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۲۰۱4 او وروسته: پر بې ځایه کیدنې یې اغیزې
ایدان او لیری

له  وروسته  کلو  دولس  د  ځواکونه  آیساف  د  به  خوا  یوې  له  دی،  پړاو  مهم  ډیر  یو  لپاره  افغانستان  د   ۲۰۱۴
افغانستان څخه بیرون يش او له بلې خوا به ددغه وتلو وروسته د افغان دولت د داخيل او خارجي ننګونو رسه 
د مبارزې ظرفیت هم راټیټ يش. دغه ننګونې پر بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغانانو او پر راتلونکو بې ځایه 

کیدنو خپلې اغیزې لري. 

ددغـې مقالـې د لیکلـو تـر مهالـه دا روښـانه نـه ده چـې آیـا 
د ۲۰۱۴ کال وروسـته بـه هـم نظامـی شـتون وي کـه نـه، او 
دیپلوماتیکـه  فضـاء خـو د ډیـره وختـه رايسـې د حکومـت او 
د نظامـی ځواکونـو د هیوادونـو ترمنځـه ترینګلـې او بې باوره 
ده. دا هیوادونـه د پراختیایـی ډونرانـو اصـيل برخـه جـوړوي 
او کـه چرتـه د همـکاری فضـا ښـه والـی بیـا نـه مومـی نـو پـه 
افغانسـتان کـې بـه د ډونرانـو عالقـه کمـه يش او دا پـه داسـې 
وخـت کـې چـې افغانسـتان اټـکل کیدونکـو همکاریـو تـه د 
نـورو وختونـو پـه پرتلـه ډیـره اړتیـا لـري. دا کار بـه د تیـرې 
لسـیزې مهمـې سـیايس او پرمختیایـي السـته راوړنـې پـه اوبـو 
الهـو کـړي. دا رښـتیا ده چـې د آیسـاف وتـل د تغیـر لپـاره یو 
مثبـت فرصـت دی پـه داسـې حـال کـې چـې د سـولې خـربې 
اتـرې او د افغانانـو ترمنځـه راتلونکـی سیاسـی جـوړ جـاړی د 
خارجـی ځواکونـو د وتلـو وروسـته اټکل شـوی دی. خو په برش 
دوسـتانه سـاحه کـې، امنیتـی، سـیايس او اقتصـادی انتقـال بـه 
د افغانانـو پـر حالـت او د بـې ځایـه کیـدو پـر محرکاتـو منفي 

ولري.  اغیـزې 

افغانسـتان د نـړۍ پنـاه غوښـتونکو د بیرتـه راسـتنیدو تر ټولو 
سـرت د عملیاتـو مرکـز دی. پـه تیـرو لسـو کلونـو کـې د ۵.۷ 
ملیونو څخه ډیر خلک بیرته راسـتانه شـوي دي چې د اوسـني 
۲۸ ملیونـه نفـوس څلورمـه برخه جـوړوي او په عیـن حال کې 
د هیـواد جـذب ظرفیـت تـه جـدي ګواښـونه متوجـه کـوي. تر 
هغـې پـورې چـې د راسـتنیدونکو د جـذب لپـاره پرمختیایـي 
حالـت موجـود نـه وي د نفـوس دغـه بدلـون پـه برشدوسـتانه 

قضیـو کـې حتمـن اضافه شـوی دی. 

د جنـګ د مسـتقیمې اغیـزې رسه پـه ۲۰۱۳ کال کـې ۱۲۴۳۵۰ 
اټـکل شـوي افغانـان د خپلـو کورونـو څخـه بـې ځایـه شـوي 
دي1. کـه څـه هـم د هغـوی عاجلـې اړتیاوې برشدوسـتانه دي، 
په ښـاري سـاحاتو کې دوامـداره بې ځایه کیدنـه د دولت لخوا 
د هغـوی د پرمختیایـي اړتیـاوو لپاره یـوه اوږدمهاله غربګون ته 
اړتیـا لیـدل کیـږي. د بـې ځایـه کیدنـې پـه مهمـو الملونـو کې 
جنـګ، د امنیـت خرابیـدل، او د ددولـت ضـد عنـارصو لخـوا 

ځـورول شـامل دي. او د خلکـو اکرثیـت پـه نيـژدې ولسـوالیو 
کـې د مسـونیت تـالش کـوي او یـو ډیـر شـمیر یې د ولسـوالی 

او والیـت مرکـز تـه هـم کـډه کیږي. 

د آیساف د وتلو نه وروسته برشدوستانه اجنډا
ووځـي،  څخـه  افغانسـتان  د  ځواکونـه  بهـرين  چـې  کلـه 
برشدوسـتانه ټولنـه د خپـل موجودیـت د سـاتلو لپـاره، اړتیـا 
لرونکـو خلکـو ته د الس ريس د سـاتلو لپـاره، او ددې تضمینولو 
لپـاره چـې اړتیـا لرونکـي خلـک مرسـتې او محافظـت تـه الس 
رسـۍ ولـري اړه ده چـې یوه نوې سـرتاتیژي ولري. افغانسـتان 
د یـوه داسـې حالـت څخـه راوځـي چې مرسـته په لـوړه کچه 
فرصـت  یـو  وتـل  آیسـاف  د  وه،  شـوې  نظاممـی  او  سیاسـې 
دی چـې برشدوسـتانه مرسـتې ناپیېلـې او مسـتقله تـررسه يش. 
راتلونکـی پـړاو احتـامل لـري چـې د لـږو مـايل وسـایلو او کـم 
شـوی غـريب پـام رسه مـل وي. د آیسـاف د وتلو څخه وروسـته 
د برشدوسـتانه مرسـتې د موثریـت د تضمیـن لپـاره د اړیتـاوو 
پـر اسـاس د مرسـتې ښـکاره بیانـول او رسـول اړیـن دی. پخـوا 
بـه برشدوسـتانه پروګرامونـه ډیـر پـه شـامل کې متمرکز شـوي 
وو چرتـه چـې آسـانه وه چـې پانګـه راټولـه يش او فعالیـت 
تـررسه يش. وروسـتیو شـننو ښـودلې ده چـې جنـوب او ختیـځ 
تـه لـږه مرسـته رسـیدلې ده چرتـه چې نښـه شـوې رضوریات 
د مکـرره بـې ځایـه کیدنـې لـه پلـوه ډیـر شـدید دي. تـر ټولـو 
سـرته ننګونـه دا ده چـې هغـه فعالیـن پـه نښـه يش څوک چې 
پـه دې سـاحاتو کـې د کار کولـو اراده او تـوان لـري چـې هغه 

افغانـان وي کـه نړیـوال.

د ۲۰۱۴ کال لپاره په برشدوسـتانه کاری پالن کې2، برشدوسـتانه 
پـر  تـه  اړتیـاوو  تـه ورسـیده چـې شـدیده  پایلـې  ټولنـه دې 
دومـداره اړتیـاوو لومړیتـوب ورکړي هر چرته چـې واقع کیږي 
چـې پـه کـې هغـه ځایونه هم شـامل دي چې الس رسـۍ ورته 
ډیر سـتونزمن دی. دا کار منطقي بریښـي خو ددې سـرتاتیژۍ 
عمـيل کـول بـه د برشدوسـتانه فعاالنو څخه د ذهنیـت د تغیر 
تقاضـا هـم کـوي. لومـړی خـو دا چـې برشدوسـتانه ادارې او 
دهغـوی ډونـران بایـد د خطراتـو مقابـل کـې زغـم وښـيي او 
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د ډیرو کلونو وروسته یو راستندونکی کډوال خپل ویجار کور بیرته جوړوي. میمنه، افغانستان 

تدابیـر هـم  مناسـب  بایـد د خطراتـو د خنثـی کولـو  وررسه 
ولـري. دوهـم دا چـې پـه افغانـی محتـوی کـې د نـوو تدابیرو 
د جوړولـو لپـاره د تجربـې پراخـه سـاحه هم موجـوده ده چې 
پـه کـې د نغـدو پیسـو د رسـول، لـرې مدیـرت، او د دریمـې 
ډلـې لخـوا څـار شـامل دی. دریـم دا چـې برشدوسـتانه خلـک 
چـې یواځـې او یـا هـم ډلییـز کار کـوي بایـد د دخیلـو ډلـو یو 
ارت ټولګـی پـه نښـه او پـه کار واچـوي. د لومړیتوبونـو څخـه 
یـو یـې هـم د بـا امنـه الس ريس پـر رس د ډلو ترمنـځ د اختالف 
ورکـول دي )خـو دا مهمـه ده چې دا کار بایـد د نورو ابتکاراتو 
نـه جـدا تـررسه يش(. برشدوسـتانه فعـاالن هغـه وخـت یواځې 
د اړتیـاوو پـه اسـاس مرسـتې رسـوی يش چـې نـور فعـاالن هم 
همـدې ذهنـي پایلـې تـه ورسـیږي. د بـې طـرف وايل، خنثـی 
تـوب، او اسـتقالل د اصولـو عمـيل کول پـه با امنـه ځایونو کې 

د کار کولـو د تـوان لپـاره ډیـر اړیـن دی. 

د ټوکیـو د دوجانبـه حسـاب ورکونـې د جوړښـت لـه مخـې، 
پرمختیایـي  د  پـورې  کال   ۲۰۱۶ تـر  څخـه   ۲۰۱۲ د  ډونرانـو 
مرسـتې لپـاره ۱۶ ملیـارده امریکایـی ډالـرو وعـده کـړې وه3. 
خـو ددغـو مـايل مرسـتو الس تـه راوړل د افغانانو لخـوا د ځینو 
پرمختیایـي السـته راوړنـو پـر رس والړ دی چې تر اوسـه ال الس 
تـه نـه دي راغلـې. دا او پـه غـرب کـې د مرسـتې د بودیجـې 

کمښـت پـه دې مانـا رسه دی چې افغانسـتان د بیروين مرسـتې 
د ډیـر کمښـت رسه مـخ دی – پـه داسـې محتـوای کـې چـې 
پـه ۲۰۱۳ کال کـې بیرونـی مرسـتو د افغانسـتان د GDP اویـا 
سـلنه جـوړه کـړې وه. ددې لپـاره چـې و ګـورو پـه آینـده کې 
بـه څـه کیـږي، د امریـکا کانګـرس د ۲۰۱۴ کال پـه جنوری کې 
د اتباعـو د مرسـتې بودیجـه د دوه ملیـاردو څخه یـو ملیارد ته 
د راکوزیـدو وړاندیـز کـړی دی. دا او د مرسـتو نور کمښـت به 
حکومـت دې تـه اړ کـړي چـې امنیـت تـه د اتباعو پر مرسـتې 
لومړیتـوب ورکـړي او دا کار بـه خلکـو تـه د اسـايس خدمتونـو 

رسـول نـور هـم کـم رنګـه کړي. 

سیايس او امنیتي انتقال
د تیـرو دولـس کلونـو د سسـتامتیکې مرسـتې باوجـود د هیواد 
سیاسـې او ادارې سـازمانونه کمـزوري پاتـې شـوي او د ادارې 
فسـاد، د مالیاتـو پـر رس د رقابتونـو او شـخيص شـخړو لـه امله 
معلـول شـوي. د مرکـزي حکومـت مـاډل د جمهـور ریـس پـه 
دفـرت کـې د ځـواک د مترکـز لـه وجهـې نښـه شـوی پـه داسـې 
منابعـو،  بـرشي  د  ایجنسـیانې  او  وزارتونـه  چـې  کـې  حـال 
زیربنـاوو او تولیداتـو لـه اړخـه پـه دوامـداره توګـه کمـزورې 
پاتـې شـوې دي. ددې کار یـو سـرت عاقبـت د دولـت د پانګـو د 
جـذب ظرفیـت دی په داسـې حـال کې چې مسـتقیمه بودیجه 
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د ۴۰ سـلنې څخـه زیاتـه نـه ده اټـکل شـوې. د افغانسـتان د 
حکومـت دارۍ لويـه کمزورې داده چې د مرکـزي ادارې چرته 
چـې بهرنـی مرسـتې راځـي او اداره کیږي او والیتي سـازمانونو 
ترمنځـه د چـا دنـده چـې خلکـو تـه د اسـايس خدمتونو رسـول 
دي هـم آهنګـي کمزورې ده. د ادارې منل شـوی غیر موثریت 
او پـه بهـرين نظامـی ځواکونـو یـې تکیه د دولـت د مرشوعیت 

جوړولـو جریـان مسـدود کـړی دی. 

د  آیسـاف  د  راهیسـې  کال   ۲۰۰۱ د  لپـاره  حالـت  امنیتـی  د 
د  افغانسـتان کـې  پـه  فکتـور  پیـل څخـه مهـم  د  ماموریـت 
یـوه نظامـی اقتصـاد جـوړول وو. یواځـې پـه ۲۰1۲ کال کـې د 
امریـکا حکومـت د خپلـو نظامـی عملیاتـو د سـاتلو پـه موخـه 
پـه قراردادونـو ۲۲ ملیـارده امریکایـی ډالـر مـرف کـړي وو. 
د پـوځ لخـوا اداره شـوی د بیـا رغونـې والیتـي ټیـم )PRTs( او 
 )CERPs(د نظامـی چارواکـو د اسـطراری غربګـون پروګرامونـو
هغـه د اتباعـو وسـایل وو چـې موخـه یـې د پرمختیـا لـه الرې 
د اسـتحکام راوسـتل وو. خـو د ۲۰۱۴ کال پـه پیـل کـې د وليس 
نظامـی مرسـتو ۹۰ فیصـده ټیومونـه و تـړل شـول. نـو ځکـه 
بهـرين نظامـي مصارفـو  لپـاره  پرمختیـا  بـه د  انتقـال  امنیتـی 
تـه د پـای ټکـی کیـږدي. کـه څـه هـم ددغـو مصارفـو ډیـری 
برخـه ارزښـت د پیسـو لپـاره وو، خـو بیـا یـې هـم حکومـت 
تـه دا توانایـي ورکـړې وه چـې والیتـي والیان خلکو ته اسـايس 

خدمتونـه ورسـوي.  

فعـاالن  مسـلح  دولتـي  غیـر  کـې  پـريل  پـه  کال   ۲۰۱۴ د 
)ANSAs( او د حکومـت طرفـداره قـواوې د سـکون په حالت 
کې سـاتل شـوې وې. د آیسـاف د فعالیت د تدریجی کمښـت 
او د افغانسـتان د امنیتـي قـواوو وسـعت داسـې ښـکاري چـې 
ښـاري مرکزونـه بـا امنـه وسـايت خو بیا هـم نيش کولـی چې په 
کلـو او بانـډو کـې د ANSA ځـای ونیـيس. په عین حـال کې د 
سـولې خـربې اتـرې هم کامیابه نه شـوې او د سـیايس اسـتقرار 
د نـه شـتون پـه حالت کـې خطراتـو د خلکو مراجعـه کیدل به 
همداسـې لـوړ پاتـې يش او بـې ځایـه کیدنـه – کـه لنـډ مهالـه 
وي، مکـرره وي او یـا ځنډیدونکـې وي- بـه دوام ومومـي او د 
بـې ځایـه شـویو او د پنـاه غوښـتونکو ځـای پـه ځـای کیدل به 

هم سـتونزمن وي. 

د پنځـه دیرشـو کالـو جګـړې په روښـانه توګـه د پرمختګ مخه 
نیولـې ده. د افغانسـتان د ځوانانـو زیاتوالـی او د ژوندانـه د 
عمـر کموالـی )۴۹ کلونـه( پـه دې مانـا دی چـې د نفـوس ۷۰ 
سـلنه د ۲۵ کالـو څخـه کمـه ده او د ټـول نفـوس یواځـې ٪۲۵ 
سـلنه یـې پـه ښـارونو کـې اوسـیږي. پـه کلیوالـه سـطحه د بې 

کاری کچـه شـپیته سـلنه ده. دغه کلیوال نفوس پـه ماتیدونکی 
کرهنیـز معیشـت کـې بوخـت دی او هغـه هـم پـه داسـې یـو 
هیـواد کـې چـې د وچکالـی او نـورو آفتونـو رسه ډیـر مخ دی. 
د اتـه ملیونـو څخـه ډیـر افغانـان د ډیـر وخـت لپـاره د خوړو 
د اړخـه مسـون نـه دي. د مرسـتې پـه سـاحه کـې د ملیونونـو 
مـر رسه رسه د مصیبتونـو د آمـاده ګـی پـه سـاحه کـې کارنه 
دی شـوی، د خطـر د کموالـی او د طبیعـی منابعـو د مدیریت 
او د اوبـو د تنظیـم پـه برخـه کې هم کار نه دی شـوی. په دې 
سـاحو کـې د پرمختـګ د نـه شـتون لـه املـه بـه برشدوسـتانه 
بیـړين حالتونـه د د واړه څخـه نیولـې تر اوسـطې کچـې پورې 
د طبیعـی آفتونـو لخـوا دوام ومومي او دهیـواد دننه او بهر ته 
بـه مهاجرتونـه هـم د آخـري ګزینـې په حیـث دوام پیـدا کړي. 

د ۲۰۰۱ کال راپدیخـوا پرمختیایـي مرفونـه د سـولې جوړونې 
او اسـتحکال پـه اجنـډا کـې تـررسه شـوي پـه کـوم کـې چـې 
بهرنـی مرسـتې د فقـر پـه کچې باندې کـوم خاص اغیـز نه لره. 
د اسـايس خدمتونـو پـه رسـولو کـې خـال نـه یواځـې دومـداره 
آسـیب  پذیـرۍ او پـه لـوړه سـطح انسـاين پرمختیـا اوږدوي 
بلکـه د پنځـو ملیونـو خلکـو لپـاره د ژونـد ژغورونکـو مرسـتو 
یـو شـدیده اړتیـا هـم پـه ګوتـه کـوي. او دا شـمیرې د ناڅاپـي 
ګوزارونـو لخـوا هـم ډیریـږي لکـه د جنـګ ډیروالـی، طبیعـي 

آفتونـه او بـې ځایـه کیدنـه.

ابتدایي پایله اخستنه
د افغانسـتان پـه عملیاتـی محتـوی کـې، د برشدوسـتانه الس 
ريس د فرصتونـو او محدودیتونـو د تعینولـو پنځـه مهمـې ډلې 
شـتون لـري: برشدوسـتانه فعـاالن پـه خپلـه، اغیزمنـې ټولنـې، 
حکومـت، غیـر دولتي مسـلح فعاالن، او برش دوسـتانه ډونران. 
کـه څـه هـم برشدوسـتانه فعـاالن د ټولو نـورو فعاالنـو رسه د 
مدافعـت او دخالـت لـه الرې الس رسـی پـراخ کـړي، خـو بیـا 
هـم د دوی خپـل کارونـه ډیـر مهـم دي. مسـون او بـا اعتبـاره 
برشدوسـتانه عمـل د ټولنـې د ټولـو غـړو څخـه دا غـواړي چې 
بـرش دوسـتانه اصولـو تـه پابنـد و اويس. بیاهـم پـه ماضـی کې 
بـا اصولـه کارونـه پـه دوامـداره توګـه نـه دي تـررسه شـوي. د 
غیـر برشدوسـتانه موخـو د تقویت لپـاره فشـارونه او فرصتونه 
د پـام وړ وو خـو دا چـې د آیسـاف ماموریـت پـای ته رسـیږي 
او  سـیايس  د  هـم  بیـا  بـه  مرسـتې  او  پانګونـې  برشدوسـتانه 

نظامـي اجنـدا څخـه غورځـول شـوې وي.  

هغـه بـې ځایـه کیدنې چې د مسـلح جنګ، د امـن د خرابوايل، 
او د ځورونـې لـه وجهـې منـځ تـه راځي پـه کلو کـې رامنځ ته 
کیـږي چرتـه چـې د افغانسـتان د ۷۰ سـلنې څخـه ډیـر نفوس 
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دوامداره جګړه، دوامداره بې ځایه کیدنه
رحمت الله امیري

دا چې جګړه او بد امني به د افغانستان د نږدې راتلونکي د انځور مهمه برخه وي، بې ځایه کیدنه به هم کله 
دریږي او کله به روانیږي. 

سـویيل  نـورو  ځینـو  د  او  هلمنـد  کندهـار،  اوروزګان،  د 
والیتونـو پـه زرګونـو کورنـۍ ویـل کیـږي چـې بیرتـه خپلـو 
ولسـوالیو تـه د هغـو ښـارونو څخـه را سـتانه شـوي چـې د 
میاشـتو او کلونـو لپـاره یـې ورتـه پنـاه وړې وه. لیکـن هغه 
حالتونـه چـې دوی یـې تیښـتې تـه اړ کـړي وو اوس هـم په 
ډیـرو سـیمو کـې شـتون لـري او دا پـه دې معنـی ده چـې 
خلـک اوس هـم بـې ځایـه کیـږي. دا بڼـه بـه دوام ومومـي 
او ځینـې کورنـۍ بـه پـه ښـارونو کـې خپـل ژونـد تـه ادامـه 
ورکـړي تـر هغـه وختـه پـورې چـې دغـه امنیتـي سـتونزې 

حـل يش. 

ډیـری کورنـۍ پـه پیـل کـې د افغانسـتان د امنیتـي ځواکونو 
او د نړیوالـو ځواکونـو د عملیاتـو د پراخیـدو لـه املـه پـه 
۲۰۰۹ کال کـې تښـتیدلې وې چـې ددغـو عملیاتـو اغیـزې 
عبـارت دي د کـور پـه کـور تالشـۍ او ځورونـې څخـه چـې 
ورځنـی ژونـد یـې سـتونزمن کـړی دی او د نیولـو ویـره یـې 
خپـره کـړې ده او د کرهنـې نـه کـول لـدې املـه چـې یا خو 
یـې ځمکـه د نړیوالـو ځواکونـو لخـوا د نظامـي قـرارګاه د 
جوړولـو لپـاره غصـب شـوې ده او یا هـم د امنیتي سـتونزو 

لـه املـه د قـرارګاوو تـر څنـګ کرهنـې تـه نـه پریښـودل 
پـه  یـې  المـل  دي  شـوي  سـتانه  بیرتـه  چـې  هغـه  کیـږي. 
ښـارونو کـې د ژونـد د مـرف جګوالـۍ او پـه یـوه پـردي 
ښـاري چاپیریـال کـې د کار د فرصتونـو کمښـت وو. ددې 
نـه عـالوه، د لنـډې دمـې پـه تـکل کې ځینـې کورنـۍ خو د 

ښـاري ژونـد رسه پـه بشـپړه توګـه نـدي یوځـای شـوي. 

د اوروزګان د چهـار چینـې پـه څیـر سـیمو تـه ددغـه ځـای 
څخـه د امنیتـي ځواکونـو د وتلـو نـه وروسـته د کندهـار، 
هلمنـد، نیمـروز او حتـی پاکسـتان څخـه بـې ځایـه شـوي 
راسـتانه شـوي. همدارنګـه ځینـو نورو سـیمو تـه د بې ځایه 
شـویو د سـتنیدلو بڼـه دا پـه ګوتـه کـوي چـې ډیـری خلـک 
د امنیتـي ځواکونـو وتـل د بیرتـه سـتنیدو لومـړی ګام ګڼـي. 

د جګـړې او بې ځایه کیدنې صحنه
د بـې ځایـه کیدنـې بڼـې او پیښـیدنه د جګـړې د صحنې په 
اسـاس توپیـر لـري. هغـه سـیمې چـې د سـیالۍ د سـیمو په 
حیـث ګڼـل شـوې دي – چـې د افغان-نړیوالـو ځواکونـو او 
د غیـر دولتـي مسـلح ځواکونـو ترمنځـه پرې د نیولو سـیالۍ 

ژونـد کـوي: نـو ځکـه موثـر او پـه وخـت برشدوسـتانه غربګون 
پـه جنوبـی افغانسـتان کې د مسـاویانه مترکز غوښـتونکی دی. 
هـر څومـره چې بـې ځایه کیدنـه دوام مومي په همغـه اندازه 
خلـک نـه غواړي چې خپلو کورونو ته سـتانه يش. برشدوسـتانه 
ایجنسـیانې بـای4د د ؛د څنګـه باید و اوسـیږی؛ کلتـور د ؛د څه 
وخـت بایـد الړ يش؛ پـر ځـای رواج کړي چـې دا کار به فعاالنو 
تـه اختیـار ورکـړي چـې خطـر قبـول کـړي او د مبتکرانـه الرو 
چـارو لخـوا خطـر کـم کړي. پـه پای کـې باید هڅـي تررسه يش 
چـې د غیـر دولتـي مسـلحو فعاالنـو رسه یو تفاهم ته ورسـیږو 
د کـوم لـه وجهـې چـې بـه اړو افغانانـو تـه نـه ځنډیدونکـی 

برشدوسـتانه الس رسۍ وي. 

ایډان او لیري چې برښنا لیک یې oleary@un.org دی په 
افغانستان کې نړیوالې ټولنې د برش دوستانه چارو د همغږي 

د دفرت مرش دی. www.unocha.org . دا مقاله د لیکوال خپل 
شخيص نظریات دي او د نړیوالې ټولنې آندونه نه منعکس 

کوي. 

 Conflict Induced Internal Displacement  .1 
)د جنګ له امله داخيل بې ځایه کیدنه( میاشتنی اضافه، یو این ایچ سی آر دسمرب ۲۰۱۳

 http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Dec2013
 Conflict Induced Internal Displacement  .2 

)د جنګ له امله داخيل بې ځایه کیدنه( میاشتنی اضافه، یو این ایچ سی آر دسمرب ۲۰۱۳
http://tinyurl.com/UNHCR-Afgh-Jan2014

    https://afg.humanitarianresponse.info/funding/common-humanitarian-   .3
 action-plan-chap او یا هم د برشي مرستو د څانګې د افغانستان پانه وګورئ 

 app http://kiosk.humanitarianresponse.info/ 
)د برشدوستانه مرستو لپاره د افغانستان پاڼه(

 July 2012  .4 
www.mofa.go.jp/region/middle_e/afghanistan/tokyo_conference_2012/

 tokyo_declaration_en2.html
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تـررسه کیـږي – بـې ځایـه کیدنـه په کـې ډیره ده. په داسـې 
سـیمو کـې چیرتـه چـې هـره ورځ جګـړه تـررسه کیـږي د 
ځایـي خلکـو غټـې شـمیرې ددې لپاره تښـتي چـې د جګړې 
څخـه پـه امـان کـې وي، او یـا ددې املـه چـې کار تـه نـيش 
تلـی او خپلـه ځمکـه نـيش کرلـی. پـه راتلونکـي دوو کلونـو 
کـې بـه پـه جنـويب افغانسـتان کـې دغه د سـیالیو ولسـوالۍ 
د بـې ځایه شـویو د اکرثیـت ټاټوبی وي. ځایي اوسـیدونکي 
بـه خپـل حالـت بیـا ځلـې ارزیايب کـړي لکـه څنګـه چې یې 
پخـوا دا کار تـررسه کـړی دی، کـه چیرتـه دې تـه پایلـې تـه 
ورسـیږي چـې جګـړه لنډ مهالـه ده )یعنـی دوو اونیو پورې 
دوام لـري( ، نـو هغـوی بـه د خپلـو کورنیـو او کـه امـکان 
ولـري د خپلـو مالونـو او څارویـو رسه تـر ټولـو نـږدې امـن 
کلـی تـه بـې ځایـه يش. لـه بلـې خـوا د سـیالیو پـه سـیمو 
کـې بیـا ځایـي اوسـیدونکي خپـل کيل د اوږد مهـال لپـاره 
پریـږدي او یـوه ښـاري مرکـز تـه پـه جنـويب افغانسـتان کـې 
او یـا کابـل او کویټـې تـه بـې ځایـه کیـږي: دغـه بـې ځایـه 
شـوي ندرتـآ پـه دې توانیـږي چې خپـل څـاروي او مالونه د 

ځانـه رسه یـويس. 

ددې نـه عـالوه ډیـرې کورنـۍ بیـا د غـچ اخسـتنې د ویـرې 
ځایـي  یـو  ولسـوالۍ  ژیـړی  د  پریـږدي.  کورونـه  خپـل 
اوسـیدونکی وایـي چـې کـه چیرتـه یـو دولتـي عسـکر مـړ 
يش نـو دولـت ځايـي اوسـیدونکي د طالبانو رسه په مرسـتې 
تورنـوي او پـه همـدې توګـه تـرې غـچ اخـيل. همدارنګه که 
چیرتـه کـوم طالـب پـه حـق ورسـیږي نو بیـا طالبـان په کيل 
کـې د دولـت د جاسـوس پـه لټـه کـې لویـږي تـر څـو جـزا 

ورکړي.

د سـیالیو پـه ولسـوالیو کې طالبان د سـړک د غـاړې ماینونه 
1 خښـوي تـر څـو د مـيل او نړیوالـو ځواکونـو مخـه ونیـول 

يش، هغـوی کیـدای يش ځایـي اوسـیدونکو تـه پـه دې اړه 
ووایـي چـې په کومو سـړکونو تـګ راتګ و نکـړي خو ځایي 
اوسـیدونکی بیـا پـه دغو سـړکونو تګ راتګ تـه اړتیا لري او 
دا کیـدای يش د بـې ځایـه کیدنـې بـل دلیـل وي. د کندهـار 
والیـت په شـامل لویدیځه سـیمه کـې د ۲۰۱۳ کال د نیاميي 
را پدیخـوا مرکـز تـه نښـتي سـړکونه تـړل شـوي دي. دغـه 
کار نـه یواځـې د خـوړو او نـورو شـیانو لیـږد بنـد کـړی دی 
بلکـه خلـک یـې لـدې املـه بې ځایـه کیدنې تـه اړ کړي دي 
چـې نـيش کولـی خپـل کرهنیز حاصـالت بهر تـه ولیږدوي او 
یـا هـم پـه دې سـړکونو پـه هوسـا زړه سـفر وکـړي تـر څو 
خپلـې اړتیـاوې پـوره کـړي د بیلګـې پـه ډول یـوه روغتیايي 
مرکـز تـه تلـل. نـو پـه دې حالـت کـې ځایـي اوسـیدونکي 

پوهیـږي چـې دولـت بـه مخالفینـو تـه لـدې ولسـوالۍ تیـر 
نـه يش نـو ځکـه ډیـری دا اټکل کـوي چې حالت بـه د اوږد 
مهـال لپـاره همداسـې پاتـې يش ځکـه چـې نـه مخالفیـن او 

نـه هـم دولـت د جګـړې څخـه الس اخسـتونکي دي. 

خلـک غـواړي پـه امـن کـې ژونـد وکـړي او ددې خـربې پام 
نـه سـايت چـې څـوک دې حاکـم وي. د هغـو ځایونـو پـه رس 
بـه نـوې جګـړې رنـګ اخـيل چـې اوس د دولـت د کنـرتول 
النـدې دي او کـوم چـې د مخالفینـو څخـه نیـول شـوي دي 
او مخالفیـن بـه غـواړي چـې د دولـت څخـه یـې بیرتـه الس 
تـه راوړي. دا حالـت د بـې ځایـه شـویو لپـاره څـه معنـی 
لـري؟ هغـه خلکـو چـې د راسـتنیدو تـکل درلـوده اوس بـه 
تـر ۲۰۱۴ پـورې صـرب کـوي تـر څـو ښـکاره يش چـې څـه به 
کیـږي. کـه چیرتـه امنیـت ښـه يش نـو بـې ځایـه شـوي بـه 
خپلـو کورونـو تـه سـتنیږي. کـه چیرتـه امنیـت ښـه نـه يش، 
او یـا هـم خـراب يش، نـو شـته بـې ځایه شـوي به بـې ځایه 

شـوي پاتـې يش او شـمیره بـه یـې نـوره هـم ډیـره يش.  

د بیلګـې پـه توګـه، کلـه چـې پـه مرکـزي هلمند کـې نظامي 
عملیـات پیـل شـو نـو ډیـرۍ بـې ځایـه شـوي خپلـو کلیو ته 
بیرتـه سـتانه شـول او لـدې املـه چـې یـو خـو امنیـت ښـه 
شـوی وو او بـل د نړیوالـو ځواکونـو رسه د کار فرصتونـه 
پیـدا شـوي وو. پـه دغـه سـیمو کې د نـوو جګـړو د احتامل 
رسه بـه دغـه خلـک چـې د نړیوالـو ځواکونـو رسه یې دندې 
اخسـتې دي د نـوو بـې ځایه شـویو په ډله کې پـه راتلونکي 
دوو کلونـو کـې ګـډ يش. یواځـې د مارجـې د ولسـوالۍ پـه 
زرګونـو وګـړي پـه هلمنـد والیـات کـې د USAID او نـورو 
ډونـري ادارو لخـوا پـه کار ګـامرل شـوي وو. دغـه وګـړي د 
مخالفینـو لخـوا پـه مشـکوکه سـرتګه کتل کیږي او شـونه ده 
چې سـزا دې هم ورته ورکړل يش. د ۱۵۰۰ په شـمیره ځایي 
وګـړي د مخالفینـو رسه د جګـړې پـه موخه ګامرل شـوي وو 
خـو کلـه چـې نړیوالـو ځواکونو وغوښـتل چې دغـه وګړي د 
محـيل پولیسـو پـه لیکـو کـې ورګـډ کړي نـو د کورنیـو چارو 
وزارت یواځـې ۴۵۰ کسـان ورګـډ کـړل او هغـه چـې پاتـې 
شـول د مخالفینـو لخـوا د جـزا پـه متـه دي او ورتـه یواځـې 

پریښـودل شوي دي.

هغـه سـیمې چـې د مخالفینـو پـه الس کـې دي د بـې ځایـه 
کیدنـو د پیـدا کولـو شـونتیا لـري په ځانګـړې توګـه په هغو 
ځایونـو کـې چـې دولـت یـې د بیرتـه نیولـو ځواکمـن تـکل 
لـري. د نظامـي عملیاتـو پـه تـرڅ کـې د رامنځ تـه کیدونکو 
بـې  اوسـیدونکې  ځايـي  ډیـرۍ  رسه،  کتـو  پـه  تـه  ورانیـو 
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ځایـه شـوي دي او پـه راتلونکـي دوو کلونـو کـې د جنوبـې 
افغانسـتان پـه هغـو سـیمو کـې چـې مخالفین حاکـم دي او 

یـا هـم اغیـزه لـري د ورتـه حالـت رسه مخـې دي. 

ښـکاره شـاخصونه شـتون لـري چې پـه راتلونکـي دوو کلونو 
کـې بـه بـې ځایـه کیدنـه نـوره هـم ډیـره يش ځکـه چـې 
دولـت غـواړي د السـه تللـې سـیمې بیرته الس تـه راوړي او 
طالبـان غـواړي چـې د نړیوالـو ځواکونـو د وتلـو څخـه ګټه 
واخـيل. لکـه څنګـه چې جګـړې په کلـو کې رامنځ تـه کیږي 
نـو بـې ځایـه شـوي بـه هـم کلیـوال وي او د ښـار د ژونـد 
رسه نابلـد او د کرهنـې نـه پرتـه بـه د عایـد السـته راوړل 

ورتـه سـتونزمن وي. نـو ځکـه دا مهمـه ده چـې د نویـو بې 
ځایـه شـویو د ثبتولـو لپـاره یـو سسـټم شـتون ولـري تر څو 
تضمیـن يش چـې آسـیب پذیـره بـې ځایـه شـویو تـه مرسـته 

رسـیږي تـر څـو ومومـي دوام ژونـد دوی د چـې  . 

 رحت الله امیري چې بریښنا لیک یې 
amiri.rahmat@gmail.com دی یو سیايس او ټولنیز څیړونکی 

دی چې په کابل کې د یوه خپلواک ژورنالست په حیث فعالیت 
کوي

Improvised Explosive Devices .1 ځای په ځای شوې انفالقي آلې

بې دولتي په افغانستان کې
میرا کوپرز

د افغانســتان پــه ختیــځ کــې د وګــړو یــوه ډلــه چــې عــام خلــک 
یــې د بنګــړي والــو یــا وانګــه والــو پــه نــوم پیــژين نــورو ځایونــو 
تــه بــه نیــږدو کــې د شــناخت د اســنادو د نــه شــتون لــه املــه 
ــررسه  ــد ت ــه ژون ــک کوچیان ــږدول شــوي دي. دا خل ــه زوره لی پ
کــوي، اقتصــادي او ســوداګریز فرصتونــه لټــوي او د نــورې ټولنې 
څخــه بیــل دي ځکــه چــې ښــځې یــې پــه معمولــه توګــه د کــور 
څخــه بهــر د کار یــا درویــزې لپــاره وځــي او نارینــه یــې پــه کور 
کــې پاتــې کیــږي. د کندهــار او جــالل آبــاد پــه بازارونــو کــې د 
ــو دا مســله  ــزه ګــرو خلــک ځــورويل وو ن ــرو دروی ــه ډی حــد ن
ــان  ــل شــو چــې بنګــړي وال افغان داســې حــل شــوه چــې ووی
نــدي او بایــد یــو نامعلــوم ځــای تــه ولیــږدول يش، امــکان لــري 

چــې ګاونــډي پاکســتان تــه لیــږدول شــوي وي.

ــو  ــي چــې د افغانســتان د ټول ــون وای د افغانســتان اســايس قان
اتباعــو رسه بایــد یــو شــان چلنــد د تبعیــض نــه پرتــه تــررسه يش. 
د تابعیــت قانــون چــې پــه ۲۰۰۰ کال کــې صــادر شــوی وایــي 
چــې هــر هغــه څــوک چــې پــه یــوه ملــک کــې د پنځــو کالــو 
څخــه ډیــر اوســیدلی وي، کــوم جــرم یــې نــه وي تــررسه کــړی، 
ــاره  ــت لپ ــر وي، د تابعی ــه ډی ــو څخ ــس کل ــې د اتل ــر ی او عم
ــه  ــې پ ــومان چ ــه ماش ــه هغ ــی يش. همدارنګ ــت کول درخواس
افغانســتان کــې پیــدا شــوي او د مینــدو او پلرونــو تابعیــت یــې 
هــم معلــوم نــه وي هــم کولــی يش د تابعیــت لپــاره درخواســت 

وکــړي. 

ســتونزه دلتــه ده چــې خلــک څنګــه د تذکــرې د اخســتلو لپــاره 
ــت  ــتان تابعی ــې د افغانس ــند چ ــه س ــړي، هغ ــت وک درخواس

ــه  ــورو ت ــتازیتوب او ن ــي اس ــم، صحــت، حقوق ــوي او تعلی ثابت
د الس ريس اجــازه ورکــوي. یــو محــيل مــرش – څــوک چــې بایــد 
د خپلــې ټولنــې د رســمي مناینــده پــه صفــت ثبــت شــوی وي 
– بایــد تصدیــق وکــړي چــې دا وګــړی ددې ټولنــې دی او یــا د 
ــري. د  ــره ول ــور واويس چــې تذک ــا ل ــوه کــس ځــوی ی داســې ی
ــو عمــيل ســتونزه دوه اړخــه  ــان ډول ــورو کوچی ــو او ن بنګړیوال
لــري. لومــړی دا چــې د هغــوی ډیــری محــيل مــرشان په رســمي 
توګــه ثبــت نــدي او دا کار ناشــونی کــوي چــې د تذکــرې لپــاره 
درخواســت وکــړي. دویــم، بنګــړې وال کلــه هــم د افغانســتان 
پــه مــيل آرشــیف کــې نــدي ثبــت او د افغانســتان پــه اســنادو 
کــې کومــه نښــه نلــري او د خپــل اوالدونــو د ثبــت لپــاره نــوره 

هــم ســتونزه ډیــروي. 

او د تذکــرې نــه پرتــه، هغــه خلــک چــې د چارواکــو لخــوا نــا 
راحتــه ګڼــل شــوي نــورو ځایونــو تــه یــا د هیــواد څخــه د باندې 
ــل  ــه مکــرره توګــه وی ــه پ ــږه څیړونکــو ت ــږي. زمون اســتول کی
شــوي چــې پــه تیــرې میاشــت کــې د بنګــړي والــو یــوه لویــه 
ډلــه د افغانســتان څخــه ویســتل شــوې: دا هــم پــه افغانســتان 
کــې د بــې ځایــه کیدنــې یــو بل دلیــل چــې یــو منصــف او 

دوامــداره حــل الره غــواړي. 

 maira.kuppers88@googlemail.com میرا کوپرز 
 د Liaison په دفرت کې مستقله سالکاره ده. 
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د افغانستان لپاره د داخيل بې ځایه شویو یوه پالیيس: د مسودې څخه تر 

حقیقته
الری اس ویسربګ

د افغانستان د داخيل بې ځایه شویو د اړتیاوو د بیانولو لپاره د یوې ميل پالیسۍ جوړول د خنډونو او ننګونو 
رسه ملګری وو. که څه هم د داخيل بې ځایه شویو پالیيس اوس شتون لري خو عميل کول به یې د ورته ستونزو 

او ننګونو رسه مخ وي. 

افغانستان  د  ورځ  ویشتمه  پنځه  په  نومرب  د  کال   ۲۰۱۳ د   
حکومت د داخيل بې ځایه شویو پالیيس1 ومنله کومه چې په 
کابو دوه کالو کې د جوړېدو په درشل کې وه. د کابو ۵۰۰۰۰۰ 
او د طبیعي آفتونو  امله د بې ځایه شویو  د داخيل نښتو له 
امله د یو ملیون نورو بې ځایه شویو  او پراختیایي پروژو له 
په  کال   ۲۰۱۲ د  راپور  یوه  ټایمز  یارک  نیو  د  کې،  محتوا  په 
فربوری کې ویيل وو چې د کابل په اطراف کې د بې ځایه شویو 
ماشومان د یخنۍ له امله د مرګ رسه مخامخ دي. په کابل کې 
کابو ۳۵۰۰۰ بې ځایه شوي یواځې د خېمو او کپو په رسپناه 
کې ژوند کوي2. د دغه حالت په غربګون جمهور رییس کرزي 
یو کاري ګروپ چې د مهاجرینو او بېرته راستنیدونکو وزارت 
او د افغانستان د طبیعي آفتونو د تنظیم اداره په کې شامله 
وه جوړ کړ تر څو د بې ځایه شويو حالت په اړه یو څه وکړي. 

دغه کاري ګروپ پر پالیسۍ د کار کونکو یو ګروپ د مهاجرینو 
د  شویو  ځایه  بې  د  کړ،  جوړ  موخه  په  تقویت  د  وزارت  د 
برشي حقوقو په اړه د نړیوالې ټولنې د راپورتاژ رسه یې یوه 

غونډه تررسه کړه، د بې ځایه شویو په اړه یوه بهرين کارپوه 
رسه یې اړیکي ټینګې کړي تر څو په چارو کې وررسه کمک 
او د ۲۰۱۲ کال په جوالی کې یې یو دوه ورځنۍ ميل  ويش، 
مشوريت ورکشاپ ونیوه چې بیا د همدې کال په سپتمرب کې د 
والیتي مشورو لومړی پړاو هم پیل شو. د همدې کال په اکتوبر 
 UNHCR )د محافظت یو مرش آفر )لیکوال ProCap3 کې
ته د دې لپاره ورکړ چې د مهاجرینو د وزارت رسه د مشاور 
په صفت مرسته وکړي او په مشوريت پروسو او د مسودې په 
جوړولو کې وررسه هم مرسته وکړي. ډیرې هغه ستونزې چې د 
پالیسۍ د مسودې په جوړولو کې مخې ته راغلې په افغانستان 
ننګونو څخه يې  پالیيس جوړونې د  او  قانون جوړونې  کې د 

ازانګه کړې وه چې په ډیره عمومي توګه:

د حکومت ظرفیت او مداخلت: که څه هم د مهاجرینو وزارت 
په مرکز او والیاتو کې د سلګونو کارکونکو خاوند و خو بیا هم 
مهارتونه  کايف  یې  لپاره  د جوړولو  یوې مسودې  د  پالیسۍ  د 
او حقوقي پوهه نه لرله. د بېالبېلو وزارتونو څخه د پالیسۍ 
ستونزمن  ډیر  راټولول  موادو  د  لپاره 
کار و خو بیا هم د یو په یو مالقاتونو 
له امله یو څه مواد راټول کړل شول. 
د  کې  څانګو  بېالبېلو  په  حکومت  د 
موثره  د  شتون  فساد  اداري  ســاري 

پرمختګ په مخ کې لوی خنډ دی. 

د  جلبول:  اخستنې  ونډه  پراخې  د 
بې ځایه شویو د پالیسۍ کاري ګروپ 
په  به  چې د مهاجرینو د وزارت رسه 
په  جــوړول  د  مسودې  د  او  مشوريت 
پروسو کې همکاري کوي، یوه وړوکې 
نړیوالې  یې  غړې  ډیری  چې  وه  ډله 
هغه  وې.  اېجنسیانې  برشدوستانه 
هڅې هم ناکامې وې چې غوښتل یې 
په دې کار کې د افغانستان د برش د 

اوبه په کابل کې
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حقونو کمیسیون، اې يس يب اې آراو داخيل اېن جی او ګانې را 
رشیکې کړي. د ځینو ځانګړو ډلو څخه د غوښتنې وروسته یو 
څه مواد راټول شوی دی چې دغه ډلې زیاتره په تحقیق کې 
بوختې وې لکه TLo او Samuel Hall خو دا کار استثنایي و. 
د دې نه عالوه، د امنیت خرابوايل او ځینو سیمو ته محدود الس 
ريس دا کار ستونزمن کړی و چې د والیانو او محيل چارواکو 
رسه په والیتي کچه کار وکړي، څوک چې د پالیسۍ په عميل 

کولو کې عمده رول لري. 

د بې ځایه شویو استازیتوب: د بې ځایه شویو رسه اغیزمنې 
مشورې په ځانګړې توګه ډیرې ستونزمنې وې ځکه چې هغو 
خپل  څو  تر  درلودو  نه  جوړښت  ځانګړی  کوم  استازیتوب  د 
نظریات راټول او اظهار کړي. نو ځکه کله چې د ډېرو بې ځایه 
شویو ډلو رسه غونډې تر رسه شوې نو بحثونه د یوې ځانګړې 
ډلې د مهمو اړتیاوو لکه اوبه، خواړه، د صحت پاملرنه، تعلیم 

او د کار څخه د باندې واوښتې. 

د مهمو ستونزو بیان
لپاره د  بیانولو  افغانستان کې د مهمو ستونزو د کشالو د  په 
مهمه  ټولو  تر  شوه.  ثابته  ننګونه  لویه  یوه  جوړول  سند  یوه 
خو دا وه چې ټولو هغو چارواکو لکه والیان او ښارواالن چې 
غوښتل یې د بې ځایه شویو ستونزه حل کړي بېرته راستنېدل 
یې یواځینۍ حل الره بلله. د محيل ځای په ځای کېدنې نظر 
د هغوی په اجندا کې نه و او د بل والیت څخه یوه بې ځایه 
شوي ته د ځمکې ورکړه د یوه ډېر ستونزمن نظر په بڼه ثابت 
شو. د بې ځایه شویو پالیسۍ دا خربه روښانه کړې وه چې درې 
واړه دوامداره  حل الرې باید ومنل يش او محيل ځای په ځای 
کېدنه د هغو بې ځایو شویو لپاره چې خپلو اصيل ځایونو ته 

یې تګ ناشونی دی ډیر مهم دی.

دا ستونزه چې څوک دې یو بې ځایه شوی کس وګڼل يش یوه  
د  او  جګړې  د  ده.  او  وه  موضوع  ډکه  څخه  جنجال  د  ډېره 
طبیعې آفت له امله د بې ځایه شویو منل د افغانانو لپاره یو 
آسانه کار دی خو کله چې بې ځایه کېدنه د وچکالۍ له امله 
وي نو ډیر ستونزمن کار دی ځکه چې د اقتصادي مهاجرینو 
ترمنځ یې توپیر ډیر تت دی. رسه له دې هغه راستنېدونکي 
چې خپلو اصيل ځایونو ته بیرته نيش تللی او هغه خلک چې 
د پراختیایي پروژو له امله بې ځایه شوي دي په دغه پالیسۍ 

کې د پام وړ خلکو په صفت پیژندل شوي.

ښارونه او ښاري مرکزونه د ښه امنیت د لرلو او عادي خدماتو 
د  کېدنې  ځایه  بې  د  رسه  لرلو  په  فرصتونو  د  معیشت  د  او 

او  حکومت  افغانستان  د  خو  دي.  ځایونه  لوی  راجلبولو 
برخه  په  کېدو  ښاري  چټک  د  افغانستان  د  ټولنې  پراختیایي 
کې کايف فکر او زېرمې نه دي وقف کړي بللخصوص د هغو 
خلکو د اړتیاوو په برخه کې چې په غېر رسمې استوګن ځایونو 
کې میشت شوي. دغه پالیسۍ له دې موضوع توجه اړولې او 
خاص مترکز یې نه یواځې د بې ځایه شویو لپاره بلکې د ښاري 

فقیرو خلکو لپاره پر سیمه ییزو حل الرو اچولی دی. 

د مسودې د جوړولو د پروسې محدودیتونه او ننګونې چې هر 
څه وې، اوس یوه پالیسې شته ده، یو ابزار شته دی چې ترې د 
بې ځایه شویو د حقوقو په محافظت کې کار اخستل کیږي، او 
کولی يش چې د راتلونکي لپاره الرښود  وويس او کولی يش چې 
د بې ځایه شویو افغانانو د ژوند په کیفیت کې بدلون او ښه 
والی راويل. بې له شکه د مسودې د جوړونکو لپاره تر ټولو لویه 
ستونزه د دغه پالیسۍ عميل کول وو: څنګه دا تضمین وکړو 
قانون  او  پروګرامونو  راوړي،  ته  منځ  به عمل  پالیسې  دا  چې 
جوړونه منځ ته راوړي او د یوه بیروکرات د مېزه په جبهه کې 
به یواځې خاوري راټولې نکړي. څوک به د څه مسول وويس؟ د 
مختلفو وزارتونو، همغږو ادارو، والیتي او محيل ادارو، مدنې 
ټولنو، نړیوالو برش دوستانه او پرمختیایی ادارو او نورو ښکېلو 
ډلو د مسولیتونو په ګوته کولو کې ډېره زیاته وسه او انرژي په 
کار وړل شوې ده. ددې خربې منل چې بې ځایه کېدنه په بېلو 
سیمو کې په بېله بڼه راپورته کیږي نو د عميل کولو د پالنونو او 
سرتاتیژیو د جوړولو مسولیت ته والیتي والیانو ته سپارل شوی 
وو او د مهاجرینو وزارت یواځې د دغو والیتي پالنونو څخه د 
یوه ميل پالن د جوړولو مسولیت په غاړه درلودو. خو دا خربه 

د لیدو ده چې په عمل کې به څه کیږي.

 الری ایس وایزبرګ چې برېښنا لیک یې 
lauriewiseberg@gmail.com دی د Procap یو مرش 

محافظتي افرس دی. 

 www.humanitarianresponse.info/themes/procap

1. په رسمي توګه، د داخيل بې ځایه کیدنې په اړه د افغانستان د اسالمی جمهوریت 
ميل پالیيس. 

www.refworld.org/docid/52f0b5964.html
 ,’Driven Away by a War, Now Stalked by Winter’s Cold’ 2. راډ نورډلنډ 

  New York Times ،د جنګ له امله ځغلول شوي او اوس په د ژمي په یخنۍ کې ایثار(
د فربوری دریمه ۲۰۱۲.

www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-
afghan-refugee-camps.html?_r=0

3. دا د ایجنسیانو تر منځه یو ابتکار دی چې د اړونده  فعاالنو ظرفیت لوړ کړي تر څو 
د برش دوستانه محافظت غربګون لوړ کړي.

mailto:lariewiseberg@gmail.com
http://www.humanitarianresponse.info/themes/procap
http://www.refworld.org/docid/52f0b5964.html
http://www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-afghan-refugee-camps.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/02/04/world/asia/cold-weather-kills-children-in-afghan-refugee-camps.html?_r=0
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د راستنېدو رهربي کول: د حل الرو د سرتاتیژۍ رول
پیرفرانسیسکو ماریا نتا

د  برابرول  فرصتونو  د  معیشیت  د  او  معیار  د  ژوندانه  د  ته  هغوی  لپاره  تنظیم  د  افغانانو  شویو  ستانه  را  د 
افغانستان د راتلونکي ثبات او امنیت لپاره ډېر اړین دی. دا اصل د ۲۰۱۲ کال د افغان پناه غوښتونکو لپاره د 

حل الرو د سرتاتیژۍ د دریو مهمو موخو څخه یوه موخه ده. 

د  نړۍ  د  راهیسې  ځنډه  ډېره  د  غوښتونکو  پناه  افغان 
پناه غوښتونکو د نفوس یوه غټه برخه او د نړۍ د ټولو 
څخه ځنډیدونکی حالت تشکیل کړی. همدارنګه دوی د 
تاریخ تر ټولو غټه راستنېدا هم خپله کړې چې اوس هم 
څخه  ملیونو   ۵.۸ د  پدېخوا  را  کال   ۲۰۰۲ د  لري.  ادامه 
ستانه  بېرته  ته  افغانستان  غوښتونکي  پناه  افغان  ډېر 
ایښی  ټکی  پای  د  یې  ته  کالونو  پردېس  د  او  دي  شوي 
دی چې له دې ډلې څخه اتیا سلنې یې د شلو کالو څخه 
خوا  شاو  ملیونو   ۴.۷ د  کړې.  رسه  تر  وطني  جال  ډېره 
افغانانو رسه د UNHCR د رضاکاره راستنېدو د پروګرام 

له الرې مرسته تررسه شوې. 

زیات  ډېر  منځ  تر  کالونو   ۲۰۰۸ او   ۲۰۰۲ د  که څه هم 
کې  دوران  دغه  په  )چې  دي  شوي  راستانه  مهاجرین 
په  خو   ، شوي(  ثبت  لخوا   UNHCR د  یې   ۴۳۶۹۰۸۶
ده  شوې  ټیټه  ډېــره  شمېره  دا  کې  کالونو  درې  تېرو 
د  رسېږي.  ته   ۲۰۱۲۸۴ شمېره  ټوله  راستنېدونکو  د  چې 
راستنېدو  د  ته  تغیر  حاالتو  د  رویه  دغه  راستنېدونکو 
د  طالبانو  د  افغانانو  چې  کله  پرتله  په  کالونو  لومړي  د 
ته  هیواد  هغه  باوجود  موانعو  ټولو  د  وروسته  نه  رژیم 
چې د شلو کالونو جنګ ویجاړ کړی و د راستنېدو هیله 
خنډونه  هغه  ځینې  کوي.  اشاره  و  کړی  ظاهر  شوق  او 
په  راستنېدو  د  ډول،  په  بیلګې  د  لري-  شتون  هم  اوس 
سیمه کې معیشت او د ژوندانه عادي خدماتو ته د الس 
په ځینو سیمو کې خراب  افغانستان  د  او  نه شتون  ريس 
حقیقي  نوي  یوه  شوق  مخکني  راستنېدو  د  خو  امنیت- 
پناه  ډېــری  چې  چرته  کړې  هــواره  الره  ته  مش  خط 
مطالعې خط مش  د ښې  حاالتو  د  او  د صرب  غوښتونکو 
انتخاب کړی. دا هم روښانه ده چې په تېرو کالونو کې 
ډېرو راستنېدونکو د خپل هیواد رسه کلکې اړیکې لرلې، 
نسل  دریم  افغانانو  د  شوی  پیدا  کې  جالوطنۍ  په  خو 
کوم چې د خپل اصيل هیواد رسه ډېرې لږې او کمزورې 
سرتګه  دقیقه  او  حقیقي  ډېره  په  ته  حاالتو  لري  اړیکې 
اقتصادي  او  امنیت  ښه  د  کې  افغانستان  په  او  ګوري 

استحکام د نښو منتظر دي. 

دا دې هم هېره نه وي چې په افغانستان کې ډېرې مثبتې 
نښې هم موجودې وې: د GDP ۸.۲٪ وده، د ښوونکو په 
اوه چنده ډېروالی، عادي صحې خدمتونو ته د  تعداد کې 
۸۵٪ نفوسو الس رسی، او د میندو د مړینې په کچه کې د 
ته  مړینو   ۳۲۷ ۱۴۰۰ څخه  د  زیږیدونو کې  زرو  هرو سلو 
کمښت. خو رسه له دې مثبتو پایلو او په ملیاردونو ډالرو 
چې د افغانستان رسه مرسته شوې، افغانستان اوس هم د 

سیمې تر ټولو غریب هیواد دی. 

راستنېدو   رضاکاره  د  کې  افغانستان  په  کې  کال   ۲۰۰۲ په 
پروګرام د پیل راهیسې، UNHCR راستنېدونکو ته ابتدایي 
لپاره رسولې چې هغوی وکوالی يش د خپلې  مرسته د دې 
اړتیاوې مرفوع کړي: د  په ځای کېدلو  او ځای  بقا  عاجلې 
کولو  پیدا  عاید  د  زېرمې،  اوبو  د  رسپناه،  ډول،  په  بیلګې 
پروژې، د مهارتونو روزنې، د سواد آموزۍ کورسونه او د کار 
لپاره نغدې پیسې. رسه له دې، هغه خلک چې د راستنېدو 
هیله څرګندوي بیا هم د ډېرو ستونزو رسه لکه د ملکیت 
د استعامل د ضامنت نه شتون، د عادي خدماتو نه شتون 
او د روانې جګړې او بې امنیتۍ رسه الس او ګریوان دي. 
همدارنګه نورې ستونزې لکه د رسکونو نه شتون، بازارونو، 
په  سیالبونو  د  رسی،  الس  نه  ته  سستم  رسونې  اوبو  د  او 
مقابل کې د محافظت نه شتون او نور طبیعي آفتونه دي. 
د را ستانه شویو افغانانو د تنظیم لپاره هغوی ته د ژوندانه 
د معیار او د معیشیت د فرصتونو برابرول د افغانستان د 
راتلونکي ثبات او امنیت لپاره ډېر اړین دي. په عین وخت 
افغان  د  کې  صورت  په  ځنډېدو  د  راتګ  د  هغوی  د  کې 
تنظیم  کې  هیوادو  ګاونډي  په  باید  حالت  غوښتونکو  پناه 
يش او د حل بدیلې الرې تقویت ومومي. د نړېوالې ټولنې 
او افغان چارواکو لخوا یو ګډ کار ته ډېره اړتیا لیدل کېږي 
د  مرستې  دوستانه  برش  اړینې  چې  يش  تضمین  دا  څو  تر 

مهاجرینو په برخه کې فراهمې شوې دي.  

د افغان پناه غوښتونکو لپاره د حل الرو سرتاتيژي
د دغو موخو په نظر کې نیولو رسه د UNHCR په مرسته 
حکومتونو  هیوادونو  د  ایران  د  او  پاکستان  افغانستان،  د 
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پیل  پروسه  مشاوريت  اړخیزه  څلور  یوه  کې  کال   ۲۰۱۱ په 
کړه چې له امله یې د ۲۰۱۲ کال د می په میاشت کې د 
افغان مهاجرینو لپاره د حل الرو سرتاتیژي په مخه واچول 
شوه  چې موخه یې له یوې خوا د رضاکاره بېرته ستنېدلو 
تقویت و او له بلې خوا د کوربه هیوادونو رسه په دېرابطه 
همکاري هم وه چې د ۵۰ څخه د ډېرو هیوادونو لخوا منل 
شوې ده1. د حل الرو سرتاتیژي په اصل کې یو فرصت دی 
افغانستان  په  راستنېدونکي  شو  کوالی  الرو  کومو  د  چې 
کې تنظیم کړو او د بیا ځلې بی ځایه کېدنې مخه ونیسو. 

هغو   ۴۸ په  توجه  خپله  سرتاتیژۍ  الرو  حل  د  کې  رس  په 
سیمو کې چې بېرته ستنېدل ورته ډېر وو متمرکزه کړې وه 
تر څو د راستنېدونکو د ځای په ځای کولو مربوط فعالیتونه 
متمرکز کړي. د ابتدایي برريس نه وروسته، دا څرګنده شوه 
چې نوي راستنېدونکي نورو ځایونو ته خوځېږي نو ځکه دا 
پرېکړه تررسه شوه چې د راستنېدلو موخه ګرځېدلېسیمې 
اصيل  د  راستنېدونکو  د  همدارنګه  يش  زیايت  هم  نورې 
تعداد په کچه مرستې هم ځای په ځای يش. د ۲۰۱۴ کال 
د پېشنهاد شوو پروژو یوه ټولګه د دغو درېو حکومتونو، د 
نړېوالې ټولنې د اېجنسیانو، او د داخيل او نړېوالو این جی 
او ګانو لخوا آماده شوې ده چې د یوه جوړښت له مخې په 
هر هیواد کې په څو اړخیزه همکارۍ او همغږۍ کار کوي. 

 )NPPs( د افغان حکومت د ميل لومړیتوب د پروګرامونو
رسه په موازي توګه د حل الرو سرتاتیژي هڅه کوي تر څو 
پراختیایي  اوږد مهاله  نه  لنډ مهاله برش دوستانه مرستو  د 
همبستګۍ  ميل  د  کړي.  هواره  الره  لیږد  د  ته  ابتکاراتو 
پروګرام چې د NPPs د ډلې څخه دی په افغانستان کې د 
کلو د پراختیا یوه مهمه وسیله ګڼل کېږي. دا پروګرام چې 
په ۲۰۰۳ کال کې د کلو د پراختیا وزارت لخوا په کار اچول 
شوی و موخه یې د افغانستان د کلو پراختیا وه. همدارنګه 
تقویت  ته  ټولنو  محيل  چې  وه  دا  موخه  پروګرام  دې  د 
ورکړي او په محيل پراختیا کې د هغوی ونډه زیاته کړي. 
لکه څنګه یې چې جغرافیاييپوښښ ډېر ارت دی NSP2 یو 
افغانستان  د  پروګرام څخهدی چې  پراختیایي  له هغه ميل 
په بېالبېلو سیمو کې د راستنېدونکو ټولنو ته د رسېدو وړتیا 
لپاره  راتګ  بېرته  مهاله  اوږد  یوه  د  کولی يش چې  او  لري 

همکاري وکړي. 

د حل الرو د سرتاتیژۍ د لومړیتوبونو څخه یو هم د تعلیم 
او د مهارتونو د ورکولو د الرې د ځوانانو تقویت دی. هغه 
پروژو ته هم ځانګړی پام اړول شوی چې د ښځو تقویت 

په نظر کې لري او هدف یې په کور او ټولنه کې د پرېکړو 
په پروسو کې د ښځو ګډول دی. د دغو پروژو توجه د ښځو 
د ګټې په ځواک او د هغوی د ګډون د ظرفیت په اړه د 
عامه پوهاوي پر لوړاوي متمرکزه ده. همدارنګه دا پروژي 
له منځه یويس.  زیاتی  پر وړاندې زور  غواړي چې د ښځو 
او لومړیتوب  پېژندنه  په  UNHCR به د خپلو مداخلتونو 
ورکونه کې بوخت وي تر څو د راستنېدو تر ټولو لوی مرکز 
په هغو سیمو کې چې  مقایسه کړي.  اړخه  د  د الس ريس 
رس ته رسونکي کم دي، UNHCR به چټکې تاثیري پروژې 
پیل کړي )د بیلګې په توګه د وړو مواصاليت سړکونو جوړول 
چې د معیشت د پیدا کولو یو فرصت هم دی( همدارنګه 
به پراختیایي رسته رسوونکو ته توصیه کوي چې اوږد مهاله 

فرصتونه جوړ کړي.

هغه پروژې چې د حل الرو د سرتاتیژۍ الندې عميل شوي 
دي یواځې یې په رسپناه او رضوري خدماتو بسیاینهنه ده 
اوسېدنه  ځای  یو  آمیزه  صلح  او  محافظت  پر  بلکه  کړې 
او  کلینیکونو  صحی  اوبو،  رسپناه،  د  کړی.  مترکز  هم  یې 
او  ټریننګونو  کړو  زده  مسلکي  او  تخنیکي  د  امبوالنسونو، 
د مکاتبو د فراهمولو نه پرته د حل الرو سرتاتیژۍ په تېرو 
دوه کالونو کې د شميس رڼا سستمونه په کورونو او کوڅو 
کې نصب کړي چې وررسه د ښځو امنیت نور هم لوړ شوی، 
د  دستګاوې جوړول چې  برقي  آيب  وړو  درې  د  همدارنګه 
خلکو د برق رضوریات یې رفع کړي او وررسه یې د ټولنیز 
او  خورسستمونو  اوبه  د  سړکونه  لکه  بناوو  زېر  اقتصادي 
د   UNHCR د  رسولی.  رسته  هم  يې  کار  مرکزونو  ټولنیز 
ټولو مداخلتونو موخه دا ده چې د محافظت اصولو ته وده 
یواځې  نه  به   UNHCR ده چې معنی  په دې  دا  ورکړي. 
پر مادي کمک لکه رسپناه یا نغدو پېسو مترکز وکړي بلکه 
په  کوي.  مترکز  به هم  او حقوقو  وقار  امنیت،  پر  خلکو  د 
ځینو حاالتو کې به دا د محافظت د مسایلو مستقیم بیان 
وي )لکه د SGBV د پروګرامونو د الرې او یا هم د حقوقي 
مرستې د پروګرامونو د الرې( ، خو په نورو حاالتو کې به د 
هغو فعالیتونو د الس الندې نیول وي چې به یوه راتلونکي 

محافظتي څانګې ته الره هواروي. 

همغږي کول او مشارکت
په بشپړې  لپاره چې مداخلتونه د ميل پروګرامو رسه  ددي 
 NPPs همغږۍ جوړ او عميل يش د دولتي پروګرامونو لکه
او د  او مشارکت ډېر اړین دی. د مهاجرینو  رسه همغږي 
 UNHCR راستنېدونکو وزارت او د هغه والیتي ریاستونه د
پر ځای  د ځای  کې  ټولنه  په  او  راستنېدا  بېرته  رضاکاره  د 
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نورو کلیدي وزارتونو  لیکن د  کېدنې دولتي همکاران دي. 
هم  مداخلت  اېجنسیانو  پراختیایي  د  ټولنې  نړیوالې  د  او 
اړین دی د دي لپاره چې د راستنېدونکو اړتیاوې د نړېوالې 
ټولنې په پراختیایي لومړیتوبونو کې د ۲۰۱۵ کال وروسته 
داخلې يش. د نړیوال بانک د کلو د پراختیا د پروګرام او د 
د دي  فرصتونه هم  د همکارۍ  بانک رسه  پراختیايي  آسیا 
لپاره پرانستل شوي دي چې د راستنېدو حل الرې د کرهنیز 
پرمختګ رسه وصل يش. او FAO او UNHCR د یوه دوه 
هیوادیز ابتکار په رس صال مشورې هم رشوع کړی چې له 
غوښتونکو  پناه  بزګر  میشت  کې  پاکستان  په  یې  به  امله 
یوه  د  تر څو  فراهم يش  ټرېننګونو الس رسی  د  ته  کورنیو 
ځای  په  ځای  د  کې  افغانستان  په  او  راتګ  بېرته  متداوم 

کېدنې احتامل لوړ يش.

په ۲۰۱۳ کال کې د افغانستان، پاکستان او ایران حکومتونو 
د  او  هیواد  د  سرتاتیژي  ګډه  یوه  اچولو  کار  د  زېرمو  د 
ده. ددې  منلې  په موخه  راټولولو  پانګې  د  به کچه  سیمې 
سرتاتیژۍ مهم عنارص عبارت دي د حل الرو د سرتاتیژۍ د 

تقویت لپاره څو کلنه پانګونه او د نویو عطیه ورکوونکو او 
پراختیایي فعاالنو رسه د همکارۍ ایجادول. 

دغې  د  کمېټه  اجرایوي  ملې  سرتاتیژۍ  د  الرو  حل  د 
سرتاتیژۍ عميل کول د وزارتونو د همغږۍ کمیټې د الرې 
په  لخوا  وزارت  د  راستنېدونکو  بېرته  او  مهاجرینو  د  چې 
مخ وړل کېږي رهربي کوي او د نوي څو عطیه ورکوونکې 
په  ابتکار  دغه  لري.  کې  الس  په  هم  مدیریت  پانګونې 
افغانستان کې د راتلونکې د لیږد د دورې  پر مهال پر برش 
دوستانه حالت مترکز کوي کوم چې کېدای يش خپلې اغیزې 
ځایه  بې  او  راستنېدونکو  پر  کې  افغانستان  په  یواځې  نه 
شویو بلکه په ټوله نړۍ کې پر افغان پناه غوښتونکو ولري. 

 natta@unhcr.org پیر فرانسیکو ماریا نتا چې برېښنا لیک یې
دی په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر همکاره استازې ده. 

 www.unhcr.org

 www.unhcr.org/afghanistan/solutions-strategy.pdf  .1

www.nspafghanistan.org  .2

د بلخ د والیت مهاجر قشالق کلۍ چې د پاکستان څخه د راستنیدونکو لپاره جوړ شوی چې د شميس رڼا سسټم په کې هم شامل دی
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د داخيل بې ځایه شویو لپاره د ځمکې د ملکیت د امنیت ځواکمنول
شوبها راو او جان ترکسرتا

په لویدیځ افغانستان کې د مسلخ قضیه د افغانستان د داخيل بې ځایه شویو د نوې پالیسۍ د عميل بڼې د 
اختیار کولو لپاره یوه ښه بیلګه ده. که چرته بریالۍ وي نو دا پروژه به په ښاري مساکنو کې د بې ځایه شویو د 
ځمکې د ملکیت امنیت تضمین کړي او په افغانستان کې به د بې ځایه شویو د ځای په ځای کیدو په الره کې 

مخکې و اويس کومه چې تر اوسه یوه ډیره سیايس او کړکیچنه موضوع ده. 

میالن  چټک  کیدو  ښاري  د  څیر  په  نړۍ  نورې  د  افغانستان 
ته د  افغانستان کې هم بې ځایه شوي ښاري سیمو  په  لري. 
فرصتونو  معیشت  د  د الس ريس،  ته  عامه خدمتونو   ، امنیت 
مهال  لنډ  د  لټه  په  د شبکو  د خپلوانو  او  کړیو  ټولنیزو  د  او 
کیدو  ښاري  د  افغانستان  د  وړي.  پناه  لپاره  مهال  اوږد  یا  او 
کچه هر کال ۵ سلنه ده چې د نړۍ د لوړو کچو په لیکه کې 
راځي. ددې چټک ښاري کیدو یوه ښکارندوینه د غیر رسمي 
غیرو  په  نفوس  سلنه   ۷۰ کې  کابل  په  دي.  ډیریدل  استوګنو 

رسمي ګاونډونو کې اوسیږي. 

ډیر  په  شوي  ځایه  بې  میشت  کې  ښاریو  په  افغانستان  د 
خطرناک حالت کې ژوند کوي. د نړیوال بانک او د یو این ایچ 
سی آر یوې څیړنې بیاموندلې چې ښاري بې ځایه شوي د ښاري 
فقیرانو څخه ډیر آسیب پذیره او په بد حالت کې دي او ددې 
احتامل يې درلوده چې بیکاره به وي، مناسبو کورونو ته به الس 
رسۍ نه لري او د خوړو د اړخه به غیر مصونه وي1. د رسوې 
شوو یواځې دریمې برخې یې بریښنا، د اوبو کايف عرضې او د 

فاضل آب د سسټم تسهیالتو ته الس رسۍ درلوده. 

یو له هغو ستونزو څخه چې د افغانستان د داخيل بې ځایه 
مناسب  د  بیان شوی  کې  پالیسۍ  نوې ميل  په  اړه  په  شویو 
کور د لرلو او ځمکې ته د الس رسۍ حق دی. )فقره ۷.۱.۳( 
دا پالیيس تاکید کوي چې د مناسب کور په لټون کې د داخلی 
بې ځایه شویو د لویو خنډونو څخه یو یې هم ځمکې ته نه 
الس رسۍ او د  ملکیت د سندونو د امنیت نه شتون دی چې 
بې ځایه شوي یې اړ کړي چې په غیر رسمي استوګنو کې و 
د  او  د ځورونې  توګه  دوامداره  په  چرته چه هغوی  اوسیږي 
جربي ویستلو د ګواښ رسه مخ دي. د داخيل بې ځایه شویو 
پالیيس ددې حکومت څخه غواړي ترڅو ځمکه په ګوته کړي، 
د ځمکو د خاوندانو او کوربه ټولنو رسه ښکاره ترتیبات ونیيس 
بیړنۍ  او  انتقايل  لپاره  شویو  ځایه  بې  داخيل  کوره  بې  د  او 
رسپنا وې فراهم کړي چې په دې کار کې د برشدوستانه ټولنې 
څخه د اړتیا پر وخت مرسته غوښتی يش. دا پالیيس حکومت 
اړ بايس چې الف( اړین ګامونه پورته کړي تر څو تضمین يش 

چې په غیر رسمي استوګنو کې پراته بې ځایه شوي ددې اجازه 
لري چې خپلو تسهیالتو ته وده ورکړي تر څو د بیړنی رسپناه 
په هغو ځایونو کې چې  نړیوال معیار رسه عیار يش2، ب(  د 
داخلی بې ځایه شوي ځای په ځای شوي دي د ټولنې په کچه 
بیامومي او ج( نورې  ابتکارات  او کرایې  د ځمکې د خرڅالو 
د  ځمکې  د  به  ته  شویو  ځایه  بې  چې  کړي  ګوته  په  ګزینې 
هم  طرحي   3usufruct د  کې  په  چې  ورکړي  امنیت  ملکیت 

شاملې دي.

په افغانستان کې ځمکه ډیره زیاده غوښتل کیږي او د ځمکې 
پر رس شخړې تر ټولو شخړو ډیرې رامنځ ته کیدونکي شخړې 
تاریخي ریښې  پر یوې ځمکې د څو کسانو لخوا دعوې  دي. 
یا هم د میراث په اړه د شخړو څخه را والړیږي. د  او  لري 
د  او  راتګ  بیرته  شمیرې  لویې  یوې  د  کډوالو  د  وده،  نفوس 
ته  ستونزو  دې  اشغال  توګه  قانوين  غیر  په  ځمکو  او  کورونو 
ملن وهلې ده. په افغانستان کې د دودیزه قوانینو، رشعیت، او 
د دولتي قانون په یو وخت شتون ددغو ستونزو حل نور هم 
مغلقه کړی دی چې ددولتي قانون څخه بیا د ښاري او کلیوالو 

ځمکو پر رس د ستونزو قانون حذف شوی دی. 

په افغانستان کې د ځمکو یو څو معمولې ستونزې عبارت دي 
له: د زور واکانو لخوا د ځمکو غصب، د کلیوالو او کوچیانو 
لخوا د ځمکو پر رس شخړې، ددې پر رسه شخړه چې بې مالکه 
ځمکې تر کومه حده بې مالکه دي، د عوامو د ملکیت او د 
یوې ځمکې د څو کسانو  پر  توپیر،  منځ  تر  د ملکیت  دولت 
زور  کې  په  چې  ګانې  دعوا  هغه  توګه  ځانګړې  په  دعــوای، 
واکانو او قومندان ګډون لري چې ځمکه د سیايس موخو لپاره 
کاروي. د قیمتي ښاري ځمکو د ملکیت د امنیت نشتوالۍ یوه 
لویه سیايس موضوع ګرځیدلې ده او ډیرۍ ښارواالن او سیايس 
ګوندونه په کې طرفدارانه رویي لري. په ډیرو حالتونو کې یوه 
ځانکړې قوم پورې اړه لرل هم یو فکتور دی، ځکه چې ځايي 
چارواکي ډاریږي چې د نورو قومونو څخه راتلونکي خلک به د 
هغوی د سیمې سیايس توازن او دیموګرافیک ته بدلون ورکړي. 
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مسلخ او په هرات کې نورې غیر رسمي استوګنې

د بې ځایه شویو استوګن ځای چې د مسلخ په نامه یاديږي د 
هرات ښار په اطراف کې پروت دی چې په افغانستان کې د 
داخيل بې ځایه شویو تر ټولو لوی کمپ وو او د لویو کمپونو 
په ډله کې راتله چې یو وخت په کې د ۳۵۰۰۰۰ څخه ډیر بې 
ځایه میشت وو. په ۲۰۰۲ کې د مسلخ نفوس ۱۲۰۰۰۰ کسان 
اټکل شوی وو. د ۲۰۰۲ کال په پای کې د مرستو یوه لویه کچه 
چې خوراکې موادو یې ډیرۍ برخه جوړوله د پالن شوي بیرته 
تګ د پروسې4 رسه اجرا کیدله او دا کمپ په ۲۰۰۵ کال کې 
په رسمي توګه وتړل شو. په وروسته کلونو کې حکومت ددغه 
غوره  رویې  او  چارې  الرې  مختلفې  اوسیدونکو رسه  د  کمپ 
کړې کله به یې هغوی ته د بې ځایه شویو حیثیت ورکوه او 
کله به یې ترې بیرته واخسته چې دا حیثیت د هغوی لپاره د 

برش دوستانه مرستو د السته راوړلو لپاره ډیر اړین وو. 

د مسلخ څخه پرته په هرات کې د داخيل بې ځایه شویو څلور 
نور استوګن ځایونه شتون لري: د هرات په ښار کې شیدایي، 
مناره او فرقه او د ښار د پولو څخه وتې بای کامر کاله. اوسنۍ 
کورنۍ   ۳۶۴۸ کې  مسلخ  په  چې  ښيي  معلومات  نفوس  د 
او په  )۱۷۹۳۳ کسان(، مناره کې ۵۸۱ کورنۍ )۲۹۵۰ کسان(، 
شیدایي کې ۲۱۸۸ کورنۍ )۱۰۴۳۱ کسان( میشت دي. مسلخ 
په واټن پروت دی چې  د هرات د ښار څخه د ۱۳ کیلومرتو 
ځمکه یې د افغانستان دځمکې د ادارې )عرايض( ملکیت دی 
په داسې حال کې چې مناره او شیدايي بیا د هرات د ښار دننه 
پراته دي چې مناریت یې د کورنیو چارو د وزارت پورې اړه 
پر ځمکه جوړ شوی دی.  بیا د ښاروالۍ  او شیدايي یې  لري 
په درې واړو ذکر شوو کمپونو کې پراته بې ځایه شویو ته د 
وتلو امرونه ورکړل شوي دي او د تیرو کلونو په ترڅ کې یې 
د ځمکې د السته راوړلو او په خپل ځایونو کې د پاتې کیدلو 
وعدې اخستي دي. د شیدايي بې ځایه شوي د جمهور ریس 
حامد کرزي پورې ورسیدل چې هغه ورته بیا د عمومي سړک 
د  مزو  د  بریښنا  د  خو  ورکړه.  وعده  ځای  یوه  د  لرې  څخه 
توانیدل  نه  و  له بې ځایه شوي  د نشتوايل  اوبو  د  او  ډیروايل 
چې دې نوي ځای ته والړ يش. دغه بې ځایه شوي ډیر زیات 
آسیب پذیره دي چې ډیر لږ عاید لري او زیربناو او خدمتونو 
ته ډیر کم الس رسۍ لري. ځمکې یا دوامداره رسپناه ته د الس 
رسۍ نه شتون او د ځمکې د ملکیت د امنیت نه شتون دغه 
بې ځایه شوي مهار کړي چې د وتلو او غربت ددې کړۍ څخه 

بیرون ونوځي. 

د ۲۰۱۳ کال تر پیله پورې د هرات چارواکو دا بې ځایه شوي 
د هرات د اتباعو په حیث نه پیژندل خو داسې ښکاري چې د 

داخيل بې ځایه شویو پالیسۍ دې د سیايس چارواکو په رویو 
کې یو څه بې ځانه بدلونونه راوستي وي کوم چې اوس پوه 
شوي چې دا بې ځایه شوي به هیڅکله خپلو کورونو ته والړ نه 
يش. ددوی لپاره ترټولو دوامداره د حل الره محيل ځای په ځای 
کیدل دي او په آخر کې حکومت یو څه زړه ښه کړی تر څو 
د مسلخ استوګنې ته وده ورکړي او د قانون په چوکاټ کې یې 

راويل کومه چې یوه لویه السته راوړنه ده. 

کې  افغانستان  په  استوګنه  مسلخ  د  چې  والړیږي  دا  پوښتنه 
د ځمکې د ویش د طرح )LAS( د نورو ساحاتو رسه څومره 
توپیر لري. د ځمکې د ویش د طرحې ساحې د ځمکې هغه 
برخې دي چې په وړو منرو ویشل شوي تر څو مستفدینو ته 
او بې ځایه شوي دي( د ریس  )چې ډیرۍ یې راستنیدونکي 
یا هم وپلورل  او  په اساس وویشل يش  جمهور د ۱۰۴ فرمان 
يش. دا طرح د حکومت لخوا په ۲۰۰۵ کال کې وړاندې شوه 
تر څو د راستنیدونکو لپاره د ځمکې او کورونو د قلت منفي 
اغیزې کمې کړي. دا ساحې د افغانستان په ډیرو والیتونو کې 
شتون لري او د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو د وزارت لخوا 
اداره کیږي. لیکن دا طرح د ډیرو دلیلونو له امله د نقد ښکار 

ګرځیدلې.

په عمومي توګه، د ایل ای ایس د ساحو اشغال ډیر کم دی او 
ایس منرې دې  ای  ایل  د  انګیرنې هم شته چې ګواکي  داسې 
بلکه  اړتیا ورته لري  ته نه وي ورکړل شوي چې  هغو کورنیو 
هغو ته چې د ځمکې د اخستو په تالس کې دي. همدارنګه د 
ایل ای ایس ساحې د ښار څخه په کايف واټن کې پرتې دي چې 
کوي  اړینه  عرضه  کلینیک(  تعلیم،  )اوبه،  خدمتونو  اسايس  د 
په  دا ساحې  نو ځکه  فرصتونه هم  معیشت  د  او همدارنګه 
بیروين مايل مرستې پورې تړيل دي او ځکه خو دوامداره ندي. 
د ښار  ایس ساحه، سادات، د هرات  ای  ایل  د  )د هرات کې 
په  ته  خوا  ایران  د  کې  کیلومرتي   ۳۰ په  خواته  لویدیځ  څخه 
تلونکي سړک کې پرته ده چې د معیشت هیڅ فرصت په کې 
نه لیدل کیږي او داسې ښکاري لکه د پیریانانو ښار چې وي(. 
همدارنګه د مهاجرینو وزارت ایله اوس اوس بې ځایه شوي هم 
ددې ساحو په ویش کې شامل کړل او اوس هم بې ځایه شویو 
ته په خپلو اصيل ځایونو کې په دې طرح کې د شاملیدو ویل 
کیږي نه په هغو ځایونو کې چې هغوی ورته بې ځایه شوي 

دي او اوس په کې ژوند کوي. 

ته  کورنیو  شویو  ځایه  بې  چې  داده  ننګونه  اسايس  ټولو  تر 
هم  او هغه  کړل يش  فراهم  امنیت  ملکیت  د  د ځمکې  دې 
په یوه اقتصادي موقعیت کې او په آهسته آهسته توګه دې 



17 د افغانستان بې ځایه شوي وګړي: 2014 او د هغه څخه ها خوا د اجباري مهاجرت بیالیدنه 46

2014 می

اسايس  د  ته  ځایونو  دغه 
او  عــرضــې  د  خدمتونو 
الرې  له  جوړولو  د  زیربنا 
مسلخ  د  يش.  ورکړل  وده 
ښیګڼه داده چې د هرات 
د ښار د پرمخ تللې ساحې 
څــخــه لـــرې پـــروت دی 
د  چې  نه  هم  دومره  خو 
نه  دې  فرصتونه  معیشت 
ساحه  دا  همدارنګه  وي. 
ځمکه  عامه  یا  دولتي  په 
غربګون  سیايس  نو  ده  کې 
هم کموي. رس بیره پر دې 
په مسلخ کې دومره ځای 
شیدایي  د  چې  دی  شته 
او مناریت بې ځایه شوي 
ځای يش.  هم  کې  په  دې 
د مناریت مرکزي موقعیت 
سرتاتیژیک  شیدايي  د  او 
عمومي  د  چې  موقعیت 
پراته  هم  ته  څنګ  سړک 

دي ددغو ځمکو د ارزښت له کبله ډیر ستونزمن کار دی چې 
ورته وده ورکړل يش او یا دې هم قانوين بڼه ورکړل يش. 

اوس مهال د UN-Habitat او UNHCR ګډه پروژه غواړي 
چې په مسلخ کې د اوسیدونکو بې ځایه شویو عاجلې اړتیاوې 
د  خدمتونو  اسايس  د  الرې،  د  کولو  رسمي  د  استوګنزي  ددې 
عرضې د الرې )په لومړي رس کې اوبه او رسپناه او په وروستي 
او د معیشت د فرصتونو د مرستو د  پړاو کې نور تسهیالت( 
الرې چې د Sphere  د لږ تر لږه معیارونه به یې د پیل نقطه 
وي. ددې ستونزې د سیايس حساس فطرت په نظر کې نیولو 
رسه، برشدوستانه ادارو دغه پروژه د هرات د وايل او ښاروالۍ، 
د محيل ارګانونو د خپلواک ریاست، د کډوالو او راستنیدونکو 
او  لګونې  اوبو  کرهنې  د  وزارت،  پراختیا  د  کلو  د  وزارت،  د 
په  ادارې رسه  د  د ځمکو  افغانستان  د  او  وزارت  د  مالدارۍ 
نږدې همغږۍ رسه پالن کړې ده. د UN-Habitat ادارې د ميل 
او والیتي دولتي فعاالنو رسه بحثونو تررسه کړي تر څو د مسلخ 
میشتو بې ځایه شویو لپاره د ملکیت د امنیت ګزینه ولټول يش 
چې په کې usufruct )د کارونکي حقونه(، د اشتغال اسناد، د 
ځمکې فردي قوايل او نور اسناد شامل دي. هیله ده چې دولت 

به ددې ګزینو څخه یوه و مني. 

وړاندیزونه
په افغانستان کې د داخلې بې ځایه شویو لپاره د  دوامداره 
حل الرو د السته راوړلو په الره کې د پیرشفت د جاري ساتلو 
لپاره الندنیو شیانو ته اړتیا ده- په ځانګړې توګه د مسلخ لپاره 

او عمومي هم: 

په افغانستان کې د غیر رسمي استوګنو د سوانحو د جوړولو  ■
لپاره منظمه رسوې ګانې تر څو د حکومت رسه د دومداره 
حل الرو د بیاموندلو او د دغو استوګنو د قانوين کولو5 پر رس 

بحثونه د معلوماتو له اړخه غني يش

اسايس  ■ د  کې  په  چې  پالنونه  امنیت  د  ملکیت  د  ځمکې  د 
خدمتونو د عرضې جزیات هم شامل دي

د شاملیدو ښکاره او راڼه رشطونه چې د کډوالو د وزارت او د  ■
هرات د وايل او ښاروال رسه په همغږۍ د مسلخ د بې ځایه 

شویو لپاره  د ځمکې ورکړه. 

د ځمکې نورې ټوټې )په مناسبه ځایونو کې، د ښار دننه یا  ■
ښار ته نږدي د باندې( چې باید بې ځایه شویو او نورو کم 

عاید لرونکو کورنیو ته ورکړل يش. 

د مسلخ د بې ځایه شویو د کمپ استوګنې ورانوي، د هرات ښار، لویدیځ افغانستان
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پړاوونو کې د بې ځایه شویو رسه  ■ په  او عميل کولو  د پالن 
ټولنې د  د   UN-Habitat په ډول د  بیلګې  د  مشورې کول. 

پراختیا شوراګانې چې په کې نارینه او ښځې شاملې دي. 

په بل ځای کې ځای په ځای کول باید وړاندې يش او وررسه  ■
غیر رسمي  په  کار  دا  او مرستې هم وي چې  امتیازات  باید 
استوګنو کې د پرتو بې ځایه شویو لپاره د حل الرو د کڅوړې 

یوه برخه ده. 

دا هیله کیږي چې مسلخ دې په افغانستان کې د نورو ځایونو 
لپاره چې ورته ننګونو رسه مخ دی یوه بیلګه وګرځي. تر ټولو 
مهمه خو داده چې دا کار دې سیايس ارشاف تشویق کړي چې 
بې ځایه شوي نه یواځې د اتباعو په شکل و پیژين بلکه هغوی 
ته د خپلو ټولنو داثاثو په سرتګه هم وګوري. په افغانستان کې 
اوس هم د بې ځایه کیدنو د رامنځ ته کیدو جوړښتي الملونه 
موجود دي نو ځکه دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه دې 
خپل پام بې ځایه شویو ته د دوامداره حل الرو و پیدا کولو ته 
واړوي او په دې کار کې د محيل او ميل حکومت رسه دخیل 

اويس تر څو یې تر السه کړي. 

شوبها راو چې بریښنا لیک یې 
shobha.rao@unhabitat-afg.org دی چې کورونو، ځمکې 

او ملکیت د کاري ډلې همږې کونکې ده. جان ترکسرتا چې 

بریښنا لیک یې jan.turkstra@unhabitat-afg.org دی په 
UN-Habitat Afghanistan کې د ښار د پراختیا مشاوره ده. 

www.unhabitat.org

1. نړیوال بانک/یو این ایچ سی ار )می ۲۰۱۱( په ښاري سیمو کې د داخيل يب ځایه 
 شویو خلکو په اړه څیړنه 

 http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
2. کروي معیارونه

د Sphere handbook د با کیفیته برشدوستانه غربګون د رسولو لپاره اساسات او نړیوال  
لږ تر لږه معیارونه وړاندې کوي. دا لږ تر لږه معیارونه د برشدوستانه مرستې څلور 

ژوند ژغورونکي ساحې په ځان کې لري: د اوبو عرضه، د فاضل آب د سسټم او د حفظ 
الصحې وده، د خوړو امنیت او تغذیه، رسپناه، استوګنه او غیر غذایي مواد او همدارنګه 

د روغتیا عمل. 
/www.sphereproject.org/handbook د انګریزۍ بڼه: )۲۰۱۱(: 

یواځې د ۲۰۰۴ کال بڼه یې اوس په پښتو او دري ژبو کې پیدا کیږي. الندې ځای ته 
الړ شۍ

www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=
0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-

35=0&subcat-49=0
3. هغه حق چې یو فرد کوی يش د بل ملکیت و کاروي خو دا چې د هغه ملکیت په 

ماهیت کې دې تغیر نه وي راغلی
4. د مسلخ بې ځایه شویو ته د ۲۰۰۴ کال تر سپتمرب پورې وخت ورکړ شوی وو چې د 
بیرته ستنیدو د پروسې لپاره ځانونه ثبت کړی چې دا پروسه بیا د ۲۰۰۵ کال په پرلې 

کې ختمیدله. 
 UN-Habitat/UNHCR )forthcoming2014( Local Integration of IDP .5

   families in Herat, Afghanistan: Phase 1a - Household and property survey 
 and planning. 

 )په هرات کې د داخيل بې ځایه شویو محلی ځای په ځای کیدل. لومړی پړاو: 
د کورنی او ملکیت رسوې او پالن(

د افغان پناه غوښتونکو لپاره د حل الرو بیا لیدنه
ډان ټایلر

د افغان پناه غوښتونکو په اړه سیمه ییزپروګرامونه او وکالت باید د مرستې کولو او ځواب ورکولو پر محور 
وچوريل نه د غزېدلېبې ځایه کیدنې د حلولو پر محور.

افغانـان اوس هـم د نـړۍ تـر ټولـو غزېدلېپنـاه غوښـتونکی 
حالـت لـري تـر دې حـده چـې اوس هـم په ایـران او پاکسـتان 
کې شـاو خوا ۲.۵ ملیونه ثبت شـوي پناه غوښـتونکي اوسـېږي 
او پـه همـدې انـدازه غیـر ثبت شـوي پنـاه غوښـتونکي هم په 
نومـوړو هیوادونـو کـې اوسـېږي. د ۷۵٪ شـاو خـوا یـې د درې 
لسـیزو څخـه ډیـر په پردېـس کې پاتې شـوي او د ډېـرو افغان 
پنـاه غوښـتونکو لپـاره د هغـوی اوږدېمسـافرۍ دا توانایـي نه 
ده ورکـړې چـې پـه کوربـه ټولنـو کې په بشـپړه توګـه ځای په 
ځـای يش. ډیـری یـې دا ګامن کوي چې د هغوی برش دوسـتانه 
حالـت د مسـافرۍ د غزېـدورسه نـور هـم خرابېـږي او وس د 
افغـان پنـاه غوښـتونکو لپـاره افغانسـتان تـه پـه بېرتـه راتـګ 

کـې ډیـره لـږه ګټه ښـکاري.1 د ډېـرو پنـاه غوښـتونکو لپاره د 
هغـوی د بـې ځایـه کیدنـې پـه اړه د یـوه دوامـداره حل الرې 

احتـامل غیـر حقیقـي او ډیـر لری ښـکاري. 2

پـه غزېدلېبـې ځایـه کېدنـه کـې د افغـان پنـاه غوښـتونکو د 
اړتیـاوو بیانـول او پـه نظـر کـې نیـول یـوه پرمختیاييغربګون ته 
اړتیـا لـري کـوم چـې ښـکاري د بـرش دوسـتانه فعالیتونـو رسه 
ناسـموالیلري. د افغـان پنـاه غوښـتونکو لپـاره د برش دوسـتانه 
غربګونونـو چـې د هغـوی حـارضې اړتیـاوې پـوره کـوي او د 
هغـوی د اوږد مهالـه پرمختیايـي اړتیـاوو د پـوره کولـو ترمنـځ 

mailto:شوبها
mailto:shobha.rao@unhabitat-afg.org
mailto:jan.turkstra@unhabitat-afg.org
http://www.unhabitat.org
http://tinyurl.com/WB-UNHCR-Afghanistan-May2011
http://www.sphereproject.org/handbook/د
http://www.sphereproject.org/handbook/د
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
http://www.sphereproject.org/resources/?search=1&keywords=&language=0&category=22&subcat-22=25&subcat-29=0&subcat-31=0&subcat-35=0&subcat-49=0
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د خـال ډکـول د نړېـوال پالیـيس جوړونکـو او مرسـته رسـوونکو 
لپـاره یـو شـان سـتونزه ده. 

د دوامداره حل الرې ستونزه
افغـان پنـاه غوښـتونکو تـه غربګـون ته تـل د حـل الرو د لټون 
لـه نظـره کتـل شـوي. خـو یواځـې مـروج خـط مـش چـې د 
بـرش دوسـتانه مرسـتو رسـول دي ځنډیدلـې پنـاه غوښـتونکې 
حالـت تـه مناسـب غربګـون نـه دی. د برشدوسـتانه غربګـون 
د تـر رسه کوونکـو او د نړېوالـو عطیـه ورکوونکـواو پالیـيس 
جوړونکـو لپـاره دا اړیـن دي چـې د افغـان پنـاه غوښـتونکو 
ځانګـړی حالـت درک کـړي او دا پوهه په ایران، پاکسـتان او د 
افغانسـتان دننه د راسـتنېدونکو مهاجرینو رسه د مرسـتې کولو 

پـه تـړاو پـه کار یـويس.  

د یـو ایـن اېـچ سـی آر وروسـتۍ هلـې ځلـې د افغـان پنـاه 
غوښـتونکو پـه اړه د یـوې بشـپړې سـرتاتیژۍ د تسـهیل لپـاره 
هغـه سـتونزې چـې د یوه بشـپړ او ملحق خط مـش مخ ته په 
یـوه سـیايس او مغلـق سـیمه ییزامنیتـی محیط کـې را والړیږي 
پـه ګوتـه کـړی دي. د افغـان پنـاه غوښـتونکو لپـاره د سـیمه 
ییزهحـل الرو سـرتاتیژي )SSAR( 3 د یـو ایـن ایـچ سـی آر او د 
افغانسـتان، ایـران او پاکسـتان لخـوا د غربګون د یوه جوړښـت 
د ترشیـح پـه الره کـې یـو مهـم ګام دی تـر څـو پـه سـیمه کې 
دا  اړخونـه روښـانه يش.  ټـول  کېدنـې  بـې ځایـه  د ځنډیلـې 
سـرتاتیژي دا منـي چـې بـرش دوسـتانه او پرمختیايـي سـتونزې 
پـه مشـخصه ځایونـو کې سـاتل شـوې دي او دا چې پـه دواړه 
خـواوو کـې د تـررسه کوونکـو د یوځـای کار کولو پـه برخه کې 

د وېـرې یـوه کچـه موجـوده ده. 

بیـا هـم د دغـو الرو چـارو عملیاتـی کـول سـتونزمن کار دی. 
د دوامـداره حـل الرو مـروج جوړښـت- بېرتـه راسـتنیدل، بیـا 
ځـای پـه ځـای کېـدل، او محيل ځای پـه ځای کېدل- په داسـې 
بڼـه عمـيل شـوی چـې بیرتـه سـتنېدل یـې یواځینـی دوامـداره 
حـل ګڼلـی. دغـه د بیرتـه سـتنېدلو یو طـرف والـی د غربګون د 
ایجنسـیانو لپـاره چـې غـواړې د کوربـه هیـوادو رسه پـه اړیکه 
کـې يش تـر څـو خپـل اوږد مهالـه پراختیایـي مرسـتې تـر رسه 
کـړي حساسـیتونه والړوي ځکـه چـې کوربـه هیوادونـه دغـه 
هڅـې ددوی پـه هیـواد کـې د پنـاه غوښـتونکو د پاتـې کیدلـو 

پـه معنـی رسه اخيل. 

پـه افغانسـتان کـې لـه بلـې خـوا د بېرتـه سـتنېدلو یـو طـرف 
والـی منـل شـوی چـې پـه پراختیایـي هڅـو مختلـف تاثیـرات 
واچـوي. د ۲۰۰۲ کال راپدېخـوا د پنځـه ملیونـو څخـه د ډیـرو 

مهاجرینـو بېرتـه راتـګ پـه محـيل ټولنـو ډیـر فشـار اچولـی او 
اوس هـم د هیـواد د کـم ظرفیت لـه امله د راسـتنېدونکو غټه 
ډلـه د سـتونزو رسه الس او ګرېـوان ده. د انتقـال او د امنیتـي 
مسـولیتونو د لیـږد پـر رس بـې بـاورۍ  ډیـرو مهاجرینـو لپـاره 
بیرتـه راتـګ یـو غیـر حیايت کار ګڼلـی. ددغه کار پـه مقابل کې 
بـرش دوسـتانه ایجنسـیانې اوس هم د افغـان مهاجرینو لپاره د 
غربګـون پروګـرام مختـه وړي کـوم چـې په معمـول ډول د ګډو 
پیغامونـو د لیږلـو د خطـر النـدې دی چې په پاکسـتان او ایران 

کـې د حکومتونـو رسه اړیکـو تـه خطـر جوړوي. 

د مهاجرینو سیمه ییزه محتوا او د پالیسۍ چاپیریال
دغربګـون یـوه سـیمه ییـزه الره چـاره د ټولـو هغـو ډلـو لپـاره 
چـې د افغـان مهاجرینـو ځنډیدلـی حالـت مخـې تـه راوړي د 
لـوړې کچـې سـیمه ییـزې همـکارۍ یو فرصـت وړانـدې کوي. 
SSAR اوس د دری هیوادونـو د ګـډ کار کولو لپاره د پالیيس یو 
جوړښـت تاسـیس کړی. پـه سـیايس ډول دا کار بېرته راسـتنېدا 
د دوامـداره حـل الرې پـه صفـت تاییـدوي. پـه عملـې ډګر کې 
دا کار پـه درې واړه هیـوادو کـې  د دوامـداره راسـتنیدا لپـاره 
د اړینـو حاالتـو د برابرولـو او د راسـتانه شـوو لپـاره د ځای په 
ځـای کیدنـې د ښـه احتامل زمینـه برابرولو مداخلتـي پروګرامو 

تـه ښـه والی ور بخښـي. 

ددې نـه عـالوه نور مثبـت تغیرات عبـارت دي د هغه تعهداتو 
څخـه چـې افغـان کـډوال بـه د نړېوالېعطیـه ورکوونکېټولنـې 
د اجنـدا پـه رس کـې پاتـې کیـږي او د هغـه نـوې دلچسـپۍ 
څخـه چـې د افغـان کډوالـو د آسـیب پذیـرۍ د پېژندلـو لپاره 
د شـواهدو او مدارکـو د بنسـټ جـوړول دي او پـه دې رابطـه 
د نـورو پروګرامونـو او مداخالتـو طـرح کـول دي. دا کار بـه 
د بـرش دوسـتانه مداخالتـو او پرمختیایـي هڅـو د تشـویق پـه 
موخه الره هواره کړي او د برش دوسـتانه ایجنسـیانو تسـکیني 
مداخالتـو بـه د پرمختیايـي پایلـو د الس تـه راوړلـو په سلسـله 

کـې تشـویق کړي. 

پـه منفـي اړخونـو کـې روان د بېرتـه راتـګ یوطرف والـی او د 
پاکسـتان او ایـران لخـوا پـه النـدې نکاتو کې د تعهد نه شـتون 
شـامل دي. اول( د دوامـداره حـل الرې د کڅوړې د یوې برخې 
پـه حیـث د راجسـرت شـویو مهاجرینـو لپـاره د اسـتوګنې بدیله 
ترتیبـات شـاملول. دوم( په مناسـبه توګه د غیر راجسـرت شـویو 
مهاجرینـو د سـتونزو بیـان، او دریـم( او د غیـر راجسـرت شـوو 

آسـیب پذیـزو مهاجرینو لپـاره د محافظـت فراهمول.
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هغه برشدوسـتانه ایجنسـیانې چـې د افغان کډوالـو د غربګون 
پـه هڅـو کار کـوي د امـکان تـر حـده اړې دي چـې د خپلـو 
پروګرامـو موخـې او سـرتاتیژۍ SSAR رسه همغـږې کـړي، په 
ځنډیـديل حالـت کـې د افغـان کډوالـو بـرشي سـتونزې بیـان 
کـړي، او عطیـه ورکوونکـي دې تـه تشـویق چـې نـوې الرې 
تقویـه کـړي چـې لـه امله یې پـه ځان تکیـه کول تقویـه او پر 

نـورو اتـکا را کمـه کړي. 

ځینـې مهـم ګامونـه شـته چـې بـرش دوسـتانه اېـن جـی او 
ګانـې یـې پـه ځنډیلې بـې ځایه کیدنه کـې د افغـان کډوالو د 

تقویـت پـه موخـه پورتـه کـړي: 

د ټولنې لخوا د مخته تلونکو پروګرامونو 
لپاره د اړتیا پیدا کول

بـرش دوسـتانه ایجنسـیانې باید د بې ځایه کېدنـې د حل کولو 
کوښـښ  و نـه کـړي او نـه هـم بایـد ځانګـړې دوامـداره حـل 
الرې تجویـز کـړي بلکـه بایـد عمـيل وسـایل په داسـې طریقه 
بیـان کـړي چـې د ټولنـې لخـوا پـر مـخ یـوړل يش.4 پـر ځان د 
تکیـې اصـل بایـد د پروګـرام جوړونـې یـو مهم اصـل وويس او 
زده کـړه او مدافعـت بایـد د دې لپـاره پـه کار یـوړل يش چې 
د کوربـه حکومتونـو د زړه نـا زړه تـوب سـتونزه حـل کـړي 
څـوک چـې پـر ځـان تکیه پـه ځای پـر ځـای کیدلو کې شـونه 

بولې. 

دا هـم مهمـه ده چـې د کډوالـو د غربګـون د پروګرامونـو پـه 
اړه کوربـه ټولنـو، محـيل چارواکو او مـيل حکومتونو ته موثره 
معلومـات وړانـدې يش تـر څـو د مداخالتـو د الرې او د فعاله 
ونـډې اخیسـتنې- لکـه د ټولنې په کچه د معیشـت تقویت- د 
الرې د افغـان کډوالـو رسه د مرسـتې د ارزښـت پوهـاوی لـوړ 
يش. ددې لپـاره چـې د کوربـه ټولنـو او مـيل حکومتونـو هغـه 
ذهنیـت چـې وایـي افغـان کـډوال پـر کوربـه ټولنو بـار پروت 
دی لـه منځـه الړ يش،  د پروګـرام جوړونـې مبتکرانـه ماډلونـه 
بایـد افغـان کډوالـو ته دا وړتیـا ورکړي چې ټولنې تـه تولیدي 
ثابـت يش. دغـه رنـګ ټولنیـزې الرې چـارې کولـی يش محـيل 
اقتصـادي رشـد پیـاوړی کـړي او کـه چیرتـه په ښـه توګـه بیان 
يش نـو امـکان لـري چـې د بېرتـه راسـتنېدو اوږد مهاله موخې 

د خطـر رسه مـخ نـه کړي.

عطیه ورکوونکو ته دا ویل چې کوم کارونه موثره دي
پـه  پانګـو  د محـدودو برشدوسـتانه  لپـاره  کډوالـو  افغـان  د 
بڼـه د تقویـت د نویـو بڼـو پـه جوړولـو کـې د عایـد د تولیـد 
پـر فعالیتونـو مترکـز، د معیشـت یـا د نغـدو پیسـو د ورکـړې 

پروګرامونـه، او د کوربـه ټولنو رسه ال زیاته همکاري شـاملیدی 
يش. تعلیـم او مسـلکي زده کـړې کـوم چـې پر بیـن الرحدي 
ابعـادو بانـدې مترکـز کـوي )لکـه مهارتونـه او تصدیقونه( کوم 
بـه چـې پـه بـې ځایـه کېدنـه کـې د کډوالـو د کار د مارکیـت 
د پرمختیـا او پـه عیـن وخـت کـې د کوربـه حکومـت د بیرتـه 

سـتنیدلو موخـه برقـراره سـايت دوه ګونـی تاثیـر ولـري.

کـه د یـوې خـوا د کډوالـو پـر ځـان د تکیـې پروګرامونـه بایـد 
بېرتـه  او  بلـې خـوا د دغـو کډوالـو  لـه  نـو  تـه الړ يش  مـخ 
سـتنېدونکو د رسـمې حقونـو بیانـول هـم ډېـر ارزښـت لـري. 
د افغـان کډوالـو وړتیـا چـې پـر ځـان تکیـه يش هغـه وخـت 
الس تـه راځـي چـې د ۱۹۵۱ کال د قـرارداد د حقوقـو بشـپړې 
کڅـوړې تـه الس رسـی ولـري پکـې د خوځښـت او کارتـه د 
الس ريس حقـوق شـامل دي. ددغـه منطـق بیانـول او د کوربه 
حکومتونـو لخـوا یې منـل کولی يش چې د حاالتو ارزښـت لوړ 

او آسـیب پذیـرۍ راټیټـې کـړي  

باید نور هم موثر مدافعت تررس کړي
د بـرش دوسـتانو غربګونونـو د تـررسه کونکـو لپـاره دا هـم ډیر 
اړیـن دي چـې د بـې ځایـه کېدنـې د حاالتو پـر رس مناظرې د 
پرمختیـا رستـه رسـوونکو او نړېوالـو ډونرانـو پـه اجنـدا کې ال 
زیـات ارزښـت پیـدا کړي. د بـرش دوسـتانه او پرمختیایي رسته 
رسـوونکو تـر منـځ د اړیکـو پـر مـخ تللـی تسـهیل د دې وړتیا 
لـري چـې کډوالـو او کوربـه ټولنـو تـه د خدماتـو رسـول پـه 
داسـې شـکل تـررسه يش چې موازې سسـتمونه لـه منځه یويس 
او سیاسـې اراده د ځنډیدلـی کډوالـۍ حالـت د منځـه وړلـو 
لپـاره جـوړه کـړي. ځنډیدلـې کډوالـۍ حالـت تـه د غربګـون 
هدایـات – چـې پـه ښـکاره توګـه ووایـي چـې مرسـته بایـد له 
کومـه ځایـه څخـه پیـل، او د برشدوسـتانه او پرمختیـا رستـه 
رسـوونکو تـر منځـه په کـوم ځای کـې پای ومومـي- کوي چې 
د عطیـه ورکوونکـو د اوسـنې بحـث لپاره یوه مهمـه همکاري 

وويس.

سـیمه ییـز SSAR کولـی يش چـې د هغـو هڅـو رسه چـې د 
الرحـدي  بیـن  تـر منځـه د  پاکسـتان  او  ایـران  افغانسـتان، 
اړیکـو پیـدا کـول او تـرې د ګټـه اخسـتلو د پوهـاوي لـوړول 
تـر څـو وګـوري چـې څنګـه راروان  جـوړوي مرسـته وکـړي 
پروګرامـي مداخلتونـه د افغـان کډوالـو او راسـتنېدونکو پـه 
ژونـد کـې تغیـر راوسـتی يش. نـوې هڅـې کیـدای يش چـې په 
سـیمه کـې د ښـاري ځنډیدلې بـې ځایه کېدنـې د حاالتو لپاره  

د پرمختیايـي پروګرامونـو پـه لـورې سـوق يش.  
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پایله
د نـن ورځـې پـورې پـر بـرش دوسـتانه مداخالتو د حـده ډېرې 
تکیـې د افغـان کډوالـو حالت تـه د غربګون بڼـه ځانګړې کړې 
ده او پـه دې کار رسه یـې هغـه هڅـې چـې موخـه یـې د اوږد 
مهالـه حـل الرو حفـظ دی د خطر الندې راوسـتي او تتې کړې 
یـې دي. د افغـان کډوالـو د ځنډیـيل حالـت پـه اړه د مـخ پـه 
زیاتېـدو نړېوالـه دلچسـپي او د بېرتـه راتـګ څخـه چارپېـرې 
سـتونزې اوس هـم د اهمیـت وړ دي او یـوه نـوي مترکـز تـه 
اړتیـا لـري. دغـه هڅـې بایـد د النـدې څخـه د پورتـه لـورې ته 
د پروګرامـي اصولـو پـر اسـاس تنظیمـې يش او بایـد د ځانګـړو 
دوامـداره حـل الرو د ترفیـع څخـه فاصلـه واخـيل. د دې پـر 
ځـای د افغـان کډوالـو په اړه سـیمه ییز پروګرامونـه او وکالت 
بایـد ځنډیدلـې بـې ځایـه کېدنې ته  د مرسـتې او غربګون کولو 

لـه محـوره وچورلـې نـه د حـل کولو. 

ددغـه رنـګ نویـو پروګرامونـو پـه الره اچـول د خیـال سـاتنې 
څخـه د ال ځواکمنـو مشـارکتي د مرسـتو د کڅـوړو لـورې تـه 
د تګلپـاره ډیـر اړیـن دي. پـر ځـان د تکیـې د پروګرامونـو د 
پوهـاوي پـه اړه د سـیمې د بـرش دوسـتانه ټولنـو د پالیسـۍ 
بحثونـه بـه نـه یواځـې دوامـداره مـايل مرسـته تضمینـه کـړي 
بلکـه د ایـران او پاکسـتان حکومتونـو تـه بـه هـم دا تضمیـن 
ورکـړي چـې مـخ پـه زیاتیـدو پـر ځـان تکیـه د محيل ځـای پر 

ځـای کېـدو رسه مسـاوي نـه ده بلکـې پـه مناسـب وخـت کې 
رضـاکاره بېرتـه سـتنیدو پـه عرصـه کـې هـم رول لوبولـی يش.

ډان ټایلر چې برېښنا لیک یې dan.tyler@nrc.no د ناروې د 
کډوالو د کونسل د سیمه ییز مدافعت او محافظت مشاوره ده. 

 www.nrc.no
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د پاکستان د کډوالو ميل پالیيس
محمد عباس خان

د ۲۰۱۴ کال لپاره او په افغانستان کې د انتقال د پروسې د اغیزوله  املهل د چمتو وايل په موخه د پاکستان د 
کډوالو نوې ميل پالیيس کوښښ کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لخوا تجربه کیدونکي حقیقتونه او بې 

باورۍ بیان کړي. 

دا ال ښـکاره نـده چـې د افغانسـتان څخـه د ناټـو وتـل بـه پـه 
پاکسـتان کـې پـه ۱.۶ ملیونـو ثبـت شـوو او یـو ملیـون نـا ثبته 
افغانانـو څـه اغیـزه ولـري. پـه مصونیـت او وقـار رسه د ټولـو 
افغانانـو بیرتـه سـتنیدل تل د پاکسـتان د حکومـت د زړه حل 
الره ده خـو دا چـې د ۲۰۱۴ وروسـته بـه څـه پیښـيږي افغـان 
کـډوال یـې پـر بیرتـه سـتنیدو بـې بـاوره کـړي دي. د لسـیزو 
جګـړو او سـیايس تـاو تریخوالو د افغانسـتان د جـذب ظرفیت 
کمـزوری کـړی دی پـه ځانګړي توګه د اشـتغال په سـکتور کې، 
همدارنګـه اساسـی خدمتونـو تـه )پوهنـه، روغتیـا، اوبـه او د 
فاضـل آب سسـټم( الس رسـۍ اوس یـوه ننګونـه ګڼـل کیـږي.

د ۲۰۱۳ کال پـه جـوالی کـې د پاکسـتان حکومـت د افغـان 
کډوالـو پـه اړه پـر یـوې مـيل پالیسـۍ هوکـړه وکـړه،1 چـې 
د افغـان کډوالـو لپـاره د حـل الرو د سـرتاتیژۍ )SSAR( رسه 
پـه همغـږي یـې مسـوده جـوړه شـوه، چـې پـه مصونیـت او 
وقـار رسه د کډوالـو پـر سـتنیدلو، په افغانسـتان کـې ددوی پر 
دوامـداره ځـای پـه ځـای کیدلـو، او د کډوالـو د کوربـه ټولنـو 

رسه پـر مرسـتو متمرکـزه ده. 

بیرته ستنیدل او ځای په ځای کیدل 
د افغانسـتان، پاکسـتان او یـو ایـن ایـچ سـی آر درې اړخیـزه 
هوکـړه د پاکسـتان څخه پـه تدریجي ډول د ثبت شـوو افغان 
کډوالـو د بیرتـه سـتنیدلو قوانیـن او مقـررات پـه ګوتـه کـوي. 
ددغـې هوکـړې لـه مخـې د ۲۰۰۲ کال د مـارچ راپدیخـوا د 
۳۸۴۰۰۰۰ پـه شـامر افغانـان خپـل پـه زړه راسـتانه شـوي دي 
چـې هـر یـو راسـتنیدونکي د یـو این ایچ سـی آر څخـه د ۲۰۰ 
امریکایـي ډالـرو حـق دار دی. دغـه درې اړخیـزه هوکړه اوس 

د ۲۰۱۵ کال د ډسـامرب تـر ۳۱ نیټـې پـورې وغځیدلـه.    

د بیرته راسـتنیدو رضاکاره طبیعت د پاکسـتان د کډوالو د ميل 
پالیسـۍ اسـايس خـربه ده چـې دا د پالیـيس جوړونکـو ترمنـځ 
د حقیقـت محـوري یـوه بیلګهـده او یـو پوهـاوی دی چـې د 
افغانسـتان کمـزوری قانـون او اداره او د اشـتغال د فرصتونـو 
نیشـتون هغـه دوه خنډونـه دي چـې د بیرتـه سـتنیدلو او پـه 
افغانسـتان کـې د ځـای پـه ځـای کیدلـو مخـه یـې نیولـې ده. 

ددې لپـاره چـې افغانـان پـه دوامـداره توګـه خپـل هیـواد تـه 
سـتانه او ځـای پـه ځای يش، په افغانسـتان کې د یوه تشـویقي 
ماحـول جـوړول اړیـن دی. د راسـتنیدونکو لپـاره د ځـای پـه 
ځـای کیـدو ۴۸ وړانـدې شـوي مرکزونـو تـه بایـد د افغانسـتان 
د حکومـت او د نړیوالـې ټولنـې لخـوا لومړیتـوب ورکـړل يش 
خـو تـر اوسـه پـه دې سـاحه کـې ډیـر لـږ څه تـررسه شـوي. د 
پاکسـتان نـوې ملـی پالیيس د دغـو مرکزونـو د پراختیا د حالت 
پـه اړه د معلوماتـو پـر رشیکولـو ډیـر زور اچـوي تـر څو دغه 

معلومـات د احتـاميل راسـتنیدونکو رسه رشیـک يش.  

کوربه ټولنې
د افغـان کډوالـو د ثبـت شـوې ډلـې د اویـا سـلنې څخـه ډیره 
یـې د کمپونـو څخـه بهـر ژونـد کـوي او لـدې املـه چـې پـه 
کمپونـو کـې د خوراکـي مرسـتو سلسـله قطع شـوه. پـه ماضی 
کـې د هغـو ټولنـو رسه ډیره کمه مرسـته شـوې چـې کډوالو ته 
یـې د پنـاه ځـای ورکـړی وو خـو دا کوربـه ټولنـې ډیـر اسـايس 
رول لوبـوي ځکـه چـې کډوالـو ته اجـازه ورکوي چـې د هغوی 
د محـدودو منابعـو او زیربنـاوو څخـه ګټه واخـيل. لیکن هغه 
ټولنـې چـې منابـع یـې محـدودې دي نـه يش کولـی چـې دغـه 
مرسـتې دوامـداره وسـايت او د دواړو ترمنـځ بیلـدل حتمي دی. 
ددې سـتونزې د حـل کولـو لپـاره د کوربـه سـیمو مرسـته د 
پاکسـتان د کډوالـو د نـوې پالیسـۍ اسـايس برخـه ګرځیدلې: د 
SSAR لـه مخـې پاکسـتان تـه د نړیوالـې ټولنـې د وعده شـوو 
۶۱۰ ملیونـه ډالـرو څخـه د کډوالـو لخـوا اغیزمن شـوو سـیمو 

تـه RAHA 490 ملیونـه رسـیږي. 

دا یـو ډیـر ښـه پراختیایـي ابتـکار دی چـې هـم کوربـه ټولنـو 
او هـم کډوالـو تـه ګټـه رسـوي. د ۱۰۰۰ څخـه ډیـرې وړې او 
منځنـی کچې پـروژې د پوهنـې، روغتیا، معیشـتونو، چاپیریال، 
اوبـه او د فاضـل آب د سسـټم پـه برخـه کـې عميل شـوې دي 

او یـو شـمیر لویـې پـروژې د عمـيل کیـدو پـه حال کـې دي. 

پوهنه او روزنه
دا مهمـه ده چـې ومنـل يش چـې د کډوالو د پوهنـې کم والۍ 
بـه د دوامـداره حـل الرو مخـې تـه خنـډ دریـږي او همدارنګه 
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د کوربـه او د خپـل هیـواد د بیـا رغونـې او پراختیـا مخـې تـه 
هـم یـو خنـډ و شـمیرل يش. پوهنـه نه یواځـې د هغـو کډوالو 
لپـاره مهمـه ده چـې غـواړي خپل هیـواد ته سـتانه يش او د بیا 
رغونـې پـه پروسـه کـې ګـډون وکـړي بلکـه پـه همـدې کچه د 
هغـو کډوالـو لپـاره هـم مهمه ده چې غـواړي په کوربـه ټولنه 
کـې پاتـې يش او دې ټولنـې تـه مثبـت خدمـت وکـړي. د هغې 
پوهنـې نـه پرتـه چـې د کډوالـو څخـه د ټولنـې تولیـدي غـړي 
جـوړوي، کـډوال بـه تـل د اوږو د بـار پـه حیـث ګڼـل کیـږي. 
ډیـر عمـيل بیلګـې شـته دي چـې دا ښـکاره کـوي چـې هغـه 
کـډوال چـې د معیشـت مهارتونـه لـري د نـورو په نسـبت ډیر 
سـتانه کیـږي. پـه پاکسـتان کـې د افغـان کډوالـو د ۵۱ سـلنې 
څخـه ډیـره د اتلـس کلونـو النـدې ده )چـې اکرثیـت یـې پـه 
پاکسـتان کـې پیـدا شـوي(. د پوهنـې او مهـاريت زده کـړې نـه 
پرتـه بـه دې کډوالـو تـه سـتونزمنه وي چـې پـه کوربـه ټولنـه 
کې یو ښـه معیشـت الس ته راوړي. ددغې سـتونزې د بیان او 
حـل کولـو په موخـه د کډوالو کوربه ولسـوالیو کـې د تخنیکي 
روزنـو مرکزونـه تاسـیس شـوي دي تر څـو ترې کوربـه ټولنه او 
کـډوال دواړه ګټـه پورتـه کـړي. او د RAHA )کـډوال وهلـې 
کوربـه سـیمې( د الرې د پاکسـتان حکومـت غـواړي چـې د 
کډوالـو او کوربـه ټولنـې لپـاره ابتدایي دولتي ښـونځۍ جوړې 

کړي چې اضافه ټولګي او ښه روزل شوي استادان به لري. 

پایله
د پاکسـتان د کډوالـو مـيل پالیـيس یـوه بشـپړ سـند دی چـې د 
حقیقتونـو پـه نظـر کـې نیولـو رسه جـوړ شـوی دی. دا د زړه 
خـربې نـدي بلکـه د عملـی او منطقـي مداخلتونو جـوړول دي 
چـې د دوامـداره حـل الرو د السـته راوړلـو پـه موخـه طـرح 
شـوي دي. کـه څه هم د پاکسـتان اوسـنی امنیتـي او اقتصادي 
حالـت ددې جوګـه نـدی چـې یواځـې او خپـل پـه رس دې د 
ملیونونـو افغانانـو د کوربـه تـوب وړتیـا ولـري، خـو بیـا هـم 
پاکسـتان د خپـل افغان خویندو او وروڼـو رسه والړ دی. افغان 
کـډوال د بـل هـر وخـت نـه اوس نړیـوال پـام تـه اړتیـا لـري 
او د افغانسـتان پـه اړه د هـر راتلونکـي سـیايس جوړښـت پـه 
اجنـډا کـې بایـد دغـه اوږدیـديل بـرشي ناوریـن تـه لومړیتوب 

ورکـړل يش. 

 comisb@hotmail.com محمد عباس خان چې بریښنالیک یې
دی په اسالم آباد کې د افغان کډوالو د سرتې کمیشرنی کمیشرن 

www.safron.gov.pk .دی

.  ایالتونو او رسحدي سیمو د فدرايل وزیر الندې )SAFRON( جرنال عبدالقادر بلوچ 1

د زده کړې د چټک پروګرام په مرکز کې افغان کډوال ماشوم د لیک په یوه درس کې، کویټه، پاکستان
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زور زیاتۍ او آسیب پذیرۍ: افغانان په پاکستان کې 
سنا الیمیه

که څه هم دا معلومه ده چې د افغانانو اکرثیت چې په پاکستان کې میشت دي افغانستان تګ د بیا ته کوم 
تکل نلري، خو بیا هم د هغوی د آسیب پذیریو د بیان لپاره او د زور زیايت او ځورونې نه د هغوی د ژغورلو 

لپاره ډیر څه کولو ته اړتیا ده. 

اوس مهال په پاکستان کې ۱.۶ میلیونه ثبت شوي او د یوه 
څخه ملیونه دوه تر پورې بې اسناده افغان پناه غوښتونکي 
میشت دي. د ۲۰۰۱ کال نه وروسته د پاکستان حکوپاکستان 
په رسمیت  پناه غوښتونکي  افغان  را مات شوي  نور  ته کوم 
نه وپیژندل او دغه بې اسناده افغانان کوم قانوين محافظت 
هم نلری. په پاکستان کې د میشتو افغانانو اکرثیت په خیرب 
پښتونخوا او بلوجستان په ایالتونو کې اوسیږي خو یوه  ډیره 
شمیره یې په کراچۍ، اسالم آباد، او د پنجاب په نورو ښارونو 
خیرب  د  بیا  ډله  شوې  ثبته  افغانانو  د  ده.  میشته  هم  کې 
پښتونخوا او بلوچستان په کمپونو کې اوسیږي خو د افغانانو 
اکرثیت په کرایې، غیر رسمي کورونو کې اوسیږي او یا هم په 

غیر قانوين سیمو کې. 

د افغان پناه غوښتونکو اکرثیت پاکستان ته د اتیایمې لسیزې 
او د نویمې په رس کې راغلل او بیا یې په پاکستان کې خپل 
ژوند تاسیس کړ. ډیرو افغانانو د پاکستان د ښاري او کلیوال 
د  یې  پاکستانیانو رسه  د  او  ولرله  ونډه  کې  وده  په  اقتصاد 
ملګرتیاوو، ودونو، سوداګریز رشاکتونو او په یوه ګاونډ کې د 
اوسیدلو د الرې ژورې اړیکې ټینګې کړي دي. ددې رسه رسه 
په دې نیژدو کلونو کې د افغانانو پر وړاندې کینه او تشنج 
ډیر شوی دی چې د ناسیونالیستي کړکیچونو او د کوربه توب 

د خستګۍ د فکتورونو لخوا ورته ملن وهل کیږي. 

په مطبوعاتو کې د افغانانو انځور د مخ په زیاتیدونکي انداز 
مجاهدینو  د  یو وخت  هم  څه  که  کیږي.  ښودل  منفي  رسه 
اوس  خو  درلود  شهرت  نوم  په  قهرمانانو  د  افغانان  نوم  په 
کیږي  کتل  رڼا کې  په  د طالبانو  ته  افغانانو  پاکستان کې  په 
زیاتیدو کینې د هغوی  په  پر وړاندې دې مخ  افغانانو  د  او 
پاکستان  په  دي.  لرلې  ځانه رسه  د  اغیزې  منفي  ډیري  لپاره 
په  )که  نلري  وجود  ضامنت  کورونو  د  لپاره  افغانانو  د  کې 
کمپونو کې وي، غیر رسمي سیمې وي او که کرایي کورونه( 
او د کرایو یو په یو جګیدل یوه معموله پیښه ده. د اسايس 
دولتي  غیر  ځینې  او  ده  باوره  بې  کول هم  عرضه  خدمتونو 
نه  تکل  اچونې  پانګې  د  کې  سیمو  په  افغانانو  د  خو  ادارې 
به وتړل يش. منظمه  دا سیمه  لري چې  لري ځکه چې ویره 

نیونې، ځورونې، او حتی د افغانانو بیرته افغانستان ته شړل 
له  د ډیروايل  امنیتي ګواښونو  د  کار شمیرل کیږي.  یو عادي 
ژوند  ورځني  د  او  دي  شوې  ډیرې  هم  پوستې  امنیتي  کبله 
ډیر  چې  کارډ  یو  پیژندنې  د  او   – دي  ګرځیدلې  معمول  یو 
د  ډول  منظم  په  همدارنګه  دی.  اړین  لري  نه  یې  افغانان 
افغانانو نښه کول د ډیرو له آنده یوه سرتاتیژي ده چې موخه 

یې د افغانانو د بیرته ستنیدلو تشویق دی. 

د ۲۰۱4 او د هغې څخه د وروسته لپاره وړاندیزونه
)کله  لري  یا خو خوځنده ژوند  پاکستان کې  په  افغانان  ډیر 
افغانستان  په  یا هم  او  پاکستان کې(  کله  او  افغانستان کې 
کې د مسلسلې جګړې یا په پاکستان کې د هغوی د ښه شوي 
ټولنیز حیثیت له امله افغانستان ته د ورتګ کوم پالن نلري. 
او  ادارې  دولتي  غیر  نړیوالې  حکومت،  پاکستان  د  ځکه  نو 
عمل  او  ولري  پالن  همدارنګه  باید  ادارې  دولتي  غیر  محيل 

وکړي.  

روغتیا،  - څوک چې  لپاره  د مرستې  افغانانو  پذیره  آسیب  د 
اوبو او د فاضل آب سسټم ته محدوده الس ريس لري- ډیرو 
باید  ادارې  دولتي  غیر  محلی  او  کیږي  لیدل  اړتیا  ته  هڅو 
په دې څانګه کې مرسته تررسه کړي. د کمپونو اوسیدونکي 
اکرثه وخت غواړي چې خود کفیل و اويس او د عاجله اړتیاوو 
ھم  کمیټۍ  یې  لپاره  د حل  ته الس رسۍ(  اوبو  پاکو  لکه   (
دولتي  غیر  محيل  د  او  ټولنو  د  افغانانو  د  دي.  کړې  جوړې 
خپل  د  رسه  ټولنو  ددغو  به  اړیکې  همغږې  منځه  تر  ادارو 

چاپیریال په ښه کولو کې مرسته وکړي. 

په هغو ساحو کې چې افغانان د پاکستان د ټولنې لپاره ګټور 
ثابت شوي باید ذکر يش او له امله یې باید د افغانانو مثبت 

چې  غواړي  حکومت  ندی.  ځای  امن  د  لپاره  زمونږ  نور  پاکستان 
مونږه الړ شو. ځکه مو همیشه ځوروي. )افغان پښتون کډوال چې 

د ۱۹۸۲ څخه تر اوسه په پاکستان کې اوسیدلی دی(
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انځور وښودل يش. د بیلګې په ډول، په کراچۍ کې د اتباعو 
د آرشیف پروژه په پاکستان کې د کډوالو شفاھي تاریخونه 
ثبتوي  مهاجرتونه  هغه  یواځې  پروژه  دا  مهال  اوس  ثبتوي. 
چې د پاکستان او هند د تقسیم پر وخت رامنځ ته شوي خو 
دا هم امکان لري چې دا پروژه تشویق يش چې د افغانانو 

لپاره هم ځای پیدا کړي. 1

باید  لخوا  آر   سی  ایچ  این  یو  د  او  حکومت  د  پاکستان  د 
او  ټولنو  مدين  دولت،  د  اړه  په  حقونو  قانوين  د  افغانانو  د 
امنیتي ځواکونو د فعاالنو لپاره دوامدارې زده کړې او روزنې 
دي  ډیر  کډوال  افغان  چې  کې  سیمو  هغو  په  يش.  تشویق 
مرسته  حقوقي  باید  لخوا  مشرتکینو  د  آر  سی  ایچ  این  یو  د 

ادامه ومومي. 

شی  تشویق  حکومت  پاکستان  د  باید  کې  مهال  اوږد  په 
کوم  پیژين  و  رسمیت  په  شتون  ملیونونو  په  افغانانو  د  چې 
چې  د پاکستان د اوږد مهال یوه مهمه برخه جوړوي او یو 
حقیقت دی. دا خربه په ذهن کې ساتل چې په پاکستان کې 
ستون  را  ته  افغانستان  بیرته  غواړي  نه  اکرثیت  افغانانو  د 
وړاندې  یوه طرحه  بخښنې  د  باید  پاکستان حکومت  د  يش، 

کړي چې له امله یې افغان کډوال د پاکستان قانوين اتباع و 
ګرځي چې دا کار به حکومت ته دا وړتیا ورکړي چې دا ډله 
ټول  او  اومني  په حیث  برخې  یوې  د  دولت  د  توګه  ښه  په 
حقوق او محافظت ورته ورکړي. که چیرته دا کار نه کیږي، 
اوږد  پاتې کیدلو  او  باید د کار کولو  ته  افغانانو  اقل  نو حد 
مهاجر  اوسني  د  باید  جوازونه  دا  او  ورکړل يش  جواز  مهاله 
کوم  وي  نه  کیدونکي  اټکل  نه  او  یوناڅاپه  شان  په  کارډونو 
چې  نشته  هم  ضامنت  ددې  او  غواړي  متدید  زر  ډیر  چې 
متدید به يش او اکرث ځنډول کیږي هم. افغانان د پاکستان یو 
باید اوس په قانون  او اوږدمهاله برخه ده. دا حقیقت  مهم 

کې و پیژندل يش.

 سنا الیمیا چې بریښنا لیک یې sa113@soas.ac.uk دی د 
لندند د آسیا او افریقا د زده کړو په مرکز کې مرشه ښونکې ده. 

www.soas.ac.uk

دغه مقاله د هغه ساحوي کار پر اساس کښل شوې چې د ۲۰۱۰ 
کال راهیسې په پیښور او کراچۍ کې تررسه شوی. 

www.citizensarchive.org/oral-history-project/  .1

د ایران څخه راستنیدل
آرمنډو ګیلر او ماسیج ایم الټک 

د هغو فکتورونو پوهاوی چې د کډوالو د بیرته راستنیدو پر پریکړې او د وګړو د راستنیدو رسه سم په ټولنه کې 
د ځای په ځای کیدو پر وړتیا اغیزه لري په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د راستنیدو نه مخکې او وروسته د 

مناسبه پروګرامونو د پالن لپاره ډیر اړین دی.  

دي  ښکاره  ډیر  فکتورونه  مخنیوي  د  راستنیدو  د  هم  څه  که 
اسايس  او  رسۍ  الس  ته  کورونو  فرصتونه،  اقتصادي  )امنیت، 
خدمتونو ته الس رسۍ(، خو بیا هم د افغان کډوالو د راستنیدو 
او ځای په ځای کیدو د پړاوونو ډیری شخيص او ټولنیز اړخونه 
ال ندي څیړل شوي او په اړه یې پوهه ډیره لږه ده. نو په دغه 
ساحه کې د ال ډیرو معلوماتو الس ته راتلل به د پولو د دواړو 
بنسټ  پر  معلوماتو  د  ګزینې  د جوړولو  پروګرامونو  د  خواوو 
کړي تر څو افغان کډوالو ته چې کلونه یې په پردیس کې تیر 
بریالۍ  یوه  تر څو  مهارتونه ورکړي  او  پوهه  اړینه  کړي هغه 

راستنیدنه او ځای په ځای کیدنه تررسه يش. 

د ۲۰۱۳ کال په پای کې د ناروې د کډوالو د کونسل لپاره یوې 
څیړنې په ښکاره ډول ښودلې چې د ایران څخه په دې وروستیو 

کې راستانه شوو ویيل چې په افغانستان کې د هغوی د ځای 
حالتونو  دوو  د  مخه  د  څخه  راتګ  د  ننګونې  کیدلو  ځای  په 
لخوا نورې هم شدیده شوې دي: ۱( د افغانستان رسه د هغوی 
اړه د  په  او ۲( د راتګ  اړیکې  اقتصادي  او  ټولنیزې  کمزورې 

منطقي او د معلوماتو پر اساس د پریکړو د وړتیا نه شتون. 1

د منفي ټیلې د فکتورونو رامنځ ته کیدل 
او  دوستۍ  اړیکې،  وینو  د  منځ  تر  خــواوو  دواړو  د  پولو  د 
سوداګريزې شبکې په ایران او افغانستان کې د افغان وګړو تر 
او رس پل کې د  بلخ  اړیکې شمیرل شوي دي2. د  منځ اسايس 
راستنیدو په ګرمو سیمو کې زمونږه مرکې دا ښکاره کوي چې 
د ۲۰۰۰ کلونو د نیامیي را پدیخوا چې وروستۍ لویه راستنیدنه 
او دنده کمزورې شوې ده. ډیرې لږې  ده ددغو شبکو ځواک 

mailto:sa113@soas.ac.uk
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افغانې کورنۍ په ایران کې دي چې په افغانستان کې دې اثاثې 
د  یې  المل  او  راولیږي  پیسې  ته  افغانستان  هم  دې  او  ولري 
امریکایي ډالر په مقابل کې د ایران د ریالو د ارزښت لویدل او 

په ایران کې د قیمتونو لوړیدل او اقتصادي رکود دی.  

د قوانینو د منظمو بدلونونو او د شدیدو قاغذ پرانیو له امله 
په ایران کې کډوالی ژوند ډیر مغلقه دی. د بېلګې په ډول، د 
۲۰۰۸ کال راپدیخوا په ایران کې د نه ورتګ د ځایونو جوړیدا 
– هغه سیمې چې د کډوالو لپاره د ميل امنیت، عامه ګټو او 
صحت د الملونو له امله منع الدخول شمیرل شوې دي -  د یوې 
ته د ماشومانو  اړیکو ساتل، ښوونځیو  ټولنیزو  دندې ساتل، د 
لیږل، او د کورونو د مرف د عهدې نه وتل ډیر ستونزمن کړی 
دی. پورته ستونزې چې کله د خوړو او نورو اړتیاوو د پیریدلو د 
ځواک د لږیدو د ستونزې رسه رضب يش نو ډیرۍ راستنیدونکې 
یو  ځای  پر  راتګ  بیرته  شوي  پالن  یوه  د  چې  اړبايس  کورنۍ 
چټک او ناڅاپي بیرته راتګ اختیار کړي چې ددې پرېکړې المل 

افردګي او اروایي خفګان دی.  

زر  ډیر  نو  يش  میشت  کې  افغانستان  بیرته  هغوی  چې  کله 
پوهیږي چې د اوو څخه تر دیرشو کالو پورې د هر څه نه د 
لرې وايل له امله هغوی په ډیره لویه کچه په تیرې لسیزې که د 
رامنځ ته شویو خیښیانو او سوداګریزو اړیکو څخه محروم پاتې 
شوي دي. د بیلګې په ډول، راستنیدونکې وایي چې هغوی د 
خپلوانو او دوستانو د الرې نه يش کولی خپلې دندې محفوظې 
ډلې  کومې  د  او حامیت  مدافعت  د  هغوی  ځکه چې  وسايت 
پورې اړه نلري چې منابعو ته هم الس رسۍ لري. دا کار نه 
کوي  کمزوری  نظره  له  اقتصاد  د  ژوند  نوی  هغوی  د  یواځې 
بلکه دا د راستنیدوکو تر منځ د شناخت ستونزې هم والړوي. 
هغوی په ایرانۍ ټولنه کې د پردیو په څیر د اړیکو په جوړولو 
کې بوخت وو او اوس په خپل هیواد کې اجنبیان دي چې په 
بیرته  اړیکې  ټولنیزې  کمزورې  چې  کوي  کوښښ  ستونزو رسه 
جوړې کړي کومې چې نه دوی ته کوم مايل حق ورکوي او نه 

یې مدافعت کوي.    

د معلوماتو پر اساس پریکړې یا که محاسبه شوی خطر؟ 
که څه هم په ایران کې ژوند کول ستونزمن دی ځکه چې په 
ورځنۍ توګه ځورونې او تعصب تررسه کیږي خو بیا هم افغان 
کار  د  امنیت دی،  بويل. هلته  برداشت وړ  د  دا حالت  کډوال 
زمینه په آسانه توګه پیدا کیږي، او د روغتیا او پوهنې الس رسۍ 
هم شته دی. په مقابل کې ژوند په افغانستان کې د برداشت نه 
د وتلو په معنی رسه دی. ژوند په افغانستان نا امنه او د اقتصاد 
د اړخه مخ په خرابیدو دی او د کورنۍ اسايس اړتیاوې ال ندي 

پوره شوي. کډوال اړ دي چې خپلې ټولنیزې اړیکې او خپلوي 
ځواکمنه کړي، د دندې د موندنې لپاره د مدافعت او حامیت 
شبکو ته ننوځي، او په یوه کمزوري حکومت او مال مايت زیربنا 

کې د کارونو د تررسه کولو افغانه الره زده کړي.  

په تناقيض ډول که له یوې خوا په ایران کې مادي ژوند د اداره 
کولو وړ دی نو له بلې خوا بیا د رواين اړخه دومره ستونزمن 
دی چې د کډوالو څخه یې د مهممو پریکړو وړتیا اخستې ده. 
تیر  کې وخت  ټولنه  یوه  داسې  په  کړي چې  زده  باید  کډوال 
خدمتونو  ټولنیز  او  زیربناوې،  ادارات،  دولتي  فعال  چې  کړي 
لري او دا ټول ددوي د بیرته ستنیدو په تکل کار کوي. که څه 
هم مادي ژوند په افغانستان کې ډیر ستونزمن دی خو بیا هم 
او  کوي  مترکز  ډیر  اړیکو  ټولنیزو  او  خپلوانو  پر  راستنیدونکي 
کیدای يش چې ددې حقیقت له امله د راحت ساه واخيل چې 
افغانستان حکومت  د  او بې ظرفیتۍ رسه رسه  ددومره فساد 

ددوی پر وړاندې کوم تعصب نلري.   

نو په داسې یوه حالت کې اکرثه کډوال نيش کولی چې د بیرته 
د  زمونږه  وکړي.  پریکړه  شوې  پالن  او  ارادي  اړه  په  راتګ 
د  لري چې  شتون  شواهد  کايف  اساس  پر  مصاحبو  شوو  تررسه 
بیرته راستنیدو کیسه یوه د زور نه پوهیدل شوې کیسه، یوه 
تشویقي پیښه، هیله او زړه صربوالی ده. زمونږه تحلیل الندې 

وړاندیزونه لري:

که څه هم په ایران کې د آمایش د کارتونو )د اوسیدو د حق  ■
ورکونکي(  درلودونکي او نه درلودونکي په دوو مختلفو نړیو 
کې اوسیږي )قانوين د غیر قانوين په مقابل کې او د ټولو هغه 
توپیرونو او آسیب پذیریو رسه چې دا حالت یې د ځانه رسه 
لري(، د هغوی بیرته راتګ دواړو ډلو ته یو شان ستونزمن دی. 
د بیرته راتګ چمتو والی ډیر لږ دی او د راتګ وروسته د نا 
امنیو او د معیشت د نه شتون د ننګونو ذکر د بیرته راتګ په 

کیسو کې ډیر لیدل کیږي. 

او  ■ وقاره  بې  یوه  داسې ښکاري چې  راتګ  بیرته  که څه هم 
خسته کونکي ژوند ته به د یوه کډوال په صفت په داسې یوه 
هیواد کې د پای ټکی کیږدي چې حکومت یې تل ددوی د 
بیرته ستنولو موخې ته ژمن دی، خو بیا هم راستنیدونکي د 

ایران د امنیت او کار ارمانونه کوي 

د  ■ افغانستان  او  حالت  ذهني  کډوالو  افغان  د  کې  ایران  په 
ده.  نښتې  کلکه  ډیره  رسه  پریکړه  ستنیدو  بیرته  د  هغوی 
ذهني حالت د پیژندنې یو ناورین په ګوته کوي او د راستنیدو 
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له  ناتوانۍ ته ددې کار د سختۍ  پریکړه د پریکړې اخستو 
امله نږدې والۍ لري. 

دواړو  د  پولو  د  وایي چې  ابتدایي څیړنې  یواځې  که څه هم 
ته  هیواد  همدارنګه  يش.  څیړل  و  رسه  د  دې  اړیکې  خواوو 
پیسې رالیږل، د پولو دواړو خواوو تګ راتګ، خپلوي، دوستي 
او سوداګریزې شبکې او په وطن کې د راتلونکي ژوند په اړه د 
کډوالو ذهنیت د نورو تحقیقاتو کولو ته ارزښت ورکوي. په دې 
باندې پوهیدل چې ولې ډیرۍ راستنیدونکي داسې نه بریښي 
چې د خپل هیواد رسه دې ګټورې اقتصادي او ټولنیزې اړیکې 
ولري او ددغه اړیکو د ال ځواکمنه کولو په موخه د پولو دواړو 
کډوالو  افغان  به  کول  تررسه  پروګرامونو  ځانګړو  د  ته  خواوو 

ته دا وړتیا ورکړي چې د راستنیدو په اړه ښې پریکړې ولري 
او همدارنګه به یې د ځای په ځای کیدو احتامل هم ښه يش.  

ارمنډو ګیلر چې بریښنا لیک یې Armando@scensei.ch، او 
ماسیج ایم الټک چې بریښنا لیک یې maciej@scensei.ch دی 

 www.scensei.ch بانیان دي Scensei د

1.  په څیړنه کې د بلخ او رس پل والیت د نوو راستانه شویو څخه د معلوماتو راټولو 
وو او د ځانګړو تخنیکونو د الرې د ایران د کرمان والیت د کډوالو اقتصادي او آسیب 

پذیري سوانحو جوړول وو.
2.  د بیلګي په توګه وګورئ مونسیوتی ای )۲۰۰۸( “د افغان مهاجرت سرتاتیژۍ او د 

مهاجرینو د ستونزي لپاره درې حل الري”، د مهاجرینو د رسوي دري میاشتنۍ مجله، ۲۷ 
 کال، ۱ ګڼه

  Vol 27, No 1. http://rsq.oxfordjournals.org/content/27/1/58.full.pdf+html

په افغانستان کې د بې ځایه شویو وګړو لپاره محافظت
اندریس دیموپیولوس

پــه ۲۰۱۳ کال کــې یــو ډیــر معیــوب افغــان پنــاه غوښــتونکی د 
برطانیــا څخــه افغانســتان تــه راســتون شــو. هغــه وایــي چــې 
پــه افغانســتان کــې د معیوبینــو لپــاره د کايف ټولنیــزې پاملرنــې 
ــه  ــو پ ــرش د حقوق ــې د ب ــاره کايف دی چ ــتون ددې لپ ــه ش ن
اړه د اروپــا د کنواســیون ECHR د دریمــې فقــرې لــه مخــې 
غیــر انســاين او بــې عزتــه کوونکــی و ګڼــل يش. خــو دا چــې 
افغانســتان د معیوبیــت مــيل کاري پــالن 1 لــري او درخواســت 
ــو  ــري ن ــو څــه کورنــی هــم ل ــه افغانســتان کــې ی کوونکــی پ
ځکــه د  ECHR محکمــه دي نتیجــي تــه نــه وه رســیديل 
چــي د غیــر انســانی او بــې عزتــه کوونکــي چلنــد ګــواښ دې 

شــتون ولــري. 2

 Szilvia Nyusti, Péter - پــه یــوې بلــې اوســنۍ قضیــې کــې
Takács and Tamás Fazekas v Hungary 3 – درخواســت 
ــه  ــوی پ ــوده. هغ ــت درل ــدید معیوبی ــي ش ــي د بیناي کوونک
ــې  ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــتې پرت ــې د مرس ــدل چ ــه توانی دې ن
ــو  ــړو د حقوق ــو وګ ــک ATM وکاروي او د معیوب ــل بان د خپ
ــه  ــه ن ــک ATM ت ــو د بان ــې د نابینایان ــه چ ــې دا وګڼل کمیټ
ــو  ــې د معیوب ــواد ی ــې هی ــی دی چ ــه دې معن ــۍ پ الس رس
وګــړو د حقوقــو د کنوانســیون د نهمــې فقــرې مطابعــت نــدی 
کــړی. دغــه کمیټــې وړاندیــز کــړی وو چــې افغانســتان دې یــو 
قانــوين جوړښــت جــوړ کــړي چــې د عمــيل کیدونکــو بېلګــو 
ــرې د  ــر څــو پخــواين د الس رســۍ څخــه ل درلودونکــی وي ت
ــايل  ــخيص م ــه د ش ــون څارن ــي بدل ــو تدریج ــي خدمتون بانک

ــررسه يش.  ــو لخــوا ت نهادون

 Handicap International په افغانستان کې په ۲۰۰۵ کال کې د
لخوا تررسه شوې رسوې څرګندوي چې په افغانستان کې په هر 
پنځه کورونو کې یو یې یو معیوب درلوده. د کلونو جګړې – 
چې په کې د ماینونو کارول هم شامل دي4- او نامناسبې زیربنا 
ډیر معیوب وګړي منځ ته راوړي کوم چې په دې نه توانیږي 
چې روغتیا ته الس رسۍ ولري، د بیا رغیدو خدمتونه ترالسه 
کړي، او یا تعلیم او کار تر السه کړي. په داسې یوې محتوای 
کې د پنا غوښتلو د درخواستونو په اړه پریکړې نیونکي باید 
د افغانستان څخه د معیوبو پناه غوښتونکو اړتیاوې بیان کړي 
او دهغوی حالت که چرته بیرته وګرځي. دا چې کمیټه پوهه 
عميل  ډول  تدریجي  په  رسۍ  که څه هم الس  ده چې  شوې 
کیدی يش، خو په عین حال کې دولتونه باید د عميل کولو لپاره 
دقیق مهال ویشونه ولري او د اوسنیو خنډونو د لرې کولو لپاره 
کايف منابع وویيش. تر دې حده که ووایو چې په افغانستان کې 
نه واقع کیږي، خو بیا هم د غیر انساين او بې عزته کوونکي 

چلند درخواستونه په قناعت بخشه توګه وړاندې کیدی يش. 

 Andreas.Dimopoulos@brunel.ac.uk اندریس دیموپیولوس
د برطانیا د برونل په پوهنتون کې د حقوقو لکچر ورکوونکی 

www.brunel.ac.uk/law دی

 http://tinyurl.com/Afgh-DisabilityActionPlan .1
 SHH v UK  http://tinyurl.com/SHHvUK .2

 http://tinyurl.com/Nyusti-Takacs-FazekasvHungary .3
4. افغانستان نړی د ډیرو ماین لرونکو هیوادونو څه دی.  
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افغانستان ته د بېرته ستنېدو مخ په بدلون طرز
کیټی کوشمیندر، ملیسا سیګل، او نسیم مجیدی

تر ټولو زیاتو محتاجو افغانانو رسه د مرستې په موخه عطیه ورکوونکو او مسلکي کارکوونکو له پکار دي چې د 
مهاجرت او مهاجرت نه د راستنېدو بدلېدونکې وضعې رسه په سمون کې کار وکړي. 

په تېره لسیزه کې افغانستان ته د بېرته مهاجرت بهیر څو ډوله 
شوی او د بهرنیو دولتونو لخوا افغانان خپل هېواد ته استونې 
نه اخوا د مهاجرت بهیر زیاتره په هغه خلکو بدل شوی چې 
مزدورۍ له پاره خارج ته تليل وو او اوس راستنېږي. نو ددې 
په  مهاجرین  شوي  راستانه  بېرته  چې  ویلی  نشو  وروسته  نه 
په  دوی  د  او  لري  حالت  نازک  زیات  ټولو  تر  کې  افغانستان 
اړه جوړې شوې پالیسۍ باید د بېرته مهاجرت تنوع په نظر 

کې ونیيس.  

د ۲۰۰۲ کال نه پس د شپږ ملیونو څخه ډېر افغان مهاجرین 
ګاونډي  په  یې  ډېری  چې  دي  شوي  راستانه  بېرته  ته  هیواد 
هیوادونو ایران او پاکستان کې میشته وو. که څه هم په دې 
وروستیو کې د راستنېدو کچه ډېره ټیټه شوې ده خو بیا هم 
څخه  اروپا  د  لري.  ادامه  راستنېدا  رسه  زوره  په  او  رضاکاره 
ګرمه  یوه  کې  ترڅ  په  لسیزې  تېرې  د  راستنېدا  ته  افغانستان 
سیايس موضوع وه او دا ځکه چې افغانان اوس هم اروپا کې 
د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله ده. هر کال په سلګونو رد 
شوي پناه غوښتونکي یا خو د بېرته راستنېدو او په ټولنه کې د 
بیا ګډون د مرستې غوښتونکي کېږي او یا هم په زوره د اروپا 
څخه افغانستان ته را شړل کېږي. له بلې خوا د ایران سیاست 
هم د افغان مهاجرینو په اړه  بدلون موندلی او د ۲۰۰۷ کال 
افغان مهاجرین را شړل شوي دي. د  را پدېخواهر کال ډېری 
تېرې  د  کولی شو چې  پورته  پایله  دا  معلوماتو څخه  پورتنیو 
لسیزې په ترڅ کې افغانستان ته د بېرته راستنېدا طبیعت ډېر 
زیات بدلون موندلی او پالیسۍ باید دا خربه په نظر کې ونیيس 

چې راستانه شوي مهاجرین تر ټولو آسیب پذیره نه دي.  

د کورنۍ د رسوې پایله
په  ۲۰۰۱ کال کې مو د افغانستان په پنځو والیتونو کې په ۲۰۰۵ 
کورنیو یوه رسوې تررسه کړې وه تر څو مهاجرت او د راستنېدو 
محوالت و څیړو. په دې منونې کې ۱۱۰۰ بېرته راستنېدونکې 
کورنۍ )هغه کورنۍ چې کم از کم یو بېرته راستنېدونکی ولري 
او یا هم د هغوی تر منځه بېرته راستنېدونکي مهاجرین شتون 
ولري( او ۱۸۵ مهاجرې کورنۍ شاملې وې )هغه کورنۍ چې 
میاشتو  ډېرو  د  یا د هغه څخه  د درې  پر وخت  د مصاحبې 

راهیسې په بهر کې میشتې وي(. 1

چې   شمیره  خلکو  هغو  د  چې  کوي  ګوته  په  را  دا  پایلې 
امله  له  بدلون  د  حاالتو  امنیتي  او  سیايس  د  ته  افغانستان 
راستنېږي د ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۱۱ پورې ډېره ټیټه شوې ده. د 
۲۰۰۷ را پدېخوا د هغو مهاجرینو شمیره چې د اجباري دالیلو 
له امله افغانستان ته راستانه کېږي ډېره شوې ده او د ۲۰۰۷ 
څخه را پدېخواد ایران څخه را شړل شویو مهاجرینو ته اشاره 
کوي. د راستنېدو د الملونو بدلون په اصل کې د مهاجرت د 
الملونو رسه تړاو لري. ۲۰۱۰ کال د مهاجرت او بېرته راستنېدا 
د طبیعت د بدلون یو اسايس کال وو کله چې د بېرته راستانه 
شویو مهاجرینو د مهاجرت المل بې کاري وه نه بی امنیتي. دا 
نو په دې معنی رسه دی چې د ۲۰۰۹ کال راپدېخواد مهاجرت 
ډېری  اوس  یعنی  دی  موندلی  بدلون  الملونو  راستنېدو  او 

مهاجرت د کار موندنې په موخه دی نه د پناه غوښتنې. 

په دې اړه نورې شننې دا په ګوته کوي چې د لومړي مهاجرت 
المل د کورنیو د راستنېدو پر مهال د هغوی په حالت اغیز لري. 
د توقعاتو خالف کومې راستنېدونکې کورنۍ چې په لومړي رس 
کې د پناه غوښتنې په موخه مهاجرې شوې وې د راستنېدو پر 

په ۲۰۰۴ کال کې افغان کډوال افغانستان ته د راستنیدو په  حال کې
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وخت یې حالت د هغو کورنیو په پرتله چې په لومړي رس کې د 
کار موندنې په موخه مهاجرې شوې وې ډېر ښه دی.2 رس بېره 
پر دې، کله چې د راستنېدونکو کورنیو پرتله د غیرې مهاجرو 
کورنیو او مهاجرو کورنیو رسه کوو نو مونږ ته دا الس ته راځي 
چې د راستنېدونکو کورنیو د مهاجرو او غېرې مهاجرو کورنیو 

په پرتله ګټه کړې ده.  

د پورتني تحلیل د سپیناوي لپاره ډېر دالیل موجود دي. لومړی 
کومو  توګه خرب وي چې  په ښه  به  راستنېدونکي  دا چې  خو 
چې  راستنېږي  وخت  هغه  خو  ځکه  او  راستنېږي  ته  حاالتو 
د  دلیل  دا  دي.  مناسب  لپاره  ددوی  پوه يش چې حاالت  کله 
پناه غوښتونکو  د  اړه صدق کوي چې  په  راستنېدونکو  هغو 
د راستنېدو په لومړۍ څپې کې راستانه شوي وو. بله خربه دا 
کېدای يش چې هغه مرسته ) په ځانګړې توګه رس پناه( چې 
د  راوړي  پر وخت السته  راستنېدو  د  یې  راستنېدونکي  ډېری 

هغوی په حالت اغیز ولري. 3

بالخره دا هم کېدای يش چې هغه کسان چې په لومړي رس کې 
په دې وتوانېدل چې مهاجر يش په هامغه وخت کې د ښه ژوند 
خاوندان وو او یا یې داسې مهارتونه او تجربې السته راوړې وي 
چې د هغوی رسه یې د راستنېدو پر مهال د ټولنې رسه د بېرته 
یوځای کېدو په پروسه کې مرسته کړې وي. د پورتنیو مسایلو 
توګه  خاصه  په  ته  غوښتونکو  پناه  رسه  نیولو  د  کې  نظر  په 
توجه او مرسته رسول به د محيل غیر مهاجرو کرکه او بغض د 

راستانه شویو پناه غوښتونکو پر وړاندې را وپاروي او دا کار 
به د راستانه شویو مهاجرینو اقتصادي حالت د محيل نارم په 
پرتله لوړ کړي نو له دې امله به په ټولنه کې ددې مهاجرینو پر 
بېرته ځای پر ځای کېدلو او پر ټولنیز یووايل منفي اغیز ولري.  

د  کې  ټولنه  په  او  راستنېدو  د  کې  افغانستان  په  پایلې  دغه 
ځای په ځای کېدلو د پالیسیو لپاره ډېرې مهمې عميل السته 
راوړنې لري. راستنېدونکي د افغانستان د ټول نفوس څه کم 
ورته  چې  ده  ډله  لویه  یوه  چې  کومه  جوړوي  برخه  دریمه 
پورته  ګامونه  ځانګړي  یې  اړه  په  او  وویل يش  پذیره  آسیب 
يش بالخصوص د انتقال او د پانګو د کمښت په داسې وخت 
په  چې  ادارې  او  ورکوونکي  عطیه  هغه  او  افغانستان-  کې. 
محتوا  محيل  په  پذیري  آسیب  باید  کوي-  کار  کې  افغانستان 
کې تعریف کړي. دا ښکاره خربه ده چې آسیب پذیره راستنې 
شوې پناه غوښتونکې کورنۍ او افراد په افغانستان کې شتون 
لري خو یواځې راستنېدونکی کېدل په دې معنی نه دي چې یو 
کس دې د نورو نه ډېر بې وزله یا آسیب پذیره وي. د پالیسۍ 
او د عميل کولو د نظره دا د ډونرانو او رسته رسونکو دنده چې 
د ټولو راستنېدونکو مختلف رضوریات د آسیب پذیره افرادو د 

لټون په چارو کې تصدیق کړي. 

کیټي کوشمیندر چې برېښنا لیک یې 
Katie.kuschminder@maastrichtuniversity.nl دی د څیړنې 

د برخې همکار دی او میلیسا سیګل چې برېښنا لیک یې 
Melissa.siegel@maastrichtuniversity.nl دی چې دواړه په 

ماسرتچټپوهنتون کې همکار پروفیرسان دي او نسیم مجیدی 
چې برېښنا لیک یې nassim.majidi@samuelhall.org دی د 

 Samuel Hall مرش دی چې ویب پاڼه یې 
 Sciences Po Paris ده او همدارنگه http://samuelhall.org

کې دوکتورا ته کاندید دی. 

1. معلومات د ای ایس اکیډمی له الرې راټول شوي دي: د مهاجرت او پراختیا پروژې 
رسوي. په پینځو والیتونو کې د کورنیو رسوي تررسه شوه: کابل، بلخ، هرات، کندهار او 

ننګرهار. په هر والیت کې ښاري، نیمه ښاري او کلیوايل سیمو کې رسوي تررسه شوه، چې 
لومړۍ منونوي واحدونه په ګډوډ ډول او د هغو لیستونو پر بنسټ انتخاب شول چې 

د احصایي مرکزي ادارې له الرې ترالسه شوي وه )http://cso.gov.af/en(. د معلوماتو 
راټولولو مايل لګښت د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت او ای او ام لخوا ورکړ شوی وه. 

وروستۍ نتایج دلته لیدلی شئ:
  http://tinyurl.com/UNU-MERIT-migration-and-dev

2. د څو بعدي طریقي د الرې د یوې کورنۍ ښه والۍ نه یواځې په عاید او مرف 
باندې والړ دی بلکه پر نورو بعدونو لکه مهارتونه، صحت، تعلیم، امنیت او په ټولنه کې 

پرننوتلو هم والړ دی.
3. د ماسرتیچټ پوهنتون او سامویل هال )نومرب ۲۰۱۳( د یو این ایچ سی آر د رسپناه د 

 مرستې د پروګرام ارزیابی 
http://samuelhall.org/REPORTS/UNHCR%20Shelter%20Assistance%20

Programme%20Evaluation.pdf

په ۲۰۰۴ کال کې افغان کډوال افغانستان ته د راستنیدو په  حال کې
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د افغانستان د جداشویو د ډلې یو نظر
تبسم اکثیر

که څه هم ما د خپل ژوند  ډیره برخه په کاناډا کې تیره کړې ده خو بیا هم افغانستان زما د کورنۍ پالرنی ټاټوبی 
دی او د نورو کاناډایانو په څیر مونږ یې هم بیرته په پښو دریدو ته متعهد یو. 

د ۱۹۷۹ څخه تر ۱۹۸۹ پورې په افغانستان کې د شوروي اتحاد 
د جګړې په ترڅ کې د پنځو ملیونو څخه ډیر افغانان چې په 
کې زما کورنی هم شامله وه بهر ته الړل. زما مور او پالر په 
۱۹۸۹ کې په کاناډا کې میشت شول او د ډیرو نورو په څیر 
زمونږه کورنی په منظمه توګه افغانستان ته ځي او راځي تر 

څو د ټولنې رسه مو اړیکي ټینګې پاته يش. 

او  فرصتونو  هغه  د  او  حیث  په  اتباعو  د  کاناډا  د  مونږه 
ته راکړل شوې دي منندوی یو خو  خپلواکیو څخه چې مونږ 
بیا هم مونږه هیله لرو چې زمونږه هیواد سولې ته را وګرځي 
تر څو مونږه په پای کې ورته را وګرځو او د خپلو پاتې شوو 
خوبونو رسه ژوند وکړو. که څه هم اوسنی بدلیدونکی حالت د 
بیرته ستنیدا جوګه نه دی خو بیا هم په بهر کې میشت افغانان 
ځینې فعالیتونه تر رسه کوي، هغه فعالیتونه چې د افغانستان 
د خوشبختی، امنیت، بیا رغیدا، او ساتلو لپاره یو تعهد په ګوته 
بی  یو  افغانستان  خاطرو رسه،  خپلو  د   ، لپاره  زمونږه  کوي. 
ارزښته جنګ وهلې ټولنه نده بلکه هغه ټولنه ده چې له یاده 

ویستل شوې او د بیا جوړیدو اړیتا لري. 

د بیلګې په ډول، زمونږه کورنۍ افغانستان ته هر ځل د څو 
لپاره، څوک چې  پالر  د  زما  کلني سفرونه کوي.  لپاره  میاشتو 
یو ډاکرت دی او په ساری مرضونو کې تخصص کوي او چا چې 
په پاکستان کې د مهاجرو په کمپ کې کار کوه، د هغه پام 
زمونږه په پلرنی کيل کې د خلکو صحت او ښه والی دی او 
جوړ  یې  مخکې  کلونه  چې  الرې  د  کلینیک  یوه  د  ورته  دی 
کړی دی مجانی صحي مشورې ورکوي. زما مور هم یو مهم 
رول لوبوي او هغه د کلیوالو ښځو سمو خدمتونو ته د الس 
ريس فراهمول دي. هغه خو یا زما د پالر رسه د کور په متاسونو 
کې مرسته کوي او یا هم د هغه رسه په کلینیک کې کښیني 
تر څو  هغو ښځو ته آسانی راويل چې د پردو نارینوو رسه په 
نيژدې مالقاتونو کې بلدې نه دي. هغه سمه پاملرنه چې په دې 
کلینیک کې ورکول کیږي ډیره ابتدایي ده خو د کلیوالو لپاره 
دا ډیره مهمه ده او د ځینو لپاره خو دا اول ځل دی چې د یوه 
ډاکټر لخوا لیدل کیږي. هغه جوش چې له امله یې دا کلینیک 
د دوو بهرنیانو لخوا فعالیت کوي د هغو هیلو ښکارندوی دی 

چې ډیری مسافر افغانان یې د افغانستان لپاره لري. 

ډیری هغه افغانان چې زه یې په لویدیځ کې پیژنم هیله ښکار 
ه کوی چې افغانستان ته بیرته را و ګرځی خو هله به راګرځي 
چې هغوی افغانستان ته د څه ورکولو جوګه يش. افغانستان 
افغانستان  په موخه  لوړوايل  د  د ظرفیت  او  رالیږل  پیسې  ته 
ته بیرته ستنیدل ځینې هغه مرستې دي چې غريب افغانان یې 
د افغانستان رسه کوي. دا به ډیره ستونزمنه وي چې د پیسو 
د رالیږلو دقیقه ارزیابی ويش ځکه چې ددغه سستم طبیعت 
ډیر غیر رسمي دی خو نړیوال بانک اټکل کړی دی چې د بهر 
افغانستان د پیسو لیږل د کلیوالو کورنیو د ۱۵ فیصدو  څخه 
رسه مرسته کوي چې دغه مرسته د هغوی د ورځني مرف 
شل سلنه جوړوي. د کرهنیز پرمختګ لپاره د نړیوالې پانګې 
د ادارې د ۲۰۰۷ کال د راپور په اساس د بهر څخه راتلونکې 

پیسې د افغانستان د GDP 29.6 سلنه جوړوي. 

خوبونه د حقیقت په مقابل کې
ما او زما خویندو د خپل عمر ډیره برخه پا کاناډا کې تیره کړه 
او د هغه هیواد په اړه چې لسیزې مخکې مو پرې ایښی وو  
افغانستان  چې  نظریه  دا  ځکه  نو  درلوده.  معلومات  لږ  ډیر 
رخصتۍ  په  افغانستان  د  زمونږه  ورکوو  بیرته  څه  یو  به  ته 
لومړې ځل  په  واخسته.  رنګ  ډیر  د الرې  پروژې  یوې  د  کې 
مې افغانستان ته په ۲۰۰۳ کې سفر وکړ، ما او زما خویندو د 
انجونو د زده کړې لپاره یو څه درسې مواد د ځان رسه راوړي 
وو. کله چې خپل کيل ته ورسیدو نو ډیر زر دا جوته شوه چې 
مکتب  د  وه:  ستونزه  لوژیستکي  یو  تلل  ته  مکتب  انجونو  د 
د  ټولګې چې  پرته  دیوالونو  د  شتون،   ماين  د  الرې،  امنه  نا 
انجونو د پردې پام په کې نه دي ساتل شوي، او محيل اوباشان. 
محيل محافظه کار کلتور هم ډیرې انجونې د زده کړې څخه 
ګرځويل او ډیرو نورو انجونو د خپلور کورنیو څخه اجازه لرله 
په دې رشط چې مخکې  ته الړې يش هغه هم  ترڅو مکتب 
شتون  نه  د  پردې  د  يش.  الړې  مینځه  له  ستونزې  شوې  ذکر 
ستونزه په لومړې رس کې د اوسپنې د یوه دیوال په وسیله حل 
شوه او وروسته زمونږه د مور او پالر په خوښه وروسته مو د 
خپلې ځمکې یوه ټوټه د انجونو مکتب ته وقف کړه. که څه 
هم زمونږه قرطاسیه او د دوهم الس کمپیوټرونه یوه حقیقي 
نظریه وه خوپه اصل کې ستونزې ډیرې د زیربناوو او امنیت 

رسه تړلې دي. 
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په پای کې دا لومړی سفر یوه جالبه تجربه وه. د جدا شویو 
افغانانو د غړو په حیث مونږ دا فکر وکړ چې زمونږ رسه ټول 
کړ  بهرين ځای خپل  نا خرب  یو  د  مونږه  لري.  ځوابونه شتون 
څوک چې غواړي بدلون راويل او قوت ورکړي. دا ډیره مهمه 
ده چې بهرين افغانان او هغه غیر افغانان چې برش دوستانه 

موخې لري د لنډ مهاله حل الرو څخه توجه اوږد مهاله حل 
الرو ته واړوي. 

او د ۲۰۱4 څخه ها خوا؟
د  پانګې  نړیوالې  د  او  امنیتی  سیاسی،  ټولو  د  انتقال  اوسنی 
پایلو رسه زما د کورنۍ په پالنونو او توقعاتو کومه اغیزه نه ده 
اچولې. په هغه ځای کې مونږه ډیر مداخلت لرو )د ننګرهار 
والیت د رودادو ولسوالۍ( په تیرو لسو کلونو کې د بې طرف 
وايل یوه درجه خپله کړې. که څه هم په والیت او ولسوالیو 
کې د جنګ نښې اوس هم ښکاري خو زمونږ د کورنی لپاره یې 

کوم خنډ نه دی جوړ کړی. 

په کاناډا کې د پیغلو ښځو نه د یوه شوي تحقیق څخه د پایلې 
اخستنې په اساس زما آند دا دی چې د هغوی راتګ د امنیت 
پورې دومره تړاو نه لري لکه څومره چې افغانستان ته د یو 
څه ورکولو پورې تړاو لري. دغه فعاله او تشویق شوې پیغلې 
ښځې د افغانانو په جدا شوي قرش کې ډیر شوق لري تر د څو 
د بیا رغونې په هڅو کې مرسته وکړي خو دوی هغه زیرمې 
دي چې تر اوسه د نړیوالو برشدوستانه او پرمختیايی ایجنسیانو 

لخوا نه دي کارول شوي. 

تبسم اکثیر t.akseer@queensu.ca  چې فعآل د کوینز په 
پوهنتون کې د فرهنګې زده کړو په پروګرام کې د دوکتورا 

www.queensu.ca .کاندید دی

۱. سیګال ام )۲۰۱۳(، “په افغان مهاجرت باندې پوهیدل”، پراختیایي بحث بالګ، 
http://blog.qeh.ox.ac.uk/?p=147

۲. اکسیر تبسم )۲۰۱۱( په اونټاریو کې د افغاين ځوانو ښځو د جوړښت او خربو اترو 
پیژندنه )د تعلیم په برخه کې د ماسرتي ناخپور شوي تیزس(، بروک پوهنتون، سن 

کاترینس، کاناډا

د افغانانو جدا شوې ډله 

ایران او پاکستان په ګډه رسه د دوه نیمو ملیونو څخه د ډیرو ثبت 
ثبت شوي  په همدې کچه غیر  او  افغانانو کوربه توب کوي  شویو 
افغانان هم موجود دي. د دې نه عالوه دا اټکل شوی چې ۰۰۰۰۰۳ 
په امریکا، ۰۰۰۰۵۱ په اماراتو کې، ۰۰۰۵۲۱ په جرمني، او یوه لږه 
شمیره یي په کاناډا، اسرتالیا، او اروپا کې میشت دي. که څه هم په 
اماراتو کې ډیر یي موقتي مزدوران دي خو په نورو ځایونو کې په 
مستله توګه میشت دي او ښه مهارتونه هم لري. دا هم اټکل شوی  
چې لس زره افغانان په هند کې هم اوسیږي چې ډیر یي په ډیيل 
کې اوسیږي او ډیر یي سیکان او هندوان دي. د دغې بیلې شوې ډلې 

اقتصادي او سیايس ارزښت هغوی د شمیرې د ارزښت څخه 

ډیر دی. دوی کور ته پیسې لیږي چې په افغانستان کې یي د ټولنو 
رسه ډیره مرسته کړي ده. په افغانستان کې پانګه اچوي، او په تیرو 
دولسو کلونو کې یي د سیايس پروسو رسه هم ډیره مرسته کړي ده.

جوړول:  بیا  الرو  حل  د  لپاره  مهاجرینو  افغان  “د  ډی  ټایلر  ماخذ: 
 )۴۱۰۲( کی  کوثر  او   ”... د  دنده  اوګانو  جی  ان  دوستانه  برش  د 
انتقال، په افغانستان کې بحران او خوځیدنه: فصاحت او حقیقت، د 

مهاجرینو لپاره نړیوال سازمان، ۲۱ مخ.

www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/
 Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.pdf

د راستانه شویو یوه انجلۍ د کورنۍ دندې په کولو بوخته ده
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افغان راستنیدونکي د بدلون د اداکارانو په څیر؟
ماریک وان هوټ

سولېپه   اود  پرمختګ  د  کې  افغانستان  په  چې  ښایي  افغانان  شوي  راستانه  څخه  هیوادونو  صنعتي  د 
راوستولوکېمرسته وکړي. لیکن خو دا چې د راستنیدونکو کومه ډله کوم بدلون منځ ته راوړي تر اوسه په مناسبه 

توګه ندی تعریفشوی.

د کډوالــو کــور تــه راســتنیدل د نړیوالــې ټولنــې لخــوا 
ددې دلیــل ګڼــل کیــږي چــې امنیــت شــته او حــاالت 
بدلــون د  تــه د  پــه متناقضــه ډول، دوی  نورمــال دي. 
ــه ســرتګه هــم کتــل کیــږي چــې د ســولې  ــو پ مناینــده ګان
راوســتو او پرمختیــا کــې بــه مرســته کــوي. د صنعتــي 
کیــږي  ګڼــل  داســې  شــوي  راســتانه  هیوادونــو څخــه 
شــبکو  د  او  ســوداګریزې  بډایــې،  یافتــه،  تعلیــم  چــې 
ــې  ــا چ ــري چ ــه ول ــورې اړیک ــې پ ــې ډل ــې نخب درلودونک
پــه بهــر کــې د اوســیدو رسه مهارتونــه، پیســې او نظریــې 
راوړي دي. همدارنګــه د هغــوی څخــه د کلتورونــو ترمنــځ 
د منځګــړو توقــع هــم کیــږي. د اروپایــي اتحادیــې رس تــا 
ــې  ــتې د بودیج ــي مرس ــې پراختیاي ــه د خپل رس ، حکومتون
څخــه د نــه منــل شــوو کډوالــو د رضــاکاره بیرتــه ســتنیدو 
پروګرامونــه متویلــوي. لیکــن د اروپــا څخــه راســتنیدونکي 
بیــا یــو متنــوع ډلــه ده چــې ټــول یــې پورتــه ذکــر شــوې 
ځانګړتیــاوې نلــري. کابــل تــه د راســتنیدونکو یــوه څیړنــه 
راســتنیدو  د  او  قانــوين حیثیــت  د خلکــو  ښــایي چــې 

ــم دی.  ــر مه ــویق ډی تش

ــې د  ــواد ک ــه هی ــل کورب ــه خپ ــتنیدونکي پ ــاکاره راس رض
ــه  ــايت. دغ ــدي س ــان  رسه خون ــق ځ ــدار ح ــیدو دوام اوس
ټولنیــز- ښــه  هغــوی  د  وررسه  او  خوځښــت  انتقــايل 
ــل  ــې خپ ــوي چ ــه دا ډاډ ورک ــوی ت ــت هغ ــادي حال اقتص
ځــان د زور زیــايت نــه وژغــوري او پــه عیــن حــال کــې پــه 
ــايت.  ــون وس ــم مص ــه ه ــر دوی تکی ــت پ ــې میش ــرب ک غ
د ۲۰۱۴ څخــه د وروســته توقــع شــویو ناورینونــو بــا 
وجــود ډیــر رضــاکاره راســتنیدونکي افغانســتان تــه راتــګ 
د یــوه شــوق لــه کبلــه کــوي. هغــوی د انــرژی او مثبــت 
ــه او  ــه، مهارتون ــه پوه ــې هغ ــر ی ــی او ډی ــر رسه راځ فک
ــې  ــته راوړي داس ــې الس ــا ک ــه اروپ ــوی پ ــې هغ ــې چ روی
ــن  ــړي. لیک ــته وک ــتان رسه دې مرس ــې د افغانس ــې چ ګڼ
هغــوی چــې کلــه رايش نــو د هغــوی آندونــو تــه د شــک 
ــږي.  ــده کی ــا امی ــې ن ــري ی ــږي او ډی ــل کی ــرتګه کت ــه س پ
ــه پریکــړه  ــه منظمــه توګــه خپل رضــاکاره راســتنیدونکي پ
د اوســیدو یــا وتــو پــه هکلــه ارزیــايب کــوي او کیــدای يش 

ــو  ــه ۲۰۱۴ د بدلون ــه چیرت ــر يش ک ــه مهاج ــا ت ــه اروپ بیرت
رسه رايش. لیکــن دغــه خوځښــت پــه عیــن حــال کــې 
ــورې ټولنــې څخــه  ــا ورکــوي چــې د ن ــه دا وړتی هغــوی ت
دې بیــل واويس او هغــه آندونــه دې تقویــه کــړي چــې د 

ــد روان دي.  ــر ض ــت پ ــني ذهنی اوس

ــتنیدونکي  ــوی راس ــتل ش ــربي ویس ــه ج ــوري ت ــل ل ددې ب
چــې پــه کوربــه هیــواد کــې د اوســیدو ټــول قانــوين حــق 
ــې  ــرت ک ــه مهاج ــې پ ــې پیس ــې ټول ــوي خپل ــه ورک د الس
لګــويل او کلــه چــې بیرتــه رايش نــو نــور هــم غریــب او نــا 
امیــده وي ددې پــر ځــای چــې د مهاجــرت تجربــو بډایــه 
ــې  ــواد ک ــه هی ــواين کورب ــل پخ ــه خپ ــې پ ــړي وي. دا چ ک
یــې یواځــې ژونــد کــړی او کلــه یــې برخــه نــده اخســتې 
نــو ډیــر لــږ مهارتونــه او آندونــه یــې الســته راوړي او 
ــې رسه  ــر څــو د افغــاين ټولن ــږي ت ــې کی محافظــه کاره پات

ــړي .  ــړاو تثبیتوک ــل ت خپ

د افغانســتان پــه بــې بــاوره فضــا کــې انتقــايل خوځښــت د 
راســتنیدونکو لپــاره تــر ټولــو غټــه رسمایه ده. د افغانســتان 
رسه د تعهــد جوړولــو پــر ځــای، دغــه خوځښــت دوی تــه 
دا وړتیــا ورکــوي چــې د مــيل جوړښــتونو د محدودیتونــو 
نــه خپلواکــه و اويس. کــه  ھــر څــو نړیوالــه ټولنــه د 
کډوالــو دایمــې بیرتــه راتــګ د ســولې دلیــل ګڼــي، دا بــه 
ــداره  ــې د دوام ــت وي چ ــاري خوځښ ــوی ج ــه د هغ بلک

ــه مرســته کــوي.  معیشــت او ســولې رسه ب

ماریک وان هوټ چې بریښنا لیک یې 
mariekevanhoute@gmail.com دی د ماسرتیچت د حکومت 

 دارۍ په پوهنتون کې د دوکتورا زده کوونکې ده. هالنډ. 
www.maastrichtuniversity.nl

دغه مقاله د هغې  د دوکتورا د تیسیس )بیرته مهاجرت( پر 
اساس ده چې هغه هیله لري چې په ۲۰۱4 کې ترې دفاع وکړي
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په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی او بې ځایه کیدنه
کامیل هینین

کمزوری ټولنیز اقتصادی حالت او د مدافعت د میکانیزم نه شتون هغه 

فکتورونه دي چې زور زیايت ته د بې ځایه شویو ښځو آسیب پذیري ډیروي.

د ښځو پر وړاندې زور زیاتی په افغانستان کې ډیر مروج دی: د کم عمره 

او جربي ودونو نه نیولې تر کورين زورزیايت پورې، فخري وژنې، جنسی زور 

پر  د ښځو  په محتوی کې  افغانستان  د  که څه هم  او محرومول.  زیاتی 

وړاندې د زور زیايت کره معلومات راټولول ستونزمن دي خو د بې ځایه شویو 

د محافظت د ۲۰۱۲ کال یوې څیړنې 1ښودلې چې بې ځایه کیدنه زورزیاتی 

ته د ښځو آسیب پذیري ډیروي او د هغو محرکاتو د ډلې نه چې زورزیاتی، 

ښځې او بې ځایه کیدنه رسه نښلوي دوه یې تر نورو ډیر د اهمیت وړ دي: 

لومړی د بې ځایه شویو کورنیو د ټولنیز اقتصادی حالت خرابیدل د ښځو پر 

وړاندې د زور زیايت ګواښ ډیروي. تر ټولو بریښیدونکې بیلګه خو دا وه چې 

د بهرنیانو لخوا د بې ځایه شویو انجونو په نښه کیدل د ارزانه ودونو لپاره. 

رسوې وښودله چې د بې ځایه شویو کورنیو په ۲۶.۹ سلنه کې حتاًم یوه 

جلۍ په جرب واده شوې، او دا حالت په هغو کورنیو کې ډیر په سرتګو کیده 

چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیده او دغه رنګ کورنۍ د بې ځایه شویو 

په نفوس کې ډیرې دي. ځینې کورنۍ بیا د انجونو د ولور څخه د معیشت 

د یوې سرتاتیژی په حیث کار اخيل. 

مونږ دا کار د خپلې لوږې لپاره کوو، د خپلو ماشومانو لپاره یې کوو. په 

غوریان کې ورته دومره اړتیا نه وه لکه څنګه چې دلته ده. ما هغه پریښوده. 

پیدا کړو.  ما هغه ځکه پریښوده چې مجبوره وم. د هغې میړه مونږه 

هغوی دلته راغلل ځکه چې پوهیدل چې مهاجرین دلته دي او په دې هم 

پوهیدل چې زمونږه انجونې هم ارزانه دي. )۳۵ کلنه بې ځایه شوې ښځه، 

هرات والیت(

د کورنیو د مرشانو په رس د یوې لوېې کورنۍ لپاره د عاید د راوړلو فشار 

کوی يش چې کورنی زورزیاتی منځ ته راوړي. بالخصوص کورنی زورزیاتی 

هغه وخت هم منځ ته راځي کله چې بې ځایه شوي د کلو څخه ښاري 

ځایونو کې ځای په ځای کیږي. د ټولنیزو رولونو جوړجاړی کوم چې په 

معمول ډول د بی ځایه کیدنو رسه ملګری وي د ښځو لپاره د خوښې وړ 

ندی، څوک چې ښار ته د راتګ رسه هغه نسبي محافظت او د ګرځیدو 

خپلواکي چې به کيل کې یې لرله د السه ورکوي.

ښځې په معمول ډول خپل رواجی مرسته او د محافظت میکانیزمونه د السه 

ورکوي چې یوه نوی یا نابلده ځای ته لیږدول کیږي. کله چې د یوه خطرناکه 

حالت رسه مخ کیږي لکه جربی واده یا کورنی زورزیاتی، نو ښځې په آساين 

رسه بیروين محافظتي میکانیزمونو ته لکه پولیس یا عدلی سستم الس رسۍ 

نه يش پیدا کولی بغیر د خپلې کورنی لخوا د وهلو او ټکولو د خطر د منلو. د 

بې ځایه شویو ښځو د ډلو څخه چې رسوې شوې دي ۱۹.۳ سلنه یې کونډې 

وې چې د هیواد په کچه ښځې ۲ سلنه جوړوي، دا په دې معنی چې کله 

هم د خطرناکو حاالتو رسه مخ کیږي لکه د واده جوړ جاړی، یا د کوژدې 

ماتول، نو بې ځایه شوې ښځې ډیری وخت د نارینو خپلوانو مالتړ نلری او دا 

حقیقت یې د زورزیاتی مخې ته نورې هم آسیب پذیره کوي. 

دغه السته راوړنې د بې ځایه کیدنې د ښځو پر وړاندې د زورزیاتی د اغیزې 

په ال څیړلو غږ کوي ددې لپاره چې په راتلونکې کې هوښیار اقدامات تررسه 

يش او همدارنګه د معلوماتو د اړخه ددې ستونزو خال ډکه يش. که څه د بې 

ځایه کیدنې په اړه د افغانستان ملی پالیيس د بې ځایه شویو د محافظت 

لپاره الره هواروي، باید د بې ځایه شویو ښځو پر وړاندې د زورزیاتی د 

مخنیوي یو جوړښت هم فراهم کړي. 

کامیل هینیون Camille.hennion@samuelhall.org د سامویل 
 هال په مشوريت کمپنی کې د پروژې چلوونکې ده. 

www.samuelhall.org

 Challenges of )۲۰۱۲( 1. سامویل هال ان آر سی-آی ډی ایم سی-جی آی پی اس
 IDP Protection. Research Study on the protection of internally displaced

 persons in Afghanistan. 
)د داخيل بې ځایه شویو د محافظت ننګونې. څیړنیزه زده کړه د افغانستان د بې ځایه 

 شویو د محافظت په اړه.( 
www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf

 همدارنګه وګوری مجیدی این او هینیون سی )۲۰۱۴( 
 ’Resilience in Displacement? Building the potential of Afghan displaced

 women’, Journal of Internal Displacement. 
)مقاومت په بې ځایه کیدنه کې؟ د افغان بې ځایه شویو میرمنو د پوتانسیل جوړول، د 

داخيل بې ځایه کیدنې جورنال(
http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20

Afghan%20displaced%20women.pdf
 همدارنګه وګوری: 

 ’Afghanistan: Women, Peace, and Security – Review of Key Reports’
)افغانستان: ښځې، امن، او امنیت – د مهمو راپورونو لیدنه( )۲۰۱۰-۲۰۱۳( د ۲۰۱۰ کال 

را پدیخوا د مهمو السته راوړنو راپورونه بالخصوص په افغانستان کې د اوسني امنیتي 
 انتقال په رڼا کې.

 http://tinyurl.com/TLO-women-peace-security-2013
 ۲. د افغان حکومت د ميل خطر او آسیب  پذیری د ارزیابی په اساس 

http://cso.gov.af/en/page/1726
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http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20Afghan%20displaced%20women.pdf
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جنيس زورزیاتی: د نه منلو وړه یوه پدیده
لیدا احمد

د څو لسیزو د جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې ښځو رسه جنيس تېری تررسه 

شوی دی. د برش او د ښځو ميل او نړېوالو ادارو  د راپور په اساس د هر عمر او 

ملیت ښځو او انجونو جنيس تېری تجربه کړی دی: د بیلګې په ډول، جنيس تېری 

)چې  پکې  ډله ییز جنيس تېری هم شامل دی(، فحاشۍ ته اړ ایستل، د انجونو 

اجباري او په کم عمر کې ودول. 

جنيس تېری او  ډله ییز جنيس تېری د وروستیو فوځي عملیاتو په ترڅ کې په هغه 

سستیامتیک ډول د جنګ د اسلحې په بڼه  نه دی  کارول شوی لکه څنګه چې د 

کورنیو جګړو په ترڅ کې په کار وړل شوی و )رسه  له دې،  نننيو اورپکو جنيس 

تېری او ډله ييز جنسی تېری تر رسه کړی دی( خو ځینې نور عنارص هم شتون لري 

چې له امله یې افغاين ښځې او انجوين د یوه لوی خطر رسه مخ دي. که د پخوا خربه 

وکړو نو د جنيس تېري تر رسه کونکي معموآل اورپکي وو او اوس د دې عمل تر 

رسه کونکي هغه کسان دي چې د اورپکۍ تاریخچه لري لکه قومندانان او د هغوی 

شخيص چریکان، د زور خاوندان، پولیس او نور امنیتی ځواکونه او په دې ډله کې 

ملکي افراد هم شامل دي لکه د کورنۍ غړي، خپلوان او ګاونډیان.  

او  راپورونه  ادارو  نورو  د  د برش د حقونو  او  ادارې  د  د څار1  د برش د حقونو 

مصاحبې ښيي چې د غیرت او غچ اخیستنې پدیدې هغه فکتورونه دي چې ښځې 

یې د غټ خطر رسه مخ کړې دي. لیکن په نورو قضیو کې د ښځو رسه جنيس 

تېری ددي لپاره تررسه شوی چې هغوی په غلط وخت کې په غلط ځای کې شتون 

درلوده او یا یې هم کوم غلط کار تررسه کړی و. په ځینو قضیو کې بیا جنيس تېری 

قرباين شوې ته یا د هغې کورنۍ ته د جزا ورکولو په موخه تر رسه شوی. سمیه هغه 

وخت د یوه محيل قومندان د چریکانو لخوا و تښتول شوه کله چې د سواد آموزۍ 

د یوه کورس څخه د کور په لور  روانه وه، هغې رسه د لسو ورځو لپاره جنيس تېری 

تررسه شوی و او دا ځکه چې نوموړي محيل قومندان په خپله سیمه کې مکتب او 

د سواد آموزۍ کورسونه غیر مرشوع بليل وو. 

ډیری ښځې او انجونې د جنيس تېري وروسته کورنۍ ته د رسیديل رشم او عار له 

امله د خپل کور پریښودو ته اړ ایستل کیږي. د بې ځایه کیدو وروسته د مرستې 

د شبکو د نه شتون او محافظت او 

په  لرلو   نه  الرسسی  ته  معیشیت 

صورت کې ډیری قربانیاتې  فحاشۍ 

ته هم اړ ایستل کیږي. 

افغاين ادارې د جنيس 
تېري په شتون کې

د افغانستان اسايس  قانون، البته د پاڼې 

پر مخ، د برش او د ښځو د حقونو کلک 

فقره  قانون،  )اســايس  بریښي  طرفدار 

د  او  منل شوی  په ۱۹۷۷ کې  قانون چې  افغانستان مدين  د  له دې  ۷.۲۲( رسه 

افغانستان جزایي قانون چې په ۱۹۷۶ کې توشیح شوی-کوم چې تر اوسه په ټول 

هیواد کې د ځواک خاوند دي - مبهمه دي، او د ښځو د حقوقو په اړه پکې کايف 

ښکارندوینه نه ده شوې. که څه د افغانستان حکومت یو شمیر نړیوال قراردادونه 

السلیک کړي لکه هغه قرارداد چې د ښځو پر وړاندې هر رنګه تعصب د منځه 

یوړل يش او د نړیوالې ټولنې د امنیت د شوری قرارداد ۱۳۲۵، خو بیا هم ميل 

قوانین په زور کې دي او نيش کولی چې د افغان میرمنو څخه د زور زیايت او 

جنيس تېري مخه ونیيس. 

د پورتني حالت په غربګون کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعاالنو لخوا 

یو قانون چې نوم یې د ښځو پر وړاندې د زور زیايت ختمول وو )EVAW(2 جوړ  

شو چې د ۲۰۰۹ کال د جوالی په شلمه د جمهور رییس کرزي لخوا و منل شو 

په دايس حال کې چې د افغانستان پارملان د اوړي  پر رخصتۍ وتلی و. ستونزې 

هغه وخت را والړې شوې کله چې په ۲۰۱۳ کال کې وغوښتل شول چې EVAW د 

پارملان لخوا تصویب يش ځکه چې ځینو وکیالنو د دې قانون ځینې مادې د رشیعت 

خالف ګڼلې او اوس هم ډیرې ستونزې شتون لري خو حد اقل دغه قانون د جنيس 

زور زیايت او جنيس تېري په اړه ډېرې تیارې روښانه کړې  دي. دا قانون د نورو 

نافذه قوانینو په پرتله د جنيس زور زیايت څخه مشخص او ښکاره تعریف لري چې 

رصاحتآ جنيس  تېري، فحاشۍ ته اړ ایستل، واده ته اړ ایستل، د ماشومانو ودول او 

په  بدو3 کې ورکول یې غیر قانوين ګڼيل. رس بېره پر دې دغه قانون دا هم ښکاره 

کړې چې د دولت مختلف ارګانونه باید کوم ګامونه پورته کړي تر څو د جنيس زور 

زیايت مخه و نیول يش. رسه له دې د هغو ټولو ټولنو په څېر چې جنګ تجربه کوي 

او یا هم په دې وروستیو کې ورباندې جنګ تېر شوی دی ، په افغانستان کې د 

قانون پيل کېدنه ډیره بې ځانه ده  او د ښځو په اصيل ژوند کې به د دغه قانون 

پيل کول اسانه نه وي.  

 لیدا احمد چې برېښنا لیک یې 
lida.ahmad.afg@gmail.com دی په حارض حال کې د جنيس 

زور زیايت په برخه کې د افغانستان ښځو او ماشومانو ته د برش 
دوستانه مرستو د ادارې )HAWCA( رسه د مشاورې په حیث 

www.hawca.org .کار کوي

 1. د برش د حقونو څار )۲۰۱۲( 
 I had to run away: The Imprisonment of Women and Girls for ”Moral

  Crimes“ in Afghanistan 
)زه باید و تښتم: په افغانستان کې د اخالقي جرمونو لپاره د ښځو او انجونو بندي کول. 

www.hrw.org/reports/2012/03/28/i-had-run-away 
http://tinyurl.com/EVAW-text پر لیکه منت په EVAW 2. د

3. هغه رواجی عمل دی چې پکې د یوې شخړې د هوارې لپاره د مقتول کورنۍ ته یوه 
ځوانه جلۍ ورکول کېږي. 
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په کابل کې ښاري بې ځایه شوي ځوانان
نسیم مجیدی

په کابل کې د ښاري بې ځایه شویو ځوانانو )۱۵-۲۴ کلونو پورې( د یوې 

رسوې1 پایلې ښیي چې په کابل کې ښاري بې ځایه شوي ځوانان غواړي 

لوبوي خو هغوی  و  رول  ټولنیز  او  اقتصادی  کورنیو کې  په خپلو  چې 

احساس کوي چې هغوی  ته دا فرصت ندی ورکړل شوی چې خپل توان 

تر السه کړي. د ۲۰۰۰ رسوی شوو څخه یواځې ۵۰ ځوانانو دا ویل چې 

هغوی د راتلونکي لپاره پالنونه لري او دا ډله هغه ځوانان وو چې د 

اروپا څخه راستنانه شوي وو څوک چې په بې ځایه شویو کې یو خاص 

ګروپ جوړوي. 

په لنډ مهال کې په کابل کې ځوان بې ځایه شوي په نا امنه داخيل دندو 

بیامومي.  فرصتونو  کې  دندو  فصيل  په  کې  پاکستان  او  ایران  په  یا  او 

هغوی اقتصادی او ټولنیزې آسیب پذیرۍ لري او د انزوا په حالت کې 

ژوند کوي. ددې پر ځای چې خارج ته مهاجر يش هغوی صرب کوي چې 

و ګوري په افغانستان کې به په راتلونکي کلونو کې څه پیښیږي. دا به 

ادارو ته یو څه وخت ورکړي ترڅو هغوی وکولی يش ددغه ځوانانو په 

تعلیم، مهارتونو، او د مزدورانو په بازار کې ددوی د ځای پر ځای کیدلو 

یو  لپاره هم  میرمنو  بې ځایه شویو ځوانو  د  بالخصوص  او  ولري  اغیز 

څه راپېدا کړي. 

دا مهال د افغانستان حکومت او ملی او نړیوالې ادارې د ځوانانو له 

اساس،  پر  څیړنې  د  زمونږه  جوړوي.  نه  پروګرامونه  محسوس  اړخه 

مونږ به د ګاونډ پر اساس د ځوانانو محسوس پروګرامونه پیشنهاد کړو 

چې دا به ځوان افغان بې ځایه شوي په خپلو کورونو کې تکړه کړي 

)بالخصوص هغه ځوانې میرمنې چې په خپلو کورونو کې د عاید السته 

راوړلو فعالیتونو ته اړتیا لري( او په خپلو ټولنو کې چرته چې هغوی له 

پامه غورځول شوي دي او یوه قوي شبکه او استازیتوب نلري. 

دخیلې ډلې باید د فرصت ددغې کړکی څخه کار واخيل تر څو الف( 

ځایو  بې  ځوان  ښځینه  او  نارینه  د  چې  کړي  جوړ  پروګرامونه  روزنیز 

شویو د اړتیاو په لور سوق شوي وي چې په کې به د ګاونډ په کچه د 

مهارتونو د لوړوايل پروګرامونه شامل وي او ب( په کابل کې د ځوانانو 

مرکزونه پرانیځي چرته چې ځوانان کوی يش د یو بل رسه اړیکه وسايت او 

د مشورې غوښتونکي يش او چرته چې این جی او ګانې په آسانۍ رسه 

کوی يش روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي.

نسیم مجیدی چې بریښنا لیک یې 
nassim.majidi@samuelhall.org دی د سامویل هال مرش 

دی. www.samuelhall.org او په Sciences Po, Paris کې 
دوکتورا ته کاندید دی. 

1. په کابل ښار کې ښاري بې ځایه شوي ځوانان، هغه څیړنه چې د سامویل هال لخوا په 
افغانستان کې پر مخ وړل کیږي. په ۲۰۱۴ کال کې به یې راپور راځي. 

 همدارنګه سامویل هال مشورتی کمپنی )۲۰۱۳( 
 Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the

 Afghan Youth, commissioned by Afghan Deputy Ministy of Youth Affair,
 UNDP, UNFPA and UNICEF 

)د افغانستان راتلونکی په انتقال کې: د افغان ځوانانو یو مشارکتي ارزیابی چې د 
ځوانانو د چارو د معینیت، یو این ډی پی، یو این ایف پی ای او یونیسف لخوا تررسه 

کیږي 
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013

بې رسپرسته افغان ماشومان: آیا بیا په منډه دي؟

زه ناکامه شوم خو بیا هم غواړم بهر ته الړ شم. زه دې ته اړتیا لرم 
چې خپل هدف ځای ته ورسیږم ځکه چې دلته په افغانستان کې 

کار او تعلیم نشته. )امینی، عمر ۱۷، ننګرهار(

ډیری افغان واړه چې غرب ته د افغانستان څخه خوځیديل وو خو 
بیا په زوره بیرته رالیږل شوي وو اوس هم د هغو ننګونو با وجود 
چې د خپلو سفرونو په ترڅ کې وررسه مخامخ شوي وو غواړي بیا 
لپاره عادي  او بیرته رالیږل د هغو ځوانانو  غرب ته الړ يش. نیول 
چې  هغه  او  کړي،  تررسه  مهاجرت  رسپرسته  بې  غواړي  چې  دی 
ادا کولو د ستونزو  بیرته راستانه کیږي د لومړين سفر د پورونو د 
رسه مخ کیږي. په ټولنه کې بیرته ځای پر ځای کیدل کیدای يش په 
له  ناکامیدو  د  په کې  او  د مرفولو  ددومره مصارفو  باندې  دوی 
امله ناشونی يش. هغې ټولنې چې بې رسپرسته مهاجرته یو وخت 

تشویقوه اوس د هم هغه بې رسپرسته مهاجر ماشوم هلې ځلې 
کمې شمیري.

ماشومان  واړه  څخه  تاسو  له  چې  راکوي  تعنه  ته  مونږه  هغوی 
خپلو هدفونو ته ورسیدل او تاسې ونه شو. هغوی فکر کوي چې دا 
آسانه چې بې رسپرسته سفر ويش. هغوی د ستونزو او ګواښونو نه 

خرب نه دي. )غالم، عمر ۱۸، ننګرهار(

به آسانه  په دې فکر کې دي چې دویمه هله ځله  ډیری ځوانان 
وي او ددې کار کولو ته متعهد هم دي، د یوه ښه کار د پیدا کولو 
غوندې  تعلیم  د  او  اخستل  خوند  څخه  خپلواکی  نسبي  د  هیله، 
تسهیالتو ته الس رسۍ هغه ستونزې تتوي چې دوی پوهیږي چې 

وررسه مخامخ کیږي به. 

mailto:nassim.majidi@samuelhall.org
http://www.samuelhall.org
http://tinyurl.com/SamuelHall-Afghan-youth-2013
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د بې ځایه شویو ځوانو ښځو او انجونو لپاره ښاري حقیقتونه
ډان ټایلر او سوسانی شمیدل

د بې ځایه شویو وګړو مخ پر زياتېدونکی تعداد د افغانستان په ښاري مرکزونو کې په غیر رسمي میشت ځایونو 
کې ژوند کوي خو دا چې بې ځایه شوې ښځې او انجونې په داسې مساکنو کې د کومو الرو آسیب پذیره دي تر 

اوسه نه معلوم شوي او نه هم بیان شوي دي. 

انجونې  او  ښاري ښځې  مني چې  نظریه  دا  به  آندونه  عام 
به د بې ځایه کیدنې نه مخکې د هغوی د کلیوال ځای په 
پرتله به خدمتونو او ټولنیز فرصتونو ته ډیر الس رسۍ لري، 
کړې  زده  د  کې  مرکزونو  ښاري  مهمو  په  چې  امله  دې  له 
ضد  خربې  پورتنۍ  د  څیړنې  نوې  خو  دي.  ډیر  خدمتونه 
الس ته راوړی1. په نوموړې څیړنه کې دا ښکاره شوه چې 
د کابل، کندهار او ننګرهار په ښاري مساکنو کې بې ځایه 
تعلیم،  د  پرتله  په  نارینو  د  انجونې  او  ښځې  ځوانې  شوې 
صحت او کاریابی له پلوه د ډیرو ستونزو رسه مخې دي. د 
ټولو څخه مهم د هغوی د ټولنیز ارزښت او خپلواکی د السه 

ورکول او په انزوا کې پاتې کیدل وو. 

د بې ځایه شویو ځوانو ښځو او انجونو رسه ټولې مصاحبې 
وې.  شوې  تررسه  لخوا  انجونو  او  ښځو  د  سیمې  نيژدې  د 
د  د مرشانو څخه  مساکنو  غیر رسمي  د  کې  لومړي رس  په 
پړاو کې  په دویم  او  اخستل شوې وه  اجازه  لپاره  مصاحبو 
نارینو غړو څخه اجازه واخستل شوه تر څو د  د کورنیو د 

هغوی د ښځو او انجونو رسه مصاحبې تر رسه يش. 

انزوا او ګوښه کول: بې ځایه شوې ځوانې ښځې او انجونې 
معلومآ یواځې ساتل کیږي او د کور څخه بیرون ګرځیدو ته 
هم نه پریښودل کیږي، دا کار تعلیم، صحت او د معیشت 
په  مصاحبو  د  محدودوي.  رسی  د هغوی الس  ته  فرصتونو 
چې  وویل  سلنې   ۴۰ یواځې  ورکونکو  ځواب  د  کې  جریان 
ښځو او انجونو ته اجازه ورکول کیږي چې د کور څخه بهر 
دریمې  ورکونکو  ځواب  د  ووځي.  لپاره  لیدلو  د  ملګرو  د 
برخې وویل چې ښځې د وتلو لپاره اړې دي چې د ځان رسه 
یو نارینه ولري. محدود خوځښت د ښځو الس رسی تعلیم 
او د معیشت فرصتونو ته هم محدودوي. کلتوري خنډونه 

د پورتنې ګوښه کولو او انزوا تر شا مهم فکتورونه دي چې 
ارزښتونه  کارانه  محافظه  کې  مساکنو  رسمي  غیر  ښاري  په 

اښګل شوي دي.

“مونږ د بهر د نړی پسې ډیر خفه شوي یو او دلته د بندیانو 
په څیر احساس کوو. زندان خو ښه دی لږ تر لږه خواړه 

خو په کې ښه پیدا کیږي.” )څلورویشت کلنه ښځه(

شبکې بايلل: دا چې ښځو ته د خپلو کورونو څخه بهر ته د 
وتلو اجازه نه ورکول کیږي، هغوی د نورو څخه مرسته هم 
ناتوانیو  خپلو هغه  د  معلومآ  ځوانو ښځو  غوښتلی.  نه يش 
خپلې  کولی  شوای  نه  یې  امله  له  چې  کولې  ګیلې  څخه 
ستونزې د ګاونډ او د ټولنې د نورو ښځو رسه رشیکې کړي 
ټولنه کې شبکې جوړې  په  یا هم د غیر رسمي مساکنو  او 
ته د ګاونډ څخه د شړلو  کړي. ګاونډیانو هم ځینو کورنیو 
ټولنې  د  چې  وغــواړي  څوک  چرته  که  ورکــړي  اخطارونه 
ټولنیز نارم تر پښو الندې کړي او انجونو ته خپلواکي ورکړي 

)چې په کې تعلیم هم شامل دی(. 

د  ته  مونږ  چرته  که  کوو.  نه  هم  هیڅ  مونږه  ورځ  “ټوله 
مونږ  نو  شی  راکړل  اجازه  معرفی  د  نورو رسه  د  او  تعلیم 
کوی شو چې په کلتوري او سیايس ډګرونوکې کار وکړو.....
یواځینی کار چې مونږ یې کوو هغه د ګاونډ د خیمو څخه 
د انجونو راټولیدل او د خپل اوسني ژوند څخه ګیلې دي او 

نور هیڅ هم نشته.” )پنځه ویشت کلنه ښځه(

یو  امله  له  حالت  اوسني  خپل  د  پریشاين:  او  افردګي 
افردګی  د  انجونې  او  ښځې  ځوانې  شوې  ځایه  بې  شمیر 
د ناروغی ښکار ګرځیدلې دي او اکرث وخت وایي چې مرګ 

دا د یو این ایچ سی آر او د افغانستان د څیړنې او 
ارزیابی  د واحد )AREU( لخوا د تررسه شوې څیړنې یو 
څو موندنې وې چې د ۲۰۱4 کال په نیامیي کې به خپرې 
يش: وګورئ www.areu.org.af د ال ډیرو معلوماتو لپاره 

د جینیفر الین بګاپورو رسه چې د AREU مرشه محققه 
ده jennefer@areu.org.af چي په راپور کې یې د صوفیه 

sofya.shahab@gmail.com شهاب رسه کار کړی

http://www.areu.org.af
mailto:jennefer@areu.org.af
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ددوی د اوسني حالت څخه ښه دی. ځینو بې ځایه شویو 
یې  ویلې  او  دی  کړی  یاد  شتون  نه  د  روغتونونو  ذهنی  د 
او رواين  نشته چې ذهني  اداره  یا  او  دي چې هیڅ شخص 

ناروغان دې ورته مراجعه وکړي. 

د مرستې نښه کول
ډیری ځوانو ښځو او انجونو د خپل اوسني حالت او دهغه 
لرل  کې  ځایونو  اصيل  خپل  په  دوی  چې  ترمنځه  راحتونو 
باندې د رشم احساس کوه. دا احساس د ظلم، د  پرتلې  په 
فرصتونو د نه شتون او د الچارۍ احساس دی. ډیری ځوانو 
ښځو ویل چې مرسته نه ورسیږي نو ددې مصاحبو څه ګټه 
ویل چې  میرمنو  ځوانو  ځایه شوو  بې  د  کندهار  د  او  ده، 
کله مرسته رايش نو د نارینو لخوا رواړل کیږي او نارینو ته 

ورکول کیږي 

آسیب  د  ښځو  او  انجونو  ځوانو  د  کې  مساکنو  ښاري  په 
پذیریو د ښه بیان لپاره مونږ دا وړاندیز کوو چې د بې ځایه 
ولري  برخه  یوه  روغتیا  ذهني  د  باید  ارزیابۍ  ټول  شویو 
ونیول  الندې  درملنې  د  باید  ناروغان  ذهنی  شدیده  )چې 
يش(. غیر مسلکي برشدوستانه کارکونکي چې په کې محيل 
ونیول يش  روزنې الندې  د  باید  کونکي هم شامل دي،  کار 
تر څو د ذهني ناروغیو ستونزې په نښه کړي او په دې پوه 
يش چې د ذهنی ناروغیو ستونزې څنګه راجع کړي. د جندر 
تحلیل باید په ارزیابیو او د غربګون په سرتاتیژیو کې شامل 
باید د مرستې ځانګړې  لپاره  انجونو  او  او د ښځو  کړل يش 

د رواين مرستې  په کې  نظر کې ونیول يش چې  په  کڅوړې 
خدمتونو  عادي  د  او  مرسته  ټولنې  او  کورنی  د  خدمتونه، 

رسول شامل وي. 

برشدوستانه فعاالن باید د رسمي او غیر رسمي زده کړو د 
کې  په رس  جریان  د  کیدنې  ځایه  بې  د  چارې  الرې  رسولو 
مسلکي  دننه  کې  کور  په  ډول،  په  بیلګې  د  کړي،  نښه  په 
په ښاري ځایونو کې  او  فعالیتونه.  او د معیشت  زده کړې 
کوم  ډیر يش  باید  مدافعت  او  غږي  هم  شویو  ځایه  بې  د 
د  هغوی  د  جوړولو،  سوانحو  د  شویو  ځایه  بې  ددغو  چې 
کولو  تاسیس  میکانیزم  د  د غربګون  او  کولو  نښه  رضوریاتو 

ته اړتیا لري. 

ډان ټایلر dan.tyler@nrc.no د ناروې د پناه غوښتونکو په 
 قونسل کې د سیمیز محافظت او مدافعت مشاوره ده 
 www.nrc.no. سوسانی شامیدل چې بریښنا لیک یې 

 susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org دی د  

 The Liaison Office رشیکه جوړونکې او مشاوره دی. 
www.tloafghanistan.org

1. په افغانستان کې د ځوانو بې ځایه شویو په اړه د ناروې د پناه غوښتونکو د قونسل 
او د الیزن د دفرت راپور به د ۲۰۱۴ په نیاميي کې خپور يش. 

له يب ځایه شویو ځوانو ښخو او نجونو رسه ټولې مرکې د شاوخوا سیمي ښځو/نجونو 
لخوا تررسه شوي وي. لومړی د مرشانو لخوا اجازه اخیستل شوي وه چې د هغوی په غیر 

رسمي استوګنځیو کې مرکژ تررسه يش، او ورپيس د کورنۍ له نارینه غړیو څخه اجازه 
اخیستل شوي وه چې د هغوی په کورنۍ کې له ښځو/نجونو رسه خربې ويش.

اوس هم د ګواښ الندې: په ښاري افغانستان کې جربي ویستل 
کارولین هوارډ او جیلینا مدزاریویک

د افغانانو د بې ځایه شویو لویه شمیره د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره د محافظت او ښاري پراختیا ننګونې 
والړوي.

د جګــړو لــه املــه کابــو ۶۳۰۰۰۰ افغانــان د هیــواد دننــه بــې 
ځایــه شــوي دي پــه داســې حــال کــې چــې هیــواد اوس هــم 
۵.۷ ملیونــو راســتانه شــوو کډوالــو د ځــای پــه ځــای کیــدو د 
ــه  ــان پ ــورې افغان ــرش ســلنې پ ــر دی ســتونزې رسه مــخ دی. ت
ــو  ــې د مهم ــرثه ی ــې اک ــت دي چ ــې میش ــتوګنو ک ــاري اس ښ
ــر رســمي اســتوګنو  ــه غی ــا هــم شــاوخوا پ ــه او ی ښــارونو دنن
کــې میشــت دي1. د چټــګ ښــاري کیــدو الملونه عبــارت دي د 
کډوالــو د راســتنیدو، د هغــو بــې ځایــه شــویو رارســیدل چــې 

د جګــړې او طبیعــي افــت لــه املــه بــې ځایــه شــوي دي او د 
کلــو څخــه اقتصــادي مهاجــرت. لکــه څنګــه چــې افغانســتان 
ــا معلومــې راتلونکــې رسه مــخ دی، نــو د بــې ځایــه  د یــوه ن
شــویو او د کډوالــو د راســتنیدونکو لپــاره دوامــدارې حــل الرې 
د کورونــو پــه ویــش پــورې تــړاو لــري چــې پــه کــې د ملکیــت 
امنیــت هــم شــامل دی. د کورونــو د ګزینــو د لــږوايل لــه کبلــه 
ښــاري بــې ځایــه شــوي او راســتنیدوکي پــه عامــه او شــخيص 
ــوي.  ــه اچ ــه خیټ ــه پرت ــازې ن ــمې اج ــې رس ــو د کوم ملکیتون
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http://www.nrc.no
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http://www.tloafghanistan.org
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دا کار هغــوی د بــې کیفیتــه ژوندانــه د حالتونــو او د جــربي 
ویســتو د ثابــت خطــر رسه مــخ کــوي ځکــه چــې د ځمکــې 
مالــکان او دولــت غــواړي چــې پــه دغــه ســیمو کــې کورونــه 

یــا دفرتونــه او ســړکونه جــوړ کــړي. 

د نــاروې د کــډوال کونســل  )NRC(او د هغــې د داخــيل بــې 
ــارونو د  ــو ښ ــرت )IDMC( د هغ ــې دف ــې د څارن ــه کیدن ځای
شــاوخوا او دننــه څخــه چــې د نــاروې د کډوالــو کونســل پــه 
ــديل چــې  ــي لی ــري د جــربي ویســتلو ۱۶ قضی ــه ل کــې دفرتون
دغــه مرکزونــه پــه کابــل، هــرات، جــالل آبــاد، مــزار رشیــف، 
ــي )چــې د ۲۰۱۰  ــه دي2. دغــه قضی ــراه کــې پرات ــه او ف میمن
کال د نومــرب او د ۲۰۱۳ کال د جــون تــر مینــځ ثبت شــوې دي( 
ــه اړه وې چــې  ــتنیدونکو پ ــه شــویو او راس ــې ځای ــو ب د هغ
شــخيص او عامــه ځمکــې یــې د کومــې اجــازې پرتــه او د کــوم 

عــريف ســند نــه پرتــه غصــب کــړې وې. 

د محافظت خالوې او د پالیسۍ خطاوې
ــۍ )چــې ۵۷۴۰۰  ــې ۹۶۰۰ کورن ــې ټول ــه ک ــه ټولن ــې پ  د منون
افــراد وو(اټــکل شــوی وو چــې ټولــې اغیزمنــې شــوې وې خــو 
ــني او  ــوې. اوس ــکار ش ــتلو ښ ــربي ویس ــا د ج ــۍ بی ۵۵۷ کورن
پخــواين ټــول بــې ځایــه شــوي د ګــواښ النــدې دي. د ویســتلو 
پــه ټولــو پړاوونــو کــې د محافظــت خــالوې شــتون لــري چــې 

پــه کــې النــدې شــیان شــامل دي: 

د مشورې اخستلو او ګډون د حقونو د نظره غورځول ■

د اطالع ورکولو غیر مناسبه وخت او پروسیجرونه ■

د قانــوين موثــره بدیــل نــه شــتون دا چــې دا ویســتل شــوي د  ■
خپلــو کورونــو کــوم قانــوين ســند لــري کــه نــه

د ټولــو څخــه پورتــه، د ویســتلو نــه وروســته د بــې کــورۍ او  ■
آســیب پذیــرۍ د مخنیــوې لپــاره د بــل چرتــه ځــای پــه ځــای 

کیــدو کومــه برنامــه شــتون نلــري

د کــور او ملکیــت پــر وړانــدې د مداخلــې پــه اړه د اســايس 
ــې  ــم، قضی ــې ه ــورت ک ــه ص ــتون پ ــو د ش ــون د ضانتون قان
ښــکاره کــوي چــې پــه مــيل قانــون کــې ډیــرې تشــې شــتون 
لــري. افغانســتان د نړیوالــو معیارونــو رسه تړلــی دی کــوم چې 
وايــي چــې افغانســتان بایــد د جــربي ویســتلو څخــه ځــان و 
ــزو،  ــړي. ډ ټولنی ــازات ک ــوي مج ــې ک ــې چ ــوک ی ــايت او څ س
کلتــوري او اقتصــادي حقونــو پــه اړه د نړیــوال پیــامن د یــوې 

خــوا پــه حیــث، 3 افغانســتان بایــد تضمیــن وکــړي چــې ټــول 
ــو د حــق د اســايس برخــو څخــه  ــو لرودل وګــړي یــې د کورون
ــامل  ــت هــم ش برخمــن وي چــې پــه کــې د ملکیــت امنی
ــوين  ــه قان ــې ورت ــل ک ــتلو مقاب ــربي ویس ــې د ج ــوم چ دی ک
محافظــت ورکــوي. د مــدين او ســیايس حقونــو پــه اړه د 
ــواد اړ دی  ــث، 4 دا هی ــه حی ــوا پ ــوې خ ــوال پیــامن د ی نړی
ــالف د  ــو خ ــې د مداخالت ــد ک ــورين ژون ــخيص او ک ــې د ش چ
وګــړو د خصوصیاتــو حــق تــه احــرتام وکــړي چــې پــه کــې کــور 
هــم شــامل دی چــې پــروا نکــوي چــې قانــوين دی کــه نــه. د 
ښــځو پــر وړانــدې د تعصــب د لــه مینځــه وړلــو میثــاق5، او 
د ماشــوم د حقونــو میثــاق6 )چــې افغانســتان یــې غــړی دی( 
ورتــه مســولیتونه پــه ګوتــه کــوي چــې ښــځې او ماشــومان د 

جــربي ویســتلو اصــيل اغیزمــن کســان دي. 

ــې  ــې د ځمک ــی دی چ ــه دې معن ــت پ ــدو رسع ــاري کی د ښ
ــه د  ــړې توګ ــه ځانګ ــه رايش پ ــځ ت ــټمونه دې مین ــوي سس ن
غیــرو رســمي اســتوګنو قانــوين کــول چــې حکومــت ورتــه تــر 
اوســه د شــک پــه ســرتګه ګــوري. دا حالــت د بــې ځایــه شــویو 
لپــاره د ښــاروالۍ او والیتــي چارواکــو لخــوا ددوی د ځــای د 
انتخــاب د حــق د نــه پیژندلــو لــه کبلــه نــور هــم شــدید شــوی 
دی. بــې ځایــه شــوي نــه غــواړي چــې د هغــو ښــارونو څخــه 
ــم  ــا ه ــو بی ــت دي خ ــې اوس میش ــه ک ــې دوی پ ــي چ ووځ
پالیــيس جوړونکــي وایــي چــې ددوی بیرتــه ســتنیدل یواځینــی 
اوږد مهالــه د حــل الره ده. د هغــو بــې ځایــه شــویو او 
راســتنیدونکو لپــاره چــې د جــربي ویســتلو د پایلــې رسه مــخ 
کیــږي پــه بــل ځــای کــې د ځــای پــه ځــای کیــدو یواځینــۍ 
ــرح ده  ــش ط ــې د وی ــت د ۲۰۰۵ کال د ځمک ــزه د دول ټاکنی
خــو څیړونکــو بیــا دغــو ســاحو تــه د دوامــداره ځــای پــه ځــای 
کیــدو پــه اړه کــوم د پــام وړ شــواهد نــدي الســته راوړي چــې 
ددغــې پــروژې د ناکامــۍ الملونــه د بــې کاره ځــای خوښــول، 
ــه دي.  ــوړ قیمتون ــط، او د ځمکــو ل ــدو ســخت رشای د داخلی

ښــاروايل  د  همدارنګــه  ایجنســیانې  کلیــدي  حکومــت  د 
ــاره  ــه شــویو لپ ــې ځای چارواکــي داســې فکــر کــوي چــې د ب
ــه  ــو او بیرت ــو مســولیت یواځــې د کډوال د حــل الرو د موندل
راســتنیدونکو د وزارت دی. نــو ځکــه د بــې ځایــه شــویو اوږد 
ــه ســمه توګــه  ــه پ ــت دنن ــه د دول ــه ځوابون ــاوو ت ــه اړتی مهال
نــدي همغــږې شــوي. خــو زیــرۍ دادی چــې د چارواکــو رویــه 
بدلــون مومــي. پــه ۲۰۱۲ کال کــې د افغانســتان د محافظــت د 
کلســټر د کورونــو او ملکیــت کاري ځــواک د جــربي ویســتلو7 
ــه ۵ او د  ــوي طــرز العملون ــال د رضر رســیدلو د مخنی ــر مه پ
بــې ځایــه شــویو مــيل پالیــيس وړانــدې کــړه چــې د ۲۰۱۳ کال 
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ــل شــوه. د  ــې لخــوا ومن ــه نومــرب کــې د افغانســتان د کابین پ
بــې ځایــه شــویو پالیــيس: 

پــه ښــاري ســیمو کــې د بــې ځایــه شــویو او راســتنیدونکو د  ■
مناســبه کــور د درلودلــو حــق پــه رســمیت پیــژين

د ملکیــت د امنیــت او د جــربي ویســتلو پــه اړه دقیــق  ■
ــري ــن ل قوانی

د غیر رسمي استوګنو وده په رسمیت پیژين ■

د اســايس قانــون پــه اســاس د بــې ځایــه شــویو هغــه حــق  ■
چــې د افغانســتان پــه هــر ځــای کــې اوســیدی يش پــه 

ــژين ــمیت پی رس

ــي  ■ ــاروايل چارواک ــي، او د ښ ــيل، والیت ــې م ــي چ ــم من دا ه
مســولیت لــري چــې تضمیــن وکــړي چــې پــه غیــرو رســمي 
ــډوال  ــوي او ک ــه ش ــې ځای ــې ب ــیمو ک ــورو س ــتوګنو او ن اس
ــخ.  ــدي م ــواښ رسه ن ــتلو د ګ ــربي ویس ــتنیدونکي د ج راس

د غیــر رســمي اســتوګنو د ودې پــه اړه د دولــت د ۲۰۱۳ 
کال مســوده شــوې پالیــيس هــم د جــربي ویســتلو د مخنیــوي 
حکــم کــوي چــې پــه کــې نــوي قوانیــن هــم شــامل دي. خــو 
د ۲۰۱۴ کال تــر مــارچ پــورې هــم ددې پالیســۍ تســلیمول د 

ــی وو.  ــه ځنډیدل ــې ت افغانســتان کابین

وړاندیزونه
کــه چیرتــه شــخيص او دولتــي ځمکــې د اجــازې پرتــه اشــغال 
شــوي وي نــو جــربي ویســتل حتمــي نــدي. د افغانســتان 

ــې:  ــتې رسه اړ دی چ ــې مرس ــت د نړیوال حکوم

ــاره او د  ■ ــو لپ ــيل کول ــۍ د عم ــویو د پالیس ــه ش ــې ځای د ب
ــه شــویو د  ــې ځای ــو، ځمکــې او ملکیــت د اړخــه د ب کورون
اړتیــاوو د ســوانحو د جوړولــو او پــه مــيل او والیتــي ســطحه 
د دوامــداره حــل الرو لپــاره د پالنونــو د الرې چټــک ګامونــه 

واخــيل. 

ــه  ■ ــې ځای ــتنیدونکو او ب ــه راس ــو، د بیرت ــې وزل ــاري ب . د ښ
شــویو د جــربي ویســتلو د مخنیــوي او مجــازات کولــو لپــاره 
بشــپړ او اغیزمــن قوانیــن، پالیســۍ، او پالنونــه معــريف کــړي: 
ــیمو  ــاري س ــه ښ ــړي چــې پ ــانه ک ــد روښ ــه پالیســۍ بای دغ
ــه شــوي  ــې ځای ــه ب ــي او شــخيص ځمکــو پرات ــر دولت کــې پ

ــتل يش او د  ــیجرونو د الرې وویس ــو او پروس ــو حاالت د کوم
دغــو ویســتلو اړتیــا، او قانونیــت دې هــم بیــان يش چــې پــه 
ــول ترڅــو فشــار وارد يش هــم شــامل دی.  ــو وران کــې د کورون

ټولنــو  ■ اغیزمنــو  د  ګــډه  پــه  رسه  ادارو  برشدوســتانه  د 
مشــارکت او مشــوره غوښــتنه بایــد نهــادي يش: ټــول اغیزمــن 
افــراد چــې پــه کــې ښــځې او زاړه شــامل دي د ویســتلو پــه 
ټولــو پړاونــو کــې بایــد بــا خــرب وســاتل يش. کلــه چــې خلــک 
ــر  ــو ویســتل دې ت ــړي ن ــږ وک د ویســتلو د اطــالع خــالف غ
هغــه وختــه وځنډیــږي تــر څــو دولــت خپلــه پریکــړه د رسه 

وګــوري.

پذیــره  ■ آســیب  هغــو  د 
شــویو،  ځایــه  بــې  ښــاري 
نــورو  او  راســتنیدونکو 
ــې  ــور او ځمک ــې ک ــاره چ لپ
ــوين الس رســۍ  ــوم قان ــه ک ت
ــت  ــې او ملکی ــري د ځمک نل
الرې  ورکولــو  د  امنیــت  د 
چــارې معــريف کــړي:د ریــس 
جمهــور ۱۰۴ تقنینــي فرمــان 
بایــد د رسه وکتــل يش تــر 
څــو د مســتفدینو اړتیــاوې 
ــان يش چــې مترکــز  ســمې بی
بــه یــې د مناســب ځــای پــر 
ټاکلــو، د ځمکــې د فیــس پــر 
ــو وي، او د  ــا ورکول ــو ی کمول
هغــو بــې ځایــه شــویو او 
راســتنیدونکو د قبــول معیــار 
کــړي  منونکــی  هــم  نــور 
ــه  ــت څخ ــل والی ــې د خپ چ
بیــرون ژونــد کــوي. پــه عیــن 
جــربي  بایــد  کــې  وخــت 
او  يش  ځنــډول  و  ویســتل 
وررسه د غیــر رســمي ســیمو 
د ارتولــو پروګرامونــه هــم 
ــدا  ــو هم ــر څ ــر الره يش ت پ

اســتوګنې قانــوين يش.

د غیــر رســمي اســتوګنو د  ■
ودې پــه اړه بایــد جــوړه 

په کابل کې د بې ځایه شویو کمپ
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شــوې پالیســی ومنــل يش او د عمــيل کولــو پــه الره کــې يــې 
ګامونــه واخســتل يش. 

نړیوال برشدوستانه او پراختیایي فعاالن او ډونران باید: 

د بــې ځایــه شــویو دپالیســۍ پــه عمــيل کولــو کــې دې  ■
ــې  ــې د ب ــه ک ــې پ ــړي چ ــه ورک ــا دې پانګ ــړي ی ــته وک مرس
ــه موخــه د  ــاو د ال پوهــاوي پ ــې د ځانګــړو اړتی ــه کیدن ځای
ــامل دي ــه ش ــو فعالیتون ــوانحو د راټولول ــویو د س ــه ش ــې ځای ب

■ -۲۰۱۵ د  ټولنــې  نړیوالــې  د  چــې  يش  تضمیــن  بایــد 
ــویو او  ــه ش ــې ځای ــت ب ــتې جوړښ ــي مرس ۲۰۱۹ د پراختیاي
راســتنیدونکو تــه د دوامــداره حــل الرو پــر لټــون متمرکز دی 
چــې پــه کــې د ټولنیــزو پروګرامونــو د الرې پــه ښــاري ســیمو 
ــامل دی.  ــدل ش ــق د پیژن ــه ددوی د ح ــو ت ــبو کورون ــې مناس ک

د یــوې نښــتې نــه وروســته د را پیــدا شــوې بــې ځایــه کیدنــې  ■
ــرنال  ــکرتر ج ــې د س ــې ټولن ــه د نړیوال ــه موخ ــو پ د ختمول
جوړښــت عمــيل يش چــې بــې ځایــه شــوي او راســتنیدونکي 

پــه یــوه کچــه بیانــوي

په کابل کې د بې ځایه شویو کمپ
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د ګواښونو د نښو څخه پند اخستل: د افغانستان لپاره ال نورې بې ځایه کیدنې 

اټکل شوې دي
سوساين شامیدل

په افغانستان کې د بې ځایه کیدنې د یوې نوې څپې د واقع کیدو لپاره اوس مهال ډیر شواهد شتون لري. د 
ګواښونو دا ابتدايي نښې بابیزه ګڼل او کوم کار نه کول به په دې معنی وي چې په راتلونکي کې به یې په لوړ 

قیمت جربان تررسه کیږي، هم په مايل توګه او هم په انساين.

د طالبانــو د رژیــم د راپرځیــدو نــه څــه زیــاد یو لســیزه 
ــه افغانســتان کــې د بــې کچــې نړیوالــې  وروســته او پ
ــول شــواهد  ــي او نظامــي مداخلــې رسه رسه ټ پراختیاي
دا ښــکاره کــوي چــې مونــږ بــه د بــې ځایــه کیدنــې یــو 
بــل ناوریــن تجربــه کــړو. خــو دا ځــل بــه یــې فــرق دا 
وي چــې داخــيل بــې ځایــه کیدنــه بــه پــر خارجــي بــې 
ــو  ــر ټول ــتو ت ــاه اخس ــره وي او د پن ــې ډی ــه کیدن ځای
ــټ  ــور غ ــب ن ــه ترتی ــل وي او پ ــه کاب ــه ب ــه ګزین لوی
ــامل د  ــې د احت ــه کیدن ــې ځای ــه. د راتلونکــي ب والیتون
ــه شــته  ــری فکتورون ــې ډی ــه وخــت ک ــو پ ــايب کول ارزی

چــې بایــد پــه نظــر کــې ونیــول يش:

خوځښــت د افغانانــو لپــاره د مبــارزې یــوه مهمــه 
ســرتاتیژي: پــه څلــورو افغانانــو کــې دریــو یــې حتمــن 

ــه  ــې ځای ــې جــربي ب ــوه وخــت ک ــه ی ــد پ ــل ژون د خپ
ــو  ــو څ ــا څ ــې بی ــرو ی ــړې ده او ډی ــه ک ــه تجرب کیدن
ــو  ــه کــړې )هــم داخــيل او هــم خارجــي(. ن واره تجرب
ځکــه ډیــری افغانــان اوس د خپــل هیــواد رسه دومــره 
ــې  ــږده چ ــرې پری ــو ل ــري دا خ ــې نل ــې اړیک ځواکمن
خپلــې  ځمکــې او معیشــتونه   ټینګولــی نــيش تــه 
کیدلــو پاتــې وطــن پــه هــم یــې . دا چــې مخکــې هــم 
ــا تکــراروي  ــه دا کار بی بــې ځایــه شــوي دي، هغــوی ب
کــه چرتــه حالــت پــرې ســخت يش. د خوځښــت د 
ــل کــې د هغــوی مقاومــت کــم دی  ــه مقاب وسوســې پ
ــه  ــړي او چرت ــري چــې څــه وک ــه ل او هغــو ددې تجرب
الړ يش او یــا لــږ تــر لــږه دا چــې څنګــه خپلــې ګزینــې 

ــيل.  وت

د همــږي پــه میکانیزونــو کــې چــې داخــيل بــې ځایــه کیدنــه  ■
بیانــوي د نړیوالــو پراختیايــي او برشدوســتانه فعاالنــو ونــډه 

تشــویق کــړي تــر څــو یــوه بشــپړه تــګ الره تضمیــن يش

ــر  ■ ــړي ت ــه وده ورک ــت ت ــو ظرفی ــت د فعاالن ــد د محافظ بای
ــواد کــې د  ــه هی ــه وکــړي او پ څــو هغــوی د مخنیــوي څارن

ــړي. ــور ورک ــه اړه راپ ــو ویســتلو پ ــررسه کیدونک ت

د جــربي ویســتلو او د ټولــو دخیلــو ډلــو لپــاره د عمــيل  ■
ــا او  ــت د ارتق ــه اړه د ظرفی ــو پ ــوين معیارون ــو قان کیدونک
ــه  ــداره توګ ــه دوام ــد پ ــه بای ــدو فعالیتون ــاوي د لوړی د پوه

متویــل يش. 
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ــان د  ــا پــه خوځښــت کــې: ډیــری افغان خلــک یــو ځــل بی
تیښــتې ســرتاتیژي د ځانــه رسه لــري- یــا یــې هــم وربانــدې 
فکــر کړیــوي – چــې کلــه یــې وخــت رايش نــو عمــل پــرې 
وکــړي. شــتمنو خــو اوس مهــال دوبــی تــه د خپلــو کورنیــو 
لیــږل پیــل کــړي هــم دي، نــور خلــک بیــا پــه بهــر کــې د 
ــا هــم  ــه لټــه کــې دي او ی ــو پ ــا زده کــړې د فرصتون کار ی
پــه غــرب کــې د خپلــو خپلوانــو رسه یوځــای يش. ځینــې بیــا 
د ټولــې کورنــۍ ذخیــره شــوې پیســې یــوه قاچــاق بــر تــه 
ورکــوي تــر څــو دهغــوی د کورنــۍ یــو ځــوان غــړی بهــر 
ــه دروازه  ــوه بل ــتې ی ــاره د تیښ ــوی لپ ــه الړ يش او د هغ ت
پرانیســتل يش. پــه عیــن حــال کــې د څــو کلونــو راهیــيس 
داخــيل بــې ځایــه کیدنــه هــم پــه ثابتــه توګــه لــوړه شــوې 
ده چــې ۶۳۰۰۰۰ یــې ثبــت شــوي چــې خپــل کورونــه یــې 
ــه  ــې پ ــه ۱۱۰۰۰۰ ی ــمیرې څخ ــدې ش ــې ل ــي دي چ پریښ

۲۰۱۳ او ورتــه شــمیره پــه ۲۰۱۲ کال کــې.

د افغانانــو جــال وطنــه ډلــه پــه هــر ځــای کــې: د افغانانــو 
ــه  ــه ډل ــه جــال وطن ــوه لوی ــې ی ــې تجرب ــه کیدن ــې ځای د ب
رامنــځ تــه کــړې چــې نــه یواځــې پــه ګاونــډي ایــران 
او پاکســتان کــې میشــت دي بلکــه پــه اروپــا، شــاميل 
ــې دا  ــې چ ــرتالیا ک ــیا، او آس ــزي آس ــیه، مرک ــکا، روس امری
حقیقــت د هغــوی د بــې ځایــه کیدنــې ګزینــې نــورې هــم 
ډیــروي. ډیــرو یــې پــه وروســته ذکــر شــوو هیوادونــو کــې 
ــم. د  ــازات ه ــته راوړي او وررسه امتی ــم الس ــه ه تابیعتون
ــه  ــې ډل ــه جــال وطن ــا هــم پ ــدل او ی ــو ځــای کی ــو ی کورنی
ــه  ــې پ ــان رسه چ ــل افغ ــوه ب ــان واده د ی ــوه افغ ــې د ی ک
ــر  ــې ډی ــو ک ــرو کلون ــه تی ــت دی پ ــې میش ــتان ک افغانس
ــږي  ــم ډیری ــه ه ــور ب ــې ن ــکاري چ ــې ښ ــام دی او داس ع
ځکــه چــې دا کار د پنــاه غوښــتنې او د ردیــدو ټولــې 
پروســې وروســته پریــږدي. همدارنګــه څیړنــې ښــیي چــې 
د جــال وطنــې ډلــې شــتون بهــر تــه د مهاجــرت د وسوســې 
ــدې مقاومــت کمــوي ځکــه چــې الره تاســیس شــوې  وړان

ــري.  ــتون ل ــم ش ــبکې ه ده او ش

ــه وو  ــدار ن ــه او دوام ــره کامیاب ــم دوم ــتنیدل ه ــه س بیرت
ــده: کــه څــه هــم دا روښــانه  ــه کی لکــه څومــره چــې هیل
ــواد  ــان هی ــره افغان ــوا څوم ــې د ۲۰۰۱ کال پدیخ ــده چ ن
تــه بیرتــه ســتانه شــوي دي، خــو وروســتۍ اټــکل ۵.۷ 
ــران  ــه ای ــه پ ــر دې اضافــه شــوي ۲.۷ ملیون ــه دی1. پ ملیون
ــه راتــګ کــوم  او پاکســتان کــې هــم اوســیږي چــې د بیرت
ــو لخــوا را وشــړل  ــه حکومتون ــري هــو کــه د کورب پــالن نل
ــه  ــه راتــګ دوامــداره ثابــت ن ــاره بیرت ــرو لپ يش. خــو د ډی

ــو  ــد کول ــای او د ژون ــیدو ځ ــې د اوس ــاره چ ــو ددې لپ ش
مــدرک یــې الســته راوړی ونــه شــو دا خــو څــه کــوې چــې 
اســايس خدمتونــه، امنیــت او محافظــت یــې لرلــی. ډیــری 
راســتنیدونکي اوس پــه دوهــم ځلــې بــې ځایــه کیدنــه کــې 

ــد کــوي.  ژون

ــې  ــوړې کچ ــړې د ل ــار: د زوک ــه فش ــک اضاف د ډیموګرافی
رسه )۲.۴٪( د افغانســتان د نفــوس پــه اړه وړاندوینــه 
شــوې چــې تــر ۲۰۳۰ کال پــورې بــه ۴۰ ملیونــو تــه رســیږي 
او دا پــه دې معنــی چــې د ځمکــې، خدماتــو او معیشــت 
پــر رس بــه ال ســخت رقابتونــه روان وي او هغــه هــم 
ــوس  ــه نف ــې چــې داوســني ۲۸ ملیون ــواد ک ــه داســې هی پ
ــور فشــارونه او آســیب  ــی. ن ــوع کول ــه يش مرف ــاوې ن اړتی
ــوه  ــه راوړي او د ی ــځ ت ــې من ــه کیدن ــې ځای ــه ب ــرۍ ب پذی
ــه د  ــې ب ــه کیدن ــې ځای ــې ب ــوس رسه، او راتلونک ــوی نف ل
ډیــرو کډوالــو او داخــيل بــې ځایــه شــویو پــه معنــی وي. 

بــد امنــي د بــې ځایــه کیدنــې یــو مهــم فکتــور: پــه 
پــه  ډیروالــی  اوســنۍ  زیــايت  زور  د  کــې  افغانســتان 
دې معنــی دی چــې د بــې ځایــه کیدنــې د رامنــځ تــه 
ــږي.  ــل کی ــه ح ــې ن ــږدو ک ــه دې ن ــه پ ــه ب ــو فکتورون کول
ــو  ــرو څ ــه تی ــې پ ــو وژن ــي خلک ــې او د ملک ــي پیښ امنیت
ــالن ۲۰۱۴ کال  ــدو دي او دا می ــه ډیری ــخ پ ــې م ــو ک کلون
ــې کیســې  ــه د ټول ــه هــم روان دی. د ملکــي خلکــو وژن ت
ــرش د  ــدو، د ب ــونو د ډیری ــد د ګواښ ــه ده او بای ــوه برخ ی
ــارۍ د  ــدو ب ــې بن ــدو، د ب ــدې کی ــو د الن ــر پښ ــو ت حقون
ــواوو  ــي ق ــت او نظامم ــتان د حکوم ــدو، او د افغانس ډیری
لخــوا د محافظــت د نــه شــتون رسه پــه نظــر کــې ونیــول 
يش. ګزینــې ډیــرې محــدودې دي: د ځواکمــن رسه یوځــای 
شــه، وتښــته او یــا ټپــي کیــدل او د مــرګ خطــر ومنــه. دا 
حالــت بــې ځایــه کیدنــه د یــوه ښــه مبــارزوي ګزینــې پــه 

ــوړوي.  ــث ج حی

د اقتصــادي ودې نــه شــتون او ورسه تــړيل د معیشــت 
فرصتونــه: دا بــه ډیــره ســخته وي چــې رد يش چــې د 
نړیوالــې ټولنــې د ۱۲ کالــو مرســتو رسبیــره افغانســتان 
ــه څــو درجــو د  ــواد چــې پ ــي هی ــر مرتق ــو غی اوس هــم ی
ماتــې رسه مــخ دی. افغانســتان د انســاين پرمختــګ پــه 
فهرســت کــې د ۱۸۷ هیوادونــو پــه ډلــه کــې ۱۷۵ دی او د 
جنــيس مســاوات پــه کچــه د ۱۴۸ هیــوادو پــه جملــه کــې 
ــومانو  ــو ماش ــو کلن ــاخصونه، د پنځ ــم ش ۱۴۷ دی. دوه مه
ــړۍ  ــه کــې هــم د ن ــه مړین ــدو پ ــه کــې او د مین ــه مړین پ
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ــه  ــه څ ــې دی. ک ــت ک ــه لس ــو پ ــه هیوادون ــو پورت ــر ټول ت
ــرش د  ــو او د ب ــا امنی ــې د ن ــه کیدن ــې ځای ــری ب ــم ډی ه
حقونــو تــر پښــو د النــدې کیــدو لــه کبلــه نــدي خــو دا بــه 
هــم ســمه نــه وي چــې ووایــو چــې بــې ځایــه کیدنــه یــو 

رضــاکار کار دی. 

ــر مناســب او ســوکه غربګــون: د افغانســتان  د پالیســۍ غی
ــر ســوکه  ــان کــې ډی ــه بی ــې پ ــه کیدن ــې ځای حکومــت د ب
پاتــې شــوی او داســې فکــر یــې کــړی چــې خلــک بــه بیرتــه 
خپلــو اصــيل ځایونــو تــه پــه افغانســتان کــې وګرځــي. پــه 
دې وروســتیو کــې افغانســتان د افغانســتان د غــذا د امنیت 
او د تغذیــې اجنــډا او د داخــيل بــې ځایــه شــویو پالیــيس 
ــه بڼــه پاتــې دي  الس لیــک کــړه، خــو دواړه د اســنادو پ
او د عمــيل کیــدو پــړاو تــه ال نــدي راغلــې چــې یــوه قــوي 
ــۍ  ــت د پالیس ــه حقیق ــري همدارنګ ــا ل ــه اړتی ــز ت وړاندی
اړول یــوه جوړښــت تــه هــم اړتیــا لــري. راتلونکــي مرســتې 
د ټوکیــو د دوجانبــه حســاب ورکونــې پــر جوړښــت والړې 
ــه  ــت ت ــد حکوم ــره او مفس ــر موث ــوه غی ــران ی دي او ډون
ــې دي.  ــویش ک ــه تش ــه اړه پ ــو پ ــو د ورکول ــو پانګ د خپل
دا او د نړیوالــو ټولنــو لخــوا د الس رســۍ ســتونزې بــه 
پــه اوســنیو آســیب پذیــره ټولنــو نــور فشــار هــم واچــوي 
او بــې ځایــه کیدنــې تــه بــه الره هــواروي. کــه چرتــه 
ــک  ــو خل ــیږي ن ــه رس ــه ون ــو ت ــتې خلک ــه او مرس خدمتون

بــه هلتــه ځــی چرتــه چــې دا شــیان شــتون ولــري. 

خلــک به چرته الړ يش؟
ــي،  ــه ځ ــه چرت ــک ب ــې خل ــړو چ ــکل وک ــه دا اټ ــه چرت ک
ــه  ــه د مرســتې پ حــد اقــل پــه غټــو شــمیرو کــې، دا کار ب
ــه د  ــه ب ــړي او همدارنګ ــته وک ــې مرس ــو ک ــزه کول متمرک
ــه  ــر ت ــې به ــيس. دا چ ــه ونی ــو مخ ــه کیدن ــې ځای ــورو ب ن
ــه او  ــې امن ــتان ب ــوې ده )پاکس ــخته ش ــه س ــو ګزین د وتل
نــه منونکــی دی، او ایــران هــم نــه منونکــی دی( او نــوي 
ــري )مــايل او تعلیمــي(،  ــا ل ــه اړتی ــرو منابعــو ت ــه ډی ځایون
ــه  ــر ســتونزمن شــوی دی. دا ب ــل ډی ــه تل ــر ت ــو ځکــه به ن

ــړي.  ــواره ک ــه الره ه ــو ت ــه کیدن ــې ځای ــيل ب داخ

افغانســتان پــه عمومــي توګــه او کابــل پــه ځانګــړي توګــه 
د تیــری لســیزې پــه تــرڅ کــې د ښــاري کیــدو لــوړه کچــه 
تجربــه کــړې ده چــې بــه ۲۰۱۱ کال کــې ۷.۲ ملیونــه 
ــوس  ۲۵٪ جــوړوي2  ــول نف ښــاریان موجــود وو )چــې د ټ
(  چــې د آســیا د ســیمیز اوســط نــه پــه ښــکاره ډول ډیــر 
ــو  ــو وده کونک ــې د چټک ــیمه ک ــه س ــل پ ــت دی. کاب اوچ

ــر  ــې ۵۳ غی ــه ک ــې پ ــه ۲۰۱۳ ک ــارونو څخــه دی چــې پ ښ
رســمی اســتوګنې وې چــې اصــيل شــمیره بــه یــې نــوره هــم 
ــدو  ــورو ښــارونو هــم همدارنګــه د ښــاري کی ــره وي، ن ډی
ــه شــوي څنــګ  ــه چــې بــې ځای ــه کــړې ده چرت وده تجرب
پــه څنــګ د راســتنیدونکو، ښــاري فقیرانــو او کوچیانــو رسه 
ــد کــوي. کــه څــه  ــا شــخيص ځمکــو کــې ژون ــه دولتــي ی پ
هــم د کارموندنــې او د اســايس خدمتونــو د اړخــه اوس 
ــې  ــر ک ــه دې فک ــری پ ــو ډی ــدې دي خ ــار الن ــم د فش ه
ــه  ــې دي. پ ــن ک ــه ام ــږه پ ــر ل ــږ ت ــو ل ــه خ ــې دلت دي چ
نــورو هیوادونــو کــې ورتــه تجربــې ښــیي چــې د نفــوس دا 
تراکــم د ډیموګرافیــک ســتونزه ډیــروي کــوم چــې کــوی يش 

ــه الره هــواره کــړي.  ــو ت ــه کیدن ــورو بــې ځای ن
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ولــې پر دیوال لیکنې نه ګورو؟
ــت  ــه حال ــال پ ــي انتق ــیايس او امنیت ــوه س ــتان د ی افغانس
کــې دی چــې دواړه یــوه اقتصــادي انتقــال پــورې تــړيل دي 
او دې ټولــو پــه مــيل او بیــن امللــيل کچــه د صــرب کولــو او 
کتلــو یــو ماحــول رامنــځ تــه کــړی دی. هغــه چــې لیکنــې 
ــه هــم  ــا ب ــا زړه وي او ی ــه زړه ن ــا ب ــوال ګــوري ی ــر دی پ

منابــع نلــري چــې څــه وکــړي. 

همدارنګــه د ماتــې نــه منلــو یــو عنــر هــم شــتون لــري. 
د بــې ځایــه کیدنــې یــو بــل ناوریــن منــل بــه د نړیوالــې 
ــیزې د  ــوې لس ــرې ی ــو د تی ــت جوړول ــوا د دول ــې لخ ټولن
ــريب  ــه غ ــه چرت ــي وي. ک ــه معن ــو پ ــي منل ــروژې د ناکام پ

ــوم  ــې ک ــه کیدن ــې ځای ــړي چــې د ب ــړی داســې فکــر وک ن
خطــر نشــته نــو هغــوی کــوی چــې د مســولیت او دخالــت 
څخــه تیــر يش او بیــا وروســته د افغانســتان حکومــت ګــرم 
ــه  ــه کیدن ــې ځای ــې ب ــل چ ــردې، دا من ــره پ ــي. رسبی وګڼ
ددوی لــه املــه شــوې او یــا هــم دوی ونــه شــو کــړای چــې 
ــو  ــاه ورکول ــی وي د پن ــه دې معن ــه پ ــيس ب ــې ونی ــه ی مخ

مســولیت پــه غــاړه واخــيل. 

ــوریه اوس د  ــه، س ــه ن ــو او ک ــې ومن ــه ی ــې ک ــای ک ــه پ پ
تودوخــې مرکــز دی پــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان 
د  او  ده  نــږدې  تــه  اروپــا  دا چــې  لویدلــی.  مــوډه  د 
افغانانــو د کــډوايل د لومــړي کلونــو پــه کچــه د بــې ځایــه 
کیدنــې ناوریــن احتــامل لــري، ســوریه ټــول پــام ځــان تــه 
ــږي  ــه کی ــې څ ــوا چ ــا و خ ــتان ش ــی دی او د افغانس اړول

ــه ســايت.  ــروا ن ــې پ څــوک ی

د پــام اړولــو ددغــو وجوهاتــو د شــتون، او د غــرب د نــه 
مداخلــې لپــاره د دالیلــو د شــتون رسه رسه، مونــږ اوس 
هــم بایــد ســوال وکــړو چــې: کــه چرتــه دا ابتدایــي اشــارې 
بابیــزه وګڼــل يش نــو عواقــب بــه یــې څــه وي؟ کــه چرتــه 
اوس عمــل ونــه کــړو، او دې آمــاده ونــه اوســو چــې 
مرســته وکــړو، آیــا مونــږ بــه د جــربان لپــاره پــه راتلونکــي 
کــې ال ډیــر تــاوان ورکــړو، مــايل او انســاين؟ غــرب یــو ځــل 
افغانســتان پــرې ایښــی وو چــې پــه قهــر يش او بیــا د 
تروریــزم یــوه ګــواښ راویــښ کــړ. مونــږ څــه دې فکــر تــه 
ــر  ــو غی ــې ی ــه کیدن ــې ځای ــيل ب ــې د داخ ــو چ ــړي ی اړ ک
بیــان شــوی ناوریــن، او دښــاري نفــوس ډیریــدل او د 
ځوانانــو د نفــوس ډیریــدل چــې نــيش کــوی تعلیــم یــا کار 

ــه راوړي؟   ــځ ت ــت من ــو ښــه حال ــه ی الســته راوړي ب

 سوسانی شامیدل چې بریښنا لیک یې 
Susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org په افغانستان کې 

 د الیزن د دفرت باين او مرشه مشاوره ده
www.tloafghanistan.org. او پسیفیک آسیا د ډیپلوماسۍ په 

www.anu.edu.au .کالج کې هم موقته همکاره ده

 1. )د رضاکاره بیرته راتگ او د ځای په ځای کیدو پروګرام( 
UNHCR )2012( The Voluntary Return and Reintegration Programme 

www.unhcr.org/4fedc64b9.html
 UNFPA 2. ډیری منابع د افغانستان نفوس د ۲۵ څخه تر دیرش ملیونو پورې ښیي خو
یې د ۳۰ ملیونو څخه ډیر ښيي همدارنګه د افغانستان د ښاریانو نفوس هم فرق کوي 

چې معموآل د ٪۲۵ او ٪۳۰ اټکل کیږي

mailto:Susanne.schmeidl@tlo-afghanistan.org
http://www.unhcr.org/4fedc64b9.html
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انتقال او بې ځایه کیدنه 
خالد کوثر

په  به  لپاره غربګون  او دغه حالت  انتقال تجربه کړي  اقتصادي  او  امنیتي، سیايس  په ۲۰۱۴ کې  به  افغانستان 
راتلونکو کلونو کې د نورو بې ځایه کیدنو د شدت په تعینولو کې اسايس رول ولوبوي. 

د ۲۰۱۴ کال نه وروسته د افغانستان د احتامالتو د اټکل په 
نړیوالو ځواکونو  د  افغانستان څخه  د  توجه  نړیواله  موخه، 
د وتلو د اغیزو پر رس متمرکزه شوې ده. لیکن، د ۲۰۱۴ کال 
پیل  رسه  انتخابو  د  ریاست  جمهوری  د  چې  انتقال  سیايس 
عین  د  لپاره  استحکام  او  امنیت  د  کې  مهال  لنډ  په  کیږي 
چې  کوي  فکر  دا  بیا  ځینې  همدارنګه  دی.  خاوند  اهمیت 
اقتصادي انتقال به د ډیرو افغانانو لپاره د دوامدار معیشت 
د نه شتون ستونزه را والړه کړي. او دا کار به د ال مهاجرت 
لپاره دومره اغیزمن وي لکه څومره چې بد امني او سیايس 
ستونزې اغیزې لري. د افغانستان ګاونډیان بیا یوه مستحکم 
دغه  چې  غواړي  نه  او  ورکوي  لومړیتوب  ته  انتقال  سیايس 

پروسه سبوتاژ کړي. 

بقا  د  لپاره  افغانانو  د  خوځښت  منظم  لپاره  کلونو  ډیرو  د 
مهاجرت  د  د هغوی  او  وه  اسايس سرتاتیژي  یوه  مبارزې  او 

په  مهاجرت  راتلونکي  د  افغانانو  د  به  تجربې  پخوانۍ 
سرتاتیژی حتاًم اغیزې ولري. دا یوه منل شوې خربه ده چې 
اوسنی انتقال به ډیر داخيل بې ځایه کیدنې منځ ته راوړي 
به د ښاري بې ځایه شویو د شمیرې  ټولو سرت ګواښ  تر  او 
ډیریدا وي چې دا کار به ښاري غریبان نور هم زیات کړي په 
ځانګړې توګه په کابل کې. نورې بې ځایه کیدنې به اوسنی 

بحران نور هم شدید کړي. 

اړتیا  مرستې  د  شویو رسه  ځایه  بې  د  چې  څنګه  لکه  حتی 
ډیر  هم  به  امنیت  او  رسۍ  الس  برشدوستانه  ډیریږي،  به 
او  اداري  حقوقي،  مهم  ډیر  یو  اوس  خو  کار يش.  ستونزمن 
عميل جوړښت شتون لري تر څو د بې ځایه شویو افغانانو 
د  به  کې  جوړښتونو  دغه  په  هم  څه  که  ويش.  مرسته  رسه 
ولري،  شتون  محدودیتونه  موثریت  د  او  همغږۍ  ظرفیت، 
خو  بنیاد  یو  غربګون  د  لپاره  خوځښتونو  نوو  د  هم  بیا  خو 

شتون لري. 

وشوه  پوښتنه  ترې  چې  کله 
ډیری افغانانو په ۲۰۱۴ کال 
کې د نړیوالې ټولنې د توجه 
په رس شک ښکاره کړ او ویل 
اففانستان  د  کار  دا  یې چې 
ډیر  لپاره  راتلونکي  لنډ  د 
کارونو  د  دلیل  یو  مهم دی. 
ځنډول دي او صرب کول دي 
ځینو  پیښیږي.  به  څه  چې 
ورکــړل  اولیت  ته  ساحاتو 
فساد،  اداري  لکه  دی  شوی 
په  ــخ  م حــقــونــه،  ښځو  د 
محيل  د  کاري،  بې  لوړیدو 
حکومت ظرفیت، او د پانګه 
حاصلول.   اطمینان  اچونکو 
هم  ته  کیدنې  ځایه  بې  او 
لومړیتوب ورکړل شوی دی. 
نورې  به  کال   ۲۰۱۴ چې  دا 
بې ځایه کیدنې هم منځ ته 

د افغانستان په غزين کې پر یوې نوې شفاخانې ساختامين کار پیلیږي.

IO
M

/K
at

su
i K

ay
a



47 د افغانستان بې ځایه شوي وګړي: 2014 او د هغه څخه ها خوا د اجباري مهاجرت بیالیدنه 46

2014 می

د اجباري مهاجرت د بیالیدنې نړیوال سالکاران 
 سالکاران په انفرادي بڼه خدمت کوي نه د خپلو

 ادارو د استازو په حیث. 

 په ۲۰۱4-۲۰۱3 کې د ټولو ډونرانو څخه مننه 
له هغو ټولو ادارو او افرادو څخه چې په ۲۰۱۴-۲۰۱۳ کې یې د اجباري 

مهاجرت د بیالیدنې لپاره پانګه فراهمه کړې مننه. مونږه د کارکوونکو 
د استخدام په ګډون د خپلو ټولو مصارفو لپاره بهرنۍ پانګې ته اړتیا لرو 
او پر تکیه یو. مونږه د الندنیو ټولو ډونرانو څخه د هغوی د مرستې او 

همغږۍ له امله ممنون یو.

Arcus Foundation • Danish Refugee Council • DHL • 
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راوړي هیڅ دلیل وجود نلري چې د اوسني بحران د ابعادو 
رسه الس او ګریوان نه شو. 

بل دلیل ددې نظريې په خالف مقاومت دی چې د افغانستان 
تقدیر د نړیوالې ټولنې په الس کې دی، افغانان ۲۰۱۴ کال ته 
د دولت جوړونې د یوې اوږد مهالې پروژې په سرتګه ګوري 
او د ماضی او مستقل ترمنځ د انتقال د یوې برخې په سرتګه 
ځان  خپل  په  چې  شته  هم  احساس  دا  کې  آخر  په  ګوري. 
د  افغانستان  د  رايش.  ته  منځ  پیشګويي  یوه  تکیې  د  باندې 
راتلونکي په رس بې باوري چې په ۲۰۱۴ کال باندې د نړیوالې 
ټولنې د توجه له امله نور هم شدیده شوې پر مهاجرتونو اود 

بیرته راتګ پر پریکړو اغیزه لري. 

انتقال  یا په ۲۰۱۴ کې د  د شته مهاجرینو بیرته راتګ اوس 
د  امله چې  ددې  دا  او  دی  نه  بینې شوی  پیش  وروسته  نه 
رس  په  راتګ  بیرته  رضاکارانه  دوامدار  او  اړه  په  راتلونکي 
هم بی باوري شتون لري  او نه هم د مهاجرینو نوی جریان 
او پولو تر منځه مهاجرت په اړه فکر شوی. د اقتصادی او 
سیاسی دالیلو له امله، او د ځینو ډلو د امنیتي تشویشونو له 
امله، پاکستان او ایران ته د مهاجرت احتامل به په راتلونکو 

کلونو کې کم يش. که څه هم مهاجرت به د هغو لپاره ادامه 
پیدا کړي چې د خپلو اوسنیو ځایونو څخه بهر ته پناه غواړي 
لکه ترکیه، آسرتالیا او اروپا، خو دا هم د پام وړ خربه ده چې 
په  جوړولو  د  راتلونکي  د  هیواد  خپل  د  بیا  افغانان  ډيری 
الره کې متعهد دي او د بیرته راتګ رسه یې ډیرې منابع په 
اففانستان کې په کار اچويل دي او د مجبوریت نه بغیر به 
هیڅکله و نه غواړي چې بیا د افغانستان څخه بهر ته وځي. 

خالد کوثر k.koser@gcsp.ch د امنیتي پالیيس لپاره د 
جینیوا په مرکز کې د رئیس معاون او اکاډمیک رئیس 

www.gcsp.ch دی او د بروکلین ال ایس یی پروژې د نړیوايل 

پراختیا په برخه کې غیر استوګن لوړ پورې همکار دی 
www.brookings.edu/about/projects/idp 

دا مقاله د الندې ماخذ څخه اخیستل شوې ده:

په افغانستان کې انتقال، بحران او خوځښت: فصاحت او 
حقیقت، دا راپور د آی او ام د لیکوال لخوا لیکل شوی.

www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/

Transition-Crisis-and-Mobility-in-Afghanistan-2014.pdf
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