
 يک صفحهباشد برای هر می  صفحه۵۲ و ورق۲۶ پوش صفحات داخلی کتابچه، که بدون پيامها برای 
:ود در نظر گرفته ش  پشتوبعدیدر صفحۀ اول دری و در صفحۀ  به يک زبان پيام  

         و به  مشکوک ونا آشنا را مشاهده کرديد از آنجا دور برويد يک چيزیزمانيکه - ۱            
!بزرگان تان اطالع دهيد  

 والړ شئ او خپل ې ،له هغه ځايه لرىکله مو چی کوم خطرناک او مشکوک شی وليد  
 !لويان خبر کړئ

 
 ! مخروبه  و خالی شده اند، داخل نشويدکه از اثر جنگ ایپوسته ه  و خانه هابه - ۲

 ! پريښودل شويو او خالی شويو کورونو او پوستو ته  مه ننوځئله کبلهګړې د ج

ومهمات باقيمانده ازجنگ  کنيد که از وجود ماينها رفت وآمد راه های به هميشه - ۳
 . باشند هم دورحتی  اگر سازی شده با شد کاپ
 که څه هم لري وي  پاکی وي تل په هغو الرو تګ او راتګ وکړئ چی د ماينونو له شتون څخه    
 
 زخمی شدن شما ميگردند.يا  مرگ  سبب که دست نزنيد، هرگز به اشيای نا آشنا، مشکوک و خطرناک- ۴

 اوخطرناکو شيانو ته الس مه وروړئ!چې  ستاسو دوژلو او ټپي کيدلو سبب کيږي. شکمنو آشنا،هيڅکله نا 

! شناسيد، يا از شما نباشد از گرفتن و بلند کردن آن خودداری کنيد چيزی را که نمی- ۵

  ډډه وکړئ!ېکوم شی چی نه پيژنئ او ياستاسو نه ِوي له اخيستلو او پورته کولو څخه ئ

   به خود ضرر رساندن است.،نغرض گرفت گومهمات باقی مانده از جناينها -   به م۶

ي.غرض لرل ځان ته زيان رسول دباندی او له جګړې څخه را پاتی ناچاوده توکو په ماينونو    

 ون ومحفوظ به ساعت تيریئجاهای مصادثات دلخراش، بهتر است به  حخاطر جلو گيری از  ه- ب۷
   !برويد

  خوندی او امن ځايونوته  د لوبو لپاره والړ شئ! څخه د مخنيوی په خاطريښود زړه بږنونکو پ  

ردد.گچون دوری از آنها باعث سالمتی شما می، اشيای خطرناک هميشه دور باشيداز  -۸  

 يځکه چی لری والی دهغوۍ څخه ستاسو د سالمتی سبب کيږله خطرناکو شيانو څخه تل لری اوسئ!

تان  يا زخمی شدن شما و مواشی  کشتهخطرناک باعث چرانيدن مواشي در ساحات جنگ زده و- ۹
 ميگردد.



په جګړه ځپلو او خطرناکو سيمو کی د مالونو څرول ستاسو او ستاسو د مالونو د مرګ ژوبلی سبب 
کيږي 

از راه های محفوظ و بی خطر (پاک شده از وجود ماين ومهمات منفجر ناشده) هميشه در وقت سفر - ۱۰
 !استفاده کنيد

 او بيخطره الرو (د ماينونو او ناچاوده توکو له موجوديت څخه پاکو خونديد سفر په وخت کی تل له 
الرو) څخه استفاده وکړئ! 

  يا زنګ مکتب ماينها ومهمات منفجرناشده منحيث وسايل ساعت تيری بقايای از - ۱۱
 !کنيداستفاده  نومدرسه 

   د ماينونو او ناچاوده توکو له پاتی شونو څخه د لوبو د وسايلويا دښوونځي او مدرسې د 
 زنګ په توګه ګټه مه اخلئ.

 از آن خود داري نمائيد!فير های هوايی خطر ناک اند و اکثراً با عث زخمی و کشته شدن ميشوند.- ۱۲
 و وژلو سبب کيږي. ورڅخه ډډه وکړئ! ا    هوايی ډزی کول خطرناک دي او ډير وختونه  د ټپي کيدلو

 
خود تان در يک جای کوشش کنيد که در وقتی که ديگران فيرهای هوايی ميکنند -    ۱۳  

 !ون بمانيدئمص
 پاتی شئ! کی وونيځاتاسوکوښښ وکړئ په خوندی  کله چی نور هوائی ډزی کوي     

نين کار را کرده ، چ ماين پاکی را تقليد کنيد. آنهايکه افراد يا ان رفتار نظامی که نکنيدسعی گز هر- ۱۴
 باعث حادثه شده اند.

 وکړئ!هغوۍ چی دا کار کړی د  يا تقليد هيڅکله کوښښ مه کوئ چی دنظاميانو او يا ماين پاکانو پيښی 
  دي.پيښی د را منځ ته کيدو سبب شوی

. 

 ! را پرتاب ننمائيد و چيزی را هم به طرف آن پرتاب ننمائيد ماين ها و مهما ت  منفجر ناشده- ۱۵
 !مه ور غورځوئشی  او د هغوى په لورى هم څه غورځوئ مه توکيماينونه او ناچاوده      

 
کند. به هيچ  خطر آنها را کم نمی ،گ زدن ماينها و مهمات باقيمانده از جنگزن  وگير رنیتغ- ۱۶

 حرکت ندهيد،سنگ بطرف آن پرتاب نکرده و در  ست نه زده،با چوب يا چيزی ديګربه آنصورت به آن د
که سبب حادثه ميشوند!آب وآتش نه اندازيد  

 صورت ور باندی الس څدماينونو او ناچاوده توکو درنګ تغير او زنګ وهل دهغوۍ خطر نه کموي. په هی
 مه ښي ئی،د لرګی يابل شي په وسيله حرکت مه ورکوئ، په تيږه ئی مه ولئ، او په اور او اوبو کمه وهئ

 اچوئ چی دپيښی سبب کيږی.
 

 و آوردن آب نرويد! ،در ساحات مشکوک و خطرناک به خاطر جمع آوری چوب، آهن- ۱۷



  درا ټولولو، او اوبو راوړلو لپاره مه ځئ!،اوسپنو او خطرناکو سيموته دلرګيوشکمنو
 
! ( فيوزها، بم ها، سرگلوله ها و مرمی ها ) هرگز دست نزنيدمانند مهمات منفجرناشده - به ۱۸

ئ!الس مه وههيڅ کله  )فيوزونه،بمونه،سرګلولې اومرميګانو(په ناچاوده توکو لکه   

!  باقيمانده از جنگ را در خانه نگهداری نکنيد ۀناشدهرگز مواد منفجر- ۱۹

! ئ- هيڅکله له جګړو څخه را پاتی ناچاوده توکی  توکی په کور کی مه سات

، خانواده رگ دی ميدانيد به اطفال چيزی را که راجع به خطر ماين ها و مهمات باقی مانده از جنگ- ۲۰
 و همسايه های تان بگوييد! 

نورو ماشومانو، خپلى کورنۍ او ګاونډيانو ته ي،  په اړه زده كړکو د خطرونوهغه څه چې تاسى د ماينونو او ناچاوده تو 
 است.يي وواي

 در رابطه به معلوليت

 
معلوليت نا توانی نيست و با ايجاد فرصت ها و زمينه سازی الزم ميتوان ظرفيت کاری آنان را  -۲۱

 ارتقا بخشيد .
فرصتونو او زمينو په را منځ ته کيدو سره کيدای شي چی د او الزمو   معلوليت ناتوانی نه ده د مناسبو 

 هغوۍ کاری ظرفيت لوړ شی.
 

  .اشخاص دارای معلوليت حق دارند از فرصت های شغلی برابر و عادالنه بر خوردار شوند - ۲۲ 
        معلوليت لرونکی وګړي حق لري چی له کاري برابرو او عادالنه فرصتونو څخه بر خه من شي.

 
. ميذارگببياييد به استعداد ها و توانايی های اشخاص دارای معلوليت ارج - ۲۳

چی د معلوليت لرونکو وګړو استعدادونو او ځواک ته درناوی وکړو. راځئ 
 

  وظيفه دارد تا زمينۀ زندگی مرفه و آرام را برای اشخاص دارای معلوليت آماده سازد.- جامعه۲۴
ړي.  او ارام ژوند زمينه برابره ک دهوساو تهړو وگک معلوليت لرونچې يلنه دنده لرټو
 

داشتِن حمايت اجتماعی و زندگی بدوِن تبعيض، حق اشخاص دارای معلوليت است- ۲۵  

 د ټولنيز مال تړ درلودل او اوبيله تبعيضه ژوند د معلوليت لرونکو وګړو حق دی.

ی حق آنها ميباشدگ- شموليت اشخاص دارای معلوليت در همه جوانب زنده ۲۶  

  حق دی .ۍون ددوډو گړخونوکی د معلوليت لرونکو وگړولو اټدژوند په     
 
 


