د پوهن ３وزارت

نهم ！ولگى

د چاپ کال 1398 :هـ  .ش.

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پﻮﻫن ３وزارت

پـ＋ــتﻮ
نﻬم ！ﻮلگﻰ

د چاپ کال ١٣٩٨:ﻫـ.ش.

أالف

د تاب ان ت او

----------------------------------------------------مضمون پ تو

مؤلف ن د تعل مي نصاب د پ تو ب او ادب اتو څان

د در

تابونو مؤلف

ا يټ وون ي د پ تو ب د ا ډيټ ډ پار نټ غ ي
ټول

دم

نهم

به پ تو

ان شاف ور وون

خ روون

د اپ ال

د تعل مي نصاب د پراخت ا او در

تابونو د تأل ف لو ر است

د پوهن وزارت د اړ و او عامه پوهاوي ر است
هجري شم

د اپ ا
اپخونه

بر نال

ته curriculum@moe.gov.af

----------------------------------------------------تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن
د در
پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه
وزارت ه محفوظ د په بازار
قانو
بب

چلند

ي

د

ن د ز ر غام

اقرأ باسم رب
مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي
ش ر ه ا وو
د لو او ب ون خدا
اله
له نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف
لوم ن غام ورته لوستل و درود وايو
هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله
ولو ته اره ده
رن ه
تاب وون
زده وون
به د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون
د ه واد
اداره او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي
د وون او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د
وهن وزارت د م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو
ته من د
له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه
وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او
ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو
د با يفيته در
ا لري مو ه د باور يو
توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه
تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو
وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و
ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا
ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم
هي ول ه ه او
تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو
د ه واد ب يانو ته د د در
زيار او
هاند ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه
ه ه د نيت لوست ل
و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در
و
ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن
د نن ور
ي
او ور اوس دون وي
د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت
همدا راز له خو و زده وون و خه
و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته
ه روسه د
خه ه ورته ي او د زده
ه درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي
د
د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه
ه ا
دي مننه وم او د لو
دون هل ل
د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست
بريا غوا م
له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه
خدا
وه
و ي خ لوا
وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له
د معياري او رمختل
او سو اله وي
د وهن وزير
د تور محمد م ويس بلخ

ج

فﻬرست
شﻤ５رې
لﻮﻣ７ى لﻮست
دوﻳﻢ لﻮست
درﻳﻢ لﻮست
＇لﻮرم لﻮست
پﻨ％ﻢ لﻮست
شپ８م لﻮست

د

سرلﻴکﻮﻧﻪ
د لﻮى ＇＋تﻦ پﻪ ﻧاﻣﻪ
د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر ستاﻳﻨﻪ
د ﻣلﻲ ﻳﻮوالﻲ ارز＊ت او اړتﻴا
ولسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ
فعل  :د جﻤل ３ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ
کار او زﻳار

ﻣخﻮﻧﻪ
١
٥
٩
١٣
١٧
٢٥

اووم لﻮست
اتﻢ لﻮست
ﻧﻬﻢ لﻮست
لسﻢ لﻮست
ﻳﻮولسﻢ لﻮست
دولسﻢ لﻮست
دﻳارلسﻢ لﻮست
＇ﻮارلسﻢ لﻮست
پﻨ％لسﻢ لﻮست
شپاړسﻢ لﻮست
اووه لسﻢ لﻮست
اتلسﻢ لﻮست
ﻧﻮلسﻢ لﻮست
شلﻢ لﻮست
ﻳﻮ وﻳشتﻢ لﻮست
دوه وﻳشتﻢ لﻮست
دروﻳشتﻢ لﻮست
＇لﻮروﻳشتﻢ لﻮست
پﻨ％ﻪ وﻳشتﻢ لﻮست
شپ ８وﻳشتﻢ لﻮست
اووه وﻳشتﻢ لﻮست
اتﻪ وﻳشتﻢ لﻮست

د او＊کﻮ ارزاﻧﻲ
ﻣلﻲ ارشﻴف
عادل وا کﻤﻦ
عبدالرؤف ب５ﻨﻮا
د ＄ﻨ／لﻮﻧﻮ ارز＊ت
لﻮب ３او روغتﻴا
وﻳکتﻮر ﻫﻮ－ﻮ
د بشر حقﻮﻧﻪ
بلخﻲ ابﻦ سﻴﻨا
د کابل باﻻ حصار
بﻲ بﻲ زﻳﻨب
کتاب او کتابتﻮن
د سﻮل ３ﻧ７ۍ
قﻴدوﻧﻪ
ﻧشﻪ _ ستره بدﻣرغﻲ
پ＂ﻪ خزاﻧﻪ
ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮره شال
د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ شکﻤﻨ ３سﻴﻤ３
باﻣﻴان ﻳﻮه لرغﻮﻧ ３تارﻳخﻲ سﻴﻤﻪ
سره ﻣﻴاشت
صدرخان خ＂ک
د ولسﻲ ادب ډولﻮﻧﻪ او ＄اﻧگ７تﻴاوې
وﻳﻴپاﻧ／ﻪ

٢٩
٣٣
٣٧
٤١
٤٧
٥١
٥٧
٦١
٦٧
٧٣
٧٩
٨٥
٩١
٩٥
١٠١
١٠٥
١١١
١١٧
١٢٣
١٢٧
١٣٣
١٣٩
١٤٤

ه

ﻟﻮﻣ７ى ﻟﻮست

د لﻮى ＇＋تن

په نامه

ـ ＇ﻮک د ډ４رو سترو صﻔتﻮﻧﻮ وړ او ﻻﻳﻖ دى؟
ـ د ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ د پ＋تﻮ ﻟﻮستﻮﻧﻮ پﻪ کتابﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ د حﻤد تر سرﻟﻴک ﻻﻧدې د چا
ستاﻳﻨ ３او صﻔتﻮﻧﻪ ﻟﻮستﻠﻲ دي؟
حﻤد پﻪ ﻟﻐت ک ３ثﻨا او صﻔت تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک ３ﻫﻐﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪ وﻳﻨا ﻳا
کﻼم دى چ ３د اهلل ستاﻳﻨﻪ پک ３شﻮې وي .اوس ﻟﻪ تاسﻮ ＇خﻪ ＇ﻮک کﻮﻻى
شﻲ ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳﻲ؟
ﻣﻮږ او تاسﻮ د دې ！ﻮﻟگﻲ د ﻟﻮست پﻴﻞ د((ﻳﻮﻧس خﻴبري)) پﻪ حﻤدﻳﻪ شعر کﻮو.
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ﻟــکــﻪ ذات دى ﻟـــﻪ أﻓــتــﻪ پـــﻪ اﻣــــان ستا
ﻫس ３ﻧشتﻪ دى صــﻔــات ﻟــره ﻧﻘصان ستا
کـــﻪ پـــﻪ ســـﻞ ژبــــ ３ﻳـــ ３واﻳــــﻲ تـــر ﻗﻴاﻣتﻪ
ﻳــﻮ صــﻔــت بــﻪ تــﻤــام ﻧـــﻪ کــا واصـــﻔـــان ستا
ﻟــــﻪ ازﻟــــــﻪ ﻗـــدﻳـــﻢ تــــﻪ ﻳــــ ３بــــ ３زواﻟـــــﻪ
ابـــــدا ســــره ﻫــســتــﻲ ده جــــاوﻳــــدان ستا
د ﻗﻴاﻣت پﻪ سخت ﻣﻨزل بﻪ ﻳ ３شﻔﻴع وي
چــا چــ ３ﻻس دى ﻟــگــﻮﻟــﻰ پــﻪ ﻗـــرآن ستا
ﻓــر＊ــتــ ３دې ﻣــﻘــ５ــدې پــر خــدﻣــت شــﻮ ې
د ﻓــرﻣــان رســـ ９پــﻪ ﻏـــاړه اﻧــس وجـــان ستا
چــ ３پــﻪ احــســﻦ تــﻘــﻮﻳــﻢ بــاﻧــدې پــﻴــدا شﻮ
دا عجب ﻓضﻞ عظﻴﻢ دى پــﻪ اﻧــســان ستا
ﻟـــﻪ عــدﻣــﻪ دې وجــــﻮد د ﻫــســتــ ９ورکـــ７
پــﻪ دا ﻓــضــﻞ دې شــاکــر دي بــﻨــدگــان ستا
چ ３دې خــﻼص ک ７د زﻧــار ﻟﻪ سختﻪ بﻨده
دم پــﻪ دم دې شکر کــاﻧــدي ﻣسﻠﻤان ستا
اﻣﻴدوار د خداى ﻟﻪ ﻓضﻠﻪ شﻪ ((ﻳﻮﻧسﻪ))!
تـــر کــرﻣــﻪ پــــﻮرې ﻫــ５ــ＆ دي گــﻨــاﻫــان ستا
(ﻳﻮﻧس خﻴبري) زﻣﻮږ د پخﻮاﻧﻴﻮ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د دوﻟسﻤ ３ﻫـ  .ق.
پ７５ۍ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ شاعر دى .د رحﻤان بابا د ادبﻲ ﻣکتب پﻴرو او د شعروﻧﻮ دﻳﻮان ﻳ３
چاپ شﻮى دى.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د اهلل ذات ب ３زواﻟﻪ او صﻔتﻮﻧﻪ ﻳ ３ډ４ر زﻳات دي .صﻔتﻮﻧﻪ او ستاﻳﻨ ３ﻳ３
دوﻣره ډ４رې دي چ ３ﻫﻴ（ﻮک ﻳ ３پاى تﻪ ﻧشﻲ رسﻮﻟﻰ .ﻓر＊ت ３او ﻣﻼﻳک ،３اﻧس و
جﻦ د ﻫﻐﻪ ذات ﻓرﻣان ﻣﻨﻮﻧکﻲ دي .اﻧسان ﻳ ３پﻪ ډ４رې ＊کﻠ５＇ ３رې پﻴدا ک７ى چ３
دا ﻳ ３پرې ﻟﻮى ﻓضﻞ او احسان ک７ى دى .ﻫ（５ﻮک باﻳد د خداى ﻟﻪ ﻓضﻞ او کرم
＇خﻪ ﻧاﻫﻴﻠﻲ ﻧشﻲ .کﻪ ﻫر ＇ﻮﻣره گﻨاه ﻳ ３ﻫﻢ ک７ي وي ،د خداى پﻪ ﻓضﻞ او کرم
ب＋ﻞ ک５داى شﻲ.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١د ＊ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ وروستﻪ دې زده کﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا وﻟﻮﻟﻲ ،بﻴا دې ＇ﻮ تﻨﻪ
د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ او ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ورتﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴسﻲ چ ３د
کﻠﻤﻮ سﻢ تﻠﻔظ او د جﻤﻠﻮ د جﻮړوﻟﻮ ترکﻴب او ترتﻴب زده ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮک ３ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮ بﻴت ﻟﻪ ﻣعﻨا
سره وﻟﻴکﻲ.
＊ _٣ﻮوﻧکﻰ دې ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨﻪ وک７ي چ ３د زده کﻮوﻧکﻮ ﻧظروﻧﻪ د ＄ﻮابﻮﻧﻮ پﻪ ترڅ
ک ３واوري:
تعاﻟﻰ ﻟﻪ ب ３شﻤ５رو صﻔتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ＇ﻮک د ﻳﻮ ＇ﻮ صﻔتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې
ـ د اهلل ٰ
کﻮﻻى شﻲ؟
ـ د ﻻﻧدې بﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ خپﻞ ﻧظر وړاﻧدې ک７ئ:
د ق امت په سخت منزل به ې شف ع وي
چــا چې س دى لگولى پــه قـــرآن سـتا
ـ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او ﻫﻐﻮى تﻪ دې دﻧده ورک７ل شﻲ چ ３د ﻳﻮې
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ډﻟ ３زده کﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ ﻳﻮ بﻴت وواﻳﻲ او د بﻠ ３ډﻟ ３پﻪ استازﻳتﻮب دې ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ
د ﻫﻐﻪ بﻴت ﻣعﻨا او ﻣﻔﻬﻮم وواﻳﻲ.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ کﻠﻤﻮ ضد کﻠﻤ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې
ﻫﻐﻪ ضد کﻠﻤ ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３ﻫﻢ وکاروي:
صﻔت
خﻼص
اﻣﻴدوار
سخت
عظﻴﻢ
ﻧﻘصان
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３د ﻣتﻦ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ ډک ک７ي:
 ﻳﻮﻧس خﻴبري زﻣﻮږ د پخﻮاﻧﻴﻮ .......................ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دى. ﻳﻮﻧس د  .................ادبﻲ ﻣکتب پﻴرو و.  ...............پﻪ ﻟﻐت ک ３صﻔت تﻪ واﻳﻲ. _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧدې بﻴت پﻪ ﻧثر واړوي:
د ق امت په سخت منزل به ې شف ع وي
چا چې س دى لگولى په قرآن ستا

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮرﻧ ９دﻧدې پﻪ تﻮگﻪ د ＄ﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮﻧعﻤتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ چ ３اهلل
بﻨدگاﻧﻮ تﻪ ورک７ي دي＇ ،ﻮ کر＊ ３وﻟﻴکﻲ.

خپﻠﻮ
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دوﻳﻢ ﻟﻮست

د اسﻼم د ستر پﻴغمبر

ستاﻳنه

ـ تاس ３د ﻣخﻪ کﻠﻪ ﻧعت ﻟﻮستﻠﻰ ﻳا اور４دﻟﻰ دى؟
ﻧعت پﻪ ﻟﻐت ک ３ﻏﻮره او ﻧ５ک ３ستاﻳﻨ ３تﻪ واﻳﻲ او پﻪ اصطﻼح ک ３ﻫﻐﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻪ
او ﻣﻨثﻮره وﻳﻨا ده چ ３د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد ستاﻳﻨﻪ او صﻔت
پک ３شﻮى وي.
ﻟﻪ تاسﻮ ＇خﻪ ＇ﻮک ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وﻳﻼى شﻲ:
ـ د ﻧعت وﻳﻠﻮ اصﻠﻲ ﻣﻮخﻪ او ﻫدف ＇ﻪ وي؟
ـ اهلل پﻴﻐﻤبران د ＇ﻪ ﻟپاره راﻟ８５ﻟﻲ دي؟
ـ ﻣﻮږ او تاس ３د دې ！ﻮﻟگﻲ پﻪ دوﻳﻢ ﻟﻮست ک ３د ((گﻮﻫر کاکاخ５ﻞ)) ﻟﻴکﻠﻰ
ﻧعت ﻟﻮﻟﻮ:
5

پـــﻪ دﻧـــﻴـــا د جــﻬــاﻟــت پـــــردې خـــــﻮرې وې
پـــﻪ ﻫـــر ﻟـــــﻮرې د گـــﻨـــاه تـــــﻮرې تـــﻴـــارې وې
ضــﻼﻟــت او گــﻤــراﻫــ ９کـــ ３اﻧـــســـان ﻏـــرق و
پـــﻪ حـــﻼل او پـــﻪ حــــرام کـــ ３ﻧـــﻪ ＇ـــﻪ ﻓـــرق و
د چـــا و ﻣــعــبــﻮد آتـــــش ،د چـــا شــجــر و
د چــا ســتــﻮرى د چــا ســﻴــﻨــد د چــا حــجــر و
ﻟـــــﻮى آﻓـــــت کــــ ３ﻣــبــتــﻼ ！ـــﻮﻟـــﻪ دﻧـــﻴـــا وه
ﻗــــام پـــﻪ ﻗــــام او کــــﻮر پـــﻪ کــــﻮر ﻳــــﻮه بـــﻼ وه
خداى

راوﻟــ５ــ８ه رحــﻤــت و خپﻞ جــﻬــان تﻪ

د ر１ــــــا ﻻره ﻳــــ ３و＊ــــــــﻮده اﻧــــســــان تــﻪ
د بــاطــﻞ او د حـــﻖ ﻓـــرق ﻳـــ ３ور عــﻴــان ک７
！ـــﻮل عــاﻟــﻢ ﻳـــ ３ﻟـــﻪ بــاطــﻞ ﻧـــﻪ روگــــــردان ک７
اﻟــــســــﻼم واﻟــــصــــﻠــــﻮة واﻳــــــﻲ ((گـــــﻮﻫـــــر))
تـــﻪ شــﻔــﻴــع د ده پـــﻪ ورځ شـــﻪ د ﻣحشر

((خﻴراﻟحﻖ گﻮﻫر کاکاخ５ﻞ)) د پ＋تﻮ ژب ３ﻣعاصر
شاعر او د پ＋تﻮﻧخﻮا اوس５دوﻧکﻰ دى .د ﻧعتﻮﻧﻮ
ډ４رې ﻏﻮره ب５ﻠ ３／ﻟري.
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د متن لن６ﻳز:
ﻫﻐﻪ ﻣﻬال چ ３پر ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ د جﻬاﻟت او ﻧاپﻮﻫ ９تپﻪ تﻴاره خپره وه .بشرﻳت پﻪ ب３
ﻻرﻳﻮ او خپﻞ سرﻳﻮ سر و ،د حﻖ او باطﻞ ترﻣﻨ ＃ﻳ ３تﻮپﻴر ﻧشﻮ کﻮﻻى .د خداى
ﻧﻤاﻧ％ﻨ＄ ３اى اور ﻧﻤاﻧ％ﻨ ،３بت ﻧﻤاﻧ％ﻨ ３او ډول ډول خراﻓاتﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ و .اﻧساﻧﻴت
پر بشرﻳت رحﻢ وک .７د ﻫﻐﻮى د
ﻟﻪ ﻟﻮﻳ ３تباﻫ ９سره ﻣخاﻣخ و ،ﻟﻮى خداى
ﻻر＊ﻮوﻧ ３او ر＊تﻴﻨ ３ﻻرې تﻪ د رابﻠﻠﻮ ﻟپاره ﻳ ３حضرت ﻣحﻤد د خپﻞ استازي
پﻪ تﻮگﻪ وگﻮﻣاره .قرآن ﻳ ３پرې ﻧازل ک .７د ！ﻮل بشرﻳت ﻟپاره ﻳ ３د دﻧﻴﻮي او اخروي
ﻧ５کﻤرﻏ ９زﻳرى ﻟﻪ ＄ان سره راوړ او بشرﻳت ﻳ ３ﻟﻪ گﻤراﻫ ９او تباﻫ＇ ９خﻪ وژﻏﻮره.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١د ＊ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ او ﻻزﻣﻮ ＇رگﻨدوﻧﻮ وروستﻪ دې زده کﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا
سره وﻟﻮﻟﻲ .بﻴا دې ＊ﻮوﻧکﻰ ﻟﻪ ＇ﻮ تﻨﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ وﻏﻮاړي چ ３ﻣتﻦ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخ
ک ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻏﻮږ وﻧﻴسﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻣتﻦ ((دري)) کﻠﻤ ３او بﻠﻪ
دې د ((پ＋تﻮ)) کﻠﻤ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３جﻼ جﻼ ﻟ５ست ک７ي .بﻴا دې ﻟﻪ ﻫرې ډﻟ＇ ３خﻪ
ﻳﻮ تﻦ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب د خپﻠ ３ډﻟ ３ﻟ５ست ک７ې او کﻠﻤ ３د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخک ３وﻟﻮﻟﻲ.
＊ _٣ﻮوﻧکﻰ دې ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ وپﻮ＊تﻲ چ:３
ـ حضرت ﻣحﻤد پﻪ ＇ﻪ ډول حاﻻتﻮ ک ３پﻪ پﻴﻐﻤبرۍ ﻣبعﻮث شﻮ؟
ـ حضرت ﻣحﻤد وگ７ي پﻪ ＇ﻪ ډول د اسﻼم سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ تﻪ رابﻠﻞ؟
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３دې ((ﻣتضادې کﻠﻤ ))３پﻪ ﻧ＋ﻪ
ک７ي او بﻴا دې ﻳ ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
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＊ _٥ﻮوﻧکﻰ دې پﻪ وار سره ﻟﻪ زده کﻮوﻧکﻮ وﻏﻮاړي چ ３د ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ پﻪ ﻣخک ３د ﻧعت
ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻪ ژبﻪ وواﻳﻲ.
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ سﻢ ＄ﻮاب پﻪ پﻨسﻞ پﻪ  üﻧ＋ﻪ ک７ي.
د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر پﻪ داس ３وخت ک ３پﻪ پﻴﻐﻤبرۍ ﻣبعﻮث شﻮ چ:３
اﻟﻒ :پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ ک ３اﻣﻦ و.
ب :پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ ک ３د جﻬاﻟت او ﻧاپﻮﻫ ９تﻴاره خپره وه.
ج :بت ﻧﻤاﻧ％ﻨﻪ او اور ﻧﻤاﻧ％ﻨﻪ ﻧﻪ وه.
 _٧زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻﻧدې کﻠﻤﻮ ((جﻤع کﻠﻤ ))３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او
بﻴا دې ﻫﻐﻪ پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３و کاروي:
ستﻮرى
اﻧسان
ﻗام
ﻻر
کﻮر

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې بﻠ ３ور ３＄تﻪ د کﻮرﻧ ９دﻧدې پﻪ تﻮگﻪ ＇ﻮ داس ３جﻤﻠ ３راوړي چ ３پﻨ％ﻪ
واړه (ى) گاﻧ ３پک ３کارول شﻮې وي.

ﻫر ＇ﻮک چ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ＇خﻪ زﻳاتﻪ پﻮﻫﻪ ﻟري ،ارز＊ت ﻳ ３ﻫﻢ ﻟﻪ
ﻧﻮرو ＇خﻪ زﻳات دى.
(حدﻳث شرﻳﻒ)
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درﻳﻢ ﻟﻮست

د ملﻲ ﻳﻮوالﻲ ارز＊ت او اړتﻴا

اﻓﻐاﻧستان د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر دى .گ ６کﻠتﻮر او ﻓرﻫﻨگ ﻟري او ！ﻮﻟﻮ ﻟﻪ خپﻞ
ﻫ５ﻮاد او ！ا！ﻮبﻲ ＇خﻪ پﻪ گ６ه دﻓاع ک７ې او کﻮي ﻳ . ３ﻟﻪ گ６و وﻳاړﻟﻮ کارﻧاﻣﻮ ＇خﻪ
برخﻤﻦ او خپﻞ ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻰ ﻳ ３پﻪ ﻫر حاﻟت ک ３ساتﻠﻰ دى.
دﻟتﻪ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ارز＊ت خبرې کﻮو .د ﻣخﻪ تر دې چ ３د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ارز＊ت
دروپ５ژﻧﻮ ،دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨ ３تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
ـ کﻪ د ﻳﻮې سﻴﻤ ３ﻳا ﻫ５ﻮاد وگ７ي پﻪ خپﻠﻮ ک ３ﻣﻠﻲ ت７ون او ﻳﻮواﻟﻰ و ﻧﻪ ﻟري ﻟﻪ کﻮﻣﻮ
ستﻮﻧزو سره بﻪ ﻣخاﻣخ شﻲ؟
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ﻫﻐﻪ وگ７ي چ ３پﻪ ﻳﻮې ！اکﻠ ３جﻐراﻓﻴﻮي سﻴﻤﻪ ک ３اوسﻲ ،گ ６تارﻳخ ،شرﻳک ﻓرﻫﻨگ،
عﻨعﻨات او ﻣﻠﻲ وﻳاړوﻧﻪ ﻟري ،ﻣﻠت بﻠﻞ ک８５ي .ﻫر ﻣﻠت ﻟﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻣ５شتﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ
جﻮړ دى چ ３گ ６برخﻠﻴک ﻟري او پﻪ ﻳﻮه ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
اﻓﻐاﻧستان د ﻳﻮه واحد ﻣﻠت پﻪ تﻮگﻪ د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر دى！ .ﻮل پﻪ دې ستر کﻮر ک３
ز４８４دﻟﻲ او راﻟﻮى شﻮي دي ،ﻧﻮ باﻳد ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره ﻣﻴﻨﻪ ،پﻪ خپﻠﻮ ک ３ژور ت７ون او ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻰ
وﻟري او تر ﻳﻮه بﻴرغ ﻻﻧدې ژوﻧد وک７ي.

زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ！ﻮﻟﻮ اوس５دوﻧکﻮ د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３گ ６ژوﻧد ﻟرﻟﻰ ،د خپﻠ ３خاورې او
ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﻧﻮاﻣﻴسﻮ او ＄ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا ＇خﻪ ﻳ ３پﻪ گ６ه ساتﻨﻪ او دﻓاع ک７ې ده.
اﻓﻐاﻧستان پر ﻫر اﻓﻐان حﻖ ﻟري چ ３د وداﻧ ،９سﻮکاﻟ ،９سراسري سﻮﻟ ،３اﻣﻦ او ﻣﻠﻲ
وحدت د ساتﻠﻮ پﻪ ﻻره ک ３ﻫر ډول سر＊ﻨدﻧ ３تﻪ چﻤتﻮ وي.
د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د ！ﻴﻨگ＋ت او تاﻣﻴﻦ ﻟپاره اړﻳﻨﻪ ده چ ３ﻫر ډول تﻮپﻴروﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻮ او
ﻳﻮ بﻞ تﻪ د وروروﻟﻲ ﻏ８５ه پراﻧﻴزو او پﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻣﻠﻲ چارو ک ３د ﻳﻮه واحد ﻣﻠت پﻪ تﻮگﻪ درﻳ＃
وﻟرو.
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کﻪ د ﻧ７ۍ ﻟﻮى او پرﻣختﻠﻠﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ وگﻮرو ،ﻧﻮ وﻳﻨﻮ ！ﻮل ﻫﻐﻪ تﻮپﻴروﻧﻪ چ ３د دوى ﻣﻠﻲ
ﻳﻮواﻟﻲ تﻪ زﻳان رسﻮي ،ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳ ３وړي او پر＄اى ﻳ ３پﻪ پﻮره ﻳﻮواﻟﻲ ،د پﻮﻫ ３او ！کﻨاﻟﻮژۍ
خﻮاتﻪ ﻣخﻪ ک７ې ده  .بشري او اﻧساﻧﻲ کراﻣت تﻪ ﻳ ３پﻪ درﻧاوي د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ روحﻴﻪ راﻣﻨ＃
تﻪ ک７ې او د ((زه)) ﻳا ((زه ﻳﻢ)) پر＄اى ﻳ ３د ((ﻣﻮږ)) ﻳا ((ﻣﻮږ ﻳﻮ)) ﻣﻔکﻮره او روحﻴﻪ روزﻟ３
او پاﻟﻠ ３ده.
پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ﻳا ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ سره ﻫﻐﻪ ﻫ５ﻮاد او！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ سترې
گ６وډۍ سره ﻣخاﻣخ ک８５ي چ ３د حﻖ او ر＊تﻴﻨﻮﻟ ９خﻮا ﻳ ３کﻤزورې ،زور زﻳاتﻰ او ﻧابرابري
پک ３ﻟﻪ ﻳﻮې ور ３＄بﻠ ３تﻪ زﻳاتﻴ８ي .د خﻮابدﻳﻮ ،خپﻞ ﻣﻨ％ﻲ شخ７و او د＊ﻤﻨﻴﻮ ﻟﻤﻨﻪ پراخﻴ８ي
او پﻪ دې ترتﻴب بﻬرﻧﻲ د＊ﻤﻦ تﻪ د ﻫر ډول ﻻس وﻫﻨ ３ﻻرې چارې برابرﻳ８ي.
ﻣﻮږ باﻳد د خپﻞ ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت پﻮه شﻮ او پﻪ دې وپﻮﻫ８５و چ ３زﻣﻮږ د
ﻫ５ﻮاد د وداﻧ ،９ﻧ５کﻤرﻏ ９او سﻮکاﻟ ９راز پﻪ ﻫﻤدې ک ３ﻧﻐ＋تﻰ دى ،ﻧﻮ د ！ﻴﻨگ＋ت او ساتﻨ３
ﻟپاره ﻳ ３باﻳد ﻫر اړخﻴزې ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７و .د ＄اﻧﻲ گ＂ﻮ او ﻏﻮ＊تﻨﻮ پر ＄اى ﻣﻠﻲ گ＂ ３ﻣﻘدﻣ３
او ﻣحترﻣ ３وگ２ﻮ .ﻫﻐﻪ عﻮاﻣﻞ باﻳد ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮ سﻮ چ ３زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ کﻤزوري
کﻮي او ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳ ３وړي.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻰ د ﻫر ﻫ５ﻮاد د پرﻣختگ او سﻮکاﻟ ９ﻟپاره ډ４ر ضروري دى ،ﻧﻮ د
ساتﻠﻮ او ！ﻴﻨگ＋ت ﻟپاره ﻳ ３باﻳد ﻫر اړخﻴزې ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وشﻲ .کﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻣﻠﻲ
ﻳﻮواﻟﻲ ﻣزي سست او ﻳا وشﻠﻴ８ي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ سترو گ６وډﻳﻮ او بدﻣرﻏﻴﻮ سره ﻣخاﻣخ
او بﻬرﻧﻲ د＊ﻤﻦ تﻪ د ﻫر ډول ﻻس وﻫﻨ ３ﻻرې چارې برابرﻳ８ي.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ _١د ＊ﻮوﻧکﻲ تر ﻣتﻦ ﻟﻮستﻨ ３او ﻻزﻣﻮ ＇رگﻨدوﻧﻮ وروستﻪ دې زده کﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ پﻪ
چﻮپتﻴا سره وﻟﻮﻟﻲ .بﻴا دې ＇ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخک ３د ﻣتﻦ ﻫﻐﻪ برخﻪ وﻟﻮﻟﻲ
چ ３د دوى ډ４ره خﻮ＊８５ي.
ـ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ６－و دودوﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ خبرې وک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې د دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ کﻠﻤﻮ ﻣترادﻓ ３کﻠﻤ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ:
وداﻧ９
ﻳﻮواﻟﻰ
ستر
گ６
 _٣ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې دا ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨ ３پر تخت ３وﻟﻴکﻲ ،ﻧﻮر دې دﻫﻐﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻪ پﻪ
خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ:
ـ ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻰ ＇ﻪ گ＂ ３ﻟري؟
ـ ب ３اتﻔاﻗﻲ ＇ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻟري؟
ـ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د ！ﻴﻨگ＋ت ﻟپاره ＇ﻪ شﻲ تﻪ ډ４ره اړتﻴا ده؟
ـ تاسﻮ بﻪ ﻟﻪ دې وروستﻪ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د ！ﻴﻨگﻮﻟﻮ ﻟپاره ＇ﻪ کاروﻧﻪ سرتﻪ ورسﻮئ؟
ـ د －راﻣر ﻟﻪ ﻣخ ３د سﻤ ３جﻤﻠ ３ﻟﻪ شﻤ５رې ＇خﻪ پﻪ پﻨسﻞ کر＊ﻪ چاپ５ره ک７ئ:
اﻟﻒ :اﻓﻐاﻧستان د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر دى.
ب :اﻓﻐاﻧستان د ！ﻮل اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر دى.
ج :اﻓﻐان د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر و.

کﻮرﻧ ９دﻧده
کﻪ تاس ３د خپﻠ ３کﻮ＇ ،３کﻠﻲ او ﻳا سﻴﻤ ３ﻣشران او ﻳا ﻟﻮړ پﻮړي دوﻟتﻲ چارواکﻲ شئ د
ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﻟپاره بﻪ ＇ﻪ وک７ئ؟ پﻪ دې اړه ﻳﻮ＇ﻮ کر＊ ３وﻟﻴکئ.
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＇ﻠﻮرم ﻟﻮست

ولسﻲ نرخﻮنه

ـ ستاس ３پﻪ کﻮر ،کﻠﻲ او وﻟس ک ３چ ３د خﻠکﻮ ترﻣﻨ ＃کﻮﻣﻪ ستﻮﻧزه ﻳا شخ７ه
پ＋５ﻪ شﻲ ＇ﻨگﻪ ﻳ ３حﻞ کﻮي؟
ـ پﻪ وﻟس ،کﻮر او کﻠﻲ ک＄ ３ﻴﻨ ３داس ３وگ７ي پ５ژﻧئ چ ３خﻠکﻮ تﻪ د ورپﻴ＋ﻮ
ستﻮﻧزو پﻪ ﻫکﻠﻪ پر４ک７ې او ﻓﻴصﻠ ３کﻮي؟
زﻣﻮږ پﻪ کﻠﻴﻮاﻟﻮ سﻴﻤﻮ او وﻟس ک ３ﻳﻮ ﻟ ７داس ３ﻗﻮاﻧﻴﻦ او اصﻮل شتﻪ چ ３وگ７ي خپﻠ３
ستﻮﻧزې او شخ７ې پرې حﻞ کﻮي .دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ پﻪ کﻠﻴﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ ک ３د ！ﻮﻟﻨﻴزﻧظﻢ د
سﻤﻮن ﻟپاره ﻟﻪ ډ４رې ﻟرﻏﻮﻧ ３زﻣاﻧ＇ ３خﻪ دود دي .ﻣﻮږ دﻟتﻪ پر ﻫﻐﻮ باﻧدې د پﻮﻫ５دو
پﻪ ﻫﻴﻠﻪ تاس ３تﻪ دﻏﻪ وﻟسﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳا ﻧرخﻮﻧﻪ پﻪ ﻟﻨ ６ډول درپ５ژﻧﻮ.
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اﻓﻐان وﻟس ب６اى کﻠتﻮر ﻟري چ ３ﻟﻪ ډ４رو ﻏﻮره دودوﻧﻮ او عﻨعﻨﻮ ＇خﻪ برخﻤﻦ دى .
دﻏﻪ دودوﻧﻪ ﻟﻪ پ７５ﻳﻮ پ７５ﻳﻮ را ﻫ５س ３د خﻠکﻮ د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻟﻪ بﻬﻴر سره ﻣﻠﻪ راﻏﻠﻲ دي .کﻪ د
وخت او حاﻻ تﻮ پﻪ او＊تﻮن سره پک ３ﻟ ８و ډ４ر بدﻟﻮن ﻫﻢ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى ،بﻴا ﻳ ３ﻫﻢ خپﻠ３
ﻟرﻏﻮﻧ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３تر ډ４ره ساتﻠ ３دي  .دوى د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３د خپﻞ ﻗبﻴﻠﻮي او ！ﻮﻟﻨﻴز
ژوﻧد د سﻤباﻟ＋ت او ادارې ﻟپاره ﻳﻮ ﻟ！ ７اکﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟرﻟﻲ دي چ ３د پ＋تﻨﻮ پﻪ کﻠتﻮر او عرف
ک ３ﻫﻐﻮ تﻪ ((وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ)) واﻳﻲ.
وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ پﻪ واﻗعﻴت ک ３ﻳﻮ ﻟ ７وﻟسﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دي چ ３ﻣعﻤﻮ ًﻻ زﻣﻮږ کﻠﻴﻮال خﻠک د
خپﻞ ！ﻮﻟﻨﻴز وﻟسﻲ ژوﻧد پﻪ اړوﻧد زﻳاتره حﻘﻮﻗﻲ ،جزاﻳﻲ او ﻧﻮر ﻣساﻳﻞ د ﻫﻐﻮ پر بﻨس حﻞ و
ﻓصﻞ کﻮي .دﻏﻪ وﻟسﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ！بروﻧﻮ ک ３ﻟ ８و ډ４ر خپﻞ ﻣﻨ％ﻲ تﻮپﻴروﻧﻪ
ﻫﻢ ﻟري ،خﻮ پﻪ کُﻞ ک ３بﻴا ！ﻮل ډ４رې گ６ې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟري چ ３ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ب６اى
کﻠتﻮر ＇خﻪ سرچﻴﻨﻪ اخﻠﻲ او د گ ６کﻠتﻮر استازﻳتﻮب کﻮي.
سره ﻟﻪ دې چ ３ﻟﻪ ﻧرخﻮﻧﻮ سره د وﻟس ﻫر وگ７ى ﻟ ８و ډ４ره أشﻨاﻳﻲ ﻟري ،خﻮ پﻪ ！بر ک ３پر
ﻫﻐﻮ د پﻮره پﻮﻫ５دو او پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻳ＄ ３اﻧگ７ي کسان ﻣعﻠﻮم وي چ ３ﻫﻐﻮى
تﻪ پﻪ وﻟس ک ３خﻠک ((ﻣرکچﻴان)) ﻳا ((ﻧرخﻴان)) واﻳﻲ.
کﻠﻪ چ ３پﻪ کﻠﻴﻮاﻟﻲ او وﻟسﻲ ژوﻧد ک ３چا تﻪ کﻮﻣﻪ ستﻮﻧزه او ﻻﻧجﻪ ورپﻴ＋ﻪ شﻲ ،ﻧﻮ د
حﻞ ﻟپاره ﻳ ３دﻏﻮ ﻣعﻠﻮﻣﻮ ﻧرخﻴاﻧﻮ ﻳا ﻣرکچﻴاﻧﻮ تﻪ ﻣراجعﻪ کﻮي او ﻫﻐﻮى د ﻳﻮې جرگ ３پﻪ ب２ﻪ
رابﻮﻟﻲ .کﻠﻪ چ ３ﻫﻐﻮى سره جرگﻪ شﻲ ،ﻧﻮ پر اړوﻧده ﻣﻮضﻮع ﻟﻪ ﻫر اړخﻴز بحث او ﻏﻮر
وروستﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ！اکﻠﻮ ﻧرخﻮﻧﻮ ﻳا وﻟسﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ کار اخﻴستﻨ ３ﻳﻮه پر４ک７ه او حکﻢ
کﻮي .ﻣﻘابﻞ ﻟﻮرى اړوي چ ３ﻫﻐ ３پر４ک７ې تﻪ ﻏاړه ک８５دي .ﻟﻪ پر４ک７ې ＇خﻪ د سرﻏ７وﻧ３
پﻪ صﻮرت ک ３د ﻧﻐدي ﻳا ﻧﻮرې جرﻳﻤ ３پﻪ ورک７ه اړگ２ﻞ ک８５ي چ ３ﻧﻮﻣﻮړې جرﻳﻤ ３تﻪ
(ﻣچﻠﻐﻪ) واﻳﻲ.
ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧرخﻮﻧﻮ ＇خﻪ د زور زﻳا تﻲ د پ＋５ﻮ د ﻣخﻨﻴﻮي او ﻟﻪ زﻳاﻧﻤﻦ شﻮي ﻟﻮري سره
د ﻣﻼ ت ７او ﻣرست ３پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ر کار اخﻴستﻞ ک８５ي .زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د احﻤدزﻳﻮ،
وزﻳرو ،ﻣﻮﻣﻨدو او ﻧﻮرو ﻧرخﻮﻧﻪ خﻮرا ﻣشﻬﻮر دي.
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＇رﻧگﻪ چ ３وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ د کﻠﻴﻮال وﻟسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد د سﻤباﻟ＋ت او سﻤﻮن ﻟپاره
اﻏﻴزﻧاک ﻧﻘش تر سره کﻮﻟﻰ شﻲ ،ﻧﻮ پر ﻫﻐﻮ د پﻮﻫ５دﻧ ３او د ﻳﻮې ﻏﻮره عﻨعﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ د ＄ﻴﻨﻮ
وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻮ د ساتﻨ ３او پاﻟﻨ ３ﻟپاره باﻳد ﻻزﻣ ３ﻫ（ ３وشﻲ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
پ＋تاﻧﻪ پﻪ کﻮر ،کﻠﻲ او وﻟس ک ３د شخ７و د ﻫﻮارۍ ﻟپاره ﻳﻮ ﻟ！ ７اکﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟري
چ(( ３وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ)) ﻳ ３بﻮﻟﻲ .دﻏﻪ ﻧرخﻮﻧﻪ کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻗبﻴﻠﻮي کچﻪ ﻟ ８و ډ４ر تﻮپﻴر
ﻫﻢ سره ﻟري ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ پﻪ عاﻣﻪ تﻮگﻪ ډ４رې گ６ې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟري چ ３دا زﻣﻮږ د گ６
کﻠتﻮر او ﻣﻠﻲ عﻨعﻨﻮ استازﻳتﻮب کﻮي .وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ چ ３د وﻟسﻲ شخ７و او ﻻﻧجﻮ پﻪ
حﻞ و ﻓصﻞ ک ３ډ４ر ﻣﻬﻢ او بﻨس＂ﻴز رول ﻟري ،پﻪ وﻟس ک ３د ﻣعﻠﻮﻣﻮ کساﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا
ﻣعﻤﻮ ًﻻ د جرگﻮ پﻪ ترڅ ک ３پﻪ عﻤﻞ ک ３پﻠﻲ ک８５ي ،دﻏﻮ کساﻧﻮ تﻪ ((ﻧرخﻴان)) واﻳﻲ.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا سره وﻟﻮﻟﻲ .وروستﻪ دې د ﻣتﻦ ﻳﻮه ﻳﻮه برخﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ
زده کﻮوﻧکﻰ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخک ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３ﻫﻐﻪ کﻠﻤ ３پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ي چ ３پﻪ ((ټ)) تﻮري پﻴﻞ شﻮي
وي او ﻫﻐﻪ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ ﻣتﻦ ک(( ３صﻔتﻮﻧﻪ)) ،بﻠﻪ
((ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ)) او بﻠﻪ دې ((ضﻤﻴروﻧﻪ)) پﻴدا ک７ي اود ﻫرې ډﻟ ３ﻳﻮ تﻦ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب
ﻫﻐﻪ پرتخت ３وﻟﻴکﻲ.
＄ _٤ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻮ پر
ارز＊ت او اﻫﻤﻴت خبرې وک７ي.
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ـ ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ دې وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３د جرگ ３د عﻨعﻨ ３پﻪ اړه خپﻞ ﻧظروﻧﻪ
＇رگﻨد ک７ي.
 _٥د دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ پﻪ ﻟ ７ک ３دې د درس د ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه د زده کﻮوﻧکﻮ د پﻮﻫ５دﻧ３
د کچ ３ارزوﻧﻪ وشﻲ:
ـ وﻟسﻲ ﻧرخﻮﻧﻪ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
ـ ＇ﻮک پﻪ وﻟس ک ３د پر４ک７و واک او صﻼحﻴت ﻟري؟
ـ ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３د ﻧرخﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ پﻪ کﻮر ،کﻠﻲ او وﻟس ک ３ستﻮﻧزې او شخ７ې
ﻫﻮاروي ،خﻠک ﻳ ３پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ پ５ژﻧﻲ؟
 _٦د سﻤﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻮ ﻟﻪ شﻤ５رې ＇خﻪ پﻪ پﻨسﻞ کر＊ﻪ چاپ５ره ک７ئ:
اﻟﻒ :پﻪ وﻟس ک ３ستﻮﻧزې او شخ７ې ﻫر ＇ﻮک ﻫﻮاروﻻی شﻲ.
ب :پﻪ وﻟس ک ３ستﻮﻧزې او شخ７ې ﻳﻮازې ((ﻧرخﻴان)) او ((ﻣرکچﻴان)) حﻠﻮي.
ج :ﻫ（５ﻮک ﻳ ３ﻧشﻲ ﻫﻮاروﻻی.

کﻮرﻧ ９دﻧده
کﻪ چ５رې د زده کﻮوﻧکﻮ پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３کﻮﻣﻪ شخ７ه د جر ３－پﻪ واسطﻪ حﻞ شﻮي وي
د ﻫﻐ ３پﻪ اړه دې ﻣعﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ي او د بﻠ ３ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３دې خپﻠﻮ
！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ پرې خبرې وک７ي.
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پﻨ％ﻢ ﻟﻮست

فعل :د جمل ３مهمه برخه

اوس ﻣﻬال
(حال)
ت５ر ﻣﻬال
(ﻣاضﻲ)

راتﻠﻮﻧکﻰ ﻣﻬال
(ﻣستﻘبﻞ)

ژبﻪ اﻧسان تﻪ د اﻟﻬﻲ ﻳﻮه پﻴرزوﻳﻨﻪ ده چ ３پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د وگ７و ترﻣﻨ ＃د پﻮﻫﻮﻧ ３او
راپﻮﻫﻮﻧ ３ﻟپاره ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ وسﻴﻠﻪ گ２ﻞ ک８５ي.
ﻟﻪ ژب ３پرتﻪ زده ک７ه پﻪ اﻏ５زﻧاکﻪ تﻮگﻪ تر سره ک５داى ﻧشﻲ.
ژبﻪ ﻟﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻏ８وﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړه ده چ ３ﻟﻪ ﻫﻤدﻏﻮ ﻏ８وﻧﻮ ＇خﻪ د کﻠﻤ ３ب５ﻼب５ﻞ
ډوﻟﻮﻧﻪ (ﻟکﻪ :ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،صﻔتﻮﻧﻪ ،ضﻤﻴروﻧﻪ ،ادات ،ﻓعﻠﻮﻧﻪ او ﻧﻮر) جﻮړ８４ي .تاس ３د
ﻫﻐﻮ زﻳاتره ډوﻟﻮﻧﻪ پﻪ ت５رو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３ﻟﻮستﻲ دي .د کﻠﻤﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ب５ﻼب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ＇خﻪ
جﻤﻠﻪ جﻮړ８４ي.
ﻓعﻞ د جﻤﻠ ３ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ ده چ ３ﻟﻪ ﻫﻐ ３پرتﻪ جﻤﻠﻪ ﻧﻪ جﻮړ８４ي ،دﻟتﻪ ﻳ３
درپ５ژﻧﻮ:
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ﻓعﻞ ﻫﻐ ３کﻠﻤ ３تﻪ واﻳﻲ چ ３پﻪ ﻳﻮې زﻣاﻧ ３ﻳا ！اکﻠﻲ وخت ک ３د ﻳﻮه کار ﻳا ﻳﻮې پ ３＋５پﻪ
ک５دو ﻳا د ﻳﻮه حاﻟت پﻪ را＇رگﻨد４دو دﻻ ﻟت کﻮي.
ﻳا ﻓعﻞ د وﻳﻨا ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ ده چ ３ﻟﻪ ﻫﻐ ３پرتﻪ جﻤﻠﻪ ﻧﻴﻤگ７ې بﻠﻞ ک８５ي.

د ﻓعﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ:
پﻪ پ＋تﻮ ک ３ﻓعﻠﻮﻧﻪ ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري او ﻟﻪ ＇ﻮ پﻠﻮه پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ و４شﻞ ک８５ي چ ３دﻟتﻪ
ﻳ＄ ３ﻴﻨ ３ډوﻟﻮﻧﻪ درپ５ژﻧﻮ:
د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻓعﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ:
ﻓعﻞ د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ دوو سترو ډوﻟﻮﻧﻮ و４شﻞ ک８５ي :
ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ او ﻣتعدي ﻓعﻞ

 _١ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ دى چ ３ﻳﻮازې پﻪ ﻓاعﻞ پاى تﻪ رسﻴ８ي او ﻣﻔعﻮل ﻧﻪ ﻟري.
ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ پﻪ ت５ره او ﻧا ت５ره زﻣاﻧﻪ ک ３د جﻤﻠ ３د ﻓاعﻞ ﻟپاره گرداﻧ８５ي ﻳا ﻓعﻞ ﻟﻪ ﻓاعﻞ
سره سﻤﻮن او ﻣطابﻘت ﻟري ،ﻟکﻪ:
پﻠﻮشﻪ ﻻړه.
زﻳرک راﻏﻰ.
زه ＄ﻢ.
ﻣﻮږ ＄ﻮ.

 _٢ﻣتعدي ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ دى چ ３پﻪ جﻤﻠ ３ک ３پر ﻓاعﻞ سرب５ره ﻣﻔعﻮل ﻫﻢ ﻟري.
ﻳا ﻓعﻞ پﻪ ت５رې زﻣاﻧ ３ک ３د ﻣﻔعﻮل ﻟپاره اوړون ﻣﻮﻣﻲ (گرداﻧ８５ي).
دﻏﻪ اوړون ﻳ ３د شخص ،عدد او جﻨس ﻟﻪ پﻠﻮه ترسره ک８５ي ،ﻟکﻪ پﻪ دې ب５ﻠگﻮ ک:３
برﻳاﻟﻲ خط وﻟﻴکﻪ.
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احﻤد زه وﻟﻴدم.
احﻤد ﻣﻮږ وﻟﻴدو.

د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ پﻠﻮه د ﻓعﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ:
ﻓعﻞ د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ پﻠﻮه پﻪ درې ډوﻟﻪ دى:
ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا :د ﻓعﻞ پ＋５ﻴدل او د ﻳﻮه کار ﻳا ﻳﻮه حاﻟت واﻗع ک５دل پﻪ در４ﻮ زﻣاﻧﻮ پﻮرې اړه
ﻟري:
ت５ر ﻣﻬال چ( ３ﻣاضﻲ) ﻫﻢ ورتﻪ واﻳﻲ ،اوس ﻣﻬال چ( ３حال) ﻳ ３بﻮﻟﻲ او راتﻠﻮﻧکﻰ ﻣﻬال
چ( ３ﻣستﻘبﻞ) ﻳ ３ﻧﻮﻣﻮي.
دﻟتﻪ دا ﻫر ډول پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ درپ５ژﻧﻮ:

 _١ت５ر ﻣﻬال (ﻣاضﻲ) ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ دى چ ３د ﻳﻮه کار ترسره ک５دو ﻳا د ﻳﻮې پ ３＋５ﻟﻪ پ５＋５دو ＇خﻪ پﻪ ت５ر ﻣﻬال ﻳا زﻣاﻧﻪ
ک ３بﻴان کﻮي ،دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري:
_ ﻣطﻠﻘﻪ ﻣاضﻲ :ﻣا خط وﻟﻴکﻪ.
ﻣا ډوډۍ وخﻮړه.
_ استﻤراري ﻣاضﻲ :ﻣا خ＂کﻰ خﻮړ.
تا خط ﻟﻴکﻪ.
_ ﻧژدې ﻣاضﻲ :زه ورﻏﻠﻰ ﻳﻢ.
دا راﻏﻠ ３ده.
ﻣا ﻟﻴک ﻟﻴکﻠﻰ دى.
_ ﻟ５رې ﻣاضﻲ :ﻣا ﻟﻴدﻟ ３وه.
تا ﻟﻴک ﻟﻴکﻠﻰ و.
دى ورﻏﻠﻰ و.
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_ احتﻤاﻟﻲ ﻣاضﻲ :ﻣابﻪ ﻟﻴکﻠﻲ وي.
تا بﻪ خﻮړﻟﻲ وي.
＊اﻳﻲ ﻣا بﻪ ﻟﻴکﻠﻲ وي.
گﻮﻧدې ده بﻪ ﻟﻴدﻟﻲ وي.

 _٢د حال ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ ﻓعﻞ دى چ ３پﻪ اوسﻨ ９زﻣاﻧ ３ک ３د ﻳﻮه کار ﻳا ﻳﻮه حاﻟت پﻪ ترسره ک５دو دﻻﻟت
کﻮي.
دا ﻓعﻞ د ﻓعﻞ پﻪ رﻳ ３＋پﻮرې د ﻓاعﻞ د روستاړو (م ،ې ،و ،ئ ،ي) پﻪ ﻧ＋ﻠﻮﻟﻮ سره
جﻮړ８４ي ،ﻟکﻪ:
زه ﻟﻴکﻢ.
زه ＄ﻢ.
تﻪ ﻟﻴک.３
تﻪ .３＄
تﻪ را.３＄
ﻣﻮږ ＄ﻮ.
ﻣﻮږ را＄ﻮ.
تاس ３ﻟﻴکئ.
تاسﻮ ＄ئ.
تاسﻮ را＄ئ.
دى ﻟﻴکﻲ.
دى ＄ﻲ.
دى را＄ﻲ.
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دوى ﻟﻴکﻲ.
دوى ＄ﻲ.
دوى را＄ﻲ.
د حال ﻓعﻠﻮﻧﻪ دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري:

ﻣطﻠﻖ حال:
ﻫﻐﻪ ﻓعﻞ دى چ ３پﻪ اوسﻨ ９زﻣاﻧﻪ ک ３د ﻳﻮه کار سرتﻪ رس５دل پﻪ عادي او ﻣطﻠﻖ ډول
بﻴاﻧﻮي او د کار دوام وﻧﻪ ﻟري ،ﻟکﻪ:
ډوډۍ ﻣ ３وخﻮړه.
خط ﻣ ３وﻟﻴکﻪ.

استﻤراري حال ﻓعﻞ:
د ﻳﻮه کار سرتﻪ رس５دل پﻪ اوس ﻣﻬال ک ３د دوام پﻪ حال ک ３بﻴاﻧﻮي ،ﻟکﻪ:
باران ورﻳ８ي.
ﻟﻴک ﻟﻴکﻢ (ﻳعﻨ ３د ﻟﻴکﻠﻮ پﻪ حال ک ３ﻳﻢ).

اﻟتزاﻣﻲ (احتﻤاﻟﻲ) حال:
پﻪ اوسﻨ ９زﻣاﻧﻪ ک ３د ﻳﻮه کار پ５＋５دل د تﻤﻨا ،شرط او شک پﻪ ډول بﻴاﻧ８５ي ،ﻟکﻪ＊ :اﻳﻲ
ﻻړ شﻢ ،.کاشک ３راشﻲ.

اﻣر ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ دى چ ３د ﻳﻮه کار د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻏﻮ＊تﻨﻪ کﻮي ،ﻟکﻪ :ﻻړ شﻪ! ،ﻻړشئ ،راشﻪ!،
راشئ،ک５＋ﻨﻪ.
ک５＋ﻨئ.
21

وخﻮره.
وخﻮرئ او ﻧﻮر.

ﻧﻬﻰ ﻓعﻞ:
د ﻳﻮه کار د ﻧﻪ کﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ او ﻏﻮ＊تﻨﻪ کﻮي ،ﻟکﻪ :ﻣﻪ ＄ﻪ ،ﻣﻪ ＄ئ ،ﻣﻪ را＄ﻪ ،ﻣﻪ را＄ئ.

 _٣ﻣستﻘبﻞ ﻓعﻞ:
ﻫﻐﻪ ﻓعﻞ دى چ ３پﻪ راتﻠﻮﻧک ３زﻣاﻧ ３ک ３د ﻳﻮه کار د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻳا د ﻳﻮه حاﻟت پﻪ بﻴاﻧﻮﻟﻮ
دﻻﻟت کﻮي.
پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا :پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ زﻣاﻧ ３ک ３د ﻳﻮه کار ک５دل ＇رگﻨدوي.
ﻣستﻘبﻞ ﻓعﻞ ﻟﻪ اوس ﻣﻬال (حال) ﻓعﻞ ＇خﻪ د (بﻪ) ادات پﻪ زﻳا تﻮﻟﻮ جﻮړ８４ي ،ﻟکﻪ:
زه بﻪ وﻟﻴکﻢ.
تﻪ بﻪ وﻟﻴک.３
زه بﻪ و＇＋ﻢ.
تﻪ بﻪ و＇.３＋
دوى بﻪ وخﻮري.
تاس ３بﻪ وخﻮرئ.
ﻣستﻘبﻞ ﻓعﻞ دوه ب ３２ﻟري:
بشپ ،７ﻟکﻪ:
و بﻪ ﻟﻴکﻢ ،و بﻪ ﻟﻴک.３
ﻣجﻬﻮﻟﻪ ب２ﻪ ،ﻟکﻪ:و بﻪ ﻟﻴکﻞ شﻲ ،و بﻪ ک＋ﻞ شﻲ.
ﻧابشپ ،７ﻟکﻪ:
ﻟﻴکﻢ بﻪ  ،ﻟﻴکﻮ بﻪ. ،
ﻣجﻬﻮﻟﻪ ب２ﻪ ،ﻟکﻪ :خﻮړل ک８５م بﻪ ،ﻏﻮر８５＄م بﻪ.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻓعﻞ ﻫﻐﻪ کﻠﻤﻪ ده چ ３پﻪ ﻳﻮه زﻣاﻧﻪ ﻳا ！اکﻠﻲ وخت ک ３د ﻳﻮه کار ﻳا ﻳﻮې پ ３＋５پﻪ
ک５دو دﻻﻟت کﻮي .ﻟﻪ ﻓعﻞ پرتﻪ جﻤﻠﻪ ﻧﻪ جﻮړ８４ي او ﻧﻴﻤ７／ې گ２ﻞ ک８５ي .ﻓعﻞ ډ４ر
ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري .د ﻣعﻨا ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳ ３ﻣﻬﻢ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻻزﻣﻲ او ﻣتعدي دي.
د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ ت５ر ﻣﻬال ﻳا ﻣاضﻲ ﻓعﻞ ،اوسﻤﻬال ﻳا حال ﻓعﻞ او ﻣستﻘبﻞ ﻳا
راتﻠﻮﻧکﻰ ﻓعﻞ باﻧدې و４شﻞ ک８５ي چ ３دا ﻫر ﻳﻮ ＄اﻧتﻪ ﻧﻮر ب５ﻞ ب５ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا سره وﻟﻮﻟﻲ ،بﻴا دې ＇ﻮ تﻨﻪ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب د
！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＄ﻴر سره ﻏﻮږ وﻧﻴسﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ ،ﻫره ډﻟﻪ دې ＇ﻮ ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ي .بﻴا
دې د ﻳﻮې ډﻟ ３استازى پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ي ﻓعﻠﻮﻧﻪ پر تخت ３وﻟﻴکﻲ ،د بﻠ ３ډﻟ ３استازى دې ﻫﻐﻪ د
اشخاصﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
ـ پﻪ ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ ک ３د زﻣاﻧ ３پﻪ ﻟحاظ کﻮم ﻓعﻠﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ دي ،پﻪ ﻣﻘابﻞ ک ３ﻳ ３ﻧﻮم پﻪ
پﻨسﻞ وﻟﻴکئ.
ـ زه پرون ＊ار تﻪ تﻠﻠﻰ وم.
ـ زﻟﻤﻰ ﻟﻴک ﻟﻴکﻲ.
ـ زﻟﻤﻰ بﻪ ډوډۍ وخﻮري.
ـ ﻣا ډوډۍ خﻮړﻟ ３ده.
ـ تﻪ بﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ ﻻړ ش.３
ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
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 _٣کﻪ چ５رې پﻪ وﻳﻨا ک ３ﻓعﻞ وﻧﻪ کارول شﻲ＇ ،ﻪ ستﻮﻧزه بﻪ پ＋５ﻪ شﻲ؟
ـ د ﻓعﻞ ﻟﻪ ﻟﻮست ＇خﻪ ﻣﻮ ＇ﻪ گ＂ﻪ تر ﻻسﻪ ک７ه؟
ـ ﻻزﻣﻲ او ﻣتعدي ﻓعﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 _٤د دې ﻟﻮست کﻮﻣﻪ برخﻪ ﻣﻮ خﻮ＊ﻪ شﻮه؟ خبرې پرې وک７ئ.
 _٥پﻪ ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ ک ３ﻻ زﻣﻲ او ﻣتعدي ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ پﻨسﻞ پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ:
ـ ﻣحﻤﻮد احﻤد تﻪ ووﻳﻞ:
زه کﻮر تﻪ ﻧﻪ شﻢ تﻠﻠﻰ ،پﻼر تﻪ ﻣ ３وواﻳﻪ چ ３ﻣﻮر تﻪ ﻣ ３درﻣﻞ راوړي.
ـ زه چ ３کﻮر تﻪ تﻠﻢ پﻪ ﻻره ک ３ﻳﻮې ﻣاشﻮﻣ ３پﻪ چ５ﻐﻮ چ５ﻐﻮ ژړل .ﻣا پﻮ＊تﻨﻪ ترې وک７ه
چ ３وﻟ３؟ ﻫﻐ ３را تﻪ ووﻳﻞ :پر ﻻره وﻏﻮر＄ﻴدم.
 _٦دا ﻻﻧدې جﻤﻠ ３د ﻓعﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣخک ３او وروستﻪ کﻮﻟﻮ سره سﻤ ３ک７ئ او سﻤﻪ ب２ﻪ
ﻳ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکئ:
ـ زه تﻠﻠﻰ وم ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ.
ـ ﻣا ﻟﻴکﻠﻰ و ﻟﻴک پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک.３
ـ ﻣا خﻮړﻟﻰ وه پﻪ کﻮر ک ３ډوډۍ.
 _٧دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
ـ ﻓعﻞ د زﻣاﻧ ３پﻪ ﻟحاظ پﻪ ＇ﻮ ډوﻟﻪ دى؟ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３واخﻠئ.
ـ کﻪ چ５رې پﻪ ﻳﻮې جﻤﻠﻪ ک ３زﻣاﻧﻪ بدﻟﻮن وﻣﻮﻣﻲ ،پﻪ ﻓعﻞ ک＇ ３ﻪ بدﻟﻮن را＄ﻲ؟
ـ ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ پﻨ％ﻪ ﻓعﻠﻮﻧﻪ و！اکئ او د ﻫﻐﻮ ﻟپاره ﻧﻮې جﻤﻠ ３جﻮړې ک７ئ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
＇ﻮ داس ３جﻤﻠ ３دې وﻟﻴکﻲ چ ３د اشخاصﻮ او زﻣاﻧ ３ﻟﻪ ﻣخ ３پک ３ﻓعﻞ کارول شﻮى
وي .پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３دې د ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وواﻳﻲ.
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شپ８م ﻟﻮست

کار او زﻳار

دا ﻧ７ۍ پﻪ کار وداﻧﻪ ده او د اﻧسان د کار ،زﻳار او عﻤﻞ ﻳﻮ پراخ ډگر دى .ﻫﻐﻪ
＇ﻮک پک ３پﻪ ﻧ５کﻤرﻏ ９او برﻳاﻟﻴتﻮب ژوﻧد کﻮﻻی شﻲ چ ３د کار د پﻴاوړى ＄ﻮاک
ﻟري او پﻪ اﻏ５زﻧاکﻪ تﻮگﻪ ترې ＂－ﻪ اخﻠﻲ.
ـ کﻪ د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３وگ７ي کار وﻧﻪ ک７ي او زﻳار وﻧﻪ باسﻲ ،پﻪ خپﻠﻪ او ！ﻮﻟﻨﻪ بﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ
ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ شﻲ؟
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د اﻧساﻧﻲ ژوﻧد ارز＊ت پﻪ ﻛار او زﻳار ﻛ ３ﻧﻐ＋تﻰ دى  .پﻪ دې خاورﻳﻨﻪ ﻧ７ۍ ﻛ ３چ ３وگ７ي
د ژوﻧداﻧﻪ د وسﻴﻠﻮ د تر ﻻسﻪ ﻛﻮﻟﻮ او برﻳاﻟﻴتﻮب ﻟپاره ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ﻛﻮي ،ﻫﻐﻪ ＇ﻮك ＊ﻪ پرﻣختﻴا
کﻮﻻی او درﻧ＋ت ﻣﻮﻧدﻻی شﻲ چ ３دﻛار اوزﻳار پﻪ ＄ﻮاك خپﻞ شتﻪ واﻟﻰ وساتﻲ او پﻪ دې
وسﻴﻠﻪ ＄ان دزﻣاﻧ ３ﻟﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ وژﻏﻮري  .ﻛﻪ ＇ﻮك دخپﻞ ﻛار د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻣ＂３
راوﻧﻪ ﻧﻐاړي ،کار او ﻫ（ﻪ وﻧﻪ ﻛ７ي ،ډ４ر ژر بﻪ ﻳ ３بدن ب＄ ３ﻮاﻛﻪ او ﻛﻤزورى شﻲ.
ﻛار دبدن تﻮان او ＄ﻮاك زﻳاتﻮي ،روح پاک او پﻴاوړى ﻛﻮي.
پﻪ ژوﻧداﻧﻪ ک ３ﻫﻐﻪ ＇ﻮك برﻳاﻟﻰ دى چ＄ ３ﻮاﻛﻤﻦ بدن وﻟري .ب ３ﻛاري تر ！ﻮﻟﻮ ستره
بﻼ ده .ﻛﻪ ﻳﻮ ＇ﻮك ﻫر ＇ﻮﻣره ب６اى ﻫﻢ وي ،باﻳد ﻟﻪ ﻛار او زﻳار ＇خﻪ ﻻس واﻧخﻠﻲ＄ ،ﻜﻪ
چ ３ﻛار دژوﻧداﻧﻪ د ﻫﻠﻮ ＄ﻠﻮ ﻛار ﻧده وسﻴﻠﻪ ده او ب５ﻜاري بدن ب＄ ３ﻮاﻛﻪ ﻛﻮي  .وگﻮرئ ﻛﻪ
اوسپﻨﻴز ﻣاشﻴﻦ ﻫﻢ د＇ﻪ ﻣﻮدې ﻟپاره ب５ﻜاره پات ３شﻲ ،اوسپﻨ ３ﻳ ３زﻧگ خﻮري اوﻛﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫر＇ﻮﻣره ﻛﻠﻜ ３ﻫﻢ وي ،د وخت پﻪ ت５ر４دو سره ﻣاتﻴ８ي .ﻛﻪ اﻧسان ﻫﻢ خپﻞ ژوﻧد ب５ﻜاره
ت５روي ،د وجﻮد ﻣاشﻴﻦ ﻳ ３سست او ورو ورو ﻟﻪ ﻛاره ﻟﻮ８４ي .دﻏس ３وگ７ي ﻫ（５ﻜﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ
ژوﻧداﻧﻪ ＇خﻪ خﻮﻧد ﻧﻪ شﻲ اخﻴستﻼى.
دا ﻣﻮ باﻳد پﻪ ﻳاد وي چ ３ﻳﻮازې پﻪ ﻳﻮه ﻛار پس ３ﻣخﻪ ﻛﻮل او ﻫﻐﻪ ترﻻسﻪ ﻛﻮل ﻛاﻓﻲ ﻧﻪ
دی ،بﻠﻜ ３ﻫر ＇ﻮك چ ３ﻛﻮم ﻛار تر ﻻسﻪ ﻛﻮي ،پﻪ دې ﻫ（ﻪ ﻛ ３دې وي چ ３پﻪ ﻫﻐﻪ ﻛ３
ورځ پﻪ ورځ ＄ﻮاﻛﻤﻦ او ＊ﻪ پرﻣخ ﻻړشﻲ او ﻧﻮې تجرب ３پک ３تر ﻻسﻪ ک７ي .
ﻫﻐﻪ ＇ﻮك چ ３د پاﻧگ ３اوپﻴسﻮ دﻧشتﻮاﻟﻲ پﻪ پﻠﻤﻪ پﻪ ﻛار پس ３ﻧﻪ گر＄ﻲ ،ډ４ره ﻟﻮﻳﻪ
ﻏﻠطﻲ ﻛﻮي＄ .ﻜﻪ چ ３د ﻫر چا ر＊تﻴﻨ ３پاﻧگﻪ د ﻫﻐﻪ دبدن جﻮړ＊ت ،ﻳعﻨ ３ﻻسﻮﻧﻪ ،پ،３＋
ﻏﻮږوﻧﻪ ،سترگ ،３عﻘﻠﻲ ،ﻓﻜري او بدﻧﻲ ＄ﻮاك دى چ ３د دﻏ ３خداى

ورﻛ７ې پاﻧگ３

پﻪ سﻤ ３ﻛار اچﻮﻧ ３سره اﻧسان ﻫر ＇ﻪ ﻛﻮﻻی شﻲ.
واﻳﻲ چ ３ﻳﻮه ﻏرﻳب دﻳﻮه ﻫﻮ＊ﻴار س７ي پﻪ وړاﻧدې ﻟﻪ خپﻠ ３ﻏرﻳب ９او بﻲ وزﻟ＇ ９خﻪ
شﻜاﻳت وﻛ .７ﻫﻮ＊ﻴار ورتﻪ ووﻳﻞ :ﻏﻮاړې چ ３سترگ ３وﻧﻪ ﻟرې اودﻟس ﻟﻜﻮ اﻓﻐاﻧﻴﻮ خاوﻧد
اوس３؟
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ﻏرﻳب ووﻳﻞ :ﻧﻪ!
ﻫﻮ＊ﻴار س７ي ورتﻪ ووﻳﻞ＊ :ﻪ چ ３داس ３ده ،ﻧﻮ تﻪ پﻪ خپﻠﻪ ډﻳره ﻟﻮﻳﻪ پاﻧگﻪ ﻟرې ،دې تﻪ ﻧﻪ
ﻳ ３چﻤتﻮ چ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه د ﻟس ﻟﻜﻮ اﻓﻐاﻧﻴﻮ پﻪ بدل ﻛ ３وپﻠﻮرې ،ﻧﻮﻟﻪ ﻏرﻳب ９او ب５ﻮزﻟ９
＇خﻪ وﻟ ３گﻴﻠﻪ اوﻓرﻳاد ﻛﻮې؟ خپﻠﻪ ﻫﻤدﻏﻪ پاﻧگﻪ دې پﻪ ﻛار واچﻮه ،باور ﻟرو چ ３ﻟﻪ دې ب３
وزﻟ ９او ﻏرﻳب＇ ９خﻪ بﻪ ډ４ر ژر خﻼص ش.３
ﻛﻠﻪ چ ３ﻟﻪ ﻛاره ست７ي شئ ،دﻣﻪ وﻛ７ئ ،خﻮ بﻴکاره ﻣﻪ －ر＄ئ .ﻟﻪ ﻛار ﻧﻪ ﻣخ ﻣﻪ اړوئ،
پﻪ زړه ﻛ ３بﻪ ﻣﻮ خاﻣخا د ﻛاراو ژوﻧد ﻣﻴﻨﻪ راپﻮرتﻪ شﻲ.
ﻛﻮم ﻫﻮ＊ﻴار س７ي ＇ﻪ ＊ﻪ وﻳﻠﻲ دي(( :سﻬار دوختﻪ چ ３چرگان ﻧارې وﻫﻲ ،خﻠﻜﻮ تﻪ
واﻳﻲ چ :３ﻟﻪ خﻮبﻪ پا＇８５ئ ،د ﻛار پر ﻟﻮر وخﻮ８５＄ئ)).
خﻮ کﻮم ﻛاروﻧﻪ چ ３ﻛﻮو ،باﻳد ﻳﻮازې خپﻠﻪ گ＂ﻪ پﻪ پام ﻛ ３وﻧﻪ ﻧﻴسﻮ ،بﻠﻜ ３باﻳد داس ３ﻛار
وﻛ７و چ ３ﻫﻢ ﻣﻮږ او ﻫﻢ ﻧﻮرو خﻠکﻮ تﻪ گ＂ﻪ وﻟري.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
کار او زﻳار ستر ！ﻮﻟﻨﻴز ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟري .کﻪ کار او زﻳار ﻧﻪ واى ،د ﻧ７ۍ دا
دوﻣره وداﻧ ９او پر ﻣختگﻮﻧﻪ بﻪ ﻫ（５کﻠﻪ ﻧﻪ واى تر سره شﻮي  .ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻨﻮ او ﻫ５ﻮادوﻧﻮ
چ ３اﻏ５زﻧاک کار و ﻧﻪ ک７ي ،پرﻣخ تﻠﻠﻲ دي او ﻫﻐﻮى چ ３کار ﻧﻪ دى ک７ى ،وروستﻪ
پات ３شﻮي دي  .وﻳﻼى شﻮ چ ３ﻧ５کﻤرﻏﻲ او برﻳاﻟﻴتﻮب پﻪ کار او زﻳار ک ３دي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻟﻪ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ دې وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮ پاراگراف د
！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ ＇ﻮ ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او ﻫﻐﻪ دې پﻪ
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ب５ﻼ ب５ﻠﻮ زﻣاﻧﻮ ک ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
 _٣داس ３سﻴاﻟﻲ دې راﻣﻨ％تﻪ شﻲ چ ３ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ ﻳﻮ ﻓعﻞ پرتختﻪ وﻟﻴکﻲ او ﻟﻪ بﻞ
＇خﻪ دې وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３ﻫﻐﻪ پﻪ ﻳﻮه ﻣﻨاسبﻪ جﻤﻠﻪ ک ３وکاروي.
 _٤د ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ دې پﻪ پﻨسﻞ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره بشپ ７ک７ي :
 uزه ﻫره ＊ .................ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ ＄ﻢ.
 uزﻣا ورور پﻪ ﻟسﻢ  ................ک ３دى.
 _٥ﻻﻧدې جﻤﻠ ３ﻟﻪ ﻣخاﻣخ ﻟﻴکﻞ شﻮو کﻠﻤﻮ او عبارتﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ پﻨسﻞ بشپ７ې ک７ئ:
ک ３ﻳﻢ
 uزﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد ډ４رې .........................
کﻮي
 uزه پﻪ ﻧﻬﻢ ！ﻮﻟگﻲ ...........................
تارﻳخﻲ وداﻧ ９ﻟري
 uکار او زﻳار اﻧسان ﻧﻴکﻤرﻏﻪ ........................
 _٦پﻪ دﻏﻪ ﻟﻮست ک ３ﻣﻮ د کار د اﻫﻤﻴت او ارز＊ت پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻪ وﻟﻮستﻞ؟ ﻟﻨ６ې خبرې
پرې وک７ئ.
 uستاس ３کﻮم کار او کسب خﻮ＊ﻴ８ي او وﻟ３؟
 uد کار او کسب خاوﻧدان وﻟ ３پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د درﻧاوي وړ وي؟
 _٧د ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻪ ﻣخ ３د سﻢ ＄ﻮاب ﻟﻪ شﻤ５رې ＇خﻪ پﻪ پﻨسﻞ کر＊ﻪ چاپ５ره ک７ئ :
اﻟﻒ＇ :ﻮک چ ３ډ４ر کار کﻮي ،اﻗتصاد ﻳ ３کﻤزورى وي.
ب＇ :ﻮک چ ３کار ﻧﻪ کﻮي ،د ！ﻮﻟﻨ ３پر اوږو بار ﻧﻪ وي.
ج＇ :ﻮک چ ３کار کﻮي ،ژوﻧد ﻳ＊ ３ﻪ او سﻮکاﻟﻪ وي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣشﻬﻮرو کاروﻧﻮ او کسبﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻟ５ست پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او
د بﻠ ３ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３دې ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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اووم ﻟﻮست

د او＊کﻮ ارزانﻲ
ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم د ﻣﻼ حسام اﻟدﻳﻦ زوى ،پﻪ
 ١٣٢٥ﻫـ  .ق .کال د ﻧﻨگرﻫار وﻻﻳت پﻪ کاﻣﻪ
ک ３ز８４ﻳدﻟﻰ و .پﻴاوړى عاﻟﻢ ،کره کتﻮﻧکﻰ،
ﻟﻴکﻮال او شاعر و .تر پﻨ％ﻮسﻮ زﻳات ＄اﻧ７／ي
چاپ او ﻧاچاپ أثار ﻟري او پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣﻘاﻟ３
ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپرې شﻮې دي.
د  ١٣٥٨ﻫـ .ش .د سﻨبﻠ ３پر شپ８ﻣﻪ ﻧ＂５ﻪ ﻣ７
دى.

ـ او＊ک ３ﻟﻪ سترگﻮ وﻟ ３او پﻪ کﻮم حاﻟت ک ３بﻬ８５ي؟
او＊ک ３د اﻧسان عاطﻔﻲ حاﻟت ＇رگﻨدوي .پﻪ عﻤﻮﻣﻲ ډول د ﻳﻮ سخت درد او ژور
خپگان پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３تر سترگﻮ رابﻬ８５ي چ ３د ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري ﻟﻪ خﻮاﻳ ３باﻳد پﻪ ﻫﻤدردۍ
او خﻮاخﻮږۍ سره ＄ﻮاب ووﻳﻞ شﻲ .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د او＊کﻮ د ارز＊ت او
اﻫﻤﻴت پﻪ اړه د ﻗﻴام اﻟدﻳﻦ خادم ﻟﻴکﻠﻰ ادبﻲ ﻧثر ﻟﻮﻟئ.
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کﻪ ﻏﻠﻪ او ارتزاﻗﻴات ﻗﻴﻤتﻪ شﻲ ،ﻧﻮ د ﻓصﻞ پﻪ راوتﻠﻮ رﻓع ک８５ي .کﻪ کاﻟﻲ او ﻟباس ﻗﻴﻤتﻪ
شﻲ ،ﻧﻮ بﻴا ﻫﻢ ＇ﻪ ﻧا ＇ﻪ گﻮزاره ک８５ي.
خﻠک واﻳﻲ(( :بربﻨ ６ﻟﻪ ﻻرې اوړي ،وږى ﻧﻪ اوړي)).
کﻪ ﻓ５شﻨﻲ شﻴان ﻗﻴﻤتﻪ شﻲ ،ﻧﻮ ﻗﻴﻤتﻪ دې شﻲ کﻨﻪ (( تجﻤﻞ ب５ﻞ شﻰ دى او زﻧده گﻲ
ب５ﻞ شﻰ دى)) کﻪ اسعار ﻗﻴﻤتﻪ شﻲ ،ﻧﻮ د ﻳﻮ دوﻟت پﻪ تصﻤﻴﻢ ﻳ ３عﻼج ﻣﻤکﻦ دى چ ３ﻏﻴر
ضروري او دوﻳﻤﻪ او درﻳﻤﻪ درجﻪ شﻴﻮﻧﻪ ﻟﻪ استعﻤاﻟﻪ وﻏﻮر＄ﻮي.
کﻪ دا ！ﻮل شﻴﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه سﻮﻳﻪ ارزاﻧﻪ شﻲ ،د ﻳﻮ ﻣﻤﻠکت ﻟپاره د رﻓاه او اساﻳش وساﻳﻞ ﻻس
تﻪ را＄ﻲ ،اﻣا اجتﻤاعﻲ سعادت او خﻮشبختﻲ دﻏﻪ وخت ﻫﻢ ﻧﻪ حاصﻠ８５ي .د ژوﻧد سعادت
او خﻮ＊ﻲ د ﻣاد ﻳاتﻮ پﻪ زﻳا تﻮاﻟﻲ او ډ４رواﻟﻲ دوﻣره اړه ﻧﻪ ﻟري ،ﻟکﻪ د ضﻤﻴر پﻪ أزادۍ او د
روح پﻪ خﻮشحاﻟ ９پﻮرې .پﻪ ژوﻧد ک ３خطرﻧاک او ﻣدﻫش حال دادى چ ３او＊ک ３ارزاﻧﻪ
شﻲ ،و４ره ،دﻫشت او درد ﻣﻮجﻮد وي او دوا ﻧﻪ وي.
پﻪ طب ک ３د ﻫر درد ،خﻮږ ،پرﻫار او ！پ عﻼج شتﻪ ،ﻣگر ﻧﻪ د زړه د درد او زخﻢ  .د
زړه د درد عﻼج پﻪ خپﻠﻪ د زړه درد دى او بس .د او＊کﻮ د ارزاﻧ ９عﻼج د پﻴسﻮ د ارزاﻧ９
ﻏﻮﻧدې ﻧﻪ دى چ ３د اﻗتصاد کﻮم ﻣاﻫر ﻳ ３عﻼج وکﻮﻻى شﻲ او ﻧﻪ د کر ﻧ ３ﻣتخصصان پﻪ
دې کار پﻮﻫﻴ８ي.
ب ３دردي پﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم او جاﻣعﻪ ک ３داس ３ﻳﻮ ﻣرض دى چ ３پﻪ عﻼج ﻳ ３ﻓﻘط پﻴﻐﻤبران
پﻮه شﻮي دي.
اى خداﻳﻪ! ﻣﻮږ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ زړوﻧﻪ واخﻠﻪ چ ３د ﻣظﻠﻮم او ب ３وزﻟﻲ ﻟﻪ سترگﻮ ＇خﻪ پﻪ عبث
تﻮﻳﻴدوﻧکﻮ ﻣرﻏﻠرو ﻧﻪ خﻮږﻳ８ي او ﻫﻐﻪ ﻻس ،پ ３＋او ژبﻪ ﻣﻪ راکﻮه چ ３ب ３ﻻسﻮ او ب ３پ＋ﻮ
تﻪ صدﻣﻪ رسﻮي او خﻠک ژړوي.
((خﻴاﻟﻲ دﻧﻴا))
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
پﻪ ﻟﻮست ک ３پﻪ دې خبرې شﻮي چ ３او＊ک＄ ３اﻧگ７ى ﻣعﻨﻮي ارز＊ت او
اﻫﻤﻴت ﻟري ،ﻫس ３ﻧﻪ چ ３ﻫﻐﻪ ب ３ﻗدره او ب ３ارز＊تﻪ وگ２ﻞ شﻲ او پاﻣﻠرﻧﻪ ورتﻪ
وﻧشﻲ！ .ﻮﻟﻨﻪ باﻳد دوﻣره ب ３رحﻤﻪ او ب ３عاطﻔ ３ﻧﻪ وي چ ３د خﻠکﻮ او＊ک ３چ ３د
درد او خﻮاشﻴﻨ ９استازﻳتﻮب کﻮي ،ب ３ﻗدره وگ２ﻲ .خﻠک خﻮاخﻮږۍ او ﻫﻤدردۍ
تﻪ ډ４ره اړتﻴا ﻟري .ﻣﻮږ باﻳد ب ３درده او ب ３تﻔاوتﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ،باﻳد ﻳﻮ د بﻞ پﻪ درد دردﻣﻨد شﻮ
او د ﻏﻤجﻨﻮ او وﻳرجﻨﻮ د او＊کﻮ د وچﻮﻟﻮ پﻪ ﻓکر ک ３شﻮ.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ _١د ＊ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ خﻮا د ﻣتﻦ تر ﻟﻮستﻠﻮ او ﻻزﻣﻮ ＇رگﻨدوﻧﻮ وروستﻪ دې ＇ﻮ
زده کﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ ﻣﻨاسب ﻏ ８د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
ـ ＇ﻮتﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ وﻟﻮﻟﻲ.
ـ زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شئ ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３ﻣﻔردې کﻠﻤ ３او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې پﻪ
ﻣتﻦ ک ３جﻤع کﻠﻤ ３پﻴدا ک７ي ،بﻴا دې ﻟﻪ ﻫرې ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ استازى ﻟﻴکﻞ شﻮې کﻠﻤ３
د خپﻠ ３ډﻟ ３پﻪ استازﻳتﻮب د ！ﻮﻟ／ﻲ پﻪ ﻣخ ک！ ３ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
 _٢پﻪ ﻣتﻦ ک＇ ３ﻮ صﻔتﻮﻧﻪ پﻴدا او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３ﻳ ３وکاروئ.
ـ د ﻣتﻦ دوﻳﻢ پرا گراف پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکئ.
 _٣ددې پﻮ＊تﻨﻮ ＄ﻮاب وواﻳئ :
ـ وﻟ ３ﻟﻪ سترگﻮ ＇خﻪ او＊ک ３بﻬ８５ي؟
ـ او＊ک ３د ＇ﻪ شﻲ استازﻳتﻮب کﻮي؟
ـ ﻟﻪ ب ３وزﻟﻮ او دردﻳدﻟﻮ سره ＇ﻪ ډول ﻣرستﻪ کﻮﻻی شﻮ؟
ـ زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شئ ﻟﻪ ﻫرې ډﻟ＇ ３خﻪ دې ﻳﻮ استازى ﻟﻪ ﻣظﻠﻮﻣﻮ خﻠکﻮ
سره د ﻣرست ３پﻪ ﻫکﻠﻪ خپﻠﻮ ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ خبرې وک７ي.
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 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې دوه دوه سره جﻮړه شﻲ ،ﻳﻮ دې د کتاب ﻳﻮ پراگراف وواﻳﻲ ،بﻞ دې
ﻫﻐﻪ د اﻣﻼء پﻪ تﻮگﻪ وﻟﻴکﻲ .بﻴا دې ﻫﻐﻪ دواړه ﻧﻮﻣﻮړى پرا－راف د کتاب ﻟﻪ ﻣخ ３سﻢ ک７ي.
بﻴا دې بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ ﻫﻤاﻏﻪ شان ﻳﻮ بﻞ پراگراف د اﻣﻼء پﻪ تﻮگﻪ وواﻳﻲ او د ﻫﻐﻪ جﻮړه
ﻣﻠگرى دې وﻟﻴکﻲ او پﻪ پاى ک ３دې دواړه ﻫﻤاﻏﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى پرا－راف د کتاب ﻟﻪ ﻣخ３
سﻢ ک７ي.
 _٥ﻳﻮ ﻳا دوه زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ﻳتﻴﻢ ﻳا بﻞ درد ﻳدﻟﻲ اﻧسان حاﻟت تﻤثﻴﻞ
ک７ي .بﻞ زده کﻮوﻧکﻰ دې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره دخﻮاخﻮږۍ او د ﻣرست ３دﻻرو چارو پﻪ برخﻪ ک３
خبرې وک７ي .ﻳا دې د خﻮاخﻮږۍ ﻧﻘش ترسره ک７ي.
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮ ﻳﻮ پﻮرتﻪ شﻲ او د درس پﻪ ﻣﻔﻬﻮم دې خبرې وک７ي .
ـ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ پﻪ ﻣخک ３د ﻫﻐ ３ﻣرست ３پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي چ３
کﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ چا سره ک７ې وي.
 _٧ﻻﻧدې جﻤﻠ ３پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ پﻪ پﻨسﻞ بشپ７ې ک７ئ :
ـ ﻣا پرون د ﻳﻮه ﻳتﻴﻢ ﻣاشﻮم  ..................پاک. .................. ３
ـ ﻟﻪ ب５ﻮزﻟﻮ او ＄ﻮرﻳدﻟﻮ وگ７و سره  ......................پکار ده .
 _٨زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شئ ،د "اﻟﻒ" ډﻟﻪ دې ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تﻪ اﻧکشاف
ورک７ي :ﻣﻮږ باﻳد د ﻳﻮ درد４دﻟﻲ اﻧسان او＊ک ３وچ ３ک７و.........
د ب ډﻟﻪ دې ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تﻪ اﻧکشاف ورک７ي:
شتﻤﻨﻮ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ ３ﻟﻪ ب ３وزﻟﻮ سره ﻣادي او ﻣعﻨﻮي ﻣرست ３وک７ي.......

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ دردﻣﻨﻮ او ＄ﻮرﻳدﻟﻮ وگ７و سره د ﻣرست ３او خﻮاخﻮږۍ پﻪ اړه ﻳﻮه کﻴسﻪ
ډوﻟﻪ ﻟﻴکﻨﻪ وک７ي .بﻠﻪ ورځ دې ﻫﻐﻪ پﻪ درسﻲ ساعت ک ３د ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ پﻪ ﻣخک ３وﻟﻮﻟﻲ.
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اتﻢ ﻟﻮست

ملﻲ آرشﻴف

تصو ر

ـ تاس ３د دې پﻮرتﻪ وداﻧ ９پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
ـ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻟﻴکﻠﻲ او چاپﻲ أثار وﻟ ،３چ５رې او د ＇ﻪ ﻟپاره ساتﻞ ک８５ي؟
د ﻟرﻏﻮﻧﻮ پﻪ ﻻس ک＋ﻠﻮ او چاپﻲ کتابﻮﻧﻮ ،د واکﻤﻨاﻧﻮ د ﻓرﻣاﻧﻮﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮﻧﻮ او
تارﻳخﻲ سﻨدوﻧﻮ د ساتﻨ ３ﻟپاره باﻳد داس ３ﻳﻮ ＄اﻧگ７ى ＄اى وي چ ３ﻫﻐﻪ پک ３د ﻳﻮ
ارز＊تﻤﻦ ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ تﻮگﻪ خﻮﻧدي وساتﻞ شﻲ .دﻏﻪ د خﻮﻧدي ساتﻨ＄ ３اى
تﻪ أرشﻴﻒ واﻳﻲ .ﻣﻮږ ﻫﻢ پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد ک ３دﻏس ３ﻳﻮه ＄اﻧگ７ې اداره ﻟرو چ(( ３ﻣﻠﻲ
أرشﻴﻒ)) ﻧﻮﻣﻴ８ي ،دﻟتﻪ ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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د ﻧ７ۍ پﻪ ﻫر ﻫ５ﻮاد ک ３داس ３وداﻧ＄ ９اﻧگ７ې شﻮې وي چ ３پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３د واکﻤﻨاﻧﻮ
ﻓرﻣاﻧﻮﻧﻪ ،ﻻس ک＋ﻠﻲ (خطﻲ) او چاپﻲ کتابﻮﻧﻪ ،تارﻳخﻲ رسﻤﻲ او ＄اﻧگ７ي سﻨدوﻧﻪ ،ﻟﻴکﻮﻧﻪ،
د اﻧ％ﻮر گرۍ پا ３１او ﻧﻮر خﻮﻧدي ساتﻞ ک８５ي .دﻏ ３وداﻧ ９ﻳا ادارې تﻪ أرشﻴﻒ وﻳﻞ ک８５ي.
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻟﻪ ＇ﻮ ﻟسﻴزو راﻫﻴس ３دﻏﻪ ډول ﻳﻮه وداﻧ ９شتﻪ چ ３ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ﻳ ３بﻮﻟﻲ.
اﻣﻴرعبداﻟرحﻤﻦ
د ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ اوسﻨ ９وداﻧ ９چ ３د کابﻞ ＊ار پﻪ ساﻟﻨگ واټ ک ３واﻗع ده ،د
ٰ
خان د واکﻤﻨ ９د زﻣاﻧ ３ده .ﻧﻮﻣﻮړي اﻣﻴر ﻫﻐﻪ د خپﻞ زوى شﻬزاده حبﻴباهلل خان د کار ﻟپاره
جﻮړه ک７ې وه .دا وداﻧ ９چ ３دوه پﻮړه ده ،ﻟﻮﻣ７ى پﻮړ ﻳ ３تر ＄ﻤک ３ﻻﻧدې دوه ساﻟﻮﻧﻮﻧﻪ او
ﻟس خﻮﻧ ３ﻟري ،د ﻣحﻤد داؤد خان د جﻤﻬﻮرﻳت پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ( ١٣٥٢ﻫـ.ش ).ک ３د ﻣﻠﻲ
أرشﻴﻒ ﻟپاره ＄اﻧگ７ې شﻮه او د عاﻣﻪ کتابتﻮن تر ادارې ﻻﻧدې ﻳ ３ﻓعاﻟﻴت پﻴﻞ ک ،７خﻮ ﻣﻠﻲ
أرشﻴﻒ پﻪ رسﻤﻲ تﻮگﻪ د اطﻼعاتﻮ او ﻓرﻫﻨگ د وزارت د ﻳﻮې ＄اﻧگ７ې ﻓرﻫﻨگﻲ ادارې پﻪ
تﻮگﻪ پﻪ  ١٣٥٩ﻫـ  .ش .کال پراﻧﻴستﻞ شﻮ.
د دﻏ ３ادارې د ﻓعاﻟﻴت ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ وختﻮﻧﻮ ＇خﻪ د تارﻳخﻲ سﻨدوﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮﻧﻮ ،د کتابﻮﻧﻮ
د خطﻲ او چاپﻲ ﻧسخﻮ او ﻧﻮرو ﻫﻨري اﻧ％ﻮرﻳزو أثارو پ５رودل او را！ﻮﻟﻮل پﻴﻞ شﻮل .پﻪ ﻟﻮﻣ７ي
گام ک ３ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻠﻲ او چاپﻲ تارﻳخﻲ او ﻫﻨري اثار چ ３د کابﻞ پﻪ عاﻣﻪ کتابتﻮن او ﻧﻮرو دوﻟتﻲ
ادارو ک ３ﻣﻮجﻮد وو ،پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک＄ ３اى پر ＄اى شﻮل او بﻴا د ﻫﻐ ３ﻟپاره د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ
گﻮټ گﻮټ ＇خﻪ اړوﻧد أثار راوړل شﻮل چ ３دا ﻟ７ۍ تر ﻧﻨﻪ ﻫﻢ رواﻧﻪ ده او ﻟﻪ ﻳﻮې ور３＄
＇خﻪ ﻳ ３بﻠ ３تﻪ د اثارو شﻤ５ره زﻳات８５ي.
اوس زﻣﻮږ پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３ډ４ر ارز＊تﻨاک اثار خﻮﻧدي دي ！ .ﻮل ﻫﻐﻪ أثار چ ３اوس
زﻣﻮږ پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３خﻮﻧدي دي ،د اسﻼﻣﻲ دورې ﻟﻪ پﻴﻼﻣ＇ ３خﻪ پﻪ راوروستﻪ پ７５ﻳﻮ
پﻮرې اړه ﻟري .تر ！ﻮﻟﻮ ﻟرﻏﻮﻧ ３ﻻس ک＋ﻠ( ３خطﻲ) ﻧسخﻪ چ ３پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３خﻮﻧدي
ده ،ﻫﻐﻪ د ﻗرآن کرﻳﻢ پﻨ％ﻪ پارې دي چ ３د ﻫﻮس ９پر پﻮستکﻲ ﻟﻴکﻞ شﻮي او ﻟﻴک ﻳ３
د حضرت عثﻤان

وخت تﻪ ﻣﻨسﻮب گ２ﻞ شﻮى دى .بﻞ ﻟرﻏﻮﻧﻰ سﻨد د تﻴﻤﻮري دورې

د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ وا کﻤﻦ سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا ﻓرﻣان دى چ ３پﻪ ( ٩٠١ﻫـ  .ق  ).کال پﻪ ﻧستعﻠﻴﻖ
34

ﻟﻴک ﻟﻴکﻞ شﻮى ،اوس پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３خﻮﻧدي دى.
زﻣﻮږ پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３اوس د کتابﻮﻧﻮ پﻪ زرگﻮﻧﻮ خطﻲ او چاپﻲ ﻧسخ ،３تارﻳخﻲ
سﻨدوﻧﻪ او اﻧ％ﻮرﻳز ﻻس ک＋ﻠﻲ کتابﻮﻧﻪ او پا ３１خﻮﻧدي دي .پﻪ دﻏﻮ ﻻس ک＋ﻠﻮ ﻧسخﻮ ک３
ﻳﻮه ﻫﻢ د پ＋تﻮ ډ ４ر ارز＊تﻨا ک ادبﻲ کتاب ((پ＂ﻪ خزاﻧﻪ)) ﻧﻮﻣﻴ８ي چ ３د ﻫﻐ ３پﻪ تر ﻻسﻪ ک５دو
سره پ＋تﻮ ﻟﻴکﻠﻰ ادب د دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ ﻧﻴﻤاﻳﻲ تﻪ رسﻴ８ي.
داﻓﻐاﻧستان ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ﻟﻪ ډ４رو زﻳاتﻮ ﻟرﻏﻮﻧﻮ او تارﻳخﻲ چاپﻲ او ﻻس ک＋ﻠﻮ سﻨدوﻧﻮ او
أثارو سره ﻟﻪ ستر ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮال ارز＊ت ＇خﻪ برخﻤﻦ دى او د ((سﻮاربﻴکا))(٭) ﻳا د أرشﻴﻔﻮﻧﻮ
د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ﻣؤسس ３د ﻏ７ﻳتﻮب وﻳاړ ﻳ ３ﻫﻢ تر ﻻسﻪ ک７ى دى.
د تارﻳخﻲ ،عﻠﻤﻲ ،ادبﻲ او ﻧﻮرو أثارو د خﻮﻧدي سا تﻨ ３ادارې (ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ) دب６اى کﻮﻟﻮ
ﻟپاره باﻳد ﻫر اړخﻴزې ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７و او ﻳﻮه ﻣﻠﻲ دﻧده ﻳ ３وبﻮﻟﻮ.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻟرﻏﻮﻧﻮ ﻻس ک＋ﻠﻮ او چاپﻲ أثارو ،تارﻳخﻲ
سﻨدوﻧﻮ او ﻟﻴکﻮﻧﻮ د خﻮﻧدي سا تﻨ＄ ３اﻧگ７ې اداره ده چ ３ﻟﻪ تاسﻴس ک５دو ﻳ＇ ３ﻮ
ﻟسﻴزې ت５ر８４ي او اوس د زرگﻮﻧﻮ خطﻲ او چاپﻲ کتابﻮﻧﻮ ،سﻨدوﻧﻮ او ﻧﻮرو أثارو پﻪ ﻟرﻟﻮ
سره ﻟﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮال اعتبار ＇خﻪ برخﻤﻨﻪ ده.

＇رگﻨدوﻧﻪ
٭ سﻮاربﻴکا :د أرشﻴﻔﻮﻧﻮ د ﻧ７ﻳﻮال تﻨظﻴﻢ ﻳا ﻣؤسسﻪ ده چ ３د ډ４رو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻔﻮﻧﻪ
ﻳ ３ﻏ７ﻳتﻮب ﻟري.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې دا ﻻﻧدې ﻣعﻠﻮﻣا تﻲ جﻤﻠ ３د خپﻞ ！ﻮﻟگﻲ تر ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ８
وﻟﻮﻟﻲ:
ـ پﻪ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ک ３تارﻳخﻲ ﻟﻴکﻠﻲ أثار ﻟﻪ خراب５دو او ورک５دو ＇خﻪ خﻮﻧدي ساتﻞ
ک８５ي.
عبداﻟرحﻤﻦ خان د واکﻤﻨ ９پﻪ کﻠﻮﻧﻮ ک ３ﻧﻮﻣﻮړي
ـ د ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ اوسﻨ ９وداﻧ ９د اﻣﻴر
ٰ
اﻣﻴر د خپﻞ زوى حبﻴب اهلل خان د کار ﻟپاره جﻮړه ک７ې وه.
ـ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ د داود خان د جﻤﻬﻮرﻳت پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ( ١٣٥٢ﻫـ  .ش  ).کال ک ３د عاﻣﻪ
کتابتﻮن تر ادارې ﻻﻧدې راﻣﻨ％تﻪ شﻮ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کتاروﻧﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻳﻮ کتار دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３د پ＋تﻮ (ى) گاﻧ ３پﻪ
ﻧ＋ﻪ ک７ي ،دوﻳﻢ کتار دې ضﻤﻴروﻧﻪ او درﻳﻢ کتار دې ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ي او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ
ک ３دې وﻟﻴکﻲ .ﻟﻪ ﻫر کتار ＇خﻪ دې ﻳﻮ تﻦ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب پر تخت ３وﻟﻴکﻲ.
 _٣دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳاست:
ـ ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ ＇ﻪ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟري؟
ـ پﻪ ﻣتﻦ ک ３د کﻮﻣﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳاد شﻮي دي؟
ـ د ﻣﻠﻲ أرشﻴﻒ د ﻻ ب６اﻳﻨ ３ﻟپاره ＇ﻪ کﻮﻻی شﻮ؟

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ کﻮر او کﻠﻲ ک ３د پخﻮاﻧﻴﻮ ﻗﻠﻤﻲ (ﻻس ک＋ﻠﻮ) کتابﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو
پخﻮاﻧﻴﻮ سﻨدوﻧﻮ د شتﻪ واﻟﻲ او د ﻫﻐﻮ د ساتﻨ ３د ＇رﻧگﻮاﻟﻲ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات راﻏﻮﻧ ６او ﻫﻐﻪ
دې پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３د خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وواﻳﻲ.
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ﻧﻬﻢ ﻟﻮست

عادل واکمن

ـ تاسﻮ د عداﻟت پﻪ باب کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ اور４دﻟ ３ده؟
عدل او اﻧصاف ﻟﻪ ډ４رو سترو او ﻏﻮره اسﻼﻣﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو او بشري ＄اﻧگ７ﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ
ک８５ي ،ﻣﻮږ تﻪ پکار دي چ ３پﻪ ﻫ ＆５حاﻟت ک ３د عداﻟت تﻠﻪ ﻟﻪ ﻻسﻪ وﻧﻪ ﻏﻮر＄ﻮو.
دﻟتﻪ ﻣﻮ پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د ﻧﻮشﻴروان عادل د عداﻟت ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ د کﻴس ３پﻪ ب２ﻪ تاس３
تﻪ خﻮ＊ﻪ ک７ې ده .دا کﻴسﻪ ﻣﻮﻟﻮي احﻤد ﻟﻴکﻠ ３او پﻪ (－ﻨج پ＋تﻮ) کتاب ک ３خﻮﻧدي
ده.
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زورور تﻪ ﻧﻪ ＊اﻳﻲ چ ３پﻪ کﻤزوري باﻧدې خپﻞ زور وازﻣاﻳﻲ ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ کار ﻳ ３خرابﻴ８ي.
واﻳﻲ چ ３د روم پاچا ،ﻧﻮش５روان پاچا تﻪ استازى ﻟ８５ﻟﻰ و ،کﻠﻪ چ ３ﻫﻐﻪ دربار تﻪ ورس５د،
گﻮري چ ３ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣا ９１ده ،پاچا پک ３پر تخت ﻧاست دى او ﻧﻮر اﻣﻴران او وزﻳران پﻪ ＇ﻮک５ﻮ
ﻧاست دي .استازي چ ３شاو خﻮا وکتﻞ ،پﻪ دﻏ ３ﻣا ９１ک ３ﻳﻮ ＄اى ورتﻪ کﻮږ ＊کاره شﻮ .ﻟﻪ
ﻳﻮه س７ي ＇خﻪ ﻳ ３پﻮ＊تﻨﻪ وک７ه چ ３دا ＄اى وﻟ ３کﻮږ دى؟ ﻫﻐﻪ ورتﻪ ووﻳﻞ چ ３دا د ﻳﻮې
بﻮډۍ کﻮر و .پﻪ ﻫﻐﻪ وخت ک ３چ ３پاچا دا ﻣا ９１جﻮړوﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐ ３بﻮډۍ تﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ چ３
دا کﻮر پﻪ ﻣا خرڅ ک７ه ،خﻮ د ﻫﻐ ３رضا اوخﻮ＊ﻪ ﻧﻪ وه ،پاچا پﻪ زور سره دا کار و ﻧﻪ ک ،７ﻧﻮ
＄کﻪ دا ＄اى پﻪ دې ﻣا ９１ک ３کﻮږ پات ３شﻮى دى .استازي ووﻳﻞ چ ３ر＊تﻴا خبره دا ده چ３
دا کﻮږواﻟﻰ ډ４ر ＊ﻪ دى ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سﻤﻮاﻟﻲ ﻧﻪ چ ３پﻪ ظﻠﻢ تر سره شﻮى وي ،حﻖ او اﻧصاف دا
دى چ ３دا کار ﻧﻪ پﻪ پخﻮا زﻣاﻧﻪ ک ３چا ک７ی او ﻧﻪ ﻣ ３گﻮﻣان ک８５ي چ ３وروستﻪ بﻪ ﻳ ３کﻮم
پاچا دا کار وک７ي.
پاچا چ ３د ﻗاصد دا خبرې واور４دﻟ ،３ډ４ر خﻮشحاﻟﻪ شﻮ ،اﻧعام او ډاﻟ ９ﻳ ３ورتﻪ ورک７ه
او پﻪ ډ４ر عزت سره ﻳ ３رخصت ک.７
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
پﻪ کﻴسﻪ ک ３د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ عادل واکﻤﻦ ﻧﻮشﻴروان د عداﻟت ﻳﻮه پ＋５ﻪ بﻴان شﻮې چ３
ﻧﻮﻣﻮړي ＇ﻨگﻪ د خپﻠ ３ﻣا ９１د جﻮړوﻟﻮ پر ﻣﻬال د زور زﻳاتﻲ پر ＄اى ﻟﻪ عداﻟت او
اﻧصاف ＇خﻪ کار اخﻴستﻰ دى .د خپﻠ ３ﻣا ９１ﻳﻮه برخﻪ ﻳ ３ک８ه پرې اﻳ ،３＋خﻮ دﻳﻮې
خﻮارې او ب５ﻮزﻟ ３％＊ ３حﻖ ﻳ ３پﻪ زور ﻧﻪ دى ﻻﻧدې ک７ى.
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ﻣﻮﻟﻮي احﻤد د پ＋تﻮﻧخﻮا د ﻫشﻨﻐر د تﻨگﻲ اوس５دوﻧکﻰ ،د پ＋تﻮ د ﻣعاصر،
ساده او روان ﻧثر ﻟﻪ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي ＄ .ﻴﻨ ３ﻟﻴکﻠﻲ کتابﻮﻧﻪ
ترې راپات ３دي  .پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３ﻳﻮ ډ４ر ﻣشﻬﻮر اثر ﻳ(( ３گﻨج پ＋تﻮ)) دى چ３
ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ پﻪ  ١٨٧٢م .کال ک ３چاپ شﻮى دى.ﻣﻮﻟﻮي احﻤد پﻪ  ١٣٠٠ﻫـ
 .ق  .کال ﻣ ７دى.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ ١ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې دﻏﻪ کﻴسﻪ د ！ﻮﻟگﻲ تر ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢د زده کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د کﻪ د چا کﻮﻣﻪ بﻠﻪ کﻴسﻪ د عداﻟت پﻪ اړه زده وي ،پﻪ
خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې وواﻳﻲ.
 _٣دا ﻻﻧدې ﻟﻐتﻮﻧﻪ د خپﻠﻤﻨ％ﻲ ﻧژد４ﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ ب５ﻞ ب５ﻞ کتار ک ３پﻪ پﻨسﻞ وﻟﻴکئ
:
احﻤد ،تﻮتک ،９کتاب ،زﻟﻤﻰ ،کﻮتره ،ﻗﻠﻢ ،ﻧﻮشﻴروان ،کتابچﻪ ،طﻮطﻲ.
احﻤد ........................................
...............................................
...............................................
ـ ﻻﻧدې جﻤﻠ ３پﻪ پﻨسﻞ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ بشپ７ې ک７ئ:
ـ ﻧﻮشﻴروان ﻳﻮ ډ４ر  ....................و.
ـ د روم د پاچا استازي ﻟﻪ ＇ ......................خﻪ د ﻣا ９１د کﻮږواﻟﻲ پﻪ اړه پﻮ＊تﻨﻪ
وک７ه.
ـ پاچا چ ３د ﻗاصد دا خبرې واور４دې ................شﻮ او  .....................ﻳ３
ورتﻪ ورک７ه او . ...
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 _٤ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨ＄ ３ﻮاب ک７ئ :
ـ د ﻧﻮشﻴروان د وداﻧ ９ﻳﻮه برخﻪ وﻟ ３ک８ه جﻮړه شﻮې وه؟
ـ د روم د پاچا استازى چ ３د ﻣا ９１د کﻮږواﻟﻲ پﻪ عﻠت پﻮه شﻮ＇ ،ﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ؟
 -٥ﻻﻧدې ﻣﻔردې کﻠﻤ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻪ جﻤع او جﻤع پﻪ ﻣﻔرد واړوئ او پﻪ
ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３ﻳ ３استعﻤال ک７ئ :
مفرد

جمع

س７ى
گﻞ
ﻟﻮست
کﻮر

ﻫﻠکان
ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴزوﻧﻪ
ﻧجﻮﻧ３

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻴسﻮ ＄ﻴﻨ ３کتابﻮﻧﻪ ﻣطاﻟعﻪ ک７ي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ دې د عداﻟت او اﻧصاف
پﻪ باب ﻳﻮه ﻳﻮه کﻴسﻪ پﻪ خپﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ پﻪ ﻟﻨ６ون سره وﻟﻴکﻲ .کﻪ ﻳ ３پخﻮا ﻫﻢ داس ３کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ
ﻣطاﻟعﻪ ک７ې ﻳا اور４دﻟ ３وي ﻫﻐﻪ دې پﻪ ＇ﻮ جﻤﻠﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ .پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３دې
ﻳ！ ３ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.

پﻪ خﻠکﻮ ک ３ډ４ر عادل ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دى چ ３ﻫﻐﻪ ＇ﻪ چ＄ ３اﻧتﻪ
خﻮ＊ﻮي ،بﻞ تﻪ ﻳ ３ﻫﻢ خﻮ＊ﻮي.
(حدﻳث شرﻳﻒ)
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ﻟسﻢ ﻟﻮست

عبدالرؤف ب５نﻮا

ـ تاس ３د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ اوسﻨﻴﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاعراﻧﻮ ＇خﻪ د چا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اور４دﻟﻲ
او د ﻫﻐﻮ کتابﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﻟﻮستﻲ دي؟
د پ＋تﻮ ادب پﻪ ﻣعاصرې دورې ک＇ ３ﻮ ډ４رې ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９او ﻣخک ３＋ادبﻲ ＇５رې
ﻟرو چ ３ﻫﻐﻮى د پ＋تﻮ ژب ３او ادب د ودې او پرﻣختﻴا پﻪ ﻻره ک ３د ستاﻳﻨ ３وړ
خدﻣتﻮﻧﻪ او ﻧﻪ ﻫ５رﻳدوﻧک ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ک７ي دي .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ادبﻲ ＇５رو ＇خﻪ ﻳﻮ
ﻳ ３عبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا دى چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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عبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا د ﻣﻔتﻲ عبداهلل زوى ،پﻪ  ١٢٩٣ﻫـ  .ش  .کال پﻪ کﻨدﻫار ک ３ز８４ﻳدﻟﻰ
و .ﻟﻮﻣ７ﻧ ９زده ک７ې ﻳ ３د کﻮرﻧ ９او سﻴﻤ ３ﻟﻪ دﻳﻨ ３عاﻟﻤاﻧﻮ ＇خﻪ وک７ې او بﻴا ﻳ ３د خپﻞ
＄اﻧگ７ي ذوق او عﻼﻗ ３ﻟﻪ ﻣخ ３د دﻳﻨﻲ او ادبﻲ عﻠﻮﻣﻮ او ﻓﻨﻮﻧﻮ ﻣطاﻟع ３تﻪ دوام ورک .７د
＄ﻮاﻧ ９پﻪ ﻟﻮﻣ ７ﻳﻮ ک ３ﻳ ３پﻪ شعر وﻳﻠﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟ ９پﻴﻞ وک ،７ډ ４ر ژر ﻳ ３د خپﻞ پﻴاوړي
استعداد ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ دﻏﻪ ډگر ک ３د پرﻣختگ پ７اووﻧﻪ ووﻫﻞ او د شاعر او ﻟﻴکﻮال پﻪ تﻮگﻪ
وپ５ژﻧدل شﻮ.
پﻪ  ١٣١٧ﻫـ  .ش  .کال د ﻫ５ﻮاد پﻼزﻣ５ﻨ( ３کابﻞ) تﻪ راﻏﻰ او د وخت د ډ４رې ﻣشﻬﻮرې
عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ ادارې ((پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ))３ﻏ７ى شﻮ .بﻴا وروستﻪ د کابﻞ ﻣجﻠ ３ﻣدﻳر شﻮ＇ .ﻮ
کاﻟﻪ ﻳ ３دﻏﻪ دﻧده پﻪ ډ４ر برﻳاﻟﻴتﻮب سره تر سره ک７ه ،بﻴا د پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ３ﻣرستﻴال او ＇ﻪ ﻣﻮده
وروستﻪ د پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻮى ﻣدﻳر شﻮ .پﻪ ﻫﻤدﻏﻮ وختﻮﻧﻮ ک＇ ３ﻪ وخت د ﻫ５ﻮاد ور＄پا３１
ﻣسؤول چﻠﻮوﻧکﻰ ﻫﻢ و .پﻪ  ١٣٣٥ﻫـ  .ش  .کال د کابﻞ راډ ﻳﻮ د رﻳاست چارې وروسپارل
شﻮې＇ .ﻮ کاﻟﻪ وروستﻪ پﻪ ﻣصر ک ３د اﻓﻐاﻧستان د سﻔارت ﻣطبﻮعاتﻲ استازى او بﻴا د دوﻳﻢ
＄ﻞ ﻟپاره د کابﻞ راډﻳﻮ رئﻴس شﻮ .ورپس ３د وﻟسﻲ جرگ ３وکﻴﻞ او پﻪ  ١٣٤٦ﻫـ  .ش  .د
اطﻼعاتﻮ او کﻠتﻮر وزﻳر شﻮ.
وروست ９رسﻤﻲ دﻧده ﻳ ３پﻪ ﻟﻴبﻴا ک ３د اﻓﻐاﻧستان د سﻔﻴر پﻪ تﻮگﻪ وه چ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ
اﻣرﻳکا تﻪ جﻼ وطﻦ شﻮ .د سرطان د ورپ ３＋５ﻧاروﻏ ９ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ  ١٣٦٣ﻫـ  .ش  .کال پﻪ
ﻧﻴﻮﻳارک ک ３ﻣ ７او ﻫﻠتﻪ خاورو تﻪ وسپارل شﻮ.
د ﻗبر پر شﻨاختﻪ ﻳ ３د ده دا شعر د وصﻴت پﻪ تﻮ－ﻪ ﻟﻴکﻞ شﻮى دى:

زﻣا ﻫ６وﻧﻪ بﻪ در وړئ وخپﻞ وطﻦ تﻪ
ﻣ ７بﻠبﻞ بﻪ رسﻮئ و خپﻞ گﻠشﻦ تﻪ
＊خﻮئ بﻪ ﻣا پﻪ پاک اﻓﻐاﻧستان ک３
د پردﻳسﻮ ﻧﻨگﻴاﻟﻴﻮ پﻪ جﻬان ک３
زﻣا پر شﻨاختﻪ بﻪ ﻟﻴکئ زﻟﻤﻴﻮ دا:
((دﻟتﻪ ＊خ دى پردﻳس شﻮى بﻴﻨﻮا))
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عبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا پﻴاوړى ﻟﻴکﻮال ،شاعر ،ﻣؤرخ او ﻫ５ﻮادپال سﻴاستﻮال و .د شعر او ادب،
سﻴاست او تارﻳخ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３ﻳ ３ﻟﻴکﻞ ک７ي دي .پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣﻘاﻟ ３او شعروﻧﻪ ﻳ ３د
ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپاره شﻮي او پﻪ ﻟس گﻮﻧﻮ عﻠﻤﻲ ،ادبﻲ ،تارﻳخﻲ او سﻴاسﻲ أثار ﻳ３
د ＄اﻧگ７و کتابﻮﻧﻮ پﻪ ب２ﻪ چاپ شﻮي دي .پﻪ خپﻠ ３ﻣﻮرﻧ ９ژب ３پ＋تﻮ سرب５ره پﻪ عربﻲ ،اردو او
اﻧگﻠﻴسﻲ ژبﻮ ＊ﻪ پﻮﻫﻴده او پﻪ دﻏﻮ ژبﻮ ک ３ﻳ ３ﻟﻴکﻨ ３او ژباړې ﻫﻢ ک７ي دي.
د چاپ او ﻧاچاپ کتابﻮﻧﻮ شﻤ５ر ﻳ ３ﻟﻪ ＇ ٥٠خﻪ زﻳات دى .دﻟتﻪ ﻳ ３د ＄ﻴﻨﻮ أثارو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
اخﻠﻮ  :اوسﻨﻰ ﻟﻴکﻮال (！ ٣ _٢ _١ﻮکﻪ) ،د اﻓﻐاﻧستان ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ (！ _٤ _٣ _٢ _١ﻮکﻪ)
ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ ،پر４شاﻧﻪ اﻓکار (د شعروﻧﻮ ！ﻮﻟگﻪ) ،د شعروﻧﻮ کﻠﻴات ،زوړ گﻨاﻫکار (د ډراﻣﻮ
！ﻮﻟگﻪ) د اﻓﻐاﻧستان تارﻳخﻲ پ ،３＋５د زړه خﻮاﻟﻪ (ادبﻲ ﻟﻴکﻮﻧﻪ) او ﻧﻮر.
ﻳﻮ شعر ﻳ ３د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ راوړو:

د غر ب پال
چ ３وړوکﻲ سره ﻣﻮر کﻪ
ﻳاﻟﻪ وروره سره ورور کﻪ
داس ３ک７ه ﻟﻪ ﻏرﻳباﻧﻮ
ﻫر ﻏرﻳب پر اوږه سﻮرکﻪ
ﻫﻮ＊ﻴاري شراﻓت ﻧﻪ دى
چ ３ﻟﻪ وړکﻮ سره زور کﻪ
ﻟﻪ اﻧصاف ﻟﻪ عدﻟﻪ ﻟﻴرې
چ ３د کﻮﻧ６و سر سر تﻮر کﻪ
د ﻫﻐﻮ زړگﻰ بﻪ خﻮر شﻲ
د ﻳتﻴﻢ زړگﻰ چ ３خﻮر کﻪ
د خپﻞ ﻗام رﻧ％ﻮر پﻪ شاکﻪ
تاتﻪ کﻮم ﻫﻮ＊ﻴار پﻴﻐﻮر کﻪ
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چ ３داﻧﻪ کﻮي ب ３ﻧﻮﻣﻪ
پرې گﻮﻣان دﻏﻠﻪ او چﻮر کﻪ
د عبدالرؤف بﻴنﻮا لن６ه ادبﻲ ！ﻮ！ه:

－راﻧﻪ ﻣﻠ／رﻳﻪ!
ﻳﻮ －ﻞ چ＇ ３ﻮﻣره ډ４ر رﻧ／ﻮﻧﻪ وﻟري ＊کﻼ ﻳ ３ﻫﻢ ﻫﻮﻣره زﻳاتﻪ وي او چ＇ ３ﻮﻣره ﻣخﻮﻧﻪ
وﻟري ﻫﻐﻮﻣره د ستاﻳﻨ ３وړ وي ،خﻮ ﻳﻮ اﻧسان کﻪ دوه رﻧ／ﻪ شﻮ ﻳا ﻳ＄ ３ان دوه ﻣخﻰ و＊ﻮده
ﻧﻮ ﻧﻮر ﻳ ３ﻣخ د کتﻮ ﻧﻪ وي.
پﻮﻫان واﻳﻲ＇(( :ﻨ／ﻪ چ ３ﻳ ،３ﻫﻐس＄ ３ان ＊ﻴﻪ او ＇ﻨ／ﻪ چ＄ ３ان ＊ﻴ ３ﻫﻐس３
اوسﻪ)).
خﻮ ＄ﻴﻨ ３اﻧساﻧان شتﻪ چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې ＇ﻮ رﻧ／ﻪ＇ ،ﻮ ب ３２او ＇ﻮ ﻣخﻪ ﻟري ،بﻠک ３ورسره
＇ﻮ ژب ３ﻳ ３ﻫﻢ پﻪ خﻮﻟﻪ ک ３وي .او د ﻣاﻫرو اﻳک＂راﻧﻮ پﻪ ＇５ر د خپﻞ ﻫر رﻧ ，او ﻫر ﻣخ د
＊ﻮدﻟﻮ ﻟپاره ﻣخصﻮص ３صحﻨ ３ﻟ＂ﻮي او د خپﻠ ３ﻫرې ژب ３ﻟپاره ＄اﻧتﻪ ﻣﻮﻗع －ﻮري.
داس ３اﻧساﻧان د ﻧﻮرو پﻪ رﻧ ，رﻧ５／دل ﻧﻪ ﻏﻮاړي ،خﻮ د ＄ان د رﻧ ，پﻪ بدﻟﻮﻟﻮ ک ３دوﻣره
ﻣاﻫر وي چ ３ﻧﻮر پﻪ خپﻞ رﻧ ，ژر ﻏﻮﻟﻮﻻی شﻲ .د ﻣخﻮﻧﻮ پﻪ پ５ژﻧدﻟﻮ ک ３ﻻس ﻟري ،خﻮ
د دوى د ﻣخ ب２ﻪ پ５ژﻧدل د ﻣصﻨﻮعﻲ سپﻮږﻣ ９پﻪ اصﻠﻲ ﻣاﻫﻴت پﻮﻫ５دﻟﻮ ﻏﻮﻧدې وي .دوى پﻪ
خپﻠﻪ ژبﻪ پس ３ﻧﻪ －ر＄ﻲ ،خﻮ خپﻠﻪ ژبﻪ د ﻫر چا او ﻫر ＄اى د اﻗتضا سره سﻤﻪ －ر＄ﻮي .دوى
د ﻫر ﻣجﻠس د رﻧ ，سره خپﻞ رﻧ ，بدﻟﻮﻻی شﻲ او د ﻫر چا د خﻮب رګ ﻳ＄ ３اﻧتﻪ ﻣعﻠﻮم
ک７ى وي .دوى پﻪ ﻫﻤدﻏﻪ ﻳﻮه ژبﻪ ﻏﻠﻪ تﻪ واﻳﻲ ﻏﻼ کﻮه او د کﻮر خاوﻧد تﻪ واﻳﻲ :کﻮر ساتﻪ.
ظاﻟﻢ تﻪ د ظﻠﻢ ﻻره ＊ﻴﻲ او ﻣظﻠﻮم تﻪ د اﻧتﻘام اخﻴستﻠﻮ ستر－کﻮﻧﻪ وﻫﻲ.
حاکﻢ تﻪ ﻣحکﻮﻣﻴﻦ وي او ﻣحکﻮﻣﻴﻨﻮ تﻪ د حاکﻤاﻧﻮ پﻪ رﻧ ，ک ３وړاﻧدې ک８５ي .او کﻪ
ورتﻪ ＄ﻴر شﻮ ﻫﻤدا دوه ﻣخﻲ ،دوه رﻧ／ﻲ کسان دي چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د طبﻘاتﻮ ترﻣﻨ ＃د دې پر
عﻮض چ ３وحدت ،ﻳﻮواﻟﻰ او ＊ﻪ ﻧﻴت پﻴدا ک７ي ،د ﻫﻐﻮى پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د بدبﻴﻨ ،９بد－ﻤاﻧ ９او
بدﻧﻴت ９تﻮرې پردې اچﻮي ،کﻪ د حاکﻤ ３او ﻣحکﻮﻣ ３طبﻘ ３ترﻣﻨ ＃واﻗع شﻲ ،دواړو خﻮاوو
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تﻪ داس＇ ３ر－ﻨدوي چ ３ﻫﻤدا دوى دي چ ３ددې دوو طبﻘﻮ ترﻣﻨ ＃ﻳ ３أراﻣﻲ ساتﻠ ３ده ،کﻪ
دوى ﻧﻪ وي د ﻫﻐﻮى أراﻣﻲ بﻪ ﻫﻢ و４جاړه شﻲ .حال دا چ ３کﻪ دا دوه ﻣخﻲ او دوه رﻧ／ﻲ ﻟﻪ
ﻣﻨ％ﻪ ﻟرې شﻲ ،د طبﻘاتﻮ ترﻣﻨ ＃ﻣستﻘﻴﻤﻪ رابطﻪ او ﻣﻔاﻫﻤﻪ ډ４ر ژر د دوى ﻣﻨ ＃تﻪ صﻤﻴﻤﻴت
او ﻳﻮ رﻧ／ﻲ راوستﻼى شﻲ.
ﻧﻮ －راﻧﻪ ﻣﻠ／رﻳﻪ!
کﻪ ﻏﻮاړو چ ３د ＊ﻪ او ﻧ５کﻤرﻏﻪ ژوﻧد سره ﻣخاﻣخ شﻮ ،ﻻزﻣﻪ ده چ ３د دې دوه رﻧ،９／
دوه ﻣخ ９او دوو ژبﻮ ＇خﻪ ﻟﻮﻣ７ى ＄اﻧﻮﻧﻪ وژﻏﻮرو او بﻴا ﻳ ３پﻪ ！ﻴﻨ／ﻪ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره زﻳار
وباسﻮ.
ﻫر چا تﻪ او پﻪ ﻫر ﻣجﻠس ک ３چ＇ ３ﻨ／ﻪ ﻳﻮ ،ﻫﻐس＄ ３اﻧﻮﻧﻪ و＊ﻴﻮ او چ＇ ３ﻨ／ﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ
＊ﻴﻮ ﻫﻐس ３واوسﻮ او دا ﻣﻮ ډاډ وي چ ３ﻳﻮه ورځ ﻧﻪ ﻳﻮه ورځ بﻪ ضرور د دوه ﻣخﻮ ﻣخﻮﻧﻪ تﻮر
او د دوه رﻧ／ﻮ رﻧ／ﻮﻧﻪ ورک او د دوه ژبﻮ ژب ３وچ ３شﻲ＄ ،کﻪ چ(( ３کﻮږ بار تر ﻣﻨزﻟﻪ ﻧﻪ
رس８５ي )).او ((دوې ﻫﻨدوا ３１پﻪ ﻳﻮه ﻻس ک ３اخﻴستﻼی ﻧﻪ شﻲ)).

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
عبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا د پ＋تﻮ ژب ３پﻴاوړى ﻟﻴکﻮال  ،شاعر  ،ﻣؤرخ او ﻫ５ﻮاد پال
سﻴاستﻮال و .د خپﻞ ژوﻧد ＇ﻮ ﻟسﻴزې ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ ادارو ک３
خدﻣت ک７ى  ،پﻪ ﻟس گﻮﻧﻮ ＄اﻧگ７ي کتابﻮﻧﻪ او پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣﻘاﻟ ３ﻳ ３چاپ او خپرې
شﻮي دي.
عبداﻟرؤف ب５ﻨﻮا د پ＋تﻮ پﻪ ﻣعاصرو شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ک ３د ﻟﻮړ ادبﻲ ﻣﻘام او درﻳ＃
＇＋تﻦ دى.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پارگراف پﻪ وار سره وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢د ﻣتﻦ پﻪ پاى ک ３ﻣﻮ د بﻴﻨﻮا ﻟﻪ شعر ＇خﻪ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم واخﻴست؟ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک３
ﻳ ３وﻟﻴکئ او ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟئ.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮﻟﻲ او پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３دې صﻔتﻮﻧﻪ پﻴدا او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ
جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
 _٤پﻪ ﻣتﻦ ک ３ﻣﻮ وﻟﻮستﻞ چ ３عبداﻟرؤف بﻴﻨﻮا ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ ﻟﻴکﻮال ،شاعر ،ﻣؤرخ او
ﻫ５ﻮاد پال سﻴاستﻮال و .ستاس ３د ﻧﻮﻣﻮړي د شخصﻴت کﻮم اړخ ډ４ر خﻮ＊ﻴ８ي خبرې پرې
وک７ئ؟
ـ ﻟﻴکﻮال پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک＇ ３ﻪ ارز＊ت ﻟري؟
 _٥دا ﻻﻧدې ﻧﻴﻤگ７ې جﻤﻠ ３پﻪ پﻨسﻞ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره بشپ７ې ک７ئ :
ـ عبداﻟرؤف بﻴﻨﻮا د پ＋تﻮ ژب ３ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ  ............................و.
ـ عبداﻟرؤف بﻴﻨﻮا پﻪ  ......................ک ３ﻣ.７
ـ عبداﻟرؤف بﻴﻨﻮا ﻟﻪ  ...........................زﻳات چاپ او ﻧاچاپ کتابﻮﻧﻪ ﻟري.
＄ _٦ﻴﻨ ３زده کﻮوکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د بﻴﻨﻮا د ﻧثر (－راﻧﻪ
ﻣﻠ／رﻳﻪ!) ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ ک！ ３ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ بﻴان ک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ کﻮر و کﻠﻲ ﻳا سﻴﻤ ３او ＊ار د کﻮم شاعر ﻟﻨ ６ژوﻧد ﻟﻴک او د شعر ﻳﻮه
ب５ﻠگﻪ وﻟﻴکﻲ .پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３دې ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وﻟﻮﻟﻲ.
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ﻳﻮوﻟسﻢ ﻟﻮست

د ＄نگلﻮنﻮ ارز＊ت

ـ تاس ３ﻟﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ سره اشﻨا ﻳاست ؟
ـ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ گ＂ ３ﻟري؟
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ سرب５ره پر دې چ ３د سﻮن ،د کﻮروﻧﻮ د پﻮ＊ﻠﻮ او د ک７کﻴﻮ او دروازو
د جﻮړوﻟﻮ ﻟپاره د اړتﻴا وړ ﻟرگﻲ برابروي او ﻫﻤداراز د ﻫﻮا پﻪ پا کﻮاﻟﻲ ،د ＊کﻠﻲ
چاپﻴرﻳال او طبﻴعﻲ ﻣﻨظرو پﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮﻟﻮ ک ３ﻫﻢ ستر ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟري .دﻟتﻪ
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ پﻪ گ＂ﻮ او ارز＊تﻮﻧﻮ خبرې کﻮو.
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اﻓﻐاﻧستان ﻳﻮ ﻏرﻧﻰ ﻫ５ﻮاد دى چ ３زﻳاتﻪ برخﻪ ﻳ ３ﻏروﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟ ３ده .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻏروﻧﻮ ＇خﻪ
＄ﻴﻨ ３ﻳ ３پﻪ گ２ﻮ وﻧﻮ او بﻮ！ﻮ پﻮ＊ﻠﻲ دي چ ３ﻫﻐﻮ تﻪ طبﻴعﻲ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ واﻳﻲ.
ﻟﻪ دﻏﻮ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د وداﻧﻴﻮ د پﻮ＊ﻠﻮ ،ک７کﻴﻮ ،دروازو او ﻧﻮرو ضروري
شﻴاﻧﻮ د جﻮړوﻟﻮ ﻟرگﻲ برابروي ،ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ﻳ ３ﻟﻪ ﻟرگﻴﻮ ＇خﻪ د سﻮن د تﻮکﻮ پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ کار
اخﻠﻲ.
د ډول ډول ﻣ５ﻮو او کﻮرﻧﻴﻮ ＇اروﻳﻮ د روزﻧ ３ﻟپاره ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ وړ چاپ５رﻳال جﻮړوي .د
وحشﻲ حﻴﻮاﻧاتﻮ او ډول ،ډول اﻟﻮتﻮﻧکﻮ د استﻮگﻨ ３ﻟپاره ﻳﻮ ډ４ر ﻣﻨاسب ＄اى گ２ﻞ ک８５ي.
＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ډ４رې ＊کﻠ ３او پﻪ زړه پﻮرې طبﻴعﻲ ﻣﻨظرې ﻫﻢ جﻮړې ک７ې دي .باﻳد وواﻳﻮ چ ３د
ډ４رو ﻟﻮړو او ！ﻴ＂ﻮ ﻏروﻧﻮ د شتﻪ واﻟﻲ پﻪ اﻧ６ول زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ شﻤ５ر او سﻴﻤ ３ډ４رې
ﻧﻪ دي .د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣرکزي او شﻤاﻟﻲ برخﻮ ک ３د ﻫﻨدوکش د ﻟﻮړو ﻏروﻧﻮ ﻟ７ۍ دي چ ３تﻞ پﻪ
واورو پ＂ ３وي او د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو ﻟپاره وړتﻴا ﻧﻪ ﻟري .بﻴا ﻫﻢ کﻮم ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ چ３
ﻫﻤدا اوس زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３شتﻪ ،کﻪ ﻳ ３پﻪ سﻤﻪ تﻮگﻪ سا تﻨﻪ＇ ،ارﻧﻪ او پاﻟﻨﻪ وشﻲ او د ﻳﻮې
ﻣﻠﻲ شتﻤﻨ ９پﻪ تﻮگﻪ ور＇خﻪ ﻣﻨاسبﻪ گ＂ﻪ واخﻴستﻞ شﻲ ،تر ډ４ره زﻣﻮږ د خﻠکﻮ اړتﻴاوې پﻮره
کﻮﻻى شﻲ او د ﻣﻠﻲ اﻗتصاد پﻪ پﻴاوړتﻴا ک ３ډ４ره ارز＊تﻨا کﻪ وﻧ６ه ترسره کﻮﻻى شﻲ.
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ＄ﻤک！ ３ﻮﻟﻪ دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻫک＂اره شاوخﻮا ساحﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ پﻮ＊ﻠ ３ده .دﻏﻪ
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳﻮ شان ﻧﻪ دي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :د پکتﻴا ،کﻮﻧ ７او بادﻏﻴس پﻪ
وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３دﻏﻪ کچﻪ ﻟﻮړه ده ،خﻮ پﻪ ﻣرکزي او جﻨﻮب ﻟﻮ４دﻳ％ﻮ سﻴﻤﻮ ک ３بﻴا ﻫ＄ ＆５ﻨگﻞ
ﻧشتﻪ.
د کﻮﻧ ７او پکتﻴا پﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ک ３د ﻧ＋تر７５＇ ،ۍ او ＊ﻮون ډ４رې وﻧ ３شتﻪ چ ３ډ４ر
اﻗتصادي ارز＊ت ﻟري .د بادﻏﻴس پﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ک ３د پست＄ ３ﻨگﻠﻮﻧﻪ شتﻪ دي چ ３د پست３
خﻮﻧدوره ﻣ５ﻮه ترې ﻻس تﻪ را＄ﻲ .پﻪ ﻧﻨگرﻫار ،ﻟﻐﻤان ،ﻧﻮرستان او ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ ک ３ﻫﻢ
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ شتﻪ دي.
کﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ستر اﻗتصادي ارز＊ت ﻟري ،ﻧﻮ ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د چاپ５رﻳال او ﻫﻮا پﻪ
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پاک ساتﻠﻮ او د س５ﻼبﻮﻧﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د پ＋５ﻴدوﻧکﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻮ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره ﻫﻢ ډ４ر ﻣﻬﻢ دي.
ﻣﻮږ تﻪ ﻻ زﻣﻪ ده چ ３د ﻳﻮې ارز＊تﻨاک ３ﻣﻠﻲ شتﻨﻤ ９پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３د سا تﻨ ３او ＇ارﻧ ３ﻟپاره ﻫﻠ３
＄ﻠ ３وک７و .پر طبﻴعﻲ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ سرب５ره د ﻫ５ﻮاد پﻪ زﻳاترو سﻴﻤﻮ ک ３ﻣصﻨﻮعﻲ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ وکرو
او وﻳ ３روزو چ ３د استﻮگﻨ ３چاپ５رﻳال ﻣﻮ ＊کﻠﻰ ،ﻫﻮا ﻳ ３تازه او پﻪ زړه پﻮرې شﻲ .

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد ﻏرﻧﻰ دى ،ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ پﻪ ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ ک ３ډ４ر گ ０او پراخ
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ ﻟري .دﻏﻪ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ پﻪ اﻗتصادي او سﻮداگرﻳز ارز＊ت سرب５ره د ﻫﻮا پﻪ
پاکﻮاﻟﻲ او د ＊کﻠﻮ طبﻴعﻲ ﻣﻨظرو پﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮﻟﻮ ک ３د ستاﻳﻨ ３وړ وﻧ６ه ﻟري.
＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ د س５ﻼبﻮﻧﻮ ﻣخﻨﻴﻮى کﻮي او ﻣﻮږ ﻟﻪ طبﻴعﻲ ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ تر ﻳﻮه حده
سا تﻲ .د ﻣﻠﻲ شتﻤﻨ ９پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３باﻳد ساتﻨﻪ او ＇ارﻧﻪ وشﻲ.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا سره وﻟﻮﻟﻲ ،بﻴا دې ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ د ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ
پاراگراف پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８د ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ .
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３د کتاب ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ گ＂ ３وﻟﻴکﻲ
او بﻴا دې پﻪ وار سره د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣ﻳﻮ ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ را وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮاد
د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ سﻴﻤ ３و＊ﻴﻲ او د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ د اﻫﻤﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي.
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ـ پﻮرتﻪ عکسﻮﻧﻮ تﻪ وگﻮرئ او د ＄اﻧگ７ﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ＇ ３ﻮ کر＊ ３پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک３
وﻟﻴکئ.
 _٤دې ﻻ ﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ :
ـ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
ـ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ د چا ﻣال بﻠﻞ ک８５ي؟
ـ تاس ３د ﻫ５ﻮاد د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ د ＄ﻨگﻠﻮ د سا تﻨ ３او ＇ارﻧ ３ﻟپاره ＇ﻪ وړاﻧدﻳزوﻧﻪ
ﻟرئ.
 _٥دا ﻻﻧد４ﻨ ９جﻤﻠ ３وﻟﻮﻟئ چ ３پﻪ کﻮﻣ ３زﻣاﻧ( ３اوس ﻣﻬال _ ت５ر ﻣﻬال او راتﻠﻮﻧکﻲ
ﻣﻬال ) پﻮرې اړه ﻟري ،پﻪ چﻮکاټ ک ３ﻳ ３پﻪ پﻨسﻞ وﻟﻴکئ :
 _١زه پروس８کال د کﻮﻧ＄ ７ﻨگﻠﻮﻧﻮ تﻪ تﻠﻠﻰ وم .
 _٢زه ＄ﻨگﻠﻪ تﻪ ＄ﻢ .
 _٣زه بﻪ ﻟﻪ خپﻞ ورور سره د پکتﻴا د ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ﻟﻴدو تﻪ ﻻړ شﻢ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ＄ﻨگﻠﻲ وﻧﻮ او د دوى پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３د ﻣﻮجﻮدو وﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴست ک７ي
او د پ＋تﻮ ژب ３پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３دې ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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دوﻟسﻢ ﻟﻮست

لﻮب ３او روغتﻴا

ـ تاس ３ﻟﻪ کﻮم ډول ﻟﻮبﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرئ ؟
ـ ﻟﻮب＇ ３ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
ﻣﻮږ پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３او ﻫ５ﻮاد ک ３پﻪ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزه ،ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻟﻮب ３او
ورزشﻮﻧﻪ ﻟرو چ ３ډ４ر ﻣﻴﻨﻪ وال ﻟري .دﻏﻪ ﻟﻮب ３ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３ﻏﻮره بﻮختﻴاوې دي،
ډ４رې روﻏتﻴاﻳﻲ گ＂ ３ﻫﻢ ﻟري .دﻟتﻪ پﻪ دې ﻟﻮست ک ３پر ﻫﻐﻮ خبرې کﻮو.
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ﻟﻮب ３ﻳﻮازې بﻮختﻴا او وخت ت５رول ﻧﻪ دي ،بﻠک ３د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ﻟپاره ډ ４رې ﻧﻮرې گ＂ ３ﻫﻢ
ﻟري .د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پ استعدادوﻧﻪ را＇رگﻨدوي او ﻫﻐﻮى ＄ﻴرک ،کﻮ＊＋ﻲ ،کارکﻮوﻧکﻲ،
وخت پ５ژﻧدوﻧکﻲ ،زﻏﻤﻮوﻧکﻲ او ژﻣﻦ روزي.
ﻟﻮب ３سرب５ره پر ﻳﻮې ﻏﻮره بﻮختﻴا او پﻮرتﻪ ﻳادو شﻮو ＊ﻴگ２ﻮ ،د بدن د روﻏتﻴا او سﻼﻣتﻴا
ﻟپاره ﻫﻢ ډ４رې گ＂ ３ﻟري .د ﻫﻐﻮ پﻪ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت باﻳد ﻣﻮږ پﻮه شﻮ .پخﻮا بﻪ زﻳا تره چارې
او کسبﻮﻧﻪ ،ﻟکﻪ  :ترکا１ﻲ ،اﻫﻨگري ،ﻳﻮې کﻮل ،ﻟﻮ کﻮل او د کرﻧ ３ﻧﻮرې چارې د اﻧسان د
بدن او ﻣ＂ﻮ پﻪ زور او ＄ﻮاک سرتﻪ رسﻴدﻟ.３
تر ډ４رو ﻟ５رې ﻟ５رې وا ！ﻨﻮﻧﻮ بﻪ خﻠک پﻠﻲ تﻠﻞ ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ کاروﻧﻪ بﻪ د اړتﻴا ﻟﻪ ﻣخ３
تر سره ک５دل ،خﻮ ﻫﻐﻪ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻳﻮ ډول سپﻮرت ﻫﻢ و.
اوس د عصري پرﻣختگﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ژوﻧدپﻪ ！ﻮﻟﻮ چارو ک ３ډ ４رې أساﻧتﻴاوې راﻣﻨ＃
تﻪ شﻮي دي .د کاروﻧﻮ ﻟپاره ﻟﻮى او واړه ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ او د تگ را تگ ﻟپاره ډول ډول وسﻴﻠ３
جﻮړې شﻮي دي＄ ،کﻪ د اﻧسان د بدﻧﻲ کار ډگر ﻟ ８او ډ４ر تﻨگ شﻮى دى .داچ ３د اﻧسان د
بدن ﻏ７ي داس＄ ３اﻧگ７تﻴا ﻟري چ ３کﻪ کار ترې واﻧﻪ خﻴستﻞ شﻲ ،سستﻴ８ي او کﻪ کار ترې
واخﻴستﻞ شﻲ ،ډ４ره ＊ﻪ وده کﻮي او پﻴاوړي ک８５ي.
ﻫﻐﻪ ب５ﻼ ب５ﻠ ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴزې ،ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ﻟﻮب ،３ﻟکﻪ :واﻟﻴبال ،ﻓﻮ！بال！ ،ﻴﻨﻴس ،باسک＂بال،
کرک ،ﻫاکﻲ＄ ،ﻐاستﻪ ﻳا ﻣﻨ６ې وﻫﻞ ،ﻻﻣبﻮ وﻫﻞ ،وزن پﻮرتﻪ کﻮل ،ﻏ８５ه ﻧﻴﻮل (پﻬﻠﻮاﻧﻲ)
وزﻟﻮبﻪ ،جﻤﻨاستﻴک او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴزې ﻟﻮب ،３ﻟکﻪ :پ پ＂ﻮﻧﻰ،
رس ９ﻟﻮبﻪ ،پﻨ６وس ،چﻨدرۍ ،د واورو جﻨگ او داس ３ﻧﻮر چ ３پﻪ ＄اﻧگ７ې ﻳا ډﻟﻪ ﻳﻴزه ب２ﻪ
ترسره ک８５ي ،ﻟﻮب ３ورتﻪ واﻳﻲ.
ﻟﻮب ３ډ４رې جسﻤﻲ او روحﻲ روﻏتﻴاﻳﻲ گ＂ ３ﻟري  .د ﻟﻮبﻮ کﻮﻟﻮ پر وخت د بدن ﻏ７ي پﻪ
حرکت را＄ﻲ .بدن خﻮﻟﻪ ک８５ي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ سره ډ４ر زﻫرجﻦ ﻣﻮاد بﻬر تﻪ وو＄ﻲ .د ﻟﻮبﻮ پﻪ
بﻬﻴر ک ３ساه اﻳستﻞ گ７ﻧدۍ ک８５ي ،بدن ﻧﻮې او تازه ﻫﻮا اخﻠﻲ .روحﻲ ست７ﻳا ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ＄ﻲ،
زړه او بدن ﻏ＋تﻠﻰ ک８５ي .ﻟﻮب ３او ورزشﻮﻧﻪ د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃صﻤﻴﻤﻴت زﻳاتﻮي او آن تردې
چ ３د ﻣﻠتﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃سﻴاﻟ ９پﻪ ﻟﻮبﻮ ک ３د دوست ９او سﻮﻟ ３ﻓضا راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي.
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د ﻟﻮبﻮ او ورزش ﻳﻮه بﻠﻪ ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ گ＂ﻪ دا ده چ ３د اﻧسان بدﻧﻲ استعدادوﻧﻪ او ﻣﻬارتﻮﻧﻪ وده
کﻮي ،ذﻫﻨﻲ ،اخﻼ ﻗﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻳ ３پاﻟﻨﻪ او روزﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ.
د ډﻟﻪ ﻳﻴزو ﻟﻮبﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻟﻮبﻐاړو پﻪ خپﻠﻮ ک ３د ﻫﻤکارۍ او ﻳﻮ پر بﻞ د باور او ﻣﻠگرتﻴا
روحﻴﻪ پﻴاوړې ک８５ي.
تاس ３باﻳد د زده ک７ې د چارو تر＇ﻨگ ﻟﻮبﻮ او ورزش تﻪ ﻫﻢ ﻣﻨاسب وخت ورک７ئ ،پﻪ
＄اﻧگ７و ډﻟﻪ ﻳﻴزو ﻟﻮبﻮ او ورزشﻮﻧﻮ ک ３برخﻪ واخﻠئ چ ３بدن ﻣﻮ روغ رﻣ او د ﻫر ډول
جسﻤﻲ او روحﻲ کاروﻧﻮ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ تﻪ چﻤتﻮ شﻲ.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻟﻮب ３بﻮخت５ا او وخت ت５رول ﻧﻪ دي ،بﻠک ３ډ４رې ﻧﻮرې روﻏتﻴاﻳﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزې گ＂ ３ﻫﻢ
ﻟري .اوس د ﻓزﻳکﻲ کار او ﻓعاﻟﻴت ډگر ﻟ ８او ډ４ر تﻨگ شﻮى او ډ４ر کاروﻧﻪ د ﻣاشﻴﻦ پﻪ
وسﻴﻠﻪ تر سره ک８５ي .د اﻧسان بدن داس＄ ３اﻧگ７ﻧﻪ ﻟري چ ３کﻪ کار ترې واﻧﻪ خﻴستﻞ
شﻲ ،سستﻴ８ي .کﻪ کار ترې واخﻴستﻞ شﻲ ،ﻧﻮ ډ４ره پﻴاوړتﻴا ﻣﻮﻣﻲ .ددې ﻟپاره د ب５ﻼ
ب５ﻠﻮ ﻟﻮبﻮ تر سره کﻮل ډ４ر ضروري دي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻮﻣ７ى ﻣتﻦ پﻪ چﻮپتﻴا سر وﻟﻮﻟﻲ ،بﻴا دې ＄ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ ﻣتﻦ
پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ برابرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻟﻮﻳاﻧﻮ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزې
ﻟﻮب ،３دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې پﻪ ﻣﻠﻲ کچﻪ ﻣﻨﻞ شﻮې ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３ﻟﻮب ３او درﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ
ب５ﻼ ب５ﻠ ３ﻟﻮب ３ﻟﻴست ک７ي او بﻴا دې د ﻫرې ډﻟ ３استازى ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ تر ﻣخ ３وواﻳﻲ،
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ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
 _٣ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ دې ﻣﻨاسب ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ.
ـ ﻟﻮب ３او ورزش ＇ﻪ شﻰ دي؟
ـ ﻟﻮب ３او ورزش روﻏتﻴا تﻪ ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
ـ ﻟﻮب ３او ورزش پﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز ﻟحاظ ＇ﻪ گ＂ ３ﻟري؟
ـ کﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻮبﻐاړي پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ پﻪ سﻴاﻟﻴﻮ ک ３برﻳاﻟﻴتﻮب تر ﻻسﻪ ک７ي ،تاس３
تﻪ ＇ﻪ احساس پﻴدا ک８５ي؟ ＇ﻮ تﻨﻪ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ پﻪ ﻣخ ک ３پرې خبرې وک７ي.
 _٤پﻪ ﻣتﻦ ک ３ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ＋ﻪ او ﻫﻐﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروئ.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې د عکس ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻟﻮبﻮ پﻪ اړه خبرې وک７ي:
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 _٦د ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮک ３پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ک７ئ :
ـ ﻟﻮب ３او ورزش ډ４رې  .................گ＂ ３ﻟري.
ـ د واﻟﻴبال ﻟﻮبﻪ د  ......................ترﻣﻨ ＃ک８５ي.
ـ وز ﻟﻮبﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻳﻮه  ................ده.
ـ د ﻟﻮبﻮ او ورزش پﻪ ترسره کﻮﻟﻮ د اﻧسان د بدن ﻏ７ي  ..................ک８５ي.
ـ ﻟﻮب ３د ﻟﻮبﻐاړو ترﻣﻨ ＃د  ....................او  .......................د راﻣﻨ％تﻪ کﻴدو
سبب گر＄ﻲ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻫرزده کﻮوﻧکﻰ دې د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮې ﻟﻮب ３پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکﻲ او ﻫﻐﻪ د ې پﻪ بﻞ
درسﻲ ساعت ک！ ３ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.

ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３بدﻧﻲ تﻤرﻳﻨﻮﻧﻪ کﻮي ،ﻫﻴ＆ ډول درﻣﻠﻮ تﻪ اړتﻴا ﻧﻪ
ﻟري ،د ﻫﻐﻪ درﻣﻞ او دوا پﻪ بدﻧﻲ حرکتﻮﻧﻮ ک ３ده.
(ابﻮ عﻠﻲ سﻴﻨا بﻠخﻲ)
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دﻳارﻟسﻢ ﻟﻮست

وﻳکتﻮر هﻮگﻮ

وي تور
هو و

ـ تاسﻮ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ ک ３د چا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پ５ژﻧئ؟
ـ ﻣﻮږ تﻪ د ﻧ７ۍ د ادبﻲ ﻧاﻣتﻮ ＇５رو پ５ژﻧدل ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
د ﻧ７ۍ د ادبﻴا تﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３ډ４رې سترې ادبﻲ ＇５رې شتﻪ چ ３د خپﻠﻮ ارز＊تﻨاکﻮ
ادبﻲ أثارو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻧ ７ﻳﻮال ﻧﻮم او شﻬرت تر ﻻسﻪ ک７ى دى .ﻟﻪ دﻏﻮ ادبﻲ ＇５رو
＇خﻪ د ﻓراﻧس ３ﻧاﻣتﻮ ﻟﻴکﻮال ،وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ ﻫﻢ و چ ３د ﻟﻮړو ادبﻲ ارز＊تﻤﻨﻮ أثارو
د ﻟﻴکﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３زﻳات ﻧ７ﻳﻮال شﻬرت پﻪ برخﻪ شﻮى دى .دﻟتﻪ ﻳ ３پﻪ دې ﻟﻮست
ک ３درپ５ژﻧﻮ.
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پﻴاوړى ﻟﻴکﻮال او شاعر وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ پﻪ  ١٨٠٢م .کال د ﻓراﻧس ３پﻪ بﻴزاﻧسﻮن ＊ار ک３
ز４８４دﻟﻰ دى .پﻼر ﻳ ３د پﻮځ ﻟﻮړ پﻮړى دوﻟتﻲ چارواکﻰ او جﻨرال و.
د ﻫﻮگﻮ کﻮرﻧ ９د ده تر ز４ ８４دﻟﻮ ＇ﻪ ﻣﻮده وروستﻪ د بﻴزان سﻮن ﻟﻪ ＊ار ＇خﻪ د پارﻳس
＊ار تﻪ وﻟ８５دول شﻮه .ﻫﻮگﻮ د ＄ﻮاﻧ ９پر ﻣﻬال پﻪ شعر وﻳﻠﻮ پﻴﻞ وک .７ﻟﻪ ادبﻴاتﻮ او ﻣطبﻮعا تﻮ
سره د زﻳات ３ﻣﻴﻨ ３ﻟﻪ کبﻠﻪ ﻳ ３ﻳﻮه ﻣجﻠﻪ ﻫﻢ خپره ک７ه چ ３تر  ١٨٢١م .پﻮرې ﻳ ３خپروﻧﻮ
دوام وک.７
د شعروﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧ！ ９ﻮﻟگﻪ ﻳ ３تر خپر４دو وروستﻪ د ﻟﻮستﻮﻧکﻮ ﻟﻪ ډ４ر تاوده ﻫر کﻠﻲ سره
ﻣخاﻣخ شﻮه او ستره ادبﻲ جاﻳزه ﻳ ３ﻫﻢ تر ﻻسﻪ ک７ه .پﻪ  ١٨٤٣م .کال د ﻫﻮگﻮ پﻪ ژوﻧد ک３
ﻫﻐﻪ ﻣﻬال بدﻟﻮن راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ چ＄ ３ﻮاﻧﻪ ﻟﻮر ﻳ ３ﻣ７ه شﻮه .تر دې وروستﻪ ﻫﻮگﻮ ﻟﻪ ادبﻴا تﻮ
＇خﻪ سﻴاست تﻪ ﻣخﻪ ک７ه.
کﻠﻪ چ ３ﻧاپﻠﻴﻮن واکﻤﻦ شﻮ ،وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره ﻣخاﻟﻔت پﻴﻞ ک .７پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻫﻐﻪ
اړ شﻮ چ ３ﻓراﻧسﻪ پرﻳ８دي .ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ７ى بﻠژﻳک او بﻴا اﻧگﻠستان تﻪ ﻻړ.
وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ د اﻧگﻠستان د جرسﻲ پﻪ جزﻳره ک ３د استﻮگﻨ ３پر ﻣﻬال د ((ﻣجازات))
پﻪ ﻧاﻣﻪ اثر وﻟﻴکﻪ او پﻪ ﻫﻤدﻏﻪ کال ﻳ ３د خپﻠﻮ شعروﻧﻮ ！ﻮﻟگﻪ د ((ﻧﻨدار چﻴان)) تر سرﻟﻴک
ﻻﻧدې ﻫﻢ خپره ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړى تر  ١٨٧٠م .کال پﻮرې ﻫﻠتﻪ پات ３شﻮ او خپﻞ ﻧﻮر ﻣشﻬﻮر أثار
د ((پ７５ﻳﻮ حکاﻳتﻮﻧﻪ)) او ((بﻴﻨﻮاﻳان)) ﻳ ３وﻟﻴکﻞ.
پﻪ  ١٨٧٠م .کال ﻫﻐﻪ ﻣﻬال چ ３پﻪ ﻓراﻧسﻪ ک ３جﻤﻬﻮري حکﻮﻣت راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ ،ﻫﻮگﻮ
ب５رتﻪ پارﻳس تﻪ ستﻮن شﻮ .د ﻓراﻧس ３خﻠک تر ﻧﻨﻪ ﻫﻐﻪ تﻪ د ﻳﻮ ستر ﻣﻠﻲ او وﻟسﻲ ﻟﻴکﻮال پﻪ
سترگﻪ گﻮري .ﻣشﻬﻮرو أثارو ﻳ ３ﻧﻮم د ﻧ７ۍ د ادبﻴاتﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３د تﻞ ﻟپاره خﻮﻧدي ک７ى
دى .د ﻫﻮگﻮ أثار د ﻧ７ۍ پﻪ ډ ４رو ژبﻮ ژباړل شﻮي دي.
وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ پﻪ  ١٨٨٥م .کال د  ٨٣کاﻟﻮ پﻪ عﻤر ﻟﻪ دې ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ ３ک７ې
دي.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ د ﻓراﻧس ３ﻧاﻣتﻮ ﻟﻴکﻮال و چ ３د خپﻞ ادبﻲ شﻬکار ((بﻴﻨﻮاﻳان)) پﻪ
ﻟﻴکﻠﻮ ﻳ ３ستر ﻧ７ﻳﻮال ﻧﻮم او شﻬرت تر ﻻسﻪ ک７ى دى .پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ادبﻴا تﻮ ک ３بﻪ ډ４ر
ﻟ ８ﻟﻴکﻮال پﻪ خپﻞ وخت ک ３د وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ پﻪ ＇５ر ﻫر اړخﻴز ﻧ７ﻳﻮال شﻬرت تﻪ
رسﻴدﻟﻲ وي .د ﻫﻮ－ﻮ اثار پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ژبﻮ ژباړل شﻮي دي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې دﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ استازﻳتﻮب ﻣتﻦ پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
ـ ＄ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پارا گراف وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ ﻟﻐتﻮﻧﻪ چ＊ ３ﻮوﻧکﻲ پر تخت ３ﻟﻴکﻠﻲ او ﻣعﻨا ک７ي دي ،پ
خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
ـ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پر تخت ３ﻟﻴکﻞ شﻮي ﻟﻐتﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د ＇ﻮ ﻣشﻬﻮرو ادبﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ ،او
ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وواﻳﻲ.
 _٤ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب ورک７ئ:
ـ وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ ＇ﻨگﻪ ﻧ７ﻳﻮال ادبﻲ شﻬرت ترﻻسﻪ ک７؟
ـ وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ وﻟ ３او ＇ﻪ ډول ﻟﻪ ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ شﻮ؟
ـ کﻮﻣ ３پﻴ ３＋د وﻳکتﻮر ﻫﻮگﻮ پﻪ ژوﻧد ک ３بدﻟﻮن راوست؟
 _٥د ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤعﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻔرده ب２ﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکئ ،پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک３
ﻳ ３وکاروئ:
ادبپﻮﻫان
شاعران
شخصﻴتﻮﻧﻪ
زده کﻮوﻧکﻲ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ
ـ د ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ سﻤﻪ ﻣعﻨﻮي اواﻣﻼﻳﻲ ب２ﻪ د ﻫﻐﻮ تر ＇ﻨ ，پﻪ پﻨسﻞ سره وﻟﻴکئ:
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)

ﻫﻮگﻮ د اﻧگﻠستان اوسﻴدوﻧکﻰ و( .
)
(
ﻫﻮگﻮ ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر سﻮداگر و.
)
(
ﻫﻮگﻮ زوى و د ﻳﻮه جﻨرال.
 _٦ﻫرزده کﻮوﻧکﻰ دې د خپﻞ ＇ﻨگ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ ﻳﻮه برخﻪ د اﻣﻼ پﻪ تﻮگﻪ
وواﻳﻲ او بﻴا دې ﻫﻐﻪ د کتاب ﻟﻪ ﻣخ ３سﻤﻪ ک７ي.
 _٧پﻪ ﻻﻧدې کﻠﻤﻮ ک ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،صﻔتﻮﻧﻪ او ﻓعﻠﻮﻧﻪ جﻼ ک７ئ:
ﻣحﻤﻮد
پﻴاوړى
ﻻړ
ﻫﻮگﻮ
＊کﻠﻰ
ژړل
ﻟﻴکﻞ
ابﻦ سﻴﻨا
ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ
خﻮړل

کﻮرﻧ ９دﻧده
داس ３ﻳﻮ ﻣتﻦ پﻪ کﻮر ک ３وﻟﻴکئ چ ３د پ＋تﻮ پﻨ％ﻪ واړه ((ى گاﻧ ))３پک ３ﻣراعات شﻮې
وي ،پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３ﻳ ３خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ د تخت ３پرﻣخ وﻟﻴکئ او راﻏﻠ(( ３ى
گاﻧ ))３پک ３پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ.

آزادي
د أسﻤاﻧﻮﻧﻮ ،د چﻤﻨﻮﻧﻮ او د سﻴﻨدوﻧﻮ ب ３أزاره ﻻروﻳاﻧﻮ تﻪ زﻳان ﻣﻪ
رسﻮئ او أزادۍ تﻪ ﻳ ３پﻪ احترام و－ﻮرئ .د دﻏﻮ ب５ﻮزﻟﻮ او ب－ ３ﻨاﻫﻮ
أزادي ﻣﻪ اﻳساروئ چ ３د تﻘدﻳر او سرﻧﻮشت ﻗاضﻲ او حاکﻢ ستاسﻮ
أزادي سﻠب ﻧﻪ ک７ي.
(وﻳکتﻮر ﻫﻮ－ﻮ)
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＇ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست

د بشر حقﻮنه

ـ تاس ３بشري حﻘﻮﻧﻪ پﻴژﻧئ؟
ـ د ﻧﻮرو حﻖ تﻪ باﻳد ＇رﻧگﻪ درﻧاوى وﻟرو؟
اﻧساﻧان پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻳﻮ ﻟ ７حﻘﻮﻧﻪ ﻟري چ ３دا د دوى ＄اﻧگ７ي حﻘﻮﻧﻪ دي .دﻏﻪ راز
پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻧﻮرو حﻘﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣکﻠﻔﻴتﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري چ ３ﻫﻐﻮ تﻪ باﻳد درﻧاوى
وک７ي.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې کﻮو او ﻟﻮﻟﻮ چ ３اﻧساﻧان
پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د کﻮﻣﻮ حﻘﻮﻧﻮ ﻟروﻧکﻲ دي؟
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اهلل

چ ３پﻪ دې ﻧ７ۍ ک ３اﻧسان پﻴداک７ى ،ﻟﻪ ﻫﻤاﻏﻪ پﻴﻠﻪ ﻳ ３پرې د زﻳات شﻤ５ر بشري

حﻘﻮﻧﻮ ﻟﻮر ﻳﻨﻪ ﻫﻢ ک７ې ده .بشر تﻪ د خداى

د ورک７و حﻘﻮﻧﻮ شﻤ５ره ډ４ره زﻳا تﻪ ده ،ﻟکﻪ د

ژوﻧد کﻮﻟﻮ حﻖ ،د ﻣﻠکﻴت ﻟرﻟﻮ حﻖ ،د زده ک７ې حﻖ ،د روﻏتﻴا حﻖ ،د تابعﻴت حﻖ ،د ﻓکر او
بﻴان د ＇رگﻨدوﻟﻮ حﻖ ،د اﻧساﻧﻲ کراﻣت او شخصﻴت د خﻮﻧدﻳتﻮب حﻖ او ﻧﻮر .د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد
پﻪ بﻬﻴر ک ３وخت پﻪ وخت د زورواکﻮ ﻟﻪ خﻮا د کﻤزورو حﻘﻮﻧﻪ پﻪ زورزﻳاتﻲ تر پ＋ﻮﻻﻧدې او ﻟﻪ
ﻫﻐﻮ ＇خﻪ ب ３برخ ３ک８５ي .کﻪ وگﻮرو ،ﻟﻪ خپﻠﻮ حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ دﻓاع او د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻳ３
ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ډ４ر اوږد تارﻳخ ﻟري چ ３ډ４رې ب５ﻠگ ３ﻳ ３پﻪ بشري تارﻳخ ک ３خﻮﻧدي دي.
د اسﻼم د سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ پﻪ راتگ سره د بشر حﻘﻮﻧﻮ تﻪ پﻮره درﻧاوى وشﻮ او پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ب２ﻮ
ﻣﻮجﻮد ！ﻮل تﻮپﻴروﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل .پﻪ اﻟﻬﻲ احکاﻣﻮ او ﻧبﻮي ارشادا تﻮ ک ３د دﻏﻮ بشري
حﻘﻮﻧﻮ د تثبﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ ډ４رې زﻳات ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３شتﻪ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ کﻠﻪ چ ３حضرت
ابﻮذر ﻏﻔاري

حضرت بﻼل

تﻪ ووﻳﻞ :اى حبشﻲ ﻏﻼﻣﻪ! حضرت ﻣحﻤد

وﻓرﻣاﻳﻞ  :تﻮر حبشﻲ او سﻴد ﻗرﻳشﻲ دواړه برابر او د خداى

ورتﻪ

بﻨده گان دي.

ﻧﻮ وﻳﻼى شﻮ چ！ ３ﻮل اﻧساﻧان برابر حﻘﻮﻧﻪ ﻟري او پﻪ ＄اﻧگ７ي او ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ک ３باﻳد ﻟﻪ
ﻫﻐﻮ ＇خﻪ برخﻤﻦ شﻲ.
د بشري تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ،３کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د ﻧ７ۍ پﻪ گﻮټ ،گﻮټ ک ３وگ７و د خپﻠﻮ بشري
حﻘﻮﻧﻮ د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ＄اﻧگ７ې او ډﻟﻪ ﻳﻴزې ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ک７ي او ﻏ８وﻧﻪ ﻳ ３پﻮرتﻪ ک７ي دي،
خﻮ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ داس ３کﻮﻣﻪ اداره ﻧﻪ وه چ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮى ＇خﻪ چ ３حﻘﻮﻧﻪ ﻳ ３سﻠب شﻮي،
ﻣﻼ ت ７وک７ي .د دوﻳﻤ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３جگ７ې پﻪ بﻬﻴر ک ３چ ３زﻳات شﻤ５ر اﻧساﻧان ووژل شﻮل او
پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ پﻪ بشري حﻘﻮﻧﻮ سخت ت５رى وشﻮ ،د جگ７ې ﻟﻪ پاى تﻪ رس５دو وروستﻪ د دې
اړتﻴا پﻴ＋ﻪ شﻮه چ ３پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ داس ３ﻳﻮه ﻻﻳحﻪ او ﻗاﻧﻮن راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي چ ３د بشر ﻟﻪ
حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ دﻓاع وک７ي .پﻪ دې ﻟ ７ک ３پﻪ  ١٩٤٧م .کال د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ د عﻤﻮﻣﻲ ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ
خﻮا د بشر د حﻘﻮﻧﻮ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ اعﻼﻣﻴﻪ تصﻮﻳب شﻮه .دا اعﻼﻣﻴﻪ ﻳﻮه سرﻳزه او ( )٣٠ﻣادې ﻟري.
وروستﻪ بﻴا پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ وختﻮﻧﻮ ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ اړوﻧد ب５ﻼ ب５ﻞ کﻨﻮاﻧسﻴﻮﻧﻮﻧﻪ تصﻮﻳب
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شﻮي دي چ ３ﻫر ﻳﻮ پﻪ خپﻞ ＄اى ＄اﻧگ７ى ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟري.
د بشر د حﻘﻮﻧﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３ﻟﻪ ﻣخ ３اﻧسان تر ﻫر ＇ﻪ ﻟﻮﻣ７ى د ژوﻧد کﻮﻟﻮ ،آزادۍ
او د شخصﻲ اﻣﻨﻴت ﻟرﻟﻮ حﻖ ﻟري  .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫ（５ﻮک باﻳد شکﻨجﻪ ﻳا وﻧﻪ رب７ول شﻲ او ﻧﻪ
دې ﻫﻐﻪ ﻟﻪ زور زﻳاتﻲ ،ﻧاوړه سﻠﻮک او سپکاوي سره ﻣخاﻣخ ک７اى شﻲ.
ﻫر ＇ﻮک حﻖ ﻟري چ ３حﻘﻮﻗﻲ شخصﻴت ﻳ ３پﻪ رسﻤﻴت وپ５ژﻧدل شﻲ！ .ﻮل د ﻗاﻧﻮن
ﻟﻪ ﻣخ ３برابر حﻘﻮﻧﻪ ﻟري .ﻫﻴ（ﻮک دې پﻪ خپﻞ سر بﻨدي ،ﻳا ﻟﻪ خپﻞ ！ا！ﻮبﻲ تبعﻴد ﻧﻪ ک７اى
شﻲ .د چا پﻪ شراﻓت او آبرو دې تﻴرى ﻧﻪ ک８５ي .ﻫر ＇ﻮک حﻖ ﻟري چ ３أزاد ﻓکر وک７ي،
خپﻞ ﻓکر او ﻧظر پﻪ أزاداﻧﻪ ډول ＇رگﻨد ک７ي.
د بﻴان آزادي چ ３د بشر د حﻘﻮﻗﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３پﻪ ﻧﻮﻟسﻤﻪ ﻣاده ک ３راﻏﻠ ،３د بشر
ﻟﻪ ډ４رو ﻣﻬﻤﻮ او بﻨس＂ﻴزو حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ ２－ﻞ شﻮې ده .پﻪ دې برخﻪ ک ３ﻳادوﻧﻪ شﻮې ده چ ３ﻫر
＇ﻮک د بﻴان د آزادۍ حﻖ ﻟري او د خپﻞ ﻧظر پﻪ ＇ر－ﻨدوﻟﻮ ک ３باﻳد وﻳره او ډار وﻧﻪ ﻟري.
د بشر د حﻘﻮﻗﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３دﻏﻪ ﻣاده خﻠکﻮ تﻪ دا حﻖ ورکﻮي چ ３ﻟﻪ ﻫرې وسﻴﻠ３
＇خﻪ چ ３ک５داى شﻲ اطﻼعات او ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي او ﻳا ﻳ ３ﻧﻮرو تﻪ ورسﻮي ،خﻮ
د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３د بﻴان آزادي ﻫﻢ خپﻠ ３پﻮﻟ ３او حدوﻧﻪ ﻟري تر ﻫﻐﻪ چ ３پﻪ ک ３بشري
کراﻣت تﻪ سپکاوى ﻧﻪ وي راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى او د ﻫﻐﻪ پﻪ وسﻴﻠﻪ د چا بشري حﻘﻮق تر پ＋ﻮ ﻻﻧدې
ﻧﻪ شﻲ ،د چا ﻟﻪ دﻳﻨﻲ او ﻣذﻫبﻲ عﻘﻴدو ،ﻗﻮﻣﻲ ،ﻧژادي او تﻮکﻤﻴز حﻴثﻴت او ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ
ﻫ５ﻮادﻧﻴﻮ ＂－ﻮ سره پﻪ ！کر ک ３ﻧﻪ وي .د بﻴان آزادي جاﻳز ده.
_ زده ک７ه ﻳا ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ چ ３ﻫﻢ د اﻧسان ﻟﻪ ډ４رو ﻣﻬﻤﻮ او ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ ده،
د بشر د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣ ３پﻪ شپ８وﻳشتﻤﻪ ﻣاده ک ３د ﻫﻐ ３پﻪ اړه داس ３راﻏﻠ ３دي:
_ ﻫر ＇ﻮک حﻖ ﻟري چ ３زده ک７ه وک７ي .زده ک７ه بﻪ ﻟ ８تر ﻟ８ه پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ دورو ک ３وړﻳا
وي .ﻟﻮﻣ７ﻧ ９زده ک７ه بﻪ اجباري وي ،ﻓﻨﻲ او حرﻓﻮي زده ک７ې بﻪ د ！ﻮﻟﻮ پﻪ واک ک ３وي.
_ د زده ک７و ﻣﻮخﻪ بﻪ د اﻧساﻧﻲ شخصﻴت وده ،د بشر حﻘﻮﻧﻮ تﻪ درﻧاوى او بﻨس＂ﻴزه آزادي
وي.
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_ ﻣﻮر او پﻼر بﻪ د خپﻞ ﻣاشﻮم پﻪ اړه د زده ک７ې د ډول پﻪ ！اکﻨﻪ ک ３ﻟﻮﻣ７ﻳتﻮب وﻟري.
_ دوﻟت ﻣکﻠﻒ دى چ ３د و７－و ﻟپاره ب ３ﻟﻪ کﻮم تﻮپﻴره د زده ک７ې ﻻرې چارې برابرې
ک７ي چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ د خﻠکﻮ د ذﻫﻨﻲ روزﻧ ３شراﻳط برابر شﻲ.
د بشر د حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ اعﻼﻣﻴﻪ ک ３د داس ３ﻧﻮرو ډ４رو حﻘﻮﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ ﻫﻢ شﻮې ده چ３
ﻫﻐﻪ ！ﻮل د اﻧسان طبﻴعﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز حﻘﻮﻧﻪ ２－ﻞ ک８５ي.
پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ！ﻮل ﻫﻐﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ چ ３د بشر د حﻘﻮﻧﻮ اعﻼﻣﻴﻪ ﻳ ３ﻻسﻠﻴک ک７ي ده ،پﻪ
ﻣﻠﻲ کچﻪ دﻏﻪ دوﻟتﻮﻧﻪ ﻣکﻠﻒ ２－ﻞ ک８５ي چ ３د ﻫﻐﻮ رعاﻳت وک７ي .د ﻣﻠ／رو ﻣﻠتﻮﻧﻮ د بشري
حﻘﻮﻧﻮ اداره او د بشر د حﻘﻮﻧﻮ ب５ﻼ ب５ﻠ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟ！ ３ﻮﻟﻨ ３پﻪ ﻧ７ۍ ک ３د بشري حﻘﻮﻧﻮ حاﻟت تﻪ
پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮي او ﻫﻐﻪ ＇اري.
اوس چ ３زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د سﻮﻟ ،３سﻮکاﻟ！ ،９ﻮﻟﻨﻴزو او اﻗتصادي پرﻣخت／ﻮﻧﻮ ﻟپاره
ﻻرې چارې برابرې شﻮې دي ،دوﻟت د بشر ي حﻘﻮﻧﻮ د ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３د ﻻسﻠﻴک
کﻮوﻧکﻲ او ژﻣﻦ ﻏ７ي پﻪ تﻮ－ﻪ بشرې حﻘﻮﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮي .پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د بشر د حﻘﻮﻧﻮ
خپﻠﻮاک کﻤﻴسﻴﻮن راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى چ ３د بشر ﻟﻪ حﻘﻮﻧﻮ ＇خﻪ دسر ﻏ７وﻧ ３او ﻧﻮرو اړوﻧدو
ﻣساﻳﻠﻮ د ＇ارﻧ ３چارې سﻤباﻟﻮي.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻫر اﻧسان کﻪ ＊％ﻪ وي او کﻪ ﻧر ،پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ژوﻧد کﻮﻟﻮ ،د ﻓکر او بﻴان آزادي،
داﻧساﻧﻲ کراﻣت او شخصﻴت د خﻮﻧدﻳتﻮب حﻘﻮﻧﻪ ﻟري .پﻪ اسﻼم ک ３ﻫﻢ د بشر
د حﻘﻮﻧﻮ پﻮره درﻧاوى شﻮى دى او پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻫﻢ د بشر د حﻘﻮﻧﻮ د ورکﻮﻟﻮ او
درﻧاوي پﻪ ﻫکﻠﻪ ＄اﻧگ７ي ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي او ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻳ ３پﻪ رعاﻳت کﻮﻟﻮ اړ او
ﻣکﻠﻒ گ２ﻞ ک８５ي .اوس داس ３ادارې او سازﻣاﻧﻮﻧﻪ شتﻪ چ ３پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ ک ３د بشر
د حﻘﻮﻧﻮ حاﻟت ﻟﻪ ﻧژدې ＇خﻪ ＇اري .
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ اسﻼم ک ３د بشر حﻘﻮﻧﻪ د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ او ＇ﻮ تﻨﻪ دې
د بشر د حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３ک ３راﻏﻠﻲ حﻘﻮﻧﻪ د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
_ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د ﻣتﻦ ب５ﻼ ب５ﻞ پرا گراﻓﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ  :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ ﻣتﻦ ک(( ３ﻣﻔردې کﻠﻤ))３
وﻟﻴکﻲ او بﻠﻪ دې ((ﻣرکب ３کﻠﻤ ))３او بﻴا دې د ﻫرې ډﻟ ３استازي ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ ﻣخ ک３
وواﻳﻲ.
 _٣ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
ـ د اسﻼم دﻳﻦ اﻧسان تﻪ کﻮم حﻘﻮﻧﻪ ورک７ي دي؟
ـ د بشر د حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３اعﻼﻣﻴ ３ک ３د کﻮﻣﻮ بشري حﻘﻮﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ شﻮې ده؟
ـ دوﻟتﻮﻧﻪ د بشري حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ ＇ﻪ ﻣکﻠﻒ شﻮي دي؟
ـ تاسﻮ ﻟﻪ دې ﻟﻮست ＇خﻪ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم ترﻻسﻪ ک７؟
ـ د بشر د حﻘﻮﻧﻮ د ورک７ې پﻪ برخﻪ ک ３ستاسﻮ ﻧظر ＇ﻪ دى؟
ـ کﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３بشري حﻘﻮﻧﻪ ورﻧﻪ ک７ل شﻲ ،ستاسﻮ پﻪ ﻧظر بﻪ ＇ﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ؟
 _٤پﻪ ﻻﻧد４ﻨﻲ جدول ک ３تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ پﻪ پﻨسﻞ ډک ک７ئ:
ﻣاضﻲ (ت５ره زﻣاﻧﻪ)

حال (اوس ﻣﻬال)

ﻣستﻘبﻞ (راتﻠﻮﻧک ３زﻣاﻧﻪ)

ﻣا ﻟﻴک وﻟﻴکﻪ.
احﻤد بﻪ راشﻲ.
زه ﻟﻮست واﻳﻢ.
＇ﻮک بﻪ درس وواﻳﻲ.
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 _٥ﻻﻧدې جﻤﻠ ３وﻟﻮﻟئ او د سﻤ ３جﻤﻠ ３پﻪ ﻣخاﻣخ چﻮکاټ ک ３پﻪ پﻨسﻞ ﻧ＋ﻪ وک７ئ :
ـ بشر تﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３حﻘﻮﻧﻪ ورک７ل شﻮي دي.
ـ بشر تﻪ ＄ﻴﻨ ３حﻘﻮﻧﻪ ورک７ل شﻮي دي.
ـ د بشر د حﻘﻮﻧﻮ ﻓکر ﻟﻪ دوﻳﻤ ３ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３جگ７ې وروستﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ
شﻮى دى.
ـ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ７ﻳﻮاﻟ ３جگ７ې وروستﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ستاسﻮ پﻪ شاوخﻮا ک ３د بشر د حﻘﻮﻧﻮ حاﻟت ＇ﻨگﻪ دى؟ پﻪ دې اړه ﻟﻪ خپﻞ ﻣﻮر او پﻼر او
ﻧﻮرو ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ وپﻮ＊تئ ،کﻪ ﻣﻮ پﻪ زړه پﻮرې ＇ﻪ پﻴدا ک７ل ،ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره ﻳ ３ﻳادداشت
ک７ئ ،د بﻠ ３ور ３＄درسﻲ ساعت ک ３پرې خبرې وک７ئ.
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پﻨ％ﻠسﻢ ﻟﻮست

بلخﻲ ابن سﻴنا

ـ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ﻟرﻏﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ پﻮﻫاﻧﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک ３چ ３پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻟﻪ ﻟﻮړ
ﻧاﻣﻪ او شﻬرت ＇خﻪ برخﻤﻦ دي ،د چا ﻟﻪ ﻧاﻣﻪ سره أشﻨا ﻳاست؟ کﻮﻣ ３داس ３ﻧاﻣتﻮ
＇５رې پ５ژﻧئ؟
ﻣﻮږ دخپﻞ ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３ډ４ر ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ شخصﻴتﻮﻧﻪ ﻟرو چ３
وﻳاړﻟ ３عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ کارﻧاﻣ ３ﻟري  .ﻫﻐﻮى ﻧﻪ ﻳﻮازې زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ ،بﻠک ３پﻪ
ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ د ！ﻮل بشرﻳت ﻟپاره د وﻳاړ سبب دي  .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ
شخصﻴتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ابﻦ سﻴﻨا بﻠخﻲ دى چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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ابﻦ سﻴﻨا بﻠخﻲ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد او پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻟﻪ سترو عاﻟﻤاﻧﻮ ،پﻮﻫاﻧﻮ او طبﻴباﻧﻮ ＇خﻪ
گ２ﻞ ک８５ي  .اصﻠﻲ ﻧﻮم ﻳ ３حسﻴﻦ دى ،پﻪ شﻴخ اﻟرئﻴس او ابﻦ سﻴﻨا ﻣشﻬﻮر دى  .پﻪ ﻳﻮه رواﻳت
پﻪ  ٣٦٣ﻫـ  .ق  .او د ﻳﻮه بﻞ رواﻳت ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ  ٣٧٠ﻫـ  .ق .کال د بخارا پﻪ ((اﻓشﻨﻪ))
ﻧﻮﻣﻲ کﻠﻲ ک ３زﻳ８ﻳدﻟﻰ و.
پﻼر ﻳ ３عبداهلل ،د بﻠخ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ＇خﻪ و او پﻪ سکﻨدرﻳﻪ ﻧﻮﻣﻲ سﻴﻤﻪ ک ３ﻳ ３استﻮگﻨﻪ
ﻟرﻟﻪ.
د ﻣﻨصﻮر بﻦ عبداﻟﻤاﻟک ساﻣاﻧﻲ د واکﻤﻨ ９پﻪ وخت ک ３بخارا تﻪ چ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ
پاﻳتخت و ،وﻻړ＇ .رﻧگﻪ چ ３عبداهلل ډ４ر با تد بﻴره شخصﻴت و ،دربار تﻪ ﻳ ３ﻻره پﻴدا ک７ه
او ډ４ر ژر د دربار پﻪ ﻣخﻮرو ک ３وگ２ﻞ شﻮ ،ﻫﻠتﻪ ﻳ ３د اﻓشﻨﻪ پﻪ کﻠﻲ ک(( ３ستاره)) ﻧﻮﻣ％＊ ３ﻪ
پﻪ ﻧکاح ک７ه ،خداى

زوى ورک ،７ﻧﻮم ﻳ ３پرې ((حسﻴﻦ)) ک＋５ﻮد چ ３وروستﻪ ﻳ ３د ابﻦ

سﻴﻨا پﻪ ﻧﻮم ﻧ７ﻳﻮال شﻬرت پﻴدا ک .７اوس ﻧﻪ ﻳﻮازې زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد پرې وﻳاړي ،بﻠک！ ３ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ
او اﻧساﻧﻴت پر ﻫﻐﻪ وﻳاړ او ﻓخر کﻮي.
ابﻦ سﻴﻨا دوﻣره ﻟﻮړ استعداد او پﻴاوړى ذﻫﻦ درﻟﻮد چ ３پﻪ ﻟس کﻠﻨ ９ک ３ﻳ ３ﻗرآن عظﻴﻢ
اﻟشان او ﻧﻮر ﻣروجﻪ دﻳﻨﻲ عﻠﻮم ،د دﻳﻦ اصﻮل ،د ادب د عﻠﻢ اصﻮل ،صرف ،ﻧحﻮ ،ﻟﻐت،
ﻣعاﻧﻲ ،بﻴان او ﻧﻮر زده ک７ل او بﻴا ﻳ ３ﻟﻪ ﻣحﻤﻮد ﻣساح ＇خﻪ چ ３پﻪ ﻫﻐﻪ وخت ک ３د رﻳاضﻲ
او ﻧﻮرو طبﻴعﻲ عﻠﻮﻣﻮ ﻟﻮى عاﻟﻢ و ،رﻳاضﻲ او ﻧﻮر عﻠﻮم ﻫﻢ زده ک７ل.
ﻧﻮﻣﻮړى وروستﻪ د طبابت پﻪ زده ک７ه بﻮخت شﻮ .شپاړس کﻠﻦ و چ ３د خپﻠ ３سﻴﻤ ３پﻪ
ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ دﻳﻨﻲ عاﻟﻤاﻧﻮ او طبﻴباﻧﻮ ک ３وشﻤ５رل شﻮ ،د ﻧﻮم او شﻬرت أوازې ﻳ ３ﻫر ﻟﻮرتﻪ خپرې
شﻮې .واﻳﻲ چ ３ﻳﻮ ＄ﻞ ﻧﻮح بﻦ ﻣﻨصﻮر ساﻣاﻧﻲ پاچا ډ４ر ﻧاروﻏﻪ شﻮ ،ﻧﻮ ابﻦ سﻴﻨا د ﻫﻐﻪ دارو
درﻣﻞ وک７ل  .ﻫﻐﻪ ژر جﻮړ شﻮ ،کﻠﻪ چ ３ﻣﻨصﻮر د ابﻦ سﻴﻨا دا ب ３سارې پﻮﻫﻪ او استعداد
وﻟﻴد ،سﻤدستﻲ ﻳ ３ﻫﻐﻪ تﻪ اجازه ورک７ه چ ３د پاچا ﻟﻪ ＄اﻧگ７ي شاﻫﻲ کتابتﻮن ＇خﻪ گ＂ﻪ
واخﻠﻲ .
ابﻦ سﻴﻨا چ ３د ډ４ر تﻴز ذﻫﻦ او ﻗﻮي حاﻓظ ３خاوﻧد و ،پﻪ ډ４ره ﻟ８ه ﻣﻮده ک ３ﻳ ３د ﻫﻐﻪ
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کتابتﻮن ډ４ر ﻣﻬﻢ کتابﻮﻧﻪ وﻟﻮستﻞ او د ﻫﻐﻮ زﻳا ت ３برخ ３ﻳ ３خپﻠ ３حاﻓظ ３تﻪ وسپارﻟ.３
پﻪ  ٢١کﻠﻨ ９ک ３ﻳ ３د کتابﻮﻧﻮ پﻪ تآﻟﻴﻒ پﻴﻞ وک ７او د ژوﻧد ډ４ره برخﻪ ﻳ ３پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ
او ﻟﻮستﻠﻮ ت５ره ک７ه .ﻫﻐﻪ ﻫ（５کﻠﻪ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ او ﻟﻮستﻠﻮ ﻧﻪ ست７ى ک５ده .کﻪ د ور ３＄بﻪ ﻳ３
حکﻮﻣتﻲ او دﻓتري کاروﻧﻪ کﻮل ،ﻧﻮ د شپ ３بﻪ ﻳ ３تر ډ４ره وختﻪ ﻣطاﻟعﻪ کﻮﻟﻪ او ﻳا بﻪ ﻳ ３کتابﻮﻧﻪ
ﻟﻴکﻞ .ﻫﻐﻪ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ک ３دوﻣره چ＂ک و چ ３د خپﻞ ﻣشﻬﻮر اثر (شﻔاء) اتﻠس ！ﻮکﻪ ﻳ ３پﻪ
شﻠﻮ ﻣﻴاشتﻮ ک ３ﻟﻴکﻠﻲ دي.
ابﻦ سﻴﻨا د پﻼر تر ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ ﻫﻢ پﻪ بخارا ک ３و او د ﻧﻮح بﻦ ﻣﻨصﻮر ساﻣاﻧﻲ پﻪ دربار
ک ３ﻳ＊ ３ﻪ درﻧاوى کﻴده .خﻮ کﻠﻪ چ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ واکﻤﻨﻲ ６－ه وډه شﻮه او د ﻏزﻧﻮﻳاﻧﻮ تر
سﻠط ３ﻻﻧدې راﻏﻠﻞ ،ﻧﻮ ابﻦ سﻴﻨا －ر－اﻧج تﻪ ﻻړ.
کﻠﻪ چ ３سﻠطان ﻣحﻤﻮد ﻏزﻧﻮي ！ﻮﻟﻪ بخارا وﻧﻴﻮﻟﻪ＇ ،رﻧ／ﻪ چ ３ﻫﻐﻪ د ابﻦ سﻴﻨا ﻟﻪ عﻠﻤﻲ
ﻣﻘام ،ﻧﻮم او شﻬرت ＇خﻪ خبر و ،ﻏﻮ＊تﻞ ﻳ ３چ ３ﻟﻪ ＄ان سره ﻳ ３ﻏزﻧﻲ تﻪ راوﻟﻲ ،پﻪ ﻫﻐﻪ
پس ３ﻳ ３خپﻞ استازى وروﻟ８５ه ،خﻮ را ﻧﻐﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ ﻧﻴشاپﻮر تﻪ او بﻴا جرجان تﻪ وﻻړ.
ﻫﻠتﻪ د ﻗابﻮس واکﻤﻨﻲ وه چ ３ډ４ر عﻠﻢ پاﻟﻮﻧکﻰ واکﻤﻦ و .د ابﻦ سﻴﻨا ﻳ ３ډ４ر درﻧاوى وک .７ابﻦ
سﻴﻨا ﻫﻠتﻪ پﻪ طبابت ﻻس پﻮرې ک ７او ډ４ر ژر د ﻟﻮړ ﻧﻮم او شﻬرت خاوﻧد شﻮ .کﻠﻪ چ ３ﻫﻠتﻪ
اړ و دوړ پﻴ） شﻮ ،ابﻦ سﻴﻨا (رى) او بﻴا ﻫﻤدان تﻪ ﻻړ .ﻫﻠتﻪ شﻤس اﻟدوﻟﻪ اﻣﻴر و .کﻠﻪ چ３
ابﻦ سﻴﻨا د ﻫﻐﻪ د ﻧاروﻏ ９درﻣﻠﻨﻪ وک７ه ،د وزارت چارې ﻳ ３وروسپارﻟ .３ابﻦ سﻴﻨا پﻪ ﻫﻤدﻏﻪ
وخت ک ３د خپﻞ شا－رد ابﻮ عبﻴداهلل پﻪ ﻏﻮ＊تﻨﻪ د (اﻟشﻔاء) او (اﻟﻘاﻧﻮن) ﻣشﻬﻮر کتابﻮﻧﻪ
وﻟﻴکﻞ چ ３ﻧ７ﻳﻮال شﻬرت ﻟري او پﻪ ډ４رو ژبﻮ ژباړل شﻮي دي .ابﻦ سﻴﻨا د خپﻞ وخت ډ４ر
ﻟﻮى دﻳﻨﻲ عاﻟﻢ و .د دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ برخﻮ ،ﻟکﻪ تﻔسﻴر ،حدﻳث ،ﻓﻘﻪ ،صرف ،ﻧحﻮ
او ﻧﻮرو پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ ３زﻳات شﻤ５ر أثار ﻟﻴکﻠﻲ دي.
ﻧﻮﻣﻮړى ﻳﻮ ﻟﻮى ﻓﻴﻠسﻮف و .د ﻣﻨطﻖ ،ﻓﻠسﻔ ،３روحﻴاتﻮ او اخﻼﻗﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻫﻢ ډ４ر
تآﻟﻴﻔات ﻟري .ﻟﻮى طبﻴب او حکﻴﻢ و .د طبابت پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ ３داس ３کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي چ３
اوس ﻫﻢ د اروپا او ﻧﻮرې ﻧ７ۍ پﻪ پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ او طبﻲ تعﻠﻴﻤﻲ ﻣرکزوﻧﻮ ک ３ﻟﻮستﻞ ک８５ي.
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ابﻦ سﻴﻨا پﻪ دري ،عربﻲ ،او ترکﻲ ژبﻮ ＊ﻪ پﻮﻫ５ده او ﻟﻴکﻨ ３ﻳ ３پرې کﻮﻟﻰ شﻮې او شعروﻧﻪ
ﻳ ３ﻫﻢ پرې وﻳﻠﻰ شﻮل .ﻟﻨ６ه دا چ ３ابﻦ سﻴﻨا د ژوﻧد او پﻮﻫ ３پﻪ ﻫره برخﻪ ک ３خپﻞ ﻓکر
او ﻗﻠﻢ ازﻣﻮﻳﻠﻰ دى او ډ４ر ارز＊تﻨاک أثار ﻳ ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي دي(( ،د اﻓﻐاﻧستان ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ))
د کتاب ﻣؤﻟﻒ د ابﻦ سﻴﻨا د کتابﻮﻧﻮ ﻳﻮ اوږد ﻟست راخﻴستﻰ چ ３د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳ ３د ！ﻮﻟﻮ
تآﻟﻴﻒ ک７و او ژباړﻟﻮ کتابﻮﻧﻮ شﻤ５ره  ٤٥٤تﻪ رسﻴدﻟ ３ده.
دﻏﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ عاﻟﻢ ﻟﻮﻣ７ى د ﻗﻮﻟﻨج او بﻴا د ﻣﻴر－ﻴﻮ (صرع) پﻪ ﻧاروﻏ ９اختﻪ او د ٤٢٨ﻫـ.ق.
کال د روژې پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ﻪ د جﻤع ３پﻪ ورځ پﻪ ﻫﻤدان ک ３وﻓات او ﻫﻠتﻪ خاورو تﻪ وسپارل
شﻮ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ابﻦ سﻴﻨا زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ عﻠﻤﻲ ﻓرﻫﻨگﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دى
چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻫ５ﻮاد او سﻴﻤ ،３بﻠک ３پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ﻟﻪ ستر ﻧﻮم او شﻬرت ＇خﻪ
برخﻤﻦ دى .ﻧﻮﻣﻮړى ﻧﻪ ﻳﻮازې ستر عاﻟﻢ او ﻓﻴﻠسﻮف و ،بﻠک ３د خپﻞ وخت ﻟﻪ
پﻴاوړو حکﻴﻤاﻧﻮ او طبﻴباﻧﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ گ２ﻞ شﻮى دى او داس ３عﻠﻤﻲ آثار ﻳ ３ﻟﻴکﻠﻲ
چ ３اوس د اروپا پﻪ پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ ک ３ﻟﻮستﻞ ک８５ي او پﻪ عاﻣﻪ کچﻪ ترې گ＂ﻪ اخﻴستﻞ
ک８５ي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ خپﻞ وار ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮپراگراف وﻟﻮﻟﻲ او
ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ورتﻪ پﻪ ＄ﻴرتﻴا سره ﻏﻮږ وﻧﻴسﻲ.
 _٢ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې د خپﻞ ＇ﻨگ ﻣﻠگري تﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮه برخﻪ د اﻣﻼ پﻪ تﻮگﻪ
وواﻳﻲ.
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وروستﻪ دې بﻴا دواړه خپﻞ ﻟﻴکﻠﻲ ﻣتﻨﻮﻧﻪ د کتاب ﻟﻪ ﻣخ ３اصﻼح ک７ي.
 _٣دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ ورک７ئ :
ـ ابﻦ سﻴﻨا د عﻤر پﻪ کﻮم پ７او ک ３د دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ زده ک７ه پاى تﻪ ورسﻮﻟﻪ؟
ـ ابﻦ سﻴﻨا تﻪ چا اجازه ورک７ه چ ３ﻟﻪ شاﻫﻲ کتابتﻮن ＇خﻪ گ＂ﻪ واخﻠﻲ؟
ـ د ابﻦ سﻴﻨا ﻣشﻬﻮر کتاب ＇ﻪ ﻧﻮﻣ８５ي او د ＇ﻪ پﻪ ﻫکﻠﻪ دى؟
ـ د ابﻦ سﻴﻨا کتابﻮﻧﻪ چ５رې او پﻪ کﻮﻣﻮ طبﻲ ＊ﻮوﻧﻴزو او روزﻧﻴزو ﻣرکزوﻧﻮ ک ３ﻟﻮستﻞ
ک８５ي؟
 _٤پﻪ ﻣتﻦ ک ３راﻏﻠﻲ خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او صﻔتﻮﻧﻪ پﻪ ﻧ＋ﻪ او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ３
وﻟﻴکئ.
ـ داﻻﻧدې ﻓعﻠﻮﻧﻪ د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ ﻣخ ３ﻣعﻠﻮم او پﻪ تشﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３پﻪ پﻨسﻞ وﻟﻴکئ :
)
(
ـ زه کار کﻮم
)
(
ـ تﻪ بﻪ درس وﻟﻮﻟ３
)
ـ تا ﻟﻴک ﻟﻴکﻠﻰ دى؟ (
 _٥ﻟﻪ دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ کﻠﻤﻮ ＇خﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３جﻤﻠ ３جﻮړې ک７ئ :
پﻠرﻧﻰ
درس
ﻟﻮب３
＊ﻮوﻧکﻰ
ابﻦ سﻴﻨا
زه
تﻪ
کﻮم
！ا！ﻮبﻰ
ورځ
گ＂ﻪ
درﻧاوى
دى
روﻏتﻴا ﻫره
ډ４ر
اصﻠﻲ
واﻳﻢ
ﻟري
د خپﻞ
بﻠخ
 _٦زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ  :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ دې ﻣتﻦ ک＇ ３ﻮ ﻣشکﻞ
ﻟﻐتﻮﻧﻪ را واخﻠﻲ ،ﻳﻮ تﻦ دې د ﻧﻮرو پﻪ استازﻳتﻮب ﻫﻐﻪ پرتخت ３وﻟﻴکﻲ .د بﻠ ３ډﻟ＇ ３ﻮ
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ ﻣعﻨا ک７ي .د درﻳﻤ ３ډﻟ＇ ３ﻮ تﻨﻪ دې ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻞ وار سره پﻪ ﻣﻨاسبﻮ
جﻤﻠﻮ ک ３استعﻤال ک７ي.
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کﻮرﻧ ９دﻧده
د اﻓﻐاﻧستان د ﻣشﻬﻮرو او عﻠﻤﻲ ＇５رو پﻪ اړه ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻣشراﻧﻮ وپﻮ＊تئ او ﻳا کﻪ خپﻠﻪ
ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ پﻪ ＇ﻮ کر＊ﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ .پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３ﻳ！ ３ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ
تﻪ وﻟﻮﻟئ.
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شپاړسﻢ ﻟﻮست

د کابل باﻻحصار

عکس باﻻ حصار کابﻞ

ـ تاس ３کﻠﻪ پﻪ خپﻠﻮ سﻴﻤﻮ ﻳا ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ او وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３ﻟرﻏﻮﻧ ３کﻼ گاﻧ ３ﻟﻴدﻟﻲ
دي؟
ﻫﻐﻪ ﻟﻮړې کﻼ گاﻧ ３چ ３پﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ ک ３د پﻮ＄ﻲ او سﻴاسﻲ ﻣﻮخﻮ ﻟپاره پر
ﻏﻮﻧ６ﻳﻮ او ﻟﻮړو ＄اﻳﻮﻧﻮ جﻮړې شﻮې دي ،باﻻحصاروﻧﻪ ﻳ ３بﻮﻟﻲ .زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ
＄ﻴﻨﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３ﻫﻢ دﻏﻪ ډول کﻼ گاﻧ ３شتﻪ چ ３زﻳاتره اوس د کﻨ６واﻟﻮ پﻪ تﻮگﻪ پات３
دي ،ﻳﻮه ﻫﻢ د ﻫ５ﻮاد پﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ (کابﻞ) ک ３ده چ ３د کابﻞ باﻻحصار ﻳ ３بﻮﻟﻲ .پﻪ دې
ﻟﻮست ک ３ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ＄ﻴﻨﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３د پﻮ＄ﻲ او دﻓاعﻲ ﻣﻮخﻮ ﻟپاره پﻪ ﻟﻮړو ＄اﻳﻮﻧﻮ ک３
کﻼگاﻧ ３او باﻻحصاروﻧﻪ جﻮړ شﻮي دي چ ３ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３پﻪ خپﻞ ＄اى د تارﻳخﻲ ﻟرﻏﻮﻧتﻮب ﻟﻪ
کبﻠﻪ ارز＊ت ﻟري .ﻫﻐﻪ کﻼ گاﻧ ３چ ３پر ﻟﻮړو ＄اﻳﻮﻧﻮ او ﻏﻮﻧ６ﻳﻮ جﻮړې شﻮې ،د باﻻحصاروﻧﻮ
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .د کﻨدوز ،ﻏزﻧﻲ ،زابﻞ ،پکتﻴا او کابﻞ باﻻحصاروﻧﻪ ﻳ ３ډ４رې ＊ ３ب５ﻠگ３
دي.
د ﻏزﻧﻲ باﻻ حصار

د کابﻞ د اوسﻨﻲ ＊ار پﻪ سﻮﻳﻞ ختﻴ％ﻪ برخﻪ ک ３ﻳﻮه جﻨگﻲ کﻼ ده چ ３د ﻳﻮې ﻏﻮﻧ６ۍ
پر ﻟﻮړه او ﻫﻮاره سطحﻪ ﻟﻪ ډبرﻳﻨﻮ پﻠﻨﻮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې او د کابﻞ د باﻻحصار پﻪ
ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي.
دا کﻼ چ ３ﻟﻪ سﻮﻳﻞ ﻟﻮ４دﻳ ３％خﻮاﻧﻪ د ش５ر دروازې د ﻏره د سر پﻪ دﻳﻮال پﻮرې ﻧ＋ت ،３تر
اوسﻪ ﻳ ３ډبرﻳﻦ برجﻮﻧﻪ پر ＄اى وﻻړ او د ﻟ５دوﻧکﻮ د پاﻣﻠرﻧ ３وړ دي .د باﻻحصار پﻪ شﻤاﻟﻲ
ﻟﻤﻨﻪ ک ３ﻳﻮ ﻟرﻏﻮﻧﻰ کﻮچﻨﻰ ＊ار ودان و .ﻟﻪ دې ＇خﻪ ＇رگﻨدﻳ８ي چ ３د باﻻحصار ارگ
د سﻠطﻨتﻲ حاکﻤاﻧﻮ او چارواکﻮ د ﻧاست ،３د ﻧﻐدي پاﻧگﻮ (خزاﻧﻮ) او ارز＊تﻤﻨﻮ ＇ﻴزوﻧﻮ د
ا＋４ﻮدﻟﻮ او ساتﻠﻮ ＄اى و.
داس＊ ３کاري چ ３ﻳﻮ وخت بﻪ ﻫﻤدﻟتﻪ د ﻫ５ﻮاد او سﻴﻤ ３د واکﻤﻨاﻧﻮ برخﻠﻴک ！اکﻞ
ک５ده ،د پاچاﻫاﻧﻮ پر سر تاجﻮﻧﻪ اﻳ＋ﻮدل ک５دل او ﻟﻪ دﻏﻪ ＄اﻳﻪ د ﻣﻠﻲ پت او د ﻫ５ﻮاد د ساتﻨ،３
د واکﻤﻨ ９د پراختﻴا او اداره کﻮﻟﻮ ﻟپاره کاروﻧﻪ سﻤباﻟ５دل .د کابﻞ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ＊ار ﻟﻪ باﻻحصار
پرتﻪ د پاچﻬ ９بﻞ ﻣﻘر ﻧﻪ درﻟﻮد.
دې ﻏﻮﻧ６ۍ تﻪ پﻪ کتﻨﻪ وﻳﻼى شﻮ چ ３باﻻحصار د ﻟﻮگر د درې پﻪ خﻮﻟﻪ ک ３پروت دى .د
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ش５ر دروازې جﻮړ＊ت او ﻣﻮﻗعﻴت د باﻻحصار دﻓاعﻲ ارز＊ت ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳات ک７ى دى چ３
تر اوسﻪ پﻮرې د کابﻞ باﻻحصار ،د کابﻞ ＊ار پر گرد چاپ５ره د ﻳﻮې حاکﻤ ３ﻧﻘط ３حﻴثﻴت
ﻟري.دﻏﻪ وداﻧ ９چ ３زﻣﻮږ د ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخ ﻳﻮه رو＊اﻧﻪ ﻧ＋ﻪ گ２ﻞ ک８５ي ،د جﻮړوﻟﻮ د وخت او
ﻧ ３＂５پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ ３د تارﻳخ پﻮﻫاﻧﻮ ب５ﻼ ب５ﻠ ３ﻧظر ﻳ ３ﻣﻮجﻮدې دي.
د تارﻳخﻲ ＇７５ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د دﻏ ３تارﻳخﻲ کﻼ ﻟرﻏﻮﻧتﻮب د اسﻼم ﻟﻪ راتگ ＇خﻪ د ﻣخﻪ
زﻣاﻧ ３د ﻳﻔتﻠﻴاﻧﻮ دورې تﻪ رسﻴ８ي .دﻏ ３تارﻳخﻲ کﻼ د وخت پﻪ اوږدو ک ３ډ４ر زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﻟ５دﻟﻲ دي .د احﻤد شاه بابا او ت５ﻤﻮر شاه د واکﻤﻨﻴﻮ پر ﻣﻬال بﻴا رﻏﻮل شﻮې ده.
ﻟﻪ اﻧگﻠﻴسﻲ چارواکﻲ کﻴﻮﻧارى سره د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ
جگ７ې او دﻫﻐﻪ د وژل ک５دو د ﻏچ پﻪ ﻣﻮخﻪ د کابﻞ
باﻻ حصار ﻳﻮ ＄ﻞ د اور پﻪ ﻟﻤبﻮ ک ３سﻮ５＄دﻟﻰ
دى .د ﻧادر خان د واکﻤﻨ ９پر ﻣﻬال بﻴا ورﻏﻮل
شﻮ او حربﻲ ﻟ５سﻪ پﻪ ک ３جﻮړه شﻮه.وروستﻪ بﻴا دا
＄اى پﻪ  ١٣٤٥ﻫـ .ش .کال ک ３د حربﻲ پﻮﻫﻨتﻮن
ﻟپاره ＄اﻧگ７ى شﻮ.
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد تارﻳخﻲ ＄اﻳﻮﻧﻪ او جﻨگﻲ
کﻼگاﻧ ３د دې ＊کارﻧدوﻳﻲ کﻮي چ ３زﻣﻮږ ﻧﻴکﻮﻧﻮ
او پﻠروﻧﻮ د خپﻞ ﻫ５ﻮاد دساتﻨ ３ﻟپاره د خپﻞ تﻮان پﻪ
اﻧدازه زﻳار اﻳستﻠﻰ او زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد ﻳ ３د خپﻠ ３وﻳﻨ ３پﻪ بﻴﻪ د پردﻳﻮ ﻟﻪ وﻟک＇ ３خﻪ پﻪ ﻣ７５اﻧﻪ
ساتﻠﻰ او ﻣﻮږ تﻪ ﻳ ３پﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ پﻪ ﻣﻴراث پرې اﻳ＋ﻰ دى ،پر ﻣﻮږ ﻫﻢ ﻻزﻣﻪ ده چ ３د
خپﻠﻮ پﻠروﻧﻮ او ﻧﻴکﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د ساتﻨ ３او وداﻧ ９ﻟپاره ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７و.
سرب５ره پر دې د ﻳﻮه ارز＊تﻨاک ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ تﻮگﻪ باﻳد د دﻏ ３ﻟرﻏﻮﻧ ３وداﻧ ９بﻴا
رﻏﻮﻧ ３او ساتﻨ ３تﻪ ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د کابﻞ باﻻ حصار د ﻳﻮه ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ تﻮگﻪ ﻟﻪ ستر ارز＊ت او اﻫﻤﻴت
＇خﻪ برخﻤﻦ دى .دﻏﻪ تارﻳخﻲ کﻼ چ ３اوس د ﻳﻮې کﻨ６واﻟ ３پﻪ ب２ﻪ پات ３ده ،د تارﻳخ
پﻪ اوږدو ک ３ﻳ ３ډﻳرې ﻟﻮړې ژورې ﻟﻴدﻟﻲ او پﻪ ﻫره پﻴ７ۍ او پﻮړۍ ک ３د واکﻤﻨاﻧﻮ
د ﻧاست＄ ３اى او پﻼزﻣ５ﻨﻪ وه .دﻏﻪ وداﻧ ９اوس بﻴا رﻏﻮﻧ ３او د ساتﻨ ３ﻟپاره ＄اﻧگ７ې
پاﻣﻠرﻧ ３تﻪ اړتﻴا ﻟري .د کابﻞ باﻻحصار د اﻓﻐاﻧستان د تارﻳخ ﻳﻮه ﻧﻪ ﻫ５ر４دوﻧک ３او د
ارز＊ت وړ برخﻪ ده.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻞ وار د ﻟﻮست ﻳﻮ ﻳﻮ پاراگراف پﻪ ﻟﻮړ آواز وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３پﻨ％ﻪ داس ３جﻤﻠ ３وﻟﻴکئ چ ３ﻟﻪ ﻣتﻦ سره ﻧژدې ت７او وﻟري.
ـ ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ پﻨ％ﻪ داس ３کﻠﻤ ３راخﻮ＊ ３ک７ئ چ ３د ((پ)) پﻪ تﻮري پﻴﻞ شﻮې وي پﻪ
خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３ﻳ ３وکاروئ.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ بﻴﻞ ک７اى شﻲ :د ﻳﻮې ډﻟ ３ﻳﻮ تﻦ دې د ﻧﻮرو پﻪ
استازﻳتﻮب د ﻣتﻦ ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ＊ .ﻮوﻧکﻰ دې د ﻫﻐﻪ پﻪ اړه ＄ﻴﻨ ３پﻮ＊تﻨ ３پر تﻮره تختﻪ
وﻟﻴکﻲ او د ﻫﻐ ３بﻠ ３ډﻟ ３ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ دې ＄ﻮاب وﻏﻮاړي .بﻴا دا بﻠﻪ ډﻟﻪ دې
ﻫﻢ پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ ډول ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ بﻞ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ＊ ،ﻮوﻧکی ﻳ ３پﻮ＊تﻨ ３پر تختﻪ ﻟﻴکﻲ او
د بﻠ ３ډﻟ ３ﻟﻪ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ ﻳ＄ ３ﻮابﻮﻧﻪ ﻏﻮاړي .دا ﻟ７ۍ د وخت پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮﻟﻮ
سره دوام ﻣﻮﻣﻲ.
 _٤دې ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تﻪ دې ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ د خپﻞ ذوق ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ ﻣﻨاسبﻪ تﻮگﻪ
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پراختﻴا ورک７ي او پﻪ پﻨسﻞ دې ＇ﻮ پرﻟﻪ پس ３ﻣعﻨا ﻟروﻧک ３جﻤﻠ ３وﻟﻴکﻲ:
ﻣﻮږ ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ د زده ک７ې ﻟپاره را＄ﻮ او ﻏﻮاړو چ.............................. ３
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
 _٥دﻏﻮ ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
ـ باﻻحصاروﻧﻪ د کﻮﻣﻮ ﻣﻮخﻮ او ﻫدﻓﻮﻧﻮ ﻟپاره جﻮړ شﻮي دي؟
ـ باﻻ حصاروﻧﻪ اوس ﻣﻮږ تﻪ ＇ﻪ ارز＊ت او اﻫﻤﻴت ﻟري؟
ـ کﻪ د باﻻحصاروﻧﻮ بﻴا رﻏﻮﻧﻪ او ساتﻨﻪ وﻧشﻲ＇ ،ﻪ بﻪ پ ）５شﻲ؟
ـ کﻪ چ５رې د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻳﻮه بﻞ وﻻﻳت ک ３کﻮم باﻻحصار پ５ژﻧئ د ﻫﻐﻪ پﻪ ﻫکﻠﻪ د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ
پﻪ ﻣخک＇ ３ﻪ وواﻳئ.
 _٦دوې داس ３جﻤﻠ ３وﻟﻴکئ چ ３دوه صﻔتﻮﻧﻪ پک ３راﻏﻠﻲ وي.
_ درې داس ３جﻤﻠ ３وﻟﻴکئ چ ３د درې واړو زﻣاﻧﻮ (اوس ﻣﻬال _ ت５ر ﻣﻬال _ راتﻠﻮﻧکﻰ
ﻣﻬال) ﻓعﻠﻮﻧﻪ پک ３راﻏﻠﻲ وي.
＄ _٧ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟ／ﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د باﻻحصار د ارز＊ت
او اﻫﻤﻴت پﻪ اړه خبرې وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده

کﻪ پﻪ سﻴﻤ ３ک ３ﻣﻮ کﻮﻣﻪ پخﻮاﻧ ９کﻼ ﻳا وداﻧ ９وي ،پﻪ اړه ﻳ ３ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکئ پﻪ بﻞ
درسﻲ ساعت ک ３ﻳ ３د ！ﻮﻟگﻲ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟئ.
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د سبا ﻓکر
ﻫر ＇ﻮک د خپﻠ ３راتﻠﻮﻧک ３پﻪ ﻓکر ک ３وي .زﻳار －اﻟﻲ ،ک７اووﻧﻪ زﻏﻤﻲ ،ﻫ（ﻪ کﻮي
او پﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ وي چ ３سبا ﻳ ３تر ﻧﻦ ＊ﻪ شﻲ .خﻮاران پﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ وي چ ３ب６اﻳان
شﻲ .زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ دې ﻫﻴﻠﻪ وي چ ３زده ک７ه ﻳ ３سرتﻪ ورس８５ي .د ﻫ５ﻮاد او ！ﻮﻟﻨ３
خدﻣت تﻪ أﻣاده شﻲ .ﻣساپر پﻪ دې تکﻞ ک ３وي چ ３خپﻞ کﻮر ،کﻠﻲ او ！ا！ﻮبﻲ تﻪ
ورس８５ي .رﻧ％ﻮران پﻪ دې ارﻣان وي چ ３ﻟﻪ رﻧ ＃او رب７ې ＇خﻪ خﻼص شﻲ.
ﻫﻤدﻏﻪ د سبا د ＊ﻪ واﻟﻲ ﻫﻴﻠ ３او ﻫ（ ３دي چ ３د ﻧ７ۍ پﻪ ﻫر ＇ﻪ ک ３پرﻟﻪ پس３
بدﻟﻮن ،پرﻣخت ，او سﻤﻮن راوﻟﻲ .ﻟﻪ چا سره چ ３د خپﻠ ３سبا ور ３＄ﻓکر ﻧﻪ وي،
خپﻠ ３＊ ３أﻳﻨدې تﻪ اﻣﻴدوار ﻧﻪ وي او د خپﻠﻮ ＊ﻮ ﻫﻴﻠﻮ د پﻮره ک５دو ﻟﻪ پاره زﻳار و ﻧﻪ
باسﻲ ،ﻫﻐﻪ پﻪ ژوﻧد ک ３ﻧ５کﻤرﻏﻪ کﻴدﻻی ﻧﻪ شﻲ .اﻧسان د اﻣﻴد او عﻤﻞ پﻪ ر１ا ک３
پرﻣخت ，کﻮي.
ﻣﻮږ چ ３ﻧﻦ پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３سبﻖ واﻳﻮ ،باﻳد خپﻠ ３سبا تﻪ اﻣﻴدواره واوسﻮ .دا پﻪ دې
ک８５ي چ ３ﻏﻴر حاضري وﻧﻪ ک７و ،خپﻞ درسﻮﻧﻪ ＊ﻪ ﻳاد ک７و ،کﻮرﻧ ９دﻧدې ترسره
ک７و .د خپﻠﻮ ＊ﻮوﻧکﻮ پﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻮ عﻤﻞ وک７و او ﻟﻪ ﻫﻤدﻏ ３ش５ب＇ ３خﻪ د کار او
زﻳار ﻟپاره تکﻞ وک７و او ورتﻪ ﻣﻼ وت７و.
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اووه ﻟسﻢ ﻟﻮست

ادﻳبه او باتدبﻴره م５رمن
بﻲ بﻲ زﻳنب

ـ تاس ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻣ５رﻣﻨﻮ ک ３د چا ﻟﻪ ﻧاﻣﻪ سره أشﻨاﻳﻲ ﻟرئ؟
زﻣﻮږ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻫ５ﻮاد ،د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３ﻟﻪ ＊％ﻮ او ﻧارﻳﻨﻪ وو ＇خﻪ ډ４ر
ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ عﻠﻤﻲ ،ﻓرﻫﻨگﻲ او سﻴاسﻲ شخصﻴتﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻪ ﻏ８５ه ک ３روزﻟﻲ او پاﻟﻠﻲ
دي .د دوى وﻳاړﻟ ３کارﻧاﻣ ３د تارﻳخ پﻪ پا１ﻮ ک ３پﻪ زرﻳﻨﻮ کر＊ﻮ ﻟﻴکﻠ ３شﻮي دي.
ﻳﻮه ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ＇خﻪ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب ده چ ３د ﻓرﻫﻨگ اوسﻴاست پﻪ دواړو ډگروﻧﻮ
ک ３تﻠپات ３کارﻧاﻣ ３ﻟري ،پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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بﻲ بﻲ زﻳﻨب چ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻓرﻫﻨگﻲ او سﻴاسﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ
ده ،د ﻣﻠﻲ ﻣشر ﻣﻴروﻳس خان ﻧﻴکﻪ ﻟﻮر وه.
ﻧﻮﻣﻮړې د خپﻞ وخت د دودﻳزو دﻳﻨﻲ او ادبﻲ عﻠﻮﻣﻮ زده ک７ې پﻪ ﻫﻐﻪ وخت ک ３د کﻨدﻫار
ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ دﻳﻨﻲ عاﻟﻢ ﻣﻼ ﻧﻮر ﻣحﻤد ﻏﻠجﻲ ＇خﻪ چ ３د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ د کﻮرﻧ＄ ９اﻧگ７ى
＊ﻮوﻧکﻰ و ،ترسره ک７ې وې.
زﻳﻨب چ ３ﻟﻪ ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ ،ﻟﻮړې پﻮﻫ ３او ﻓضﻴﻠت ＇خﻪ برخﻤﻨﻪ ﻣ５رﻣﻦ وه ،سرب５ره
پردې چ ３د خپﻠ ３کﻮرﻧ ９د ＊％ﻮ د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３او ﻟﻴک ﻟﻮست د زده ک７ې چارې ﻳ３
پﻪ پﻮره اﻫتﻤام سرتﻪ رسﻮﻟ ،３ﻟﻪ خپﻞ ورور شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک سره ﻳ ３ﻫﻢ د حکﻮﻣت د
چارو پﻪ سﻤباﻟ＋ت ک ３ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ.
د پ＂ ３خزاﻧ ３ﻣؤﻟﻒ ﻣحﻤد ﻫﻮتک چ ３د دﻏ ３ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９ﻣ５رﻣﻨ ３ﻫﻢ ﻣﻬال ﻟﻴکﻮال او د
شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک د دربار ﻟﻪ عﻠﻤﻲ ،ادبﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ او ﻣخﻮرﻳﻨﻮ ＇خﻪ و ،پﻪ ((پ＂ﻪ خزاﻧﻪ))
ک ３ﻳ ３د دې ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９ﻣ５رﻣﻨ ３د پ５ژﻧدگﻠﻮۍ پﻪ اړه ﻟﻴکﻠﻲ دي:
(( بﻲ بﻲ زﻳﻨب ډ４ره ﻫﻮ＊ﻴاره ،عاﻟﻤﻪ او پﻪ چارو پﻮﻫﻪ ＊％ﻪ ده ،د پاچا (شاه حسﻴﻦ
ﻫﻮتک) پﻪ چارو ک ３تدبﻴروﻧﻪ کﻮي .پﻪ خپﻠﻪ راﻳﻪ او ﻣشﻮره د چارو ستﻮﻧزې حﻞ کﻮي .د
وخت پاچا د ﻫﻐ ３پﻪ ﻣشﻮرو عﻤﻞ کﻮي او ﻧصﻴحتﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻏﻮر اوري)).
د پ＂ ３خزاﻧ ３د ﻣؤﻟﻒ د ＇رگﻨدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３بﻲ بﻲ زﻳﻨب د دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ او د حکﻮﻣت
پﻪ کاروﻧﻮ ک ３پر پﻮﻫ ３سرب５ره ادﻳبﻪ او شاعره ﻫﻢ وه .د پ＋تﻮ او دري شاعراﻧﻮ د اشعارو ژوره
ﻣطاﻟعﻪ ﻳ ３درﻟﻮده .پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３ﻫﻢ پ＋تﻮ شعر واﻳﻪ او د ادﻳباﻧﻮ او شاعراﻧﻮ ډ４ر درﻧاوى ﻳ ３کاوه.
د ژوﻧد ډ４ره برخﻪ ﻳ ３پﻪ عبادت ،ﻣطاﻟع ３او د پاچا د حرم ﻣ５رﻣﻨﻮ تﻪ د عﻠﻮﻣﻮ پﻪ تدرﻳس او
دﻟﻴک ﻟﻮست د ＊ﻮدﻧ ３پﻪ چارو ت５راوه.
د ((تارﻳخ اﻓاﻏﻨﻪ)) د ﻟﻴکﻮال سﻴد ظﻬﻮراﻟحسﻦ ﻣﻮسﻮي د وﻳﻨا ﻟﻪ ﻣخ ３ﻫﻐﻪ ﻣﻬال چ３
ﻧادر اﻓشار پر کﻨدﻫار برﻳد وک ７او ＊ار ﻳ ３کﻼ بﻨد ک ،７بﻲ بﻲ زﻳﻨب پﻪ دﻏﻪ ﻳﻮه کال او ＇ﻮ
ﻣﻴاشتﻨ ９دﻓاع ک ３د ﻳادوﻧ ３او ستاﻳﻨ ３وړ ﻧﻘش درﻟﻮد او د ﻫﻐﻮ اﻓﻐاﻧﻲ ﻣشراﻧﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک３
ﻫﻢ شاﻣﻠﻪ وه چ ３د ﻣتارک ３د شرطﻮﻧﻮ پﻪ باب ﻳ ３پﻪ  ١١٤٩ﻫـ  .ق .کال ﻟﻪ ﻧادر اﻓشار سره
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خبرې کﻮﻟ.３
د دﻏ ３ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９ﻣ５رﻣﻨ ３ژوﻧد تر ﻫﻤدﻏﻪ پﻮرتﻨﻲ کال پﻮرې ﻳﻘﻴﻨﻲ دى .کﻠﻪ چ ３ﻧادر اﻓشار
کﻨدﻫار وﻧﻴﻮ ،شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک ﻳ ３ﻟﻪ خپﻠ ３کﻮرﻧ ９سره د ﻓارس ﻣازﻧدران تﻪ جﻼ وطﻨﻰ
ک ،７ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب ﻫﻢ ﻟﻪ خپﻞ ورور سره پﻪ دﻏﻪ سﻔر ک ３ﻣﻠگرې وه .تر دې وروستﻪ ﻳ ３بﻴا د
ژوﻧد د پ＋５ﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ تارﻳخﻲ سﻨد او ﻣعﻠﻮﻣات پﻪ ﻻس ک ３ﻧشتﻪ.
د ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب د شعروﻧﻮ دﻳﻮان تر اوسﻪ ﻧﻪ دى ترﻻسﻪ شﻮى .د شعر ﻳﻮه ب５ﻠگﻪ ﻳ ３چ３
پﻪ  ١١٣٧ﻫـ  .ق  .کال ﻳ ３د خپﻞ ورور شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک د ﻣ７ﻳﻨ ３پﻪ وﻳرﻧﻪ ک ３وﻳﻠ ،３د
پ＂ ３خزاﻧ ３پﻪ وسﻴﻠﻪ خﻮﻧدي شﻮې او تر ﻣﻮږ رارس５دﻟ ３ده .د دﻏﻪ شعر پﻪ ﻟﻮستﻠﻮ سره ﻣﻮږ
تﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣ５رﻣﻨ ３عﻠﻤﻲ او ادبﻲ ＇５ره ＊ﻪ را＇رگﻨد ﻳدﻻی شﻲ .پﻪ پاى ک ３ﻳ ３د شعر
＇ﻮ ک７ۍ ﻟﻮﻟﻮ:

ﻏ ８سﻮ چ ３ورور ت５ر ﻟﻪ دﻧﻴا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
زړه ﻣ ３پﻪ وﻳر ک ３ﻣبتﻼ سﻮ ،ﻧا
چ ３شاه ﻣحﻤﻮد ﻟﻪ ﻣا جﻼ سﻮ ،ﻧا
دا روڼ جﻬان راتﻪ تﻮر تﻢ دى ،ﻧا
زړه د بﻴﻠتﻮن پﻪ تﻴغ ک７م دى ،ﻧا
ﻫﻮتک ﻏﻤجﻦ پﻪ دې ﻣاتﻢ دى ،ﻧا
د پاچﻬ ９تاج ﻣﻮ برﻫﻢ دى ،ﻧا
چ ３شاه ﻣحﻤﻮد ت５ر ﻟﻪ دﻧﻴا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
×××
＄ﻮان و ،ﻣ７５ه د تﻮرې جﻨگ و ،ﻧا
وﻻړ د کام پﻪ ﻧام او ﻧﻨگ و ،ﻧا
81

شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک

د＊ﻤﻦ ﻟﻪ ده پﻪ وﻳﻨﻮ رﻧگ و ،ﻧا
پر ﻣﻴدان ش５ر و ﻳا پﻠﻨگ و ،ﻧا
اﻓسﻮس چ ３ﻣرگ د ده پﻪ خﻮا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
×××
ﻣحﻤﻮده ﻧﻪ ﻳﻮازې خﻮر ژاړي
پر ﻣرگ دې ！ﻮﻟﻪ کﻠﻰ و کﻮر ژاړي
خپﻠﻮان ﻻ ＇ﻪ پاچا دې ورور ژاړي
پ＋تﻮن دې ！ﻮل پﻪ واوﻳﻼ سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
×××
اصﻔﻬان پاتﻪ تاج ﻧسکﻮر عاﻟﻤﻪ
چ ３شاه ﻣحﻤﻮد سﻮ ﻧﻦ پﻪ گﻮر عاﻟﻤﻪ
د پ＋تﻮن ﻟﻤر سﻮ ،تﻴاره تﻮر عاﻟﻤﻪ
راتﻪ د＊ﻤﻦ بﻪ کا پﻴﻐﻮر عاﻟﻤﻪ
چ ３پاچا وﻻړ پ＋تﻮن گدا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
×××
ﻟ＋کر سﻮ خپﻮر پ＋تﻮن وﻻړ دى ارﻳان
پﻪ خاورو ＄اى کا شاه ﻣحﻤﻮد عاﻟﻴشان
پاتﻪ سﻮ تخت و تاج د ！ﻮل اصﻔﻬان
زړه ﻳ ３راسﻮړ سﻮ ،کا خﻮ＊ﻲ د＊ﻤﻨان
واﻳﻲ پ＋تﻮن اوس ب ３پاچا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
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اورم ﻧارې د ﻏﻢ چ ３ک７ﻳﻨﻪ ﻓرﻳاد
پ＋تﻮن پﻪ ﻣرگ د شاه ﻣحﻤﻮد سﻮ برباد
زړوﻧﻪ چ ３تﻞ بﻪ و＊ ،ادﻣﻦ سﻮه ﻧا＊اد
د ساﻧدو ږغ دى چ ３راوړﻳﻨﻪ ﻳ ３باد
ﻣاتﻢ زده پﻴر و برﻧا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
×××
وروره! ﻣﻘر دې ستا ﻣﻮﻻ کﻲ جﻨت
در دې کﻲ تاتﻪ پس ﻟﻪ ﻣرگﻪ راحت
روح دې وه ＊اد پﻪ ﻟﻮﻳﻪ ورځ د ﻗﻴاﻣت
ﻣخ دې وه روڼ د خداى پﻪ ﻣﻬرو رحﻤت
د خاﻟﻖ رحﻢ تﻞ پر تا سﻮ ،ﻧا
کﻨدﻫار واړه پﻪ ژړا سﻮ ،ﻧا
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
بﻲ بﻲ زﻳﻨب د ﻣﻴروﻳس خان ﻧﻴکﻪ ﻟﻮر ،ډ４ره عاﻟﻤﻪ ،ادﻳبﻪ او ﻓاضﻠﻪ ﻣ５رﻣﻦ وه.
د خپﻠ ３کﻮرﻧ％＊ ９ﻮ تﻪ د ﻟﻴک ﻟﻮست او دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ پر زده ک７ه سربﻴره ﻳ ３ﻟﻪ خپﻞ
ورور شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک سره د سﻠطﻨت او واکﻤﻨ ９د چارو پﻪ سﻤباﻟ＋ت ک ３ﻫﻢ
ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ .شاعره ﻫﻢ وه او پﻪ ادبﻴاتﻮ ک ３ﻳ ３ژوره ﻣطاﻟعﻪ درﻟﻮده .د شعر دﻳﻮان ﻳ３
تر اوسﻪ ﻧﻪ دى ترﻻسﻪ شﻮى.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١د دﻏﻪ ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف دې زده کﻮوﻧکﻲ پﻪ خپﻞ خپﻞ ﻧﻮبت پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
＄ _٢ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د شعر ﻣﻔﻬﻮم پﻪ خپﻠﻮ
اﻟﻔاظﻮ ک ３وواﻳﻲ.
 _٣دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
ـ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب ＇ﻮک وه؟
ـ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب د خپﻠ ３کﻮرﻧ％＊ ９ﻮ تﻪ د عﻠﻮﻣﻮ او د ﻟﻴک ﻟﻮست پﻪ زده ک７ې سرب５ره
ﻧﻮرې ＇ﻪ چارې پر ﻣخ بﻴﻮﻟ３؟
ـ د ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب پﻪ اړه کره ﻣعﻠﻮﻣات ﻣﻮږ تﻪ ﻟﻪ کﻮﻣﻮ کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ ترﻻسﻪ شﻮي دي؟
 _٤ﻣتﻦ دې پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮستﻞ شﻲ او پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３دې راﻏﻠﻲ خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ کتابچﻮ ک３
وﻟﻴکﻞ شﻲ.
 _٥پﻨ％ﻪ داس ３جﻤﻠ ３وﻟﻴکئ چ ３د پ＋تﻮ ب５ﻼ ب５ﻠ(( ３ى)) گاﻧ ３پک ３راﻏﻠﻲ وي.
 _٦پﻪ دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤﻠﻮ ک ３خاﻟﻲ ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ پﻪ پﻨسﻞ سره ډک ک７ئ:
ـ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب زﻣﻮږ د ﻣﻠﻲ ﻣشر  ....................ﻟﻮر وه.
ـ زﻳﻨب ﻳﻮه عاﻟﻤﻪ ،ﻓاضﻠﻪ او  ....................ﻣ５رﻣﻦ . ..........
ـ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب ﻟﻪ خپﻞ ورور  ..................سره د پاچاﻫ ９د چارو پﻪ سﻤباﻟ＋ت ک３
 ...................کﻮﻟﻪ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
کﻪ ﻣ５رﻣﻦ زﻳﻨب ３تﻪ ورتﻪ کﻮﻣﻪ شاعره پ５ژﻧئ پﻪ اړه ﻳ ３ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکئ .پﻪ دې اړه ﻟﻪ
کتاب ،ﻣﻮر او پﻼر ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣرستﻪ ﻏﻮ＊تﻰ شئ .بﻠﻪ ورځ ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３واوروئ.
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اتﻠسﻢ ﻟﻮست

کتاب او کتابتﻮن

ـ تاس ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻟﻪ کتابﻮﻧﻮ پرتﻪ کﻠﻪ ﻧﻮر کتابﻮﻧﻪ ﻣطاﻟعﻪ ک７ي دي؟
کﻪ ﻣﻮ ﻣطاﻟعﻪ ک７ي وي چ５رې ،کﻮم او د چا کتابﻮﻧﻪ وو؟
د پﻮﻫ ３او ﻣعﻠﻮﻣاتﻮ د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ او د ذﻫﻨﻲ ودې ﻟپاره کتاب تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره او
اﻏ５زﻧاکﻪ وسﻴﻠﻪ ده .د کتابﻮﻧﻮ تر ﻻسﻪ کﻮﻟﻮ او ﻣطاﻟع ３ﻟپاره بﻴا تر ！ﻮﻟﻮ ＊ﻪ ＄اى کتابتﻮن
دى .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د کتاب ،کتابتﻮن او ﻣطاﻟع ３پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات درکﻮو.
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ﻣﻮږ پﻪ داس ３زﻣاﻧﻪ ک ３ژوﻧد کﻮو چ ３کتابﻮﻧﻪ ډ４ر او ترﻻسﻪ کﻮل ﻳ ３آساﻧﻪ دي .اوس ﻫﻢ
ډ４ر وگ７ي د کتاب پﻪ ﻗدر او ارز＊ت ﻧﻪ پﻮﻫﻴ８ي او ﻟﻪ گ＂ﻮ ﻳ ３ﻧاخبره دي .دوى پﻪ دې ﻧﻪ دي
پﻮه چ ３کتاب ﻫﻐﻪ ＊ﻮوﻧکﻰ دى چ ３ﻣﻮږ تﻪ وړﻳا او ب ３ﻟﻪ کﻮم بدﻟﻪ زده ک７ه او ﻣعﻠﻮﻣات
را کﻮي .ﻫ（５کﻠﻪ ﻧﻪ ست７ى ک８５ي ،تﻞ ﻣﻮږ تﻪ سترگ ３پر ﻻر دى .ﻫر وخت ﻣﻮ چ ３ورتﻪ
ﻣراجعﻪ وک７ه ،پﻪ ورﻳﻦ تﻨدي ﻣﻮ ﻣﻨﻲ اوﻫر کﻠﻰ راتﻪ واﻳﻲ .ﻫر ＇ﻪ چ ３ترې وپﻮ＊تﻮ پﻪ ﻧرﻣ９
او س７ه سﻴﻨﻪ ＄ﻮاب راکﻮي او پﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻪ چ ３ﻧﻪ پﻮﻫﻴ８و ،پﻪ ډ４ره ﻣﻬرباﻧ ９ﻳ ３را زده کﻮي.
کﻪ پﻪ ﻏﻮر وگﻮرو ﻟﻪ کتاب ＇خﻪ ﻏﻮره شﻰ او ﻟﻪ کتابتﻮن ＇خﻪ ﻏﻮره ＄اى پﻪ ﻧ７ۍ ک３
ﻧشتﻪ .کﻪ ＇ﻮک ﻏﻮاړي چ ３د سﻮکاﻟﻪ او ﻧ５کﻤرﻏﻪ ژوﻧد خاوﻧد شﻲ ،خپﻠﻪ ﻣﻮخﻪ دې د
کتابتﻮن پﻪ گﻮ＊ﻪ او د کتابﻮﻧﻮ پﻪ پا１ﻮ ک ３وﻟ＂ﻮي او پردې دې ډاډه اوسﻲ چ(( ３پﻠ＂ﻮﻧکﻰ
ﻣﻮﻧدوﻧکﻰ دى)).
کتاب د اﻧسان ﻟپاره ډ４ر ＊ﻪ دوست او ﻣﻠگرى دى .ﻟﻪ کتاب سره ﻣﻠتﻴا او ﻣﻠگرتﻴا ،ﻣﻮږ د
عادي وگ７و ﻟﻪ چاپ５رﻳال ＇خﻪ د ډ４رو ﻟﻮړو اﻓکارو او تصﻮراتﻮ ﻧ７ۍ تﻪ بﻴا ﻳﻲ ،ﻟﻪ ﻟﻮړو او سترو
اﻧساﻧاﻧﻮ سره ﻣﻮ ﻣﻠگري کﻮي او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻓکر او ﻧظر ＇خﻪ ﻣﻮ خبروي.
کﻠﻪ چ ３ﻣﻮږ کتابتﻮن تﻪ ﻧﻨﻮ＄ﻮ ،ﻫﻠتﻪ پﻪ ＊کاره ﻳﻮ ＇ﻮ اﻟﻤارۍ وﻳﻨﻮ چ ３کتابﻮﻧﻪ او پا３１
پک＄ ３اى پر ＄اى شﻮي دي ،ﻧﻮره چﻮپﻪ چﻮپتﻴا خپره وي او ﻫ ＆５ﻏ ８پک ３ﻧﻪ اور４دل
ک８５ي .کﻠﻪ چ ３کتاب راواخﻠئ او پا ３１ﻳ ３واړوئ ،ﻫﻤاﻏﻪ ﻏﻠﻰ کتاب پﻪ خبرو پﻴﻞ وک７ي،
پﻪ حﻴراﻧﻮوﻧک ３چ＂کتﻴا سره ﻣﻮ تر ﻟﻴرې ﻟﻴرې وا！ﻦ پﻮرې بﻴاﻳﻲ .ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ اﻳ＂اﻟﻮي پﻮه
((پترارک)) د خپﻠﻮ کتابﻮﻧﻮ او کتابتﻮن پﻪ ستاﻳﻨﻪ ک ３ﻟﻪ پﻨد او خﻮﻧد ﻧﻪ ډک ３ډ４رې خبرې ﻟري.
ﻧﻮﻣﻮړى واﻳﻲ:
((زه ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻣﻠگري او دوستان ﻟرم چ ３شپ ３او ور ３＄ﻟﻪ ﻫﻐﻮ سره ت５روم .زﻣا ！ﻮل
دوستان د ﻧ７ۍ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ دي چ ３پ７５ۍ او زﻣاﻧ ３پک ３خﻮﻧدي دى .دﻏﻮ دوستاﻧﻮ ډ４ر ﻟ５رې
وا！ﻨﻮﻧﻪ وﻫﻠﻲ او زﻣا تر کﻮره رارسﻴدﻟﻲ دي .دوى زﻣا پﻪ زړه او سترگﻮ ک＄ ３اى ﻧﻴﻮﻟﻰ دى.
ﻫر وخت چ ３وﻏﻮاړم د ﻫﻐﻮ ﻟﻴدو تﻪ ور＄ﻢ او چ ３ﻫر چ５رې ＄ﻢ ﻟﻪ ＄ان سره ﻳ ３بﻴاﻳﻢ.
86

دوﻣره خﻮږ ژبﻲ دي چ＇ ３ﻮک ﻳ ３پﻪ خبرو ﻧﻪ ﻣ７ﻳ８ي .د ژوﻧد پ رازوﻧﻪ راتﻪ ＇رگﻨدوي.
د ت５رې زﻣاﻧ ３د پﻨد او خﻮﻧد کﻴس ３راتﻪ کﻮي او د اﻧساﻧاﻧﻮ برخﻠﻴکﻮﻧﻪ را＊ﻴﻲ .پﻪ دې ﻣ３
پﻮﻫﻮي چ＇ ３رﻧگﻪ ژوﻧد وک７م .کﻠﻪ چ ３خﻮاشﻴﻨﻰ شﻢ پﻪ خﻮږو او ﻣاﻟگﻴﻨﻮ خبرو ﻣ ３د ﻏﻢ
اور وژﻧﻲ او خﻮښ ﻣ ３ساتﻲ .د ﻧ５کﻤرﻏ ９ﻻرې را＊ﻴﻲ او ﻫﻐﻮ تﻪ د رس５دو ﻟپاره خپﻠ ３ﻏﻮره
ﻻر＊ﻮوﻧ ３ﻟﻪ ﻣا ＇خﻪ ﻧﻪ سپﻤﻮي.
دا چ ３زﻣا دا ﻣﻠگري او دوستان ﻣا تﻪ ＇ﻮﻣره گ＂ ３را رسﻮي ،زﻣا ژبﻪ ﻳ ３د ستاﻳﻠﻮ او
شﻤ５رﻟﻮ وس او تﻮان ﻧﻪ ﻟري)).
کتاب ﻫﻐﻪ خﻮاخﻮږى او ﻣﻬربان ﻣﻠ／رى دى چ ３خﻴاﻧت ،دوه ﻣخ ３تﻮب ،کﻴﻨﻪ ﻧﻪ پ５ژﻧﻲ
او پﻪ زړه ک ３ﻳ ３ر＊تﻴﻨﻮاﻟﻰ ،وﻓا او ﻟﻮرﻳﻨﻪ پﻪ ＇پﻮ ده .ﻟﻪ خپﻞ ﻣﻠ／ري او ﻣﻴﻨﻪ وال سره ﻳ３
ﻫ ＆５کﻠﻪ ﻫﻢ خﻴاﻧت ﻧﻪ دى ک７ى او ﻧﻪ ﻳ ３کﻮي .ک ﻣ د ﻳﻮې ﻫﻨدارې پﻪ ＇５ر＊ ،ﻪ او بد
پک ３ب ３ﻟﻪ ت５روتﻨ ３پﻪ خپﻞ رﻧ ，برﻳ＋ﻲ او خپﻞ ﻫر ＇ﻪ زﻣﻮږ ﻣخ ３تﻪ ږدي .ر＊تﻴا ر＊تﻴا
واﻳﻲ ،عﻤر ﻳ ３ت５ر ک７ى ،تجرﻳ ３ﻳ ３ترﻻسﻪ ک７ي ،ﻟﻪ ﻫر ب ０ﻧﻪ ﻳ ３رﻧ／ا رﻧ－ ，ﻠﻮﻧﻪ را！ﻮل او
＊کﻠﻲ ﻏﻮﻧچ ３ﻳ ３ترې جﻮړې او زﻣﻮږ ﻣخ ３تﻪ ﻳ ３اﻳ＋ﻲ دي.
پﻪ ﻳﻮاز４تﻮب ک ３ﻟﻪ ﻣﻮږ ＇خﻪ ﻧﻪ ﻏاﻓﻠﻪ ک８５ي او ﻧﻪ پر８４دي چ ３زﻣﻮږ ﻳﻮه شﻴبﻪ عﻤر ﻫﻢ
ب＄ ３اﻳﻪ ت５ر شﻲ.
کﻪ زﻣﻮږ د ت５ر ژوﻧد تﻴاره －ﻮ！ﻮﻧﻪ رو＊اﻧﻪ کﻮي او د ت５رو خﻠکﻮ ک７ه وړه！ ،ﻮﻟﻨﻴزې اړﻳک،３
تدبﻴر او برخﻠﻴک راتﻪ بﻴاﻧﻮي ،د ﻫﻐﻮى سر＊ﻨدﻧ ،３عﻠﻤﻲ او ادبﻲ ﻏﻮر＄ﻨ／ﻮﻧﻪ ،ب５ﻼ ب５ﻠ３
ﻣﻮﻧدﻧ ،３ﻣﻮجﻮدې ستﻮﻧزې او ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３زﻣﻮږ د ستر－ﻮ پﻪ وړاﻧدې اﻧ％ﻮروي ＇ﻮ ﻣﻮږ ﻳ ３د
خپﻞ ژوﻧد سرﻣشﻖ و－ر＄ﻮو او د عبرت درس تر４ﻨﻪ واخﻠﻮ .کﻠﻪ بﻴا زﻣﻮږ ﻏﻮږوﻧﻮ تﻪ د خﻮږ
ژبﻮ وﻳﻨاواﻟﻮ خﻮږې ،ﻟﻪ ساز او سﻮزه ډک ３وﻳﻨاوې زﻣزﻣﻪ کﻮي او کﻠﻪ بﻴا د ﻳﻮ خﻮږ ژب ３واعظ
پﻪ تﻮ－ﻪ ﻣﻮږ تﻪ د ژوﻧد ،پﻨد او خﻮﻧد خبرې کﻮي اوپﻪ ﻏﻮره اﻓکارو ﻣﻮ د زړه او ذﻫﻦ روزﻧﻪ او
پاﻟﻨﻪ کﻮي .دﻳﻨﻲ ،اخﻼﻗﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز ＂－ﻮر ﻣعﻠﻮﻣات او پﻮﻫﻪ راتﻪ وړﻳا ډاﻟ ９کﻮي.
خﻮ پﻪ ﻳاد وﻟرئ چ ３ﻟﻪ ＊ﻮ کتابﻮﻧﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرل د اﻧسان ﻟپاره د ډ４رې ＊ ３ﻣﻠ／رتﻴا زﻳرى
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دى .پام کﻮئ چ ３ب＄ ３اﻳﻪ ﻫﻮسﻮﻧﻪ ﻣﻮ د ﻧﻔس د ب ３ﻻرې کﻮﻟﻮ پﻪ ﻟ＂ﻪ او تکﻞ ک ３دي ،ﻳﻮازې
او ﻳﻮازې ﻫﻤدا ﻣﻠ／رى ﻣﻮ ﻟﻪ دﻏ ３ت５روتﻨ＊ ،３ﻮﻳﻴدﻧ ３او ﻧاورﻳﻦ ＇خﻪ ژﻏﻮرﻟﻰ شﻲ .ﻫره
ورځ ﻣﻮ پﻪ بره بﻴاﻳﻲ ،ﻓکر او خﻴال تﻪ ﻣﻮ د ﻟﻮړو اﻟﻮتﻠﻮ واک او ＄ﻮاک ورکﻮي ،پﻮﻫﻪ ﻣﻮ بشپ７
وي ،اخﻼق ﻣﻮ ﻏﻮره کﻮي او روح ﻣﻮ خﻮ＄ﻨده او پﻴاوړى کﻮي.
د ﻫر چا ﻟپاره ،خﻮ پﻪ ＄اﻧ７／ې تﻮ－ﻪ د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ ﻟپاره کتاب ډ４ر او تر ﻫر ＇ﻪ ﻏﻮره ﻣﻠ／رى
دى ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ ﻳ ３ډډه ﻣﻪ کﻮئ .ﻟﻪ ＊ﻪ کتاب سره د ژورې ﻣﻴﻨ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３بﻪ پﻮه شئ چ３
دﻏﻪ ﻣﻠ／رى تاسﻮ تﻪ ＇ﻮﻣره ＂－ﻮر دى.
د کتاب ،ﻣطاﻟع ３او کتابتﻮن ﻟﻪ دې دوﻣره ＊ﻴگ２ﻮ او گ＂ﻮ سره سره باﻳد دې تﻪ ﻣﻮ پام وي
چ ３د کتابﻮﻧﻮ پﻪ ﻣطاﻟعﻪ او ساتﻨﻪ ک ３ﻟﻪ ډ４ر ﻏﻮر او احتﻴاط ＇خﻪ کار واخﻠﻮ .کﻠﻪ چ ３ﻏﻮاړو
د ﻣطاﻟع ３پﻪ وسﻴﻠﻪ خپﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣاتﻲ پاﻧگﻪ زﻳاتﻪ او ذﻫﻨﻲ ＄ﻮاک پﻴاوړى ک７و ،ﻟﻮﻣ７ى باﻳد د
ﻟﻮستﻠﻮ ﻟپاره ﻏﻮره ،گ＂ﻮر او باوري کتابﻮﻧﻪ و！اکﻮ .پﻪ دوﻳﻢ گام ک ３باﻳد د ﻣطاﻟع ３او ﻟﻮستﻠﻮ پر
ﻣﻬال خپﻞ جسﻤﻲ ＄ﻮاک تﻪ ﻫﻢ پﻮره پاﻣﻠرﻧﻪ وک７و .ﻫس ３ﻧﻪ چ ３پﻪ دې برخﻪ ک ３پﻪ اﻓراطﻲ
ک７ﻧ ３سره خپﻞ جسﻢ او ذﻫﻦ ﻟﻪ اﻧدازې زﻳات ست７ى او زﻳاﻧﻤﻦ ک７و.

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
سره ﻟﻪ دې چ ３اوس ﻣﻬال کتابﻮﻧﻪ او کتابتﻮﻧﻮﻧﻪ ډ４ر دي ،او ورتﻪ ﻻس رسﻰ
اساﻧﻪ دى ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ ډ４ر داس ３وگ７ي شتﻪ چ ３د کتابتﻮن پﻪ گ＂ﻪ او ارز＊ت ﻧﻪ
پﻮﻫ８５ي .حال دا چ ３ﻟﻪ کتاب ＇خﻪ بﻞ ﻏﻮره او وﻓادار ﻣﻠگرى ﻧشتﻪ.
کتاب ﻫر وخت ستاسﻮ د خدﻣت او استﻔادې ﻟپاره چﻤتﻮ دى .کتاب او ﻣطاﻟعﻪ ډ４رې
گ＂ ３ﻟري ،خﻮ باﻳد چ ３د ﻣطاﻟع ３ﻟپاره ﻏﻮره او گ＂ﻮر کتابﻮﻧﻪ اﻧتخاب ک７و او ﻫﻢ پﻪ
ﻣطاﻟعﻪ ک ３ډ４ر اﻓراط وﻧﻪ ک７و چ ３جسﻢ او ذﻫﻦ تﻪ ﻣﻮ زﻳان ورس８５ي.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＄ _١ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ترتﻴب سره د ﻟﻮست ﻳﻮ ﻳﻮ پارا－راف د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې
پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ ،ﻧﻮر دې ﻏﻮږ وﻧﻴسﻲ چ ３د کﻠﻤﻮ سﻢ تﻠﻔظ زده ک７ي.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ د دﻏﻪ ﻟﻮست پﻨ％ﻪ ،پﻨ％ﻪ جﻤﻠ ３پﻪ کتابچﻮ ک３
وﻟﻴکﻲ ،بﻴا دې ﻫﻐﻪ د خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣ﻣتﻦ دې پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮﻟﻲ ،پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３دې صﻔتﻮﻧﻪ پﻴدا او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３دې
وﻟﻴکﻲ ،بﻴا دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ .ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ صﻔتﻮﻧﻪ
چ ３د دوى پﻪ ﻟﻴست ک ３ﻧشتﻪ پرې ورزﻳات ک７ي.
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې د کتابتﻮن پﻪ ＇５ر ﻧﻮرې ترکﻴب ３کﻠﻤ ３د ((تﻮن)) پﻪ ﻳﻮ ＄اى کﻮﻟﻮ
سره بشپ７ې ک７ي:
کتاب  +تﻮن = کتابتﻮن
=
روغ +
=
درﻣﻞ +
=
پﻮﻫﻨﻪ +
=
ﻧﻨداره +
=
زﻳ８ن +
=
وړک +
 _٥دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
ـ ＇ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻮ خپﻠﻪ پﻮﻫﻪ او ﻣعﻠﻮﻣات زﻳات ک７و؟
ـ تاس ３د کﻮم ډول کتابﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرئ او وﻟ３؟
ـ د کتابﻮﻧﻮ د ＊ﻪ او خﻮﻧدي ساتﻠﻮ ﻟپاره کﻮﻣ ３ﻻرې چارې ﻏﻮره گ２ئ؟
ـ د کتاب ﻟﻮستﻞ او ﻣطاﻟعﻪ ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
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 _٦د ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤﻠﻮ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ پﻨسﻞ سره پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ک７ئ:
ـ کتابتﻮن د ﻣطاﻟع .............. ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره  ....................دى.
ـ د کتاب ﻣطاﻟعﻪ زﻣﻮږ  ...............او ..............زﻳاتﻮي.
ـ زه د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻟﻪ  ..............پرتﻪ ﻧﻮر  ...............ﻫﻢ ﻣطاﻟعﻪ کﻮم.

کﻮرﻧ ９دﻧده
کﻪ پﻪ خپﻞ کﻮر او ﻳا د کﻮم ﻧژدې خپﻠﻮاﻧﻮ او ﻣﻠگرو پﻪ کﻮر ک ３ﻣﻮ کتابﻮﻧﻪ وي ،د ﻫﻐﻮ د
＄ﻴﻨﻮ کتابﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴکئ .د پ＋تﻮ ﻟﻮست پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ساعت ک ３ﻳ３
د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟئ.

ﻧ５کﻤرﻏﻪ ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دى چ ３ﻟﻪ دوو شﻴاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮﻳ ３وﻟري:
ﻳا ＊ﻪ او ﻏﻮره کتابﻮﻧﻪ ﻳا داس ３دوستان او ﻣﻠ／ري چ ３کتابﻮﻧﻪ ﻟري.
(وﻳک＂ﻮر ﻫﻮ－ﻮ)
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ﻧﻮﻟسﻢ ﻟﻮست

د سﻮل ３ن７ۍ

ـ سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
ـ کﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ سﻴﻤﻪ！ ،ﻮﻟﻨﻪ ﻳا ﻫ５ﻮاد ک ３سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ ﻧﻪ وي ،وگ７ي بﻪ ﻟﻪ ＇ﻪ ډول
ستﻮﻧزو سره ﻣخاﻣخ شﻲ؟
سﻮﻟﻪ او اﻣﻦ د بشري ژوﻧد د سﻮکاﻟ ９او！ﻮﻟﻨﻴزې پرﻣختﻴا ﻟپاره ډ４ر ضروري دي.
تر ﻫﻐﻪ چ ３پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ﻳا ﻫ５ﻮاد او ﻳا پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ پﻪ سﻴﻤ ３او ﻧ７ۍ ک ３سﻮﻟﻪ
ﻧﻪ وي ،بشري ژوﻧد بﻪ ﻟﻪ ستر خطر او گﻮاښ سره ﻣخاﻣخ وي .کﻪ پﻪ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد ک３
ﻧا اﻣﻨﻲ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ ،د ﻧ７ۍ ﻧﻮر ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ گاوﻧ６ي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ور＇خﻪ پﻪ
کﻠکﻪ اﻏ５زﻣﻦ ک８５ي .دﻟتﻪ پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د گﻞ پاچا اﻟﻔت ﻳﻮ شعر ﻟﻮﻟﻮ چ ３پک３
د سﻮﻟ ３د ارز＊ت او اﻫﻤﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ ژورې خبرې شﻮې دي.
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ﻫﻐﻪ ورځ بﻪ بختﻮره وي ﻫر گﻮره
چ ３د سپﻴﻨﻮ زړوﻧﻪ تﻮر ﻧﻪ وي ﻟﻪ تﻮره
کرکﻪ ﻧﻪ وي ﻳﻮﻟﻪ بﻠﻪ ﻣحبت وي
وروروﻟﻲ سﻮﻟﻪ صﻔا وي ＊ﻪ ﻧﻴت وي
ﻣرور خﻠک ﻳﻮ بﻞ سره پخﻼ شﻲ
ﻧﻪ چ ３ﻏﻮ＊ﻪ او چاړه ﻫﻐﻪ اودا شﻲ
بشري دوستﻲ ﻗاﻳﻤﻪ پﻪ جﻬان وي
خﻮښ پﻪ سﻮﻟﻪ ﻫﻢ کاﻓر ﻫﻢ ﻣسﻠﻤان وي
ﻧژادي تﻮپﻴر ﻫ ＆５ﻧﻪ وي پﻪ دﻧﻴا ک３
ﻧﻪ پﻪ شرق او ﻧﻪ پﻪ ﻏرب ﻧﻪ اﻣرﻳکا ک３
استﻘﻼل ﻣﻨﻠﻰ حﻖ د ﻫر ﻣﻠت وي
خﻮ ﻗاﻳﻢ پﻪ ﻣﻠتﻮ ک ３اخﻮت وي
دا ＇ﻮرﻧگﻪ ساز آواز د ﻫ５ﻮاد وﻧﻮ
شﻲ ﻳﻮه أرکسترا د وﻟسﻮﻧﻮ
د گ ６ژوﻧد اصﻞ و اساس اصﻠﻲ ﻣﻨظﻮر وي
جﻬاﻧﻲ عدل و اﻧصاف صحﻴح دستﻮر وي
ﻫر ﻣﻠت پﻪ ﻫر ﻧظر ک ３وي ＊اﻏﻠﻰ
کﻪ پﻪ ﻫر رﻧگ و آﻳﻴﻦ ک ３وي راﻏﻠﻰ
س７ﻳتﻮب وي ﻣحترم پﻪ ﻫر ﻟباس ک３
پﻪ زري جاﻣﻮ ک ３وي کﻪ پﻪ کر باس ک３
داس ３وساتﻲ ﻫر ＇ﻮک خپﻞ ﻣسﻠکﻮﻧﻪ
چ ３وﻧﻪ ک７ي ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره جﻨگﻮﻧﻪ
！ﻮل جﻬان د دوست ９کﻮر وي سر تر سره
د جﻨگ و４ره شﻲ ﻟﻪ زړوﻧﻮ ﻧﻪ بﻬره
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زور ت７ﻟﻰ وي د سﻮﻟ ３پﻪ ﻗاﻧﻮن
ﻣﻬار شﻮي ﻣست او＊ان وي د جﻨﻮن
تﻮﻳﻮل د وﻳﻨﻮ شرم او پ５ﻐﻮر وي
شرﻣﻨده ذﻟﻴﻞ سر ！ﻴ＂ﻰ ظﻠﻢ زور وي
جگ شﻲ ﻫر چ５رتﻪ د سﻮﻟ ３ب５رﻏﻮﻧﻪ
شﻲ پﻪ سﻤﻪ ﻻر روان سﻴاستﻮﻧﻪ
د اﻧسان زړگﻰ ﻟﻪ جﻨگ او جگ７ې تﻮر شﻲ
تﻮره ﻣاتﻪ شﻲ او جﻮړ ورﻧﻪ ＇ﻪ ﻧﻮر شﻲ
خﻮﻟﻪ ﻧﻪ وي عﻼﻣﻪ د خجاﻟت
پﻪ خدﻣت خﻮﻟ ３ک５دل وي شراﻓت
ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ ﻣحبت ﻣﻬرباﻧﻲ وي
د ((اﻟﻔت)) ﻫﻴﻠﻪ او ﻓکر جﻬاﻧﻲ وي
زه ﻟﻪ تا ＄ﻨ＄ ３ارﻳ８م تﻪ ﻟﻪ ﻣاﻧﻪ
کﻪ جدا ﻫﻢ وي زﻣا آﻳﻴﻦ ﻟﻪ تاﻧﻪ

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
شاعر پﻪ شعر ک ３د سﻮﻟ ３د ﻧ７ۍ پﻪ زړه پﻮرې اﻧ％ﻮر وړاﻧدې ک７ى او د داس３
ﻳﻮ چاپ５رﻳال ﻫﻴﻠﻪ او ﻏﻮ＊تﻨﻪ ﻳ ３ک７ې چ ３پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ سﻮﻟﻪ وروروﻟﻲ وي.
وگ７ي پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد او ﻫﻢ پﻪ ﻧ７ۍ ک ３سره پخﻼوي .د جﻨگ جگ７ې وﻳره د خﻠکﻮ
ﻟﻪ زړوﻧﻮ وتﻠ ３او ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ سﻮﻟﻪ ،خﻮاخﻮږۍ او ﻫﻤدردۍ ک ３ژوﻧد وک７ي .ﻟﻪ
وﻳﻨ ３تﻮﻳﻮﻟﻮ ＇خﻪ ژوره کرکﻪ او سﻮﻟﻪ ﻳﻴز ژوﻧد تﻪ ﻟ５ﻮاﻟتﻴا ﻣﻮجﻮده وي .د شاعر ﻫﻴﻠﻪ
د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ د دوﻟتﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃سﻮﻟﻪ ،وروروﻟﻲ او برابري ده.
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د شاعر پﻴژﻧد گﻠﻮي:
گﻞ پاچا اﻟﻔت د ﻣﻴر سﻴد پاچا زوى پﻪ  ١٢٨٨ﻫـ  .ش  .کال د ﻟﻐﻤان پﻪ عزﻳز
خان ک＆ ک ３ز８４ﻳدﻟﻰ و .د پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ３عﻠﻤﻲ ﻏ７ى و او ＇ﻮ کاﻟﻪ ﻳ ３د دﻏﻪ ﻓرﻫﻨگﻲ
ادارې د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ دﻧده ترسره ک７ې وه .د پ＋تﻮ ژب ３پﻴاوړى ﻟﻴکﻮال ،شاعر او
کره کتﻮﻧکﻰ و .پﻪ ﻟس گﻮﻧﻮ عﻠﻤﻲ ،ادبﻲ ＄اﻧگ７ي کتابﻮﻧﻪ او پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣﻘاﻟ ３ﻳ３
پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپرې شﻮې دي.
د  ١٣٥٦ﻫـ  .ش  .د ﻟﻴﻨدۍ پﻪ  ٢٦ﻧ＂５ﻪ ﻣ ７دى.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره ﻣتﻦ د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې پر تخت ３ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮ بﻴت وﻟﻴکﻲ .بﻞ
زده کﻮوﻧکﻰ دې پخپﻠﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻣعﻨا او تحﻠﻴﻞ ﻟپاره پﻮرتﻪ شﻲ.
＄ _٣ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ د شعر د عﻤﻮﻣﻲ ﻣحتﻮا پﻪ اړه دې
خبرې وک７ي.
 _٤دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
ـ سﻮﻟﻪ ＇ﻪ تﻪ واﻳﻲ؟
ـ اﻣﻦ او اﻣﻨﻴت کﻮﻣ ３ﻧ５کﻤرﻏ ９راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي؟
ـ سﻮﻟﻪ ＇ﻪ گ＂ ３ﻟري؟

کﻮرﻧ ９دﻧده
کﻪ د جگ７ې د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻣﻮ کﻮﻣﻪ کﻴسﻪ ﻳا د چا پﻪ ﻫکﻠﻪ کﻮﻣﻪ پ＋５ﻪ ﻟﻴدﻟ ３او ﻳا اور４دﻟﻲ
وي ،پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３پﻪ وار سره خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳاست.
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شﻠﻢ ﻟﻮست

پ
ښتو
－ر
امر

قﻴدونه

ژبﻪ پر اﻧساﻧاﻧﻮ باﻧدې داهلل ﻳﻮه ستره ﻟﻮرﻳﻨﻪ ده .ﻟﻪ ژب＇ ３خﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د
پﻮﻫﻮﻧ ３راپﻮﻫﻮﻧ ３ﻟپاره د ﻳﻮې اﻏ５زﻣﻨ ３وسﻴﻠ ３پﻪ تﻮگﻪ کار اخﻴستﻞ ک８５ي .ژبﻪ ﻟﻪ
ﻏ８وﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړه شﻮې ده چ ３ﻟﻪ ﻏ８وﻧﻮ ＇خﻪ کﻠﻤ ３جﻮړ８４ي او کﻠﻤ ３ب５ﻼ ب５ﻞ
ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري ،ﻟکﻪ( :ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،صﻔتﻮﻧﻪ ،ضﻤﻴروﻧﻪ ،ﻓعﻠﻮﻧﻪ ،ﻗﻴدوﻧﻪ او ﻧﻮر).
تاس ３د ﻣخﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻟﻮست ک ３ﻓعﻠﻮﻧﻪ وپ５ژﻧدل .ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻐﻪ کﻠﻤ ３دي چ ３د ﻓعﻞ د
پ５＋５دو ＇رﻧگﻮاﻟﻰ ＊ﻴﻲ ﻳا د ﻫﻐﻪ د پ５＋５دو ＄اى ،ﻳا ﻳ＇ ３رگﻨدتﻴا ،اړوﻧدتﻴا او داس３
ﻧﻮرې ＄اﻧگ７ﻧ ３جﻮتﻮي .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ﻗﻴدوﻧﻪ درپ５ژﻧﻮ.
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ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻐﻪ کﻠﻤ ３ﻳا ژبﻨﻲ تﻮکﻲ دي چ ３پﻪ ﻳﻮې جﻤﻠ ３ک ３د ﻓعﻞ ﻣعﻨا او ＇رﻧگﻮاﻟﻰ
را＊ﻴﻲ .ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا :ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻐﻪ ژبﻨﻲ عﻨاصر دي چ ３د ﻳﻮه ﻓعﻞ د پ５＋５دﻟﻮ ＇رﻧگﻮاﻟﻰ
＊ﻴﻲ .ﻫﻤدا ＇رﻧگﻮاﻟﻰ د ﻓعﻞ د پ５＋５دو ＄اى ﻳا ﻣﻬال ！اکﻲ او ﻳا ﻳ＇ ３رگﻨدتﻴا ،اړوﻧدتﻴا،
！ﻴﻨگار او داس ３ﻧﻮرې ＄اﻧگ７ﻧ＇ ３رگﻨدوي.

د ﻗﻴد ډوﻟﻮﻧﻪ:
پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ک ３ﻗﻴدوﻧﻪ پر دوو ډوﻟﻮﻧﻮ و４شﻞ شﻮي دي :اصﻠﻲ او ﻏﻴر اصﻠﻲ ﻳا (ﻧﻪ
گرداﻧﻴدوﻧکﻲ او گرداﻧﻴدوﻧکﻲ ).دﻟتﻪ ﻳ ３ﻫر ډول در پ５ژﻧﻮ:

اﻟﻒ ،اصﻠﻲ ﻳا ﻧﻪ گرداﻧﻴدوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ:
ﻧﻪ گرداﻧﻴدوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ک ３دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري:

 _١د زﻣان او ﻣﻬال ﻗﻴد:
د وخت او ﻣﻬال ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻳﻮه ﻓعﻞ پ５＋５د ﻧﻪ ＊ﻴﻲ ،ﻟکﻪ:
اوس ،دﻣخﻪ ،پخﻮا ،وړاﻧدې ،سﻤﻼسﻲ ،وړﻣﻪ ورځ ،پرون ورځ ،ﻧﻦ ،سبا ،دوختﻪ،
ﻧاوختﻪ ،کﻠﻪ کﻠﻪ ،کﻠﻪ ﻧا کﻠﻪ ،تﻞ ،ﻫ（５کﻠﻪ ،ﻫره ورځ ،سﻬار ،ﻏرﻣﻪ ،س８کال ،پروس８کال،
وړم کال ،کال تﻪ ،بﻞ کال تﻪ ،ﻟﻤر خاتﻪ ،ﻟﻤر پر４ﻮاتﻪ او ﻧﻮر.

 _٢د ＄اى ﻳا ﻣکان ﻗﻴد:
د ﻳﻮ ﻓعﻞ پ＋５ﻴد ﻧﻪ د ＄اى او چاپﻴرﻳال ﻟﻪ ﻣخ＇ ３رگﻨدوي ،ﻟکﻪ :دﻟتﻪ ،ﻫﻠتﻪ ،ﻣخک،３
وروستﻪ ،شاتﻪ ،ﻣخ تﻪ＊ ،کتﻪ پﻮرتﻪ ،ﻻﻧدې ،باﻧدې ،آخﻮا ،د４خﻮا ،ﻟﻪ ﻟ５رې ،ﻟﻪ ﻧژدې ،ﻣخ
＊کتﻪ ،ﻣخ پﻮرتﻪ ،ﻟﻪ پاسﻪ ،ﻟﻪ ﻻﻧدې او ﻧﻮر.

 _٣د ＇رگﻨدوﻧ ３او ！ﻴﻨگاري ﻗﻴدوﻧﻪ:
د ﻳﻮه ﻓعﻞ د پ５＋５دﻧ ３د ＇رگﻨدتﻴا حاﻟت ﻳا ！ﻴﻨگار ＊ﻴﻲ ،ﻟکﻪ :پﻪ ＊کاره ،پﻪ پ＂ﻪ ،پﻪ
＄ﻐرده ،پﻪ ډاگﻪ ،پﻪ ﻣ７５اﻧﻪ ،پﻪ ﻧره ،پﻪ خ７و سترگﻮ ،پﻪ جگﻮ سترگﻮ ،زړه ﻧازړه ،پﻪ ﻧاستﻪ ،پﻪ
وﻻړه ،پﻪ ﻣﻨ６ه ،ﻫرو ﻣرو ،خﻮش ３پﻪ خﻮش＇ ،３ﻪ ﻧا＇ﻪ ،ﻟ８و ډ４ر ،پﻪ کﻠکﻪ ،پﻪ ！ﻴﻨگﻪ ،ﻏاړه
پﻪ ﻏاړه او ﻧﻮر.
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ب _ ﻏﻴر اصﻠﻲ ﻳا گرداﻧ５دوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ:
پﻪ پ＋تﻮ ک＄ ３ﻴﻨ ３داس ３ﻗﻴدوﻧﻪ شتﻪ چ ３کﻠﻪ ﻟﻪ ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ سره راشﻲ ،ﻫﻠتﻪ بﻴا د جﻤﻠ３
د ﻓاعﻞ ﻟپاره گرداﻧ８５ي ،خﻮ کﻪ ﻟﻪ ﻣتعدي ﻓعﻞ سره راشﻲ ،پﻪ دﻏس ３حاﻟت ک ３بﻴا د جﻤﻠ３
د ﻣﻔعﻮل ﻟپاره گرداﻧ８５ي.
د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３دﻏﻪ گردان د جﻨس عدد او شخص ﻟﻪ ﻣخ ３تر سره ک８５ي.

 _١ﻟﻪ ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ سره:
نات５ره زمانه

(ﻣﻔرد) زه (ﻧارﻳﻨﻪ) دروﻧد دروﻧد گر＄ﻢ.
(جﻤع) زه (＊％ﻴﻨﻪ ،ﻣؤﻧث) درﻧده درﻧده گر＄ﻢ.
ﻣﻮږ (ﻧارﻳﻨﻪ) دراﻧده دراﻧده گر＄ﻮ.
ﻣﻮږ (＊％ﻴﻨﻪ) درﻧدې درﻧدې گر＄ﻮ.
ت５ره زمانه

زه (ﻧارﻳﻨﻪ) دروﻧد گر＄ﻴدم.
زه (＊％ﻴﻨﻪ ،ﻣؤﻧث) درﻧده درﻧده گر５＄دم.
ﻣﻮږ (ﻧارﻳﻨﻪ) دراﻧده دراﻧده گر５＄دو.
ﻣﻮږ (＊％ﻴﻨﻪ) درﻧدې درﻧدې گر５＄دو.
ﻫﻤداس ３تر پاﻳﻪ (تﻪ ،تاس ،３دﻏﻪ  )....ک ３ﻫﻢ گرداﻧ８５ي.
اد نه :پﻪ پﻮرتﻨﻴﻮ ب５ﻠگﻮ ک ３ﻓعﻞ ﻻزﻣﻲ دى او ﻗﻴد (دروﻧد _ دروﻧد) د جﻤﻠ ３د ﻓاعﻞ
ﻟپاره گردان شﻮى دى.
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 _٢ﻟﻪ ﻣتعدي ﻓعﻞ سره:
نات５ره زمانه
(ﻣﻔرد) حبﻴب ﻣا (ﻧارﻳﻨﻪ) پﻮخ پ５ژﻧﻲ.
حبﻴب ﻣا (＊％ﻴﻨﻪ) پخﻪ پ５ژﻧﻲ.
(جﻤع) حبﻴب ﻣﻮږ (ﻧارﻳﻨﻪ) پاخﻪ پ５ژﻧﻲ.
حبﻴب ﻣﻮږ (＊％ﻪ) پخ ３پ５ژﻧﻲ.
ت５ره زمانه
حبﻴب زه (ﻧارﻳﻨﻪ) ＊ﻪ پ５ژﻧدﻟﻢ.
حبﻴب زه (＊％ﻴﻨﻪ) ＊ﻪ پ５ژﻧدﻟﻢ.
حبﻴب ﻣﻮږ (ﻧارﻳﻨﻪ) ＊ﻪ پ５ژﻧدﻟﻮ.
حبﻴب ﻣﻮږ (＊％ﻴﻨﻪ) ＊ ３پ５ژﻧدﻟﻮ.
ﻫﻤداس ３تر پاﻳﻪ (تاس ،３دﻏﻪ  )...ﻫﻢ گرداﻧ８５ي.
د ﻳادوﻧ ３وړ ده چ ３پﻪ پﻮرتﻨﻴﻮ ب５ﻠگﻮ ک ３ﻓعﻞ ﻣتعدي دى او ﻗﻴد (پﻮخ) ﻳا (＊ﻪ) د جﻤﻠ３
د ﻣﻔعﻮل ﻟپاره گردان شﻮى دى.
د پﻮرتﻨﻴﻮ دواړو ب５ﻠگﻮ ＇خﻪ ＇رگﻨد８４ي چ＄ ３ﻴﻨ ３ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻢ گرداﻧ８５ي .پﻪ دې ﻣﻔﻬﻮم
کﻠﻪ چ ３ﻓعﻞ ﻻزﻣﻲ وي ،ﻗﻴد د جﻤﻠ ３د ﻓاعﻞ ﻟپاره د جﻨس او عدد ﻟﻪ پﻠﻮه گرداﻧ８５ي ،ﻳعﻨ３
ب２ﻪ ﻳ ３بدﻟﻮن ﻣﻮﻣﻲ او کﻠﻪ چ ３د جﻤﻠ ３ﻓعﻞ ﻣتعدي وي ،ﻧﻮ ﻫﻠتﻪ بﻴا ﻗﻴد د جﻤﻠ ３د ﻣﻔعﻮل
ﻟپاره د جﻨس او عدد ﻟﻪ ﻣخ ３گرداﻧﻴ８ي.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻐﻪ کﻠﻤ ３دي چ ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３د ﻓعﻞ د ﻣعﻨا ＇رﻧگﻮاﻟﻰ جﻮتﻮي.
ﻗﻴدوﻧﻪ پﻪ دوو ډوﻟﻮ دي :ﻳﻮه تﻪ ﻳ ３اصﻠﻲ ﻳا ﻧﻪ گرداﻧ５دوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ او بﻞ تﻪ ﻳ ３ﻏﻴر
اصﻠﻲ ﻳا گرداﻧ５دوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ واﻳﻲ .اصﻠﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ ﻫﻢ ＄اﻧگ７ي ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ ３پﻪ
ﻫﻐﻮ ک ３د زﻣان او ﻣﻬال ﻗﻴد ،د ＄اى ﻗﻴد او د تاکﻴد ﻳا ！ﻴﻨگار ﻗﻴدوﻧﻪ شاﻣﻞ دي.
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گرداﻧ５دوﻧکﻲ ﻳا ﻏﻴر اصﻠﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ ﻟﻪ ﻻزﻣﻲ او ﻣتعدي ﻓعﻠﻮﻧﻮ سره پﻪ ت５ره او ﻧا ت５ره
زﻣاﻧﻪ ک ３را＄ﻲ .پﻪ ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ ک ３د جﻤﻠ ３د ﻓاعﻞ او پﻪ ﻣتعدي ﻓعﻞ ک ３د ﻣﻔعﻮل
ﻟپاره گرداﻧﻴ８ي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د تخت ３پر ﻣخ داس ３ﻳﻮه جﻤﻠﻪ وﻟﻴکﻲ چ ３ﻗﻴد پک ３راﻏﻠﻲ
وي .ﻟﻪ بﻞ زده کﻮوﻧکﻲ ＇خﻪ دې وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３پﻪ ﻫﻐ ３ک ３ﻗﻴد پﻴدا کـــــ７ي او بﻞ
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ ﻗﻴد پﻪ ﻣﻨاسبﻪ جﻤﻠﻪ ک ３وکاروي.
 _٢دې ﻻﻧدﻳﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
ـ ﻗﻴدوﻧﻪ ＇ﻪ ډول کﻠﻤ ３دي؟
ـ اصﻠﻲ ﻳا ﻧﻪ گرداﻧ５دوﻧکﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ کﻮم دي؟
ـ ﻫﻐﻪ کﻮم ﻗﻴدوﻧﻪ دي چ ３ﻟﻪ ﻻزﻣﻲ ﻓعﻞ سره راشﻲ د ﻓاعﻞ ﻟپاره او کﻪ ﻟﻪ ﻣتعدي ﻓعﻞ
سره راشﻲ د ﻣﻔعﻮل ﻟپاره گرداﻧ８５ي؟
ـ وﻟ ３پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３ﻟﻪ ﻓعﻞ سره ﻗﻴدوﻧﻪ راوړل کﻴ８ي؟
 _٣ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې د خپﻞ ＇ﻨگ زده کﻮوﻧکﻲ تﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮه برخﻪ د اﻣﻼء پﻪ تﻮگﻪ
وواﻳﻲ ،بﻴا دې ﻫﻐﻪ ﻣتﻦ دواړه د کتاب ﻟﻪ ﻣخ ３وگﻮري کﻪ ＇ﻪ ﻏﻠط ９وﻟري ﻫﻐﻪ دې سﻤ３
ک７ي.
 _٤دا ﻻﻧد４ﻨﻲ ﻗﻴدوﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکئ او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３ﻳ ３وکاروئ:
شاتﻪ ﻣخ تﻪ
ﻧاوختﻪ
پﻪ وخت
ورو ورو
ژر ژر
 _٥ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ دې وﻏﻮ＊تﻞ شﻲ چ ３د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３د ﻗﻴدوﻧﻮ د
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پ５ژﻧدﻧ ３اواﻫﻤﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي.
 _٦دا ﻻﻧدې ﻧﻴﻤگ７ې جﻤﻠ ３پﻪ پﻨسﻞ سره د ﻗﻴدوﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ بشپ７ې ک７ئ:
ـ احﻤد پرون ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ  ...........روان و چ ３وﻏﻮر＄ﻴد.
ـ زه کﻮ＊） کﻮم چ ３پﻪ  .............درشﻢ.
ـ کﻠﻪ چ ３بازار تﻪ وﻻړې  ..............دې ＇ﻪ وﻟﻴدل؟

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ＇خﻪ تر ﻟسﻤ ３ﻧﻮﻣرې پﻮرې زده کﻮوﻧکﻲ دې داس ３ﻣتﻦ وﻟﻴکﻲ چ ３د وخت
(زﻣان) ﻗﻴدوﻧﻪ او ﻟﻪ ﻳﻮوﻟسﻤ ３ﻧﻮﻣرې ＇خﻪ تر شﻠﻤ ３پﻮرې دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３د ＄اى (ﻣکان)
ﻗﻴدوﻧﻪ او پات ３ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې داس ３ﻣتﻦ وﻟﻴکﻲ چ ３د ＇رگﻨدوﻧ ３او ！ﻴﻨگار ﻗﻴدوﻧﻪ
پک ３راﻏﻠﻲ وي.

ژبﻪ د ﻳﻮه ﻣﻠت ارز＊تﻨاک ﻣﻴراث بﻠﻞ ک８５ي او د ﻳﻮه ﻫﻨري اثر پﻪ ＇５ر ＊کﻠ ３او پﻴچﻠ３
ده .ډ４ر ژر ورتﻪ زﻳان رس８５ي ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫﻤ５شﻨ＇ ９ارﻧ ３تﻪ اړتﻴا ﻟري.
(شﻮپﻨﻬاور)
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ﻳﻮوﻳشتﻢ ﻟﻮست

نشه _ ستره بدمرغﻲ!

ـ اﻳا تاسﻮ کﻮم داس ３ﻧشﻪ ﻳﻲ ﻟﻴدﻟﻰ دى چ ３د＊ﻪ او ﻧ５کﻤرﻏﻪ ژوﻧد ＇＋تﻦ وي؟
ـ کﻪ چﻴرتﻪ ﻣﻮ پﻪ کﻠﻲ او گاوﻧ ６ک ３کﻮم ﻧشﻪ ﻳﻲ وي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره د ﻧﻮرو خﻠکﻮ چﻠﻨد
＇ﻪ ډول دى؟
！ﻮل ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ حرام دي او ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３ورباﻧدې اختﻪ وي ،ﻧﻪ ﻳﻮازې
داچ ３د ﻫﻮسا ژوﻧد ＇＋تﻦ ﻧﻪ وي ،بﻠک ３د کﻮرﻧ ９او ！ﻮﻟﻨ ３د اوږو بار وي او خﻠک
ورتﻪ پﻪ سپکﻪ سترگﻪ گﻮري .ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ ډول ،ډول وي چ ３ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ چرس
دي .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د چرسﻮ د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ＄ﻴﻨ＇ ３رگﻨدوﻧ ３ﻟرو چ ３ﻟﻮﻟﻮ
ﻳ.３
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！ﻮل ﻫﻐﻪ شﻴان چ ３ﻧشﻪ راوړوﻧکﻲ دي ،د اسﻼم سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ د ﻫﻐﻮ کارول حرام گ２ﻠﻲ
دي او دا حکﻢ ﻳ ３ک７ى دى چ ３باﻳد ＄اﻧﻮﻧﻪ ور＇خﻪ پﻪ کﻠکﻪ وژﻏﻮرو.
د ﻧشﻮ پﻪ روږ دي ک５دو سره د بدن د کار او ﻓعاﻟﻴت ＄ﻮاک کﻤزورى ک８５ي .روږدي کسان
ﻧﻪ د دﻧﻴا چارې پﻪ سﻤﻪ تﻮگﻪ سﻤباﻟﻮﻟﻰ شﻲ او ﻧﻪ د آخرت ،ﻧﻪ خپﻞ حﻘﻮﻧﻪ پ５ژﻧدﻟﻰ شﻲ او
ﻧﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو .دﻏﻪ وگ７ي پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د خپﻠﻮۍ او دوست ９اړﻳک ３ﻫﻢ پﻪ ﻣﻨاسبﻪ تﻮگﻪ پاﻟﻠﻰ
او ساتﻠﻰ ﻧشﻲ.
ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري چ ３ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻳ ３چرس دي ،دﻟتﻪ ﻳ ３پر ＇رﻧگﻮاﻟﻲ
او زﻳاﻧﻮﻧﻮ خبرې کﻮو:
چرس چ ３زﻳان رسﻮوﻧکﻲ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ دي ،ﻳﻮه تﻮر بخﻮﻧﻪ شﻴﻦ رﻧگ ３ﻣاده ده چ ３د
بﻨگﻮ بﻮ！ﻲ د ﻏﻮزې ﻟﻪ ﻧازکﻮ پا１ﻮ ＇خﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ.
ﻟﻪ ＇７５ﻧﻮ ＇خﻪ جﻮتﻴ８ي چ ３اﻧساﻧان ﻟﻪ ډ４رې ﻟرﻏﻮﻧ ３زﻣاﻧ＇ ３خﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧشﻪ راوړوﻧکﻲ
بﻮ！ﻲ سره أشﻨا وو او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇خﻪ ﻳ ３د ﻧش ３او ﻧﻮرو ﻣﻮخﻮ ﻟپاره کار اخﻴستﻰ دى .د دﻏ３
زﻳان رسﻮوﻧک ３ﻣادې د پﻴدا کﻴدو اصﻠﻲ ＄اﻳﻮﻧﻪ چﻴﻦ او أشﻮر بﻠﻞ شﻮي دي.
د چرسﻮ د ﻣادې ！ﻮل تﻮکﻲ ﻧشﻪ ﻳﻴزې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟري .پﻪ ＄اﻧگ７ي تﻮگﻪ د
تترا ﻫاﻳدرو کاﻧا بﻴﻨﻮل کﻴﻤﻴاوي ﻣاده ده چ ３د بﻨگﻮ د بﻮ！ﻲ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ترکﻴب دى او د ﻧش ３ډ４ر
＄ﻮاک ﻟري.
ﻟﻪ روﻏتﻴاﻳﻲ ＇７５ﻧﻮ ＇خﻪ جﻮتﻴ８ي چ ３دﻏﻪ ﻣاده د اﻧسان حاﻓظﻪ کﻤزورې کﻮي ،د
بدن ﻣﻮازﻧﻪ گ６وډوي ،پر زړه او دﻣاغ ﻫﻢ ډ４رې ﻧاوړې اﻏﻴزې ﻟري او د اعصابﻮ حجرې پﻪ
کﻠکﻪ و４جاړوي .دﻏﻪ ﻣاده د روږدي ک５دو داس ３پﻴاوړې ＄اﻧگ７ﻧ ３ﻟري چ ３پر ﻧﻮرو ډ４ر
زﻳان رسﻮوﻧکﻮ ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ،ﻟکﻪ ﻫﻴروﻳﻴﻦ او کﻮکاکﻴﻦ باﻧدې روږدي ک５دو تﻪ ﻫﻢ ﻻرې
برابروي.
ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ！ﻮﻟﻮ ﻧشﻪ ﻳﻴزو تﻮکﻮ ＇خﻪ چ ３د اسﻼم سپﻴ（ﻠﻲ د ﻳﻦ ﻳ ３کارول پﻪ ﻏﻮ＇ﻪ
ﻧاروا او حرام بﻠﻠﻲ دي ،پﻪ کﻠکﻪ ډډه وک７و .د دﻏﻮ تﻮکﻮ پﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻮ خﻠک وپﻮﻫﻮو چ ３ﻟﻪ
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ک＋ت ،استعﻤاﻟﻮﻟﻮ او کار وبار ＇خﻪ ﻳ＄ ３ان وژﻏﻮري.
ﻫﻐﻮى چ ３پرې روږدي دي ،د ﻧش ３ﻟﻪ عادت ＇خﻪ د ﻫﻐﻮى د خﻼصﻮن ﻟپاره دې
ﻫراړخ５زې او ﻣﻤکﻨ ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وشﻲ .د خﻴر پﻪ دﻏﻪ کار بﻪ ﻣﻮ دﻧﻴﻮي او اخروي ﻧ５کﻤرﻏ９
پﻪ برخ ３شﻲ او ﻣﻮږ بﻪ د ﻧش ３ﻟﻪ أﻓت او زﻳان ＇خﻪ د ژﻏﻮرﻟ！ ３ﻮﻟﻨ ３خاوﻧدان شﻮ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
چرس چ ３د بﻨگﻮ ﻟﻪ بﻮ！ﻲ ＇خﻪ ﻻس تﻪ را＄ﻲ ،ﻳﻮه تﻮربخﻮﻧﻪ شﻴﻦ رﻧگ ３ﻣاده ده،
ﻳﻮ ډ４ر زﻳان رسﻮوﻧکﻰ ﻧشﻪ ﻳﻴز تﻮکﻰ دى .پﻪ دې ﻧش ３روږدي کسان ﻟﻪ ذﻫﻨﻲ پﻠﻮه
کﻤزوري ،سست او تﻨبﻞ وي .پﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ک ３ور＇خﻪ وگ７ي ژوره کرکﻪ ﻟري ،پﻪ سپکﻪ
سترگﻪ ورتﻪ گﻮري .پﻪ دوست ،９خپﻠﻮۍ او ﻣﻠگرتﻴا ﻳ ３ﻫﻢ شرﻣﻴ８ي.
ﻣﻮږ باﻳد ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻧشﻮ ＇خﻪ پﻪ کﻠکﻪ ＄ان وژﻏﻮرو.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＇ _١ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ د ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ او ﻧﻮر زده کﻮوﻧکﻲ دې د
کﻠﻤﻮ سﻢ تﻠﻔظ او د جﻤﻠﻮ ترکﻴب تﻪ پﻪ ﻏﻮر پام وک７ي.
 _٢پر تخت ３باﻧدې ﻟﻴکﻞ شﻮي او ﻣعﻨا شﻮي ﻟﻐتﻮﻧﻪ دې پﻪ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
ـ ﻻﻧد４ﻨﻲ ﻟﻐتﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟئ او د اړوﻧدو جﻤﻠﻮ پﻪ خاﻟﻲ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３پﻪ پﻨسﻞ وﻟﻴکئ:
_ تﻮکﻰ
_ ！ﻮﻟﻨﻪ
_ حاﻓظﻪ
_ چرسﻲ
_ چرس
 ...........ورو ورو خپﻠﻪ  ............ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي .ﻧشﻪ ﻳان پﻪ  ............ک３
گراﻧ＋ت ﻧﻪ ﻟري ................. .ﻳﻮ زﻳان رسﻮوﻧکﻰ  .............دى.
 _٣د ﻣتﻦ ﻟﻪ ﻟﻮستﻠﻮ ＇خﻪ ﻣﻮ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم واخﻴست ،د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ ﻣخک ３خبرې پرې
وک７ئ.
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ـ د ﻧشﻪ ﻳاﻧﻮ د ژوﻧد پﻪ اړه ＇ﻪ ﻓکر درسره پﻴدا شﻮ؟
د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３پرې خبرې وک７ئ.
 _٤ﻧشﻪ ﻳان وﻟ ３د بدن ＄ﻮاک ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکﻮي او د ！ﻮﻟﻨ ３د اوږو بار وي؟
ـ د اسﻼم سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ د ＇ﻪ ﻟپاره ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻲ ﻣﻨع ک７ي دي؟
ـ کﻪ ستاسﻮ پﻪ کﻠﻲ ک＇ ３ﻮک ﻧشﻪ ﻳﻲ وي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره بﻪ ＇ﻨگﻪ چﻠﻨد وک７ئ؟ خبرې
پرې وک７ئ.
！ _٥ﻮﻟگﻰ دې پﻪ درﻳﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻣتﻦ ＇ﻮ ﻣﻔرد ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ حال زﻣاﻧﻪ
ک ３وکاروي ،بﻠﻪ ډﻟﻪ دې د جﻤع ３ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ راتﻠﻮﻧک ３زﻣاﻧﻪ ک ３او درﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د اوس
(حال) زﻣاﻧ ３ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
ـ ﻳﻮ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د تخت ３ﻣخ ３تﻪ د گراﻣر د ارز＊ت پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي.
＇ _٦ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ پﻮرتﻪ شﻲ ،د خپﻞ کﻮر کﻠﻲ ﻳا ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ د
ﻧشﻪ ﻳاﻧﻮ د خراب ژوﻧد پﻪ ﻫکﻠﻪ دې خبرې وک７ي.
 _٧ﻳﻮ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره تخت ３تﻪ ﻻړ شﻲ ،د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ ﻳﻮ ﻳﻮ زﻳان دې
پر تختﻪ وﻟﻴکﻲ.
＇ _٨ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وارسره د تخت ３ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،د ﻧشﻪ ﻳاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ د
جرﻣﻮﻧﻮ د راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮﻟﻮ د عﻠتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ دې خبرې وک７ي.
＇ uﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻧشﻮ باﻧدې د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ د اختﻪ ک５دو پﻪ عﻠتﻮﻧﻮ خبرې وک７ي او
د اړتﻴا پﻪ وخت ک ３دې ＊ﻮوﻧکﻰ ورسره ﻣرستﻪ وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻫر زده کﻮوﻧکﻰ دې پﻪ کﻮر ک ３ﻟﻪ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د زﻳاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻮ＊تﻨ３
وک７ي او بﻴا دې را ！ﻮل ک７ي ﻣعﻠﻮﻣات د بﻠ ３ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ
تﻪ وواﻳﻲ.
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دوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست

پ＂ه خزانه

تصو ر
محمد
هوتک

أﻳا تاس ３د ﻣخﻪ د ((پ＂ ３خزاﻧ ))３ﻧﻮم اور４دﻟﻰ ﻳا ﻣﻮ دا کتاب ﻟﻴدﻟﻰ دى؟
ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３پ＋تﻮ ژبﻪ ډ４ره ﻟرﻏﻮﻧتﻴا ﻟري ،دﻏس ３ﻳ ３ادب ﻫﻢ ﻟرﻏﻮﻧﻰ دى ،خﻮ ﻟﻪ
بده ﻣرﻏﻪ چ ３زﻣﻮږ د ژب ３او ادب ډ４ر ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻟﻴکﻠﻲ أثار د زﻣاﻧ ３طﻮﻓاﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ＄ان
سره وړي دي او ډ４رې ب５ﻠگ ３ﻳ ３اوس پﻪ ﻻس ک ３ﻧﻪ ﻟرو .ﻫﻐﻪ ＇ﻮ ب５ﻠگ ３چ ３تر
ﻣﻮږ رارسﻴدﻟﻲ دي ،ﻫﻐﻪ پﻪ ډ４ر ارز＊تﻨاک ادبﻲ کتاب ک ３چ(( ３پ＂ﻪ خزاﻧﻪ)) ﻧﻮﻣﻴ８ي،
خﻮﻧدي شﻮي دي.
تاس ３د ﻣﻠﻲ ارشﻴﻒ پﻪ ﻟﻮست ک ３د پ＂ ３خزاﻧ ３د ﻻس ک＋ﻠ ３ﻳا ﻗﻠﻤﻲ ﻧسخ ３پﻪ
اړه وﻟﻮستﻞ چ ３دﻏﻪ ﻣﻬﻢ کتاب پﻪ ﻣﻠﻲ ارشﻴﻒ ک ３خﻮﻧدي دى ،پﻪ دې ﻟﻮست ک３
دﻏﻪ کتاب درپ５ژﻧﻮ.
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پ＂ﻪ خزاﻧﻪ د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ﻟرﻏﻮﻧﻰ کتاب دى چ ３ﻣحﻤد ﻫﻮتک ﻟﻴکﻠﻰ دى .دﻏﻪ ﻟﻴکﻮال
د ﻫﻮتکﻲ واکﻤﻨاﻧﻮ پﻪ دربار ک ３د ﻣﻨشﻲ دﻧده درﻟﻮده او ﻧﻮﻣﻮړى کتاب ﻳ ３پﻪ ١١٤٢_١١٤١
ﻫـ  .ق  .کال پﻪ کﻨدﻫار ک ３ﻟﻴکﻠﻰ دى.
ﻣحﻤد ﻫﻮتک د داود خان ﻫﻮتک زوى پﻪ  ١٠٨٤ﻫـ  .ق  .کال د کﻨدﻫار پﻪ کﻮکران
ک ３ز８４ﻳدﻟﻰ و .د خپﻞ وخت پﻴاوړى عاﻟﻢ ،ﻟﻴکﻮال او شاعر و .د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک پﻪ
دربار ک ３ﻳ ３ﻣﻨشﻲ و او د دربار پﻪ ﻣخﻮرو
او باوري کساﻧﻮ ک ３شﻤ５رل ک５ده .ﻟﻪ پ＂３
خزاﻧ ３پرتﻪ ﻳ ３د ((خﻼصة اﻟطب)) او
((خﻼصة اﻟﻔصاحت)) پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻧﻮر
کتابﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻲ دي .د ﻣحﻤد ﻫﻮتک
ژوﻧد تر  ١١٥٠ﻫـ  .ق  .پﻮرې باوري دى.
ﻣحﻤد ﻫﻮتک پ＂ﻪ خزاﻧﻪ د خپﻞ وخت
د ﻓرﻫﻨگ پاﻟﻮﻧکﻲ واکﻤﻦ شاه حسﻴﻦ
ﻫﻮتک پﻪ حکﻢ او ﻏﻮ＊تﻨﻪ تأﻟﻴﻒ او
ترتﻴب ک７ې ده.
شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک پﻪ دې ﻫکﻠﻪ داس３
ﻟﻴکﻲ:

((زه چ ３ﻣحﻤد ﻫﻮتک ﻳﻢ او پﻪ اصﻞ پ＋تﻮن پﻪ کﻨدﻫار ک ３اوسﻢ ،ﻟﻪ ډ４ره ده چ ３پﻪ وﻳﻠﻮ
د داس ３وﻳﻨاوو بﻮخت ﻳﻢ او د شپ ３او ور ３＄ﻣ ３ﻫﻢ دﻏﻪ کار دى او دا ډ４ر وختﻮﻧﻪ ت５ر سﻮل
چ ３ﻣا ﻏﻮ＊تﻪ چ ３زه دې پ＋تﻨﻮ شاعراﻧﻮ تﻪ تذکره وکاږم او د دوى احﻮال سره را！ﻮل کاﻧدم،
ﻣ／ر زﻣاﻧ ３ﻣاتﻪ ﻓراغ راﻧﻪ کا او دا ﻫﻴﻠﻪ ﻣ ３پﻪ زړه ک ３وچﻪ سﻮه＄ ،کﻪ چ ３تر کﻨدﻫار د ظﻠﻢ
او جﻔا تﻮر تﻢ پروت و ،او ﻫﻴچا أرام ﻧﻪ درﻟﻮد او ﻓراغ.
－اﻫ ３بﻪ ﻣﻐﻠﻮ چپاووﻧﻪ ک７ل او －اﻫ ３بﻪ د －ر－ﻴﻦ د ستﻢ سﻮران و.
اوس چ ３حﻖ تعاﻟﻰ ﻣﻮږ خﻼص ک７و ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ظﻠﻤﻮ ＇خﻪ او ﻓارغ سﻮه زړوﻧﻪ زﻣﻮږ او
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زﻣﻮږ ﻣﻠک حاجﻲ ﻣﻴرخان عﻠﻴﻪ اﻟرحﻤﻪ ،دوى ﻟﻪ کﻨدﻫاره واﻳستﻪ او پ＋تاﻧﻪ ﻳ ３د دوى ﻟﻪ
جﻮره أزاد ک７ل ﻧﻮ زﻣا زړه ﻓارغ سﻮ ﻟﻪ اﻧدوﻫﻪ ،او ﻗﻠﻢ ﻣ ３راواخﻴست ،ﻫﻐﻪ وخت چ３
زﻣا ﻟﻪ ارادې خبر سﻮ زﻣﻮږ د پ＋تﻮﻧخﻮا د ستر－ﻮ تﻮر ،اﻣام اﻟﻤسﻠﻤﻴﻦ ،و ابﻦ ﻗال اﻟرﻓضة
واﻟکاﻓرﻳﻦ ،شاه حسﻴﻦ ،ادام اهلل دوﻟتﻪ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟدﻳﻦ.
بﻴت

د پ＋تﻮ پادشاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک
پﻪ ﻣﻠکاﻧﻮ ک ３دى دى ﻟﻮى ﻣﻠک
د حاجﻲ ﻣﻴر خان ﻏ＋تﻠﻰ زوى ７－ﻧدى
خاﻟﻘﻪ تﻞ دې وي ＄ﻼن دا ﻏﻤﻰ
ﻧﻮ زه ﻳ ３وﻏﻮ＊تﻠﻢ دربار تﻪ ،او ﻣاتﻪ ﻳ ３تشﻮﻳﻖ وکا ،او اﻟطاف ﻳ＊ ３کاره کا چ ３دا خپﻠﻪ
اراده پﻮره کاﻧدم ،او د پ＋تﻨﻮ شاعراﻧﻮ حال سره را！ﻮل کاﻧدم".
د پ＂ ３خزاﻧ ３د کتاب ﻗﻠﻤﻲ ﻧسخﻪ پﻪ  ١٣٢٢ﻫـ  .ش  .کال تر ﻻسﻪ او د ﻫﻐ ３ﻟﻪ ﻣخ３
ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ پﻪ  ١٣٢٣ﻫـ  .ش  .کال د پ＋تﻮ ！ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ خﻮا چاپ او خپره شﻮه او بﻴا وروستﻪ د
ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ادارو ﻟﻪ خﻮا ＇ﻮ ＄ﻠ ３ﻟﻪ دري ژباړې سره او ﻫﻢ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ چاپ شﻮې ده.
پﻪ دې ارز＊تﻨاک ادبﻲ کتاب ک ３د ( )٥٠تﻨﻮ شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ د ژوﻧد حاﻻت او د شعر
ب５ﻠگ ３خﻮﻧدي دي.
د کتاب ﻟﻴکﻮال دا کتاب پﻪ در４ﻮ برخﻮ و４شﻠﻰ او ﻫرې برخ ３تﻪ ﻳ ３د ((خزاﻧ ))３ﻧﻮم
ورک７ى دى.
پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ خزاﻧﻪ ک ３ﻳ ３د پ＋تﻮ ژب ３دا ﻻﻧدې ( )٢٢تﻨﻪ شاعران راپ５ژﻧدﻟﻲ چ ３د ﻟﻴکﻮال
ﻟﻪ زﻣاﻧ＇ ３خﻪ د ﻣخﻪ ،ان پﻪ دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻮرې اړه ﻟري.
بابا ﻫﻮتک ،شﻴخ ﻣﻠکﻴار ،اسﻤاعﻴﻞ ،خر＊بﻮن ،شﻴخ ﻣتﻲ ،اﻣﻴر کروړ ،شﻴخ اسعد
سﻮري＊ ،کارﻧدوى ،ابﻮ ﻣحﻤد ﻫاشﻢ سرواﻧﻲ ،شﻴخ تﻴﻤﻦ ،شﻴخ بستان ب７ﻳ＆ ،شﻴخ رضﻲ
عﻴسﻰ ﻣشﻮا１ﻰ ،سﻠطان بﻬﻠﻮل ﻟﻮدي ،خﻠﻴﻞ خان ﻧﻴازى ،خﻮشحال
ﻟﻮدي ،ﻧصر ﻟﻮدي ،شﻴخ ٰ
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خان خ＂ک ،زرﻏﻮن خان ،دوست ﻣحﻤد کاک ،７عبداﻟرحﻤان بابا ،شﻴخ ﻣحﻤد صاﻟح او
عﻠﻲ سرور ﻟﻮدي.
د کتاب پﻪ دوﻳﻤﻪ خزاﻧﻪ ﻳا برخﻪ ک ３د دې ﻻﻧدې ( )٢١تﻨﻮ شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ
راﻏﻠ ３چ！ ３ﻮل د کتاب د ﻟﻴکﻮال د زﻣاﻧ ３دي:
ﻣﻼباز ﻣحﻤد تﻮخﻰ ،شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک ،ﻣﻼ زعﻔران ،ﻣحﻤد ﻳﻮﻧس خان (خﻴبرى)،
ﻣحﻤد گﻞ ﻣسعﻮد ،عبداﻟﻘادر خان (خ＂ک) ،بﻬادر خان ،ﻣﻼ ﻣحﻤد صدﻳﻖ ،ﻣﻼ پﻴر
ﻣحﻤد ﻣﻴاجﻲ ،اهلل ﻳار اﻓرﻳدى ،بابﻮجان بابﻲ ،رﻳدي خان ﻣﻮﻣﻨد ،ﻣﻼ ﻣحﻤد عــــــــادل
ب７ﻳ＆ ،ﻣحﻤد طاﻫر ،ﻣحﻤد عﻤر ،ﻣحﻤد اﻳاز ﻧﻴازى ،ﻣﻼ ﻣحﻤد حاﻓظ بارکزى ،ﻧصراﻟدﻳﻦ
خان اﻧدړ ،ﻣﻼ ﻧﻮر ﻣحﻤد ﻏﻠجﻰ ،حاﻓظ عبداﻟطﻴﻒ ا＇کزى او سﻴدال ﻧاصر.
د پ＂ ３خزاﻧ ３پﻪ در４ﻤﻪ خزاﻧﻪ ک ３د ( )٦تﻨﻮ ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ راﻏﻠ ３ده:
ﻧازو تﻮخﻲ ،حﻠﻴﻤﻪ حاﻓظﻪ ،ﻧﻴکبختﻪ ،بﻲ بﻲ زﻳﻨب ،زرﻏﻮﻧﻪ او رابعﻪ.
د کتاب پﻪ پاى ک ３ﻟﻴکﻮال ﻣحﻤد ﻫﻮتک د خپﻞ پﻼر ((داود خان ﻫﻮتک)) او خپﻠﻪ
پ５ژﻧدگﻠﻮي د شعر ﻟﻪ ﻳﻮې ب５ﻠگ ３سره راوړې ده.
((پ＂ﻪ خزاﻧﻪ)) د پ＋تﻮ ادب ﻳﻮ ډ４ر ارز＊تﻨاک ادبﻲ کتاب دى چ ３د ﻫﻐﻪ پﻪ تر ﻻسﻪ ک５دو
د پ＋تﻮ ﻟﻴکﻠﻰ ﻣﻨظﻮم ادب د دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧﻴﻤاﻳﻲ تﻪ رس５دﻟﻰ دى ،باﻳد چ３
ﻫﻐﻪ تر ﻻسﻪ او پﻪ ډ４ر ﻏﻮر ﻳ ３وﻟﻮﻟﻮ چ ３د پ＋تﻮ ژب ３د پخﻮاﻧﻴﻮ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ ژوﻧد پ＋５ﻮ او
شعروﻧﻮ سره أشﻨا شﻮ.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
پ＂ﻪ خــــــــــزاﻧﻪ د پ＋تﻮ ژب ３او ادبﻴاتﻮ ﻳﻮ ډ４ر ارز＊تﻨاک کتاب دى چــــــ３
ﻣحﻤد ﻫﻮتک پﻪ  ١١٤٢ _ ١١٤١ﻫـ  .ق  .کال د ﻓرﻫﻨگ پاﻟــــﻮﻧکﻲ واکــﻤﻦ
شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک پﻪ حکﻢ او ﻏﻮ＊تﻨﻪ تآﻟﻴﻒ ک７ى دى ،ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ پﻪ  ١٣٢٣ﻫـ .
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ش  .کال چاپ شﻮى دى .پﻪ دې کتاب ک ３ﻟﻴکﻮال ( )٥١تﻨﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻴﻨﻪ شاعران
او ﻟﻴکﻮال راپﻴژﻧﻲ چ ３ﻫﻐﻮى ＇ﻪ د ﻟرﻏﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ او ＇ﻪ د کتاب د ﻟﻴکﻮال ﻣعاصرﻳﻦ
دي .پﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ شاعراﻧﻮ ک ３اﻣﻴر کروړ ﻫﻢ شاﻣﻞ دى چ ３ددوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ
ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３ﻳ ３ژوﻧد کاوه .ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ واکﻤﻦ او پﻴاوړى شاعر و.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＄ _١ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ تر پاى ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر
ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻐﻪ ستﻮﻧزﻣﻦ ﻟﻐتﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮ ﻣعﻨا پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ چ３
＊ﻮوﻧکﻲ د درس د تشرﻳح او تﻮضﻴح پﻪ ﻣﻬال پر تخت ３ﻟﻴکﻠﻲ دي.
 uپﻪ کتابچﻮ ک ３ﻟﻴکﻠﻲ ﻟﻐتﻮﻧﻪ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک ３وکاروي.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د پ＂ ３خزاﻧ ３د کتاب پﻪ اړه
خبرې وک７ي.
 _٤دا ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨ＄ ３ﻮاب ک７ئ:
 uپ＂ﻪ خزاﻧﻪ وﻟ ３د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ډ４ر ارز＊تﻨاک کتاب گ２ﻞ ک８５ي؟
 uپ＂ﻪ خزاﻧﻪ چا ،د کﻮم واکﻤﻦ پﻪ ﻏﻮ＊تﻨﻪ او سپار＊تﻨﻪ ﻟﻴکﻠ ３ده؟
 uپﻪ پ＂ﻪ خزاﻧﻪ ک＇ ３ﻮ تﻨﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＇ﻮ تﻨﻪ ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧ ３پﻴژﻧدل شﻮي دي؟
uپ＂ﻪ خزاﻧﻪ پﻪ ＇ﻮ برخﻮ و４شﻞ شﻮې او ﻫرې برخ ３تﻪ کﻮم ﻧﻮم ورک７ل شﻮى دى؟
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３راﻏﻠﻲ خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او صﻔتﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک３
وﻟﻴکﻲ.
 uپﻪ دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤﻠﻮ ک ３راﻏﻠﻲ ﻓعﻠﻮﻧﻪ پﻪ کﻮﻣﻮ زﻣاﻧﻮ پﻮرې اړه ﻟري:
 uﻣحﻤد ﻫﻮتک پ＂ﻪ خزاﻧﻪ پﻪ  ١١٤٢_١١٤١ﻫـ  .ق  .کال ﻟﻴکﻠ ３وه.
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ـ پ＂ﻪ خزاﻧﻪ د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ارز＊تﻨاک اثر دى.
ـ ﻣﻮږ بﻪ د پ＂ ３خزاﻧ ３کتاب پﻴدا او ﻫﻐﻪ بﻪ وﻟﻮﻟﻮ.
 _٦د ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤﻠﻮ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮپﻪ پﻨسﻞ ډک ک７ئ:
ـ پﻪ پ＂ﻪ خزاﻧﻪ ک ......... ３تﻨﻪ شاعران ﻣعرﻓﻲ شﻮي دي.
ـ ﻣحﻤد ﻫﻮتک ﻟﻪ پ＂ ３خزاﻧ ３پرتﻪ د  ..........او  ...........پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوه ﻧﻮر کتابﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ﻟﻴکﻠﻲ دي.
ـ پ＂ﻪ خزاﻧﻪ پﻪ  .......برخﻮ ﻳا  .............و４شﻞ شﻮې ده.
＇ _٧ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د پ＂ﻪ خزاﻧ ３د ارز＊ت پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي.
ـ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د پ＋تﻮ ژب ３د ﻟرﻏﻮﻧﻮ آثارو د کﻤ＋ت اصﻠﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ خپﻠﻮ
！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ او کﻪ اړتﻴا وه ＊ﻮوﻧکﻰ دې ﻣرستﻪ وک７ي.
ـ ＇ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک د ادبﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ر１ا واچﻮي ،د
اړتﻴا پﻪ وخت ک ３دې ＊ﻮوﻧکﻰ ﻣرستﻪ وک７ي.

کﻮرﻧ ９دﻧده
ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ＇خﻪ تر ﻟسﻤ ３ﻧﻮﻣرې پﻮرې زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک ３د ﻟﻮست ﻟﻪ ﻣتﻦ
＇خﻪ د ﻟﻮﻣ７ۍ خزاﻧ ３د پخﻮاﻧﻴﻮ شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻳﻮوﻟسﻤ ３ﻧﻮﻣرې ＇خﻪ تر شﻠﻤ３
پﻮرې د دوﻳﻤ ３خزاﻧ ３د شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او پات ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د درﻳﻤ ３خزاﻧ ３د ＊％ﻴﻨﻪ
شاعراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ .بﻠﻪ ورځ دې د پ＋تﻮ ﻟﻮست پﻪ ساعت ک ３ﻫﻐﻪ
د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وواﻳﻲ.
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دروﻳشتﻢ ﻟﻮست

م５رمن مستﻮره شال

ـ د اوسﻨﻴﻮ ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ＇ﻮک پ５ژﻧئ؟
ـ د کﻮﻣﻮ ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ د ﻧظﻢ او ﻧثر کﻮم کتاب ﻣﻮ ﻟﻮستﻠﻰ دى؟
ﻣﻮږ د پ＋تﻮ ادب پﻪ اوسﻨ ９دوره ک ３ډ４رې ＊％ﻴﻨﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９شاعراﻧ ３او ﻟﻴکﻮاﻟ３
ﻟرو چ ３پﻪ خپﻠﻮ آثارو ﻳ ３د پ＋تﻮ ادبﻲ پاﻧگﻪ درﻧﻪ او ب６اى ک７ې ده.
ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ادبﻲ ＇５رو ＇خﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮره شال ده چ ３دﻟتﻪ ﻳ３
درپ５ژﻧﻮ.
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د پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ د اوسﻨ ９دورې پﻪ ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ک ３ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮره شال د
خپﻞ پﻴاوړي ادبﻲ ذوق او استعداد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﻮړ ﻧاﻣﻪ او شﻬرت ＇خﻪ برخﻤﻨﻪ ده.
ﻧﻮﻣﻮړې د کﻮﻧ ７وﻻﻳت د اسﻤار وﻟسﻮاﻟ ９پﻪ شال ﻧﻮﻣﻲ کﻠﻲ ک ３پﻪ  ١٣٠٩ﻫـ  .ش .کال
سترگ ３ﻧ７ۍ تﻪ وﻏ７وﻟ .３پﻼر ﻳ ３سﻴد عبداﻟرزاق ﻧﻮﻣ５ده چ ３پﻪ شال پاچا ﻣشﻬﻮر او د کﻮﻧ７
د ساداتﻮ ﻟﻪ روحاﻧﻲ کﻮرﻧ＇ ９خﻪ و.
ﻣستﻮره شال شپ ８کﻠﻨﻪ وه چ ３دﻟﻴک ﻟﻮست زده ک７ه ﻳ ３پﻪ خپﻠﻪ کﻮرﻧ ９ک ３پﻴﻞ ک７ه .د
ﻣروجﻮ دﻳﻨﻲ او ادبﻲ عﻠﻮﻣﻮ ډ４ر کتابﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻪ خپﻞ پﻼر ＇خﻪ وﻟﻮستﻞ .د ﻫﻤدﻏﻮ زده ک７و
پﻪ بﻬﻴر ک ３ﻳ ３د ＄اﻧگ７ي ادبﻲ ذوق ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د پ＋تﻮ او دري ژبﻮ د ﻧظﻢ او ﻧثر ډ４ر ﻧاﻣتﻮ آثار
ﻣطاﻟعﻪ ک７ل .ﻫﻤدﻏ ３ﻣطاﻟع ３پﻪ ﻫﻐ ３ک ３ﻟﻮﻣ７ى د شعر وﻳﻠﻮ احساس او جذبﻪ راوپاروﻟﻪ
او پﻪ شعر وﻳﻠﻮ ﻳ ３پﻴﻞ وک .７وروستﻪ ﻳ ３بﻴا د ﻟﻨ６و ادبﻲ ！ﻮ！ﻮ او ﻣﻘاﻟﻮ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ خپﻞ ﻗﻠﻤﻲ
＄ﻮاک و أزﻣﻮﻳﻪ.
کﻠﻪ چ ３ﻣستﻮره شال د ﻫ５ﻮاد پﻼزﻣ５ﻨ( ３کابﻞ) تﻪ راﻏﻠﻪ ،ﻓرﻫﻨگﻲ چاپ５رﻳال او د ＊％ﻮ
ﻧﻮي راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي ﻏﻮر＄ﻨگ ﻳ ３پر ذﻫﻦ او ﻓکر ژوره اﻏ５زه وک７ه .د دې شعر او ادب تﻪ
ﻳ ３ﻧﻮى رﻧگ او ب２ﻪ ورک７ه .شعروﻧﻪ او ﻧثروﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپر４دل او ورو ورو د ﻳﻮې
رو＊اﻧﻔکرې شاعرې او ﻟﻴکﻮاﻟ ３پﻪ تﻮگﻪ را ＇رگﻨد４دﻟﻪ او پ５ژﻧدل ک５دﻟﻪ .پﻪ شعروﻧﻮ ک ３ﻳ３
ډ４ر ﻟﻮړ خﻴاﻟﻮﻧﻪ او ژورې ﻣعﻨاگاﻧ ３راﻧﻐ＋تﻲ دي ،دا بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻮﻟﻮ:

ستا د ＊کﻼ ﻣخ تﻪ چ ３سپﻮږﻣ ９ورﻣخاﻣخ شﻮﻟﻪ
ژر ﻳ＊ ３اﻳست ＄کﻪ د ذوال ﻟﻤﻨﻪ وﻧﻴﻮه
ستا د تبسﻢ ﻏﻮ！ ９تﻪ گﻞ سبا ک ３ووﻳﻞ:
ستا پﻪ ﻏﻮړ４دو ﻣا د جﻤال ﻟﻤﻨﻪ وﻧﻴﻮه
ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮرې پر شاعرۍ او ﻟﻴکﻮاﻟ ９سرب５ره د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣعارف ک ３د ＊ﻮوﻧک３
سپﻴ（ﻠ ３دﻧده درﻟﻮده .ﻟﻪ دې ﻻرې ﻳ＇ ３ﻮ کاﻟﻪ د ﻫ５ﻮاد د اوﻻدوﻧﻮ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د
ﻧجﻮﻧﻮ ،پﻪ ＊ﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ک ３د ستاﻳﻨ ３وړ دﻧده ترسره ک７ې ده.
ﻧﻮﻣﻮړې د ＊ﻮوﻧک ３د دﻧدې تر＇ﻨگ پﻪ کابﻞ راډﻳﻮ ک ３د وﻳاﻧدې پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ کار کاوه.
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سرب５ره پر دې ﻳ ３پﻪ عﻠﻤﻲ ،ادبﻲ ﻏﻮﻧ６و او سﻴﻤﻨاروﻧﻮ ک ３ﻫﻢ وﻧ６ه اخﻴستﻠﻪ .شعروﻧﻪ او
ﻣﻘاﻟ ３ﻳ ３پک ３ﻟﻮستﻠ .３دا ﻫﻐﻪ ﻣﻬال و چ ３ﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ کچﻪ د ﻓرﻫﻨگﻲ ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻮ پﻪ ډگر
ک＇ ３ﻮ د گﻮتﻮ پﻪ شﻤ５ر ＊％ﻴﻨﻪ ﻟﻴکﻮاﻟ ３او شاعراﻧ ３درﻟﻮدې چ ３ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮرې تﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ
وﻳاړ ور پﻪ برخﻪ دى .ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９شاعره ده چ ３د ((پ７وﻧﻰ)) پﻪ ﻧﻮم ﻳ ３د شعر ！ﻮﻟگﻪ چاپ
او د ادب ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ه.
ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮره شال ﻟﻪ  ١٣٦٠ﻫـ  .ش  .راوروستﻪ کﻠﻮﻧﻮ ک ３د کابﻞ راډﻳﻮ د ﻫﻨر او
ادبﻴاتﻮ پﻪ ＇اﻧگﻪ ک ３پﻪ دﻧده وگﻮﻣارل شﻮه .د  ١٣٧١ﻫـ  .ش .کال تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ﻳ ３دا دﻧده د
زړه پﻪ ﻣﻴﻨﻪ ترسره ک７ه .پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د کﻮرﻧﻲ اړو دوړ او جگ７و ﻟﻪ پﻴﻞ کﻴدو سره سﻢ پ＋５ﻮر
تﻪ پﻪ ک６ه شﻮه.
ﻫﻠتﻪ ﻳ ３پﻪ جﻼوطﻨ ９ک ３د زړبﻮډۍ پﻪ حاﻟت ک ３د ＇ﻮ کاﻟﻪ ستﻮﻧزﻣﻦ او ﻟﻪ ک７او ډک
ژوﻧد پﻪ بﻬﻴر ک ３ﻫﻢ خپﻠﻮ ادبﻲ او ﻓرﻫﻨ／ﻲ ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻮ تﻪ پﻪ ډ４ره ﻣﻴﻨﻪ دوام ورک ،７پﻪ عﻠﻤﻲ
او ادبﻲ ﻏﻮﻧ６و ک ３بﻪ ﻳ６－ ３ون کاوه .ﻟﻴکﻨ ３او شعروﻧﻪ بﻪ ﻳ ３پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپرول او ﻟﻪ
ﻓرﻫﻨ／ﻲ ادارو سره ﻳ ３＊ ３اړﻳک ３درﻟﻮدې.
ﻧﻮﻣﻮړې ډ４ره ﻣﻮده پﻪ پﻴ＋ﻮر ک ３د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻟپاره د ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ زده ک７و پﻪ ادارې ((بﻴﻔﻴر)) ک ３پﻪ
دﻧده بﻮختﻪ وه .د دﻏ ３ادارې د روﻏتﻴاﻳﻲ زده ک７و پﻪ ＇اﻧ／ﻪ ک ３ﻳ ３د ﻣﻮر او ﻣاشﻮم د ساتﻨ،３
د ＊ﻮوﻧﻴز او روزﻧﻴز پرو－رام اساسﻲ روﻏتﻴاﻳﻲ پﻴﻐاﻣﻮﻧﻪ پﻪ پ＋تﻮ ژبﻪ ﻣﻨظﻮﻣﻮل .پﻪ دې ﻟ ７ک３
ﻳ ３ډ４ر زﻳات پﻴﻐاﻣﻮﻧﻪ د شعر پﻪ خﻮږې او رﻧ／ﻴﻨ ،３خﻮ ډ４ره ساده ژبﻪ واړول .پﻪ خپﻞ ﻏ ８ﻳ３
د کﻠﻤﻪ او ثبت ک７ل .ﻟﻪ ﻫﻤدﻏﻮ ﻣﻨظﻮﻣﻮ پﻴﻐاﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ د دﻏﻪ روزﻧﻴز پرو－رام پﻪ پرﻣخبﻴﻮﻟﻮ
ک ３ډ４ره اﻏ５زﻧاکﻪ استﻔاده ک５دﻟﻪ.
ﻣستﻮره شال ﻳﻮه حساسﻪ او دردﻣﻨﻪ شاعره وه .پﻪ شعروﻧﻮ ک ３ﻳ ３کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ﻣﻠﻲ
احساسات او جذبات پﻪ ＇پﻮ دي ،ﻧﻮ ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا پک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد دردوﻧﻪ
او ﻧاخﻮاﻟ ،３د ﻧاوړه دودوﻧﻮ ﻏﻨدﻧﻪ او د ﻣﻠﻲ وﻳاړوﻧﻮ د ستاﻳﻨ ３ډ４رې پﻪ زړه پﻮرې ب５ﻠ ３／پﻪ
ستر－ﻮ ک８５ي .زﻣﻮږ دﻏ ３ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９شاعرې پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد او ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ＊％ﻮ پﻪ ﻣحروﻣﻴتﻮﻧﻮ
او د ﻫﻐﻮ پﻪ وړاﻧدې د ！ﻮﻟﻨﻴزې ﻧابرابرۍ پﻪ شتﻪ واﻟﻲ ډ４رې او＊ک ３تﻮﻳ ３ک７ې دي .کﻠﻪ کﻠﻪ بﻴا
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د شعر پﻪ خﻮږې او رﻧ／ﻴﻨ ３ژب ３و７－ي د ﻏﻔﻠت ﻟﻪ دراﻧﻪ خﻮبﻪ راوﻳ＋ﻮي او ＄ﻮاﻧان پﻪ ډ４رې
ﻣﻴﻨ ３د وطﻦ د ﻧﻨ ，ډ－ر او سﻨ／ر تﻪ وروﻟﻲ:
دا خﻮ زه ﻳﻢ چ ３راوﻳ） ک７م ﻟﻪ دراﻧﻪ خﻮبﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
پﻪ سپﻴره د＊تﻪ ک ３جﻮړ ک７م د جذباتﻮ ﻣحشروﻧﻪ
أﻳﻴﻨﻪ د واړه ﻗام ﻳﻢ ورتﻪ ＊ﻴﻤﻪ عﻴبﻮﻧﻪ
ﻟکﻪ ＇ا＇کﻲ د باران ﻫﻮﻣره ډ４ر ډ４ر پﻴﻐﻮروﻧﻪ
تﻪ ﻣ ３وپ５ژﻧﻪ ＇ﻮک ﻳﻢ سر－ردان د بحرو بر ﻳﻢ
بﻞ ＇ﻪ ﻧﻪ ﻳﻤﻪ اﻧسان ﻳﻢ سﻮز او ساز ﻟرم شاعر ﻳﻢ
دﻏﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９شاعره او ﻟﻴکﻮاﻟﻪ د  ١٣٧٧ﻫـ .ش کال د سﻨبﻠ ３پﻪ ﻧﻬﻤﻪ د ورپ ３＋５ﻧاروﻏ９
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ پ＋５ﻮر ک ３وﻓات شﻮه .جﻨازه ﻳ ３ﻫ５ﻮاد تﻪ راوړل شﻮه او د کﻮﻧ ７وﻻﻳت د شﻴﻨکﻮړک
پﻪ کﻠﻲ ک ３پﻪ خپﻠﻪ پﻼرﻧ ９ﻫد４ره ک ３خاورو تﻪ وسپارل شﻮه.
د ﻣستﻮرې شال پﻪ چاپ شﻮي شعري ！ﻮﻟ(( ３／پ７وﻧﻰ)) سربﻴره ډ４ر زﻳات شعروﻧﻪ او ﻧثري
ﻟﻴکﻨ ３پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپرې شﻮې دي .کﻪ را！ﻮل شﻲ ＇ﻮ ！ﻮﻟ ３／ترې جﻮړ４داى شﻲ .دﻟتﻪ
ﻳ ３د شعر ﻳﻮه بشپ７ه ب５ﻠ／ﻪ را اخﻠﻮ.

د وﻳﻨﻮ ＇ا＇کﻲ
＇ـــﻪ ژړا ﻓـــرﻳـــاد دى ﻫـــرې خـــﻮا تـــﻪ پـــﻪ جــﻬــان کـــ ３ﻧﻦ
پـــاتـــ ３طـــــراوت ﻧـــﻪ دى ﻳـــﻮ گـــﻞ تـــﻪ گــﻠــســتــان کـــ ３ﻧﻦ
ورک اثــــر د او＊ـــکـــﻮ د ﻳــتــﻴــﻢ دى وﻳــﻨــ ３ژاړي تﻞ
اخــﻠــﻲ ظــاﻟــﻤــان خــﻮﻧــد د ﻣــظــﻠــﻮم أه و ﻓــﻐــان کـــ ３ﻧﻦ
ور４ــــ ＃د اوســ５ــﻠــﻮ وﻳــﻨــﻢ خــــﻮره د شــﻨــﻪ آســﻤــان پــﻪ ﻣخ
وﻳـــﻨـــ ３د شــﻬــﻴــد دي راتـــﻮﻳـــﻴـــ８ي پـــﻪ بــــــاران کـــ ３ﻧﻦ
ســـﻮز او عــاطــﻔــﻪ سﻴﻨﻮ کــ ３ﻧشتﻪ زړوﻧــــﻪ ســخــت شﻮﻟﻮ
＄ــکــﻪ اثـــر ورک شــﻮ د خــــﻮږو ﻧــﻐــﻤــﻮ بــﻮســتــان کــ ３ﻧﻦ
او＊ـــکـــ ３د بــ５ــﻮزﻟــﻮ دي اﻟـــﻤـــاس د ＄ــﻴــﻨــﻮ ﻏــــاړو ک３
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وﻳــﻨــ ３د ﻣــظــﻠــﻮﻣــﻮ دي زﻳــــﻮر گــﻮﻫــر گـــر４ـــﻮان کـــ ３ﻧﻦ
اور د تـــجـــاوز ﻟــﻤــبــ ３وﻫــــﻲ د خــــﻮار ﻏــرﻳــب پـــﻪ سر
وﻳــﻨــﻢ دوزخـــﻮﻧـــﻪ د ســـره اور ډک پـــﻪ جــﻬــان کـــ ３ﻧﻦ
زه ﻳـــــﻢ ﻫـــﻤـــﻨـــﻮا د بـــﻠـــبـــﻼﻧـــﻮ د چـــﻤـــﻦ ＄ــکــﻪ
＊ـــکـــاري ﻣـــ ３د زړه وﻳــﻨــ ３د شــعــر گــﻠــســتــان کـــ ３ﻧﻦ

د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮره شال ﻳﻮه ﻧﻮﻣﻴاﻟ ９پ＋تﻨﻪ شاعره او ﻟﻴکﻮاﻟﻪ وه چ ３پﻪ کﻮﻧ ７ک ３ز４８４دﻟ،３
ﻟﻮﻳﻪ شﻮې او پﻪ خپﻠ ３کﻮرﻧ ９ک ３ﻳ ３د دﻳﻨﻲ او ادبﻲ عﻠﻮﻣﻮ زده ک７ې ک７ي دي .بﻴا
ﻳ ３د ادبﻲ ذوق ﻟﻪ اﻣﻠﻪ شاعري او ﻟﻴکﻮاﻟﻲ پﻴﻞ ک７ې .پﻪ ﻣعارف ک ３د ＊ﻮوﻧک ３او
کابﻞ راډﻳﻮ ک ３ﻳ ３د وﻳاﻧدې او ادبﻲ پروگراﻣﻮﻧﻮ د چﻠﻮوﻧک ３پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ دﻧده ترسره
ک７ې وه .پﻪ  ١٣٧٧ﻫـ  .ش .کال ﻳ ３ﻟﻪ ژوﻧد سترگ ３پ＂ ３ک７ي دي .د (( پ７وﻧﻲ)) پﻪ
ﻧاﻣﻪ ﻳ ３د شعروﻧﻮ ！ﻮﻟگﻪ چاپ او ډ４رې ﻟﻴکﻨ ３او شعروﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻣطبﻮعاتﻮ ک ３خپاره
شﻮي دي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＄ _١ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３د خپﻠ ３خﻮ＊ ３ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ.
＄ _٢ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮرې د
وروستﻲ شعري ب５ﻠگ ３ﻣﻔﻬﻮم پخپﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ ک ３ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
 _٣دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
ـ ﻣستﻮرې شال خپﻠ ３زده ک７ې چﻴرې او ﻟﻪ چاﻧﻪ ک７ې وې؟
ـ ﻣ５رﻣﻦ ﻣستﻮرې کﻠﻪ شاعري او ﻟﻴکﻮاﻟﻲ پﻴﻞ ک７ې وه؟
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ـ د ﻫﻐ ３پﻪ ﻟﻴکﻮاﻟ ９او شاعرۍ ＇ﻪ شﻲ ډ４ره ژوره اﻏ５زه وک７ه؟
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮﻟﻲ پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３دې خاص ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ  ،صﻔتﻮﻧﻪ پﻴدا او
پخپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ ک ３تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ک７ي:
ـ ﻣستﻮره شال  ....................وه چ ３د ﻟﻴک ﻟﻮست زده ک７ه ﻳ ３پﻪ خپﻠﻪ .......
ک ３پﻴﻞ ک７ه.
ـ ﻣستﻮرې پﻪ  ........ک ３د وﻳاﻧدې پﻪ تﻮ－ﻪ ﻫﻢ  .........کاوه.
ـ ﻣستﻮره پﻪ  .............پﻪ پ＋５ﻮر ک ........... ３شﻮې ده.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک ３د ﻫﻐ ３اوسﻨ ９شاعرې او ﻟﻴکﻮاﻟ ３پﻪ اړه چ ３دوى ﻳ ３پ５ژﻧﻲ،
ﻣعﻠﻮﻣات وﻟﻴکﻲ ،د بﻠ ３ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３دې ﻳ ３د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.

ادﻳب (شاعر او ﻟﻴکﻮال) د ！ﻮﻟﻨ ３عادي و７－ى ﻧﻪ دى ،ﻫﻐﻪ ＇ﻪ چ ３پﻪ ور＄ﻨﻲ
ژوﻧد ک ３پ８５＋５ي ،ﻳا ﻫﻐﻪ ﻧاخﻮاﻟ ،３ستﻮﻧزې او رب７ې چ！ ３ﻮﻟﻨﻪ ورسره ﻣخاﻣخ
ده ،د شاعر او ﻟﻴکﻮال پر احساس او عاطﻔﻪ ژور اﻏ５ز کﻮي .کﻠﻪ چ ３د خپﻠ３
پﻮﻫ ３او استعداد پﻪ ﻗﻮت ﻟﻪ ﻫﻐ＇ ３خﻪ کﻮﻣﻪ ﻣﻨطﻘﻲ ﻧتﻴجﻪ اخﻠﻲ او بﻴا ﻳ ３د
خپﻞ تخﻴﻠﻲ ＄ﻮاک پﻪ ﻣﻠتﻴا پﻪ ﻣﻨاسبﻮ اﻟﻔاظﻮ د شعر ﻳا ادبﻲ ﻧثر پﻪ کﻮم ﻗاﻟب
ک ３ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې کﻮي ،ﻫﻤدﻏﻪ ادب دى.
((ادب پﻮﻫﻨﻪ))
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＇ﻠروﻳشتﻢ ﻟﻮست

د ماﻳنﻮنﻮ شکمن ３سﻴم３

ـ داس ３شﻴان پ５ژﻧئ چ ３پﻪ چاودﻟﻮ ﻳ ３ﻣرگ او ژوبﻠﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ ک８５ي؟
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک＇ ３ﻪ د پاسﻪ درې ﻟس５زې جﻨگ جگ７ې د ب ３شﻤ５ره زﻳاﻧﻮﻧﻮ او
بدﻣرﻏﻴﻮ سبب وگر＄ﻴدې .پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ وسﻠﻮ او وسﻴﻠﻮ د ﻣرگ ژوبﻠ ３ډ４رې ﻧاوړې او
زړه بﻮږﻧﻮوﻧک ３صحﻨ ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮي چ ３ﻳﻮه ﻟﻪ دﻏﻮ وسﻠﻮ او وسﻴﻠﻮ ＇خﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ
او ﻧاچاود４دوﻧکﻲ تﻮکﻲ دي .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د ﻫﻐﻮ د پ５ژﻧدﻧ ３پﻪ ترڅ ک ３د شتﻪ
واﻟﻲ پﻪ احتﻤاﻟﻲ سﻴﻤﻮ او ＄اﻳﻮﻧﻮ ﻫﻢ بحث کﻮو.
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زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د درې ﻟسﻴزو جﻨگﻮﻧﻮ پﻪ بﻬﻴر ک ３د جگ７ې ＊کﻴﻠﻮ خﻮاوو ﻳا د خپﻞ
＄ان د ساتﻨ ３او ﻳا ﻫﻢ ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري تﻪ د ＄اﻧﻲ او ﻣاﻟﻲ زﻳان رسﻮﻧ ３پﻪ ﻣﻮخﻪ ﻟﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ ＇خﻪ
د ﻳﻮې ډ４رې اﻏﻴزﻧاک ３او کاري وسﻴﻠ ３پﻪ تﻮگﻪ کار اخﻴستﻰ دى.
ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ پﻪ دوه ډوﻟﻪ دي:
د پرسﻮﻧﻞ ضد ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او د وساﻳطﻮ ضد ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ.
 -١د پرس نل ضد ما ن نه :ﻫﻐﻪ ＄اﻧگ７ي چاود４دوﻧکﻲ تﻮکﻲ دي چ ３ﻟﻪ اوسپﻨ،３
پﻼستﻴک او ﻳا ﻟرگﻲ ＇خﻪ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ب２ﻮ ،ﻟکﻪ :د ﻟﻮبﻮ شﻴان ،ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ ،راډﻳﻮ گاﻧ ３اوﻧﻮرو
جﻮړ دي اوپﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳ ３ﻧا چاودي ﻣﻮاد شتﻪ چ ３ﻫﻐﻪ د ﻓشار پﻪ وسﻴﻠﻪ چﻮي او ﻣرگ ژوبﻠﻪ
راﻣﻨ％تﻪ کﻮي.

 -٢د سا ط ضد ما ن نه :دا ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ پﻪ ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ ب２ﻮ جﻮړ دي چ ３د وساﻳطﻮ،
ﻟکﻪ ﻣﻮ！رو ،ﻻرﻳﻮ！ ،اﻧکﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو د ﻓشار پﻪ ﻧتﻴجﻪ ک ３چﻮي ،د ＄اﻧﻲ اوﻣاﻟﻲ زﻳان رسﻮﻟﻮ
سبب گر＄ﻲ.
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د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ پ５ژﻧدل ډ４ر ستﻮﻧزﻣﻦ کار دى＄ ،کﻪ چ ３زﻳاتره پﻪ ＄ﻤکﻪ ک＊ ３خ او ＄ﻴﻨ ３بﻴا د
عادي استعﻤاﻟﻮوﻧکﻮ شﻴاﻧﻮ پﻪ ＇５ر دي ،ﻧﻮ ＄کﻪ پﻪ دې اړه ډ４ر ﻏﻮر او احتﻴاط پکار دى.
دﻟتﻪ د دﻏﻪ پ خطرﻧاک د＊ﻤﻦ د شتﻪ واﻟﻲ احتﻤاﻟﻲ سﻴﻤ ３درپﻴژﻧﻮ او د ﻧاچاودو تﻮکﻮ
پﻪ اړه ﻫﻢ ﻣعﻠﻮﻣات درکﻮو.
ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ پﻪ عام ډول د ＄اﻧگ７و سﻴﻤﻮ د ساتﻨ ،３ﻟکﻪ پﻮ＄ﻲ پﻮستﻮ او ﻣرکزوﻧﻮ تﻪ د د＊ﻤﻦ د
تﻠﻠﻮ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره او ﻳا د ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري د ډاروﻟﻮ او وﻳروﻟﻮ ﻟپاره کارول ک８５ي ،خﻮ د ﻧاچاودو
تﻮکﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ بﻴا ﻫﻐﻮﻣره ډ４ره ستﻮﻧزﻣﻨﻪ ﻧﻪ ده＄ ،کﻪ زﻳاتره د ＄ﻤک ３پر سر پراتﻪ دي .دا ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﻤات دي چ ３د جگ７و پﻪ ﻣﻬال چاودﻟﻲ ﻧﻪ دي .پﻪ دې ک ３تﻮﻏﻨدي ،د بﻤﻮﻧﻮ پارچ،３
ﻻسﻲ بﻤﻮﻧﻪ ،د ！اﻧگ！ ،ﻮپکﻮ او ﻣاشﻴﻨدارو گﻮﻟ ９او ﻧﻮر شاﻣﻞ دي.
ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او ﻧاچاودي تﻮکﻲ زﻳاتره پﻪ دې ﻻﻧدې ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３پﻴدا ک８５ي:
_ پﻪ ﻫﻐﻮ ﻻرو او سرکﻮﻧﻮ ک ３چ ３تگ پرې ډ４ر ﻧﻪ ک８５ي.
_ د عﻤﻮﻣﻲ ﻻرو او سرکﻮﻧﻮ پر ＇ﻨ６و.
_ د ﻣﻮ！ر د －ر＄ﻴدو ،راگر＄ﻴدو پﻪ سﻴﻤﻮ ک.３
_ د پﻠﻮﻧﻮ او پﻠچکﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ او شاوخﻮا ＄اﻳﻮﻧﻮ ک.３
_ ړﻧگﻮ او وﻳجاړو شﻮو وداﻧﻴﻮ دﻧﻨﻪ او شاوخﻮا ＄اﻳﻮﻧﻮ ک.３
_ ړﻧگﻮ شﻮو وداﻧﻴﻮ تﻪ د ورتﻠﻠﻮ او د ﻧﻨﻮتﻮ پﻪ ﻻرو او د خﻮﻧﻮ پﻪ درشﻠﻮﻧﻮ او کﻮﻧجﻮﻧﻮ
ک.３
_ د ＇ ْا گاﻧﻮ او د اوبﻮ د ﻧﻮرو سرچﻴﻨﻮ دﻧﻨﻪ او شاوخﻮا برخﻮ ک.３
_ د پﻮ＄ﻲ پﻮستﻮ او وﻳجاړو شﻮو وساﻳطﻮ پﻪ شاوخﻮا ک.３
_ پﻪ ﻫﻐﻮ سﻤ（ﻮ او کﻨدو ک ３چ ３د جگ７ې پر ﻣﻬال د پ＂ﻴدو د ＄اى پﻪ تﻮگﻪ کارول شﻮي
دي.
ﻧﻮ ﻣﻮږ تﻪ ﻻزﻣﻪ ده چ ３ﻫﻴ（کﻠﻪ ﻧاپ５ژﻧدل شﻮو شﻴاﻧﻮ تﻪ ﻻس ور ﻧﻪ وړو ،ﻧاپ５ژﻧدل شﻮي
سﻴﻤﻮﻧﻪ او ﻣزې کش ﻧﻪ ک７و او د ﻧاپ５ژﻧدل شﻮو شﻴاﻧﻮ پﻪ خﻮا ک ３ډبرې او ﻧﻮر شﻴان واﻧﻪ چﻮو.
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کﻪ چﻴرې ﻣﻮ پﻪ ﻳادو شﻮو سﻴﻤﻮ ک ３د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ ﻧ ３＋ﻧ＋اﻧ ３وﻟﻴدې او ﻳا پﻪ کﻮﻣﻪ سﻴﻤﻪ ک ３پﻪ
اﻧسان ﻳا ＇اروي وچاود４د ،پﻪ ﻧژدې سﻴﻤ ３ک ３د ﻣاﻳﻦ پاکﻮﻟﻮ د ﻣﻮسس ３چارواکﻮ تﻪ خبر
ورک７ئ ،د ﻫﻐﻮى －ﻤارﻟﻲ کسان د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ سﻴﻤ ３تﻪ را＄ﻲ او پﻪ ﻫﻐﻪ ساحﻪ ک ３تﻴ８ې پﻪ سره
رﻧ ，رﻧ／ﻮي او کﻪ ت８５ې ﻧﻪ وي ﻧﻮرې داس ３ﻧ＋ﻪ ﻧ＋اﻧ ３ږدي چ ３پﻪ سره رﻧ ،，رﻧ ，شﻮې
وي.
د ﻣاﻳﻦ پ５ژﻧدوﻧکﻮ او اﻳستﻮﻧکﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ سره رﻧ ，د ت８５و او ﻧ＋ﻮ رﻧگﻮل دا ﻣعﻨا ﻟري
چ ３پﻪ دې سﻴﻤ ３ک ３د ﻣرګ او وﻳﻨﻮ د تﻮﻳ５دو خطر ﻣﻮجﻮد دى او ت ，رات ，پﻪ ک ３بﻨد
شﻮى دى ،ﻧﻮ باﻳد داس ３سﻴﻤﻮ تﻪ ورﻧشﻮ.
کﻠﻪ چ ３د ﻣاﻳﻦ اﻳستﻮﻧکﻮ ﻟﻪ خﻮا سﻴﻤﻪ پاکﻪ شﻲ ﻫﻤاﻏﻪ پﻪ سره رﻧ ،，رﻧ ，شﻮې تﻴ８ې
او ﻧ＋اﻧ ３پﻪ سپﻴﻦ رﻧ ，رﻧ／ﻮي ،سپﻴﻦ رﻧ ，دا ﻣعﻨا ﻟري چ ３پﻪ دې سﻴﻤﻪ ک ３د ﻣاﻳﻦ د شتﻪ
واﻟﻲ خطر ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻰ دى او ﻫر ＇ﻮک پﻪ ک－ ３ر５＄داى شﻲ او کار کﻮﻻی شﻲ.
ﻣاﻳﻦ د ژوﻧداﻧﻪ د＊ﻤﻦ دى ،ﻟﻪ دﻏﻪ د＊ﻤﻦ ＇خﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ＄ ３ان وساتﻮ ،بﻠک ３د
ﻫﻐﻪ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻟپاره باﻳد ﻓﻨﻲ کساﻧﻮ تﻪ خبر ورک７و.
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ گﻮټ گﻮټ ک ３د درې ﻟسﻴزو جگ７و پﻪ بﻬﻴر ک ３د جگ７ې
＊کﻴﻠﻮ خﻮاوو ﻟﻪ ﻣﻘابﻞ ﻟﻮرې ＇خﻪ د ＄ان ژﻏﻮرﻧ ３او ﻳا ﻫﻐﻮ تﻪ د ＄اﻧﻲ او ﻣاﻟﻲ زﻳان
رسﻮﻧ ３پﻪ ﻣﻮخﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ د ﻳﻮې اﻏ５زﻧاک ３وسﻴﻠ ３پﻪ تﻮگﻪ کاروﻟﻲ او ＊خ ک７ي دي .ب５ﻼ
ب５ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري＄ .ﻴﻨ ３د پرسﻮﻧﻞ ضد ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ او ＄ﻴﻨ ３د وساﻳطﻮ ضد ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ﻧﻮﻣﻴ８ي.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻧاچاودي تﻮکﻰ ﻫﻢ شتﻪ ،ﻧﻮ ﻣﻮږ باﻳد دا پ د＊ﻤﻦ وپ５ژﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ساحﻮ
＇خﻪ چ ３پﻮرتﻪ پﻪ ﻣتﻦ ک＊ ３ﻮدل شﻮي ،ﻟﻪ ورتگ ＇خﻪ پﻪ کﻠکﻪ ډډه وک７و او ﻫﻢ
ﻧاچاودو تﻮکﻮ تﻪ ﻟﻪ ﻻس وروړﻟﻮ ＇خﻪ ＄ان وژﻏﻮرو.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ ﻟﻮﻣ７ى پﻪ چﻮپتﻴا سره وﻟﻮﻟﻲ .بﻴا دې ＄ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ د
دې ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې پﻪ ﻣتﻦ ک ３د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧاچاودو
تﻮکﻮ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟست ک７ي او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧاچاودو تﻮکﻮ ساح３
ﻟست ک７ي .د ﻳﻮې ډﻟ ３استازى دې د ﻣاﻳﻦ ﻳا ﻧاچاودو تﻮکﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پر تخت ３وﻟﻴکﻲ او د بﻠ３
ډﻟ＇ ３ﻮ تﻨﻪ دې د ﻫﻐﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ي .بﻴا دې د بﻠ ３ډﻟ ３ﻳﻮ استازى د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ
ساح ３ﻳﻮه ﻳﻮه پر تخت ３وﻟﻴکﻲ .د بﻠ ３ډﻟ＇ ３ﻮ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻐﻮ پﻪ باب ﻣعﻠﻮﻣات
وړاﻧدې ک７ي.
 _٣ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨ＄ ３ﻮاب ک７ئ:
ـ د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧاچاودو تﻮکﻮ ﻟﻪ ﻟﻮست ＇خﻪ ﻣﻮ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم واخﻴست؟
ـ ﻟﻪ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧاچاودو تﻮکﻮ ＇خﻪ ＇رﻧگﻪ ＄ان ژﻏﻮرﻻی شﻮ؟
ـ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ کﻮم کﻮم ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري؟
ـ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ پﻪ کﻮﻣﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３پﻴدا ک８５ي؟
 _٤زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تﻪ پراختﻴا ورک７ي او بﻴا دې ﻫﻐﻪ
پﻪ خپﻞ وار سره د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ وړاﻧدې وﻟﻮﻟﻲ:
ـ ﻣاﻳﻨﻮﻧﻪ ډ４ر خطرﻧاک دي＄ ،کﻪ چ ３پﻪ چاودﻟﻮ سره ﻳ. ... ３
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ وﻟﻮﻟﻲ ،پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３راﻏﻠﻲ صﻔتﻮﻧﻪ دې پﻪ ﻧ＋ﻪ او پﻪ ﻣﻨاسبﻮ
جﻤﻠﻮ ک ３دې وکاروي .بﻴا دې ﻫﻐﻪ پﻪ خپﻞ وار د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وواﻳﻲ.
ـ زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ وﻟﻮﻟﻲ ،پﻪ ﻫﻐﻪ ک ３دې صﻔتﻮﻧﻪ پﻴدا او پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３دې
وﻟﻴکﻲ او بﻴا دې ＇ﻮ تﻨﻪ ﻫﻐﻪ د خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې وواﻳﻲ.
 _٦پﻪ کﻮﻣﻮ سﻴﻤﻮ ک ３چ ３د ﻣاﻳﻦ اﻳستﻮﻧکﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ سره او سپﻴﻦ رﻧ ，تﻴ８ې رﻧ，
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شﻮې وي ،دا ﻧ ３＋د ＇ﻪ ﻣعﻨا ﻟري؟
 uکﻪ چ５رې پﻪ کﻮﻣ ３سﻴﻤ ３ک ３د ﻣاﻳﻨﻮﻧﻮ د شتﻪ واﻟﻲ ﻧ ３＋تر ستر－ﻮ شﻲ＇ ،ﻪ باﻳد
وک７و؟

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ کﻮر کﻠﻲ ،کﻮ＇ ３او ﻳا سﻴﻤ ３ﻟﻪ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣاﻳﻦ چاودﻧ３
د کﻮﻣ ３پ ３＋５پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي او ﻫﻐﻪ دې د بﻠ ３ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３د
ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
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پﻨ％ﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست

بامﻴان ﻳﻮه لرغﻮن ３تارﻳخﻲ سﻴمه

ـ تاس ３د ﻫ５ﻮاد کﻮﻣﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ تﻪ تﻠﻠﻲ ﻳاست؟
ـ پﻪ کﻮم وﻻﻳت ک ３ﻣﻮزﻳات ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ اثار او ＄اﻳﻮﻧﻪ ﻟﻴدﻟﻲ دي؟
زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد گران اﻓﻐاﻧستان اوس  ٣٤وﻻﻳتﻮﻧﻪ ﻟري چ ３ﻫر ﻳﻮ ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد د
ﻳﻮې ﻣﻬﻤ ３برخ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻟﻪ ＄اﻧگ７ي اﻗتصادي！ ،ﻮﻟﻨﻴز ،ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ
ارز＊ت ＇خﻪ برخﻤﻦ دى .ﻳﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ＇خﻪ د باﻣﻴان وﻻﻳت دى چ ３پﻪ دې
ﻟﻮست ک ３ﻳ ３درپ５ژﻧﻮ.
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باﻣﻴان د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣرکزي برخﻪ ک ３پروت او ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر وﻻﻳت دى .د دې وﻻﻳت تارﻳخﻲ
ﻟرﻏﻮﻧتﻴا ډ４رې وړاﻧدې زﻣاﻧ ３تﻪ رسﻴ８ي .تارﻳخﻲ أثار ﻳ ３د ﻟرﻏﻮﻧﻲ أرﻳاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت استازﻳتﻮب
کﻮي .ﻣشﻬﻮر چﻴﻨاﻳﻲ گر＄ﻨدوى ﻫﻴﻮان تسﻨگ پﻪ پﻨ％ﻤﻪ ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３دﻏﻰ سﻴﻤ ３تﻪ
ورﻏﻠﻰ او پﻪ ((چﻴﻨاﻳﻲ ﻳﻮﻧﻠﻴکﻮﻧﻪ)) ﻧﻮﻣﻲ کتاب ک ３ﻳ ３د ﻫﻐﻪ د ﻟرﻏﻮﻧﻮ آثارو او جﻐراﻓﻴﻮي
＇رﻧگﻮاﻟﻲ پﻪ باب پﻪ زړه پﻮرې ＇رگﻨدوﻧ ３ک７ې دي .باﻣﻴان د ﻏﻮربﻨد ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ کابﻞ او د
حاجﻲ گگ او بﻨد اﻣﻴر پﻪ وسﻴﻠﻪ د شﻤاﻟﻲ وﻻﻳتﻮﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻟعﻞ د سﻴﻨد پﻪ واسطﻪ ﻟﻪ
ﻫرات او ارزگان سره گ６ه ﻻره ﻟري.
پﻪ دﻏﻪ وﻻﻳت ک ３اوس عﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ بﻬﻴر د چ＂ک ３ودې او پرﻣختﻴا پﻪ حال ک３
دى .د وﻻﻳت پﻪ ﻣرکز ،ب５ﻼ ب５ﻠﻮ وﻟسﻮاﻟﻴﻮ او ﻟﻴرې کﻠﻴﻮاﻟﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د ﻧجﻮﻧﻮ او ﻫﻠکاﻧﻮ
ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ او ثاﻧﻮي ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ سربﻴره پﻪ ﻣرکز ک ３ﻳﻮ پﻮﻫﻨتﻮن ﻫﻢ ﻟري چ ３پک ３پﻪ زرگﻮﻧﻮ
زده کﻮوﻧکﻲ او ﻣحصﻠﻴﻦ پﻪ زده ک７و بﻮخت دي .چاپﻲ خپروﻧ( ３ﻣجﻠ ３او اخباروﻧﻪ) او
ﻧﻮرې ډﻟﻪ ﻳﻴزې رسﻨ ９راډﻳﻮﻳﻲ او تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻲ خپروﻧ ３ﻫﻢ ﻟري.
پﻪ دې وﻻﻳت ک ３ډ４ر تارﻳخﻲ أثار او د ﻟﻴدﻟﻮ وړ ＄اﻳﻮﻧﻪ شتﻪ .تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤ ３ﻳ ３د بﻮدا
ﻣجسﻤ ３دي چ ３اوس ړﻧگ ３شﻮې دي ،د ضحاک او ﻏﻠﻐﻠ＊ ３ار ﻧ ３＋ﻧ＋اﻧ ،３بﻨد اﻣﻴر
او د بﻮدﻳزم د دورې ډول ډول سﻴﻤ ３او داس ３ﻧﻮر ﻟرﻏﻮﻧ ３أثار دي چ ３د ډ４ر ﻟرﻏﻮﻧﻲ ب６اى
ﻓرﻫﻨگﻲ او تارﻳخﻲ اﻫﻤﻴت ＇رگﻨدوﻳﻲ کﻮي.
باﻣﻴان ﻳﻮه ﻏرﻧ ９سﻴﻤﻪ ده چ ３د کرﻧ ３وړ ＄ﻤک ３ﻳ ３ﻟ８ې ،خﻮ ډ４رې ＊کﻠ ３درې او
طبﻴعﻲ ﻣﻨظرې ﻟري او د سﻴﻼﻧﻴاﻧﻮ او گر＄ﻨدوﻳاﻧﻮ پاﻣﻠرﻧﻪ ﻳ＄ ３اﻧتﻪ راگر＄ﻮﻟ ３ده.
ﻏرﻧﻰ اﻗﻠﻴﻢ ﻟري چ ３واورﻳﻦ او ډ４ر سﻮړ دى .اوړى ﻳ ３ﻟﻨ ６او ژﻣﻰ ﻳ ３ډ４ر اوږد دى .د
ﻏﻨﻤﻮ ک＋ت پک ３ﻟ ８او کچاﻟﻮ ﻳ ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ کرﻧﻴز پﻴداوار گ２ﻞ کﻴ８ي .دچﻨار د وﻧﻮ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻪ
ﻫﻢ پک ３ډ４ر دي .د باﻣﻴاﻧﻮ سﻴﻨد او د ﻏرﻧﻴﻮ سﻴﻤﻮ چﻴﻨ ３ﻳ ３د ＄ﻤکﻮ د خ７وبﻮﻟﻮ ﻟپاره د اوبﻮ
ﻣﻬﻤ ３زﻳرﻣ ３جﻮړوي .ډ４ر وگ７ي ﻳ ３پﻪ ﻣاﻟدارۍ او د ﻻسﻲ صﻨاﻳعﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ بﻮخت دي.
د بابا ﻏره ﻟﻤﻨﻮ او د اژدر پﻪ دره ک ３د کاﻧﻲ او بﻮ زﻳرﻣ ３ﻟري چ ３د روﻏتﻴا ﻟپاره ډ４رې گ＂ﻮرې
دي .واړه او ﻟﻮى کاﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟري او د حاجﻲ گگ د اوسپﻨ ３کان ﻳ ３ډ４ر ﻣشﻬﻮر دى.
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دﻏﻪ وﻻﻳت د خپﻞ ﻏرﻧﻲ ﻣﻮﻗعﻴت ﻟرﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پخﻮا د تگ راتگ پﻪ برخﻪ ک ３ډ４رې
ﻣﻮاصﻼ تﻲ ستﻮﻧزې درﻟﻮدې ،خﻮ اوس دا ستﻮﻧزې تر ډ４ره برﻳده حﻞ شﻮې او ﻳا د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
تﻠﻠﻮ پﻪ حال ک ３دي.
ﻣرکز ﻳ ３د باﻣﻴان ＊ار دى او ＇ﻮ ﻣشﻬﻮرې وﻟسﻮاﻟ ９ﻳ ３دا دي:
شﻴبر ،کﻬﻤرد ،ﻳکاوﻟﻨگ ،پﻨجاب ،ورس او ﻧﻮرې.
باﻣﻴان ډ４رې ＊ ３اوبﻪ ،ﻫﻮا＊ ،کﻠ ３او پﻪ زړه پﻮرې طبﻴعﻲ ﻣﻨظرې ،د ﻟﻴدﻟﻮ وړ ＄اﻳﻮﻧﻪ
او ډ４ر زﻳات ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ اثار ﻟري .دا ！ﻮل زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد وﻳاړﻟﻲ ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراثﻮﻧﻪ گ２ﻞ
ک８５ي ،باﻳد ساتﻨ ３تﻪ ﻳ ３ﻫر اړخﻴزه پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ.

بﻨد اﻣﻴر
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
باﻣﻴان زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣرکزي برخﻪ ک ３پروت وﻻﻳت دى .ډ４ره تارﻳخﻲ
ﻟرﻏﻮﻧتﻴا ،او ب６اى ﻓرﻫﻨگﻲ تارﻳخﻲ أثار ﻟري .دا ﻳﻮ ﻏرﻧﻰ وﻻﻳت دى .د کرﻧﻴزې
＄ﻤک ３ﻳ ３کﻤ ،３خﻮ ډ４رې ＊کﻠ ３او سﻤسﻮرې درې او پﻪ زړه پﻮرې طبﻴعﻲ ﻣﻨظرې
ﻟري .د دې وﻻﻳت زﻳاتره وگ７ي پﻪ ﻣاﻟدارۍ او د ﻻسﻲ صﻨاﻳعﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ بﻮخت
دي .پﻪ ﻓرﻫﻨگﻲ ﻟحاظ اوس د چ＂ک پرﻣختگ پﻪ حال ک ３دى.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＄ _١ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢ﻫﻐﻪ ﻟﻐتﻮﻧﻪ چ＊ ３ﻮوﻧکﻲ د ﻣتﻦ د ﻣﻔﻬﻮم او ﻣحتﻮا د تﻮضﻴح او تشرﻳح پﻪ ﻣﻬال
پرتخت ３ﻟﻴکﻠﻲ ،پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ.
ـ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻐﻮ ﻧﻮرو وﻻﻳتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ چ ３دوى ﻳ ３پ５ژﻧﻲ ،پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک３
وﻟﻴکﻲ او پﻪ وارسره دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
＄ _٣ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３د ﻣتﻦ د ﻫﻐ ３برخ ３د ﻣﻔﻬﻮم پﻪ ﻫکﻠﻪ
چ ３د دوى خﻮ＊ﻴ８ي ،خبرې وک７ي.
 _٤دا ﻻﻧد４ﻨ ９پﻮ＊تﻨ＄ ３ﻮاب ک７ئ:
ـ ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ أثار کﻮم دي او ＇ﻪ ارز＊ت ﻟري؟
ـ پﻪ باﻣﻴاﻧﻮ ک ３کﻮم تارﻳخﻲ أثار او ＄اﻳﻮﻧﻪ شتﻪ؟
ـ داس ３کﻮم بﻞ وﻻﻳت پﻴژﻧئ چ ３ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ أثار او ＄اﻳﻮﻧﻪ پک ３شتﻪ؟
 _٥د جﻤﻠﻮ دا ﻻﻧد４ﻨﻲ تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ پﻨسﻞ سره پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ ډک ک７ئ.
ـ باﻣﻴان د ﻫ５ﻮاد پﻪ  .............برخﻪ ک ３پروت دى.
ـ پﻪ باﻣﻴاﻧﻮک ３د ﻫﻮارې ＄ﻤک ３پﻪ پرتﻠﻪ  ...............زﻳات دي.
ـ باﻣﻴان ＊کﻠ ３درې او پﻪ زړه پﻮرې  .................ﻟري.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د خپﻠ ３کﻮرﻧ ９ﻳا ﻧﻮرو ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ وپﻮ＊تئ چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ کﻮﻣﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３ډ４ر
زﻳات ﻟرﻏﻮﻧﻲ تارﻳخﻲ أثار شتﻪ .را！ﻮل ک７ي ﻣعﻠﻮﻣات د بﻠﻰ ور ３＄پﻪ درسﻲ ساعت ک ３د
！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟئ.
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شپ８وﻳشتﻢ ﻟﻮست

سره ﻣﻴاﺷت

ـ تاسﻮ داس ３خﻴرﻳﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﻳا ادارې پﻴژﻧئ چ ３د ﻧاوړو طبﻴعﻲ پ＋５ﻮ ﻳا جگ７و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻟﻪ زﻳاﻧﻤﻦ شﻮو وگ７و سره ﻣرست ３کﻮي؟
پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ ＄ﻴﻨ ３داس ３ادارې شتﻪ چ ３ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ سره پﻪ
＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ کساﻧﻮ سره چ ３د طبﻴعﻲ أﻓتﻮﻧﻮ (زﻟزﻟﻮ ،سﻴﻼبﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو) او
جگ７و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻳاﻧﻤﻦ شﻮي ،ﻣرست ３کﻮي .پﻪ دې ډول خﻴرﻳﻪ ادارو ک ３ﻳﻮه ﻫﻢ ((سره
ﻣﻴاشت)) ده چ ３دﻟتﻪ ﻳ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３درپ５ژﻧﻮ.
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ب５ﻮزﻟﻮ او ﻣحتاجﻮ وگ７و تﻪ د خﻮراک＋＇ ،اک ،استﻮگﻨ ،３روﻏتﻴا＊ ،ﻮوﻧ ،３روزﻧ ،３کار
کسب او داس ３ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ برابرول د ﻣرستﻨدوﻳﻪ او خ５رﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻮ دﻧدې دي.
دا خﻴرﻳﻪ او ﻣرستﻨدوﻳﻪ ！ﻮﻟﻨ ３ﻫﻢ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ او ﻫﻢ پﻪ ﻣﻠﻲ کچﻪ د ﻧ７ۍ پﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک３
ﻣﻮجﻮدې دي.ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣرستﻨدوﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ ((سره ﻣﻴاشت)) ده چ ３د ﻧ７ۍ پﻪ ！ﻮﻟﻮ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３شتﻪ او پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد８４ي.
د ﻣثال پﻪ ډول :پﻪ عربﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３ﻳ ３د ((ﻫﻼل احﻤر)) او پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ％ﻪ ﻧ７ۍ ک ３ﻳ３
(( Red Crossسﻮر صﻠﻴب)) بﻮﻟﻲ.
د دې ﻣرستﻨدوﻳ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ بﻨس پﻪ  ١٨٦٤م .کال د ﻧﻮﻟسﻤ ３پ７５ۍ د جگ７و پﻪ
بﻬﻴر ک ３ک＋５ﻮدل شﻮ چ ３پﻪ بشري ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ډ４ره ﻣرگ ژوبﻠﻪ شﻮې وه .ﻣﻮخﻪ ﻳ ３د جگ７و
پر ﻣﻬال د ！پﻴاﻧﻮ ،د جگ７ې ﻟﻪ بﻨدﻳاﻧﻮ سره ﻣرستﻪ کﻮل وو .ﻟﻮﻣ７ى س７ى چ ３ددﻏس ３ﻳﻮې
！ﻮﻟﻨ ３د جﻮړوﻟﻮ ﻓکر ورسره پﻴدا شﻮ ،د سﻮﻳس د ﻫ５ﻮاد استﻮگﻦ ﻫاﻧري دوﻧاﻧت ﻧﻮﻣﻴده چ３
ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د دﻏ ３ﻣرستﻨدوﻳ！ ３ﻮﻟﻨ ３د بﻨس＂گر وﻳاړ ورپﻪ برخﻪ شﻮى دى.

زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣرستﻨدوﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ډ４رو کﻠﻮﻧﻮ را ﻫﻴس ３شتﻪ او پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاده شﻮې ده.
ﻟﻮﻣ７ى ＄ﻞ چ ３پﻪ  ١٣٠٨ﻫـ  .ش .کال تآسﻴس شﻮه ،د ((ﻣجﻠس اﻣداد ﻳﻪ)) پﻪ ﻧﻮم
وﻧﻮﻣﻮل شﻮه .پﻪ  ١٣١١ﻫـ  .ش .کال ﻳ ３ورتﻪ د ((ﻣحراب احﻤر)) ﻧﻮم ورک .７پﻪ  ١٣١٣ﻫـ
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 .ش .کال ﻳ ３ﻧﻮم ((ﻫﻼل احﻤر)) شﻮ او پﻪ  ١٣٣٠ﻫـ  .ش .کال د ((اﻓﻐاﻧﻲ سرې ﻣﻴاشت３
！ﻮﻟﻨﻪ)) وﻧﻮﻣﻮل شﻮه.
د اﻓﻐاﻧستان د ((سرې ﻣﻴاشت！ ３ﻮﻟﻨﻪ)) پﻪ  ١٣٣٤ﻫـ  .ش .کال د سره صﻠﻴب د ﻧ７ﻳﻮاﻟ３
کﻤﻴ＂ ３ﻟﻪ خﻮا پﻪ رسﻤﻴت وپ５ژﻧدل شﻮه او د دﻏ ３ﻧ４７ﻮاﻟ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻏ７ﻳتﻮب ﻳ ３تر ﻻسﻪ ک.７
پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ کچﻪ پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３د دﻏ ３ﻣرستﻨدوﻳ！ ３ﻮﻟﻨ ３د پ５ژﻧدﻧ ３ﻟﻮﻳﻪ ﻧ＋ﻪ
ﻫﻼل ﻳا ﻣﻴاشت ده چ ３سﻮر رﻧگ ﻟري او پﻪ ﻏﻴر اسﻼﻣﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３د دې ！ﻮﻟﻨ ３ﻧ＋ﻪ
پﻪ سپﻴﻨﻪ ＄ﻤکﻪ باﻧدې د صﻠﻴب عﻼﻣﻪ ده چ ３ﻫﻐﻪ ﻫﻢ سﻮر رﻧگ ﻟري او ((سﻮرصﻠﻴب))
ﻳ ３بﻮﻟﻲ.
سﻮر صﻠﻴب ﻳﻮه ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﻣرستﻨدوﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ او اداره ده .ﻫر چ５رې د جگ７ې ﻟﻪ ﻗرباﻧﻴاﻧﻮ ،ﻏﻢ
＄پﻠﻮ او ب５ﻮزﻟﻮ سره ډول ډول ﻣرست ３کﻮي .دا ！ﻮﻟﻨﻪ د چا عﻘﻴدې ،رﻧگ ،ژب ３او تﻮکﻢ تﻪ
ﻧﻪ گﻮري .ﻫر ＇ﻮک چ ３ﻫر چ５رې ﻣرست ３تﻪ اړوي ،د ﻫﻐﻮى د ﻣرست ３ﻟپاره ＄ان رسﻮي او
خپﻠ ３ﻣرست ３د ﻫﻐﻮى پﻪ واک ک ３ورکﻮي .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ أﻓتﻮﻧﻮ ،زﻟزﻟﻮ ،او س５ﻼبﻮﻧﻮ
پﻪ وخت ک ３ﻫﻢ ﻟﻪ زﻳاﻧﻤﻨﻮ کساﻧﻮ سره ﻣرست ３کﻮي.

د جگ７ې پر ﻣﻬال د دې ！ﻮﻟﻨ ３روﻏتﻴاﻳﻲ ډﻟﻪ د ！پﻴاﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ کﻮي .او د عﻼج ﻟپاره ﻳ３
روﻏتﻮﻧﻮﻧﻮ تﻪ ﻟ８５دوي .د جگ７ې د بﻨدﻳاﻧﻮ او ورکﻮ شﻮو کساﻧﻮ احﻮال ﻣعﻠﻮﻣﻮي ،د ﻫﻐﻮى
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ﻟﻴکﻮﻧﻪ او پﻴﻐاﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３کﻮرﻧ５ﻮ او خپﻠﻮ خپﻠﻮاﻧﻮ تﻪ رسﻮي ،ﻳا د ﻫﻐﻮى د تبادﻟ ３پﻪ برخﻪ ک３
ﻫﻢ ﻣرستﻪ کﻮي.
د سره صﻠﻴب ﻳا ﻫﻼل احﻤر ﻟﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻳا کﻤﻴ＂ ３سره د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻟﻪ خپﻞ
وس او تﻮان سره سﻢ ﻣرستﻪ کﻮي .ﻫﻐﻮى بﻴا ﻣرست ３د ﻧ７ۍ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ تﻪ
د اړتﻴا پﻪ وخت ک ３رسﻮي او پﻪ دې ډول خپﻠﻪ بشري ！ﻮﻟﻨﻴزه دﻧده ترسره کﻮي .پﻪ ！ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ
ک ３د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ دوﻟتﻮﻧﻪ ،عام خﻠک او پﻪ ت５ره پاﻧگﻮال ﻟﻪ خپﻠﻮ داس！ ３ﻮﻟﻨﻮ سره ﻣاﻟﻲ
ﻣرست ３کﻮي.
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د سرې ﻣﻴاشت！ ３ﻮﻟﻨ ３د جﻮړ４دو ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ سﻴﻤﻮ ک３
د طبﻴعﻲ أﻓتﻮﻧﻮ او ج７／و د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ او ک６واﻟﻮ سره تر خپﻠﻪ
تﻮاﻧﻪ ﻻزﻣ ３ﻣرست ３ک７ي دي او دا ﻟ７ۍ رواﻧﻪ ده .زﻣﻮږ دﻏ！ ３ﻮﻟﻨ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ دﻧﻨﻪ ک ３ﻟﻪ
ﻣرستﻮ سربﻴره ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد ＇خﻪ بﻬر ﻫﻢ ﻣرست ３ک７ې دي او خپﻠﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ دﻧده ﻳ ３سرتﻪ رسﻮﻟ３
ده ،خﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ دا ده چ ３د سرې ﻣﻴاشت！ ３ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻣاﻟﻲ پﻠﻮه پﻪ پ＋ﻮ ودر８４ي.
زﻣﻮږ پاﻧگﻮال ﻫ５ﻮادوال ﻫﻢ باﻳد ﻟﻪ دﻏ ３ﻣرستﻨدوﻳ ３خﻴرﻳﻪ ادارې سره ﻣاﻟﻲ ﻣرستﻪ
وک７ي او ﻟﻪ دې ﻻرې دې د سرې ﻣﻴاشت ３ﻣاﻟﻲ بﻨس پﻴاوړى ک７ي چ ３ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ او
زﻳاﻧﻤﻦ شﻮو ﻫ５ﻮادواﻟﻮ او آن دا چ ３د ﻧ７ۍ ﻧﻮرو خﻠکﻮ تﻪ پخپﻞ وخت د ﻣرست ３رسﻮﻟﻮ
جﻮگﻪ شﻲ.
پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ او اړو خﻠکﻮ سره ﻣرستﻪ کﻮل ﻳﻮازې د سرې ﻣﻴاشت ３د
！ﻮﻟﻨ ３دﻧده ﻧﻪ ،بﻠک ３دا د ﻫر بااحساسﻪ اﻧسان دﻧده ده چ ３ﻟﻪ اړو خﻠکﻮ سره پﻪ خپﻞ تﻮان
ﻟﻪ ﻣرست ３کﻮﻟﻮ ＇خﻪ ډډه وﻧﻪ ک７ي＄ ،ﻴﻨ ３بﻪ ﻣاﻟﻲ ﻣرست ３تﻪ اړه ﻟري＄ ،ﻴﻨ ３بﻪ د ﻳﻮه ＊ﻪ او
ﻫﻮسا ژوﻧد ﻟپاره ﻻزﻣ ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３تﻪ اړه ﻟري .پﻪ ﻫر حاﻟت ک ３ﻫﻐﻮى ﻣرست ３تﻪ اړ دي او
باﻳد ﻟﻪ ﻫﻐﻮى سره پﻪ اﻧﻔرادي تﻮ－ﻪ او ﻫﻢ د سرې ﻣﻴاشت ３او ﻧﻮرو خﻴرﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻴزو ！ﻮﻟﻨﻮ ﻟﻪ خﻮا
ﻣرست ３وشﻲ.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
سره ﻣﻴاشت ﻳﻮه خﻴرﻳﻪ ﻣرستﻨدوﻳﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ده چ ３ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ سره ﻣرست３
کﻮي .دا ！ﻮﻟﻨﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک＇ ３ﻮﻟسﻴزې د ﻣخﻪ تاسﻴس شﻮې .ﻟﻮﻣ７ى د ((ﻣجﻠس
اﻣدادﻳﻪ)) بﻴا د ((ﻣحراب احﻤر)) وروستﻪ د ((ﻫﻼل احﻤر)) او پﻪ پاى ک ３پﻪ ١٣٣٠
ﻫـ  .ش .کال د سرې ﻣﻴاشت ３پﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﻮل شﻮه .دا ！ﻮﻟﻨﻪ د سره صﻠﻴب د ﻧ７ﻳﻮاﻟ３
！ﻮﻟﻨ ３ﻏ７ﻳتﻮب ﻟري .د ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ﻣرستﻮ او کﻮرﻧﻴﻮ ﻣرستﻮ او د خپﻠﻮ ﻣﻠکﻴتﻮﻧﻮ د عاﻳداتﻮ
ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ اړو خﻠکﻮ سره ﻣرستﻪ کﻮي.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وارسره د ﻣتﻦ ﻳﻮ ﻳﻮ پراگراف وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３د ﻻﻧد４ﻨ９جﻤﻠ ３پﻪ اﻣتداد د ﻣتﻦ د عﻤﻮﻣﻲ
ﻣحتﻮا پﻪ ر１ا ک＇ ３ﻮ جﻤﻠ ３وﻟﻴکﻲ:
سره ﻣﻴاشت ﻳﻮه خﻴرﻳﻪ ﻣؤسسﻪ ده چ ３ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ وگ７و سره ﻣرستﻪ کﻮي .دا
ﻣرست. ... ３
 uخپﻠ ３ﻟﻴکﻠ ３جﻤﻠ ３دې د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮاب وواﻳئ:
 uد سرې ﻣﻴاشت ３ﻣرستﻨدوﻳ！ ３ﻮﻟﻨ ３بﻨس کﻠﻪ او وﻟ ３ک＋５ﻮدل شﻮ؟
 uسره ﻣﻴاشت زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３کﻠﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮې او پﻪ کﻮﻣﻮ کﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاده شﻮې
ده؟
 uسره ﻣﻴاشت پﻪ کﻮﻣﻮ حاﻻتﻮ ک ３ﻟﻪ خﻠکﻮ سره ﻣرستﻪ کﻮي؟
 uکﻪ ستاس ３پﻪ کﻠﻲ ﻳا سﻴﻤ ３ک ３کﻮﻣﻪ طبﻴعﻲ پﻴ＋ﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻲ ،ﻟﻪ خپﻞ تﻮان سره
سﻢ بﻪ ＇ﻪ ﻣرستﻪ وک７ئ؟
＄ _٤ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ چ ３د درس د عﻤﻮﻣﻲ ﻣحتﻮا
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او ﻣﻔﻬﻮم پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 _٥زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ داس ３کﻠﻤ ３را
واخﻠﻲ چ ３پﻪ ((س)) تﻮري پﻴﻞ شﻮې وي ،بﻠﻪ دې پﻪ ((ت)) تﻮري او بﻠﻪ دې پﻪ ((ﻫـ)) تﻮري
پﻴﻞ شﻮې کﻠﻤ ３ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ پ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او ﻫﻐﻪ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ جﻤﻠﻮ ک３
وکاروي.
 _٦ﻳﻮ زده کﻮوﻧکﻰ دې د －ﻞ پاچا اﻟﻔت د شعر دا ﻻﻧدې ＇ﻮ بﻴتﻮﻧﻪ پﻪ تخت ３وﻟﻴکﻲ او
＄ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻮرتﻪ شﻲ د ﻫﻐﻮ ﻣﻔﻬﻮم دې پﻪ خپﻠﻮ اﻟﻔاظﻮ وواﻳﻲ:

ژاړي پﻪ ﻏﻤﻮﻧﻮ ک ３خﻮا خﻮږي ﻟﻪ ﻫر چا سره
سﻞ پتﻨ／ان سﻮزي د ﻳﻮې شﻤع ３ژړا سره
ډک زړ－ﻰ ﻟﻪ او＊کﻮ －ر＄ﻲ ورﻳ ３％پﻪ أسﻤان ک ３بﻴا
＇ﻪ ژړا ﻣﻠ／رې ده د ژوﻧد ﻳﻮې بر＊ﻨا سره
！ﻮل باغ ژړ４دﻟﻰ ＄کﻪ او＊ک ３دي د －ﻞ پﻪ ﻣخ
ډ４ر ﻟکﻪ ﻻﻟﻪ داﻏﻠﻲ زړوﻧﻪ شتﻪ صحرا سره
ﻧﻪ ＊اﻳﻲ اﻧسان تﻪ چ ３د بﻞ پﻪ ﻏﻢ ﻏﻤجﻦ ﻧشﻲ
ﻟﻮﻳﻪ بدبختﻲ ده چ＇ ３ﻮک ﻧﻪ ژاړي ﻟﻪ چا سره

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې د کﻮر ،کﻮ＇ ３او ﻳا کﻠﻲ ﻟﻪ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ وپﻮ＊تﻲ چ ３کﻪ د دوى پﻪ
ﻳادداشت د طبﻴعﻲ پﻴ＋ﻮ ﻟﻪ ﻣصﻴبت ＄پﻠﻮ سره سرې ﻣﻴاشت ３او ﻳا کﻮم شتﻤﻦ شخص کﻠﻪ
ﻣرستﻪ ک７ي وي ،ﻫﻐﻪ دې د ﻳﻮې خاطرې پﻪ تﻮگﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻞ درسﻲ ساعت ک ３دې د
！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
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اوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست

صدر خان خ＂ک

ـ تاس ３پ＋تﻮژب ３تﻪ د خﻮشحال خان خ＂ک د کﻮرﻧ ９د ادبﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ
اور４دﻟﻲ دي؟
پﻪ ﻳﻮوﻟسﻤ ３او دوﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ﻳﻮ ک ３پﻪ خپﻠﻪ خﻮشحال خان خ＂ک او د ﻫﻐﻪ
کﻮرﻧ ９پ＋تﻮ ژب ３او ادب تﻪ د ستاﻳﻨ ３وړ خدﻣتﻮﻧﻪ ک７ي دي .دوى د ﻣﻨظﻮﻣﻮ او ﻣﻨثﻮرو
أثارو پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ سره پ＋تﻮ ادب تﻪ ډ４ره ب６اﻳﻨﻪ ورب＋ﻠ ３ده .د خﻮشحال خان پﻪ زاﻣﻨﻮ ک３
＇ﻮ تﻨﻪ ډ４ر ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ شاعران ت５ر شﻮي دي .ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻳ ３صدرخان خ＂ک دى
چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ﻳ ３در پ５ژﻧﻮ.
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صدرخان خ＂ک د پ＋تﻮ د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ شاعر او ﻓرﻫﻨگپال شخصﻴت خﻮشحال خان خ＂ک
زوى و .د زوک７ې کال ﻳ ３پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ادبﻲ ＇ﻴ７ﻧﻮ ک ١٠٦٥ ３ﻫـ  .ق .ا！کﻞ شﻮى دى.
د صدرخان زده ک７ه او د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３بﻬﻴر د خپﻠ ３عﻠﻤﻲ ﻓرﻫﻨگﻲ کﻮرﻧ ９پﻪ
چاپﻴرﻳال ک ،３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ پخپﻠﻪ د خﻮشحال خان خ＂ک پﻪ ﻻس تر سره شﻮى دى.
صدرخان پخپﻠﻪ ﻫﻢ دې ！کﻲ تﻪ اشاره کﻮي:
زﻣا پﻼر ＄اى ﻳ ３جﻨت شﻪ
تربﻴت ﻳ ３ډ４ر زﻣا ک７
پﻪ تعﻠﻴﻢ ﻳ ３سخﻨدان ک７م
چ ３ﻳ ３درست پﻪ داﻓﻨﻮن ک７م

پﻪ اوﻻد ﻳ ３برکت شﻪ
ﻫر تعﻠﻴﻢ ﻳ ３وﻣا را ک７
پﻪ وﻳﻞ ﻳ ３سخﻦ ران ک７م
پﻪ وﻳﻞ ﻳ ３ﻧﻮر ﻣا ذون ک７م

صدرخان خ＂ک د خ＂کﻮ د کﻮرﻧ ９ﻳﻮ عاﻟﻢ او ﻓرﻫﻨگﻴاﻟﻰ شخصﻴت و .پﻴاوړې عﻠﻤﻲ او
ادبﻲ ＇５ره ﻳ ３ﻣﻮږ تﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ خپﻠﻮ راپات ３ﻣﻨظﻮﻣﻮ آثارو ＇خﻪ ډ４ره ＊ﻪ راجﻮت５دﻻی شﻲ.
ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ خپﻠﻮ شعروﻧﻮ ک ３ﻟﻪ خپﻞ ﻧاﻣﻪ سره ((خﻮشحال)) د تخﻠص پﻪ تﻮگﻪ راوړى او
ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د ((صدرخﻮشحال)) پﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ادبﻲ شﻬرت ＇خﻪ برخﻤﻦ شﻮى دى.
ﻟﻪ صدرخﻮشحال ＇خﻪ ＄ﻴﻨ ３ﻣﻨظﻮم ﻟﻴکﻠﻲ کتابﻮﻧﻪ راپات ３دي .پﻪ ﻫﻐﻮ ک ３ﻳﻮ ((دﻟﻰ
او شﻬ ))９ﻧﻮﻣﻴ８ي .دا ﻳﻮه ﻣﻠﻲ وﻟسﻲ کﻴسﻪ ده چ ３پﻪ  ١١١٠ﻫـ  .ق .کال پﻪ ﻧظﻢ شﻮې ده.
بﻞ کتاب ﻳ ３د ((ادم خان درخاﻧ ))９ﻣشﻬﻮره وﻟسﻲ کﻴسﻪ ده .داﻳ ３پﻪ  ١١٢٤ﻫـ.ق .کال پﻪ
ﻧظﻢ ﻟﻴکﻠ ３ده .دا دواړه أثار ﻳ ３د پ＋５ﻮر پ＋تﻮ اکاډﻣﻲ ﻟﻪ خﻮا چاپ شﻮي دي .ﻧﻮﻣﻮړي د
((ﻣعجزات رسﻮل )) او ((د حضرت عﻠﻲ جﻨگﻨاﻣﻪ)) پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوه ﻧﻮر ﻣﻨظﻮم کتابﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﻟري چ ３ﻗﻠﻤﻲ ﻧسخﻰ ﻳ ３شتﻪ ،خﻮ تراوسﻪ چاپ شﻮي ﻧﻪ دي.
صدرخان د اشعارو د ﻳﻮان ﻫﻢ درﻟﻮد ،خﻮ تر اوسﻪ تر ﻻسﻪ شﻮى ﻧﻪ دى＄ ،ﻴﻨ ３خﻮاره
واره شعروﻧﻪ (ﻏزﻟ ،３ﻗصﻴدې او ﻣخﻤسﻮﻧﻪ)(*) ﻳ ３شتﻪ دي چ ３ﻣﻮږ تﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي د شعر او
ادب د ﻗﻮت ＊ﻪ ＇رگﻨدوﻳﻲ کﻮﻻى شﻲ.
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صدرخان خ＂ک پﻪ ＄ﻮاﻧ ９ک ３ﻟﻪ خپﻞ پﻼر سره د ﻣﻠﻲ ﻣبارزې د ډگر او سﻨگر ﻣﻠگرى
و .وروستﻪ ﻳ ３بﻴا د اﻓضﻞ خان خ＂ک د سردارۍ پر ﻣﻬال پﻪ  ١١٢٠ﻫـ  .ق  .ک ３د ！ﻴري د
ﻓﻮجدار دﻧده ترسره کﻮﻟﻪ.
د صدرخان خ＂ک ژوﻧد تر  ١١٢٤ﻫـ  .ق .کال پﻮرې باوري دى .تر دﻏﻪ کاﻟﻪ پﻮرې
اﻓضﻞ خان خ＂ک د خپﻞ اثر ((تارﻳخ ﻣرصع)) د پﻴ＋ﻮ پﻪ بﻬﻴر ک ３د ده ﻧﻮم راوړى دى .تر دې
وروستﻪ بﻴا ﻧﻪ ده جﻮتﻪ چ ３تر کﻮﻣﻪ پﻮرې بﻪ ژوﻧدى و .دﻟتﻪ د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻐﻪ شعر راوړو
چ ３د خپﻞ پﻼر (خﻮشحال خان خ＂ک)پﻪ ﻣ７ﻳﻨﻪ ﻳ ３د وﻳرﻧ ３پﻪ ډول وﻳﻠﻰ دى:

ﻧﻮر دې واړو ﻓرزﻧداﻧﻮ درتﻪ شا ک７ه
ﻣگر ستا پﻪ خدﻣت ﻣا ت７ﻟ ３ﻣﻼ ده
کﻪ دې ﻧﻮر اوﻻد دوﻟت وگا！ﻪ ﻣﻮږ تﻪ
ﻟﻮﻳﻪ گ＂ﻪ د دوﻟت د تا رضا ده
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کﻪ تﻪ وﻻړې زه دې وسپارﻟﻢ ﻏﻢ تﻪ
دا دې ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻤخﻮاري ک７ې زﻣا ده
چ ３ستا ﻏﻢ پﻪ سر ﻟرم زﻣا ＇ﻪ ﻏﻢ دى
ستا د ﻏﻢ ساﻳﻪ زﻣا پﻪ سر ﻫﻤا ده
ستا ﻟ ８ﻏﻢ بﻪ زه ﻫرگز پرې بدل ﻧﻪ ک７م
پﻪ دﻧﻴا چ＇ ３ﻪ ﻫﻮس خﻮ＊ﻲ ﻫﻮا ده
تﻪ ﻣ ７حﻮت ک ３سﻨﻪ زر سﻞ دوﻳﻤﻪ خﻮر وه
ورځ جﻤعﻪ د ＇ا＊ت پﻪ وخت دې بﻴﻠﻪ سا ده
ﻻ بﻪ کﻠﻪ شﻲ سبا ((صدر خﻮشحاﻟﻪ))
د أشﻨا د دﻳدن ژﻣﻨﻪ پﻪ سبا ده

＇رگﻨدوﻧ３
غزل :د ﻧظﻢ ﻳﻮ ډول دی چ ３د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ５ر ﻳ ３ﻟﻪ پﻨ％ﻮ ＇خﻪ تر پﻨ％ﻠسﻮ پﻮرې وي！ .ﻮل
بﻴتﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻳﻮ وزن وي او د ﻗصﻴدې پﻪ ＇５ر پﻪ ﻗاﻓﻴﻪ ک ３ﻟﻪ ﻣطﻠع ＇خﻪ پ５روي کﻮي .ﻟﻮﻣ７ي
بﻴت تﻪ ﻳ(( ３ﻣطﻠع)) او وروستﻲ بﻴت تﻪ ﻳ(( ３ﻣﻘطع)) واﻳﻲ.
قص ده :ﻟﻐﻮي ﻣعﻨا ﻳ ３ﻗصد او اراده ده او پﻪ ادبﻲ اصطﻼح د ﻧظﻢ ﻫﻐﻪ ډول دى چ ３تر
ﻳﻮې ﻣطﻠع ﻻﻧدې وﻳﻞ ک８５ي .د بﻴتﻮﻧﻮ شﻤ５ر ﻳ ３ﻣعﻤﻮ ًﻻ تر ﻏزل زﻳات ﻟﻪ شپاړسﻮ بﻴتﻮﻧﻮ تر
 ٢٠٠پﻮرې او ﻳا ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻪ زﻳات ﻫﻢ رس５دﻻی شﻲ .ﻫره ﻗصﻴده ﻳﻮه ﻣطﻠع ،ﻣﻘطع ،ﻧسﻴب او
تشبﻴب (تﻐزل) ﻫﻢ ﻟري.
مخمس :د شعر ﻳﻮ ډول دى چ ３ﻣطﻠع او بﻨدوﻧﻪ ﻳ ３پﻨ％ﻪ پﻨ％ﻪ ﻣسرۍ ﻟري .پﻨ％ﻪ واړه
ﻣسرۍ ﻳ ３ﻳﻮ ډول ﻗاﻓﻴﻪ ﻟري .بﻨدوﻧﻪ ﻳ ３پﻨ％ﻪ پﻪ ﻳﻮې ﻗاﻓﻴ ３او شپ８م ﻟﻪ ﻣطﻠع سره ﻫﻢ ﻗاﻓﻴﻪ
وي.
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د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
د خﻮشحال خان خ＂ک د ﻓرﻫﻨگﻴاﻟﻴﻮ زاﻣﻨﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک ３صدرخان خ＂ک ﻫﻢ
د ﻟﻮړعﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ شخصﻴت خاوﻧد دى .ﻧﻮﻣﻮړى پﻪ عﻠﻤﻲ شخصﻴت سربﻴره،
پﻴاوړى شاعر ﻫﻢ و .پﻪ شعروﻧﻮ ک ３ﻳ ３خپﻞ ﻧﻮم صدر خﻮشحال راوړى دى .ﻟﻪ ده
＇خﻪ د ((دﻟ ９شﻬ(( ،))９ادم خان درخاﻧ(( ،))９ﻣعجزات رسﻮل)) او ((د حضرت
عﻠﻲ جﻨگﻨاﻣﻪ)) پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻨظﻮم ﻟﻴکﻠﻲ آثار راپات ３دي .د اشعارو د ﻳﻮان ﻳ ３تراوسﻪ
ﻻس تﻪ ﻧﻪ دى راﻏﻠﻰ .خﻮاره واره شعروﻧﻪ ﻳ ３شتﻪ دي .تر  ١١٢٤ﻫـ  .ق .کال پﻮرې
ﻳ ３ژوﻧد باوري دى.

ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
 _١زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ پﻪ خپﻞ خپﻞ وار پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
 _٢زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ ب５ﻞ ک７اى شﻲ :ﻳﻮه ډﻟﻪ دې ﻟﻪ ﻣتﻦ ＇خﻪ ((خاص
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ)) او بﻠﻪ ډﻟﻪ دې ((صﻔتﻮﻧﻪ)) ﻟست ک７ي .د دواړو ډﻟﻮ استازي دې ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ تر
ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
 uبﻴا دې د ﻳﻮې ډﻟ ３استازى ﻳﻮ ﻳﻮ خاص ﻧﻮم پرتخت ３وﻟﻴکﻲ ،د بﻠ ３ډﻟ ３زده کﻮوﻧکﻲ
دې ﻫﻐﻪ پﻪ ﻣﻨاسب ３جﻤﻠ ３ک ３وکاروي.
 uد بﻠ ３ډﻟ ３استازى دې ﻟست ک７ي صﻔتﻮﻧﻪ پرتخت ３وﻟﻴکﻲ او د ﻫﻐ ３بﻠ ３ډﻟ ３ﻳﻮ ﻳﻮ
تﻦ دې ﻫﻐﻪ پﻪ ﻣﻨاسب ３جﻤﻠ ３ک ３وکاروي.
＄ _٣ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣتﻦ د ﻣﻔﻬﻮم او ﻣحتﻮا پﻪ اړه زده ک７ي ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻮرو
！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
 _٤دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
 uصدرخان خ＂ک کﻮم کتابﻮﻧﻪ ﻟﻴکﻠﻲ دي؟
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 uتاس ３د صدرخان د ادبﻲ شﻬرت ﻻﻣﻞ ＇ﻪ گ２ئ؟
 uپﻪ ﻣتﻦ ک ３د صدرخان خ＂ک ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ي شعر ＇خﻪ ﻣﻮ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم واخﻴست؟
 _٥د دې ﻻﻧدې پﻮ＊تﻨ ３سﻢ ＄ﻮاب پﻪ پﻨسﻞ پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ:
اﻟﻒ :دﻟ ９او شﻬ ９ﻣﻨظﻮﻣﻪ کﻴسﻪ خﻮشحال خان خ＂ک ﻟﻴکﻠ ３ده.
ب :عبداﻟﻘادر خان خ＂ک ﻟﻴکﻠ ３ده.
ج :صدرخان خ＂ک ﻟﻴکﻠ ３ده.
د :ﻟﻪ دې پﻮرتﻪ شاعراﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﻟﻴکﻠ. ３
 uد ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ جﻤﻠﻮ پﻪ تشﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻨاسب ３کﻠﻤ ３وکاروئ:
 uصدرخان خ＂ک د  ..................زوى و.
 uادم خان درخاﻧ ................... ９پﻪ ﻧظﻢ ﻟﻴکﻠﻰ دى.
 uصدرخان تر  ...................کال پﻮرې ژوﻧدى و.

کﻮرﻧ ９دﻧده
د خپﻠ ３سﻴﻤ ３د کﻮم پ５ژﻧدﻟﻲ شاعر د ژوﻧد او شعر پﻪ ﻫکﻠﻪ پﻪ کﻮر ک ３ﻟﻨ ６ﻣعﻠﻮﻣات
وﻟﻴکئ او د بﻠ ３ورځ پﻪ درسﻲ ساعت ک ３ﻳ ３د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ ﻣخک ３وﻟﻮﻟئ.

ادبﻴات ﻳﻮازې شعر او ﻧثر ﻧﻪ دى ،ﻫر ＇ﻪ چ ３پﻪ ﻟﻮستﻮﻧکﻮ او اور４دوﻧکﻮ
ﻣثبتﻪ اﻏ５زه وک７ي ،پﻪ خپﻠﻪ د ادب ﻳﻮ ډول دى.
(اﻧاتﻮل ﻓراﻧس)
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اتﻪ وﻳشتﻢ ﻟﻮست

د ولسﻲ ادب ډولﻮنه او
＄انگ７تﻴاوې

ـ تاس ３پﻪ خپﻠ ３سﻴﻤ ３ک ３داس＇ ３ﻮک پ５ژﻧئ چ ３ﻧاﻟﻮستﻲ وي ،خﻮ شعروﻧﻪ
واﻳﻲ؟
ـ داس＇ ３ﻮک درﻣعﻠﻮم دى چ ３کﻠﻪ کﻴس ３واﻳﻲ ﻧارې او ﻏ８وﻧﻪ ﻫﻢ پک ３پﻪ خﻮاږه
ﻏ ８واﻳﻲ.
ﻫر وﻟس دوه ډوﻟﻪ ادبﻴات ﻟري :ﻳﻮ ﻳ ３ﻫﻐﻪ ﻟﻴکﻠﻲ ادبﻴات دي چ ３پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک３
د باسﻮاده وگ７و ﻟﻪ خﻮا راﻣﻨ％تﻪ ﻳا وﻳﻞ شﻮي ،ﻟﻴکﻞ شﻮي او خﻮﻧدي شﻮي دي .او
بﻞ ﻫﻐﻪ ادبﻴات دي چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻧاﻟﻮستﻮ ﻳا ب ３سﻮاده او عاﻣﻮ وﻟسﻲ وگ７و ﻟﻪ خﻮا
راﻣﻨ％تﻪ ﻳا وﻳﻞ شﻮي او پﻪ شﻔاﻫﻲ ب２ﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧسﻞ ＇خﻪ بﻞ تﻪ ﻟ８５دﻳدﻟﻲ وي .دې
ادبﻴاتﻮ تﻪ ((وﻟسﻲ ادبﻴات)) واﻳﻲ چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３پرې پﻪ ﻟﻨ ６ډول بحث کﻮو او
د ﻫﻐﻮ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ درپ５ژﻧﻮ:
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وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ تﻪ شﻔاﻫﻲ او ﻓﻮﻟکﻠﻮري ادبﻴات ﻫﻢ واﻳﻲ .دا ادبﻴات د ﻫر وﻟس او ！ﻮﻟﻨ ３د
ادبﻴاتﻮ د تارﻳخ ستره او ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ جﻮړوي.
پ＋تﻮن وﻟس د اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د ﻳﻮې سترې برخ ３پﻪ تﻮگﻪ د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ډ４ره ب６اﻳﻪ
او ارز＊تﻤﻨﻪ پاﻧگﻪ ﻟري .زﻣﻮږ خﻠکﻮ د پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３خپﻠ ３ډ４رې ﻫﻴﻠ ،３ارﻣاﻧﻮﻧﻪ،
ﻏﻮ＊تﻨ ،３خﻮ＊ ،９ﻏﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻴﻨ ３او د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻧﻮر ډ４ر ک７ه وړه پﻪ خپﻠﻮ وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ک３
ﻣﻨعکس ک７ي دي او ﻫﻐﻪ بﻴا پﻪ شﻔاﻫﻲ ډول ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧسﻞ ＇خﻪ بﻞ تﻪ ﻟ８５د４دﻟﻲ او تر ﻣﻮږه
رارسﻴدﻟﻲ دي.
عام وﻟسﻲ وگ７ي کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ډ４ر ﻳ ３ﻟﻴک ﻟﻮست ﻧشﻲ کﻮﻟﻰ ،خﻮ پﻴاوړى ﻫﻨري او ادبﻲ
ذوق ﻟري .دوى خپﻞ دﻏﻪ ادبﻲ ذوق د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ پﻪ ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ کاﻟبﻮﻧﻮ ک＄ ３ا４ﻮي ،پ３＋５
او ﻣﻮضﻮعات پﻪ ډ４ره ساده ،خﻮږه ژبﻪ او پﻪ زړه پﻮرې ب２ﻪ بﻴاﻧﻮي.
د پ＋تﻮ وﻟسﻲ ادبﻴات ﻟﻮﻣ７ى پﻪ دوو سترو برخﻮ و４شﻞ ک８５ي:
ﻣﻨظﻮم وﻟسﻲ ادبﻴات ،ﻧثري وﻟسﻲ ادبﻴات

ﻟﻮﻣ７ي _ ﻣﻨظﻮم وﻟسﻲ ادبﻴات:
د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ﻣﻨظﻮﻣﻪ برخﻪ زﻣﻮږ د وﻟس د ﻫﻨري او ادبﻲ استعداد ډ４ره پﻪ زړه پﻮرې
ارز＊تﻨاکﻪ ﻣعﻨﻮي شتﻤﻨﻲ او پاﻧگﻪ ده .د ادبﻴاتﻮ دا برخﻪ ﻣﻮږ د خپﻞ وﻟس د ！ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻳﻮه
ر＊تﻴﻨ ３ﻫﻨداره بﻠﻠﻰ شﻮ.
د پ＋تﻮ ﻣﻨظﻮم وﻟسﻲ ادبﻴات پﻪ دوو ＇اﻧگﻮ و４شﻞ ک８５ي :ﻳﻮې تﻪ ﻳ ３عام وﻟسﻲ شعروﻧﻪ ﻳا
سﻨدرې واﻳﻲ او بﻠ＇ ３اﻧگ ３تﻪ ﻳ ３خاص ３وﻟسﻲ سﻨدرې ﻳا شعروﻧﻪ واﻳﻲ.
عام وﻟسﻲ شعروﻧﻪ ﻳا سﻨدرې :ﻫﻐﻪ شعروﻧﻪ دي چ ３شاعر ﻳا وﻳﻨاوال ﻳ ３ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ دي
او د ！ﻮل وﻟس گ ６ﻣال بﻠﻞ ک８５ي .پﻪ دې شعروﻧﻮ ک ３دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ شاﻣﻞ دي:
( )١د ﻣﻴﻨدو سﻨدرې ( )٢د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ سﻨدرې ( )٣ﻣﻨظﻮم اړوﻧﻪ (چﻴستاﻧﻮﻧﻪ) (٤ﻟﻨ６ۍ
( )٥سروکﻲ ( )٦د ات ０ﻧارې ( )٧د ﻧکﻠﻮﻧﻮ ﻧارې ( )٨کاک７ۍ ﻏاړې ( )٩تارﻳخﻲ ﻧارې ()١٠
ﻣﻨظﻮم ﻓاﻟﻮﻧﻪ ( )١١ﻣﻨظﻮم ﻣتﻠﻮﻧﻪ ( )١٢د ＊％ﻮ سﻨدرې او ﻧﻮر.
خاص ３وﻟسﻲ سﻨدرې :دا ﻫﻐﻪ سﻨدرې ﻳا شعروﻧﻪ دي چ ３وﻳﻨاوال او شاعران ﻳ ３پﻪ
وﻟس ک ３ﻣعﻠﻮم او پ５ژﻧدل شﻮي وگ７ي دي.
دا شعروﻧﻪ دا ﻻﻧدې ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري:
( )١رباعﻲ (ﻣﻘام) ( )٢ﻏزل (بدﻟﻪ) ( )٣چاربﻴتﻪ ( )٤ﻟﻮبﻪ( )٥بگت )٦( ９داستان
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دوﻳﻢ _ ﻧثري وﻟسﻲ ادبﻴات:
وﻟسﻲ ﻧثروﻧﻪ ﻫﻐﻪ اوږدې او ﻟﻨ６ې خﻮږې ادبﻲ وﻳﻨاوې دي چ ３پﻪ وﻟس ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ
ک８５ي .دﻏﻪ وﻳﻨاوې د ！ﻮل وﻟس ﻟﻪ خﻮا کره او پخ ３شﻮې او بﻴا خﻮﻟﻪ پﻪ خﻮﻟﻪ ،سﻴﻨﻪ پﻪ سﻴﻨﻪ
د پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３ﻟﻪ ﻳﻮه پ＋ت ﻳا ﻧسﻞ ＇خﻪ بﻞ تﻪ ﻟ８５دﻳدﻟﻲ دي.
د پ＋تﻮ ﻣﻨثﻮر وﻟسﻲ ادبﻴات ډ４ر ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟري＇ ،ﻮ ﻣشﻬﻮر ﻳ ３دا دي:
( )١وﻟسﻲ ﻧکﻠﻮﻧﻪ ( )٢وﻟسﻲ کﻴس )٣( ３ﻣﻨثﻮر ﻣتﻠﻮﻧﻪ ( )٤اصطﻼحات او ﻣحاورې ()٥
！ﻮک！ ３کاﻟ )٦( ３وﻟسﻲ ﻧﻨدارې ( )٧رﻣزوﻧﻪ او کﻨاﻳ )٨( ３تکﻴﻪ کﻼﻣﻮﻧﻪ ( )٩کرک ３او اﻧگﻴرﻧ３
( )١٠ست７ي ﻣﻪ شﻲ او پﻪ ﻣخﻪ ＊ﻪ ( )١١دعاوې او ＊ﻴراوې ( )١٢کﻴس )١٣( ９رواﻳات او ﻧﻮر.
ﻣﻮږ د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ د ﻣﻨظﻮﻣﻮ او ﻣﻨثﻮرو برخﻮ ﻟﻨ６ه پﻴژﻧدﻧﻪ وک７ه او د ﻫﻐﻮ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ
ډوﻟﻮﻧﻮ ﻣﻮ ﻳﻮازې ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻴستﻞ ،د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ پﻮره پ５ژﻧدﻧﻪ اوب５ﻠگ ３بﻪ ﻳ ３پﻪ وروستﻪ
ﻟﻮړو ！ﻮﻟگﻴﻮ ک ３وﻟﻮﻟئ .دﻟتﻪ د دې ادبﻴاتﻮ ＄ﻴﻨ ３ډ４رې عاﻣ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３ﻫﻢ درپﻴژﻧﻮ:
 _١وﻟسﻲ ادبﻴات د ﻣﻮضﻮع پﻪ ﻟحاظ د وﻟسﻲ او کﻠﻴﻮاﻟﻲ ژوﻧد او ！ﻮﻟﻨﻴزو اړﻳکﻮ ＊ﻪ
＇رگﻨدوﻳﻲ کﻮي .وﻟسﻲ کﻠﻴﻮال ژوﻧد او چاپﻴرﻳال پک ３ﻣﻨعکس کﻴ８ي.
 _٢د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ (ﻧظﻢ او ﻧثر) ژبﻪ ډ４ره ساده ،سﻮچﻪ او د خﻠکﻮ ﻟﻪ ور＄ﻨ ９ﻣحاورې
سره برابره وي.
 _٣پﻪ دې ادبﻴاتﻮ ک ３ډ４رې ﻟﻮړې ﻣباﻟﻐ ３او ﻟﻪ حﻘﻴﻘتﻪ ﻟ５رې خبرې ﻧﻪ ﻟﻴدل ک８５ي.
 _٤د پردﻳﻮ ژبﻮ اﻏ５زې پﻪ دې ادبﻴاتﻮ ک ３ډ４رې کﻤ ３دي.
 _٥دا چ ３د دې ادبﻴاتﻮ زﻳاتﻪ برخﻪ د ﻧاﻟﻮستﻮ او ب５سﻮاده وگ７و د ذﻫﻦ او ﻓکر ﻣحصﻮل
ده او راﻣﻨ％تﻪ کﻮوﻧکﻲ ﻳ ３پﻪ وﻟس ک ３اوس８５ي د خپﻞ ژوﻧد د چاپﻴرﻳال زﻳات ﻣساﻳﻞ پک３
ک ﻣ اﻧعکاس ﻣﻮﻣﻲ.
 _٦پﻪ وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ک＊ ３کﻠﻰ واﻟﻰ ،ر＊تﻴﻨﻮاﻟﻰ او أساﻧﻮاﻟﻰ پﻪ ډ４ره ＊ﻪ ب２ﻪ ＄ان ＊کاره کﻮي.
دا چ ３زﻣﻮږ وﻟسﻲ ادبﻴات زﻳاتره پﻪ وﻟس ک ３پﻪ ﻧاﻟﻴکﻠ ３ب２ﻪ خﻮاره واره شتﻪ ،د دې
ﻟپاره چ ３ﻟﻪ ﻫ５رﻳدﻧ ３او ورک５دﻧ ３وژﻏﻮرل شﻲ ،باﻳد د ﻫﻐﻮ را！ﻮﻟﻮﻟﻮ او پﻪ کتابﻲ ب２ﻪ چاپ او
خپروﻟﻮ تﻪ ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻲ.
دﻟتﻪ د وﻟسﻲ ﻣﻨظﻮم ادب ﻟﻪ ډوﻟﻮﻧﻮ ＇خﻪ د چاربﻴت ،３ﻧﻴﻤک ９او ب／ت＇ ９ﻪ برخ ３د
ب５ﻠ ３／پﻪ تﻮ－ﻪ راوړو:
 _١چاربﻴتﻪ :د پ＋تﻮ د وﻟسﻲ شعروﻧﻮ ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر او پﻪ زړه پﻮرې ډول دى چ ３اوږده
اوږده حﻤاسﻲ او عشﻘﻲ ډول ډول ﻣضاﻣﻴﻦ پک ３راوړل ک８５ي .ﻳﻮ سر ﻟري او ورپس ３بﻨدوﻧﻪ
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را＄ﻲ .د ﻫر بﻨد پﻪ پاى ک ３ﻗاﻓﻴﻪ تکرارﻳ８ي:
سر :پﻪ چپ ک ３ډال پﻪ ＊ﻲ خﻨجر ﻧﻴسﻤﻪ ﻏﻠﻴﻢ تﻪ ﻣخﻪ برابر ﻧﻴسﻤﻪ
ﻳا بﻪ پﻪ سرو وﻳﻨﻮ کﻔﻦ شﻲ زﻣا
ﻳا بﻪ ﻟﻪ صدﻗﻪ خپﻞ وطﻦ شﻲ زﻣا
×××
پﻪ ﻏﻮږو واوره واړه پاک ３زﻣا
بﻨد :پﻪ دروﻏﻮ ﻧﻪ دي دﻏﻪ ﻻپ ３زﻣا
کﻪ چ５رې برﻳد ﻣ ３ﻳﻮ ＄ﻞ راﻏﻰ پﻪ تا پﻮه شﻪ اجﻞ دى دا چ ３راﻏﻰ پﻪ تا
ﻣاتﻪ وصﻴت د ﻣﻮر او پﻼر شﻮى دى پﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ ﻧﻪ پﻪ ＇ﻮ ＇ﻮ وار شﻮى دى
ﻣختﻮرن ﻣﻪ شئ پﻪ ﻣحشر زاﻣﻨﻮ
د ﻧﻨ ，پر ＄اى ورکﻮئ سر زاﻣﻨﻮ
وصﻴت د پﻼر بﻪ －اﻫﻲ ﻫ５ر ﻧﻪ ک７ﻣﻪ ＇ﻮ ＄ان د ﻫﻐﻪ پﻼر پﻪ ＇５ر ﻧﻪ ک７ﻣﻪ
ﻳا بﻪ پﻪ سرو وﻳﻨﻮ کﻔﻦ شﻲ زﻣا
کﻠﻪ بﻪ ﻫ５ر د پﻼر سخﻦ شﻲ زﻣا
 _٢ﻧﻴﻤک :９دا ﻳﻮ ډول وﻟسﻲ شعر دى چ ３ﻟﻪ ﻟﻨ６ﻳﻮ سره ﻳﻮ ＄اى وﻳﻞ ک８５ي .دوه ﻣسرۍ
وي چ ３کﻠﻪ دواړه برابرې او کﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ６ه او بﻠﻪ اوږده وي.
شﻴﻨﻮارې ﻟﻮﻧ／ﻴﻨﻪ
ب５ﻠ／ﻪ :پاس پﻪ باړه ک ３اوبﻪ ６－ې وډې ＄ﻴﻨﻪ
 _٣ب／ت :９د پ＋تﻮ ﻳﻮ ﻏﻮره او خﻮږ وﻟسﻲ شعر دى .د چاربﻴتﻮ پﻪ ＇５ر ﻳﻮ سر ﻟري چ ３پﻪ
عﻤﻮﻣﻲ ډول ﻳﻮ بﻴت وي .دا شعر ﻟﻪ ساز سره پﻪ ډ４ره ت５زه او خﻮﻧدوره ب２ﻪ وﻳﻞ ک８５ي.
ﻻړه د －ﻮدر پﻪ ﻟﻮرې ﻣا وﻳﻞ ارﻣان دى
دې وﻳﻞ خﻔﻪ ﻧﻪ ش ３ﻳاره خداى ﻣﻬربان دى
ﻻړه د －ﻮدر پﻪ ﻟﻮرې ﻗدم پﻪ ﻧاز کا
ﻣستﻪ خﻴاﻟﻲ －ره جﻠ ９دورې د باز کا
ﻧﻦ ﻳ ３رﻗﻴبان بﻠﻠﻲ ورسره راز کا
ﻣ ７بﻪ شﻢ طاعﻮن بﻪ ﻣ ３شﻲ ﻣرض －ران دى
د ﻣتﻦ ﻟﻨ６ﻳز:
وﻟسﻲ ادبﻴات د ﻫر وﻟس د ادبﻴاتﻮ د تارﻳخ ﻳﻮه ＄اﻧگ７ې او ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ
جﻮړوي .دا ادبﻴات ﻫﻢ پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سر ک ３پﻪ ﻧظﻢ او ﻧثر ب５ﻠﻴ８ي او بﻴا ﻫره برخﻪ ﻳ３
＄اﻧتﻪ ب５ﻞ ب５ﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ او شکﻠﻮﻧﻪ ﻟري .وﻟسﻲ ادبﻴات ﻳﻮ ﻟ ７داس＄ ３اﻧگ７ﻧ ３ﻟري چ３
د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻟﻴکﻠﻮ ادبﻴاتﻮ ＇خﻪ ب５ﻠﻴ８ي .د دې ﻟپاره چ ３د دﻏﻮ ادبﻴاتﻮ زﻳاتﻪ
برخﻪ ﻧاﻟﻴکﻠ ３ده ،باﻳد چ ３را！ﻮﻟﻪ او ﻟﻪ ورک５دو او ﻫ５رﻳدو ＇خﻪ وژﻏﻮرل شﻲ.
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ﻓعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
＄ _١ﻴﻨ ３زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻣتﻦ د ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ پﻪ تر ﻣخ ３پﻪ ﻟﻮړ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.
！ _٢ﻮﻟگﻰ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻣﻨظﻮﻣﻮ وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ﻟ５ست
ک７ي او بﻠﻪ دې د ﻣﻨثﻮرو ادبﻴاتﻮ د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ .بﻴا دې د ﻫرې ډﻟ ３استازى
ﻫﻐﻪ د ！ﻮﻟگﻲ پر ﻣخ ک ３وﻟﻮﻟﻲ.
 _٣زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راوبﻠﻞ شﻲ او د وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ پﻪ اړه دې خپﻞ
ﻣعﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي.
 _٤دې ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳئ:
 uوﻟسﻲ ادبﻴات پﻪ ﻧﻮرو کﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد８４ي؟
 uوﻟسﻲ ادبﻴات کﻮﻣ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې ﻟري؟
 uوﻟسﻲ شاعران ﻣعﻤﻮ ًﻻ کﻮم وگ７ي وي؟
 uعام وﻟسﻲ شعروﻧﻪ او خاص وﻟسﻲ شعروﻧﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 uد ﻧثري وﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ ﻣشﻬﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ کﻮم دي؟
 _٥پﻪ ﻻﻧدې جﻤﻠﻮ ک ３تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ پﻪ پﻨسﻞ سره ډک ک７ئ:
 uوﻟسﻲ شاعران زﻳاتره  ................وگ７ي وي.
uوﻟسﻲ ادبﻴاتﻮ تﻪ  .............ﻳا  ................ادبﻴات ﻫﻢ واﻳﻲ.
 uﻫﻐﻪ وﻟسﻲ شعروﻧﻪ چ ３شاعر ﻳ ３ﻣعﻠﻮم وي  ............ورتﻪ واﻳﻲ.
 uﻫﻐﻪ وﻟسﻲ شعروﻧﻪ چ ......... ３ﻳ ３ﻣعﻠﻮم ﻧﻪ وي  ..........ﻳ ３بﻮﻟﻲ.
 _٦ﻣتﻦ پﻪ ﻏﻮر وﻟﻮﻟئ ،صﻔتﻮﻧﻪ پک ３پﻪ ﻧ＋ﻪ او پ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ﻳ ３وﻟﻴکئ.

کﻮرﻧ ９دﻧده
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮر ک ３پ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ ﻳﻮه ﻓﻮﻟکﻠﻮري کﻴسﻪ ،ﻳا ＇ﻮ ﻟﻨ６ۍ او ﻳا ﻫﻢ
＇ﻮ ﻣتﻠﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３دې د ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تر ﻣخ ３وﻟﻮﻟﻲ.
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وﻳﻴپانگه (لغتﻮنه)
((اﻟﻒ))
اجتﻤاع！ :ﻮﻟﻨﻪ
احسﻦ تﻘﻮﻳﻢ :پﻪ ＊کﻠﻲ ب２ﻪ او صﻮرت
اخﻮت :وروري
ارکسترا :ډﻟﻪ ﻳﻴزه ﻣﻮسﻴﻘﻲ
ازل :ﻫﻐﻪ وخت چ ３پﻴﻞ ﻳ ３ﻧﻪ وي ﻣعﻠﻮم
استازى :ﻧﻤاﻳﻨده
استازﻳتﻮب :ﻧﻤاﻳﻨده گﻲ
اسعار :پﻴس３
اﻏﻴزﻧاک :تاثﻴرﻟروﻧکﻰ
آﻓت :ﻣصﻴبت ،ﻏﻢ
اﻓراط :ﻟﻪ اﻧدازې زﻳات
اﻗﻠﻴﻢ :آب و ﻫﻮا
اﻣان :اﻣﻦ
اﻧدړ :ﻳﻮه پ＋تﻨﻲ ﻗبﻴﻠﻪ ده
اﻧس و جﻦ :اﻧسان او پﻴرى
اﻧ％ﻮر گري :رساﻣﻲ
اوس ﻣﻬال :حال ،اوس زﻣاﻧﻪ
اﻳﻴﻦ :ﻻر ،ﻣسﻠک ،عﻘﻴده ،دﻳﻦ
ا＇کزى :ﻳﻮه پ＋تﻨﻲ ﻗبﻴﻠﻪ ده
اړه :ارتباط
اړوﻧدتﻴا :ﻣربﻮطﻮاﻟﻰ
اړﻳﻨﻪ :ضروري

((ب))

بارکزى :ﻳﻮه پ＋تﻨﻲ ﻗبﻴﻠﻪ ده
برخﻠﻴک :سر ﻧﻮشت
برخﻤﻦ :برخﻪ وال ،وﻧ６ه ﻟروﻧکﻰ
برﻫﻢ :گ６وډ
بﻨس :بﻨﻴاد ،تﻬداب
بﻬﻴر :جرﻳان
بﻮختﻴاوې :ﻣشﻐﻮﻟﻴتﻮﻧﻪ
بﻮستان :ب ،０باغ
ب６اى :شتﻤﻦ ،ﻏﻨﻲ

ب６اﻳﻨﻪ :شتﻤﻨﻲ
ب６اﻳﻲ :شتﻤﻨﻲ
ب２ﻪ :شکﻞ
ب５ﻠگﻪ :ﻣثال

((پ))

پاﻧگﻪ وال :سرﻣاﻳﻪ ﻟروﻧکﻰ
پاﻧگﻪ :سرﻣاﻳﻪ ،شتﻤﻨﻲ
پراگراف :د ﻟﻴکﻨ ３ﻳﻮه برخﻪ
پردﻳس :ﻣساﻓر
پرﻣختﻴا :پرﻣختگ ،وده
پر４ک７ه :ﻓﻴصﻠﻪ
پﻼزﻣ５ﻨﻪ :پاﻳتخت
پﻮ＊ﻠﻰ :پﻮ＊ﻞ شﻮى
پﻴاوړى :ﻗﻮي＄ ،ﻮاکﻤﻦ
پﻴرودل :اخﻴستﻞ ،راﻧﻴﻮل
پ７او :ﻣرحﻠﻪ
پ） :آﻫﻨگر
پ５ژﻧدگﻠﻮي :پﻴژﻧدﻧﻪ

((ت))

تجﻤﻞ＊ :کﻠﻲ کﻴدل ،سﻴﻨگار شﻮى
ترکﻴب :گ６ون ،ﻳﻮ ＄اى شﻮى
تصﻤﻴﻢ :ﻫﻮډ ،اراده ،عزم
تصﻮﻳب :پرﻳک７ه ،ﻓﻴصﻠﻪ ،حکﻢ کﻮل
تعادل :برابري
تﻤﻨا :ﻫﻴﻠﻪ ،آرزو
تﻮربخﻦ :تﻮر تﻪ ورتﻪ
تﻮﻏﻨدى :راک
تﻮکﻢ :ﻧسﻞ ،ﻧژاد
ت５ر ﻣﻬال :ت５ره زﻣاﻧﻪ

((ټ))

！اکﻠﻰ :تعﻴﻴﻦ شﻮى
！ا！ﻮبﻰ :ﻫ５ﻮاد ،د اوسﻴدﻧ＄ ３اى
！ﻮﻟگﻴﻮال :ﻫﻢ صﻨﻔﻴان
！ﻮﻟﻨﻴز :اجتﻤاعﻲ
！ﻮﻟگﻪ :ﻣجﻤﻮعﻪ
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((ج))
جاوﻳدان :ﻫﻤ５شﻨﻰ ،تﻠپات３
جﻼ وطﻨﻲ :ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد ＇خﻪ ﻟﻴرې کﻴدل
جﻨﻮن :ﻟﻴﻮﻧتﻮب
جﻮتﻴ８ي :ﻣعﻠﻮﻣﻴ８ي＇ ،رگﻨد８４ي
جﻮگﻪ :سﻴال ،وړ

((ځ))

＄اﻧگ７ﻧﻪ＄ :اﻧگ７تﻴا ،خصﻮصﻴت ،خاص واﻟﻰ
＄پﻠﻰ！ :کﻮل شﻮى ،وﻫﻞ شﻮى ،خﻮار ،ﻏﻤجﻦ
＄ﻮاک :ﻗﻮت ،زور
＄ﻮاکﻤﻦ :د زرو او ﻗﻮت خاوﻧد

((څ))

＇ا＊ت :کچﻪ ﻏرﻣﻪ
＇رگﻨدتﻴا :ﻣعﻠﻮﻣﻮاﻟﻰ
＇７５ﻧ :３تحﻘﻴﻘات
＇＋تﻦ :خاوﻧد

((چ))

چاپﻴرﻳال :ﻣحﻴط ،شاو خﻮا ،ﻣاحﻮل
چارواکﻰ :د واک او صﻼحﻴت خاوﻧد
چﻤتﻮ :برابر ،اﻣاده
چﻮر :ﻏﻼ ،تاﻻ

((ح))

حﻤد :د خداى ستاﻳﻨﻪ
حﻤدﻳﻪ :ستاﻳﻨﻴز شعر او وﻳﻨا

((خ))

خﻮاخﻮږي :ﻫﻤدردي
خﻮاره واره :تﻴت و پرک
خﻮاشﻴﻨﻲ :خپگان
خﻮﻧدي :ﻣحﻔﻮظ ،ساتﻞ شﻮى
خﻴرﻳﻪ :خﻴر رسﻮوﻧکﻰ

((د))

درﻧاوى :درﻧ＋ت ،احترام
درﻳ :＃ﻣﻮﻗﻒ
دستﻮر :حکﻢ
دﻫشت :وﻳره ،ډار
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دود:

رواج

((ډ))

ډاﻟ :９سﻮﻏات ،تحﻔﻪ
ډبرﻳﻦ :ﻟﻪ ډبرې جﻮړ شﻮى
ډﻟﻪ ﻳﻴز :گروپﻲ ،پﻪ گ６ه
ډگر :ﻣﻴدان

((ذ))

ذات:

اصﻞ ،ﻣاﻫﻴت ،وجﻮد

((ر))

راتﻠﻮﻧکﻰ ﻣﻬال :راتﻠﻮﻧکﻰ وخت/زﻣاﻧﻪ
راﻧﻐ＋تﻰ :راﻧﻐاړﻟﻰ ،راچاپﻴر ک７ى
رب７ول＄ :ﻮرول
رعاﻳت :ﻣراعت کﻮل ،پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل
رﻓاه :سﻮکاﻟﻲ ،ﻫﻮساﻳﻨﻪ
رﻧ :＃ﻧاروﻏﻲ
روحاﻧﻲ :ﻣذﻫبﻲ ﻻر＊ﻮد
روزﻧﻴز :تربﻴتﻲ
روږدى :عادت ،ﻣعتاد

((ز))

زﻏﻤﻞ :تحﻤﻞ کﻮل
زﻧار :د ﻏاړې پ７ى او رس９
زوال :ﻟﻪ برﻣﻪ ﻟﻮﻳدل ﻳا ﻏﻮر５＄دل
زوک７ه :زﻳ８ﻳدﻧﻪ
زﻳار :زحﻤت ،کﻮ＊） ،ﻫ（ﻪ
زﻳان :تاوان
زﻳرﻣ :３ذخﻴرې
زﻳﻮر :گا１ﻪ
زړه بﻮږﻧﻮوﻧکﻰ :زړه رﻳ８دوﻧکﻰ

((ژ))

ژباړه :ترجﻤﻪ
ژﻏﻮرل :ساتﻞ
ژوبﻠﻪ！ :پﻲ کﻮل ،زخﻤﻲ کﻮل

((س))

ساﻳﻪ :سﻴﻮرى
سپار＊تﻨﻪ :سﻔارش ،تاکﻴد او ！ﻴﻨگار

ستاﻳﻞ :صﻔت کﻮل
ستاﻳﻨﻪ :صﻔت
ستﻮﻧزﻣﻦ :ﻟﻪ ﻣشکﻼتﻮ ډک
ستﻮﻧزه :ﻣشکﻞ
سرﻟﻴک :عﻨﻮان
سعادت :ﻧ５کﻤرﻏﻲ
سﻠب :پﻪ زور اخﻴستﻞ
سﻤباﻟ＋ت :سﻤبال شﻮى ،ﻣجﻬز شﻮى
سﻤسﻮر＊ :ﻴرازه ،تازه
سﻤﻼسﻲ :ﻓﻮري ،سﻢ ﻟﻪ واره
سﻮکاﻟﻪ :آرام ،ﻫﻮسا
سﻮﻳﻞ :جﻨﻮب
سﻮړ :ﻳخ
سﻴاستﻮال :سﻴاست ﻣدار
سﻴﻤﻪ :ﻣﻨطﻘﻪ

((ش))

شاکر :شکر کﻮوﻧکﻰ ،خﻮښ
شتﻤﻦ :ب６اى ،د ﻣال او شتﻮ خاوﻧد
شخ７ې :جگ７ې ،جﻨجال ،ﻻﻧج３
شﻔاﻫﻲ :پﻪ خﻮﻟﻪ وﻳﻞ
شﻔﻴع :شﻔاعت کﻮوﻧکﻰ
شﻬرت :ﻣشﻬﻮرتﻴا
شﻬکار :ډ４ر ＊ﻪ ،ﻟﻮړ او عاﻟﻲ کار

((ښ))

＊ک５ﻞ :ﻧ＋تﻲ
＊ﻴگ :３２گ＂ ،３ﻧ５ک９

((ص))

صدﻣﻪ :زﻳان ،ضرر

طراوت:
عاطﻔﻪ:
عجب:

((ط))

＊ﻴرازي ،تازه گﻲ

((ع))

ﻣﻬرباﻧﻲ ،زړه سﻮى
حﻴراﻧﻮوﻧکﻰ

عدم :ﻧشتﻮاﻟﻰ
عرف :رسﻢ و رواج ،عﻨعﻨﻪ
عظﻴﻢ :ﻟﻮى
عﻨعﻨات :دودوﻧﻪ ،رواجﻮﻧﻪ

((غ))

ﻏچ :اﻧتﻘام ،کسات
ﻏﻮر :تاکﻴد ،دﻗت

((ف))

ﻓرشت :３ﻣﻼﻳک３
ﻓرﻫﻨگپال :ﻓرﻫﻨگپاﻟﻮﻧکﻰ ،د ﻓرﻫﻨگ خدﻣتگار
ﻓضﻞ :ﻧﻴکﻲ ،احسان

((ق))

ﻗدﻳﻢ :پخﻮاﻧﻰ
ﻗﻴاﻣت :ﻣحشر،وروست ،９ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د راپﻮرتﻪ
کﻴدو ورځ

((ک))

کارﻧاﻣ :３ﻟﻮړ کاروﻧﻪ ،ﻣﻬﻢ کاروﻧﻪ
کارو بار :کار کسب
کاﻟبﻮﻧﻪ :چﻮکا！ﻮﻧﻪ
کتابتﻮن :کتابخاﻧﻪ
کچﻪ :اﻧدازه ،سطحﻪ
کرباس :خاﻣتا
کرکﻪ :ﻧﻔرت
کرم :احسان ،بخشش
کره کتﻮﻧکﻰ :ﻧﻘد کﻮوﻧکﻰ
کره :پﻮره
کﻠتﻮر :دود ،دستﻮر ،ثﻘاﻓت ،ﻓرﻫﻨگ
کﻨ６واﻟﻪ :شاړ او وﻳجاړ کﻮر
ک７م :ﻏﻮڅ
ک７ه وړه :سﻠﻮک ،روﻳﻪ

((گ))

گاوﻧ＇ :６ﻨگ تﻪ＇ ،ﻴرﻣﻪ
گﻮﻫر :ﻣرﻏﻠره
گﻮاښ :تﻬدﻳد ،خطر
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((ل))
ﻻرې چارې:

د کاروﻧﻮ د سرتﻪ رسﻮﻟﻮ طرﻳﻘﻪ او

وسﻴﻠﻪ
ﻟرﻏﻮﻧﻰ :پخﻮاﻧﻰ
ﻟﻨ６ﻳز :ﻟﻨ６ون ،اختصار
ﻟﻮدي :ﻳﻮه پ＋تﻨﻲ ﻗبﻴﻠﻪ ده.
ﻟﻮرﻳﻨﻪ :پﻴرزو
ﻟﻴﻮاﻟتﻴا :ډ４ره ﻣﻴﻨﻪ ،او عﻼﻗﻪ
ﻟﻴ８د４دﻧﻪ :اﻧتﻘال
ﻟ７ۍ :سﻠسﻠﻪ ،پرﻟﻪ پس ３واﻟﻰ

((م))

ﻣا :９１وداﻧ９
ﻣباﻟﻐ :３ﻟﻪ اﻧدازې او حد ﻧﻪ زﻳات ３ﻳا پﻮرتﻪ خبرې
ﻣبتﻼ :اختﻪ
ﻣترادﻓ :３ورتﻪ ،ﻳﻮ شان
ﻣحصﻮل :حاصﻞ ،ﻻس تﻪ راﻏﻠﻰ ＇ﻴز
ﻣحﻮر :ﻣرکز
ﻣدﻧﻴت :تﻤدن
ﻣدﻫش :وﻳره اچﻮوﻧکﻰ
ﻣرستﻨدوى :ﻣرستﻪ کﻮوﻧکﻰ
ﻣرستﻴال :ﻣعاون
ﻣصﻨﻮعﻲ :پﻪ ﻻس جﻮړ شﻮى
ﻣعاصر :اوسﻨﻰ ،ﻫﻢ عصر
ﻣعاصرﻳﻦ:ﻫﻢ ﻣﻬاﻟﻲ ،پﻪ ﻳﻮه زﻣاﻧﻪ ک ３اوسﻴدوﻧکﻲ
ﻣﻔرد :ﻳﻮ＄ ،اﻧﻠﻪ
ﻣﻔکﻮره :ﻓکر ،ﻧظرﻳﻪ
ﻣﻘدﻣ :３ﻟﻮﻣ７ۍ ،ﻟﻮﻣ７ﻳتﻮب
ﻣﻘصر－ :ﻨﻬکار－ ،ﻨاه کار
ﻣﻘﻴد :ت７ﻟﻰ ،ﻣحدود
ﻣﻠتﻴا :ﻣﻠگرتﻴا
ﻣﻨظﻮم :ﻧظﻢ شﻮى ،پﻪ شعر وﻳﻞ شﻮى
ﻣﻨعکس :راﻏبرگﻴدل ،راستﻨﻴدل ،اﻧعکاس
ﻣﻬال :وخت

147

ﻣﻮازﻧﻪ :برابرى ،اﻧ６ول
ﻣﻮخﻪ :ﻫدف
ﻣ５شت :استﻮگﻦ ،اوسﻴدوﻧکﻰ
ﻣﻴﻨﻪ وال :عﻼﻗﻤﻨدان

((ن))

ﻧاﻣتﻮ :ﻣشﻬﻮر ،ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ
ﻧاﻫﻴﻠﻰ :ﻣاﻳﻮس
ﻧشﻪ ﻳﻴز :ﻧشﻪ راوړوﻧکﻰ ،ﻧشﻪ کﻮوﻧکﻰ
ﻧﻐ＋تﻰ :پﻴچﻠﻰ ،راتاوشﻮى
ﻧﻘصان :زﻳان
ﻧﻮﻣاﻧد :کاﻧدﻳد
ﻧﻮﻣﻴاﻟﻰ :د ﻧﻮم او شﻬرت خاوﻧد ،ﻣشﻬﻮر
ﻧﻴازى :د پ＋تﻨﻮ ﻳﻮه ﻗبﻴﻠﻪ ده.

((ﻫـ))

ﻫستﻲ :وجﻮد
ﻫﻠ＄ ３ﻠ :３ﻫاﻧد او ﻫ（ ،３کﻮ＊）
ﻫﻤﻨﻮا :ﻫﻤﻐ８ى
ﻫﻮسا :سﻮکاﻟﻪ
ﻫ（ﻪ :کﻮ＊）

((و))

واصﻔان :ستاﻳﻮوﻧکﻲ ،صﻔت کﻮوﻧکﻲ
واورﻳﻦ :واوره ﻟروﻧکﻰ
واوﻳﻼ :شﻮر او ﻏﻮﻏا
وا！ﻨﻮﻧﻪ :ﻓاصﻠ３
ورﻳﻦ :پراخ ،پراﻧﻴستﻰ
وﻧ６ه :برخﻪ
وﻳاﻧد :ﻧطاق
وﻳاړ :اﻓتخار
وﻳجاړ :وران ،ړﻧگ
وﻳرﻧﻪ :ﻣرثﻴﻪ ،د ﻏﻢ ＇رگﻨدول
وﻳﻨا وال :وﻳﻨا کﻮوﻧکﻰ ،وﻳﻮﻧکﻰ ،شاعر
وړ :ﻻﻳﻖ ،ﻣﻨاسب

