د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا او د ښوونکو د روزنې معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف
لوى رياست
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اووم ټولگى (د دري ژبو لپاره)

اووم ټولگى
(د دري ژبو لپاره)

درسي کتابونه د پوهنې په وزارت پورې اړه لري ،اخيستنه
او خرڅونه يې په کلکه منع ده .له سر غړوونکو سره قانوني
چلند کيږي.
moe.curriculum@gmail.com

د چاپ کال 1396 :هـ  .ش.

دا وطن افغانس���تـــان دى

AC

KU

ملي سرود
دا عـ���زت د هـــر افـغـان دى

کور د سولې کور د تورې

هر بچی يې قهرمـــــان دى

د پښ���تــون او هــ���زاره وو

د تـــرکـمنــــ���و د تـــاجـکـــ���و

دا وطن د ټول���و کـور دى
ورس���ره عرب ،گوجــر دي

د بـــــلـوڅــــ���و د ازبـکـــــ���و

پــاميــري���ان ،نـورس���تانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ېان

په س���ينــه کې د آس���يـــا به

لـکـ���ه زړه وي جـــاويـــ���دان

دا هيـــ���واد به تل ځليږي
نوم د حق م���و دى رهبـــر

لـکـه لـمــر پـر ش���نـه آس���مـان
واي���و اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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د پوهنې وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا او د ښوونکو
د روزنې معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي
کتابونو د تاليف لوی رياست

AC

پښـــتو
اووم ټولگى

(د دري ژبو لپاره)
د چاپ کال 1396:هـ.ش.

الف1

ليکواالن:

محمد قاسم هيله من ،د مؤلف مرستيال محمد قدوس زکوخېل

ايډيټران:

KU

محمد زرين انځور ،پوهنمل بريالى باجوړى

ديني ،سياسي او فرهنګي کميټه:
 -مولوي عبدالصبور عربي

 -دکتور محمد يوسف نيازى

د څارنې کمېټه:

AC

 -حبيب اهلل راحل د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست کې د پوهنې وزارت سالکار.

_ دکتور اسداهلل محقق د تعليمي نصاب د پراختيا او د ښوونکو د روزنې معين.
_ دکتور شېرعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې رئيس.

_ دکتور محمد يوسف نيازی د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رياست سرپرست.

کمپوز او ډيزاين:
 صفت اهلل مومند -حميداهلل غفاري

د چاپ چارې سمون :محمد کبير حقمل د پوهنې وزارت د نشراتو او اطالعاتو رئيس.

2ب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام

AC

KU

د لوی خدای ډير 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 .ډير 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
وکړاي 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 تاليف شوی دی .د
پوهنې وزارت تل زيار باسي چې په هيواد 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 هيواد پالنې او د
مينې او محبت د حس پياوړی کول ،بښنه او پيوستون د پوهنې د وزارت نورې غوښتنې دي 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 هيواد له ژمنو او زړه سواندو
ښوونکو څخه ،چې د تورتم او ناپوهۍ په وړاندې يې جگړه خپله دنده گرځولی ،دوستانه هيله لرم د تعليمي
نصاب په دقيق او مخلصانه تطبيق کې د هيواد ماشومان ،نجونې او تنکي ځوانان د پوهې ،اخالقو او معنويت لوړو
څوکو ته ورسوي.
د هيواد 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 کيږي 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 ويش 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 سپيڅلو ارمانونو په
السته راوړلو کې مرسته وکړي .انه سميع قريب مجيب.
د پوهنې وزير

دوکتور اسداهلل حنيف بلخي
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لومړى لوست

د خداى  ستاينه
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هر نېك كار د خداى په پاك نامه پيلېږي .هر كار چې د خداى په نامه پيل
شي ،پاى يې نېكمرغه وي .له خداى سره د مينې په پيدا كېدو د مسلمان په زړه
كې د توحيد روحيه رامنځته او پياوړي كېږي .موږ د خداى  بنده گان يو .په هر
کار کې له خداى  څخه مرسته غواړو .دعا د عبادت ماغزه دي .بايد له هر عبادت
وروسته خداى  ته دعا وکړو او له هغه  څخه خير او برکت وغواړو.
 nموږ چا پيدا كړي يو؟
 nځمكه ،اسمان او كاينات د چا پيدايښت دى؟
1

موږ ټول لوى خداى پيدا کړي يو .خداى د ټولو مخلوقاتو پالونکى دى .خداى
ټولو مخلوقاتو ته روزي رسوي .که هغوى په ځمکې کې وي ،تر ځمکې الندې وي ،په هوا
کې وي ،که په سيندونو کې وي او که په سمندرونو کې .ټول مخلوقات د خداى ستاينه
کوي او پر نعمتونو يې شکرونه باسي .موږ هر نيک کار د خداى په پاک نامه پيلوو .تر
خوړلو دمخه بسم اهلل  ...وايو .هيڅ کار د خداى له ارادې پرته نه کېږي .د کار له پيل
څخه مخکې انشاء اهلل (که خداى وغواړي) ويل ښه دي .د خداى  عبادت د انسان
مکلفيت دى .په عبادت د سړي روح او بدن آرامېږي .له عبادت څخه وروسته دعا کوو.

KU

په دعا کې خپلې ټولې اړتياوې له خدايه غواړو.

د متن لنډيز:
ځمکه او اسمان د خداى خلقت دى .انسانان ،الوتونکي ،څاروي او نور ټول

AC

موجودات خداى پيدا کړي دي .خداى  ډېر رحيم ذات دى ،د خپلو بندهگانو
گناهونه بښي ،خو شرط يې دادى چې انسان له خپل خداى څخه بښنه او مغفرت
وغواړي.

2

فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې الندې پوښتنو ته ځواب ووايي:
n

ستاسې په فکر د خداى  ستاينه ولې د کتاب په پيل کې راغلې ده؟

n

حمد څه ته وايي او موږ ولې د خداى تعالى ستاينه کوو؟

n

د حمد په ويلو زموږ په کار کې څه اساني راځي؟

 _٢زده کوونکي دې په متن کې:

KU

n

ورته او مشابه کلمې ولټوي او په جال جال کرښو کې دې يې وليکي.

n

(ستاينه ،رب ،پيل ،پاى ،نېکمرغه ،پياوړى ،پالنې ،توحيد ،نړۍ او الرښوونه)

کلمې دې معنا کړي او په جملو کې دې وکاروي.

AC

 _٣زده کوونکي دې د الندې جملو معنا وليکي:

((خداى  ډېر رحيم او مهربان دى .د خپلو پښېمانو بنده گانو گناهونه بښي.
 _٤زده کوونکي دې:
n

پورته حمد په لوړ اواز ولولي.

n

په څو جملو کې دې د خداى  په هکله د خپل احساس څرگندونه وکړي.

n

د پورته حمد په څېر دې په ساده ټکو کې د خداى  ستاينه وکړي.

 -٥زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي او د هرې ډلې يو يو غړى دې ،د الندې
بېلگې په څېر د بلې ډلې له غړي پوښتنې وکړي:

3

n

ته چا پيدا کړى يې؟

n

زه خداى پيدا کړى يم.

n

ته کله د خداى  شکر کوې؟

n

د خوراک او څښاک پر وخت د خداى شکر کوم.

n

ځمکه او اسمانونه ،غرونه او سيندونه چا پيدا کړي دي؟

n

ځمکه ،اسمانونه ،غرونه او سيندونه خداى پيدا کړي دي.
كورنۍ دنده

AC
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زده كوونكي دې د خداى د ستاينې په هکله يو څو ساده جملې وليکي او په بل
لوست کې دې يې په ټولگي کې د نورو تر مخه ولولي.

لومړى سالم ،پسې کالم
4

دويم لوست

زموږ گران پيغمبر
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تاسو د گران پيغمبر د مبارک نامه په اورېدو څه وايئ؟
حضرت محمد زموږ گران پيغمبر دى .هغه په مكه مكرمه كې زيږېدلى دى .په
 40كلنۍ كې پيغمبر شوى دى .قرأن کريم پر محمد نازل شوى دى .د اسالم پيغمبر
ډېر نېك خوى او غوره اخالق درلودل .د هغه اخالق او ژوند د مسلمانانو لپاره نمونه
او مثال دى.
ښه اخالق مسلمانان خپل پېغمبر ته نژدې کوي.
 nپر كشرانو باندې د گران پيغمبر د شفقت او مهربانۍ په هكله څه پوهيږئ؟
 nد حضرت پيغمبر وينا او کړو ته څه وايي؟
5

حضرت محمد  د مسلمانانو پيغمبر دى .هغه خداى  ته ډېر گران او منلى دی.
گران پيغمبر انسانانو ته د خداى لمانځنې او ښو چارو الرښوونه کړې .انسانانو ته يې
د خداى په امر سمه او کږه الره ورپېژندلې ده .انسانان يې د يوه خداى عبادت

او بندگۍ ته بللي دي .حضرت محمد  د اسالم په پلي کېدو کې ډېر کړاوونه گاللي
دي .د دنيا او اخرت خير او نېکمرغي په اسالم کې پرته ده .زموږ گران پېغمبر د ښو
او غوره اخالقو يوه نمونه وه .هغه فرمايلي وو(( :زه ددې لپاره رالېږل شوى يم چې
نېک او ښه اخالق بشپړ کړم)).

KU

AC

د متن لنډيز:
په پورته متن کې د خداى د ستر پيغمبر حضرت محمد يادونه او ستاينه شوې
ده .د هغه کمال او حکمتونه هومره ډېر دي چې موږ يې شمېرالى نه شو .د اسالم
ستر پېغمبر حضرت محمد په ټولو ښېگڼو او نېکو اخالقو ستايل شوى دى او
موږ يې تل په مينه او درنښت يادوو .د خداى  گران او منلى پېغمبر د اخالقو يوه
نمونه وه.

6

فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې د الندې نويو كلمو معنا د كتاب په پاى كې ولټوي ،ځان دې پرې
وپوهوي او په جملو كې دې يې راوړي:
اورېده (اورېدل) ،وروسته ،زېږېدلى ،گومارل ،غوره ،درلودل ،وينا ،کړه ،ستايلى،
درنښت ،مينه.
 nد الندې جملو معنا په ساده ټکو کې وليکئ:

KU

((گران پېغمبر انسانانو ته د خداى لمانځنې او نېکو چارو الرښوونه کړې .انسانانو

ته يې د خداى په امر سمه او کږه الره ښودلې ده .انسانان يې د يوه خداى عبادت

AC

او بنده گۍ ته رابللي دي)).
 nزده کوونکي دې په دريو ډلو کې د گران پيغمبر په اړه يوه ،يوه ساده جمله
وليکي او د هغوى استازي دې يې نورو ته واوروي.

 _٢زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي:
 nد يوې ډلې غړي دې په وار سره پورته متن په لوړ اواز ولولي.
 nد دوېمې ډلې غړي دې په نوبت د پورته متن مفهوم په خپلو خبرو کې څرگند
کړي.
 _٣زده کوونکي دې:
 nپه پورته متن كې عربي ،دري او پښتو كلمې بېلې كړي.
 nپه متن كې ورته اومشابه كلمې ولټوي.
 nد متن له مخې د پېغمبر  د اخالقو په اړه خبرې وكړي.
7

 _٤زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي:
 nد لومړۍ ډلې غړي دې پوښتنې وکړي او د دويمې ډلې غړي دې په وار سره ځواب
ورکړي .بېلگه وگورئ:
يو زده کوونکى :د مسلمانانو گران پېغمبر  څه نومېږي؟
بل زده کوونکى :زموږ گران پېغمبر حضرت محمد مصطفى نومېږي.
 _ ٥د الندې جملوتش ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړئ:
 nحضرت محمد  د مسلمانانو ...............پيغمبر دى.
n
n
n

كورنۍ دنده

AC

KU

n

هغه خداى  ته ډېر گران او  ...................و.
گران پيغمبر انسانانو ته د  ........او  ..........چارو الرښوونه کړې.
انسانانو ته يې د خداى په امر  ......او  .......الره ورښوولې ده.
حضرت محمد  د اسالم په پلي کېدو کې ډېر  .............گاللي دي.

زده كوونكي دې د حضرت محمد  د نيكو اخالقو په اړه د خپل مور او پالر
په مرسته په خپلو كتابچو كې څو لنډې ،لنډې جملې وليكي.

حضرت محمد  فرمايلي دي:

څوك چې پر كشرانو زړه سوى او د لويانو درناوى نه كوي ،زما په ډله كې نه
دى.
8

درېم لوست

سوله او ژوند

KU
AC

n

سوله څه ته وايي؟

جگړه تباهي راولي .انسانان وژني ،کورونه يې ورانوي او له لوږې او ناروغيو سره يې
مخامخ کوي .سوله رڼا ده .د ژوند نېکمرغي ده .په سوله کې خلک ښه ژوند کوي.
هلکان او نجونې ښوونځيو ته ځي .هرڅوک په خپلو کارونو بوخت وي او بې له ډاره
له يوه ځايه بل ځاى ته ځي .هر انسان ،ن ځناور ،سولې ته اړتيا لري.
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n

د سولې لپاره څه کول پکار دي؟

n

که سوله نه وي ،ژوند به څنگه وي؟

سوله او جگړه دوې کلمې دي .يو د بل ضد دي .سوله ژوند ته وايي او جگړه ورانۍ

ته .سوله رڼا ده او جگړه تياره .په رڼا کې انسان هر څه ويني .تياره د انسان سترگې پټوي.
په جگړه کې ښوونځي تړل کيږي .هلکان او نجونې زده کړه نشي کوالى .روغتونونه

ورانېږي او ډاکټران د جگړې له ډاره تښتي .په سوله کې ښوونځي پرانيستي وي .هلکان
او نجونې ټول زده کړه کوي .هرڅوک د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره کار کوي .هېواد
ودانېږي ،صنعت پراخېږي او هېواد پرمختگ کوي .د هېواد په پرمختگ د هر چا ژوند

ښه کېږي.

سوله د يوې ټولنې ،يو ولس او يو هېواد د نېکمرغۍ نښه ده .کوم ولسونه او قومونه

KU

چې سوله خوښوي د هغوى راتلونکې روښانه اونېکمرغه وي .ژوند يې په خوښۍاو

خوشحالۍتيرېږي .ماشومان يې خپلې زده کړې کوي او زاړه او ځوانان يې د خپلو خلکو
خدمت کوي .خپل هېواد ودانوي او له نورو ولسونو او هېوادونو سره ځانونه برابروي.

AC

د متن لنډيز:
سوله د ژوند نوم دى .بې له سولې ژوند معنا نه لري .هېواد په سوله کې پرمختگ
کوي .سوله خوښي ده .سوله روغتيا ده .په سولې کې ژوند دى ،خوشحالي ده .موږ
سولې ته تږي يو .موږ سوله غواړو .جگړه نه غواړو .جگړه تباهي راولي .جگړه
ماشومان وژني .جگړه د بدمرغۍ نوم دى .تل دې سوله او تل دې ورورولي وي!
هرڅوک د ښه ژوند او عزت خاوند کېږي .کار روزگار پيدا کوي .په سوله کې د هر
چا حقونه معلوم وي او يو د بل حق نه تر پښو الندې کوي .سوله يوه بشري اړتيا ده.
موږ ټول بايد د سولې د ټينگېدو لپاره هڅه وکړو.
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څرگندونه
تر پښو الندې کول:
يو شى تر پښو الندې کول .دلته پر يو کار باندې سترگو پټولو ته وايي .لکه ،په جگړه کې
بشري حقونه تر پښو الندې کېږي.
فعاليتونه

KU
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 _١زده کوونکي دې پر دريو ډلو ووېشل شي.
الف :له مخه ټاکل شوي دوه دوه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي او
د الندې بېلگې له مخې دې يو له بل سره د سولې پر موضوع خبرې اترې وکړي:
 nزما سوله خوښېږي.
 nزما هم خوښېږي .جگړه تباهي راولي.
... n
ب :پنځه زده کوونکي دې په وار د ټولگي مخې ته راشي او د سولې په اړه دې په ساده
ډول يوه دقيقه خبرې وکړي.
ج :شل تنه زده کوونکي دې په دوو ډلو کې په وار سره دا الندې کلمې يو له بله وپوښتي
او په لنډو جملو کې دې يې راوړي.
لوږه ،ناروغي ،مخامخ ،رڼا ،نېکمرغي ،بوخت ،ډار ،اړتيا ،ودان ،روغتون،
پرمختگ.
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 _٢د الندې جملو تش ځايونه په مناسبو کلمو په پنسل ډک کړئ:
 ............... nد ژوند نوم دى.
 nبې له سولې  ...............معنا نه لري.
 nهېواد په سوله کې  .................کوي.
 nهرڅوک د کار او  ...................خاوندان کېږي.
 nسوله يوه  ................اړتيا ده.
 nموږ بايد د سولې لپاره  ................او هڅه وکړو.

كورنۍ دنده

AC

KU

 _٣زده کوونکي دې په څلورو ډلو ووېشل شي .دوه ډلې دې په جال ډول د سولې پر
گټو او دوه نورې دې د جگړې پر زيانونو خبرې وکړي .خپلې خبرې دې په څو لنډو جملو
کې وليکي او بيا دې يې د هرې ډلې استازى په وار په ټولگي کې ولولي.

زده كوونكي دې په خپلو کورونو کې د سولې گټې او د جگړې زيانونه سره پرتله کړي او
په راتلونکي لوست کې دې خپله ليکنه ټولگي ته راوړي.

لومړنى دقت د وروستۍ پښېمانۍ مخه نيسي.
سقراط

12

څلورم لوست

د (ى) ډولونه

KU
AC
هره ژبه جال غږونه او توري لري .په پښتو کې يو شمېر غږونه دي چې په بېال بېلو
(ى) گانو ښودل کېږي( .ى گانې) اصال توري نه دي ،بلكې غږونه دي .كه دا غږونه
د چا زده نه وي ،نو د پښتو متن سم لوستالى او ليکالى نشي.
 nکه مو د (ى) بېالبېل ډولونه زده نه وي ،ايا يو متن سم لوستالى يا ليکالى شو؟
13

ټولې ژبې ځانگړى جوړښت لري .زموږ د هېواد ژبې هم همداسې دي .دري خپل
جوړښت لري او پښتو خپل .په پښتو ژبه کې څو غږونه دي چې په دري ژبه کې نشته .همدا
راز د غږونو لپاره يو شمېر ليکنۍ نښې شته چې توري ورته وايي .د يو شمېر غږونو لپاره
توري نشته ،له دې امله په لوستلو کې ستونزې رامنځته کېږي .په پښتو ژبه کې پنځه غږونه
دي ،چې په کلمو کې د معنا د تغيير سبب کېږي .له دې جملې څخه يو يې هم (ى) گانې
دي( .ى) گانې زياتره د كلمو په منځ او پاى كې راځي او په بېال بېلو بڼو ليکل کېږي .دلته
يې له بېلگو سره گورو:

AC
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 _١نرمه (ى) :هېڅ ټکي نه لري او يوازې د نارينه نومونو لپاره کارول کېږي ،لکه:
سړى ،منگى ،لرگى ،زلمى ،توريالى.
بېلگې يې په الندې جملو کې وگورئ:
•يو سړى راروان او لرگى ورسره دى.
•منگى يې له سره ولويد.
•زلمى او توريالى نن سهار الړل.
 _٢څرگنده (ي) :د دې (ي) الندې دوه ټکي څنگ پر څنگ ايښودل کېږي.
زياتره د جمع او د نسبتي نومونو په پاى کې راځي ،لکه :سړي ،منگي ،لرگي ،دوبي،
موچي ،پردي ،خپلوي.
بېلگې يې په الندې جملو کې وگورئ :
_ سليم او وزير کاکا ډېر ښه سړي دي.
_ کله کله پردي هم په کار راځي.
_ خپلوي خوږه وي.
_ موچي ته مې بوټان ورکړل.
_ دوبي ته مې کالي ورکړل.
14

 _٣اوږده (ې) :هغې (ې) ته وايي چې الندې ترې دوه سر پر سر ټکي راغلي
وي .دا (ې) زياتره د مؤنثو نومونو په پاى کې راځي ،لکه :ادې ،شيدې ،ناوې ،مستې.
بېلگې يې په الندې جملو کې وگورئ:
ادې شيدې تومنه کوي.
د کاکا ناوې مستې جوړوي.
زرغونې ادې ته غږ کړ.

AC
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 _٤د تانيث (ۍ) :دې (ۍ) ته زورکيواله (ۍ) وايي چې د ښځينه نومونو په پاى
کې راځي .لکه :ډوډۍ ،خولۍ ،څوکۍ ،سپوږمۍ ،تورپېکۍ او نور.
بېلگې يې په الندې جملو کې وگورئ:
_ گاللۍ پر څوکۍ ناسته ده.
_ تورپېکۍ د احمد خولۍ پريمينځي.
_ هوسۍ ډوډۍ خوري.
 _٥مخاطبه (ئ) :دا (ئ) په وينا کې د زورکيوالې په څېر ويل کېږي او په امريه
فعلونو کې راځي ،لکه :خورئ ،ځئ ،کښينئ ،پاڅيږئ ،ودرېږئ.
يا دا الندې جملې :
هلکانو ډوډۍ وخورئ.
ځئ الړ شئ.
کښېنئ او درس ولولئ.

15

د متن لنډيز:
(ى) گانې د پښتو ژبې غږونه دي .پنځه بېال بېل ډولونه لري .د كلمو په منځ او پاى
كې راځي .پښتو (ى) گانې دي چې هره يوه يې د کلمو معنا تغييروي .هر څوک چې
د پښتو متنونه ليكي يا يې لولي ،ددې (ى) گانو او د هغو د غږونو زده کړه ورته زياته
ضروري ده.
فعاليتونه

AC

KU

 _١زده کوونکي دې پر پنځو ډلو ووېشل شي.
الف :لومړۍ ډله دې په الندې جملو کې د (ى) بېال بېلې بڼې وگوري او اړوند ټکي دې
ورالندې کېږدي:
تاسې په کوم ټولگي کى ياست؟
n
زموږ کور ډېر لوى دى.
n
د احمد څپلۍ شکېدلى ده.
n
توريالى ښوونځی ته ځي.
n
د زړگی گېډه خوږېږی.
n
ب :دويمه ډله دې دا الندې جملې بشپړې کړي:
خپلوي  ...............وي.
n
دوبي ته مې  ...............راوړل.
n
ادې  ......................تومنه کوي.
n
هوسۍ  ..................خوري.
n
هلکانو  .................وخورئ.
n
ج :درېمه ډله دې په الندې کلمو کې نارينه (ى) پر څرگنده (ي) واړوي او بيا دې يې تلفظ
او د معنا توپير په گوته کړي:
16

سړى ،لرگى ،منگى ،توريالى ،زړگى
د  :څلورمه ډله دې په الندې کلمو کې د (ى) گانو نومونه وليکي:
خولۍ ،منگى ،لرگي ،ليکئ ،ځې
هـ :پنځمه ډله دې پنځه ښځينه نومونه وليکي چې په پاى کې يې زورکيواله (ۍ) راغلې
وي.

KU

 _٢زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي او د دواړو ډلو يو ،يو غړى دې په خپلو منځونو
کې د الندې بېلگې په څېر خبرې اترې وکړي:
زړگيه ،چېرته ځې؟
n
کور ته ځم .ته چېرته ځې ،زلميه؟
n

AC

 _٣د زده کوونکو له منځ څخه دې دوه اته کسيزه ډلې جوړې شي او د يوې ډلې غړي دې
د بلې ډلې له غړو څخه د الندې کلمو د معنا پوښتنه وکړي او که وخت و ،په جملو کې
دې يې وکاروي:
ځانته ،غږونه ،توري ،څېر ،توپير ،ځانگړى ،جوړښت ،ليکنۍ ،ستونزه ،بېلگه ،نارينه،
ښځينه ،خپلوي ،خوږه ،ترخه ،تومنه.
 _٤زده کوونکي دې الندې متن ولولي او خالي ځايونه دې په مناسبو کلمو ډک کړي:
زما  ...احمد دى .د کابل په اندرابيو کې  ...يم .عمر مې  ...کلونو ته رسيږي .د غازي
ليسې د اووم  ...زده کوونکى يم .پالر مې  ....نوميږي .په کابل ښاروالۍ کې  ...دى.
زموږ  ...په ژمي کې رخصت وي .د کابل ټول ښوونځي په  ...کې رخصت وي .زه په ....
کې کوښښ کوم .ښوونځي ته له تگ دمخه لوست . ...
 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او دا الندې محاوره دې تکرار کړي.
ټول زده کوونکي دې هغه ياده کړي:
لومړى :وراره ستړى مه شې!
17

كورنۍ دنده
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KU

دويم :کا کا په خير اوسې ،ته ستړى مه شې!
لومړى :وراره چېرته روان يې؟
دويم :بر کلي ته ځم.
لومړى :په بر کلي کې څه کوې؟
دويم :هلته له گالب سره درس لولم .سبا مو د بيولوژي ازموينه ده.
لومړى :ازموينه مو پيل شوې ده؟
دويم :هو ،کاکا .درې ورځې کيږي ،چې پيل شوې ده.
لومړى :دا کومه ازموينه ده.
دويم :څلور نيم مياشتنۍ ده.
لومړى :څو ورځې دوام کوي؟
دويم :لس ورځې .بيا پنځلس ورځې رخصتيږو.
لومړى :ډېر ښه ،رخصتي چېرته تېروې؟
دويم :چېرته به الړشم کاکا کور کې کارونه لرم .زړه مې دى چې هغه سرته ورسوم.
لومړى :ځه ،خداى دې مل شه!
دويم :په خير اوسې کاکا ،د خداى په امان .په مخه دې ښه!

زده كوونكي دې د مور او پالر د حقونو په اړه يو څو كرښې وليكي او بيا دې په متن كې
پورته ټولې نومول شوې (ى) گانې په نښه كړي او په بله ورځ دې يې په ټولگي كې د نورو
ترمخه ولولي.
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پنځم لوست

غوره ويناوې

KU
AC

موږ ټول کله ناکله په خپلو خبرو کې د لويانو او حکيمانو د خولې خبرې راوړو .دا
کار ددې لپاره کوو چې خبرې موخلک ومني ،يا پرې خپله موخه او هدف ښه بيان
کړاى شو .دې خبرو ته غوره ويناوې وايي چې زياتره د حضرت پيغمبر حديثونه
او يا د نورو لويانو او پوهانو خبرې وي.
 nغوره ويناوې څه ته وايي؟
 nموږ ولې په خپلو خبرو کې غوره ويناوې کاروو؟
19

غوره ويناوې د حضرت پيغمبر حديث او د لويانو اوپوهانو خبرو ته وايي .هغه د کاڼي
د کرښو په څېر وي .کله چې په يوه وينا کې راوړل شي ،نو خبرې ته قوت ورکوي .پخوانيو
پوهانو د خپل ژوند د تجربو او پوهې له مخې موږ ته يو شمېر ويناوې راپرېښي دي .موږ
له دې ويناوو څخه په ژوند کې کار اخلو .متلونه د غوره ويناوو څرگنده بېلگه ده .وگورئ،
که څوک چاته د درواغو زيانونه په گوته کوي ،نو په خبرو کې ورته وايي :کوږ بار تر منزله نه
رسيږي يا د درواغو مزل لنډ دى .متلونه لنډې ،لنډې جملې دي ،خو ډېره پراخه معنا پکې
ځاى شوې وي.
الندې څو غوره ويناوې د بېلگې په توگه ولولئ:

KU

•امانت د رزق موجب دى او خيانت د فقر( .حديث شريف)

•خداى ازادي هغه چاته ورکوي چې په لټه کې يې وي( .جين وبستر)
•په هر ځاى کې چې ياست بايد په يوه کار بوخت واوسې( .هانري فوره)

•د دندې سرته رسول ويښ وجدان ،پوه او اگاه زړه او باطني مينه غواړي( .افالطون)

•څه چې کرې هغه به ريبې.

•د وچو له کبله النده هم سوځي.

د متن لنډيز:

AC

•مه کوه په چا چې وبه شي په تا.

پوهانو ،لويانو او هوښيارانو د ژوند په بهير کې ډېرې تجربې او پوهې الس ته راوړې
دي .هغوى دا گټورې خبرې د تجربو له مخې کړي دي او پر هغو يې پوره ډاډ او باور
درلود .څرگنده ده چې دا راز خبرې د هرچا لپاره گټورې او سودمنې دي .د انسانانو
د ژوند ترټولو غوره او گټور وخت همدا د تجربو تر السه کول دي چې د نورو لپاره

د سوکالۍ او هوسايۍ الرې چارې برابروي.

20

فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې په څو ډلو ووېشل شي .هرې ډلې ته دې دنده ورکړ شي چې درې،
درې متلونه يا د لويانو درې ،درې ويناوې وليکي او د ډلې استازي دې يې د ټولگي مخې
ته ولولي.

AC
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 _٢زده کوونکي دې الندې متلونه ولولي او څو تنه دې په خپله خوښه د هغوى د مفهوم
په اړه په ټولگي کې لنډې خبرې وکړي.
 nپه يو گل نه پسرلى کېږي.
 nله يوه السه ټک نه خېژي.
 nچې ويې غواړې په خوله ،نو وبه يې خورې په څه؟
 nکه شپه تياره ده ،مڼې په شمار دي.
 nوروري به کوو ،حساب ترمنځه.
 _٣د مخکيني ويش له مخې دې دوه ،دوه تنه زده کوونکي د ټولگي مخې ته راشي
او د الندې بېلگې په څېر دې په خپلو کې خبرې وکړي .نور زده کوونکي دې ورته غوږ
ونيسي:
جميل :تاسو چېرې اوسئ؟
زرغون :زه په جبل السراج کې اوسم .ته چېرې اوسې؟
جميل :زما کور په ارغنداب کې و ،خو اوس جبل السراج ته راغلی دی.
 _٤په متن کې د الندې راغلو نوو کلمو معنا وليکئ:
د کاڼي کرښې ،وينا ،څرگند ،کوږ ،پراخه ،گټور ،ډاډ ،سوکالي ،هوسايي ،لټه ،بوخت،
دنده ،مينه ،رېبل ،وچ ،النده.
21

 _٥زده کوونکي دې د الندې جملو خالي ځايونه په خپلو کتابچو کې په مناسبو کلمو
ډک کړي:
 nغوره ويناوې د کاڼو د  .............په څېر وي.
 nمتلونه د .............ويناوو څرگنده بېلگه ده.
............. nبار تر منزله نه رسيږي.
 nد درواغو مزل  .............دى.
 nامانت د رزق  .............دى.

KU

كورنۍ دنده

AC

زده کوونکي دې د خپلو لويانو په مرسته يو څو غوره ويناوې او درې درې متلونه وليکي
او په بل لوست کې دې هغه نورو زده کوونکو ته ووايي.

د ميرويس نيكه وينا:
((عقل او حكمت يوازې په ناز او نعمت كې نه دى او نه يوازې د نعمت
د خاوندانو په مغزو كې ځاى لري .زموږ په غرو كې هم عاقالن او
حكيمان شته)).

22

شپږم لوست

نېکمرغه کورنۍ

KU
AC

 nکورنۍ څه ته وايي؟
 nستاسو کورنۍ څو تنه دي؟
کورنۍ له مور ،پالر او اوالد څخه جوړه شوې وي .مور ،پالر او اوالدونه هر يو
ځانته بېل ،بېل کارونه لري .په يو شمېر کورنيو کې مور د کور په کارونو بوخته وي،
په داسې حال کې چې په يو شمېر نورو کې د پالر په څېر له کور څخه بهر کار کوي.
زامن او لوڼې ښوونځي ته ځي او زده کړه کوي.
 nکه د يوې کورنۍ د غړو شمېر زيات وي ،ژوند به يې څنگه وي؟
 nستاسوپه فکر لويه کورنۍ ښه ده که کوچنۍ؟
23

زموږ په ټولنه کې زياتره ميندې د کور دننه کار کوي؛ کور پاکوي؛ جامې مينځي؛ پخلى کوي

او ماشومان روزي .د کور دننه د زامنو او لوڼو روزل د مور پر غاړه وي .په يو شمېر ښاري کورنيو

کې مېرمنې له کور څخه بهر کار کوي .په يو شمېر کليوالي کورنيو کې ښځې د نارينه په څېر په
کروندو کې کار کوي .پالر له کوره بهر کار کوي او د کور لپاره د ژوند وسايل چمتو کوي .زامن

او لوڼې ښوونځي ته ځي او زده کړه کوي .په يوې کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي يو له بل سره د

کارونو په سرته رسولو کې مرسته او همکاري کوي .کورنۍ د ټولنې يوه کوچنۍ بېلگه ده .مرسته

او تعاون له همدې ځايه پيليږي.که د يوې کورنۍ د غړو شمېر زيات وي ،مور يې روزنې ته په سم

ډول نه شي رسېدالى .ځکه هغه د ماشومانو له روزلو پرته د کور دننه نور کار هم کوي .همدا
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راز ماشومان له روزلو پرته خوړو ،جامو او ځاى ته هم اړتيا لري .بدني روزنه هم غواړي ،روغ او
رنځور لري .که د کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه وي ،نو د کورنۍ ټول غړي له ستونزو سره مخامخ
کيږي .که چېرته د يوې کورنۍ د غړيو شمېر لږ وي ،مور او پالر يې د ماشومانو سالمې روزنې،

خوړو ،جامو ،روغ ،رنځور او نورو ورځنيو اړتياوو ته ځان رسوالى شي او په پاى کې دا کورنۍ
سالمه ،خوشحاله او نېکمرغه کيږي .د کورنۍ نېکمرغي او بدمرغي دواړه د مور او پالر په پوهې

AC

او زده کړې پورې اړه لري.

د متن لنډيز:
ښه او نېکمرغه کورنۍ هغه وي چې د ماشومانو شمېر يې لږ وي .هرڅومره چې
د مور او پالر د پوهې کچه لوړه وي ،په هماغه اندازه کورنۍ نېکمرغه وي .د کورنۍ
نېکمرغي دهغې د شمېر په لږوالي او د پوهې په اندازه کې ده ،نه د پېسو او شتو په
لرلو .خپل کلي او گاونډ ته وگورئ ،کومه کورنۍ چې ماشومان يې زيات وي ،ژوند
يې هم تريخ وي او که د ماشومانو شمېر يې لږ وي او پوهه او زده کړه ولري ،ژوند يې
هم خوږ او نېکمرغه وي.

24

فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي .د لومړۍ ډلې هر يو غړى دې په وار د بلې ډلې
له غړي څخه پوښتنه وکړي او د هغه ځواب دې واوري .الندې بېلگه وگورئ:
 nستاسو په کورنۍ کې څو تنه دي؟
 nموږ په کورنۍ کې شپږ تنه يو :پالر ،مور ،درې ورونه او يوه خور.
 nته ورونه لرې؟ مشر ورور دې څه نوميږي؟
 nزه دوه ورونه لرم .مشر ورور مې زړگى نوميږي.
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 _٢د زده کوونکو له ډلې څخه دې لس تنه زده کوونکي په وار سره يو ،يو له بلې ډلې څخه
د الندې نوو کلمو د معناگانو پوښتنه وکړي .د دويمې ډلې غړي دې په وار کلمې معنا او په
جملو کې وکاروي.
کورنۍ ،دننه ،بهر ،لوڼې (لور – لورگانې) غړي ،ټولنه ،پرېمنځل ،پخلى ،چمتو ،خواړه،
جامې ،اړتيا ،رنځور ،ستونزه ،نېکمرغه ،بدمرغه ،کچه ،شته.
 _٣څو تنه زده کوونکي دې په وار سره د ټولگي مخې ته راشي او د خپلې کورنۍ په هکله
دې خبرې وکړي( .کورنۍ يې څو تنه ده .هر غړى يې څه څه کار کوي؟ په کوم ځاى کې
اوسيږي؟)
 _٤زده کوونکي دې د الندې جملو خالي ځايونه په مناسبو کلمو ډک کړي:
 nد ښې او نېکمرغه کورنۍ د ماشومانو شمېر ......وي.
 nستا  ...........څو تنه غړي لري؟
 nمور د کور  .........کار کوي.
25
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مور  ......پرېمنځي؛  ......کوي او  ......روزي.
پالر  ..........کار کوي.
زامن او لوڼې  ..........ته ځي.

كورنۍ دنده

AC
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 _٥الندې جملې سمې کړئ:
 nورور زما احمد نوميږي.
 nموږ ورونه يو څلور.
 nته يې څوک؟
 nته اوسيږې چېرې؟
 nزه وايم لوست.

کورنۍ دنده:
هر زده کوونکي دې د خپلې کورنۍ په هکله معلومات وليکي او بله ورځ دې يې په ټولگي
کې نورو ټولگيوالو ته واوروي.

پوه کمال غواړي او ناپوه مال

26

اووم لوست

خپلواکي
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 nخپلواکي څه ته وايي؟
انسان ازاد پيدا شوى دى .خپلواکي د انسان طبيعي حق دى .مرييتوب او غالمي
انساني ژوند نه دى .د بل تر الس الندې ژوند زندان ته ورته دى .ازادي پاچهي
ده.أزاد ولس د خپل واک خاوند وي .پرمختگ ته يې الر خالصه وي .که زيار
وباسي ،تعليم وکړي ،يو بل ته د ورورۍ السونه ورکړي ،ډېر ژر نېکمرغه کېږي.
اسارت بدمرغي ده .د بدمرغه انسان ژوند تريخ وي .أرام او سوکاله ژوند ته نشي
رسېداى.
 nخپلواک ژوند څه خوند لري؟
 nد خپلواک او ناخپلواک ژوند توپير څه دى؟
27

په الندې شعر کې شاعر د خپلواکۍ تر سرليک الندې شعر ليکلى دى .موږ او تاسو يې
يوځاى لولو او خوند ترې اخلو.

موټى خاوره د وطــــــــن به پرې ورنه کړم
که په سر د ځمکې هر وطـــــــــن ختن شي
د اوبو پر ځـــــــــاى د زړه وينې به ورکړم

KU

که محتاجه طــــــــــراوت ته دا چمن شي

خپله خاوره به په خپلــــــــو وينو پــــــــالم

کـــه حاجت يې قرباني زمــــــــــــا د تن شي

AC

کــــــــــــــه غلـيم له ما برى يووړ مـحبوبې

ستا پړونى دې زمــــا د تن کفــــــــــــن شي

همېش خليل

د متن لنډيز:
په پورته شعر کې شاعر له خپل وطن سره مينه څرگندوي .ختن په چين کې يوه سيمه
ده .ډېره ښکلې او ښايسته ده .شاعر وايي چې په ختن باندې هم خپل وطن نه بدلوم.
شاعر وايي که وطن زما قربانۍ ته اړتيا پيدا کړي ،نو زه د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هر
ډول قربانۍ ته چمتو يم.
28

فعاليتونه

 _١د زده کوونکو يوه شپږ کسيزه ډله دې پورته شعر په گډه په ښکلي غږ ووايي.
 _٢لس تنه دمخه ټاکل شوي زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې د خپلواکۍ په اړه
يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.

KU

 _ ٣زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي .د هرې ډلې يو غړى دې د بلې ډلې له يو
غړي څخه يوه پوښتنه وکړي او هغه دې ځواب ووايي .پوښتنې دې ډېرې لنډې وي .الندې
بېلگه وگورئ:
يو زده کوونکى :خپلواکي څه ته وايي؟
بل زده کوونکى :ازاد ژوند ته خپلواکي وايي.
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 _٤زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي .د لومړۍ ډلې يو غړى دې په وار د دويمې
ډلې له يو تن څخه الندې يوه نوې کلمه وپوښتي .د دويمې ډلې غړى دې هغه معنا کړي او
د درېمې ډلې غړى دې هغه په لنډه جمله کې وکاروي.
مرييتوب ،ورته ،خوند ،خپلواک ،لولو (لوستل) ،موټى ،وينې ،پالل ،تن ،برى ،پړونى،
مينه ،ښکلې ،اړتيا
 _٥زده کوونکي دې په متن کې بېال بېلې (ى) گانې په گوته کړي.
 _6دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې سرته ورسوي:
لومړى :نسيمه ستړى مه شې.
دويم :ته ستړى مه شې ،گالبه
لومړى :چېرته روان يې ،نسيمه؟
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دويم :جشن ته ځم.
لومړى :رښتيا ،نور در سره څوک دي؟
دويم :يوازې يم .څوک راسره نشته.
لومړى :ودې نه ويل ،دا د څه شي جشن دى؟
دويم :ته خبر نه يې؟ دا د وطن د خپلواکۍجشن دى.
لومړى :د وطن د خپلواکۍ جشن؟ زموږ هېواد کله خپلواکي اخيستې ده ،نسيمه؟
دويم :زموږ هېواد په يو زرو دوه سوه اته نوي يم ( )١٢٩٨کال کې بېرته خپلواک شوى دى.
لومړى :کور دې أباد گالبه ،ځه چې درباندې ناوخته نشي.
دويم :په مخه دې ښه ،نسيمه.
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كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کورونو کې د خپلواکۍ په اړه پنځه ،پنځه جملې وليکي او بله ورځ دې
يې ټولگي ته راوړي.

انگليسي شاعر برناردشاو  Bernard shawوايي ،ولسونه د
ازادۍ له الرې ښوونې او روزنې ته الر پيدا کوي ،نه د ښوونې او
روزنې له الرې ازادۍ ته.
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اتم لوست

ناروغ او ډاکټر
خبرې اترې
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 nايا کله هم ناروغ شوي ياست؟
انسان په ژوند کې هرو مرو ناروغ کيږي .ناروغ انسان سم کار نشي کوالى .ناروغ
انسان له ژوند څخه خوند نه اخلي .د ناروغۍ پرمهال ښايي چې ډاکټر ته ورشو .هره
ناروغي خپل ،خپل ډاکټر لري .نوموړي ډاکټر په همدې ناروغۍ کې څېړنه کړې وي
او ځان يې رسولى وي.
 nستاسو په اند د ناروغۍ په وخت کې بايد څه وکړو؟
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کېداى شي انسان په راز راز ناروغيو اخته شي .ځينې ناروغۍ سطحي وي ،خو بيا هم

د ډاکټر الرښوونې ته اړتيا لري .ځينې ناروغۍ ډېرې خطرناکې وي .سړى وژني .که ناروغ

په خپل وخت ډاکټر ته الړ نشي ،ښايي ناروغي يې ډېره اوږده او بيا د همدې ناروغۍ له امله
مړ شي .ډاکټران په بېالبېلو ناروغيو کې څېړنه کوي او مهارت ترالسه کوي .يو شمېر يې

د جراحۍ په برخه کې ځانونه رسوي او نور يې په داخله ناروغيو کې .په جراحي ناروغيو

کې بېلې بېلې څانگې شته .لکه د هډوکو ناروغي (ارتوپيدي) ،د اعصابو جراحي ،د بولي
جهاز ناروغي او نور .له جراحۍ پرته نورې ناروغۍ هم شته ،لکه د غوږ ،پوزې او ستوني

ناروغۍ ،د پوستکي ناروغي ،د معدې ،ځيگر ،سږي ،زړه ،کولمو ،گېډې ،سترگو ،نري
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رنځ (توبرکلوز) ،شکر (ديابيتس) او داسې نورې ناروغۍ.

موږ او تاسې بايد خپلې روغتيا ته پام وکړو .پرې نږدو چې ژر ژر ناروغه شو .که ناروغه

شو ،سمدالسه ډاکټر ته الړ شو .د ډاکټر الرښوونې په پام کې ونيسو .د هرې ناروغۍ اړوند

ډاکټر ته الړ شو .درمل له سم درملتون څخه واخلو .په خپل وخت يې وخورو .درمل په
ده .خپله شتمني بايد له السه ور نه کړو.

AC

داسې ځاى کې کښيږدو چې د ماشومانو الس ورته ونه رسيږي .روغ بدن د انسان شتمني
د متن لنډيز
روغتيا شتمني ده .د روغتيا په قدر هغه مهال پوهيږو ،چې ناروغه شو .ناروغ سړى
کار نشي کوالى .له ژوند څخه خوند نشي اخيستالى .تگ او راتگ ورته گران وي.
کله ناکله د ناروغ سړي اشتها ورکيږي .هيڅ شي ته يې زړه نه کيږي .هر شى ورباندې
بد لگيږي .له يوې خوا ناروغي ،له بلې خوا نه خوراک او ورسره درمل سړى ډېر
کمزورى کوي .راځئ ،زيار وباسو چې ناروغه نشو .که بيا هم ناروغي راپېښه شوه،
بايد ډېر ژر يې درملنه وکړو .ډاکټر ته الړ شو .ځان معاينه کړو او د ډاکټر له الرښوونې
سره سم درمل وخورو.

32
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 _١دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او الندې خبرې اترې دې تکرار
کړي:
زلمى :پسرليه ،ستړى مه شې.
پسرلى :خوار مه شې ،زلميه.
زلمى:پسرليه ،ولې غلى يې؟ ناروغ خو به نه يې؟
پسرلى :زلميه ،گېډه مې ډېره خوږيږي .مړ يې کړم.
زلمى :څه شى دې خوړلى؟
پسرلى :نه پوهيږم ،خو پرون مې په ښار کې توتان خوړلي.
زلمى :پسرليه ،په ښار کې توتان مه خوره .کله کله هغه پاک نه وي.
پسرلى :ورک يې کړه ،اوس راته وايه چې څه وکړم؟
زلمى :ډاکټر ته الړ شه چې درمل درکړي .گوره چې په خپل سر درمل ونه خورې .نور به
دې هم ناروغ کړي.
پسرلى :مننه زلميه ،دادى همدا اوس ځم.
 _٢دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او الندې خبرې اترې دې وکړي:
پسرلى :احمده ،گېډه مې خوږيږي ،چاته الړ شم؟
احمد :پسرليه ،شفا دې وي .هغه مخامخ ډاکټر ته ورشه .ښه ډاکټر دى.
پسرلى :زه هغه نه پېژنم .ته راسره الړ شه.
احمد :ښه ،راځه چې ځو.
پسرلى :ته مخکې شه ،احمده!
پسرلى :ښه.
احمد :السالم عليکم ،ډاکټر صاحب ،دا ملگرى مې پسرلی نومېږي او ناروغ دى.
33
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ډاکټر :راشه پسرليه ،پر دې مېز څمله.
ډاکټر :پسرليه څه درباندې شوي؟
پسرلى :نه پوهيږم ډاکټر صاحب ،هغه ورځ مې په بازار کې توتان خوړلي وو ،اوس مې گېډه
خوږيږي.
ډاکټر :ښه دې نه وو کړي زلميه .د بازار توتان پاک نه وي .خاورې دوړې ورباندې ناستې
وي .ککړ وي .که څوک يې وخوري د کانگې او نس ناستي په ناروغۍ اخته کيږي .ته خو
ښه يې کانگې نه کوې.
پسرلى :ډاکټر صاحب ،اوس څه وکړم؟
ډاکټر :اندېښنه مه کوه پسرليه! درمل درکوم ،په خپل وخت يې وخوره .که خداى کړي
وي ښه به شې.
پسرلى :مننه ډاکټر صاحب .څه پرهېز وکړم؟
ډاکټر :پسرلى ،داسې کوم خاص پرهېز نشته .خو گوره چې ناپاک شيان ،ناپاکې اوبه ،ناپاک
تازه سابه او خامې مېوې ونه خورې .السونه دې تل په پاکو اوبو او صابون پرېمنځه.
پسرلى :مننه ډاکټر صاحب .د خداى په امان.
ډاکټر :په مخه دې ښه ،زلميه.
 _٣دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې د ټولگي په وړاندې سرته ورسوي:
پسرلى :ميرويسه ،دا درمل چېرته واخلم؟
ميرويس :ته راکړه ،څه شى دى؟
پسرلى :واخله ،گېډه مې خوږېده ،ډاکټر دا نسخه راکړه.
ميرويس :دغه مخامخ درملتون ته ورشه.
پسرلى :کور دې ودان ،ميرويسه.
پسرلى :وروره ،دا درمل درسره شته؟
درملتون واال :ته راکړه ،څه شى دى؟
پسرلى :دادى واخله.
34
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درملتون واال :هـ...م ،هـ....ا ،هو لرم يې.
پسرلى :څو افغانۍ کيږي؟
درملتون واال :ټولې يو سلو شپېته افغانۍ کيږي.
پسرلى :را يې کړه ،خير يوسې.
درملتون واال :هه وروره ،گولۍ د ورځې درې ځله له ډوډۍ نه مخکې .شربت دوه ځلې،
سهار او ماښام له ډوډۍ نه وروسته او دا کپسول به دوه ،دوه دانې څلور ځلې په وږې گېډه
خورې.
پسرلى :پيسې دې واخله ،مننه ،خداى په امان.
درملتون واال :کور دې ودان ،په مخه دې ښه.
 _4دوه تنه زده کوونکي دې دا الندې محاوره سرته ورسوي:
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لومړى -تورپيکۍ ستړې مه شې.
دويم -ښاده شې ،نسرين .څنگه يې؟
لومړى -ښه يم خورې .ته څنگه يې؟
دويم  -زه هم ښه يم .چيرته روانه يې ،تورپيکۍ؟
لومړى -نسرين خورې .سبا مو د پښتو ازموينه ده.
دويم -درس لولې؟
لومړى -هو ،د يو څو ناروغيو نومونه مې په کار دي.
دويم -ښه ده .زه به يې درته ووايم.
توره ټوخله ،ژيړى ،نسخوږى ،نرى رنځ ،شېرى ،نس ناسته.
لومړى _ څومره ښه .نسرين جانې کور دې ودان .دا راته وښايه چې څه شي ته وايي؟
دويم _ توره ټوخله (سياه سرفه)  -ژيړى (زردي) -نسخوږى(پيچش)  -نرى رنځ (سل) -
شېرى (سرخکان) او نس ناسته د اسهال معنا لري.
لومړى _ په خير اوسې ،نسرين جانې ،راځه ،چې چاى وڅښو.
35

دويم _ ښه ده ،راځه!
 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او الندې خبرې اترې دې
سرته ورسوي:

AC
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لومړى :جالله ،ستړى مه شې!
دويم :بريه ،ته ستړى مه شې! څه کوې؟
لومړى :څه به وکړم بريه ،ناروغ يم.
دويم :ولې ،ډاکټر ته نه وې تللى؟
لومړى :تللى وم ،خو په ناروغى مې پوه نشو.
دويم :څه يې درته وويل؟
لومړى :مشوره يې راکړه چې د معايناتو لپاره روغتون ته الړشم.
دويم :دا خو ښه خبره ده؟
لومړى :ښه ده ،خو نه پوهيږم چې گټه به وکړي ،که نه؟
دويم :هرو مرو گټه کوي .الړ شه او معاينات دې بشپړ کړه .کېداى شي درسره مرسته
وکړي.
لومړى :هوکې ،ځمه .ستا دې کور ودان وي .خداى په امان!
دويم :په مخه دې ښه ،روغتيا دې په برخه شه!
كورنۍ دنده
زده کوونکي دې په خپل کور کې له خپلې خور يا ورور سره د يوې موضوع په اړه خبرې
اترې وکړي او هغه دې د کتابچې په يوه مخ کې وليکي.
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زده کړه
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 nزده کړه څه شي ته وايي؟
انسـان د ژوند په لومړيو کې په هر شي نه پوهيږي .کله چې لوييږي ،نو پوهه يې
هم زياتېږي .داسې پوهه شته چې له زده کړې پرته نه تر السه کيږي .ددې لپاره بايد
زده کړه وکړو .زده کړه هر وخت کېداى شي .زده کړه د انسان طبيعي حق دى.
هيڅوک بايد له زده کړې بې برخې نشي.
 nموږ ولې زده کړه کوو؟
 nأيا له زده کړې پرته پوهه تر السه کېداى شي؟
37

پر يو نوي شي باندې پوهېدلو ته زده کړه وايي .انسان په کوچنيوالي کې په ډېرو شيانو
نه پوهيږي .يو څه شيان په کور کې له مور او پالره زده کوي ،له ورونو او خويندو يې زده
کوي ،په کوڅه کې يې له همزولو زده کوي ،په جومات کې يې له ديني عالمانو زده کوي ،په
ښوونځي کې يې له ښوونکو زده کوي او په پاى کې يې د ژوند په اوږدو کې له خپل چاپېريال
څخه زده کوي .زده کړه يو بهير دى .له ماشومتوب څخه پيل کيږي او تر مرگ پورې دوام
مومي .زده کړه انسان له بدمرغۍ ژغوري .په زده کړه سړى ځان او جهان پېژني .هغه چا
چې زده کړه کړې وي ،هوسا ژوند لري .په ښو او بدو پوهيږي .د زده کړې له الرې سړى
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خلکو ته نژدې کېږي .د خلکو په زړونو کې ځاى مومي .خلکو ته گرانيږي .ناپوهي رنځ
دى .ناپوهي تورتم دى .ناپوهي توره بال ده .ناپوهي سړى کندې ته اچوي .ناپوهي د سړي
ژوند تريخوي .له ناپوهانو سره ناسته والړه ښه نه ده .هرڅوک بايد زده کړه وکړي .هرچاته
بايد د زده کړې شرايط چمتو شي .د علم زده کړه پر ټولو مسلمانانو باندې فرض ده .هر نارينه

AC

او ښځه بايد زده کړه وکړي .زده کړه د انسانانو طبيعي حق دى.

د متن لنډيز:
ماشومان ټول شيان په کور کې نشي زده کوالى .يو څه شيان په کور کې زده کوي،
خو نور زيات بايد له کوره بهر زده کړي .ديني زده کړې له کوره او جوماته پيليږي
او په ښوونځي کې دوام مومي .زده کړه د هر انسان حق دى .زده کړه په هر مسلمان
نارينه او ښځې باندې فرض ده .د انسانانو توپير پر زده کړه او پوهه کيږي .پوه انسان
تر ناپوه انسانه غوره او بهتر دى .انسان پر پوهه انسان کېږي .انسان پر پوهه نېکمرغه
کيږي .هېواد پر پوهه آباديږي او يوه ټولنه پر پوهه پرمختگ کوي.
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 _1زده كوونكي دې پر څلورو ډلو ووېشل شي:
n

دويمه ډله دې په متن کې نوې کلمې پيدا کړي.

n

درېمه ډله دې هم معنا کلمې ولټوي او ودې يې ليکي.

n

څلورمه ډله دې د (ى گانو) مختلف ډولونه په نښه كړي.
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n

لومړۍ ډله دې د متن دوه ،دوه ليکنې د نورو په وړاندې ولولي.

 _2زده كوونكي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
n

ښوونځى د څه شي ځاى دى؟

n

لوستي او نالوستي خلک ولې سره برابر نه دي؟

n

په پورته لوست کې دا الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې يې وکاروئ:

AC

n

زده کړه څه شي ته وايي؟

زده کړه ،کوچنيوالى ،مور ،پالر ،ورور ،خور ،لوييږي ،کوڅه ،همزولى ،جومات،
پاى ،چاپېريال ،بهير ،ماشومتوب ،پيل ،چمتو ،نارينه ،ښځه.

 _٣څو تنه زده کوونکې دې په خپله خوښه د ټولگې مخې ته راشي او د زده کړې په
باره کې دې يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
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 _٤زده كوونكي دې د الندې جملو خالي ځايونه په پنسل ډك كړي:
الف :پر يو نوي شي باندې پوهېدلو ته  .......وايي.
ب :انسان په  .......کې په ډېرو شيانو نه پوهيږي.
ج  :زده کړه يو  .....دى.
د  ...... :بايد زده کړه وکړي.
هـ  :د  ........زده کړه پر ټولو مسلمانانو باندې فرض ده.
و :زده کړه د انسانانو ....حق دى.
وکړي( .محاوره)
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 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې د زده کړې په هکله يو له بل سره خبرې
 _٦دوه تنه زده کوونکي دې د ناروغتيا په اړه په خپلومنځو کې خبرې وکړي.

AC

كورنۍ دنده

زده كوونكي دې په کور کې د زده کړې په باره کې پنځه ،پنځه کرښې مقاله وليکي او
ښوونځي ته دې يې راوړي.

هغه چا چې زياته زده کړه کړي وي ،قدر يې زيات او چا چې لږه زده
کړه کړي وي ،قدر يې لږ دى.
حضرت محمد 
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لسم لوست

د يووالي گټه

KU
AC

n

يووالى څه ته وايي؟

يووالى له کورنۍ نه نيولې تر يو هېواده ډېر ضروري دى .څنگه چې يوه کورنۍ د بې
اتفاقۍ له کبله خرابېږي ،همدارنگه يو هېواد هم د خپلو وگړو له بې اتفاقۍ څخه ډېر

زيان مومي .يووالى انساني قوت دى .زور او قوت انسان بريالى کوي .په يووالى سړى

خپل هېواد ساتالى شي .د يووالي په برکت سړى پر دښمن برى ترالسه کوي.
n
n
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تاسو د يووالي د ارزښت په اړه څه معلومات لرئ؟
د يووالي گټه څه ده؟

AC
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يوه ورځ يوه ډله كوترې وږې شوې وې .د دانو په لټولو پسې يوې خوا او بلې خوا الوتلې.
په پاى کې په يوې كروندې كې كښېناستې .هلته د غنمو دانې پرتې وې .يوې كوترې ولېدلې.
والوته او هلته کښېناسته .د دانو په ټولولو يې پيل وكړ .نورې كوترې هم ورپسې ورغلې.
هغوى هم په دانو ټولولو لگيا شوې .كله چې په نس مړې شوې ،والوتې .څو كوترې په دام
كې نښتې وې ،وانه الوتالى شوې .هرې يوې ټوپونه وهل چې ځان خالص كړي ،خو ونه
توانېدې.
په دوى كې يوه هوښياره كوتره وه .هغې وويل(( :هغه وخت چې موږ دا خوندورې
دانې لېدلې وې ،بايد فكر مو كړى واى چې دا دانې چا او د څه لپاره اچولې دي؟ كه مو
فكر كړى واى په دې غم به نه اخته کېدو .اوس هم بايد يو فكر وكړو .كېداى شي ځانونه
خالص كړو .لږه دمه وكړئ .كله چې ما وويل والوزئ ،نو ټولې په يو دم له ځايه پورته
شئ)).
ښكاري چې لږ څه وړاندې ناست و ،ويې ليدل چې كوترې په دام كې نښتې دي.
ورمنډه يې كړه .په دې وخت كې هغې هوښيارې كوترې وويل(( :والوزئ!)) ټولې کوترې يو
دم له ځمكې پورته شوې .والوتې .دام يې له ځان سره پورته کړ او الړې.
ښكاري چې دا حال وليد ،د كوترو په لور يې ورمنډه كړه .لږه شېبه وروسته يې كوترې
له سترگو پنا شوې .د ښكاري تمه پرې شوه او ستړى ستومانه راستون شو.
د متن لنډيز:
كوترې وږې وې .د دانو خوړلو لپاره په يوې كروندې كې كښېناستې .په دانو خوړلو
يې پيل وكړ .خبرې نه وې چې ښكاري ورته دام ايښى و .غوښتل يې چې والوزي.
څو کوترې په دام كې نښتې وې .يوې هوښيارې كوترې يوه الره وسنجوله .ټولو
ورسره ومنله .په يو غږ والوتې او د ښكاري له منگولو يې ځانونه خالص کړل .دا د
يووالي او اتفاق بركت و.
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فعاليتونه
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 _1زده كوونكي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
 nيووالى څه شي ته وايي؟
 nيووالى څه گټه لري؟
 nکوترې په څه چل والوتې؟
 nد يو ازاد ولس د بري راز څه شى دى؟
 nڅنگه كوالى شو يو بريالى هېواد واوسو؟

AC

 _2د الندې هرې پوښتنې لپاره درې ،درې ځوابونه دركړل شوي ،تاسو يې تر ټولو سم
ځواب په نښه كړئ:
 nكوترې چېرته كښېناستې؟
الف :په باغ كې
		
ب  :د ونو په ځنگل كې
		
ج  :په كروندې كې
		
 nكوترې ولې وانه الوتلې؟
الف :ټولې تړلې وې.
		
ب  :په دام كې نښتې وې.
		
ج  :ښكاري نيولې وې.
		
 nكوترې د څه شي په بركت د ښكاري له السه ووتې؟
الف :د ډېر مړښت په بركت
		
ب  :د الوتلو په بركت
		
ج  :د يووالي او اتفاق په بركت
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 _3د زده كوونكو څو تنه دې د پخواني وار له مخې د ټولگي مخې ته راشي او د
يووالي په اړه دې يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
 _٤زده کوونکي دې په دريو ډلو ووېشل شي .د متن دغه الندې نوې کلمې دې د يوې
ډلې يو زده کوونکى ولولي ،د دويمې ډلې يو زده کوونکى دې هغه معنا کړي او د درېمې
ډلې بل زده کوونکى دې هغه په جملو کې وکاروي:
ډله ،كوتره ،وږې ،لټول ،الوتل ،پاى ،كرونده ،غنم ،مړې ،نښتې ،ټوپونه ،خوندور،
اخته ،دمه ،الوتل ،ښكاري ،وړاندې ،منډه ،پنا ،تمه ،ستومانه ،راستون
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 _٥د زده کوونکو دوه ،دوه تنه دې د ټولگي په وړاندې راشي او په خپلو منځونو کې
دې د الندې مثال په څېر خبرې اترې وکړي:
 nزلمى :اختره ،څو کلن يې؟
 nاختر :پوره څوارلس کلن يم .زلميه ته به څو کلن يې؟
 nزلمى :نه پوهيږم ،خو پالر مې وايي چې ديارلس کلن به يم.
 nاختر :کور دې له ښوونځي څخه څومره ليرې دى ،زلميه؟
 nزلمى :پنځلس دقيقې الره به وي.

كورنۍ دنده
زده زده كوونكي دې د اتفاق او يووالي په باره کې يو څو کرښې مقاله وليکي او په بله ورځ
دې يې په ټولگي کې ولولي.
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يوولسم لوست

ښوونه او روزنه

KU
AC

 nموږ ولې ليك او لوست زده كوو؟
ليك لوست د زده كړې په معنا دى .زده كړه انسان ته د يوې موضوع د ليكلو او لوستلو
وړتيا وركوي .د بدن د پياوړتيا او ودې لپاره ورزش او خواړه اهميت لري .د ذهن او فكر د
ودې او پياوړتيا لپاره زده كړه ارزښت لري .د زده كړې له الرې انسان ځان او جهان پېژني.
خپل خداى پېژني ،د خپل شاوخوا شيان پېژني او د دوست او دښمن توپيرکوالى شي.
د زده کړې له الرې انسان خپل وطن ودانوالى شي او د خپلو خلكو اوهېوادوالو لپاره ښه
خدمت کوالى شي.
 nلوستي او نالوستي خلك يو له بله څه توپير لري؟
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زموږ په هېواد كې د زده كړې بهير له ډېر پخوا څخه پيل شوى دى .په بېال بېلو الرو يې
پراختيا کړې ده .پخوا به هلكانو اونجونو په جوماتونو كې دينې زده كړې كولې .دې زده كړو
ته غير رسمي زده كړې ويل كېدې.
د وخت په تېرېدو ددې زده كړو ترڅنگ رسمي زده كړې پيل شوې .د زده كړې منظمې
دورې رامنځته شوې .لكه لومړني ښوونځي ،منځني ښوونځي ،ثانوي ښوونځي يا لېسې او
نور .په دې ښوونځيو كې د ټولنې د اړتياوو له مخې ټاكلي درسي كتابونه لوستل كېږي.
زموږ په هېواد کې عصري زده کړې د امير شېرعلي خان په وخت کې پيل او د رسمي
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او اساسي زده کړو بنسټ د امير حبيب اهلل خان د پاچهۍ پر مهال کېښودل شو .لومړنى
ښوونځى د حبيبيې د لېسې په نوم پرانيستل شو .اوس دا زده كړې ډېرې پراخې شوي دي.
له لومړنيو او منځنيو زده كړو سربېره ثانوي زده كړې ،مسلكي زده كړې ،د لويانو زده كړې
او لوړې زده كړې شته .په مليونونو هلكان او نجونې پكې لوست لولي او د هېواد لپاره ديني

AC

عالمان ،قاضيان ،ښوونكي ،طبيبان (ډاكټران) ،انجينران ،اقتصاد پوهان او نور روزي.

د متن لنډيز:
زده كړه د انساني ژوند د نېكمرغۍ كلي ده .زده كړه له انسان سره مرسته كوي چې
ښه له بدوڅخه توپير كړي .زده كړه د ژوند اړتيا ده .بې له زده كړې ژوند تورتم دى.
په تورتم كې سړى خپله شاوخوا نه شي ليدالى .د شيانو د ليدلو لپاره رڼا ته اړتيا ده
او رڼا پوهنه ده .د ژوند ټولې نېكمرغۍ او خوشحالۍ په زده كړې كې پرتې دي .موږ
بايد په خپله زده کړه وکړو او نور هم هغې ته وهڅوو .پرې نه ږدو چې يو هلك او
نجلۍ هم له زده كړو بې برخې پاتې شي.
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 _1زده كوونكي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
n

د بدن ودې ته ورزش ارزښت لري ،د ذهن ودې ته څه شى ارزښت لري؟

n

د انساني ژوند د نېكمرغۍ كلي څه شى ده؟

n

موږ ولې زده كړه كوو؟
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 _2زده كوونكي دې په دوو ډلو ووېشل شي .د هرې ډلې يو غړى دې د بلې ډلې له غړي
څخه پوښتنه وکړي او ځواب ته دې غوږ کيږدي .د بېلگې په توگه:

AC

زلمى :احمده ،ته ولې ښوونځي ته راځې؟

احمد :زه غواړم چې زده کړه وکړم .ته ولې راځې ،زلميه؟
زلمى :زه غواړم چې ښوونځى ولولم او ډاکټر شم.
 _٣زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي.

•لومړۍ ډله دې د پوهو اوناپوهو خلكو د توپير په هکله خبرې وکړي او خپلې تجربې
دې وليکي .بيا دې يو تن د نورو په وړاندې پرې وغږيږي.
•دويمه ډله دې په هېواد كې د زده كړې د بهير پر ودې وغږيږي او بيا دې يو تن استازى
د خپلې ډلې تجربې د نورو په وړاندې بيان كړي.
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 _٤زده کوونکي دې په وار سره الندې کلمې معنا او په جملو کې دې يې راوړي:
ليك لوست ،وړتيا ،پياوړتيا ،وده ،ارزښت ،پېژندل ،توپير ،ودان ،اړتيا ،ټاكلى ،بنسټ،
مهال ،روزل ،نېكمرغي ،كلي ،تورتم ،رڼا
 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د خپلې خوښې پر يوې موضوع
دې خبرې وکړي.
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 _٦زده کوونکي دې الندې متن ولولي .د بېالبېلو ((ى)) گانو بڼې دې په نښه او په کتابچه
کې دې يې د هغوى له نومونو سره يوځاى وليکي.

احمد زړور سړى دى .هغه په يوازې ځان ځنگل ته ځي .هلته بوټي راټولوي .بيا يې
بازار ته راوړي .ما يوه ورځ په بازار کې وليد .څپلۍ يې په پښو نه وې .يو ځاى کې

AC

والړ و ،نارې يې وهلې(( ::اى خلکو ،واخلئ ،وچ لرگي دي .ارزانه دي .بيا به
ارمان کوئ!))

 _٧يو تن زده کوونکى دې د ټولگي مخې ته راشي او ودې وايي چې له کوم ټولگي څخه
يې لوست پيل کړى ،اوس په کوم ټولگي کې دى؟ او په راتلونکي کې څه غواړي.
_١
كورنۍ دنده
زده كوونكي دې په خپلو كورونو كې د ليک لوست په هكله پنځه كرښې مقاله وليكي او
بله ورځ دې يې د ټولگيوالو په وړاندې ولولي.
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روغتيا
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 nموږ ولې ناروغه کيږو؟
انسان په ژوند کې له ډول ډول ناروغيو سره مخامخ کيږي .يو شمېر ناروغۍ د انسان
په بې پروايۍ پورې اړه لري .يو شمېر يې ساري ناروغۍ دي .دا ناروغۍ له يو انسان
څخه بل انسان ته ځي .يو شمېر ناروغۍ د انسان له واک څخه وتلي دي .موږ بايد تل
خپلې روغتيا ته پام وکړو .روغتيا لوى نعمت دى .په قدر يې هغه خلک ښه پوهيږي
چې يو ځل ناروغ شي.
 nد ناروغۍ د مخنيوي لپاره بايد څه وکړو؟
49

کله چې د انسان بدن سم کار ونه کړي ،نو وايو چې ناروغه دى .ناروغ بدن د کار نه وي.

نه ځان او نه بل چا ته کار کوالى شي .يو شمېر ناروغۍ د انسان له بې پروايۍ څخه پيدا
کيږي .که د انسان بدن ناپاک وي ،ناروغه کيږي .که د انسان نوکان اوږده وي ،ميکروبونه تر
نوکانو الندې پټيږي او له خوړو سره يو ځاى بدن ته ننوزي او انسان ناروغه کوي .که خواړه

له مچانو او نورو ناپاکيو خوندي نه وي او سړى يې وخوري ،ناروغه کيږي .که څوک له يو
داسې ناروغ سره ناسته والړه وکړي چې په ساري ناروغۍ اخته وي ،نو ناروغه کيږي .له دې
امله بايد د انسان نوکان تل پاک وي ،اوږدوالي ته يې پرې نږدي .له اودس ماتي څخه وروسته

بايد السونه پر صابون (که صابون نه وي ،پر ايرو) پرېمنځو .د گرمۍ په موسم کې په اوونۍ
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کې هره ورځ که نه وي ،نو دوه يا درې ځلې ځانونه بايد په پاکو اوبو پرېمنځو .جامې مو
بايد پاکې وي ،خپل خواړه له مچانو او نورو ناپاکيو څخه بايد خوندي وساتو .هغه سابه چې

خام خوړل کيږي ،بايد تر خوړلو دمخه يې پاک پرېمنځو .مېوه بايد خامه او ناپرېمنځلې ونه

خورو .له نسوارو ،چلم او سگريټ څخه ډډه وکړو .له هغو ناروغانو سره په ډېر پام ناسته

AC

والړه وکړو چې په ساري ناروغيو اخته وي .لنډه دا چې له ناروغيو څخه د ځان د ساتلو لپاره

بايد ټول هغه څه وکړو چې له وسې مو پوره وي .وايي ،روغ عقل په روغ بدن کې وي.
د متن لنډيز:
روغتيا د انسان مال او شته (بډايي) دي .انسان بايد خپل مال او شته وړيا له السه
ورنه کړي .د ناروغيو د مخنيوي لپاره بايد روغتيايي الرښوونې په پام کې ونيسو.
خپل بدن ،جامې ،خواړه ،اوبه او د ناستې والړې ځايونه مو بايد تل پاک او سوتره
وي .هغه شيان ونه خورو چې بدن مو په ناروغيو اخته کوي .نشه او د نشه يي توکو
کارول بدن ته زيان رسوي .د ډاکټر له الرښوونې پرته د درملو کارول ښه نه دي .وايي
د روغتيا ساتنه تر درملو اسانه او ارزانه ده.
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فعاليتونه

 _1زده كوونكي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
n

روغتيا څه ته وايي؟

n

د روغتيا د ساتلو لپاره بايد څه وکړو؟

n

کوم شيان د ناروغۍ المل کيږي؟

n

ميکروبونه څنگه د انسان بدن ته ننوزي؟
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 _٢زده كوونكي دې د الندې جملو تش ځايونه په مناسو كلمو په پنسل ډك كړي:
n

انسان بايد خپل  .......وړيا له السه ورنه کړي.

n

د ناروغيو د ...........لپاره بايد روغتيايي الرښوونې په پام کې ونيسو.

n

بدن او جامې مو بايد تل  .....او ........وي.

n

هغه شيان  .........چې بدن مو پر ناروغيو اخته کوي.

n

نشه او د نشه يي توکو کارول بدن ته  .........رسوي.

n

د ډاکټر له  ........پرته د درملو کارول ښه نه دي.

AC

n

 .........د انسان مال او شته دي.

 _3زده كوونکي دې په لوست كې بېال بېلې (ى گانې) په نښه كړي.
 _٤زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي .د هرې ډلې يو تن غړى دې په وار سره
دبلې ډلې له غړي څخه د الندې بېلگې له مخې پوښتنې وکړي او ځوابونو ته دې يې غوږ
کيږدي:
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يو زده کوونکى :ستا نوم څه دى او څو کلن يې؟
بل زده کوونکى :زما نوم  ......دى او  ......کلن يم .ته څو کلن يې اوچېرته اوسيږي؟
لومړى زده کوونکى :زه څوارلس کلن يم او په بادغيس کې اوسيږم
 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د بېال بېلو ناروغيو د نومونو او له ناروغۍ څخه د ځان د ساتنې
په اړه د ټولگي په وړاندې خبرې اترې وکړي.

كورنۍ دنده

AC
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 _٦يو تن زده کوونکى دې د ټولگي مخې ته راشي او ودې وايي چې ورور يې ناروغ
دى ،ډاکټر ته يې وړى او له کتنې او معاينې وروسته يې درمل ورکړي .ټوله کيسه دې نورو
ټولگيوالو ته وکړي.

زده كوونكي دې د روغتيا د گټو په هکله پنځه کرښې وليکي او په بله ورځ دې يې په ټولگي
کې ووايي.

فرانسس بيکن وايي:

روغ بدن د روح لپاره ميلمستون دى او ناروغ بدن ،زندان.
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ديارلسم لوست

د مطالعې ارزښت

خبرې اترې
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AC

n

مطالعه څه ته وايي؟

انسانان په ټولو شيانو نه پوهيږي .ټوله پوهه په يو کتاب کې نشته .په بېال بېلو څانگو

او برخو کې د مختلفو پوهو په اړه مختلفې ليکنې کيږي .دا ليکنه به يا د کتاب په بڼه
وي ،يا به مجله او ورځپاڼه وي او يا به بله کومه ليکنه وي .ددې مختلفو ليکنود يوې

يا ټولو لوستلو ته مطالعه وايي .انسان ددې ليکنو له الرې خپله پوهه زياتوي.
n
n
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مطالعه څه ارزښت لري؟

موږ څنگه خپله پوهه زياتوالى شو؟

AC
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موږ د خوړو له الرې خپل بدن پياوړى کوو .د بدن د پياوړتيا لپاره راز راز خواړه خورو.
ټول غذايي توکي په يو راز خوړو کې نه وي .له دې امله کله غوښه خورو ،کله سابه ،کله
لوبيا ،کله چڼې .همدارنگه کوچ ،شېدې ،مستې او پېروى هم خورو .مېوه او سابه زموږ
خواړه بډايوي.
د ذهن د پياوړتيا لپاره بايد څه وکړو؟
ذهن د راز راز کتابونو او ليکلو پاڼو د لوستلو او مطالعې له الرې پياوړى کيږي .له دې
امله بايد د درسي کتابونو تر څنگ نور کتابونه ،مجلې ،ورځپاڼې او ليکنې ولولو .هغسې
چې د خوړو له الرې بدن پياوړى کيږي ،همداسې د مطالعې له الرې خپل ذهن پياوړى
کړو.
دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او الندې خبرې اترې دې تر سره
کړي:
زرلښته :مينې خورې ستړې مه شې.
مينه :خواره مه شې ،خورې څنگه يې؟
زرلښته :ښه يم ،ته څنگه يې؟
مينه :مننه ،زه هم ښه يم .زرلښتې ،دا الس کې دې څه شى دى؟
زرلښته :دا يو کتاب دى .په زړه پورې کيسې لري.
مينه :ته يې راکړه چې ويې گورم.
زرلښته :دادى ،واخله! پام کوه چې ونه شکېږي.
مينه :واه ،څه ښه انځورونه لري.
دوه تنه نور زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او الندې ديالوگ دې ووايي:
نرگس :د کتاب لوستل څه گټه لري؟
غاټول :د کتاب لوستل د انسان پوهه زياتوي.
نرگس :خو دا د ښوونځي کتابونه لولو ،دا بس نه دي؟
غاټول :نه خورې ،د ښوونځي د کتابونو په لوستلو خو موږ د لوستلو چل زده کوو.
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نرگس :څنگه ،غاټول؟

غاټول :په ښوونځي کې ليک لوست زده کوو .کله چې مو ليک لوست زده کړ ،بيا خپله

پوهه زياتوو .ټوله پوهه د ښوونځي په کتابونو کې نشته.
نرگس :دا خو دې ښه خبره وکړه ،خير يوسې.

غاټول :هو همداسې ده .که غواړو چې ذهن مو وده وکړي ،بايد هر راز کتابونه ولولو.
نرگس :مننه خورې.

غاټول :مننه ،په مخه دې ښه.

دوه تنه نور زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې الندې ديالوگ اجرا کړي:
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پښتنه :زرمينې څه کوې؟
زرمينه :مطالعه کوم.

پښتنه :څه شى لولې؟

زرمينه :سبا د تاريخ ازموينه لرم .د افغانستان تاريخ لولم.
زرمينه :واخله.

پښتنه :زرمينې دا خو ډېر ښه کتاب دى!

AC

پښتنه :څومره ښه ،ته راکړه.

زرمينه :هو ،دا د افغانستان اوسنى تاريخ دى .ډېر معلومات لري.

پښتنه :خورې ،که خپه کيږې نه چې ازموينه دې تېره شوه ،دا کتاب به ماته امانت

راکوې.

زرمينه :ولې نه ،بل کتاب هم لرم .اوس به دا درکړم .ويې لوله .بيا به د افغانستان لنډ

تاريخ هم درکړم.

پښتنه :مننه ،زرمينې .کور دې ودان!

زرمينه :پښتنې ،پام کوه چې کتاب درنه ماشومان و نه شکوي.
پښتنه :ښه ده پام به پرې کوم.
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د متن لنډيز:
مطالعه د انسان ذهن پياوړى کوي .د هر راز گټوروکتابونو لوستل ښه دي .مطالعه د
انسان ذهن ته وده ورکوي .هر راز معلومات الس ته راوړي .په دې ډول خپله پوهه
زياتوي .پوهه په کتابونو کې پرته ده .له کتابونو څخه دا پوهه د مطالعې له الرې الس
ته راځي .هر چېرته مطالعه کېداى شي .هر چېرته سړى کتاب ،مجله يا ورځپاڼه
لوستالى شي .کتاب ښه ملگرى دى .هغه له ځان څخه مه ليرې کوئ.
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فعاليت

درې تنه زده کوونکي دې په وار د ټولگي مخې ته راشي او د مطالعې د ارزښت په اړه
دې خبرې وکړي.

AC

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په کور کې دا پورته ديالوگونه تمرين او په بله ورځ دې يې په ټولگي کې
تکرار کړي.

		

فرانسس بيکن وايي :مطالعه انسان بشپړوي.
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څوارلسم لوست

پ

ښت

و
گرا
مر

كلمه ،نوم او ډولونه يې
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 nکلمه څه ته وايي؟
هره ژبه ځانته گرامري قاعدې لري .گرامر د يوې ژبې جوړښت څيړي .د گـــرامر زده
کړه د ژبې زده کړه اسانوي .دمخه مو په پښتو کې د سم ليک او لوست لپاره د (ى)
گانو ډولونه ولوستل .دلته کلمه او د هغې ډولونه په لنډ ډول درپېژنو.
 nد کلمې او د هغې د ډولونو پېژندل له موږ سره څه مرسته کوي؟
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 _١خاص نوم:

AC
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هغه لفظ چې د يوې معنا د افادې لپاره له خولې راوځي ،كلمه نوميږي .هغه كلمې چې
وينا جوړوي ،د وينا اجزا (توكي) ورته ويل کيږي .دې توکو ته د كلمې ډولونه هم وايي.
جمله لږ تر لږه له دوو كلمو څخه جو ړيږي .په پښتو كې نوم ،ضمير ،صفت ،فعل او قيد
ته خپلواکې کلمې وايي.
نوم:
نوم هغه كلمه ده چې يو څوك يو ځاى او يا يو شى ونوموي ،لكه په الندې جملو کې
احمد ،زرغونه ،ايمل او تيږه.
•احمد زما ورور دى.
•زرغونه ،نه ده راغلې.
•ايمل ستا ملگرى دى.
•دا تيږه توره ده.
•د چمتال ولسوالي د بلخ په واليت کې ده.
الف :نوم د معنا له مخې شپږ ډولونه لري :خاص نوم ،عام نوم ،ذات نوم ،معنا نوم،
جنس نوم ،جمع نوم.
خاص نوم هغه نوم دى چې يو ټاکلى شخص يا ځاى ونوموي .لکه:
•ننگرهار د گلوهار دى.
•احمد شاه بابا د نوي او معاصر افغانستان مؤسس و.
•کابل د افغانستان پالزمېنه ده.
•ايران زموږ گاونډى هېواد دى.
•د غور واليت چېرته پروت دى؟
په پورته جملو کې ننگرهار ،احمد شاه بابا ،کابل ،افغانستان ،ايران او غور خاص نومونه
دي .دا داسې نومونه دي چې د اورېدو پر مهال يې هماغه خلك ،ښار او يا هېواد درپه زړه
كيږي.
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 _٢عام نوم:

عام نوم داسې نوم ته وايي چې په يو ټاکلي شخص يا څيز باندې داللت نه كوي او د هغې
ډلې ټول غړي څرگندوي .بېلگې يې په الندې جملو کې وگورئ:
• دا يو تكړه هلك دى.
•هېواد پر هر چا گران وي.
•سږكال ټول څاروي مړه شول.
•دا ښځه او سړى څوك پېژني؟
په پورتنيو جملو كې هلك ،هېواد ،څاروي ،ښځه او سړى عام نومونه دي .د هغوى په
اورېدو کوم ټاکلى شخص يا څېز د انسان فکر ته نه ورځي.
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 _٣ذات نوم:

 _٤معنا نوم:

AC

داسې يو نوم نوموي چې زموږ په حواسو حس كېداى شي او بهرنى وجود ولري ،لكه
په الندې جملو کې ډبره ،مالوچ ،څا ،اوبه ،اوسپنه.
•دا ډبره غټه ده.
•اوسپنه درنه ده که مالوچ؟
•د څا اوبه ډېرې يخې وي.
د معنا نوم د ذات د نوم سرچپه يو غير محسوس شي يا پديده نوموي .يا په بله وينا هغه
شى نوموي چې بهرنى وجود نه لري ،لكه په الندې جملو کې روغتيا ،هيله ،ننگ ،پت،
ميړانه ،خوښي ،درد ،غم ،اندېښنه.
•روغتيا د نېكمرغه ژوند ضامنه ده.
•هيله ده چې ښه اوسې.
•ننگ ،پت او ميړانه پښتني دودونه دي.
•خوښي دې په برخه شه.
•غم او اندېښنه ونه گورې.
59

 _٥د جنس نوم:

هغه شى چې نه شمېرل كيږي يا په لږو او ډېرو يو شان داللت کوي ،د جنس نوم ورته
وايي ،لكه په الندې جملو كې سره زر ،اوبه ،غنم ،جوار او تيل.
•وخت لكه سره زر دى.
•كه اوبه نه وي ،ژوند به نه وي.
•جوار اوغنم د افغانستان كرنيز محصوالت دي.
•بې تېلو څراغ نه بلېږي.

 _٦جمع نوم:

AC
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کله يو نوم په څرگنده د لفظ له مخې يو مفرد نوم وي ،خو په معنا كې يوه ډله يا ټولى
نوموي .دې ډول نومونو ته جمع نوم وايي ،لكه په الندې جملو کې ټولنه ،ولس ،رمه.
•د سرې مياشتې ملي ټولنه له بېوزلو كورنيو سره مرسته كوي.
•دا رمه د اللوکاکا ده.
•افغان ولس له برمه ډك تاريخ لري.
په پښتو کې جمع نوم د ډېرو ډلو په لحاظ بيا هم جمع کېږي ،لکه  :ټولنې ،ولسونه ،رمې.
ب :نوم د شمېر له مخې په دوه ډوله دى ،مفرد او جمع.

 _١مفرد نوم:
مفرد نوم هغه نوم دى چې د يوې ډلې په يو شخص يا يو څيز داللت وكړي ،لكه په
الندې جملو كې هلك ،باغ ،ونه ،قلم ،خاوند ،شاعر.
 دا هلك ځانته راغى. ددې باغ يوه ونه خرابه ده. ستا قلم تور دى. -بريالى ښه شاعر دى.
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 _٢جمع نوم:
جمع نوم هغه نوم دى چې د يوې ډلې له يو څخه زيات اشخاص يا شيان ونوموي ،لكه
په الندې جملو کې هلكان ،ونې ،قلمونه ،شاعران.
 دا هلكان څوك دي؟ زموږ د كلي باغونه تازه دي. شاعران د ټولنې الرښوونکي دي.په پښتو کې د مفرد نوم جمع کول ځانته قاعدې لري .همدا ډول نارينه نوم ځانته او
ښځينه نوم ځانته د خپلو قاعدو له مخې جمع کېږي.

KU

فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې په څو ډلو ووېشل شي:

AC

 nلومړۍ ډله دې خپل شاوخوا ته وگوري او د شخص ،څيز يا ځاى نومونه دې
وليکي.
 nدويمه ډله دې د خپل ټولگي دننه يا بهر د كوم شخص ،څيز يا ځاى چې خاص نوم په
گوته كړي ،پيدا او ودې ليکي.
 nدرېمه ډله دې د ټولگي دننه او بهر شيانو ،خلكو او ځايونو ته پام وكړي چې كوم عام
نومونه پيدا كوالى شي .هغه دې وليکي.
n

څلورمه ډله دې د ښوونځي په چاپېريال كې د ذات نومونه پيدا او ودې يې ليکي.

n

پنځمه ډله دې داسې نومونه وليکي چې بهرنى وجود ونه لري.

 nشپږمه ډله دې په ټولگي يا د ښوونځي په انگړ كې داسې نومونه وليکي چې ونه شمېرل
شي.
n
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اوومه ډله دې له خپلو شاوخوا شيانو څخه د جمع نوم پيدا او ودې يې ليکي.
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د ټولو ډلو استازي دې خپل کار د نورو په وړاندې ولولي.
 _٢د زده کوونکو له ډلې څخه دې يو تن د مفرد نوم ووايي او بل دې هغه نوم جمع كړي.
 _٣د زده کوونکو يوه درې کسيزه ډله دې ووايي چې كلمه له جملې سره څه توپير لري؟
څو مثالونه دې وړاندې کړي .همدا راز ودې وايي چې نوم څه ته وايي .څو مثالونه دې يې
په ټولگي کې ووايي.
 _٤بله ډله زده کوونکي دې د نوم ډولونه وليکي او په جملو کې دې يې راوړي.
 _٥په متن كې دا راغلې كلمې  :وينا ،افاده ،لږ تر لږه،ټاکلى ،څيز،نوموي ،توكى ،پالزمېنه،
گاونډى ،مهال ،غړى ،تکړه ،څاروي ،پت ،مېړانه ،اندېښنه ،دودونه ،بليږي ،بېوزلى او برم
کلمې معنا او په مناسبو جملو كې دې يې وكاروي.
 _٦ددې الندې مفردو نومونو جمع حالت وليكئ :كتاب ،هلك ،باغ ،قلم ،نوم ،كلمه.
 _٧د زده كوونكو يوه ډله دې مفرد نومونه ووايي او بله ډله دې د هغه نومونو د جمع حالت
ووايي.

AC

 nزده كوونكي دې په دوو ډلو ووېشل شي ،يوه ډله دې له بلې څخه د عام نوم او د جنس
نوم پوښتنې وكړي او هغه بله ډله دې هغه نومونه ووايي.
 nالندې څو نومونه دركړل شوي ،تاسو وواياست چې هغه كوم ډول نومونه دي:
جالل اباد ،زرمينه ،مالوچ ،ښايست ،ټولنه ،هلكان ،پسرلى ،واوره ،غنم.
كورنۍ دنده

زده كوونكي دې په كور كې يو متن وليكي .د پورته يادو شوو نومونو ډولونه دې پكې
وكاروي .بله ورځ دې هغه په ټولگي كې ووايي.

مال له هغې مخکې وخوره چې تا وخوري.
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پنځلسم لوست

جرگه

KU
AC

 nجرگه څه ته وايي؟
افغانستان يو لرغونى هېواد دى .اوسيدونکي يې ډېر اوږد تاريخ لري .د ستونزو د
هوارولو لپاره خپل دود لري .جرگه له دې دودونو څخه يو دود دی .په گډ ژوند کې
هرو مرو النجې پيداکيږي .ددې النجو د حل لپاره د يو ولس سپين ږيري راټوليږي.
د النجې د له منځه وړلو لپاره د حل پر الرو خبرې اترې کوي .دې غونډې ته جرگه
وايي.
 nجرگه څه ارزښت لري؟
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افغانانو له ډېر پخوا څخه خپلې ستونزې په جرگو له منځه وړي دي .جرگه زموږ په
هېواد کې ډېر پخوانى دود دى .جرگه يو ولسي قانون دى .خلک ورته په درنه سترگه گوري.
پرېکړې يې مني او د هغې درناوى کوي .د جرگې له الرې هر راز ستونزې هواريږي .که
دا ستونزې د دوو تنو ترمنځ وي؛ د گاونډيانو تر منځ وي؛ د قومونو تر منځ وي او يا هم د
هېواد د سياسي حاالتو په اړه وي .سپين ږيري ،مشران او د ولسونو منلې څېرې په يو ټغر
راټوليږي .د جرگې غړي موضوع په هر اړخيز ډول څيړي ،څو ورځې پرې خبرې کوي .تر
اوږدو خبرو اترو وروسته داسې يوه پرېکړه کوي چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي .کله ناکله
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د جرگې يو لورى د جرگې پرېکړه نه مني .ددې کار لپاره د ولس پرېکړې له پخوا څخه
موجودې دي .که څوک د جرگې له پرېکړو څخه سرغړونه وکړي ،نو ناغه کيږي.
ناغه يو تاوان او جريمه ده چې د جرگې له خوا ټاکل کېږي ،که څوک د جرگې پرېکړه

AC

ونه مني ،ناغه کېږي.

د متن لنډيز:
جرگه د افغانانو منلى دود دى .ډېر اوږد تاريخ لري .د هېواد او قومونو ډېرې النجمنې
موضوعگانې پرې هواريږي .دافغانستان د جرگو ارزښت هرچاته څرگند دى .ډېرې
پېچلې مسئلې ،که سياسي وي يا ټولنيزې ،پرې هوارې شوي دي .هرکله که د يوې
موضوع د حل الره ورکه شوې وي ،نو د وخت حکومت ولس ته مخ اړوي .جرگې
رابولي او د ټول ولس او هېواد په گټه يې هواروي.
64

فعاليتونه

 _1ټول زده كوونكي دې په گډه په ټولگي کې يوه جرگه جوړه کړي .جرگه دې د ولس
د سپين ږيرو او مشرانو تمثيل وکړي .يو تن دې خپل مشر وټاکي .د دوو زده کوونکو تر منځ
دې په يوې النجې خبرې اترې وکړي او يوې پرېکړې ته دې ورسيږي .پرېکړه دې اعالن
کړي او د النجې د دواړو خواوو رضايت دې واخلي.
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 _٢څو تنه زده کوونکي چې د جرگي په اړه معلومات لري ،د ټولگي مخې ته دې راشي
او د هغې په اړوند دې دوه ،دوه دقيقې خبرې وکړي.

AC

 _٣د زده کوونکو له منځ څخه دې دولس کسيزې ډلې جوړې شي او د هرې ډلې غړى
دې د بلې ډلې له يو غړي څخه د الندې نوو کلمو د معنا پوښتنه وکړي او بيا دې د دواړو ډلو
غړي په وار سره هغه په جملو کې راوړي.
ستونزې ،دود ،ولس ،درنه ،درنه سترگه ،پرېکړه ،کړکېچ ،منل ،منلي ،درناوى،
گاونډى ،اړه ،سپين ږيرى ،مشر ،څېره ،ټغر ،څيړل ،سرغړونه ،ناغه.
 _٤دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي اوالندې ديالوگ دې نورو ته
تمثيل کړي:
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n

محمود :احمده په خير راغلې.

n

احمد :خير دې نصيب شه.

n

محموده ،خپه ښکارې ،خير خو به وي؟

n

محمود :څه درته ووايم ،په کلي کې مو جنگ شوى.

n

محمود:زما تره له نسيم سره جنگ کړى .د دېوال په سر يې النجه کړې وه.

n

احمد :السونه خو به يې نه وو سره اچولي؟

n

محمود :ولې نه ،احمده .يو بل يې وهلي وو.

n

احمد :اوس يې النجه پرې شوې ،که نه؟

n

محمود :نن د کلي مشران جرگه کيږي .وگورو چې څه به وکړي.

n

احمد :ښه ده .جرگه به هرو مرو يوه پرېکړه وکړي.

n

محمود :هو ،جرگه د النجو د پرې کولو ښه الره ده.

n

احمد :مه خپه کيږه ،که خداى کول د حل يوه الره به ورته پيدا شي.

n

محمود :مننه ،احمده .کور دې ودان.

n

احمد :په مخه دې ښه.

كورنۍ دنده

AC

KU

n

احمد :چا جنگ کړى ،ولې؟

زده کوونکي دې پورته لوست په کورونو کې ولولي .د جرگې په باره کې دې پنځه
جملې وليکي او په بله ورځ دې يې په ټولگي کې ولولي.

په هر کا ر کې سال او مشوره ښه ده.
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شپاړسم لوست

کــابل

KU
AC

 nکابل چېرته پروت دى؟
کابل ښکلى ښار دى .کابل د افغانستان پالزمينه (پايتخت) ده .کابل ښکلې هوا لري.
په دوبي کې معتدله او په ژمي يخه وي .په کابل کې هر راز مېوې پيدا کيږي .د هېواد
د واليتونو ټول محصوالت کابل ته د خرڅالو لپاره راوړل کيږي.
 nکابل د پالزمينې په توگه څه ارزښت لري؟
 nکابل د افغانانو د څه شي نښه ده؟
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د کابل ښار د افغانستان پالزمېنه (پايتخت) ده .کابل د هېواد په مرکزي برخه کې
پروت دى .هوا يې په ژمي کې ډېره يخه وي .واورې او بارانونه پکې اوري .په اوړي کې
يې هوا معتدله وي .بارانونه پکې نه اوري .ځکه پکې خاورې او دوړې زياتې وي .د
هېواد ولسمشر د کابل په ښار کې دفتر لري .د دولت درې واړه برخې ،يعنې؛ حکومت،
پارلمان او ستره محکمه په کابل کې دي .په کابل کې دولتي او شخصي پوهنتونونه او د
لوړو زده کړو موسسې شته .په کابل کې د بهرنيو هېوادونو سفارتونه او سياسي نماينده
گۍ شته .په دې ورځو کې پکې ښکلې او لوړې ماڼۍ او ودانۍ جوړې شوي او د ښار
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ښکال يې نوره هم زياته کړې ده .په کابل کې ډېر خلک اوسيږي .نفوس يې څه ناڅه
څلورو مليونو تنو ته رسيږي .د هېواد د هر گوټ خلک دلته اوسيږي .د کابل اوسيدونکي
د ورونو په څېر ژوند کوي او يو د بل درناوى کوي .په اخترونو او ملي ورځو کې گډ

AC

جشنونه جوړوي .کابل د ملي وحدت نښه ده .کابل د ټولو افغانانو گډ کور دى.

د متن لنډيز:
کابل ښکلى ښار دى .د افغانستان مرکز او پالزمېنه ده .ټولې حکومتي ودانۍ،
لکه وزارتونه ،لوى رياستونه ،ولسي جرگه ،مشرانو جرگه ،ستره محکمه او د بهرنيو
هېوادونو سفارتونه په کابل کې دي .خلک يې ډېر مهربان او يو له بل سره د ورونو
په څېر ژوند کوي .د هېواد لوى پوهنتون په کابل کې دى .د کابل زيات اوسېدونکي
په سوداگرۍ بوخت دي .د هېواد د محصوالتو زياته برخه کابل ته راځي او دلته
خرڅيږي.

68

فعاليتونه

 _١څلور تنه زده کوونکي دې له ټولگي څخه وټاکل شي .دوه ،دوه تنه دې په وار د ټولگي
مخې ته راشي او الندې خبرې اترې دې تر سره کړي .نور زده کوونکي دې ورته غوږ

ونيسي .زده کوونکي دې خپل نومونه په ډيالوگ کې وکاروي ،نه د دې متن نومونه.
لومړي دوه تنه:

جميله :تورپيکۍ ستړې مه شې.
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تورپيکۍ :ته ستړې مه شې ،جميلې چېرته يې چې نه ښکارې؟
جميله :خورې نه وم ،کابل ته تللې وم .پرون راغلم.

تورپيکۍ :ښه ساعت به دې تېر شوى وي .په کابل کې هوا څنگه وه ،خورې؟
جميله :يره ،تورپېکۍ ډېره ښکلې هوا يې لرله .هېڅ گرمي پکې نه وه.

AC

تورپيکۍ :څه دې په کې وليدل؟

جميله :د کابل ښار اوس ډېر ښايسته شوى دى .ښې ښکلې او ښايسته ودانۍ پکې جوړې

شوي .ښه ښه هوټلونه لري.ډېره گڼه گوڼه پکې وي.

دوه تنه نور زده کوونکي:

گاللۍ :زموږ ولسمشر هم په کابل کې دفتر لري.

زرلښته :هو خورې ،ټول وزارتونه هم په کابل کې دي .پارلمان هم په کابل کې دى.
گاللۍ :ته پارلمان ته تللې وې؟

زرلښته :هو ،موږ پارلمان ته الړو .د ولسي جرگې او مشرانو جرگې د غوڼدو تاالرونه مو
وليدل .هلته مو د ولس له څو تنو استازو سره وليدل .ډېر معلومات يې راکړل.
گاللۍ :څنگه ښه .زه مې هم له پالر سره ځم.
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زرلښته :گاللۍ خورې الړه شه ،خو فکر دې وي په ژمي کې الړه نشې.
گاللۍ :ښه دې وويل خورې .زما ساړه نه خوښيږي.

زرلښته :زه اوس ځم چې ازموينه لرم .بيا به دې وگورم.
گاللۍ :سمه ده .په مخه دې ښه .د خداى په امان.

زرلښته :د خداى په امان.

 _٢زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي .د لومړۍ ډلې يو تن دې د دويمې ډلې له يو

تن څخه د الندې نويو کلمو يوه ،يوه کلمه وپوښتې .د دويمې ډلې يو تن غړى دې هغه معنا
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کړي او د درېمې ډلې غړى دې هغه په جمله کې راوړي:

پالزمېنه ،ښار ،ژمى ،واورې ،باران ،اوړي ،ولسمشر ،پوهنتون ،ماڼۍ ،ودانۍ ،ښکال ،
گوټ ،درناوى ،گډ کور ،ولسي جرگه ،مشرانو جرگه ،ستره محکمه.

AC

 _٣زده کوونکي دې په خپلو منځونو کې د الندې جملو په اړه خبرې وکړي او بيا دې د

هغوى يو تن استازى هغه د نورو په وړاندې بيان کړي:
n

د کابل ښار د افغانستان پالزمېنه (پايتخت) ده.

n

په کابل کې د هېواد د هر گوټ خلک اوسيږي.

n

د کابل اوسيدونکي د ورونو په څېر ژوند کوي.

n

په اخترونو او ملي ورځو کې گډ جشنونه جوړوي.

n

کابل د ملي وحدت نښه ده.

n

کابل د ټولو افغانانو گډ کور دى.

 _٤پنځه تنه زده کوونکي دې په وار سره په نوموړي لوست کې د (ى) گانو بڼې پيدا کړي
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او په توره دړه دې يې وليکي .نور زده کوونکي دې وگوري چې هغه سمې دي که ناسمې.
خبرې دې پرې وکړي.

 _٥زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي .د لومړۍ ډلې غړي دې په وار د دويمې ډلې
له غړو څخه دا الندې پوښتنې وکړي .که ځواب سم نه و د دريمې ډلې غړي دې هغې ته
سم ځواب ووايي:
 _١کابل چېرته واقع دى؟
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 _٢په کابل کې څومره خلک اوسيږي؟

 _٣د افغانستان د ولسمشر دفتر چېرته دى؟
 _٤د څو وزارتونو نومونه واخلئ.

 _٥د کابل هوا په اوړي او ژمي کې څنگه وي؟

AC

 _٦په کابل کې کومې ميوې کيږي؟

 _٧په کابل کې په کومو ژبو ډېرې خبرې کيږي؟
 _٨کوم سين له کابل ښار څخه تيريږي؟
 _٩د داراالمان ماڼۍ چېرته پرته ده؟

 _١٠ميرويس ميدان د کابل په کومه برخه کې پروت دى؟

 _٦زده کوونکي دې الندې متن ولولي او خوند دې ترې واخلي:
زه کابل يم .ستاسو کور يم .ستاسو د هېواد مرکز يم .د افغانستان پالزمېنه يم .ستاسو ټولو گډ
ښار يم .پر ما پام وکړئ .ما پاک وساتئ .پر کوڅو او سړکونو مې خاورې خځلې مه اچوئ.
که زه پاک اوسم ،تاسو به پاک اوسئ .زما پر پاکۍ تاسو ښه ښکارئ .که زه پاک اوسم ،تاسو
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نه ناروغه کيږئ .ناروغي له ناپاکۍ پيدا کيږي .چاپېريال مې شين کړئ .بوټي ،نيالگي او
گالن وکرئ .اوبه يې کړئ .د پارکونو او د سړک د غاړې په ونو پام وکړئ .ښاخونه او څانگې
يې مه ماتوئ .زه ستاسو ټولو شتمني يم .يوازې د يو چا نه يم .يوازې يو چا ته مې مه پرېږدئ.
ان ښاروالۍ ته مې يوازې مه پرېږدئ .که تاسو مرسته ونه کړئ ،ښاروالي راته يوازې نشي
رسېداى .زما پاکي ستاسو سوکالي ده .زما پاک ساتل ستاسو د ټولو دنده ده .خپله دنده سرته
ورسوئ ..روغ ژوند وکړئ او سوکاله واوسئ!
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كورنۍ دنده

AC

زده کوونکي دې په کورونو کې د افغانستان د ټولو واليتونو او د هغو د مرکزونو نومونه وليکي

او بله ورځ دې يې په ټولگي کې ولولي.

ازادي تر پاچهيه ال تېرى كا
		

چې د بل ترحكم الندې شي زندان شي
خوشحال خان خټك
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اوولسم لوست

غلې ،مېوې

خبرې اترې

KU
AC

 nغلې او مېوې څه شى دى؟
زموږ په گران هېواد افغانستان کې ډېرې غلې دانې او راز راز مېوې پيداکيږي .زياتره
غلې دانې او مېوې د اوړي په موسم کې پيدا کيږي .غنمو ،جوارو او وريجو ته غلې
وايي .لوبيا ،چڼې ،نسک او نور د دانو او انگور ،خټکي ،هندواڼې ،ناک ،مڼې او
نور د مېوو په ډلې کې راځي.
 nغلې دانې او مېوې زموږ بدن ته څه گټه رسوي؟
 nايا له خوراک او څښاک پرته انسان ژوندى پاتې کېداى شي؟
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افغانستان کرنيز هېواد دى .ډېرې غلې دانې او مېوې پکې کرل کيږي .غنم تقريبا ً د هېواد

په ټولو سيمو کې کرل کيږي او ښه حاصل ورکوي .په ځينو سيمو کې غنم په مني او په ځينو
کې په ژمي کې کرل کيږي .جوار هم د هېواد په ټولو سيمو کې کرل کيږي .د زياتو خلکو
خواړه د غنمو ډوډۍ او د جوارو سوکړک دي .نرۍ او غټې وريجې هم ډېرې خوړل کيږي.
د غلو ترڅنگ لوبيا ،چڼې (نخود) ،نسک ،مشنگ او نور هغه دانې دي چې خلک يې له
خوراک سره ډېره مينه لري .سربېره پر دې افغانستان په مېوو کې خورا مشهور دى .انگور،
انار ،مڼې ،ناک ،اينځر ،بادام ،پسته ،خټکي او هندواڼې يې د سيمې په هېوادونو کې ډېر
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ښه نوم لري .انگور په کابل ،لوگر ،غزني ،کندهار ،هرات ،فارياب او نورو ځايونو کې ډېر
پيدا کيږي .د کندهار ،فراه ،سمنگانو او تگاو انار ډېر مشهور دي .خټکي د هېواد په شمالي
واليتونو او فراه کې ډېر کرل کيږي .د هلمند ،دوشي او ننگرهار هندواڼې ډېرې خوږې دي.
ځينې تازه او وچې مېوې بهرنيو هېوادونو ته وړل کيږي.

AC

د متن لنډيز:
افغانستان معتدله هوا لري .هر راز غلې دانې او مېوې پکې کيږي .په غلو کې غنم،
جوار ،وريجې ،اوربشې او په دانو کې لوبيا ،نسک ،چڼې،مشنگ او په مېوو کې
انگور ،انار ،مڼې ،ناک،اينځر ،خټکي ،هندواڼې او نور شامل دي .غنم او جوار
د هېواد په ټولو واليتونو کې کرل کيږي .وريجې زياتره په هغو سيمو کې کرل کيږي
چې ډېرې اوبه ولري .لوبيا ،چڼې ،نسک او مشنگ په هرځاى کې نه کيږي .دا دانې
د هېوادوالو عمده خواړه جوړوي.
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خبرې اترې (ديالوگ)( :هر زده کوونکى دې خپل خپل نوم په خبرو اترو کې
راوړي).
زلمى :زړگيه ستړى مه شې!
زړگى :ته ستړى مه شې ،زلميه څنگه يې؟
زلمى :زړگيه ،څنگه دې خوا راغلې؟
زړگى :غنم مو خالص شوي .پيسې مې راوړي ،غنم اخلم.
زلمى :غنم من په څو دي ،زړگيه؟
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زړگى :غنم من په اتيا او جوار من په پنځه شپېته افغانۍ دي.
زلمى :ولې جوار نه اخلې ،زړگيه؟

زړگى :جوار هم اخلم .زما سوکړک ډېر خوښيږي.

زلمى :زما هم سوکړک خوښيږي ،خو موږ يې په خوږو کې پخوو.
زلمى :موږ يې سهار له چای سره خورو.

AC

زړگى :هو ،هغسې ښه خوندکوي.

زړگى :ښه ده .زه درنه الړم .د خداى په امان.
زلمى :ځه ،اهلل دې مل شه!
دويمه مرکه:

برى :په خير راغلې ،توره! چېرته روان يې؟
تور :ته ستړى مه شې ،بريه ،چېرته يې چې نه ښکارې؟
برى :کلي ته تللى وم.
تور :په کلي کې دې څه کول؟
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برى :غله مو خالصه شوې وه ،لږ جوار او غنم مې راوړل .څه لوبيا او نسک مې
هم راوړل.
تور :تور لوبيا دې راوړل ،که سره؟
برى :تور لوبيا نه لرو ،سره مې راوړل .ډېره ښه لوبيا ده.
تور :ژر پخيږي ،که نه؟ که ښه وي يو من ماته هم راکړه.
برى :در به يې کړم .نسک به هم درکړم.
تور :ډېره ښه ده .نسک مې هم ډېر خوښيږي .څو افغانۍ کيږي ،بريه؟
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برى :پيسې در څخه نه اخلم ،توره .هغه زموږ په خپل پټي کې شوي دي.
تور :ډېره مننه بريه ،خداى دې ډېر درکړي.
برى :له تا سره ،خداى په امان.

AC

درېمه مرکه:

خوشحال :عمره ،السالم عليکم ،څنگه يې؟

عمر :وعليکم السالم ،خوشحاله ،ښه يم ،د اهلل مهرباني ده.
خوشحال :په دې کڅوړه کې څه دي ،عمره؟
عمر :له تانه يې څه پټ کړم ،انار مې راوړل.
خوشحال :انار؟!

عمر :هو ،ډېر خواږه انار دي .دانې هم نه لري .بې دانه انار ورته وايي.
خوشحال :کيلو دې په څو واخيستل؟
عمر :ارزانه دي ،کيلو په پنځه دېرش افغانۍ دي .که ډېر واخلې ارزانه يې درکوي.
خوشحال :ياره عمره ،څه ښه وطن لرو ،هر راز مېوې پکې شته.
76

عمر :هو .ته يې انگورو ته وگوره ،مڼو ته وگوره .هندواڼې او خټکي خو ال پرېږده.
خوشحال :هو ،د جنت په شان وطن دى ،هر څه لرو .خداى دې سوله راولي.
عمر :امين ،کاشکې! نور مو له جگړې زړه شين شوى دى.
خوشحال :اهلل مهربان ذات دى .يوه ورځ به سوله راشي.
عمر :زه ځم ناوخته کيږي ،چېرته کار لرم.
خوشحال :ځه ،په مخه دې ښه شه!
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فعاليتونه

 _١زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي .د يوې ډلې يو تن غړى دې له بلې ډلې څخه
الندې پوښتنه وکړي او د هغې ډلې يو تن غړى دې په وار د هغې ځواب ووايي:
n

غنم د هېواد په کومو سيمو کې کرل کيږي؟

n

د زياترو خلکو خواړه څه شى دي؟

n

په هېواد کې د غلو ترڅنگ کومې دانې (حبوبات) کرل کيږي؟

n

په افغانستان کې کومې مېوې پيدا کيږي؟

n

انگور ،انار او خټکي د هېوادپه کومو سيمو کې ښه حاصل ورکوي؟

AC
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n

افغانستان څه راز هېواد دى؟

 _٢زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي .د لومړۍ ډلې يو تن غړى دې د دويمې
ډلې له يو تن غړي څخه د الندې کلمو معنا وپوښتي او د درېمې ډلې يو تن غړى
دې هغه په جمله کې راوړي.
کرنيز ،غلې ،کرل ،سيمې ،غنم ،منى ،ژمى ،خواړه ،ډوډۍ ،سوکړک ،نرۍ
وريجې ،غټې وريجې ،مڼې ،ناک ،اينځر ،خټکي.
 _٣د زده کوونکو له ډلې څخه دې پنځه تنه په وار سره د ټولگي مخې ته راشي او د هېواد
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د مشهورو ميوو په اړه دې يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
كورنۍ دنده

AC

زده کوونکي دې په خپلو کورونو کې د مور او پالر په مرسته په هېواد کې د غلو ،دانو او
مېوو نومونه وليکي .که وخت يې درلود ،د هغوى د کرلو ځايونه دې هم وليکي او په بله
ورځ دې هغه په ټولگي کې نورو ته ووايي.

يوازې هيله شرط نه دى ،د هغې د السته راوړنې لپاره
هڅه اوهاند هم شرط دى.

هانس كرستين اندرسن
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اتلسم لوست

پېژندگلوي

خبرې اترې

KU
AC

 nپېژندگلوي څه ته وايي؟
انسانان د يوې ټولنې غړي دي .له يو بل سره پېژندگلوي د انسان په ژوند کې اساني
راولي .موږ يوه ورځ له يو چا سره په يوځاى کې مخامخ کيږو .که په بله ورځ هماغه
شخص وگورو ،ستړي مه شي ورسره کوو.که درېم ځل يې وگورو ،ښه روغبړ ورسره
کوو او پېژندگلوي ورسره پيداکوو .که کتنه دوام ومومي نو سره دوستان کيږو.
 nدوستي او پېژندگلوي څه گټه لري؟
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انسان يو ټولنيز مخلوق دى .په ټولنې کې ژوند کوي .بايد يو له بل سره وپېژني .د يو بل
د نوم ،د استوگنې د ځاى ،کار او شخصي ژوند په څرنگوالي باندې پوهېدلو ته پېژندگلوي
وايي .زموږ د کور شاوخوا خلک اوسيږي .هغوى ته گاونډيان وايو .هغوى زموږ په غم
اوښادۍ کې برخه اخلي .بايد له هغوى سره وپېژنو .هر وخت ورسره مرسته وکړو .زموږ په
ولس کې ډېرې کورنۍ شته .ډېر خلک پکې اوسيږي .د يو ټولنيز مخلوق په توگه موږ بايد له
هغوى سره وپېژنو .په ښوونځي کې ،په ټولگي کې اوهمدا راز په نورو ځايونو کې له خلکو
سره اشنايي د سړي اهميت زياتوي.
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مرکې:

لومړۍ مرکه:

AC

د متن لنډيز:
انسانان په ټولنې کې اوسيږي .د خپلو ورځنيو کارونو او ژوند د پرمخ وړلو لپاره يو له
بل سره پېژندگلوۍ او دوستۍ ته اړ دي .په يوې ټولنې کې هيڅوک نشي کوالى ټول
کارونه په يوازې سر ،سر ته ورسوي .له دې امله موږ د خپل ټولنيز دريځ له مخې يو
له بل سره پېژندگلوۍ ته اړ يو .پېژندگلوي د انسان طبيعي خاصيت دى.

يو زده کوونکى :سالم .زما نوم رحمت دى .ستا نوم څه دى؟
بل زده کوونکى :سالم .زما نوم حبيب دى .د فارياب اوسيدونکى يم.
 ډېر ښه ،حبيب جانه د فارياب د کوم ځاى يې؟ د فارياب د شيرين تگاب د ولسوالۍ يم .ته د کوم ځاى يې ،رحمته؟ زه د کوهدامن يم. حبيب جانه ،په کوم ښوونځي کې يې؟ رحمت جانه ،زه د کابل په ميرويس ليسه کي يم .پالر مې په ښاروالۍ کې مديردى .زموږ کورنۍ هم دلته په کابل کې اوسيږي .د ژمي په رخصتيو کې کله کله
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دويمه مرکه:
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شيرين تگاب ته په ميلمستيا ځو.
 ودې نه ويل حبيبه چې په کوم ښوونځي او په څويم ټولگي کې يې؟ زه په محمود هوتکي ښوونځي کې يم .سږکال اووم ټولگي ته بريالى شوم. ښوونځى مو له کور څخه څومره ليرې دى؟ موږ په جمال مېنه کې اوسيږو .ښوونځي ته نژدې يو .ته په کوم ټولگي کې يې،حبيب جانه؟
 زه هم په اووم ټولگي کې يم .د ټولگي اول نومره هم يم. شاباس .اليق زده کوونکى يې! کور دې ودان رحمته ،له پېژندگلوۍ دې خوښ شوم. زه هم ستا له پېژندگلوۍ خوښ شوم .هيله ده چې بيا سره وگورو. هو که خداى کول ،بيا به وگورو .اوس انډيواالن شو .په مخه دې ښه رحمت جانه. -ستا دې هم په مخه ښه وي حبيب جانه.

AC

ماللۍ :پرښتې ،ستړې مه شې
پرښته :په خير اوسې ماللۍ .څنگه يې؟
ماللۍ :مننه ،ښه يم .ته څنگه يې؟
پرښته :زه هم ښه يم.
ماللۍ :پرښتې ،دا ښځه څوک ده؟ نوې راته ښکاري.
پرښته :هغه زموږ د فزيک ښوونکې ده .نوې راغلې ،ډېره ښه ښځه ده.
ماللۍ :پرښتې ،ته هغه پېژنې؟
پرښته :هو ،هغه زموږ گاونډۍ ده .ډېره ښه کورنۍ ده .پالر او ورونه يې ډېر ښه
خلک دي .د هر چا په مړي ژوندي کې برخه اخلي.
ماللۍ :ودې نه ويل چې د کوم ځاى فارغه ده؟
پرښته :هغه د ننگرهار له پوهنتون څخه فارغه شوې ده .نورې لوړې زده کړې يې په
لندن کې سرته رسولي دي .په فزيک کې پوره استاده ده.
ماللۍ :کور دې ودان ،پرښتې .ښه شو چې ومې پېژانده.
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درېمه مرکه:

AC
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شريف :سهار دې په خير ،توابه!
تواب :خيردې نصيب شه ،شريفه .ستړى مه شې.
شريف :خوار مه شې.
تواب :نن زموږ ټولگي ته نوى ښوونکى راغلى و.
شريف :څه نومېده ،توابه؟
تواب :نوم يې محمد سليم و .د غور اوسيدونکى دى.
ځان يې راوپېژانده .لس دولس کاله معلمي يې کړې ده.
ډېر ښه سړى ښکاري.
شريف :تاسو ځانونه ور و نه پېژندل؟
تواب :ولې نه ،هر زده کوونکى په وار ودرېد .ويې ويل :زما نوم  ....دى .د پالر نوم
مې  ....دى .د  .....ځاى اوسيدونکى يم .عمر مې  ....کاله دى ( ...کلن يم) .له
واليبال سره مينه لرم...
شريف :تا څه ورته وويل ،توابه؟
تواب :زه ودرېدم .ومې ويل :زما نوم تواب دى .د پالر نوم مې احمد دى .اصال
د نورستان اوسيدونکى يم .خو ډېر کلونه کيږي چې په کابل کې اوسيږم .سږکال
څوارلس کلن شوم .مورنۍ ژبه مې نورستاني ده .په پښتو هم ښې خبرې کوم .پالر
مې ښوونکى دى .د قاري عبداهلل په ښوونځي کې د تاريخ استاذ دى .مورمې د ښځو
چارو په وزارت کې مديره ده .موږ درې ورونه يو .مشر ورور مې گنډونکى (خياط)
دى او کشر ورور مې په ښوونځي کې دى.يوه خور لرم .هغه کوچنۍ ده .نوم يې شمله
ده .د هغې کارتوني فلمونه ډېر خوښيږي.
شريف :افرين ،ځان دې ډېر ښه معرفي کړى دى.
تواب :هو ،همدې ته پېژندگلوي وايي.
كورنۍ دنده
زده زده كوونكي دې په خپل كور كې د مطالعې لپاره د كور د غړو په مرسته يو كتاب يا
مجله يا كومه ورځپاڼه وټاكي او په بله ورځ دې نورو زده كوونكو ته د هغه د مطالعې د گټو
په اړه خبرې وكړي.
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نولسم لوست

مېرمن االيي
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AC

 nايا د مېرمن االيي نوم مو اورېدلى دى؟
په تېرو لوستونو کې مو د هېواد د نومياليو په اړه معلومات ترالسه کړل .زموږ د هېواد
په ټولو سيمو کې داسې وتلې او نوميالۍ مېرمنې او نوميالي ښاغلي وو او شته چې
نومونه يې په زرينو کرښو ليکل شوي او ياد يې د هر ښځينه او نارينه افغان په زړه کې
تازه دى .د نومياليو مېرمنو په لړ کې دلته د مېرمن االيي د ژوند د څرنگوالي په اړه
لنډ معلومات لولو.
 nد هېواد د نومياليو د نومونو ياد او د هغوى په ژوند ليک باندې پوهېدل موږ ته
څه گټه لري؟
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افغانستان د نومياليو مېرمنو او مېړونو ټاټوبى دى .ډېر ښځينه او نارينه پوهان ،ليکوال،

شاعران ،ملي مشران او په هېواد مينې څېرې پکې تېرې شوي .د هېواد هره دره او الره د
هغوى د کارنامو شاهدي ورکوي .ددې نومياليو په لړ کې يوه هم مېرمن االيي ده .االيي د

بايزيد روښان د زوى ،جالل الدين لور وه .نوموړې د شيخ عمر د زوى ،احداد مېرمن

وه .زده کړې يې له خپل پالر څخه کړې وې .د علم پوهې ،فضيلت او غوره اخالقو
خاونده وه .االيي د روښانيانو د ملي مبارزو د الرې پيروه وه .د هغه مهال له مغولي گورگاني
حکومت سره د روښانيانو د مبارزو په لړ کې يې فعاله ونډه اخيستې وه .په  1053هجري

قمري کې د االيي مېړه ،احداد شهيد شو .هندي مغول د خيبر له الرې کابل ته روان وو.

KU

مېرمن االيي اپريدي او اورکزي قومونه راټول او پر گورگاني لښکرو يې بريد وکړ .سخته

مرگ ژوبله او ماته يې ورواړوله .د مېرمن االيي د مړينې نېټه څرگنده نه ده .له خپل وصيت
سره سم يې مړى تېرا ته يوړل شو او د خپل مېړه ،احداد تر څنگ خاورو ته وسپارل شوه .د
مېرمن االيي د علمي شخصيت او د ملي مبارزو د وياړلو کارنامو د لمانځنې او درناوۍ له

AC

امله د جالل أباد په ښار کې د نجونو يوه لېسه يې په نامه نومول شوې ده.

د متن لنډيز:
افغاني مېرمنو د خپلو افغاني نارينه وو په څېر تلپاتي نومونه گټلي دي .هغوى د علم،
پوهې ،مشرۍ او نورو ډگرونو اتالنې دي .نازو انا ،زرغونه انا ،عينو ،عايشه درانۍ
او په لسگونو داسې نورې مېرمنې د افغانانو د سر تاجونه دي .دلته مو ددې وياړلو
مېرمنو په لړ کې مېرمن االيي په ډېر لنډ ډول وپېژندله .په راتلونکو ټولگيو کې به
نورې وياړلې مېرمنې هم وپېژنو.
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KU

 _1پنځه تنه زده کوونکي دې د وار له مخې د ټولگي مخې ته راشي او پورته لوست دې
د کتاب له مخې ولولي.
 _٢درې تنه زده کوونکي دې په خپله خوښه او يا د ښوونکي په خوښه د ټولگي مخې
ته راشي او مېرمن االيي دې په لنډ ډول نورو ته وروپېژني.
 _٣دوه ،دوه زده کوونکي دې په درېو جوړو کې د ټولگي مخې ته راشي او د مخکنيو
مرکو په څېر دې لنډې ،لنډې مرکې وکړي.
 _٤الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې يې راوړئ:
تېر ،نومياليو ،اړه ،وتلې ،مېرمن ،ښاغلى ،زرين ،لړ ،ټاټوبى ،مين ،څېره ،غوره ،ونډه،
بريد ،ژوبله ،ماته ،وياړلي ،لمانځل ،درناوى ،نومول ،تلپاتي ،اتل،

AC

زده کوونکي دې دا الندې ترانه ولولي او خوند دې ترې واخلي:

ترانه

لک��ه نس��يم د ب��اغ گلون��و ت��ه پيغ��ام دى زم��وږ
ه��دف د کار او د خدم��ت وط��ن او ق��ام دى زموږ
م��وږه افغ��ان ت��ه ي��و ق��وي مل��ي وحدت ج��وړوو
د تفرق��ې د امتي��از پ��ه ک��ور قيام��ت ج��وړوو
وران��ې ويج��اړې د وط��ن پ��ه خپل هم��ت جوړوو
ع��دل انصاف او مس��اوات روح د نظ��ام دى زموږ
لک��ه نس��يم د ب��اغ گلون��و ت��ه پيغ��ام دى زم��وږ
م��وږه تعمي��م د معارف پ��ه خپل وطن ک��ې غواړو
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كورنۍ دنده

AC
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ن��وى اهنگ د نوي ژوند پ��ه خپل چمن کې غواړو
دښ��من د ح��ق او حريت س��ر په کفن ک��ې غواړو
خدمت د قام ته چې والړ وي پرې س�لام دى زموږ
لک��ه نس��يم د ب��اغ گلون��و ت��ه پيغ��ام دى زم��وږ
وط��ن ن��ه ب��د ب��د رواجون��ه رس��ومات ورک��وو
رنځون��ه ،ل��وږې ،ب��ې علم��ي او خراف��ات ورکوو
د کار ل��ه من��ځ من��ځ نه ب��ې ځايه س��کنات ورکوو
بن��ا پ��ر حس��ن اعتم��اد بان��دې م��رام دى زم��وږ
لک��ه نس��يم د ب��اغ گلون��و ت��ه پيغ��ام دى زم��وږ
ظل��م ،رش��وت ،تمل��ق ،دروغ او خيان��ت ن��ه منو
غ��واړو پ��ه زړه ک��ې درد او رحم ،قس��اوت نه منو
س��ره هم��درد يو ،ب��ې دردي په رس��ميت ن��ه منو
م�لا عال��م ،مخلص خ��ادم ت��ه احت��رام دى زموږ
لک��ه نس��يم د ب��اغ گلونو ت��ه پيغ��ام دى زم��وږ ...
موسى شفيق
محمد
			
ٰ

زده کوونکي دې په کورونو کې د خپلې خوښې موضوع کې يوه مرکه وليکي او په بله ورځ
دې يې په ټولگي کې تمثيل کړي.
له يوه السه ټک نه خېژي.
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شلم لوست

صفت او ډولونه يې

KU
AC
 nآيا تاسو د صفت په اړه معلومات لرئ؟
دمخه مو په څلورم لوست کې په پښتو کې د (ى گانو) ډولونه وپېژندل .دلته صفت
او ډولونه يې لولو.
 nد ژبې د گرامر زده کړه څه گټه لري؟
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توريالى په کندوز کې اوسيږي .هغه ډېر تکړه زده کوونکى دى .توريالى يو ورور او
دوه خويندې لري .ورور يې کوچنى دى .څلور کلن دى .خويندې يې مشرانې دي .يوه
يې نتکۍ او بله يې هوسۍ نوميږي .د نتکۍ سور رنگ خوښيږي او د هوسۍ شين .يوه
ورځ توريالى بازار ته تللى و .هلته يې سرې مڼې ولېدې .مڼې يې واخيستې .ويې خوړې.
ډېرې خوږې وې .وروسته د گالنو خرڅولو هټۍ ته ورغى .مشرې خور ،نتکۍ ته يې سره
گالن واخيستل .هوسۍ ته يې شين څادر واخيست .ورور ،حبيب ته يې د لوبو سامان
واخيست .هر رنگ په کې و .شين ،سور ،تور ،بانجاني ،ژيړ ،اسماني او ځيگري رنگونه
يې لرل .خويندې يې ډېرې خوشاله شوې او مننه يې ترې وکړه .حبيب د لوبو د سامان په
ليدو په ټوپونو شو .د لوبو سامان يې د توريالي له السه وتښتاوه .توريالى د خويندو او ورور
په خوشالۍ ډېر خوښ شو.

AC

د متن لنډيز:
په پورته لوست کې داسې کلمې راغلي دي چې د نوم څرنگوالى ښيي .لکه تکړه،
کوچنى ،خوښ ،شين ،سور ،خوږې او نور .په دې توگه ويالى شو ،صفت يوه
خپلواکه کلمه ده چې د يو نوم يا يو شي څرنگوالى ښيي .لکه :په متن کې ،خوږې
مڼې ،تکړه زده کوونکى ،کوچنى ورور ،خوښ ،سره گالن ،شنې جامې او نور.
صفت دوه ډولونه لري .يو يې ساده او بل يې مرکب صفت دى.
الندې جملې ولولئ:
•تور گالن چا نه دي ليدلي.
•دا زده کوونکى تکړه دى.
•پوخ خټکى خوږ وي.
په پورته جملو کې تور ،تکړه او پوخ ساده صفتونه دي .ساده صفت هغه صفت ته
وايي چې يوه مفرده کلمه وي.
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الندې جملو ته ځير شئ:
•ناپوه هلک چاته گران نه وي.
•خټگر په کال کې خټې کوي.
•توريالى زړور هلک دى.
په پورته جملو کې ناپوه ،خټگر او توريالى مرکب صفتونه دي .يعنې ناپوه له (نا)
او (پوه) ،خټگر له (خټه) او (گر) او توريالى له (تور) او (يالي) څخه جوړ (ترکيب)
شوي دي .په دې توگه ويالى شو ،مرکب صفتونه هغو صفتونو ته وايي چې له دوو
توکو څخه جوړ شوي وي.
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 _١دوه تنه زده کوونکي دې الندې مرکه تر سره کړي:
حميرا :ولولې خورې ستړې مه شې!
ولوله :خير يوسې ،حميرا خورې .څنگه يې؟
حميرا :ښه يم خورې .ته څنگه يې؟
ولوله :زه هم ښه يم ،مننه.
حميرا :چېرته تللې وې؟
ولوله :باغ ته تللې وم .گالن مې په کار وو.
حميرا :گالن څه کوې ،ولولې؟
ولوله :سبا د ښوونکي ورځ ده .ښوونکي ته يې وړم.
حميرا :کوم رنگونه دې شکولي؟ ته يې راوښيه.
ولوله :سپين او سره گالن ډېر ښايسته دي .يو نيم ارغواني هم پکې شته.
حميرا :هو ،دا خو ډېر ښايسته رنگونه دي.
ولوله :گالن ښه سوغات دى ،حميرا جانې.
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 _٢دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي .يو تن دې په څو جملو کې د ساده او

بل تن دې د مرکب صفت بېلگې وړاندې کړي.

 _٣دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي .يو تن دې نوم وايي او بل تن دې د هغې

څرنگوالى په صفت کې بيان کړي .لکه:
n

زده کوونکى

n

دا زده کوونکى ډېر تکړه دى.

n

خوږ

n

دا انار خوږ دى.
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 _٤زده کوونکي دې په الندې متن کې ساده او مرکب صفتونه بېل کړي:

((احمد تکړه هلک دى .د هغه سپين رنگ خوښيږي .افغانان توريالى ولس دى .هغه هلک

ناپوه دى ،په لوست نه پوهيږي .انگور خواږه دي ،خو انار تروه دي .خټگر په خټو نه پوهيږي)).

AC

 _٥د متن الندې کلمې معنا او په جملو کې يې راوړئ:

اوسيدل ،تکړه ،خويندې ،کوچنى،څلور کلن ،مشر ،مشران ،خوږ،هټۍ ،مننه ،ټوپونه،

تښتول ،څرنگوالى ،خټگر ،کال ،خټې.

كورنۍ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کورونو کې يومتن وليکي .ساده او مرکب صفتونه دې پکې راولي
او په بله ورځ دې هغه په ټولگي کې ولولي .هڅه دې وکړي چې زيات شمېر صفتونه پکې
وکارول شي.
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يوويشتم لوست

کتاب
ښه ملگرى

KU
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 nتاسو له درسي کتابونو پرته نور کتابونه پېژنئ؟
کتاب د انسان ډېر ښه ملگرى دى .په کتابونو کې ډېر ښه ښه شيان شته .دا شيان په
لوستلو تر السه کيږي .هر کتاب په يو وار لوستلو ارزي .له کتاب سره مينه له پوهې
سره مينه ده .په پوهه انسان لوړو پوړيو (مدارجو) ته رسيږي.
 nد کتاب لوستل څه گټه لري؟
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کتاب ښه ملگرى دى .تل له انسان سره وي .کتاب داسې ملگرى دى چې له

پوښتنو څخه نه ډاريږي او نه ستړى کيږي .که يو دوست يا ملگرى ولرئ ،نو بايد تل يې

طبعه وساتئ ،خو کتاب داسې دوست دى چې هر وخت وغواړئ خبرې درسره کوي

او چې بند يې کړئ ،چوپ کيږي .کتاب داسې سخي دوست دى چې خپل ټول شته
تاسو ته په مخ کې ږدي او هيڅ بدل درڅخه نه غواړي .کتاب داسې دوست دى چې

هيڅ تمه درڅخه نه کوي .په شپه او ورځ ،په غم او خپگان ،په تياره او رڼا کې درسره
اوسيږي .که ترې وغواړې ،مرسته درسره کوي او تا يوازې نه پرېږدي .راځئ کتابونه ولولو؛
خوند ترې واخلو؛ خپل وزگار وخت پرې تېر کړو او پوهه ورڅخه زده کړو .د کتاب د

KU

ليکوال له تجربو او پوهې څخه گټه واخلو او د راتلونکي ژوند د الرې ډيوه يې کړو.

کتاب وايي

زه ستاسو ملگرى يم .يوازې ستاسو نه ،بلکې د هرچا ملگرى يم .ماته

وگورئ ،څومره ښه ښکارم .پاڼې مې پاکې دي .وزرونه مې پوښل شوي دي.

AC

گرد او خاورې راباندې پرتې نه دي .ځکه تل ستاسو په السونو کې يم .زه
ستاسو خبرې نه اورم ،خو تاسو زما خبرې اورېدالى شئ .زه تاسو ته ښه الر

درښيم .سمې الرې ته مو رابولم .ډېر ښه ،ښه شيان راکې شته .ښه پوهه راکې شته .دا ټول
مې ستاسو په مخ کې ايښي دي .ما ولولئ .ما مطالعه کړئ .زما په پندونو ځانونه پوه کړئ.
زما شعرونه ولولئ .زما کيسې واورئ .خپل د يوازيتوب وخت له ما سره تېر کړئ .زه له تاسو
سره خوښ يم ،نه ستړى کيږم .د نړۍ له پټو شيانو ځانونه خبر کړئ .زما په بدن کې سره

زر پراته دي .سپين زر پراته دي .ډېر گران بيه شيان پراته دي .هغه ستاسو دي .ما ولولئ ،ما
ولولئ ،چې هغه ټول ستاسو شي.
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د متن لنډيز:
درسي کتابونه د زده کړې کتابونه دي .د ژبې کتابونه موږ ته ژبه زده کوي او د ليک
او لوست الر راښيي .د رياضي کتابونه موږ ته حساب را زده کوي ،تاريخ مو له تېرو
پېښو او واقعيتونو خبروي او همداسې نور کتابونه درواخله .له درسي کتابونو پرته
نور کتابونه زموږ پوهه او تجربه پراخوي او له موږ سره د ژوند د ستونزو په حل کې
مرسته کوي .له کتابونو سره ملگرتيا سړي ته د ښه ژوند الر ښيي .راځئ کتابونه ولولو
او خپله پوهه پرې زياته کړو.

KU

فعاليتونه

 _١دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د الندې بېلگې په څېر دې په خپل
منځ کې مرکه وکړي:
n

گران :روغ اوسې گالبه.

n

گالب :گرانه په الس کې دې څه شى دى؟

n

گران :کتاب دى .د رحمن بابا د شعرونو دېوان دى.

n

گالب :دا ښه کتاب دى .خوندور شعرونه لري.

n

گران :هو ،ډېر په زړه پورې شعرونه دي.

AC

n

گالب :گرانه ستړى مه شې!

 _٢څو تنه زده کوونکي دې د وار له مخې د ټولگي مخې ته راشي او د کتاب د ارزښت په
اړه دې يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
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 _٣ښوونکى دې له زده کوونکو څخه الندې پوښتنې وکړي او زده کوونکي دې په وار
سره ځواب ورکړي:
n

دا کتاب څو پاڼې لري؟

n

تاسو په اووم ټولگي کې څو کتابونه لولئ؟

n

د کتاب لوست ستاسو د کتاب په څويم مخ کې دى؟

n

ستاسو کوم کتاب ډېر خوښيږي؟

n

موږ ولې کتاب لولو؟

n

تاسو د کيسو کوم کتاب لوستى دى؟

KU

n

دا څه شى دى؟

كورنۍ دنده

AC

 _٤څو تنه زده کونکي دې الندې کلمې معنا او په جملو کې دې يې راوړي:
پېژندل ،ملگرى ،لوستل ،وار ،پوهه ،لوړ ،پوړۍ ،ډارېدل ،ستړى ،تمه ،رڼا ،خوند ،وزگار،
ډيوه ،پېښه ،ستونزه ،پراخه.

زده کوونکي دې د کتاب د ارزښت په اړه په خپلوکورونو کې پنځه ،پنځه کرښې وليکي او
په بله ورځ دې يې په ټولگي کې د نوروتر مخه ولولي.
په نړۍ كې داسې خوند نشته چې د كتاب د مطالعې له خوند سره برابر
وي( .ليو تولستوى)
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دوه ويشتم لوست

محمد گل خان مومند

KU
AC

 nأيا تاسو د محمد گل خان مومند نوم اورېدلى دى؟
زموږ په گران هېواد افغانستان کې زيات شمېر نوميالي او پوهان تېر شوي دي .هغوى
د هېواد افتخار دی .هر افغان حق لري چې په هغوى ووياړي .زده کوونکي بايد د
هغوى له څېرو سره اشنا شي .د هغوى له ژوند سره بلد شي او د هغوى پر پل باندې
پل کښيږدي .ددې نومياليو په لړ کې يو هم محمد گل خان مومند دى .تاسو دلته د
هغه له ژوند سره په لنډ ډول اشنا کيږئ.
 nد هېواد له نومياليو او د هغوى له ژوند سره اشنا کېدل موږ ته څه گټه لري؟
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زموږ په گران هېواد کې زيات شمېر پوهان ،ليکوال ،شاعران ،ملي مشران اونوميالۍ
څېرې تېرې شوې دي .د هغوى له ډلې څخه يو هم خداى بښلى وزير محمد گل خان
مومند دى .نوموړى په يو زرو دوه سوه دري شپېته ( )١٢٦٣شمسي کال کې د کابل ښار د
اندرابيو په کوڅه کې زيږيدلى دى .له لومړنيو زده کړو وروسته په حربي ښوونځي کې شامل
شو .له زده کړو وروسته يې پوځي دنده تر السه کړه .په بېالبېلو دولتي څوکيو کې يې کار
وکړ .په پاى کې د کورنيو چارو د وزير په توگه وټاکل شو .محمد گل خان مومند په هېواد
مين او خادم شخصيت و .هغه د والي په توگه د هېواد په مختلفو واليتونو کې د ورورگلوۍ
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په بشپړ ملي احساس خلکو ته خدمت کړى دى .په دولتي دندو سربيره يې ادبي او فرهنگي
کارونه هم سر ته رسولي دي .پښتو سيند ،پښتو ليار ،پښتني روزنه ،پښتونواله او نورو په
نومونو يې يو لړ کتابونه ليکلي دي .وزير محمد گل خان مومند په يو زرو درې سوه او دري
څلوېښت ( )١٣٤٣کال د زمري (اسد) د مياشتې په اووه ويشتمه ( )٢٧نېټه په کابل کې

د متن لنډيز

AC

وفات او په شهداى صالحينو کې خاورو ته وسپارل شو .اروا دې يې ښاده وي.

په دې لوست کې مو د هېواد يوه علمي ،ادبي اوفرهنگي څېره ارواښاد وزير محمد
گل خان مومند وپېژانده .محمد گل خان مومند يوه پېژندل شوې ادبي ،فرهنگي
او سياسي څېره وه .د هېواد په مختلفو دولتي څوکيو کې يې په پوره صداقت او
رښتينولۍ دنده سرته رسولې ده .شاعر او ليکوال ،محمد گل خان مومند يو شمېر
کتابونه هم ليکلي چې د خلکوپه زړونو کې د هغه نوم ياد ساتي.
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فعاليتونه

AC
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 _١د زده کوونکو له ډلې څخه دې څو تنه الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي:
 nد مومند پوره نوم څه شى دى؟
 nمومند چېرته زيږيدلى دى؟
 nخپلې زده کړې يې چېرته سرته رسولې دي؟
 nوروستۍ دنده يې څه شى وه؟
 nمومند کله وفات شوى دى؟
 nچېرته خاورو ته سپارل شوى؟
 nمومند کوم کتابونه ليکلي دي؟
 nمومند په موږ او تاسو څه حق لري؟
 _٢پنځه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د ارواښاد مومند د ژوند په اړه دې
يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
 _٣دوه ،دوه تنه زده کوونکي دې په پنځو جوړو کې د ټولگي مخې ته راشي او يو له بل
څخه دې د وزير محمد گل خان مومند په اړه پوښتنې وکړي او ځوابونه دې واوري.
 _٤الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې يې وکاروئ:
اورېدل ،نوميالي ،تېر ،وياړل ،پل ،لړ ،خداى بښلى ،کوڅه ،زيږيدل ،پوځي ،دنده ،دننه،
بهر ،مين ،ورورگلوي ،بشپړ ،ارواښاد ،رښتينولي.
 _٥زده کوونکي دې په پورته لوست کې خاص او عام نومونه وليکي او نورو ټولگيوالو ته
دې يې واوروي.
 _٦دوه تنه زده کوونکي دې الندې خبرې اترې سرته ورسوي.
لومړى :زرغونه ستړى مه شې!
دويم :په خير اوسې ،متينه.
لومړى :دا هلک څوک دى؟
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نژدې خپلوان:

KU

دويم :دا مې وراره ،نسيم دى.
لومړى :ښه نسيم جانه څنگه يې؟
دويم :ښه يم ،خير دې نصيب شه ،تره.
لومړى :دا کوچنى هلک او نجلۍ څوک دي؟
دويم :دا هلک ،گالب دى .د نسيم خوريی دى او هغه نجلۍ پلوشه ده ،د گالب خور او
د نسيم خورزه ده.
لومړى :ښه دى چې ومې پېژندل .چېرته ځئ؟
دويم :ځو ،گالب او پلوشه په ښوونځي کې شاملوو.
لومړى :څومره ښه! ځئ په مخه مو ښه.
دويم :مننه ،متينه ،د خداى په امان

كورنۍ دنده

AC

ورور (وراره ،ورېره) ،خور (خوريى ،خورزه) ،تره (د تره زوى ،د تره
لور) ،ماما (د ماما زوى ،د ماما لور) ،ترور (ترورزى ،ترورزۍ) ،مور ،نيا،
پالر ،نيکه ،نږور ،خواښې.

زده کوونکي دې په پورته لوست کې هغه کلمې وليکي چې په پاى کې يې اوږده (ې) راغلې
ده او په بله ورځ دې يې د ټولگي په وړاندې ولولي.

ميړونه مري ،خو نومونه يې پاتې کيږي.
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درويشتم لوست

امال څه ته وايي؟

KU
AC
 nتاسو ليکل څنگه زده کړي دي؟
تاسو په مخکنيو ټولگيو کې ليکل زده کړي دي .د کلمو سمو ليکلو ته امال وايي.
که ليکنه سمه نه وي ،څوک پرې نه پوهيږي .هرڅومره چې زيات وليکو ،هغومره
سمه ليکنه کوالى شو.
 nولې د امال زده کړې ته اړتيا لرو؟
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موږ ژبه زده کوو چې خبرې پرې وکړو .ژبه زده کوو چې خپل فکر نورو ته بيان

کړو ،خو د ژبې زده کړه يوازې خبرې کول نه دي ،ليکل هم دي .ځکه که څوک
راسره مخامخ وي ،په خبرو ورسره مفاهمه کوالى شو ،خو که يو څوک لېرې وي،
موږ له ټيليفون پرته نشو کوالى په خبرو يې پوه کړو .بايد ليک ورواستوو .د ليک

استول يا د يو ليک لوستل ،د ليک زده کړې ته اړتيا لري .له غلطۍ پرته سمو ليکنو

ته امال وايي .امال په ډېرو ليکلو ښه کيږي .هره کلمه بايد څو ،څو واره وليکو ،په
جملو کې د کلمو ځاى وپېژنو او په سم ليک يې وليکو .د خبرو ژبه کله کله د ليک

له ژبې سره توپير لري .په خبرو کې خلک زياتره د خپلو خپلو سيمو لهجې کاروي،
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خو ليک معياري او واحده بڼه لري .ليک ادبي بڼه لري .خلک وايي ((څى کى))
خو معياري ليکنۍ بڼه يې داسې ده(( :څه يې کوې؟)) او داسې نور.

د کلمو په سمو ليکلو کې فکر وکړو .بايد د کلمو توري يو له بله توپير کړو .په پښتو کې د

(ث ،ح ،هـ ،س ،ص ،د ،ض ،ع ،ښ او نورو تورو) د کارولو په وخت کې هوښيار اوسو.

AC

د هغو کلمو ليکلو ته بايد ښه پام وکړو چې دا توري پکې راځي .وگورئ :سابه ،ثريا ،ثابت،

خوشحال ،هلک ،صابر ،ضرر ،عبدل په (ثابه ،خوشهال ،الک ،سريا ،سابت ،سابر،

زرر ،اودل  )...ونه ليکل شي .د هرې کلمې د ليکلو سمه بڼه مو بايد زده وي.

د متن لنډېز:
د خپل فکر د انتقال لپاره ليک ته اړتيا لرو .ددې لپاره چې لوستونکي مو په ليک
سم پوه شي او زموږ پيغام په سمه توگه واخلي ،بايد سم ليکل زده کړو .د ليک
سمې زده کړې ته امال وايي .ليک او لوست د ننني انسان ډېره مهمه اړتيا ده .بايد
سم ليک او لوست مو زده وي.
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زده کوونکي دې الندې رقعه څو ،څو واره ولولي .د هغې سم لوستل او ليکل دې
زده کړي:
نسرين د عمر خان لور
د زرغونې لېسې د اووم ټولگي زده کوونکې
نېټه١٣٨٨ / ٦ / ١٤ :

KU

د زرغونې لېسې أغلې مديره صاحب،
د سختې ناروغۍ له امله نن ښوونځي ته نشم درتالى .تاسو ته مې خبر درکړ .هيله
ده چې ناسوبه نشم.
په درناوي
			

فعاليتونه

AC

((يادښت :د زرغونې پر ځاى دې زده کوونکي د خپل ښوونځي نوم وليکي .د
هلکانو په ښوونځيو کې دې د نارينه مدير لپاره ښاغلى وليکي .د نسرين پر ځاى دې
هر زده کوونکى خپل او د پالر نوم او ټولگى وليکي .د ضرورت د رقعې لپاره دې
د سختې ناروغۍ پر ځاى (ضرورت) وليکي)).

 _١څو تنه زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې د امال د اړتيا په اړه يوه ،يوه دقيقه خبرې
وکړي.
 _٢درې تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي او د ناروغۍ په اړه رقعه دې له ځانه
په توره تخته وليکي.
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 _٣دوه ،دوه تنه دې په درېو ډلو کې د ټولگي مخې ته راشي .لومړى دې ځان وپېژني او بيا

دې د امال د اړتيا او سم ليک په اړه له يو بل سره مرکه وکړي.
 _٤الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې يې راوړئ:

ليکل ،اړتيا ،پرته ،پوه ،استول ،لوستل ،اخيستل ،وار ،توپير ،ولس ،بڼه ،بېلگه ،پيغام،

ننني ،ناروغي ،اړه.

كورنۍ دنده

AC

KU

 _٥دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې په پورته متن کې د (ى گانو) بېال بېل ډولونه
نورو زده کوونکو ته څرگند کړي.

زده کوونکي دې په کورونو کې خپل ښوونځي ته د ناروغۍ او ضرورت رقعې تمرين
کړي ،په ښکلي خط دې يې وليکي او په بله ورځ دې هغه ټولگي ته راوړي.

ابن سينا وايي :د ژوند په بهير كې دومره وپوهېدو چې په
هېڅ نه يو پوهېدلي.
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روزنيز شعر

KU
AC
زموږ ماشومان او تنکي ځوانان د زده کړې تر څنگ روزنې ته اړتيا لري .دا روزنه
هم بدني ده او هم اخالقي .وايي ،زده کړه ښه ده ،خو روزنه تر هغې غوره ده .په
نيکو اخالقو د ځان سمبالول راتلونکي ښه ژوند ته چمتووالى دى .راځئ ځانونه په
نيکو اخالقو وروزو.
 nښه روزنه د نېکمرغه ژوند لپاره څومره ارزښت لري؟
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دلته مو تاسو ته يو روزنيز شعر غوره کړى دى .هغه ولولئ او ځان پرې پوه کړئ:
چې مـــــــــــدام د بل وعيب وته نظر کـــــــــــړې
خــــــــداى له خپله عيبه ولې بې خبر کـــــــــړې
که يوه جـــــــــــو دانه عيب وينې په بـــــــــل کــې
هغه يـــــو جو دانه عيب به يې لـــــــوى غر کړې
که دې خپله گنـــــــــــــــاه لويه لکــــــــــه غر وي
په حيله حيله به غـــــــــــر د مچ وزر کــــــــــــړې
کــــه څوک تله د انصــــــــــــاف په الس کې درکا
خپـــــــــــــل ټټو او د بــل اس به برابر کــــــــــړې
تو لعنت دې پـــــــــــــه دا هسې منصفۍ شــــــــه
چې له حقـــــــه و باطل وته گذر کــــــــــــــــــړې
تـــاتـــه رب د مـــــاليکــــــو مقــــــــــــــــام درکــړ
تـــــــــــه دا خپل صورت په خپله گاو وخر کړې
پـــــــــه نعمت يې شکرانه کوالى نــــــــــــــــه شې
چې زحمت درباندې درشي شور وشر کـــــــړې
که دې يــــــــــــــــو وېښته د ځان دپاسه کوږ شي
ځــــــــــــان هغه ساعت له خــــــــدايه مرور کړې
د ځوانۍ عمـــــــــــــــــــر دې تېر کړ په غفلت کې
په پېرۍ کې بــــــه څه زېرمه د محشــــــر کـــړې
وبدخواه وته څوک نېک نصيحت نــــــــه کړي
رحمان ستا په غم شرېک دى کــــــــه باور کړې
يادونه :رحمان بابا د پښتو ژبې ډېر لوى شاعر تېر شوى دى .د شعرونو دېوان ترې راپاتې
دى .شعرونه يې روزنيز او تصوفي رنگ لري .رحمان بابا په پېښور کې خاورو ته سپارل شوى
دى .په کابل کې يې يوه لېسه په نامه نومول شوې ده.
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د پورته شعر مفهوم په الندې ساده ټکو کې ولولئ:

AC
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هرڅوک نيمگړى دى .يو عيب لري .خپل عيب چاته نه ښکاري .وايي" :خپل عيب د ولو
منځ دى ".انسان بايد خپل عيب پيدا کړي .له منځه يې يوسي .د نورو عيبونه دې نه لټوي.
په ورځنيو چارو کې دې عدالت وکړي .ښو ته دې ښه او بدو ته دې بد ووايي.
هيڅکله دې په حق خاورې نه اړوي .د تمې ،ملگرتيا او يا خپلوۍ لپاره دې باطل
ته حق او حق ته باطل نه وايي .خداى (ج) انسانان معزز پيدا کړي دي .ماليکو د
خداى (ج) په امر ادم عليه السالم ته سجده کړې .له دې امله د انسان مقام اومنزلت
تر ماليکو لوړ دى .انسان بايد دا لوړ دريځ او مقام وساتي .په ځان کې دې انساني خوى پيدا
کړي او پر سمه الر دې روان شي.
په تيارو او باطلو الرو دې نه ځي .په شتمنۍ او بېوزلۍ دواړو دې شکر وباسي .داسې ونه کړي،
چې د سوکالۍ او کرارۍ پر مهال يې
خپل خالق هېر وي .خو که تنگسه
او زحمت ورباندې راشي ،نارې
سورې پيل کړي .په هر حالت کې يې بايد
خداى په ياد وي .په ځوانۍ او روغوالي
کې دې خپل خداى نه هيروي او تل دې
د هغه عبادت وکړي .هغه عبادت او
خدمت چې د ځوانۍ پرمهال کيږي ،د
زوړوالي او ناروغۍ په وخت کې نه کيږي.
که څوک درته نيکه او سمه الره درښيي،
نو مننه ترې وکړه ،ځکه هرڅوک چاته
ښه او سمه الره نه ښيي.
105
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 _١درې تنه زده کوونکي دې پورته نظم په ښه غږ د ټولگي په وړاندې ووايي.
 _٢د پورته نظم مفهوم څه شى دى؟ درې تنه زده کوونکي دې په خپله خوښه پرې
خبرې وکړي.
 _٣زده کوونکي دې په درېو ډلو ووېشل شي .هره ډله دې د پورته نظم اووه ،اووه بيتونه
په ساده ژبه وليکي .د هرې ډلې استازى دې خپله ليکنه نورو ته ولولي.
 _٤دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي په وړاندې د ښو اخالقو په اړه د مخکنيو لوستونو
د مرکو په څېر مرکه وکړي.

AC

 _٥په لوست کې الندې راغلې کلمې معنا او په جملو کې يې راوړئ:
تنکى ،تنکي ځوانان ،څنگ ،اړتيا ،سمبال ،چمتووالى ،څومره ،ارزښت ،ولې ،غر،
مچ ،وزر ،تله ،ټټو ،ملک ،وېښته ،کوږ،مرور ،زېرمه ،باور.
 _٦دوه تنه زده کوونکي دې په وار د ټولگي په وړاندې ووايي چې د نورو خلکو د
عيبونو لټول ښه کار دى او که بد؟ په دې اړه دې خبرې وکړي.

كورنۍ دنده
زده کوونکي دې د پورته نظم مفهوم په خپله ژبه وليکي او په بله ورځ دې هغه د نورو په
وړاندې ووايي.
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لنډۍ
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 nايا تاسو لنډۍ پېژنئ؟
په مخکينيو ټولگيو کې مو د نظم بېال بېل ډولونه پېژندلي دي .دلته د پښتو د ادب يو
بل ډول لولو چې لنډۍ نوميږي .لنډۍ د پښتو د ولسي ادب غوره برخه ده .لنډۍ
په بله ژبه او ادب کې نشته .لمن يې ډېره پراخه ده .هر راز مطلب پکې ادا کېداى
شي.
 nايا تاسو کله لنډۍ اورېدلي دي؟
 nتاسو کوم ډول لنډۍ پېژنئ؟
107

لنډۍ پښتو شعر دى .لنډۍ د ولسي ادب يوه برخه ده .لنډۍ د ټپې ،مسرۍ او ټيكۍ
په نومونو هم ياديږي .لنډۍ د پښتنو په هره سيمه ،هر كلي او كور كې په خاصو غږونو
او ټاكلي ډول ويل كيږي .په لنډيو کې د خلکو د ژوند او فكر هره خوا ياده شوې
ده .مينه ،ښكال ،وصال ،بېلتون ،خوشحالي ،غم ،عدالت ،هېوادپالنه او داسې نور
موضوعات په لنډيو كې ځاى شوي دي .تر اوسه په زرگونه لنډۍ راټولې شوي دي،
خو نورې ډېرې لنډۍ شته چې ال تر اوسه راټولې شوې نه دي .لنډۍ دوه مسرۍ لري.
لومړۍ مسرۍ يې لنډه او نهه سېالبه او دويمه يې اوږده او ديارلس سېالبه وي.

لومړۍ

که

په

مسره
د و يمه
مسر ه

خداى

ږو
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AC

دلته د لنډيو يو څو بېلگې وگورئ:

ش

هيد

نه

شوې

که په ميوند کې شهيد نه شوې
خدايږو الليه بې ننگۍ ته دې ساتينه

خال به د يار له وينو کښيږدم
چې شينکي باغ کې گل گالب وشرموينه
اختر په ټوکو ټوکو راغى
نه مې اوږۍ شته نه د غاړې تاويزونه
108

له لوړو غرونو پنا ياره
سپينې سپوږمۍ ته سالم کړه سالم به کړمه
گريوان مې ټول په اوښكو لوند دى
ما د جانان له غمه ډېر ژړلي دينه
په ناموس ننگ په وطن جنگ دى
د وطن جنگ ته په غورځنگ ورځه مينه

AC

KU

د متن لنډيز:
لنډۍ په پښتني سيمو کې ډېرې مشهورې دي .لنډۍ دوه مسرۍ لري .لمن
يې ډېره پراخه ده .ډېر لوى مطلب پکې ځاييږي .په لنډيو کې ملي احساسات
ډېر قوي دي .په وطن باندې د دښمن د تعرض پر مهال ځوانان له هېواد څخه
د دفاع لپاره پکې هڅول کيږي .وگورئ دا لنډۍ:
ته په سنگر کې ځان شهيد کړه
زه به ټيکرى ستا په زيارت و غوړومه
سربېره پر دې د مينې ،وصال ،بېلتون ،خوشحالۍ او غم پر مهال هم د خلکو
له خولو راوځي .په پښتني ولسي ادب کې ډېرې لنډۍ شته چې شمېر يې
څرگند نه دى.
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 _١پنځه تنه زده کوونکي دې د ټولگې مخې ته راشي او هر يو دې په خپل وار دوه،
دوه لنډۍ ووايي.
 _٢دوه تنه زده کوونکي دې د ټولگي مخې ته راشي .لومړى زده کوونکى دې په پورته
لوست کې د ليکل شوو لنډيو يوه ،يوه بېلگه ووايي او دويم زده کوونکى دې هغه معنا
کړي.

KU

 _٣زده کوونکي دې پر درېو ډلو وويشل شي .د لومړۍ ډلې هر يو تن دې د دويمې ډلې
له هر يو تن څخه د متن د الندنيو نوو کلمو معنا وپوښتي .د دويمې ډلې غړي دې معنا او د
درېمې ډلې غړي دې په وار هغه په جملو کې راوړي:

لمن ،پراخه ،سيمه ،كلى ،كور ،مينه ،ښكال ،وصال ،بېلتون ،خوشحالي ،مسره،

AC

سېالب (څپه) ،بېلگه ،خدايږو ،شينکى ،ټوکې ،اوږۍ ،لوړ ،غر ،سپوږمۍ ،اوښكې،
لوند ،غورځنگ ،سنگر ،ټيکرى ،غوړول ،خوله ،شمېر ،څرگند.

 _٤زده کوونکي دې پر پنځو ډلو وويشل شي .هره ډله دې په متن کې د (ى) گانو ډولونه
پيدا او وليکي او نورو ټولگيوالو ته دې هغه په وار ولولي.

كورنۍ دنده
زده كوونكي دې د خپل كور له خلكو او گاونډيانو څخه لږترلږه پنځه لنډۍ زده ،په
كتابچه كې دې يې وليكي او سبا دې هغه په ټولگي كې ووايي.
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روزنيزه کيسه
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n

يووالى څه ته وايي؟

اتفاق او يووالى په ژوند کې د برياليتوب او کاميابۍ نښه ده .د يووالي په برکت ډېر
کارونه سرته رسېږي .يووالى د انسان د سعادت او نېکمرغۍ ضامن دى .د يووالي له
الرې سړى په ستونزو او مشکالتو بريالى کيږي .په دې لوست کې د يووالي په اړه يوه
روزنيزه کيسه غوره شوې .هيله ده د زده کوونکو لپاره به په زړه پورې وي.
n

111

يووالى کومې گټې لري؟

يووالى او اتفاق
يو زوړ سړى و .د ځنکدن حالت ته رسيدلى و .غوښتل يې خپلو زامنو ته د يووالي
لوست ورکړي .څو لښتې يې سره وتړلې ،بيا يې خپل زامن راوغوښتل .زامنو ته يې ورکړې
او ويې ويل چې د لښتو گېډۍ وار په وار ماته کړئ .هر يو زوى يې د لښتو په گېډۍ زور
وواهه ،خو يو هم ماته نه کړاى شوه .خپله بې وسي يې ومنله .وروسته بوډا د لښتو گېډۍ
راواخيسته او په خپلو کمزورو السونو يې يوه يوه ماته کړه.

KU

سپين ږيري خپلو زامنو ته مخ ورواړاوه او ويې ويل(( :گرانو زامنو ،که تاسو په
خپل منځ کې په دښمنۍ او بې اتفاقۍ اخته وئ ،نو زما په شان يو کمزورى سړى به
هم په تاسو غالب او بريالى وي .له بې اتفاقۍ څخه به مو بده گټه واخلي او يو
په يو به مو ماتوي ،خو که په خپل منځ کې مينه ،دوستي ،اتفاق ،يووالى او
اوسئ)).

AC

ورورولي ولرئ ،نو هېڅوک به په تاسو نه کاميابيږي او تل به خوښ او خوشحاله

د متن لنډيز:
د يووالي خوند خوږ دى .گټه يې خوږه ده .يووالى د ژوند د نېکمرغۍ ضامن دى.
د يووالي په برکت څوک نه خوارېږي .که ولسونه يو تر بل يووالى او وحدت ولري،
نو پرمختگ به يې په برخه وي .د بې اتفاقۍ نتېجه خرابه ده .سړى خواريږي او له
بدمرغيو سره مخامخ کيږي.

112
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 _١زده کوونکي دې الندې پوښتنو ته ځوابونه ووايي.
n

زاړه سړي ولې د لښتو گېډۍ جوړه کړې وه؟

n

د بوډا زامنو ولې د لښتو گېډۍ ماته نه کړاى شوه؟

n

د پورته کېسې پيغام څه شى دى؟

n

ستاسو په فکر يوازې والى ښه دى که يووالى؟

n

د يووالي يوڅو گټې بيان کړئ.

n

يووالى څنگه رامنځته کيږي؟

n

يووالى په څه شي ساتل کيږي؟

AC

KU

n

زاړه سړي څه وکړل؟

 _٢څلور تنه زده کوونکي دې په وار د ټولگي مخې ته راشي او د يووالي د گټو په اړه دې
يوه ،يوه دقيقه خبرې وکړي.
 _٣درې دوه کسيزې ډلې دې د ټولگي مخې ته راشي او په وار دې دوه ،دوه تنه له يو بل
سره مرکه وکړي .بېلگه وگورئ:

113

n

يو زده کوونکى :ستړى مه شې ،گالبه!

n

بل زده کوونکى :خير يوسې توابه.

n

لومړى زده کوونکى :څنگه ناوخته راغلې ،گالبه؟

بل زده کوونکى :د کلي مشر خلک غونډ کړي وو او د يووالي په اړه يې ورته
n
خبرې کولې.
n

يو زده کوونکى :څه يې ويل گالبه؟

n

بل زده کوونکى :د يووالي په گټو يې پوهول. ...

 _٤د متن الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې يې وکاروئ:
يووالى ،ژوند ،سرته رسيدل ،نېکمرغي ،ستونزې ،بريالى ،روزنيز ،هيله ،په زړه پورې،
ځنکدن ،تړل ،گېډۍ ،ماته ،بې وسه ،منل ،اخته ،خوند ،خوږ ،پرمختگ ،بدمرغي،

KU

مخامخ.

 _٥زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي .لومړۍ ډله دې په پورته متن کې خاص نومونه

كورنۍ دنده

AC

او ساده صفتونه او دويمه ډله دې عام نومونه او مرکب صفتونه پيدا او ودې يې ليکي.

زده کوونکي دې په کور کې د يووالي د گټو او د بې اتفاقۍ د زيانونو په اړه پنځه کرښې
مقاله وليکي.

فرانسس بيکن وايي :برياليتوب د هغه چا حق دى چې له
خپلو ماتو څخه يې عبرت اخيستى وي.
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اوويشتم لوست

اخترونه

KU
AC
 nاختر څه ته وايي؟
کوچنيان اختر ته خوشحالي کوي .اخترونه په کال کې دوه ځلې راځي .اخترونه د
مسلمانانو د خوشحالۍ ورځې دي .دا ورځې بايد سمې ولمانځو.
 nخلک په اختر کې څه کوي؟
 nپه کوم اختر کې مسلمانان قرباني کوي؟
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KU

د نړۍ هر ولس ځانته د خوشحالۍ ورځې لري .موږ مسلمانان په نورو خوښيو سربېره
اخترونه لرو .اخترونه زموږ مذهبي ورځې دي .اخترونه په کال کې دوه ځلې راځي .يو ته
يې کوچنى اختر او بل ته يې لوى اختر وايي .کوچنى اختر د روژې مبارکې مياشتې له پاى
وروسته پيليږي .درې ورځې دوام کوي ،خو په کلو او بانډو کې خلک څلور او أن پنځه
ورځې اختر کوي .د روژې په مياشت کې او يا هم د کوچني اختر په ورځو کې خلک
د فطر صدقه ورکوي .غوره داده چې دا صدقه د اختر له رارسېدو څخه دمخه بېوزلو
خپلوانو ،گاونډيانو او يا نورو کورنيو ته ورکړ شي .لوى اختر د قمري کال د وروستۍ مياشتې
(ذوالحجة) په لسمه ورځ پيل کيږي .ددې مياشتې نهمه ورځ عرفه وي .په دې اختر کې
بډاى مسلمانان د حج د فريضې د ادا کولو لپاره مکې مکرمې ته سفر کوي .همدا رنگه
هغه مسلمانان چې وس لري قرباني کوي.
د قربانۍ لپاره څاروي حاللوي .د قربانۍ د غوښې يوه برخه مسکينو او بېوزلو کورنيو
ته ورکول کيږي .په اخترونو کې خلک يو بل ته مبارکي ورکوي .د خپلو خپلوانو کورونو
ته ځي .د اختر د لمانځلو دود او دستور له يو ځاى څخه بل ځاى ته توپير لري .تاسو په
اخترونو کې څه کوئ؟

AC

د متن لنډيز:
موږ دوه اخترونه لرو .يو ته يې کوچنى او بل ته يې لوى اختر وايي .اخترونه د مسلمانانو
د خوشحالۍ ورځې دي .د اختر په ورځوکې خلک يو بل ته مبارکۍ ورکوي .مرور پخال
کيږي .خلک ښه خواړه پخوي .نجونې او ماشومان د اختر په شپه پښې او السونه سره کوي
او نکريزې ږدي .پېغلې او ځوانان مېلو ته ځي .د هر ځاى خلک اخترونه د خپل ځاى له
دودونو سره سم په ډېر ښه ډول لمانځي .زموږ اخترونه دې تل بختور اونېکمرغه وي!
فعاليتونه

 _١څلور تنه زده کوونکي دې د ټولگې مخې ته راشي او د اخترونو په اړه دې دوې،
دوې دقيقې خبرې وکړي.
 _٢زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي .هره ډله دې په خپلو منځونو کې يو بل ته
د کوچني او بيا د لوى اختر مبارکي ورکړي.
زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو کې الندې مرکې تمثيل کړي:
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لومړۍ مرکه

ښاپېرۍ :سالم گاللۍ ،اختر دې مبارک شه!
گاللۍ :ستا دې مبارک شي ،ښاپېرۍ .لمونځ او روژه دې قبوله شه.
ښاپېرۍ :خير يوسې گاللۍ .جامې دې مبارکې ،څه ښکلې جامې دې کړي.
ښاپېرۍ :مننه .دا جامې مې راته ماما له پېښوره راوړې دي.
گاللۍ :ډېرې ښکلې دي .ښايسته پرې ښکارې.
ښاپېرۍ :نکريزې دې هم ايښي .السونه دې ښه سره شوي دي .نکريزې دې له کومه کړې وې؟
گاللۍ :نکريزې مې هم راته ماما له جالل أباد څخه راوړې دي .لږې پاتې دي .راسره
الړه شه .تاته به يې درکړم.
ښاپېرۍ :مننه ،گاللۍ .درسره ځم.

KU

دويمه مرکه:

AC

بريا :اختر دې بختور شه ،اسرې.
اسره :ستا دې بختور وي ،خورې .ستړې مه شې .چېرې تللې وې؟
بريا :زرغونې کره تللې وم .اختر مبارکي مې ورکړه.
اسره :ښه دې وکړل .راځه بريا چې تاسو کره الړ شو .مور اوپالر ته دې د اختر مبارکۍ
لپاره راغلې يم.
بريا :ښه ده ،ځه چې ځو.
بريا :مورې! وگوره ،اسره راغله.
مور :اسرې ،ستړې مه شې ،اختر دې مبارک شه.
اسره :ستا دې مبارک وي ،ترورې .طاعت او عبادت دې قبول .السونه دې راکړه چې
ښکل يې کړم.
مور :لويه شې ،اسرې ،خداى دې عمر درکړي .راځه چاى وڅښه ،د اختر مېوه وخوره.
اسره :ښه ده ترور ،مخکې شه.
اسره :څه ښه مميز دي! ښه خوندور دي.
بريا :هو ،د غزني مميز دي .وخوره ،اختر دى .زيان نه لري.
اسره :دلته ډېر شيان دي .کوم يو څوک ژر وخوري .هر چېرته چې لږ لږ وخورې ،مړيږې.
بريا :دارو دې شه.
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درېمه مرکه:

AC

KU

داود :اختر دې بختور شه ،خليله .داخل د حاجيانو ،غازيانو!
خليل :ستا دې مبارک وي .طاعت او عبادت دې قبول شه.
داود :ځه چې ځو کورته .چاى او د اختر مېوه وخورو ،خليله.
خليل :مننه ،داوده .بل وخت به راشم .اوس ځم چې قرباني کوو.
داود :څه شى مو اخيستى ،خليله؟
خليل :پسه مو اخيستى .تاسو قرباني نه کوئ؟
داود :ولې نه خليله .موږ په غوايي کې شريک شوي يو.
خليل :څو تنه شريک شوي ياست؟
داود :څلور تنه .پالر مې ،مور مې ،تره مې او مشر ورور مې.
خليل :ښه ده ،داوده .خداى دې قبوله کړي .زه درنه الړم.
داود :په مخه دې ښه خليله ،هېر دې نه شي چې بيا راشې.
خليل :ښه ده ،بېگا ته راځم ،د اختر مېوه به هم وخورو او کيسې به هم وکړو.
داود :د خداى په امان!
خليل :د خداى ښه دي ،داوده!

 _٤زده کوونکي دې الندې نوې کلمې معنا او په جملو کې دې يې وکاروي:
اختر ،کوچنى ،ځلې ،لمانځل ،ولس ،ځانته ،سربېره ،روژه ،پيل ،کلى ،بانډه ،غوره،
بېوزلي ،گاونډى ،بډاى ،پسه ،څاروي ،غوښه ،دود ،توپير ،مرور ،پخال ،خواړه ،پښه،
الس ،سره ،نکريزې ،ږدي ،پېغلې ،لمانځل ،بختور ،نېکمرغه.
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١٣٨٩/٨/١٤
گرانه وروره زمرى جانه،
خداى دې روغ لره.

ملگري ته ليک

AC
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زه ښه يم .ازموينه مو سرته ورسېده .نتېجه يې هم راکړه .اتم ټولگي ته بريالى شوم .په
پښتو کې مې لوړې نومرې وړې دي .پوره سل يې راکړي .ښوونکي صاحب ښه درس راکړى
او اوس پښتو لوستالى او ليکالى شو .خبرې پرې هم کوالى شو .په نورو مضمونونو کې
مې نومرې هم ښې دي .اتيا او نوي نومرې مې وړي دي .سږکال درسونه ډېر ښه وو.
څو ورځې وروسته درې مياشتې رخصتي لرو .هر څوک کورونو ته ځي .زه هم راځم.
له نژدې به سره وگورو .ډېر درپسې خپه شوى يم .پخوانۍ شپې ،ورځې مې ياديږي .د کيسو
يو کتاب مې درته اخيستى .له ځان سره يې دروړم .ډېر به دې خوښ شي .ښې خوندورې
کيسې لري.
که دلته دې څه شى په کار وي ،راته ووايه .پيسې لرم .درته به يې دروړم .احمد او صميم
ته مې سالمونه ووايه.
په خداى دې سپارم.
				
ورور دې ،گل احمد
كورنۍ دنده
زده کوونکي دې په کورونو کې د مشرانو په مرسته د کوچني او لوى اختر په اړه پنځه،
پنځه کرښې وليکي او بله ورځ دې يې ټولگي ته راوړي.
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اته ويشتم لوست

د کال وروستى لوست
د کال وروستى لوست

KU
AC

n

ستاسو تعليمي کال کله پاى ته رسيږي؟

څو ورځې وروسته ستاسو تعليمي کال پاى ته رسيږي .تاسو په دې کال کې ډېر نوي
شيان زده کړل .اوس کوالى شئ په پښتو ژبه لږې ،لږې خبرې وکړئ .که همداسې
دوام ورکړئ ،په پاى کې به د خپلې مورنۍ ژبې تر څنگ پښتو ژبه هم زده کړئ.
n

له مورنۍ ژبې پرته د بلې ژبې زده کړه څه گټه لري؟
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نن تاسو د اووم ټولگي د پښتو ژبې وروستى لوست لولئ .فکر وکړئ ،کله چې نهه
مياشتې دمخه تاسو اووم ټولگي ته نوي راغلئ ،په پښتوژبه مو سمې خبرې نه شوې کوالى.
اوس وگورئ څومره پښتو مو زده کړې .اوس په ډېروخبرو پوهيږئ؛ ډېرې خبرې کوالى
شئ؛ نورو ته خپل ځان پېژندالى شئ ،د يو شمېر ټاکلو موضوعگانو په اړه خبرې کوالى
شئ؛ ډاکټر ته خپله ناروغي ويالى شئ؛ له درملتون څخه درمل اخيستالى شئ .تر زياتې
اندازې پورې په پښتو ژبې کې خپلې ورځنۍ ستونزې حلوالى شئ .دا ټول ستاسو د يو کال
د زيار او زحمت نتيجه ده .په هر مضمون کې مو همداسې نوي شيان زده کړي دي .فکر
وکړئ ،که شپږ کاله په ښوونځي کې او همداسې په پوهنتون کې هر کال نوي شيان زده کړئ،
نو په پاى کې به مو څومره نوي شيان زده کړي وي.

فعاليتونه

AC
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د متن لنډيز:
د کتاب وروستى لوست د تعليمي کال د پاى معنا لري .که د تعليمي کال پاى د هغې
له پيل سره پرتله (مقايسه) شي ،نو سړى پوهيږي چې څومره نوي شيان يې زده کړي
دي .همدا زده کړې د پوهې د السته راوړلو لپاره الره هواروي .هر څومره چې په ځير
او دقت زده کړه وشي ،هغومره يې نتيجه ښه وي او سړى يې مېوه خوړالى شي.

 _١هر زده کوونکى دې په خپل وار د ټولگي مخې ته راشي او د زوړکال د زده کړو په
اړه دې خبرې وکړي.
 _2زده کوونکي دې په دوه کسيزو ډلو کې د ټولگي په وړاندې مرکې وکړي.
هڅه دې وشي چې ټول زده کوونکي پکې برخه واخلي.
 _3زده کوونکي دې يوله بل څخه د وخت پوښتنه وکړي .دا الندې وختونه دې پکې وکاروي:
څو بجې دي؟
يوه بجه ده .دولس بجې دي .شپږ بجې دي .لس بجې
دي .پاو کم يوه بجه ده .پاو کم دولس بجې دي .پاو باندې
دوه بجې دي .پاو باندې درې بجې دي .له يوې څخه پنځلس
دقيقې تېرې دي .اتو (بجو) ته ديارلس (دقيقې) پاتې دي. ...
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پالر ته ليک

AC
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١٣٨٩/٨/٢٠
گرانه او مهربانه پالره ،السالم عليکم،
له خدايه غواړم چې ټوله کورنۍ مو روغه ،جوړه او خوښه اوسي .زه هم ستاسو د
دعاگانو په برکت ښه يم.
گرانه پالره،
ډېر مې ياديږئ .مورجانه مې ډېره ياديږي .په هوسۍ او کوچني ايمل جان پسې ډېر خپه
شوى يم .خداى دې وکړي چې ټول ښه وي.
مهربانه پالره،
زموږ درسونه پاى ته رسېدلي دي .بله ورځ مو کلنۍ ازموينه پيل کيږي .لس ورځې به
روانه وي .د ازموينې له پاى ته رسېدو درې ورځې وروسته نتيجې راکوي .بيا له خيره که
خداى کول کور ته درځم.
سږ کال مو لوستونه ډېر ښه وو .ښوونکو ښه درس راکړى او موږ ډېر ښه زده کړي دي.
ټول لوستونه مو په خپله ورځ يادول .ښه خبره خو داده چې پښتو مو ډېره ښه ياده کړې .اوس
پښتو ليک په اسانۍ لولو .ليکل هم پرې کوالى شو .د راډيو او تلويزيون په پښتو پروگرامونو
پوهېږو .هره شپه پښتو خبرونه اورم .له خپلو ټولگيوالو سره په پښتو خبرې کوم .که په کوم
ټکي پوه نه شو له يو بل او يا ښوونکي صاحب څخه يې پوښتنه کوو .ډېر مهربان او زړه
سواند ښوونکى لرو.
مورجانې ته مې سوغات اخيستى .گرانې هوسۍ جانې او ايمل جان ته مې ډېرې ښکلې څپلۍ
اخيستي دي .له ځانه سره به يې دروړم .پالر جانه دعا راته کوه چې ازموينه مې په خير تېره شي.
مورجانې ته مې سالم وايه او گران ايمل جان او هوسۍ جانه پر مخ ښکل کړه.
په لوى او مهربان خداى دې سپارم.
ستاسې زوى ،تواب
كورنۍ دنده
هر زده کوونکى دې په خپله ژبه په ساده ډول د زوړ کال په اړه خپلې تجربې وليکي او په
بله ورځ دې يې هرو ،مرو په ټولگي کې د نورو ترمخه ووايي .د زده کوونکو د ليک وړتيا د
همدې ليکنې له مخې ټاکل کيږي.
اهلل مو مل شه!
بريالي اوسئ.
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وييپانگه
((الف))

123

AC

KU

اتل ،اتالن :قهرمان ،قهرمانان
اتيا٨٠ :
اچول :انداختن
اختر :عيد
اخته :مبتال
اخالق :مجموعه اصول و ارزشهاى عموما پذيرفته
شده که درستى و يا نادرستى و خوبى يا بدى رفتار و
شخصيت افراد يک جامعه را مشخص ميسازد.
اخيستل :گرفتن
ادې :مادر
ارزي :ميارزد
ارزښت :ارزش
ارواښاد :شاد روان
ازموينه :امتحان
استازى :نماينده
استول :فرستادن
استوگنه :سکونت
اسره :اميد ،ارزو
افاده :بيان مطلب
امله :سبب
اند :فکر
اندېښنه :تشويش
انگړ :حويلى
اينځر :انجير
انځور :رسم
انډيواالن :دوستان
اوبه :اب
اودس ماتى :قضاى حاجت
اوربشې :جو
اورېدل :شنيدن
اورېدل :باريدن ،بارش
اوسپنه :اهن
اوسيدل :بودن ،ميباشيد
اووم :هفتم

اوونۍ :هفته
اوړى :تابستان
اوږده :دراز،طوالنى
اوږدو خبرو اترو :بحث طوالنى
اوږدوالي :درازى ،طول
اوږۍ :گردن بند
اوښكې ،اوښکو :اشک
اړ :محتاج
اړتيا :احتياج
اړخ :پهلو ،طرف
اړه :تعلق
اړوند :مربوط
اېره (ې):خاکستر
((ب))
باندې :بر سر
بانډه :قريه
باور :اعتماد
بختور :نيکبخت ،مسعود
بدمرغه :بد قسمت ،بدبخت
برخه :قسمت
برم :عظمت
برى :کاميابى
بريا :دست آورد
بريالي اوسئ ،موفق باشيد
بريالى :موفق
برياليتوب :موفقيت
بريد :حمله ،حد ،اندازه
بشپړ (بشپړې) :مکمل
بليږي (بلېدل) :ميافروزد
بنسټ :تهداب
بهر :بيرون
بهير :روند ،جريان
بوخت :مشغول ،مصروف
بډاى :پولدار
بښل :بخشيدن
بښنه :بخشش
بڼه (بڼې) :صورت ،نوع،چهره
بې برخې :بي بهره
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بې وسه :ناتوان
بېشمېره :بيشمار
بېلتون :جدايى
بېلگه :نمونه ،مثال
بېوزلى :فقير ،بيچاره
بيروبار :ازدحام
((پ))
پالل (پالنه) :پرورانيدن
پام :توجه ،هوش
پاى :اخر ،پايان
پاڅيږئ :برخيزيد
پاڼې :صفحات
پت :عزت ،حيثيت
پخال :اشتى
پخلى :پخت وپز
ال ،پيش
پخوا :قب ً
پخوانى :سابقه ،ديرينه
پراختيا :انکشاف
پراخه :وسيع
پرانيستل :افتتاح ،کشودن
پرانيستي :کشوده
پرتله :مقايسه
پرته :بدون
پرتې :مانده
پردي :بيگانه
پردېس :مسافر
پرمخ وړل :پيش بردن
پرمختگ :پيشرفت
پروت :مانده
پرون :ديروز
پرېکړه :فيصله
پرېمنځل :شستن
پسرلي :بهار
پسه :گوسفند
پل، :نقش پا ،قدم
پالر :پدر
پالزمېنه :پايتخت
پلي :پياده
پنا :پنا

پنځلس :پانزده
پنځه دېرش :سى و پنج
پنځه شپېته :شصت وپنج
پنځه :پنج
په خير اوسې :به خير باشيد
په زړه پورې :دلچسث
په غاړه :به گردن ،در مسووليت
په مخه دې ښه :پيشرويت خوبى
مخه ښه :خدا حافظى
په وړاندې :در برابر
په گوته کول :انگشتنما کردن
پوخ :پخته
پورته :باال
پوره :مکمل
پوزې (پزه) ،بينى
پوه (دانايى) :دانا
پوټى( :ريزه گى) ،توته
پوځي :نظامى ،عسکرى
پوړۍ :طبقه
پوښتنه :پرسان ،سوال
پياوړتيا (پياوړى) :قوت (قوى)
پيغام :پيام
پيل كېږي (پيل) :اغاز ميشود
پيوستون :همبستگى
پټ :پټول :پټيږي :پنهان ،پنهان نمودن ،پنهان
ميشود
پړونى :چادر
پښه ،پښې :پا ،پاها
پښېمان :پشيمان ،نادم
پېچلې ،پيچلى :مغلق
پېروى :تعقيب
پېژندل :شناختن
پېژندگلوي :معرفت ،شناسايى
پېغله (پېغلې) :دختر جوان
پېښه :واقعه
((ت))
تاسو :شما
تاويزونه :تومار ،تعويذ
تر پښو الندې کول :زير پا کردن
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((ث))
ثانوي ښوونځى :مکتب ثانوي ،ليسه
((ج))
جامې :لباس
جال :جدا
جومات :مسجد
جوړښت :ترکيب ،ساختمان
جگړه :جنگ
((چ))
چاپېريال :محيط
چمتو ،چمتووالى :اماده ،اماده گى
چټل :کثيف ،ناپاک
چڼې :نخود
چېرې :کجا
((څ))
څارنه :تر سترگو الندې ساتل (مراقبت)
څاروي :څلوربولي ،حيوانات
څړځاى :د څارويو د پوولو شين او له وښو ډك
ځاى
څپه :سيالب
((ح))
حرا :کوهى در عربستان
حکمت :معرفت به مسائل زنده گى و اينکه
چگونه بايد زنده گى کرد.
((خ))
خاوره ،خاورې :خاک
خاورو ته سپارل :به خاک سپردن
خاوند :صاحب
خبرې اترې :گفتگو
خپل منځ :در بين خود
خپلواک :مستقل
خپلوي :خويشاوندى
خپه :خفه
ختن :نام جاى در چين ،اهوان و عطر مشک
حاصله از انها شهرت دارد.
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تر السه کول  :بدست اوردن
ترخه :تلخ
ترمنځه :دربين
تره :کاکا
ترور :خاله ،عمه
تروه :ترشی
ترڅ :عين حال
ترې :ازش
تش :خالى
تكړه:اليق
تگالر (پاليسي) :طرزالعمل
تل :بيخ ،ته
تل :هميشه،
تلپاتي :دايمى ،ماندگار
تللې :رفته
تله :ترازو
تله( :ننگ) :می رفت ،رفتن
تمه :اميد ،طمع
تن :وجود
تنکي ځوانان :نيمه جوانان
تنکى :نلغه
توپير :فرق
تور :سياه
تورپيکۍ :نام زنانه است
تورتم :تاريکى
توره دړه :تخته سياه
توره ټوخله :سياه سرفه
توره :سياه (مونث)
توره ،توري :شمشير
توريالى :شمشيرزن ،بهادر
توريالى :نام مردانه
توكى :ماده
توگه :نوع ،طرز
تومنه :مايه
تويول :ريختاندن
تياره :تاريک
تيږه :سنگ
تړل :بستن

تښتول :گريحتاندن
تښتيدل :گريختن
تېر (تېره) :گذشته
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خداى بښلى :خدا بيامرز
خداى په امان :خداحافظ
خداى مو مل شه! :خداوند يار و ياور شما
خدايږو :به خدا ،قسم است
خرڅيږي :فروخته ميشود
خلقت :پيدا کېدل
خوار مه شې ،خواره مه شې :ذليل نشوى
خواړه :خوردنى ،غذا
خواږه :شيرينی
خور :خوري :خورئ :خورې :خوردن،
خوشالي :خورسندى
خوله :دهن
خولۍ:کال
خوند :مزه،لذت
خوندور :خوندورې :لذيذ
خويندې :خواهران
خوړل :خوردن
خوږ :خوږه :شيرين
خوږيدل :شيرين شدن
خوږې :شيرين
خوښ:خوښي:خوښيږي :خوښۍ :خوشحال
خيژي (ختل) :برامدن
خټکي :خربوزه
خټگر :معمار
خټېِ :گل
((د))
د بل تر الس الندې ژوند :زنده گى زير دست
ديگران
د خداى ښه دي :فضل خداوند
د کاڼي کرښې :نقش سنگ ،سخن واال
درباندې :بااليت
درسره :با تو
درلودل :داشتن
درمل :دارو ،دوا ،ادويه
درملتون :دواخانه
درناوى  :احترام
درنه (درڅخه) :از تو
درنه سترگه :به چشم عزت ،به احترام

درنښت :سنگينى ،احترام
درواغ :دروغ ،حرف نادرست
دريځ :موقف
درې کسيز :سه نفرى
درېم :سوم
دمخه :پيش از .قبل از
دمه :توقف ،تفريح ،استراحت
دنده :وظيفه
دننه :داخل
مينځي :ميشويد
دوبي :کاال شوى
دود :رواج
دودونه :رواجها
دوى (هغوى) :اينها (انها)
دوړې :گرد
ديارلس :سيزده
((ذ))
ذايقه :خوند
((ر))
رابلې ، :ميطلبد ،دعوت ميکند
راز راز :نوع ،نوع ،قسم ،قسم
راستون :بازگشت
راسره :همراهم
راغى :امد
راوستل :اوردن
راولي :مى اورد
رب :پرورنده ،خداوند (ج)
رحيم :رحم واال
رغون :ابادى
رنځور :ناجور ،مريض
روزل :روزنيز :روزي :پرورش کردن ،پرورش،
ميپروراند
روژه :رمضان
روغ اوسې :صحتمند باشيد
روغ :جور ،صحت
روغبړ :احوال پرسى
روغتون :شفاخانه
روغتيا :صحت
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ريبل :درو کردن
رښتينولي :راستکارى ،صداقت
رڼا :روشنى
((ز))
زامن (زوى) :پسران (پسر)
زاړه :کهنه
زده کړه :آموزش
زرغونه :سرسبز (نام زنانه است)
زرلښته :چوبډطاليى (نام زنانه است)
زرمينه :نام زنانه است
زرين :طاليى ،نام مردان
زلمى :جوان ،نام مردانه
زوړ :کهنه
زياتره :اکثرا ،بيشتر
زيار :زحمت
زيږيدل :تولد
زړه سوى :دلسوزى ،ترحم
زړه :دل ،قلب
زړور :دالور
زړگى :قلب (اسم تصغير)
زېرمه :پس انداز
زېږېدلى :تولد يافته
((ژ))
ژبه :زبان
ژر ژر :زود ،زود
ژړلي :گريسته
ژمى :زمستان
ژوبله :زخم
ژوند :ژوندون :زنده گى
ژيړ :زرد
ژيړى :زردي ،يرقان
((س))
سابه :سبزى
ساري :مانند
ساړه :خنک
سپوږمۍ:مهتاب
سپين ږيرى :ريش سفيد
سپينې :سفيد

ستاسو :ازشما
ستاينه :صفت
ستر :بزرگ
سترگې :چشمان
ستومان :خسته
ستونزه :ستونزې له منځه وړل :مشکل،
مشکالت را از بين بردن
ستونى :گلو
ستړى:ستړى مه شې:
سربېره :برعالوه
سرته رسيدل :به سر رسيدن ،انجام يافتن
سرغړونه :تخلف
سره زر :زر سرخ ،طال
سره مياشت :هالل احمر
سره :سرخ
سال :مشوره
سمبال :بسيچ
سمدالسه :فورا ،دفعتا
سمندر :بحر
سمه :درست ،ابادى
سهار :صبح
سوتره :پاک
سودمن :مفيد
سور (سره) :سرخ
سوکالي :أرامى
سوکړک :نان جوارى
سوله :صلح ،أرامى
سوځول :سوختاندن
سوځي :ميسوزد
سيمه :سيمې :منطقه ،مناطق
سيند :دريا
سينگار :ارايش
سړى :سړي :مرد ،مردان
سږكال :امسال
سږى :شش
((ش))
شاوخوا :دور و بر
شپاړس :شانزده

((غ))

((ک))
کارول :استعمال نمودن
کالي :لباس
کانگې :استفراق
كاينات :همه موجودات جهان
کاڼى :سنگچل
کتنه :مالحظه
کتنځى :معاينه خانه
کچه :سطح
کرکيله :زراعت
کرل :کاشتن
كرنيز :زراعتى
كرونده :زمين زراعتى
کرښه :خط
کشر :کهتر
ککړ :الوده
کال :قلعه
(څوارلس) کلن( :چهارده ساله) ساله
کله کله :گاه گاه
کلونه :سالها
كلى :كلي :ده ،دهات
كلي :کليد
کليوالي :دهاتى
كوتره :کفتر
کوچ :مسکه،
کوچنى :کوچنيوالى :خورد ،خوردسالى
كور :کورنۍ :خانه ،خانواده
کولمې :روده ها
کوڅه :کوچه
کوږ :کج
کيږو (کېدل) :ميشويم ،شدن
کڅوړه :خلطه
کړاو :تکليف ،تمرين
کړه :کړو (کړه) :کردن ،ميکنيم،
کږه :کج
کښينئ :بنشينيد

غاټول :الله
غر :کوه
غله :غلې :غله دانه ،حبوبات
غندل :تقبيح کردن،
غنم :گندم
غوايي :گاو
غواړې :ميخواهد
غوره :منتخب
غورځنگ :شور و شوق ،تحريک
غونډ :جمع ،همه ،غونډ مشر
غوړول :هوار کردن ،چرب کردن
غوږ :غوږ ايښوول :گوش فرا دادان
غوښتنه :خواهش
غوښه :گوشت
غونډه :جلسه
غټه :کالن ،بزرگ
غټې وريجې :برنج لک
غړى :عضو
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شپاړسم :شانزدهم
شپه :شب
شتمني :دارايى
شته :مال او دارايي
شته :هست
شکېدلې (پڼه) :پاره (پيزار)
شلېدل :پاره شدن
شمار :حساب
شمله :سر لونگى باالى کاله
شمېر :عدد
شيدې :شير
شرى :سرخکان
شين :شين زړه :سبز (دل بيزار)
شينکى :سبز
شړل :راندن
شېبه :لحظه
((ط))
طراوت :تازه گى

غږونه :اوازها
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گاونډى :همسايه
گران :محبوب
گريوان :گريبان

((گ))

((ل))
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راه ،طريقه
الرښوونکی :رهنما
الرښوونه :رهنمايى
الس نه رسېدل :عدم دسترسى
الس :دست
الليه :محبوبم
المل :علت ،عامل
النجمن :دعوه يی
النجې :دعوه ها
النده :تر
الندې باندې :سر به سر
الړ :رفت
لپاره :براى
لرگى :لرگي :چوب ،هيزم
لگيا :مصروف
لمانځل :تجليل نمودن
لمن :دامن
لنډ :کوتاه
لنډيز :خالصه
لنډۍ :نوعى از سروده مردمى پښتو
له امله :بخاطر
له السه نه ورکول :از دست نه دادن
له مخې :از روى
له يوه السه ټک نه خيژي) :از يک دست صدا
نه ميبرايد
له :از
لوست:لوستل :لولم :درس ،خواندن ،ميخوانم،
لومړنی ښوونځی :مکتب ابتدايه
لوند :تر
لوى :لويان :بزرگ ،بزرگان
لوييږي :کالن ميشود
لوړ :بلند
لوړې زده کړې :تحصيالت عالى

لوږه :گرسنه گى
لوڼې (لور – لورگانې) :دختر ،دختران
ليرې :دور
ليك لوست :ليکل :ليکنه :ليکنۍ :خواندان و
نوشتن
لټه :جستجو
لټول :پاليدن
لړ :سلسله
لږ  :لږوالى :لږ تر لږه :کم ،کمبود ،کم از کم،
دست کم
لښته :چوب
((م))
ماته :ماتوي :ميشکند
ماشومان:ماشومتوب :اطفال ،طفلى
مالوچ :محلوج ،پخته
ماڼۍ :قصر
متصف :ستوده شده
مچ :مچان (مچ) :مگس
مخ اړوي :رو ميگرداند
مخامخ :رو به رو
مخکيني :قبلى
مرسته :کمک
مرستيال :معاون
مرکه :مصاحبه
مرور :خفه ،قهر
مريى (مرييتوب) :غالم ،غالمى
مرگ ژوبله :مرگ و مير
مزل :راه رفتن
مستې :ماست
مسره :مسرۍ :مصرع
مشر :کالن
مشرانو جرگه :مجلس اعيان ،سنا
مل :همراه ،ضميمه
ملک :سرزمين
ملگرى :همراه ،رفيق
ملي ټولنه :جمعيت ملى
مميز :کشمش
منگول :پنجه
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منگى :کوزه گلى
منل :منلى :قبول کردن ،قبولى
مننه :تشکر ،ابراز سپاس
منى :خزان
منځنی ښوونځی :مکتب متوسطه
منډه :دوش
مهال :وقت
موچي :پينه دوز
موخه :هدف
مور :مورنۍ :مادر ،مادرى
موټى :مشت
ميلمستون :مهمانخانه
مين :عاشق ،فريفته
مينه :عشق
مينځي :ميشويد
مينې  :عالقه
مېړانه :مردانه گى
مړ (مړ يې کړم) :مرده ،مرا کشت
مړى :مرده
مړيږي:مړښت :سير ميشود ،سيرى
منډه (ور منډه) :دوش
مڼه :سيب
مېرمن :خانم
مېنه :خانه
مېړه :مېړونه:
((ن))
ناپوه :نادان
ناروغ :ناروغي :مريض ،مريضى
نارينه :مردانه
ناست :ناسته والړه :نشست و برخاست
ناغه :جريمه
ناوخته :ناوقت
ناوې :عروس
نتکۍ :زيزرى که بر جبين اويختانده ميشود
نجلۍ :دختر
نرمه :نرم
نرى رنځ :سل ،توبرکلوز
نرۍ وريجې :برنج باريک
نژدې :نزديک

نس ناسته :اسهال
نکريزې :خينه
نمانځنې :تجليل ميکند
نن :امروز
ننگ :غيرت ،دالوری
ننني :امروزى
ننوزي :ميدرايد
نه ستړي کيدونکي :خسته گى ناپذير
نهه :نو ٩
نور :ديگران
نوکان (نوک) :ناخنها (ناخن)
نومول :نوموي :ناميدن ،مينامد
نوميالي :نومياليو :نامور
نوميږي :نومېدل :ناميده ميشود ،ناميدن
نوى :نو ،جديد
نړۍ :دنيا
نښته :برخورد ،جنگ
نښه :نشانى
نگولي :کتغ
نېكمرغه :نېکمرغي:نېکمرغۍ :خوشبخت
((هـ))
هار :اميل
هر اړخيز :همه جانبه
هرو مرو :حتما
هغومره :أنقدر
هلک :بچه ،پسر
همزولى :همسال
هندواڼه :تربوز
هواريږي :هوارې :هموار ميشود
هوسايي :ارامى
هوسۍ :أهو
هيله :أرزو
هټۍ :دکان
هڅه :هڅول :کوشش ،تشويق
هډوکي :استخوانها
هېر :فراموش
هېواد :کشور
هېوادپالنه :وطندوستى
هېوادوال :وطندار
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واخله :بگير
وار :نوبت
واک :اختيار
والوته :والوزئ :پريد ،بپريد
واوره :بشنو
واوروي :بشنواند
واوره :برف
وتلی :برأمده
وچ :خشک
وخورئ :بخوريد
ودان :ودانۍ :أباد ،أبادى
ودرېدم :ودرېږئ :استاد شدم ،استاد شويد
وده :خفته ،خواب برده
ورباندې :بااليش
ورته :برايش
ورغى( :به طرف او) رفت
ورک :گمشده
ورور :ورورولي :وروري :ورورگلوي :برادر،
برادرى
وروسته :بعدا
وريجې :برنج
ورځ :روز
ورځپاڼې :روزنامه ها
ورځه :برو
وزر :بال
وزگار :بيکار
وژني (وژل) :ميکشد(کشتن)
وساتئ :نگه کنيد
وسه :توان
وشرموينه :خجالت دهد
وصال :يکجا يى
وغوړومه :هموار نمايم
ولس :ولسمشر ،ولسي جرگه :مردم ،ملت
ولسي :مردمى
ولمانځو :تجليل نماييم
ولوله :هيجان
ولولي :بخواند

ولويد(لوېدل):افتاد (افتادن)
ولې :چرا
ولېدې (ليدل) :ديدمت
ومومي :دريافت
ومې پېژاند (پېژندل) :شناختمش
ونيسي :بگيرد
ونډه :حصه ،سهم
وياړل :مفتخر نمودن
وياړلى :وياړلي :وياړي :با عزت
ويش :تقسيم
ويل :گفتن
وينا(وې) :گفتار
وينه :خون
وڅښه :بنوش
وړاندې :پيش
وړتيا :مهارت ،استعداد
وړيا :مفت ،مجانى
وږې :گرسنه
وېشل :تقسيم نمودن
وېښته :مو
((ى))
يخې :سرد
يوازې سر :تنهايى
يووالى :اتحاد
يووړ :برد

اخځليکونه

 -١ادبپوهنه ،سيد محى الدين هاشمي
 -٢اوسني ليكوال (لومړى ټوك) عبدالرؤف بېنوا
 -٣برگزيده سخنان بزرگان ،مرضيه يعقوبي
 -٤پټه خزانه ،محمد هوتك
 -٥پښتو پښويه ،پوهاند دوكتور مجاور احمد زيار
 -٦پښتو گرامر ،پوهاند صديق اهلل رښتين
 -٧خواږه نعتونه ،موالنا عباس قادريه
 -٨د پښتو ژبې لنډ گرامر ،سيد محى الدين هاشمي
 -٩د شمس الدين كاكړ دېوان

