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د پوهن３ وزارت

اووم ！ولگى 



 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 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 ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د چاپ کال:١٣٩٨ هـ.ش. 

پ＋ـــتو
اووم ټولگى
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تیاوې ان د کتاب 
-----------------------------------------------------

تو مضمون: پ

تو برخې د دريس کتابونو مؤلف مؤلفین: د تعلیمي نصاب د پ

نت غړي تو ژبې د اډيټ دیپار اډيټ کوونکي: د پ

ی: اووم ټول

تو د م ژبه: پ

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

خپروونکی: د پوهنې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي ریاست

د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شميس

ای: کابل د چاپ 

چاپ خونه:  

 curriculum@moe.gov.af  :نالیک پته برې

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

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

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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لوم７ى لوست     د خداى > حمد )ستاينه(     
دو يم لوست      زموږ －ران پيغمبر�                                            

در يم لوست      پسرلى او＊کال ي３                                          
＇لورم لوست    د )ى( ډولونه                                              

پن％م لوست      ملي مشر ميرويس نيکه                                  
شپ８م لوست      کلمه، نوم او ډولونه ي３                                

 اووم لوست      بلخ،  د مد نيت زا ن／و                  
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سرليکونه  مخشميره  

ليک ل７                                                      

و
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اتم  لوست                  ولسي ادبيات، لن６ۍ                          
نهم لوست                  زده ک７ه:  د ژوند اړتيا                       
لسم  لوست                ليکدود او اړتيا ي３                           
يوولسم لوست             ور＄پا１ه: د معلوماتو چينه                 

دولسم لوست               ليکوال او ＊وونکى: صالح محمد هوتک   
ديار لسم لوست           طاق ظفر: د خپلواک９ ＇لى              

＇وارلسم لوست          قاضي او نوکر                                  
پن％لسم لوست            عبدالقادر خان خ＂ک : نامتو شاعر        

شپاړسم  لوست           دوديزې لوب３              
 اوو لسم لوست           هانس  کرستين اندر سن                             

اتلسم  لوست              د مطالع３ ارز＊ت                          
نولسم لوست               د يووالي －＂ه                                 
شلم لوست    د سبو گ＂３: ور＄ن９ اړتيا                

يوويشتم لوست            چاپيريال ＇ن／ه وساتو؟                      
دوه و يشتم لوست        ژبه او －رامر                                      
درو يشتم لوست          د نش３ زيا نونه                                   
＇لر و يشتم لوست       د ماين خطرونه                                 
 پن％ه و يشتم لوست     شاعر او سپوږم９                               

شپ８ و يشتم لوست       د مشرا نو حقونه                             
اوه ويشتم لوست          ستاينوم )صفت( او ډولونه ي３            
اته و يشتم لوست         نظم او ډولونه ي３                             

                                وييپان／ه                                            
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هر ن５ك كار د خداى> په پاك نامه پيل ك８５ي. هر كار چ３ د خداى>په نامه 
پيل شي، پاى ي３ ن５كمرغه وي. په هغه ك３ بركت اي＋ودل ك８５ي، ستونزې ي３ له 
مخ３ ＇خه په اسان９ ل５رې ك８５ي او په پاى ك３ هغه ＇ه الس ته را＄ي چ３ غو＊تنه 
ي３ شوې وي. له خداى> سره د مين３ په پيدا ك５دو د مسلمان زړه پياوړى ك８５ي. د 
خداى> ستاينه په زده كوونكو ك３ د مين３  احساس روزي او په هغوى ك３ د توحيد 
روحيه پياوړې ك８５ي. زده كوونكي په دې حقيقت پوهي８ي چ３ اهلل> د ＄مك３، 

اسمانونو او ！ولو كايناتو خالق دى.
n  موږ چا پيدا ك７ي يو؟

n  ＄مكه، اسمان او كاينات د چا خلقت دى؟

لوم７ى لوست

د خداى> حمد )ستاينه(



٢

يادونه:
هغه كلم３ چ３ د ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف او ق توري په ك３ راغلي 

وي، عربي كلم３ بلل３ كي８ي، لكه: خالق، معبود، ثواب، طاهر، مضمون... .

 زمــا رب چ３ هــم خالــق د كل جهان دى
 هــم مالــك دى د زمين او هم أســمان دى
كــ７ي پيــدا  دي  ده  واړه   جهانونــه 
دى نگهبــان  جهانونــو  دواړو  د   دى 
 كــه مارغه دى، كــه حيوان، كــه بنيادم دى
دى خــوان  ثنــا  عظمتونــو  د   < اهلل   د 
د موســٰى ســره يــ３ راز پــه كــوه طــور ك７

 

 محمــد U ي３ م５لمــه ك７ى په أســمان دى
مخلوقاتــو د  بهتــر  دى  چــ３   U  محمــد 
 نــازل كــ７ى يــ３ پــه ده بانــدې قــرأن دى
 د خالــق صفــت مخلــوق كولــى نه شــي
اى نســيم３ ســتا په ＄ان د ＇ه گومان دى؟

سيده حيات بيگم نسيم

کال ١٩٣٨م.  په  ده.  لور  کاکاخيل  الطاف گل  د  نسيم  بيگم  سيده حيات 
ک３ په چترال ک３ ز４８４دل３. سيدې قران کريم، احاديث، عربي، فارسي، اردو او 
پ＋تو لوستي وو. د شعرونو ديوان ي３ د "نسيم وږم３" په نامه په کال ١٩٨٦م. 

ک３ چاپ شوى دى.
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د متن لن６يز:
اهلل > د ！ول３ ن７ۍ پيداکوونکى او خالق دى. دى د دواړو جهانونو ساتونکى 
دى. ح５وان، پ５رى، ماهى، مرغه او... انسان د لوى خداى> ستاينه کوي. پيغمبران 
او  دي  ډ４رې  ستاين３  اهلل>  د  دي.  استولي  را  لپاره  الر＊وون３  د  مخلوقاتو  د  ي３ 

مخلوق ي３ ！ول３ ستاين３ نه شي پوره کولى.

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
 ستاس３ په اند حمد )ستاينه( ول３ د کتاب په پيل ک３ راغلى دى؟

 حمد ＇ه ته وايي او موږ ول３ د خداى تعالى حمد وايو؟

د حمد په ويلو زموږ په کار ک３ ＇ه اساني را＄ي؟
٢_ زده کوونکي دې په متن ک３:

 عربي، دري او پ＋تو کلم３ پيدا او په دريو کتارونو ک３  دې وليکي.
ورته او مشابه کلم３ دې ول＂وي او په جال، جال کر＊و ک３ دې وليکي.

 د ستاينوم، رب، کوه طور، خالق، مالک او واړه کلم３ دې پيدا او په جملو ک３ دې 
وکاروي.

٣_ زده کوونکي دې الندې بيت په نثر واړوي:
که موسى سره ي３ راز په کوه طور ک７

محمد U ي３ ميلمه ک７ى په أسمان دى
٤_ زده کوونکي دې:

 پورته حمد په －６ه په خوږه ژبه او لوړ اواز ووايي.
 په ＇و جملو ک３ د خداى> په هکله د خپل احساس ＇رگندونه وک７ي.

فعاليتونه



٤

 

زده كوونكي دې راتلونك３ ور＄３ ته د خداى > پالن３ په اړه يو شعر، نثر او يا يو ان％ور 
راوړي.

             

كورن９ دنده

د ＄ان پ５ژندل، د خداى> پ５ژندل دي. )حديث شريف(
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n  تاس３ د گران پيغمبر U د مبارک نامه له اور４دو وروسته ＇ه وايئ؟
حضرت محمد U په مكه مكرمه ك３ زي４８دلى او په )٤٠(  كلن９ ك３ په پيغمبرۍ 
گومارل شوى چ３ انسانان د خپل ＄ان او خداى > پ５ژندلو ته راوبولي. قرآن پر هغه 
نازل شوى چ３ د انسان د دواړو جهانونو د كمال او نيكمرغ９ الرې پك３ پيدا ک７ي. د 
اسالم پيغمبر حضرت محمد U د نيكو خويونو او غوره اخالقو يوه بشپ７ه ب５ل／ه ده. د 

هغه هرعمل او وينا د مسلمانانو لپاره لوى الر＊ود دى.
n  پر كشرانو باندې د گران پيغمبر د شفقت او مهربان９ په هكله ＇ه پوهي８ئ؟

n  د حضرت پيغمبر U وينا او ک７و ته ＇ه وايي؟

  تصویر 

دويم لوست
Uزموږ گران پيغمبر
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د شاعر پيژندگلوي:
دا نعتيه کالم د شمس الدين کاک７ دى. نوموړى د ديارلسم３ هجري پ７５ۍ 
له  د سبک  کاک７  پيرمحمد  د  کاک７  الدين  و. شمس  شاعرانو ＇خه  تک７ه  له 
پيروانو ＇خه و. نوموړى په اصل ک３ د کندهار و، خو د عمر ډ４ره برخه ي３ په 
هند ک３ ت５ره ک７ې ده. د شعرونو يو په زړه پورې ديوان لري چ３ په ١٢٣٨هـ 

. ق. کال ک３ ي３ بشپ７ ک７ى دى.

حبيــب خپــل  د  وصــال  راكــ７ه   الهــي 
 زړه مــ３ ＊ــاد كــ７ې پــه جمــال د خپــل حبيــب
قرأنــه لــه  وي  گفتگــو  بــه  هغــو   د 
حبيــب خپــل  د  قــال  و  قيــل  اوري  تــل   چــ３ 
نشــته بــاك  يــ３  حرارتــه  لــه  قيامــت   د 
نــوش كانــدي زالل د خپــل حبيــب  هــر چــ３ 
نشــي راســره  حســاب  ريــگ  د  صحــرا   د 
حبيــب خپــل  د  كمــال  شــم５رم  ＇ــو  هــر   كــه 
شــوې ختــن  د  ســترگ３  دواړه  مــ３   دروازې 
 چــ３ پــرې وينــم خــط و خــال د خپــل حبيــب
كــ７م جهــان  د  ＊ــكلو  واړو  پــه  نظــر   كــه 
 هرگــز نــه وينــم ＇ــوك ســيال د خپــل حبيــب
جوابــه بــ３  شــون６و  ســرو  د  كــ７ي  نــه   أرام 
 خولــه مــ３ ســت７ې كــ７ه په ســوال د خپــل حبيب
دى وقــال  قيــل  الدينــه  شــمس  دې   بيهــوده 
حبيــب خپــل  د  حــال  پــه  نشــ３  آگاه  ＇ــو 

شمس الدين کاک７
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د متن لن６يز:
يادونه د   Uپيغمبر حضرت محمد په دې نعت شريف ک３ د خداى>د ستر 
))خپل حبيب((  په نامه شوې ده. د شم５ر له مخ３ د بيابان د شگو په اندازه د هغه د 
کمال او حکمتونو يادون３ شوې دي. په دې شعر ک３ له ))خپل حبيب(( ＇خه هدف 
د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمدUدى او شاعر ي３ د ！ولو ＊５گ２و مالک گ２ي او 

په مينه ي３ يادوي.

＇رگندونه

خپل  د  پ５ژني.  حقيقت  پيداي＋ت  خپل  د  ك３  په  انسان  چ３  دى،  حالت  هغه  كمال 
خداى> او د هغه د بنده گانو په وړاندې خپل مسؤوليت درک كوي.

فعالیتونه

١_ د الندې نوو كلمو معنا د كتاب په پاى ك３ ول＂وئ، ＄ان پرې وپوهوئ او په جملو 
ك３ ي３ راوړئ:

قيل و قال زالل   ＊اد     
سيال باك   ختن     

٢_ زده کوونکي دې په وار وار سره نعت په لوړ اواز ولولي او بيا دې مفهوم پخپلو خبرو 
ک３ ＇ر－ند ک７ي.
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٣_ زده کوونکي دې د －روپي کار په ترڅ ک３ عربي، دري او پ＋تو كلم３ ب５ل３ ك７ي. 
٤_ په متن ك３ دې ورته او مشابه كلم３ ول＂وي.

٥_ ＇و تنه زده كوونكي دې د متن له مخ３ د پيغمبر� د اخالقو په اړه خبرې وك７ي.
٦_ يو شم５ر زده كوونكي دې الندې بيت معنا ك７ي:

د صــحرا د ريگ حساب راسره نشي
كه هر ＇و شم５رم كمال د خپل حبيب

٧_ نور زده كوونكي دې دا بيت په ساده ژبه تحليل او په نثر دې وليكي:
د قــيامـــت لـــه حـــرارته يـ３ بـاك نشته
هــر چ３ نوش كاندي زالل د خپل حبيب

كورن９ دنده

زده كوونكي دې د حضرت محمد U د نيكو اخالقو په هكله د خپل مور او پالر   
په مرسته په خپلو كتابچو ك３ ＇و لن６ې، لن６ې جمل３ وليكي.

د حضرت محمد U وينا:
＇وك چ３ په كشرانو زړه سوى او د لويانو درناوى نه كوي، زما په 

ډله ك３ نه دى.
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n  پسرلى د کال ＇ويم فصل دى؟
يو كال ＇لور فصله لري. پسرلى د كال لوم７ى فصل دى. پسرلی، اوړى )دوبى(، 
منى او ژمى د كال نور درې فصلونه دي. د ن７ۍ يو شم５ره５وادونه د افغانستان په ＇５ر 
＇لور فصلونه، نه لري.  يو شم５ر ه５وادونه چ３ سمندرونو ته نژدې او يا د استوا ليكي 

ته ＇５رمه پراته دي، دوه فصله لري. يوه ته ي３ وچ او بل ته ي３ باراني فصل وايي. 
n  پسرلى د عمر له كوم３ برخ３ سره پرتله ك５داى شي؟ 

n  د پسرلي موسم ＇ه ＄انگ７تياوې لري؟

پسرلى او ＊كال ي３
در４م لوست
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افغانستان يو غرنى ه５واد دى. سمندر ته ډ４ر نژدې نه دى. له دې امله ب５ل ب５ل فصلونه 
لري. په يو شم５ر سيمو ك３ ژمى ډ４ر سوړ وي، خو يو شم５ر نورې سيم３ بيا معتدل ژمى 
لري. يو شم５ر سيم３ په اوړي ك３ ډ４رې تودې او په ژمي ك３ ډ４رې س７ې وي. په لوړو سيمو 
ك３ په ژمي ك３ واورې او په ！ي＂و ك３ بارانونه اوري. همدا واورې او بارانونه دي چ３ په ه５واد 

ك３ د اوبو ز４رم３ جوړوي.
په پسرلي ك３ په د＊تو، غرونو ، رغونو او ب２ونو ك３ راز راز گالن زرغوني８ي. خلك ډل３ 
ډل３ د گالنو د سيل او د طبيعت له ＊كال ＇خه د خوند اخيستو لپاره د＊تو، د غرونو لمنو 
او سيل ＄ايونو ته ＄ي. كه په ژم３ ك３ ډ４رې واورې او په پسرلي ك３ ډ４ر بارانونه و اوري، نو 

له امله ي３ راتلونكى كال ＊５رازه او پسرلى ي３ له ＊كال ډك وي.
په پسرلي ك３ په ＄مكه ك３ نوې سا پو كي８ي. ＄مكه يا په طبيعي توگه او يا هم د بزگرانو 
او نورو كروندگرو د كار و زيار له امله شنه او خ７وبي８ي او د انسانانو د اړتيا  وړ غل３ دان３ 
او ډول ډول م５وې زرغونوي. مرغان هم له يخو او س７و سيمو ＇خه تودو او گرمو سيمو ته 

＄ي. انسانان هم  د نورو په ＇５ر په خو＄＋ت او حركت را＄ي. 

ــي ده ــل ــم ــخ ــه تـــمـــامـــه شـــنـــه ب ــك ــم ＄ 
ده ـــي  ـــوان ＄ كــــال  د  دى  بـــهـــار  ــــوى  ن
ــوى ش ＄ــــوان  ــه  ــرت ــ５ ب چـــ３  جــهــان  زوړ   دا 
ده پـــــســـــرلـــــي  د  ！ــــــولــــــه  اغـــــــ５ـــــــزه 
ــه ــون ــل ـــي گ ـــ＋ ــــه خـــپـــل مــــخ اي  ＄ــمــكــ３ پ
ـــه ـــون ـــل ـــ５ ــــــه غــــــــــاړه كــــــــ７ه ام ــــــــو پ ون
دى ســمــســور  وطـــن  ده  ــي  ــوان ＄ كـــال   د 
نجونه او  ــي  ــم زل ــي  ــر＄ گ ــه  خــوشــحــال
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ــــ８ي ــــوړي غ ــــ９  ــــو！ غ دى  ســــبــــا   ســــحــــر 
＄ـــلـــيـــ８ي ـــم  ـــن ـــب ش پـــــا１ـــــو  پـــــه  گـــــل  د 
ك３ ــن  ــش ــل گ ـــه  پ ـــن  ن دى  ــــــوال  اح عــجــب 
ــــ８ي ــــ７ي ــــه خــــــانــــــدي بـــلـــبـــل ك ــــون ــــل گ

                                                                                           گل پاچا الفت  
                                                                                     

د متن لن６يز:
د طبيعت پسرلى موږ ته دا پيغام راكوي چ３ ژوند هم ب５ال ب５ل پ７اوونه اوموسمونه 
لري. كله پر انسان پسرلى وي او كله منى. د ＄وان９ دوره پسرلي ته ورته وي او منى 
بيا را＄ي، خو د ژوند پسرلى پر  زړ＊ت ته. د طبيعت پسرلى د نوي كال په راتلو 
انسان يو وار را＄ي او چ３ ت５ر شو، بيا نه را＄ي. له دې امله بايد د ژوند له پسرلي نه 
چ３ انسان د كار و زيار وسه لري، سمه گ＂ه واخلي او د ژوند د مني لپاره ترې تو＊ه 
برابره ك７ي. پسرلى زموږ د ژوند لوى او ارز＊تمن لوست دى. بايد هغه د خپل ژوند 

مشال ك７و.

فعالیتونه

١_ زده كوونكي دې د الندې نوو كلمو معنا د كتاب په پاى ك３ ول＂وي او په مناسبو 
جملو ك３ دې وكاروي: 

زوك７ه، ＊يرازه ، ＊كال، مشال، خ７وب
٢_ زده كوونكي دې په متن ك３ ورته اومشابه كلم３ پيدا او وليکي.

٣_ شاگردان دې يو يو دې پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ي :
  پسرلى ＇و مياشت３ او د كال كوم فصل دى؟ 
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  د پسرلي او ژمي د فصلونو تر من＃ ＇ه توپير دى؟  
 د  پسرلي د فصل ＊كال په ＇ه شي ك３ ده؟

  پسرلى د انسان د ژوند كوم３ برخ３ ته ورته دى؟ 
٤_ الندې بيت په نثر واړوئ :

دا زوړ جهان چ３ ب５رته ＄وان شوى
اغـ５زه ！ــــــــولــه د پســــرلـــي ده

٥_ زده كوونكي دې د كال د ＇لورو فصلونو او د ن７ۍ د نورو برخو د اقليمونو په هكله 
خبرې وك７ي.

٦_ زده كوونكي دې د پسرلي د ＊كال او په ژوند ك３ د ＄وان９ له موسم سره د هغ３ 
پرتله وك７ي.

كورن９ دنده

زده كوونكي دې د پسرلي متن ولولي، په مفهوم دې ＄انونه پوه ك７ي او د پسرلي د ＊كال 
په اړه دې يو ＇و كر＊３ په كتابچو ك３ وليكي. 

ك３ وطـــن  ــــوږ  زم وي  بــهــار  دې  تـــل 
ك３ بــدن  ＊ايسته  وي  روح  چــ３  لكه 
وي تــــازه  تــل  دې  گـــلو  د  ＇ــانــگــ３ 
ك３ چـمن  زمـــوږ  وي  نــه  دې  خـــزان 

                                                                                    گل پاچا الفت
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n  که مو د )ى( ب５ال ب５ل ډولونه زده نه وي، ايا يو متن سم لوستالى يا ليکالى شئ؟ 
هره ژبه ＄انته ب５ل گرامر او قاعدې لري. پ＋تو هم د خپل جوړ＊ت له مخ３ له 
نورو ژبو سره په غ８ او ليكنه ك３ توپير لري. که دا ب３２ د چا زده نه وي، نو د يو پ＋تو 
متن په لوستلو اوليكلو ك３ له ستونزو سره مخامخ كي８ي او هغس３ چ３ الزمه ده، 
كلم３ او جمل３ په سمه توگه نشي لوستالى. په پ＋تو ک３ )ى －ان３( پن％ه ليکن９ ب３２ 

لري. دلته تاسو ته په لن６ ډول درپ５ژندل ک８５ي.
n  د س７ي جمع او مفرد ＇نگه ليكئ؟

n  هغه ليکنه به سمه وي چ３ د )ى －انو( توپير او سمه کارونه په ک３ نه وي شوې؟

＇لورم لوست

د )ى( ډولونه
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لكه دمخه چ３ وويل شول، )ى( د پ＋تو ژب３ يو كومكي غ８ دى او پن％ه ډوله ويل )تلفظ( 
ك８５ي. دا غ８ونه په عمومي ډول د كلمو په من＃ او پاى ك３ ＇رگندي８ي.

١_ نرمه )ى(: دا )ى( هي＆ ！کي نه لري، ب３ ！کو )ى( هم ورته وايي.
زياتره د نارينه نومونو لپاره کارول ک８５ي. لکه: س７ى، منگى، لرگى، زلمى، توريالى.

ب５لگ３ ي３ په الندې جملو ک３ وگورئ:
يو س７ى راروان دى او لرگى ي３ په الس ک３ دى.

منگى ي３ له سره ولويد.
زلمى او توريالى نن سهار الړل.

٢_ ＇رگنده )ي(: د دې )ي( الندې دوه ！کي ＇نگ په ＇نگ اي＋ودل ک８５ي. زياتره 
د جمع او د نسبتي نومونو په پاى ک３ را＄ي، لکه: س７ي، منگي، لرگي، دوبي، موچي، 

پردي، خپلوي.
ب５لگ３ ي３ په الندې جملو ک３ وگورئ :

سليم او وزير کاکا ډ４ر ＊ه س７ي دي.
کله کله پردي هم په کار را＄ي.
خپلوي او دوستي پالل غواړي.

موچي ته م３ بو！ونه د گن６لو لپاره ورک７ل.
دوبي ته م３ کالي راوړل.

٣_ اوږده )ې(: هغ３ )ې( ته وايي چ３ الندې ترې دوه ！کي سر پر سر يا الندې باندې 
راغلي وي. دا )ې( زياتره د مؤنثو نومونو په پاى ک３ را＄ي، لکه: ادې، شيدې، ناوې، مست３. 

ب５لگ３ ي３ په الندې جملو ک３ وگورئ :
ادې شيدې تومنه کوي. 

د کاکا ناوې مست３ جوړوي.
زرغون３ ادې ته غ８ ک７.

٤_ د تانيث )ۍ( : دې )ۍ( ته لک９ لرونکي )ۍ( يا زورک９ واله وايي چ３ د مؤنثو 
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نومونو په پاى ک３ را＄ي، لکه: ډوډۍ، خول９، ＇وک９، سپوږم９، تورپيک９ او نور.
ب５لگ３ ي３ په الندې جملو ک３ وگورئ:

گالل９ پر ＇وک９ ناسته ده.
تورپيک９ د احمد خول９ پريمين％ي.

هوس９ ډوډۍ خوري.
٥_ مخاطبه )ئ(: دې )ئ( ته فعلي )ئ( وايي او په جمع امريه فعلونو ک３ را＄ي، لکه: 

خورئ، ＄ئ، ک＋ينئ، پا＇ي８ئ، ودر８４ئ.
ب５لگ３ ي３ په الندې جملو ک３ وگورئ :

هلکانو ډوډۍ وخورئ.
＄ئ الړ شئ.

ک＋ينئ او درس ولولئ.
د متن لن６يز:

)ى( گان３ د پ＋تو ژب３ غ８ونه دي. پن％ه ب５ال ب５ل ډولونه لري. د  كلمو په پاى ك３ را＄ي. 
په پ＋تو ک３ پن％ه ډوله )ى( گان３ دي چ３ هره يوه ي３ ＄انته ＄انگ７ن３ لري او په جال جال 
＄ايونو ک３ استعمالي８ي. د دې تورو د  ب２و زده ك７ه د هر چا لپاره، په ت５ره هغو ته چ３ د پ＋تو 

متنونو له ليكلو او لوستلو سره سروكار لري، اړينه او ضروري خبره ده. 

لک９ لرونک３ )ۍ( او فعلي )ئ( دواړه يو ډول تلفظ لري، خو لک９ لرونک３ )ۍ( په ＊％ينه 
نومونو ک３ اوفعلي )ئ( په فعلونو ک３ را＄ي. ددې لپاره چ３ د نومونو او فعلونو توپير وشي، 

دغه بدلون پک３ راغلى دى.

＇رگندونه
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ورالندې  ！کي  اړوند  او  وگورئ  ب３２  ب５الب５ل３  تلفظي  )ى(  د  ک３  جملو  الندې  په   _١
کي８دئ:

 تاسى په کوم ！ولگى کى ياستئ؟
 زموږ کور ډ４ر لوى دى.

 د احمد ＇پل９ شک５دل３ ده.
٢_ دا الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ:

 خپلوي او ....................... پالل غواړي.
دوبي ته م３ ........................... راوړل.
 ادې .............................. تومنه کوي.

هوس９ ................................. خوري.
٣_ په الندې کلمو ک３ نرمه )ى( په ＇رگنده )ي( واړوئ او بيا ي３ تلفظ او د معنا توپير 

په گوته ک７ئ:
مريى پردى   منگى   لرگى   س７ى  

٤_ په الندې کلمو ک３ د )ى( گانو نومونه وليکئ:
خول９، منگى، لرگى، ليکئ، ３＄

٥_ پن％ه مؤنث نومونه وليکئ چ３ په پاى ک３ ي３ لک９ لرونک３ )ۍ( راغل３ وي.

كورن９ دنده

زده كوونكي دې د مور او پالر د حقونو په اړه يو ＇و كر＊３ وليكي او بيا دې په متن 
ك３ پورته ！ول３ نومول شوې )ى( گان３ په ن＋ه ك７ي او په بله ورځ دې په ！ولگي ك３ د نورو 

ترمخه ولولي.

فعالیتونه
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د افغانستان د تاريخ په پا１و ک３ يو شم５ر داس３ نوميال９ ＇５رې شته چ３ کارنام３ او 
يادون３ ي３ په زرينو کر＊و ليکل ک８５ي. په دغو نامتو ＇５رو ک３ د ميرويس نيکه ＇５ره 
ډ４ره ＄النده او تلپات３ ده. په دې لوست ک３ به د افغانستان د تاريخ د دغه نوميالي او 

مهم شخصيت په هکله يو مطلب ولولئ.
n  د ميرويس نيکه ستره ＄انگ７تيا کومه وه؟

n  ميرويس نيكه ＇نگه واكمن و؟
n  ميرويس نيكه له كوم３ الرې مشرۍ ته رسيدلى و؟

پن％م لوست

ملي مشر، ميرويس نيكه
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ميرويس نيکه زموږ د ه５واد ملي مشر او نوميالى واكمن و. د ا！كل له مخ３ په )١٠٨٤هـ 
د  ＊الم خان  نوميده.  ＊الم خان  ي３  پالر  دى.  زي８يدلى  ك３  کال  . ١٦٧٣ميالدي(  . ق 
كندهار د هوتكو د قب５ل３ يو منلى مشر و. ميرويس نيکه د وخت زياتره ديني زده ك７ې په 
كوچنيوالي ك３ سرته رسول３ وې. په زلميتوب ك３ ي３ د سوداگرۍ په كسب پيل وك７. په دې 
توگه ي３ ډ４رو ＄ايونو ته سفر وك７. د سفرونو په ترڅ ك３ د ب５ال ب５لو خلكو او ولسونو له حال 

احوال ＇خه خبر شو. پوهه، تجربه او معلومات ي３ ال زيات ك７ل. 
په )١١٠٦هـ . ق( كال ك３ د صفوي شاه حسين د واكمن９ په پ５ر ك３ گرگين د كندهار 
حاكم و. گرگين ډ４ر ظالم س７ى و. د كندهار پر اوسيدونكو ي３ زيات زور او زياتى كاوه. 
د خلكو شكايتونه او عرضونه چا نه اور４دل. د افغانانو د دغه مهال زياتره مشران او لويان 
صفوي يرغلگرو بنديان ك７ي يا وژلي وو. د خلكو سترگ３ يوازې ميرويس خان ته او＊ت３. 
ميرويس خان چ３ تر دغه مهاله په سوداگرۍ بوخت و، د خلكو غو＊تنو ته ي３ غاړه كي＋وده. 
هغه له سوداگرۍ ＇خه ملي خدمت غوره وباله او د خلكو او قومونو تر من＃ د اختالفونو په 

ليرې كولو ي３ پيل وك７. خلك ي３ د ملي يووالي تر بيرغ الندې را！ول ك７ل.
ي３  باور  او د هغه  نژدې  ته  له مخ３ ＄ان گرگين  اوتدبير  پوه３  ميرويس خان د خپل３ 
پر＄ان پيدا ك７. له دې وروسته ميرويس خان اصفهان ته سفر وك７. هغه چ３ ډ４ر پوه، زړور 
او ژبور س７ى و، ډ４ر ژر ي３ د اصفهان په دربار ك３ نفوذ وك７. ＄ان ي３ په هغوى باندې د 
افغاني قبيلو د مشر او د گرگين د سالكار په توگه ومانه. نوموړى له يو سپار＊ت ليك سره 

ب５رته كندهار ته راستون شو. 
ميرويس نيکه له ب５رته راستن５دو وروسته د قومونو تر من＃ د اختالفونو د له من％ه وړلو 
لپاره هل３ ＄ل３ چ＂ك３ ك７ې. گرگين ＄ان له خطر سره مخامخ وليد. وارخطا شو او ميرويس 
خان ي３ بندي اصفهان ته ولي８ه. ميرويس خان هلته د خپل３ پوه３، تدبير، فصاحت، بالغت 
او قوي منطق له الرې ډ４ر ژر له بند ＇خه خوش３ او د حج د فريض３ د ادا كولو اجازه ي３ 
هم ترالسه ك７ه.  د حج پر مهال ي３ د هغه ＄اى له وتلو عالمانو سره وليدل او د گرگين زور 



١٩

زياتى ي３ هغوى ته بيان ك７ او له هغوى ＇خه ي３ د يو ظالم حاکم په وړاندې د  يو پا＇ون لپاره 
شرعي فتوا وغو＊تله. اصفهان ته راستون او له صفوي دربار ＇خه ي３ د خپل３ مشرۍ او 

گرگين ته د مشورې وركولو فرمان تر السه ك７.
كندهار ته له راستن５دو وروسته ي３  يو شم５ر قومونه د صفوي واکمن９ په وړاندې مخالفتونو 
ته وه）ول. بيا ي３ د يو ملي پا＇ون له الرې گرگين وواژه او د هغه ل＋كر ي３ تارومار ك７. په 
دې توگه پر كندهار باندې د يرغلگرو واک پاى ته ورسيد. ميرويس خان په )1119هـ . ق(
كال ك３ د كندهار په كوكران ك３ د افغانانو د يوې ملي جرگ３ له الرې په مشرۍ و！اكل شو، 

او د يو ملي خپلواك ولسي حكومت بنس ي３ كي＋ود.
ميرويس نيكه په ډ４ره پوهه اوتدبير د ه５واد د ملكي او پو＄ي چارو په سمبال＋ت پيل 
وك７. شاوخوا سيم３ ي３ په خپل حكومت پورې وت７ل３. د ！ولو ميشتو قومونو او قبيلو د ملي 
يووالي لپاره ي３ نه ست７ې كيدونك３ هل３ ＄ل３ وك７ې. د ميرويس نيكه ستره ＄انگ７تيا دا وه 
چ３ هغه د خپل ژوند تر پايه هي）كله ＄ان د پاچا يا امير په توگه نه ＊ود او نه ي３ درباري 
تشريفات خو＊ول، بلك３ د يو ملي مشر په توگه ي３ له هر چا سره غوره سلوك كاوه. هر چا 
خپل عرض او فرياد له ستونزو پرته تر هغه رسولى شو. له همدې امله ي３ د افغان ولس په 
زړه ك３ ژور ＄اى نيولى او له ډ４ره درن＋ته او گران＋ته خپل دغه  نوميالى مشر د ))نيكه(( په 

درانه لقب لمان％ي.
   ميرويس نيكه د يو ملي مشر په توگه افغان ولس ته له اوو - اتو كالو نه هيريدونكي 
خدمت او وياړلو كارنامو ＇خه وروسته په )١١٢٧ هـ . ق . ١٧١٨م.( كال ك３ وفات او د 

كندهار د  نوي ＊ار لويدي＃ ته د ))كوكران(( په كلي ك３ خاورو ته سپارل شوى دى. 
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د متن لن６يز:
ميرويس نيکه يو ملي مشر و. له کوچنيوالي په زيرکتيا او پوه３ مشهور و. هغه 
مهال پ＋تانه له يو شم５ر ملي ستونزو سره مخامخ وو. له يوې خوا قومي مشران په 
خپلو ک３ مخالف وو او له بل３ خوا په کندهار ک３ د شاه حسين صفوي د حکومت 
نامه  او بل  يو  په  به ي３  ناوړه چال چلند کاوه. هغوى  له خلکو سره  حاکم، گرگين 
＄ورول. يو شم５ر قومي مشران ي３ بنديان ک７ي وو. لن６ه دا چ３ وضعه ډ４ره ک７ک５چنه 
وه. په دې وخت ک３ پ＋تنو ميرويس نيکه ته مخ واړاوه. دغه نوميالي م７５ه هم ملي 
خدمت له خپل شخصي خدمت ＇خه غوره وباله. مال ي３ وت７له، د ډ４رو ستونزو 
له گاللو وروسته ي３ د ولس په مرسته د＊منان مات ک７ل او د ملي افغاني حکومت 
بنس ي３ ک５＋ود. افغانانو د يوې ملي جرگ３ له الرې ميرويس نيکه د هغه د غوره 

خدمتونو د سرته رسولو له کبله د ملي مشر په توگه و！اکه.

فعالیتونه

١_ په متن ك３ ورته او متضادې كلم３ ول＂وئ.
٢_ د الندې نوو كلمو معنا د كتاب په پاى ك３ پيدا او په جملو ك３ ي３ وكاروئ: واكمن، 

ترجيح،  نوميالى، منلى، وياړ، ا！كل، يرغلگر، پا＇ون، پ５ر. 
٣_ د جرگ３ په اړه خبرې وك７ئ. 

٤_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. هره ډله دې د ميرويس نيكه د ژوند په اړه 
خبرې اترې وك７ي.

٥_ زده کوونکي دې د پورته متن په لوم７ي پرا－راف ک３ )ى －ان３( ول＂وي او ودې وايي 
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چ３ کوم ډول )ى －ان３( دي.
٦_ زده کوونکي دې ووايي چ３ له يوه ه５واد ＇خه د پرديو د ش７لو الر د  ولس په ＇ه 

شي ک３ نغ＋ت３ ده؟
٧_ زده كوونكي دې يوه ملي جرگه تمثيل ك７ي. هغوى دې موضوع پخپله يا د ＊وونكي 

په مرسته و！اكي او د ب５ال ب５لو مشرانو د خبرو اترو له الرې دې د حل يوه الره راوباسي.
٨_ زده كوونكي دې يو يو د ملي مشر ＄انگ７تياوې بيان ك７ي.

كورن９ دنده

په خپلو  اړه  په  نيكه  د ميرويس  ر１ا ک３  په  تر السه شوو معلوماتو  د  زده كوونكي دې 
كتابچو ك３ يو ＇و كر＊３ وليكي.

د ميرويس نيكه وينا:
يوازې د  نه  او  نه دى  او نعمت ك３  ناز  په  يوازې  او حكمت  ))عقل 
هم   ك３  غرو  په  زموږ  لري.  ＄اى  ك３  دماغو  په  خاوندانو  د  نعمت 

عاقالن او حكيمان شته((
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زده کوونکي دې الندې شعر ولولي او خوند دې ترې واخلي:

ورځ

ــــه راوړم ـــا  ر１ وړم  تـــيـــاره  ــه  جــهــان لـــه 
پا＇ومه خــلــک  ــه  ــوب خ لــه  غــفــلــت  د 
ک３ عالم  ک７م  گرمه  ــدون  ژون د  هنگامه 
رابلمه ــوک  ＇ هــر  ــه  ت ــار  ک او  حــرکــت 
ک７م پيدا  زړونو ک３  په  کار هومره  د  شوق 
ــوې کومه چــ３ غــرمــو کــ３ پــه دهــقــان ي
الرو سختو  په  خ５ژوم  غرونو  په  ＇وک 
ــه ــاروم پــه چــا بــانــدې درانــــه پــيــ＂ــي ب
ــراره ــاق ــردان او ن ــرگ ــ７م س ــول عــالــم ک ！
ــــر ورکـــومـــه ــــره اج ــــر س ـــو د زج خ
يم ارادو  د  انـــســـان  د  زه  مــحــرک 
ويــ＋ــومــه لـــه خــوبــه  عــالــم  ــــده  وي دا 
وي حــرکــت  او  فعاليت  ــــدون  ژون ــه  ک
لــرمــه اثــــر  زه دغــــه  ـــ３  ک ـــه جـــهـــان  پ
يم زيار  او  کار  د  عمل  او  سع３  د  وخت 
چ３ وزگار م３ نيوى نه شي هغه ＊کار يم

                                                                         －ل پاچا الفت
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شپ８م لوست

پ＋تو －رامر

n  کلمه ＇ه ته وايي او له جمل３ سره ＇ه توپير لري؟
هغه لفظ چ３ د يوې معنا د افادې لپاره له خول３ راو＄ي، كلمه نومي８ي.

هغه كلم３ چ３ كالم جوړوي، د كالم توكي نومي８ي او د كلم３ ډولونه هم ورته 
وايي. جمله ل８ تر ل８ه  له دوو كلمو ＇خه، چ３ معنا ＇ر－نده ک７ي، جوړي８ي. په پ＋تو 
ك３ د كلم３ ډولونه يا د كالم توكي له نوم، ضمير، صفت، فعل، قيدونو او اداتو يا 

تورو ＇خه عبارت دي.
n  نومونو په ژبه ک３ کوم３ اسانتياوې رامن％ته ک７ې دي؟

كلمه، نوم او ډولونه ي３
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نوم:
دا س７ى خورا نيك خويه دى.

احمد زما پوروړى دى.
زرغونه ＊ه ＊ايست لري.

ايمل ستا پخوانى ملگرى دى.
دا تي８ه ډ４ره درنه ده.

په پورته جملو ك３ هغو كلمو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ورالندې ك＋ل شوې ده.
نوم هغه كلمه ده چ３ پرته د زمان３ له ＊وولو يو ＇وك، يو ＇يز او يا يو شى ونوموي، لكه 

په پورته كلمو ك３ س７ى، احمد، زرغونه، ＊ايست، ايمل او تي８ه.
نوم د معنا او مفهوم له مخ３ پن％ه ډولونه لري، لكه: خاص نوم، عام نوم،  ذات نوم،  

معنا نوم، جنس نوم،  جمع نوم.

پو＊تنه 

خپل شاوخوا ته وگورئ او د  شخص، ＇يز يا ＄اى نومونه په گوته ك７ئ.
د نوم ډولونه:

١_ خاص نوم:
په الندې جملو ك３ نومونو ته پام وک７ئ او وگورئ  چ３ ＇ه راز شيان نوموي:

احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنس اي＋ودونكى دى.
ننگرهار د گلوهار دى.

مالل９ د ميوند د جگ７ې اتله پ＋تنه وه.
هند ډ４ر لرغونى تاريخ لري.

ايران  زموږ گاون６ى ه５واد دى.
ايران  او  هند  ميوند،  مالل９،  ننگرهار،  افغانستان،  بابا،  احمدشاه  ك３  پورته جملو  په 
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داس３ نومونه دي چ３ د اور４دو پر مهال ي３ فكر هماغه لوري ته ＄ي او سمدالسه هماغه 
خلك، ＊ارونه او يا ه５وادونه درپه زړه كي８ي.

يا  نوم( هغه نوم دى چ３ يو ＄انگ７ى شخص، ＇يز  نوم )＄انگ７ى  په دې توگه خاص 
＄اى ونوموي.

پو＊تنه 

د خپل ！ولگي دننه يا بهر كوم شخص، ＇يز يا ＄اى چ３ خاص نوم په گوته ك７ي، پيدا او د 
！ولگي په وړاندې ي３ ووايئ.

٢_ عام نوم:
الندې جمل３ ولولئ او نومونو ته پک３ پام وك７ئ.

دا يو تك７ه هلك دى.
ه５واد پر هر چا گران  دى.

س８كال د وچكال９ له امله كابو ！ول ＇اروي م７ه شول.
دا ＊％ه او س７ى  ＇وك پ５ژني؟

په پورتنيو جملو ك３ هلك، ه５واد، ＇اروي، ＊％ه او س７ى داس３ نومونه دي چ３ په يو 
＄انگ７ي شخص يا ＇يز باندې داللت نه كوي او د اړوند جنس ！ول غ７ي ＇رگندوي. دغو 

نومونو ته عام نوم ويل ك８５ي. 
عام نوم داس３ يو شى يا ＇يز نوموي چ３ ＄انگ７ى يا خاص نه وي، لكه په پورته جملو 

ك３ درك７ل شوې ب５لگ３.
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پو＊تنه 

زده كوونكي دې د ！ولگي دننه او بهر شيانو، خلكو او ＄ايونو ته پام وك７ي چ３ كوم عام 
نومونه پيدا كولى شي.

٣_ ذات نوم:
دا جمل３ ولولئ او هغو كلمو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ورالندې ك＋ل شوې ده:

ډبره درنه ده، كه مالوچ؟
د ＇ا اوبه ډ４رې يخ３ وي.

دومره لوړ غ８! ستونى به دې وشكي８ي.
پورته جمل３ وگورئ او هغو كلمو ته ＄ير شئ چ３ كر＊３ ورالندې ايستل شوې دي.

ذات نوم يو حس ك５دونكى شى را＊يي. يا په بله وينا داس３ يو نوم نوموي چ３ زموږ 
په حواسو حس ك５داى شي او بهرنى وجود ولري، لكه : ډبره، مالوچ، لرگى،  ＇ا، اوبه، 

ستونى. 

پو＊تنه 

زده  نورو  د  او  پيدا  نومونه  ذات  د  ك３  چاپ５ريال  په  ＊وون％ي  د  دې  كوونكي  زده  ډله  يوه 
كوونكو په وړاندې دې ي３ ووايي.

٤_  معنا نوم: 
الندې جمل３ ولولئ:

دا خپل ＊ايست راپورې اور شو.
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روغتيا د ن５كمرغه ژوند ضامنه ده.
داس３ هيله م３ در＇خه نه ك５ده.

ننگ، پت او مي７انه پ＋تني دودونه دي. 
رخه د خو＊９ مخه نيسي.

خداى> دې له درد، غم اواند４＋ن３ ＇خه ل５رې لره.
د معنا نوم په يو غير محسوس ＇５ز يا په يوې پديدې پورې اړه لري او هغه نوموي، يعن３ 
هغه ＇يز نوموي چ３ بهرنى وجود نه لري، لكه په پورته جملو ك３ ＊ايست، روغتيا، هيله، 

ننگ، پت، م７５انه، رخه، خو＊ي، درد، غم، اند４＋نه.     

 
پو＊تنه 

د زده كوونكو يوه ډله دې داس３ نومونه ووايي چ３ بهرنى وجود ونه لري.

٥_  جنس نوم:
وخت لكه سره زر دى.

كه اوبه نه وي، ژوند به نه وي.
جوار او غنم د افغانستان كرنيز محصوالت دي.

ب３ ت５لو ＇راغ نه بل８５ي.
نومونه  راز  او وگورئ چ３ ＇ه  ته ＄ير شئ  پاسه كلمو  له  د كر＊３  پورته جملوك３  په 

دي؟
هغه نوم چ３ نه شم５رل كي８ي مفرد او جمع ي３ يو ＇５ر وي، د جنس نوم ورته وايي، لكه 

په پورته جملو ك３ سره زر، اوبه، غنم، جوار او ت５ل.
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پو＊تنه 

تاسو په خپل ！ولگي يا د ＊وون％ي په انگ７ ك３ داس３ نومونه په گوته كوالى شئ چ３ ونه 
شم５رل شي؟

۶_ جمع نوم: 
د سرې مياشت３ ملي ！ولنه له ب５وزلو كورنيو سره مرسته كوي.

دا رمه د باتور کاکا ده.
افغان ولس له برمه ډكه مخينه لري.

دا نوم په ＇رگنده د لفظ له مخ３ يو مفرد نوم دى، خو په معنا ك３ يوه ډله يا ！ولى نوموي 
او جمع نوم ورته وايي، لكه : ！ولنه، ولس، رمه او نور. په پ＋تو ک３ جمع نوم د ډ４رو ډلو په 

لحاظ بيا هم جمع ک８５ي، لکه : ！ولن３، ولسونه، رم３.

پو＊تنه 

د زده كوونكو يوه ډله دې له خپلو شاوخوا شيانو ＇خه د جمع نوم پيدا او نورو زده كوونكو 
ته دې ي３ ووايي. 

نوم د شم５ر له مخ３ په دوه ډوله دى، مفرد او جمع.
١_ مفرد نوم:

په الندې جملو ك３ هغو نومونو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ترې الندې ايستل شوې ده:
دا هلك ول３ ＄انته راغى، هغه نور ＇ه شول؟

د دې باغ دا يوه ونه خرابه ده، هغه نورې ＊３ دي.
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د تورې او قلم خاوند، خوشحال خ＂ك د پ＋تو وتلى شاعر او اديب و.
مفرد نوم هغه نوم دى چ３ د يوې ډل３ په يو شخص يا يو ＇يز داللت وك７ي، لكه په 

پورته جملو ك３ هلك، باغ، ونه، قلم، خاوند، شاعر.
٢_ جمع نوم: 

الندې جمل３ ولولئ او هغو كلمو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ترې الندې ايستل شوې ده:
دا هلكان ＇وك دي؟ 

زموږ د كلي باغونه خراب او ون３ يي ！ول３ وچ３ شوي دي.
د مال او دولت خاوندان تل له ب５وزلو سره مرسته كوي.

په پورته جملو ك３ هلك په هلكانو، باغ په باغونو، ونه په ون３، خاوند په خاوندان او＊تي 
او د جمع حالت ي３ نيولى دى. 

په دې توگه ويلى شو،  جمع نوم هغه نوم دى چ３ د يوې ډل３ له يو ＇خه  زيات اشخاص 
يا شيان ونوموي،  لكه: هلكان، نجون３، ون３، قلمونه او نور.

په پ＋تو ک３ د مفرد نوم جمع کول ＄انته قاعدې لري. نارينه نوم ＄انته او ＊％ينه نوم ＄انته 
د خپلو قاعدو له مخ３ جمع ک８５ي.

پو＊تنه 

زده كوونكي دې په دوه كسيزو ډلو ك３ يو تن د مفرد  نوم ووايي او بل دې هغه نوم جمع ك７ي.  

فعالیتونه

_١  -۱
  زده کوونکي دې ووايي چ３ كلمه له جمل３ سره ＇ه توپير لري؟ ＇و مثالونه دې 
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وړاندې ک７ي.
  نوم ＇ه راز كلمه ده؟ ＇و مثالونه ي３ په ！ولگي ک３ وواياست.

  د نوم ډولونه كوم دي؟ يوازې نومونه ي３ واخلئ.
_ ۲

پت،  پوروړى،  توكى،  وچكالي،  س７يتوب،  افاده،   : كلم３  راغل３  دا  ك３  متن  په   
توپير، چابك، م７５انه معنا او په مناسبو جملو ك３ ي３ وكاروئ. 

وگورئ، په متن ك３ د كلمو په پاى ك３  د )ى گانو( كوم３ ب３２ راغلي، وي３ ليكئ. 
_ ۳

نوم،  قلم،  باغ،  نومونو جمع حالت وليكئ: كتاب، هلك،    د دې الندې مفردو 
كلمه. 

  د خاصو نومونو يو ＇و ب５لگ３ ووايئ. 
  جنس نوم ＇ه ته وايي؟ ب５لگ３ ي３ وليكئ.

_۴
 د زده كوونكو يوه ډله دې مفرد نومونه ووايي او بله ډله دې د هغه نومونو د جمع３ 

حالت ووايي.
  زده كوونكي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې له بل３ ＇خه د عام نوم او د 

جنس نوم پو＊تن３ وك７ي او هغه بله ډله دې هغه نومونه ووايي.
 الندې ＇و نومونه درك７ل شوي، تاسو وواياست چ３ هغه كوم ډول نومونه دي:

جالل اباد، زرمينه، مالوچ، ＊ايست، ！ولنه، هلكان، پسرلى، واوره، غنم.   

كورن９ دنده

زده كوونكي دې په كور ك３ يو متن وليكي او د پورته يادو شوو نومونو ！ول ډولونه دې په 
ك３ وكاروي او په ن＋ه دې ك７ي. سبا دې هغه په ！ولگي ك３ ووايي.
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n  بلخ ته ول３ د مدنيت زانگو وايي؟
د  په شمال ک３  ه５واد  د  بلخ  لرغونى ＊ار دى.  يو  ه５واد  د  زموږ  بخدي  يا  بلخ 
أمو د سيند تر ＇نگ پروت دى، له ډ４رو سمسورو او حاصل خ５زو واليتونو ＇خه 
 گ２ل كي８ي. بلخ په تاريخونو ك３ په ډ４ر وياړ او ＊ه نوم  ياد شوى، له دې امله ورته 
ام البالد )د ＊ارونو مور( ويل شوى دى. بلخ د م７５نيو خاوره وه. رستم له همدې 
د  اريايان  اتل و.  په شهنامه ك３ د دې سيمو  پورته شوى دى چ３ د فردوسي  ＄ايه 
دلته ميشت شوي دي  او  رارسيدلي  ته  پ７او ك３ دې ＄اى  لوم７ي  په  مدنيت  خپل 

)٢٨٠٠ق. م.(. د بلخ تاريخي ＊ار د ه５واد ت５ر وياړ  را په زړه كوي.
n  ستاسو په اند به بلخ ＇ومره تاريخي مخينه ولري؟

اووم لوست

بلخ، د مدنيت زانگو
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د بلخ  ك３  پا１و  ډ４رو  په  تاريخ  د  دى.  يادشوى  )باختريش(  په  ك３  ليكنو  ＄ينو  په   بلخ 
ام البالد، يعن３ د اريانا او افغانستان لوم７نى ！ا！وبى او د ＊كلو او لوړو بيرغونو د ＊ار په نوم 
ياد شوى دى. د بلخ تاريخي مخينه له ميالد ＇خه دمخه ＇ه نا＇ه دوه زره اته سوه كالو ته 

رسي８ي.
لوم７نى  اريانا  د  دا ＄اى  ده.  ياده شوې  هم  نامه  په  )ارگ(  وارا  د  بخدي كال  يا  بلخ  د 
 استوگن％ى او پالزم５نه وه. دا پالزم５نه لوم７نى ！ا！وبى و چ３ اريايي پاچا، يما د هغ３ بنس
اي＋ى و.  وارا د خوندي اوس５دو ＄اى  معنا لري چ３ بيا وروسته د كور، ما９１ او معبد په 

نومونو هم كارول شوې ده.
د اريانا دايرة المعارف د ليكن３ له مخ３ هغه خراب３ چ３ د بلخ د شاوخوا په ＇و كيلومترۍ 
ك３ ليدل كي８ي، د دغه ＄اى دبدبه او تاريخي عظمت په سترگو ك３ مجسموي. د هغ３ له 
پاته شونو او اثارو ＇خه د بلخ باالحصار، د باالحصار د مدخل برج عياران، يو پن６ او لوى 
ديوال، لوى منارونه او د خاورو يوه غ＂ه غون６ۍ د يادون３ وړ دي. د بلخ نهه گونبدي جومات 
په بلخ ك３ پروت دى او د ＄ينو ＇７５ونكو په وينا د افغانستان اسالمي ابداتو ډ４ره پخوان９ ابده 

گ２ل كي８ي او په اتم３ پ７５ۍ پورې ي３ ت７ي.
اوسنى بلخ چ３ مزار شريف ي３ واليتي مركز دى، پخواني بلخ ته نژدې ودان شوى دى. 
د بلخ پخواني يادگارونه زياتره د بلخ په ولسوال９ ك３ تر سترگو ك８５ي. خلك ي３ له علم او 
پوه３ سره مينه لري. زياتره پخواني پوهان، عارفان او شاعران په دې لرغوني واليت ك３ ت５ر 

شوي دي.
علي كرم اهلل وجهه منسوبه روضه هم د مزار شريف په ＊ار ك３ موجوده ده. دا ＊كل３ او 
له شان او شوكته ډكه مقبره د هرات د تيموريانو د وخت له شاهكارونو ＇خه شم５رل كي８ي. 
دا روضه د مزار شريف د ＊ار د پرمختيا المل شوه، خو د ام البالد بلخ له ＊ار ＇خه اوس 

له ＄ينو كن６والو او د كال له خرابيو پرته نور ＇ه نه دي پات３. 
د موالنا جالل الدين محمد بلخي،  ناصر خسرو بلخي، رابعه بلخي، ابن سينا بلخي 

او نورو د زي４８دو ！ا！وبى د بلخ  لرغونى واليت دى. 
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د بلخ په واليت ك３ معارف پر مختللى دى. په هرې ولسوال９ ك３ د هلكانو او نجونو 
＊وون％ي شته او زيات شم５ر زده كوونكي ورته ＄ي را＄ي. يو پوهنتون هم لري چ３ د بلخ 

پوهنتون په نامه يادي８ي.

د متن لن６يز:
تاريخي مخينه  افغانستان لرغونى ＊ار دى. ډ４ر ب６اى مدنيت ي３ درلود.  بلخ د 
ي３ له ميالد ＇خه دمخه تر )٢٨٠٠ ق.م( كلونو پورې رس８５ي. بلخ هغومره ＊ايسته 
＊ار و چ３ د ＊ارونو د مور يا ام البالد  په نامه ي３ شهرت درلود. د بلخ پخوانى  ＊ار 
په ＄ينو ليكنو ك３ د )باختريش( په نامه ياد شوى دى. د تاريخ په ډ４رو پا１و ك３ بلخ 
د ام البالد، يعن３ د اريانا  او افغانستان لوم７نى ！ا！وبى او د ＊كلو او لوړو بيرغونو د 
＊ار په نوم ياد شوى دى. هغه خراب３ چ３ د بلخ د شاوخوا په ＇و كيلومترۍ ك３ 
ليدل كي８ي، ددغه ＄اى دبدبه او تاريخي عظمت په سترگو ك３ مجسموي. د بلخ 
نهه گونبدى جومات په بلخ ك３ پروت دى او د ＄ينو ＇７５ونكو په وينا د افغانستان 

اسالمي أبداتو  ډ４ره پخوان９ أبده گ２ل كي８ي او له اتم３ پ７５ۍ سره ت７او لري.

فعالیتونه

۱- زده كوونكي دې په پورته لوست ك３: 
  خاص نومونه پيدا ك７ي. 

  مترادف３ كلم３ دې ول＂وي.
  د )ى گانو( مختلف ډولونه دې په ن＋ه ك７ي. 

 د بلخ د نومياليو پوهانو، ليكوالو او شاعرانو نومونه دې واخلي.
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۲-  زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:  
  د بلخ يا بخدي كال په كوم نوم ياده شوې ده؟

 بلخ ته ول３ د ＊ارونو مور يا ام البالد ويل ك５ده؟
 د أريانا لوم７نى ！ا！وبى كوم ＄اى دى؟

  د لرغوني بلخ ب５الب５ل نومونه كوم دي؟ 
  ستاسو په اند به بلخ ＇ومره تاريخي مخينه ولري؟

  علي كرم اهلل وجهه ته منسوبه روضه چ５رته واقع ده؟
۳- زده كوونكي دې د الندې جملو خالي ＄ايونه په پنسل ډك ك７ي: 

  د بلخ نهه گونبدي جومات ................. پروت دى.
 د افغانستان د اسالمي أبداتو ډ４ره پخوان９ أبده د ...................  يادي８ي.

 د بلخ نهه گونبدي جومات په ....................  پ７５ۍ پورې اړه لري.
  اوسنى بلخ د ه５واد په .................. ك３ د .................. ....  پروت دى.

كورن９ دنده

زده  كوونكي دې د بلخ د لرغونتيا او د افغانستان په تاريخ ك３ د هغه د ارز＊ت او اهميت 
په هكله ＇و لن６ې جمل３ وليكي او بيا دې په دې ليكنه ك３ نومونه او د )ى گانو( ب５ال ب５ل 

ډولونه و＊يي. 

ن５كه خبره وك７ه چ３ په هغ３ باندې وپ５ژندل ش３ او نيك كار وك７ه 
چ３ د ن５كانو په ډله ك３ وشم５رل ش３.

حضرت علي كرم اهلل وجهه
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n  ولسي ادبيات يا شفاهي ادبيات ＇ه ته وايي؟
ولسي ادبيات د ولسي پوه３ او يا ولسي زده ك７ې برخه ده. د ولسي پوه３ لمن 
خورا پراخه ده او د يو ولس دودونه، عادتونه، كرنه، پو＊اك، خصوصيات، كيس３، 
سندرې او داس３ نور شيان پك３ شامل دي. ولسي ادب د ！ولن３ د ادب هغه برخه 
ده، چ３ د خلكو په ژبه جاري وي، له يوې خول３ نه بل３ ته لي８دول شوي او لوم７ى 

جوړوونكى ي３ معلوم نه وي.
n  تاسو تر اوسه د ادم خان او درخان９ يا د موسٰى خان او گل مك９ په ＇５ر كومه 

كيسه اور４دل３ ده؟
n  وايي چ３ ولسي ادبيات د يو ولس د ژوند هينداره ده، ＇نگه؟

ولسي ادبيات، لن６ۍ 
اتم لوست 
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ولسي ادبيات
ولسي يا شفاهي ادبيات د ولسي پوه３ يا د ولسي زده ک７ې ＊ه ＇ر－ندويي کوي.

د ولسي ادب په ＇نگ ك３ ليكلى ادب پروت دى. ليكلى ادب په يو ＄انگ７ي شاعر يا 
ليکوال پورې اړه لري. مؤلف ي３ معلوم، نوم ي３ خوندي او حق ي３ ساتلى او محفوظ دى. 
د ولسي اثر ليكوال كه ＇ه هم لوم７ى يوشخص وي، خو وروسته د هغه نوم ه５ري８ي او اثر 

ي３ د ！ول ولس د ژب３ مال گر＄ي.
د ولسي ادب او ليكلي ادب تر من＃ يو بل مهم توپير دادى چ３ په ليكلي ادب ك３ يو 
ليكوال كو＊（ كوي په معياري او نسبتاً منل شوې امالء او انشاء يو شى وليكي، خو ولسي 
ادب له دغه قيد او شرط ＇خه وتلى دى او خپله لهجوي ＄انگ７تيا ساتي. په بل عبارت د 
ولسي ادب ژبه د ليكلي ادب لپاره د خامو موادو حيثيت لري. يو ليكوال له ولسي ژب３ او 

ادب ＇خه هم خام مواد اخلي او هغه په ليكلي ادب ك３ پخوي.
پ＋تو ولسي ادب د ＇رنگوالي او ډول له مخ３ ز＊ت ډ４ر ډولونه لري. په هره سيمه او هر 
خ５ل ك３ تقريباً خاص ډول سندرې پيداك５داى شي. موږ دلته د هغوى له ډل３ ＇خه يوازې 

په لن６يو خبرې كوو:

لنـ６ۍ
پانگه ده. زموږ د ！ولن３ د ژوند او فكر  يوه بيسارې ب６ايه  لن６ۍ د پ＋تو د ولسي ادب 
داس３ خوا نشته چ３ په لن６يو ك３ غبرگه شوې نه وي. مينه، ＊كال، وصال، ب５لتون، خو＊ي، 
خواشيني، ت５رى، عدالت، سر＊ندنه، ه５وادپالنه او داس３ نور په لن６يو ك３ ＄اى شوي دي. 
لن６ۍ چ３ د ！پ３، مسرۍ او ！يك９ په نومونو هم يادي８ي، د پ＋تنو په هره سيمه، هر كلي او 
كور ك３ د ولسي ادب يوه مهمه برخه ده. په هره سيمه ك３ په خاصو غ８ونو او ！اكلي ډول 

ويل كي８ي.
لن６ۍ د ولسي ادب يوه برخه ده. جوړوونكي ي３ معلوم نه وي او د ！ول ولس مال گ２ل 
ك８５ي. په دې ترتيب كه لن６ۍ واورو، نو بايد د جوړوونكي د نوم فكر ي３ راسره پيدا نه شي، 
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خو دومره پوه５داى شو چ３ دا لن６ۍ د يو نارينه د زړه اواز دى، كه د يوې ＊３％.
لن６ۍ او متلونه د ！ولن３ گ６ مال دى او شعر او شاعري د يو شاعرخپل مال.

پ＋تو لن６ۍ دومره ستره ز４رمه لري چ３ د ن７ۍ په بله ژبه ك３ به سارى ونه لري. كه ＇ه 
هم تر اوسه په زرگونو لن６ۍ را！ول３ شوي دي، خو بشپ７ باور دا دى چ３ په ولس ك３  د هغو 

شم５ر په سل／ونو زره دى.
لن６ۍ د جوړ＊ت له مخ３ دوه مسرۍ لري. لوم７ۍ مسرۍ ي３ نهه او دويمه ي３ ديارلس 

س５البه يا ＇پ３ وي.
د پ＋تو په ولسي ادب، په ت５ره بيا په لن６يو ك３ د ＊％و ون６ه ډ４ره زياته ده. همدغه لن６ۍ 
دي چ３ د ويرونو، ودونو او د غم او خو＊يو په وختونوك３ ي３ وايي. د لن６يو جوړوونكي هم 
زياتره ＊％３ دي. زيات شم５ر لن６ۍ د هغوى د زړونو د ژورو تاثراتو، خواشينيو او خپگانونو 
انعكاس كوي. دا لن６ۍ د هغوى د زړونو اواز دى، د هغوى د دردمند زړه ＄گ５روى دى او 

د هغوى د غم％پل３ سين３ أه دى.
دلته د لن６يو يو ＇و ب５لگ３ وگورئ:

د نتك９ الل به پرې خيرات ك７م
كه م３ اشنا په د＊من مات ك７ل سنگرونه

***
زما د زړه صدف دې مات ك７

＄كه تر سترگو مرغلرې تويومه 
***

له مانه ول３ مرور ي３
كم عقله ياره په پردي اختيار ك３ يمه

***
گريوان م３ ！ول په او＊كو لوند دى

ما د جانان له غمه ډ４ر ژړلي دينه
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سترگ３ به ول３ او＊ك３ نه ك７ي
چ３ په موسم د خوشحال９ راغلل غمونه

***
تر توريالي مين به جار شم

چ３ د غليم په وينو سره كاندي السونه 
***

په ناموس ننگ په وطن جنگ دى
د وطن جنگ ته په غور＄نگ ور＄ه مينه

＇پـه
پورته مو د لن６ۍ په جوړ＊ت ك３ ＇پ３ يا هجا او سيالب ياد ك７ل، دلته ي３ په لن６ه تو－ه 

درپ５ژنو.
يو  له  يا  او  وي  توری  غ８ي８   )vowel( يو خپلواك  يا  واحد دى چ３  ژبنى  هغه  ＇په، 
خپلواك او يو يا＇و ب５واكو )consonant( تورو ＇خه جوړه او په يو＄ايي ډول له خول３ 
راو＄ي، لكه ابا، چ３ دوه ＇پ３ لري. لوم７ۍ ي３ يوه ＇په او يو خپلواك دى او دويمه ＇په 
ي３ )با( ده، چ３ له يو بيواك توري او يو خپلواك توري ＇خه جوړه شوې ＇په ده چ３ دواړه 

په گ６ه يوه كلمه جوړوي.

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣＇په

لوم７ۍ 

مسره
شوېنههيدشك３وندمىپهكه

دويـــمه 

مسره
نهتيسادېته گ９ننب３يهلهالږوخداى
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د متن لن６يز:
تحريري  يا  ليكني  له  ادب چ３  لري. دغه ولسي  ادبيات  پراخ ولسي  ډ４ر  پ＋تو 
ادب سره توپير لري، د ولسونو او پرگنو د ر＊تينو هيلو ＇رگندوى دى.  لن６ۍ زموږ 
د ولسي ادب يوه ډ４ره په زړه پورې برخه ده. د لن６يو ＄انگ７ى شاعر يا وينا وال نه دى 
＇رگند او د ！ول ولس شريكه پانگه گ２ل كي８ي. د من％پانگ３ له پلوه لن６ۍ بيالب５ل３ 

موضوعگان３ په خپله ＄ول９ ك３ رانغاړي. 

  
 

فعالیتونه

١_  زده كوونكي دې د الندې پو＊تنو ＄وابونه ووايي: 
 ولسي ادبيات ＇ه ته وايي؟ 

 په ولسي پوهه ك３ كوم شيان شامل دي؟ 
 ولسي ادب يا شفاهي ادب ＇نگه له يوه نسل ＇خه بل نسل ته ل８５دول كي８ي؟

 ايا د ولسي ادب جوړوونكي يا ويونكي ＇رگند دي؟
 د ولسي او ليكلي ادب تر من＃ مهم توپير ＇ه دى؟

 د مالل９ لن６ۍ ！ول په يادو ياده ک７ئ او ووايئ چ３ دغه لن６ۍ زموږ په تاريخ ک３ ＇ه 
مقام لري.

۲- زده كوونكي دې دا الندې جمل３ په پنسل بشپ７ې ك７ي: 
 لن６ۍ، چاربيت３ د ........... مال او غزل  او شعر د ... مال دى.  

 د ولسي ادب په ＇نگ ک３ ......................  ادب پروت دى. 
 ليكوال خپل خام مواد له ......................... اخلي.

 ＇په په ................ ډوله ده، يوه ................. او بله ..................... 
۳- زده كوونكي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي: 
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لوم７ۍ ډله دې د لن６ۍ جوړ＊ت ووايي او په ＇و ب５لگو ك３ دې بيان ك７ي. 
دويمه ډله دې د لن６ۍ برخ３ بيان او په ＇و لن６يو ك３ دې و＊يي.

در４مه ډله دې دا الندې لن６ۍ هجا ك７ي:
د بن３ غ８ راباندې وشو

لكه ډوډۍ په تناره ك３ وريته شومه
＇لورمه ډله دې دا الندې لن６ۍ بشپ７ې ك７ي:

۱_  كه په ميوند ك３ شهيد نه شوې   
.....................................   

۲_ جانان م３ سر په وطن كي＋ود   
.....................................   

كورن９ دنده

زده  كوونكي دې د خپل كور له خلكو او گاون６يانو ＇خه ل８ ترل８ه لس لن６ۍ زده ک７ي، 
په كتابچه ك３ دې وليكي او سبا دې په ！ولگي ك３ ووايي.
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نهم لوست

زده ك７ه: د ژوند اړتيا

n  موږ ول３ ليك او لوست زده كوو؟
ليك لوست د زده ك７ې په معنا دى. زده ك７ه انسان ته د يوې موضوع د ليكلو او 
لوستلو وړتيا وركوي. هغس３ چ３ د بدن د پياوړتيا او ودې لپاره بدني روزنه )ورزش(، 
خواړه اهميت او ارز＊ت لري، د ذهن او فكر د ودې او پياوړتيا لپاره زده ك７ه ارز＊ت 
لري. د زده ك７ې له الرې انسان ＄ان او جهان پ５ژني، خپل خداى>پ５ژني، د خپل 
شاوخوا شيان پ５ژني، ＊ه له بدو او بد له ＊و ＇خه  ب５لوالى او د دوست او د＊من 
توپيرکوالى شي. د خپل ＄ان، خپل３ كورن９ او خپل３ ！ولن３ د سوكال９ او هوساين３ 
لپاره كار كوالى شي، خپل وطن ودانوالى شي او د خپلو خلكو اوه５وادوالو لپاره د 

＊ه خدمت جوگه ك５داى شي.
n  زده ك７ه د انسان په ژوند ك３ ＇ه ارز＊ت لري؟

n  لوستي او نالوستي خلك يو له بله ＇ه توپير لري؟
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زموږ په ه５واد ك３ د زده ك７ې بهير په دوديز ډول له ډ４ر پخوا ＇خه پيل شوى او په ب５الب５لو 
الرو ي３ وده او پراختيا موندل３ ده. پخوا به هلكانو اونجونو په جوماتونو ك３ ديني زده ك７ې 
كول３. قرآن كريم به ي３ زده كولو، د هغه په معنا اوتفسير به ي３ ＄ان پوهولو او نورې ديني 
او  ليكل  به ي３ لوستل چ３  تر السه كول３، د وخت دود４ز كتابونه  به ي３  اومذهبي پوه３ 

لوستل زده ك７ي. دې زده ك７و ته غير رسمي يا خصوصي زده ك７ې ويل ك５دې. 
د زده ك７ې  پيل شوې.  تر＇نگ رسمي زده ك７ې  ت５ر４دو، د دې زده ك７و  په  د وخت 
دې  په  نور.  او  ＊وون％ي  من％ني  ＊وون％ي،  لوم７ني  لكه  شوې.  رامن％ته  دورې  منظم３ 
＊وون％يو ك３ د ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ د ！اكلو هدفونو او موخو د تر السه كولو لپاره ！اكلي 
درسي كتابونه لوستل ك５دل. كله به چ３ له دې ＊وون％يو ＇خه ＇وك فارغ شو، نو په ＊ه 

ډول به په ليك او لوست پوهيدل او خپل３ اړتياوې به ي３ پوره كول３.
امير  د  او  پيل  ک３  وخت  په  خان  علي  شير  امير  د  ک７ې  زده  عصري  ک３  ه５واد   په 
په ه５واد  م.( كال ک３  په )١٢٨٢ هـ . ش . ١٩٠٣  پر مهال  پاچاه９  د  حبيب هلل خان 
 ك３ د حبيبي３ ل５س３ په جوړ４دو د رسمي او اساسي زده ك７و بنس ك５＋ودل شو. اوس دا 
زده ك７ې ډ４رې پراخ３ شوي. پر لوم７نيو او من％نيو زده ك７و سرب５ره ثانوي زده ك７ې، مسلكي 
زده ك７ې، د لويانو زده ك７ې او لوړې زده ك７ې هم شته.  په مليونونو هلكان او نجون３ پك３ 
لوست لولي او د ه５واد لپاره دين３ عالمان، قاضيان، ＊وونكي، طبيبان )ډاك＂ران(، انجينران، 

اقتصاد پوهان او نور روزي. 
همدا زده ك７ې د ه５واد د ودان９، پرمختگ او د هغه د اوسيدونكو د هوسا او سوكاله 

ژوند بنس او تهداب جوړوي.
د متن لن６يز:

زده ك７ه د انساني ژوند د ن５كمرغ９ کونجي ده. هغس３ چ３ ورزش د بدن د ودې 
لپاره ارز＊ت لري، همداشان زده ك７ه د انسان د فكر او ذهن له ودې او پراختيا سره 
مرسته كوي. زده ك７ه له انسان سره مرسته كوي چ３ ＊ه له بدو＇خه توپير ك７ي. زده 
ك７ه انسان لوړو پوړيو )مدارجو( ته رسوي.  زده ك７ه د ژوند يوه ډ４ره مهمه اړتيا ده. ب３ 
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زده ك７ې ژوند په تورتم ك３ اوس５دو ته پات３ كي８ي. په تورتم ك３ انسان خپله شاوخوا 
نه شي ليدالى. د شيانو د ليدلو لپاره ر１ا ته اړتيا ده. ژوند لكه تياره ډگر او زده ك７ه لكه 
ډ４وه ده، چ３ په بركت ي３ انسان هر＇ه ليدالى شي. زموږ په ه５واد ك３ د زده ك７ې 
بهير په دوديز ډول له ډ４ر پخوا ＇خه پيل شوى او په ب５ال ب５لو الرو ي３ وده او پراختيا 
موندل３ او تر اوسن９ كچ３ رارس５دلى دى. لن６ه دا چ３ د ژوند ！ول３ ن５كمرغ９ او 
خوشحال９ په زده ك７ې ك３ چ３ ＊ه روزنه ورسره مل وي نغ＋ت３ دي. موږ ！ول بايد 
هم پخپله او هم د كور او گاون６ نجون３ او هلكان زده ك７ې او ＊３ روزن３ ته وه）وو 
او د هغ３ په گ＂و ي３ وپوهوو. پرې نه ږدو چ３ يو هلك او نجل９ هم له زده ك７ې ب３ 

برخ３ پات３ شي.   

فعالیتونه

۱- زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
  كه د بدن ودې ته ورزش او تمرين ارز＊ت لري، د ذهن ودې ته ＇ه شى ارز＊ت لري؟ 

      د انساني ژوند د ن５كمرغ９ کونجي ＇ه شى ده؟ 
  دوديزې زده ك７ې ＇ه ته وايي؟   

  موږ ول３ زده ك７ه كوو؟
۲- زده كوونكي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الندې پو＊تنو يوې ته 

تشريحي ＄واب ووايي: 
لوم７ۍ ډله: د پوهو اوناپوهو خلكو توپير په ＇ه ك３ دى؟ ايا هغوى يو تر بله برابر دي؟ 

بيان ي３ ك７ئ.  
دويمه ډله: زموږ په ه５واد ك３ د زده ك７ې بهير ＇نگه وده موندل３ ده؟ په خپله ژبه ي３ 

بيان ك７ئ.
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در４مه ډله: د اوسنيو زده ك７و بهير او د هغ３ له الرې د ！ولن３  د اړتياوو د پوره كولو لپاره 
کافي دي؟ په اړه خبرې وك７ئ. 

＇لورمه ډله: ستاسو په اند يو انسان ول３ بايد تل د زده ک７ې لورته ه）ه وک７ي، ＇ه گ＂ه 
لري؟ په تفصيل پرې خبرې وك７ئ.

۳- هر زده كوونكى دې په پورته لوست ك３ د معنا نومونه ول＂وي او ودې ي３  ليكي.

 
كورن９ دنده 

زده كوونكي دې په خپلو كورونو ك３ د زده ك７ې د ارز＊ت په هكله پن％ه كر＊３ مقاله 
وليكي او بله ورځ دې د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

زده ك７ه له كوره تر گوره
وايي: يو دوست د يوعالم د ناروغ９ پر مهال د پو＊تن３ 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 پر دې مسئل３ باندې پوه شم او بيا م７ شم((
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په ت５رو ！ولگيو ك３ مو يو شم５ر كلم３ او د هغو د کره ليکلو ب３２ وليدې. دا هم 
درته ＇رگنده شوه چ３ د زده ك７ې لپاره بايد په سم او کره ليکلو او لوستلو وپوهي８ئ. 
په هره ژبه ك３ د وينا او ليك تر من＃ توپير شته. هغس３ چ３ خلك خبرې كوي، په 
ليك ك３ نه ليكل كي８ي. سم ليكل ＄انته يو معيار لري او دا معيار د ژب３ د قاعدو 
سره  گ６وډۍ  له  ك３  لوست  او  ليك  په  لپاره چ３  دې  د  كي８ي.  رامن％ته  له مخ３ 
مخامخ نشو، نو ال زمه ده چ３ دغه معيارونه زده او په ليك لوست ك３ ي３ په پام ك３ 

ونيسو.
n  كه مو د كلموسم ليكل زده نه وي، ايا سمه ليكنه كوالى شو؟

n  ＇نگه کوالى شو چ３ د سم ليکلو او سم لوستلو ژبن９ وړتيا ولرو؟ 

لسم لوست 

ليكدود او اړتيا ي３
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امال او ليک
د تورو، كلمو، اشارو او ليك ن＋و د ليكلو طريق３ ته امالء وايي چ３ په پ＋تو ك３ ي３ 
ليكدود بولي. په بله معنا په سمه ب２ه د خپلو خبرو يا د بل د خبرو ليكلو ته امالء وايي. سم 
ليكل د سم تلفظ له مخ３ كي８ي. ناسم تلفظ ناسم ليكل رامن％ته كوي. په هره ！ولنه ك３ د 

خلكو وينا او ليكن３ تلفظ يو ＇ه توپير لري.
ته نشي  پرته من＃  پ５ژندن３  له  او د هغو د ن＋و  ليكلو د طرز  ليكل３ ژبه د  ＇رنگه چ３ 

راتالى،  له دې امله بايد د هغ３ الرې چارې زده ك７و. 
کلم３ چ３ د انسان له خول３ راو＄ي، كه د تورو په ب２ه وليكل شي، ليكنه بلل ک８５ي. 

خروشتي او يوناني ليك چ３ تراسالم دمخه په افغانستان ك３ دود و، د اسالم د سپ５）لي 
دين په راتگ سره له من％ه الړ او خپل ＄اى ي３ عربي ليكدود ته پر４＋ود.

د عربي ليكونو له ډل３ ＇خه دوه ډوله ليك، يعن３ نسخ او نستعليق د پ＋تو غ８ونو لپاره 
ومنل شو او د سلطان محمود غزنوي په وخت ك３ د هغه د وزير حسن ميوندي په الر＊وونه 
د قاضي سيف اهلل په وسيله د پ＋تو د ＄انگ７و تورو لپاره مخصوص３ ن＋３ تنظيم شوې . د 
پ＋تو د غ８ونو د ب２و په ليكلو ك３ وخت په وخت بدلونونه راغلي دي. کله کله په دې برخه 
ک３ ＄ين３ اختالفات هم رامن％ته شوي، خو د پ＋تو ژبپوهانو او عالمانو د ه）و او پاملرنو له 
امله دغه اختالفات ډ４ر ژر له من％ه تللي او د پ＋تو د غ８ونو او کلمو د ليكن３ لپاره يوه کره 

او واحده ب２ه رامن％ته شوې ده.
پ＋تو الفب３ دا الندې د４رش توري لري:

ا، ب، پ، ت، ټ، ج، ځ، څ، خ، د، ډ، ر، ړ، ز، ژ، ږ، س، ش، ښ، غ، ك، گ، 
ل، م، ن، ڼ، و، هـ، ى، ي، ې، ۍ، ئ.

د عربي ژب３ دا الندې لس توري هم په پ＋توك３ په دخيلو كلمو ك３ كاري８ي:
ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ف، ق

پ＋تو داس３ اته توري لري، چ３ هغه په دري او عربي ژبو ك３ نشته او هغه دا دي:
ټ، څ، ځ، ړ، ږ، ډ، ښ، ڼ
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د متن لن６يز:
امال او ليك د يوې ژب３ د سم３ ليكن３ الرې ته وايي. هره ژبه ＄انته ليكدود 
لري. دا ليكدود د هغ３ ژب３ په ！ولو ليكنو ك３ كارول كي８ي. موږ په خپل گ７ دود 
او لهجه ك３ يو راز خبرې كوو، خو په ليكنو ك３ بيا هغه ډول نه ليكو، لكه: ))＇ه 
الته ورشه(( سمه او ليكن９  كى؟(( سمه او ليكن９ ب２ه ي３ )＇ه كوې؟( ده. ))الكه 
ب２ه يي ))هلكه هلته ورشه.(( دې ته ليكن９ ب２ه وايي.  په واحد ليكدود ك３ د ژب３ له 
لهجو او ＇انگو ＇خه هغه ب２ه را اخلي چ３ ليكل ي３ اسانه وي او له بل３ كلم３ سره 

ي３ معنا گ６ه نشي.

فعالیتونه

۱_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي: 
  امال ＇ه ته وايي؟

 له اسالم دمخه په پ＋تونخوا ك３ كوم ليك مشهور و؟
  په افغانستان ک３ د اسالم له راتگ ＇خه وروسته كوم ليك دود شو؟

  ايا د ولس ژب３ ته ليكن９ ژبه ويلى شو؟
  ليكل３ ژبه ＇ه شي ته وايي؟ 

۲_ زده كوونكي دې د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسو كلمو په پنسل ډك ك７ي: 
 پ＋تو الفب３ ...................... توري لري.

  د پ＋تو ژب３ .................. توري په دري ك３ نه كارول كي８ي.
  د عربي ژب３  ...................  توري په پ＋تو ليك ك３ كارول كي８ي.

 ليك تر ژب３ ..................... راپيدا شوى؟
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۳_ زده كوونكو دې په دريو ډله وويشل شي:
لوم７ۍ ډله دې په لوست ك３ ب５ال ب５ل３ )ى گان３( په ن＋ه ك７ي.    

دويمه ډله دې په پورته لوست ك３ خاص نومونه په گوته او د نورو ترمخه دې ي３ ووايي  
در４مه ډله دې په پورته لوست ك３ پن％ه عام نومونه په ن＋ه او په ！ولگي ك３ دې ي３ ولولي.

 
كورن９ دنده

زده كوونكي دې ه）ه وك７ي، د كورن９ د غ７و په مرسته داس３ كلم３ پيدا ك７ي چ３ د 
تلفظ او ليكلو تر من＃ ي３ توپير وي. دا كلم３ دې يو په بل پس３ وليكي او ！ولگي ته دې ي３ 

راوړي.

 

    له گناهه تـل پره５ز ك７ه        له فساده ډ４ر گـــــر４ز ك７ه
    گـناه مــه گ２ه حقـــــيره      كه كمك９ وي كه كبيره
   استخفاف١  د گناه جانه                  سـ７ى باســـي له ايمـانه

مال فيض محمد مرحوم )د موسهي اخوندزاده(
))فيض محمد اخونزاده د کابل د موسهي ولسوال９ اوسيدونکى او د 
ديارلسم３ هجري پي７ۍ له نومياليو ديني پوهانو، ملي غازيانو، ليکوالو 
او شاعرانو له ډل３ ＇خه دى. د امير شير علي خان معاصر او د روضة 

المجاهدين په نوم خپل يو منظوم کتاب ي３ هغه ته ډال９ ک７ى دى((
١ _ استخفاف: خفيفه او سپکه －２ل 
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n  د رسنيو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
n  ور＄پا１ه ＇ه ډول رسن９ ده؟

n  د کتاب، مجل３ او ور＄پا３１ توپير ＇ه دى؟
نن ورځ رسن９ په ！وله ن７ۍ ک３ ډ４ر اهميت او ارز＊ت لري. رسن９ چ３ د ！ولنيزو 
اړيکو د وسيلو په نوم هم ياد８４ي، د ور＄پا３１، جريدې، مجل３، راډيو، تلويزيون او 
د نورو په ب２ه خپرون３ کوي. اوس ن７ۍ له تخنيکي پلوه ډ４ره پرمختلل３ ده او د رسنيو 
نوې ب２ه رامن％ته شوې چ３ بري＋نايي رسن９ ورته وايي او د ان＂رني، راديو، تلويزيون 
په ب２ه دي. ور＄پا１ه د رسنيو په ل７ ک３ خپل ＄انگ７ى ＄اى لري. په دې لوست ک３ د 

ور＄پا３１ په هکله له تاسو سره خبرې لرو.

يوولسم لوست

ور＄پا１ه: د معلوماتو چينه
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ور＄پا１ه هغه خپرون３ ته وايي چ３ هره ورځ د سهار يا مازيگر يا په اوون９ ک３ دوې يا 
درې ＄ل３ خپر８４ي. ور＄پا３１ ب５ال ب５ل معلومات، ور＄ني او تازه خبرونه،  ن７يوال３ سياسي، 
معلومات  رنگارنگ   نور  او  اعالنونه  لوب３  ورزشي   ، موضوعگان３  اقتصادي  او  پو＄ي 
خپروي.  ور＄پا１ه د سرمقال３ لپاره ＄انگ７ى ＄اى لري چ３ مسؤول چلوونكى پك３ د روانو 
چارو په اړه د خپل３ ادارې نظريات ＇رگندوي. په پرمختللو ه５وادونو ك３ د يوې ور＄پا３１ 
د مخونو شم５ر کله کله ډ４ر زيات وي. د هرې موضوع لپاره ب５ل３ ب５ل３ پا３１ او يا ＄انگ７ي 

ستونونه لري.
په افغانستان ك３ لوم７ۍ خپرونه د امير ش５رعلي خان د واكمن９ )١٢٤٧ – ١٢٥٨ هـ . ش.( 
په  او كله هم  په اوون９  النهار نوم５ده چ３ كله  پ５ر ك３ رامن％ته شوه. دا خپرونه شمس  په 
پن％لسو ور＄و ك３ يو وار خپر４ده. د دې خپرون３ مسؤول مدير او مهتمم ميرزاعبدالعلي 
او خبرياالن درلودل.  لپاره ＄انگ７ي مخونه  ب５لو موضوعگانو  ب５ال  نوميده. دې خپرون３ د 

بهرني خبرونه هم پك３ خپر４دل.
بيا ))سراج االخبار افغانستان(( رامن％ته شو. دا اخبار د  النهار ＇خه وروسته  له شمس 
ه５واد د پياوړي ليكوال مولوي عبدالرؤف خاکي کندهاري په مديريت د اميرحبيب اهلل خان 
په واکمن９ ک３ پيل شو، خو يوازې يوه گ２ه خپور شو. ورپس３ د ))سراج االخبار افغانيه(( په نامه 
يوه مهمه جريده د نوميالي ژورناليست او ليکوال محمود طرزي له خوا د )١٢٩٠ هـ .ش.( 
كال د تل３ په مياشت ك３ تاسيس شوه. لوم７ى په ډبرينه چاپخونه او وروسته په حروفي ب２ه په 

دولسو او＇وارلسو مخونو ك３ ان％وريزه خپر４ده.
په )١٩١٩م( كال ك３ له خپلواك９ اخيستلو وروسته په ه５واد ك３ خپرون３ زيات３ شوې. 
د ه５واد پر پالزم５ن３ كابل سرب５ره د ه５واد په نورو واليتونو ك３ د خپرونو شم５ر تر درويشتو 

پورې ورس５د.
رسنيو  د  او  جوړ４دو  له  ادارې  نوې  د  راوروسته  كال  )٢٠٠١م(  له  ك３  افغانستان  په 
په  خپرونو  او  ور＄پا１و  د  وروسته  ＇خه  ك５دو  رامن％ته  له  ازادۍ  د  بيان  د  او  )مطبوعاتو( 
شم５ر ك３ ب３ كچ３ زياتوالى راغى اوهغه دا چ３ يوازې په پالزمين３ ك３ له در４و سوو ＇خه 
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زيات３ ور＄پا３１، اوونيزې، مياشتن９ او نورې رامن％ته شوې. همداس３ د ه５واد لوى ＊ارونه 
درواخلئ. د دغو خپرونو په ل７ ک３ له ور＄پا３１، جر４دې، مجل３، راډيو او تلويزيون ＇خه 
نيول３ تر بر４＋نايي رسنيو پورې ！ول３ شامل３ دي. يو شم５ر ي３ رسمي او دولتي دي، يو شم５ر 

ي３ په ب５ال ب５لو ！ولنو او سازمانونو پورې ت７ل３ دي او نورې ي３ أزادې او شخصي ب２ه لري.
زموږ په ه５واد ك３ ور＄پا３１ له ＇لورو ＇خه تر اتو او دولسو پورې مخونه لري. زياتره ي３ 
په اخباري كاغذ باندې چاپي８ي. د ليك او لوست د كچ３ د ！５＂والي له امله زموږ په ه５واد 
ك３ ور＄پا３１ ل８ شم５ر لوستونكي لري. ه５واد، انيس او اصالح نامتو ور＄پا３１ دي او کابل 
！ايمز په انگليسي ژبه خپر８４ي. بايد ووايو چ３ کتابونه او رسال３ په مهالن９ ب２ه نه خپري８ي، 
خو رسن９ يعن３ ور＄پا３１، جريدې او مجل３ په يوه ＄انگ７ي مهال په پرله پس３ توگه خپرون３ 

کوي.

د متن لن６يز:
ور＄پا３１ او اخبارونه داس３ معلومات او خبرونه خپروي چ３ انسان ورته په هماغه 
ش５به او مهال اړتيا لري. ور＄پا３１ او رسن９ موږ د ن７ۍ له ور＄نيو پ５＋و او د علم او 
تخنيك له پرمختياووخبروي. ور＄پا１ه د لوستونکي معلومات زياتوي او د ن７ۍ له 
روانو او جاري حالتونو ＇خه ي３ خبروي. راډيو اوتلويزيون هم انسان ته د ور＄نيو 
معلوماتو او نوو ＇７５نو او پرمختياوو په هكله په زړه پورې پروگرامونه خپروي. بايد 
د تلويزيون د مثبتو، علمي اومعلوماتي پروگرامونو ننداره وك７و او له هغو ＇خه الزم 
معلومات تر السه ك７و.  له مطالع３ سره عادت او په هغ３ باندې روږد４دل، د انسان 
لپاره ډ４ر ضروري دي . گرانو زده كوونكو ته سپار＊تنه كي８ي چ３ له مطالع３ سره 
مينه پيدا ك７ي او ل８ ترل８ه په يوې ور＄پا３１ ك３ گ６ون وك７ي او د هغ３ له موضوعگانو 

＇خه گ＂ه واخلي.
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    ١_ الندې پو＊تنو ته تشريحي ＄وابونه وواياست:
  د ور＄نيو معلوماتو په انتقال ك３ د ور＄پا１و د ارز＊ت په اړه خبرې وك７ئ.

  زموږ په ه５واد ك３ لوم７ۍ خپرونه په كوم وخت ك３ او د چا له خوا رامن％ته شوه؟
  د کتاب، مجل３ او ور＄پا３１ توپير ＇ه دى؟

۲- الندې پو＊تنو ته سم ＄وابونه وواياست: 
  له شمس النهار وروسته كومه خپرونه رامن％ته شوه؟

  ور＄پا１ه ＇ه راز خپرونه ده؟
  په ور＄پا３１ ك３ كوم ډول موضوعگان３ خپر８４ي؟

 د ه５واد د ＇و ور＄پا１و نومونه واخلئ .  
۳-  د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسبو كلمو ډك ك７ئ :

  په .................. كال ك３ له خپلواك９ اخيستلو ＇خه وروسته په ه５واد ك３ د 
خپرونو شم５ر زيات شو.

  سراج االخبار افغانيه د .................. له خوا رامن％ته شوه.
۴- زده كوونكي دې په در４و ډلو وو４شل شي.

ي３  دې  ك３  لست  يو  په  او  ن＋ه  په  نومونه  ك３ خاص  لوست  پورته  په  دې  ډله  لوم７ۍ 
وليكي.

دويمه ډله دې په لوست ك３ اوږدې )ې گان３( په ن＋ه او د هغوى اړوندې كلم３ دې په يو 
لست ك３ وليكي.

در４مه ډله دې دا الندې كلم３ معنا او په جملو ك３ وكاروي:
ارز＊ت، مطالعه، ＄انگ７ى، ور＄پا１ه، خبريال، پياوړى،  پالزم５نه

فعالیتونه
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كورن９ دنده

الف: زده كوونكي دې له ور＄پا１و ＇خه د خپل３ خو＊３ يوه موضوع  قيچي )پرې ک７ي( 
بله ورځ دې ي３ له ＄ان سره راوړي. هر زده كوونكى دې د خپل３ موضوع په اړه نورو ته 

معلومات ورك７ي.
ب : ايا تاسو مينه لرئ چ３ كومه مقاله يا مضمون مو په ور＄پا１ه ك３ خپور شي؟ ايا تاسو 
غواړئ ليكوال شئ؟ همدا مو وخت دى. لستو１ي ب６ وهئ، د ＊وونكو، مور پالر يا نورو 

ان６يواالنو په مرسته په ليكنه پيل وك７ئ.

 كتاب د بشر د روح خواړه دي.
 حضرت علي كرم اهلل وجهه

 د شلم３ پ７５ۍ د تمدن ستنه كتاب او رسن９ دي. 
روزولت
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الندې جدول په بله سپينه پا１ه ك３ وليكئ او په متن  ك３ ي３ د 
))پوهنه(( كلمه پيدا او په خپله خو＊ه ي３ رن／ه ك７ئ. 

سروفحد ح 

چزع�ايس

خرا�سعط

طهـنهـوپب

اعفاکمد

ظخرښزځډ
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n  أيا د صالح محمد هوتك نوم مو اور４دلى دى؟
 لكه چ３ دمخه مو لوستي دي، زموږ د ه５واد د علم او ادب د ډگر د اتالنو شم５ر 
زيات دى. د دغو پوهانو په ډله ك３ يو هم مولوي صالح محمد «هوتك» دى. صالح 
محمد «هوتك» پر شعر او شاعرۍ سرب５ره  ＊وونكى هم و. د خلكو په درد ＊ه 
پوه５ده او د خلكو د خوږ او درد د ليرې كولو الرې چارې ورته ＊３ ＇رگندې وې. 

دلته د نوموړي په اړه له تاسو سره خبرې کوو.    
n  د شاعرانو او ليكوالو له شعري پيغامونو ＇خه ＇ه انتباه اخيستلى شو؟

له  هغوى  د  او  وياړو  ليكواالنو  او  شاعرانو  پوهانو،  په  ه５واد  گران  د  موږ  ول３    n
الر＊وونو ＇ه گ＂ه اخلو؟

دولسم لوست

ليکوال او ＊وونکى: صالح محمد هوتك
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مولوي صالح محمد «هوتك» كندهارى د  فيض محمد زوى په )١٢٦٩ هـ . ش( 
كال ک３  په  كندها ر ك３ ز４８４دلى دى. لوم７ن９ زده ك７ې ي３ د کابل د حبيبي３ ＊وون％ي ك３ 
تر سره ك７ې دي. وروسته په همدې ＊وون％ي ك３ د ＊وونكي په توگه ！اكل شوى دى. د پ＋تو 

ژب３ د لوست تدريس ي３ كاوه او د پ＋تو ژب３ درسي كتابونه ي３ ليكل.
د هغه  زياتره ليكنو تعليمي اودرسي ب２ه درلوده.مثنوي ي３ يو ادبي اثر دى. دا اثر درې زره 
بيتونه لري او د مولوي جالل الدين محمد بلخي د مثنوي له ＄ينو برخو ＇خه په أزاده توگه 
ژباړل شوې دي. مولوي صالح محمد «هوتك» د پ＋تو د اوسني ادب د يوې مخک＋３ 

＇５رې  په توگه نه هير４دونكي خدمتونه ك７ي دي.
د نوموړي د ))بلبل ژړا(( يا په ))قفس ك３ بلبل(( شعر د عبدالهادي «داوي» د شعر ژباړه 
ده. دې شعر زيات شهرت وموند، ＄كه په ژباړه ك３ ي３ له دومره ظرافت ＇خه كار اخيستى 
چ３ ＄انگ７ې ادبي ＊کال لري. د اميرحبيب اهلل د واکمن９ په وخت ک３ په سراج االخبار 
ک３ خپور شوى دى، د خپلواک９ د ولولو په پيدا کولو ک３ ي３ هم په خپل وخت ک３ ستره 

ون６ه اخيست３ ده.  موږ ي３ د نمون３ په توگه ＇و بيته را اخلو:

بلبله شوله  غوږ  تر  زما  سحر  يو 
ويله ي３  دا  ژړل  ي３  ك３  قفس  په 
چ３ بندي شوم د صياد له سخته دله
ول３ نه پو＊تي ＇وک حال زما يو له بله
زما كاروبار  فغانه  ب３  نشته  ول３ 
زما وار  په  راغى  ابدي  حبس  ول３ 
نه محرم چ３ د زړه حال ورته بيان ك７م
نه م３ وس چ３ خبرداره بلبالن ك７م
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))په قفس ك３ بلبل(( د پ＋تو د معاصر ادب يوه غوره ب５لگه ده. يو ملي ارمان په ك３ په 
＊كلي عاطفي رنگ ك３ غبرگ شوى دى.

نوموړي الندې اثار ليكلي دي:
۱- خود اموز پ＋تو )دوه ！وكه(،  د پ＋تو لوم７ى كتاب،  پ＋تو ژبه، )دوه ！وكه(،  د پ＋تو 
اولو االمر،  پ＋تو مثنوي،  تذكره  تدريسي كتاب،  پ＋تو صرف و نحو )ژباړه(،  اطاعت 
الشعراء او يو شم５ر نور. مولوي صالح محمد «هوتك» په )١٣٣٩ هـ . ش ( کال په کابل 

ک３ وفات شوى دى.

د متن لن６يز:
او ＊وونكى و. دى  ليكوال  «هوتك» د پ＋تو خوږ ژب３ شاعر،  صالح محمد 
مين３  له  وطن  د  ！ول  ده شعرونه  د  کبله  له همدې  او  و  ل５وال  د  خپلواک９ سخت 
ډك دي. په شعر او ليكوال９ او همدارنگه د شعر په ژباړه ك３ ي３ لوى الس درلود. 
د ده د شعر ژبه تونده وه. له دې امله د ه５واد غليمان ترې ډار４دل. لكه چ３ دمخه 
مو ولوستل صالح محمد «هوتك» زيات شم５ر ليكن３ ك７ي دي چ３ هره يوه ي３ 

＄ان／７ی ارز＊ت لري.

  
فعالیتونه

    ١_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي: 
  د مولوي صالح محمد «هوتك» د شعرونو موضوعگان３ ＇ه دي؟

  د صالح محمد «هوتك» د شعر كوم اړخ ډ４ر غ＋تلى و؟
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  د صالح محمد «هوتك» د ＇و کتابونو نومونه واخلئ.
  ستاس３ په نظر مولوي صالح محمد «هوتك» د پ＋تو ژب３ ودې ته ＇ه خدمت ک７ى دى؟ 

۲- زده كوونكي دې د الندې جملو خالي ＄ايونه په مناسبو كلمو پر پنسل ډك ك７ي:
 مولوي صالح محمد «هوتك» خپل３ زده ك７ې په ...... ك３ ترسره ك７ي دي.

  د  صالح محمد «هوتك» مثنوي ................ بيته لري.
  صالح محمد ............... په پ＋تو ژباړلى دى؟

۳- زده كوونكي دې د الندې پو＊تن３ تشريحي ＄واب ووايي:
  په قفس ك３ د بلبل د ژړا  شعر  ＇ه شى ＇رگندوي؟ بيان ي３ ك７ئ.    

 

 
كورن９ دنده

تاس３ په ！ولنه ک３ د شاعر او ليکوال په ارز＊ت ＇ومره پوه８５ئ؟ په دې اړه ＇و کر＊３ 
وليکئ. د ليکلو په وخت ک３ مو د مولوي صالح محمد «هوتك» د شعر په هکله خبرې 

په پام ک３ وي.

هي）كله ＄ان د چا بنده كوه مه، ＄كه ته اهلل تعالى أزاد پيدا ك７ى ي３. 
حضرت علي كرم اهلل وجهه

كه ونه ك７اى شو أزاد واوسي８و، غوره ده چ３  مرگ  ته په خالصه غ８５ 
هركلى ووايو.

مهاتماگاندي
د يو ＊ه حكومت ن＋ه، د هغه د وينا او عمل أزادي ده.

كنفيشيوس
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           طاق ظفر: د خپلواک９ ＇لى
ديارلسم لوست 

د افغانستان تاريخ د يرغلگرو او ＊ک５الک گرو په وړاندې له سر＊ندنو او مبارزو 
ډک دى. وخت په وخت د ن７ۍ او سيم３ يرغلگرو زموږ پر گران ه５واد تيری ک７ی 

دی، خو زموږ خلکو ي３ هم په م７５انه مقابله ک７ې ده.
د پغمان د بري ＇لى )طاق ظفر( د افغانستان د خپلواک９ د ب５رته گ＂لو يوه ＊ه ن＋ه 

ده، دا د ه５واد د مي７نيو د ياد ＇لى دى.
n  تاسو د پغمان د طاق ظفرنوم اور４دلى؟

n  د يادگار ＇لي او منارونه د ＇ه شي استازيتوب كوي؟
n  د خپلواك９ د درسونو زده ك７ه ＇ه گ＂ه لري؟
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د پغمان طاق ظفر يا د بري ＇لى زموږ د ه５واد د تاريخي كارنامو د وياړ ن＋ه او يادگار دى. 
د پغمان طاق ظفر د ه５واد د خپلواک９ د شه５دانو د يادون３ په موخه له كابل ＇خه )٢٧( 

كيلومتره ليرې په پغمان ك３ جوړ شوى او ډ４ر عظمت او دبدبه لري. 
نوموړى ＇لى د افغانستان د خپلواك９ د ستر اتل غازي امان اهلل خان د پاچاه９ په پ５ر ك３ 
جوړ شوى دى. كله چ３ امير امان اهلل خان د سلطنت واگ３ په الس ك３ واخيستل３، د ه５واد 
د خپلواك９ اخيستل ي３ پر ＄ان الزم وگ２ل. په ！ينگ هوډ او كلك３ ارادې ي３ د )١٢٩٨هـ 
. ش( كال د زمري مياشت３ په اته ويشتمه د افغانستان خپلواكي له انگر４زانو ＇خه واخيسته. 
طاق ظفر د نوموړي ه５وادپال پاچا د وياړلو كارنامو لپاره په پغمان ك３ جوړ شوى دى.  د هغو 
＄وانانو نومونه چ３ د خپلواك９ په الر ك３ قرباني شوي او د ه５واد د أزادۍ لپاره ي３ خپل３ 
وين３ توي３ ک７ي دي، د نوموړې أبدې په غاړو مورگو ك３ ليكل شوي دي. دا نومونه د دې 

زړور او سرت５ر ولس لپاره د خپل ت５ر تاريخ رو＊انه هنداره ده.
كوم３ تاريخي أبدې چ３ د افغانانو د لرغوني تاريخ د حماسو، كارنامو او يادگارونو ان％ور 
وړاندې کوي، يو ي３ هم منارونه دي.  منارونه او أبدې د يرغلگرو په وړاندې زموږ د نيكونو 

د م７５انو، اتلوليو، سر＊ندنو، برياليتوبونو او زړورتيا ＄النده ن＋３ دي. 
د ه５واد په ډ４رو ＄ايونو او ＊ارونو ك３ يادگاري منارونه او ＇لي جوړ شوي  دي. په كابل 
＊ارك３ د ميوند د ډگر د اتل３ مالل９ په ياد د ميوند ＇لى، د جمهوري ارگ په وړاندې د 

خپلواك９ منار او نور يادوالى شو.
د متن لن６يز:

او برمه ډك３ ور＄３ لري.  د دغو وياړونو  په اوږدو ك３ له وياړ  تاريخ  افغانان د 
د تلپات３ ياد لپاره ي３ د ＄ينو په ياد منارونه او ＇لي جوړ ك７ي دي. هر ＇لى موږ ته 
د اخيستلو د الرې  يادونه كوي. د خپلواك９  پلرونو د سر＊ندنو  او  نيكونو  د خپلو 
شهيدانو اتلولي راپه زړه كوي. له ه５واد سره مينه او د وطن د ساتن３ او ودانولو لپاره 
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د هاند او ه）و مينه راسره پيدا كوي. موږ ته د دې درس راكوي چ３ د خپلو نيكونو 
او پلرونو ميراث په م７５انه وساتو او د هغه درناوى وك７و.

فعالیتونه

      ١_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته تشريحي ＄وابونه ووايي:
  طاق ظفر ４ا د بري ＇لی د ＇ه شي ن＋ه ده؟

  منارونه او ＇لي موږ ته ＇ه را په زړه كوي؟ ＇رگند ي３ ك７ئ.
  د نيكونو او پلرونو ميراث ＇نگه ساتلى شو؟ خبرې پرې وك７ئ.

٢_ د الندې پو＊تنو درې ＄وابونه ليكل شوي، تاسو ي３ سم ＄واب په ن＋ه ك７ئ:
خپلواكي ＇نگه ساتل ك８５ي؟

 خپلواکي د يو ولس په وينو ساتل ک８５ي.
  خپلواکي د پخالين３ له الرې ساتل ک８５ي.
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 خپلواکي د ولس په اتحاد او يووالي ساتل ک８５ي.
٣_ د خپلواك９ د گ＂لو ＇لي ول３ جوړي８ي؟

  چ３ د ه５واد ＊ارونه ＊ايسته شي.
   چ３ ＇رگنده ك７ي موږ خپلواكي اخيست３.

   چ３ پرې ووياړو او د ساتلو لپاره ي３ سرونه و＊ندو.
٤_ زده كوونكي دې په دوو ډلو وو４شل شي. د يوې ډل３ غ７ي دې په وار د پورته لوست 
په اړه پو＊تن３ وك７ي او د بل３ ډل３ غ７ي دې په خپل وار هغ３ ته ＄وابونه ووايي. ＊وونكى 

دې د بهير ＇ارنه وك７ي.

كورن９ دنده

زده كوونكي دې د ه５واد د خپلواك９ د گ＂لو په اړه د مور او پالر  يا نورو لويانو په مرسته 
خپل معلومات بشپ７ او بله ورځ دې ي３ په ！ولگي ك３ په خپله ژبه ووايي.

أزادي تر پاچاهيه ال ت５رى كا
                                   چ３ د بل ترحكم الندې شي زندان شي

خوشحال خان خ＂ك
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n  له ب５كارانو او بدكارو سره ناسته والړه ＇ه زيان لري؟
تر ＇نگ   ك７ې  زده  او  لوست  د  ＊ايي  كوونكي  زده  ده.  كيسه  اخالقي  يوه  دا 
روزنيز او اخالقي لوستونه هم زده ك７ي چ３  په پاى ك３ په ＊و او نيكو اخالقو يو 
سمبال انسان ترې جوړ او د ！ولن３ او ولس د ＊ه خدمت جوگه شي. له نيكانو او ＊و 
خلكو سره ناسته والړه س７ى سم３ او نيك３ الرې ته رابولي، خو له بدانو او ب５كارانو 

سره س７ى د بدمرغ９ كندې ته لو８４ي.
n  ايا تاس３ له ＊و خلكو سره د ناست３ والړې په گ＂ه پوه５دلي ياست؟

n  دا ＇ه معنا لري چ３ د ديگ تر ＇نگ ناسته د س７ي جام３،  السونه او پ＋３ 
توروي؟

＇وارلسم لوست

            قاضي او نوكر
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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 ن５غه ي３ قاضي ته راوړه. ورته وي３ ويل: 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 وروسته 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 د دې غوږواليو سل هومره 
نا＇يزه غوږوال９ پ＂３ ك７ي دي.  سره زر وموندل، خو ب３ خيانته دې راك７ل. اوس دې دا 

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

كارونو ＇خه پند او عبرت واخلو.
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هو＊ياره ك＋５نه  مــه  ســره  ــو  ــدان ب ــه  ل
ــدان تــا باسي لــه ژونـــده لــه روزگـــاره ب
گر＄ه ل５رې  بدانو  له  وي  توان  دې  ＇و 
چ３ بد گر＄３، بد په پر＄３ بد كرداره

د متن لن６يز:
په ډ４رو ！ولنو ك３ دا وينا موجوده ده چ３ س７ى بايد  له بدو خلكو سره له ناست３ 
والړې ＄ان وژغوري. انسان د طبيعت له مخ３ منونكى خوى لري. ددې لپاره چ３ 
س７ى له ناوړو او بدو كارونو خوندي پات３ شي، بايد له بدانو سره خپله ناسته والړه 
كمه ك７ي. له پوهانو او عالمانو سره ناسته والړه س７ى د ن５كمرغ９ او له بدانو سره 
ته  كندې  بدمرغ９  د  ＄ان  هرچا خو＊ه چ３  د  نو  اوس  بيايي.  ته  خوا  بدمرغ９  د 
غور＄وي او كه له ＄انه غوره او ن５ک انسان جوړوي! غوره او ن５ک انسان خپله هم 

ن５کمرغه دى او ！ولنه هم ورسره ن５کمرغه ک８５ي.  

   
فعالیتونه

     ١_  زده كوونكي دې دا لوست په پوره پام ولولي او كه داس３ كومه ورته كيسه ي３ په زړه 
وي، نورو زده كوونكو ته دې ي３ ووايي.

٢_ له لوست ＇خه تر السه شوى پند دې په خپله ژبه ووايي.
٣_ زده كوونكي دې په پورته لوست ك３ د پن％ه گونو )ى( گانو لرونك３ كلم３ ب５ل３ او 

هره ډله دې په يو لست ك３ وليكي.
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كورن９ دنده

زده كوونكي دې پام وك７ي چ３ د لوبو اوساعت ت５رۍ پرمهال له چا سره ناسته والړه 
لري.

د خپلو ملگرو او همزولو په پام ک３ نيولو سره دې، دې کيس３ ته ورته يوه  کيسه دې سباته 
په ！ولگي ک３ ووايي.

كه خپلو اوالدونو ته ادب ورزده ك７ئ، دا كار  تر هرې ور＄３  صدق３ 
وركولو غوره دى.

U حضرت محمد

 
        كه سپين اوسره ي３ په كور ك３ تل وي

                                                 چ３ نه ي３ علم نه ي３ عمل وي
         بنياد ي３ نشته أخر به خوار شي

                                       بخت به تركومه  ورسره مل وي
عبدالقادر خ＂ك 

＊وونه او روزنه يوه ل７ۍ ده چ３ پيل ي３ د پالر او مور په السونو ك３ 
دى.

جان ديوي
  



٦٧

معلومات  ＇ه  اړه  په  ليکوالو  او  شاعرانو  پخوانيو  يا  کالسيکو  د  ژب３  پ＋تو  د    n
لرئ؟

د پ＋تو ژب３ په ادب ک３ ډ４ر نوميالي شاعران تير شوي دي چ３ زموږ ژبه او ادب 
په  برخو ک３ ي３ هم  نورو  په  او د ادب  لري  ديوانونه  ي３ غني ک７ى دى. د شعرونو 
سلگونو کتابونه ليکلي او موږ ته ي３ راپري＋ي دي. د خوشحال خان خ＂ک کورن９ په 
دې ل７ ک３ ډ４ر خدمتونه ک７ي دي. د دې لوي３ کورن９ يوه ＇５ره عبدالقادر خان خ＂ک 

دی چ３ په دې لوست ک３ د هغه ژوند ليک او شعرونه لولو.

پن％لسم لوست

  عبدالقادر خان خ＂ك: نامتو شاعر
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عبدالقادر خ＂ك د پ＋تو ژب３ د ستر ليكوال او د تورې او قلم خاوند خوشحال خان 
خ＂ك زوى دى. د ز４８４دو ن５＂ه ي３ )١٠٦٣ هـ . ق( ده. د ژوند ＊ايسته ډ４ره برخه ي３ د 
وخت په تيارو ك３ پ＂ه پات３ ده. له كوچنيوالي ＇خه ي３ په دوديزې زده ك７ې پيل ك７ى و. د 

عبدالقادرخان د وينا له مخ３ لوم７نى استاد ي３ خپل پالر، خوشحال خان و.
د عبدالقادر خان خ＂ك له اثارو داس３ جوتي８ي  چ３ هغه لوړ علمي او ادبي صالحيت 
درلود.  خداى> ＊ه استعداد ورپ５رزو ك７ى و. پر پ＋تو سرب５ره په فارسي او عربي ژبو ډ４ر 
＊ه پوه５ده. عبدالقادر خان په ديني او ادبي پوهنو ك３ لوى الس درلود او د همدې پوهنو 

تدريس ي３ هم كاوه.
عبدالقادر خان خ＂ك د خپل علمي، ادبي او فرهنگي ژوند تر＇نگ سياست ته هم الس 
ورغ％ولى دى. د ملي او سياسي ه）و په ل７ ك３ ي３ له خپل پالر، خوشحال خان سره په ＄ينو 

مشهورو جگ７و ك３ برخه اخيست３ وه.
 د عبدالقادر خان خ＂ك شعرونه تصوفي او عرفاني اړخ هم لري.

زموږ د دغه شاعر د م７ين３ كره ن５＂ه ＇رگنده نه ده، خو د ＄ينو شواهدو او تاريخي پ５＋و 
له مخ３ ي３ م７ينه د )١١٢٥هـ . ق( كال په شاوخوا ك３ ا！كل شوې ده.

د عبدالقادر خان د اثارو شم５ره د )٦٠( په شاوخوا ك３ ＊ودل شوې ده چ３ د اشعارو 
ديوان، نصيحت نامه، ＇لو４＋ت حديثونه، قصيده برده، يوسف زليخا اوگلدسته تر السه 

شوي او د ادم خان درخان９ او د معماوو د رسال３ نومونه ي３ اخيستل شوي دي.

د متن لن６يز:
＇خه  خ＂ك  خوشحال  پالر  خپل  له  ك７ې  زده  خپل３  خ＂ك  خان  عبدالقادر 
ترالسه ك７ې دي. د هغه له اثارو ＇خه داس３ جوتي８ي چ３ هغه  يو  پوه او د ادبي 
واك  او ＊ه استعداد  خاوند و.  په فارسي او عربي ژبو ډ４ر ＊ه پوه５ده. عبدالقادر 
خان په ديني او ادبي پوهنو ك３ لوى الس درلود او د همدې پوهنو تدريس ي３ هم 

كاوه. نوموړي زيات شم５ر كتابونه ليكلي يا ژباړلي دي.
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د عبدالقادر خ＂ک د شعر دغه ب５لگه ولولئ:

غزل

ختلو تخت  په  پادشاه９  د  خوښ  شه  مه 
ــو ــل ــوت ــر４ پ د  كــــوه  يـــ３ غـــم  ــشــه  هــمــ５
رډې رډې  مظلومو  په  ك７ې  اوس  مو  چ３ 
وتلو د  ســتــرگــو  دې  د  شــه  مــه  ــل  ــاف غ
وي أزاري  دل  هم５شه  ــ３  ي پ５شه  چــ３ 
كــتــلــو د  دي  ــــه  ن مـــخـــونـــه  هـــغـــو  د 
كبر جــامــو  زردوزو  ــه  پ كــ７ې  ــل  ت ＄كه 
اغوستلو د  كــفــن  د  يـــ３  ــل  ــاف غ چـــ３ 
نــاگــهــانــي دى ــاخــت  ت ـــورو  س د  اجـــل  د 
نتلو له  خالصي８ي  نه  ي３  كــور  هي＆  چ３ 
وي ـــرده  م ــ３  چ ــادره  ــق ــدال ــب ع زړه  هــغــه 
ــلــو ســات د  دى  نـــه  ـــه  ـــن دن ـــل  ـــوگ گ پـــه 

فعالیتونه

زده        زده  كوونكي دې په خپل وار پورته شعر په ډ４ره ＊ه او ادبي ژبه ووايي. )ديكلمه 
دې ي３ ك７ي.(
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  زده کوونکي دې د لوست نوي لغتونه وار په وار په مناسبو او معنا لرونكو جملو 
ك３ وكاروي.

   دا بيت دې په خپله ژبه معنا ك７ي: 
مه شه خوښ د پادشاه９ په تخت ختلو 

هم５شه ي３ غم كوه د پر４وتلو 
  دا بيت په نثر واړوئ:

چ３ مو اوس ک７ې په مظلومو رډې رډې
غافل مه شه ددې سترگو د وتلو

   ووايي چ３ له گلستان ＇خه پر پ＋تو د ژباړل شوي كتاب نوم ＇ه شى دى او چا 
ژباړلى دى؟

  
كورن９ دنده

زده كوونكي دې په خپله خو＊ه د پورته شعر درې، درې بيته په روانه ژبه په نثر واړوي 
او سبا دې ي３ د نورو ترمخه په ！ولگي ك３ ووايي.

شاعران د ارز＊تمنو او ＊و انسانانو د سر پگ７ۍ دي.
！اگور



٧١

دوديزې لوب３

n  ايا خپل３ ملي او دوديزې لوب３ پ５ژنئ؟
هر ولس ＄انته ملي او دوديزې لوب３ لري. افغانستان له دې پلوه خورا ب６اى دى. 
په ه５واد ك３ پرت３ سيم３ د  خپل جغرافياوي اوتاريخي مخين３ له مخ３  ب５الب５ل３ 
لوب３ لري. د ه５واد په شمال ك３ وزلوبه خورا مينه وال لري، په داس３ حال ك３ چ３ 
سانگ３ وهل د ه５واد په سويلي واليتونو ك３ خورا اوږد تاريخ لري. همداس３ غ８５ې 
نيول، خوسى كول اونور بيا د ه５واد په ډ４رو سيمو ك３ ترسره كي８ي. زياتره دا لوب３ د 

ژمي په موسم ك３ ك８５ي.
n  د ه５واد په دوديزو لوبو پوه５دل ＇ه گ＂ه لري؟

شپاړسم لوست 
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لوب３ او سپورت يا بدني روزنه د يوې ！ولن３ د عمومي روزن３ يوه برخه ده. د بدني روزن３ 
له الرې د ！ولن３ د غ７و روغتيايي حالت ＊ه ک８５ي او يوه روغه او سالمه ！ولنه رامن％ته ک８５ي. 
په سالمه ！ولنه ک３ بدن او دماغ وده کوي. له بدني او دماغي يا فکري ودې پرته يوه ！ولنه 

پرمختگ نه شي کوالى.
بدني روزنه زموږ په ه５واد ك３ خورا لرغونى تاريخ لري او لكه د نورو لرغونو ارز＊تونو 
او معيارونو په ＇５ر موږ ته راپات３ ده. په دې لوبو ك３ به داس３ لوب３ هم وي چ３ نه يوازې د 
وخت د ت５رولو او تفريح لپاره ور＇خه كار اخيستل ك５ده، بلك３ د جگ７و پرمهال هم ډ４رې 
گ＂ورې وې. دا لوب３ ال تراوسه د ه５واد په ب５ال ب５لو سيمو او كلو بان６و ك３ دود دي. له عادي 
ور＄و پرته د اخترونو او د نوي كال په رادبره ك５دو زياتره دا لوب３ په ډ４رې مين３ او ليوالتيا 
ترسره كي８ي. پر دې برس５ره زموږ په ه５واد  ك３ داس３ لوب３ شته چ３ د ماشومانو له خوا 
سرته رسي８ي، لكه پ پ＂انى، مشوا１ى يا خطكان، غوز لوبه او داس３ نورې سيمه ي５زې او 

كليوالي لوب３.
نور  او  تي８ه اچول، خوسى، سانگ３ وهل، وزلوبه  لوبو ك３ د اس ＄غلول،  په  لويانو  د 

شامل دي.

د اس ＄غلول
د اس ＄غلول زموږ په ه５واد ك３ لرغونى تاريخ لري. دا لوبه له ميالد ＇خه دمخه زموږ 
د ه５واد په ډ４رو سيمو ك３ دود وه. زر گونه كلونه وړاندې د لويو قبيلومشرانو د اسونو گل３ 
لرل３. په ت５رو وختونو ك３ د اس سپرل９ او له اس ＇خه گ＂ه اخيستل په پو＄ي تشكيالتو ك３ 
هم يو مهم ＄اى درلود. دا كار په بلخ، كندوز، تخار او جوزجان ك３ اوس هم دود دى او 

ډ４ره گ＂ه ترې اخيستل كي８ي. 
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تي８ه اچول
دا لوبه په ！ول افغانستان، په ت５ره بيا په ختي％و واليتونو ك３ ډ４ره دود ده. په دې لوبه ك３ 
هغه ＄وانان ډ４ره برخه اخلي، چ３ عمر ي３ د ۱۵ او ۳۵ كلونو ترمن＃ وي. ددې لوب３ د 
لوبغاړو شم５ره دوه تنه يا له دوو ＇خه زياته وي او زياتره د پسرلي په موسم ك３ تر سره كي８ي. 
په دې  لوبه ك３ يوه داس３ تي８ه ！اكل كي８ي چ３ وزن ي３ د هغوى د عمر په تناسب وي. بيا 
يو ارت ميدان ！اكي او په ！اكلي ＄اى ك３ يوه كر＊ه كاږي چ３ له هغ３ ＇خه مخك３ والړ 
نه شي. له هغ３ وروسته د تي８ې په اچولو پيل كوي. دا كار په نوبت تر سره كي８ي او هر هغه 

＇وک چ３ تر نورو ي３ تي８ه وړاندې اچول３ وي، د لوب３ گ＂ونكى اعالني８ي.

خوسى
خوسى يوه په زړه پورې لرغون３ لوبه ده.  دا لوبه د پ＋تنو په سيمو، په ＄انگ７ې توگه په 
ختي％و واليتونو ك３ ډ４ره دود ده. دا لوبه د مازيگر پر مهال او زياتره د پسرلي په وخت ك３ 
ترسره كي８ي. د لوب３ د ترسره كولو لپاره يو لوى او ارت ميدان ！اكل كي８ي. لوبه د دوو ＇لور 
كسيزو يا پن％ه كسيزو ډلو له خوا پرمخ وړل كي８ي. د لوبو له ډل３ ＇خه يو، يو تن د لوب３ د 
مير يا مشر په توگه ！اكل كي８ي. د ميدان په يوې ＇ن６ې ك３ پن％وس متره وړاندې يو ＄اى د 
پتخ３ يا )پت３( په نوم ！اكي. لوبه داس３ تر سره كي８ي چ３ دواړه ډل３ يو له بل ＇خه جال يو 
د بل مخامخ ودري８ي.  يو، يو تن غ＋تلى هلك د پتخ３ په ＄اى ك３ والړ وي. د دواړو ډلو 
غ７ي خپل３ ＊ي پ＋３ شاته كاتوي او په كي０ الس ي３ گوت３ ！ينگي نيسي. د لوم７ۍ ډل３ غ７ي 
ه）ه كوي ＄انونه پتخ３ ته ورسوي، خو د مقابل３ ډل３ لوبغاړي ي３ مخه نيسي. لوبه تر هغ３ 

پورې روانه وي چ３ يا ！ول غ７ي وسو＄ي او يا ＄انونه پتخ３ ته ورورسوي.  



٧٤

سانگ３ وهل يا د ن５زې وهل
د ه５واد له لرغونو لوبو ＇خه يوه هم د سانگ３ وهل دي. د سانگ３ له وهلو ＇خه اريايانو 
د جنگي ال３ په توگه كار اخيست. د ن５زې ك＋تن９ برخه د اوسپن３ په ت５ره سر پو＊ل شوې 
وي. دا لوبه د تك７ه او غ＋تلو ＄وانانو له خوا په غ＋تلو او چابكو اسونو تر سره كي８ي. ددې 
لوب３ لپاره لوى ميدان ！اكل كي８ي. وروسته په دې ميدان ك３ د يو، يو متر په وا！ن درې ＄ايه 
د ۳۵ سانتي مترو په اوږدوالي لرگين موږي په ＄مكه ک３ ！ك وهل كي８ي. وروسته تقريبا 
د دوو سوو مترو په ليرې والي يو ＄وان د اس په سپرل９ ډ４ر چابك د موږو په لور را＄غلي. 
كله چ３ موږو ته نژدې كي８ي، خپل ＄ان د اس پرشا يوې خوا ته ك８وي او نيزه په ＊ى الس 
د موږي په لور برابروي، تر هغ３ چ３ موږى د ن５زې په واسطه له ＄مك３ ＇خه راوباسي. په 
دې وخت ك３ دوه تنه ډولچيان ډولونه وهي. كله چ３ اس د موږي په لور ＄غلي د ډولونو غ８ 
د هرې ش５ب３ په ت５ر４دو تيزي８ي. كله چ３ موږى د نيزې په ＇وكه پورته شي د ډولونو شور او 
زوږ ال پس３ مست اوزيات شي. كه موږى خطا شي د ډولونو غ８ كرار او په عادي توگه وهل 

كي８ي. په دې توگه د لوب３ گ＂ونكى او بايلونكى اعالني８ي. 
دا لوبه په غزني او ك＂واز ك３ ډ４ر دود ده  او زياتره د جشنونو، ودونو او ميلو پر مهال 
ترسره ك８５ي. دغه راز دا لوبه په مزارشريف او هزاره جاتو ك３ ډ４ر مينه وال لري او كله ناكله 

دا لوب３ جوړوي.

وزلوبه
وزلوبه د افغانستان يوه ډ４ره لرغون３ لوبه ده. ډ４ر خلك ي３ مينه وال دي. ددې لوب３ تاريخ 
د مقدوني سكندر د يرغلونو په تاريخ پورې ت７ي. داس３ هم ويل كي８ي چ３ اريايي پهلوانانو 
به د د＊من پر ل＋كر باندې يرغلونه كول او د هغوى له عسكري ＄ايونو ＇خه به ي３ ژوندي، 
ژوندي خلك له ＄ان سره په اسونو وړل چ３ بيا وروسته ي３ د يوې لوب３ ب２ه غوره ك７ه.  دا 
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لوبه د ه５واد په شمالي برخو ك３ رامن％ته شوې، له دې امله د بلخ، سمنگانو، جوزجان، 
بدخشان، تخار، كندوز، بغالن، فارياب او پروان په واليتونو ك３ ډ４ره دود ده. 

يو حالل شوي خوسي  په  لوبه  وايي.  )پهلوان(  يا  انداز(  ته )چاپ  لوبغاړي  لوب３  ددې 
ترسره كي８ي. د خوسي خ５＂ه تر حاللولو وروسته پاكوي او د ۲۴ ساعتونو لپاره په اوبو ك３ 
اچول كي８ي چ３ پوستكى ي３ ！ينگ او ＊ه كلك شي. د خوسي وزن د ٣٠_٤٥ كيلوگرامو 

په اندازه وي.
د وزلوب３ لپاره د نورو لوبو په ＇５ر يو ارت ميدان ！اكل كي８ي. په هغ３ ك３ د جگولو دايره، 
د حالل دايره او بيرغ په ＇رگند ＄اى ك３ په ن＋ه كي８ي. لوبغاړي په دوو ډلو يا ！يمونو ک３ 
لوبه كوي. خوسى د جگولو په دايره ك３ اچول كي８ي او بيا ！ول چاپ اندازان ترې راتاوي８ي. 
هر يو ه）ه كوي، چ３ خوسى له ＄مك３ راجگ او د ميدان په بل３ برخ３ ك３ ي３ د بيرغ 
تر＇نگ د حالل په دايره ك３ واچوي. له بيرغ ＇خه د خوسي راتاوول يوه نومره لري او د 

حالل په دايره ك３ ي３ اچول دوې نومرې لري.
دا لوبه كله كله د دوو او كله د زياتو ډلو له خوا تر سره كي８ي. كه د دوو ډلو ترمن＃ وشي، 
نو د لوبغاړو شم５ره لس، لس کسان وي، خو د زياتو ډلو د گ６ون پر مهال د هرې ډل３ د 
لوبغاړو شم５ر پن％ه، پن％ه کسان وي. دا لوبه ډ４ره ستونزمنه او د ！پي ك５دا او ان كله ناكله د 

مرگ خطر ورسره ملگرى وي.

د متن لن６يز:
زموږ ه５واد تاريخي دوديزې لوب３ لري. هره يوه ي３ ＄انته خپل ارز＊ت لري. دا 
لوب３ په ب５ال ب５لو سيمو او ب５الب５لو موسمونو ك３ ترسره كي８ي. وزلوبه، سانگ３ وهل، 
تي８ه اچول، خوسى او نورې  په زړه پورې لوب３ دي. په دوديزو  لوبو ك３ زيات３ گ＂３  
پرت３ دي. د بدني روزن３ له الرې بدن پياوړى كي８ي، ＊ه اخالق په انسان ك３ وده 
كوي، انسان د ！ولن３ ارز＊تمن غ７ى كي８ي. همدارنگه په ملي كچه د ملي وحدت، 

ورورگلوۍ او يووالي د ودې او پراختيا لپاره خورا ارز＊ت لري. 



٧٦

   
فعالیتونه

     ١_  زده كوونكي دې پر پن％وډلو وو４شل شي:
    لوم７ۍ ډله دې د اس ＄غلولو،
    دويمه ډله دې د تي８ې اچولو، 

   در４مه ډله دې د خوسي،
    ＇لورمه ډله دې د سانگ３ وهلو، او 

   پن％مه ډله دې د وزلوب３ په اړه خپل معلومات د ！ولگي په وړاندې ووايي.  
٢_ زده كوونكي دې د الندې پو＊تنو ＄وابونه ووايي:

    بدني روزنه د نيکو اخالقو په پراخولو ک３ ＇ه گ＂ه لري؟ بيان ي３ ک７ئ.
    د بدني روزن３ ！ولنيزې گ＂３ كوم３ دي؟
   بدني روزنه زموږ روغتيا ته ＇ه گ＂ه لري؟

٣_ زده کوونکي دې په متن ک３ خاص نومونه، عام نومونه، مفرد او جمع نومونه په گوته 
او په ب５لو ب５لو ليکو ک３ دې ي３ وليکي.

كورن９ دنده

زده كوونكي دې په كور ك３ له خپل پالر، تره يا بل خپلوان ＇خه پو＊تنه وك７ي چ３ د 
هغوى د ＄وان９ په وخت ک３ کوم３ کوم３ لوب３ په کوم کوم موسم ک３ ډ４رې دود وې. زده 
کوونکي دې پخپلو کتابچو ک３ د دغو لوبو په اړه له هغوى ＇خه معلومات وليکي او سبا ته 

دې په ！ولگي ک３ پرې خبرې وک７ي.
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n  له ملي او ن７يوالو ادبي ＇５رو ＇خه د چا نومونه اخيستلى شئ؟
د ملي او ولسي ادبي ＇５رو په ＇نگ ك３ د ن７يوالو ادبي ＇５رو او د هغوى د ژوند 
ليك او ادبي اثارو پ５ژندنه زيات ارز＊ت لري. زده كوونكي د هغوى له ژوند ليك 
＇خه اغ５زمن كي８ي او همدارنگه ي３ له ادبي اثارو ＇خه خوند اخلي او په ＄ان ك３ 
د استعداد او پياوړتيا فكراو سوچ ورسره پيدا كي８ي چ３ كه وك７اى شي، يوه ورځ 
هغوى هم دغه كچ３ ته ورس５داى شي. موږ دلته په دې ل７ۍ ك３ د هانس كرستين 
اندرسن لن６ پ５ژندليك او د كيسو يوه ب５لگه راوړې ده. اندرسن كوچنيانو ته د كيسو 

په ليكلو ک３ خورا مشهوره ن７يواله ادبي ＇５ره ده. 
n  ايا د اندرسن نوم مو اور４دلى دى؟

n  ول３ موږ د ن７يوالو ادبي ＇يرو ژوند ليک لولو؟

اوولسم لوست

هانس كرستين اندرسن 
Hans Christian Anderson
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هانس كرستين اندرسن )١٨٠٥ – ١٨٧٥ م( ډنماركي شاعر او كيسه ليكونكى و. 
پالر ي３ موچي و. هانس د ＄وان９ عمر په ب５وزل９ ك３ ت５ر او يو متفكر او حساس ＄وان ترې 
جوړ شو. په )١٤( كلن９ ك３ ي３ پالر م７ شو او مور ي３ بل م７５ه وك７. نوموړي له ستونزمن 
ژوند سره سره يوه غندونك３ منظومه قطعه وليكله. دې كار هغه ته زيات برياليتوب ورپه 
برخه ك７. اندرسن ډ４ر داستانونه او كيس３ وليكل３ چ３ زياتره ي３ كوچنيانو ته ليكل شوي 
دي.  اندرسن نه يوازې د ډنمارك له نومياليو ليكوالو ＇خه گ２ل ك８５ي، بلك３ د ن７ۍ له سترو 

ليكواالنو ＇خه هم شم５رل ک８５ي.
دلته د هانس كرستين اندرسن د ))شهزادگ９اونخود(( او ))بلبل او سور －ل(( د کيسو دوه 

پ＋تو ژباړې راوړو.

شهزاد گ９ او نخود
په پخوا زمانو ك３ يو شهزاده و. شهزاده غو＊تل په يوې ＊３ او ب６اي３ كورن９ ك３ واده 

وك７ي. ددې كار لپاره ي３ ډ４رو لرو اونژدې سيمو ته سفرونه وك７ل. 
شهزاده په خپلو سفرونو ك３ له ب５ال ب５لو كورنيو سره وليدل، خو د هغوى په كورنيو ك３ 
ي３ د ＄ان وړ او مناسبه نجل９ ونه موندله. په پاى ك３ ي３ د واده فكر له سر ＇خه وايسته او 

خپل ه５واد ته راستون شو.
په يوې توپاني شپ３ ك３ چ３ بر４＋نا ！ول هسك رو＊انولو او ډ４ر سخت باران ور４ده، د 
شهزاده د پالر )پاچا( د ما９１ د دروازې ！كول تر غوږه شول. پاچا وارخطا شو اوله ＄ايه جگ 
شو. خپل خدمتگار ته ي３ وويل چ３ الړ شي او د ما９１ دروازه پرانيزي او وگوري چ３ په 
دې شپه ك３ ＇وك دروازه ！كوي؟ كله چ３ خدمتگار دروازه پرانيستله، وي３ ليدل چ３ يوه 
نجل９ باران لمده ك７ې او له سر او مخ ＇خه ي３ اوبه روان３ دي. نجل９ راننوته. هغه دومره 

لمده شوې وه چ３ په هر＄اى ك３ به در４ده، هغه ＄اى به لمد４ده. 



٧٩

ملك３ ترې وپو＊تل: ))ته ＇وك ي３؟((
نجل９ ＄واب ورك７: ))ستاسو د گاون６ي ه５واد د حاكم لور.((

ملك３ او پادشاه يوبل ته وكتل. ملك３ په ورو وويل: ))زه هغه نن شپه ازمايم او معلوموم 
ي３ چ３ هغه ر＊تيا وايي او ر＊تيا هم شهزادگ９ ده او كه نه؟((

لرې  ي３  بستره  خپله  الړه.  ته  كو！３  خپل３  ووايي،  چاته  چ３  دې  له  پرته  نو  وروسته 
ك７ه او يو نخود ي３ په بستره ك３ ك５＋ود. بيا ي３ د ب２كو يو توشك په هغ３ هوار ك７. خپلو 
خدمتگارانو ته ي３ وويل هغه نجل９ دې كو！３ ته راولي او ورته دې ووايي چ３ په دې بسترې 

ك３ ويده شي.
سهار د وخته چ３ شهزادگ９ له خوبه را پا＇５ده، نو ملك３ ترې وپو＊تل: ))ايا بيگا دې 

سم خوب وك７؟((
نجل９ په ＄واب ك３ وويل: ))نه، ب５گاه هي＆ خوب رانغى. ＄اى م３ ＊ه نه و. ډ４ره خرابه 

شپه م３ ت５ره ك７ه.((
پادشاه اوملكه د نجل９ له ＄واب ＇خه ډ４ر خوشحاله شول. هغوى پوه شول، دا هغه 
تر  شي  كوالى  نجل９  ＄يركه  او  يوه حساسه  گر＄ي. ＄كه  ورپس３  هغوى  ده چ３  نجل９ 

توشك الندې يو نخود وپ５ژني.
پادشاه او ملك３ خپل زوى خبر ك７ چ３ يوه مناسبه نجل９ ي３ ورته موندل３ ده.  هغه په 
خپلو پ＋و دې ما９１ ته راغل３ ده. له هغ３ وروسته شهزاده له هغ３ نجل９ سره واده وك７. هغه 
نخود ي３ په مناسب ＄اى ك３ د يو يادگار په توگه ك５＋ود او کله به ي３ چ３ هغ３ ته كتل، هغه 

باراني شپه به ي３ ياد４دله.
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بلبل او سور－ل

په ！ولو ختي％و  اشعارو ك３ د بلبل او د －ل د مين３ خبرې كي８ي؛ ＄كه چ３ د شپ３ په 
تورې تياره ك３ سندر بول بلبل د خپل خوشبويه －ل لپاره سندرې وايي.  

ما )ازمير( ته په ＇５رمه پرتو لوړو سيمو ك３، چ３ ＇اروان پك３ خپل او＊ان مخك３ ك７ي 
او ＊اخونو ك３ الندې  په ＇ان／و  يو سور －ل وليد. وحشي كوترې د اسمان）كو ونو  وو، 
وړان／３  لمر  د  پرې  به چ３  كله  په ＇５ر ＄ل５دې.  زرو  د سپينو  ي３  ب２ك３  او  الوتل３  باندې 

ل／５دې نو د مرغلرو په ＇５ر به بر４＋５دې.
د سور －ل  د بو！ي په من＃ ك３ يو －ل و، چ３ تر نورو －النو ډ４ر ＊كلى و. يو بلبل د 
هغ３ تر ＇ن， ناست و او خپل خوږ  او درد ي３ ورته غ８ولو. خو سور －ل چوپ و. ان يو 
＇ا＇كى شبنم ي３ د خواخوږۍ د او＊كو په تو－ه له پا１و ＇خه نه ＇）５ده. －ل د يوې تي８ې 
په سين３ پر４وتى و. سور －ل وويل: ))هومر، د ن７ۍ تر ！ولو ＊ه شاعر دلته ويده دى. زه خپل 
عطر ترې ＄اروم او كه توپان  پا３１ پا３１ ك７م، د هغه پرمخ  ي３ شيندم. د ن７ۍ ستر سندربول 
دلته خاورې شوى  او ما له دې خاورې ＇خه سر راپورته ك７ى دى. زه دهغه د قبر يو سور －ل 
يم. داس３ مغرور او ＊كلى －ل چ３ تا ب５وزلي بلبل ته نه غوړ８４م.(( بلبل غم／ين شو اودومره 

سندرې ي３ وويل３ چ３ په ＄مك３ ولو４د او م７ شو.
يو سودا－ر له او＊انو سره هلته ورس５د. د سودا－ر كوچني زوى م７  مرغه  وموند او د ستر 
شاعر د  م７ي تر＇ن， ي３ ＊خ ك７. باد سور －ل و＊وراوه.  شپه راغله. سور －ل خپل３ پا３１ 
له ＄انه  راتاوې ك７ې چ３ تود شي. يوه ډله بهرنيان هلته راغلل. د هغوى په ډله ك３ د شمال 
يو شاعر و. هغه －ل وشكولو  او د  خپل كتاب په پا１و ك３ ي３ ك５＋ود او د ن７ۍ بل３ برخ３، 
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يعن３ خپل ه５واد ته ي３ يوړ. سور －ل له غم او ك７او ＇خه م７اوى شو او د كتاب د پا１و په من＃ 
ك３ ويده شو. كله چ３ هغه شاعر خپل ه５واد ته ورس５د، كتاب ي３ پرانيست او وي３ ويل: 

))دا －ل م３ د يو ستر شاعر له قبر ＇خه شكولى دى.((
سور －ل دا ！وله كيسه په خوب ك３ ليدل３ وه. كله چ３ له خوب ＇خه پا＇５د، د يخ باد 
د ل／５دو له امله ي３ يخني وشوه او له پا１و ＇خه ي３ يو ＇ا＇كى شبنم  د شاعر په قبر ولو４د. 
كله چ３ لمر سهار خپل سر ＄مك３ ته راهسك ك７، سور －ل له پخوا ＇خه ډ４ر ＊كلى 
بر４＋５ده. توده ورځ وه او －ل په خپل تود ه５واد، اسيا ك３ و. د پ＋و غ８ونه واور４دل شول. ＇و 
تنه بهرنيان هغ３ خوا ته راروان وو. د هغوى په من＃ ك３ د شمالي سيم３ يوشاعر و.  هغه －ل 

وشكولو، مچ３ ي３ ك７ او خپل ه５واد ته ي３ يوړ.
 －ل لكه موميايي بدن د شاعر په كتاب ك３ پروت و. هر كله چ３ به شاعر خپل كتاب 
پرانيسته، ويل به ي３: ))د سترشاعر د قبر －ل((،  بس هغس３ چ３ ي３ په خوب ك３ ليدلى 

و.

د متن لن６يز:
هانس كرستين اندرسن  په يوې ب５وزل３ كورن９ ك３ زي４８دلى دى. پالر ي３ موچي 
و. د كوچنيوالي او ＄وان９ عمر ي３ په ډ４ره تنگسه ک３ ت５ر ك７ى دى. نوموړى د خورا 
ت５ز فكر خاوند و. له ستونزو سره سره ي３ خپله هيله له السه ور نه ك７ه. د غندلو يوه 
منظومه ي３ وليكله. دې منظوم３ د هغه بخت راوي（ ك７ او له دې الرې د خلكو 
په خولو ك３ ولو４د. اندرسن ډ４رې كيس３ او داستانونه  وليكل چ３ زياتره برخه ي３ 
اصلي  د هغه  ډنمارك ك３ چ３  په  يوازې  نه  اندرسن  ده.  ليكل شوې  ته  كوچنيانو 

！ا！وبى دى، مشهور دى، بلك３ په ن７ۍ ك３ له سترو ليكوالو ＇خه گ２ل كي８ي.



٨٢

   
فعالیتونه

     ١_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
 أيا تاسو تر دې دمخه د اندرسن كومه كيسه لوست３ ده؟ كه هو نو نوم ي３ واخلئ.

   د اندرسن د ماشومتوب او ＄وان９  عمر ＇نگه ت５ر شوى دى؟
 أيا د ژوند له ！ولو ستونزو اوتنگسو سره سره ي３ خپله هيله له السه ورك７ې وه؟

   أيا د اندرسن د ))شهزادگ９ اونخود((  كيس３ درته خوند درك７؟
۲-  زده كوونكي دې په پورته لوست ك３ خاص نومونه په يو لست اوعام نومونه په بل 

لست ك３ وليكي او يوله بل سره دې مقابله ك７ي.

 
كورن９ دنده

زده  كوونكي دې ه）ه وك７ي، د خپل３ تجرب３ له مخ３ او يا هم د مور او پالر په مرسته 
يوه كيسه وليكي او په بله ورځ دې په ！ولگي ک３ د نورو ترمخه ولولي.

لپاره ه）ه اوهاند  نه دى، د هغ３ د السته راوړن３  يوازې هيله شرط 
هم شرط دى.

هانس كرستين اندرسن
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اتلسم لوست

n  أيا تاسو له مطالع３ خوند اخلئ؟
په ت５رو لوستونو ك３ مو د زده ك７ې په اړه يو ＇ه ولوستل. دلته د مطالع３ په اړه 
غ８ي８و. مطالعه لوستلو ته وايي. ك５داى شي دا لوست د يو كتاب، يوې ور＄پا３１ يا 
يوې مجل３ متن وي، يوه كيسه وي يا بل كوم يو روزنيز مطلب. مطالعه نور ډولونه 
هم لري. ليدل او مشاهده کول هم د مطالع３ برخه ده. انسان لكه ＇نگه چ３ د خپل 
بدن د ودې لپاره خوړو او ورزش ته اړتيا لري، همداس３ د فكر او ذهن د ودې لپاره 
مطالع３ ته اړتيا لري. دا مطالعه  يوازې د ＊وون％ي او درسي كتابونو له الرې الس ته 
نه را＄ي، بلك３ انسان بايد د ذهن د ال ودې لپاره په موضوع پورې اړوند نور كتابونه 

او ليكن３ هم ولولي.
n  د مطالع３ له الرې ＇ه شى ترالسه كوالى شو؟

n  مطالعه زموږ د ژوند لپاره ＇ه ارز＊ت لري؟

د مطالع３ ارز＊ت 
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مطالعه يوازې په کتاب پورې محدوده نه ده. د كتابونو او ليكل شوو متنونو د لوستلو تر 
＇نگ د خپل چاپ５ريال او په هغ３ ك３ د پرتو شيانو په هكله سوچ كول هم د مطالع３ يوه 
برخه ده. د ب５لگ３ په توگه، غرونه، سيندونه، سمندرونه، ＄نگلونه، طبيعي منظرې، لمر، 
سپوږم９ او ستوري او داس３ نور شيان زموږ شاوخوا ته پراته دي. په دې هكله سوچ كول 
چ３ دا ！ول د انسان د گ＂３ او خدايي نظام د ！ينگ＋ت په موخه رامن％ته شوي او هر يو زموږ 
په ژوند مستقيم３ او يا غير مستقيم３ اغ５زې لري. كه په دوى ك３ يو يا ！ول نه واى، ＇ه به 

پ５（ شوي واى او زموږ پر ژوند به ي３ ＇ه ډول اغ５زه ک７ې واى؟
مطالعه يو مهارت او وړتيا ده او د مين３ له الرې په انسانانو ک３ پيدا ک８５ي. د ن７ۍ ！ولو 
پوهانواو ليكوالو، نو＊تگرانو )مخترعينو( اونورو د خپل３ ژورې مطالع３ له الرې ناپ５ژندل 

شوې او تر ＄مك３ الندې پ＂３ خزان３ او سرچين３ د بشر د خدمت لپاره چمتو ك７ي دي.
په ور＄پا１و، مجلو او نورو مهالنيو خپرونو ك３ گ６ون او د هغو لوستل س７ى په ه５واد ك３ 
دننه او له ه５واده بهر له ور＄نيو پ５＋و ＇خه خبروي. د ناولونو، كيسو او داستانونو لوستل د 
انسان فكري ＄واك غ＋تلى كوي. د ديني او مذهبي كتابونو لوستل او مطالعه س７ى له ديني 
موضوعاتو سره اشنا كوي. د راديو او تلويزيون د روزنيزو او علمي خپرونو اور４دل او ليدل 
س７ى په فكري لحاظ ب６ايوي. د تفريحي فلمونو ننداره د س７ي دماغ پياوړى كوي او ست７يا 

ي３ له من％ه وړي.
د مطالع３ د هر اړخ５زو گ＂و په پام ك３ نيولو سره بايد موږ خپل وخت وزگار ت５ر نه ك７و. 
تل مو كتاب په الس ك３ وي. هر＄اى چ３ وي، ددې وخت لرو چ３ كتاب ولولو، د خپل 
شاوخوا په هكله فكر وك７و او د هر ＇５ز په باره ك３ له ＄ان ＇خه پو＊تن３ وك７و. وخت 
لكه سره زر دى اوهي）وك سره زر وړيا له السه نه وركوي. مطالعه ！اكلى ＄اى او وخت نه 
لري. په هر وخت او هر＄اى ك３ كولى شو، يو ＇ه شى ولولو. كه سرويس ته سترگ３ په الر 
واوسو، كه په مو！ر ك３ واوسو، كه په كور ك３ واوسو يا بل هر ＄اى، د مطالع３ لپاره وخت 
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او فرصت لرو، بايد له السه ي３ ورنه ك７و. يوازې هغه مهال چ３ له انسان سره پات３ ک８５ي، 
هغه د مطالع３ مهال دى او بس.

مطالعه او لوست هم د ژوند د مهمو موضوعاگانو په ＇５ر ！ينگ هوډ  او عزم ته اړتيا 
لري. د دې کار لپاره بايد خپل کارونه ＊ه پالن ک７و او مطالع３ ته زيات وخت ورک７و. دا يو 

حقيقت دى، موږ هغه کارونه ＊ه سرته رسوالى شو چ３ مينه ورسره ولرو.
په لوست او مطالع３ ک３ بايد خپل حواس په کار واچوو. په تيره بيا غوږ او سترگ３ د 
اور４دو له الرې کوالى شو د لوست  په درک ک３ ＄انگ７ى ارز＊ت لري. د  موضوعگانو 
مفهوم پيدا ک７و. ＊ه به دا وي چ３ د فورمولونو او لغاتو د يادولو پر ＄اى د هغوى شکل او 

ب３２ حافظ３ ته وسپارو او محتوا ي３ ياده ک７و.
 

د متن لن６يز:
مطالعه د انسان ذهن پياوړى كوي. هغس３ چ３ ورزش بدن  پياوړى كوي، دغه 
شان مطالعه د انسان ذهن او فكر پياوړى كوي. هركتاب، مجله يا د لوستلو بل كوم 
＇يز چ３ په هر＄اى او هر وخت ك３ په الس راغلل، بايد وي３ لولو. وايي، هر  كتاب 
په يو وار لوستلو ارزي. د ژوند ！ول３ علمي اړتياوې په درسي كتابونو ك３ نشته. دا 
كتابونه تاسو ته د زده ك７ې الرې چارې در＊يي او همدغه الرې دي چ３ تاس３ پرې 
خپله پوهه له نورو كتابونو ＇خه تر السه كوئ. بايد تل مطالعه وك７و او يوه ش５به هم 
ب５كاره ت５ره نه ك７و. درسي کتابونه لکه د ＇راغ په ＇５ر دي اوموږ ته نور گ＂ور کتابونه 

＊يي.
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فعالیتونه

     ١_  زده كوونكي دې د الندې پو＊تنو تشريحي ＄وابونه ووايي:
    أيا د مطالع３ لپاره ！اكلى وخت او＄اى شته؟ بيان ي３ ك７ئ

    أيا له مطالع３ پرته انسان خپله پوهه پراخولى شي؟ ＇نگه؟ بيان ي３ ك７ئ.
٢_ د الندې جملو خالي ＄ايونه په مناسبو كلمو پر پنسل ډك ك７ئ:

    مطالعه يو مهارت او ........... ده.
   ................  د انسان فكر اوذهن پياوړى ك７ي.

    هر كتاب يو وار په ...............  ارزي.
٣_ پن％ه تنه زده كوونكي دې د مطالع３ په اړه دوې، دوې دقيق３ خبرې وك７ي او نور 

زده کوونکي دې ترينه د موضوع په اړه پو＊تن３ وک７ي.

كورن９ دنده

زده  زده  كوونكي دې په خپل كور ك３ د مطالع３ لپاره د كور د غ７و په مرسته يو كتاب يا 
مجله يا كومه ور＄پا１ه و！اكي او په بله ورځ دې نورو  زده كوونكو ته د هغه د مطالع３ د گ＂و  

په اړه خبرې وك７ي.
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n  تاس３ د يووالي په خوند پوهي８ئ؟
د يووالي او اتفاق په اړه مو په ت５رو ！ولگيو ك３ يادونه ك７ې ده. دلته په لن６ ډول يوه 
كيسه چ３ پك３ په عملي ډول د يووالي خوند نغ＋تى دى، لولو. يووالى له کورن９ 
＇خه نيول３ ان د ه５واده په کچه ډ４ر ضروري دى. ＇نگه چ３ يوه وړه کورن９ د ب３ 
اتفاق９ له کبله خراب８５ي همدارنگه يو ه５واد هم د خپلو وگ７و له ب３ اتفاق９ ＇خه ډ４ر 

زيان مومي.
n  تاسو د يووالي د ارز＊ت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

n  د يووالي گ＂ه ＇ه ده؟

نولسم لوست

د يووالي گ＂ه
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وايي، يوه ورځ د كوترو يو س５ل راغى او په يوې كروندې ك３ ك＋５ناست３. 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 ش＂نك３  

وهل３ 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.((
دي،  ن＋ت３  ك３  دام  په  كوترې  ليدل چ３  وي３  و،  ناست  وړاندې  ل８ ＇ه  ＊كاري چ３ 
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.
＊كاري چ３ دا حال وليد د كوترو په لور ي３ ورمن６ه ك７ه. ل８ه ش５به وروسته ي３ كوترې له 

سترگو پنا شوې. د ＊كاري تمه  پرې شوه او ست７ى ستومانه راستون شو. 
 

د متن لن６يز: 
دانو  په  كروندې ك３ ك＋５ناست３.  يوې  په  لپاره  دانو خوړلو  د  وږې وې.  كوترې 
خوړلو ي３ پيل وك７. خبرې نه وې چ３ ＊كاري ورته دام اي＋ى و. دان３ ي３ ！ول３ ك７ې، 
م７ې شوې، غو＊تل ي３ چ３ والوزي. يو ＇و کوترې والوت３، خو نورې په دام ك３ 
ن＋ت３ وې. په پات３ شوو كوترو ك３ يوه هو＊ياره كوتره وه. يوه الره ي３ وسنجوله. ！ولو 
ورسره ومنله. په يو غ８  والوت３. دام ي３ له ＄ان سره په هوا او ＄انونه ي３ د ＊كاري له 

منگولو ＇خه وژغورل. دا د يووالي او اتفاق بركت او －＂ه وه.
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س５ل: د مرغيو، كوترو  يا نورو الوتونكو لوي３ ډل３ ته س５ل وايي چ３ په هوا ك３ له يو 
＄اى ＇خه بل ＄اى ته ＄ي.

ش＂نك３: د الس او پ＋و وهلو حالت ته ش＂نك３ ويل كي８ي.

  
فعالیتونه

      ١_  زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
  كوترې ول３ كروندې ته را＊کته شوې؟

 هلته ي３ اي＋ودل شوى دام ول３ نه و ليدلى؟
  له دانوخوړلو وروسته ي３ ＇ه وك７ل؟

  ستاسو په اند له  اسارت ＇خه د يو راوتلي أزاد ولس د بري راز په ＇ه شي ك３ 
نغ＋تى دى؟

   ＇نگه كوالى شو يو مو！ى او پرمختللى ه５واد  ولرو؟

٢_ د الندې هرې پو＊تن３ لپاره درې، درې ＄وابونه درك７ل شوي. تاسو ي３ تر ！ولو سم 
＄واب په ن＋ه ك７ئ: 

   كوترې چ５رته ك＋５ناست３؟
       الف: په باغ ك３

ب :  د ونو په ＄نگل ك３   

＇رگندونه
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ج : په كروندې ك３  
    كوترې ول３ وانه الوتل３؟ 

الف: ！ول３ ت７ل３ وې.  
ب : په دام ك３ ن＋ت３ وې.  

ج : ＊كاري نيول３ وې.  
   كوترې د ＇ه شي په بركت د ＊كاري له السه ووت３؟

الف: د ډ４ر م７＊ت په بركت    
ب : د الوتلو په بركت  

ج : د يووالي او اتفاق په بركت  

٣_ د زده كوونكو يوه ډله دې په پورته متن ك３ عام نومونه پيدا او ودې ليكي. بله ډله 
دې په پورته متن ك３ د )ى( ډولونه په گوته ك７ي. دواړه ډل３ دې له ！ولو زده كوونكو سره په 

خپلو الس ته راوړنو خبرې وك７ي. 

 
زده  کوونکي دې په خپل کلي، کور او ＊ار ک３ د اتفاق او يووالي کومه کيسه سبا ته په 
！ولگي ک３ واوروي. ＊ه به وي که په دې اړه په خپل کور ک３ له مور او پالر او خپلوانو ＇خه 

پو＊تن３ وک７ي.

                                             په يوه －ل نه پسرلی کي８ي
له يوه السه ！ک نه خ５ژي.

كورن９ دنده
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n  تاسو كوم ډول سابه زيات خورئ؟
سابه د انسان د بدن د پياوړتيا لپاره ډ４ر ارز＊ت لري. په سبو ك３ داس３ وي＂امينونه 
او معدني مالگ３ شته چ３ په نورو خوړو او ان په ميوو ك３ نشته. ددې لپاره چ３ بدن 
مو له هر راز موادو ＇خه برخمن شي، بايد په خپلو ور＄نيو خوړو ك３ هرومرو سابه  
ولرو. هغه كورن９ چ３ له سبو ＇خه ډ４ره گ＂ه اخلي، د هغو كورنيو په پرتله  د ＊３ روغتيا 

خاوندې وي چ３ له سبو ＇خه هغومره گ＂ه نه اخلي.
n  تاسو د سبو گ＂３ پ５ژنئ؟

n  له سبو خوړلو پرته د انسان  بدن په بشپ７ ډول وده كوالى شي؟    

شلم لوست 

د سبو گ＂３: ور＄ن９ اړتيا
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او  پاي＋ت  د خپل  موجودات  ژوندي  ！ول  پاى ك３  په  او  الوتونكي   انسانان، ＇اروي، 
ودې لپاره اوبو او خوړو ته اړتيا لري. ＇اروي او الوتونكي هغه شى خوري چ３ وي３ مومي. 

انسانان بيا هغه شيان خوري چ３ د بدن د ودې او سالمتيا لپاره ي３ گ＂ور وي.
د انسان بدن د وين３، ه６وكو، غ７و، غو＊３، پوستكي او نورو د ودې او لوي５دو لپاره  
＄انگ７و موادو او خوړو ته اړ دى. د ب５لگ３ په توگه پروتين، كاربوهايدريت، شحم، منرالونه، 
وي＂امينونه او نور هر يو په خپل وار د انسان د بدن په ودې، غ＋تلتوب، ذهني پراختيا، د 
ه６وكو په جوړ＊ت او نورو ك３ ستره برخه لري. دا مواد  ！ول د خوړو په يو جزء ك３ نشته. 
بايد د هغوى د ترالسه كولو لپاره ب５ال ب５ل خواړه وخوړل شي. د ب５لگ３ په توگه پروتين په 
غو＊ه، ش５دو اوهگيو او غلو دانو، لكه لوبيا او نورو ك３ شته. په خوړو ك３ د كاربوهايدريت 
ته طاقت  بدن  ！ول خواړه  راپيدا ك５دو المل كي８ي.  د  او ＄واك  تودوخ３  د  بدن  د  شتون 

وركوي، خو د ＄ينو شيانوخوړل د بدن طاقت ډ４ر زياتوي.
كاربوهايدريت لوږه ډ４ر ژر پاى ته رسوي. كاربوهايدريت په جوارو، وريجو، دال، كچالو، 
اندازه پيداكي８ي. هغه خواړه چ３ كلسيم  چوغندرو، گنيو، ك５لو، م２و اونورو ك３ په زياته 
لري، د ه６وكو په جوړولو ك３ مرسته كوي. دې ډول توكو ته معدني  توكي وايي. همدا راز 
وي＂امينونه د بدن د غ７و په ودې او د بدن د عمومي موازن３ په ساتلو ك３ زيات ارز＊ت لري. 

وي＂امينونه په م５وو او سبو ك３ پيدا ك８５ي.
سابه زياتره داس３ توكي لري چ３ د بدن د ودې او پراختيا لپاره تر ！ولو نورو خوړو گ＂ور 
او ب６اى دي. د ب５لگ３ په توگه: په سبو ك３ ډ４ر معدني مواد شته. همدا راز هغه مواد چ３ په 
！５پرو، كاهو، كدو او گازرو ك３ شته، د خوړو په نورو توكو ك３ نه موندل كي８ي. له دې امله 

هر راز خواړه بايد هرومرو په خپل وخت او موسم ك３ وخوړل شي.
كه پام مو ك７ى وي، د  كلو او بان６و اوسيدونكي تر ＊اري اوسيدونکو زيات روغمن او په 

پرتليز ډول د اوږده عمر خاوندان وي. ددې المل دا دى چ３ هغوى زياتره سابه خوري.
＄ين３ سابه اومه خوړل كي８ي، خو ＄ين３ نور ي３ بيا پخولو ته اړتيا لري. د سبو اوبه بايد 
د پخولو پر مهال توي３ نه شي، ＄كه ك５داى شي ！ول گ＂ور توكي ي３ له من％ه الړ شي. خام 
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سابه بايد تر خوړلو د مخه ＊ه پاك شي، د پ＂اسو په محلول ك３ پر４من％ل شي او يا ل８ تر ل８ه 
د لس، پن％لسو دقيقو لپاره په مالگينو پاكو اوبو ك３ واچول شي. گندنه، د１يا، پياز او نور 
چ３ خام خوړل كي８ي، بايد هي）كله ناپاكه ونه خوړل شي. د امکان تر حده   پورې بايد پر 
دسترخوان د نورو خوړو تر＇نگ د سبو يو ډول موجود وي چ３ په نورو خوړو ك３ له شتو 

توكو سره يو＄اى د بدن د اړتيا وړ توكي پوره ك７ي.
په هغه موسم  بيا  او  په خپل موسم ک３ وچ８５ي  له مخ３  ارز＊ت  د خپل  ＄ين３ سابه 
بادرنگو  د  بين６ۍ،  په دې سبو ک３ شوتل، شپيشته،  پيداک８５ي.  نه  ک８５ي چ３  ک３ خوړل 

پوستکي، پياز او رومي بانجان )با！ينگر( را＄ي.

د متن لن６يز:
په سبوك３ ډ４رې گ＂３ پرت３ دي. سابه ب５الب５ل ډولونه لري. د معدني موادو له مخ３ 
سابه  تر نورو خوړو ډ４ر ب６اى وي. په هر موسم ك３ ب５ال ب５ل سابه پيدا كي８ي. له دې 
امله هر راز خواړه بايد هرومرو په خپل وخت او موسم ك３ وخوړل شي. همدا راز 
هغه مواد چ３ په ！５پرو، كاهو، كدو او گازرو ك３ شته، د خوړو په نورو توكو ك３ نه 
موندل كي８ي. هغه سابه چ３ پخ８５ي، بايد د پخولو پر مهال ي３ اوبه توي３ نه شي. 
همدا راز هغه سابه بايد ＊ه پر４مين％ل شي چ３ خام خوړل كي８ي . په خپلو ور＄نيو 

خوړو ك３ بايد د شونتيا تر كچ３ پورې هرو مرو سابه ورگ６ ك７و.       

 
فعالیتونه

     ١_  زده كوونكي دې د الندې پو＊تنو＄واب ووايي:
    موږ ول３ سابه خورو؟
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    د سبو نه خوراك د ＇ه شي المل كي８ي؟   
    هغه سابه چ３ خام خوړل كي８ي، ول３ ډ４رو پر４من％لو ته اړتيا لري؟ 

٢_  زده كوونكي دې ＄واب ووايي: 
    دا سمه ده چ３ ووايو، دا سابه م３ خو＊８５ي او هغه نه؟ 

    كه يو ＇وك په يو موسم ك３ د هغه موسم سابه ونه خوري، ＇ه تاوان به ي３ ك７ى 
وي؟

    د سبو ＇و ډولونه پ５ژنئ؟
٣_ زده كوونكي دې په در４و ډلو وو４شل شي:

   لوم７ۍ ډله دې په پورته لوست ك３ خاص نومونه پيدا او ودې ليكي. 
   دويمه ډله دې په پورته لوست ك３ كارول شوي عام نومونه پيدا او هغه دې وليکي.

   در４مه ډله دې  په كلمو ك３ ب５ال ب５ل３ )ى گان３( پيدا او د هرې ډل３ كلم３ دې په 
ترتيب سره ب５ل３ ب５ل３ وليكي.

٤_ زده كوونكي دې د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسبو كلمو پر پنسل ډك ك７ي: 
    د ....................  اوبه بايد د پخولو پر مهال توي３ نه شي. 

    خام سابه بايد ل８ تر ل８ه د شلو دقيقو لپاره په ............  پاكو اوبو ك３ واچول شي.
    په سبو ك３ ډ４ر ......................  مواد شته.

كورن９ دنده

        زده كوونكي دې د خپلو ميندو په مرسته د سبو د گ＂و په اړه معلومات را！ول او په يو 
＇و كر＊و ك３ دې وليكي. همدا شان پام دې وك７ي چ３ هغوى زياتره كوم  سابه پخوي. 

خپل معلومات دې سبا ته په ！ولگي ك３ ولولي.
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n  تاسو چاپ５ريال پ５ژنئ؟
زده كوونكي بايد خپل چاپ５ريال د خپل  ！ا！وبي په توگه وپ５ژني. د رغنده او سمبال 
ژوند  لپاره دې هغه ته پوره پام وك７ي. خپله روغتيا، بدني وده او ＊كال دې په هغه 
ك３ وگوري. د هغه په ساتنه ك３ دې له زړه نه ه）ه وك７ي. هر＇وك بايد د چاپ５ريال 
په پاك ساتنه ك３ خپله ون６ه سرته ورسوي. دا ونه وايي چ３ په ما ي３ ＇ه. دا په ما 

پورې اړه نه لري. 
n  كه چاپ５ريال پاك ونه ساتل شي، ＇ه به پ５（ شي؟

n  د چاپ５ريال د پاك ساتلو دنده د چا پر غاړه ده؟ 
n  چاپ５ريال ＇نگه ＊كلى كي８ي؟         

چاپير يال ＇نگه وساتو؟
يوويشتم لوست 
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！ول هغه شيان چ３ زموږ شاوخوا ته پراته دي او يا ي３ زموږ شاوخوا ن５ول３ ده، چاپ５ريال 
بلل كي８ي. په ＄انگ７ې معنا چاپ５ريال د انسان د استوگن３ وړ توكي، شيان او شاوخوا ＄مكه 
او په هغ３ ك３ پراته  ！ول شيان دي. په عمومي معنا، چاپ５ريال ！وله هغه سيمه ده چ３ انسانان 
پك３ اوسي８ي. په دې توگه غرونه، سيندونه، ＄نگلونه، كرنيزې ＄مك３، د＊ت３ د طبيعت 

او د بشر په الس راغلي بدلونونه په چاپيريال ک３ را＄ي. 
په دې ډول يو ته د ژوند يا استوگن３ چاپ５ريال او بل ته عمومي چاپ５ريال ويل كي８ي. 

د استوگن３ په چاپ５ريال ك３ بيا يوه كورن９، د هغ３ گاون６ او په هغ３ پورې اړوند شيان 
شامل دي. موږ په چاپ５ريال ك３ ژوند كوو، سا پك３ اخلو، د ژوند اړتياوې ترې برابروو او 
د هغه پاكي او ناپاكي مو پر روغتيا باندې ن５غ په ن５غه اغ５زه لري. له دې امله زموږ د ！ولو 
دنده او ！ينگ مسؤوليت دى چ３ خپل چاپ５ريال ＊كلى ك７و، پاك ي３ وساتو او د يوه ＊ه او 
خواږه ژوند لپاره ي３ چمتو ك７و. كه د كورونو تر ＇نگ مو د اوبو ويال３ بهي８ي، بايد له اوبو 
＇خه ي３ د ＇＋لو او كارولو لپاره سمه گ＂ه واخلو. خ％ل３ او ناپاكي پك３ ونه غور＄وو كه 
م５وه لرونك３ يا سيوري لرونك３ ون３ مو شاوخوا والړې وي، بايد پالنه ي３ وك７و او ＊اخونه 
ي３ پرې نه ك７و. د كور خ％ل３ او د خوړو پات３ شوني هر＄اى ونه غور＄وو او په يوه سم 
＄اى ك３ ي３ ＄اى پر ＄اى او يا ي３ تر خاورو الندې ك７و. د خپلو كورونو د ！＂يو مخ３ بندې 
ك７و او پرې نه ږدو چ３ انساني فضله مواد كو＇و او الرو ته راوو＄ي. د كورونو تر ＇نگ 
داس３ شيان ونه سو＄وو چ３ هوا ي３ خرابه شي. د والړو اوبو ډن６ونه له من％ه يوسو، چ３ د 
ډول ډول ناروغيو، په ت５ره د مالريا او كالدان３ د ماشو د راپيداك５دو او ډ４روالي المل كي８ي. 
په همدې توگه د سيم３ د سمسورتيا لپاره د نيالگيو په كرلو او د باغونو، تفريح ＄ايونو او 

چمنونو په جوړولو، خپله سيمه ال ＊ايسته او ＊كل３ ک７و.
ډ４ر  لپاره  پاي＋ت  د  ژوند  د  زموږ  سيندونه  او  ＄مك３  كرنيزې  ＇７＄ايونه،  ＄نگلونه، 
ارز＊ت لري. بايد په ساتنه او ＇ارنه ك３ ي３ هر راز هل３ ＄ل３ وك７و. د ＄مك３ د ＊وي５دو 
د مخنيوي او ور＊ت لپاره ＄نگلونه ډ４ر ارز＊ت لري. د بادونو د مخنيوي او له يوه ＄ايه بل 

＄اى ته د شگو د لي８دون３ د مخنيوي لپاره د ونو او ＄نگلونو جوړول ډ４ر اړين دي. 
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د متن لن６يز:
زموږ د استوگن３ شاوخوا ته چاپ５ريال وايي. كور، كو＇ه، س７ك، باغ، ويال３، ون３، 
＄نگلونه او داس３ ډ４ر نور د چاپ５ريال برخ３ دي. په چاپ５ريال ك３ موجود شيان د يو 
نسل مال نه دى، بلك３ له هغو ＇خه بايد راتلونكي نسلونه هم گ＂ه واخلي. له دې 
امله بايد دچاپ５ريال په ساتلو ك３ ډ４رې هل３ ＄ل３ وك７و. د سيم３ د سمسورتيا لپاره 
د ن５الگيو په كرلو او د باغونو، تفريح ＄ايونو او چمنونو په جوړولو خپله سيمه ال 

＊ايسته او ＊كل３ ك７و.   
 

فعالیتونه

      ١_ زده كوونكي دې الندې جمل３ سم３ ك７ي:
  د چاپ５ريال استوگن３ زموږ شاوخوا ته وايي. 

   ＊كل３ ال ＊ايسته خپله او سيمه ك７و.         
  ＊كلى ＇نگه چاپ５ريال ك８５ي؟

٢_  زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
  چاپ５ريال ＇ه شي ته وايي؟

 په چاپ５ريال ك３ كوم شيان را＄ي؟ 
  چاپ５ريال د يو نسل مال دى، كه د ډ４رو؟ ＇رگنده ي３ ك７ئ.

٣_ زده كوونكي دې يو په يو په متن ك３ راغلي نوي لغتونه د کتاب د پاى له پا１و ＇خه  
معنا او په جملو ك３ دې ي３ وكاروي.
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٤_ د الندې عبارتونو په مرسته نوې جمل３ جوړې ک７ئ.
د کلو او بان６و طبعيت

پاکى او ر３１ اوبه
شن３ او سمسورې ون３

٥_ دوه شعرونه يا داس３ ＊کل３ ادبي جمل３ وليکئ چ３ په يو ک３ د لمر او په بل ک３ ي３ 
د اوبو په هکله خبرې شوي وي.

   
كورن９ دنده

     زده كوونكي دې د خپل استوگن３ د چاپ５ريال  د ال ＊كال  او ＊ايست لپاره د خپل３ خو＊３ 
يوه طرحه جوړه او په بله ورځ دې پرې د نورو زده كوونكو په وړاندې خبرې وك７ي. 

زده كوونكي دې الندې جدول په کتابچه ك３ وليكي، د )چاپ５ريال( كلمه دې پيدا 

او په خپله خو＊ه دې رن／ه ك７ي.

رد**  جا

لو**بچ

ايرىپا

طنلبعط

ع ومساخ
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n  ژبه ＇ه شى ده؟
انسانان د ژوند له هماغه لوم７ي پيل ＇خه د يو بل د پوهولو راپوهولو لپاره ژب３ ته 
اړ  وو. هغوى اړ وو چ３ خپل فكر يو بل ته انتقال ك７ي او د بل په  فكر باندې ＄انونه 
وپوهوي؛ ＄كه يوازې د الس او سر په اشارو د انسان فكر په بشپ７ ډول بل چاته نه 
رسي８ي. له دې امله ژبه د خپل ارز＊ت له مخ３  د انسان په ژوند ك３ خورا مهم 
رول لري. ژبه ده چ３ انسان پرې خپل فکر او نظر بيانوي. خپل مطلب اوغو＊تن３ 
يو بل ته وايي او همدا شان د نورو په غو＊تنو پوهي８ي. ژبه انسانان له ＇ارويو ＇خه 

ب５لوي. 
n  كه ژبه  نه واى ＇ه به پ５（ شوي واى؟

n  له ژب３ پرته انسان اوسني پرمختگ  ته رس５داى شو؟

دوه ويشتم لوست 

ژبه اوگرامر
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د هغو كلمو او خبرو ！ولگ３ ته ژبه ويل كي８ي چ３ يو ＇وك ي３ بل چا ته د خپل فكر 
د بيان لپاره كاروي. په دې ك３ ！ول３ ن＋３ او اشارې هم را＄ي چ３ د يو مطلب د افادې 

لپاره كارول كي８ي.
ژبپوهان ژبه د خبرو او اشارو داس３ يوه ل７ۍ بولي چ３ د يوې ！ولن３ وگ７ي ي３ يو له بله 
د پوهولو او راپوهولو لپاره کاروي او يو بل ته ي３ اوروي. په دې توگه ژبه د انسانانو ترمن＃  د 
پوهولو راپوهولو يوه اله او وسيله گر＄ي. وينا او خبرې كول د افكارو د ＇رگندولو ډ４ره ＊ه 

وسيله ده او له دې امله انسانان پر نورو حيواناتو امتياز او غوراوی لري. 
！ول３ قاعدې او قوانين چ３ د يوې ژب３ د سم ويلو او سم ليکلو په اړه خبرې كوي، د 

ژب３ گرامر ورته ويل كي８ي.
گرامر د يوې ژب３ جوړ＊ت د ژب３ د خپلو ＄انگ７نو په ر１ا ک３ ＇７５ي. هره ژبه ＄انته 
گرامري قوانين او الرې چارې لري، نو ＄كه د ژب３ د گرامرپه ليكنه ك３ خپله د هماغه 

ژب３ قواعد او اساسات غوره گ２ل ك８５ي.
معرفة االفغاني يو درسي گرامر دى. پ５رمحمد كاك７ دغه گرامر په احمد شاهي دور ک３ 
ليكلى دى. پ５ر محمد کاک７ د پ＋تنو له لوم７نيو ليكواالنو ＇خه دى چ３ د پ＋تو ژب３ د لغاتو 
او كلمو د ！ولولو فكر ي３ وك７ او د ژب３ ابتدايي گرامري ب３２ ي３ سره راغون６ې ك７ې او د يوې 

كوچن９ رسال３ په ډول ي３ وليكل３ چ３ د ))معرفة االفغاني(( په نامه يادي８ي.
پير محمد کاک７ د احمد شاه بابا د زوى شهزاده سل５مان او د کورن９ د نورو غ７و استاد و. 

د معرفة االفغاني په نامه د پ＋تو ژب３ دغه لوم７نى گرامر ي３ د هغه لپاره وليکه.
پير محمد کاک７ د خپل وخت لوى عالم او د پ＋تو ژب３ مشهور شاعر و چ３ د پ＋تو 

اشعارو ديوان ي３ چاپ شوى دى.
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د متن لن６يز
په  انسانان خپل فكر د ژب３  انسانانو ترمن＃ د پوهولو راپوهولو وسيله ده.  ژبه د 
واسطه بيانوي.  ژبه چ３ د انسان فکر بيانوي، له يو ل７ غ８ونو، ن＋و او اشارو ＇خه 
جوړه شوې. د ب５لگ３ په توگه د م５ز نوم درواخلئ. كله چ３ د م５ز  كلمه واور４دل شي، 
سمدستي ستاسو ذهن ته د ميز ان％ور ودري８ي. د م５ز كلمه د م５ز له جوړ４دو دمخه نه 

وه، بلك３ كله چ３ م５ز جوړ شو، خلكو ورته د م５ز نوم ورك７  او ！ولو ومانه.

    
فعالیتونه

      ١_ زده كوونكي دې ＄وابونه ووايي:
ارز＊ت  راپوهولو ك３ ＇ومره  پوهولو  په  من＃  تر  انسانانو  د  ژبه  اند  په  ستاسو        

لري؟
 - كه ژبه نه واى انسانان به له كومو ستونزو سره مخامخ وو؟

٢_ د الندې جملو په تش ＄ايونو ك３ اړوندې كلم３ پر پنسل وليكئ:
    هره .............  ＄انته گرامري قوانين او الرې چارې لري.

    ..............  يو درسي گرامر دى.
     وينا او خبرې كول د .............. د ＇رگندولو ډ４ره ＊ه وسيله ده.

٣_  الندې هرې پو＊تن３ ته درې ＄وابونه ورك７ل شوي، تاسو تر！ولو سم ＄واب په 
ن＋ه ك７ئ:

  انسانان له هماغه لوم７ي پيل ＇خه ＇ه شي ته اړ وو؟
    له خ＂و جوړو شوو كورونو ته؟

    الس گاډو او ＇ارويو ته؟
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   پوهولو راپوهولو ته؟
گرامر د يوې ژب３ ＇ه شى تر كتن３ الندې نيسي؟

    د يوې ژب３ د جوړ＊ت سيستم،
    د يوې ژب３ د ويلو او اورولو ＇رنگوالى،

   د يوې ژب３ د نوو كلمو شم５ره.
   انسان خپل ذهني ان％ور په ＇ه شي بيانوي؟

   د گوتو په اشارو،
   په ژب３ او بيان،

   په سمو اور４دلو.
٤_ زده كوونكي دې په در４و ډلو وو４شل شي:

    لوم７ۍ ډله دې په پورته لوست ك３ خاص نومونه پيدا او ودې ليكي. 
    دويمه ډله دې په پورته لوست ك３ كارول شوي عام نومونه پيدا او ودې ليكي.

    در４مه ډله دې په كلمو ك３ ب５ال ب５ل３ )ى گان３( پيدا او د هرې ډل３ كلم３ دې په 
ترتيب سره ب５ل３ ب５ل３ وليكي.

   
كورن９ دنده

       که  د چا يوه ژبه زده او د چا له يوې ژب３ ＇خه ډ４رې زده وي، د دوى ترمن＃  توپير ＇ه 
دى. زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ په دې اړه ＇و کر＊３ په کور ک３ وليکي.
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درويشتم لوست

n  نشه پر ژوند ＇ه اغ５ز كوي؟
نشه يو تباه كوونكى عمل دى. نشه چ３ په هر نامه وي او هر＇ومره ل８ه او ساده 
وي، خو پاى ي３ خورا ناوړه دى. كه يو ＄ل３ ＇وك په نشه اخته شو، بيا نو په ډ４ر ك７او 
ترې س７ى خالص５داى شي. زياتره ＄وانان په ب５الب５لو پلمو په نش３ روږدي كي８ي. کله 
ورته په پيل ك３ نشه يو عادي او د لوبو كار بر ي＋ي. كله  د ميندو او پلرونو ترمن＃ چال 
چلن سم نه وي او په دې توگه يو ＄وان نش３ ته مخه كوي. كله هم د يوې كورن９ 
اقتصادي كچه کمزورې وي. داس３ ډ４ر نور الملونه شته چ３ په نش３ باندې د روږدي 

ك５دو سبب كي８ي.
n  ستاسو په اند به د يو نشه يي ＄وان ژوند ＇نگه وي؟

n  ＇نگه كوالى شئ په خپل چم اوگاون６ ك３ په نش３ باندې د ＄وانانو د اخته ك５دو 
مخه ونيسئ؟

            د نش３ زيانونه
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نشه يي  توكي هغه  دي  چ３ كارونه  ي３ د  مركزي  اعصابو  د نظام   د گ６وډۍ  او د 
روږديوالي، ل＂９ او گنگستيا  المل كي８ي.

نشه يي توكي هم په طبيعي او هم په مصنوعي توگه پيدا  ك８５ي،  لكه  اپين  چ３  د 
كوكنارو له بو！ي ＇خه الس ته را＄ي او هم په مصنوعي او كيمياوي توگه  په البراتوارونو 
ك３  جوړي８ي،  لكه هيروي５ن، مورفين، كوكاي５ن، کودين او داس３ نور.  په  نشه يي توكو 
ك３  ＄ين３ ي３  طبي  ارز＊ت   لري او د  ＄ينو درملو په جوړونه ك３ په ل８ه  كچه  ترې  كار 
اخيستل ك８５ي. هغه  درمل چ３  په  جوړ＊ت ك３ ي３ نشه يي توكي كارول  كي８ي.  که په  
لوړه كچه  استعمال شي او يا د  ډاكتر له اجازې  پرته  ترې گ＂ه واخيستل شي  خورا زيات 

زيانونه را من＃ ته كوي.
د نشه يي توكو استعمال  او كارول خصوصاً د پ５چکارۍ له الرې  د انسان روغتيا ته 
ډير زيانمن او خطرناك دي. پر ＄ينو روغتيايي زيانونو سرب５ره په ب５ال ب５لو سرطانونو،  زي７ي 
او＄５نو نورو ناروغيو انسان اخته كوي. د يو شم５ر اقتصادي او ！ولنيزو ستونزو لكه  قتل، 

غال، بيوزلي، ناوړه اخالقو او د بشري پانگو د  تباه９ المل هم گر＄ي.
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. هغه كسان چ３ د دغو توكو په 

قاچاق الس پورې كوي د انسانيت د＊منان بلل ک８５ي.
هغه كسان چ３ نشه يي توكي كاروي او د دغو توكو استعمال ي３ ور＄نى عادت   گر＄يدلى 
دی، د معتاد  په نامه يادي８ي. زموږ په گران هيواد افغانستان ك３ هم له بده مرغه د ١٨ _ 
٣٠   كلونو ترمن＃ يو شم５ر ډ４ر روږدي ＄وانان شته، چ３ عام وگ７ي ي３ د پوډري )هيروييني( 

په نامه يادوي.
روږدي كسان په کورن９ او ！ولنه ك３  هي＆ قدر او ارز＊ت نه لري او له ！ولن３ ＇خه جال 
شوي وي.  خلك ورته د يو مجرم په  سترگه گوري؛ ＄كه دوى هغه كسان دي چ３ د خپل 
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＄ان د＊منان او د ！ولن３ د اوږو بار دي. كه چيرې ＊ه ＄ير شو، نو جوته به شي،  روږدي 
کسان هغه ناروغان دي چ３ له روږديوالي ＇خه وړاندې په يو ډول رواني ناروغ９ اخته وو او 
يا د ژوندانه په اوږدو ك３ له کورنيو، ！ولنيزو يا اقتصادي ستونزو سره الس و گريوان وو. دغه 
ستونزې د دې المل گر＄يدلي، چ３ دغه كسان د روږديوالي په لومو ك３ را ＊كيل شي. 
دا د ！ولن３ د وگ７و، دولتي او نا دولتي مؤسساتو دنده ده چ３ د دغو ستونزو په هكله  فكر 
او عملي گامونه اوچت ك７ي.  له معتادانو سره هغه مرست３ تر سره ك７ي چ３ د يو معتاد په 
درملنه ك３ اغ５زمن３ وي. د يو معتاد په درملنه ك３ مهم او غوره ！كي دادي چ３ نوموړي ته د 
يو ناروغ شخص په  سترگه وكتل شي، نه د يو  مجرم او  گناهگارس７ي په  سترگه. كه چيرې 
معتاد س７ى ونه ه）ول شي او ＊ه سلوك ورسره و نه شي، ب３ له شكه به هي）كله هم خپل 

دغه ناوړه عمل پرې ن８دي.

د نشه ي３ توكو زيانونه:
د نشه يي توكو استعمال خورا زيات ＄اني، روحي، ！ولنيز، اقتصادي او اخروي  زيانونه 

لري چ３ موږ ي３ ＄ينو زيانونو ته په   الندې ډول  گوته نيسو:
۱( د بدن  دفاعي سيستم  كمزورى کوي.

۲(د مركزي اعصابو د سيستم  فعاليتونه كمزوري كوي.
۳( د زړه ！كان زياتوي.

۴( د ستوني او س８و سرطان پيدا كوي.
۵( د باصرې، شام３ او ذايق３ حسونه كمزوري كوي.

۶( د وين３ فشار زياتوي.
۷( د وين３ كلسترول زياتوي. 

۸( د زړه د نا＇اپي دريدلو )سكت３( المل كي８ي.
۹( په معتاد س７ي ك３ ل＂ي او كمزورتيا را من％ته كوي.

۱۰( په تنفسي سيستم ك３ گ６وډي رامن％ته كوي.  
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اعتماد،  نه  باندې  په ＄ان  توب،  گو＊ه  توب،  )ست７يا، سودائي  گ６وډي،  روحي   )۱۱
نهيلي...( راولي.

د متن لن４６ز:
نشه يي توكي هغه خطرناك توكي دي چ３ د ＄اني ناروغيو لكه: سرطان، نري رن＃، 
د  زړه در４دل، زي７ى او د اقتصادي او ！ولنيزو ستونزو، لكه غال، وژن３، ب５وزل９ او د 
بيكارۍ المل  كي８ي. په هغ３ باندې اموخته ك５دل ډ４ر اسانه دي، خو بيا ترې ＄ان 
خالصول ډ４ر ستونزمن كار دى. ＄وانان او تنكي ＄وانان د ！وكو او ساعت ت５رۍ په 
بهانه په نشه يي توكو باندې پيل كوي، خو كله چ３ د هغ３ په لومه ك３ ون＋لي بيا نو 
پ＋５ماني هي＆ گ＂ه نه لري. موږ بايد خپل روغ، سالم اوخوښ ژوند په نشو تباه نه ك７و؛ 

＄که چ３ روغ عقل په روغ بدن ک３ وي.

＇رگندونه

باصره: د ليدلو حس
شامه: د بويولو حس

ذايقه: د ＇کلو )خوند حس(
کلسترول: په وينه ک３ د غوړو شتون

   
فعالیتونه

      ١_زده كوونكي دې د الندې پو＊تنو ＄وابونه ووايي:
   د نشه يي توكو كارونه ＇ه ډول زيانونه من％ته راوړي؟
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   د نشه يي توكو روحي او ＄اني زيانونه کوم دي؟
  په نشه روږدو کسانو ته په ！ولنه ک３ په کومه سترگه کتل ک８５ي؟   

  قاچاق وړونکي چا ته ويل ک８５ي؟
٢_  زده كوونكي دې: 

   متن له ＄ان سره په پ＂ه خوله ولولي.
  متن ！و！３ ！و！３  په لوړ غ８ ولولي. 

  د لوست مفهوم په ساده ژبه ووايي. 
٣_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ك３ وکاروي: 

المل، توكي، له بده مرغه، لوم３، دنده،  سربيره
٤_ ستاسو په اند په نشه يي توکو باندې د روږدي کيدو الملونه ＇ه شى دي؟

 
كورن９ دنده

زده كوونكي دې د )نسوارو او چلم په گ６ون( د ب５ال ب５لو نشه يي توكو  نومونه او د هغوى 
زيانونه وليكي او سبا ته دې په ！ولگي ك３ ووايي.

د اهلل > په ياد د ايمان بنس پياوړى كي８ي.
ابوريحان البيروني
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١_ د جرم سرته رسوونکى.
٢_ هغه ＇وك چ３ په نش３ روږدى شوى وي.

٣_ نشه کوونکي ته کارول ک８５ي.
٤_ د بدن يو غ７ى چ３ د نشه يي توكو په ډ４رې كارون３ له كاره لوي８ي.

٥_ د نشه يي توكو په كارون３ ي３ ژوند دې كچ３ ته رسي８ي.
٦_ هغه ناروغي چ３ د نشه يي توكو د كارون３ له امله په انسان ك３ رامن％ته كي８ي. 

٧_ د نشه يي توكو د ډ４رې كارون３ له امله رامن％ته كي８ي.
٨_ د نشه يي توكو د ډ４رې كارون３ له امله س７ى داس３ كي８ي.

٩_ د نشه يي توكو د كارون３ له امله س７ى دې كار ته الس اچوي.
١٠_ د نشه يي توكو د كارون３ موخه ده.

١١_ كله چ３ په نش３ روږدى س７ى پيس３ ونه لري، دې كار ته الس اچوي.

1
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لطفاً الندې جدول په کتابچ３ ک３ رسم او د اړوندو گ２و په کلمو ي３ ډک ک７ئ.
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n  تاسو ماينونه پ５ژنئ؟
د افغانستان د د４رش کلن３ جگ７ې  په اوږدو ک３ ب５ال ب５ل３ پو＄ي وسل３ كارول 
شوي، هوايي بمبارۍ شوي، راك＂ونه ويشتل شوي، ماينونه اي＋ودل شوي او د د＊من 
راز وسيلو ＇خه كار اخيستل شوى دى. د  له هر  لپاره  ماتولو  او  د كمزوري كولو 
١٣٥٧ کال له پيل ＇خه تر اوسه پورې د ＄مكنيو ماينونو ب５الب５ل ډولونه كرل شوي 
او په افغاني خاوره ك３ ازمايل شوي دي. سره له دې چ３ يو زيات شم５ر ي３ پاك 
شوي، خو ال ډ４ر نور ي３ پات３ دي. که چيرته خلک پام ونه ک７ي، نو د معيوبيت او 

مرگ ژوبل３ المل ك８５ي.
n  ستاسو په سيم３ ك３ ماينونه شته؟

n  د ماينونو له خطر ＇خه ＇نگه ＄انونه ژغورالى شئ؟

＇لرويشتم لوست

د ماين خطرونه
د جگ７ې بدغوني پات３ شون３
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افغانستان هغه ه５واد دى چ３ زيات شم５ر ماينونه او ناچاودې توکي پک３ موجود دي. د 
اوږدو جگ７و په بهير ک３ د ماينونو پريمانه کارونه د افغانستان د جگ７و يوه ډ４ره ناوړه ب５لگه ده. 
نن )١٣٨٧ ل( د ماينونو او ناچاودو توکو له کبله هره مياشت د قربانيانو شم５ره تر پن％وسو 

زياته وي.
ماينونه په عمومي توگه دوه ډوله دي:

_ پرسونل ضد ماينونه
_ د وسايطو ضد ماينونه

ماينونه هغه ＄انگ７ي چاود４دونکي توکي دي چ３ له لرگيو، اوسپن３ او پالستيک ＇خه 
جوړ او دننه ي３ چاوديدونکي توکي ا４＋ودل شوي دي. دا وسله د پ＋３ يا د الس په فشار 
چوي چ３ د انسان د ژوبل５دو او يا مرگ سبب ک８５ي. ماينونه ب５ال ب５ل３ ب３２  او اندازې لري، 
د ب５لگ３ په توگه د لوبو د شيانو په ب２ه، د کوچنيو راديوگانو، د قلم، ساعت  او نورو شيانو په 

ب２ه جوړ شوي دي.
يوه  دا  په موخه جوړ شوي دي.  او شو！ولو  كولو، شلولو  ！پي  د  انسان  د  ماينونه  زياتره 
معموله پو＄ي وسله ده چ３ په پراخه كچه له لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې راهيس３ د ！ول３ ن７ۍ 

په ！ولو جگ７و ک３ کارول شوې ده.
او كروندو،  په کليوالو س５مو  او د ه５واد  په شاوخوا، واليتي ＊ارونو  ماينونه د کابل ＊ار 

＇７＄ايونو، غرونو، غون６يو او پو＄ي چو１يو ته ＇５رمه ＄ايونو ک３ ＊خ شوي دي.
ناچاودي توکي

هغه مهمات چ３ د جگ７ې پر مهال چاودلي نه دي، د ناچاودو توکو په نامه ياد８４ي. په 
ناچاودو توکو ک３ راک＂ونه، هوايي بمونه، السي بمونه، د ！انك او ب５ال ب５لو ！وپکو گول９ او 
نور ناچاودي شيان را＄ي. د ناچاودو توکو مخنيوى أسان دى، ＄که هغه زياتره د ＄مک３ 
پر سر پراته وي، خو د ماينونو مخنيوى ډ４ر سخت دى؛ ＄که س７ى نه پوهي８ي چ３ ماين 
چ５رته پ دى. ماينونه د جگ７ې له پاى ته رس５دو وروسته تر ډ４رې مودې پورې پات３ كي８ي. 
داس３ هم ك５داى شي چ３ دا ماينونه د هغه چا اوالدونه، لمسيان اوك７وسيان ووژني، چ３ 

＊خ ك７ي ي３ وي.
د هغ３ ور＄３ په هيله چ３ په －ران ه５واد افغانستان ک３ هي＆ ماين او ناچاودې توکي پات３ 
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نه شي او خلک په خوندي او ډاډمن زړه خپل کار ته دوام ورک７ي.

دمتن لن６يز:
په افغانستان ك３ د اوږدې جگ７ې له امله ＄مكني ماينونه اوناچاودي توكي په 
＄ايونه،  استوگن３  د  ＇７＄ايونه،  كروندې،  د＊ت３،  غرونه،  دي.  پراته  توگه  پر４مانه 
توكو ډك دي.   ناچاودو  او  ماينونو  له  نور  داس３  او  ته ＇５رمه ＄ايونه   قشلو  پو＄ي 
ماينونه او ناچاودي توکي ډ４ر خطرناک وژونکي او ！پي کوونکي شيان دي.  هغوى 
ته الس مه وروړئ. موږ بايد نورو ته الر＊وونه وک７و چ３ هغوى هم ناپ５ژندل شوو 

شيانو ته الس ورنه وړي.

                

 
فعالیتونه

     ١_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
    ماينونه ＇ه ډول شيان دي؟

    ماينونه او ناچاودي توكي چ５رته اي＋ودل شوي دي؟
    ناچاودي توکي کومو شيانو ته ويل ک８５ي؟

    ماينونه ＇و ډوله دي؟ د هر يونوم واخلئ او د كارون３ موخه ي３ بيان ك７ئ.
٢_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنوته تشريحي ＄وابونه ووايي:

   د ماينونو له خطر ＇خه ＇نگه ＄ان ژغورالى شو؟
بايد ＇ه  يا يونااشنا شى وليد،     كه په يو ＄اى ك３ مو كوم ماين، ناچاودي توكي   

وك７ئ؟
   كه چ５رته د ماين سيم３ ته ورننوتئ، ＇نگه ب５رته راستني８ئ؟ 

    ايا كله مو هم د ماين له خطرونو ＇خه د خبرتيا په غون６ه ك３ برخه اخيست３ ده؟  
که هو، نو ＇ه مو زده ک７ي دي؟



١١٢

٣_ زده كوونكي دې په ب５ال ب５لو جملو ك３  د ماين، ＄مكني ماين، د وسايطو ضد 
ماين، بم، راك، سرگلوله، گول９ او نوروغندنه وك７ي.

٤_ د ج／７ې زيانونه او د سول３ گ＂３ وليکئ.
٥_ د الندې کلمو ضد وليکئ:

سوکالي، سوله، خو＊ي، روغتيا، بندي
٦_ له الندې در４و درک７ شويو ＄وابونو ＇خه سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ:

   ماينونه کله کارول ک８５ي؟
الف: د سول３ پر مهال
ب: د تبليغاتو پر مهال
ج: د جگ７ې پر مهال

    که ماين يا يو نااشنا شى مو وليد، ＇ه به کوئ؟
الف: له ＄مک３ به ي３ پورته کوئ

ب: په لغته به ي３ وهئ
ج: －وت３ به نه وروړئ

   که د ماين سيم３ ته ورننوتئ ＇نگه ب５رته راگر＄ئ؟
الف: د خپلو پ＋و په پلونو پل ږدو او راستن８５و

ب: ب５رته را من６ه کوو
ج: هملته پات３ ک８５و

كورن９ دنده

زده کوونکي دې د كور د غ７و په مرسته د ماينونو او ناچاودو توکو په اړه نور معلومات هم 
ترالسه ك７ي. د هغوى د زيانونو په اړه دې پن％ه  كر＊３ مقاله وليكي او سهار ته دې په ！ولگي 

ک３ د نورو ترمخه ووايي.
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په  دى.  ＇خه  شاعرانو  او  ليكوالو  نومياليو  له  افغانستان  د  ب５نوا  عبدالرؤف 
١٢٩٢هـ . ش. كال په كندهار ك３ ز４８４دلى دى او په   ١٣٦٣ هـ . ش.  كال ك３ 

ي３ په پرد４س９ ك３ له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ك７ي دي.
ب５نوا په١٣١٨هـ . ش . كال ك３ د پ＋تو ！ولن３ د علمي غ７ي په توگه په كار پيل 
او بيا ي３ تر م７ين３ پورې د مدير، رئيس، د ولسي جرگ３ د غ７ي، وزير او سفير دندې 
تر سره ك７ي دي. زيات شم５ر منظوم او منثور او ＇７５نيز اثار ي３ ليكلي دي. د پ＋تو 
په معاصر شعر ك３ د استاد ب５نوا نوم د پوره ＄ال وړ دى. دلته ي３ د شاعر او سپوږم９ 

په نوم يو شعر راوړو:

پن％ه ويشتم لوست

شاعر او سپوږم９
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سپوږم９

ک３ دنيا  لويه  أسمان  د 
ي３ زيبا  ＊کل３  سپوږم９  ته 

زرده گونه  الوت３  رنگ 
چاي３ زړه  په  ويشتل３  ته 
غمجنه ماغوندې  جوړه 

ي３ تنها  يک  نشته  دې  ＇وک 
شو اور  پورې  در  ＊ايست  خپل 

ي３ ب５نوا  ياره  له  که 
مين３ له  ووايه  راته 

نازنين３؟ شوي  در  ＇ه 
＊ورې سره  لهانده  ال 

والړه ک３  هر ＄اى  شپه  په 
سوي زړه  په  يو  محبت 
دواړه سره  ک＋５نو  راشه 

ک７م تش  زړگى  تاته  به  زه 
غاړه تر  ماته الس  و  ته 

ک７و نيمى  به  مين３  د  غم 
ژاړه مه  يوازې سر  په 
ي３ گالل９  ي３  ＊ايسته 

ي３ نجل９  پيغله  أسمان  د 
پخواهم ي３  چ３  اوس  لکه 

وې مله  ＄اى  هر  مينو  د 
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و سارا  پر  که  مجنون  خوار 
وې ورسره  هم سمه  ته 

وليد دې  حال  شيرين３  د 
ته وې په غم ک３  فرهاد  د 

و مين３ خپور  د  راز  به  چ３ 
وې ډيوه  مجلس  هغه  د 

تا ليدل  عشق  د  مقتوالن 
تا به پرې ژړل  په ورو ورو 

ر８４دي سره  ک３  اوبو  په 
غرونه  تا  په  دي  ＊ايسته 

هوس８５ي  ته  ر１ا  ستا 
گلونه  ＊کلي  ر４دي  د 
ورت５ره ته  زړه  زلمو  د 

زړونه نجونو  د  تا  په  خوښ 
غواړي ک３  شغلو  ＊و  په  ستا 

اميدونه  خپل  مينان 
ي３ معشوقه  وفاداره 

ي３ ！و！ه  د زړه   د عاشق 
ي３ زړگى  مين  مجروح  د 

ته وجهان  ＊کارې  سپوږم９ 
！وليه له  همزولو  د 

ته آسمان  تلل３  بينوا 
ليد نه  پک３  دې  الفت  چ３ 

ته انسان  و  قهر  په  شوې 
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موند ونه  بيا  دې  مخلص  يو 
ته ک７ه ＄ان  چ３ هر ＇و دې کش 

نشته دردمن  درده،  ب３  ！ول 
نشته واکمن  واکه،  ب３  ！ول 

***
سپوږم９ په  پ＋تو شاعرۍ ك３ ＄ان／７ى ＄اى لري. په ！ولو لرغونو او معاصرو اشعارو 
يوې  د  پورې سپوږم９   لن６ۍ  تر  بيا  نيول３  له غزل ＇خه  ادبياتو ك３،  په ولسي  بيا  ت５ره  په 
سمبوليك３ وسيل３ په تو－ه خپل خاص ＄اى اومقام ساتلى دى.   شاعر  له سپوږم９ سره 
خپل غم شريك ك７ى، د زړه خواله ي３ ورسره ك７ې ده، له خپل يوازيوالي ي３ ورته －يل３ 
او شكايتونه ك７ي، خپل زړه ي３ ورته  تش ك７ى او هغه ي３ د خپل راز مل／رې －２ل３ ده. يو 
شم５ر شاعرانو سپوږم９ له خپل يار او معشوق３ سره د ديدن او حال شريكولو وسيله －ر＄ول３ 
ده.  په بل ＄اى ك３ سپوږم９ د هجران او ب５لتون د شپو ور＄و يار او مل／رې شوې او شاعر 

له هغ３ سره بن６ار ك７ى دى.
په يو شم５ر شعرونو ك３ سپوږم９ د تاريخ زړه بلل شوى او خطاب ي３ ورته ك７ى، چ３ 
تا د دور او زمان هر ＇ه په خپلو ستر－و ليدلي او هر ＇ه ستا په لمن ك３ پراته دي، و－ورئ، 

اروا＊اد －ل پاچا الفت ＇ه  ＊ه وايي: 
حســرتونه افسوســونه،  ارمانونه، 
خوارانــو د  غمجنــو  د  مينــو،  د 
مكيزونــه لغزشــونه،  غفلتونــه، 
د مشــرانو، د مســتانو، د خوبانو
شورشــونه يرغلونــه،  چپاوونــه، 
د چن／５ز، د ســكندر، د پرن／يانو
دې ه５ــواد ك３ تا ليدلي دغه واړه
ته د هر چا په سر باندې ي３ والړه
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بل ＄اى وايي:
فكرونــه نــور  كيــ８ي  پيــدا  كــ３  ر１ــا  ســتا 
الهــام ＄نــ３  تــا  لــه  اخلــي  شــاعران 
رازونــه  پــ وايــي  درتــه  كــ３  كتــو  پــه 
ســالم الس  پــه  ســتا  ليــ８ي  تــه  اشــنا  يــا 
تاثيرونــه راز  بــل  وينمــه  ســره  تــا 
پيغــام نــوى  راوړې  شــپه  هــره  پــه  تــه 
ماتيــ８ي مينــه  اشــنا  د  بانــدې  تــا  پــه 
كيــ８ي دربانــدې  تســلي  دردمنــو  د 

سپوږم９ د پ＋تو په ولسي ادبياتو ك３ ډ４ر پراخ ＄اى لري. ب３ شم５ره لن６ۍ موجودې دي 
چ３ د سپوږم９ نوم پك３ راغلى دى. مينانو او عاشقانو خپل د زړه راز ورته ويلى او له هغ３ 
سره ي３ خبرې ك７ي دي. الندې ＇و لندۍ د ب５ل／３ په تو－ه و－ورئ چ３ د سپوږم９ په اړه 

ويل３ شوې دي:
سپوږم９ په ما دې ＇ه احسان دى
زما اشنا د ديواله س５وري ته ＄ينه

***
سپين３ سپوږم９ حال راته وايه

زما اشنا مجلس له چا سره كوينه 
***

كه دې زما ديدن يادي８ي
سپوږم９ ته －وره زه په بام والړه يمه

***
سپوږم９ په من＃ د اسمان راغله

ب３ ياره خوب نشته كه ماته نه را＄ينه
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د متن لن６يز:
شاعر په خپل خيال ک３ له سپوږم９ سره د زړه خواله کوي. د سپوږم９ يواز４توب 
له خپل ＄ان سره پرتله کوي. بلنه ورکوي چ３ را＄ه کينو او زړونه يو بل ته تش ک７و. 
بيا د سپوږم９ هغه ＄انگ７نه ＇رگندوي چ３ تا ډ４ر ＇ه ليدلي او د هر چا له رازونو 
خبره ي３. په پايله ک３ وايي چ３ ستا زړه له دنيا تنگ شو ＄که اسمان ته الړې. په 
دنيا ک３ دې مينه او الفت نه ليده او په انسانانو ک３ دې اخالص نه ليده؛ ＄که خپه 

شوې او أسمان ته الړې.

فعالیتونه

     ١_ زده کوونکي دې په وار د شعرونو برخه په لوړ اواز ولولي او هره برخه دې معنا 
ک７ي.

لن６ مفهوم  د هغه  بيا دې  او  ولولي  په چوپه خوله  يو ＄ل  ٢_ زده کوونکي دې شعر 
وليکي او په خپلو خبرو ک３ دې ووايي.

٣_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.
١_ گوته  ٢_ اللهاند  ٣_ غ７ى   ٤_ ＄ال   ٥_ سپوږم９ ٦_ مل

٤_ زده کوونکي دې وگوري چ３ په شعر ک３ کوم３ کيس３ ته اشاره شوې وي، نو د 
کيس３ په اړه دې خبرې وک７ي.

كورن９ دنده 

زده کوونکي دې د سپوږم９ په اړه يو شعر وليکي او يا دې د سپوږم９ په اړه پن％ه لن６ۍ 
وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي.
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n  ستاسو مشران ＇وك دي؟
هره ！ولنه ＄انته ارز＊تونه لري. افغاني ！ولنه په دې اړه خورا ب６ايه ده.  كشر او 
مشر، ＄وان او سپين ږيرى، ＊％ه او نارينه ！ول په خپلو من％ونو ك３ د راشه درش３ او 
چال چلن الرې او اصول لري. كشران د مشرانو درناوى كوي. په وړاندې ي３ ب３ ادبه 
خبره نه كوي. خبرې او الر＊وون３ ي３ مني. مشران هم په خپل وار په كشرانو مينه 
كوي. خواته ي３ رانژدې كوي او لورينه پرې كوي. ＊％３ په ！ولو ！ولنو، په ت５ره بيا په 
افغاني ！ولن３ ك３ د زيات درناوي وړ دي.ان په جنگ جگ７و ك３  هغوى د درناوۍ 

وړ گ２ل كي８ي او ＇وك كار پرې نه لري.
n  د مشرانو په وړاندې تاس３ ＇رنگه چلن كوئ؟
n  د مشرانو چلن ستاسو په وړاندې ＇نگه دى؟

شپ８ويشتم لوست

د مشرانو حقونه
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پر مور، پالر، ورو１و، ترونو، ماماگانو سرب５ره د نورو مشرانو درناوى او عزت هم پر موږ 
الزم دى. مشران دوه ډوله دي: يو هغه چ３ په عمر ك３ له يو چا ＇خه زيات وي. بل هغه 
خلك دي، چ３ د زيات３ پوه３ او علم خاوندان وي. )لويوالى په عقل دى نه په كال - شتمني 

په زړه ده نه په مال( ددې دواړو ډلو احترام او درناوى پر كشرانو باندې الزم دى.
د يوې خوشحاله كورن９ بنس يو بل ته پر درناوي او په خپلمن％ي پوهاوي اي＋ى وي. 
لويان پر كشرانو مينه او شفقت كوي او كشران د لويانو او مشرانو درناوى كوي. خبرو ته ي３ 

غوږ نيسي او كه كومه ＊ه الر＊وونه ورته وك７ي، هغه مني.
زموږ كشران بايد  د خپل３ ！ولن３ له دود، دستور او فرهنگ سره سم د مشرانو درناوى 
وك７ي، په وړاندې ي３ په ب３ ادب９ او لوړغ８ خبرې ونه ك７ي. په سپكه سترگه ورته ونه گوري. 
كه سرويس يا بل داس３ ＄اى وي چ３ يو مشر يا سپين ږيري ته پك３ د ناست３ ＄اى نه وي او 
كشران ناست وي، بايد كشران خپل ＄اى په ډ４ر ادب مشرانو ته پري８دي. كله چ３ په مخه 
ورشي، بايد سالم ورك７ي او عزت ي３ وك７ي. هغس３ چلن ورسره ونه ك７ى چ３ د مشرانو 

له شان او حيثيت سره سمون ونه لري. 
مشران د ژوند ډ４رې تجرب３ لري او هغه د چا خبره تر كشرانو ي３ ډ４ر كميسونه زاړه ك７ي 
او د ژوند ترخ３ خوږې ي３ ＇كلي دي، له دې امله ي３ بايد خبرې او الر＊وون３ په ډ４ره مينه 

واور４دل شي او عمل پرې وشي.
هغه خلك چ３ تر تاس３ كشران وي، خو د پوه３ او علم له مخ３ پر تاس３ زيات وي، نو 
الزمه ده، چ３ د پوه３ او علم له مخ３ ي３ درناوى وك７ئ. كوالى شئ، په ډ４ر ادب ور＇خه 

د هغو مسايلو پو＊تنه وك７ئ، چ３ پرې نه پوهي８ئ.
له بل３ خوا پر كشرانو باندې لورينه اومهرباني د لويانو دنده ده. مشران بايد پر كشرانو الس 
ت５ر ك７ي، پيرزوينه پرې وك７ي، وي３ نازوي او كه چ５رې كومه ت５روتنه او غلطي ترې وشي، 
بايد وي３ ب＋ي او سمه الر＊وونه ورته وك７ي. د هم％ولو او نورو ملگرو تر مخه ي３ سپك نه 
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ك７ي. تل ي３ وه）وي او شخصيت ته ي３ وده ورك７ي.
د مشرانو درناوى او په كشرانو مهرباني او شفقت زموږ اسالمي دنده هم ده. د ！ولن３ د 

＊３  ودې، پراختيا او د چارو د ＊ه سمون لپاره پر دې كار زيات ！ينگار شوى دى.  
كه موږ وغواړو چ３ په سپين ږ４رتوب  ك３ مو درناوى وشي، بايد له اوسه  د لويانو درناوى 
وك７و.  ب３ ادبه انسان  د وچ３ ون３ په ＇５ر دى.  وچه ونه، نه سيورى لري او نه م５وه كوي، 

يوازې د وهلو او سي％لو كار ترې اخيستل كي８ي.

د متن لن６يز:
！ولنه له افرادو ＇خه جوړه شوې ده. دا افراد پر يو بل حقونه لري. مشر په كشر، 
نارينه وو زيات  په  په ＄وان. همدا رنگه ＊３％  او زوړ  په زوړ  په مشر، ＄وان  كشر 
حقونه لري. كشران بايد تل د مشرانو عزت اودرناوى وك７ي. مشران بايد پر كشرانو 
باندې پيرزوينه او مهرباني وك７ي. وي３ روزي، وي３ پالي او ذهني اوبدني ودې ته ي３ 
پاملرنه وک７ي. دا د ！ولن３ نظام دى. نظام په همدغو ستنو والړ دى. بايد ！ينگ يي 

وساتو.

  
فعالیتونه

      ١_ زده كوونكي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي:
    كشران پر مشرانو ＇ه حقونه لري؟

    ول３ بايد پر كشرانو مينه او شفقت ولرو؟
    داسمه ده چ３ وايي: ))درناوى بايد له كور ＇خه پيل، په ＊وون％ي ك３ تمرين او په 
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！ولن３ ك３ عملي شي(( وي３ ＇７５ئ.
    ستاسو په اند د يوې ＊３ او خوشحاله کورن９ ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟

٢_  د الندې جملوخالي ＄ايونه په مناسبو كلموډك ك７ئ:
    هره ！ولنه ＄انته ..............لري.

    مشران بايد ..............  خواته نژدې  او لورينه پرې وك７ي.
    د ...............  احترام او درناوى پر كشرانو باندې الزم دى.

٣_ زده كوونكي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي:
    لوم７ۍ ډله دې په پورته لوست ك３ خاص نومونه پيدا او ودې ليكي. 

   دويمه ډله دې په پورته لوست ك３ كارول شوي عام نومونه پيدا او ودې ليكي.
    در４مه ډله دې  په كلمو ك３ ب５ال ب５ل３ )ى گان３( پيدا او د هرې ډل３ كلم３ دې په 

ترتيب سره ب５ل３ ب５ل３ وليكي.
    ＇لورمه ډله دې په متن ک３ متضادې کلم３ ول＂وي او ودې ليکي.

    
كورن９ دنده

  زده كوونكي دې په خپلو كورونوك３ د مشرانو د حقونو په هكله  له خپلو ميندو 
ك３  ！ولگي  په  دې  ته  سبا  او  وليكي  دې  نظريات  هغوى  د  وك７ي.  خبرې  سره  اوپلرونو 

ووايي.
    زده کوونکي دې مور، پالر يا بل کوم مشر ته ليک وليکي.

پر ماشومانو مينه او د لويانو درناوى وك７ئ.
حضرت علي كرم اهلل وجهه
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n  ستاسو په اند ＊ه هلك او سره م２ه ＇رنگه عبارتونه دي؟
او د كلمو ډولونه ولوستل. دلته د  ب３２  ت５رو لوستونو ك３ مو د )ى( ب５الب５ل３  په 

صفت او د هغه د ＄انگ７تياوو په اړه خبرې كوو.
n  ايا پخوا مو د صفت په اړه ＇ه اور４دلي دي؟

n  ستاسو په اند صفت ＇ه معنا لري؟

اوه ويشتم لوست  

ستاينوم )صفت( او ډولونه ي３
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الندې جمل３ ولولئ او هغو كلمو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ورالندې ايستل شوې ده:
     زه روغ رم يم.

     زموږ ملي پوځ خورا غ＋تلى دى.
     زه خوشحال كمزورى نه يم چ３ به ډار ك７م.

     خدايه ＇ه شول هغه ＊كلي،  ＊كلي خلك؟
     تور ت５ل په توره تي８ه ！ول توى شول.

په پورته جملو ك３ روغ، غ＋تلى، كمزورى، ＊كلي، تور او توره هغه كلم３ دي چ３ د 
يو چا، يو شي او يا يو نوم ＇رنگوالى ＊يي.

ويلى شو ستاينوم هغه كلمه ده چ３ په خپلواك ډول نوم نه وي، خو د يو نوم حالت، 
＇رنگوالى، ＇ومره والى او اندازه ＊يي.

 .
پو＊تنه 

د زده كوونكو يوه ډله دې داس３ عبارتونه ووايي چ３ پورته صفتونه پك３ راغلي وي.

اصلي ستاينوم:
الندې جملو ته وگورئ او هغو كلمو ته پام وك７ئ چ３ كر＊ه ورالندې ايستل شوې ده:

    ＊ه س７ى د هرچا خو＊ي８ي.
     توره تخته د تدريس جزء دى.

     په اوړي ك３ سپين كالي اغوندئ.
وگورئ، ＊ه، توره اوسپين کلم３ چ３ اصلي ستاينومونه دي، د س７ي، تخت３ او كاليو 
حالت ＇رگندوي. په دې توگه اصلي ستاينوم هغه  ستاينوم ته وايي چ３ د يو نوم اړوند حالت 

＇رگند ك７ي.
 اصلي ستاينوم دوه ډوله دى. يو ته ي３ ساده او بل ته مركب وايي.
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ددې ډولونو ب５لگ３ په الندې جملو ك３  وگورئ: 

      لوڅ له اوبونه ډاري８ي.
     ولس په خپله ژبه ژوندى دى.

    ！ي م３ مه بوله غور＄نگ راباندې مه ك７ه. 
     اتل په ونه لن６ او په تنه پلن دى. 

او
     توريالى په خپل３ تورې وياړي.

     تر ناپوه دوست هو＊يار د＊من ＊ه دى.
    پوهيالى د پوهنتون د استادانو علمي رتبه ده.

كه پورته جملوته پام وك７ئ، نو ＇رگنده به شي چ３ لوڅ،  ژوندى، ！ي، لن６، پلن ساده 
كلم３ دي چ３ د ولس، انسان او اتل ＇رنگوالى ＊يي. په دې ډول ويالى شو چ３ ساده 

ستاينوم  يوه كلمه وي، يعن３ مفرده كلمه وي.  

توريالى، ناپوه او پوهيالى مركب３ كلم３ دي، يعن３ توريالى له )تورې( او )يالي(، ناپوه له 

)نا( او )پوه( او پوهيالى له )پوه( او )يالي( ＇خه جوړې شوې دي. په دې ډول مركب هغه 

صفت دى، چ３ له دوو او يا زياتو توكو ＇خه جوړ شوى وي. 
                 

 زده كوونكي دې د ساده او مركبو صفتونو ب５لگ３ وړاندې ك７ي.

پو＊تنه
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پرتله ييز يا مقايسي ستاينوم: 
پرتله ييز ستاينوم په دوو ډولونو تر سره كي８ي. 

الف: د )ډ４ر( په مل／رتيا، لكه:
١_ دا قلم ترهغه قلم ډ４ر ＊كلى دى.

٢_ احمد تر ما ډ４ر هو＊يار دى.

ب: د )خورا يا ال( په مل／رتيا، لكه:
٣_ دا قلم ترهغه خورا ＊كلى دى.

٤_ زما ورور ترما ال هو＊يار دى.
د صفت او موصوف －رداني سمون )مطابقت(

په پ＋توژبه ك３ صفت له موصوف سره د جنس )نارينه، ＊％ينه(، شم５ر او حالت له 
پلوه －رداني８ي.

صفت له موصوف سره په عمومي تو－ه په الندې در４و ډل／يو و４شل كي８ي:
الف: هغه صفتونه چ３ له خپل موصوف سره د نارينه جنس د شم５ر له مخ３ سمون نه 

لري، خو د ＊％ينه جنس له موصوف سره پوره سمون لري، لكه په الندې ب５ل／و ك３:
              نارينه         ＊％ينه

   مفرد       جمع       مفرد       جمع
شن３ هندوا３１ شنه هندوا１ه  شين خ＂كى     شنه خ＂كي   

＊كل３ كتابچ３  ＊كل３ كتابچه  ＊كلى كتاب    ＊كلي كتابونه   
＊３ نجون３ ＊ه هلك     ＊ه هلكان              ＊ه نجل９   

ب: هغه ډله ستاينومونه چ３ د نارينه جنس او ＊％ينه جنس د شم５ر له مخ３ له خپل 
موصوف سره پوره سمون ＊يي، لكه په الندې ب５ل／و ك３: 
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＊％ينه             نارينه     
 مفرد       جمع                 مفرد     جمع

شن３ لمن３ شنه لمنه   شين ب０     شنه ب２ونه   
خوږې م３２  تر４و انار     تروه انار             خوږه م２ه  

اوم３ هندوا３１ پوخ خ＂كى    پاخه خ＂كي           اومه هندوا１ه   

د متن لن６يز:
په پ＋تو ك３ ستاينوم  د يو نوم يا شي ＇رنگوالى او ＇ومره والى ＇رگندوي. ساده 
ستاينوم او مركب ستاينوم مو وپ５ژندل. د هغو نمون３ موپه كلمو او جملو ك３ ول５دې. 
اوس له يو ل７ تمرينونو ＇خه وروسته تاسو كوالى شئ، صفت او ډولونه يي ال ＊ه 

وپ５ژنئ.

فعالیتونه

     ١_   زده كوونكي دې په الندې جملو ك３ صفتونه په گوته ك７ي:
    ته اوس ＇نگه ي３، روغ شوى ي３؟ 

    زلمى خورا غ＋تلى ＄وان دى.
    ته ال ＇ومره كمزورى ي３!

    دا ＇نگه ＊ايسته او ＊كلى ＄اى دى! 
    تور توتان له تا قربان. 
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٢_  زده كوونكي دې په دوو ډلو وو４شل شي.
    لوم７ۍ ډله دې داس３ كلم３ ووايي چ３ ساده ستاينومونه پك３ راغلي وي.

    دويمه ډله دې د  مركب ستاينومونو  ب５لگ３ راوړي.

ب５لگ３  ب５ل３  ب５ال  صفتونو  د  وار  خپل  په  ك３  متن  الندې  په  دې  كوونكي  زده   _٣
وليكي:

)) گالل９ له كورن９ سره گلباغ ته تلل３ وه. د پسرلي موسم و. ډ４ره نرمه  او ＊كل３ هوا 
چل５ده. گالل９  خپل ورور ننگيالي ته وويل، ＇ومره توتان چ３ خوړى ش３، خوره ي３. خو 
گوره چ３ ناروغه نه ش３.  پالر ي３ گالل９ ته وويل: زه تلونكى يم، هغه زما توره كورت９ راوړه. 
گالل９ ورته وويل،  پالره، هغه خيرنه ده. هغه بله كريمي كورت９ م３ دې راوړې ده. پالر ي３ 
په غوسه ورته وويل، گالل９ دا دې ＇ويم ＄ل دى، چ３ خبرې ته ＊ه غوږ نه نيس３. گالل９ 

له پالر ＇خه ب＋نه وغو＊ته((

   
  

كورن９ دنده

     زده كوونكي دې په لوست ك３ د كارول شوو صفتونو د ！ولو ډولونو ب５لگ３ ب５ل３، ب５ل３ 
وليكي او ！ولگي ته دې راوړي.

د اسالم ستر پيغمبر� فرمايي: د زيات３ پوه３ واال ارز＊ت تر هغه 
چا زيات دى، چ３ ل８ه پوهه ي３ ترالسه ك７ې ده.
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n  تاسو تراوسه نظم لوستى دى؟
موږ هره ورځ په كور ك３ خبرې كوو، په ＊وون％ي ك３ خبرې كوو، لوست لولو، 
له چانه پو＊تنه كوو، د چا پو＊تن３ ته ＄واب وايو. دې عادي خبرو ته نثر وايي، خو 
كه داس３ يوه ليکنه ولولو چ３ وزن ولري او يا له موسيق９ سره وويل شي، نو دا ډول 
وينا له خبرو سره توپير لري. دې ډول وينا ته نظم وايي. تر اوسه مو په درسي كتابونو 
ك３ نثر هم لوستى او د ژبو په كتابونو ك３ مو نظم هم. دلته ستاسو د زياتو معلوماتو 

لپاره په نظم خبرې كوو.
n  ستاسو په اند نظم ＇ه شي ته وايي؟

اته ويشتم لوست

نظم او ډولونه ي３
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ليكن３ دوه ډوله دي. يوې ته نثر وايي او بل３ ته نظم. نثر به په راتلونكو ！ولگيوك３ په 
مفصل ډول ولوستلى  شئ. دلته په نظم باندې ＄غلنده نظر اچوو.

وايي، شعر يا نظم هغه وينا ده چ３ وزن او قافيه ولري. د نظم معنا عموما د شعرمترادفه 
ده او له هغ３ سره په يوه معنا كارول كي８ي. خو د شعر او نظم ترمن＃ توپير شته. شعر موزونه 

او تخيل لرونك３ وينا ده او نظم موزوني قافيه لرونك３ وينا ته وايي.
 نظم د ب３２  له مخ３  دا ډولونه لري:

١_ مثنوي: هغه نظم دى چ３ د هربيت دواړه مسرۍ ي３ يو ډول قافيه ولري. اوږده، 
اوږده مطالب،  تاريخي او حماسي، اخالقي، عرفاني او داس３ نور موضوعات پك３ ډ４ر ＊ه 

بيان５داى شي. ب５لگه ي３ په الندې ډول ده:

٢_ بولـله )قصيده(: هغه نظم ته وايي چ３ تر يوې مطلع الندې ويل كي８ي. اوږده او 
ډول ډول مضامين پك３ راوړل ك８５ي. د بيتونو شم５ر ي３ له شپاړسو ＇خه نيول３ بيا تر دوو 

سوو پورې رسي８ي. يوه ب５لگه ي３ الندې وگورئ:
گل ــار  ــه ب د  شـــول  راغ  و  بـــاغ  پـــه  شــگــفــتــه 
ــه د４ــــوار گل ــم پ ــه كــو＇ــه ه ــم پ ــه بـــاغ ه ــم پ ه
ونــيــو بــــو！ــــو  ـــو  ـــل گ د  گــــل  ــــــــوازې  ي نــــه 
ــــار گل ــو گـــل، ونــيــو ان ــال ـــــادام گـــل، شــفــت ب
پــ شول گلو  پــه  ــار و خــس  بــو！ــي، خ كــا１ــي، 
گل ـــار  ـــت س شــــو  ــو  ــون ــب ــي ع واړو  هـــمـــه  د 

فـــرزنـــده ـــــن  وط ـــــاك  پ د  اى 
ــه ــام ــغ ــي پ ــــــد  ژون ـــــوي  ن د  اى 
ــه ــل ــب ســن ــــــاغ  ب د  افـــــغـــــان  د 
ي３ كــــار  د  مـــســـؤول  تـــه  ســبــا 
كــ７ه زده  ــم  عــل او  ــــالق  اخ ＊ـــه 
عــلــم هـــرچـــا لـــه پـــه كــــار دى
دي مـــســـؤول  دواړه  ـــر  ن ــه  ــ％ ＊

دلــبــنــده خــــــوږه  ـــــام  ق د  اى 
قـــامـــه ــــــن  وط د  أرزو  اى 
ــه ــل ــب ــل ب ـــــ０  ب د  پــــ＋ــــتــــون  د 
ـــالر ي３ ـــور او كــه تــه پ كــه تــه م
ــــلــــوســــه كــــ７ه  هــــلــــه هــــلــــه ت
كــــار دى ــــرو  ن د  ـــش  ت ـــه چـــ３  ن
... دي  مقبول  عمل  ＊ــه  پــه  خــو 
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دى گـــل  واړه  ــي  ــگ ل ــر  ــظ ن ــو  ــرگ ــت س د  چـــ３ 
گل.... يسار  يمين  گل  وروسته  د  گل  ــدې  وړان

٣_  غزل: هغه ډول نظم دى چ３ د لوم７ي بيت دواړه مسرې ي３ سره  هم قافيه وي. د 
بيتونو شم５ر ي３ تر ١٦ او كله نا كله تر ٢٠پورې رسي８ي. ！ول３ دويم３ مسرې ي３ د لوم７ي بيت 
قافيه تعقيبوي. جوړ＊ت ي３ د قصيدې په ＇５ر دى. له يوې مطلع نه پيروي كوي او وروستي بيت 

ته ي３  مقطع وايي. په مقطع ك３ معموًال د شاعر نوم يا تخلص را＄ي. دا هم دغزل يوه ب５لگه:
ــ８دي ــر４ پ ـــن  وط تــه  مــخ  و  ــــوري  وگ دې  چــ３ 
پر８４دي تــن  ـــوزي  وال روح  چــ３  دى  ＇ــه  ــن  وط
ـــردار شي ـــب خ ــه  حــســن ـــه  ل دې  كـــه  ــالن  ــب ــل ب
ــ８دي ــر４ ـــداره بـــه چــمــن پ ـــن ــا د مـــخ پـــه ن ســت
ــــه جــاربــاســه وت ــ３  ــان ــخ ــت ب و  ـــه خـــومـــخ  ＇
ـــ８دي ـــر４ پ بــرهــمــن  پــرســتــش  بــتــو  د  ـــ３  چ
ــوري ــه ل ــو ســتــا پ ــ３ مــســافــر ش ــ３ زړه م ــه چ ＊
ــ８دي ــر４ ــمــن پ عــقــيــق ال شـــي قــيــمــتــي چـــ３ ي
حسينه دى  ـــه  ＇ ـــــد  ژون ــــ７و  م د  جــفــا  د 
ــدن پـــر４ـــ８دي ــب ــل ـــه د جــــور خــــوى زمــــا گ ك

او  دويمه  لوم７ۍ،  لري.  مسرۍ  ＇لور  چ３  دى  نظم  هغه  )＇لوريزه(:  رباعي   _٤
＇لورمه مسره ي３ سره هم قافيه او دريمه ي３ اختياري وي. ب５لگه ي３ الندې وگورئ: 

ــ７ي ــــي وطــــن تــــاال ك ــــزان چـــ３ راش خ
ـــ７ي ك ــــــــال  واوي ــــه  پ بــلــبــلــ３  ــــ０  ب د 
هــجــران دى ــا  ســب كــه وصــــال دى  نــن 
ــ７ي ک جـــال  ــه  ــل ＄ واړه  ـــه  ب ــد  ــن ــازم ــي ن

٥_  قطعه: هغه نظم دى، چ３ مطلع او مقطع نه لري. شم５ر ي３ له دوو بيتونو ＇خه 
نيول３ تر زياتو بيتونو پورې وي.  الندې يوه ب５لگه ي３ وگورئ:
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ــ８دې ــي ــ＋ انـــد４ـــ＋ـــنـــه كــــه پــــه غـــــره ك
ــا ـــــم لــــكــــه و４ــــ＋ــــتــــه ك ـــــه ه ـــــر ب غ
ـــــه دى ن ــــت  ــــالم م خــــــــوار ســــــ７ى 
ــــ３ ＄ـــــان اوبـــــــه كــا ــــم ك ــــه غ ــــه پ ك

 د متن لن６يز:
پ＋تو ادبيات خورا ب６ايه لمن لري.  رنگارنگ３ ب５لگ３ لري. ولسي ادبيات ي３ خپل 
＊كل３ رنگونه لري او ليكل３ ادبيات ي３ خپل. ليكلي ادبيات ي３ ډ４رې زيات３ ب３２ 
رباعي  غزل،  )بولل３(،  قص５دې  مثنوي،  د  توگه  په  ب５لگ３  د  دلته  ترې  موږ  لري،. 
)＇لوريزه( او قطع３ نومونه واخيستل. داس３ نور ډ４ر ډولونه شته چ３ د عربي عروضو 

په پيروۍ ويل شوي دي، ك５داى شي په راوروسته ！ولگيو ك３ ولوستل شي.  

فعالیتونه
١_ زده كوونكي دې په در４و ډلووو４شل شي:

    لوم７ۍ ډله دې  نثر راوپيژني او ب５لگ３ دې ووايي.
    دو４مه ډله دې د نظم معنا＇رگنده ك７ي.
    در４مه ډله دې د نظم ډولونه بيان ك７ي.

٢_ زده كوونكي دې په پورته متن ك３ د )ى( ډولونه په ن＋ه او اړونده كلم３ دې په خپل 
خپل كتار ك３ يو تر بل الندې وليكي او نورو زده كوونكو ته دې بيان ك７ي. 

٣_ زده كوونكي دې وگوري چ３ په پورته متن ك３ كوم صفتونه پيدا كولى شي. هغه 
دې په گوته ك７ي او ودې ليكي. 

٤_الندې متن ولولئ. د نومونو ډولونه، ب５الب５ل３ )ى( گان３ او صفتونه پك３ په گوته ك７ئ. 
هر يو ي３ بيالب５ل وليكئ او د زده كوونكو په وړاندې ي３ ولولئ:

هغه  مدير  ＊وون％ي  د  شوه.  زياته  ناروغي  ي３  هلته  الړ.  ته  ＊وون％ي  و.  ناروغ  احمد 
روغتون ته واستاوه. په روغتون ك３ يو ډاك＂ر له احمد ＇خه پو＊تنه وك７ه: ))احمده، په كوم 
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＊وون％ي ك３ ي３؟((  احمد ＄واب ورك７: ))د سيد جمال الدين افغان په من％ني ＊وون％ي 
ك３.(( بيا ي３ ترې وپو＊تل: ))پرون دې ＇ه كا رك７ى و؟(( احمد ＄واب ورك７: ))پرون د 
جمع３  ورځ وه. ډوډۍ م３ وخوړه او د لمبا لپاره يو ډن６ ته الړم، هلته نور هلكان هم وو. 
اوبه خ７ې وې. له لمبا وروسته لمر ته ＇مالستم. كله چ３ كور ته الړم ！وله شپه م３ ＄ان 
خوږ４ده.(( ډاك＂ر ورته وويل: ))ته هو＊يار هلك ي３. په والړو او ناپاكو اوبو ك３ لمبل زيان 
لري. له لمبا ＇خه وروسته تود لمر ته ＇مالستل ＊ه نه دي. په م７ه گ６５ه لمبا ＊ه نه ده. ل８ 
ترل８ه د ډوډۍ او لمبا تر من＃ بايد يو نيم، دوه ساعته وخت وي. بايد خپل３ روغتيا ته پام 
وك７ې. هرشى بايد ونه خورې. خواړه دې هرو مرو بايد پاك وي. ＄ان دې هم بايد پاك 
وي... اوس ＄ه، درمل م３ درك７ل، په خپل وخت ي３ وخوره، ډ４ر ژر به ＊ه ش３. پام كوه، 

چ３ د م５وې خوراك دې ه５ر نه شي.((
احمد له ډاك＂ر ＇خه مننه وك７ه او د هغه الر＊وون３ ي３ په غوږ ك３ ونيول３. كور ته د تگ پر مهال 
ي３ په بازار ك３ سرې، سرې م３２ وليدې. ډ４رې ي３ خو＊３ شوې. م３２ ي３ واخيست３ او كور ته الړ.

 

   
كورن９ دنده

      زده  كوونكي دې ه）ه وك７ي چ３ د خپلو كورنيو د غ７و په مرسته له پورته نظمونو ＇خه 
د يو نظم نمونه پيدا ك７ي، وي３ ليكي او سبا ته ي３ د نورو ！ولگيوالو په مخك３ ولولي.

همدا شان  زده كوونكي دې ه）ه وك７ي د پورته نظمونو په پيروۍ له ＄انه كوم نظم جوړ 
ك７ي او د زده كوونكو په وړاندې دې ولولي. 

داس３ كوم شى نشته، چ３ د زده ك７ې له الرې ترالسه نه شي، هي＆ 
شى زده ك７ې ته نه رسي８ي. زده ك７ه بد اخالق پر ＊و اخالقو بدلوي. 
انسان د  ي３ راوړي. زده ك７ه  په ＄اى  او د هغى  ناوړه اصول سموي 

پر＊تو تر كچ３ لوړوي.
مارك تواين 
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بريا:   كاميابي، السته راوړنه
برياوې:  د بريا جمع حالت

بن６ار: د همزولو ان６يواالنو مجلس 
ب５لگه:   مثال، نمونه

ب５وزلى:  غريب، له مال او شتو ب３ برخ３
   ))پ((

پات３ شونى:  باسي، كوم شى چ３ پات３ شي، باسي خواړه
پالل:  روزل، عبادت كول
پاي＋ت:  پاي５دونكى، بقا

پا＇ون:  قيام، د يوعمل پر وړاندې در４دل
پرتله:   مقايسه، يو شى له بل شي سره پرتله كول

پرتليز:  مقايسوي
پر＄ي:  لو４دل، سقوط كول، له من％ه تلل

پرې:  قطع، غوڅ شوى
پر４شاني:  خپگان، اند４＋نه

پن＃:  وده، تکثر
پن６:  بار

په ＄ان اعتماد:  په ＄ان باور او ويسا
 پول３:  سرحدونه

پوهاند:  د پوهنتون د استادۍ تر ！ولو لوړه او 
وروست９ علم３ رتبه

پوهندوى:  د پوهنتون د استادۍ د پيل ＇لورمه 
علمي رتبه، خپلواك استاد

پوهنمل:  د پوهنتون د استادۍ د پيل در４مه علمي 
رتبه، اسيستانت

پوهنوال:  د پوهنتون د استادۍ د پيل پن％مه علمي 
رتبه، خپلواك استاد  

پوهنيار:  د پوهنتون د استادۍ د پيل دويمه علمي رتبه،اسيستانت
پوهيالى:  د پوهنتون د استادۍ لوم７ۍ علمي رتبه، اسيستانت

پياوړتيا:  قوت، ＄واك
پيرزوينه:  لور４نه، پيرزو كول

پيروي:  متابعت، د چا په الره تلل
پ５ر:   پ７او

پ５（:  واقع
  ))ت((

تاړاك:  چور وچپاول
تدبير:  د كارونو يا ستونزو د سم سر ته رسولو لپاره د 

))الف((
أبده:  لرغونى، تاريخي اثر، ودان９، ＇لي  

اتفاق:  يووالى، اتحاد 
اثار:  ن＋３، ليكن３، تآليفات

اخروي:  د هغ３ ن７ۍ، د اخرت
اراده:  د انسان داخلي او ذهني ＄واك چ３ يو       

كار ته انسان ه）وي، په عواطفو السبرى  
ارز＊ت:  اهميت، مهموالى، ارزش

ازمايل:  ازم５＋ت، امتحان، د يو شي يا يو كارمعلومول
استوا:  د ＄مك３ مالوستنى، د استوا كر＊ه )هغه  

فرضي كر＊ه چ３ له دوو قطبونو ＇خه په مساوي 
اندازه له ＄مك３ ＇خه راچاپ５ره شوې او ＄مكه ي３ په 
دوو برخو و４شل３ ده. يوې ته ي３  شمالي او بل３ ته ي３ 

جنوبي نيمه كره وايي.(
استوگن％ى:د اوس５دو ＄اى، كور، تا！وبى

افاده:   ＊ودل، ويل، ＇رگندول
افاقي:  د يو شي په باره ك３ اضافي معلومات

ام البالد:  د ＊ارونو مور
امتياز:  د نورو په پرتله غوره والى

انتباه:  وي＋تيا، له غفلت نه راوتل، خبر４دل
انتقال:  ل８５دول

اند４＋نه:  تشويش
اند: فکر

اور＊ت:  د باران، ږل９ يا واورې اور４دل
ا！كل:  تخمين، قياس

اړخ:  خوا، لورى
اړين:  ضروري

اله:  يو شى، يوه وسيله
   ))ب(( 
باصره:  د ل５دلو حس، سترگ３

با１ده:   كلى، ＇و كورونه چ３ يو ＄اى پراته وي
بخت:  طالع، هغه شى چ３ له وړاندوين３ پرته د 

انسان په ژوند ك３ رامن％ته كي８ي 
بركت:  پر４ماني، ن５كمرغي، مبارك

برهمن:  د برهمايي )بودايي( د ين الر＊ود

وي５پانگه
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حل په الرې فكر كول
ترجيح:  په يو شي باندې د بل شي غوره گ２ل

ترې:  له هغه )هغ３( ＇خه
تس ونس:  بيخي له من％ه وړل، پوپنا 

تصوف:  په مسلمانانو ك３ د معرفت، اهلل> 
پ５ژندلو او روزن３ الره چ３ زياتره په ك３ له ن７ۍ سره 

اړيك３ شلي８ي 
تعليق:  ＄ن６ول، د سرته رسون３ د وخت له ！اكلو 

پرته د يو كار ＄ن６ول 
تلوسه:  ژر ژر، هيله، أرزو 

تنفسي سيستم:  د هغه غ７و مجموعه چ３ د 
ساك＋لو )تنفس( سيستم جوړوي.

تنگسه:  د ژوند د مالي شونتياوو نه لرل، سختي
توپاني:  له باد او باران ډكه هوا 

توحيد:  د اهلل> يو گ２ل، د اهلل> په يووالي 
خوله خو＄ول )اقرار(

تور:  تور رنگ، تهمت )تور پورې كول(
توكى:  ماده، شى

ت７او:  اړيك３ )ت７＊ت(
ت５ز:  چابك، بي７ه، چ＂ک

   ))ټ((
！＂９:   كناراب،  د سارا ناستي ＄ای.

   ))ج((
جمال:   ＊ايست، ＊كال

جوت:  ＇رگند، ＊كاره  
جور:  ظلم، زياتى

   ))ځ((
＄انگ７تيا:  يو شى چ３ له بل شي ＇خه ب５لوي

＄النده:  رو＊ان
   ))چ((

چپاو:  يرغل، حمله
چم:  شاوخوا كلى، گاون６

چوغندر:  لبلبو )د مل９ او گازرې په ＇５ر په 
＄مك３ ك３ كرل كي８ي او لويي８ي او د بورې د 

جوړولو لپاره ترې گ＂ه اخلي.(
چو９１:  پو＄ي ＄اى )د عسكرو د اوس５دو ＄اى(

   ))څ((
＇ارنه:  تر سترگو الندې ساتل )مراقبت(

＇اروي:  ＇لوربولي، حيوانات
＇７＄اى:  د ＇ارويو د پوولو شين او له و＊و ډك      

＄اى،  و＊يا１ه
   ))ح((

حساس:  ژر پوه５دونکى، هغه ＇وك چ３ 
د چا له معمول３ خبرو يا چلن ＇خه خپه كي８ي، 

ارز＊ت لرونكى، د پام وړ، د چ＂كو او ډ４ر ژر 
موندلو＄واك

حيثيت:  ！ولنيز ارز＊ت او اعتبار چ３ د يو چا د 
سرلوړۍ او نيكنام９ المل كي８ي.

 ))خ((
خار و خس:  اغزې او خ％ل３، هغه شى چ３ 

د يو كار د سرته رسولو مخه نيسي، اغزى، مزاحم 
خبريال:  د خبرونو ！ولوونكى او ليكونكى

ختن:  په چين ك３ يوه سيمه ده
خلقت:  زوك７ه

خ％ل３:  ناپاكي، د كور پات３ شوني، جارو شوي شيان
خ７وب:  په اوبو اوبولی، موړ، س５راب، 

   ))د((
د وين３ فشار:  هغه فشار چ３ زړه ته د ورتلونكو 

رگونو پر د４والونو واردي８ي. 
د وين３ كلسترول:  هغه غوړه ماده چ３ په عصبي 
جوړ＊ت ك３ موجوده ده او په وينه ك３ ي３ ډ４روالى د 

شريانونو د تنگ５دو او قلبي ناراحت９ المل كي８ي. په 
وينه ک３ د غوړو زياتوالى.

دام:  د الوتونكو د نيولو وسيله، چل، فريب
دبدبه:  لويوالى، عظمت

دردمن:  زړه سواند، درد４دونكى
دستور:  الر＊وونه، دود

دلبند:  په زړه پورې
دولتي مؤسس３:  وزارتخان３ او رياستونه، په يوه 

دولت پورې اړوندې ادارې
د１يا:  شين بو！ى دى، خام خوړل   كي８ي)گشنيز( 
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ستون:  راگر＄５دلى
ستونزې:  مشكالت

سرطان:  د جنيتيكي مادي له امله د بدن د سلولونو 
له واكه د وتل３ ودې له امله پ５＋ه شوې ناروغي چ３ 
د بدن د سلولونو طبيعي غذا او اكسيجن خوري او 

د تومور په نوم يوه غده رامن％ته كوي. د لمريز كال د 
＇لورم３ مياشت３ نوم دى.

سر＊ندنه:  له سره ت５ر４دل، فداكاري، سرتيري
سفير:  په بهرني ه５واد ك３ د يو ه５واد رسمي استازى

سالمتيا:  روغوالى
سلوك:  چال چلن، رويه

سمبال:  په هر شي پوره
سمسور:  أباد، ودان، خ７وبه، ＊５رازه

سمون:  مطابقت
سورو _ سواره )د سور مغيره حالت(:   

سويل:   جنوب
سويلي:  جنوبي

سيال:  ساری، ورته س７ى، رقيب، مانند
   ))ش((

شامه:  د بويولو حس، پوزه
شبنم:  پرخه، هغه اوبه چ３ د شپ３ له خوا په بو！و او 

گالنو باندې اوري 
ش＂نك３:  ال س او پ＋３ وهل

شخصيت:  د نسبتا مداومو او ثابتو ＄انگ７يتاوو يوه 
واحده او منسجمه ！ولگه چ３ يو شخص له بل ＇خه 

ب５لوي، د يو شخص غوره صفتونه چ３ د نورو په 
وړاندې د يو چا د اعتبار او درناوى المل كي８ي.  

شغل３:  ر１ا، د لمر وړانگ３، د اور لمب３
شفقت:  مهرباني، زړه سوى

شل وشوټ:  ب３ الس او ب３ پ＋و
شوكت:  دبدبه
شونتيا:  امكان

شگفته:  غوړ４دلى
   ))ښ((

＊اد:  خوښ، خوشحال
＊يراز:  سمسور

   ))ذ((
ذايقه:  خوند

   ))ر((
راغ:  د غرو لمن３

راغبرگ５دنه:  ب５رته راتگ
رب:  د ！ولو ژونديو موجوداتو پالونكى

رزمي:  جنگي، پو＄ي، حماسي
رسن９:  مطبوعات )ور＄پا１ه، اخبار، راديو، 

تلويزيون، اطالعات(
رغنده:  سم، جوړ

روان، رواني:  په هوښ، حافظ３ او عاطف３  پورې 
د اړوندې قوې مجموعه چ３ د يو چا د استعداد او د 

چال چلن ＇رنگوالى ！اكي.  
روحاني:  په روح پورې اړوند، مذهبي شخصيت، 

ديني پوه
روغمن:  روغ، جوړ

روږدى:  اموخته
رډې )سترگ３(:  برگ３، په قهر

ر１ه:  پاك او شفاف
   ))ز((

زرده:  ژ７４ه )ب２ه(
زالل:  صاف او شفاف، ر３１ او خوږې )اوبه(

زوك７ه:  پيداي＋ت، ز４８４دنه
زوږ:  شور، غالمغال

زي７ى:  يو ډول ناروغي ده، چ３ د ＄يگر د نيمگ７تيا له 
امله په وينه ك３ د )بيلي روبين( په نوم ماده زياتي８ي او د 

انسان د ＇５رې او د سترگو د سپين د زي４７دو المل كي８ي. 
ز４رمه:  سپما، پاسره، ساتل شوى

   ))ژ((
ژوبل:  ！پي، زخمي

   ))س((
ساتنه:  حفاظت

سارا:  د＊ته
ستار:  پو＊وونكى، د گناه پو＊وونكى

ستايل:  ستاينه كول
ستاينوم:  صفت
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كتن３:  په يو شي ＇ه ويل يا زياتول
كروړ:  سخت

كمال:  د يو شي وروستى حد، په ＊و صفتونو ك３ 
تر！ولو مخكيوالى، ب３ عيبه،  بشپ７، پوهه 

كن６واله:  ويجاړ شوى، خراب شوى کور
كوديين:  له اپينو ＇خه تر السه شوې سپينه يا ب３ 

رنگه كيمياوي ماده چ３ د خوږ )درد(، نش３ يا ！وخي 
لپاره كاري８ي.  

كوكايين:  د يو بو！ي )كوكا( له پا３１ ＇خه تر السه 
شوې شفافه ماده ده چ３ په طب ك３ د ب３ حس９ او 

نش３ په توگه كاري８ي.
كوه طور:  د يوغره نوم دى

  ))ګ((
گالل:  زغمل

گاون６:  د كوراو كلي شاوخوا
گلبدن:  ＊ايسته

گنى:  يو ډول بو！ى دى، په تودو سيمو ك３ شين 
كي８ي، اوبه ي３ خوږې وي او عموما د گوړې او بورې 

جوړولو او خوراك لپاره كاري８ي.
گنگستيا:  د ماغي نا أرامي، د يوې لن６ې مودې 

لپاره په ＇ه شي نه پوه５دل
گونه:  ＇５ره، ب２ه

گو＊ه توب:  يواز４والى
گوگل:  سينه

گ＂ور:  ارز＊تمن، مفيد
گ７دود:  لهجه

   ))ل((
البراتوار:  )ازم５＋تون( چ５رته چ３ د انسان يا حيوان 

طبي معاينات كي８ي.  
اللهانده:  سرگردان
المل:  علت، سبب
لرغونى:   پخوانى

لوستى:  چا چ３ زده ك７ه ك７ې وي
ل７:  جريان، سلسله

ل５والتيا:  عالقه مندي
   ))م((

مادي:  له مادې ＇خه جوړ شوى، په پيسو او شتمن９ پورې اړوند

   ))ص((
صدقه:  خيرات

  ))ط((
طرز:  ډول

  ))ظ((
ظرافت:  نازكي، د يو شي او يا يو چا په سلوك، 

غ７و او يا ＇５رې ك３ ＊كال او تناسب 
   ))ع((
عاطفه:  زړه سوى، مهرباني

عرفان:  پوهه، پ５ژندنه
عظمت:  لويي، دبدبه

عقيق:  يو قيمتي غمى دى. رنگ ي３ سور وزمه او 
＄يگري وي او په گا１و ك３ ترې  گ＂ه اخلي. ب５رنگه 

ډول ي３ ډ４ر قيمتي دى.
   ))غ((

غندنه:  د يو شي بد ويل
غندونكى:  بد ويونكى

غور＄نگ:  حركت
غ＋تلتوب:  پياوړتيا، قوت
  ))ف((

فيوضات:  بركتونه
   ))ق((

قاچاق:  د يو شي ناقانونه وړل راوړل
قدر:   برخليک، تقدير، سرنوشت، قضا: د خلقت 

او پيدا ك５دو لپاره د اهلل> لوم７ن９ اراده او قدر )د 
ق او دال په زور(: د اهلل> د لوم７ن９ ارادې له مخ３  

خلقت ته قدر وايي.
قشله:  پو＄ي چو９１

قيل وقال:  خبرې اترې
   ))ک((

كاربوهايدريت:  د بورې، نشايست３، سلولوز او  
داس３ نورو تركيبونو ډله ده. له كاربن، اكسيجن ＇خه 

جوړه شوې او د ژوو مهمه غذايي سرچينه ده. 
كالدانه:  يو ډول دانه ده چ３ د ماشي د چ５چلو له 

امله د انسان پر مخ يا ＄ان راخيژي
كاينات:  لمر، سپوږم９، ＄مكه، أسمان، ...
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په دولت پورې اړه ونه لري.
نازول:  ناز وركول، الس راک＋ل

ناوړه:  خراب، نامناسب
نا＇اپي:  ناببره

نتلو – نتلى:  خوار، ＄پلى
نرى رن＃:  يو ډول ناروغي ده، چ３ له ميكروب 

＇خه پيدا كي８ي او په س８ي حمله كوي، سل
نسخ:  په اسالمي ه５وادونو ك３ د ليك يو مشهور ډول 

چ３ زياتره د قرانكريم په ليكلو ك３ ترې گ＂ه اخيستل 
كي８ي. د پ＋تو ليكلو لپاره هم دا ليك كارول كي８ي
نظام:  د قوانينو، قاعدو، دودونو يا نورومجموعه 

چ３ د يوشي ！ينگ＋ت او انتظام پرې اي＋ى وي. لكه د 
طبيعت نظام

نغ＋تى:  تاو راتاو، پ５چلی
ننداره:  سيل، تماشه

ننگ:  غيرت، پت، عزت
نهيلي:  نا اميدي

نو＊تگر:  مبتکر، د لوم７ي ＄ل لپاره د يو شي يا 
يوې مفكورې رامن％ته كوونكى
   ))هـ((

هرومرو:  حتما، خامخا
هسك:  پورته، أسمان

هل３ ＄ل３:  كو＊（، زيار
هم مثل:  ورته، غوندې، په شان

هوسا:  أرام، كرار، سوكاله
هوس５دل:  د يو شي هوس كول، تپاك، تپيدل

هوډ:  پر４ك７ه، تصميم، اراده
هيرويين:  سپين رنگه، ب３ بويه، ترخه او ډ４ره 

زهري  او روږدي ك５دونك３ ماده، چ３ له مورفينو 
＇خه الس ته را＄ي. 

  ))و((
وتلى:  نوميالى، مشهور

وسايط:  واسط３، د يو كار د سرته رسولو لپاره 
پكاري８ي. زياترو مو！رو ته نقليه وسايط وايي.

 ))ي((
يسار:  چپ لورى
يمين:  ＊ى لورى

ماين:  يوه چاود４دونكي اله، چ３ په جگ７ې ك３ د د＊من د 
ماتولو لپاره پر ＄مك３ اي＋ودل كي８ي يا په ＄مك３ ك３ ＊خي８ي.  

مترادفه:  يو شان، هم معنا
متفكر:  فكر كوونكى

مجاهد:  جهاد كوونكى
مجروح:  ！پي

محسوس:  حس ك５دونكى
محفوظ:  ساتلى، خوندي

مخينه:  سابقه
مرگ ژوبله:  د سر او مال زيان 

مشال:  ډ４وه
مصور:  تصوير لرونكى

مطلع:  د شعر يا غزل لوم７ى بيت مصرع، د يو شعر دوه مسرې
معتاد:  روږدى

معنوي:  پ، تر پردې الندې 
معياري:  په اندازه، ستندرد
مقبول:  منلى، قبول شوى

مالريا:  يو ډول ناروغي ده، چ３ د مالريا د ماشي د 
چ５چلو له الرې رامن％ته كي８ي. ډ４ره سخته تبه او د 

＄ان خوږ ورسره ملگرى وي.
منرال:  معدني توكي، په اوبو او د خوړو په ＄ينو 

منابعو ك３ پيدا ك８５ي.
منلى:  قبول، ＊ايسته

منگول:  پنجه 
مهالن９: په وخت پورې مربوط، موقوته)خپرونه(

مهتمم:  يو شي ته سر او سامان وركوونكى، غمخور
مورفين:   له اپينو ＇خه د نش３ ډ４ر مهم الس ته 

راغلى توكى چ３ په طبابت ك３ له هغ３ ＇خه د خوب 
راوستلو لپاره د يو مسكن په توگه كار اخيستل كي８ي.  

مورگ３:  غاړې، ＇ن６ې
ميراث:  پاتم７ي، پات３ شوي شته

ميالد:  ز４８４دل، د حضرت عيسى$ د ز４８４دو ورځ
م７＊ت:  په يو شي م４７دل

م５شت:  استوگن
   ))ن((

ناچاودي:  ناچاودل３ 
نادولتي موسسNGOs ３:  هغه موسس３ چ３ 
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١_ ادبپوهنه، سيد محى الدين هاشمي
٢_ اوسني ليكوال )لوم７ى ！وك( عبدالرؤف ب５نوا

٣_ بر－زيده سخنان بزر－ان، مرضيه يعقوبي
٤_ پ＂ه خزانه، محمد هوتك

٥_ پ＋تو پ＋ويه، پوهاند دوكتور مجاور احمد زيار
٦_ پ＋تو －رامر، پوهاند صديق اهلل ر＊تين

٧_ خواږه نعتونه، موالنا عباس قادريه
٨_ د افغانستان تاريخي ودان９، نانسي دوپرې

٩_ د افغانستان د واليتونو جغرافيه، پوهاند غالم جيالني عارض
١٠_ د افغانستان مشاهير، سيد محى الدين هاشمي

١١_ د الفت مرغلرې، )شعري كليات( د شهرت نن／يال په زيار
١٢_ د ب５نوا شعري كليات

١٣_ د پ＋تو ژب３ لن６ －رامر، سيد محى الدين هاشمي
١٤_ د شمس الدين كاك７ د４وان

١٥_ د عبدالقادر خان خ＂ك －لدسته، در４م چاپ، د سيد محى الدين هاشمي په زيار
١٦_ فرهن， ادبيات جهان، زهراى خانلري

١٧_ فرهن， فشرده سخن، دوكتور حسن انوري )دوه ！وكه(

اخ％ليکونه


