
 
 

 

 2تر 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

        
 ۹۱/۲۰/۲۲۰۲                  يروه محمد اجمل

  

 
 

 به پېښه  تشهاد د يزابل نحیدرجا د
 

 ! وي؟لومړنۍ که وروستۍ 
  

 
  

جان د ژغورنې هڅې ناکامه شوې او نور یې غږ د تل لپاره غلی شو. ډېره دردناکه    رحید  د کوچني ګاللي ماشوم
دا ډول پېښې   .يوتمالم  کخل  کلي  کور او  د  مڅوک ه  و. څوک دولت، څوک ملت الوردو   او ټول افغانان یې  هپېښه و

  .زیات یې په رسنیو کې غبرګون و  چې دومره، خو دا لومړی ځل دی يند په افغانستان کې کمې
 

  غوښتل چې د دولتي   ېی ۍشوي وو، کورن قغر په یاد مې دي، چې څو کاله وړاندې د قرغه په بند کې تنکي ځوانان
یو خوا   هکې ب  کښتیو  الس په  په  ېی  کچنګ   ابتکار دا و، چې   ونیمسؤول  کړي. د دغه  اپید  مړي  ېی  همرست  په  ومسؤولین 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

شي، خو دغه نوښت )!(   اپید  په مړي پورې ونښلي او  کچنګ   که کوم  په دې نیت  ه اوبو کې روان وو،او بل خوا به پ
  .په موندلو کې پاتې راغلل   ېی  ، پلټونکيلنشو  او د اوبه سر ته راپورته  لپړسید  او تر څو چې مړي و نه  ړورنک   کار

 

 په خپل وخت نه  رموټ  س امبوالن  د  ته به  وټپیان  یا د پېښو  وناروغان  وعاجل  هغه مهال چې زه په کابل کې وم، ډېرو
په خپل وخت نه رسېدل او په    له کبله زیات شمېر  وګوڼ  به که ورسېدل تر روغتونه د موټرو او خلکو د ګڼو  یا  لرسید

د اور خوراک    د نه رسېدلو له کبله  واطفای  د  همارکیټون  وی په کابل کې ډېر ل  ز همدارا  .هساه ورکړ  ې ی  الره کې به
  .شول

 

دي چې په باغونو او کورونو کې ګرځي. له    ي لیدل  زه خوست ته ډېر ځم، د ګرمۍ په موسم کې مې ډېر ځله ماران 
 لپاره درمل یا چمتووالی لرئ، خو د هو ځواب مې  وژغورول  د  يوچیچ  هر چا نه مې چې پوښتلي، چې که مار مو

  .یاوریدل یند
 

په ډنډونو   کې  واو کلی  وپه کورن  هد اړتیا اوب  هخلکو ب  هرتکم وو، زیا  نکوهیا  وختونو کې چې د برمې وهل او  اوخپ
  .زیات شمېر ماشومان په کې ډوب شوي دي ، چېېېرمه کولکې ز

 

خلکو ژوند له السه ورکړی، چې    ووتزیا  وراو نورو کې ډې  وسیالبون  ،هښویدن  په طبیعي پېښو لکه زلزله، د ځمکو
  .ده يپروای همدا زموږ نه چمتووالی او بې ېی دلیل

 

ې ته اړتیا نه لري، خلک دې په خپله ورته پام  ، چې هغه کارونه چې زیات لګښت او پانګ مکو  په پای کې وړاندیز
او    لجوړ  راتاوول، د څاګانو پوښل، په کور یا کلي کې د لومړنیو مرستو صندوقونو وموانع  وکړي، لکه له ډنډونو د

د لومړنیو مرستو رسولو زده کړه. د دولت په کچه دې دولت تر خپله وسه تیاری وکړي او د نورو هېوادونو له تجربو 
  .پورته کړي دې ګټه

 تدرنښ
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