Adding an adult dependant - checklist

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ﺑﺎﻟﻎ
ﻏړي)ﮐﺲ( د ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ
Pashto

د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ هﻤﺪا اوس ﭘﻪ )رﺳﻤﻲ ﺑڼﻪ  (NASSد ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ) د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ ادارﻩ( ﻟﺨﻮا د ﭘﻨﺎﻩ
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ وړي او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ،ﻣﻴﺮﻣﻨﻪ او ﻳﺎ هﻢ ﻣﻠګﺮﯼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﮑﺎټﻠﻨډ ﮐښﯥ ﻳﻮځﺎﯼ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﻤﮑﻨﻪ دﻩ
ﭼﻪ هﻐﻮي د ﻳﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐښﯥ ﻳﻮځﺎﯼ ﮐړﯼ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯽ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ د هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺘﮑﻲ ﻳﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺲ ﻳﻮځﺎﯼ ﮐړي ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ځﺎﻧګړو اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،او ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﻪ ﻧﻮﻣﻮړي اﺳﻨﺎد ﻳﺎدې ﺷﻮي وزارت ﺗﻪ
وړاﻧﺪي ﮐړي ډﻳﺮ ﮐﻢ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ و ﻣﻨﻞ ﺷﻲ.
هﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻻﻧﺪي ذﮐﺮ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﭙړ ﮐړل ﻧﻮ دﺳﮑﺎټﻠﻨډ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﮐﻮﻧﺴﻞ )ټﻮﻟﻨﻪ( ﮐښﯥ زﻣﻮﻧږ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راﺷﻲ
ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻴﺪﻧﯥ وﺧﺖ وټﺎﮐﺆ.
ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮي ﭼﻪ د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐښﯥ د ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮوﻧﮑﻲ زﻳﺎﺗﻮل ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯥ ﻧﻪ دي ﭼﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎﻩ
ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮐښﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ.ﻣﻮﻧږ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮو ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع د ﺧﭙﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺘﺎزي ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﺳﺮﻩ
ﺷﺮﻳﮑﻪ ﮐړﯼ ،ځﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرﻧﻲ ﺗﻐﻴﺮات ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ وﮐړي.
د اﺳﻨﺎدو ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ
ﻻﻧﺪي ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ ﻟﭙﺎرﻩ د اړﻳﻨﻮ اﺳﻨﺎدو د راټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐښﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .ﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ
زﻣﻮﻧږ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راځﻲ ﻧﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړي د هﺮې ﺑﺮﺧﯥ اړوﻧﺪ هﺮڅﻮﻣﺮﻩ ډﻳﺮ اﺳﻨﺎد ﭼﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ د ځﺎن ﺳﺮﻩ راوړي ﺗﺮڅﻮ د
ﭘﻨﺎﻩ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ د ﻗﺒﻮﻟﻲ ﭼﺎﻧﺲ ډﻳﺮ ﺷﻲ.
ﭘﻨﺎﻩ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﻣﻠګﺮﯼ د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐښﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﺳﺖ ﻟﮑﻪ:
د هﻐﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﯽ ﭼﻪ ﭘﻪ دې ﻧږدې وﺧﺖ ﮐښﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺘﺎزي ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﻟﺨﻮا د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮې وي او ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ او ﻳﺎ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﻣﻠګﺮﯼ د ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻮري ﺗړاو ﻟﺮي
د ﻣﻴﺮاث ﺧﻂ ﻳﻮ ﮐﺎﭘﻲ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮرﻧﯽ د ﻏړو ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ او د هﻐﻮﯼ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻮي ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﮐړي
ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﻳﺎ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ د ﻣﻠګﺮي د ﻣﺮﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺎﭘﯽ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯥ ﻳﻮ او ﺑﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮي وي

اړﻳﮑﯥ
اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺘﺤﻞ ﻳﺎﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻧﮑﺎح ﺧﻂ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﯽ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺘﺤﻞ ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮاهﺪ ﭼﻪ د ﺗﻴﺮو درﻳﻮ څﺨﻪ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ګډ ژوﻧﺪ ﮐړﯼ دي
o
o
o
o

ﺳﺘﺎﺳﻮ د دواړو ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻠﻮرﻧځﻲ ﺑﻴﻠﻮﻧﻪ
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﺨﻮا ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﻳﺎ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠګﺮي ﭘﻪ ﻧﻮم اﻳﺴﺘﻮل ﺷﻮي ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ)(UKBA
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺘﺎزي او ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﻟﺨﻮا ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ
د ﻳﻮ روﻏﺘﻴﺎﻳﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ

ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﺷﻮم د زﻳږدﻧﯥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي ﺗﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ ﻣﻠګﺮﯼ د ﺗﻴﺮو درﻳﻮ څﺨﻪ د دوو ﮐﺎﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ګډ ژوﻧﺪ ﮐړﯼ دي
ﮐﺎر او دﻧﺪﻩ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠګﺮي د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ اﺟﺎزﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐﺎرﮐﻮي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪي ﺗﻮﮐﯥ راوړﯼ:
د ﻧﻴټﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د ټﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ګﻤﺎروﻧﮑﻮ ﻟﻴﮑﻠﯽ ﻟﻴﺴﺖ ،او ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺧﺮي ګﻤﺎروﻧﮑﻲ څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻴږي
د ﺗﻴﺮو درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ او ﻳﺎ هﻢ د ﺗﻴﺮو  ١٢اوﻧﻴﻮ د ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻮ ﺳﻨﺪ او د ګﻤﺎروﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د هﻐﻮي  ۴۵Pاو ﻳﺎ هﻢ ﻧﻮر اﺳﻨﺎد ﭼﻪ د ګﻤﺎروﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺮارداد ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي.
د ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ
د ﮐﺎر ﻧﻴټﯥ
د ﮐﺎر ډول
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠګﺮﯼ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ اﺳﻨﺎد وﻟﺮي:
د ﻧﻴټﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس د ټﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ګﻤﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د ﮐﺎر ﻧﻴټﯥ
د ﮐﺎر ډول

ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠګﺮي هﻴڅ ﮐﻠﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ وي ﮐړي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ دﻏﻪ اﺳﻨﺎد وﻟﺮي:
ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﮐښﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
د هﻐﻮ ﻣﻠګﺮو او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې وي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د هﻐﻮي د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻮدﻩ
او ډول ،او هﻢ هﻐﻪ ﻻﻣﻞ ﭼﻪ اوس ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي

ﭘﺨﻮاﻧۍ ﭘﺘﯥ
ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﮐښﯥ د ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠګﺮي ﭘﮑﯥ ژوﻧﺪ ﮐړي وي د ﻧﻴټﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻳﻮ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﻟﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﮐښﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﯥ ﭘﺘﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ.
د ﻧﻮﻣﻮړو ځﺎﻳﻮﻧﻮ څښﺘﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ هﻠﺘﻪ د اوﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐړې د هﻐﻪ ﭘﻪ اړﻩ
هﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي
ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب
د ﺗﻴﺮو ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ څﺨﻪ راﭘﺪﻳﺨﻮا ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﻳﺎ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠګﺮي ﻟﺨﻮا د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎرول ﺷﻮو ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺼﺪﻳﻖ
د ﭘﻴﺴﻮ د هﺮ ډول ﻟﻮﻳﯥ ﻟﻴږدوﻧﯥ ﻟﮑﻪ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻴږدوﻧﻪ او د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د هﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﮐښﯥ ﻳﯽ اﻣﺎﻧﺘﻲ ﻳﺎ د ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻴﺴﯥ اﻳﺸﻲ دي ﻣﮑﺘﻮﺑﻮﻧﻪ او ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﻪ وﮐﻮﻻﯼ
ﺷﻲ د دﻏﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړاﯼ ﺷﻲ.
د هﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻴﺴﯥ ورﺗﻪ راﻳﺴﺘﻠﻲ دي ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ،ﭼﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﻴﺴﻮ
ﺗﺎﺋﻴﺪ وﮐړي
ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﺎ ﮐښﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎب ﻟﻴﮑﻠﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ ﺗړل ﺷﻮي دي.

اړﻳﻦ او ﻣﻬﻢ:
ټﻮل هﻐﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ وړاﻧﺪي ﮐړﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ژﺑﻪ وي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻴﮏ ﭼﻤﺘﻮﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ
اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﻟﻴﮏ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﻧﻮ ﻣﻮﻧږ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﺆ ﭼﻪ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﺲ د ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ زﻣﻮﻧږ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻴﺪﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐښﯥ
راوﻟﯽ ﺗﺮڅﻮ ﻣﻮﻧږ د هﻐﻪ ﮐﺲ ﺳﺮﻩ د اړﻳﻨﻮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐښﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺘﻮ او د هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮑښﯥ ﮐﺎر ﮐړي دي ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻧګﻠﻴﺴﻲ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﮑﻠﻲ ﻧﻮ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ
وﻟﻴﮑﻲ .هﺮﮐﻠﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﻮﻧږ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ راوړي ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮرﺗﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮي ټﻮل اﺳﻨﺎد د ځﺎن ﺳﺮﻩ راوړي ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮي
داﺳﻲ ﻧﻪ وي ،ﻣﻮﻧږ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎﻩ اﺧﺴﺘﻠﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ ﭘﻪ اړﻩ هﻴڅ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﺸﻮ ﮐړاﯼ.

