د "ﺳﮑﯿﻦګﯾﻦګ ﻣﺮﮐﻪ" ﻫﻐﻪ ﻟﻮمړۍ ﻣﺮﮐﻪ ده چې ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻮ څﺧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯽږي.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎ کې ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻠﯽ وي ﭼﯿﺮې چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ داﺧﻞ کړی ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ورځ د ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺴﺮ ﻟﺨﻮا
ﻫﻢ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯽږئ .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ ڼوﺗﻠﻮ ﯾﻮ څو ورخې وروﺳﺘﻪ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻠﻮ ادﻋﺎ وکړئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ د ﮐﻮرډﯾﻦ )ﻟﻨﺪن
ﺗﻪ نږدې( کې د ﮐﻮر ﭘﻪ دﻓﺘﺮ "ﺳﮑﺮﯾﻨﻦګ ﯾﻮنټ" کې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯽږی .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د انګﻟﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ څانګه ده
چې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮي.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮئ ﮐﻠﻪ چې ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﻮي ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﮑﯿﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ کې ﺗﺮﺳﺮه
ﺷﻲ .ډﯾﺮی ﺧﻠﮏ چې ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﯽږي ﮐﻠﻪ چې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮي د د ﺳﮑﯿﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮکې وروﺳﺘﻪ ﺧﻮشې ﮐﯽږي.
ډﯾﺮ ﺧﻠﮏ د ﺳﮑﺮﯾﻦګ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ د وﮐﯿﻞ ﺳﺮه د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﭼﺎﻧﺲ ﻧﻠﺮي) ﮐﻪ څه ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ ،هڅه وکړۍ دا چې ﻣﺨﮏې ﻟﻪ ﻣﺮکې
ﻣﺨﮏې وﮐﯿﻞ ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وکړئ( .ﺳﺘﺎﺳﻮ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د اﺳﮑﺮﯾﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﻪ کې ﺑﺮﺧﻪ واﻧﺨﻠﻲ.
د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ د ﻣﺮکې ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن کې د اﺳﮑﺮﯾﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮکې ﭘﻪ اړه ﯾﺎدښﺗﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ .دا ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ده چې
ﺗﺎﺳﻮ د دې اﺳﮑﺮﯾﻦګ ﻣﺮﮐﻪ رﯾﮑﺎرډ ﮐﺎﭘﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړئ.
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ کې ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ وي ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ .ﮐﻪ د ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ ﺳﺮه ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺷﺘﻮن وﻟﺮي -ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯽږئ،
دوی ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اړه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯽږي ،دوی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي ،ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮئ چې دوی ﻣﺴﻠﮑﻲ وي ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ
وواﯾﺎﺳﺖ چې دوی ﺳﻢ ﺷﯿﺎن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي -دا دوﻣﺮه ﻣﻬﻤﻪ ده چې د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ دې ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ او ﻟﻪ
ﻫﻐﻮی څﺧﻪ وﻏﻮاړئ چې دا وﻟﯿﮑﺊ.
ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وروﺳﺘﻲ ﺗﺎرﯾﺦ کې ﺧﭙﻞ وﮐﯿﻞ ﺗﻪ وواﯾﺎﺳﺖ چې ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ کې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي )او دوی ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ د ﺑﯿﺎن
ﭘﻪ اړه د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﯾﻮ ﺑﯿﺎن وﻟﯿﮑﻲ( مګر دا ﺧﻮرا ښه دی چې دا د ﻣﺮکې ﭘﻪ وﺧﺖ کې ﯾﺎدوﻧﻪ کړي.

د ﺳﮑﯿﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ کې ﭘﻮښﺗﻦې
د ﺳﮑﯿﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮکې کې ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ځﯾﻨﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻮښﺗﻨﻮ څﺧﻪ ﺑﻪ وﭘﻮښﺗﻞ ﺷﻲ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻮم
ﺳﺘﺎﺳﻮ د زیږون ﻧﯽټه،
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻠﺖ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﮋاد،
ﺳﺘﺎﺳﻮ دﯾﻦ،
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮرنۍ غړي
ﺳﺘﺎﺳﻮ روﻏﺘﯿﺎ

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
ولې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ﯾﺎﺳﺖ )ولې ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮئ( .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې د ځﯾﻨﻮ ﻟﻦډو ﭘﻮښﺗﻨﻮ څﺧﻪ وﭘﻮښﺗﻞ
ﺷﻲ ،ځﮐﻪ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ )وروﺳﺘﻲ( ﻣﺮﮐﻪ کې ﭘﻪ ډﯾﺮو ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﻮ وﭘﻮښﺗﺊ.

ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﺳﮑﺮﯾﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ کې ﺗﺮ ټوﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﭘﻮښﺗﻦې ﻣﻤﮑﻦ د انګﻟﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه وي.
ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻮي چې اﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ دا ﭘﻮښﺗﻨﻲ ﮐﯽږي چې آﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ
ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻫﯿﻮاد کې د کډواﻟﻮ وﺿﻌﯿﺖ درکړل ﺷﻮی ﯾﺎ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻠﻲ ﯾﺎﺳﺖ؛ او ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻧﻮرو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې تېر ﺷﻮي
وی ،ﻧﻮ ولې ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﻧﻪ وه کړې.
ﮐﻪ د انګﻟﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو دﻓﺘﺮ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ کړي چې ﺗﺎﺳﻮ د ﯾﻮ ﺑﻞ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﯿﻮاد ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﺌﯽ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ کړی دی ،دوی
ﻣﻤﮑﻦ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ هېواد کې د "اﻧﺘﻘﺎل" هڅه وکړي او وواﯾﺎﺳﺖ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ ﺧﭙﻞ د ﭘﻨﺎه
ﻏﻮښﺗﻦې ﭘﺮﯾﮏړه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯿﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺊ .ﺗﺎﺳﻮ ﺷﺎﯾﺪ دا د ﯾﻮ "د ډوﺑﻠﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﻗﻀﯿﻪ" ﯾﺎ "ﺧﻮﻧﺪي درﯾﻢ ﻫﯿﻮاد ﻗﻀﯿﻪ" ﭘﻪ ﻧﻮم
ﯾﺎدﯾﺪﻟﯽ کږﯾﺪل واورۍ.
د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮ ََ
ﻻ دا ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮي چې آﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ګوﺗﻮ نښانې ﭘﻪ اروﭘﺎﯾﻲ ډیټاﺑﯿﺲ کې ﺷﺘﻮن ﻟﺮی ،او ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د
ﺳﮑﺮﯾﻦګ ﻣﺮﮐﻪ کې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ګوﺗﻮ نښاﻧﻮ ﺳﮑﯿﻦ واﺧﻠﺊ.
ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت هڅه وکړي چې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﺑﻞې اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل کړي ،ﻣﻤﮑﻦ وي
چې ﻧﻦګونې وکړي .دا ﮐﯿﺪی ﺷﻲ د ﻫﯿﻮاد ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ اﺳﺎس وي چې دوی هڅه ﮐﻮي ﺗﺎﺳﻮ وﻟﯽږې؛ ﻣﻈﺒﻮط دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ چې ﺗﺎﺳﻮ یې
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ انګﻟﺴﺘﺎن کې ﯾﺎﺳﺖ؛ ﯾﺎ د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ د ﺳﻢې ﭘﺮوسې ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻪ دی کړی.
د ﺑﯿﻞګې ﭘﻪ ﺗﻮګه ،وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ چې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه د ﺑﻞې ﻫﯿﻮاد ﻟﯽږدوﻟﻮ هڅه وکړي؛ ﯾﺎ ﮐﻪ چېرې د
ﻟﯽږد د دې ﻫﯿﻮاد ﻟﺨﻮا وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ،داسې وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي چې ﻟﻪ ﻣﺦې یې انګﻟﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻫﯿﻮاد ﺗﻪ ﻟﯽږدول ﺷﻲ.
ﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺳﺘﺎﺳﻮ د ګوﺗﻮ نښاﻧﻮ ﯾﺎ د ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺧﻪ ګټه واﻧﺨﻠﻲ ﻧﻮ د ﺑﻞې اروﭘﺎې ﻫﯿﻮاد ﻟﭙﺎره
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻮ هڅه وکړي او ﯾﺎ یې ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ وﻟﯽږدوي ،دوی ﻣﻤﮑﻦ دا وﮐﺎروي چې ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ کې
وۍ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮمړي ځای کې ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.

–
د اﺳﮑﺮﯾﻦګ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮکې ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻦډ وي ،مګر دا ﭘﺪې ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻪ ده چې دا ﻣﻬﻢ ﻧﺪی.

ﻫﻐﻪ څه چې ﺗﺎﺳﻮ یې ﭘﻪ ﺳﮑﺮﯾﻦګ ﻣﺮکې کې واﯾﺊ د ﻫﻐﻪ څه ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﺮی چې ﺗﺎﺳﻮ یې ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﻪ کې واﯾﺊ ،او
ﻫﻤﺪارنګه د ﮐﻮم ﻟﯿﮑﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت چې ﺗﺎﺳﻮ یې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ورﮐﻮئ .د دې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ
ﺗﺮ ﻣﯿﻦځ ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ ﺑﻪ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﺨﻮا وﮐﺎرول ﺷﻲ چې ووایې ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ده او ﺗﺎﺳﻮ کډوال ﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ.

