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ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ
)د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ  7ﺑﺮﺧﻪ(
 .1د ﻧﺎروغ ﻧﻮم
 .2ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ
 2.1ﻧﻮم

 2.2ﭘټﻪ

 2.3د ﺗﻴﻠﻔﻮن ﻧﻤﺒﺮ.
 .3ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺤﻠﻲ د ټﻮﻟﻨﻴﺰﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺆل ﺷﺨﺺ

ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ څﻪ ﺷﻲ دي؟
د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﯽ ﺗﺮ  7ﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ،هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮي ﻳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﻪ دوي
ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دوﻩ ډاﮐټﺮان وواﻳﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﻳﻮ ﺿﺮورت دي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺤﻠﻲ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺖ ادارﻩ  ،او ﻳﺎ ځﻨﻲ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن  ،ﭼﻪ د ﻳﻮﻩ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر
ټﻮﻟﻨﻴﺰ و ﺧﺪﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي وي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺲ ﻧﻪ وي  ،دوي د ) ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ دا ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪرت ﻟﺮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ:
– ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ژوﻧﺪ وﮐړي
– د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻋﻼج ،ﮐﺎر ،ﺗﻌﻠﻴﻢ او زدﻩ ﮐړي د ﭘﺎرﻩ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻲ وﺧﺖ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪل.
– ﻳﻮﻩ ډاﮐټﺮاو ﻳﺎ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ووﻳﻨﻲ.

وﻟﻲ زﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮم ؟
دوﻩ ډاﮐټﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ژوﻧﺪ وﮐړي ﻟﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮي
او ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د اﺳﺎﻳﺶ د ﭘﺎرﻩ او ﻳﺎ د ﻧﻮر و ﺧﻠﮏ د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي.

څﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮدﻩ ﺑﻪ دﻏﻪ دوام وﮐړي؟
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ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ دﭘﺎرﻩ ﺗﺮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري دوام ﮐﻮي.
ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ د ﻧﻮرو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري ﻧﻮي ﺷﻲ ،او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻧﻮر د ﻳﻮ ځﻞ دﭘﺎرﻩ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎ د
ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺆل ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ هﻐﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭼﻪ ﭘﻪ ﻃﺒﻲ ﭼﺎرو ﮐﻲ ﺣﺎﺿﺮ دي ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘﺎرﻩ
ﺿﺮورت دي .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د دﻏﻪ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧﮋدي وﺧﺖ ﮐﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺆل ﺷﺨﺺ )داﮐﺘﺮ( او ﻳﺎ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ،د ﻣﺤﻠﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﺷﺨﺺ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ
ﮐﻴږي ﭼﻪ اﻳﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ د ﻟﺮي ،دﻏﻪ د ﻳﻮ داﮐﺘﺮ ﭘﻪ
ﺖ ﻧﻮﻣﻴږي.
واﺳﻄﻪ اﺟﺮا ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ً ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮي ﻃﺒﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳ ً

اﻳﺎ زﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﮐﺎر ﺗﻪ ﺗﻮﻗﻒ ورﮐړي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ  ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ،ﺳﺘﺎ
د ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ د ﭘﺎرﻩ ﻣﺴﺆل ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮي ﻃﺒﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
هﻤﺪا راز ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ وﻟﻴﮑﻲ ﭼﻪ دوي ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﺎي ورﮐړي.
ځﻴﻨﻲ ﮐﺴﺎن د ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ وﻏﻮاړي ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ
وﮐړي ﭼﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﺿﺮورت ﻟﺮي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﺗﺤﺮﻳﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻟﻴږل
ﮐﻴږي ﺧﺎﺗﻤﻪ ورﮐړي .دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼﻪ څﻮﮎ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن دي.
هﻤﺪا راز ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ دوي وواﻳﻲ ﭼﻪ ﻧﻮر ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت
ﻧﻠﺮي.

د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ څﻪ ﺷﻲ دي او څﻪ ﭘﻴﺸﻴږي؟
د ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻴﺌﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﮐﻪ
ل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻪ؟ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د هﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻮﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﻳﻮ ﻣﺠﻠﺲ وﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ ﻣﺠﻠﺲ د ًاورﻳﺪ ً
ﻳﺎدﻳږي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ د اورﻳﺪﻟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ
راﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي .د اورﻳﺪﻟﻮ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ،د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ ﻏړي ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﻟﻮﻟﻲ .د
ﻣﺤﮑﻤﻲ دادګﺎﻩ د ﻏړي د ﺟﻤﻠﻲ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺲ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ راﺷﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي.

ﮐﻠﻪ زﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰ ورﮐړم؟
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ ﻳﻮ وار هﺮ وﺧﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻟﻤړﻧﻴﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻲ ﭘﻪ دورﻩ ﮐﻲ وړاﻧﺪﻳﺰ
ورﮐړي .ﭘﺲ ﻟﻪ دي ﻧﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ورﮐړي او وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ وار ﭘﻪ
هﺮﻩ ﮐﺎل ﮐﻲ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺮ ﺳﺎﺗﻨﻮاﻟﻴﺘﻮپ ﮐﻲ ﻗﺮار ﻟﺮي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﻣﺤﮑﻤﻲ د دادګﺎﻩ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ورﮐړي ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺷﻲ وﻟﻴﮑﻲ:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

ﺗﻴﻠﻔﻮن0845 2232022:
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ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻳﻮﻩ وﮐﻴﻞ څﺨﻪ ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ وﻟﻴﮑﻲ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د اورﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ادارﻩ او د وﮐﻴﻼﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﻟﺮي ﭼﻪ څﻮﮎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ دي .ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻪ
ﻳﻲ ﭼﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ټﻮﻟﻨﻪ د ﻳﻮﻩ وﮐﻴﻞ دﭘﺎرﻩ ﭘﻴﺴﻲ ورﮐړي .دﻏﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ د ﭘﻼن ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﺎرج ﻧﻠﺮي او ﻣﻔﺖ
دي.

اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن وﭘﻮهﻴږي
د دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ هﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ دي.
د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﻳﺒﺎن دي .ﻗﻪ ﻃﺒﻌﻲ ډول ،هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﻲ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ګﻨﻞ ﮐﻴږي .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ادارﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي
ﭼﻪ دﻏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او اﻋﻼج ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط څﻪ ﺣﻘﻮق ﻟﺮي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﻲ ،ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﺷﻮي دي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن دا دي:

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳړي ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ وﮐړي ،ﻟﻄﻔًﺎ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻳﻲ او ﻳﺎ هﻐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺗﻪ ﭼﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ورﮐړي  ،د واي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳړي ﻧﻪ دي ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺤﻞ ﭘﻪ
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي ﭼﻪ هﻐﻪ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﻋﻮض ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي .ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ادارﻩ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ درﮐړي ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ دﻏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي دي.

د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻮد
دﻟﺘﻪ د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻩ ﮐﻮد دي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﺗﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻲ اﺧﺘﻪ دي ﻣﺸﻮرﻩ
ورﮐﻮي .هﻐﻮي ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﮐﻮد ﺗﻪ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ ﭼﻪ ﮐﻮد څﻪ وﻳﻠﻲ دي ﮐﻠﻪ ﭼﻪ دوي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﻲ .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ د ﮐﻮد ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ د ﮐﺘﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ درﮐړﻩ ﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي.
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زﻳﺎﺗﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ځﻴﻨﻲ ﺷﻴﺎن وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻲ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي ،ﻟﻄﻔًﺎ د ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ او ﻳﺎ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ اﺧﺘﻪ دي ،ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي .هﻤﺪا راز ﻟﻄﻔًﺎ د دوي څﺨﻪ ﭘﻮﺷﺘﻨﻪ
وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ واﺿﺢ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ ﺗﻪ ﭘﻮﻩ
ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻞ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ځﻮاب ﻧﻪ ورﮐړي .
ﻟﻄﻔَﺎ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻟﺮي ﭼﻪ د دﻏﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﮐﺎﭘﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ورﮐړي.
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