو نوميالی اديب، مشهور 

ليکوال او خوږ ژبى شاعر دی.
د ژب３، ادب، تاريخ په ب５ال ب５لو موضوعاتو ک３ ي３ په لس／ونو کتابونه ليکلي دي 
چ３ ＄ين３ ي３ چاپ او ＄ين３ ي３ ناچاپ او په قلمي ډول موجود دي او د پ＋تو ب０ پرې 

＊کلی دی.
استاد د خپل عمر په اوږدو ک３ د پ＋تو ژب３ او ادب او د خپل ه５واد د خدمت لپاره 
په سوونو شا－ردان روزلي دي او د ！ولو پوهو افغانانو په ت５ره ＄وانانو ته ي３ د يو ژوندي 

کتابتون مثال درلوده.
 پوهاند رشاد د عمر تر پايه پورې خپل ه５واد، خپل３ ژب３ او خپلو خلکو ته ر＊تينى 

خدمت／ار پات３ شوی. په اوو ژبو پوه５ده، لوستل او ليکل ي３ پرې کوالی شول.
ده د خپل ژوند په اوږده بهير ک３ په لس －ونو ！وکه ډ４ر ارز＊تمن ＇７５نيز اثار او په 
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پن％ه －ونو ！وکه غوره اشعار او شل －ونه ！وکه ＇７５نيز قلمي اثار په پ＋تو او دري ژبه افغان 
ولس ته په ميراث پرې ي＋ي دي.

په ١٣٨٣ لمريز کال د )٨٣( کالو په عمر ي３ له دې فاني ن７ۍ ＇خه ستر－３ پ＂３ 
ک７ې.

جنازه ي３ له کابل ＇خه کندهار ته ول８５دول شوه او د کندهار پوهنتون په ان／７ ک３ په 
ډ４ر درن＋ت خاورو ته وسپارل شوه.

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او بيا دې په وار سره يو يو زده کوونکی د 
！ول／ي مخ３ ته راشي، د پوهاند رشاد د ژوند او اثارو په اړه دې نورو ！ول／يوالو ته معلومات 

ورک７ي.
٢_ دوه دوه زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د موضوع په اړه دې يو له بله 

سره خبرې وک７ي، ب５ل／ه:
اجمل: اتله! ته د استاد رشاد شا－رد ي３؟

اتل: هو! زه د پوهن％ی په لوم７ي ！ول／ي ک３ د رشاد صاحب شا－رد وم.
اجمل: تاسو ته ي３ د کوم مضمون تدريس کاوه؟

اتل: رشاد صاحب موږ ته د ژبپوهن３ مضمون درس راکاوه.
اجمل: تا د استاد عبدالشکور رشاد ليکن３ لوستي دي؟

اتل: هو! ما د هغه دوه مقال３ په کابل مجله ک３ لوست３ دي.
اجمل: د استاد چاپ شوي کتابونه درمعلوم دي؟

اتل: هو! هغه ＇و چاپ شوی اثار لري، ما ي３ د پ＂３ خزان３ فرهن， په نامه اثر لوستی 
دی.

اجمل: اور４دل３ م３ دي چ３ د استاد ډ４رې ژب３ زده وې.
اتل: استاد رشاد سرب５ره په پ＋تو ژبه، پر عربي، فارسي، اردو، روسی، سانس／ري او 

فعاليتونه
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جاپاني هم پوه５ده.
اجمل: د استاد چاپ شوي اثار په کومو ژبو دي؟

اتل: استاد رشاد په پ＋تو او دري ژبو چاپ شوي اثار لري.
٣_ دوه تنه زده کوونکی دې په وار سره د )حريت( تر سرليک الندې شعر لن６ مفهوم 

بيان ک７ي. 
٤_ زده کوونکي دې په ＇و ډلو وو４شل شي، هرې ډل３ ته دې دنده ورک７ل شي چ３ په 
متن ک３ ＄ان／７ي نومونه، جنس نومونه، عام نومونه او جمعيت نومونه سره ب５ل ک７ي او د 

ډل３ مشران دې د ！ول／ي په وړاندې د خپل －روپ نظر وړاندې ک７ي.
ک３  جملو  په  دې  مخ  پر  تخت３  د  او  پيدا  معنا  کلمو  الندې  د  دې  کوونکي  زده   _٥

وکاروي:
ن７ۍ، صدرۍ،  لوريينه، چمتو، ＇７５نيز،  بهير،   ،بنس پ８ي، حريت،  ډيوه،  ستونزه، 

ايک９، －２ه －و１ه، هي（ پي（.
٦_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره نظم په لوړ اواز ووايي.

٧_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�پوهاند رشاد د پ＋تو ادبياتو د کوم３ دورې په ليکوالو ک３ را＄ي؟ t

�استاد ول３ په کوچني معلم سره ياد４ده؟ t
�د استاد د درې چاپ او درې نا چاپ اثارو نومونه واخلئ؟ t

�د استاد رشاد جنازه چ５رته خاورو ته وسپارل شوه؟ t
٨_ دوه تنه زده کوونکي دې د استاد رشاد په چاپ شوو اثارو خبرې وک７ي.

٩_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ！ول／ي په وړاندې د جبار غازي نثر لن６ مفهوم 
بيان ک７ي.

زده کوونکي دې په کور ک３ د استاد رشاد د )حريت( تر سر ليک الندې شعر ولولي، 
لن６ مفهوم دې ي３ وليکي او په بله ورځ دې ！ول／يوالو ته ووايي.

کورن９ دنده
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کيسه
نولسم لوست

کيسه د انسان له پيداي＋ت نه تر نن پورې د انساني ژوند يو اړين توک －ر＄５دلی 
دی. ډ４رې داس３ ر＊تين３ او جوړې شوې کيس３ شته چ３ روزنيز، اخالقي او معلوماتي 
ته روزنيزې  لوستونکو  او  اور４دونکو  ي３  لوستل  او  اور４دل  نغ＋ت３ وي.  مفاهيم پک３ 
＊３２／５ لري. د ژوندانه، اخالقو، ک７و وړو او عاداتو په سمون ک３ ډ４ره مرسته کوي. 
＄ين３ کيس３ داس３ وي چ３ په يوه ولس او يا يوې ！ولن３ پورې اړوندې وي، خو ＄ين３ 
نورې بيا په ＇و ولسونو او ب５ال ب５لو ！ولنو ک３ شريک３ وي. کيسه که په يوه ولس پورې 
اړه ولري يا ډ４رو پورې، خو له اخالقي ＊２／５و ＇خه ي３ ！ول ولسونه په خپل ژوندانه 

ک３ －＂ه اخستالی شي. 
په دې لوست ک３ به يوه روزنيزه کيسه ولولئ:

تاسو د خپلو مشرانو له خول３ ＇خه کومه کيسه اور４دل３؟
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يوه عالم د يوه پاچا په وړاندې خبرې کول３، نا－هانه ي３ د خبرو په من＃ ک３ وويل:     )په 
هندوستان ک３ يوه ونه ده، که م５وه ي３ ＇وک وخوري، نو س７ی نه زړ８４ي او نه مري.( پاچا 
چ３ دا خبره واور４دله، نو پر هغه ون３ مين شو. سودا واخيست چ３ دا به ＇ه رن／ه پيدا شي، 
خو له هغه عالم نه ي３ پو＊تنه نه کوله چ３ دا ونه به چ５رته او ＇ن／ه وي. پاچا خپل باوري 
س７ی هندوستان ته ول８５ه او ډ４ر مال ي３ ورته ورک７. ورته وي３ ويل: دا پ５س３ له ＄انه سره 
واخله، دا دولت ل／وه او نورې به هم درول８５م. تر هغه مه را＄ه چ３ ددغ３ ون３ م５وه دې نه 
وي راوړي. س７ى روان شو. هندوستان ته ورس５ده. له هر چا به ي３ پو＊تنه کوله، هغه ونه په 
کوم ＄ای ک３ ده چ３ س７ی ي３ م５وه وخوري، نو بيا هم５شه ژوندی وي او نه زړ８４ي؟ خلکو 
به د دې خبرو په اور４دو خندل، چا به ورپورې ！وک３ کول３، چا به ويل دا ل５ونی شوی دی. 
چا به ويل موږ ته معلومه نه ده. ＄ينو فکر کاوه ک５دای شي دا ونه چ５رته وي، ＄که چ３ دا 
س７ی ور پس３ －ر＄ي. يو شم５ر به ويل که وي، نو په پالني ＄ن／ل ک３ به وي. بل ＄ای مو 
－ومان نه ک８５ي. چا به ويل پالني ＄ن／ل ک３ يوه لويه ونه ده چ３ ＇وکه ي３ چا ته نه ＊کار８４ي 
او ب５خ ي３ هم نه معلوم８５ي او م５وه ي３ هم چا له په الس نه ور＄ي. که چ５رې هغه وي نو 
شک نشته. هر چا به ورپورې مسخرې کول３. دی غريب به په ＄ن／لونو، غرونو، م５رو او 
د＊تو ک３ －ر＄５ده. په پای ک３ تر ډ４رو پو＊تنو، －رو８４ونو نهيلی راستون شو. ډ４ر خپه او پاچا 

ته د عذر د وړاندې کولو فکر ي３ کاوه.
په يو ＄ای ک３ ي３ شپه شوه. هلته ي３ د يو س７ي له خول３ و اور４دل چ３ زموږ په دې 
کلي ک３ لوی عالم او ډ４ر ＊ه س７ی دی. نوموړي په زړه ک３ وويل، ور به شم که ＇ه دعا راته 
وک７ي. سمدالسه پا＇５د، هغه عالم ته ورغی، ورته وي３ ويل: "صاحبه، دعا را ته وک７ه چ３ 
ايمان م３ خدای> سالمت ک７ي او په خ５ر سره وطن ته ورس８５م." هغه دعا ورته وک７ه او بيا 
ي３ ترې پو＊تنه وک７ه: "چ５رته تللی وې؟" قاصد ورته ！وله کيسه وک７ه. عالم له اور４دو وروسته 
ورته وويل: ))تاسو د هغه خپل پاچا په خبره نه ياست پوه شوي. هغه ونه د علم ونه ده. يعن３ 
＇وک چ３ د علم م５وه وخوري، نو تل ژوندی وي. د تلپات３ ژوند معنا دا ده چ３ خدای> 
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وپ５ژني. ن５کي بدي ورته معلومه شي، ن５ک عمل وک７ي او له بدۍ نه ＄ان وساتي. کتابونه 
وليکي، زده کوونکي وروزي. که دا س７ی م７ هم شي ه５＆ غم ي３ نشته، ＄که هلته ي３ 
روح ژوندی او دلته ي３ نوم ژوندی وي او ثواب ي３ داس３ ک８５ي، لکه يو ژوندی س７ی چ３ 
ن５کي کوي او ثواب ي３ ک８５ي.(( س７ي ورته وويل: ))صاحبه موږ هم دومره پوه８５و. نادانان 
نه يو. که چ５رې هغه د علم  نوم ياد ک７ی وای، موږ به پوه شوي وو چ３ هدف ي３ علم دی. 
هغه د ！ولو خلکو په وړاندې ونه ياده ک７ه. په دې خو هر ＇وک پوه８５ي چ３ علم د يو ＇يز 
نوم دی او ونه د بل ＇يز.(( هغه عالم وويل: ته بيا پوه نه شوې. مثال به درته ووايم. يو س７ی 
وي، د چا پالر وي او د چا زوی، د چا لسمی وي او د چا نيکه، د چا خورې وي او د چا 
ماما، د چا تره وي او د چا وراره، د چا ترورزی وي او د چا تربور، د چا ورور وي او د چا 
اشنا، د چا د＊من وي او د چا دوست. ته －وره همدغه يو س７ی دی او له دې نومونو ＇خه 
هر نوم چ３ په خپل ＄ای ک３ ورته ＇وک وايي، ويلی شي. س７ي وويل: ب５شکه. هغه عالم 
وويل داس３ علم ته هم دواړه نومونه ويالی شي، که دې خو＊ه وي نو ورته علم وايه او که نه 

د ژوندانه ونه ورته وايه. دواړه نومونه يو شی دي، ه５＆ توپير پک３ نشته.
س７ي چ３ دا خبرې واور４دې د زړه تسلي ي３ وشوه. له عالم نه ي３ رخصت واخيست 
او د خپل کور په لور روان شو. ＊ار ته له رس５دو وروسته د پاچا دربار ته ورغی. پاچا ترې 

پو＊تنه وک７ه، ووايه م５وه دې وموندله او که نه؟
س７ي ورته له سره کيسه شروع ک７ه. خپل رب４７دل او په ملکونو او په غرونو او په بيابانونو 
بيان ک７ې. پاچا ډ４ر خفه شو. وي３ ويل ستا  －ر＄５دل او د خلکو مسخرې ي３ ورته ！ول３ 
خواري ب３ －＂３ شوه او زما مطلب پوره نشو. س７ي ورته د هغه عالم خبره پوره واوروله. پاچا 
د هغ３ په اور４دو ډ４ر خوشحال شو. س７ي ته ي３ د هغه د ستونزمن سفر په وړاندې دوه برابره 

دولت ورک７. پاچا خپل پات３ عمر د علم او د عالمانو په ساتنه او پالنه ک３ ت５ر ک７.
وي３ ويل: ))واړه او لويان ！ول دې زده ک７ه وک７ي او علم دې حاصل ک７ي.((
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د متن لن６يز
پورته کيسه د علم او د پوه３ د ارز＊ت په اړه ده. په کيسه ک３ له يادې ون３ ＇خه 

موخه علم او پوهه ده.
علم نه زړ８４ي او تل تر تله وي. که يو عالم له ژونده ستر－３ پ＂３ ک７ي، بيا هم د خپل 
علم له امله ياد８４ي، نوم او ياد ي３ د خلکو په ذهنونو او ژبو ک３ －ر＄ي. دغس３ عالمان 

او پوهان د خپل علم له برکته تر پ７５يو، پ７５يو پورې ژوندي وي. 

١_ زده کوونکي دې د کيس３ متن په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي. 
٢_ درې تنه زده کوونکي دې په وار سره د کيس３ لن６ مفهوم نورو ！ولگيوالو ته ووايي.

٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د بل３ ډل３ په وړاندې د کيس３ 
ويلو سيالي وک７ي.

٤_ ＇و تنه زده کوونکي دې د کيس３ لن６يز په خپلو خبرو ک３ د ！ول／ي په وړاندې بيان 
ک７ي.

٥_ ＇لور جوړې زده کوونکي دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، خپل ＄ان دې 
د پو＊تنو په ترڅ ک３ يو بل ته وروپ５ژني.

ب５ل／ه:
�زه د يوولسم ！ول／ي زده کوونکی يم. t

�د دې ！ول／ي ！ول مضمونونه م３ لوستي دي t
�الجبر او مثلثاتو مضمونونه م３ د ！ول／ی نه بهر په شخصي کورسونو ک３ هم تعقيب  t

ک７ي دي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

�غواړم چ３ د دولسم ！ول／ي له فراغت نه وروسته د کانکور ازموينه ورک７م او طب  t
پوهن％ي ته بريالی شم.

�تاسو په کوم ！ول／ي ک３ زده ک７ه کوئ؟ t
�په شخصي کورسونو ک３ مو داخله ک７ې؟ t

�له ＊وون％ي ＇خه له فراغت وروسته ＇ه تصميم لرې؟ t

٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�پاچا س７ى په ＇ه شي پس３ ل８５لی و؟ t

�چ５رته ي３ ل８５لی و؟ t
�س７ى ول３ په ＄ن／لونو او ب５دياوو －ر＄５ده؟ t

�پاچا د س７ي له خبرونه وروسته ＇ه پر４ک７ه وک７ه؟ t

زده کوونکي دې په کور ک３ د مور، پالر يا کوم بل مشر له خول３ يوه کيسه په خپلو کتابچو 
ک３ وليکي او د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په ساعت ک３ دې په ！ول／ي ک３ ووايي.

بــه درشــي پــه الس  ــ３  غــو！ــ３ پس３ وه چــ３ 
ـــاب کــ３ －ــوهــر نشته  ــه دري چــا ويــل چــ３ پ
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زده کوونکي دې الندې شعر ولولي او پند دې ترې واخلي:

د وچکال９ گالن

دا ســوى ســتي وطــن، پر４ــ８دئ چــ３ لــ８ وخانــدي
وخانــدي لــ８  چــ３  پر４ــ８دئ  وطــن،  غيرتــي  دغــه 
دا د مــرگ او وينــو ســين، دا د زړه چــاودون محــل
دا زخمــي زخمــي وطن، پر４ــ８دئ چ３ لــ８ وخاندي
مــه وژنــئ د شــپو پــه ت５ــغ، روڼ د مســتقبل ＇ــراغ
ســت７ى فريــادي وطــن،  پر４ــ８دئ چــ３ لــ８ وخاندي
يتيــم مظلــوم  د  چيغــ３  مــ３،  پ５غلو！ــو  د  او＊ــک３ 
زوى د مورنــي وطــن، پر４ــ８دئ چــ３ لــ８ وخانــدي
غاړه ک３ پرته شــمله، پرې چ３ هســکه هســکه شــي
دا زمــوږ ننگــي وطــن،  پر４ــ８دئ چــ３ لــ８ وخاندي
غــواړي اوبيــدل  نــو  نــور  گالن،  وچکالــ９  د  دا 
تــ８ى د ســپرلي وطــن پر４ــ８دئ چــ３ لــ８ وخانــدي
                                                       )اسحق ننگيال(
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کتاب او کتابتون

شلم لوست

د ذهني ودې، پوه３ او معلوماتو د ترالسه کولو لپاره کتاب تر ！ولو غوره او اغ５زناکه وسيله 
ده. د کتابونو تر السه کولو او مطالع３ لپاره بيا تر ！ولو ＊ه ＄ای کتابتون دی. زموږ په ه５واد ک３ 
چ３ عصري تکنالوژي )کمپيو！ر او ان＂رن５( دود نه و، نو هر چا به د خپلو معلوماتو د زياتولو 
لپاره کتابتونونو ته مخه کوله او د اړوندې موضوع په اړه به ي３ خپل معلومات بشپ７ول. په دې 

لوست ک３ د کتاب، کتابتون او مطالع３ په اړه معلومات درکوو.
کتاب ＇نگه من％ته راغی او چ５رته ساتل ک８５ي؟
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په لرغونو زمانو ک３ کتاب نه و. پلرونو به خپلو ماشومانو او اوالدونو ته هغه کيس３ کول３ چ３ په 
ياد به ي３ وې. کله به چ３ دا ماشومان لوی او پلرونه شول هغوی به بيا خپلو ماشومانو ته دا کيس３ 

کول３، په پايله ک３ به دا کيس３ له يوه نسل ＇خه بل ته پات３ ک５دې.
＇رنگه چ３ دا کيس３ ډ４رې زيات３ وي، نو په ياد پات３ ک５دل ي３ د انسانانو لپاره ناممکن و او 

＄ين３ به ه５ر４دل３ هم.
انسانانو يو ＇ه ته اړتيا درلوده چ３ د دې کيسو په ساتلو ک３ ورسره مرسته وک７ي. ＄ينو خلکو به 
کيس３ په يوه لرگي باندې د يوې عالم３ په توگه ن＋اني کول３ او ＄ينو به په تارونو باندې رنگه رنگه 

غو！３ جوړول３ چ３ د يوې ＄انگ７ې کيس３ نمايندگي به ي３ کوله.
کله چ３ ليکل او لوستل را من％ته شول، نو د کيسو ساتنه خلکو ته اسانه شوه. په هغه وخت 
ک３ کومه اله چ３ د هغ３ په واسطه به ي３ يو شی ليکه، يو ډول لرگی و چ３ ت５ره ＇وکه ي３ درلوده 
او د هغه په وسيله به ي３ په يوه نرمه خ＂ه باندې ن＋ه او يا رسم کاوه او بيا به ي３ دا خ＂ه په داش ک３ 
پخوله چ３ تر ډ４ره پات３ شي، دا د کتاب په شکل نه، بلک３ د يوې خ＋ت３ شکل ي３ درلود او دا کار 

په حقيقت ک３ د کتاب د من％ته راتلو پيل وه.
＄ينو خلکو به خپل３ کيس３ د ونو پر پوستکو او يا پا１و باندې ليکل３، خو دا دوامداره نه وې. 

کله چ３ به وچ３ شوې مات５دې به، خو د پاپيروس د ون３ پوستکي نسبتاً زيات دوام درلود.
تقريباً پن％ه زره کاله پخوا د مصر خلکو د پاپيروس له ون３ ＇خه يو ډول کاغذ جوړاوه او تر 
هغ３ وروسته بيا د ح５واناتو پر پوستکو باندې ليکل پيل شول. ＄ين３ نورو تصويرونه هم ورباندې 
زيات ک７ل. په همدې ډول زړه وړونکي کتابونه ي３ ترې جوړک７ل. ＄ينو خلکو چ３ کيس３ به ي３ 
لوستالی نه شوې د کتاب د تصوير له ليدلو ＇خه به ډ４ر خوشحال５دل. په هغه وخت ک３ کتابونه ډ４ر 
ل８ وو او يوازې شتمنو خلکو کتابونه اخيستالی شول او بس. کله چ３ د چاپ ماشين په جرمني 
او کاغذ په چين ک３ جوړ شو، د کتاب جوړولو کار ډ４ر اسانه شو. نن د کتابونو د چاپ５دو د زيات پر 
مختگ له کبله په ميلونونو انسانان له کتاب ＇خه گ＂ه اخلي. کتاب د انسان لپاره ډ４ر ＊ه دوست او 
ملگری دی. له کتاب سره ملتيا او ملگرتيا موږ د عادي وگ７و له چاپ５ريال ＇خه د ډ４رو لوړو افکارو 
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او تصوراتو ن７ۍ ته بيا يي. له لوړو او سترو انسانانو سره مو ملگري کوي او د هغوى له فکر او نظر 
＇خه مو خبروي.

کتاب د يوې هندارې په ＇５ر دی. ＊ه او بد پک３ ب３ له ت５روتن３ پخپل رنگ بر４＋ي. زموږ 
ک７ه وړه، ！ولنيزې اړيک３، تدبير او برخه ليک راته بيانوي. د هغوی سر＊ندن３، علمي او ادبی 
غور＄نگونه، ب５ال ب５ل３ موندن３، موجودې ستونزې او هل３ ＄ل３ زموږ د سترگو په وړاندې ان％وروي 
چ３ موږ ي３ د خپل ژوند سر مشق وگر＄وو او د عبرت درس ترينه واخلو. هغه ＄ای چ３ کتابونه 
پک３ د مطالع３ لپاره په ترتيب سره اي＋ودل شوي وي، کتابتون نوم８５ي. په کتابتون ک３ د هر مسلک 

اړوند کتابونه په جال جال  الماريو ک３ ＄ای پر ＄ای شوي وي.
کله چ３ موږ کتابتون ته ننو＄و، هلته په ＊کاره يو ＇و المارۍ وينو چ３ کتابونه او پا３１ پک３ 
＄ای پر ＄ای شوي دي. نوره چوپه چوپتيا خپره وي او ه５＆ غ８ پک３ نه اور４دل ک８５ي. کله چ３ 
کتاب راواخلئ او پا３１ ي３ واړوئ، هماغه غلی کتاب په خبرو پيل کوي. په ح５رانونک３ چ＂کتيا 

سره مو ترې لرې لرې وا！ن پورې بيايي. 
))پترارک(( يو نوميالی اي＂الوي پوه د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاينه ک３ وايي: 

))زه يوه ډله ملگري او دوستان لرم چ３ شپ３ او ور＄３ له هغوى سره ت５روم. زما ！ول دوستان د 
ن７ۍ نوميالي دي چ３ پ７５ۍ او زمان پک３ خوندي دى. دغو دوستانو ډ４ر لرې وا！نونه وهلي او زما 
تر کوره رارس５دلي دي. دوی زما په زړه او سترگو ک３ ＄ای نيولی دی. هر وخت چ３ وغواړم، د 
هغو ليدو ته ور＄م او چ３ هر چ５رې ＄م له ＄انه سره ي３ بيايم. دومره خوږ ژبي دي چ３ ＇وک ي３ 
په خبرونه م８４７ي. د ژوند پ رازونه راته ＇رگندوي، د ت５رې زمان３ د پند او خوند کيس３ راته کوي 
او د انسانانو برخليکونه را＊يي. په دې م３ پوهوي چ３ ＇رنگه ژوند وک７م. چ３ خواشينی شم په 
خوږو او مالگينو خبرو م３ د غم اور وژني او خو＊وي م３. د ن５کمرغ９ الرې را＊يي او هغو ته د 
رس５دو لپاره خپل３ غوره الر＊وون３ له ما ＇خه نه سپموي. دا چ３ زما دا ملگري او دوستان ماته 

＇ومره گ＂３ رارسوي، زما ژبه ي３ د ستايلو او شم５رلو وس او توان نه لري.((
د کتاب، مطالع３ او کتابتون له دې دومره ＊５گ２و او گ＂و سره سره بايد دې ته مو پام وي چ３ د 
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کتابونو په مطالعه او ستاينه ک３ له ډ４ر غور او احتياط ＇خه کارواخلو، کله چ３ غواړو د مطالع３ په 
وسيله خپله معلوماتي پانگه زياته او ذهني ＄واک پياوړی ک７و، لوم７ی بايد د لوستلو لپاره غوره، 
گ＂ور او باوري کتابونه و！اکو. په دويم گام ک３ بايد د مطالع３ او لوستلو پرمهال خپل جسمي ＄واک 
ته هم پوره پاملرنه وک７و، هس３ نه چ３ په دې برخه ک３ په افراطي ک７ن３ سره خپل جسم او ذهن 

له اندازې زيات ست７ی او زيانمن ک７و.

د متن لن６يز:
په ت５رو زمانو ک３ چ３ کتاب نه و، لويانو به خپلو ماشومانو ته هغه کيس３ کول３ چ３ په ياد 

به ي３ وې.
ياد ک３ د هغو ساتل انسانان دې ته اړباسي، داس３ وسيل３ السته  د کيسو زياتوالی او په 
＇خه  ه５ر４دلو  له  او  ثبت  واسطه  په  هغ３  د  کيس３  او  پ３＋５  شيان،  شوي  ياد  چ３  راوړي 
ته راغی. اوس مهال  او کتاب من＃  پايله ک３ د کاغذ اختراع، د چاپ ماشين  په  وژغوري. 
کتابونه او کتابتونونه ډ４ر دي، خلک په اسان９ سره کوالی شي چ３ الس ته ي３ راوړي او ترې 
استفاده وک７ي. کتاب د هر چا لپاره تر هر ＇ه غوره ملگری دی، هر وخت د استفادې او 
خدمت لپاره چمتو دی. کتاب او مطالعه ډ４رې گ＂３ لري. بايد د مطالع３ لپاره غوره او گ＂ور 

کتابونه انتخاب ک７و.

١_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار سره متن په لوړ اواز ولولي نور دې غوږ ونيسي د لوست 
مفهوم او دکلمو سم تلفظ ته دې ＄ير شي.

٢_ دوه دوه تنه زده کوونکي دې د لوستل شوي متن اساسي مفهوم په لن６ ډول بيان ک７ي.

فعاليتونه
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د  کتابتون  او  کتاب  د  راشي،  ته  ！ولگي مخ３  د  وار سره  په  زده کوونکي دې  تنه  ٣_ درې 
ارز＊ت په اړه دې خبرې وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د کتاب او کتابتون د ارز＊ت 
په اړه خپل نظريات وليکي، بيا دې د ډل３ استازى د خپل３ ډل３ نظريات د ！ولگي په وړاندې 

ووايي.
٥_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:

�د چاپ ماشين لوم７ی په کوم ه５واد ک３ جوړ شو؟ t
�کاغذ ＇نگه او چ５رته جوړ شو؟ t

�کله چ３ کتاب نه و، خلکو به کيس３ نورو ته ＇نگه انتقالول３؟ t
�＇نگه کوالی شو خپله پوهه او معلومات زيات ک７و t

�کتابتون ته ＇ه اړتيا لرو؟ t
�د کتابونو د خوندي ساتلو لپاره کوم３ الرې چارې غوره گ２ئ؟ t

٦_ ＇لورتنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي په وړاندې د لوست لن６ مفهوم ووايي.

زده کوونکي دې د کتاب د ارز＊ت په اړه  يوه لن６ه مقاله وليکي او خپل３ نظري３ او تجرب３ دې 
پک３ بيان ک７ي.

ن５کمرغه هغه ＇وک دی چ３ له دوو شيانو ＇خه يو ولري:
يا ＊ه او غوره کتابونه يا داس３ دوستان او ملگري چ３ کتابونه لري.

)ويکتور هوگو(
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الندې کيسه ولولئ او＄انونه پرې پوه ک７ئ:
يو س７ى له قاضي سره نوكر و. په ډ４ر اخالص او ايماندارۍ ي３ د قاضي خدمت كاوه. 

قاضي هم ترې خوښ و او هر ډول مرسته به ي３ ورسره كوله. 
يوه ورځ نوكر د قاضي د ＄مك３ په اړولو بوخت و.  په ＄مكه ك３ ي３ له سرو زرو يوه ډكه 
ك＂وه ومونده او قاضي ته ي３ راوړه. ورته وي３ وويل: قاضي صاحبه! دا د سرو زرو ك＂وه م３ ستا 
په پ＂ي ك３ وموندله. قاضي ډ４ر زيات خوشحاله شو او مزدوري ي３ ورزياته ك７ه. هر وخت ي３ 

مرست３ ورسره كول３. 
＇ه موده ورسته هغه س７ي د قاضي مزدوري پر４＋وده او ب５كاره شو. له يوه او بل سره به 
گر＄５ده. د خداى> ك７ه وو، له غلو او بد كارو سره ملگرى شو. يوه ورځ ي３ د يوې ＊３％ 
غوږوال９ پ＂３ ك７ې. خلكو هغه ونيو او د غال په تور ي３ محمك３ ته راوست. په محكمه ك３ 

همغه قاضي ناست و چ３ دى ورسره ＇ه موده د مخه نوكر و. غل ي３ قاضي ته وړاندې ك７.
قاضي چ３ مزدور وليد، نو ډ４ر خپه شو. له ＄ان سره ي３ وويل دا خو ډ４ر نيك س７ى و. د 
يو بل چا په تور به ي３ دلته راوستى وي. كه هغه غال كوالى، نو هغه زما په ＄مكه ك３ موندلي 

سره زر به ي３ پ ك７ي وو. 
قاضي ترې پو＊تنه وك７ه چ３ درواغ او ر＊تيا ＇رگند شي. هغه هم ورته ر＊تيا وويل او 
خپل جرم ي３ ومانه. قاضي ورته وويل: ))زما په ＄مكه ك３ دې ددې غوږواليو سل هومره سره 

زر وموندل، خو ب３ خيانته دې راك７ل. اوس دې دا نا＇يزه غوږوال９ پ＂３ ك７ي دي. ول３؟((
مزدور ورته وويل: ))لوم７ى م３ له ＊و خلكو سره ناسته او والړه وه. په غال نه پوه５دم او 
نه م３ بد كارونه كول. اوس له وزگارو او بدكارانو سره مل يم، ＄كه په غال او بدو كارونو 

روږدى شوم.((
بايد له بدكارانو او وزگارو  له پورته كيس３ ＇خه مو دا نتيجه واخيسته چ３ هي＆ وخت 
خلكو سره ناسته پاسته ونه ك７و. كه كله له هغوى سره ناست３ ته اړ شو، بايد د هغوى له بدو 

كارونو ＇خه پند او عبرت واخلو.  
ـــاره ـــي ـــو＊ ــــــره مـــــه كـــ＋ـــ５ـــنـــه ه لـــــه بـــــدانـــــو س
ــــه روزگــــــــاره ــــه ژونــــــــده ل ــــا بـــاســـي ل بــــــدان ت
ــر＄ــه گ ـــرې  ـــ５ ل بــــدانــــو  لــــه  وي  تــــــوان  دې  ＇ــــو 
ـــــرداره ـــد ك ـــر＄ـــ３ ب ـــه پ ـــد پ ـــ３، ب ـــر＄ ـــد گ ـــ３ ب چ
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يوويشتم لوست

انسانان په ！ولنه ک３ يو ل７ حقونه لري. البته ＄ين３ دا حقونه د بشر له خلقت راهيس３ 
تل موجود وو او طبيعي حقونه بلل ک８５ي، خو د ژوند په بهير ک３ بشر نور حقونه هم تر 
السه ک７ل چ３ دا د دوی ＄انگ７ي حقونه دي. دغه راز انسانان په ！ولنه ک３ د نورو حقونو 
په وړاندې مکلفيتونه هم لري چ３ هغوته بايد درناوي وک７ي. نن سبا ！ول３ پر مختلل３ 
！ولن３ او ه５وادونه زيار باسي چ３ بشري حقونه خوندي او په ه５＆ ډول ور＇خه ＇وک 
ب３ برخ３ نشي. په دې لوست ک３ په ！ولنه ک３ د بشري حقونو په هکله خبرې کوو او 

لولو چ３ انسانان په ！ولنه ک３ کوم حقونه لري.
_ بشري حقونه ＇ه شی دي او د نورو حق ته بايد ＇رنگه درناوی ولرئ؟

بشري حقونه
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بشري حقونه يو بنس لري او هغه انسانيت دی، له دې امله په ！وله ن７ۍ ک３ يو شان دي. 
د بشري حقونو زړی او هسته د اسالم د سپ５）لي دين له راتگ سره سم وکرل شوه. هغه 
انساني حقونه چ３ په اسالم ک３ بشرته ورک７ل شوي، په بل کوم سازمان او ！ولنه ک３ ＄ای نه 
لري، په دې توگه اسالم د بشري حقونو تر ！ولو لوم７ن９ سرچينه ده. اهلل> چ３ په دې ن７ۍ 
ک３ انسان پيدا ک７ی، له هماغه پيله ي３ پرې د زيات شم５ر بشري حقونو لوريينه هم ک７ې 
ده. د بشري حقونو شم５ره ډ４ره زياته ده، لکه: د ژوند کولو حق، د ملکيت لرلو حق، د زده 
ک７ې حق، د روغتيا حق، د تابعيت حق، د فکر اوبيان د ＇رگندولو حق، د انساني کرامت 

او شخصيت د خونديتوب حق ... .
د ！ولنيز ژوند په بهير ک３ ＄ين３ وخت د زور واکوله خوا د کمزورو حقونه په زور زياتي 
تر پ＋تو الندې او له هغو ＇خه ب３ برخ３ ک８５ي. که وگورو دوی د خپلو حقونو د تر السه 
کولو لپاره هل３ ＄ل３ ک７ي چ３ ډ４ر اوږد تاريخ او لرغون３ مخينه لري، ب５لگ３ ي３ په بشري 

تاريخ ک３ خوندي دي. 
ب５ال  په  او  وشو  درناوی  پوره  ته  بشر حقونو  د  راتگ سره  په  دين  د سپ５）لي  اسالم  د 
ارشاداتو ک３ د  نبوي  او  الهي احکامو  په  يوړل.  له من％ه  توپيرونه ي３  ！ول  ب２و موجود  ب５لو 
دغو بشري حقونو د تثبيت په هکله ډ４رې زيات３ الر＊وون３ شته. د ب５لگ３ په توگه کله چ３ 
 Uته وويل: ای حبشي غالمه! حضرت محمد Wحضرت بالل Wحضرت ابوذرغفاري
ورته  وفرمايل: تور حبشي او سيد قريشي دواړه برابر او د خدای> بندگان دي. ويالی شو 
چ３ ！ول انسانان برابر حقونه لري او په ＄انگ７ي او ！ولنيز ژوند ک３ بايد له هغو ＇خه برخمن 
شي. د بشري تاريخ په اوږدو ک３، د ن７ۍ په گوټ گوټ ک３ وگ７و د خپلو بشري حقونو د 
ترالسه کولو لپاره ＄انگ７ې او ډله ييزې هل３ ＄ل３ ک７ي او غ８ونه ي３ پورته ک７ي دي، خو په 

ن７يواله کچه داس３ کومه اداره نه وه چ３ له هغوی ＇خه سلب شوو حقونو مالت７ وک７ي.
او  يوی اليح３  د  لپاره  دفاع  د  بشري حقونو  د  ن７يواله کچه  په  ن７يوال３ جگ７ې  دويم３ 
قانون د جوړولو اړتيا رامن％ته ک７ه. په دې ل７ ک３ په )١٩٤٧( ميالدي کال د ملگرو ملتونو 
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د عمومي ！ولن３ له خوا د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه تصويب شوه. دا اعالميه يوه سريزه 
او )٣٠( مادې لري. د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ له مخ３ انسان تر هر ＇ه لوم７ی د 
ژوند کولو ازادي او د شخصي امنيت لرلو حق لري. همدارنگه ه５）وک بايد شکنجه يا ونه 
＄ورول شي. هر ＇وک حق لري چ３ حقوقي شخصيت ي３ په رسميت وپ５ژندل شي. ！ول 
د قانون په وړاندې برابر دي. ه５）وک دې په خپل سربندي يا له خپل ！ا！وبي تبعيد نه ک７ای 
شي. د چا په شرافت او ابرو دې ت５ری نه ک８５ي. هر ＇وک حق لري چ３ ازاد فکر وک７ي، 
خپل فکر او نظر په ازادانه ډول ＇رگند ک７ي. د بيان ازادي چ３ د بشر د حقوقو د ن７يوال３ 
اعالمي３ په نولسمه ماده ک３ راغل３، د بشر د ډ４رو مهمو او بنس＂يزو حقونو ＇خه گ２ل شوې 
ده. په دې برخه ک３ يادونه شوې ده چ３ هر ＇وک د بيان ازادي لري، خو د بيان آزادي هم 
خپل３ پول３ او حدونه لري. تر هغه چ３ پک３ بشري کرامت ته سپکاوی نه وي او د هغه په 
وسيله د چا بشري حقوق تر پ＋و الندې نشي، د چاله ديني او مذهبي عقيدو، قومي، نژادي 
او توکميز حيثيت او له خپلو ملي ه５وادنيو گ＂و سره په ！کر ک３ نه وي، د بيان ازادي جايزه 
ده. هر ＇وک حق لري چ３ زده ک７ه وک７ي. زده ک７ې به اجباري وي، فني او حرفوي زده 
ک７ې به د ！ولو په واک ک３ وي. د زده ک７ې موخه به د انساني شخصيت وده، د بشرحقونو ته 
درناوی او بنس＂يزه ازادي وي. مور او پالر به د خپل ماشوم په اړه د زده ک７ې د ډول په ！اکنه 
ک３ لوم７يتوب ولري. دولت مکلف دی چ３ د  وگ７و لپاره ب３ له کوم توپيره د زده ک７ې الرې 
چارې برابرې ک７ي، تر ＇و د خلکو د ذهني روزن３ شرايط برابر شي. د بشر د حقونو په 
ن７يواله اعالميه ک３ د داس３ نورو ډ４رو حقونو يادونه هم شوې ده چ３ هغه ！ول د انسان طبيعي 
او ！ولنيز حقونه گ２ل ک８５ي.په ن７يواله کچه ！ول هغه ه５وادونه چ３ د بشر د حقوقو اعالميه ي３ 
السليک ک７ې ده او په ملي کچه دغه دولتونه مکلف گ２ل ک８５ي چ３ د هغو رعايت وک７ي. 
د ملگروملتونو د بشري حقونو اداره او د بشر د حقونو ب５ال ب５ل３ ن７يوال３ ！ولن３ په ن７ۍ ک３ د 

بشري حقونو حالت ته پاملرنه کوي او هغه ＇اري.
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د متن لن６يز:
هر انسان ＊％ه وي او که نارينه، په ！ولنه ک３ د ژوند کولو، د فکر او بيان د ازادۍ 
حق، د انساني کرامت او شخصيت د خونديتوب حق لري. په اسالم ک３ هم د بشر د 
حقونو پوره درناوی شوی دی، هغه بشري حقونه چ３ په اسالم ک３ بشرته ورک７ل شوي 
په بل کوم سازمان او ！ولنه ک３ ＄ای نه لري. په ن７يواله کچه هم د بشر د حقونو د ورکولو 
او درناوي په هکله ＄انگ７ي قوانين  رامن％ته شوي او ه５وادونه ي３ په رعايت کولو اړ او 
مکلف ک７ي دي. کله نا کله په يو ډول انسان له يوه يا زياتو حقونو ＇خه ب３ برخ３ شي، 
نو د هغه بشري يا انساني دري＃ ته زيان رس８５ي. نن سبا ！ول３ پرمختلل３ ！ولن３ او ه５وادونه 
زيار باسي چ３ انسان خپل حقونه ولري او په ه５＆ ډول ور＇خه ب３ برخ３ نشي. ک５دای 
شي په ＄ينو حالتونو، لکه: د جگ７ې يا کورن９ تاوتريخوالی او يا د يو جرم د سرته رسولو 
په حالت ک３ يو يا له يوه ＇خه زيات حقونه و＄ن６ول شي، خو په ه５＆ توگه ترې انسان 
د تل لپاره ب３ برخ３ ک５دای نه شي اوس داس３ سازمانونه او ادارې شته چ３ په ！وله ن７ۍ 

ک３ د بشر د حقونو حالت ＇اري.

١_ درې تنه زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي، د بشري حقونو په اړه 
دې خپل نظر ووايي.

٢_ دوه تنه زده کوونکي دې د اسالم له نظره په بشري حقونو خبرې وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ووايي او د متن اساسي مفهوم ته دې ＄ير شي.

بشري  د  سره  ترتيب  په  دې  ډله  هره  وو４شل شي،  ډلو  درې  په  دې  کوونکي  زده   _٤
حقونو، د ＊％و د حقونو او ماشومانو د حقونو په اړه خپل معلومات وليکي او په پای ک３ 

دې د هرې ډل３ مشر ليکل شوی معلومات نوروته ووايي.

فعاليتونه
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کورن９ دنده

٥_ زده کوونکي دې فکر وک７ي چ３ کوم بشري حقونه په يو ！اکلي حالت ک３ ＄ن８４６ي، 
دوه تنه دې د نورو په وړاندې پرې ر１ا واچوي.

٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�تاسو له دې لوست ＇خه ＇ه مفهوم ترالسه ک７؟ t
�د  اسالم دين انسان ته کوم حقونه ورک７ي دي؟ t

�د بشر د حقونو په ن７يواله اعالميه ک３ د کومو بشري حقونو يادونه شوې ده؟ t
�دولتونه د بشري حقونو په هکله ＇ه مسؤوليت لري؟ t

�د بيان ازادي بايد تر کومه حده پورې وي؟ t

٧_ ＇و تنه زده کوونکي دې په الندې موضوعاتو يوه يوه دقيقه خبرې وک７ي:
په خپل ه５واد ک３ بشري حقونو ته په کومه سترگه گورئ؟ ايا په دې هکله په خپل ه５واد 

ک３ کومو حدودو ته ＄ای ورکوئ؟

زده کوونکي دې د بشري حقونو د اړتيا او ارز＊ت په اړه يوه مقاله وليکي او د بل３ ور３＄ 
پ＋تو مضمون ساعت ک３ دې نورو ته ووايي.

کله چ３ هوس پر عقل بريالى شي، انسان کندې ته لوي８ي. 
))حضرت علي کرم اهلل وجهُه(( 
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الندې شعر ولولئ او خوند ترې واخلئ:

ســتا د عشــق لــه وينــو ډک شــول ＄يگرونــه 
ســرونه  زلمــي  بايلــي  کــ３  الره  پــه  ســتا 
شــي  فــارغ  زمــا  زړگــی  راشــمه  تاتــه 
مارونــه  زړه  د  اند４＋ــن３  تامــ３  ب５لــه 
کــه هــر ＇ــو مــ３ د دنيــا ملکونــه ډ４ــر شــي 
زمــا بــه ه５ــر نشــي دا ســتا ＊ــکلي باغونــه 
کــ７م  رايــاد  چــ３  هيرومــه  تخــت  ډهلــي  د 
ســرونه  غــرو  د  پ＋ــتونخوا  ＊ــکل３  د  زمــا 
د رقيــب د ژونــد متــاع بــه تــار پــه تــار کــ７م 
زارونــه  کاگــو  پ＋ــتانه  تــورو  پــه  چــ３ 
شــي بيــا  بــه  دور  حميــد  د  او  فريــد  د 
تاختونــه  لــوري  هــر  پــه  کانــدم  و  زه  چــ３ 
کــه تمامــه دنيــا يــو خــوا تــه بــل خــوا يــ３ 
ډگرونــه  تــش  خالــي  ســتا  دي  زمــا خــوښ 
کا ه５رنــه  قــدر  ســتا  دغــه  بــه  احمدشــاه 
ملکونــه  جهــان  تمــام  د  ونيســي  کــه 
             )لوی احمدشاه بابا(
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دوه ويشتم لوست

د مور دري＃

مور د کورن９ بنس اي＋ودونک３ او د ！ولن３ جوړوونک３ ده. په ！ولنه ک３ ي３ دري＃ تر 
هر چا او هر ＇ه لوړ دی. مور ده چ３ په خپله غ８５ ک３ م７５ني اوالدونه، غيرتي ＄وانان، 
عالمان پوهان او اديبان روزي، همدوی دي چ３ ！ولنه د ترق９ او پرمخت， پر لور بيايي 
او کارنام３ ي３ د ！ول ملت لپاره تلپات３ وياړ وي. مور تر ！ولو مهربانه ده، مور تر ！ولو زياته 
مينه ناکه ده. مور روزونک３ او احساس وروکوونک３ ده. د اسالم د ستر الر＊ود حضرت 
محمدU په وينا چ３:  ))جنت د مور تر پ＋و الندې دی.(( په دې وينا سره ي３ اوالدونه 

د مور او پالر درناوي ته رابللي دي.
په دې لوست ک３ به د مور د عاطف３، زړه سوي او مهربان９ په اړه يوه کيسه ولولئ.

مور ول３ د زيات درناوي وړ ده؟
زړه د مين３ او عاطف３ ＄ای دی، د مور په زړه ک３ د خپل اوالد په اړه دا مينه عاطفه او 
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صله رحمي تر هر چا ډ４ره زياته ده او تل ي３ په اوالد باندې د ن５کو لور يينه وي. مور ته بايد 
په درنه ستر－ه وکتل شي او درناوی ي３ وشي.

د مور د ستايلو او درناوي اصل ته په پ＋تو ادبياتو ک３ هم زياته پاملرنه شوې ده. زيات 
شم５ر شاعرانو او ليکوالو په خپلو منظومو او منثورو اثارو ک３ د مور مقام ستايلی دی. په 
ب５ال ب５لو ادبي نثرونو، شعرونو، داستانونو، ناولونو او نورو ادبي ！و！و ک３ د مور مقام ته پاملرنه 
شوې او د مور مقام پک３ ستايل شوی دی. ويالی شو چ３ د مور مقام په پ＋تو ادبياتو ک３ 
＄ان／７ی ＄ای لري او زموږ د ادبياتو يو مهم ＇پرکی جوړوي. په ب５ال ب５لو ليکنو ک３ د مور 
مقام، د مور مهرباني، شفقت او عاطفه د اوالد په روزنه ک３ د هغ３ ک７او او زيار انعکاس 
موندلی دی. د دغو ！ولو ليکنو مقصد يو دی او هغه دا چ３ د مور د مقام او حقوقو پ５ژندل 
او د هغ３ درناوی کول. په ولسي ادب او په ت５ره بيا په شفاهي ادب ک３ هم د مور د مين３ 
عاطف３ او مهربان９ په اړه ډ４رې کيس３ شته چ３ يوه نمونه ي３ دلته راوړو: وايي چ３ د يوې 
مور ماشوم بل３ ＊％３ پ ک７. د ماشوم مور که هر ＇ومره له غل３ ＊％３ ＇خه خپل ماشوم 
وغو＊ت، خو هغ３ ور نه ک７ او وي３ ويل چ３ دا زما زوی دی. د ماشوم مور په چيغو چيغو 
قاضي ته والړه او عرض ي３ وک７ چ３ يوې ＊％３ م３ ماشوم پ ک７ی او نه ي３ راکوي. قاضي 
غله ＊％ه راوغو＊ته، هر ＇ومره پل＂ن３ چ３ ي３ ترې وک７ې ＊％ه قانع نه شوه، ويل ي３ چ３ 
دا زما خپل زوی دی، پر ما ي３ نا حقه دعوه ک７ې ده. قاضي تر ل８ فکر وروسته وويل: ما 
يوازې پر８４دئ چ３ د پر４ک７ې په اړه فکر وک７م. دواړه ＊％３ د قاضي له کو！３ نه ووتل３. يوه 
ش５به وروسته قاضي دواړه ＊％３  راوغو＊تل３. هغوی ته ي３ خپله پر４ک７ه داس３ اعالن ک７ه: 
وروسته له ډ４ر سوچ ＇خه زه دې نتيج３ ته ورس５دم چ３ ماشوم بايد دوه ！و！３ شي، يوه ！و！ه 
د يوې مور او بله ！و！ه د بل３ مور. په دې پر４ک７ې به عدل او انصاف پر ＄ای شي. قاضي 
جالت راوغو＊ت، ويل راشه دا ماشوم دوه ！و！３ ک７ه. کله چ３ جالد توره په الس راغی د 

ماشوم اصلي مور غ８ ک７:
"قاضي صاحب ماشوم مه دوه ！و！３ کوئ، دا ماشوم زما نه دی، هغ３ ته ي３ ورک７ئ." 
قاضي پوه شو چ３ د ماشوم اصلي مور همدا ده، ＄که چ３ د خپل زوی مرګ ي３ نشو 
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زغمالی او هغه بله چ３ د ماشوم اصلي مور نه وه، د قاضي پر４ک７ه ي３ ومنله. په دې تو－ه 
قاضي ماشوم خپل３ اصلي مور ته وسپاره او هغ３ بل３ غل３ ＊％３ ته ي３ سزا و！اکله.

د متن لن６يز
د اسالم ستر پ５غمبر حضرت محمدU فرمايلي دي چ３: ))جنت د مور تر پ＋و 
الندې دی.(( د مور مقام په ！ولنه ک３ تر هر چا لوړ دی او درناوی ي３ په ！ولو الزم دی. د 
مور د مقام او درناوي په اړه په پ＋تو ليکلي او －７ني ادب ک３ زيات３ منظوم３ او منثورې 
！و！３ شته. په دې کيسه ک３ د مور د مهربان９ يوه داس３ نمونه تاسو ولوسته چ３ مينه او 

مهرباني ي３ له بل چا سره نه شي پرتله ک５دای.
مور د مين３، محبت او مهربان９ يوه داس３ چينه ده چ３ د هر ډول حاالتو د زغملو 

لپاره ي３ تانده ساتي. 

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او مطلب ته دې ＄ير شي.
٢_＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره الندې لغات معنا او د تخت３ پر مخ دې په جملو 

ک３ وکاروي: پر４ک７ه، پ ک７، و ！اکله، غله، ！و！３، لوريينه، ک７او.
په پنسل ډک  په مناسبو کلمو سره  ٣_ زده کوونکي دې د الندې جملو تش ＄ايونه 

ک７ي:
د مور مقام په ！ولنه ک３...................... لوړ دی.

زړه د ............... او .................... ＄ای دی.
وايي چ３ د يوې مور ...................... بل３ ＊％３ ..................... ک７.

مور د ................... بنس اي＋ودونک３ او د ................... جوړونک３ ده.
مور په خپله غ８５ ک３ ....................... او ........................ روزي.

٤_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ول／３ مخ３ ته راشي او په الندې ډول دې پخپل من＃ 
ک３ خبرې وک７ي:

فعاليتونه
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کورن９ دنده

اجمل: الفته وروره ست７ی مه ش３.
الفت: خير يوس３، ژوندی اوس３ اجمله وروره.

اجمل: تاسو چ５رته تللي وئ؟
الفت: زه خو محکم３ ته تلل３ وم.

اجمل: خير خو و، د ＇ه لپاره؟
الفت: زموږ د کلي د يوې مور ماشوم بل３ ＊％３ غال ک７ی و.

اجمل: ＊ه نو! بيا مو ＇ه وک７ل؟
الفت: د ماشوم مور قاضي صاحب ته عرض وک７.

اجمل: قاضي صاحب د ماشوم د مور عرض واور４ده؟
الفت: هو! غله ＊％ه ي３ را وغو＊ته او پو＊تن３ ي３ ترې وک７ې.

اجمل: اخر ＇ه پر４ک７ه وشوه؟
الفت: غال شوی ماشوم ي３ خپل３ اصلي مور ته تسليم ک７.

٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره د کيس３ مفهوم په لن６و خبرو ک３ نورو ！ول／يوالو 
ته ووايي.

ته ＇ر－ند  ！ول／يوالو  خپلو  نظر  ک７ل؟ خپل  زده  تاس３ ＇ه  کيس３ ＇خه  دغ３  له   _٦
ک７ئ.

زده کوونکي دې د مور د مهربان９ په اړه کومه اور４دل３ کيسه په ＇و کر＊و ک３ وليکي او 
بله ورځ دې په ！ول／ي ک３ ولولي.

))هغه الس چ３ زان／و زن／وي، هغه جهان زن／وي((
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درو４شتم لوست

جومات او ＊وون％ی
)خبرې اترې(

د ماشوم لوم７نی چاپ５ريال د مور غ８５ ده. د مور غ８５ د ماشوم د روزن３ او پالن３ او له 
مهربان９ ＇خه ډک لوم７نی  ＊وون％ی دی. کله چ３ ماشوم د －ر＄５دو شي او په خبرو 
کولو پيل وک７ي، نو بيا جومات او ＊وون％ي ته الره پيدا ک７ي. جومات او ＊وون％ی په 
يو کلي يا اولس ک３ دوې بنس＂يزې ستن３ دي چ３ د هر کلي شتمني، بری او يو والی 
د همدغو دوو ستنو په ！ين／＋ت پورې ت７لی دی. په جومات ک３ ديني فضا موجوده ده 
او ＊وون％ي ک３ د پوه３ هوا چل８５ي. يو ي３ د＊مني او کينه پاکوي او بل ي３ ناپوهي له 

من％ه وړي او مدنيت را من％ته کوي.
_ تاس３ خپله لوم７ن９ زده ک７ه له کوم ＄ايه پيل ک７ې ده؟

_ ستاسو په اند رسمي زده ک７ه ＇ه راز زده ک７ه ده؟
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زموږ په －ران ه５واد افغانستان ک３ د زده ک７ې بهير په دوديز ډول له ډ４ر پخوا ＇خه پيل 
شوی او په ب５ال ب５لو الرو ي３ وده او پراختيا موندل３ ده. پخوا به هلکانو او نجونو په جوماتونو 
او لوستل زده  به ي３ لوستل چ３ ليکل  ک３ ديني زده ک７ې کول３، د وخت دوديز کتابونه 
ک７ي. دې زده ک７و ته غير رسمي زده ک７ې ويل ک５دې. د وخت په ت５ر４دو سره ددې زده ک７و 
تر ＇ن， رسمي زده ک７ې پيل شوي. د زده ک７ې منظم３ دورې لکه: لوم７ني ＊وون％ي، 
من％ني ＊وون％ي او نور را من％ته شول. په دې ＊وون％يو ک３ د ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ د 
！اکلو هدفونو او موخو د تر السه کولو لپاره ！اکلي درسي کتابونه لوستل ک５دل. کله چ３ به له 
دې ＊وون％يو ＇خه ＇وک فارغ شول، نو په ＊ه ډول به په ليک او لوست پوه５دل او خپل３ 
اړتياوې به ي３ پوره کول３. د زده ک７ې دا ل７ۍ نوره هم پراخه شوه، ليس３، د ＊وونکو د روزن３ 
عالي مؤسس３، د لوړو زده ک７و مؤسسی او ＄ان／７ي پوهن％ي را من％ته شول. په ＄ينو برخو 
ک３ همدا اوس د ماس＂رۍ تر بريده د زده ک７و بهير پخپله د ه５واد په دننه ک３ تر سره ک８５ي. 
که ＊ه ＄ير شو او د زده ک７ې ＄ايونو ته پاملرنه وک７و نو په کلي يا اولس ک３ د جومات او 
＊وون％ي دواړو فضاوې سره الزم３ او ملزوم３ دي چ３ په نتيجه ک３ ！ول کليوال له ر＊تين３ 
پوه３، مدنيت او ورورول９ ＇خه برخمن ک８５ي. ＇وک چ３ دغه ن５ک خدمت تر سره کوي 

هغه هم د کلي ＊وونکی او د کلی امام دی. 
په دې اړه به مرکه او خبرې اترې ولولو:

د دوو نجونو )زرک３ _ ＇ان／３( تر من＃ مرکه )خبرې اترې( 
 ＇ان／ه: السالم عليکم زرک３ خورې ست７ې مه ش３!

زرکه: وعليکم السالم ＇ان／３ خورې ته ست７ې مه ش３.
＇ان／ه: اجازه را کوې چ３ ستا ＇خه، ستا د زده ک７و په اړه پو＊تنه وک７م؟

زرکه: مهرباني وک７ه، ول３ نه. زه ستا په خدمت ک３ يم.
＇ان／ه: تاسو خپله لوم７ن９ زده ک７ه چ５رته پيل ک７ه؟

زرکه: خورې زما د زده ک７ې پيل له جومات ＇خه شوی دی.
＇ان／ه: ول３، ستاس３ په کلي ک３ ＊وون％ی نه و؟
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زرکه: ＊وون％ی و، خو يوازې هلکان به ＊وون％ي ته تلل.
＇ان／ه: تاسو په جومات ک３ له چا نه زده ک７ه کوله؟

زرکه: د جومات مال صاحب به موږ ته په ورځ ک３ د سهار او ماسپ＋ين له خوا سبق را 
کاوه.

＇ان／ه: تاسو په جومات ک３ کوم کتابونه لوستل؟
زرکه: موږ په جومات ک３ يوازې ديني کتابونه لوستل.

＇ان／ه: کله مو ＊وون％ي ک３ زده ک７ه پيل ک７ه؟
په  او پالر م３ د نجونو  ته راغلم  اته کلنه وم چ３ د خپل３ کورن９ سره کابل  زرکه: زه 

لوم７ني ＊وون％ي ک３ شامله ک７م.
＇ان／ه: تاسو اوس مهال په ＇وم ！ول／ي ک３ ياست؟

زرکه: زه س８ کال له دولسم ！ول／ي ＇خه فارغه شوم.
＇ان／ه: د نورو لوړو زده ک７و تصميم لرې؟

زرکه: کانکور ازموينه م３ ورک７ې، هيله لرم چ３ ژورناليزم پوهن％ي ته بريال９ شم.
＇ان／ه: خدای دې وک７ي، تاسو ته برياليتوب غواړم.

 
د دوو هلکانو )ايمل _ اجمل( تر من＃ خبرې اترې

ايمل: اجمل وروره تاسو چ５رته اوس８５ئ؟
اجمل: ايمل وروه، زه د خپل３ کورن９ سره يو ＄ای په خوست ک３ اوس８５م.

ايمل: په خوست ک３ د زده ک７ې بهير ＇ن／ه دی؟
اجمل: په خوست ک３ له ＇وارلسو ＇خه زيات３ ولسوال９ موجودې دي. په هره ولسوال９ 

ک３ لوم７ني او من％ني ＊وون％ي شته.
ايمل: اور４دلي م３ دي چ３ په کلو او بان６و ک３ خلک خپل３ لو１ي په ＊وون％يو ک３ نه 

شاملوي؟
اجمل: ايمل جانه! دا د ډ４ر پخوا وخت خبره ده، اوس داس３ نه ده.
ايمل: ستاسو په سيمه ک３ دوديزې زده ک７ې اوس هم تر سره ک８５ي؟

اجمل: زموږ د زده ک７و لوم７نی ＊وون％ی خو جومات دی.
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ايمل: دا په کوم لحاظ؟
اجمل: دا ＄که چ３ په جومات ک３ زموږ ماشومانو ته ديني زده ک７ه ورکول ک８５ي. دا 

زده ک７ه ډ４ره اړينه ده.
ايمل: عصري زده ک７ې خو هم اړين３ دي؟

اجمل: ول３ نه؟ د همدې اړتيا په اساس خو ＊وون％ي او د لوړو زده ک７و مؤسس３ را 
من％ته شوي دي.

ايمل: ستاسو په ولسوال９ ک３ نجون３ او هلکان په يوه ＊وون％ي ک３ درس وايي او که 
سره ب５ل؟

اجمل: يوازې زموږ په ولسوال９ ک３ نه، بلک３ د افغانستان په ！ولو سيمو ک３ د نجونو 
لپاره جال او د هلکانو لپاره جال ＊وون％ي دي، آن تر دې چ３ ودان９ ي３ هم سره جال دي.

ايمل: تاسو اوس په ＇ويم ！ول／ي ک３ ياست؟
اجمل: دوه کاله مخک３ له غازي ل５س３ ＇خه فارغ شوي يم او اوس د خوست پوهنتون 

د طب پوهن％ي د دويم کال محصل يم.

دريمه مرکه
شريف: ظريف جانه! السالم عليکم، ＇ن／ه ي３؟

ظريف: وعليکم السالم شريفه وروره، د اهلل> مهرباني ده، ＊ه يم.
شريف: په دې ک）وړه ک３ دې ＇ه را اخيستي دي؟

ظريف: په دې يوه ک）وړه ک３ د ＊وون％ی کتابونه دي او په دا بله ک３ د جومات.
شريف: اوس ＊وون％ي ته ＄３ او که د کلي جومات ته؟

ظريف: په جومات ک３ م３ د مال صاحب نه سبق وويلو، اوس غواړم چ３ ＊وون％ي ته 
والړ شم.

شريف: د ＊وون％ي او جومات کتابونه هم مهال زده کوالی ش３؟
ظريف: ه）ه کوم چ３ د سهار له خوا په جومات ک３ ديني سبق ووايم او له غرم３ نه 

وروسته ＊وون％ي ته الړ شم.
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شريف: د جومات له مال نه دې کوم کتابونه شروع ک７ي دي؟
ظريف: قرآنکريم م３ له ترجم３ سره پيل ک７ی دی.

شريف: د ＊وون％ي په ＇ووم ！ول／ي ک３ ي３ او کوم کتابونه واي３؟
مختلف  نور  او  ساينس،  رياضي،  جغرافيه،  تاريخ،  يم،  ک３  ！ول／ي  نهم  په  ظريف: 

مضامين را ته تدريس ک８５ی. 
له کتابونو سره  په جومات ک３ لوستي دي، د ＊وون％ي  شريف: کوم کتابونه چ３ دې 

مرستندوی ک５دای شي؟
ظريف: که ر＊تيا ووايم زما د بري المل په جومات ک３ لوستي کتابونه دي.

شريف: دا ＇ن／ه ک５دای شي؟
ظريف: دا ＄که چ３ د ترجم３ په ترڅ ک３ م３ ډ４ر لغات ذ４رمه ک７ي.

شريف: تا دې خدای> په خپلو زده ک７و ک３ بريالی لري.

د متن لن６يز
زموږ په ه５واد افغانستان ک３ د زده ک７ې بهير له ډ４ر پخوا ＇خه پيل شوی دی.

پخوا به وړو نجونو او هلکانو د خپل کلي په جوماتونو ک３ د جومات د امام يا مال 
نور  او  پنج کتاب  الفب３ سيپاره، الف الم، قرآنکريم، خالصه،  ＇خه زده ک７ه کوله، 

دوديز کتابونه ي３ لوستل، دغ３ زده ک７و ته ي３ غير رسمي زده ک７ې ويل３.
کله چ３ ＊وون％ي تاسيس شول، د غير رسمي زده ک７و تر ＇ن， رسمي زده ک７ې 
هم پيل شوې، د زده ک７ې منظم３ دورې، لکه: لوم７ني ＊وون％ي، من％ني ＊وون％ي، 
ثانوي ＊وون％ي او نور را من％ته شول. په دې ＊وون％يو ک３ د ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ 
لوستل  کتابونه  تعليمي نصاب سره سم درسي  د  لپاره  تر السه کولو  د  ！اکلو موخو  د 
ک５دل. دا ل７ۍ اوس د لوړو زده ک７و تر بريده غ％５دل３ ده. د ＊وونکو د روزن３ مؤسس３، 
پوهن％ي د ماس＂رۍ تر بريده زده ک７ې خپله د ه５واد په داخل ک３ تر سره ک８５ي. ＊ايي تر 

دې ال هم د لوړو زده ک７و زمينه پخپله د ه５واد په دننه ک３ برابره شي.
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١_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. د يوې ډل３ يو تن غ７ی دې له بل３ ډل３ ＇خه 
الندې پو＊تن３ وک７ي او د هغ３ ډل３ يو تن غ７ی دې په وار سره ＄واب ووايي:

�د ماشوم لپاره د زده ک７ې لوم７نی چاپ５ريال کوم دی؟ t
�دوديزې زده ک７ې کومو زده ک７و ته وايي؟ t

�رسمي زده ک７ې کوم３ دي؟ t
�ستاس３ په سيمه ک３ د نجونو لپاره جال ＊وون％ي شته؟ t

�لوړې زده ک７ې له کوم ！ول／ي ＇خه پ５ل８５ي؟ t
زموينه په کوم نوم سره ياد８４ي؟ � tلوړو زده ک７و ته د شمول آ

٢_ يو يو زده کوونکی دې په وار سره د ！ول／ي مخ３ ته راشي، د خپلو زده ک７و د پيل په اړه 
دې دوه دقيق３ خبرې وک７ي.

٣_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره الندې لغات په جملو ک３ وکاروي:
چاپ５ريال، پيل، بنس＂يزې، ！ين／＋ت، وده، دوديز، موخو، اړتياوې، بريده، ل７ۍ.
٤_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په وار سره د الندې جمل３ اصلي مفهوم ووايي:

))په جومات او ＊وون％ي ک３ د دين او پوه３ هوا چل８５ي.(( 

هر زده کوونکی دې د خپل３ خصوصي او رسمي زده ک７و په اړه لس کر＊３ مطلب وليکي او 
د بل３ ور＄３ د پ＋تو مضمون په درسي ساعت ک３ دې نورو ！ول／يوالو ته واوروي . 

      
د علم او پوه３ هر ＊وون％ی چ３ پرانستل ک８５ي، د زندان دروازه ت７ل ک８５ي.

        )ويکتور هوگو(

فعاليتونه

کورن９ دنده
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＇لور ويشتم لوست

قامــوس د يوې ژبــ３ د لغاتو ز４رمه ده. د هغه ژب３ د لغاتو ！وله شــتمني پک３ را ！وله 
شوې وي.

د قاموس ليکنه او د لغاتو را！ولول او سپ７ل يو ارز＊من او د قدر وړ کار دی، دا  کار 
پر پ＋تو سرب５ره د ن７ۍ په ！ولو ژونديو ژبو ک３ ترسره شوی د ی.

خپلــ３ ژب３ ته خدمت کول پــه حقيقت ک３ خپل علمي، کلتوري او ！ول３ فرهنگي 
شتمن９  ته خدمت کول دي. 

په دې لوست ک３ به  پ＋تو قاموسونه  دروپ５ژنو. 
قاموس ليکل او له قاموس سره بلدتيا ＇ه گ＂ه لري؟ 

پ＋تو قاموسونه
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په ژبه کي د وخت په ت５ر４دو سره يو شم５ر لغات له  کارون３ ＇خه لو８４ي، ＄ای ي３ نورې  
کلم３ نيسي يا يوازې په يوې لهجي محدود８４ي  او يا د ＄ينو کلمو معنا او مفهوم بد ل８５ي.

د يــوې ژبــ３  د لغوي  پانگ３ د خونــدي ک５دو او  له نورو ژبو ＇خه راغلو کلمو د  تنظيم 
په موخه  قاموس ليکل  ک８５ي.

ســرب５ره  پــر دې که د يوې ژب３ ويونکي غــواړي دويمه ژبه  زده ک７ي، نو په دې ل７ ک３ تر 
！ولو لوم７ى قاموســونو ته اړتيا لري. ＄که د بل３ ژب３ په ســتونزمنو لغاتو پوه５دل له قاموس 

پرته امکان نه لري.
کــه لــه يوې خوا د قاموس په مرســته د لغاتو ب５ال ب５ل３ معنــاوې ＇رگند８４ي او د  دويم３ 
ژب３ د مشکلو لغاتو په حل ک３ کار ورکوي، نو له بل３ خوا لغوي ز４رمه هم له ورک５دو ＇خه 

ژغوري او راتلونکي نسل  ته ي３ انتقالوي.
کــه په پ＋ــتو ژبه کــ３ د قاموس ليکن３ تاريخي بهيــر ته پاملرنه وک７و، نــو وينو چ３ دغه 
قامــوس ليکنــه له ه５واده بهر پيل شــوې ده؛ پــه دې معنا چ３ د لوم７ي ＄ل لپــاره په بهرنيو 
ه５وادونو ک３ پ＋ــتو قاموســونه يا د پ＋ــتو قاموسونو مقدمات برابرشــول چ３ دا کار په خپل 

وخت او خپل ＄ای ک３ گ＂ورو.
له دې وروسته زموږ په ه５واد او کوزه پ＋تونخوا ک３ هم ＄ين３ قاموسونه وليکل شول چ３ 

))پ＋توسيند(( د دې اثارو يو ارز＊تناک او گ＂ور پيل گ２ل ک８５ي.
اوس به  د ＄ينو هغو قاموســونو لن６ه  پ５ژندنه وک７و چ３ زموږ په ه５واد  ک３ ليکل شــوي 

اوچاپ شوي دي:

١_ رياض المحبت:
د موندل شوو آثارو په ل７ ک３ په پ＋تو ژبه کي لوم７نى قاموس گ２ل ک８５ي. مؤلف ي３ نواب 
محبت خان د حافظ رحمت اهلل خان زوی دی، چي د احمدشاه بابا په وخت کي ي３ ژوند 

کاوه. دا کتاب په )١٢٢٠( لمريز کال ليکل  شوی دی.
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 ٢_ پ＋توسيند:
پ＋تو دري قاموس  دی؛ په )١٣١٦( لمريز کال د کابل په عمومي مطبعه ک３ چاپ شوی 

دی. مؤلف ي３ اروا＊اد محمدگل مومند دی. دغه قاموس اووه  زره  لغتونه لري. 

٣_ پ＋تو مرک３:
د پ＋ــتو مرک３ له خوا دوه قاموســونه ليکل شــوي چ３ يو ي３: )پ＋تو دري قاموس او بل 
ي３ دري پ＋ــتو قاموس( دی. په پ＋ــتو دري قاموس ک３ يوولس زره لغتونه ＄ای شوی دي. د 
کتاب مؤلف ي３ عبدالرحم ن لودين دی چ３ په ١٣٠٢ لمريز کال ک３ د پ＋ــتو  مرک３ دويم 

مشر و.

٤_ سپ５）ل３ پ＋تو:
د فارســي پ＋ــتو کوچنی قاموس دی په ١٩٤٠ ميالدي کال ک３ چاپ شــوی دی. دغه 
اثر لس زره لغتونه لري. د هر فارســي لغت لپاره ＇و پ＋ــتو لغتونه راوړل شوي دي. د کتاب 
ليکونکى ＊ــاغلی حبيب او لعل  محمد کارگر دي، دا قاموس په کندهار ک３ چاپ شــوی 

دی.

٥_ لس زره لغات: 
پ＋ــتو _ فارســي قامــوس دی؛ چ３ لــس زره  لغتونــه  پکي  ＄ای شــوي دي. د کتاب 

ليکونکی ي３ اعظم ايازی دی او چاپ ي３ په )١٣٢٠( لمريز کال  ترسره شوی دی.

٦_ پ＋تو اردو قاموس: 
د دغــه قاموس مؤلف ســيد راحت زاخيلی دی. په قاموس ک３ لــس زره لغتونه را ！ول 
شوي دي. د لغاتو اوډون  ي３ د الفبا په ترتيب په اردو ژب３ سره شوی دی. دا  کتاب په پ５＋ور 

ک３ چاپ شوی دی.
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٧_ افغان قاموس:
پ＋ــتو _ فارسي قاموس دی، په )١٣٣١ه .ش.( کال په دوو ！وکو ک３  خپور شوی. دغه 
قاموس د محمد گل نوري دی او د پ＋ــتو ！ولن３ د لغاتو د ＇انگ３ د غ７وله  خوا را！ول شــوی 

او ＇لو４＋ت زره  لغتونه لري. 

٨_ د افغان قاموس ترســر ليک الندې يو بل )دري _ پ＋ــتو( قاموس دی چ３ په دريو 
！وکونو ک３  د  پ＋تو ！ولن３ له خوا چاپ او خپور شوی دی. 

لومــ７ی ！وک ي３ په )١٣٣٥ه .ش.( کال له چاپه راوتلی. دا ！وک  د )الف( په توري پيل 
او د )ج( په توري پای ته رســ８５ي، په دې قاموس ک３ لوم７ی فارســي کلمه او د هغ３ فارسي 
معنا او بيا ي３ د پ＋تو معنا او تشريح ليکل شوې ده. ليکوال ي３ عبداهلل افغاني نويس دی. د 

پ＋تو ！ولن３ يو شم５ر پوهانو ي３ هم په کتنه او کره کولو ک３ برخه اخست３ ده.
دويــم ！ــوک ي３ د لوم７ي ！وک په تعقيب ليکل شــوی دی، د )ح( په توري پيل او په )غ( 

توري پای ته رس８５ي. )٩٤٠( مخه دی، نور خصوصيات ي３ د لوم７ي ！وک په ＇５ر دي.
د افغان قاموس دريم ！وک د نورو ！وکونو په شان دی. 

د دې قاموس د درې واړو ！وکونو د لغاتو شم５ر د )١٩٠٠٠( په شاوخواک３ ا！کل ک５دای 
شي.

٩_ پ＋تو قاموس:
دا قاموس په دوو ！وکونو ک３ د پ＋ــتو ！ولن３ له خوا په دولتي مطبعه ک３ چاپ شــوی دی. 
لوم７ی ！وک ي３ د )الف( په توري پيل او په )س( پای ته رســ８５ي. په قاموس ک３ هر لغت په 
دري ژبه معنا شوی او بيا په پ＋تو جملو ک３ استعمال او جمله هم په دري ترجمه شوې ده. 
دويم ！وک ي３ د لوم７ي ！وک په تعقيب ليکل شوی. چاپ ي３ په )١٣٣٢( هجري کال ک３ 
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ســرته رســ５دلی دی. دا ！وک د )ش( په توري پيل او په )ی( پای ته رســ８５ی. د دواړو ！وکونو 
د لغاتو شــم５ر )٤٠٠٠٠( په شــاوخوا ک３ ا！کل ک５دای شــي. د قاموس مؤلف يو تن نه دی، 

بلک３ د پ＋تو ！ولن３ د لغاتو د ＇انگ３ له خوا په گ６ه ليکل شوی دی.

١٠_ پ＋تو _ دري لن６ قاموس او فرهنگ مختصر دري _ پ＋تو:
دا دواړه قاموسونه د )١٣٨٤( لمريز کال په ژمي ک３ هم مهاله له چاپه راوتلي. د چاپ 
چارې ي３ د آزادۍ په مطبعه ک３ تر ســره شــوي دي. پ＋ــتو دري لن６ قامــوس په ليکلو ک３ 
د افغانســتان د علومو د اکاډم９ د پ＋ــتو ژب３ او ادبياتو دانس＂ي＂يوټ پوهانو او＇７５ونکو برخه 
اخيست３ ده. د هر لغت تلفظ په فونيميکه الفب３ ليکل شوى. د خج ＄ايونه هم په گوته شوي 
چ３ ويونکي ته د سم تلفظ په برخه ک３ الزم３ اسانتياوې برابروي. دغه قاموس د ＊وون％يو 
زده کوونکــو او هم د پ＋ــتو ژب３ له بهرنيو مينه والو ســره د پ＋ــتو ژب３ پــه زده ک７ه ک３ پوره 
مرســته کوالی شي. په دغه قاموس ک３ )٤٥٦٦( پ＋تو لغتونه په دري ژبه معنا شوي او هم 
ي３ گرامري خصوصيات ＊ــوول شــوي دي.فرهنگ مختصر دري _ پ＋تو، په ليکلو ک３ د 
دري ژب３ اوادب انس＂ي＂يوټ غ７و برخه اخست３ ده. په دې قاموس ک３ هم هماغه الر تعقيب 

شوې. دري لغات ي３ لوم７ی په فونيميکه ب２ه ليکلي او بيا په پ＋تو معنا شوي دي.

١١_ پ＋تو _ پ＋تو تشريحي قاموس:
د دې قامــوس د ليکلــو لوم７ن９ چارې اصًال د وخت د پ＋ــتو ！ولن３ د لغاتو د ＇انگ３ له 
خوا پيل شوې وې. په اوسن９ ب２ه د افغانستان د علومو اکاډمي له تاسيس نه وروسته، د ژبو او 
ادبياتو د مرکز د ژبپوهن３ ＇انگ３ دغه سلسله پس３ تعقيب او تر )١٣٦٥( لمريز کال پورې 

د دې قاموس ＇لور ！وکونه يو په بل پس３ له چاپه راوو４ستل.
په پ＋تو _ پ＋تو تشريحي قاموس ک３ لوم７ی هر لغت په پ＋تو الفب３ او بيا وروسته د تلفظ 
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د کره توب لپاره په فونيميکه الفب３ ليکل شــوی دی. همدغســ３ د کلمو د فشار ＄ايونه هم 
＊ــودل شــوی. د ＄ينو لغاتو لپــاره  مختلف لهجوي تلفظونه او مترادفــات راغلي دي او بيا 
＄ين３ لغتونو په لن６و لن６و جملو ک３ شرحه شوي دي. دا قاموس په پن％و ！وکونو ک３ ترتيب 
شوی دی. د ！ولو ！وکونو د لغتونو شم５ر ي３ تقريباً پن％ه پن％وس زروته رس８５ي. د دې قاموس 
＇لور ！وکونه چاپ او پن％م ！وک ي３ د＄ينو ســتونزو له امله له چاپه پات３ شــوی دی. پ＋تو _ 

پ＋تو تشريحي قاموس په ليکلو ک３ له ب５ال ب５لو قاموسونو ＇خه استفاده شوې ده.

د متن لن６يز:
د قاموس ليکل په پ＋ــتو ســرب５ره د ن７ۍ په ！ولو ژونديو ژبو ک３ تر ســره شــوي دي. 
قاموس د يوې ژب３ د لغاتو زيرمه ده، تقريباً د هغه ژب３ ！وله شــتمني پک３ را ！وله شــوي 

وي. نو ليکل او ترتيبول ي３ يو ارز＊من او د قدر وړ کار دی. 
قاموس ليکنه د يوې ژب３ د لغوي پانگ３ د خوندي ک５دو او له نورو ژبو ＇خه راغلو 
کلمو د تنظيم په موخه تر ســره ک８５ي. په پ＋ــتو ژبه ک３ قاموس ليکنه لوم７ی له ه５واده 
بهر پيل شــوې ده، وروسته په افغانستان اوکوزه پ＋ــتونخوا ک３ ＄ين３ قاموسونه وليکل 

شول.
)رياض المحبت، پ＋توســيند، پ＋تومرک３ قاموس، سپ５）ل３ پ＋تو، لس زره لغات، 
پ＋ــتو اردو قاموس، افغان قاموس، پ＋ــتو قاموس، پ＋ــتو دري لنــ６ قاموس، فرهنگ 
مختصر دري _ پ＋ــتو _ پ＋تو تشريحي قاموس( په پ＋تو ک３ ليکل شوي قاموسونه دي 

چ３ د پ＋تو ژب３ او لهجو لغوي پانگه پک３ خوندي ده.
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١_ درې تنه زده کوونکي دې په وارســره  د پ＋ــتو قاموســونو نومونه د ！ولگي په وړاندې 
ووايي.

٢_ دوه زده کوونکي دې  د ！ولگي مخ３ ته راشــي، د پ＋ــتو قاموسونو ارز＊ت دې بيان 
ک７ي.

درې تنــه زده کوونکــي دې د ！ولگي مخ３ ته راشــي او د الندې محــاورې په ＇５ر دې 
خبرې اترې وک７ي:

دويم زده کوونکی            در４م زده کوونکی  لوم７ی زده کوونکی   
هو، راشه:             نه ، مه را＄ه:  اجازه ده کتابتون ته راشم؟   

اجازه ده چ３ کتاب له ＄انه ســره يوســم؟/ هو، کتاب له ＄انه ســره يوســه/نه،  د کتاب وړلواجازه 
نشته. 

هو، په ！５لفون ک３ خبرې وک７ه.       نه، مه ي３ کوه  اجازه ده چ３ ！５لفون وک７م؟   
هو، وي３ گوره:             نه، مه ي３ گوره:  اجازه ده چ３ کتاب وگورم؟   

٣_ دوه تنه زده کوونکي دې و！اکل شي، يو تن دې الندې کلم３ په ب５لگه ي３ جملو ک３ 
د مفرد په ب２ه وکاروي او بل تن دې د جمع په ډول: 

)قلم، کتابچه، کتاب، بکس، قاموس، ليکونکی(
   

        لوم７ی                                                    دويم 
ستا قلمونه چ５رې دي؟   ستا قلم چ５رې دی؟   
ستا کتا بچ３ کو م３ دي؟ ستا کتابچه کومه ده ؟   

فعاليتونه
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ستا کتا بونه کوم دي؟  ستا کتا ب کوم دی؟    
ستا بکسونه چ５رې دي؟  ستا بکس چ５رې دی؟    

تا پ＋تو قاموسونه کتلي دي؟ تا پ＋تو قاموس کتلی دی؟   
د افغان قاموس ليکونکي ＇وک دي؟ د افغان قاموس ليکونکی ＇وک دی؟ 

٤_ دوه تنــه زده کوونکــي دې د ！ولگي په وړاندې لوم７ی خپل ＄ــان نورو ！ولگيوالوته 
وروپ５ژني او بيا دې د پ＋تو قاموسونو په اړه خبرې وک７ي.

٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
�پ＋تو _ دري لن６ قاموس په کومه مطبعه ک３، کله چاپ شوی؟  t

�افغان قاموس په ＇و ！وکونو ک３ تدوين شوی؟  t
�د پ＋تو اردو قاموس مؤلف ＇ه نوم８５ي؟ t

�په سپ５）ل３ پ＋تو ک３ ＇و زره لغات را！ول شوي دي؟ t
�پ＋تو لوم７نی قاموس په کوم نامه ياد８４ي؟ t

�د دويم３ ژب３ په زده ک７ه ک３ قاموس ＇ه رول لري؟ t

زده کوونکي دې د قاموس د ارز＊ت په اړه ＇و کر＊３  وليکي او په بله ورځ دې د نورو 
په وړاندې ووايي.

کورن９ دنده
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د ژب３ د زده ک７ې اهميت
)خبرې اترې(

پن％ه ويشتم لوست

په  ！ولنه ک３ د وگ７و تر من＃ د پوهون３ او را پوهون３ او د بشري پوهنو د زده ک７ې 
بنس＂يزه وسيله ژبه ده. انسانان د ژوند له هماغه لوم７ي پيل ＇خه د يو بل د پوهولو لپاره 
ژب３ ته اړ وو. هغوی اړ وو چ３ خپل فکر يو بل ته انتقال ک７ي او د بل په فکر باندې 
＄انونه وپوهوي، ژبه انسان ته د دې وړتيا ورکوي چ３ پوهه، مهارت، تجرب３ خوندي 
او په ليکن９ يا گ７ن９ )شفاهي( توگه ي３ نوروته ول８５دوي. له دې امله ژبه د خپل ارز＊ت 
له مخ３ د انسان په ژوند ک３ خورا مهم  رول لري. ژبه ده چ３ انسان له نورو ح５واناتو 
ب５لوي، غ４８دا او خبرې په ژبه ک８５ي او ژبه هغه وخت ＊ه زده ک８５ي چ３ خبرې پرې 
وشي، ＄که چ３ خبرې اترې د ژب３ د زده کولو اسانه او ＊ه الره ده که د يو چا هر ＇ومره 

ژب３ زده وي په هماغه اندازه ＄واکمن دی. 
که ژبه نه وای ＇ه به  پ５（ شوي وای؟  
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ژبپوهان ژبه د يو ل７ وييزو او اوريزو آوازونو مجموعه بولي چ３ د يوې  ！ولن３ وگ７ي ي３ 
يوله  بله د پوهولو لپاره پر ژبه راوړي او يو بل ته ي３ اوروي. په دې توگه ژبه د انسانانو تر من＃ 
د پوهولو راپوهولو يوه وسيله گر＄ي. د هغو کلمو او خبرو ！ولگي ته ژبه ويل ک８５ي چ３ يو 
＇وک ي３ بل چا ته د خپل فکر د بيان لپاره کاروي. وينا او خبرې کول د افکارو د ＇رگندولو 
ډ４ره ＊ه وسيله ده. ژبه يوه ！ولنيزه پديده ده چ３ د هغ３ په وسيله د ！ولن３ تر من＃ يو ډول 
اجتماعي مناسبات من＃ ته را＄ي. ژبه د آوازونو د يو سيستما تيک نظام په توگه د ＊ودلو او 
زده کولو وړ ده، ＄انته ！اکلي قواعد لري له ！ولن３ ＇خه زده ک８５ي، د ！ولن３ محصول ده او 
موجوديت ي３ له ！ولن３ ＇خه دباندې نشي تصور ک５دای. ژبه د انساني ！ولن３ په چاپ５ريال ک３ 
د حقايقو د ＇رگندولو اود افکارو د تبادل３ وسيله ده. يو مشهور متل دی چ３ وايي: ))خپله 
ژبه هم کال  )قلعه( ده هم بال( يعن３ که دې ＊ه وکاروله او＊３ نرم３ ن５ک３ خبرې دې وک７ې  
نو ستا لپاره امن گر＄ي او که دې ترې ناوړه استفاده وک７ه نو بيا ورته همدغه خپله ژبه بال او 

اپت گر＄ي.
د ژب３ د سم３ کارون３ په اړه الندې ک５سه ولولئ او ترې پند واخل ئ:

پاخه ک７ه. اشپز  ته ＊ه خوندور خواړه  ب５گاه  ته وويل چ３  پاچا خپل اشپز  يو  يووخت 
＊ارته الړ او د پسه ژبه ي３ رانيوله او پاچا ته ي３ پخه ک７ه. ب５گا ته پاچا وخوړه او ډ４ره مزه ي３ 
ورک７ه. بل３ شپ３ ته پاچا خپل اشپز ته وويل چ３ ب５گا ته خراب خواړه پاخه ک７ه. اشپز بيا 
د پسه ژبه پخه ک７ه. کله چ３ پاچا ډوډۍ وخوړه، له اشپز ＇خه ي３ وپو＊تل: پرون م３ درته 
وويل چ３ ＊ه خواړه پاخه ک７ه، نو تا راته  ژبه  پخه ک７ه او چ３ نن م３ درته وويل: خراب 
خواړه پاخه ک７ه. بيا دې هم  ژبه  پخه ک７ه، د دې راز په ＇ه ک３ وو؟ اشپز وويل: ))همدا ژبه 
ده چ３ ＊３ خبرې پرې وک７ې او په خوږو خبرو او ＊ه ډول ي３ استعمال ک７ې، نو ژبه خوږه 

ده او که په بدو خبرو ي３ استعمال ک７ې نو بده ده((
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د متن لن６يز:
 ژبه دانساني ！ولن３ په چاپ５ريال ک３ د حقايقو د ＇رگندولو، د افکارو د تبادل３ او 
د بشري پوهنو د زده ک７ې بنس＂يزه وسيله ده. ژبه ده چ３ انسان پرې خپل فکر او نظر 
بيانوي، خپل مطلب او غو＊تن３ يو بل ته واي３ او همداشان د نورو په غو＊تنو پوه８５ي.
پوهونه او پوه５دنه په ب５ال ب５لو ک７نالرو سره سرته رس８５ي. د دې لپاره چ３ په سمه او 
＊ه توگه د دوو يا ډ４رو کسانو ترمن＃ مفاهمه صورت ونيسي نو د ژب３ ＇خه بايد په ＊ه 
ډول کار واخيستل شي او په داس３ ډول ژبه وکاروي چ３ ！ول ترې خوښ او خوشحاله 
وي. د ژب３ بنس＂يز ارز＊ت همدا دی، ＇ه چ３ په زړه او ذهن ک３ وي په درست ډول 

بيان ک７ای شي.

لوم７ۍ محاوره:
سپوږم９: پر＊ت３ خورې ست７ې مه ش３.

پر＊ته: السالم عليکم، سپوږم９ جان３! ته ست７ې مه ش３.
سپوږم９: چ５رته روانه ي３؟ 

پر＊ته: د ژب３ د زده ک７ې مرکز ته ＄م.
سپوږم９: خير خو به وي!د ژب３ د زده ک７ې په مرکز ک３ ＇ه کوې؟

پر＊ته: هلته م３ د پ＋تو ژب３ د زده ک７ې کورس نيولی دی.
سپوږم９: ول３ ته په پ＋تو ژبه نه پوه８５ې؟

پر＊ته: په ژبه خو پوه８５م، مگر خبرې پری نشم کوالی.
سپوږم９: په ＊وون％ي ک３ تاسوته په کومه ژبه تدريس ک８５ي؟

پر＊ته: موږ ته تدريس په مورن９ ژبه ک８５ي، پ＋تو مضمون هم وايو.
سپوږم９: بيا نو د پ＋تو ژب３ د زده ک７ې اړتيا ＇ه ده؟

کول  ليکل، خبرې  ژبه  پ＋تو  په  بايد  ده،  ژبه  زموږ  په ＇５ر  دري   د  لکه  پ＋تو  پر＊ته: 
اولوستل وک７ای شم. 

سپوږم９: پر＊ت３ خورې، زموږ په ！ولگي ک３ تدريس هم زموږ په مورن９ ژبه )پ＋تو( 
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دی، خو دري مضمون هم وايو.
پر＊ته: سپوږم９ خورې: ستا خو مورن９ ژبه پ＋تو ده، په دري ژبه خبرې کوالی ش３؟ 

سپوږم９: په دري ژبه ليکل او لوستل م３ زده دي او تر خپل３ اندازې مشکل هم پرې 
حلولی شم.

پر＊ته: ته ن５کمرغه ي３، د چا چ３ هر ＇ومره زيات３ ژب３ زده وي هماغومره ＄واکمن 
وي.

په صورت ک３  اړتيا  د  او  من％ته شوې  را  اساس  په  اړتيا  د  ژبه  سپوږم９:په ر＊تيا چ３ 
زده ک８５ي، خو ارز＊ت ي３ په دې ک３ دی چ３ س７ی پرې ليکل، لوستل او غ４８دل وک７ای 

شي.

دويمه محاوره:
س５الب: السالم عليکم، هارونه وروره ست７ی مه ش３، ＇نگه ي３؟

هارون: وعليکم السالم، س５الب جانه، د خدای> فضل دی ＊ه يم.
س５الب: ته اوس په ＇وم ！ولگي ک３ ي３ او په کوم ＊وون％ي ک３ زده ک７ه کوې؟

هارون: زه په يوولسم ！ولگي ک３ يم او د عبدالهادي داوي د ＊وون％ي زده کوونکی يم، 
ستا د زده ک７ې حال ＇نگه دی؟

س５الب: گرانه ملگريه، د کورنيوستونزو له امله يو کال له ＊وون％ي ＇خه پات３ شوم، اوس 
په لسم ！ولگي ک３ يم او د محمود طرزي د ل５س３ زده کوونکی يم.

هارون: س５الب جانه، د ژبو په زده ک７ه ک３ ＇نگه ي３؟
س５الب: پ＋تو او دري خوم３ خپل３ ژب３ دي، ليکل، لوستل او خبرې کول پرې کوالی 

شم، غواړم چ３ انگليسي ژبه هم زده ک７م. په دې اړوند ستا حال ＇نگه دی؟
هارون: دري خو م３ مورن９  ژبه ده، په پ＋تو ژبه هم تر اندازې پوه８５م، د انگليسي ژب３ 

کورسونه م３ هم لوستي دي.
س５الب: پوهان وايي: د چا چ３ هر ＇ومره ژب３ زده وي، په هماغه اندازه ＄واکمن دی؛ 
يعن３ د چا چ３ يوه ژبه زده وي يو س７ی دی، که دوه ي３ زده وي دوه، په همدې ډول زيات. 

هارون:وروره! د ژب３ په ارز＊ت به هاله پوه ش３ چ３ کوم بهرني ه５واد ته سفر وک７ې.
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س５الب: هارون جانه! تاسو کله باندني ه５واد ته سفر ک７ی دی؟
هارون: هو ک３! زه ت５ر کال هندوستان ته تللی وم.

س５الب: د هغه ه５واد خلکو په کومه ژبه خبرې کول３؟ 
به چ３  د چا سره  زده وې،  ژب３  گ３２  ي３  گ３２ وې، خلکو  ژب３  ه５واد  هغه  د  هارون: 

مخامخ شوې په انگليسي ژبه به درسره گ４７ده.
س５الب: زه په انگليسي ＇ه نا ＇ه پوه５دم، له همدې امله د ژب３ د زده ک７ې په ارز＊ت 

پوه شوم.

در４مه محاوره:
- ستا نوم ＇ه دی؟

- زما نوم نجيب اهلل دی، تاسو که خپل ＄ان را وپ５ژن ئ؟
- زما نوم خ５بر دی او د ننگرهار واليت اوس５دونکی يم.

خ５بر: نجيب اهلل جانه، تاسو د کوم ＄ای ياست؟
نجيب: زه د بدخشان واليت اوس５دونکی يم.

خ５بر: دلته دې ＇نگه را پ５＋ه وک７ه؟
نجيب: کانکور آزموينه ک３ د ننگرهار پوهنتون کرن３ پوهن％ي ته بريالی شوی يم.

خ５بر: نجيب جانه، دا خو ډ４ره ＊ه ده، تاسوته د برياليتوب مبارکي وايم. زه هم د کرن３ 
په پوهن％ي ک３ محصل يم.

نجيب: زه ډ４ر خوشحاله يم چ３ د خپل３ خو＊３ پوهن％ي ته بريالی شوم.
خ５بر: وروره، دلته خو استادان په پ＋تو ژبه تدريس کوي او ！ول لکچر نو！ونه هم پ＋تو 

دي.
نجيب: همدا خو زما يوازين９ هيله وه چ３ پ＋تو ژبه زده ک７م.

خ５بر: تاسو به له ستونزو سره مخامخ نشئ؟
نجيب: ه５）کله هم نه، ژبه د اړتيا په اساس زده ک８５ي، دا به ډ４ره ＊ه شي چ３ هم پ＋تو 

ژبه زده ک７م او هم خپل لوړ تحصيل تر سره ک７م.
خ５بر: تاسو خو په ＊وون％ي ک３ هم پ＋تو ژبه ويل３ ده؟
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نجيب: پ＋تو مضمون تر دولسم ！ولگي پورې راته تدريس شوی، مگر هغه مهال زه د 
ژب３ په ارز＊ت نه پوه５دم.

خ５بر: اوس ＇نگه دې تش３ ته متوجه شوې؟
نجيب: دا د يو افغان لپاره په ＄انگ７ي ډول چ３ لوړ تحصيالت ولري، ډ４ر لوى کمی 

دی چ３ د خپل ه５واد په ملي او رسمي ژبو پوه نه شي.

 ١_ درې تنه زده کوونکي دې د ژب３ د ارز＊ت په اړه خپل نظر ووايي.
٢_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې پاملرنه وک７ي.

٣_ ＇لورتنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ژب３ په اړه د 
لوستل شوې کيس３ په هکله دې خبرې وک７ي.

٤_ زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د ژب３ د ارز＊ت په اړه خپل 
بيا دې د هرې ډل３ استازی د خپل３ ډل３ نظريات نورو  او  پا１ه ک３ وليکي  يوه  په  نظريات 

！ولگيوالوته ووايي.
٥_ ＇و زده کوونکي دې په وار د ！ولگي په وړاندې خپل ＄انونه په بشپ７ ډول نوروته 
وروپ５ژني، ب５لگه: زما نوم اجمل دی. د احمدشاه زوی او د ايمل لمسي يم. په غور ک３ 
ز４８４دلی او اوس په کابل ک３ اوس８５م. لوم７ن９ او ثانوي زده ک７ې م３ د غور په يوې ل５س３ ک３ 

سرته رسولي او اوس د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهن％ي محصل يم... .
٦_ دوه تنه زده کوونکي دې د لوست لن６ مفهوم ووايي.

زده کوونکي دې د ژب３ د ارز＊ت په اړه لس کر＊３ مقاله وليکي او د بل３ ور＄３ پ＋تو 
مضمون ساعت ک３ دې ووايي.

کورن９ دنده



155

شپ８ويشتم لوست

سکندر خان خ＂ک

د پ＋تو ژب３ په ادبي تاريخ ک３ نوميالي ليکوال او شاعران ت５ر شوي دي چ３ په خپلو 
تلپات３ ادبي آثارو ي３ پ＋تو ژب３ او ادب ته ب６اينه ورب＋ل３ ده.

خوشحال خان خ＂ک او د هغه کورن９ پ＋تو ژب３ او ادب ته د ستاين３ وړ خدمتونه 
ادبي او  او ژباړې سره د پ＋تو ژب３  په ليکلو  او منثوروآثارو  ک７ي دي. دوی د منظومو 
فرهنگي پانگه ډ４ره ب６ايه او شتمنه ک７ه. په کورن９ ک３ ي３ ډ４ر شاعران او ليکوال وروزل 

شول چ３ د شعرونو منظم ديوانونه ي３ په پ＋تو ادب ک３ د ياد وړ＄ای لري.  
د خوشحال د کورن９ يو ياد او د شعري ديوان لرونکی شاعر سکندر خان خ＂ک دی 

چ３ په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو:
_ يو ليکوال او شاعر ژب３ ته ＇ه خدمت کوالی شي؟
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سکندرخان خ＂ک د پ＋تو ژب３ د ستر ليکوال خوشحال خان خ＂ک زوی دی. ده هم د 
خپل پالر د ادبي ＊وون％ي قدرداني او پيروي ک７ې ده . د زوک７ې کال ي３ ＇رگند نه دی، خو 
په آثاروک３ ي３ د＄ينو يادونو ＇خه دا جوت８５ي چ３ دی به په )١٠٦٨ه .ق.( کال ک３ ز４８４دلی 
وي او تر )١١١٦ه .ق.( کال پورې ي３ ژوند يقيني دی، ＄که په همدې کال ک３ د ده دوه  
زامن )منگل _ انور( م７ه شوي دي. سکندرخان د خپلو زامنو په م７ينه غم او وير ک３ ويرجن 
او غمجن شعرونه ويلي دي چ３ ب５لگ３ ي３ په شعري ديوان ک３ موجودې دي. د سکندرخان 
خ＂ک د الس ته راغلو اثارو له مطالع３ را جوت８５ي چ３ سکندرخان عالم او پوه س７ی و. 
او نورو ژبو ＊ه پوه５ده. سکندر خان د خپل３ کورن９ له  پارسي، عربي  په  په پ＋تو سرب５ره 
علمي، ادبي او فرهنگي چاپ５ريال ＇خه ＊ه استفاده ک７ې ده او د خپل３ کورن９ د سردارۍ په 
سياستونو ک３ شامل و. ده ＊ه شعري استعداد درلوده چ３ د هغه په مرسته ي３ ډ４ر اوچت او 

د هنر په گا１ه سمبال شعرونه ويلي دي. موږ ته ي３ دا الندې اثار معلوم دي:
د اشعارو ديوان، د ليٰلی او مجنون مثنوي، شمايلنامه، پندنامه، يوسف او زليخا. هانري 
جارج راور！ي ليکلي دي چ３ سکندرخان خ＂ک د مهر و مشتري کيسه هم نظم ک７ې ده، 
خو د سکندرخان دغه منظومه کيسه تر اوسه نه ده ليدل شوې. د سکندرخان  خ＂ک سبک 
ډ４ر ساده، روان او کالم ي３ خوږ او زړه را＊کونکی دی. د پت او عزت ژوند ته ترهر ＇ه 

زيات قدر او ارز＊ت ورکوي او عزت يولوی دولت بولي: 
                  

سکندرخان خ＂ک په يوه بولـله ک３ د خپل３ کورن９ او خپل پالر ستاينه په حقيقي رنگ 
ک３ ک７ې ده، ＇و بيتونه ي３ د کالم د نمون３ په توگه راوړو:

ـــه مــــ３ عــــــزت دی ـــرت ـــ５ چــــ３ چ
ـــــــ９ نـــــه خـــــورم  ــــه رو！ بـــــ３ عــــزت
ــره  ــت ــه ب گــــــره  او  ــــوک  ــــاش ک ــــو  ي

ــــــــت دی هــــغــــه زمـــــــا دول ـــــم  ه
دی ــــادت  ع مـــ３  دا  خـــوی  مـــ３  دا 
دی  مــنــت  پـــه  چـــ３  آش  غـــه  لـــه 
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د متن لن６يز:
په پ＋تو ادب ک３ يوولسمه او دولسمه هجري پ７５ۍ ＄انگ７ی ＄ای لري. د همدې 
پ７５يو په بهير ک３ خوشحال خان خ＂ک او د هغه  کورن９ پ＋تو ژب３ او ادب ته د ستاين３ 
وړ خدمتونه ک７ي او د ارز＊تناکو ادبي او فرهنگي اثارو په پن％ونه ي３ پ＋تو ژبه او ادب 

ب６ای ک７ی دی.
گ２ل  شاعر  منلی  او  يو غ＋تلی  زامنو ک３ سکندر خان خ＂ک  په  دخوشحال خان 
ک８５ي. په ليکنه او اشعارو ک３ ي３ د خپل پالر پيروي ک７ې ده. د اثارو له مطالع３ ＇خه 
ي３ دا جوت８５ي چ３ دی يو عالم او پوه س７ی و. په پارسي، عربي او نورو ژبو هم پوه５ده. 
د سردارۍ په سياستونو ک３ شامل او د خپل پالر سخت ملگری و. د زو ک７ې دقيقه ن５＂ه 

ي３ معلومه نه ده، خو ژوند ي３ تر )١١٦٨( هجري قمري کال پورې يقيني دی.
 د اشعارو ديوان، د ليٰلي او مجنون مثنوي، شمايلنامه، پندنامه، يوسف او زليخا ي３ 

معلوم اثار دي.

ـــي ده  ـــاي ــــو ＄ ــــــوره م ورکــــــــ７ه، ت
راوړل   هـــــنـــــره  ـــــو  ＇ ـــــو  ي دا 
دی    ــــــــواد  س دوم  خـــــط  اول 
ـــان ک３   ـــغ ـــه اف ــه پ ــشــت ـــو ن ســـيـــال م
ـــالر صــفــت بـــه ＇ـــه کــ７م    ــل پ د خــپ
ده    ســــــ７ي  د  يـــــ３  جــــوســــه  کـــــه 
ــ５ــ（ شو پ مـــ５ـــدان  پـــه  دی  بـــه  چـــي 
ــه   ــق ـــــا ح ـــــــه  ن ــــه  پ ــــاه ــــن ـــــ３ گ ب
وه      ــار  ــک ＊ پــه  يــ３  بــه  ورځ  درســتــه 

ـــــار ک دا  لـــــــــرو  ـــــمـــــي  ـــــدي ق
ـــالر پ ــــ８  مــــون د  تــــه  اوالد  و   
اشـــعـــار  بــــل  دی  ＊ـــکـــار  در４ــــــم   
کــــنــــدهــــار ــــــر  ت ــــک  ــــ＂ خ ــــــه  ل  
ــــــار شـــعـــار ــــــور يـــــ３ ک ــــه ن ــــوي  ب
تــرحــصــار و  ــــــات  زي ــــ３  ي زور   
ــــــــوزار  گ ــــــــــاوه  ک ده  اول   
ازار و  ــــــه  ن ـــــ８ی  ـــــ５ م ــــــو  ي  
ـــدار ـــ５ ب ــــدې  ــــون ــــازع ب ـــه  ــــه شـــپ پ  
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＇رگندون３

١_ بولـله:
بولـله د قصيدې پ＋تو نومونه ده، د قصيدې لغوی معنا قصد او اراده ده. په ادبي اصطالح 
قصيده هغه شعري ډول دی چ３ تر يوې مطلع الندې ويل ک８５ي. اوږده او ډول ډول مضامين 

پک３ راوړل ک８５ي. د بيتونو شم５ر ي３ له شلو ＇خه نيولی بيا تر دووسوو پورې رس８５ي. 

٢_ مثنوي:
د مشترکو نظمونو يو ډول دی چ３ د هر بيت دواړه مسرې ي３ يو ډول قافيه ولري. يعن３ 
هر بيت ي３ په جدا قافيه سره ويل شوی وي. اوږده، اوږده مطالب، تاريخي، رزمي، اخالقي، 

عرفاني او داس３ نور موضوعات پک３ ډ４ر ＊ه بيانيدای شي.

٣_ هانري جارج راور！ي:  
په ＊ار－و！ي ک３  فل مت  د  انگلستان  د  کال  ميالدي  په )١٨٢٥(  راور！ي زوی  پي＂ر  د 
او  استعداد  علمي  ذاتي  اوچت  ډ４ر  د  ک７ي، خو  و  نه  تحصيالت  عالي  راور！ي  ز４８４دلى. 
د  پ＋تو ژب３  د  او مره＂ي ژب３ زده وې.  پ＋تو، گجراتي  فارسي،  و. هندي،  ذکاوت خاوند 
مطالع３ په برخه ک３ د راور！ي ډ４ر لوى کار د پ＋تو ژب３ د يوه لوى －رامر ليکل و چ３ لوم７ى 
چاپ ي３ په ١٨٥٥م. ک３ خپور شو. دوه نور مهم اثار ي３ چ３ پ＋تو ان／ريزي قاموس او بل 
ي３ د －لشن روه په نامه د پ＋تو نثر او نظم يوه مجموعه وه چ３ په ١٨٦٠م. کال ک３ چاپ 

شول.
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١_ ＇و تنه زده کوونکي دې په وار سره متن په لوړ آواز ولولي.
٢_ دوه، دوه تنه زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د ！ولگي مخ３ ته راشي، لوم７ی دې 
خپل ＄ان ！ولگيوالوته وروپ５ژني او بيا دې هر جوړه زده کوونکي د پو＊تنو او ＄وابونو په ډول 

د اړوندې موضوع په باب خبرې اترې وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې په وار سره د متن نوي لغات معنا او د تخت３ پر مخ دې په مناسبو 

جملوک３ وکاروي.
٤_ دوه تنه زده کوونکی دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، د خوشحال خان خ＂ک او د هغه 

کورن９ د ادبي خدمتونو په اړه دې د سوال او ＄واب په ب２ه خبرې اترې وک７ي، ب５لگه:
د خوشحال خان خ＂ک ادبي نهضت په کوم３ پ７５ۍ پورې اړه لري؟

دا دوره ول３ زيات ارز＊ت لري؟
د خوشحال خان خ＂ک په زامنو ک３ د سکندرخان خ＂ک دري＃ ＇ه و؟

تاسو د خوشحال د کورن９ نور شاعران پ５ژن ئ؟

٥_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنوته ＄وابونه ووايي:
 - سکندرخان په کومو ژبو پوه５ده؟

 - د سکندرخان د درې اثارو نومونه واخل ئ؟
 - راور！ي پخپله ليکنه او شاعري ک３ د چا سبک پاللی دی؟

 - راور！ي د سکندر خان د اثارو په اړه ＇ه ويلي دي؟

٦_ دوه تنه زده کوونکي دې د لوست لن６يز نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
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زده کوونکي دې په کور ک３ د سکندرخان خ＂ک شعر چ３ د خپل３ کورن９ په ستاينه ک３ 
ويلی دی، ولولي او لن６ مفهوم دې په خپلو کتابچو ک３ وليکي او په بله ورځ دې ！ولگيوالو 

ته ووايي.
 

الندې متن ولولئ، خوند ترې واخلئ:

ناکامي
د ژوندانه د ناکاميو ＇خه مه مايوس ک８５ه!

هغه ژوند کامياب ژوند نه دی چ３ تل کامراني لري. هغه خوشحالي س７ی نه خوشحالوي 
چ３ د درد او خوږ په بيه نه وي اخيستل شوې! د ور＄３ ر１ايي د شپ３ له تيارې ＇خه ده!

د ليدو خوند د ب５لتانه په غم ک３ او د ژوندانه فتحه د ژوند په مات３ ک３ ده.
هغه چ３ له خدايه ابدي راحت غواړي، هغه د يو داس３ جنت ارزو لري چ３ هلته د ليدو 
لپاره سترگو پرانيستو او د خوړلو لپاره خول３ ب５رته کولو او د اور４دو لپاره غوږ اي＋ودو ته اړه نه 

وي!
 تر＇و چ３ ژوند دی، نو په دې ک３ برکت له حرکت ＇خه دی! ＄که: کامل سکون ک

م مرگ دی!
هغه چ３ وايي په دې دنيا ک３ بدي ول３ شته، کمی ول３، او بنديزونه ول３؟ نو دی په حقيقت 
ک３ د نيک９ د پر４مان９ او ازادۍ قدر نه پ５ژندني او ددې مرغلرو پوره قيمت اداکول نه غواړي!

هر＇ومره چ３ يوه خوشحالي شانداره وي هغومره هغه ليارې هم سخت３ وي چ３ د هغ３ 
د حصول لپاره لن８４６ي. 

د ژوند ناکامي په حقيقت ک３ هغه کسان غواړي چ３ د کامياب９ وړ وي.
)اروا＊اد خادم (
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ژوند، کار، سوله درې سره ت７لي مفهومونه دي. د ژوند لپاره کار اړين دی، که کار 
نه وي. د ژوند بهير ！کنی ک８５ي، د دواړو لپاره سوله او امن  اړين توکي دي. که سوله 
نه وي د کار کولو زمينه نه برابر８４ي، نو ژوند تريخ ت５ر８４ي. دا به ومنو چ３ سوله د ژوند 
نوم او ژوند د سول３ نوم دی. انسان هغه مهال د هو سايي او سول３ په ارز＊ت پوه８５ي 

چ３ په ک７او اخته او د جگ７ې ناخوال３ وگوري.
سوله د ژوند لپاره ＇ه ارز＊ت لري؟ 

اووه ويشتم لوست

ســوله
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او  خو＊９  سوکال９،  پرمختيا،  ！ولنيزې  د  جوړوي.   بنس ژوند  انساني  د  سوله 
ن５کمرغ９ لپاره سوله او امن اړين توکي دي. چ５رته چ３ سوله وي، هلته ن５کمرغي، 
سوکالي او خوشحالي وي. ماشومان او تنکي ＄وانان له و４رې او ډار پرته ＊وون％يو ته 
＄ي اوزده ک７ه کوي. لويان ＊％ينه او نارينه هر ＇وک په خپلو دندو او کارونو لگيا وي، 
خپل بدني او فکري ＄واک د خپل  ه５واد د ن５کمرغ９، ابادۍ او ودان９ په الره ک３ 
کاروي. چ５رته چ３ سوله او امن نه وي، هلته بشري ژوند له ستر گواښ سره مخامخ 
د  او  وران  ي３  ＊ارونه  کلي،  لري.  ژوند  ارامه  نا  او  پر４شانه  بدمرغه،  ي３  وگ７ي  وي. 

＊وون％يو دروازې ي３ ت７ل３ وي.
د سول３ په نشتوالي ک３ په ！وله سيمه ک３ ناپوهي او ب３ سوادي خپل３ وزرې غوړوي. د 

وگ７و تر من＃ د خو＊９ او خندا پر ＄ای کرکه او نفرت ＄ای نيسي. 
که په يوه سيمه يا يو ه５واد ک３ د جگ７ې اور بل او نا امني رامن％ته شي، نوله تاو ي３ 
د  کورن９  د  بيا  ن５ول３،  تنو ＇خه  دوو  له  ک８５ي. سوله  پات３  نه  گاون６ۍ سيم３ هم خوندي 
غ７و، قومونو او ولسونو او په پای ک３ د يو ه５واد دننه د استوگنو خلکو تر من＃ د هغوی په 
ور＄ني ژوند اغ５ز کوي. که دوه تنه په خپل من＃ ک３ پر يوه شي خوابدي شي، نو اړيک３ ي３ 
شل８５ي، که په يوې کورن９ ک３ د کورن９ د غ７و ترمن＃ تاوتريخوالی راشي ژوند ي３ تريخ８５ي. 
که يو ولس په خپل من＃ ک３ يو تر بله په جگ７و بوخت وي يا پر يوه خپلواک ه５واد باندې 
پردي بريد او يرغل وک７ي، نو عادي او ور＄ن９ اړيک３ ي３ شل８５ي او ژوند ي３ له ستونزو 
سره مخامخ ک８５ي. وگورئ په جگ７ه ک３ ＊ک５ل５دل اوله سول３ الس په سر ک５دل انسان له 
＇ومره ستر ک７او سره مخامخ کوي. داس３ کوم کار او مشکل دی چ３ په خبرو حل نشي؟ 
دا هاله ک５دونکي دي چ３ د خبرو د اور４دو لپاره غوږونه کا１ه نشي او ناپوهي بر الس３ نه 
وي، ＄اني گ＂３ پر ملي گ＂و درن３ ونه گ２و. که د ＄ان تر＇نگ نور هم ومنل شي، زغم او 
＄ان ت５ر４دن３ ته د يو بنيادي اصل په سترگه وکتل شي، نو بيا داس３ کومه رب７ه نه پات３ ک８５ي 

چ３ حل او هواره نشي.
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په پای ک３ ويلی شو چ３ د جگ７ې ＇５ره د انسانانو په وينو ل７ل３ او له بد مرغيو او ورانيو 
د  ！ولنه  د سول３ ＇５ره چ３  کوي، خو  ور＇خه  کرکه  او  ت＋تي  ترې  مل وي. خلک  سره 

خو＊９ او ن５کمرغ９ په لور بيايي، خلک ورته غ８５ه پرانيزي.

په الندې شعر ک３ د سول３ ارز＊ت په ＊ه ډول ان％ور شوی، هغه ولولئ او خوند ترې 
واخلئ:

گــــــوره  هــــــر  وي  ـــــوره  ـــــت ـــــخ ب بــــــه  ورځ  هــــغــــه 
تـــــوره  لـــــه  وي  نـــــه  ــــــور  ت ـــــــــه  زړون ســـپـــيـــنـــو  د  چـــــ３ 
وي ــــت  ــــحــــب م بـــــلـــــه  يــــــولــــــه  وي  ـــــــه  ن کــــــرکــــــه 
وي                                                                                   نــــيــــت  ـــــه  ＊ وي  صــــفــــا  ســــولــــه  ـــــــي  ول ورور 
ـــــــل ســـــــــره پـــــخـــــال شـــي ـــــــو ب ـــــــــــرور خـــــلـــــک ي م
اوداشـــــــــي ــــه  ــــغ ه چـــــــــاړه  او  غـــــو＊ـــــه  چــــــ３  ــــــه  ن
ــــــان وي                                                                                                                                                               ـــــــه جــــــه ـــــمـــــه پ ـــــــا ي ـــــــي ق ـــــــت ــــــري دوس ــــــش ب
ـــمـــان وي ــــر هـــــم مـــســـل ــــه هـــــم کــــاف خــــــوښ پـــــه ســــول
ــ３     ک دنـــــيـــــا  پـــــه  وي  نـــــه  هــــ５ــــ＆  ــــيــــر  ــــوپ ت ــــــــــژادي  ن
کــ３ امــــريــــکــــا  نــــه  غــــــرب  پــــه  نــــه  او  شــــــرق  پــــه  نــــه 
وي  مـــــلـــــت  هـــــــر  د  حـــــــق  ــــی  ــــل مــــن ـــــالل  ـــــق ـــــت اس
ـــــــ３ اخـــــــــــوت وي ک ــــو  ــــت ــــل م ـــــــه  پ ــــــم  ــــــاي ق خـــــــو 
ـــــو هـــــ５ـــــوادون د  اواز  ســــــــاز  ـــــه  ـــــگ رن ＇ــــــو  دا 
ـــــو ـــــســـــون ول د  ــــــرا  کــــــســــــت ار  ـــــــــــوه  ي شــــــــي 
وي مـــنـــظـــور  ـــي  ـــل اص ــــــاس  اس و  اصـــــل  ــــــد  ژون ــــ６  گ د 
وي ــــور  ــــت دس صـــحـــيـــح  ــــاف  ــــص ان و  عــــــدل  ـــي  ـــان ـــه ج
ـــی  ＊ـــاغـــل وي  ــــــ３  ک ــــر  ــــظ ن ــــــر  ه ــــــه  پ ــــت  ــــل م ــــــر  ه
راغــــلــــی وي  کـــــ３  وايـــــيـــــن  ـــــــگ  رن هـــــر  پـــــه  کـــــه 
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ــ３  ک لــــبــــاس  ـــــر  ه ـــــه  پ مــــحــــتــــرم  وي  يــــتــــوب  ـــــ７  س
کــ３  کـــــربـــــاس  پـــــه  کـــــه  وي  کـــــ３  ــــو  جــــام زري  پـــــه 
ــه  ــون ــک ــل ــس ـــــر ＇ـــــــوک خــــپــــل م ـــــي ه ـــــات ــــــــ３ وس داس
ــــــل ســــــــره جـــنـــگـــونـــه  ـــــه ب ـــــول چــــــ３ ونــــــــه کــــــــ７ي ي
ـــره  ـــرس ت ســـــر  وي  ــــــور  ک دوســـــتـــــ９  د  ــــان  جــــه ــــــول  ！
ـــره  ـــه ب نـــــه  نـــــو  زړو  لـــــه  شـــــي  و４ـــــــــره  جــــنــــگ  د 
ـــــون  قـــــان ـــــــه  پ ــــــ３  ســــــول د  وي  ــــــی  ــــــ７ل ت زور 
ـــون  جـــن د  وي  ـــــــان  ＊ او  مــــســــت  شـــــــوي  مـــــهـــــار 
وي پـــــ５ـــــغـــــور  او  شـــــــــرم  ويــــــنــــــو  د  تـــــــويـــــــول 
وي  زور  ظــــلــــم  ـــى  ـــ＂ ـــي ！ ســـــر  ذلـــــيـــــل  شــــرمــــنــــده 
ـــه  ـــرغـــون ـــ５ ب ســـــولـــــ３  د  چــــ５ــــرتــــه  هـــــر  شـــــي  جـــــگ 
ســــيــــاســــتــــونــــه  روان  الر  ســـــمـــــه  ـــــــه  پ ـــــــي  ش
شــي  ـــــور  ت ـــ７ې  ـــگ ج او  جـــنـــگ  ــــه  ل ــــــی  زړگ ــــســــان  ان د 
شــي ــــــور  ن ＇ــــه  ـــــــه  ورن جــــــوړ  او  شــــي  ــــه  مــــات ـــــــوره  ت
ــــت  خــــجــــال د  ـــــــه  عـــــــالم وي  ــــــــه  ن ـــــــه  خـــــــول
ــــت  ــــراف ش وي  ـــــدل  ـــــ５ ک ـــــ３  ـــــول خ ـــــت  ـــــدم خ ــــــه  پ
وي مــــــهــــــربــــــانــــــي  مـــــحـــــبـــــت  بــــــلــــــه  ـــــــه  ـــــــول ي
وي ــــي  ــــان ــــه ج ــــر  ــــک ف او  هــــيــــلــــه  ـــــــفـــــــت(  )ال د 
نــه  ــــــا  م ــــــه  ل ــــــه  ت ـــــــ８م  ـــــــار４ ＄ تــــا＄ــــنــــ３  ــــــه  ل زه 
تـــانـــه لــــــه  آيـــــيـــــن  ــــــــا  زم وي  هــــــم  ــــــــدا  ج کــــــه 

)－ل پاچا الفت (
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د متن لن６يز:
اړين دي. سوله  لپاره  پر مختيا  ！ولنيزې  او  د سوکال９  ژوند  بشري  د  امن  او  سوله 
انساني اړتيا ده، سوله ژوند ته وايي په يوه ！ولنه ه５واد او ن７ۍ ک３ که سوله نه وي، بشري 
ژوند به له ستر گواښ سره مخامخ وي او اغ５زې به ي３ په ！ولو ملکونو پر４وتى وي. د 
وگ７و ژوند به تريخ وي. جگ７ه د شخ７و او النجو د حل الره نه ده، بلک３ شخ７ې او 
النج３ د خبرو له الرې هوار８４ي، تا و تريخوالی د خبرو او تفاهم له الرې لرې ک８５ي.

هو＊ياران هغه دي چ３ خپلو اوالدونو او ماشومانو ته خوږ او ن５ک ميراث پر８４دي، 
خپلو ＄انونو او خپلو ه５وادوالو ته د يو هوسا او سوکاله ژوند په ل＂ه ک３ وي، خپل ه５واد 
دي چ３  مهال شون３  هغه  ！ول  دا  ودروي.  ک３  ليکه  په  ه５وادونو  د  ن７ۍ  او  د سيم３ 
خپلمن％ي د＊من９ او تربگن９ شاته پر４＋ودل شي، ！ولنيزې گ＂３ پر شخصي گ＂و غوره 
وگ２ل شي او پخپل من＃ ک３ يو د بل د منلو زغم موجود وي. د پ＋تو ژب３ نوميالي شاعر 
گل پاچا الفت پخپل پورتني شعر ک３ د سول３ د ن７ۍ په زړه پورې ان％ور وړاندې ک７ی 
دی. شاعر د داس３ چاپ５ريال هيله من دی چ３ په ！وله ن７ۍ ک３ سوله ورورولي وي، 
خلک، ولسونه پخپل ه５واد او ن７ۍ ک３ سره پخالوي، د جنگ جگ７ې و４ره له زړونو 

وتل３ وي، له وين３ تويولو ＇خه کرکه او سوله ييز ژوند ته ل５والتيا وي.

  

د شاعر پ５ژند گلوي:
گل پاچا الفت د مير سيد پاچا زوی، په ١٢٨٨هجري کال ک３ د لغمان واليت په 

عزيز خان ک＆ ک３ ز４８４دلی دی.
د  و.  او کره کتونکی  ليکوال، شاعر  پياوړی  ادب ＄النده ستوری،  پ＋تو  د  الفت 
الفت چاپ اثار له شلو＇خه زيات او په سلگونو مقال３ ي３ په مطبوعاتو ک３ خپرې شوي 

دي. د اثارو له جمل３ ＇خه ي３: 
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＇ه ليکل يا ليک پوهه، ادبي بحثونه، غوره اشعار، غوره نثرونه، د زړه وينا، لوړ 
خيالونه او ژور فکرونه، ډ４ر زيات لوستونکي لري. اروا＊اد الفت په ١٣٥٦ لمريزکال 

دليندۍ په )٢٦( مه ن５＂ه له دې فاني ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ې.

١_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار سره شعري متن د ！ولگي په وړاندې په لوړ او از 
ولول３. 

٢_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي. 
٣_ ＇و تنه زده کونکي دې په وار سره د تخت３ پر مخ له متن ＇خه يو يو بيت وليکي، 

بل زده کوونکی دې پخپله خو＊ه د هما غه ليکل شوي بيت معنا او مفهوم ووايي.

٤_ ＇لور تنه زده کوونکي دې په وار سره د ！ولگي مخ３ ته راشي او دوه دوه دقيق３ دې 
د سول３ په اړه خبرې وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې په منظوم متن ک３ د تشبيه 
ارکان په ن＋ه ک７ي او بله ډله دې پک３ د تشبيه ډولونه، بيا دې د هرې ډل３ مشر هغه د ！ولگی 

په وړاندې بيان ک７ي.

٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه وواي３:
�سوله ＇نگه ！ينگ８５ي؟ t

�سوله ＇ه گ＂３ لرې؟ t
�د جگ７ې زيانونه ＇ه شی دي؟ t

�په لوستل شوي شعر ک３ د شاعر هيله ＇ه وه؟ t

فعاليتونه
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٧_ دوه تنه زده کوونکي دې د ！ولگي په وړاندې په داس３ ډول چ３ يو د سول３ په نوم او 
بل د جگ７ې په نوم پخپل من＃ ک３ خبرې وک７ې او ＄وابونه دې واوروي. ب５لگه 

سوله: زما نوم سوله دی، د خو＊９ او ن５کمرغ９ له سيم３ راغل３ يم. 
جگ７ه: زه جگ７ه يم، له هغ３ سيم３ راغل３ يم چ３ ستا پل هلته رسيدلی نه دی.

سوله: دا کوم ＄ای او کومه سيمه ده؟
جگ７ه: دا د بد مرغيو، پر４شانيو، ورانيو، ناروغتيا او ب５وزل９ سيمه ده.

سوله: ته زما ضد ي３، خلکو ته بد مرغي او پر４شاني ورکوې. 
＊ارونه ورانوې،

＊وون％ي سو＄وې،
له خلکو نه ژوند اخل３،

ب５وزلي راول３، ناروغي راول３.

خو زه به ستا دا ！ول３ هيل３ په اوبو الهو ک７م، پرې به ن８دم چ３ دلته نورې ستا منگول３ 
＊خ３ شي. زه به خلکو ته ارامه ژوند ورک７م، ＊وون％ي به ورته جوړ ک７م، زده کوونکي به 
په ارامه فض ا ک３ زده ک７ه وک７ي، خلک به ستا )جگ７ې( کرغ７５نه ＇５ره وپ５ژني، ستا ！غر به 

د تل لپاره له دې سيم３ ＇خه ！ول ک７ي. 

زده کوونکي دې د سول３ تر سرليک الندې لس کر＊３ مقاله وليکي او د بل３ ور＄３ د 
پ＋تو مضمون په درسي ساعت ک３ دې ولولي.

جگ７ه د هر ولس تدريجي ＄ان وژنه ده.

کورن９ دنده
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الندې کيسه ولولئ او پرمفهوم ي３ ＄انونه پوه ک７ئ:          

وايي، يوه ورځ د كوترو يوه ډله )س５ل( راغله او په يوې كروندې ك３ ك＋５ناسته. هلته 
د غنمو دان３ پرت３ وې. يوې كوترې ول５دل３، وروالوته، دانو ته ك＋５ناسته او په ！ولولو ي３ 
پيل وك７. نورې كوترې هم ورپس３ ورغل３ او په دانو ！ولولو لگيا شوې. كله چ３ په دانو 
م７ې شوې، د الوتلو تكل ي３ وك７. ＇و كوترې په دام ك３ ن＋ت３ وې، وانه الوتالى شوې. 

هرې يوې ！وپونه وهل چ３ ＄ان خالص ك７ي، خو ＇ه ي３ الس ته رانغلل.

په دوى ك３ يوه هو＊ياره كوتره وه، وي３ ويل: ))هغه وخت چ３ موږ دا خوندورې 
دان３ ل５دل３ وې، بايد فكر مو ك７ى واى چ３ دا دان３  چا او د ＇ه لپاره اچول３ دي. كه 
مو فكر ك７ى واى په دې ك７او به اخته شوي نه وو. اوس هم بايد يو فكر وك７و، ك５داى 
شي ＄انونه خالص ك７و. ل８ه دمه وك７ئ، كله چ３ ما وويل نو ！ول３ په يو دم له ＄ايه 

پورته شئ.((

＊كاري چ３ ل８ ＇ه وړاندې ناست و، وي３ ليدل چ３ كوترې په دام ك３ ن＋ت３ دي، 
ورمن６ه ي３ ك７ه. په دې وخت ك３ هغ３ هو＊يارې كوترې د پورته ك５دو امر وك７. ！ول３ يو 

دم له ＄مك３ پورته شوې. دام ي３ له ＄ان سره په هوا ك７ او الړې.
ي３  وروسته  ش５به  ل８ه  ك７ه.  ورمن６ه  ي３  لور  په  كوترو  د  وليد  دا حال  ＊كاري چ３ 

كوترې له سترگو پنا شوې. د ＊كاري تمه  پرې شوه او ست７ى ستومانه راستون شو.  
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اته ويشتم لوست

لوست  وروستی  مو  نن  ولوستل،  لوستونه  ک３ ＇و  بهير  په  کال  ددې  تاسو 
دی. ＇و ور＄３ وروسته به مو تعليمي کال پای ته ورس８５ي. د تعليمي کال په 
بهير ک３ مو ډ４ر نوي ＇ه زده ک７ل. اوس کوالی شئ په پ＋تو ژبه خبرې وک７ئ، 
د  به  پای ک３  په  دوام ورک７ئ،  پرې وک７ئ که همداس３  ليکل  ولولئ،  کتابونه 
خپل３ مورن９ ژب３ تر＇نگ د يوې بل３ ژب３، پ＋تو ＊ه ويونکي او لوستونکي 

هم واوسئ. 
_ له مورن９ ژب３ پرته د بل３ ژب３ زده ک７ه ＇ه گ＂ه لري؟

وروستی لوست
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نن تاسو د يوولسم ！ولگي د پ＋تو ژب３ وروستی لوست لولئ. فکر وک７ئ کله چ３ 
تاسو دا ！ولگى نوی پيل ک７، په پ＋تو ژبه مو مات３ گوډې خبرې کول３. اوس وگورئ 
په پ＋تو ژبه ＊３، روان３ او سم３ خبرې کوالی شئ. د نورو په خبرو پوه８５ئ. نورو 
ته خپل ＄ان په سمه توگه ورپ５ژندالی شئ. د يو شم５ر ！اکلو موضوعاتو په اړه خبرې 
کوالی شئ، آن کوالی شئ چ３ په يوه غون６ه ک３ په پ＋تو ژبه خپله بيانيه او وينا 

وړاندې ک７ئ.
گرانو زده کوونکو!

په پ＋تو ژبه گ４７دل  يوازې  په مضمون ک３  تاسو د يوولسم ！ولگي د پ＋تو ژب３ 
ادب،  کالسيک  ادب،  لرغوني  )پ＋تو  ادب  او  ژب３  پ＋تو  د  بلک３  ک７ل،  نه  زده 
معاصرادب، نثر _ نظم( اړوند مو ډ４ر معلومات ترالسه ک７ل. دا ！ول ستاسو د يوکال 

د زيار او زحمت پايله ده.
تاسو په هر مضمون ک３ همداس３ نوي شيان زده ک７ي دي. فکر وک７ئ که يوکال 
نور په دولسم ！ولگي ک３ او همداس３ په پوهنتون ک３ هر کال نوي شيان او معلومات 
ترالسه ک７ئ، نو په پای ک３ به مو ＇ومره نوي شيان زده ک７ي وي. ＇ومره به ＊ه وي 
چ３ له خپلو زده ک７و ＇خه د خپل３ اسالمي ！ولن３ په رغنده جوړ＊ت، سوکال９، 

ارام９ اون５کمرغ９ ک３ کار واخلئ.
وروستي لوست سره يو ＄ای د استاد گل پاچا الفت د )دعا( تر سرليک الندې 

نثر هم ولولئ:

دعـا
د ！ول جهان واکداره! ته هر ＇ه لرې او هر ＇ه کولی ش３ د هر چا اميد تا ته ک８５ي 
او هر ＇وک هر ＇ه له تا غواړي. ستا خزان３ او کارخان３ ډک３ دي، ستا په باغونو ک３ 

د شودو، شرابو او عسلو ويال３ به８５ي.
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ستا بخششونه او انعامونه ب３ پايانه دي، ستا د رحمت نور په ＄مکو او اسمانو 
ک３ نه ＄اي８５ي. فقيران او مسکينان درنه اشتها او د هضمولو قوت غواړي.

＇وک درنه په زاريو او دعا گانو او الدونه غواړي، ＄ين３ وايي چ３ مال او دولت 
راک７ه! 

يو وايي جنت م３ په کار دی، بل وايي له دوزخه امان او پناه غواړم.
＇وک د حورو شو قمن دی او د چا غلمانو ته نيم زړه نشته. 

توفيق  په  ستا  موفقيت  او  کاميابي  دي،  سره  تا  له  درج３  لوړې  او  مرتب３ 
حاصل８５ي. 

دين او دنيا ستا په الس ک３ ده، راحت او زحمت، عزت او ذلت ستا له خوا 
انسان ته رسي. 

بهار او خزان ته راول３، مرگ و ژوند ستا په اختيار ک３ دي.
هر ＇ه ته کوې او هر ＇ه له تاغو＊تل ک８５ي.

د دې جهان او د هغه جهان اجرونه، خ５رونه، خوندونه او خوشحالي خلکو ته، 
ته ورکوې.

زه پوه８５م چ３ تا سره هر ＇ه شته. 
زما دعا او د زاهدانو دعا 

زما ارزو او د پادشاهانو ارزو يو راز نه ده.
زما سوال د ب６ايانو او مسکينانو له سوال ډ４ر فرق لري.

زه نه وايم چ３ ＄مک３ او پ５س３ راک７ه.
نه غواړم چ３ عزت م３ ډ４ر لوړ، رتبه م３ لوړه شي.

مو！ران او اسونه م３ نه دي په کار.
قصرونه او عمارتونه نوروته ورک７ه!

پ＂ي او باغونه هغه چاته وب＋ه چ３ په خاورو نه م８４７ي.
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په بانکونو ک３ د سوداگرو پ５س３ زيات３ ک７ه.
د بزرگ９ اعتبار مه راکوه! ＄که چ３ ستا په اطاعت او عبادت له خلکو نه اجر او 

عزت غو＊تل راته ＊ه نه ＊کاره ک８５ي.
زه له دې ！ولونه ت５ر يم او نور ＇ه غواړم.

هو! زه ستا له رضانه خالف ＇ه نه غواړم.
زه وايم په جهان ک３ د ظلم ب５رغ نسکور ک７ه.

حق او عدالت ته قوت ورک７ه!
په زړونو ک３ رحم او د خ５ر مينه واچوه!

په د ماغونو ک３ د حق نور او د حقيقت ر１ا پيدا ک７ه!
ته کولی ش３ چ３ د ظلم قوت په وړو وړو کا１و م５ده م５ده او ذرې ذرې ک７ې يا د 

هوا په ماشو ظالمان تباه ک７ې.
 مگر موږ د اتوم په بمونو هم دا کار نشو کولی.

د متن لن６يز:
د کتاب وروستی لوست د تعليمي کال د پای معنا لري. که د تعليمي کال 
پای د هغه له پيل سره پرتله شي، نو س７ی پوه８５ي چ３ ＇ومره نوي شيان ي３ 
زده ک７ي دي. همدا زده ک７ې د پوه３ د الس ته راوړلو لپاره الره هواروي. په 
＊وون％يو او د لوړو زده ک７و په مؤسسو ک３ د زده ک７ې کچه له يو کاله تر بل کاله 
پورې فرق کوي. د هر تعليمي کال په ت５ر４دو سره زده کوونکي نوې زده ک７ې 
بايد سمه گ＂ه  کوي او نوي معلومات الس ته راوړي. موږ له خپلو زده ک７ونه 

واخلو او خپل３ زده ک７ې د خپل３ ！ولن３ په رغنده جوړ＊ت ک３ وکاروو.
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فعاليتونه

د  ت５ر کال  او د دې  ته راشي  ！ولگي مخ３  د  وار  په  ١_ ＇و زده کوونکي دې 
زده ک７و په اړه دې خبرې وک７ي.

٢_ دوه تنه زده کوونکي دې په وارسره د ！ولگي مخ３ ته راشي په پ＋تو مضمون 
ک３ د لوستل شوو لوستونو سرليکونه دې ووايي.

٣_ زده کوونکي دې په دوو کسيزو ډلو ک３ د ！ولگي په وړاندې مرک３ وک７ي. 
ه）ه دې وشي چ３ ！ول زده کوونکي پک３ برخه واخلي.

٤_ زده کوونکي دې نثر په پ＂ه خوله ولولي او مفهوم ته دې ＄ير شي.
ته  نورو  دې  مفهوم  او  ولولي  خوله  پ＂ه  په  نثر  دې  کوونکي  زده  تنه  ＇و   _٥

ووايي.
٦_ زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د خپلو زده ک７و 
راپور ترتيب او د ډل３ مشر دې ووايي. خدای مو مل شه. د نوي تعليمي کال د پيل 

په هيله.

کورن９ دنده

هر زده کوونکى دې د تعليمي کال د پای ته رس５دو او د ازموين３ د پيل ک５دو په 
اړوند يو ليک خپل３ کورن９ ته وليکي او د بريالي پای په اړه دې ډاډ ورک７ي.

خدای مو مل شه
د نوي تعليمي کال د پيل په هيله
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گرانو زده کوونکو،
تاسو د س８ني تعليمي کال د پيل ور＄３ په ياد ک７ئ. وگورئ، هغه مهال ＇ومره 
پوه５دئ  او اوس ＇ومر ه؟ ستاسو په سلوک او چلن ک３ ＇ه او ＇ومره بدلون راغلى. 
فکر او ذهن مو ＇ومره بدل شوى دى؟ پوهه مو ＇ومره زياته شوې؟ په  ليکلو ک３ 
مو ＇ومره وړتيا تر السه ک７ې؟ د موضوعگانو د تحليل او ارزون３ ＄واک مو ＇ومره 

غ＋تلى شوى؟ 
که ددې ！ولو په توپير وپوه５دئ، نو ＇رگنده ده چ３ زده ک７ه مو ک７ې ده او يو ＇ه مو 
تر السه ک７ي دي. دلته ليکل شوي لوستونه په نا＇اپي او اتفاقي توگه نه دي راغلى. د 
هر يو لوست د ！اکلو په اړه ډ４ر سوچ شوى. د هرمتن د ليکلو په اړه ډ４ر فکر شوى، 
کوم مطالب په کومه ژبه له کوم پيغام سره وليکل شي او تاسو هغه ＇نگه زده ک７ئ. 
د کتاب ليکوالو ه）ه ک７ې، تاسوته داس３ ژبه وکاروي چ３ هم پرې خبرې کول زده 

ک７ئ او هم ترې يو ＇ه پوهه او معلومات ترالسه ک７ئ.
هيله ده دا هر＇ه ستاس３ پوهه، ستاسو ذهنيت او ستاسو وړتيا او ليد لورى ال پس３ 
پراخه ک７ي او د خپل مسؤوليت پر درک او پ５ژندلو، د اسالمي ！ولن３ د يو سالم او 

رغنده غ７ي په توگه ＄ان، کورن９ او ه５واد ته د خدمت جوگه شئ. 

فعاليت:
زده کوونکي دې د تعليمي کال د پاى په ور＄و ک３ يوه ورځ  د خپل ！ولگي دننه 
يوه منظمه غون６ه جوړه ک７ي. بيا دې هر زده کوونکى د ت５ر تعليمي کال په اوږدو ک３ 
د خپل３ پوه３ په  اړه مفصل３ خبرې وک７ي. د نيمگ７تياوو په اړه دې سپار＊تن３ يا 
وړانديزونه له ډاره پرته په ＇رگنده ووايي. له ＊وون％ي، ＊وونکي، درسي کتابونو او 
ددې  کتابونو له ليکوالو ＇خه دې خپل３ غو＊تن３ مطرح ک７ي. ！ول زده کوونکي دې 

په دې فعاليت ک３ په متوازنه تو－ه برخه واخلي.
و من اهلل التوفيق        
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امن: له ضرر نه خالص، مصؤون
اميد:  هيله، ارزو

انجام: پای، آخر، د يو کار پای
انگ７: حويل９

ان％ور: رسم، تصوير، عکس، ＇５ره په رسامي 
ډول 

اوډون: ترتيب، اوډل، ترتيبول
اوبدل: بافت، گن６ل، جوړول

اوون９: هفته )يوه اوون９ اووه ور３＄(
روږدى : معتاد، اموخته 

ا！کل: تخمين، گومان
اړ: محتاج 

اړباسل:  احتياجول، محتاج کول 
اړتيا: احتياج، ضرورتمند

اړخ: پهلو
اړين: ضروري، د اړتيا وړ، حتمي

برخه  شپ５تمه  روپ９  کابل９  د  پ５سه،  ايک９: 
ارز＊ت ي３ درلود

ايلچي: قاصد، خبر رسان
ايله ک５دل: خالص５دل، خوش３ ک５دل 

آيين: الر، مسلک، عقيده، دين، قانون
))ب((

باب: فصل، ＇پرکی )فصل وباب(
 باور: اعتماد

بچ: خالص، ساتل شوی )له بالبچ ک５دل(
بخ）ه: ک）وړه، خورجين 

بدلون: تغيير، تحول
بديع: نوی، تازه، ＊کلی ادبي پوهه چ３ پک３ د 

شعر او نثر د ＊کال په اړه بحث ک８５ي.

))الف((
ابتذال: ب３ ارز＊تي، ډ４ر تکراري، سوليدل３ 

اپريشن: عمليات
اتل: قهرمان، زړور، تک７ه، غيرتمن

اتلولي: قهرماني
اثار: ن＋３، ليکن３، تاليفات 

د  بخ＋ل،  شی  يو  چاته  کول،  ن５کي  احسان: 
يوچا د بدۍ په وړاندې ن５کي کول.

اخته: مبتال، بوخت
اخوت: وروري

په چوکاټ  اصولو  شوو  منل  اخالقي  د  ادب: 
ک３ منل شوی چلند، د ژوند د سمو الرو چارو 

دود او فرهنگ پ５ژندنه
ارادت: له درناوۍ سره يو ＄ای مينه او عالقه 

غو＊تنه، قصد 
ارز＊ت: ارزش

ارکسترا: ډله ييزه موسيقي
اروا＊اد: شاد روان

آزموينه: امتحان
استازی: نماينده

استعاره: د تشبه له مخ３ يو مجازي بيان، پ＂ه او 
نا＇رگنده خبره، عاريتي معنا اخستنه

اشيا: شيان، ＇يزونه
اعتياد: عادت ک５دل

آغاز: پيل، شروع، د يوکار پيل
اغ５ز: تاثير

اغ５زناک: تاثير لرونکی
افاده: بيان، مطلب، ＊ودل، ويل، ＇رگندول 

افراط: ډ４روالی، له اندازې زيات

وييپان／ه
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بريد: حمله، حد، اندازه
بر４＋５ده: معلوم５ده، ＇رگند４ده

بر４＋５ده: معلوم ميشد
 بشپ７: مکمل

بقا: پاي＋ت
بل )اور(:افروخته )آتش(

بالغت: له وينا سره سم دوړ کلمو او جملوکارونه 
چ３ پوه３ ته ډ４ر نژدې وي. لغوي معنا ي３ انتها 

اورس５دل دي.
بليغ: ويناوال، د وينا کولو وړتيا لرونکی

بنس: ب５خ، تهداب
بهير: روند، جريان

بوخت: مشغول، مصروف
بوختياوې: مصروفيتونه، مشغوليتونه

بوللـه: قصيده 
بوډا: پير

ب６ای: پولدار، شتمن
ب６ای: شتمن 

ب６ايي: شتمني 
ب２ه: ＇５ره، نوع، صورت، شکل

بيا＄لي: تکراري، دويم ＄لي
ب５لگه: مثال، نشانه، نمونه

))پ((
پالنه )پالل(: روزل، پروران５دن، عبادتکول

پام : توجه، هوش
پاړوگر: دم گر، مار، دموونکی او نيوونکی

پايله: نتيجه 
پايمال: ترپ＋و الندې کول، لگدمال

پاي＋ت: پا４يدونکی، بقا
پت: ناموس

پته: ادرس

پرانستل: افتتاح کول، کشودن، خالصول
پرتله: مقايسه

پرته: ب５له، بدون
پر４ک７ه: ف５صله 

پل: قدم، نقش پا، گام
پالټ: د کيس３ يا ډرام３ لوم７ۍ طرحه چ３ د 

ليکوال په ذهن ک３ رامن％ته ک８５ي، 
پلن: هموار، عرض دار

پلن: پياده 
پندونه: نصيحتونه

پن＃: طبيعت 
پن％５دل : ز４８４دل

پن６: بار
په گوته کول: نشان دادن

په ＇５ر: په شان، په مثل )د تشبيه ادات دي(
پور: قرض، دين

پوړکی: قشر 
پوړۍ: درجه، پته پايه زينه

پير: پال، وار، دوران
پ７او: مرحله
پ７ه: مالمتى

پ７ی: رس９، ريسمان 
پ８ي: جسد 

پياوړتيا: غ＋تلتيا، قوت، ＄واک 
پ５ژندپا１ه: کارت هويت، تذکره

پيل: شروع، اغاز
پيالمه: شروع، پيل، لوم７ۍ برخه

پييل: جيل کول، اميل کول
))ت((
تاړاک: چوروچپاول، بريد

تبرک:  برکت، درناوی، احترام
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تحقيق: تتبع، ＇７５نه، ريسرچ
تحقيقي: ＇７５نيز

من％ته  ايجاد،  ايجادول،  کول،  خلق  تخليق: 
راوړل 

تخيل:   خيال او تصور، په ذهن ک３ د يو ＇يز 
ان％ور

تراړ: پر４شان 
ترهور:  د )ت( په زور وارخطا، سراسيمه

ترور:   خاله، عمه
تريو: ترش 

تشبيه: يو شی د بل په شان کول، ورته 
تقوا: ډار، له گناه ＄ان ساتل، پره５زگاري

تگالره:  طرزالعمل، پاليسي
تلپات３: تل ژوندی، هم５شنی، مدام

تم:    ＄ن６، در４دل
تمه )طمع(: هيله، ام５د، ارزو

تندى: پيشانى
تنوع:   رقم، قسم، نوع، مختلف

التهاب: پ７سوب
توانمند: قوي، ＄واکمند، توانا

توپير:  فرق
توحيد: يووالی، وحدانيت

توکی: ماده، شی، جزء، برخه، عنصر 
ت７او: اړيک３ ) ت７＊ت(، رابطه

))ټ((
！ين／ار: تاکيد، ！ين／５دل، اصرار

！ولنيز: اجتماعي
！ول／يوال: هم صنفيان

！ول／ه: مجموعه
！ول／３: مجموع３

！اکلى: غوره شوى، تعين شوى، معلوم شوى

！ا！وبى: ه５واد، د اوس５دو ＄اى
！وک５دل: زرغون５دل

！پ: زخم
！پي: زخم

！ي: الندې، پايين
！کنى: ترسيده

))ج((
جوت: ＇ر－ند، ＊کاره، معلوم

جوت８５ي: معلوم８５ي
جوړ＊ت: ساختمان، ترکيب

جال: ب５ل، جدا
جوسه: شکل، قواره

جور: ظلم، زياتي
جمال: ＊ايست، ＊کال

جوهر: د يو چا او يا يو شي ذاتي خصوصيت او 
＄ان／７تيا چ３ هغه تر نورو ب５لوي، د شي اصلي 

ماده
جالوطن: له ه５واد، ＇خه لرې ک５دل

جاويدان: هميشنى، تلپات３
جو－ه: سيال، وړ، اماده، اليق، موزون

ج／７ه: جن，
جهت: لورى، طرف، خوا

جالد: مامور کشتن، سن／دل
جونگ９: چوچﾢ شتر 

))چ((
چ＂لي: کثافات، مرداري

چ＂ل: کثيف، ناپاک
ت，  وړه،  ک７ه  سلوک،  خوى،  چلن،  چلند: 

رات，
چپاو: يرغل، حمله

چور: تاال، غل
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چاپ５ريال: محيط
چار: کار

چارواکى: د واک او صالحيت خاوند د چارو 
واکمن، مامور، د منصب ＇＋تن

چمتو: اماده، برابر
چمتوالى: اماد－ي

))ځ((
＄وړوالى: ＊کته والى، ！ي＂والى

＄يل: نوع، قسم
＄يلونه: انواع، قسمونه

＄يرکتل: په غور کتل، دقت کول، عميق نظر
＄واک: قوت، زور

＄واکمن: قوي، د زور او قوت خاوند
＄ان／７نه/＄ان／７تيا: خصوصيت، خاص والى، 

يو شى چ３ له بل شي ＇خه ب５ل وي
＄الند: رو＊ان

))ح((
حاجت:  ضرورت، اړتيا 

حال: باطن 
حد: اندازه 

حريت: ازادي 
حساس: ارز＊ت لرونکی، د پام وړ، د چ＂ک 
او ډ４ر ژر موندلو ＄واک هغه ＇وک چ３ ډ４ر ژر 

خپه ک８５ي.
حسرت: افسوس، ارمان

حصار: قلعه، د４وال 
حمد: د خدای> ستاينه 

حيثيت: ！ولنيز ارز＊ت او اعتبار چ３ د يو چا د 
سر لوړۍ او ن５کنام９ المل ک８５ي، درن＋ت

))خ((
خاپوړې: چارغاوک 

وي،  نه  پوخ  چ３  ＇يز  هغه  اومه،  اوم،  خام: 
نارسيده 

خامخا: هرو مرو 
خاوند: صاحب

خبريال: د تازه خبرونو ！ولوونکی او ليکونکی
خبرې اترې: محاوره، گفتگو

خشم５دل: قهر４دل، غوسه ک５دل 
خصوصيت: ＄انگ７نه، خاص والی

خط: ليک 
خطاء: گناه، وبال

خم５ر صندل: د قندهار په لهجه يو قسم ش５ريني 
ده

خواجه: خاوند، بادار
خواخوږي: همدردي، دلسوزي، غمشريکي

خوار: عاجز، کم بخت
او ＄ن６نی  پات３ شوی  ډ４ر  يو شی چ３  خوسا: 
شوی وي )بوی ي３ ک７ی وي( )وروست(، گنده، 

بدبو
خوله خو＄ول: اعتراف کردن

خوله واچوله: دهن انداخت
خوندي: محفوظ، ساتل شوی 

خو＄＋ت: حرکت، نهضت، غور＄نگ
خوږ: ش５رين 

خوږ: درد
خير: ＊２／５ه

خ７وب، خ７وبول: موړ، س５راب، پ２ول، اوبونه، 
اوبه کول 

خيال: چرت
خيريه:  خير رسوونکی

))څ((
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＇ا＇کى: قطره
＇ا＇کي ＇ا＇کي: قطره، قطره

＇ن，: اړخ، پهلو، لورى
＇５رمه: ＇ن， ته، خواته، اړخ ته، ن８دې

＇ا＊ت: ！کن９ غرمه، کچه غرمه
＇ارنه: تر ستر－و الندې ساتل، مراقبت

＇ومره والى: کميت، اندازه
＇رن／والى: کيفيت

＇７５ن３: تحقيات
＇７５نيز: تحقيقي

＇＋تن: خاوند، صاحب
＇５ر: ورته، غوندې، ډول
))د((

دام:  د الوتونکو د نيولو وسيله، چل وفريب 
دامگاه:  لومه ＄ای

ورزش  هنر،  ادب،  علم،  د  المعارف:  دايرة 
بشپ７و  د  اړه  په  نورو شيانو  د  ورته  ته  او هغوی 
معلوماتو کتاب چ３ معموًال د الفب３ په سيستم 

پ５ل８ي )انسايکلو پي６يا(
درسته:  ！وله
درمل: دارو

درملتون: د دوا د خر＇ولو ＄ای 
درناوی:  درن＋ت، قدر، عزت 

درنوي، درنول: قدر و عزت
دري＃: مقام، منبر، موقف

دري＃: مقام، ته د در４دو ＄ای، منبر، موقف 
دقت: ＄يرنه، پاملرنه، توجه

دنده: وظيفه
دود: رواج

دود و دستور: رسم و رواج
دوديز: رواجي

دور: زمانه، دوران
))ذ((

ذات: اصل، ماهيت، وجود 
ذاتي: اصلي، خپل، شخصي 
ذليل: خوارو زار، ډ４ر ضعيفه 

ذهنيت: د تفکر، ليد يا قضاوت يو ډول
ذوق: خو＊ه، شوق، طبع
))ر((

راز: پ＂ه خبره، سر
راشه درشه: تگ راتگ 

راضي: خوښ
رب７ه: ستونزه 

رجوع: ورگر＄５دل 
رحمت: زړه سوی او مهرباني

رختونه: لباس، جام３ 
رزمي: جنگي، حربي 

رغاونه: جوړونه، ابادونه
يو  د  چ３  وگ７ي  ！ول  خاورې  يوې  د  رعيت: 

حکومت تابع وي 
رغنده: سم، روغ

رکن: جز
روزل: تربيه کول، پالل

روغ: جوړ، صحت 
روغب７: احوال پرسي

روغتون: شفاخانه
روغتيا: تندرستي

د  ي３  پ５＋و  چ３  داستان  نثري  خيال،  رومان: 
انسان له ژوند ＇خه سرچينه اخست３ وي

رو！９: ډوډۍ، م７ۍ 
رو＊ان: روشن

رو＊انول: روشن کردن 
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رو＊انيان: د رو＊ان مريدان او پيروان 
ر！لی: ش７لی، تهديد شوی

ر＊تنولي: راستکاري، صداقت 
ر＊تينول９: صداقت

ر＊تيني: واقعي 
کول،  پرې  غو＇ول،  لوکول،  ر４بل:  ر４بي، 

دروکردن
))ز((

ز ړور: د الور
زار４دل: قربان５دل 

زانگو: گهواره 
＄پل: اذيت کول 

زده ک７ه: تعليم، اموزش
زغمل: تحمل کول

زالل: صاف او شفاف، ر３１، پاک３ او خوږې 
اوبه 

زوال: له برمه لو４دل يا غور＄５دل 
زوک７ه: پيدايش، تولد، ز４８４دنه 

زوږ: شور، غالمغال 
زړه بدی: خپگان 

زړه سوی: دلسوزي، ترحم
زړې جام３: لباس کهنه

زړ＊ت: پيري
زياتره: اکثره، زياده 

زيار: کو＊（، ه）ه، زحمت 
زيارک（: زحمت کش

زيانمن: تاواني
ز４رمه: سپما، پاسره، ساتل شوی

ز４رم３: ذخيرې 
زيور: گا１ه 

))ژ((

هنري  او  ادبي  د  ده  کلمه  فرانسوي  ژانر  ژانر: 
اثرونو ＄انگ７ې ب２ه
ژباړل: ترجمه کول

ژباړه: ترجمه
ژغورل: نجات دادن

ژغورل: ساتل 
ژمنه: وعده
ژمنه: وعده

ژوبله: جنگ جگ７ه، زخم، ！پ
ژوندود : کلتور، دود او دستور

ژوي: ساک（، ذيروح
))س((

ساوتيگا: خسته 
ساری: همتا، مانند، مثال

سالو وږمه: نسيم ريگستان ) د پ＋تو نثر لوم７نی 
اثر دی چ３ په الس ک３ نشته(

سپار＊تنه: سفارش، تاکيد او ！ينگار
سپ７ل: په دقت سره جدا کول، مجزا ساختن

سپ５）لی: پاک 
ستاينه: صفت، ستايش

ستايل: صفت کول 
ستاينه: صفت 

ستره: لويه، غ＂ه 
ستونزه: رب７ه، مشکل

سجع: په نثر ک３ هم آهنگی 
سر ليک: عنوان 

سر ＊وونکی: سرمعلم 
سکون: ارام در４دنه، چوپتيا

سلسله:  ل７ۍ
سمبال: بسيج، په هرشي پوره 

سمه، سما: سم، اصالح، درست 
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شکرې: خواږه شيان، بوره 
شهامت: زړورتيا

شهکار: ډ４ر ＊ه، لوړ او عالي
شونتيا: امکان

شون６ه، شون６ې: لب، لبان
شونی: ک５دونی، ک５دونکی 

ش５به: لحظه، دم
))ص((

صادق: لوړ، ر＊تونی
صداقت: ر＊تونولي 

صدرۍ: واسک )په قندهار ک３ واسک ته 
صدرۍ وايي(

صراحت: ＇رگندتيا
صرف: يوازې، تش
صرفه: سپما و گ＂ه 

صنعت: جوړ４دل، ساز４دل، جوړشوي شيان 
صنم: بت، د معشوق په معنا هم کارول شوی.

صورت: پيکر و نقش 
صوفي: پاک نفس، د تصوف د طريقت پيرو

))ط((
د  الرې  له  تزکي３  د  نفس  د  الره،  طريقت: 

حقيقت د ترالسه کولو سلوک، مسلک
پک３  الرچ３  بيان  ادبي  د  نثر  يا  شعر  په  طنز: 
په  ن５مگ７تياوې  او  عيبونه  ！ولنيز  او  فردي 
ي３  موخه  ک８５ي  برس５ره  ډول  خندوونکي 

دبشري چلن سمول دي.
))ظ((

ظلمت: تياره

))ع((
عابد : پره５زگار، متقي، تقوا دار

سنتی: له پخوا ＇خه دود شوی، پخوان９ ري＋ه 
لري.

سوکالي: ارامي
س＂ه:  ب５خ، تهداب

سيال، ساری: مانند، مثل، ورته س７ی، رقيب
سيالي: لوبه، مسابقه

س５الني: گر＄ندوی، سياح، سيل کوونکی
))ښ((

＊کالوې: زيبايي، ＊ايستونه
＊وونکى: معلم، استاد، اموز－ار

＊کال: حسن
＊کلى: حسين، خوبصورت

＊وون％ى: مکتب
＊وونه او روزنه: تعليم، و تربيه

＊ه راغلى: پذيرايي
＊２／５ه: احسان، نيکي، خوبي

＊ک５ل: ن＋تى
＊ک５ل５دل: ن＋تل
＊ندي: قربانوي

＊ادي: خوشحالي
＊ادي: خوشحالي

))ش((
شان: طور، مانند
شاوخوا: گرداگرد

شتمن: ب６ای، د مال او شتو خاوند
شتمني:  ثروت، دارايي، مال و دولت 

شخ７ه: جنجال، کشاله 
شريعت: طريقه، الر

د  يادو،  په  خول３  د  ويل،  خوله  په  شفاهي: 
خول３ خبرې 

شفقت: مهرباني، زړه سوی
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عارض: عرض کوونکی، شکايت کوونکی
عارضي: غير اساسي، فرعي 

عارف: د خدای> پ５ژندونکی، پوه، هو＊يار
عاصي: گنهگار

عاطفه: زړه سوی
عاقبت: پای، اخر

عالي: لوړ، شريف، محترم
عدل و داد: عدل و سخاوت 
عرف: رسم و رواج، عنعنه 

عرفان: پوهه
عواطف: احساسات، جذب３، ولول３

))غ((
غبرگ: ور تاوول 

غبرگ  العمل،  عکس  ＄واب،  غبرگون: 
ورتاوول

غچ: انتقام 
غرور: لويي

غليمان: د＊منان 
غندنه: بد ويل، غندل

غور: تاکيد، دقت 
غور＄نگ: نهضت، حرکت  

غوسه: قهر
غ７مب５ده: عر عر ميکرد، غر زدن

غيرواجب: غير الزم 
))ف((

فراق: جدايي
فصاحت: د وينا رواني او ＇رگندتيا 

فضل: په پوه３، اخالقو او هنر ک３ غوره والی، 
لطف، پام 

فطرت: ذاتي ＄انگ７تياوې، پيداي＋ت
فقير: ب５وزلی، سالک 

فلک: اسمان 
فورم: شکل 

د  ژوند  د  او  فکر  دستور  او  دود  د  فرهنگ: 
الرې پ５چل３ ！ولگه )مجموعه( چ３ د ولسونو 
په تاريخي بهير ک３ تجربه شوي او نورو نسلونو 

ته د ل８５دن３ وړوی.
))ق((

قابل: منونکی
قاتل: وژونکی 

قاچاق: د يو شي ناقانونه وړل
قاصر: قصوره، ل＂ي، نيمگ７تيا، عيب

قالب: چوکاټ
قاموس: سيند )د يوې ژب３ د لغاتو کتاب(

قانون: الره 
قد: ونه 

قدر: قدر، پت
قدرت: وس، واک 

قديم: پخوانی 
قصاص: هم مثله سزا ورکول

قوم: ！بر 
قوي: زورور

قيامت: محشر، وروست９، له م７ين３ وروسته د 
راپورته ک５دو ورځ.

قيمت: بيه 

))ک((
کابينه: کابينه )د وزيرانو شورا(

کار: چار
کارنام３: لوړ کارونه، مهم کارونه

کارول: استعمالول 
کاشک３: ارمان، افسوس
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کاکا: تره )د پالر ورور(
کامل: بشپ７

کانون: ！ولنه 
کبرجن: متکبر، مغرور 

کتابتون: کتابخانه
کچه: اندازه 

کيس３  د  لوبغاړی چ３  يا  هغه شخص  کرکتر: 
لپاره  بيولو  پرمخ  بهير  د  پ５＋و  د  ي３  ليکوال 

！اکي
کرکه: نفرت، لرې والی

کرم: ورک７ه، بخ＋نه
کره: پوره، خالص، صاف

کره کتنه: نقد، انتقاد
کرهنه: زراعت 

کروړ: محکم
کشف: لو＇ونه

کالم: خبره 
کله: ＇ه وخت 
کليوالي: دهاتى

کلی: قريه، ده
کليات: مجموعه، د يوشاعر يا ليکوال د ليکنو 

مجموعه
کليوال: دهاتي 

کم６５ي: د ډرام３ يوه برخه ده )خندن９(
کنايه: پ５چومی، زونگه، پ＂ه خبره چ３ د ！اکل３ 

او خاص３ معنا لپاره کارول ک８５ي
کن６ه: تله، ترازو، ترازو خورد

کن６واله/کن６وال３: و４رانه، خرابه
کوثر: د جنت يوه چينه
کوچنی: )طفل( خورد

کورن９: خاندان اهل بيت، فاميل

کوش５ر: پتری، پ５وند
کوميکه: خندن９ 

ک م: عيناً
ک）وړه: خريطه 

ک７نالره: پروگرام، دستورالعمل، خط مش３
ک７نه: عمل، کردار

ک８ل５چونه: کج گرد４شي، گواليي، پ５چومي 
نقاشي  نوشتن،  کردن،  کشيدن، خارج  ک＋ل: 

کردن
زغمل،  کردن،  تحمل  کردن،  برداشت  گالل: 

ک＋ل.
))ګ((

گام: قدم، مسافه بين دو قدم
گانده: آينده 

گاون６: د کور او کلي شاوخوا 
گاون６ی: همسايه، همجوار 

گا１ه: پسول، زيور
گدا: فقير

گران: مشکل، قيمتدار
گران＋ت: عزيز بودن، قيمتي، اشکال

گرداب: گرداو 
گروپ: ډله 

گر＄ندوی: سياح، سيار 
گهي＃: صبح، سحر 

گواښ: اخطار، تهديد/ جدا کردن از جنگ
گور: م７ستون، قبر

گوگل: صندوق سينه
گومارل: تعيين کردن

گوند: حزب، جنبه، ډله
گوندې: شايد، به احتمال

گوهر: مرغلره
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گ＂ور: ارز＊من، مفيد، فايده مند 
گ６: شريک 

گ６ون: اشتراک 
گ６وډ: ب３ ترتيب و ب３ نظم 
گ０: ډ４ر، زيات، انبوه، غلو

گ２ل: شمردن، قياس کردن يا پنداشتن
گ２ه: شماره 

گ２ه گو１ه: انبوه، خلق، ازدحام 
گ６５ه: شکم 

))ل((
الر＊ود: رهنما

الرې چارې: د کارونو د سرته رسولو طريقه او 
وسيله 

الس اچول: دست انداختن
الس ک＋ل３ نسخه: خطي نسخه

السوندی:  سند، ثبوت 
المل: علت، سبب

لرغونی: پخوانی 
لگول:  لگ＋ت، مصرفول، مصرف

لمسون: تحريک، پارونه، تحريکول 
لن６يز: اختصار، لن６ون

لوری: طرف، خوا 
لوست: درس

لوستی: د زده ک７ې خاوند
لونل: پاشل 

لوړ: جگ
ل＆: برهنه
ل７: سلسله
ل７: جريان 

ل７ليک: فهرست 
ليکدود: د ليکلو طرز يا طريقه

ليکن３: نوشت３، آثار 
ليکه: کر＊ه، قطار، لين

ل５والتيا: ډ４ره مينه او عالقه
ل８５د: انتقالول

))م((
مبالغه: له اندازې او حد زيات 

شکل  چ３  لغات  معنا  هم  يوشان،  مترادف: 
مختلف او معنا ي３ يوه وي 

مجاز: د )م( په پ５（، روا، جايز
مجاز: د )م( په زور له خپل３ معنا پرته يوه کلمه 

په بله معنا کارول 
مخک（: پيشرو 

مخک３: پيش، سابق، قبل 
مخه ک７ه: روى آورد

مخه ＊ه: وداع، خدا حافظي 
مخينه: سابقه

مرسته: تعاون، امداد، کومک
مرستيال: معاون

مرکه: مجلس، مذاکره 
موسکا: خندا، تبسم 

مشران: کالن ساالن، بزرگان، مو سفيدان
مشرتابه: مشرتوب

مشغول: بوخت، مصروف
معاصر: اوسنی، هم عصر، اوسمهال
معتاد: روږدی، عملي، په نشه اخته 

معمار: جوړوونکی
مل: ملگری، همراه

ُمناجات: د ميم په پ５（، دعاء التجا، هغه بيان 
چ３ خدای ته پک３ زارۍ شوې وي

منت: احسان
منگ: مقدار و اندازه در عمر و جنس 
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منگول: پنجﾢ دست 
مننه: شکريه، تشکر

من％نی: متوسط، د من＃
مهاجم: حمله کوونکی، ت５ری کوونکی

مهال: وخت
مهجور مهاجرت: پرد４س، پرد４ستوب

موخه: هدف، نشانه
مورن９: مادري 

مو！ان: بازو، قوت
موړ: سير، دولتمند

م７اوي: پژمرده
م８ل: مروړل، م＋ل 

م７５انه: غ５رت، شجاعت، بهادري
م７５انه: مردانه －ى

))ن((
ناتار: تاراج، ستم

ناخوال３: ناسزا، نامناسب
ناروغ: بيمار، مريض، ناجوړ

نارينه: مرد، مذکر، شجاع، دالور، سخي
ناسوب: غيرحاضر 

ناشونی: نه ک５دونکی، امکان نه لرل، ناممکن 
ناورين: خپگان، غم، مصيبت 

ناوړه: نا مناسب
نا＇اپه: نا－هان

نا＇اپه: ناگاه، دفعتاً
نتلی: خوار، ＄پلی، زار و زبون

ندرت: کله نا کله، نادر، کم يافت 
نرمي: ماليم

نغ＋تل: را ！ول، سره يو ＄ای کول، پيچاندن 
نغ＋تی: پيچلی

نمان％ل: پرستش وستايش، اعزاز و تقدير 

نمو: وده، لو４دنه
ننگ: غيرت، حمايت 
ننگه: حمايت، غيرت 

ننگيالی: باغيرت، بلند همت
نهضت: خو＄＋ت، غور＄نگ، تحريک

نهيلى: نااميد
نهيلي: نا اميد، مايوس، ناهيلي

نور: ديگر، اضافه )اوداس３  نور(
نوم: نام، اسم 

نومورکی: گمنام 
نوموړی: نامبرده، مذکور 

نوميالی: مشهور، نامور، نامدار
نوم５دل: مسما شدن، ناميده شدن 
ن４７دل: ويران شدن، تخريب شدن 

ن７يوال: جهاني، بين المللي 
ن７ۍ: دنيا، جهان

ن８دې: قريب، نزديک 
نياز: اړتيا، حاجت، ضرورت، عذر، زارۍ 

نيالگی: نهال
نيکمرغه: ن５ک بخت، خوشبخت

نيمگ７تيا: نقص وناتمامي 
نيمگ７ی: ناقص، نا کاره 

نيوکه: انتقاد، نويوالی
نيول: گرفتن 

ن５＂ه: تاريخ، وخت
))و((

وار: نوبت، دفعه
واک: اختيار، قدرت، طاقت

واړه: کوچنيان
واکمن: اختيار دار، بادشاه، صاحب
واکمني: پاچاهي، حاکمي، امارت
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واړه : ！ول، تماماً، همه، کل 
وچکالي: خشکسالى

ودان: اباد، معمور
ودانول: اباد کردن، جوړول 

وده: نشو نما، ډ４ر＊ت، زياتوالی 
وراره: د ورور زوی، برادر زاده 

وراره: ورور م７ې 
ويران  خرابي،  کردن،  خراب  وران９:  ورانول، 

کردن 
ورته: مشابه، برايش 

ورته کول: مشابه کول، تشبيه کول 
کول  تاسف  او  تاثر  پر４کول:  غاښ  په  ورغوی 

)کنايه ده( 
ورک７ه: بخشش دادن، سخا
ورمونه: نصيحتونه، پندونه
وروزي، روزل: تربيه کند
وروستنی: اخرين، عقب 

ور＄پا１ه: روزنامه
وصال: يو ＄ای والی 

وصف: صفت، خصوصيت 
وگ７ي: خلق 

ولوله: جذبه، احساس 
وموسک５د ، موسکا: خنده بر لب، تبسم

ون６ه: برخه، حصه 
وينه: خون

وړ: اليق
وړ: اليق، مناسب

وړتيا: مهارت
وړيا: مفت و رايگان 

وياند: نطاق
وياړنه: افتخار

ويني: گوري، ديدن، مى بيند
وين３: خون

))هـ((
هرو مرو: حتماً

همدارنگه: همين قسم 
هم％ولی: همسال، همسن

هنداره: آيينه 
هوساينه: ارامي، سالمتي 

هوډ: عزم، اراده 
هي（: حيران

ه＂يوال: د کاندار
ه＂９: دوکان 

ه）ه: کو＊（، طلب، تالش، جستجو 
هيله: اميد، ارزو، تمنا
ه５واد: وطن، مملکت

هي（: ح５ران، متعجب 
))ي((

يتيم: پالر م７ی، يتيم
يرغل: حمله، هجوم ناگهاني

يوازې : تنها، مجرد، يکه
خوی،  رفتار،  حرکت،  خو＄＋ت،  يون: 

عادت
يووالی: اتفاق، يگانه گي، يکي بودن
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اخ％ليکونه

١_ الفت گل پاچا، ليکوالي )امالء انشا( کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٣٩( لمريز 
٢_ الفت گل پاچا، د الفت نثري کليات، د محمد اسهيل يون په زيار، الفت اکادمي، دانش خپرن％ی، 

)١٣٧٨( لمريز 
٣_ الفت گل پاچا، د الفت مرغلرې، د شهرت ننگيال په زيار، پ＋ور: دانش خپرندويه ！ولنه، )١٣٧٥( لمريز

٤_ ب５نوا عبدالرؤوف، ادبي فنون، کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٢٦( لمريز
٥_ بابا عبدالرحٰمن، د رحمان بابا کليات، حنيف خليل، دانش خپرندويه ！ولنه، )١٣٨٤( لمريز

ادبياتو  او  اکاډمي د ژبو  افغانستان، د علومو  )په ＇لورو ！وکونوک３(  ٦_ پ＋تو _ پ＋تو تشريحي قاموس 
مرکز، م５ديوتيک، )١٣٨٣( لمريز

او  د ژبو  افغانستان د علومواکاډمي،  د  قاموس، مهتممه: ظاهره هنگامه خرو！３،  لن６  ٧_ پ＋تو- دري 
ادبياتو مرکز، ازادۍ مطبعه، )١٣٨٤( لمريز

٨_ فرهنگ مختصر دري _ پ＋تو، مهتمم: محمد متين مونس، اکاډمي علوم افغانستان، )١٣٢٤ه .ش.( 
٩_ حبيبي عبدالحی، د پ＋تو ادبياتو تاريخ دويم ！وک، کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٤٢ه .ش.(

١٠_ خادم قيام الدين، بايزيد رو＊ان، 
١١_ خ＂ک عبدالقادرخان، گلدسته، د سيد محی الدين هاشمی په زيار، د افغانستان د علومو اکاډمي، 

د پ＋تو ＇７５نو ن７يوال مرکز، )١٣٨٣( لمريز
١٢_ رو＊ان ياد، د بايزيد رو＊ان د ن７يوال سيمينار د مقالو مجموعه، د حبيب اهلل رف５ع په زيار او اهتمام، 

پ＋تو ！ولنه، )١٣٥٥( لمريز
١٣_ ر＊تين صديق اهلل، ژب＋ودنه، کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٤٣ه .ش.( 

١٤_ رف５ع حبيب اهلل، ليکونه سرليکونه، الهور: امان کتاب خپرولو مؤسسه، )١٣٧٧ه .ش.(
١٥_ روهي محمد صديق، د ＇７５ن３ الر＊ود، کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٤٣هـ.ش.( 

١٦_ رضا محمد افضل او عبدالکافي اديب، د پ＋تو ژب３ او ادب تاريخ، پ５＋ور: تاج کتب خانه، محله جنگي 
١٧_ رضا محمد افضل، د پ＋تو د نثر تاريخ، يونيورس＂ي بک ايجنسي، پ５＋ور، خ５بر بازار، )١٩٦٨( ميالدي. 

١٨_ زاهد مشوا１ی عبدالقيوم، پ＋تو سيند، دانش خپرندويه ！ولنه.
١٩_ زيور زيورالدين، د پ＋تو ادبياتو تاريخ، د ساپي پ＋تو خپرونو مرکز، )١٣٨٦( لمريز کال

٢٠_ سنگروال نيازی شهسوار، د پ＋تو ادبياتو معاصر تاريخ، لرغون３ ادبي دورې ته يو ＄غلنده نظر، د من％ن９ 
ادبي دورې يو لن６ جاج، احمدشاه ابدالي پوهنتون، پ５＋ور دانش کتابخانه، )١٣٧٥( لمريز کال

٢١_ ش５رزاد محمدآقا، ادبي فنون )بديع _ بيان(، ＊وون３ او روزن３ پوهنتون، )١٣٨٤( لمريز کال
٢٢_ کاک７ شمس الدين، د شمس الدين کاک７ ديوان، دويم چاپ، کابل: پ＋تو ！ولنه، )١٣٨٥( لمريز
٢٣_ منگل علي محمد، د فاضل استاد اکاډم５سن پوهاند عبدالشکور رشاد ياد، کابل: نعماني مطبعه، )١٣٨٣ ه .ش.( 

٢٤_ مصايب الدخان )د تمباکو زيانونه( مؤلف سيدعبدالغفار الهاشمي االفغاني، مترجم عبداهلل بختانی 
خدمتگار )١٣٨٨( کال د غبرگولي لسمه


