
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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میلمه ته مې پیاله کې لږ چای واچوه. پیاله مې وښوروله، غوښتل مې اوکش کې یې خالي کړم؛ خو میلمه مې الس  
 :عجیب انداز یې راوکتل او بیا یې ویلداسې ټینګ کړ، لکه نوی مقرر شوی پولیس چې کیسه بُر ونیسي. په 

 

 دا څه اسراف دې شروع کړی؟ د اوبو له اهمیته خبر یې؟ د اوبو له قحطۍ خبر یې؟ 
 

غلی وم. هغه له مال دسمال را خالص کړ، بیا یې تڼاکې ورغوي راوښودل او ویل یې: نن مې ټوله ورځ څاه کې کار  
ونشي؛ اول چې مو دې کور کې واړول، د دولس متره څاه، درېیمه برخه  کړی. خو د اوبو درک نشته. باور به دې  

ورو اوبه ښکته کیدې، درې چنده مو ژوره کړه دا دی بیا وچه ده. ویریږم چې که د اوبو   ـ   له اوبو ډکه وه. ورو
 .سطحه همداسې ښکته روانه وي؛ نو د مهاجرتونو نوې لړۍ به پیل شي

 

میلمه ته مې په حیرانۍ وکتل: په دې کوچنیو تدابیرو څه نه کیږي. له اوبو سره په لویه کچه بې انصافي وشوه. له  
کابل ښاریانو مې اوریدلي چې آن د ډاکټر نجیب د واکمنۍ تر پایه چا حق نه درلوده چې خپلسر ژوره څا وکیني، ځکه 

ونو او خصوصا په تیرو شلو کلونو کې چې د تحصیلیافته و  دې کار د اوبو کچه ښکته کوله، خو په را وروسته دور
او متخصصینو حکومتونه ول، د کابل سینه سورۍ سورۍ شوه. د پریمانه ډالرو په باران کې ښار کې د څښلو د اوبو 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په منظم ویش کار ونشو. نږدې هر کور، مارکیټ او... ژورې کوهیانې ووهلې او نتیجه دا شوه چې اوبه په ورکیدو  
تالوت کوم؛   «۱-...إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن  ». باور وکړه انډیواله، چې کله دغه ایت شریف  دي

 .نو وډار شم، حلق مې وچ شي او وایم هسې نه له دې حیاتي مادې خالص شوو او که خالص شوو نو بیا به څه کوو
 

میلمه چې د اوبو په لټه کې ستړی شوی و، غوسه شو: ګوره، هرڅوک تر خپل وس مسوول دی . نو هرڅوک باید د 
ِريَن َكانُٓواْ »اوبو له اسرافه ځان وساتي. اسراف ګناه ده. خدای ج اسراف کوونکي د شیطان وروڼه ګڼي:   إِنَّ ٱْلُمبَذ ِ

ِطيِن ۖ  َن ٱلشَّيََٰ  «۲-إِْخَوَٰ
 

اوداسه او غسل کې باید د اوبو له اسرافه ځان وساتل شي. پخلنځیوکې دې ورسره احتیاط وشي، کالیو وینځلو آن په  
 ...کې دې ور سره پام وشي او

 

پیاله یې راوړاندې کړه؛ خو ما چاینکه لرې کړه. ما ویل: چای له اوبو جوړیږي چې دومره تقریر دې وکړ نو اوس  
 !په یوه پیاله ګوزاره وکړه

 

چې تندې پسې اخیستی و، نو موسک شو او بیا یې ویل: ساده ګله! څښاک په اسراف کې نه راځي، پیاله ډکه    سړی،
 !کړه

 

میلمه، د اوبو په برخه کې د تېر حکومت ځینې هڅې وستایلې؛ خو ویل یې چې دې مهمې مسئلې ته یې وروستیو کې 
ونو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره د خندکونو کاږل یې وستایل پام شو. د اوبو د بندونو جوړول، د کابل ښار په ځینو غر

 .او له نوي حکومته یې هم وغوښتل چې دې حیاتي موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
 

 . میلمه، بیا پیاله تشه کړې وه. سترګو الندې یې راکتل او چې کله زما پام په بله خوا شو؛ نو ژر یې ډکه کړه
 

جالل اباد، د لویې الرې د   –عکسونه ته یې کتل او سر یې خوځاوه. دا عکسونه د کابل  موبایل کې بوخت شو. ځینو 
ماهیپر د مربوطاتو ول. عکسونو کې ښکاریدل چې له پاس غره اوږده پایپونه راغځیدلي او بیا په ټول شدت ترې  

 .پریمانه رڼې اوبه پورته دارې وهي او دا حیاتي ماده همداسې ضایع کیږي
 

شو: سړی له چا ګیله وکړي؟ نوره نړۍ کې اوبو ته څومره ارزښت ورکول کیږي. ایران خو د اوبو میلمه غوسه  
 ... پالیسۍ ته د )جهاد سازنده ګی( نوم ورکړی او زموږ خلک

 

ما ویل ګوره؛ غریب خلک دي. د سړک ترغاړې یې پایپونه ځکه لګولي او اوبه ترې د فوارې په شکل پورته کیږي 
 .یني او بیا وینځلو ته موټر ودرويچې موټروانان یې وو

 

بدې یې راوکتلې. پیاله یې بیا تشه کړې وه او د بلې په اشتهاء کې و؛ کنه خدای    ـ  زما دې خبرې خوند ورنکړ، بدې
خبر څومره غوسه به یې کړې وه. خو په نرم او اعتراض امیزه انداز یې وویل: یو خو هر جهالت ته د غریبۍ پرتوګ 

پل کار ځای کې د موټر  مه اغوندئ. دوی کوالی شي، د پایپونو خولې وتړي، د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړي او خ
وینځلو عکسونه بند کړي چې موټروانان متوجه شي. په دې کار به هم د اوبو د ضایع کیدو مخه ونیول شي، هم به 

 .موټروانان متوجه شي او هم به قیرسړک له خطره بچ شي، اوبه د قیر لپاره خطرناکې دي
 

ضایع کیدو د مخنیوي په خاطر، مجلسونه پرته له چای،  میلمه پورته شو، ما ویل خوښه دې نه ده چې نور د اوبو د  
 جوړ کړو؟

 

برګې یې راوکتل: چای د میلمه پالنې تر ټولو ارزانه طریقه ده. غالباً د امیر شیرعلي خان وخت کې چې چای   ـ  برګې
ه ورکوئ، خپل وارد شو نو امیر خلکو ته وویل: زما ولسه! تاسو ډېر میلمه پاله یئ. خو غریب یئ. که میلمه ته څه ن

غیرت مو نه مني او که څه ورته چمتو کوئ نو وس یې نه لرئ. د همدې لپاره مې چای وارد کړ چې هم مو میلمه  
 .پالنه په ځای شي او هم مو تاوان ونشي

 

 !های، دې ځینو غوندې چې خپله ګټه دې په کې وي، بیا ورته داسې روایتونه جوړوې ـ ما ویل: های
 

سړی   «۳-ُكلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن  »میلمه په خندا شو: داسې نه ده. خدای ج هم فرمایي:  
پورته شو او ویل یې: کوهي، ته مې ګروپ ښکته کړی، ځم چې یو څو ساعته کار پکې وکړم، ګوندې د خدای ج دا  

 .بې بدیله ماده راته موسکۍ شي
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :د ذکر شویو ایاتونو ازادې ژباړې
 

سورة الملك: که اوبه ټولې ښکته الړې شي، )پرته له خدایه( بل څوک دی چې تاسو ته روانې او ښایسته اوبه  ــ    ۱
 پیدا کړي؟

 

 .شیطانانو وروڼه ديسوره اإلسراء: اسراف کوونکي د ــ  ۲
 

 .سورة األعراف: وخورئ، وڅښئ؛ خو اسراف مکوئ. دی )خدای ج( اسراف کوونکي نه خوښوي ــ   ۳
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