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

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام

د لوی خدای ډېر شکر دی چې انسان يې په احسن تقويم کې پيدا او هغه ته يې د خبرو کولو توان ورکړ او د 
علم او فکر پر گاڼه يې سمبال کړ. ډېر درود دې وي د اسالم پر گران پيغمبر حضرت محمد مصطفی چې د 

انسانيت ستر ښوونکی دی او د رحمت، الرښوونې او روښنايۍ پيغام راوړونکی.
ښوونه او روزنه په هره ټولنه کې د بدلون او پراختيا بنسټ دی. د ښوونې او روزنې اصلي موخه د انسان د بالقوه 

ځواکونو فعالول او د هغه د پټو استعدادونو غوړول دي.
درسي کتاب د ښوونې او روزنې په بهير کې يو مهم رکن بلل کيږي چې له نوو علمي بدلونونو او پرمختگونو سره 
اوږه په اوږه د ټولنې له اړتياوو سره سم تاليف کيږي. درسي کتابونه بايد د منځپانگې له مخې خورا بډای وي چې 
وکړای شي د علومو له نوو السته راوړنو سره مل ديني او اخالقي زده  کړې د نوو ميتودونو له الرې زده کوونکو 

ته وليږدوي.
دغه کتاب چې اوس ستاسو په واک کې دی، د همدغو پورته ځانگړنو پر بنسټ چمتو او تآليف شوی دی. د 
پوهنې وزارت تل زيار باسي چې په هېواد کې تعليمي نصاب او درسي کتابونه د اسالمي ښوونې او روزنې او د 
ملي هويت د ساتلو پر بنسټ جوړ او له علمي معيارونو، نوو روزنيزو ميتودونو او د نړۍ له علمي پرمختگونو 
سره سم چمتو کړي. د زده کوونکو استعدادونه په ټولو اخالقي او علمي خواوو کې وغوړيږي او په هغوی کې د 
تفکر او نوښت توان او د پلټنې حس پياوړی کړي. د خبرو اترو او پيرزوينې د فرهنگ دودول، د هېواد پالنې او د 
مينې او محبت د حس پياوړی کول، بښنه او پيوستون د پوهنې د وزارت نورې غوښتنې دی چې ښايي د لوست 

په کتابونو کې ورته پام وشي.
درسي کتابونه د ښه او مسلکي ښوونکي له درلودو پرته نشي کوالی ټاکل شوي موخې ترالسه کړي. ښوونکی د 
ښوونې او روزنې يو مهم جزء او د ښوونې او روزنې د پروگرامونو پلي کوونکی دی. د هېواد له ژمنو او زړه سواندو 
ښوونکو څخه، چې د تور تم او ناپوهۍ په وړاندې يې جگړه خپله دنده گرځولی، دوستانه هيله لرم د تعليمي 
نصاب په دقيق او مخلصانه تطبيق کې د هېواد ماشومان، نجونې او تنکي ځوانان د پوهې، اخالقو او معنويت لوړو 

څوکو ته ورسوي.
د هېواد د زده کړې د نظام بری د خلکو له جدي مرستو پرته امکان نه لري. له دې امله له ټولو قشرونو او د ملت له 
شريفو خلکو، په تيره بيا له کورنيو او د زده کوونکو له درنو اولياوو څخه هيله لرم چې د معارف د موخو د السته 
راوړو په برخه کې له هيڅ ډول مرستې څخه ډډه ونه کړي. دغه راز له ټولو ليکوالو، پوهانو، د ښوونې او روزنې 
له ماهرينو او د زده کوونکو له محترمو اولياوو څخه هيله کېږي چې په خپلو رغنده نظرونو، وړانديزونو او نيوکو د 

درسي کتابونو په الښه والي کې د پوهنې له وزارت سره  مرسته وکړي.
الزمه بولم له ټولو ښاغلو مؤلفانو، د پوهنې وزارت له اداري او فني کارکوونکو او له ملي او نړيوالو بنسټونو څخه، 

چې د دغه کتاب په چمتو کولو، چاپولو او وېش کې يې زيار ايستلی او مرسته يې کړې، مننه وکړم.
په پای کې له لوی خدای څخه غواړم چې په خپله بې پايه مهربانۍ له موږ سره د پوهنې د سپېڅلو ارمانونو په 

السته راوړلو کې مرسته وکړي. انه سميع قريب مجيب.
د پوهنې وزير

دوکتور اسداهلل حنيف بلخي
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او  زيان  لري.  نه  او مرستندوى  او څښتن دى. شريک  نړۍ خالق  ټولې  د    اهلل 
زوال نه لري. تل تر تله دى او وي به. اهلل  خپل ټول مخلوقات پالي او روزي يې، 
ټول مخلوقات د اهلل  لويي بيانوي. ماليکې، انسانان، پېريان، حيوانات، مرغان، 
خزنده گان، ونې او بوټي ټول اهلل  ستايي. حمد د اهلل  ټولې ستاينې رانغاړي.

n  د حمد او نعت ترمنځ څه توپير شته؟ 
n  د حمد موضوع د څه په اړه وي؟

لومړى لوست

حـمـد
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د متن لنډيز:
اهلل خالق او رازق دى. ټول مخلوقات او کاينات يې پيدا کړي دي. ټولو خوړونکو 
ته خواړه ورکوي. له هر زيان او نقصان څخه پاک دى. بې انتها واک او ځواک لري. 
شريک او مرستندوى نه لري او اړتيا هم ورته نه لري. ټول مخلوقات اهلل ته اړ 
دي، خو هغه هېچا ته اړ نه دى. اهلل هر ځاى حاضر او ليدونکى دى. اهلل تل 

و او تل به وي.

زما رب  دى  کردگار  هسې   گوره 
وايي يې  څوک  چې  بزرگواران   همگي 
 نه يې هيڅ حاجت په چا پورې موقوف دى
دي عقٰبى  د  او  دنيا  د  چې  ماڼۍ  څه 

 

کې بادشاهۍ  خپله  په  لري  نه   شريک 
 څه حاجت دى چې وبل خواته يې غواړم

زما رب  دى  اختيار  کل  د  چې صاحب 
زما رب  دى  بزرگوار  وو  همه  تر 
زما رب  دى  بار  منت  هيچا  د  نه 
زما رب  دى  معمار  واړو  همه  د 
زما رب  دى  شهريار  شريکه  بې 
زما رب  دى  همکنار  کې  کور  خپل  په 

رحمانه! لري  نه  تبديل  او  تغيير   هيڅ 
زمــا رب  دى  برقــــرار  تله  تــر   تــل 
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د شاعر پېژندگلوي:
په  هغه  دى.  شاعر  مشهور  ډېر  دورې  دمنځنۍ  ادبياتو  پښتو  د  بابا  عبدالرحمان 
١٠٤٢هجري قمري کال د پېښور په بهادر کلي کې زېږېدلى دى. په ١١٢٨هجري 
قمري کې مړ دى. مزار يې د پېښور د هزار خانۍ په هديره کې دى. د رحمان بابا 
شعرونه له پند او نصيحت څخه ډک دي. شعري ژبه يې  ډېره خوږه او روانه ده. له 
همدې امله په ولس کې تر ټولو زيات مشهور دى. د شعر دېوان يې په لس گونو ځله 

په افغانستان، پښتونخوا او هند کې  چاپ شوى دى.

١- زده کوونکي دې حمد وروسته له ښوونکي څخه په لوړ اواز ولولي او مفهوم دې په 
خپلو خبرو کې څرگند کړي.

٢- زده کوونکي دې الندې پوښتنې ځواب کړي:

فعاليتونه

عبدالرحمن بابا
ACKU
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د مخلوقاتو خالق څوک  دى؟  -
د حمد موضوع څه وي؟  -

رحمان بابا څه ډول شاعر دى؟  -
رحمان بابا چېرته ژوند کاوه او چېرته يې قبر دى؟  -

٣- په حمد کې درې عام نومونه پيدا او په جملو کې يې استعمال کړئ.
٤- د لومړي کتار د لغتونو معناوې په دويم کتار کې پيدا او په  جملو کې يې استعمال 

کړئ:
استوگنځى زوال     

جوړوونکى، خټګر  مکان      
ځوړتيا نقصان      

تاوان معمار      
د  بيا دې  او  ته ووايي  توگه زده کوونکو  په  امال  لنډيز د  ٥- ښوونکى دې د لوست 

نيمګړتياوې سمې کړي. ليکنې  د  زده کوونکو 

د دې حمد د منځپانگې په اړه اووه کرښې مطلب وليکئ.

کورنۍ دنده

په تاسو کې غوره او بهتر مسلمان هغه څوک دى چې نور مسلمانان 
د هغه د الس او ژبې له ضرر څخه په امن کې وي.

                                                                 ))حديث شريف((
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حضرت محمد  د اهلل  پېغمبر او د هغه بنده دى. هغه تر ټولو مخلوقاتو غوره 
دى. هغه د اهلل  له لوري د ټول عالم لپاره رحمت رالېږل شوى دى. د هغه هره 
وينا زموږ د ژوند الرښوده ده. هر عمل يې زموږ د برياليتوب لپاره دى. ټول مسلمانان 
ال څه چې نامسلمانان هم هغه ستايي. په دې لوست کې د نامتو فرانسوي ليکوال 
))هوگو(( يوه ليکنه لولو. هوگو دا ليکنه د محمد  د ژوندانه د وروستيو شېبو په 

اړه کړې ده.
  د حضرت محمد  د ژوندانه د وروستيو شېبو په اړه مو څه اورېدلي دي؟

  نامسلمانو ولې د حضرت محمد  ستاينه کړې ده؟

دويم لوست

خير البشر
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الرښوونې  د  بشريت  د  چې  و  پېغمبر  هغه  د  او  بنده  پاک   خداى د  محمد  حضرت 
لپاره رالېږل شوى و او ټول عمر يې انسانانو ته د سمې الرې د خپلولو تبليغ وکړ. حضرت 
محمد به تل په فکر کې ډوب و، په هيچا به يې پړه نه اچوله. چې په الره به روان و، له 
هرې خوا به پرې سالمونه ويل کېده. ده به هم هر چاته په مهربانۍ ځواب وايه. په ږيره کې 
يې شل ويښتان سپين نه ليدل کېده؛ خو زهيرتيا يې ورځ په ورځ زياتېده. کله به چې اوښانو 
اوبه څښلې، دى به ورته ودرېد او هغه ورځې به يې په زړه راگرځېدې چې ده به د خپل تره 
اوښان څرول. هر وخت به د خداى په درگاه کې په راز او نياز مشغول و. خوراک څښاک 
يې بېخي لږ  و، ډېر ځله به يې په نس پورې تيږې تړلې وې. په خپل الس به يې خپلې مېږې 
لوشلې. چې جامې به يې څيرې شوې؛ په ځمکه به کښېناست او خپلې جامې به يې گڼدلې. 
د ځوانۍ قوت يې نه و پاتې، ډېرو روژو دده بدن کمزورى کړى و. د دري شپېتو کالو و چې 
ناڅاپه پرې تبه راغله، هغه قران چې د خداى له لوري پرې نازل شوى و، ټول يې ولوست. د 
اسالم توغ يې سعيد ته په الس کې ورکړ او ورته ويې ويل: دا زما د ژوند وروستۍ ورځ ده. 

ته په دې پوه شه چې بې له يوه خدايه بل خداى نشته. ته د هغه په الره کې جهاد وکړه.
په حضرت علي )رض( يې تکيه کړې وه. په دغې ورځې هم لکه د تل په څېر د لمانځه 
لپاره جومات ته الړ. مؤمنان  يې تر شا روان وو،  مخې ته يې د اسالم سپېڅلى توغ رپېده. 

چې جومات ته ورسېد، رنگ يې الوتى و خلکو ته يې وويل:
اړه مجلس لري. غوږ  په  پرښتې زما  اوس زما وروستى ساعت رارسېدلى دى، د اسمان 
کېږدئ او واورئ!  که ما تاسې کوم يوه ته کله کومه بده خبره کړې وي، هغه دې پاڅېږي، 
پخوا له دې نه چې زه له دې دنيا نه الړشم، ماته دې يې بېرته راوگرځوي. هماغه څه دې 
راته بېرته ووايي. که مې څوک وهلي وي ومې دې وهي. که مې له چا نه څه اخيستي وي، 
بېرته دې يې رانه واخلي. له دې سره  يې هغه امسا حاضرينو ته ور وړاندې کړه چې په الس 

کې يې وه. بيا يې وويل:
اى خلکو! په خداى ايمان لرئ او د هغه حضور ته په درناوي سرونه ټيټوئ. د    مېلمنو پالنه 
کوئ، پرهېزگار اوسئ او عدالت چلوئ. په دې وخت کې لږ غوندې غلى او په فکر کې شو، 
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بيا يې ورو ورو گامونه واخيستل او ويې ويل: ژونديو خلکو! زه تاسو ټولو ته وايم چې زما د 
تللو وخت دى، ژر کوئ پخوا تر دې چې زه د اجل پياله وڅښم، زما گناه چې ما کړې وي، 
را په ياد کړئ او هر بد مې چې له تاسو هر يوه سره کړي وي، له مانه غچ واخلئ. خلک 
له ده نه غلي او نيولي په څنگ تېرېدل. ده د ابوالفدا  له کوهي نه اوبه راوغوښتلې، مخ او 
الس يې ومينځل. يوه سړي ترې درې درهمه وغوښتل، ده سمدالسه ورکړل او ويې ويل: 
))د حساب فيصله دلته ښه ده، نه په قبر کې(( چې کور ته ستون شو؛ نو دى کور ته ننووت 
او ډېرو اصحابو  بهر شپه رڼا کړه. سپېدې وچاودې ده وويل: ابوبکره! زه نور د پاڅېدلو توان 
نه لرم،پاڅېږه ماته قران ولوله. عايشه رضي اهلل عنها يې تر شا والړه وه. ده ايتونو ته غوږ 
نيولى و، ټولو ژړل، هيچا خپله ژړا نه شوه ټينگوالى. نژدې ماښام و  چې عزرائيل د کاله په 
دروازه کې راښکاره شو، د ننوتو اجازه يې وغوښتله. د خداى استازي وويل: پرېږدئ چې 
دننه راشي. ټولو يې د والدت د ورځې په څېر يو عجيبه ځلېدونکې برېښنا يو ځل بيا په 
سترگو کې وليدله. عزرائيل ده ته وويل: د اهلل رسوله ! اهللخپل حضور ته بللى يې. ده 
وويل: ))زه دحق بلنې ته لبيک وايم(( له دې وينا سره دى ورېږدېد، د يوه ارام نفس په وتلو 

دده شونډې بېرته پاتې شوې او حق ته يې ځان وسپاره.
د الفت ژباړه: له ))لوړ خيالونو او ژور فکرونو(( څخه

د متن لنډيز:
رسول اهلل د ټول عالم لپاره رحمت و. هغه له هيچا سره کينه نه کوله. د هغه مينه يوازې د 
اهلل د مخلوق لپاره وه. هغه د عمر تر پايه هيچا ته بده خبره ونه کړه. د هيچا حق يې ونه 
خوړ او تر رحلت پورې يې د امت رښتينى برياليتوب وغوښت. د ژوندانه تر وروستۍ شېبې 
رابلل.  ته خلک  او عدالت  پرهېزگارۍ  د اهلل وحدانيت، عبادت، رښتينولۍ،  يې  پورې 
دهغه الرښوونې او د اهلل احکام منل زموږ د دنيوي او اخروي برياليتوب  المل دى؛ نو بايد 

عمل پرې وکړو.
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فعاليتونه

-   زده کوونکي دې په وار سره متن ولولي، نور دې ورته غوږ ونيسي او ښوونکى دې يې 
لوستل وڅاري.

-   هر زده کوونکى دې د رسول اهلل د سيرت )کړو وړو( په اړه خبرې وکړي.
-   د پورتني لوست مفهوم په لنډ ډول وواياست.

))حضرت محمد به تل په فکر کې ډوب و، په هيچا به يې پړه نه اچوله، کله به چې په الره 
روان و، له هرې خوا به پرې سالمونه ويل کېدل. ده به هم هر چاته په مهربانۍ ځواب وايه. په ږيره 
کې يې شل ويښتان سپين نه ليدل کېدل؛ خو زهيرتيا يې ورځ په ورځ زياتېده. کله به چې اوښانو 
اوبه څښلې، دى به ورته ودرېد او هغه ورځې به يې په زړه راگرځېدې چې ده به د خپل تره اوښان 

څرول((
-   په پورتني متن کې صفتونه ومومئ، په خپلو کتابچو کې يې وليکئ او په جملو کې يې 

وکاروئ.
-   د الندېنيو لغتونو متضاد پيدا کړئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ:

کينه    برياليتوب  دنياوي   ښکاره   وروستۍ  
لږ درناوى   ژړا    ښه  

- الندېني لغتونه معنا او په  جملو کې استعمال کړئ:
زهير        کوهی        سپېدې        توغ        درناوى        پالنه

- له خلکو سره د رسول اهلل  د ښه چلند په اړه يوه مقاله وليکئ چې تر لسو کرښو کمه 
نه وي.

کورنۍ دنده
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انسان د هوسا او خوښ ژوندانه لپاره کار او زيار ته اړ دى. کار او زيار د انسان ژوند 
نېکمرغه کوي. څوک چې زيات زيار گالي او کار کوي، ژوند يې نېکمرغه وي. 
زيارکښ چاته اړ نه وي او چاته د سوال الس نه وراوږدوي. څوک چې کار کوي ژوند 

به يې سرلوړى او وياړمن وي. 
n  کار کول او زيار ايستل څه گټې لري؟

n  ستاسې پالر او مشر ورور څه کار کوي؟ 

درېم لوست

      کار او ژوند
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د انساني ژوند ارزښت په کار او زيار کې نغښتى دى. د نړۍ ټول وگړي د ژوندانه د 
وسيلو د ترالسه کولو او برياليتوب هيلې لري. هغه څوک ښه پرمختگ کوالى شي چې 
وزله کېږي.  بې  گالي،  نه  زيار   او  نه کوي  کار  گالي. هغه څوک چې  زيار  او  کار کوي  
انسان  او  زياتوي  ځواک  بدني  کېږي.کار  کمزورى  يې  بدن  او  اړ  ته  نورو  کسان  دغسې 

پياوړى کوي. هغه څوک بريالى دى چې ځواکمن بدن لري.
 بېکاري تر ټولو ستره بال ده. که  څوک هر څومره بډاى هم وي، بايد له کار او زيار څخه 
الس وانخلي. کوم انسان چې وزگار ژوند تېروي، له ژوندانه څخه خوند نشي اخيستالى. 
کوم ملتونه چې ډېرکار کوي اوډېر زيار باسي، هېوادونه يې هم ډېر پرمختللي وي. د پرمختللو 

هېوادونو د وگړو ژوند ارام او هوسا وي.
وايي چې يو مېږى او  چرچرۍ سره گاونډيان وو. پسرلى، اوړى او منى د کار او زيار 
لپاره وړ موسمونه وي. مېږي په دغو موسمونو کې پرله پسې کار کاوه او زيار يې گاله. مېږي 
ځان ته د ژمي توښه  برابره کړه. چرچرۍ  به ټوله ورځ د ونو او بوټو پر ښاخونو گرځېده 
راگرځېده، سندرې به يې ويلې او ساعت به يې تېراوه. د تنگالسۍ د وخت فکر ورسره نه 
و. شپې ورځې تېرېدې، ژمى رالنډېده، خواړه کمېده او اړتيا  ورته ډېرېده. ژمى راورسېد، 
ساړه او اورښتونه زيات او خواړه کم شول، غرونه او سمې واورو وپوښلې. ټول حشرات 
خپلو سوړو ته ننوتل. چرچرۍ چې کار نه  و کړى او د ژمي توښه يې نه درلوده، ژوند يې 
تريخ شو. څو ورځې يې گوزاره وکړه؛ خو بيا اړ شو چې مېږي ته ورشي او په پور ترې خواړه 

وغواړي. مېږي ته ورغله، خواړه يې ځنې پور وغوښتل. مېږي ورته وويل:
د  کار او زيار په وخت کې دې سندرې ويلې او بې غمه دې شپې ورځې تېرولې؛ که 
کار دې کړى واى او ځان ته دې توښه برابره کړې واى؛ نو اوس به دې هيچا ته اړتيا نه وه. 
چرچرۍ ددې ځواب په اورېدو ډېره خېرجه )خجالته( شوه او له ځان سره يې هوډ وکړ چې 
بيا به هيڅکله وزگار او بې ځايه وخت نه تېروي. کار به کوي، زيار به گالي او د راتلونکې 

لپاره به سپما کوي.
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بې زحمته راحـت نشته زمـا وروره!
که راحت غواړې زحمت درلره بويه

د اسالم سپېڅلي دين هم په کار کولو، زيار گاللو او حاللې پانگې گټلو ټينگار کړى دى. 
حالل رزق گټل يې عبادت گڼلى دى؛ نو مسلمان بايد له لټۍ او تنبلۍ څخه ځان وژغوري، 
غال ونه کړي، ډاکې ونه وهي، الرې ونه شکوي، بډې وانخلي، حرام ونه خوري او د کار 

او زيار له الرې ځان ته حالل رزق پيدا کړي.

د متن لنډيز:
موږ بايد د خپل ځان، کورنۍ او دهېوادوالو د هوساينې، نېکمرغۍ او خوښۍ لپاره 
تل کار وکړو. ځان د ټولنې پر اوږو پېټى نه کړو، له بل چا څخه تمه ونه لرو او پر خپل 
ځان ويسا پيدا کړو. خپل ځان او کورنۍ ته حالل رزق پيدا کړو او چاته د دروېزگرۍ 
زيارگالونکي  نه کړو. هغو هېوادونو ډېر پرمختگ کړى چې وگړي يې  الس وراوږد 
او لوستي دي. موږ بايد د علم په  رڼا کې پرمختگ وکړو او د نړۍ په روان بهير کې 

دورگډېدو هوډ وکړو، ځکه؛ هوډ د بري لومړى شرط دى. 

-  زده کوونکي دې متن په وار سره په لوړ آواز ولولي او د لوست په مفهوم دې خبرې 
وکړي.

-  ښوونکى دې الندې جملې ولولي، زده کوونکي دې جملې  په غور سره واوري او 
بيا دې  پوښتنوته ځوابونه ووايي:

واورو  سمې  او  غرونه  شول،  کم  خواړه  او  زيات  اورښتونه  او  ساړه  راورسېد،  ژمى 
وپوښلې. ټول حشرات خپلو سوړو ته ننوتل. چرچرۍ چې کار نه  و کړى او د ژمي توښه 
يې نه درلوده، ژوند يې تريخ شو. څو ورځې يې گوزاره وکړه؛ خو بيا اړه شوه چې مېږي ته 

ورشي او يو څه خواړه ځنې پور وغواړي.

ACKUفعاليتونه
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کورنۍ دنده

-  چې ژمى راورسېد څه وشول؟
-  چرچرۍ له مېږي څخه څه وغوښتل؟ 

-  د ژمي له رارسېدو سره حشراتو څه وکړل؟
-  کار کول کومې گټې لري؟

-  وزگارتيا کومې ستونزې رامنځته کوي؟
-  په پورتني متن کې پنځه عام نومونه ومومئ او په جملو کې يې استعمال کړئ.

-  الندې لغتونه معنا او په جملو کې يې استعمال کړئ:
ساړه        پور        ځواک        اورښت        گوزاره        هوسا

     سپما      توښه         واورې        حشرات        هوډ
_ الندينى بيت په نثر واړوئ او په خپلو کتابچو کې يې وليکئ.

بې زحمته راحت نشته زما وروره!
که راحت غواړې زحمت درلره بويه

_ پورتني درس ته ورته يوه کيسه د کورنۍ له غړو زده کړئ او په راتلونکي درسي ساعت 
کې  يې ټولگيوالو ته واوروئ.

احتياط

يو لېونى له يوه بل سړي سره د سيند پر غاړه ناست و. هره شېبه وروسته به يې سر يوې 
او بلې خوا ته کږاوه او يوه سترگه به يې هم ورسره پټوله.

هغه بل سړي ترې پوښتنه وکړه چې ياره! دا څه درباندې شوي دي؟ خيريت خو به وي؟ 
څنگه هره شېبه سرهاخوا دې خوا  کږوې او سترگه هم ورسره پټوې؟

ځواب يې ورکړ:
د سيند پورې غاړه د يوه سړي په الس کې ستن ده، خپل شلېدلى کميس گنډي؛ نو زه 

ځکه سر هاخوا دې خوا کږوم چې په ناپامۍ کې زما سترگه ژوبله نه کړي.
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څلورم لوست

نومځرى هغه کلمه ده چې د نوم پرځاى استعمالېږي .د نومځري کارول د نوم د پرله 
پسې تکرار مخه نيسي. په وينا او ليکنه کې چې يو شى  ډېر تکرار شي انسان زړه 
تنگى کوي، له همدې امله په ټولو ژبو کې د نامه د پرله پسې تکرار د مخنيوي او 

لنډون په موخه، نومځري کارېږي.  په دې لوست کې به نومځري در وپېژنو.
n  که احمد راروان وي او موږ ووايو چې هغه راروان دى، په دې جملې کې هغه د 

چا پر ځاى وکارېده؟
n  که زرغونه ښوونکې نه وي راغلې او حميده ښوونکې ووايي چې د هغې پر ځاى 

زه درس درکوم، دلته د )هغې( کلمه د چا پر ځاى کارېدلې ده؟

نومځري )ضميرونه(
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په پښتو کې نومځری د جنس، عدد، حالت او شخص له مخې گردانېږي.
د نومځرو ډولونه:

١_ شخصي ضميرونه
٢_ ملکي يا اضافي نومځري

٣_ اشاري نومځري
٤_ استفهامي نومځري

٥_ پلوي )سمتي( نومځري
٦_ مبهم نومځري

٧_ اشتراکي نومځري
دلته تاسو ته د نومځرو )ضميرونو( څو اساسي ډولونه درپېژنو:

پرځاى  نومونو  د  اشخاصو  يا  کسانو  د  نومځري  شخصي  نومځري:  شخصي   _١
استعمالېږي او په دوه ډوله دي:

غښتلي نومځري او کمزوري نومځري.
الف _ غښتلي نومځري يا منفصل ضميرونه:

په يوازې توگه استعمالېږي، له بلې کلمې سره پيوست نه راځي او په خپلواکه توگه معنا 
ورکوي.

جمعمفرداشخاص
اصلي حالتاوښتى حالتاصلي حالتلومړى شخص

موږمازه
تاسې )تاسو(تاتهدويم شخص
دوىدهدىنرينهدريم شخص

هغوىهغههغه
دوىدېداښځينه

هغوىهغېهغه
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ب _ کمزوري نومځري )متصل ضميرونه(:
دا نومځري  په خپلواکه توگه  معنا نه لري، له نامه سره چې استعمال شي خپله  معنا 

څرگندوي.
جمعمفردشخص

مومېلومړى شخص

مودېدويم شخص

يېيېدريم شخص

کتابونه مو واخيستل،  يې واخيست،  راکړه، کتاب دې واخله، کتاب  لکه: کتاب مې 
کتابونه مو واخلئ، کتابونه يې واخيستل.

٢_ ملکي يا اضافي نومځري:
يو څيز په څه يا چا پورې مربوط بولي يا په بله وينا يو شى د څه يا چا گڼي.

جمعمفرداشخاص

زموږزمالومړى شخص

ستاسېستادويم شخص

دريم شخص
د دوىد دهنارينه

د دوىد دېښځينه

لکه: 
زما کتاب راکړه.

زموږ کتابونه يوسه.
ستا کتاب يې راکړ.

ستاسې کتابونه کوم دي؟
د ده کتاب څه شو؟

ددې کتاب چېرته دى؟

ACKU
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د دوى کتابونه څه شول؟
٣_ اشاري نومځري:

ځاى  پر  هغو  د  او  کوي  اشاره  ته  څيزونو  او  اشخاصو  چې  دي  نومځري  هغه 
استعمالېږي.

جمعمفرد

اصلي جنسواټنگڼه
حالت

اوښتى 
حالت

اوښتى حالتاصلي حالت

دغودغهدغهدغهنرينهلنډ١

دغودغهدغېدغهښځينه

هغوهغههغههغهنرينهلېرې٢

هغوهغههغېهغهښځينه

هوغوهوغههوغههوغهنرينهډېر لېرې٣

هوغوهوغههوغېهوغهښځينه

٤_ استفهامي نومځري:
له مخې  الي  لپاره کارول کېږي. د شخص، وخت، ځاى څرنگوالي اوڅومره  د پوښتنې 

الندې ډولونه لري:
څوک: د شخص لپاره استعمالېږي، لکه: څوک راغى؟

چا: د څوک اوښتى شکل دى او د شخص لپاره استعمالېږي، لکه: چا وژړل؟
ولې: د يوه عمل او پېښې المل پوښتي، لکه: ولې راغلې؟ ولې درس نه لولې؟ ولې جومات 

ته نه ځې؟

ACKU
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فعاليتونه

زده کوونکي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
١_ ځانگړي نومځري په څو ډوله دي؟ هر ډول يې په مثالونو کې څرگند کړئ!

٢_ څو ډوله نومځري پېژنئ؟ نومونه يې واخلئ!
٣_ الندې نومځري مشخص کړئ اوخپل ټاکلي نومونه ورته وليکئ:

زه.......... ته............ ستا............... هغه................ 

٤_ په الندې جملو کې نومځري په نښه کړئ او نومونه يې وواياست:
_ زه هره ورځ ښوونځي ته ځم.

_ د ده کتاب له ماسره دى.
_ څوک به راغلى وي؟

٥_ زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي او يو له بل نه دې د نومځرو پوښتنې وکړي. 
ښوونکى دې د پوښتنو ځوابونه وڅاري.

٦_ زده کوونکي دې په الندې جملو کې نومځري په نښه کړي:
_ څوک راغى؟

_ له چا سره دې وليدل؟
_  أيا دا کتاب ستا دى؟

_ هغه کله راځي؟

ACKU
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کوم  د  او  دي  کوم ضميرونه  وليکئ چې  پنسل  په  ته  د الندې ضميرونو څنګ   _٧
شخص لپاره راځي.

څوک:
مو: ................................................................................
ستا: ...............................................................................
ته: .................................................................................
دغه: ...............................................................................
دوى: ..............................................................................

٨_ زده کوونکي دې په خپله خوښه  يو پراګراف وليکي او په هغه کې دې استفهامي 
ضميرونه وکاروي.

٩_ زده کوونکي دې په درې يا څلورو جملو کې کمزوري ضميرونه  وکاروي او د خپلو 
ټولګيوالو په وړاندې دې ولولي او ښوونکى دې د دوى تېروتنې سمې کړي.

کورنۍ دنده

زده کوونکي دې له کوره تر ښوونځي او له ښوونځي تر کوره د خپل تگ او راتگ حال 
وليکي او په هغو کې دې نومځري په نښه کړي چې کوم نومځري يې کارولي دي. 

ACKU
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پنځم لوست

کــندهار

هېواد  خپل  د  ولرو.  معلومات  اړه  په  کور  خپل  د  بايد  موږ  دى.  کور  زموږ  هېواد 
واليتونه، ولسوالۍ، بازارونه، حاصالت، صادرات، واردات او نور يې بايد وپېژنو. 
په دې لوست کې به د خپل هېواد د يوه واليت او پخوانۍ پالزمېنې )کندهار( په اړه 

معلومات تر السه کړو.
n  د چا په پاچاهۍ کې د کندهار پر ځاى کابل  پالزمېنه وټاکل شوه؟

n  خرقه شريفه د افغانستان په کوم ښار کې ده؟

ACKU
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كندهار د هېواد په سوېل لوېديځ كې پروت دى. کندهار د افغانستان له سترو تاريخي 
ښارونو څخه شمېرل كېږي.

په )١٧٤٧( مېالدي كال كې دافغانستان نوميالي امپراتور احمدشاه بابا  كندهار خپل 
مركز وټاكه. احمدشاه بابا په  كندهار كې  د احمد شاهي ښار بنسټ  كېښود. د تېمور شاه 

په وخت کې د کندهار پر ځاى کابل پالزمېنه وټاکل شوه.
د کندهار ختيځ او سوېل لور ته بلوچستان پروت دى. لوېديځ لور ته يې هلمند. شمال ته 
يې ارزگان  او شمال ختيځ ته يې زابل پروت دى. کندهار اوولس ولسوالۍ  لري. د کندهار 

اړوندې ولسوالۍ دا دي:
خاکرېز، ارغنداو، رېگستان، ښوراوک، ميوند، سپين بولدک، معروف، دامان، ژړۍ 

)ژېړۍ(، غورک، ميانشين، ډنډ، نېښ، پنجوايي، شاه ولي کوټ، شگه او ارغسان.
کندهار نيمه صحرايي اقليم لري. هوا يې په مختلفو سيمو كې توپير كوي. د اورښت 
كچه يې ډېره ټيټه ده. په زياترو سيمو كې يې د اورښت اندازه په يو كال كې له سلو نه تر 

څلورو سوو ملي مترو پورې رسېږي.
د ارغنداو، ترنک او وچ مانده بهاندو سيندونو د کندهاركرنيزې ځمکې خړوبې كړي 
دي.  هلمند سيند هم له کندهار واليت څخه تېرېږي؛ خو په کرنه کې ترې گټه نه ده اخيستل 
هندواڼې،  انار،  انگور،  دي.  دانې  غلې  مهمې  يې  وربشې  او  شولې  جوار،  غنم،  شوې. 

خټکي او نورې يې مهمې مېوې دي.
د کندهار انار، انگور او شکر پاره ځانگړى شهرت لري او د افغانستان د صادراتو لويه 

برخه جوړوي.
په کندهار کې ډول ډول سبزيانې لکه پالک، گندنه، کاهو، کرم، گلپي، کدو، ټېپر، دڼيا، 

پياز، مولۍ، بادرنگ، بينډۍ، تورۍ، مرچ او نور هم په زياته اندازه کرل کېږي.
په وچو مېوو کې يې وڅکې )مميز(  د ځانگړې  يادونې وړدي. دغه  وڅکې څو ډولونه 

لري او دافغانستان د صادراتو لويه برخه جوړوي.
په السي صنايعو کې يې غاړې جوړونه )سکوى( او خولۍ جوړونه په سيمه کې خاص 
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شهرت لري. 
د کندهار د وېش بندر له الرې ډېر توکي افغانستان ته راځي او له افغانستان څخه بهرنيو 

هېوادونو ته لېږدول کېږي.
غواوې، اوښان، مېږې، پسونه، اسونه او خره يې مهم څاروي دي.

پنجوايي،  غونډۍ،  منديگك  د  لري.  ودانۍ  او  سيمې  تاريخي  ډېرې  واليت  کندهار 
شاهي  ماڼۍ، حسين  نارنج  غار،  كوجوال  سرپوزه،  يا  غر  لكي  زينې،  شمشېرغار، چهل 

ارگ، خرقه مبارکه او نور يې لرغوني او تاريخي ځايونه دي.
مبارکه خرقه د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال کندهار ته راوړل شوه. مبارکې خرقې ته 
په کندهار کې  يوه ښکلې ودانۍ جوړه شوې ده. دغې ودانۍ ته گڼ خلک د مبارکې خرقې 

د ليدو په موخه ورځي.
په )١١٢١( هجري قمري كې ملي مشر ميرويس خان په کندهار كې ملي حكومت 
جوړ كړ.  په )١١٦١( هـجري قمري کې احمد شاه بابا د افغاني امپراتورۍ بنسټ کېښود. 

د دغې امپراتورۍ  پالزمېنه د کندهار ښار و.
د کندهار ښار په پخوانيو وختونو کې د سياسي مرکز ترڅنګه ادبي مرکز هم پاتې شوى 
دى. لکه د هوتکيانو په وخت کې او بيا په راوروسته کې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په وخت 
کې. په دغه مرکز کې د پښتو ژبې د ودې او پراختيا لپاره ډېر کارونه شوي وو، د دې ترڅنکه 

د پښتو ژبې نامتو شاعران هم په دغه مرکز کې پالل کېدل او په ادبي کارونو بوخت وو. 
پښتو ژبې ځينې مشهور کتابونه لکه پټه خزانه او معرفت االفغاني په دغه وختونو کې 

ليکل شوي دي.
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د متن لنډيز:
د افغانستان د لويو او مشهورو ښارونو څخه يو هم کندهار دى چې د هېواد په جنوب 
دى.  وړ  پېژندلو  او  يادولو  د  مخې  له  اهميت  تاريخي  د  او  دى  پروت  کې  لويديځ 
کندهار اوولس ولسوالۍ لري او اقليم يې نيمه صحرايي دى. د اورښت اندازه يې په 
کال کې له سلو نه تر څلور سوو ملي مترو پورې وي. د کندهار واليت ډول ډول غلې 
دانې او راز، راز مېوې لري چې مشهورې مېوې يې انار او انگور دي. کندهار د ډول 
ډول څارويو د روزنې له پلوه هم د يادونې وړ دى. مبارکه خرقه د احمد شاه بابا په 
وخت کې له فيض أباد نه کندهار ته راوړل شوه او يوه ښکلې ودانۍ ورته جوړه شوه 
ته ورځي. د  ليدو  او زيات شمېر خلک يې  ده  پورې هلته ساتل شوې  تراوسه  چې 
ميرويس نيکه په وخت کې د افغانستان پالزمېنه د کندهار ښار و. احمد شاه بابا هم د 

کندهار ښار د پالزمېنې په توګه وساته او د يوې لويې امپراتورۍ بنسټ يې کېښود.

١_ الندېنيو پوښتنو ته شفاهي ځوابونه وواياست:
_ کندهار څو ولسوالۍ لري؟ د پنځو نومونه يې وواياست.

_ د افغانستان دويم لوى ښار کوم دى؟
_ د کندهار لرغونې او تاريخي سيمې کومې دي؟

_ د کندهار مهم حاصالت کوم دي؟
_ د احمد شاه بابا مزار چېرته دى؟
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٢_ په الندې مېوو کې کومه يوه په کندهار کې ده له نوم څخه يې په پنسل کرښه تاو 
کړئ:

الف: توتان              ب: غوزان              ج: انار              د: خټکي

٣_ په الندې بندرونو کې کوم يو په کندهار کې دى نوم يې پخپلو کتابچو کې وليکئ؟
الف: د تورخم بندر                  ب: د شېرخان بندر   

ج: د تور غونډۍ بندر              د: د وېش بندر   

٤_ النديني لغتونه په کتابچو کې وليکئ لومړى يې معنا او بيا يې په جملو کې استعمال 
کړئ:

پالزمېنه             سوېل              اورښت   
ټيټه                    خړوب              کرنه   

سکوى               سمڅ                  ماڼۍ   
٥_ د الندينيو لغتونو متضادې معناوې پيدا او په شفاهي ډول يې په جملو کې استعمال 

کړئ:
ټيټ                خړوب              ډېر                 

ويجاړ              خاص              مشر   

٦_ د الندينيو نومځرو نومونه وواياست او په جملو کې يې استعمال کړئ:
دې              يې              دغې              هغې
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٧_ ښوونکى دې الندينى متن زده کوونکو ته د امال په توګه ووايي او بيا دې د دوى د 
ليکنو نيمګړتياوې سمې کړي:

))مبارکه خرقه د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال له فيض أباد څخه کندهار ته راوړل 
شوه. مبارکې خرقې ته په کندهار کې  يوه ښکلې ودانۍ جوړه شوې ده. دغې ودانۍ ته گڼ 

شمېر خلک د مبارکې خرقې د ليدو په موخه راځي.
په )١١٢١( هجري قمري كې ملي مشر ميرويس خان نيکه په کندهار كې ملي حكومت 
جوړ كړ.  په )١١٦١( هـجري قمري کې احمد شاه بابا د افغاني امپراتورۍ بنسټ کېښود 

چې پالزمېنه يې د کندهار  ښار و((
الندينو پوښتنو ته بشپړ  ځوابونه وواياست.

_ په څووم قمري کال کې کندهار د افغاني امپراتورۍ پالزمېنه شوه؟
_ مبارکه خرقه له کوم ځاى څخه راوړل شوه؟

_ مبارکه خرقه د چا دواکمنۍ پر مهال کندهار ته راوړل شوه؟
_ ملي مشر ميرويس خان چېرته ملي حکومت جوړ کړ؟

٨_ د کندهار ښار د کومو پښتنو پاچاهانو په وخت کې د پښتو ژبې د ودې او پراختيا 
مرکز و او د دغه مرکز د کومو مهمو اثارو نومونه يادوالى شئ.

                               

-  گرانو زده کوونکو! تاسو هر يو د پورتني لوست په څېر؛ خو په ډېر لنډ ډول خپل 
واليت معرفي کړئ!

د  

کورنۍ دنده
ACKU
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خبرې اترې د دوو يا ډېرو کسانو ترمنځ کېږي. په خبرو اترو کې معمواًل د يوې موضوع 
پر بېالبېلو اړخونو خبرې کېږي. د خبرو اترو اوږدوالى او لنډوالى په موضوع پورې اړه 
لري يعنې کله اوږدې او کله لنډې وي. همدارنگه خبرې اترې بېالبېلې موضوعگانې 
رانغاړي، خبرې اترې د دويمې ژبې په زده کړه کې ډېر اغېز لري. د همدغو خبرو اترو 

په لړ کې سړى کوالى شي يوه بله ژبه ښه زده کړي.
n خبرې اترې د دويمې ژبې په زده کړه کې څه اغېز لري؟

n تاسې کله په دويمه ژبه کې له چا سره خبرې اترې کړي گټه يې څه وه؟

شپږم لوست

د افغانستان لويې الرې
)محاوره(
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اسحاق  د اتم او عمران د شپږم ټولگي زده کوونکي دي. دواړه په يوه لېسه کې درس 
وايي. اسحق په جغرافيه کې ښه معلومات لري. عمران ډېر لېوال دى چې د خپل هېواد 
په اړه هراړخيز معلومات تر السه کړي. عمران  د هېواد د لويو الرو په اړه له اسحق  

څخه پوښتنې کوي او هغه معلومات ورکوي.
- عمران: اسحاقه! دافغانستان لويې سوداگريزې الرې کومې دي؟

- اسحق: عمرانه! زما پالر  د وچو مېوو سوداگر دى، زه ورسره هم کله کله په رخصتيو 
کې ورسره کار کوم، ځينې مهمې الرې ما ليدلي اوځينې مې لوستي دي، په ترتيب 

سره يې درته وايم. 
يوه لويه الره له کابله  ختيځ لورته غځېدلې ده. دا الره دکابل تورخم په نامه يادېږي.  په 
دې الره د افغانستان سوداگريز توکي پاکستان، هند، بنگله دېش او نورو هېوادونو ته 
د کراچۍ بندر له الرې لېږدول کېږي.  همدارنگه له دغو هېوادو او نورې نړۍ څخه  

سوداگريز توکي په همدغې الرې افغانستان ته رالېږدول کېږي.
- اسحاقه!  د کابل - تورخم  پر لويه الره د افغانستان  کوم ښارونه، ښارگوټي او بازارونه  

پراته دي؟
- عمران: پردې لويه الره د سروبي، درونټې، مارکو او پخپله د تورخم بازارونه پراته 
دي. د کابل - سروبي ترمنځ د )ماهيپر( پېچومى پروت دى چې په ژمي کې مسافر له 
ډېرو ستونزو سره مخامخوي. د جالل أباد ښار هم پر دې الره پروت دى. دا لويه الره 

له کابله تر تورخم پورې  غځېدلې ده او له تورخمه بيا پېښور ته رسېږي.
- عمران: ښه نو بله لويه الره کومه ده؟

- اسحق:عمرانه! بېړه مه کوه، ټولې درته وار په وار وايم.
بله لويه او تر ټولو اوږده الره د کابل تور غونډۍ الر ده. دا الره له کابله پيلېږي، له ميدان 
وردگ، غزني او زابله تېرېږي او دکندهار ښار ته رسېږي. په دې الر کې د سيدأباد، مقر 

او شاجوى بازارونه د غزني ښار او کالت ښار گوټي پراته دي.
همدغه الره له کندهاره مخ پر شمال د هرات ښار ته غځېدلې ده. دا الره له هلمند، 
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کشک  د  الره  دې  پر  رسېږي.  ته  ښار  هرات  د  او  تېرېږي  څخه   فراه  او  نيمروز 
نخود،گرشک، دالرام، فراه رود، ادرسکن او شينډنډ بازارونه پراته دي. له هرات ښار 
څخه بيا تورغونډۍ بندر ته الره غځېدلې ده. د ))تورغونډۍ(( بندر له الرې افغانستان  

له ترکمنستان او د اسالم کال له الرې له ايران سره نښلوي.
- عمران: اسحاقه!  موږ لوستي دي چې د حيرتانو په نامه بندر هم لرو، هغه چېرته دى؟

- اسحاق: گوره عمرانه! يوه بله الره هم شته چې کابل له حيرتانو بندر سره نښلوي. دا 
الره له پروان څخه تېرېږي، په سالنگ وراوړي او د بغالن په پلخمري کې کيڼ الس 
ته په سمنگانو ورگرځي. دا الره له سمنگانو تېرېږي او تر بلخ واليت پورې غځېږي. 
د مزار شريف ښار ته نارسېدلې ښي الس ته  گرځي او د )حيرتانو( بندر ته رسي. ددې 

بندر  له الرې افغانستان له ازبکستان سره نښلي.
- اسحاقه! شېر خان بندر چېرته دى؟

- گوره عمرانه! د همدې کابل حيرتانو په الرې د بغالن د پلخمري په  ښار کې ښي 
الس ته يو عمومي سړک کندز ته غځېدلى دى. د کندز له ښاره مخ په شمال يوه بله 
الره )شېرخان( بندر ته غځېدلې ده. د شېر خان بندر له الرې افغانستان له تاجکستان 

سره نښلوي.       
- اسحاقه! تا د افغانستان کوم ښارونه ليدلي دي؟ 

ما کابل، جالل أباد، خوست،گردېز، کندز او مزارشريف ښارونه ليدلي دي.
دي  نه  ښارونه  تاريخي  او  مهم  هرات  او  کندهار  غزني،  د  تا  نو   ! اسحاقه  - عمران: 

ليدلي؟
- اسحاق: نه! ما دغه درې واړه ښارونه نه دي ليدلي؛ خو که خداى کول سږکال مې 

له پالر سره هرات ته ځم؛ نو انشاءاهلل دغه ښارونه به هم ووينم.
 ډېره مننه وروره! ستا دې کور ودان وي، ډېر معلومات دې راکړل.
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د متن لنډيز:
د هر هېواد وگړي له خپل هېواد سره مينه لري؛ موږ هم بايد له خپل هېواد سره مينه 
ولرو او په اړه يې معلومات ترالسه کړو. موږ بايد د هېواد لويې الرې وپېژنو او په اهميت 
يې پوه شو. د هېواد د بېال بېلو ښارونو، پوهنتونونو، کارخانو، زراعتي او صنعتي سيمو 

پېژندل زموږ ملي دنده ده.

- هر زده کوونکى دې له خپل کلي يا ښار څخه تر کابله پورې  پر غځېدلې الرې خبرې 
وکړي.

- د افغانستان د مشهورو بندرونو نومونه وواياست.
- د حيرتانو بندر چېرته پروت دى؟

- له ايران  سره په پوله د افغانستان کوم بندر پروت دى؟

تورخم بندر د کومو سيمو ترمنځ او په کوم واليت کې پروت دى؟ سم ځواب په نښه کړئ!
الف: د مزارشريف - تهران ترمنځ او په بلخ واليت کې

ب :د کندهار - کويټې  ترمنځ او په پکتيا واليت کې
ج: د کابل - اسالم اباد ترمنځ او په کونړ واليت کې

د: د جالل أباد- پېښور ترمنځ او په ننگرهار واليت کې 
د افغانستان مهم سوداگريز بندرونه کوم دي؟ سم ځواب په نښه کړئ.

الف: ارنوۍ بندر، بلخ بندر، بست کال بندر، پامير بندر
ب: واخان بندر، اى خانم بندر، کراچۍ بندر، شينډنډ بندر، کالت بندر

فعاليتونه
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ج: تورخم بندر، حيرتانو بندر، شېرخان بندر، تور غونډۍ بندر
استعمال  په جملو کې  يې  بيا  او  لومړى يې معنا  په کتابچو کې وليکئ،  لغتونه  النديني 

کړئ:
هر اړخيز                          څېړۍ
توکي                                کنگل
لېږدول                             نښتل

رالېږدول                          مننه
پېچومى                           واوره 

د الندينيو لغتونو متضادې معناوې په دويم کتار کې پيدا او په شفاهي ډول يې په 
جملو کې استعمال کړئ: 

اوږده                         نارسېدلې
کيڼ الس                    النده

رسېدلې                     ښي الس
وچ                            لنډ 

يو زده کوونکى دې الندينى متن ولولي، نور دې يې په ځير سره واوري او بيا دې 
الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:

ډېرې  الرو  تردې  ال   يې  ځينې  شته.  هم  الرې  لويې  نورې  عمرانه!  اسحاق:   -
اوږدې  هم دي. بله لويه او تر ټولو اوږده الره د کابل تور غونډۍ ده. دا الره له کابله 
پيلېږي، له ميدان وردگ، غزني او زابله تېرېږي او د کندهار ښار ته رسېږي. په دې 

الر کې د سيد أباد، مقر او شاجوى بازارونه د غزني او کالت ښارونه پراته دي.
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- د کابل - کندهار پر لويه الره کوم بازارونه پراته دي؟
- د غزني ښار پر کومه لويه الره پروت دى؟

- په پورتني لوست کې پنځه خاص او پنځه عام نومونه پيدا کړئ.
- زده کوونکي دې نظر ورکړي چې بندرونه د يوه هېواد لپاره کومې ګټې لري؟

ګرانو زده کوونکو! تاسو هر يو د پورتني لوست په څېر، خو په ډېر لنډ ډول د خپل 
واليت الرې وروپيژنئ.

کر د  ګلو کړه چې سيمه دې ګلزار شي  اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي
کوهی مه کنه د بل سړي پـــــــه الر کې    چيرې ستــا به د کوهي په غاړه الرشي

          )رحمان بابا(

کورنۍ دنده
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ليک نښې ليکونکى او لوستونکى له تېروتنو څخه ژغوري. د دغو نښو په زده کولو 
او مراعـاتولو انسان د سمو ليکلـو او سـمو لوسـتلو جوگــه کـېږي؛ نو د ليک نښو 

زده کول د هر چا لپاره ضروري گڼل کېږي.
که ليک نښې په ليکلو کې  په پام کې ونه نيول شي، نو ليکنه او لوستنه به د تېروتنو 

له امله نيمگړې وي.
موږ دغه ليک نښې لولو او زده کوو يې چې په ليک لوست کې د نيمگړتياوو او 

تېروتنو مخه ونيسو او د سمو ليکلو او لوستلو جوگه شو.
n  تاسو د ليک نښو په اړه څه معلومات لرئ؟

n  د ليک نښو مراعاتول ليکونکي او لوستونکي ته څه گټه لري؟

اووم لوست

ليک نښې

 ؟     !     .     ،
)) ((     ) (     :

_     ؛
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له تورو پرته ځينې نښې هم شته چې له  لوستونکو سره په سمو لوستلو کې مرسته کوي. 
دغه نښې ډېرې مهمې او ارزښتناکې دي، ځکه چې لوستونکی له تېروتنو څخه ژغوري. که 
دغه نښې په پام کې ونيول شي، نو لوستونکي کوالى شي په دې پوه شي چې په کوم ځاى 

کې تم شي، سا واخلي او يا کومه کلمه په بلې پورې وتړي.
يا ملنډې وهل،  يو شمېر کيفيتونه لکه: پوښتنه، خطاب، حيرانتيا، تمسخر  ليکنې  د 
ندا او داسې نور د همدغو نښو په واسطه څرگندېږي. له دې امله هغه نښې دلته راوړو چې 

ډېرې اړينې دي.
١_ کامه )،(:

دا نښه په لوستلو کې د لږ ځنډ لپاره راځي. لکه: څه چې کرې، هغه به رېبې. څه چې 
دې راکړل، بېرته مې درکړل.

 د څو نومونو د بېلولو لپاره هم راځي لکه: د افغانستان مشهور واليتونه دادي: کابل، 
کندهار، ننگرهار، مزار، هرات، کندوز او نور.

٢_ ټکى يا نقطه ).(: 
 دا نښه د يوې بشپړې جملې په پاى کې ايښودل کېږي، لکه: د ننگرهار واليت مرکز د 

جالل اباد ښار دى.
_ ورى يا حمل د کال لومړنۍ مياشت ده.

٣_ دوه سر په سر ټکي يا شارحه ):(:
کله چې يوه جمله يا کلمه تشرېح کوو؛ نو دا نښه راوړو، لکه: که په دې الندې الرښوونو 

عمل وکړئ، نه ناروغه کېږئ:
١_ د شپې له خوا وختي ويده کېدل.

٢_ لږه ډوډۍ خوړل.
٣_ سهار له وخته پاڅېدل.

او يا دا چې: رسول اکرم  فرمايلي دي: ))هر کبرجن، بد خويه او بخيل دوزخي دى.((
٤_ پوښتنيزه يا سواليه نښه )؟(:

دا نښه د پوښتنيزو جملو په پاى کې راځي، لکه:
_ سيد جمال الدين افغان چېرته وفات شوى و؟

_ ستا کور چېرته دى؟
٥_ د حيرانتيا يا ندا نښه )!(:

دا نښه په الندې وختونو کې کارېږي:
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١_ د خطاب لپاره، لکه:
ښاغلو! ورونو! زده کړه وکړئ، وخت خوشې مه تېروئ!

٢_ د غږ کولو لپاره، لکه: 
_ زلميه!

_ يا خدايه!
٣_ د امر پر وخت، لکه:

چوپ شه!، دلته کښېنه!، هلته الړشه!
٤_ د هيلې څرگندونې پر وخت، لکه:

کاشکې زه هم درسره واى!
٥_ د حيرانتيا پر وخت لکه: توبه، توبه، دومره ټگي!

٦_ د ستاينې او أفرين پر وخت لکه: أفرين ستا په مېړانه!
٧_ د افسوس او ارمان په وخت: دريغه، دريغه! _ کاشکې! چې ما هم زده کړه کړې واى.

٨_ د خوشحالۍ په وخت کې: واه، واه څومره ښه!
٦_ څنگ په څنگ ټکي يا د تېرېدنې نښه )...(:

کله چې د يوې کلمې يا نوم له څرگندولو نه تېرېږو؛ نو همدغه عالمه ايښودل کېږي، 
لکه: زما په کتابتون کې د تاريخ، رياضي، صرف، نحو او ... کتابونه شته. 

غوره ده چې د لنډيز لپاره يوازې درې ټکي وکارول شي.
٧_ غبرگې ليندۍ ))   ((:

که د بل چا خبرې او يا د کوم کتاب عبارت په ليکنه کې راوړل شي، نو د غبرگو لينديو 
په منځ کې ليکل کېږي، لکه:

رسول اکرم  فرمايلي دي: ))پاکوالى د ايمان جز دى.((
د متن لنډيز:

ډېر خلک د ليک په ليکلو او لوستلو کې ليک نښې په پام کې نه نيسي، حال دا چې د 
ليکلو او لوستلو ضروري او الزمي برخه ده. بايد ليک نښو ته کلکه پاملرنه وشي. د ليک نښو 

په مراعاتولو سره انسان له تېروتنو ژغورل کېږي او د سمو ليکلو او لوستلو جوگه  کېږي.
ونه  السبرى  کې  برخه  دې  په  او  ولري  معلومات  کې  برخو  نورو  په  ادب  د  څوک  که 
لري، لوستل او ليکل به يې کمزورې وي، نو اړينه ده چې دې برخې ته هم په کلکه پاملرنه 

وکړي.
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فعاليتونه

زده کوونکي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
١_ په ليکلو او لوستلو کې د ليک نښو کارول څه گټه لري؟

٢_ ټکى يا نقطه څه وخت کارول کېږي؟
٣_ زده کوونکي دې په الندې جملو کې صفتونه پيدا کړي:

_ زما واسکټ تور دى.
_ د احمد موټر سپين دى.

_ دا دېوال پلن دى.
_ محمود ځيرک هلک دى.

٤_ زده کوونکي دې په الندې جملو کې اړوندې ليک نښې وليکي.
_ دا څوک دى؟

_ دلته راشه.
_ نخود وڅکې،  مڼې او  انگور مې واخيستل.

٥_ زده کوونکي دې په الندې متن کې الزمي ليک نښې پر ځاى کړي:
د ليکنې يو شمېر کيفيتونه، لکه پوښتنه )    ( خطاب )     ( کامه )       ( تمسخر )       ( 

پاى )        ( شارحه )        ( او نور ددغو ليک نښو په واسطه څرگندېږي.
٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروي:

٤_ ملنډې ٣_ هيله   ٢_ څرگند   ١_ کيفيت  
٧_  يو زده کوونکى دې پر تخته يوه جمله وليکي او بل دې ورته اړونده نښه وليکي.

زده کوونکي دې د الندې ليک نښو لپاره جملې جوړې کړي،راتلونکي ساعت ته دې 
ټولگي ته راوړي او نورو ملگرو ته دې يې واوري. )؟(، ) ...(، )،(، )!(.

کورنۍ دنده
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اتم لوست

)محاوره(

ټولنيز ژوند ډېرې ښېگڼې لري. يوه ښېگڼه يې يو له بل سره مرسته او همکاري ده. 
يو له بل سره له مرستې پرته ژوند نيمگړى وي.

په ټولنه کې گډ ژوند دا غوښتنه کوي چې يو له بل سره راشه درشه ولرو، د يو بل په 
حال ځان خبر کړو. په تېره بيا د ستونزو او اړتيا په وخت کې يو بل ته ورشو. له دغو 
کارونو څخه يو يې د ناروغ پوښتنه ده. د دغه کار يوه گټه دا ده چې ناروغ خوښېږي، 
روحيات يې تقويه کېږي او د روغتيا احساس کوي. د ناروغ پوښتنه کول سنت دي.

n  کله چې يو څوک ناروغېږي بايد څه وکړي؟
n د ناروغ پوښتنه څه گټې لري؟

د ناروغ پوښتنه
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شريف: اکبره وروره! خبر شوم چې ناورغ يې، نو سمدالسه راروان شوم چې پوښتنه 
دې وکړم.

اکبر: هو! شريف جانه! لږ ناروغ وم، خو اوس يو څه ښه يم.
شريف: څه ډول ناروغي درته پيدا شوې وه اکبره وروره!

اکبر: اول زکام وم، بيا مې سينه خرابه شوه او ورپسې تبې ونيولم.
_ ما ته خو زکام دومره خطرناکه ناروغي نه ښکاري.

_ ما هم همداسې فکر کاوه، خو کله چې مې تکليف زيات شو، نو پوه شوم چې زکام 
هم ډېره  ناوړه ناروغي ده.

_ اوس څنگه يې اکبر جانه؟
_ اوس يو څه ښه يم. که يې روغتون ته نه واى رسوالى، نو اهلل خبر چې څه به 

کېدل؟
_ ښه وروره! څو ورځې په روغتون کې وې؟

_ درې ورځې.
_ کور ته کله راغلې؟
_ پرون کورته راغلم.

_ د ناروغۍ دې پنځمه ورځ ده، خو زه همدا نن خبر شوم چې گيله رانه ونه کړې!
_ ولې به گيله کوم. زه پوهېږم چې درباندې گران يم او ته هم پرما گران يې.

_ همداسې ده. له يو زړه نه بل ته الر وي.
_ وروره! زما د دوا خوړلو وخت دى. که اجازه وي زه به دوا وخورم.

_ ډېره ښه ده، د څو ورځو دوا يې درکړې ده؟
_ د شپږو ورځو لپاره يې دوا راکړې ده.

_ چې دا پاى ته ورسېږي، بيا خو به نورې دوا ته اړتيا نه وي؟
_ نه پوهېږم وروره! چې ډاکټر څه راته وايي همغسې به کوم.

_ ستا خبره سمه ده. د ډاکټرانو له الرښوونو سره سم چلند پکار دى.
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_ هو وروره! د ډاکټر الرښوونو ته پام نه کول، ستونزې پېښوي.
_ رښتيا! ودې نه ويل چې د خوراک، څښاک او پرهېز په اړه يې درته څه ويلي که نه؟

_ ولې نه! د يخو، تروو او ډېرو  غوړو څېزونو له خوړلو څخه يې پرهېز کړى يم.
_ رښتيا هم دا ټول هغه شيان دي چې د سينې تکليف نور هم زياتوي.

_ ته بايد کلک پرهېز وکړې او ځان تود وساتې.
_ ولې نه! هرومرو به يې کوم.

_ اورېدلي دې نه دي چې وايي: پرهېز نيم عالج دى.
_ هو وروره! که مې پرهېز نه واى کړى، نو دومره ژر نه ښه کېدم.

_ ښه وروره! ښه شوه چې اهلل روغ کړې. زه به درځنې الړشم.
وروره! زموږ سره پاتې شه، ساعت به مو تېر شي.

ژوندى اوسې وروره، روغتيا دې په برخه شه، مېلمانه لرم.
_ ښه  نو سمه ده، ورځه.

_ د خداى په امان، خپلې روغتيا ته پام کوه!
_ ولې نه! په مخه دې ښه اهلل  دې مل شه!

روغتيا لويه شتمني ده

وقايه بهتره  تر معالجې ده
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١_ دوه تنه زده کوونکي دې په وار سره له ښوونکي څخه وروسته لوست په لوړ غږ 
ولولي او نور زده کوونکي دې ورته په غور سره غوږ ونيسي.

٢_ دوه زده کوونکي دې د مرکې په څېر يو د بل حال وپوښتي.
٣_ زده کوونکي دې په الندې جملو کې صفتونه په نښه کړي.

_ د کوهي اوبه په دوبي کې يخې او په ژمي کې تودې وي.
_د گالب گل سور او د نارنج گل سپين رنگ لري.

٤_ الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروئ.
_ ټولنه: _ نيمگړى:   

_ روغتون: _ ټولنيز:   
٥_د الندې جملو تش ځايونه ډک کړئ:

_ زکام هم يوه )                   ( ناروغي کيداى شي.
_ په ټولنيز ژوند کې يو د بل )                   ( ته اړ يو.

٦_ کوم ځواب سم دى؟
_ اکبر په نس ناستي اخته و.

_ اکبر په نري رنځ اخته و.
_ د اکبر پښتورگو درد کاوه.

_ اکبر په زکام اخته شوى و.

کورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې په خپلو کتابچو کې لس، لس کرښې يوه محاوره وليکي او 
په راتلونکي ساعت کې دې يې خپلو ټولگيوالو ته ولولي.

فعاليتونه
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نهم لوست

پوره! ورک دې کړل دوه کوره!
    )متلونه(

هره ژبه خپل ځانگړى ولسي ادب لري. متلونه هم د ولسي ادب يوه برخه ده. متلونه 
تقريباً د نړۍ په زياترو ژبو کې شته. پښتو ژبه د شفاهي ادبياتو له پلوه ډېره شتمنه ده. 

پښتو ژبه ډېر زيات متلونه لري؛ خو تر اوسه ال په بشپړ ډول نه دي راټول شوي.
n د متل په اړه مو څه زده دي؟

n  د زرو قدر په زرگر وي، ويالى شئ چې دا څه ډول وينا ده؟
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کې  ادب  )شفاهي(  گړني  په  ولس  هر  د  ده چې  څانگه  مهمه  يوه  ادب  ولسي  د  متل 
ځانگړى مقام لري.

متل هغه لنډه جمله ده چې د معنا له مخې بشپړه وي؛ خو له لنډوالي سره سره پکې د 
کتاب هومره معنا نغښتې وي. متل د استعارې او کنايې په ډول وي. د متل مفهوم  ساده او 
د ټولو د پوهېدنې وړ وي. متل تل د يوې مدعا د پخلي )تاييد( لپاره کارېږي. متل تر لوستو، 
د  متل  کاروي.  ډېر  يې  ږيري  او سپين  نالوستي مشران  او   ياد وي  ډېر  ته  مشرانو  نالوستو 
پښتو لنډيو په څېر معلوم ويونکي نه لري. متل معمواًل د يوه هوښيار او حکيم عاقالنه وينا 
))مقوله(( وي چې د يوه مقصد لپاره يې له خولې وتلې وي. دغه وينا بيا د لفظي ښکال، 
مناسبت او معنوي افادې او ارزښت له امله د ولس پر ژبه جاري شوې او خوندي شوې 

وي.
متلونه دوه ډوله وي: منثور او منظوم.ځينې متلونه ځانته يوه کيسه هم لري، دا دى دلته 

يې څو بېلگې راوړو:
١_ پوره! ورک دې کړل دوه کوره!
٢_ د زورورو اوبه مخ پورته ځي.

٣_ خپل عيب د وليو منځ، د بل عيب د کليو منځ.
٤_ له غرونو لوېدلى ښه دى، نه له زړونو.

٥_ اسمان چې څومره غورېږي، هغومره نه ورېږي.
٦_ له بارانه تښتېدم، ناوې ته کښېناستم.

٧_ د تورې زخم جوړېږي، خو د ژبې زخم نه جوړېږي.
٨_ مېړونه مري، خو نومونه يې پاتې کېږي.

٩_ د لمدو خټو لږې اوبه دارو دي.
١٠_ ورور دې وي، په الهور دې وي.

١١_ د مور زړه په اوالد؛ د اوالد زړه په کاڼي.
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١٢_ مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
١٣_ کوهى مه کنه د بل سړي په الر کې، چېرې ستا به د کوهي په غاړه الر شي.

١٤_ اوبه په ډانگ نه بېلېږي.

د متن لنډيز:
متلونه د شفاهي ادبياتو يوه ځانگړې او مهمه برخه ده.متلونه د هر ولس په ولسي 

ادب کې مهم ځاى لري او د همغه ولس د کلتور ښکارندويي کوي.
متلونه هغه له مطلبه ډکې لنډې او گټورې خبرې دي چې لوى مفهوم پکې  نغښتى 
وي. متلونه د موضوع د راسپړلو لپاره ويل کېږي، بحث ته الره هواروي.  په جرگو 

او مرکو کې د متل اهميت تر بل هر ځاى زيات وي.
متلونه د دې لپاره ويل کېږي چې ويونکى د مخامخ لوري قناعت حاصل کړي او 

خپله خبره پرې ومني.

کنايه: هغه کلمه ده چې معنا يې څه قدرى پټه وي او پر حقيقي معنا سربېره غير حقيقي 
معنا هم ولري، لکه: سپېره: په خاورو ککړ او همدارنګه سپېره بد بخت او بد نصيب ته 

هم وايي.
استعاره: پټه خبره، ناڅرگنده خبره، پور کړى شوې کلمه، له بلې ژبې نه راغلې کلمه.
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١_ زده کوونکي دې متن په لوړ غږ ولولي او بيا دې يې مفهوم په خپلو خبرو کې څرگند 
کړي.

٢_ زده کوونکي دې الندې پوښتنې ځواب کړي.
١_ متل څه ته وايي؟

٢_ متلونه د ادب په کومې برخې پورې اړه لري؟
٣_ أيا منظوم متلونه هم شته؟

٤_ زده کوونکي دې په وار يو يو متل او د هغه مقصد دې پخپلو خبرو کې ووايي.
٥_ زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي او د سيالۍ په توگه دې يو بل ته له ځانه متلونه 

ووايي.
٦_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروي.

اوالد       ځانگړى    مرکه       جوگه     ارزښت
٧_ زده کوونکي دې د الندې متل په اړه په وار سره خبرې وکړي:

)مه کوه په چا چې وبه شي په تا(

زده کوونکي دې د کورنۍ له غړو او يا هم له نورو مشرانو څخه پنځه پنځه نور متلونه 
زده کړي او هغه دې سبا ته  ټولگيوالو ته ووايي.

فعاليتونه
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ځيرک قاضي
لسم لوست 

د نړۍ پر مخ ډېرې داسې رښتينې او جوړې شوې کيسې شته چې لوستل او اورېدل 
يې ډېر لوړ پيغام او گټه لري. ډېرې روزنيزې کيسې شته چې زموږ د ژوندانه، اخالقو، 

کړو وړو او عادتونو په سمون کې له موږ سره ډېره مرسته کوي.  
n  داسې کيسه مو اورېدلې چې د خپل ژوندانه د سمون لپاره مو ترې  څه زده کړي 

وي؟
n  تاسو د ځيرکتيا په اړه کومه کيسه اورېدلې ده؟
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يوه زلمي يوه بوډا ته سل روپۍ ورکړې او په مسافرۍ الړ. کله چې بېرته راستون شو، 
نو خپلې روپۍ يې ترې  وغوښتې. بوډا منکر شو او ويې ويل چې تا خو ماته نه دي 

راکړي. اخر هغه زلمى قاضي ته الړ او عرض يې وکړ.
درکړي  روپۍ  زلمي  ته دې  تا  وکړه چې  ترې  يې  پوښتنه  او  راوغوښت  بوډا  قاضي 

دي؟
 هغه وويل:

قاضي صاحب خدايږو  چې نه يې دي راکړي.
بيا قاضي زلمي ته وويل:

ستا په دې خبره کې څوک شاهد شته؟
هغه وويل چې هيڅوک شاهد نشته.

قاضي بوډا ته وويل:
ته قسم خورې چې تا ترې روپۍ نه دي اخيستي؟

په دې خبره زلمى په ژړا شو او ويې ويل:
- قاضي صاحبه ! دى قسم خوړلو ته هم تيار دى.

بيا قاضي وويل چې تا روپۍ په کوم ځاى کې ورکړې؟
هغه وويل چې تر يوې ونې  الندې.

قاضي وويل: نو بيا ولې وايي چې شاهد نشته. هغه ونه ستا شاهده ده. هغې ونې ته 
الړ شه او ورته  ووايه چې قاضي غوښتې يې. 

زلمي وويل: 
قاضي صاحب زه وايم چې گنې ونه به ستا په حکم را نشي. 

قاضي وويل: زما مهر يوسه او ونې ته ووايه چې دا د قاضي مهر دى، نو بيا به هرو 
مرو راشي.

لنډه دا چې زلمي مهر يوړ او الړ.  لږ ساعت وروسته قاضي له بوډا نه تپوس وکړ چې 
هغه زلمى به ونې ته رسېدلى وي؟
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هغه وويل چې نه.
ته  او ورته يې وويل چې  نو د قاضي مهر يې وروښود  ته ورسېد،  زلمى چې ونې 
قاضي غوښتی يې. ډېرې چغې يې ورته ووهلې خو ونې ځواب ورنه کړ. اخر هغه  

زهير او نهيلى راغى او قاضي ته يې وويل:
قاضي صاحب ما ستا مهر ونې ته وښود؛ خو هغې څه ځواب را نه کړ.

قاضي وويل چې هغه ونه دلته راغلې وه، شاهدي يې ورکړه او الړه.
بوډا وويل:

قاضي صاحب دا څنگه چل دى؟ دلته خو ونه نه ده راغلې!
قاضي وويل: 

ونې  به  زلمى  وکړ چې هغه  تپوس  نه  تا  له  ما  راغلې؛ خو چې  ده  نه  ونه خو  هو! 
ته رسېدلی وي که نه؟ نو تا وويل چې نه، که چېرې تا تر هغې ونې  الندې روپۍ 
اخيستې نه واى، نو داسې دې ولې ونه ويل چې کومه ونه؟ ما خو نه ده ليدلې، له 

دې نه معلومه شوه چې زلمى رښتيا وايي.
بوډا په دې خبره قانع شو او  زلمي ته يې خپلې  روپۍ ورکړې.

د متن لنډيز:
انسان بايد تل رښتينى او صادق واوسي او په امانت کې خيانت ونه کړي.انسان بايد د چا 
حق ونه خوري او په هر حال کې له اهلل  څخه وويرېږي. خپلمنځې ستونزې او شخړې 
بايد د خبرو اترو له الرې  حل کړي. قاضي او حاکم هم بايد پوه او ځيرک وي. قاضي بايد 

په بېالبېلو الرو چارو سره پلټنه وکړي او حقايق ومومي.
زده کوونکي دې دغسې کيسې ولولي. له کيسو نه دې عبرت واخلي. ښې کړنې دې خپلې 
کړي او له بدو کړنو نه دې ځانونه وساتي. د کيسو لوستل يوازې تفريح او ساعتيري نه ده، 

بلکې موږ ته په عملي ژوند کې د ښو کړنو الرښوونه هم کوي.
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زده کوونکي دې په وار سره کيسه په لوړ غږ ولولي او بيا دې د کيسې لنډ مفهوم په خپلو 
خبرو کې بيان کړي.

د الندې لغتونو د لومړي کتار معناوې په دويم کتار کې پيدا کړئ او په خپلو کتابچو کې يې 
د کرښې په واسطه ونښلوئ!

سپين ږيرى نهيلى      
نا امېد هرومرو      
پوښتنه تپوس      
خامخا بوډا      

_ د الندې لغتونو ضد پيدا  کړئ او په کتابچو کې يې وليکئ:
١. شخړې  
٢. صادق  
٣. زلمى  

٤. ژړا  
٥. هېڅوک  
٦. امانت   

په متن کې راغلي الندې لغتونه د گرامر له مخې څه نومېږي؟ تعريف يې کړئ:
زلمى _ بوډا _ ونه _ چېرې _ ولې – څوک – ستا – زما

-  النديني لغتونه  لومړى معنا او بيا يې په جملو کې استعمال کړئ:
ستونزه _ شخړه _ پلټنه _ مالتړ.

-  ښوونکى دې الندينى متن په ټولگي کې په لوړ غږ  په دمه- دمه ولولي او زده کوونکي 
دې يې د امال په ډول په خپلو کتابچو کې وليکي.

فعاليتونه
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قاضي صاحبه! دى قسم خوړلو ته هم تيار دى.
 بيا قاضي وويل چې تا پيسې په کوم ځاى کې ورکړې؟ 

هغه وويل چې تر يوې ونې  الندې.
 قاضي وويل: نو بيا ولې وايې چې شاهد نشته! هغه ونه ستا شاهده ده. هغې ونې ته الړ 

شه او ورته ووايه چې قاضي غوښتې يې.
زلمي وويل:

قاضي صاحب زه وايم چې گنې ونه به ستا په حکم را نشي.
به هرو مرو  بيا  نو  ته ووايه چې دا د قاضي مهر دى،  او ونې  قاضي وويل: زما مهر يوسه 

راشي.
 لنډه دا چې زلمي ُمهر يووړ، لږ ساعت وروسته قاضي له بوډا نه تپوس وکړ چې هغه زلمى 

به ونې ته رسېدلى وي؟
- که پورتنۍ کيسې ته ورته کومه کيسه د زده کوونکو زده وي، ټولگيوالو ته دې يې ووايي.

_ په الندې متن کې نومونه، صفتونه او ضميرونه په نښه کړئ.
ته قاضي  يې وويل چې  او ورته  يې وروښود  د قاضي مهر  نو  ته ورسېد،  زلمى چې ونې 
غوښتې يې. ډېرې چغې يې ورته ووهلې، خو ونې ځواب ورنه کړ. أخر هغه  زهير او نهيلى 

راغى او قاضي ته يې وويل:
قاضي صاحب ما ستا مهر ونې ته وښود؛ خو هغې څه ځواب را نه کړ.

قاضي وويل چې هغه ونه دلته راغلې وه، شاهدي يې ورکړه او الړه.
بوډا وويل:

قاضي صاحب دا څنگه چل دى؟ دلته خو ونه نه ده راغلې!
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_ که د کوم زده کوونکي دې ته ورته کيسه زده وي د ټولګيوالو په وړاندې دې ووايي او نور  
زده کوونکي دې پرې خبرې وکړي.

_ يو زده کوونکى دې د ټولګي په استازيتوب الندې پراګراف د امالء په توګه ولولي او نور 
زده کوونکي دې يې وليکي.

ونې  به  زلمى  وکړ چې هغه  تپوس  نه  تا  له  ما  راغلې؛ خو چې  ده  نه  ونه خو  هو! 
ته رسېدلی وي که نه؟ نو تا وويل چې نه، که چېرې تا تر هغې ونې  الندې روپۍ 
اخيستې نه واى، نو داسې دې ولې ونه ويل چې کومه ونه؟ ما خو نه ده ليدلې، له 

دې نه معلومه شوه چې زلمى رښتيا وايي.
بوډا په دې خبره قانع شو او  زلمي ته يې خپلې  روپۍ ورکړې.

په  ټولګي  او د  اړه خپل نظر وليکي  په  اورېدلو  او  _ زده کوونکي دې د کيسو د لوستلو 
وړاندې دې په وار سره ولولي.

د پورتني لوست لنډ مفهوم په خپلو کتابچو کې وليکئ او په راتلونکي درسي ساعت کې 
يې ټولگيوالو ته واوروئ.

کورنۍ دنده
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   د خپلواکۍ ورځ

خپلواکي  د اهلل ډېر لوى نعمت دى، د ژوندانه  ستره نېکمرغي ده. انسان أزاد پيدا 
تر هر څه غوره  ته خپلواک ژوند  انسان  له  خپلواکۍ سره مينه لري.  نو ځکه  شوى، 
ښکاري. أزادي په توره اخيستل کېږي؛ خو په پوهې او تدبير سره ساتل کېږي. باتدبيره او 
پوه ملتونه هېڅکله د مرييتوب په دام کې نه ښکېلېږي. له مرييتوب څخه د ځان ژغورنې 

يوازينۍ الره پوهه او علم دى.
n افغانانو څنگه له انگريزانو څخه  خپلواکي ترالسه کړه؟

n کله او د کوم  پاچا په وخت کې د افغانستان خپلواکي اعالن شوه؟

يوولسم لوست
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افغانستان په أسيا کې لومړنى هېواد و چې د نړۍ د هغه وخت له ستر ځواک يا انگرېزانو 
څخه يې خپلواکي تر السه کړه. افغان ولس په اسيا کې د ازادۍ د اتل په توگه وپېژندل شو. 

نورو ولسونو ترې هم د ازادۍ الهام واخيست.
انگرېزانو درې ځله پر افغانستان يرغل کړى دى؛خو افغانستان يې په بشپړ ډول  اشغال نه 
کړاى شو. د هغو له يرغل سره سم افغانانو د خپلواکۍ لپاره مبارزې پيل کړې. له انگرېزانو 
سره يې درې لويې جگړې وکړې؛ خو هيڅکله  ښکېالک ته تسليم نه شول. پرله پسې 
سختو جنگونو دانگرېزانو پوځونه ښه وځپل.  په ١٢٩٨ هـ. ش. کال کې چې افغانانو د 
غازي امان اهلل خان په مشرۍ خپله سياسي خپلواکي اعالن کړه؛ نود زمري په )٢٨مه (  

نېټه  انگرېزانو د افغانستان خپلواکي په رسميت وپېژندله.
اوس هر کال د زمري اته ويشتمه د خپلواکۍ د جشن په توگه نمانځل کېږي. په دې ورځ 
د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې جشنونه جوړېږي.  په  ځانگړي ډول په پالزمېنه 
کې د لوى جشن ترتيبات نيول کېږي. په دې جشن کې د گڼو نندارچيانو په وړاندې  پوځي 
کوونکي،  زده  لکه  پوړۍ  نورې  ټولنې  د  پولېسو سربېره  او  پوځ  پر  کېږي.  ترسره  پرېټونه  
محصلين، لوبغاړي، اتڼچيان، بزگران او نور هم په خپل وار خپل هنر نندارچيانو ته وړاندې 
کوي. دوى ټول د لوژ له مخې په ځانگړو مراسمو سره تېرېږي او خپلو هېوادوالو ته د درناوي 

مراتب وړاندې کوي.
د بلواکۍ پر ضد مبارزه د انسان په خټه کې اغږل شوې ده. له هېواد سره مينه، د خپلواکۍ 

او د أزاد ژوند احساس د افغان ولس ستره ځانگړنه ده. فضل احمد خان غر افغان وايي:
واورئ اى په مخ د ځمکې اوسېدونکو

له اسمـــانه چې اواز راځـي د څــه دى!؟
د ازاد ژوند يو ســـــــاعت په حقيقت کې
د غــــــــالم د همېشه ژوندون نه ښه دى
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نوميالى ليکوال، سياستوال او شاعر شهيد موسٰى شفيق  بيا وايي:
عشق د خپلواکۍ مې په سينه کې په هاها وي تل
پاک مې احســــاسات دي ازادي مې تمنا وي تل
خــير د بشر غـــــواړم امنيت مې تــقاضـا وي تل
مـــاسره چې نښـــــلي بدبختي د هغه چا وي تل

سيد شمس الدين مجروح بيا بلوسگر  گواښي او خپل غرور داسې څرگندوي:
ټيټ مې مه بوله غورځنگ راباندې مه کړه

زه په دې افتــادگـــــــۍ کــې لوى گـړنگ يم

د متن لنډيز:
هر  ده.  نېکمرغي  ستره  يوه  ژوندانه  د  دى.  نعمت  لوى   اهلل د  أزادي  او  خپلواکي 
څوک او هر شى  د أزادۍ حق لري؛ انسان ال څه چې مرغان او حيوانات هم د أزادۍ 
حق لري. افغانانو د خپلواکۍ د بېرته اخيستلو په مبارزه کې له انگرېزانو سره درې لويې 
جگړې وکړې. په ١٢٩٨ هـ . ش. کې يې د زمري په اته ويشتمه  د غازي امان اهلل خان 

د واکمنۍ په دوره کې خپله سياسي  خپلواکي بېرته تر السه کړه.

شهيد محمد موسى شفيق:
محمد موسى شفيق د مولوي محمد ابراهيم زوى، د ١٣٠٨ لمريز کال د غبرگولي  په 
پنځمه نېټه  په کابل ښار کې زېږېدلى دى. لومړنۍ زده کړې يې په کامې ولسوالۍ او کابل 
ښار کې کړي دي. وروسته د جالل أباد د هډې په نجم المدارس کې شامل شو او له هغه 
ځايه بيا د کابل عربي دارالعلوم ته الړ. تر فراغت وروسته لومړى ځل په شاهي دارالتحرير 
کړو  زده  لوړو  د  له خوا  وزارت  پوهنې  د  وروسته  ماموريت  مودې  تر څه  مامور شو.  کې 
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لپاره مصر ته ولېږل شو. په مصر کې يې د لسانس او ماسټرۍ زده کړې ترسره کړې، بيا 
په پرتليزو حقوقو کې د ماسټرۍ اخيستو لپاره امريکا ته الړ. کله چې بېرته راستون شو 
د کابل پوهنتون په حقوقو پوهنځي کې د استادۍ په سپېڅلې دندې بوخت شو. شهيد 
موسى شفيق په دولت کې بېالبېلې دندې ترسره کړي دي چې ځينې مهمې يې دادي: 
سفارتونه، د بهرنيو چارو د وزارت مشاوريت، د بهرنيوچارو وزارت، د عدليې په وزارت 
کې بېالبېلې دندې او د عدليې وزارت تر معينيت  وروسته د هېواد صدر اعظم وټاکل 
شو. په ١٣٥٧ لمريز کال کې له نورو لوړ پوړو چارواکو سره يو ځاى ونيول شو او په 

شهادت ورسول شو.
أثار يې دادي:

عبقريان )د کيسو ټولگه(، پيغام )شعري ټولگه(، د ننگرهار شاعران ادبي تذکره.

سيد شمس الدين مجروح:
د  کونړ  د  کال  ل  په ١٢٨٩  زوى  شاه  د سيد حضرت  الدين مجروح  سيد شمس 
واليت د شينکوړک په کلي کې زېږېدلى. تحصيالت يې په ديني علومو او فارسي ژبه کې 

په خصوصي توگه پاى ته رسولي.
په دولتي چارو کې د نورو دندو تر څنگ تر وزارت پورې رسېدلى دى، زيات شمېر أثار 

ترې پاتې دي. شعري مجموعې يې )منتخب شعرونه( او )ياد فرياد( خپرې شوي دي.

فضل احمد خان غر:
ابو سعد فضل احمد خان د حضرت عبداهلل زوى، په ١٧٩٩م کال د پېښور د مردان 
پيرو  د کالسيک سبک  او  شاعر  تکړه  يو  نوموړى  دى.  زېږېدلى  کې  کلي  په  د سرډېر 
ښکاري، شعرونه يې وطني، اصالحي او انتقادي رنگ لري. قومي ترانه او )د غره گل( 

يې غوره ليکنې دي. د شعرونو مجموعه يې د )غره گلونه( په نامه چاپ شوې ده.
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١_ زده کوونکي  دې تر ښوونکي  وروسته متن وار په وار ولولي او څو کسه دې د أزادۍ 
پر مفهوم  ټولگيوالو ته خبرې وکړي.

٢_ زده کوونکي دې په متن کې د راغلو شعرونو معنا په خپلو کتابچو کې وليکي او په 
ټولگي کې دې يې واوروي.

٣_ زده کوونکي دې د )الف( کتار د لغتونو مترادف په )ب( کتار کې پيدا او د کرښې په 
واسطه دې په کتابچو کې تر ليکنې وروسته ونښلوي:

)ب( )الف(   
غالم خپلواکي   

أزادي أبادي   
غالمي بلواکي   

سرښندنه قرباني   
رغاونه مريى   

٤_ افغانانو ولې درې ځلې له انگرېزانو سره جگړې وکړې؟
٥_ په متن کې ستاينومونه )صفتونه( په نښه کړئ.

الندينى متن ولولئ:
اوس هر کال د زمري اته ويشتمه د خپلواکۍ د ورځې په توگه د جشن په ډول نمانځل کېږي. 
په دې ورځ د افغانستان په ټولو ادارو کې جشنونه جوړېږي. په ځانگړي ډول په پالزمېنه 
کې د لوى جشن ترتيبات نيول کېږي. په دې جشن کې د گڼو نندارچيانو په وړاندې  پوځي 

فعاليتونه
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کوونکي،  زده  لکه:  وګړي،  نور  ټولنې  د  پولېسو سربېره  او  پوځ  پر  کېږي.  ترسره  پرېټونه  
محصلين، لوبغاړي، اتڼچيان، بزگران او نور هم په خپل وار خپل هنر نندارچيانو ته وړاندې 
کوي. دوى ټول د لوژ له مخې په ځانگړو مراسمو سره تېرېږي او خپلو هېوادوالو ته د درناوي 

مراتب وړاندې کوي.     
٦_ په پورتني متن کې شپږ عام نومونه پيدا او په کتابچو کې يې په جملو کې وکاروئ.

٧_ زده کوونکي دې په الندې شعر خبرې وکړي او د شعر پيغام دې په خپلو خبرو کې 
وړاندې کړي.

واورئ اى په مخ د ځمکې اوسېدونکو
له اسمـــانه چې اواز راځـي د څــه دى!؟
د ازاد ژوند يو ســـــــاعت په حقيقت کې
د غــــــــالم د همېشه ژوندون نه ښه دى

د خپلواکۍ د جگړې په اړه يولنډ مطلب وليکئ او په راتلونکي درسي ساعت کې يې په 
ټولگي کې واوروئ.

کورنۍ دنده
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اخترونه
دولسم لوست 

هر ملت د خپلې عقيدې له مخې د خوشحالۍ ځينې ځانگړې ورځې لري. زموږ 
هېوادوال او ټول مسلمانان  په کال کې دوه مذهبي خوشحالۍ لري چې اخترونه  ورته 
وايي. اختر د خوښۍ او نېکمرغۍ د څرگندولو په معنا دى. په اخترونو کې خلک 

يو بل ته د ورورۍ او خوشحالۍ غېږې ورکوي.
n مسلمانان څو اخترونه لري؟

n دغه اخترونه په کومو مياشتو کې وي؟
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مسلمانان دوه مذهبي خوشحالۍ لري چې اخترونه يې بولي. لومړي ته کوچنى اختر او دويم 
ته لوى اختر وايي. کوچنى اختر د روژې د  مبارکې مياشتې تر تېرېدو وروسته د شوال په لومړۍ 

نېټه وي. د روژې مياشت ٢٩يا ٣٠ ورځې وي.
مسلمانان د شوال په لومړۍ ورځ د کوچني اختر ورځ لمانځي. د اختر د لمانځه تر ادا کولو 
دمخه د )صدقة الفطر( ورکول واجب دي. هر مسلمان چې  وس ولري، هرو مرو به  د فطر صدقه 
ورکوي. دا د مسکينانو او بېوزلو مسلمانانو حق دى. په چا چې )صدقة الفطر( ورکول واجب وي، 

هغه دغه صدقه نشي اخيستالى.
که څوک توان ولري؛ نو د اختر لپاره ترتيبات نيسي. خلک په اخترونو کې نوې جامې کوي او 
نوي بوټان يا څپلۍ پېري. کېک، کولچې، وچه مېوه او نور د کوچني اختر خوراکي توکي دي. د 
اختر په ورځ نوې جامې اغوستل، د عطرو کارول، ستر گې تورول  او ځان سينگارول سنت دي.

د اختر په ورځ غسل يا ځان مينځل واجب دي. د اختر په ورځ په امام پسې  دوه رکعته لمونځ 
اداکول او د خطبې اورېدل هم واجب دي.

د اختر په ورځ ټول بالغ مسلمانان  څاښت مهال جومات  يا عيدگاه ته ځي او د اختر لمونځ په 
امام پسې ادا کوي. د خطبې تر اورېدو وروسته بيا يو د بل کورونو ته ځي.  مسلمانان په دې ورځ يو 
بل ته ور تر غاړېوځي او د اختر مبارکي ورکوي. مسلمانان په دې ورځو کې په ځانگړو الفاظو يو 

بل ته د عبادتونو د قبلېدو دعا کوي. مېلمانه په هر کور کې هرومرو څه خواړه  خوري. 
 په مسلمانانو او په ځانگړي ډول په افغانانو کې دا دود دى چې  د اخترونو په ورځ ډېر مرور 

کسان سره پخال کېږي او يو بل ته بخښنه کوي.
د کوچني اختر خوښۍ زموږ په هېواد کې  په رواجي ډول درې ورځې لمانځل کېږي. د دې 
خوښيو لپاره خلک له لېرې لېرې ځايونو أن له نورو هېوادونو څخه کورونو ته راځي. مسلمانان 

هڅه کوي چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره يو ځاى د اختر خوښۍ تېرې کړي.
د اختر په ورځو کې د افغانستان په ډېرو سيمو کې مېلې جوړېږي. په دغو مېلو کې ډول ډول 
لوبې او سيالۍ تر سره کېږي. ځينې هنرمندان د نندارچيانو په وړاندې خپل هنري فعاليتونه ترسره 

کوي او خلک خوښ ساتي.
په کوچني اختر کې هر څوک له خپل توان سره سم د ځان او مېلمنو د خوراک لپاره  وچه 
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مېوه، لکه: بادام، پسته، غوزان، توتان، وڅکې )مميز(، چڼې )نخود(، همدارنگه کيک، کولچې، 
مټايان، ځلوبۍ، چاکلېټ، پتاسې او داسې نور خواږه  اخلي.

تر کوچني اختره دوې مياشتې او نهه ورځې وروسته د ذوالحجې دمياشتې په لسمه د لوى 
اختر ورځ وي. د لوى اختر لپاره هم خلک نوې جامې او د اختر د خوښيو نمانځلو لپاره تيارۍ 
کوي. که څوک توان ولري د قربانۍ لپاره څاروى اخلي. څوک چې توان لري په لوى اختر کې 

پرې قرباني کول واجب دي.
کله چې څاښت مهال د اختر لمونځ ادا او خطبه واورېدل شي؛ نو د قربانۍ  لپاره تيار کړي 
څاروي حاللېږي. د قربانۍ غوښې درې برخې کېږي، يوه برخه د خپلوانو، دويمه برخه د مسکينانو 
او درېمه يې په خپله اخلي. په دې اختر کې هم افغانان يو د بل کره ورځي او يو بل ته مبارکۍ 

ورکوي.
په لوى اختر کې هم د کوچني اختر په څېر مېلې جوړېږي. په مېلو کې لوبې او سيالۍتر سره 
کېږي، ټالونه اچول کېږي او کمکيان پکې زانگي. د دې اختر خوښۍ او نمانځنې هم درې ورځې 

وي.

د متن لنډيز: 
کوچنى او لوى اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي. اسالم هم د دغو ورځو 
د لمانځلو امر کړى دى. موږ بايد دغه مبارکې ورځې په ډېر ښه شان سره ولمانځو، لکه 
چې په اخترونو کې  تربگنۍ او خپگانونه هېروو. بايد همدغسې يې په ټول عمر کې هېر 
کړو. موږ افغانان بايد يو بل ته د ورورۍ السونه ورکړو. موږ بايد يو له بل سره مرسته 

وکړو او د سولې او ورورولۍ په فضا کې ژوند تېر کړو.

صدقة الفطر: په پښتو کې ورته سرسايه وايي.

څرگندونې
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الندينيو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وواياست:
١_ مسلمانان په کال کې څو اخترونه لري؟ او نومونه يې کوم دي؟

٢_ کوچنى اختر په کومه مياشت کې وي؟
٣_ لوى اختر په کومه مياشت کې وي؟

٤_ کوچنى او لوى اختر  څه توپير لري؟
٥_ هره الندينۍ کلمه په خپلو کتابچو کې په يوه يوه جمله  کې استعمال کړئ:  

هغه              دغه              چا              څوک              ته
٦_ الندې پوښتنه ولولئ او سم ځواب په نښه کړئ: 

)صدقة الفطر( په کوم وخت کې ورکول کېږي؟
الف: په لوى اختر کې تر لمانځه وروسته

ب: په لوى اختر کې تر لمانځه دمخه
ج: په کوچني اختر کې تر لمانځه دمخه

٧_ الندېني لغتونه معنا او په جملوکې استعمال کړئ!
څاښت، ځنگل، ټال، غوزان، سيالۍ، پخال.

په سبا  اړه لس لس کرښې وليکئ،  په دې  په کلي کې اختر څنگه لمانځل کېږي؟  ستاسو 
يې ټولگي ته راوړئ. ښوونکى دې په انتخابي ډول سبا ته د پنځو تنو ليکنې نورو زده کوونکو ته 

ورکړي او هغوى دې يې د ټولگي په وړاندې ولولي.

کورنۍ دنده

فعاليتونه
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ديارلسم لوست

د افغانستان مېوې

زموږ د گران هېواد افغانستان په بېالبېلو سيمو کې ډول، ډول مېوې پيداکېږي. دا 
مېوې ځانته بېال بېل رنگونه او خوندونه لري.

بهرنيو هېوادونو کې هم  په  يې  ميوې  امله مشهور دى. ځينې  له  مېوو  د  افغانستان 
ځانگړى شهرت لري. هر کال يوه اندازه بېال بېلې مېوې بهرنيو هېوادونو ته استول 

کېږي. د دغو مېوو صادرات د هېواد د اقتصاد په پياوړتيا کې مهمه ونډه لري.
دا دى دلته تاسو ته د هېواد مشهورې مېوې درپېژنو.
n  کومې مېوې هم وچې او هم تازه خوړل کېږي؟

n هغه کومې مېوې دي چې تاسو يې نومونه اورېدلي، خو خوړلي او ليدلي مو نه 
دي؟

ACKU



60

زموږ گران هېواد افغانستان پر نورو بې شمېره مېوو سربېره يو شمېر داسې مېوې لري 
چې سارى يې په نړۍ کې نشته. دغه مېوې دومره خوږې او خوندورې دي چې سيمه ييز او 
نړيوال شهرت لري. په هېواد کې دننه او له هېواد نه بهر بې کچه خوښوونکي او پېرودونکي 
لري. له همدې امله يوه اندازه مېوې بهرنيو هېوادونو ته هم لېږدول کېږي چې پر اقتصادي 

پياوړتيا سربېره زموږ د هېواد په نړيوال شهرت کې هم ونډه لري.
له دغو مېوو څخه انار، انگور، مڼې، بادام، زردالو، پسته، شفتالو، ناک، توتان، غوزان، 

بهي، الوبالو، گيالس، الوچې، خټکي او هندواڼې د يادونې وړ دي.
يو ډول نورې مېوې هم شته چې زموږ هېواد په خاصو سيمو کې په مني او ژمي کې پيدا 
کېږي. له دغو مېوو څخه مالټې، نارنج، ترنج، لوکاټ، امروت، تور املوک، زيړ املوک په 

ننگرهار او خوست کې پيدا کېږي.
مېوو کې  په دغو  کېږي.  لېږل  ته هم  هېوادونو  بهرنيو  مېوې  تازه  يو شمېر  افغانستان  د 

خټکي، هندواڼې، انگور، أنار، غوزان، بادام او پستې د يادونې وړ دي.
په وچو مېوو کې بادام، غوزان، وڅکې )کشمش( پستې او جلغوزي يادوالى شو، دغه 
مېوې د افغانستان شاوخوا هېوادو، امريکا، اروپا او زياته برخه يې د خليج هېوادونو ته لېږل 

کېږي.
پسته: پسته ډېر ډولونه لري چې د هرات، بادغيس، بغالن، کندوز، تخار او يو شمېر 

نورو سيمو په غرونو کې موندل کېږي.
بادام: بادام د افغانستان په شمالي واليتونو کې، لکه: بغالن، کندوز، سمنگان، تخار، 
ډېر  او زيات ډولونه لري چې کاغذي پکې  پيداکېږي  نورو کې  او  فارياب  بلخ، شبرغان، 

شهرت لري او د بيې له پلوه هم تر نورو بادامو لوړه بيه لري.
انار: انار تقريباً د هېواد په ټولو سيمو کې شته، خو د پام وړ سيمې يې کندهار، تگاب او 

تاشقرغان دي. د دغو سيمو انار د نورو سيمو تر انارو زيات شهرت لري.
انگور: انگور هم د هېواد په ډېرو برخو کې شته، خو په کندهار، هرات، پروان او کندوز 

کې د يادونې وړ ډولونه لري.
مڼې: مڼې هم زموږ د هېواد په ډېرو سيمو کې څه ناڅه شته، خو تر ټولو ښې او غوره 

ACKU



61

يې دميدان وردگ، د کابل د شاوخوا او لوگر مڼې دي چې بېروتي يا وکيل خاني، مارلنگ، 
گولډن او نازک بدن يې خورا غوره ډولونه دي.

جلغوزي: جلغوزې په پکتيا او پکتيکا کې شته او لوى، لوى ځنگلونه لري. د کورنيو جگړو 
په اوږدو کې يې زيانونه ليدلي. ونې يې پرې شوي او په حاصالتوکې يې کموالى راغلى.

خټکي: خټکي د افغانستان په ډېرو برخو کې شته، خو د هېواد په شمالي سيمو کې 
يې تر ټولو غوره او ښه ډولونه کرل کېږي. زيات او ښه ډولونه يې په کندوز، بلخ، سمنگان، 

بغالن او تخار کې پيدا کېږي.
يې  کې  کندوز  په  يوازې  لري.  توپير  ناڅه  څه  کې  سيمه  هره  په  ډولونه  خټکيو  د 
عسقالني،  يې  مشهور  او  خواږه  ښه،  ټولو  تر  چې  شته  ډولونه  زيات  ويشتو  پنځه  تر 
)ارکاني(  يو ډول ځانگړى نسل چې  په ډولونو کې  او قندک دي. د خټکيو  غازيخاني 
ورته وايي، تر نورو خټکيو زيات عمر لري، ځکه چې پوستکى يې پرېړ او کلک دى 

او ان تر دې چې د کال تر پايه پورې هم ساتل کېږي.
هندواڼې هم زموږ د هېواد په ختيځو، جنوبي او شمالي واليتونو کې زياتې دي او ښه 
ډولونه يې پيدا کېږي. د بغالن واليت د کيله گي، هلمند او د کندوز د امام صاحب او 

چار درې هندواڼې تر نورو غوره او لويې دي.
غوزان: دا مېوه هم د هېواد په اکثرو سيمو کې پيداکېږي او مختلف ډولونه لري. ښه ډول 
يې کاغذي غوزان بولي چې په کونړ، نورستان، بدخشان او د افغانستان په نورو سيمو کې 

هم موندل کېږي چې بهرنيو هېوادونو ته هم لېږل کېږي.
د متن لنډيز:

که څه هم افغانستان يو غرنى هېواد دى، خو د حاصالتو له پلوه ډېر زيات بډاى او 
شتمن دى. هر ډول حاصالت لري چې ډولونه يې سلگونو ته رسېږي. دغه حاصالت 
نه يوازې دا چې زموږ د خلکو د اړتيا وړ توکي برابروي، بلکې يوه برخه يې د صادراتو 
په توگه بهر ته هم لېږل کېږي. له دغو حاصالتو څخه يو هم مېوې دي چې زښت زيات 
ډولونه لري. دغه مېوې تازه او وچې خوړل کېږي او زموږ د هېواد په پانگه او پېژندگلوۍ 

کې لويه ونډه لري.            
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١_ زده کوونکي دې لوست دکتاب له مخې په وار سره په لوړ اواز ولولي او نور زده کوونکي 
دې غوږ ورته ونيسي.

٢_ زده کوونکي دې په وار سره د يوې يوې مېوې نوم واخلي.
٣_ زده کوونکي دې د هغو مېوو نومونه واخلي چې بهر ته لېږل کېږي.

٤_ يو شمېر زده کوونکي دې په وار سره له متن څخه دوه دوه صفتونه په گوته کړي او 
يو شمېر نور دې دوه دوه خاص نومونه او دوه دوه عام نومونه ووايي.

٥_ الندې تش ځايونه ډک کړئ؟
_ د هېواد مشهور انار په )                           ( کې پيدا کېږي.

_ زموږ د هېواد يو شمېر مېوې لکه )                            ( بهر ته هم لېږل کېږي.
٦_ سم ځواب په نښه کړئ:

جلغوزي:
ب: په بغالن کې پيداکېږي. الف: په کندهار کې پيداکېږي. 

د: په پکتيا او پکتيکا کې پيدا کېږي. ج: په لوگر کې پيداکېږي. 

زده کوونکي دې د هېواد د مشهورو مېوو نومونه او ځايونه په کتابچو کې وليکي او په 
راتلونکي ساعت کې دې يې ټولگيوالو ته واوروي.

کورنۍ دنده

فعاليتونه
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په ټوليزه توگه کالم يا خبرې کول په دوه ډوله دي: نثر او نظم. نظم هغه سنجول شوى 
کالم دى چې وزن او قافيه ولري. نظم د مختلفو واقعاتو په اړه ويل کيږي او ډول، ډول 
واقعات پکې راتالى شي. نظم او نثر دواړه د يوه ولس د ادب مهمې برخې دي او د 
همغه ولس د هويت څرگندونه کوي. په کومه ژبه چې خلک خبرې کوي نثر يې بولي 
خو شاعران د نظم په ژبه غږېږي. دا دى دلته د عبدالحميد مومند ماشوخيل هغه شعر 
راوړو چې هغه پکې له لوى اهلل نه غوښتي دي چې سمې الرې ته يې الرښوونه 

وکړي، صبر، زغم، قناعت او سکون ورپه برخه کړي.
n تاسو د عبدالحميدمومند نوم اوريدلى او په اړه يې څه معلومات لرئ؟

n عبدالحميد مومند څه ډول شاعر او د کومو أثارو خاوند دى؟

څوارلسم لوست 

دعائيه شعر
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قناعت راته عطا کړې زمــــــا ربـــــــــه
ورک زما حــــرص و هوا کړې زمـا ربه

دا سرکښ نس مې سرکوزى کړې په صبر    
         راته ايلــــه دا بــــال کـــــــړې زمــــا ربــه

چې دې نوم په غوږو، واورم سره لمبه شم
هسې ســــوز را کې پيدا کــــړې زمـــا ربه

                                                                  چې مې نشي اضطـراب د چا په ظلم
هــومره صبر و سکون راکړې زما ربه

نـور مې وساتې زبان لـــــه پوچ گويۍ
په خپل وصف مې گويا کړې زما ربه

                                                                           دم قـدم زما سيده لرې په شرع
له لغزشه مې نجا کړې زما ربه

که رضا د ستا د سر او په مال مومم
ژر مې ســـازه دا سودا کړې زما ربه

چې حضرت راوړى دين دى زما دين دى
                                                              کــــــه مې مــــــړ په دا وينا کړي زما ربه

هرچې ستا، ستا د رسول پکې مرضي وي
هغه کار شـــــغل زمـــا کــــړې زمـــــا ربه

د رسول په پاک وجود مې سـتـا قسم دى
                                                             چې قبــــوله دا دعــــا کـــړې زمـــــا ربـه

که حميد خطا دعا کا په غفلت کې
دا خطا دعـــا رسا کړې زمــــــا ربه

د عبدالحميد کليات
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د عبدالحميد مومند لنډه پېژندنه:
د پښتو ژبې پياوړى او نوميالى شاعر عبدالحميد بابا په خټه مومند دى. د نوموړي 
د زېږېدو او مړينې جوتې نېټې نه دي معلومې، خو ژوند يې تر ١١٤٨ هـ ق کال پورې 

يقيني ثابت شوى دى. نوموړى د پيښور په ماشوکگر کې زېږېدلى دى.
عبدالحميد بابا د شعرونو يو ديوان لري چې په )ُدرو مرجان( مشهور دى او تراوسه 
څو څو ځله چاپ او خپور شوى دى. د هغه په کالم کې رنگين خيالي او هنري ښکال 
له ورايه برېښي، ځکه خو ورته د موشگاف لقب هم ورکړى شوى دى. د نوموړي نور 

أثار نيرنگ عشق، شاه و گدا، شرعة االسالم او نور دي.
د حميد بابا مزار د ماشوکگر په هغه لويه هديره کې دى چې د کلي ترڅنگ د خوړ 

پر غاړه جوړه شوې ده.

د متن لنډيز:
عبدالحميد مومند په خپل کالم کې خپل رب ته د دعا السونه پورته کوي او له هغه 
څخه غواړي چې د حرص اوهوا ماده يې له وجوده وباسي او د قناعت برخه وروبښي. 
طاقت  او سکون  د صبر  کې  مقابل  په  ظلم  د  غواړي چې  له خدايه  بابا  عبدالحميد 
ورکړي او په سمه الر يې برابر کړي. حميد بابا خپل اهلل ته دا وعده ورکوي چې زه 
به د حضرت محمد )ص( په دين ټينگ والړ او د هغه پر غوره الر به روان يم. په أخر 
کې وايي چې که حميد په دعا کې غلفت کړى وي، نو ته يې دا خطا رسا کړې او ويې 

بښې. د حميد بابا د شعر دا بيتونه د هغه د ټول شعر لنډيز بللى شو.
ـــــه پــــــوچ گـــويـــۍ ــــــــان ل ـــــې زب ـــــې وســـــات نــــــور م
ـــه ــــې گــــويــــا کـــــړې زمـــــا رب ـــل وصـــــف م ــــه خـــپ پ
ــــرع ش ــــــه  پ ــــــــرې  ل ـــــده  ـــــي س ــــــــا  زم ــــــــدم  ق دم 
ــــه ــــجــــا کــــــــړې زمــــــــا رب ــــزشــــه مــــــې ن ــــغ ــــــه ل ل
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١ـ زده کوونکي دې لوست له ښوونکي نه وروسته په وار سره په لوړ غږ ولولي.
٢ـ زده کوونکي دې په وار سره له متن څخه يو، يو شعر معنا کړي.

٣ـ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په سمو جملوکې وکاروي.
٢- اضطراب ١- قناعت    

٤- شغل  ٣- وصف    
٦- عطا  ٥- ايل    

ـ زده کوونکي دې د شعر مفهوم په څو جملو کې وليکي او د خپلو ټولګيوالو په مخکې 
دې ووايي.

٤ـ زده کوونکي دې په لوست کې نومځري په نښه او په کتابچو کې دې وليکي.
٥ـ زده کوونکي دې دا بيت معنا کړي:

قناعت راته عطا کړې زما ربه
ورک زما حرص و هوا کړې زما ربه

٦ـ له متن څخه خاص نومونه په نښه کړئ او خپلو ملگرو ته يې وواياست.

کورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې دغه شعر ته ورته بل شعر په کتابچو کې وليکي او په بله ورځ 
دې شعر او د هغه مفهوم په ټولګي کې واوروي.

فعاليتونه
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پنځلسم لوست

اپين، چرس، شراب، هېرويين، نسوار، سگرټ او ځينې نور نشه يي توکي )مخدره 
مواد( بلل کېږي. د نشه يي توکو توليدول او کارول د اسالم سپېڅلي دين منع کړي 
له  توکو  يي  نشه  ډول  هر  وکړي،د  په الرښوونو عمل  اسالم  د  بايد  مسلمانان  دي. 
توليد، کارولو او سوداگرۍ څخه ځان وساتي. سگرټ  او نسوار دواړه نشه يي توکي 
دي، خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې يو شمېر وگړي په دې نشه روږدي دي. په دې 

لوست کې يې په زيانونو غږېږو.
n ولې د نشه يي توکو استعمالول حرام دي؟

n پوهېږئ چې سگرټ څکول بدن ته څه زيان رسوي؟

          د سگرټو زيانونه
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سگرټ او نسوار دواړه له تنباکو څخه جوړېږي. تنباکو يو ډول مواد لري چې نېکوتين 

نومېږي. نېکوتين داسې  څيز دى چې د انسان د روږدېدا  المل گرځي.  سگرټ او نسوار 

دواړه نشه يي  توکي دي. له بده مرغه چې زموږ په هېواد کې ډېر وگړي په سگرټ څکولو 

او نسوارو کولو روږدي دي. سگرټ څکوونکي هم خپل ځان ته او هم خپلې کورنۍ او 

ټولنې ته روغتيايي او اقتصادي زيان رسوي. په موټرو، دوکانونو، هوټلونو، دفترونو، پارکونو 

او نورو عامو ځايونو کې سگرټ څکول ډېر ستر اخالقي جرم او فساد دى. د سگرټ لوگى 

نورو وگړو ته هماغومره زيان رسوي، څومره چې  يې څکوونکي ته رسوي.

د سگرټو څکول يا يې د لوگي تنفس کول الندينۍ ستونزې زېږوي:

_ خوله بدبويه کوي

_ غاښونه خرابوي او رنگ يې ژېړوي

_ سږي خرابوي، د لوگي ذرات په تنفسي نلونو کې راغونډېږي او انسان ته نفس تنگي 

يا ساه بندي پيدا کېږي

_ د سترگو د ليدو ځواک کموي

_ معده خرابوي او اشتها کموي

_ د وريو او شونډو طبيعي رنگ خرابوي او ورۍ شنې کوي.

_ عمر راکموي.

وېښتان رژوي.

بدن ستړى او سستوي.

سگرټ څکول پر دغو ستونزو سربېره د وريو، سږو، معدې، ستوني او نورو غړيو د 
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خطري او نه درملېدونکو سرطاني ناروغيو المل هم گرځي. همدارنگه  د دماغي سکتې، 

د زړه حملې او نورې ناروغۍ هم رامنځته کوي.

له  ته  او ډاکټرانو نظر دا دى چې سگرټيانو  ارواپوهانو  اړه د  په  پر سگرټو د روږدېدنې 

اروايي پلوه دا کار په لومړي سر کې د ځان ښودنې او وياړ عمل ښکاري او وروسته  پرې 

روږدي شي.

نشه يي توکي او نشه زموږ ګډ دښمن دى. مخکې له مخکې بايد د دې دښمن مخه 

ونيسو. دې دښمن ته بايد دومره مهلت ورنه کړو چې موږ د ژوندانه له خواږه نعمت څخه 

بې برخې کړي.

د متن لنډيز:
او کارول حرام کړي دي. المل يې دا دى چې  توليدول  توکي  ټول نشه يي  اسالم 
هم روږدي او هم  ټولنې ته مالي او ځاني زيان رسوي. د ټولنې هر وگړى بايد د دې 
کرغېړن عمل مخنيوى وکړي. موږ بايد هڅه وکړو چې خپله ټولنه له دې بدمرغۍ 
څخه خالصه کړو. دا کار به ددې المل شي چې موږ يو ځل بيا نړيوال اعتماد السته 

راوړو.
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_ زده کوونکي دې د متن يو يو پاراگراف په وار سره ولولي.
_ څو کسه زده کوونکي دې د سگرټو په زيانونو لنډې لنډې خبرې وکړي.

الندې جمله ولولئ او سم ځواب په نښه کړئ:
سگرټ څکول:

الف- انسان چاغوي
ب- اشتها زياتوي

د- د ډول ډول ناروغيو المل گرځي
النديني لغتونه د کتاب د پاى وييپانگې په مرسته معنا کړئ:

روږدى المل   وياړ  
کرغېړن روغتيا   ستونى 

هڅه سږي    اورۍ   بدمرغي 
_ تش ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړئ:

سگرټ څکول ............... دي او اسالم ترې مسلمانان ............... کړي دي.
_ په النديني متن کې کومې )ى( گانې راغلي، نومونه يې وښاياست او هره يوه په يوه جمله 

کې وکاروئ:
سگرټ او نسوار دواړه له تنباکو څخه جوړېږي، تنباکو يو ډول مواد لري چې نيکوتين نومېږي. 

نيکوتين داسې څيز دى چې د انسان د روږدېدا المل ګرځي.

کورنۍ دنده

په لوست کې عام او خاص نومونه پيدا او په کتابچو کې يې په جملو کې استعمال کړئ 
او په بل پښتو درسي ساعت کې يې خپلو ټولګيوالو ته واوروئ.

فعاليتونه
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د هرې ژبې ادبيات خپل تاريخي بهير لري. ځينې ادبي  ډولونه يې خپل وي او ځينې 
له نورو څخه اخلي. غزل هم يو شعري ډول دى چې له عربي څخه پښتو او دري ته 
راغلى دى. غزل په پښتو ادبياتو کې هم خپل پرمختيايي پړاوونه وهلي دي. له  څو 

پېړيو راهيسې په پښتو شاعرۍ کې غزل شته او خورا ښه پرمختگ يې کړى دى.
n په پښتو کې تر السه شوى لومړنى غزل د چا دى؟

n په معاصره دوره کې د پښتو غزل د )بابا( لقب چا گټلى دى؟

شپاړسم لوست

پښتو غزل
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غزل هغه شعر ته وايي چې د لومړني بيت دواړه نيم بيتي يې سره هموزنه او هم 
قافيه وي. د نورو بيتونو د دويم نيم بيتي قافيه بايد له لومړني بيت سره برابره وي، خو 

د ټولو وزن بايد سره يو ډول وي.
غزل له پنځو بيتونو څخه تر پنځلسو بيتونو پورې وي. اوس زياتره شاعران هڅه 
بيتونو شمېر يې تر نهو زيات نشي. غزل پخوا غنايي او عشقي  کوي چې د غزل د 
ادبي ډولونو  په  رانغاړي. د پښتو ژبې  مضامين درلودل، خو اوس هر ډول مضامين 
کې غزل له لرغونې دورې څخه تر  معاصرې دورې پورې يو مهم ډول دى. غزل په 
پښتو ادب تاريخ کې بېالبېل  پړاوونه وهلي دي. په هر پړاو کې پکې ژبني، هنري او د 

مضامينو له پلوه تغييرات راغلي دي.
په پښتو ژبه کې لومړنى ترالسه شوى غزل د اکبر زمينداوري دى. اکبر د زمينداور 
اوسېدونکى او د پښتو ادبياتو د لرغونې دورې يو نامتو شاعر دى. د اکبر زمينداوري 
د ژوندانه زمانه د ٧٥٠ هجري قمري کال شاوخوا اټکلوالى شو. د غزل بېلگه يې دا 

ده:

کړم ويل  څه  حيرانيه  له  ځان  خپل   د 
کړ گشت  گلو  په  بورا  لکه  مدام   ما 
کښېږدم لمبه  په  زه  به  لړمون  غماز   د 
بل دى زړه کې  په  اور  مينې  د  ديار  زما 

کړم پټول  پخپله  تل  به  وير  عشق  د 
اوس به ځم په سرتور سر فراق د گل کړم
کړم مل  او  گل  بزم  يار  د  به  هېر  ځنې 
زه به سر و مال ښندم ديد به حاصل کړم

وينې اوښکې  ژاړم  اوره  له  بېلتون  د 
کړم ښندل  سر  د  اشنا  پخپل  اکبر  زه 
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په لرغونې دوره کې شيخ محمد صالح، زرغونې کاکړې، علي سرور لودي او ځينو نورو 
شاعرانو هم د غزل په چوکاټ کې شعرونه ويلي دي.

د پښتو ادبياتو تاريخ له مخې په منځنۍ دوره کې غزل د پخوا په پرتله ښه پرمختگ 
او هم  راخيستي  بېالبېل مضامين  پلوه  له  د موضوع  يې  دوره کې  په دې  کړى دى. 
بابا،  عبدالرحمان  د خوشحال خان خټک،  ته رسېدلى دى.  پوړ  لوړ  هنر  ژبنى  يې 
او خورا ښه غزلونه شته  په شعرونو کې ښه ډېر  نورو شاعرانو  او  عبدالحميد مومند 

دي.
د عبدالحميد مومند يو غزل دا دى:

لکه څنګه چې وويل شول پښتو غزل په لرغونې دوره کې په اتمه هجري پېړۍ کې پيل شو 

او بيا په منځنيو دورو کې د کمال پوړيو ته ورسېد. د روښانيانو په پېر کې ميرزا خان انصاري، 

دولت لواڼى، واصل روښاني او کريمداد د غزل صنف ته پراختيا ورکړه چې زياتره مضامين يې 

تصوفي وو. خوشحال خان خټک او د ده زامنو اشرف خان هجري، عبدالقادر خان خټک د 

غزل صنف نور هم ښکلى کړ او دغه ادبي عنعنه يې ښه وپاللـه. په همدغه دور کې عبدالحميد 

تاســف          پــه  مبتــال  کــړم  مــخ  هغــه 
بې له دې چې يې له سره ځان قربان کړم   
چې مې يار له خوبه ويښ نه کړې نسيمه   
مــا دى ســر ومال وښــکليو تــه نومړى       
چــې پــه مــا د صبــر دم لولــې ناصحه          

چــې يې الس په تاســف مږي يوســف
گڼه نه يې شــته هيڅوک د حســن کف
تلطــف پــه  ورو  پــه  الوځــه  گــوره 
وبــه نــه کــړم لــه دې عهــده تخلــف
خپله خوله ستړې کوې په دا چف چف

که اشــنا د حميــد مرگ وتــه زړه کړى
ACKUپــه ښــه کار کــې دى څه ډيــل و توقف
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مومند او کاظم خان شيدا د غزل هنري ښکال لوړو مدارجو ته ورسوله چې د دوى پيروانو هم 

دغه الره په ښه توګه وپاللـه. 

عبدالحميد مومند او کاظم خان شيدا د خپلې غزليزې شاعرۍ له کبله د زيات شهرت 

خاوندان شول.

رحمان بابا هم د ښو غزل ويونکو شاعرانو له ډلې څخه دى چې غزلې يې زياتې مشهورې 

دي.

د پښتو ادب په معاصره دوره کې پښتو غزل بيا ډېر لوړ پوړ ته رسېدلى دى. په دې دوره 

کې پښتو غزل له هره اړخه پرمختگ کړى دى. د غزل ژبنى اړخ ډېر هنري شوى او هم يې 

ډول ډول مضامين منعکس کړي دي. په دې دوره کې خو ځينې څېرې دومره راځلېدلي 

دي چې د پښتو غزل په بابا يې شهرت موندلى دى، لکه حمزه شينواري ته همدغه لقب 

ورکړى شوى دى او غزل )بابا( يې بولي.

حمزه په خپله دغې موضوع ته په خپل يو شعر کې داسې اشاره کوي:
ــو ســـره دي ــن ــې د حـــــمــزه د وي انــنــګــو ک ــه  پ ســتــا 
کړمه بابا  دې  زه  ځــوان  غـزله  پښتو  د  ــوې  ش تــه 
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دلوست لنډيز:
د نورو ژبو په څېر پښتو ادب هم لرغونى تاريخ لري. غزل په پښتو ادب کې د شعر 
يو ډول  دى. غزل له څو سوه کلونو راهيسې په پښتو ادبياتو کې خورا مهم ځاى نيولى 
دى. په پښتو کې تر ټولو پخوانى تر السه شوى غزل په اتمه  هجري قمري پېړۍ پورې 
اړه لري. دغه غزل د اکبر زمينداوري دى. غزل په پښتو ادب کې هم بېالبېل پړاوونه 
وهلي دي. پښتوغزل اوس مهال د گاونډيو ژبو له معاصر غزل سره د سيالۍ جوگه دى 

او تر نورو ژبو وروسته پاتې نه دى.

   

فعاليتونه

الندينيو پوښتنو ته بشپړ ځوابونه وواياست:
_ غزل له څو نه تر څو پورې بيتونه لري؟

_ پخوا د غزل موضوع څه وه؟
_ اوس پښتو غزل کوم موضوعات رانغاړي؟

_ د پښتو لومړنى تر السه شوى غزل د چا دى؟
_ په معاصره دوره کې څوک د پښتو غزل په بابا مشهور دى؟

_ که يو شعر شل بيتونه ولري او د لومړي بيت دوه نيم بيتي يې هم قافيه نه وي غزل 
ورته ويالى شو که نه؟

الندينى متن له ځان سره ولولئ، درې خاص نومونه پکې پيدا کړئ او په کتابچو کې يې 
په جملو کې استعمال کړئ:
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د پښتو ادبياتو تاريخ په منځنۍ دوره کې غزل د پخوا په پرتله ښه پرمختگ کړى دى. په 
دې دوره کې يې د موضوع له پلوه بېالبېل مضامين راخيستي دي او هم يې ژبنى هنر لوړ 
پوړ ته رسېدلى دى. د خوشحال خان خټک، عبدالرحمان بابا، عبدالحميد مومند او نورو 

شاعرانو په شعرونو کې ښه ډېر او خورا ښه غزلونه شته.

الندينى متن ولولئ او صفتونه پکې پيدا کړئ او بيا يې په جملو کې وکاروئ.
_ زمري د سپين کاغذ پر مخ په تور قلم يو ليک وکېښ.

_ وږمې له برې چينې څخه يخې اوبه راوړې.
_ گاللۍ په رڼه هنداره کې خپل مخ وليد.

او هر بيت دې معنا  په متن کې راغلي غزلونه ولولي  په وار سره  _ زده کوونکي دې 
کړي.

نومونه يې  تنو  پنځه  په منځنۍ دوره کې مشهور غزل ويونکي شاعران کوم دي؟ د   _
وليکئ.

...................................... :١: .................................. ٢
...................................... :٣: ................................. ٤

................................. :٥
يې  نومونه  ورکړه،  وده  شاعرانو  کومو  ته  غزل  پښتو  وروسته  زمينداوري  اکبر  تر   _

واخلئ:

بابا هغه غزل چې په دې کتاب کې راغلى دى، ټول په خپلو کتابچو کې  د حمزه 
وليکئ او بيا يې مفهوم په روان نثر وليکئ.

کورنۍ دنده
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افغانان که ننگيالي پلرونه لري، نو ننگيالۍ ميندې هم لري. زموږ د هېواد وياړمن 
تاريخ دننگياليو مېړونو تر څنگه د ننگياليو مېرمنو  په کارنامو هم ډک دى. د دې 
او  تلپاتې  تاريخونو کې  ادبي  او  په سياسي  ننگياليو مېرمنو کارنامې زموږ  او  مېړنيو 

خوندي دي.مېرمن عينو هم له دغو مېرمنو څخه ده.
n د خپل هېواد د څو ننگياليو مېرمنو نومونه واخلئ؟

n مېرمن عينو د کوم پاچا په وخت کې ژوند کاوه؟

اووه لسم لوست

مېرمن عينو
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د کندهار ښار ته نژدې يو کارېز دى چې د ))عينو کارېز(( يې بولي. عينو يوه ننگيالۍ 
پښتنه مېرمن وه چې د احمد شاه بابا د پاچاهۍ په وخت کې يې ژوند کاوه.

وايي يو وخت چې احمد شاه بابا د هندوستان په يوه سفر تللو، د دې مېرمنې مېړه هم 
په هغو عسکرو کې و چې له احمد شاه بابا سره تلل. احمد شاه بابا له سفره بېرته بريالى 
راوگرځېد. لښکر چې د کندهار ښار ته نژدې راورسېد، شپه شوه.  هغه امر وکړ چې همدلته 
شپه تېره کړي او سبا د ورځې په ښه شان او شوکت ښار ته ننوځي. د مېرمن عينو مېړه د 
شپې لخوا  له نورو لښکرو څخه پټ خپل کور ته الړ،د کور دروازه يې وټکوله.  مېرمن 

عينو دروازې ته ورغله، ويې پوښتل: څوک يې؟ 
سپاهي خپل ځان وروپېژاند، هغې مېرمنې بيا وپوښته: څنگه راغلې؟ احمد شاه بابا څه 

شو؟ لښکر مو بريالى شو؟
مېړه يې وويل: که مو لښکر بريالى شوى نه واى، نو زه به هم تا ته ژوندى نه واى راغلى، 

د پښتنو لويه سوبه په برخه شوې ده...
عينو بيا پوښتنه وکړه: نو ته ولې يوازې راغلې؟ نور لښکر څه شو؟

مېړه ورته وويل: د بابا په امر لښکر ښار ته نژدې پروت دى چې سبا د ورځې په رڼا کې 
ښار ته ننوځي. زه ستا مينې ناکرار کړم او تر هغو د مخه راغلم، اوس ژر دروازه راخالصه 

کړه چې سره ووينو...
عينو ورته وويل: ته تر چا نازولى وې چې ملگري دې پرېښودل او د بابا د امر پر خالف 
را دمخه شوې، ماته راغلې؟ أيا ستا نورو ملگرو ښځې نه درلودې؟ او که يې په سينو کې 

زړونه نه وو؟
دا ټول وو؛ خو هغو نه غوښتل چې د بابا د امر مخالفت وکړي...

دى،  پېغور  لوى  ډېر  دا  وايي!؟  به څه  ماته  مېرمنې خبرې شي،  پښتنې  نورې  سبا  که 
هېڅکله تاته دروازه نه بېرته کوم، ځه والړ شه! تر هغو زما ليدل پر تا حرام دي چې بېرته الړ 

نه شې او سبا د احمد شاه بابا تر بېرغ الندې له خپلو نورو ملگرو سره يو ځاى رانه شې.
د عينو مېړه د خپلې ننگيالۍ مېرمنې له پېغوره وشرمېد، بېرته والړ، خو خېمې ته نژدې 
څوکيدارانو ونيو او سبا ته يې د احمد شاه بابا مخې ته وروست.  څوکيدارانوعرض وکړ چې 

دا سپاهي له اجازې پرته د شپې کور ته تللى و.
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يې  ټول  وو  اورېدلي  او  ليدلي  څه  وکړه، عسکر چې   ځنې  پوښتنه  بابا  شاه  احمد 
احمد شاه بابا ته وويل.

احمد شاه بابا د هغې پښتنې مېرمنې پر پښتنواله او افغاني احساس باندې شاباسى ووايه. 
د هغې په درناوي يې د دې عسکر گناه هم وبخښله. مېرمن عينو ته يې يو کارېز ور وباښه 
چې تراوسه د ))عينو کارېز(( په نامه مشهور دى. دا کارېز د کندهار ښار لمر خاته ته د يو پړاو 

په واټن لېرې پروت دى.

د متن لنډيز:
غيرت او همت په هر انسان )ښځه او نر دواړو( کې وي. په افغاني ټولنه کې په هر ډگر کې 
داسې مېرمنې تېرې شوې دي چې موږ يې اوس پر کارنامو وياړو. مېرمن عينو له دغو مېرمنو 
څخه يوه وه. مېرمن عينو دا نه خوښوله چې مېړه يې د خپل پاچا له امره سر وغړوي؛ نو ځکه  
مېرمن عينو هغه ته ور بېرته نه کړ. احمدشاه بابا چې په پېښه خبر شو، مېرمن عينو ته يې د هغې 

د لوړ احساس او هېواد دوستۍ په درناوي کې يو کارېز وروباښه.

فعاليتونه

-  د پورتنۍ کيسې لنډيز په خپلو الفاظو کې وواياست.
وواياست: لنډ ځوابونه  لنډ  ته  پوښتنو  الندينيو 

-  مېرمن عينو خپل مېړه ته ور  بېرته کړ که نه؟ 
-  احمدشاه بابا عينو ته څه شى ور وباښه؟

-  احمدشاه بابا د کوم ځاى له سفره راستون شوى و؟ 
الندې متن په غور سره واورئ او بيا پوښتنوته ځوابونه وواياست:

وايي يو وخت چې احمد شاه بابا د هندوستان په يوه سفر تللو، د دې مېرمنې مېړه 
هم په هغو عسکرو کې و چې له احمد شاه بابا سره تلل. احمد شاه بابا له سفره 
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شوه.  شپه  راورسېد،  نژدې  ته  ښار  کندهار  د  لښکر چې  راوگرځېد.  بريالى  بېرته 
هغه امر وکړ چې همدلته شپه تېره کړي او سبا د ورځې په ښه شان او شوکت ښار 
ته ننوځي. د مېرمن عينو مېړه  له نورو لښکرو څخه پټ خپل کور ته الړ،د کور 

دروازه يې وټکوله. مېرمن عينو دروازې ته ورغله، ويې پوښتل: څوک يې؟ 
-  د احمدشاه بابا لښکر چې ښار ته نژدې راورسېد، احمد شاه بابا هلته  ولې د 

امر وکړ؟ تېرولو  شپې 
-  مېرمن عينو خپل مېړه ته ور بېرته کړ؟ بشپړ ځواب وواياست.

-  احمد شاه بابا کوم لوري ته په سفر تللى و؟
-  څوک په پټه کور ته الړ؟

تاسو که د کومې تکړه ښځې يا نجلۍ په هکله کومه کيسه اورېدلي وي په څو کرښو 
کې يې وليکئ. يا له خپل مور و پالر څخه  د خپل کلي يا شاوخوا کومې تکړه مېرمنې 

په اړه پوښتنه وکړئ او بيا يې وليکئ.

تېښته

وايي د سقراط په وختونو کې يو سړى د جنگ له ډگره وتښتېد، سقراط ورته وويل: 
دا ډېر شرم دى!

هغه سړي وويل: که دا شرم قبول نه کړم نو مرگ دى!
سقراط وويل: ژوند هغه وخت ښه وي چې وروسته شرافت لري. که دا نه وي، نو تر 

بې شرافته ژوند مرگ ښه دى!

کورنۍ دنده
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جـرگه   

انسانان په خپل ژوند کې د يوه ځانگړي نظم او قانون تابع دي او که داسې نه وي؛ نو گډوډي او 
پرېشاني رامنځته کېږي او خبره زور او تېري ته رسي، چې په نتيجه کې ټولنيز ارزښتونه له منځه 
ځي او نابرابري رامنځته کېږي او يو د بل حقونه تر پښو الندې کوي. ددې لپاره چې د گډوډيو 
او نابرابريو مخه ونيول شي او په ټولنه کې نظم راشي؛ نو يو لړ خاص قوانين رامنځته شوي دي 
چې مدني او اساسي قوانين يې بولي. وگړي مکلف دي چې له هغو څخه پيروي وکړي. ددې 
تر څنگ د قبيلو، قومونو او خېلونو دوديز او عنعنوي تگالرې، ولسي نرخونه او قوانين هم شته 
چې د جرگې او مرکې په نامه يادېږي او په سختو شرايطو کې لويې ستونزې د همدغو جرگو او 

مرکو له الرې هوارېږي. دا دى په دې لوست کې تاسو ته د جرگې په اړه معلومات درکوو:
n تاسو جرگه پېژنئ؟ په اړه يې خپلو ملگرو ته خبرې وکړئ!

n ستاسو په کلي کې مشرانو کله جرگه جوړه کړې ده؟ که يې جوړه کړې وي، نو د 
څه په اړه وه او پرېکړې يې څه وې؟

اتلسم لوست
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جرگه په پښتو کې يو ډېر ستر او ارزښتمن دستور دى چې د پښتون ولس له ژوند سره تړلى 
دى. دوى ددغه منلي دود او عنعنې په برکت خپلمنځي ستونزې، لويې شخړې او جنگونه په 
او  لري  ارزښت  او ستر  لوى  ډېر  کبله دغه دود  له همدې  بدلې کړي دي.  امن  او  روغه جوړه 

پښتانه ورته په درنه سترگه گوري.
کله چې څو کسان په پېښه باندې د بحث او پرېکړې لپاره سره راغونډ شي، دې ته پښتون 

ولس جرگه وايي او په محاوره کې يې جرگه کېدل بولي او يا وايي چې:
جرگه شول، په جرگه سره کېناستل يا جرگې ته سره کېناستل.

په بله ژبه او اصطالح سره داسې هم وايي چې: )فالنى او فالنى سره جرگه شول(. ځينې 
پښتانه د جرگې د کلمې سره دويمه کلمه )مرکه( هم استعمالوي لکه چې وايي:

جرگه او مرکه يې جوړه کړه. مرکه په اصل کې هغه وړه غونډه ده چې د ځينو کوچنيو پېښو 
او ستونزو لپاره جوړېږي. )مرکچيان( دومره زيات نه وي، څو کسه وي، وړه شانې غونډه وي او په 
ځانگړې موضوع باندې خبرې کوي؛ حال دا چې جرگه لويه غونډه وي او د خلکو شمېر پکې 

زيات وي او پر مهمو پېښو باندې خبرې کوي.
په بل عبارت: جرگه د سال مشورې يو ډول دى چې لويې پېښې فيصله کوي، خو مرکه د 

ځينو کوچنيو پېښو د پرېکړو غونډه وي.
هغه قومي غونډې چې د پرېکړې واک ولري او حکم يې د منلو وړ وي، جرگه ورته وايي. 
د جرگې او مرکې مفهوم يو دى؛ خو په ځانگړي ډول جرگه هغه لويه غونډه ده چې د خېلونو 

مشران پکې راټولېږي او د لويو قومي پېښو په اړه پرېکړې کوي.
جرگه په ښکاره جوړېږي او په جرگه والو سربېره عام خلک هم پکې گډون کوي چې د 
قبيلوي  له  لپاره  نو د هغوى  په دغه وخت کې که څوک نظم خرابوي،  جرگې خبرې واوري. 
قوانينو سره سم ټاکلې جزاگانې شته. جرگه په هر مهم او ضروري وخت کې جوړېږي او فيصله 

يې ټولو ته د منلو وړ وي.
د  جرگه  لومړۍ  لري.  شهرت  او  اهميت  تاريخي  جرگې  لويې  دوې  کې  هېواد  په  زموږ 
ميرويس نيکه په وخت کې د )مانجې( جرگه وه چې په ١١١٩ هـ ق )١٧٠٩ز( کال کې جوړه 
د  يې  ته  نيکه  ميرويس  او  و  کړى  گډون  پکې  مشرانو  خېلونو  افغان  شمېر  لوى  يو  وه،  شوې 

)گرگين( پر خالف د ستر قيام او مقابلې اجازه ورکړې وه.

ACKU



83

گډون  افغانانو  زيات شمېر  وه چې  )شېر سرخ( کې جوړه شوې  په  کندهار  د  دويمه جرگه 
پکې کړى و چې په پايله کې يې احمد شاه بابا د هېواد د پاچا په توگه وټاکه.

په جرگه کې هر غړى د سپين ږيري په نامه يادېږي او مشر هم ورته وايي. جرگه کوم خاص 
مشر نه لري؛ بلکې غړي يې په مساوي شرايطو سره کښېني، په جرگه کې غړي په دايروي شکل 

کښېني چې د پورته او ښکته امتياز او غوره والى پکې نه وي.
ددې لپاره چې په جرگه کې دواړه خواوې سرغړونه ونه کړي؛ يو څه نقدې پيسې، ټوپک او 
نور شيان ورڅخه د )مچلگې يا مچلغې( په نامه اخلي چې د تضمين بڼه لري. په پښتو ادب کې 
شاعرانو هم د جرگې په اړه شعرونه ويلي او د جرگې درنښت او اهميت يې بيان کړى دى. جرگې 
په هغو وروسته پاتې ټولنو کې چې دولتونه او حکومتونه پکې پوره واکمن نه دي، د ولسي نرخونو 
د پلي کولو لپاره مهمه ونډه لري؛ خو په لويو ملي مسايلو او په سترو ملي پرېکړو کې د لويو او ملي 
جرگو ونډه ډېره مهمه ده. لويه جرگه د افغانستان د تاريخ يوه نه هېرېدونکې برخه ده. د افغانستان 
په اساسي قوانينو کې هم لويه جرگه د يوې دايمي موسسې په عنوان ثبت شوې ده چې د سترو ملي 

پرېکړو لپاره غونډې جوړوي.
لويه جرگه د افغانستان د لويو ستونزو د هوارولو او سترو ملي پرېکړو تر ټولو لوړه موسسه 

ده.

د متن لنډيز:
جرگه په پښتني دود کې د ستونزو او شخړو د هوارولو يوازينۍ او مؤثره الره ده. جرگه د ډېرو 
پخوا زمانو راهيسې د پښتنو د ژوند له پيل څخه ورسره ملگرې ده او د زمانې په تېرېدو سره يې بيا 
هم خپل اهميت له السه نه دى ورکړى. کله چې په پښتنو کې يوه پېښه سخته شي او د حل الره 
يې گرانه برېښي، نو جرگه يې پرېکړه کوي. جرگه په ټولو قومونو او خېلونو کې شته او د ضرورت 
په وخت کې جرگه جوړوي. د جرگې غړي عموماً مشران، سپين ږيري او مخور خلک وي. د 
جرگې پرېکړه قطعي او اخري فيصله ده او سرغړاوى ترې نه منل کېږي. زموږ په تاريخ کې دوې 
لويې جرگې تېرې شوي چې يوه يې د ميرويس نيکه په وخت کې د )گرگين( سره د مقابلې لپاره 

جوړه شوې وه او په بله کې احمد شاه بابا د پاچا په توگه وټاکل شو.
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١. زده کوونکي دې لوست له ښووونکي وروسته په چوپه خوله له ځانه سره ولولي؛ 
مرسته  نه  ښوونکي  له  کې  حلولو  په  دې  بيا  او  کړي  نښه  په  پنسل  په  دې  ځايونه  مشکل 

وغواړي.
٢. زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروي:

کمزورى          مکلف          صالحيت          دود          تضمين          هواروي
٣. د ميرويس نيکه په وخت کې جرگه د څه لپاره او چېرته جوړه شوې وه؟ خبرې 

پرې وکړئ!
٤. ښوونکى دې د متن يوه لنډه برخه وټاکي او د امالء په توگه دې پر زده کوونکو کار 

وکړي.
٥. د احمد شاه بابا په وخت کې جرگې څه وکړل؟ خبرې پرې وکړئ!

٦. مرکچيان په جرگه کې څه رول لري؟
٧. په متن کې شپږ نومځري پيدا کړئ او جملې ترې جوړې کړئ؟

٨. الندې تش ځايونه ډک کړئ:
- لومړۍ لويه جرگه د ............ په وخت کې په ............ جوړه شوې وه.
- دويمه لويه جرگه د ............ په وخت کې په ............ جوړه شوې وه.

کورنۍ دنده

زده کوونکي دې د جرگې او مرکې په اړه لنډه ليکنه وکړي او سبا ته دې په ټولگي کې 
خپلو ملگرو ته واوروي.

فعاليتونه
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انسان له پخوا څخه د خپل ژوندانه د هوساينې لپاره هلې ځلې پيل کړې دي. دغه 
هلې ځلې تراوسه را روانې دي او تر هغه به روانې وي، ترڅو چې انسان د ځمکې 
پر مخ ژوند کوي. د انساني ژوند په هوساينه کې چاپېريال ستر ارزښت لري. موږ بايد 

د چاپېريال په اهميت پوه شو او نور هم پرې پوه کړو.
n  پاک او سمسور چاپېريال په انساني ژوند کې څه ارزښت لري؟

n  که چاپېريال ککړ وي، زموږ ژوندانه ته څه گواښونه پېښوالى شي؟

نولسم لوست

چاپېريال پاک ساتل
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د انساني ژوند په هوساينه او اوږدېدا کې پاک اوسمسور چاپېريال ډېر ارزښت لري. 
هوا، اوبه، خواړه، ونې، بوټي، ځنگلونه، کروندې، چمنونه، ورشوگانې، غرونه، دښتې، 
د  انسانانو  د  هرڅه  چاپېريال  د   اهلل يادېږي.  نامه  په  چاپېريال  د  نور  او  مرغان  ژوي، 

هوساينې او گټې اخيستنې لپاره پيدا کړي دي.
افغانستان ډېر گڼ ځنگلونه، ښېرازه څړځايونه، څپاند سيندونه او خورا ښکلې سمسورې 
درې لري. دکونړ، نورستان او پکتيا طبيعي ځنگلونه يې ځانگړى شهرت لري. دغه ځنگلونه 
ډول ډول ونې لري. زموږ دهېواد غرونه، دښتې اوځنگلونه ډول ډول بوټي او واښه هم لري. 
ونې او بوټي د سيمو د ښکال او ښېرازۍ سبب گرځي. په ونو او بوټو کې ډول ډول مرغان 

هم ژوند کوي. موږ د ځينو دغو مرغانو له غوښو څخه گټه اخلو.
له چاپېريال څخه ټول انسانان گټه اخلي. ساتنه يې په ټولو وگړو پورې اړه لري؛ نو ټول 
وگړي يې بايد په ساتنه او ژغورنه کې ونډه واخلي. د چاپېريال ځينې څيزونه لکه: کور، 
کرونده، بڼ، صنعت او نور په وگړو پورې اړه لري. دغه څيزونه څه ناڅه له نورې ټولنې 

سره هم اړيکه پيدا کوي. د دغو څيزونو گټه يا زيان انساني ټولنې ته رسېدالى شي.
د ټولنې د يوه غړي په توگه هر انسان اړ دى چې د چاپېريال په پاک ساتنه، ژغورنه او 
ښېرازۍکې د مسووليت له مخې هڅې وکړي. انسان بايد د چاپېريال هغه توازن وساتي 
چې اهلل يې هم دساتنې ټينگار کړى دى. داسې عمل ونه کړي او داسې څيزونه توليد 

نه کړي چې چاپېريال ته زيان ورسوي.
که له چاپېريال څخه په سمه توگه گټه واخيستل شي، روغتيايي اسانتياوې ډېرېږي او 
انساني ژوند هوسا کېږي. پر عکس يې که له چاپېريال څخه په ناسمه توگه گټه واخيستل شي، 

روغتيايي ستونزې رامنځته کېږي او انسان ال څه چې د ټولو ژويو ژوند هم ناارامېږي.
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ونې، بوټي، ځنگلونه او ورشوگانې د هوا په پاکوالي او يخوالي کې ډېر ارزښت لري. 
واسطه  په  بوټو  او  ونو  د  ککړوي،  هوا  چې  غازونه  ضررناک  نور  او  لوگي  دوړې،  هغه 
جذبېږي. له ونو او بوټو څخه د انساني او حيواني خوړو په توگه گټه اخيستل کېږي. د 
ودانيو او سون د لرگيو لپاره ترې کار اخيستل کېږي. د اوبو په زېرمه کولو او ساتلو  کې 
ډېر رول لري. د ژويو او مرغانو استوگنځايونه برابروي. له سيوري يې انسانان او ژوي گټه 

اخلي.
بايد د  نېکمرغه وي،  او  راتلونکي نسل ژوند هوسا  اوزموږ د  لپاره چې زموږ  د دې 
خپل چاپېريال په  ژغورنه او پاک ساتنه کې  له نورو هېوادوالو سره څنگ په څنگ په 

اخالص کارنده ونډه واخلو.

د متن لنډيز:
غرونه،  دښتې،  کروندې،  ځنگلونه،  اوبه،  هوا،  لکه:  څيزونه  ټول  شاوخوا  زموږ 
ژوي، مرغان او نور... د چاپېريال په نامه يادېږي. چاپېريال په ټولو وګړو پورې اړه لري 
ځکه انسان پکې ژوند کوي او گټه ترې اخلي. موږ ته الزمه ده چې چاپېريال پاک وساتو 
او سمه گټه ورڅخه واخلو. هر چېرته چې چاپېريال سمسور اوپاک وي، هلته ناروغۍ 
لږې وي. سمسور چاپېريال وگړو ته بوختياوې پيدا کوي. سمسور چاپېريال ته د تفرېح 
او ساعت تېرۍ لپاره ډېر وگړي او سيالنيان ورځي. له دې الرې د سيمې وگړو ته کار 

او بوختياوې پيدا کوي. 
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کسه  څو  دې  بيا  ولولي،  خوله  پټه  په  متن  کوونکي  زده  دې  وروسته  ښوونکي  تر   _١
ولولي. ته  ټولگيوالو  متن  وار  په  وار  کوونکي  زده 

٢_ هر زده کوونکى دې په خپل وار په متن کې يو نوى لغت  ومومي او بيا دې يې په جمله 
کې وکاروي.

٣- الندې لغاتونه او معناوې يې  ليکل شوي دي، لومړى يې په کتابچو کې وليکئ او بيا هر 
لغت له اړوندې معنا سره د کرښې په وسيله ونښلوئ:

ښکلې، ښېرازه ١. هوساينه     
مشهورتيا ٢. سمسور     

ارامي ٣. ژوي      
ژوندي، ساکښ ٤. شهرت     

صداقت ٥. ژغورنه     
رابطه ٦. ونډه      
ساتنه ٧. اړيکه      
برخه ٨. اخالص     

٤- زده کوونکي دې د الندې لغتونو متضاد لغتونه پيدا او وليکي.
سمسور               ککړ               اوبه
هوسا               پاک               روغتيا

٤_ په متن کې  ورته او  متضاد لغتونه پيدا کړئ او په شفاهي توگه يې خپلو ملگرو ته 
ووايئ!

د خپل چاپېريال د لسو ژويو، پنځو ونو او درې ښځينه مرغانو نومونه وليکئ.

فعاليتونه

کورنۍ دنده
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شلم لوست

پرې وشي. هغه  کېږي چې خبرې  زده  ژبه هغه وخت  او  کېږي  ژبه  په  او خبرې  غږېده 
مفاهيم او کلمې چې په ژبه ويل کېږي، که بيا بيا تکرار شي، نو ذهن ته په اسانه سپارل 

کېږي، ځکه چې خبرې اترې د ژبې د زده کولو يوه ښه او اسانه الر ده.
د دې ترڅنگ د غوږ نيولو او  بيا بيا ليکلو له الرې هم ژبه په اسانۍ زده کېږي.

څومره چې يوه موضوع يا لوست په غور ولولو، په غور ورته غوږ ونيسو او په غور  يې بيا 
بيا وليکو، په همغه اندازه يې ژر زده کوو.

n  يوه ژبه څنګه زده کېږي؟
n  د ژبو زده کول څه گټه لري؟

اخيستونکى او پلورونکى
)محاوره(
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اخيستونکى: السالم عليکم!
- خرڅوونکى: وعليکم السالم. ستړى مه شې!

- خداى دې خېر درکړي. يو څه شيان مې پکار دي.
_ څه شى دې پکار دي؟

_ ښې وريجې لرې؟
_ ښې ورېجې هم شته او ارزانه هم لرم.
_ ښې وريجې يو من په څو افغانۍ دي؟
_ ستا لپاره په درې سوه پنځوس افغانۍ.

_ ښه نو له دغو ښو وريجو پنځه منه وتله!
_ نور څه پکار دي؟
_ اوبلن غوړي لرې؟

_ ولې نه! اوبلن غوړي هم لرم.
_ د کوم ځاى غوړي دي؟

_ زموږ د خپل هېواد غوړي دي چې کولسترول  نه لري او روغتيا ته هم زيان نه رسوي.
_ وزن يې څومره دى؟

_ مختلف وزنونه لري. له يوه ليتر څخه نيولې بيا تر لسو ليترو پورې لرم.
_ د لسو ليترو بيه څو افغانۍ ده؟

_ شپږ سوه پنځه اتيا افغانۍ.
_ ښه نو يو لس ليتره ډبى يې راواخله!

_ نور وايه، بل کوم څيز راواخلم؟
_ اوړه لرې؟

_ هو ډېر ښه اوړه لرم
_ يوه بوجۍ اوړه هم راکړه!
_ څو منۍ بوجۍ غواړې؟
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_ ته څو منۍ بوجۍ لرې؟
_ زما سره لويې څوارلس منۍ بوجۍ  هم شته او اووه منۍ بوجۍ هم لرم. کومه يوه يې 

غواړې؟
د څوارلس منۍ بوجۍ بيه څو ده؟

_ په دوه زره او پنځه سوه افغانۍ.
_ دوه بوجۍ راواخله.

_ سمه ده، نور څه شى غواړې؟
_ هو، چڼې )نخود( مې هم پکار دي؛ خو من يې په څو دي؟

_ په درې سوه افغانۍ
_ څومره وتلم؟

_ پنځه منه چڼې هم وتله.
_ پام کوه گوره چې په نرخ کې زياتى راسره ونه کړې او شيان راباندې گران ونه پلورې!

_ بې غمه اوسه، سودا يوسه بيا يې په بل ځاى کې هم بيه کړه.
_ ټوکه مې وکړه چې خپه نشې!

_ نه! ولې به خپه کېږم. زه هم پوه شوم چې ټوکه دې وکړه.
- روپۍ يې جمع کړه!

- سمه ده.

١_ زده کوونکي دې په پورته مرکه کې ضميرونه په نښه کړي او ودې وايي چې کوم ضميرونه 
دي.

٢_ يو زده کوونکى دې دوکاندار او بل دې اخيستونکى شي او متن دې د کتاب له مخې د 
خبرو اترو په بڼه ولولي.

فعاليتونه
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٣_ زده کوونکي دې په متن کې نومونه پيدا کړي او ودې وايي چې کوم نومونه دي.

٤_ دوه زده کوونکي دې د دوکاندار او اخيستونکي په توگه خبرې وکړي او د اړتيا وړ شيان 
دې واخلي.

٥_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملوکې وکاروي.
٢_ څيز ١_ مايع    
٤_ گران ٣_ نرخ    
٦- چڼې ٥- مفاهيم    
٨- زيان ٧- کولسترول    

٦_ زده کوونکي دې الندې تش ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړي.
- ژبه څنگه په اسانۍ سره )                              ( کوالى شو؟

- که ژبه مو نه وي زده، نو څه ډول )                                       ( به ولرو؟

٧_ زده کوونکي دې د الندې کلمو مترادفې کلمې پيدا کړي او په کتابچو کې دې وليکي.
٤_ وېشل ٣_ تيار  ٢_ بيه   ١_ بې غمه 

زده کوونکي دې د لوست د متن په څېر په لسو کرښو کې د کتاب اخيستونکي او پلورونکي 
ترمنځ خبرې اترې )محاوره( وليکي.

کورنۍ دنده
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        ټوکې ټکالې
يوويشتم لوست

ځينې خلک خپلې خبرې پر داسې وينا پيلوي چې د اورېدونکو پام ځانته راوگرځوي 
او د ده خبرو ته په غور غوږ کېښودل شي. دا ډول خلک زيار باسي چې د مشرانو 
له ويناوو، متلونو او ټوکو ټکالو څخه کار واخلي، ځکه چې د ولسي ادبياتو په دغو 
ډولونو کې لطافت، ظرافت او زړه راښکون وي. په دې لوست کې د ټوکو ټکالو په 

برخه کې معلومات لولو.
n  په تاسو کې کوم يو ټوکې ويالى شي؟ خپلو ملگرو ته يوه ټوکه واوروئ!

n  ټوکې يوازې په نثر وي که په نظم هم وي؟
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ټوکې ټکالى زموږ د ولسي ادب يوه برخه ده. ټوکې ټکالې هم زموږ په ولسي ادب کې 
ارزښتناک ځاى لري. د لنډيو په څېر ځانگړي ويونکي او ليکوال نه لري؛ نو ځکه خو د 

ټول ولس شريک مال گڼل کېږي.
ټوکې ټکالې کليوال، سيمه ييز او  په ملي کچه ويونکي لري چې ځينې خلک يې د 
خوشحاليو په لويو او وړو غونډو کې رابولي او د دغه هنر په څرگندولو د غونډې خلک 
خندوي او خوشحال يې ساتي. ټوکې يوازې د خندا لپاره نه وي، بلکې د خندا تر څنگه يو 

عبرت هم لري چې انسان ترې د ژوندانه د چارو په سمون کې گټه اخيستالى شي.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د اکثرو خلکو ټوکې زده وي، خو ځينې سيمې خاص ټوکې 
ويونکى لري چې په  ودونو او نو رو ښاديو کې يې خلک راغواړي او خپلې ښادۍ ته پرې 

الزياته خوشحالي وربښي.
هغه څوک چې ټوکې يې زده وي او دغه فن پرمخ بيايي )ټوکمار( ورته وايي. ټوکمار په 

خلکو کې  زيات مشهور وي.
کله، کله داسې هم کېږي چې د يوې سيمې ټوکمار د بلې سيمې له ټوکمار سره په سيالۍ 

ټوکې وايي او په ځانگړي ډول هم د دوو کسو ترمنځ ټوکې ويل کېږي.
په دغسې سياليو او مسابقو کې چې په ښاديو کې ترسره کېږي، گټونکي ته نقدې پيسې، 
په  ټوکمار  د  توگه ورکول کېږي چې  په   ارزښتناک شيان د جايزې  نور  او  لونگۍ، جامې 

تشويق، شهرت او محبوبيت کې اغېزه لري. 
په ورځني ژوند کې د ستړيا د لېرې کولو او له خواشينۍ څخه د پام اړولو لپاره هم خلک 

ټوکې وايي دلته څو ټوکې د بېلگې په توگه راوړو:
بوډۍ

يوه بوډۍ ښځه موټر ته وختله، لږه شېبه وروسته يې له يوې سورلۍ ځنې پوښتنه وکړه 
چې زويه! دا موټر خو به ټکر نه کوي؟

سورلۍ په ډېره حيرانتيا وپوښتل چې ولې؟
بوډۍ ورته وويل: زما سره څو دانې هگۍ دي چې ماتې نشي.

هوټل
د يوه هوټل په دروازه يې ليکلي وو چې )ډوډۍ ته وخوره پيسې به دې لمسي ورکوي( 

يوه سړي ډوډۍ وخوړه او روان شو. د هوټل شاگرد را ونيو چې پيسې راکړه!
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سړي ورته په غوسه وويل: ټگانو او درواغجنو! خلک دوکه کوئ او په چل ترې پيسې لوټئ.
شاگرد ورته وويل: څنگه؟

سړي ورته وويل: په دروازه مو څه ليکلي؟
شاگرد ورته وويل: موږ دوکه نه کوو، ستا نيکه دلته ډوډۍ خوړلې وه، پيسې به يې اوس 

ته ورکوې.
کب پلورونکى

يو سړى د کب پلورونکي دوکان ته ورغى، يوه  کب ته يې خوله ورنژدې کړه. دوکاندار  
په ملنډو پوښتنه ځنې وکړه چې څه دې ترې وپوښتل؟

سړي ورته وويل:  زوى مې سيند وړى دى د هغه پوښتنه مې ځنې وکړه چې ليدلى، خو 
به يې نه وي.

دوکاندار ورته وويل، نو څه يې درته وويل؟
هغه ځواب ورکړ:  راته ويې ويل چې ماته پته نشته، ځکه چې ستا د زوى يوه اونۍ کېږي 

چې سيند وړى او زما دا يوه مياشت کېږي چې له سيند نه يې را ايستلى يم.

درويزگر
يوه دروېزگر يوه دروازه وټکوله او أواز يې وکړ چې خېر راوړئ خداى مو وبخښه!

د کور نه ورته  غږ وشو چې څه غواړې؟ دروېزگر  وويل زړې جامې. کور واال  ورته  وويل 
نشته.دروېزگر په دويم ځل اوړه وغوښتل. ورته وويل شول چې نشته. په درېم ځل يې نغدې پيسې 
وغوښتې. دا ځل هم ورته د کور نه غږ شو چې نشته. دروېزگر په غوسه شو او کور واال  ته يې 

وويل:  نو ته دلته څه گورې! راځه چې دواړه خېر ټول کړو.
د متن لنډيز:

ټوکې ټکالې د ولسي ادب په زړه پورې، تفريحي برخه ده. ټوکې ټکالې د ويونکي 
د وينا د لطافت او ظرافت ښکارندويي کوي. د دې ترڅنگ پښتو ټوکې ټکالې د پښتو 

ژبې د فولکلوري ادب يوه خورا مهمه او لرغونې  برخه ده.
د پښتو ادب دا برخه هم ډېره شتمنه او بډايه ده، خو زياته برخه يې التر اوسه هم په 
ناليکلې بڼه پاتې ده.  الزمه ده چې ټوکې ټکالې له ولس نه راټولې او ليک ته وسپارل 

شي چې دغه مهمه برخه خوندي شي.
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١_ زده کوونکي دې لوست په چوپه خوله ولولي او مطلب دې يې په وار سره ټولگيوالو 
ته ووايي.

٢_ زده کوونکي دې په خپل خپل وار لوست په لوړ اواز ولولي او نور دې غوږ ورته 
ونيسي او د لوست په اړه دې يو له بل نه پوښتنې وکړي.

٣_ زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي او د سيالۍ په شکل دې يو بل ته ټوکې 
سره ووايي.

٤_ الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروئ.
١_ ټگان ٢_ پته٣_ پلورونکى٤_ دوکه  ٥- ظرافت  ٦- لطافت

٥_ زده کوونکي دې الندې پوښتنې ځواب کړي:
_ ټوکه د څه لپاره ويل کېږي؟

_ ټوکه د ادب په کومه برخه کې راځي؟
_ ټوکه يوازې د خندا لپاره وي او که کومه بله گټه هم لري؟

٦_ هر زده کوونکى دې د لوست له متن څخه څلور، څلور صفتونه پيدا کړي.

هر زده کوونکى دې د خپلې کورنۍ له غړو څخه يوه يوه ټوکه زده کړي، په خپلو کتابچو 
کې دې يې وليکي او په راتلونکي درسي ساعت کې دې يې ټولگيوالو ته واوروي.

فعاليتونه
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ماشومان د هرې ټولنې اساس دى، د هرې ټولنې ښکال ده. د هر انسان د ژوندانه 
پيالمه ماشومتوب  او پاى يې بوډاتوب دى. انسان په دغو دواړو پړاوونو کې ځانگړې 

پاملرنې او پالنې ته اړتيا لري او حقونو ته يې بايد درناوى وشي.
n  ماشوم چا ته ويل کېږي؟

n  د ماشومانو لپاره د ملگرو ملتونو اداره په څه نامه يادېږي؟

دوه ويشتم لوست

د ماشومانو حقونه

ACKU



98

ټولنيز عدالت هم د دې  نيمايي زياته برخه جوړوي.  تر  ټولنې  ماشومان د هرې 
غوښتنه کوي چې د ماشومانو ټول حقونه په پام کې ونيول شي، ځکه چې دوى د 
راتلونکي واکمنان دي. د اسالم سپېڅلي دين څه د پاسه څوارلس سوه کاله پخوا 
په  پالونکي  يې د هغوى  نور  او  پاملرنه  کړې ده، مور وپالر  ته  د ماشومانو حقونو 
سالمه روزنه او پالنه مکلف کړي دي. په اسالم کې که مور او پالر او نور  پالونکي 
په ماشومانو حقونه لري؛ نو ماشومان هم پر هغوى حقونه لري. د اسالم له  نظره د 

ماشومانوځينې حقونه  دا دي:
_ پر ماشوم د ښه او سم نوم ايښودل

_ ماشوم ته خوراک، څښاک او پوښاک برابرول
_ ماشوم ته روغتيايي اسانتياوې برابرول
_ ماشوم ته د زده کړو اسانتياوې برابرول

_ د ماشوم سمه او سالمه روزنه کول
- له ماشومانو سره په ډېره نرمۍ چلند کول او نور...

د ماشوم د لومړني خوراک په اړه قرأن کريم  وايي چې تاسو ماشوم ته پوره دوه 
کاله دمور شيدې ورکړئ. رسول اهلل به له ماشومانو سره ډېره مينه کوله، په نرمۍ 
به يې ورسره خبرې کولې. ډوډۍ به يې ورسره شريکه خوړله. رسول اهلل ويلي 

دي:
له موږ  ونه کړ، هغه  يې رحم  ماشومانو  پر  او  کړ  ونه  درناوى  د مشرانو  چا چې 

څخه نه دى.
اوس د نړۍ ټولې بشري ټولنې دماشومانو د حقونو په اړه ځينې اعالميې او تړونونه لري. 
له خوا  ملتونو  د ملگرو  اعالميه  نړيواله  ماشومانو د حقونو  د  کال کې  په ١٩٥٩ ميالدي 

تصويب شوه. په دغې اعالميې کې الندېنيو ټکو ته پاملرنه شوې ده:
_ له توپير پرته د ماشوم ازادي،

ACKU



99

_ له ماشومانوڅخه د دولتونو ځانگړى مالتړ،
_ د قوم او ملي پېژندگلوۍ درلودل،

_ د ماشومانو امنيت او سالمه روزنه،
_ له معيوبو ماشومانو سره مرسته،

_ له ماشومانو سره مينه او په تفاهم د هغو څارنه او ساتنه.
_ ماشوم ته د وړيا زده کړو د اسانتياوو برابرول او نور.

نړيوال  ټولنې له خوا د ماشومانو  په ١٩٨٩مېالدي کال کې د ملگرو ملتونو د 
يې  کولو  مراعات  په  او  خوندي  حقونه  ماشوم  د  کې  هغه  په  او  شو  تصويب  تړون 

دولتونه او ولسونه مکلف وګڼل شول.
ماشوم ته بايد په نرمۍ سره الرښوونه وشي. د ماشوم  وهل  ټکول او رټل د ماشوم 
پر ذهني پرمختگ بده اغېزه کوي. جرائت يې کمېږي، حافظه يې کمزورې کېږي 
او ټولنيزې اړيکې يې سستيږي او په پاى کې د يوه نيمگړي انسان په توگه د ټولنې 

پر اوږو بارېږي.
بايد بېځايه له پېري، بال، شيشکې، دېو او نورو څخه خپل ماشومان ونه  لويان 
او ډاډه  پوه   په دې  بايد د دغو څيزونو نومونه وانه خيستل شي.  ته  ويروي. هغوى 

کړاى شي چې دغه څيزونه دوى ته هيڅ  زيان نه شي رسوالى.
ورسره  مشوره  واوري، سال  نظريات  ماشوم  د  بايد  مشران  نور  يا  او  پالر  و  مور 
وکړي، پوښتنو ته يې غوږ ونيسي او ځواب ورکړي. ماشوم بايد له پوښتنو او غږېدا 
څخه منع نه شي. ماشومانو ته بايد د کسب،کار او مسلک ټاکلو حق ورکړاى شي. 
او  کوژدې  کې  کوچنيتوب  په  وشي.  مخنيوى  ودونو  او  کوژدو  د  ماشومانو  د  بايد 

ودونه ډول ډول ستونزې رامنځته کوي او هم يې د زده کړو مخنيوى کوي.  
پر مور او پالر او پالونکو سربېره ماشومان پر خپلو حکومتونو هم حقونه لري. 
حکومتونه او دولتونه مکلف دي چې د راتلونکې دغه واکمنان ښه وپالي، ښه يې 
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وروزي او پر هغوى د هر ډول تېري مخه ونيسي.
بېوزلي، وزگارتيا او شخړې  د ماشومانو د حقونو د تر پښو الندې کولو  بنسټيز 
الملونه دي. که  د بېوزلۍ او وزگارتيا مخه ونيول شي او سوله رامنځته شي؛ نو د 

ماشومانو حقونه به هم په ښه توگه په ټولنه کې په پام کې ونيول شي.

د متن لنډيز:
ماشومان چې د هرې ټولنې نيمايي برخه جوړوي، د مينې او عاطفې استازي دي. 
ماشومان د راتلونکې واکمنان دي. هر انسان هرو مرو د ماشومتوب پړاو وهي. د ژوندانه 
د  بايد  نو  راتېرېږي؛  پړاوه  دغه  له  انسان  هر  بوډاتوب دى.  يې  پاى  او  ماشومتوب  پيل 

ماشومانو حقونه په هر ه ټولنه کې په پام کې ونيول شي. 
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فعاليتونه

الندينيو پوښتنو ته لنډ لنډ ځوابونه وواياست:
- اسالم پر مور و پالر  او نورو مربيانو د ماشومانو کوم حقونه ايښي دي؟درې يې 

وواياست.
- ماشومان پر دولت څه حقونه لري؟

په نړيوال تړون کې چې د ملگرو ملتونو له خوا تصويب شو د ماشومانو په اړه څه 
راغلي دي؟

- څو زده کوونکي دې په افغانستان کې د ماشوم د حقونو په اړه وغږېږي.
- الندينۍ کلمې ولولئ، وواياست چې له گرامري اړخه څه نومېږي؟

هغه، چا، څوک، ته.
په خپله کتابچه کې هره پورتنۍ کلمه په يوه جمله کې استعمال کړئ.
- الندې جملې په غور سره واورئ او بيا پوښتنوته ځوابونه وواياست:

مور و پالر او يا نور مشران بايد د ماشوم نظريات واوري، سال مشوره ورسره وکړي، 
پوښتنو ته يې غوږ ونيسي او ځواب ورکړي.ماشوم بايد له پوښتنو او غږېدا څخه منع 
نه شي. ماشومانو ته بايد د کسب، کار او مسلک ټاکلو حق ورکړل شي. د ماشومانو 
د کوژدو او ودونو مخنيوى بايد وشي. په کوچنيتوب کې کوژدې او ودونه ډول ډول 

ستونزې رامنځته کوي او هم يې د زده کړو مخنيوى کوي. 
 _ مور و پالر او نور مشران بايد له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړي؟ 

_ په کوچنيتوب کې کوژده کول څه ستونزې لري؟
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_ په پورتني متن کې څو اوږدې )ى( گانې شته؟ کلمې يې په خپلو کتابچو کې 
وليکئ.

النديني لغتونه معنا شوي دي، تاسو په مخامخ کتار کې د هر لغت معنا پيدا او په 
جملو کې يې استعمال کړئ:

روزنه                    نظارت   
درناوى                   معاهده   
تړون                  احترام   

څارنه                      تاثير   
اغېز                        تربيه   

_ د اسالم له نظره د ماشومانو ځينې حقونه په الندې ډول دي. زده کوونکي دې 
په وار سره په يو، يو حق باندې خبرې وکړي او پراختيا دې ورکړي._ پر ماشوم د ښه 

او سم نوم ايښودل
_ ماشوم ته خوراک، څښاک او پوښاک برابرول

_ ماشوم ته روغتيايي اسانتياوې برابرول
_ ماشوم ته د زده کړو اسانتياوې برابرول

_ د ماشوم سمه او سالمه روزنه کول
- له ماشومانو سره په ډېره نرمۍ چلند کول او نور...

 د ماشومانو د حقونو په اړه اته کرښې مطلب وليکئ.

کورنۍ دنده
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سيمه ييزې  لوبې
دروېشتم لوست

او زلميان ډول ډول  بېالبېلو سيمو کې کوچنيان  او  ټولو واليتونو  په  د هېواد  زموږ 
لوبې کوي. دغه لوبې د کال په بېالبېلو موسمونو کې تر سره کېږي او پر ساعت تېرۍ 

سربېره بدني روزنه هم ده.
دا لوبې دوه کسيزې، څلورکسيزې، شپږکسيزې اته کسيزې او تر دې د زياتو کسانو 
ترسره  ډول  په  سياليو  د  ترمنځ  ډلو  دوو  د  لوبې  ييزې  ډله  وي.  هم  ييزې  ډله  يعنې 

کېږي.
n  تاسو په کومو سيمه ييزو لوبو پوهېږئ؟
n  لويان هم سيمه ييزې لوبې لري که نه ؟
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زموږ د هېواد په بېالبېلو سيمو کې بېالبېلې لوبې دود دي. ځينې لوبې نړيوالې نه وي، يوازې 
د يوه هېواد په ځينوسيمو کې دود وي. هغه لوبې چې په سيمو کې  دود وي  سيمه ييزې 

لوبې ورته وايي. 
بايسکل  پهلواني، ځغاسته، المبو، سوک وهنه،  ټينس،  واليبال، فوټبال، کرکټ، هاکي، 
ځغلونه او نورې نړيوالې لوبې دي. دغه لوبې لږو ډېرې په ټولو هېوادو کې دود دي او ډېر 

مينه وال لري. 
خوسى، توپ ډنډه، ډۍ، قوتۍ، چيندرۍ، ميرگاټ ، کرښې، پټپټانى، وزلوبه، پړى کشول  
او نورې سيمه ييزې لو بې دي. دا لوبې زموږ د هېواد په بېالبېلو سيمو او بېالبېلو ولسونو 

کې دود دي. 
 دا لوبې زياتره د کوچنيانو او زلميانو دي؛ خو ځينې يې د لويانو هم دي. وزلوبه، پړى کښول، 

تيږه اچول او ځينې نورې يې د لويانو لوبې دي.
 په سيمه ييزو لوبو کې ځينې ډله ييزې لوبې وي. ډله ييزې لوبې  د دوو ډلو ترمنځ د سيالۍ په 
بڼه تر سره کېږي. ځينې ډله ييزې لوبې دا دي: خوسى، توپ ډنډه، تيږه اچول، پړى کشول 

او نور.

 خوسى:
د خوسي  لوبه د دوو ډلو ترمنځ تر سره کېږي. دا دکوچنيانو او زلميانو لوبه ده؛ خو لويان  
يې هم کوي. لوبغاړي په دوو ډلو وېشل کېږي او هره ډله ځانته يو مير ټاکي، کله چې ډلې 
جوړې شي بيا د يوې ډلې د خوسۍ او د بلې ډلې د ډوپۍ ساتلو نوبت وي. خوسۍ په ډله 

کې يوازې يو کس وي. 
لوبه داسې پيل کېږي چې ټول لوبغاړي په يوه الس د خپلې پښې گوتې نيسي. گوتې داسې 
نيسي چې د الس گوتې د پښو په گوتو کې ورننباسي او پښه راقاتوي. د خوسۍ واله ډله د 
خوسۍ مخې ته يوې خواته والړه وي.  د ډوپۍ واله د ډوپۍ مخې ته والړه وي. د ډوپۍ 
واله  ډله هڅه کوي چې خوسۍ ته ځان ورورسوي او د هغې الس له پښې ايله کړي او  يا 

ACKU



105

يې راوغورځوي. که خوسۍ را وغورځي او يا يې الس له پښې ايله شي، نو نوبت بايلي. که 
خوسۍ ډوپۍ ته ورسېدله او هغه يې په پښه ووهله، نو دخوسۍ ډله بريالۍ کېږي.

توپ ډنډه:
توپ ډنډه هم ډله ييزه لوبه ده. دا لوبه زياتره زلميان کوي. د دې لوبې وسايل له ټوکرڅخه 
نيم متر  جوړشوى توپ، د لرگي پلنه دړه  او هوار پراخ ډگر  وي. دغه دړه )ډنډه( تقريباً 
اوږده وي. ترتيب يې داسې دى چې لوبغاړي دوې ډلې شي. يوه ډله په وچه او لمده سره  
نوبت واخلي او توپ وهي. هر يو کس درې ځله د توپ وهلو حق لري. بله ډله  ورته توپ 
پورته  هوا ته غورځوي او تر وهلو وروسته يې نيسي. د توپ وهونکي ملگری تر ټاکلي ځاى 
پورې منډه وهي. که توپ ليرې تللى وي او منډه وهونکى ځان بېرته خپل پخواني ځاى ته 
رارسوالى شي؛ نو بېرته هم رامنډه کوي. بله ډله چې توپ يې  پورته اچولی، هڅه کوي 
چې هغه په هوا کې ونيسي او منډه وهونکى پرې وولي. که منډه وهونکى يې د ټاکلو ځايونو 
ترمنځه وويشت،  نو د هغه نوبت وسوځېد. ورپسې  د بل هلک نوبت وي، تر هغو چې ټول 

وسوځي او يا لوبه وګټي.
دا لوبه کرکټ ته ورته لوبه ده؛ خو د يوې بلې لوبې )بيس بال( سره ډېر ورته والى لري. دا 

لوبه له ډېر پخوا راهيسې په افغاني ټولنه کې دود ده.

چيندرۍ:
چيندرۍ )دمبۍ( د نجونو لوبه ده؛ خو هلکان يې هم کوي. په ټولو واليتونو کې په لږ و ډېر 

توپير سره رواج لري.
د دې لوبې لپاره هواره ځمکه او يوه کوچنۍ گرده ښويه ډبره چې موڅۍ يا چکله بلل کېږي 

په کار ده.
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لوبه داسې ترسره کېږي چې د ځمکې پر مخ د اتو خانو يو مستطيل رسمېږي، خانې يې 
په ترتيب سره په دې نومونو يادېږي: لومړۍ، دويمه او درېمه خانه، خور او ورور، دم قدم، 

صحرا اسمان.
په ځينو سيمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزخ، دمۍ، اگره او سرپټ په نومونو يادېږي. 
لوبغاړې موڅۍ )ټيک( په ورو ښکلوي او د مستطيل لومړنۍ خانې ته يې اچوي، بيا په يوه 
پښه لومړنۍ خانې ته ټوپ وهي، چکله په پښه وهي او له مستطيل نه يې دباندې راباسي. په 
همدې ترتيب سره په ټولو خانو کې چکله غورځول کېږي او په يوه پښه ترې په تگ راتگ 
سره راويستل کېږي. کله چې ټولې خانې خالصې شي، نو بيا يې له لومړۍ خانې نه شروع 
کوي او په ترتيب سره يې له اولې خانې نه په پښه په زوره وهي او بهر يې ترې راباسي. په 
همدې ترتيب تر اخرې خانې پورې دوام ورکوي. که چېرې له اخرې خانې نه يې هم په يوه 
تيندک سره تر اولې خانې پورې چکله )موڅۍ( مستقيماً راوويسته، نو دغه لوبغاړې بريالۍ 
بلل کېږي او که چېرې لوبغاړې چکله تر نظر الندې خانې ته وا نه چوله يا يې پر خط باندې 
پښه کېښوده او يا يې چکله د پښې په وهلو د مستطيل له ښي يا چپ لور خط نه د باندې 

وويسته، نوبت يې سوځي.

د متن لنډيز:
د افغانستان په بېالبېلو  واليتونو کې بېالبېلې لوبې دود دي. دغه لوبې که له يوې خوا 
ساعت تېري ده، نو له بلې خوا بدني روزنه يا ورزش هم دى. لوبې يا بدني روزنه د انسان 
بدن پياوړى کوي، زغم او حوصله يې زياتوي او حافظه يې قوي کوي. انسان ټولنيز 
مخلوق دى او لوبې په انساني ټولنه کې د خپلمنځو اړيکو د پياوړي کېدو المل کېږي؛ 

نو لوبې هم له اخالقي او هم له روغتيايي اړخه د انسان د ژوندانه اړتيا ده.
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دغو پوښتنو ته دې بېالبېل زده کوونکي ځواب ووايي:
تاسو له کومو لوبو سره بلد ياست؟

تاسو په پسرلي کې کومې لوبې کوئ؟
د درې سيمه ييزو لوبو نومونه وواياست!

هر يو د يوې ډله ييزې لوبې نوم وواياست!
د خوسي په لوبه کې د هرې ډلې مشر څه نومېږي؟ 

د پورتني لوست لنډ مفهوم په خپلو الفاظو کې بيان کړئ.

د الندينيو لغتونو معناوې په بل کتار کې پيدا او د پنسل د کرښې په وسيله يې له اړوند لغت  
سره په خپلو کتابچو کې ونښلوئ:

نړيوالې                     رواج
سيمه ييزې               د ډلې مشر   

مير                            گټه، کمر
ډوپۍ                       جهاني
تيږه                         محلي

دود                         د خاورو کوچنۍ ډېرۍ

- پورتنى لوست ولولئ، بيا پکې )ى( گانې په نښه کړئ او نومونه يې ورته وليکئ!
- ښوونکى دې الندينى متن په لوړ غږ په دمه، دمه ولولي او زده کوونکي دې يې د امال په 

ډول په خپلو کتابچو کې وليکي:
زموږ د هېواد په بېالبېلو سيمو کې بېالبېلې لوبې دود دي. ځينې لوبې نړيوالې نه وي، يوازې 

فعاليتونه
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کورنۍ دنده

د يوه هېواد په ځينوسيمو کې دود وي، هغه لوبې چې په سيمو کې  دود وي،  سيمه ييزې 
لوبې ورته وايي. 

بايسکل  پهلواني، ځغاسته، المبو، سوک وهنه،  ټينس،  واليبال، فوټبال، کرکټ، هاکي، 
ځغلونه او نورې نړيوالې لوبې دي. دغه لوبې څه ناڅه په ټولو هېوادو کې دود دي او ډېر مينه 

وال لري.
_ زده کوونکي دې په وار سره د خپل کلي لوبې معرفي کړي.

_ زده کوونکي دې په وار سره پر دې خبرې وکړي چې لوبې موږ ته څه ګټې لري. 
_ زده کوونکي دې د سيمه ييزو او نړېوالو لوبو نومونه په يوه پاڼه کې جال جال وليکي او بيا 

دې د ټولګي په وړاندې ولولي.
_ څو زده کوونکي دې د نورو په استازيتوب د لوبو په سيالۍ او د لوبو په أدابو خبرې وکړي، 

نور زده کوونکي دې خپلې پوښتنې طرح کړي.

د خپلې سيمې د يوې لوبې د تر سره کېدو د ډول په اړه خپل معلومات وليکئ او بله ورځ يې 
ACKUپه ټولګي کې واوروئ.
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زموږ د ورځنيو اړتياوو ډېر څيزونه اوس مهال په فابريکو کې په ماشينونو جوړېږي. 
پخوا چې ماشينونه اختراع شوي نه وو، ډېر اړين توکي به په ساده وسايلو په السو 
جوړېدل. تر اوسه ال زموږ په هېواد کې ماشيني صنعت دومره پرمختگ نه دى کړى؛ 
نو ډېر څېزونه ال اوس هم په هماغه ساده ډول په السونو جوړېږي. هغو څېزونو ته 

چې په السو جوړېږي، السي صنايع وايي.
n تاسو په خپله سيمه کې کوم السي صنايع پېژنئ؟

n غالۍ، لمڅي او خټين لوښي السي صنايع دي که نه؟

څلرويشتم لوست

السي صنايـع
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انسانانو  ده.  وړاندې  ډېره  )سابقه(  مخينه  صنايعو  السي  د  صنايعو  ماشيني  تر 
په السو جوړول.  توکي  زياتره  وړ  اړتيا  د  د ورځني ژوندانه  وړاندې  پېړۍ  لسگونه 
ډېر  نړۍ  د  کېده.  اخيستل  کار  څخه  هنر  ډېر  له  به  کې  جوړولو  په  توکو  دغو  د 
موزيمونه په دغو لرغونو السي صنايعو ډک دي. د اوسنۍ پرمختللې نړۍ انسان د 

دغو څيزونو د جوړوونکو هنر ته هک پک پاتې دى.
د انسان له پيدايښت سره سم السي صنعت رواج شوى او ورو ورو يې پرمختگ 
کړى دى. لومړنيو انسانانو هم د ډېرو اومو توکو بڼه اړولې او د خپلې اړتيا وړ توکي 
يې ترې جوړ کړي دي. السي صنايع زموږ په هېواد کې هم خورا اوږد تاريخ لري.

او  هلکان  او سړي،  شمېر ښځې  يو  کې  ښارونو  او  بانډو  کليو،  په  افغانستان  د 
ټغرې،  توکې جوړوي، لکه: غالۍ،  توکو څخه پخپلو السو ځينې  اومو  له  نجونې 
کټونه،  کړکۍ،  کښې(،  السپېلې)الس  جرابې،  بنيانونه،  خامتا،  شړۍ،  لمڅي، 
ټوکرۍ،  ډونگرۍ،  څمڅۍ،  ښانکونه،  څپلۍ،  لوښي،  خټين  مېزونه،  دروازې، 

ببوزي، راشپېلونه، ښاخۍ، يېوه، جغ او نور.
د افغانستان په لوېديځو، شمالي او مرکزي سيمو کې مېږې او پسونه زيات روزل 
غالۍ  کې  سيمو  همدغو  په  نو  کېږي؛  ترالسه  وړۍ  ډېرې  څارويو  دغو  له  کېږي. 
شمالي  ځينو  د  افغانستان  د  ده.  رواج  ډېره  جوړونه  شړۍ  او  لمڅى  ټغر،  اوبدنه، 

سيمو غالۍ نړيوال شهرت او د خرڅالو تود بازار لري.
ټوکرۍ،  پيدا کېږي چې شکرۍ،  ډېر  او خوست کې مزرى  پکتيکا  پکتيا،  په 

خولۍ، ببوزي او بوڼ ترې جوړېږي.
)خامک(،  سکوى  ښکلي  خورا  څخه  ورېښمو  له  کې  هرات  او  کندهار  په 
ځانگړې  غزني  او  زابل  هلمند،  کندهار،  د  جوړوي.  غاړې  او  لونگۍ  دسمالونه، 

خولۍ په سيمه ييزه کچه زيات شهرت لري.
په کونړ او نورستان کې له لرگيو څخه ښکلې کړکۍ، دروازې، مېزونه، څوکۍ، 
کوچونه، المارۍ، کټونه او نور شيان جوړېږي. په کونړ او نورستان کې له وړيو څخه 

گنډۍ، گډين، ډيگره، شړۍ او پايتاوې هم جوړوي.
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د پروان د استالف خټين لوښي په ټول افغانستان کې ډېر مشهور دي.
په ننگرهار کې د چرمو صنعت ډېر پرمختگ کړى دى. دغه د چرمو جامې د 

افغانستان په نورو سيمو کې ډېر مينه وال او پېرودونکي لري.
السي صنايع د يوه ولس او هېواد په اقتصاد کې ستر ارزښت او مهمه ونډه لري. 
په   ته وړاندې کوي.  بازار  لپاره  زموږ ډېر  هېوادوال خپل السي صنايع د خرڅالو 

پيسو يې د خپلې اړتيا وړ توکي پېري.

څرگندونه:
ډونگرۍ: لويه او اوږده څمڅمۍ چې له لرگي څخه جوړه شوي وي. 

گنډۍ: له وړيو څخه جوړه شوې بې جېبونو کورتۍ.

ډيگره: کورتۍ چې لستوڼي او گريوان يې رنگه او گلدار او تر گنډۍ يو څه لنډه وي.

پايتياوی: وړينه پلنه پټۍ چې له پښو تاوېږي.

د متن لنډيز:
السي صنايع زموږ په هېواد کې خورا اوږده تاريخچه لري. السي صنايعو ته بايد وده 
ورکړو، ځکه السي صنايع زموږ  د هېواد په اقتصادي وده کې ډېر ارزښت لري. السي 
صنايع پر اقتصادي ارزښت سربېره کلتوري ارزښت هم لري. السي صنايعو زموږ ډېرو 
هېوادوالو ته کار او بوختيا پېدا کړې ده. که السي صنايعو ته وده ورکړل شي؛ نو زموږ ډېرو 

هېوادوالو ته  به بوختيا پيدا شي او له وزگارتيا څخه به خالص شي.

_ د خپلې سيمې په السي صنايعو لنډې لنډې خبرې وکړئ.
_ السي صنايع څه ارزښت لري؟

_ زموږ د هېواد په کومه برخه کې غالۍ اوبدنه ډېر رواج لري؟

فعاليتونه
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_ د کومو واليتونو د ورېښمو السي صنايع شهرت لري؟
_ په افغانستان کې د کوم ځاى د مزري السي صنايع مشهور دي؟ سم ځواب په نښه 

کړئ:
الف: کندهار

ب: بلخ
ج: پکتيا او پکتيکا

د: کابل
الندې تش ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړئ:

د ................ د  استالف ................. لوښي په افغانستان کې ډېر شهرت لري.
_ په  لوست کې پنځه ښځينه نومونه پيدا کړئ او په جملو کې يې وکاروئ.

_ ښکلې کړکۍ، المارۍ، مېزونه، دروازې او لرگينې څوکۍ چېرته جوړېږي؟ يوازې 
دوه نومونه چې سم دي په نښه کړئ:

الف- بغالن
ب- کونړ
ج- لوگر

د- نورستان

الندې تش ځايونه په مناسبو کلمو سره ډک کړئ:
.............. او ............. کې جوړېږي. گنډۍ، گډين،ډيگره، شړۍ او پايتاوې په 

کورنۍ دنده

د خپلې سيمې د السي صنايعو په اړه لس کرښې مطلب وليکئ.
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څلوريزې

پنځه ويشتم لوست

څلوريزې

هر قوم  او ولس خپله ادبي پانگه لري چې د نظمونو او نثرونو په بڼه موجود وي. 
ادبي پانگه د همغه ولس د ملي هويت ښکارندويي او استازيتوب کوي. په پښتو ژبه 

کې هم دغه پانگه په نظم او نثر دواړو کې ډېره موندل کېږي.
په پښتو ادب کې له دغو ادبي ډولونو څخه يو هم څلوريزې دي چې د شعر په بڼه 
ويل شوي او ډېر لرغونى تاريخ لري. څلوريزې چې رباعي هم ورته وايي، د ژوند د 

مختلفو اړخونو په اړه ويل شوي،په دې لوست کې به څلوريزې وپېژنو.
n تاسو څلوريزه پېژنئ چې څه ډول شعر دى؟

n تاسو د کوم شاعر څلوريزه لوستې او يا مو په ياد ده؟

ACKU



114

په  ولري.  مسرې  څلور  او  بيتونه  دوه  وايي چې  ته  شعر  هغه  رباعي  يا  څلوريزه 
په  وي.  ډول  يو  کې  قافيه  په  مسره  او څلورمه  دويمه   _ لومړۍ  شعر  د  کې  رباعي 
بايد په وزن کې سره  دريمه مسره کې قافيه شرط نه ده، خو څلور واړه مسرې يې 

برابرې وي.
څلوريزه د شعر يو داسې ډول دى چې د هر راز مضمون لپاره مساعد او برابر 
دى. څنگه چې په څلوريزه کې يوه ډېره پراخه موضوع په لنډ ډول ځايېږي او مطلب 

پکې بشپړېږي، نو ځکه خو ډېره ځيرتيا او استاذي غواړي.
مينې  د  موضوعگانې،  ټولنيزې  کې  څلوريزو  په  پلوه  له  موضوع  او  مضمون  د 
دلته  راځي.  موضوعگانې  بېلې  بېال  نورې  او  اړخونه  نصيحت  او  پند  د  مضمون، 

څو څلوريزې د بېلگې په توگه راوړو:

ســربلندانو کــړئ  فروتنــي 
تل خميده وي بــارداره څانگې

بهره يــو نــه وړه خود پســندانو
تواضع خوى کــړئ بهره مندانو

تاکه ډېر دولت ټول کړى د جهان دى
بې کفنه به نور هېڅ ځنې يو نه سې

عاقبت دې نتيجه واړه ارمان دى
هغه هم بېشکه نه، ال په گومان دى

کاظم خان شــيدا

اشرف خان هجري

چې لــه حرامه ســړى نفرت کا
هومــره به لويــې مرتبــې مومي

خداى به يې ارت حالل نعمت کا
چــې د نېکانو ســره صحبت کا

خوشــحال خان خټک
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د متن لنډيز:
څلوريزې د پښتو ادب د شعر هغه برخه ده چې دوه بيتونه لري. د څلوريزې لومړۍ، 
دويمه او څلورمه مسره په وزن او قافيه کې سره يو شان وي او دريمه مسره زياتره د قافيې 
تابع نه وي، خو داسې هم کېداى شي چې د څلوريزى څلور واړه مسرې هم قافيه وي او 
په وزن کې خوبه خامخا سره برابرې وي. څلوريزه لوى او پراخ مفهوم په څلورو کرښو 
کې ځايوي. څلوريزى په عارفانه، عاشقانه، فلسفي، پند و نصيحت او نورو برخو کې 

ويل شوي دي او د نړۍ په ډېرو ژبو کې هم شته.

يو چــې ډېر خوري ســوگندونه
کــړه مــه  ورســره  اشــنايي 

بــل چــې ډېــر کانــدي پورونــه
خويونــه وي  پتــه  بــې  دا 

که سپين او سره يې په کور کې تل وي
ښــادي يې نشــته اخر به خوار شي

ځوانمــرد هغه دى چې لکه شــمع
وي خنــدا  پــه  کــه  لپــاره  بــل  د 

چــې نه يې علــم نه يــې عمل وي
بخت بــه تر کومه ورســره مل وي

د ځان په ســولو مجلــس کا جمع
پــه مخ يــې درومــي بــاران د دمع

خوشــحال خان بابا

عبدالقادر  خټک

پير محمد کاکړ  
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١_ زده کوونکي دې لوست د کتاب له مخې له ښوونکي وروسته په وار سره په لوړ غږ 
ولولي.

٢_ زده کوونکي دې درې ډلې شي. يوه ډله دې په متن کې نومونه، بله ډله دې فعلونه 
او درېمه دله دې صفتونه راټول او خپلو ټولگيوالو ته دې يې څرگند کړي.

٣_ زده کوونکي دې الندې لغتونه معنا او په جملو کې وکاروي.
١_ سوگند٢_ مل٣_ منقار ٤_ بې پته ٥- تواضع ٦- بهره ٧- فروتني ٨- خميره 

٩- عاقبت
٤_ زده کوونکي دې په وار سره يوه يوه څلوريزه ووايي او مفهوم دې په خپلو خبرو کې 

څرگند کړي.
٥_ زده کوونکي دې په وار سره د څلوريزې په جوړښت او موضوع خبرې وکړي.

٦_ زده کوونکي دې په وار سره په الندې څلوريځې خبرې وکړي او مفهوم دې په خپلو 
خبرو کې څرګند کړي.

کورنۍ دنده

زده کوونکي دې د کتاب څلوريزو ته ورته نورې څلوريزې په کور کې له کوم کتاب نه 
وليکي او بله ورځ دې يې په ټولګي کې واوروي.

 

يو چــې ډېر خوري ســوگندونه
کــړه مــه  ورســره  اشــنايي 

بــل چــې ډېــر کانــدي پورونــه
خويونــه وي  پتــه  بــې  دا 

فعاليتونه
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شپږويشتم لوست

په هره ټولنه کې ډول ډول وگړي ژوند کوي. ځينې وگړي يوازې د ځان فکر کوي؛ 
خو يو شمېر داسې هم وي چې فکر او ژوند يې يوازې د ځان لپاره نه، بلکې د ټولنې 
او بشريت لپاره وي. دغه ډول وگړي تل د ټولنې پرمختگ، هوساينه او د بشريت 

رښتينې کاميابي غواړي. الفت هم  د ټولنې او بشريت دغسې يو خواخوږى دى.
n د الفت په اړه مو په تېرو ټولگيو کې څه لوستي دي؟ خپل معلومات وواياست.

n د الفت  کتابونه مو که ليدلي وي، د څو کتابونو نومونه يې واخلئ.

گل پاچا الفت
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گل پاچا الفت د مير سيد پاچا زوى او د سيد فقير پاچا لمسى دى. الفت په )١٢٨٨ل 
کال( کې د لغمان د عزيز خان کڅ په منصور کلي کې زېږېدلى دى.

گل پاچا الفت  ښوونځى او پوهنځى نه دى لوستى؛ خو ديني زده کړې يې د سيمې له 
بيان او احاديث يې  جيدو علماوو څخه کړې دي. صرف، نحو، منطق، تفسير، معاني، 
لوستي دي. پر پښتو او دري سربېره يې په عربي هم ليکنې کوالى شوې. الفت ژورې او 
پرله پسې مطالعې تر دې بريده رسولى و چې د ادبياتو او حقوقو  په پوهنځيو کې يې د استاد 
په توگه دنده درلوده. د نوموړي لوړ استعداد او سپېڅلي شخصيت  هغه د پښتو ادب د پنځو 

ستورو په کتار کې ودراوه.
گل پاچا الفت ډېر متدين، پرهېزگار، د نېکو اخالقو څښتن، زړه سواند، پر هېواد او 
هېواد والو مين انسان و.  د څه کولو سپارښتنه به يې چې نورو ته کوله، هغه به يې په خپله 

هم کول.  له څه چې به يې نور منع کول، هغه يې په خپله هم نه کول.
ډېر لوړ ليکوال، شاعر او نقاد و. شعر او نثر دواړه يې د ټولنې د اصالح او سمون لپاره 
دي. ليکنې يې ډېرې جامع او عالمانه دي. د الفت څپاند استعداد هغه ډېر ژر په افغاني ټولنه 
کې راوځالوه. هغه بېال بېلې دولتي دندې په صداقت او په ډېره ښه توگه  ترسره کړې. د 
ښه کار او صداقت له امله په بېالبېلو وختونو کې په ځينو مهمو مډالونو او جايزو هم نازول 

شوى دى.  
لومړۍ دولتي دنده يې په ١٣١٤لمريز کال کې په انيس اخبار کې پيل کړه. په دغه اخبار 
کې کاتب و.  بيا د کابل د ادبي انجمن غړى او ورپسې د پښتو ټولنې غړى شو. د پښتو ټولنې 
قبايلو عمومي مديريت، د ولسي جرگې غړيتوب، د پوهنتون  ننگرهار کې د  په  رياست، 

استاذي  او نورې بېالبېلې دندې يې اجرا کړې دي.
بهرنيو  او  کورنيو  ډېرو  په  او سياسي سفرونه کړي دي.  ته علمي  هېوادونو  ډېرو  الفت 
سمينارونو او کنفرانسونو کې يې کارنده ونډه اخيستې ده. الفت په لسگونو أثار ليکلي او 

ژباړلي دي، ځينې منظوم اثار يې دا دي:
 د پسرلي نغمه،عالي افکار،د أزادۍ پيغام،غوره اشعار،د زړه وينا،ښه لمسون او نور.
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د الفت په هر شعر کې د ټولنې هر وگړى د خپل زړه أواز او خپل ذوق مومي.
الفت د مور په اړه داسې وايي:

مــورې چــې خــدای له تــا پيــدا  کړمه 
ومــه الخبرنــه  ځانــه  خپلــه  لــه 
کتــل  ماتــه  دې  بــه  مينــه  مينــه،  پــه 
پــه ژبــه پــوه نــه وم پــه مينــه پوه شــوم 
بانــدې  خبــرو  راوســتم  دې  ورو  ورو 
پــاک بــه دې کړمه چــې خيرن به شــوم 
خــوب بــه دې نــه و تــر ســحره پــورې 
کــه وطــن چــاڼ کړمــه پــه مينې پســې 
بــه ســتا  مينــه  پاکــه  ريــا خاصــه  بــې 
وروزلــم  دې  کــې  غېــږ  محبــت  د 
ســره  خوشــحاليو  کړمــه  دې  اشــنا 
کــه وايــم ســتا غېــږ کــې جنــت و زما
جنت خو ټيټ ســتا له قــدم الندې دی 
رب مــې دی خدای او مربــي مې ته يې 
پښــو  پخپــلــو  تـــــــــــا  درولــم  و 
څومــره وړوکــی ومــه لــوی دې کړمــه 
تــا  بانــدې  رابطــه  پــه  ورورولــۍ  د 
زاريــو  څــه  پــه  تــا  لېږلــم  تــه  درس 
چــې زلمــی شــومه هــم دې پرېښــودم 
مــورې  گرانــې  يمــه  کــړی  ســړی  تــا 
دي  حســابه  بــې  احســانونه  ســتا 

گــران يــې لــه هــر چــا نــه پــه تــا کړمه 
کړمــه  اشــنا  ســره  ځــان  تالــه  چــې 
کړمــه  بينــا  دې  تــه  کيــف  مينــې  د 
کړمــه  معنــا  پــه  لفظــه  بــې  دې  پــوه 
کړمــه  گويــا  تــا  وم  گونــگ  راغلــی 
کړمــه  صفــا  دې  بــه  ښيښــه  لکــه 
کړمــه  ژړا  پــه  بــه  درد  څــه  لــږ  چــې 
کړمــه  دنيــا  دغــه  لــټ  پــه  لــټ  کــه 
کړمــه پيــدا  کــې  زړه  بــل  پــه  کلــه 
کړمــه  دانــا  دې  عواطفــو  پــه 
کړمــه  خنــدا  پــه  تــا  موســکا  پــه  تــا 
کړمــه  اشــتباه  يــم  نــه  شــوی  پــوه 
کړمــه  ادنــی  د  حکــم  اعلــی  پــه 
کړمــه  توانــا  تــا  خــدای  کــم  پيــدا 
کړمــه  گرځېــدا  پــه  بلــد  دې  بيــا 
کړمــه  دريــا  تــا  وم  قطــره  يــوه 
کړمــه  )الال(  چــا  د  )روکــی(  چــا  د 
کړمــه  مــال  دې  خواريــو  څــه  پــه 
کړمــه  )دادا(  دې  دپــاره  بــل  د 
کړمــه  تــا  کړمــه  کــه  ســړی  کار  د 
کړمــه  ادا  زه  بــه  حــق  يــو  کــوم  ســتا 

نــورو تــه لــوی تاتــه وړوکــی ښــه يــم 
کړمــه  بيــا  درتــه  وړوکــی  بــه  ځــان 
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د الفت ځينې منثور أثار دادي:
بله ډيوه )هنري نثر(، نوى سبک او نوى ادب، غوره نثرونه، ژبنۍ څېړنې، لغوي څېړنه، څه ليک 
يا ليکپوهه، ليکوالي امال او انشاء، ادبي بحثونه، پښتو سندرې، ملي قهرمان، منطق او نور. د 
الفت هر نثر د لوړ پيغام درلودونکى، خورا خوږ، روان او د هر لوستي د پوهېدو وړ دي. هغه ډېر 

ځله په ډېر کوچني نثر کې ډېر لوى پيغام وړاندې کوي. دا د هغه د نثر يوه بېلگه ده:

د مزار لوحه
))کور په کور او کلي په کلي به گرځېدمه او دخداى په نامه به مې څه غوښتل، چا به يو موټى ناپاکه 
غله راکړه او چا به سوې ډوډۍ راکوله. ډېرو کورونو به ځواب راکاوه او ځينو به په دروازه کې هم 

نه پرېښودم. څو ورځې د يوه او بل له درگاه نه بېنوا راغلم.
هيچا هيڅ رانه کړل، له ټولو خلکو نه مې زړه بد شو، دنيا ته مې په کرکه وکتل، خداى ته مې 
رجوع وکړه او په دغې کوټنۍ کې پرېوتم. هغه چې زه به يې په دروازه کې چا نه پرېښودم، اوس 
الس په نامه ما ته والړ وي، له ما نه څه غواړي. زما په نامه زما کوټنۍ ته هر څه راوړي او د خداى 

په نامه خوارانو او غريبانو ته سوې مړۍ هم نه ورکوي.(( 
نړۍ  له دې  پر ٢٨مه  ليندۍ  د  کال  لمريز  او ولس دغه رښتيني خدمتگار د ١٣٥٦  د هېواد 
سترگې پټې کړې او د لغمان په عزيز خان کڅ کې په خپله پلرنۍ هديره کې د کابل _ جالل أباد د 

لويې الرې تر څنگ خاورو ته وسپارل شو.

د متن لنډيز:
په  نوموړى  دى.  لمسى  پاچا  فقير  سيد  د  او  زوى  پاچا  سيد  مير  د  الفت  پاچا  گل 
او  په عزيز خان کڅ کې زېږېدلى. هغه ښوونځى  لغمان واليت  ١٢٨٨ل. کال د 
پوهنځى نه و لوستى، خو ديني زده کړې يې له جيدو ديني عالمانو څخه کړې وې. 
الفت صرف، نحو، منطق، تفسير، معاني، بيان او احاديث لوستي وو او په عربي 

ژبه هم ښه پوهېده.
گل پاچا الفت يو متدين، پرهېزگار او د ښو اخالقو خاوند و. الفت ژورې او پرله 
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پسې مطالعې تر دې بريده رسولى و چې د ادبياتو او حقوقو په پوهنځيو کې يې د 
استاد په توګه دندې ترسره کړې وې. الفت د پښتو ژبې پوخ شاعر او اديب و، د لوړ 
استعداد له مخې يې د پنځو ستورو په کتار کې ځاى وموند. د هغه شاعري او ليکنې 
بې پرې او عالمانه وې، د هر چا خوښېدې. الفت په ورځپاڼو، مجلو او دفترونو کې 
دنده ترسره کړې ده او په پښتو ادب کې يې مډالونه ترالسه کړي دي. هغه ډېرو بهرنيو 
هېوادونو ته سفرونه هم کړي دي. نوموړي په لسګونو أثار ليکلي او ژباړلي دي له 
هغه څخه زيات شمېر شعري او نثري اثار راپاتې دي. د هېواد دغه رښتيني خدمتګار 
د ١٣٥٦ ل. کال د ليندۍ په ٢٨مه نېټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د لغمان 

واليت اړوند په عزيز خان کڅ کې خاورو ته وسپارل شو.

زده کوونکي دې شعر په وار سره ولولي او مفهوم دې په خپلو خبرو کې څرگند کړي.
الندينيو پوښتنو ته ځوابونه وواياست:

_ الفت چېرته زېږېدلى دى؟
_ الفت لومړى ځل په کومه دولتي دنده وټاکل شو؟

_ الفت يوازې ليکوال و او که شاعر هم و؟
_ د الفت مزار چېرته دى؟

- النديني لغتونه په ځير سره ولولئ، په دويم کتار کې يې معناوې درکړل شوي دي، تاسو 
هر لغت او د هغه معنا په خپلو کتابچو کې د کرښې په وسيله ونښلوئ.

وړه کوټه  ځلېدل  
پړکېدل ونډه   

فعاليتونه
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ډوډۍ بډاى   
شتمن  بله   

برخه ډيوه   
څراغ کوټنۍ  

روښانه  مړۍ   

- زده کوونکي دې الندې مفردې کلمې په جمع واړوي:
رښتينى،  ټولنه،  پښتو  استاد،  هديره،  موټى،  خوږ،  غريب،  ونډه،  کرکه،  غړى، 

پرهېزگار.
- زده کوونکي دې د الفت د نثر نمونه په وار سره ولولي او بيا دې مقصد بيان کړي.

- ښاغلى ښوونکى دې د پورتني لوست يو پراگراف په لوړ غږ ولولي او زده کوونکي دې 
يې په کتابچوکې د امالء په توگه  وليکي.

بېل  سره  مخې  له  نثر  او  نظم  د  کتابونه  الندې  الفت  پاچا  ګل  د  دې  کوونکي  زده   _
کړي.

_ ادبي بحثونه _ د سپرلي نغمه   
_ بله ډېوه _ د زړه وينا    

_ د ازادۍ پېغام نوى سبک او نوى ادب   

 
کورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې د مزار لوحه په غور ولولي او په دې اړه دې لس کرښې وليکي، 
په بله ورځ دې په ټولګي کې واوروي.
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په ډېرو خلکو خپل کورونه جوړېږي؛ خو په يو شمېر کسانو خپل هېوادونه جوړېږي. 
ډېر شمېر ځان او کورنۍ ته خدمت کوي؛ خو لږ شمېر يې  پرځان او کورنۍ  سربېره 
د ټولنې او هېواد خدمت ته هم مال تړي. همدغه مېړني وي چې بيا د بابا په لقبونو 

لمانځل کېږي.
n  پوهېږئ چې د معاصر افغانستان بنسټ ايښودونکى څوک دى؟

n  تر ميرويس خان نيکه وروسته کوم افغان د هغه د ارمانونو د ترسره کېدو لپاره کار 
وکړ؟

n  احمد شاه بابا کله د افغانستان د مشر )پاچا( په توگه وټاکل شو؟

اوه ويشتم لوست

احمد شاه بابا
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احمدشاه بابا د محمد زمان خان زوى او د دولت خان سدوزي لمسى دى.  په 
١١٣٥هجري قمري کال په هرات کې زېږېدلى دى. پالر يې د هرات د افغاني قبيلو 
مشر و چې د احمدشاه بابا له زوکړې څو مياشتې وروسته مړ شو. د احمدشاه بابا 
پالنه د هغه مور )زرغونې انا( او دهغه ورور )ذوالفقارخان( وکړه. هغه په کوچنيوالي 

کې مروجه علوم زده کړل.
د کورنيو شخړو، بهرنيو السوهنو او يرغلونو له امله هغه مرکزي دولت له منځه 
الړ چې ميرويس نيکه يې بنسټ ايښى و. په دې ډول د افغانستان څه برخې يو ځل 
بيا د پرديو الس ته ورغلې. د همدې شخړو له امله د احمدشاه  باباکورنۍ لومړى  

فراه او بيا کندهار ته کډه وکړه.
له هراته تر کندهار پورې سيمې نادر افشار نيولې وې. احمد شاه بابا په زلميتوب 
کې د نادر افشار په پوځ کې شامل شو. احمدشاه بابا د خپلې ځيرکۍ له امله ډېر ژر د 
افشار په لښکر کې دافغانانومشر وټاکل شو. نوموړى په ډېرو سفرونو کې له نادر افشار 

سره ملگرى و.
کله چې د يوه داخلي  اړ و دوړ په ترڅ کې نادر افشار ووژل شو؛ نو احمدشاه بابا د 
افغاني دود او غيرت له مخې د هغه کورنۍ د بلواگرو له ضرره وژغورله. د نادر افشار 

مېرمنې د دې خدمت په بدل کې احمد شاه بابا ته د )کوه نور( الماس وروباښه.
نيکه  ميرويس  د  چې  شوه  هواره  الره  ته  دې  وروسته  مړينې  تر  افشار  نادر  د   
د  ته  موخې  دې  هېواد څښتنان  شي.  د خپلواک  دې  افغانان  او  پوره  دې  ارمانونه 
رسېدو لپاره افغانان د شېر سرخ په زيارت کې سره راټول شول. څو کسه د پاچاهي 
څوکۍ ته نومول شوي وو، احمد شاه بابا د پاچاهۍ څوکۍ ته نوماند )کانديد( هم 
نه و. د جرگه والو ترمنځ د پاچاهۍ په سر يو څه اختالفات  وو.  جرگې د پرېکړې 
پاى  په  له څو جرگو وروسته  ټاکه.  و  توگه  په  د منځگړي  يو روحاني شخص  لپاره 
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کې  صابر شاه ملنگ د احمدشاه بابا د پاچا کېدو وړانديز  وکړ. په پاى کې جرگې 
په اتفاق سره احمد خان د افغانستان د پاچا په توگه وټاکه.

احمدشاه بابا زړه سواند، مدبر او هوډمن انسان و. په سياسي او پوځي چارو کې يې خورا 
ښه تجربه درلوده. هغه يو فرهنگپال او د افغان ولس په  خويونو او دودونو پوه امپراتور و. له 
ادب سره يې ډېره مينه درلوده. په خپله هم شاعر و، د پښتو شعرونو دېوان يې راپاتې دى. 
دغه دېوان څو ځله چاپ شوى دى. د احمد شاه بابا ځاىناستى د هغه زوى )تېمور شاه( هم 

د پښتو او دري ژبې شاعر و.
د احمدشاه بابا په دربار کې ډېر شاعران روزل شوي او پالل شوي دي. د هغه د وخت 
ځينې شاعران دا دي: وکيل الدوله عبداهلل خان پوپلزى، پيرمحمد کاکړ، حافظ گل محمد 

مرغزى، محمدرفيق خان عليزى، مياشرف الکوزى، برهان او نور.
احمدشاه بابا په يوه غزل کې خپله هېوادنۍ مينه داسې انځوروي:

ACKU



126

احمد شاه بابا په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې وليدې، خو د يوه باتدبيره او ځيرک 
مشر په توگه يې د خپل هېواد جغرافيايي، سياسي او ملي هويت ژوندى وساته.

نوموړى د هغې ناروغۍ له کبله چې ورپېښه شوه په )١١٦٨( هـ ق کال په کندهار کې 
وفات شو او په ډېر درناوي خاورو ته وسپارل شو.

احمد شاه بابا په خپل دربار کې عالمان او شاعران په ډېر عزت سره پالل. د پښتو ژبې 
نوميالى شاعر پير محمد کاکړ د احمد شاه بابا د زوي شهزاده سليمان استاد و چې په دربار 

کې يې ډېر درناوى کېده.

پير محمد کاکړ د معرفت االفغاني په نامه د پښتو ژبې يو ګرامر تآليف کړ چې دا د پښتو 
ژبې د ګرامر لومړنى کتاب دى. د دې ترڅنګه د پير محمد کاکړ د شعرونو دېوان هم شته 

چې څو ځلې چاپ شوى دى.

ســتا د عشق له وينو ډک شول ځيگرونه
تــا تــه راشــمه زړگــى زمــا فارغ شــي
که هر څــو مې د دنيا ملکونه ډېر شــي
د ډهلي تخــت هېرومه چــې راياد کړم
کــه تمامــه دنيا يو خــوا ته بــل خوا يې

ســتا پــه الره کــې بايلي زلمي ســرونه
بــې له تــا مــې اندېښــنې د زړه مارونه
زما به هېر نه شــي دا ستا ښکلي باغونه
زما د ښــکلې پښــتونخوا دغرو سرونه
زما خوښ دي دغه ســتا تــش ډگرونه

احمدشــاه به دغه ســتا قدر هېــر نه کا
کــه ونيســي د تمــام جهــان ملکونــه
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فعاليتونه

د متن لنډيز:
احمد شاه بابا د معاصر افغانستان مدبر امپراتور و. که څه هم هغه يو تجربه کار 
پوځي و. خو د دې تر څنگ هغه يو فرهنگپال شخص هم و.د هغه په وخت کې 
افغانستان ډېر پراخ و؛ خو وروسته کورنيو شخړو او بهرنيو السوهنو ډېرې سيمې 
له دې هېواده بېلې کړې. موږ بايد احمدشاه بابا د يوه فرهنگپال امپراتور په توگه 
وپېژنو. موږ بايد د هغه درناوى وکړو او د ژوندانه د بېالبېلو اړخونو او کارنامو په 

اړه يې معلومات تر السه کړو.

 

_ احمد شاه بابا کله او چېرته زېږېدلى دى؟
_ د احمد شاه بابا د دربار مشهور شاعران څوک وو؟

_ کوم روحاني شخص د احمد خان د پاچا کېدو وړانديز وکړ؟
_ د نادر افشار مېرمن احمد خان ته د څه په بدل کې د کوه نور الماس ورکړ؟

_ د احمد شاه بابا د امپراتورۍ پالزمېنه کوم ښار و؟

په الندينيو کلمو کې عام او خاص نومونه سره جال کړئ، بيا هر يو نوم په جمله کې وکاروئ:
سدوزى، مشر، احمدشاه بابا، دولت، لښکر، ميرويس خان، مېرمن، کوه نور الماس، شاعر، 

نازو انا.
- زده کوونکي دې په وار سره د احمد شاه بابا شعر په لوړ غږ ولولي او بيا دې معنا کړي.

- الندې لغتونه او معناوې يې در کړل شوې دي، هره معنا د کرښې په وسيله له اړوند لغت سره 
په خپلو کتابچو کې ونښلوئ:
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جنگ ډگر   
مصمم راغ   

درېمگړى هوډمن  
فيصله منځگړى  
ميدان پرېکړه  

د غره لمن شخړه  

_ د احمد شاه بابا د وخت او دربار د شاعرانو نومونه واخلئ.
امالء:

ښوونکى دې الندينى متن په لوړ غږ ولولي او زده کوونکي دې يې په کتابچو کې وليکي:
 احمدشاه بابا زړه سواند، مدبر او هوډمن انسان و. هغه په سياسي او پوځي چارو کې خورا ښه 
تجربه درلوده. هغه يو فرهنگپال او د افغان ولس په خويونو او دودونو پوه امپراتور و. له ادب سره يې 
ډېره مينه درلوده. په خپله شاعر و، د پښتو شعرونو دېوان يې راپاتې دى. دغه دېوان څو ځله چاپ 

شوى دى. د احمد شاه بابا ځاىناستى د هغه زوى )تېمور شاه( هم د پښتو او دري ژبو شاعر و.

کورنۍ دنده

 د    احمد شاه بابا په اړه خپل معلومات په کتابچو کې وليکئ او په راتلونکي درسي ساعت 
کې يې ټولگيوالو  ته واوروئ.
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اته ويشتم لوست

سابه او ترکاري د خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې روغتيا ته زياته گټۀ رسوي. ډېر 
کورونه سابه او ترکاري په خپلو خوړوکې استعمالوي. ځينې اومې او ځينې يې پخې 

هم خوړل کيږي اومې يې تر خوړلو دمخه بايد پاکې پريمنځل شي.
د سبزيو )سبو( او ترکاريو ډولونه په هره سيمه کې په بېال بېلو موسمونو کې موندل 
کيږي او دکال په فصلونو پورې هم اړه لري. په گرم موسم کې يې پيداوار زيات او په 

سوړ موسم کې يې پيداوار کم وي. دا دى دلته په دغه اړه يوه مرکه لولو.
n  ستاسو په سيمه کې کوم ډول سابه او ترکاري پيداکيږي؟

n  سبزي او ترکاري وجود ته څه گټه لري؟

خبرې اترې
 )محاوره(
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 لومړۍ مرکه:
السالم عليکم کاکا! سرور: 

وعليکم السالم، په خير راغلې ستړى مشې. دوکاندار: 
خداى دې وبښه خير يوسې. سرور: 

څه دې پکار دي؟ دوکاندار: 
يو څه سبزي مې پکار ده ـــ  

وايه څه شى درکړم! ـــ  
کچالو من په څو دي؟ ـــ  

په يو سلو لس افغانۍ ـــ  
دوه منه کچالو راکړه، د پيازو نرخ څنگه دى؟ ـــ  

من په يو سلو شل افغانۍ. ـــ  
درې منه پياز به هم وتلې! ـــ  

نور څه غواړې؟ ـــ  
درې گلپيان هم درسره را واخله! ـــ  

واړه که غټ؟ ـــ  
واړه په څو دي او غټ يې په څو دي؟ ـــ  

واړه په شل او غټ يې په ديرش دي. ـــ  
غټ يې را واخله! ـــ  

ټېپر من په څو دي؟ ـــ  
په پنځوس افغانۍ ـــ  

يو من ټېپر هم وتله! ـــ  
نور څه درکړم؟ ـــ  

اوس همدومره بس دي، پيسې يې وشميره! ـــ   
دويمه مرکه:

السالم عليکم کاکا جانه! گاللۍ: 
وعليکم السالم لورې ستړې مه شې. دوکاندار: 

خداى دې وبښه. گاللۍ: 
څه دې پکار دي لورې؟ دوکاندار: 

يوڅه ترکاري مې پکار ده. ـــ  
څه شى غواړې؟ ـــ  

دوه گيډۍ شنه دڼيا راکړه! ـــ  
نورڅه؟ ـــ  
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دوه گيډۍ شنه )تازه( پياز هم راکړه! ـــ 
يوه گيډۍ گندنه )گندنا( او يوڅه هوږه هم راکړه!  

نور وايه! ـــ 
يوه گېډۍ پودينه هم را واخله، خو پام کوه چې شنه مرچ دې هېر نه شي! ـــ 

نور څه شى دې هم پکار دي؟ ـــ 
تراتيزک شته؟ ـــ 

هو! ـــ 
شپږ گيډۍ تراتيزک هم راکړه! ـــ 

دادى تراتيزک مې هم را واخيستل نورڅه درکړم؟ ـــ 
اوس همدومره بس دي. ـــ 

دريمه مرکه:
السالم عليکم! اکبر: 

ميرويس: وعليکم السالم، په خير راغلې!
خير يوسې اکبر: 

ماشاء اهلل، تاخو دکان له ميوو ډک کړى دى. ـــ 
هو وروره! هغه څه چې په مارکيټ کې پيدا کيدل هغه مې راوړي دي. ـــ 

ښه نو زما هم يوڅه پکار دي ـــ 
وايه څه شى درکړم؟ ـــ 

مڼې او مالټې په څو دي؟ ـــ 
مڼې چارک په پنځوس او مالټې چارک په څلوېښت افغانۍ دي. ـــ 

ښه نو، نيم من مڼې او يو چارک مالټې وتله! ـــ 
سمه ده نور څه غواړې؟ ـــ 

انگور چارک په څو دي؟ ـــ 
په شپېته افغانۍ. ـــ 

درې چارکه انگور هم درسره وتله! ـــ 
دادى انگور مې هم وتلل، نورڅه پکار دي؟ ـــ 

شفتالو چارک په څو دي؟ ـــ 
په پنځه پنځوس افغانۍ دي. ـــ 

ښه نو يو نيم چارک شفتالو هم وتله! ـــ 
نورڅه غواړې؟ ـــ 

همدومره بس دى. ـــ 
پيسې يې جمع کړه چې څو روپۍ شوې؟ ـــ 
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ستا د سودا ټولې  څلور سوه دوه نيمې افغانۍ شوې ـــ 
هه! دا د پنځه سوه روپو نوټ واخله، خپلې ترې وگرځوه، نورې راکړه! ـــ 

دا دي ستا اووه نوي نيمې روپۍ پاتې شوې، دا واخله. ـــ 
کوردې ودان، زه درنه ځم، د خداى په امان. ـــ 

په مخه دى ښه. ـــ 

د متن لنډيز:
نو  زده کړي،  يې  اسانۍ  په  او  ژبه وغږيږي  پښتو  په  زده کوونکي  لپاره چې  ددې 
الزمه ده چې زده کوونکي پخپلو منځو کې خبرې اترې وکړي. خبرې اترې د يوې 
ژبې په زده کړه کې پوره اغېز لري. دا هم مهمه ده چې د خبرو اترو په وخت کې د يو 

بل غلطۍ سمې شي او که په کومه کلمه نه پوهېږئ له ښوونکي څخه يې وپوښتئ.

فعاليتونه
١_ زده کوونکي دې لوست يوځل په چوپه خوله له ښوونکي وروسته ولولي او بيادې په 

وار سره په لوړ اواز  د نورو ملگرو په مخکې ولولي.
٢_ زده کوونکي دې په درې دوه کسيزو ډلو ووېشل شي او يوه، يوه مرکه دې ولولي.

٣_ زده کوونکي دې په لوست کې پنځه، پنځه نومځرى پيدا کړي او په خپلو کتابچو 
کې دې يې وليکي.

٤_ الندې تش ځايونه ډک کړئ!
گازرې  ـ الوگان  ـ گلپيان او پياز د .................له ډلې څخه دي. 	•

مڼې ، مالټې او شفتالو په .................. کې شمېرل کيږي. 	•
مرچک )مرچ(، دڼيا، گندنا )گندنه( د .............. له ډلې څخه دي. 	•

٥_ الندې لغتونه معنا او په جملو کې يې وکاروئ!
١_ سيمه  ٢_ موندل  ٣_ توکي   ٤_ موسم  ٥_ مارکېټ   ٦_ پودينه ٧_ نرخ

زده کوونکي دې د وچو مېوو په اړه يوه مرکه وليکي چې لس کرښې وي بيا دې سبا ته 
خپلو ملگرو ته واوروي.

کورنۍ دنده
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))الف((

اتڼچيان: اتڼ واله، اتڼ کوونکي
امسا: لکړه، کونټۍ، بينت، د الس لرگى، 

عصا
امېل: هار، اوږده غاړکۍ، غاړکۍ

اندېښنه: غم، نول، وېره، خطره،        
سوچ، چرت، تشويش

اورښت: ورېدنه ، شيگره، وريا، باران يا 
واوره اورېدل

اوږۍ: د سپينو زرو گاڼه چې غاړې ته 
اچول کېږي او ځانگړى جوړښت لري

اړ: کرياب، محتاج، احتياجمند، 
ضرورتمند

اړتيا: کريابي، محتاجي، احتياجي، 
ضرورتمندي

اړخ: څنگ، ډډه، پلو، لورى، خوا
اړين: د اړتيا وړ، ضروري، حتمي

))ب((

بايلل: بايلودل، له السه ورکول
بشپړ: پوره، کامل، تمام، ټول

بلواکي: ناخپلواک، غالمي، د بل تر واک 
الندې، پردۍ واکمني، 

بلوسگر: تېرى کوونکى، تجاوز کوونکى 
بوختيا: مصروفيت، ناوزگارتيا

بوډا: زوړ، سپين ږيرى،عمر خوړلى

))پ((

پالنه: ساتنه، روزنه، پالل، تربيه کول، لويونه 
پرمختگ: پرمختيا، ترقي، وړاندې تگ

پرمختللى: مترقي، وړاندې تللى، رسېدلى
پرېټ: تمرين، رسم گذشت، عسکري 

تعليم قدم
پالزمېنه: مرکز، پايتخت 

پلټنه: لټونه، راسپړنه، تفتيش 
پوړ: منزل، طبقه

پياوړى: ځواکمن، غښتلى، قوي
پړاو: منزل، رباط

پړه: مالمتيا، گرمتيا
پېرل: اخيستل، رانيول

پېغله: بالغه نجلۍ، ناواده ځوانه نجلۍ  

وييپانګه
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پېغور: طعنه

))ت((

تپوس: پوښتنه، حال احوال پوښتل، 
گروېږنه

تخلف: تېرى، سرغړونه، تجاوز، ناقانونه 
کړنه

تل: بېخ، ژوروالى، الندې 
تل: همېشه، مدام، هروخت

توغ: رپى، بېرغ، جنډه
توکي: عناصر، مواد

توښه: څورى، زېرمه، سفر خرڅ، جېب خرڅ

))ټ((

ټغر: گيلم
ټينگار: تاکيد، اصرار،ټينگېدل

))ج((

جوگه: وړ، اليق، مستحق
جيد: تکړه، اليق، نوميالى

))چ((

چاپېريال: شاوخوا، محيط

))ح((

حسرت: افسوس، ارمان 

))خ((

خشخاش:  کوکنار، د کوکنارو تخم
خلف:  ځاى ناستى، اوالد، وروسته پاتې 

شونى
خوشامنگر:  چاپړوس، چاپلوس، غوړه 

مال
خوځښت:  حرکت، نهضت، غورځنگ

خړوب:  پڼول، اوبونه، اوبه کول

))د((

څاښت: ټکنۍ غرمه، کچه غرمه
څپاند:څپې وهونکى، موج وهونکى، 
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مست
څرول: پوول، ورشو ته بيول.

څنگ: اړخ، پلو، لورى
څـښاک: مشروبات، د څښلو څيزونه

څښتن: خاوند، صاحب
څېر: ورته، غوندې، ډول

څېرمه: څنگ ته، خواته، اړخ ته، نژدې
ځاله: جاله، آشيانه

ځپل: زهيرول، ټکول، وهل
ځواک: قدرت، قوت، انرژي

ځيرک: هوښيار، ذهين، تېزفکره.
ځيگر: ينه، جگر

دلربايي: زړه وړل، عاشقي، مينه
 ډيل:ځنډ، ټال، درنگ

روزل: تربيه کول،پالل
روږدى: معتاد، اموخته

رټل: ترټل،گواښل، خپه کول،غندل 
رېږدېدل: لړزېدل،لرزېدل، رپېدل، ړچېدل

زمولتيا: مړاويتوب، زمولتوب، زمولوالى
زهيرتيا: زهيروالى، کمزورتيا، زهيرتوب، 

بېځواکي
زهېر: کمزورى، ناتوانه، ضعيف 

زوال: ځوړتيا، انحطاط

زيار: کوښښ، زحمت، هڅه
زړتيا: زوړوالى، سپين ږيرتوب، بوډاتوب
زړه سواند: زړه سواندى،لوراند، نرم زړه 

واله، رحم واله
زېږول: زوکړه، تولدول، پيدا کول

ژباړل: ترجمه کول، بلې ژبې ته اړول
ژغورنه: ساتنه، خالصونه، نجات

ژوى: ساکښ، حيوان
سپما: زېرمه، بچت، ذخيره

سلسله: لړۍ
ستاينه: صفت،ښېگڼې بيانول

ستره: لويه، غټه
ستمى: تيگه، ساه نښتنه، د ستړيا له امله  

ساه لنډه لنډه کېدنه 
ستونزه: ربړه، مشکل

سکوى: چکن دوزي، خامک، گل کاري.
سمسور: ښيراز، زرغون، شين

سمڅ: لوى غار، غار
سوبه: برى، فتح، کاميابي 

سوداگريز: تجارتي، د سوداگرۍ، د تجارت
سون: سونگ، سوځېدنه،احتراق

سوړه: کوچنى غار 
سيالي: لوبه، مسابقه
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سيالني: گرځندوى،سياح، سيل کوونکى
سږى: شش، پپوس، پړ پوس

شاباسى: افرين، د ستاينې او هڅونې کلمه
شپه روڼول: ، خوب نه کول، شپه په ويښه 

سبا کول 
شتمنه: غني، د شتوواله، پانگه واله.

شخړې: ربړې، النجې، جگړې.
ښارگوټى: کوچنى ښار

ښکېل: اخته، نښتى، راگير
ښېرازه: سمسوره، زرغونه، شنه

غالۍ: قالين، قالينه
غچ: انتقام، کسات، بدل

غلى: چوپ، خاموش، آرام، کرار
غنايي: د غنا، د ښه اواز، د ښې غاړې، 

دارايي، غني توب، شتمني، ثروت
غوره: بهتر، ښه

غړى: عضو
کارنده: فعاله

کرغېړن: بدمرغه، بدبخت، ناولى
کرکه: نفرت، بدراتلل،بد ايسېدل

ککړ: لړلى، لت پت، ناولى، چټل
کمکى: کوچنى، وړوکى، ورکوټى

کنگل: يخ، يخک

کنډو: کوتل، غاښى
کوژده: په نامه کېدل، دسمال اخيستل، 

کوژدن
کوهى: څاه، چاه

کوټنۍ: کوچنۍ کوټه، کوټه گۍ
کيڼ: چپ

کښل: ليکل، کاږل، ايستل
گانده: راتلونکې،  مستقبل

گواښ: تهديد، تر فشار الندې کول.
گڼ: ډېر، زيات

لبيک: چمتوالى، تيارى، اماده گي، هرکلى
لمسون:پارونه،لمسه، تحريکول

لړمون: د سنې، په قفس کې دننه غړي 
لکه: زړه، ينه، تورې او نور.

ماڼۍ: قصر، بنگله
مرييتوب: غالمي، بنده گي

معمار: جوړوونکى، سازوونکى
مکان: ځاى، کور

مل: ملگرى، انډيوال
مننه: شکريه، تشکر

 منځگړى: درېمگړى، منصف، ثالث
منځنى: متوسط، وسطي، د منځ

مهال: وخت
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مهلت: وخت،موقع، فرصت
موندل: پيداکول، ترالسه کول.

مږل: مروړل، مښل، سولول
ناڅاپه: ناببره، ناگهانه، سمدالسه، يو دم

نس: گېډه، خېټه، معده
نگوښېدل: په يوه پښه گوډېدل،بېکاره کېدل

لمانځنه: تجليل، درناوى کول.
نندارچيان:  تماشه چيان، کتونکي، لېدونکي

نهيلي: نااميدي، تمه پرېکول، ناهيلي.
نومړى: مشهور، نامتو، نوميالى

نړيوال: جهاني
واکمني: پاچاهي، حاکمي، امارت

وزگارتيا: بې کاري، وزگار توب، مصروفيت  نه درلودل.
ويجاړ: وران، گډوډ، خراب شوى.

هرومرو: خامخا، حتمي
هک پک: حيران، وارخطا

هوساينه: ارامتيا، کراري، اسوده گي
هوډمن: هوډيالى، مصمم، د کلکې ارادې څښتن
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اخځليکونه:
١.په افغانستان کې صنايع او په ملي اقتصاد کې د هغو ونډه، پوهنوال محمد بشير دوديال، 

د اريک گرځنده کتابتونو اداره،١٣٨٢هـ ش کال.
٢.اوسني ليکوال درې ټوکه، عبدالرؤف بېنوا، دولتي مطبعه کابل ١٣٤٠هـ ش، ١٣٤١ 

هـ ش، ١٣٤٦ هـ ش کلونه.
مجاهدو  د  افغانستان  د  مجروح،  الدين  شمس  سيد  اشعار(،  دري   _ )پښتو  فرياد  ٣.ياد 

ليکوالو ټولنه _ پېښور ١٩٨٥ کال.
٤.گنج پښتو، مولوي احمد د تنگي.

٥.د پښتو ادبياتو تاريخ اوسنۍ دوره، پوهاند ډاکټر زيورالدين زيور، د ساپي د پښتو څېړنو او 
پراختيا مرکز _ پېښور ١٣٨٥ هـ ش کال.

٦.د رحمان بابا کليات، حنيف خليل، دانش خپرندويه ټولنه، ١٣٨٤ هـ ش کال.
٧.د الفت مرغلرې، د شهرت ننگيال په زيار، دانش کتابخانه، پېښور دريم چاپ، ١٣٧٥ 

هـ ش کال.
٨.ليکوالي )امالء او انشاء(، گل پاچا الفت، پښتو ټولنه، ١٣٣٩ هـ ش کال.
٩.زاهد پښتو _ پښتو سيند، عبدالقيوم زاهد مشواڼى، دانش خپرندويه ټولنه.

١٠.پټه خزانه، محمد هوتک بن داود، د پوهنې وزارت دوهم چاپ ١٣٣٩ هـ ش کال.
١١.د پښتو ادبياتو تاريخ، لرغونې او منځنۍ دوره، زلمى هېواد مل دانش خپرندويه ټولنه، 

لومړى ټوک، ١٣٧٩ هـ ش کال.
١٢.پښتو غږ پوهنه او ويي پوهنه، پوهنوال محمد صابر خېشکى، د افغانستان د کلتوري 

ودې ټولنه جرمني، ١٣٨٠ هـ ش کال.
١٣.څه ليکل يا ليکپوهه، گل پاچا الفت، د اتحاد مشرقي مطبعه، جالل اباد ١٣٢٨ هـ 

ش کال.
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١٤.اوبه او چاپېريال، پوهاند حسن يار.
١٥.د بدېع فن او پښتو شاعري، پوهنيار محمد ابراهيم همکار، رڼا مرکز، ١٣٨٦ هـ ش 

کال.
١٦.د ماشومانو ولسي لوبې، غالم جېالني شبل، د اريک د گرځنده کتابتونو اداره، ١٣٧٩ 

هـ ش کال.
وزارت،  کلتور  او  اطالعاتو  د  اهتمام،  په  صميم  محمداصف  د  کليات،  حمزه  ١٧.د 

١٣٧٨ هـ.ش. کال.
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