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  عبدالعلي  رسول زاده  په  مالمو  کي  :  ترتيب  کوونکئ 
  د  پ＋تو  ژبي  ＊وونکئ

  



  ＊ه  خوی

په  ورځ  به   د  قيامت  ”: ويلي  دي  چي )  請لی اهللا  عليه  و  اله  و  سلم (         حضرت  محمد 

  .”تر  ！ولو  دروند  شی  د  ميزان  په  تله  کي  ＊ه  خوی  وي 

را  )  بيرته ( کله  چي  د  قيامت  ورځ  راسي  نو  ！ول  انسانان  بيا  :       د دې  مانا  داده

  په  هغه  ＄ای  کي  به  يوه  تله.  ژوندي  کي８ي  او  د  حساب  و  ميدان  ته  حاضري８ي 

 په  معلومي８ي  کوم  چي   به   وي  چي  د  ！ولو  انسانانو  د  هغه  کارو  اندازه )ترازو  ( 

د  لوړي  وينا  ＇خه  دا  معلومي８ي  چي  په  دغه  ترازو  .  په  دنيا  کي  ي３  ک７ي  وي 

  .کي  به  ＊ه  خوی  ډ４ر  دروند  وي 

   ايمان  خاوند   د  بشپ７ ”:بل  ＄ای  داسي  وايي  چي )  ص (        حضرت  محمد 

  .”هغه  ＇وک  دئ  چي  اخالق  ي３  تر  ！ولو  ＊ه  وي )  ＇＋تن ( 

  ته  حديثونه  وايي ،  چي  يوه )  خبرو ( دغه  لوړو  ويناوو )  ص ( د  حضرت  محمد 

  .خبره  ي３  د  حديث  په  نامه  يادي８ي 

  

  :  لغاتونه  
  ترازو     تله                            

  خبري نا                   وي       
  پوره  ،  کامل ７                 بشپ         

  خويونه   اخالق                        
١  

 



  کو＊（

هر  .  کو＊（  کول  دي ،  ب３  کو＊＋ه  ژوند  －＂ه  نه  لري )  معنی (         د  ژوند  مانا 

  .  کوي ،  ماشينونه  کار  کوي ＇وک  کار  کوي ،  انسانان  کار  کوي ،  حيوانان  کار 

  او  پالر  مو  تر  کور  د  باندي   د  ژوندانه  په  ＋ي      مور  مو  د  کور  په  کار  ک

  . نورو  چارو  بوخت  دئ 

هغوی  .      هر  چيري  چي  کو＊（  وي  نو  د  ژوند  ارامي  او  وداني  هم  هلته  وي 

کوي  په  هر  راز  غمونو  او  بد  بختيو  اخته  او  کو＊（  نه  چي  زيار  نه  کاږي  

  .  کي８ي 

       خپلو  ！ول／يو  ته  و  －ورئ  هر  ＇وک  چي  زيات  کو＊（  کوي  او  خپل  درسونه  

  .  وي  او  ＊وونکئ  ور  نه  خوشاله  وي   په  غور  سره  لولي ،  تل  ډ４ر  خوښ

دان９  او  تعميرونه  د  کو＊（  او  زيار  که  خپل  شاوخوا  و  －ورئ  دغه  ！ولي  و       

  .＇خه  من＃  ته  راغلي  دي 

  
  :    لغاتونه 

                                                            غور                   دقت   کو＊（                  زيار  
       وايي                         لولي                                                      کارو           چارو       

  هم５شه ، هر  وخت          تل                                                           اخته ،  ل／يا            بوخت           
  تعميرونه       ودان９                         جوړتيا                                                  وداني           
  ډ４ر            زيات            

  
 

٢  



  سهکي

،  نو  راغله  نورو  －يدړانو  ته  ي３  وويل         يوې  －يدړي  يو  کاغذ  پيدا  ک７ئ  وو 

و  مي  اخيست３  ده ،  را＄ئ  چي  هلته  م５له  و  ک７)  قباله (  د  هغه  باغ   کواله ”: چي 

  ”.او  راز  راز  م５وې  و  خورو 

      نوري  کيدړي  هم  په  ډ４ره  خوشالي  باغ  ته  ور  سره  والړې  او  باغ  ته  ور  

  د  م５وو  په  خوړلو  پيل  －يدړه  پر  د４وال  ک＋５ناسته  او  نورو  －يدړو.  ننوتل３ 

  . وک７

 .  －يدړو  په  وهلو  ي３  شروع  و  ک７ه باغوان  راغئ  د  باغ  دروازه  ي３  وت７له  او  د       

 دي  ＇ه )  قباله (  کواله ”: نورو  －يدړو  هغ３  بلي  －يدړي   ته  ور  ناري  ک７ه  چي 

  ؟” ک７ه 

  ”.  کواله  داده  خو  ＇وک  ي３  نه  مني ”:     هغ３  وويل 

  
  
  

  :    لغاتونه 
  ول    راز  راز                                    ډول  ډ
       پيل                                         شروع  

     
  :يادونه 

   .  دا  ي３  کواله  په  چا  ي３  من３ :    خوري  چي  وايي ه  سر  لوست  او  دغه  مشهور  متل  سر پورتنی   
     

٣ 



  ＊وون％ی

  ــه  لــــــور  روانــ％ي  پـــ＊ــوون    دان            ـــــومـــــــاشــــــي  مــــــي  ډلـــــډل

  دي  نيولي  ＇ن，  کــــ＋ي  ＄وانونه              ـــپل  کتابـو  خپل  خـــــر  يــــه

  سته  ＊ـــايسته  －ــــالنــدا  ＊ــــاي          ه  پا＇ي    ـــه  خوبـار  لــــي  سهـــــچ

  راکـــ７ه  چـــــای  چـــــي  شم  روان              له  ژر  ک７ه ـــــوري  هــــــي  مـــــواي             

  شــــي  خفـــــه  بــــــــــه  استـــــادان اوخته             ــي  نــــه  چي  شـــــي  نــهس

  د  مـــــاشـــــوم  زوی  پــــه  بيــــان   اله            ــــره  شي  خوشـــور  ي３  ډ４ـــم

   شـــــــه  خــــــفــه  دي  د＊مـــــــــنان  ه  راته  زويه            خدای  دي  لوی  ک７

    کــــــ７ي  را  جـمع  خپل  دوستانه  کوره  وزي             ـــــــــر  لـهـــــا  بـــــــــي

    اسمــــانلــــــــکه  سـتــــــــوري  د              مع  سره  ！ول   ـــــه  جـــــــــي  پـــــــ＄ 

  دا  واړه  واړه  تـــــــوتيـــــــــــــــــان   ه  مو  سبا  ته             ـار  بــه  کـــي  پـــــش

  انـ دوی  بـــه  وي  ســــــاينس  دان        ７ي     ــــپاس  اسمان  ته  به  تکل  ک             

     :ه  وليکي     زده کوونکي  دي  د  شعر  مفهوم  په  خپله  ژب
  :لغاتونه 

       ماشومان                             کوچنيان       ＊وون％ی                   مکتب                             
        د  باندي  بهر                                       لور                               خوا                                     

  ، را  ک＋يني            استاد ان                              ＊وونکي  پا＇ي                           والړي８ي 
    را  جمع                        را  ！ول                                     واړه                                      کوچنيان

                                                              تلل                                            ساينس  دانان                     ساينس  پوهان    تکل
  پاس                            پورته ،  لوړ  
  

٤  



  نصيحتونه

  .رسته  کوئ  ــــ  د  ب３  وزلو  او  غريبانو  سره  م١   

  .په  چا  پس３  بد  مه  واياست  ــــ  ٢    

  .    ــــ  د  مور  او  پالر  احترام  وک７ئ  او  ژوند  ي３  غنيمت   و  بولئ ٣    

  .  تر  مور  او  پالر  کم   مه  بولئ  ــــ  ＊وونکئ٤    

  . ــــ  که  خوی  مو  ＊ه  وي  ،  دوستان  به  مو  ډ４ر  وي ٥    

  .ــــ  تل  ر＊تيا  واياست  او  له  درواغو  ＇خه  ＄ان  و  ساتئ  ٦    

  . ــــ  د  نن  کار  سبا  ته  مه  پر８４دئ ٧    

  

   

  

  

  

  : لغاتونه   
     مرسته                             کومک                               ،  مسکين     ب３  وزلي                  خوار ،  غريب    

  غنيمت                             －＂ه ،  ＇ه  چي  ب３  مشکله  الس  ته                              احترام                        عزت                                         
  راغلي  وي                                                                                                   

  

٥  



  اوبــــه

مخ  د  ＇لورو  د    د  م％کي  .وبه  ډيري  زياتي  دي ا      زموږ  په  شا  و  خوا  کي  

   .   نيولی  ديبرخو  ＇خه  درې  برخي  اوبو

که  .  ميت  لري       اوبه  د  انسانانو ،  حيوانانو  او  نباتاتو  د  ژوند  د  پاره  ډ４ر  اه

 يو  . اوبه  نه  وي  نو  انسانان ،  حيوانان  او  نباتات  ژوندي  نه  سي  پاته  ک５دای 

  دنيا  کي  اوبه  په.  اته  －السه  اوبو  ته  اړتيا  لري د  ور＄ي  انسان  په  من％ني  ډول  

  :درې  ډوله  پيدا  کي８ي  لکه 

  يالو او  و)  بندو (  ،  رودو ،  ډن６و   د  دريابو ـــ  د  م％کي  پر  مخ  اوبه  لکه١      

  . اوبه 

  .تر  م％کي  الندي  اوبه  لکه  د  چينو ،  کار４زو او  ＇اهانو  اوبه  ـــ  ٢      

  . ـــ  د  م％کي  پر  شا  و  خوا  د  بخار   په  تو－ه  اوبه ٣      

  

  نه  وک７ي         ＊وونکئ  دي  د  کار４ز  په  هکله  زده کوونکو  ته  ＊ودن

  :لغاتونه 

     اهميت                             ارزش
  کاهو ،  －ندنه ،  :     نباتات                             شنه  شيان   لکه 

                                                   تره ت５زک ،  －شنيز   او  نور
  

٦ 



  ＋لو  اوبه چد 

  د  مخه  .  نه  دي   ＊３  په  دنيا  کي  پيدا  کي８ي  د  چ＋لو  د  پاره ！ولي  اوبه  چي     

  . تر  دې  چي  اوبه  چ＋و  بايد  و  پوهي８و  چي  د  چ＋لو  وړ  دي  که  نه 

په  ناپاکو  اوبو  .        ناپاکي  او  چ＂لي  اوبه  بدن  ته  د  －＂ي  پر  ＄ای  تاوان  رسوي 

  . نيسي  او  ډول  ډول  ناروغ９  من＃  ته  راولي کي  ډول  ډول  مکروبونه  ＄ای 

     د  چ＋لو  د  پاره  د  نل  اوبه  ＊３  دي ،  په  کوم  ＄ای  کي  چي  نل  نه  وي  نو  دي  

ه  س７ی  د  هغه  ＇ا  اوبه  و  چ＋ي  چي  سر  ي３  پ  وي  او  د  چ＂لو  اوبو  د  ＄ای  ＇خ

د  م％کي  د  سوريو  د  الري  ور  ننوزي  او  د    چ＂لي  اوبه  ليري  وي  ＄که  چي  ＇ا  ته

  .＇ا  اوبه  هم  چ＂لوي 

  
  
  

  

په  او  د  هغو  د  اوبو  د  چ＂ل５دو  اپيدا  ک５دو    رر４زو د  کيندلو  او  د  چينو  دا＊وونکئ  دي  د  ＇اهانو او  ک       
  هکله  زده کوونکو  ته  معلومات  ور  ک７ي  

  

  

  

٧  



  د  بـــوډۍ  ！ــــال

  

تر  باران  وروسته  چي  لمر  را  و  خيجي  نو  د         کله  کله  به  مو  ليدلي  وي  چي  

را   ＊کاره  )  ليکي ( اسمان  په  لمن  کي  سرې  او  زرغون３  نيمي  دايروي  کر＊ي 

  ياني  که  سهار  وي  دغه  ليکي. دغه  کر＊ي  د  لمر  په  مخامخ  خوا  کي  وي .  سي 

  خواته  )  مشرق ( خواته  او  که  ماپ＋ين  وي  د  لمر  ختو )  مغرب ( لو４دو   د  لمر  

  . وي 

د  لمر  په  وړان／و  .         که  د  لمر  ستر－ي  ته  و  －ورو  سپينه  او  رو＊انه  ＊کاري 

لندې  هوا  ＇خه  ت５ري８ي  نو  اوه  رن／ونه  ور  د کله  چي  کي  داسي  خواص  سته  چي  

  .سور ،  نارنجي ، ژي７ ، شين ، پ５روژيي ، زرغون  او  بنفشيي :  کوي  لکه 

－ردي  خطونه      چي  دغه  رن／ه  په  واسطهلمر  د  وړان／و  او  لندې  هوا     د  

  .په  نامه  بلل  کي８ي )  سره  او  زرغونه ( د  ！ال جوړي８ي  د  بوډۍ  

  که  ور  نژدې  سو  بيا  نه  ر     دغه  د  بوډۍ  ！ال  د  ليري  ＇خه  معلومي８ي  م／

  .معلومي８ي 

که  نر  د  بوډۍ  تر  ！ال  الندي  ورغ７ي  ＊％ه  کي８ي  او  :        خلکو  به  پخوا  ويل  چي 

  .که  ＊％ه  تر  الندي  ورغ７ي  نر  کي８ي 

٨  



  ！ــــــوکـــــه

３   واور４دئ    يوې  ＊％ي  اواز  ييو  س７ی  د  يوه  کور  سره  نژدې  ت５ر４دئ  چي  د      

  .  په  ډ４ر  لوړ  اواز  ژاړي چي

  ” ولي  ژاړې ؟”:      س７ي  پو＊تنه  ＄ني  و  ک７ه 

  ”. چر－ه  مي  م７ه  ده ”:  چي     ＊％ي  جواب  ور  ک７ 

    زما  پالر  م７  سو  ما  نه  دي  ژړلي ،  ته  په  چر－ه  پس３  دومره ”:   س７ي  ورته  وويل 

  ”ژاړې ؟

     ”＇ه  کول ؟ نو   ستا  پالر  ３ زما  چر－ي  خو  ه／９  اچول”:  چي ل     ＊％ي  ورته  ووي

 

  

  

  

  

  ＊وونکئ  دي  د  زده  کوونکو  ＇خه  پو＊تنه  وک７ي  که  ي３  کومه  ！وکه  زده  وي      

  

  

  

٩  



  )اسم ( نوم 

  :هغه  کلمه  ده  چي  د انسان ، حيوان ،  ＄اي  او  شي  نوم  وي  لکه  ) اسم (    نوم 

حمد ،  مالل９ ،  غوا ،  اوښ ،  چوک９ ،  م５ز ،  افغانستان ،  کابل ،  هرات ،     ا

الندي  يو  ＇و  جمل３  ليکل  سوي  دي ،  هر  چيري  چي  نوم  .  کتاب ،  قلم  او  نور 

  :راغلئ  دئ  نو  تر  هغه  الندي  خط  کش  سوئ  دئ 

  .    لرم کتاب    زه  يو  

  .  ته  ＄ي بازاره    سرپالر  د  خپل  احمد    

  .  راغئ ＊وونکئ    ستا  

  .  راوړو کتاب      موږ

  :په  الندي  جملو  کي  نومونه  پيدا  ک７ئ  او  خط  تر  الندي  و  ليکئ :      تمرين 

  .    سدو  توپ  لري 

  .    موږ  کابل  ته  ＄و 

  .    تاسي  يو  م５ز  لرئ 

ته  ور  ) اسم (   په  نورو  درسو  کي  د  زده کوونکو  توجه  نوم ＊اغلي  ＊وونکي  دي  تر  دغه  درس  وروسته
     －رزوي 

         

  

١٠  



  ضمير

  :      ضمير  هغه  کلمه  ده  چي  د  اسم  پر  ＄ای  را＄ي  لکه 

                         زما    زه                                                  موږ 

                      ستاسي                                     تاسي    ته             

  د  دغه  او  د دوی                     د  ده ،  د  دې ،       دی ،  دا ،  دې ،  دغه              دوی

  :    په  الندي  جملو  کي  تر  ضمير  الندي  خط  کش  سوئ  دئ  لکه 

  .  يو  قلم  لرم زه   

  .کابل  ته  والړو    موږ  

  .  يو   م５ز  جوړوې  ته  

  .  کالي  مين％ي دوی   

  .  ويني تاسي   احمد  

  :  په  الندي  جملو  کي  ضميرونه  پيدا  کئ  او  بيا  يو  خط  تر  الندي  کش  ک７ئ 

  .سدو  تاسي  ته  وويل 

  .ی  تاسي  ته  وويل دو

  .زما  کتاب  نوئ  دئ 

  تلونکو  درسو  کي  د  زده کوونکو  سره   ضميرونه   تکرار  ک７ي ＊وونکئ  دي  په  را

  

١١  



  نيکي

کوچي  مرغان  تودو  ＄ايو  ته  .  هوا  س７ه  سوه.          منی  ت５ر  سو  او  ژمی  راغئ

يوه  عاجزه  مرغ９  چي  وزر  ي３  مات  سوئ  وو  او  الووتالی  نه  سوه  پاته  .  والړل

  .  وه

  د  ونو  يوه  نژدې  ＄ن／ل  ته  ورغله  د  دې  د  پاره  چي  د  －رم９  تر         دا  مرغ９

  .  راتلو  هلته  د  اوس５دو  ＄ای  پيدا  ک７ي

چنار  په  ډ４ر  غرور  او  تکبر  .        اول  چنار  ته  ورغله  د  ＄ای  خواهش  ي３  ＄ني  وک７

چي   ستا  بده  ورځ  ماته  را  و   زما  خوا  ته  نژدې  مه  را＄ه  ”: والړ  وو،  وي３  ويل 

  .  ” نه  رسي８ي

.   زما  ＇خه  دا  غو＊تنه  مه  کوه ”: هغ３  ور  ته  وويل .         د  زردالو  وني  ته  والړه

  .” ＄ه  خپله  الر  دي  وهه،  دلته  د  ب５／انوو  د  پاره  ＄ای  نه  سته

  ې  مه  را＄ه،  زه  چي  ستا  چ＂ل  مخ  ＄ه  نژد”:هغ３  ورته  وويل .        ولي  ته  ورغله

  .”   ته  －ورم،  ډار８４م  نه  چي  ستا  د  دغه  حالت  تاوان  ماته  و  نه  رسي８ي

،  نه  پوه５ده  چي  ＇ه    حيرانه  سوه     مرغ９  عاجزي  چي  دا  جوابونه  واور４دل

  ور  ږغ  ي３  ک７ه ،  تر  د  ليري  وليده  پدې  وخت  کي  ن＋.   ته  والړه  سيوک７ي  او  چير

  ؟”  ＇ه  غواړې  او  چيرته  ＄３”!اې  غريبي  مرغ９
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نوري  مرغ９  تودو  .  الوتالی  نه  سم وزر  مي  مات  دئ  ”:      دې  جواب  ور  ک７ 

！ولو  ونو  ته  ورغلم  چي  ＄ای  را  ک７ي،  يوې  هم  .  ＄ايو  ته  والړې  او  زه  پاته  سوم 

او  نه  ي３  ＄ای  راک７  چي  د  ژمي  دا  ساړه  )   س５زه( نه  سو＄ئ زړه  را  باندي  و  

 را＄ه  ماته  راسه،  هره  ＇ان／ه  چي  دي  ”: ن＋تر  ور  ته  وويل .  ” پک＋ي  ت５ر  ک７م

  .”نه５خو＊ه  وي ،  هلته  ＄ای  خوښ  ک７ه  او  ک＋

  ن＋تر  :ناسته   خوښ  ک７  او  پک＋ي  ک＋５     مرغ９  د  ن＋تر  په  يوه  ＊اخ  ک＋ي  ＄ای

  .ته  ي３  دعاوي  و  ک７ې

زردالو  او  ولي  پا１ي  ي３  توی  ک７ې      يوه  شپه  سخت  باد  راوالووت ،  د  چنار،  

   ي３  ډ４ر  احسان  ک７ئ  وو  ！ولي م／ر  د  ن＋تر  پا１ي  چي  د  هغ３  خواري  مرغ９  سره 

  .شن３  پاته  سوې

  

  

  :     لغاتونه 

                  ＊ه                                         خواهش                               غو＊تنه     نيکي            
       غرور                            کبر ،  لويي                           چ＂ل                                     خيرن

     و４ر８４م ،  ب５ر８４م                    غريبي                                  خواري ،  مسکيني     ډار８４م                       
    خوارک９                                پا１ي                                     بل／ونه     عاجزه                         
   درخته                              ونه                               
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  دا  －ز  او  دا   ميدان 

 ！وپ   ) متره ( －زه  يو  وخت  مي  شل  ”:       يوه  س７ي  په  يوه  مجلس  کي  وويل 

يو  او  بل  ته  ي３  و  کتل  چي  دا  ＇ه  وايي ؟  .  خلک  ！ول  حيران  شول .  ”وهلئ  دئ 

او  )  متر (  دا  －ز ”: نو  ورته  وي３  ويل .  ی  درواغ  وايي د  يوه  س７ي  باور  شو  چي  د

دا  ميدان  ،  که  دومره  ！وپ  وهالی  س３  دا  دئ  و  ي３  وهه  ＇و  درواغ  او  ر＊تيا  

   .  ”دي  معلوم  شي 

ي  شوې  او  رن，          خبره  چي  ر＊تيا  ته  راغله  نو  د  س７ي  پر  مخ  خول３  را  مات

  .که  چي  شل  －زه  ！وپ  ي３  وهالی  نه  شوای ＄.  لووت ي３  وا

  

  

  

  

  

  :   لغاتونه 
     ！وپ                     خ５ز ،  غور＄５دل 

     باور                      يقين ، زړه  ته  ور  تلل
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  ＊２／５ه

ره  －رز４دئ   چي  نا  پامه          يو  مي８ی  د  ډن６  پر  غاړه  د  خورک  د  پيدا  کولو  د  پا

په  ونه  کي  يوه  کوتره  ناسته  وه  سيل  .  ي３  پ＋ه  و  ＊وي５ده  او  په  اوبو  کي  ولو４د

ي３  کاوه ،  و  ي３  ليده  چي  م８５ی  په  المبو  نه  پوهي８ي  او  نژدې  دئ  چي  ډوب  

  ک７ه  او  په  مخ  کي  ي３  زړه  ي３  پر  و  سو  او  يوه  پا１ه  ي３  په  مشوکه  پرې.  شي 

م８５ی  د  ＄ان  د  خال請ولو  د  پاره  پر  پا１ه  ون＋ت  او  روغ   د  اوبو  . ورته  واچوله 

  .＇خه  را  ووت 

  

  

  

  

  

  

  :   لغاتونه 
     ډن６                                   د  ابو  حوض                            

             اوبازي   المبو                     
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  بز－ر  او  خزانه

و  پوه５د  چي  د  مرګ  وخت  ي３  را  .    يو  بوډا  بز－ر  ډ４ر  ناجوړه  او  ضعيف  شو     

نژدې  شوئ  دئ  او  د  دې  نا  روغ９  ＇خه  نه  جوړي８ي  نو  خپل  زامن  ي３  را  

ستاسي  .   او  د  دنيا  ＇خه  ＄م مرم زه  خو  !   زامنو ”:وغو＊تل  او  ورته  و  ي３  ويل 

  .د  پاره  مي  په  باغ  ک＋ي  د  سرو  او  سپينو  زرو  خزانه  ＊خه  ک７ې  ده 

راحت  او  .  او  ل８  ل８  ＄ني  خر＇وئ .          چي  م７شوم  هغه  پيدا  ک７ئ  او  وي３  کاږئ 

  .”ارام  ژوند  پرې  کوئ 

＇و  ور＄ي  پس  ي３  زامنو  .    زامنو  ＊خ  ک７        بز－ر  ＇و  ور＄ي  وروسته  م７  شو ،

ډيري  ور＄ي  ي３  زيار  وکي（  .  پر  بل  مخ  واړاوه ي３  يومان  راواخيستل  ！ول  باغ  

  ساړه  شوه  او  کرار  زړونه  ي３.  م／ر  د  خزان３  هي＆  ن＋ه  ي３  و  نه  ليده 

  .ک＋５ناستل
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 پورته  شوئ  وو  نو  په  دغه  کال  ي３  ډ４ره  م５وه        باغ  چي  ډ４ر  اوو＊تئ  او  ک＋ته 

نو  د  پالر  د  خبري  .  زامنو  ي３  هغه  خر＇ه  ک７ه  او  ډيري  پيس３  ي３  و  －＂ل３ .  وک７ه 

  :په  مطلب  و  پوه５دل  چي 

  ب３  زحمته  راحت  هي＆  نـــه  پيدا  کي８ي

  فايده  يوړه  هغه  چا  چي  کار  ي３  و  ک７

  

  

  

  

  :اتونه     لغ

      بوډا                            زوړ ،  سپين ږيری                                       ضعيف                          کمزوری               
                                   زحمت ،  کو＊（زيار    راحت                          ارام                                                               

       ن＋ه                             ن＋انه ،  نخ＋ه                                           مطلب                              مقصد ،  غو＊تنه
  
  

او  دا  دي  ورته  و  ＊يي  چي  د  .  حه  ک７ي ＊وونکئ  دي  د  دغه  لوست  مطلب  زده  کوونکو  ته  شر:       يادونه 
   .    باغ  د  م％کي  اړول  او  را  اړول  ＇رن／ه  د  م５وې  پر  زياتوالي  اغيزه  کوي 
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  حريص  تل  ب３  برخي  وي

    د  اختر  ورځ  وه  مسلمانانو  قربان９  کول３ ،  يوه  حريص  س７ي  د  ＄انه  سره  وويل 

د  خپل  کلي  غو＊ي  .  والړ  شم  د  نورو  کلو  غو＊ي  به  را  ！ولي  ک７م چي  لوم７ی  به  

  .خو  مي  خپلي  دي 

 چي  ＇ه  نه  وه  پاته .  هغوی  غو＊ي  و４شلي  وې .       رهي  شو ،  بل  کلي  ته  ورغئ 

   شوي دلته  هم  غو＊ي  و４شلي .  ور  ي３  ک７ي ،  خالي  الس  خپل  کلي  ته  راغئ 

هر  .  پاتي  شو حريص  د  خپل  حرص  په  سبب  محروم  .  هي＆  نه  وه  پاتي  وې ،  

  .＇وک  چي  حرص  کوي ،  請بر ،  قناعت  او  بسنه  نه  کوي ،  محروم  پاتي  کي８ي 

      

  :  لکه  چي  وايي 

                             سپ５ره  ده الس  ي３  تش  خوله  ي３ د  حــــــــريص  کاســــــه  چــــــــــپه  ده                 

  الس  ي３  ډک  خوله  ي３  خــوږه  ده                  د  قــــــانــــــع  ډوډۍ  پـــــــــــــــخه  ده

                                                                         

  :اتونه     لغ
  سراښ ،  اروا وږی                                     ب３  برخي                           چي  ＇ه  ور  و  نه  رسي８ي    حريص                        

  وم                                 ب３  برخي     لوم７ی                         اول                                                               محر
   قناعت                               بسنه ،  چي  ووايي  نر بس                        حرص                                  سرا＊ي ،  چي  هر  ＇ه  ډ４ر               

                                                      سپ５ره                                خ７ ،  خاليغواړي                                               
      

  .عت  لغاتونه  شرحه  ک７ي ＊وونکي  دي  زده کوونکو  ته  د  دغه  لوست  له  مخي  د  請بر  او  قنا:      يادونه 
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  請فت
  

    請فت  هغه  کلمه  ده  چي  په  يوه  جمله  کي  پر  نوم  يا  اسم  باندي  تاثير  وک７ي  
  لوړ ،  ！ي ، ارزانه ،  ＊ه ،  بد ،  غ＋تلئ ،  ＊کل３  او  داسي  نور :  لکه 

   
  .    په  الندي  جملو  کي  تر  請فت  الندي  خط  کش  سوئ  دئ 

  .  مو！ر  لري ＊کلیرک  يو     زم
  .  کور  کي  ژوند  کوو  سره   موږ  په  هغه 

  .  کتاب  رانيولئ  دئ ارزانهتاسي  يو     
  

    زده  کوونکي  دي  په  الندي  جملو  کي  請فتونه  پيدا  ک７ي  او  يو  خط  دي  تر  
  :الندي  کش  ک７ي 

  
  .   مالل９  يو  تور  کميس  رانيو 

  . زوږ  بايسکل  لري    سور－ل  يو 
  .   موږ  دوه  نوي  قلمان  راوړه 

   .تک７ه  ＊وونکي  ته  وويل    دوی  خپل  
  

  :    لغاتونه 
       تک７ه                          اليق ،  پوه

  
  .  ليکي ＊وونکئ  دي  زده کوونکو  ته  ووايي  چي  نور  請فتونه  پيدا  ک７ي  او  پر  يوه  پا１ه  ي３  و:      يادونه 
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  ！وکـــه
      

خلکو  ډاډ  ور  .       د  يوه  کليوال  س７ي  خر  ورک  سوئ  وو ،  دی  ډ４ر  خواشينئ  وو 

  .کاوه  چي  خير  دئ  مه  خپه  ک８５ه  ته  دي  ژوندی  ي３  بل  خر  به  پيدا  ک７ې 

  سپور  نه  وم ،  که    زه  هم  خوشاله  يم ،  شکر  دئ  چي  زه  پر”:      هغه  ورته  وويل 

  .  خلکو  پر  و  خندل  ”.چيري  زه  پر  سپور  وای ،  نو  زه  به  هم  ورک  سوئ  وای 

او  تاسي  خاندئ ،   زما  خر  ورک  سوئ  دئ ،  زه  پس３  خپه  يم   ”:      ده  وويل 

خدای  دي  وک７ي  چي  تاسي  پر  خره  سپاره  ياست  او  خر  مو  ورک  سي  چي  ！ول  

     ”.ورک  سئ 

  
  
  
  
  

  :      لغاتونه 
        خواشينی                            خپه ،  خوا  بدئ

        ډاډ                                       زړه  پوړی
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  ر  خواوي＇لو
  

  .   دي شمال ،  غرب ،  جنوب  او  شرق چي  نومونه  ي３    ＇لور  خواوي  لري       م％که

 والړ  يو  کومي  خوا  ته  مو     پوهي８و  پر  دغه  ＄ای  چي  موږد  دې  د  پاره  چي  و

لمر  د  کومي   چي شمال ،  غرب ،  جنوب  او  يا  شرق  دئ  نو  لوم７ی  به  و  －ورو 

کله  چي  مو  د  لمر  د  را  ختلو  خوا  پيدا  ک７ه  هغه  خوا  ته    . وا  را  پورته  کي８يخ

الس  و  نيسو ،  مخامخ  ته  به  مو  شمال ،  کي０  الس  ته  به  مو  )  راسته (  به  ＊ی

  .غرب  او  شا  ته  به  مو  د  جنوب  خوا  پرته  وي 

شرق  په  پ＋تو  لمر  .  رب  ته  مغرب  هم  وايي      ＄يني  خلک  شرق  ته  مشرق  او  غ

  .لمر  لو４دو  په  نامه  بلل  کي８يخاته  او  غرب  د  

  

  

  :    يادونه 
د  ＊وون％ي  ＇لور    ＊وونکئ  دي  په  ！ول／ي  کي  په  زده کوونکو  ＇لور  خواوي  پيدا  ک７ي  او  هم  دي      

  .کوونکو  د  کورو  د  ＇لورو  خواوو  پو＊تنه  ＄ني  و  ک７ي د  زده  خواوي  په  و  پ５ژني  او  بيا  دي  
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  ＊ه  هلک

يو   س７ی  راغئ  پن％ه  دان３  قلمونه  ي３  .      يوه  هلک  په  بازار  کي  قلمونه  خر＇ول 

  .＄ني  رانيول 

     د  اخيستونکي  پام  نه  وو  د  پن％و  روپو  پر  ＄ای  ي３  لس  روپ９  ور  ک７ې  او  

  .ي  والړ ＄ن

       هلک  چي  پوه  شو ،  اخيستونکي  لس  روپ９  ور  ک７ي  وې ،  ورپس３  ي３  من６ي  

      :  ک７ې  او  ورته  وي３  ويل 

ته  خطاوتلئ  ي３  ما  ته  دي  د  پن％و  روپو  پر  ＄ای  لس  روپ９  راک７ي  !  وروره ”    

ايماندارۍ  او  請داقت  د  اخيستونکئ  د  هلک  .  ”دي ،  زما  پن％ه  روپ９  کي８ي 

 دي  خير  در )  ج ( خداي !  شاباس ” : ＇خه  ډ４ر  خوشاله  شو  او  ورته  ي３  وويل 

  . ” ک７ي 

      ＊ه  هلک  نه  يوازي  請ادق  او  ر＊تيا  ويونکئ  وي  بلکي  د  مور ،  پالر ،  

 کوي  او  په  خپلو  ورو１و ،  خوندو ،  نورو  دوستانو او  ！ولو  انسانانو  سره  مرسته  

  .درسو  کي  زيات  کو＊（  کوي 

  
  :   لغاتونه 

     من６ي                        ＄غاسته                                           ايمانداري                           ر＊تيا  ويل                       
                                  請ادق                                  ر＊تيا  ويونکئ     請داقت                   ر＊تيا  ويل      

      مرسته                      کومک
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    ليکتهپالر  او  مور  

  !زما  مهربانه  پالره   او  －راني  مورجاني ،  اسالم  عليکم      

درې  .  زه  هم  جوړ  او  روغ  يم .  وسئ    خدای  پاک  دي  وک７ي  چي  جوړ  او  روغ  ا

دا  چي  ستاسي  د  روغتيا  احوال  ي３  .  ور＄ي  د  مخه  ستاسي  يو  ليک  را  ورس５د 

  .راکئ  ډ４ر  خوشاله  شوم 

  زموږ  ＊وون％ی  درې  ور＄ي  وروسته  رخصت  کي８ي  او  زموږ  د  اوړي  !     پالره 

  .  په  رخصتي  کي  کور  ته  درشم زه  غواړم  چي.  رخصتي  پيل  کي８ي 

  .      نور  مو  نو  پر  پاک  خدای  سپارم ،  السونه  مو  د دې  ＄ايه  مچوم 

  

  ................... لور  \      ستاسي  زوی 

  

    :لغاتونه    
                   شروع                                اوړئ                             دوبئ                                  پيل          

  :يادونه 
  دغه  ليک  د  ياده  زده  ک７ي  او  ＊وونکئ  دي  کله  کله  د  دغه  ليک  مشق  او  تمرين  په      زده کوونکي  دي

  . کوي 
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  سپوږم９ 

 ا  نه  لري   سپوږم９  پخپله  ر１.     سپوږم９  د  م％کي  پر  شاوخوا  باندي  را  －رزي 

بلکي  د  لمر  ر１ا  ته  انعکاس  ور  کوي  او  هغه  خوا  ي３  معلومي８ي  چي  لمر  پر  

  .  برابر  وي 

که  تر  م％کي  د  باندي  په       د  ډ４ره  وخته  ＇خه  انسانانو  دا  پو＊تنه  ک４７ده  چي  

＊تي  دي  چي  تر  کومه  بله  سياره  کي  ژوند  ممکن  وي ،  ＄که  ي３  نو  تل  دا  غو

   . ک７ي وم％کي  د  باندي  کومي  بلي  سيارې  ته  سفر  

په  فضا  کي  تر  م％کي  د  باندي لوم７نی  ＄ای  دئ  چي  انسان  هلته    سپوږم９       

    ن５＂ه  د  لوم７ي  ＄ل  د  پاره ٢١  عيسوي  کال  د  جوالی  پر  ١٩٦٩د  .  ورغلئ  دئ 

ايي   د  خپل  يوه  بل  مل／ري  سره  په  سپوږم９  کي  پ＋ه  امريک)  نيل  ارمس＂ران， ( 

＄که  .  دوی  داسي  وويل  چي  په  سپوږم９  کي  ژوند  امکان  نه  لري .ک＋５＋وده 

  د  هوا  درجه  د  . نه  سته ) دروندوالی ( چي  هلته  هوا ،  اوبه  او  د  کشش  قوه 

  شواروزه  وي   او  يوازنی  رن，  د  ١٤ شپه  او  ورځ .  تر  من＃  وي = ١٧٠او  +  ١٣٠

                  .   ويني په  يوه  تور  اسمان  کي  م％کي  رن，  دئ  چي  س７ی  ي３  

  :   لغاتونه 
  －رز４دنه                       بيرته  را        انعکاس               بلکي                           خو ،  م／ر                                

                )                    ساعته ٢٤(         شپه  او  ورځ          شواروز                    امکان                          ک５دونکئ ،  د  ک５دو  وړ        
   پوږم９  او  ！ولي  سيارې  پک＋ي  پرته  ده   فضا                            هغه  ＄ای  چي  م％که ،  لمر ،  ستوري ،  س

     
٢٤  



  ＇و  پ＋تو  متلونه

  . ــ  چي  کرې ،  هغه  به  ر４ب３ ١      

  . ــ  ژرنده  که  د  پالر  ده ،  خو  په  وار  ده ٢     

  . ــ  چي  اوس３ ،  په  خوی  به  د  هغو  س３ ٣     

  . ــ  په  يوه  －ل  نه  پسرلی  کي８ي ٤     

  .ــ  خپله  ژبه  هم  کال  ده  هم  بال  ده  ٥     

  .    ــ  شيدو  سوئ  مست３  پوکي ٦     

  . ــ  د  لوږي  م７  شه  خو  د  منت  خواړه  مه  خوره ٧     

       . ــ  اور  ته  خپل  او  پردي  يو  دي ٨     

  . ــ  خدايه  لوی  مي  ک７ې  لويي  را  مه  ک７ې ٩     

  .  کاسه  نسکوره  ده ــ  د  کبر ١٠    

  

     :يادونه     
     ＊وونکئ  دي  لوړ  متلونه  زده کوونکو  ته  شرحه  ک７ي  او  بيا  دي  زده کوونکو  ته  دنده  ور  ک７ي  چي  دغه  

  . ي متلونه  په  ياد  ک７ي  او  ＇ه  نور  متلونه  د  خپل  مور  او  پالر  ＇خه  زده  ک７ي  او  په  ！ول／ي  کي  ي３  وواي
   :لغاتونه     

        خوی                         عادت                                پرې  کوې                                         ر４ب３                    
                                                  کبر                           لويي ،  غرورپردی                                ب５／انه                                                  

     نسکوره                   چپه ،  تشه              ،  تر！ل چي  ＇وک  چا  ته  بد  وايي   منت                                 
          

٢٥  



  بـــــاران

په  اثر  )  تودوخ９ (   مخ  اوبه  د  م％کي  او  لمر  د  تودوالي   د％کي کله  چي  د  م   

هر  وخت  چي  .  بدلي  شي  نو  د  غاز  په  ډول  هوا  ته  پورته  کي８ي )  ب７اس ( په  بخار 

دغه  غاز  په  هوا  کي  د  يخي  او  س７ې  هوا  سره  مخامخ  شي  نو  د  اوبو  د  ＇ا＇کو  

کله  کله  هوا  دومره  س７ه  وي  .   خوا  ته  د  باران  په  شان  را  اوري په  شان  د  م％کي 

چي  دغه   د  باران  ＇ا＇کي  يخی  شي  او  د  واوري  يا  ژليو  په  شان  د  م％کي  خوا  

  .ته  را  اوري 

  :    د  دې  کار  د  ر＊تيا  کولو  د  پاره  به  دغه  يوه  اسانه  تجربه  وک７و 

وبه  کله  چي  ا.  ه  د４，  ک＋ي  يو  ＇ه  اوبه  واچوئ   او  پر  اور  ي３  ک＋８５دئ     په  يو

  د  د４，  سر  پورته  کئ  و  به  وينئ  چي  د  د４，  د  ډيري  تودې  شي  نو  که

  د  باران  په  شان  اوبه  را  و  ＇）ي８ي ،  دا  ＄که  چي  د  د４，  د  سر  ＇خهسرپوښ  

  .د  بخار  او  د  باندي  د  خوا  ي３  يخه  هوا  ده پوښ  الندي  د  اوبو  تو

  :    يادونه 
    ＊وونکئ  دي  زده  کوونکو  ته  لوم７ی  ماده  او  بيا  د  مادې  درې  حالته  لکه  جامد ،  مايع  او  غاز  ور  و  

  .پ５ژني 
  .   ماده  هغه  شی  ده  چي  په  فضا  کي  ＄ای  نيسي  او  دروندوالئ  لري 

         
  :لغاتونه 

       غاز                                  لکه  هوا                                       ＇）５دل                             ＇ا＇کي  ＇ا＇کي  را  تويدل
  

٢٦  



   لويي  وچيم％کيد 

 اسيا ،  :     په  ن７ۍ  ک＋ي  پن％ه  لويي  وچي  دي  چي  انسانان  ژوند  پر  کوي  لکه 

د  ن７ۍ  د  پيداي＋ت  د  ور＄ي  ＇خه  بيا  تر  .  اروپا ،  امريکا ،  افريکا  او  استراليا 

نن  ور＄ي  پوري  د  ن７ۍ  دغه  لويي  وچي  ＇و  ＄له  تر  اوبو  الندي  شوي  او  پر  يو  

  . ＄ای  او  بل  ＄ای  ＊کاره  سوي  دي 

 او  په  يوه  کال  کي  د  لمر  پر  شا ردۍ  ده －په  شان  )  کرې ( پ   توهم％که  د  يو      

:   لکه و  خوا  را  －رزي ،  چي  د  دغه  －رز４دو  ＇خه  ＇لور  فصلوونه  پيدا  کي８ي 

  .پسرلی ،  اوړی ،  منی   او  ژمی 

  په  افغانستان  کي  په  دغو  .     د   کال  دغه  فصلونه  درې  درې  مياشتي  دي 

  :شتو  کي  وي امي

  )غبر－ولی ( او  جوزا )  غويی ( ،  ثور ) وری ( حمل :     پسرلی  

     )وږی ( او  سنبله )  زمری ( ،  اسد ) چن／اښ ( سرطان :         اوړی 

  )ليندۍ ( او  قوس )  ل７م ( ،  عقرب ) تله ، ترازو ( ميزان :           منی 

  )کب ، ماهی (  حوت او )  سلواغه ( ،  دلو ) مرغومی ( جدي :          ژمی 

  :لغاتونه   
  ن７ۍ                        دنيا                                 ＄له                     واري                                  

      اوړی                    دوبئ                                 فصل                 موسم  
  .زده کوونکي  دي  د  م％کي  د   لويو  وچو  نومونه  په  ياد  ک７ي :  ادونه      ي

  
٢٧  



  مکر  جنه  －يدړه  او  نا  پوه  چرګ

  ５ر４دله                                          ـــــدړه  تـــــه  －يــــــلي  نـــــــو  کــــــــه  يــــــل    

  مدستي  و  در４دلهــــــــيد  ســ３  ولـــــرګ  يـــــــــــــچ                                                              

                                                          ３  د  چرګ  وک７  ادب   ــــکر  يــــــر  مـــــــه  ډ４ـــــــپ    

  تا  نسبـــــــالر  او  ســــــم  ستا  پـــــ５ژنــــل３  پـــــوي                                                              

                      ان  کيه  اذــــستا  د  پالر  اواز  ډ４ر  خوږ  وو  پ    

  هان  کيــــــــــه  جــــــدا  اذان  د  بل  چرګ  نه  وو  پ                                                              

    اذان                     ７ې  يوـــــــــه  و  کــــخوند  به  و  ک７ي  که  ت    

  ه  شانــا  اواز  د  پالر  پــــکاشکي  خوږ  وي  ست                                                              

  وږ  اذان                  چرګ  را  ن５غ  شو  چي  اوس  و  ک７ي  خ   

  و  انـ７  چرګ  ي３  و  نيو  په  يــــوپ  کـــــغ３  ！ــــه                                                              

  پلي  ناپوه９                   ــــو  د  خـــــــاد  شـــــــربـــــــرګ  بـــــــچ   

 ه  مکارۍــــو  پـــــي  شـــــــدړي  الس  کــــــــــد  －ي                                                              

  :   لغاتونه 
  ل                مکرجن               چالبازه                           سمدستي                    ژر                               مکر                     چم ، چ

      ادب                     عزت                               نسب                           کام                              کاشکي                －وندي          
                ＄غستا                       يو  ان                     يو  －７ی    ن５غ                       ج，                                ！وپ             

      بر  باد                   خراب          
   

٢٨ 



  افغانستان

 چي  د  اسيا  په  لويه  وچه  دئ زموږ  －ران  هيواد  افغانستان  يو  غرنی  هيواد        

  . ک＋ي  پروت  دئ 

مال  و  خوا  ته  ي３  د  تاجکستان ،  ازبکستان  او  ترکمنستان  هيوادونه  ؛         د  ش

په  .  ３  پاکستان  پروت  دئ  د  غرب  و  خوا  ته  ي３  ايران  او  جنوب  او  شرق  ته  ي

  .        ک＋ي  د  چين  سره  هم  يو  ＇و  کيلو  متره  سرحد  لري شري  خوا

په  .   په  ژمي  ک＋ي  ي３  پر  غرو  باندي  واوري  کي８ي . ډ４ر  ج，  غرونه  لري       

کي  ي３  واوري  ويلي  کي８ي  او  او به  ي３  د  ويالو  او  )  اوړي ( پسرلي  او  دوبي 

رودو  په  شان  بهي８ي  چي  په  دغو  اوبو  د  ک＋ت  او  کرلو  د  پاره  م％کي  اوبه  

  . کوي 

م５وې  .   راز  خوږې  او  خوندوري  م５وې  په  ک＋ي  وي  ډ４ر  باغونه  لري  چي  راز       

ي３  ＇ه  په  خپله  په  هيواد  ک＋ي  خلک  خوري  او  ＇ه  نوري  ي３  نورو  هيوادو  ته  د  

  . د  پاره  ل８５ل  کي８ي )سودا －رۍ ( تجارت 

  :      لوی  ＊ارونه  ي３  لکه 

       کابل  

       کندهار

٢٩  



 هرات      

 يفمزار  شر    

  جالل اباد    

 . او  نور       

   .  غل３  ي３  غنم ،   اوربشي  او  جواري  دي 

 :د  افغانستان  نقشه     

  
  :   يادونه 

  .  ＊وونکئ  دي  پر  اور  هي６  باندي  زده کوونکو  ته  دغه  نقشه  او  که  ممکنه  وي  ＇ه  نوري  نقش３  ور  و  ＊يي 
                 وطن هيواد    :          لغاتونه 

٣٠  



  يوادهـــــــ

  پـــيدا  شــــوي  يـــــــــو  ازاد         مــوږ  بـچيان  د  دې  هيواد         

  －ـــ６  مـــو  کور  افغانستان             خـــويندي  ورو１ـــه  افغانان     

  ــــه  يو  لويانخــــو  سبــــا  ت          يـــو  کـه  نن  موږ  کوچنيان        

  دا  ډا－ــــونـــــه  بــــه  چــــمن        دغــــه  خــــاوره  به  ک７و  ب０          

   ＇و  مو  م＂و  کي  وي  توان         رســــوو  ＄ــــان  تــــــر  جهان       

                   لوړ  مو  نوم  پـه  ！ول  جهانخپل  هيواد  بــه  ک７و  ودان

  

  

  

    

  .يادونه   
    .    ＊وونکئ  دي  د  زده کوونکو  سره  مرسته  وک７ي  چي  د  لوړ  شعر  مقصد  په  خپله  ژبه  بيان  ک７ي 

  
  : لغاتونه    

                             بچيان                    اوالدونه                                   هيواد                     وطن                              
  ب０                           باغ                     －６                           د  ！ولو                            

               جهان                      دنيا    ډا－ونه                    ميدانونه ،  د＊تونه         
                         بازو－ان                                           توان                        قوت ،  زور    م＂و  

      ودان                       اباد ،  جوړ 
  

                                                       
٣١  



  هو＊يار  قاضي

 غال  مي  شوې  ”: ،  قاضي  ته  والړ  او   ورته  وي３  ويل د  يوه  س７ي  غال  وشوه       

  .”ده  او  پر  ＇لورو  کسانو  مي  شک  دئ  چي  همدوی  به  وي 

  .    قاضي  دغه  ＇لور  کسان  را  و  غو＊تل 

ل  شوه ،  قاضي  ورته      کله  چي  دغه  ＇لور  کسان  د  قاضي  په  مخ  ک＋ي  و  درو

 حکم قاضي   .  هغوی  ！ول  منکر  شوه  . ” پخپله  ＄ان  و  ＊ييدي غل    ”:  وويل 

  ک＋ي    ي３  په  جال  جال  خيمو يوه  يوه  ل＋ته  ورک７ئ  او  د  ＇ه   وخت  د  پاره”:  وک７ 

   .  ”هر  چا  چي  غال  ک７ې  وي  د  هغه  ل＋ته  به  دوې  －وتي  اوږده  وي.  بنديان  ک７ئ 

  زما  ل＋ته  خو  هغسي  دوې  －وتي  اوږدي８ي  ＄که  ”:   وويل        غله  له  ＄انه  سره

،  ”ضرور  ده  چي  دوې  －وتي  ترې  پرې  ک７م  چي  د  نورو  له  ل＋تو  سره  برابره  شي 

  .همداسي  ي３  و  ک７ل 

خلک  چي  د  قاضي  په  .   ” ＇لور  واړه  راولئ ”:       ل８  وخت  وروسته  قاضي  وو يل 

دوې    درول  شوه ،  د  دريو  کسو  ل＋تي  برابري  وې ،  او  د  غله  ل＋ته  مخ  ک＋ي  و

قاضي  چي  د  غله  ل＋ته  وليده  تر  نورو  لن６ه  ده ،  ور  ته  و  ي３  . －وتي  کمه  وه 

   .” تا  په  خپله  ＄ان  و＊ود  چي  غل  ي３ ،  ورشه  او  غال  ک７ي  مالونه  راوړه”:ويل 

    . ！ي＂ي  ونيول３ ،  او  غال  ي３  و  منل       غله  ستر－ي 

٣٢  



  د  لمر  نظام

په  فضا  کي  لمر  د  ر１ا  او  تودخي  منبع  ده  چي  هر  ＇ه  ته  ر１ا  او  تودوخه  ور       

ستوري  او  اسماني  ډبري  يا  د  حرکت  په  په  فضا  ک＋ي  لمر ،  سيارې ، .  کوي 

  .حال  ک＋ي  دي  او  يا  والړي  دي 

      سياره  هغه  ستوری  دئ  چي  د  لمر  پر  شاوخوا  په  حرکت  کي  وي  او  د  لمر  پر  

  .شاو  خوا  را－رزي ،  پخپله  ر１ا  نه  لري   او  د  لمر  ＇خه  ر１ا  اخلي  

دوی  هم  پخپله  ر１ا  نه  لري ،  دوی  د  لمر  د  .        ستوري  په  فضا  ک＋ي  والړ  دي 

  .ه  رو＊انه  کي８ي  واسطر１ا  په 

ږ  ووينو ،   او  بيا  هغه  مو８يليستوري  و  ＄     دا  چي  د  لمر  ر１ا  پر  يوه  سياره  يا  

ياني  سيارې ،  ستوري  او  سپوږم９  د  لمر  ر１ا  ته  .  دې  ته  انعکاس  وايي 

  .انعکاس  ور  کوي  ＄که  ي３  موږ  وينو 

 د  لمر  پر  شاوخوا  －رزي ،  ،  ستوري  او  سپوږم９      په  فضا  کي  ！ولي  سيارې 

                     .دغه  ته  د  لمر  نظام  وايي 

  :  لغاتونه 
    فضا                   هغه  ＄ای  چي  م％که ،  لمر ،  ستوري  ،  سپوږم９  او  ستوري  ＄ای  پک＋ي  لري 

    تودوخي            －رمي
     د  پيدا  ک５دو  يا  راوتلو  ＄ای   منبع               

    ،  انتظام   نظام                  يو  نظم 
  
  

٣٣  



  خسوف  او  کسوف

.      د  سپوږم９  تندره  او  د  لمر  تندره  وايي  او  کسوف  ته  په  پ＋تو     خوسوف 

  .    ور  کوي  د  خپله  ＄انه  ر１ا  نه  لري  او  د  لمر  ر１ا  ته  انعکاسم％که  او  سپوږم９ 

وخت  پ５＋ي８ي  چي  م％که  د  لمر  او  هغه  )  دسپوږم９  تندره (      خوسوف  

سپوږم９  تر  من＃  راسي  او  م％که  د  سپوږم９  ＇خه  د  لمر  ر１ا  بنده  ک７ي  نو  

  .سپوږم９  تاريکه  ＊کاري 

   او  لمر  تر  هغه  وخت  پ５＋８５ي  چي  سپوږم９  د  م％کي )  د  لمر  تندره (       کسوف  

     .  د  م％کي  ＇خه  د  لمر  ستر－ه  پ＂ه  ک７ي من＃  راسي  او  

  

يو  وخت  په  ترکيه  کي  يو  هو＊يار  س７ی  اوس５دئ  چي  نوم  ي３   :     يو  هو＊يار  س７ی 

＄که  چي  دی  ډ４ر  پوه５دئ  نو  خلکو  د  هر  شي  په  هکله  د  ده  ＇خه  .  نصرالدين  هوجا  وو 

لمر  مهم  دئ  ”  :يو  وخت  يو  س７ی  ورته  راغئ  او  پو＊تنه  ي３  ＄ني  وک７ه چي .  ني  کول３ پو＊ت

  ”که  سپوږم９ ؟

 لمر  د  ور＄ي  را  ختلئ  وي  چي  ر１ا  وي  سپوږم９  ＄که  مهمه  ده  ”:       ده  جواب  ور  ک７  چي 

      ” . چي  د  شپ３  را  ختل３  وي  کله  چي  تاريکي  وي

  :لغاتونه     
  ＄که                         د  دې  خاطره ،  د  دې  سببه                      په  هکله                  په  باره  کي      

       مهم                           ضروري ،  الزم ،  په  کار    
       .  او  کسوف  شکل  و  ليکي ＊وونکئ  دي  زده کوونکو  ته  پر  تخته  د  خسوف:       يادونه 
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  برابر  و４ش

 هر  ＇ه  چي  مو  ”: ه  بل  ته  ي３  وويل يو.     دوه  موږکان  پر  يوه  الر  سره  مل／ري  وه 

په  پای  کي  د  يوه  پنير   .  ”پيدا  ک７ه  په  خپلو  من％و  کي  به  ي３  برابر  وو４شو

  پنير  خر＇وونکئ  کور  ته  والړ  او  دکان  د  شپ３.  خر＇وونکي  دکان  ته  راغله 

د  .    په  يوه  کاسه  کي  د  پنير  يوه  ！و！ه  پيدا  ک７ه موږکانو.  موږکانو  ته  پاته  سو 

  اوس  نو  بايد  يو  دريم  ＇وک  وي  چي   ”: پنير  ！و！ه  ي３  را  واخيسته  او  وي３  ويل 

نو  راغله  يوې  پيشي  ته  ي３  ور  ږغ  ک７ه  چي  .  ”د  پنير دغه  ！و！ه  برابره  را  وو４شي 

  .دا  کار  وک７ي 

)  ضرورت ( ته  اړتيا )  ترازو (   د  دې  کار  د  پاره  يوې  تلي ”:       پيشي  وويل  چي 

  .  نوي３  د  دکان  د تلي  ＇خه  کار  واخيست .  ”دئ 

که  －وري  چي  د  .    ي３  ور  واچاوه     پنير  ي３  دوې  ！و！３  ک７  او  د  تلي  و  پلو  ته 

تلي  يوه  پله  درنه  او  يوه  سپکه  ده ،  نو  ي３  د  درن３  پل３  د  پنير  ＇خه  يوه  ！و！ه  

  س  بيا  هغه  بله  پله  درنه  سوه ،و－وري  چي  ا.  پرې  ک７ه  او  په  خوله  ي３  ک７ه 
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  ک７ه  او  خول３  ته  ي３  واچوله  ＇و  پدې    نو  ي３  د  هغ３  پل３  ＇خه  يوه  ！و！ه  راپرې

موږکانو  يو  او  بل  ته  سره  وکتل  او  پيشو  ته  ي３  .  شان  ي３  ！ول  پنير  و  خوړ 

پيشو  ور  ！وپ  ک７ه  او  دواړه  ي３  و  ” دا  ＇رن／ه و４ش  او  قضاوت  وو ؟    ”: وويل 

－ان  －وره  چي  تر  اوسه  ي３  خپل  دا  ساده   ”: خوړل  او  د  ＄ان  سره  ي３  و  ويل 

  ”.دوست  او  د＊من  و  نه  پ５ژندئ 

  

  

  

  

  

  :    لغاتونه 
      برابر                    يو  شان ،  يو  ډول ،  مساوي

      کاسه                   پياله
       قضاوت             براري ،  حکم

  هان    ساده －ان            ب３  عقالن ،  نا  پو
  . زده کوونکي  د دې  لوست  مفهوم  په  خپله  ژبه  په  ！ول／ي  کي  د  کيس３  په  شان  و  ک７ي :      يادونه 
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  حــقونهد  مور  او  پالر  

    

  مور  مو  .      مور  او  پالر  هغه  ＇وک  دي  چي  موږ  ي３  لوی  ک７ي  او  روزلي  يو 

４ر  زيات   تکليفونه  ي３  －اللي  دي او  پالر  مو  د ژوندانه  د  شيدې  راک７ي  دي ،  ډ

  . ارو  د سمون  او  برابرولو  د  پاره  زموږ  سره  زيار  ايستلئ  دئ نورو  چ

  نو  د  مور  او  پالر  .      مور  او  پالر  ＊وون％ي  ته  ل８５لي  يو  چي  ＇ه  زده  ک７و 

ه  کول  د  انسانيت  او  مسلمان９  د  ＊و  اخالقو  احترام ،  عزت  او  د  هغوی  سره  ＊

کي  ويلي  دي  چي  د  مور  او  پالر  په  مخ  شريف  خدای  پاک  په  قران  .  ＇خه  دي 

  بايد  د  دوی  سره  په  ډ４ره  نو.   زړه  ي３  خپه  نه  سي هم  مه  واياست  چي )  ف ُا(کي  

  .      و  منو  کوم  چي  موږ  ته  ي３  وايي نرمي  خبري  وک７و  او  تل  ي３  هغه  ＇ه

   :لغاتونه   
     روزلي                لوی  ک７ي،  ساتلي                                   زيات                    ډ４ر      

                پر  ＄ان  وړي                           تکليفونه          زحمتونه                                                    －اللي     
      زيار                    کو＊（ ،  زحمت                                     احترام                  عزت                    

       اُف                        س７ی  د  سخت９  په  وخت  کي  اُف  کوي    اخالق                 خويونه                                                 
       تل                       هر  وخت ،  هميشه
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