ﭘﻪ ﺑﺮﻃﺎﻧﯿﻪ ﮐﯽ ﭘﻨﺎه ﻏﻮﺷﺘﻨﻪ ﮐﻮل :د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻣﺮﮐﻪ
ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻮﻧﮑﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ،ﻣﺮﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ده ﮐﻠﻪ چې د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ )د انګﻟﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ چې د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ادﻋﺎ ﮐﻮي( څﺧﻪ
ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې د دﻋﻮې د ﻋﻠﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺮه ﺗﻮﺿﯿﺢ وکړي.
ﺗﺎﺳﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮئ چې ﺗﺸﺮﯾﺢ کړئ چې ولې ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ﭘﺮیښودئ ،او ولې دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ دی چې
واﭘﺲ وﻻړ ﺷﯽ )آن چې د ﺧﭙﻞ هېواد ﺑﻠﻪ ﺑﺮخې ﺗﻪ(.
دا ﺧﻮرا اوږده ،ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ځورونې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ ،او ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه د ﻏﻮښﺗﻦې د ﺗﺮ ټوﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وي.
ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې ﻣﺮکې څو ﺳﺎﻋﺘﻪ دوام وکړي او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ډﯾﺮو ﭘﻮښﺗﻨﻮ څﺧﻪ وﭘﻮښﺗﻞ ﺷﻲ .ﮐﯿﺪای ﺷﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ
ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﻻرو کې ﯾﻮ څو ځلې ﭘﻮښﺗﻨﻪ کړو.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺗﻨﻪ ﮐﯽږی چې ﮐﯿﺪای ﺷﻲ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ اړه ﺧﻮرا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي.
ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ
د ټوﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وکړئ چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورکړئ .دا ﯾﻮ ښه ﻧﻈﺮ دی چې ﻣﺨﮏې ﻟﻪ ﯾﻮ
ﻣﻞګري ﺳﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ وکړۍ .ﻣﻤﮑﻦ ده چې دوی ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎن ﭘﻪ ګوﺗﻪ کړي چې واﺿﺢ ﻧﻪ دي .ﯾﺎد وﻟﺮئ ،چې د ﮐﻮرﻧﻲ دﻓﺘﺮ ﮐﺲ
چې ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮي ،ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﮐﻮرﻧﻲ هېواد ﭘﻪ اړه ډېر لږ ﭘﻮه ﻟﺮی.
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻮښﺗﻨﻪ وکړئ چې ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎﻏﻮښﺗﻦې ﻣﺮﮐﻪ دې آډﯾﻮ رﯾﮑﺎرډ کړی ﺷﯽ .ﭘﻪ ﻟﯿﮏ کې ﻏﻮښﺗﻨﻪ ،او د ﻣﺮکې
 ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻮمړۍ وکړۍ )ﯾﺎ درې ورځې ﻣﺨﮏې ،ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ کې ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی ﯾﺎﺳﺖ( .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﯿﻞ ﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ
ﻫﻐﻮی څﺧﻪ ﻏﻮښﺗﻨﻪ وکړۍ چې دا ﻟﯿﮏ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎره وﻟﯿﮑﯽ.
آډﯾﻮ رﯾﮑﺎرډنګ ﻣﻬﻢ دی ځﮐﻪ چې ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﮐﻮرﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﺮکې کې ﺳﺘﺎﺳﻮ ادﻋﺎ ﭘﻪ څه وﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻧﮑﺎر کړه ،او ﺗﺎﺳﻮ دا ﻓﮑﺮ
ﻟﺮۍ چې ﭘﻪ اﺻﻞ کې ﺗﺎﺳﻮ دا ﻧﻪ وو واﯾﻞې ﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ دا ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ وو ،ﺑﺎﯾﺪ دې چې آډدﯾﻮ رﯾﮑﺎرډنګ ﺑﻪ دا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره وآﺣﺪ
ﻻر وی.
ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړئ چې ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮﻫﯽږئ چې ﻣﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ځای کې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯽږی ،او ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ څنګه ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯽږئ.
ﺗﺎﺳﻮ ﺣﻖ ﻟﺮئ چې د ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﯾﺎ ښځﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻏﻮښﺗﻨﻪ وکړئ ،او ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﯾﺎ ښځﯾﻨﻪ
ژﺑﺎړوﻧﮑﯽ .څوﻣﺮه چې ﻣﻤﮑﻨﻪ وي وړاﻧﺪﯾﺰ کې دا ﻏﻮښﺗﻨﻪ وکړئ.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﯿﻞ ﻟﺮئ ،ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړئ چې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮکې ﭘﻪ اړه دوی ﺳﺮه ﺧﺒﺮې وکړۍ .ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮکې ﭘﻪ اړه ﭘﻮښﺗﻦې
ﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی څﺧﻪ ﭘﻮښﺗﻨﻪ وکړئ .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي )ﻟﮑﻪ ،اﺳﻨﺎد( چې ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻮاړئ د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﺗﻪ
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺗﻦې د ادﻋﺎ ﭘﻪ ﻣﻼتړ کې ډاډ ورکړئ ،ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ کړئ چې دا ﻟﻮمړی وګورئ.

د ﻣﺮکې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ﻣﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺧﻮﻧﻪ کې د ﻣﯿﺰ او څوﮐﯿﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯽږی .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﻪ کې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ،د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﯽ او د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﯾﺎﺳﺖ )ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺿﺮورت ﻟﺮﻟﻮ( ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎﺳﺖ ﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻣﺮﮐﻪ وﻧﮏړي.
د ﮐﻮر دﻓﺘﺮ ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ځواب ورﮐﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دې چې ﺗﺎﺳﻮ ډﯾﺮ روښاﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ ،چې څوﻣﺮه ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﺮی ﻫﻐﻪ ورکړۍ،
ﮐﻮښښ وکړۍ چې څوﻣﺮه ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﺎد ﻟﺮۍ ﻫﻐﻪ ورکړۍ.
ﭼﻤﺘﻮ ﯾﺎﺳﺖ چې ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﻪ کړی ﺷﯽ .ﺑﺎﯾﺪ دې چې د ﮐﻮرنۍ دﻓﺘﺮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮکې ﭘﻪ دوران دا ووائ چې ﻫﻐﻮی ﭘﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﻮی )ﮐﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮکې ﭘﻪ دوران دا او ﻧﻪ واﺋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ دې چې ﻫﻐﻮی ﺑﻪ دا ﻫﻐﻪ ﻟﯿﮏ کې وﻟﯿﮏې چې ﮐﻮم
کې ﻫﻐﻮی ﺳﺘﺎﺳﻮ ادﻋﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻮی(.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮکې ﭘﻪ وﺧﺖ کې ښه اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐﻮئ ،ﺳﺖړې ﯾﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﭙﻪ ﯾﺎﺳﺖ ځﮐﻪ چې ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞې ﭘﯽښې ﭘﻪ اړه چې
ﺗﺎﺳﻮ پې ﺗﯿﺮ ﺷﻮی ﯾﺎﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻮی ،ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮوﻧﮏۍ ﻟﺪې ﭘﻪ اړه ﺧﺒﺮ کړۍ.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮکې دوران ﯾﻮ وﻗﻒې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ﭘﻮښﺗﻨﻪ وکړۍ  -دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺣﻖ دی ،ﻣﻪ ډارېږئ.
ﻟﻪ ﺗﭙﻮس ﮐﻮﻟﻮ.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮئ چې د ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ کې ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ژر ﺗﺮ ژره وواﯾﺎﺳﺖ ,او ﭘﻮښﺗﻨﻪ وکړی
چې د ﻣﺮکې ﭘﻪ رﯾﮑﺎرډ کې ﻟﺪې ﯾﺎدوﻧﻪ وﺷﯽ.
د ﻣﺮکې وروﺳﺘﻮ
ډاډ وکړۍ چې ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺮکې ﭘﻪ ﭘﺎی کې آډﯾﻮ دﯾﮑﺎرډنګ او ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي ﻣﺘﻦ )د ﻣﺮکې ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ اﮐﺎونټ( ﯾﻮ ﻧﻘﻞ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
کړۍ.
ﺑﺎﯾﺪ دې چې ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﯾﻮ ﻣﻞګری ،ګاونډی ﺳﺮه ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﻮ کې ښه اﺣﺴﺎس وکړۍ -
ﻟﺪې ﭘﻪ اړه چې ﺗﺎﺳﻮ څه اﺣﺴﺎس ﮐﻮی او ﮐﻪ آﯾﺎ څه ﺧﺮاب ﺷﻮی وی .ﯾﻮ ﻟﯿﺲټ ﺟﻮړ کړۍ
د ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎﻧﻮ چې ﺗﺎﺳﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮی چې ﻏﻠﻂ وﺷﻮ ،ﯾﺎ ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻎې ﭘﻪ اړه وﯾﻨﺎ ﮐﻮل ﻫﯿﺮ وو.
ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﯿﻞ ﻟﺮئ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ډېر ژر د ﻣﺮکې وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﻟﯿﺪﻧﻪ وکړۍ .ﺧﺒﺮ ﯾﯽ کړۍ
ﮐﻪ آﯾﺎ څه ﺧﺮاب ﺷﻮی وی .ﻣﻤﮑﻦ ده ﻫﻎې ﺑﻪ ﭘﻪ دی اړه ﯾﻮ ﺑﯿﺎن وﻟﯿﮑﻲ ﮐﻮم چې دوی ﺑﻪ وﺳﭙﺎري
د ﮐﻮرنۍ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ.
ﻟﺪې ﻣﺮکې وروﺳﺘﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻮرنۍ دﻓﺘﺮ څﺧﻪ د ﺧﭙﻞ د ﭘﻨﺎ ﻏﻮښﺗﻨﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺗﻪ ﻻﺳﻪ کړۍ .ﮐﯿﺪلۍ ﺷﯽ چې ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ډﯾﺮ چټک ﺗﺮ ﻻﺳﻪ کړی )ﭘﻪ ﯾﻮ څو اوﻧﻮ کې دﻧﻨﻪ( مګر دا اﻣﮑﺎن ﻟﺮي چې ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺮﯾﮏړې ﻟﭙﺎره ﻣﯿﺎﺷﺖې اﻧﺘﻈﺎر
وکړئ.

