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د پوهن３ وزارت

اتم ！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 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



د

لوم７ى لوست           لويه خدايه، لو يه خدايه!                                                        ١
دو يم لوست              نعت                                                                                  ٥
دريم لوست             خپلواکي                                                                             ٩
＇لورم لوست           د حضرت عمر فاروق. عدالت                                     ١٥
پن％م لوست             د ＊％و حقونه                                                                    ٢١
شپ８م لوست             ملي يووالى                                                                       ٢٧
اووم لوست              د ماينونو او ناچاودو توکو  د ن＋و پيژندنه                                 ٣١

سرليکونه  مخونهشم５رې  

فهرست



ه

اتم لوست                     د امير ش５ر علي خان واکمني اود پ＋تو ژب３ وده                 ٣٥
نهم لوست                    نورستان                                                                       ٤١
لسم لوست                   پوهاند ر＊تين )ادبي ＇يره(                                             ٤٧
يوولسم لوست               السي صنايع                                                                ٥٣
 دولسم لوست               مرکه د پ＋تو                                                                ٥٧

ديار لسم لوست              نوم％ري )ضميرونه(                                                     ٦١ 
＇وار لسم لوست            ليک ن＋３                                                                  ٦٩
پن％لسم لوست               انشاء او ليکوالي                                                          ٧٥
شپاړسم لوست               متلونه )د کا１ي کر＊３(                                                  ٧٩      
اووه لسم لوست              د مور زړه                                                                   ٨٥
اتلسم لوست                  ＊وونکى د ！ولن３ الر＊ود                                               ٩١
نولسم لوست                 ن４７واله ادبي ＇５ره  ！ا－ور                                               ٩٥

شلم لوست                   ＊کالو                                                                        ١٠١
يوويشتم  لوست             موږ ول３ کيس３ لولو؟                                                   ١٠٥
دوه ويشتم لوست           خوږ ژبى شاعر سيد حسن خان                                     ١١١
درويشتم لوست             د اپينو زيانونه                                                             ١١٩
＇لورويشتم لوست          عبدالرحمان بابا                                                         ١٢٣
پن％ه ويشتم لوست         اوبه او چاپيريال                                                         ١٢٩
شپ８ ويشتم لوست          احمد شاه بابا )ملي مشر او شاعر(                                  ١٣٥
اووه ويشتم لوست          لرغوني ا ثار                                                               ١٤٣
اته ويشتم لوست            د هنري  نثر ډولونه                                                      ١٤٨
            وييپان／ه                                                                     ١٥٣
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د ب５ نيکه پر دې مناجات د کتاب لوم７ى لوست پيلوو. د ！ولو چارو واک د لوى 
خداى> په الس ک３ دی. بنده بايد تل له خداى> مرسته وغواړي. اهلل > ته 

مناجات او زاري د بري او ن５کمرغ９ المل گر＄ي.
n مناجات ＇ه ته وايي او موضوع ي３ ＇ه وي؟

n تاسو ب５ نيکه پ５ژنئ او د هغه مناجات مو اور４دلى دى؟
n د ب５ نيکه دغه دعا يا مناجات له نورو حمدونو ＇خه ＇ه توپير لري؟

لوم７ى لوست

لويه خدايه، لويه خدايه!
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 لويه خدايه، لويه خدايه!
 ستا په مينه په هر ځايه

 غر والړ دى درناوۍ ک３
 ټوله ژوي په زارۍ ک３

 دلته دي د غرو لمن３
 زموږ کي８دۍ دي پک３ پلن３
ي ډ４ر ک７ې خدايه!  دا وگ

 لويه خدايه، لويه خدايه!
                                 

 دلته ل８ زموږ اوربل دى
 ووړ کور گى دى، ووړ بورجل دى

 مينه ستا ک３ موږ م５شته يو
 بل د چا په مله تله نه يو

 هسک او ځمکه نغ＋ته ستا ده
 د م７و وده له  تاده

 دا پالنه ستا ده خدايه!
 لويه خدايه، لويه خدايه!

                                 )ب５ نيکه(



3

د متن لن６یز:
ب５ نيکه په خپل دغه مناجات ک３ د لوى خداى> دربار ته د دعا السونه پورته 
کوي او داس３ هيله کوي: زموږ زړونه يوازې او يوازې ستا له مين３ ډک دي او د بل 
چا په پله نه يو روان، زموږ په ولس ورحم８５ې. دوى را ډ４ر ک７ه، ＄که چ３ هسک 

او ＄مکه ستا دي او د هر ＇ه وده او پالنه ستا له لوري ده.

د شاعر پ５ژندگلوي:
. ق.  هـ  او ٤٠٠  د ٣٠٠  ي３  نيکونو ＇خه دى. ژوند  نومياليو  له  نيکه زموږ   ５ب
کلونو تر من＃ ا！کل شوى دى. تر ！ولو پخوانى کتاب چ３ د ب５ نيکه په اړه موږ ته 
معلومات راکوي، د سل５مان ماکو ))تذکرة االولياء(( دى. د تذکرة االولياء کتاب تر 

٦١٢ هـ . ق. راوروسته ليکل شوى دى.
وايي چ３ ب５ نيکه د کسي )سل５مان( غره په لمنو ک３ اوس５ده او تل به د خداى >  
پر عبادت بوخت و. هغه د خپل３ قبيل３ مشر، روحاني شخص او مشهور ولي و. 

دغه راز ب５ نيکه شاعر هم و.
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١_ تر ＊وونکي وروسته دې ＇و زده کوونکي په وارسره مناجات د ！ولگيوالو په وړاندې 
ولولي.

٢_ ＇و زده کوونکي دې د دغه مناجات د مفهوم په اړه خبرې وک７ي.
٣_ هر زده کوونکى دې په مناجات ک３ صفتونه په ن＋ه او په ！ولگي ک３ دې په لوړ أواز 

ووايي.
٤_ په پورتني مناجات ک３ نومونه په ن＋ه ک７ئ او وواياست چ３ ＇و ډوله نومونه مو پيدا 

ک７ل؟
خپلو  او  وليکئ  ک３  کر＊و  ＇و  په  توپير  نعت  او  مناجات  د حمد،  ډول  ساده  په   _٥

！ولگيوالو ته ي３ واوروئ.
٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.

درناوۍ، ژوي، بورجل، م５شت، نغ＋ته، پالنه
٧_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ ستونزمن لغتونه په جملو ک３ استعمال ک７ي.

   زده کوونکي دې په کور ک３ د دې درس اصلي مطلب په خپلو کتابچو ک３ وليکي.

په تاسو ک３ هغه ＇وک غوره دى چ３ د هغه د الس او ژب３ له ضرر 
＇خه بل مسلمان په امان وي.

            ))حديث شريف((

فعاليتونه

کورن９ دنده
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تاس３ په لوم７ي لوست ک３ مناجات ولوست. مناجات هغ３ وينا ته ويل ک８５ي چ３ په 
هغه ک３ د خداى> له درباره د ＇ه غو＊تن３ او دعا السونه پورته ک８５ي. اوس تاس３ 
نعت لولئ، په نعتيه شعرونو ک３ د محمدU صفت او ستاينه ک８５ي. مناجات او نعت 

زياتره منظوم وي، خو کله کله منثور هم وي.
نعت ＇ه ته وايي؟

n  تاس３ کوم نعتيه کالم اور４دلى يا لوستلى دى له مناجات سره ＇ه توپير لري؟
n  أيا مناجات او نعت منثور هم وي؟

دويم لوست

نعت
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 بنيادمو ک３ دې نشته دى همسر څوک
 پر４شتو  ک３ دې هم نه دى برابر څوک

 د معراج په شپه جبريل هم پات３ راغى
 کله تلى شي همر کا به د افسر څوک

 سپوږم９ هم ورته حيرانه دوه توک７ې شوه
 اشارې نه د نبي دى ناخبر څوک

 الت، منات، عزا)١( همه خاورې په سر شول
 اخيستلى شي له حق سره ټکر څوک

 ابو جهل)٢(، بولهب)٣( ټول خوار و زار شول
 نگه ک７ي مقابله د پيغمبرU څوک

 ستا صفت د لويي څوک پوره کوى شي
 احاطه به د بر４＋نا وک７ي د لمر څوک
 Uد اسرې ځاى مو هم ته ي３ محمده 

 زموږ مه شه په دنيا ک３ بل  رهبر څوک
 خپل پردي ورته په عدل ک３ يو شان وو

 ثاني نشته د عادل خيرالبشر)٤( څوک
                                       )لنگر بي بي(

لنگر بي بي د پ＋تونخوا د اشنغر د سيم３ شاعره ده. د نوموړې شاعرې په اړه په ادبي 
تذکرو ک３ ډ４ر معلومات نشته. د فقير محمد عباس قادريه په )خواږه نعتونه( نوم３ 
کتاب ＇خه  دغه  له  نعت  پورتنى  موږ هم  راغلي دي.  نعتونه  ي３ ＄ين３  کتاب ک３ 

اخيستى دى.
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د متن لن６یز:
په پورتني نعت ک３ دا ＇رگنده شوې ده چ３ حضرت محمد� د اهلل > تر ！ولو 
غوره بنده او استازى دى. حضرت محمدU تر ！ولو وروستنى پيغمبر دى، د نبوت 
ل７ۍ پرې ختمه ده. اهلل > د هغه د نبوت د پخلي لپاره له هغه ＇خه ＄ين３ معجزې 
صادرې ک７ې. لوم７ن９ معجزه ي３ دا وه چ３ د رسول اهلل U له زوک７ې سره سم د 

کفارو ستر بتان لکه: الت، منات، عزا او نور پر ＄مکه را پر４وتل.
د معراج په شپه رسول اهلل� د جبرايل )ع( په ملگرتيا له مسجد اقصٰى ＇خه د 
اهلل> په امر أسمانونو ته وخوت او له اهلل > سره ي３ خبرې وک７ې. همدارنگه په 
کوچنيوالي ک３ د هغه د مبارک３ سين３ ＇يرل او د هغ３ پر４من％ل هم يوه معجزه وه.

د رسول اهلل U بله معجزه دا وه چ３ سپوږم９ د هغه په امر دوه ！و！３ شوه او ب５رته 
سره يو ＄اى شوه. په نعت ک３ د رسول اهلل U ستاينه او صفت راغلى او د هغه مقام 

＇رگند شوى دى.

١- الت، منات، عزا: دغه درې مشهور بتان وو چ３ کفارو به ورته سجدې کول３.
٢- ابو جهل: د محمد� سر سخت مخالف و چ３ تر مرگه مسلمان نه شو.

٣- ابولهب: دا هم د محمد� سخت مخالف، او د اسالم د＊من و.
)U ٤- خيرالبشر: تر ！ولو انسانانو غوره )حضرت محمد

＇رگندون３
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فعاليتونه

او د دې نعت مفهوم دې په خپلو خبرو ک３  په وارسره ولولي  ١- زده کوونکي دې شعر 
ووايي.

٢- زده کوونکي دې الندې بيتونه معنا ک７ي او ودې وايي چ３ په دغو بيتونو ک３ کومو 
پ５＋و ته اشاره شوې ده.

د معراج په شپه جبريل هم پاتې راغى
کله تلى شي هم رکابه د افسر څوک

سپوږمۍ هم ورته حيرانه دوه توکړې شوه
اشارې نه د نبي دى نا خبر څوک

٣- زده کوونکي دې په شعر ک３ نومونه پيداک７ي او ＇رگنده دې ک７ي چ３ په شعر ک３ 
کوم ډول نومونه راغلي دي.

٤- زده کوونکي دې د دې کتاب له وييپان／３ )لغتنام３( ＇خه د دې لغتونو معنا پيدا او 
بيا دې په جملو ک３ استعمال ک７ي: معراج، افسر، احاطه، همسر.

کورن９ دنده

ليکنه  يوه  په شپ８و کر＊و ک３  اړه  د ستاينوپه    U زده کوونکي دې د حضرت محمد 
وک７ي.

        
حضرت محمد U د ！ول بشريت د الر＊وون３ لپاره راستول شوى دى.
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خپلواکي او ازادي د خداى> يو لوى نعمت دى، د ژوندانه يوه ستره ن５کمرغي ده. 
انسان ازاد پيدا شوى او له ازادۍ سره مينه لري.

انسان ته خپلواک ژوند له هر ＇ه نه غوره ＊کاري. د خپلواک９ يو ساعت د بلواک９ له 
！ول عمر نه غوره دى. خپلواکي او د خپلواک９ ساتل د هر ملت د ژوندانه يو بنيادي 

توکى دى. ازادي په توره اخيستل ک８５ي او په پوهه او تدبير ساتل ک８５ي.
لکه چ３ خوشحال بابا ويلي دي:
ازادي تر پاچاهيه ال تېرى کا

چې د بل تر حکم الندې شي زندان شي
n خپلواکي ＇ه ته وايي؟

n افغان ولس ＇نگه له ان／ريزانو ＇خه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟
n  د کوم پاچا په وخت او په  کوم کال ک３ د افغانستان خپلواکي اعالن شوه؟

دريم لوست

خپلواکي
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د انگر４زانو تر يرغل وروسته هم افغانستان يو اشغال شوى ه５واد نه و. له يرغل سره سم 
انگر４زانو سره ي３ درې لوي３  له  لپاره سر＊ندونک３ مبارزې پيل ک７ې.  افغانانو د خپلواک９ 

جگ７ې وک７ې او هي）کله ي３ د هغوى ＊ک５الک ته غاړه ک＋５ن＋وده.
امان اهلل خان په مشرۍ خپله سياسي  افغانانو د غازي  په ١٢٩٨ هـ . ش . کال ک３ 
خپلواکي اعالن ک７ه او له اوږدو جگ７و او بيا خبرو اترو وروسته انگر４زانو هم د افغانستان 

خپلواکي په رسميت وپ５ژندله. 

افغانستان په ختي＃ ک３ لوم７نى ه５واد و چ３ د ن７ۍ د هغه وخت له زبر ＄واک )ستر قوت 
( يا انگر４زانو ＇خه ي３ د ډ４رو سر＊ندنو په بدله ک３ خپلواکي تر السه ک７ه. افغانان د ختي＃ 
د ډ４رو ه５وادونو او ولسونو لپاره د أزادۍ د اتالنو په توگه وپ５ژندل شول او د أزادۍ غو＊تن３ 

ولول３ ي３ نورو ته هم ورورسول３.
خپلواکي د يو ه５واد د خلکو حق دى، خو دغه حق بايد په خپله ولسونه خپل ک７ي. 
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افغانانو له ن５که مرغه د خپل ！ول تاريخ په اوږدو ک３ د دغه حق لپاره مبارزې ک７ي دي او تر 
السه ک７ى ي３ دى. 

د بلواک９ پر ضد مبارزه د انسان په خ＂ه ک３ اغ８ل شوې ده. د وطن احساس، د خپلواک９ 
احساس او د أزاد ژوند احساس زموږ د ولس له سترو ＊５گ２و ＇خه دى. نوميالى شاعر او 

ليکوال  گل پاچا الفت ＇ه ＊ه وايي:
يو پټ غلى احساس دى چ３ آرام م３ نه پر８４دي

په اور م３ کـــ７وي لکــه چ３ خـــام م３ نه پر８４دي
جرات م３ زياتوي دومره په ځــــان يمـه پوه شوى

غـــافـل لـــه خــپله حقـه او غـــالم م３ نه پــر８４دي
زموږ ډ４رو شاعرانو د خپلواک９ په ارز＊ت او د أزاد ژوند په ستاينه ک３ شعرونه او نظمونه 
ويلي دي. په دغو شعرونو ک３ که له يوې خوا د خپلواک９ ارز＊تونه ＇رگند شوي دي، له بله 
پلوه دافغانانو هغو اوږدو مبارزو او سر＊ندنو ته هم درناوى شوى دى چ３ په ب５ال ب５لو دورو 

ک３ ي３ د يرغلگرو او ＊ک５ال کگرو په وړاندې ک７ي دي.
فضل احمد خان غر افغان وايي:

واورئ اى په مخ د ځمک３ اوس５دونکو 
له آسمـانه چ３ آواز راځي د څــه دى

د آزاد ژوند يو ســــاعت په حقيقت ک３
د غالم د هم５شه ژوندون نه ښه دى

د نوميالي ليکوال او شاعر شهيد محمد موسٰى شفيق د يو اوږد شعر ＇و برخ３ په دې 
ډول دي:

 زه د آزادۍ د شمع３ اورته پروانه يمه
 زده يمه تاريخ ته خوندوره افسانه يمه
 تل د سمندر د زمان３ ک３ دردانه يمه

 موج م３ جذب３ وهي يو سيند ب３ کرانه يمه



12

 ت５ر يمه له سرنه په ناموس او ننگ فدا يمه
 داغ د آزادۍ نه کوم کرکه آزاد پا يمه

 زه هغه غازي يم چ３ څو ځله شهيد شوى يم
 بيا يم پيدا شوى که کوم ځل３ فقيد شوى يم

 موږ سره ت７لي د يووالي په زنځير يو ټول
 پوه د خپل３ خاورې په تنظيم او په تدبير يو ټول

 عشق د خپلواک９ م３ په سينه ک３ په هاها وي تل
 پاک م３ احساسات دي آزادي م３ تمنا وي تل

 خــير د بشر غــواړم امنيت م３ تــقاضـا وي تل
 مـــاسره چ３ ن＋لي بدبختي د هغه چا وي تل

ر＊تيني أزاد او وي（ ملتونه هغه دي چ３ د خپلواک９ له ترالسه کولو وروسته د خپل 
ست７ې  نه  لپاره  هوساين３  د  ژوندانه  خپل  د  او  پرمخت，  رغاون３،  بيا  جوړون３،  د  ه５واد 
ک５دونک３ ه）３ او هل３ ＄ل３ وک７ي، ＄که ر＊تين３ خپلواکي دا ده چ３ يو ملت په مذهبي، 

سياسي، اقتصادي، کلتوري او نورو ډ－رونو ک３ پر ＄ان متکي وي.
د خپل ژوندانه د هوساين３ لپاره په خپله کار وک７ي، نورو ته د تم３ ستر－３ ونه نيسي، د 

＄ان، ه５وادوالو او ه５واد د روا حقونو ＇خه د دفاع توان ولري.
دا کارونه هغه وخت ک５داى شي چ３ د ملت ！ول و－７ي سره متحد او يو مو！ى وي. يو پر 
بل لور４نه ولري، يو د بل په غم غمجن او په خو＊９ ي３ خوښ شي. ملي －＂３ پر شخصي 
－＂و غوره و－２ي يعن３ که هغه ته زيان او تاوان رس８５ي هغه پر ＄ان ومني، خو د ه５واد او 

ه５وادوالو －＂و ته زيان ونه رسوي.
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د متن لن６یز:
خپلواکي او أزادي د خداى> يو لوى نعمت دى، د ژوندانه يوه ستره ن５کمرغي ده. 

هر ＇وک د أزادۍ حق لري.
افغانانو د خپلواک９ د ب５رته اخيستلو په مبارزه ک３ له انگر４زانو سره درې لوي３ جگ７ې 
وک７ې او په ١٢٩٨ هـ . ش. ک３ ي３ د غازي امان اهلل خان د واکمن９ په دوره ک３ 

خپله سياسي  خپلواکي ب５رته تر السه ک７ه.
－الن３ سره ساتل  زيار  په  ！ولو ډ－رونو ک３  په  د ژوندانه  او  يووالي  په ملي  خپلواکي 
بايد يو ملت دومره زيار وباسي چ３  اقتصادي ډ－ر ک３  په  ک８５ي. په ＄ان／７ي ډول 
نورو ته د تم３ الس وراوږد نه ک７ي، ＄که تمه ده چ３ له خپلواکو ملتونو ＇خه هم 

مريان جوړوي.

＇رگندون３

ختي＃: په دې متن ک３ له ختي＃ ＇خه موخه هغه سيم３ او ه５وادونه دي چ３ د ن７ۍ په 
ختي％ه برخه ک３ پراته دي، لکه: د هند لويه نيمه وچه، جاپان، ايران د من％ن９ أسيا ه５وادونه 

او نور...
زبر＄واک: په ＄انگ７و وختونو ک３ ＄ين３ ه５وادونه له اقتصادي، سياسي او پو＄ي پلوه د 
ن７ۍ تر نورو ！ولو ه５وادونو ډ４ر پياوړي وي. دغوپياوړو ه５وادونو ته د خپل وخت زبر＄واک 
له  يا  بريتانيا )انگلستان(،  يعن３ ستر قوت وايي، لکه په ١٨ مه او ١٩ مه پ７５ۍ ک３ لويه 

دويم３ ن７يوال３ جگ７ې مخک３ جرمني.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي  دې له ＊وونکي ＇خه وروسته د متن ＄ين３ برخ３ وار په وار ولولي او د 
أزادۍ په مفهوم دې ！ولگيوالو ته خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په متن ک３ د راغلو شعرونو معنا په خپلو کتابچو ک３ وليکي او په 
！ولگي ک３ دې واوروي. هر زده کوونکى دې د يو، يو شاعر شعر په پام ک３ ولري، خو د 

شاعرانو د شعرونو و４ش به د ＊وونکي له خوا ک８５ي.
٣_ زده کوونکي دې د )الف( بکس د لغتونو مترادف په )ب( بکس ک３ پيداک７ي. 

)الف(     )ب(  
     خپلواکي   غالم

       أبادي   أزادي
غالمي       بلواکي  

سر＊ندنه      قرباني  
رغاونه       مريى  

٤_ افغانانو ول３ درې ＄ل３ له انگر４زانو سره جگ７ې وک７ې؟
٥_ په متن ک３ ستاينومونه )صفتونه( په ن＋ه ک７ئ.

٦_ د خپلواکو او ناخپلواکو ملتونو د حال په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ئ.
٧_ زده کوونکي دې د أزادۍ په اړه د کوم بل شاعر نثر او يا پ＋تو لن６ۍ په ！ولگي ک３ ووايي.

کورن９ دنده

د خپلواک９ د جگ７ې په اړه يو په زړه پورې مطلب وليکئ او بل３ ور＄３ ته ي３ په ！ولگي 
ک３ واوروئ.
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＇لورم لوست

لوم７ى خليفه  وه.  دوره  گانو  راشدينو خليفه  د  وروسته  تر رحلت   U اهلل  د رسول 
 Wدريم حضرت عثمان ،W دويم حضرت عمر فاروق ،W حضرت ابوبکر صديق
او ＇لورم حضرت علي)کرم اهلل وجهُه(  و. دغه ＇لور واړه  د رسول اهللU د يارانو په 
نامه شهرت لري. په دې ＇لور واړو خليفه گانو ک３ هر يو د يوې ＄انگ７ن３ له مخ３ 

＄انگ７ى شهرت لري.
امله ډ４ر  له  او عدالت  W د خالفت د چارو د ＊３ سنبالتيا  حضرت عمر فاروق 

مشهور دى چ３ تر اوسه ي３ د ن７ۍ ک３ بل سارى نه دى ليدل شوی.
n عدالت ＇ه ته وايي؟

n که د حضرت عمر فاروق W د عدالت يوه لن６ه کيسه مو زده وي وي３ واياست.

د حضرت عمر فاروقW عدالت
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د جهالت په دوره ک３ چ３ د عربو د ژوندانه هر ډ－ر ناپوه９ او باطل پرست９ نيولى و، 
ژوندۍ نجون３ پک３ ＊خ５دې، بتانو ته سجدې ک５دې، غال－ان３، شوک３ او قتلونه ک５دل، 
د اسالم رات， داس３ يوه معجزه وک７ه چ３ دغه خلک ي３ په ډ４ره ل８ه موده ک３ داس３ سره 

متحد ک７ل چ３ د دنيا لوى لوى سلطنتونه ي３ د بيرغ په وړاندې سالمي شول.
＇ه دپاسه ١٤ سوه کاله دمخه د عربستان په وچو ش／لنو د＊تو ک３ يو منظم او غ＋تلى 
امت جوړ شو په ل８ه موده ک３ ي３ د هغ３ زمان３ سترو او ＄واکمنو باطل پرستو سلطنتونو ته 
مات３ ورک７ه. په شام، روم، فارس، افريقا، اروپا او د چين په ＄ينو ＄ايونو ک３ ي３ د توحيد او 
حق پرست９ ر１ا خپره ک７ه. د عدل، انصاف او أزادۍ داس３ يو نظام ي３ پک３ پلى ک７ چ３ دا 

نن ي３ هم په ن７ۍ ک３ سارى نه ليدل ک８５ي. 
دا ！ول３ برياوې د اسالم د پ５غمبر حضرت محمد U د تعليماتو او د هغه مبارک د يارانو 
او اصحابو د ايماندارۍ، صداقت، زيار او کو＊（ له برکته د مسلمانانو په برخه شوې وې.
د رسول اهلل U ياران او اصحاب د اسالميت او انسانيت غوره ب５ل／３ او مثالونه دي. 
دوى نه يوازې د اسالم بلک３ د انسانيت په تاريخ ک３ لوړ مقام لري. د ن７ۍ زياتره پوهان، 
عالمان، فيلسوفان يا په بله وينا د علم او عقل خاوندان او حقيقت منونکي په دغه حقيقت 

اعتراف کوي.
نن هم که موږ مسلمانان د اهلل >  په احکامو، د حضرت محمد U په الر＊وونو او د 
اصحابو کرامو په ک７نو عمل وک７و، نو ډ４ر ژر به وکوالى شو چ３ د اسالم هغه پخوانى شان 

او شوکت يو ＄ل بيا راژوندى ک７و.  
حضرت عمر فاروق W د خطاب زوى او د رسول اهلل U د لويو اصحابو له ډل３ ＇خه 

و.
حضرت عمر فاروق W ته د حضرت ابوبکر صديق W تر وفات وروسته په )١٣ هـ . ق . 

کال( ک３ د خالفت واگ３ وروسپارل شوې.
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د حضرت عمرW د خالفت په وخت ک３ ډ４ر فتوحات وشول. ډ４رې سيم３ د اسالمي 
خالفت په واک ک３ راغل３. د ده په وخت ک３ د اسالمي خالفت په سيمو ک３ ډ４ر امن او 
امان و او وگ７و په ډاډ سره ژوند کاوه. المل )سبب( ي３ د حضرت عمر فاروق W سياست، 
)چ３ حضرت  ستن３  اسالمي حکومت  د   W فاروق  عمر  و. حضرت  عدالت  او  تدبير 
محمد U ودرول３ وې( داس３ ！ينگ３ ک７ې چ３ ل７ز４دل ي３ ناشوني وو. د اسالمي عدل پر 
بنس ي３ د خالفت چارې داس３ تنظيم ک７ې چ３ د ن７ۍ هي＆ يو نظام ورسره سيالي نه شوه 

کوالى.
له  يوه و４＋ته هومره هم  د  ！وله موده ک３  په  W د خپل خالفت  فاروق  حضرت عمر 
عدالته ت５رى ونه ک７. شتمن او غريبان، چارواکي او ولسي وگ７ي هغه ته د عدل او انصاف 

په بهير ک３ يو شان وو.
حضرت عمر فاروقW يو ＄ل د حج په ور＄و ک３ ！ول چارواکي راوغو＊تل، په عامه 

غون６ه ک３ ودر４د او وي３ ويل: که ＇وک له دوى ＇خه شکايت لري ودې وايي.
په دې غون６ه ک３ د مصر والي عمروبن عاص W  او نور لوى لوى چارواکي هم حاضر 

وو. يو کس ودر４د او وي３ ويل: فالني حاکم پرته له کوم جرمه سل درې ووهلم.
حضرت عمر فاروق W وويل: پا＇８５ه او خپل کسات ترې واخله!

W وويل: اى اميرالمؤمنينه! په دې کار سره به ！ول حاکمان  حضرت عمروبن عاص 
ب３ زړه شي. حضرت عمر فاروق وويل: له دې پرته بله الره نشته او عارض ته ي３ بيا وويل: 
راوالړ شه او خپل کسات ترې واخله! عمروبن عاص د عارض ＇نگ ته ورغى او هغه ي３ 

په دې راضي ک７ چ３ سل ديناره واخلي او له دعوې ت５ر شي.
يوه ورځ د قريشو مشران د حضرت عمر فاورقW د ليدلو لپاره راغلل، صهيب، بالل، 
عمار\ او نور کسان ال د مخه حاضر وو چ３ زياتره ي３ أزاد شوي مريان وو. نوبت ي３ د 
مخه و، نو حضرت عمر فاروقW لوم７ى أزاد شوي مريان خپل حضور ته ومنل او د قريشو 

مشران منتظر پات３ شول.
ابوسفيان چ３ د جهالت په وخت ک３ د خپل３ قبيل３ مشر و، دا کار ورته ＊ه ونه ايس５ده. 
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وي３ ويل: سبحان اهلل! مريانو د خالفت له دربار اجازه وموندله او موږ انتظار باسو. د يو شم５ر 
نور کسانو چ３ د ابوسفيان همفکره وو، دا کار خوښ نه شو، خو يو شم５ر نورو د عدالت 
راز پ５ژندونکو وويل: موږ بايد له حضرت عمر فاروقW ＇خه شکايت ونه ک７و، اسالم 
！ولو ته په يوه أواز بلنه ورک７ه، ＇وک چ３ د خپل３ بدمرغ９ له امله وروسته پات３ شول، نن 

هم بايد وروسته پات３ شي.
د قادسي３ له جگ７ې وروسته چ３ معاشونه ！اکل ک５دل، ！ول قبيلوي امتيازات ي３ له پامه 
وغور＄ول او يوازې اسالمي وړتياوې ي３ په پام ک３ ونيول３، د اُسامه بن زيد معاش ي３ د خپل 
زوى عبداهلل تر معاش زيات و！اکه. عبداهلل وويل: واهلل اُسامه په هي＆ جنگ ک３ تر ما نه دى 
مخک３ شوى. حضرت عمر فاروق W وويل: مگر هغه پر رسول اهلل U تر تا ډ４ر گران و.

د  چ３  عنها(  اهلل  حفصه)رضى  حضرت  المؤمنين  اُم  راغى.  مال  غنيمت  د  ＄ل  يو 
حضرت عمر فاروق W لور او د رسول اهلل U بي بي وه، خپل پالر ته ورغله او وي３ ويل: 
＇ه چ３ زما حق وي راي３ ک７ه! حضرت عمر فاروق W وويل: لورجان３! ته زما په ＄انگ７ي 

مال ک３ حق لرې، دا د غنيمت مال دى، أيا ته غواړې چ３ پالر دې ت５رى وک７ي؟!
حضرت حفصه)رضى اهلل عنها( حيرانه شوه، له ＄ايه پا＇５ده او الړه. 

د حضرت عمر فاروق W په دوره ک３ د خالفت در بار ته د نژدې ک５دو معيار يوازې 
عدالت او ر＊تينولي وه. وايي چ３ يوه ورځ عمر فاروق W د خپل خالفت په دوره ک３ 
د شپ３ －ر＄５ده چ３ د خلکو له احواله ＄ان خبر ک７ي. ست７ى شو؛ يوه د４وال ته ي３ ډډه 
ولگوله، د ان／７ دننه د يوې ＊％３ او نجل９ خبرې اور４دل ک５دې. ＊％３ نجل９ ته وويل: 

لورې په ش５دو ک３ اوبه واچوه.
لور ي３ وويل: ول３ ته د اميرالمؤمنين له حکمه نه ي３ خبره چ３ هغه په دې کار بند４ز 

ل／ولى دى. 
مور ي３ بيا ！ين／ار وک７: پا＇８５ه او په ش５دو ک３ اوبه －６ې ک７ه، نه مو خليفه ويني او نه د 

هغه کوم عسکر.
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لور ي３ وويل: که خليفه مو نه ويني، نو اهلل> خو مو ويني، زه دا کار هي＆ کله نشم 
کوالى چ３ مخامخ دې د هغه خبره ومنم او په پ＂ه دې د هغه د خبرې خالف کار وک７م.

په همدې سوال ＄واب دا نجل９ عمر فاروق ته ډ４ره سپ５）ل３ ＊کاره شوه، نو خپل زوى 
عاصم ته ي３ په نکاح ک７ه. له دې سپ５）ل３ نجل９ چ３ کومه لور وز４８４ده، ام عاصم ي３ وبلله. 
ام عاصم د خليفه مروان زوى عبدالعزيز په نکاح ک７ه او عمر بن عبدالعزيز ترې وز８４ ４د، 
هغه ＇وک چ３ يو ＄ل بيا ي３ د خپل نيکه حضرت عمر فاروق/ د عدالت ب５ل／ه ن７ۍ 

ته وړاندې ک７ه. 
 

د متن لن６يز:
حضرت عمر فاروق W داس３ عادل خليفه و چ３ د ＇وارلس سوو کالو په اوږدو ک３ 
د هغه په ＇５ر بل عادل خليفه پيدانشو. د هغه په خالفت ک３ ！ول انسانان له خپلو روا 
حقونو ＇خه برخمن وو. په هيچا ظلم او ت５رى نه ک５ده او دچا حق بل ته نه ورکول 

ک５ده. د اسالمي قوانينو په وړاندې ！ول سره برابر وو. 
موږ هم بايد د رسول اهلل � او دهغه د اصحابو په امرونو او ک７نو عمل وک７و. په ！ولنه 
ک３ عدالت او ر＊تينولي رامن＃ ته ک７و او د اسالمي ورورول９ پر بنس د هر چا حق په 

پام ک３ ونيسو. دب３ عدالت９ مخه ونيسو او يوه با انصافه او عادله ！ولنه جوړه ک７و.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې د ＊وونکي له لوستلو نه وروسته په وار سره متن ولولي او بيا دې 
هر يو د حضرت عمرW د عدالت په اړه خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په متن ک３ راغل３ پ５＋３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بيا دې په 
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！ولگي ک３ واوروي.
٣_ زده کوونکي دې د الندې لغتونو معنا د کتاب په پاى ک３ پيدا او په جملو ک３ دې 

استعمال ک７ي. 
نظام  عدالت   رحلت   خليفه  

٤_ زده کوونکي دې د راشدينو خليفه －انو نومونه په تاريخي ترتيب پخپلو ＄ايونو ک３ 
وليکي.

 ،Wحضرت ابوبکر صديق ،W حضرت علي)کرم اهلل وجهُه(، حضرت عمر فاروق
.W حضرت عثمان

................. _١_ ...................٢_ ..................... ٣
........................ _٤

٥_ زده کوونکي دې د الندې لغتونو ضد کلم３ پيداک７ي.
مريى شتمن   عدل   امن  

٦_ زده کوونکي دې په متن ک３ مفرد نارينه نومونه په ن＋ه ک７ي.
٧_ حضرت عمر فاروق0 هغه ب３ وزله ش５دې خر＇وونک３ نجل９ ول３ خپل زوى 

عاصم ته په نکاح ک７ه؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په يوه ！ولنه ک３ د عدل او انصاف پر ارز＊ت او اهميت د کتابچ３ د نيم 
مخ په اندازه يو مطلب وليکي. 
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زده کوونکي بايد په دې پوه شي چ３ ＊％３ زموږ د ！ولن３ يوه برخه ده. د اسالم له 
نظره او هم د اساسي او مدني قوانينو له مخ３ بايد د ＊％و حقونو ته په درنه سترگه 

وکتل شي.
د ＊％و په مقابل ک３ هر ډول ناوړه سلوک او تاوتريخوالى د اسالمي قوانينو او د ！ول 

بشريت له قوانينو او ارز＊تونو سره مخالف گ２ل ک８５ي.
n  تاس３ د ＊％و د حقونو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

n  که په ！ولنه ک３ ＊％ه نه واى، نو ＇ه به پ５（ شوي واى؟

پن％م لوست

د ښځو حقونه
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 د بشر په حقونو ک３ د ＊％و حقونو ته زياته پاملرنه شوې ده. د ن７يوالو ارز＊تونو پربنس
دولتونه مکلف دي چ３ د منل شويو اصولو له مخ３ د ＊％３ حقونو ته په درنه سترگه وگوري 

او د ژوند ！ول امکانات ورته برابر ک７ي.
د بشري حقونو د ن７يوالو ت７ونونو له مخ３ ＊％３ په ！ولنيز او اقتصادي فعال گ６ون ک３ 
له نارينه وو سره يو شان حقونه لري او په ！ولنه ک３ له ！ولو مادي او معنوي امتيازاتو ＇خه 

برخمن３ ک８５ي.
＊％و ته د هغوى حقونه ورکول او درناوى کول، د هوسا، مترقي او  خوشحاله ！ولن３ 
نارينه او ＊％３ تر من＃ مينه او  ضمانت کوي، ＄که چ３ متقابل احترام او غوره چلند د 

محبت را من％ته کوي او د ن５کمرغه ژوند لپاره الر هواروي.
د مدني قوانينو له مخ３ د ＊％و د حقونو منل، هغوى ته دا امکان برابروي چ３ د ه５واد په 
سياسي چارو ک３ گ６ون وک７ي. أن تر دې چ３ د خپل ه５واد مشران په خپله خو＊ه و！اکي.
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＊％و ته د هغوى دحقونو د ورکولو په ل７ ک３ دا هم بايد ومنل شي چ３ هغوى دخپلو 
حقونو دالس ته  راوړلو لپاره دولتي ادارو ته الر ولري او هم د ضرورت له مخ３ وک７اى شي 

چ３ وکيل ونيسي.
خداى پاک فرمايي چ３ )＊％３ ستاس３ لباس او تاسو د هغوى لباس ياست(، د لوى 
خداى > له دې وينا ＇خه ＇رگند８４ي چ３ ＊％ه او نارينه يو د بل لپاره د جامو حيثيت 
نارينه د  لري. ＇رنگه چ３ جام３ د انسان بدن پ＂وي او حيا ي３ خوندي ساتي، همداشان 
＊％３ او ＊％ه د نارينه لپاره د عيبونو د پ＂ولو، نيمگ７تياوو ک３ يو له بل سره مرسته کوونکي 

دي، نو ويالى شو چ３ يو د بل لپاره الزم او ملزوم دي.

زده ک７ه اوتعليم هم د ＊％و اسالمي او مدني منل شوى حق دى چ３ بايد په پام ک３ 
ونيول شي.

له همدې امله د ＊％و حقونه منل او هغوى ته د درن＋ت په سترگه کتل، د ！ولن３ د هر 
غ７ي ملي، اسالمي او بشري دنده ده.
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تجربو دا ثابته ک７ې ده چ３ له ＊％و سره ＊ه چلند او ن５ک خوى، هغوى دې ته اړباسي 
چ３ له نارينه وو سره په ک７و وړو ک３ له ＊ه چلند نه کار واخلي.

له ＊％و سره ناوړه سلوک د اسالم له نظره مردود او غندل شوى دى.
＊％ه هغه موجود دى چ３ د ژوندانه په ！ولو برخو ک３ له نارينه و سره اوږه پر اوږه برخه 
لري. ＊％ه مور ده او مور د ！ولنيزو چارو په ！ولو اړخونو ک３ شريکه ده. زموږ د ه５واد يو 
په برخه ک３ هم ستره ون６ه لري. شعري  پر نورو برخو سرب５ره د ادب  زيات شم５ر ＊３％ 
！ولگ３، ادبي نثرونه، ناولونه، ډرام３، کيس３ او نورې راز، راز ليکن３ ي３ ！ولن３ ته وړاندې 

ک７ي دي چ３ د ！ولن３ په سمون، اصالح او رغاونه ک３ پوره اغ５ز لري.
د دې تر ＇ن／ه ＊％ينه ليکوالو او شاعرانو په خپلو اثارو ک３ د ＊％و د حقونو غ８ هم 
پورته ک７ى دى او د ＊％و د ژوندانه ناخوال３ ي３ په خپلو شعرونو او نثرونو ک３ ان％ور ک７ي 
دي چ３ په دې تو－ه ي３ د ＊％و د ذهنونو په رو＊انتيا ک３ خپله دنده سرته رسول３ ده. دلته 
د يوې ليکوال３ م５رمن ))عظمت(( د نثر يوه ب５ل／ه را اخلو چ３ پورتن９ موضوع ته ي３ پک３ 

انعکاس ورک７ى دى. 

                                         ته ل７م ي３!
زه ＊％ه يم ته نارينه ي３ ... ليکن خبر ي３ چ３ ته ＇ن／ه نارينه شوې!؟

که ته فکر وک７ې، نو يوه زمانه وه، داس３ زمانه چ３ ته هي＆ هم نه وې ... هو ... ته هي＆ 
نه وې بالکل په نشت حساب وې. 

ما تا له د خپل زړه غو＊３ او د ＄ي／ر وينه درک７ه. لوى انسان م３ ک７ې، انسان م３ درنه 
له مانه زما حق  ته  پيدا شو،  په م＂و ک３ زور  نارينه شوې، ستا  ته  جوړ ک７. ليکن نن چ３ 

شوکوې. زما مرۍ خپه کوې او ما خورې، ول３!؟
صرف په دې وجه چ３ زه ＊％ه يم!؟ کمزورې يم!؟ او د خپلو م＂و زور م３ د زړه د 
غو＊３ او د ＄يگر د وين３ په شکل ستا م＂و ته درک７ى دى!؟ أيا دا نر توب دى!؟ ... دا 
انصاف دى!؟ ... دا انسانيت دى!؟ ... نه دا نرتوب دى، نه انصاف دى، نه انسانيت دى. 
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دا د ل７م فطرت دى، ليکن ته ل７م نه ي３، انسان ي３ او زه ستا مور يم نو د دې لپاره ته د خپل 
انسانيت ثبوت ورک７ه او خپله مور مه خوره.

 
＊％ه په ！ولنه ک３ داس３ موجود دى چ３ له وجود پرته ي３ د ژوند دوام او بقا امکان نه 
لري، نو په کار ده چ３ د اسالمي الر＊وونو او مدني قوانينو په ر１ا ک３ د هغوى حقونو 

ته په درنه سترگه وکتل شي.

د متن لن６يز:
تاسو په پورتني لوست ک３ ولوستل چ３ ＊％３ د اسالمي او مدني قوانينو له مخ３ 
پرته  بل  له  يو  نارينه  او  ＊％ه  لري.  ون６ه  مهمه  ک３  برخليک  په  ه５واد  او  دکورن９ 
نيمگ７ي دي. ＊％３ د ！ولن３ نيمايي برخه جوړوي او په ！ولنيزو او اقتصادي چارو 
ک３ له نارينه وو سره برابره ون６ه لري. د ملي، اسالمي او بشري قوانينو او ارز＊تونو له 

مخ３ د ＊％و حقوقو ته ډ４ره پاملرنه ال زمه ده.

فعاليتونه

زده  نور  او  ولولي  مخ３  له  کتاب  د  سره  وار  په  لوست  پورتنى  دې  کوونکي  زده   _١
کوونکي دې ورته غوږ ونيسي.

٢_ الندې جمل３ بشپ７ې ک７ئ.
＊％３ ستاسو ............. او تاس３ د هغوى ............... ياست.

＊％ه د ！ولن３ ............ برخه جوړوي، جنت د ............ تر پ＋و الندې دى.
٣_ زده کوونکي دې له متن ＇خه د ＊％و حقونه په ن＋ه ک７ي او ودې شم５ري.
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٤_ زده کوونکي دې د متن سخت لغات په وار سره پر تخته وليکي او نور  زده کوونکي 
دې د هر لغت د معنا په اړه خبرې وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې په متن ک３ مؤنث نومونه په ن＋ه ک７ي او د )ى( گانو سمه ب２ه دې هم 
په پام ک３ ولري او په خپلو کتابچو ک３ دې وليکي .

٦_ زده کوونکي دې د م５رمن ))عظمت(( د نثر ب５ل／ه په لوړ غ８ ولولي او بيا دې مفهوم 
په خپلو خبرو ک３ ووايي.

کورن９ دنده

د   د ＊％و د حقونو په اړه په کور ک３ يو لن６ مطلب وليکئ او بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ 
واوروئ.

                                         عادل قاضي
يوه ورځ يو س７ى قاضي ته راغى او له خپل مل／ري ＇خه ي３ ورته سر و！کاوه.

خپله دعوه ي３ ورته په زور او ز４ر او ډ４ر مهارت وويله، نو قاضي وويل: 
ته په حقه ي３. 

بله ورځ د هغه س７ي مل／رى راغى هغه هم قاضي ته خپله دعوه په ډ４ر مهارت بيان ک７ه، 
قاضي وويل:

ته په حقه ي３.
د قاضي ＊％３ چ３ دا دواړه قضاوتونه واور４دل، نو و ي３ ويل:

س７يه! دا ＇ه قضاوت دى چ３ ته ي３ کوى، دا دواړه کسه په حقه ک５داى شي!؟
قاضي وويل: 

بل３ سمه ده، ته هم په حقه ي３. 
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ملت د يوه ب０ مثال لري. په ب０ ک３ ډ４رې او ب５ال ب５ل３ ون３ وي، هره ونه جال گل او 
جال م５وه نيسي او هره م５وه جال گ＂３ او ＄انگ７ى خوند لري. 

لکه ب０ چ３ له يوې ويال３ اوبه ک８５ي، يو ملت هم ديوه حکومت له خوا اداره ک８５ي. 
د يوه ه５واد د م５شتو قومونو مجموع３ ته ملت ويل ک８５ي. يو ملت هغه وخت د هوسا 

او سوکاله ژوند خاوند ک５داى شي چ３ متحد او يو مو！ى وي.
د ملي يووالي په اړه په دې لوست ک３ د گل پاچا الفت يو شعر تاسو لولئ. په دغه 
شعر ک３ ملت داس３ يو باغ گ２ل شوى چ３ ب５ال ب５ل３ ون３ ي３ د ＊ايست او رنگين９ 

ب５لگ３ دي. 
n ملي يووالى ＇ه ته وايي او ＇ه گ＂３ لري؟

n  که په يوه ملت ک３ يو والى نه وي، زيانونه ي３ ＇ه دي؟

شپ８م لوست

                             ملي يووالى
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يوه باغ ک３ وې والړې ډ４رې ون３
هره پا１ه ي３ اليق وه د ستاين３

د دوى نيل３ يو له بله وې ت７ل３
 غوږ په غوږ يوه چمن ک３ اوس５دل３
دغه واړه د يوه دهقان د الس وې

 لکه گوتې د يوه الس ټيټ و پاس وې
هر يوې ب５له م５وه او ب５ل ي３ نوم و

 رنگ او خوندک３ ي３ توپير ښکاره معلوم و

مگر دوى لکه د يو گلشن گلونه

 يو له بله نژدې ک７ي وو السونه
خوا په خوا غاړه په غاړه خوله په خوله وې

 له يوې خاورې پيدا د يوه کاله وې
د دې ټولو يو خزان او يو بهار و

 ښه او بد ي３ وو شريک يو ي３ واکدار و
په حقوقو ک３ ي３ هيڅ نه و توپير
باغبان و په هرې ون３ ډ４ر زهير
له يوې ويال３ اوبه ورته راتلل３

 په يوه هوا ک３ ټول３ لوي５دل３
يو له بله ي３ هر حال ک３ شرکت و

په تمـــامه معنا يو صحيح ملت و

اروا＊اد －ل پاچا الفت
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د شاعر لن６ه پ５ژندنه:
پورتني شعر چ３ د ملي يووالي يوه ＊ه ب５لگه او ＊ه ان％ور ي３ وړاندې ک７ى دى،  د گل 
پاچا الفت دى. الفت د معاصرو اديبانو، ليکوالو او شاعرانو په ډله ک３ د يوه ＄انگ７ي 
مقام ＇＋تن دى. ډ４ر کتابونه ي３ په نثر ک３ ليکلي دي. شعري کليات ي３ په افغاني ！ولنه 
ک３ ډ４ر مشهور دي. شعرونه ي３ تل ژوندۍ ب２ه لري. له هر وخت او حاالتو سره سمه 
شاعري ده. نثرونه ي３ ډ４ر ＊ه او ژور مفهومونه او پيغامونه لري. د الفت نثرونه د ！ولو 

خو＊８５ي.

د متن لن６یز:
د ملت ！ول و－７ي د اساسي قانون په وړاندې برابر دي. يعن３ توکم، ژبه، رنگ او 

مذهب ي３ په پام ک３ نه نيول ک８５ي.
！ول د اساسي قانون له ＊５گ２و برخمن وي. که يو ه５واد يو کور وبولو، نو وگ７و ته ي３ 
ملت ويالى شو. ژوندي ملتونه خپل ملي ارز＊تونه لکه ملي دودونه او روايات، ملي 
ادب او ملي ژبه، ملي ذوقونه، ملي اخالق، ملي موسيقي او نور په ډ４ره ＊ه توگه 
ساتي. يو مهذب ملت له نورو ملتونو ＇خه علم، فن او صنعت اخلي، خو خپل３ 

ملي ＄انگ７ن３ ساتي.
د  افغانستان قومونه په گ６ه افغان واحد ملت جوړوي. هر ＇وک چ３ د  افغانستان تابعيت 

ولري، افغان بلل ک８５ي، يعن３ د افغان کلمه د افغانستان هر وگ７ي ته ويل ک８５ي.
افغان واحد ملت له ب５ال ب５لو قومونو ＇خه جوړ دى. په افغانستان ک３ م５شت قومونه 
！ول يو له بله سره ورو１ه دي. په خپلو من％و ک３ ＊３ اړيک３ لري. د افغانستان د ډ４رو 
واليتونو په ب５الب５لو سيمو او ب５الب５لو کلو ک３ د افغان واحد ملت ب５ال ب５ل توکمونه 

اوس８５ي او په ډ４رې خوشحال９ گ６ ژوند سره کوي.
په ＄ان／７ې تو－ه د －ل پاچا الفت شعر هم د ملي يووالي مفهوم ＇رگندوي. شاعر 
ملي يووالى له يوه باغ سره تشبه ک７ى، لکه ＇نگه چ３ په باغ ک３ مختلف３ ون３ وي او 

؛؛
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ب５ال ب５ل رنگونه او م５وې لري، خو بيا هم له يوې ويال３ ＇خه اوبه ک８５ي او يو له بل سره 
پيوند لري، همداس３ په يو ه５واد ک３ هم ب５ال ب５ل قومونه ژوند کوي، خو د يو واحد 
ملت په نامه ياد８４ي. د دوى －＂ه او تاوان، غم او خوشحالي او وياړونه سره شريک وي، 

يو له بله هي）کله نه شي ب５ل５داى.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې له ＊وونکي وروسته په خپل وار سره شعر ولولي.
٢_ زده کوونکي دې د شعر مفهوم په کتابچو ک３ وليکي او په وار سره دې په ！ولگي 

ک３ ولولي.
او په خپلو کتابچو ک３ وليکي  ارتباطي کلمي پيدا  ٣_ زده کوونکي دې په شعر ک３ 

لکه: ونه _ پا１ه...
٤_ ＊وونکى دې زده کوونکي په دوو ډلو وو４شي، هره ډله دې د شعر يو يو بيت ووايي 

او بله ډله دې هغه معنا ک７ي.
٥_ زده کوونکي دې د ملي يووالي په مفهوم لن６ې خبرې وک７ي.

٦_ زده کوونکي دې د الندې کلمو د جمع شکل وليکي:
٤_ ملت ٣_ واکدار  ٢_ توپير  ١_ چمن 

٧_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ استعمال ک７ي:
نيل３، زهير، توکم، مذهب

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ملي يووالي په اړه يوه لن６ه ليکنه وک７ي او هغه دې سبا ته په ！ولگي 
ک３ واوروي.
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زموږ گران ه５واد افغانستان د ت５رو ج／７و په کلونو ک３ د تباهيو او ويجاړيو ډگر و. د 
دغو جنگونو ب５ال ب５لو خواوو د خپلو مخالفينو د له من％ه وړلو او مخنيوي لپاره تل 
ماينونه ＊خول. د کلونو په اوږدو ک３ پر دغو ＊خو شوو ماينونو بو！ي راشنه شوي، 
باد و باران پرې شگ３ او خاورې اړولي دي. په دې ډول دغه خطرناک او وژونکي 
！پي  او حيوان  انسان  له سترگو پ دي، خو خطر ي３ زيات دى،  انسان  ＇يزونه د 

کوالى او وژالى شي.
د دې لپاره چ３ د دغه وژونکي ＇يز له خطره ＄ان او خپله ！ولنه وژغورو، بايد د 

ماينونو ن＋３ وپ５ژنو او نورو ته ي３ هم ور و＊يو.
n  تاسو ماين پ５ژنئ؟

n  تاس３ د ماين په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
په کومو رن／ونو ن＋ه  پاک３ شوې سيم３  له ماين ＇خه  او  لرونکي سيم３  n  ماين 

ک８５ي؟

اووم لوست

د ماينونو او ناچاودو توکو د ن＋و پ５ژندنه
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ماينونه او ناچاودي توکي په هر＄اى ک３ پيدا ک５داى شي. ډ４ره سخته او ناشون３ ده چ３ 
ماينونه په سترگو وليدل شي.

که چ５رې تاسو په يوه داس３ سيمه ک３ ژوند کوئ چ３ ماين پک３ وي او يا د ماينونو په 
سيمه ک３ تگ راتگ کوئ، نو بايد تل مو د ماينونو د عالمو او د خطر ن＋و ته پام وي.

درې ډوله عالم３ د ب５ال ب５لو سيمو لپاره موجودې دي :
١_ رسمي عالم３ يا ن＋３:

هغه عالم３ دي چ３ د ماين پاک９ د دفتر له خوا اي＋ودل شوې دي او درې رنگونه لري:
   سرې رنگ شوې ډبرې د ماينونو د خطر ن＋ه ده.

    ابي رنگ شوې ډبرې د ناچاودو توکو د خطر ن＋ه ده.
    سپين３ رنگ شوې ډبرې د پاک３ سيم３ ن＋ه ده.

س７ک  د  کر＊ه،  لوم７ۍ  په  جگ７ې  د  د４والونو،  پر  چ３  شي  ک５داى  ن＋３  شوې  يادې 
تر＇ن，، ړنگو شويو ودانيو او نورو سيمو ک３ وکارول شي.

په ＄ينو سيمو ک３ ＄ين３ سيم＂ي ستن３ ليدل ک８５ي چ３ يوه خوا ي３ سره او بله خوا ي３ 
سپينه رنگ شوې وي. سره خوا د خطر او سپين اړخ ي３ د پاک３ سيم３ ن＋ه ده.

٢_ نارسمي يا سيمه ييزې عالم３ يا ن＋３:
هغه عالم３ دي چ３ د خلکو له خوا اي＋ودل شوي دي، لکه:

   د ډبرو او خاورو کوټ يا ＇لى.
   هغه ن＋ه چ３ له لرگي او يا تي８ې ＇خه جوړه شوې او د خطرناک３ ساح３ پر لور د 

اشارې په شکل اي＋ودل شوې وي.
    لرگي، د ون３ ＊اخونه او نور شيان چ３ س７ک ي３ بند ک７ى وي.

    هغه ډبرې چ３ د س７ک او الرې پر غاړه اي＋ودل شوې وي.
    د چليپا ن＋ه چ３ له لرگيو يا نورو شيانو ＇خه جوړه شوې وي او داس３ نور.
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٣_ د ماينونو او ناچاودو توکو د موجوديت احتمالي سيم３:
   هغه سيم３ چ３ مخک３ د جگ７ې سيم３ وي.

    د ＇ارويو ＇رمن او يا ه６وکي.
   نظامي مورچ３ او ＇ار ＄ايونه.

    وچ بو！ي او هغه ＄مک３ چ３ ب３２ ي３ بدلون موندلى وي.
  د وسلو او کارتوسو صندوقونه، کارتوس اود پو＄ي وسايلو خراب شوي پات３ شوني 

)بقايا(.
    د سيمونو ！و！３ او اغزي لرونکي سيمونه.

    هغه الرې او س７کونه چ３ کار ترې نه اخيستل ک８５ي.

د لوست اصلي پيغام:
سرې رنگ شوې ډبرې د ماين د خطر، ابي رنگ شوې ډبرې د ناچاودو توکو د خطر او 

سپين３ رنگ شوې ډبرې د پاک３ سيم３ ن＋３ دي.
زده کوونکي دې دغه ن＋３ په پام ک３ ولري او د کور نور کسان او همزولي دې هم په 

دغو خطرونو پوه ک７ي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په وار سره ولولي او د ماينونو په اړه دې د درس مفهوم په لن６ه 
توگه ووايي.

٢_ زده کوونکي دې د الندې رنگونو په اړه يوه يوه کر＊ه وليکي چ３ دغه رنگونه د 
＇ه لپاره دي:

١_ سور         ٢_ سپين       ٣_ ابي
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٣_ د ماينونو او ناچاودو توکو احتمالي سيم３ په گوته ک７ئ.
.......................... _١
.......................... _٢
......................... _٣

پ３＋５  او  معلومات  د خپل３ سيم３  اړه  په  ماينونو  د  وار سره  په  دې  کوونکي  زده   _٤
وړاندې ک７ي.

٥_ زده کوونکي دې د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسبو کلمو په پنسل ډک ک７ي:
    سرې رنگ شوې ډبرې چ３ د .................. د خطر ن＋ه ده.
   ابي رنگ شوې ډبرې چ３ د .................... د خطر ن＋ه ده.

    سپين３ رنگ شوې ډبرې د ..................... ن＋ه ده.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د ماينونو د پ５＋و په اړه له خپل３ سيم３ ＇خه د کيس３ په ډول ＇و کر＊３ 
وليکي، يعن３ که د ماين د چاودلو په اړه ي３ کومه کيسه اور４دل３ وي، يا ي３ په خپلو سترگو 

ليدل３ وي، په لن６ه توگه دې وليکي.
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امير ش５رعلي خان د افغانستان په معاصر تاريخ ک３ يو مشهور واکمن دى. د اميردوست 
محمد خان زوى دى او دوه ＄له ي３ پاچاهي ک７ې ده.

امير ش５ر علي خان علم پالونکى او ترقي خو＊وونکى پاچا و. د افغانستان په معاصر 
تاريخ ک３ لوم７نى پاچا دى چ３ د پ＋تو ژب３ د علمي او عملي پرمختگ لپاره ي３ 

کار ک７ى دى.
پ＋تو ي３ په پاچاهي دربار ک３ روزل３ ده. د ده په دوره ک３ پ＋تو کتابونه چاپ شوي او 

د دې ژب３ د ودې او پراختيا لپاره هل３ ＄ل３ شوي دي.
n د امير ش５ر علي خان د واکمن９ په وخت ک３ کوم پرمختگونه وشول؟

n امير ش５رعلي خان پ＋تو ژب３ ته کوم خدمتونه ک７ي دي؟

اتم لوست

د امير ش５ر علي خان واکمني او د پ＋تو 
ژب３ وده
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د امير دوست محمد خان تر م７ين３ وروسته چ３ د هغه زوى امير ش５رعلي خان واکمن 
شو، په ه５واد ک３ د واک پر سر شخ７ې روان３ وې. امير ش５رعلي خان له دغو ستونزو سره 

سره په خپله دوره ک３ د ه５واد  د ترق９ او علمي سطح３ د لوړولو لپاره ه）３ ک７ې دي.
د امير ش５رعلي خان د واکمن９ په وخت ک３ لوم７ى ＄ل له هند ＇خه د چاپ ليتوگراف９ 
)ډبرين( ماشينونه راوړل شول. په دې ماشينونو ي３ کتابونه، جريدې، نور مطبوعات او دولتي 
پا３１ چاپول３. په کابل ک３ د امير ش５رعلي خان په وخت ک３ دوه مطبع３ جوړې شوې، يوه 

ي３ د شمس النهار او بله د مصطفاوي په نامه ياد４ده.
د امير ش５ر علي خان په وخت ک３ د شمس النهار جريدې خپر４دل پيل شول. د شته 
معلوماتو له مخ３ دا په معاصر افغانستان ک３ لوم７ن９ جريده وه. دې جريدې د نوي فکري 
غور＄نگ د ودې لپاره مطالب خپرول. دغه نوى فکري غور＄نگ د سيد جمال الدين 

افغان او سيد نورمحمد شاه له خوا رامن％ته شوى و.
امير شير علي خان د پ＋تو ژب３ ودې ته ＄انگ７ې پاملرنه درلوده. د ده په وخت ک３ ＄ين３ 
عسکري کتابونه له انگر４زي ＇خه پ＋تو ته وژباړل شول، لکه : پلى )پياده( يو عسکري کتاب 
دى چ３ موضوع ي３ د عسکرو تمرين او قواعد دي. دغه کتاب قاضي عبدالقادر پ５＋وري 

پ＋تو ته ژباړلى دى او په ١٨٧٢ م５الدي کال د کابل په باال حصار ک３ چاپ شوى دى.
د عسکري قواعدو يو بل کتاب له انگر４زي ماخذونو ＇خه محمد ابراهيم خان ژباړلى 
دى. د دې کتاب يوه نسخه د امير حبيب اهلل خان په مهر د اطالعاتو او کلتور وزرات د خطي 

نسخو په کتابتون ک３ خوندي وه.
ليکل  کتابونه هم  تعليمي  او  ديني، مذهبي  په وخت ک３ ＄ين３  امير ش５رعلي خان  د 
شوي دي، لکه: د فيض محمد اخونزاده ))روضةالمجاهدين(( او د دوست محمد خ＂ک 

))تفسير بدرمنير او بحر العلوم((.
فيض محمد اخونزاده د روضةالمجاهدين په پاى ک３ د امير ش５رعلي خان ستاينه په دې 

ډول ک７ې ده:
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په جهان ک３ ډ４ر ساعي يم
د تمام اسالم داعي يم

نور چا ک７ي کتابونه
په جهان ک３ تصنيفونه

ماک７ دا بحث بيان
په پاړسو پ＋تو عيان

دا امير د دين مجلي
مسٰمى په ش５ر علي

دوست محمد خ＂ک د همدغه وخت يو بل ليکوال او شاعر دى. د نوموړي د نسب  
بدرمنير  ))تفسير  د  خ＂ک  محمد  دوست  رس８５ي.  کورن９  تر  بابا  خان  خوشحال  د  ل７ۍ 
د  دوست محمد خ＂ک  ليکلي دي.  په همدغه وخت ک３  کتابونه  نامه  په  بحرالعلوم((  او 

بحرالعلوم کتاب د امير ش５ر علي خان په نامه داس３ پاى ته رسولى دى:
 د امير د شاه９ زور دى
 عالم ده وته نسکور دى
 په کابل ک３ جانشين دى

 حکمرانه ي３ نگين دى
 کندهار او هرات دينه

 چ３ د ده حکمونه وړينه
 پس３ بلخ دى برادره

 تر خيبره بهره وره
 له امير دوست محمد خانه

دى خلف دى قدر دانه
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دى.  ليکوال  ＊ه  يو  د وخت  خان  ش５رعلي  امير  د  هم  ))کندهارى((  نوري  نورمحمد 
نوموړى په سندهي، عربي، ان／ل５سي، پارسي او اردو ژبو ＊ه پوه５ده. نورمحمد نوري د 
))تحفة االمير(( په نامه کتاب په ١٢٨٢ هـ . ق . کال ک３ بشپ７ ک７ى، دا د پ＋تو ژب３ －رامر 
دى چ３ په پارسي ژبه ليکل شوى دى. ))－لشن امارت(( د نوري يو بل تاريخي کتاب دى 
چ３ په ١٢٨٧ هـ . ق . کال ک３ په پارسي ليکل شوى دى او په ١٣٣٥ هـ . ش . کال 
ک３ په کابل ک３ چاپ شوى دى. نوري ))د افغانستان تاريخ(( په نامه يو بل کتاب هم ليکلى 

دى.    
امير ش５رعلي خان امر  ک７ى و چ３ ！ول عسکري تمرينونه بايد په پ＋تو وي. د دې امير 

په وخت ک３ به تعليماتنام３، ليکونه او فرمانونه هم ！ول په پ＋تو ليکل ک５دل.
امير ش５ر علي خان په خپل وخت ک３ ！ول عسکري القاب، بول９ )قوماندې( او عناوين 

په پ＋تو ک７ل، لکه:

پ＋تو لقب    رتبه   
！ول مشر سپه ساالر  

سر غ مشر نايب ساالر  
غ مشر جرنيل   

پن％ر )پن％ه زر( مشر برگ６   
بلوک مشر صوبه دار  

زرمشر کرنيل  
سل مشر کپتان   
لس مشر حواله دار  
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د ملکي مامورينو القاب داس３ پ＋تو شوي دي.
پ＋تو القاب رتبه   

لوى مختار صدراعظم  
لوى معين د باندې خارجه وزير  

لوى معين د غرو حشمت الملک 
لوى ملک مستوفي  
لوى ک＋لى دبيرالملک  

د متن لن６یز:
امير ش５ر علي خان يو علم پالونکى او ترقي خو＊وونکى پاچا و. ده له هند ＇خه 
د چاپ ډبرين ماشينونه راوړل او د کتابونو، جريدو او دولتي پا１و په خپرولو ي３ پيل 
وک７. په کابل ک３ ي３ دوه مطبع３ جوړې ک７ې چ３ يوه ي３ د شمس النهار او بله ي３ د 
مصطفاوي په نامه ياد４ده. امير ش５ر علي خان په خپل وخت ک３ ！ول عسکري القاب 

او بول９ )قوماندې( په پ＋تو ک７ې.
امير ش５رعلي خان د پ＋تو ژب３ له ودې او پرمختگ سره ＄انگ７ې مينه لرله.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي.
   د امير ش５رعلي خان په وخت ک３ په کابل ک３ کوم３ مطبع３ جوړې شوې؟ نومونه 

ي３ واخلئ.
   د امير ش５رعلي خان په وخت ک３ پلى ک５دونکى نوى فکري غور＄نگ د چا له 

خوا رامن％ته شوى و؟
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   د امير ش５رعلي خان په وخت ک３ کوم ديني او مذهبي کتابونه د چا له خوا وليکل 
شول؟

ورته غوږ  نور دې  او  ولولي  أواز  لوړ  په  متن  وار سره  په  يو  هر  کوونکي دې  زده   _٢
ونيسي.

٣_ د الندې جملو تش ＄ايونه په مناسبو کلمو په پنسل ډک ک７ئ:
د  يوه  شوې،  جوړې  مطبع３  دوه  ک３  وخت  په  خان  ش５رعلي  امير  د  ک３  کابل  په 

.................او بله د ...................... په نامه ياد４ده.
امير ش５رعلي خان په خپل وخت ک３ ！ول عسکري ........................ پ＋تو ک７ل.

٤_ زده کوونکي دې په دوو گروپونو وو４شل شي، د هر گروپ استازى دې په وار سره د 
درس مفهوم ووايي او نور دې ترې پو＊تن３ وک７ي.

٥_ زده کوونکي دې مفرد ، مؤنث او جمع مؤنث نومونه له متن ＇خه راوباسي او په 
！ولگي ک３ دې ولولي.

٦_ د امير ش５رعلي خان په وخت ک３ دغه الندې کتابونه ليکل شوي، زده کوونکي دې 
د هر کتاب مخ ته د هغه د ليکوال نوم وليکي:

١_ روضة المجاهدين
٢_ تفسير بدر منير

٣_ بحر العلوم

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د خپلو معلوماتو له مخ３ په ＇و کر＊و ک３ د امير ش５ر علي خان تر 
دورې راوروسته د پ＋تو د ودې په اړه لس لس کر＊３ وليکي.
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د لوى ننگرهار نوم به مو له خپلو مشرانو اور４دلى وي. لوى ننگرهار د افغانستان په 
ختي＃ ک３ پروت دى. يو وخت د مشرقي د اعٰلى حکومت په نامه ياد４ده.

په لوى ننگرهار ک３ په خپله اوسنى ننگرهار، کون７، لغمان او اوسنى نورستان ！ول 
شامل وو.

بيا وروسته لغمان او کون７ د جال واليتونو په توگه ومنل شول، خو د نورستان ډ４ره 
برخه ال تر وروستيو پورې په کون７ او ＇ه ي３ په لغمان پورې ت７ل３ وه چ３ بيا د يو 

مستقل واليت په توگه ومنل شو.
را＄ئ چ３ د خپل ه５واد دغه غرن９ ＊５رازه او سمسوره سيمه او وگ７ي ل８ وپ５ژنو.

n تاس３ د ه５واد د ختي％و واليتونو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
n  د نورستان کوم３ ＄انگ７ن３ تر ！ولو زيات３ په زړه پورې دي؟

                       نورستان
نهم لوست
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افغانستان ٣٤ واليتونه لري، يو ي３ نورستان دى چ３ په دې وروستيو ک３ د واليت په 
توگه منل شوى دى. د نورستان زياتره برخ３، لکه: کامد４ش، برگم＂ال، وايگل دره، واما او 

پارون پخوا په کون７ واليت پورې او يو ＇ه برخ３ ي３ په لغمان واليت پورې ت７ل３ وې.
نورستان په عمومي ډول په در４و برخو و４شل ک８５ي: ختي＃ نورستان چ３ کامد４ش او 
برگم＂ال پک３ را＄ي. مرکزي نورستان چ３ وايگل دره، واما، پارون او کانتيوا پک３ را＄ي او 

غربي نورستان چ３ دواب، نور گرام او من６ول ولسوال９ په ک３ شامل３ دي.
د نورستان پخوانى نوم کافرستان و او د امير عبدالرحمان خان تر واکمن９ پورې ي３ وگ７و 
＄انگ７ى دين درلود. د دغه دين پيروان التر اوسه د چترال په يوه سيمه ک３ پات３ دي چ３ 

کلش ي３ بولي.
نورستان ډ４ر سمسور غرنى واليت دى. زياتره غرونه ي３ په طبيعي ＄نگلونو پ دي،  
هوا ي３ په اوړي ک３ ډ４ره معتدله او په ژمي ک３ س７ه ده. ن＋تر، سروه، کاچل، سرپ ＇７５ۍ، 
غوړه ＇７５ۍ، ＊وون، چناررنگى، وړ＊تى )غرنى بادام( انار او نورې ي３ هغه غرن９ ون３ دي 

چ３ په خپله راشن３ ک８５ي.
غوز، توت، مرخ９２، م２ه، خوبان９ )زردالو( ناک، ان％ر، شفتالو او نورې ي３ هغه ون３ 
ته ډ４ره ＊کال ب＋ل３ ده.  بو！و  او ＄نگلونو نورستان  دي چ３ ک＋５نول ک８５ي. همدغو ونو 
نورستان ډ４ر خوړونه، چين３ او سيندونه هم لري. لن６ى سيند، د پ５ج سيند او د الينگار سيند 

د نورستان له غرونو ＇خه سرچينه اخلي. دغه غرونه د ختي＃ هندوکش د غرونو ل７ۍ ده.
همدغو ＄نگلونو، ونو، بو！و او خوړونو د ＇ارويو د روزن３ لپاره ＊ه او مناسب ＇７ ＄ايونه 
رامن％ته ک７ي دي، ＄که خو نورستان د ＇ارويو په روزنه ک３ ＄انگ７ى شهرت لري. غواوې، 

غوايان، －６ان، م８５ې، س５رلي  او وزې ي３ مشهور ＇اروي دي. 
د نورستان واليت زياتره برخه غرونو نيول３ ده. د کرکيل３ وړ ＄مک３ ي３ ب５خ３ ل８ې دي. 
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جوار، غنم، اوربش３، ږدن، لوبيا او کچالو ي３ مهم حاصالت دي.
د يادون３ وړ ده چ３ په نورستان ک３ په دوديز ډول د کرکيل３ چارې د ＊％و او د ＇ارويو 

د روزن３ چارې د نارينه وو پر غاړه دي.
د نورستان واليت مرکز پارون دى. نورستان د هندوکش د غرونو په ل７ۍ ک３ پروت دى، 
همدا المل دى چ３  له يوې درې بل３ درې ته تگ راتگ زياتره بايد پلى وي او د ژمي په 
موسم ک３ ناشونى وي. دا طبيعي خن６ونه د دې المل شوي چ３ د نورستانيانو ترمن＃ اړيکي 
ل８ې ک７ي او ورو ورو په نورستاني ژبه ک３ لهج３ رامن％ته ک７ي او د وخت په ت５ر４دو په جال 

ژبو واوړي.
أريايي ژوندانه ډ４ر ＇ه ساتلي  تر اوسه ي３ د لرغوني  ！بر دى چ３  اريايي  يو  نورستانيان 
دي. نورستانيان ＄انگ７ي دودونه لري. عام لباس ي３ پرتوگ، کميس او پکول دى. گ６ين، 

گن６ۍ، ډيگره او پايتاوې ي３ ＄انگ７ى لباس دى.
د نورستان کلي زياتره دهسکو غرونو په لمنو ک３ جوړ شوي دي. د غوزانو، مرخ２و، 
انگورو او توتانو ب２ونه او بهاند خوړونه ي３ د کلو ＊کال ال زياتوي. له غوزانو پرته د نورستان 

نورې م５وې د خر＇الو بازار ته نه وړاندې ک８５ي.
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＇رگندون３

١_  ١_ －６ ين: پ７５ وړين پرتوګ دی چ３ تر زن／انه پورې وي او نارينه ي３ د پرتوګ له پاسه 
اغوندي.

٢_ －ن６ۍ: د کورت９ په ＇５ر، خو ساده وي ج５بونه نه لري او له وړيو پرته نور ＇ه پک３ نه 
وي کارول شوي.

٣_ ډيگره: －ن６ۍ او ډي／ره دومره توپير لري چ３ －ن６ۍ ساده وي او د ډي／رې د لستو１و 
چاپ５ره او  －ر４وان رن／ه او －لدار وي. تر －ن６ۍ يو ＇ه لن６ه هم وي.

٤_ پايتاوې: يوه پ７５ه اوږده او پلنه وړينه پ＂９ وي چ３ په ونو بو！و او غرونو ک３ ي３ د پن６يو 
د ژغورن３ او د ست７يا د مخنيوي لپاره تر پن６يو تاووي.
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د متن لن６یز:
نورستانيان يو أريايي توکم دى. ډ４رې لرغون３ أريايي ＄انگ７ن３ ي３ ال تر اوسه ساتل３ 
دي. د کون７، چترال، بدخشان او لغمان په من＃ ک３ د هندوکش د غرونو په ختي％و 
ل７يو ک３ اوس８５ي. د اميرعبدالرحمان خان د واکمن９ پر مهال ي３ د اسالم سپ５）لى 

دين منلى دى. د خلکو کسب ي３ زياتره د ＇ارويو روزنه او کرکيله ده.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په لوړ غ８ ولولي او نور دې ورته غوږ ونيسي.
٢_ زده کوونکي دې د متن لن６ مفهوم په خپلو خبرو ک３ ووايي، که ＄واب نيمگ７ى 

وي، بل زده کوونکى دې هغه بشپ７ ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې له متن ＇خه د ونو او م５وو نومونه په خپله کتابچه ک３ وليکي او 

بيادې هغه په ！ولگي ک３ واوروي.
٤_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته لن６ لن６ ＄وابونه ووايي:

    په نورستان ک３ د کار و４ش ＇ه ډول دى؟
   په نورستان ک３ کوم３ غل３ دان３ ک８５ي؟ نومونه ي３ واخلئ.

    په متن ک３ مو کومه برخه خو＊ه ده او ول３؟ خپل نظر ＇رگند ک７ئ.
٥_ د نورستان مرکز په ن＋ه ک７ئ او له سم ＄واب نه په پنسل کر＊ه چاپ５ره ک７ئ :

د _ پارون ج _ کامد４ش  ب _ برگم＂ال  الف _ وايگل  
٦_ په خپلو کتابچو ک３ الندې مفرد نومونه په جمع او جمع نومونه په مفرد واړوئ.
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مفرد نوم              جمع نوم 
١_ واليتونه ................ ١_ غوز................  

٢_ م２ه................                        ٢_ ＄نگلونه ................

٣_ توت ..............            ٣_ کچالو ...................
٤_ سيند ..............             ٤_ خن６ونه ..................
٥_ لمنه ..............            ٥_ ＄مک３ ...................

کورن９ دنده

د    د نورستان د خلکو د دودونو په اړه له خپلو مشرانو ＇خه معلومات تر السه ک７ئ او په 
يو مخ ک３ ي３ وليکئ.
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زموږ د ادبياتو په معاصر تاريخ ک３ ＄ين３ داس３ نوميال９ ＇５رې شته چ３ د پ＋تو ژب３ 
د معاصر ادب پن％ه ستوري ي３ بولي.

دغه پن％ه ستوري: پوهاند عبدالحى حبيبي، قيام الدين خادم، استاد گل پا چا الفت، 
عبدالرؤف ب５نوا او پوهاند صديق اهلل ر＊تين دي چ３ د معاصر ادب بنس＂ونه ي３ اي＋ي 
او په ژبه او ادب ک３ ＄انگ７ى مقام لري. په دې درس ک３ به د پوهاند صديق اهلل 

ر＊تين په اړه معلومات ولولئ.
معلومات  ＇ومره  اړه  په  ستورو  پن％و  دغو  د  دورې  معاصرې  د  ادب  پ＋تو  د   _١

لرئ؟
٢_ پوهاند صديق اهلل ر＊تين د پ＋تو ژب３ او ادب په کومو برخو ک３ کتابونو ليکلي 

دي؟

لسم لوست 

پوهاند رښتين ادبي څ５ره
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پوهاند صديق اهلل ر＊تين د افغانستان د معاصرو ليکوالو په ډله ک３ نوميالى ليکوال او 
اديب دى. صديق اهلل ر＊تين د مولوي تاج محمد زوى دى او په ١٢٩٨ هـ . ش. کال د 
مومندو د ))سره کمر(( په يوه علمي کورن９ ک３ ز４８４دلى دى. لوم７ۍ زده ک７ې ي３ په خپله 
کورن９ ک３ ک７ي دي. نورې زده ک７ې ي３ د ننگرهار د ه６ې )نجم المدارس( په مدرسه او د 

کابل په عربي دارالعلوم ک３ سرته رسولي دي.
پوهاند ر＊تين په ١٣١٨ هـ . ش. ک３ د پ＋تو ！ولن３ په غ７يتوب منل شوى دى. دا ي３ د 
رسمي دندې پيل دى او بيا ي３ ب５ال ب５ل３ دندې ترسره ک７ي دي. په پ＋تو ！ولنه ک３ د قواعدو 
د ＇انگ３ مدير، د پ＋تو ！ولن３ مرستيال، د پ＋تو ！ولن３ لوى مدير او بيا رئيس و. په ١٣٣٥ 

هـ . ش. کال ک３ د پوهن３ وزارت مشاور او د ادبياتو پوهن％ي استاد مقرر شو.
پوهاند ر＊تين پر پ＋تو سرب５ره په دري، عربي او اردو ژبو هم ＊ه پوه５ده. په دغو ژبو ي３ 
يو شم５ر مقال３ ليکلي او خپرې ک７ې دي. هغه په ب５ال ب５لو علمي موضاعاتو لکه: گرامر، د 

ادبياتو تاريخ، هنري نثر او نورو ک３ په لس گونو کتابونه ليکلي دي چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:
د پ＋تو ادب تاريخ، پ＋تو ادبيات )رساله(، پ＋تانه شعراء  دويم ！وک، د پ＋تو نثر هنداره، 
د پ＋تو ادب درې مشهورې کورن９، پ＋تو گرامر په دري ژبه، پ＋تو اشتقاقونه او ترکيبونه، 
پ＋تو ژب＋ودنه، د پ＋تو او سانسکري نژد４والى، پ＋تو ＇７５نه، د هند سفر، د ننگرهار او 
قطغن سفر، د مصر سفر، د شوروي اتحاد سفر، نوميالي پوهان او غازيان، پياوړي شاعران، 

رو＊ان ستوري، ادبي او تاريخي سمون３ او نور.
د پوهاند ر＊تين د چاپ او ناچاپ کتابونو شم５ر ＇ه د پاسه اتياوو ته رس８５ي. همدارنگه 
ي３ په سلگونو مقال３ په ب５ال ب５لو خپرونو ک３ خپرې شوې دي. نوموړي د ليکوال９ په پيل 
ک３ شاعري هم ک７ې ده، خو وروسته ي３ يوازې نثر ته مخه ک７ې ده او په دې ډگر ک３ ډ４ر 
زيات را＄ل５دلى دى. پوهاند ر＊تين په ادبي هنري نثر ک３ پوخ الس درلود او په دې ډگر 
ک３ ي３ ډ４ر کار ک７ى دى. هغه ډ４ر شم５ر زلمي ليکوال روزلي او د خپل ادب خدمت ته 

ي３ چمتو ک７ي دي.
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پوهاند ر＊تين په ١٣٧٧ هـ . ش. کال ک３ له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ې او د ننگرهار په 
بهسودو ک３ د کون７ د لوى س７ک پر غاړه خاورو ته وسپارل شو.

د پوهاند ر＊تين د نثر يوه ب５لگه :
وايي چ３ ＊ه شاعر د قوم سترگ３ او د حال ترجمان دى. دى په خپله ژبه د خپل چاپ５ريال 
ترجماني کوي. د اصالحي نظر لوى خاوند وي. په خپل ذاتي نظر پس３ نه گر＄ي. د ودان９ 
کارونه ي３ خو＊８５ي او په شعر ک３ ي３ د يو ＇رگند او عالي مرام پلوش３ ＄ل８５ي. اشعار ي３ د 
قام او وطن له درده ډک وي. کله ي３ شعر د تورې پ７ک او کله د ژوند بر４＋نا وي. خيال ي３ 
قوي او عزم ي３ ！ينگ وي، ＇ه چ３ وايي هغه په خپله هم کوي. د وينا او عمل ترمن＃ ي３ 
پوره نژد４والى موجود وي. ر＊تيا وايي او په ر＊تياوو پس３ گر＄ي. د قام په درد ＊ه پوه８５ي. 
د اشعارو په پردو ک３ ي３ تاريخونه پراته وي. د لوړ همت او اوچت خيال ＇＋تن وي. هر ＇ه 

نه وايي، حق وايي، حق غواړي او حق ل＂وي.
د خوږمنو د زړه همراز او همخيال وي. د ولس په ژبه غ８４８ي. په ک８و الرو نه درومي. 
خوشامنگر او غوړه مال نه وي او د شعر مرغلرې په کونجکو نه پلوري، لکه چ３ خوشحال 

خ＂ک ويلي دي :

د هغه شاعر دان３ وشه په ژبه
چ３ د شعر دردان３ پلوري په مال
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                                          د باغ ننداره
يو سهار شومه روان د باغ په لوري

په اسمان ک３ ښکار４ده ال ښکلي ستوري
باغ ته الړم يو عجب ښکلى گلشن و

د ښايسته ښايسته بلبلو نشيمن و
قسم قسم سرودونه د مرغانو 

په دې باغ ک３ چغهار  و د توتيانو
نسيم هس３ په مزه و الوتلى

له فرحته واړه باغ و غوړ４دلى
د قدرت تابلو رنگينه ښايسته وه

د هر بوټي غ８５ ک３ اي＋３ گلدسته وه
لمر راوخوت له مشرق څخه ر１ا شوه
هر طرف ته د ژونديو شور غوغا شوه
سيوري پر４وتل سجدې باندې قبل３ ته

په تعظيم او احترام مخ د کعب３ ته
زر زري وړانگې د لمر  پرې راخپرې شوې

گرچاپېره د اسمان لمن３ سرې شوې

سپينو پرخو چ３ دا وړانگې وليدل３
له خوښيه ټول３ پورته والوتل３

تازگي د بوټو زياته له پخوا شوه

د غوټيو خولگ  وازه په خندا شوه
جوړ په باغ ک３ ال يو بل رنگه حالت شو

تا به وې پاچا له خوبه را اوچت شو 
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د متن لن６یز:
او  اديب  نوميالى  يو  دورې  معاصرې  د  ادبياتو  پ＋تو  د  اهلل ر＊تين  پوهاند صديق 
ليکوال دى. په ب５ال ب５لو موضوعاتو ک３ ي３ په لس گونو کتابونه ليکلي دي. ډ４ر 
او  نوم  لپاره روزلي دي. لکه  او ه５واد د خدمت  ادب  ي３ د خپل３ ژب３،  کسان 
تخلص چ３ ي３ د صداقت او ر＊تينولى استازيتوب کوي، په عملي ژوندانه ک３ 

هم خپل ه５واد، خپل３ ژب３ او خپلو ه５وادوالو ته صادق او ر＊تينى و.
پوهاند ر＊تين د پ＋تو ژب３ او ادب له هغو بنس اي＋ودونکو ＇خه دى چ３ د پ＋تو 
ژب３ گرامر، ادب تاريخ، ＇７５ن３ او هنري نثر په برخه ک３ ي３ مهم کارونه سرته 

رسولي او ډ４ر ارز＊تمن اثار ترې راپات３ دي.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي :
پوهاند صديق اهلل ر＊تين د پ＋تو ژب３ او ادب په کومو برخو ک３ کتابونه ليکلي دي؟

٢_ زده کوونکي دې په چوپه خوله متن ولولي او لن６ مفهوم دې په پن％ه پن％ه کر＊و ک３ 
په خپلو کتابچو ک３ وليکي او په ورځ دې په وار سره په ！ولگي ک３ ولولي.

٣_ زده کوونکي دې په وار سره  متن په لوړ واز په ！ولگي ک３ ولولي.
٤_ زده کوونکي دې د پوهاند ر＊تين د مهمو کتابونو نومونه واخلي.

٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه د کتاب د پاى له برخ３ معنا او په جملو ک３ دې ي３ 
وکاروي :

١_ مدام     ٢_ عالي        ٣_همراز         ٤_نوميالى       ٥_ دردان３
٦_ زده کوونکي دې د خوشحال بابا دا الندې شعر معنا ک７ي :

د هغه شاعر دانې وشه په ژبه
چې د شعر دردانې پلوري په مال

٧_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي د ))＊ه شاعر(( په متن ک３ دې يوه ډله دې 
په متن ک３ مفرد مذکر نومونه او بله ډله دې جمع مذکر نومونه پيدا ک７ي.

کورن９ دنده

د   د پ＋تو د معاصر ادب د پن％و ستورو له ډل３ ＇خه د هر يوه په اړه چ３ تاسو ته اسانه 
وي، په خپله کورن９ يا شاوخوا ک３ پو＊تنه وک７ئ او شپ８ شپ８ کر＊３ ي３ د ژوند يا کتابونو او 
يا هم د شعر او نثر په اړه وليکئ، سباته ي３ ！ولگي ته درسره راوړئ او په خپل خپل نوبت 

ي３ ولولئ.
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n السي صنايع ＇ه ته وايي؟
د ماشيني صنعت تر ＇نگ، السي صنعت هم د يو ه５واد په اقتصادي او کلتوري 
پياوړتيا ک３ ډ４ر لوى ارز＊ت لري. السي صنايع ډ４ره لرغوني تاريخچه لري. انسانانو 
اړتيا له مخ３ له هماغو لوم７نيو دورو ＇خه د السي صنايعو کار ته الس  د خپل３ 
اچولى. دوى په خپله خو＊ه د لوم７نيو موادو ب２ه اړول３ او د خپل３ اړتيا وړشيان ي３ 
په  يوه ＇يز  د  او  بيا وروسته ورسره ＊کال هم ملگرې شوې  ترينه جوړ ک７ي دي. 
جوړونه ک３ ي３ ＊کال هم په پام ک３ نيول３ ده. په افغانستان ک３ هم السي صنايع اوږد 

تاريخ لري او مختلف ډولونه ي３ دود دي چ３ په دې درس ک３ پرې خبرې کوو. 
n السي صنايع د انسانانو په ژوند ک３ ＇ه تاثير لري؟
n په افغانستان ک３ کوم ډول السي صنايع دود دي؟

يوولسم لوست

السي صنايع
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استفادې وړ وگر＄ي  د  د وگ７و  يو شي چ３  په داس３  بدلون  لوم７نيو موادو  او  د خامو 
صنعت نوم８５ي. صنعت په دوه ډوله دى: ماشيني او السي. ماشيني صنايع د ماشين په وسيله 
توليد８４ي او السي صنايع هغه دي چ３ په السونو جوړ８４ي. د ب５لگ３ په توگه که لرگى خام 
مواد وگ２و، نو کله چ３ ترکاڼ له هغو ＇خه ک７ک９، دروازې او م５زونه جوړوي، همدا د السي 
صنعت يو بهير دى، خو په دې شرط چ３ په جوړ４دونکو شيانو او ＇يزونو ک３ به ＊کال او 

ظرافت هم په پام ک３ ساتي.
پخوانيو السي  ډ４رو  د  لري.  تاريخ  لرغونى  ډ４ر  ه５واد ک３ السي صنايع  گران  په  زموږ 
صنايعو اثار چ３ د کار اسباب، گا３１، سک３، د ＊کار وسايل او نور پک３ دي، ليدل شوي 
دي. اوس هم السي صنايع زموږ په ه５واد ک３ ديو شم５ر خلکو کسب او بوختيا ده چ３ پر 
اقتصادي ارز＊ت سرب５ره کلتوري ارز＊ت هم لري. هغه شيان چ３ د کلو، بان６و او ＊ارونو 
＊％３، نارينه، نجون３ او هلکان ي３ په خپلو السونو جوړوي او ياي３ په جوړ＊ت ک３ له ساده 
وسايلو ＇خه کار اخلي، السي صنايع بلل ک８５ي. السي صنايع نه يوازې زموږ ضرورتونه 
سيم３  هرې  د  کوي.  ＊کلى  هم  چاپ５ريال  استوگن３  د  او  ژوند  زموږ  بلک３  کوي،  پوره  
السي صنايع د خپل３ سيم３ له خامو موادو ＇خه جوړ８４ي. يا په بله وينا هغه مواد چ３ په 
هماغه سيمه ک３ پيدا ک８５ي او خلک ي３ په أسانه او ارزانه بيه ترالسه کوي، السي صنايع 
ترې جوړوي. لکه ＇نگه چ３ وړۍ، وژغن３ زموږ د ه５واد په شمالي مرکزي او لويدي％و 
برخو ک３ ډ４رې پيداک８５ي، نو له هغو ＇خه غال９، ！غرې، ليم）ي، برک، ش７ۍ، بنينونه، 
واسک＂ونه، جوراب３، دستکش３ او نور شيان جوړوي. په پکتيا ک３ مزري ډ４ر پيدا ک８５ي او 

له هغه ＇خه شکرۍ، ！وکرۍ، خول９، او ببوزي )السي پکي( جوړوي.
پروان او استالف د ＊کلو خ＂ينو لو＊و له کبله مشهور دي چ３ د لو＊و مختلف ډولونه، 
لکه  کاس３، صراح９، شمعه دانونه، قابونه او نور په ډ４ره ＊کل３ ب２ه جوړوي. همدرانگه د دغ３ 

سيم３ گلدانونه، پيال３، ک＂وۍ، منگي، چا！９ او نور هم ډ４ر مشهور دي.
په کندهار او هرات ک３ له ور４＋مو ＇خه ＊کلي سکوى )خامکونه(، دسمالونه او لنگ９ 
جوړوي. په شمال ک３ له سون６و ＇خه پ７ي، بوج９ او رس９ جوړوي. همدرانگه په بغالن 
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او هرات ک３ خامک، گلدوزي او نور د گن６لو دود شته چ３ مصنوعات ي３ په ه５واد او بهر 
ک３ خو＊وونکي لري.

په کون７ او نورستان ک３ له لرگيو ＇خه پر دروازو او ک７کيو سرب５ره مختلف ＊کلي لرگين 
شيان جوړوي چ３ خورا مشهور دي.

له ＇رمن３ ＇خه ＇پل９، بو！ان، بکسونه او نور شيان ده５واد په زياتو برخو ک３ جوړ８４ي.
په دې توگه ويالى شو چ３ د السي صنايعو مختلف ډولونه اوس هم په افغانستان ک３ 
دود دي چ３ له يوې خوا اقتصاد پياوړى کوي او له بل３ خوا زموږ د کلتور يوه غني برخه 

جوړوي.

د متن لن６یز:
السي صنايع ډ４ره لرغون３ او اوږده تاريخچه لري. زموږ په ه５واد ک３ هم السي صنايع 

له لرغونو زمانو ＇خه دود دي.
: خاورين  لکه  دود دي،  ب５ل السي صنايع  ب５ال  او سيمو ک３  ب５لو واليتونو  ب５ال  په 
اوزينتي  اړين  لرگيو ＇خه مختلف  له  کالي،  او  گن６ونه  ور４＋مو ＊کلي  له  لو＊ي، 
شيان، السي گن６ون لکه گلدوزي، خامک، تار شم５ر او نور. السي صنايع که له 
يوې خوا زموږ اقتصاد پياوړى کوي او اړتياوې مو ل５رې کوي، له بله پلوه زموږ کلتور 

هم غني کوي. 

فعاليتونه

او  په ارز＊ت  بيا دې د السي صنايعو  او  أواز ولولي  په لوړ  ١_ ١_زده کوونکي دې متن 
اهميت خبرې وک７ي.
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٢_ زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې د افغانستان په مختلفو ＄ايونو 
ک３ د السي صنايعو د توليد سيم３ په گوته ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې په متن ک３ عام نومونه او خاص نومونه په ن＋ه ک７ي او په وار سره 
دې په ！ولگي ک３ ووايي.

٤_ زده کوونکي دې د السي صنايعو ډولونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او هغه دې په 
！ولگي ک３ واوروي.

٥_ زموږ په ه５واد ک３ د خاورو مختلف لو＊ي په کومه سيمه ک３ جوړ８４ي؟
د: استالف ج: هرات  ب : کون７  الف : بغالن 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې وگوري چ３ په سيمه ک３ ي３ کوم السي صنايع جوړ８４ي، په دې هکله 
دې يو مخ په خپله کتابچه ک３ وليکي او بيا دې په بله ورځ په ！ولگي ک３ واوروي.
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افغانستان  د  خان  اهلل  امان  زوى  هغه  د  وروسته  م７ين３  تر  خان  اهلل  حبيب  امير  د 
واکمن شو. امان اهلل خان د غازي امان اهلل خان په نامه مشهور دى. نوموړى خپلواکي 
په  پاچا و. په ١٢٩٨ هـ . ش . ک３ ي３  ادبپالونکى  او  غو＊توونکى، ترقي خو＊وونکى 

رسمي تو－ه يو ＄ل بيا افغانستان خپلواک اعالن ک７.
n تر امان اهلل خان د مخه په پ＋تو ک３ کوم کتابونه او رسالى چاپ شوي دي؟ 

n غازي امان اهلل خان خپل３ ژب３ ته ＇ه خدمت ک７ى دى؟

دولسم لوست 

مرکه د پ＋تو



58

د پ＋تو ژب３ د پراختيا او پر مختيا لپاره غازي امان اهلل خان د پاچاهي ارگ په شمالي برج 
ک３ په ١٣٠١ هـ . ش. ک３ يوه علمي تحقيقي ！ولنه جوړه ک７ه چ３ د ))مرکه د پ＋تو(( په 
نامه وبلله شوه. په ١٣٠٢ هـ . ش . کال ک３ د افغانستان د اساسي تشکيالتو د نظامنام３ د 

حکم له مخ３ د پوهن３ وزارت د در４م رياست په توگه وپ５ژندل شوه.
غازي امان اهلل خان د خپل３ واکمن９ په دوره ک３ په ١٣٠٤ هـ . ش . کال ک３ کندهار ته 

تللى و او د هغ３ سيم３ خلکو ته ي３ ويلي وو:
))غواړم په پ＋تو ژبه چ３ زه ورسره ډ４ره مينه لرم، ستاس３ سره خبرې وک７م(( دا خبرې 
له پ＋تو ژب３ سره د هغه ترقي غو＊تونکي ！ولواک مينه ＇رگندوي. همدا مينه وه چ３ غازي 
امان اهلل خان د پ＋تو ژب３ د علمي او فرهنگي ودې لپاره ډ４رې هل３ ＄ل３ وک７ې. د امير 
عبدالرحٰمن خان او امير حبيب اهلل خان د واکمنيو په وخت ک３ هم ＄ين３ کتابونه، رسال３ 
ي３  هغه وخت  قانون چ３  اساسي  لوم７نى  افغانستان  د  ژباړې چاپ شوي، خو  او ＄ين３ 
))اساسي نظامنامه(( بلله، لوم７ى ＄ل د امان اهلل خان په امر په پ＋تو وليکل شو. وروسته 
بيا نورې ډ４رې نظامنام３ په پ＋تو وليکل شوې. په ＊وون％يو ک３ په پ＋تو تدريس پيل شو او 
کتابونه هم په پ＋تو شول. په پ＋تني سيمو ک３ به پاچا او ملک３ مامورينو ته په پ＋تو ويناوې 
کول３. پ＋تني سيمو ته به فرمانونه هم په پ＋تو ل８５ل ک５دل. په اخبارونو ک３ هم پ＋تو ژبه زياته 
شوه. په ١٣٠٣ هـ . ش . کال ک３ غازي امان اهلل خان امر وک７ چ３ د کندهار د سيم３ په 

اخبار ))طلوع افغان(( ک３ دې هم پ＋تو مطالب خپاره شي.
))مرکه د پ＋تو(( دولس تنه غ７ي درلودل چ３ له ب５ال ب５لو سيمو ＇خه وو. لوم７نى مشر 
ي３ د هغه وخت لوى او نوميالى عالم مولوي عبدالواسع اخونزاده و. دغ３ ！ولن３ د خپل کار 
په پيل ک３ په پ＋تو يو اعالن خپور ک７ او له پ＋تنو ＇خه ي３ د پ＋تو ژب３ د پالن３ په الره ک３ 

مرسته وغو＊تله. په دغه اعالن ک３ راغلي وو:
_ هر نوم دې په پ＋تو وليکل شي او مرکه د پ＋تو ته دې راول８５ل شي.  

_ هر پ＋تون چ３ په پ＋تو ک３ پوهه لري او غواړي چ３ مرک３ ته ＄ان ورننباسي، خپله 
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غو＊تنه دې وليکي او مرک３ ته دې راواستوي.
_ د پ＋تني سيمو هر پ＋تو پوه دې د خپل３ سيم３ ＄انگ７ي لغتونه راغون６ او په ليکل３ 

ب２ه دې مرک３ ته راواستوي.
))مرک３ د پ＋تو(( ＄ين３ مهم کتابونه هم ليکلي وو. )) يوازن９ پ＋تو(( او ))پ＋تو پ＋ويه(( 
دوه مهم کتابونه ي３ چاپ شوي دي. دوه مهم قاموسونه ي３ ترتيب او تدوين ک７ي وو، خو له 
بده مرغه دغه دوه قاموسونه تر چاپ د مخه له من％ه الړل. د دغو دوو قاموسونو په ترتيب او 
تدوين ک３ ډ４ره ون６ه د ))مرک３ د پ＋تو(( د دويم مشر عبدالرحٰمن لودين وه. د دغو قاموسونو 
يوه برخه د دغ３ مرک３ د يوه غ７ي مال محمد ))ساپي(( په وسيله د هغه د زوى عبداهلل خان 
افغاني نويس الس ته ورغل３ او په ١٣٣٥ هـ . ش . کال ک３ ي３ دغه نسخه له يو ＇ه زياتونو 

سره چاپ ک７ې ده.

د متن لن６یز:
فرهنگي  او  علمي  د  ژب３  پ＋تو  د  و.  واکمن  مين   کلتور  پر  خان  اهلل  امان  غازي 
پرمختگ لپاره ي３ ))مرکه د پ＋تو(( جوړه ک７ه. په اخبارونو او نورو خپرونو ک３ ي３ د 
پ＋تو مطالبو د خپرولو امر وک７. پ＋تني سيمو ته ي３ په پ＋تو فرمانونه ل８５ل پيل ک７ل. 
په ＊وون％يو ک３ ي３ په پ＋تو تدريس پيل ک７. لوم７نى اساسي قانون او نور قوانين ي３ 

په پ＋تو وليکل. 
د غازي امان اهلل خان په دوره ک３ په عملي ډول د پ＋تو ژب３ د علمي پرمختگ لپاره 

کار پيل شو.
مرک３ د پ＋تو ＄ين３ مهم کتابونه لکه )) يوازن９ پ＋تو(( او ))پ＋تو پ＋ويه(( تر ليکلو 
وروسته چاپ او خپاره ک７ل. دوه قاموسونه ي３ هم وليکل، خو له بده مرغه په هغه 

وخت ک３ چاپ نه شول.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په پ＂ه خوله ولولي او بيا دې د متن مفهوم په لن６ ډول ووايي.
٢_ ))مرکه د پ＋تو(( ＇ه وخت جوړه شوه او کوم کارونه ي３ سرته ورسول. کارونه ي３ په 

يو لست ک３ ترتيب ک７ئ.
٣_ زده کوونکي دې په متن ک３ خاص نومونه په ن＋ه ک７ي او بيا دې په ！ولگي ک３ په 

لوړ أواز ووايي.
٤_ د ))مرکه د پ＋تو(( لوم７ى مشر په پنسل په ن＋ه ک７ئ :

ب: عبدالرحٰمن لودين الف: مولوي عبدالواسع اخونزاده  
د: عبداهلل خان افغاني نويس ج: مال محمد ساپى    

٥_ زده کوونکي دې د متن مهم ！کي پخپلو کتابچو ک３ وليکي او په ！ولگي ک３ دې 
واوروي.

وي،  شوي  کارونه  کوم  اړه  په  ژب３  پ＋تو  د  که  مخه  د  ＇خه  پ＋تو((  د  ))مرکه  د   _٦
زده کوونکي دې ＇و مثالونه ووايي.

کورن９ دنده

زده  زده  کوونکي دې د هغو مرکزونو په اړه ＇و کر＊３ وليکي چ３ د پ＋تو ژب３ د علمي او 
کلتوري ودې لپاره کار کوي.



61

ديارلسم لوست

نومځري )ضميرونه(

پ＋تو －رامر

د گرامر له لوستو ＇خه په ＊وون％يو او پوهن％يو ک３ موخه داده چ３ ژبه سمه وليکالى 
او ولوستالى شو او ＄ان له ت５روتنو ＇خه وژغورو. نوم％ري هم د گرامر يوه برخه ده 

چ３ په ژبه ک３ ＊کال او لن６ون رامن％ته کوي او د نومونو د تکرار مخه نيسي.
تاس３ په اووم ！ولگي ک３ نوم او د نوم ډولونه، صفت او د صفت ډولونه ولوستل، په 

دې لوست ک３ به نوم％ري وپ５ژنو.
n نوم％ري ＇ه ته وايي او ول３ کار８４ي؟

n که په ژبه ک３ نوم％ري ونه کارول شي، نو په خبرو يا ليکنه ک３ به کومه ستونزه 
رامن％ته شي؟
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نوم％رى هغه کلمه ده چ３ د نامه پر＄اى کار８４ي او د نوم د تکرار مخه نيسي.
نوم％ري د جنس، عدد، حالت او شخص له مخ３ گردان８５ي.

د نوم％رو ډولونه:
١_ ＄انگ７ي نوم％ري )شخصي ضميرونه(

٢_ ملکي يا اضافي نوم％ري
٣_ اشاري نوم％ري

٤_ استفهامي نوم％ري
٥_ پلوي نوم％ري

٦_ مبهم نوم％ري
٧_ اشتراکي نوم％ري

١_ ＄انگ７ي نوم％ري:
＄انگ７ي نوم％ري د کسانو يا اشخاصو پر ＄اى کار８４ي او په دوه ډوله دي:

غ＋تلي نوم％ري او کمزوري نوم％ري.
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الف _ غ＋تلي نوم％ري يا منفصل ضميرونه :
معنا  توگه  خپلواکه  په  او  را＄ي  نه  پيوست  سره  کلم３  بل３  له  کار８４ي،  توگه  يوازې  په 

ورکوي. 

ب _ کمزوري نوم％ري )متصل ضميرونه(:
نومونو سره چ３ وکار８４ي خپله معنا  نورو  له  کار８４ي،  نه  په خپلواکه ډول  نوم％ري  دا 

＇رگندوي.
  

کتابونه مو واخيستل،  ي３ واخيست،  راک７ه، کتاب دې واخله، کتاب  لکه: کتاب م３ 
کتابونه ي３ واخيستل، کتابونه مو واخلئ.

جمعمفرداشخاص

١
اصلي حالتاو＊تى حالتاصلي حالت

موږمازه

تاس３ )تاسو(تاته٢

٣
نارينه

دى
هغه

ده
هغه

دوى
هغوى

＊％ينه
دا

هغه
دې

هغ３
دوى

هغوى

جمعمفردشخص

موم١３
مودې٢
ي３ي٣３
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٢_ ملکي يا اضافي نوم％ري:
يو ＇يز په ＇ه يا چا پورې اړوند بولي يا په بله وينا يو شى د ＇ه يا چا گ２ي.

ستا کتاب راک７ه. زموږ کتابونه يوسه.  لکه : زما کتاب راک７ه.  
ددې کتاب چ５رته دى؟ د ده کتاب ＇ه شو؟  ستاس３ کتابونه واخلئ.  

د دوى کتابونه ＇ه شول؟
٣_ اشاري نوم％ري:

هغه نوم％ري دي چ３ اشخاصو او ＇يزونو ته اشاره کوي او د هغو پر ＄اى کار８４ي.

جمعمفرداشخاص

زموږزما١

ستاس３ستا٢

٣
د دوىد دهنارينه

د دوىد دې＊％ينه

جمعمفرد

او＊تى حالتاصلي حالتاو＊تى حالتاصلي حالتوا！ن )فاصله(گ２ه

١
دغودغهدغهدغهلن６

دغودغهدغ３دغه

٢
هغوهغههغههغهليرې

هغوهغههغ３هغه

٣
هوغههوغههوغههوغهال ليرې

هوغوهوغههوغ３هوغه
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٤_ استفهامي يا پو＊تنيز نوم％ري :
له  والي  ＇ومره  او  ＇رنگوالى  ＄اى  وخت،  شخص،  د  کار８４ي.  لپاره  پو＊تن３  د 

: لري  ډولونه  مخ３ الندې 
لپاره کار８４ي، لکه : ＇وک راغى؟ ＇وک : د شخص 

لپاره کار８４ي، لکه: چا وژړل؟ او د شخص  چا: د ＇وک او＊تى شکل دى 
کوم )کومه( : د شخص او شيانو لپاره کار８４ي، لکه: کومه ＊％ه ＄ي؟ کوم س７ى 

＄ي؟
: کله راغى؟ نه گردان８５ي، لکه  او  پو＊تنه کوي  : د وخت  کله 

کله الړه؟ کله الړ؟،  به راشي؟،  کله  راغله؟،  کله 
وليکه؟ دې  لکه ＇نگه  پو＊تي،  يا عمل ＇رنگوالى  يو شخص، شي  د   : ＇نگه 

پاک ک７؟ ميدان  ＇نگه دې رسم ک７؟ ＇نگه دې 
کار８４ي،  شکل  په  جمع  د  نو  ＄که  پو＊تي،  شم５ر  شيانو  او  اشخاصو  د  ＇و: 

 : لکه
خوړل３  ډوډۍ  کسانو  ＇و  وپ５رل؟  دې  قلمونه  ＇و  وو؟  راغلي  کوونکي  زده  ＇و 

ده؟
والي درجه ＊يي،  او ＇ومره  او د ＇رنگوالي  او شيانو شم５ر  د اشخاصو   : ＇ومره 
لکه : ＇ومره زده کوونکي دې وليدل؟ ＇ومره کبان دې ونيول؟ ＇ومره ＊کلى دى؟ 

تود دى؟ ＇ومره 
ول３: د يوه عمل او پ５＋３ المل پو＊تي، لکه : ول３ راغل３؟ ول３ درس نه لول３؟ 

نه ＄３؟ ته  ول３ جومات 

د معاصر ليکوال محمد ايوب خان ا＇کزي الند ينى نثر ولولئ:



66

اعتبارات
وايي چ３ يوه ورځ ملکه په خپل محل ک３ په يوه کار مشغوله وه، دروازه و！ک５دله، ويل３ 

＇وک ي３؟ ورته وويل شول چ３ وليعهد. 
ملک３ اعتنا ونه ک７ه او خپل مشغوليت ي３ جاري وساته. 

د کافي انتظاره بعد، بيا دروازه و！کول شوه، ملک３ وويل３ ＇وک ي３؟ 
جواب ورک７ل شو چ３ ستا فرمانبردار زوى. 

ملک３ فوراً دروازه ورخالصه ک７ه او ورته و ي３ ويل چ３ －وره زويه! هم５شه کو＊（ وک７ه 
چ３ په دنيا ک３ په خپلو انساني اوصافو او خويونو وپ５ژندل ش３، ول３ چ３ دنياوي حيثيت 

اضافي او اعتباري شى دى چ３ هر وخت پناه ک５دونکى دى.
الف: په پورته نثر ک３ ضميرونه پيدا ک７ئ.

ب: د نثر مفهوم په خپلو عباراتو ک３ وواياست: 

٥_ پلوي نوم％ري :
د اشخاصو له پلوه د يوه عمل پلو يا لورى ＊يي او تل تر فعل د مخه را＄ي. دا نوم％ري 

درې ب３２ لري: 
)را، در، ور(

را: د متکلم )لوم７ي شخص( لورى ＊يي، لکه : راک７ه، راوړه، راواخله او نور.
او  در＄ه  ک７ه،  درپورې  درواخله،   : لکه  ＊يي،  لورى  )دويم شخص(  مخاطب  د  در: 

نور.
ور: د غايب )در４م شخص( لورى ＊يي، لکه : ورک７ه، وروړه، ورپورې ک７ه او نور.

٦_ مبهم نوم％ري:
دا نوم％ري د يوه نا＇رگند شخص لپاره کار８４ي او په دې ډول دي :
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هر : د جنس او حالت له مخ３ گردان８５ي، زياتره د مفرد لپاره را＄ي، لکه : هر ＄وان، 
هره پ５غله، هر س７ى، هره ＊％ه، هر کتاب، هره کتابچه او نور.

په او＊تي حالت ک３ د جمع لپاره را＄ي، لکه : په هرو ＇و ＄وانانو ک３، په هرو ＇و 
پ５غلو ک３.

پلوه  له  نامه پر ＄اى کار８４ي او د جنس او حالت  بل : يوازې د شم５ر４دونکي مفرد 
گردان８５ي، لکه : بل ＇وک، بل ＄وان، بله پ５غله، بل س７ى، بله ＊％ه او نور.

نور : جنس نوم او جمع نوم را＊يي او د جنس او حالت له پلوه گردان８５ي، لکه: نور 
هلکان، نورې نجون３، نور جوار، نوره بوره.

！ول : دا نوم％رى هم جنس او جمع نوم را＊يي او د جنس او حالت له پلوه گردان８５ي، 
لکه : ！وله کورن９، ！ول غ７ي، ！ول ＊ارونه، ！ول３ د＊ت３، ！ول س７ي، ！ول３ ＊３％.

٧_ اشتراکي نوم％رى )خپل(:
دا نوم％رى د لوم７ي، دويم او در４م شخص لپاره او هم د مفرد او جمع لپاره يو ډول 
له مخ３  او حالت  بولي. دا نوم％رى هم د جنس  کار８４ي، ＄که ي３ اشتراکي نوم％رى 
گردان８５ي، لکه : احمد خپله کورن９ دنده تر سره ک７ې ده. حميدې خپل کورنى کار ک７ى 

دى. ＊اپ５رۍ خپل ورور ته درس وايي.

فعاليتونه

زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
١_ ＄انگ７ي نوم％ري په ＇و ډوله دي؟ هر ډول ي３ په مثالونو ک３ ＇رگند ک７ئ.

٢_ ＇و ډوله نوم％ري پ５ژنئ؟ نومونه ي３ واخلئ.
٣_ الندې نوم％ري مشخص ک７ئ اوخپل ！اکلي نومونه ورته وليکئ:



68

زه ....... ته ......... ستا ......... هغه .......... م３ ................ي３...........
٤_ په الندې جملو ک３ نوم％ري په ن＋ه ک７ئ چ３ کوم نوم％ري دي :

    زه هره ورځ ＊وون％ي ته ＄م.
    د ده کتاب له ماسره دى.

    قلم دې ورک شو.
    بل قلم دې واخيست.
   ول３ دې قلم ورک ک７؟

    ＇ومره وخت دې ت５ر ک７؟
   ＇وک به راغلى وي؟

٥_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او يو له بل نه دې د نوم％رو پو＊تن３ وک７ي. 
＊وونکى دې د پو＊تنو ＄وابونه و＇اري.

٦_ زده کوونکي دې په الندې جملو ک３ نوم％ري په ن＋ه ک７ي :
  ＇وک راغى؟       

   چ５رې اوس８５ي؟            
  کوم کتاب دې خوښ دى؟

  نور هلکان چ５رې دي؟
  ＇ه دې راوړل؟

زده کوونکي دې له کوره تر ＊وون％ي او له ＊وون％ي تر کوره د خپل تگ او راتگ حال 
وليکي او په هغو ک３ دې نوم％ري په ن＋ه ک７ي چ３ کوم نوم％ري ي３ کارولي دي.

کورن９ دنده
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ليک ن＋３ هغه عالم３ دي چ３ په ليک لوست ک３ ي３ کارول لوي３ لوي３ ت５روتن３ له 
من％ه وړي او په کارولو ي３ لوستونکى د سمو لوستلو او سمو ليکلو جوگه ک８５ي.

د دغو ن＋و زده ک７ه د هر چا لپاره ضروري ده، که نه نو لوستل او ليکل به مو  ت５روتن３ 
او نيمگ７تياوې ولري.

n تاس３ د ليک ن＋و په اړه معلومات لرئ؟
n د ليک ن＋و مراعاتول ليکونکي او لوستونکي ته ＇ه گ＂ه لري؟

＇وارلسم لوست 

ليک ن＋３

 ؟     !     .     ،
)) ((     ) (     :

_     ؛
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له لوستونکي سره مرسته  په سمو لوستلو ک３  پرته ＄يني  ن＋３ هم شته چ３  تورو  له 
کوي. دغه ن＋３ ډ４رې زيات３ ارز＊تناک３ دي، ＄که چ３ س７ى په لوستلو ک３ له ت５روتن３ ＇خه 
ژغوري او په سمو لوستلو ک３ اسانتيا پ５＋وي. په ليکنه ک３ د دغو ن＋و په مرسته لوستونکي 
کوالى شي چ３ په لوستنه ک３ په دې پوه شي چ３ په کوم ＄اى ک３ تم شي، سا واخلي او يا 

کومه کلمه په بل３ پورې وت７ي.

په ليکنه ک３ د گ２و کيفيتونو، لکه: حيرانتيا، پو＊تن３، خطاب، تمسخر يا ملن６و وهلو، 
ندا او داس３ نورې ＇رگندون３ د همدغو ن＋و په راوړلو سره ک８５ي.

):( _٣             ).( _٢            )،( _١
٥_ )؟(             ٦_ )!(                 )-( _ ٤

   )...( _٨    )  ( _٧

له دې امله دلته په لن６ه توگه هغه ن＋３ له ب５ل／و سره راوړو چ３ ډ４رې ضروري دي.

١_ )،( کامه: دا ن＋ه موږ ته را＊يي چ３ يوه وړه يا نيمگ７ې جمله له بل３ سره اړيک３ 
لري او په لوستلو ک３ ي３ بايد ډ４ر ل８ ＄ن６ وشي،لکه : ＇ه چ３ کرې، هغه به ريب３. ＇ه چ３ 
دې راک７ل، ب５رته م３ درک７ل. په يوې جمل３ ک３ د ＇و پرله پس３ نومونو د ب５لون３ لپاره هم 
را＄ي، لکه : د افغانستان مشهورې م５وې انگور، انار، بادام، خ＂کي، م３２، جلغوزې او 

نورې دي.
٢_ )٠( ！کى يا نقطه : دا ن＋ه ديوې بشپ７ې جمل３ په پاى ک３ اي＋ودل ک８５ي او د خبرې 

د تمام＋ت ن＋ه ده، لکه : کابل د افغانستان پالزم５نه ده. زما ورور حميد نوم８５ي.
٣_ ):( دوه سر په سر ！کي يا شارحه: دا ن＋ه د هغ３ جمل３ يا کلم３ په اخر ک３ را＄ي 
چ３ شرح او تفصيل ورپس３ وي، لکه: هر ＇وک چ３ په الندې الر＊وونو عمل وک７ي، نه 

ناروغه ک８５ي:
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١_ د شپ３ له خوا دوخته ويده ک５دل،
٢_ ل８ه ډوډۍ خوړل،

٣_ سهار دوخته راپا＇５دل،
له  هم  او  نه مخک３  نامه  له  هغه  د  ک３  په وخت  راخيستلو  د  وينا  د  چا  د  همدرانگه 
راخيستل شوې وينا نه مخک３ دغه ن＋ه اي＋ودل ک８５ي، لکه : رسول اکرم � فرمايلي دي 
: ))... زه تاس３ ته ونه وايم چ３ دوزخي ＇وک دى؟ واورئ! هر کبر جن، بد خويه او بخيل 

دوزخي دى.((
٤_ )-( ب５لن９ يا ډش: دغه ن＋ه ＇و ＄ايه او په دې ډول کارول ک８５ي:

١_ د معترضه يا ＇نگيزو جملو د ＊ودلو لپاره، لکه : هغه ورځ _ دې بيا خداى> نه 
راولي _ پرما ＇ومره وغم５ده چ３ پالر م３ سخت ناروغ شو.

٢_ په کوم داستان يا ډرامه ک３ چ３ د دوو کسو ترمن＃ خبرې اترې وي، نو د هر يوه خبره 
په هم دغه ن＋ه پيل８５ي، لکه : احمد محمود ته وويل:

_ أيا ته به اجمل ووين３؟
_ هو! که وخت م３ پيدا ک７.

_ او که وخت دې پيدا نه ک７؟
_ بيا به تا هرو مرو خبر ک７م.

٣_ د اعدادو، ارقامو او ن５＂و د ＊ودلو لپاره هم ليکل ک８５ي، لکه : د حمل له ١٤- ٢٠ 
پورې او يا دا چ３ د )١٩٣٩ – ١٩٤٥( کلونو تر من＃ په ن７يواله جگ７ه ک３ په ميليونونو 

انسانان ووژل شول .
٥_ )؟( پو＊تنيزه ن＋ه يا سواليه: دا ن＋ه د پو＊تنيزو جملو په پاى ک３ را＄ي، لکه :سيد 

جمال الدين افغان )رح( چ５رته وفات شوى و؟
٦_ )!( د ح５رانتيا يا ندا ن＋ه  : دا ن＋ه په الندې ＄ايونو ک３ کارول ک８５ي:

١_ د خطاب لپاره، لکه : ＊اغلو! ورو１و! زده ک７ه وک７ئ!، وخت خوش３ مه ت５روئ!
٢_ له ندا او غ８کولو نه وروسته، لکه: يا خدايه! دا ＇ه حال دى؟ 
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٣_ د امر کولو پر وخت، لکه چوپ شه! 
٤_ د هيل３ ＇رگندون３ پر وخت،  لکه : کاشک３! زه هم درسره واى.

٥_ د حيرانتيا په وخت، لکه : توبه، توبه، دومره ！گي!
٦_ د ستاين３ او أفرين په وخت، لکه : أفرين ستا په م７５انه!

٧_ د افسوس او ارمان په وخت، لکه : در４غه! در４غه!، ارمان! ارمان! چ３ ما هم زده 
ک７ه ک７ې واى.

٨_ د خو＊９ په وخت، لکه : واه! واه!، پاه! پاه!
٧_ ) (وړې ليندۍ: د دغو لينديو تر من＃ هغه توض５ح يا معترضه جمله را＄ي چ３ ډ４ره 
مهمه نه وي او حذفول ي３ جمل３ ته ＇ه زيان نه رسوي، لکه : رحمان بابا  دې )خداى > 
وب＋３( د پ＋تو ژب３ نوميالى شاعر و. دلته )خداى> دې وب＋３( معترضه جمله ده که حذف 

شي، جمل３ ته ＇ه زيان نه رسوي.
خاص نومونه، عددونه او خارجي کلم３ هم د دغ３ ن＋３ تر من＃ ليکل ک８５ي، لکه : زما 

ملگرى )احمد( چ３ راغى، نو وي３ ويل : ستا ورور له مانه )١٠( کتابونه وړي دي.
٨_ )...( ＇نگ پر ＇نگ ！کي: د حذف يا ت５ر４دن３ ن＋ه،  کله چ３ د يو نوم يا يوې 
جمل３ ＇رگند４دل ال زم نه وي، يا ي３ لن６ون ال زم وي، هغه وخت پرله پس３ درې ！کي 
اي＋ودل ک８５ي، لکه : هغه به ويل چ３ زه نه غواړم په دې اړه زيات３ خبرې وک７م، خو بيا به 
ي３ هم خبره پس３ اوږده ک７ه : ... دغه راز د دې موضوع بل اړخ دا دى چ３ په ＊ه روزنه 
ک３ د ＊وونکي تر＇نگه د مور او پالر پاملرنه هم ډ４ره ضروري ده ... ＊وونکى هم د مور 

او پالر درجه لري....
د حذف د ！کو لپاره ＇ه ！اکلى شم５ر نشته، خو عام نظر دا دى چ３ دغه ！کي دې ل８ تر 

ل８ه درې او زيات نه زيات پن％ه وليکل شي.
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د متن لن６یز: 
او  مفاهيمو  ب５لو  ب５ال  د  ليکنه ک３  په  ن＋３ دي چ３  يو شم５ر ＄انگ７ې  ن＋３  ليک 
حالتونو د ＊ودلو لپاره را＄ي. دا ن＋３ په ليکنه ک３ ＄انگ７ى ارز＊ت لري. که سم３ 
او پر ＄اى وکارول شي، له لوستونکي سره د معنا او مفهوم په افاده ک３ ډ４ره مرسته 
کوي اوکه سم３ ونه کارول شي، نو ＄ين３ معنوي ت５روتن３ رامن％ته کوي. دا ن＋３ 

زيات３ دي، موږ دلته يوازې د هغو ＄ين３ مهم３ او مشهورې در وپ５ژندل３.  

فعاليتونه

زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي.
١_ ليک ن＋３ د ليک په ليکلو او لوستلو ک３ ＇ه گ＂ه لري؟
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٢_ که تاسو د ليک ن＋و په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ ！ولگيوالو ته ي３ وواياست!
٣_ دغه ن＋ه )؟( په کوم ＄اى ک３ راوړل ک８５ي؟

٤_ زده کوونکي دې ستونزمن لغتونه په کتابچو ک３ وليکي او په جملو ک３ دې استعمال ک７ي.
٥_ د الندې جملو په پاى ک３ کوم３ ن＋３ را＄ي؟

کابل د افغانستان پالزم５نه ده
د احمد قلم چ５رې دى

کاشک３ زه هم درسره واى
عزيز، لونگ، رشيد او اتل نن راورس５دل

٦_ په الندې متن ک３ ليک ن＋３ په گوته ک７ئ : 
پرون مازديگر احمد زموږ کورته راغى بکس ي３ هم ورسره و ما ورته وويل په بکس 
ک３ دې ＇ه دي هغه راته وويل چ３ قلم کتاب کتابچه او پنسلونه پک３ دي موږ دواړه کورس 
ته روان شوو زموږ کورس د حمل له اتم نه تر د４رشم پورې دوام کوي احمد وويل کاشک３ 
دا کورس ل８  اوږد واى ＊وونکي وويل شاباس په وخت راغلئ بيا ＊وونکي يو تن ته اشاره 
وک７ه او وي３ ويل هلکه پا＇８５ه ت５ر درس ولوله د هلک درس نه و زده ＊وونکي وويل ول３ 

دې درس نه دى زده هلک غلى والړ و.

کورن９ دنده

زده زده  کوونکي دې په کور ک３ د ！کي يا نقط３، د سر په سر ！کو يا شارح３ او پو＊تن５زې 
ن＋３ لپاره يوه يوه جمله وليکي.
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تاس３ ت５ر کال په اووم ！ولگي ک３ ولوستل چ３ امالء په لغت ک３ مهلت ورکولو او 
ډکولو ته وايي او په اصطالح ک３ خپل３ خبرې يا د بل خبرې په صحيح ډول ليکل 

دي. په دې لوست ک３ به تاس３ ته د انشاء په اړه معلومات درک７و.
n امالء او انشاء ＇ه توپير لري؟
n په انشاء ک３ کوم شيان را＄ي؟

پن％لسم لوست

انشاء او ليکوالي
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انشاء: په لغت ک３ د يوه نوي شي پيداکولو ته وايي. په اصطالح ک３ ديوه نوي فکر او 
خيال ＇رگندولو ته انشاء وايي. په ساده وينا په نظم يا نثر د خپلو افکارو او خيالونو په ليکل３ 
ب２ه ＇رگندولو ته انشاء وايي. انشاء په نثر او نظم دواړو ک５داى شي. د انشاء فن يا د ليکوال９ 
هنر دا دى چ３ انسان خپل مطلب په سم او رسا ډول اداک７ي. يعن３ د خپل ذهن خيال او 
فکر په ＊و او مناسبو الفاظو ک３ په اغ５زناکه توگه وليکي. د ＊و کلمو غوره کول او ترتيبول 

د انشاء مهمه برخه ده.
يو ليکوال او شاعر بايد د کلمو په غوره کولو، ن＋لولو او کارولو ＊ه پوه وي. همدارنگه 

بايد دا وړتيا ولري چ３ نوي الفاظ او معناوې پيدا او ＊کال پک３ واچوي. 
که ＇وک غواړي چ３ د خلقت او فطرت په رمزونو او رازونو پوه شي او په يوه شنه پا１ه 
يا يوه گل ک３ د اهلل > د قدرت ن＋３ يا د معرفت دفتر وگوري، له خپل عقل، شعور او 

احساس ＇خه دې کار واخلي. يا په بله وينا د زړه سترگ３ دې وغ７وي.
پر يوه الره ډ４ر وگ７ي ت５ر８４ي، خو يو نيم پک３ چ５رته يوه ＊کل３ مرغلره ومومي چ３ د 
چا له ام５له پر４وت３ او په خاورو ک３ پرته وي. پر دې الره ډ４ر الروي روان وي، ＇وک يوې 
خواته، ＇وک بل３ ته گوري د چا يوه شي ته پام وي، د چا بل ته، يو پک３ د د４واله له کن６وه 

کوم ＊کلى مخ وويني، بل د بام په سر توره ک＂وه.
د يوه نظر د خان او ملک په بنگله وي، بل د خوارانو او غريبانو جونگ７و او کن６والو ته 
گوري. ＄ين３ ډ４ر ل５رې واړه شيان ليداى شي، ＄ين３ تر پ＋و الندې ＄مکه نه ويني او هوا 

ته گوري.
په يوه باغ ک３ ＇وک خس و خاشاک ！ولوي او ＇وک د گلو دست３ جوړوي. د چا ديدار 
په کاروي او د چا دينار. کارغه په يوه خوا ＄ي بلبل په بله خوا، يو ＄ان ويني بل جهان ويني. 
！ولو خلکو د زړونو  توپير شته، دغه راز د  په ＇رگند نظر ک３ ډ４ر  انسانانو  د  ＇رنگه چ３ 
سترگ３ هم يو راز ＇ار نه کوي. په همدغه ډول د فکر او نظر اختالف دى چ３ د ليکوالو 
او شاعرانو د ليک او وينا په طرز ي３ اغ５ز ک７ى دى او د هر يوه انشاء او سبک ي３ ＄انگ７ى 

ک７ى دى.
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په انشاء ک３ د امالء برخه شامله نه ده. امالء د بل يا 
خپل３ خبرې په سمه توگه ليکلو ته وايي، يعن３ په منل 

شوې او دودشوې ب２ه د خبرو ليکلو ته امالء وايي.
کوم ليکوال چ３ په يوې موضوع ＇ه ليکي، لوم７ى 
اړه  په  د هغ３ موخ３  بيا  ولري،  موخه  ！اکل３  يوه  بايد 
＊ه فکر وک７ي او خپل فکر او خيال په ＊و، خوږو او 
هنري الفاظو ک３ ترتيب او په ＊ه ب２ه ي３ ＇رگند ک７ي. 
که چ５رې همداس３ وک７ي، نو په لوستونکو به ＊ه اغ５ز 

ان％ور  ＊ه  او  فلم  ＊ه  وسيله  په  تو  اال  ＊و  او  کمرې  د ＊３  ان％ورگر  يو  لکه چ３  وک７ي، 
اخيستى شي، دغس３ که يو اديب او ليکوال له خپلو حواسو ＇خه په ＊ه سوچ او فکر کار 
واخلي، کوالى شي چ３ د طبيعت او د ژوند له چارو او پ５＋و ＇خه خورا ＊ه اقتباس وک７ي 

او په اغ５زناکه توگه ي３ ！ولن３ ته وړاندې ک７ي.
ډول  يوه  په  ليد  ن７ۍ  او  کاوت  ذ  شخصيت،  حالت،  اروايي  دليکوال  ک３  انشاء  په 
＇رگند８４ي، خو په دغو ＇يزونو هغه وخت ＊ه پوه５داى شو چ３ دهغه ليکوال أثار زيات 

ولولو، دهغه ژوندليک ولولو او د هغه د ژوندانه له ب５ال ب５لو اړخونو سره ＄ان أشنا ک７و.

د متن لن６يز:
نوى مضمون، نوى خيال او نوى فکر چ３ د الفاظو او کلماتو په قالب ک３ په ماهرانه 
او مطلب  يو ليکوال د بل چا مضمون  انشاء ورته وايي. که  ډول ＄اى ک７ى شي، 

رانقل ک７ي، انشاء ي３ نه شو بللى.
د انشاء اړين توکي نوي افکار، نوي خيالونه او د الفاظو هنري ترتيب دى.

د الفاظو په سمه، کره او منل شوې ب２ه ليکلو ته امالء وايي.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې د متن هر پراگراف په لوړ غ８ ووايي او د پراگراف مفهوم دې په خپلو 
خبرو ک３ ＇رگند ک７ي.

٢_ انشاء په لغت او اصطالح ک３ ＇ه ته وايي؟
٣_ د يوې ＊３ انشاء لپاره بايد شاعر او ليکوال کوم ！کي په پام ک３ ولري. زده کوونکي 

دې په کتابچو ک３ وليکي او بيا دې په وار سره هغه په ！ولگي ک３ واوروي.
٤_ زده کوونکي دې د نظم او نثر توپير په ＇و لن６و جملو ک３ له مثالونو سره وړاندې 

ک７ي.
٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه په جملو ک３ وکاروي.

_ معرفت _ رمز   _ فطرت   _ فن _ خلقت 
_ اقتباس _ ＇ار   _ دينار  

٦_ په متن ک３ ستاينوم )صفت( په ن＋ه ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ په وار سره واوروئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ په خپله خو＊ه د يوې موضوع په اړه انشائيه ليکنه وک７ي او 
بله ورځ دې ي３ هر يو په ！ولگي ک３ واوروي.

تاسو داس３ وگ２ئ چ３ خپله ليکوال ياستئ او يوه موضوع ＄انته ！اکئ، خپله ي３ ليکئ او 
انشاء کوئ. دخپل３ ليکن３ اماليي خوا به هم په پام ک３ لرئ. 
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ولسي ادبيات د هر ولس په ادبي تاريخ ک３ ډ４ره مهمه او ارز＊تناکه ون６ه لري. ولسي 
ادبيات زياتره شفاهي ب２ه لري او په هغو ！ولنو ک３ زيات پياوړي وي چ３ ليک لوست 
پک３ ډ４ر عام نه وي. په پ＋تو ادبياتو ک３ هم د شفاهي ادبياتو ون６ه ډ４ره مهمه او ډ４ره 

زياته ده. 
په ادبياتو ک３ محاورې، سندرې، ！وک３ ！کال３، متلونه، لن６ۍ او نور را＄ي.

به د  په دې لوست ک３  ادبياتو ک３ لن６ۍ ولوست３  په ولسي  ！ولگي ک３ مو  اووم  په 
ولسي ادبياتو يو بل ډول ))متل(( ولولو:

n متلونه ＇ه ته وايي؟
n ول３ خلک په خبرو ک３ متلونه کاروي؟

شپاړسم لوست

متلونه )د کا１ي کرښ３(
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！ول ولسونه د خپل کلتور او ！ولنيزو ارز＊تونو په پام ک３ ساتلو سره متلونه لري، په پ＋تو 
ک３ هم ډ４ر زيات متلونه شته. د پ＋تو د ولسي ادبياتو يوه ډ４ره شتمنه برخه همدغه متلونه 

دي.
ادعا د  او  وينا  له مطلبه ډک３ جمل３ دي چ３ ويونکي ي３ د خپل３  لن６ې،  متلونه هغه 
پخلي، کو！لتيا او پر اور４دونکو د منلو لپاره وايي. د متل په کلمو ک３ يو ＄انگ７ى لطافت 

پروت وي.
ک５داى شي متل منظوم وي يا منثور، خو خپل ＄انگ７ى وزن او رواني به هرومرو لري. 
همدارنگه د متل موضوع ＊ايي ر＊تين３ يا هم افسانه يي وي، خو په ولس ک３ ي３ داس３ 

شهرت موندلى وي چ３ د ري＋تينتوب تر بريده رس５دلى وي.
متل يوه لن６ه جمله ده چ３ په استعاره يي ډول يو مهم مفهوم پک３ نغ＋تى وي او د متل 

په ويل ک５دو سره هغه مهمه مفکوره او مفهوم د اور４دونکي ذهن ته ل８５دول ک８５ي. 
متل په جرگو او مرکو ک３ هم د بحث او خبرو په جريان ک３ د پر４ک７ې او پايل３ لپاره 
استعمال８５ي. د متل استعمال په دوه کسيزو خبرو ک３ هم وي، خو په شخص پورې اړه لري 

چ３ ＇ومره متلونه ي３ زده دي.
هغه کسان چ３ په خپلو خبرو ک３ پر＄اى او ډ４ر متلونه کاروي، هغه د ولس مجرب او 

هو＊يار کسان بلل ک８５ي.
او  ！ولنه د خپلو دودونو ، رواجونو، ＄انگ７تياوو  لري. هره  متلونه  ملتونه،  ！ول  ن７ۍ  د 
ارز＊تونو په پام ک３ ساتلو سره د متلونو سترې پانگ３ لري او په حقيقت ک３ د هغه ولس د 
ژوند هنداره گ２ل ک５داى شي. پ＋تو متلونه هم زموږ د ولس د غوره هندارې په توگه موږ ته 

زيات ارز＊ت لري.
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را＄ئ چ３ دلته ＇و متلونه سره ولولو:
خپله السه، گله السه

ه  ه، د الهور گ د کور گ
که الړ ش３ تر بلخه، درسره ده خپله برخه
ځمکه هغه سوځ８５ي چ３ اور پرې بل８５ي.

څه چ３ کرې، هغه به ر４ب３
د درواغو مزل لن６ دى

هر چاته خپل وطن کشمير دى
د کبر کاسه نسکوره ده

تشه السه ته م３ دښمن ي３
که غر لوړ دى پر سر ي３ الر شته

ي، بد به پرځي چ３ بد گر
د وچو له امله النده هم سوځي

اورته خپل او پردى يو دى
پ７ م３ ک７ه، م７ م３ ک７ه

 کي８دۍ په خپلو مراندو والړه وي
 پردى کټ تر نيمو شپو وي

کارغه د زرک３ تگ کاوه، خپل ي３ هم ه５ر ک７
سمندر چ３ په ويالو شي هم وچ８５ي.

اول سالم پس３ کالم
انسان د احسان تابع دى
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هر متل د يوې تجرب３ په نت５جه ک３ رامن％ته شوى وي، خو د يو شم５ر متلونو  سره ت７ل３ 
کيس３ هم موږ ته راپات３ دي او د ＄ينو اصلي کيس３ موږ ته نه دي راس５دل３، خو ک５داى 
شي په ولس ک３ موجودې وي. را＄ئ چ３ په دې ادعا د پوه５دلو لپاره د دوو متلونو کيس３ 

ولولو: 

١_ ＇وک چ３ خوب کوي م５＋ه ي３ نر ک＂ى ز８４وي:
وايي چ３ په يوه غوجل ک３ د دوو کسانو م５＋３ ت７ل３ وې. دواړه م５＋３  په يوه وخت 
لنگ５دې هرې يوې ته خپل خپل خاوند ناست و. له دوى ＇خه يو ويده شو. م５＋３ لنگ３ 
شوې يوې م５＋３ ک＂ى او بل３ م５＋３ ک＂９ وز８４وله. و４（ س７ي چ３ م５＋３ ي３ ک＂ى ز８４ولى و 
د هغه ويده س７ي له م５＋３ سره خوش３ ک７ او د هغ３ م５＋３ چ３ ک＂９ ي３ ز８４ول３ وه د خپل３ 

م５＋３ سره خوش３ ک７ه. 
کله چ３ ويده س７ى راوي（ شو، ＇ه گوري چ３ م５＋３ ته ي３ ک＂ى والړ دى او د هغه 
بل م５＋３ ته ک＂９ والړه ده، ورته وي３ ويل: مبارک دې شه! بختور ي３ چ３ م５＋３ دې ک＂９ 

ز８４ول３ ده!
هغه ورته وويل: ＇وک چ３ خوب کوي م５＋ه به ي３ نر ک＂ى ز８４وي.

 
٢_ د غله په ږيره خس دى:

نه پوه５دل چ３ غل  يوه غون６ه ک３ يو شى ورک شو، د غون６ې برخوال  په  وايي چ３ 
＇نگه معلوم ک７ي. سره راغون６ شول، يو پک３ تجربه کار و، هغه وويل: زه غل پ５ژنم، نورو 
ورته وويل: ＇نگه؟ هغه وويل: د غله په ږيره خس دى. په دې وخت ک３ غل ب３ ＄ن６ه 
خپل３ ږيرې ته الس وروړ چ３ گوندې ر＊تيا ي３ په ږيره خس دى او بايد ليرې ي３ ک７ي چ３ 
＇وک ي３ و نه پ５ژني، خو نورو وليد او و ي３ پ５ژاند چ３ غال همده ک７ې ده، نو په دې توگه 

هر متل د يوې تجرب３ په نت５جه ک３ رامن％ته شوى وي.
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ونه
تــل

م

د متن لن６یز:
متل د شفاهي ادبياتو يوه مهمه برخه ده چ３ په محاوره او خبرو اترو ک３ د استدالل 

او خپل３ خبرې د پخلي لپاره کارول ک８５ي.
يو لوى مفهوم رانغاړي. زياتره متلونه ＄انته  يا عبارت دى چ３  يوه وړه جمله  متل 
کيس３ لري يا په بله وينا يو متل د کيس３ د پ５＋５دو په پاى ک３ رامن＃ ته شوى وي. 

متلونه ډ４ره اوږده مخينه لري او سينه په سينه تر موږه را رس５دلي دي.
په پ＋تو ژبه ک３ يو شم５ر متلونه را！ول شوي او په کتابي ب２ه چاپ شوي دي، خو زياتره 
متلونه ال تر اوسه پورې د خلکو په سينو او محاورو ک３ ال ژوندي دي، خو په کتابونو 

ک３ نه دي را！ول شوي.

   
فعاليتونه

١   ١_ زده کوونکي دې دغو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
 متلونه په خبرو ک３ د ＇ه لپاره کارول ک８５ي؟

  متلونه منظوم وي که منثور؟
  متلونه زموږ د ادبياتو په کوم３ برخ３ پورې اړه لري؟
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٢_ زده کوونکي دې په دوه ډلو وو４شل شي د يوې ډل３ استازى دې يو متل وايي او د 
بلى ډل３ استازى دې په وار سره د هغه معنا کوي.

٣_ زده کوونکي دې په دوه ډلو وو４شل شي يوه ډله دې لس منظوم او بله ډله دې لس 
منثور متلونه ووايي.

٤_ د الندې متلونو معنا پخپلو کتابچو ک３ وليکئ او په ！ولگي ک３ ي３ واوروئ.
  د غله په ږيره خس دى

 غل په غره ک３ نه ＄اي８５ي
 مه کوه په چا چ３ و به شي په تا

  چاړه که د سرو شي د ＄يگر د من６لو نه ده
٥_ زده کوونکي دې د الندې متلونو تش ＄ايونه ډک ک７ي.

  هر چاته خپل ..................کشمير دى.
  د يو السه ....................... نه خ５ژي.

  ＇ه چ３ .......................... هغه به ................... .
  پ７ م３ ....................... م７ م３ .................... .

٦_ په لوستل شوو متلونو ک３ مو کوم يو خوښ دى، ول３؟ نظر مو وواياست.
٧_ په لوستل شويو متلونو ک３ نوم％ري )ضميرونه( پيدا ک７ئ. او وواياست چ３ کوم 

ډول نوم％ري دي.
٨_ که د کوم متل کيسه مو زده وي په ！ولگي ک３ ي３ وواياست.

کورن９ دنده

په     په کورن９ ک３ له مشرانو ＇خه پو＊تنه وک７ئ او د هغوى له خول３ نوي متلونه وليکئ او 
بيا ي３ بله ورځ په ！ولگي ک３ ولولئ.
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 د مور د مين３ او محبت، د مور د زړه سوي او مهربان９ په اړه به تاسو ډ４رې خبرې 
اور４دل３ وي، خو اوس چ３ تاسو د مور په اړه کوم شعر لولئ، د مور د خواخوږۍ 
او مهربان９ يوه ستره نمونه ده. دغه مطلب د افغانستان د نوميالي معاصر شاعر سيد 
ژباړل شوى  شعر  په  اثر ＇خه  )غربي(  بهرني  يوه  له  قلم  په  مجروح  الدين  شمس 

دى.
مور، تر ！ولو مهربانه، مور تر ！ولو زياته مينه ناکه ده، خو داس３ کيس３ او پ５＋３ هم 

ک５دونکي دي . تاسو دغه کيسه په شعري ب２ه ولولئ.

اووه لسم لوست

د مور زړه
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د شاعر لن６ه پ５ژندگلوي:
او  شاعر  ژبى  خوږ  يو  ادبياتو  معاصرو  د  افغانستان  د  مجروح  الدين  شمس  سيد 
ليکوال دى. په ١٢٨٩ هـ . ش . کال د کون７ واليت د شين کوړک کلي په يوې 
روحاني کورن９ ک３ پيدا شوى دى. زده ک７ې ي３ په خپل کلي ک３ سرته ورسول３ او 
رسم３ دنده ي３ د اعيانو په مجلس ک３ پيل ک７ه. بيا ي３ مختلف３ دندې سرته ورسول３ 

چ３ د عدلي３ د وزير او د صدارت د مرستيال په توگه ي３ هم کار ک７ى دى.
دسيد شمس الدين مجروح د شعرونو يوه مجموعه )منتخب شعرونه( په ١٣٣٧ 
هـ . ش . کال د پ＋تو ！ولن３ له خوا چاپ شوې ده او دويمه مجموعه )ياد فرياد( ي３ 
په پي＋ور ک３ په ١٩٨٥ م. کال ک３ چاپ شوې ده. سيد شمس الدين مجروح په 

١٣٨١ هـ . ش . کال وفات شوى دى.

 پسرلى د کال ځواني وه هواښه وه
 د گياه پرته په ځمکه لونگ شنه وه
 ټول عالم په خوب ويده و نيمه شپه وه
 هرې خوا ته دسپوږم９ ر１ا خوره وه

 يو عاشق معشوقه ناست د رود په غاړه
 په شراب د مين３ مست و و دغه دواړه

 سره ناست وو دوى بهر کلي نه لرې
 دواړو ويل３ ښ３ خوږې خوږې سندرې

 د دوى منځ ک３ وې د رازونياز خبرې
 يو له بله ي３ ورک７ې وې وزرې

 د ښايست غرور په سر ک３ د جين９ و
سيد شمس الدين مجروح د هلک په سر ک３ هم جوش د ځوان９ و
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 هلک ووې محبوب３ ماته ي３ گرانه
 مادې هيڅکله خداى نه کا ب３ له تانه

 زړه چ３ زيات له سرو ماله دى دلبره
 ما قربان ک７ هغه هم د ستا له سره

 جين９ وويل دا خبرې کوې څله
 په دې الر ک３ زړه قربان وي تل ترتله

 زړه په مينه ک３ عاشق نه ځي هر کله
 دا په دې الر ک３ اول قدم دى گله

 زه به تاومنم هله زما ياره
 چ３ د مور زړگى دې راوړې زما لپاره

 خپله مور س７ي ته زياته له هر چاده
 زړه د مور يوه مرغلره ب３ بها ده

 که د ستا مينه له ما سره رښتيا ده
که صحيحه دا دعوه د مين３ ستا ده

 د مور زړه دې ک７ه ترې غوڅ راي３ وړه ماله
 نو به هله زه خولگ درک７مه تاله
 د هلک په سر چ３ دغه امتحان شو

 په وجود ک３ ي３ برپا د غم توپان شو
 هک پک ودريده په دوه و و ک３ حيران شو

 خو پرې مينه شوه غالبه راروان شو
 نو د مور سينه ي３ څيرې په خنجر ک７ه

 مرغلره ي３ د زړه ترې رابهر ک７ه
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 چ３ هلک له دغه کاره نه وزگار شو
 بيا روان په دغه لوري په تلوار شو

 الر ک３ ولويد طبيعت ورته په قار شو
 زړه ي３ هم له السه خاورو ک３ گوزار شو

 ناگهانه له زړه غ８ شو چ３ بچيه!

 خير دې وي ژوبل خو نه شول３ زړگيه

د مور ستايل او درناوى: 
دغه اصل ته په پ＋تو ادبياتو ک３ هم زياته پاملرنه شوې ده. زموږ زيات شم５ر شاعرانو او 

ليکوالو په خپلو منظومو او منثورو اثارو ک３ د مور مقام ستايلى دى.
په ب５ال ب５لو ادبي نثرونو لکه داستانونو، ناولونو او نورو ادبي ！و！و ک３ د مور مقام ته پاملرنه 
شوې او د مور مقام پک３ ستايل شوى دى. ويالى شو چ３ د مور مقام په پ＋تو ادبياتو او بيا 
په لن６يو ک３ ＄ان／７ی ＄اى لري او زموږ د ادبياتو يو مهم ＇پرکى جوړوي. په ب５ال ب５لو ليکنو 
ک３ د مور مقام، د مور مهربان９، شفقت او عاطف３ د اوالد په روزنه ک３ د هغ３ ک７او او زيار 
انعکاس موندلى دى. د دغو ！ولو ليکنو مقصد يو دى او هغه دا چ３ د مور د مقام او حقونو 

پ５ژندل او د هغ３ درناوى کول. 
په ولسي ادب ک３ د مور د مين３ عاطف３ او مهربان９  په اړه ډ４رې کيس３ شته چ３ يوه 

نمونه ي３ دلته راوړو: 
له غل３   بل３ ＊％３ پ ک７. د ماشوم مور که هر ＇ومره  يوې مور ماشوم  د  وايي چ３ 
＊％３ ＇خه خپل ماشوم وغو＊ت، خو هغ３ ورنک７ او وي３ ويل چ３ دا زما زوى دى. د 
 ماشوم مور په چيغو چيغو قاضي ته والړه او عرض ي３ وک７ چ３ يوې ＊％３ م３ ماشوم پ
ک７ى او نه ي３ راکوي. قاضي غله ＊％ه راوغو＊ته هر ＇ومره پل＂ن３ چ３ ي３ ترې وک７ې ＊％ه 

قانع نه شوه، ويل ي３ چ３ دا زما خپل زوى دى، پر ما ي３ ناحقه دعوه ک７ې ده. 
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قاضي وويل: ما يوازې پر８４دئ چ３ د پر４ک７ې په اړه فکر وک７م. دواړه ＊％３ د قاضي له 
کو！３ نه ووتل３. ＊ه ش５به وروسته قاضي دواړه ＊％３ راوغو＊تل３ هغوى ته ي３ خپله پر４ک７ه 

داس３ اعالن ک７ه:
وروسته د ډ４ر سوچ نه زه دې نت５ج３ ته ورس５دم چ３ ماشوم بايد دوه ！و！３ شي، يوه ！و！ه د 

يوې مور او بله ！و！ه د بل３ مور. په دې پر４ک７ې ک３ به  عدل او انصاف پر ＄اى شي. 
قاضي جالت راوغو＊ت، ويل راشه دا ماشوم دوه ！و！３ ک７ه. کله چ３ جالت توره په 

الس راغى د ماشوم اصلي مور غ８ ک７: 
قاضي صاحب ماشوم مه دوه ！و！３ کوئ، ماشوم زما نه دى، هغ３ ته ي３ ورک７ئ. قاضي 
پوه شو چ３ د ماشوم اصلي مور همدا ده، ＄که چ３ د خپل زوى مرګ ي３ نشو زغمالى او 

هغه بله چ３ د ماشوم اصلي مور نه وه د قاضي پر４ک７ه ي３ ومنله. 
په دې تو－ه قاضي ماشوم خپل３ اصلي مور ته وسپاره او هغ３ بل３ غل３ ＊％３ ته ي３ سزا 

و！اکله.  

د متن لن６یز:
پ＋و  تر  د مور  ))جنت  فرمايلي دي چ３   U پيغمبر حضرت محمد  د اسالم ستر 
الندې دې((. د مور مقام په ！ولنه ک３ تر هر چا لوړ دى او درناوى ي３ په  ！ولو الزم 

دى. 
په دې منظومه کيسه ک３ د مور د مهربان９ يوه داس３ نمونه تاسو ولوسته چ３ مينه او 
مهرباني ي３ له بل چا سره نه شي پرتله ک５داى. مور د مين３، محبت او مهربان９ يوه 
داس３ چينه ده چ３ دغه مينه او مهرباني ي３ د زړه په ＇）５دونکو وينو ک３ هم نارې 

وهي.
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١_ ١_   زده کوونکي دې متن په لوړ غ８ ولولي او د شعر مفهوم دې په خپلو خبرو ک３ 
ووايي.

٢_  زده کوونکي دې په متن ک３ د راغل３ کيس３ لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 
بيا دې په ！ولگي ک３ ولولي.

٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. يوه ډله دې په شعر ک３ نومونه او بله ډله 
دې صفتونه پيداک７ي او د ！ولگيوالو په وړاندې دې ولولي.

٤_ له دغ３ کيس３ نه تاس３ ＇ه زده ک７ل، خپل نظر خپلو ！ولگيوالو ته ＇رگند ک７ئ .
٥_ په متن ک３ ارتباطي کلم３ پيدا او لست ي３ ک７ئ لکه:

کال، پسرلى، هوا
٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي:

ملغلره برپا   ب３ بها   نياز  
٧_ زده کوونکي دې د ماشوم په اړه کيسه ولولي او د دغ３ کيس３ لن６ مقصد دې پخپلو 

خبرو ک３ ووايي.

کورن９ دنده

د    د  مور د مهربانيو په اړه مو که کومه کيسه له چا اور４دل３ وي او يا مو ياده وي په خپلو 
کتابچو ک３ ي３ وليکئ او بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ. 
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＊وونکى ماشومانو او ＄وانانو ته الر＊وونه کوي. د پوه３ او علم پر گا１ه ي３ سمبالوي. 
د ن５کو الرو گ＂３ او د بدو الرو زيانونه ورته بيانوي. 

په ننن９ ن７ۍ ک３ هر ډول پرمختگونه او هوساينه په ！ولنه ک３ د انسان د پرله پس３ زيار 
نت５جه او د ＊وونکي برکت دى.

زده کوونکو ته الزمه ده چ３ د دغه الر＊وونکو درناوى او احترام وک７ي. په دې درس 
ک３ به د پوهاند ر＊تين د ژوند له پلوشو ＇خه د ＊وونکي په اړه يو مطلب ولولئ. 

n ＊وونکى د ！ولن３ ＇ه ډول معمار دى؟
n ＊وونکي زموږ په روزنه ک３ کومه ون６ه لري؟

＊وونکى د ！ولن３ 
الر＊ود

اتلسم لوست
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علم او پوهه يوه ر１ا او ＄ال ده. ＊وونکى او معلم د دغ３ ر１ا خپروونکى دى.
علم او پوهه دودې او ترق９ زينه ده او ＊وونکى د دغ３ زين３ جوړوونکى دى. علم د 
تورې تيارې مشال او د عقل د رو＊انتيا بله ډ يوه ده. دغه مشال او ډيوه د ＊وونکي  د مازغو 
په ر１ا رو＊انه ک８５ي. ＊وونکى تل د خپل دماغ په ډيوه ک３ د فکر تيل س５％ي، خپل مازغه 
ويلي کوي، شپ３ رو１وي، د زړه وين３ خوري او په ＄ان سخته ت５روي دا ！ول د دې لپاره چ３ 

د ناپوه９ تياره ورکه شي، خلک ＊ه او بد وپيژني او د＊کلي او هوسا ژوند خاوندان شي.
＊وونکى په حقيقت ک３ د ژوندانه الر＊ود دى.

پوه، اليق، زيارک（ او زړه سواندي کسان د يو ه５واد د لوړتيا او علمي ودې پخ３ ستن３ 
دي. که دغه ستن３ پخ３ او کلک３ نه وي، نو د علم او پوه３ ما９１ به هم ب３ کاره او ب３ خونده 

وي.
د علم وړانگ３ د ＊وونکو په السونو په دنيا ک３ خپر８４ي. د يونان ستر فيلسوف ارسطو د 
لوم７ي معلم، ابو نصر فارابي د دويم معلم او ابن سينا د در４م معلم په نامه ياد８４ي. غرض دا 
چ３ د معلم لقب او نوم يو ستر او دروند نوم دى. په همدې وجه د ＊وونکي مقام په ！ولنه 
ک３ ډ４ر لوړ او جگ دى. ＇ومره چ３ د ＊وونکي مقام لوړ دى، نو هغومره ي３ وظيفه هم 
درنه او سخته ده. د هرې ！ولن３ وده او ترقي، پرمختگ او لوړتيا د هغوى د ＊وونکو په زيار، 
کو＊（، اخالص او له دندې سره په شوق او مينه پورې اړه لري. د يو ولس رو＊انه سبا د 
دوى په همت او زحمت پورې ت７لى دى. د نن ور＄３ کوچنيان او ماشومان د دوى په وسيله 

د سبا ور＄３ پوهان او لويان ک５داى شي.
＊وونکي د يو ه５واد د باغ و ب０ مالياران او د نوو بو！و او نيالگيو باغوانان دي. که دوى په 
خپله وظيفه ک３ د کوچنيانو په روزنه او پالنه ک３ ل８ غفلت وک７ي، نود وطن  د علم او پوه３، 
ودې او ترق９ باغ و ب０ به م７اوى او سپ５ره پات３ شي. ！ول ماشومان د ＊وونکو سره يو امانت 

دى د دغه امانت ساتنه، پالنه او روزنه د دوى دنده ده.
د ماشومانو د علم او پوه３ زياتول، د دوى د خويونو او اخالقو سمول، په دوى ک３ د 
خپل ملت، خاورې او ه５واد مينه اچول او په پاى ک３ له دوى نه د سم فکر او مزغو خاوندان 
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او غوره س７ي جوړول، د ＊وونکو دنده ده. دا يو داس３ پور دى چ３ ب３ له اداکولو ＇خه په 
بل هي＆ ډول نه خالص８５ي. تر کوم３ اندازې چ３ شاگردان علم او پوه３ ته ضرورت لري، 
هغومره سم３ روزن３ او پالن３ ته هم اړ دي. علم د انسان جوهر او روزنه ي３ ＊کال او ＄الده. 
د يو مخلص او پوه ＊وونکي وظيفه دا ده چ３ دغو دواړو خواوو ته پوره پاملرنه وک７ي او 
د خپل ه５واد تاند نيالگي داس３ وروزي چ３ هم ي３ خلک سيوري ته ک＋５ني او هم ي３ له 

خوږو م５وو ＇خه گ＂ه واخلي.
لن６ه دا چ３ د معلمانو دنده ډ４ره درنه او مهمه ده، خو ورسره ډ４ره پاکه او سپ５）ل３ هم 
ده. نو ＊ايي چ３ ！ول ＊وونکي په ډ４ر اخالص او مينه خپله پاکه وظيفه سر ته ورسوي او د 

سالم３ پوهن３ په لوړولو  او خپرولوک３ شپه او ورځ زيار او کو＊（ وک７ي.

د متن لن６یز:
د ＊وونکي کلمه که ＇ه هم خلکو ته په ＊کاره يوه ساده کلمه ＊کاري او د ＊وونکي 

دنده يوازې ＊وون％ي ته په تلو راتلو پورې ت７ي، خو داس３ نه ده.
د ＊وونکي دنده ډ４ره درنه او مهمه ده. مقام ي３ ډ４ر لوړ او نوم ي３ سپ５）لى او مقدس 
دى. نن ورځ چ３ په ن７ۍ ک３ د ژوند ＇ه پرمختگونه او اسانتياوې وينئ، نو لوم７ني 
الر＊وونکي ي３ معلمان دي، ＄که چ３ د ن７ۍ پوهان، سياسي ＇５رې، مخترعين  او 
د ه５وادونو واکمنان د ＊وونکي د زيار په پايله ک３ را＇رگند شوي دي. الزمه ده چ３ د 
زړه له کومي د ＊وونکي درناوى او احترام وشي. ＊وونکي ته هم پکار ده چ３ خپله 
دنده په دقت، اخالص، صداقت، سپ５）لتيا او د مسؤوليت له مخ３ پر مخ بو＄ي.
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١_ ＇و زده کوونکي دې له ＊وونکي ＇خه وروسته لوست په وارسره ولولي او په وار 
سره دې د درس مفهوم په خپلو خبرو ک３ ووايي.

٢_ زده کوونکي دې ستونزمن لغتونه په کتابچو ک３ وليکي او بيا دې معنا ک７ي.
٣_ زده کوونکي دې له لوست ＇خه مترادف الفاظ راوباسي او پرتخته دې وليکي.
٤_ په الندې معنا شوو لغتونو ک３ سم ته )س( او ناسم ته )ن( په پنسل وليکئ.

چارواکى   اليق:  
زحمت ک（   زيارک（: 

وري＃   وړانگ３: 
＇راغ، ر１ا   مشال: 

اللهاند   هوسا: 
پاک   سپ５）لى: 

٦_ الندې جمل３ تکميل ک７ئ؛!
 علم او پوهه يوه ............... او .................. ده.
 ＊وونکى په حقيقت ک３ د .............. الر＊ود دى.

 د علم وړانگ３ د .................. په السونو په ...................  ک３ خپر８４ي.

کورن９ دنده

زده   زده کوونکي دې د＊وونکي په اړه په کور ک３ يوه، يوه ليکنه وک７ي چ３ شپ８ کر＊３ او 
يا تر دې زياته وي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي.
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ن７يواله  فکرونه  او  هنرونه  راز  دغه  لري.  ارز＊ت  ن７يوال  فکرونه  او  هنرونه  ن７يوال 
شتمني وي، هر انسان ترې گ＂ه اخيستالى شي. ليکوال او شاعر چ３ ＇ه ليکي او 
＇ه وايي، د ن７يوال３ ！ولن３ لپاره وي، خو د ډ４رو ل８و فکر او هنر دومره پوخ وي چ３ 

ن７يوال شهرت ور په برخه ک７ي.
دغه فکر او هنر هر انسان ته يو ＄انگ７ى پيغام لري. له دغه فکر و هنر ＇خه بيا هر 

＇وک له خپل３ هنري ل５والتيا سره سم خوند اخلي.
په اووم ！ولگي ک３ مو د اندرسن په اړه معلومات تر السه ک７ل، په دې لوست ک３ يوه 

بله ن７يواله ＇５ره ！اگور درپ５ژنو.
n تاس３ که کوم ن７يوال ادبي شخصيت پ５ژن９ په اړه ي３ خبرې وک７ئ.

n د ！اگور کوم شعر يا کتاب مو لوستى؟

نولسم لوست

اگور ن７يواله ادبي څ５ره: 
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！اگور يوه ن７يواله ادبي ＇５ره ده. ！اگور مشهور شاعر او ليکوال دى. په ډرامه ليکنه ک３ ي３ 
ډ４ر لوى الس درلود. ناولونه او داستانونه ي３ هم ليکلي دي.

！اگور د ١٨٦١ م. کال د مى په اوومه د هندوستان د کلکت３ په ＊ار ک３ ز４８４دلى دى. 
کورن９ ي３ شتمنه وه او د علم او هنر له امله ي３ په بنگال ک３ ＄انگ７ى شهرت درلود. د ده 
کورن９ دلو４دي＃ له تمدن سره هم له يوې نيم３ پ７５ۍ را په دې خوا أشنا وه.د خپلو نيکونو 

علمي، ادبي او هنري ميراثونه ي３ ساتل.
له همدې امله د ！اگور په شخصيت ک３ زاړه ک７ه وړه او نوې ＊کال دواړه ليدل ک８５ي. ！ول 

هندوستان تر اوسه د ！اگور په ＇５ر بل پراخ نظره، خواخوږى او هو＊يار اديب ونه موند.
！اگور که د خپل وخت د پرمختللي ژوندانه له اسانيتاوو برخمن و، نو د خپل وخت د ب３ 
وزلو وگ７و له ژوندانه ＇خه هم ناخبره نه و. هغه دغه دواړه د سر په سترگو ليدلي وو. دغو 

متضادو زده ک７و او تجربو د ！اگور شخصيت ډ４ر هر اړخيز )جامع( ک７.
امريکا، سيلون،  انگلستان، جرمني،  ه５وادونولکه  ب５لو  ب５ال  ن７ۍ  د  ！اگور  ناتهـ  رابندر 
چين، اي＂الي３، کاناډا، ويتنام ، کمبود يا، الوس، برما، روسي３ او ايران ته سفرونه ک７ي دي. 
په دغو ه５وادونو ک３ ي３ له ولسمشرانو او وزيرانو رانيول３ تر ب３ وزلو وگ７و پورې ليدلي کتلي 

او د هغو له حال ＇خه ي３ ＄ان خبر ک７ى دى.
په ب５ال ب５لو سفرونو ک３ له ب５ال ب５لو وگ７و سره د هغه اړيکو او ليدنو کتنو هغه ته ډ４ره 
تجربه ور په برخه ک７ه. هغه په لس／ونو ډرام３ د اشعارو مجموع３،  لن６ې کيس３ او رومانونه 

ليکلي دي.
د رابندر ناتهـ ！اگور ＄ين３ اثار دادي:

٢_ تصويرونه او سندرې ١_ د يوه شاعر نکل   
٤_ د فطرت انتقام ٣_ د ＄نگل گل       

٦_ د وړکتوب سندرې ٥_ مات زړه    
٨_ د لمر سيورى ٧_د اروپايي سيالني ليکونه  
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١٠_ ت５ز او توند ٩_ د ما＊ام سندرې   
١٢_ د عالمانو پاچا او نور ١١_ خطرناک ＊کار   

١٣_ د سهار سندرې

د رابندر ناتهـ ！اگور ＄ين３ اثار په پ＋تو ژباړل شوي دي، لکه : کابلي واال، گيتا نجلي، 
تاج او ＄ين３ نور. گيتا نجلي عبدالرؤف بينوا ژباړل３ او لوم７ى ＄ل په ١٣٣٦ هـ . ش . 
کال په کابل ک３ چاپ شوى دى. د ！اگور  گيتا نجلي ن７يوال شهرت لري. او د نوبل ن７يواله 

جايزه ي３ گ＂ل３ ده.
د گيتا نجلي د متن ＇و ب５لگ３:

هغه وخت چ３ زما زړه سخت او وچ شي، نو ته پر ما د رحم باران وک７ه راشه!
کله چ３ ژوند محبت له السه ورک７ي؛ نو ته د نغم３ په پرده ک３ راشه! کله چ３ شاوخوا 
د هنگامه ز８４وونکو مشاغلو شور پورته شي او ما د باندې  وباسي، نو ته اى زما د سکوت 
خاونده! د خپل سکون او أرام سره راشه! کله چ３ زما ب５نوا زړه د زندان په يوه گوټ ک３ غلى 

ک＋５ني؛ نو اى زما پادشاه! ور  مات ک７ه د شاهانه برم او دبدب３ سره راشه؛
کله چ３ زما د زړه پر ارزو باندې د باطلو او هامو غبار پر４و＄ي نو ته اى يوازې پاکه! اى 

ته يوازې وي＋ه! د خپل３ بر４＋نا او تالندې سره راشه!
×××                                                

تا په سيوري ک３ ＄ان پ ک７ى دى، اې زما گرانه! ته چ５رې د ！ولو تر شا والړ ي３؟ دوى تا 
！５ل وهي، ستا له ＇نگه د خاورو پر ډک س７ک باندې ت５ر８４ي، او ستا هي＆ خيال نه ساتي.

زه دلته له ＇و گ７يو راهيس３ نذرونه په الس انتظار کومه، الروي ت５ر８４ي او يو _ يو گل 
مانه اخلي _ اوس نژدې ده چ３ ！وکرۍ تشه شي.

د گهي＃ وخت ت５ر شو او د غرم３ هم، د ما＊ام په سيوري ک３ زما سترگ３ له خوبه پ＂３ 
پ＂３ ک８５ي. هر ＇وک خپلو کورو ته ＄ي، ما ويني راباندې خاندي او ما محجوبوي. زه د 



98

گداگرې نجل９ په شان پلو پر مخ ناسته يم او کله چ３ دوى ما وپو＊تي چ３ زه ＇ه غواړم؟ 
نو زه سترگ３ ک＋ته واچوم او هغو ته هي＆ ＄واب نه ورکوم.

اه، ر＊تيا هم زه هغو ته دا کله ويالى شم چ３ ))زه تاته انتظار لرم، تا د راتلو وعده ک７ې 
ده(( زه له شرمه ＇نگه ويالى شم چ３ ))زه ب３ له دې غربته نور ＇ه جهيز )د ورکولو(     لپاره 

نه لرم((
اه، ما دا غرور دخپل زړه په کوم３ ک３ پ ک７ى دى، زه پر و＊و ناسته أسمان ته گورم، 
ستا نا＇اپه راتگ په ډ４ر شان او شوکت په خوب وينم چ３: ！ول３ رو１اوې پرې ＄ل８５ي، ستا د 
بگ９ زرين بيرغ رپي８ي، ！ول وگ７ي حيران والړ گوري چ３ ته را کوز ش３ زما لوري ته را３＄ 
ددې لپاره چ３ ما له ＄مک３ پورته ک７ې، او يوې داس３ ب３ وزل３ نجل９ ته د خپل ＇نگ 
سره د ک＋５ناستو ＄اى ورک７ې چ３ له شرم او نخو ته داس３ رپ８５ي لکه د ون３ پا１ه چ３ نسيم 
رپوي ... ))خو وخت ت５ر８４ي او تر اوسه ال ستا د بگ９ د ارابو أواز نشته؛ ډ４ر د برم او خو＊９ 
جلوسونه له خپلو سحر کاريو سره ت５ر شول _ أيا ته به هم هغه ي３ چ３ د ！ولو تر شا په يو 
سيوري ک３ پ＂ه خوله والړ ي３؟ او زه به همدغه يم چ３ ستا په انتظار ک３ به ژاړم او په ناکامو 

ارزو گانو به خپل زړگى ستومانه ساتم؟

د متن لن６یز:
ک３  کلکته  په  ک３  په ١٨٦١م.  دى.  زوى  ！اگور  ناتهـ  ديوندر  د  ！اگور  ناتهـ  رابندر 
ز４８４دلى دى. پالر ي３ لوى شتمن او مذهبي الر＊ود )مهاريشي( و. په لندن ک３ ي３ 
د حقوقو په ＇انگه ک３ زده ک７ې ک７ې وې. أثار ي３ ډ４ر لوړ ادبي او هنري ارز＊ت 
لري. ＄ين３ کتابونو لکه : گيتانجلي ي３ د نوبل جايزه اخيست３ ده. ！اگور په ١٩٠١م. 
کال د شانتي نيکيتن بنياد ک＋５＋ود چ３ بيا په راوروسته کلونو ک３ په يولوى پوهنتون 

بدل شو.
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＇رگندون３

)١( نوبل: دا يوه ن７يواله ډال９ )جايزه( ده چ３ هر کال په ب５ال ب５لو علمي او ادبي برخو ک３ 
خورا مهمو شخصيتونو ته ورکول ک８５ي.

)٢( شانتي نيکيتن : )داراالمان( د ！اگور پالر د يوندر ناتهـ ！اگور په دغه ＄اى ک３ يو باغ 
جوړ ک７. خلک به د مراقب３ او تفکر لپاره ورتلل او د هي＆ دين او مذهب خلک ترې منع 
نه وو. ！اگور بيا په ١٩٠١ م. کال ک３ دلته يو ＊وون％ى جوړ ک７ چ３ وروسته په پوهنتون بدل 

شو او د شانتي نيکيتن په نوم ياد شو.

！اگور
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايي:
  را بندر ناتهـ ！اگور د چا زوى او په  کوم ＄اى ک３ ز４８４دلى و؟

 د رابندر ناتهـ ！اگور کوم کتاب د نوبل جايزه اخيست３ وه؟
  د رابندر ناتهـ ！اگور د ＇لورو کتابونو نومونه واخلئ؟

 د ！اگور کورن９ له مالي پلوه ＇ه ډول وه؟
٢_ د گيتا نجلي همدغه نمونه چ３ دلته راغلى ده ولولئ او پرمفهوم باندې ي３ وار په 

وار خبرې وک７ئ.
٣_ په دغو ب５لگو ک３ کوم ډول نوم％ري پيداکوالى شئ، ＄انگ７ي، ملکي، مبهم او 

نور په ن＋ه ي３ ک７ئ.
٤_ الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروئ:

هنگامه، برم، او هام، محجوب، نخوت
٥_ ！اگور د کوم ＄اى شاعر او ليکوال و؟

ج _ پاکستان الف _ د هندوستان        ب _ د بنگال   

کورن９ دنده

د    د دې لوست له ！ول متن ＇خه ستاينومونه راواخلئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ. 
سباته ي３ ！ولگيوالو ته واوروئ. له دغو ستاينومونو سره د هغوى ضد هم په خپله کتابچه ک３ 

وليکئ.
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بيان په دوو ډولو ک８５ي، په نثر او په نظم، د نثر برخه  پراخه ده او هر ډول مطلب او پيغامونه 
پک３ په أسان９ ＄اى پر ＄اى ک５داى او لوستونکو ته رس５داى شي. همدا المل دى چ３ 
نثري پانگه تر نظمي پانگ３ ډ４ره زياته وي. له بل３ خوا نظم ＊ه ياد８４ي او په أسان９ ذهن ته 
سپارل ک８５ي. نثرونه ب５ال ب５ل ډولونه لري. يوه ډول ته ي３ هنري يا ادبي نثر وايي. ادبي نثر 
هغه وي چ３ له ژبني هنره پک３ کار اخيستل شوى وي. ادبي نثر به هرو مرولوړ پيغام لري، 
خو د پيغام د بيان لپاره ليکونکى داس３ کلمات غوره کوي چ３ د لوستونکي احساسات او 
عواطف راوپاروي. ادبي نثر انسان د لور４ين３ او ＊５گ３２ لورته ه）وي. په انساني ！ولنه ک３ 

د مين３، دوست９، سول３ او امن د رامن％ته ک５دو غو＊تنه کوي.
n که تاس３ کوم ادبي نثر لوستى وي نو وواياست د چا او موضوع ي３ ＇ه وه؟

توپير  ＇ه  سره  نثرونو  عادي  نورو  له  نثر  هغ３  د  وي،  لوست３  مو  کيسه  لن６ه  کومه  که   n
درلود؟

       ＊کالو
شلم لوست
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د سپلم９ لويو لويو گ２و بو！و او گورو پا１و ک３، هوس９ له ＇ر نه سر پورته او شخوند ي３ بند 
ک７، غوږونه ي３ بوڅ ک７ل، حيرانه ودر４دله؛ داس３ چ３ له ＄انه نه وه خبره. ملخ د سپلم９ په 

پا１ه ورو ورو، غلى غلى راغى، د هوس９ غوږو ته نژدې شو:
نه   وا＊ه  ول３  او＊ک３!  دا  هو!  او  ي３؟  خپه  ول３  ي３؟  حيرانه  ول３  دي؟  ＇ه  هوس９! 

خورې؟ پسرلى ت５ر شو... وا＊ه وچ شول ＇ه!؟ که ت８ې ي３؟
هوس９ په يوه ن５ب يوه طرف ته سترگ３ بک３ ک７ي دي او غوږونه تکئ.

ملخ بيا وويل: د چا ＊کالو ده ＇ه؟
هوس９ ديکه وخوړه: هو! نه وا＊ه وچ دي او نه ت８ې يم ＊کالو ده. د چا ＊کالو! د چا د يا 

د ＊کالو!!
ملخ : پوه نه شوم.

هوس９:  ته ال نه وې، دا سپلم９وړې وړې وې، زه او أشنا م３ دلته ＇ر４دو، ＊کالو شوه، 
ما دغه شان غوږونه بوڅ ک７ل، أشنام３ دغه شان وويل، همدغه شان لکه تا چ３ وويل...ډز 
شو... موږ ！وپ ک７، زه ليرې الړم. اه ... پل م３ واخيست، وين３ پس３ الړم أن د پاچا تر 
باغه ... د پاچا د زوى سر کلي و... سندرې ويل ک５دې، غو＊３ وريت５دې، ب５گم３ خند４دې. 
ملکه په تخت ناسته وه، زما د سترگو په او＊کو پوه شوه، لکه چ３ ته پوه شوې. اخر زنانه 
عالم و. ما وويل بي بي م５رمن３! زما د أشنا تيک３ ستا باورچي خانه ک３ وريت８５ي، خو دا 
＇رمن ي３ ماته راک７ه. زه به ي３ په يوه ونه ک３ اويزانده ک７م... ورته به گورم د زړه سود به پرې 

کوم.
ملک３ وويل: نه ＇رمن تاته نه شي درکولى. سو４لو وويل: نه، هيچ５رې نه! دې نه به موږ 

تمبل جوړوو.
گوره غوږ ک８５ده! نن د هغه پاچا د زوى سنت  －يري ده ... تمبل وهلى شي. دغه أواز 
اورې؟ دا زما د أشنا د ＇رمن３ تمبل دى... په ما ي３ أواز خوږ لگي. زما پرې سود ک８５ي. 

＊کالو ده... زه پرې پوه８５م، ته پرې نه پوه８５ې... سود پرې کوم سود!!
                                                                                   ))سيد راحت زاخ５لي((
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د متن لن６یز:
ب２ه راغل３ ده. کيسه  په  او ملخ ترمن＃ د پو＊تنو او ＄وابونو  پورتن９ کيسه د هوس９ 
داس３ ده چ３ هوس９ او ملخ په يوه ＇７＄اى ک３ اوس８５ي. هوس９ ＇ه ＊کالو اوري، 
يو دم ت５ر يادونه ور په زړه ک８５ي. غونى ي３ ＄ي８ شي. د هماغه ډز انگازې ي３ يو ＄ل 

بيا په ذهن ک３ راغبرگ３ شي چ３ د ژوندانه گران ملگرى ي３ ترې جال ک７ى و. 
هوس９ ملخ ته خپله پخوان９ کيسه کوي. وايي چ３ زه او يار م３ يوه ورځ همداس３ 
په دې ＄اى ک３ ＇ر４دو چ３ ＇ه ＊کالو شوه، يو نا＇اپه ډز شو ما ل５رې من６ه ک７ه چ３ 
－ورم مل／رى م３ نه و. ب５رته راو－ر＄５دم من６ م３ واخيست او د پاچا تر کوره الړم. 
نه م３ وغو＊تل چ３ د ملگري  －ورم چ３ د ملگري غو＊ه م３ پخ８５ي، له ملک３ 
＇رمن م３ راک７ي او د يادگار په توگه به ي３ په يوه ونه ک３ ＄وړنده ک７م، د زړه سود به 
پرې کوم، خو ملک３ انکار وک７ او وي３ ويل چ３ له دې ＇رمن３ نه موږ تمبل )چمبه( 

جوړوو.
اوس د پاچا د زوى سنت －ري ده، له هغ３ ＇رمن３ نه ي３ تمبل جوړ ک７ى، د پاچا د زوى 

په سنت －رۍ ک３ وهل ک８５ي او زما پر زړه د خپل يار او اشنا يادونه راور８４ي. 

د لیکوال پیژندگلوى:
په  نو＊ار  په ١٣٠٣ هـ . ق. کال د  سيد راحت زاخيلي دسيد فريح اهلل زوى، 
زاخيلو ک３ ز４８４دلى دى. زاخيلى غ＋تلى ليکوال او منلى شاعر و. د ژباړې په فن 
ک３ ي３ هم پوخ الس درلود. په ناول او لن６ه کيسه ليکنه ک３ ي３ ډ４ر شهرت درلود. 
د پ５＋ور لوم７نى پ＋تو اخبار ))افغان(( د ده په اهتمام راوتلى دى. د ډ４رو کتابونو 
لکه ماه رخ، لغات افغاني، تاريخ افغانستان، د حضرت علي کرم اهلل وجهُه اقوال، 
شل５دل３ پ２ه، د زړه درد، داغستان او د نورو اشارو ليکوال دى. په ١٣٨٣ هـ . ق. 

ک３ ي３ له دې ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ي دي. 
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې په وارسره د کيس３ مفهوم په 
خپلو خبرو ک３ ووايي.

٢_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
  کيسه د ＇ه شي په اړه ده؟

  په کيسه ک３ کوم کرک＂رونه راغلي دي؟
  د کيس３ پ５＋ه ＇ه ډول ده؟

٣_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.
_ ＊کالو        _ سپلم９         _ ن５ب         _ بک３           _تکئ

٤_ که د زده کوونکو دغ３ کيس３ ته ورته کومه کيسه په ياد وي په ！ولگي ک３ دې په لوړ 
غ８ ووايي.

٥_ زده کوونکي دې په درې ډلو وويشل شي: يوه ډله دې په متن ک３ نومونه، بله ډله 
صفتونه او در４مه ډله دې ضميرونه پيدا ک７ي او بيا دې د هرې ډل３ استازى په ！ولگي ک３ په 

وار سره د لست له مخ３ ووايي.
٦_ زده کوونکي دې په لوړ غ８ کيسه داس３ ووايي چ３ د أواز اوچتول، نرمول او وقفه 

)＄ن６( په نظر ک３ وساتي. نور زده کوونکي دې لوستل و＇اري.

کورن９ دنده

زده    زده  کوونکي دې په خپله خو＊ه په کور ک３ د کوم ليکوال يوه لن６ه کيسه خو＊ه او په 
کتابچه ک３ دې وليکي يا دې له مور او پالر، نيا او نيکه ＇خه کومه کيسه واوري او د هغ３ 

لن６يز دې په کتابچه ک３ وليکي.



105

يوويشتم لوست

موږ ول３ کيس３ لولو؟

له خپل مور و پالر، مشرانو او همزولو ＇خه به مو ډ４رې کيس３ اور４دل３ وي. ساعت 
او خوند  ت５رۍ  پر ساعت  اخيستى وي.  ترې  مو  به  او خوند  ت５ر شوى  پرې  مو  به 
او  اخالقي  روزنيز،  ک３  کيسو  په  لري.  هم  ＊５گ３２  نورې  کيس３  سرب５ره  اخيستو 
معلوماتي مفاهيم هم نغ＋تي وي. له کيسو ＇خه موږ روزن５زې، اخالقي او معلوماتي 

＊５گ３２ هم تر السه کوالى شو.
په ＇و  بيا  اړه لري، خو ＄ين３ کيس３  پورې  يوې ژب３  يا  يوه ولس  په  ＄ين３ کيس３ 
ولسونو او ＇و ژبو ک３ شريک３ وي. که کيسه په يوه ولس يا يوې ژب３ پورې هم اړه 
ولري، نو ډ４رې داس３ روزنيزې او اخالقي ＊５گ３２ پک３ وي چ３ ！ول ولسونه ترې د 

خپل ژوندانه لپاره گ＂ه اخيستالى شي.
n  کيس３ ＇ه ＊５گ３２ لري؟
n له کيسو نه ＇ه زده کوو؟
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حکايت
يو عالم د يو پاچا په وړاندې خبرې کول３. ناگهانه ي３ د خبرو په من＃ ک３ وويل چ３ په 
هندوستان ک３ يوه ونه ده که د هغ３ ون３ م５وه ＇وک وخوري نو هغه س７ى به زوړ نه شي او نه 
به م７ شي. پاچا چ３ دا خبره واور４دله، نو په هغه ون３ باندې مين شو، سودا واخيست چ３ 
دا به ＇ه رنگه پيدا شي. ليکن د هغه عالم نه ي３ پو＊تنه نه کوله چ３ دا ونه به چ５رته وي او 
＇نگه به وي. مگر چ３ د ده پرې ډ４ر باور و، هغه س７ى ي３ په طرف د هندوستان رخصت 
ک７ او ډ４ر مال ي３ ورته ورک７، ورته ي３ وويل چ３ دا دولت لگوه او نور به هم درل８５م، خو هله 

ب５رته را＄ه چ３ ماته د دغ３ ون３ م５وه راوړې.
قاصد روان شو چ３ هندوستان ته ورس５ده، نو له خلکو نه به ي３ هر ＄اى پو＊تنه کوله او 
ويل به ي３ چ３ هغه ونه په کوم ＄اى ک３ ده چ３ س７ى ي３ م５وه وخوري، نو بيا هم５شه ژوندى 
وي او هيچرې نه زړ８４ي چ３ خلکو به دا خبره واور４دله، نو چا به ور پورې خندل چا به 
ورپورې ！وک３ کول３، چا به ويل چ３ دا ليونى شوى دى، چا به ويل چ３ موږ ته معلومه نه ده 
مگر چ３ دا س７ى ورپس３ گر＄ي، نو معلوم８５ي چ３ دا به ر＊تيا چ５رته وي. چا به ويل چ３ 
په پالني ＄نگل ک３ که چ５رې وي، نو وي به او بل ＄اى م３ گومان نه ک８５ي چ３ گوندې 
پيدا شي. چا به ويل چ３ په پالني ＄نگل ک３ يوه لويه ونه ده چ３ سر ي３ چا ته نه ＊کار８４ي 
او ب５خ ي３ هم نه معلوم８５ي او م５وه ي３ هم چا له په الس نه ور＄ي که چ５رې هغه وي نو 

شک نشته.
په  او  ، ميرو  په ＄نگلونو ، غرونو  به  او دی غريب  به ورپورې مسخرې کول３  هر چا 
بيابانونو گر＄５ده. حاصل دا دى چ３ يو خوا بل خوا وړاندې وروسته ＊کته پورته ډ４ر طلب 
ي３ وک７، مگر هي＆ په حال پوه نه شو، نو ب５رته راوگر＄５ده چ３ وطن ته راته ډ４ر خپه و او له 
＄ان سره ي３ ويل چ３ پاچا ته به ＇ه عذر کوم. په يو ＄اى ک３ ي３ شپه شوه په هغه ＄اى ک３ 
ي３ واور４ده، يو س７ي وويل چ３ زموږ په دې کلي ک３ لوى عالم دى او ب３ شانه ＊ه س７ى 

دى.
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قاصد په زړه ک３ وويل چ３ بارې ورشم که ＇ه دعا راته وک７ي، نو دستي پا＇５د هغه عالم 
ته ورغى چ３ مالقات ي３ ورسره وشو، نو ورته وي３ ويل چ３ صاحبه دعا راته وک７ه چ３ 
ايمان م３ خداى >سالمت ک７ي او په خير سره وطن ته ورس８５م. هغه دعا ورته وک７له او 

بيا ي３ ترې پو＊تنه وک７ه چ３ چ５رته تللى وې. 
قاصد ورته دا ！وله کيسه وويله. عالم چ３ واور４ده، نو ورته ي３ وويل چ３ تاسو د هغه خپل 
عالم په خبره نه ي３ پوه شوي. هغه ونه بله نه ده هغه ونه د علم ده يعن３ د علم م５وه چ３ ＇وک 
وخوري، نو هغه س７ى به هم５شه ژوندى وي او د هم５شه ژوندون ＇ه معنا ده، هغه معنا دا ده 
چ３ خداى > وپ５ژني، ن５کي بدي ورته معلومه شي، د ن５ک９ عمل کوي او له بدۍ نه ＄ان 
ساتي، کتابونه تصنيف کاندې شاگردان ترې پات３ شي، نو ه６و که دا س７ى په تن م７ هم شي 
هي＆ غم ي３ نشته، ＄که چ３ هلته ي３ روح ژوندى وي او دلته ي３ نوم ژوندى وي او ثواب 

ي３ داس３ ک８５ي، لکه يو ژوندى س７ى چ３ ن５کي کوي او ثواب ي３ ک８５ي. 
قاصد ورته وويل چ３ صاحبه موږ هم دومره پوه８５و، نادانان نه يو که چ５رې هغه علم ياد 
ک７ى وى، خو موږ به پوه شوي وو چ３ علم وايي، ول３ هغه د ！ولو خلکو د وړاندې ونه ياده 

ک７ې ده او په دې خو هر＇وک پوه８５ي چ３ علم د يو ＇يز نوم دى او ونه د بل ＇يز. 
هغه عالم وويل چ３ ته بيا پوه نه شوې، تا له مثال په کار دى چ３ ＊ه پوه ش３. گوره يو 
س７ى وي نو د چا پالر وي او د چا زوى وي او د چا لمسى وي او د چا نيکه وي او د چا 
خوريى وي او د چا ماما وي او د چا تره وي او د چا وراره وي او د چا ترورزى وي او د چا 
تربور وي او د چا ورور وي او د چا أشنا وي او د چا د＊من وي او د چا دوست وي، نو 
اوس ته گوره همدغه يو س７ى دى او هر نوم له دې نومونو چ３ په خپل ＄اى ک３ ورته ＇وک 

وايي، نو ويلى شي که نه شي؟ 
قاصد وويل چ３ ب５شکه ويلى شي. نو هغه عالم وويل چ３ داس３ علم ته هم دواړه نومه 
ويلى شي. که دې خو＊ه وي نو ورته علم وايه او که دې خو＊ه وي، نو ورته د ژوندانه ونه 

وايه، دواړه نومونه ي３ برابر دي هي＆ فرق په ک３ نشته. 
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قاصد چ３ دا خبرې واور４دل３ تسلي ي３ د زړه وشوله او له عالم نه ي３ رخصت واخيست 
او د خپل کور په طرف راروان شو چ３ ＊ار ته ورس５ده پاچا ورته په ام５د ک３ و چ３ دربار 
ده  دې  نه  که  او  وموندله  دې  م５وه  ووايه  ي３ چ３  ويل  وک７له،  پو＊تنه  ترې  پاچا  ورغى  له 

موندل３؟ 
قاصد ورته له سره کيسه شروع ک７له، خپل رب４７دل او په ملکونو او په غرونو او په بيابانونو 
گر＄５دل او د خلکو مسخرې کول ！ول حال ي３ ورته بيان ک７. چ３ پاچا واوريده، نو ډ４ر خپه 
شو، وي３ ويل چ３ ستا رب７ عبث شو او زما مطلب و نه شو. پس له هغه قاصد ورته د هغه 
عالم خبره په ＊ه شان سره ب５له ب５له، جدا جدا واوروله. چ３ پاچا واور４دله ډ４ر خوشحال شو 
او قاصد له ي３ د گر＄５دلو له مشقت نه دوه برابره دولت ورک７ او پس له هغه باقي عمر د علم 
او د عالمانو په ساتنه او په پالنه ک３ شو او حکم ي３ وک７ چ３ هر＇وک دې واوري چ３ علم 

نه په واړه دى او نه په زاړه دى، خو زده ک７ه دې کوي که لوى وي او که وړکى وي.
                                             ))مولوي احمد((

د متن لن６یز:
دغه کيسه د علم او پوه３ د ارز＊ت په اړه ده. په کيسه ک３ چ３ کومه ونه ياده شوې 
د هغ３ نه موخه علم او پوهه ده چ３ علم نه زړ８４ي او تل تر تله وي. که يو عالم له 
ژونده سترگ３ پ＂３ ک７ي بيا هم د خپل علم له امله ياد８４ي. او نوم او ياد ي３ په کتابونو 
او د شاگردانو په ذهنونو او ژبو ک３ گر＄ي او دغس３ عالمان او پوهان د خپل علم له 

برکته تر پ７５يو، پ７５يو پورې ژوندي وي.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې کيسه په چوپه خوله ولولي او بيا دې مقصد په ！ولگي ک３ ووايي.
پرې  دې  خبرې  او  ولولي  سره  وار  په  پراگراف  يو  يو  کيس３  د  دې  کوونکي  زده   _٢

وک７ي.
٣_ زده کوونکي دې د کيس３ مطلب په ＇و لن６و کر＊و ک３ وليکي او په ！ولگي ک３ 

دې په وار سره ووايي.
٤_ زده کوونکي دې په الندې پاراگراف ک３ نومونه په ن＋ه ک７ي او ودې وايي چ３ کوم 

ډول نومونه دي:
گوره يو س７ى وي، نو د چا پالر وي او د چا زوى وي او د چا لمسى وي او د چا نيکه 
وي او د چا خوريی وي او د چا ماما وي او د چا تره وي او دچا وراره وي او د چا ترورزى 

وي او د چا د＊من وي او د چا دوست وي.
٥_ زده کوونکي دې په کيسه ک３ نوم％ري )ضميرونه( پيداک７ي چ３ کوم ډول نوم％ري 

پک３ راغلي دي؟
٦_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي.

 قاصد ول３ په ＄نگلونو ک３ گر＄يده؟
 پاچا قاصد په ＇ه شي پس３ لي８لى و؟

  قاصد د پاچا لپاره ＇ه راوړل؟
  پاچا د قاصد له خبرو نه وروسته ＇ه پر４ک７ه وک７ه؟

٧_ زده کوونکي دې د کيس３ ＄ايونه او اشخاص په گوته ک７ي چ３ کوم ＄ايونه او کوم 
اشخاص په کيسه ک３ راغلي دي؟
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کورن９ دنده

زده    زده  کوونکي دې الندين９  کيسه په کور ک３ په غور سره ولولي، لن６ مطلب دې په 
خپلو کتابچو ک３ وليکي او سبا ته دې د ！ول／يوالو په وړاندې واوروي.

وايي چ３ اوښ، غويى او پسه سره مل／ري شول په الره روان وو، د و＊و يوه گ６５ۍ ي３ 
وموندله. پسه وويل چ３ دا وا＊ه ل８ دي ！ول پرې نه م８４７و، که ي３ وو４شو، نو د يوه کار هم 
پرې نه ک８５ي. ＊ه به دا وي چ３ په موږ ک３ کوم چ３ مشر وي همغه دې وخوري، ＄که چ３ 

مشر په هر ＄اى ک３ د عزت وړ او حقدار وي.
اوس نو را＄ئ چ３ د خپل عمر زياتوالى ثابت ک７و. پسه وويل: چ３ زما تاريخ تر ！ولو 
زيات دى، ＄که چ３ د هغه پسه سره د خپلوۍ اړيکه لرم چ３ د حضرت ابراهيم' 

لپاره د جنت نه رال８５ل شوى و، نو دا وا＊ه زما حق دى، تاسو دواړه بايد صبر وک７ئ.
يم چ３ حضرت  تربور  غوايانو  د هغو  زه  ي３  ډ４ر کشر  ما  تر  ته خو  وويل: چ３  غويي 
أدم' په لوم７ي ＄ل په جغ ت７لي وو او ＄مکه ي３ پرې قلبه ک７ې وه، نو له دې امله دا 

وا＊ه زما حق دى، زه تر تاسو دواړو مشر يم.
په دې وخت ک３ اوښ غ７ان／ه ک＋ته ک７ه او د و＊و گ６５ۍ ي３ په خوله ک３ اوچته ک７ه او 
وي３ ويل: چ３ زما خو د عمر تاريخ ثابتولو ته ＇ه اړتيا نشته؛ ＄که هر چا ته معلومه ده چ３ 
زه له بدنه لوى او غ يم او بل ＇وک په لوى والي او ＄واک ک３ د ＄ان جو－ه نه وينم، نو 
＊کاره خبره ده چ３ په عمر ک３ هم تر تاسو زيات او پخوانى يم. دا گ６５ۍ زما حق دى،  

بايد زه ي３ وخورم.

                     چې د چا وي د السونو زور قوت
                     هغه کله د حساب لري حاجت 
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د پ＋تو ادب معاصره دوره ډ４ر نوميالي ليکواالن او شاعران لري. دغو نومياليو هر يو 
په خپل وار د خپلو شعرونو او ليکنو له الرې د ！ولن３ دردونو ته انعکاس ورک７ى او د 

اصالح او سمون لپاره ي３ شعرونه ويلي او په نثر ک３ ي３ ليکن３ ک７ې دي.
د دغو نومياليو ليکوالو او شاعرانو د فکر او ادب ذخيره موږ ته د کتابونو په شکل 
پات３ ده او زموږ د معاصر ادب يوه لويه ذخيره ده. په دغه ډله ک３ يو هم  سيد حسن 

خان دى چ３ په دې لوست ک３ به ي３ وپ５ژنو.
١_ په معاصرو شاعرانو ک３ کوم شاعران پ５ژنئ؟

٢_ د خوږ ژبي شاعر سيد حسن په اړه معلومات لرئ؟

دوه ويشتم لوست

خوږ ژبى شاعر سيد حسن خان
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سيد حسن خان ))حسن(( د سيد حسين پاچا زوى د کون７ له سيدانو ＇خه و. په ١٢٧٠ 
هـ . ش . کال د لغمان په چار باغ ک３ زي８يدلى دى. لوم７ن９ زده ک７ې ي３ په خصوصي توگه 
سرته رسول３ وې. بيا ي３ نورې زده ک７ې په عسکري ＊وون％ي ک３ پاى ته ورسول３ او د هغه 
وخت د حرب په وزارت ک３ ي３ خپله دنده پيل ک７ه چ３ د ژوند په وروستيو ک３ ي３ د فرقه 

مشر په رتبه د حرب په وزارت ک３ د حربي رئيس په حيث کار کاوه. 
＊اغلى سيد حسن که ＇ه هم په عسکري چارو ک３ بوخت و، خو د ＄انگ７ې مطالع３ 
له الرې ي３ په ډ４رو مسايلو ک３ ژور معلومات درلودل. همدارنگه له پ＋تو ژب３ او ادب سره 
ي３ زياته مينه وه او په پ＋تو شعر ک３ د لوم７ۍ ډل３ په شاعرانو ک３ حساب５ده. د سيدحسن د 

شعر ژبه روانه، خوږه او شعر ي３ په نادرو خياالتو او مفاهيمو ＊کلى و.
په شعر ک３ ي３ انتقادي مضمونونه هم زيات وو. د پ＋تو له پخواني ادب سره ي３ هم ژوره 

مينه لرله، تل ي３ مطالعه کوله. دغه شعر ي３ د لوړ خيال او ژور فکر ＇رگنده نمونه ده:
شان３ ستا سر دې په سل ځايه اره شي

راوړه تا پر４شاني د زلفو کور ته
هوس９ غوټه ک７ه خپل مشک د زړه په ناف ک３

چ３ د ستا د زلفو بوى خور شو هر لور ته 
د غازي امان اهلل خان له واکمن９ ＇خه وروسته چ３ په ه５واد ک３ کورنى اړو دوړ رامن＃ 
ته شو، سيد حسن خان په ننگرهار ک３ د )) کور غم(( په نامه يو اخبار راوايست. هغه د ملي 
يووالي ！ينگ پلوى و چ３ دغه پيغام ي３ د ه５واد د بقا سره ت７لى گا１ه او په خپلو شعرونو ک３ 

ي３ خلکو ته رساوه.
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وې چ３ غون６ شئ متـفق شئ
ټول وطن به مسخر شي ستا س３ زور ته

ئ په دنيا ک３ کنه خوار ذليل به گر
نشانه به شئ د ټول عالم پيغور ته

لکه ＇نگه چ３ د نوموړي لوړه او خوږه شعري طبعه وه، هماغس３ په مجلسونو ک３ هم 
ډ４ر صميمي و. مجلس ي３ خوږ او ب３ تکلفه و. ＊اغلى عبد الرؤف ب５نوا د سيد حسن خان 

د شعر په اړه داس３ وايي.
لوړ  خواه９  وطن  د  او  لري  روح  نهضتي  او  تنقيدي  اصالحي،  زياتره  اشعار  ده  ))د 
له اشعارو ＇خه ＇رگند８４ي چ３ ده غو＊تي دي چ３ پخپلو  احساس پک３ ＄ل８５ي. د ده 
سو＄وونکو اشعارو ولس راوي（ او د هغوى د افکارو الره اصالح ک７ي. حٰتى کله کله په 

ډ４رو سختو او درشتو الفاظو د قوم نا اهالن تنبيه کوي.((
＇رنگه چ３ دى يو مبارز و، نو تل ي３ د استبداد په وړاندې دري＃ الره. له دې امله ي３ د 

ژوند ډ４ره برخه د وخت په زندانونو ک３ ت５ره ک７ه.
دغه خوږ ژبى او نوميالى شاعر په ١٣١٩ هـ 

. ش . کال په کابل ک３ وفات شو.
د سيد حسن خان حسن د کالم نمونه داده:

په نغمه لکه بلبل غ４８دل زده ک７ه
پټه خوله وينا د گل له بلبل زده ک７ه

رخت په سر ک７ه له غنچ３ نه رابهر شه
په هوا لکه وږمه چل５دل زده ک７ه

د اغزي په څ５ر د گل سره همراز شه
په ځي８ه صورت د گلو ساتل زده ک７ه

نسترن شه په اغوش سرو ازاد ک７ه
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په هر بوټي د گلشن تاو４دل زده ک７ه
رژيدو له و４رې نه غوړ８４ې ول３ 

اند４＋نه پر８４ده غوټ９ تو کل زده ک７ه
کورني مرغه په شان به څومره ژوند ک７ې

د شاهين په دود ازاد الوتل زده ک７ه
که د نورو اسايش او ارام غواړې

گهوارې غوندې د ځان ک４７دل زده ک７ه

ندى شه کاروان ه９ ک７ه منزل لن６ دى گ

د جرس په اواز تلل او راتلل زده ک７ه
راحت پر８４ده زحمت واخله سيد حسنه!

د وطن په درد و غم ژړ４دل زده ک７ه
د متن لن６یز:

سيد حسن خان حسن د پ＋تو ژب３ نوميالى شاعر و. په عسکري چارو ک３ د حرب 
رئيس و. اصلي ＄اى ي３ کون７ او په لغمان او کابل ک３ اوس５ده. د ملي احساس خاوند 
او په وطن مين شاعر و چ３ شعرونو ي３ انتقادي او اصالحي ب２ه درلوده. په شعر ک３ 
ي３ هنري اړخ هم پياوړى و. سيد حسن خان په معاصره دوره ک３ هغه شاعر و چ３ 

د شعر پيغام ي３ په ＊کل３ هنري جامه ک３ رانغ＋تى و.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي.
  سيد حسن خان حسن د کوم３ دورې شاعر و؟

  د سيد حسن خان د شعر پيغام ＇ه و؟
   سيد حسن خان ＇ه دنده درلوده؟

٢_ زده کوونکي دې په وار سره شعر ولولي او مفهوم دې په خپلو خبرو ک３ ووايي.
٣_ زده کوونکي دې د سيد حسن خان د شاعرۍ مهم ！کي په يو، يو پراگراف ک３ 

وليکي او بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ ووايي.
＇رگند  نظر  خپل  دې  يو  هر  او  وک７ي  خبرې  بيتونو  الندې  په  دې  کوونکي  زده   _٤

ک７ي:
رژ４دو له و４رې نه غوړ８４ي ول３

اند４＋نه پر８４ده غوټ９ تو کل زده ک７ه
کورني مرغه په شان به څومره ژوند ک７ې

د شاهين په دود ازاد الوتل زده ک７ه
که د نورو اسايش او ارام غواړې

گهوارې غوندې د ځان ک４７دل زده ک７ه

٥_ الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروئ:
٤_ نااهالن ٣_ درشت  ٢_ حرب  ١_ انعکاس  

٨_ استبداد  ٧_ جرس  ٦_ گهواره  ٥_ اسايش 
١٠_ دري＃ ٩_ مبارز 
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٦_ په الندې جملو ک３ کوم نوم％ري )ضميرونه( راغلي دي، په ن＋ه ي３ ک７ئ:
 زه بل قلم درکوم.

  ستا بکس م３ هي＆ په کار نه دى.
 ＇وک به زما د پو＊تن３ ＄واب ووايي؟

 نور م５لمانه هم راغلل.
ول３ درس وايو؟

کورن９ دنده

زده     زده کوونکي دې د سيد حسن خان حسن د شعر الندې بيتونه  په کور ک３ ولولي او 
د هغو مفهوم دې په ＇و کر＊و ک３ وليکي او بله ورځ دې هغه په ！ولگي ک３ واوروي.

که د نورو اسايش او ارام غواړې
گهوارې غوندې د ځان ک４７دل زده ک７ه

ندى شه کاروان هى ک７ه منزل لن６ دى گ

د جرس په اواز تلل او راتلل زده ک７ه
راحت پري８ده زحمت واخله سيد حسنه!

د وطن په درد و غم ژړ４دل زده ک７ه
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نشه د اسالم په سپ５）لي دين ک３ حرامه بلل شوې ده. هر ډول نشه د بدن ذهني او 
بدني ＄واک او توان له من％ه وړي. له همدې امله معتادين د ！ولن３ په اوږو بار ک８５ي 
او کله کله ناوړه کارونو ته هم الس اچوي. نشه په ！ولنه ک３ د س７ي اعتبار کموي 
او خلک پرې ب３ باوره وي. د نشه يي توکو کارول معيوبيت رامن％ته کوي او کله د 

مرگ سبب هم ک８５ي.
د نشه يي توکو ډولونه زيات دي چ３ يو ډول ي３ اپين دي په دې درس ک３ د اپينو د 

استعمال زيانونه تاسو ته درپ５ژنو. 

                                    د اپينو زيانونه
درو４شتم لوست
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_ اپين ＇ه شى دى او ＇رنگه الس ته را＄ي؟
_ أيا له اپينو ＇خه گ＂ه هم اخيستل ک８５ي؟

_ د اپينو د صحي يا جسمي زيانونو په اړه معلومات ورک７ئ؟

اپين يوه تور بخنه نسواري ماده ده چ３ د يوه بو！ي له ش５رې ＇خه چ３ کوکنار نوم８５ي 
الس ته را＄ي. د انسانانو معلومات د اپينو او د هغه د طبي تاثيراتو په اړه کم تر کمه ＇لور 
اروپا ک３  په  را＄ي چ３  داس３  ک３  په ＄ينو سر چينو  رسي.  م５الده  تر  کاله مخک３  سوه 
مجاريان لوم７ني کسان وو چ３ د کوکنارو له بو！ي سره ي３ أشنايي پيدا  ک７ې وه. وروسته بيا 
د روميانو او يونانيانو په ليکنو او أثارو ک３ د خشخاشو يادونه شوې ده. د اسالمي تمدن په 
دوران ک３ هم ＄ينو شاعرانو په خپلو شعرونو ک３ د اپينو نوم ياد ک７ى دى او ＄ينو پوهانو او 
طبيبانو لکه بلخي ابو علي سينا او محمد زکريا رازي د ب５الب５لو ناروغيو د درملن３  لپاره له 

اپينو ＇خه په ډ４ره کمه اندازه استفاده ک７ې ده.

پو＊تن３
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که ＇ه هم اپين په طبابت ک３ په يوه ！اکل３ فيصدۍ د دردونو د تسکين لپاره د ＄ينو 
دواگانو په جوړ＊ت ک３ کارول ک８５ي، خو د نوموړو دواگانو استعمال د ډاک＂ر له اجازې پرته 
زيات خطر ناک او د ب５ال ب５لو ناروغيو لکه: سرطاني ناروغيو، مسموميتونو او حٰتى د م７ين３ 

المل گر＄５داى شي.
اپينو استعمال په لوم７ي سر ک３ په معتاد س７ي ک３ يو ډول کاذبه خوشحالي من％ته  د 
مسموميت  او  بدي  زړه  ست７يا،  شخص  استعمالوونکى  وروسته  ＄ن６ه  له  خو  راوړي، 
دغه  چ３  وي  مخ  سره  مسموميت  مزمن  او  سخت  يوه  له  تل  کسان  ترياکي  احساسوي. 

مسموميت کله نا کله د م７ين３ المل هم گر＄ي.
د اپينو او نورو نشه يي توکو استعمال د مليونونو انسانانو د تباه９ سبب گر＄ي او په ！ولنه 
ک３ اخالقي انحطاط او ！ولنيز ناورين رامن％ته کوي، حال دا چ３ د مخدره توکو د کرکيل３ 
او قاچاقو گ＂３ د يو شم５ر بد مرغو، حريصو او ماده پرستو عناصرو جيب ته ＄ي چ３ تل د 
خپلو شخصي گ＂و فکر کوي. د اپينو استعمال او قاچاق په يوه ！ولنه ک３ د ډ４رو لويو جرمونو 

لکه غال، وژن３، لو！مارۍ، ت５ري او نورو سلگونو فسادونو المل گر＄ي.
د اپینو روغتیایي او روحي زیانونه:

د اپينو استعمال ب５ال ب５ل زيانونه لري، خو ＇و خطرناک ضررونه ي３ دا دي:
١_ مسموميت

٢_ د زړه ناروغي
٣_ ډنگر توب او د بدن عمومي کمزوري

٤_ د س８و سرطان
٥_ د بدن د وزن کموالى
٦_ د حافظ３ کمزوري

٧_ د ست７يا احساس
٨_ د جنسي ميل کمزوري.
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د لوست اصلي پیغام:
اپين يو ډول نشه يي توکى دى چ３ استعمال ي３ د ب５ال ب５لو ناروغيو، لکه: سرطان، 
ز７４ي، د زړه در４دن３، د وين３ د فشار، خپگان او د انزوا سبب گر＄５داى شي او ！ولنه 

د ناورين او نابودۍ کندې ته غور＄وي.

＇رگندون３

١_ ١_ مسموميت: زهرجن ک５دل
٢_ د حافظ３ کمزوري: د خبرې ه５رول

٣_ مزمن مسموميت: په دوامداره توگه د بدن زهرجن ک５دل.
٤_ اخالقي انحطاط: اخالقي کمزورتيا
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
  د مخدره توکو استعمال ＇ه ډول زيانونه من＃ ته راوړي؟

  د مخدره توکو روحي او ＄اني زيانونه وواياست؟
٢_ زده کوونکي دې متن په اوچت أواز ولولي او د درس مفهوم دې په لن６و ！کو ک３ 

ووايي.
٣_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.

١_ معتاد        ٢_ کاذب        ٣_ مزمن       ٤_ ناورين       ٥_ انزوا
٤_ زده کوونکي دې سم ＄واب په پنسل په ن＋ه ک７ي:

  د اپينو استعمال:
الف: بدن قوي کوي

ب: حافظه قوي کوي
ج: د زړه ناروغي رامن％ته کوي.

٥_ زده کوونکي دې ناسم ＄واب په ن＋ه ک７ي:
د اپينو کارول:

١_ مسموميت رامن％ته کوي.
٢_ بدن ډنگر او کمزورى کوي.

٣_ د س８و سرطان رامن％ته کوي.
٤_ حافظه غ＋تل３ کوي.

٦_ زده کوونکي دې په وارسره د اپينو د استعمال زيانونه ＇رگند او وشم５ري.



122

کورن９ دنده

زده     زده  کوونکي دې په خپل چم او گاون６ ک３ وگوري، که کوم معتاد وي د هغه په اړه 
دې ＇و کر＊３ وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ واوروي.

يا: 
زده کوونکي دې د نش３ په اړه يوه ر＊تين３ کيسه وليکي او بله ورځ دې په ！ولگي ک３ 

واوروي.

                                              
 روږدى او دارو

د  و چ３  ک３  واټ  يوه  په  کوله،  کتنه  روغتون  د  رئيس  روغتون  يوه  د 
ترې  ي３  وروسته  روغب７  تر  شو،  ورنژدې  واور４دل.  ي３  ز－５روي  ناروغ  يوه 

وپو＊تل: 
نن دې دارو خوړلي دي؟ 

ناروغ وويل: نه ＄ار دې شم! دارو ي３ را نه ک７ل. 
رئيس په ډ４ره غوسه نرس ته غ８ ک７، ورته وي３ ويل: ول３ دې نن دارو 

نه دي ورک７ي؟ 
نرس له ناروغه پو＊تنه وک７ه، －ول９ دې خوړل３ دي؟ ناروغ وويل: هو! 

بيا ي３ ترې وپو＊تل پ５چکاري ي３ درته ک７ې ده؟ 
ناروغ وويل هو! په دې وخت ک３ رئيس ناروغ ته وويل: ＊ه نو لکه چ３ 

دا －ول９ او پ５چکاري دارو نه دي؟! 
نرس وويل: ＊اغلى ډاک＂ر صاحب دا ناروغ روږدى دى او يوازې ))اپين(( 

دارو گ２ي.  
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په پ＋تو شاعرانو ک３ تر ！ولو مقبول يا ډ４ر منلى شاعر ＇وک دى؟
شاعران  غوره  او  ＊ه  ډ４ر  ک３  دوره  )کالسيکه(  من％ن９  په  تاريخ  د  ادبياتو  پ＋تو  د 
بابا دى. په پ＋تو شاعرانو ک３ چ３ کوم عام  ت５ر شوي دي چ３ يو ي３ عبدالرحمان 
مقبوليت او درناوى د عبدالرحمان بابا په برخه دى، تر دې وخته د بل هي＆ شاعر نه 

دى په برخه شوى. 
په اووم ！ولگي ک３ مو د همدغ３ دورې يو بل مشهور شاعر عبدالقادر خ＂ک وپ５ژانده، 

په دې لوست ک３ به د عبدالرحمان بابا په اړه ولولئ.
n د عبدالرحمان بابا په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

n ول３ عبدالرحمان بابا په ولس ک３ زيات مشهور دى؟ 

＇لورويشتم لوست

عبدالرحمان بابا
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نوميالى عارف، مشهور صوفي او خوږ ژبى شاعر عبدالرحمان بابا د عبدالستار زوى 
دى. عبدالرحمان بابا په ١٠٤٢ هـ . ق . ک３ د پ５＋ور ＊ار ته نژدې په بهادر کلي ک３ زي４８دلى 

دى.
له زيات ！ولنيز مقبوليت او ادبي شهرت سره سره د رحمان بابا د ژوندانه په اړه هر اړخ５ز 
معلومات نشته. که ＇ه هم د خلکو په من＃ ک３ د هغه د ژوند پ５＋و په اړه ＄ين３ شفاهي 
روايات او کيس３ شته، خو د مستندو او باوري منابعو د نشتوالي له امله هغه دومره باوري 

نه دي.
ل８ې  ډ４رې  اړه  په  حاالتو  د  ژوندانه  د  هغه  د  هم  ک３  اشعارو  په  بابا  عبدالرحمان  د 
＇رگندون３ راغل３ دي چ３ د هغو له مخ３ د هغه د ژوندانه په اړه هم ډ４ر معلومات نشو 

ترالسه کوالى.
د عبدالرحمان بابا د ژوندانه زمان３ ته نژدې ليکوال محمد هوتک په خپل اثر پ＂ه خزانه  

ک３ د عبدالرحمان بابا په اړه ليکلي دي:
＇خه  يوسفزي  يوسف  محمد  مال  له  ک３  پ５＋ور  په  ي３  کتابونه  تصوف  او  فقه３  ))د 
ولوستل. د نورو علومو د زده ک７ې لپاره کوهاټ ته الړ او ډ４ر علوم ي３ هلته ولوستل او لوى 

عالم شو.((
عبدالرحمان بابا أن د ＄وان９ له وخته ډ４ر پره５زگار او عابد انسان و. تل به د خداى> 

په عبادت بوخت و.
داس３ معلوم８５ي چ３ عبدالرحمان بابا د ＄وان９ له مهاله درياضت اوعبادت تر ＇نگ 
شعر هم وايه. د بابا شعر د هغه د شخصيت پ５ژندلو ＊ه هنداره ده. په اشعارو ک３ ي３ ديني، 
＄انته  ک３  شاعرۍ  پ＋تو  په  بابا  عبدالرحمان  دي.  نغ＋تي  مسايل  نور  او  ！ولنيز  اخالقي، 

＄انگ７ې الره درلوده چ３ تر هغه وروسته ډ４ر شاعران د هغه پر الره تللي دي.
عبدالرحمان بابا په خپلو اشعارو ک３ د خپل وخت او د ＄ينو پخوانيو شاعرانو يادون３ 
ک７ي دي. په پ＋تو ک３ ي３ د ميرزا خان انصاري)١(، دولت لوا１ي)٢(، خوشحال خان خ＂ک)٣( 
نورو  او  ياد ک７ي دي. همدارنگه ي３ د سنايي غزنوي)٤(، حافظ ش５رازي)٥(  نومونه  نورو  او 
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و  په شعر  بابا  اخلو چ３ عبدالرحمان  نت５جه  له دې ＇خه داس３  ياد ک７ي دي.  نومونه هم 
شاعرۍ ک３ ＊ه مطالعه درلوده. علم او پراخ３ مطالع３ د هغه په شاعرۍ اغ５ز ک７ى دى او د 
هغه شعر ي３ په ولس ک３ دومره مقبول ک７ى چ３ ！ول ي３ په کورونو ک３ د شعر ديوان لولي 

اوفالونه پرې گوري.
د عبدالرحمان بابا په شاعرۍ ک３ د اهلل > او د رسول U  مينه پرته ده موږ ته د پند، 

ننگ، غيرت، لوړهمت، قناعت، سخاوت، زيار او بشردوست９ درس هم راکوي.
عبدالرحمان بابا يو ！ولنيز مصلح دى. د ！ولن３ هوساينه او ن５کمرغي غواړي او د دغ３ 

ن５کمرغ９ ر＊تين３ الره انسان ته ور＊يي.
د عبدالرحمان بابا شاعري ډ４ره پراخه او عامه ده. د هر عمر او هر مزاج ＇＋تن چ３ 
ي３ شعرونه لولي، داس３ انگ５ري چ３ دا شعرونه ي３ زما لپاره ويلي دي. د عبدالرحمان بابا 

شاعري د هر چا ذوقي تنده ماتوي.
عبدالرحمان بابا په خپله يو ＄اى د خپل شعر په اړه وايي:

چې منکر پرې اعتراض کولى نه شي
دا دې شعر دى رحمانه که اعجاز

. ک３  . ق  هـ  په ١١٢٨  بابا  عبدالرحمان 
په  پ５＋ور  د  او  ک７ي  پ＂３  سترگ３  ن７ۍ  دې  له 
شوى  سپارل  ته  خاورو  ک３  هديره  هزارخان９ 
دى. قبر ي３ د افغانستان د پ＋تو ！ولن３ له خوا په 

١٣٣٦ هـ . ش . ک３ جوړ شوى دى.
په زيارت ي３ هر کال پسرلن９ مشاعره ک８５ي. 
ډ４ر شاعران، ليکوال او نور وگ７ي ي３ زيارت ته 

ورروان وي.
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د عبدالرحمان بابا يو ＊کلى صوفيانه غزل:
که څوک الس له سوده وکاږي زيان نشته

په ملنگ باندې قلنگ او تاوان نشته
د وفا خريداران دې بل خوا درومي

دا متاع د زمان３ په دوکان نشته
جدايي له اشناييه پيدا ک８５ي

نا اشنا لره ه５څ غم د هجران نشته
مگر ځان و خداى > ته پاسلي په امان شي

ه بل خوا ته د هيچا امان نشته گ

هغه يار به زه و کومه خوا ته غواړم
چ３ ي３ هيچرې منزل او مکان نشته

دلبران که هر څو ډ４ر دي په جهان ک３
زما يار غوندې دلبر په جهان نشته

چ３ هم قد لري، هم زلف３، هم سرې شون６ې
دغه هس３ رنگ آفتاب په آسمان نشته
عشق عاشق لره يو هس３ گلستان دى
چ３ وباغ وته ي３ الر د خزان نشته

عاشقان په عشق ک３ واړه سلطانان دي
په دا ښهر ک３ ن５ست گار او ناتوان نشته

که مجنون غوندې په عشق ک３ څوک صادق شي
د ليلى په دروازه ک３ دربان نشته

دانايان به د رحمان په قال پوه８５ي
دلته کار د هر نااهل و نادان نشته
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د متن لن６یز:
د عبدالرحمان بابا د پالر نوم عبدالستار خان دى. هغه په١٠٤٢ هـ . ق. ک３ ز４８４دلى 

دى. په پ＋تو ژبه ک３ تر ！ولو زيات مقبول شاعر دى.
شعرونه ي３ ډ４ر ژور صوفيانه او عارفانه رنگ لري. د شعرونو د يوان ي３ ＇و ＇و ＄له 

چاپ شوى دى. په انگر４زي او اردو ژبو هم ژباړل شوى دى.
عبدالرحمان بابا په ١١٢٨ هـ . ق. ک３ م７ او د پ５＋ور د هزارخان９ په هديره ک３ ＊خ 
دى. زيارت ي３ په ١٣٣٦ هـ . ش. کال ک３ د پ＋تو ！ولن３ له خوا جوړ شوى دى. 

     
＇رگندون３

١_   ١_ميرزا خان انصاري: ميرزا خان انصاري د رو＊اني غور＄نگ يو شاعر و چ３ تر 
عبدالرحمان بابا پخوا تير شوى دى.

٢_ دولت لوا１ى: دولت لوا１ى هم د رو＊اني غور＄نگ او د ميرزا خان د وخت شاعر 
و.

٣_ خوشحال خان خ＂ک: د پ＋تو ژب３ مشهور شاعر چ３ تر عبدالرحمان بابا دمخه 
و.

٤_ سنايي غزنوي: د فارسي ژب３ مشهور شاعر و.
٥_ حافظ ش５رازي: د فارسي ژب３ مشهور شاعر و.
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فعاليتونه

اړه معلومات  په  بابا  يو د عبدالرحمان  بيا دې هر  او  ١_ زده کوونکي دې متن ولولي 
وړاندې ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې شعر په لوړ أواز ولولي او هر زده کوونکى دې يو، يو بيت معنا 
ک７ي.

٣_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي.
  عبدلرحمان بابا چ５رې ز４８４دلى او چ５رې ＊خ دى؟

  عبدالرحمان بابا له چا نه زده ک７ه ک７ې وه؟
 د عبدالرحمان بابا شعر ول３ په ولس ک３ دومره مقبول دى؟

٤_ زده کوونکي دې د عبدالرحمان بابا د شعر ＄انگ７تياوې په ＇و کر＊و ک３ وليکي او 
په ！ولگي ک３ دې په وار سره ووايي.

کوم  نور  ب５ره  بابا سر  عبدالرحمان  پر  لوست ک３  په  ووايي چ３  کوونکي دې  زده   _٥
شاعران راغلي دي.

٦_ ستاس３ د عبدالرحمان بابا شعر ول３ خو＊８５ي؟ خپل نظر ＇رگند ک７ئ!
٧_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.

اعجاز     قلنگ         متاع           پاسلى          قال           دربان

کورن９ دنده

که د عبدالرحمان بابا په ＇５ر د کوم بل شاعر په اړه معلومات لرئ په کور ک３ ي３ وليکئ 
او بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ واوروئ.
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اوبه د اهلل تعالٰى ډ４ر ستر نعمت دى. ！ول ژوي، ون３ او بو！ي په اوبو ژوندي وي. له 
اوبو پرته د ن７ۍ پرمخ ژوند ناشونى دى. ون３ او بو！ي ＄نگلونه او ورشوگان３ جوړوي. 
او  استوگن％ايونه  ژويو  د  پاکوي،  هوا  او ورشوگان３ چاپ５ريال سمسوروي.  ＄نگلونه 

خواړه برابروي، نو د اوبو سرچين３ بايد وپ５ژنو او پر اهميت ي３ پوه شو. 
n اوبه د ژوندانه سره ＇ه اړيکه لري؟

n د چاپ５ريال په ＊５رازۍ ک３ د اوبو د اهميت په اړه ＇ه فکر کوئ؟

پن％ه ويشتم لوست

اوبه او چاپ５ر يال
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پات３  نشي  يو ژوى هم ژوندى  ن７ۍ  د  اوبو  ب３  نعمت دى.  يوستر  تعاٰلى>  اهلل  د  اوبه 
ک５داى. که اوبه نه واى، نو د ＄مک３ پر مخ ژوند کول ناشوني وو. ！ول حيوانات، نباتات او 
انسانان د ژوندانه لپاره اوبوته اړتيالري. دچاپ５ريال له ب５الب５لو توکو ＇خه ژوي گ＂ه اخلي، د 

چاپ５ريال ＊کال او ＊５رازي هم د اوبوپه شتون  پورې ت７ل３ ده.
دغه  جوړوي.  ＄نگلونه  او  گان３  ورشو  بو！ي  زرغون８５ي.ون３  اوبو  په  هم  بو！ي  ون３   
ورشوگان３ او ＄نگلونه د چاپ５ريال د سمسورتيا او ＊５رازۍ المل گر＄ي. ＄نگلونه د هوا پر 
پاکولواود اوبو پر ز４رمه کولوسرب５ره د ودانيو او سون لرگي برابروي. ＄نگلونه د ويجاړوونکو 

بادونو او س５البونو مخه هم نيسي.
 د حيواناتوډ４ره اندازه خواړه له و＊و او بو！و ＇خه ترالسه ک８５ي اوغل３ دان３ د انسانانو 
د خوړو يوه مهمه برخه برابروي. وا＊ه، بو！ي، او غل３ دان３ هم د خپل３ ودې لپاره اوبو ته 
اړتيا لري. دا ！ول３ ＊５گ３２ د اوبو له برکته دي. اوسن９ پرمختياوې د بر４＋نا  او بر４＋نا د اوبو 

له برکته رامن＃ ته شوې ده.
موږ ويالى شوچ３ د ＄مک３ پر مخ د اوس５دو ！ول امکانات د اوبو له شتون سره ت７لي 
دي، نو پر دې بايد پوه شو چ３ اوبه له کومو سرچينوترالسه ک８５ي او زموږ په ژوند ک３ ＇ومره 

اهميت لري.
د اوبو تر ！ولو غوره سرچين３ بارانونه او واورې دي. له ويل３ شويو واورو او بارانونو ＇خه  
ډن６ونه، خوړونه، سيندونه او سمندرونه جوړ８４ي. د بارانونو او ويل３ شويو واورو د اوبو يوه 
برخه په ＄مکه ک３ جذب８５ي، دغه جذب３ شوې اوبه د چينوپه ډول او يا هم د  کار４زونو او 

＇اه گانو د کيندلو له الرې هم د گ＂３ اخيستن３  وړ گر＄ي.
د ډن６ونو، خوړونو، سيندونو او سمندرونو اوبه کله زيات８５ي او کله کم８５ي. دغه زياتوالى 
او کم＋ت په اور＊ت پورې ت７لى وي. که اوبه کم３ شي د چا پ５ريال په ＊５رازۍ ناوړه اغ５ز 
کوي، د تودوخ３ د درج３ د لوړ４دو المل گر＄ي او کرکيل３ ته هم زيان رس８５ي. دغه ！ول 
توکي بيا د ژويو او په ＄انگ７ي ډول د انسانانو له ژوندانه سره کلکه او ن５غه اړيکه لري، يعن３ 

د انسانانو پر ژوند هم ناوړه اغ５ز کوي.
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للمي  يو شم５ر  اوبو خ７وب８５ي؛ خو  روانو  په  برخه  لويه  کرنيزو＄مکو  د  د ه５واد  زموږ 
کرنيزې ＄مک３ د باران په اوبو هم خ７وب８５ي.

زموږ د ه５واد په ډ４رو سيمو ک３ د روانو اوبو سرچين３ شته چ３ د کرکيل３، بر４＋نا او ＇＋اک لپاره 
ترې گ＂ه اخيستل ک８５ي؛خو د يو شم５ر سيمو روان３ اوبه کم３ دي ؛ نوخلک د جووړونو)ډن６ونو( 
په واسطه خپل３ ＄مک３ خ７وبوي. دا طريقه زياتره په غرنيو سيمو ک３ ترسره ک８５ي او يا په هغو 

＄ايونو ک３ عملي ک８５ي چ３ روان３ اوبه نه لري او يا ډ４رې ل８ې وي.

دغه ل８ې اوبه لوم７ى ز４رمه ک８５ي او بيا ترې د اړتيا په وخت ک３ کار اخيستل ک８５ي. که 
＇ه هم دغه کار يو ＇ه ستونزمن دى ، خو په ＄ينو سيمو ک３ د کروندگرو د ستونزو ليرې 
کولو يوازين９ الره ده. دغه کار د چاپ５ريال په سمسورتيا او ＊کال ک３ هم ون６ه لري. د دې 
تر＇نگ  په ＄مکه ک３ د جذب شويو اوبود راايستلو نورې طريق３ هم شته. د افغانستان په 
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ډ４رو سيمو ک３ دغه تر ＄مک３ الندې اوبه راباسي او په ب５الب５لو برخو ک３ ترې کار اخلي. 
کاريزونه او ＇اه گان３ د دغو اوبود راايستلو يوه غوره طريقه ده.

د اوبو د منابعو پر موندلو سرب５ره د اوبو پاکوالى ډ４ر زيات مهم اواړين دى، که دغه اړخ 
ته کلکه پاملرنه ونشي؛ نو انسان په ډول، ډول ناروغيو اخته ک８５ي. موږ بايد د اوبو ز４رم３ 
ب５％ايه ونه لگوو او هم د اوبو په پاکو ساتلو ک３ مرسته وک７و او د کک７تيا مخه ي３ ونيسو، چ３ 

＄ان او ！ولنه مو له ناروغيو ＇خه وژغورو.

   

اوبه د ＄مک３ پر مخ هغه طبيعي او ضروري توکى دى چ３ له شتون پرته ي３ په ن７ۍ ک３ 
ژوند ناممکن دى. په کار ده چ３ له اوبو ＇خه پر＄اى اوسمه گ＂ه واخلو او تر ممکنه حده 
ي３ د پاکوالي او سپما خيال وساتو، ＄که چ３ اوبه يو حياتي توکى دى او له دې سره سره په 
ډ４رو ه５وادونو ک３ اقتصادي او تجارتي توکى هم دى چ３ ＄ين３ ه５وادونه له دغ３ الرې نه 
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هم ډ４ره گ＂ه تر السه کوي.
د اوبو اهميت په پ＋تو ادبياتو ک３ هم ډ４ر زيات منعکس شوى دى، د ب５ل／３ په تو－ه د 
پ＋توادبياتو د من％ن９ دورې د خورا مشهور او نامتو شاعر عبدالرحٰمن بابا د يوې قصيدې، 

＇و بيتونه لولو:
هر چ３ ک＋ت ي３ په باران او په س５الب وي

د هغو عمر به واړه په عذاب وي
هغه ملک چ３ پک３ سيند او رودبار نه وي

دهقانان به ي３ همه خانه خراب وي
و آسمان ته به ي３ سرتگې وي ختل３
د باران له انتظاره به ب３ خواب وي

لکه څوک چ３ تلوي ي３ په ک７هي ک３
د هغه ماهي په طور به کباب وي
ال به کله بارانونه پرې نزول شي

چ３ نخيل و زراعت به ي３ س５راب وي  

د متن لن６یز:
اوبه د ژوند ماده ده. نباتات يا ون３ او بو！ي د خپل３ ودې او نمو لپاره اوبو ته اړتيا لري، 
！ول ژوي د ژوندانه لپاره اوبو اوسمسور چاپ５ريال ته اړتيا لري. زموږ په ه５واد ک３ اوبه 
د انرژۍ د توليد يوازين９ او أسانه وسيله ده . د اشرف المخلوقات )انسان( په الس 

رامن％ته شوي  اوسني حيرانوونکي پرمختگونه  د اوبوپه انرژۍ پورې ت７لي دي.
موږ بايد د دې مهم３ او ارز＊تناک３ حياتي مادې په ز４رمه کولو، پاکو ساتلو او ب３ ＄ايه 

نه مصرفولو ک３ فعاله ون６ه واخلو.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن د کتاب له مخ３ په لوړ غ８ ولولي.
٢_ ＇و زده کوونکي دې په وار سره د اوبو پر منابعو خبرې وک７ي.

٣_ ＇و نور زده کوونکي دې د چاپ５ريال په اړه وغ８４８ي.
بله ډله دې د ＊وونکي په  ٤_ يوه ډله زده کوونکي دې گران لغتونه پر تخته وليکي، 

مرسته هغه معنا ک７ي.

٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي بيا دې معنا او په جملو 
ک３ وکاروي او په وار سره دې په ！ول／ي ک３ ولولي. 

چاپيريال       منابع         سمسورتيا          اهميت           اړيکي               ستونزې

٦- زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي، د درس لن６ مفهوم دې په کتابچو ک３ 
وليکي او بيا دې په ！ولگي ک３ واوروي.

٧_ هر زده کوونکى دې  په خپل وار سره د دوو م５وو نومونه واخلي.

کورن９ دنده

＄نگلونه او ون３ بو！ي په چاپ５ريال ک３ ＇ه اغ５زې لري. په دې اړه په کور ک３ يو مخ ليکنه 
وک７ئ او بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ واوروئ.
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شپ８ويشتم لوست

هر ملک او ملت ملي او سياسي اتالن لري زموږ د گران ه５واد افغانستان له نومياليو 
مشرانو او اتالنو ＇خه يو هم احمد شاه بابا دى.

زموږ ه５واد ＇ه نا ＇ه دوه پ７５ۍ د پرد يو يرغلگرو د الس وهنو له کبله پاشلى او د 
کورنيو جگ７و ＊کار شوى و چ３ د احمدشاه بابا په هلو ＄لو ي３ ب５رته خپل پخوانى 

برم تر السه ک７. په دې درس ک３ تاس３ ته د احمدشاه بابا په اړه معلومات درکوو.
n د احمد شاه بابا شخصيت ول３ د قدر وړ دى؟

n که د احمد شاه بابا ملي تدبير نه واى، نو د افغانستان برخليک به ＇ه ډول و؟

احمد شاه بابا _ ملي مشر او شاعر
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احمد شاه بابا د زمانخان زوى د دولت خان لمسى په ١١٣٥ هـ . ق . کال په هرات ک３ 
ز４８４دلى دى. پالر ي３ په هرات ک３ د افغاني قبيلو مشر و چ３ د احمدخان له ز４８４دو ＇و 

مياشت３ وروسته م７ شو.
په  او  وک７ه  خان  ذوالفقار  ي３  ورور  او  انا(  )زرغون３  مور  هغه  د  پالنه  بابا  شاه  احمد  د 

کوچنيوالي ک３ ي３ مروجه علوم ور زده ک７ل.
کله چ３ د کورنيو گ６وډيو له مخ３ ک６ه کولو ته اړ شول، نو لوم７ى فراه او بيا کندهار ته 
ک６ه شول. هغه وخت چ３ نادر افشار د هرات نيولو ته مال وت７له، نو په ＊کاره ي３ له افغانانو 

سره نرم چلند غوره ک７. ډ４ر افغانان ي３ په خپل پوځ ک３ شامل ک７ل. 
احمد شاه بابا هم په ١١٤٥ هـ . ق . کال ک３ د خپل３ ＄يرک９ او زړورتيا له مخ３ د دراني 

ل＋کرو د افسر په توگه و！اکل شو. دى په زياتو سفرونو ک３ له نادر افشار سره ملگرى و.
نادر افشار په ١١٦٠ هـ . ق . کال ک３ ووژل شو، احمد شاه بابا د درباريانو له شورش 
＇خه د نادر افشار کورن９ وساتله. د نادر افشار م５رمن３ د دغه خدمت په بدل ک３ احمدشاه 
بابا ته د کوه نور الماس وروبا＊ه.  د نادر افشار تر مرگ وروسته احمد شاه بابا او نور افغاني 
عسکر او افسران کندهار ته راغلل. ＇و ور＄３ وروسته د افغاني قبيلو مشران د واکمن９ او 
مشر د تش３ د ډکو لپاره د کندهار د ش５ر سرخ بابا په زيارت ک３ سره را！ول شول او يوه جرگه 

ي３ جوړه ک７ه.
د دې جرگ３ غون６ې ＇و ور＄３ روان３ وې. د غون６ې په نهمه ورځ د صابر شاه په نامه يو 
ملنگ راغى او جرگ３ ته ي３ وړانديز وک７ چ３ د مشرتابه د ！اکلو واک ورک７ي، ！ولو ي３ خبره 
ومنله. هغه په احمدشاه بابا باندې چ３ مشرۍ ته کانديد هم نه و، الس ک５＋ود او د غنمو 

وږي ي３ په پگ７ۍ ک３ ور و！ومبه. 
په دې توگه احمد شاه بابا په پن％ه ويشت کلن９ ک３ زموږ د ه５واد د واکمن په توگه و！اکل 

شو او د ش５ر سرخ جرگه په برياليتوب پاى ته ورس５ده.
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بابا په داس３ وخت ک３ واکمن شو چ３ زموږ ه５واد، د بهرنيو يرغلگرو او  احمد شاه 
کورنيو قومي او قبيلوي اختالفاتو له کبله په کن６والو بدل شوى و. د ملي وحدت هغه ＇لى 
چ３ بنس ي３ ＇و کاله د مخه د ميرويس خان نيکه په الس اي＋ودل شوى و، ن７يدلى و. په 
دې وخت ک３ هغه ته د يو خپلواک افغاني دولت د جوړولو او د ملي وحدت رامن％ته کولو 
درنه دنده مخ３ ته پرته وه چ３ په ډ４ر تدبر ي３ د دغ３ درن３ دندې ترسره کولو ته مال وت７له. 
د دغه ستر ارمان د پوره ک５دو لپاره تر هر＇ه لوم７ى د ه５واد د ملکي او پو＄ي چارو سمون 

ضروري و.
احمدشاه بابا سرب５ره پر دې چ３ په پو＄ي او سياسي چارو ک３ د زيات３ پوه３، زړورتيا، 
پياوړي عزم او هوډ خاوند و، د افغان ولس په روحياتو او عنعناتو ＊ه خبر و. هغه په دې 
پوه５ده چ３ د خپل ولس له بشپ７ مال ت７ نه پرته د موجودو ستونزو هوارى دروند او مشکل 
کار دى، نو له ！ولو قومونو ＇خه ي３ شورا جوړه ک７ه چ３ ！ول３ پر４ک７ې به د همدغ３ شورا 
له خوا ک５دې. ډ４رې پو＄ي او ملکي ادارې د شورا د پر４ک７و په نت５جه ک３ جوړې شوې او 
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د کار وړ کسان ي３ مقرر ک７ل.
له پو＄ي او اداري چارو وروسته ي３ د ملي وحدت د رامن％ته کولو او يو خپلواک غ＋تلي 
حکومت مسئله رامخ３ ته ک７ه. شورا دا ومنله چ３ د ！ول افغانستان د قومونو مشران دې 
راوغو＊تل شي او يوه لويه جرگه دې جوړه شي چ３ همداس３ وشول او لويه جرگه جوړه 

شوه.
لوي３ جرگ３ د احمد شاه بابا د يو مو！ي، خپلواک او غ＋تلي افغانستان د جوړولو تجويز 
نيولو اجازه ورک７ه چ３ په ختي＃ ک３ د هند  بيا  افغاني سيمو د  ومانه او هغه ته ي３ د هغو 
مغلي حکومت او په لو４دي＃ ک３ د ايران صفوي حکومت نيول３ وې. احمدشاه بابا هم د 
جرگ３ پر مشوره عمل وک７ او لوم７ى ي３ ختي％３ سيم３ له مغلي او بيا لويدي％３ سيم３ له 
صفوي حکومتونو ＇خه ب５رته ونيول３ او يو غ＋تلى مرکزي حکومت ي３ جوړ ک７. سياسي 
او جغرافيايي پول３ ي３ ورته و！اکل３ او د نوي افغانستان ملي، پو＄ي او سياسي بنس ي３ 

ک＋５＋ود.
له  اړ شو چ３ د خپل ه５واد  ته هم  په وخت ک３ دې  واکمن９  بابا د خپل３  احمد شاه 
سرحداتو ＇خه وو＄ي او د ه５واد ختي＃ خوا تر ډهلي، شمال خوا تر بخارا او لويدي＃ لورى 
تر مشهده پورې ونيسي. د هغه دغه فتوحات د امپراتورۍ جوړول نه وو، بلک３ دغو ملکونو 

ته د عبرت داس３ درس ورکول وو چ３ بيا هي）کله افغانستان ته په بده سترگه ونه گوري.
هغه له ډ４رو فتوحاتو سره، سره د خپل ه５واد سره دومره مينه لرله چ３ د ډهلي تخت 
ي３ هم د خپل ه５واد له غرو سره نه برابرا وه. د احمدشاه بابا د پاچاه９ ٢٦ کلونه د يادون３ 
وړ لوړې ژورې لري. احمدشاه بابا سره له دې چ３ په ژوند ک３ ي３ سياسي بوختياوې زيات３ 
وې، خو د پ＋تو ژب３ له شعر او ادب سره ي３ هم د زړه مينه لرله. دغه شعر ي３ له گران ه５واد 

سره د تودې مين３ خورا په زړه پورې ب５لگه ده :
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يگرونه ستا د عشق له وينو ډک شول 
ستا په الره ک３ بايلي زلمي سرونه

تاته راشمه زړگى زما فارغ شي
ب３ له تا م３ اند４＋ن３ د زړه مارونه 

که هر څو م３ د دنيا ملکونه ډ４ر شي
زما به ه５ر نشي دا ستا ښکلي باغونه

د رقيب د ژوند متاع به تار په تار ک７م
چ３ په توره پ＋تانه کا گوزارونه

د ډهلي تخت ه５رومه چ３ را ياد ک７م
زما د ښکل３ پ＋تونخوا د غرو سرونه

که تمامه دنيا يو خوا، ته بل خوا ي３
زما خوښ دي دغه ستا تش ډگرونه

احمد شاه به دغه ستا قدر ه５ر نه کا
که ونيسي د تمام جهان ملکونه

تر هر ＇ه زيات  پر مهال  تاړاکونو  ب５لو ＊ک５الک／رو د  ب５ال  بده مرغه زموږ ه５واد د  له 
فرهن／ي زيانونه ليدلي دي. زموږ د ه５واد د علمي او فرهن／ي پرمخت， بهير د نادر افشار 
په تاړاکونو ک３ هم ډ４ر ！کنى شو. کندهار د ＇ه وخت لپاره خپل مرکزي حيثيت له السه 
ورک７. کله چ３ د احمد شاه بابا په الس په ١١٦٠ هـ . ق . کال ک３ د يو ＄واکمن او خپلواک 
افغاني دولت بنس ک＋５＋ودل شو، کندهار يو ＄ل بيا د پخوا په ＇５ر د علم او فرهن， 

مرکز شو. 
احمد شاه بابا په خپله يو عالم، اديب، فاضل او مدبر پاچا و. هغه ډ４ر عالمان، اديبان او 
د نورو علومو او فنونو کارپوهان خپل دربار ته را！ول ک７ل. د ډ４رو علمي او ادبي کورنيو پالنه 
ي３ وک７ه. بيا دغو کورنيو هرې يوې په خپل وار سره د ه５واد د ولسونو په عملي، فکري او 
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فرهن／ي روزنه او پالنه ک３ د يادولو وړ خدمتونه وک７ل. 
لکه ＇رنگه چ３ احمد شاه بابا په خپله شاعر و، همداس３ ي３ د کورن９ او دربار ＄ين３ 
غ７ي هم د پ＋تو ژب３ شاعران وو. د ده د پاچاه９ په زمانه ک３ نورگ０ شم５ر ليکوال او شاعران 

هم رامن％ته شوي دي.
د کورن９ له غ７و ＇خه ي３ د يادون３ وړ شاعر د ده مشر زوى ت５مور شاه و. ت５مورشاه په 
پ＋تو او دري دواړو ژبو شعرونه ويل، په دري ک３ د شعرونو ديوان لري. په دغه د４وان ک３ ي３ 

＇و پ＋تو غزل３ هم شته.
د احمد شاه بابا د دربار له ارکانو ＇خه وکيل الدوله، عبداهلل خان هم د پ＋تو ژب３ تک７ه 

شاعر و.
د پ＋تو په ادبي ＇７５نو ک３ دا خبره هم راغل３ ده چ３ د لوى احمدشاه بابا تر پاچا ک５دو 
وروسته پير محمد کاک７ د خپل علمي شهرت او فضليت له مخ３ کندهار ته راوبلل شو 
و.  دربار ک３ مقرب س７ى  په  پورې  لمسيو  تر  ده  د  او حٰتى چ３  زامنو  د  ده  د  او  بابا  د  او 
پيرمحمدکاک７ د احمد شاه بابا د زوى شهزاده سليمان خاص استاد و. هغه د پ＋تو ژب３ له ＊و 
شاعرانو او د پ＋تو له ډ４رو لويو عالمانو ＇خه و، چ３ د پ＋تو ژب３ گرامر )معرفت االفغاني( 

ي３ وليکه.
_ حافظ گل محمد مرغزي د احمد شاهي شاهنام３ ليکوال د موٰسى زوى د پ＋تونخوا 

د صواب９ مرغز اوس５دونکى او د دربار ليکوال و.
_ د احمد شاه بابا د رزمي کارنامو شاعر محمد رفيق خان علي زى دى چ３ له کندهاره 
د احمد شاه بابا له ل＋کرو سره د هند پر لور تللى و، ب５رته ستون نه شو او دصواب９ په کون６ه 

نومي کلي ک３ پات３ شو. د شعرونو ديوان ي３ ال تر اوسه نه دى چاپ شوى.
_ د پ＋تو ژب３ يو بل عروضي شاعر او د عروضو عالم مياشرف الکوزى هم د پاني پت په 
جگ７ه ک３ له احمدشاه بابا سره ملگرى و. دې په اصل ک３ د ننگرهار د گردي اوس５دونکى 
و. ډ４رې غزل３ او قصيدى ي３ په ديوان ک３ شته. د پ＋تو ژب３ بل شاعر چ３ د احمد شاه بابا په 
وخت ک３ اوس５ده برهان خان د نادر خان زوى د پ＋تونخوا د هزارې د سيم３ اوس５دونکى و.
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په دې دوره ک３ د عالمانو، اديبانو او فرهن／يانو په ډله ک３ ＄ين３ نور کسان هم د ＄ان／７ې 
يادون３ وړ دي، لکه: ميافقيراهلل جالل أبادي، مال محمد غوث، مولوي محمد ابراهيم، 

مال فيض اهلل دولت شاهي او نور.
د احمدشاه بابا په پاچاه９ ک３ په هند ک３ هم شاعران، اديبان او ليکواالن رامن％ته شول 

چ３ زيات ي３ د احمدشاه بابا له خوا پالل شوي او نازول شوي دي. 
ت５مور شاه هم د خپل پالر )احمد شاه بابا( د وخت علمي او فرهن／ي کورن９ وپالل３. د 

ده دربار هم د ليکوالو او شاعرانو د را！ول５دو ＄اى و.
د  بنس＂ونو  سياسي  او  ملي  د  ه５واد  او  ملت  د خپل  ژوند  نيمايي  بابا خپل  شاه  احمد 
پياوړتيا په الر ک３ ولگاوه. نوموړى په ١١٨٦ هـ . ق . کال ک３ د ورپ５＋３ ناروغ９ له امله تر 
٢٦ کالو پاچاه９ وروسته د ٥١ کالو په عمر په کندهار ک３ م７ شو او يو پياوړى يو مو！ى او 

خپلواک افغانستان ي３ موږ ته پر４＋ود.

د متن لن６یز:
او  يو مو！ى  او  باتدبيره مشران  لپاره  پات３ ک５دو  نوم د ژوندي  د  او ملت  يو ملک  د 
سر＊ندونکى ولس په کار دى. احمدشاه بابا هغه ＇وک و چ３ د خپل３ ＄５رک９ پر 
م ي３ د افغانستان له من％ه تلونک３ ＇５ره ب５رته راژوندۍ ک７ه او زموږ د ه５واد نوم 

ي３ د ن７ۍ په سياسي جغرافيه ک３ د تل لپاره ثبت ک７.
له همدې امله د نوموړي پ５ژندل او د هغه د شخصيت احترام پر＄اى کول د ！ولو 

افغانانو ملي فريضه ده.
احمد شاه بابا د نوي او معاصر افغانستان او يو ملي خپلواک افغان دولت مؤسس او 

بنس ا４＋ودنکى دى.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په وارسره د متن يو يو پراگراف ولولي، نور زده کوونکي دې په وار 
سره د متن مفهوم په خپلو خبرو ک３ ووايي.

٢_ زده کوونکي دې د احمدشاه بابا د وخت مهم کارونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 
بيا دې په وار سره په ！ولگي ک３ ووايي.

٣_ زده کوونکي دې له متن ＇خه ＄انگ７ي او استفهامي نوم％ري پيدا او په ！ولگي 
ک３ دې ووايي.

٤_ ＇و زده کوونکي دې د احمدشاه بابا شعر په خوږه او روانه ژبه ووايي او نور زده 
کوونکي دې هغه معنا ک７ي.

٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ وکاروي.
_ رقيب _ اندي＋ن３   _ فارغ   _ متاع  

٦_ د احمد شاه بابا په وخت ک３ کوم شاعران پ５ژنئ نومونه ي３ واخلئ!
٧_ په الندينيو کورنيو ک３ د احمد شاه بابا د دورې د مشهورو ادبي او فرهن／ي کورنيو 

نومونه په پنسل ن＋ه ک７ئ:
_ د برمکيانو کورن９ _ د بارکزيو کورن９   

_ د مال اسماعيل کورن９ _ د پيررو＊ان کورن９  
_ د محمد هوتک کورن９ _ د سلجوقيانو کورن９  

کورن９ دنده

په   په  کور ک３ له متن ＇خه د احمدشاه بابا د وخت د ادبي دورې په باره ک３ ＇و کر＊３ 
وليکئ او بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ واوروئ!
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اوويشتم لوست

لرغوني آثار

تاسو هرومرو داس３ سامانونه، لو＊ي، کتابونه، وسيل３، ودان９ او نور ＇يزونه ليدلي 
دي چ３ په سوونو يا أن زرگونو کلونه پخوا جوړ شوي او تر اوسه پورې پات３ دي.

دغه ډول ＇يزونه چ３ دومره اوږد وخت پرې ت５ر شوى وي، لرغوني ＇يزونه يا أثار ي３ 
بولي. دغه أثار دا ارز＊ت لري چ３ موږ ته د ت５رو زمانو د انسانانو د ژوندانه د ډول، 
خوراک، ＇＋اک، لباسونو، عقيدو او نورو په اړه معلومات راکوي. په دې لوست 

ک３ به د لرغونو أثارو د اهميت او ارز＊ت په اړه معلومات ولولئ. 
n که تاس３ د کوم３ لرغون３ سيم３ په اړه معلومات لرئ خبرې پرې وک７ئ ؟

n که موزيم او ارشيف ته تللي ياست، ＇ه مو ليدلي دي؟ 
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ب３ شم５ره کلونه ک８５ي چ３ انسان د ＄مک３ پر مخ ژوند کوي. انسان د ＄مک３ پر مخ د 
اهلل > خليفه دى. ！ول کاينات د انسان په خدمت ک３ دي. انسان هم په ب５ال ب５لو زمانو ک３ 
د خپل عقل او پوهي په برکت ډول ډول تمدنونه رامن％ته ک７ي دي. انسان لگيا دى په خپل 
واک ک３ د کايناتو د راوستو يا له کايناتو ＇خه د بشپ７ې گ＂３ اخيستن３ ه）ه کوي. ډ４ر داس３ 
＇ه ي３ کشف ک７ل چ３ انساني عقل ورته حيران８５ي او د نور پرمختگ ه）３ ي３ روان３ 
دي. د دې لپاره چ３ انسان د ت５رو انسانانو يا د خپلو پلرونو، نيکونو او يا ت５ر نسل له ژوندانه، 
عقيدې، خوراک، لباس او نورو په حال خبر شي بايد له پخوانيو انسانانو ＇خه راپات３ توکي 

و＇７５ي او د هغوى د ＇７５ن３ او شنن３ له مخ３ د هغو په ژوند قضاوت وک７اى شي.
اونور ＇يزونه لکه:  يا فلزي وسايل  او  ＊ايي دغه توکي خاورين لو＊ي، ډبرين ＇يزونه 
ودان９،  پخوان９  ډبرليکونه،  کتيب３،  گا３１،  ه６وکي،  سامانونه،  کرنيز  او  وسل３  سيک３، 
مجسم３ او نور وي. دغه توکي چ３ موږ ته په چوپه خوله د پخوانيو انسانانو د ژوندانه د ب５ال 

ب５لو اړخونو کيسي کوي لرغوني أثار ي３ بولي.
د دغو اثارو د ＇７５لو، ＇رن／والي معلومولو او د تاريخ او اهميت ثابتولو علم ته لرغونپوهنه 
وايي. دا علم د هر ه５واد لپاره، خو په ت５ره د افغانستان لپاره ډ４ر اهميت لري. په افغانستان ک３ 
دغه علم د ١٩ م５الدي پ７５ۍ په دويمه لسيزه ک３ لوم７ى ＄ل مروج شوى دى. له دغه وخته 
را په دې خوا يو شم５ر بهرني لرغونپوهان افغانستان ته په رسمي او نارسمي تو－ه راغلي دي. 
دغو لرغونپوهانو د خپلو ＇７５نو او کيندنو په پايله ک３ ډ４ر شم５ر لرغوني توکي ترالسه ک７ي 

دي چ３ د ختي＃ او لويدي＃ موزيمونه پرې ډک شوي دي.
په بهرنيو لرغون پ５ژندونکو ک３ م５رمن لوييس دوپري، کزال، الچين، کارلتول مسن، 
جان، مارشال، کرشمن، مشينک، پو－اچين／وا، سريندي او نور يادوالى شو. په کورنيو 
لرغون پ５ژندونکو ک３ د پوهاند عبدالحى حبيبي، احمد علي کهزاد، مستمندي، ميرغالم 
د  نومونه  نورو  او ＄ين３  الف شاه ＄دراڼ  پوهاند  مير حسين شاه،  پوهاند  غبار،  محمد 

＄ان／７ې يادون３ وړ دي.
په افغانستان ک３ د لرغون پوهانو د کار او زيار په نت５جه ک３ ＇ر－نده شوه چ３ دا ه５واد ډ４ر 
لرغونى ه５واد دى، له زر－ونو کالونو راهيس３ پک３ انسانان اوس５دل او په خپله سيمه ک３ د 
يو شم５ر زړو تمدنونو، عقايدو، ！ولنيزو سيستمونو، هنري مکتبونو او ＄واکمنو امپراتوريو د 

رامن％ته ک５دو او پراختيا مرکز －２ل ک５ده. 
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د ＄ينو ه５وادونو لرغوني توکي زياتره د ＄مک３ پر سر وي، خو په افغانستان ک３ لرغوني 
توکي ډ４ر ل８ د ＄مک３ په سر دي او زياتره ي３ تر ＄مک３ الندې دي. المل ي３ دا دى چ３ 
افغانستان د تاريخ په اوږدو ک３ په پرلپس３ ډول د يرغل／رو تر تاړاکونو الندې راغلى دى او 
＇و ＇و ＄له ي３ ودان کلي او ＊ارونه وران، ويجاړ او له خاورو سره خاورې شوي دي. که د 
افغانستان هره غون６ۍ، د＊ته او دره په ＄ير سره وکتل شي، نو هره يوه ي３ د خپلو ن＋و ن＋انو 
له مخ３ لرغون پوهان ＄ان ته رابولي چ３ ورشي وي３ پل＂ي، وي３ سپ７ي او د افغان ولس د 

ت５ر تاريخ يو ورک او پ پرتمين ＇پرکى بشري ！ولن３ ته وړاندې ک７ي.
د ن７ۍ ！ول ه５وادونه او په ＄انگ７ي ډول پرمختللي ه５وادونه اوس ډ４ره ه）ه کوي چ３ دغه 
ډول توکي د مسلکي کيندنو، سپ７نو، پل＂نو او نورو ＇７５نو له الرې ومومي او خوندي ي３ ک７ي. 
دغه ډول توکي يا لرغوني أثار په موزيمونو او ارشيفونو ک３ په فني ډول په ډ４ر احتياط سره ساتل 

ک８５ي. د لرغوني تاريخ د ＇ر－ندولو لپاره بايد له همدغو لرغونو توکو ＇خه مرسته وغواړو.
که موږ د خپلو پخوانيو مشرانو د ژوند له ن５کمرغيو او بدمرغيو خبر شو، کوالى شو 

چ３ د خپل ژوندانه د ن５کمرغ９ لپاره ترې د الرې رو＊انولو د پ５لو＄ي په توگه کار واخلو.
لرغوني توکي د ！ول ملت شريک مال دى. د يوې سيم３، يوې قبيل３ او يوه قوم مال نه 
دى. ＇رنگه چ３ دغه لرغوني توکي يا أثار شريک مال دى، نو ساتل او ژغورل ي３ هم د ！ول 
ملت دنده ده. په ＄انگ７ي ډول د لوستو خلکو دنده ده چ３ د دغو أثارو په ارز＊ت او اهميت 

خلک وپوهوي او په خپله ي３ هم د ساتن３ او ژغورن３ ه）ه وک７ي.
د افغانستان ډ４رې سيم３ لرغون３ سيم３ دي. پر دغو سيمو پر خپل خپل وخت يوتمدن 
ت５ر شوى دى. د هغه تمدن ډ４ر توکي په همدغو سيمو ک３ تر خاورو او تي８و الندې دي، يا 
＄ين３ لرغوني کالوې او ودان９ له همدغو تمدنونو ＇خه راپات３ دي لکه: د بلخ د پخواني 

＊ار کن６وال３ او بهرنى د４وال، د بست کال، داى خانم ما９１، د ه６ې وداني او نور. 
دا او دې ته ورته نورې سيم３ لرغون３ سيم３ دي. زموږ د تاريخ ډ４ر توکي همدلته پراته 
دي او همدغه ودان９ او کالوې په خپله لرغوني أثار دي. د دغس３ سيمو او ＄ايونو ساتنه او 

ژغورنه زموږ د ！ولو ملي دنده ده.
د لرغونو أثارو او سيمو د ساتن３ او ژغورن３ ارز＊ت او اهميت په دې ک３ دى چ３ موږ د 
خپل تاريخ يوه برخه خوندي کوو. د سيالنيانو او مينه والو د ورتگ له الرې دولت ته ډ４ره 
پانگه په الس ور＄ي. سيمه والو ته کاروبار پيداک８５ي، لکه: هو！ل جوړوي، دوکان جوړوي. 
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معلوماتي  اړه  په  ＄ايونو  هغو  د 
ان％ورونو  د  او  کتابگو！ي 
پلوري  او  البومونه  چمتو کوي 
موزيمونه  سيم３،  لرغون３  ي３. 
او  ت５رۍ  ساعت  د  ارشيفونه  او 
هم  لپاره  زياتولو  د  معلوماتو  د 

خورا مهم ＄ايونه دي.

د متن لن６یز:
اړه  په ！ول ه５واد او ه５وادوالو پورې  لرغوني ＇يزونه او ＄ايونه زموږ ملي شتمني ده. 
لري. زموږ د ه５واد او ه５وادوالو د لرغوني پرتمين تاريخ يو وياړمن ＇پرکى همدا لرغوني 
توکي دي. همدغه لرغوني توکي زموږ د تاريخ لرغونتيا او سابقه ثابتوي او موږ د خپلو 

پخوانيو خلکو له عقيدو، لباس، د کار له وسايلو، فرهن， او تمدن  ＇خه خبروي. 
 د لرغونو أثارو او سيمو ساتنه هم د هر ه５وادوال دنده ده. موږ بايد په کلکه د دغو أثارو 
او ＄ايونو ساتنه وک７و. چا ته اجازه ور نه ک７و چ３ دغه أثار وپل＂ي او غال ي３ ک７ي. يا دغه 
سيم３ په خپل سر وکيندي او لرغونو أثارو ته زيان ورسوي. که موږ داس３ ＇وک ووينو، 
چ３ دغو أثارو او سيمو ته زيان رسوي، بايد په خپله ي３ هم مخنيوى وک７و او مسؤولو 

مقاماتو ته هم ژر تر ژره خبر ورک７و. 

ډبر  )سيک３،  اثار  لرغوني 
ليک، مجسمه(
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فعاليتونه
١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي.

 لرغوني أثار ＇ه ته وايي؟
  د لرغونوأثارو اهميت په ＇ه ک３ دى؟

  زموږ په ه５واد ک３ لرغوني أثار شته که وي مثالونه ي３ وواياست.
٢_ زده کوونکي دې متن په چوپه خوله ولولي او بيا دې په دوو ډلو وو４شل شي او يوه 

ډله دې له بل３ نه د لرغونو أثارو په اړه الندې پو＊تن３ وک７ي.
  ＇ه ډول شي ته لرغونى اثر وايي؟

 په لرغونو أثارو ک３ کوم شيان را＄ي؟
  زموږ په ه５واد ک３ د لرغونو أثارو کوم کوم ＄ايونه پ５ژنئ؟

  لرغوني أثار په چا پورې اړه لري؟
  لرغوني أثار يو ه５واد ته ＇ه گ＂ه لري؟

٣_ زده کوونکي دې په متن ک３ عام او خاص نومونه پيدا ک７ي او بيا دې ي３ په ！ولگي 
ک３ ولولي.

٤_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو ک３ دې وکاروي. بيا دې په ！ولگي 
ک３ په وار سره ولولي.

لرغونى، قضاوت، کتيب３، ډبرليکونه، پيلو３＄
٥_ ＇و تنه زده کوونکي دې تخت３ ته ورشي، د لرغونو اثارو نومونه او ＄ايونه  دې  په  

تخته وليکي.

کورن９ دنده

که    که  تاس３ کوم لرغوني أثار ليدلى وي او يا موزيم ته تللي ياست د خپلو سترگو ليدلى 
حال وليکئ.
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نثر اونظم دواړه د مفکورو اومفاهيمو د ل８５دولو وسيل３ دي. نثر د نظم په پرتله ډ４ر 
کارول ک８５ي. المل ي３ دا دى چ３ نثر أسان دى، هر ليکونکى ي３ ليکالى شي اوهر 
ډول موضوع پک３ بيانوالى شي. د دې په مقابل ک３ نظم ستونزمن دى، خو يادول 

ي３ أسان دي؛＄که وزن او قافيه پک３ شرط دى.
نثر ډ４ر ډولونه لري چ３ يو ي３ هنري نثر دى چ３ په دې لوست ک３ تاس３ ته د هنري 

نثر په اړه معلومات درکوو.
n که ور＄ن９ خبرې په ليکن９ ب２ه وي په ＇ه نامه يادي８ي؟

n تاس３ د نثر په اړه پوه８５ئ چ３ نثر ＇ه ته وايي؟ او ＇و ډولونه لري؟

اته ويشتم لوست

د هنري نثر ډولونه
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 نثر په لغت ک３ شيندلو او خورولو ته وايي. په اصطالح ک３ هغه وينا يا ليکنه چ３ د 
وزن او قافي３ له بند ＇خه خالي وي نثر بلل ک８５ي. ＇رنگه چ３ نثر أسان دى، نو د هر ډول 
افکارو، لکه: بشري، ديني، فلسفي، ＊وونيزو، روزنيزو، ！ولنيزو او نورو مسايلو د ＇رگندولو 

مناسبه وسيله ده. د ب３２ او شکل له مخ３ معاصر نثرونه په دوو سترو برخو و４شل ک８５ي:
١_ ساده نثرونه

٢_ هنري يا ادبي نثرونه
په ساده نثرونو ک３ ！ول３ علمي، ادبي سياسي او ژورنالستيکي ليکن３، ＇７５نيز تحليلي 
او تشريحي أثار او ليکن３ را＄ي چ３ په ساده او روانه ژبه د فکر او نظر د ＇رگندولو او نورو 
ته د پوه３ او معلوماتو ورل８５دون３ ډ４ره ＊ه او اغ５زناکه طريقه ده، خو هنري او ادبي نثرونه بيا 

خپل３ ＄انگ７ن３ لري چ３ د هغو له مخ３ ي３ له عادي او ساده نثر ＇خه توپير ک８５ي.
اساسي او بنس＂يزه ＄انگ７نه چ３ ادبي او ساده نثر سره ب５لوي هغه ))هنريت(( يا ))ادبي 
هنري ارز＊ت(( دى. د ادبي نثر د ليکوال احساس، ذوق او تمايالت د مطلب او واقعيت د 
بيانولو لپاره اساسي رول لري. ليکوال چ３ ＇ه ليدلي، اور４دلي او احساس ک７ي وي يا ي３ 
په ذهن او خيال ک３ ت５ر８４ي بيانوي ي３، خو د علمي او ＇７５نيزو ليکنو په ＇５ر دليل راوړلو 

ته هي＆ اړتيا نه لري.
په هنري ادبي ليکنو يا نثر ک３ ليکوال د ب５ال ب５لو منظر کشيو، انساني ！يپکو خصوصياتو، 
روحياتو، عاداتو، حاالتو او په الفاظو ک３ د ان％ورولو او وړاندې کولو لپاره له خپل تخيلي 
＄واک ＇خه کار اخلي. ليکوال د تخيلي ＄واک په مرسته او د ليکوال９ د هنر د مهارتونو 
په وسيله د منظر کش９ او صحنه سازۍ چاره سرته رسوي، حاالت يا واقعيتونه او پ５＋３ په 
الفاظو ک３ داس３ ان％وروي چ３ لوستونکي او يا اور４دونکي فکر کوي چ３ هر ＇ه په خپلو 

سترگو ويني او ＄ان ورته په صحنه ک３ شامل ＊کاري.
په دغه ډول ليکنو ک３ دا د ليکوال په استعداد او فني مهارت پورې اړه لري چ３ انساني 
رواني حاالت، د خلکو هيل３ او غو＊تن３، جذبات، عواطف او احساسات ＇نگه په الفاظو 
يا اور４دونکي( ته ي３ ورول８５دوي او د  ک３ ان％ور او راونغاړي او مقابل لوري )لوستونکي 
هغه په عواطفو ک３ خو＄＋ت راولي. د هنري او ادبي نثرونو د ب３２ له مخ３ دا الندې ډولونه 

موږ ته معلوم دي:
لن６ه کيسه، ناول، ډرامه، رومان، طنز، تکل، ادبي ！و！ه، سفر نامه، ادبي راپور تاژ، ادبي 

ليکونه، ادبي ان％ور، فلمي سناريو او نور، دلته ي３ ＄ين３ په ډ４ر لن６ ډول درپ５ژنو:
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١_ لن６ه کيسه: د نثري کيسو يو ډول دى چ３ لن６ه او له داس３ عناصرو ＇خه جوړه وي 
چ３ يو له بل سره ت７ل３ وي او يو د بل تر اغ５ز الندې وي، موضوع د خپلو حدودو په چوکاټ 
ک３ رانغاړي، ب３ ضرورته خبرې پک３ نه ＄ايي８ي، د تاثر او اغيز يووالى پک３ يوازينى شرط 
دى. په جوړ＊ت ک３ ي３ پالټ )طرحه(، کرک＂ر، تجسس او تلوسه، مکالم３ او منظر کش９، 

تخيل، د کيس３ پايله او نت５جه شامل دي.
٢_ ناول: لغوي معنا ي３ نوى، تازه او عجيبه ＇يز دى او په ادبي اصطالح هغ３ ادبي 
نثري کيس３ يا داستان ته وايي چ３ له لن６ې کيس３ ＇خه لوى او له رومان ＇خه لن６وي. او 
په ليکني چوکاټ ک３: طرحه، اصلي او فرعي کرک＂رونه، منظر کش９، مکالم３ او د کيس３ 
پيل، من＃ او پاى لري. له لن６ې کيس３ سره دا توپير لري چ３ هم پک３ پ５＋３ په تفصيل سره 

بيان８５ي او هم ي３ کرک＂رونه زيات وي.
٣_ ډرامه: د يوناني کلم３ ))ډراو(( نه مشتق شوې چ３ د عمل او کولو معنا لري، له 
همدې امله د ډرام３ د پ５ژندن３ په ل７ ک３ دغه کلمه په کولو او ＊ودلو تعبير شوې. په ادبي 
اصطالح هغه اثر دى چ３ د خبرو اترو په فورم ک３ ليکل شوې وي، يا په بله وينا: ډرامه د 
يوې ژوندۍ کيس３ نوم دى چ３ ！ول احساسات او جذبات پک３ د حرکت او خو＄５دو په 

واسطه ＇رگند８４ي او هره پ５＋ه عمًال د سترگو په وړاندې ＊کاري.
ادبپوهان ډرامايي وحدتونه )وحدت زمان _ وحدت مکان _ وحدت عمل( د ډرام３ د 

فن بنس＂يز توکي بولي.
په  او  په ＄ينو فرهنگونو ک３ ي３ معنا خيالي داستانونه  ٤_ رومان: فرانسوي کلمه ده، 
＄ينو ک３ د مين３ او محبت کيس３ راغلي او په ادبي اصطالح ک３ هغ３ کيس３ ته ويل ک８５ي 
چ３ له ناول ＇خه اوږده وي، د ژوند ډ４رې او ب５ال ب５ل３ خواوې پک３ منعکس شوې وي او 

د ب５ال ب５لو پ５＋و ان％ور په ادبي قالب ک３ ＄اى کوي.
٥_ ادبي ！و！ه: د هنري ادبياتو يو ＄انگ７ى ډول دى چ３ ادبپوهانو د ))منثور شعر(( په نامه 
هم ياد ک７ى دى او دا ＄که چ３ اصًال نثر دى، خو شعري کيفيت لري. په دې ډول ليکنو 
ک３ د لوړې انشاء خيال ساتل ک８５ي، معموًال حکايوي ب２ه لري، د يو حقيقت او واقعيت په 
اړه په زړه پورې تشريح او توضيح کوي، خو دا توضيح او تشريح په داس３ رنگينو الفاظو ک３ 

نغ＋ت３ وي چ３ په بشري احساس او عواطفو ژور اغيز کوي.
٦_ طنز: عربي کلمه ده چ３ فرهن／ونو د طنز لغوي معنا ناز او کرشمه، پ５غور او مسخره 
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کول راوړي او په ادبي اصطالح د هنري ادبياتو يو ژانر دى چ３ په ليکنه ک３ ي３ د ليکوال 
اصلي مقصد گوتنيونه )انتقاد( وي، خو دا انتقاد ي３ د شوخ９ په ب２ه او يا په بله وينا دريشخند 
او تمسخر په جامه ک３ نغ＋ت３ وي. د وينالحن او انداز ي３ په زړه پورې او د ！وکو ！کالو په 

شکل وي او زياتره وخت پک３ مسايل سرچپه )معکوس( مطرح ک８５ي.
طنز په واقعيت ک３ هغه ترخه خندا ده چ３ د ！ولن３ د خلکو په ناوړه اعمالو، عاداتو، 

اخالقو او افکارو باندې ک８５ي.

٧_ ادبي ليکونه: هغه ليکونه دي چ３ په ＄انگ７ې هنري او ادبي ب２ه ليکل ک８５ي. په 
دې ليکونو ک３ يو ل７ مهم انتقادي، سياسي، فلسفي او ادبي مسايل ليکل ک８５ي او د اديبانو 
ترمن＃ تبادله ک８５ي. د ليکن３ ژبه ي３ هنري او د تخيل رنگ پرې غالب وي. له استعارو، 
کنايو، تشبيهاتو او نورو ادبي صنعتونو ＇خه پک３ کار اخيستل شوى وي، ژبه ي３ خوږه او د 

ليکن３ طرز ي３ دومره په زړه پورې وي چ３ لوستونکى ي３ په لوستنه نه م８４７ي.
٨_ ادبي راپوتاژ: د هنري ادبياتو يو ＄انگ７ى ژانر دى، له عادي راپورتاژ سره ي３ چ３ يو 
ژورنالستيکي ژانر دى، اصلي توپير دا دى چ３ په ادبي راپور تاژ ک３ د پ５＋３ تعبير، تفسير 
او تحليل په ادبي او هنري ژبه شوى وي. د دې ډول راپور تاژ ليکونکى پ５＋و ته په دقيق نظر 
گوري او له هغه ＇خه چ３ کوم برداشت کوي، د تخيل په ملتيا ي３ په خوږه هنري ژبه نورو 

ته وړاندې کوي.

 د متن لن６يز:
هغه بنس＂يزه ＄انگ７نه چ３ هنري نثر له ساده نثر ＇خه ب５لوي هنريت يا ادبي ارز＊ت 
دى. په هنري نثر ک３ ليکوال ！ول مفاهيم د الفاظو په قالب ک３ په تخيلي ＄واک سره 
＄ايوي. دغه تخيلي ＄واک په بشري احساس او عواطفو ژور اغ５ز کوي او راپاروي 

ي３. هنري نثرونه د ب３２ له مخ３ دا دي:
لن６ه کيسه، ناول، ډرامه، رومان، طنز، ادبي ！و！ه، ادبي ليکونه او ادبي راپور تاژ.
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فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې الندې پو＊تن３ ＄واب ک７ي:
 د ساده نثر او هنري نثر توپير په ＇ه ک３ دى؟
  يوه لن６ه کيسه له کومو توکو ＇خه جوړه ده؟

  ناول له لن６ې کيس３ سره ＇ه توپير لري؟
٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي:

 کومه لن６ه کيسه مو لوستل３؟ لن６يز ي３ وواياست.
 طنز ＇ه ته وايي که لوستى مو وي، موضوع او شکل ي３ په گوته ک７ئ.

 د ادبي راپور تاژ په اړه معلومات ورک７ئ او يو مثال ي３ ＇رگند ک７ئ.
٣_ زده کوونکي دې د ه５واد د پن％و شاعرانو او پن％و نثر ليکونکو نومونه او کتابونه په 

خپلو کتابچو ک３ وليکي او په ！ولگي ک３ دې واوروي.
٤_ ناسم ＄واب ن＋ه ک７ئ:

  لن６ه کيسه د هنري نثر يو ډول دى.
 ناول د هنري نثر يو ډول دى.

  د اخبار خبر د هنري نثر يو ډول دى.
٥_ زده کوونکي دې په ＇لورو گروپونو وو４شل شي. متن دې په چوپه خوله ولولي. 
لوم７ۍ ډله دې نوم％ري، دويمه دې نومونه، دريمه دې صفتونه او ＇لورمه ډله دې د )ى( 

گانو ډولونه پيدا او په ！ولگي ک３ ولولي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپله د يو هنري نثر په اړه يوه نمونه راوړي او بله ورځ دې په ！ولگي 
ک３ واوروي. 
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پالټ:  د کيس３ يا ډرام３ لوم７ۍ طرح چ３ د 
ليکوال په ذهن ک３ رامن％ته ک８５ي
پلوي:  سمتي، لوري ته منسوب

پوخ الس:  ＊ه مهارت، ډ４ر مهارت، قوي الس، پوره تجربه
    ))ت((

تآثر:  اغ５ز، اغ５زمنل
تالنده:  تنا، －７زا، د أسمان غرهار

تامين: برابر، مهيا، خوندي
تاند:  تنکى، نوى، تازه، وده کوونکى

تاوتريخوالى:  زور زياتى، بد چلند، اخ او ډب، خشونت
تخيل:  خيال او تصور، په ذهن ک３ د يو ＇يز ان％ور

تدوين:  را！ولونه، ترتيبول، سمون
تسکين:  تسلي، أرامي، أسودگي، ډاډ

تکول:  ترکول، خو＄ول، لکه د غوږ خو＄ول
تلپات３:  تل پايند، تل ژوندى، هم５شنى، مدام

تلوار:  ب７５ه، توندي، تادي
تمايالت:  ل５والتياوې، مين３، رغبتونه 

تمبل:   چمبه، چنبه، داريال، دريه، داريه
تمسخر: ملن６ې، پيشاړې، پچموزې، مسخرې

تمنا:  هيله، ام５د، ارزو
تنبيه:  وي＋ونه، بيدارونه، پوهونه، اگاهي

توکى:  ＇يز، شى، ماده
))ټ((

！يپيک:  مشخص، ＄ان／７ې، نمونه يي
！کر:  ډغره، تيندک، جنگ５دل

))ج((
جانشين:  ＄اى ناستى، قايمقام

جرس:   －ون／رى، －ينگ７ى، غ８اوه، ج７ن／انى، زن／وله.
جوگه:  وړ، اليق، موزون
))چ((

چارواکى:  واک واله د چارو واکمن، مامور، د 
منصب ＇＋تن

چلند:  خوى، سلوک، ک７ه وړه، ت， رات，
))ح((

حرب:  جنگ، ج／７ه
))خ((

خشخاش:  کوکنار، د کوکنارو تخم
خلف:  ＄اى ناستى، اوالد، وروسته پات３ شونى

خوشامنگر:  چاپ７وس، چاپلوس، غوړه مال
خلقت: پيداي＋ت

وييپان／ه
))الف((

اتل:  زړور، تک７ه، غيرتمن، قهرمان، پهلوان
احاطه:  غولى، انگ７، ＇لورد４والي

احتمال:  شونتيا، امکان، ک５دلو واال
اسايش:  هوساينه، سوکالي ارامي

استدالل:  دليل ويل، د اسنادو او شواهدو راوړل
استفهامي:  پو＊تنيز، چ３ پو＊تنه کوي

افسانه:  نکل، خيالي کيسه، داستان، حکايت
افسر:  منصبوال، بريدمن، تورن او ... 

اقتباس:  اخيستنه، گ＂ه اخيستنه، د کوم عبارت نقلول
البوم:  د ان％ورونو ！ول／ه، د عکسونو مجموعه، د 

يوه ＇يز مجموعه
اعجاز: فوق العاده
ام:  مور، اصل ماده

امتيازات:  برترۍ، لوړوالى
انا:  نيا، بوډۍ

انتقاد:  نيوکه، نيم／７تياوې ويل، عيب په －وته کول
انحطاط:  لو４دنه، را！ي＂５دنه، ＄وړتيا 

انزوا:  －و＊ه والى، يواز４والى، چ５له ک５دنه، －وټ ناست３
انصراف:  ت５ر４دنه، الس اخيستنه، مخ گر＄ونه

انعکاس:  غبر－ون، ازانگه
ان％ور:  عکس، تصوير، ＇５ره په رسامي ډول

اوهام:  ب３ ＄ايه سوچونه، ډار، وهمونه
اړو دوړ:  جگ７ه، جنگ، －６وډي، شخ７ه

اړين:  ضروري، حتمي
))ب((
برپا:  پ５（، رامن％ته، پورته

برم: شان، شوکت
بلواکي:  د بل تر واک الندې، د خپلواک ضد

بهرور:  برخمن، مستفيد، فيضياب 
بورجل:  کور، استوگن％ى 

ب２ه:  ＇５ره، شکل، قواره، رن，
ب５لن９:  ب５لوونک３، جالکوونک３، ډش )_(

ب５／م:  بي بي، م５رمن، ＊％ه
))پ((

پاسلل: سپارل، حواله کول، ن５کي کول
پاسلي: سپاري، حواله کوى

پايله:  نت５جه، خاتمه، پاى
پاي５دل:  پاي＋ت، ژوندى پات３ ک５دل، اوس５دل، ژوند کول

پره５ز－ار:  متقي، تقوادار
پالزم５نه:  د ناستى ＄اى، مرکز، پايتخت
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سون:  سونگ، سو＄５دل، د سو＄ولو
سهيل９، ملگرې، همزول３ سو４ل９:  

سيالني:  －ر＄ندوى، سياح، نندارچي
))ش((

شغل:  دنده، بوختيا، وظيفه، کسب
شفاهي:  －７نى، په خوله، د خول３، په يادو، د خول３ خبرې

))ښ((
＊کالو:  د پ＋و اواز، پسپسى، غوږى، کشهار،  ＇پهار

＊ک５ال کگر: استعمار گر، استعمار چي، نيواکگر، بندوونکى
＊ک５الک:  نيواک، استعمار، بند، راگ５ر

))ص((
صادر: ل８５ل شوى، ＇ر－ند، پ５（ شوى، ترسره شوى

صحنه سازي:  صحنه جوړونه، منظر ک（
صنعت:  جوړ４دل، ساز４دل، جوړشوي شيان، 

سامانونه، وسايل
صوفي:  پاک نفس، تزکيه، د تصوف د طريقت 

پيرو، د وړينو جامو اغوستونکى
))ع((

عدالت: برابري
عابد:  پره５ز－ار، متقي، تقوادار، عبادت کوونکى

عارض:  عرض کوونکى، شکايت کوونکى، حق غو＊تونکى
عارف:  صوفي سالک، خداى> پ５ژندونکى، پوه، هو＊يار

عالي:  لوړ، شريف، محترم
عواطف:  احساسات، جذب３، ولول３، مهربان９، الطاف

))غ((
غم５دل:  خواشين５دل، خپه ک５دل، په غم ک５دل

غور＄ن，:  خو＄＋ت، نهضت
))ف((

فدا:  ＄ار، جار، وارى، قربان
فرمان:  د واکمن ليکلى حکم، د ولسمشر حکم، 

اجازه، د ولسمشر امر په ليکل３ ب２ه
فن: د علم او صنعت په اړه يوهه او أ－اهی

فضيلت:  غوره والى، ＊５گ２ه، برتري
فطرت:  طبيعت، پن＃، پيداي＋ت، خلقت

فقه:  پوهه، فهم، پر يو ＇ه خبرتيا، د دين د ارکانو او 
احکامو علم.

فقيد:  ورک، له من％ه تللى، م７، له السه وتلى
))ق((

قلنگ:  د ملنگ نذرانه، باج، کلنگ
))ک((

کافرستان:  د کافرو ＄اى، د کافرو وطن
کاذب: دروغجن

خليفه: ＄ای ناستئ
خو＄＋ت:  حرکت، نهضت، غور＄نگ

خ７وب:  پ２ول، اوبونه، اوبه کول
))د((

دربان:  دروانچي، ＇وکيدار، د وره ساتندوى
درناوى:  درن＋ت، قدر، عزت
ُدره:  متروکه، قمچينه، شالق

دري＃:  د در４دو ＄اى، منبر، لوړ ＄اى، موقف
دست３:  غونچ３، گ６５ۍ

دقت:  ＄يرنه، پاملرنه، توجه
دردان３:  مرغلرې

دينار: د طالو سکه د عراق د دولت اوسن９ پيس３
))ذ((

ذاتي:  ＄اني، اصلي، خپل، شخصي
ذوق:  خو＊ه، شوق، طبع
))ر((

راز:  پ＂ه خبره، ِسر
راشدين:  ديندار، متدين، په سمه الر روان )راشدين خلفا(

رحلت:  وفات، تلنه، ت，، م７ينه
رزمي:  جنگي، حربي، د جنگ
رغاونه:  جوړونه، أبادونه، سازونه

روايت:  نکلونه، کيس３، راپات３ خبرې، د چا د خبرو نکلول
روحاني:  مذهبي الر＊ود، پارسا، معنوي شخص

روحيات:  مورال، وضع، وضعيت اروا－ان３
روزل:  پالل، تربيه کول، ساتل 

رياضت:  زيار، ه）ه، کو＊（، د نفس پاکولو لپاره رب７ －النه
    ))ز((

زهير:  خواشينى، خپه، ناتوانه، کمزورى، ک４７دلى
))ژ((

ژورناليستيک:  هغه ليکن３ چ３ د چاپي، راډيويي 
او تلويزيوني خپرونو او رسنيو لپاره ک８５ي.

ژوى:  ساک（، ژوندى سرى، ذيروح
))س((

ساعي: ه）اند، زيارگالى، کو＊＋ي
سپما:  زيرمه، زخيره، پاسره، بچت

سکوت:  چوپتيا، قراري، ＄ن６، وقفه
سکون:  ارام، در４دنه، چوپتيا، غ７وندى، ＄اى پر ＄اى ک５دنه

سمسور:  ＊５راز، شين، زرغون
سناريو:  هغه کيسه چ３ د فلم او ډرام３ لپاره پر 

کاغذ ليکل ک８５ي.
سود: تسل، ډاډ، خاطر جمعي، تسکين
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پک３ زاري شوې وي.
منثور:  په نثر، له نظم پرته

منظر کشي:  منظر ک＋نه، په کلمو ک３ د يوې صحن３ ان％ور
مدام: هميشه

منظوم:  په شعر، په نظم، نظم شوى
مهذب:  متمدن وړ، ب３ ع５به، توږل شوى، اصالح شوى، سم شوى

موخه:  هدف، مقصد، 
ميل:  ل５والتيا، اشتها، اشتياق، مينه

م７و:  م７５ه، م７５نى، س７ى، جمع ي３ م７５ونه، لهجوي، )د 
م７و وده له تا ده(

))ن((
نابود:  له من％ه تللى، ورک، محوه، نشت

ناشونى:  نه ک５دونکى، نه ک５دلو واال، ناممکن
ناورين:  غم، خپ／ان، وير، ماتم

ندا:  غ８، اواز
نظم: ترتيب

نظامي:  پو＄ي، عسکري
نغ＋تل:  را！ولول، سره ودل، سره يو ＄اى کول

نگين:  غمى، قيمتي کا１ى
نمو:  وده، لوي５دنه، غ＂５دنه

نهضت:  خو＄＋ت، غور＄نگ، تحريک
نوميالى:  نامتو، مشهور

نوميال９:  نامتو، مشهوره
نوم％رى:  ضمير، هغه کلمه چ３ د نامه استازيتوب کوي

نياز:  اړتيا، حاجت، ضرورت
نيله:  ري＋ه، ＄５له، جرړه، وله

ن５ب:  پرله پس３، بيا بيا، مکرر، مسلسل
))و((

واکوال، واکدار، اختيارمند واکمن:  
وده:  ډ４ر＊ت، تکثر، زياتوالى

ورشو:  ＇７ ＄اى، شين او سمسور ＄اى، ＊５رازه چاپ５ريال
وژغن３:  وزغن３، د وزو و４＋تان

ولوله:  جذبه، احساس، شور و شوق
))هـ((

لوړ، اوچت، اسمان هسک:  
همراز:  راز شريکى، نژدې ملگرى، خاص

 همرکاب:  د رکاب ملگرى، د الرې ملگرى، د سفر ملگرى 
همسفر، د سفر ملگرى

همسر:  سيال، برابر
همفکر:  همخياله، د يوه فکر واال، د يوه فکر ＇＋تنان

هنر:  فن، کمال، فني مهارت، کسب
هنر: فن، کمال، فني مهارت، کسب

کرک＂ر:  هغه شخص يا لوبغاړى چ３ د کيس３ ليکوال 
ي３ د کيس３ د پي＋و د بهير پر مخ بيولو لپاره ！اکي.

کره کتنه:  نقد، سم قضاوت، يوه ＇يز ته اصالحي کتنه
کروندگر:  بزگر، دهقان

کسات:  غچ، بدل، انتقام 
کک７تيا:  چ＂ل５دل، گنده ک５دل، ل７لي ک５دل
کونجکه:  کنجکه، د صدف پوخ، گوجى

کو！لتيا:  پوخوالى، مضبوطتيا، محکمتيا، درن＋ت
))ګ((

－لشن:  －لب０، د －النو باغ، －لباغچه
))ل((

المل:  سبب، علت
لرغونى:  پخوانى، لرغون، قديمي

لطافت:  نرم والى، ＊ه والى، سپ５）لتيا، نزاکت، ＊کال
لقب:هغه نوم چ３ د يوه ＄انگ７ي صفت له امله پر 

چا اي＋ودل شوى وي.
ل５والتيا:  ل５والتوب، مينتوب، هيله مندي، ارزومندي

))م((
مبارزه: ه）ه، زيار، جنگ، ج／７ه، شخ７ه 

متاع: تو＊ه
مجرب: ازمايل شوى، تجربه شوى
مجلي: جلوه گاه، ＊کاره کوونکى

محاوره:  خبرې اترې، مکالمه
مرام:  مقصد، مطلب، هيله، مراد

مرکچيان:  مرکوال، مرکه کوونکي، جر－ه مار
مزمن:  اوږد مهاله، د اوږدې زمان３، د ډ４ر وخت

مستقل:  خپلواک، ازاد، خپل اختياره
مستند:  منل شوى، باوري، د اصل له مخ３، د اعتبار وړ

مسموميت:  زهري ک５دنه، په زهرو کک４７دنه
مشال:  مشعل، ډيوه، ＇راغ

مشاور:  سالکار، مشوره ورکوونکى، نظر ورکوونکى
مشرتابه:  د مشرتوب، مشريزه، سرغندويه، د مشرۍ
مصنوعات:  السي او ماشيني توليدات، جوړ ک７ى 

شوي، توليد ک７ى شوي
معتاد:روږدى، عملي، په نشه اخته

معراج:  پورته، اوچت، لوړ، أسمان ته د حضرت 
محمد )ص( ختل.

معرفت: پ５ژند－لوي
مقبول:  منل شوى، ＊کلى، －ران

مقرب:  نژدې، خپلوان، دوست، خاص ملگرى
مل:  ملگرى، سره يو＄اى

مناجات:  دعا، التجا، هغه بيان چ３ خداى> ته 


