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١

هغه شيان چې د �ولو خلکو شريک
وي، ملي شتمني بلل کٻږي.

ملي شتمني د �ولو خلکو شريک مال
گ�ل کيږي.

له ملي شتمنيو �خه �ول خلک گ�ه
اخيستالی شي.



ملي شتمني د يو شخص مال نه وي.
غرونه،�نگلونه، روغتونونه، �وون�ي،
پوهنتونونه، سيندونه، پارکونه، پلونه او

نور ملي شتمن� گ�ل کيږي.
بايد چې ملي شتمن� �ې وساتو.

٢



٣

�وون�ی يوه ملي شتمني ده.
په �وون�ي کې هر �وک کوالی شي

چې درس ووايي.
بايد خپل �وون�ی �ه وساتو.



�وون�ی د خپل کور په �ٻر وگ�و،
د �وون�ي �ٻ�ې، �وک� او مٻزونه

مات نه کړو.
پر دٻوالونو يې خطونه و نه کړو.

د �وون�ي گالن او د ونو �انگې پرې
نه کړو.

کتابونه سم وساتو.
خط پرې و نه کړو.

پا�ې يې په احتياط واړوو.
د لوبو ميدان يې خراب نه کړو.

٤



٥

�نگلونه هم د �ولو خلکو شريک مال
دی.  �ول خلک ترې گ�ه اخلي.

بايد چې د �نگلونو ونې پرې نه کړو.
که �وک �نگلونه پرې کوي؛ �ولو ته

زيان رسوي.



سرکونه، پلونه او بندونه هم زموږ د
خلکو شريک دي.

پر سرکونو هر �وک ت� رات� کوي.
پر پلونو هر �وک تٻرٻږي راتٻرٻږي.

بندونه د هر چا کور ته برٻ�نا ورکوي.
د بندونو پر اوبو خلک �مکې

خړوبوي.
نو دا �ول ملي شتمن� دي.

٦
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روغتونونه او کلينيکونه هم ملي شتمن�
دي.

په روغتونو او کلينيکونو کې د هر چا
درملنه کٻږي.

بايد روغتون او کلينيک مو پاک وساتو.



هر �وک خپل مال او شتمني �ه ساتي.
ملي شتمن� د هر چا دي.

نو هر �وک بايد ملي شتمن� �ه
وساتي.

د �وون�ي، روغتون، پل، سرک،
�نگل، بند او نورو ملي شتمنيو ساتنه

وکړو.
که �وک يې د خرابولو ه�ه کوي، بايد

مخه يې ونيسو.
ستاسو په فکر نور کوم شيان ملي

شتمن� گ�ل کٻږي؟
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