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د هﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ دي
)د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ ) 5 (2ﺑﺮﺧﻪ(
 .1د ﻧﺎروغ ﻧﻮم

 .2د هﻐﻪ ﮐﺲ ﻧﻮم ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻼج ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻟﺮي

وﻟﻲ زﻩ ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ وﮐړم؟
ﺗﺎﺳﻮ د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺮ) 5 (2ﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ دﻏﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي ددي دﭘﺎرﻩ هﻐﻪ څﻮﮎ ﭼﻪ ﺳﺘﺎ د
ﻋﻼج ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ،او ﻳﺎ د هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ،ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮﻩ دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮي او ﺗﺎﺳﻮﺻﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ
روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.
َ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل َ هﻐﻪ ﮐﺲ دﯼ ﭼﻪ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ ﻳﻮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﺷﺨﺺ ﮐﻮم ځﺎي ﺗﻪ
ﺗﻠﻠﻲ وي.

څﻮﻣﺮﻩ ﻣﻮدﻩ ﺑﻪ زﻩ دﻟﺘﻪ ﻳﻢ؟
ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ د  72ﺳﺎﻋﺘﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي ﺗﺮڅﻮ د دوو ډاﮐټﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﺘﻨﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او دوي ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ
دي ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ ﺗﺮ اوږدﻩ ﻣﻮدي ﭘﻮري روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .
هﻤﺪاراز ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻳﻮﻩ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺧﻮا وﮐﺘﻞ ﺷﻲ.
ﻳﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ هﻐﻪ ﮐﺲ دي ﭼﻪ هﻐﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻣﺎهﺮاﻧﻪ ﺗﻮګﻪ زدﻩ ﮐړﻩ ﻟﻴﺪﻟﻲ وي ﭼﻪ هﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ دي
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﻪ دي څﺨﻪ ﻧﺎروغ ﺗﻪ ﺿﺮورت دي ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ.
ﺗﺎﺳﻮ د دﻏﻲ ﻣﻮدي ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﻧﻪ ﮐړي ﺑﻐﻴﺮ د دي ﻧﻪ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻼج ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ د هﻐﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﺷﺶ وﮐړي ﭼﻪ وﻻړﺷﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﺎﺳﻮ را ګﺮځﻮﻟﻲ ﺷﻲ،
او ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ راوړل ﮐﻴږي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻲ ﺗﺮ ) 5(4ﺑﺮﺧﻲ ﻻﻧﺪي د ﻳﻮﻩ ﻧﺮس ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ
ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي وي ،ﭘﺲ ﻟﻪ دي ﻧﻪ هﻐﻪ ﻣﻮدي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﻣﺦ ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي وي د  72ﺳﺎﻋﺘﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﻴږي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐﻲ  72ﺳﺎﻋﺖ داﺳﻲ ﺧﺘﻤﻴږي:
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وﺧﺖ:

ﻧﻴټﻪ:

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ څﻪ ﮐﻴږي؟
ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ډاﮐﺘﺮاﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﺘﻠﻲ  ،اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﻪ دوي ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ د ﻳﻮي اوږدي ﻣﻮدي دﭘﺎرﻩ ﭘﻪ
روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﻳﻮ ډاﮐﺘﺮ او ﻳﻮ ﻗﺒﻮل ﺷﻮي د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ وﻟﻲ او د څﻮ
ﻣﺪﻩ ﭘﻮري دﻏﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻟﺮي .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ څﻪ ﮐﻴږي  .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي
دﻏﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺿﺮورت ﻧﻠﺮي ﭼﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ ،دوي ) او ﻳﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺑﻞ ﻏړي ( ﺳﺘﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي ﭼﻪ څﺮﻧګﻪ
ﻧﻮر ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ وﺷﻲ .
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ دس وﻳﻠﻲ ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ اﻟﺒﺘﻪ د  72ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺧﺘﻤﻴﺪو ﭘﻮري  ،ﺗﺎﺳﻮ ازاد ﻳﻲ ﭼﻪ
روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي  .ﻻﮐﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړي ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ دواﻃﻠﺐ ﻧﺎروغ
ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮوﻏﻮاړي ﭼﻪ د  72ﺳﺎﻋﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎي ﮐﻲ روﻏﺘﻮن ﺗﺮﮎ ﮐړي  ،ﻟﻄﻔَﺎ د ﻣﺨﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د
ﻳﻮﻩ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي .

اﻳﺎ زﻩ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ؟
ﻳﻪ .ﺣﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ددي ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ هﻢ و ﻧﻠﺮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮي ﭼﻪ اوس روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮﻧﺸﻲ
ﮐﻮﻻي د هﻐﻲ ﻓﻴﺼﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺮ ) 5(2ﺑﺮﺧﻪ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي.

څﻪ ﻋﻼج ﻣﺎﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟
د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د هﻐﻪ ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﻪ ﺿﺮورت درﺗﻪ ﻟﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ  .هﻐﻪ ﻋﻼج ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﻪ هﻐﻪ رد ﮐړي  .ﻳﻮاځﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ  ،هﻐﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻲ  ،هﻐﻪ ﻋﻼج
ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ هﻢ ﻧﻠﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐﻮل ﮐﻴږي .

اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن وﭘﻮهﻴږي
د دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻲ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ هﻐﻪ ﮐﺲ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﻘﺮرات وواﻳﻲ ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ دي.
د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ دي ﭼﻪ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮﻳﺒﺎن دي .ﭘﺮ ﻃﺒﻌﻲ ډول ،هﻐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﻲ
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ګﻨﻞ ﮐﻴږي .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي ﭼﻪ دﻏﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او اﻋﻼج ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط څﻪ ﺣﻘﻮق ﻟﺮي.

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳړي ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ وﮐړي ،ﻟﻄﻔًﺎ ﺧﭙﻠﻲ ﻧﺮس او ﻳﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ډﻟﻲ ﻳﻮﻩ ﻏړي ﺗﻪ
وواﻳﻲ.
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ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎن ﺑﺪﻟﻮل
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳړي ﻧﻪ دي ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﺤﻞ ﭘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ دﭘﺎرﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وﮐړي ﭼﻪ هﻐﻪ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮋدي ﻗﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﻋﻮض ﭼﻠﻨﺪ وﮐړي.
د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ دﻏﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي دي.

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ
هﻐﻪ ټﻮل ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي د هﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺋﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي .ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ
ﭼﻪ هﺮ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ﺧﻂ وﻟﻴږي ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﻪ دوي وﻳﻠﻲ دي ﭼﻪ دوي ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﺗﻪ د روﻏﺘﻮن د ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ځﻨډول ﮐﻴږي.

د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻮد
دﻟﺘﻪ د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻩ ﮐﻮد دي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻲ او ﺧﻠﮏ ﺗﻪ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ درﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ
ﮐﻲ ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮي .ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ 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 ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ د ﮐﻮد ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ د ﮐﺘﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ درﮐړﻩ ﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ
وﻏﻮاړي.

څﻨګﻪ زﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ځﻨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﺗړاو
دي ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي  ،ﻟﻄﻔَﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﻏړي ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي وﮐړي .ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﻪ دوي ﻗﺎدر وي ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ ﮐړي .
هﻤﺪا راز دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د ﻃﺮﻳﻘﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ،ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ د
هﻐﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺎت د هﻐﻲ ﻻري ﺣﻞ ﮐړي ﭼﻪ د داﺧﻠﻲ ﺣﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي .هﻤﺪا رﻧﮑﻪ دوي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د ځﻨﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ هﻐﻮي ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ وﮐﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ اﺣﺴﺎس ﮐړﻩ ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎت روش ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي  ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ
ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﮐﻲ ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي .ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻲ څﺨﻪ څﺮﻧګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي  ،او
اﻃﻤﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﻪ دﻏﻲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮي دﻩ او دﻏﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﭼﻪ دوي ﭘﻪ روﻏﺘﻮن
ﮐﻲ دي ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮګﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮي دي .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي ﻧﺸﺮﻳﻪ ورﮐړي ﭼﻪ
څﺮﻧګﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﮐړي.

زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دﻟﺘﻪ ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭘﻮﻩ ﺷﻮي ،د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ﻳﻮ ﻏړي ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﻟﻄﻔَﺎ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮﻩ ﻏړي څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ
ﯦﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ځﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ واﺿﺢ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻲ او ﻳﺎ ﮐﻪ
ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﭼﻪ دﻏﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ځﻮاب ﻧﻪ ورﮐﻮي .
ﻟﻄﻔَﺎ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻟﺮي ﭼﻪ د دﻏﻲ ﻧﺸﺮﻳﻲ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﮐﺎﭘﻲ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﺎ دﭘﺎرﻩ ورﮐړي.
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