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 کورونه تباه کوي  وڼد لو ۍنگپلر 
 
 
 . وشوه هګړسخته ج ځاو خاوند ترمن ښځېشنه سهار د  په
 

نشم،    سارهیهم ا  قهیدق وهیدلته به   ،ینشم زغمل  یېنور    ه،ړبرداشت ک  ې م  رهډې: بس شوه!  لیوو  ېپه غوسه ک  ېرمنېم
 !يیږریژوند نه ت ېله تا سره م

 

په کتلو،    ېمخ ته د  رهېسپ  م،ړنه غوا   دلی: زه هم ستا شکل للیو  یېاو و  ړورک  ېپه غوس  وابځ  ېهم د غوس  خاوند
 !هځو هیاځ  ېاخله او له د ېد ېجام ورم،ګو نه   ېد ېنو په کور ک مځله دفتر را ې. چمی یشو ړیکتلو ست

خپل کور   ،یدلېنشي اوس  ېکور ک  ولهډجهنم    ېنور د  ې چ  ه،ړخبره ک  یېوواهه او  هغه    ګمور ته زن  ېخپل  ېرمنېم
 .يځته ور ۍنګپلر یېاو له اوالدونو سره  ديیږپر
 

خور هم له    ېستا مشر.  دهېږالس ک  ې د  ېاو په خول  نهېک  ېغل  ه،ړک  هړجو  هښځسالمه    انه ځ: له  لیپه ارامه وو  یې  مور
له امله    هړوک  هګړخاوند سره ج . خبردار! که دلته  هړک   لیپ  رامهډاوس تا هغه    سته؛یواخ   ېطالق تر  یېاو د ضد 

 .ید هغه دومره هم بد نه  ه،ړ. له خپل خاوند سره صلحه وکېراغل
 

. له  لړ وژ  یې  ر ډې  هښاو    ناستهېک  ی اځپه خپل    رمنېوروسته؛ م  دلوېخبرو اور  ولهډ  غور ېاو پ  وابځمور له منفي    د
په    رېد ت  ؛ړفکر پیل ک  یې  ه ړپه ا  ګړې ج  ړېسپک او ذهن ارام شو؛ نو له خاوند سره د ک  هړز  ې چ  یېوروسته    اړژ

 . ې دلیول ۍاو غلط ېستونز ګڼېهم  ېک انځپر مهال خپل  ړېد شخ یېخالف 
 

پاخه    یې   هړخوا  ړو  ښې او د خاوند د خو  لځنیوم  یېمخ او السونه    ه،ړپورته شوه، تشناب ته ال  هیاځله خپل    رمنېم
او   هګ نڅاو که هر    یخاوند د  یېهغه    کهځ  ي؛ړوغوا  ېبه تر  نهښهغه راشي؛ نو ب  امښما  ېچ  ،ړوک  یې. سوچ  لړک

 .خراب هم وي؛ خپل کور خپل وي ومرهڅهر 
 

شوي    ېښپ  یڅه  ېلکه سهار چ  ؛ړراغالست وک  هښدومره غوره    یې  ېرمنېنو م  ؛یکور ته راغ  ړیس  ېناوخته چ  امښما
 .نه وي

 

 ې( کاشوغه پورته کوله؛ نو خپلرنيی)ف  ریته د که  ېخول  يړس  ېوروسته چ  لوړخو  ډۍوډشو. له    رانېهم ح  یې  خاوند
غوسه راشي.    اپيڅنا  م،ی  ادمېمه اخله، بن  هړپه ز  یېته    م،ړوک  یاتی! کله ناکله زه هم زېرانګ:  لیوو  یېته    ېرمنېم
 .هړمننه وک ېوموسل او خاوند تر  یې رمنېم
 

 تید خپل کور اهم  یېمور    ېخوشحاله وه، چ   ې او په د  هړمور ته دعا وک  ېپر مهال خپل  ولولوټد دسترخوان    ښځې
 .ودهښور و

 

. وړو نه ک  ړد اوالدونو مالت  دیبا  ېک  هړ ک یپر  هیاېځپه هره جذباتي او ب  ېشو، چ  یستی درس دا اخ  ډنه لن  ېسیک  ې د  له
نشي.   ګنړتباه او کورونه    یېد اوالدونو ژوند    وڅتر    ي،ړپوه ک  یهغو  ېستنیاخ  ګټېله خپلو  تجربو په    دیبا  نیوالد

  وړو  و،ړپه و  وڼسره پالي او د لو  منيښد  یاځد خپلوي پر    هله ودونو وروست  ۍکورن  اترهیز   ېک  ولنهټپه     ږزمون
وخت   اترهیز  تنهښپه غو  یده او د هغو  اتهیتر بل هر چا ز  ېک  وښځدا ناروغي په    ېسره کوي، چ  ونهګ خبرو جن

 .يیږسره رس ونوګاو حتا مر ونوګهم تر سختو جن نهینار
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