
  
 

 
 

کار طرېقه ښه دېر -دپاره استمالول او کولو خوندې نور چی بازدارې د مارغان زاړه پرېښودل  
 

پس نه ښکار مارغانو ځنګلې د پرېښودل کوې مرسته اېف-اے-ائې - 
 

 جوابونه چې اوکړې مهربانې کښې، ملک په ستاسو دې جائز کول داسې او غواړې پرېښودل مارغه خپل تاسو اېا

دې صیح پرېښودپاره د اېا چې سوالونو ۵ د ورکړې - 
 د وې خطرناک کوم چې اوکړې معائنه بیمارو هغې ډاکټرنه دځناوارانو ېا هسپتال مارغانو د چې دې پکار ته تاسو

 کومې تر ووچې بیمارنه خو مارغه اېا -دسوالونو درکړې جواب باندې، باهر په وې ژوند لږ ېا او دپاره، ابادې ځنګلې
 او نه هسپتالو مارغانو -ورکړې کښې هسپتال او ډاکټر ځناوارانو معلومات دغه کښےوو، سال په بازپالونکې پورې

 او کښې مارغانو ځنګلې په اوګیرې پاره د بیمارو خطرناکو اوکړې معائنه مارغانو چې دې پکار ته عالقې د ډاکټران

مارغه چې پکاردے کښې چپس مائیکرو ېا لګږې ئے کړې - 

 
له رغانوما ځنګلې د اونه دفیصلے : 

 
وو؟ نه ابادې ځنګلې باندې حقیقې په مارغه اېا -۱نمبر سوال  

ته ۲نمبر سوال ورشه-او -اے   
له منصوبه رسمي صرف پرېښودل- نه -بې  

 
وو؟ نیولے نه کوم چې شې پرېښودے کښے عالقه هغې به دا اېا -۲نمبر سوال  

ته ۳نمبر سوال ورشه او -اے  
هل منصوبه رسمي صرف پرېښودل -نه -بې  

له منصوبه رسمي صرف پرېښودل -خبر ېم نه -سې  
 

نه؟ جالې ووکچه راغستے دے عادت نه ورکوټې سره انسان مارغه د اېا -۳نمبر سوال  
 اے- او - مارغه د پرېښودو قابل نه دے

ته ۴نمبر سوال ورشه - نه -بې  
 سې- نه ېم خبر - مارغه د پرېښودو قابل نه دے

 
دے؟ کښے وجود خه مارغه اېا -۴نمبر سوال  

ته ۵نمبر سوال ورشه - او -اے  
 بې- نه - مارغه د پرېښودو قابل نه دے

 سې- نه ېم خبر - مارغه د پرېښودو قابل نه دے
 

شې؟ کولے ښکار خپله مارغه اېا -۵نمبر سوال  
اوکۍ پیروي الرے عامے مارغانوازادولو - او -اے  

 بې- نه - مارغه د پرېښودو قابل نه دے
 سې- نه ېم خبر - مارغه د پرېښودو قابل نه دے

 
 

پيروي  الرے عامے مارغانوازادولو  
 پرېښودو د دے ټهیک دے چې اولګې ئے پته چې دپاره مارغه هر اونه فیصلے د اوګوره وړومبے: پرېښودل اېا

  -دپاره
 واپس په سپرلې په دے ئے وخت خه پرېښودو نو کښے وخت په دهجرت نیولےوو مارغه که: دې پرېښودل ئے چرته

 نیولےوو ېا نه جالې اغستےوو ېا دمارغه که -نیولےوو کښے عالقه کومه چې کښې عالقه هغه په کښے ټائیم تګ
 جالې ېا وو نیولے نه کومې چې کښې عالقه هغه په کښې سپرلې په -ےدے پرېښودوټائیم خه نو نه عالقه ګیرې دنسل

 ېا او وشتونکې ټوپک زېات ډېر  ډنډې، برقې تهچر دې پکار پرېښودل کښے عالقه هغه په مارغه -اغستےوو نه

وې نه واال ساتلو کنوترې -  



  
 

 
 

 دپاره ورکولو خوراک -ورکړې ورله خوراک اوښه -وې روغ ښه چې مارغه دپاره پرېښودو: مخکښې نه پرېښودو
 ورشې -الوتےشې پکښې چې چرته شې اوساتلے کښې ستانه غټه په مارغه روځودپاره څو چې دې پکار

 د وړوکے ، نخه نوره ېا اولګئې ورته کړه چې دپاره معائنې د دصحت ته ډاکټرانو ځناوارانو او ته هسپتالدمارغانو
 مخکښې ورځې څو ېو نه پرېښودو او کړې ناعادت ئے نه خلقو اوکړې، معلومات او بچاو به کوم چې نخه رېډېو لکې

ورکړې خوراک ته طرف ېو نه انسانو -  
 هغه په او -لږوې امکانات حملې نه ځناورانو نورو چې چرته ده ضرورې دپاره ېښودوپر عالقه ېومحفوظه: پرېښودل

 پیداکړې چې مخکښې ګهنټې دوه نه دماښام ئے پرېږده او کړې موړئے نو ډېروې زاېونه ناستې شپې د چرته عالقه

ېروه مه مارغه مزه، دېرپه پرېږده-دپاره ناستې اډه خپله ته ځان -  
 مارغه چې ښکارې تاته که-کښے عالقه پرېښودلو په باندې مارغه په ساته نظر رځېو ۳-۲: پس نه پرېښودو
 غوښه چې سره منړو او صرمنې ښکار مړ ېو کښې وختې سحر ورته ده کیږه ورکړه، خوراک نو کیږې کمزورے

پس نه ښکار ۲-۱ کړې شروع پاتیکدل باهر خپله به مارغه -ښکارې نه ترې -. 

 

       


