
کثافات

سويهدريمهسمستر،لوم�ی�ولگي،دريم

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا او د �وونکو

د روزنې معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي

کتابونو د تاليف لوی رياست

کتابمرستندویازماي�تيلپارهلوستلود
پ�تو





کثافات
لپارهاون�دولسمېد�ول�يدريمد

د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا او د �وونکو

د روزنې معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي

کتابونو د تاليف لوی رياست

پ�تو
افغانستاننن�رهار،مرکز،

پهپروژې"لولييېماشومانافغان "دکتابمرستندویدالوستلود
٠دیشویتأليفمرستهتخنيکي



ليکوال: تکامل شمس

اٻډٻ�ور: همايون رشيدي

ان�ورگر: جواد طاهري

د تصحيح کمٻ�ه
---

اسالمي او کلتوري: مؤلف شهيدهللا عزيزي
ژبنی: د سرمؤلف مرستيال محمدعزيز حسين خٻل





١

کثافات خ�لو او پاتې شونو ته وايي.
کله چې موږ مٻوه خورو، پوستکي يې

ايسته غور�وو.
کله چې سابه پخوو، پاتې شوني يې

ايسته غور�وو.



�ينې شيان په قوتيو، ک�وړو، بوجيو او
ډبو کې وي.

دغه شيان چې کاروو، ډبي، ک�وړې او
قوتي يې ايسته غور�وو.

نو هر �وک هره ورځ کثافات او خ�لې
توليدوي.

فکر وکړئ!
که هر �وک هره ورځ يوه ک�وړه

خ�لې توليد کړي.
دا به �ومره ډٻرې شي؟

٢



٣

بيخي ډٻرې به شي.
په هر �ای کې به خ�لې وي.

خ�لې چې ډٻرې شي، تاوان به يې �ه
وي؟



�ه فکر کوئ!
کثافات �ه تاوان لري؟

کثافات خرابٻږي.
بد بوی کوي.

ميکروبونه په کې پيدا کٻږي.
مچان او غوماشې پر کثافاتو را�ولٻږي.
ميکروبونه د مچانو او غوماشو په بدن

پورې ن�لي.
مچان او غوماشې ميکروبونه کورونو

ته وړي.

٤



٥

مچان او غوماشې پر اوبو او خوړو
کٻني.

ميکروبونه يې له بدن �خه اوبو او
خوړو ته �ي.



په ميکروب ککړې اوبه او خواړه انسان
ناروغوي.

ميکروبونه ډٻرې ناروغ� پيدا کوي
لکه:

ونس ناستی، دانې، د ستوني، ستر�و ا 
غوږو درد.

�وک چې ناروغ شي ډٻرې پيسې په
درملو ل�وي.

نو که کثافات کم کړو، ناروغ� به کمې
شي.

٦



٧

�ه فکر کوئ!
کثافات �ن�ه کمولی شو؟

�ينې پاتې شوني �ارويو ته ورکولی
شو.



د مٻوې پوستکي او د سبو پاتې شوني
�ارويو ته واچوئ.

سودا په �وکرينو ک�وړو کې راوړئ.

٨





پهيېپلورلاوپٻرودل. لرياړهپورېوزارتپوهنېپهکتابونهدرسي
.وشيچلندقانونيبهسرهسرغړوونکوله. ديمنعکلکه


