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 د الفبا ترانه
  

 څــه ښکلي حـــــرفــونـــه دي      خــــواږه يې اوازونــه دي

  
 څــــــه روان درســـــونــــه دي      ښکلي يې رسمونــــه دي

  
 خوښ مو ټـول مخونه شـول      دهر مخ مضمونونه شول

  
 روانـــــــې کليمــې لـــــولـــــو      په مينه يې چملې لـــولــو  

  
 ګــــوتـــې مــــو لګيا شــولې      د ليک سره اشنا شــولې

  
 خـــــــالصـــه الفبـا شــــولـــــه      ژبـــــه مــــو ګــــويا شـولـه

  
(نژند)محمدعثمان   



The Pashto Alphabet   دپښتوالفبې  

 نوم يا پيل منځ پای آزاد

Indep Final Medial Initial Or Name 

 aa Alif(a) ا   آ   ـا ا   آ
 b Be بـ ـبـ ـب ب
 p Pe پـ ـپـ ـپ پ
 t Te تـ ـتـ ـت ت
 Tt Tte ټـ ـټـ ـټ ټ
 s Se ثـ ـثـ ـث ث
 j Jim جـ ـجـ ـج ج
 ch Che چـ ـچـ ـچ چ
 h He حـ ـحـ ـح ح
 kh Khe خـ ـخـ ـخ خ
 seh Sehe څـ ـڅـ ـڅ څ
 z Ze ځـ ـځـ ـځ ځ
 d Dal د   ـد د
 Dd Ddal ډ   ـډ ډ
 z Zal ذ   ـذ ذ
 r Re ر   ـر ر



The Pashto Alphabet   دپښتوالفبې  

 نوم يا پيل منځ پای آزاد

Indep Final Medial Initial Or Name 

 r Rr ړ   ـړ ړ
 z Ze ز   ـز ز
 zh Zhe ژ   ـژ ژ
 g Ge ږ   ـږ ږ
 s Sin سـ ـسـ ـس س
 sh Shin شـ ـشـ ـش ش
 sh Shin ښـ ـښـ ـښ ښ
 s Sad صـ ـصـ ـص ص
 z Zad ضـ ـضـ ـض ض
 t Ta طـ ـطـ ـط ط
 z Za ظـ ـظـ ـظ ظ
 Ayn Ayn عـ ـعـ ـع ع
 gh Ghayn غـ ـغـ ـغ غ
 f Fe فـ ـفـ ـف ف
 q Qaf قـ ـقـ ـق ق
 k Kaf کـ ـکـ ـك ك



The Pashto Alphabet   دپښتوالفبې  

 نوم يا پيل منځ پای آزاد

Indep Final Medial Initial Or Name 

 g Gaf ګـ ـګـ ـګ ګ
 L Lam لـ ـلـ ـل ل
 m Mim مـ ـمـ ـم م
 nn Nun نـ ـنـ ـن ن
 nn Nnun ڼـ ـڼـ ـڼ ڼ
 w,u,o Waw و   ـو و
 h He هـ ـهـ ـه ه
 yi Ye يـ ـيـ ـي ي
 ay Ye     ـی ی
 e Ye ـېـ ـې ې
 ey Ey     ـۍ ۍ
 ey Ey ـئـ ـئ ئ



   Special Pashto Letters   

   دپښتو خاص توري  

 ټ ځ څ   ډ ړ ږ
        

 ښ ڼ



 اسالم
 

پــــه . ښــــکلی ديــــن  دیاســــالم  
اســالم کــې کــار کولوتــه لــومړی  
ځـــای ورکـــړ شـــوی دی او کـــار    
کوونکي ته تـل پـه درنـه سـترګه     

 . کتل کېږي
 

. د اسالم د ديـن پيـروان يـو   موږ 
اسالم هر وخـت انسـانان کـار او    

 .کسب ته هڅوي
   

 الف



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حمد
 خالق د ټول جهان دیخدای 

 دیخدای روزونکی د انسان 
 

 هرڅه خدای دي پيدا کړي
 کړيښه او بد يې جال 

 

 دی واکدار دی د همه و
 وکل اختيا دی د همه 

 

 شـــــــريک نه لري يکتا دی
 دیخدای د ټول جهان پاچا 

 

 ب



 يووالی
 

ــووالی  ــار    ي ــر ښــه ک او اتحــاد ډ 
مســلمانانو تــه  (ج)اهلل تعــالی . دی

ــې    ــه بـ ــړی او لـ ــر کـ ــووالي امـ د يـ
 . اتفاقي څخه يې منع کړي دي

ــه  ــر   پ اتفــاق ســره د مســلمانانو ت
 . منځ مينه پيدا کېږي

هر ولس آبادي او پر مختګ د د 
 . هغوی په يووالي پورې اړه لري

ــاك  ــدای پـ ــول   (ج)خـ ــړۍ ټـ دې د نـ
 .مسلمانان په اتفاق ولري

 ج



 کتاب
 
 
 
 

خطاب دیمــــــــې تاته   کتاب دی    نوم زمــــــــا   

وايمهکيســــــــــــې زه ستــــــا ښه آشنايمه    تاته   

 څومره ښې کيسې لرم      تر شاتو يې خوږې لـرم

 مشق دې د ليکلو يم      هم دې دلوســـــــــــتلو يم

 پام مې په سـاتلو کړه       په پاڼو اړولـــــــــــو کړه
 پاک مې له ګردونوکړه    پام مې په رسمونو کړه

 دیښکلی مې هر باب دی   نوم زمـــــــــــــا کتاب 
 
 د



 د افغانستان  نقشه
 



 ُسرود ملي د افغانستان
 

 

 دا زمكـه اسمان وي ېـــــو چڅ

 دا جــــــهان ودان وي ېو چــــڅ

 جهـان وي ېژوند په د ېو چڅ

 يو افـــــغــــان وي ېپات ېو چڅ

 تل به دا افغانســتان وي

 تل به دا افغانستان وي

 ان يـــــو څهــــــزاره، كه بـــــلــو

 پشــــــه يان، نورستانـــيان يو

 ازبــــكان كه تركمــــــنان يـــــو

 تانه كه تاجــــكان يــــــوښــــــپ

 كه هر قام يو، افغانان يو 

 د وطــــن د مور بچيان يو 

 دى شــــــعـار مـــــو ازادي

 ســـــــوكالــي او ابـــــــادي

 عــــــدالت  او تــرقــــــــــي

 و په لوري د بـــــري ځــــــــــ

 غ دى بخـــــــــتورږدا مــــو  

 وايـــــــــــــــو اهلل اكــــبـــــــــر

 وايــــــــــــــو اهلل اكـــــبــــــــــر
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