” ﻟﮑﻪ چې دوزخ کې ژوﻧﺪ ﮐﻮو“
ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻪ کې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﯿ�ي

ﻟﻦډﯾﺰ
ﻟﮫ ھﻐﮫ راھﯿﺴﯥ ﭼﯥ ﭘﺮوﺳږﮐﺎل دوی د ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯿﻤﭗ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ وﯾﻮړ ،د ﻣﻼﺳﺘﯥ او ﺧﻮراک ﻟﭙﺎره
ھﯿڅ ځﺎی ﻧﮫ دی ﭘﺎﺗﯥ .داﺳﯥ ده ﻟﮑﮫ ﭼﯥ دوزخ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮو.
−ﯾﺎﮐﻮب اﯾﺲ ۲۹ ،.ﮐﻠﻦ اﯾﺘﻮﭘﯿﺎﯾﻲ ﺳړی ،ﮐﺎﻟﮫ ،د  ۲۰۱۷ﮐﺎل د ﺟﻮن ۳۰ﻣﮫ

ھﻐﮫ ښځﯥ او ﺳړﯾﺎن ﭼﯥ ﻟﻮﻣړی د ﺳﻮرﯾﯥ ﻧﮫ راﺗﻠﻞ ،اوس ﻟﮫ ارﯾﺘﺮه او ﯾﺎ ګڼﻮ ﻧﻮرو ھﯿﻮادوﻧﻮ ﻧﮫ
راځﻲ ،او ھﻐﮫ څﻮک ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ آزادۍ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮي ﭘﮫ اروﭘﺎ او ﺑﯿﺎ ﭘﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮﮐﻠﯽ وﺷﻲ.
−وﻟﺴﻤﺸﺮ اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ ﻣﮑﺮون ،د اﯾټﺎﻟﯿﺎ ﺗﺮﯾﺴﺖ ښﺎر ۲۰۱۷ ،ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯾﻲ ۱۳ﻣﮫ

 ۹ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ ﭼﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﮐﺎﻟﮫ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﯥ د ﺟﻨګﻞ ﭘﮫ ﻧﻮم د ﮐډواﻟﻮ ﻟﻮی ﮐﯿﻤﭗ وﺗﺎړه،
 ۴۰۰ﺗﺮ  ۵۰۰ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ او ﻧﻮر ﮐډوال د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﺷﻤﺎﻟﻲ ښﺎر ﭘﮫ داﺧﻞ او ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ ﭘﺮ ﺳړﮐﻮﻧﻮ او
ځﻨګﻠﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
د ﮐﺎﻟﮫ او داﻧﮑﺮک ﭘﮫ داﺧﻞ او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د څﮫ د ﭘﺎﺳﮫ  ۶۰ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ او ﻟﺴګﻮﻧﮫ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﯿﺎر ﺷﻮی دا راﭘﻮر دا ﺷﻮاھﺪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ
او ﮐډواﻟﻮ ځﻮرول ،د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺑﮭﯿﺮ ګډوډول ،او د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ رﺑړول ﺗﺮ ﯾﻮ ځﺎﯾﮫ ددې ﻟﭙﺎره ﮐﯿﺪل
ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ ﺷﻤﯿﺮه راټﯿټ ﮐړي.
د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د څﺎر ادارې ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ښﯿﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎﻟﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ او ﭘﮫ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ھﻐﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ﭘﮫ ورځﻨﻲ ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﮐډواﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﻣﺮﭼﻮ ﺳﭙﺮې
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮي ﭼﯥ ﯾﺎ ﺧﻮ وده وي او ﯾﺎ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ وي ﭼﯥ ھﯿڅ ډول ګﻮاښ ﯾﯥ ﻧﮫ وي راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړی .دوی ﭘﺮ
ﺑﺴﺘﺮو ،ﮐﻤﭙﻠﻮ او ﺟﺎﻣﻮ ﺳﭙﺮې ﭘﺎﺷﻮي او ځﯿﻨﯥ وﺧﺖ د ﮐډواﻟﻮ ﭘﮫ ﺧﻮراک او اوﺑﻮ د ﻣﺮﭼﻮ ﺳﭙﺮې ﭘﺎﺷﻮي .ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯾﺶ ﺑﮭﯿﺮ ھﻢ ګډوډ ﮐړی دی .د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﺪ ﭼﻠﻨﺪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ او د ﭘﻨﺎه
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟﻮ ﭘﺮ ﺗﻮان او اراده ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰ ښﻨﺪﻟﯽ دی.
دﻏﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﮐﺎﻟﮫ ﭘﮫ داﺧﻞ او ﺷﺎو ﺧﻮا ﮐﯥ د زور ﭘﮫ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه ﻟﮫ ھﻐﮫ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﮫ ﺳﺮﻏړوﻧﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻟﮫ
ﺳﭙﮑﺎوي ډک ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ او ﺟﺰا او ﺧﻮراک او څښﺎک ﺗﮫ د ﮐډواﻟﻮ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﻮھﻨﯥ
د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺷﻮی دی .ﻧړﯾﻮال ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﻮازې ھﻐﮫ وﺧﺖ زور ﮐﺎروﻟﯽ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺑﻠﮫ ﭼﺎره ﻧﮫ وي ﺧﻮ ھﻐﮫ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ھﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود وي زور ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﺎرول ﮐﯿږي او د ﯾﻮه
ﻣﻌﻘﻮل ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.
د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د زورزﯾﺎﺗﻲ ﺗړاو د ﭘﺮاﺧﮫ ﺧﭙﺮو ﺷﻮﯾﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺑﯥ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ وﮐړه .د ﮐﺎﻟﮫ د ښﺎر ﻣﺸﺮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل وﯾﻨﺴﯿﻨټ ﺑﺮﯾټﻦ  Vincent Bertonھﻐﮫ راﭘﻮروﻧﮫ ﭘﮫ ﮐﻠﮑﮫ
وﻏﻨﺪل ﭼﯥ ګﯿﻨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺑﮫ د ﺗﻮﭘﯿﺮ او ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺗﮫ د ھﺮ ﮐډوال ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺮﭼﻮ ﺳﭙﺮې او ﯾﺎ د ځﻮاک ﮐﻮم ﺑﻞ
ډول ﮐﺎروﻟﯽ وي .ھﻐﮫ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎر ادارې ﺗﮫ ووﯾﻞ ﭼﯥ" :دا ﺗﻮروﻧﮫ او ﻓﺮدي ادﻋﺎوې دي ﭼﯥ ﭘﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﻻړې ﻧﮫ دي"،
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د  ۲۰۱۷ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ډﻟﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﮐډواﻟﻮ او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ د
ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ ،اوﺑﻮ ،ﮐﻤﭙﻠﻮ او ﺟﺎﻣﻮ ﻟﮫ وﯾﺸﻠﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی وﮐړ .د ﻣﺎرچ ﭘﮫ ۲۲ﻣﮫ ﯾﻮې ﻣﺤﮑﻤﯥ دﻏﮫ ﺣﮑﻤﻮﻧﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﮐړل او ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﻟﮫ ﺳﭙﮑﺎوي څﺨﮫ ډک ﯾﯥ وﺑﻠﻞ .د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻊ ھﻢ ﭘﮫ دې ﭼﻠﻨﺪ او د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا
ﭘﮫ ﻧﻮرو ﭘﻮرﺗﮫ ﺷﻮﯾﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﯿﻮﮐﮫ وﮐړه ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ژوﻧﺪون ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﮫ ﻻره ھﻮاره ﮐړې ده.
د ﺟﻮن ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ ھﻢ ﭼﺎرواﮐﻮ د ورځﯥ د دوه ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐډواﻟﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﮐﯿﻤﭗ ﭘﮫ ﯾﻮه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي
ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯾﺶ اﺟﺎزه ورﮐﻮﻟﮫ .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯿﺮه ﯾﻮه ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺸﯿﺶ ھﻢ د ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﮫ ځﻤﮑﮫ ﮐﯥ د ﻏﺮﻣﯥ ډوډۍ د وﯾﺸﻠﻮ اﺟﺎزه
ورﮐﻮﻟﮫ .ﺧﻮ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ ﻣﻨﻈﻢ ډول د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯾﺶ ﭘﺮوﺳﮫ ﻟﮫ ګډوډۍ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړې ده .ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ھﻐﮫ ﭘﯿښﮫ ﺑﯿﺎن ﮐړه ﭼﯥ ژاﻧﺪارﻣﺮي ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ ټﻮﭘﮑﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ وو ﺳﯿﻤﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐړه او ګڼﯥ ﻧﻮرې داﺳﯥ
ﭘﯿښﯥ ﯾﯥ ﺑﯿﺎن ﮐړې ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﮫ زوره ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﮐډواﻟﻮ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻣﺨﮫ ﻧﯿﻮﻟﮫ
او ھﻐﮫ ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ واﺧﯿﺴﺘﻞ ﭼﯥ ﮐډواﻟﻮ ﺗﮫ ﯾﯥ د وﯾﺸﻠﻮ ھڅﮫ ﮐﻮﻟﮫ.
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﺳﻢ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ددې ﭼﻠﻨﺪ ﻋﮑﺴﻮﻧﮫ واﺧﻠﻲ او ﯾﺎ ﯾﯥ وﯾډﯾﻮ ﺿﺒﻂ
ﮐړي .ﺧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د وﯾﻨﺎ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د دوی ټﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﮫ ﻗﯿﺪ ﮐړل او د اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﮫ ﯾﯥ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﺮ ﮐﺘﻠﻮ وروﺳﺘﮫ ﺣﺬف ﮐړل.
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ دا ھﻢ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﺮه ورځ د دوی اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮي او ﮐﻠﮫ ﮐﻠﮫ ﯾﯥ د څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﻣﻨځ
ﮐﯥ دوه ﯾﺎ ډﯾﺮ ځﻠﯥ ګﻮري .د ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرت ﮐﺘﻞ ﭘﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دي ﺧﻮ دﻟﺘﮫ دا ﮐﺎر ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ د زﯾﺎﺗﻲ ﻣﻮﻗﻊ
ورﮐﻮي .ﭘﮫ ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮐﺎرډ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﻮﻟﻮ د ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ وﯾﺶ ځﻨډﻧﯽ ﮐړی دی .دوی
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﮫ دې ھﻢ ﻣﻨﻊ ﮐړي دي ﭼﯥ د وﯾﺶ د ﺑﮭﯿﺮ د ﺑﻨﺪوﻟﻮ وروﺳﺘﮫ ﮐډواﻟﻮ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐړي.
د ﻓﺮاﻧﺴﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ ﻣﮑﺮون ژﻣﻨﮫ وﮐړه ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﺑﮫ ﯾﻮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮره
ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړي د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ  ۱۲داﺳﯥ ﻧﻮي ګﺎﻣﻮﻧﮫ اﻋﻼن ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺑﮭﯿﺮ ﺗﮫ د ﻻﺳﺮﺳﻲ د ښﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮ
څﻨګ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﺑﯥ وارﺛﮫ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ آﺳﺎﻧﺘﯿﺎ او ﻧﻮر ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﺧﻮ ھﻐﮫ ﭼﻠﻨﺪ ﭼﯥ ﭘﮫ
ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐډوال او ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ اوس ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻮي ﻟﮫ دې ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ﻣﺦ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي.
ﺪدې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ دا ژﻣﻨﯥ او د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻧړﯾﻮال ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﯾﯥ ﻣﺮاﻋﺖ ﮐړي وي ،ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ د ځﻮاک
د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﮫ ﺗړاو ژر ﺗﺮ ژره ﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﺮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻋﻤﻞ ﺗﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي او ﻟﮫ ھﻐﮫ ﭼﻠﻨﺪ څﺨﮫ ﻻس واﺧﻠﻲ ﭼﯥ د
ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺳﺘﻮ د وﯾﺶ ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯥ ﻻﺳﻮھﻨﯥ ،ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدې او د زورزﯾﺎﺗﻲ د ﻧﻮرو ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي.
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﮫ ﺧﻨډوﻧﮫ ﻟﺮې ﮐړي ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﺨﮫ ﻧﯿﺴﻲ .ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﯥ
ﯾﻮ دﻓﺘﺮ ﺟﻮړول او ﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﻮﺟﻮده دﻓﺘﺮ ﮐﯥ د ھﻐﮫ ﭼﺎ ﻟﭙﺎره د ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮑﻮﻧﻮ د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﭘﮫ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
دي ﭼﯥ د ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ د ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ دي .ھﻤﺪاراز ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ اړوﻧﺪه ادارو او ﺑﺸﺮي ډﻟﻮ ﺳﺮه ﯾﻮ ځﺎی د ھﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ
ﻟﭙﺎره ھﺴﺘﻮګﻨﮫ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﻨﺎه اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻠﯿﮏ ﯾﯥ ورﮐړی دی .ھﻐﮫ ﻧﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯾﻮ ﮐډواﻟﻮ ﺗﮫ ھﻢ ﺑﯿړﻧۍ
ھﺴﺘﻮګﻨﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ ﭘﻨﺎه ځﺎی ﻧﮫ ﻟﺮي.
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وروﺳﺘۍ ﺧﺒﺮه دا ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ ﺑﯥ وارﺛﮫ ﮐډوال ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﭘﻨﺎه اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺗﺮ څﻨګ
ﺗﺮ څﻨګ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ داﺳﯥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي د ﮐﺎﻓﻲ ظﺮﻓﯿﺖ او ﻻزﻣﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ څﺨﮫ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي.
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ﺳﭙﺎرښﺗﻦې
د ﻓﺮاﻧﺲې ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ
•

ښﺎرواﻟﻲ او د ﻧﻮرو ادارو ﭼﺎرواﮐﻲ او د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ځﻨډه د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻲ ﺿﺪ او ﻧﻮرو
ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺗﮫ ﻻرښﻮﻧﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﺮ ھﻐﻮ ﮐډواﻟﻮ د ﻣﺮﭼﻮ اﺳﭙﺮې او ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ډول ځﻮاک وﻧﮫ ﮐﺎروي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﻮب
او ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ وي ﭼﯥ د ځﻮاک ﮐﺎرول ورﺗﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮫ وي.

•

د ﮐﺎﻟﮫ د ښﺎرواﻟۍ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ځﻨډ څﺨﮫ د ﺟﻮن د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ھﻐﮫ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺮوي وﮐړي ﭼﯥ ښﺎرواﻟۍ ﺗﮫ
ﯾﯥ د اوﺑﻮ د وﯾﺶ ﻧﻘﻄﻮ ،ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ او ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻻرښﻮﻧﯥ ﺗﺮ څﻨګ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ او ﮐډواﻟﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ
د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻻ زﯾﺎﺗﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ﮐړې ده.

•

د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ﮐﺎﻟﮫ ﮐﯥ ﯾﻮ داﺳﯥ دﻓﺘﺮ ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ ﻻرې ﯾﯥ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺧﭙﻞ
ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮑﻮﻧﮫ وړاﻧﺪې ﮐړي او ﯾﺎ داﺳﯥ ټﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي ﭼﯥ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﮫ ﯾﻮه ﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ
ﻣﻮﺟﻮده دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﮫ ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮑﻮﻧﮫ وﺳﭙﺎري.

•

د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ د ھﺮﮐﻠﻲ ﭘﮫ اړه د اروﭘﺎﯾﻲ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ﺣﮑﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﻮره ﮐړي او ھﺮ څﻮﻣﺮه ژر ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻨﮫ وي د ھﻐﻮ ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره د ھﺴﺘﻮګﻨﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ﭼﯥ د
ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ د ﭘﺮوﺳﺲ ﭘﺮ ﻣﮭﺎل د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺗﯿﺮوﻟﻮ ﮐﺎﻓﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﮫ ﻟﺮي ،او دا ﮐﺎر د ھﻐﯥ ﺷﯿﺒﯥ راھﯿﺴﯥ ﭘﯿﻞ
ﮐړي ﭼﯥ ﻧﻮی راﻏﻠﯽ ﮐډوال د رارﺳﯿﺪو ﭘﮫ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﯥ اراده ﭘﮫ ډاﮐﮫ ﮐﻮي.

•

ﻣﺤﻠﻲ او ﻣﻠﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ ﻻوارﺛﮫ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﺮﺗﮫ ﻟﮫ ځﻨډه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮي او ﭘﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﯥ د
ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﮫ ﺗړاؤ ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ښﮫ ﺧﺒﺮ دي او د اړﺗﯿﺎ وړ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻼﺗړ څﺨﮫ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي څﻮ ﺧﭙﻞ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ
وړاﻧﺪې ﮐړي ،او ھﻤﺪاراز ﺑﺎﯾﺪ ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ داﺳﯥ ﭘﻨﺎه ځﺎی ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي ﭼﯥ د
ظﺮﻓﯿﺖ او ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﮫ ﭘﻠﻮه ﺑﺸﭙړ دي.

•

ﻟﮑﮫ ﭼﯥ د اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﯥ د ﺑﻨﺴټﯿﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ اداره ﯾﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ﮐﻮي ،ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﻨﺎدو د ھﺮ ﯾﻮې ارزوﻧﯥ
ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﯿﮑﻠﯽ رﯾﮑﺎرډ او ﯾﺎ د ﮐډواﻟﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻓﻮرﻣﮫ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي څﻮ ﭘﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪ ډول د ﮐډواﻟﻮ ﻧﯿﻮل او ښﮫ ﺣﺴﺎب
ورﮐﻮﻧﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﺷﻲ .د ﮐډواﻟﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻓﻮرﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د ھﻐﮫ ﺳړي ﻧﻮم او ﻋﻤﺮ ،د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻻﯾﻞ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺮ څﻨګ د ھﻐﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﺴﺮ د ﻧﻮم او ﺟﺰوﺗﺎم ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړي ﭼﯥ د ﮐډوال ﻧﯿﻮل ﯾﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي
دي.

” ﻟﮑﮫ ﭼﯥ دوزخ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮو“

4

