زﻣﻮږ وده ﮐﻮﻧﮑﯽ ﮐﻮر
ﺳﻮیډن زﻣﻮږ د ﮐﻮر ﺳﺮﺑﯿﺮه ﻧﻮر ډﯾﺮ څه دی .ﺳﻮیډن ﻫﻢ د ودې ﭘﻪ ﺣﺎل کې دی .ﺳﻮیډن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻣﻲ .ﻣﻮږ ټول چې دﻟﺘﻪ
ژوﻧﺪ ﮐﻮو ﺳﻮیډن کې ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ څﯾﺮ اﺣﺴﺎس وکړو ،ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪه چې زﻣﻮږ اﺻﻠﯿﺖ د نړۍ ﮐﻮم ځای څﺧﻪ دی .د
ﺑﺮﯾﺎﻟﻲ ادﻏﺎم او ﯾﻮ ﮐﯿﺪو ﺗﺮټوﻟﻮ ﻏﻮره اﻗﺪام دا دی چې ﻣﻮږ ټول چې دﻟﺘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻮو داسې اﺣﺴﺎس وﻟﺮو چې ﻣﻮږ د ﻫﻤﺪې
ځای ﯾﻮ.
د ﺳﻮیډن اړوﻧﺪ ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭘﻪ ګډه یې ﺟﻮړ کړو ،ﻧﻮي ﺳﻮیډﻧﯿﺎن ﺑﻪ د ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ څﯾﺮ ورﺗﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي.
ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د دې وړﺗﯿﺎ وﻟﺮو چې ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﺘﺮګې ﭘﻪ ﺳﺘﺮګو ﺳﺮه ارﺗﺒﺎط وﻧﯿﺴﻮ .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﺟﻮګه اوﺳﻮ چې د ﭘﺎﻣﻠﺮنې،
ﺗﻌﻠﯿﻢ او ښیګڼې ﺳﯿﺲټﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور وکړو .ﭘﻪ ﻣﻌﺎش ژوﻧﺪ ﮐﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ وي .ﻫﯽڅ څوک ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻟﺮوﻧﮑﯽ،
ﺗﺤﻘﯿﺮي ﯾﺎ زﯾﺎن ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﮐﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﮏړي.

ﮐﻠﻪ چې ﻣﻮږ ﭘﻪ ﯾﻮﺑﻞ ﺑﺎور ﮐﻮو ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ځواﮐﻤﻦ ﯾﻮ

ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول د ﺳﻮیډن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ټوﻟﻨﻪ کې ﺑﺎور ﻫﻢ راﻣﯿﻦځﺗﻪ ﮐﻮو او د ﺧﻠﮑﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ډﯾﺮوو چې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
پښو ودریږي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻮږ د ﻣﻮازي ټوﻟﻨﻮ ﺷﺘﻮن او ﺟﻨﺎﯾﯽ ډﻟﻮ ﻟﻪ پښو څﺧﻪ ځﻣﮑﻪ ﮐﺶ ﮐﻮو ،اﻟﺒﺘﻪ د ټوﻟﻦې دواړه
ټیټه او ﻟﻮړه ﺳﻄﺢ کې.
Porträttfoto: Tomas Ohlsson

ﮐﻠﻪ چې ﻫﺮڅوک د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎس وکړي ﻧﻮ ﺳﻮیډن ﺑﻪ ځواﮐﻤﻦ ،بډاﯾﻪ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻲ .ﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﯿﻦځ د بې ﺑﺎورئ
ټول اﺻﻄﻼﺣﺎت ردوو ،ځﮐﻪ چې دا د بې ﻋﺪاﻟﺖۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﯿﻦځﺗﻪ ﮐﯽږي ،او ﻣﻮږ ﻏﻮاړو چې دا ډول بې ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻣﯿﻦځه
وﯾﺴﻮ .ﻫﺮﻫﻐﻪ څوک چې دا اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺪا کړي چې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮه ﮐﯽږي ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪ ښو ﭼﺎرو او ګټو کې ونډه
اﺧﻠﻲ .دا ﭼﺎره ﭘﻪ دواړه ﻧﻮي او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺳﻮیډﻧﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻲ ﮐﯽږي.
ﻣﻮږ ﻏﻮاړو داسې ﯾﻮ ﺳﻮیډن ﺟﻮړ کړو ﭼﯿﺮې چې ﻫﺮڅوک وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﻫﻐﻪ ﯾﺎ ﻫﻎې د ﻃﺒﻖې ﺷﺎﻟﯿﺪ ،ﺟﻦډر ﯾﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﯿﺪ ﻟﻮري ،د
ﭘﻮﺳﺘﮑﻲ رنګ ،ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﻪ درﻟﻮدو ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ تړاو ﭘﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ او وړﺗﯿﺎو ﻫﻮﻣﺮه ﺳﺘﺮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول وکړي .ﻣﻮږ
- Ulf Bjereld,
ﺳﻮیډن ﺟﻮړوو ﭼﯿﺮې چې ﻫﺮڅوک وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﺧﭙﻞ وس ﻣﻄﺎﺑﻖ ونډه وﻟﺮي.
داسې ﯾﻮ
förbundsordförande

زﻣﻮږ ﮐﻮر ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره وي

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻮیډن کې ډﯾﺮ څه ﻟﺮو چې ورﺑﺎﻧﺪې وﯾﺎړ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭘﺸﻤﻮل د زﻣﻮږ ښﮐﻠﻲ او بډاﯾﻪ ﻃﺒﻌﯿﺖ ،ﮐﻮم چې ﻣﻮږ ﻏﻮاړو زﻣﻮږ
ﻟﻤﺴﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎتې ﺷﻲ .ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ اوﺳﻲ .د ګﻧﺎه او ﻧﺎوړه اﺣﺴﺎس ﭘﺮځای ،ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
او ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻮیډن ﻟﯿﺪﻟﻮری وﻟﺮو ،ﭼﯿﺮې چې اﻗﺘﺼﺎد د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺧﺪﻣﺖ وکړي ،او د ﻫﻐﻪ څه د دوام ﻟﻪ ﻻرې چې ﻣﻮږ یې ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮﻟﻮ کې واردﻣﺨﻪ ښه ﯾﻮ روښاﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﻮری راﻣﯿﻦځﺗﻪ کړو :ﻧﻮښت او د ټوﻟﻦې ﺟﻮړول .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د اﻗﺘﺼﺎد او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
ﺗﺮﻣﯿﻦځ ﯾﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮏړو.

!Jag vill bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet
…Namn……………………………..............................................

attژوﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻢ
göraاو د
د ﻧﻮي ﺷﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮه ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻮره کړو ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮږ ﺑﻪ د ټوﻟﻦې ﺛﺒﺎت
Välkommen
ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ څﯾﺮﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪیږي .د ﻓﻮﺳﯿﻞ څﺧﻪ
ښه کړو .ﺧﻮاړه او اﻧﺮژي دواړه ارزاﻧﻪ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ یې ډﯾﺮه وي او ﻣﺼﺮف
Telefon……………………………….............................................
کړوskillnad i
Socialdemokrater
ﭘﺎک ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻮر راﮐﻢ کړي ،ﻫﻮا ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻪ وي او د ټراﻧﺴﭙﻮرټ لګښﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ارزاﻧﻪ وي .ﻣﻮږ ﺑﻪ داسې وﺳﺎﯾﻞ راﻣﯿﻦځﺗﻪ
!för tro och solidaritet
چې ﻣﻮږ د ﮐﮏړې ﺻﻨﻌﺘﻲ ټوﻟﻦې څﺧﻪ ﭘﺎیښت ﻟﺮوﻧﮏې ﭘﻮهې ټوﻟﻦې ﺗﻪ وﯾﺴﻲ.
………………E-post………………...............................................
Skicka in talongen eller gå in på
………Adress……………………….............................................
www.trosolidaritet.se/blimedlem
ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ورځې زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دي

Postnummer
…………………ort……………....................
ﻫﻐﻪ ټوﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ کې یې ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ochﻻﻣﻞ ﺷﻮي ،او ﭘﻪ
ډﯾﺮﯾﺪو
د ټﻟﻮالۍ ﺑﻮدﯾﺞې ﺳﺮه ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻮ

Vi sparar dina uppgifter. Läs mer på
راﻣﯿﻦځﺗﻪ کړی چې د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ یې د ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ دی .ﭘﻪ ځانګړي ﺗﻮګه د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺗﻌﻠﯿﻢ او اﺳﺘﻮګنې
www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy
Personnr...........................................................................................

ﭘﺎﻟﯿﺲۍ چې ﺧﻮرا ډﯾﺮه ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰه یې ورﺑﺎﻧﺪې کړې ده.

ځای ﯾﻮ.
د ﺳﻮیډن اړوﻧﺪ ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭘﻪ ګډه یې ﺟﻮړ کړو ،ﻧﻮي ﺳﻮیډﻧﯿﺎن ﺑﻪ د ﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ څﯾﺮ ورﺗﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي.
ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د دې وړﺗﯿﺎ وﻟﺮو چې ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﺘﺮګې ﭘﻪ ﺳﺘﺮګو ﺳﺮه ارﺗﺒﺎط وﻧﯿﺴﻮ .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﺟﻮګه اوﺳﻮ چې د ﭘﺎﻣﻠﺮنې،
ﺗﻌﻠﯿﻢ او ښیګڼې ﺳﯿﺲټﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور وکړو .ﭘﻪ ﻣﻌﺎش ژوﻧﺪ ﮐﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ وي .ﻫﯽڅ څوک ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﻟﺮوﻧﮑﯽ،
ﺗﺤﻘﯿﺮي ﯾﺎ زﯾﺎن ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﮐﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﮏړي.

ﮐﻠﻪ چې ﻣﻮږ ﭘﻪ ﯾﻮﺑﻞ ﺑﺎور ﮐﻮو ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ځواﮐﻤﻦ ﯾﻮ

ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول د ﺳﻮیډن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ټوﻟﻨﻪ کې ﺑﺎور ﻫﻢ راﻣﯿﻦځﺗﻪ ﮐﻮو او د ﺧﻠﮑﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ډﯾﺮوو چې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
پښو ودریږي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻮږ د ﻣﻮازي ټوﻟﻨﻮ ﺷﺘﻮن او ﺟﻨﺎﯾﯽ ډﻟﻮ ﻟﻪ پښو څﺧﻪ ځﻣﮑﻪ ﮐﺶ ﮐﻮو ،اﻟﺒﺘﻪ د ټوﻟﻦې دواړه
ټیټه او ﻟﻮړه ﺳﻄﺢ کې.
ﮐﻠﻪ چې ﻫﺮڅوک د ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎس وکړي ﻧﻮ ﺳﻮیډن ﺑﻪ ځواﮐﻤﻦ ،بډاﯾﻪ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻲ .ﻣﻮږ د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﯿﻦځ د بې ﺑﺎورئ
ټول اﺻﻄﻼﺣﺎت ردوو ،ځﮐﻪ چې دا د بې ﻋﺪاﻟﺖۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﯿﻦځﺗﻪ ﮐﯽږي ،او ﻣﻮږ ﻏﻮاړو چې دا ډول بې ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﻣﯿﻦځه
وﯾﺴﻮ .ﻫﺮﻫﻐﻪ څوک چې دا اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺪا کړي چې ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻠﻨﺪ ورﺳﺮه ﮐﯽږي ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﺎﻣﻪ ښو ﭼﺎرو او ګټو کې ونډه
اﺧﻠﻲ .دا ﭼﺎره ﭘﻪ دواړه ﻧﻮي او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺳﻮیډﻧﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻠﻲ ﮐﯽږي.
ﻣﻮږ ﻏﻮاړو داسې ﯾﻮ ﺳﻮیډن ﺟﻮړ کړو ﭼﯿﺮې چې ﻫﺮڅوک وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﻫﻐﻪ ﯾﺎ ﻫﻎې د ﻃﺒﻖې ﺷﺎﻟﯿﺪ ،ﺟﻦډر ﯾﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﯿﺪ ﻟﻮري ،د
ﭘﻮﺳﺘﮑﻲ رنګ ،ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻧﻪ درﻟﻮدو ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ تړاو ﭘﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ او وړﺗﯿﺎو ﻫﻮﻣﺮه ﺳﺘﺮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ازاداﻧﻪ ډول وکړي .ﻣﻮږ
داسې ﯾﻮ ﺳﻮیډن ﺟﻮړوو ﭼﯿﺮې چې ﻫﺮڅوک وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ د ﺧﭙﻞ وس ﻣﻄﺎﺑﻖ ونډه وﻟﺮي.

زﻣﻮږ ﮐﻮر ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره وي

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻮیډن کې ډﯾﺮ څه ﻟﺮو چې ورﺑﺎﻧﺪې وﯾﺎړ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭘﺸﻤﻮل د زﻣﻮږ ښﮐﻠﻲ او بډاﯾﻪ ﻃﺒﻌﯿﺖ ،ﮐﻮم چې ﻣﻮږ ﻏﻮاړو زﻣﻮږ
ﻟﻤﺴﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎتې ﺷﻲ .ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻧﻮر ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺤﺚ ﺑﺪ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ اوﺳﻲ .د ګﻧﺎه او ﻧﺎوړه اﺣﺴﺎس ﭘﺮځای ،ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
او ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻮیډن ﻟﯿﺪﻟﻮری وﻟﺮو ،ﭼﯿﺮې چې اﻗﺘﺼﺎد د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺧﺪﻣﺖ وکړي ،او د ﻫﻐﻪ څه د دوام ﻟﻪ ﻻرې چې ﻣﻮږ یې ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه
ﮐﻮﻟﻮ کې واردﻣﺨﻪ ښه ﯾﻮ روښاﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﻮری راﻣﯿﻦځﺗﻪ کړو :ﻧﻮښت او د ټوﻟﻦې ﺟﻮړول .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د اﻗﺘﺼﺎد او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
ﺗﺮﻣﯿﻦځ ﯾﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮏړو.
د ﻧﻮي ﺷﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮه ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻮره کړو ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮږ ﺑﻪ د ټوﻟﻦې ﺛﺒﺎت او د ژوﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻢ
ښه کړو .ﺧﻮاړه او اﻧﺮژي دواړه ارزاﻧﻪ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ یې ډﯾﺮه وي او ﻣﺼﺮف ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ څﯾﺮﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪیږي .د ﻓﻮﺳﯿﻞ څﺧﻪ
ﭘﺎک ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻮر راﮐﻢ کړي ،ﻫﻮا ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻪ وي او د ټراﻧﺴﭙﻮرټ لګښﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ارزاﻧﻪ وي .ﻣﻮږ ﺑﻪ داسې وﺳﺎﯾﻞ راﻣﯿﻦځﺗﻪ کړو
چې ﻣﻮږ د ﮐﮏړې ﺻﻨﻌﺘﻲ ټوﻟﻦې څﺧﻪ ﭘﺎیښت ﻟﺮوﻧﮏې ﭘﻮهې ټوﻟﻦې ﺗﻪ وﯾﺴﻲ.

ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې ورځې زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دي

د ټﻟﻮالۍ ﺑﻮدﯾﺞې ﺳﺮه ﻧﻬﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ د ټوﻟﻨﯿﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻮ ډﯾﺮﯾﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮي ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ټوﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ کې یې ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
راﻣﯿﻦځﺗﻪ کړی چې د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ یې د ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻖ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ دی .ﭘﻪ ځانګړي ﺗﻮګه د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺗﻌﻠﯿﻢ او اﺳﺘﻮګنې
ﭘﺎﻟﯿﺲۍ چې ﺧﻮرا ډﯾﺮه ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰه یې ورﺑﺎﻧﺪې کړې ده.
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