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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۸۰1۰۱1۰۱۰۲          بصیرالحق عادل
 

 لنډه کیسه۱ سکاره 
 د کندز په ياد

خو زړه ته یې هم نه کېدل چې څه  ؤکه د ناروغانو په درملنه بوخت هم . خوړلي ؤورځو راهیسې یې څه نه  دوهله 
، ؤحالت بېړنی . ب غوښتل چې کار ډېر وکړيحاډاکټر ص. د نورو ورځو په پرتله نن ټپیان ډېر و. وخوري

ځینې داسې ژوبل . پانسمان یې روغتیاپاالن ستړي شول ـ ډېر ټپیان ور وړل شول چې په پانسماندومره ته روغتون 
 .شوي کسان هم و چې ایله د روغتون تر دروازې یې راورسول او مړي یې بېرته یوړل شول

 
. پک شوچې د یو ټپي په راوړلو هک . ، ډاکټر درمان تازه ور وړل شوي ټپیان پانسمانولشپه تر نیمایي اوښتې وه

نور یې نو یقین راغی چې مرضیه په داسې حال کې . پر خپلو سترګو یې زور وکړ، ښه ځیر شو. باور یې نه راته
 .ګوري چې دواړه پښې یې له السه ورکړي

 
کاکا یې هم . غوښتل یې کوژده ورسره وکړي. مرضیه د ډاکټر درمان د کاکا لور وه، بې حده مینه یې ورسره لرله

 .ور وراره ته ورکړيغوښتل چې خپله ل
 

یوه شېبه یې سترګې تورې شوې خو په . له الس یې غیچي وغورځېده. بې واکه شوډاکټر درمان د مرضیې په لیدو 
 .ډاکټر ته د هیچا ورپام نه شو. واټ کې د ناروغانو چېغو او ګڼې ګوڼې د قیامت ورځ جوړه کړې وه

د  .رته ووایي خو ژبې مرسته نه ورسره کولهغوښتل یې څه و. شونډې یې ورپېدې. د مرضیي خواته ورغی
د بهرنیو له هوایي . پورته شوې له روغتون لمبې. ډاکټر ژر له مرضیې الس تاو کړل .درز شو. چورلکې غږ شو

 .ود سکرو په مجسمې بدل شوي وډاکټر درمان او مرضیه  برید وروسته
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