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 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
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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 چلند کی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

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

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

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس مقام، د هېواد په 
ه په  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 توزېع  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس کتابونو له  ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

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

ور اوسېدونکي وي. ولنې متمدن او گ ران، او د  گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع
خه  و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په درناوي  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  رسه، له تدریس 
خه، چې د دې  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی خدایهلالج لج  لې ک ې کېدونکې هلې  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 له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او سوکاله  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



مخونه                  

په رن／ه خپو ان％ور－ري 

د معاصر افغانستان د هنر تاريخ 

په مصنوعي موادو ټاپه کول 

په خټو ک３ شبکه جوړول

د لو４ديځ هنر

د کليزې ډيزاين او نقاشي

د لو４ديځ معاصر هنر

له بيکاره کاغذي قطيو＇خه د السي کار جوړول

   د هندسي ډيزاينونو کاپي کول  

   د افغانستان له هنري مؤسسوسره بلدتيا  
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له شعر ＇خه ان％ور－ري 

له کمپيوټر سره بلدتيا

د يوې ساده ميناتورۍ کاپي کول

د ب５لو ب５لو سکويونو او －ل －ن６نو سره بلدتيا

د يوه ساده  －ل )－ن６ن３( جوړول

د افغاني هنرمندانو پ５ژندنه 

د قرأني  أيتونو برجسته کول 

په نقاش９ ک３ د )Paint( له پرو－رام －ټه اخ５ستنه

د افغانستان له ملي موزيمونو سره بلدتيا

مخونهسرليك

هـ
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1

په رنگه خپو ان％ور گري
تر اوسه مو په رنگه خپو نقاشي ک７ې ده؟

له نقاشي کولو مخک３ خپل کاغذ په خپله خو＊ه له من＃ ＇خه قات ک７ئ. 
ب５رته  کاغذ  بيا  قات ک７ئ.  يا ＇و ＄ايه  يو  کاغذ  داس３ هم کولى شئ چ３ 
او  وي  ！ينگ３  ډ４رې  نه  چ３  خپ３  رنگه  خو＊ه  خپله  په  او  ک７ئ  خالص 
نه اوبلن３ د کاغذ پر يوه قات ک８５دئ او ب５رته ي３ قات ک７ئ او ل８ ＇ه فشار 
ورک７ئ. کله چ３ کاغذ خالص ک７ئ و به گورئ چ３ د پخوان９ خپ３ په شان 

يوه بله خپه د کاغذ په بل مخ پر４وت３ ده. 
ب５لو برخو تکرار ک７ئ  ب５لو  په  په لويو او وړو خپو د کاغذ  دا کار ＇و واره 
چ３ د کاغذ د قات ک５دو له امله رنگين３ خپ３ من＃ ته راشي. بيا ل８ ＇ه صبر 
له هرې خوا  تر وچ５دو وروسته د رنگه خپ３  وک７ئ چ３ رنگ وچ شي. 

＇خه وگورئ او په هغ３ ک３ ب５ل ب５ل شکلونه پيداک７ئ.

لوست
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تمرين
د رنگه خپو شکلونه چ３ په نا＇اپي ډول ايجاد شوي دي، بشپ７ک７ئ. 

)٢ تصوير( د خپل３ خو＊３ خپ３ د کاغذ پرمخ ک８５دئ او هغه قات ک７ئ، تر＇و په بل مخ هم همغه خپه په ک３ رامين％ته شي.

او بياي３ د خپل３ خو＊３ په ان％ورونو بشپ７ ک７ئ.
هر ＇ومره شکلونه چ３ په ک３ پيداک７ئ ستاس３ د برياليتوب ن＋ه ده.

)٣ تصوير( له هرې خوا ＇خه رنگه خپ３ ته وگورئ او أشنا شکلونه په ک３ پيداک７ئ.
رنگه خپ３ په أشنا شکلونو واړوئ.
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2
د معاصر افغانستان د هنر تاريخ 

د اوسني او پخواني افغانستان په هنري آثاروک３ 
کو م توپيرونه په گوته کولى شئ؟

له هندوستان ＇خه د چاپ د ماشين په راوړلو او د ماشين خان３ )مطبع３( له 
نورو رسالو د  او  تاريخي  ادبي،  په کابل ک３ د کتابونو،  تآسيس ＇خه وروسته 
په ١٢٥٢  النهار((  ))شمس  لوم７ن９ جريده  افغانستان  د  پيل شو.  کار  چاپولو 
هـ ش کال ک３ نشر شوه. د مشروطه غو＊تونکو د غور＄نگ په وخت ک３ د 
افغانستان د خلکو په تاريخ، فرهنگ، ادب ک７و وړو ک３ لوی بدلونونه ＇رگند 
شول چ３ د هغو له جمل３ ＇خه د نوﾦو ＊وون％يو تآسيس، د سرا ج االخبار د 
جريدې نشريدل، د دارالتاليف تآسيس، د حبيب３ ＊وون％ي تآسيس، د چاپ 
سبب  دې  د  تآليف  کتابونو  درسي  د  او  گرافي  زنگو  او  تورو  د  خونه،  ډبرينه 
شو چ３ د نوي نسل رو＊ان فکران وروزل شي. د دې بدلون په اوږدو ک３ د 

)١ ـ تصوير( نوې د چاپ خونه

لوست
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لو４دي％３ ن７ۍ له تخنيکي پرمختگ او د ن７ۍ له أزادي غو＊تونکو بدلونونو 
سره اړيک３ ！ينگ３ شوې. د دموکراس９ په لسيزه ک３ د افغانستان په معاصر 
تاريخ ک３ د استعدادونو د غوړ４دو او د علمي او فرهنگي فعاليتونو د سرته 
رسولو زمينه برابره شوه. په دې لسيزه ک３ اديبانو، ＇７５ونکو او عالمانو خپل 
أثار د پوه３ او هنر ن７ۍ ته وړاندې ک７ل. په ١٣٠٢ هـ ش کال ک３ د صنايعو 
＊وون％ی تآسيس شو. دا لوم７نی هنري ＊وون％ی و چ３ د )نقاش９، مجسمه 
جوړون３، معماري او ...( ＇انگ３ ي３ درلودې چ３ دا د نويو هنرونو د رامن＃ 
ته ک５دو پيل و.په دې مرکزونو ک３ د هنرمندانو روزن３ دې ته الر پرانيستله چ３ 
د نوې ！ولن３ له غو＊تنو سره سم گرافيک، تياتر او موسيق９ ته پراختيا ورک７ل 
شي. په دې مرکزونو ک３ د فارغانو له خوا د کتابونو د تآليف، د هنر په ب５لو 
ب５لو ＇انگو ک３ د ډول ډول هنري أثارو فعاليت پيل شو. د دې هنرمندانو هنراو 
هغه هنر ونه چ３ پخوا په افغانستان ک３ موجود وو، د ه５واد ضرورتونو ته ي３  
＄واب ورکاوه. په ننن９ ن７ۍ ک３ د اړيکو نيول او اطالعاتي رسن９ ډ４ر ارز＊ت 
ان＂رن د  ！لويزيون،  ب５ل３ رسن９، لکه: ور＄پا１ه، مجله، راديو،  ب５ال  او  لري 
هنرمندانو د هنر د مختلفو ＇انگو په غاړه وو چ３ دا هنرمندان د ＊کلو هنرونو 
په پوهن％ي او د صنايعو په ＊وون％ي ک３ پر زده ک７و او تحصيل بوخت وو، 
تر＇و هنري أثار طرحه او سرته ورسوي. د مثال په توگه: د گرافيک د ＇انگ３ 
د مختلفو  او  ن＋انونه طراحي ک７ي  په ＇ه ډول  زده کوي چ３  زده کوونکي 
ور＄و له پاره پوسترونه جوړ ک７ي  د ادارو، مؤسسو او شرکتونو لپاره پاک＂ونه 
کتابونو  د  ډول طراحي ک７ي،  ور＄پا３１ ＇ه  او  ن＋انونه جوړک７ي، مجل３  او 
پو＊ونه ＇ه ډول ان％ور ک７ي او د فابريکو د محصوالتو لپاره ＇ه ډول کارتنونه 

ډيزاين ک７ي.
 هغه کسان چ３ د تياتر په ＇انگه ک３ تحصيل کوي، په مرکز او واليتونو ک３ 
وړاندې  پارچ３  تمثيلي  ک３  ！لويزيونو  په  يا  او  دي  بوخت  چارو  په  تمثيل  د 
کوي. ！وک３، فکاهي، هنري  ！و！３ او له ！لويزيون ＇خه د هغو وړاندې کول 
د معاصرې دورې له ＄انگ７تياوو ＇خه دي. ＄ين３ هنرمندان د کاريکاتور يا 
لپاره  ور＄پا１و  د  او  مجلو  کوي  ترسره  فعاليت  ان％ورونو  د  تصويرونو  طنزي 

انتقادي تصويرونه ان％وروي.

د  زاده  باشي  محمد  شير  د  تصوير(:   ٣(
＊ايسته ليکن３ او تذهيب معاصر اثر

)٢ تصوير(: د قمرالدين چشتي د ＊ايسته 
ليکن３ معاصر اثر
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دا فعاليتونه په ＄انگ７ې توگه په ب５لوب５لو  مذهبي، اقتصادي، ！ولنيزو او 
سياسي برخو ک３ زيات ارز＊ت پيداکوي. په شلمه پ７５ۍ ک３ په واقعي 
او  روزنه  او  ＊وونه  نوې  په  ن５ولو،  اړيکو  ！کنالوژۍ،  په  ن７ۍ  د  شکل 
را  ي３  اړتياوې  نوې  دي.  شوي  ته  من＃  را  بدلونونه  زيات  ک３  پوهن％يو 
پيداک７ې. په معاصر ژوند ک３ دا فعاليتونه له هنر سره نژدې اړيک３ لري 

او يا د هنري ＇انگو له  خوا وړاندې ک８５ي.
د ب５لو ب５لو ＇انگو هنرمندانو، لکه: د معمارۍ، نقاش９، گرافيک، تياتر 
او موسيق９ هنرمندانو په نوي دوران ک３ د ＊ارونو ＇５رو ته بدلون ورک７ى 

دى او د انسانانو په ژوندانه ک３ ډ４ر بدلونونه راغلي دي.

)٤ـ  تصوير( په روغني رنگونو 
د يوې کو＇３ تصوير

  
معاصرې  د  تــصــويــر(  )٥ـ 
مزارشريف  په  نمونه،  نقاشي 

ک３ د سخي صاحب زيارت
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په  ډيزاين  او  تبليغ  ！لويزيوني  يو  ک３  وختونو  نننيو  په 
اقتصادي چاروک３ زيات ارز＊ت لري او هغه هنرمندان 
چ３ دا دنده پر غاړه لري، بايد د کارکولو او د طرحو د 
وړاندې کولو د ب５لو ب５لو طريقو زده ک７ه وک７ي. سرب５ره 
گرافيک،  نقاشي،  لکه:  ＇انگ３،  ＄ين３  هنر  د  پردې 
کاريکاتور او سينما ن７يواله جنبه لري چ３ د دې ＇انگو 
د هنري أثارو وړاندې کوونکي په ن７يوالو سياليو ک３ په 
فرهنگي او هنري چارو بوخت دي. له دې امله ده چ３ 
د افغانستان ډ４ر هنرمندان په نورو ه５وادونوک３ په هنري  
نه  فعاليتونو بوخت دي، ＄که چ３ هنر پوله او سرحد 
تاثير پر８４دي. د  باندې خپل  انسانانو په روح  او د  پ５ژني 

افغانستان معاصر هنرمندان ه）ه کوي چ３ د افغاني هنر او هنرمندانو له 
پيژندن３ سرب５ره ن７يوال معاصر هنرته الره پيداک７ي.

او خپل هنر او فرهنگ په همدې چوکاټ ک３ بيان ک７ي.

تمرين:
١ـ له کوم معاصر هنر سره مينه لرئ؟

٢ـ هغه پوسترونه چ３ په تصوير ک３ ي３ وينئ، په ＄ير سره وگورئ؟ هغه په کومو طريقو خپل پيام 
خلکوته ل８５دوي؟

٣ـ د کومو ادارو او مؤسساتو ن＋انونه پ５ژنئ؟ تر اوسه مو د بانکونو ن＋انونوته پاملرنه ک７ې ده؟
٤ـ د ！لويزيون د پروگرامونو په طراح９ ک３ کوم هنرمندان برخه لري؟ د کاليو په طراح９، ديکور، ر１ا 

اچونه، د موسيق９ په انتخاب، الر＊وونه او ... پروگرامونو ته پاملرنه وک７ئ.
٥ ـ د کاريکاتور د طراح９ موخه ＇ه ده؟

)٦ تصوير( د کتاب په پ＋ت９ دگرافيک طرحه 
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3

په مصنوعي موادو ！اپه کول

په باطله موادو کوم کارونه سرته رسولی شئ؟

ستاســي په شاوخواک３ داســ３ مواد وجود لري چ３ د استفادې وړ نه دي او 
کولى شو چ３ د ！اپه کولو لپاره ترې گ＂ه واخلو. خپل３ شاوخواته ＊ه وگورئ 
هغــه مصنوعي مواد چ３ د ！اپه کولــو وړتيا لري، را ！ول ک７ئ، لکه: ب５کاره 
ت９２، الپن، ک８ې ستن３، سرپوښ، د غا＊و د کريم تيوپ، د اورلگيت خالي 
قط９ او ... او همدارنگه کولى شــئ چ３ د اوسپنيزو لويو او وړو سکو لکه 
)يوه افغانيگي، ٢ افغانيگي، ٥ افغانيگي( ＇خه ！اپه جوړه ک７ئ. د اســفنج 

)٢ـ تصوير( ټاپ３ په اشنا شکل بدل３ شوې دي)١ تصوير( په مختلفو طبيعي موادو ټاپه کول

لوست
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تمرين:
١ـ د ＇و ډيزاينونو له يو＄ای ک５دو ＇خه ب５ل ب５ل شــکلونه جوړولى شــئ؟           

او د ！اپ３ په من＃ ک３ نوى ارتباط من＃ ته راوړى شئ؟
٢ـ له ！اپو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره په خپله خو＊ه ان％ور وکاږئ.

له ！و！ــو، د کاغذ له وړوک３ ！و！３ او له 
پالســتيکي ک）وړو ＇خه په ！اپه کولو 
ک３ گ＂ه اخيســتل ک８５ي. له دې موادو 
＇خــه په عــادي او يا پــه الس ！ينگ 
شــوي حالت ک３ کار اخ５ستل ک８５ي. 
هغه په ب５لــو ب５لو رنگونو کک７ ک７ئ او 
په يوه ســپين کاغذ يــ３ ولگوئ، بيا په 
ډ４ر ＄ير ســره ورته وگورئ، وروســته 
د خطونو په مرســته نوي شکلونه ترې 

جوړ ک７ئ.
 

   )٤ تصوير( له مصنوعي موادو ＇خه د نقاشي تکميل شکل

)٣- تصوير( د ＊کلو طرحو لپاره له مصنوعي موادو ＇خه گ＂ه اخيستنه.
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4

 په خ＂و ک３ شبکه جوړول:

شبکه جوړول مو په کوم ＄ای ک３ ليدل３ دي؟
 ستاس３ په فکر ول３ خلک شبکه جوړوي؟

بلد شوي  له هغ３ سره  اخيستلو چ３  الهام  په  ډيزاينونو ＇خه  اسالمي  له 
ياست، د خپل３ خو＊３ له ډيزاين ＇خه يوه شبکه جوړه ک７ئ. د دې کار 

لپاره مناسبه اندازه کاغذ چ３ د يوې تخت３ کاغذ       برخه ده.

له  پن６والي جوړه ک７ئ چ３ ستاس３  په  دخ＂و يوه صفحه د يو سانتي مترو 
په  صفحه،  خ＂و  د  لوم７ى  لپاره  تيارولو  د  هغ３  د  وي.  برابره  سره  ډيزاين 
السو هواره ک７ئ، وروسته ي３ د اش گز يا  پر يو بل شي باندې ＊وﾦه )هواره( 

   1
 4

)١ـ تصوير( له خ＂３ ＇خه تياره شوې 
ده.

لوست
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ک７ئ. د خ＂３ صفح３ له تيار４دو ＇خه وروسته، په کاغذ ک３ ان％ور شوى 
ډيزاين د هغ３ پر مخ ک８５دئ او د خطونو په سر داس３ خطونه وباسئ چ３ 
په خ＂ه ي３ ن＋ان３ پات３ شي. په الزمو وسيلو په خ＂ه باندې کوم خطونه چ３ 
او اضافي  په واسطه ژور ک７ئ  يوې پالستيکي چاړې  پيداشوي دي، د 

خ＂ه ترې پورته ک７ئ. په اخ５ر ک３ ي３ د الس 

په  خ＂３  د  تصوير(  ـ   ٢(
ک３  کاغذ  په  باندې  صفحه 

ډيزاين ک５＋ودل ک８５ي.

خ＂３  د  ډيــزايــن  تصوير(  ـ   ٣(
او د  انتقال شوى دى  ته  صفح３ 

کارولو وړ دى.
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داس３  په  وروسته شبکه شوې صفحه  تر وچ５دو  ک７ئ.  واسطه ＊وﾦه  په 
رنگونو سره رن， ک７ی چ３ ＊کال ي３ الزياته شي.

)٤ ـ تصوير( د خ＂３ اضافه برخ３ د خ＂و له 
صفح３ ＇خه وباسئ.

کاري  د خ＂３ صفحه شبکه  تصوير(   ـ   ٥(
شوې ده.
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تمرين:
د  او  ک７ئ  پيدا  هغه  مناسب دي؟  مواد  کوم  نور  لپاره  د شبک３ جوړولو 

شبک３ جوړون３ يوه نمونه جوړه ک７ئ.

)٦ ـ تصوير(  شبکه شوې صفحه رنگه ک７ئ 
تر＇و ＊کل３ شي.
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5

رنســانس په لغت ک３ )بياز８４يدن３( ته وايي. داســ３ ويل ک８５ي چ３ اي＂اليايي 
هنرمندانو د يونان هنري او لرغوني روم ادبي او هنري طريقو او روشــونو ته 
مخه وک７ه. له همدې امله د دې دورې نقاش９ او مجسم３ جوړون３ طبيعت 
تــه ورته والى لري. په دې دوره کــ３ ډ４ر مهم هنرمندان، لکه ))داوينچي((، 

))ميکل أنژ(( او ))رافايل(( دي.
٣،٢،١ او ٤ تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ.

د لو４دي＃ هنر

دورو  کومو  په  ري＋３  هنر  معاصر  د  چ３  پوهي８ئ 
پورې اړه لري؟ 

)٢ ـ تصوير( اخيرنى ما＊ــام دايوه 
د４والي نقاشي ده چ３ د ))لئوناردو 

داوينچ３(( اثر دى
د صومعي پر د４ــوال )د راهبانو د 
ژوند کولو ＄اى( ))سانتا ماريا دله 
مراتســيه(( د اي＂اليا پــه ميالن ک３ 

١٤٩٨ ـ١٤٩٥ م

)١ ـ تصويــر( د ))ســان پيترو(( 
کليســا د ميکانــژ اثرايتاليا روم 

١٥٦٩م.

١٣

لوست
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په دې دوره ک３ د انسان د بدن طبيعي تناسبانو، 
تــون )د رنــگ درجه يا ت５زوالــى او تت والى(  
)ســيوري او رو＊ــنايي( رياضي، هندســي او 
پرســپکتيو )لرې او نژدې( په نقاش９، مجسمه 
او معمارۍ ک３ زيات ارز＊ــت درلود. انســان 
او د هغــو د ب２ــو ＊ــودنه د دې دورې له هنري 
کارو ＇خــه وه. دا هنــري ب２ــ３ او حالتونــه له 
اي＂اليــا ＇خــه ！ول３ اروپــا ته وغزيــدل. د ب５لو 
ب５لو هنري ＇انگــو هنرمندانو تر ١٧ ميالدي 
پ７５ۍ پورې د رنســانس له دورې ＇خه تقليد 
کاوه، تر هغ３ وروسته د ))باروک(( هنرمندانو 
لکه ))رامبراند(( په نقاش９ ک３ نوې طريق３ په 
＄انگــ７ي ډول له نور اوســيوري ＇خه په گ＂３ 
اخيستلو سره کار پيل ک７. ٥ تصوير ته وگورئ 

)٣ ـ تصوير( د ) سســتيني( د کليت په چت نقاشــ９ د ) ميالنژ( أثر  
واتيکان روم اي＂ال５ا ديوالي نقاش９)١٥٠٨ تر ١٠١٢ پورې.(

)٤ ـ تصوير( د )) د أتن مدرسه(( د ))رافايل(( 
أثر پــه واتيــکان، روم، ايتاليــا ک١٥٠٩３ 

ـ١٥١١ ميالدي
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پــه ١٨ ميــالدي پ５ــ７ۍ کــ３ هنرمندانو شــاعرانه 
خياالتو، ليدنو، عواطفو او احساساتو ته مخه وک７ه 
او پاروونکــي رنگونــه او طراح９ يــ３ ان％ور ک７ې 
او رومانتيــزم ي３ من＃ ته راوړ. د رومانتيزم مشــهور 
نقاشــان ))دوالکروا(( او ))ژايکو(( نومونه د يادولو 

وړ دي. ٦ تصوير ته وگورئ.
وروســته د اکاډيمــي اســتادان، لکــه: ))انگر(( او 
))داويــد((  د دويــم  ＄ــل لپاره د رنســانس دورې 
تــه را وگر＄５دل او په هنــري موضوعاتو ک３ ي３ له 
)پخوانيو( طريقو ＇خه پيروي وک７ه او نوى کالسيزم 

ي３ من＃ ته راوړ. )٧او ٨ تصوير ته وگورئ.(
 نــور هنرمندان، لکه: ))ميلــه(( او ))گربه(( هغوى 
نــوي طريقــ３ او روشــونه کارول او د رومانتيزم له 
شــاعرانه خياالتو او احساســاتو ＇خه ت５ر شول او 
د هنــر له اکاډميکو اصولو ＇خه ي３ فاصله ون５وله. 
دوى په خپلو أثاروک３ د خلکو د ر＊ــتيني ژوندانه 
پــه ان％ورولو پيل وکــ７. له دې املــه د دوى د کار 
موضوع د کارگرانو ژوند، د کليوالو ژوند او د ！ي＂３ 

طبق３ ！ولنه وه او رياليزم ي３ من＃ ته راوړ.

)٥ ـ تصويــر( پخپله د نقاش ＇يره د ))رامبراند(( 
اثر ١٦٥٩ ـ ١٦٦٠ د باروک هنر

 
   )٦ ـ تصوير( د امپراتورۍ د يوه  ))ســيور افســر(( 

تابلو د ))ژريکو(( اثر ١٨١٥ م د رومانتيزم هنر
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)٧ تصوير( د وږو ټولوونکو نقاشي. د ميلﾢ اثر ١٨٧٥ م  د ريالزم هنر

)٦ تصوير( د )هوارس د  ورو１و( د نقاش９ تابلو د  )داريد( 
أثر په ١٧ ٨٤ م د کالسيزم هنر.

تمرين
ئ.  انې له یو بل رسه پرتله ک 1- د دې لوست د نقاش د آثارو موضوع

۲- د لوست په انځورونو کې څه توپیرونه وينئ؟
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 د کليزې ډيزاين او نقاشي

تر اوسه مو ＇و ډوله کليزې ليدل３ دي؟

ډيزاينــران ＇و ډولــه کليزې، لکه: جيبي، ســرميزي، د４والي او ... جوړوي 
تر＇ــو خلک له هغــو ＇خه گ＂ه واخلي. دا کليزې په يــوه کال ک３ د ور＄و، 
اونيو او مياشــتو تاريخ را＊يي او د ب５لو ب５لو ډ４رو ＊کلو ډيزاينونو درلودونک３ 
دي. ډيزاينران د کال د مياشتو او فصلونو اړوند ＊کلو تصويرونو، ډيزاينونو او 

نقاشي شوي ان％ورونو ＇خه گ＂ه اخلي. 

ونو  د  ک３  مني  په  تصوير(  ـ   ٢(
پا３１ کوم رنگونه غوره کوي.

＇ه  تودوخه  سترگ３  د  لمر  د  تصوير(   ١(
ډول په نقاش９ ک３ ＊ودلى شئ.

لوست
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)٣ ـ تصوير( په اسکانديناويا ک３ د کليزې يوه پا１ه

کومــ３ موضــوع گانــ３ تاســ３ د 
پســرلي او اوړي پــه فکــر کــ３ 
اچــوي؟ کوم３ م５وې تاســ３ ته 
منى درپه يــادوي؟ د ژمي کوم３ 
منظــرې ستاســ３ په خيــال ک３ 
گر＄ي؟ تاس３  يوه کليزه ＇ه ډول 

ډيزاين کوئ؟
په دې اړه کوم فکر چ３ ستاســي 
په خيال ک３ گر＄ــي، هغه په پام 
کــ３ ونيســئ او بيايــ３ ډيزاين او 
ان％ــور کــ７ئ. ستاســ３ کليزه په 
＇لــورو فصلو و４شــل ک５ــ８ي او 

دولس ب５ل３ ب５ل３ مياشت３ لري.

١٨
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)٦ ـ تصوير( په افغانستان ک３ ډيزاين شوې کليزه

)٤ ـ تصوير( په افغانستان ک３ د يوې کليزې يوه برخه ډيزاين شوې ده.

طبيعي منظرې د کال په مختلفو فصلونو ک３ ＇ه توپيرونه لري؟

د يوه کال د ＊ودلو لپاره له کومو 
تقسيم بنديو ＇خه گ＂ﾢ اخلئ؟

کو＊（ وک７ئ چ３ د هر فصل او 
دولسو مياشتو لپاره هغه تصويرونه، 
ډيزاينونه او نقاشي پيداک７ئ چ３ د 

هغوی بيانوونکي وي.

)٥ ـ تصوير( په امريکا ک３ ډيزاين شوې کليزه
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تمرين:
١ ـ يوه د４والي کليزه ډيزاين ک７ئ او هغه په رنگه ان％ورونو ＊کل３ ک７ئ.

٢ ـ ＇لور کســيزې ډل３ جوړې ک７ئ. د هرې ډل３ غ７ي دې د کليزې په ليکنو او رســام９ 
باندې ســره خبرې او مشورې وک７ي او تصميم دې ونيسي. وروسته دې د ډل３ هر غ７ى په 
يوه پا１ه کاغذ  ک３ د کليزې يو فصل جوړ ک７ي. کاغذونه دې ســره وصل ک７ي. کليزه ترې 

جوړ８４ي.

)٧ ـ تصوير( په چين ک３ ډيزاين شوې کليزه
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په ١٩ ميالدي پ７５ۍ ک３ د ُمدرن نقاشــ９ غور＄نگ  د امپرســيونيزم په نوم 
من＃ ته راغی. د فرانســ３ ＄وانو نقاشــانو د هنري کار ＄اى ＇خه د باندې په 
نوې طريقه نوې موضوع گان３ نقاشــي ک７ې. دي نقاشــانو په خپلو أثارو ک３ د 
نور او رنگونو پر يوبل باندې د اغ５زې کار پيل ک７ او ډ４رې تورې ســيورې ي３ 
＇نگ ته پر４＋ودې. دوی د نقاش９ لپاره د ور＄３ د هر مهال او په ډ４ره ب７５ه ي３ 
رنگه خپ３ )لک３( ک５＋ــودې، تر＇و نور، رنگ او موضوع په ＄انگ７و شــيبو 

ک３ تمثيل ک７ي. لوم７ي تصوير ته وگورئ.

د لو４دي＃ معاصر هنر

د شلم３ پ７５ۍ په هنرونو پوه８５ئ؟

)١ تصويــر د رود په غاړې منظره 
د )مونه( اثــر امپرليتونيزم هنر په 

روغني رنگونو ١٨٨٠ م کال

لوست
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 کوبيزم )هندســي شــکلوته تمايل( د شلم３ 
ميــالدي پ７５ۍ مهم هنــري غور＄نگ دی. 
د امپرسيونســتانو پر خالف چــ３ هغوى په 
＄انگ７و شــيبو کــ３ نور او رنگ تــه پاملرنه 
لرله، کوبيستانو د حجمونو او هندسي ساده 
شــکلونود ب５ال ب５لو زاويــو د ليدلوپه پام ک３ 
نيولو سره د نوو ترکيبونو په ان％ورولو کار پيل 
ک７. دوى يوه موضوع له مختلفو زاويو ＇خه 
ډيزايــن او طراحــي کولــه او بيابــه ي３ همدا 
تصويرونه يو＄اى کول، تر＇و وکولى شي له 
ب５ال ب５لو لورو ＇خه ي３ په نقاش９ ک３ و＊يي. 
کوب５زم د طبيعت د تقليد په ＄اى د ليدن３ او 

ذهني هنر ته مخه وک７ه.
٢ـ تصوير ته وگورئ:

پــه اروپــا کــ３ يوبــل ډ４ــر مهــم او مــدرن 
دى.د  اکسپرســيونيزم  غور＄نــگ  هنــري 
اکسپرســيونيزم هنرمندانو د خپلوعواطفو د 
بيا نولو له پاره له رنگونو ＇خه په ذهني ډول 
گ＂ه اخيســتله. ٣ تصوير ته  وگورئ. دوی د 
رنگونو په تغيرولو، په شــکلونو ک３ مبالغه او 
واقعي تناسبونو ته تغير ورکول په موضوع گانو 
ک３ د خپل دروني احساس بيانول پيل ک７ل.

)٢ ـ تصوير( د ))پيکاسو(( اثر د کوبيزم هنر

د  ))فريــاد((  تصويــر(  ـ   ٣(
))مونک(( اثر روغني رنگ او د 
تمپرا رنگونه. د اکسپرسيونيزم، 

هنر ١٨٩٣ م
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د کوبيســتانو او اکسپرسيونيســتانو له تجربو 
وروســته طبيعت تــه ورته ذهنــي او خيالي 
تصويرونــه پــه نقاشــ９ کــ３ ＄ــاى پر＄اى 
شــول، چ３ د رنســانس لــه دورې ＇خه د 
امپرسيونســتانو تــر دورې پــورې يــ３ رواج 
درلود. لــه همدې امله انتزاعــي )ذهني( او 
د ســورياليزم هنرونو ته الره خالصه شوه او 
هنرمندانو لــه واقعي عالم ＇خــه خيالي او 
فکري يــا ذهني دنيا او خپل３ باطني ن７ۍ ته 

مخه وک７ه.
٤ او ٥ تصويرونه وگورئ. هنرمندانو وروسته 
موضوع گان３ له نقاشــ９ ＇خه ب５ل３ ک７ې او 
د خطونــو او رنگونو په ترکيــب ي３ پيل وک７ او 

أبسترک ي３ من＃ ته راوړ.
)٦ او ٧ تصوير ته پام وک７ئ.(

لــه هغه وروســته د شــلم３ پ７５ۍ پــه دويمه 
نيمايــي ک３ په هنر ک３ نــوې طريق３ مطرح 
شــوې. په هنري اثر ک３ هغه مفهوم د پست 
مدرن پيل و چــ３ د هنرمند د خيال او فکر 

＇خه ي３ زيات ارز＊ت درلود.
د هنرمند موخه د پست له ُمدرنيست ＇خه 
داوه چــ３ مخاطب فکر کولو او د هنري اثر 
درک کولــو، بيانولــو او واقعيــت ته متوجه 
کــ７ي، نو لــه دې امله پــه هنري اثــر ک３ د 
ليدونکي خيال او فکر، موندن３ له پخوانيو 

د ورو ＇خه زيات ارز＊ت پيداک７.

)٤ـ تصوير( )) تداوم خاطره(( د ))دالى(( اثر روغني رنگ د سورياليزم ١٩٣١ م

)٥ـ تصوير( ))ب３ حرکته وخت(( د ))ماگريت(( اثر روغني رنگ د ســورياليزم 
هنر  ١٩٣٨ م



 24 

تمرين: 
مدرن هنر  او پست مدرن هنرونه د سورياليزم له هنر ＇خه مخک３ هنرونو سره

 ＇ه توپير لري؟

)٦ـ تصوير( د ))کله(( اثر د ورځ پا３１ په کاغذ په روغني رنگ انتزاعي  هنر  ١٩٣٨ م

)٧ـ  تصويــر( ترکيــب بنــدي د ))موندريــان(( اثــر، تجريدي هنر  
١٩٢٠ م

)٨ ـ تصوير( يوه چوک９، د کوســوت اثر، د چوک９ تصوير او ليکن３، د پســت 
ُمدرن هنر ١٩٦٥ م
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8
له بيکاره کاغذي قطيو ＇خه د السي کار 

جوړول

په ب３ کاره قطيو باندې ＇ه کوئ؟
 کولى شئ چ３ له هغ３ ＇خه ابتکاري حجمونه 

جوړ ک７ئ؟

زموږ په شاوخواک３ ډ４ر لو＊ي موجود دي چ３ له هغو ＇خه د هنري فعاليتونو 
لپاره گ＂ه واخلو. تر اوسه مو د سيم يا ميخ،طبيعي موادو او بيکاره کاغذو ＇خه 
د  لکه:  قطيو،  له  اوس غواړو چ３  ک７ي دي؟  ابتکاري شکلونه جوړ  ＊کلي 
اورلگيد قط９، د م５وو د اوبو قط９، د کاغذي دسمالونو قط９، د غا＊ونو د کريم 
قط９، د چاى قط９ او ... دا ！ول３ تجربه ک７و. د دې لوست تصويرونو ته پاملرنه 
وک７ئ. د م５وو د اوبو د قطيو او د کاغذي دسمالونو له قطيو ＇خه مو پيکپ 
مو！ر جوړ ک７ی دى. د دې السي کار مرحلوته پام وک７ئ. له ب５کاره قطيو ＇خه 
د السي کار جوړول په دوو طريقو سرته رسولى شئ. په لوم７ى طريقه ک３ قطي 
＇نگ په ＇نگ ک８５دئ، تر＇و وگورئ چ３  کوم شکل د جوړلو لپاره مناسب 
دی. په دويمه طريقه ک３ د خپل３ خو＊３ شکل و！اکئ. وروسته د خپل３ خو＊３ 
د شکل متناسب３ قط９ را！ول３ ک７ئ او هغه جوړ ک７ئ. د مثال په توگه د ب５لو ب５لو 
وسيلو، لکه: سرويس، الوتکه، ب７５ۍ، گ７ندى مو！ر، مو！رسيکل او .. وروسته 
لپاره مناسب وي را واخلئ،  بيا هغه قط９ چ３ تاس３ ！اکلی دي او د جوړ４دو 
شکل  ستاس３  تر＇و  ون＋لوئ،  سره  شان  په  شکل  د  خو＊３  د  ستاس３  قط９ 

لوست
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جوړشي. کولى شئ د قطيو اضافي برخ３ په بياتي قطع ک７ئ او ＄ين３ نورې برخ３ ي３ د 
خپل خوښ شوي شکل په شان جوړې ک７ئ. )د پيکپ مو！ر د ！ير تصويروته پام وک７ئ( 
وروسته ي３ په رنگه کاغذونو پوښ ک７ی او بيا هغه رنگه ک７ئ چ３ ＊کلى شي د کار په اخير 

ک３، د موضوع جزئيات جوړ او السي کار مو تزئين يا ＊کلی ک７ئ.

تمرين:
له مقوا قطيو ＇خه د خپل３ خو＊３ موضوع جوړه او ＊کال ورک７ئ.

)٢ ـ تصوير(  د اوبو د م５وې قط９ د ！اير په شکل بياتي شوي دي)١ ـ تصوير(  ب５کاره قط９

)٤ ـ تصوير(  د قطيو مخونه په رنگه کاغذ پو＊ل شويدی، ＊ي＋３ او نور )٣ ـ تصوير(  ب５کاره قط９ د پيکپ مو！ر په شکل سره ن＋لول شوي دي
جزئيات پرې اضافه شوي دي
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9

د هندسي ډيزاينونو کاپي کول

د جام منار د خ＋تو ډيزاينونه مو ليدلي دي؟

ب５لو  ب５لو  مسلمانو هنرمندانو له هندسي شکلونو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ د 
أثارو په ＊کال ک３ د ډ４ر زيات مهارت درلودونکي دي.

هندسي ډيزاينونه له هندس３ قاعدو سره سم ان％ور８４ي. دا ډيزاينونه د ودانيو 
د ＊کال لپاره کارول شوي دي، ＄که چ３ هندسي ډيزاينونه خ＋ت３ او کاش９ 

چ３ د مسطيل او مربع په شان وي، کارول ي３ اسان دي.
ته  ودانيو  پو＊لي دي،  ي３  د４والونه  تکرار چ３  منظم  هندسي شکلونو  د    
ي３ ＄انگ７ې ＊کال ورب＋ل３ ده. ＄ين３ ډيزاينونه له هندسي  سطح３ ＇خه 
د  ي３  نور  او ＄ين３  او ＇و ضلعي  گان３  مربع  مثلثونه،  لکه:  ترکيب شوي، 
هندسي سطحوله ليکنو سره يو ＄ای راغلي دي. د جام د منار ډيزاينونه چ３ 
په هندسي سطحو جوړ شوي دي په غور وگورئ، په هغو ک３ د ))الحکم 
اهلل(( جمله چ３ په هندسي سطحو ک＋ل شو４ده له ليکن３ سره مقايسه ک７ئ. 
په ！ولو طرحو ک３ د هندسي سطحو او د هغ３ وروستني ترکيب ته پام وک７ئ. 

وگورئ چ３ هنري ذوق د هندس３ له علم سره ＇ه ډول ارتباط پيدا کوي.

لوست
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له ترس کاغذ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره هندسي ب５ل ب５ل ډيزاينونه  په ډبل کاغذ او يا  په 
مقوا باندې  کاپي ک７ئ، وروسته هغه د الندې ډيزاين په شکل رنگه ک７ئ.

تمرين:
١: په کومو تصويرونو ک３ هندسي شکلونه وينئ؟

٢: ستاسي په چاپيريال ک３ هندسي شکلونه موجود دي، هغه پيداک７ئ او د هغوى نظم ته پاملرنه وک７ئ.
٣: د يوه ساده هندسي شکل  له ډيزاين ＇خه يوه کاپي جوړه ک７ئ او بياي３ رنگه ک７ئ.

)١ ـ تصوير(  ډيزاين د ترس کاغذ په واسطه 
پلي شوي دي

)٢ ـ تصوير(  دب５لو ب５لو برخو ډيزاين رنگه شوی؟

)٣ ـ تصوير(  د هندسي شکلونو ډيزاين جوړ شوی دی
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10
د افغانستان له هنري مؤسسو سره بلدتيا

پوه８５ئ چ３ هنرمندان په کومو مؤسسو ک３ 
تحصيل کوي؟

په افغانســتان ک３ د هنرمندانو د روزلو لپاره د زده ک７ې ب５ل３ ب５ل３ مؤسســ３ شتون  لري.        
د هنر عالقمندان کولى شــي په دې مرکزونو ک３ د هنر په مختلفو ＇انگو ک３ تحصيل 

وک７ي چ３ هغه عبارت دي له:
 د کابل د صنايعو نفيسه ＊وون％ی  دا ＊وون％ی د پروفيسور غالم محمدخان 
ميمنگي په وړانديز په ١٣٠٢ هـ . ش کال ک３ تآسيس شو، تر＇و عالقه لرونکي په ب５لو 
ب５لو ＇انگو، لکه: نقاشي، ان％ورگري، مهندسي، سراميک، نجاري، اوبدل او طباعتي 
ک３ تحصيل وک７ي. له دې ＊وون％ي ＇خه ډ４ر تک７ه استادان چ３ په شرق ک３ ي３ سارى 
نه درلود، فارغ شــوي دي، لکه: اســتاد )غوث الدين خان(، استاد کريم شاه خان استاد 

خير محمد خان عطايي او استاد خيرمحمد خان ياري.
 د غالم محمد ميمنگي ＊وون％ی: دا ＊وون％ی د محمد ظاهر شاه د سلطنت 
په دوران ک３ د اطالعاتو او فرهنگ وزارت په چوکاټ ک３ جوړشو. د مستظرفه صنايعو  
د  کورســونو په نوم ياد４ده چ３ په لوم７نيو وختونو ک３ يوازې ان％ور گري په ک３ تدريس 
ک５دله، وروســته بيا دا ＊ــوون％ی د غالم محمد ميمنگي په نوم ونومول شــو چ３ ب５ل３ 
ب５ل３ هنري ＇انگ３، لکه: مجســمه جوړونه، ميناتوري په هغ３ باندې ورزيات３ شــوې. 
په دې ＊ــوون％ي ک３ د استاد خيرمحمد خان عطايي او استاد خير محمد خان ياري تر 

الر＊وون３ الندې ډ４ر زده کوونکي وروزل شول. 
 د ＊ـــکلو هنرونو پوهن％ی: د ＊ــکلو هنرونو ديپارتمنت په لوم７نيو وختو ک３ 

د کابل پوهنتون د ادبياتو د پوهن％ي په چوکاټ ک３ د ســردار محمد داود خان  د 
جمهوريت په دوران ک３ تآسيس شو. په ١٣٦٣ هـ . ش کال ک３ د کابل پوهنتون 
د ادبياتو له پوهن％ي ＇خه جال او د ＊کلو هنرونو د پوهن％ي په نوم ونومول شو. 
په دې پوهن％ي ک３ د نقاش９ ، گرافيک ، تياتر، موسيق９ او د مجسم３ جوړون３ 

لوست
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ديپارتمنتونه شــتون لري چ３ ډ４ر تک７ه او تجربه لرونکي اســتاذان د هنر په ب５لو 
ب５لو ＇انگو ک３ د شاگردانو په روزنه او تدريس بوخت دي.

 د کابل د خراباتو ＊ـــوون％ی:  دا ＊ــوون％ی د لوم７ي ＄ل لپاره د اصيل３ 
افغاني موسيق９ د زده ک７ې لپاره د استاد قاسم افغان ، استاد غالم حسين، قربان علي 
خان او استاد پياراخان لخوا د موسيق９ د زده ک７ې لپاره تآسيس شو. په دې ＊وون％ي 
ک３ زده کوونکو د سندروويل او  د موسيقي د ألو غ８ول په مسلکي ډول زده 
کول، تر＇و په جشــنونو، دولتي او رسمي محفلونو او د ولسونو د خو＊يو 
په مراسمو ک３ گ６ون وک７ي او خپل هنر د خلکو خدمت ته وړاندې ک７ي 

لکه استاد قاسم چ３ په يوه بيت ک３ داسي وايي: 
ــى ام           چون به میدان آمدی مى دانى ام ــرت  افغان ــى  غی گرندان

چ３ وروسته استاد رحيم بخش دا شعر په کالسيک ډول ويلی دی، د دې مکتب زده 
کوونکو د افغاني اصيل هنر لپاره ســترې وياړن３ ترالســه ک７ې دي. په ＄انگ７ي ډول 
هندوســتان د ســترو استادانو لخوا اســتاد محمد حسين ســرأهنگ د موسيق９ د بابا 

لقب، د موسيق９ د سرتاج لقب گ＂لى دى.
 د موزيک ل５ســـه: د لوم７ي ＄ل لپاره په افغانســتان ک３ د موســيق９ رســمي 

ل５ســه ده چــ３ د پوهنــ３ وزارت په چوکاټ کــ３ په ١٣٥٣ هـــ ش کال ک３ د 
سردار محمد داود خان د حکومت په دوران ک３ تآسيس شوه. په دې ل５سه ک３ 
ســرب５ره په عالي موسيق９ نور مضمونونه، لکه: ســاينس، اجتماعيات، ادبيات 
هم تدريس ک８５ي.د موسيق９ په برخه ک３ نامتو استادان، لکه: استاذ فقير محمد 
ننگيالى، اســتاد اسماعيل عظيمي او استاد سليم سرمست موسيقي په علمي 
توگــه تدريس کوله. د دې ل５ســ３ زده کوونکو په ډلييــزو ترانو ک３ چ３ د ملي  
ټلويزيــون  ＇خه به ＊ــودل کيدې، گ６ون درلود. په دې ل５ســه ک３ کالســيکه 

موسيقي هم تدريس ک５ده.

تمرين:
١ ـ پوهي８ئ چ３ په راډيو ټلويزيون ک３ کوم هنرمندان مرسته کوي؟

٢ـ د هغو کسانو ترمن＃ چ３ د خپل３ عالق３ له مخ３ هنر سرته رسوي او هغه کسان چ３ له هنري ＊وون％ي 
＇خه فارغ شوي وي کوم توپيرونه لري؟

٣ـ هغه ＇وک چ３ له هنري ＊وون％يو ＇خه فارغ８５ي، کوم کارونه سرته رسوي؟
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له شعر ＇خه ان％ورگري

د يو ې کيس３ يا د يوه ＊کلي شعر له اور４دو وروسته ＇ه 
احساس درته پيدا ک８５ي او کوم تصويرونه مو په ذهن 

ک３ درگر＄ي؟

کله چ３ د غرو او د هغو د لمنو، گالنو، د＊تو، وگ７و، وطن او ... په هکله يو 
شعر اورو، داس３ احساس کوو چ３ په هغه فضا ک３ عمًال شتون لرو يا د دې 
وگ７و او شيانو سره اړيکه لرو. دا خيالونه کولى شو چ３ د ان％ورونو په ب２ه ي３ 
بيان ک７و. په دې ترتيب سره هر وگ７ى کوالى شي چ３ د خطونو، شکلونو او 
رنگونو په ژبه خپل احساس نوروته بيان ک７ي. هغه تصويرونه چ３ د يوه شعر 
له لوستلو ＇خه ستاس３ په ذهن ک３ درگر＄ي، په خپله خو＊ه رسامي ک７ئ. 
وروسته هغه رنگونه چ３ د شعر له فضا سره همغ８ي کوي، په هغه ي３ رنگه 
ک７ئ، خپل کارته په غور سره وگورئ او فکر وک７ئ چ３ نور کوم کوم شيان 
پرې اضافه ک７ئ چ３ د شعرله فضا سره زياته همغ８ي پيداک７ي او هر＇ه مو 
چ３ د شعر په هکله په فکر ک３ گر＄ي، پرې زيات ي３ ک７ئ تر＇و ستاس３ 

تصوير شعر ته ورنژدې شي.

لوست
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)١ ـ تصوير( له شعر ＇خه نقاشي د )فرشت３ أثر(

تمرين: 
يوشعر چ３ تاس３ ته په زړه پورې وي، انتخاب ک７ئ او بيا له خپل ＊وونکي سره مشوره وک７ئ، يو تصوير 

ان％ور ک７ئ چ３ د شعر مفهوم د شکلونو او رنگونو په ب２ه بيان ک７ي.
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له کمپيو！ر سره بلدتيا

تراوسه مو په کمپيو！ر کار ک７ى دى؟

کمپيو！ر هغه دستگاه ده چ３ د بر４＋نا پواسطه کارکوي چ３ مختلف امکانات لري، لکه: د متنونو 
ليکل، ان％ورگري، ډيزاينونه او د نقاش９ ب５ل３ ب５ل３ موضوع گان３ په دې دستگاه باندې په ساده گ９ او 
ډ４ره چ＂کتيا سره سرته رس８５ي. دا دستگاه له دوو برخو ＇خه  Software او HARDWARE جوړه 
شوی ده. د کمپيو！ر HARDWARE مختلف３ برخ３ لري، چ３ يوه له بل３ سره ن＋تي يا وصل شوي 
دي، لکه: کيس )CASE(، مانيتور )MONITOR(، يا هغه صفحه چ３ د ！لويزيون صفح３ ته ورته 
ده، د کيبورډ صفحه )KEYBOARD( چ３ د ！ايپ صفح３ ته ورته ده د )ليکلو او د مختلفو عملياتو 
لپاره استعمال８５ي( او موس )MOUSE( چ３ د يوې وړې دستگاه په مخ )پد( PAD  د کيبورډ تر＇نگ 
قرار لري. د هغ３ د ت２يو په ک３ کاږلو سره کولى شو چ３ د مانيتور په صفحه هره عالمه فعاله ک７و. 
د CURSOR چ３ د مانيتور پرمخ حرکت کوي، له موس )MOUSE( سره اړيکه لري او موس ته 
د حرکت ورکولو په نتيجه ک３ کولى شو چ３ د ＄اى ＊ود عالمCOURSER ３ ته تغيير ورک７و او د 
فعاليت سرته رسولو ＄اى، لکه: )د خط ايستل( په ن＋ه يا مشخص ک７و. د موس د ت２يو ک５کاږل د 
کليک CliCk په نوم ياد８４ي. په معمولي ډول د موس  له کي３２ خوا او ＊ي خوا ت２ی د )کي０ کليک او 

＊ي کليک( په نومونو ياد８４ي.
د ＄ين３ نورو فعاليتونو سرته رسولو لپاره الزمه ده چ３ ت９２ دوه واره کليک شي چ３ ډبل کليک ورته 

وايي.
)Software( په کمپيو！ر ک３ مختلف پروگرامونه شته چ３ په دستگاه ک３ وجود لري او په هره يوه 
ي３ کولى شو ＄انگ７ي کارونه سرته ورسوو، لکه: )$#"!P( پروگرام چ３ د رسام９ او نقاش９ لپاره 
کارول ک８５ي چ３ د وين６وز )windowS( يا د کمپيو！ر اصلي پروگرام سره مل دى.کله چ３ په کمپيو！ر 

لوست
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کار کوو، نو لوم７ى بايد هغه رو＊انه ک７و، د کمپيو！ر رو＊انه ک５دل د کيس 
پرمخ ت９２ او د مانيتور پرمخ ت９２ باندې سرته رس８５ي. کله چ３ کمپيو！ر 
 )welCome( رو＊انه کوئ، نو وين６وز په اتوماتيک ډول شروع ک８５ي او د

صفحه ＇رگند８４ي.
وروسته )deSktop( ＇رگند８４ي چ３ دا هغه ＄اى دى چ３ کولى شو په 

ب５لو ب５لو پروگرامونو باندې کار وک７و. يو شم５ر ايکونونه )iCon( د ډيسک ！اپ په مخ ليدل ک８５ي. 
دا په هغه پروگرامونو پورې اړه لري چ３ په کمپيو！ر ک３ نصب شوي دي او په هريوه ي３ چ３ کليک 
ک７ئ فعالي８ي. په دې سرب５ره دا ايکنونه د س＂ارټ )Start( په ت９２ پيل کولى شو. د س＂ارټ د ت９２ په 
کليک کولو سره د پروگرامونو جدول خالص８５ي او د ＄اى ＊ود )CurSor( عالمه په هريوه باندې 
بايد وساتي، نو يوبل پروگرام خالص８５ي. هر پروگرام مو چ３ خوښ وي کولی شئ د هغ３ فضا ته 
ننو＄ئ په هغ３ ک３ يوه ک７ک９ خالص８５ي چ３ ＄انگ７ي امکانات لري. د کار تر تمام５دو وروسته 

پرو－رام بايد بند ک７ئ.  د کمپيو！ر د －ل کولو لپاره ضروري ده چ３ له وين６وز ＇خه خارج شئ.
 )turn off Computer( ３ددې کار لپاره بايد د س＂ارټ مينو ته ننو＄ئ چ３ په الندين９ برخه ک３ ي

ليکل شوې ده هغه کليک ک７ئ.
يوه وړه ک７ک９ خالص８５ي د هغ３ په من＃ ک３ د )turn off Computer( ت９２ ده، هغه کليک ک７ئ 

چ３ وين６وز xp بند او کمپيو！ر －ل شي.

پورته )١ ـ تصوير( د کمپيوټر مختلف３ برخ３

تمرين:
په ！لويزيون ک３ د کمپيو！ر د زده ک７ې پروگرام ته وگورئ او د هغه په هکله سره وغ８４８ئ.

)٢ ـ تصوير( د کيبورډ صفحه
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د يوې ساده مينياتورۍ کاپي کول

کولى شئ چ３ د ترس له کاغذ پرته يوه 

کاپي جوړه ک７ئ؟

په اتم ！ولگي ک３ له ميناتورۍ سره بلد شوي ياست، ＇ه ډول کولى شئ چ３ 
له يوه ساده ميناتور ＇خه کاپي جوړه ک７ئ او د خپل３ خو＊３ ميناتور و！اکئ.  

په غور سره د ميناتور تصوير، خطونو، ډيزاينونو او رنگونو ته و گورئ.
له ترس            لپاره  او مختلفو ډيزاينونو د کاپي کولو  اوسه مو د يوې طرح３  تر 

کاغذ ＇خه گ＂ه اخيست３ ده؟
اوس ه）ه وک７ئ چ３ له ترس کاغذ پرته، لوم７ى هر شکل ته په ＄ير وگورئ 
او وروسته هغه ＇ه چ３ وينئ په ډ４ر زغم سره کاپي ک７ئ. يوه ！و！ه کاغذ د 
ميناتور د کاغذ په اندازه راواخلئ او لوم７ى د شکل لويه برخه په هغه ＇ه 
او  ان％ور ک７ئ  په شان  اصلي طرح３  د  لوى ＊کاري  نظر  په  چ３ ستاس３ 
وروسته ي３ د کوچنيو شکلونو په ان％ورولو پيل وک７ئ او ه）ه وک７ئ چ３ 

داصلي طرح３ په شان ي３ وکاږئ او خپل ان％ور تکميل ک７ئ.
جوړه شوې طرحه په شکاش＂يپ د م５ز په مخ او يا د رسام９ د تخت３ په مخ 
او  ترکيب ک７ئ  په شان  د رنگونو  نو رنگونه د اصلي طرح３  بيا  ون＋لوئ. 
هم５شه په ياد ولرئ کله چ３ رنگونه کاروئ، تر＇و پورې  چ３ يو رنگ وچ 

لوست
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شوى نه وي بل رنگ پر هغ３ باندې مه کاروئ، تر＇و وکولى شئ چ３ د رسم 
پر ＄اى ک７ئ. د کار له خالص５دو وروسته  په ＊ه شان پک３ ＄اى  جزئيات 
کاغذ د م５ز له سر اويا د رسام９ له تخت３ ＇خه جال ک７ئ او په يوه ＊ي＋ه يي 

چوکاټ ک３ ي３ وساتئ: له رو＊انه ＇خه د تياره ک５دو په لوري３ کاپي ک７ئ.

تمرين 
له يو ساده ميناتور ＇خه ي３ کاپي ک７ئ.

)٢ـ تصوير( طرحه په ترس کاغذ کاپي شوې ده.)١ـ تصوير( دا ميناتور د کمال الدين بهزاد اثر دى.

)٤ ـ تصوير( د تصوير رنگه شوې برخ３)٣ ـ تصوير( طرحه بل کاغذ ته کاپي شوې ده.
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د ب５لو ب５لو گل گن６نو سره بدتيا

پوه８５ئ چ３ په ！و！ه باندې گلدوزي ＇ومره 
لرغونتيا لري؟

د صفويانو په دوره ک３ افغاني او ايراني －ل －ن６نو ＄انگ７ى 
ظرافت درلود چ３ ن７يوال شهرت ي３ تر السه ک７ى و. 
د کندهار او هرات －ل －ن６ن３ امکان لري د هغ３ 
دورې محصول وي. په ننن９ ن７ۍ ک３ گل  گن６نه 
د هنري ＇انگو يوه دوديزه برخه ده چ３ په زياترو 
گل  دی.  وړ  پاملرن３  د  ارز＊ت  ي３  ک３  سيمو 
ډ４رو  له  افغانانوک３  په  چ３  دى  هنر  هغه  گن６نه 
پخوانيو زمانو ＇خه رواج لري چ３ په ＄انگ７ې 

＊کال او ظرافت ترسره ک８５ي.
پردو،  ＊کال،  د  کاليو  د  ＇خه  گن６ن３  گل 
＇ادرونو،  جاى نمازونو،  پو＊ونو،  ميز 
خول９ －انو او د أسونو او او＊انو د ＊کال 
گن６ن３  د گل  گ８５ي.  اخيستل  گ＂ه  لپاره 
طريق３ په درو برخو و４شل ک８５ي. په 

)تصویر1( 

لوست
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ک８５ي.  پو＊ل  نقشونو  رنگارنگ  په  ！و！ه  رخت  د  ！وله  ک３  طريقه  له  او 
لوم７يو تصويرونو ته پاملرنه وک７ئ. په دويمه طريقه ک３ د رخت د ！و！３  
يوه برخه گن６ل ک８５ي چ３ د گل گن６ن３ او د رخت د ＄مک３ د ＊کال 
وگورئ.  ته  تصوير  دويم  راوړي.  ته  من＃  ک３  ډيزاين  او  رنگ  په  اړيکه 
دريمه طريقه د دې هنر پر مختلل３ نمونه ده چ３ ب５ل ب５ل ډولونه لري، 
لکه: په ))گراف ک３ گن６نه(( چ３ يوه اندازه تار د باندې را وباسي او په 
ظريفو بخيو ي３ گن６ي او د هغ３ په شاوخوا باندې گل گن６نه کوي چ３ يو 

نوی ډيزاين من＃ ته راشي.
د گراف گن６ن３ نمون３ په دريم تصوير ک３ وگورئ.

)١ـ تصوير( د بخارا گن６نه
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د گل گن６نو لپاره د مختلفو ！وکرانو، د وري＋مو 
ک８５ي.  اخيستل  گ＂ه  ＇خه  تارونو  له  سن６و  او 
که چ５رې ＊کلي او تازه وي د طاليي رنگه او 
نقريي رنگه ور４＋مو او سن６و ＇خه دې استفاده 
په  اثر  يو ارز＊تناک  به  نتيجه ک３  په  وشي چ３ 
د  ک３  شکل  پن％م  او  ＇لورم  په  راشي.  الس 
نمونوته  دوو  سن６و  نقريي  او  ور４＋مو  طاليي 

پاملرنه وک７ئ. 
ډ４ر مهم ！کي په گل کن６نه ک３ د هغ３ کيفيت، 
ډ４ر  په  چ３  دي  رنگونه  او  ډيزاين  طرح، 
ظرافت  سره بايد سرته ورس８５ي او ډيزاينونه 
ي３ په دوو ډلو و４شل ک８５ي، لوم７ى د گالنو، 
و＊و، حيواناتو او انسانانو ان％ورونه تر ستر－و 
ک８５ي )٦ تصوير ک３ وگورئ.( په دويمه ډله 
ک３ هندسي شکلونه ترسترگو ک８５ي. سرب５ره 

)٣ تصوير(  په مخمل نقره گن６نه

)٤ـ تصوير(  په تافته باندې په طاليي رنگ سکوى

٢ـ تصوير( په سن６و گراف گن６نه

د ناوې شال په ١٢ پ７５ۍ ک３
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تمرين:
د گن６لو  او  ډيزاين  او د هغه د رنگ،  پيداک７ئ  نمونه  يوه  د گل گن６نو 

طريقه سره پرتله ک７ئ.

پردې کله کله د طرحو په من＃ ک３ ليکن３ هم گن６ل ک８５ي.)٧ تصوير 
ده چ３  نمونه  پورې  زړه  په  يوه  د سکوى  دا  وگورئ(  په ＄ير  ته 
په نننيو وختونوک３ د مسلمانانو ترمن＃ فولکلوريک دود دی. دا 
نمونه د قرأن کريم يو أيات دى چ３ د معظم３ کعب３ په پرده په 
طاليي رنگه په ور４＋مو او سن６و په تور بخمل په برجسته توگه 

گن６ل شوې ده.

)٨ ـ تصوير(  د کعب３ شريف３ د پردې 
پرمخ کن６ل شوى د قرانکريم ايات

)٧ ـ تصوير(  په هندسي شکلونو بلو＇ي ډيزاين
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د يوه ساده سکوى )گل گن６( جوړول

تر اوسه مو  د گل گن６ن３ ＇و نمون３ جوړې 
ک７ي دي؟

د رخت د مختلفو ！و！و د＊کال لپاره له گل گن６نو ＇خه استفاده وک７ئ.
گل گ２دل په ب５لو ب５لو طريقو سرته رس８５ي. تاس３ کولى شئ  چ３ د يوې 
！و！３ رخت د ＊کال لپاره د سکوى يوه طريقه انتخاب ک７ئ. د طرح３ د 
نقلولو طريق３ هم خورا زيات３ دي. ماهر گل گن６ونکی د طرح３ له انتقال 
هغه  او  کولى شي  ډيزاينونه سکوى  ب５ل  ب５ل  باندې  ！و！ه  پر  د رخت  پرته 

)١ ـ تصوير(  په رخت باندې گل گن６نه جوړ شوې ده)١ ـ تصوير(  په رخت باندې گل گن６نه جوړ شوې ده

لوست
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)٣ ـ تصوير(  د طرح３ د مختلفو برخو ډکيدل

＇وک چ３ ډ４ر مهارت نلري، هغوى د کاربن پيپر يا د طرح３ د خطونو 
په سوري کولو باندې د خاورو يا د سکرو ميده گي اچوي، تر＇و د 
رخت  پرمخ ي３ ن＋３ پات３ شي. د گل گن６لو د سرته رسولو لپاره، د 
يا ور４＋م او د رخت د کلک  رخت ！اکل شوې طرحه، رنگه سن６ 

نيولو لپاره يوه کارگاه تياره ک７ئ.
له الرې  ک５دو  د سوري  د طرح３  يا  او  پيپر  کاربن  د  لوم７ى طرحه 
رخت ته ورنقل ک７ئ. بيا طرحه په چپه گن６نه ډکه ک７ئ چ３ ډيزاين 
منظم شي. د دې لپاره چ３ طرحه مو ＊کل３ شي د سرو سن６و او يا 
د ور４＋مو په واسطه د هغ３ د من％ن９ برخ３ د ډک５دو ه）ه وک７ئ. 
په دې ډول طرحه له رنگ ＇خه ډکه او ＊کل３ ک８５ي. په ډک５دو ک３ 
ي３ کو＊（ وک７ئ چ３ ستن３ په منظم ډول د يوې او بل３ په ＇نگ 
ولگي８ي او د کار هي＆ ＄اى خالي پات３ نه شي او د طرح３ سطحه په 

رنگه سن６و يا وري＋مو وپو＊ل شي.
او وي３  قات  پای ک３ الزمه ده چ３ د رخت ＇لورخواوې  په  کار  د 
گن６ئ چ３ د وخت په ت５ريدو ي３ تارونه راونه وزي. جوړ شوى گل گن６ 
کولى شئ په چوکاټ ک３ وساتئ او يا هغه د بال＋ت، دستکول، کاليو 
او ... لپاره وکاروئ. او هم کولى شئ په دې کار، بال＋ت، روجايي، د 
ميز پوښ، د کميس ！＂ر، د لستو１و خول３،لمن او داس３ نوروته ＊کال 

ور وبخ＋ئ.

تمرين:
يوه طرحه انتخاب ک７ئ او په هغ３ ک３ گل گن６نه وک７ئ.

ـ تصوير(  تيار شوى گل گن６  ٤(
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د افغاني هنرمندانو پ５ژندنه

د معاصرو افغاني هنرمندانو د آثارو نمون３ مو 
ليدل３ دي؟

استاد کريم شاه خان:
کريم شاه خان په ١٢٩٨ هـ ش کال ک３ د کابل په ＊ارک３ د خپل ژوندانه 
لوم７نئ ور＄３ پيل ک７ې. استاد خپل３ زده ک７ې په اعداديه ک３ سرته رسولي 
او د رسام９ هنر ي３ د صنايعو په ＊وون％ي ک３ زده ک７. استاد کريم شاه خان 
له ＊وون％ي ＇خه تر خالص５دو وروسته د ＊وونکي مقدسه دنده ترالسه 
ک７ه چ３ ＇لوي＋ت کاله ي３ په پوره ايماندارۍ او اخالص دغه دنده ترسره 
ک７ه او د رسام９ د هنر د تدريس له الرې ي３ ډ４ر زده کوونکي وروزل. استاد 

د ډ４رو عالي اخالقو او ډ４ر ＊ه هنر خاوند و.
 دده هنري کارونه د رياليزم )واقعيت پالن３( په سبک برابر ووچ３ پر طبيعي 
منظرو سرب５ره د ＇ارويو او الوتونکو په سکيچ کولو ک３ ي３ ＄انگ７ى استعداد 
او لياقت درلود. استاد يو کتاب چ３ د وحشي او اهلي حيواناتو او الوتونکو 
د  ک３  کلونو  هـ ش  تر ١٣٣٣  په ١٣٣٢  ک７ چ３  تآليف  و،  ان％ورونه 
صنايعو د ＊وون％ي لخوا طرح او ډيزاين شو او د پوهن３ وزارت لخوا چاپ 
شو. استاد د شپيتم３ کاليزي په اخير ک３ په کابل ک３ له دې فاني ن７ۍ ＇خه 

سترگ３ پ＂３ ک７ې.

لوست
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استاد شبنم:
استاد غالم محی الدين شبنم د عبدالرحمن زوى په ١٣١٤ هـ ش کال 
ترسره  له  ثانوي زده ک７و  او  ابتدايي  د  په مرکز ک３ وز８４يد.  ک３ د غزني 
راوړ  ته  الس  ＇خه  ه５واد  له  فلپين  د  ليسانس  خپل  ي３  وروسته  کولو 
لپاره د کابل په  ب５رته وطن ته راستون شو. استاد شبنم د لوم７ي ＄ل  او 
دارالمعلمين ک３ د هنر د ＊وونکي په حيث مقرر شو. د خدمت په ٣٩ 
کلنه دوره ک３ د خپلو شاگردانو او کاري ان６يواالنو لپاره زړه سوانده او＊ه 
پام وړ وياړن３، لکه: ن＋انونه،  په دوره ک３ ي３ د  ＊وونکى و. د خدمت 
م６الونه، تقدير نام３ ترالسه ک７ې دي. استاد شبنم په ابتکاري هنر ک３ د 
افغانستان د هنر يو غ＋تلی او وتلی شخصيت و چ３ ډ４ر أثار لري. سرب５ره 

پر هنري کارونو د هنر په هکله تآليفات هم لري.
لکه «د ＄وانانو لپاره د نقاش９ د تدريس الر＊ود» چ３ په ١٣٨٠ هـ. ش 
کال ک３ چاپ شوی دی او بل کتاب ي３ «نقاشان معاصر افغانستان» دی 

چ３ په ١٣٨١ هـ ش کال ک３ چاپ شوی دى.

تمرين:
د خپل چاپ５ريال له الوتونکو ＇خه يو سک５چ ک７ئ.
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17
د قرآني آيتونو را بر سيره او برجسته 

کول

تر اوسه مو ډبرين３ او خ＂ين３ لرغون３ لوح３ ليدلي 
دي؟

دا لوح３ مو په کوم ＄اى ک３ ليدل３ دي؟

يا په اسالمي  او  په گران ه５واد ک３ ډبرين３ لوح３ په ＊کلو ډيزاينونو  زموږ 
خطونو ＊کلي شوي دي. پخوان９ ودان９ په ＊کلو ډيزاينونو په ＄انگ７ي ډول  
جوماتونه ＊کلي شوي دي. اسالمي خطونو ＇خه په گ＂ه اخيستنه، په ودانيو 
د ذکر  لوى خداى>  د  او  تبرک  ليکن３ د ＊کال،  أياتونو  قرأني  د  باندې 
لپاره دي. تاس３ هم کولى شئ چ３ د نامتو خطاطانو ليکن３ پيداک７ئ او د 
هغو له مخ３ يوه ＊کل３ خ＂ينه لوحه د خپل کور د ＊کال لپاره جوړه ک７ئ. 
لوم７ى د ＊کلي خط يوه نمونه پيداک７ئ. د قرأنکريم د أياتونو د جوړولو په 
وخت ک３ بايد اودس وک７ئ. د خطونو ＇ن６ې په ډ４ر غور په بياتي غو＇３ 

) ٢ تصوير ( طرحه د خ＂３ صفح３ ته ) ١ تصوير (خ＂ه او صفحه جوړه ده
نقل شو４ده.

لوست
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تمرين:
د اسالمي خطونو يوه ساده او ＊کل３ نمونه په برجسته توگه جوړه ک７ئ او هغه په 

رنگونو ＊کل３ ک７ئ.

ک７ئ او ه）ه وک７ئ چ３ د ليکن３ ＄اى په منظم ډول قطع او د ليکن３ 
＄اى خالي شي. تياره شوې طرحه د خ＂ين３ لوح３ په سرچ３ ٢ سانتي 
متره قطر ولري، ک８５دئ او کاغذي طرحه د سنجاق په واسطه په خ＂ه ک３ 
کلکه ک７ئ. د ليکن３ ＄ايونه په يوه شي چ３ نو که ي３ ډ４ره ظريفه وي، په 
ډ４ر غور او دقت ژور ک７ئ، بيا کلک شوی کاغذ د لوح３ له مخ３ پورته 
ک７ئ، وروسته له هغ３ د يوه سانتي متر په اندازه اضافي خ＂ه ترې وباسئ 
چ３ ليکنه را بر سيره شي. بيا د ليکن３ ＇ن６ې ＊و３ﾦ يا صاف３ ک７ئ او 
تر وچ５دو  نو  پر８４دئ چ３ د خ＂و لوحه وچه شي. که خو＊ه مو شوه، 
وروسته کولى شئ هغه رنگه ک７ئ او پر هغ３ باندې و رنس ووهئ چ３ 

＄النده شي.

)٤ تصوير ( جوړه شوې صفحه هواره او )٣ تصوير( اضافي خ＂ه له صفح３ وباسى.
＊وﾦه ک７ئ.
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په نقاش９ ک３ له)PAINT( پروگرام ＇خه 
گ＂ه اخيستنه

تاسي کولى شئ چ３ په کمپيو！ر نقاشي وک７ئ؟

د )PAINT( له پروگرام ＇خه د استفادې لپاره لوم７ى کمپيو！ر رو＊انه 
ک７ئ.

کله چ３ د مانيتور )DESKTOP( پرمخ اصلي صفحه ＇رگنده شي د 
س＂ارټ)START(د ت９２ په کليک کولو سره چ３ د صفح３ په الند４ن９ 

)PAINT صفحه په مانيتور ک３.

لوست



 48 

برخه ک３ کي０ لوري ته ده،)PROGRAMS( ليکن３ ته يوسئ، يوه نوې 
مينو خالص８５ي. په دې مينو کACCESSORIES(  ３ ( پيداک７ئ او د 
＄اى ＊ود ن＋ه هغ３ ته ورولئ. په ترتيب يوه بله نوى مينو خالصي８ي چ３ 
په هغ３ ک３ د )PAINT( پروگرام وجود لري او په هغه باندې بايد کليک 
شي چ３ د)PAINT( پروگرام ته ور داخل شئ. د)PAINT( ک７ک９ په يوه 
لويه سپينه او رنگه صفحه ک３ په اصلي برخه ک３ شامله ده. کولى شئ 
چ３ پر هغ３ باندې ان％ورگري او نقاشي وک７ئ. د دې صفح３ په چپ 
پورتني طرف ک３ د ان％ورگرۍ لو＊ي او وسيل３ ليدل ک８５ي، لکه: پنسل، 
پنسل پاک، برس، رنگ او ... چ３ هر يو ي３ په کليک کولو سره فعاله 
ک８５ي او بيا د برس په حرکت خطونه مشخص ک７ئ. د پنسل، برس يا د 
رنگ په عالمو باندې کليک وک７ئ او د موس په حرکت د خپل３ خو＊３ 
هغ３  په  ک７ئ  فعاله  بله عالمه  وروسته  ک７ئ.  ان％ور  او شکلونه  خطونه 
باندې په کليک کولو نوي شکلونه د هغ３ پرمخ وکاږئ.دې کار ته ادامه 
ورک７ئ چ３ له ！ولو وسيلو سره بلد شئ. د صفح３ په الندين９ برخه چپ３ 

)تصویر 2( 
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خواته د رنگ پل５ وجود لري چ３ د تور او سپين په گ６ون ٢٦ رنگونه 
دي. د دې رنگونو د هريوه په کليک کولو کولى شئ د خپل３ خو＊３ رنگ 
فعال ک７ئ تر＇و رنگه خطونه او شکلونه رسم ک７ئ. د رنگ سطل چ３ د 
عمودي مينو د پورتن９ برخ３ په چپ طرف ک３ شتون لري د صفح３ په 
الندې پل５ د هر رنگ په کليک کولو سره کولی شئ ب５لي ب５لي سطح３ 

رنگه ک７ئ.
کليک  )IMAGE(！ن９  د  ليکنوته ＄ير شي  پورتن９ چپ３ خوا  د صفح３ 
)CLEAR IMAGE)３ک７ئ چ３ کوچن９ مينو خالصه شي، په دې مينو ک
د  له سطل ＇خه  نگ  در  اوس  سپينه شي،  بيا  ک７ئ چ３ صفحه  کليک 
خپل３ خو＊３ په رنگ اصلي صفحه رنگه گ７ئ. وروسته په وسيلو او نورو 
رنگونو رسامي او نقاشي وک７ئ. که چ５رې د پلي په هر يو رنگ کليک 
وک７ئ، يوه وړوک３ ک７ک９ خالصي８ي چ３ هغه ډ４ر زيات رنگونه ستاسي په 
واک ک３ درکوي. تاس３ کولى شئ چ３ د دې جدول هريو رنگ چ３ ！اکئ د 
&% د ت９２ په کليک کولو هغه رنگ فعال ک７ئ. بيا ک５دلى شي چ３ رسامي 
او رنگ اميزي پرې و ک７ئ. که غواړئ چ３ له نورو ب５لو ب５لو رنگونو ＇خه 
گ＂ه واخلئ، نو د )DEFINE CUSTOM COLORS)ت９２ کليک ک７ئ، 
تر＇و د ب５لو ب５لو رنگونو جدول ستاس３ په واک ک３ درک７ي. د هرې برخ３ 

)تصویر 4( )تصویر3(
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)تصوير 6(

تمرين:
د)PAINT(پرگروام په مرسته د خپل３ خو＊３ موضوع ان％ور ک７ئ.

په کليک کولو د جدول ب５لو ب５لو رنگونو درج３ يعن３ تياره او رو＊انه رنگونه 
د يوې نرۍ فيت３ پر مخ د جدول ＊９ خواته ليدلی شئ او په هريوه ي３ چ３ 
کليک ک７ئ او بيا د )&%(ت９２ کليک ک７ئ ستاسي د خو＊３ رنگ فعالي８ي. 
د نوي رنگ تر انتخابولو وروسته )ADD TO CUSTOM COLOR( کليک 

ک７ئ، دا نوى رنگ په رنگه پل５ ک３ په اصلي صفحه ور زياتي８ي.
دې پروگرام سره په بلد４دو سره کولى شئ چ３ ب５ل ب５ل تصويرونه نقاشي ک７ئ 
او خپل ذهني خيالونه، ابتکاري طرح３، هندسي طرح３ او أزاد شکلونه له  

خپل３ خو＊３ سره سم ان％ور ک７ئ.
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د افغانستان له ملي موزيمونو سره بلدتيا

د کندهار موزيم:
د کندهار د موزيم لرغوني لو＊ي او أثار تر ١٣٣٤ هـ ش کال د ＊اروال９ د وسايلو سره يو＄اى ساتل 
ک５دل. په همدې کال ک３ د کندهار د نايب الحکومه عبدالغني خان په امر او الر＊وونه د ＊اروال９ 
دفترونه او د موزيم ماموريت سره جال شول. د موزيم لپاره يوه خونه و ټاکل شوه چ３ لرغوني أثار د 
نندارې لپاره په ک３ په منظم ډول ک５＋ودل شول. په ١٣٣٩ هـ ش کال ک３ د پوهن３ وزارت د اقدام له 
مخ３ موزيم له ＊اروال９ ＇خه جال له ٧٠٠ أثارو سره د پوهن３ په مديريت پورې وت７ل شو. د دې موزيم 

＄ين３ أثار د دولتي ادارو لخوا اهدا شوي وو او ＄ين３ نور ي３ له بازار ＇خه رانيول شوي وو.

د غزني موزيم:
د لرغونو أثارو د زيات５دو په وجه چ３ په يوه خونه ک３ ساتل ک５دل، د غزني موزيم تآسيس شو د دې 
موزيم أثار ＄ين３ په نا＇اپي ډول الس ته راغلي دي، لکه: د ب５لو ب５لو زمانو لرغوني سک３، خطي 
نسخ３ او هغه د ډبرو د لو＊و ټوټ３ چ３ د سلطان محمود غزنوي د مقبرې په ودان９ ک３ ساتل ک５دې. 
د اي＂الوي لرغون پ５ژندونکو د کيندلو په نتيجه ک３ چ３ د غزني په مختلفو سيمو ک３ ي３ وک７ې، ډ４ر 
لرغون３ أثار السته راغلل چ３ ＄ين３ ي３ له اسالم ＇خه مخک３ او ＄ين３ نور ي３ په اسالمي دورو 
پورې ت７او درلود، نو ＄که پس له هغ３ د غزني موزيم زيات ارز＊ت پيداک７. د غزني د موزيم أثار 
دوه ډوله دي. يو ډول هغه أثار دي چ３ تر کيندنو پرته الس ته راغلي دي، په عمومي ډول د غزني 

له بازار ＇خه اخيستل شوي دي، لکه :
قلمي نسخ３، ډبرې ، لوح３ او فلزې أثار چ３ د غزني له ＊ار ＇خه دباندې له اطرافو ＇خه الس ته 
راغلي دي او د غزنويانو په دورو پورې اړه لري چ３ په هغو ک３ دوې لوي３ ک＂وې چ３ په هغ３ باندې د 
مات شوي صليب او په کوفي خط د ليکنو عالم３ موجودې  دي، د زمريانو مجسم３ چ３ په ب２ونو 
د اوبو د فوارو او يا شيندلو استفاده ترې ک５ده. د مرمرو ډبرې چ３ په هغ３ باندې د حيواناتو ＇５رې په 
خيالي ب２ه کيندل شوې وې، سک３، سفال３ لو＊ي، د ＊کال ټوټ３ چ３ په غالب گمان يا له خ＂３ او 
＄ين３ ي３ له محلي گچ ＇خه دي. د دې أثارو په ډله ک３ شامل دي. د غزني د موزيم ارز＊ت په دوو 
اصلونو ک３ نغ＋تی دی. لوم７ى دا چ３ موزيم د غزنويانو د دوران د هنري سبک ＊کارندويي کوي 

او دويم دا چ３ د غزني د موزيم ＄ين３ أثار له اسالم ＇خه په مخک３ دورو پورې ت７او  لري.


