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د پوهن３ وزارت

نهم ！ولگى 



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د پوهنې د وزير پيغام

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

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

ته ژمن دی.
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

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

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  په درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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د لوى ＇＋تن> په نامه

ـ ＇وک د ډ４رو سترو صفتونو وړ او اليق دى؟

ـ د ت５رو ！ولگيو د پ＋تو لوستونو په کتابونو ک３ مو د حمد تر سرليک الندې د چا 
ستاين３ او صفتونه لوستلي دي؟

حمد په لغت ک３ ثنا او صفت ته وايي او په اصطالح ک３ هغه منظومه وينا يا   
کالم دى چ３ د اهلل > ستاينه پک３ شوې وي. اوس له تاسو ＇خه ＇وک کوالى 

شي الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايي؟
موږ او تاسو د دې ！ولگي د لوست پيل د))يونس خيبري(( په حمديه شعر  کوو.      

لوم７ى لوست



2

ستا امــــان  ـــه  پ أفــتــه  ـــه  ل دى  ذات  ــه  ــک  ل
ستا نقصان  لــره  صــفــات  دى  نشته   هس３ 
قيامته ـــر  ت وايــــي  ـــ３  ي ژبــــ３  ســـل  ـــه  پ  کـــه 
ــا واصـــفـــان ستا ـــه  ک ــمــام ن ــه ت ــو صــفــت ب  ي
ـــــه ــــ３ زوال ــــ３ ب ــــه ي ــــــه قـــديـــم ت ــــه ازل  ل
ستا ــــدان  جــــاوي ده  ــي  هــســت ســــره  ـــــدا   اب
وي شفيع  ي３  به  منزل  سخت  په  قيامت   د 
ستا ـــرآن  ق ــه  پ لــگــولــى  دى  الس  ــ３  چ ــا   چ
ــو ې ــت ش ــر خــدم  فــر＊ــتــ３ دې مــقــ５ــدې پ
ــس وجـــان ستا ــه غـــاړه ان  د فــرمــان رســـ９  پ
ــدا شو ــي ــن تــقــويــم بــانــدې پ ــس  چــ３ پــه اح
ستا انــســان  پــه  دى  عظيم  فضل  عجب   دا 
ورکـــ７ هــســتــ９  د  وجــــود  دې  عــدمــه  ـــه   ل
ستا ــنــدگــان  ب دي  شــاکــر  دې  فــضــل  دا  ــه   پ
بنده سخته  له  ــار  زن د  ک７  خــالص  دې   چ３ 
ستا مسلمان  کــانــدي  شکر  دې  دم  ــه  پ  دم 
))يونسه((! شه  فضله  له  خداى>  د   اميدوار 
ستا ــان  ــاه ــن گ دي  هــ５ــ＆  ــــورې  پ ــه  ــرم ک تـــر 

                                                                         
)يونس خيبري( زموږ د پخوانيو شاعرانو له ډل３ ＇خه د دولسم３ هـ . 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 ب３ زواله او صفتونه ي３  ډ４ر زيات دي. صفتونه او ستاين３ ي３   
دومره ډ４رې دي چ３ هي）وک ي３ پاى ته نشي رسولى. فر＊ت３ او ماليک３، انس و 
جن د هغه ذات فرمان منونکي دي. انسان ي３ په ډ４رې ＊کل３ ＇５رې پيدا ک７ى چ３ 
دا ي３ پرې لوى فضل او احسان ک７ى دى. ه５）وک بايد د خداى> له فضل او کرم 
＇خه ناهيلي نشي. که هر ＇ومره گناه ي３ هم ک７ي وي، د خداى> په فضل او کرم 

ب＋ل ک５داى شي.

١_ د ＊وونکي له لوستلو وروسته دې زده کوونکي متن په چوپتيا ولولي، بيا دې ＇و تنه 
د نورو په استازيتوب متن په لوړ غ８ ولولي او نور زده کوونکي دې ورته غوږ ونيسي چ３ د 

کلمو سم تلفظ او د جملو د جوړولو ترکيب او ترتيب زده ک７ي.
٢_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچوک３ له متن ＇خه د خپل３ خو＊３ يو بيت له معنا 

سره وليکي.
٣_ ＊وونکى دې الند４ن９ پو＊تنه وک７ي چ３ د زده کوونکو نظرونه د ＄وابونو په ترڅ 

ک３ واوري:
له ب３ شم５رو صفتونو ＇خه ＇وک د يو ＇و صفتونو په هکله خبرې  تعالٰى  ـ   د اهلل 

کوالى شي؟
ـ   د الندې بيت په هکله خپل نظر وړاندې ک７ئ:

د قيامت په سخت منزل به يې شفيع وي
چــا چې الس دى لگولى پــه قـــرآن سـتا

ـ   زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او هغوى ته دې دنده ورک７ل شي چ３ د يوې 

فعاليتونه
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ډل３ زده کوونکي له متن ＇خه يو بيت ووايي او د بل３ ډل３ په استازيتوب دې يو زده کوونکى 
د هغه بيت معنا او مفهوم ووايي.

٤_ زده کوونکي دې د الند４نيو کلمو ضد کلم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي او بيا دې 
هغه ضد کلم３ په جملو ک３ هم وکاروي:

نقصان    عظيم         سخت           اميدوار         خالص          صفت
٥_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د متن تش ＄ايونه ډک ک７ي:

- يونس خيبري زموږ د پخوانيو....................... له ډل３ ＇خه دى.
- يونس د ................. ادبي مکتب پيرو و.

- ............... په لغت ک３ صفت ته وايي.
٦_ زده کوونکي دې الندې بيت په نثر واړوي:

 د قيامت په سخت منزل به يې شفيع وي
چا چې الس دى لگولى په قرآن ستا

زده کوونکي دې د کورن９ دندې په توگه د ＄ينو هغونعمتونو په هکله چ３  اهلل > خپلو 
بندگانو ته ورک７ي دي، ＇و کر＊３ وليکي.

کورن９ دنده
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ـ تاس３ د مخه کله نعت لوستلى يا اور４دلى دى؟  

tنعت په لغت ک３ غوره او ن５ک３ ستاين３ ته وايي او په اصطالح ک３ هغه منظومه 
او صفت  پيغمبر حضرت محمدU ستاينه  د ستر  اسالم  د  ده چ３  وينا  منثوره  او 

پک３  شوى وي.
tله تاسو ＇خه ＇وک الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ويالى شي:

ـ د نعت ويلو اصلي موخه او هدف ＇ه وي؟  

ـ اهلل> پيغمبران د ＇ه لپاره رال８５لي دي؟  

ـ موږ او تاس３ د دې ！ولگي په دويم لوست ک３ د ))گوهر کاکاخ５ل(( ليکلى   

نعت لولو:

دويم لوست

د اسالم د ستر پيغمبر U ستاينه
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ـــــورې وې خ ـــــردې  پ جــهــالــت  د  ـــا  ـــي دن ـــه   پ

ـــارې وې ـــي ت تـــــورې  گـــنـــاه  لـــــورې د  ـــر  ـــه ه  پ

انـــســـان غـــرق و ــ９ کـــ３  ــراه ــم او گ ــت  ــالل  ض

ـــرق و ـــالل او پـــه حــــرام کـــ３ نـــه ＇ـــه ف  پـــه ح

و شــجــر  چـــا  د  ـــــش،  آت مــعــبــود  و  چـــا   د 

و د چــا حــجــر  ســيــنــد  د چــا  ســتــورى   د چــا 

ـــا وه ـــي ـــه دن ـــول ــال ！ ــت ــب ـــــت کــــ３ م ـــــوى آف  ل

ـــال وه ب يــــوه  ـــه کــــور  پ او کــــور  قــــام  ـــه  پ  قــــام 

ته جــهــان  خپل  و  رحــمــت  ــ８ه  ــ５ راول  خداى> 

تــه ــــان  ــــس ان ــــــــوده  و＊ ــــ３  ي الره  ر１ــــــا   د 

ک７ ــان  ــي ع ور  يـــ３  ـــرق  ف حـــق  د  او  ــل  ــاط ب  د 

ــــــردان ک７ ــل نـــه روگ ــاط ــم يـــ３ لـــه ب ــال  ！ـــول ع

ــــــي ))گـــــوهـــــر(( ــــســــالم والــــصــــلــــوة واي  ال

محشر د  ـــه  ش ورځ  ـــه  پ ده  د  ــع  ــي ــف ش ـــه   ت

))خيرالحق گوهر کاکاخ５ل(( د پ＋تو ژب３ معاصر 
نعتونو  د  دى.  اوس５دونکى  پ＋تونخوا  د  او  شاعر 

ډ４رې غوره ب５ل／３ لري.
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 د متن لن６يز:
هغه مهال چ３ پر ！وله ن７ۍ د جهالت او ناپوه９ تپه تياره خپره وه.  بشريت په ب３   
الريو او خپل سريو سر و، د حق او باطل ترمن＃ ي３ توپير نشو کوالى. د خداى> 
نمان％ن３ ＄اى اور نمان％ن３، بت نمان％ن３ او ډول ډول خرافاتو نيولى و. انسانيت 
د  د هغوى  وک７.  بشريت رحم  پر  لوى خداى>   و،  تباه９ سره مخامخ  لوي３  له 
الر＊وون３ او ر＊تين３ الرې ته د رابللو لپاره ي３ حضرت محمد U د خپل استازي 
په توگه وگوماره. قرآن ي３ پرې نازل ک７. د ！ول بشريت لپاره ي３ د دنيوي او اخروي 
ن５کمرغ９ زيرى له ＄ان سره راوړ او بشريت ي３ له گمراه９ او تباه９ ＇خه وژغوره.

١_ د ＊وونکي له لوستلو او الزمو ＇رگندونو وروسته دې زده کوونکي متن په چوپتيا 
سره ولولي. بيا دې ＊وونکى له ＇و تنو زده کوونکو ＇خه وغواړي چ３ متن د ！ولگي په مخ 

ک３ په لوړ غ８ ولولي. نور زده کوونکي دې غوږ ونيسي.
٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي:  يوه ډله دې د متن ))دري(( کلم３ او بله 
دې د ))پ＋تو(( کلم３ په خپلو کتابچو ک３ جال جال ل５ست ک７ي. بيا دې له هرې ډل３ ＇خه 

يو تن د نورو په استازيتوب د خپل３ ډل３ ل５ست ک７ې او کلم３ د ！ولگي په مخک３ ولولي.
٣_ ＊وونکى دې له زده کوونکو وپو＊تي چ３:

ـ   حضرت محمدU په ＇ه ډول حاالتو ک３ په پيغمبرۍ مبعوث شو؟
ـ  حضرت محمدU وگ７ي په ＇ه ډول د اسالم سپي）لي دين ته رابلل؟

٤_ زده کوونکي دې متن په غور ولولي او په هغه ک３ دې ))متضادې کلم３(( په ن＋ه 
ک７ي او بيا دې ي３ په جملو ک３ وکاروي.

فعاليتونه
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٥_ ＊وونکى دې په وار سره له زده کوونکو وغواړي چ３ د ！ول／يوالو په مخک３ د نعت 
مفهوم په خپله ژبه ووايي.

ü  ن＋ه ک７ي. ٦_ زده کوونکي دې  الند４نيو پو＊تنو ته سم ＄واب په پنسل په  
د اسالم ستر پيغمبر په داس３ وخت ک３ په پيغمبرۍ مبعوث شو چ３:

الف: په ！وله ن７ۍ ک３ امن و.
ب: په ！وله ن７ۍ ک３ د جهالت او ناپوه９ تياره خپره وه.

ج: بت نمان％نه او اور نمان％نه نه وه.
٧_ زده کوونکي دې  د الندې  کلمو ))جمع کلم３((  په خپلو کتابچو ک３ وليکي  او 

بيا دې هغه په جملو ک３ و کاروي:
ستورى کور          الر      قام     انسان  

زده کوونکي دې بل３ ور＄３ ته د کورن９ دندې په توگه ＇و داس３ جمل３ راوړي چ３ پن％ه 
واړه )ى( گان３ پک３ کارول شوې وي.

هر ＇وک چ３ له نورو ＇خه زياته پوهه لري، ارز＊ت ي３ هم له 
نورو ＇خه زيات دى.

)حديث شريف(

کورن９ دنده
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افغانستان د ！ولو افغانانو گ６ کور دى. گ６ کلتور او فرهنگ لري او ！ولو له خپل   
ه５واد او ！ا！وبي ＇خه  په گ６ه دفاع ک７ې او کوي ي３ . له گ６و وياړلو کارنامو ＇خه 

برخمن او خپل ملي يووالى ي３ په هر حالت ک３ ساتلى دى.
دلته د ملي يووالي په ارز＊ت خبرې کوو. د مخه تر دې چ３ د ملي يووالي ارز＊ت 

دروپ５ژنو، دې الندې پو＊تن３ ته ＄واب ووايئ:
ـ که د يوې سيم３ يا ه５واد وگ７ي په خپلو ک３ ملي ت７ون او يووالى و نه لري له کومو 

ستونزو سره به مخامخ شي؟

دريم لوست
د ملي يووالي ارز＊ت او اړتيا
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هغه وگ７ي چ３ په يوې ！اکل３ جغرافيوي سيمه ک３ اوسي، گ６ تاريخ، شريک فرهنگ، 
عنعنات او ملي وياړونه لري، ملت بلل ک８５ي. هر ملت له ب５ال ب５لو م５شتو قومونو او ولسونو 

جوړ دى چ３ گ６ برخليک لري او په يوه نامه ياد８４ي.
افغانستان د يوه واحد ملت په توگه د ！ولو افغانانو گ６ کور دى. ！ول په دې ستر کور ک３ 
ز４８４دلي او رالوى شوي دي، نو بايد له يو بل سره مينه، په خپلو ک３ ژور ت７ون او ملي يووالى 

ولري او تر يوه بيرغ الندې ژوند وک７ي.

زموږ د ه５واد ！ولو اوس５دونکو د تاريخ په اوږدو ک３ گ６ ژوند لرلى، د خپل３ خاورې او 
ه５واد له ملي نواميسو او ＄مکن９ بشپ７تيا ＇خه ي３ په گ６ه ساتنه او دفاع ک７ې ده.

افغانستان پر هر افغان حق لري چ３ د ودان９، سوکال９،  سراسري سول３، امن او ملي 
وحدت  د ساتلو په الره ک３ هر ډول سر＊ندن３ ته چمتو وي.

د ملي يووالي د ！ينگ＋ت او تامين لپاره اړينه ده چ３ هر ډول توپيرونه له من％ه يوسو او 
يو بل ته د ورورولي غ８５ه پرانيزو او په ！ولو ملي چارو ک３ د يوه واحد ملت په توگه دري＃ 

ولرو.



11

که د ن７ۍ لوى او پرمختللي ه５وادونه وگورو، نو وينو ！ول هغه توپيرونه چ３ د دوى ملي 
يووالي ته زيان رسوي، له من％ه ي３ وړي او پر＄اى ي３ په پوره يووالي، د پوه３ او ！کنالوژۍ 
خواته مخه ک７ې ده . بشري او انساني کرامت ته ي３ په درناوي د ملي يووالي روحيه رامن＃ 
ته ک７ې او د ))زه(( يا ))زه يم(( پر＄اى ي３ د ))موږ(( يا ))موږ يو(( مفکوره او روحيه روزل３ 

او پالل３ ده.
په يوې ！ولن３ يا ه５واد ک３ د ملي يووالي په له من％ه تللو سره هغه ه５واد او！ولنه له سترې 
گ６وډۍ سره مخامخ ک８５ي چ３ د حق او ر＊تينول９ خوا ي３ کمزورې، زور زياتى او نابرابري 
پک３ له يوې ور＄３ بل３ ته زياتي８ي. د خوابديو، خپل من％ي شخ７و او د＊منيو لمنه پراخي８ي 

او په دې ترتيب بهرني د＊من ته د هر ډول الس وهن３ الرې چارې برابري８ي.
موږ بايد د خپل ملي يووالي په ارز＊ت او اهميت پوه شو او په دې وپوه８５و چ３ زموږ د 
ه５واد د ودان９، ن５کمرغ９ او سوکال９ راز په همدې ک３ نغ＋تى دى، نو د ！ينگ＋ت او ساتن３ 
لپاره ي３ بايد هر اړخيزې هل３ ＄ل３ وک７و. د ＄اني گ＂و او غو＊تنو پر ＄اى ملي گ＂３ مقدم３ 
او محترم３ وگ２و. هغه عوامل بايد له من％ه يو سو چ３ زموږ د ملي يووالي بنس＂ونه کمزوري 

کوي او له من％ه ي３ وړي.

د متن لن６يز:
لپاره ډ４ر ضروري دى، نو د  ملي يووالى د هر ه５واد د پرمختگ او سوکال９   
ساتلو او ！ينگ＋ت لپاره  ي３ بايد هر اړخيزې هل３ ＄ل３ وشي. که په ه５واد ک３ د ملي 
يووالي مزي سست او يا وشلي８ي، نو هغه له سترو گ６وډيو او بدمرغيو سره مخامخ 

او بهرني د＊من ته د هر ډول الس وهن３ الرې چارې برابري８ي.
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فعاليتونه

١_ ١_ د ＊وونکي تر متن لوستن３ او الزمو ＇رگندونو وروسته دې زده کوونکي متن په 
چوپتيا سره ولولي. بيا دې ＇و تنه زده کوونکي د ！ولگي په مخک３ د متن هغه برخه ولولي 

چ３ د دوى ډ４ره خو＊８５ي.
ـ   ＇و زده کوونکي دې د －６و دودونو په هکله ！ولگيوالو ته خبرې وک７ي.

٢_ زده کوونکي دې د دې الند４نيو کلمو مترادف３ کلم３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي: 
ودان９ يووالى    ستر   گ６  

٣_ يو زده کوونکى دې دا الند４ن９ پو＊تن３ پر تخت３ وليکي، نور دې دهغو ＄وابونه په 
خپلو کتابچو ک３ وليکي:

ـ   ملي يووالى ＇ه گ＂３ لري؟
ـ  ب３ اتفاقي ＇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 مخ３ د سم３ جمل３ له شم５رې ＇خه په پنسل کر＊ه چاپ５ره ک７ئ:
الف: افغانستان د ！ولو افغانانو گ６ کور دى.

ب: افغانستان د ！ول افغانانو گ６ کور دى.
ج: افغان  د ！ولو افغانانو گ６ کور و.

کورن９ دنده

که تاس３ د خپل３ کو＇３، کلي او يا سيم３ مشران او يا لوړ پوړي دولتي چارواکي شئ د 
ملي يووالي لپاره به ＇ه وک７ئ؟ په دې اړه يو＇و کر＊３ وليکئ.
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ـ ستاس３ په کور، کلي او ولس ک３ چ３ د خلکو ترمن＃ کومه ستونزه يا شخ７ه   

پ５＋ه شي ＇نگه ي３ حل کوي؟
ـ په ولس، کور او کلي ک３ ＄ين３ داس３ وگ７ي پ５ژنئ چ３ خلکو ته د ورپي＋و   

ستونزو په هکله پر４ک７ې او فيصل３ کوي؟
زموږ په کليوالو سيمو او ولس ک３ يو ل７ داس３ قوانين او اصول شته چ３ وگ７ي خپل３ 
ستونزې او شخ７ې پرې حل کوي. دا قوانين په کليو او ولسونو ک３ د ！ولنيزنظم د 
سمون لپاره له ډ４رې لرغون３ زمان３ ＇خه دود دي. موږ دلته پر هغو باندې د پوه５دو  

په هيله تاس３ ته دغه ولسي قوانين يا نرخونه په لن６ ډول درپ５ژنو.

＇لورم لوست

ولسي نرخونه
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 . او عنعنو ＇خه برخمن دى  له ډ４رو غوره دودونو  ب６اى کلتور لري چ３  افغان ولس 
دغه دودونه له پ７５يو پ７５يو را ه５س３ د خلکو د ！ولنيز ژوند له بهير سره مله راغلي دي. که د 
وخت او حاال تو په او＊تون سره پک３ ل８ و ډ４ر بدلون هم رامن＃ ته شوى، بيا ي３ هم خپل３ 
لرغون３ ＄انگ７ن３ تر ډ４ره ساتل３ دي . دوى د تاريخ په اوږدو ک３ د خپل قبيلوي او ！ولنيز 
ژوند د سمبال＋ت او ادارې لپاره يو ل７ ！اکلي قوانين لرلي دي چ３ د پ＋تنو په کلتور او عرف 

ک３ هغو ته ))ولسي نرخونه(( وايي.
ولسي نرخونه په واقعيت ک３ يو ل７ ولسي قوانين دي چ３ معموًال 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 ب５ال ب５لو ！برونو ک３ ل８ و ډ４ر خپل من％ي توپيرونه 
هم لري، خو په ُکل ک３ بيا ！ول ډ４رې گ６ې ＄انگ７ن３ لري چ３ هغه زموږ له لرغوني ب６اى 

کلتور ＇خه سرچينه اخلي او د  گ６ کلتور استازيتوب کوي.
سره له دې چ３ له نرخونو سره د ولس هر وگ７ى ل８ و ډ４ره أشنايي لري، خو په ！بر ک３ پر 
هغو د پوره پوه５دو او په ！ولنه ک３ د پلي کولو لپاره ي３ ＄انگ７ي کسان معلوم وي چ３ هغوى 

ته په ولس ک３ خلک ))مرکچيان(( يا ))نرخيان(( وايي.
کله چ３ په کليوالي او ولسي ژوند ک３ چا ته کومه ستونزه او النجه ورپي＋ه شي، نو د 
حل لپاره ي３ دغو معلومو نرخيانو يا مرکچيانو ته مراجعه کوي او هغوى د يوې جرگ３ په ب２ه 
رابولي. کله چ３ هغوى سره جرگه شي، نو پر اړونده موضوع له هر اړخيز بحث او  غور 
يا ولسي قوانينو ＇خه په کار اخيستن３ يوه پر４ک７ه او حکم  ！اکلو نرخونو  وروسته له دغو 
کوي.  مقابل لورى اړوي چ３ هغ３ پر４ک７ې ته غاړه ک８５دي. له پر４ک７ې ＇خه د سرغ７ون３ 
ته  نوموړې جريم３  ک８５ي چ３  اړگ２ل  ورک７ه  په  نورې جريم３  يا  نغدي  د  ک３  په صورت 

)مچلغه( وايي.
له  زيانمن شوي لوري سره  او  له دغو نرخونو ＇خه د زور زيا تي د پ５＋و د مخنيوي 
د   مال ت７  او مرست３ په برخه ک３ ډ４ر کار اخيستل ک８５ي. زموږ په ه５واد ک３ د احمدزيو،  

وزيرو، مومندو او نورو نرخونه خورا مشهور دي. 
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＇رنگه چ３ ولسي نرخونه د کليوال ولسي او ！ولنيز ژوند د سمبال＋ت او سمون لپاره 
اغيزناک نقش تر سره کولى شي، نو پر هغو د پوه５دن３ او د يوې غوره عنعن３ په توگه د ＄ينو 

ولسي نرخونو د ساتن３ او پالن３ لپاره بايد الزم３ ه）３ وشي.

د متن لن６يز:
پ＋تانه په کور، کلي او ولس ک３ د شخ７و د هوارۍ لپاره يو ل７ ！اکلي قوانين لري   
چ３ ))ولسي نرخونه(( ي３ بولي. دغه نرخونه که ＇ه هم په قبيلوي کچه ل８ و ډ４ر توپير 
هم سره لري، خو بيا هم په عامه توگه ډ４رې گ６ې ＄انگ７ن３ لري چ３ دا زموږ د گ６ 
کلتور او ملي عنعنو استازيتوب کوي. ولسي نرخونه چ３ د ولسي شخ７و او النجو په 
حل و فصل ک３ ډ４ر مهم او بنس＂يز رول لري، په ولس ک３ د معلومو کسانو له خوا 
معموًال د جرگو په ترڅ ک３ په عمل ک３ پلي ک８５ي، دغو کسانو ته ))نرخيان(( وايي.

فعاليتونه

١_    ١_ زده 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 مخک３ په لوړ غ８   ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په متن ک３ هغه کلم３ په ن＋ه ک７ي چ３ په ))ټ(( توري پيل شوي 
وي او هغه دې په مناسبو جملو ک３ وکاروي.

٣_ زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې په متن ک３ ))صفتونه((، بله 
))نومونه(( او بله دې ))ضميرونه(( پيدا ک７ي اود هرې ډل３ يو تن دې د نورو په استازيتوب 

هغه پرتخت３ وليکي.
پر  نرخونو  ولسي  د  راوبلل شي چ３  ته  مخ３  ！ولگي  د  دې  کوونکي  زده  ＄ين３   _٤

ارز＊ت او  اهميت خبرې وک７ي.
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ـ  له ＄ينو زده کوونکو ＇خه دې وغو＊تل شي چ３ د جرگ３ د عنعن３ په اړه خپل نظرونه 
＇رگند ک７ي.

٥_ د دې الند４نيو پو＊تنو په ل７ ک３ دې د درس د موضوع په اړه د زده کوونکو د پوه５دن３ 
د کچ３ ارزونه وشي:

ـ  ولسي نرخونه ＇ه ته وايي؟
ـ  ＇وک په ولس ک３ د پر４ک７و واک او صالحيت لري؟

او ولس ک３ ستونزې او شخ７ې  په کور، کلي  په وسيله  ـ  هغه ＇وک چ３ د نرخونو 
هواروي، خلک ي３ په کوم نامه پ５ژني؟

٦_ د سمو ＄وابونو له شم５رې ＇خه په پنسل کر＊ه چاپ５ره ک７ئ:
الف: په ولس ک３ ستونزې او شخ７ې هر ＇وک هواروالی شي.

ب: په ولس ک３ ستونزې او شخ７ې يوازې ))نرخيان(( او ))مرکچيان(( حلوي.
ج: ه５）وک ي３ نشي هواروالی.

کورن９ دنده

که چ５رې د زده کوونکو په سيمه ک３ کومه شخ７ه د جر－３ په واسطه حل شوي وي 
د هغ３ په اړه دې معلومات تر السه ک７ي او د بل３ ور＄３ په درسي ساعت ک３ دې خپلو 

！ول／يوالو ته پرې خبرې وک７ي.
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ژبه انسان ته د الهي يوه پيرزوينه ده چ３ په ！ولنه ک３ د وگ７و ترمن＃ د پوهون３ او   
راپوهون３ لپاره ډ４ره مهمه وسيله گ２ل ک８５ي.

له ژب３ پرته زده ک７ه په اغ５زناکه توگه تر سره ک５داى نشي.
ژبه له ب５الب５لو غ８ونو ＇خه جوړه ده چ３ له همدغو غ８ونو ＇خه د کلم３ ب５الب５ل 
ډولونه )لکه: نومونه، صفتونه، ضميرونه، ادات، فعلونه او نور( جوړ８４ي. تاس３ د 
هغو زياتره ډولونه په ت５رو ！ولگيو ک３ لوستي دي. د کلمو له دغو ب５الب５لو ډولونو ＇خه 

جمله جوړ８４ي.
ي３  دلته  نه جوړ８４ي،  پرته جمله  هغ３  له  ده چ３  برخه  مهمه  ډ４ره  د جمل３  فعل 

درپ５ژنو:

پن％م لوست

 

 اوس مهال
)حال(

ت５ر مهال
)ماضي(

راتلونکى مهال
)مستقبل(

فعل: د جمل３ مهمه برخه
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فعل هغ３ کلم３ ته وايي چ３ په يوې زمان３ يا ！اکلي وخت ک３ د يوه کار يا يوې پ５＋３ په 
ک５دو يا د يوه حالت په را＇رگند４دو دال لت کوي.

يا فعل د وينا هغه مهمه برخه ده چ３ له هغ３ پرته جمله نيمگ７ې بلل ک８５ي.

د فعل ډولونه:
په پ＋تو ک３ فعلونه ډ４ر ډولونه لري او له ＇و پلوه په ب５ال ب５لو ډولونو و４شل ک８５ي چ３ دلته 

ي３ ＄ين３ ډولونه درپ５ژنو:
د معنا له مخ３ د فعل ډولونه:

فعل د معنا له مخ３ په دوو سترو ډولونو و４شل ک８５ي : 
الزمي فعل او متعدي فعل

١_ الزمي فعل: 
هغه دى چ３ يوازې په فاعل پاى ته رسي８ي او مفعول نه لري.

الزمي فعل په ت５ره او نا ت５ره زمانه ک３ د جمل３ د فاعل لپاره گردان８５ي يا فعل له فاعل 
سره سمون او مطابقت لري، لکه:

پلوشه الړه.
زيرک راغى.

زه ＄م.
موږ ＄و.

٢_ متعدي فعل: 
هغه دى چ３ په جمل３ ک３ پر فاعل سرب５ره مفعول هم لري.

يا فعل په ت５رې زمان３ ک３ د مفعول لپاره اوړون مومي )گردان８５ي(.
دغه اوړون ي３ د  شخص، عدد او جنس له پلوه ترسره ک８５ي، لکه په دې ب５لگو ک３:

بريالي خط وليکه.
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 احمد زه وليدم.
احمد موږ وليدو.

د زمان３ له پلوه د فعل ډولونه:
فعل د زمان３ له پلوه په درې ډوله دى:

يا په بله وينا: د فعل پ５＋يدل او د يوه کار يا يوه حالت واقع ک５دل په در４و زمانو پورې اړه 
لري:

ت５ر مهال چ３ )ماضي( هم ورته وايي، اوس مهال چ３ )حال( ي３ بولي او راتلونکى مهال 
چ３ )مستقبل( ي３ نوموي.

دلته دا هر ډول په لن６ه توگه درپ５ژنو:

١_ ت５ر مهال )ماضي( فعل:
هغه دى چ３ د يوه کار ترسره ک５دو يا د يوې پ５＋３ له پ５＋５دو ＇خه په ت５ر مهال يا زمانه 

ک３ بيان کوي، دا الندې 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 راغل３ ده.
 ما ليک ليکلى دى.

_ ل５رې ماضي: ما ليدل３ وه.
 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.

٢_ د حال فعل:
ترسره ک５دو داللت  په  يوه حالت  يا  يوه کار  د  اوسن９ زمان３ ک３  په  هغه فعل دى چ３ 

کوي.
ن＋لولو سره  په  و، ئ، ي(  )م، ې،  د روستاړو  فاعل  د  پورې  ري＋３  په  فعل  د  فعل  دا 

جوړ８４ي، لکه:
زه ليکم.
 زه ＄م.

 ته ليک３. 
 ته ３＄. 

 ته را３＄. 
موږ ＄و. 

 موږ را＄و.  
تاس３ ليکئ. 

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 الندې ډولونه لري:
مطلق حال: 

هغه فعل دى چ３ په اوسن９ زمانه ک３ د يوه کار سرته رس５دل په عادي او مطلق ډول 
بيانوي او  د کار دوام ونه لري، لکه:

ډوډۍ م３ وخوړه.
خط م３ وليکه.

استمراري حال فعل: 
د يوه کار سرته رس５دل په اوس مهال ک３ د دوام په حال ک３ بيانوي، لکه:

باران وري８ي.
ليک ليکم )يعن３ د ليکلو په حال ک３ يم.(

التزامي )احتمالي( حال: 
په اوسن９ زمانه ک３ د يوه کار پ５＋５دل د تمنا، شرط او شک په ډول بيان８５ي، لکه: ＊ايي 

الړ شم.، کاشک３ راشي.

امر فعل: 
هغه دى چ３ د يوه کار د سرته رسولو غو＊تنه کوي، لکه: الړ شه!، الړشئ، راشه!، 

راشئ،ک＋５نه.
 ک＋５نئ.
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 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.

٣_ مستقبل فعل:
هغه فعل دى چ３ په راتلونک３ زمان３ ک３ د يوه کار د سرته رسولو يا د يوه حالت په بيانولو 

داللت کوي.
په بله وينا: په راتلونکي زمان３ ک３ د 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 وليک３.
زه به و＇＋م.
ته به و＇＋３.

دوى به وخوري.
تاس３ به وخورئ.

مستقبل فعل دوه ب３２ لري:
بشپ７، لکه: 

و به ليکم، و به ليک３. 
مجهوله ب２ه، لکه:و به ليکل شي، و به ک＋ل شي.

نابشپ７، لکه: 
ليکم به ، ليکو به، . 

مجهوله ب２ه، لکه: خوړل ک８５م به، غور＄８５م به.
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د متن لن６يز:
فعل هغه کلمه ده چ３ په يوه زمانه يا ！اکلي وخت ک３ د يوه کار يا يوې پ５＋３ په   
ک５دو داللت کوي. له فعل پرته جمله نه جوړ８４ي او نيم／７ې گ２ل ک８５ي. فعل ډ４ر 

ډولونه لري. د معنا له مخ３ ي３ مهم ډولونه الزمي او متعدي دي.
يا  او مستقبل  يا حال فعل  يا ماضي فعل، اوسمهال  ت５ر مهال  په  له مخ３  د زمان３ 

راتلونکى فعل باندې و４شل ک８５ي چ３ دا هر يو ＄انته نور ب５ل ب５ل ډولونه هم لري.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په چوپتيا سره ولولي، بيا دې ＇و تنه د نورو په استازيتوب د 
！ولگي په وړاندې متن په لوړ غ８ ولولي. نور زده کوونکي دې په ＄ير سره غوږ ونيسي.

٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، هره ډله دې ＇و فعلونه په ن＋ه ک７ي. بيا 
دې د يوې ډل３ استازى په ن＋ه ک７ي فعلونه پر تخت３ وليکي، د بل３ ډل３ استازى دې هغه د 

اشخاصو له مخ３ په جملو ک３ وکاروي.
ـ په الندې جملو ک３ د زمان３ په لحاظ کوم فعلونه راغلي دي، په مقابل ک３ ي３ نوم په 

پنسل وليکئ.
ـ زه پرون ＊ار ته تللى وم.

ـ زلمى ليک ليکي.
ـ زلمى به ډوډۍ وخوري.

ـ ما ډوډۍ خوړل３ ده.
ـ ته به ＊وون％ي ته الړ ش３. 

الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:
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٣_ که چ５رې په وينا ک３ فعل ونه کارول شي، ＇ه ستونزه به پ５＋ه شي؟
ـ د فعل له لوست ＇خه مو ＇ه گ＂ه تر السه ک７ه؟

ـ الزمي او متعدي فعلونه ＇ه توپير لري؟
٤_ د دې لوست کومه برخه مو خو＊ه شوه؟ خبرې پرې وک７ئ.

٥_ په الندې جملو ک３ ال زمي او متعدي فعلونه په پنسل په ن＋ه ک７ئ:
ـ محمود احمد ته وويل: 

زه کور ته نه شم تللى، پالر ته م３ ووايه چ３ مور ته م３ درمل راوړي.
ـ زه چ３ کور ته تلم په الره ک３ يوې ماشوم３ په چ５غو چ５غو ژړل. ما پو＊تنه ترې وک７ه 

چ３ ول３؟ هغ３ را ته وويل: پر الره وغور＄يدم.
٦_ دا الندې جمل３ د فعلونو په مخک３ او وروسته  کولو سره سم３ ک７ئ او سمه ب２ه 

ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ:
ـ زه تللى وم ＊وون％ي ته.

ـ ما ليکلى و ليک په ＊وون％ي ک３.
ـ ما خوړلى وه په کور ک３ ډوډۍ.

٧_ دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايئ:
ـ فعل د زمان３ په لحاظ په ＇و ډوله دى؟ نومونه ي３ واخلئ.

ـ که چ５رې په يوې جمله ک３ زمانه بدلون ومومي، په فعل ک３ ＇ه بدلون را＄ي؟
ـ له متن ＇خه پن％ه فعلونه و！اکئ او د هغو لپاره نوې جمل３ جوړې ک７ئ.

کورن９ دنده

＇و داس３ جمل３ دې وليکي چ３ د اشخاصو او زمان３ له مخ３ پک３ فعل کارول شوى 
وي. په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې د ！ول／يوالو په وړاندې ووايي.
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دا ن７ۍ په کار ودانه ده  او د انسان د کار، زيار او عمل يو پراخ ډگر دى. هغه   
＇وک پک３ په ن５کمرغ９ او برياليتوب ژوند کوالی شي چ３ د کار د پياوړى ＄واک 

لري او په اغ５زناکه توگه ترې －＂ه اخلي.
ـ که د يوې ！ولن３ وگ７ي کار ونه ک７ي او زيار ونه باسي، په خپله او ！ولنه به له کومو 

ستونزو سره مخامخ شي؟

شپ８م لوست

کار او زيار
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د انساني ژوند ارز＊ت په كار او زيار ك３ نغ＋تى دى . په دې خاورينه ن７ۍ ك３ چ３ وگ７ي 
د ژوندانه د وسيلو د تر السه كولو او برياليتوب لپاره هل３ ＄ل３ كوي، هغه ＇وك ＊ه پرمختيا 
کوالی او درن＋ت موندالی شي چ３ دكار اوزيار په ＄واك خپل شته والى وساتي او په دې 
وسيله ＄ان دزمان３ له زيانونو ＇خه وژغوري . كه ＇وك دخپل كار د سرته رسولو لپاره م＂３ 

راونه نغاړي،  کار او ه）ه ونه ك７ي، ډ４ر ژر به ي３ بدن ب３ ＄واكه او كمزورى شي.
 كار دبدن توان او ＄واك زياتوي، روح پاک او پياوړى كوي.

په ژوندانه ک３ هغه ＇وك بريالى دى چ３ ＄واكمن بدن ولري. ب３ كاري تر ！ولو ستره 
بال ده. كه يو ＇وك هر ＇ومره ب６اى هم وي، بايد له كار او زيار ＇خه الس وانخلي، ＄كه 
چ３ كار دژوندانه د هلو ＄لو كار نده وسيله ده او ب５كاري بدن ب３ ＄واكه كوي . وگورئ كه 
اوسپنيز ماشين هم د＇ه مودې لپاره ب５كاره پات３ شي، اوسپن３ ي３ زنگ خوري اوكه هغه 
هر＇ومره كلك３ هم وي، د وخت په ت５ر４دو سره ماتي８ي. كه انسان هم خپل ژوند ب５كاره 
ت５روي، د وجود ماشين ي３ سست او ورو ورو له كاره لو８４ي. دغس３ وگ７ي ه５）كله هم له 

ژوندانه ＇خه خوند نه شي اخيستالى.
دا مو بايد په ياد وي چ３ يوازې په يوه كار پس３ مخه كول او هغه ترالسه كول كافي نه 
دی، بلك３ هر ＇وك چ３ كوم كار تر السه كوي، په دې ه）ه ك３ دې وي چ３ په هغه ك３ 

ورځ په ورځ ＄واكمن او ＊ه پرمخ الړشي او نوې تجرب３ پک３ تر السه ک７ي .
لويه  ډ４ره  گر＄ي،  نه  پس３  كار  په  پلمه  په  دنشتوالي  اوپيسو  پانگ３  د  هغه ＇وك چ３ 
غلطي كوي. ＄كه چ３ د هر چا ر＊تين３ پانگه د هغه دبدن جوړ＊ت، يعن３ السونه، پ＋３، 
غوږونه، سترگ３، عقلي، فكري او بدني ＄واك دى چ３ د دغ３ خداى> ورك７ې پانگ３ 

په سم３ كار اچون３ سره انسان هر ＇ه كوالی شي.
وايي چ３ يوه غريب ديوه هو＊يار س７ي په وړاندې له خپل３ غريب９ او بي وزل９ ＇خه 
شكايت وك７. هو＊يار ورته وويل: غواړې چ３ سترگ３ ونه لرې اودلس لكو افغانيو خاوند 

اوس３؟
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غريب وويل: نه!
هو＊يار س７ي ورته وويل: ＊ه چ３ داس３ ده، نو ته په خپله ډيره لويه پانگه لرې، دې ته نه 
ي３ چمتو چ３ له هغو ＇خه يوه د لس لكو افغانيو په بدل ك３ وپلورې، نوله غريب９ او ب５وزل９  
＇خه ول３ گيله اوفرياد كوې؟ خپله همدغه پانگه دې په كار واچوه، باور لرو چ３ له دې ب３ 

وزل９ او غريب９ ＇خه به ډ４ر ژر خالص ش３.
كله چ３ له كاره ست７ي شئ، دمه وك７ئ، خو بيکاره مه －ر＄ئ. له كار نه مخ مه اړوئ، 

په زړه ك３ به مو خامخا د كاراو ژوند مينه راپورته شي.
كوم هو＊يار س７ي ＇ه ＊ه ويلي دي: ))سهار دوخته چ３ چرگان نارې وهي، خلكو ته 

وايي چ３: له خوبه پا＇８５ئ، د كار پر لور وخو＄８５ئ.((
خو کوم كارونه چ３ كوو، بايد يوازې خپله گ＂ه په پام ك３ ونه نيسو، بلك３ بايد داس３ كار 

وك７و چ３ هم 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 ودان９ او پر مختگونه به ه５）کله نه واى تر سره شوي . هغو ！ولنو او ه５وادونو 
چ３ اغ５زناک کار و نه ک７ي، پرمخ تللي دي او هغوى چ３ کار  نه دى ک７ى، وروسته 

پات３ شوي دي . ويالى شو چ３  ن５کمرغي او برياليتوب  په کار او زيار ک３ دي.

فعاليتونه

پاراگراف د  يو  له ＇و زده کوونکو ＇خه دې وغو＊تل شي چ３ د خپل３ خو＊３   _١
！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

٢_ زده کوونکي دې له متن ＇خه ＇و فعلونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي او هغه دې په 



28

ب５ال ب５لو زمانو ک３ په جملو ک３ وکاروي.
٣_ داس３ سيالي دې رامن％ته شي چ３ يو زده کوونکى يو فعل پرتخته وليکي او له بل 

＇خه دې وغو＊تل شي چ３ هغه په يوه مناسبه جمله ک３ وکاروي.
٤_ د الندې جملو تش ＄ايونه دې په پنسل په مناسبو کلمو سره بشپ７ ک７ي :

u زه هره ................. ＊وون％ي ته ＄م.

u زما ورور په لسم ................ ک３ دى.
٥_ الندې جمل３ له مخامخ ليکل شوو کلمو او عبارتونو ＇خه په پنسل بشپ７ې ک７ئ:

ک３ يم u زموږ ه５واد ډ４رې .........................   
کوي u زه په نهم ！ولگي ...........................  

تاريخي ودان９ لري u کار او زيار انسان نيکمرغه ........................  
٦_ په دغه لوست ک３ مو د کار د اهميت او ارز＊ت په هکله ＇ه ولوستل؟ لن６ې خبرې 

پرې وک７ئ.
u ستاس３ کوم کار او کسب خو＊ي８ي او ول３؟

u د کار او کسب خاوندان ول３ په ！ولنه ک３ د درناوي وړ وي؟
٧_ د مفهوم له مخ３ د سم ＄واب له شم５رې ＇خه په پنسل کر＊ه  چاپ５ره ک７ئ :

الف: ＇وک چ３ ډ４ر کار کوي، اقتصاد ي３ کمزورى وي.
ب: ＇وک چ３ کار نه کوي، د ！ولن３ پر اوږو بار نه وي.

ج: ＇وک چ３ کار کوي، ژوند ي３ ＊ه او سوکاله وي.

کورن９ دنده

 زده کوونکي دې د مشهورو کارونو او کسبونو يو ل５ست په خپلو کتابچو ک３ وليکي او 
د بل３ ور＄３ په درسي ساعت ک３ دې ！ولگيوالو ته ووايي.
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د او＊کو ارزاني
اووم لوست 

په  الدين زوى،  د مال حسام  الدين خادم  قيام 
١٣٢٥ هـ . ق. کال د ننگرهار واليت په کامه 
کتونکى،  کره  عالم،  پياوړى  و.  ز８４يدلى  ک３ 
ليکوال او شاعر و. تر پن％وسو زيات ＄ان／７ي 
چاپ او ناچاپ أثار لري او په سلگونو مقال３ 
ي３ د ه５واد په مطبوعاتو ک３ خپرې شوې دي. 
د ١٣٥٨ هـ .ش. د سنبل３ پر شپ８مه ن５＂ه م７ 

دى.

ـ او＊ک３ له سترگو ول３ او په کوم حالت ک３ به８５ي؟  

او＊ک３ د انسان عاطفي حالت ＇رگندوي. په عمومي ډول د يو سخت درد او ژور 
خپگان په نتيجه ک３ تر سترگو رابه８５ي چ３ د مقابل لوري له خواي３ بايد په همدردۍ 
او  ارز＊ت  د  او＊کو  د  ک３  لوست  دې  په  شي.  وويل  ＄واب  سره  خواخوږۍ  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: ))بربن６ له الرې 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 ي３ عالج ممکن دى چ３ غير 

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 الس 
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 خوشحال９ پورې. په ژوند ک３ خطرناک او مدهش حال دادى چ３ او＊ک３ ارزانه 

شي، و４ره، دهشت او درد موجود وي او دوا نه وي.
په طب ک３ د هر درد، خوږ، پرهار او ！پ عالج شته، مگر نه د زړه د درد او زخم . د 
زړه د درد عالج  په خپله د زړه درد دى او بس. د او＊کو د ارزان９ عالج د پيسو د ارزان９ 
غوندې نه دى چ３ د اقتصاد کوم ماهر ي３ عالج وکوالى شي او نه د کر ن３ متخصصان په 

دې کار پوهي８ي.
ب３ دردي په يو قوم او جامعه ک３ داس３ يو مرض دى چ３ په عالج ي３ فقط پيغمبران) 

پوه شوي دي.
اى خدايه! موږ نه هغه زړونه واخله چ３ د مظلوم او ب３ وزلي له سترگو ＇خه په عبث 
توييدونکو مرغلرو نه خوږي８ي او هغه الس، پ＋３ او ژبه مه راکوه چ３ ب３ السو او ب３ پ＋و 

ته صدمه رسوي او خلک ژړوي.
                                                          ))خيالي دنيا((
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د متن لن６يز:
او  ارز＊ت  معنوي  او＊ک３ ＄انگ７ى  په دې خبرې شوي چ３  لوست ک３  په   
پاملرنه ورته  او  ارز＊ته وگ２ل شي  او ب３  نه چ３ هغه ب３ قدره  اهميت لري، هس３ 
ونشي. ！ولنه بايد دومره ب３ رحمه او ب３ عاطف３ نه وي چ３ د خلکو او＊ک３ چ３ د 
درد او خواشين９ استازيتوب کوي، ب３ قدره وگ２ي. خلک خواخوږۍ او همدردۍ 
ته ډ４ره اړتيا لري. موږ بايد ب３ درده او ب３ تفاوته نه يو، بايد يو د بل په درد دردمند شو 

او د غمجنو او ويرجنو د او＊کو د وچولو په فکر ک３ شو.

فعاليتونه

＇و  دې  وروسته  ＇رگندونو  الزمو  او  لوستلو  تر  متن  د  خوا  له  ＊وونکي  د   _١    _١ 
زده کوونکي متن په  لوړ مناسب غ８ د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

ـ ＇وتنه زده کوونکي دې د خپل３ خو＊３ يو يو پراگراف له متن ＇خه ولولي.
ـ زده کوونکي په دوو ډلو وو４شئ يوه ډله دې په متن ک３ مفردې کلم３ او بله ډله دې په 
متن ک３ جمع کلم３ پيدا ک７ي، بيا دې له هرې ډل３ ＇خه يو يو استازى ليکل شوې کلم３ 

د خپل３ ډل３ په استازيتوب د ！ول／ي په مخ ک３ ！ول／يوالو ته ووايي.
٢_ په متن ک３ ＇و صفتونه پيدا او په مناسبو جملو ک３ ي３ وکاروئ.

ـ د متن دويم پرا گراف په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
٣_ ددې پو＊تنو ＄واب ووايئ :

ـ ول３ له سترگو ＇خه او＊ک３ به８５ي؟
ـ او＊ک３ د ＇ه شي استازيتوب کوي؟

ـ له ب３ وزلو او درديدلو سره ＇ه ډول مرسته کوالی شو؟
ـ زده کوونکي په دوو ډلو وو４شئ له هرې ډل３ ＇خه دې يو استازى له مظلومو خلکو 

سره د مرست３ په هکله خپلو ！ول／يوالو ته خبرې وک７ي.
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٤_ زده کوونکي دې دوه دوه سره جوړه شي، يو دې د کتاب يو پراگراف ووايي، بل دې 
هغه د امالء په توگه وليکي. بيا دې هغه دواړه نوموړى پرا－راف د کتاب له مخ３ سم ک７ي. 
بيا دې بل زده کوونکى هماغه شان يو بل پراگراف د امالء په توگه ووايي او د هغه جوړه 
ملگرى دې  وليکي او په پاى ک３ دې دواړه هماغه ليکل شوى پرا－راف د کتاب له مخ３ 

سم ک７ي.
٥_ يو 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 مرست３ دالرو چارو په برخه ک３ 

خبرې وک７ي. يا دې د خواخوږۍ نقش ترسره ک７ي.
٦_ زده کوونکي دې يو يو پورته شي او د درس په مفهوم دې خبرې وک７ي .

ـ ＇و زده کوونکي دې د ！ول／يوالو په مخک３ د هغ３ مرست３ په هکله خبرې وک７ي چ３ 
کله ي３ له چا سره ک７ې وي.

٧_ الندې جمل３ په خپله خو＊ه په پنسل بشپ７ې ک７ئ :
ـ ما پرون د يوه يتيم ماشوم .................. پاک３ .................. .

ـ له ب５وزلو او ＄وريدلو وگ７و سره ...................... پکار ده .
انکشاف  ته  جمل３  الندې  دې  ډله  "الف"  د  وو４شئ،  ډلو  دوو  په  کوونکي  زده   _٨

ورک７ي: موږ بايد د يو درد４دلي انسان او＊ک３ وچ３ ک７و.........
د ب ډله دې الندې جمل３ ته انکشاف ورک７ي:

شتمنو ته الزمه ده چ３ له ب３ وزلو سره مادي او معنوي مرست３ وک７ي.......

زده کوونکي دې له دردمنو او ＄وريدلو وگ７و سره د مرست３ او خواخوږۍ په اړه يوه کيسه 
ډوله ليکنه وک７ي. بله ورځ دې هغه په درسي ساعت ک３ د ！ول／يوالو په مخک３ ولولي.

کورن９ دنده
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ـ تاس３ د دې پورته ودان９ په هکله ＇ه معلومات لرئ؟  

ـ لرغوني ليکلي او چاپي أثار ول３، چ５رې او د ＇ه لپاره ساتل ک８５ي؟  

او  ليکونو  فرمانونو،  د  واکمنانو  د  کتابونو،  او چاپي  ک＋لو  په الس  لرغونو  د   
تاريخي سندونو د ساتن３ لپاره بايد داس３ يو ＄انگ７ى ＄اى وي چ３ هغه پک３ د يو 
ارز＊تمن فرهنگي ميراث په توگه خوندي وساتل شي. دغه د خوندي ساتن３ ＄اى 
ته أرشيف وايي. موږ هم په خپل ه５واد ک３ دغس３ يوه ＄انگ７ې اداره لرو چ３ ))ملي 

أرشيف(( نومي８ي، دلته ي３ درپ５ژنو.

تصویر 

ملي آرشيف
اتم لوست
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واکمنانو  د  په هغو ک３  ودان９ ＄انگ７ې شوې وي چ３  داس３  په هر ه５واد ک３  ن７ۍ  د 
فرمانونه، الس ک＋لي )خطي( او چاپي کتابونه، تاريخي رسمي او ＄انگ７ي سندونه، ليکونه، 
د ان％ور گرۍ پا３１ او نور خوندي ساتل ک８５ي. دغ３ ودان９ يا ادارې ته أرشيف ويل ک８５ي.

زموږ په ه５واد ک３ له ＇و لسيزو راهيس３ دغه ډول يوه ودان９ شته چ３ ملي أرشيف ي３ بولي.
د ملي أرشيف اوسن９ ودان９ چ３ د کابل ＊ار په سالنگ واټ ک３ واقع ده، د اميرعبدالرحٰمن 
خان د واکمن９ د زمان３ ده. نوموړي امير هغه د خپل زوى شهزاده حبيب اهلل خان د کار لپاره 
جوړه ک７ې وه. دا ودان９ چ３ دوه پوړه ده، لوم７ى پوړ ي３ تر ＄مک３ الندې دوه سالونونه او 
لس خون３ لري، د محمد داؤد خان د جمهوريت په لوم７يو )١٣٥٢ هـ.ش.( ک３ د ملي 
أرشيف لپاره ＄انگ７ې شوه او د عامه کتابتون تر ادارې الندې ي３ فعاليت پيل ک７، خو ملي 
أرشيف په رسمي توگه د اطالعاتو او فرهنگ د وزارت د يوې ＄انگ７ې فرهنگي ادارې په 

توگه په ١٣٥٩ هـ . ش. کال پرانيستل شو.
 د دغ３ ادارې 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 ک３ هغه ليکلي او چاپي تاريخي او هنري اثار چ３ د کابل په عامه کتابتون او نورو دولتي 
ادارو ک３ موجود وو، په ملي أرشيف ک３ ＄اى پر ＄اى شول او بيا د هغ３ لپاره د ه５واد له 
گوټ گوټ ＇خه اړوند أثار راوړل شول چ３ دا ل７ۍ تر ننه هم روانه ده او له يوې ور３＄ 

＇خه ي３ بل３ ته د اثارو شم５ره زيات８５ي.
اوس زموږ په ملي أرشيف ک３ ډ４ر ارز＊تناک اثار خوندي دي . ！ول هغه أثار چ３ اوس 
زموږ په ملي أرشيف ک３ خوندي دي، د اسالمي دورې له پيالم３ ＇خه په راوروسته پ７５يو 
پورې اړه لري. تر ！ولو لرغون３ الس ک＋ل３ )خطي( نسخه چ３ په ملي أرشيف ک３ خوندي 
ده، هغه  د قرآن کريم پن％ه پارې دي چ３ د هوس９ پر پوستکي ليکل شوي او ليک ي３ 
د حضرت عثمانW وخت ته منسوب گ２ل شوى دى. بل لرغونى سند د تيموري دورې 
د نوميالي وا کمن سلطان حسين بايقرا فرمان دى چ３ په )٩٠١ هـ . ق .( کال په نستعليق 
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＇رگندونه

ليک ليکل شوى، اوس په ملي أرشيف ک３ خوندي دى.
تاريخي  نسخ３،  او چاپي  زرگونو خطي  په  کتابونو  د  اوس  أرشيف ک３  ملي  په  زموږ 
سندونه او ان％وريز الس ک＋لي کتابونه او پا３１ خوندي دي. په دغو الس ک＋لو نسخو ک３ 
يوه هم د پ＋تو ډ ４ر ارز＊تنا ک ادبي کتاب ))پ＂ه خزانه(( نومي８ي چ３ د هغ３ په تر السه ک５دو 

سره پ＋تو ليکلى ادب د دويم３ هجري پ７５ۍ نيمايي ته رسي８ي.
دافغانستان ملي أرشيف له ډ４رو زياتو لرغونو او تاريخي چاپي او الس ک＋لو سندونو او 
أثارو سره له ستر ملي او ن７يوال ارز＊ت ＇خه برخمن دى او د ))سواربيکا(()٭( يا د أرشيفونو 

د ن７يوال３ مؤسس３ د غ７يتوب وياړ ي３ هم تر السه ک７ى دى.
د تاريخي، علمي، ادبي او نورو أثارو د خوندي سا تن３ ادارې )ملي أرشيف( دب６اى کولو 

لپاره بايد  هر اړخيزې هل３ ＄ل３ وک７و او يوه ملي دنده ي３ وبولو.

د متن لن６يز:
ملي أرشيف زموږ په ه５واد ک３ د لرغونو الس ک＋لو او چاپي أثارو، تاريخي   
سندونو او ليکونو د خوندي سا تن３ ＄انگ７ې اداره ده چ３ له تاسيس ک５دو ي３ ＇و 
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.

٭ سواربيکا: د أرشيفونو د ن７يوال تنظيم يا مؤسسه ده چ３ د ډ４رو ه５وادونو ملي أرشيفونه 

ي３ غ７يتوب لري.
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فعاليتونه

١_ ＇و زده کوونکي دې دا الندې معلوما تي جمل３ د خپل ！ولگي تر مخ３ په لوړ غ８ 
ولولي:

أثار له خراب５دو او ورک５دو ＇خه خوندي ساتل  ـ په ملي أرشيف ک３ تاريخي ليکلي 
ک８５ي.

ـ د ملي أرشيف اوسن９ ودان９ د امير عبدالرحٰمن خان د واکمن９ په کلونو ک３ نوموړي 
امير د خپل زوى حبيب اهلل خان د کار لپاره جوړه ک７ې وه.

ـ ملي أرشيف د داود خان د جمهوريت په لوم７يو )١٣٥٢ هـ . ش .( کال ک３ د عامه 
کتابتون تر ادارې الندې رامن％ته شو.

٢_ زده کوونکي دې په کتارونو وو４شل شي. يو کتار دې په متن ک３ د پ＋تو )ى( گان３ په 
ن＋ه ک７ي، دويم کتار دې ضميرونه او دريم کتار دې فعلونه په ن＋ه ک７ي او په خپلو کتابچو 

ک３ دې وليکي. له هر کتار ＇خه دې يو تن هغه د نورو په استازيتوب پر تخت３ وليکي.
٣_ دې الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه وواياست:

ـ ملي أرشيف ＇ه ارز＊ت او اهميت لري؟
ـ په متن ک３ د کومو شخصيتونو نومونه ياد شوي دي؟

ـ د ملي أرشيف د ال ب６اين３ لپاره ＇ه کوالی شو؟

زده کوونکي دې په خپل کور او کلي ک３ د پخوانيو قلمي )الس ک＋لو( کتابونو او نورو 
پخوانيو سندونو د شته والي او د هغو د ساتن３ د ＇رنگوالي په اړه معلومات راغون６ او هغه 

دې په بل درسي ساعت ک３ د خپلو ！ولگيوالو تر مخ３ ووايي.

کورن９ دنده
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ـ تاسو د عدالت په باب کومه کيسه اور４دل３ ده؟
عدل او انصاف له ډ４رو سترو او غوره اسالمي، ！ولنيزو او بشري ＄انگ７نو ＇خه گ２ل  
ک８５ي، موږ ته پکار دي چ３ په ه５＆ حالت ک３ د عدالت تله له السه ونه غور＄وو. 
دلته مو په دې لوست ک３ د نوشيروان عادل د عدالت يوه ب５لگه د کيس３ په ب２ه تاس３ 
ته خو＊ه ک７ې ده. دا کيسه مولوي احمد ليکل３ او په )－نج پ＋تو( کتاب ک３ خوندي 

ده.

نهم لوست

        عادل واکمن
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زورور ته نه ＊ايي چ３ په کمزوري باندې خپل زور وازمايي، که ＇ه هم کار ي３ خرابي８ي. 
وايي چ３ د روم پاچا، نوش５روان پاچا ته استازى ل８５لى و، کله چ３ هغه دربار ته ورس５د، 
گوري چ３ يوه لويه ما９１ ده، پاچا پک３ پر تخت ناست دى او نور اميران او وزيران په ＇وک５و 
ناست دي. استازي چ３ شاو خوا وکتل، په دغ３ ما９１ ک３ يو ＄اى ورته کوږ ＊کاره شو. له 
يوه س７ي ＇خه ي３ پو＊تنه وک７ه چ３ دا ＄اى ول３ کوږ دى؟ هغه ورته وويل چ３ دا د يوې 
بوډۍ کور و. په هغه وخت ک３ چ３ پاچا دا ما９１ جوړوله، نو هغ３ بوډۍ ته ي３ وويل چ３ 
دا کور په ما خرڅ ک７ه، خو د هغ３ رضا اوخو＊ه نه وه، پاچا په زور سره دا کار و نه ک７، نو 
＄که دا ＄اى په دې ما９１ ک３ کوږ پات３ شوى دى. استازي وويل چ３ ر＊تيا خبره دا ده چ３ 
دا کوږوالى ډ４ر ＊ه دى، له هغه سموالي نه چ３ په ظلم تر سره شوى وي، حق او انصاف دا 
دى چ３ دا کار نه په پخوا زمانه ک３ چا  ک７ی او نه م３  گومان ک８５ي چ３ وروسته به ي３ کوم 

پاچا  دا کار وک７ي.
پاچا چ３ د قاصد دا خبرې  واور４دل３، ډ４ر خوشحاله شو، انعام او ډال９ ي３ ورته ورک７ه 

او په ډ４ر عزت سره ي３ رخصت ک７.

د متن لن６يز:
بيان شوې چ３  پ５＋ه  يوه  نوشيروان د عدالت  نوميالي عادل واکمن  د  په کيسه ک３ 
نوموړي ＇نگه د خپل３ ما９１ د جوړولو پر مهال د   زور زياتي پر ＄اى له عدالت او 
انصاف ＇خه کار اخيستى دى. د خپل３ ما９１ يوه برخه ي３ ک８ه پرې اي＋３، خو ديوې 

خوارې او ب５وزل３ ＊％３ حق ي３ په زور نه دى الندې ک７ى.
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فعاليتونه

١   ١_ ＇و تنه زده کوونکي دې دغه کيسه د ！ولگي تر مخ３ په لوړ غ８ ولولي.
٢_ د زده کوونکو له ډل３ ＇خه د که د چا کومه بله کيسه د عدالت په اړه زده وي، په 

خپله خو＊ه دې هغه د ！ولگي په وړاندې ووايي.
٣_ دا الندې لغتونه د خپلمن％ي نژد４والي له مخ３ په ب５ل ب５ل کتار ک３ په پنسل وليکئ 

:
احمد، توتک９، کتاب، زلمى، کوتره، قلم، نوشيروان، کتابچه، طوطي.

احمد ........................................

...............................................

...............................................
ـ الندې جمل３ په پنسل په مناسبو کلمو بشپ７ې ک７ئ:

ـ نوشيروان يو ډ４ر .................... و.
ـ د روم د پاچا استازي له ...................... ＇خه د ما９１ د کوږوالي په اړه پو＊تنه 

وک７ه.
ـ پاچا چ３ د قاصد دا خبرې واور４دې ................شو او ..................... ي３ 

ورته ورک７ه او ... .

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 . ＄ين３ ليکلي کتابونه 
))گنج پ＋تو(( دى چ３  اثر ي３  يو ډ４ر  مشهور  په هغو ک３    . راپات３ دي  ترې 
لوم７ى ＄ل په ١٨٧٢ م. کال ک３ چاپ شوى دى.مولوي احمد په ١٣٠٠ هـ   

. ق . کال م７ دى.
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٤_ الند４ن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ :
ـ د نوشيروان د ودان９ يوه برخه ول３ ک８ه جوړه شوې وه؟

ـ د روم د پاچا استازى چ３ د ما９１ د کوږوالي په علت پوه شو، ＇ه ي３ وويل؟
په  او  واړوئ  مفرد  په  او جمع  په جمع  کتابچو ک３  په خپلو  ٥- الندې مفردې کلم３ 

مناسبو جملو ک３ ي３ استعمال ک７ئ :

                  مفرد                  جمع
                     س７ى                     هلکان
                      گل                     قلمونه
                     لوست                     ميزونه
                      کور                     نجون３

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کيسو ＄ين３ کتابونه مطالعه ک７ي او له هغو ＇خه دې د عدالت او انصاف 
په باب يوه يوه کيسه په خپلو الفاظو په لن６ون سره وليکي. که ي３ پخوا هم داس３ کومه کيسه 
مطالعه ک７ې يا اور４دل３ وي هغه دې په ＇و جملو ک３ وليکي. په بل درسي ساعت ک３ دې 

ي３ ！ولگيوالو ته ووايي.

په خلکو ک３ ډ４ر عادل هغه ＇وک دى چ３ هغه ＇ه چ３ ＄انته 
خو＊وي، بل ته ي３ هم خو＊وي.

)حديث شريف(
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ـ تاس３ د 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 ک３ ＇و ډ４رې نوميال９ او مخک＋３ ادبي ＇５رې   
وړ  ستاين３  د  ک３  الره  په  پرمختيا  او  ودې  د  ادب  او  ژب３  پ＋تو  د  هغوى  لرو چ３ 
خدمتونه او نه ه５ريدونک３ هل３ ＄ل３ ک７ي دي. له دغو نومياليو ادبي ＇５رو ＇خه يو 

ي３ عبدالرؤف ب５نوا دى چ３ په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.

عبدالرؤف ب５نوا
لسم لوست
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عبدالرؤف ب５نوا د مفتي عبداهلل زوى، په ١٢٩٣ هـ . ش . کال په کندهار ک３ ز８４يدلى 
و. لوم７ن９ زده ک７ې ي３ د کورن９ او سيم３ له دين３ عالمانو ＇خه وک７ې او بيا ي３ د خپل 
＄انگ７ي ذوق او عالق３ له مخ３ د ديني او ادبي علومو او فنونو مطالع３ ته دوام ورک７. د 
＄وان９ په لوم７ يو ک３ ي３ په شعر ويلو او ليکوال９  پيل وک７،  ډ ４ر ژر ي３ د خپل پياوړي 
استعداد له مخ３ په دغه ډگر ک３ د پرمختگ پ７اوونه ووهل او د شاعر او ليکوال په توگه 

وپ５ژندل شو.
په ١٣١٧ هـ . ش . کال د ه５واد پالزم５ن３ )کابل( ته راغى او د وخت د ډ４رې مشهورې 
علمي او فرهنگي ادارې ))پ＋تو ！ولن３(( غ７ى شو. بيا وروسته د کابل مجل３ مدير شو. ＇و 
کاله ي３ دغه دنده په ډ４ر برياليتوب سره تر سره ک７ه، بيا د پ＋تو ！ولن３ مرستيال او ＇ه موده 
وروسته د پ＋تو ！ولن３ لوى مدير شو. په همدغو وختونو ک３ ＇ه وخت د ه５واد ور＄پا３１ 
مسؤول چلوونکى هم و. په ١٣٣٥ هـ . ش . کال د کابل راډ يو د رياست چارې وروسپارل 
شوې. ＇و کاله وروسته په مصر ک３ د افغانستان د سفارت مطبوعاتي استازى او بيا د دويم 
＄ل لپاره د کابل راډيو رئيس شو. ورپس３ د ولسي جرگ３ وکيل او په ١٣٤٦ هـ . ش . د 

اطالعاتو او کلتور وزير شو.
وروست９ رسمي دنده ي３ په ليبيا ک３ د افغانستان د سفير په توگه وه  چ３ له هغه ＄ايه  
امريکا ته جال  وطن شو. د سرطان د ورپ５＋３ ناروغ９ له امله په ١٣٦٣ هـ . ش . کال په 

نيويارک ک３ م７ او هلته خاورو ته وسپارل شو.
د قبر پر شناخته ي３ د ده دا شعر د وصيت په تو－ه ليکل شوى دى:

زما ه６ونه به در وړئ  وخپل وطن ته
م７ بلبل 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 ب５ال ب５لو برخو ک３ ي３ ليکل ک７ي دي. په سلگونو مقال３ او شعرونه ي３ د 
ه５واد په مطبوعاتو ک３ خپاره شوي او په لس گونو علمي، ادبي، تاريخي او سياسي أثار ي３ 
د ＄انگ７و کتابونو په ب２ه چاپ شوي دي. په خپل３ مورن９ ژب３ پ＋تو سرب５ره په عربي، اردو او 

انگليسي ژبو ＊ه پوهيده او په دغو ژبو ک３ ي３ ليکن３ او ژباړې هم ک７ي دي.
د چاپ او ناچاپ کتابونو شم５ر ي３ له ٥٠ ＇خه زيات دى. دلته ي３ د ＄ينو أثارو نومونه 
نوميالي )١_ ٢_ ٣_ ٤_ ！وکه(  افغانستان  : اوسنى ليکوال )١_ ٢_ ٣ ！وکه(، د  اخلو 
ميرويس نيکه، پر４شانه افکار )د شعرونو ！ولگه(، د شعرونو کليات، زوړ گناهکار )د ډرامو 

！ولگه( د افغانستان تاريخي پ５＋３، د زړه خواله )ادبي ليکونه( او نور.
يو شعر ي３ د ب５لگ３ په توگه راوړو:

    د غريب پالنه
چ３ وړوکي سره مور که
ياله وروره سره ورور که

داس３ ک７ه له غريبانو
هر غريب پر اوږه سورکه
هو＊ياري شرافت نه دى
چ３ له وړکو سره زور که
له انصاف له عدله ليرې

چ３ د کون６و سر سر تور که
د هغو زړگى به خور شي

د يتيم زړگى چ３ خور که
د خپل قام رن％ور په شاکه
تاته کوم هو＊يار پيغور که
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چ３ دانه کوي ب３ نومه
پرې گومان دغله او چور که

د عبدالرؤف بينوا لن６ه ادبي ！و！ه:
－رانه مل／ريه! 

يو －ل چ３ ＇ومره ډ４ر رن／ونه ولري ＊کال ي３ هم هومره زياته وي او چ３ ＇ومره مخونه 
ولري هغومره  د ستاين３ وړ وي، خو يو انسان که دوه رن／ه شو يا ي３ ＄ان دوه مخى و＊وده 

نو نور ي３ مخ د کتو نه وي.
هغس３  ＊ي３  ＄ان  چ３  ＇ن／ه  او  ＊يه  ＄ان  هغس３  ي３،  چ３  ))＇ن／ه  وايي:  پوهان 

اوسه.((
خو ＄ين３ انسانان شته چ３ نه يوازې ＇و رن／ه، ＇و ب３２ او ＇و مخه لري، بلک３ ورسره 
＇و ژب３ ي３ هم په خوله ک３ وي. او د ماهرو ايک＂رانو په ＇５ر د خپل هر رن， او هر مخ د 

＊ودلو لپاره  مخصوص３ صحن３ ل＂وي او د خپل３ هرې ژب３ لپاره ＄انته موقع －وري.
داس３ انسانان د نورو په رن， رن／５دل نه غواړي، خو د ＄ان د رن， په بدلولو ک３ دومره 
ماهر وي چ３ نور په خپل رن， ژر غولوالی شي. د مخونو په پ５ژندلو ک３ الس لري، خو 
د دوى د مخ ب２ه پ５ژندل د مصنوعي سپوږم９ په اصلي ماهيت پوه５دلو غوندې وي. دوى په 
خپله ژبه پس３ نه －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， بدلوالی شي او د هر چا د خوب رګ ي３ ＄انته معلوم 

ک７ى وي. دوى په همدغه يوه ژبه غله ته وايي غال کوه او د کور خاوند ته وايي: کور ساته.
ظالم ته د ظلم الره ＊يي او مظلوم ته د انتقام اخيستلو ستر－کونه وهي.

حاکم ته محکومين وي او محکومينو ته د حاکمانو په رن， ک３ وړاندې ک８５ي. او که 
ورته ＄ير شو همدا دوه مخي، دوه رن／ي کسان دي چ３ د ！ولن３ د طبقاتو ترمن＃ د دې پر 
عوض چ３ وحدت، يووالى او ＊ه نيت پيدا ک７ي، د هغوى په من＃ ک３ د بدبين９، بد－مان９ او 
بدنيت９ تورې پردې اچوي، که د حاکم３ او محکوم３ طبق３ ترمن＃ واقع شي، دواړو خواوو 
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ته داس３ ＇ر－ندوي چ３ همدا دوى دي چ３ ددې دوو طبقو ترمن＃ ي３ أرامي ساتل３ ده، که 
دوى نه وي د هغوى أرامي به هم و４جاړه شي. حال دا چ３ که 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 راوستالى شي.
نو －رانه مل／ريه!

که غواړو چ３ د ＊ه او ن５کمرغه ژوند سره مخامخ شو، الزمه ده چ３ د دې دوه رن／９، 
دوه مخ９ او دوو ژبو ＇خه لوم７ى ＄انونه وژغورو او بيا ي３ په ！ين／ه د مخنيوي لپاره زيار 

وباسو.
هر چا ته او په هر مجلس ک３ چ３ ＇ن／ه يو، هغس３ ＄انونه و＊يو او چ３ ＇ن／ه ＄انونه 
＊يو هغس３ واوسو او دا مو ډاډ وي چ３ يوه ورځ نه يوه ورځ به ضرور د دوه مخو مخونه تور 
او د دوه رن／و رن／ونه ورک او د دوه ژبو ژب３ وچ３ شي، ＄که چ３ ))کوږ بار تر منزله نه 

رس８５ي.(( او ))دوې هندوا３１ په يوه الس ک３ اخيستالی نه شي.(( 

د متن لن６يز:
پال  ه５واد  او  مؤرخ   ، شاعر   ، ليکوال  پياوړى  ژب３  پ＋تو  د  ب５نوا  عبدالرؤف   
سياستوال و. د خپل ژوند ＇و لسيزې ي３ د ه５واد په علمي او فرهنگي ادارو ک３ 
خدمت ک７ى ، په  لس گونو ＄انگ７ي کتابونه او په سلگونو مقال３ ي３ چاپ او خپرې 

شوي دي. 
عبدالرؤف  ب５نوا د پ＋تو په معاصرو شاعرانو او ليکوالو ک３ د لوړ ادبي مقام او دري＃ 

＇＋تن دى.
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فعاليتونه

١_ ＇و زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د متن يو يو پارگراف په وار سره ولولي.
٢_ د متن په پاى ک３ مو د بينوا له شعر ＇خه ＇ه مفهوم واخيست؟ په خپلو کتابچو ک３ 

ي３ وليکئ او هغه د ！ولگي په وړاندې ولولئ.
٣_ زده کوونکي دې متن په غور ولولي او په هغو ک３ دې صفتونه پيدا او په مناسبو 

جملو ک３ وکاروي.
او  مؤرخ  شاعر،  ليکوال،  نوميالى  بينوا  عبدالرؤف  ولوستل چ３  مو  ک３  متن  په   _٤
ه５واد پال سياستوال و. ستاس３ د نوموړي د شخصيت کوم اړخ ډ４ر خو＊ي８ي خبرې پرې 

وک７ئ؟
ـ ليکوال په ！ولنه ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

٥_ دا الندې نيمگ７ې جمل３ په پنسل په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ :
ـ عبدالرؤف بينوا د پ＋تو ژب３ يو نوميالى ............................ و.

ـ عبدالرؤف بينوا په ...................... ک３ م７.
ـ عبدالرؤف بينوا له ........................... زيات چاپ او ناچاپ کتابونه لري.

)－رانه  نثر  د  بينوا  د  چ３  شي  راوبلل  ته  مخ３  ！ول／ي  د  دې  کووکي  زده  ＄ين３   _٦
مل／ريه!( مفهوم په خپلو الفاظو ک３ ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د خپل کور و کلي يا سيم３ او ＊ار د کوم شاعر لن６ ژوند ليک او د شعر يوه 
ب５لگه وليکي. په راتلونکي  درسي ساعت ک３ دې  ！ول／يوالو ته ولولي. 
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ـ تاس３ له ＄نگلونو سره اشنا ياست ؟
ـ ＄نگلونه ＇ه گ＂３ لري؟

＄نگلونه سرب５ره پر دې چ３ د سون، د کورونو د پو＊لو او د ک７کيو او دروازو   
پا کوالي، د ＊کلي  په  او همداراز د هوا  برابروي  اړتيا وړ لرگي  لپاره د  د جوړولو 
چاپيريال او طبيعي منظرو په رامن＃ ته کولو ک３ هم ستر ارز＊ت او اهميت لري. دلته 

په دې لوست ک３ د ＄نگلونو په گ＂و او ارز＊تونو خبرې کوو.

يوولسم لوست 

د ＄نگلونو ارز＊ت
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افغانستان يو غرنى ه５واد دى چ３ زياته برخه ي３ غرونو نيول３ ده. له دغو غرونو ＇خه 
＄ين３ ي３ په گ２و ونو او بو！و پو＊لي دي چ３ هغو 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 بل３ خوا ي３ له لرگيو ＇خه د سون د توکو په توگه هم کار 

اخلي. 
د  چاپ５ريال جوړوي.  وړ  لپاره ＄نگلونه  روزن３  د  ＇ارويو  کورنيو  او  م５وو  ډول  ډول  د 
وحشي حيواناتو او ډول، ډول الوتونکو د استوگن３ لپاره يو ډ４ر مناسب ＄اى گ２ل ک８５ي. 
＄نگلونو ډ４رې ＊کل３ او په زړه پورې طبيعي منظرې هم جوړې ک７ې دي. بايد ووايو چ３ د 
ډ４رو لوړو او ！ي＂و غرونو د شته والي په ان６ول زموږ د ه５واد د ＄نگلونو شم５ر او سيم３ ډ４رې 
نه دي. د ه５واد په مرکزي او شمالي برخو ک３ د هندوکش د لوړو غرونو ل７ۍ دي چ３ تل په 
واورو پ＂３ وي او د ＄نگلونو د رامن＃ ته ک５دو لپاره وړتيا نه لري. بيا هم کوم ＄نگلونه چ３ 
همدا اوس زموږ په ه５واد ک３ شته، که ي３ په سمه توگه   سا تنه، ＇ارنه او پالنه وشي او د يوې 
ملي شتمن９ په توگه ور＇خه مناسبه گ＂ه واخيستل شي، تر ډ４ره زموږ د خلکو اړتياوې پوره 

کوالى شي او د ملي اقتصاد په پياوړتيا ک３ ډ４ره ارز＊تنا که ون６ه ترسره کوالى شي.
زموږ د ه５واد د ＄مک３ ！وله دوه ميليونه هک＂اره شاوخوا ساحه ＄نگلونو پو＊ل３ ده. دغه 
＄نگلونه په ！ول ه５واد ک３ يو شان نه دي. د ب５لگ３ په توگه: د پکتيا، کون７ او بادغيس په 
واليتونو ک３ دغه کچه لوړه ده، خو په مرکزي او جنوب لو４دي％و سيمو ک３ بيا ه５＆ ＄نگل 

نشته.
ډ４ر  شته چ３  ون３  ډ４رې  او ＊وون   ن＋تر، ＇７５ۍ  د  ک３  په ＄نگلونو  پکتيا  او  کون７  د 
اقتصادي ارز＊ت لري. د بادغيس په ＄نگلونو ک３ د پست３ ＄نگلونه شته دي چ３ د پست３ 
نورو سيمو ک３ هم  او  نورستان  ننگرهار، لغمان،  په  ته را＄ي.   خوندوره م５وه ترې الس 

＄نگلونه شته دي.
که ＄نگلونه له يوې خوا ستر اقتصادي ارز＊ت لري، نو له بل３ خوا د چاپ５ريال او هوا په 
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پاک ساتلو او د س５البونو په وسيله د پ５＋يدونکو زيانونو د مخنيوي لپاره هم ډ４ر مهم دي. 
موږ ته ال زمه ده چ３ د يوې ارز＊تناک３ ملي شتنم９ په توگه ي３ د سا تن３ او ＇ارن３ لپاره هل３ 
＄ل３ وک７و. پر طبيعي ＄نگلونو سرب５ره د ه５واد په زياترو سيمو ک３ مصنوعي ＄نگلونه وکرو 

او وي３ روزو چ３ د استوگن３ چاپ５ريال مو ＊کلى، هوا ي３ تازه او په زړه پورې شي .
 

د متن لن６يز: 
پراخ  او  گ０  ډ４ر  ک３  سيمو  ＄ينو  په  امله  همدې  له  دى،  غرنى  ه５واد  زموږ   
په  هوا  د  سرب５ره  ارز＊ت  سوداگريز  او  اقتصادي  په  ＄نگلونه  دغه  لري.  ＄نگلونه 
لري.  ون６ه  وړ  ستاين３  د  ک３  کولو  ته  رامن＃  په  منظرو  طبيعي  د ＊کلو  او  پاکوالي 
＄نگلونه د س５البونو مخنيوى کوي او موږ له طبيعي مصيبتونو ＇خه هم تر يوه حده 

سا تي. د ملي شتمن９ په توگه ي３ بايد ساتنه او ＇ارنه وشي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په چوپتيا سره ولولي، بيا دې نور زده کوونکي د متن يو يو 
پاراگراف په لوړ غ８ د نورو ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي .

٢_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د کتاب له متن ＇خه د ＄نگلونو گ＂３ وليکي 
او بيا دې په وار سره د ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.

٣_ يو يو زده کوونکى دې د ！ولگي مخ３ ته را وغو＊تل شي چ３ په لن６ه توگه د ه５واد 
د ب５ال ب５لو ＄نگلونو سيم３ و＊يي او د ＄نگلونو د اهميت په هکله خبرې وک７ي.
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ـ پورته عکسونو ته وگورئ او د ＄انگ７نو په هکله ي３ ＇و کر＊３ په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.

٤_ دې ال ند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ :
ـ ＄نگلونه ＇ه ته وايي؟

ـ ＄نگلونه د چا مال بلل ک８５ي؟
وړانديزونه  لپاره ＇ه  او ＇ارن３  تن３  د سا  د ＄نگلو  توگه  په  د ＄وانانو  د ه５واد  تاس３  ـ 

لرئ.
٥_ دا الند４ن９ جمل３ ولولئ چ３ په کوم３ زمان３ )اوس مهال _ ت５ر مهال او راتلونکي 

مهال ( پورې اړه لري، په چوکاټ ک３ ي３ په پنسل وليکئ :
١_ زه پروس８کال د کون７ ＄نگلونو ته تللى وم .

٢_ زه ＄نگله ته ＄م .
٣_ زه به له خپل ورور سره د پکتيا د ＄نگلونو ليدو ته الړ شم.

زده کوونکي دې د ＄نگلي ونو او د دوى په سيمو ک３ د موجودو ونو نومونه ليست ک７ي 
او د پ＋تو ژب３ په بل درسي ساعت ک３ دې هغه ！ول／يوالو ته ووايي.

کورن９ دنده
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ـ تاس３ له کوم ډول لوبو سره مينه لرئ ؟
ـ لوب３ ＇ه گ＂ه لري؟

موږ په ！ولن３ او ه５واد ک３ په سيمه ييزه، ملي او ن７يواله کچه يو شم５ر لوب３ او   
ورزشونه لرو چ３ ډ４ر مينه وال لري. دغه لوب３ نه يوازې دا چ３ غوره بوختياوې دي، 

ډ４رې روغتيايي گ＂３ هم لري. دلته په دې لوست ک３ پر هغو خبرې کوو.

لوب３ او روغتيا
دولسم لوست
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لوب３ يوازې بوختيا او وخت ت５رول نه دي، بلک３ د ＄وانانو لپاره ډ ４رې نورې گ＂３ هم 
کارکوونکي،  کو＊＋ي،  ＄يرک،  هغوى  او  را＇رگندوي  استعدادونه   پ ＄وانانو  د  لري. 

وخت پ５ژندونکي، زغموونکي او ژمن روزي.
لوب３ سرب５ره پر يوې غوره بوختيا او پورته يادو شوو ＊يگ２و، د بدن د روغتيا او سالمتيا 
لپاره هم ډ４رې گ＂３ لري. 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 کرن３ نورې چارې د انسان د 

بدن او م＂و په زور او ＄واک سرته رسيدل３.
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 ک３ يو ډول سپورت هم و.
رامن＃  أسانتياوې  ４رې  ډ  ک３  چارو  ！ولو  ژوندپه  د  امله  له  پرمختگونو  د عصري  اوس 
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 ل８ او ډ４ر تنگ شوى دى. داچ３ د انسان د 
بدن غ７ي داس３ ＄انگ７تيا لري چ３ که کار ترې  وانه خيستل  شي، سستي８ي او که کار ترې 

واخيستل شي، ډ４ره ＊ه وده کوي او پياوړي ک８５ي.
هغه ب５ال ب５ل３ سيمه ييزې، ملي او ن７يوال３ لوب３، لکه: واليبال، فو！بال، ！ينيس، باسک＂بال، 
کرک، هاکي، ＄غاسته يا من６ې وهل، المبو وهل، وزن پورته کول، غ８５ه نيول )پهلواني( 
وزلوبه، جمناستيک او همدارنگه د ماشومانو ＄ين３ سيمه ييزې لوب３، لکه: پ پ＂ونى، 
رس９ لوبه، پن６وس، چندرۍ، د واورو جنگ او داس３ نور چ３ په ＄انگ７ې يا ډله ييزه ب２ه 

ترسره ک８５ي، لوب３ ورته وايي.
لوب３ ډ４رې جسمي او روحي روغتيايي گ＂３ لري . 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 ک３ ساه ايستل گ７ندۍ ک８５ي، بدن نوې او تازه هوا اخلي. روحي ست７يا له من％ه ＄ي، 
زړه او بدن غ＋تلى ک８５ي. لوب３ او ورزشونه د ＄وانانو ترمن＃ صميميت زياتوي او آن تردې 

چ３ د ملتونو ترمن＃  سيال９ په لوبو ک３ د دوست９ او سول３ فضا رامن＃ ته کوي.
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د لوبو او ورزش يوه بله ډ４ره مهمه گ＂ه دا ده چ３ د انسان بدني استعدادونه او مهارتونه وده 
کوي، ذهني، اخال قي او ！ولنيزې ＄انگ７ن３ ي３ پالنه او روزنه مومي.

د ډله ييزو لوبو له امله د لوبغاړو په خپلو ک３ د همکارۍ او يو پر بل د باور او ملگرتيا 
روحيه پياوړې ک８５ي.

تاس３ بايد د زده ک７ې د چارو تر＇نگ لوبو او ورزش ته هم مناسب وخت ورک７ئ، په 
＄انگ７و ډله ييزو لوبو او ورزشونو ک３ برخه واخلئ چ３ بدن مو روغ رم او د هر ډول 

جسمي او روحي کارونو سرته رسولو ته چمتو شي. 

د متن لن６يز:
لوب３ بوخت５ا او وخت ت５رول نه دي، بلک３ ډ４رې نورې روغتيايي او ！ولنيزې گ＂３ هم 
لري. اوس د فزيکي کار او فعاليت ډگر ل８ او ډ４ر تنگ شوى او ډ４ر کارونه د ماشين په 
وسيله تر سره ک８５ي. د انسان بدن داس３ ＄انگ７نه لري چ３ که کار ترې وانه خيستل 
شي، سستي８ي. که کار ترې واخيستل شي، نو ډ４ره  پياوړتيا مومي. ددې لپاره د ب５ال 

ب５لو لوبو تر سره کول ډ４ر ضروري دي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې لوم７ى متن په چوپتيا سر ولولي، بيا دې ＄ين３ زده کوونکي متن 
په لوړ غ８ د ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په دريو برابرو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې د لويانو سيمه ييزې 
لوب３، دويمه ډله دې په ملي کچه منل شوې ن７يوال３ لوب３ او دريمه ډله دې د ماشومانو 
ب５ال ب５ل３ لوب３ ليست ک７ي او بيا دې د هرې ډل３ استازى هغه د ！ولگي تر مخ３ ووايي، 
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نور زده کوونکي دې هغه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
٣_ الند４نيو پو＊تنو ته دې مناسب ＄وابونه ووايي.

ـ لوب３ او ورزش ＇ه شى دي؟
ـ لوب３ او ورزش روغتيا ته ＇ه گ＂ه لري؟

ـ لوب３ او ورزش په ！ولنيز لحاظ ＇ه گ＂３ لري؟
ـ که زموږ د ه５واد لوبغاړي په ن７يواله کچه په سياليو ک３ برياليتوب تر السه ک７ي، تاس３ 

ته ＇ه احساس پيدا  ک８５ي؟ ＇و تنه دې د ！ول／ي په مخ ک３ پرې خبرې وک７ي.
٤_ په متن ک３ فعلونه په ن＋ه او هغه په مناسبو جملو ک３ وکاروئ.
٥_ زده کوونکي دې د عکس له مخ３ د لوبو په اړه خبرې وک７ي:
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٦_ د الندې جملو تش ＄ايونه خپلو کتابچوک３ په مناسبو کلمو ډک ک７ئ :
ـ لوب３ او ورزش ډ４رې ................. گ＂３ لري.

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 لوب３ د لوبغاړو ترمن＃ د .................... او ....................... د رامن％ته کيدو 

سبب گر＄ي.

هرزده کوونکى دې د خپل３ خو＊３ يوې لوب３ په اړه معلومات وليکي او هغه د ې  په بل 
درسي ساعت ک３ ！ولگيوالو ته ووايي.

هغه ＇وک چ３ بدني تمرينونه کوي، هي＆ ډول درملو ته اړتيا نه 
لري، د هغه درمل او دوا په بدني حرکتونو ک３ ده.

                                                          )ابو علي سينا بلخي(

کورن９ دنده
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ـ تاسو په ن７يوالو ادبي شخصيتونو ک３ د چا نومونه پ５ژنئ؟
ـ موږ ته د ن７ۍ د ادبي نامتو ＇５رو پ５ژندل ＇ه گ＂ه لري؟

د ن７ۍ د ادبيا تو په تاريخ ک３ ډ４رې سترې ادبي ＇５رې شته چ３ د خپلو ارز＊تناکو 
ادبي أثارو له امله ي３ ن７ يوال نوم او شهرت تر السه ک７ى دى. له دغو ادبي ＇５رو 
＇خه د فرانس３ نامتو ليکوال، ويکتور هوگو هم و چ３ د لوړو ادبي ارز＊تمنو أثارو 
د ليکلو له امله ي３ زيات ن７يوال شهرت په برخه شوى دى. دلته ي３  په دې لوست 

ک３ درپ５ژنو.   

ويکتور 
هوکو

ويکتور هوگو
ديارلسم لوست
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پياوړى ليکوال او شاعر ويکتور هوگو په ١٨٠٢ م. کال د فرانس３ په بيزانسون ＊ار ک３ 
ز４８４دلى دى. پالر ي３ د پوځ لوړ پوړى دولتي چارواکى او جنرال و.

د هوگو کورن９ د ده تر ز８４ ４دلو ＇ه موده وروسته د بيزان سون له ＊ار ＇خه د پاريس 
＊ار ته ول８５دول شوه. هوگو د ＄وان９ پر مهال په شعر ويلو پيل وک７. له ادبياتو او مطبوعا تو 
سره د زيات３ مين３ له کبله ي３ يوه مجله هم خپره ک７ه چ３ تر ١٨٢١ م. پورې ي３ خپرونو 

دوام وک７.
د شعرونو لوم７ن９ ！ولگه ي３ تر خپر４دو وروسته د لوستونکو له ډ４ر تاوده هر کلي سره 
مخامخ شوه او ستره ادبي جايزه ي３ هم تر السه ک７ه. په ١٨٤٣ م. کال د هوگو په ژوند ک３ 
هغه مهال بدلون رامن＃ ته شو چ３ ＄وانه لور ي３ م７ه شوه. تر دې وروسته هوگو له ادبيا تو 

＇خه سياست ته مخه ک７ه.
کله چ３ ناپليون واکمن شو، ويکتور هوگو له هغه سره مخالفت پيل ک７. په پايله ک３ هغه 

اړ شو چ３ فرانسه پري８دي. هغه لوم７ى بلژيک او بيا انگلستان ته الړ.
پر مهال د ))مجازات((  په جزيره ک３ د استوگن３  انگلستان د جرسي  ويکتور هوگو د 
په نامه اثر وليکه او په همدغه کال ي３ د خپلو شعرونو ！ولگه د ))نندار چيان(( تر سرليک 
الندې هم خپره ک７ه. نوموړى تر ١٨٧٠ م. کال پورې هلته پات３ شو او خپل نور مشهور أثار 

د ))پ７５يو حکايتونه(( او ))بينوايان(( ي３ وليکل.
په ١٨٧٠ م. کال هغه مهال چ３ په فرانسه ک３ جمهوري حکومت رامن＃ ته شو، هوگو 
ب５رته پاريس ته ستون شو. د فرانس３ خلک تر ننه هغه ته د يو ستر ملي او ولسي ليکوال په 
سترگه گوري. مشهورو أثارو ي３ نوم د ن７ۍ د ادبياتو په تاريخ ک３ د تل لپاره خوندي ک７ى 

دى. د هوگو أثار د ن７ۍ په ډ ４رو ژبو ژباړل شوي دي.
ويکتور هوگو په ١٨٨٥ م. کال د ٨٣ کالو په عمر له دې ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ې 

دي.
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د متن لن６يز:
په  ))بينوايان((  ادبي شهکار  د خپل  و چ３  ليکوال  نامتو  فرانس３  د  هوگو  ويکتور 
ليکلو ي３ ستر ن７يوال نوم او شهرت تر السه ک７ى دى. په ن７يوالو ادبيا تو ک３ به ډ４ر 
ل８ ليکوال په خپل وخت ک３ د ويکتور هوگو په ＇５ر هر اړخيز ن７يوال شهرت ته 

رسيدلي وي. د هو－و اثار په ن７يوالو ژبو ژباړل شوي دي.

فعاليتونه

١_ ＇و زده کوونکي دې دنورو ！ولگيوالو په استازيتوب متن په لوړ غ８ ولولي.
ـ ＄ين３ زده کوونکي دې د متن يو يو پارا گراف ولولي.

٢_ زده کوونکي دې هغه لغتونه چ３ ＊وونکي پر تخت３ ليکلي او معنا ک７ي دي، پ 
خپلو کتابچو ک３ وليکي.

ـ ＇و زده کوونکي دې پر تخت３ ليکل شوي لغتونه په مناسبو جملو ک３ وکاروي.
٣_ زده کوونکي دې د خپل ه５واد د ＇و مشهورو ادبي شخصيتونو نومونه وليکي، او 

هغه د ！ولگيوالو تر مخ３ ووايي.
٤_ الندې پو＊تنو ته ＄واب ورک７ئ:

ـ ويکتور هوگو ＇نگه ن７يوال ادبي شهرت ترالسه ک７؟
ـ ويکتور هوگو ول３ او ＇ه ډول له ستونزو سره مخامخ شو؟
ـ کوم３ پي＋３ د ويکتور هوگو په ژوند ک３ بدلون راوست؟

٥_ د الند４نيو جمعو نومونو مفرده ب２ه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ، په مناسبو جملو ک３ 
ي３ وکاروئ:

نومونه       زده کوونکي        شخصيتونه         شاعران         ادبپوهان
ـ د الندې جملو سمه معنوي اواماليي 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. 

٦_ هرزده کوونکى دې د خپل ＇نگ ！ولگيوالو ته له متن ＇خه يوه برخه د امال په توگه 
ووايي او بيا دې هغه د کتاب له مخ３ سمه ک７ي.

٧_ په الندې کلمو ک３ نومونه، صفتونه او فعلونه جال ک７ئ:
محمود پياوړى   هوگو       الړ   ＊کلى 

ليکل                   ژړل نوميالى       ابن سينا  خوړل 

داس３ يو متن په کور ک３ وليکئ چ３ د پ＋تو پن％ه واړه ))ى گان３(( پک３ مراعات شوې 
وي، په بل درسي ساعت ک３ ي３  خپلو ！ولگيوالو ته د تخت３ پرمخ وليکئ او راغل３ ))ى 

گان３(( پک３ په ن＋ه ک７ئ.

آزادي
د أسمانونو، د چمنونو او د سيندونو ب３ أزاره الرويانو ته زيان مه 
رسوئ او أزادۍ ته ي３ په احترام و－ورئ. د دغو ب５وزلو او ب３ －ناهو 
أزادي مه ايساروئ چ３ د تقدير او سرنوشت قاضي او حاکم ستاسو 

أزادي سلب نه ک７ي.
)ويکتور هو－و(

کورن９ دنده
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ـ تاس３ بشري حقونه پيژنئ؟
ـ د نورو حق ته بايد ＇رنگه درناوى ولرو؟

انسانان په ！ولنه ک３ يو ل７ حقونه لري چ３ دا د دوى ＄انگ７ي حقونه دي. دغه راز 
په ！ولنه ک３ د نورو حقونو په وړاندې مکلفيتونه هم لري چ３ هغو ته بايد درناوى 

وک７ي.
په دې لوست ک３ په ！ولنه ک３ د بشري حقونو په هکله خبرې کوو او لولو چ３ انسانان 

په ！ولنه ک３ د کومو حقونو لرونکي دي؟ 

د بشر حقونه
＇وارلسم لوست
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اهلل > چ３ په دې ن７ۍ ک３ انسان پيداک７ى، له هماغه پيله ي３ پرې 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 ک３ وخت په وخت د زورواکو له خوا د کمزورو حقونه په زورزياتي تر پ＋والندې او له 
هغو ＇خه ب３ برخ３ ک８５ي. که وگورو، له خپلو حقونو ＇خه دفاع او د ترالسه کولو لپاره ي３ 

هل３ ＄ل３ ډ４ر اوږد تاريخ لري چ３ ډ４رې ب５لگ３ ي３ په بشري تاريخ ک３ خوندي دي.
د اسالم د سپي）لي دين په راتگ سره د بشر حقونو ته پوره درناوى وشو او په ب５الب５لو ب２و 
موجود ！ول توپيرونه ي３ له من％ه يوړل. په الهي احکامو او نبوي ارشادا تو ک３ د دغو بشري 
حقونو د تثبيت په هکله ډ４رې زيات３ الر＊وون３ شته. د ب５لگ３ په توگه کله چ３ حضرت 
ورته   Uمحمد حضرت  غالمه!  حبشي  اى  وويل:  ته   Wبالل حضرت   Wغفاري ابوذر 

وفرمايل : تور حبشي او سيد قريشي دواړه برابر او د خداى> بنده گان دي.
نو ويالى شو چ３ ！ول انسانان برابر حقونه لري او په ＄انگ７ي او ！ولنيز ژوند ک３ بايد له 

هغو ＇خه برخمن شي.
د بشري تاريخ په اوږدو ک３، که ＇ه هم د ن７ۍ په گوټ، گوټ ک３ وگ７و د خپلو بشري 
حقونو د ترالسه کولو لپاره ＄انگ７ې او ډله ييزې هل３ ＄ل３ ک７ي او غ８ونه ي３ پورته ک７ي دي، 
خو په ن７يواله کچه داس３ کومه اداره نه وه چ３ له هغوى ＇خه چ３ حقونه ي３ سلب شوي، 
مال ت７ وک７ي. د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې په بهير ک３ چ３ زيات 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 چ３ په ن７يواله کچه داس３ يوه اليحه او قانون رامن＃ ته ک７ي چ３ د بشر له 
حقونو ＇خه دفاع وک７ي. په دې ل７ ک３ په ١٩٤٧ م. کال د ملگرو ملتونو د عمومي ！ولن３ له 
خوا د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه تصويب شوه. دا اعالميه  يوه سريزه او )٣٠( مادې لري. 
وروسته بيا په ب５ال ب５لو وختونو ک３ د بشري حقونو په اړوند ب５ال ب５ل کنوانسيونونه تصويب 
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شوي دي چ３ هر يو په خپل ＄اى ＄انگ７ى ارز＊ت او اهميت لري.
د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ له مخ３ انسان تر هر ＇ه لوم７ى د ژوند کولو، آزادۍ 
او د شخصي امنيت لرلو حق لري . همدارنگه ه５）وک 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 چ３ حقوقي شخصيت ي３ په رسميت وپ５ژندل شي. ！ول د قانون 
له مخ３ برابر 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 چ３ أزاد فکر وک７ي، 

خپل فکر او نظر په أزادانه ډول ＇رگند ک７ي. 
د بيان آزادي چ３ د بشر د حقوقو د ن７يوال３ اعالمي３ په نولسمه ماده ک３ راغل３، د بشر 
له ډ４رو مهمو او بنس＂يزو حقونو ＇خه －２ل شوې ده. په دې برخه ک３ يادونه شوې ده چ３ هر 

＇وک د بيان د آزادۍ حق لري او د خپل نظر په ＇ر－ندولو ک３ بايد ويره او ډار ونه لري. 
د بشر د حقوقو د ن７يوال３ اعالمي３ دغه ماده خلکو ته دا حق ورکوي چ３ له هرې وسيل３ 
＇خه چ３ ک５داى شي اطالعات او معلومات ترالسه ک７ي او يا ي３ نورو ته ورسوي، خو 
د يادون３ وړ ده چ３ د بيان آزادي هم خپل３ پول３ او حدونه لري تر هغه چ３ په ک３ بشري 
کرامت ته سپکاوى نه وي رامن＃ ته شوى او د هغه په وسيله د چا بشري حقوق تر پ＋و الندې 
نه شي، د چا له ديني او مذهبي عقيدو، قومي، نژادي او توکميز حيثيت او له خپلو ملي 

ه５وادنيو －＂و سره په ！کر ک３ نه وي. د بيان آزادي جايز ده. 
_ زده ک７ه يا ＊وونه او روزنه چ３ هم د انسان له ډ４رو مهمو او لوم７نيو حقونو ＇خه ده، 

د بشر د ن７يوال３ اعالم３ په شپ８ويشتمه ماده ک３ د هغ３ په اړه داس３ راغل３ دي: 
_  هر ＇وک حق لري چ３ زده ک７ه وک７ي. زده ک７ه به ل８ تر ل８ه په لوم７نيو دورو ک３ وړيا 

وي. لوم７ن９ زده ک７ه به اجباري وي، فني او حرفوي زده ک７ې به د ！ولو په واک ک３ وي.
_ 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 پالر به د خپل ماشوم په اړه د زده ک７ې د ډول په ！اکنه ک３ لوم７يتوب ولري.
_ دولت مکلف دى چ３ د و－７و لپاره ب３ له کوم توپيره د زده ک７ې الرې چارې برابرې 

ک７ي چ３ په دې توگه د خلکو د ذهني روزن３ شرايط برابر شي.
د بشر د حقونو په ن７يواله اعالميه ک３ د داس３ نورو ډ４رو حقونو يادونه هم شوې ده چ３ 

هغه ！ول د انسان طبيعي او ！ولنيز حقونه －２ل ک８５ي.
په ن７يواله کچه ！ول هغه ه５وادونه چ３ د بشر د حقونو اعالميه ي３ السليک ک７ي ده، په 
ملي کچه دغه دولتونه مکلف －２ل ک８５ي چ３ د هغو رعايت وک７ي. د مل／رو ملتونو د بشري 
حقونو اداره او د  بشر د حقونو ب５ال ب５ل３ ن７يوال３ ！ولن３ په ن７ۍ ک３ د بشري حقونو حالت ته 

پاملرنه کوي او هغه ＇اري.
اوس چ３ زموږ په ه５واد ک３ د سول３، سوکال９، ！ولنيزو او اقتصادي پرمخت／ونو لپاره 
السليک  د  اعالمي３  ن７يوال３  د  حقونو  ي  بشر  د  دولت  دي،  شوې  برابرې  چارې  الرې 
کوونکي او ژمن غ７ي په تو－ه  بشرې حقونو ته پاملرنه کوي. په ه５واد ک３ د بشر د حقونو 
خپلواک کميسيون رامن＃ ته شوى چ３ د بشر له حقونو ＇خه دسر غ７ون３ او نورو اړوندو 

مسايلو د ＇ارن３ چارې سمبالوي.

د متن لن６يز:
هر انسان که ＊％ه وي او که نر، په ！ولنه ک３ د ژوند کولو، د فکر او بيان  آزادي، 
بشر  د  اسالم ک３ هم  په  لري.  د خونديتوب حقونه  او شخصيت  کرامت  دانساني 
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 ي３ په رعايت کولو اړ او 
مکلف گ２ل ک８５ي. اوس داس３ ادارې او سازمانونه شته چ３ په ！وله ن７ۍ ک３ د بشر 

د حقونو حالت له نژدې ＇خه ＇اري .
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فعاليتونه

١_ ＇و زده کوونکي دې په اسالم ک３ د بشر حقونه د متن له مخ３ ولولي او ＇و تنه دې 
د بشر د حقونو په ن７يوال３ اعالمي３ ک３ راغلي حقونه د متن له مخ３ ولولي.
_ ＇و زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د متن ب５ال ب５ل پرا گرافونه ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي : يوه ډله دې په متن ک３  ))مفردې کلم３(( 
وليکي او بله دې ))مرکب３ کلم３(( او بيا دې د هرې ډل３ استازي هغه د ！ولگي په مخ ک３ 

ووايي.
٣_ الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

ـ د اسالم دين انسان ته کوم حقونه ورک７ي دي؟
ـ د بشر د حقونو په ن７يوال３ اعالمي３ ک３ د 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 ترالسه ک７؟

ـ د بشر د حقونو د ورک７ې په برخه ک３ ستاسو نظر ＇ه دى؟
ـ که په ！ولنه ک３ بشري حقونه ورنه ک７ل شي، ستاسو په نظر به ＇ه زيانونه رامن＃ ته شي؟

٤_ په الند４ني جدول ک３ تش ＄ايونه په مناسبو جملو په پنسل ډک ک７ئ:

مستقبل )راتلونک３ زمانه(حال )اوس مهال(ماضي )ت５ره زمانه(
ما ليک وليکه.

احمد به راشي.
زه لوست وايم.

＇وک به درس ووايي.
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٥_ الندې جمل３ ولولئ او د سم３ جمل３ په مخامخ چوکاټ ک３ په پنسل ن＋ه وک７ئ :
ـ بشر ته په ！ولنه ک３ حقونه ورک７ل شوي دي.

ـ بشر ته ＄ين３ حقونه ورک７ل شوي دي.
ـ د بشر د حقونو فکر له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې وروسته رامن＃ ته 

شوى دى.
ـ له لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې وروسته رامن％ته شو.

ستاسو په شاوخوا ک３ د بشر د حقونو حالت ＇نگه دى؟ په دې اړه له خپل مور او پالر او 
نورو مشرانو ＇خه هم وپو＊تئ، که مو په زړه پورې ＇ه پيدا ک７ل، له ＄انه سره ي３ يادداشت 

ک７ئ، د بل３ ور＄３ درسي ساعت ک３ پرې خبرې وک７ئ.

کورن９ دنده
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ـ زموږ د ه５واد د لرغونو نومياليو پوهانو په ډله ک３ چ３ په ملي او ن７يواله کچه له لوړ 
نامه او شهرت ＇خه برخمن دي، د چا له نامه سره أشنا ياست؟ کوم３ داس３ نامتو 

＇５رې پ５ژنئ؟
موږ دخپل ه５واد په تاريخ ک３ ډ４ر نوميالي علمي او فرهنگي شخصيتونه لرو چ３ 
وياړل３ علمي او فرهنگي کارنام３ لري . هغوى نه يوازې زموږ د ه５وادوالو، بلک３ په 
ن７يواله کچه د ！ول بشريت لپاره د وياړ سبب دي . له دغو نومياليو علمي او فرهنگي 

شخصيتونو ＇خه يو هم ابن سينا بلخي دى چ３ په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.

بلخي ابن سينا
پن％لسم لوست
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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 ي３ حسين دى، په شيخ الرئيس او ابن سينا مشهور دى . په يوه روايت 
په ٣٦٣ هـ . ق . او د يوه بل روايت له مخ３ په ٣٧٠ هـ . ق. کال د بخارا په ))افشنه(( 

نومي کلي ک３ زي８يدلى و. 
پالر ي３ عبداهلل، د بلخ له نومياليو ＇خه و او په سکندريه نومي سيمه ک３ ي３ استوگنه 

لرله.
سامانيانو  د  چ３  ته  بخارا  ک３  وخت  په  واکمن９  د  ساماني  عبدالمالک  بن  منصور  د 
پايتخت و، والړ. ＇رنگه چ３ عبداهلل ډ４ر با تد بيره شخصيت و، دربار ته ي３ الره پيدا ک７ه 
او ډ４ر ژر د دربار په مخورو ک３ وگ２ل شو، هلته ي３ د افشنه په کلي ک３ ))ستاره(( نوم３ ＊％ه 
په نکاح ک７ه، خداى> زوى ورک７، نوم ي３ پرې ))حسين(( ک５＋ود چ３ وروسته ي３ د ابن 
سينا په نوم ن７يوال شهرت پيدا ک７. اوس نه يوازې زموږ ه５واد پرې وياړي، بلک３ ！وله ن７ۍ 

او انسانيت پر هغه وياړ او فخر کوي.
ابن سينا دومره لوړ استعداد او پياوړى ذهن درلود چ３ په لس کلن９ ک３ ي３ قرآن 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 ي３ له محمود مساح ＇خه چ３ په هغه وخت ک３ د 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 چ３ د خپل３ سيم３ په 
نومياليو ديني عالمانو او طبيبانو ک３ وشم５رل شو، د نوم او شهرت أوازې ي３ هر لورته خپرې 
شوې. وايي چ３ يو ＄ل نوح بن منصور ساماني پاچا ډ４ر ناروغه شو، نو ابن سينا د هغه دارو 
درمل وک７ل . هغه ژر جوړ شو، کله چ３ منصور د ابن سينا دا ب３ سارې پوهه او استعداد 
وليد، سمدستي ي３ هغه ته اجازه ورک７ه چ３ د پاچا له ＄انگ７ي شاهي کتابتون ＇خه گ＂ه 

واخلي .
ابن سينا چ３ د ډ４ر تيز ذهن او قوي حافظ３ خاوند و، په ډ４ره ل８ه موده ک３ ي３ د هغه 
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کتابتون ډ４ر مهم کتابونه ولوستل او د هغو زيا ت３ برخ３ ي３ خپل３ حافظ３ ته وسپارل３.
ليکلو  په  ي３  برخه  ډ４ره  ژوند  د  او  وک７  پيل  تآليف  په  کتابونو  د  ي３  ک３  کلن９   ٢١ په 
به ي３  نه ست７ى ک５ده. که د ور３＄  او لوستلو  ليکلو  په  ت５ره ک７ه. هغه ه５）کله  لوستلو  او 
حکومتي او دفتري کارونه کول، نو د شپ３ به ي３ تر ډ４ره وخته مطالعه کوله او يا به ي３ کتابونه 
ليکل. هغه په ليکلو ک３ دومره چ＂ک و چ３ د خپل مشهور اثر )شفاء( اتلس ！وکه ي３ په 

شلو مياشتو ک３ ليکلي دي.
ابن سينا د پالر تر م７ين３ وروسته هم په بخارا ک３ و او د نوح بن منصور ساماني په دربار 
تر  او د غزنويانو  ک３ ي３ ＊ه درناوى کيده. خو کله چ３ د سامانيانو واکمني －６ه وډه شوه 

سلط３ الندې راغلل، نو ابن سينا －ر－انج ته الړ.
کله چ３ سلطان محمود غزنوي ！وله بخارا ونيوله، ＇رن／ه چ３ هغه د ابن سينا له علمي 
مقام، نوم او شهرت ＇خه خبر و، غو＊تل ي３ چ３ له ＄ان سره ي３ غزني ته راولي، په هغه 
پس３ ي３ خپل استازى ورول８５ه، خو را نغى او له هغه ＄ايه نيشاپور ته او بيا جرجان ته والړ. 
هلته د قابوس واکمني وه چ３ ډ４ر علم پالونکى واکمن و. د ابن سينا ي３ ډ４ر درناوى وک７. ابن 
سينا هلته په طبابت الس پورې ک７ او ډ４ر ژر د لوړ نوم او شهرت خاوند شو. کله چ３ هلته 
اړ و دوړ پي（ شو، ابن سينا )رى( او بيا همدان ته الړ. هلته شمس الدوله امير و. کله چ３ 
ابن سينا د هغه د ناروغ９ درملنه وک７ه، د وزارت چارې ي３ وروسپارل３. ابن سينا په همدغه 
کتابونه  )القانون( مشهور  او  )الشفاء(  د  په غو＊تنه   عبيداهلل  ابو  شا－رد  د خپل  وخت ک３ 
وليکل چ３ ن７يوال شهرت لري او په ډ４رو ژبو ژباړل شوي دي. ابن سينا د خپل وخت ډ４ر 
لوى ديني عالم و. د ديني علومو په ب５ال ب５لو برخو، لکه تفسير، حديث، فقه، صرف، نحو 

او نورو په هکله ي３ زيات شم５ر أثار ليکلي دي.
ډ４ر  هم  په هکله  اخالقو  او  روحياتو  فلسف３،  منطق،  د  و.  فيلسوف  لوى  يو  نوموړى 
تآليفات لري. لوى طبيب او حکيم و. د طبابت په هکله ي３ داس３ کتابونه ليکلي دي چ３ 

اوس هم د اروپا او نورې ن７ۍ په پوهنتونونو او طبي تعليمي مرکزونو ک３ لوستل ک８５ي. 
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ابن سينا په دري، عربي، او ترکي ژبو ＊ه پوه５ده او ليکن３ ي３ پرې کولى شوې او شعرونه 
ي３ هم پرې ويلى شول. لن６ه دا چ３ ابن سينا د ژوند او پوه３ په هره برخه ک３ خپل فکر 
او قلم ازمويلى دى او ډ４ر ارز＊تناک أثار ي３ رامن＃ ته ک７ي دي، ))د افغانستان  نوميالي(( 
د کتاب مؤلف د ابن سينا د کتابونو يو اوږد لست راخيستى چ３ د هغه له مخ３ ي３ د ！ولو 

تآليف ک７و او ژباړلو کتابونو شم５ره ٤٥٤ ته رسيدل３ ده.
دغه نوميالى عالم لوم７ى د قولنج او بيا د مير－يو )صرع( په ناروغ９ اخته او د ٤٢٨هـ.ق. 
کال د روژې په لوم７ۍ ن５＂ه د جمع３ په ورځ په همدان ک３ وفات او هلته خاورو ته وسپارل 

شو.

د متن لن６يز:
دى  ＇خه  ډل３  له  شخصيتونو  فرهنگي  علمي  نومياليو  د  ه５واد  د  زموږ  سينا  ابن 
چ３ نه يوازې د ه５واد او سيم３، بلک３ په ن７يواله کچه له ستر نوم او شهرت ＇خه 
له  د خپل وخت  بلک３  و،  فيلسوف  او  عالم  يوازې ستر  نه  نوموړى  برخمن دى. 
پياوړو حکيمانو او طبيبانو ＇خه هم گ２ل شوى دى او داس３ علمي آثار ي３ ليکلي 
چ３ اوس د اروپا په پوهنتونونو ک３ لوستل ک８５ي او په عامه کچه ترې گ＂ه اخيستل 

ک８５ي.

فعاليتونه

١_ هر زده کوونکى دې په خپل وار له متن ＇خه د خپل３ خو＊３ يوپراگراف ولولي او  
نور زده کوونکي دې ورته په ＄يرتيا سره غوږ ونيسي.

توگه  په  امال  د  برخه  يوه  متن  د  ته  ملگري  خپل ＇نگ  د  دې  کوونکى  زده  هر   _٢
ووايي.
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وروسته دې بيا دواړه خپل ليکلي متنونه د کتاب له مخ３ اصالح ک７ي.
٣_ دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ئ :

ـ ابن سينا د عمر په کوم پ７او ک３ د ديني علومو زده ک７ه پاى ته ورسوله؟
ـ ابن سينا ته چا اجازه ورک７ه چ３ له شاهي کتابتون ＇خه گ＂ه واخلي؟

ـ د ابن سينا مشهور کتاب ＇ه نوم８５ي او د ＇ه په هکله دى؟
او روزنيزو مرکزونو ک３ لوستل  په کومو طبي ＊وونيزو  او  ابن سينا کتابونه چ５رې  ـ د 

ک８５ي؟
ي３  ک３  کتابچو  خپلو  په  او  ن＋ه  په  صفتونه  او  نومونه  خاص  راغلي  ک３  متن  په   _٤

وليکئ.
ـ داالندې فعلونه د زمان３ له مخ３ معلوم او په تشو ＄ايونو ک３ ي３ په پنسل وليکئ : 

)   (           ـ زه کار کوم  
)   (           ـ ته به درس ولول３ 
)   (           ـ تا ليک ليکلى دى؟ 

٥_ له دې الند４نيو کلمو ＇خه په خپلو کتابچو ک３ جمل３ جوړې ک７ئ :
پلرنى درس   ＊وونکى        لوب３   ابن سينا           زه               

ته کوم          ورځ               ！ا！وبى        گ＂ه                 درناوى         
دى هره   ډ４ر          روغتيا  اصلي    وايم       

لري     د خپل    بلخ       
٦_ زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي : يوه ډله دې په دې متن ک３ ＇و مشکل 
ډل３ ＇و         بل３  د  وليکي.  پرتخت３  هغه  استازيتوب  په  نورو  د  دې  تن  يو  واخلي،  را  لغتونه 
زده کوونکي دې هغه معنا ک７ي. د دريم３ ډل３ ＇و تنه دې هغه په خپل وار سره په مناسبو 

جملو ک３ استعمال ک７ي.
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که خپله  يا  او  وپو＊تئ  مشرانو  له خپلو  اړه  په  او علمي ＇５رو  د مشهورو  افغانستان  د 
معلومات لرئ په ＇و کر＊و ک３ ي３ وليکئ. په راتلونکي  درسي ساعت ک３ ي３ ！ول／يوالو 

ته ولولئ.

کورن９ دنده
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عکس باال حصار کابل

ليدلي  گان３  لرغون３ کال  ک３  واليتونو  او  نورو سيمو  يا  په خپلو سيمو  کله  تاس３  ـ 

دي؟
پر  لپاره  موخو  سياسي  او  پو＄ي  د  ک３  زمانو  لرغونو  په  گان３ چ３  کال  لوړې  هغه 
غون６يو او لوړو ＄ايونو جوړې شوې دي، باالحصارونه ي３ بولي. زموږ د ه５واد په 
＄ينو واليتونو ک３ هم دغه ډول کال گان３ شته چ３ زياتره اوس د کن６والو په توگه پات３ 
دي، يوه هم د ه５واد په پالزم５نه )کابل( ک３ ده چ３ د کابل باالحصار ي３ بولي. په دې 

لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.

د کابل باالحصار
شپاړسم لوست
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زموږ د ه５واد په ＄ينو واليتونو ک３ د پو＄ي او دفاعي موخو لپاره په لوړو ＄ايونو ک３ 
کالگان３ او باالحصارونه جوړ شوي دي چ３ هر يو ي３ په خپل ＄اى د تاريخي لرغونتوب له 
کبله ارز＊ت لري. هغه کال گان３ چ３ پر لوړو ＄ايونو او غون６يو جوړې شوې، د باالحصارونو 
ب５لگ３  باالحصارونه ي３ ډ４رې ＊３  او کابل  ياد８４ي. د کندوز، غزني، زابل، پکتيا  نامه  په 

دي. 

د کابل د اوسني ＊ار په سويل ختي％ه برخه ک３ يوه جنگي کال ده چ３ د يوې غون６ۍ 
پر لوړه او هواره سطحه له ډبرينو پلنو ديوالونو ＇خه جوړه شوې او د کابل د باالحصار په 

نامه ياد８４ي.
دا کال چ３ له سويل لو４دي％３ خوانه د ش５ر دروازې د غره د سر په ديوال پورې ن＋ت３، تر 
اوسه ي３ ډبرين برجونه پر ＄اى والړ او د ل５دونکو د پاملرن３ وړ دي. د باالحصار په شمالي 
لمنه ک３ يو لرغونى کوچنى ＊ار ودان و. له دې ＇خه ＇رگندي８ي چ３ د باالحصار ارگ 
د  ارز＊تمنو ＇يزونو  او  پانگو )خزانو(  نغدي  د  ناست３،  د  او چارواکو  د سلطنتي حاکمانو 

ا４＋ودلو او ساتلو ＄اى و.
！اکل  داس３ ＊کاري چ３ يو وخت به همدلته د ه５واد او سيم３ د واکمنانو برخليک 
ک５ده، د پاچاهانو پر سر تاجونه اي＋ودل ک５دل او له دغه ＄ايه د ملي پت او د ه５واد د ساتن３، 
د واکمن９ د پراختيا او اداره کولو لپاره کارونه سمبال５دل. د کابل لرغوني ＊ار له باالحصار 

پرته د پاچه９ بل مقر نه درلود.
دې غون６ۍ ته په کتنه ويالى شو چ３ باالحصار د لوگر د درې په خوله ک３ پروت دى. د 

 د غزني  باال حصار
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ش５ر دروازې جوړ＊ت او موقعيت د باالحصار دفاعي ارز＊ت نور هم زيات ک７ى دى چ３ 
تر اوسه پورې د کابل باالحصار، د کابل ＊ار پر گرد چاپ５ره د يوې حاکم３ نقط３ حيثيت 
لري.دغه ودان９ چ３ زموږ د لرغوني تاريخ يوه رو＊انه ن＋ه گ２ل ک８５ي، د جوړولو د وخت او 

ن５＂３ په هکله ي３ د تاريخ پوهانو ب５ال ب５ل３ نظر ي３ موجودې دي.
د تاريخي ＇７５نو له مخ３ د دغ３ تاريخي کال لرغونتوب د اسالم له راتگ ＇خه د مخه 
زمان３ د يفتليانو دورې ته رسي８ي. دغ３ تاريخي کال د وخت په اوږدو ک３ ډ４ر 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 
لمبو ک３ سو＄５دلى  په  اور  د  يو ＄ل  باال حصار 
ورغول  بيا  مهال  پر  واکمن９  د  خان  نادر  د  دى. 
شو او حربي ل５سه په ک３ جوړه شوه.وروسته بيا دا 
＄اى په ١٣٤٥ هـ .ش. کال ک３ د حربي پوهنتون 

لپاره ＄انگ７ى شو.
جنگي  او  ＄ايونه  تاريخي  ه５واد  د  زموږ 
کالگان３ د دې ＊کارندويي کوي چ３ زموږ نيکونو 
او پلرونو د خپل ه５واد دساتن３ لپاره د خپل توان په 
اندازه زيار ايستلى او زموږ گران ه５واد ي３ د خپل３ وين３ په بيه د پرديو له ولک３ ＇خه په م７５انه 
ساتلى او موږ ته ي３ په خپلواکه توگه په ميراث پرې اي＋ى دى، پر موږ هم الزمه ده چ３ د 

خپلو پلرونو او نيکونو په ＇５ر د خپل ه５واد د ساتن３ او ودان９ لپاره هل３ ＄ل３ وک７و.
بيا  بايد د دغ３ لرغون３ ودان９  سرب５ره پر دې د يوه ارز＊تناک فرهنگي ميراث په توگه 

رغون３ او ساتن３ ته ＄انگ７ې پاملرنه وشي.
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د متن لن６يز:
د کابل باال حصار د يوه لرغوني فرهنگي ميراث په توگه له ستر ارز＊ت او اهميت 
＇خه برخمن دى. دغه تاريخي کال چ３ اوس د يوې کن６وال３ په ب２ه پات３ ده، د تاريخ 
په اوږدو ک３ ي３ ډيرې لوړې ژورې ليدلي او په هره پي７ۍ او پوړۍ ک３ د واکمنانو 
د ناست３ ＄اى او پالزم５نه وه. دغه ودان９ اوس بيا رغون３ او د ساتن３ لپاره ＄انگ７ې 
پاملرن３ ته اړتيا لري. د کابل باالحصار د افغانستان د تاريخ يوه نه ه５ر４دونک３ او د 

ارز＊ت وړ برخه ده.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په خپل وار د لوست يو يو پاراگراف په لوړ آواز ولولي.
٢_ په خپلو کتابچو ک３ پن％ه داس３ جمل３ وليکئ چ３ له متن سره نژدې ت７او ولري.

ـ له متن ＇خه پن％ه داس３ کلم３ راخو＊３ ک７ئ چ３ د ))پ(( په توري پيل شوې وي په 
خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ او په مناسبو جملو ک３ ي３ وکاروئ.

په  نورو  د  دې  تن  يو  ډل３  يوې  د  شي:  ک７اى  بيل  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده   _٣
استازيتوب د متن يو پراگراف ولولي. ＊وونکى دې د هغه په اړه ＄ين３ پو＊تن３ پر توره تخته 
وليکي او د هغ３ بل３ ډل３ له ＄ينو زده کوونکو ＇خه دې ＄واب وغواړي. بيا دا بله ډله دې 
هم په هماغه ډول له متن ＇خه بل پراگراف ولولي، ＊وونکی ي３ پو＊تن３ پر تخته ليکي او 
د بل３ ډل３ له ＇و زده کوونکو ＇خه ي３ ＄وابونه غواړي. دا ل７ۍ د وخت په پام ک３ نيولو 

سره دوام مومي.
توگه  مناسبه  په  له مخ３  ذوق  د خپل  کوونکى  زده  هر  ته دې  ٤_ دې الندې جمل３ 
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پراختيا ورک７ي او په پنسل دې ＇و پرله پس３ معنا لرونک３ جمل３ وليکي:
موږ ＊وون％ي ته د زده ک７ې لپاره را＄و او غواړو چ３  ..............................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
٥_ دغو الند４نيو پو＊تنو ته ＄واب ووايئ:

ـ باالحصارونه د کومو موخو او هدفونو لپاره جوړ شوي دي؟
ـ باال حصارونه اوس موږ ته ＇ه ارز＊ت او اهميت لري؟

ـ که د باالحصارونو بيا رغونه او ساتنه ونشي، ＇ه به پ５（ شي؟
ـ که چ５رې د ه５واد په يوه بل واليت ک３ کوم باالحصار پ５ژنئ د هغه په هکله د ！ولگيوالو 

په مخک３  ＇ه ووايئ.
٦_ دوې داس３ جمل３ وليکئ چ３ دوه صفتونه پک３ راغلي وي.

_ درې داس３ جمل３ وليکئ چ３ د درې واړو زمانو )اوس مهال _ ت５ر مهال _ راتلونکى 
مهال( فعلونه پک３ راغلي وي.

٧_  ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ول／ي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د باالحصار د ارز＊ت 
او اهميت په اړه خبرې وک７ي.

                                                                         

که په سيم３ ک３ مو کومه پخوان９ کال يا ودان９ وي، په اړه ي３ معلومات وليکئ  په بل 
درسي ساعت ک３ ي３ د ！ولگي تر مخ３ ولولئ.

کورن９ دنده
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 د سبا فکر

هر ＇وک د خپل３ راتلونک３ په فکر ک３ وي. زيار －الي، ک７اوونه زغمي، ه）ه کوي 
او په دې هيله وي چ３ سبا ي３ تر نن ＊ه شي. خواران په دې هيله وي چ３ ب６ايان 
شي. زده کوونکي په دې هيله وي چ３ زده ک７ه ي３ سرته ورس８５ي. د ه５واد او ！ولن３ 
خدمت ته أماده شي. مساپر په دې تکل ک３ وي چ３ خپل کور، کلي او ！ا！وبي ته 

ورس８５ي. رن％وران په دې ارمان وي چ３ له رن＃ او رب７ې ＇خه خالص شي.
همدغه د سبا د ＊ه والي هيل３ او ه）３ دي چ３ د ن７ۍ په هر ＇ه ک３ پرله پس３ 
بدلون، پرمخت， او سمون راولي. له چا سره چ３ د خپل３ سبا ور＄３ فکر نه وي، 
خپل３ ＊３ أيندې ته اميدوار نه وي او د خپلو ＊و هيلو د پوره ک５دو له پاره زيار و نه 
باسي، هغه په ژوند ک３ ن５کمرغه کيدالی نه شي. انسان د اميد او عمل په ر１ا ک３ 

پرمخت， کوي.
موږ چ３ نن په ＊وون％ي ک３ سبق وايو، بايد خپل３ سبا ته اميدواره واوسو. دا په دې 
ياد ک７و، کورن９ دندې ترسره  ک８５ي چ３ غير حاضري ونه ک７و، خپل درسونه ＊ه 
ک７و. د خپلو ＊وونکو په الر＊وونو عمل وک７و او له همدغ３ ش５ب３ ＇خه د  کار او 

زيار لپاره تکل وک７و او ورته مال وت７و.
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ـ تاس３ د ه５واد په پخوانيو نومياليو م５رمنو ک３ د چا له نامه سره أشنايي لرئ؟
ډ４ر  ＇خه  وو  نارينه  او  ＊％و  له  ک３  اوږدو  په  تاريخ  د  ه５واد،  لرغوني  زموږ   
پاللي  نوميالي علمي، فرهنگي او سياسي شخصيتونه په خپله غ８５ه ک３ روزلي او 

دي. د دوى وياړل３ کارنام３ د تاريخ په پا１و ک３ په زرينو کر＊و ليکل３ شوي دي.
يوه له دغو نومياليو ＇خه م５رمن زينب ده چ３ د فرهنگ اوسياست په دواړو ډگرونو 

ک３ تلپات３ کارنام３ لري، په دې لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.

اووه لسم لوست

بي بي زينب
 اديبه او باتدبيره م５رمن
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بي بي زينب چ３ زموږ د ه５واد د نومياليو فرهنگي او سياسي شخصيتونو له ډل３ ＇خه 
ده، د ملي مشر ميرويس خان نيکه لور وه.

نوموړې د خپل وخت د دوديزو ديني او ادبي علومو زده ک７ې په هغه وخت ک３ د کندهار 
له نوميالي ديني عالم مال نور محمد غلجي ＇خه چ３ د ميرويس نيکه د کورن９ ＄انگ７ى 

＊وونکى و، ترسره ک７ې وې.
زينب چ３ له غوره اخالقو، لوړې پوه３ او فضيلت ＇خه برخمنه م５رمن وه، سرب５ره 
پردې چ３ د خپل３ کورن９ د ＊％و د ＊وون３ او روزن３ او ليک لوست د زده ک７ې چارې ي３ 
په پوره اهتمام سرته رسول３، له خپل ورور شاه حسين هوتک سره ي３ هم د حکومت د 

چارو په سمبال＋ت ک３ مرسته کوله.
د پ＂３ خزان３ مؤلف محمد هوتک چ３ د دغ３ نوميال９ م５رمن３ هم مهال ليکوال او د 
شاه حسين هوتک د دربار له علمي، ادبي شخصيتونو او مخورينو ＇خه و، په ))پ＂ه خزانه(( 

ک３ ي３ د دې نوميال９ م５رمن３ د پ５ژندگلوۍ په اړه ليکلي دي:
)شاه حسين  پاچا  د  ده،  پوهه ＊％ه  په چارو  او  عالمه  ډ４ره هو＊ياره،  زينب  بي  بي   ((
هوتک( په چارو ک３ تدبيرونه کوي. په خپله رايه او مشوره د چارو ستونزې حل کوي. د 

وخت پاچا د هغ３ په مشورو عمل کوي او نصيحتونه ي３ په غور اوري.((
د پ＂３ خزان３ د مؤلف د ＇رگندونو له مخ３ بي بي زينب د ديني علومو او د حکومت 
په کارونو ک３ پر پوه３ سرب５ره اديبه او شاعره هم وه. د پ＋تو او دري شاعرانو د اشعارو ژوره 
مطالعه ي３ درلوده. په خپله ي３ هم پ＋تو شعر وايه او د اديبانو او شاعرانو ډ４ر درناوى ي３ کاوه. 
د ژوند ډ４ره برخه ي３ په عبادت، مطالع３ او د پاچا د حرم م５رمنو ته د علومو په تدريس او 

دليک لوست د ＊ودن３ په چارو ت５راوه.
د ))تاريخ افاغنه(( د ليکوال سيد ظهورالحسن موسوي د وينا له مخ３ هغه مهال چ３ 
نادر افشار پر کندهار بريد وک７ او ＊ار ي３ کال بند ک７، بي بي زينب په دغه يوه کال او ＇و 
يادون３ او ستاين３ وړ نقش درلود او د هغو افغاني مشرانو په ډله ک３  مياشتن９ دفاع ک３ د 
هم شامله وه چ３ د متارک３ د شرطونو په باب ي３ په ١١٤٩ هـ . ق. کال له  نادر افشار سره 
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خبرې کول３.
د دغ３ نوميال９ م５رمن３ ژوند تر همدغه پورتني کال پورې يقيني دى. کله چ３ نادر افشار 
کندهار ونيو، شاه حسين هوتک ي３ له خپل３ کورن９ سره د فارس مازندران ته جال وطنى 
ک７، م５رمن زينب هم له خپل ورور سره په دغه سفر ک３ ملگرې وه. تر دې وروسته ي３ بيا د 

ژوند د پ５＋و په هکله تاريخي سند او معلومات په الس ک３ نشته.
د م５رمن زينب د شعرونو ديوان تر اوسه نه دى ترالسه شوى. د شعر يوه ب５لگه ي３ چ３ 
په ١١٣٧ هـ . ق . کال ي３ د خپل ورور شاه محمود هوتک د م７ين３ په ويرنه ک３ ويل３، د 
پ＂３ خزان３ په وسيله خوندي شوې او تر موږ رارس５دل３ ده. د دغه شعر په لوستلو سره موږ 
ته د نوموړې م５رمن３ علمي او ادبي ＇５ره ＊ه را＇رگند يدالی شي. په پاى ک３ ي３ د شعر 

＇و ک７ۍ لولو: 

غ８  سو چ３ ورور ت５ر له دنيا سو، نا
کندهار واړه په ژړا سو، نا

زړه م３ په وير ک３ مبتال سو، نا
چ３ شاه محمود له ما جال 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 پاچه９ تاج مو برهم دى، نا

چ３ شاه محمود ت５ر له دنيا سو، نا
کندهار واړه په ژړا سو، نا

×××            
＄وان و، م７５ه د تورې جنگ و، نا

والړ د کام په نام او ننگ و، نا

شاه محمود هوتک 
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د＊من له ده په وينو رنگ و، نا
پر ميدان ش５ر و يا پلنگ و، نا

افسوس چ３ مرگ 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 ال ＇ه پاچا دې ورور ژاړي

پ＋تون دې ！ول په واويال سو، نا
کندهار واړه په ژړا سو، نا

×××           
اصفهان پاته تاج نسکور عالمه

چ３ شاه محمود سو نن په گور عالمه
د پ＋تون لمر سو، تياره تور عالمه

راته د＊من به کا پيغور عالمه 
چ３ پاچا والړ پ＋تون گدا سو، نا

کندهار واړه په ژړا سو، نا
×××           

ل＋کر سو خپور پ＋تون والړ دى اريان
په خاورو ＄اى کا شاه محمود عاليشان

پاته سو تخت و تاج د ！ول اصفهان
زړه ي３ راسوړ سو، کا خو＊ي د＊منان

وايي پ＋تون اوس ب３ پاچا سو، نا
کندهار واړه په ژړا سو، نا
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اورم نارې د غم چ３ ک７ينه فرياد
پ＋تون په مرگ د شاه محمود سو برباد
زړونه چ３ تل به و، ＊ادمن سوه نا＊اد

د ساندو ږغ دى چ３ راوړينه ي３ باد
ماتم زده پير و برنا سو، نا
کندهار واړه په ژړا سو، نا

×××        
وروره! مقر دې ستا موال 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 خپل３ کورن９ ＊％و ته د ليک لوست او ديني علومو پر زده ک７ه سربيره ي３ له خپل 
ورور شاه حسين هوتک سره د سلطنت او واکمن９ د چارو په سمبال＋ت ک３ هم 
مرسته کوله. شاعره هم وه او په ادبياتو ک３ ي３ ژوره مطالعه درلوده. د شعر ديوان ي３ 

تر اوسه نه دى ترالسه شوى.
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فعاليتونه

١_ د دغه متن يو يو پراگراف دې زده کوونکي په خپل خپل نوبت په لوړ غ８ ولولي.
٢_ ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د شعر  مفهوم په خپلو 

الفاظو ک３ ووايي.
٣_ دې الندې پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

ـ م５رمن زينب ＇وک وه؟
ـ م５رمن زينب د خپل３ کورن９ ＊％و 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  ترالسه شوي دي؟

٤_ متن دې په غور ولوستل شي او په هغه ک３ دې راغلي خاص نومونه په کتابچو ک３ 
وليکل شي.

٥_ پن％ه داس３ جمل３ وليکئ چ３ د پ＋تو ب５ال ب５ل３ ))ى(( گان３ پک３ راغلي وي.
٦_ په دې الند４نيو جملو ک３ خالي ＄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 پاچاه９ د چارو په سمبال＋ت ک３ 
................... کوله.

له  اړه  په دې  اړه ي３ معلومات وليکئ.  په  پ５ژنئ  ته ورته کومه شاعره  که م５رمن زينب３ 
کتاب، مور او پالر نه هم مرسته غو＊تى شئ. بله ورځ ي３ په ！ولگي ک３ واوروئ.

کورن９ دنده
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ـ تاس３ د ＊وون％ي له کتابونو پرته کله نور کتابونه مطالعه ک７ي دي؟
که مو مطالعه ک７ي وي چ５رې، کوم او د چا کتابونه وو؟

او  غوره  ！ولو  تر  کتاب  لپاره  ودې  ذهني  د  او  کولو  ترالسه  د  معلوماتو  او  پوه３  د 
اغ５زناکه وسيله ده. د کتابونو تر السه کولو او مطالع３ لپاره بيا تر ！ولو ＊ه ＄اى کتابتون 

دى. په دې لوست ک３ د کتاب، کتابتون او مطالع３ په اړه معلومات درکوو.

کتاب او کتابتون
اتلسم لوست
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موږ په داس３ زمانه ک３ ژوند کوو چ３ کتابونه ډ４ر او ترالسه کول ي３ آسانه دي. اوس هم 
ډ４ر وگ７ي د کتاب په قدر او ارز＊ت نه پوهي８ي او له گ＂و ي３ ناخبره دي. دوى په دې نه دي 
پوه چ３ کتاب هغه ＊وونکى دى چ３ موږ ته وړيا او ب３ له کوم بدله زده ک７ه او معلومات 
را کوي. ه５）کله نه ست７ى ک８５ي، تل موږ ته سترگ３ پر الر دى. هر وخت مو چ３ ورته 
مراجعه وک７ه، په ورين تندي مو مني اوهر کلى راته وايي. هر ＇ه چ３ ترې وپو＊تو په نرم９ 

او س７ه سينه ＄واب راکوي او په هغه ＇ه چ３ نه پوهي８و، په ډ４ره مهربان９ ي３ را زده کوي.
که په غور وگورو له کتاب ＇خه غوره شى او له کتابتون ＇خه غوره ＄اى په ن７ۍ ک３ 
ن５کمرغه ژوند خاوند شي، خپله موخه دې د  او  نشته. که ＇وک غواړي چ３ د سوکاله 
))پل＂ونکى  اوسي چ３  ډاډه  دې  پردې  او  ول＂وي  ک３  پا１و  په  کتابونو  د  او  گو＊ه  په  کتابتون 

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 چ３ موږ کتابتون ته ننو＄و، هلته په ＊کاره يو ＇و المارۍ وينو چ３ کتابونه او پا３１ 
اور４دل  نه  پک３  غ８  ه５＆  او  وي  خپره  چوپتيا  چوپه  نوره  دي،  ＄اى شوي  پر  ＄اى  پک３ 
ک８５ي. کله چ３ کتاب راواخلئ او پا３１ ي３ واړوئ، هماغه غلى کتاب په خبرو پيل وک７ي، 
پوه  اي＂الوي  نوميالي  يو  بيايي.  پورې  وا！ن  ليرې  ليرې  تر  مو  سره  چ＂کتيا  حيرانوونک３  په 
))پترارک(( د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاينه ک３ له پند او خوند نه ډک３ ډ４رې خبرې لري. 

نوموړى وايي:
！ول  زما  ت５روم.  سره  هغو  له  ور３＄  او  شپ３  لرم چ３  دوستان  او  ملگري  ډله  يوه  ))زه 
دوستان د ن７ۍ نوميالي دي چ３ پ７５ۍ او زمان３ پک３ خوندي دى. دغو دوستانو ډ４ر ل５رې 
وا！نونه وهلي او زما تر کوره رارسيدلي دي. دوى زما په زړه او سترگو ک３ ＄اى نيولى دى. 
هر وخت چ３ وغواړم د هغو ليدو ته ور＄م او چ３ هر چ５رې ＄م له ＄ان سره ي３ بيايم. 
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دومره خوږ ژبي دي چ３ ＇وک ي３ په خبرو نه م７ي８ي. د ژوند پ رازونه راته ＇رگندوي. 
د ت５رې زمان３ د پند او خوند کيس３ راته کوي او د انسانانو برخليکونه را＊يي. په دې م３ 
پوهوي چ３ ＇رنگه ژوند وک７م. کله چ３ خواشينى شم په خوږو او مالگينو خبرو م３ د غم 
اور وژني او خوښ م３ ساتي. د ن５کمرغ９ الرې را＊يي او هغو ته د رس５دو لپاره خپل３ غوره 

الر＊وون３ له ما ＇خه نه سپموي.
دا چ３ زما دا ملگري او دوستان ما ته ＇ومره گ＂３ را رسوي، زما ژبه ي３ د ستايلو او 

شم５رلو وس او توان نه لري.((
کتاب هغه خواخوږى او مهربان مل／رى دى چ３ خيانت، دوه مخ３ توب، کينه نه پ５ژني 
او په زړه ک３ ي３ ر＊تينوالى، وفا او لورينه په ＇پو ده. له خپل مل／ري او مينه وال سره ي３ 
ه５＆ کله هم خيانت نه دى ک７ى او نه ي３ کوي. ک م د يوې هندارې په ＇５ر، ＊ه او  بد 
پک３ ب３ له ت５روتن３ په خپل رن， بري＋ي او خپل هر ＇ه زموږ مخ３ ته ږدي. ر＊تيا ر＊تيا 
وايي، عمر ي３ ت５ر ک７ى، تجري３ ي３ ترالسه ک７ي، له هر ب０ نه ي３ رن／ا رن， －لونه را！ول او 

＊کلي غونچ３ ي３ ترې جوړې او زموږ مخ３ ته ي３ اي＋ي دي.
په يواز４توب ک３ له موږ ＇خه نه غافله ک８５ي او نه پر８４دي چ３ زموږ يوه شيبه عمر هم 

ب３ ＄ايه ت５ر شي.
که زموږ د ت５ر ژوند تياره －و！ونه رو＊انه کوي او د ت５رو خلکو ک７ه وړه، ！ولنيزې اړيک３، 
تدبير او برخليک راته بيانوي، د هغوى سر＊ندن３، علمي او ادبي غور＄ن／ونه، ب５ال ب５ل３ 
موندن３، موجودې ستونزې او هل３ ＄ل３ زموږ د ستر－و په وړاندې ان％وروي ＇و موږ ي３ د 
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 ډک３ ويناوې زمزمه کوي او کله بيا د يو خوږ ژب３ واعظ 
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، اخالقي او ！ولنيز －＂ور معلومات او پوهه راته وړيا ډال９ کوي.
خو په ياد ولرئ چ３ له ＊و کتابونو سره مينه لرل د انسان لپاره د ډ４رې ＊３ مل／رتيا زيرى 
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دى. پام کوئ چ３ ب３ ＄ايه هوسونه مو د نفس د ب３ الرې کولو په ل＂ه او تکل ک３ دي، يوازې 
او يوازې همدا مل／رى مو له دغ３ ت５روتن３، ＊وييدن３ او 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، اخالق مو غوره کوي او روح مو خو＄نده او پياوړى کوي.
د هر چا لپاره، خو په ＄ان／７ې تو－ه د ＄وانانو لپاره کتاب ډ４ر او تر هر ＇ه غوره مل／رى 
دى، نو له لوستلو ي３ ډډه مه کوئ. له ＊ه کتاب سره د ژورې مين３ په پايله ک３ به پوه شئ چ３ 

دغه مل／رى تاسو ته ＇ومره －＂ور دى.
د کتاب، مطالع３ او کتابتون له دې دومره ＊يگ２و او گ＂و سره سره بايد دې ته مو پام وي 
چ３ د کتابونو په مطالعه او ساتنه ک３ له ډ４ر غور او احتياط ＇خه کار واخلو. کله چ３ غواړو 
د مطالع３ په 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 ک３ بايد د مطالع３ او لوستلو پر 
مهال خپل جسمي ＄واک ته هم پوره پاملرنه وک７و. هس３ نه چ３ په دې برخه ک３ په افراطي 

ک７ن３ سره خپل جسم او ذهن له اندازې زيات ست７ى او زيانمن ک７و.

د متن لن６يز:
سره له دې چ３ اوس مهال کتابونه او کتابتونونه ډ４ر دي، او ورته الس رسى   
نه  ارز＊ت  او  گ＂ه  په  کتابتون  د  چ３  شته  وگ７ي  داس３  ډ４ر  هم  بيا  خو  دى،  اسانه 

پوه８５ي. حال دا چ３ له کتاب ＇خه بل غوره او وفادار ملگرى نشته. 
کتاب هر وخت ستاسو د خدمت او استفادې لپاره چمتو دى. کتاب او مطالعه ډ４رې 
گ＂３ لري، خو بايد چ３ د مطالع３ لپاره غوره او گ＂ور کتابونه انتخاب ک７و او هم په 

مطالعه ک３ ډ４ر افراط ونه ک７و چ３ جسم او ذهن ته مو زيان ورس８５ي.
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فعاليتونه

١_ ＄ين３ زده کوونکي دې په ترتيب سره د لوست يو يو پارا－راف د ！ولگي په وړاندې 
په لوړ غ８ ولولي، نور دې غوږ ونيسي چ３ د کلمو سم تلفظ زده ک７ي.

٢_ زده کوونکي دې په خپله خو＊ه د دغه لوست پن％ه، پن％ه جمل３ په کتابچو ک３ 
وليکي، بيا دې هغه د خپلو ！ولگيوالو په وړاندې ولولي.

٣_ متن دې په غور ولولي، په هغه ک３ دې صفتونه پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې 
وليکي، بيا دې هغه د ！ولگي په وړاندې په لوړ غ８ ولولي. نور زده کوونکي دې هغه صفتونه 

چ３ د دوى په ليست ک３ نشته پرې ورزيات ک７ي.
٤_ زده کوونکي دې د کتابتون په ＇５ر نورې ترکيب３ کلم３ د ))تون(( په يو ＄اى کولو 

سره بشپ７ې ک７ي:
کتاب + تون = کتابتون

= روغ  +  
= درمل +  
= پوهنه +  
= ننداره +  
= زي８ن +  
= وړک +  

٥_ دې الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:
ـ ＇نگه کوالی شو خپله پوهه او معلومات زيات ک７و؟

ـ تاس３ د کوم ډول کتابونو له لوستلو سره مينه لرئ او ول３؟
ـ د کتابونو د ＊ه او خوندي ساتلو لپاره کوم３ الرې چارې غوره گ２ئ؟

ـ د کتاب لوستل او مطالعه ＇ه گ＂ه لري؟
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کورن９ دنده

٦_ د الند４نيو جملو تش ＄ايونه په پنسل سره په مناسبو کلمو ډک ک７ئ:
ـ کتابتون د مطالع３ .............. تر ！ولو غوره .................... دى.

ـ د کتاب مطالعه زموږ ............... او ..............زياتوي.
ـ زه د ＊وون％ي له .............. پرته نور ............... هم مطالعه کوم.

که په خپل کور او يا د کوم نژدې خپلوانو او ملگرو په کور ک３ مو  کتابونه وي، د هغو د 
＄ينو کتابونو او د هغو د ليکوالو نومونه وليکئ. د پ＋تو لوست په راتلونکي ساعت ک３ ي３ 

د ！ولگيوالو په وړاندې ولولئ.

          ن５کمرغه هغه ＇وک دى چ３ له دوو شيانو ＇خه يوي３ ولري: 
          يا ＊ه او غوره کتابونه يا داس３ دوستان او مل／ري چ３ کتابونه لري.

                                                                                 )ويک＂ور هو－و(
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ـ سوله او امن ＇ه ته وايي؟
به له ＇ه ډول  او امن نه وي، وگ７ي  يا ه５واد ک３ سوله  ـ  که په کومه سيمه، ！ولنه 

ستونزو سره مخامخ شي؟
سوله او امن د بشري ژوند د سوکال９ او！ولنيزې پرمختيا لپاره ډ４ر ضروري دي.   
تر هغه چ３ په يوې ！ولن３ يا ه５واد او يا په ن７يواله کچه په سيم３ او ن７ۍ ک３ سوله 
نه وي، بشري ژوند به له ستر خطر او گواښ سره مخامخ وي. که په يوه ه５واد ک３          
په  توگه گاون６ي ه５وادونه ور＇خه  په ＄انگ７ې  نور،  ته شي، د ن７ۍ  امني رامن＃  نا 
کلکه اغ５زمن ک８５ي. دلته په دې لوست ک３ د گل پاچا الفت يو شعر لولو چ３ پک３ 

د سول３ د ارز＊ت او اهميت په هکله ژورې خبرې شوې دي.

د سول３ ن７ۍ
نولسم لوست
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هغه ورځ به بختوره وي هر گوره
چ３ د 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 پخال شي
نه چ３ غو＊ه او چاړه هغه اودا شي

بشري دوستي قايمه په جهان وي
خوښ په سوله هم کافر هم مسلمان وي

نژادي توپير ه５＆ نه وي په دنيا ک３
نه په شرق او نه په غرب نه امريکا ک３

استقالل منلى حق د هر ملت وي  
خو قايم په ملتو ک３ اخوت وي               

دا ＇ورنگه ساز آواز د ه５واد ونو
شي يوه أرکسترا د ولسونو

د گ６ ژوند اصل و اساس اصلي منظور وي
جهاني عدل و انصاف صحيح دستور وي

هر ملت په هر نظر ک３ وي ＊اغلى
که په هر رنگ و آيين ک３ وي راغلى
س７يتوب وي محترم په هر لباس ک３

په زري جامو ک３ وي که په کر باس ک３
داس３ وساتي هر ＇وک خپل مسلکونه

چ３ ونه ک７ي يو له بل سره جنگونه
！ول جهان د دوست９ کور وي سر تر سره

د جنگ و４ره شي له زړونو نه بهره
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زور ت７لى وي د سول３ په 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 سول３ ب５رغونه
شي په سمه الر روان سياستونه

د انسان زړگى له جنگ او جگ７ې تور شي
توره ماته شي او جوړ ورنه ＇ه نور شي

خوله نه وي عالمه د خجالت
په خدمت خول３ ک５دل وي شرافت

يو له بله محبت مهرباني وي
د ))الفت(( هيله او فکر جهاني وي

زه له تا ＄ن３ ＄اري８م ته له مانه
که جدا هم وي زما آيين له تانه

د متن لن６يز:
شاعر په شعر ک３ د سول３ د ن７ۍ په زړه پورې ان％ور وړاندې ک７ى او د داس３   
يو چاپ５ريال هيله او غو＊تنه ي３ ک７ې چ３ په ملي او ن７يواله کچه سوله ورورولي وي. 
وگ７ي په خپل ه５واد او هم په ن７ۍ ک３ سره پخالوي. د جنگ جگ７ې ويره د خلکو 
له زړونو وتل３ او يو له بل سره په سوله، خواخوږۍ او همدردۍ ک３ ژوند وک７ي. له 
وين３ تويولو ＇خه ژوره کرکه او سوله ييز ژوند ته ل５والتيا موجوده وي. د شاعر هيله 

د ！ول３ ن７ۍ د دولتونو ترمن＃ سوله، ورورولي او برابري ده. 
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فعاليتونه

      ١_ زده کوونکي دې په وار سره متن د ！ولگيوالو تر مخ３ په لوړ غ８ ولولي.
يو بيت وليکي. بل         له متن ＇خه د خپل３ خو＊３  پر تخت３  يو زده کوونکى دې   _٢

زده کوونکى دې پخپله د هغه د معنا او تحليل لپاره پورته شي.
٣_ ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي د شعر د عمومي محتوا په اړه دې 

خبرې وک７ي.
٤_ دې الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

ـ سوله ＇ه ته وايي؟
ـ امن او امنيت کوم３ ن５کمرغ９ رامن＃ ته کوي؟

ـ سوله ＇ه گ＂３ لري؟

که د جگ７ې د زيانونو په اړه مو کومه کيسه يا د چا په هکله کومه پ５＋ه ليدل３ او يا اور４دلي 
وي، په بل درسي ساعت ک３ ي３ په ！ولگي ک３ په وار سره خپلو ！ولگيوالو ته وواياست.

د شاعر پيژند گلوي:
 گل پاچا الفت د مير سيد پاچا زوى په ١٢٨٨ هـ . ش . کال د لغمان په عزيز 
خان ک＆ ک３ ز８４يدلى و. د پ＋تو ！ولن３ علمي غ７ى و او ＇و کاله ي３ د دغه فرهنگي 
ادارې د مشر په توگه هم دنده ترسره ک７ې وه. د پ＋تو ژب３ پياوړى ليکوال، شاعر او 
کره کتونکى و. په لس گونو علمي، ادبي ＄انگ７ي کتابونه او په سلگونو مقال３ ي３ 

په مطبوعاتو ک３ خپرې شوې دي.
د ١٣٥٦ هـ . ش . د ليندۍ په ٢٦ ن５＂ه م７ دى.

کورن９ دنده
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شلم لوست

ژبه پر انسانانو باندې داهلل> يوه ستره لورينه ده. له ژب３ ＇خه په ！ولنه ک３ د   
له  توگه کار اخيستل ک８５ي. ژبه  په  لپاره د يوې اغ５زمن３ وسيل３  پوهون３ راپوهون３ 
غ８ونو ＇خه جوړه شوې ده چ３ له غ８ونو ＇خه کلم３ جوړ８４ي او کلم３ ب５ال ب５ل 

ډولونه لري، لکه: )نومونه، صفتونه، ضميرونه، فعلونه، قيدونه او نور.( 
تاس３ د مخه په يو لوست ک３ فعلونه وپ５ژندل. قيدونه هغه کلم３ دي چ３ د فعل د 
پ５＋５دو ＇رنگوالى ＊يي يا د هغه د پ５＋５دو ＄اى، يا ي３ ＇رگندتيا، اړوندتيا او داس３ 

نورې ＄انگ７ن３ جوتوي. په دې لوست ک３ قيدونه درپ５ژنو.

پښتو －رامر

                               قيدونه 
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قيدونه هغه کلم３ يا ژبني توکي دي چ３ په يوې جمل３ ک３ د فعل معنا او ＇رنگوالى 
بله وينا: قيدونه هغه ژبني عناصر دي چ３ د يوه فعل د پ５＋５دلو ＇رنگوالى  يا په  را＊يي. 
＊يي. همدا ＇رنگوالى د فعل د پ５＋５دو ＄اى يا مهال ！اکي او يا ي３ ＇رگندتيا، اړوندتيا، 

！ينگار او داس３ نورې ＄انگ７ن３ ＇رگندوي.

د قيد ډولونه:
)نه  يا  اصلي  غير  او  اصلي  دي:  شوي  و４شل  ډولونو  دوو  پر  قيدونه  ک３  ژبه  پ＋تو  په 

گردانيدونکي او گردانيدونکي.( دلته ي３ هر ډول در پ５ژنو:
الف، اصلي يا نه گردانيدونکي قيدونه:

نه گردانيدونکي قيدونه په پ＋تو ژبه ک３ دا الندې ډولونه لري:
١_ د زمان او مهال قيد: 

د وخت او مهال له مخ３ د يوه فعل پ５＋５د نه ＊يي، لکه: 
دوخته،  سبا،  نن،  ورځ،  پرون  ورځ،  وړمه  وړاندې، سمالسي،  پخوا،  دمخه،  اوس، 
ناوخته، کله کله، کله نا کله، تل، ه５）کله، هره ورځ، سهار، غرمه، س８کال، پروس８کال، 

وړم کال، کال ته، بل کال ته، لمر خاته، لمر پر４واته او نور.
٢_ د ＄اى يا مکان قيد: 

د يو فعل پ５＋يد نه د ＄اى او چاپيريال له مخ３ ＇رگندوي، لکه: دلته، هلته، مخک３، 
وروسته، شاته، مخ ته، ＊کته پورته، الندې، باندې، آخوا، د４خوا، له ل５رې، له نژدې، مخ 

＊کته، مخ پورته، له پاسه، له الندې او نور.
٣_ د ＇رگندون３ او ！ينگاري قيدونه: 

په  پ＂ه،  په  په ＊کاره،  لکه:  ！ينگار ＊يي،  يا  د ＇رگندتيا حالت  پ５＋５دن３  د  فعل  يوه  د 
＄غرده، په ډاگه، په م７５انه، په نره، په خ７و سترگو، په جگو سترگو، زړه نازړه، په ناسته، په 
والړه، په من６ه، هرو مرو، خوش３ په خوش３، ＇ه 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 ک３ ＄ين３ داس３ قيدونه شته چ３ کله له الزمي فعل سره راشي، هلته بيا د جمل３ 
د فاعل لپاره گردان８５ي، خو که له متعدي فعل سره راشي، په دغس３ حالت ک３ بيا د جمل３ 

د مفعول لپاره گردان８５ي.
د يادون３ وړ ده چ３ دغه گردان د جنس عدد او شخص له مخ３ تر سره ک８５ي.

١_ له الزمي 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 گر＄５دم. 
موږ )نارينه( درانده درانده گر＄５دو.

موږ )＊％ينه( درندې درندې گر＄５دو.
همداس３ تر پايه )ته، تاس３، دغه ....( ک３ هم گردان８５ي.

یادونه: په پورتنيو ب５لگو ک３ فعل الزمي دى او قيد )دروند _ دروند( د جمل３ د فاعل 
لپاره گردان شوى دى.
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٢_ له 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( پخ３ پ５ژني. 

ت５ره زمانه
حبيب زه )نارينه( ＊ه پ５ژندلم.

حبيب زه )＊％ينه( ＊ه پ５ژندلم.
حبيب موږ )نارينه( ＊ه پ５ژندلو.

حبيب موږ )＊％ينه( ＊３ پ５ژندلو.
همداس３ تر پايه )تاس３، دغه ...( هم گردان８５ي.

د يادون３ وړ ده چ３ په پورتنيو ب５لگو ک３ فعل متعدي دى او قيد )پوخ( يا )＊ه( د جمل３ 
د مفعول لپاره گردان شوى دى.

د پورتنيو دواړو ب５لگو ＇خه ＇رگند８４ي چ３ ＄ين３ قيدونه هم گردان８５ي. په دې مفهوم 
کله چ３ فعل الزمي وي، قيد د جمل３ د فاعل لپاره د جنس او عدد له پلوه گردان８５ي، يعن３ 
ب２ه ي３ بدلون مومي او کله چ３ د جمل３ فعل متعدي وي، نو هلته بيا قيد د جمل３ د مفعول 

لپاره د جنس او عدد له مخ３ گرداني８ي.
د متن لن６يز:

قيدونه هغه کلم３ دي چ３ په جملو ک３ د فعل د معنا ＇رنگوالى جوتوي.  
قيدونه په دوو ډولو دي: يوه ته ي３ اصلي يا نه گردان５دونکي قيدونه او بل ته ي３ غير 
اصلي يا گردان５دونکي قيدونه وايي. اصلي قيدونه هم ＄انگ７ي ډولونه لري چ３ په 
！ينگار قيدونه شامل دي.  يا  تاکيد  او د  او مهال قيد، د ＄اى قيد  هغو ک３ د زمان 
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گردان５دونکي يا غير اصلي قيدونه له الزمي او متعدي فعلونو سره په ت５ره او نا ت５ره 
زمانه ک３ را＄ي. په الزمي فعل ک３ د جمل３ د فاعل او په متعدي فعل ک３ د مفعول 

لپاره گرداني８ي.  

فعاليتونه

١_ يو زده کوونکى دې د تخت３ پر مخ داس３ يوه جمله وليکي چ３ قيد پک３ راغلي 
وي. له بل زده کوونکي ＇خه دې وغو＊تل شي چ３ په هغ３ ک３ قيد پيدا  کـــــ７ي او بل   

زده کوونکي دې هغه قيد په مناسبه جمله ک３ وکاروي.
٢_ دې الندينيو پو＊تنو ته ＄واب ووايئ:

ـ قيدونه ＇ه ډول کلم３ دي؟
ـ اصلي يا نه گردان５دونکي قيدونه کوم دي؟

ـ هغه کوم قيدونه دي چ３ له الزمي فعل سره راشي د فاعل لپاره او که له متعدي فعل 
سره راشي د مفعول لپاره گردان８５ي؟

ـ ول３ په جملو ک３ له فعل سره قيدونه راوړل کي８ي؟
٣_ هر زده کوونکى دې د خپل ＇نگ زده کوونکي ته د متن يوه برخه د امالء په توگه 
ووايي، بيا دې هغه متن دواړه د کتاب له مخ３ وگوري که ＇ه غلط９ ولري هغه دې سم３ 

ک７ي.
٤_ دا الند４ني قيدونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ او په مناسبو جملو ک３ ي３ وکاروئ:

په وخت        ناوخته  شاته   مخ ته ژر ژر   ورو ورو 
٥_ له ＄ينو زده کوونکو ＇خه دې وغو＊تل شي چ３ د ！ولگيوالو تر مخ３ د قيدونو د 
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پ５ژندن３ اواهميت په هکله خبرې وک７ي.
٦_ دا الندې نيمگ７ې جمل３ په پنسل سره د قيدونو په ليکلو بشپ７ې ک７ئ:

ـ احمد پرون ＊وون％ي ته ........... روان و چ３ وغور＄يد.
ـ زه کو＊（ کوم چ３ په ............. درشم.

ـ کله چ３ بازار ته والړې .............. دې ＇ه وليدل؟

له لوم７ۍ ＇خه تر لسم３ نومرې پورې زده کوونکي دې داس３ متن وليکي چ３ د وخت 
)زمان( قيدونه او له يوولسم３ نومرې ＇خه تر شلم３ پورې دې په متن ک３ د ＄اى )مکان( 
قيدونه او پات３ نور زده کوونکي دې داس３ متن وليکي چ３ د ＇رگندون３ او ！ينگار قيدونه 

پک３ راغلي وي.

ژبه د يوه ملت ارز＊تناک ميراث بلل ک８５ي او د يوه هنري اثر په ＇５ر ＊کل３ او پيچل３ 
ده. ډ４ر ژر ورته زيان رس８５ي، نو له دې امله هم５شن９ ＇ارن３ ته اړتيا لري.

                                                                                                )شوپنهاور(

کورن９ دنده
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ـ ايا تاسو کوم داس３ نشه يي ليدلى دى چ３ د＊ه او ن５کمرغه ژوند ＇＋تن وي؟
ـ که چيرته مو په کلي او گاون６ ک３ کوم نشه يي وي له هغه سره د نورو خلکو چلند 

＇ه ډول دى؟
！ول نشه يي توکي حرام دي او هغه ＇وک چ３ ورباندې اخته وي، نه يوازې   
داچ３ د هوسا ژوند ＇＋تن نه وي، بلک３ د کورن９ او ！ولن３ د اوږو بار وي او خلک 
ورته په سپکه سترگه گوري. نشه يي توکي ډول، ډول وي چ３ يو له هغو ＇خه چرس 
دي. په دې لوست ک３ د چرسو د زيانونو په هکله ＄ين３ ＇رگندون３ لرو چ３ لولو 

ي３.

نشه _ ستره بدمرغي!
يوويشتم لوست
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！ول هغه شيان چ３ نشه راوړونکي دي، د اسالم سپي）لي دين د هغو کارول حرام گ２لي 
دي او دا حکم ي３ ک７ى دى چ３ بايد ＄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 ک３ د خپلوۍ او دوست９ اړيک３ هم په مناسبه توگه پاللى 

او ساتلى نشي.
نشه يي توکي ډ４ر ډولونه لري چ３ له هغو ＇خه يو ي３ چرس دي، دلته ي３ پر ＇رنگوالي 

او زيانونو خبرې کوو:
چرس چ３ زيان رسوونکي نشه يي توکي دي، يوه تور بخونه شين رنگ３ ماده ده چ３ د 

بنگو بو！ي د غوزې له نازکو پا１و ＇خه الس ته را＄ي.
له ＇７５نو ＇خه جوتي８ي چ３ انسانان له ډ４رې لرغون３ زمان３ ＇خه له دغه نشه راوړونکي 
بو！ي سره أشنا وو او له هغه ＇خه ي３ د نش３ او نورو موخو لپاره کار اخيستى دى. د دغ３ 

زيان رسوونک３ مادې د پيدا کيدو اصلي ＄ايونه چين او أشور بلل شوي دي.
د                                                                                                                       توگه  ＄انگ７ي  په  لري.  ＄انگ７ن３  ييزې  نشه  توکي  ！ول  مادې  د  چرسو  د 
تترا هايدرو کانا بينول کيمياوي ماده ده چ３ د بنگو د بو！ي يو مهم ترکيب دى او د نش３ ډ４ر 

＄واک لري.
د  کوي،  کمزورې  حافظه  انسان  د  ماده  دغه  چ３  جوتي８ي  ＇خه  ＇７５نو  روغتيايي  له 
بدن موازنه گ６وډوي، پر زړه او دماغ هم ډ４رې ناوړې اغيزې لري او د اعصابو حجرې په 
ډ４ر  نورو  پر  لري چ３  پياوړې ＄انگ７ن３  ماده د روږدي ک５دو داس３  کلکه و４جاړوي. دغه 
ته هم الرې  باندې روږدي ک５دو  او کوکاکين  توکو، لکه هيرويين  زيان رسوونکو نشه يي 

برابروي.
موږ بايد له هغو ！ولو نشه ييزو توکو ＇خه چ３ د اسالم سپي）لي د ين ي３ کارول په غو＇ه 
ناروا او حرام بللي دي، په کلکه ډډه وک７و. د دغو توکو په زيانونو خلک وپوهوو چ３ له 
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ک＋ت، استعمالولو او کار وبار ＇خه ي３ ＄ان وژغوري.
دې  لپاره  د خالصون  هغوى  د  عادت ＇خه  له  نش３  د  دي،  روږدي  پرې  هغوى چ３ 
هراړخ５زې او ممکن３ هل３ ＄ل３ وشي. د خير په دغه کار به مو دنيوي او اخروي ن５کمرغ９ 

په برخ３ شي او موږ به د نش３ له أفت او زيان ＇خه د ژغورل３ ！ولن３ خاوندان شو.
 

د متن لن６يز:
چرس چ３ د بنگو له بو！ي ＇خه الس ته را＄ي، يوه توربخونه شين رنگ３ ماده ده، 
يو ډ４ر زيان رسوونکى نشه ييز توکى دى. په دې نش３ روږدي کسان له ذهني پلوه 
کمزوري، سست او تنبل وي. په ！ولن３ ک３ ور＇خه وگ７ي ژوره کرکه لري، په سپکه 

سترگه ورته گوري. په دوست９، خپلوۍ او ملگرتيا ي３ هم شرمي８ي.
موږ بايد له ！ولو نشو ＇خه په کلکه ＄ان وژغورو.

فعاليتونه

١_ ＇و 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.

٢_ پر تخت３ باندې ليکل شوي او معنا شوي لغتونه دې په کتابچو ک３ وليکي.
ـ الند４ني لغتونه ولولئ او د اړوندو جملو په خالي ＄ايونو ک３ ي３ په پنسل وليکئ:

_ چرس         _ چرسي          _ حافظه        _ ！ولنه            _ توکى
ک３   ............ په  يان  نشه  ورکوي.  السه  له   ............ خپله  ورو  ورو   ...........

گران＋ت نه لري. ................. يو زيان رسوونکى ............. دى. 
٣_ د متن له لوستلو ＇خه مو ＇ه مفهوم واخيست، د ！ولگيوالو په مخک３ خبرې پرې 

وک７ئ.
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ـ د نشه يانو د ژوند په اړه ＇ه فکر درسره پيدا شو؟
د ！ولگيوالو تر مخ３ پرې خبرې وک７ئ.

٤_ نشه يان ول３ د بدن ＄واک له السه ورکوي او د ！ولن３ د اوږو بار وي؟
ـ د اسالم سپي）لي دين د ＇ه لپاره نشه يي توکي منع ک７ي دي؟

ـ که ستاسو په کلي ک３ ＇وک نشه يي وي، له هغه سره به ＇نگه چلند وک７ئ؟ خبرې 
پرې وک７ئ.

٥_ ！ولگى دې په دريو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې د متن ＇و مفرد نومونه په حال زمانه 
ک３ وکاروي، بله ډله دې د جمع３ نومونه په راتلونک３ زمانه ک３ او دريمه ډله دې د اوس 

)حال( زمان３ فعلونه په جملو ک３ وکاروي.
ـ يو ＇و زده کوونکي دې د تخت３ مخ３ ته د گرامر د ارز＊ت په هکله  خبرې وک７ي.

٦_ ＇و 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.

٧_ يو ＇و زده کوونکي دې په وار سره تخت３ ته الړ شي، د نشه يي توکو يو يو زيان دې 
پر تخته وليکي.

يانو په واسطه د  ٨_ ＇و زده کوونکي دې په وارسره د تخت３ مخ３ ته راشي، د نشه 
جرمونو د رامن＃ ته کولو د علتونو په هکله دې خبرې وک７ي.

u ＇و زده کوونکي دې په نشو باندې د ＄وانانو د اخته ک５دو په علتونو خبرې وک７ي او 
د اړتيا په وخت ک３ دې ＊وونکى ورسره مرسته وک７ي.

هر زده کوونکى دې په کور ک３ له مشرانو ＇خه د نشه يي توکو د زيانونو په هکله پو＊تن３ 
وک７ي او بيا دې را ！ول ک７ي معلومات د بل３ ور＄３ په درسي ساعت ک３ خپلو ！ولگيوالو 

ته ووايي.

کورن９ دنده
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أيا تاس３ د مخه د ))پ＂３ خزان３(( نوم اور４دلى يا مو دا کتاب ليدلى دى؟  
لکه ＇نگه چ３ پ＋تو ژبه ډ４ره لرغونتيا لري، دغس３ ي３ ادب هم لرغونى دى، خو له 
بده مرغه چ３ زموږ د ژب３ او ادب ډ４ر لرغوني ليکلي أثار د زمان３ طوفانونو له ＄ان 
سره وړي دي او ډ４رې ب５لگ３ ي３ اوس په الس ک３ نه لرو. هغه ＇و ب５لگ３ چ３ تر 
موږ رارسيدلي دي، هغه په ډ４ر ارز＊تناک ادبي کتاب ک３ چ３ ))پ＂ه خزانه(( نومي８ي، 

خوندي شوي دي.
تاس３ د ملي ارشيف په لوست ک３ د پ＂３ خزان３ د الس ک＋ل３ يا قلمي نسخ３ په 
اړه ولوستل چ３ دغه مهم کتاب په ملي ارشيف ک３ خوندي دى، په دې لوست ک３ 

دغه کتاب درپ５ژنو.

تصویر 
محمد 
هوتک 

دوه ويشتم لوست

پ＂ه خزانه
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پ＂ه خزانه د پ＋تو ادبياتو يو لرغونى کتاب دى چ３ محمد هوتک ليکلى دى. دغه ليکوال 
د هوتکي واکمنانو په دربار ک３ د منشي دنده درلوده او نوموړى کتاب ي３ په ١١٤١_١١٤٢ 

هـ . ق . کال په کندهار ک３ ليکلى دى.
محمد هوتک د داود خان هوتک زوى په ١٠٨٤ هـ . ق . کال د کندهار په کوکران 
ک３ ز８４يدلى و. د خپل وخت پياوړى عالم، ليکوال او شاعر و. د شاه حسين هوتک په 

دربار ک３ ي３  منشي و او د دربار په مخورو 
پ＂３  له  باوري کسانو ک３ شم５رل ک５ده.  او 
او  الطب((  ))خالصة  د   ي３  پرته  خزان３ 
نور  نومونو  په  الفصاحت((  ))خالصة 
هوتک  محمد  د  دي.  ليکلي  هم  کتابونه 
ژوند تر ١١٥٠ هـ . ق . پورې باوري دى.

محمد هوتک پ＂ه خزانه د خپل وخت 
حسين  شاه  واکمن  پالونکي  فرهنگ  د 
او  تأليف  غو＊تنه  او  حکم  په  هوتک 

ترتيب ک７ې ده.
داس３  په دې هکله  شاه حسين هوتک 

ليکي:
))زه چ３ محمد هوتک يم او په اصل پ＋تون په کندهار ک３ اوسم، له ډ４ره ده چ３ په ويلو 
د داس３ ويناوو بوخت يم او د شپ３ او ور＄３ م３ هم دغه کار دى او دا ډ４ر وختونه ت５ر سول 
چ３ ما غو＊ته چ３ زه دې پ＋تنو شاعرانو ته تذکره وکاږم او د دوى احوال سره را！ول کاندم، 
م／ر زمان３ ماته فراغ رانه کا او دا هيله م３ په زړه ک３ وچه سوه، ＄که چ３ تر کندهار د ظلم 

او جفا تور تم پروت و، او هيچا أرام نه درلود او فراغ. 
－اه３ به مغلو چپاوونه ک７ل او －اه３ به د －ر－ين د ستم سوران و. 

اوس چ３ حق تعالى موږ خالص 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 ي３ د دوى له 
راواخيست، هغه وخت چ３  قلم م３  او  اندوهه،  له  فارغ سو  نو زما زړه  أزاد ک７ل  جوره 
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 ک３ دى دى لوى ملک

د حاجي مير خان غ＋تلى زوى －７ندى
خالقه تل دې وي ＄الن دا غمى

نو زه ي３ وغو＊تلم دربار ته، او ماته ي３ تشويق وکا، او الطاف ي３ ＊کاره کا چ３ دا خپله 
اراده پوره کاندم، او د پ＋تنو شاعرانو حال سره را！ول کاندم".

د پ＂３ خزان３ د کتاب قلمي نسخه په ١٣٢٢ هـ . ش . کال تر السه او د هغ３ له مخ３ 
لوم７ى ＄ل په ١٣٢٣ هـ . ش . کال د پ＋تو ！ولن３ له خوا چاپ او خپره شوه او بيا وروسته د 

ب５ال ب５لو ادارو له خوا ＇و ＄ل３ له دري ژباړې سره او هم په ＄انگ７ې توگه چاپ شوې ده.
په دې ارز＊تناک ادبي کتاب ک３ د )٥٠( تنو شاعرانو او ليکوالو د ژوند حاالت او د شعر 

ب５لگ３ خوندي دي.
د کتاب ليکوال دا کتاب په در４و برخو و４شلى او هرې برخ３ ته ي３ د ))خزان３(( نوم 

ورک７ى دى.
په لوم７ۍ خزانه ک３ ي３ د پ＋تو ژب３ دا الندې )٢٢( تنه شاعران راپ５ژندلي چ３ د ليکوال 

له زمان３ ＇خه د مخه، ان په دويم３ هجري پ７５ۍ پورې اړه لري.
اسعد  شيخ  کروړ،  امير  متي،  شيخ  خر＊بون،  اسماعيل،  ملکيار،  شيخ  هوتک،  بابا 
سوري، ＊کارندوى، ابو محمد هاشم سرواني، شيخ تيمن،  شيخ بستان ب７ي＆، شيخ رضي 
لودي، نصر لودي، شيخ عيٰسى مشوا１ى، سلطان بهلول لودي، خليل خان نيازى، خوشحال 
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خان خ＂ک، زرغون خان، دوست محمد کاک７، عبدالرحمان بابا، شيخ محمد صالح او  
علي سرور لودي.

د کتاب په دويمه خزانه يا برخه ک３ د دې الندې )٢١( تنو شاعرانو او ليکوالو پ５ژندنه 
راغل３ چ３ ！ول د کتاب د ليکوال د زمان３ دي:

مالباز محمد توخى، شاه حسين هوتک، مال زعفران، محمد يونس خان )خيبرى(، 
پير  مال  صديق،  محمد  مال  خان،  بهادر  )خ＂ک(،  خان  عبدالقادر  مسعود،  گل  محمد 
محمد مياجي، اهلل يار افريدى، بابوجان بابي، ريدي خان مومند، مال محمد عــــــــادل 
ب７ي＆، محمد طاهر، محمد عمر، محمد اياز نيازى، مال محمد حافظ بارکزى، نصرالدين 

خان اندړ، مال نور محمد غلجى، حافظ عبدالطيف ا＇کزى او سيدال ناصر.
د پ＂３ خزان３ په در４مه خزانه ک３ د )٦( تنو ＊％ينه شاعرانو پ５ژندنه راغل３ ده:

نازو توخي، حليمه حافظه، نيکبخته، بي بي زينب، زرغونه او رابعه.
د کتاب په پاى ک３ ليکوال محمد هوتک د خپل پالر ))داود خان هوتک(( او خپله 

پ５ژندگلوي د شعر له يوې ب５لگ３ سره راوړې ده.
))پ＂ه خزانه(( د پ＋تو ادب يو ډ４ر ارز＊تناک ادبي کتاب دى چ３ د هغه په تر السه ک５دو 
د پ＋تو ليکلى منظوم ادب د دويم３ هجري پ７５ۍ لوم７ۍ نيمايي ته رس５دلى دى، بايد چ３ 
هغه تر السه او په ډ４ر غور ي３ ولولو چ３ د پ＋تو ژب３ د پخوانيو شاعرانو له ژوند پ５＋و او 

شعرونو سره أشنا شو.

د متن لن６يز:
پ＂ه خــــــــــزانه د پ＋تو ژب３ او ادبياتو يو ډ４ر ارز＊تناک کتاب دى چــــــ３   
محمد هوتک په ١١٤١ _ ١١٤٢ هـ . ق . کال د فرهنگ پالــــونکي واکــمن 
شاه حسين هوتک په حکم او غو＊تنه تآليف ک７ى دى، لوم７ى ＄ل په ١٣٢٣ هـ . 
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ش . کال چاپ شوى دى. په دې کتاب ک３ ليکوال )٥١( تنه نارينه او ＊％ينه شاعران 
او ليکوال راپيژني چ３ هغوى ＇ه د لرغونو زمانو او ＇ه د کتاب د ليکوال معاصرين 
دي. په پخوانيو شاعرانو ک３  امير کروړ هم شامل دى چ３ ددويم３ هجري پ７５ۍ په 

لوم７يو ک３ ي３ ژوند کاوه. نوميالى واکمن او پياوړى شاعر و.

 

فعاليتونه

١_ ＄ين３ زده کوونکي دې د متن له پيل ＇خه تر پاى يو يو پراگراف د ！ولگيوالو تر 
مخ３ په لوړ غ８ ولولي.

٢_ زده کوونکي دې هغه ستونزمن لغتونه او د هغو معنا په خپلو کتابچو ک３ وليکي چ３ 
＊وونکي د درس د تشريح او توضيح په مهال پر تخت３ ليکلي دي.

u په کتابچو ک３ ليکلي لغتونه دې په مناسبو جملو ک３ وکاروي.
٣_ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د پ＂３ خزان３ د کتاب په اړه 

خبرې وک７ي.
٤_ دا الند４ن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

u پ＂ه خزانه ول３ د پ＋تو ادبياتو ډ４ر ارز＊تناک کتاب گ２ل ک８５ي؟
u پ＂ه خزانه چا، د کوم واکمن په غو＊تنه او سپار＊تنه ليکل３ ده؟

u په پ＂ه خزانه ک３ ＇و تنه نارينه او ＇و تنه ＊％ينه شاعران３ پيژندل شوي دي؟
uپ＂ه خزانه په ＇و برخو و４شل شوې او هرې برخ３ ته کوم نوم ورک７ل شوى دى؟

٥_ زده کوونکي دې په متن ک３ راغلي خاص نومونه او صفتونه  په خپلو کتابچو ک３ 
وليکي.

u په دې الند４نيو جملو ک３ راغلي فعلونه په کومو زمانو پورې اړه لري:
u محمد هوتک پ＂ه خزانه په ١١٤١_١١٤٢ هـ . ق . کال ليکل３ وه.
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ـ پ＂ه خزانه د پ＋تو ادبياتو ارز＊تناک اثر دى.
ـ موږ به د پ＂３ خزان３ کتاب پيدا او هغه به ولولو.

٦_ د الند４نيو جملو تش ＄ايونه په مناسبو کلموپه پنسل ډک ک７ئ:
ـ په پ＂ه خزانه ک３ ......... تنه شاعران معرفي شوي دي.

ـ محمد هوتک له پ＂３ خزان３ پرته د .......... او ........... په نومونو دوه نور کتابونه 
هم ليکلي دي.

ـ پ＂ه خزانه په ....... برخو يا ............. و４شل شوې ده.
٧_ ＇و زده کوونکي دې د پ＂ه خزان３ د ارز＊ت په هکله خبرې وک７ي.

خپلو  الملونه  اصلي  کم＋ت  د  آثارو  لرغونو  د  ژب３  پ＋تو  د  دې  کوونکي  زده  ＇و  ـ 
！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 ک３ دې ＊وونکى مرسته وک７ي.

له لوم７ۍ ＇خه تر لسم３ نومرې پورې زده کوونکي دې په کور ک３ د لوست له متن 
شلم３  تر  ＇خه  نومرې  يوولسم３  له  نومونه،  شاعرانو  پخوانيو  د  خزان３  لوم７ۍ  د  ＇خه 
پورې د دويم３ خزان３ د شاعرانو نومونه او پات３ زده کوونکي دې د دريم３ خزان３ د ＊％ينه 
شاعرانو نومونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي. بله ورځ دې د پ＋تو لوست په ساعت ک３ هغه 

د ！ولگيوالو تر مخ３ ووايي.

کورن９ دنده
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درويشتم لوست

م５رمن مستوره شال

ـ د اوسنيو ＊％ينه شاعرانو او ليکوالو له ډل３ ＇خه ＇وک پ５ژنئ؟
ـ د کومو ＊％ينه شاعرانو او ليکوالو د نظم او نثر کوم کتاب مو لوستلى دى؟

موږ د پ＋تو ادب په اوسن９ دوره ک３ ډ４رې ＊％ينه نوميال９ شاعران３ او ليکوال３   
لرو چ３ په خپلو آثارو ي３ د پ＋تو ادبي پانگه درنه او ب６اى ک７ې ده.

ي３  دلته  چ３  ده  شال  مستوره  م５رمن  هم  يوه  ＇خه  ＇５رو  ادبي  نومياليو  دغو  له 
درپ５ژنو.  
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د پ＋تو ادبياتو د اوسن９ دورې په ＊％ينه شاعرانو او ليکوالو ک３ م５رمن مستوره شال د 
خپل پياوړي ادبي ذوق او استعداد له امله له لوړ نامه او شهرت ＇خه برخمنه ده.

نوموړې د کون７ واليت د اسمار ولسوال９ په شال نومي کلي ک３ په ١٣٠٩ هـ . ش. کال 
سترگ３ ن７ۍ ته وغ７ول３. پالر ي３ سيد عبدالرزاق نوم５ده چ３ په شال پاچا مشهور او د  کون７ 

د ساداتو له روحاني کورن９ ＇خه و.
مستوره شال شپ８ کلنه وه چ３ دليک لوست زده ک７ه ي３ په خپله کورن９ ک３ پيل ک７ه. د 
مروجو ديني او ادبي علومو ډ４ر کتابونه ي３ له خپل پالر ＇خه ولوستل. د همدغو زده ک７و 
په بهير ک３ ي３ د ＄انگ７ي ادبي ذوق له امله د پ＋تو او دري ژبو د نظم او نثر ډ４ر نامتو آثار 
مطالعه ک７ل. همدغ３ مطالع３ په هغ３ ک３ لوم７ى د شعر ويلو احساس او جذبه راوپاروله 
او په شعر ويلو ي３ پيل وک７. وروسته ي３ بيا د لن６و ادبي ！و！و او مقالو په ليکلو خپل قلمي 

＄واک و أزمويه.
کله چ３ مستوره شال د ه５واد پالزم５ن３ )کابل( ته راغله، فرهنگي چاپ５ريال او د ＊％و 
نوي رامن＃ ته شوي غور＄نگ ي３ پر ذهن او فکر ژوره اغ５زه وک７ه. د دې شعر او ادب ته 
ي３ نوى رنگ او ب２ه ورک７ه. شعرونه او نثرونه ي３ په مطبوعاتو ک３ خپر４دل او ورو ورو د يوې 
رو＊انفکرې شاعرې او ليکوال３ په توگه را ＇رگند４دله او پ５ژندل ک５دله. په شعرونو ک３ ي３ 

ډ４ر لوړ خيالونه او ژورې معناگان３ رانغ＋تي دي، دا بيتونه ي３ لولو:
ستا د ＊کال مخ ته چ３ سپوږم９ ورمخامخ شوله

ژر ي３ ＊ايست ＄که د ذوال لمنه ونيوه
ستا د تبسم غو！９ ته گل سبا ک３ وويل:

ستا په غوړ４دو ما د جمال لمنه ونيوه
＊وونک３  د  ک３  معارف  په  ه５واد  د  سرب５ره  ليکوال９  او  شاعرۍ  پر  مستورې  م５رمن 
د  توگه  په ＄انگ７ې  اوالدونو،  د  ه５واد  د  کاله  ي３ ＇و  له دې الرې  درلوده.  دنده  سپي）ل３ 

نجونو، په ＊وونه او روزنه ک３ د ستاين３ وړ دنده ترسره ک７ې ده.
نوموړې د ＊وونک３ د دندې تر＇نگ په کابل راډيو ک３ د وياندې په توگه هم کار کاوه. 
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سرب５ره پر دې ي３ په علمي، ادبي غون６و او سيمنارونو ک３ هم ون６ه اخيستله. شعرونه او 
مقال３ ي３ پک３ لوستل３. دا هغه مهال و چ３ موږ د ه５واد په کچه د فرهنگي فعاليتونو په ډگر 
ک３ ＇و د گوتو په شم５ر ＊％ينه ليکوال３ او شاعران３ درلودې چ３ م５رمن مستورې ته هم دغه 
وياړ ور په برخه دى. هغه لوم７ن９ شاعره ده چ３ د ))پ７ونى(( په نوم ي３ د شعر ！ولگه چاپ 

او د ادب مينه والو ته وړاندې ک７ه.
او  م５رمن مستوره شال له ١٣٦٠ هـ . ش . راوروسته کلونو ک３ د کابل راډيو د هنر 
ادبياتو په ＇انگه ک３ په دنده وگومارل شوه. د   ١٣٧١ هـ . ش .کال تر لوم７يو ي３ دا دنده د 
زړه په مينه ترسره ک７ه. په ه５واد ک３ د کورني اړو دوړ او جگ７و له پيل کيدو سره سم پ５＋ور 

ته په ک６ه شوه. 
هلته ي３ په جالوطن９ ک３ د زړبوډۍ په حالت ک３ د ＇و کاله ستونزمن او له ک７او ډک 
ژوند په بهير ک３ هم  خپلو ادبي او فرهن／ي فعاليتونو ته په ډ４ره مينه دوام ورک７، په علمي 
او ادبي غون６و ک３ به ي３ －６ون کاوه. ليکن３ او شعرونه به ي３ په مطبوعاتو ک３ خپرول او له 

فرهن／ي ادارو سره ي３ ＊３ اړيک３ درلودې.
نوموړې ډ４ره موده په پي＋ور ک３ د افغانانو لپاره د لوم７نيو زده ک７و په ادارې ))بيفير(( ک３ په 
دنده بوخته وه. د دغ３ ادارې د روغتيايي زده ک７و په ＇ان／ه ک３ ي３ د مور او ماشوم د ساتن３، 
د ＊وونيز او روزنيز پرو－رام اساسي روغتيايي پيغامونه په پ＋تو ژبه منظومول. په دې ل７ ک３ 
ي３ ډ４ر زيات پيغامونه د شعر په خوږې او رن／ين３، خو ډ４ره ساده ژبه واړول. په خپل غ８ ي３ 
د کلمه او ثبت ک７ل. له همدغو منظومو پيغامونو ＇خه د دغه روزنيز پرو－رام په پرمخبيولو 

ک３ ډ４ره اغ５زناکه استفاده ک５دله.
مستوره شال يوه حساسه او دردمنه شاعره وه. په شعرونو ک３ ي３ که له يوې خوا ملي 
احساسات او جذبات په ＇پو دي، نو له بل３ خوا پک３ زموږ د ه５وادوالو د ！ولنيز ژوند دردونه 
او ناخوال３، د ناوړه دودونو غندنه او د ملي وياړونو د ستاين３ ډ４رې په زړه پورې ب５ل／３ په 
ستر－و ک８５ي. زموږ دغ３ نوميال９ شاعرې په خپل ه５واد او ！ولنه ک３ د ＊％و په محروميتونو 
او د هغو په وړاندې د ！ولنيزې نابرابرۍ په شته والي ډ４رې او＊ک３ توي３ ک７ې دي. کله کله بيا 
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د شعر په خوږې او رن／ين３ ژب３ و－７ي د غفلت له درانه خوبه راوي＋وي او ＄وانان په ډ４رې 
مين３ د وطن د نن， ډ－ر او سن／ر ته ورولي:

دا خو زه يم چ３ راوي（ ک７م له درانه خوبه قومونه
په سپيره د＊ته ک３ جوړ ک７م د جذباتو محشرونه

أيينه د واړه قام يم ورته ＊يمه عيبونه
لکه ＇ا＇کي د باران هومره ډ４ر ډ４ر پيغورونه

ته م３ وپ５ژنه ＇وک يم سر－ردان د بحرو بر يم
بل ＇ه نه يمه انسان يم سوز او ساز لرم شاعر يم

دغه نوميال９ شاعره او ليکواله د ١٣٧٧ هـ. ش کال د سنبل３ په نهمه د ورپ５＋３ ناروغ９ 
له امله په پ５＋ور ک３ وفات شوه. جنازه ي３ ه５واد ته راوړل شوه او د کون７ واليت د شينکوړک 

په کلي ک３ په خپله پالرن９ هد４ره ک３ خاورو ته وسپارل شوه.
د مستورې شال په چاپ شوي شعري ！ول／３ ))پ７ونى(( سربيره ډ４ر زيات شعرونه او نثري 
ليکن３ په مطبوعاتو ک３ خپرې شوې دي. که را！ول شي ＇و ！ول／３ ترې جوړ４داى شي. دلته 

ي３ د شعر يوه بشپ７ه ب５ل／ه را اخلو.
د وينو ＇ا＇کي

نن کـــ３  ــان  ــه ج پـــه  تـــه  ـــوا  خ ـــرې  ه دى  فـــريـــاد  ژړا  ＇ـــه 
ـــ３ نن ــان ک ــســت ــل گ ـــه  ت ـــل  گ ـــو  ي ـــه دى  ن پـــاتـــ３ طـــــراوت 
تل ژاړي  ويــنــ３  دى  ــيــم  ــت ي د  او＊ـــکـــو  د  اثــــر  ورک 
نن کـــ３  ــان  ــغ ف و  أه  ــوم  مــظــل د  ــد  ــون خ ــان  ــم ــال ظ ــي  ــل اخ
پــه مخ آســمــان  ــم خــــوره د شــنــه  ــن وي ــو  ــل ــ５ اوس ور４ــــ＃ د 
نن ـــ３  ک بــــــاران  ـــه  پ ـــ８ي  ـــي ـــوي رات دي  ــد  ــي شــه د  ويـــنـــ３ 
شولو ســخــت  ــــه  زړون نشته  ــ３  ک سينو  عــاطــفــه  او  ســـوز 
نن کــ３  ــان  ــوســت ب نــغــمــو  خــــوږو  د  شــو  ورک  ـــر  اث ＄ــکــه 
ک３ ــــاړو  غ ＄ــيــنــو  د  الـــمـــاس  دي  ــو  ــوزل ــ５ ب د  او＊ـــکـــ３ 
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نن کـــ３  ـــوان  ـــر４ گ گــوهــر  ــــور  زي دي  مــظــلــومــو  د  ويــنــ３ 
سر ـــه  پ غــريــب  خــــوار  د  وهــــي  لــمــبــ３  ـــجـــاوز  ت د  اور 
نن کـــ３  ــان  ــه ج پـــه  ډک  اور  ســـره  د  دوزخـــونـــه  ــم  ــن وي
＄ــکــه چـــمـــن  د  ـــو  ـــالن ـــب ـــل ب د  هـــمـــنـــوا  ـــــم  ي زه 
نن کـــ３  گــلــســتــان  ــر  شــع د  ــ３  ــن وي زړه  د  مـــ３  ＊ـــکـــاري 

د متن لن６يز:
م５رمن مستوره شال يوه نوميال９ پ＋تنه شاعره او ليکواله وه چ３ په کون７ ک３ ز４８４دل３، 
لويه شوې او په خپل３ کورن９ ک３ ي３ د ديني او ادبي علومو زده ک７ې ک７ي دي. بيا 
ي３ د ادبي ذوق له امله شاعري او ليکوالي پيل ک７ې. په معارف ک３ د ＊وونک３ او 
کابل راډيو ک３ ي３ د وياندې او ادبي پروگرامونو د چلوونک３ په توگه هم دنده ترسره 
ک７ې وه. په ١٣٧٧ هـ . ش. کال ي３ له ژوند سترگ３ پ＂３ ک７ي دي. د  )) پ７وني(( په 
نامه ي３ د شعرونو ！ولگه چاپ او ډ４رې ليکن３ او شعرونه ي３ په مطبوعاتو ک３ خپاره 

شوي دي.

فعاليتونه

١_ ＄ين３ زده کوونکي دې په متن ک３ د خپل３ خو＊３ يو يو پراگراف ولولي.
ته راوبلل شي چ３ د م５رمن مستورې د  ٢_ ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ 

وروستي شعري ب５لگ３ مفهوم پخپلو الفاظو ک３ نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
٣_ دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايئ:

ـ مستورې شال خپل３ زده ک７ې چيرې او له چانه ک７ې وې؟
ـ م５رمن مستورې کله شاعري او ليکوالي پيل ک７ې وه؟
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ـ د هغ３ په ليکوال９ او شاعرۍ ＇ه شي ډ４ره ژوره اغ５زه وک７ه؟
٤_ زده کوونکي دې متن په غور ولولي په هغه ک３ دې خاص نومونه ، صفتونه پيدا او 

پخپلو کتابچو ک３ وليکي.
٥_ زده کوونکي دې په الندې جملو ک３ تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ي:

ـ مستوره شال .................... وه چ３ د ليک لوست زده ک７ه ي３ په خپله ....... 
ک３ پيل ک７ه.

ـ مستورې په ........ ک３ د وياندې په تو－ه هم ......... کاوه.
ـ مستوره په ............. په پ５＋ور ک３ ........... شوې ده.

زده کوونکي دې په کور ک３ د هغ３ اوسن９ شاعرې او ليکوال３ په اړه چ３ دوى ي３ پ５ژني، 
معلومات وليکي، د بل３ ور＄３ په  درسي ساعت ک３ دې ي３ د ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.

اديب )شاعر او ليکوال( د ！ولن３ عادي و－７ى نه دى، هغه ＇ه چ３ په ور＄ني 
ژوند ک３ پ５＋８５ي، يا هغه ناخوال３، ستونزې او رب７ې چ３ ！ولنه ورسره مخامخ 
ده، د شاعر او ليکوال پر احساس او عاطفه ژور اغ５ز کوي. کله چ３ د خپل３ 
پوه３ او استعداد په قوت له هغ３ ＇خه  کومه منطقي نتيجه اخلي او بيا ي３ د 
خپل تخيلي ＄واک په ملتيا په مناسبو الفاظو د شعر يا ادبي نثر په کوم قالب 

ک３ نورو ته وړاندې کوي، همدغه ادب دى.
                                                              ))ادب پوهنه((

کورن９ دنده
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＇لرويشتم لوست

ـ داس３ شيان پ５ژنئ چ３ په چاودلو ي３ مرگ او ژوبله رامن＃ ته ک８５ي؟
زموږ په ه５واد ک３ ＇ه د پاسه درې لس５زې جنگ جگ７ې د ب３ شم５ره زيانونو او   
بدمرغيو سبب وگر＄يدې. په ب５ال ب５لو وسلو او وسيلو د مرگ ژوبل３ ډ４رې ناوړې او 
زړه بوږنوونک３ صحن３ رامن＃ ته شوي چ３ يوه له دغو وسلو او وسيلو ＇خه ماينونه 
او ناچاود４دونکي توکي دي. په دې لوست ک３ د هغو د پ５ژندن３ په ترڅ ک３ د شته 

والي په احتمالي سيمو او ＄ايونو هم بحث کوو.

د ماينونو شکمن３ سيم３
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زموږ په ه５واد ک３ د درې لسيزو جنگونو په بهير ک３ د جگ７ې ＊کيلو خواوو يا د خپل 
＄ان د ساتن３ او يا هم مقابل لوري ته د ＄اني او مالي زيان رسون３ په موخه له ماينونو ＇خه 

د يوې ډ４رې اغيزناک３ او کاري وسيل３ په توگه کار اخيستى دى.
ماينونه په دوه ډوله دي:

د پرسونل ضد ماينونه او د وسايطو ضد ماينونه.
١- د پرسونل ضد ماینونه: هغه ＄انگ７ي چاود４دونکي توکي دي چ３ له اوسپن３، 
پالستيک او يا لرگي ＇خه په ب５ال ب５لو ب２و، لکه: د لوبو شيان، قلمونه، راډيو گان３ اونورو 
جوړ دي اوپه من＃ ک３ ي３ نا چاودي مواد شته چ３ هغه د فشار په وسيله چوي او مرگ ژوبله 

رامن％ته کوي.

٢- د وسایطو ضد ماینونه: دا ماينونه هم په ب５لو ب５لو ب２و جوړ دي چ３ د وسايطو، 
لکه مو！رو، الريو، ！انکونو او نورو د فشار په نتيجه ک３ چوي، د ＄اني اومالي زيان رسولو 

سبب گر＄ي.
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د ماينونو پ５ژندل ډ４ر ستونزمن کار دى، ＄که چ３ زياتره په ＄مکه ک３ ＊خ او ＄ين３ بيا 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 سيم３ درپيژنو او د ناچاودو توکو 
په اړه هم معلومات درکوو.

ماينونه په عام ډول د ＄انگ７و سيمو د ساتن３، لکه 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 ＄مک３ پر سر پراته دي. دا هغه 
مهمات دي چ３ د جگ７و په مهال چاودلي نه دي. په دې ک３ توغندي، د بمونو پارچ３، 

السي بمونه، د ！انگ، ！وپکو او ماشيندارو گول９ او نور شامل دي.
ماينونه او ناچاودي توکي زياتره په دې الندې ＄ايونو ک３ پيدا ک８５ي:

_ په هغو الرو او سرکونو ک３ چ３ تگ پرې ډ４ر نه ک８５ي.
_ د عمومي الرو او سرکونو پر ＇ن６و.

_ د مو！ر د －ر＄يدو، راگر＄يدو په سيمو ک３.
_ د پلونو او پلچکونو دننه او شاوخوا  ＄ايونو ک３.

_ ړنگو او ويجاړو شوو ودانيو دننه او شاوخوا ＄ايونو ک３.
او د خونو په درشلونو او کونجونو  ننوتو په الرو  او د  ته د ورتللو  _ ړنگو شوو ودانيو 

ک３.
_ د ＇ْا گانو او د اوبو د نورو سرچينو دننه او شاوخوا برخو ک３.

_ د پو＄ي پوستو او ويجاړو شوو وسايطو په شاوخوا ک３.
_ په هغو سم）و او کندو ک３ چ３ د جگ７ې پر مهال د پ＂يدو د ＄اى په توگه کارول شوي 

دي. 
نو موږ ته الزمه ده چ３ هي）کله ناپ５ژندل شوو شيانو ته الس ور نه وړو، ناپ５ژندل شوي 
سيمونه او مزې کش نه ک７و او د ناپ５ژندل شوو شيانو په خوا ک３ ډبرې او نور شيان وانه چوو. 
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که چيرې مو په يادو شوو سيمو ک３ د ماينونو ن＋３ ن＋ان３ وليدې او يا په کومه سيمه ک３ په 
انسان يا ＇اروي وچاود４د، په نژدې سيم３ ک３ د ماين پاکولو د موسس３ چارواکو ته خبر 
ورک７ئ، د هغوى －مارلي کسان د ماينونو سيم３ ته را＄ي او په هغه ساحه ک３ تي８ې په سره 
رن， رن／وي او که ت８５ې نه وي نورې داس３ ن＋ه ن＋ان３ ږدي چ３ په سره رن，، رن， شوې 

وي.
د ماين پ５ژندونکو او ايستونکو له خوا په سره رن， د ت８５و او ن＋و رنگول دا معنا لري 
چ３ په دې سيم３ ک３ د مرګ او وينو د توي５دو خطر موجود دى او ت， رات， په ک３ بند 

شوى دى، نو بايد داس３ سيمو ته ورنشو.
کله چ３ د ماين ايستونکو له خوا سيمه پاکه شي هماغه په سره رن，، رن， شوې تي８ې 
او ن＋ان３ په سپين رن， رن／وي، سپين رن， دا معنا لري چ３ په دې سيمه ک３ د ماين د شته 

والي خطر له من％ه تللى دى او هر ＇وک په ک３ －ر＄５داى شي او کار کوالی شي.
ماين د ژوندانه د＊من دى، له دغه د＊من ＇خه نه يوازې دا چ３ ＄ان وساتو، بلک３ د 

هغه د له من％ه وړلو لپاره بايد فني کسانو ته خبر ورک７و.

د متن لن６يز:
زموږ د ه５واد په گوټ گوټ ک３ د درې لسيزو جگ７و په بهير ک３ د جگ７ې   
＊کيلو خواوو له مقابل لورې ＇خه د ＄ان ژغورن３ او يا هغو ته د ＄اني او مالي زيان 
رسون３ په موخه ماينونه د يوې اغ５زناک３ وسيل３ په توگه کارولي او ＊خ ک７ي دي. ب５ال 
ب５ل ډولونه لري. ＄ين３ د پرسونل ضد ماينونه او ＄ين３ د وسايطو ضد ماينونه نومي８ي. 
همدارنگه ناچاودي توکى هم شته، نو موږ بايد دا پ د＊من وپ５ژنو او له هغو ساحو 
＇خه چ３ پورته په متن ک３ ＊ودل شوي، له ورتگ ＇خه په کلکه ډډه وک７و او هم 

ناچاودو توکو ته له الس وروړلو ＇خه ＄ان وژغورو.
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١_ زده کوونکي دې متن لوم７ى په چوپتيا سره ولولي. بيا دې ＄ين３   زده کوونکي د 
دې متن يو يو پراگراف په لوړ غ８ ولولي.

٢_ زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې په متن ک３ د ماينونو او ناچاودو 
توکو د ب５ال ب５لو ډولونو نومونه لست ک７ي او بله ډله دې د ماينونو او ناچاودو توکو ساح３ 
لست ک７ي. د يوې ډل３ استازى دې د ماين يا ناچاودو توکو نومونه پر تخت３ وليکي او د بل３ 
ډل３ ＇و تنه دې د هغو په هکله ＇رگندون３ وک７ي. بيا دې د بل３ ډل３ يو استازى د ماينونو 
ساح３ يوه يوه پر تخت３ وليکي. د بل３ ډل３ ＇و زده کوونکي دې د هغو په باب معلومات 

وړاندې ک７ي.
٣_ الند４ن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

ـ د ماينونو او ناچاودو توکو له لوست ＇خه مو ＇ه مفهوم واخيست؟
ـ له ماينونو او ناچاودو توکو ＇خه ＇رنگه ＄ان ژغورالی شو؟

ـ ماينونه کوم کوم ډولونه لري؟
ـ ماينونه په کومو ＄ايونو ک３ پيدا ک８５ي؟

٤_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ الندې جمل３ ته پراختيا ورک７ي او بيا دې هغه 
په خپل وار سره د ！ولگي په وړاندې ولولي:

ـ ماينونه ډ４ر خطرناک دي، ＄که چ３ په چاودلو سره ي３ ... .
٥_ زده کوونکي دې متن ولولي، په هغه ک３ راغلي صفتونه دې په ن＋ه او په مناسبو 

جملو ک３ دې وکاروي. بيا دې هغه په خپل وار د ！ولگيوالو په وړاندې ووايي.
ـ زده کوونکي دې متن ولولي، په هغه ک３ دې صفتونه پيدا او په خپلو کتابچو ک３ دې 

وليکي او بيا دې ＇و تنه هغه د خپلو ！ولگيوالو په وړاندې ووايي.
٦_ په کومو سيمو ک３ چ３ د ماين ايستونکو له خوا په سره او سپين رن， تي８ې رن， 

فعاليتونه
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شوې وي، دا ن＋３ د ＇ه معنا لري؟
u که چ５رې په کوم３ سيم３ ک３ د ماينونو د شته والي ن＋３ تر ستر－و شي، ＇ه بايد 

وک７و؟

زده کوونکي دې د خپل کور کلي، کو＇３ او يا سيم３ له مشرانو ＇خه د ماين چاودن３ 
د کوم３ پ５＋３ په اړه معلومات ترالسه ک７ي او هغه دې د بل３ ور＄３ په درسي ساعت ک３ د 

نورو ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.

کورن９ دنده
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ـ تاس３ د ه５واد کومو واليتونو ته تللي ياست؟
ـ په کوم واليت ک３ موزيات لرغوني تاريخي اثار او ＄ايونه ليدلي دي؟

زموږ ه５واد گران افغانستان اوس ٣٤ واليتونه لري چ３ هر يو ي３ د ه５واد د   
يوې مهم３ برخ３ په توگه له ＄انگ７ي اقتصادي، ！ولنيز، لرغوني تاريخي او فرهنگي 
ارز＊ت ＇خه برخمن دى. يو له دغو واليتونو ＇خه د باميان واليت دى چ３ په دې 

لوست ک３ ي３ درپ５ژنو.

پن％ه ويشتم لوست

باميان يوه لرغون３ تاريخي سيمه
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باميان د ه５واد په مرکزي برخه ک３ پروت او يو  مشهور واليت دى. د دې واليت تاريخي 
لرغونتيا ډ４رې وړاندې زمان３ ته رسي８ي. تاريخي أثار ي３ د لرغوني أريايي مدنيت استازيتوب 
کوي. مشهور چينايي گر＄ندوى هيوان تسنگ په پن％مه ميالدي پ７５ۍ ک３ دغى سيم３ ته 
ورغلى او په ))چينايي يونليکونه(( نومي کتاب ک３ ي３ د هغه د لرغونو آثارو او جغرافيوي 
＇رنگوالي په باب په زړه پورې ＇رگندون３ ک７ې دي. باميان د غوربند له الرې له کابل او د 
حاجي گگ او بند امير په وسيله د شمالي واليتونو او همدارنگه د لعل د سيند په واسطه له 

هرات او ارزگان سره گ６ه الره لري.
په دغه واليت ک３ اوس علمي او فرهنگي بهير د چ＂ک３ ودې او پرمختيا په حال ک３ 
او ليرې کليوالو سيمو ک３ د نجونو او هلکانو  ب５لو ولسواليو  دى. د واليت په مرکز، ب５ال 
له لوم７نيو او ثانوي ＊وون％يو سربيره په مرکز ک３ يو پوهنتون هم لري چ３ پک３ په زرگونو          
زده کوونکي او محصلين په زده ک７و بوخت دي. چاپي خپرون３ )مجل３ او اخبارونه( او 

نورې ډله ييزې رسن９ راډيويي او تلويزيوني خپرون３ هم لري.
په دې واليت ک３ ډ４ر تاريخي أثار او د ليدلو وړ ＄ايونه شته. تر ！ولو مهم３ ي３ د بودا 
مجسم３ دي چ３ اوس ړنگ３ شوې دي، د ضحاک او غلغل３ ＊ار ن＋３ ن＋ان３، بند امير 
او د بوديزم د دورې ډول ډول سيم３ او داس３ نور لرغون３ أثار دي چ３ د ډ４ر لرغوني ب６اى 

فرهنگي او تاريخي اهميت ＇رگندويي کوي. 
باميان يوه غرن９ سيمه ده چ３ د کرن３ وړ ＄مک３ ي３ ل８ې، خو ډ４رې ＊کل３ درې او 

طبيعي منظرې لري او د سيالنيانو او گر＄ندويانو پاملرنه ي３ ＄انته راگر＄ول３ ده.
غرنى اقليم لري چ３ واورين او ډ４ر سوړ دى. اوړى ي３ لن６ او ژمى ي３ ډ４ر اوږد دى. د 
غنمو ک＋ت پک３ ل８ او کچالو ي３ تر ！ولو مهم کرنيز پيداوار گ２ل کي８ي. دچنار د ونو ＄نگلونه 
هم پک３ ډ４ر دي. د باميانو سيند او د غرنيو سيمو چين３ ي３ د ＄مکو د خ７وبولو لپاره د اوبو 
مهم３ زيرم３ جوړوي. ډ４ر وگ７ي ي３ په مالدارۍ او د السي صنايعو په جوړولو بوخت دي. 
د بابا غره لمنو او د اژدر په دره ک３ د کاني او بو زيرم３ لري چ３ د روغتيا لپاره ډ４رې گ＂ورې 

دي. واړه او لوى کانونه هم لري او د حاجي گگ د اوسپن３ کان ي３ ډ４ر مشهور دى.
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دغه واليت د خپل غرني موقعيت لرلو له امله پخوا د تگ راتگ په برخه ک３ ډ４رې 
مواصال  تي ستونزې درلودې، خو اوس دا ستونزې تر ډ４ره بريده حل شوې او يا د له من％ه 

تللو په حال ک３ دي.
مرکز ي３ د باميان ＊ار دى او ＇و مشهورې ولسوال９ ي３ دا دي:

شيبر، کهمرد، يکاولنگ، پنجاب، ورس او نورې.
باميان ډ４رې ＊３ اوبه، هوا، ＊کل３ او 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 ساتن３ ته ي３ هر اړخيزه پاملرنه وشي.

د متن لن６يز:
تاريخي  ډ４ره  دى.  واليت  پروت  ک３  برخه  مرکزي  په  ه５واد  د  زموږ  باميان   
کرنيزې  د  دى.  واليت  غرنى  يو  دا  لري.  أثار  تاريخي  فرهنگي  ب６اى  او  لرغونتيا، 
＄مک３ ي３ کم３، خو ډ４رې ＊کل３ او سمسورې درې او په زړه پورې طبيعي منظرې 
لري. د دې واليت زياتره وگ７ي په مالدارۍ او د السي صنايعو په جوړولو بوخت 

دي. په فرهنگي لحاظ اوس د چ＂ک پرمختگ په حال ک３ دى.

   بند امير
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فعاليتونه

١_ ＄ين３ زده کوونکي دې متن د ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.
٢_ هغه لغتونه چ３ ＊وونکي د متن د مفهوم او محتوا د توضيح او تشريح په مهال 

پرتخت３ ليکلي، په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
ـ زده کوونکي دې د هغو نورو واليتونو نومونه چ３ دوى ي３ پ５ژني، په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي او په وارسره دې هغه د ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.
٣_ ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ولگيوالو تر مخ３ د متن د هغ３ برخ３ د مفهوم په هکله 

چ３ د دوى خو＊ي８ي، خبرې وک７ي.
٤_ دا الند４ن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

ـ لرغوني تاريخي أثار کوم دي او ＇ه ارز＊ت لري؟
ـ په باميانو ک３ کوم تاريخي أثار او ＄ايونه شته؟

ـ داس３ کوم بل واليت پيژنئ چ３ لرغوني تاريخي أثار او ＄ايونه پک３ شته؟
٥_ د جملو دا الند４ني تش ＄ايونه په پنسل سره په مناسبو کلمو ډک ک７ئ.

ـ باميان د ه５واد په ............. برخه ک３ پروت دى.
ـ په باميانوک３ د هوارې ＄مک３ په پرتله ............... زيات دي.

ـ باميان ＊کل３ درې او په زړه پورې ................. لري.

ډ４ر  په کومو واليتونو ک３  د ه５واد  وپو＊تئ چ３  نورو مشرانو ＇خه  يا  د خپل３ کورن９ 
زيات لرغوني تاريخي أثار شته. را！ول ک７ي معلومات د بلى ور＄３ په  درسي ساعت ک３ د 

！ولگيوالو تر مخ３ ولولئ.

کورن９ دنده
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ـ تاسو داس３ خيريه ！ولن３ يا ادارې پيژنئ چ３ د ناوړو طبيعي پ５＋و يا جگ７و له امله 
له زيانمن شوو وگ７و سره مرست３ کوي؟

په ملي او ن７يواله کچه ＄ين３ داس３ ادارې شته چ３ له مصيبت ＄پلو سره په   
＄انگ７ې توگه له هغو کسانو سره چ３ د طبيعي أفتونو )زلزلو، سيالبونو او نورو( او 
جگ７و له امله زيانمن شوي، مرست３ کوي. په دې ډول خيريه ادارو ک３ يوه هم ))سره 

مياشت(( ده چ３ دلته ي３ په دې لوست ک３ درپ５ژنو.

شپ８ويشتم لوست

 سره مياشت
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ب５وزلو او محتاجو وگ７و ته د خوراک، ＇＋اک، استوگن３، روغتيا، ＊وون３، روزن３، کار 
کسب او داس３ نورو شيانو برابرول د مرستندويه او خ５ريه ！ولنو دندې دي.

دا خيريه او مرستندويه ！ولن３ هم په ن７يواله او هم په ملي کچه د ن７ۍ په ه５وادونو ک３ 
موجودې دي.له دغو مرستندويه ！ولنو ＇خه يوه هم  ))سره مياشت(( ده چ３ د ن７ۍ په ！ولو 

ه５وادونو ک３ شته او په ب５ال ب５لو نومونو ياد８４ي.
د مثال په ډول: په عربي ه５وادونو ک３ ي３ د ))هالل احمر(( او په لويدي％ه ن７ۍ ک３ ي３  

Red Cross ))سور صليب(( بولي.
د دې مرستندوي３ ！ولن３ لوم７نى بنس په ١٨٦٤ م. کال د نولسم３ پ７５ۍ د جگ７و په 
بهير ک３ ک５＋ودل شو چ３ په بشري ！ولنه ک３ ډ４ره مرگ ژوبله شوې وه. موخه ي３ د جگ７و 
پر مهال د ！پيانو، د جگ７ې له بنديانو سره  مرسته کول وو. لوم７ى س７ى چ３ ددغس３ يوې 
！ولن３ د جوړولو فکر ورسره پيدا شو، د سويس د ه５واد استوگن هانري دونانت نوميده چ３ 

له همدې امله د دغ３ مرستندوي３ ！ولن３ د بنس＂گر وياړ ورپه برخه شوى دى.

زموږ په ه５واد ک３ هم دغه مرستندويه ！ولنه له ډ４رو کلونو را هيس３ شته او په ب５الب５لو 
نومونو ياده شوې ده.

لوم７ى ＄ل چ３ په ١٣٠٨ هـ . ش. کال تآسيس شوه، د ))مجلس امداد يه(( په نوم 
ونومول شوه. په ١٣١١ هـ . ش. کال ي３ ورته د ))محراب احمر(( نوم ورک７. په ١٣١٣ هـ 
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. ش. کال ي３ نوم  ))هالل احمر(( شو او په ١٣٣٠ هـ . ش. کال د  ))افغاني سرې مياشت３ 
！ولنه(( ونومول شوه.

د افغانستان د ))سرې مياشت３ ！ولنه(( په ١٣٣٤ هـ . ش. کال د سره صليب د ن７يوال３ 
کمي＂３ له خوا په رسميت وپ５ژندل شوه او د دغ３ ن４７وال３ ！ولن３ غ７يتوب ي３ تر السه ک７.

په ن７يواله کچه په اسالمي ه５وادونو ک３  د دغ３ مرستندوي３ ！ولن３ د پ５ژندن３ لويه ن＋ه 
هالل يا مياشت ده چ３ سور رنگ لري او په  غير اسالمي ه５وادونو ک３ د دې ！ولن３ ن＋ه 
په سپينه ＄مکه باندې د صليب عالمه ده چ３ هغه هم سور رنگ لري او ))سورصليب(( 

ي３ بولي.
سور صليب يوه ن７يواله مرستندويه ！ولنه او اداره ده. هر چ５رې د جگ７ې له قربانيانو، غم 
＄پلو او ب５وزلو سره ډول ډول مرست３ کوي. دا ！ولنه د چا عقيدې، رنگ، ژب３ او توکم  ته 
نه گوري. هر ＇وک چ３ هر چ５رې مرست３ ته اړوي، د هغوى د مرست３ لپاره ＄ان رسوي او 
خپل３ مرست３ د هغوى په واک ک３ ورکوي. همدارنگه د ب５ال ب５لو أفتونو، زلزلو، او س５البونو 

په وخت ک３ هم له زيانمنو کسانو سره مرست３ کوي.

 د جگ７ې پر مهال  د دې ！ولن３ روغتيايي ډله د ！پيانو درملنه کوي. او د عالج لپاره ي３ 
روغتونونو ته ل８５دوي. د جگ７ې د بنديانو او ورکو شوو کسانو احوال معلوموي، د هغوى 
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ليکونه او پيغامونه ي３ کورن５و او خپلو خپلوانو ته رسوي، يا د هغوى د تبادل３ په برخه ک３ 
هم مرسته کوي.

د سره صليب يا هالل احمر له ن７يوال３ ！ولن３ يا کمي＂３ سره د ！ول３ ن７ۍ ه５وادونه له خپل 
وس او توان سره سم مرسته کوي. هغوى بيا مرست３ د ن７ۍ ب５ال ب５لو ه５وادونو او ولسونو ته 
د اړتيا په وخت ک３ رسوي او په دې ډول خپله بشري ！ولنيزه دنده ترسره کوي. په ！وله ن７ۍ 
ک３ د ب５ال ب５لو ه５وادونو دولتونه، عام خلک او په ت５ره پانگوال له خپلو داس３ ！ولنو سره مالي 

مرست３ کوي.
زموږ د ه５واد د سرې مياشت３ ！ولن３ د  جوړ４دو له پيل ＇خه د ه５واد په ب５الب５لو سيمو ک３ 
د طبيعي أفتونو او ج／７و د رامن＃ ته ک５دو له امله له مصيبت ＄پلو او ک６والو سره تر خپله 
توانه الزم３ مرست３ ک７ي دي او دا ل７ۍ روانه ده. زموږ دغ３ ！ولن３ د ه５واد په دننه ک３ له 
مرستو سربيره له ه５واد ＇خه بهر هم مرست３ ک７ې دي او خپله ن７يواله دنده ي３ سرته رسول３ 

ده، خو تر ！ولو مهمه دا ده چ３ د سرې مياشت３ ！ولنه له مالي پلوه په پ＋و ودر８４ي.
مرسته  مالي  سره  ادارې  مرستندوي３ خيريه  دغ３  له  بايد  هم  ه５وادوال  پانگوال  زموږ   
وک７ي او له دې الرې دې د سرې مياشت３ مالي بنس پياوړى ک７ي چ３ مصيبت ＄پلو او 
زيانمن شوو ه５وادوالو او آن دا چ３ د ن７ۍ نورو خلکو ته پخپل وخت د مرست３ رسولو 

جوگه شي.
په ه５واد ک３ له مصيبت ＄پلو او اړو خلکو سره مرسته کول يوازې د سرې مياشت３ د 
！ولن３ دنده نه، بلک３ دا د هر بااحساسه انسان دنده ده چ３ له اړو خلکو سره په خپل توان 
له مرست３ کولو ＇خه ډډه ونه ک７ي، ＄ين３ به مالي مرست３ ته اړه لري، ＄ين３ به د يوه ＊ه او 
هوسا ژوند لپاره  الزم３ الر＊وون３ ته اړه لري. په هر حالت ک３ هغوى مرست３ ته اړ دي او 
بايد له هغوى سره په انفرادي تو－ه او هم د سرې مياشت３ او نورو خيريه ！ولنيزو ！ولنو له خوا 

مرست３ وشي.
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د متن لن６يز:
سره مياشت يوه خيريه مرستندويه ！ولنه ده چ３ له مصيبت ＄پلو سره مرست３   
کوي. دا ！ولنه زموږ په ه５واد ک３ ＇ولسيزې د مخه تاسيس شوې. لوم７ى د ))مجلس 
امداديه(( بيا د ))محراب احمر(( وروسته د ))هالل احمر(( او په پاى ک３ په ١٣٣٠ 
هـ . ش. کال د سرې مياشت３ په نوم ونومول شوه. دا ！ولنه د سره صليب د ن７يوال３ 
！ولن３ غ７يتوب لري. د ن７يوالو مرستو او کورنيو مرستو او د خپلو ملکيتونو د عايداتو 

له مخ３ له اړو خلکو سره مرسته کوي.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې په وارسره د متن يو يو پراگراف ولولي.
٢_ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د الند４ن９جمل３ په امتداد د متن د عمومي 

محتوا په ر１ا ک３ ＇و جمل３ وليکي:
دا  کوي.  مرسته  سره  وگ７و  ＄پلو  مصيبت  له  ده چ３  مؤسسه  خيريه  يوه  مياشت  سره 

مرست３ ... .
u خپل３ ليکل３ جمل３ دې د ！ولگيوالو تر مخ３ په لوړ غ８ ولولي.

٣_ دې الندې پو＊تنو ته ＄واب ووايئ:
u د سرې مياشت３ مرستندوي３ ！ولن３ بنس کله او ول３ ک５＋ودل شو؟

u سره مياشت زموږ په ه５واد ک３ کله رامن＃ ته شوې او په کومو کومو نومونو ياده شوې 
ده؟

u سره مياشت په کومو حاالتو ک３ له خلکو سره مرسته کوي؟
u که ستاس３ په کلي يا سيم３ ک３ کومه طبيعي پي＋ه رامن％ته شي، له خپل توان سره 

سم به ＇ه مرسته وک７ئ؟
٤_ ＄ين３ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راوبلل شي چ３ د درس د عمومي محتوا 
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او مفهوم په اړه خبرې وک７ي.
٥_ زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي: يوه ډله دې له متن ＇خه داس３ کلم３ را 
واخلي چ３ په ))س(( توري پيل شوې وي، بله دې په ))ت(( توري او بله دې په ))هـ(( توري 
پيل شوې کلم３ له متن ＇خه پ خپلو کتابچو ک３ وليکي او هغه دې په مناسبو جملو ک３ 

وکاروي.
٦_ يو زده کوونکى دې د －ل پاچا الفت د شعر دا الندې ＇و بيتونه په تخت３ وليکي او 

＄ين３ زده کوونکي دې پورته شي د هغو مفهوم دې په خپلو الفاظو ووايي:
ژاړي په غمونو ک３ خوا خوږي له هر چا سره

سل پتن／ان سوزي د يوې شمع３ ژړا سره
ډک زړ－ى له او＊کو －ر＄ي وري％３ په أسمان ک３ بيا

＇ه ژړا مل／رې ده د ژوند يوې بر＊نا سره
！ول باغ ژړ４دلى ＄که او＊ک３ دي د －ل په مخ

ډ４ر لکه الله داغلي زړونه شته صحرا سره
نه ＊ايي انسان ته چ３ د بل په غم غمجن نشي
لويه بدبختي ده چ３ ＇وک نه ژاړي له چا سره

زده کوونکي دې د کور، کو＇３ او يا کلي له مشرانو ＇خه وپو＊تي چ３ که د دوى په 
يادداشت د طبيعي پي＋و له مصيبت ＄پلو سره سرې مياشت３ او يا کوم شتمن شخص کله 
مرسته ک７ي وي، هغه دې د يوې خاطرې په توگه وليکي او په بل  درسي ساعت ک３ دې د 

！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.
 

کورن９ دنده
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اړه ＇ه  په  ادبي خدمتونو  ته د خوشحال خان خ＂ک د کورن９ د  تاس３ پ＋توژب３  ـ 
اور４دلي دي؟

په يوولسم３ او دولسم３ هجري پ７５يو ک３ په خپله خوشحال خان خ＂ک او د هغه 
کورن９ پ＋تو ژب３ او ادب ته د ستاين３ وړ خدمتونه ک７ي دي. دوى د منظومو او منثورو 
أثارو په ليکلو سره پ＋تو ادب ته ډ４ره ب６اينه ورب＋ل３ ده. د خوشحال خان په زامنو ک３ 
＇و تنه ډ４ر نوميالي شاعران ت５ر شوي دي. له هغو ＇خه يو ي３ صدرخان خ＂ک دى 

چ３ په دې لوست ک３ ي３ در پ５ژنو.

اوه ويشتم لوست

صدر خان خ＂ک
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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 ي３ په ＄ينو ادبي ＇ي７نو ک３  ١٠٦٥ هـ . ق. ا！کل شوى دى.

په  کورن９  فرهنگي  علمي  خپل３  د  بهير  روزن３  او  ＊وون３  د  او  ک７ه  زده  صدرخان  د 
چاپيريال ک３، په ＄انگ７ې توگه پخپله د خوشحال خان خ＂ک په الس تر سره شوى دى. 

صدرخان پخپله هم دې ！کي ته اشاره کوي:

زما پالر ＄اى ي３ جنت شه             په اوالد ي３ برکت شه
تربيت ي３ ډ４ر زما ک７      هر تعليم ي３ وما را ک７

په تعليم ي３ سخندان ک７م              په ويل ي３ سخن ران ک７م
په ويل ي３ نور ما ذون ک７م چ３ ي３ درست په دافنون ک７م         

صدرخان خ＂ک د خ＂کو د کورن９ يو عالم او فرهنگيالى شخصيت و. پياوړې علمي او 
ادبي ＇５ره ي３ موږ ته د هغه له خپلو راپات３ منظومو آثارو ＇خه ډ４ره ＊ه راجوت５دالی شي.

نوموړي په خپلو شعرونو ک３ له 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 ＄ين３ منظوم ليکلي کتابونه راپات３ دي. په هغو ک３ يو ))دلى 
او شه９(( نومي８ي. دا يوه ملي ولسي کيسه ده چ３ په ١١١٠ هـ . ق. کال په نظم شوې ده. 
بل کتاب ي３ د ))ادم خان درخان９(( مشهوره ولسي کيسه ده. داي３ په ١١٢٤ هـ.ق. کال په 
نظم ليکل３ ده. دا دواړه أثار ي３ د پ５＋ور پ＋تو اکاډمي له خوا چاپ شوي دي. نوموړي   د 
))معجزات رسولU(( او ))د حضرت علي جنگنامه(( په نومونو دوه نور منظوم کتابونه هم 

لري چ３ قلمي نسخى ي３ شته، خو تراوسه چاپ شوي نه دي.
صدرخان د اشعارو د يوان هم درلود، خو تر اوسه تر السه  شوى نه دى، ＄ين３ خواره 
واره شعرونه )غزل３، قصيدې او مخمسونه()*( ي３ شته دي چ３ موږ ته د نوموړي د شعر او 

ادب د قوت ＊ه ＇رگندويي کوالى شي.
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صدرخان خ＂ک په ＄وان９ ک３ له خپل پالر سره د ملي مبارزې د ډگر او سنگر ملگرى 
و. وروسته ي３ بيا د افضل خان خ＂ک د سردارۍ پر مهال په ١١٢٠ هـ . ق . ک３ د ！يري د 

فوجدار دنده ترسره کوله.
د صدرخان خ＂ک ژوند تر ١١٢٤ هـ . ق. کال پورې باوري دى. تر دغه کاله پورې 
افضل خان خ＂ک د خپل اثر ))تاريخ مرصع(( د پي＋و په بهير ک３ د ده نوم راوړى دى. تر دې 
وروسته بيا نه ده جوته چ３ تر کومه پورې به ژوندى و. دلته د ب５لگ３ په توگه هغه شعر راوړو 

چ３ د خپل پالر )خوشحال خان خ＂ک(په م７ينه ي３ د ويرن３ په ډول ويلى دى:

نور دې واړو فرزندانو درته شا ک７ه
مگر ستا په خدمت ما ت７ل３ مال ده

که دې نور اوالد دولت وگا！ه موږ ته
لويه گ＂ه د دولت د تا رضا ده
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که ته والړې زه دې وسپارلم غم ته
دا دې لويه غمخواري ک７ې زما ده 

چ３ ستا غم په سر لرم زما ＇ه غم دى
ستا د غم سايه زما په سر هما ده

ستا ل８ غم به زه هرگز پرې بدل نه ک７م
په دنيا چ３ ＇ه هوس خو＊ي هوا ده

ته م７ حوت ک３ سنه زر سل دويمه خور وه
ورځ جمعه د ＇ا＊ت په وخت دې بيله سا ده

ال به کله شي سبا ))صدر خوشحاله((
د أشنا د ديدن ژمنه په سبا ده

 

غزل: د نظم يو ډول دی چ３ د بيتونو شم５ر ي３ له پن％و ＇خه تر پن％لسو پورې وي. ！ول 
بيتونه ي３ په يو وزن وي او د قصيدې په ＇５ر په قافيه ک３ له مطلع ＇خه پ５روي کوي. لوم７ي 

بيت ته ي３ ))مطلع(( او وروستي بيت ته ي３ ))مقطع(( وايي.
قصیده: لغوي معنا ي３ قصد او اراده ده او په ادبي اصطالح د نظم هغه ډول دى چ３ تر 
يوې مطلع الندې ويل ک８５ي. د بيتونو شم５ر ي３ معموًال تر غزل زيات  له شپاړسو بيتونو  تر 
٢٠٠ پورې او يا له هغو نه زيات هم رس５دالی شي. هره قصيده يوه مطلع، مقطع، نسيب او 

تشبيب )تغزل( هم لري.
مخمس: د شعر يو ډول دى چ３ مطلع او بندونه ي３ پن％ه پن％ه مسرۍ لري. پن％ه واړه 
مسرۍ ي３ يو ډول قافيه لري. بندونه ي３ پن％ه په يوې قافي３ او شپ８م له مطلع سره هم قافيه 

وي.

＇رگندون３
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د متن لن６يز:
د خوشحال خان خ＂ک د فرهنگياليو زامنو په ډله  ک３ صدرخان خ＂ک هم   
د لوړعلمي او فرهنگي شخصيت خاوند دى. نوموړى په علمي شخصيت سربيره، 
پياوړى شاعر هم و. په شعرونو ک３ ي３ خپل نوم صدر خوشحال راوړى دى. له ده 
＇خه د ))دل９ شه９((، ))ادم خان درخان９((، ))معجزات رسول(( او ))د حضرت 
علي جنگنامه(( په نومونو منظوم ليکلي آثار راپات３ دي. د اشعارو د يوان ي３ تراوسه 
الس ته نه دى راغلى. خواره واره شعرونه ي３ شته دي. تر ١١٢٤ هـ . ق. کال پورې 

ي３ ژوند باوري دى.

فعاليتونه

١_ زده کوونکي دې متن په خپل خپل وار په لوړ غ８ ولولي.
))خاص  متن ＇خه  له  دې  ډله  يوه  ک７اى شي:  ب５ل  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده   _٢
نومونه(( او بله ډله دې ))صفتونه(( لست ک７ي. د دواړو ډلو استازي دې هغه د ！ولگي تر 

مخ３ ولولي.
u بيا دې د يوې ډل３ استازى يو يو خاص نوم پرتخت３ وليکي، د بل３ ډل３ زده کوونکي 

دې هغه په مناسب３ جمل３ ک３ وکاروي.
u د بل３ ډل３ استازى دې لست ک７ي صفتونه پرتخت３ وليکي او د هغ３ بل３ ډل３ يو يو 

تن دې هغه په مناسب３ جمل３ ک３ وکاروي.
٣_ ＄ين３ زده کوونکي دې د متن د مفهوم او محتوا په اړه زده ک７ي معلومات نورو 

！ولگيوالو ته ووايي.
٤_ دې الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

u صدرخان خ＂ک کوم کتابونه ليکلي دي؟
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u تاس３ د صدرخان د ادبي شهرت المل ＇ه گ２ئ؟
u په متن ک３ د صدرخان خ＂ک له لوم７ي شعر ＇خه مو ＇ه مفهوم واخيست؟

٥_ د دې الندې پو＊تن３ سم ＄واب په پنسل په ن＋ه ک７ئ:
       الف: دل９ او شه９ منظومه کيسه خوشحال خان خ＂ک ليکل３ ده.

        ب: عبدالقادر خان خ＂ک ليکل３ ده.
         ج: صدرخان خ＂ک ليکل３ ده.

          د: له دې پورته شاعرانو ＇خه يوه هم نه ده ليکل３ .
u د الند４نيو جملو په تشو ＄ايونو ک３ مناسب３ کلم３ وکاروئ:

u صدرخان خ＂ک د .................. زوى و.
u ادم خان درخان９ ................... په نظم ليکلى دى.

u صدرخان  تر ................... کال پورې ژوندى و.

د خپل３ سيم３ د کوم پ５ژندلي شاعر د ژوند او شعر په هکله په کور ک３ لن６ معلومات 
وليکئ او د بل３ ورځ په  درسي ساعت ک３ ي３ د ！ولگيوالو په مخک３ ولولئ. 

ادبيات يوازې شعر او نثر نه دى، هر ＇ه چ３ په لوستونکو او اور４دونکو 
مثبته اغ５زه وک７ي، په خپله د ادب يو ډول دى.

                                       )اناتول فرانس(

کورن９ دنده
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شعرونه  خو  وي،  نالوستي  چ３  پ５ژنئ  ＇وک  داس３  ک３  سيم３  خپل３  په  تاس３  ـ 
وايي؟

ـ داس３ ＇وک درمعلوم دى چ３ کله کيس３ وايي نارې او غ８ونه هم پک３ په خواږه 
غ８ وايي.

هر ولس دوه ډوله ادبيات لري: يو ي３ هغه ليکلي ادبيات دي چ３ په ！ولنه ک３   
د باسواده  وگ７و له خوا رامن％ته يا ويل شوي، ليکل شوي او خوندي شوي دي. او 
بل هغه ادبيات دي چ３ د ！ولن３ د نالوستو يا ب３ سواده او عامو ولسي وگ７و له خوا 
ل８５ديدلي وي. دې  ته  له يوه نسل ＇خه بل  ب２ه  او په شفاهي  يا ويل شوي  رامن％ته 
ادبياتو ته ))ولسي ادبيات(( وايي چ３ په دې لوست ک３ پرې په لن６ ډول بحث کوو او 

د هغو د ب５ال ب５لو ډولونو نومونه درپ５ژنو:

اته ويشتم لوست

د ولسي ادب ډولونه او
＄انگ７تياوې
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ولسي ادبياتو ته شفاهي او فولکلوري ادبيات هم وايي. دا ادبيات د هر ولس او ！ولن３ د 
ادبياتو د تاريخ ستره او مهمه برخه جوړوي.

ب６ايه  ډ４ره  ادبياتو  ولسي  د  توگه  په  برخ３  سترې  يوې  د  ！ولن３  افغاني  د  ولس  پ＋تون 
ارمانونه،  هيل３،  ډ４رې  ک３ خپل３  اوږدو  په  پ７５يو  د  زموږ خلکو  لري.  پانگه  ارز＊تمنه  او 
غو＊تن３، خو＊９، غمونه، مين３ او 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 ي３ ليک لوست نشي کولى، خو پياوړى هنري او ادبي 
ذوق لري. دوى خپل دغه ادبي ذوق د ولسي ادبياتو په ب５لو ب５لو کالبونو ک３ ＄ا４وي، 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:

نثري ولسي ادبيات منظوم 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＊تين３ هنداره بللى شو.
د پ＋تو منظوم ولسي ادبيات په دوو ＇انگو و４شل ک８５ي: يوې ته ي３ عام ولسي شعرونه يا 

سندرې وايي او بل３ ＇انگ３ ته ي３ خاص３ ولسي سندرې يا شعرونه وايي.
عام ولسي شعرونه يا سندرې: هغه شعرونه دي چ３ شاعر يا ويناوال ي３ معلوم نه دي 

او د ！ول ولس گ６ مال بلل ک８５ي. په دې شعرونو ک３ دا الندې ډولونه شامل دي:
)١( د ميندو سندرې )٢( د ماشومانو سندرې )٣( منظوم اړونه )چيستانونه( )٤لن６ۍ 
)٥( سروکي )٦( د ات０ نارې )٧( د نکلونو نارې )٨( کاک７ۍ غاړې )٩( تاريخي نارې )١٠( 

منظوم فالونه )١١( منظوم متلونه )١٢( د ＊％و سندرې او نور.
خاص３ ولسي سندرې: دا هغه سندرې يا شعرونه دي چ３ ويناوال او شاعران ي３ په 

ولس ک３ معلوم او پ５ژندل شوي وگ７ي دي.
دا شعرونه دا الندې ډولونه لري:

)١( رباعي )مقام( )٢( غزل )بدله( )٣( چاربيته )٤( لوبه)٥( بگت９ )٦( داستان
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دويم _ نثري ولسي ادبيات:
ولسي نثرونه هغه اوږدې او لن６ې خوږې ادبي ويناوې دي چ３ په ولس ک３ رامن＃ ته 
ک８５ي. دغه ويناوې د ！ول ولس له خوا کره او پخ３ شوې او بيا خوله په خوله، سينه په سينه 

د پ７５يو په اوږدو ک３ له يوه پ＋ت يا نسل ＇خه بل ته ل８５ديدلي دي.
د پ＋تو منثور ولسي ادبيات ډ４ر ډولونه لري، ＇و مشهور ي３ دا دي:

)١( ولسي نکلونه )٢( ولسي کيس３ )٣( منثور متلونه )٤( اصطالحات او محاورې )٥( 
！وک３ ！کال３ )٦( ولسي نندارې )٧( رمزونه او کناي３ )٨( تکيه کالمونه )٩( کرک３ او انگيرن３ 

)١٠( ست７ي مه شي او په مخه ＊ه )١١( دعاوې او ＊يراوې )١٢( کيس９ )١٣( روايات او نور.
موږ د ولسي ادبياتو د منظومو او منثورو برخو لن６ه پيژندنه وک７ه او د هغو د ب５ال ب５لو 
ډولونو مو يوازې نومونه واخيستل، د ب５ال ب５لو ډولونو پوره پ５ژندنه اوب５لگ３ به ي３ په وروسته 

لوړو ！ولگيو ک３ ولولئ. دلته   د دې ادبياتو ＄ين３ ډ４رې عام３ ＄انگ７ن３ هم درپيژنو:
اړيکو ＊ه  ！ولنيزو  او  کليوالي ژوند  او  د ولسي  لحاظ  په  د موضوع  ادبيات  ١_ ولسي 

＇رگندويي کوي. ولسي کليوال ژوند او چاپيريال پک３ منعکس کي８ي.
٢_ د ولسي ادبياتو )نظم او نثر(  ژبه ډ４ره ساده، سوچه او د خلکو له ور＄ن９ محاورې 

سره برابره وي.
٣_ په دې ادبياتو ک３ ډ４رې لوړې مبالغ３ او له حقيقته ل５رې خبرې نه ليدل ک８５ي.

٤_ د پرديو ژبو اغ５زې په دې ادبياتو ک３ ډ４رې کم３ دي.
٥_ دا چ３ د دې ادبياتو زياته برخه د نالوستو او ب５سواده وگ７و د ذهن او فکر محصول 
ده او رامن％ته کوونکي ي３ په ولس ک３ اوس８５ي د خپل ژوند د چاپيريال زيات مسايل پک３ 

ک م انعکاس مومي.
٦_ په ولسي ادبياتو ک３ ＊کلى والى، ر＊تينوالى او أسانوالى په ډ４ره ＊ه ب２ه ＄ان ＊کاره کوي.

ب２ه خواره واره شته، د دې  ناليکل３  په  په ولس ک３  ادبيات زياتره  دا چ３ زموږ ولسي 
لپاره چ３ له ه５ريدن３ او ورک５دن３ وژغورل شي، بايد د هغو را！ولولو او په کتابي ب２ه چاپ او 

خپرولو ته ＄انگ７ې پاملرنه وشي.
د  برخ３  ب／ت９ ＇ه  او  نيمک９  د چاربيت３،  ډولونو ＇خه  له  ادب  منظوم  ولسي  د  دلته 

ب５ل／３ په تو－ه راوړو:
اوږده  پورې ډول دى چ３  زړه  په  او  يو مشهور  د ولسي شعرونو  پ＋تو  د  ١_ چاربيته: 
اوږده حماسي او عشقي ډول ډول مضامين پک３ راوړل ک８５ي. يو سر لري او ورپس３ بندونه 
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را＄ي. د هر بند په پاى ک３ قافيه تکراري８ي:
سر: په چپ ک３ ډال په ＊ي خنجر نيسمه       غليم ته مخه برابر نيسمه

       يا به له صدقه خپل وطن شي زما       يا به په سرو وينو کفن شي زما
×××                                                  

بند: په دروغو نه دي دغه الپ３ زما       په غوږو واوره واړه پاک３ زما
       که چ５رې بريد م３ يو ＄ل راغى په تا       پوه شه اجل دى دا چ３ راغى په تا
       ماته وصيت د مور او پالر شوى دى     په يو ＄ل نه په ＇و ＇و وار شوى دى

       د نن， پر ＄اى ورکوئ سر زامنو        مختورن مه شئ په محشر زامنو
       وصيت د پالر به －اهي ه５ر نه ک７مه       ＇و ＄ان د هغه پالر په ＇５ر نه ک７مه

       کله به ه５ر د پالر سخن شي زما            يا به په سرو وينو کفن شي زما
٢_ نيمک９: دا يو ډول ولسي شعر دى چ３ له لن６يو سره يو ＄اى ويل ک８５ي. دوه مسرۍ 

وي چ３ کله دواړه برابرې او کله يوه لن６ه او بله اوږده وي.
شينوارې لون／ينه ب５ل／ه: پاس په باړه ک３ اوبه －６ې وډې ＄ينه  

٣_ ب／ت９: د پ＋تو يو غوره او خوږ ولسي شعر دى. د چاربيتو په ＇５ر يو سر لري چ３ په 
عمومي ډول يو بيت وي. دا شعر له ساز سره په ډ４ره ت５زه او خوندوره ب２ه ويل ک８５ي.

الړه د －ودر په لورې ما ويل ارمان دى
دې ويل خفه نه ش３ ياره خداى مهربان دى

الړه د －ودر په لورې قدم په ناز کا
مسته خيالي －ره جل９ دورې د باز کا

نن ي３ رقيبان بللي ورسره راز کا
م７ به شم طاعون به م３ شي مرض －ران دى

د متن لن６يز:
برخه  ډ４ره مهمه  او  يوه ＄انگ７ې  تاريخ  د  ادبياتو  د  د هر ولس  ادبيات  ولسي   
جوړوي. دا ادبيات هم په لوم７ي سر ک３ په نظم او نثر ب５لي８ي او بيا هره برخه ي３ 
＄انته ب５ل ب５ل ډولونه او شکلونه لري. ولسي ادبيات يو ل７ داس３ ＄انگ７ن３ لري چ３ 
د هغو له مخ３ له نورو ليکلو ادبياتو ＇خه ب５لي８ي. د دې لپاره چ３ د دغو ادبياتو زياته 

برخه ناليکل３ ده، بايد چ３ را！وله او له ورک５دو او ه５ريدو ＇خه وژغورل شي.
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فعاليتونه

١_ ＄ين３ زده کوونکي دې متن د نورو ！ولگيوالو په تر مخ３ په لوړ غ８ ولولي.
٢_ ！ولگى دې په دوو ډلو وو４شل شي. يوه ډله دې د منظومو ولسي ادبياتو ډولونه ل５ست 
ک７ي او بله دې د منثورو ادبياتو د ب５ال ب５لو ډولونو نومونه وليکي. بيا دې د هرې ډل３ استازى 

هغه د ！ولگي پر مخ ک３ ولولي.
٣_ زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راوبلل شي او د ولسي ادبياتو په اړه دې خپل 

معلومات وړاندې ک７ي.
٤_ دې الند４نيو پو＊تنو ته ＄وابونه ووايئ:

u ولسي ادبيات په نورو کومو نومونو ياد８４ي؟
u ولسي ادبيات کوم３ ＄انگ７تياوې لري؟
u ولسي شاعران معموًال کوم وگ７ي وي؟

u عام ولسي شعرونه او خاص ولسي شعرونه ＇ه توپير لري؟
u د نثري ولسي ادبياتو مشهور ډولونه کوم دي؟

٥_ په الندې جملو ک３ تش ＄ايونه په مناسبو کلمو په پنسل سره ډک ک７ئ:
u ولسي شاعران زياتره ................ وگ７ي وي.

uولسي ادبياتو ته ............. يا ................ ادبيات هم وايي.
u هغه ولسي شعرونه چ３ شاعر ي３ معلوم وي ............ ورته وايي.

u هغه ولسي شعرونه چ３ ......... ي３ معلوم نه وي .......... ي３ بولي.
٦_ متن په غور ولولئ، صفتونه پک３ په ن＋ه او پ خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په کور ک３ پ خپله خو＊ه يوه فولکلوري کيسه، يا ＇و لن６ۍ او يا هم 
＇و متلونه وليکي او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې د ！ولگيوالو تر مخ３ ولولي.
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))الف((
اجتماع: ！ولنه

احسن تقويم: په ＊کلي ب２ه او صورت
اخوت: وروري

ارکسترا:  ډله ييزه موسيقي
ازل:  هغه وخت چ３ پيل ي３ نه 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:  الر، 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:  ب０، باغ

ب６اى:  شتمن، غني

ب６اينه:  شتمني
ب６ايي:  شتمني

ب２ه:  شکل
ب５لگه:  مثال

))پ((
پانگه وال: سرمايه لرونکى

پانگه: سرمايه، شتمني
پراگراف: د ليکن３ يوه برخه

پرديس:  مسافر
پرمختيا:  پرمختگ، وده

پر４ک７ه:  فيصله
پالزم５نه:  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 اوسيدن３ ＄اى

！ولگيوال:  هم صنفيان
！ولنيز:  اجتماعي
！ولگه:  مجموعه

وييپانگه )لغتونه(
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دود:  رواج
))ډ((

ډال９:  سوغات، 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 ک３ نيول
رفاه:  سوکالي، هوساينه

رن＃:  ناروغي
روحاني:  مذهبي الر＊ود

روزنيز:  تربيتي
روږدى:  عادت، معتاد
))ز((

زغمل:  تحمل کول
زنار:  د غاړې پ７ى او رس９

زوال:  له برمه لويدل يا غور＄５دل
زوک７ه:  زي８يدنه

زيار:  زحمت، کو＊（، ه）ه
زيان:  تاوان

زيرم３:  ذخيرې
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

))ج((
جاويدان:  هم５شنى، تلپات３

جال 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

＇７５ن３:  تحقيقات
＇＋تن:  خاوند

))چ((
چاپيريال:  محيط، شاو خوا، ماحول

چارواکى:  د واک او صالحيت خاوند
چمتو:  برابر، اماده

چور:  غال، تاال
))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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عدم:  نشتوالى
عرف:  رسم و رواج، عنعنه

عظيم:  لوى
عنعنات:  دودونه، رواجونه

))غ((
غچ:  انتقام، کسات
غور:  تاکيد، دقت

))ف((
فرشت３:  ماليک３

فرهنگپال:  فرهنگپالونکى، د فرهنگ خدمتگار
فضل:  نيکي، احسان

))ق((
قديم:  پخوانى

قيامت: محشر،وروست９، له م７ين３ وروسته د راپورته 
کيدو ورځ

))ک((
کارنام３:  لوړ 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((
گاون６: ＇نگ ته، ＇يرمه

گوهر:  مرغلره
گواښ:  تهديد، خطر

ستايل:  صفت کول 
ستاينه:  صفت

ستونزمن:  له مشکالتو ډک
ستونزه:  مشکل
سرليک:  عنوان

سعادت:  ن５کمرغي
سلب:  په زور اخيستل

سمبال＋ت:  سمبال شوى، مجهز شوى
سمسور:  ＊يرازه، تازه

سمالسي:  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، النج３

شفاهي:  په خوله ويل
شفيع:  شفاعت کوونکى

شهرت:  مشهورتيا
شهکار:  ډ４ر ＊ه، لوړ او عالي کار

))ښ((
＊ک５ل: ن＋تي

＊يگ３２: گ＂３، ن５ک９
))ص((

صدمه: زيان، ضرر
))ط((

طراوت:  ＊يرازي، تازه گي
))ع((

عاطفه:  مهرباني، زړه سوى
عجب:  حيرانوونکى
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موازنه:  برابرى، ان６ول
موخه:  هدف

م５شت:  استوگن، اوسيدونکى
مينه وال:  عالقمندان

))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
هل３ ＄ل３:  هاند او ه）３، کو＊（

همنوا:  همغ８ى
هوسا:  سوکاله
ه）ه:  کو＊（

))و((
واصفان:  ستايوونکي، صفت کوونکي

واورين:  واوره لرونکى
واويال:  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:  اليق، مناسب

))ل((
 الرې 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 عالقه

لي８د４دنه:  انتقال
ل７ۍ: سلسله، پرله پس３ والى
    ))م((

ما９１:  ودان９
مبالغ３:  له اندازې او حد نه زيات３ يا پورته خبرې

مبتال:  اخته
مترادف３:  ورته، يو شان

محصول: حاصل، الس ته راغلى ＇يز
محور:  مرکز

مدنيت:  تمدن
مدهش: ويره اچوونکى

مرستندوى:  مرسته کوونکى
مرستيال:  معاون

مصنوعي:  په الس جوړ شوى
معاصر:  اوسنى، هم عصر

معاصرين:هم مهالي، په يوه زمانه ک３ اوسيدونکي
مفرد:  يو، ＄انله

مفکوره: فکر، نظريه
مقدم３: لوم７ۍ، لوم７يتوب

مقصر:  －نهکار، －ناه کار
مقيد:  ت７لى، محدود

ملتيا:  ملگرتيا
منظوم:  نظم شوى، په شعر ويل شوى

منعکس:  راغبرگيدل، راستنيدل، انعکاس
مهال: وخت


