» نظم او ترتيب  ,مشهورې »

د ګاونډېانو سره نېک ژوند کول

د هېرمس د کوڅې درنواوسېدونکو
د بېلو بېلو کلتورونو  ،ژبو  ،مذهبونو
هيلې او دودونه ځنې خلک ېوه لسته
راوړنه بولي  ،خو موږ دلته داسې
ګاونډېان هم لرو  ،چې هغوې نور
دځان دپاره وېرونکی بولي  .دهغو
دپاره ناليدلي او دنورو عادتونه
وېرونکي برېښي  .ځنې وخت د
بريدونو وېره هم کېدلی شي .د
سلوستر شپه ېې دکولن په ښار کې ښه
د ) ( Wiku Niehlساری دی .موږ
نيل د برخه هغه ډله ېو  ،چې ستا د
ستونزو نه رامنځ ته کېدلو هڅه کوو .
له همدې کبله موږ ستا سو دپاره ډېرې
ټولنيزې اسانتېاوې برابرې کړي
دي ،لکه ) سپورت  ،د ژبې کورسون
 ،موزيک او نور (  .لرې او قوانين
سړی هغه وخت ښه په پام کې نيولی
شي  ،چې هغه وپېژني . .دادې ستا
دابه موږته د دې واک ر اکړي چې
تاسو دپاره دنورو دزړونو پرانيزو
Einfach
anrufen:

0
که تاسو کوم سوال لرۍ ؟د
دی مشهورو یا دلته د
نیل،دخلکو ،یا د کولن ښار،
دلته د ژوند په ارتباط یا
عموماَ کومه پوښتنه لرۍ؟
نو له مونږ سره اړیکه
.ونیسۍ

بس تېلېفون
.وکړۍ
015770203467

د ځناورو په ډول خالي ځواب
 .چاې ته مه دریږۍ
داسې کول له )  ( ۴۰نيولې تر
)  ( ۲۰۰اوېرو جريمه لري

د مذهبي ځاېونو دې احترام
وشي
هديرې  ،کليساګانې او .:
وړې کپلې داحترام وړ دي .
پاک دې وساتل شې  .زوږ مه
جوړوۍ  .الکول مه څښۍ .،
 .سګرت مه سکۍ

له وېرولو ځان وساتۍ
دا به ښه وي چې له سترو
ډلو ټپلو ځان وساتې  . .پټ
مخ مه کرځۍ او تل پرانستی
مخ ګرځۍ  .نور و ته
 .ګوتڅنډنه مه کوۍ

د نورو سره په مینه او روړن
تندې خبرېکول :دنورو سره د
ملګرتوب له مخې مخامخ
کېږۍ  ..هغه ښې خبرې چې
باېد نورو ته ېې وکاروۍ
مهرباني  ،مننه ،ورځ مو (
) ښه  ،په مخه موښه ،وبخښۍ

د ارامتیا او دمې مهال په
لندې ډول په ګوته شوی
ېکشنبه او د رخصتېو :
رخصتۍ دي  .په نورو ورځو
کې  :د غرمې ارامتيا
) ( ۱۳ - ۱۵
) د شپې سېاله )  ۲۲ــ ۷

ـ دکوچنېانو سره دې ډېر پام
 :وشي
د مېرمنو او پېغلو درناوی
دا به ډېره ښه وي  ،چې
دنورو ښځې او ملګرې ونه
غولول شي  .له داسې کړو دې
واټن ونيل شي  .چاته ډېر په
زير زير مه ګورۍ  .په چا بسې
مه وربسې کېږۍ  .بې ځاېه او
بې خونده ستاېنې نه ځان وساتۍ
 .کله مو چې له چا » نه «
واورېدل باېد وه ېې منۍ

بېلرۍ ته ېې مه تېرباسۍ .
لس مه وروړۍ  .ښکولوۍ
ېې مه
د لو بې مېدان ته مه ورځۍ.
.

 :د نشه ېي چښاک په هکله
د )  18بجو ( وروسته دې
نه نه وي  .په عامه ځاېونو
کې دې نه وي  .له اندازې
 .ډېر د نه وي

