
 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

    
  مناجات

  ـه وک７ې سبحانــــه  فضــــل تــــبـــــــــــــاري ربــــــــه  مهربانـه                    
         ډ４ــــر بــــــ３ حده شرمنده يـــــم ته مي خدای زه دي بنده يم             

      تـــــــه ستار زه بــــــدکردار يـم تـــــه غفار زه －نه／ار يــــــــم                
    کـــــه ＇ـــــه هم ډ４ر مالمت يــم اميـــدوار دي د رحمت يــــم                  
    تــــــــه نـــــــفرت د بـدۍ را ک３ تـــــه قوت د نــــــيک９ راک３                  

  لــــــه هر بــد ي３ پ پنهان ک３  ـه امان ک３                  ـ！ول اعضا مي پــ 
  رتــپـــــــــــــه حرمت د انحض
  اعتتـــــــــــــوفيق راک３ پر ط

  
  

   )مولوي 請الح محمد( 
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  ３ ته يوه کتنهيد افغانستان جغراف
  

زموږ －ران هيواد افغانستان  چي د اسيا په لويه وچه کي پروت دئ ډ４ر غرونه      
 نفوس ي３   . مربع کيلومتره دئ  ٦٥٠٠٠٠ي３ ) دم％کي پراخوالئ ( مساحت  . لري

دين ي３ اسالم او دپيسو  . يليونو په شاوخوا کي تخمين سوي دئ د اولسو م
 . واحد ي３ افغان９ دئ

د افغانستان شمال ته  د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هيوادونه پراته     
 جنوب او شرق ته ي３ پاکستان  پروت دئ او په  ،ت دئ دي؛ غرب ته ي３ ايران پرو

  .  لري ＇و کيلومتره د چين سره سرحد شرق کي يو
  : نومونه الندي ليکل سوي دينو     د افغانستان د واليتو

  
  بلخ                              هرات         کندهار                            کابل                     
  ن／رهار                  ن                    پکتيا                                     لو－ر      غزنی                           

  پروان                        کاپيسا                            لغمان                                 کن７      
  نيمروز                           هلمند        زابل                            ردک                    و        
          روز－ان            غور                                     بادغيس                   فراه                

  کندوز          سمن／ان                                   پکتيکا                         جوزجان        
  باميان                           بغالن        بدخشان                                          تخار          
  فارياب دايکندي                                                پنجشير                نورستان          
                        تخوس                       سرپل        
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 :    دافغانستان نقشه

 
  
  

ال شرق ＇خه د جنوب غرب خوا ته د غرو سلسله د مملکت د شم د هندو کش    
په نامه ) تير اجمير ( ددې غرو لوړترينه ＇وکه چي په پامير کي پرته ده د .   ده تهپر

 . متره لوړوالئ لري ٧٧٥٠يادي８ي او 

  :  د افغانستان نور غرونه لکه   
     د بابا غر  
     سپين غر   
     تور غر  
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    سياه  کوه   
     سفيد  کوه   
    فيروز  کوه    
  

  
     
  
  

  :   د افغانستان مشهور رودونه
  :   د امو رود  
وروسته تر دې چي  د .     دا رود د پامير د لوړو ＇وکو ＇خه سر چينه اخلي  

  کيلومتره سرحد  ١٢٠٠تاجکستان، ازبکستان او افغانستان د هيوادو تر من＃ 
  .  توي８يپه جهيل کي) ارال ( تشکيل کي د
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  :   دهلمند رود  
   دا رود د من％ني افغانستان د غرو ＇خه سرچينه اخلي وروسته تر دې چي د   

  .  وي د هيواد ＇خه وزيکي ي３ په زرو جريبه م％که اوبه ک７ېهلمند په واليت 
  

  :   د مرغاب رود
  .     په لوم７ي سر کي دوه کوچني رودونه سره يو＄ای کي８ي او دا رود جوړوي

  
  :  د ارغنداب رود  
 دا رود هم دمن％ني افغانستان د غرو ＇خه سرچينه اخلي او د کندهار په واليت   

  .  کي په زرو جريبه م％که اوبه کوي په پای کي د هلمند په رود －６ي８ي
  

  :   د کابل رود
.     دا رود د پغمان دغرو ＇خه سرچينه اخلي او د کابل د＊ار په مابين کي تيري８ي

  . وخت اوبه لري کله چي واوره ويلي کي８يدا رود هغه 
   

  :    هري رود
   په لوم７ي سر کي دوه نور سيندونه سره يو＄اي کي８ي ＇و هري رود ＄يني جوړ 

  .  سي
  

افغانستان د . ترنک، ډورۍ او نور:     افغانستان نور کوچني رودونه هم لري لکه
ه ي３ د بر４＋نا فابريک３ ＄ينو دغو رودو ＇خه د بر４＋نا د توليدولو کار اخلي او هلت

  . جوړي ک７ي دي
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  :   د افغانستان اب و هوا
   افغانستان د موقعيت له مخي د کوم بحر سره نه دئ  م＋تئ ＄که ي３ هوا وچه ده 

م／ر دمختلفو منطقو دلوړ او ک＋ته موقعيت په نسبت ي３ د －رم９ درجه ډ４ر 
  . تفاوت لري
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  :   دافغانستان پيداوار
  د افغانستان طبعي پيداوار لکه طبعي غاز، ت５ل، اوسپنه، مس، دډبري سکاره،    

  .قيمتي ډبري لکه الجورد، ياقوت  او نور
ان／ور، انار، زردالو، شفتالو، توت، :  ل م５وې لري لکه   افغانستان ډول ډو

  .خ＂کي، هندوان３ او نور
  .غنم، اوربشي، جواري او نور:     غل３ ي３ لکه

  
د ور４＋مو 請نعت .  عت په برخه کي افغاني غال９ جهاني شهرت لري   د السي 請ن

ور４＋مين ！کران، ور４＋مين :  هم د هيواد په ＄ينو ＊ارو کي د يادولو وړ دئ لکه
  . ور４＋م د ور４＋مو دچينجيانو ＇خه په الس راوړي.  دسمالونه او لون／９

   پوستينچ３ او د قرقل پوستکي د پسو د پوستکو ＇خه جوړوي او بهرنيو 
  . هيوادو ته ي３ د تجارت دپاره ل８５ي

   
کورني .     په افغانستان کي ډول ډول کورني او وحشي حيوانات پيدا کي８ي

  .غوايي، پسونه، وزې، او＊ان، اسان، خره او نور:  حيوانات ي３ لکه
  .   او نورن，، اي８، شکوڼ، ل５وه، －يدړه، چغالپ７ا:     وحشي حيوانات ي３ لکه

        
پتني، شبوی، انتري －ل :  تان کي ډول ډول －الن پيدا کي８ي لکهپه افغانس     

－الب،پالکس، نر－س، سنبل، چنب５لي او داسي نور چي نومونه ي３ دلته نه 
  .  ＄اي８ي
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  نوي نسل ته
 

  د وطن دا تــــــــه پــــــــه کار ي３! اې زلـــــميه
  که نـــــن زوی ي３ دسبـــــا د ور＄ي پــالر ي３  

  ــــــــايب د مغرب نــــــــــــک７ې －وره غوره   معــ
  محــــــــاسن ي３ تــــــر４نـــــــه واخله د زړه سره                                                                  

  －وره تــــــ５ر نــــــــه س３ لـــــــه خپله نام ونن／ه   
   چي پيالـــــــــه وا نـــــــــه خل３ تشه د فـــرهن／ه                                                                 

     د راتــــــلونکي نسل پــــــــــالره وايم تــــاتـــــه
    د خپل پالر نيکه ＊ه نوم دي －وره ساتـــــــــه                                                                

   زحمت کش او زيــــــار کش اوسه مدام تـــــــه 
  لوم７ی دين ساتـــــه نظر کي  وروسته قام ته                                                                  

     د ژونــــــــدون ساتنـــــــه ډ４ــــــره سوله سخته
  －وره نــــــــــه س３ جد و جهد کي ستومانـــــه                                                                  

  پــــــــه دنيا کي اول تــــــوره بيـــــــــــــا قلم دئ
  چا چي ک７ه را！ين， دادواړه کار ي３ سم دئ

     ددوستانو سره －ل ســـــــــــه او －ل اوســــــــه
  ره اغزي غونـــــدي تـــــل اوســهــد＊ـــــمن س د                                                                 

     ستـــا بـــــــه خاوره سي په درې ＇يزه ماموره
  لم ت５ــــز او ت５ــــــره تــــــــــــــورهــــفکر ت５ــــز او ق                                                                

   وفن کي لــــــــه هر چا ＄يني په سر شهعـــــلم  
  ر شـــــــــــه   ــددنيــــــــا د کارو بــــــــار ＄يني خبــ                                                                 

  تـــــــــــرقي هر－وره نـــــــــه سته پـــــــــه لبـاس    
  ـــــه السـرفان ＊ه سپين مشعل واخله پـــد ع                                                                  
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  دا افــــــــراط د اوسنـــــــي تهـــــــذيب بال ده
                                               چي دنيـــــا پــــــــه دې غضب نــــــن مبتال ده                      

  م تــــــــفريط نشتـــــــه زموږ پـــــه ايين کيه 
      منع دئ رهبــــــــانيت زموږ پـــــــــــه دين کي                                                                                       

  ＄ان دي ساتـــــــــه لـــــــه هغه له دې جنجالـه
                                                  چي وا نــــــه وړې لـــــــــه جادې د اعتدالــــه                  

  
  )مجروح (                                                                                                                            

 
وړ شعر ډ４ره لوړه معنی لري، م／ر دغه دوه الندي بيتونه د مجروح 請احب دغه ل   

  : ي３ دلته په اروپا کي زموږ او ستاسي د ژوند دپاره ډ４ر ارزش لري لکه چي وايي
  

  معايب د مغرب －وره نه ک７ې غوره 
  محاسن ي３ تر４نه واخله د زړه سره
  －وره ت５ر نه س３ له خپله نام ونن／ه
  چي پياله وا نه خل３ تشه له فرهن／ه

  
   ددې مانا داده چي دلته په اروپا کي موږ او تاسي ته د زده ک７ي دپاره هر ډول 

موږ بايد ددغو امکاناتو ＇خه په اعظمي تو－ه استفاده . امکانات موجود دي
  .  وک７و او ددې ！ولني د پوهي، کسب او کمال ＇خه يو ＇ه زده ک７و
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  د ژوند الري چاري
  

يا  ” : او عرض ي３ وک７ته راغئ) ص ( رت محمد ي س７ی حضيوه ورځ يو 請حراي     
   وايه ＇ه ”. رسول اهللا جواب ورک７. رسول اهللا زه غواړم چي يو ＇و پو＊تني وک７م

  ” ؟واي３ 
    پدغه وخت ک＋ي په دربار ک＋ي حضرت خالد بن وليد هم حاضر وواو دغه 
ول حديث مبارک ي３ وليکه او له ＄انه سره ي３ ک＋５＋ود او تر هغه وروسته پدې ډ

  :سو  چي  يوه  برخه  ي３  دلته  راوړو وليکل 
  . سم) خان (يا رسول اهللا غواړم چي شتمن : پو＊تنه 

  . قناعت خپل ک７ه، شتمن به س３: جواب 
  . غواړم چي ستر عالم سم: پو＊تنه 

  . خپله ک７ه عالم به س３) پره５ز－اري ( تقوی : جواب 
  . غواړم چي عزتمندسم: پو＊تنه 

  .  غزوه ، عزتمند به س３چاته الس مه: جواب 
  . غواړم چي ＊ه س７ی سم: پو＊تنه 

  .خلکو ته －＂ه رسوه: جواب 
  . غواړم چي عادل سم: پو＊تنه 

  . ＇ه چي د ＄ان د پاره ＊ه －３２، د نورو د پاره ي３ هم ＊ه و－２ه: جواب 
  . د رزق پراخي غواړم: پو＊تنه 

  .هم５ش په اوداسه －رزه: جواب 
  . اړمد  دعا  قبوليت  غو:   پو＊تنه 

  .حرام  خوړل  پر８４ده:  جواب 
  . کي  والړ  يم)  ر１ا ( غواړم  چي  د  قيامت  په  ورځ  په  نور :  پو＊تنه 

  .ظلم  مه  کوه:  جواب 
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  . زما  پرده  و  ساتي)  ج ( غواړم  چي  اهللا : پو＊تنه 
  .    د  خلکو  پرده  و  ساته:  جواب 

  
  

  ب３  نيازي
  

   لـــــري  يــــــو  بل  ته  اميدونه     ＇وک  چي  نـــــه 
                                                                د  هغــه  په  کور  ک＋ي  خدای  اي＋ي  －نجونه

       لــــــه  عالمه  ب３  نيــــــاز  هغـــــــه  کســــــان  دي
               چي  ي３  کم  ک７ه  پــــــــه  دنيــــا  خپل  حاجتونه                                                 

      د  دنيا  جاه  و  جالل  ورتـــــــــــــه  هي＆  ＊کاري
                                                                چي  دماغ  کي  شي   پـــــيدا  عــــــالي  فکرونه

  ــــــا،  فـــــکر  چي  بــــــدل  شي    ذايقه ،  اشتهــــــ
                                                                هغه  نه  اخلي  له  دنيا  نـــــه  ډ４ر  خونـــــدونـــــه

      د  معنا  د  خاونــــدانــــــو  پـــــه  نــــــــــظر  ک＋ي
                              د  دنيا  د  عـــــــزت  نشته  ډ４ــــــر  خوندونـــــــــه                                   

  ＇وک  چي  مست  شي  د  موال  په  مينه  باندي
  د  هغـــــه  زړه  ک＋ي  وي  کــله  نــــــــور  شوقونه
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  توريالي  او  م７５ني  اوسئ
  
     که  کابل  دئ  که  کشميرکـــل  －ـــ＂ه  ده  د تـــــوري         

  م７５ني  دي  چي  يـادي８ي             پـــه  سندرو  يـــــا  په  وير
.  نی  يا  م７５ه  پخوا  په  پ＋تنو  کي  ډ４ر  لوړ  مفهوم  درلودم７５نی  ＇وک  دئ ؟  م７５

د  هغو  ！ولو  خويونو  نو  داس７ی  ! )  م７５ه  س７ی  دئ( چاته  چي  به  وويل  سول 
 بلل  ک５ده  چي  د  يوه  حقيقي  پ＋تون  سره  الزم  وه  او  دې  س７ي  به  نو  ＇＋تن 

م／ر  له  چا  ＇خه  چي  به  د  .  په  پ＋تنو  ک＋ي  يو  خاص  مقام  او  امتياز  درلود
نو  د  )  م７５ه  نه  دئ : ( م７５اني  請فت  ورک  سو  او  ورته  وبه  ويل  سوه 

خو  خبره  .  ＇خه  به  محروم  باله  ک５ده)  請فتو ( پ＋تونوالي  د  ډيرو  او請افو 
کوم  داسي  شی  نه  وه  چي  بل  چا  به  س７ي  ته  ورکوله     )  م７５انه(دلته  وه  چي  دا 

بلکي  دا  پخپله  د  س７ي  کار  وو  چي  د  .  او  يا  به  ي３  د  س７ي  ＇خه  اخيستله
.    هک７ه  بيا  به  نو  خلکو  م７５ه  وبالا  يوه  م７５ه  خويونه  به  ي３  په  ＄ان  کي  پيد

  : م７５ونو  چي  به  ＇ه  ويل  هغه  ي３  کول  نو  پ＋تنو  ته  م７５ه  داسي  معرفي  کوي
  

                 ＇ــــــو  پيــــــدا  نــــــــک７ي  کرداره  －فتارــــــــه  نشي  پــــــرد  بـــــــم
                   چـــــي  نـــــه  عيـــــب  وي  نه  عاررينهـــــورته  ＄ای  لــــــــو  هــــــعف

                    هغــــــه  مـــــــــــرد  نه  دئ  په  کارچي  غـــــــيرت  ور  ＇خه  نه  وي
   مار                  ＊ـــــه  مـــــردان  وي  لــــــکه هـــــم  مهره  لــــــري  هـــــــــــم  زهر

                     تـــــــر  هغــــــو  مــــــردانــــــو  جاراران  ويـچـــــــي  هم  تندر  هم  ب
                    نـــــــه  د  زر  نـــــــه  د  ديـــــــــــــنارل  هنر  کاــمــــرد  بــــه  غم  د  خپ

            د  عـــــــــــــزت  د  اعـــــــتـــــبـــــــار        ل  شرمــمــــــرد  به  غم  کا  د  خپ
                    مرد  نــــــه  مــــــور  لري  نه  پالرب  کاــنــــــامـــــــــرد  فخر  په  نس
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         که  س７ی  ＄ير  سي  همدا  پورته  تعريف  بس  دئ  چي  پ＋تنو  ته  م７５ه  س７ی  
  .و＊يي

  
هغو  پ＋تنو  ته  چي  م７５انه  يوازي  په  ＊و  ＊و  کاليو  کي  ل＂وي   خوشال  خان        

  :داسي  پ５غور  ور  کوي
  

  د  زنانو  په  حساب  دي  مــــردان  مشه
  چي  له  ز４به  او  زينته  هم  اغوش  وي

  
      م７５ني  هغه  ＇وک  بولي  چي  په  غم  کي  مردانه  وي  او  د  سخت９   په  ورځ 

  :الس   او  پ＋３  سره  ورک  نه  ک７ي  او  وار  خطا  نه  سي 
  

       واړه  زړونه  فراغت  وي  په  ＊ادي  ک＋ــي
                                                                     چي  په  غم  کي  مردانه  شي  زړه  هغه  دئ

      
ه  وي  او  نه  ي３  خپله  اراده  د  بل  په  ارادې          پ＋تون  م７５ه  بايد  هردم خيال  ن

پوري  ت７ل３  وي،  خلک  به  هر  ＇ه  هر  ＇ه  وايي  خو  پ＋تون  م７５ه  به  خپل  عزم  
نو  ＄که  خوشال  خان  خپل  د  زړه  د  استقامت  داسي  .  او  اراده  تر  سره  کوي

  :مثال  راوړي 
  

  ــــه  لور  تـــــــــوري  ل＋کري     د  عالم  ډيري  خبري،  لور  پـ
                                              زړه  مي  نه  خو＄ي  له  ＄ايه،  غر  خو  هسي  وي  که  نه؟ 
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  :  زړه  لويوالئ  داسي  بيانوي بل  ＄ای  د  خپل     
  

      د جـهان  غمونه  واړه  پک＋ي  ＄ای  شــول
                                           شکر  دا  چي  زړه  ي３  لوی  راک７  وما  هم                      

  
     خوشال  خان  وايي  په  س７يو  کي  فرق  دئ ،  ！ول  يو  شان  نه  دي  او  نه  ！ول  

خو  ＇وک  چي  ر＊تيا  م７５ونه  دي  د  هغو  زړونه  ډ４ر  .  م７５ونه  يو  راز  زړونه  لري
  : د  ژوند  د  هر  ډول  مشکالتو  تحمل  کوالی  سي،  وايي کلک  او 

  
  نــــــه  ســـــره  ســــــــــم  دي  واړه  م７５ونه    

  نـــــه  ســــــــره  سم  دي  د  هر  چا  زړونه                                                                  
  ه  غر  شيزړونه  هم  هغه  －２ه  چي  لک    

 زار  غمونه  ــکــــــه  بــــــــــــاندي  راشي  ه                                                                  

  
م７５ه  هغه  ＇وک  دئ  چي  د  تن／９  او  سخت９  په  وخت  کي  ＄ان  و  نه        

  :بايلي ، نو  خوشال  وايي 
  

  دان  دي  هم  هغه  دي      په  جهان  ک＋ي  که  مر
     تـــــــــــه  ونيسي  ＄انونه           چــــــي  و  سخــــتي                                                 

  
،  چي  يو  کار  شروع  ک７ي  او  بيا   وي      م７５نی  پ＋تون  بايد  وسواسي  نه 

 له  کبله  پري８دي،  دا  د  م７５ني  پک＋ي  متردد سي  او  يا  ي３  د  ډار  او  ويري 
  :خوی  نه  دئ ،  نو  ＄که  خوشال  خان  وايي 
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  نا  محکمهــــه  وي  ويــــــي  نــــرد  چـــــد  م     
  همــــپــــــه  ده  بــــــــه  نــــــشي  ورغلـــــــه  س                                                                

  چــــــي  يـــــو  يـــــ３  زړه  وي  يــــــــوه  خبره 
  خالص  وي  له  همه  خالص  وي  له  غمه                                                                

  
     د  غم  زغملو  د  پاره  خوشال  خان  ډيري  ＊３  الري  ＊ودلي  دي  خو  په  اخر  

  :ل  زړه  غم  هم  ويلئ  دئ  د  خپکي  ي３ 
  

                ＇ـــــو  تــــــوان８５ې  خــــواروه  ي３غم  په  زړه  ک＋ي  بد  غليم  دئ
                ور  تـــــــه  ک＋５نه  ＊کاره وه  ي３يــــــا  غمخوار  چ５رته  پيدا  ک７ه
  ــــو  چـــي  وي  همواره  وه  ي３              ＇ــيــــــا  ت５ــــــره  تــــــــوره  را  واخله

  ــــاره  وه  ي３ـ             ژاړه  تـــــار  پـــــــه  تـــــــا  فــــــــرياد  فرياد  نارې  ک７هـي
  غوندي  زړه  راوړه)  خوشال ( يا 

  ＄ـــــای  يــــــ３  ک７ه  انباره  وه  ي３
  

          )ب５نوا                                                                                                       (                                                  
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  چي  په  خوی  باندي  کمکی  وي  بابا  نه  دئ
  

      چي  په  سمه  الر  ＇وک  نـه  ＄ي  بــــينا  نــــدئ
                                      چي  عمل  په  عــــــلم  نــــــک７ي  مــــــال  نـــــــدئ                           

      که  ي３  فکر  ستــــــا  لــــه  فـــــکره  مخالف  وي
  اشنا  ندئ                                                               شپـــــه  او  ورځ  کــــــه  در  سره  وي  

      لــــمر  کـــه  راشي  پــــــه  تندي  باندي  له  پاسه
                                                                 تــــــه  چـــــي  ويــــ（  له  خوبه  نه  ي３  سبا  ندئ

      وړاندي  وروسته  د  هر  چا  ډ４وې  م７ې  کي８ي
                                          تــــــــر  سبــــا  پـــــوري  ＇راغ  بـــــل  د  چـــا  ندئ                       

  چي  په  فکر،  عقل  لوی  نه  وي  مـــــاشوم  دئ
  چي  په  خوی  باندي  کمکی  وي  بـــابــــــا  ندئ

  
  )عالي  افکار ( 

  
  
  

  پ＋تو  متلونه
  

وې  ه وختونه  د  ياکثر.   له  ده  چي  ډ４ره  لويه  مانا  لري       متل  يوه  لن６ه  جم
خلک  اکثره  وخت  په  خپلو  خبرو  کي  متلونه،  شعرونه  .  پي＋ي  لن６  بيان  وي 

ي  او    خبري  ي３  خوندور  هغه  هم  د دې  د  پاره  چياو يا  لن６ي  کيس３  راوړي ،
  .  نيسي   خلک  ＊ه  غوږ  ور  ته  و  دلچسپي  وي  او
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ني  ي３  ي      يو  ډول  متلونه  په  ليکلي  ډول  په  کتابو  کي  ليکل  سوي  وي  او  ＄
  .په  شفايي  ډول  د  خلکو  په  من＃  کي  رواج  لري 

  
دلته  به  يو  شم５ر  هغه  متلونه  چي  په  کتابو  کي  ليکل  سوي  وي  تاسي  ته         

  :را  وړو 
  
  .ا  ته  خپل  وطن  کشمير  دئ  ــ هر  چ١    
  . ＊و   تلوار  پر  بدو  تامل  ــ  پر  ٢    
  . موړ  د  وږي  په  حال  ＇ه  خبر  دئ   ــ٣   
  . ــ  سپور  د  پلي  په  حال  ＇ه  خبر  دئ ٤  
  . ــ  نا  پوه  دونه  په  بل  نه  کوي  لکه  په  خپل  ＄ان ٥  
  .  غل  مه  نيسه  ــ  خپل  مال  ساته  او  همسايه٦  
  . ــ  هر  ＇وک  خپل  شی  ＊اغلی  بولي ٧  
  .  ــ  تر  ب３  کاري  ب３  －اري  ＊ه  ده ٨  
  . ــ  د  لوږي  م７  سه  د  منت  خواړه  مه  خوره ٩  
  . پوره  ورک  دي  ک７ه  دوه  کوره   ــ١٠  
  . ــ  خدايه  لوی  مي  ک７ې  لويي  را  مه  ک７ې ١١  
  .غوي  ت２اکه  مرغلره  ده  ــ  د  اور١٢  
  . ــ  د  درواغو  مزل  لن６  دئ ١٣  
  .درواغ   د  ناپوه  وزر  دي  ــ  ١٤   
  . ــ  درواغجن  دي  درواغ  وايي ،  ر＊تيا  －وی  دي  قياس  کوي ١٥  
  . ــ  يا  خپل  کور  يا  خپل  －ور ١٦   
  .  سي  په  تا  ــ  مه  کوه  په  چا  چي  و  نه١٧  
  . ــ  ل８  خوره  هوسا  اوسه ١٨   
       . ــ  چي  جن， نه  کوي  هغه  لو  ډبره  اخلي ١٩  
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  د  نيکه  ږغ
  

  ي  زړه  نا  قرار  ک７مــــــــي  دا  زخمــــي  مـــــرايــــــب
  ３  －رفتار  ک７مــــان  غمو  يــــــان  جهــــــــه  جهــــــپ
  ３  ＇رن／ه  ازار  ک７مــــــــ يي ــــــم  چـــــــه  ووايـــــــ＇

  ي  د  ژونده  ي３  ب５زار  ک７مـــــ／ه  چــــــي  رنــــــهس
  ا  زړه  ل５ونی  دئــــــم دا  زمــــــه  يـــــــــرم  نــــــزه  －
  مکی  دئـــــــازولئ  دئ  کــــــــئ  نــــــ７لـــــــم  لــــــغ

  ه  ＊ارهـــــــــــستم  لــــــاي３  و  ـــــــه  ژړا  ژړا  يـــــــــپ
  ارهـــــــــر  کهســــــبو  ي３  تلم  په  توره  شپه  کي  ت

  ه  پرهارهــــــــــــــ５دل３  لـــــــــي  بهـــــــــي  وينـــــــهس
  ي   تر  سهارهــــــــ３  ژړل  مـــــــمه  يـــــــــي  د  غــــچ

  ه  ک７ئ  کلی  کور  دئـــــتاـــــــه  ما  ي３  پــــــچي   ل
  دا  زړه  نه  دئ  په  کو－ل  کي  مي  سور  اور  دئ

  ئ  شيدايي  شومـــو  نسيم  راغـــــوی  سهار  شــــل
  ودايي  شومــــدي  ون＋ت  ســــانــــد  يار  بوی  راب

  ر  په  غم  د  جدايي  شومـــه  ＇５ـــــپل  زړه  پــــد  خ
  ه  請حرايي  شومـــ  و  請حرا  تيوــــي  و  نــــمخ  م

  جنونــــکه  مـــــــــوس  لـــــه  افســـــه  ژړا  او  پـــــپ
  ه  زړه  زبونـــــدم  پـــــــه  －رز４ـــــــوا  تــــري  خـــــــه

  م  مي  پر  زړه  باندي  چاپ５ر  شوـــــون  غــــد  ب５لت
  نان  ز４ر  شوه  غمو  د  جاــــي  پــــــمي  زړه  مــــزخ

  م  را  باندي  ډ４ر  شوــــراق  غــــــــدار  د  فــــــد   دل
  و  را  پياد  جهان  مي  ه５ر  شوـبر  شـــــــل  ！ــــــخپ
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  که  د  قبر  خوا  تهـــــــخ  کئ  د  نيــــي  مــــو  مـــــن                                                              
   :７ه  دې  وينا  تهـروع  وکـــــي  شــــــه  ژړا  مــــــــــپ                                                             

  ا  غمو  خراب  ک７مــــــــد  دني! ه ـــــانــــــکه  جـــــني
  ران  لمبو  کباب  ک７مـد  هج!  ه ـــــانــــــکه  جـــــني
  غور  ډ４ر  په  عذاب  ک７مــه  پ５ـــــــو  پـــــيبانـــــرق

  کو  تراب  ک７مـــــه  خلــــ／انـــــــارۍ  د  ب５ــــــرويب
  ي   خورا  په  زړه  اف／ار  يوـــــکر  کــــــدې  فــــــپ
  ه  ولي  داسي  له  اغيار  يوـــــــــاتـــــي  دا  پــــــچ

  طن  يو ول ــــــــد  خپي  ــــرقـــــان  د  تــــــاشقـــــــع
  دي  موږ  ت５ر  تر  سر  و  تن  يوــــانـــــر  وطن  بــــپ
  ر  غيرتمن  يوــي  د  اسالم  ډ４ــــدمت  کـــــه  خــــپ
  ين  يوــــ５نه  مـــــــه  مـــــــرابــــــپله  خـــــر  دا  خــــــپ

  ＇ه  به  دا  ک７و  چي  دا  درياب  راته  ساحل شي؟
  يا  د  محبوب  و請ل  را  حا請ل  شي؟ـــــوړتــــلد  

  ７  له  －ورهــــــه  کــــه  ژبـــــال  پـــــکه  ږغ  د حـــــــني
  !ا  د  ستر－ووتوره ـــــــه  ای  زمـــــــي  ای  زويـــــچ
  ه  غواړې  نسکورهــه  نـــــق  پيمانـــــه  د  عشـــــــک

   ک７ه  تاريخ  －ورهرمشق ــزموږ  اعمال  د  ＄ان  س
  دي  سرونهـــــــانـــــر  وطن  بـــــو  پــــــول  مــــور  ک

  ７ي  وه  ملکونهــو  الندي  کـــــــرت  مـــــــه  غيــــــپ
  ميداني  ک７هه  مو  د  جن，  ـــــــالن  بـــــــي  اعـــــچ
  ر  لوري  موږ  پهلوواني  ک７هـــــ，  پــــــا  د  ننـــــــي
  ر  م５نه  قرباني  ک７هــــو  تــــــه  مـــــال  بــــر  و  مــــس
  رخه  زند－اني  ک７هــــــو  تــــــه  مـــــمن  بــــــر  د＊ــــپ
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  و  و  ساتئ  وطن  خپلــــــه  請ورت  مــــــه  دغــــــپ
  ه  وينو  دئ  －لشن  خپلـــــو  پــــ７ئ  مــــه  کــــــاوب

  وــــــظار  يــــو  انتــــــه  زامنـــــــاسي  تــــــاوس  و  ت
  وـــــــار  يـــــوهســـــرق９  د  دې  کـــــــظر  د  تـــــمنت
  ي   د وطن  په  غم  اف／ار  يوـــــبرو  کــــــه  قـــــــــــپ
  ئ  نو  ستاسي  منت  بار  يوـــــــــه  همت  و  کـــــــک

  رابه  خونه  مو  －لشن  شيـــــــدا  خدي  ـــــــونــــــ－
  ３  پک＋ي  بنا  د  علم  و  فن  شيــــــانــــــارخــــــــک

  ８  ＇ه  غيرت  وکئـــــــو  لـــــــرت  زامنــــــــا  غيــــــب
  ي  زحمت  وکئــــــــ９  کــــــه  ودانــــــــن  پــــــد  وط

  ه  اخالص  نصيحت  وکئــه  پـــــل  تــــــــو  و بـــــــي
  ئ  همت  وکئــــــرت  وکـــــــئ  غيــــــــيرت  وکـــــغ

  و  هم  زان／و  هم  کور  هم  －ور  دئــــن  مـــــدا  وط
  راب  شي  يا  برهم  ＇ومره  پ５غور  دئ ؟ـــــه  خــــــک

  ه  اخالص  ور  کئ  السونهـــــــــله  پـــــــه  بـــــو  لـــــي
  ئ  کومکونهـــــــره  وکـــــــو  ســـــــــــوانــــــــاتـــــــــد  ن
  اک  کئ  請ورتونهــــــــيري  پـــــــه  خـــــــفاق  لـــــد  ن
  ئ  ＊ه  کارونهــــــــره  وکــــــــو  والي  ســـــــــه  يــــــــپ

   دهه  دنيا  کي  د  خوارۍ ــــــي  پــــــه  چــــــــــــواسط
  کاري  دهــــــــــــــکاري  ده  ب５ــــــــــکاري  ده  ب５ـــــــب５

  ه  دوران  په  اتفاق  ووــ７ئ  ＊ــــــ５ر  کــــــــــوږ تـــــــم
  ه  اتفاق  ووــــــان  پــــــوم  ن＋ــــــــلئ  نــــــوږ  －＂ـــــــم
  اق  ووـــــــه  اتفـــــــهان  پـــــــــو  جــــــــــ５رولئ  مـــــــــب
  ر  د＊من  په  اتفاق  ووــــــح  وو  پـــــــاتـــــــي  فـــــــچ
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   دئ   ＂ي  شي  چي  پر  افاقــــــه  د  －ــــــــــه  ＊ـــــــــهغ                                                        
  اق  دئــــــــــــــــــاق دئ  اتفــــــــــــــاق  دئ  اتفــــــــــاتف                                                     
  ／ه  حال  يا  ژوندون  ويـــــه  رنــــــو  دغــــه  مــــــــک
  که  پرون  ويــــــد  لـــــــو  د  اميـــــــا  مــــــــا  سبــــــي
  ５لتون  وينفاق  وي  يا  بدای  نه  کي  ـــا  دي  خـــي

  نــــــو  نيــــــــــکه  بـــــــه  مو  له  غمه  ج／ر  خون  وي
  ５ر  سو  ای  زامنو  ستاسي  وار  دئـــــزموږ  وار  ت                                                          

  خدای  پار  دئد خدای پار دئ  د خدای پار دئ  د 
  ي  زړه  مفتون  شوــــا  مــــــينر  دې  وـــــکه  پـــــد  ني
  ه  رشتيا  ور  ته  مجنون  شوــــس  پــــــل  و  حـــــــعق
  ر  خپل  احوال  باندي  زړه  خون  شوـــــــپ) طالب ( د 
  ي  رن／ين  ي３  دا  مضمون  شوـده  چــــــر  دې  حـــــت

  دي  توفيق  د  کار چي  کار  ک７وـخدای  دي  را  کان
    ار  ک７و    ــــــاندي  رفتــــــــه  نصيحت  بـــــــکه  پـــــد  ني

   
  )محمد  حسين  طالب ( 

  
  

  راغئ)  طاعون ( کله  چي  تاوون 
  

   ته  يوه د  ناروي  د  بر－ين  د  ＊ار  بندر  کال  کي  عيسوي  ١٣٤٩         په  کال  
ه  ور  ننوتل ،  وي３    کار  کوونکي  ک＋ت９  تکله  چي  د  بندر.  ک＋ت９  راغله 

＇ه  وخت  .  ليدل  چي  په  ک＋ت９  کي  هر  چيري  ک＋ت９ وانان  م７ه  پراته  دي 
  دوی  ډ４ره  لوړه  تبه  پيدا  ک７ه  .    کار－ران  هم  ناروغه  سوه دغه  د  بندروروسته  
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و  مشکل  پيدا  ک７،  ا＄ينو  بيا  د  تنفس  .  او  د  ！وخي  سره  ي３  ويني  راتل３ 
  او  ＄يني  بيا  ژر  . پيدا  ک７ې ) ！پلي ( نورو  بيا پر  بدن  باندي  شن３  شن３  لک３ 

    .   تنه  م７ه  سوه   ٤٠٠٠٠پسله  دوو مياشتو  .  م７ه  سول
  

       په  ديرلسمه  پ７５ۍ  کي  د  تاوون  ناروغ９  په  اروپا  کي  د  پن％و  شپ８و  کلو  
ن％ه  ويشت  مليونه  وسو  ＇لرمه  برخه  ياني  پپه  جريان  کي  د  اروپا  د  نف

  .   دغومره  ډ４ر  په  افريقا  او  اسيا  کي  م７ه  سوه  .انسانان  م７ه  سول
  

د  .  وه  چي  ناروي  ته  ي３  د  ＄انه  سره  تاوون  راوړ )  موږکان (      دا  توري  م８ي 
 يو  ډول  مکروب  درلود  دغو  شپ８و.  م８ي  په  وړيو  کي  يو  ډول  شپ８ي  اوس５دې 

دغه  شپ８ي  په  ډ４ره  اساني  سره  د  م８و  .  چي  د  تاوون  د  ناروغ９  سبب  ک５دئ 
＇خه  و  انسانانو  ته  ور  تل３  او  د  انسانانو  د  پاره  د  ناروغ９  سبب  ک５دې ،  

  .چي  دغه  انسانان  ناروغه  ک５ده  او  بيا  م７ه  ک５ده 
  

  تر  م％کهچي  توري  م８ي   .  ＋ي  سوېسلسله  زلزل３  پي  يوه        په  اسيا  کي
ه  او  دوی    په  اثر  د  دوی  کورنه  خراب  سوالندي  اوس５دې ،  د  دغو  زلزلو

.  د  خپلو  کورو  ＇خه  راووزي  او  نوي  کورونه  پيدا  ک７ي مجبوره  سوې  چي  
  .ن  په  چين  کي  هم  پيدا  سو په  دغه  وخت  کي  تاوو.  دوی  شاو  خوا  والړې 

  
سودا－ران  ډ４ر .اړيکي  ډ４ر سوهپدغه  وخت  کي  د  دنيا  د  لويو  وچو  تر من＃          

دغه  سودا－ران  د .  د  ور４＋مو ،  ادوو  او  مسالو  په  سودا－ري  بوخت  وه 
دغه  .  له   ت توري  بحيرې  پوري  ور４＋مو  پر  الر  باندي ،  چي  د  چين  ＇خه  تر 

هند  ＇خه  تر  مصر  د    ودا－رۍ  يوه  بله  الر د  س. الر  د  افغانستان  ＇خه  ت５ر４ده 
م８و  هم  د  .  واسطه  اروپا  ته پوري  راتله  او  د  هغه   ＄ايه  ＇خه  د  ک＋ت９  په  

 جنوبي  اروپا  تههغه  ک＋تياني  چي  .  سودا－رۍ  دغه  نوي  الري  تعقيبول３ 
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  .ل３  مرګ  ي３  هم  ورسره  راوړئ  رات
  

    .تاوون  م８ي  په  تن／و  او  چ＂لو  ＄ايو  کي  ډيري  خو＊ي  وې د  
  

ناروغي  او  هي）وک  نه  پوه５ده  چي  دغه           د  تاوون  د  ناروغ９  دوا  نه  وه ،  
اروغه  ＄ينو  به  ويل  چي  دا  نا  پاکه  هوا  ده  چي  دوی  ي３  ن.  ولي  راغل３  ده 

نور  و  بيا  ويل  چي  دا  خدای  دوی  ته  د  دوی  د  －ناهونو  جزا  ور  .  ک７ي  دي 
 په  اروپا  کي  په  کو＇و  او  س７کانو  کي  په  زرو  خلک  －رز４دل  او  خدای  .کوي 

  وهل  د  دې  د  پاره   دوی  ژړل  او  ＄انونه  ي３  په  چالخو. ته  ي３  دعاوي  کول３ 
نورو  عيسويانو  دغه  ناروغي  د  يهوديانو  له  .    به  دوی   وبخ＋ي چي  خدای

يهوديانو  د  دوی  د  چ＋لو  اوبو  ته  زهر  ور  اچولي  دوی  به  ويل  چي  .  خوا  بلله 
  .  دي  نو  په  زرو  يهوديان  ي３  وهل  او  وژل  به  ي３ 

  
يو  دليل  ي３  دا  وو  چي  يو  ډول  .           په  کراره  کراره  تاوون  له  من％ه  والړ 

.  سره  موږکان  را  پيدا  سوه  او  د  تاوون  هغه  تور   موږکان  ي３  د  من％ه  يوړه
  .     دغه  تور  موږکان  اوس  د  هماليا  د  غرو  په  جنوب  کي   کله  کله  پيدا  کي８ي 

  
  ب３  پته  خويونه

  
  ندونه             بـــل  چي  ډ４ـــــر  کـــوي  پورونه                    يو  چي  ډ４ر  خوري  سو－

            اشــــنايـــي  ور  ســـــره  مـــه  ک７ه             دا  بـــ３  پـــــته  دي  خـــــويــــونه                                   
  

  )وشال خان خ(                                                                                                                    
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  دهقاني
  

  هر  دهقان  س７ی  مالـــدار  دئ              ار  دئـــدهقاني  ＇ومره  ＊ه  ک
  شنـــــه  پ＂ي  او  شـــــنه  باغونه             م  پسونهـــــ８ي  هـــــــري  ميــــــل

   سرو  کي پــــــــــاس  د  ونو  په              ه  شنو  باغو  کيــــــــهم５شه  پ
   ويـــــن３  ＊ـــــــ３  غنچ３  د  －لو            بلوــــــــلــــــــم３  اوري  د  بــــــنغ

    همـــــ５شه  يــ請  ３حت  ＊ه  وي           دام  کوچ  او   پ５رويـخوري  م
  همته هم  لــــه  خپــــــــــل  عالي              رکتهـــه  بـــــــپل  الس  لــــــــد  خ

   خپـــــل  اوالد  او  بل  انسان  ته            له  سپ５رو  خاورو  خپل  ＄انته
   دا  تيـــــــاره  جهـــــــان  ر１ا  ک７ي           دور  شيان  پيدا  ک７يـــــونــــــخ

    －لستانکـــــــ７ي  شــــــاعر  تــــه          ان  ــــــــــابــــــــــر  او  بيــــــــوچ  ډ－
  پــــــر  －ــــــــالنـــــــو  بــــــلبـــــــالن           ـ５وو  مرغان  ـــپــــــه  خـــــــوږو  م

  ！ــــــول  د  ده  شي  ثنــــــــا  خوان             کـــــ７ي  خــوشاله  له  خپل  ＄ان
  ــــــلو  ＊３  غنچ３  ديکــــه  د  －            ه  م５وې  دي ـکــــه  غــــل３  او  ک

  کـــــه  د  ＊ــــــه  ＄ــای  ننداره  ده            کـــــــه  طعـــــــام  کــــه  فاکهه  ده
  د  دهــــقان  د  بـــــــازو  زور  دئ

   جهان  سمسور  دئ چي  نن  دا
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  کيسه
  

د  شپ３  .  و  د  پاره  يوړه      يوه  س７ي  يوه  جوړه  کالي  يوه  －ن６ونکي  ته  د  －ن６ل
－ن６ونکئ  پدې  .  او  د  س７ي  کالي   ي３  هم  يوړه د  －ن６ونکي  دکان  غلو  وواهه  

پ５＋ه  ډ４ر  خوا  شينی  شو  نو  ژر  يوه  پال  کتونکي  ته  ورغئ  او  ورته  وي３  
    ” .که  ته  ماته  دغه  غل  را  و＊ي３  زه  به  تاته  پيس３  در  ک７م   ”:ويل 

  
ستا  غل  فالنی  نفر   ” :  و  کوت  نو  ي３  ورته   وويل        پال  کتونکي  چي  پال

   ” .دئ 
  

زما  د   ”:      －ن６ونکئ  سمدستي  راغئ  غل  ي３  پيدا  ک７  او  ور  ته  وي３  ويل 
  دکان  ＇خه  دي  شيان  غال  ک７ي  دي  را  ي３  ک７ه  که  نه  حکومت  ته  عرض 

  ”.  کوم
  
－ن６ونکئ  راغئ  پال  .          غل  هم  و  ډار４د  او  د  －ن６ونکي  شيان  ي３  ور  ک７ه  

کله  چي  د  کالو  ＇＋تن  راغئ  چي  د  خپلو  .  کتونکي  ته  ي３  ＇ه پيس３  ور  ک７ې 
     ”وروره  ＇ه  غواړې ؟ ”:کالو  تپوس  وک７ي ،  －ن６ونکي  ورته  وويل 

  
    ”  زما  کالي  ＇رن／ه  سوه ؟ ”:       س７ي  ور  ته  وويل 

  
کالي  چي  مي  جوړ  ک７ه  نو  مي  خرڅ  ک７ه  نيمي  پيس３   ”:        －ن６ونکي  وويل 

  کي  )  مزدوري ( مي  پال  کتونکي  ته  ور  ک７ې  او  نيمي  ي３  ما  په  اجوره 
 ”      . و－رزول３

  
              ٢٥          



  ！ـــوکــــه
  

په  يوه  مسجد  کي  يو  مال  請احب  خلکو  .   مياشت  را  نژدې  کي８ي        د  روژې 
  :او  ترتيب  په  باره  کي  الر  ＊ودنه  کوي  او  داسي  وايي ته  د  روژې  د  ثواب  

  ” .  کله  چي  مو  د  روژې  مياشت  وليده  نو  په  دا  سبا  ورځ  به  روژه  و  نيسئ  ”
  

که  س７ی  د  :  است  دئ ،  د  ＄ان  سره  داسي  فکر  کوي پدې  من＃  کي  يو  س７ی  ن
روژې  مياشت  و  نه  ويني  نو  روژه  نه  ده  پر  فرض ،  لوړ  به  نه  －ورم ،  مياشت  

پدې  چل  د  ＇و  ور＄ي  ي３  .  به  نه  وينم  نو  د  روژې  د  نيولو  ＇خه  به  خالص  يم 
  .  له روژې  د  نيولو  ＇خه  ＄ان  خالص  وبا

  
پر  غاړه  ناست  دئ  چي  －وري  د  ويال３  په  اوبو  )  ول３ (      يوه  ورځ  د  ويال３ 

کي  ي３  ماشت  و  ليده ،  سر  ي３  و＊وراوه  او  بله  چاره  ي３  و  نه  ليده ،  ما＊ام  
  .    ي３  د  سبا  ور＄ي  د  روژې  نيت  وتاړه 

  
  

    او  اسالممانــاي
  

م／ر  د  عقايدو  د  علم  .   د  لغات  مانا  يقين  او  باور  درلودل  دي        د  ايمان 
په  خوله  وايي  او  په  زړه  کي  په  هغه  باور  او  له  مخي  دې  ته  وايي  چي  س７ی  

د  ) ص ( مومن  هغه  ＇وک  دئ  چي  هغه  ＇ه  چي  حضرت  محمد .  يقين  ولري 
  .  په  خوله  ووايي  او  په  زړه  باور  په  و  لري د  طرفه  راوړي  دي)  ج  ( خدای 
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     که  يو  ＇وک  په  خوله  د  اسالم  کلمه  و  وايي  او  په  زړه  کي  په  هغه  باور  
  .ونه  لري  نو  مومن  نه  دئ  او  منافق  بلل  کي８ي 

  
چي  س７ی  د  )  ني يع(   ياني .  تسليم５دل  دي )معنی (       د  اسالم  د  لغات  مانا

  .خدای  تعالی  و  امر  ته  تسليم  وي 
  

         
   

  په  خوله  اقرار  او  په  زړه  تصديق
  

       امنت  باهللا  و  مالئکته  و  کتبه  و  رسوله  واليوم االخر  و  لقدر  خيره  
  .و  شره  من اهللا  تعالی  والبعث  بعدالموت 

  
   :        د دې  مانا دا  ده  چي

  
     ايمان  مي  راوړئ  دئ  پر  اهللا پاک  او  پر   ماليکو  باندي  د  اهللا  پاک  او  پر  
کتابو  باندي  د  اهللا  پاک  او  پر  رسوالنو  باندي  د  اهللا  پاک او  پر  دې  چي  د  
قيامت  ورځ  سته  او  پر  دې  چي  خير  او  شر  ！وله  د  اهللا  پاک  په  قدرت  او  

د  قيامت  په  ورځ  د  خير  او  شر  د  راده  کي  دي  او  پر  دې  چي  پسله  مر－ه  ا
   .بيرته  راپا＇５ده  ستهحساب  د  پاره  

  
        د  مومن  مسلمان  عقيده  بايد  داسي  وي  چي  دغه  امنت  باهللا  په  خوله  

  .ووايي  او  په  زړه  باور  په  ولري  او  تصديق  ي３  ک７ي 
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       خدای  تعالی  هغه  ذات  دئ  چي  م％کي ،  اسمانونه ،  انسانان ،  حيوانان  ،  
！ول  موجودات  او  کاينات  ي３   پيدا  ک７ي  دي  او  هي＆  شريک  او   ساری  نه  

  .لري 
  

ماليکي  هي＆  کله  د  خدای  .  ماليکي  پيدا  ک７ي  دي )  ج ( خدای :       ماليکي 
د  ماليکو  د  جمل３  ＇خه  دغه  ＇لور  ماليکي  و  .   امر  ＇خه  سر  نه غ７وي د )  ج ( 

  :لولئ 
  

  :  عليه السالم   جبرائل حضرت ــ  ١     
  .  راوړل  وه فه  ي３  پيغمبرانو  ته  د  وحوچي  وظي      

  
  : حضرت  ميکائل  عليه السالم  ــ  ٢     
  .  مخلوقاتو  ته  د  روزي  رسول  ده  چي  وظيفه  ي３  د  خدای  تعالی  و     

  
  :حضرت  عزرائل  عليه السالم ــ  ٣    
   .   چي  وظيفه  ي３  د  خدای  تعالی  د  مخلوقاتو  روح  قبض  کول  ده    
  

  :حضرت  اسرافيل  عليه السالم  ــ  ٤    
ووهي  کله  چي  د  請ور  شپ５ل９  .    چي  وظيفه  ي３  د  請ور  شپ５ل９  ږغول  ده    

بيا  د  請ور  شپ５ل９  ووهي  د  ！ولو  مخلوقاتو  روحونه  قبض  کي８ي  او  کله  چي  
  .！ول  مخلوقات  بيرته  د  حساب  د  پاره   راژوندي  کي８ي 

  
    :  اسماني  کتابونه      

       موږ  ايمان  لرو  پر  ！ولو  هغو  کتابو  او  請حيفو  چي  د  حضرت  جبرائيل   
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له  طرفه  پر  پيغمبرانو  باندي  را  نازل  )  ج ( سالم  په  واسطه  د  خدای عليه ال
اول  請حيف３  مبارکي  چي  شم５ر  ي３  سل  دئ  او  بيا  کتابونه  چي  .  سوي  دي 

  :شم５ر  ي３  ＇لور  دئ  را  نازل  سوي  دي  لکه 
  

  .ي لس  請حيف３  پر  ادم  عليه السالم  را  نازلي  سوي  د ــ  ١     
  

  . عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي   پر  شيث ％وس  請حيف３پن ــ  ٢    
  
  .４رش  請حيف３  پر  ادريس  عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي  ــ  د٣   
  
  . ــ  لس  請حيف３  پر  ابراهيم  عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي ٤  
  
  .ه السالم  را  نازل  سوئ  دئ  ــ  لوم７ی  کتاب  زبور  دئ  چي  پر  داود  علي٥  
  
  . ــ  دوهم  کتاب  تورات  دئ  چي  پر  موسی  عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ٦  
  
  .عيسی  عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ ــ  دريم  کتاب  انجيل  دئ  چي  پر   ٧  

  
ا  نازل  سوئ  دئ  چي  پر  محمد عليه السالم  ر)  قران ( م  کتاب  فرقان ر＇ل ــ  ٨   

               .دئ 
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  اسالم  سوله  خو＊وي
  

د  )  ص (حضرت  محمد .        اسالم  د  ورور  －لوۍ ،  عدالت  او  امن  دين  دئ 
اسالم  پيغمبر  او  رهبر  دئ  چي  د  ډ４ر  کوچني  والي  ＇خه  په  ＊و  اعمالو 

د  غريبانو  سره  .  عداوت  خو＊ه  وه سوله  ي３  تر  جن，  او  .  مشهور  وو )  ک７و ( 
تر  جن，  )  ص (   چي  حضرت  محمد و  ＊يود  دې  د  پاره  چي  دا  .  ي３  ＊ه  کول 

  .  نو  ＊ه  به  دا  وي  چي  د  حديب３  د  سولي  قرارداد  و  لولو سوله  خو＊وله
  
  

  ي  قراردادــولــد  حديب３  د  س
  

 په  مکه  معظمه  کي  د  مخالفينو  د  السه  ډ４ر  ) ص (       کله  چي  حضرت  محمد 
مدين３   وپه  بلنه  او  غو＊تنه )  صارو ان( په  عذاب  سو  نو  ي３  د  مدين３  د  خلکو 

  .  و  ک７ )  کوچ ( شريفي  ته  هجرت 
  

 شم５ر  زيات  سو  نو  حضرت  محمد       کله  چي  په  مدينه  کي  د  مسلمانانو 
يات  شم５ر  مسلمانانو  سره  په  －６ه  و  غو＊تل  چي  د  حج  د  د  يو  ز)  ص ( 

خو  د  مک３  .  فريض３  د  ادا  کولو  د  پاره  و  مک３  شريفي  ته  سفر  وک７ي 
  .قريشو  مک３  شريفي  ته  د  ننوتلو  اجازه  نه  ور  کول 

   
  سو  محمد را  نژدې)  وخت  (        د  هجرت  په  شپ８م  کال  چي  د  حج  موسم 

هغه  کسان  چي  غواړي  له  ما  سره  حج  ته  والړ  ”: و  مسلمانانو  ته  وويل )  ص ( 
  د  حج  د  پاره  تياري  و  نيوله مسلمانانو   ١٤٠٠  ” . سي  ＄انونه  دي  چمتو  ک７ي 
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مک３  ته  نژدې  يو  ＄ای  ( کله  چي  حديب３ .  او  د  مک３  پر  لور  را  رهي  سوه 
ته  و  رس５دل ،  هلته  و  در４دل  او  يو  س７ی  ي３  د  مک３  مشرانو  ته  ور  )  ئ د

خو  هغو  دوی  ته  د  .  واستاوه  چي  دوی  ته  اجازه  ور  ک７ي  چي  حج  وک７ي 
 د  مسلمانانو  او  د  مک３  د  پدې  سبب  نو .  مک３  د  داخل５دو  اجازه  ور  نه  ک７ه 

دوی  په  حديبه  کي  ＇و  .  ر＄ي  بحث  او  خبري  و  سوې يشو  تر  من＃  ＇و  وقر
مسلمانانو  به  ويل  چي  د  دوی  شم５ر  اوس  ډ４ر  زيات  دئ  .  ور＄ي  تيري  ک７ې 

)  ص (   محمد تکوالی  سي  چي  د  مک３  د  قريشو  سره  جن，  وک７ي  م／ر  حضر
ای  کي  د  مسلمانانو  او  دوی  ته  د  جن，  کولو  اجازه  نه  ور  کول   ＇و  په  پ

قريشو  تر  من＃  د  سولي  يو  قرارداد  الس  ليک  سو  چي  د  حديب３  د  سولي  د  
  .  قرار  داد  په  نامه  يادي８ي 

  
بيا  جن，  نه  به  پدې  قراداد کي  دا   هم  ويل  سوي  وه  چي  دواړي  خواوي       

  دې  چي  حج  وکي  بيرته  مدين３  ته  والړ  دا  کال  دي  مسلمانان  ب５له.  سره  کوي 
سي ،  په  راتلونکي  کال  کي  دي  راسي  او  درې  ور＄ي  دي  په  مکه  کي  پاته  

سوله  تر  جن，  او  ج／７ې  ) ص ( دا  چي  د  حضرت  محمد .  سي  حج  دي  وک７ي
انان  پدې  خو＊ه  وه  دا  قرارداد  ي３  الس  ليک  ک７ ،  که  ＇ه  هم  ډ４ر  مسلم

  .قرارداد  راضي  نه  وه ＄که  چي  شرطونه  ي３  ډ４ر  سخت  وه 
  

        
  د  ماين３  مرګ

  
شکايت  ي３  ( شاکي  وو ＇خه        يو  س７ی  د  خپلي  ماين３  د  سخت  سلوک  

  ＊％ه  مي  خورا  بد  خويه  او ”:يوه   ورځ  ي３  يوه  مل／ري  ته  وويل ) .  کاوه 
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   ” . او  دا  دوه  کاله  کي８ي  چي  ناروغه  هم  ده  جنه، دهقهر 
  

بر  درته  راوړم  خوشاله  به  که  ي３  د  مرګ  خ ”: مل／ري  ي３  ورته  وويل      
  ” ؟س３
          

 يه ،  پدې  چي  که د دې  د  مرګ  واورم  د  ډيري  ”:        س７ي  ورته  وويل 
  ”.خوشال９  به  زه  م７  سم 

  
  
 
  

    اهميتد  ژبي
  

  ه  هر  زمان  په  کار  ده  ژبهـــه  هر  دم پـــــپ    
  ه  کار  ده  ژبهــــــــان  پـــــ  واړه  جهــــهد  هم                                                                   

  ره  خبريـــوي  ســــــا  کـــــا  اشنــــــا  اشنــــن    
  ژدې  کي８ي  خلک  ليريـــــرو  نــــــه  خبـــــپ                                                                   

  ه  وي  هومره  تورهــــــه  کار  نــــد  تورزن  پ    
  منظورهای  کي  وي  ــــلکه  ژبه  چي  هر  ＄                                                                  

  ه  کاغذ  دئ  که  قلمـــــــــه  کاتب  دئ  کـــک   
  دمت／ار  دي  دم  په  دمـــــول  د  ژبي  خــــــ！                                                                

  وتي  دئ  عزتمندــــــــانو  کي  تـــــه  مرغــــپ   
  ري  ک７ي  د  خوندــدې  چي  ＊３  خبــــــدا  پ                                                                
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  رطه  په  ژبه  کي  ضرور  ديـــــم／ر  دوه  ش
   ه  دواړه  ضروري  په  ＊ه  دستور  ديـــــدغ                                                                

  請حيح  کوي  خبري３  ــــــي  ＊ـــــاول  دا  چ
  ه  مثل  مرغلريـــــــي  پــــبري  ســــــي  خــــچ                                                              

  ه  بدو  دي  خوله  نه  خوزوي  خپلهــــل  پـــب     
             دازه  وي  لکه  تلهـــه  انـــــم  پـــــل  دي  ســـت                                                              

  ان  بال  سيــــــه  ＄ـــه  د  س７ي  پـــــــده  ژبـــــب    
  ７ي  چاپ５ر  کال  سيــــــــه  د  ســــــوږه  ژبـــــخ                                                             

  چي  کانديهر  س７ی  د  س７ي  توب  دعوې      
  ان  دي  پوه  کاندي  په  ډيرو  ژبو  بانديـــ＄                                                             

  ه  پوره  کي８يــــــــــه  مطلب  نــــوه  ژبـــه  يــــپ    
  ه  پوهي８يــــــ  له  سره  نکه  هو＊يار  وي  هم                                                              

  ي  کوالیــــــه  ســکه  حاکم  وي  غور  هي＆  ن   
  والیـــوهــــــــي  پـکه  عالم  وي  طالب  نه  س                                                               

  قش  د د４وال ــکه  نــــــي  لـــــــر  کـــــــه  سفـــــپ   
  ته  ب３  مجالـ３  طاقـــــــــ，  والړ  وي  بــــ－ن                                                               

   請چــــــي  پ＋تــــو  ژبـي  ته  حاجتاـــــخصو    
  ا  ساعتپ５ــــ（  وي  ډ４ــر  زياتي  له  حده  د                                                               

   وک７  پـــــــه  دا  شان  اســـــان  کالم” احمد     ”
  چي  پوهي８ي  پرې  کل  واړه  خاص  و  عام      
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  کيسه
  

       يوه  س７ي  غو＊تل  چي  پ５＂ئ  ژرندي  ته  يوسي ،  نو  ي３  خره  ته  ضرورت  
－اون６ی  چي  .  ور  و！کول ي３  )  ور ( راغئ  د  －اون６ي  د  کور  دروازه .  پيدا  ک７ 

  ” خيريت  دئ ،  کوم  شی  مو  په  کار  دئ ؟ ”:  راووت ،  پو＊تنه  ي３  ＄ني   وک７ه 

   ”. ستاسي  خر  غواړم  ژرندي  ته  پ５＂ئ  وړم!  هو ”:   س７ي  وويل      
  

ه  وه   －اون６ي  ال  دا  خبره  ن ” .زما  خر  په  کور  کي  نه  سته  ”: وويل        －اون６ي 
  .خال請ه  ک７ې  چي  خره  ناره  و  ک７ه 

 
  ” .هغه  دئ  په  کور  کي  دئ  ناره  ي３  و  ک７ه  ”:      س７ي  وو يل 

  
وروره  والړ  سه ،  ته  زما  هغ３  نه  من３  او  د  خره  هغ３  ”: －اون６ي  وويل       
 ”.من３ 

 
 
  
  

  －يدړه  او  ب０
  

وې  وه ،  يوه  ب０  ته چي  د  راز  راز  م５وو  ＇خه           يوه  －يدړه  چي  ډ４ره  وږې  س
ډک  وو ،  راغله   او  و  ي３  غو＊تل  چي  ب０  ته  ننوزي  او  د  م５وو  ＇خه  ي３  و  

  نو  د  ب０  تر  د４وال.  خو  د  ب０  ور  ت７لئ  او  د  ننوتلو  هي＆  الر  نه  وه .  خوري 
  

٣٤  



ب０  ته  د  ننوتلو  هي＆  الر  نه  .  ر  پيدا  ک７ي شاو  خوا  و  －رز４ده  ＇و  د  ننوتلو  ال
هلته  ي３  دومره  م５وې  و  خوړې  او  .  وه  خو  په  اخر  کي  تر  مورۍ  ور  ننوتله 

  .  اوبه  ي３  و  چي＋ل３  چي  نس  ي３  و  پ７س５د 
  

،  نو  هغ３  مورۍ  ته  ي３  و  غو＊تل  د  ب０  ＇خه  ووزي        کوم  وخت  چي  
－يدړه  .  د  دې  کبله  چي  نس  ي３  پ７س５دلئ  وو په  مورۍ  کي  بنده  سوه  .  ورغله

د  دې  پي＋ي  ＇خه  ډ４ره  خوا  شين３  سوه   او  فکر  ي３  و  ک７  چي  ＇ه  چاره  و  
په  پای  کي  ي３  له  ＄انه  سره  فيصله  و  ک７ه  چي  په  مورۍ  کي  پاته  .  سنجوي 

  .سي  او  د  نس  پاړسوب   ي３  ک＋يني سي تر  ＇و  بيرته  وږې  
  

        ＇ه   وخت  وروسته  ي３  د  نس  پاړسوب  ک＋５نوست  او  له  ب０  ＇خه  را  
د  روان５دو  په  وخت  کي  ي３  مخ  د  ب０  پر  لور  را  واړاوه  او  داسي  ي３  .  ووتله 

 دي  خوږې  دي ،  م５وې ته  ډ４ر  ＊ايسته  ي３ ،  !   اې  ＊کل３  ب２ه  ”:ورته  وويل 
خو  ما  ته  دي  کومه  －＂ه  و  نه  رس５ده ،  .  اوبه  دي  س７ې  او  خوندوري  دي 

  ”. ＄که  د  ننوتلو  په  وخت  کي  هم  وږې  وم  او  اوس  هم  وږې  در  ＇خه  ＄م 
 

            
  

  請داقت
  

وه  رود  پر  غاړه  را          د  امام  اعظم  يا  امام  ابو  حنيفه  پالر  يوه  ورځ  د  ي
سمدستي  ي３  الس   ور  .  رهي  وو  چي  د  رود  په  اوبو  کي  ي３  يوه  م２ه  وليده 

د  م３２  ＇خه  ي３  يوه  کوچن９  .  د  اوبو  ＇خه  را  و  ايستله وغزاوه  او  م２ه  ي３  
  ا  م２ه  خود  م３２  د  مزې  تر  کتلو  وروسته  ي３  فکر  و  ک７  چي  د.  ！و！ه  و  خوړه 
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نو  پدې  فکر  کي  سو  .  د  بل  چا  مال  دئ  او  ما  ته  ي３  د  خوړلو  اجازه  نه  سته 
د  .  پيدا  ک７ي  او  د  هغه  ＇خه  بخ＋نه  و  غواړي )  خاوند ( چي  د  م３２  ＇＋تن 

 رود  غاړه  ي３  را  واخيسته ،  ＇و  يوه  ب０  ته  را  ورس５د  چي  د  هغ３  م３２  په 
  .شان  م３２  لري 

  
        ”!  باغوانه ”:   ک７ه ４د  او  باغوان  ته  ي３  ور  ناره       د  ب０  په  دروازه  کي  و  در

 
 ” ＇وک  ي３  او  ＇ه  واي３ ؟”:  ب２وال  وويل      

 
 ”!  که  زحمت  نه  وي  يو  وار  دلته  راسه ”:  ده  ورته  وويل    
 

  او  د باغوان  ＇خه  ي３    ！وله  کيسه  ور  ته  و  ک７ه   باغوان  چي  راغئ ،  ده   
  .ه  و  ک７ي   ته  د  هغ３ م３２  د  خوړلو  بخ＋７ه  چي  دهکوهيله  

  
        ب２وال  چي  هم  يو  ډ４ر  هو＊يار  س７ی  وو ،  و  پوه５دئ  چي  دا  س７ی  نو  يو  

 خپله  لور  به  ده  ته  په  د  ＄ان  سره  ي３  فکر  وک７  چي .  ډ４ر  امانت  کار  س７ی  دئ 
  .  نکاح  ور  کوي 

  
 زه  پدې  شرط  تاته  بخ＋نه  کوم  چي  زما  لور  چي  په  ”: باغوان  وويل        

 ”.په  نکاح  و  من３ غوږو  ک２ه ،  په  ستر－و  ړنده  او  په  پ＋و  شو！ه  ده  
 
وله  ک７ې    دا  ＊％ه  قبکه.  س７ي  د  ＄ان  سره  فکر  وک７  چي  دا  ＇رن／ه  کار  سو  

  په  عذاب  وي  او  که  ي３  نه  ک７ې  قبوله  نو  د  خداي  په  نو  به  دي  ！وله  ژوند
اخر  ي３  فيصله  و  ک７ه  چي  خير  د  دې  دنيا  عذاب  .  ＇ه  واي３ به  حضور  کي  

.  د  و  ک７ې خو  به  ت５ر  سي ،  د دې  ＊％ي  سره  به  په  يو  شان  نه  په  يو  شان  ژون
  .نو  نا  چاره  سو  او  د  باغوان  لور  ي３  قبوله  ک７ه 
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      د  واده  په  شپه  چي  ي３  ＊％ه  و  ليده ،  －وري  چي  نه  ک２ه ،  نه  ړنده  او  
  .شو！ه  ده  بلکي  يوه  ډ４ره  ＊کل３  ＊％ه  ده 

  
ه  چي  تا  خو  ما  ته   ويلي        په  دا  سبا  ي３  د  نجل９  د  پالر  ＇خه  پو＊تنه  و ک７

  .دا  خو  داسي  نه  وه .  وه  چي  ستا  لور  هم  ک２ه ، هم  ړنده  او  هم  شو！ه  ده 
  

 دا  پدې  چي  زما  لور  د  نامحرمه  چا  اواز  نه  وو   ”:      خسور  ي３  ور  ته  وويل 
حرمه  چا  کره  تلل３  وه  اور４دلئ ،  نامحرمه  ＇وک  ي３  نه  وو  ليدلئ  او  نه  د  نام

＄که  مي  نو  غو＊تل  چي  يوه  دغسي  امانت  کاره  س７ي  ته  ي３  په  نکاح  ور  
  .ک７م 

  
  اختراع  او  کشف

  
      د  اختراع  د  لغات  مانا  داده  چي  که  يو  ＇وک  يو  داسي  شی  جوړ  يا  من＃  

)  برق ( اډيسن  چي  بر４＋نا   موجود  لکه   راوړي  چي  پخوا  تر  دې  نه  ووته 
  .ياني  پخوا  تر  دې  برق  هي＆  موجود  نه  وو .  ه اختراع  ک７ 

  
      کشف  دې  ته  وايي  چي  يو  ＇وک  يو  داسي  شی  پيدا  ک７ي  چي  پخوا  

د  امريکا د  لويي  وچي  پيدا  کول  چي  موجود  وو  خو  ＇وک  نه  وه  په  خبر  لکه  
  .  وه  اما د  نورو  لويو  وچو  خلکو  ته  نه  وه  ور  معلومه پخوا  موجوده

  
     په  ن７ۍ  کي  ډ４ر  داسي  انسانان  پيدا  سوي  دي  چي  هم５شه  ي３  غو＊تي  دي  

  خلکو  ته  د  خدمت  د  پاره  يا  کوم  شی  اختراع  او  يا  کشف  ک７ي  ＇وچي  
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خو  يو  شم５ر  انسانانو  بيا  د  .   واخلي انسانان  وک７ای  سي  د  هغه  ＇خه  －＂ه 
.  دغي  اختراع  يا  کشف  ＇خه  د  انسانانو  د  تباهي  د  پاره  کار  اخيستئ  دئ 

    چي  يو  مثال  ي３  د  الفر６４  نوبل  چي  يو  سوي６نی  مختريع  دئ  د  ډينامي
.    په  کار  لوي８ي س７کونو  د  جوړول  د  پارهاختراع  کول  دي  چي  د  الرو  او  

م／ر  ＄ينو  نورو  بيا  د  ده  دغه  اختراع  د  توپو  او  توپکونو  په  مرميو  کي  په  
  .کار  واچول  چي  د  انسانانو  د  تباهي  د  پاره  په  کار  لوي８ي 

         
       او  يا  د  اډيسون  د  برق  اختراع  ＇ومره  زموږ  او  ستاسي  انسانانو  

ت  را  حل  ک７ي  دي  حال  دا  چي  يو  شم５ر  نور  انسانان  بيا  په  بنديخانو  مشکال
کي  د  اقرار  کولو  د  پاره  د  بر４＋نا  جريان  د  بنديانو  السو  او  پ＋و  ته  ور  ايله  

  .  او  داسي  نور  نور .عذاب  سبب  کي８ي کوي  چي  دا  کار  پخپله  د  انسان  د  
  
  

  ８ي نه ت７لي کيد خلکو خول３
  يــــو ســــ７ی وو خــــــپله ＊％ه ورسره وه        

  دی پــــياده ＊％ه پر خره باندي سپره وه                                                                      
  د مــــ７５ه او دمـــــ５رمـــــني مــــرکــــــه وه        

  ＇ـــــه غيبت وو ＇ه 請فت کيسه توده وه                                                                       
  ＇ـــــــه له يو１و ＇ه له خوا＊ي په －يله وه        

                                                        ＇ه ي３ نوري  کيس３ ک７ې الره اوږده وه                   
   بـــاندي م５رمن وه ډ４ره －رانهپــــر س７ي        

  ７ئ نه سو له بيانهــ    يـــــوه ورځ يــــــ３ ست                                                                   
  چ５رتــــــه نــــاسته وه ！ول９ د ب５کارانو        

  ر تـــــــه يــــ３ سو پــــام د ظالمانوـــ    مساف                                                                   
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  ويـــــل －ــــــورئ دا ب３ شرمه ب３ غيرته        
  ي پر خره ناسته ده عورتهــدی پيـــاده ＄                                                                        

   نن／و خرابي８يدا وطــن بـــــه لــــــــه ب３        
  ه له قوم ＇خه شرمي８يـــنــــه لــــه خلکو ن                                                                        
  نـــــــه معلوم دئ ورتــــــه قدر د م７５ونو        
  م د پ５غورونوــــــــه بــــــ５ريـــــــ８ي د عالنـــ                                                                        
  د م５ـــــ７ه مقام کتــــــاب دئ ذکــــر ک７ئ        

  ران کي پ５ژندلئـــخدای پـــــخپله پــــــه ق                                                                        
   نن／ان ديکــموي دمـــــــ７و قـــــدر بـــ３        

  ومـــــــه دا ب３ پالره ناکسان ديـــدا ب３ ق                                                                        
  س７ي واور４ـــدې د ډلي سپکي سپوري        

  ې يو ＇و خبري نوريال تـــر غوږ ي３ سو                                                                         
  ويــــل ＊％ي تــــه پــــياده سه زه سپر８４م        

  ر８４مـددې خلــــکو لـــــه پــــ５غور ＇خه ب５                                                                         
  چي لــــه کلي ＇خه ووتـــو دبـــــانـــــدي        

  زه پيـــــــاده ＄م ته سپره له ما دوړانـدي                                                                         
  چي پــــياده ＊％ه روانه س７ی سپور سو        

  پــــــه يوه －７ي کي جوړ ورته پ５غور سو                                                                         
  ويل و－ورئ ظالم چي پر خره سپور دئ        

  په مزلو ي３ ＊％ه م７ه ک７ه مخ ي３ تور دئ                                                                        
  ج／ه ونـــــــه سور ي３ مخ دئ اوږې پلني        

  پـــــه م７انـــــه کـي کمزورئ تــــر م５رمني                                                                        
  مور او پـــالر دا خـــ５＂ور دئ نـــــازولـئ        

  پـــه خواري يـــ３ د لمر مخ نه دئ ليدلـئ                                                                        
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  مان ديدا لـــه خدايــــــه نه شرمي８ي ظـال       
  په بيابان کي －يدړان د کور زمريان دي                                                                         

  چي پـــه کور کي وي لوی سـوي نازولي        
   سـره ＄غليدوی سپـــاره ＊％ي پياده ور                                                                        
  هـــم５شه د بل پــــه الس پـه نس ماړه دي        

  نــه دجن， دي نه د نن， تـيار خواره دي                                                                       
  چـــي ســـــ７ي خبري واور４دې حيران سو        

  سمــدستي له خره را ک＋ته سو روان سو                                                                       
  خـــــر د مــــــــخه دوی تر شا وهل مزلونه        

  ه کم سي پ５غورونهـويــــل －وندي اوس ب                                                                      
  ـــه نه وه اخيستليال يــــــ３ شـــــــل قدمـــ        
  ـــه وه رس５ــــــدليـــال دکــــــلي مــن＃ تــــه ن                                                                      
  چــــي تـــر غوږ ي３ سول د خلکو اوازونه        

  و ريشخندونهـد هلــــکانـــــو د لـــــويـــــان                                                                     
  دا ســــ７ی او ＊ــــ％ه دواړه ل５ــــونيان دي        

  س３ روان ديــخــــر دمــــــخه دوی پياده پ                                                                    
  لئکـــــه پـــه پ＋و ي３ دئ دا اوږد مزل وه        
  ولئــــنــــــو يـــــــ３ خـــــر د ＇ــــه دپاره راني                                                                    

  پــــه خنـــــــدا يــــــــوه را ږغ ک７له ＄وانانو        
  ره هلکانو ـــــــــــه عـــــــالمـــــــه بـــــــ３ خبلــــ                                                                    
  دغـــــه خر يــــ３ هم ملـــــ／رئ هم رهبر دئ        
  پــــه د＊تــو کي الر ＊ودونکئ د سفر دئ                                                                    
  ه مله ديدوی لـــه خـــره ســــره روان ورسر        
  کـــه دا خــــر ور سره نه وي دوی ړانده دي                                                                   
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  هم مـــــــ７５ه هم ي３ م５رمن پر دې سال سول        
  م ＇خه سپاره د خره پر شا سوللــــــــه ناکا                                                                      

  بـــيا لـــه سره ي３ شروع خپلي کيس３ ک７ې        
  ور پــــه زړه يــــ３ تــيري تيري خاطرې ک７ې                                                                     

  ورپـــياد يـــــ３ کـــــ７ل د خلکو ريشخندونه        
               پــــــــر هر موړ باندي ＊کن％ل او پ５غورونه                                                        
  چي نــــــا＇اپـــــــه يــــوې ډلــــــي د ＄ـوانانو       
  ره بـــــ５کارانو ــــــــــ５خب                                                 لـــــــه عــــــــالمــــــــه بـ                    
  ويــل و－ــــــورئ دا ＇ــــونــــــــه ظـالمان دي      

  ــر يــــوه خــــره سـپاره دوه تــــنه لويان ديـــپـ                                                                   
  نــــه زړه ســــوی لـــــري دا خلـک نه زوري８ي     

                        نــــه لـــــه خدای نـــــه له عـذاب ＇خه ب５ري８ي                                             
  نـــــــه ي３ شـــــرم لــــــه مخلوقــــه د دنيا سته    

  زړه کي يـــــ３ ＇ه و４ره د عقبا ستهنـــــه پـــــه                                                                    
  کــــه هر ＇و ي３ ＄ان لــــه موږ ＇خه پردی دئ   
  کـــــه حيوان دئ ژبـــــه نــــــــه لري －ن／ی دئ                                                                        
  خــــو د خـــــدای لــــــه قهره هم ب５ره په کار ده  
  يــــــوه ورځ د ！ــــولــــو خلکو －ـــور ته الر ده                                                                  

  پــر حيــــــوان باندي چا اي＋ئ دومره بار دئ   
   په کار دئ  خدای تــــه و－ورئ يو ＇ه انصاف                                                                
  پــــه قيـــامت بـــــه راژوندی دغه حيوان سي  
  دستي بـــــــه د خاونــــد پر لور روان سيــ  سم                                                                
  دی به ＄غلي خر به ج， ور باندي سپور وي   
  ７ي مخ به ي３ تور ويــپــــه اوږو بــــه ســـــا ش                                                                   
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  لــــه م５ـــــ７ه لـــــه ＊％ي ورکــــه سولــــــه الره     
  هم لـــــه خره هم لـــــــه سفره ســـــــوه بـــــ５زارــه                                                                  
  م５ــــ７ه بـــــيا پــــه پ＋و روان ＊％ه سپره سوه    
  غه نــــــوې نـــــنداره سوهـبـــــيا لـــــه ســـــره ه                                                                  
  دروازې د ＊ــــار بــــنديــــــ８ي پـــــــــه قلفونو    
  ＇وک تــــــ７الی نـــــــه سي خولـــ３ د عالمونو                                                                  

                                                                                                                                                                          
  

  )جهاني(                                                                                                                                                                            
  
  

 請ابون
  

و شی يا کالی  چي خيرن ني ييا. و د پاکوپر４ولو سره مرسته کوي   請ابون د شيان
  .وي په اوبو سره د 請ابون په مرسته پاکي８ي
 تودو ر ور کوي او ＄يني 請ابونونه بيا په   ＄يني 請ابونونه په يخو اوبو کي هم کا

دمخه تر دې چي 請ابون . اوبو کي ＊ه کار ور کوي او کالی يا لو＊ی ＊ه پاکوي
ه ميده کول او په اوبو کي اختراع سي نو انسانانو يو ډول بو！ي وچول او بيا ي３ هغ

دمثال په تو－ه دغه بو！ی په  . ي３ اچول او خپل کالي ي３ په هغو باندي پر４ولل
. په نامه يادي８ي چي تر اوسه هم ورنه －＂ه اخستل کي８ي) برو＄ي ( افغانستان کي د 

  .تر اوسه پوري د تبرک د پاره په برو＄ه م７ي ته غسل ور کوي 
  :    請ابون ＇و ډوله دئ لکه

  د ＄ان پر４ولو 請ابون   
     د کالو پر４ولو 請ابون
     د لو＊و پر４ولو 請ابون

٤٢  



  .    اوس په ن７ۍ کي د هر ＇ه د پاکولو دپاره ډول، ډول 請ابونونه جوړ سوي دي
  :    د ＄ان پر４ولو 請ابون

    په پخوا کي چي په افغانستان کي 請ابون نه وو نو خلکو چي به ＄ان پر４ولئ 
او کله چي به ي３ م７ی پر４وله نو به ي３ د برو＄ي . ر اچول３يوازي به ي３ اوبه په کا

＇خه کار اخيسته م／ر کله چي 請ابون وپ５ژندل سو نو  دغه برو＄ي په افغاني دود 
کي خپل ＄ای 請ابون ته پرې نه ＊ود او تر اوسه پوري م７ی د غسل ورکولو په 

ه د＄ان وخت کي په برو＄ه مين％ي او حتی دلته په سوي６ن کي ال هم چا او چا برو＄
کوم 請ابون چي د ＄ان . خلک برو＄ي ته د تبرک په ستر－ه －وري. سره راوړې ده

請ابون وو چي ډ４ر ＊ه ) خوشبويي ( پر４ولو دپاره پيدا سو دغه ＊ه بوی ورکونکئ 
خلکو چي به دغه . بوی به ي３ ور کاوه او په يوه ＊کلي کاغذ کي به ي３ پ５چلئ وو

بوخچه کي د په  غذ به ي３ د کالو 請ابون په 請ابوندان９ کي ک＋５＋ود نو هغه کا
 په دا وروستيو وختو  . ور کي  بوی  ＊ه کالو  ته  کالو په من＃ کي ک＋５＋ود چي 

  .   کي په  افغانستان کي هم دغه 請ابون په کندوز کي په يوه فابريکه کي جوړ４ده
  :    د کالو پر４ولو 請ابون

کوم   په کار اچاوه    په افغانستان کي پخوا يوازي او يوازي هغه 請ابون خلکو
دا 請ابون ي３ . په تودو اوبو کي به ي３ کار کاوه او د تودو اوبو 請ابون ي３ بالهچي  

  : په خپله په افغانستان کي جوړاوه او په دا ډول
   اشخار به ي３ چي د ډبري په شان مواد وه په اوبو کي خيشته ک７ه او اوبه چي به 

بيا به .  واچول３ او وبه ي３ ايشول３ي３ ＄اللي سوې نو به ي３ په يوه لوی د４， کي
پک＋ي واچوله او وبه ي３ ايشول ) غوړي ( ي３ د پسه، غوايي، اوښ او وزو واز－ه 

تر ＇و چي 請ابون به پوخ سو نو وروسته به ي３ د حوض په شان په يوه ＄ای کي 
کله چي به وچ سو نو بيا به ي３ په لويو لويو چ７و پرې ک７ او په . توی ک７ ＇و وچ سي

  . به ي３ خر＇اوهدکانو کي
   کله چي به کوم پسه يا غويی پخپله م７ سو نو غو＊ه به ي３ د خوړلو نه وه ＄که 

  مرداره وه نو هغه به ي３ د غو＊و او ه６وکو سره د 請ابون د４， ته ور اچاوه ＇و د 
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  . هغه ＇خه هم 請ابون جوړ سي
ې    ددغه 請ابون ＇خه چي به تر استعمال وروسته کوچن９ کوچن９ ！و！３ پاته سو

هغه به بيا ＊％و د نورو شيانو سره －６ول３ او د چايو په پيالو کي به ي３ يخی کول３ 
  .  د مخ د پاکولو د پاره په کار وړهبه  او ＊％و 

   تر دې وروسته بيا د س７و اوبو 請ابون من＃ ته راغئ چي په کندوز او هلمند کي 
  . ي３ فابريک３ وې

  :    د لو＊و پر４ولو 請ابون
خلکو لو＊ي په ايرو، ري／و . د لو＊و پر４ولو 請ابون پخوا نه وو   په افغانستان کي 
بختوري ＊％ي به نو د لو＊و پر４ولو دپاره تودې اوبه درلودې . او وچه تورۍ پر４وله

＇ه نا ＇ه د４رش کاله پخوا يو . کنه نو هغه يخي اوبه او هغه ر４， او ايرې به وې
لو＊و د پر４ولو په ډول شين رن／ه 請ابون په بازارو کي پيدا سو چي خلکو به د 

  . وخت کي کار ＄يني اخيسته
  
  

  ناکامي  د  ارادې  له  مخه  ت＋تي
  

  و  خطر  نشتهخوف  ي  هي＆  ــپه  کلک  عزم  ک    
  ر  نشتهـــــــرکت  د  هنــــــــو  بــــــزمـــــــ３  عــــــد  ب                                                           

  ه  بال  د  عزم  請يادي  کاــــــــــا＊ه  پـــــــاز  بـــــــب    
  ي  د  ！پوس  بال  و  پر  نشتهـــــه  چـــــي  نــــــهس                                                          

  قصد  موندلی  کي８يـــــــره  مـــــــه  طلب  ســـــــــپ    
  ديث  دئ  پک＋ي  هي＆  لر  و  بر  نشتهـــــــــدا  ح                                                          

  ر  السه  کي８ي  خوشال  واييـــــــو！و  تـــــه  غـــــپ    
  ل  چي  په  درياب  ک＋ي  －وهر  نشتهــــا  ويــــچ                                                          
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  ه  رن／ه  کلک  عزم  په  کار  دئــــون  پــــد  مجن    
    ＊ه  بشر  نشتهــل  لـــکه  ليلیي  بــــه  چــــــــــــــن                                                          

  خه  ت＋تيـــــــــه  مـــــــــي  د  ارادې  لـــــــاکامــــــن    
  تاب  د  ستوري  هي＆  په  مخ  کي  د  لمر  نشته                                                           

  کل  کله  اساني８يــــــه  مشـــــــو＊＋ــــــــ３  کـــــــب    
  ７لئ  هي＆  ور  نشتهـــــــــــچي  کلي  وي  کلک  ت                                                           

  ک  ！انکونه  ډ４ر  ويــــکه  هر  ＇و  توپ  و  توپ    
  ه  ميدان  کي  ظفر  نشتهــــــه  پـــــزمـــــله  عــــــب５                                                           

  ه  يمــــــــــــ＋تلئ  ＊ــــــه  اراده  غــــــــخپلـــــــزه   پ    
  ه  سر  نشتهــــــ＇ه  حاجت  که  زغره  خول  مي  پ                                                           

  کل３  وسله  دهــــــو  ډول  و  ډال  ＊ــــــردانــــــد  م    
  نشته                                                           خـــو بـــ３  عـــــزمه  ي３  د  غــــو＇ي  جوهر  

  عزم  و  همت  دئ ” اخالص  ”د  پ＋تون  －ا１ه  
  چـــــا  ويـــــــل  چــــــي  د  مـــــردانــــو  ز４ور  نشته

  
  پ５＋ه

  
       يو  س７ی  پر  اس  سپور  وو  پوله  ي３  خوړل ،  د  ډ４ر  ت５ز  باد  له  امله  ي３  

 بل  س７ی  چي  پر  هغه  الر  يو .  پوله  باد  وړل  او  خول３  ته  ي３  هي＆  نه  رس５ده 
 ”＇ه  شی  خورې ؟!   وروره ”: ت５ر４ده پو＊تنه  ي３  ＄ني  وک７ه 

  
 ”. که  دا  باد  وو  －وا  هي＆ ”:        د  اس  سپاره  ورته  وويل 
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  د  اسالم  پن％ه  بناوي
  

ين          د  اسالم  مبارک  دين  چي  يو  مقدس  او  د  اسماني  اديانو  وروستی  د
دئ  د  بشريت  د  ډ４ر  لوړ  او  ＊ه  شخصيت  حضرت  محمد  مصطفی  په  واسطه  

  :د  انسانانو  د  الر  ＊ووني  د  پاره  پدې  ډول  ابالغ  سوئ  دئ  
  

  :بنی االسالم  علی  خمس           
  .و  اقام الصلواه . هللا  و  ان  محمد  رسول  اهللا ا  شهاده  ان  ال اله  اال       

  .والصوم  رمضان .  والحج .  واتا الزکوه 
  

  :         د  پورتني  حديث  شريف  مانا  دا  ده 
  . ،  حج  او  روژه اتپاکه  کلمه ،  لمون＃ ،  زک:           اسالم  پن％ه  بناوي  لري  لکه 

  
    )ال اله  اال  اهللا  محمد  رسول  اهللا ( پاکه  کلمه  :         لوم７ی 

انا  ي３  داده  چي  ب５له  دغه  خدايه  ＇خه  بل  خدای  نشته  کوم  چي  حضرت         م
  .دغه  کلمه  اسالم  ته  داخل５ده  ياني  عقيده  ده .   ي３  رسول  دئ)ص ( محمد 

  
لمون＃   هغه  جسماني  عبادت  دئ  چي  پاک  خدای  پر  مسلمانانو  :       دوهم 

  لکه  فرض  ک７ئ  دئپر  ！اکلو  وختو    پن％ه  واره  باندي  په  يوه  شپه  او  ورځ  کي
  .سهار ،  ماپ＋ين ،  مازدي／ر ،  ما＊ام  او  ماخوستن 

  
فرض  هغه  ک７ه  دي  چي  خدای  تعالی  پر  خپلو  بنده  －انو  امر  ک７ئ  :       يادونه 

    ک７ي  وي  او  يا)ص (   چي  حضرت  محمد او  سنت  هغه  ک７ه  دي.  دئ 
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  .خپل  امت  ته  ويلي  وي ي３ 
  

د  د  جمع３  :         ب５له  دغه  پن％ه  وخته  لمون＃  ＇خه  نور  لمون％ونه  هم  سته  لکه 
لمون＃ ،  د  اختر  لمون＃ ،  د  تراويح  لمون＃ ،  د  جنازې  لمون＃   او  د  ور＄ي  

  .تهجد  لمون＃  او  نور 
  

 ډ４ر  خو＊وي  نو ＄که  بايد  س７ی  اودس  ) پاکي (       ＇رن／ه  چي  اسالم  نظافت 
  .ولري  او  بيا  لمون＃  وک７ي 

  
      پدغه  الندي  ايت  شريف  کي  راغلي  دي  چي  خدای  تعالی  توبه  کوونکي ،  

  .او  ستره  کسان  خو＊وي ستره  او  پاک  
  

  .ان  اهللا  يحب  التوابين  و  يحب  المطهرين      
      

  حديث  شريف  کي  راغلي  دي  چي  نظافت  او  ستره  －ي  د       پدغه  الندي
  .ايمان  د  اثارو  ＇خه  دي 

  .النظافه  من االيمان     
         

روژه  چي  د  اسالم  د  پن％و  بناوو  ＇خه  يوه  بنا  ده ،  پر  هر  مسلمان  :       دريم 
  .چي  جوړ ،  بالغ  او  مقيم  وي  فرض  ده 

  
هر  شته  من   زکات  د  اسالم  د  پن％و  بناوو  ＇خه  يوه  بنا  ده ،  پر:       ＇لرم 

مسلمان  فرض  دئ  چي  و  غريبانو  ته  په  يوه  معينه  اندازه  پيس３  يا  غله  ور  
  .پر  مال  باندي  هم  زکات  فرض  دئ   او  مال  پر  دوه  ډوله  دئ .  ک７ي 
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دي  پيس３  او  د  تجارت  مالونه ،  پسونه ،  غوايي   او  لکه  سره  زر ،  نق ــ  ١    
د  دغو  شيانو  زکات  د  دغو  شيانو  د  ارزش  ＇لو４＋تمه  روپي  ده  ياني  .  او＊ان 

  .دوه  نيم  فيصده 
  
.  غل３ ،  م５وې  ياني  ！ول  کرل  سوي  شيان  چي  زکات  ي３  لسمه  برخه  دئ ــ  ٢  

  . سوئ  دئ   کال  تر  روژې  د  مخه  فرض  زکات  د  هجرت  په  دوهم
  

حج  هم  د  مسلمان９  د  بناوو  ＇خه  يوه  بنا  ده ،  پر  هر  شته  من  :       پن％م 
  .مسلمان  په  ژوند  کي  يو  وار  فرض  دئ 

  
.        د  حج  مراسم  ب５له  احرام  ＇خه  نور  ！وله  په  مکه  شريفه  کي  پر  ＄ای  کي８ي 

.    احرام  دئ  چي  مک３  شريفي  ته  تر  ننوتلو  دمخه  به  ال  س７ي  وهلئ  وي يوازي
د  نارينه  احرام  تقريبا  پن％ه  متره  سپين  ！کر  دئ  چي  پر  دوو  مساوي  برخو  
و４شل  سوئ  وي ،  يوه  برخه  ي３  لون，  او  بله  برخه  ي３  د  اوږو  د  پاسه  پر  

کالي  او  د  سر  يو  سپين  د  ＊％و  د  پاره  احرام   سپين  .  ＄ان  را  پ５چلئ  وي 
  .دسمال  وي 

        د  مک３  شريفي  طواف  کول ، د  請فا  او  مروا  د  غرو  تر  من＃  تلل  او  
را  تلل ،  د  اختر  په  درو  ور＄و  کي  د  شيطانانو  ويشتل  او  د  مدين３   منورې  

  .  کول  و د  مدين３  زيارت  کول  ديپه  حرم  کي  ＇لو４＋ت  لمون％ه
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  دا  ته  او  دا  دي  د４，
 وويل  چي   ي３        يوه  س７ي  يوه  ورځ  کور  ته  غو＊ي  راوړې  او  م５رمني  ته 

    .پخ３  ي３  ک７ي 
  

 ”.موږ  د４，  نه  لرو  چي  دغه  غو＊ي  پک＋ي  پخ３  ک７م ”:      م５رمني  ي３  وويل 

＊ي  ي３  پخ３   غو.   ديوه  －اون６ي  د  کور  ＇خه  ي３  يو  د４，  راوړ س７ی  والړئ    
 ＊ه  خوند  ي３  ＄ني   －اون６ی  ي３  هم  راغئ د  دوی  سره  ي３ ډوډۍ  وخوړه ک７ې 

  د  خوړلو.  پدا  سبا ورځ  ي３  نوري  غو＊ي  راوړې  او  پخ３  ي３  ک７ې .  واخيست 
  بيا  د دوی  سره  غو＊تل  ي３  چي  نن  مالک  هم  راغئ  او په  وخت  کي  د  د４，  
 خيريت  خو  ”:د  کور  خاوند  پو＊تنه  ＄ني  وک７ه  چي  .  په  －６ه  ډوډۍ  وخوري

  ”     دئ  چي  ته  هره  ورځ  را＄３  او  زموږ  سره  يو  ＄ای  ډوډۍ  خورې ؟
    

  ”.ما  تاسي  ته  د４，  در  ک７ئ  دئ ”:        د  د４，  خاوند  ورته  وويل 
  

    د  کور  خاوند  د４，  د  غو＊و  سره  د  سرای  مابين  ته  ور  و  غور＄اوه  او  د  
 دا  ته  او  دا  دي  د４， ،  وړه  ي３ چي  بيا  را  نه  ”:د４，  مالک  ته  ي３  و  ويل 

    ”. س３
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٩  



  رچل  ＄وانهود  م
  
  وک  ي３  چي  －ول９  اوروې  ــه  دا  ＇ــــ＄وان   
  ا  پر  کليـــــــابـــــــکه  او  د  بــــــل  نيـــد  خپ   
  راته  ديــــديره  کي  دي  خپلوان  پـــــدې  ه   
  ＇وک  ي３  پرون  ＇وک  ي３  پخوا  ويشتلي   

  يلونو  ډکيـــــــــ９  د  امــــــــاړ－ــــــــيا  غــــــب                                                                    
  ＂ونو  درن３ــــــــــه  راکـــــ  دي  اوږې  لايـــــــب                                                                    
  رچل  ته  دروم３و８ي  مـــــاړ  تــيا  د  اهـــــــب                                                                     

  يا  دي  پر  ست７ي  مخ  را  ماتي  خول３ـــــــــب                                                                     
  ر  لوړو  ＇وکو  －رزېاز  پـــــــــيا  لکه  بـــــــــب   
  ستر－ي  سرې  نيوليته  يدان  ـــــم  يا  ديـــب   

   به  مرم９  اوروې   پــــــر  کــــــومــــــو  م％کو 
  وان９  دي  په  قسمت  ليکليــــــومي  ＄ـــــک   
  ي  ته  پر  ماشه  －وته  اي８دېـــــــــــته  چــــــدل                                                                  

  ه  اورونه  زي８يـــــکي  نــــــه  م％ــــــلته  لــــــه                                                                   
  اران  له  وهمهـــــــيو  د  بــــــولـــــــتا  د  －ــــــس                                                                   
                          و  غو！９  نه  سپ７ي８يــتونــــــ  د＊رــــــاوس  پ                                                                  

  شتي  جنازې  را  پا＇يـــــــويــري  لـــــــه  هـــــل   
  لی  کور  اخيستئــــــــغو  کـــــــ  چير－ـــــــد  م   
  ل／و  باندي  دودونه  －رزيــــو  جـــــر  شنـــــــپ   
   سوې   کابل  اور  اخيستئه  خبرـــــــوانــــــ＄   
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  وانه  مه  اوروهـــــــــاره  ＄ـــــــدای  د  پــــــــد  خ                                                                
  ر  م５نه  سره  اورونهــــــــــا  پـــــــپل  ابـــــــــد  خ                                                                

  ８ده  وراره  دي  د  اب９  په  غ８５  کيـــــر４ـــــــــپ                                                                
                           وبونهـــــــوم  خــــــاشـــــــرم  او  مــــــني  －ـــــووي                                                                

  ي  بيا  دا  سو＄５دلي  د＊تيـ８ده  چــــــــر４ــــــــپ   
  لونه  راوړيــــــــه  －ـــــــ２و  تــــــــــلو  ＇ـغـــــ５د  پ   
  اندو  ست７ي  سوي  کو＇３ـه  ســــــــم  لــــــــد  غ   

  ونه  راوړيـــــــه  ډولـــــــو  تـــــــ２ونـــــــيا   اتــــــب    
  ي  بيا  د شنه  اسمان  پر  لمنــ８ده  چــــــــر４ــــــپ                                                               

  ه  ستوري  ام５لونه  راوړيـــ９  تـــــوږمـــــــــسپ                                                               
  غم３  وي＋ي  ک７يـــــــاب  نــــــــيا  د  ادم  ربــــــب                                                               

  ه  تعبيرونه  راوړيـــــــــوب  تـــــــيني  خـــــــد  م                                                               
  يه  ＄وانهــــــ７５نــــــــلم  مـــــــــــال  دي  واخـــــــــــــب   
  ورچل  دا  د  خونيانو  ＄ال９ـ８ده  مــــــــر４ـــــــــــپ   
  بر  قاتالنــتا  د  ！ـــــــــالر  ســـــــ د  پتا ــــــــدا  س   
  و  ！ول９ــــــارانـــــــــو！مــــــــو  لــــــزنــــــــدا  د  ره   

  ليمانو  زړونهــــــــــادۍ  د  غـــــــــتا  د  ＊ــــــــــس                                                             
  دي  نه  س７ي８يـــــــانـــــــيو  بــــــــباهـــــــــه  تــــــــپ                                                             

  اسو  لوی  سويـــر  کــــــــو  پـــــــرديـــــــــدا  د  پ                                                             
  ه  وينو  نه  م７ي８يـــــه  پــــــ５／انــــــــوږ  بــــــــــزم                                                             

  ５ونيـره  کي  د  قدرت  لــ８ده  چي  ســــــــــر４ــــــپ   
  نو  خيرن  السونهــــــــه  ويـــــــــــ５／انــــــــه  بـــــــــپ   
    －ول９  مه  اوروهلهـــــورچـــــــــه  مـــــــــه  لـــــــــــت   
                                                                                     م  کاږه  بــر４تونهــــــه  واري  دي  ســــــــــوانــــــــــ＄ 

  )جهاني (                                                                                                 
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  چا  ته  په  سپکه  ستر－ه  مه  －ورئ
  

د .  مخلوق  دي )  ج ( ！ول  انسانان  يو  ډول  پيدا  سوي  دي  او  د  يوه  خدای        
فرق  نه  لري   که  ＄يني  عارضي  تفاوتونه  موجود  .  ！ولو  د  وينو  رن，  سور  دئ 

ا  فرقونه  د  انسانانو  د  وينو  رن，  او  د  انسانيت  جوهر  نشي  خو  د.  وي 
ب６ايي  يا  غربت  ،  لوړوالئ  يا  ！ي＂والئ ،  تن／سه  يا  استراحت  پر  .  بدلوالی 

خو  حقيقي  انسان  هغه  دئ  چي  په  ب６ايي ،  لوړوالي   .  انسانانو  را＄ي  او  ＄ي 
سي  چي  ＄ان  ورک  ک７ي  او  هر  ＇وک  تر  ＄ان  او  استراحت  دومره  مغروره  نه  

 او  نه  په  تن／سه  او  ک＋ته  و بولي  او  يا  هر  چا  ته  په  سپکه  ستر－ه  و－وري 
غربت  کي  دومره  کمزورئ  سي  چي  خپل  ＄ان  بايلوي  او  د  ژوندون  د  مجادل３  

  .په  ډ－ر  کي  وارخطا  او  ژړه  غونئ  و  در８４ي 
  

 که  ته  غريب  نه  ي３  او  د  ډيرو  م％کو ،  باغو  او  پيسو  خاوند  ي３ ،  نو  دا       
بايد  د  دې  باعث   نه  سي  چي  غريبانو ،  ب３  م％کو  او  ب３  پيسو  خلکو  ته  په  

  ....سپکه  ستر－ه  و－ورې
  

دا  بلکي  د         دا  م％کي  او  باغونه  په  دغو  غريبانو  ودان  دي ،  نه  يوازي  
  .！ول  جهان  په  وداني  کي  لوی  الس  لري 

  
       که  ＇ه  هم  پخپله  يوه  جون／７ه  نه  لري  خو  د  دوی  په  الس  ډ４ر  لوی  کورونه  

ونه  هم  نه  لري  چي  تر  سيوري  الندي  ي３  جوړ  سوي  دي ،  که  د  ＄ان  د  پاره  
د  دوی  .    دوی  په  زيار  او  زحمت  سمسور  دي ک＋５ني ،  خو  ډ４ر  لوی  باغونه  د

نو  مه  －وره  خ＂／ر ،  .  دا  زيار  د  قدر  وړ  دئ  او د السو  ت２اکي  ي３  مرغلري  دي 
  !کار－ر   او  بز－ر  ته  په  سپکه  ستر－ه  مه  －وره 
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  .       هر  مشروع  کسب  مبارک  دئ  او  هر  کاسب  د  خدای  دوست  دئ 
  

  
  وره  دعاغ

  
شپه  .        يووه  شپه  مي  په  يوه  کو！ه  کي  د  يوه  نا  اشنا  مسافر  سره  شپه  سوه 

چي  پخه  سوه  خپلو  چرتونو  د  خوبه  را  وي（  ک７م ،  ＇ه  اواز  مي  تر  غوږ  سو ،  
  دا  چي  غوږ  مي  و  نيوئ ،  د  کو！３  د  －وټ  نه  مي  د  نا  اشنا  مسافر  له  خول３

  :دعا  تر  غوږ  سوه 
  

  :خدايه  قوت  راک３  چي ”      
  .      چ５رته  تياره  وي ، هلته  ر１ا  راولم 

  .      چ５رته  ظلم  وي ، هلته  عدل  او  انصاف  راولم 
        چ５رته  غم  وي ،  هلته  ＊ادي  او  خو＊ي  راولم ،

  .ک７م        چ５رته  نا  اميدي  وي ،  هلته  اميد  پيدا  
  .       چ５رته  نفاق  وي ،  هلته  اتفاق  راولم 

  .       چ５رته  کرکه  او  کينه  وي ،  هلته  مينه  او  محبت  راولم 
       ما  ته  د  هغه  چا  سره  د  مرستي  قوت  او  توان  راک７ې  چي  مال  ت７  او  

    ”. مرستيال  نه  لري 
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  دعـــــــا
  

  ر  موږ  ر１ا  ک７هـــــــ  توري  تيارې  پخدايه  دا   
    ک７هل  پر  موږ  سباـــو  ＄ـــــدغه  توره  شپه  ي                                                                

  وري  ل７ي  چي  خورې  ديــــپر  اسمان  مو  ت   
  ه  دغو  وري％و  امان  راک７هـــــــه  لــــــخدايه  ت                                                                

    سره  يو  ＄ای  سيايـدا  خواره  واره  چي  ب   
  دا  هسي  فضــا  ک７هــپه  هيواد  ک＋ي  مو  پي                                                                

  ستئن  پر  سر  اخيــمرګ  او  ژوبلي  مو  وط   
  ن  کي  را  پيدا  ک７هــسوله ييز  ژوند  مو  وط                                                                
  وي  انسانان  وژنيـــــــورونه  ورانــــــي  کـــــچ   

  ه  پوپنا  ک７هـــــــــشريت  تـــــــمن  د  بــــــدا  د＊                                                                
  چي  د  نورو  په  نيستي  کي  هستي  غواړي   

  ر  ＄ان  باندي  مين  خدايه  رسوا  ک７هــــــدا  پ                                                                
  اک  حبيب  سپ５）لي  مخ ته  －ورهــــد  خپل  پ   
  له  مرګ  ژوبلي  ＄يني  خال請ه  مو  دنيا  ک７ه                                                               

  د  غـــــــروال  پر  وطن  سرې  سکرو！ي  اوري
  لــــــــــــه  دې  اوره  په  امان  د＊تي  ب５ديا  ک７ه
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  ＊３  مشورې
  

  د  مشورې  د  پاره  ورغئ        يو  س７ی  په  سفر  روان５ده ،  يوه  هو＊يار  س７ي  ته
  د  چا  ＇خه  ＄ان  وساتم ؟چي  د  چا  سره  مل／رتيا  وک７م  او  

 ”:هو＊يار  س７ي  ورته  وويل 

 ”! د  اتو  کسانو  ＇خه  ＄ان  ساته       
 

  . ــ چي  احسان  دي  نه  مني ١     
  .３  ＄ايه  قهر  ور＄ي  ــ  چي  ب٢      

  . پروا  وي  ــ  چي  اخرت  ته  ب３ ٣     
  . ــ  چي  ！，  او  غولوونکئ  وي ٤     
  . ــ  چي  حوسي  او  حر請ناک  وي ٥     
  . ــ  چي  درواغجن  وي  ٦     
   . ــ  چي  ب３  حيا  وي ٧     

  .چي  بد  －ومانه  وي  ــ ٨      
  

  :او  د  دغسي  اتو  کسانو  په  ل＂ه  کي  اوسه 
  

  .ي  مني ＊ه  د ــ چي  نيکي  او  1     
  .چي  په  سختي  کي  دي  د  اشنايي  ＇خه  الس  نه  اخلي ــ  ٢     
  . ــ  چي  وينا  او  ک７ه  ي３  دواړه  ＊ه  وي ٣     
  . ــ  چي  ب３  کبره  وي ٤     
  .ــ  چي  عقل  ي３  تر  قهر  ډ４ر  وي  ٥    
 . ــ  چي  ب３  تمي  وي ٦    
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  . ــ  چي  با  ادبه  وي ٧    
       . ــ  چي  د  ن５کانو  مل／رئ  وي ٨    

    
  

  ＊ه  م５رمن
  

        يوه  س７ي  يو  سپين  ږيری  او  بوډا  س７ی  په  شا  ډاکتر  ته  د  معالج３  د  
  دا  پالر  دي  د  ＇و  ”: ډاکتر  د  روغ  س７ي  ＇خه  پو＊تنه  وک７ه  چي .  پاره  راوړ 

  کالو 
 ” دئ ؟ 

 
  ډاکتر  په  ”.  دا  مي  پالر  نه  دئ  دا  مي  زوی  دئ ”:  وويل   روغ  س７ي  ورته     

داسي  سپين   او  زوی  دي    ته  ولي  داسي  ＄وان  ي３ ”: ډ４ر تعجب  و  پو＊ته  چي 
  ”ږيری  او  بوډا  دئ؟

  
 دا  ＄که  چي  زه  په  کور  ک＋ي  يوه  ن５ک  ”: روغ  س７ي  جواب  ور  ک７          

ه  پوه ،  کاري／ره  او  ډ４ره  خوشاله  م５رمن  لرم ،  کله  چي  د  کور  کرداره ، په  ژب
＇خه  د  باندي  يم  نو  په  ډ４ر  ډاډه  او  قوي  زړه  کار  کوم  او  کله  چي  په  کور  

خو  د  .  ،  د  دې  په  خندا  ！وله  ست７يا  او  غمونه  را  ＇خه  ليري  کي８ي کي  يم 
   ني  د  دواړو  روحي  رن＃  زيات چي  هر  کله  سره   وويزوی  مي  داسي  ＊％ه  ده 

 ،  ＄که  چي  تر  من＃  ي３  روحي  توافق  نه  سته  او  بل  دا  چي  ＊％ه  ي３  ډ４ره  شي
،  ب５کاره  او  ناپوهه  ده ،  نو  هم  دا  سبب  دئ  چي  زما  زوی  دې  حال  ته  عصبي 

 ”.رس５دلئ  دئ 
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  ن  کي  لوم７ني  اخبارونه په  افغانستا
  

  :شمس  النهار      
  

چي  د  دريم    کي ميالدي )  ١٩٦٨ ـ  ٦٩(سيد  جمال  الدين  افغان  په       کله  چي  
 دي  نو  امير  ش５ر  علي  خان  ته＄ل  د  پاره  خپل  －ران  هيواد  افغانستان  پر８４

ني  واخستله  يو  ＇و  مواد غئ  او  وروسته  تر  هغه  چي  د  ت，  اجازه  ي３  ＄ور
 چي  يوه  ماده  ي３  په  ي３  د  ا請الحي  پرو－رام  په  شکل  امير  ته  وړاندي  ک７ل 

  .  د  نشرولو  پ５شنهاد  وو )  اخبار ( کابل  کي  د  يوې  جريدې 
  

هجري  قمري  کال  د  يوې  هفت／ي  جريدې  د    )١٢٩٠(       هغه  وو  چي  امير  په 
موافقه  و  ک７ه  او  په  هغه  کال  هغه  اخبار  په  نامه  )   شمس النهار (  د  نشر  سره 
  .نشر  سو 

  
په  لوم７ي  مخ  کي  .  مخو  کي  خپر４دئ   ١٦     دا  اخبار  په  هفته  کي  يو  وار  په  

ي３  د  شمس النهار  کابل  عنوان  د  دوو  زمريانو  تر  من＃  راغلئ  وو چي  د  هر  
  په  يوه  الس  کي  توره  او  په  بل  الس  کي  ي３  دغه  د  اخبار  نوم  نيولئ  زمري

  .وو 
  

  :معرف  معارف         
لوم７ن９  مجله  وه  )  ＊ووني  او  روزني (        دا  په  افغانستان  کي  د  معارف  

    شمسي  کال  د سنبل３  دهجري)  ١٢٩٨(چي  د  ＊ووني  او  روزني  د  خوا  د 
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  .مياشتي  په  لوم７ۍ  ورځ  نشر  سوې  ده 
کال  کي  ي３  د４رش  مخه  او  په  دوهم        دا  مجله  ډ４ره  کوچن９  وه ،  په  لوم７ي  

  .کال  کي  ي３  شپ５ته  مخه  درلودل 
  

  .هجري  شمسي  کال  د  ثور  تر  مياشتي  خپره  سوه   ١٣٠١     دا  مجله  د  
  

   :ارشاد النسوان      
  

هجري  شمسي  کال  د  حمل  د  مياشتي  په  اوله  ن５＂ه  د پنج  شنب３   ١٣٠٠      د 
په  ورځ  د  لوم７ي  ＄ل  د  پاره  په  کابل  کي  د  م５رمنو  مخصو請ه  جريده 

  .د  ارشاد النسوان  په  نامه  خپره  سوه )  اخبار ( 
  

پخپله  د  م５رمنو  د  خوا  اداره       دا جريده  مخصو請ه  د  م５رمنو  د  پاره  وه  چي  
  .ک５ده 

  
د  ＊اغلي  فاضل  محمود  ب５，  طرزي  )  اسمار ( م５رمن        مديره  ي３  محترمه  

  .ماندينه  وه 
  

کي   يو  وار  د  پنجشنب３  په  ورځ  په  کابل  کي  )  اون９ (     دا  جريده  په  هفته  
مخو  کي  چاپ５ده ،  خو  تر  دوولسمي  دا  جريده  لوم７ی  په  ＇لورو  .  خپر４ده 

  .      －３２  وروسته  په  اتو  مخو  کي  خپر４ده 
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  م５رمن  زينبه
  

 او         ډ４ر  پخوا  په  افغانستان  ک＋ي  ＊％و  هم  د  نارينوو  په  شان   د  پوهي 
يخ  ک＋ي  ډ４رو  ＊％و  د  هغه  ده ،  د  دې  هيواد  په  تارزده  ک７ي  سره  مينه  درلو

د  وخت  رواج  علوم  لوستي  او  زده  ک７ي  دي  چي  د  هغه  جمل３  ＇خه  دلته  
  .م５رمن  زينبي  ژوند  او پوهه  د  مثال  په  تو－ه  لولو 

  
يس  خان  لور  ده  چي  له  کوچني  والي  ＇خه  ي３       دا  م５رمن  د  ملي  مشر  ميرو

  پيل  وک７ ، پسله  هغه  چي  قران  شريف  ي３  و  لوست  د  په  لوست  او  ليک
نورو  اسالمي  کتابو  په  لوست  ي３  پيل  وک７ ،  د  اسالمي  فقي  کتابونه  ي３  و 

استاد  ي３  مال  نور  محمد  .  لوستل  او  د  فارسي  مشهور  کتابونه  ي３  زده  ک７ه 
  .  ته  درس  ور  کاوه غلجی  وو  چي  ډ４ر  وخت  ي３  د  حرم  و  غ７و

  
      م５رمن  زينبه  ډ４ره  هو＊ياره  ＊％ه  وه  چي   هر  وخت  به  ي３  د  هغه  وخت  

 ي３  ا د  مشکالتو  په وخت  ک＋ي  مشورې  ور  کول３  او  پاچپاچا  شاه  حسين  ته  
  .و  خبري  ته  غوږ  نياوه 

   
.   ي３  د  شاعرانو  قدر  ک７ئ  دئ      دې  م５رمني  ＊ه  ＊ه  اشعار  ويلي  دي  او  هم 

  .  تعالی  په  عبادت  کي  ت５ر  ک７ئ  دئ یعمر  ي３  د  خدا
    

     کله  چي  د  خپل   ورور  شاه  محمود  د  مرګ  د  احوال  ＇خه  خبره  سوه  ډ４ره  
دې  م５رمني  خپل  غم  د  قران  کريم  په  لوستلو  او  د  لمون％و  په  . غم／ينه  سوه 

و  سره  تسکين  کاوه   او  د  ورور  د  م７يني  په  مناسبت  ي３  دغه  ويرنه  و  کول
  :ليکل 
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  ږغ  سو  چي  ورور  ت５ر  له  دنيا  سو  نا    
  ه  ژړا  سو  ناـــــــــار  واړه  پــــــــندهـــــــــق                                                                       

  ر  کي  مبتال  سو  ناــه   ويـــي  پــــزړه  م    
  اه  محمود  له  ما  جال  سو  ناـــي   شـــچ                                                                       

  ه  تور  تم  دئ  ناــــــهان  راتـــــدا  روڼ  ج    
  ه  ت５غ   ک７م  دئ  ناـــــ５لتون  پــــــزړه  د  ب                                                                       

  ک  غمجن  په  دې  ماتم  دئ  ناــــوتـــــه    
  و  برهم  دئ  ناــــاج  مــــه９  تـــــاچـــــد  پ                                                                       

  ي  شاه  محمود  ت５ر  له  دنيا  سو  ناـــــچ    
  ه  ژړا  سو  ناــــــــــار  واړه  پـــــــــــندهـــــــق                                                                       

  ７５ه  د  توري  جن，  وو  ناـوان  وو  مــــ＄    
  ام  و  نن，  وو  ناــر  نـــــام  پـــــــوالړ  د  ک                                                                      

  ه  وينو  رن，  وو  ناــــه  ده  پــــمن  لــــد＊    
  دان  شير  وو  يا پلن，  وو  ناـــــر  ميــــــپ                                                                       

   ده  په  خوا  سو  ناس  چي  مرګ  دسواف    
  ه  ژړا  سو  ناــــــــــــــــار  واړه  پــــــــندهـــــق                                                                       

  ور  ژاړيـــوازي  خـــــــه  يـــــــحموده  نـــــم    
  وله  کلئ  کور  ژاړيــرګ  دي  ！ــــــر  مــــپ                                                                      

  اچا  دي  ورور  ژاړيـه  پـــلوان  ال  ＇ـــخپ    
  ل＋ــــکر  سپــــــاه  پــــــلئ  سپــــــور  ژاړي                                                                       

  تـــــون  دي  ！ـــــول  پـه  واويال  سو  ناپ＋    
              قنــــــــــدهــــــــــــار  واړه  پـــــــه  ژړا  سو  نا                                                                      
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  په  پخواني  افغانستان  کي د  الوتني  لوم７ی  فکر
  

 کي  د  الوتلو  او  خارجي  فضا  ته  د  تللو  فکر  د  ډ４ر  پخوا  ＇خه  د          په  هوا 
کيکاوس  يالد  د  مخه  پ７５يو  ＇خه  چي تر  م.  ＄ای  نيولئ  وو بشر  په  دماغ  کي  

خپل  بالون  د  ＇لورو  وږو  عقابانو  پر  وزرو  وتاړه  او  د  بالون  پورته  ي３  
  په  تمه  پورته  ه）ه  کوله  او  بالون  به   د  غو＊ي عقابانو غو＊ي  و ＄７ول３  چي 

ي３  فضا  ته  خ５جاوه ،  بيا  تر  اوسه  پوري  انسانانو  ډيري  قربان９  ور  ک７ي  دي  
 نه  دئ  پاته   برخي چي  پدې  قربانيو کي  افغانستان  هم  زر  کاله  پخوا ب３ 

  .سوئ 
  

 کال  پ５＋ه  د  يادولو  وړ  ده  چي  په  م  ١٠٠٣ هـ ٣٩٣     د  مثال  په  تو－ه  د  
خراسان  کي  اسماعيل  ابو  نصر  جوهري  ＄ان  ته  د  لر－يو  ＇خه  وزرونه  جوړ  

 ما  ب３  سابق３  ＇ه  جوړ  ”ک７ه ،  بام  ته  و  خوت  او  خلکو  ته  ي３  نارې  ک７ې  
  ده  د  لر－يو  د   د  نيشاپور  خلکو  ور  ته  کتل ،”ک７ي  دي  او  زه  اوس   الوزم 

وزرو  سره  ＄ان  له  بامه  را ايله  ک７ ،  اختراع  ي３  نا  کامه  او  دی  د  الوتلو  د  
      .فکر  قرباني  شو 

                                                             
  )د  خيرالدين  زرکلي  د  االعالم  ＇خه (                                                                                        
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  :  لغاتونه      د  کتاب
  حمد

     
  نوم  دئ) ج (              د  خدای         باري                                  عا                                 مناجات                        د

                        پاکنه                             سبحان       ل                              ورک７ه ،  بخ＋     فض
             بخ＋ونکئ                            غفار                                ب３ حده                          ډ４ر  زيات      

                 بد  عمله ،  بد  کارهد  کردار                       ب                                                   پ＂وونکئ      ستار     
                           ＊ه  والئ           نيکي          مهرباني               رحمت                            بخ＋نه ،  

             د  بدن  غ７ي  لکه  الس ،  عضا                                         ا        رت                              بد  راتلل              نف
  ....پ＋ه 

                  پ        پنهان                                         امان                               ساتنه                   
              توان ،  طاقت ،  قوتفيق                                           تو                             حرمت                           عزت 
       تاعت                            بند－ي

  
  د  افغانستان جغرافي３ ته  يوه  کتنه

سلسله                                    پر  له  پس３  والی ،  ل７ۍ                                  مين                        اندازه ،  －ومان                              تخ     
  ه  جال  کي８ي                       سرحد                          هغه  سيمه  چي  په  هغه  يو  هيواد  د  بل  ＇خ

    مربع  متره٢٠٠٠               جريب                                            پيل ،  ＄ني  راوتل         سرچينه                
           چي  د  انسانانو  ＇خه  ليري  ژوند               شي                    وحريک請                        ３نعت                         فاب

  کوي     
       

  نوي  نسل  ته
     معايب                                   خراب  يا  بد  شيان ،  عيبونه                                        ه     نسل                             اوالد

  غوره                                        خوښ ،  ＊ه         اروپا،  امريکا     لو４ديز ،           مغرب                   
                     ＄ني ،  ور  ＇خه      تر４نه                                                         محاسن                       ＊ه  والی

                     غيرت                   نن，                                                  نوم                       نام              
                      زحمت                زيار                    فرهن，                       پوهه ،  زده ک７ه                  

               فکر ،  ليدنهنظر                                           وخت                                                 هر      مدام    
               ست７ئ                      جدو  جهد                  کو＊（ ، زيار                              ستومانه   

                    شی             ＇يز                                زوز ،  خار                                            اغزی   
                      هنر ،  پوهه                                         فن           ابات ،  موړ                 مامور                   
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   ،  ＊وونه  او  روزنه       عرفان                                     پوهه                              لباس                              کالي           
                              تر  اندازه  ډ４ر         افراط                                                مشعل                            ＇راغ 

                         قهر ،  عذاب              غضب                            تهذيب                          انسانيت ،  پاکول  
     تفريط                                    تر  اندازه  کم                                   مبتال                             اخته               

               بند                    منع                                    ايين                                دين ،  الره               
                      الر  ،  کو＇ه        جاده                                           رهبانيت                       دنيا  پر４＋ودنه     

                      په  زياته  اندازه              اعظمي                                      اعتدال                          يو  برابر          
                       －＂ه  اخيستل        استفاده                             په  ډول ،  په  شان                 په  تو－ه              

       کسب                              يو  کار لکه  نجاري                        کمال                                    هنر ،  ＇ه  زده
                                                                 

  د  ژوند  الري  چاري
           لوی      قناعت                          بسوالئ                                                ستر                               

       انصاف  لرونکئ                                             عادل                                 تقوی                              پره５ز－اري
   منع ،  بند          رزق                                 روزي ،  خواړه                                حرام                                  

       
  ب３  نيازي

  اړتياوي ،  کموالي        حاجتونه                                                     －نجونه                         خزان３               
  خوند      ذايقه                                    ويي                  جاه  و   جالل              عزت ،  قدر  ،  ل

  ＇ه  چي  ي３  زړه  غواړي  هغه                                  مست      ته  زړه  ک５دل             شتها                             خوړو     ا
  کوي

       
  توريالي  او  م７５ني  اوسئ

  غزل                      سندره                                   کل                            ！ول                          
  ب３  برخي                                                    محروم                               مفهوم                      مانا

  خبري                               －فتار                                          معرفي                     ور  ＊ودل  
  د  زهرو  پر  ضد  په  کار  لوي８ي                                مهره           خرابي ،  بدوالئ                     عيب                          

  پيس３ ،  روپ９                                دينار         تندر                           تالنده                                       
  سر  لوړی ،  وياړ ،  ناز４دنه ،  لويي                              فخر                        عزت                            اعتبار                    

  نارينه          مردان                                                                 ＊％ي                   زنان                          
   ＊کال ،  ＊ايست           ز４ب                                        ل＂وي                         پس３  －رزي                                       

           طعنه ،  داسي  خبري  چي  په  اور４دو  ي３  س７ی  په  ＄ان  کي  کموالئ  حسوي      پ５غور              
   خو＊وونکئ                هم  اغوش                                                     زينت                         ＊کال                  
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  چي  پر  يوه  حال  نه  وي              هر  دم  خيال                                          مي                 فراغت                     ارا
  ！ين／والئ                     استقامت                          ت                   عزم                           اراده ،  ني

  ＊وري ،  ＄ي    خو＄ي                                                         دنيا،  خلک                      عالم                
  زغمنه ،  請بر ،  پر  ＄ان  وړل                    تحمل                                                          هسي                       دا  ډول      

  سختي                                     تن／ي                                                      هزار                         زر   
  شک  من              متردد                                   پر  يوه  حال  نه  وي          وسواسي             چي

  ！ين，                   محکم                                                                        خبري                 وينا    
  طاقت  در  لودل      توان５دل                                            ＇اري          ورغله                    د  ژوند  الري

  نارې                                  فرياد                                                     هواره                 همواره     
                                                                                           انبار                       کو！ه ،  ډ４ر

                                                                                                                                        
  چي  په  خوی  باندي  کمکی  وي  بابا  نه  دئ

    ويني  چي  په  ستر－و                               بينا                         کمکی                    وړوکئ،  کوچنی                         
   ډ４وه                                        ＇راغ                 وړاندي                    مخ  ته،  په  مخ  کي                     

       
  پ＋تو  متلونه

  په  خوله  ويل                                شفاهي                           دلچسپي                 په  زړه  پوري  والئ         
  ژر  والئ             تلوار                                        رواج                            چي  د  خلکو  تر  مين＃  وي     

  پياده       پلئ                                                             نه              تامل                             請بر ،  در４د
  الره         مزل                                                          کول                     ب３  پيسو کار     ب５／اري       

  قبر            －ور                                  رته  اي＋ودل                    ازه  و     قياس                           اند
       

  د  نيکه  ږغ
   په  زحمت                     ازار                                                               －رفتار                        بند،  اخته        

  مالمت               －رم                                                               ب５زار                            نه  غو＊تل               
   ！پ ،  زخم                        پرهار                                               کهسار                        غر                               

  زړه  بايلل ،  مين             شيدايي                       ي  ＄ای                               کو－ل                          ＄ي／ر ،  خال
  يوازي  والئ             جدايي                                                          ＇５ر                                ډول ،  رقم              

  عاشق ،  مين ،  ل５ونی              مجنون                               افسوس                      ارمان ،  ای  کاشکي                        
  شاوخوا                عاجز                       چاپ５ر                            خوله ،  خوار ،     زبون                             

  جالوالئ           فراق                                         ز４ر                                 الندي                                             
  ليري  والئ ،  زحمت                           هجران                                                                                  قوم     ！بر               
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  وژل ،  م７  کول              تراب                                                    خبر  رسوونکئ                     رويبار                      
  په  الس  راوړل                       حا請ل                                ه ،  پردی                          اغيار                           ب５／ان

  يو  ＄ای  ک５ده                                                و請ل     نسکور                        لو＊ی  چي  چپه  واوړي             
  ستر－ي  پر  الري                 منتظر                                                               زند－اني                      ژوند                  

  م７انه                      همت                                                                                   خوږ ،  زخمي        اف／ار
  خراب ،  تباه                        برهم                                                   －وندي                           اميد  دئ                  

  جالوالئ                            د يوې  سيمي  نيوونکئ              ب５لتون                                      فاتح            
  د  زړه  په  غو＊تنه            ج／ر  خون                     خوا  شينئ ،  خوابدئ                   اخالص                               

                               وي     بايللئزړه     پر  يو  شي                         چي  س７ي          مفتون  
 ،  دوه  تنه  چي  يو  شی  غواړي  نو  دوی  دوه  يو  د  بل  رقيبان  ان ،  حريفن   سياال                             رقيبان  
                                                                                              بلل  کي８ي 

  
  کله  چي  تاوون  راغئ

   ت５ر４دل                             تنفس                            سا  ک＋ل                                            جريان      
    خلک ،  د  يوه  هيواد  رايت                                 نفوس ،  ل７ۍ                په  بل  پس３      سلسله                         يو

  )رعايت ( 
  سودا  －ري                             تجارت     اړيکي                         مناسبات ،  يو  ＄ای  والئ       

  پس３  －رز４دل  يا  تلل                       تعقيبول                      
  

  ب３  پته  خويونه
                     شناخت ،  مل／رتيا      اشانايي                 سو－ند                       قسم                                             

                  عادت ،  خا請يت    خوی                                            ب３  پته                        ب３  عزته ،  ب３  ابه   
  

  دهقاني
  لرونکئ)  حيوانات (                ژيوي        مالدار                دهقاني                      بز－ري ،  باغواني                      

                       لوړ ،   پورته            پاس          ک＋ت ،  د  کرلو  م％که         پ＂ی                             
                ډ４ر  －الن  چي  سره  دسته  سوي                          غنچ３              نغم３                            غزلي                      

  وي 
          د  تودو  شيدو  پر  سر  يوه  پرده  دهوئ                پ５ر                                       کوچي                        کوچ             

  ئ ،  خير ډ４روال               برکت                                                            請حت                          روغتيا        
                             همت                                      غيرت ،  زحمت                         عالي                             لوړ

                           ميدان ،  سارا،  د＊ت                            بيابان              ميدان                  ډ－ر                              
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                          ثنا  خوان                              دعا  کوونکئ                           －لستان                        باغ  
  فاکهه                                     م５وه                                         طعام                              خواړه       
   ،  ودان                           سمسور                       ابات ،  جوړ

  
  کيسه

  ر     خوا  شينئ                  خفه ،  خوابدئ                                سمدستي                            ژ
       تپوس                            پو＊تنه ،  سوال                             

  
  ايمان  او  اسالم

       يقين                             باور ،  منل                                          مومن                                     ايمان  لرونکئ
  ق                           چي  په  خوله  يو  ＇ه  وايي  او  په  زړه  کي  ي３  بل  ＇ه  وي      مناف

                                                      
  په  خوله  اقرار  او  په  زړه  تصديق

                تصديق                              منل ،  ر＊تيا  بلل                 منل                               اقرار                      
                              شر                                         بد کارونهه  کارونه                     خير                          ＊

  ذات                                      خاوند ،  حقيقت ،  جوهرک５ده                              پا＇５ده                   والړ４ده ،  پورته  
                             سارئ                                   شريک ،  هم  ډوله  دنيا                          کاينات                   ！وله

                                    روزي                                   خواړهنه  منل                                 سر  غ７ول      
له  خوا  راوړه  )  ع ( چي  د  ماليکو  له  خوا  پيغمبرانو  ته  ر  جبرايل )  خبري (       وحي                         د  خدای 

  ک５دې
                                         نازل                                      را  ل８５ل                ＄ني  اخيستل         قبض         

       
  اسالم  سوله  خو＊وي 
                                  ارامي     عدالت                     برابري                                                           امن      

       عداوت                   جن， ،  خوابدي                                      
  

  د  حديب３  د  سولي  جر－ه
  ل     داخل５ده                            ننوت           ،  د  مدين３ خلک       انصار                       کومکيان

       بحث                           خبري ،  مناقشه                                     السليک                           امضا
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  د  ژبي  اهميت
                     وخت                       زمان              اهميت                      ارزش ،  قدر                           

                        ليکونکئ  کاتب                    منظوره                       منل   سوې،  قبول  سوې               
  طريقه ،  الر                 دستور                                                     دم  په  دم                    ژر ،  دستي         

                       شاوخوا              چاپ５ر                         خوزول                        ＊ورول                             
  پاملرنه                                      غور             مطلب                          مقصد ،  هدف                           

       مجال                            امکان
  

  کيسه
       پ５＂ئ                          بار ،  د  غنمو  يا  اوړو  جوال

  
  －يدړه  او  ب０

        سنجول                             الره  پيدا  کول     مورۍ                       سوری                                                        
  
  

  請داقت
       請داقت                     ري＋تيا                                                          مزه                                   خوند

                                     امانتکار                       請ادق ،  چي  د  چا  مال       هيله                             اميد ،  غو＊تنه  
  ＊ه  ساتي

       شو！ه                            －وډه                                                               حضور                           په  وړاني ،  مخته
     نا  محرمه                  هغه  ＇وک  دئ  چي  د  يوې  ＊％ي  نکاح  ور  سره  روا  وي  

       
  اختراع  او  کشف

         مرم９                          د  توپک  او  توپ                                ،  خرابي     تباهي                       د  من％ه  وړل 
  －ول９  

  
    خلکو  خول３  نه  ت７لي  کي８يد

  ！ول９                           ډلهمجلس                                                                             مرکه                     
    خبر  سي  او  بيا  ي３  خوا  بده  سي د  يو  چا  تر  شا  هغه  خبري  کول  چي  که  هغه  په          غيبت                     
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  يو  وخت  هغه  لوم７ي  س７ي  ی که  يو  ＇وک  د  چا  بد  و  وايي  نو  بيا  هغه  بل  س７            －يله                         
  .ه  وايي  دې  ته  －يل.ته  وايي  چي  －وره  ستا  دي  پياد  وي  زما  په  هکله  دي  داسي  خبري  ک７ي  دي 

مقام                                  ＄ای ،  رتبه ،  عزت                                  ناکسان                        ب３  عزته  خلک ،  ب３       
  ارزشه  خلک

  ابان                           د  باندي ،  بيرون     سپکي  سپوري         بدي  خبري                                                     بي
                           عقبا                               هغه  بله  دنيا                                 ريشخند                         سپکول  
  بد  راتلل                   ب５زاره                                             ړ  ＄ای        موړ                                   بند ،  لو

       ننداره                               سيل                                                                   
  

  請ابون
                           ＄الل                            روڼ ،  چي  شی  تر  معلومي８ي             تبرک                               بزر－ي   

            بوخچه                         د  کال  د  ساتلو  د  پاره  يو  ＇لر  کونجه  دسمال
  

  ناکامي  د  ارادې  له  مخه  ت＋تي
  ،  ډار) و４ره (                                 خوف                           ب５ره   نيت             اراده ،     عزم                                 

                   請يادي                       ＊کاروی  مرغه  دئ                      با＊ه                                يو  ل
                             پر                                    ب２که                                 وزر                  بال                       

  بر  خبره                                حديث                           د  پيغم                       طلب                                غوستنه   
                          －وهر                             مرغلره  خوا  بل  خوا                     لر  و  بر                           يو

                          بری ، کاميابي                 ظفر                                           تاب                                  طاقت ،  زور
   حاجت                             اړتيا ،  ضرورت    

زغره                                 د  ＄ن％ير  په  شان   د  اوسپني  کالي  دي  چي  خلک  ي３  د  جن，  په  وخت  کي       
  . اغوندي 

     .       د  اوسپني  کلکه  خول９  چي  د  جن，  په  وخت  کي  به  خلکو  پر  سرکوله      خول                             
       ډول                                  ډول  دلته  د  جن，  د  اعالنولو  د  پاره  راغلئ  دئ

  شان  کلک  شی  دئ  چي  د  توري  مخ  ته  سپر ،  د  اوسپني  يو  －ردی  د  تبخي  په                                       ډال 
  نيول 
   کي８ي

  ...                                  ز４ور                             －２５ه ،  د  ＊ايست  د  پاره  ام５ل          ا請ل      جوهر                          
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  د  اسالم  پن％ه  بناوي
        دينونه                  اديان                                                     پاک                     مقدس               

     س７يتوب                        شخصيت                                           بشريت                         انساني    
                    بدنيجسماني                                      رسولد  پيغام                    ابالغ                

                        بند－ي                     عبادت     مان                  عقيده                          باور ،  اي     
  تد                     د  شپ３  په  اخر  کي  عبا                      تهجد        م７ی                                              جنازه                  

  نوئ  ＄وان                     لوی ،               بالغ                                                          پاک               ستره             
                  لکه  غنم ،  اوربشي ،  ه                                غلمسافر  نه  وي              مقيم                              چي  

  جواري  او نور  
  رت                            کوچ  کول                 هجت  درلودل                            ارزش                           قيم

            طواف                             چي  س７ی  پر  مکه  شريفه  م  او  رواج                     مراسم                          دود ،  رس
  را－رزي

  .ورې   خونه  او  سرای      حرم                               د  مک３   شريفي  او  مدين３  من
  

  د  مرچل  ＄وانه
                            اهاړ                               ډ４ره  －رمي                             －ول９                         مرم９       

   قسمت                         برخه      مرچل                         سن／ر ،  خزه ،  د  جن，  ＄ای               
                                   جل／ه                            چمن ،  شنه  م％که８４ي                           سپ７ي８ي                   غوړ

                     ساندي                        په  لوړ  اواز  ژړل                                      مور                    اب９                 
                                                                              ＇２ي                             د  سر  و４＋تان  چي  د  يوې  لو４شتي  په  اندازه  اوږده  وي

                                         رهزن                             د  الرو  غل                                  مانا   تعبير                
       لو！مار                       غل ،  چوروونکئ                                               

       
  

  چاته  په  سپکه  ستر－ه  مه  －ورئ
     تن／سه                          نيستي ،  غريبيظاهري           موقتي ،     عارضي                    غير  ا請لي ،  
              ژړه غونئ                     وارخطا ،  ژړا  ته  نژدې（                               مجادله                      جن， ،  کو＊

                          جون／７ه                         کوچن９  کو！ه                    باعث                          سبب                 
       مشروع                      روا                                                               

                                                               سره  يو  شی  جوړوي         يو  ＇وک  چي  په  الس          کاسب           
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  غوره  دعا
       نا  اشنا                       چي  س７ی  ي３  نه  پ５ژني                           چرتونه                       فکرونه ،  خيالونه

  تياره                            تاريکه                            －وټ                            کونج                                     
       عدل                              ！ول  خلک  يو  شان  بلل                         انصاف                      عدل

                    کينه                              د＊مني ،  حسد               کرکه                             بد  راتلل                        
                                               توان                              طاقت ،  زور          

  
  دعا

                         خواره  واره                تيت  و  پاشان        ل７ي                             اوري％ي                               
          خرابول ،  ن７ول     ژوبله                         زخمي  والئ                                                    ورانول                 

       پوپنا                          د  من％ه  تلل                                                   مين                                عاشق 
        امان                                ساتنه                                                     سپ５）لئ                  پاک             

  .     فضا                           هغه  ساحه  چي  لمر  او  ستوري  پک＋ي  ＄ای  لري 
  

  ＊３  مشورې 
             ＊ه  کول                         احسان                        مشوره                        الر  ＊ودنه                    

                     ！，                                   مکار ،  چمبازهتلل                             قهر                                درد  ور  
                  چي  هر  شی  غواړي        حوسي                         غولوونکئ               خطا  ايستونکئ                        

            ل＂ه                                     پس３  －رز４دل         ر請ناکه                   چي  ډ４ر  شی  غواړي                ح
                             وينا                                خبري                                       

  ＊ه  م５رمن
       بوډا                              سپين  ږيری                                              معالجه                             روغتيا 

            ډاډه                                    زړه  پوړه                                      ، عمل     کردار                           ک７نه 
                  توافق                                 خو＊ه ،  موافقه                        رن＃                                 نا  روغي               

   درد  من                                     عصبي                         قهر  جن ، 
  

  په  افغانستان  کي  لوم７ني  اخبارونه
                                       نهار                      سهار                              شمس                        لمر

                                     ارشاد                  الر  ＊ودنه     ا請الحي                  د  جوړتيا  د  پاره   
       نسوان                       ＊％ي                                                               
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  م５رمن  زينبه
                         حرم                          سرای                باب  وي                  رواج                        چي

                                            تسکين                  ＄ان  ارامول           قدر                           عزت              
                                           مبتال                       اختهغم                               ويرنه                        

       ب５لتون                     جالوالئ                                                         ت５غ                           چاړه
                                            ماتم                          غم                پرې  سوئ            ک７م               

                                                پلن，                       پ７ان，          زمری                     شير                 
                                                      واويال                     په  نارو ،  په  چغو     افسوس                   ارمان          

  
  په  پخواني  افغانستان  کي  د  الوتني  لوم７ی  فکر

                   يو  لوی  مرغه  دئ                                              عقاب              سل  کاله             پ７５ۍ                  
                    لکه  س７ی  چي  په اختر  پسه  قرباني             ب３  سابق３               ب３  مثله ،  چي  بل  داسي  نه  وي   

  حاللوي
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  د مضمونونو  فهرست
  

  پـــــا１ه  مضـــــــــمون شماره
  ١  مناجات  ١
  ٢  انستان  جغرافيهد افغ  ٢
  ٨  نوي نسل  ته  ٣
  ١٠  د  ژوند الري  چاري  ٤
  ١١  ب３  نيازي  ٥
  ١٢  توريالي  او  م７５ني  اوسئ  ٦
  ١٦  چي  په  خوی  باندي  کمکی  وي  بابا  نه  دئ  ٧
  ١٦  پ＋تو  متلونه  ٨
  ١٧  د  نيکه  ږغ  ٩
  ٢١  راغئ)  طاعون ( کله  چي  تاوون   ١٠
  ٢٣  ب３  پته  خويونه  ١١
  ٣٤  دهقاني  ١٢
  ٢٥  کيسه  ١٣
  ٢٦  ！وکه  ١٤
  ٢٦  ايمان  او  اسالم  ١٥
  ٢٧  په  خوله  اقرار  او  په  زړه  تصديق  ١٦
  ٣٠  اسالم  سوله  خو＊وي  ١٧
  ٣٠  د  حديب３  د  سولي  قرارداد  ١٨
  ٣١  د  ماين３  مرګ  ١٩
  ٣٢  د  ژبي  اهميت  ٢٠
  ٣٤  کيسه  ٢١
  ٣٤  －يدړه  او  ب０  ٢٢



  ٣٥  請داقت  ٢٣
  ٣٧  ختراع  او  کشفا  ٣٤
  ٣٨  د  خلکو  خول３  نه  ت７لي  کي８ي  ٢٥
  ٤٢  請ابون  ٢٦
  ٤٤  ناکامي  د  ارادې  له  مخي  ت＋تي  ٢٧
  ٤٥  پ５＋ه  ٢٨
  ٤٦  د  اسالم  پن％ه  بناوي  ٢٩
  ٤٩  دا  ته  او  دا  دي  د４，  ٣٠
  ٥٠  د  مورچل  ＄وانه  ٣١
  ٥٢  چا  ته  په  سپکه  ستر－ه  مه  －ورئ  ٣٢
  ٥٣   غوره  دعا  ٣٣
  ٥٤  دعا  ٣٤
  ٥٥  ＊３  مشورې  ٣٥
  ٥٦  ＊ه  م５رمن  ٣٦
  ٥٧  په  افغانستان  کي  لوم７ي  اخبارونه  ٣٧
  ٥٩  م５رمن  زينبه  ٣٨
  ٦١  په  افغانستان  کي  د  الوتني  لوم７ی  فکر  ٣٩

  

  
  
  
  



په  سوي６ن  ک＋ي  د  پ＋تو  ژبي  د  
  زده  کوونکو  

  
د  تدريس  ژبي   د  پاره  د  پ＋تو  

  بکتالسم  
  

  
١٠  

  
  

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



 تر  پيل  د  مخه  ＇ه  خبري
       لکه  ＇ن／ه  چي  تاسي  ته  معلومه  ده   په  سوي６ن  کي  د  خارجيانو  او  مهاجرو  کورنيو اوالدونه  د  

 مورن９  ژبي  او  کلتور  د  دغه  زده ک７ي  او  د .   او  ساتني  حق  لريخپلي  مورن９  ژبي  او  کلتور  د  زده ک７ي 
ساتني  د  پاره  سوي６ني  مقاماتو  په  ＊وون％يو  ک＋ي  د  نورو  مضمونو  په  ＇ن，  ک＋ي  د  مورن９  ژبي  او  

رزش  لري،  کلتور  تدريس   هم  شامل  ک７ئ  دئ  چي  نومرې  ي３  د  ＊وون％ي  د نورو  مضمونو  په  شان  ا
＄که  ي３  نو  د  دغه  تدريس  تعليمي  نصاب  او  د  نومرو  ور  کولو  سيس＂م  د  ＊وون％يو  د  نورو  مضمونو  

وروسته  تر  دې  نو  بيا  د  اړونده  مورنيو  .   په  شان  د  ＊وون％يو  د  وزارت  د  خوا  ＇خه  ترتيب  ک７ئ   دئ
ن  جوړي８ي  چي  دغه  د  کار  پالن  په  دواړو  ژبو  ياني  مورن９  ژبه  او  ژبو  د    ＊وونکو  له  خوا د  کار  پال

  .   سوي６ني  ژبه  ليکل  کي８ي
  ！ول／ي  د  پاره  د  و  زده  کوونکو  د  لسم        د  دغه  کتاب  مضمونونه  په  سوي６ن  کي  د  پ＋تو  ژب

  .     ＊وونکو  د  کار  د  پالن  سره  برابر  را  ！ول  سوي  دي
  

     دغه  کتاب   به  د  ازمويني  په  تو－ه  د  يو  ＇ه  مودې  د  پاره  تدريس  سي  او  د  دغه  تدريس  په  جريان  
  .ک＋ي  به  د  ＊اغلو  ＊وونکو،  ميندو،  پلرو  او  زده کوونکو  نظر ي３  د  قدر  وړ  و  －２ل  سي

  
يو،  پخوانيو  او  ＄ني  نورو  کتابو  ＇خه  را！ول  سوي  د دې  کتاب  مضمونونه  د  افغانستان  د  اوسن     
  . دي

     د دې  کتاب  په  پای  کي  د  ！ولو  مضمونونو  لغاتونه   داسي  مانا  سوي  دي  چي  په  هغه  مضمون  کي  
د  .    وي مانا  ورک７ي  نه  داسي  چي  د  قاموس  په  شان  د  هغه  لغات  نوري  مترادفي  کلم３  ي３  هم  راغلي

بلي  خوا  د  يو  شم５ر  لغاتو  مانا  زده کوونکو  ته  پخپله  يو  نوئ  لغات  وي  نو  که  د  ＄ينو  لغاتو  مانا  د  
د  نورو  کتابونو  د  پاره  د  پ＋تو  په  .  لغاتو   سره  سل  په  سل  کي  سر  نه  خوري  دليل  به  ي３  هم  دغه  وي 

 :پا１ه  کي  و  －ورئ 

  
www.pashto.se                               

  
 په  درن＋ت    
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