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راهنمایی برای معلم
کتاب دری برای صنف دهم شامل آموزش متن دری ،ادبیات دری ،اشعار ،قصه ها و حکایاتی از شاعران
معروف ،دستور زبان (بدیع ،بیان و معنی) ،معرفی ُرسوم مردم افغانستان ،معرفی نهاد های ملی ،فرهنگی و
اقتصادی کشور و جهان و ادامه مرور مختصر به تاریخ افغانستان است .متن این کتاب شامل آگاهی
عمومی درباره ٔ وضع فرهنگی ،کلتوری ،تاریخی و جغرافیایی افغانستان می باشد .باوجود اختالف دیدگاه ها
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تمرینات این کتاب شامل سواالت از متن درس ،نوشتن خالصه ٔ درس ،تمرینات دستور زبان دری (گرامر) و

ترجمه کلمات و جمالت دری به زبان سویدنی است .این کتاب مطابق پالن درسی مکاتب سویدن و با
مشوره معلمین مُجرب زبان مادری برای صنف دهم تهیه گردیده است که دارای  ۶۷صفحه ۵۳ ،درس و
 ۰۶۳تمرین می باشد .این کتاب برای یک سال درسی تهیه گردیده است.
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کتاب ممنوع است .با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد .از شاگردان عزیز نیز تقاضا می گردد که از

کاپی این کتاب استفاده نکرده و در صورت دریافت کاپی این کتاب فورا ً با ما ( )info@kodakan.seبه
تماس شوید .تشکر از همکاری تان!
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کتاب دری
برای صنف دهم
متن و تمرین
کتاب دری برای صنف دهم شامل آموزش متن دری ،ادبیات دری ،اشعار ،قصه ها و حکایاتی از شاعران
معروف ،دستور زبان (بدیع ،بیان و معنی) ،معرفی ُرسوم مردم افغانستان ،معرفی نهاد های ملی ،فرهنگی و
اقتصادی کشور و جهان و ادامه مرور مختصر به تاریخ افغانستان است .متن این کتاب شامل آگاهی
عمومی درباره ٔ وضع فرهنگی ،کلتوری ،تاریخی و جغرافیایی افغانستان می باشد.
تمرینات این کتاب شامل سواالت از متن درس ،نوشتن خالصه ٔ درس ،تمرینات دستور زبان دری (گرامر) و
ترجمه کلمات و جمالت دری به زبان سویدنی است.

اسم:
صنف:
مکتب:
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کتاب دری برای صنف دهم (متن و تمرین)
در اینجا تنها چند صفحه ای از کتاب دری برای صنف دهم به طوور مومووموه
برای شما به ممایش گذاشته شده است .این کتاب دارای  ۶۷صوفوحوه ۵۳
درس و  ۵۶۳تمرین می باشد .این کتاب برای یک سال درسی تهیه گوردیوده

است.
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فهرست

حقوق زن در جامعه اسالمی
خسرو و شرین (قسمت )۰
خسرو و شرین (قسمت )۲
تاریخ افغانستان (قسمت )۰
تاریخ افغانستان (قسمت )۲
تاریخ افغانستان (قسمت )۵
تاریخ افغانستان (قسمت )۰
تاریخ افغانستان (قسمت )۳
تاریخ افغانستان (قسمت )۷
بوستان سعدی
سازمان کنفرانس اسالمی
بانک جهانی
شکم پرستی
نهاد های اقتصاد جهانی
ُرسوم ازدواج در افغانستان (قسمت )۰
ُرسوم ازدواج در افغانستان (قسمت )۲
ُرسوم ازدواج در افغانستان (قسمت )۵
ُرسوم ازدواج در افغانستان (قسمت )۰
ُرسوم ازدواج در افغانستان (قسمت )۳
گلستان سعدی
اتحادیه عرب
دیر آمدی
علم بدیع ،بیان و معانی (قسمت )۰
علم بدیع ،بیان و معانی (قسمت )۲
ازدواج پیرمرد
بُزکشی ورزش ملی افغانستان (قسمت )۰
بُزکشی ورزش ملی افغانستان (قسمت )۲
زرق و برق دنیا
معلم و کودکان
گنجینه باختر افغانستان
رسانه ها در افغانستان (قسمت )۰
رسانه ها در افغانستان (قسمت )۲
دریاچه های افغانستان
سیستم نظامی افغانستان
سازمان شانگهای
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بوستان سعدی

درس ـ ۰۱

بوستان سعدی یا سعدی نامه نخستین اثر سعدی شاعر و حکیم نامدار زبان فارسی است که کار سرودن آن در سال  ۵۶۶هجرجری رج جری
پایان یافته است .شیخ مُصلح الدین سعدی این اثر را در زمانی که در سفر بوده است ،سروده است .این اثر در رالب مجنجیجوی و در بج جر
متقارب سروده شده است.
از نظر رالب و وزن شعری ح اسی است هر چید که از نظر م توا به اخالق و تربیت و سیاست و اجت اعیات پرداخته است .ویژگی مجمجم
این اثر روانی و سادگی زبان آن در کیار مفاهیم ع یق اخالری است که شیخ سعدی در ض ن حکایات به آنجمجا اشجاره مجیکجیجد .بجوسجتجان
سعدی ده باب دارد که هر باب آن به یک موضوعی ربط دارد .ده باب بوستان سعدی عبارتید از عدل ،احسان ،عشق ،تواضع ،رضا ،ذکر،
تربیت ،شُکر ،توبه ،میاجات و ختم کتاب است.
ن ونۀ از اشعار سعدی از کتاب بوستان سعدی:

شیججججججججججیدم که در ورت نزع روان

به هرمز چیین گفت نوشجججججیروان

که خاطججججججججر نگمدار درویش باش

نه در بید آسایجججججش خویججججش باش

نیاساید اندر دیار تو کججججججججججججججججججس

چو آسایش خویجججش جویی و بجججججس

نیایجججججججججججججججججد به نزدیک دانا پسید

شبان خفته و گرگ در گوسجججججفید

بجججججججججججججرو پاس درویش م تاج دار

که شاه از رعججججججججججججیت بود تاجدار

رعججیت چو بیخید و سلطان درخت

درخت ای پسر باشد از بیخ سخت

مججججججججججججججججکن تا توانی دل خلق ریش

وگججججججر میکیی میکیی بیخ خویش

اگججججججججججججججر جاده ای بایدت مستقیم

ره پارسایان امججججججججججججججیدست و بیم

طبیعت شود مججججججججججججججرد را بخردی

به امید نجججججججججججججججججججججیکی و بیم بدی

گجججججججججججر این هر دو در پادشه یافتی

در ارلیم و ملجججججججججججججججکش پیه یافتی

کجججججججججججججججه بخشایش آرد بر امیدوار

به امید بجججججججججججججججججججخشایش کردگار

گجججججججججججججججججججزند کسانش نیاید پسید

که تججججججرسد که در ملکش آید گزند

وگر در سرشت وی این خوی نیست

در آن کجججججشور آسودگی بوی نیست

اگر پای بیدی رضا پیش گیججججججججججججججر

وگر یک سواره سر خویش گججججججججججیر

فراخی در آن مرز و کشور مجججججججخواه

که دلتججججججججججججیگ بییی رعیت ز شاه

ز مستکبران دالور بجججججججججججججججججججججترس

ازان کو نجججججججججججججترسد ز داور بترس

دگجججججججججججججر کشور آباد بیید به خواب

که دارد دل اهل کشور خججججججججججراب

خججججججججججججججججججججرابی و بدنامی آید ز جور

رسد پیش بین این سخن را به غجججور

رعیت نشاید به بیداد کشجججججججججججججججت

که مر سلججججججطیت را پیاهید و پشت

مجججججججراعات دهقان کن از بمر خویش

که مزدور خوشججججججدل کید کار بیش
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کلمات مترادف حکیم = دانا

خفته = خوابیده

مستکبر = خودخواه

مراعات = پاس ،توجه

پیه = پیاه

داور = راضی

پادشه = پادشاه

غور = بررسی ،درت

پسید = دلخواه ،مقبول

جور = جفا

رعیت = تبعه

سرشت = خوی

گزند = آزار ،آسیب

پارسیان = پرهیزگاران

بیم = ترس

احسان = نیکی

فراخی = وسعت

سرودن = شعر گفتن کردگار = خالق ،آفریییده

ریش = زخم

ب ر = وزن شعر

بمر = سمم ،حصه م توا = مفاد ،متن

خلق = مردم

آسایش = آرامی

باب = بخش ،مورد

نزع = جان دادن

ح اسی = شعر در وصف
دلیران

درویش = صوفی ،پرهیزگار

منیوی = شعری که هر دو
مصراع آن رافیه داشته باشد
متقارب = ه رس ،از ب ور
شعر که از تکرار سه یا
چماربار فعولن حاصل می
شود.

ت رین ج  ۰به سواالت ذیل مطابق درس فوق جواب های ص یح ارایه ن ایید.
۰

نخستین اثر سعدی شاعر بزرگ زبان فارسی را نام ببرید؟

۲

کار سرودن اشعار بوستان سعدی در کدام سال پایان یافته است؟

 ۳ویژگی های ممم کتاب سعدی نامه را مختصراً بیان کیید؟
۴

هدف و معیی این شعر را بیان کیید:

شیججججججججججیدم که در ورت نزع روان

به هرمز چیین گفت نوشجججججیروان

ت رین ج  ۲ترج ه سویدنی ج الت ذیل را در کتابچه خود بیویسید.
بوستان سعدی یا سعدی نامه نخستین اثر سعدی شاعر و حکیم نامدار زبان فارسی است که کار سرودن آن در سال  ۵۶۶هرری ر ری
پایان یافته است .شیخ مصلح الدین سعدی این اثر را در زمانی که در سفر بوده است ،سروده است .این اثر در رالب منیوی و در ب ر
متقارب سروده شده است.
ت رین ج  ۳خالصه درس فوق را به زبان سویدنی بیویسید.

ت رین ج  ۴نوعیت کل ات ذیل را مطابق دستور زبان دری مشخص سازید.
جور
اسم

فعل

صفت

بیم
رید

اسم

هیچکدام

فعل

صفت

رید

هیچکدام

ت رین ج  ۵معیی کل ات ذیل را به زبان سویدنی بیویسید.
حکیم

رعیت

سرشت

وظیفه خانگی :درس بعدی را با کل ات مترادف آن به درت بخوانید.

خفته

درویش

ح اسی
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درس ـ ۲۳

علم بدیع ،بیان و معانی

علم بدیع

رس ت اول

بدیع در لغت به معیی تازه ،نو و نوآورده است و در ادبیات زبان ،عل ی است که از آرایه های ادبی سخن می گوید .آرایه هجا زیجورهجایجی
است که سخن را بدان می آرایید .آرایه های ادبی بر دو نوع است:
الف ج آرایه های لفظی :به آن دسته از آرایه های ادبی گفته می شود که از تیاسب آوایی و لفظی میان واژه ها پدید می آیجد ،مجانجیجد واج
آرایی ،سرع ،ترصیع ،جیاس و اشتقاق .ما در اییرا واج آرایی و سرع را با منال تشریح خواهیم کرد.
•

واج آرایی :به تکرار یک واج (حرف صامت یا مصوت ) در یک بیت یا عبارت گفته می شود که پدید آورندۀ موسیجقجی درونجی شجعجر
است .واج آرایی یا نغ ۀ حجروف ،تجکجراری
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آگاهانه است که موجب آن می گردد که تاثیر موسیقی کالم و القای معیی مورد نظر شاعر بیشترگردد ،مانید سرو چج جان مجن چجرا
میل چ ن ن ی کید .یعیی تکرار صامت یا حرف چ .
• سرع :سرع معیی آواز کبوتر را دارد و در اصطالح سخن شیاسان ،آوردن واژه هایی است در آخر ررییه های سخن مینور کجه حجرف
آخر این واژه ها یکی باشد .مع والً هر ررییه از یک ج له تشکیل می شود ،اما گاهی نیز یک ررییه دو یا چید ج له کوتجاه دارد .بجطجور
منال :ای عزیز ،در رعایت دل ها کوش و عیب کسان می پوش
ب ج آرایه های معیوی :به آن دسته از آرایه های ادبی گفته می شود که بر پایه تیاسب های معیایجی
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واژه ها شکل می گیرد ،مانید :مراعات نظیر ،تیارض ،عکس ،تل یح ،تض ین ،اغراق ،حسن تعلیل ،ت نیل و ایمام .ما در اییرا تضاد ،تیارجص

کلمات مترادف آوا = آهیگ ،صوت زیور = زییت ،آرایش

تیارض = تضاد

مصوت = صدادار

آراییدن = آرایش کردن

طباق = متضاد

رعایت = مراعات

سرع = صدای کبوتر

اغراق = مبالغه

کوش = کوشیدن

بدیع = تازه ،نو

صامت = ساکت

ررییه = مانید

اطیاب = ریس انما

ایراز = کوتاه کردن سخن

القا = مطلبی را به فکر یا
ذهن کسی افکیدن

ت نیل = بیان کردن شعر آرایه = عیصری آرایشی در
ادبیات
متیقض = دارای تیارض
اشتقاق = گرفتن کل ه ای از
مینور = پراکیده
کل ۀ دیگر

ت رین ج  ۰به سواالت ذیل مطابق درس فوق جواب های ص یح ارایه ن ایید.
۰

آرایه های ادبی را نام ببرید؟

۲

کل ۀ بدیع را در لغت بیان کیید؟

واج = کوچکترین جزء زبان که باعث ت ایز
معیی می شود
تل یح = اشاره کردن شاعر در شعر خود به
رصه یا منلی معروف
بالغت = آوردن کالم مطابق ارتضای مقام و
میاسب حال مخاطب
جیاس = آوردن چید کل ه که در تلفظ شبیه
هم یا همجیس اما در معیی مختلف باشد

 ۳واج آرایی را مختصراً توضیح دهید؟
۴

علم معانی را مختصراً توضیح دهید؟

ت رین ج  ۲ترج ه سویدنی ج الت ذیل را در کتابچه خود بیویسید.
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این علم یکی از ارکان بالغت م سوب می شود و اصول و رواعدی را آموزش می دهد که می توان با آنما لفظ را مطابق با مقتضای حال ،به
کار بُرد .اُموری هم چون تقدیم ،تأخیر و حذف و یا ذِکر هر یک از ارکان ج له و نیز ایراز و اطیاب و فصل و وصل کالم به هم مباحث این
علم را تشکیل می دهید .مُقتضای حال ،رکن اساسی این علم است.
ت رین ج  ۳خالصه درس فوق را به زبان سویدنی بیویسید.

ت رین ج  ۴نوعیت کل ات ذیل را مطابق دستور زبان دری مشخص سازید.
بدیع
اسم

سرع

رید
صفت
فعل
اسم
رید
صفت
فعل
www.kodakan.se
- - - SAMPLE
هیچکدام - -
- www.kodakan.se
هیچکدام

ت رین ج  ۵معیی کل ات ذیل را به زبان سویدنی بیویسید.
اِغراق

مصوت

زیور

صامت

آوا

طباق

وظیفه خانگی :درس بعدی را با کل ات مترادف آن به درت بخوانید.
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درس ـ ۲۲

بُزکشی ورزش ملی افغانستان

رس ت اول

موعِد بازی بُزکشی در افغانستان ه راه با فرا رسیدن نوروز است .نوید بمار ه راه با برگزاری مسابقه بُزکشی هیران بسجیجار زیجادی در
بین مردم افغانستان دارد .ه ه میدانید که بین الیمرین و خاورمیانه ممد ت دن دنیا بوده و غیی ترین فرهیگ را در میان جمانجیجان دارد.
افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،ایران ،تاجیکستان و حتی کشورهای عربی آداب و رسوم بسیار شبیه به هم دارنجد و عج جق ایجن مجوضجوع را
زمانی بیشتر متوجه می شویم که نگاهی به رفتار و فرهیگ ملی آنما باندازیم .جالب ترین آداب و فرهیگ افغانستان ورزش بُزکشی اسجت،
ورزشی که آنقدر خاص و شگفت انگیز است که گردشگران را از سراسر دنیا به افغانستان می کشاند تا این بازی را از نزدیک ببییید.
در این بازی پیر و جوان بر اسب های تیومید می نشییید و می تازند ،گرد و خاک از زمین بلید می شود و به آس ان می رود .کوبیدن سُجم
اسب ها صدایی هولیاک را می نوازد .ه ه تیما یجک هجدف
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دارند ،آنمم تالش برای حفظ آبرو ،شرافت و اثبات شراعت خود.
در بازی بُزکشی هم اسب ها و هم بازیکیان نقش مم ی دارند .بازیکیان روی اسب می نشییید و به صورت گروهی به ررابت با یجکجدیجگجر
می پردازند تا برنده الشۀ بزی شوند .بُزکشی در بیشتری نقاط افغانستان رواج دارد اما در نواحی ش الی بیشتر بُزکشی بازی می شود و
به ه ین دلیل بُزکشی را متعلق به ش ال افغانستان می دانید.
یکی از دالیل مم ی که بُزکشی تا به امروز باری مانده و به روت گذشته خود بازی می شود این بوده که دولت های متوالی از ایجن بجازی
ح ایت کرده اند و تالش شده این بازی جاودان گردد .این بازی در ابتدا در سال روز والدت پادشاهان انرام می شد اما به مرور زمان در
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مراسم مختلف مانید عروسی نیز انرام می شود .در حقیقت بُزکشی برای مردم افغانستان تیما یجک بجازی نجیجسجت بجلجکجه راهجی بجرای
10
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درس ـ ۷

تاریخ افغانستان

رس ت چمارم

سالطین سامانی در افغانستان (  999 – 298میالدی )
خاندان سامانی اصالً از بلخ بودند ،میسوب به سامان است که یک مردی ساربان بود .در تأسیس حکومت طاهریه در خجراسجان بجر تجررجی
مراتب پسران سامان افزود .ابراهیم پسر الیاس یکی از افراد آن خاندان بود که در حکومت طاهریه رُتبه سپه ساالری کُل رجوا را حجاصجل
کرد ،بعداً به اعتبار آن خاندان طوری افزود که ال عت د خلیفه عباسی در سال  8۵2هرری میشور حکومت ماوراء الیمر را به امجیجر نصجر
نواسه اسد سامانی فرستاد .در مدت  282سال ،یعیی تا سال  929هرری این دولت بزرگ و مدنجیجت پجرور دوام و بجر تج جام خجراسجان
ش الی ،غربی و ماوراء الیمر و رس تی از کشورهای فارس ( جرجان ،طبرستان و ری ) حک روا بود .شمیشاه سامانی خراسان (افجغجانسجتجان
کیونی) تمذیب و ت دن اسالمی ،زبان و ادبیات فجارسجی را در
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ت ام رل رَو خویش پیش برده ،خدمات ع ده ئی به م لکت ن ود.
سامانیان هیوز به توحید اداری و دییی کُل کشور موفق نگردیده بودند و مرکز والیات شرری م لکت ،با ادیان ردی ه وحکومات مختلفجه
م لی به سر می بردند .در والیات جیوب غرب و ش ال حکومتمای نی ه مستقل م لی به صفت ت ت ال ایه گی امپجراطجوری سجامجانجی
وجود داشتید .امیر نصر ،در س ررید مرکز داشته ،و در جیگی که در سال  87۶هرری با برادر خود ن ود به دست امیر اس اعیل اسجیجر،
ولی مرددا رها و به امارت خویش دوام داد .اس اعیل بعد از مرگ برادرش در سال  879هرری پادشاه ماوراء الیمر گردید.
امیر اح د پسر اس اعیل لیارت جانشییی پدر را نداشت ،ولی امیر نصر اول که بعد از کشته شدن پدر خود در سال  902هرجری پجادشجاه
گججججردیججججد،
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تالفی ن ود .این شخص یکی از پادشاهان علم دوست و ادب پرور کشور به ش ار میرود .دوره حکومت امجیجر نجوح اول بجن نصجر اول ،و
عبدال لک اول بن نوح اول و امیر میصور اول بن نوح اول دارای وارعه مم ی نبود ،جز آنکه در عمد اخیر الپتگین سپه ساالر ،اساس دولت
11
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رسانه ها در افغانستان

درس ـ ۳۲

رس ت دوم

• رسانه های آزاد یا خصوصى
این رسانه ها ،طیف وسیعی را تشکیل می دهید که البته بسیار مشکل است آنما را در رالب نشریات آزاد ،مستقل و غیر وابسته تجعجریجف
کرد .این رسانه ها توسط برخی از نماد های جامعه مدنی ،حلقات روشیفکری ،روزنامه نگاران جوان و اشخاص و افراد عالرج جیجد بجه کجار
روزنامه نگاری ،تأسیس شده اند .در یک ارزیابی کُلی ،ش اری از این نشریات در سال های اخیر ،تیما نقطه منبتی کجه داشجتجه انجد ،نشجر
میظم و پیوسته بوده است ،اما چیدان رُشد ک ی و کیفی نداشته اند.
از تقریباً پیرصد رسانه چاپی ثبت شده در وزارت اطالعات و فرهیگ ،شاید بیش از پیراه رسانه چاپی در سراسر کشور فجعجال بجاشجیجد و
ک تر از ده رسانه چاپی بتجوانجیجد حضجور خجود را بجه نجظجرهجا
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بکشید .البته ه ین ش ار اندک هم در پایتخت مت رکز اند .برخی از این نشریات ،روزنامه یا هفته نامه ،فقط مقاله نامه می باشد .رسجانجه
های چاپی افغانستان ک تر توانسته اند عالر ید و خوانیدگان ثابت پیدا کیید ،و این به این دلیل است که گردانیجدگجان ایجن رسجانجه هجا،
هیوز نتوانسته اند ذوق و پسید خوانیدگان و نوع عالر یدی آنما را درک کیید .ش ار کم مشترکین و مشتریان رسانه های چاپی به ه ین
نقیصه برمیگردد.
مراکز فرهیگی و ادبی
در کیار وزارت اطالعات و کلتور افغانستان از دیر باز انر ن ها و نماد های فرهیگی غیر دولتی هم حضور داشته و هر یک در حوزۀ خود
فججعججالججیججت
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داشته اند .انر ن های ادبی کابل و هرات در سال  2909هرری ش سی تاسیس شدند که نخستین مراکز فرهیگی غیر دولتی اسجت کجه
12
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گنجینۀ باختر افغانستان

درس ـ ۳۱

گیرییه باختر افغانستان در ت ام جمان شمرت دارد ،گیرییه ای که ن ی توان روی آن ری ت گذاشت و برایش ارزش تعیین کرد .هر آثار
باستانی از تیدیسمای بودا در بامیان گرفته تا شمرهای زیر خاک رفته ای چون آی خانم ،طالتپه ،تپه فلول و شمجر غُجلجغُجلجه کجه در عصجر
کوشانیما در نمایت زیبایی و پُر آوازه بوده است .دیدن آثار حک شده افغانستان از دورانمای دور ،با خود رصه ها و غصجه هجای تجاریجخ را
بیان می کید .با کشف شمر زیر خاک فرو رفته آی خانم در افغانستان ،یکی از حلقه های ممم مفقود شده تاریخ بشر پیدا شد .در اعج جاق
کوهستانمای افغانستان ،یکی از با ارزشترین گوهرهای شیاخته شده برای بشر ،یعیی طالی حکومت باختری پس از دو هزار سال با سجعجی
و تالش باستان شیاسان کشف شد .ردمت این آثار تاریخی به دوره پادشاهی باختر می رسد ،که توسط اسکیدر مقدونی در سال  987پیش
از میالد فتح شد.
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در نخستین روزهای سال 2972میالدی ویکتورسریانیدی ،باستان شیاس نامدار شوروی باالی ه ین تپه در شمر شبرغان ایستاده بود ،که
ناگمان اندیشه ای در او پدید آمد وه ین فکر سبب شد که بزرگ ترین گیرییه جمان پس از  8000سال ابمام پجیجدا شجود .درججریجان ایجن
 8000سال بسیاری از شاهان و حتی بسیاری از ماجراجویان به دنبال این گیج در این بخش جمان می گشتید .اما هیچ کس ن ی دانست که
گیرییه بزرگ باختر که میراث حاک یت دوران یونان باختر که پس از تصرفات اسکیدر است در کراست .بسیاری در بلخ به دنبجال ایجن
گیرییه می گشتید و بعضی هم متیقن شده بودند که وجود چیین گیری افسانه ای بیش نیست .ویکتور سریانیدی به این نتیجرجه رسجیجد
که در کیار معبد  9000ساله ای که در کیار تپه طال رراردارد باید گورهای شاهان و شاهزادگان ررار داشته باشد.
رجججبجججل از
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تراوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان ،سریانیدی توانست با یافتن یک پارچه طال به یکی از دو بزرگ ترین و با ارزش ترین گیرییه هجای
طالی جمان دست یابد .در این روز سریانیدی با دیدن این پارچه طالی ناب نخستین گور را پیدا کرد .در این گور که یک تجابجوت سجربجاز

Khalilullah Khalili var
Afghanistans främsta
tjugohundratals poet.
Han var den sista av de
stora klassiska persiska
poeterna och bland de
första som introducerade
modern persisk poesi.

سر راه غــــــــــریبان خار روید
ز کشت شان دل بیمار روید
به هر جایی که کارم تخم امید
به جای گل هــــــــــمه آزار روید

Född: år1907 i Kabul,
Afghanistan.
Död: år 1987 i Islamabad, Pakistan

خلیل الله خلیلی
) هجری شمسی۰۵۷۷  ــ۰۲۸۷(

 وی. هرری ش سی در والیت کابل متولد شده است282۵ استاد خلیلی یکی از شاعران و نویسیدگان معاصر افغانستان است که در سال
 اثر میظوم و۵8  خلیلاهلل خلیلی در مر وع.فرزند یکی از بزرگان میطقه کوهستان در ش ال کابل بود و در کودکی پدرش را از دست داد
 هرری ش سی در شمر اسالمآباد در کشجور29۵۵  خلیلی در بمار. فلسفه و عرفان دارد، سیاست، ادب،مینور در عرصه های مختلف هیر
ٔ  از پاکستان به کابل در مراسم رس ی مُیتقل گردید و در مج جوطجه دانشجگجاه، سال از درگذشتش8۶  جسد وی پس از.پاکستان درگذشت
.کابل در کیار آرامگاه ٔ سید ج الالدین افغانی به خاک سپرده شد
Härmed informerar vi alla modersmålslärare och elever att det är absolut förbjudet att kopiera den här boken
eller andra böcker som tillhör KODAKAN. Vid olagliga kopiering av boken begår DU (som kopierar boken) och
din skola ett brott som riskerar er att dömas för brottet intrång i upphovsrätten.
Kära elever använd aldrig kopia av den här boken. Om du får en kopia av boken, informera oss omedelbart.
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