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دﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ د ﺑﺮﻗﻲ ټﮑﺎن ورﮐﻮﻟﻮ ﻋﻼج )(ECT
)د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻪ  58Aﺑﺮﺧﻪ(

دﻏﻪ رﺳﺎﻟﻪ د څﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ګﻲ دﻩ؟
دﻏﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎص ډول ﻣﻘﺮرات ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي ﭼﻲ د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻪ اړﻩ د ﺑﺮﻗﻲ ټﮑﺎن د ﻋﻼج ) (ECTڅﺨﻪ
د اﺳﺘﻔﺎدي ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ څﺮﻧګﻪ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺷﻲ  .دﻏﻪ ﻣﻘﺮارت د  1983د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻪ
 58Aﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ دي.

د ﺑﺮق د ټﮑﺎن ﻋﻼج څﻪ ﺷﻲ دي؟
 ECTداﺳﻲ ﻳﻮ ﻋﻼج دي ﭼﻲ د ﻳﻮﻩ ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺨﺖ دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ د ﭘﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي  ،ﻟﮑﻪ ډﻳﺮ ﺳﺨﺖ دﻳﭙﺮﺷﻦ ،ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب
 ،او ﺟﻨﻮن .د  ECTﭘﻪ دوران ﮐﻲ ،د ﺑﺮق او ﻳﺎ ﺑﺮښﻨﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ډول د دﻣﺎغ ﻟﻪ ﻻري ﺗﻴﺮﻳږي ،ﭼﻪ د )’(a ‘fit
ګﺮځﻲ ECT .د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او هﻤﺪاراز ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ دواﻳﻲ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ دوي ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻀﻼت
هﻮﺳﺎ وﺳﺎﺗﻲ ﭼﻪ دوي ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ژوﺑﻞ ﻧﮑړي .ﻣﻌﻤﻮﻻَ ،د  ECTﻳﻮﻩ ﮐﻮرس د ﺷﭙږو او ﻳﺎ 12
دورو ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،اﻟﺒﺘﻪ د ﻣﺎهﺮ او ﺧﺎص ﮐﺎرګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﭘﺎرﻩ  ECTښﻪ ﺷﻲ دي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ درﮐړﺷﻲ ،دوي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﮐړي ﭼﻪ دﻏﻪ څﻪ ﺷﻲ دي ،او وﻟﻲ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ورﮐړل ﺷﻲ.

اﻳﺎ زﻩ د  ECTﺗﻪ رد او ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ دا ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻟﺮي ﭼﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي  ،ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د  ECTﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻲ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړي.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﻘﻂ هﻐﻪ وﺧﺖ  ECTدرﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻲ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ،او ﻳﺎ دا ﭼﻪ ﻋﺎﺟﻞ وي.

څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي زﻩ د  18ﮐﺎﻟﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ ﻳﻢ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻋﻤﺮد  18ﮐﺎﻟﻮ څﺨﻪ ﮐﻢ وي او ﺗﻪ  ECTﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ،ﻳﻮﻩ ډاﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎ د ﮐﺘﻨﻲ دﭘﺎرﻩ راځﻲ ﭼﻪ هﻐﻪ ډاﮐﺘﺮ
د دي روﻏﺘﻮن ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮑﻲ ﺗﺮ ﻋﻼج ﻻﻧﺪي ﻗﺮار ﻟﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻪ وي.
دﻏﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ د ﻳﻮﻩ ) SOADد دوهﻤﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ښﻮدوﻧﮑﻲ ډاﮐﺘﺮ ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي او د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ښﻮدل
ﮐﻴږي ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ څﺨﻪ څﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي.
ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د روﻏﺘﻮن هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي.
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﻘﻂ هﻐﻪ وﺧﺖ  ECTدرﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ دواړﻩ ﺗﻪ او ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ د هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﻟﺮي ،او ﻳﺎ دا
ﭼﻪ ﻋﺎﺟﻞ وي.
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څﻪ ﭘﻴښﻴږي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻪ زﻩ ﻗﺎدر ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ
ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړم؟
د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎدر ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﭘﺎرﻩ
ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ﭼﻪ اﻳﺎ  ECTوﻟﺮي ﮐﻪ ﻧﻪ؟
دﻏﻪ دا ﻣﻌﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻪ دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي ﭼﻪ  ECTڅﻪ ﺷﻲ دي  ،او د هﻐﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات او ګټﻪ ﺑﻪ څﻪ وي .
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دوي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎدر ﻧﻪ ﻳﻲ ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﭘﺎرﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ،د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ډاﮐﺘﺮ ) (a SOADڅﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻪ راﺷﻲ او ﺗﺎ وګﻮري .ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ او د روﻏﺘﻮن هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ
ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻗﺎدر ﻧﻪ ﻳﻲ ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﭘﺎرﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ
ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ اﺟﺎزﻩ ﻟﺮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ECTدرﮐړي .ﻣګﺮ دا ﭼﻪ دﻏﻪ ﻋﺎﺟﻞ وي  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻓﻘﻂ
هﻐﻪ وﺧﺖ  ECTورﮐﻮل ﮐﻴږي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي.
ﻻﮐﻦ د ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ  ECTدرﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ
د ﻣﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻠﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ د  ECTد ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﻳﺎ رد ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎرﻩ د  2005د دﻣﺎﻏﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻻﻧﺪي وﻟﺮي ،او
ﻳﺎ ځﻨﻲ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ،هﻐﻮي ﺗﻪ ﭼﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﮐﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ و ﻧﻪ ﻧﻴﺴﻲ .دﻏﻪ
ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻻي ﺷﻲ هﻐﻮي وي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د هﻐﻮي ﻧﻮم د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﺴﺖ ورﮐړي وي،ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮي
اﺳﺘﺎزي د څﺎرﻧﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا  ،او ﻳﺎ د څﺎرﻧﻲ د ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ  .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د 2005
د دﻣﺎﻏﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻣﻘﺮارﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐړي.

ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﺟﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻲ څﻪ ﭘﻴﺸﻴږي؟
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﺟﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻲ  ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ  ECTدرﮐﻮل ﮐﻴږي ﺣﺘﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ او ﻣﺴﺘﻘﻞ ډاﮐﺘﺮ د هﻐﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻘﻪ و ﻧﻠﺮي .
ﻻﮐﻦ دا ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ اﺟﺮا ﮐﻴږي ﭼﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي دوي و ﭘﻮهﻴږي ﭼﻪ  ECTﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول ﺳﺘﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻧﺠﺎت ورﮐﻮي،
او ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺪ ﺗﺮ ﮐﻴﺪو څﺨﻪ ژﻏﻮري.

د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻮد
دﻟﺘﻪ د ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻩ ﮐﻮد دي ﭼﻪ د روﻏﻨﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د دﻣﺎﻏﻲ ﻧﺎروﻏﻲ درﻣﺎن ﮐﻮل د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻻﻳﺤﻪ ﮐﻲ
ﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮي  .ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻣﺠﺒﻮر دي ﭼﻪ ﮐﻮد 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 ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﮐﺘﻨﻲ د ﭘﺎرﻩ درﮐړي  ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ
وﻏﻮاړي.

څﻨګﻪ زﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻢ ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ وﻏﻮاړي ﭼﻪ د ځﻨﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﻲ ﭼﻪ ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻮاﻇﺒﺖ او ﻋﻼج ﭘﻪ اړوﻧﺪ
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 درﮐړي ،ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ و ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د
هﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدي ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺎت د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻻري ﺗﻨﻈﻴﻢ 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 وﮐړي ﺧﺒﺮي وﮐړي.
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ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ اﺣﺴﺎس ﮐړﻩ ﭼﻪ د روﻏﺘﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي  ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ د
ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻري ﺷﮑﺎﻳﺖ وﮐړي .ﮐﻤﺴﻴﻮن ﻧﻈﺎرت ﮐﻮي ﭼﻪ د دﻣﺎﻏﻲ روﻏﺘﻴﺎ ﻻﻳﺤﻲ څﺨﻪ څﺮﻧګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻴږي  ،او
اﻃﻤﻨﺎن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﭼﻪ هﻐﻲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﺢ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮي دﻩ او دﻏﻪ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ ﭼﻪ دوي ﭘﻪ روﻏﺘﻮن
ﮐﻲ دي ﭘﻪ ﺻﺤﺢ ﺗﻮګﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮي دﻩ .د روﻏﺘﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي ﻧﺸﺮﻳﻪ درﮐړي ﭼﻪ
څﺮﻧګﻪ ﮐﻤﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﮐړي.

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

ECT-3

