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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 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 ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر
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وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغړوونکو رسه 

ي.    قانو چلندکی



ج

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 به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د مرشتابه مقام، د هېواد په 
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 هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  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  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 او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



لوم７ى ＇پرکى: زموږ اړتياوې                                                                                                      
د ＇پرکي موخ３                                                                                                           

موږ کوم３ اړتياوې لرو؟)١(                                                                        ٣
موږ کوم３ اړتياوې لرو؟)٢(                                                                         ٥

 دويم ＇پرکى: کورن９                                                                                                       
د ＇پرکي موخ３                                                                                                         

                                                      ١١ ول３ موږ کورن９ ته اړتيا لرو؟                                                                     
                              ١٣ ＇نگه کوالى شو  يوه بريال９ کورن９ ولرو؟ )١(                                                 

      ١٧ ＇نگه کوالى شو يوه بريال９ کورن９ ولرو؟ )٢(                                                   
 

سرليـــکــونــه

د



دريم ＇پرکى: ！ولنيزې ډل３                                                                                        
د ＇پرکي موخ３                                                                                                         
        ٢٣ ډله ＇ه شى ده؟                                                                          

 ٢٧ د يوه کس او ډل３ متقابل اغ５ز                                                             
＇لورم ＇پرکى: په افغانستان ک３ د ژوند ډولونه                                                      
د ＇پرکي موخ３                                                                                                          

٣٥ کوچيان ＇رنگه ژوند کوي؟                                                                   
٣٩ د کليو خلک ＇رنگه ژوند کوي؟                                                           
٤٣ په افغانستان ک３ ＊اري ژوند                                                                 

هـ
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زموږ اړتياوې

په دې څپرکي کې دا الندې لوستونه لولئ.
�tموږ کومې اړتياوې لرو؟ )١(

�tموږ کومې اړتياوې لرو؟)٢(

لوم７ى څپرکى

١
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            د څپرکي موخې

هيله ده چې  زده کوونکي د دې څپرکي تر لوستلو  وروسته په الندې 

موخو برالسي شي:

�tد انسانانو غوره مادي اړتياوې درک ک７ي،

�tد مادي اړتياو و د الس ته راوړلو سر چينې او د هغوی د ساتنې ضرورت             

و پيژني،

�tغوره غير مادي اړتياوې و پېژني،

)>( او دخلکو تر منځ  اړيکې  �tد خداى 

وپېژني.

٢
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خبرې پرې وک７ئ!

زموږ په ه５واد ک３ ډ４ر غرونه، ＄نگلونه، سيندونه او معدنونه شته. په دې هکله خبرې وک７ئ چ３ دا طبيعي 
سرچين３  زموږ لپاره ＇ه گ＂３ لري او کوم３ اړتياوې مو پوره کوي.

برخه مادي  يوه  اړتياووله ډل３ ＇خه  لري، د دې  اړتياوې مختلف ډولونه  اړ موجود دى. زموږ  يو  انسان 
اړتياوې دي. خداى>  موږ ته د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره خاص３ سرچين３ په واک ک３ را ک７ي دي، 
لکه: غر، سيند، ＄نگل، لمر او کان )معدن(.موږ دې سر چينو ته چ３ په طبيعي چاپيريال ک３ شته، اړتيا 
لرو ＄که د دې لپاره چ３ ژوندي پات３ شو؛ اوبو، هوا ، ر１ا، خوړو، پو＊اک او استوگن％ي ته اړتيا لرو، نو د 
دې اړتياوو د پوره کولو په اړه له نورو سره ت７لي يو. هغو توکو ته چ３ اړتيا لرو کله په زياته پيمانه  په طبيعت 
ک３ موندل ک８５ي. لکه هوا، ر１ا او کله بيا په ل８ه پيمانه موندل ک８５ي،  لکه: خواړه، کالي او استوگن％ي چ３ 

د هغو د موندلو لپاره بايد کار اوه）ه وشي.

لوم７ى لوست     
                     

                    موږکومې اړتياوې لرو؟)١(
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                                 دلوست تکرار
�tانسان يو اړ موجود دى.

tد انسان د غوره اړتياوو له ډل３ ＇خه  يو هم د هغه مادي اړتياوې دي.
t＄ين３ مادي اړتياوې مو په طبيعت ک３ په ډ４ره پيمانه  پيدا ک８５ي، لکه: هوا او ر１ا.

t＄ين３ مادي اړتياوې، لکه: خواړه، کالي او استوگن％ي.  بايد د کار او فعاليت پواسطه له طبيعت ＇خه الس ته راوړو  
tموږ  خپل３ مادي اړتياوې له طبيعت ＇خه پوره کوو.

tموږ بايد د طبيعت او د هغه له سرچينو ＇خه ساتنه وک７و.
                                     پوښتنې

١. د انسان غوره مادي اړتياوې کوم３ دي؟
٢. أيا طبيعت زموږ مادي اړتياوې  پوره کوي او که غير مادي اړتياوې؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.

٣. د طبيعت په وړاندې زموږ دنده ＇ه ده؟

                                      کورن９ دنده
د کورن９ له يوه غ７ي ＇خه پو＊تنه وک７ئ  چ３ د ډوډۍ د تيارولو لپاره د کومو چارو سرته رسولو ته اړتيا لرو؟ 

غور پرې وک７ئ!
＇رنگه چ３ ومو ويل خداى> موږ ته د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره ډ４رې طبيعي سر چين３ را په  
برخه ک７ي دي. ستاس３ په نظر: دا سر چين３  نه ختميدونک３ او تل  پات３ دي؟ د دې سر چ５نو د له 
من％ه تللو  په  پايله  ک３ به له کومو ستونزو سره مخامخ شو؟ ！ولنه د دې سر چينو د ساتن３ لپاره کوم 

کارونه بايد سر ته ورسوي؟ د طبيعت د ساتن３ لپاره ستاس３ دنده ＇ه ده؟
موږ د خپلو مادي اړتياوو د پوره کولو لپاره ، طبيعت ته اړتيا لرو. د غره له تي８و ＇خه په کار اخيستلو 
خپل ＄ان ته کور جوړوو، له معدنونو ＇خه د هر ډول فلزاتو په را ايستلو سره د اړتيا وړ لو＊ي او 
وسايل جوړوو، له  و＊و او ＄ناورو ＇خه  د اړتيا وړ پو＊اک او خواړه تياروو، خو دا سرچين３ هميشن９ 
او تل پات３ نه دي، د بيلگ３ په ډول: د اوبو کموالى د هغو ستونزو له ډل３  ＇خه دى چ３ نن ورځ د 
ن７ۍ ！ول خلک ورسره مخامخ دي. د ＄نگلونو له من％ه تلل يوه له هغو ستونزو ＇خه گ２ل ک８５ي 
چ３ د سيالبونو د بهير زياتوالی، طبيعت او انسانانو ته د ډول ډول  زيانو نو سبب  گر＄ي. موږ ！ول دا 
دنده لرو چ３ د طبيعت په ساتنه ک３ ه）ه وک７و، ＄که  موږ انسانان د خداى>  او د هغه طبيعت په 
وړاندې چ３ زموږ په اختيار ک３ ي３ را ک７ي دى، ذمه واري لرو. له همدې کبله موږ بايد ه）ه وک７و 
چ３ طبيعت د خداى> د امانت په توگه و ساتو او د اوسنيو اړتياوو د پوره کولو په ترڅ ک３  بايد د 

راتلونکو په فکر ک３ هم واوسو، ＄که هغوی هم دې طبيعت ته اړتيا لري. 
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      دويم لوست

                    موږ کومې اړتياوې لرو؟)٢(

فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ!
 تاس３ د يوه تنکي ＄وان په توگه چ３ د ژوندانه د پيل په لوم７ي پ７او ک３ يا ستئ هر ومرو مو د  خپل３          

راتلونک３ په هکله هم فکر ک７ي دى نو:
١- کوم３ موخ３ مو د خپل３ راتلو نکي لپاره په نظر ک３ ن５ولي دي؟ نوم ي３ واخلئ!

٢- ستاس３ ！ول３ موخ３ د مادي اړتيا وو د پوره کولو لپاره دي او که نورې اړتياوې هم لرئ؟ که ي３ 
لرئ، نوم ي３ واخلئ!

٣- تاس３ خپلو موخوته د رس５دو لپاره ＇ه شي ته اړتيا لرئ؟
 موږ پر مادي اړتياوو سرب５ره غير مادي اړتياوې هم لرو. غير مادي اړتياوې هم مختلف ډولونه لري چ３ 

مهم ډولونه ي３ دا دي:
الف: د پېژندنې پوهه    

موږ د يو انسان په توگه د  پ５ژندن３ پوه３ ته اړتيا لرو. د ＇ه شي پ５ژندنه؟ 
هغه مهم شيان چ３ موږ د هغو پ５ژندن３ ته اړتيا لرو په الندې ډول دي:

 
١-ځان پېژندنه

 موږ بايد خپل ＄ان و پ５ژنو چ３ ＇وک يو؟ کوم３ پياوړتياوې او کوم３ نيمگ７تياوې لرو؟ 
موږ بايد خپل قوت او کمزورتيا و پ５ژنو چ３ و کوالی شو خپلو اخالقو او ک７و وړو ته سمون ورک７و.
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٢- د ژوندد ن７ۍ پېژندنه
 د ن７ۍ او د هغ３  چاپ５ريال  پ５ژندن３ ته چ３ ژوند پک３ کوو، اړتيا لرو. د دې پ５ژند گلوۍ په ر１ا ک３ 
کوالى شو د خپل  ژوند شرايط ＇رنگه چ３  وغواړو، جوړ او بدلون ورک７و. دا چاپ５ريال  له طبيعي 

چاپ５ريال او ！و لنيز چاپ５ريال ＇خه عبارت دى.
٣- د ن７ۍ او انسان د پيدا کوونکي اهلل )>(پېژندنه

انسان د يوه آگاه او پوه موجود په توگه د خپل ＄ان او چاپ５ريال په  پ５ژندنه بسنه نه کوي؛ بلک３ ه）ه 
کوي چ３ خپل پيدا کوونکى ) خالق( او پالونکى هم و پ５ژني.

خبرې پرې و ک７ئ
الندې پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ او د هغوى په باره ک３ يو له بل سره خبرې و ک７ئ.

١-أيا تر اوسه يوازې  پات３ شوي ياستئ؟
٢-په دې شيبو ک３ مو＇ه احساس درلود؟

٣-＇ه فکر کوئ چ３ کوم３ اړتياوې تا سوته د دې احساس د پيدا کيدو المل وگر＄يدې؟
ب: د اړيکو درلودل

 د انسان د غير مادي اړتياوو له ډولونو ＇خه يو ډول ي３  هم د اړيکو درلودلو ته اړتيا ده. انسان 
نشي کوالی په يوازې ډول خپل ژوند ته دوام ورک７ي. هغه اړيک３  چ３ انسان ورته اړتيا لري کله د 

خداى>  سره دي او کله هم له نورو انسانانو سره.
١- د خداى> سره اړيکې

موږ د ژوند په هره ش５به ک３ دې ته اړتيا لرو چ３ له لوى خداى> سره اړيکه و لرو. له لوى خداى> 
سره زموږ اړيکه د لمون＃،  دعا او عبادت له الرې نيول ک８５ي. د لوى ＇＋تن تعالى سره راز او نياز موږ 
د يواز４توب، پر４شان９ او نا اميدۍ له احساس ＇خه ژغوري او موږ ته هوسايي را ب＋ي، کله چ３ له 
ستونزو سره مخامخ شو او احساس وک７و چ３ ه５＆ يو انسان نه شي کوالى  له موږ سره مرسته وک７ي، 

نو موږ ته دا درک پيدا ک８５ي چ３ يوازې لوى 
او  کوي  سره  را  مرسته  چ３  دى  خداى> 
ستونزې مو له من％ه وړي. هغه ＇وک چ３ په 
خداى> ايمان لري او هر کار د ده په ياد او 
نوم پيل کوي، باور لري چ３ خداى> په ！ولو 

ش５بوک３ د دوى ساتونکى او مرستندوى دى.
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٢- له نورو انسانانو سره اړيکې
انسانان ！ولنيز موجودات دي او يو له بل سره د اړيکو د درلودلو اړتيا لري. موږ له يوې خوا د مادي 
اړتياوو د پوره کولو لپاره د نورو همفکرۍ او مرست３ ته اړتيا لرو او له بل３ خوا د خپلو عاطفي اړتياوو د 
پوره کولو لپاره له  نورو سره مينه او محبت کوو. انسانان يو له بله سره ډ４رې اړيک３ لري او هر ＇وک په 
！ولنه ک３ يو کار سرته رسوي چ３ په دې توگه  يو له بل سره مرسته او همکاري کوي، تر＇و  و کوالی 

شي خپل３ اړتياوې پوره ک７ي.
نو دې نتيج３  ته رسي８و چ３ نشو کوالى يوازې او ليرې له ！ولو انسانانو ＇خه ژوند وک７و.

                                 
 د لوست تکرار

 موږ له مادي اړتياوو ＇خه  پرته  نورې اړتياوې هم لرو.
！ولنيز  او  د طبيعي  پ５ژندنه،  : ＄ان  اړتياده  پ５ژندگلوۍ  د  ي３  يو ډول   اړتياوو  مادي  د غير  انسان  �tد 

چاپ５ريال  پ５ژندنه او د خداى> پ５ژندنه چ３ د موجوداتو خالق او پيدا کوونکى دى.
�tاړيکوته اړتيا هم د غير مادي اړتياوو يو ډول دى. موږ اړتيا لرو چ３ د خلکو سره اړيک３ و لرو، 

تر＇و زموږ مادي او عاطفي اړتياوې پوره شي. همدارنگه اړتيا لرو چ３ د خداى> سره هم اړيک３ 
ولرو چ３ له هغه ＇خه په ！ولو کارونو ک３ مرسته وغواړو.

  پوښتنې

١ له غير مادي اړتياوو ＇خه د يو ＇و نومونه واخلئ.
٢-ول３ د نورو سره د اړيکو لپاره اړتيا لرو؟

٣-انسان کوالى شي چ３ په يوازې ډول خپل３ ！ول３ اړتياوې پوره ک７ي؟
٤-ول３ انسان دې ته اړ دى چ３ له خداى > سره اړيک３ ولري؟

                                  
 کورن９ دنده

ُ ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد(                                                                                                                                   ِ َواهللهَّ خداى> په قرأن کريم ک３ فرمايلي دي :)َيا َايَُّها النهَّاُس َانُتُم اْلُفَقَراء ِإلَى اهللهَّ
د ＊وونکي صاحب يا د جومات د مال امام صاحب په مرسته دا الندې فعاليت سرته ورسوئ!

١.د أيت شريف معنا وليکئ.
٢.دا أيت شريف د مادي او غير مادي اړتياوو سره ＇ه  ت７او لري؟ پايله ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ 

او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ!
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د لوم７ي څپرکي لنډيز

�tانسان يو اړ موجود دى. خداى تعالى طبيعت  انسانانو ته د اړتياوو د 
پوره کولو لپاره په اختيار کې ورک７ى دى. 

�tزموږ دنده ده چې د طبيعت په ساتنه کې هڅه وک７و. 
د  پېژندنه،  ځان   دي،  اړتياوې  مادي  غير  مو   برخه  بله  اړتياوو  د  �t
ن７ۍ پېژندنه او د خداى>  پېژندنه، د اهلل> او له ټولو انسانانو سره 

اړيکې د انسان له غوره غير مادي اړتياوو څخه گڼل کې８ي.
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په دې څپرکي کې الندې لوستونه لولئ:

لرو؟ اړتيا  ته  کورن９  موږ  tولې 

)١( ولرو؟  کورن９  بريال９  يوه  شو  کولى  څنگه  �t

)٢( ولرو؟  کورن９  بريال９  يوه  شو  کولى  څنگه  �t

دويم څپرکى

                        کورن９

٩
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د څپرکي موخې

له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې د دې څپرکي تر لوستلو وروسته په الندې 
موخو باندې بر السى پيدا ک７ي.

�tپه ژوندکې د کورن９ اهميت درک ک７ي،

�tهغو چارو ته چې کورن９ يې موږ ته سرته رسوي، پاملرنه وک７ي،

�tد يوې بريال９ کورن９ له ځانگ７تياوو سره آشنا شي،

�tوکوالى شي د کورن９ په برياوو کې مرسته وک７ي.

١٠
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                             ولې موږ کورن９ ته اړتيا لرو؟

 خبرې پرې وک７ئ!

د الندنيو پو＊تنوپه اړه  خبر ې وک７ئ.
�tکه چ５رې کورن９ نه واى، موږ به ＇نگه ژوند کاوه؟

�tستاس３ په کورن９ ک３ کوم کسان ژوند کوي؟
＇رنگه چ３ په مخکنيو درسونو ک３ مو ولوستل، انسان يو اړ موجود دى. د بشر له غوره اړتياوو 
＇خه يوه دا ده چ３ هغه نه شي کوالى له نورو پرته ژوند وک７ي. انسان د ز８４د له پيله کورن９ ته اړتيا 
لري، ＄که نه شي کوالى د کورن９ له ＇ارن３ پرته ژوندى پات３ شي. کله چ３  لوى هم شي پالر او 
مور خواړه، کالي، استو －ن％ى او د هغه امنيت  تآمينوي، تر＇و ＊وون％ي  ته الړ شي او درس ولولي. 
مشران３ خويندې، ورو１ه او د کورن９ ！ول مشران غ７ي هر يو له ده سره په لوستونو او شخصي چارو ک３ 

مرسته کوي. 
غور پرې وک７ئ!

＇رنگه چ３ وويل شول کورن９ له خپلو ماشومانو ＇خه د ز８４د له پيله ＇ارنه کوي او د خپلو غ７و 
لپاره خواړه، کالي او استوگن％ى تياروي، ستاس３ په أند:

١.أيا دا ＇ارنه  يو ازې د ماشوم توب په دوران  پورې اړه لري؟
٢.کورن９ د خپلو غ７و لپاره نور کوم کارونه سرته رسوي؟

دريم لوست
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                                       د لوست تکرار)١(
�انسان د ز８４د له پيله کورن９ ته اړتيالري. �t

------------------------------------------------------------- �t
------------------------------------------------------------- �t
------------------------------------------------------------- �t
------------------------------------------------------------- �t
------------------------------------------------------------- �t

                      پوښتنې
١. انسان کورن９ ته کوم３ اړتياوې لري؟

٢. کورن９ ستاس３ کوم３ اړتياوې پوره کوي؟
٣. مشران کورن９ ته کوم３ اړتياوې لري؟
٤. کورن９ کوم شيان ماشوما نوته ور＊يي.

کورن９ دنده                     
تاس３ ولوستل چ３ کورن９ د بچيانو په وړاندې کوم３ دندې لري: ستاس３ په فکر بچيان د کورن９ په 
وړاندې کوم３ دندې لري؟ په دې باره ک３ له خپلو همزولو سره خبرې وک７ئ او پايله ي３ په ！ولگي 

ک３ ولولئ!

)١( گرانو زده کوونکو: له دې وروسته  د ＊وونکي په مرسته لوست را لن６ ک７ئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

کله چ３ انسان ن７ۍ ته سترگ３ پران５زي، خبرې کول، گر＄５دل، ادب او له خلکو سره د ژوند کولو په 
طريقه نه پوه８５ي. ورو ورو چ３ لويي８ي، له خپل مور  او پالر او د کورن９ له نورو  ！ولو غ７و ＇خه خبرې 
کول چ３ د ژوند له لوم７نيو گامونو ＇خه شم５رل ک８５ي، زده کوي او له نورو سره د چلند أداب زده کوي، 
په دې معنا چ３ نوموړى د ！ولن５ز له نظره روزل ک８５ي . همدارنگه کورن９ د خپلو ！ولو غ７و ننگه او ساتنه 
پوره کوي، د هغوى عاطفي  اړتياوې  ！ول３ مادي  او د هغوى  کوي، خواړه، کالي د زده ک７ې مصرف 
اړتياوې په خو＊９، صميميت او مين３ کولو سره پوره کوي او کله چ３ له کوم３ ستونزې سره مخامخ شي 
الر＊وونه او مرسته ورسره کوي. په دې  مالي او عاطفي مرستو او ＇ارنو ک３ هم ماشومان او هم  مور او 
پالر شامل８５ي. بايد په ياد ولرو چ３ زموږ همزولي ！ول  هلکان له خپل３ کورن９ سره ژوند نه کوي، ډ４رې 
پ５＋３ کيداى شي د دا ډول مسئلود من％ته راتلوالمل وگر＄ي له دې کبله ممکنه ده چ３ له خپلوانو ＇خه 
او يا د ！ولن３ د نورو غ７و له  ډل３ يو ＇وک د ده د مور او پالر ＄اى ونيسي او پالنه ي３ وک７ي، په پايله ک３ 

انسان يوازې نه پات３ ک８５ي او د هغه مادي او عاطفي اړتياوې د نورو کسانو په وسيله پوره ک８５ي.
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＇لورم لوست

           څنگه کوالى شو يوه بريال９ کورن９ ولرو؟ )١(

 خبرې پرې وک７ئ

په هکله دى.  بريال９ کورن９  يوې  د  لوست  دا  له سرليک ＇خه ＇رگند８４ي.  لوست  د  ＇رنگه چ３ 
ستاس３ په اند يوه بريال９ کورن９  بايد کوم３ ＄انگ７تياوې ولري؟ په دې لوست او په راتلونکي لوست 

ک３ موږ د کورن９ ＄ين３ ＄انگ７تياوې لولو:
د مسؤوليت ) ذمه وارۍ( احساس

د دندې عملي کول د يوه ذمه وار کس ＄انگ７تيا ده . کله چ３ يوه دنده يا چاره چا ته سپارل ک８５ي، بايد 
د هغه کار د سرته رسولو لپاره د ذمه وارۍ احساس ولري. دا احساس د دې سبب گر＄ي چ３ هغه 

کس خپل کار په زړه سوي او عالقمندۍ سرته ورسوي.
هرومرو تاس３   په وار وار ليدلي دي چ３ مور او پالر مو حتى د ستومان９، ناروغ９ او  نورو ستونزو 
سره سره د خپلو بچيانود اړتياوو د پوره کولو لپاره ه）ه کوي. تاس３ د يوه اوالد په توگه، په داس３ ش５بو 

ک３ د دوى په وړاندې ＇ه احساس کوئ؟
صميميت، خلوص او مهرباني د کورن９ هغه ＄انگ７تياوې دي چ３ د کورن９ غ７ي يو د بل په وړاندې 

د مسؤوليت احساس ته ه）وي.
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درس 3

گډ ژوند ) همکاري( 

پوه８５و چ３ په هره کورن９ ک３ ＇و کسان ژوند کوي. ستاس３ په کورن９ ک３   يو کس ！ول３ چارې 

سرته رسوي او که ！ول غ７ي د کارونو په سرته رسولو ک３ برخه اخلي؟ که چ５رته ！ول３ چارې يو کس 

سرته ورسوي، له  کوموستونزو سره به مخامخ شي؟ که چ５رې د کورن９ ！ول غ７ي د چارو په سرته 

رسولو ک３ له يو بل سره مرسته وک７ي، چارې په ب７５ه سرته رس８５ي او په يو کس فشار نه را＄ي. که 

چ５رته له  يو بل سره مرسته ونشي يو شم５رکسان ب５کاره پات３ ک８５ي او يو شم５ر کسان بايد زيات３ چارې 

سرته ورسوي. غوره کار داد ى چ３ که چ５رته د کور کارونه د کورن９ د غ７و تر من＃ وو４شل شي، نو د 

کورن９ ！ول غ７ي به خپل３ دندې وپيژني او يو له بل سره  به مرسته او همکاري وک７ي.
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مشوره

خبرې پرې وک７ئ

د انسان لپاره د برياليتوب يوه الره  دا ده چ３ په چاروک３ له نورو سره مشوره وک７ي. أيا ک５دای شي له 
هر چا سره مشوره وشي؟ 

له کوم چا سره چ３ مشوره کوئ، بايد د کومو ＄انگ７تياوو درلودونکی وي؟
مشوره کول د نورو د عقل او تجرب３ ＇خه گ＂ه اخيستنه ده. داس３ کسان ډ４ر دي چ３ کوالى شي په ژوند 
ک３ موږ ته مشوره راک７ي، خو د کورن９ غ７ي  لوم７ني کسان دي چ３ بايد له هغو سره مشوره وشي.د کورن９ 
ماشومان که چ５رې غواړي چ３ په لوست، لوبو او نورو داس３ مسايلو ک３ تصميم ونيسي بايد  له مور او 
پالر سره مشوره وک７ي او د هغوى له الر＊ـوونو ＇خه گ＂ه واخلي. همدارنگه کله چ３ پالر او مور غواړي 

کوم تصميم ونيسي، بايد د کورن９ له غ７و سره مشوره وک７ي او د هغو ى نظر واوري.
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نظم 
خبرې پرې وک７ئ!

آيا داسې پېښ شوي دي چې د کتاب، کتابچې او يا د جرابو د ورکېدو له امله، ښوونځي يا کوم 

بل ځاى ته  ناوخته رسيدلي يئ؟ د دې لپاره چې له داسې ستونزو سره مخامخ نه شو څه بايد وک７و؟

کيدای شي ليدلي مو وي چې ځينې کورونه گډوډ او نا پاکه ښکاري. د دې ډول کورن９ غ７ي په 

خپلو چاروکې نظم او يوه ښکاره ک７نالره نه لري. نظم د دې المل گرځي چې چارې په خپل وخت 

او په سمه توگه سرته ورسې８ي. کله چې کارونه په سمه توگه سرته ونه رسې８ي، د افرادو تر منځ ستونزې 

منځ ته راځي چې کېدای شي د هغوی قهر او  غوسه را وپاروي او د هغوی اړيکو ته زيان ورسوي. له 

دې کبله په يوه کورن９ کې ټول غ７ي بايد منظم وي  او د خپلو کارونو لپاره بايد يوه منظمه ک７نالره 

ولري. د دې کار لپاره الزمه ده چې هر څوک د خپلو چارو لپاره يوه منظمه ک７نالره ترتيب او تنظيم 

ک７ي، دا ک７نالره کيداى شي ورځن９، اوونيزه او آن مياشتن９ او له هغه څخه پورته وي.

                                 د لوست تکرار
-------------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------------t
-------------------------------------------------------------------------t

پوښتنې                                   
١.که چ５رته موږ په کورن９ ک３ ذمه واري ونه منو له کومو ستونزو سره به مخامخ شو؟

٢.په کورن９ ک３ گ６ ژوند او يو له بل سره مرسته ＇ه گ＂３ لري؟ بيان ي３ ک７ئ.
٣.مشوره ＇ه شى ده او د کورن９ د چارو په ＊ه والي او سمون ک３ ＇ه رول لري؟

کورن９ دنده                                 
خپل３ کورن９ ته ＄ير شئ او وگورئ چ３ د ذمه وارئ مننه، مرسته، مشوره او نظم تر کومه حده ستاس３ په کورن９ 
ته  نومرې خپل３ کورن９  به ＇و  تاس３  ونيسو،  نظر ک３  په  نومرې  لوړه کچه ١٠٠  په  که  لپاره  يوه  د هر  ک３ شته، 

ورک７ئ؟
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پن％م لوست

خبرې پرې وک７ئ!

په ت５ر شوي لوست ک３ مو د بريال９ کورن９ ＄ين３ ＄انگ７تياوې وپ５ژندل３، سرب５ره پرهغ３ د يوې بريال９ 
کورن９ نورې کوم３ ＄انگ７تياوې پ５ژنئ؟

يود بل درناوى:
تاس３ په کورن９ ک３ ＇نگه چلند کوئ ؟ أيا پالر، مور او د کورن９ نورو غ７و ته درناوى کوئ؟ له هغو 

＇خه د کوم ډول چلند هيله لرئ؟ 
کله چ３ د چا درناوى کوو، نو هرو مرو  هغوی هم زموږ درناوى کوي. په کورن９ ک３ پالر، مور او 
اوالدونه يو له بل ته درناوى او احترام کوي. په هغ３ کورن９ ک３ چ３ غ７ي ي３ يو بل ته درناوى کوي،  
！ول غ７ي  ي３ د شخصيت او هوساين３ احساس کوي. د داس３ کورن９ غ７ي مؤدبه او مهربانه وي او په 
！ولنه ک３ هم د  نورو سره دوستانه چلند لري. د دې ډول کسانو شتون په ！ولنه ک３ د دې ＊کارندوى دى، 

چ３ هغوى يوه ＊ه او بريال９ کورن９ لري.

                  څنگه کولى شو يوه بريال９ کورن９ ولرو؟ )٢(
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د نورو د نظرياتو زغمل

پوه８５و چ３ د افرادو سليق３ )ذوق او غو＊تنه( يو له بل سره توپير لري، که ＇ه هم له يو ې کورن９ 

＇خه وي د ب５لگ３ په توگه: ستاس３ د عالق３ وړ رنگ له هغه رنگ سره چ３ ستاس３  ورور يا خور ي３ 

خو＊وي، توپير لري. کيدای شي چ３ په نورو مسايلو ک３  هم د  افرادو نظريات توپير ولري. په يوه ＊ه 

کورن９ ک３ ه５）کله د کورن９ يو غ７ى پر نورو  خپل نظريات نه تحميلوي په خاصه توگه مور او پالر 

چ３ په کورن９ ک３ تر نورو زيات  واک او صالحيت لري ه）ه کوي تر＇و د خپلو اوالدونو نظريات 

واوري او که  ناسم وي هغوی ته الر＊وونه وک７ي. دا  کار د دې المل گر＄ي چ３ دا کورن９ هم په ！ولنه 

ک３  د نورو نظرياتو ته در ناوى وک７ي. هر ＇ومره چ３ د دې ډول انسانانو شم５ر په ！ولنه ک３ زيات وي، 

کوالى شو چ３ يوه سوکاله او باثباته ！ولنه ولرو.

خبرې پرې وک７ئ!

د الندې پو＊تنو په باره ک３ يو له بل سره خبرې وک７ئ.

١.د خپل３ کورن９ د غ７و د سر ＊ندن３ ＇و نمون３ بيان ک７ئ.

٢.تاس３ تر اوسه د خپل３ کورن９  لپاره کوم３ سر ＊ندن３ ک７ي دي؟

سرښندنه او له ځانه تېرېدنه )فداکاري(

سر＊ندنه د انسانانو له غوره او ＊و صفتونو ＇خه ده. انسان له هر شي ＇خه مخک３ د خپل３ کورن９ لپاره 

سر＊ندنه کوي. د پلرونو او ميندو چاروته که ＄يرشئ، هغوی تل د خپلو اوالدونو لپاره سر＊ندنه کوي. 

د ب５لگ３ په توگه: هغه مور چ３ د شپ３ تر سهاره له  خپل ماشوم ＇خه ＇ارنه کوي او هغه ته شيدې و 

رکوي يا هغه پالر چ３ په ډ４ر زيار سره د خپل３ کورن９ د ژوند ل／＋تونه پوره کوي دا د هغه سر＊ـندنه ده. 

په حقيقت ک３ کورن９ ژوند د سر＊ندن３ پر بنسټ والړ دى. د کورن９ غ７ي هغه چلند او سلوک چ３ يو 

له بل سره ي３  لري هغس３ چلند له نورو سره نه لري، سر＊ـندنه په ！ولنه ک３ زيات ارز＊ت لري. انسان د 

خپلو ه５وادوالو او همنوعانو لپاره هم بايد سر＊ندنه او له ＄انه ت５ريدنه وک７ي. هر انسان په هر ډول چ３ وي 

که د نورو لپاره سر＊ندنه وک７ي خلک د هغوى درناوى کوي.
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                                      د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------------------------�t
----------------------------------------------------------------------------�t

                                       پوښتنې
١. په کورن９ ک３  يو بل ته درناوى ＇ه گ＂ه او اهميت لري؟

که چ５رې په کورن９  ک３ خپل نظر په نورو وتپو، ＇ه ستونزې  به رامن％ه ته شي؟
٢.أيا په ！ولنه ک３ بايد د نورو نظريات وزغمو؟

٣.ستاس３ په أند سر ＊ندنه ＇ه ته وايي؟ يو مثال ي３ راوړئ..
 

                                           کورن９ دنده
په يوه  پا１ه ک３ رو＊انه ک７ئ چ３ تاس３ په کورن９ ک３ د لويانو او کوچنيانو ＇نگه درناوى کوئ؟
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د دويم څپرکي لنډيز

�tانسان په کورن９ کې پيدا کې８ي او د عمر تر پايه په کورن９ کې پاتې کې８ي. 

انسان تل کورن９ او  دکورن９ د غ７و عاطفي او مالي مالت７ ته اړتيا لري.

�tموږ په کورن９ کې ډېر شيان زده کوو. هغه څوک چې د بېال بېلو الملونو له 

امله خپلې کورن９ او مور او پالر څخه بې برخې دي، په نورو کورنيو کې ژوند 

کوي او د هغوى له مرستې او مالت７ څخه گټه اخلي. 

له الندېنيو ځانگ７تياوو څخه  بريال９ ده چې  په خپلو دندو کې  �tهغه کورن９ 

برخمنه وي: 

د خپلو دندو په وړاندې د ذمه واري احساس وک７ي. 

يو له بل سره مرسته وک７ي، 

په چاروکې مشوره وک７ي، 

چارې يې منظمې وي، 

يو بل ته درناوى وک７ي، 

او يو د بل نظريات وزغمي.
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��tپه دې څپرکي کې الندې درسونه لولئ:

�tډله څه شى ده؟

�tد يوه کس او ډلې ترمنځ متقابل اغېز.

 
ټولنېزې ډلې

    دريم څپرکى

٢١
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د څپرکي موخې

له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې د دې  څپرکي تر لوستلو  وروسته 
په الندې موخو برالسي شي.

��tپه دې وپوهې８ي چې انسان ټولنېز موجود دى،
�tپه ډلو کې د خپل غ７يتوب په ضرورت وپوهې８ي،

�tد ډلو ډولونه و پېژني،
�tپه ډلو کې د غ７يتوب گټې او زيانونه و پېژني،

�tپه ډلو کې د فعالو غ７و په توگه گډون وک７اى شي.

٢٢
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 پرتله يې ک７ئ او غور پرې وک７ئ.
تاس３ د هغ３ غ７ي  ！ولن５زه ډله ده چ３  لوم７ن９  په مخک５ني ＇پرکي ک３ مو زده ک７ل چ３ کورن９    
ياست. خو د دې تر ＇نگ تاس３ د نورو ډلو غ７يتوب هم  لرئ يا دا چ３ په را تلونکي ک３ په هغو ک３ 
غ７يتوب  ترالسه کوئ، د ب５لگ３ په  توگه: د دوستانو، ！ولگي، ＊وون％ي، ورزشي، هنري او وظيفوي 
ډلو ک３. دغه ډل３ يوه له بل３ سره پرتله ک７ئ او د الندې پو＊تنو په هکله په ！ولگي ک３  يو له بل سره 

خبرې وک７ئ.
١.د يوې ډل３ د غ７يتوب شرطونه د بل３ ډل３ د غ７يتوب له شرطونو سره ＇ه ورته والى لري؟

٢.له دې غور او بررس９ ＇خه ＇ه پايله السته راوړئ؟
＇رنگه چ３ د مخه مو ولوستل، انسان نشي کوالى  چ３ يوازې ژوند وک７ي. انسانان د تل لپاره يو بل 
ته اړتيا لري او په دې دليل له يو بل سره ت７لي دي او ！ولن５زې ډل３ من％ته راوړي. ډل３ په ！ولنه ک３ د 
＄انگ７و موخو او دندو په خاطر من％ته را＄ي چ３ هر س７ى د خپلو اړتياوو د تر سره کولو په خاطر، 
له هغو ＇خه په ＄ينو ک３ خپل غ７يتوب مني، د دې لپاره چ３ ＇و تنه وک７اى شي چ３ يوه ډله جوړه 

ک７ي، ل８ تر ل８ه دوه شرطونه بايد موجود وي.

١- گډې ځانگ７نې
 د هرې ډل３ غ７ي بايد گ６ې ＄انگ７ن３ ولري. د ب５لگ３ په توگه د کورن９ ډل３ د غ７و لپاره د فاميلي 
اړيکو درلودل، د ！ولگي د ډل３ لپاره، ！ولگيوالي او په ورزشي ډله ک３ د يوه ！اکلي ورزش سره مينه 

او په هغه ک３ مهارت درلودل، شرط دي.

شپ８م لوست

              ډله څه ته وايي؟
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٢-  متقابلې اړيکې
د ډل３ بل مهم شرط دا دى چ３  د هغ３ د غ７و ترمن＃ متقابل３ اړيک３ موجودې وي، د ب５لگ３ په توگه: 
د کورن９ په ډله ک３ موږ د خپل پالر، مور، خور او ورور سره اړيک３ لرو. يو له بل سره مرسته کوو، يو 

بل ته الر＊وونه کوو او د يو بل مختلف３ اړ تياوې پوره کوو. 
د ！ولگي په ډله ک３ موږ له نورو ！ولگيوالو سره اړيک３ لرو، د خپلو درسونو په هکله يو له بل سره خبرې 
اترې کوو، يو له بل سره مرسته کوو او يو له بل ＇خه الر＊وونه غواړو. په ورزشي ډلو ک３ د ډل３ له نورو 

غ７و سره تمرين او مرسته کوو. 
کله چ３ يو شم５ر خلک د گ６و ＄انگ７نو په درلودلو سره په يوه ＄اى ک３ سره راغون６ شي او گ６ فعاليتونه 

سرته ورسوي او يو له بله سره نسبتاً ！５نگ３ اړيک３ ولري، ډله تشک５لي８ي
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پرتله او ډلبندي يې ک７ئ!

په مخکنيو فعاليتونو ک３ چ３ تر سره مو ک７ل، ＇و ډل３ مو يو له بله سره پرتله ک７ې او د هغوى تر من＃  ورته والى  
او نژد４والى مو بيان ک７؟ اوس کو＊（ وک７ئ چ３ دغه ډل３ د هغوى  ترمن＃ د توپيرونو پرب２ست په دوو 

يا ＇و ډلو ډلبندي ک７ئ او وروسته بيا د خپل３ ډلبندۍ لپاره خپل دليل بيان ک７ئ.
د ډلبندۍ له ډولونو ＇خه يو ي３ هم  په لوم７نيو او دويمو ډلو باندې د ډل３ و４شل دي. په دې ډلبندۍ 

ک３ ＇و معيارونه بايد په پام ک３ ونيسو:
١.په لوم７ۍ ډله ک３ د غ７و شم５ر معمواًل  کم وي. په داس３ حال ک３ چ３ په دويمه ډله ک３ د غ７و 

شم５ر اکثراً زيات وي.
٢.په لوم７ۍ ډله ک３ خلک د خپلو غ７و په خاطر د ډل３ غ７ي ک８５ي، په داس３ حال ک３ چ３ په دويمه 

ډله ک３ خلک د ډول ډول اړتياوو د ترسره کولو لپاره د ډل３ غ７ې ک８５ي.
٣.په لوم７ۍ ډله ک３ اړيک３ دوستانه او عاطفي وي ليکن په دويمه ډله ک３ اړيک３ رسمي او 
نسبتاً غير دوستانه وي. يادو شوو ＄انگ７نو ته په پام ک３ لرلو سره، هغه ډل３  لکه د کورن９ 
او دوستانو ډل３  له لوم７نيو ډلو ＇خه او وظيفوي او ورزشي ډل３  د دو يم３ ډل３ له جمل３ ＇خه 

شم５رل ک８５ي. د دې دوو ډلو ＄انگ７ن３ د راتلونکي مخ په جدول ک３ راغلي دي.
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د لوست تکرار                            
---------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------�t
---------------------------------------------------------------�t

پوښتنې                            
١. ډله ＇ه شى ده؟

٢. موږ ول３ ډله جوړوو؟
٣. په يوې ډله ک３ د غ７يتوب لپاره کوم شرطونه الزم دي؟

٤. لوم７ن９ او دويم３ ډل３  توضيح ک７ئ.
٥. د کومو ＄انگ７نو پر بنسټ سره کوالى شو چ３ ډل３ په لوم７نيو او دويمو ډلو باندې وو４شو؟

کورن９ دنده                            
يو له هغو ډلو ＇خه چ３ تاس３ ي３ غ７يتوب لرئ، تر غورالندې ونيسئ او وي３ گورئ چ３ د لوم７نيو ډلو 

＄انگ７ن３ د هغو په باره ک３ صدق کوي او که  د دويم３ ډل３ ＄انگ７ن３.
              

دويم３ ډل３ ) شغلي ډل３(  ځانگ７نه            لوم７ن９ ډل３ ) د دوستانو ډل３( 

د غ７ و شم５ري３ معمواًل زيات دى. د غ７و شم５ري３ ل８ دى د غ７وشمېر

 د اړتياوو د پوره کولو او خدمتونو د تر سره کولو لپاره ي３ غ７يتوب
تر السه ک７ى وي

خلک د ډل３ د غ７و په خاطر د هغ３ غ７ي شوي دي موخه

اړيک３ نسبتاً رسمي او غير دوستانه دي. اړيک３ ي３ وفادارانه ، دوستانه او عاطفي دي. د اړيکو ډول
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له تاسو ＇خه هر يو په زياتو ډلو ک３ غ７يتوب لرئ چ３ د کورن９، دوست９، علمي، ！ولگي، ＊وون％ي، 
ورزشي او هنري ډل３ له هغ３ جمل３ ＇خه دي.أيا تر اوسه پورې مو له هغو ډلوسره د اړيکو په هکله 

چ３ تاس３ ي３ غ７يتوب لرئ، فکر ک７ى دی؟ 
په يو س７ى  باندې د ډلې اغېز
فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ

تاس３ په ډول ډول ډلو ک３ غ７يتوب لرئ. د هغو اړيکو په هکله چ３ له هر يوه سره ي３ لرئ، فکر 
وک７ئ او جدول د هغوى په باره ک３ د نورو جملو په ليکلو سره بشپ７ ک７ئ.

 د يو کس او ډلې متقابل اغېز

 اووم لوست

پر يو کس باندې د ډل３ اغ５زد ډل３ نوم                                                                                                                               

موږ په کورن９ ک３ له يوبل سره گرم３ او دوستانه اړيک３ لروکورن９

موږ کله کله خپل  د وزگارتيا وختونه له دوستانو سره ت５روو.دوستان

＄ين３ درسي ستونزې د خپلو ！ولگيوالو په مرسته حل کوو.！ولگی

د تر او تازه والي او روغتيا په خاطر له خپل３ خو＊３ سره سم ورزش کوو.ورزشي

د دې ه）ه کوو چ３ د خپل３ خو＊３ په هنرې چارو ک３ پوهه پيدا ک７و.هنري

د قرأن کريم د سم تالوت لپاره د قرأن د زده ک７ې په غون６و ک３ گ６ون.مذهبي
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يوې سره  د هرې  ډلو ＇خه  له  موږ  ترالسه ک７ل چ３  دا  مو  کولو ＇خه  تر سره  له  فعاليت  پورتني  د 
مختلف３ اړيک３ لرو او هغوى پر موږ باندې ډول ډول تاثيرات لري. کله کله موږ ته د چارو د سرته 
رسولو الرې چارې را ＊يي، ＄ين３ وختونه له موږ ＇خه مالت７کوي او کله بيا د دې المل ک８５ي چ３ 
له ＄ينو کسانو سره د دوست９ احساس وک７و او له ＄ينو نورو سره بيا مخالفت وک７و. کله زموږ لپاره د 
＇＋تن تعالى او د ژوند د ن７ۍ د زيات３ پ５ژندن３ المل ک８５ي، کله  ډ４ر نوي اطالعات زموږ په واک ک３ 
را کوي؛ کله د هغوی له تجربو ＇خه گ＂ه پورته کوو، کله موږ ته د سم３ الرې د پيدا کولو په هکله 
الر＊وونه کوي او کله د ！ولن３ په اداره کولو باندې تاثير لري. په حقيقت ک３ موږ له دغو ډلو سره ژوند 

کوو او زموږ په ژوندانه باندې د دغو ډلو له تاثيراتو ＇خه انکار کول د منلو وړنه دي.
 ډله او ډله ييز ژوند له ！ولو مثبتو تاثيراتو سره سره چ３ په س７ي باندې ي３ لري، کله، کله امکان لري چ３ 
منفي تاثيرات هم په ＄ان پس３ ولري او د س７ي ژوندانه ته د جدي ستونزو او زيان اړولو المل وگر＄ي. 
کله کله هغه ډله چ３ موږ ي３ غ７يتوب لرو، موږ د غير ديني ارز＊تونو خواته وربولي، کله کله د نورو د 
انتقاد په وړاندې قهرجن غبرگون ＊کاره کوي، کله کله له موږ ＇خه د داس３ کار سر ته رسول غواړي 
چ３ هغه سم نه وي، کله په ډله ک３ نيوکه او پو＊تنه نه منل ک８５ي او له موږ ＇خه دا غو＊تنه لري چ３ 

ب３  له کوم فکر کولو د ډل３ له دستورونو ＇خه پيروي وک７و.
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 متاسفانه په ！ولنه ک３ ＄ين３ ډل３ موجودې دي چ３ غلط او ناوړه کارونه کوي، د ب５لگ３ په توگه: ＄ين３ 
زلميان او نوي زلميان چ３ ＊ه نه دي روزل شوي، د دې په ＄اى چ３ په ＊و او گ＂ورو کارونو باندې 
بوخت شي او د خپل３ کورن９ او ！ولن３ لپاره خدمت وک７ي، نشو او د نشه يي توکو استعمال ته مخه 
کوي. دوى ډل３ جوړوي د ډول  ډول بد کار يو ) انحرافاتو(، خطا گانو او گناهونو المل گر＄ي. لکه 
＇رنگه چ３ له پورتنيو مثالونو ＇خه ＇رگند８４ي، په ډلو ک３ غ７يتوب کيداشي چ３ پر موږ باندې هم 
مثبت اغ５ز ولري او هم منفي، په همدې دليل د تنکيو ＄وانانواو ＄وانانو لپاره د ډل３ ！اکل ډ４ر مهم 
دي، ＄که چ３ په دې ！اکنه ک３ غول５دل او اشتباه کول کيداى شي چ３ د هغوى د ژوند د تگ الرې 
د تغيير او يا هم د تباهي المل و گر＄ي. ستاس３ په نظر په دې ！اکنه ک３ له چا سره کوالى شو چ３ 

مشوره وک７و؟
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په ډله باندې د يو کس اغېز

فکر وک７ئ او ځواب ورک７ئ!

د هغ３ ډل３ په هکله چ３ تاس３ ي３ غ７يتوب لرئ، فکر وک７ئ او الندې جدول د هغو په اړه د نورو جملو په 
ليکلو سره بشپ７ ک７ئ.

  

 

اغ５ز  باندې  يو کس  په  يوه ډله  له ترسره کيدو ＇خه مو زده ک７ل چ３ ＇رنگه  پورتني فعاليت  د 
اچوي، په همدې  ترتيب يو کس هم په خپل  وار سره کولی شي چ３ په يوه ډله باندې اغ５ز وک７ي، 
د ب５لگ３ په توگه: کله کله يو کس په يوه ډله  ک３ د انسجام او زيات يو والي المل گر＄ي، کله کله له 
هغ３ ＇خه داس３ مالت７ کوي چ３ د ډل３ د زيات پاي＋ت سبب ک８５ي، کله کله ديوې طرح３ په وړاندې 
ک５دو سره، د هغ３ د پر مختگ المل ک８５ي، کله کله د ډل３ لپا ره په ＊ه توگه موخ３ ته د رس５دو سبب 
ک８５ي. له دې کبله ويلی شو چ３ د يوکس أغ５ز په ډله باندې هم لکه پر يو کس باندې د ډل３ د أغ５ز 

غوندې  دى چ３ له هغ３ ＇خه انکار کول د منلو وړنه وي. 
د  هغو ！ولو مثبتو أغ５زو سره سره چ３ يو کس ي３ پر ډله  باندې کولى شي، کله کله امکان لري 
چ３ منفي أغ５زې هم ولري. د ب５لگ３ په توگه يو کس کولى شي چ３ په خپله رايه باندې په ！ينگار 
سره، د ډل３  يووالي ته زيان ورسوي، يا د خپلو دندو په ترسره کولو ک３ په سست９ کولو سره، د ډل３ په 
کار ک３ د ＄ن６ راوستو سبب شي. که چ５رې تاس３ د هغ３ ډل３ غ７ي وئ چ３  په هغ３ ک３ داس３ س７ی 

هم غ７يتوب ولري، ＇ه ډول غبرگون ＊کاره کوئ؟

په ډله باندې د يو کس اغ５زد ډل３ نوم

له ستونزو سره د مخامخ کيدو په صورت ک３ دحل نوې الره وړاندې کوو.کورن９

له دوستانو سره د صداقت او ر＊تينول９ ＇خه کار اخلو.دوستان

د ＊وون％ي کتابتون ته کتاب هديه کول ) سوغات ورکول( ＊وون％ى

د ډله ييزو تمرينونو په غون６و ک３ په منظم ډول گ６ون کوو.ورزش
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                              د لوست تکرار
----------------------------------------------------------------- -١  
----------------------------------------------------------------- -٢  
---------------------------------------------------------------- -٤   
----------------------------------------------------------------- -٥  
------------------------------------------------------------------٦  

                                پوښتنې
١. کله چ３ د يوې ډل３ غ７ي ک８５و، ول３ ي３ بايد د غ７و نظري３ په پام ک３ ونيسو؟

٢. که چ５رې د ډلو د نورو غ７و نظري３ زموږ سره مخالف３ وي، موږ مجبور يو چ３ هغه ومنو او يا دا           
چ３ کومه بله الره هم شته؟

٣. په هره ډله ک３ غ７يتوب گ＂ور دى ؟ ول３؟
٤. ول３ په هغو ډلو ک３ له غ７يتوب ＇خه ډډه وک７و کوم چ３ بد، بد کارونه تر سره کوي ؟

٥. که چ５رې يو ناوړه س７ى د ډل３ الر＊وونه ترالسه ک７ي، پدې صورت ک３ ＇ه بايد وک７و؟

                                 کورن９ دنده
د خپلو دوستانو ډله  په نظر ک３ ونيسئ او غور ورباندې و ک７ئ چ３:

١-  تاس３ په هغ３ ک３ ＇رنگه موقف لرئ؟
٢- د ډل３ تصميمونه د ډل３ د ！ولو غ７و د نظريو پر بنسټ نيول ک８５ي او يا دا چ３ يو  يا دوه کسه زيات           

له خپل صالحيت او اختيار ＇خه کار اخلي؟
٣- أيا تاسو د غه ډله د خپل ＄ان لپاره گ＂وره بولئ؟ ول３؟
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د څپرکي لنډيز

�tانسان ټولنيز موجود دى. هر س７ى د خپلو اړتياوو د پوره کولو په خاطر، په 
مختلفو ډلو کې غ７يتوب ترالسه کوي. 

�tکله  چې يو شمېر خلک د گډو ځانگ７نو په درلودلو سره په يوه ځاى کې سره 
را غونډ شي، گډ فعاليتونه سرته ورسوي او نسبتاً يو له بله سره ټينگې متقابلې 

اړيکې ولري، ډله  ترې جوړې８ي. 
وي،  دوستانه  اړيکې  ترمنځ  دوی  د  او  وي  ل８  شمېر  غ７و  د  ډلو  د  چېرې  که  �t
دغې ډلې ته لوم７ن９ ډله ويل کې８ي، خو که چېرې د ډلې د غ７و شمېر زيات 

وي او اړيکې يې رسمي غوندې وي، نو  دويمه ډله ورته وايي.
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څلورم څپرکى

    
 په افغانستان کې د ژوند ډولونه

په دې څپرکي کې الندې لوستونه لولئ:
�tکوچيان څه ډول ژوند کوي؟

�tد کليو او سېدونکي څه ډول  ژوند کوي؟

�tپه افغانستان کې ښاري ژوند.

 

٣٣



 34

له زده کوونکو څخه هيله کې８ي چې د دې څپرکي په لوستلو سره په الندې 

موخو برالسي شي.

�tد کوچيانو او دهغو د ژوند کولو  له طريقو سره آشنايي پيدا ک７ي.

�tد کوچيتوب د ژوندانه ستونزې و پېژني.

�tد کليو د اوسيدونکو د ژوندانه او ژوند کولو  له څرنگوالي سره آشنا شي.

�tد کليوالي  ژوند ښېگڼې او ستونزې و پېژني.

�tله ښاري ژوندانه سره آشنا شي.

�tد خپل هېواد د ښارونو ستونزې و پېژني.

                     د څپرکي موخې

٣٤
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اتم لوست

 خبرې پرې وک７ئ!
 الندې پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ او په هکله ي３ خبرې وک７ئ!

١-  تراوسه پورې مو د کوچيانو ک８５دۍ ل５دل３ ده؟
٢- ستاس３ په نظر کوچيان ول３ له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى ته  ک６ه کوي؟

٣- د کوچيانو کسب او کار ＇ه شى دى؟
زموږ يو شم５ر خلک د طبيعت په أزاده هوا ک３ د غرونو او د＊تو په لمنو ک３ ژوند کوي. هغوى په 
ک８５ديو ک３ اوس８５ي. ک８５دۍ هغه خ５م３ ته وايي چ３ د وزو له وژغنو ＇خه جوړ８４ي. کوچيان مالدار 
دي او ډول ډول کورني ＇اروي لکه: م８５ي، وزې، او＊ان، او خره ساتي. هغوى د خپلو ＇ارويو د 
ساتن３ په خاطر په ＇７＄ايونو پس３ له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى ته ＄ي.کوچيان د کال په مختلفو فصلونو 
ک３ له تودو سيمو ＇خه س７و سيموته او د هغ３ بر عکس له س７و سيمو ＇خه تودو سيموته ک６ې کوي. 
د کوچيانو په کورنيو ک３، معمواًل زيات شم５ر خلک ژوند کوي. د کوچيانو د کورنيو غ７ي په معمول  

ډول: مور، پالر، لو３１، زامن، نيکه، نيا، ن８يندې، لمسيان، توړۍ،  ترونه او کاکا گان، وي.
 د کورن９ ！ول غ７ي  يو له بل سره په کارونو ک３ مرسته کوي.

کوچيان څرنگه  ژوند کوي؟
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د ک８５دۍ د ننه کارونه په  ＊％و پورې اړه لري. د ک８５دۍ د باندې کارونه د نارينه وو په غاړه وي. د ک８５دۍ 
د ننه او د باندې کارونه د کورن９ د غ７و تر من＃ و４شل شوي دي او هر ＇وک خپله دنده سرته رسوي، له 
معمول سره سم د کوچنيانو ساتنه، د ＇ارويو د شيدو لو４شل، د ＇ارويو د محصوالتو برابرول، اخلى 
پخلى، د جامو او لو＊و مين％ل، د ک８５دۍ د ننه او شاوخوا جارو کول او پاکول، له ويالو او يا چينو 
＇خه د اوبورا وړل د ＊％و دنده ده. خو د دې تر＇نگ ＊％３ او جينکيان３)نجون３( د لرگيو په را 
！ولولو، د شيانو په بارولو او د ک８５ديو په درولو ک３ هم مرسته کوي، د يادون３ وړ ده چ３ د ＊％و، کارونه 

ي３ د نارينه و په نسبت درانده او زيات دي د کوچيانو نارينه دغه الندې چارې سرته رسوي: 
د ＇ارويو ＇رول، د هغوی پلورل، او پ５رودل، له ډاکوانو ＇خه د خپلو ک８５ديو ساتنه، د لرگيو را！ولول، 

د وړيو او نورو حيواني  محصوالتو خر＇ول.
 کوچيان خپل３ ک８５دۍ يو بل ته ن８دې او په داس３ ＄ايونو ک３ چ３ اوبو ته نژدې وي، دروي. دوي نسبتاً 
د ل８ وخت لپاره په يوه ＄اى ک３ اوس８５ي او کله چ３ د دوی ک８５ديوته نژدې ＇７＄ايونه خالص شي، له 
دې ＄ايه کوچ)ک６ی( کوي او په بل ＄اى ک３ ک８５دۍ دروي. دوي معمواًل خپل３ ک８５دۍ د کليوالو له 

أباديو او کروندو ＇خه ليرې دروي چ３ د دوى ＇اروي د بزگرانو ک＋تونو ته زيان  ونه رسوي.
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اتم لوست

غور پرې وک７ئ!

الندې پو＊تن３ ولولئ او خبرې پرې وک７ئ.
١.کوچيان کوم３ ＄انگ７ې ستونزې لري؟

٢.د هرې ستونزې لپاره کومه د حل الره پيشنهادوئ؟
 د کوچيانو ستونزې

کوچيان د طبيعت په لمن ک３ ژوند کوي او تل د أزادې هوا او د طبيعت له ＊کلومنظرو ＇خه 
خونداخلي. له دې سره سره هغوى په خپل ژوندانه ک３ له ډ４رو زياتو ستونزو سره مخامخ دي چ３ 

＄ين３ ډ４رې مهم３ ي３ دلته لولو:
زده ک７ه 

په دې دليل چ３ کوچيان تل د حرکت او ＄اى بدلولو په حال ک３ وي، زياتره ي３ ＊وون％ي نه 
لري او اوالدونه ي３ د سواد له نعمت ＇خه  ب３ برخ３ پات３ ک８５ي
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روغتيا او در ملنه
  کوچيان د روغتيايي او در ملن３ د امکاناتو له کم＋ت ＇خه سخت زور８４ي. هغوى کوم  گر＄نده 
کلينيک چ３ د دوی سره د الرې مل وي، نه لري. په دې دليل چ３ هغوى اکثراً  له ＊ار او کليو ＇خه 
لرې خيم３ وهي. په ډ４رې سخت９ سره کولى شي چ３ د ＊ار او کليو د روغتيايي کلينيکونو ＇خه 

گ＂ه واخلي.
 

وچکالي او د وښو کمښت
کوچيان د و＊و او ＇７ ＄ايونو په ل＂ه ک３ له يوه ＄اى ＇خه بل ＄اى ته  ک６ې کوي، له دې الرې ＇خه 
خپل ＇اروي روزي او خپل ژوند پرې ت５روي. په هغو کالونو ک３ چ３ ور＊ت زيات او وا＊ه پر４مانه وي، 
د دوی کار او ژوند ＊ه وي. خو په هغو  کالونو ک３ چ３ ور＊ت ل８وي، دوى د خپلو ＇ارويو د م７يدو 
په خاطر له زياتو ستونزو سره مخامخ ک８５ي. په وچکال９ ک３ د دې و４ره شته چ３ د هغوی ＇اروي له 

لوږې ＇خه م７ه شي چ３ په دې صورت ک３ هغوی ته نه جبرانيدونکي زيانونه رس８５ي.

                                    د لوست تکرار
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t

                                   پوښتنې
١. ول３ کوچيان په د＊تو ک３ ژوند کوي؟

٢.د کوچيانو د کورنيو د غ７و ترمن＃ د کار و４ش ＇رنگه دی؟
٣.کوچيان خپل３ ک８５دۍ چ５رې او ＇ه ډول دروي؟

٤.د کوچيانو د زده ک７ې ستونزې بيان ک７ئ.
٥.د کوچيانو روغتيايي ستونزې بيان ک７ئ.

٦.په وچکاليو ک３ د کوچيانو ستونزې بيان ک７ئ.
                                کورن９ دنده

د کورن９ د لويانو په مرسته د کوچياني ژوند ＊５گ３２ او ستونزې د کاغذ په يوه مخ ک３ وليکئ.
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نهم لوست

د کليو خلک څرنگه ژوند کوي؟ 

پرتله يې ک７ئ!
په مخک５ني لوست ک３ مو ولوستل  چ３ کوچيان ＇رنگه ژوند  کوي. اوس د کلي ان％ورته ＄ير شئ 

او الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ئ.
١.د کليو د کورونو او د  کوچيانو د  ک８５ديو ترمن＃ توپيرونه او ورته والي بيان ک７ئ. 

٢.د کليو اوسيدونکي په کومو کارونو بوخت دي او له کوچيانو سره ＇ه توپيرونه او ورته والی لري؟
د کليو کورونه

زموږ د ه５واد زيات شم５ر خلک په کليو ک３ اوس８５ي. کلى د ＊ار ＇خه کوچني وي او د وگ７و شم５ر 
ي３ هم ل８ وي. په زياتره کليو ک３، کورونه يو بل ته ن８５دې جوړ８４ي. خو په ＄ينو هغو کليو ک３ چ３ په 
درو ک３ پراته وي، کورونه يو له بل ＇خه ل８ ＇ه لرې وي. د کليو اوسيدونکي په ساده کورونو ک３ ژوند 
کوي چ３ زياتره ي３ له ت８５و اوخ＂و ＇خه جوړ８４ي. د کليو په شاوخوا ک３، باغونه او کرن５زې ＄مک３ 
وي چ３ د کليو اوسيدونکي په هغو ک３ ترکاري، غنم او حبوبات کري او نيالگي پک３ ک５نوي. د کليو 
اوسيدونکي د کرن３، باغدارۍ او مالدارۍ له محصوالتو ＇خه د خپل خوراک، پو＊اک او د سون د 
موادو د اړتياوو په پوره کولو ک３ کار اخلي او د ونو له لرگيو ＇خه د کورونو په جوړولو او تودولو ک３ 

کار اخلي.
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کورن９

کورن９ په  کلي ک３ ډ４ر اهميت لري، کورن９ سوچه د مين３ او مهربان９ ＄اى دى چ３ په هغ３ ک３ مور، 
پالر، لو３１، زامن. نيا، نيکه او احتمااًل نور خپلوان يو ＄اى سره اوس８５ي.

په معمولي ډول په کليوالو کورنيو ک３ د غ７و شم５ر زيات وي. د کورنيو غ７ي په تصميم نيولو ک３ يو له 
بله سره مشورې کوي او د کور د ننه او د باندې چاروک３ يو له بله سره مرست３ کوي.

په کلي کې د خلکوترمنځ اړيکې

د کليو خلک يو له بله سره ډ４رې تودې او د مهربان９ اړيک３ لري. ！ول خلک يو بل سره پ５ژني او د يو 
بل د کورنيو د غ７و او ژوندانه له وضعيت ＇خه خبروي. د کلي خلک م５لمه د خداى > دوست گ２ي 
او همدا وجه ده چ３ ډ４رميلمه پال دي او د خپل م５لمه لپاره ډ４ر په زړه پورې خواړه برابر وي. دوى د يو 
او بل په غم او ＊ادۍ ک３ سره شريک دي. کليوال د يو او بل په ودونو ک３ گ６ون کوي. زوم او ناوى ته 
سوغاتونه  ورکوي. په جشنونو او د اختر په ور＄و ک３ يو د بل ليدو او اختر مبارک９ ته ور＄ي او د کورن９ د 
مشر درناوى کوي. دوى په کوچنيانو رحم کوي او خوشحالوي ي３. په غم او مشکالتو ک３ سره شريک 

 
دي او تر هغه ＄ايه پورې چ３ امکان ولري له هغه چا سره چ３ مشکالت ولري، مرسته کوي. 

 غور پرې وک７ئ!

١.خلک په کليو ک３ په کومو چارو بوخت دي؟
٢.د کلي ژوند د ＊اري او کوچياني ژوند په نسبت ＇ه ＊５گ３２ لري؟

٣.د کلي خلک ＇ه ستونزې لري؟

کار او شغل
د کلي خلک زياتره د کرن３،باغدارۍ او مالدارۍ په چاروک３ بوخت وي. هغوی د غنمو، وربشو، 
جوارو، باقليو او د هغو په ＇５ر د نورو په کرلو سره خپل３ خوراکي اړتياوې پوره کوي. د نيالگيو په 
کينولو،باغدارۍ او په بازارک３ د هغوى د محصوالتو د خر＇ولو پواسطه خپل３ نورې مالي نيمگ７تياوې 
پوره کوي. د ډول ډول ＇ارويو په روزلو سره،د هغوی د شيدو او وړيو ＇خه گ＂ه ترالسه کوي. خپل  
اضافى توليدات بازارته وړي او خر＇وي ي３.زموږ په کليو ک３ خلک د کرن３ او مالدارۍ په چاروسرب５ره 
＄ين３ نور کارونه هم کوي. د کليو له ډ４رو مهمو توليداتو ＇خه ＄ين３ ي３: له غال９، ！غر، سطرنج９، 
جوال، ب７ستن، جرابو، دستکشو، جاکټ، خول９، کو＊و، ＇پل９، ژى)من／ی(، او د لرگيو ډول ډول 
لو＊و ＇خه عبارت دي. د کلي هلکان او نجون３ له دود او دستور سره سم د خپل مور او پالر کسب 

تعقيبوي او له کوچنيوالي ＇خه ي３ د هغوی تر نظر الندې زده کوي.
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گډکارونه او اشر
په کلي ک３ ＄ين３ کارونه په ډله ييزه توگه ترسره ک８５ي، خلک د اوبو د بندونو، پلونو او الرو جوړول، 
د ويالواو کاريزونو پاکول، د کرن３ د حاصالتو لوکول، په ژمي ک３ د الرو ＇خه د واورې پاکول او د 
دې په ＇５ر نور کارونه په ډله ييزه توگه سرته رسوي. دغه ډول کارونه د کلي خلکو لپاره يو ډول تفريح 

هم شم５رل ک８５ي. 
 وزگار وختونه

د کلي خلک د وزگار تيا او بيکارۍ وختونه يود بل تر＇ن， ت５روي. کله چ３ هغوى وخت پيدا ک７ي 
يو د بل کره ＄ي او مجلسونه سره کوي. د زړه خواله سره کوي او يو د بل ستونزې او مشکالت سره 
بيانوي. د يو بل د خوږو او ترخو خاطرو ＇خه خبري８ي. ＄وانان او تنکي ＄وانان ډ４ر ＇ه له لويانو ＇خه 

زده کوي.
 د کلي د خلکو ستونزې

د دې سره سره چ３ د کلي ژوند ډ４ر خوندونه او ＊５گ３２ لري چ３ په ＊اري او کوچياني ژوند ک３ نشته، 
خو ډ４رې ستونزې هم لري چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول لولو:

روغتيا
زموږ زياتره کلي چ３ له ＊ار＇خه لرې پراته دي، د روغتيا او درملن３ د امکاناتو له کم＋ت سره مخامخ 
دي. ＄ين３ وختونه د يوې ډ４رې کم３ او ساده ناروغ９ په خاطر له زياتو ستونزو سره مخامخ ک８５ي. له نيکه 

مرغه د عام３ روغتيا وزارت د ه）و له برکته  په دې وروستيو کلونو ک３ دغه ستونزه ل８ه کمه شوې ده.
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ښوونځي او زده ک７ه
د دې سره سره چ３ د پوهن３ وزارت د ه５واد په ډ４رو لرې کليو ک３ هم ＊وون％ي جوړک７ي دي او د 
زده ک７ې خدمتونه وړاندې کوي، خو بيا هم د افسوس ＄اى دی چ３ زموږ په ＄ينو کليو ک３ تر اوسه 

پورې هم ＊وون％ي نشته، زيات ＊وون％ي ＊وونکي او زده کوونکي ي３ پوره کتابونه، نه لري.
د ځمکې، اوبو او د کرنې د وسايلو کموالی 

لکه ＇رنگه چ３ د مخه وويل شول، کليوال زياتره د کرن３ په چارو ک３ بوخت دي، خو د افسوس خبره 
دا ده چ３ زموږ زيات شم５ر بزگران  يا کم３ ＄مک３ په واک ک３ لري، او يا پوره اوبه نه لري. که چ５رې 
＄مکه او اوبه هم ولري، د کرن３ پر مختللي وسايل ي３ په واک  ک３ نه وي . له همدې کبله  هغوی د 

هغه زيار او زحمت په نسبت چ３ وباسي  ي３، ل８ محصول تر گوتو کوي.
 پېښې او طبيعي آفتو نه

زموږ بزگران د پ５＋و او طبيعي أفتونو، لکه: زلزل３، سيالب، طوفان او باد په وړاندې ډ４ر کمزوري دي. او 
د افسوس خبره دا ده چ３ ه５＆ داس３ ＄اى نشته چ３  هغوى د دې ډول زيانونو په مقابل ک３ بيمه ک７ي.

ماينونه
په ت５روکلونو ک３ زموږ په ه５واد ک３ جنگ جگ７ې روان３ وې. هغه ماينونه چ３ له هغ３ زمان３ ＇خه پات３ شوي 
دي تر اوسه پورې خلک گوا＊وي. د ماين پاک９ مؤسسو په ډ４ر زيات زيار او زحمت ايستلو سره زيات３ سيم３ 
په ＄انگ７ې ډول ＊اري سيم３ له ماينونو ＇خه پاک３ ک７ي دي، خو په ＄ينو کليوالي سيمو او د الرو  په شاوخوا 
سيمو ک３ تر اوسه پورې هم ماينونه شته چ３ د سيم３ د اوسيدونکو او الرويو لپاره خطر ناک دي. هغه ＄ايونه 

چ３ په سره رنگ په ن＋ه شوي دي، خطر ناک دي او خلک بايد له هغو ＄ايونو ＇خه لرې واوسي.

                              د لوست تکرار
-------------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------------�t
-------------------------------------------------------------------------�t

پوښتنې                             
١- د کليوالو د گ＂３ الس ته راوړلو الره ＇ه ده؟

٢-که چ５رې له کليوالو ＇خه يو ＇وک زيانمن شي، نور خلک له هغه سره ＇رنگه چلن کوي؟
٣-د کلي حاصالت په کوم ＄اى ک３ مصرف８５ي؟

٤-د ＇و هغو کارونو نومونه واخلئ چ３ په کلي ک３ په ډله ييزه توگه ترسره ک８５ي.
٥-د کلي د خلکو ستونزې  ووايئ.

کورن９ دنده                             

د کليوالو له ستونزو ＇خه يوه ي３ په پام ک３ ونيسئ او د هغ３ لپاره په يوه مخ ک３ د حل الره پيدا ک７ئ.
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پرتله يې ک７ئ
 په مخک５ني لوست ک３ مو کليوالي ژوند و لوست. اوس د ＊ار تصوير ته ＄ير شئ او پو＊تنو ته ＄وابونه 

ووايئ.
١-د ＊ار او کلي ترمن＃ کوم توپيرونه او ورته والي وينئ؟

٢-تاس３ په کوم يوه ک３ ژوند کول غوره گ２ئ؟ ول３؟
په ت５رو لوستونو ک３ په افغانستان ک３ د کوچياني او کليوالي ژوند له طريقو سره أشنا شوئ. د ژوند بله 
طريقه، د ＊ارى ژوند طريقه ده. ＊ار هغه ＄ای دى چ５رې چ３ زيات شم５ر خلک يو د بل  تر＇نگ 
استوگنه کوي او زياتره په اداري ،سوداگريزو او صنعتي چارو ک３ بوخت وي. په ＊ارونو ک３ کورونه يو بل 
ته ني８دې او د ＊اري نقش３ پر بنسټ جوړ８４ي. د ＊اري کورونو په جوړولو ک３ د دغو موادو، لکه: پخو 
خ＋تو، اوسپن３، سيمن＂و، قير او داس３ نورو ＇خه کار اخيستل ک８５ي. له دې کبله په ＊ارونو ک３ زياتره 
کورونه په پاخه ډول جوړ شوي دي. زموږ په ＊ارونو ک３ ممکن داس３ کورونه وي چ３ د اومو خ＋تو او د 

＊اري نقش３ ＇خه پرته جوړشوي وي چ３ دغه کورونه د ＊ارجوړولو له اصولوخالف جوړشوي دي.
کورن９

د ＊اري کورنيو د غ７و شم５ر له معمول سره سم د کليوالي او کوچياني کورنيو ＇خه ل８ وي، ＄که په ＊اري 
کورنيو ک３ زياتره ＄وان اوالدونه کله چ３ واده  وک７ي، له خپل پالر او مور ＇خه جال ک８５ي او ＄انته مستقله 
کورن９ جوړوي. له بله  پلوه، ＊اري کورن９ د کليوالي کورن９ په نسبت ل８ اوالدونه لري. په يو شم５ر ＊اري 
کورنيو ک３ له معمول سره سم هم ＊％ه او هم م７５ه د کور بهر کار کوي او د کور په چارو ک３ يو له بل سره 
مرسته کوي. پالر او مور ه）ه کوي چ３ خپلو اوالدونو ته د ژوند وسايل او د زده ک７ې مناسب شرايط برابر ک７ي.

 د کورن９ اوالدونه هم د خپل مور  او پالر درناوى کوي او ه）ه کوي چ３ له هغو وسايلو ＇خه چ３ مور او پالر 
ي３ ورته برابر ک７ي دي په ＊ه توگه گ＂ه واخلي او د هغوی د زيار او زحمت ＇خه په عمل ک３ مننه وک７ي.

لسم لوست

په افغانستان کې ښاري ژوند
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کار او شغل
 لکه ＇رنگه چ３ متوجه شوي ياست د کوچيانو، کليوالي او ＊اري خلکو  کار او شغل تر ډ４رې اندازې 
پورې  يوله بله ＇خه تو پير لري. ＊اريان زياتره په اداري، سوداگر４زو او صنعتي چارو بوخت دي، ＇نگه 
چ３ د دولتي او غير دولتي ادارو مرکزونه، سوداگريز مرکزونه او صنعتي کار ＄ايونه عموماً په ＊ار او 
د هغه په ＇ن６و ک３ وي او د ＊ار يو شم５ر اوسيدونکي د خپل کار ＄ای له مرکزونو سره ن８دې ژوند 
کوي. کار په ادارو او کارخانو ک３ په  ！اکلي وخت ک３ ترسره ک８５ي او کارگران او کارمندان بايد د ！اکلي 
وخت په پيل ک３ خپل３ دندې ته راشي او په ！اکلي وخت ب５رته  والړ شي. خلک د رخصتي په ور＄و 

ک３ کار ته نه ＄ي. 
ټولنيزې اړيکې

سره د دې چ３  په ＊ار ک３ هر س７ى له ډ４رو خلکو سره  سرو کار لري، خو له زياترو سره ي３ گرم３ او 
دوستانه اړيک３ نه لري، بلک３ يوازې د يو ل８ شم５ر هغو کسانوسره چ３ د کورن９ غ７ي او يا نژدې دوستان 
ي３ وي، دوستانه او د مهربان９ اړيک３ ！ينگوي. خلک په کار ＄ايونو، استوگن％يو، کو＇و او داس３ نورو 
＄ايونو ک３ يو له بله سره اړيک３ ！ينگوي، خو دغه ډول اړيک３ معمواًل د دوی تر من＃ د پايدارو اړيکو المل 
نه گر＄ي. ＄که چ３ هغوى د ل８ې مو دې لپاره د خپلو ډول، ډول اقتصادي، سياسي او يا اداري اړتياوو د 

لرې کولو په خاطر سره  يو ＄اى شوي دي او کله ي３ چ３ اړتياوې پوره شي، خپل３ اړيک３ پرې کوي.
خبرې پرې وک７ئ

الندې پو＊تن３ په ＄ير سره ولولئ او په هکله ي３ سره وغ８４８ئ.
١-ستاس３ په نظر په ＊ار ک３ ژوند کول، کوم３ ستونزې لري؟

٢-تاس３ د هغو لپاره د حل کوم３ الرې پيشنهادوئ؟
زموږ د ښارونو ستونزې

＊ارونه خپل３ ＄انگ７ې ستونزې لري، خو زموږ ＊ارونه د ت５رو ＇و کلونو د جگ７و په خاطر له خپلو  د ن７ۍ ＊ارونه داس３ امکانات لري چ３  ＊ار له کليو ＇خه متفاوت او بيلولى شي. که ＇ه هم ！ول 
خاصو او ＄انگ７و ستونزو سره مخامخ  دي چ３ د ډ４رو مهمو ＇خه ي３ ＄ين３ دا دي:
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١- برېښنا
بر４＋نا په ننن９ ن７ۍ ک３ د ＊ار له ډ４رو مهمو اړتيا وو ＇خه ده، ＄که چ３ د نوي ژوند زياتره وسايل د 
بر４＋نا په واسطه کار کوي. په خواشين９ سره چ３ د بر４＋نا کموالی او يا نشتوالى اوس زموږ د ＊ارونو 

له اساسي ستونزو ＇خه شم５رل ک８５ي.
٢- اوبه

ننني ＊ارونه د اوبو د برابرولو او و４شلو له پرمختلليو سيستمونو ＇خه  برخمن دي. ليکن په خواشين９ 
سره چي زموږ ＊ارونه د اوبو رسولو فعال سيستم نه لري. د افغانستان د ＊ارونو اکثر خلک له هغو 
＇اگانو ＇خه چ３ ډ４ر ژورنه دي او په  خپلو کورونو ک３ ي３ ک５ندي، گ＂ه اخلي په داس３ حال ک３ چ３ 

د دغو ＇اگانو اوبه غير صحي دي او د خلکو د روغتيا لپاره ضرر لري.

 ٣- د خځلو او چټليو مخنيوى
پوه８５و چ３ په ＊ار ک３ زيات شم５ر خلک ژوند کوي. د دې شم５ر خلکو د خ％لو او ناپاکيو ليرې 
کول، و سايلو، کارگرانو او ＊ه مديريت ) ادارې( ته اړتيا لري. پرته له دې  به دغه خ％ل３، ＊ارونه په  
يوه بوى ناک او چ＂ل ＄اى باندې بدل ک７ي. په خواشين９ سره چ３ زموږ  ＊اروال９  له دې امکاناتو او 

مناسب مديريت ＇خه ب３ برخ３ دی. او له همدې کبله ＊ارونه ډ４ر کثيف او چ＂ل شوي دي

لسم لوست
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٤- هوا

 د ＊ارونو هوا د زياتو، نقليه وسايطو او کارخانو له کبله چ３ د ＊ار په د ننه او يا د هغه په ＇ن６وک３ 
فعاليت کوي، ډ４ره کک７ه وي؛ ليکن زموږ ＊ارونه له دې کبله چ３ خاورين دي، اکثره س７کونه او کو＇ي 

ي３ د خاورو په دوړو هم کک７ې دي.
٥- د اوسيدونکو زياتوالى

په ＊ارونو ک３ زيات شم５ر وگ７ي ژوند کوي. د خلکو ډ４روالى د ＊ار او س７کونو د گ３２ گو３１ المل 
گر＄ي. همدا رنگه کله چ３ د ＊ار جمعيت ډ４ر زيات شي، د کورونو د کموالي او گرانـ＋ت المل هم 
گر＄ي. په خواشي９ سره چ３ زموږ يو زيات شم５ر ＊ارونه د جمعيت د زياتوالي او د کورونو د کم＋ت 

سره مخامخ دي.

                                     د لوست تکرار
--------------------------------------------------------------------t
--------------------------------------------------------------------t

---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t
---------------------------------------------------------------------t

                                    پوښتنې
١-＊ار＇ه ډول ＄ای دی؟

٢-＊اري کورن９ له کليوالي کورنيو سره کوم توپيرونه لري؟
٣-د ＊اريانو اقتصادي －＂３ )عايد( له کومو الرو ＇خه تر السه ک８５ي؟

٤-په ＊ار ک３ ！ولن５زې اړيک３ ＇رنگه دي؟
٥-د افغانستان د ＊ـارونو له ستونزو ＇خه، درې ي３ بيان ک７ئ.

                                      کورن９ دنده 
د کورن９ له لويانو سره مشوره وک７ئ او له هغ３ وروسته په يوه مخ ک３ وليکئ چ３ ＊اري ژوند ＇ه 

خوندونه او نيمگ７تياوې لري.
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د څلورم څپرکي لنډيز

�tکوچيان د غرونو او دښتو په لمنو کې ژوند کوي. 
�tهغوى زياتره مالدار دي او په مختلفو فصلونو کې د څ７ ځايونو په لټه کې له 

يوه ځاى څخه بل ځاى ته کډې کوي.
�tکوچيان د زده ک７ې او روغتيا په برخه کې پوره ستونزې لري.زموږ د هېواد 

د خلکو زياته برخه کليوال جوړوي.
او السي کارونه هم کوي.  مالداري  �tد کليوالو اصلي دنده کرنه ده. هغوى 
کليوال يو له بله سره گرمې او دوستانه اړيکې لري او په کارونو کې يو له بله 

سره مرسته کوي.
�tکليوال هم خپلې خاصې او ځانگ７ې ستونزې لري چې زده ک７ه، د ځمکې 

کموالى، وچکالي او طبيعي پېښې يې ډېرې مهمې گڼل کې８ي. 
�tزموږ يو شمېر خلک په ښارونو کې او سې８ي.

�tښاري کورن９ نسبتاً وړې وي.
�tښاريان زياتره په اداري او صنعتي چارو کې بوخت وي.

�tهغه خلک چې په ښارونو کې اوسې８ي اړيکې يې يو تر بله سره ډېرې رسمي وي. 
�tزموږ ښارونه د ستونزو سره مخ دي چې ډېرې مهمې يې: د برېښنا د کموالي، 
د اوبو د کموالي، د خځلو ډېرښت، د هواکک７تيا او د وگ７و د زياتوالي څخه 

عبارت دي.


