د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮل  -د کډوال ﭘﻪ
ﺗﻮګه
ﭘﯿﮋﻧﺪلې ﻏﻮښﺗﻨﻪ.
چې ﮐﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮی ،ﺗﺎﺳﻮ دا واﯾﯽ چې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاده وتښتېدۍ ،ﭘﯿﺮﺗﻪ ورﺗﻪ ﺗﻠﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪی ﻧﺪی،
او چې ﭘﻪ ﮐﻮم ﻫﯿﻮاد کې ﺗﺎﺳﻮ ﯾﺎﺳﺖ ،د ﻫﻎې دوﻟﺖ څﺧﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺳﺎﺗﻦې ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮۍ )ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮاد کې د ﭘﺎتې ﮐﯿﺪﻟﻮ ﺣﻖ(
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﺑﻪ د کډوالۍ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﮐﯽږی )ﻋﻤﻮﻣﺎ چې ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﯽږې ،د ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮاد د کډوالۍ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ چې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮏې ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎﺳﺖ(
چې ﮐﻠﻪ ﭘﻨﺎه درکړۍ ﺷﯽ )ﻣﻌﻨﻪ ،د کډواﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګه ﭘﯿﮋﻧﺪل ﮐﯿﺪل( ،دا ﻣﻬﻢ دې چې ﺗﺎﺳﻮ ښﮐﺎره کړۍ چې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﺮۍ ﯾﻮ
د ځورونې وﯾﺮه ډاډ
"ﺗﻌﻘﯿﺐ" د ﯾﻮ ﻓﺮد ﭘﻪ ﺗﻮګه ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګه ﻧﺎوړه ﭼﻠﻨﺪ دی  -ﻟﮑﻪ چې ﺗﺎﺳﻮ څوک ﯾﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ څه ﮐﻮی ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ څه چې اﯾﻤﺎن
ﻟﺮۍ )ﯾﺎ چې ﺧﻠﮏ څه ﻓﮑﺮ ﮐﻮی چې ﺗﺎﺳﻮ څه ﯾﺎﺳﺖ ،څه ﮐﻮۍ ،ﯾﺎ ﭘﻪ څه اﯾﻤﺎن ﻟﺮۍ(.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ دا ﻧﻪ ښﮐﺎرو ﮐﻮۍ چې دا ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻨﯽ وي ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﯽږې ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ دا ﯾﻮ ﺧﻄﺮه ﻟﺮۍ چې داسې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﮐﯽږی -
"ډاډﻣﻦ وﯾﺮې" ﻣﻄﻠﺐ دا دی .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ کړئ چې ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮ ﺧﻄﺮه ﻟﺮۍ چې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ وﺧﺖ کې ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﯽښﯾﺪلۍ
ﺷﯽ ،ﻧﻪ چې ﭘﻪ ﺗﯿﺮو وﺧﺘﻮﻧﻮ کې ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ ﺑﺪ ﺷﯿﺎن ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﺷﻮي دي.
د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې دﻋﻮې ﻟﭙﺎره چې د کډواﻟﻮ د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻧﺪې راﺷﻲ ،ﺗﺎﺳﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ وﯾﺮه ﺗﻌﻘﯿﺐ کړې چې
زړورﺗﯿﺎ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ د ځانګړو ټوﻟﻨﯿﺰو ډﻟﻮ غړﯾﺘﻮب ﺳﺘﺎﺳﻮ د وﯾﺮې ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ دی.ﭘﻪ ځانګړې ﺗﻮګه ټوﻟﻨﯿﺰ
ګروپ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ډﯾﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮښﻟﻲ ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺲټ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎګانې.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﻪ وښاﯾﺊ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﯿﻮاد کې ﺧﻮﻧﺪی ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ )ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻮاد چې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮏې ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺳﯿﺪلۍ( ﮐﻪ دا
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﯿﻮاد ﺣﮑﻮﻣﺖ دی چې ﺗﺎﺳﻮ تې وﯾﺮه ﻟﺮئ ،دا روښاﻧﻪ ده چې ولې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻧﺸﯽ ﻏﻮښﺗﻞۍ.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞې ﮐﻮرنۍ ﯾﺎ د ټوﻟﻦې غړو څﺧﻪ وﯾﺮه ﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ چې ﺛﺎﺑﺖ کړئ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﯿﻮاد ﭼﺎرواﮐﯽ ﻧﺸﻲ
ﮐﻮﻟﯽ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮﻧﺪی وﺳﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺧﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﯽ.
ﭘﺮﯾﮏړه ﮐﻮوﻧﮑﻲ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې د ادﻋﺎ ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﻣﻤﮑﻦ ده چې دا ﮐﻮښښ وکړي چې وواﺋﯽ چې ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ،ښار ﯾﺎ ﺳﯿﻤﻪ کې ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وي ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻫﯿﻮاد کې ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ ﺷﯽ چې ﭼﯿﺮﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﯽ
ﺷﺊ او ﺧﻮﻧﺪي ﯾﺎﺳﺖ .د کډوال ﭘﻪ ﺗﻮګه ﭘﯿﮋﻧﺪل ﮐﯿﺪو ﻟﭙﺎره ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺘﻪ کړئ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد کې ﭘﻪ ﯾﻮ ځای ﻫﻢ

ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ وي ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺑﻞې ﺑﺮخې کې ژوﻧﺪ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﯽ )ﻟﮑﻪ :ځﮐﻪ چې ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﺎر ﻧﺸﯽ ﮐﻮلۍ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ژوﻧﺪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﯽڅ ځای ﻧﻪ درﻟﻮد(.
ﺗﻌﻘﯿﺐ د ﯾﻮ ﻓﺮد ﭘﻪ ﺗﻮګه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻄﺮ دی .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د جګړو ﯾﺎ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ څﺧﻪ تښﺗﯿﺪﻟﯽ ﯾﺎﺳﺖ چې ډﯾﺮی ﺧﻠﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮐﻮي  -ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ځانګړي ﺗﻮګه ﻧﻪ مګر ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ښار ﯾﺎ ﺳﯿﻤﻪ کې ﻫﺮڅوک ،ﯾﻮازې ﻫﻐﻪ ﺳﯿﻤﻪ کې وﺟﻮد ﻟﺮل  -ﻣﻤﮑﻦ ده چې
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ د ﯾﻮ د د ﺑﯿﻞ ډول ﺳﺎﺗﻦې ﻟﭙﺎره وړﺗﯿﺎ وﻟﺮئ .ﭘﻪ انګﻟﺴﺘﺎن کې ،څوک چې ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ چې دوی د ﯾﻮ ﻓﺮد ﭘﻪ
ﺣﯿﺚ د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ کې دي" ،د کډوالۍ دریځ" ﻟﭙﺎره وړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ چې "ﺟﺪي او اﻧﻔﺮادي ګواښ
]ﻟﻪ[ بې ﺗﻮﭘﯿﺮه ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ څﺧﻪ د نړﯾﻮالې ﯾﺎ داﺧﻠﻲ وﺳﻠﻪ والې ﺷﺦړې ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ کې" ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻤﮑﻦ "د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ" ﻟﭙﺎره وړﺗﯿﺎ
ﻟﺮئ.
داسې ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي چېرې چې څوک ﭘﻪ ﻗﻮي ډول د ﻟﭙﺎره او ﯾﺎ ﻫﻤﻮړﺗﯿﺎ ﻟﺮي  -ﻟﮑﻪ چې ﭘﻪ ﺳﯿﺮﯾﺎ کې ،ځﯾﻦې ﺧﻠﮏ ﻟﻪ
بې ﺗﻮﭘﯿﺮه ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ څﺧﻪ او ﻫﺪﻓﻲ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻄﺮ ﻟﺮي.
د دې ﻟﭙﺎره چې ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ چې د ځورونې وﯾﺮه "اﺣﺘﻤﺎل" )اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي( ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮئ.
ﻫﻐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ چې ﻫﺮ څوک ﺧﭙﻞ ﮐﯿﺴﻪ کې ﻟﺮی:
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ څه ﭘﯽښ ﺷﻮي دي؟
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ څه ګواښ ﺷﻮی دی؟
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮرنۍ ،ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﯾﺎ ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ چې ﺗﺎﺳﻮ یې ﭘﯿﮋﻧﺊ ،ﺗﻪ څه ﭘﯽښ ﺷﻮي؟
ﺗﺎﺳﻮ ولې وتښﺗﯿﺪۍ؟
ولې ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻی چې ﺗﺎﺳﻮ بېرﺗﻪ وﻻړ ﺷﯽ؟
ﭘﻪ ډﯾﺮو ﻣﻮاردو کې ،ﭘﺮﯾﮏړه ﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎور ﻧﻠﺮي ﮐﻠﻪ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﺎﻧﻮی .ﺗﺎﺳﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ د ﻧﻮرو ﺷﻮاﻫﺪو ﭘﻪ اړه
ﻓﮑﺮ وکړئ چې ﺗﺎﺳﻮ یې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﺛﺎﺑﺖ کړئ ﻫﻐﻪ څه چې ﺗﺎﺳﻮ یې وﯾﻞ ﺷﻮي وي ریښﺗﯿﺎ دي ،او ﻫﻐﻪ څه چې ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ
ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻗﻊ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ.
آﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺷﺎﻫﺪان ﺷﺘﻮن ﻟﺮی چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯽښ ﺷﻮي دي؟
آﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ اﺳﻨﺎد ﻟﺮئ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﯿﺲې ﺑﺮخې ﺛﺎﺑﺘﻮي؟ ﭘﺪې کې ﻣﻤﮑﻦ د روﻏﺘﯿﺎ رﯾﮑﺎرډوﻧﻪ ،د ﻧﯿﻮنې ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،د ﻣﺤﺎﮐﻢې
اﺳﻨﺎد ،د ﻣﻞګرو ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ چې ښﯾﻲ چې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ کې ﯾﺎﺳﺖ.
آﯾﺎ د داسې ﯾﻮې د ورځﭘﺎڼې ﭘﻮښښ چې ﺗﺎﺳﻮ یې ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮې ﮐﻮئ؟
اﯾﺎ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي چې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد کې وﺿﻌﯿﺖ ښﯾﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ څﯾﺮ ورﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯽږي؟
اﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ داسې ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﺮئ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﻠﯿﺖ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺛﺎﺑﺘﻮي؟
ﮐﯿﺪلې ﺷﯽ چې دا ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل وﺧﺖ وﻧﯿﺴﻲ ،ﻧﻮ دا ﻣﻬﻤﻪ ده چې څوﻣﺮه ژر چې اﻣﮑﺎن وﻟﺮي ﻓﮑﺮ وکړئ .دا ډﯾﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ
دی چې د ﭘﺮﯾﮏړې ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻲ چې دوی ﭘﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﻧﮑﻮی .دا ﻣﻬﻤﻪ ده چې د دې ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ ،او د ﭘﻨﺎه
ﻏﻮښﺗﻠﻮ د ﭘﺮوسې ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺖې ﻟﭙﺎره ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه نږدې ﺧﻠﮏ وﻟﺮئ.

