
  :  اسانه  ترتيب ووچولد د الندي 
  

  :د  اړتيا  وړ  مواد        ٢
  )د  الس  غو＊ه  د  ه６کو  سره  خوندوره  وي ( پسه  غو＊ي   ــ  د ١
  ــ  ميده  مال／ه  په  يوه  پياله  کي ٢
  ــ يوه  کوچن９  برقي  پکه ٣
  ــ  د  اړتيا  په  اندازه  زن，  نه  وهونکي  د  سيخانو  جالياني ٤
  

  : د  وچولو  طر４قه
کل  د  د  ش)   Lammframdel(   د  پسه  د  الس  غو＊ي لوم７ی  

بيا  نو  د  غو＊ي  هره  هره  ！و！ه  د  .  خطو  سره  سمي  پرې  کئ 
پيال３  په  مال／ه  کي  داسي  و  وهئ  چي  د  غو＊ي  ！ولو  خواوو  

  .        ته  مال／ه  و  رسي８ي 
  

لوم７ی  د  يوې  ک７ک９  و  مخ  ته  يو  م５ز  و  دروئ او  د  م５ز  ＇خه  
＇و  غو＊ي  تودې  نه  د  لمر  وړان／３  بندي  کئ  

.  پر  م５ز  باندي  يو  پالستيک  هوار  کئ .  سي 
پر  پالستيک  باندي  يو  ＇ه  پاک  کاغذونه  هوار  
کئ  د  دې  د  پاره  چي  احتماال  هغه   اوبه  چي  د  
مال／ي  په  واسطه  د  غو＊ي  ＇خه  را  وزي  د  

ب５ره  د  داښ  يا  يخچال  د  سيخانو  د  جاليو  په  شان  جال９  پر  کاغذو  سر  .  کاغذو   په  واسطه  جذب  سي 
  ٤يا     ٣دا  ډول  ک＋８５دئ  چي  تر  ＇لورو  کونجانو  ي３  يو  شی  ور  الندي  ک７ئ   چي  د  کاغذو  ＇خه  د  

  .  سانتي  مترو  په  اندازه  لوړي  وي 
  
داسي  و  اوډئ  چي  يو  د  بله  ل８  تر  ل８ه  د  نيمي   اوس  نو  په  مال／ه  وهل３  غو＊ه  د  سيخانو  پر  جال９  

تر  دوو  شواروزو  .  اوس  نو  د  يوه３  خوا  ＇خه  برقي  پکه  ور  ته  چاالنه  کئ .  سات９  په  اندازه  ليري  وي 
ن  کي  نوموړې  وچه  غو＊ه  په  يخدا.  وروسته  به  و  وينئ  چي  خو＊ي  وچي  دي او  الندی  جوړ  سوئ  دئ 

  .هر  وخت  چي  و  غواړئ  د  يخدانه  ي３  را  و  باسئ  او  پخه  ي３  کئ .  ک＋８５دئ 
  

دا  ＄که  چي  د  يوې  خوا  د  .  د  مخه  مو  و  ويل  چي  خلک  معموال  الندی  د  پسه  د  غو＊و  ＇خه  جوړوي 
خان９  او  لوړ  والي  ن＋انه  ده  او د بلي   پسه  د  غو＊و  الندی  خوندور  وي  او  د  بلي  خوا  د  پسه  غو＊ي  د

 .خوا د غوايي غو＊ه په پخ５دو کي ل８ي８ي 

  



  
          

  :د  الندي  د  پخولو  الره 
. مال／ه هغه خلکو ته چي د ويني فشار ي３ ج， وي تاوان رسوي . معلومه خبره ده چي الندی ډ４ره مال／ه لري 

４ره نه وي کوالی سو چي د الندي غو＊ي په الندي ډول پخ３ د دې د پاره چي د خوړو په وخت کي ي３ مال／ه ډ
  :ک７و 

  
او  غواړئ  چي  پخ３  ي３  کئ  لوم７ی  ي３  د  يو    ３کله  چي  مو  د  الندي  غو＊ي  د  يخدان  ＇خه  را  و  ايست

دقيقو  د   ٦يا  ٥د  اوبو  ＇خه  چي  مو  را  و  ايستل３  د  .  ＇و  دقيقو  د  پاره  په  تودو  اوبو  کي  خيشت３  کئ 
  . اوبه  ي３  توی  کئ  اوس  چي  هر  ＇ه  غواړئ  هغه  ور  نه  پخوالی  سئ .  پاره  ي３  په  اوبو  کي  و  ايشوئ 

  
  :د يو شم５ر هغو کلمو شرحه کوم چي په  پورتن９ ليکنه کي را غلي دي 

  
تر ال５يلو . ه ته لم واييچي هغلري ) غوړي ( ــ   په افغانستان کي پسونه تر شا ډ４ر شحم    جزغال３ �

د کوچنيو کوچنيو ！و！و په اندازه ي３ پرې . وروسته د ＊ار خلک دغه لم د غو＊و ＇خه را جال کوي 
يوه زياته اندازه دغه کوچن９ کوچن９ ！و！３ د ل８و پيازو سره په د４， کي تر هغو سرې کوي ＇و . کوي

＄يني خلک . ډوډۍ سره خوري  دغه  جزغال３ د وچي. سور سي  غوړي ترې ووزي او د لم د ！و！و رن，
خو د سارا خلک بيا دغه لم هم د غو＊و . د لم سره يو ＄ای په د４， کي د تورو غو＊و ！و！３ هم اچوي 

 .سره وچوي 

خور . ــ دا ډ４ر پخوانی تخنيک دئ چي په افغانستان کي تر اوسه رواج لري  )خر خول ( خور خل  �
د دواړو پلو د سرو . ره او بل سر  ي３ حلقه ده خل د غيچي دوې پل３ دي چي د هري پل３ يو سر ي３ ت５

د لر－ي خوا ي３ په يوه الس کي نيسي او په هغه ت５ره سر . په حلقو کي ي３ يو کوچنی لر－ی ور اچوي 
 .ي３ د غيچي په شان د پسه وړۍ غيچي کوي 

 ــ د پسه ＇خه وړۍ ايسته کول  سکوستل �

 د ورانه لوی ه６وکی  ــ  ا＇ــــــه �

 ي  يوه پايه ده چي پر سر ي３ د جمع په شان يو بل لر－ی ور بند ک７ئ وي د لر－ ــ  مــــنی �
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