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íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï۲۰۱۴

ه ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

åړÇ النو  پهÇليكو Ï

چونا Ç ÑÂيچاæيز چونا Ç ÑÂيچاæيز Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې ÑÇÏÇ Ïې Ï (AREU) څيړنې Ï مديريت مرستياله åÏ. چونا¡ مخكې له Ïې چې Ï ٢٠١٠ كاÏ á جنوìÑ په 

مياشت كې Ç ÏفغانستاÏ äڅيړنې æÒÑÇ æÇنې له ÑÇÏÇې سرå كاÑ پيل كړí¡ په مختلفو نړيوÇلو æÑÇÏÇ كې يې Ï سالكاÑې په توګه كاÑ كړìÏ ì. نوموړې 

ځوÇنانو   Ï ياÏكمبو  Ï هكله په  سولې   Ï هغې چې  يې  چيرې   ¡åæ بوخته  Ñكا په  غړې   Ï ډلې  Ï سياÂ Ï كې مركز   په  څيړنو   Ï æشخړ  æÇ سولې  Ï ياÏكمبو  Ï

هيلې¡ ليدæنه¡ Çنګيزې æÇ تصوÊÇÑ تر څيړنې الندې نيولي ææ. هغې Ï ميندÇنيو Ï فرهنګ Ï څيړنې په ÇنستيتوÊ كې Ï مشرې څيړæنكې په توګه هم 

 Úړ موضوæ هميتÇ Ï جنسيت مسئلې ته يې Ï كې چې áسې حاÇÏ په ¡åړÇ مونو پهÇګرæپر Ï معيشت æÇ غتيا ¡ سولېæÑ ¡æګړæ Ï هلته يېæÇ ìÏ ìكړ Ñكا

په څير پاملرنه ÑÏلوåÏ¡څيړنې ترسرå كړíÏ í. نوموړې Ï شخړæ په سيمو æÇ همدÇ ډáæ هغو سيمو كې چې هلته جګړæ شتوä نه ÑÏلوÏ¡ له شل كلونو 

څخه ډيرې Ï څيړنو تجربې لرí. هغې Ï پسيفيك Ï جزيرې په هيوæÏÇنوæÇ(PICs) كمبوÏيا كې كاÑ كړìÏ ì. هغې Ï نفوسو Ï شميرنې په څانكه كې په 

 Ï فليپين Ï سالهÑ هغې Ï åÑخيستلو لپاÇ Ï جېÑÏÏ ÇÑكتوÏ Ï .åÏ جه ترالسه كړېÑÏ ÇÑكتو Ï Ï څخه په فلسفه كې äليا ملي پوهنتوÇسترÂ Ï كې Çكانبير

.åæ الندې äÇترعنو “Ñخونو كې كاÑپه كا æÇ ښځې” Ï كې Ñپه ښا æÑæÇ ìÏ äكاګيا

 æÇ Ñسنيو¡فرهنګ   Ï نوموړې   .åÏ كاÑكوæنكې   åمشر  æÇ پوړې  لوړ  څيړنې   Ï كې   åÑÇÏÇ په  æÒÑÇنې   æÇ Ïڅيړنې   äفغانستاÇ  Ï  æÑبګاپو  .á الين  بګاپوæÑ جنيفر   .á الين  جنيفر 

 Óماسترۍ تز Ï هغې Ï .åÏ جه ترالسه كړېÑÏ ماسترۍ Ï څخه äله پوهنتو ßÑنيويا Ï ¡كې Ñپه ښا ßÑنيويا Ï ياالتوÇ åمتحد Ï تو په څانګه كېÇمخابر

په  نكلونو   æځانګړ  Ï ندæژ  Ï ææ ينهÑناæÇښځو  Ï كې ميندÇنو  په  فيليپين   Ï :نكلونه  åړÇ په  æجګړ جنسيت æ Ïنډې æ æÇسله Çæلو   Ï » سالهÑ تحقيقي يا 

 Ï كې علومو    æټولنيز په  څخه æÑ Ïغتيا   äپوهنتو  (De La Salle) له مانيال   Ï فيليپين  Ï كې  áحا عين  په  نوموړې   .åæ الندې سرليك  تر  څيړنه»   åړÇ

هټۍ  كوچنيو   Ï كې   Ñښا په   æÑæÇ ìكاګاياند  Ï  :åنډæ íÑÇæميندÇ  Ï  ìهغو  Ï  æÇ كې   ÊÑتجا په  «ښځې   Óتز هغې   Ï  .åÏ æÇÑړې  ته   Óال ÑÏجه  ماسترۍ 

لرæنكو ښځو په Çړå څيړنه » åæ. جنيفر Ï كمبوÏيا په فينوã پن كېد ځوÇنانو Çæ Ïكمن كولو Ï پرæژېد سولې لپاÏ åÑ ځوÇنانو په پرæګرãÇ كې Ï ځانګړې 

æÒæÑنكې په توګه كاÑ كاæÇ åæ هلته Ï لس كلونو لپاÏ åÑ مخابرÇتو¡ جنسيت¡ æÑغتيا¡ تشدæÇ Ï جګړÏ æÇ ¡æ ښځو په Çړå په څيړنيزå پرæژæ كې بوخته 

 ¡íتمويل شو Çبانك له خو áÇنړيو Ï چې íلر åنه په غاړæښوÑنكې ډلې الæيوې څيړ Ï كې åÑÇÏÇ نې پهæÒÑÇ æÇ څيړنېÏ äفغانستاÇ Ï ÓæÇ Çهغه همد .åæ

æÏ Ï » æÇلتي خدمتونو æ ÏړÇندې كولو په هكله Ï غبرګونونو Ï تنظيم Ï º خدمتونو æ ÏړÇندې كولو Ï سيستم Ï æÑÇÏÇ æÇ غښتلي كولوÏ æÇ º سويلي 

.íڅيړنې كو åړÇ سونو» پهÑÏ سيمې Ï سياÂ

په   áباهو  Ï فيليپين   Ï هغې   Çپخو څخه  Ïندې  æÇسنۍ  له   .åÏ  åمشر څيړنې   Ï كې   äپوهنتو په   áباهو  Ï فيليپين   Ï  ÓæÇ  Çهمد پيالنګو   ìÑ  ÇÏيلفرæ پيالنګولى   ìÑ  ÇÏيلفرæ لى 

 íماستر Ï æÇ پوهنه كې ترالسه كړې ÇæÑÇ جه پهÑÏ  ليسانس Ï هغې خپله .åæكا Ñنكې په توګه كاæهمغږې كو íساحو Ï ټولنيزې پوهې Ï كې äپوهنتو

ÑÏجه يې Ï ټولنيزæ علومو په تدÑيس كې بشپړå كړåÏ í. هغه Ï ځانګړåÏÒ æ كړæ تصديق په الÓ كې لرí.نوموړې پهاÇæÑپوهنه كې خپله سابقه Ï يوې 

 ÓÑÏ  ¡áæبرÇبر Âسانتيا   Ï كړې   åÏÒ  Ï  :íÏ  áæډ الندې  په  ساحې  تخصص   Ï هغې   Ï  .íكو  ìيوځا  åسر تجربو  خپلو  له  توګه  په  څيړæنكې   æÇ æÒæÑنكې 

 æÇ توليد  په   ¡åړæ  åكړ  ßډ څخه  خطر  له   æÇ  äناÇځو ساحې  څيړنې   Ï هغې   Ï الÑښوæنه.    æÇ ښوæنه  جوړæنه¡   Èنصا تعليمي  ÒæÑنه¡   æÇ ښوæنه   ¡áكوÑæ

.íÏ ¡áæجوړ äپال æغونډ æÇ لونوÏمو Ï نو كېæÏÇجزيرې په پنځو هيو Ï پسيفيك Ï ¡ تلæÇÑ ې له نيستمنۍ څخهÑله ال äæګډ Ï سس كېæپر

 ٢٠٠٩ په  چې  Ïې  له  مخكې   .íكو  Ñكا توګه  په  مرستيالې   Ï څيړنو   æلوړ  Ï كې   åÑÇÏÇ په  Çæحد   æÇ Ïڅيړنې   äفغانستاÇ  Ï  ÓæÇ  Çهمد منش   ÏÇÒÂ منششكريه   ÏÇÒÂ شكريه 

 åÏÒ هغه چې  كله   .åæكا  Ñكا  åسر ډلو  له  ځوÇنانو   Ï  æÇ ÇتحاÏيو  په  ښځو   Ï هغې   ¡íكړ پيل   Ñكا  åسر له ÑÇÏÇې  ÇفغانستاÏ äڅيړنې æÒÑÇ æÇنې   Ï كې  áكا

 Çله هغه پخو æÇ كې åÑÇÏÇ نېæÒÑÇ æÇ څيړنېÏ äفغانستاÇ Ï نوموړې .åæكاÑæ ÓÑÏ سونو ته يې پخپله  خوښهÑليك لوست كو Ï نانوÇځو Ï åæ نكېæكو

 æÇژبو  Ï كې  äپوهنتو په  كابل   Ï هغې  .íكړ  åترسر  åسر ګټه Çخيستنې  په  څخه  ميتوæÏنو  كمي   æÇ كيفي  Ï نهæÑكا  áخپ كې  ټولنه  نسل ”  په ” ÇÑ Ñتلونكي 

ÏÇبياتو Ï پوهنځۍ Çنګليسي څانګه لوستلې åÏ. نوموړې Ç ÏفغانستاÏ äڅيړنې æÒÑÇ æÇنې ÑÇÏÇې Ï څيړنو په پرæژæ كې Ï ساحوí څاæÑنكې په توګه 

.åÏ خيستېÇ åنډæ په ليكلو كې يې ÑپوÇÑ Ï æÇ په تحليلونو æÇ ìخدمت كړ

åړÇ حد پهÇæ  نېæÒÑÇ æÇ څېړنې Ï äفغانستاÇ Ï

Ç ÏفغانستاÏ ä څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد په كابل كې ميشته يوå خپلوÇكه څيړنيزå موسسه  ÏÏ .åÏې ÑÇÏÇې ÏندÏ å لوړ څرنګوÇلې ÑÏلوæÏنكو æÇ پاليسۍ 

پوÑې Çړæندæ څيړنو له الÑې پرپاليسۍ æÇ چاæÑمثبتې Çغيزې æÇ ¡íÏ همدÒÇÑ Ç نوموړې åÑÇÏÇ په Çفغانستاä كې Ï څيړنې åÏÒ æÇ كړې Ï كلتوÏæ Ï Ñې په 

موخه ¡ Ï څيړنې پايلې په چټكه توګه خپرÏ .íæې موخې ته Ñ Ïسيدæ لپاåÑ  له خپلو څيړنو æÇ كتابتوä  څخه Ï ګټې Çخيستنې  Ïترæيج  په موخه له پاليسي 

جوړææنكو¡ مدني ټولنې¡ څيړæنكو åÏÒ æÇ كوæنكو سرÏ ìæÏÏ å څيړنېزې æړتيا Ï پياæړí كولو  په موخه  ښكيل åÏ څو په  Ïې توګه æكړìÇ شي  شننو¡  

.íكړ åÑÇهو åÑته ال æترÇ æخبر æÇ غبرګونونو

بنسټ  Ïغه  شو.  جوړ  همكاÑۍ  په  ټولنې  مرستندæيې  نړيوÇلې   Ï كې   äفغانستاÇ په  كې   áكا  ٢٠٠٢ په   (AREU) بنسټ  æÒÑÇنې   æÇ څېړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 AREU  .íلر  äæګډ پكې   íÒستاÇ ټولنو  ناæÏلتي   æÇ æÑÇÏÇ æړخيزÇ ګڼ   æÑنو  æÇ ملتونو  æملګر لكه:    ¡æÑÇÏÇ  يوæمرستند  Ï چې  íلر  ÏÑبو يو  مشرتابه   Ï

 Ï åÑلپا همكاÑۍ   æÇ پرمختيا  Ï æÇ (SIDA) ېÑÇÏÇ يهæمرستند  Ï پرمختيا بهرنۍ   Ï äسويډ  Ï ¡تهÑسفا له  فيلنينډ   Ï برخه  åډېر مرستو  خپلو   Ï áسمهاæÇ

.íڅخه تر السه كو (SDC) ېÑÇÏÇ سويس له

په ٢٠١٤ كاá كې Ï Ïغه بنسټ Ï ځانګړæ پرæژæ مالتړ æÑÇ Ïپايي كمېسيوÏ ¡(EC) ä پرمختيا æÇ همكاÑۍ لپاÏ åÑ سوېس ÑÇÏÇې Ï ¡(SDC) نړيوáÇ پرمختګ 

سولې Çنسټيټيوټ   Ï مريكاÇ Ï ¡(UCA) äپوهنتو منځنۍ Çسيا   Ï ¡بانك  áÇنړيو  ¡(UNDP) ېÑÇÏÇ پرمختيايي ملتونو   æملګر  Ï ¡(ODI) نسټيټيوټÇ

  .íكېږ åتر سر Çلخو ÊÑسفا Ï فيلينډ Ï æÇ (GIZ)¡ (GmbH) لماني ټولنېÇ åÑۍ لپاÑلې همكاÇنړيو Ï ¡(USIP)



۲۰۱۴íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU & UNHCR و

مننه

:íكړ كوÇÏæ Ñني æړÇندې   ¡åæ خيستېÇ  åنډæ يې كې  بشپړæلو  په  چې Ï Ïې Ñيپوټ  ته  كسانو  الندې  غوÇړÏ íغو  مولفين 

مركې Ñæكوæنكې   Êمعلوما  åعمد  æÇ  FGDs بحثونه  Çيز  ډله  متمركز  چې  څيړæنكو   íساحو ÑÇÏÇې   Ï æÒÑÇنې    æÇ Ïڅيړنې   äفغانستاÇ  Ï

څېرنى   Ï  æÇ  ºáمرستيا ÑÇشد  څېرنى   Ï  ¡íÑغفو Çهللا   äحساÇ ميا   ¡áمرستيا ÑÇشد  څېرنى   Ï منش¡   ÏÇÒÂ شكريه   :íÏ  íكړ  åترسر  ¡KIIs

ÇبرÇهيم  محمد   ¡ìمحمد حسنا  Ñحيمى¡  نفيسه  Ñحيمى¡  صديقه  فرهمند¡  مباÑكه  برهاني¡  مرضيه   ¡ÏÇبهز خالد  هريو  مرستياالنو 

عقيلى. حامد  حاجى   ¡Èشها

فرÇنسس  سرÇنو¡   ÇÏ Çنماكوال   :áكړ æړÇندې  æړÇنديزæنه¡  æړ   Ñقد  Ï يې   åÑلپا كولو  غښتلى   Ï Ñيپوټ  ÏÏې  چې  همكاÇÑنو  كتونكو  هغو 

ئى  æړÇنديزæنه   æÇ نظريې  ګټوÑې  چې   (UNHCR)  íكميشنر عالي  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï كې  ژنيو  په   æÇ  Ïميكلو  äيوÇ  ¡äææ

.áكړ په Çړæ åړÇندې  مسوÏې   Ï يپوټÑ Ï

ماÑياناتا¡  فرÇنسيسكو  پاير  توګه:   ìځانګړ په   æÇ Ïفتر¡   ìځانګړ  íكميشنر عالي  ملتونو   æملګر  Ï كې  كابل  په   åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï

 áكړ æړÇندې   Êمعلوما ÒÑÇښتمن  يې  كې   äجريا په  مركو   Ï چې   íغړ  Ñنو ډلې   Ï Ïفتر   ìځانګړ  Ï  æÇ كتابچي  ياسمين  سرغمى¡  يا  محمد 

æكړ. مالتړ   æÇ  íÑهمكا يې   åسر بشپړæلو  له  څيړنې  ÏÏې  چې  ÑÇÏÇې  æاليتې  كې   Ñننګرها  æÇ  äباميا ګرÏيز¡  په   áæډ  Çهمد  æÇ

æكړ   äæګډ يې  كې   æغونډ په  كوæنكو   äæګډ  æÇ شريكانو   Ï چى   æÒستاÇ  æÑÇÏÇ غيرحكومتي   æÇ حكومتي  سفاÑتونو¡   ¡æÑÇÏÇ نړيوÇلو   Ï

شي. حاضر  هم  به   åÑلپا مركو  پرÇخو   æÇ  æÑæژÏ چې  æمنل  يې  ځينو   æÇ  áكړ شريك   åسر څيړæنكو  له  يې  نظرæنه   æÇ ليدæنه  ÒÑÇښتمن   æÇ

نقشې.  åÑلپا ليكنې  Ïې   Ï لومونتجو  مايكل 

ټولنې   Ï  æÇ ماموÑينو  شريكانو¡  ټولنو   Ï كوÑنيو¡   íهغو  Ï  æÇ كوچنيانو  Ñæكوæنكو¡   ÈÇځو كې  سيمو  په  څيړنو   Ï Òمونږ  لوړ¡  ټولو  تر   

 åسر څيړæنكو  له  يې  تجربې  سختې  ژæند  خپل   Ï  æÇ ææيل  ځوÇبونه   åسر Òغم  په  يې  ته  پوښتنو  تماميدæنكو  نه  ډلې   Ï څيړنې   Ï چې   æغړ

.íكړ شريكى 

عالي   Ï ملتونو   æملګر  Ï  Ï بسپنې¡   Ï ÑÇÏÇې   Ï  Êمهاجر  æÇ مهاجرينو  نفوسو¡   Ï  ÊÑÇÒæ خاÑجه   Ï Çياالتو   åمتحد  Ï مطالعه   æÇ ليكنه   ÇÏ

تمويل  Çضافي   Ï  Çخو له  ÑÇÏÇې   Ï æÒÑÇنې   æÇ Ïڅيړنې   äفغانستاÇ  Ï  æÇ مالتړ¡   Ï خدمتونو   Ï æÒÑÇنې   æÇ  ÝنكشاÇ  Ï پاليسي   Ï  íكميشنر

 Ï  åسر  áæډ هيڅ  په   æÇ  åÏ  ìغاړ په  ÑÇÏÇې  æÒÑÇنې   æÇ Ïڅيړنې   äفغانستاÇ  Ï يوÒÇې  مسئوليت  متن   Ï سند  Ïې   Ï  .åشو ممكنه  كې  نتيجه  په 

.íمنعكسو نه  موقف   íكميشنر عالي   Ï ملتونو   æملګر
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۲۰۱۴لنديز

1 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

لنديز:

ډيرې  ځكه  Çنديښنې   ÇÏ  .åÏ  íشو المل  Çنديښنو  Òياتيدلو  په  مخ   Ï  åستونز سفر   ìÒÇيو  Ï كوچنيانو   Ï ته  بهر  كې¡  كلونو  æÑæستيو  Ïې  په 

مخامختيا   Ï  åسر خطرæنو  له  كې  سفر  په  كولو¡   åÑپو  Ï ساتنې   æÇ  ææړتياÇ  Ï  ìهغو  Ï  áسيدÑ كوچنيانو  يوÒÇې   Ï ته  æÑÇپا  چې   íÏ  íشو

 åترسر سفرæنه  Ïغه  مرسته  په  شبكو  æړæنكو   Þقاچا  Ï  åكثرÇ  æÇ سندæنو  قانوني   áæډ هر  له  پرته   íهغو  æÇ  ¡íÏ  ìځا پو   åسر Çنديښنو  له 

 ¡äپاكستا  æÇ  äÇيرÇ لكه  هيوæÏÇنو  يې æÑÇپا¡ګاæنډيو   äكوچنيا چې   åÏ ÏÇهيو  åعمد  ÇÑخو كې   Ñكتا په  هيوæÏÇنو  هغو   Ï  äفغانستاÇ.íكو

په  يوÒÇې  æني  كې   áكا  ٢٠١٠ په   (PDES) ÑÇÏÇې  خدمتونو  تحليلى   æÇ پاليسې   Ï  UNHCR   Ï  .íكو سفرæنه  توګه  يوÒÇې  په  ته  ÂسترÇليا   æÇ

هغې  په  چې   åكړ  åخپر څيړنه   åيو الندې   äÇعنو تر  مطالعه¡   åيو  åړÇ په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   äفغاÇ  Ï ته  æÑÇپا   :ìخوځيږ كې   Ïبا

 æÇ  ¡íښكيلد كې  سفرæنو  توګه  يوÒÇې  په  چې   åړÇ په   ææ ځانګړتيا   Ï كوچنيانو   äفغاÇ هغو   Ï كې  هيوæÏÇنو  شمير  يو  په  æÑÇپا   Ï كې 

تشې  شمير  يو  كې   æهدÇشو Ïې¡په  له   åسر  .íÏ  íشو æړÇندې  بيلګې  څرګندې   æÇ  åÑښكا هكله  په  خصوصياتو   Ï سفرæنو  همدې   Ï پخپله 

 ¡æنګيزÇ  Ï كوچنيانو  Ïغو   Ï ترځو  شي¡   åترسر څيړنې  نوÑې  كې   äفغانستاÇ په  پخپله  چې   íكړ æړÇنديز  څيړنې   íنوموړ  æÇ  ¡íلر  äشتو

شي. السه  تر  پوهه   åÑپو هكله  په  ټولنو  Çستوæنكو   æÇ كوÑنيو¡  پيژندلو¡ 

íلوژæÏميتوíلوژæÏميتو

كيفي   Ï كې  æاليتونو  Çستوæنكو  لږ   æÇ Çستوæنكو   æډير په   äفغانستاÇ  Ï  æÇ پربياكتنې  ÏÇبياتو   æÇ ليكنې   Ï  íلوژæÏمتو څيړنې   Ï

كې   äفغانستاÇ په  ترڅو   íÏ شامل  æاليتونه  Çستونكي  Çكثريت   åÑÇهز  æÇ پښتانه   åړÇæÏ كې  هغو  په  چې   åÏ  åالړæ ÇÑټولولو  په  معلوماتو 

 íÏ  íشو  áټوÇÑ  ÊÇمالو څخه  هغو  له  چې  æاليتونه  هغه   .íليږ ته  بهر   äكوچنيا ډير  ټولو  تر  ډلو   æنوموړ  Ï چې  شي   áپيژندæ ځايونه  هغه 

له  كولو   ìيوځا  æÇ تركيب   Ï  æترÇ  æخبر  æمتمركز  æيزÇ ډله   Ï  æÇ مركو  معلوماتى   åعمد  Ï څيړنه   ÇÏ  .ææ  äباميا  æÇ پكتيا  كابل¡   ¡Ñننګرها

.åشو  åبشپړ  ¡íشوæ  åسر  æغړ له  ټولنو   Ï  æÇ مشرÇنو  ټولنو   Ï كوÑنيو¡   ìهغو  Ï كوچنيانو¡  له  چې  الÑې 

موندنېموندنې

يو   Ï ته  سفر  يوÒÇې   äكوچنيا  .ÏلوÑÏ يې عمر  ترمينځ  كلونو   ١٧ تر   ١٣  Ï چې   ææ äهلكا هغه  توګه   åټوليز په   äكوچنيا كوæنكي  سفر  يوÒÇې 

توقع   æÇ تمې  Ï نوÇمشر  æÇ نيوÑكو  Ï æÇ ¡فرصتونو نابسيا   Ï ته  Ñكا  æÇ كړې  åÏÒ ¡منيتىÇ بې نيستمني¡  لكه  تركيب   Ï الملونو ټرلو   åسر بل 

كوÑنيو   Ï  åكثرÇ پريكړې  سفرæنو  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  كې¡  سيمو  Çستوæنكو   æډير په   .ææ íشو  áهڅو كبله  له 

 æګر  Ï ملكيت  Ï يا پوÇ Ñخيستنې   Ï پيسو  Ï ¡سپما  Ï نيوÑكو  Ï لګښتونه سفرæنو   Ï æÇ ¡ېæ شوې شريكې  ترمينځ  كوچنيانو   æÇ نوÇمشر  Ï

يوÒÇې   Ï يې  æÑæسته   æÇ æې  كړې  پريكړې  پخپله  كوچنيانو  توګه   åټوليز په  كې¡  سيمو  Çستوæنكو  لږ  په   .ææ  íشو برÇبر  الÑې¡  له  كولو 

.ææ غوښتى  مالتړ  څخه  كوÑنۍ  له   åÑلپا كولو   åÑپو  Ï لګښت   Ï كولو  سفر 

خو   ¡ææ  íشو  åÑغو توګه  په  ځايونو  مقصد   Ï هيوæÏÇنه  æÑÇپايي  توګه   åټوليز په  كې¡  سيمو  Çستوæنكو  لږ   æÇ Çستوæنكو   æډير  æړÇæÏ په 

په   Ñكا  Ï يې  ته   ìهغو چې   åæكا ژæند  خپلوÇنو   æÇ  æغړ كوÑنۍ   Ï يې  هلته  چې  ځكه   ææ ټاكلى  توګه  په   ìځا تم  منځني   Ï  äÇيرÇ بيا  ځينو 

 .ææ Òæنيمر  æÇ قلعه  ãسالÇ ¡ÊÇهر  ¡áكړ  Ïيا ځوÑæ ÈÇكوæنكو   åÑلپا څيړنې   Ï چې ځايونه  تم   åعمد  æÇ غټ  .åشو  íكوال مرسته  كې  موندلو 

.åÏ  íشو Çخيستل  ګټه  څخه  شبكو  له  æړæنكو   Þقاچا  Ï  åÑلپا سفرæنو  ÇÏسې   Ï مخي  معلوماتوله   Ï چې   åÏ æړ  ياæÏلو   Ï

له  سفرæنو  ÇÏسې   Ï كوله   åپريكړ  åÑلپا مالتړ   Ï سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو  خپلو   Ï چې  كله   íغړ كوÑنيو   Ï كې¡  سيمو  Çستوæنكو   æډير په 

 ÇÏ  æÇ  ¡íليږæ ته  سفرæنو  يوÒÇې   äكوچنيا خپل  چې   åæ ګڼلې   åÑغو  íهغو  ¡åسر  åسر ÑÏلوÏلو  له  معلوماتو  مخكنيو   Ï  .ææ خبر  څخه  خطر 

خطرæنو   Ï .åÏلوÑÏ نه يې   åÑال  æÇ åÑچا بله  چې   ÇÏ يا  æÇ ډيرې شميرلې په پرتله  خطرæنو   Ï نكې ګټېæړæÇÑ ته  Óال  åبالقو ìيا هغو چې  ځكه 

هغه   .ææ åپو خطرæنو  په  يې  ځينې   æÇ  áلر  Êمعلوما لږ  يې  ځينو   ¡åæكا  Þفر ترمينځ  كوچنيانو   Ï كچه  معلوماتو  مخكې  څخه  سفر  Çړهله  په 

توقيف  چې  كله  كې  هيوæÏÇنو  مقصد  په   æÇ ځايونو  ترÇنزيتى  په  هم   æÇ  Çخو له  æړæنكو   Þقاچا  Ï هم   åæ كړې  يې  هڅه  سفر   Ï چې   äكوچنيا

Ïې  له  خو   .ææ  íشو مخامخ   åسر كچو   áæډ  áæډ له  تاæتريخوÇلى   æÇ نقض   Ï Ïحقونو   æÇ ځوæÑنو  خطرæنو¡  له   Çخو له  پوليسو   Ï  ¡ææ  íشو

كوÑنيو¡   íæÏ  Ï هم   æÇ  ææ  íشو ستانه  بيرته  څخه  سفرæنو  يوÒÇې  له  چې  كوچنيانو  هغو  هم  كې¡  سيمو  Çستوæنكو   æډير په   ¡åسر  åسر

كې  سيمو  Çستوæنكو  لږ  په  برعكس¡   .íكړÄ هڅې  سفرæنو  ÇÏسې   Ï بيا  به  سم   åسر كولو   Çپيد له   äÇتو مالي   Ï چې  æيل   åسر  Ñټينګا په 

شي. ښكيل  كې  سفرæنو  يوÒÇې  په  ځل  بل   íړÇغو نه  چې  ټولو æيل  نږÏې   ¡æغړ كوÑنۍ   Ï هغو   Ï  æÇ كوچنيانو   æشو بيرته ÇÑستنو   ¡æړÇæÏ



۲۰۱۴íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU & UNHCR 2

æړÇنديزæنهæړÇنديزæنه

بيا . ١  åتير په  چې   íلټوæ چاÑې  ÇÏسې  بايد  مرستې  په  چاÇæÑكو   äفغاÇ  æندæړÇ  Ï  ¡äÇمشر ټولنو   Ï  æÇ ټولنې¡  مدني   äفغانستاÇ  Ï

ښكيل  كې  سفرæنو  يوÒÇې  په  لياÑې¡  له  ÇتحاÏيو   Ï ښوæنكو   ÜنيوÑكو  Ï  æÇ ښوæنځيو  Ñسينو¡   æټولنيز  æÇ شبكو   Ï ځوÇنانو   Ï

íكړ  åپو ښه  باندې  خطرæنو  په  سفرæنو   æنوموړ  Ï پلرæنه  ميندې   íهغو  Ï  æÇ  (äناÇځو تنكى  ناÑينه  توګه   íځانګړ (په   äكوچنيا

سياسې . ٢ مقامونه¡   äفغاÇ كې  هڅو   áæډ  ÇÏ په   æÇ شي¡  ډيرې  هڅې   íæپوها  Ï بايد   åړÇ په  خطرæنو   Ï سفرæنو  يوÒÇې   Ïكوچنيانو  Ï

 Ï Ñسنيو¡   æټوليز  Ï بايد  ته  ډæلونو   æÑنو خپرæلو   Ï  íæپوها  æÇ معلوماتو   Ï شي  ښكيل   äÇمشر ټولنو   Ï  æÇ ټولنې  مدني   ¡íÒستاÇ

æشي. پاملرنه  الÑې¡  له  شبكو  Ñسمي  غير   Ï ځوÇنانو   Ï  æÇ Ñسنيو   æټولنيز موسسو¡   Ï  æكړ  åÏÒ

ځوÇنانو . ٣  Ï  æÇ شي¡   åترسر هم  څيړنې  نوÑې  بايد   åÑلپا پوهيدلو   Ï  æړæ  æكړ  Ï  ææ ناÑينه  ځوÇنو   Ï  äفغاÇ  Ï  åړÇ په  سفرæنو  ÏيوÒÇې 

چې  شي   áچوÇæ ڼاÑ Úموضو په Ïې  ترڅو  شې  جوړې   Ü هم  كې   äپاكستا  æÇ äÇيرÇ په بلكې   äفغانستاÇ په يوÒÇې  نه  شبكى  غيرÑسمي 

شي  áشيندæ Çغيزې   æړæ  æكړ په  Çفغانانو  ناÑينه  ځوÇنو   Ï شي   ìÇكيد څنګه 

ځينو . ٤ Çلبته   ¡åæ موخه كوچنيانو  كوæنكو  سفر  ټولو  نږÏې   Ï څخه  سيمو  Çستوæنكو  ټيټو   æÇ  æلوړ له   ¡áسيدÑ نوتهæÏÇهيو æÑÇپايى 

يې   ìكوال  æÇ  ææ ميشت   äÇخپلو  æÇ  íغړ كوÑنۍ   Ï يې  هلته  چې   íكړ  åÑغو  åÑلپا Ïې   Ï توګه  په   ìځا مينځني   Ï  äÇيرÇ كوچنيانو 

ºíكړæ مرسته  كې  موندلو  په   Ñكا  Ï ته  هغو  شو 

پريكړې . ٥ ترټولوګټوÑې   Ï الÑبايد   åهر Ïحل  هكله  په  كوچنيانو  سفركوæنكو  ÏيوÒÇې  چې   íكړÑæ ډÇډ  بايد  مقصوÏهيوæÏÇنه 

 Ï  äكوچنيا سفركوæنكي  يوÒÇې  څخه   äفغانستاÇ له  شې   ìÇكيد چې  æشي  پاملرنه  بايد  هم  ته   Úموضو Ïې   ¡íæ  åپربنسټوالړ

.íæ  äÇندæخا حق  قانوني   Ï مالتړæÇمرستې   íبشر  Ï  æÇ¡عاګانېÏÇ قانوني   åړÇ په  Ïحالت   Êمهاجر

٦ . æÇ  äÇيرÇ په  بيا   åتير په  كې¡  هيوæÏÇنو  مطلب  په   æÇ ترÇنزيتى  كوæنكو¡   Ñكا  íسرحد بايد   åړÇ په  ساتنې   Ï كوچنيانو  يوÒÇې   Ï

 ºشي  áكړÑæ  íكړ  åÏÒ لوړæلو  ظرفيت   Ï ته  ماموÑينو  پوليسو   Ï كې  تركيې 

ټولنه . ٧ ناÇÑÂميوæÇپه  ÐæÇهني  ÇæÑÏني  څخه¡  كوچنيانو   æستنوشوÇÑ بيرته  له  بايد   äÇټولنومشرÏæÇ ټولنې  ÑÇÏÇې¡مدني  Çفغاني 

Çæقعي  سفرæنوÏهڅو  يوÒÇې   æÑنوÏ  Çخو له  ÇÑستنوشوæكوچنيانو  Ïبيرته  بايد  پرæګرÇمونه   .íكړæمالتړ¡áشمو په   ãغاÏÇبياÏ كې 

æنيسي. كې  نظر  په  ډيرÇæستوæنكوسيموكې¡  بياپه   åتير په   ¡ÊمكاناÇ



å۲۰۱۴سريز

3 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

١ .åسريز

ځكه  Çنديښنې   ÇÏ  .åÏ ګرځيدلې  المل  Çنديښنو  ډيريدلو  په  مخ   Ï  åستونز سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï ته  بهر  كې¡  كلونو  æÑæستيو  Ïې  په 

ډيرې شوíÏ í چې æÑÇپا ته Ï يوÒÇې كوچنيانو ÑسيدÏ ¡á هغو Ç ÏړتياæÇ ææ ساتنې Ï پوåÑ كولو¡ په سفر كې له خطرæنو سرÏ å مخامختيا 

 åترسر سفرæنه  Ïغه  مرسته  په  شبكو  æړæنكو   Þقاچا  Ï  åكثرÇ  æÇ توګه  قانوني  غير  په   íهغو چې  بيا   åتير په   ¡íÏ  ìيوځا  åسر Çنديښنو  له 

 ¡äپاكستا ÂسترÇليا¡  æÑÇپا¡  توګه  يوÒÇې  په   äكوچنيا خپل  چې   ìÏ  ÏÇهيو  åعمد  ÇÑخو كې   Ñكتا په  هيوæÏÇنو   æÑنو  Ï  äفغانستاÇ  .íكو

په  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï څيړنې   æÇ مطالعې  شمير  يو   áæډ ټوليز  په  چې  كې   áحا ÇÏسې  په   .íليږ ته  هيوæÏÇنو   æÑنو  æÇ  äÇيرÇ

يوÒÇې  څخه   äفغانستاÇ له چې   åړÇ په  æنګيزÇ Ï كوچنيانو هغو   Ï هم بيا  خو   ¡íÏ íشو  åترسر هكله  په  كوچنيانو   äفغاÇ Ï áæډ  Çهمد  æÇ åړÇ

 .ìكيږ ترسترګو  خال   æÇ تشه   åيو  ¡ìكو ښه   åړÒ ته سفر 

ليكنه   åيو  (PDES) څانګې  خدمتونو   Ï æÒÑÇ æÇنې  جوړæلو  پاليسي   Ï  íكميشنر عالي  ملتونو   æملګر  Ï كې  مياشت  په   äجو  Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï

 ÇÏ  .åكړ  åخپر  ìالند  äÇعنو تر  مطالعه¡   åيو كې   åÑبا په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   äفغاÇ  Ï ته  æÑÇپا   “:ìخوځيږ كې   Ïبا په  يوÒÇې  æني   Ï”

 ¡ææ Ñسولى  ته  æÑÇپا  ځانونه  چې   ÓساÇپر مركو   Ï  åسر كوچنيانو   äفغاÇ له  كې  هيوæÏÇنو  æÑÇپايى  شمير  يو  په  چې   åæ څيړنه   åپرتليز  åيو

ښكيل  كې  سفرæنو  توګه  يوÒÇې  په  چې  كې   åÑبا په  خصوصياتو   æÇ ææځانګړتيا  Ï كوچنيانو هغو   Ï كې څيړنه  نوموړې  په   .åæ íشو  åبشپړ

بيلګو   æشو په æړÇندې  له Ïې¡   åسر  .íÏ íشو بيلګې æړÇندې  څرګندې   æÇ åÑښكا هكله  په   ææځانګړتيا  Ï نوæسفر همدې   Ï پخپله  æÇ ¡íÏ

ترڅو  هم Äشي¡  څيړنې  نوÑې  بايد  كې   äفغانستاÇ په  پخپله  چې   íكو څيړنې æړÇنديز  نوموړې   æÇ  ¡íلر  Ïجوæ تشې لړ  يو  كې   æهدÇشو  æÇ

شي.  ترالسه  پوهه   åÑپو هكله  په   æنګيزÇ  Ï ټولنو  Çستوæنكو   æÇ كوÑنيو   Ï هغو   Ï كوچنيانو¡  Ïغو   Ï

Ï څيړنې موخې  ١ .١

ته  هيوæÏÇنو  صنعتى   æÑنو  æÇ كوچنياæÑÇ äپا   äفغاÇ چې   åړÇ په   æنګيزÇ  æÇ شرÇيطو   æځانګړ هغو   Ï چې   åÏ ÇÏ موخه عمومى  څيړنې  ÏÏغې 

 íÒÇيو  Ï كوچنيانوÏ ته بهر  څخه   äفغانستاÇ له چې   íكړæ مرسته به  پوهه  شي. ÇÏسې  ترالسه  پوهه   æÇ Êمعلوما ډير  ال   íهڅو  åÑلپا تګ   Ï

شي.  ته  ÇÑمينځ  Çæلى  ښه  كې  جوړæلو  په  پالنونو  سترÇتژيكى   æÇ پاليسيو  ÇÑتلونكو   Ï  åړÇ په  ستونزې   Ï سفرæنو 

١ .٢ íې سفركوÒÇڅخه يو äفغانستاÇ بيلګې چې لهæÇ سنۍ څيړنهæÇ هغوكوچنيانو په هكلهÏ

ÇÑهيسې  پيړيو  له   åÑلپا æÇÑړلو  ته   Óال  Ï فرصتونو   Ï كې  بهر  په   æÇ كبله  له   Ïتشد  æÇ æچكالۍ   ¡Èبرياليتو نه   Ï حاصالتو   æÇ كښت   Ï

 Ï ÇÑهيسې  څخه   Çپخو ډير  له   åäخوځښتو بهر  څخه  سرحد  .له 
١
ìÏ  ìكړ  Êمهاجر بهر  څخه  سرحدæنو  نړيوÇلو  له   æÇ كې  Ïننه  په  Çفغانانو 

 æÇ ¡كې نتيجه  په   íتير  Ï يانوæÑشو  Ï .íÏ íشو ته¡ Çæقع   äÇيرÇ æÇ äپاكستا توګه   íځانګړ په  ترمينځ¡  هيوæÏÇنو  ګاæنډيو   æÇ äفغانستاÇ

 äفغانستاÇ له  æÇ ¡íÏپريږ  ÏÇهيو  æÇ نهæÑكو خپل  چې   áشو ډير ÇفغاناÇ äړ  توګه¡  په  پايلو   Ï æجګړ  æÏږæÇ Ï ستهæÑæ څخه هغوæ Ï íتلو   Ï

 .íæجوړ  Óنفو  ìلو  ÇÑخو مهاجرينو   Ï كې  نړۍ  په   äفغاناÇ ÇÑهيسې¡  څخه  كلونو   ١٩٨٠ له  شي.   ÎÇپر ډير  خوځښت  خلكو   Ï څخه 

مصيبتونو  له   ÏÇهيو  äشتو نه  Çمنيت   Ï  .íÏ پيچلي   æÇ نغښتي   ÇÑخو عوÇمل  محركه   Êهاجرã  Ï څخه   äفغانستاÇ له  چې   íپوهيږ  áټو  ÓæÇ

 áحا عين  په   .
٢
åÏ سيدلېÑ ته كچې  لوړې   ÇÑخو كې   áكا  ٢٠١٣ په   áكيد  áژæ æÇ مړينه كسانو  ملكي   Ï ملهÇ له  æجګړ  Ï æÇ ¡ìكړ مخامخ   åسر

 Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په  چې   ìشو پاتي   ÏÇهيو نيستمن  ټولو  تر  كې  سيمه  په   ÏÇهيو  äفغانستاÇ  Ï  ¡ÓساÇپر  Ñمعيا  Ï  ÝنكشاÇ  íبشر  Ï كې 

 íتوپير  æÇ معافيت   ÎÇپر  Ï  æÇ مالتړ  له  حقونو   íبشر  Ï فقر   æÇ نيستمني   .
٣

íكيږ  áشمير  ÏÇهيو نيستمن   ١٧٥ كې   Ñكتا په  هيوæÏÇنو   ١٨٦

 ¡íلر هم  Çړخونه  چاپيريالي   æÇ شميرنه)   Óنفو  æÇ  Óنفو) ÏيموګرÇفيك  مهم   ÇÑخو  Êمهاجر Çفغانانو   Ï  .
٤

íلر Çړيكي  نږÏې   åسر كړنو 

 åبالقو  Ï  ¡áچاپيريا فزيكي  ماتيدæنكى   áæډ  Çهمد  æÇ كچه-   åلوړ كيدلو   íÑښا  Ï  æÇ  ¡Óنفو  äÇځو  ÇÑخو  äفغاÇ  Ï  ¡åÏæ چټكه  نفوسو   Ï”

 åغيزÇ  Êمهاجر په  څخه   äفغانستاÇ له  چې   íكيږ  áشمير كې   Ñكتا په   æعناصر هغو   Ï  
٥

خطرæنه“ محيطي   Ñنو  æÇ  ÊمكاناÇ Òلزلو  سختو 

.ìÏ æړ  پوهيدلو   Ï خوځښت  يوÒÇې  كوچنيانو   Ï څخه   äفغانستاÇ له  توګه  Ïې  په   .íكو

 áناÑæژ څيړنې   Ï مهاجرينو   Ï  "¿íÏ نه   äفغاÇ ÇلزÇما   áټو  ¡íÏ نه  كې   äپاكستا په  تل   ¡íÏ نه  مهاجرين   áټو مهاجرين:   äفغاÇ كې   äپاكستا "په   .٢٠٠٨ ١ كرæنسفلد¡ 

٣٦  -٤٣  :(٢٠٠٨) åشمير  ìلومړ  ¡٢

٢٠١٤ كابل¡  ساتنه¡  كسانو  ملكې   Ï كې   æجګړ Çæلو  æسله  په   ¡٢٠١٣ Ñيپوټ  كلنى   :äفغانستاÇ  ¡UNAMA  ٢

٢٠١٣  ¡Á ÇجزÇ شاخص Ï æÇهغه   ÝنكشاÇ  íبشر  Ï ¡UNDP  ٣

٢٠١٣ ÇنكشاÑ Ýيپوټ¡   íبشر  Ï  ¡UNDP  ٤

 Ï ستونزې   æÇ  Èپيچلتو  Êمهاجر  Ï Çفغانانو   Ï"  ¡ÆÑګوæ ګوÑنئيس   ÝÂ  áسكو ګرÇجويت  ماستريجت   Ï  ¡áستدالÇ ÑÏæÑكيويز   ãÏÇ  æÇ مونسوتي   æÑليساندÇ  Ï   ٥

http://mgsog.merit.unu.edu/ISacademie/docs/PB14.pdf٢٠١٣  ¡١٤  åشمير بريف  پاليسي  ÇكاÏمي   IS پيښې"¡  څيړنې   æÇ پاليسي 



۲۰۱۴íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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په  كې   áكا  ٢٠٠٨ په   .
٦
íكو غوښتنه   åپنا  Ï هلته   æÇ  íكو سفر  ته  æÑÇپا  چې   íæجوړ ډله  لويه   ÇÑخو سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï  äفغاناÇ

 ÏلوÑÏ  Ïجوæ ليكونو  غوښتن  غوښتنې   åپنا  Ï  ٦٠٠¡١٣  Çخو له   (UASC) كوچنيانو   æشو جال   æÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï كې  æÑÇپا 

كې  æÑÇپا  په   Çخو له  يوÒÇېسفركوæنكوæÇجالشوæكوچنيانو   Ï كې   áكا  ٢٠١٢ په   .ææ څخه   äفغانستاÇ له   ٨٢٥¡٣ څخه  هغو  له  چې 

يوÒÇې   Ï كې  æÑÇپا  په  كې   áكا  ٢٠١٣ په   .
٧

ææ څخه   äفغانستاÇ له   ٧٠٠¡٥ كې  هغو  په  چې   ¡ææ  íشو æړÇندې  ليكونه  غوښتن   ٠١٠¡١٤

 äفغانستاÇ له   ٥٩٥¡٣ كې  هغو  په  چې   åæ  (٠٦٥¡١٤) شمير  ليكونو  غوښتن   Ï غوښتنې   åپنا  Ï  Çخو سفركوæنكوæÇجالشوæكوچنيانوله 

 æجالشو  æÇ نكوæسفركو يوÒÇې   Ï كې  Ñكتا په  هيوæÏÇنو   æÑنو  Ï äفغانستاÇ ¡ېÏ له  åسر  .
٨
ښيي لږÇæلى  تناسب  په   áتيركا  Ï چې  ¡ææ څخه

غوښتن  له  كوچنيانو   æجالشو  æÇ سفركوæنكو  يوÒÇې   ٣٠٠¡٢٥ له  كې   áكا  ٢٠١٣ په  چې   ìÏ  ÏÇهيو  ìلو ډير  غوښتنې   åپنا  Ï كوچنيانو 

 åپنا  Ï چې   íÏ شامل  äكوچنيا هغه  يوÒÇې  كې   æشمير  æنوموړ په  چې   åÏ ړæ لوæÏيا  Ï  .
٩

íÏ څخه  äفغانستاÇ له   ٥٠٠¡٤ نږÏې  څخه  ليكونو 

١٠
 .ìÏ ډير  شمير   äكوچنيا  äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï ته  æÑÇپا  چې   íÑښكا ÇÏسې  توګه  Ïې  په   ºåÏ  ìكړ يې  غوښتنه  Çخيستلو 

 áشما په  يوÒÇې  Ñيپوټ¡æني   áكا  ٢٠١٠  Ï چې  لكه  الملونه  سفر   Ïكوچنيانو  äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې  شمير  ډير   Ï څخه   äفغانستاÇ له 

پاليسۍ  محدÏæې  غوښتنې   åپنا  æÇ  Êمهاجر  Ï  Çخو له  æÏلتونو   Ï المل  يو   .íلر  åړÇ پوÑې  عوÇملو  لړ  يو  په   íÏ  íشو æيل   ¡íيږÑښو كې 

تيتوÇلى  Çفغانانو   Ï كې  Âسيا   æÇ æÑÇپا  په  æÏهم¡   .
١١

åÏ  íكړ  åÑÇæÇ  Ñال يې  ته  Ïæې  صنعت“   Êمهاجر قانوني  ”غير   íشو تنظيم   Ï چې   íÏ

 áæډ يو   Ï سيستم¡  ÏحوÇلې  ÑÏيم¡   .íÏ  íكړ برÇبر  فرصتونه  Çضافي  كيدلو   íيوځا  Ï  åسر كوÑنيو  له  يې  ته  Çفغانانو  ځوÇنو  چې   íشو ډير 

پيسې  بهرته  پرته¡  څخه  سيستم  Ñسمى  بانكي  له  چې   íæبرÇبر  äمكاÇ  ÇÏ ته  Çفغانانو  ميشت  كې   ÌÑخا په  چې  سيستم   “Êكريد  ÝÂ ”ليتر 

 ìكوال  äفغاناÇ Çæسطه  په  هفې   Ï چې   Âسانتيا  هغه  كې¡   íپا په   .åÏ  íكړ Âسانه   åستونز تمويل   Ï سفرæنو  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï  ¡íليږæ

شرÇيط  مساعد  ته  سفرæنو   æنوموړ  ¡íÏپريږ  ÏÇهيو خپل  æشي“  يې   ìمخنيو  æÇ كشف   Çخو له  مقرÇÑتو   íسرحد  Ï چې  Ïې  له  ”پرته  شي 

 Ñيپوټ ÇÏسې Çæيي:
١٢

 .íÏ íكړ برÇبر 

 Ï لكه  الملونو  فرهنګي   æÇ تاÑيخي  مهمو  شمير  يو   Ï خوځښت  ځوÇنانو  ناÑينه   äفغاÇ  Ï ته  æچې  بلې  څخه  æچې  يوې  له 

 æÇ معيشت  كړې¡   åÏÒ Çمنيت¡   ¡Èخونديتو  Ï كې  æÑÇپا  په   æÇ  ¡äشتو  Ï شرÇيطو  سختو   Ï كې  سيمو  Çصلى  په   íهغو

١٣
.ìكيږ  áهڅو كبله  له   äشتو  Ï حمايت   Ï  Çخو له  ټولنې   Ï  æÇ هوساينې  ټولنيزې 

 æهر نو   ¡íكيږ پاملرنه   åسر مشكل  په  ته  توپير  ګوني   åæÏ ÏæÏيز  ترمينځ   Êمهاجر خوښه  پخپله   æÇ مجبوÑيت   Ï كې¡  شرÇيطو  ÇÏسې  په 

 .íÏ íشو  áنيو كې  نظر  په   áæډ په æړ  Çنديښنې  ساتنې   æÇ حمايت   Ï چې  شي  ترالسه  ډÇډينه  بايد   æمر

 æÑليا په  ساتنې   Ï  æÇ شرÇيطو  پر  منلو   Ï يې  ډيرې  چې   íشو  åترسر څيړنې  شمير  يو  كې  æÑÇپا  په  بيا   åتير په  كې¡  كلونو  æÑæستيو  په 

 Ï  æÇ يونيسيف   Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په  مطالعې  پرÇخې  ډيرې  ځانګړې   åړÇ په  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   äفغاÇ  Ï  .
١٤

íلر تمركز   ¡æÑچا  æÇ

 Ï ته  هيوæÏÇنو   æلويديز كې:  خوځښت  په   äكوچنيا نشريه¡   Çخو له  يونيسيف   Ï  .íÏ  íشو  åترسر  Çخو له   íكميشنر عالي   Ï ملتونو   æملګر

ته  كوچنيانو   äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې  هغو  كې   äنګلستاÇ  æÇ  ìæÑنا په  كې  Çصل  په  Ñيپوټ¡   يو   åړÇ په  كوچنيانو   äفغاÇ خوځيدæنكو 

خدمتونو   Ï  æÇ  ÝنكشاÇ پاليسى   Ï ژنيو¡  مطالعه."  هكله  په  كوچنيانو   äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï كې  æÑÇپا  په   :íÑښو كې   áشما په  يوÒÇې  "æنې   ¡UNHCR  ٦

 åپنا  Ï څرنګوÇلى¡"  ژæند   Ï څخه  ليد  له  مركز  يو   Ï كوچنيانو   Ï:غوښتنه  åپنا كوچنيانو  يوÒÇې   Ï كې   äسويد "په  ÇÏلكويست.   .áÇ  æÇ لندبوÑګ   .ìÇ  º٢٠١٠ æÒÑÇنه¡ 

.١-٢٢  :(٢٠١٢) مجله  مياشتنۍ  ÑÏې  سرæې   Ï æړæنكو 

مخ. Çته æيشتم  تمايل"   áÇنړيو كې   áكا  ٢٠١٣ UNHCR¡ "په   ٧

 .íكيږ  áنيو الندې   Ñغو تر   ÓساÇپر مالوماتو  كلنيو   Ï جنسيت  æÇ سن تابعيت¡   Ï ليكونه غوښتن  غوښتني¡   åپنا  Ï كوچنيانو يوÒÇې   Ï" ¡EurostatÊستاæيرÇ  ٨

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en"

مخ æيشتم  نهه  تمايل"   áÇنړيو كې   áكا  ٢٠١٣ "په   ¡UNHCR ٩

 Ï  :äكوچنيا يوÒÇې  كې  æÑÇپا  "په   ¡åغونډ پاÑلماني   ¡ÇÑشو æÑÇپا   Ï)  .íكيږ Çټكل  كې   Çخو  æÇ شا  په   (١٠٠٠٠٠)  Ï شمير  Çæقعي   Êمهاجر  Ï كوچنيانو   Ï ته  æÑÇپا    ١٠

(.٢٠١١ ليك¡   åپريكړ  ١٨١٠ ستونزې"  تګ  بيرته   æÇ كيدلو  ميشت  Ñسيدلو¡ 

مخ ښوÇ "íÑتم   åسر  Ïبا له  يوÒÇې  æ"¡UNHCRنې   ١١

ìځا هماغه    ١٢

ìځا ١٣ هماغه 

http://emm.si/files/publikacije/00_  ¡٢٠١٠ څيړنه“¡   åيزÇ پرتله   åيو  Çخو له  ÇتحاÏيې   Ï æÑÇپا   Ï  ¡äكوچنيا ”يوÒÇې  شبكه¡   Êمهاجر æÑÇپايي   Ï   ١٤

 Ï كې  هيوæÏÇنو  په  ÇتحاÏيې   Ï æÑÇپا   Ï”  ¡åÑÇÏÇ ÇتحاÏيې   Ï æÑÇپا   Ï  åÑلپا حقونو  Çساسى   Ï  ºemn_synthesis_report_unaccompanied_minors.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1692-  ٢٠١٠ Ñيپوټ“¡  Çيز  يوپرتله   åړÇ په  كوچنيانو  غوښتونكو   åپنا  æÇ  æشو جال 

عملي   æÇ مرستې  ساتنې¡   Ï  :äكوچنيا غوښتونكي   åپنا ”يوÒÇې  برناÇÏته¡   ¡ÑÏæنا  æÇ بالنكا   ¡Çæهانسيلو  º<SEPAC-comparative-report_EN.pdf

 ٢٧ په  ÇتحاÏيې   Ï æÑÇپا   Ï حق:  غوښتنى   åپنا  Ï كوچنيانو  يوÒÇې   Ï كې  ÇتحاÏيې  په  æÑÇپا   Ï” Çسايل¡   ìÏ  åتير فرÇنس   º٢٠١١ بوÇÏپست¡   ¡IOM لنډيز“¡  ژمنو 

http://tdh-childprotection.org/documents/right-to-asylum-for-unaccompanied-minors-in-  ¡٢٠١٣ څيړنه“   åپرتليز  åيو كې  هيوæÏÇنو 

https://www.hrw.org/sites/default/files/¡٢٠١٢  “äكوچنيا مهاجر  كې  æÑÇپا  په  بند:  كې   áجا ”په   ¡áÑڅا حقونو   íبشر  Ï  º  the-european-union
HRW_CRD_migrant_brcohure_low.pdf



å۲۰۱۴سريز

5 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

شاملې  هم  مركې   åسر كوچنيانو   æÇ كوÑنيو  له  كې   äفغانستاÇ په  كې  Ñيپوټ  Ïغه  په   .ææ  íشو غوښتونكي¡   åپنا  Ï چې   åÏ  íشو ځانګړې 

 æÇ بڼه  سفر   Ï ته  æÑÇپا  څخه   äفغانستاÇ له   æÇ  ÑنځوÇ  íشو جوړ   åبيړ په   æÇ لنډ  يو  كوچنيانو   äفغاÇ  Ï كې  خوځښت  په  مطالعه  نوموړې   .íÏ

 .íكو æړÇندې   Êمشخصا

شوې  ځانګړې  ته  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   äفغاÇ هغو   ¡íÑښو  åسر  Ïبا له  يوÒÇې  æنې  نشريه¡   íكميشنر عالي   Ï ملتونو   æملګر  Ï

تركيې  په   áæډ  Çهمد  æÇ  ¡äنګلستاÇ  æÇ  ìæÑنا نيدÑلند¡  Çيټاليا¡   ¡äيونا فرÇنسې¡  په   åسر كوچنيانو  له Ïې   .ææ كې بهر  په   Çپخو ال  چى   åÏ

مطالعې   åړÇæÏ  .íكو æړÇندې   Êمعلوما  åړÇ په  تجربو   Ï سفر   Ï  ìهغو  Ï ته  æÑÇپا   æÇ كوچنيانو  يوÒÇې   Ï مطالعه   ÇÏ  .íÏ  íشو مركې  كې¡ 

الملونو   æÇ æنګيزÇ Ï نوæسفر يوÒÇې  ترڅو Ï Ïغو  په Çړæ åشي¡  ټولنو  كې Ç Ïستوæنكو   äفغانستاÇ په بايد  څيړنې  نوÑې  چې   íكو æړÇنديز 

شي.  ترالسه  پوهه   åډير  æÇ ښه  ال  هكله  په 

 åپنا په  كوچنيانو  يوÒÇې   Ï  ¡äæګد په   
١٦

 äسويډ  æÇ  
١٥

 äنګلستاÇ  Ï كې¡  هيوæÏÇنو   æځانګړ په  چې  څيړنې  شمير  يو  ÇÑهيسې  æخته  هغه  له 

 ÇÑ بيرته  يا  ÇÑستانه  ته   äفغاستاÇ بيرته  چې   åړÇ په  حالت   Ï خلكو  هغو   Ï ترڅنګ¡  ÏÏې   .íÏ  íشو  åترسر  ¡íلر تمركز  باندې  غوښتنې 

سفركوæنكي  يوÒÇې  پخوÇني   æÇ  äكوچنيا سفركوæنكي  يوÒÇې  كې  څيړنو  Ïغو  په   .íڅرګنديږÇÑ څيړنې  شمير  يو   ¡
١٧

íÏ  íشو  áستوÇ

١٨
 .íÏ شامل  هم   äكوچنيا

 åړÇ Ïې  په   .íæبرÇبر  íæسانتياÂ ته  سفر  كوچنيانو  يوÒÇې   Ï چې   ìÏ  ìكړ تمركز  ÇÑټولولو  په  معلوماتو   Ï  åړÇ په  شبكو  هغو   Ï څيړنو   æÑنو

 äنساÇ  Ï كې   äپاكستا  æÇ  äفغانستاÇ په  æÑæÇÑسته  څخه   áكا  ٢٠١٠ له   UNODCåÑÇÏÇ ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا جرمونو   æÇ توكو   åÑمخد  Ï

 Ï كې  هغې  په  چې   åكړ  åخپر نشريه   åيو حكومت  ÂسترÇليا   Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په   .ìÏ  ìكړ جوړ  Ñيپوټ  يو   åړÇ په  شبكو  æړæنكو   Þقاچا  Ï

كې  څلوæ æÑاليتونو  په  كې   äفغانستاÇ په چې  كې   áحا په ÇÏسې   ¡åړÇ په خطرæنو   Ï نوæسفر ناقانونه   Ï ېÑال له  قاچاæ Þړæنكو   Ï نسانانوÇ

١٩
 .íÏ  íشو  áنيو الندې  مطالعې  تر  كانالونه   æÇ شبكې  ÇÑټولولو   Ï معلوماتو   Ï  ¡ææ  ìشو تمركز  ډلې  قومي   åÑÇهز په 

هم  بيا  خو   ¡åÏ  ìكړ ته  ÇÑمينځ  پوهه  ډيريدلو  په  مخ   åړÇ په  سفرæنو   Ï كوچنيانو  يوÒÇې   Ï څخه   äفغانستاÇ له  ليكنې  پوÑتنۍ  هم  څه  كه 

ښكيل  كې  سفر  يوÒÇې  ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  چې   åړÇ په  كوچنيانو   äفغاÇ هغو   Ï كې¡  تشو  Ïغو  په   .íÏ پاتي   ìځا پخپل  تشې  لړ  يو 

 æÇ كوچنيانو   äفغاÇ  æÑنو په  چې   íÏ شامل عوÇمل  هغه   æÇ  º Çنګيزې   æپريكړ  Ï  åÑلپا كولو   Ï سفرæنو  يوÒÇې   Ï  ºäشتو نه  معلوماتو   Ï  íÏ

 .íكو  åغيزÇ  äæګډ نه   Ï كې  فعاليت   áæډ  ÇÏ په  باندې  كوÑنيو 

 íهغو  Ï Çفغانانو¡  ځوÇنو  يوÒÇې  كې   áحا په  خوځښت   Ï ليكنه   åحاضر Äښيي.   äغبرګو  åړÇ په  نښو  ځينو   Ï  íړÇغو څيړنه   åحاضر  ÇÏ

نيسي.  الندې  څيړنې  تر  تجربې¡  سفر   Ï  æÇ چاÑې¡  الÑې  تمويل   Ï سفر   Ï  ¡äجريا كولو   æپړيكړ  Ï  æÇ Çنګيزې 

 Ï هكله"  په  ستنيدلو   Ï  ìهغو  Ï ته   ÏÇهيو خپل   æÇ غوښتونكي   åپنا  äفغاÇ  äÇځو كې   äنګلستاÇ په  ÇÑتلونكى:   ìشو  Êما" هانا¡   ¡äليوÇ  æÇ كاترين  ګالæÏيل¡    ١٥

مياشت. Çكتوبر   Ï  áكا  ٢٠١٢  Ï خدمتونه¡  æÒÑÇنې   Ï  æÇ جوړæلو  پاليسي   ÏUNHCR  Ï  ¡åشمير  ٢٤٦ مسئلې¡  نوې   åړÇ په  څيړنو   Ï مهاجرينو 

ÑÏې  سرæې   Ï مهاجرينو   Ï حالتونه"  ژæند   Ï څخه  ليد  له  مركز   Ï كوچنيانو   Ï غوښتنه:   åپنا كوچنيانو  يوÒÇې   Ï كې   äسويډ "په   .á ÇÏلكويست¡  Âند  لوندبرګ¡    ١٦

٧٥  -٥٤  :(٢) ٣١ ٢٠١٢ Çپريل¡   Ï ¡مياشتنۍ

 º٢٠١٣  ¡٢٤٠  -٢٢١  :(٢)  ١ څيړنې¡   Êمهاجر  Ï تجربه"¡  Çفغانانو   æشو  áشړ  Ï  ¿íكيږ څه  æÑæسته  Çستولو   ÇÑ بيرته  "له  نسيم   ¡ìمجيد  æÇ  Çليز سكستر¡    ١٧

لنډيز  ÇكاÏمي   Ï پاليسي   ÏIS  Ï پيښې"  څيړنې   æÇ پاليسي   Ï ستونزې:   æÇ  Èپيچلتو كې   Êمهاجر په  Çفغانانو   Ï" ګوÑنينس¡   ÝÂ  áسكو ګريجويت  ماستريچت 

http://mgsog.merit.unu.edu/ISacademie/docs/PB14.pdf//  .٢٠١٣  ¡١٤  åشمير

هكله"  په  ستنيدلو   Ï  íهغو  Ï ته   ÏÇهيو خپل   æÇ غوښتنونكي   åپنا  äفغاÇ  äÇځو كې   äنګلستاÇ په  ÇÑتلونكى:   ìشو  Êما" هانا¡  Çلوين¡   æÇ كاترين  ګالæÏيل¡    ١٨

 .٢٠١٢ خدمتونه¡  æÒÑÇ Ï æÇنې  جوړæلو  پاليسي   Ï  UNHCR  Ï ¡åشمير مه   ٢٤٦ مسئلې¡  نوې   åړÇ په  څيړنو   Ï مهاجرينو   Ï

http:// Çكتوبر¡   ٢٠١٠  Ï Ñيپوټ".  æÑæستى  څيړنه:  ضد  پر  æړæنكو   Þقاچا  Ï  äنساÇ  Ï كې   äفغانستاÇ مفاهمې¡"په   æÇ مخابرې  سترÇتژيكي  هوښياÑې   Ï   ١٩

www.customs.gov.au/webdata/resources/files/FinalReport-WiseStrategicCommunicatoin.pdf



۲۰۱۴íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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٢ . ìلوژæÏڅيړنى ميتو Ï

پاملرنه   åډير ته   Úموضو كيفيت   Ï كې  ÇÑټولولو  په  معلوماتو   Ï  åړÇ په  شرÇيطو   Ï كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï كې   äفغانستاÇ په 

ته  ليكنو   åړÇ په  كوچنيانو  تلونكو   Ï ته  ÂسترÇليا   æÇ æÑÇپا  څخه   äپاكستا/äÇيرÇ/äفغانستاÇ له   Çپخو څخه  ÇÑټولولو  معلوماتو   Ï  .åÏ شوې 

شوې.  ته  ÇÑمينځ  æÑæسته  مشاهدې   æÇ ليدنې  له  چې   íلر  åڅير  åپرتليز ډلو   Ï بڼه  څيړنې   Ï  .åشو  åترسر كتنه   åبشپړ  æÇ مناسبه  Ïقيقه¡   åيو

áډلو پرتله كو Ï ستهæÑæ له مشاهدې .áæ١ جد

ډله لومړنى 

مطالعه)  íÏÑمو)

X

سيمې لوړې Çستوæنكې 

O١

ټولنې سفركوæنكې   پښتانه  Çكثريت 

O٢

Çكثريت هزåÑÇ سفركوæنكې   ټولنې 

æÏهمه ډله 

(ÏÑÇمو íشو áæكنتر)

OX

لږ  Çستوæنكې سيمې

O٣

ټولنې سفركوæنكې  پښتانه  Çكثريت 

O٤

ټولنې  سفركوæنكې   åÑÇهز Çكثريت 

٢ .١ áكو åÑساحوغو Ï

 íشو æيشل  ډلو  سفركوæنكو  Çكثريت   åÑÇهز  æÇ سفركوæنكو  Çكثريت  پښتنو  په  چې  ساحې  Çستوæنكې  لږ   æÇ Çستوæنكې  لوړې   åړÇæÏ

 Ï ملتونو   æملګر  Ï  æÇ يونيسيف   Ï ډلې  قومي  پښتانه   æÇ  åÑÇهز شي.   åترسر تحليل  پرتليز  ډلو   æړÇæÏ  Ï ترڅو   íشو  áنيو كې  نظر  په   ¡íÏ

 Ï ملتونو   æملګر  Ï  áæجد الندې   .íÏ  íشو  áشمير كې  ډلو   æلوړ په   Êمهاجر  Ï كوچنيانو   Ï كې  Ñيپوټونو  په   áكا  ٢٠١٠  Ï  íكميشنر عالي 

ښيي.  ساحې  Çستوæنكې  شوې   åÑغو  åÑلپا څيړنې  ÏÏې   ¡ÓساÇپر Ñيپوټونو   Ï  áكا  ٢٠١٠  Ï يونيسيف   æÇ  íكميشنر عالي 

٢ جدáæ: غوåÑ شوې Çستوæنكې سيمې

äناÇځو سفركوæنكى  Çكثريت- هزåÑÇ سفر كوæنكى ځوÇناÇäكثريت -پښتانه 

لوړå كچه

ننګرهاÏ) Ñ مهاجرينو لپاÏ åÑملګرæ ملتونو عالي 

يونيسف)  ¡íكميشنر

غزنى¡ كابل (Ï مهاجرينو لپاÏ åÑ ملګرæ ملتونو عالي كميشنرí¡ يونيسف)

كچه كميشنرí)پكتيا (Ï مهاجرينو لپاÏ åÑ ملګرæ ملتونو عالي كميشنرí)ټيټه  عالي  ملتونو   æملګر  Ï åÑمهاجرينولپاÏ) äباميا

كوæنكو  سفر  Çكثريت  پښتنو   Ï  æÇ كابل/غزنى   åÑلپا كوچنيانو  كوæنكو  سفر  Çكثريت   åÑÇهز  Ï¡سيمې شوې   åÑغو Çستوæنكې  ډيرې 

 Ï  æÇ ليكنو   æندæړÇ په  چې   ææ  ìشو  åÑغو توګه  په  ټولنې  Çستوæنكې   åÑÇهز  æډير  Ï  åÑلپا ÏÏې  غزنى   .ææ  ¡Ñننګرها  åÑلپا كوچنيانو 

 åÑتګ لپا Ï ډلې Ï څيړنې Ï منيتي كبلهÇ خت كې¡ غزني لهæ ې څيړنې پهÏ Ï ¡áپه هرحا .åÏ هنامتو سيمهÑډير تګ لپا Ï ندÂ پوهانو پهÑكا

 åÑمهاجرينولپا  Ï كې  áحا عين  په  كابل  شو.   åÑغو توګه  په  سيمې   Ï نانوÇځو سفركوæنكو   åÑÇهز  æډير  Ï كابل كبله  همدې  له   .ææ نه مساعد 

سيمه  Çستوæنكې   åلوړ  åډير   ¡íÏ  íشو  åترسر كې   ٢٠١٠ په  چې  كى  څيړنو  جال  جال  په  يونيسيف   æÇ  íكميشنر عالي   Ï ملتونو   æملګر  Ï

يې  څخه  غزني  له  چې   ææ ìځا ميشت  مهاجرينو   Ï غزني   Ï  ¡åæ شوې  åÑغو كې  كابل  په   åÑلپا څيړنې  چې ÏÏې  ټولنه  هغه   .åÏ íشو  áپيژند

٢٠
 .ìÏ ìكړ  Êمهاجر ته  كابل 

حالت  Çمنيتي  كې   åÏمو په  څيړنې  Çكثريت) æې. ÏÏې   -åÑÇهز)  äباميا  æÇ Çكثريت)  (پښتانه-  پكتيا  سيمې  شوې   åÑغو  åæÏ نكېæستوÇ لږ 

شي.  ته æالړې  سيمو   æړÇæÏ شو  ìÇكړæ ډلو څيړæنكو   æÇ ææ ښه كې  سيمو   æړÇæÏ په

(له   ææ څخه  æاليت  له  غزني   Ï يې  Çكثريت   æÇ  åÏلوÑÏ  åړÇ يې  پوÑې  توكم   åÑÇهز په   ææ  íشو  åÑغو توګه  په  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï كې  كابل  په  چې   äكسا هغه   áټو   ٢٠

كوæنكي).  äæګډ  áټو كې  بحثونو   æيزÇ ډله   æمتمركز په   æÇ  ١٤ څخه  Ñæكوæنكو   Êمعلوما  åعمد  ٢١
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7 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

 له ساحوì كاÑڅخه مخكې سمبالتيا ٢ .٢ 

 Ï  æÇ تشخيص  كوæنكي   ÇجرÇ پاليسي   Ï  .(١ ترڅو:  شو  جوړ  ميز   ìÏګر يو  بحث   Ï  åسر شريكانو   æندæړÇ له  مخكې¡  څخه   Ñكا  íساحو له 

شي   áټوÇÑ  Êمعلوما  åړÇ په  كاæÑنو   æشو  Á ÇجرÇ  Ï څخه  كوæنكو   äæګډ  æÇ شريكانو  له   .(٢  ºشي ښكيل  كې   äجريا  áټو  æÇ پيل  په  څيړنې 

 Ï څيړنې   Ï ترڅو  شي   åجوړ ډله   åÑسالكا  åيو مينځه  له  شريكانو   Ï  .(٣  ºíÏ  íشو  åترسر جوړښتونه  نوښتونه/   ãكو چې  شي  معلومه   æÇ

 (IDIs) مركې  پرÇخې   åسر شريكانو   æشو  åÑغو له  æÑæسته¡  څخه  بحث  له  ميز   íÏګر  Ï شي.  ډÇډمن   Èپرځايتو پاليسي   Ï  æÇ موندنو 

 .åشوæ يې  كتنه  بيا   æÇ ÒÂمايښت   æÇ شوې¡  جوړې  æسيلې  څيړنې   Ï كې¡  مرحله  Ïې  په   ¡íشو  åترسر

 ٣ .٢áكو åÑنكو غوæكوÑæ ÈÇځو Ï 

شي.   áڅيړæ څخه  Çړخونو   áæډ  áæډ له  سفرæنه  يوÒÇې  كوچنيانو   Ï ترڅو   íشو  íجوړ ډلې  شمير  يو  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï كې  څيړنه  Ïې  په 

 áټوÇÑ  åسر Çخيستنې  ګټې  په  څخه  پوښتنليكونو  ÇÏسې  شمير  يو  له  كې  æاليتونو   æړÇæ  Ñڅلو په   Êمعلوما هكله  په  شرÇيطو   Ï ټولني   Ï

لكه  فعالينو   åعمد له  ټولنې   Ï مركې  معلوماتي   åعمد  .ææ شامل  كې  په  Çړخونه  تاÑيخي   æÇ شميرنه   Óنفو  ¡íÏقتصاÇ ټولنيز-  چې   áشو

 åترسر كې  بحثونو   æÇ  æترÇ  æخبر  åيزÇ ډله  په   åسر  æغړ عامو  له  ټولنې   Ï  áæډ  Çهمد  æÇ الÑښوæنكو¡  Ïيني   æÇ ښوæنكو  چاÇæÑكو¡  محلي 

شي.   áټوÇÑ  Êمعلوما هم  هكله  په  ليدæنو   æÇ نظريو   Ï ټولنې   Ï  åړÇ په  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï ترڅو   íشو

ښيي. شمير  بحثونو   æمتمركز  æيزÇ ډله   æÇ مركو   æشو  åترسر  Ï كې  كچه  په  ټولنې   Ï  áæجد ÑÏيم 

٣ جدæ Ï :áæاليت پرÇساÏ Ó ټولنو په كچه په څيړنه كې ګډäæ كوæنكي

فعاليتونه

سيمې

كابل:      

كابل  (ډير سفركوæنكي 

(äكوچنيا  åÑÇهز

äباميا

 åÑÇنكي هزæلږ سفركو) 

(äكوچنيا

  Ñننګرها

(ډير سفر كوæنكي 

(äكوچنيا پښتانه 

پكتيا

(LS-P) (لږ سفر كوæنكي 

(äكوچنيا پښتانه 

مجموعه

 åÑټولنو لپا Ï .١

پوښتنليك

١٣٢١٧

 åسر æټولنې له غړ Ï .٢

ډله Çيز متمركز بحثونه

١

(٥ ګډäæ كوæنكي)

 ١

(١٠ ګډäæ كوæنكي)

١

(٧ ګډäæ كوæنكي)

١

(٧ كډäæ كوæنكي)

٤

(٢٩ ګډäæ كوæنكي)

٣. عمدå معلوماتي 

مركې- په ټولنو كې 

äنكي شريكاæكو äæګډ

٢٣٢٣١٠

٨١٦١١١١٤٦مجموعه

æې.  مركې  پرÇخې   åسر Ñæكوæنكو   Êمعلوما  åعمد له  كې  ډلو  په   Úموضو مهمه   åÑلپا څيړنو   Ï

ډÏ áæې: الندې  په  ډلي  ځوÑæ ÈÇكوæنكي 

١ .ºìÏ ìشو پاتې  كې  ÂسترÇليا  په æÑÇپا/   æÇ  íكړ سفر  يوÒÇې  يې  كوچني   åيو چې  كوÑنې  هغه 

٢ .ºìÏ نه   ìشو بريالۍ  Ñسيدلو  په  هلته  خو   íكړæ سفر  يوÒÇې  ته  æÑÇپا/ÂسترÇليا  كړې  هڅه  يې  كوچني   åيو چې  كوÑنۍ  هغه 

٣ .ºìÏ  ìشو  äستوÇÑ بيرته   ¡åسر  ÑæÒ په  يا  خوښه  پخپله  يا  خو   ìكړ سفر  ته  بهر  يې  كوچني  چې  كوÑنۍ  هغه 

٤ .ºكړې  åÏ نه  هڅه  سفر  يوÒÇې   Ï يې  كوچنيانو  چې  كوÑنۍ  هغه 

٥ .ºíÏ نه   íشو بريالي  Ñسيدلو  په  هلته  خو   íكړ هڅه  تګ   Ï يې  ته  ÂسترÇليا  æÑÇپا/  چې   äكوچنيا هغه 

٦ .ºíÏ  íشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  خو  كړې  هڅه  تګ   Ï يې  ته  ÂسترÇليا  æÑÇپا/  چې   äكوچنيا هغه 

كړې.. ٧  åÏ نه  هڅه  سفر   Ï يې  هيڅوخت  چې   äكوچنيا هغه 



۲۰۱۴íكميشنر عالى  ملتونو   æملګر  Ï  åÑلپا مهاجرينو   Ï  æÇ Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï
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٤ جدæ Ï .áæاليت پرÇساÏ Ó څيړنې لپاÏ åÑ پرÇخو مركو ځوÑæ  ÈÇكوæنكي

                                                                                                                                                      æاليتونه                                                                                                                                                      æاليتونه

ننګرهاÑبامياäپكتياكابلÏ مركه شوæ شميرډله

íې كوچني مهاجرين لرÒÇنۍ چې په بهر كې يوÑ٨٣١٢٢هغه كو

íكړæ ې سفرÒÇبهر ته يو ìنۍ چې كوچني يې هڅه كړÑ٩٣١٣٢هغه كو

هغه كوÑنۍ چې كوچنې يې بهرته سفر كړí خو يا پخپله خوښه يا په 

 .ìشو äستوÇÑ ÑæÒ

١٠٣٢٣٢

ìكړ åÏ ې سفر هڅه نهÒÇيو Ï نۍ چې كوچنې يېÑ١٠٢٣٣٢هغه كو

ææ íشو áليږÇÑ خو بيرته íچې سفر يې كړ ä١٣٦٢٢٣هغه كوچنيا

íÏ نه íخو بريالي شو íسفر هڅه يې كړ Ï چې ä٨٢١٢٣هغه كوچنيا

١٠٢٣٣٢هغه كوچنياä چې هيڅكله يې Ï يوÒÇې سفر هڅه نه åÏ كړې 

٦٩٢١١٣١٨١٦ټولې ډلې

Ñæكوæنكو   ÈÇځو كوچنيو   Ï  .åÏ شوې  كړنه   äيوشا كې  مطالعو   íÏÑمو يا  موضوعي  ټولو  په   åسر ډلو  ټولو  Ïغو  له  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï

په  مركې   Ï كړې¡   åæ نه  يې  هڅه  كولو  سفر  يوÒÇې  له  چې   åړÇ په  كوچنيانو  هغو   Ï  .ææ لږ  څخه  كلونو   ١٨ له  كې  æخت  په  سفر  يوÒÇې   Ï عمر 

.ææ ټيټ څخه  كلونو   ١٨ له  عمر  يې  كې  æخت 

Ï څيړنې ساحې ٢ .٤

ټولنيز-ÏموګرÇفيك  æاليتي  سرچينوڅخه  شمير  يو  له  شي¡   áچوÇæ شرÇيطوÑڼا   íÏقتصاÇ  -æټولنيز په  ساحو   Ï څيړنې   Ï چې   åÑلپا ÏÏې 

 .áشو  áټوÇÑ  Êمعلوما  íÏقتصاÇ  æÇ

(íÏ  åÑÇهز سفركوæنكي  كوچني  Çكثريت  سيمه¡  Çستوæنكې   åډير) پيژندنه   åلنډ æاليت  Ï(íÏكابل   åÑÇهز سفركوæنكي  كوچني  Çكثريت  سيمه¡  Çستوæنكې   åډير) پيژندنه   åلنډ æاليت  Ïكابل 

 .
٢١

íلر عمر  لږ  كلنۍ   ١٥ له  چې   íÏ äهغه كوچنيا  ٪  ٣٤ نږÏې   Óنفو  Ï كابل  Ï .íلر كې موقعيت  سيمه   íمركز په   äفغانستاÇ Ï اليتæ كابل  Ï

ملي   Ï چې   åÏ سلنه   ١٠.٧  åÒÇندÇ  íÑبيكا  Ï كې  كابل  په   .íÑښكا لږ   ٪  ١٣ پرتله  په   ÏÇهيو  áټو  Ï چې   åÏ  ٪  ٢٣.١ كچه  فقر   Ï كې  æاليت  Ïې  په 

. سرå له Ïې په Ïې æاليت كې Ï لږ كاÑ (١٨.٩سلنه) كچه په ټوá هيوÏÇ كې Ï لږ كاÑ (٤٨.٢) سلنې په 
٢٢

åÏ åمنځنۍ كچې (٧.٩ سلنې) څخه لوړ

تناسب ډيرå ټيټه بريښي. Ï كابل په æاليت كې Ï سوÇ ÏÇندåÒÇ (٤٦.٨ ٪) æÇ په ښخو كې Ï سوÏÇ كچه (٣٠.٢ ٪) Ï ملي منځنۍ كچې په نسبت 

.
٢٤

ìÏ اليتونو ډير لږæ اليتونو په پرتله تر ټولوæ ټولو Ï ځمكې ته السرسى په كابل كې .
٢٣
١١.٤ ٪ åÏ¡ لوړå بريښي  æÇ ٪ ٢٥  åچې په ترتيب سر

كې  æاليت  Ïې  .په 
٢٥

 íكيږ ګڼل  باثباته   æÇ  íخوند ډير  پرتله  په  æاليتونو   æÑنو  Ï كابل  خو   ¡íپيښيږ پيښې  Çمنيتى  كې  كابل  په  هم  څه  كه 

په  كې   áكا  ٢٠١١ په   .
٢٦

íÏ  íشو Çæقع   ¡íÏ سيمې  ملكي   æÇ قطاæÑنه  نظامي  موسسې¡  نړيوÇلې  يې  موخه  چې  حملې   íÑنتحاÇ شمير  يو 

 äكسا ملكي  توګه   íقصد په  عناصر  ضد  حكومت   Ï  .
٢٧

íÏ  íشو ته  ÇÑمينځ  كې  نتيجه  په  حملو   íÑنتحاÇ  Ï æژنې  ملكي   ٪  ٩٤ كې  كابل 

 Ï  äتلفو موبايل   Ï  æÇ تهديدæنو  عامه   ¡áæبند  æÑال  Ï (لكه   ÑÇډ  æÇ تهديد   Ï  æÇ æژني   íلر نه  برخه  مستقيمه  كې   æشخړ  æÇ  æجګړ په  چې 

 æÇ حكومت   Ï يا   íكو  Ñكا كې  حكومت  په  چې  نيسي  الندې  تهديد  تر   äكسا ملكي  هغه   æÇ  ¡ìكو ته  ÇÑمينځ   áچاپيريا  (áپريكو شبكو 

٢٨
.íكو مالتړ  موسسو   æÇ ځوÇكونو  نظامى  نړيوÇلو 

.١٢  ¡٢٠٠٩  ¡Êهيا  äكميسيو ÇفغانستاæÑÇ Ï äپائي  كابل¡   ¡åڅير  åيو  äفغانستاÇ  Ï  :٢٠٠٨  /٢٠٠٧  (CSO)، NRVA  åÑÇÏÇ Çحصائيې   íمركز  Ï   ٢١

 .١١٩  ¡٢٠١٣  ¡AREU كابل¡   ÏښوÑال  ìæمرستند  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï يا تر  ځخه  Çلف   ¡٢٠١٣  ¡(AREU)  åÑÇÏÇ نېæÒÑÇ æÇ څيړنې  Ï  äفغانستاÇ  Ï  ٢٢

 .ìځا هماغه    ٢٣

٤١ مخ.   ¡٢٠٠٨  /٢٠٠٧  NRVA, CSO  ٢٤

https://www..مخ ãمې مياشت¡ شپږ á٢٠١٣ كا Ï ¡ټاټوبى مالوماتو Çصلي   Ï åÑلپا ټاكلو   Ï äجريا  Ï غوښتنې  åپنا  Ï :äفغانستاÇ ¡خدمتونه Êمهاجر Ï ßÑډنما Ï  ٢٥

nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf

٢٠١١  ¡UNAMA كابل  ساتنه¡  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١٠ Ñيپوټ  كلنۍ   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٢٦

مخ.  پنځم   ¡٢٠١٢  ¡UNAMA كابل  ساتنه¡  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١٠ Ñيپوټ  كلنۍ   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٢٧

مخ.  لسم   íځا هماغه    ٢٨
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9 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

(íÏ  åÑÇهز سفركوæنكي  كوچني  سيمه¡Çكثريت  (لږÇستوæنكې  پيژندنه   åلنډ æاليت   äبامياÏ(íÏ  åÑÇهز سفركوæنكي  كوچني  سيمه¡Çكثريت  (لږÇستوæنكې  پيژندنه   åلنډ æاليت   äبامياÏ

چې   íæجوړ Çكثريت  æاليت  ÏÏې   íكو ژæند  كې    äباميا په  چې  ډلې  قومې   åÑÇهز  .ìÏ  Êæپر كې   äفغانستاÇ  íمركز په  æاليت   äباميا  Ï

كليوÇلي  توګه   åعمد په  ژæند  كې  æاليت   íنوموړ په   .íÏ æÇسيدæنكي  æاليت  ÏÏې   æÇ پښتانه    æÇ  Ñتاتا  ¡äتاجكا  åسر ترتيب  په  Ñæپسې 

ته   ٪  ٤٨ كچه   Ñكا لږ   Ï  æÇ  ¡åÏ  ٪  ٨  íÑبيكا كې  æاليت  Ïې  په   .íكو ژæند  كې  نيستمنۍ   æÇ فقر  په   ٪  ٥٥.٧  Óنفو  Ï æاليت  لرÏÏ.íې  بڼه 

 äباميا  Ï .åÏ سلنه  ٦.١ كچه   ÏÇسو  Ï ښځو  Ï .åÏ ټيټه  ٪  ٥ څخه  منځنۍ ÇندÒÇې  ملي  له  چې   åÏ سلنه  ٢٠.٢ كچه   ÏÇسو  Ï كې  äباميا په   .íسيږÑ

٢٩
 .(åلوړ څخه   ٪  ٨٠ (له   íلر السرسي  ته  ځمكو  باغونو   Ï يا  ځمكې  سلنه   åلوړ  åډير كوÑنيو   Ï كچه  په   ÏÇهيو  Ï كې  په æاليت 

بريدæنه  باندې   æÑال په  كې ÏÏې æاليت   áكا  ٢٠١٢ په   ¡ÊÑصو هر  په   .
٣٠

íكيږ ګڼل  Çمن æاليت   æÇ íخوند ټولو  تر  كې   äفغانستاÇ په   äباميا

Ñژيم  له  طالبانو  پخوÇنيو   Ï چې   äÇÑساال  åجګړ  æÇ ډلې  Çæلې  æسله  قانوني  غير   .
٣١
كړې ته  ÇÑمينځ  يې  Çنديښنې  Çمنيتي  ځينې  چې   áشوæ

 æÇ æژنو  جرمونو¡   Ï Çختالفونه  سر  پر  ځمكې   Ï ترمينځ  كوÑنيو   Ï  .íÏ پاتې  كې  æلسوÇليو  په   Ïكهمر  ¡äسيغا  Ï ÑÏلوÏې  Çړيكي  يې   åسر

كې   ÊÑصو هغه  په  شي   ìÇكيد خو   ¡åÏ شوې لږ  بيخي  كې  په Ïې æÑæستيو  كركيله   æÑكوكنا  Ï هم څه  كه   .íæجوړ الملونه   ãعا Çختطافونو 

الÑې  له  باميانو   Ï  Þقاچا توكو   åÑمخد  Ï چې   íلر ÇÏÇمه  Ñيپوټونه  ÇÏسې   .íكړæ  åÏæ بيا   ¡íكړ نه   Çپيد ډæلونه   Ñنو معيشت   Ï  äÇبزګر چې 

 .íلر  äجريا ته   ÊÇهر يا   äګاÒÑÇ هلمند¡  بيا   æÇ  ¡íيكندÇÏ

(íÏ پښتانه  سفركوæنكي  كوچني  Çكثريت  سيمه¡  Çستوæنكې   åډير) پيژندنه   åلنډ Ï(íÏننګرهاæÑاليت  پښتانه  سفركوæنكي  كوچني  Çكثريت  سيمه¡  Çستوæنكې   åډير) پيژندنه   åلنډ ÏننګرهاæÑاليت 

Çكثريت  æاليت  ÏÏې   .íلر پوله   åګډ  åسر  (KPK)  Çخيبرپښتونخو له   æÇ  íلر موقعيت  كې  ختيځ  په   äفغانستاÇ  Ï æاليت¡   Ñننګرها  Ï

ملي  چې   ¡åÏ  ٪  ٣٣ كچه  نيستمنۍ   æÇ فقر   Ï كې  æاليت  په   .íلر بڼه   íÑښا سلنه   ١٥ يوÒÇې  æاليت   íنوموړ  Ï  .íÏ پښتانه  æÇسيدæنكي 

 .åÏ ټيټه  ÇÑخو پرتله  په   ٪٩¡٧ كچې  منځنۍ  ملي   Ï چې  ¡åÏ ٪  ٦¡١ كچه  بيكاÑۍ   Ï كې په æاليت   Ñننګرها  Ï .íÑښكا نږÏې  ته  كچې  منځنۍ 

 ٪٨¡٢٢ Ï لږ كاÑ كچه په نوموړæ íاليت كې (٩¡٥٤ ٪) åÏ چې Ï ټوá هيوÇ په كچه (٢¡٤٨٪) لږ څه ډيرåÏ å. په Ïې æاليت كې Ï سوÏÇ كچه 

پرتله (٤¡١١٪)¡  په   äفغانستاÇ áټو  Ï æÇ åÏ لږ  åډير كچه   ÏÇسو  Ï ښځو  Ï خو  ¡íمعلوميږ ټيټه   ٪٢¡٢ پرتله  په  منځنۍ ÇندÒÇې  ملي   Ï چى  åÏ

 åپلو له  شمير   Ï مهاجرينو  æشو ننګرهاæ Ñاليت ÇÑ Ïستنو   ¡
٣٢

íسيږÑ ته  æګړæ ٦٠٠¡٤٠٩¡١  Óنفو ميشت  كې   Ñننګرها په   .åÏ ٪  ٩¡٦ يوÒÇې 

 Ï  íكميشنر عالي  ملتونو   æملګر  Ï پوÑې  مياشتې  تر  ماÑچ   Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï  æÇ  áكا  ٢٠٠٢  Ï چې  كيږې  ګڼل  æاليت   ìلو æÏهم  كې   ÏÇهيو په 

٣٣
.íÏ  íشو ÇÑستانه  مهاجرين   (٠٠٠¡٩٣١) الÑې  له  مرستې 

 Ï  ¡áشمو ننګرهاÑپه   æÇ پكتيكا   Ï æاليتونوكې¡  ختيځو  سويل   æÇ ختيځو  .په 
٣٤

åÏ نه  ډÇډمن   Çپخو لكه  كې   Ñننګرها په  حالت  Çمنيتى 

 Ï كې   æجګړ په  ترمينځ  شوÑشيانو   æÇ ځوÇكونو  Çمنيتي   Ï كې   áكا  ٢٠١٢ په   .
٣٥

ææ  äكسا ملكې   ٪٣٤  æشو  áژæ  Ï كې   æجګړ په   áكا  ٢٠١١

 æÇ نېÏæچا  æÏÇمو چاÏæيدæنكو   Ï كې په æاليت    Ñننګرها  Ï كلونوترمينځ  ٢٠١٣  æÇ ٢٠١٠  Ï .åÏ íشو ټيټه  لږ   åډير كچه  ژæبلې  مړينې  ملكي 

حكومت   Ï .
٣٦

ìÏ موندلى ډيرÇæلى  كې  ساحو  ملكي  په   ¡áشمو په  بريد   Ï باندې بانك  كابل  په  كې   ÏباÂ áجال په  پيښو¡  بريدæنو   íÑنتحاÇ

Ïښوæنځيو  كې  æلسوÇليو  په   ÏÇÒشير  Ï كچې  æÇتريوې   Ñچپرها  ¡ãګاÇ  æپچير خوګياڼيو¡   Ï  æÇ  íÏ  Ïموجو كې   Ñننګرها په  عناصر  ضد 

مستقيم   (٧١) باندې   ææ Âسانتيا  په   æكړ  åÏÒ  Ï كې  سيمه  په   .íÏ ښكيل  كې  فعاليتونو  ضد  پر  حكومت   Ï  ¡áشمو په    áشغاÇ  æÇ نيولو   Ï

 Ï  .
٣٧

 íÏ  íشو  åترسر  ¡áژæ  æÇ  áكو ټپي  تهديد¡  كوæنكو   åÏÒ  æÇ ښوæنكو   Ï  ¡áسوځو  ææ Âسانتيا   æÇ ÇÏæÏنيو  ښوæنځيو   Ï لكه  بريدæنه 

مرګ  ملكي  له Çمله  ګوليو ÇÑ æÇكټونو  غټو   Ï Çخو له  مقامونو   Ï äپاكستا  Ï ضد پر  شوÑشيانو   Ï كې سرحد  په  ترمينځ  كلونو   ٢٠١٤  æÇ ٢٠١٠

.٢٠٠٨  /٢٠٠٧  ¡NRVA, CSO  ٢٩

ځپل   Çخو له  طالبانو   Ï ته ګرÇهاÇ" ãفغانانو  پاæلي¡   ¡åڅير بامياæ äاليتى   Ï ¡ãÇګرæپر بنسټ Çنكشافې  پر  سيمې  ملي   Ï :ÊÑÇÒæ پرمختيا  æÇ غونىÑ بيا كليو   Ï  ٣٠

ټايمز  ßÑنيويا  ¡"íÑښكا خوندې   ÇÑخو ال  سيمې   íشو

له  كې   íÑجنو په   ٢٠١٤  Ï مه¡   ٢٠ Çكتوبر   ¡٢٠١٢  Ï ټايمز.   ßÑنيويا  ¡"íÑښكا خوندې"   ÇÑخو  " سيمې   íشو ځپل   Çخو له  طالبانو   Ï ته  "Çفغانانو   ãهاÇګر ٣١ پاæلي¡ 

 .íÏ íشو Çيستل   ÇÑ http://googl/tzQVoFڅخه 

٢٠١٢ Ü٢٠١١ كلنۍ   ìحصائيوÇ  äفغانستاÇ  Ï  ¡åÑÇÏÇ Çحصايئې   íمركز  Ï   ٣٢

 áموند http://www.refworld.org/docid/534d43ac4.html  ګست مياشت كې پهÂ Ï á٢٠١٤ كا Ï ¡چÑما á٢٠١٤ كا Ï"مياشتنۍ áæكنتر ìسرحد Ï" ¡UNHCR ٣٣

.íكيږ

Çæلو  æسله  په   :٢٠١٢ Ñيپوټ  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  º ساتل"  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١٠ Ñيپوټ  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  "  ¡UNAMA  ٣٤

.٢٠١٣¡UNAMA كابل¡  ساتل¡  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو 

مخ.  ١٠ ساتل¡  ملكيانو   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١١ Ñيپوټ  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٣٥

مخ.  ١٨ ساتنه¡  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  Ñيپوټ:په  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٣٦

مخ.  ٣٨  ¡ìځا هماغه    ٣٧
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٣٨
.íÏ íشو ته  تګ¡ ÇÑمينځ  مينځه  له  څاæÑيو   Ï  æÇ  áيجاړيدæ نوæÑكو  Ï  ¡áكيد ځايه  بى  خلكو   Ï ژæبله¡   æÇ

(íÏ پښتانه  سفركوæنكي  كوچني  سيمه¡Çكثريت  (لږÇستوæنكې  پيژندنه   åلنډ æاليت  Ï(íÏپكتيا  پښتانه  سفركوæنكي  كوچني  سيمه¡Çكثريت  (لږÇستوæنكې  پيژندنه   åلنډ æاليت  Ïپكتيا 

كچه  فقر   æÇ نيستمنۍ   Ï كې  æاليت   íنوموړ په   .íكيږ ګڼل  سيمې   íÑښا يې   ٪  ٤  ìÒÇيو چې   ¡
٣٩

íلر  Óنفو  (٠٠٠¡٥٢٥) æاليت  پكتيا   Ï  

ته  كاÑ كچه (٤٩.٦٪)  لږ   Ï æÇ (٪٨) ۍ كچهÑبيكا Ï كې په پكتيا   .
٤٠

åÏ åډير نږÏې åæÏ ځلي  په پرتله (٣٥.٨٪)   ÏÇهيو áټو  Ï æÇ åÏ (٪  ٦٠.٦)

 ٪  ١٣.٥ چې   ¡åÏ ٪١١.٥ يوÒÇې  كچه   ÏÇسو  Ï كې په æاليت  پكتيا   Ï .
٤١

(Ñكا لږ   ٪٤٨.٢  æÇ¡ìÑبيكا  ٪٧.٩) åÏ ېÏنږ ته  كچې  ملي  چې   íسيږÑ

.åÏ سلنه  ١.٢ يوÒÇې   æÇ ټيټه   ÇÑخو كچه   ÏÇسو  Ï ښځو   Ï  .åÏ لږ څخه  كچې  منځنۍ  ملي  له 

شمير  يو  كې   áكا  ٢٠١٣ په   UNOCHA  æÇ  UNAMA  ¡åÏ شوې  لږ  كې  æاليت  په  پكتيا   Ï كې   áكا  ٢٠١٢ په  ژæبله  مرګ  ملكي  هم  څه  كه 

باندې  كسانو  ملكي  په   Çخو له   æعناصر ضد  حكومت   Ï كې  پيښو  Ïې  په   
٤٢

.åÏ  íكړ ته  ÇÑمينځ  يې  ژæبله  مرګ  ملكي  چې   íكړ ثبت  پيښې 

 æعناصر ضد  Ïحكومت   æÇ ژæبله¡   مرګ  كبله  له  پرÇخولو   Ï ځوÇكونو   Ï كې  ځايونو  په   áæكنتر  Ï  áæډ  Çهمد  æÇ بريدæنه¡   íشو  áسنجو

حمايت  څخه  كسانو  ملكي  له   .åÏ شامله  ژæبله¡  مړينه  ÇÑغلي  ته  مينځ  څخه  نښتو  Çæلو  æسله  له  ترمينځ  ځوÇكونو   ìپلو  Ï حكومت   Ï  æÇ

 ìÏ پاته   Ïæمحد كې  مركزæنو  په  æلسوÇليو   Ï توګه   åبشپړ په  نږÏې   äشتو حكومت   Ï  æÇ  åÏ  íÑæكمز كې  æاليت  په  پكتيا   Ï ساتنه   æÇ

يې  كې  سيمو  Ïغو  په   æÇ  ¡íكړ السه  تر   áæكنتر ډير  كې  æلسوÇليو  ځينو  په  æاليت   Ï  æعناصر ضد  حكومت   Ï چې   íكيږ æيل  ÇÏسې   .
٤٣

حكومت   Ï  æÇ حكومت   Ï موÇفقې  سولې   Ï  æÇ معاملې  æيش   Ï  ÊÑقد  Ï كې   æÏÑÇمو ځينو  په   .
٤٤
Ïې  íكړ  åډير مننه   äياÒ كسانو  ملكي   Ï

كې   áمها  ÏږæÇ په  خو   ¡åÏ كړې  لږ  كچه  ÏتاæتريخوÇلي  كې  ټولنو  په  كې   áمها لنډ  په  موÇفقو  Ïغو   .íÏ  íشو  åترسر ترمينځ   æعناصر ضد 

Ïې  په   .
٤٥

íلر نه   Ïجوæ جوړښتونه  قانوني   ãكو ساتنې   æÇ حمايت   Ï څخه  كسانو  ملكي  له  چې   ìالÏپريښو  áحا پخپل  حالت  Çمنيتي  يې 

حكومت   Ï چې  شوې  الÑښوæنه  ته  æÇښوæنكو   ¡åÏ كړې   åغيزÇ هم  باندې  پوهنې   æÇ  æكړ  åÏÒ په   áæكنتر  æعناصر ضد  حكومت   Ï كې  سيمه 

Òنګ   Ï طالبانو   Ï يې  تلفونونه  موبايل  چې   íكيږ  áلټو كوæنكي   åÏÒ حتى  شي.  æمنل   Èنصا طالبانو   Ï بايد   íځا پر  نصابونو  Ñسمي   Ï

.ìÏ ìشو سبب  لږÇæلي   Ï حمايت   Ï څخه  كسانو  ملكي  له   æÇ Çمنيت   Ï ¡áæكنتر  Ïæمحد حكومت   Ï كې  .په Ïې æاليت 
٤٦
نه كه   æÇ  íلر غږ 

.٢٠١٣  æ٢٠١٢¡٢٠١١ ساتنه  كسانو  ملكى   Ï كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   ¡UNAMA  ٣٨

مخ.  ١٢٠  ¡ÏښوÑال  ìæمرستند  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï يا:  تر  څخه  Çلف   ¡٢٠١٣  ¡AREU  ٣٩

مخ  ١١٩  ¡ìځا هماغه    ٤٠

ìځا هماغه    ٤١

.٢٠١٤¡UNAMA كابل¡  حمايت¡  څخه  كسانو  ملكى  له  كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١٣ Ñيپوټ  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٤٢

مخ.  ٦٤ حمايت¡  څخه  كسانو  ملكى  له  كې  نښتو  Çæلو  æسله  په   :٢٠١٢ Ñيپوټ  كلنى   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٤٣

ìځا هماغه    ٤٤

مخ.  ٦٥ حمايت¡  څخه  ملكى  له  كې  æسلوÇلوشښتو  په   :٢٠١٢ Ñيپوټ   äفغانستاÇ  Ï  ¡UNAMA  ٤٥

ìځا هماغه    ٤٦



۲۰۱۴موندنې

11 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

موندنې. ٣

كوچنيانوځانګړتياæې  äفغاÇنكوæسفركو ÏيوÒÇې  كوچنيانوځانګړتياæېÇلف.   äفغاÇنكوæسفركو ÏيوÒÇې  Çلف. 

تر  څخه  كلونو   ١٣ له   åÒÇندÇ عمر   Ï كوچنيانو  ښكيلو   Ï كې  سفرæنو  يوÒÇې  په  چې   íæ څرګند  موندنې  څخه  سيمو   Ñڅلو له  څيړنې   Ï

 Êمعلوما  ÇÏ  .íÏ  íكړ سفرæنه  ÇÏسې  هم   ææ كلونه  لس  يوÒÇې  يې  عمر  چې  ځوÇنانو  تنكيو   æډير ځينو  هم  څه  كه   ¡åæ پوÑې  كلونو   ١٧

Ïمركه  كې  څيړنه  نوموړې  په  چې  ځكه   ¡íÏ  äشا يو   íنوميږ  äكوچنيا كې   áحا په  خوځښت   Ï چې   åسر څيړنې  يوې  له  يونيسيف   Ï

Ïغو   Ï كې  Ñيپوټ  په   íكميشنر عالي  ملتونو   æملګر  Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په   .ìÏ  ìشو  áÏښو پوÑې  كلونو   ١٧ تر   ١٤ له  عمر  كوچنيانو   æشو

 åڅرګند كې  مركو  Ïغو  په   .íلر عمر  كلونه   ١٧  æÇ  ١٦ چې  æيل  ډيرæيې  Çلبته  چې   ìشو  áæښو پوÑې  كلونو   +١٨ تر   ٩ له  عمر  كوچنيانو 

 íæ لږ  څخه  كلونو   ١٨ له  يې  عمر  چې   åÑلپا مهاجرينو  هغو   Ï كې  ÂسترÇليا   æÇ æÑÇپا  په  چې  پوهيدلې  Ïې  په  ټولنې  Çستوæنكې  چې   åشو

يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï كې   æپريكړ په  هغو   Ï  .íÏ ډير   ÊمكاناÇ كيدلو  پاته   Ï هغو   Ï كې  هيوæÏÇنو  Ïغو  په   æÇ  íلر  Ïجوæ حمايت   ìځانګړ

.åæ íشو پاملرنه  ته   Úموضو ÇړÏ åې  په  سفر 

منځينو  په  يې   æډير خو  نه¡  ټولو   .ææ هم   äهلكا ښوæنځيو  منځنيو   Ï  ¡ææ  íكړ سفرæنه  يوÒÇې  يې  ته  بهر  چې  كوچنيانو   äفغاÇ هغو 

لږ    ÇÑخو ټاكي¡  نقش   ìهغو  Ï كې  ټولنه   æÇ كوÑنۍ  په  چې  كبله  له  محدÏæيتونو  فرهنګي   Ï ښځې  ځوÇنې   .ææ لوستلي  سبق  كې  ښوæنځيو 

.íكو نه  سفرæنه  ÇÏسې  هيڅكله  يا 

سفر æكړÇÑ)“...íضيه¡٥٣كلنه  يوÒÇې  نجونې  يا  ښځې  چې   åÏ نه  áمعمو شي. Ïلته   ìكوال سفر  تنها   äهلكا يوÒÇې   ”هو¡ 

Çترې) خبرې  Çيزې  ډله  متمركزې  ښځه¡ 

 .íلر عمر  كاله   ٧١æÇ  íÏ ناÑينه  يې  برخه  غټه   åډير چې  Çææيم  بايد   ¡íكو سفرæنه   áæډ  ÇÏ چې   åړÇ په  كسانو  هغو   Ï”    

ناÑينه¡  كلن¡   ٥٢¡íعلو)“....íæÑپاÇÑ حساسيت   åپلو فرهنګي  له  چې  ځكه   íكو نه  سفرæنه  يوÒÇې  هيڅكله  ښځينه 

مركه) معلوماتي   åعمد

خاæند  عمر  ډير   Ï كوÑنۍ   Ï هم   æÇ  íÏ نه  ناÑينه  يوÒÇني  هم  كې  كوÑنۍ  په   íÏ  íكړ يې  سفرæنه   áæډ  ÇÏ چې  برخه  لويه   åډير كوچنيانو   Ï

 äكشرهلكا بلكې  نه¡   äهلكا مشر  كوÑنۍ   Ï چې   åكړ  åڅرګند كوæنكو   äæګډ ټولو  كې  سيمو  په  څيړنې   Ï توګه¡   åټوليز په   .íÏ نه   äهلكا

.íكيږ  áليږ ته  سفرæنو   áæډ  ÇÏ ìæÒ كشر يا  كوÑنۍ æÏهم¡ ÑÏيم   Ï  áæډ معمولي  په   .íكو سفرæنه  يوÒÇې 

 íÏ ړÇ كبله  له  نيستمۍ   æÇ فقر   Ï كې  ټولنه  په  ليږÒ íمونږ  بهر  څخه   ÏÇهيو له  كوچنى  خپل  چې   äكسا هغه   ãكو فكر   åÒ  ”  

 Ñكا Ïلته   äكوچنيا  íنوموړ پخپله  يا   æÇ  íلر æنه   ÑګاÒæÑ  æÇ  Ñكا پلرæنه  كوچنيانو  Ïغو   Ï ښايي   .ìكړæ  Ñكا ÇÏسې  چې 

مشر ÇÒمن  چې  ځكه   íليږ ته  بهر  څخه æÑæسته) ÇÒمن  مشر  خپل æÏهم (له  كوÑنۍ  ډيرې  چې  غوÇړÇææ ãيم   .íكړ نه   Çپيد

ډله  متمركز  ښځه¡  كلنه   ٥٣  “....íكړæ مرسته   åسر  Ñپال خپل  له  كې  كركيله  په  ځمكې   Ï چې  شي  پاتي  كې   Ñكو په  بايد 

.(äباميا بحث¡  Çيز 

 Ï نۍÑكو  Ï æÇ íæ كې خوځښت  په  چې   ìÏ ړÇ ìæÒ همæÏ æÇ ¡ìكو  åÏÇæ لومړۍ  ìæÒ لومړنى كوÑنۍ   Ï ¡ختونهæ ډير  ...”

مركه) معلوماتى   åعمد ناÑينه¡  كلن   ٥٢¡ìعلو)  “íكړ  Çپيد پيسې   åÑلپا  æغړ  æÑنو

يا æÏلسم  لسم  په  ښوæنځى   Ï  ¡íÏ پښتانه  ¡íÏ äهلكا  ¡ìلر عمر  كاله  يا٦١   ٥١ìكو سفرæنه   áæډ  ÇÏ چې  äكوچنيا ”هغه 

 åعمد كې   Ñننګرها په  ناحيه¡  (كاظمى¡٣٦¡     “...íÏ  äكوچنيا æÑæستي  يا   äÇځو ټولو  تر  كوÑنۍ   Ï  æÇ  ¡íÏ كې  ټولګى 

مركه). معلوماتې 

 ìæÒ مشر  چې  شي   ìÇكيد  ¡åÏ  Çهمد  Ñال ښه  ټولو  تر   åÑلپا مالتړ   Ï كوÑنۍ   Ï  íكړæ فكر  كوÑنۍ  چې  كې   æÏÑÇمو ځينې  په   ¡áحا هر  په   

ځوÑæ ÈÇكوæنكي  ناÑينه  يو   íكيږ ګڼل  سيمه  لږ Çستوæنكې  چې  كې  باميانو (هزÇ åÑÇكثريت)  په  توګه   په  بيلګې   Ï .íليږæ ته سفر  يوÒÇې 

.åليږæ ته  äÇيرÇ توګه¡  يوÒÇې  په   ìæÒ مشر خپل  يې  چې æلي   åكړ توضيح 

 åپريكړ ما   .åليږæ هغه  ما  چې   ææ Ïليل  يوÒÇنى   ÇÏ  .íكړæ  Ñكا بايد  هغه  نشم.   ìكوال  Ñكا  æÇ يم   íشو  Çبوډ ډير   åÒ  ÓæÇ  ”  

ډير  æÇسه  تر   Ñنو  ÇÏ  ºíكړæ  Ñكا چې   ìÇæ تللى  بايد  هغه   ¡ìÏ  ìæÒ مشر  كوÑنۍ   Ï هغه  چې  ځكه   ãستوÇæ هغه  چې   åكړæ

(äباميا مركه¡  پرÇخه    ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن¡   ٥٥ Âغا¡  (على   “.íÏ كوچني 
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فزيكى   æÇ ځيركتيا   ìهغو  Ï ææيل¡   æغړ كوÑنيو   æÇ ټولنو   Ï چې  لكه  ځانګړتياæې¡   íÏÇنفرÇكوچنيانو  äفغاÇ سفركوæنكو  نوæÑيوÒÇې   Ï  

توÇفق   åسر ليد  له Ïغه   æغړ ټولنو   Ï.íæډير  ÊمكاناÇ Èبرياليتو  Ï سيدلوÑ Ï ته  ÏÇهيو  Ïمقصو صفتونه  مشخص  چې Ïغه  ځكه   ¡åÏ ړتياæ

 æكړ  åÏÒ  Ï  ¡íæ  ìÑæكمز ژæنديې   íÏقتصاÇ  æÇ مالي  چې   íلر  åړÇ پوÑې  كوÑنيو  هغو  په   äكوچنيا  äفغاÇ سفركوæنكي  يوÒÇې  چې   ÏلوÑÏ

كوچني  پلوæÑنكي¡   ¡äÇيګرÑكا  ¡äÇبزګر يا   íÏ  åÑبيكا يا   äÇمشر كوÑنيو  Ïغو   Ï  .íæ ډير  يې  شمير   æغړ  Ï كوÑنۍ   Ï  æÇ ټيټه  يې  كچه 

.íÏ ماموÑين   íپوړ ټيټ  حكومت   Ï يا   æÇ  áÇهټيو

 ¡íÏ نيستمنې  چې  كوÑنۍ  ١)هغه   :íÏ ډلې   åæÏ  íكو مالتړ  تګ   Ï  ìهغو  Ï  æÇ  íليږ ته  سفرæنو  يوÒÇې   äكوچنيا خپل  چې  كوÑنۍ  هغه 

منابعو  خپلو  له  چې  كوÑنۍ  ٢) ÇÏسې    æÇ  ºìÇكړ نشى  برÇبرې  پيسې   Ñپو په   åÑلپا سفر   Ï خپلو ÇÒمنو   Ï چې   íÏ نه هم  نيستمنې   åهومر خو 

 åهومر åپلو íÏقتصاÇ نۍ لهÑنوموړې كو áشي. خو په هر حا ìسفر مالتړ كوال Ï څخه (áكوÑæ ìæملكيت په ګر Ï يا áÑځمكې پلو Ï لكه)

شي. نه   åÑښكا ډيرې  Ñæته  پرتله  په  لګښتونو   æÇ خطرæنو   Ï سفر   Ï ګټې  سفرÇحتمالي   Ï چې   íÏ نه  هم  شتمنې 

æړÇندې   Êمعلوما  åړÇ په  كوچنيانو  Ïهغو  كې  سيمه  پخپله  چې  كيدله  هم  پوښتنه   ÇÏ څخه  كسانو   æشو مركه  له  موخه¡  په  كولو  پرتله   Ï

æيل  ÇÏسى   íليږ نه  ته  سفرæنو  يوÒÇې   äكوچنيا خپل  چې  هكله  په  كوÑنيو  هغو   Ï  .íÏ نه  ښكيل  كې  سفرæنو  يوÒÇې  په  ته  بهر  چې   íكړ

په  ژæنديې  چې   íÏ نۍÑكو هغه  يا   (٢ پوÇæ Ñخلي  يا   íكړ برÇبرې  پيسې   åÑلپا كوالÏ ìسفر  نشي  چې   íÏ نيستمنې ډيرې   (١ يا:  چې   áكيد

 äكوچنيا خپل   چې  ګڼي  ښه  كوÑنۍ  ÇÏسې   ¡íكړ مخامخ   åسر خطر  له  سفرæنو  يوÒÇې   Ï  äكوچنيا خپل   íړÇغو نه   æÇ  ìÏ ښه  توګه  نسبي 

 " كې  حكومت  په   æÇ Ñسولي  سرته  كړې   åÏÒ لوړې  مشر  كوÑنۍ   Ï چې   íلر  åړÇ پوÑې  كوÑنيو  هغو  په   äكوچنيا Ïغه   .íليږæ ته  ښوæنځيو 

.íكيږ ګڼل   äÇندæخا عايد  ښه   Ï  æÇ íÏ ښكيل كې   ÊÑتجا په  يا   íلر  "åندÏ ښه

íهڅو سفرæنه  ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  چې  Çنګيزې  هغه   .Èíهڅو سفرæنه  ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  چې  Çنګيزې  هغه   .È

 ìÏ  ÇÏ المل  بل   .íليږæ ته  بهر  بايد  ما  چې  æكړ   Ñټينګا كوÑنۍ  پخپله  ما   æÇ شم¡  الړ  غوښتل  ما  چې   ìÏ  ÇÏ المل   åعمد”

 æÇ  åندÏ پيسې¡  موټر¡   ¡Ñكو لكه  Âسانتياæې  ÇÏسې   æÇ  ¡åكړ  åÏÒ Çمنيت¡  Ïلته  يو.  نيستمن  ډير  كوÑنۍ  Òما   æÇ  åÒ چې 

پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡  (Çمينى¡٧١   “íليږæ ته  بهر  ما  چې  كوÑنۍÄمنل  Òما  چې   ææ الملونه  هغه   ÇÏ  .íلر نه   äشتو كړې   åÏÒ

(Ñننګرها مركه¡ 

(عبدÇهللا¡  شي“  æالړ  ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  چې   åكړæ  åپريكړ يې  ځكه  نو   íæ  íلير څخه  خطر  له  چې  غوښتل  ”هغه 

پكتيا) مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡ 

 ÏÇهيو له  چې   íهڅو  äهلكا  Ñنو ژæند  هوسا  خپلوÇنو  æÏستانو/   Ï كې  æÑÇپا  په  څخه  سيمې  له  Òمونږ  چې   ãكو فكر   åÒ  ”

ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له  شي   ìÇكيد هم  نيستمني   .íلرæ ژæند  هوسا   äشا په  هغو   Ï هم   ìæÏ ترڅو  شي  الړ  ته  بهر  څخه 

چې   íكو  åپريكړ شي   ìځا يو   åسر  íملګر  äناÇځو چې  كله  ځينې æختونه  شي.  المل æګڼل   æپريكړ  Ï كولو سفر  يوÒÇې   Ï

پكتيا) مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï كلن¡  (ناÑينه¡٨٣   “íكړæ سفر  ته  بهر  څخه   ÏÇهيو له 

كې   äفغانستاÇ په  áټو  ÇÏ خو  ¡íلرæ åندÏ ښه  åيو  æÇ íكړæ åكړ  åÏÒ ¡íلرæ تلونكىÇÑ ښانهæÑ ìæÒ ماÒ چې غوښتل  ”ما 

څښتن  ژæند  ښه   Ï  æÇ شي  الړ  ته   ÏÇهيو بل  چې  سرæ åمنله   ìæÒ خپل له  ما  چې   íÏ الملونه هغه   ÇÏ  .íÏ نه السرسۍ æړ   Ï

كابل) مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن¡   ٠٨¡áÇهيو شي.“ 

توګه  په  الملونو   Ï  åÑلپا هڅولو   Ï سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï ته  بهر  كې  مركو  ټولو  نږÏې  په  ژæند"  ښه   "  æÇ ÇÑتلونكى"  æÑښانه   æÇ ښه   

يوÒÇې   Ï كوچنيانو Ï ¡ìشو بحث  كې  برخه  په Ïې  چې Ñ Ïيپوټ  څنګه  لكه   æÇ ¡íÏ íشو كې æيل  مركو  پوÑتنيو  په  چې  څنګه  لكه   .áيدÏيا

.íلر Çړيكي  متقابلې   åسر بل  يو  له  چې   åÏ مجموعه  عوÇملو   æټولنيز  æÇ  íÏقتصاÇ Çمنيتي¡   Ï الملونه  سفر 
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áلټو فرصتونو   Ï  æÇ لټوáنيستمني  فرصتونو   Ï  æÇ نيستمني 

په  Çنګيزې   Ï سفرæنو  ÇÏسې   Ï  áسيدÑ ته  فرصتونو   íÏقتصاÇ  Çخو له  Ñæكوæنكو   Êمعلوما  æÇ Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï  åÑلپا څيړنې  ÏÏغې 

 ¡åÏ ìشو  Çخو له  يا ÇæÏ ÏړÇ æړخونو   Ñمو  æÇ Ñپال  Ï íهغو  Ï ¡كوچنيانو  Ï åپريكړ  åړÇ په سفر   Ï چې  ÇÏ .íÏ íشو په æ ÑÇæ ÑÇæړÇندې  توګه 

سفرæنوپه  يوÒÇې   Ï فرصتونه  لږ   ÇÑخو  Ñكا  Ï كې  په Ïننه   äفغانستاÇÏ æÇ حالت   íÏقتصاÇ  Üټولنيز  ßډ څخه  فقر  له  كوÑنۍ   Ï  áحا هر  په  خو 

 äكوچنيا توګه  Ïې  په   æÇ شته¡  فرصتونه  ښه   Ñكا  Ï كې  بهر  په  ته  كوچنيانو  چې   åæكا فكر  ÇÏسې  ټولو   .íكيږ ګڼل  المل  غټ   æپريكړ  Ï  åړÇ

كې  ټولنو  په   æÇ Ñتصو  Ï æغړ هغو   Ï ټولنو  Ï تمه شي¡ ÇÏسې   áليدæ به كې  الندې  په  چې  لكه   .íليږæÇÑ پيسې ته  كوÑنيو  خپلو  شي   ìكوال

.íÏ ÇÑغلي  ته   Óال څخه  æاليتونو   æÑڅلو له  موندنې  Ïغه   .íلر  äÇخپلو كې  بهر  په  چې   åÏ  åالړæ  Ïپربنيا خپريدلو   Ï معلوماتو   Ï

(خيريه¡٢٣كلنه¡   ."íليږæ ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له   äكوچنيا خپل  كوÑنۍ  چې   íكيږ المل  ÏÏې  ستونزې   ìÏقتصاÇ”

(Ñننګرها مركه¡  مالوماتي   åعمد ښځه¡ 

 ÏÇهيو بهرني   åيو چې   åكړæ  åپريكړ ما  نوځكه  ÑÏلوÏې¡  ستونزې   íÏقتصاÇ مونږ  ÑÏلوÏې.  ستونزې  ډيرې  كوÑنۍ  ”Òما 

كوچنى¡  ناÑينه  كلن¡  على¡٦١  (محمد   “.íلرæ ژæند  ښه  كې  ÇÑتلونكى  په  كوÑنۍ  Òما  ترڅو  æګټم  پيسې   æÇ شم  æالړ  ته 

مركه¡كابل) پرÇخه 

 Ï  .åكړæ سال  يې   åسر  Ñپال خپل   æÇ ما  له  نو   åكړæ  åپريكړ  ÇÏ هغه  چې   كله  شي.  æالړ  ته  هيوæÏÇنو  بهرنيو  غوښتل  ”هغه 

 ...íكړ  åترسر مرسته   åسر حالت   íÏقتصاÇ له  Òمونږ  شي   ìÇكړæ ترڅو  شي  æالړ  ته  بهر  چې  æكړ  مالتړ  هغه   Ï  Ñپال هغه 

هغه   .íكړ ښه  هم  ژæند  خپل  به  كې   áحا عين  په   æÇ شي به   ìæمرستند ژæند   Ï مونږÒ نو  æليږæ هغه چيرې  كه   åæكا مافكر 

ښځه¡  كلنه   ٨٣ ښه ìÇæ.“ (ماللۍ¡  څخه  مونږ  له  بايد  حالت   íÏقتصاÇ هغه  Ï ºìكړ  ìÇæ نه ژæند  غوندې  مونږ  لكه  بايد 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  غړې¡   Ñكو  Ï

كې  عوÇملو  هڅونكو  په  هم  معياæÑنه  لوړ  ژæند   Ï كې  هيوæÏÇنو  صنعتي  په   æÇ السرسى  پرÇخه  ته   æكړ  åÏÒ ترڅنګ¡  فرصتونو   Ï  Ñكا  Ï

.íكيږ  áشمير

شوÇæ ¡íÏ íيى  ته ÇÑستانه   äفغانستاÇ بيرته  چې   äكوچنيا هغه   æÇ  íÏ كې بهر  په  يې   äكوچنيا چې  خلك  ټولنې   Ï ”Òما 

ښكلي  ډير   æÇ ¡íكو قانوÇ äطاعت   Ï خلك شته¡  ښه Çمنيت  كې   äلند په  چې  هغوÇæ ìيى   .ìÏ ìځا  íخوند يو   äلند چې 

 ìكوال æÇ íلرæ åكړ åÏÒ æÇ åندÏ ¡Ñې لكه موټر¡ كوæسانتياÂ ند ډيرېæژ Ï شي ìكوال ßهر څو .íړ ځايونه لرæ ليدلو Ï

شم“  هلته æالړ  چې   åكړæ åپريكړ ما  ځكه  نو  نشته¡  كې   äفغانستاÇ په شياÏ äلته   ÇÏ خو شي.  ته æالړ  كلوبونو  شپې   Ï شي

.(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  ناÑينه  كلن¡   ٧١¡ÒلسوÏ)

ګڼل  هيله  لويه   åيو ځوÇنۍ   Ï ìځا يو   åسر فرصتونو  له   Ñكا  æÇ æكړ  åÏÒ Ï Êثبا  æÇ منيتÇ ¡كولې يې  خبرې  پوÑتنۍ  چې   åÑلپا كوچني  هغه   Ï

.åÏ برخه ژæند  هوسا   Ï كې  لويديځ  په  چې   íكيږ

Çمنيتي بى   æÇ  åمنيتيجګړÇ بى   æÇ  åجګړ

عامل  هڅوæنكى  سمدالسه   æÇ   åعمد سفر   Ï كسانو  ځينو   Ï  .åÏ المل  سفر   Ï كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   æډير  Ï Çمنيتي  بى   æÇ  åجګړ  

Çساسي   æپريكړ  Ï سفر  يوÒÇې   Ï  ìځا يو   åسر ملونو  ال   æÑنو  æډير له  Çمنيتي  بې   åÑلپا  æÑنو  Ï چې  كې   áحا ÇÏسې  په   ¡åÏ ناÇمني   æÇ  åجګړ

.íكيږ  áشمير عامل 

بهر   äشتو نه  Çمنيت   Ï Çخو له  ځوÑæ ÈÇكوæنكو   æډير  Ï سيمې)  پښتنو   Ï  åړÇæÏ) كې پكتيا  Çستوæنكې  لږ   æÇ  Ñننګرها Çستوæنكي  ډير  په 

 ¡Ïپريښو  ÏÇهيو له æيرې  طالبانو   Ï يې  ìæÒ چې ځوÑæ ÈÇكوæنكي   åيو څخه   Ñننګرها له   .íكيږ ګڼل  المل   åعمد Çستولو   Ï كوچنيانو  Ï ته

ææيل: ÇÏسې 
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 åبد كومه  ته  هغه  چې   ãيريدæ  åÒ  æÇ  åæ  åجګړ كې   äفغانستاÇ په   .åكړæ موÇفقه  ليږلو   Ï  åسر  ìæÒ خپل  له  كبله  له  جګړې   æÇ طالبانو   Ï ”ما 

نا   Ï كې   ÏÇهيو په  Òمونږ  æمنله.   åپريكړ Ïهغه  هم  ما   æÇ  ¡íÏپريږ  äفغانستاÇ چې   åكړæ يې   åپريكړ  æÇ  ¡åيريدæ  ìæÒ Òما  نشي.  Çæقع  پيښه 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡٨٣كلنه¡  (ماللۍ¡  شي“  æالړ  ته  بهر  چى  شو  Çړ  هغه  كبله  له   æستونز  æډير  Ï Çمنۍ 

سببه  له  جګړې   Ï  äهلكا  äÇځو تنكي   íنو چې  æكړې  خبرې  هكله  په  خطرæنو   æځانګړ  Ï Ñæكوæنكي   ÈÇځو  åيو كې  æاليت  په  پكتيا   Ï

 Êسا  Ï  Çخو له  Çæكانو   ÑæÒ  Ï څخه  هلكانو  ځوÇنو  له  چې  كوله   åÑشاÇ ته   ÏæÏ باÒۍ  بچه   Ï هغه  چې   åمعلوميد ÇÏسې   .íÏ مخامخ   åسرÑæ

.íكيږ Çخيستل  ګټه   åÑلپا كاæÑنو  æÇجنسي   تيرۍ 

باسي.  Çړ   åÑلپا  Çګډ  æÇ هدفونو  جنسى   Ï  äهلكا كې   ÇخوæÇشا په  كلونو  لسو   Ï چې  شته   äÇÑساال  åجګړ ÇÏسې  ”Ïلته 

كې  ټولنو  مختلفو  په   äكوچنيا توګه  Ïې  په   .íكو پوÑته  ګټه   åړæنا څخه   ìهغو له   æÇ  íختطافوÇ  äهلكا ÇÏسې   ìهغو

Çيزې  ډله  ناÑينه¡  كلن¡  (ÏÇÏګل¡٢٣   “.íæ  ìخوند چې   íليږ ته  بهر   äكوچنيا خپل  پلرæنه   æÇ ميندې  ځكه  نو   ¡íيريږæ

پكتيا)  Çترې¡  خبرې  متمركزې 

 Ï سفرæنو  يوÒÇې   Ï ته   æستونز ناÇمنۍ   Ï هم   (ææ  åÑÇهز يې  Çكثريت  Ñæكوæنكو(چې   ÈÇځو شمير  لږ  كې  æاليت  Çستوæنكي  ډير  په  كابل   Ï

يوÒÇې   Ï åسر  ÑæÑæ خپل له   ¡ææ څخه له æاليت  كې ÏÑæÏګ  په Çصل  چې  ځوÑæ ÈÇكوæنكي   åيو كې  كابل  په   .
٤٧

åكړæ åÑشاÇ ¡توګه په  المل 

ææيل: ÇÏسې  هكله  په  كولو   Ï سفر 

باندې  كې)  æلسوÇلۍ  په   Ïبهسو  Ï æاليت   Ï  ßÏÑæ  äÇميد  Ï) كلي  په  Òمونږ  كوچيانو   æÇ  åæ Çمنيتى  بې  المل  ”يوÒÇنى 

پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٢  ¡íيرÒæ (باسط   “.ãكړæ سفر  چى   åكړÇÑ  åÒجاÇ ته  ما   Ñپال  æÇ  Ñمو Òما  كبله  همدې  له  æكړ.  يرغل 

كابل) مركه¡ 

 æړÇæÏ  ìهغو  .áشو  áژææ كبله  له  بريد   Ï كوچيانو    Ï يې   Ñخو كوچنۍ   æÇ  Ñمو  æÇ  Ñپال  ¡áالړæ سفر  په  څخه  كلي  خپل  له   ìهغو چې  كله 

په  تاæتريخوÇلى   Ï چې   ææ  äكسا څو  يو  كې  ډله  په  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï  íهغو  .áژړ يې  څخه  خوÇشينۍ  ډيرې  له  ياæÏله  پيښه   ÇÏ چې  كله 

كړ.  åÑغو سفريې  يوÒÇې   æÇ  Ïښوæ  äغبرګو سمالسي  يې  æړÇندې 

له  سفر  يوÒÇې   Ï چې   íكړ Çړې  ته  Ïې  كوÑنۍ   ìيوځا  åسر  æستونز  ìÏقتصاÇ  æÇ كيدلو  برخې  بې   Ï څخه  حقونو  له  Çمنيتي  بې  ښايى 

په  چې  الملونه  سفر  يوÒÇې   Ï  æغړ  Ï كوÑنۍ  خپلې   Ï ځوÑæ ÈÇكوæنكي   åيو څخه  پكتيا  له  توګه¡  په  بيلګې   Ï  .íكړæ فقهÇمو  åسر پريكړې 

:áكړ توضيح  شامل ÇÏ ¡ææسې  هم  ګوÇښونه   åړÇ په   æكړ  åÏÒ Ï كوچنيانو  Ï  Çخو له  طالبانو   Ï كې  هغو 

Òمونږ  ÑÏلوÏې.  هم  ستونزې   íÏقتصاÇ مونږ   æÇ  ¡åæكا لوست  يې  كې  ښوæنځي  چې  كړ  تهديد   åÑلپا ÏÏې  هغه  ”طالبانو 

Çæخيستل  ګټه  Ñæڅخه   åÑلپا لګښت   Ï سفر   Ï  åÏ  Ï æÇÑړې  ته   Óال څخه   Ñكا خپل  له  هغه  چې  پيسې  هغه   .ææ نه  ښه  ژæند 

پكتيا)  مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن   ٨٣)  “.åشو

كړې ææ ¡åæيل: هڅه  ناكامه   åيو سفر   Ï يې  ìæÒ æÇ åæ اليتæ Ï ګوÏÑæ Ï  كې په Çصل  چې  ښځې  يوې  كې  كابل  په  چې  لكه 

هغه Çړ   .æليږæ ته  äÇيرÇ ìæÒ خپل چې   åكړæ مو  åپريكړ خو   íÏلوÑÏ نه پيسې  هيڅ  مونږ   .åæسوځاæ كوچيانو  Ñكو ”Òمونږ 

كابل) مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه   ٥٤)  .“æكړ جوړ  بيا   Ñكو خپل  ترڅو  پيسې æګټي   æÇ  íكړæ Ñكا چې   ææ

كوÑنۍ  يوې   Ï كې  پايله  په  جګړې   Ï چې  ځكه  ښيي¡  Çړيكې  ترمينځ   Èناخونديتو  íÏقتصاÇ  æÇ فزيكى   Ï  áæډ څرګند  په  خبرې  پوÑتنى 

ملتونو   æملګر  Ï چې  لكه   .íليږæ ته  سفر  يوÒÇې   ìæÒ خپل  چې   íكيږ سبب  ÏÏې  مننه   äياÒ  íÏقتصاÇ ترڅنګ  هغه   Ï  æÇ  íيجاړيږæ  Ñكو

فقر   æÇ نيستمني  جګړې  Çæلې  æسله   ºåÏ  åستونز پسې  پرله   åÑلپا Çفغانانو   Ï Çمنيتي  "بې  Çæيى¡   åÑÇÏÇ  íكميشنر عالى   Ï حقونو  بشر   Ï

٤٨
 .íæÑÏ ټپه  په  پرæګرÇمونه  پرمختيايى    æÇ  íæډير

.åÏ ځپلى Çمنيتي  بې  چې   ææ څخه له æاليت  غزني   Ï ځوÑæ ÈÇكوæنكي  ډير  څخه  كابل  له  چې   åÏ ړæ نېæÏيا  Ï   ٤٧

www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/AF/ ماÑچ   áكا  ٢٠١٠  Ï¡ÎړÇ  íبشر نيستمنى   Ï كې   äفغانستاÇ په   ¡UNOHCHR  ٤٨
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۲۰۱۴موندنې

15 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

åنډæ ټولنو   Ïåنډæ ټولنو   Ï

 íهڅو هم  كوÑنۍ  نوÑې   ¡íÏ كې  بهر  په  يې   äكوچنيا چې   áæخپر معلوماتو   Ï  åړÇ په  كوÑنيو  هغو   Ï  Çخو له  خلكو   Ï كې  ټولنه  په 

 ìهغو  Ï كې  بهر  په  ته  كوÑنيو   ¡åشو  åڅرګند كې  سيمو   æړÇæ  æÑڅلو په  څيړنې   Ï چې  څرنګه   .íكړæ فكر  هكله  په  سفر  يوÒÇې   Ï چې 

ټولنې   Ï  ¡íلرæ æÇÑړنې  ته   Óال ښې   íشو بريالي  چې  ژæند  كسانو  هغو   Ï بهر  څخه   ÏÇهيو له   æÇ  áليږÇÑ پيسو   Ï  Çخو له  كوچنيانو   Ï

يوÒÇې   Ï يې  بنسټ  پر  چې   åÏ سرچينه  مهمه   æÇ غټه   åيو معلوماتو   Ï ټولنه   ¡íÏ  íشو æيل  كې  الندې  په  چې  لكه   .íæÑپاÇÑ  íæناÑÏ

 .íكيږ پريكړې  هكله  په  سفرæنو 

æÏæنو  لكه  ÇÑټوليدنو  Ñسمى  غير  په   ßڅو هر  نږÏې  كې  ټولنه  په   .íلر نقش  كوæنكى  تشويق   æÇ هڅوæنكى  يو  ”ټولنه 

حالت  كې æÇ Ïسني ÇÑ æÇتلونكي   ÏÇهيو په   æÇ ګټو  Ï سيدلوæÇ Ï íغړ  åيو  Ï نۍÑكو  Ï كې بهر  په  كې  ټولو ÇÑټوليدنو   æÇ

كله  Ñæځي.  Ñæپسي  هم  خلك   æÇ ځي  ته  بهر  يې   äكوچنيا چې   íÏ خوشاله   ìهغو   .íكو خبرې   åړÇ په  Ñضايت  نه   Ï څخه 

خپل  چې   íليږæ بهرته   äكوچنيا خپل  چې   íهڅو بل  يو  كې  لړ  په   æخبر  Ï نو   ìټوليږÇÑ  åسر كې   Êجوما په  خلك  چې 

كابل). مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن¡  æمومي...“(حسيني¡٦٢  السرسي  ته   æكړ  åÏÒ  æÇ  íكړ ښه  ژæند 

كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡   ٣٣ (نسرين¡   “åÏ پريښوÏلي  يې   ÏÇهيو  æÇ  ìځا  ÇÏ چې   íكو  ìæناÑÏ كوچنيانو  هغو   Ï ”خلك 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  غړې¡ 

چې   íلر فكر  مثبت   åړÇ په  كوچنيانو  هغو   Ï تل   ìهغو خو   ¡íلر نه   åنډæ كې  تګ  په  كوچنيانو   Ï ټولنه  چې   ãكو فكر   åÒ”

ناÑينه¡  كلن¡  (سيدغنى¡٥٢   “.íلرæ æضعيت  مالي  ښه  به  كوÑنۍ  كوچنيانو  ÇÏسې   Ï چې  Çæيى  تل  ټولنه  ځي.  ته  بهر 

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى 

”خلك فكر كوí كله چې يو څوß بهر ته æالړ شي نو (كوÑنۍ) ته ډيرې پيسې ÇÑليږلى شي¡ خلك Ï Ïې ډáæ كوچنيانو 

(Ñننګرها غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه  (مينا¡٩٤   .“íكو ستاينه 

åنډæ مشرÇنو  لرæنكو  تجربه   Ïåنډæ مشرÇنو  لرæنكو  تجربه   Ï

 æÇنوÇمشر  Ï شي   ìÇكيد  ¡íæ Çخيستي  برخه  فعاله  كې   æپريكړ په   åړÇ په  سفر  يوÒÇې   Ï پخپله  كوچنيانو  چې  كې   æÏÑÇمو هغو  په 

هم   æÇ مستقيم  هم  كې   äجريا په  كولو   Ï پريكړې   Ï شي   ìكوال خلك   åپو  æÇ  äÇمشر شي.  æګڼل  ټكى  هڅوæنكى  مهم  يو   åغيزÇ پوهوخلكو 

چې   åÏ سرچينه  غټه  معلوماتو   Ï  íÏ  íشو ميشت  كې  بهر  په  چې  خلك  لرæنكى  تجربه  هغه  توګه¡  په  بيلګې   Ï  .íلرæ نقش  مستقيم  غير 

 ¡ìÏ ìكړ يې  سفر  يوÒÇې  چې  كوچنى   åيو  Ï چې لكه   .íلوبو  áæÑ غيرمستقيم خپل  توګه  په Ïې   æÇ íæÑنځوÇ ښه ډير  ژæند  خپل æÇسنى  تل 

غړÇæ ìيى: يو  كوÑنۍ   Ï

 Ñكا هيڅ  بله Ñæځ   ¡íكړ  Çپيد  Ñكا يوÑæ åځ  چې Ïلته  كې   áحا په ÇÏسې   íلر ژæند  ښه   íÏ تللي ته  بهر  چې   íملګر هغه   Ï”

  ¡Ýصد) .“íكړæ سفر ته  بهر  توګه  يوÒÇې  په  چې   åكړÑæ åÒجاÇ يې ته  هغه   æÇ ¡خيستÇæ Ñپو كوÑنۍ  يې  ځكه   نو   ¡íلر نه 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  غړې¡   Ñكو  Ï ښځه¡  كلنه٢٢¡ 

 æÇ سفر   Ï  äكسا  Èمجر كې   äفغانستاÇ په  Çæيى¡  كې  كابل  په  كوچنى   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې   ìشو  áليږÇÑ بيرته   ÑæÒ په  يو  چې  لكه 

:åÏ سرچينه ښه  معلوماتو   Ï  åړÇ په  ژæند   Ï كې  بهر  په 

æÑÇپايى  په  چې   áيدÑæÇæ څخه   æملګر ځينو  خپلو  له  ما  خو   ¡áÏلوÑ  Ï نه   Êمعلوما  ãكو  åړÇ په  بهر   Ï كوÑنۍ  ”Òما 

 Ï  .íæ  íخوند مې  ژæند   æÇ  ãلرæ السرسى  ته  كړې   åÏÒ  åÒ چې  شي   ìÇكيد  .íلر  íæسانتياÂ ډيرې  ژæند  كې  هيوæÏÇنو 

 Ï ìهغو  Ï چې څخه¡   æملګر خپلو  له  خبرې   ÇÏ ما  .íلر لوړ ÒÑÇښت  پرتله  په  پيسو   Ï äفغانستاÇ  Ï پيسې هيوæÏÇنو  Ïغو 

 áستوÇ  ÇÑ بيرته پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  (محمد Ñضا¡٥٢كلن¡   .“íÏ يدليÑæÇ ¡íسيږæÇ كې بهر  په   äستاæÏ يا  íغړ كوÑنۍ 

كابل). مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو

شي¡   ìيوځا  ææ تللي ته  بهر   Çپخو ال  چې   åسر  æملګر خپلو  له  چې  هيله  خپله   åæ كړې يې  هڅه  سفر   Ï چې كوچنيانو  ځوÑæ ÈÇكوæنكو   æډير

:åكړ  åÏيا توګه  په  عامل  هڅوæنكي   åعمد  Ï
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 åالړæ ته   äپاكستا كوÑنۍ  Òمونږ  چې   åكړæ  åپريكړ  Ñپال Òما   Çپخو كلونه   .åæ  åپريكړ Òما  يوÒÇې   ÇÏ كې  سر   íلومړ ”په 

ټولنې  له  Òما  چې  ځكه  شم  الړ  ته   äلند چې  غوښتل   åسر Ñښتيا  په  ما  شم.  æالړ  ته  بهر  چې   åæ  åپريكړ خپله  Òما   ÇÏ شي. 

 .åكړæ سال مې   åسر كوÑنۍ  خپلې  له  شم¡  هلته æالړ  چې   åكړæ åپريكړ ما  ځكه  نو   ¡ææ تللي ته   äلند  ìملګر ډير  څخه Òما 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٧١¡ÒلسوÏ)  “.íليږæ ته   äلند ما  چې  æمنله   ìهغو

ښه  چې   æكړ تشويق  مونږ  كوÑنۍ  لرله.  نه   åستونز كومه   åړÇ Ïې  په   ìهغو æكړ¡  مالتړ  پريكړې   Ï Òمونږ  كوÑنۍ  ”Òما 

كړې   åÏÒ خپلې  æÇ æكړ  Çپيد  åندÏ åيو هلته  چې   åæ ÇÏ هيله كړÒ .æمونږ  عملي   åپريكړ خپله  بايد   åÑلپا ته Ñ Ïسيدلو  ژæند 

بلجيم  مو  غوښتل  چې   ææ المل يو  هم   ÇÏ æÇ ¡ææ سيدليÑ ته بلجيم  الæخته  چې   áÏلوÑÏ íملګر  Ñڅلو مونږ   .æكړ بشپړې 

پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áليږÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  كلن¡   ٨١¡ÑلغفاÇعبد) شو.“  الړ  ته 

(Ñننګرها مركه¡ 

Ñæكوæنكو   ÈÇځو شمير  يو   .íلوبو  áæÑ  áفعا  æÇ مستقيم  كې  هڅولو  په  سفر   Ï ته  بهر   äكسا لرæنكي  تجربه  كې¡   æÏÑÇمو ځينو  په 

 Ï هغو   Ï  æÇ كوچنيانو   Ï پخپله   åپريكړ كولو  سفر  يوÒÇې   Ï چې  ææيل   æغړ كوÑنيو   Ï كوچنيانو   Ï  æÇ  ¡ææ  ìكړ يې  سفر  چې  كوچنيانو 

.åæ شوې  Çخو له   æملګر

تجاÑتي  ښه   æÇ  íګرÇÏسو ښه   ìهغو  .áلر  äÇخپلو  æÇ كوÑنۍ  كې  بهر  په   ìهغو  .ãشو  áهڅوæ  Çخو له   æملګر خپلو   Ï  åÒ”

 áستوÇ ÇÑ بيرته پخوÇنى  كلن¡  شوې åæ“ (فريد¡٧٢   ÓساÇپر هڅولو   æÇ تشويق  Ï ìهغو  Ï åپريكړ باæÑÇÒنه ÑÏلوÒ .áÏما 

پكتيا). مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكي  يوÒÇې   شوې 

 ÇÏ  åړÇ په  Òما  خو   .íكړæ  Ñكا هلته  چې   íليږæ ته  بهر   ÑæÑæ Òما  كبله  له  نيستمنۍ   Ï چې   åæ  åپريكړ كوÑنۍ   Ï Òما   ÇÏ”

نه  پيسې  ما   .åكړ نه   ÇÑ  åÒجاÇ تګ   Ï ته  ما  كوÑنۍ  نه Ò .ææما   Ñكا چې Ïلته  ځكه  شم  ته æالړ  بهر  چې   åæ åپريكړ خپله  Òما 

كې  بهر  په   æÇ تښتوæ څخه  Ñكو له  چې   åكړæ åپريكړ  æملګر ما Ò æÇما  نو  پيسې æګټم¡  چې   åكيد  Çپيد نه   Ñكا  æÇ ېÏلوÑÏ

كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې   ìشو  áستوÇÇÑ بيرته يوپخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ٨١¡ìحمدÇ)  “.æكړ جوړ  ژæند  ځانته 

(äباميا مركه¡  پرÇخه 

ته  æÑÇپا  هم   íملګر هغه   Ï چې  ځكه   ¡íكړæ  Êمهاجر ته  æÑÇپا  څخه   äفغانستاÇ له  چې   åكړæ  åپريكړ پخپله  Çهللا  ”نجيب 

 ¡æنه كړ Ñæ åÒجاÇ يل چې كه مونږæ لهÇ الړ شي. نجيبæ پا تهæÑÇ چې åكړÑæ åÒجاÇ هغه ته Ñهغه پال Ï æÇ سته ماæÑæ .تلل

 “.æكړÑæ  åÒجاÇ ته  هغه  شو   Ñمجيو مونږ  نو   .íكړæ æتيښتى   åسر  æملګر خپلو  له   íكړ خبر  مونږ  چې  Ïې  له  پرته  به  هغه 

كابل) مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡  (Çميربيګم¡٠٦ 

 ìÇكيد شي¡  æالړ  ته  بهر   íÏ تلونكي  بهرته  يا   íÏ كې  بهر  په  چې   åسر  æملګر خپلو  له   íړÇغو  äكوچنيا چې   åنګيزÇ هڅوæنكې  Ïغه 

 ÒلسوÏ  Ï  .íتعقيبو يې   íملګر  ìهغو  Ï چې   íكړÑæ السه  له  تجربې  يا  فرصتونه  هغه   íړÇغو نه  چې   íلرæ Çړيكه   åسر هيلې  Ïې  له  شي 

 Ï  ÓæÇ  ìÏ چې   íكوÑæ مانا  Ïې   Ï شي¡   åالړæ ته   äپاكستا بايد  كوÑنۍ   ìهغو  Ï چې   åæ  íكړ  åپريكړ  Çپخو يې   Ñپال چې  خبرې  پوÑتنۍ 

شي   ìÇكيد چې   Ñæبا  ÇÏ  .íكړæ  åپريكړ پخپله   ¡áشمو په   Êمهاجر  Ï ته  بهر   ¡åړÇ په  ژæند  خپل   Ï چې   ææ Ñسيدلى  ته  كچې  ÇÏسې  عمر 

مانسوتي   æÑليساندÇ شي.  æګڼل   ìپرځا  åÑلپا ځوÇنانو  ناÑينه   äفغاÇ  Ï ښايى  شي¡  æكتل  توګه  په  برخې  يوې   Ï  ÏæÏ مذهبي   Ï ته   Êمهاجر

پرÇخې  څخه  Çړيكو  له   Èنډيتوæګا  æÇ  ìخپلو  Ï شبكې  ټولنيزې  خپلې  چې   íæبرÇبر فرصت   ÇÏ  ¡åÑلپا Çفغانانو  ځوÇنو   Ï  Êليكي:“مهاجر

ÇÏسې  په   
٤٩

شي.“ æګڼل   ãقد يو  ته   Çخو  ÈينتوÑنا  Ï æÑæسته   æÇ  Ûبلو بشپړ   æÇ مرحله¡   íÑæضر  åيو كې  ژæند  په   ìهغو  Ï سفر  ښايي   .íكړ

 Êمهاجر  Ï چې  íكو تاكيد  خو   ¡íÏ íشو مهاجر  ته   äÇيرÇ چې  åÏ åړÇ په  ææ ينهÑنا ځوÇنانو   åÑÇهز  Ï ساساÇ څيړنه مانسوتى   Ï چې كې   áحا

.íلرæ نقش  كې  پوهيدلو  په   äجريا  Ï كولو  پريكړې   Ï شي   ìÇكيد Çهميت  ټولنيز  پريكړې   Ï هكله  په 

   .Lss  ¡ßټو  ٤٠ څيړنې¡  ÇيرÇني   ¡"íسيږÑ ته   ÈينتوÑنا  æÇ  Ûبلو كې   äÇيرÇ په   äفغاناÇ  äÇځو توګه:  په   ÏæÏ مذهبي   Ï  Êمهاجر"  ¡æÑليساندÇ مانسوتى    ٤٩

٢¡٢٠٠٧¡١٦٩مخ.
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17 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

عامل عاملكوÑنۍ  كوÑنۍ 

 ìÏقتصاÇ  Üټولنيز په  ښايى  چې   íكړ  Õخال  äځا څخه   æستونز كوÑنيو  هغو  له  چې   íæبرÇبر فرصت   ÇÏ تګ  ته  بهر   åÑلپا ځوÇنانو  ځينې   Ï  

.íæ تړلي  پوÑې  عوÇملو  شخصي   æÑنو يا 

” له هيوÏÇ څخه Ï نصير Ç Ïستولو المل نيستمني åæ. مونږ Ï خوړæ لپاåÑ څه نه لرá¡ پيسې مو نه لرلې چې ډæډۍ æÇÑنيسو. 

هغه ÑæÑæ æÇ يې تل له يو بل سرå جګړå كوله ځكه چې مونږ په كوÑ كې پيسې نه ÑÏلوÏې. ډير ځله به يې يوå بل ته æيل چې 

كاÑپيدæÇ Ç ژæند جوړ كړí¡ خو بل به نه منله¡ æÇ بيابه يې يو بل سرå جګړå كوله. Ï هغه ټولو æÑæنو كاÑ نه ÑÏلوÏ .Ïغه بد 

پكتيا) مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ¡ينهÑنا كلن¡  ته æليږÇ) “.æحمد¡٥٥  بهر  هغه  چې   æكړ مونږ Çړ  حالت 

 Ï  .ææ الندې   Ñفشا  æÇ Ñبړ  له  Ïلته  هغه   .åæÇÑځو هغه   Úموضو Ïې   æÇ  ¡æ  ìشو مړ   Ñپال هغه   Ï  .åكړæ  åپريكړ پخيله  ”هغه 

Ïې  كوله.  نه  æÑيه  ښه   åسر هغه  له   åميړ æÏهم  Òما   چې  ځكه  بوځى  ته   ìڅړځا څخه   Ñكو له  Òæې  چې   åæ سخته   åÑلپا هغه 

كابل) مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡   ٧٤¡åصابر)  “.íÏپريږ ما  چې  كړ  Çړ  هغه   æستونز

 åÑغو سفرæنه  يوÒÇې  يې  بهر  څخه   ÏÇهيو له  چې   ææ عوÇمل  هڅوæنكي  هغه  حالتونه  ستونزمن  كې   Ñكو په   ¡åÑلپا هلكانو  ځوÇنو  Ïغو   Ï

.ææ íكړ

Çغيزې متقابلې  ترمينځ  عوÇملو  هڅوæنكو   ÏغيزېÇ متقابلې  ترمينځ  عوÇملو  هڅوæنكو   Ï

خپل   íكيږ ښكيل  كې  سفر  يوÒÇې  په  چې   äكوچنيا هغه  Çæيي:   åÏ كې¡   áحا په  خوځښت   Ï  äكوچنيا يې   äÇعنو چې  څيړنه   åيو يونيسف   Ï

هيوÏ” ÏÇ ښه ژæند Ï پيدÇ كولو¡ چيرې چې جګړæÇ å فقر نه íæ¡ چيرې چې æكړìÇ شي په Çمن كې ژæند¡ åÏÒ كړæÇ å كاÄ ÑلرÏ æÇ ¡í خپل 

 æÇæپه يو شمير ګډ áموند æÇ áند» لټوæښه ژ » Ï يي چېÇæ څيړنه ÇÏ .íÏپريږ 
٥٠

ځاæÇ ä كوÑنۍ مال تړ æكړÏ ¡í نا څرګندې هيلې په خاطر“

 æÇ Çړتياæې  كوÑنۍ   Ï  æÇ شخړې¡   ¡Ñكا كړې¡   åÏÒ نيستمنۍ¡   .íلر Çغيزې  متقابلې  باندې  بل  يو  پر  چې   íÏ تړلي  پوÑې  عوÇملو  نغښتو 

په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï چې   íÏ عوÇمل  هغه   áټو  ÇÏ  ¡áكو ترالسه  ظرفيت   æÇ پياæړتيا   Ï  æÇ  ¡äكسا لرæنكي  تجربه   æÇ  íغړ ټولنو   Ï تمې¡ 

.íلر  åنډæ كې  هڅولو 

áæبرÇبر لګښت   Ï  æÇ پريكړې   åړÇ په  سفر  قانونى  غير   Ï ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له   .ÌáæبرÇبر لګښت   Ï  æÇ پريكړې   åړÇ په  سفر  قانونى  غير   Ï ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له   .Ì

په  توپيرæنه  æړ  ياæÏني   Ï ترمينځ  كولو   Ï  æپريكړ  Ï  åړÇ په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï كې  سيمو  Çستوæنكو  لږ   æÇ Çستوæنكو   æډير په  څيړنه   ÇÏ  

.íكو ګوته 

 íشو  åګډ په  ترمينځ  كوچنيانو   æÇ (نوæپلر كوÑنيو (معموال   Ï توګه  åټوليز په  پريكړې  كې¡  سيمو  ډيرÇ æستوæنكو  په  كابل   æÇ Ñننګرها  Ï

 Ï åخبر ÇÏ .ìÏ ìنديز كړÇړæ نۍ مشر تهÑكو Ï يا Ñمو æÇ Ñسته يې پالæÑæ æÇ ¡ìكړ åپريكړ æÇ سوچ åړÇ سفر په Ï كوچنيانو åكثرÇ لتهÏ .íÏ

ترمينځ  كوچنيانو   æÇ Ñمو  æÇ Ñپال  Ï åپريكړ  åړÇ په  سفر  يوÒÇې   Ï ته لويديز  چې   íæئيد تا  څيړنه  كې   áحا په  خوځښت   Ï äكوچنيا يونيسف 

ځي. ته  سفر  خبرتيا   æÇ  åÒجاÇ په   Ñمو  æÇ  Ñپال  Ï  æÇ ¡íكو  äæګډ كې  كولو  په  پريكړې   Ï  äكوچنيا  ºíكيږ  åګډ په 

پاته  هلته  كاله  شپږ   æÇ æالړ  ته   äÇيرÇ  ÑæÑæ Òما  توګه¡  په  بيلګې   Ï  .åكړæ  åپريكړ  åړÇ په   Êمهاجر  Ï كوÑنۍ   Ï  Ñمو ”Òما 

خو   ¡åكړæ  åپريكړ پخپله   ¡åړÇ پخپله  ما  هم  څه  كه   .åالړæ نه  ته  بهر  كوÑنۍ  ټوله   .åÏ كې  كابل  په  Ïلته  هغه   ÓæÇ خو  شو¡ 

كابل) مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٩١¡íموسو (نعمت  æكړ.“  نصيحت  ته  ما   Ñمو Òما 

خپلې  ما  æمنله.  هغو  پر  ما  خو   ¡åكړ نه   æ موÇفقه   åړÇ په  سفر  يوÒÇې   Ï Òما  څخه   äفغانستاÇ له  كوÑنۍ  سركې   ìلومړ ”په 

 ìهغو  .  ãځوÑغوæ كښته    äځا څخه   ãبا له  به   åÒ ææژنم:   äځا به   åÒ نو   íليږ Äنه  ته  بهر  ما  چيرې  كه  چې  ææيل  ته  كوÑنۍ 

ته  هيوæÏÇنو  هغوæÑÇ åÒ ìپايى   .ãغړيو كوچنى  ټولو  تر  كوÑنۍ   Ï åÒ چې  ææ ÇÏ المل بل   .íكړæ فقهÇمو چې   áشو  Ñمجبو

يوÒÇې    ìشو  áستوÇ ÇÑ بيرته پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٢ شم“(ÑÏÇيس¡  ژæ Ñمنل   åÑلپا كيدلو  ميشت   Ï هلته چې  æليږلم 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى 

."íيږÑښو كې   Ïبا په  يوÒÇې  æ " ¡UNHCRنې   ٥٠
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په   .íلر نه   åسر  äځا له  مالتړ  كوÑنۍ   Ï معموال  åړÇ په سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو كې¡  پكتيا   æÇ äباميا لكه  سيمو  لږ Çستوæنكو  په  برعكس¡ 

 íكو غال  پيسې  څخه   æغړ له  كوÑنۍ   Ï كې   æÏÑÇمو ځينې  په  يا  ګټي¡  پيسې  پخپله   ¡íكو تيښته  څخه   Ñكو خپل  له   äكوچنيا كې  باميانو 

كوÑنۍ   Ï ¡ìÏ ìكړ يې  سفر  چې   åړÇ په كوچنيانو  هغو   Ï څخه  æäباميا له   áæډ الندې  په  شي. Ïلته   ìÇكړ پوÑته  ګامونه   ìلومړ سفر   Ï ترڅو

:íكيږ ليد æړÇندې   æÇ  äغبرګو ځوÑæ ÈÇكوæنكو   Ï ټولنې   Ï  æÇ æغړ  Ï

كله   .íخوځيږ  íكړ السه  تر   åÒجاÇ  Ñپال  æÇ  Ñمو  Ï چې  Ïې  له  پرته   íكو پوÑې   Óال سفر  يوÒÇې  په  چې   äكوچنيا ”هغه 

يې  ځينې   .ìÏ تلونكى  چې   íكوÑæ خبر  ته   ìهغو  æÇ  íكو  äتلفو ته   Ñمو  æÇ  Ñپال خپل  نو   áسيدÑæ ته   ÊÇهر يا  كابل  چى 

(äباميا مركه¡  معلوماتي  پرÇخه  ښځه¡  كلنه  (سكينه¡٨٢   “.áهڅوæ يې  ته  سفر  چې   áÏلوÑÏ يې   ìملګر  åړæنا چې  Çæيي 

٨٠٪ چې په سفر يې الÓ پوìÑ كړÏ ìÏ ì خپل پالæÇ Ñ موÑ له ÇجاÒې پرته له كوÑ څخه تښتيدلي íÏ¡ يوÒÇې  ”Ïهلكانو 

بامياڼ) مركه¡  معلوماتي   åعمد كلنه¡ښځه¡  Ç)“.ìÏلف¡٠٦   ìكړ سفر   ÓساÇ پر  پريكړې   Ï كوÑنۍ   Ï يې   ٪٢٠

همدÇسې  هغه   .æكړ نه  خبر  مونږ   åړÇ په  پريكړې  خپلې   Ï هغه  شي¡  æالړ  ته  بهر  څخه   ÏÇهيو له  چې   åكړæ  åپريكړ ”هغه 

(äباميا مركه¡  خه   Çپر  ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن¡   ٩٣¡Þ) “.الړæ

ææيل: ÇÏسې  كوچني  Ñæكوæنكي   ÈÇځو  åيو څخه  پكتيا  له 

چې  ځايه  هغه  تر   .åكړæ مې خپله  نو   ¡åكړæ åپريكړ ما  چې  كله  خو   .íكو پريكړې  مشر ÇÏسې  كوÑنۍ   Ï  áæډ معمولي  ”په 

(سيد   “.åÏ  íكړ  åپريكړ پخپله   ¡íكړÑæ خبر  ته  كوÑنۍ  خپلې  چې  Ïې  له  پرته  كوچنيانو   æډير كې  ګرÏيز  په   ãپوهيږ  åÒ

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى    ìÒÇيو  ìشو  áليږÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  كلن¡  غني¡٥٢ 

íÏ شوې  پريكړې  يې  پربنسټ  چې   Êمعلوما íÏهغه  شوې  پريكړې  يې  پربنسټ  چې   Êمعلوما هغه 

سرچينې معلوماتو   Ïسرچينې معلوماتو   Ï

له  ټولنو   Ï  æÇ  æملګر خپلوÇنو¡  له  چې   íشو  åترسر پربنسټ  معلوماتو  هغو   Ï  áښكيليد كې  سفر  يوÒÇې  په  كې¡  æاليتونو   æÑڅلو ټولو  په 

كې  بهر  په  يې   äكوچنيا چې   íÏ ÇÑغلي  ته   Óال څخه  كوÑنيو  هغو  له  ټولنې   Ï  æÇ  ¡ìكړ سفر  ته  بهر  يې  څخه   äفغانستاÇ له  چې  څخه   æغړ

معلوماتو   Ï مهاجرتونه كې Ç Ïفغانانو  په æÑÇپا  خو   ¡íلر نه   äÇخپلو كې  بهر  په  چې  كوæنكو ææيل   äæګډ  æډير كې  څيړنه  په  هم  څه  كه   .íÏ

ææيل: ÇÏسې  Ñæكوæنكي   ÈÇځو ناÑينه   åيو كې  æاليت  په  پكتيا   Ï  .íكيږ  áشمير منبع  مهمه 

خپل   íكو  åپريكړ هم  كوÑنۍ  نوÑې   ¡íلر ژæند  ښه  تللي  بهرته  يې   äكوچنيا چې  كوÑنۍ  هغه  چې  خلك ææيني  چې  كله   ”

څخه كسانو  هغو  له   Êمعلوما كوÑنۍ  ډيرې   .íستوÇæ ته  بهر   äكوچنيا

پكتيا) مركه¡  معلوماتى   åعمد ناÑينه¡  كلن¡   ٥٠ (Çمير¡   “.íÏ تللي  ته  بهر  چې  Çخلي   

ææيل: ÇÏسې  Ñæكوæنكې   ÈÇځو ښځينه  يوې  كې  æاليت  په  كابل   Ï

 äنډياæمونږ ګاÒ ìهغو .áيدÑæÇæ íÏ نو كېæÏÇپايي هيوæÑÇ يې په äÇې له هغو كسانو څخه چې ځينې خپلوÒÇمونږ يو ”

 ¡íلر ښه ÇÑتلونكى   æÇ ژæند  ښه   ¡íكو  Çپيد  Ñكا  åسر Âسانۍ  په  ځي  ته  بهر  چې   ßڅو هغه  هغوææ ìيل   .íÏ äستاæÏ æÇ

كابل). مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡   ٥٠ (حسينى¡   .“íكو مرسته  هم   åسر مونږ  كې   äفغانستاÇ په   æÇ

پريكړې  پخپله   ¡íكړ خبرې  كوÑنۍ  خپلې  چې  Ïې  له  پرته   äكوچنيا چې  كې  ټولنو  Çستوæنكو  لږ  په  بيا   åتير په   ¡äكسا لرæنكي  تجربه 

ææيل: ÇÏسى   ¡ìÏ  ìكړ سفر  يوÒÇې  يې  كوچنى  چې  غړې   åيو كوÑنۍ   Ï كې  باميانو  په   .íكيږ  áشمير سرچينه  مهمه  معلوماتو   Ï  ¡íكو

 Ï ښځه¡  كلنه¡  (مريم¡٤٥   “.ææ نه  خبر  هيڅ  مونږ  æالړ.   æÇ  åæ كړې  سال   åسر  æملګر خپلو  له  هغه   ºææ نه  خبر  هيڅ  ”مونږ 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ 

:íÏ نه  Ñښتيا  تل   ¡áشمو په  خطرæنو   Ï Ïسفر   ¡ìخپريږ  åړÇ په  سفر  يوÒÇې   Ï كې  ټولنو  Çستوæنكو  په  چې   Êمعلوما هغه 
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ښه   ìهغو  ºíلر عايد  ډيرښه  خلك  كې   äنګلستاÇ په  يى  æيل  چې  æليد   ìæÒ  åتر  Ï خپل  ما  كې  محفل   åيو په   åÏÇæ  Ï”

ته  ما   Êمعلوما  ÇÏ  ìæÒ  åتر  Ï Òما   .íلر نه  خطر   áæډ هيڅ  سفرæنه   ÇÏ چې  ææيل  هغه   .íلر  íګرÇÏسو ښه   æÇ معاشونه 

ما   .ææ íړæÇÑ ته  Óال  ææ ìځا يو  كې  سفر  په   åسر هغه  له  چې  څخه   æملګر خپلو  له  كې  ټولنه  په   Êمعلوما  ÇÏ هغه  .áكړÇÑ

كلن¡   ٢٥ غنى¡  (سيد   “.ãالړæ  ¡ãكړ  åخبر كوÑنۍ  چې  Ïې  له  بې   æÇ كړ  خرڅ   æÑÇكلد پاكستانۍ   (٠٠٠¡٨٠٠) په  موټر  خپل 

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡ 

ææيل: ÇÏسې   ¡åæ كړې  يې  هڅه  سفر   Ï چې  Ñæكوæنكي   ÈÇځو  åيو كې   æäباميا په   .íكيږ ګڼل  سرچينه  معلوماتو   Ï هم  æړæنكي   Þقاچا

 äباميا  Ï هغه   .áكړ السه  تر   Êمعلوما ځينې  هم  څخه  æړæنكي   Þقاچا  åيو له  ما  ترڅنګ¡  ÇÒمنو  Çكا   Ï كې  ÂسترÇليا  "په 

كلن¡   ١٧ (مصطفى¡   ".æكړ معرفي  ته  æړæنكو   Þقاچا  æÑنو يې  هلته   æÇ  ºستلوæÇÑ پوÑې   äپاكستا تر  مونږ  هغه   .ìÏ

(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  ناÑينه 

Çنګيرنه  æÇ پوهه   æغړ  Ï كوÑنيو   Ï  åړÇ په  سفرæنو  يوÒÇې   ÏنګيرنهÇ  æÇ پوهه   æغړ  Ï كوÑنيو   Ï  åړÇ په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï

په معمولي توګه Ï هغو كوچنيانو Ï كوÑنۍ غړí¡ چې په يوÒÇې سفر يې الÓ پوÑې كړìÏ ì¡ په Ïغو سفرæنو كې Ï خطرæنو په Çړå يو لړ 

 Êمعلوما  ãÒال  åړÇ په  خطر   Ï سفرæنو  ÇÏسې   Ï كې  سيمو  Çستوæنكو  لږ   æÇ ډيرÇستوæنكو   æړÇæÏ په  چې   íمعلوميږ ÇÏسې   .íلر  Êمعلوما

.íكو مالتړ  سفر   Ï كوچنيانو  خپلو   Ï كوÑنۍ  ډيرې  هم  بيا   åسر  åسر خطرæنو  له   .íلر  äشتو

 åÑمخد په  مرګ¡   ¡áكيد  íبند  ¡áبيدæډ كې  په æÇبو  لكه  خطرæنه  ځينى  كې  سفر  په   íÏ سيمې Çستوæنكې  لږ  چې  كې   äباميا  æÇ پكتيا  په 

 ìبياځا  æÇ  ãغاÏÇ بيا   Ï كې  ټولنه  په  كې   ÊÑصو په  ÇÑتګ  بيرته   Ï ته   äفغانستاÇ  æÇ  ¡áشمو كې  ډلو  Çæلو  æسله  په  æÑږÏيدنه¡  توكو 

له  كيدلو  ښكيل   Ï ÇÒمنو  خپلو   Ï كې  سفرæنو  يوÒÇې  په  ميندې   æÇ پلرæنه  ډير  كې  سيمو  Çستوæنكو  لږ  په   .áشو  Ïيا ستونزې¡  پيدÇكولو 

 Ï كوچنيانو  خپلو   Ï ميندې   æÇ پلرæنه   Ñنو  .åæكا نه  تائيد  سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو  خپلو   Ï  áæډ څرګند  په  ځينو   .ææ نه  خبر  څخه   æپريكړ

 .ææ íكړ يې  مالتړ  سفر   Ï  ìهغو  Ï  æÇ ææ ښكيل كې   æپريكړ په  سفر 

پكتيا) ښځه¡  ٢٨كلنه¡  (سكينه¡   ".íÏ شته  خطرæنه  څه  كې  سفرæنو  Ïې  په  چې   íپوهيږ خلك   áټو "هو¡ 

ما   æملګر پوهيدÒ .ãما  خطرæنو  په Çحتمالى  سفرæنو   áæډ خو Ï Ïې   ¡ãæ نه خبر  كولو  سفر  يوÒÇې  په  هغه   Ï åÒ هم څه  "كه 

 åړÇ په توكو æÑږÏيدلو   åÑمخد په   ¡áكيد  áژæ ¡áكيد  íبند  ¡áبيدæډ كې  په æÇبو  لكه   åړÇ په خطر   Ï نوæسفر يوÒÇې   Ï ته

æÏæÏنو  له   ÏÇهيو  Ï كيدلو¡   ìيوځا  Ï  åسر ډلو  مخالفو  له   ¡ÝختطاÇ  Ï كې  æخت  په  ÇÑتګ  بيرته   Ï  ìهغو كړې.  كيسې 

پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ¡ينهÑنا كلن¡   ٤٠  ¡ÏÇفو)  "íÏ مخامخ  åسر  æستونز له   ãغاÏÇ Ï كې كوÑنۍ  په   æÇ بلدتيا نه   Ï åسر

پكتيا) مركه¡ 

"هو¡ åÒ له خطرæنو څخه خبر يم¡ ځكه چې ما پخپله ÇÏسې سفر كړåÒ .ìÏ ì پوهيږã چې كه چيرې په سرحد كې Ï پوليسو 

خو   .íكو نه  مرسته   áæډ هيڅ   åسر مونږ  له  كې  پيښو  په ÇÏسې  قاچاæ Þړæنكي   æÇ ¡ژنيæ مونږ نو  مونږ ææيني   äÇÑÇمنصبد

 íړæÇÑ ته  Óال پيسې   æÇ íكړæ Ñكا بايد  هغه   .ìكوال نشم   Ñكا يم¡   ìشو  Çبوډ ډير   åÒ .ãستوÇæ ÓæÇ هغه چې  يم   Ñمجبو  åÒ

 åسر ستونزې  كومې  له  كې  æخت  په  ÇÑتګ  بيرته   Ï  ìæÒ Òما   .æلرæ څه  يو   åÑلپا  æخوړ  Ï  æÇ شو  پاته   íندæژ مونږ  ترڅو 

 ٥٥ Âغا¡  (على   ."áشو ته ÇÑستانه   ÊÇهر بيرته   åسر Âسانۍ  په   æÇ  ¡ææ ېÏنږ  åسر سرحد   له   ìهغو چې  ځكه  شو  نه  مخامخ 

(äباميا مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ  Ñكو  Ï ¡ينهÑنا كلن¡ 

منلي  خطرæنه   ÇÏ  æډير له Ïې¡   åسر پوíÏ å.خو  خطر  په  سفرæنو  يوÒÇې   Ï چې   åكړ  åڅرګند  æغړ كوÑنيو   Ï هم  كې  سيمو  ډيرÇæستوæنكو  په 

.åÏلوÑÏ نه   åÑچا بله  يې  يا   æÇ ګڼلي¡  ډيرې  پرتله  په  خطرæنو   Ï سفر   Ï ګټې  ته Ñ Ïسيدلو  لويديځ  يې  يا  چې  ځكه   ¡ææ

 íكو فكر   ìهغو  .íÏ هم خوشاله   æÇ íكو سفرæنه  هم ÇÏسې  بيا  خو   ¡íÏ خبر څخه  خطرæنو  له Ïغو  خلك  ډير  هم  څه  "كه 

كابل)  ¡Êمعلوما  åعمد څخه  ټولنې  (له  ځي".  ته  جنت  چې 

 áæډ  ÇÏ  æملګر ځينې  هغه   Ï  .ææ  Ñمجبو مونږ  چې  ځكه  Äمنل  مو  خطرæنه   æÇ æكړ  فكر   åړÇ په  خطرæنو   Ï مونږ  "هو¡ 

 Ïمقصو خپل   ºشي æالړ  هلته  هم  به  سليم  چې   åæكا فكر  مونږ   .ææ Ñسيدلي  ته   ÏÇهيو  Ïمقصو خپل   æÇ  ææ  íكړ سفرæنه 

به   Ñژ چې   åæكا فكر  مونږ  نو   ææ كلن  ١٧ هغه   .íكړ ترالسه  به  تابعيت  نو   ì äÇځو ډير  چې  ځكه   æÇ  ºíسيږÑæ به ته   ÏÇهيو
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قبوá شي¡ æÇ يو كاæÑæ áسته به كوÑ ته ÇÑشي åÏÇæ æÇ به æكړí. خو ÇÏسې Ä نه شوá. په سفر كې ډير خطرæنه لكه په بحر 

 Ïموجو  ¡áكيد æهل   Çخو له  پوليسو   Ï  æÇ مړينه¡  كبله  له   äشتو نه   Ï  ßڅښا  æÇ  ßÇÑخو  Ï  ¡áكو  ßÑæ  åÑال  ¡áبيدæډ كې 

 ÏÇهيو  Ïمقصو چې   åæكا فكر  مونږ   .åكړæ كيسه  ته  مونږ  يې   åړÇ په  شيانو  ټولو   Ï نو  شو   äستوÇÑ بيرته  هغه  چې  كله   .ææ

ډير  پوæÑنه  مو   ÓæÇ æÇ ¡áشو خو ÇÏسې Äنه   .æكړ پيل  ژæند   ìنو يو  به  مونږ   æÇ  íكړ  ÇÏÇ به پوæÑنه   áټو  ¡ìسيږÑæ به ته 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  (صدÝ¡٢٢كلنه¡   ."íæÑځو

هلته  به  "مونږ  æيل¡  هغو  شي.  æالړ  ته  بهر  چې   åæكا  Óهو ډير  ÇÒمنو  Òما  خو  æكړ¡  سوچ   åړÇ په  خطرæنو   Ï مونږ  "هو¡ 

 "æكړæ به چوپړ  خپل æطن   Ï æÇ شو ته ÇÑستانه   ÏÇهيو بيرته  به  كړæÑæ æسته   åÏÒ له  æÇ æكړ  Çپيد به  كړې æكړÏ æندې   åÏÒ

مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٤٥  ¡Ýصد)  ."åæكا  Ñښكا Ñضايت  يې  څخه  سفر   íشو  äپال له   æÇ  ææ خوشاله  ډير   ìهغو

.(Ñننګرها

چې  ÑÏلوÏله  æړتيا   ÇÏ مونږ  چيرې  كه  چې   åæكا هم  فكر   ÇÏ ما  æكړ.  فكر   åړÇ په  خطرæنو  ټولو  Ïغو   Ï ما  چې   ÑÇمعلومد"

 åÒ خو شي.  مخامخ   åسر خطرæنو  ټولو  له Ïې  چې   ææ نه به Çړ  هغه  نو   ¡æكړ جوړ  ژæند  ښه  ته  كوچنيانو   æÑنو خپلو   æÇ هغه

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٣٨ (ماللۍ¡   "¿æلر نه  پيسې   åÑلپا كولو   åÑپو  Ï  ææړتياÇ  Ï چې   ãكړæ څه 

كوچنيانو   Ï چې  ګرځي  المل  ÏÏې  مخامختيا   åسر تهديدæنو   íÑفو  æÇ سمالسي  له  كې   äفغانستاÇ په  Âند¡  په  Ñæكوæنكو   ÈÇځو ځينو   Ï

موææ Ñيل: يوې  چې  لكه  شي.  خطرæنه Äمنل  سفر  يوÒÇې   Ï

ææهل   Çخو له  پوليسو   Ï ښايى  شي¡   äبنديا  íهغو ښايى  چې   æپوهيد مونږ   .ææ خبر  خطرæنو  Çحتمالي  ټولو  له  "مونږ 

Òمونږ  كوچيانو  Äمنل.  خطرæنه   áټو مو  ځكه  نو   ææ  Ñمجبو مونږ   .íلرæ  äشتو هم  خطرæنه   Ñنو كې   Ñال په  ښايى   æÇ شي¡ 

 ìهغو مو   ÓساÇپر مجبوÑيت   Ï  ¡æكړæ ژæند  كى  په  چې   æلر نه   Ñكو حتى  مونږ   ¡æلر نه  شى  هيڅ  مونږ   ¡åæسوځاæ  Ñكو

كابل) مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٤٥  ¡Ý)  ".áليږæ ته   äÇيرÇ

ته   äفغانستاÇ بيرته   ÑæÒ په هڅې æÑæسته  لومړۍ   Ï سفر   Ï  äكوچنيا يې  كله  چې   ææ ÈÇخر  åهومر حالت  كوÑنۍ  كې Ï Ïغې   äفغانستاÇ په 

 äفغانستاÇ په   åسر  åسر پوهيدلو  ښه  ډير  له  خطرæنو   Ï ته  كوچنيانو   .íكړ  Çپيد پيسې   åÑلپا هڅې  هم æÏ Ïهمې  بيايې  نو   ¡áشو  áستوÇæÇÑ

Äمني.  خطرæنه  سفر  يوÒÇې   Ï بيا  ځل  يو  چې   áكړ Çړ  ته  Ïې  تهديدæنو  پيښيدæنكي  ته  Çمنيت   íæÏ  Ï كې 

 íهغو ترڅو  شو  كې  لټه  په  قاچاæ Þړæنكي   åيو  Ï بيا يوځل   Ñپال  ìهغو  Ï ¡ææ åسر مونږ  له   åÑلپا څو Ñæځو  يو   Ï ìهغو"

 æÇ منلهÄ åسرÑæ يې  Ñپال شي.  ته æالړ   äÇيرÇ بيا  يوځل  چې   åكړæ åپريكړ ته ÑæسوÒ ...ìما ÇæÏړÇÒ æمنو   äÇيرÇ بيا  ځل  يو 

كابل) مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٤٥  ¡١  Ý) ".áالړæ ته  äÇيرÇ  ìهغو

يې   äكوچنيا چې   åړÇ په خطرæنو  هغو   Ï يې كې  په æخت  كولو   Ï پريكړې  Ï چې كې Çæ íÏيي  بهر  په  يې   äكوچنيا چې   íغړ ځينې  كوÑنيو   Ï

:áÏلوÑÏ نه   Êمعلوما  åÑپو  ææ مخامخ   åسرÑæ

 Ï خو   ¡åæكا سوچ  هكله  په  كيدلو   åمړ لوږې  له   ¡áبيدæډ كې  بحر  په   ¡áكيد ناæÑغه  لكه  خطرæنو  فزيكي  ځينو   Ï "مونږ 

 äشتو خطرæنه  كې   æÏږæÇ په سفر   Ï لبتهÇ .åæكا نه  فكر  مو   åړÇ په  æستونز ټولنيزÇæÑ æÇ æني  لكه Ïماغي¡  خطرæنو   æÑنو

بيرته   ÑæÒ په  هغه   Ï مونږ  نشته.  خطرæنه   Ñنو هلته  نو   ¡íسيږÑæ ته   ÏÇهيو  Èمطلو يوځل  هغه  چې   åæكا فكر  مونږ   .íلر

كابل) مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٦ (حسينى¡   ".ìكړ  ææ نه  هم  فكر   åړÇ په  ÇÑليږلو 

Çنګيرنې  æÇ  Êمعلوما كوچنيانو   Ï  åړÇ په  خطرæنو   Ï سفر  يوÒÇې   ÏنګيرنېÇ  æÇ  Êمعلوما كوچنيانو   Ï  åړÇ په  خطرæنو   Ï سفر  يوÒÇې   Ï

 .áكړ æړÇندې  ÇنځوæÑنه  مختلف   åæÏ Ñæكوæنكو   ÈÇځو  åÑلپا څيړنې  ÏÏې  هكله  په  Çنګيرنې   æÇ پوهې   Ï كوچنيانو   Ï  åړÇ په  خطرæنو   Ï

خطرæنو   Ï كوچنيانو  ځينو   .áلر  Êمعلوما لږ   æÑنو چى  كې   áحا ÇÏسې  په   ºåÏلوÑÏ پوهه  څه  يو   åړÇ په  خطرæنو   Ï سفر   Ï كوچنيانو  ځينې 

يې   åپريكړ خو   ææ ìكړ سوچ   åړÇ په  خطرæنو   Ï بيا   æÑنو خو   ¡ìكړ  ææ نه فكر  شي  مخامخ   åسرÑæ كې  æÏږæÇ په سفر   Ï به   ìهغو چې   åړÇ په 

 .íسوÑæ سرته سفر  چې   åæ كړې
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21 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

له لږ Çستوæنكى بامياä څخه يوå كوچنى كله چې له هغه څخه پوښتنه æشوå چې له سفر څخه مخكې له خطرæنو څخه خبر ÇÏ ¡ææسې ææيل:

 äختونه كوچنياæ ځينې ... ææ ìفكر كړ åړÇ چې ما يې په ææ لومړنۍ خطر áكيد íبند Çپوليسو له خو Ï .ãپوهيد åÒ ¡هو"

 íفكر æÇ هنيÐ له åÒ .íÏ íشو áژæ ¡ìقع كيږÇæ لټونه Çپوليسو له خو Ï پيښه لكه åكله چې يو ¡Çنكو له خوæړæ Þقاچا Ï

پلوãÇÑÂ å نه ãæ. ما فكر كاåæ كله چې åÒ هغه هيوÏÇ ته ÑæسيږÂ ãيا ماته به كاÇÑ Ñكړí¿ ما فكر كاåæ چې åÒ به Ï هغه هيوÏÇ له 

."ãæ شينىÇخو نو   ¡ãææ ليرې څخه  كوÑنۍ  خپلې  له   åÒ چې ځكه   .ãپوهيد نه  ژبه  په   ìهغو  Ï ځكه  ãلرæ ستونزې  åسر خلكو 

(äباميا مركه¡  كوچنى¡پرÇخه   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته پخوÇنى  يو  كلن¡ناÑينه¡   ١٨¡íحمدÇ)

 áډبو æهل   ¡áځوÑغو  åغر له   .íÏ Ñæتلل  ته   Óال پوليسو  ÇيرÇني   Ï  åستونز لويه   ÇÑخو كې  ټولو  په  كې   æÏږæÇ په  سفر   Ï"

 Ï نو   íسيږÑæ ته   äÇيرÇ كوچنى  يو  چې  كله   .íÏ  åړæ  åكړ پوليسو  ÇيرÇني   Ï  áژæ ګولۍ  په  ټوپك   Ï  ßخطرنا ټولو  له   æÇ

 íÏ ستونزې  نوÑې   ¡áكيد  Çپيد نه   Ñكا  Ï  åÑلپا كوچنيانو   æشو  Þقاچا  Ï  æÇ  áنيو  Çخو له  پوليسو   Ï æÑيه¡   åبد ÇيرÇنيانو 

بيرته   Ï نو   ãشو  áنيوæ  Çخو له  پوليسو  ÇيرÇني   Ï  åÑلپا Çستولو  بيرته   Ï  åÒ چې  كله   .íكيږ مخامخ   åسرÑæ  äكوچنيا چې 

 ãالړæ ته   äÇيرÇ æلې   åÒ چې  المل  هغه   .ææ نه   Ïموجو خطر   ãكو كې   Çخو په   äفغانستاÇ  Ï بيا   åتير په  كې¡  æخت  په  ÇÑتګ 

خپلې  له   æÇ  ¡áكو  Ñكا هلته  تلل¡  ته   äÇيرÇ څخه   íÑبيكا له  چې   åæكا فكر  ما   .ææ  áكيد  Çپيد نه   Ñكا  Ï كې   äفغانستاÇ په 

كلن¡   ١٩ گلدين¡   ".åكړæ  åپريكړ تګ   Ï  åسر منلو  په  خطر   Ï ما  ځكه  نو   .ìÏ  Ñكا ښه   ÇÑخو  ¡áكو مرسته   åسر كوÑنۍ 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡ 

خو   ¡áپوهيد خطرæنو  په   ¡ææ  ìكړ سفر  ته  بهر  يې  څخه  باميانو  له  چې   äكوچنيا  Ñنو ډير   ¡äشا په  Ñæكوæنكو   ÈÇځو پخوÇنيو   Ï لكه 

په  پيژندلو   Ï æالياتو   Ï چې  لكه   .ææ ښه  منل  خطرæنو   Ï سفر   Ï پرتله¡  په  خطر   Ï Ñæځې  هرې   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې   ææ  ÇÏ يې   ÓحساÇ

.ìÏ ìځا Çمن   æÇ  íخوند پرتله  په  ډيرæ æاليتونو   Ï كې   ÏÇهيو په   äباميا شو¡  كې ææيل  برخه 

"Ò ÇÏما خپله پريكړåÒ æÇ ¡åæ å له خطرæنو څخه پوåÑ خبر ãæ. ما فقط پريكړæ åكړå چې ځم ځكه چې åÒ پوهيدã كه چيرې 

له  Ñæځ   åهر  æÇ ځله  ډير  به   åÒ نو  شم  پاته  كې   äفغانستاÇ په  Ïلته  كه   æÇ شم¡  مخامخ   åسر خطر  له  يوځل  ښايى  شم  æالړ 

كې   Ñال په  ما   .ìÏ ندæخا ژæند  ښه   Ï æÇ íكو ژæند  هلته   ÓæÇ هغه تللى¡  ته  فرÇنسې   ìملګر يو  يم. Òما  مخامخ   åسر خطر 

له  مې  به  پيسې   æÇ شم  áستوÇæÇÑ بيرته به   ÑæÒ په چې   ìكړ  ææ نه فكر  مې  هكله  په Ïې  خو   ¡ææ ìكړ فكر   åړÇ په مړينې   Ï

 .(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  كلن¡   ١٧ (مصطفى¡   ."ãكړÑæ السه 

 æپوهيد نه  مونږ  شي.  ته æالړ  چې æÑÇپا   åكړæ åپريكړ پخپله   ÑæÑæ ماÒ خو  ¡íكو پريكړې  مشر ÇÏسې  كوÑنۍ   Ï  åكثرÇ"

ÏÏې  شي  مړ  كې   Ñال په  تګ   Ï ته  ÂسترÇليا  چې  ګڼله  ښه  هغه  چې  Çææيم  بايد   åÒ خو  شي.  æالړ  ته  æÑÇپا   íړÇغو هغه  چې 

 ßخطرنا ډير  پرتله  په  تګ   Ï ته تګ¡ ÂسترÇليا  ته  كابل  څخه   (äباميا) ìځا له Ïې  چې  ځكه   íكړæ ندæژ چې Ïلته   ìپرځا

(äباميا مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡  كلن¡   ٣٧ Âغا¡  (على   ."åÏ

لږ  ډير  يې   åړÇ په  خطرæنو   Ï  íكړ پيل  سفر  يوÒÇې  چې  Ïې  له  مخكې   ìهغو چې  æيل  كوچنيانو  ځينې  څخه  æاليت  ډيرÇستونكي  له  كابل   Ï

.áلر  Êمعلوما

څخه  ÇنډيوÇالنو  خپلو  له  كې  تركيې  په   Êمعلوما لړ  يو   ÑæÑæ Òما  خو   ¡ãææ كوچنى  ډير   åÒ  ºáلر نه   Êمعلوما  ãكو "ما 

 ١٣  ¡íيرÒæ (جاæيد   ."æلرæ ژæند  ښه  هلته  شو   ìÇكيد  .åÏ سوله  هلته   æÇ شته¡  فرصت   Ñكا  Ï هلته   .ææ  íړæÇÑ ته   Óال

كابل) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  ناÑينه¡  كلن¡ 

ته   (ÏÇهيو  Ïمقصو) هلته  بايد   åÒ چې  ææيل   åسر  äځا له  ما   .åæكا نه  فكر  مې   åړÇ په  خطرæنو   Ï  æÇ  ãæ æړæكى  ډير   åÒ"

كابل) مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ١٣  ¡íيرÒæ) ."ãړÇغوæÇÑ هم  ìغړ كوÑنۍ  خپلې   Ï  æÇ  ãكړ پيل  ژæند  هلته   æÇ  ãسيږÑæ

 ìكړ سوچ   Ñæژ  åړÇ په  هغو   Ï يې  يا  خو   ¡áÏلوÑÏ Êمعلوما ځينې   åړÇ په  خطرæنو   Ï څخه  سفر  له  مخكې  كوچنيانو  ځوÑæ ÈÇكوæنكو   æÑنو

.íلر تګ ÒÑÇښت   Ï ¡منل خطرæنو   Ï چې  åæكا  ÓحساÇ يې يا   æÇ ¡ææ نه

ما Ïغو  خو   .ææ يدليÑæÇ åړÇ په  هغو   Ï مې  څخه  خلكو   æډير له   æÇ  ãæ خبر څخه  خطرæنو  له  كې   æÏږæÇ په سفر   Ï  åÒ ¡هو"

(على  æنيسم".  كې   ãپا په  هغه  چې   ãæ نه   ßځير  åهومر  æÇ  ãæ  äÇځو  åÒ چې  ځكه   ¡åæ نه   ìكړ پاملرنه   åهومر ته  خطرæنو 

مركه) پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ¡ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٢ Çحمد¡ 
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تركيې  æÑæسته  هغه  له   .åæكا نه  فكر   åړÇ په  خطرæنو   Ï مې  كې   æÏږæÇ په  سفر   Ï  æÇ  ãالړæ  åسر  Ñپال خپل  له  ته   äÇيرÇ  åÒ"

 åسر  äځا له  ما   .æ ìكړ چمتو   äځا  åÑلپا خطرæنو  ټولو   Ï ما كړ¡  نه   Ä فكر هكله  په  خطر   áæډ هيڅ   Ï هم مې  بيا   æÇ ãالړæ ته

سفر  يوÒÇې   ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن   ١٨  ¡١  Ý) منم".  هغه   ææ څه  هر  مى  تقدير  چې   åæ كړې   åپريكړ

كابل)  مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ كوæنكى 

Çنګيرنې  åړÇ په  هڅې   Ï سفر  ځل  ÇنګيرنېæÏ Ïهم   åړÇ په  هڅې   Ï سفر  ځل  æÏ Ïهم 

يې  هڅې  نتيجې  بې   æÇ ناكامې سفرæنو  يوÒÇې   Ï چې ځوÑæ ÈÇكوæنكو  ټولو  نږÏې  كې¡  ډيرÇ æستوæنكو æاليتونو  په   Ñننګرها  æÇ كابل  Ï

برعكس¡   .íكړ  åترسر به  هڅه  بله  نو  شي  برÇبر  لګښت  سفر   áټو  Ï چې   íكړ سپما  پيسې   åهومر كله  چې  ææيل  ټينګه  په  æې¡  كړې  تجربه 

چې  غوښتل  نه  كوÑنيو¡  هغو   Ï  æÇ ته Ñسولې æې¡  سر  يې  هڅې  ناكامې  چې  كوچنيانو  ټولو  نږÏې  كې¡  پكتيا   æÇ  äباميا Çستوæنكو  لږ  په 

.íكړæ هڅه  æÏهمه  سفر  يوÒÇې   Ï

 .åæ  ìكړ هڅه  æÏهمه  سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو  كې  هغې  په  چې   ÏلوÑÏ  Ïجوæ پيښې  يوې  يوÒÇې  چې   åشو  åڅرګند كې  لړ  په  څيړنې  Ïغې   Ï

بيا  يوځل  ÇÒمنو   ææÏ هغې   Ï æÑæسته  æÇنۍ   åæÏ هڅې  لومړۍ  له  سفر  يوÒÇې   Ï ته   äÇيرÇ چې  ææيل  ښځې  شوې  مركه  يوې  كې  كابل  په 

چې  ځكه   ¡åæ ìشو له æجهې   مجبوÑيت  ډير   ÇÑخو  Ï  Çخو له   Ñپال  æÇ  Ñمو  Ï كوÑنۍ   Ï  åپريكړ  ãÇقدÇ يو  هڅه æكړÇÏ Ï .åسې  تګ   Ï ته   äÇيرÇ

 ìلومړ په   .ææ íشو  áژæ يې  äنډياæګا ډير   æÇ  æ ìشو  áسوځو  Ñكو  ìهغو  Ï  ¡æ ìشو بريد   ßډ څخه  تاæتريخوÇلي  له  باندې  كلى   ìهغو  Ï

 äÇيرÇ  åسر  Èبرياليتو په   ìهغو كې  هڅه  æÏهمه  په   .ææ  íشو  áشړÇÑ بيرته   ÑæÒ په   æÇ  íشو  áنيو  Çخو له  پوليسو   Ï  äكوچنيا  ìهغو  Ï ځل 

.íكو  Ñكا هلته   ÓæÇ æÇ áسيدÑæ ته

ææيل¡ ښځى   ìنوموړ

 .íستوÇæ ÇÑ بيرته  ÑæÒ په بيا  يې  به  پوليس  نه  كه  نشي   ìتالæ ته بهر  څخه   ìځا له   Ñكا خپل   Ï  ¡íكو  Ñكا پټه  په   ìهغو"

كلنه¡   ٤٥  ¡١  Ý)  .".íكو ژæند  كې  æيرې   æÇ  ÑÇډ په   æÇ  íلر نه   íÏÇÒÂ مې  ÇÒمن  چې  يم  خوÇشينې   åډير  æÇ يم   Ñمو  åيو  åÒ

(äباميا مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡ 

:åÏ نه  پښيمانه  ليږلو  په  ÇÒمنو  خپلو   Ï ته   äÇيرÇ چې  ææيل  ښځى  هغې   åسر  åسر Ïې  له 

".æليږæ يې  ته  هيوæÏÇنو  æÇبهرنيو   æكړ ټولې  پيسې  ته   ìهغو يو   Ñمجبو مونږ   ¡æليږæ  ìهغو بيا  بيا  به  مونږ  "هو¡ 

.(äباميا مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡   ٤٥  ¡١  Ý) 

ټاكل  ÏÇهيو  Ïمقصو  Ïټاكل  ÏÇهيو  Ïمقصو  Ï

 .íكيږ پاملرنه  ته  عوÇملو   æډير كې  ټاكلو  په   ÏÇهيو  Ïمقصو  Ï نو   ¡íكيږ  áنيو  åګډ په   åكثرÇ  åپريكړ  åړÇ په  سفر  يوÒÇې   Ï ته  بهر  چې  ځكه 

عوÇمل   Ñنو  .íكيږ معلوماÇ Êخيستل  څخه   æغړ له  ټولنې   Ï æÇ نډيوæګا له æÏستانو¡  يې   åړÇ په چې   íÏ áړæÇÑ ته  Óال  åپنا  Ï åخبر لومړۍ 

فرصتونه   Ñكا  Ï  (È  ºíلرæ ÒÑÇښت  ډير  پرتله  په  پيسو   Ï  äفغانستاÇ  Ï پيسې   ÏÇهيو  Ïمقصو  Ï Çلف)   :íÏ  ÇÏ  ¡íكيږ  áنيو كې  نظر  په  چې 

.íلرæ äشتو فرصتونه  كړې   åÏÒ Ï (Ì æÇ ¡íæ لوړ يې  معاشونه   æÇ ډير يې 

 äسويډ چې   ææ ÑæÇيدلي  يې  څخه  æÏستانو   æÇ ګاæنډيانو  خلكو¡  له  چې  ځكه  شي  æالړ  ته   äسويډ غوښتل   ìæÒ "Òما 

كابل) مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٥٠ (حسينى¡  مني."  غوښتنليكونه  غوښتنې   åپنا  Ï ÇÏفغانانو  ته   ÏÇهيو هغه 

 Çهمد  .íÏ Âسانه  Çخيستل  تابعيت   Ï هلته  چې   ææ æيلي  Ñæته  يې   æملګر چې  ځكه  شي  æالړ  ته  بلجيم  غوښتل   ìهغو"

پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٤٥  ¡Ýصد)  ".íÏ Âسانه  هم   áړæÇÑ ته   Óال پيسو   Ï نو   íكيږ  Çپيد Âسانۍ  په   Ñكا چې  ځكه   áæډ

(Ñننګرها مركه¡ 

 åÏÒ شي  ìكوال  ßهرڅو  æÇ  íÏ ډير فرصتونه   Ñكا  Ï هلته  چې  خلكو æيل  چې  ځكه  شم  ته æالړ  ÂسترÇليا  چې  غوښتل  "ما 

كابل) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  ناÑينه¡  كلن¡   ١٦ على¡  (محمد   ".íلرæ السرسى  ته  كړې 

ځايونه   íشو ټاكل   åÑلپا سيمو  Çستوæنكو   æډير  Ï  Ñننګرها  æÇ كابل   Ï  .íكيږ ګڼل  ځايونه   Èمطلو توګه  عمومي  په  هيوæÏÇنه  æÑÇپايي 

ææيل  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  æډير څخه¡   äباميا  æÇ كابل  له   .ææ  äنګلستاÇ  æÇ سويتزÑلنډ  Âستريا¡  بلجيم¡   ¡äسويډ  : لكه  هيوæÏÇنه  æÑÇپايى 
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 Ï ÂسترÇليا   æÇ جرمنى   ¡Çكاناډ Ñæكوæنكو   ÈÇځو څو  يو  څخه   äباميا له  ترڅنګ¡  ÏÏې   .ææ هيوæÏÇنه   Èمطلو  ìæÏ  Ï تركيه   æÇ  äÇيرÇ چې 

æګڼل. هيوæÏÇنه   Èمطلو  äنګلستاÇ  æÇ بلجيم   ¡ÊÇÑماÇ  åمتحد عربى  Ñæكوæنكو   ÈÇځو څخه  پكتيا  له   .áكړ  Ïيا توګه  په   Ýهد

چې  Ñæكوæنكي   ÈÇځو  åيو څخه  كابل  له   .ææ نه  ټاكلى   ÏÇهيو  ìځانګړ  ãكو  ìهغو چې  ææيل  كسانو  لږ  څخه  æاليتونو  Çستوæنكو   æډير له 

شوææ ¡ææ ìيل:  íبند سم   åسر له Ñسيدلو  ته  تركيې  يې   ìæÒ

 ìæÒ مونږ فقط غوښتل چې .íكړæ مو فكر نه åړÇ په ÏÇهيو Õخا ãكو Ï æÇ ¡ææ نه ìكړ åÑغو ÏÇهيو ìځانګړ ãمونږ كو"

كابل) مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ   Ï ناÑينه¡   ¡åÏ نه   ãمعلو عمر   ¡áÇهيو شي."  æالړ  څخه   äفغانستاÇ له  مو 

ته Ñسيدلى ææ ¡ææيل:  äلند  æÇ  ìكړ سفر  يوÒÇې  يې   ìæÒ چې ښځې  ځوÑæ ÈÇكوæنكې  بلې  يوې  كې   Ñننګرها په 

كې  نظر  په   ÏÇهيو  Õخا  ãكو هم   ìæÒ ماÒ .ÏلوÑÏ نه كې  په Ðهن  توګه  په   ÏÇهيو  Èمطلو Çحتمالى   Ï ìځا  Õخا  ãكو "ما 

نه ÑÏلوÏ. هغه æيل¡ " åÒ به هر ځاì ته چې æشي æالړ شم." كه په هغه هيوÏÇ كې Ï پوليسو له خوÄ Çنه نيوá شم¡ نو هلته 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه   غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  (ماللۍ¡٣٨كلنه¡  شم."  تم  به 

يې  موخه   æÇ ìÏلوÑÏ يى پيسې  لږ   ìهغو چې   ææ ÇÏ الملونه  åعمد  ¡ææ ìكړ  åÑغو  åÑلپا تګ   Ï يې تركيه   æÇ äÇيرÇ چې  åÑلپا كسانو  هغو   Ï

 ÈÇځو څخه  كوÑنۍ  يوې  له  شي.  ته æالړ  هيوæÏÇنو  يى  بيا æÑÇپا  سپما æكړæÑæ æÇ íسته  ترڅو   íكړæ Ñكا هلته   åÑلپا  áمها لنډ   Ï چې  åæ ÇÏ

ææيل: ÇÏسې  Ñæكوæنكې 

پيسې  ډيرې  تګ  ته  هيوæÏÇنو   æÑنو  .ææ äÇيرÇ فقط كې  په Ðهن  شي. Òمونږ  چيرته æالړ   ìهغو چې   åنكړ  æ åپريكړ "مونږ 

 ¡١Ý) ".íسيږÑæ شي هلته ìكوال ìهغو åپيسو سر æله لږ .íړÇته تلل ډيرې پيسې نه غو äيا پاكستا äÇيرÇ خو ¡íړÇغو

مركه) پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï كلنه¡   ٤٥

تائيد   ìÏ نه   ìشو بريالى  كې  هڅه  په  سفر   Ï  æÇ  ìÏ څخه  æاليت  همدغه  له  چې   Çخو له  Ñæكوæنكي   ÈÇځو كوچنى   åيو  Ï خبرې  نوموړې 

:íشو

" كله چې åÒ په ÇيرäÇ كې ãæ پريكړå مې æ كړå چې لومړì تركيې ته æالړ شم æÇ هلته له كاÑ كولو æÑæسته æÑÇپا ته خپل 

ما   ¡ìلومړ æنشو.  ته  æÑÇپا  تګ  Òما    ÓساÇ پر  الملونو   ææÏ  Ï  ....ææ نيولى  كې  نظر  په   äسويډ ما   ºãكړÑæ  ãÇæÏ ته  سفر 

 æكړ توقيف  مونږ  پوليسو  تركيې   Ï چې   ÇÏ æÏهم   ¡ãكړæ  Ñكا كې  تركيې  په   ãæ Çړ   åÒ نو  ÑÏلوÏې¡  نه  پيسې  كچه   åÑپو په 

يوÒÇې   ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٢  ¡íيرÒæ (باسط  æÇÑليږلو."  ته   äفغانستاÇ  ÑæÒ په  يې  بيرته   æÇ

كابل) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى 

.ææ  åÑلپا  äشتو  Ï خپلوÇنو   Ï هلته   áكو  åÑغو  äÇيرÇ  Ï توګه  په   ÏÇهيو ترÇنزيت  يا   Ïمقصو  Ï

ما  چې  ځكه   ¡íليږæ ته  äÇيرÇ ما  íړÇغو چې  ته ææيل  ما   Ñپال كولو æÑæسته¡ Òما   æخبر تر   åسر  ìæÒ åتر  Ï كې  äÇيرÇ په"

 åسر ما  له  هلته  چې   åæ íكړ موÇفقه    ìهغو  æÇ كړې æې  خبرې   åسر ترÇÒ åمنو   Ï ما   Ï مې   Ñپال  .ÏلوÑÏ نه  Ñكا مياشتې  څو 

پرÇخه   ¡äكوچنيا  äفغاÇ سفركوæنكي  يوÒÇې    ìشو  áليږÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ١٩ گلدين¡   ".íكړæ مرسته 

(äباميا مركه¡ 

پرÏې Òما   åسربير لرلې.  نه  پيسې  تګ   Ï ته  هيوæÏÇنو   æÑنو پرته   äÇيرÇ له  ما  چى  ځكه   ¡ìكړ  åÑغو  ææ نه  ÏÇهيو  ãكو "ما 

 äÇخپلو  ãكو مونږ  كې  هيوæÏÇنو   æÑنو په   .íكړæ حمايت   æÇ ساتنه  Òما  چې   åæ  ìكړ يې  ژمنه   æÇ  åæكا ژæند  هلته   Ñخو

كلن¡   ٢٢ Çحمد¡  (على  لرله."  نه   åÑچا بله  تګ   Ï څخه   äÇيرÇ له  پرته  ما  ځكه  نو   .íكړæ مرسته   åسر ما  له  چې   áÏلوÑÏ نه 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو١٠  áليږÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡ 

áæبرÇبر لګښت   Ïسفر  ÏáæبرÇبر لګښت   Ïسفر  Ï

íكو سفر  مالتړ  په  كوÑنۍ   Ï چې   äكوچنيا هغه   íكو سفر  مالتړ  په  كوÑنۍ   Ï چې   äكوچنيا هغه   

مختلفو  له   åÑلپا كولو   åÑپو  Ï لګښتونو   Ï سفر   Ï  ¡íليږ ته  سفر  توګه  يوÒÇې  په  ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له   äكوچنيا خپل  كوÑنۍ  چې  كله 

كې  بهر  يا  سيمه/  په  يا  خپلوÇنو  يا  خوړæنكو¡   Ïسو له  بيا  نوÑې  ځينې   æÇ ¡خليÇ  Ñكا څخه   ææسپما خپلو  له  كوÑنۍ  ځينې  Çخلي.  ګټه   æÑال
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كوچنيانو  خپلو   Ï چې  ææ íكړÑæ æګر په  يې  يا   æÇ íكړ خرڅ  يا  ملكيتونه  خپل  كسانو  ځينې   .íكو السه  تر  پيسې   Ñپو په  څخه  له æÏستانو 

 åÏستفاÇ  åÑلپا برÇبرæلو   Ï لګښت   Ï كوچنيانو  خپلو   Ï ته  بهر  څخه  سرچينو   æÑنو شمير  يو  له  بيا  ځينو   .íكړ  åÑپو لګښت  سفر   æÇ تګ   Ï

.åæ كړې

ææيل:  åæ شوې  مخامخ   åسر ناكامۍ  له  يې  هڅه  سفر  يوÒÇې  چې  Ñæكوæنكي¡   ÈÇځو ناÑينه   åيو څخه  كابل  له 

(مرتضى   ."íÏ نه كړې    ÁÇÏÇ پيسې  æګر  Ï  æÇ Ñپو تر æÇسه  مونږ  شو.  برÇبر  سفرلګښت   Ï كړ Ò æÇما   æګر  Ñكو خپل  "مونږ 

كابل) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې   ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  كلن¡   ١٨  ¡åÏÇعليز

غړÇÏ íسې ææيل:  åيو ټولنې   Ï كې  كابل  په 

 ¡íلر بڼه  بسپنې   æÇ مرستې   Ï نه   æÑپو Ïغه  Çخلي.   Ñپو په  پيسې  څخه  خپلوÇنو  له  كې   äپاكستا يا   äÇيرÇ په  خلك  "ډير 

 Ñپو  Ï æÇ íكو  Ñكا هلته   íسيږÑæ ته  ÏÇهيو  Ïمقصو  äكوچنيا چې  كله   .íلر نه  تمه  ګټې Çخيستلو   Ï څخه  Ñپو له   ìهغو  æÇ

كابل)  مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٥  ¡ìعلو)  ".íكوÑæ بيرته  پيسې 

چې   íÑسپا ته  خوړæنكو   Ïسو هغو  ځانونه   يا   ¡íÑپلو شتمني   åعمد خپله  مني¡  خطرæنه  مالي  لوړ  كوÑنۍ  كې¡   æÏÑÇمو  æځانګړ ځينو  په 

.íكو  Ñكا  Ôمعا لږ  ډير  په  ته  پوÑæ Ñكوæنكو  يا   æÇ  ¡íړÇغو ګټه   åډير  ÇÑخو

 Ï كې  مقابل  په   Ôمعا  æÇ  Ïمز لږ  ډير   Ï  äكسا ځينې  Çخلي.   Ñپو څخه  خپلوÇنو  له  ګټه  په  يا   íÑپلو ځمكه  خپله   ìهغو"

پيسې  ته  كوÑنۍ  نو   ¡íسيږÑæ ته   ÏÇهيو  Èمطلو كوچنى  چې  كله   ¡ìÏ  ìكړÑæ يې   Ñپو چې   íكو  Ñكا  åÑلپا كسانو  هغو 

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٥٠ (Çمير¡   ".íكړ  ÇÏÇ  Ñپو چې   íليږÇÑ

هغه   ÓæÇ كړې.   Ñپو پيسې  څخه   áÇكليو يو  خپل  له  مونږ  Çæخيست.   Ñپو څخه  خلكو  له  مونږ   ¡åÑلپا ځل   ìلومړ  Ï"

پيسو  Ïغو  په  Çæخيست.   Ñپو څخه  هغه  له  يې  بيا  نو  Ñæسيد¡  ته   äÇيرÇ  ìæÒ Òمونږ  چې  كله   ¡íكو ژæند  كې   äÇيرÇ په 

يې  پيسې  خپلې   æÇ ÇÑغى  ته   äفغانستاÇ  ææ  ìشو Çخيستل  څخه   Ñæ  Ñپو چې   ìسړ هغه  Ñæسيد.  ته  سويتزÑليند  هغه 

خپلو   Ï  íكړæ  ÑنتظاÇ ته  پيسو   Çخو له   ìæÒ  Ï Òما   چې  Ïې  له  پرته  هغه  نو  ÑÏلوÏې  نه  پيسې  مونږ  چې  ځكه  æغوښتې. 

كابل). مركه¡  پرÇخه  غړې¡  كوÑنۍ   Ï ښځه¡  كلنه¡   ٤٧  ¡åساير)  . Çæخيسته"  ځمكه  ټوله  Òمونږ  كې   áبد په  پيسو 

æپلوÑلې. لوڼې  خپلې  كى   áبد په  پيسو   Ï كوÑنيو  كې¡   æÏÑÇمو  æبد  æډير په  چې¡  ææيل  Ñæكوæنكو   ÈÇځو كې   Ñننګرها په 

په Ïغو   æÇ ¡åكړ كې خرڅه   áبد په  يې Ï پيسو   Ñلو نو خپله   ¡áÏلوÑÏ نه  åÑيا سپما لپا شى Ï پلوÑلو  چې هغوì هيڅ  "ځكه 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٢٣ (خيريه¡   ".åæستاÇæ ته   ÏÇهيو بهرني   åيو  ìæÒ خپل  يې  پيسو 

په  چې   åÏ جوته   åخبر  ÇÏ خو   ¡ìæ  ìشو Ñæكړ   Çخو له  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï  åÑلپا څيړنې   Ï چې   ææ نه   ÈÇځو عمومى   ãكو  ÇÏ هم  څه  كه 

 ÏæÏ غهÏ Ï » :íكيږ بد æيل  ته   åيو  .íكيږ  áÑپلو كې  مقابل  په   Ñپو  Ï غړې ښځينه   åيو كوÑنۍ   Ï چې  íلر  äشتو كې æÏæÏ åæÏنه   äفغانستاÇ

كې  مقابل  په   Ñپو كيدæنكى   ÇÏÇ نه   Ï (يا)   ...  åÑلپا حل   Ï Ïښمنۍ   Ï æيني   Ï ښځه   åيو يا  نجلى  (ځوÇنه  غړې  ښځينه   åيو كوÑنۍ   Ï پربنسټ 

 Ñپو خپل   åسر په Ñæ åÏÇæكولو  نجلى  يوې   Ï نۍÑكو  Ï ¡ìسړ يو   ÓساÇ پر هغه   Ï چې  ¡íكيږ پوæ Ñيل  ته   ÏæÏ بل   
٥١

«.íكيږ  áكوÑæ åÏÇæ په

 íكړ ثبت   ¡áبد ښځو   Ï æÇ åÏÇæ ÑæÒ په پيښې¡  ډيرې   æبد  Ï äكميسيو  ßÇخپلو حقونو   Ï بشر  Ï äفغانستاÇ  Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په   .
٥٢

íكو  ÇÏÇ

.
٥٤

شو  كړæ åړæ "åبلل   íÏعا" æÇ áشو تشريح  توګه“  معمولي   æÇ ìÏعا" åډير په  . æÏæÏ ÇÏنه 
٥٣

íÏ

٢٠١٣¡AREU كابل¡   ¡  ¡٢٠١٢  -  ٢٠٠٢ پياæړتيا   ìÏقتصاÇ ښځو   Ï كې   äفغانستاÇ په   .Ñنو  æÇ ګنيش    ٥١

مخ.  ١١٢  ¡٢٠٠٧  ìجوال  ¡١٠٤  ASIEN Çړخونه"  څيړنيز   : پرمختياæې  نوې   åړÇ په   äقانو كوÑنۍ   Ï  äفغانستاÇ  Ï " ìيرÇ  ¡Ñشنايد   ٥٢

http://www.aihrc.¡٢٠١٣  ¡AIHRC كابل:  æضعيت¡   æÇ الملونه  Çيز  Ñيښڼه  عوÇمل¡  تاæتريخوÇلى:  æړÇندې  په  ښځو   Ï كې   äفغانستاÇ په   ¡AIHRC  ٥٣

org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/Report%20on%20Violence%20against%20Women%201390%20_English-%20
for%20hasa.pdf

٨ مه¡  ٢٠١١ ماÑچ   Ï "Æبس كړ áكوÑæ ښځو Ï كې æبدæپه بد :äفغانستاÇ " ¡ÆÑګوæ هم  (Ñحقونو څا ìبشر Ï) Human Rights Watch ¡٢١ مخ  ¡ì٥٤  هماغه ځا

http://www.hrw.org/news/2011/03/08/afghanistan-stop-women-being-given-compensation
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íكو سفر  پرته  مالتړ  له  ÏكوÑنۍ  چې    äكوچنيا كوíهغه  سفر  پرته  مالتړ  له  ÏكوÑنۍ  چې    äكوچنيا هغه 

 íكړ غال  پيسې  يې  څخه   Ñكو له   ¡ìكړÑæ åÏ نه خبر  يې  ته  كوÑنيو  خپلو  خو   ìكړ يې  سفر  يوÒÇې  چې   äكوچنيا څخه  سيمو  لږ Çستوæنكو  له 

.íÏ ليÑپلو شته   Ñكو  Ï يې  يا 

پرÇخه  هلك¡  كلن¡   ١٧ (مصطفى¡   ".áكړ غال  څخه   Ñكو له  مې  ډÇلر  Çمريكايي   ٧٠٠٠  ¡áÏلوÑÏ ډÇلر  Çمريكايي   ٢٠٠٠ "ما 

(äباميا مركه¡ 

 äÇيرÇ ما  åæ íكړ يې  ژمنه  چې  ته Ñæكړې  قاچاæ Þړæنكو  مې  پيسې   æÇ كړ خرڅ  موټر  پيكپ  تويتا   ÑæÑæ مشر خپل   Ï ما  "

ناÑينه¡  كلن¡   ٢٥ غني¡  (سيد  هغه æ åÒغولولم."  خو  بوځى¡  ته  تركيې  الÑې  له   Çهو  Ï مې  هغه æÑæسته  له   æÇ  íسوÑæ ته

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې   ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  يو 

څو  تر   íكيږ پاتې  هلته   åÑلپا كلونو   Ï  æÇ  ¡íكو  Ñكا كى  هيوæÏÇنو  ترÇنزيت  مختلفو  په  نو  شي¡  خالصې  پيسې  هلكانو   áæډ  ÇÏ  Ï چې  كله 

.íكړ برÇبرې  پيسې  æړæنكو   Þقاچا  Ï

كله   æÇ åيو په  كله  كې   Ñال په  يا   æÇ íكو غال  پيسې  څخه   Ñكو خپل   Ï نو چې æتښتي¡   íكړæ åپريكړ كوچنى  يو  چې  كله   "

(äباميا مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٤٥  ¡äمضاÑ حاجي) ".íسيږÑæ ته  ÏÇهيو  Èمطلو ترڅو   ¡íكو  Ñكا كې   ÏÇهيو بل  په 

 íكو ژمنه  سفر   Ï  åسر هغو  له  هم  بيا  æړæنكى   Þقاچا نو   ¡íلر نه   æ پيسې   åÑپو  åÑلپا لګښت   Ïسفر  Ï  äكوچنيا چې  كله   íپيښيږ هم  ÇÏسې 

.íړÇغو پيسې  خپلې  څخه  خپلوÇنو  له   ìهغو  Ï سم   åسر Ñسيدلو   Ï ته   äÇيرÇ لكه   ÏÇهيو  Èمطلو  æÇ

 ¡íسيږÑæ ته  äÇيرÇ چې كله  خو   ¡íسوÑ ته  äÇيرÇ ìهغو پيسې Çæخلي  چې  له Ïې  پرته   äكوچنيا  ìلومړ "قاچاæ Þړæنكي 

 Þقاچا  Ï  äÇخپلو كوچنى   Ï چيرې  كه   .íړæÇÑ پيسې  íæÏ Ï چې  íكوÑæ خبر ته  خپلوÇنو  كوچنيانو   Ï قاچاæ Þړæنكي  نو 

 Þقاچا نو   ¡íكړ Ñæنه  پيسې  æخت  په   äÇخپلو كوچني   Ï چيرې  كه  خو   .íÏپريږ كوچنى  نو   íكړÑæ پيسې  æړæنكو 

 äهلكا چيرې  كه   .íكړÑæ پيسې  æړæنكى   Þقاچا  Ï  æÇ  íÑپلو  æ  íغړ  Ïجوæ خپل   Ï چې   íæÑمجبو  äكوچنيا æړæنكي 

 ٦٠ (Çلف¡   ".íكوÑæ بيرته  پيسې  خپلوÇنو   Ï بيا  æÑæسته  كولو   Çپيد له   Ñكا  Ï نو  Çæخلي¡  پيسې  څخه  خپلوÇنو  خپلو  له 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡ 

ليك¡   Ï åسر هغو  له  هم  څه  كه  څخه  خپلوÇنو  له Ïغو   íæÏ چې لرææ íيل   äÇخپلو كې  بهر  په  چې  كوÑنيو  هغو  كې  څلوæ æÑاليتونو  ټولو  په 

خپل   Ï  íÏ ميشت  كې  هيوæÏÇنو  بهرنيو  په  چې   äÇخپلو  .åÏ نه  غوښتې  مرسته  مالي   ¡íلر Çړيكې  الÑې  له   äتليفو  æÇ ليكونو  بريښنايي 

.íكو نه  مرسته  مالي   åÑلپا سفر   Ï خو   ¡íكوÑæ  Êمعلوما  åړÇ په  æضعيت   Ï ژæند 

شبكې æړæنكې   Þقاچا.Ïشبكې æړæنكې   Þقاچا.Ï

 åسر پاملرنې  په  ته  حساسيت   Úموضو  Ï خو  ¡áكړ معلوماæ ÊړÇندې  ځينې   åړÇ په شبكو  قاچاæ Þړæنكو   Ï نكوæكوÑæ ÈÇځو كې  ټولنو  په 

.ææ  íنيمګړ  æÇ  Ïæمحد  Êمعلوما  ÇÏ

شي  æالړ  ته  هيوæÏÇنو   æÑنو  íړÇغو چې   åسر هلكانو  هغو  له   ìهغو  .íÏ  äګاÑÇهز æاليت  همدې   Ï æړæنكي   Þقاچا"

فعاليتونو   æÇ كړنو  په   ìæÏ  Ï  ßهيڅو ترڅو  ګرځي  خوله  چوپه  په   ìهغو پيژني.  نه   ìهغو خلك   áټو خو  نيسي¡  Çړيكي 

(äباميا  ¡ìغړ ټولنې   Ï مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٦٠ شي."(عظيم¡  نه  خبر 

څخه  توكمونو  له  تاجكانو   æÇ åÑÇهز  Ï ìهغو كې  كابل  په   .íÏ پښتانه توګه  عمومي  په  قاچاæ Þړæنكي  كې   Ñننګرها "په 

كلن¡   ٦٣ (كاظمى¡   ".íلر Çړيكې   åسر بل  يو  له   ìهغو خو   ¡íÏ څخه  æاليتونو  جال  جال  له  ډلې  æړæنكو   Þقاچا  Ï  .íÏ

(Ñننګرها ټولنه¡  مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡ 

 ٢٣ ډير ÑÒ) ".íÏمينه¡  كې   ãقو  ãكو په  قاچاæ Þړæنكي  چې   ãپوهيږ نه   åÒ .شته قاچاæ Þړæنكي  كې  توكم   æÇ ãقو هر  "په 

ټولنه) مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡ 
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:åكړæ  åÑشاÇ ته  خصلت  منظم  لوړ   ÇÑخو فعاليتونو   æÇ عملياتو   Ï شبكو   Ï æړæنكو   Þقاچا  Ï Ñæكوæنكو   ÈÇځو ټولنې   Ï كې  كابل  په 

 ."íæجوړ غونډې  مياشتنى   æÇ  íلر Çړيكې   æÇ تماسونه   åسر بل  يو  له  برÇبرææنكي  Âسانتيا   æÇ æړæنكي   Þقاچا"

كابل) مركه¡  پرÇخه   åسر ټولنې  له  ناÑينه¡  كلن¡   ٦١  ¡íمحمد)

خو   ¡íكو  Ñكا  äشا په  Ïفتر   Ï چې  خونه   åيو  ¡íلر Ïفترæنه  خپل   ìهغو  .íÏ كې  منځ  په  خلكو   Ï برÇبرææنكي  "Âسانتيا 

 æÇ äÇيرÇ تر  كوچنى  يو  قاچاæ Þړæنكى  يو  توګه¡  په  بيلګې   Ï  .íسوÑ ته سر  فعاليت  خپل  كچه   åيزÇ سيمه  په   åكثرÇ  íæÏ

مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٥  ¡íعلو)  ".íسوÑ ته  ÏÇهيو بل  هغه  قاچاæ Þړæنكى  بل  بيا  هلته   ¡íسوÑ ېÑپو  äپاكستا

كابل) ټولنه¡ 

شوې. تائيد  æې¡  كړې  يې  هڅې  ناكامې  سفر  يوÒÇې   Ï چې   Çخو له  كوچنيانو  هغو   Ï ګانې  ÏÇعا  نوموړې 

ته  كسانو   æÑنو هلته  ئى  بيا  Ñæسولو¡  پوÑې   äپاكستا تر  يې  مونږ   .íسږæÇ كې   äباميا په  æړæنكى)   Þقاچا) "هغه 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ١٧ (مصطفى¡   ."ææ æړæنكي   Þقاچا هم   ìهغو چې   æكړ معرفي 

ټولو  تر  چې   ææ ÇÏ äغبرګو ځوÑæ ÈÇكوæنكو   æډير  Ï ¡íكو پوÑته  ګټه   åډير څخه   Þقاچا له  خلكو   Ï ßڅو چې  كې   ÈÇځو په  پوښتنې  ÏÏې 

الÑæ Óځي. په  ته  قاچاæ Þړæنكو  ګټه   åډير

 äكوچنيا چې   ÇÏ....خليÇ  ìهغو پيسې  چې  ځكه   ¡íكو ګټه   åډير څخه  چا  بل  هر  له  æړæنكي   Þقاچا چې   åÏ  åڅرګند"

ښځه¡  كلنه¡   ٢٨ (سكينه¡  Çخلي."  څخه  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  له  پيسې  خپلې   ìهغو نه¡  يا   íسيږÑ ته   ÏÇهيو  Èمطلو

(äباميا مركه¡  پرÇخه 

 Þقاچا هم  بيا  خو  شي¡   áليږæÇÑ  ÑæÒ په  بيرته   äهلكا كوæنكي  سفر  كه  ځكه   íكو ترالسه  ګټه   åډير æړæنكي   Þقاچا"

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٢٣ (خيريه¡   ."åÏ ګټه   ìهغوÏ  ÇÏ  æÇ Çخلي¡  پيسې  خپلې  æړæنكي 

هلته   æÇ  ìسيږÑæ ته   ÏÇهيو  Èمطلو كوچنى  چيرې  كه   .íÏ æړæنكي   Þقاچا  íكو ګټه   åډير ټولو  تر  چې   ßڅو "هغه 

ترالسه  ګټه   åډير څخه  چا  بل  هر  له  æړæنكي   Þقاچا  ¡ÊÑصو هر  په   .íسيږÑ هم  ته  كوÑنۍ  هغه   Ï ګټه  نو   ºشي منل   æ

پكتيا) مركه¡  پرÇخه  ښځه¡  كلنه¡   ٢٣ كوÑÒ)".íمينه¡ 

يوÒÇې   Ï  æÇ  ¡ÏÇهيو  Èمطلو æړæنكي¡   Þقاچا  áكړ æړÇندې   Êمعلوما يې   åړÇ په  كوæنكو  ګټو   æډير  Ï چې  Ñæكوæنكو   ÈÇځو ځينې 

æبلل. كوæنكي  ګټه  كوÑنۍ  كوچني   äفغاÇ سفركوæنكي 

 ¡íكو  Ñكا پيسو  لږ  په  هلته   äكوچنيا چې  ځكه  هيوæÏÇنه...  كوÑبه  æړæنكي¡   Þقاچا  ...íكو ګټه  خپله   ßڅو "هر 

Ñæته  پيسې  يې   äكوچنيا چې  ځكه   íكو ګټه  هم  كوÑنۍ  كوچنيانو   Ï  áæډ  Çهمد  .åÏ ګټه   åيو ته   ÏÇهيو كوÑبه   ÇÏ  æÇ

كابل). مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  ٢٥كلن¡   ¡ìعلو)".íليږÇÑ

 .íكو پوÑته  ګټه  كې   Ñال په  ÇÏæنولو   Ï څخه   Êقو  æÇ  Ñكا له  كوچنيانو   Ï چې  ځكه   ¡íكو ګټه   ÏÇهيو  Èمطلو  ¡ìلومړ  "

 ìپا په   æÇ Çخلي.  ډÇلر  Çمريكايى   (٠٠٠¡٢٠) څخه  كوæنكى  سفر  كوچنى  هر  له  چې  ځكه   íكو ګټه  هم  كوæنكي   Þقاچا

 ".íستوÇ  ÇÑ ته   ìهغو معاشونه   خپل   æÇ  íكو  Ñكا يې  ÇÒمن  چې  ځكه   íكو ترالسه  ګټه  هم  كوÑنۍ  كوچنيانو   Ï كې 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٦٣ (كاظمى¡ 
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هكله په  سفر   Ï  .åهكله په  سفر   Ï  .å

Ï خوځيدنې ځايونه
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الÑې سفر   ÏېÑال سفر   Ï

 .íÏ معلومې  Ñæته  الÑې  Ñسيدلو   Ï ته   ÏÇهيو  Èمطلو چې  ææيل  كسانو   æډير Ñæكوæنكو  معلوماتو   åعمد  Ï كې  æاليتونو   æÑڅلو په 

Ñæكوæنكى   ÈÇځو يو   .ææ  íكړ  åÑغو توګه  په   ÏÇهيو ترÇنزيت   Ï  äÇيرÇ  åÑلپا تګ   Ï ته  æÑÇپا   æÇ ÂسترÇليا   Çكثريت   ÎÇپر كوæنكو  سفر   Ï

ÇيرÇنى   Ï خو  شي  الړ  ته  æÑÇپا  چې  غوښتل  هغه   .ææ تللى  الÑې  له   äصفهاÇ  ¡ÒÇشير  ¡äكرما  ¡äÇهدÇÒ  ¡Òæنيمر  ¡Ñكندها غزنې¡   Ï ته   äÇتهر

شو.   áستوÇæÇÑ ته   äفغانستاÇ بيرته   æÇ شو   áنيوæ  Çخو له   æÑÇÏÇ

 åÑغو Ñننه كې عين الÏ په äفغانستاÇ Ï ¡الړ شيæ ليا تهÇسترÂ پا ياæÑÇ ېÑله ال äÇيرÇ Ï يا æÇ íسيږÑæ ته äÇيرÇ هغو كوچنيانو چې غوښتل

ځوÑæ ÈÇكوæنكي ææيل:  åيو  .ææ ښتىæÇ ته  äÇيرÇ څخه  سرحد  له  الÑې  له   Òæنيمر-Ñكندها كابل-   Ï  æÇ  åæ íكړ

 Ñكندها څخه  كابل  له  بيا   ¡ãالړæ ته  كابل   ìلومړ څخه   äباميا له   åÒ  .áپيژند ځايونه   æيدÏليږ  Ï څخه   äفغانستاÇ له  "ما 

."ãشو تير  ته   äÇيرÇ څخه  سرحد  له  الÑې  له  كال   ãسالÇ  Ï æÇ ÊÇهر څخه   Òæنيمر له   æÇ  ¡Òæنيمر څخه   Ñكندها له  ته¡ 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  كلن¡   ١٩ گلدين¡   )  

الندې   ÇÏ يې   åÑلپا سفر  خپل   Ï چې  ææيل   ¡ææ  ìشو  áنيو كې   äÇيرÇ په   æÇ  ææ  áسيدÑ ته  ÂسترÇليا  يى  موخه  چې  Ñæكوæنكي   ÈÇځو  åيو

كړې æې:  åÑغو الÑې 

حركت   Ï خو شو¡  ته æالړ  ÂسترÇليا  څخه   äÇيرÇ له  چې  غوښتل  مونږ   .äÇيرÇ نيمرæÑæ æÇ Òæسته  بيا   ¡ÊÇهر څخه  كابل  "له 

كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكي  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ بيرته  پخوÇنى  يو  ناÑينه¡  كلن¡   ١٨  ¡ìحمدÇ)  ".åندÇپيژ نه  مو   ìځا

(äباميا مركه-  پرÇخه 

الÑې  له   äپاكستا  Ï چې   åÏلوÑÏ هيله   ¡ææ  ìشو  áنيو سم   åسر Ñسيدلو  له  ته  Çندæنيزيا  چې  Ñæكوæنكى   ÈÇځو بل  يو  څخه   äباميا له 

ææيل: يې  ÇÏسې  نو   ¡áپيژند ځايونه  ترÇنزيتي  يې  مخكې  له  مخكې  چې   åشوæ پوښتنه  څخه  هغه  له  چې  كله  شي.  æالړ  ته  ÂسترÇليا 

پرÇخه  هلك¡  كوچنى  كلن¡   ١٧ (مصطفى¡  ÂسترÇليا".  كې   ìپا په   æÇ Çندæنيزيا¡   ¡äپاكستا كابل¡   ¡ãپوهيد  åÒ "هو¡ 

(äباميا مركه¡ 

تركيې¡   ¡äتاجكستا æÑæسته   ¡äÇيرÇ بيا   ¡ÊÇهر  ìلومړ شي¡  æالړ  ته   äنګلستاÇ يې  غوښتل  چې   äكوچنيا هغو  څخه  æاليت  له  پكتيا   Ï

څخه  پكتيا  له  شي.  ته æالړ   äنګلستاÇ ېÑال له   äيونا  Ï åæ íكړ هڅه  كوچنيانو  څخه¡  سيمو  له Ïغو   æخوځيد  Ï .ææ تللي ته  بلغاÑيا  يا  مصر 

الÑې æ ÇÏې:  چې  يې ÑÏلوææ ¡Ïيل   áخيا تللو   Ï ته   äنګلستاÇ چې  ځوÑæ ÈÇكوæنكي   åيو

بيا   ¡áستانبوÇ الÑې  له  æÑÇمي   Ï كې  سرحد  په  ترمينځ  تركيې   æÇ  äÇيرÇ  Ï æÑæسته   ¡äÇيرÇ بيا  كابل¡  څخه   Ñننګرها "له 

  ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٢  ¡äخا)  ."äلند æÑæسته  څخه  فرÇنسى  له   æÇ فرÇنسه  بيا   ¡äيونا æÑæسته 

پكتيا). مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې  

Çلوتكه  په  æÑæسته  ځى  ته  كابل   ìلومړ  ìهغو چې   åÏÇÏ  Ñال  åيو  åÑلپا Ñسيدلو   Ï ته  æÑÇپا  چې  ææيل  Ñæكوæنكو   ÈÇځو څخه   Ñننګرها له 

له   æÇ فرÇنسې   æÇ  äيونا بيا  تركيې¡  كې  موټر  په  æÑæسته   æتيريد له  څخه   æÏÇهيو ګاæنډيو  Ïغو  له   ¡íكو سفر  ته   äپاكستا يا   äÇيرÇ كې 

.íنيږÇæÑ ته   äنګلستاÇ څخه  فرÇنسې 

الÑ كې په تركيه كې نيوá شوÇÏ ¡ææ ìسې ææيل: يوå بل ځوÑæ ÈÇكوæنكي چې هدÝ يې Çنګلستاä ته تګ Ï æÇ ææغه هيوÏÇ ته Ï تګ په 

بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٥ غنى¡  (سيد  تركيه".   -äÇيرÇ  -Òæنيمر كابل-  ګرÏيز-   :áپيژند ځايونه   æخوځيد  Ï "ما 

پكتيا)  مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې   ìشو  áستوÇ
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تجربې كې  ځايونو  تم  ترÇنزيتي  تجربېپه  كې  ځايونو  تم  ترÇنزيتي  په 

 Ï كې  تركيې   æÇ  äÇيرÇ په   áشو مخامخ   åسر ناكامۍ  له  سفرæنه  يوÒÇې  يې  ته  هيوæÏÇنو  æÑÇپايې   æÇ ÂسترÇليا  چې  برخه  لويه  كوچنيانو   Ï

په  Çندæنيزيا   æÇ جرمني   Ï هم   ìهغو خو  شي  æالړ  مخته  چې   ææ شوې  بريالي  شمير  لږ  ډير  يو   .ææ  íشو  áنيو توګه¡  په  هيوæÏÇنو  ترÇنزيت 

.ææ  ìشو  áنيو كې  پولو   íسرحد

 áæډ Ïغه  چې   íكو هڅه  پوليس   .íÏ كې  لټه  په  كوچنيانو   Ï چې   íÑڅا پوليس  توګه  پسې  پرله  په   äكوچنيا كې  سيمو  ترÇنزيتي  Ïغو  په 

نيت  په  ÂسترÇليا   Ï څخه  باميانو  له  ÑÐيعه  په  شبكو  æړæنكو   Þقاچا  Ï چې  كوچني   åيو æنيسي.   íكو سفرæنه  قانونى  غير  چې   äكوچنيا

:íكو نكل  ÇÏسې   ¡ææ  ìكړ سفر  ته   äپاكستا

 ¡æړæÇÑ ته  Óال  åړÇخو مناسب   ìكوال نشو  ډير æÇږæ Ïخت  مونږ   .ãشو مخامخ   åسر  æستونز ځينو  له  كې   äپاكستا په   åÒ"

كې  خونه   åيو په  Ñæځ   æÇ شپه   ææ  Ñمجبو مونږ   .ÏلوÑÏ نه  السرسى  ته  Çمكاناتو  مينځلو   äځا  Ï  åÑلپا æخت   ÏږæÇ  Ï مونږ 

بهر  خونې  له  تاسې  چيرې  كه  چې  æيل  ته  مونږ  æړæنكو   Þقاچا شو.  بهر  څخه  خونې  له  لرله  نه   åÒجاÇ مونږ  ځكه   æكړ  åتير

مونږ  پوليسو  Çندæنيزيا   Ï  .åæ نه   åستونز كومه  نو  Çæستولم   ÇÑ بيرته   åÒ چى  يې  كله  æنيسي...  مو  به   äپوليسا نو   ¡ìشو

مستقيم   åÒ څخه   äپاكستا له  æÇÑليږلو.  ته   äپاكستا بيرته  يې  æÑæسته   æÇ æساتلو¡  كې   äÇميد هوÇيى  په  Ñæځې  ÑÏې 

(äباميا مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ١٧ (مصطفى¡  ÇÑغلم."  ته   äفغانستاÇ بيرته 

 Ñنو چې  كوله  يې  هڅه  نو   ¡áكيد پاتي   åÑلپا كې æÇ Ïږæ Ïخت  ځايونو  تم  په   äكوچنيا  äفغاÇ نكيæسفركو يوÒÇې  چې  كې   æÏÑÇمو په ÇÏسې 

 Ï ته   ÏÇهيو  Èمطلو يا   ìځا تم  بل  ترڅو  كوله  يې  سپما   æÇ  åæكا  Ñكا يې  چيرې  ښايى  چې   íكړ  Çپيد  äكوچنيا  äفغاÇ سفركوæنكي  يوÒÇې 

پوهيدلو   æÇ  نيولو سرÇ Ï åړيكو   áچاپيريا نابلد  له  چې   ææ ړÇ åكثرÇ äكوچنيا ترڅنګ¡  هڅې   Ï كولو  Çپيد  Ï Ñكا  Ï .íكړ برÇبر  لګښت  تګ 

.íكړ  Çپيد بلدتيا   åسر ژبې   æÇ فرهنګ   ìځا هغه   Ï  åÑلپا

  æځانګړ په   íÏ Ñكا په   åÑلپا لګښت  سفر  يوÒÇې   Ï چې موندنه   Óال ته  پيسو   .ÏلوÑÏ توپير  åسر بل  يو  له   æÏمو كيدلو  تم   Ï كې ځايونو  تم  په 

 Ñكا  ¡æستنيد له  كې  ځايونو  تم   æÑنو  æÇ äÇيرÇ په چې   äكوچنيا هغه   .íلر  áæÑ ټاكونكى كې  ټاكلو  په  موÏې   Ï كيدلو پاتې   Ï كې ځايونو  تم 

 .íكيږ پاته   åÑلپا موÏې  پرتله æÇ ÏږÏې  په   æÑنو  Ï  ¡íلر نه   åÑچا بله  پرته  ليږلو  پيسو   Ï ته  كوÑنۍ   æÇ سپما  كولو¡ 

æÑæسته   ¡æكړ  ìبرÇبر پيسې  سفر  ÇÑتلونكى  خپل   Ï  æÇ  æكړæ  Ñكا  ææ Çړ  چې  ځكه  شو  پاتي  كې   äÇيرÇ په   áكا يو  "مونږ 

سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ ÇÑ بيرته پخوÇنى  يو  كلن¡   ٢٢  ¡ìيرÒæ باسط)  ".æالړæ ته تركيې  مونږ  څخه   áكا يو  له 

كابل) مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ

Çæيست   ÑنتظاÇ مونږ   ¡íÏلوÑÏ نه  پيسې  مونږ  شو.  پاتې  كې   äيونا په  æÑæسته   æÇ  ææ كې  تركيې  په  Ñæځې  نهه  "مونږ 

 áستوÇ ÇÑ بيرته پخوÇنى  كلن¡   ١٨  ¡ãكړ". (غالÑæ ãÇæÏ ته سفر  خپل  مونږ   æÇ ¡ليږلېæÇÑ پيسې ماته   ÑæÑæ ماÒ چى ترڅو 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو

 ææ Çړ  هغه  شو.  پاته  كې   äيونا په  مياشتې  Çته   ìæÒ Òما  چې   ãپوهيږ  åمرæÏ خو   íÏ نه   åÏÒ نومونه  ځايونو   æÑنو  Ï "Òما 

 Ï ناÑينه¡  (عبدÇهللا¡  æالړ".  ته  Çيټاليا  نو   åكړæ سپما  چې  يې  كله  æې.  شوې  خالصې  يې  پيسې  چې  ځكه   íكړæ  Ñكا هلته 

پكتيا). مركه¡  پرÇخه   ¡ìغړ كوÑنۍ 

 ÑæÒ په   æÇ شي   áنيوæ چې  شته  خطر  ÏÏې  نو   íلر نه   ÏسناÇ قانوني  چې  ځكه   íكو  Ñكا  æÇ  íكيږ پاته  كې  ځايونو  تم  په  چې   äكوچنيا هغه 

Çæيي: كوچنى   ìشو  áليږÇÑ بيرته   ÑæÒ په  يو  څخه   äÇيرÇ له  شي.   áستوÇæ  ÇÑ بيرته 

قانونى  ما   .åكړæ يې پوښتنه   ÊÑپاسپو  Ï ماÒ æÇ ãليدæ åÒ پوليسو كوله.   íخټګر مې  كې   Ñكو  åيو په   ¡ãæيګرÑكا يو   åÒ"

پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ١٨  ¡ìحمدÇ) ."ستولمÇæ ÇÑ ته  äفغانستاÇ يې بيرته   æÇ ãكړ  íبند  åÒ پوليسو نو   ¡áÏلوÑÏ نه  ÏسناÇ

.(äباميا مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áليږÇÑ بيرته 
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خطرæنه سفر   Ïنهæخطر سفر   Ï

خطرæنو  فزيكي  په   .åكړæ نهæÏيا خطرæنو  فزيكي ÇæÑ æÇني  لړ  يو   Ï په æړÇندې  كوچنيانو   äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï ځوÑæ ÈÇكوæنكو 

 áنيو  Ï كې  پولو   íسرحد په  هيوæÏÇنو  مختلفو   Ï حتى   æÇ æړæنكو   Þقاچا  Ï محرæميت¡  څخه   æخوړ  æÇ æÇبو  له   ¡ÊÑنسپوÇتر Çمنه  نا  كې 

 ¡áبوæډ كوچني   åيو  Ï كې په æÇبو  لكه  پيښې¡  غمنجنې  ډيرې  كسانو  ځينو   .íÏ شامل  ¡áټكو خوæ Çهل  له  پوليسو   Ï كې  ÊÑصو په   æكيد

.íÏ ليدلي  پيښې¡  ÇÏسې  نوÑې  كې  ترÇنزيت  په   æÇ

 ¡áشو  áژææ يې  ډير   ¡áشو  äټپيا  íملګر ډير  Òمونږ  æكړې.  ډÒې  يې  مونږ  په   æÇ  ¡æكړ تعقيب  مونږ  پوليسو  تركيې   Ï"

يې  بيرته   æÇ æنيولو  مونږ  پوليسو  تركيې   Ï  ¡æسيدÑæ ته  تركيې  چې  كله   .ææ  íتږ   æÇ  íږæ مونږ   .åكړæ تېښته  مونږ  خو 

كلن¡   ١٦ علي¡  كړې." (محمد  نه   ÇÑ بهæÇ åÑلپا څښلو   Ï يې ته  مونږ   æÇ هلوææ نږææ پوليسو  äÇيرÇ Ï .ستولوÇæÇÑ ته  äÇيرÇ

كابل)  مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡  ناÑينه 

كله  شو.   áليدæ  åæكا يې   áæكنتر چې   Çخو له  پوليسو   Ï كې  سرحد  په  جرمنى   Ï خو   ¡ææ كې   Þæصند  ìلو يو  په  "مونږ 

Çæخيستل  موبايلونه  Òمونږ   ìهغو ææهلو¡  يې  ډير   æÇ æليدلو  يې  مونږ  نو  Çæچوله  Ñڼا  كې  Ïننه  په   Þæصند  Ï  ìهغو چې 

پخوÇنى  ناÑينه¡  كلن¡   ١٨  ¡ãغال) ته æÇÑشړلو."   äفغانستاÇ يې  بيرته   æÇ بوتلو  ته  مركز  Çستولو   ÇÑ بيرته  Ï يې   ÑæÒ په  æÇ

(Ñننګرها¡IDC¡كوچنى  äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته 

كې   åÑال په   æÇ ډæبيدلو  كې  بحر  په  يا  كيدلو   áژæ لكه  خطرæنه  Çحتمالى   Ï نو  ځم  ته  بهر  چې   åكړæ  åپريكړ ما  چې  كله   "

قعي   Çæ ژæند   Ï Òما   ÇÏ  æÇ æليدې  ستونزې  ډيرې  كې   Ñال په  ما  خو   .åæكا فكر  مې   åړÇ په  æړæنكو   Þقاچا  Ï Çنسانانو   Ï

 æډير له  مونږ   .åæكا يې   ÏÑÏ ډير چې  كړ   Êما يې   Óال بد ÇÑتلل Ò æÇما  ډير  څخه  ما  له  قاچاæ Þړæنكى   åيو  Ï تجربې æې. 

 ßډ څخه  يخ  له  موتړ   .åæنتقاالÇ يې  يخ  چې  Çæچولو  كې  موتړ   åيو په  مونږ  æړæنكو   Þقاچا  .æشو تير  څخه  غرæنو  Ïښتو 

په  تركيې   Ï  .åæكا نه   Ñكا  æماغز مى   åÑلپا Ñæځو   ١٥  Ï  æÇ  ãشو  åبيسد  åÒ شو.  مړ   ìملګر يو  Òمونږ  كبله  همدې  له   æÇ  ææ

كې   æÏږæÇ په  سفر   Ï ما  چې   åæ برخه   åيو  æستونز هغو   Ï  ÇÏ  .ãشو ښه   åÒ  æÇ  åكړÇÑ  ÇæÏ  åيو ته  ما   æملګر Òما  كې¡  سرحد 

 ìهغو æنيولم¡  پوليس   åÒ كې  تركيه  په   .ãپوهيد نه  فرهنګ   æÇ ژبه  په   ìهغو  Ï  åÒ  ¡ãسيدÑæ ته  تركيې  چې  كله  æګاللې. 

 åæكا فكرمى   æÇ ææ ÈÇخر ډير  شوÒ .ãما æضعيت  پاته  كې  بنديخانه  په  مياشتې   åææÇ åÒ æÇ ¡كوله كركه   åډير څخه  ما  له 

خونه   åيو په  يې  شپې  ÑÏې   æÇ Çæخيستې  پيسې  څخه  مونږ  له  پوليسو  ÇيرÇني  كې  æخت  په  ÇÑتګ  بيرته   Ï شم.  به  مړ  چې 

كلن¡   ١٨  ¡ÊÇÏسا)  ".æكړÑæ يې ته   ìهغو چې   áلر نه  څه  هيڅ  مونږ  خو  غوښتنې  پيسې  څخه  مونږ  له   ìهغو كې Çæچولو. 

(Ñننګرها مركه¡  پرÇخه  كوچنى¡   äفغاÇ سفركوæنكى  يوÒÇې    ìشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته  پخوÇنى  ناÑينه¡ 

پايلې هڅو  ناكامو   Ï  .æپايلې هڅو  ناكامو   Ï  .æ

 Ï كوچنيانو ځوÑæ ÈÇكوæنكو ÇÏ Ïسې  كې  ټولنه  په   ¡ìشوæ پوښتنې  åړÇ په پايلو  ناكامو   Ï نوæسفر يوÒÇې   Ï Çخو له  كوچنيانو   Ï چې كله 

كوÑنۍ په ژæند æÇ معيشت¡ æÇ حتى Ï كوچنيانو Ï æÇ هغو Ï كوÑنيو Ï خونديتوÇ æÇ Èمنيت په ÇړÏ å لويو ستونزæ په هكله خبرې æكړې.

بيا   åتير په   ¡íÏ باندې  معيشت   æÇ ژæند  په   æغړ  Ï كوÑنۍ   Ï  åكثرÇ ستونزې  كسانو   æشو  áستوÇ  ÇÑ بيرته   Ï  ÑæÒ "په 

عين  په   .íÏ  íكړ  Ýمصر پيسې  ټولې  كوÑنۍ   Ï  ìهغو چې  ځكه   ¡íæ كوæنكي   Çپيد ډæډۍ  كوÑنيو  خپلو   Ï  ìهغو كه 

ښايې  نو   íكړ Ñæنه  بيرته  پيسې  پوÑæÑكوæنكي   Ï  ìهغو چې  كله   ¡íلر  äشتو خطر  هم  ته   Èخونديتو  ìهغو  Ï كې   áحا

كابل) خبرې¡  Çيزې  ډله   åمتمركز ناÑينه¡  كلن¡   ٢٥  ¡Ê.Ì)  ".íكړ  äټپيا يې  يا   æÇ ææهى   ìهغو پوÑæÑكوæنكى 

ته   ÏÇهيو  Èمطلو خپل   ìهغو چې  ځكه  خو   ¡íÏ  íكړ  Ñپو پيسې   åÑلپا تګ   Ï ته  æÑÇپا   ìهغو چې   åÏ  ÇÏ  åستونز لويه   "

غوښتنه  پيسو  خپلو   Ï Ñæځ   åهر به  توګه  Ïې  په   .íكړ  ÁÇÏÇ  Ñپو پوÑæÑكوæنكي   Ï چې   íلر نه  پيسې  نو   ¡íÏ نه  Ñسيدلي 

 ¡åÏمسعو)  ".íكړ پوÑې   Óال يې  æژلو  په   æÇ شي  خبر  څخه  تګ  له   ìهغو  Ï ته  æÑÇپا   äطالبا ښايى  ترڅنګ  Ïې   Ï  .íكو

(Ñننګرها خبرې¡  Çيزې  ډله  متمركزې  ښځه¡  كلنه¡   ٢٣
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 ìهغو Ï åÑپيسو لپاÏ نو ºíÏ íړæÇÑ ډيرې پيسې ìچې هغو íخلك به فكر كو .íæ منيت به په خطر كېÇ كوچنيانو Ï"

 ìæÒ  Ï نو   íلر تعلق  پوÑې  كوÑنۍ  يوې  په  كوچنى   ìشو  äستوÇÑ چې  ځكه   .ìÏ  Ïموجو خطر  كيدلو   áژæ  æÇ  ÝختطاÇ  Ï

Çيزې  ډله  متمركزې  ناÑينه¡  كلن¡   ٢٩ يوسف¡  (محمد  شته."  Çنديښنې  هم  هكله  په   Èخونديتو  Ï  æغړ  Ï كوÑنۍ   Ï  åÑلپا

پكتيا) خبرې¡ 

 Óال  Ï پيسو   Ï هلته   æÇ Ñسيدلو  نه   Ï ته  نوæÑÇپا  Çخلي¡  پوæÑنه  ډير   åÑلپا سفر   Ï كوچنې  خپل   Ï كوÑنۍ  چې   åسر كتنې  په  ته   Úموضو Ïې 

 æÇ كوچنى  Ï Úموضو  ÇÏ شي  ìÇكيد ته ÇÑځي.  مينځ  بدې Çغيزې  ډيرې  باندې  په Çقتصاæ íÏضعيت  كوÑنۍ   Ï كې  ÊÑصو په  نه æÇÑړلو  ته 

:íكړæ  åغيزÇ  åړæنا هم  Çړيكو  په  ترمينځ  كوÑنۍ   Ï هغه   Ï

علت  همدې  په   æÇ  ¡íبيږÇخر  Ñډ  ÏقتصاÇ كوÑنيو  Ïغو   Ï  .íكو مخامخ   åسر خطر  له   ÏقتصاÇ كوÑنۍ   Ï  äكوچنيا  ÇÏ"

(äباميا مركه¡  پرÇخه  ناÑينه¡  كلن¡   ٦٠ (عظيم¡  شي."  ته  ÇÑمينځ  جګړې   æÇ شخړې  كې  كوæÑنو  په  هغو   Ï ښايى 

بيرته   Ñپو  åÑپا له  سفر   Ï چې  íنلر  æ äÇتو ښايى ÏÏې  يې  ځينې   .ìكوال نشي  هيڅ   ìهغو بيرته ÇÑستننيدلو æÑæسته¡  "له 

چې   íكو  Ñتصو خلك ÇÏسې  چې  ځكه  شي¡  مخامخ   åسر  æستونز Çمنيتى  له  ښائى  يې  ځينې  چې   åÏ ÇÏ åخبر بله   .íكړÑæ

كلنه   ٢٥ شي." (ÇÑضيه¡   ìÇكيد مخامخ  هم   åسر خطر  له   ÝختطاÇ Ï نو  ¡íæ íړæÇÑ پيسې ډيرې  يې  څخه  له æÑÇپا  ښايى 

.(Ñننګرها خبرې¡  Çيزې  ډله  متمركزې  ښځينه¡ 

ګالي  ستونزې  ډيرې  پخپله   æÇ  íليږ ته  بهر   äكوچنيا خپل  چې   ìÏ معيشت   æغړ  Ï كوÑنۍ   Ï  Èلومړيتو "لومړنى¡ 

كوچنى   Ï خپله   åستونز ÑÏيمه   æÇ  ¡åÏ Çمنيت   æغړ  Ï كوÑنۍ   Ï  åستونز æÏهمه   .íكو ژæند  كې  نيستمنۍ  ډيرې  په   æÇ

 æستنوشوÇÑ بيرته   Ï كوÑنۍ   ìهغو  Ï كبله¡  له  خطرæنو  Ïغو   Ï  .íكيږ  ÝختطاÇ æخت  ځينې  چې   ìÏ  Èخونديتو

 Èخونديتو نه   æÇ æيرې   Ï  äكوچنيا  íنوموړ توګه  Ïې  په   æÇ  ¡íلګو محدÏæيت  باندې  خوځښتونو  په  كوچنيانو 

پكتيا) خبرې¡  Çيزې  ډله  متمركزې  ناÑينه¡  كلن¡   ٣١  ¡æشيرپا)  ".íكو  ÓحساÇ
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لڼديز¡ پايلې æ æÇړÇنديزæنه. ٤

لنډيز موندنو   Ïلنډيز موندنو   Ï

ټولو . ١ تر  كوÑنۍ   Ï  ìهغو  .íلر عمر  ترميځ  كلونو   ١٧  æÇ  ١٣  Ï چې   íÏ äهلكا ناÑينه  توګه  عمومى  په   äكوچنيا كوæنكي  سفر  يوÒÇې 

ځكه  شي¡   áليږæ  äهلكا غښتلي  كبله  فزيكي  له   æÇ  Ñهوښيا ترټولو  چې   íكيږ هڅه   åكثرÇ  .íÏ نه   äÇمشر  æÇ  íÏ  äكوچنيا  äÇكشر

 åړÇæ خپل   ìپرځا هلكانو  Ñسيدلو   æÇ بالغه   Ï چې   íكو هڅه  كوÑنۍ  بريښي.  ډير   äمكاÇ Ñسيدلو   Ï هغو   Ï ته   ÏÇهيو  Èمطلو چې 

.ìÏ ډير   äمكاÇ كيدلو  منل   Ï كوچنيانو   æړæ  Ï كې   ÏÇهيو  Èمطلو په  چې   íÏ  Ñæبا Ïې  په   ìهغو ځكه   íليږæ  äكوچنيا

٢ . ÇÏ توګه   åعمد په  عوÇمل  Ïغه   .íكيږ  áهڅو  ÓساÇپر  (íÏ تړلي   åسر بل  يو  له   åكثرÇ (چې  عوÇملو  لړ  يو   Ï ته  سفر  يوÒÇې   äكوچنيا

:íÏ

 .Ã.السرسى ته  كړې   åÏÒ بيا   åتير په  خدمتونو¡   æټولنيز  æÇ فرصتونو  معيشت   Ï  ¡Êثبا  ìÏقتصاÇ Çلف) 

 .ÈړتياÇ Çمنيت   æÇ  Èخونديتو  Ï څخه  تاæتريخوÇلي  له   (È

 .Ì.íÏ íشو بريالي  تګ  په  ته  هيوæÏÇنو  صنعتى  يې   äكوچنيا چې   ìæناÑÏ ته كوÑنيو  هغو   Çخو له   æغړ  Ï ټولنې  æÇ نوÇمشر  Ï (Ì

ترمينځ . ٣ كوچنيانو   æÇ مشر   Ï كوÑنۍ   Ï توګه  معمولي  په  پريكړې  هكله  په  تګ   Ï ته  بهر  څخه   äفغانستاÇ له   Çخو له  كوچنيانو   Ï

مالتړ  كوÑنۍ   Ï پربنسټ  موندنو   Ï څيړنې   Ï  .íكو æړÇنديز  تګ   Ï  äكوچنيا كې   æÏÑÇمو  æډير په   ¡áحا هر  په  خو   .íكيږ شريكې 

 äكوچنيا كوæنكى  سفر  ډير  كابل(چې    æÇ  (íÏ پښتانه   äكوچنيا كوæنكي  سفر  ډير  (چې   Ñننګرها لكه  سيمو  Çستوæنكو   æډير په 

 äكوچنيا (Çكثريت  پكتيا   æÇ  (åÑÇهز  äكوچنيا (Çكثريت   äباميا لكه  سيمو  Çستوæنكو  لږ  په  مالتړ  ÇÏسې   ¡åÏ ډير  كې   (íÏ  åÑÇهز

.íلر نه   Ïجوæ يا  æÇ ìÏ لږ كې  پښتانه) 

په . ٤  ìځا منځني   Ï  äÇيرÇ  äكوچنيا ځينى   .íكيږ  áشمير  åÑغو  ºتګ ته  څخه¡ æÑÇپا  سيمو  Çستوæنكو  لږ   æÇ Çستوæنكو  ډير   æÑÇæÏ له

څخه  پيسو  ګټلو  له   .íكړæ مرسته  åسرÑæ كې كولو   Çپيد په   Ñكا  Ï شي  ìكوال  æÇ íلر  äÇخپلو هلته  چې   íكو  åÑغو  åÑلپا توګه ÏÏې 

.íكيږ Çخيستل   Ñكا  åÑلپا لګښت   Ï تګ   Ï ته   ÏÇهيو  Ïمقصو بيا 

سيمې . ٥ Çستوæنكې  ډيرې   åړÇæÏ چې څخه¡  پښتانه)  يې  (ډير   Ñننګرها له   æÇ (åÑÇهز ېې  (ډير  كابل  له  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې 

Çخيستى   åغاړ په  لګښت  سفر   Ï كوچنيانو  خپلو   Ï يې  څخه  منابعو   æÇ  ææسپما خپلو  له  چې   ÏلوÑÏ مالتړ  كوÑنيو  Ïخپلو   ¡íÏ

 íæګر په  ملكيتونه  خپل  يې  يا  æې  Çخيستې   Ñپو په  پيسې  يا   åÑلپا لګښت   Ï سفر   Ï كوچنيو  خپلو   Ï كوÑنيو  Ïې¡  پر   åبرسير  .ææ

پكتيا   æÇ  (äكوچنيا  åÑÇهز ئى  (ډير   äباميا Çستونكى  لږ  له  برعكس¡   .åÏ  íكړ پوÑته  ګټه  څخه   æÑال  æړÇæÏ له  يايې   æÇ  ææ  íكړÑæ

څخه   æغړ له  كوÑنۍ   Ï  åæ  íكړ  åپريكړ سفر   Ï يې  پرته  ÇجاÒې  له  كوÑنيو  خپلو   Ï چې  كوچنيانو  څخه   (äكوچنيا پښتانه  يى  (ډير 

له   äكوچنيا لږ  ډير    .íÏ Çخيستي  شته  يا  پيسې   åÑلپا كولو  تمويل   Ï سفر  خپل   Ï Çææيى  څه  ته   ìهغو  åړÇ په  Ïسفر  چې  Ïې  له  پرته 

 Ñكا  æÇ  íسيږÑæ ته   ÏÇهيو  Ïمقصو چې  هغه  له  æÑæسته  به  پيسې   ìهغو  Ï چې   ææ Ñسيدلى  ته  توÇفق  ÇÏسې   åسر æړæنكو   Þقاچا

.íكړ  ÇÏÇ  ¡ìكړ  Çپيد

ځايونه . ٦ ترÇنزيت   .íÏ  íكړ  Ïيا توګه  په  ځايونو  تم   åعمد  Ï  Òæنيمر  æÇ قلعه¡   ãسالÇ  ¡ÊÇهر Ñæكوæنكو   ÈÇځو كې  څيړنه  Ïې  په 

له  توقيف   Ï كې  هغو  په   äكوچنيا كوæنكى  سفر  چې   ææ ځايونه  هغه   ÇÏ  .ææ Çندæنيزيا   æÇ ماليزيا  فرÇنسه¡   ¡äيونا تركيه¡   ¡äÇيرÇ

 .ææ مخامخ   åسر كچې  لويې   ÇÑخو له  Çستولو   ÇÑ بيرته   Ï ته   äفغانستاÇ  æÇ خطر 

ځوÑæ ÈÇكوæنكو نه غوښتل په سيمه كې Ï قاچاæ Þړæنكو Ï كاÏ Ñ جرياä په Çړå خبرې æكړí. هغوÏ ìې خبرې ته ÇشاåÑ كوله چې . ٧

.íلر  Ñحضو تل  كې   äپاكستا  æÇ  äÇيرÇ  áæډ  Çهمد  æÇ ټولنو  Çستوæنكو  په   æÇ  íÏ منظمې  ډيرې  شبكې  æړæنكې   Þقاچا

٨ . äكوچنيا خپل  چې  Ïې  له  مخكې  كوÑنۍ  ټولې  نږÏې  Ñæكوæنكو   ÈÇځو  Ï كې   Ñننګرها  æÇ كابل  لكه  سيمو  Çستوæنكو   æډير له 

مخامخ   åسرÑæ يې   äكوچنيا شي   ìÇكيد چې  خطرæنو  هغو  په   ¡íكړÑæ  åÒجاÇ كولو  سفر   Ï ته   ìهغو يا   æÇ  íليږæ ته  سفر  يوÒÇې 

 Ï هغه   Ï سفر  ÇÏسې   åæكا فكر   ìهغو يا  ځكه   ¡áليږæ ته  سفرæنو  Ïغو   äكوچنيا خپل   ìهغو  åسر  åسر خبرتيا  Ïې  له   .áپوهيد شي¡ 

پكتيا   æÇ  äباميا æاليتونو¡  Çستوæنكو  لږ  په   .åÏلوÑÏ نه   åÑچا بله  څخه  Çستولو  له  كوچني  خپل   Ï يې  يا   æÇ  ¡íلر ÒÑÇښت  منلو  خطر 

 Ï خو  æې¡  نه  خبرې  څخه   æپريكړ له  هغو   Ï  ææ نه   ìكړ سفر  عمال  يې  كوچنيانو  چې  هغو  تر  كوÑنۍ  Ñæكوæنكې   ÈÇځو ډيرې  كې¡ 



æړÇنديزæنه  æÇ پايلې  ۲۰۱۴لڼديز¡ 

33 ¿ìكو سفر   ìÒÇيو æلى   äكوچنيا

ځينو   :ææ  Ïموجو  ÑنځوÇ ګډ  څنګه¡  كه   ææ خبر  څخه  خطرæنو  له  سفر   Ï كوچنيانو  پخپله  چې   ÇÏ پوهيدلې.  باندې  خطرæنو  په  سفر 

ځينو  خو   ¡åæ نه   íكړ پاملرنه   æÇ توجه   åډير يې  ته  هغو  خو   áÏلوÑÏ  Êمعلوما  åړÇ په  خطرæنو   æډير  Ï  æÑنو  ¡áÏلوÑÏ  Êمعلوما لږ 

 .íلر منلو ÒÑÇښت   Ï خطر   Ï سفر  چې   åæ íكړ يې   åپريكړ خو   åæ íكړ پاملرنه   åÑپو ته  خطرæنو   æÑنو

٩ . áæډ له  تاæتريخوÇلي   æÇ ځوÑيدلو¡  خطر¡   Ï  åæ  íكړ يې  هڅه  سفر   Ï چې  Ñæكوæنكو   ÈÇځو كوچنيو  څخه  æاليتونو   Ñڅلو ټولو  له 

 Ï كې  توقيف  په   ¡ææ  íشو  áنيو كې   ÏÇهيو  Èمطلو يا  ځايونو  تم  مختلفو  په  چې  كله   æÇ  ¡Çخو له  æړæنكو   Þقاچا  Ï  åسر كچو   áæډ

.ææ  íشو مخامخ   Çخو له  پوليسو 

هغو . ١٠  Ï هم   æÇ  ¡ææ  íكړ يې  سفر  يوÒÇې  چې  Ñæكوæنكو   ÈÇځو كوچنيو  هم  څخه   (Ñننګرها  æÇ (كابل  سيمو  Çستوæنكو   æډير له 

ښكيل  كې  سفر  يوÒÇې  په  بيا  به  ځل  بل  نو   íكړæ سپما   åÑپو  åÑلپا لګښت   Ï سفر  بيا   Ï چې  كله   åكړ تائيد   åسر  Ñټينګا په  كوÑنيو 

ټولو  نږÏې   æغړ كوÑنۍ   Ï  íهغو  Ï  ¡æ  ìكړ يې  سفر  يوÒÇې  چې  كوچنيانو  څخه¡  پكتيا   æÇ  äباميا Çستوæنكو  لږ  له  برعكس¡  شي. 

شي. ښكيل  كې  سفر  يوÒÇې  بل  په   íړÇغو نه  چې   åكړæ نهæÏيا

æړÇنديزæنهæړÇنديزæنه

ټولنو . ١  Ï ښوæنكو  پلرæنو-   æميند  Ï  æÇ ښوæنځي  ټولنيزې Ñسنۍ¡   æÇ شبكې  ځوÇنانو   Ï بيا   åتير په  ټولنې  مدنې  كې¡   äفغانستاÇ په 

 åتير (په   äكوچنيا چې   íكړ  åÑغو كړنالÑې  ÇÏسى  مرسته¡  په   æÑÇÏÇ  æندæړÇ  Ï  äفغانستاÇ  Ï بايد   ¡äÇمشر ټولنو   Ï  æÇ ÇتحاÏيې 

.íكړæ پاملرنه  ته  خطرæنو  سفر  يوÒÇې   Ï ترڅو   íپوهوæ پلرæنه   ìهغو  Ï  æÇ  (äناÇځو تنكي 

ټولنو . ٢  Ï  æÇ ټولنو  مدني   ¡æÒستاÇ سياسي   ¡æÑÇÏÇ Çفغاني   æندæړÇ  Ï بايد   ìæپوها هكله  په  خطرæنو   Ï سفر  يوÒÇې   Ï كوچنيانو   Ï

 Ï معلوماتو   Ï بايد   Çخو له  شبكو  ځوÇنانو   Ï  æÇ Ñسنيو   æټولنيز  ¡æÑÇÏÇ  æپوهنيز Ñسنيو¡   æټولنيز  Ï شي.  لوړ   Çخو له  مشرÇنو   Ï

شي.  áلټوæ چاÑې  الÑې  نوې  خپرæلو 

غير . ٣ ځوÇنانو   Ï æÇ ¡æپوهيږæ هم  äغبرګو په  ناÑينه Çفغانانو  ځوÇنو   Ï åړÇ په سفرæنو  يوÒÇې   Ï ترڅو شي   åترسر هم  څيړنې  نوÑې  بايد 

Çفغانانو  ناÑينه  ځوÇنانو   Ï شو   ìÇكړæ څو  تر   æكړ جوړې  هم  كې   äپاكستا  æÇ  äÇيرÇ په  بلكې   äفغانستاÇ په  يوÒÇې  نه  شبكې  Ñسمي 

شي.  áچوÇæ غيزÇ هم  باندې  په ÑÏيځ 

٤ . äفغاÇ  Ï پرæګرÇمونه  معيشت   Ï  æÇ كړې   åÏÒ مسلكي  بايد  كې  سيمو  Çستوæنكو   æډير په  بيا   åتير په   åÑلپا هلكانو  ځوÇنو  تنكيو   Ï

شي. جوړ  همغږۍ¡  په  فعالينو   Ï ټولنو  مدني   æندæړÇ  Ï  æÇ  (NGOs) موسسو  حكومتي  غير   ¡æÑÇÏÇ  æندæړÇ

٥ . æÏږæÇ په  سفر   Ï باندې  سفر  په  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï چې  شي   áæړÇæÇÑ ته  كړنو  هغو  ټولو  بايد  پاملرنه  كوچنى  هر   Ï

په  كوچنيانو  كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï چې   íكړÑæ ډÇډ  بايد  هيوæÏÇنه   Ïمقصو  .íكو Çغيز  توګه  مستقيمه  غير  يا  مستقيمه  په  كې 

له  شې   ìÇكيد چې  æشي  پاملرنه  ته   Úموضو Ïې   æÇ  ¡íæ  åالړæ پربنسټ   (BID) پريكړې  ګټوÑې  ترټولو   Ï بايد   Ñال  åهر حل   Ï  åړÇ

مرستې   æÇ مالتړ   íبشر  Ï  æÇ ګانې¡  ÏÇعا  قانوني  هكله  په  حالت   Ï  Êمهاجر  Ï  äكوچنيا سفركوæنكي  يوÒÇې  څخه   äفغانستاÇ

.íلرæ حق  قانوني 

٦ . íسرحد  Ï كې  تركيه   æÇ  äÇيرÇ  åتير په  هيوæÏÇنو  ترÇنزيت  په  بايد   åړÇ په  مسئلو   Ï مالتړ   Ï كوچنيانو  سفركوæنكو  يوÒÇې   Ï

شي. لوړ  ظرفيت  پوليسو-   æÇ ماموÑينو 

ټولنه . ٧ په   æÇ ميوÇÑÂ نا څخه¡ ÇæÑ Ïني Ð æÇهني  كوچنيانو   æشو بيرته ÇÑستنو  له  بايد   äÇمشر ټولنو   Ï æÇ ټولنې مدني  Çفغاني ÑÇÏÇې¡ 

هڅو   Ï سفرæنو  يوÒÇې   æÑنو  Ï  Çخو له  كوچنيانو   æشو ÇÑستنو  بيرته   Ï بايد  پرæګرÇمونه   .íكړæ مالتړ   ¡áشمو په   ãغاÏÇ بيا   Ï كې 

æشي. پاملرنه  كې¡  سيمو  Çستوæنكو   æډير په  بيا   åتير په  ته  Çمكاناتو  Çæقعي 
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ضميمى:

Ç١لف.Çلف.  ¡áæجد جدáæ¡ ضميمه  ضميمه 

نښانې نښې  بيلوæنكې  كوچنيانو   äفغاÇ كوæنكو  سفر  يوÒÇې   Ï ¡íÏ åÑÇهز Çكثريت  هلكانو  سفركوæنكو   Ï چې كې  سيمه  هغو  په  څيړنو   Ï

Ï بامياæ äاليت- لږ Çستوæنكې سيمهÏ بامياæ äاليت- لږ Çستوæنكې سيمهÏ كابل æاليت - ډيرÇ åستوæنكې سيمهÏ كابل æاليت - ډيرÇ åستوæنكې سيمه

نښې نښېبيلوæنكې  Ï سفر هڅه يې نه åÏ كړÏí سفر هڅه يې نه åÏ كړíيوÒÇې سفر كوæنكي Çفغاä كوچنياäيوÒÇې سفر كوæنكي Çفغاä كوچنياUACMUACMäبيلوæنكې 

 äفغاÇ نكيæې سفر كوÒÇيو äفغاÇ نكيæې سفر كوÒÇيو

UACMUACM äكوچنيا äكوچنيا

Ï سفر هڅه يې Ï سفر هڅه يې 

íكړ åÏ نهíكړ åÏ نه

شخص

١٣ تر ١٧ كلنۍ١٤ تر ١٧ كلنۍعمر 

Èيا كشرتو Èنهمشرتو ìæÒ نهمشر ìæÒ نهمشر ìæÒ مشر

åكړ åÏÒ

åÏÒ كړå يې كړې Ï) åÏ مثاá په توګه له ٧ – ١٢ 

ټولګي) 

åÏÒ كړå يې نه åÏ كړې

íكړ åÏ يې نه åكړ åÏÒ

 áمثا Ï) åÏ يې كړې åكړ åÏÒ

په توګه ٧- ٨ ټولګي)

åÏÒ كړå ئى نه åÏ كړې

åÏÒ كړå يې نه 

åÏ كړې

هزåÑÇتوكم بې توپيرåÏ åتوكم (قوميت)

ناÑينهناÑينهجنسيت

نوÑې بيلوæنكې äښي

Ñبيكا

ßځير 

له فزيكى Çړخه غښتلى

Ñبيكا

ßځير 

له فزيكى Çړخه غښتلى

حالت  íÏقتصاÇنيستمننيستمننيستمن

(HH)نۍÑكو

Ï كوÑنۍ Ï غړæ شمير

په كوÑنۍ كې 

 íډيرغړ

åÏ مهمه نه

íنۍ كې لږ غړÑپه كو

 Êمشر لوړ تحصيال Ï نۍÑكو Ï

(لوړې åÏÒ كړې)

íكړې نه لر åÏÒكړې åÏÒ لوړې

 åندÏ مشر Ï نۍÑكو Ïíنه لر åندÏ

 åندÏ شخصى

Ï حكومت Ï يوې ÑÇÏÇې 

مشر

بزګر 

په ÇÏæنۍ كې كاÑيګر

ښه Ïندå له ښه 

åعايد سر
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.È.È١  ¡áæجد جدáæ¡ ضميمه  ضميمه 

Ï څيړنو په هغو سيمو كې چې Ïسفر كوæنكو هلكانو Çكثريت يې پښتانه Ï ¡íÏ يوÒÇې سفر كوæنكو Çفغاä كوچنيانو بيلوæنكې نښې نښانې

Ï پكتيا æاليت – لږ Çستوæنكې سيمهÏ پكتيا æاليت – لږ Çستوæنكې سيمهÏ ننګرهاæ Ñاليت – ډيرÇ åستوæنكې سيمهÏ ننګرهاæ Ñاليت – ډيرÇ åستوæنكې سيمه

نښې نښېبيلوæنكې  بيلوæنكې 

ÕشخاÇ

له لس كلونو لږلږ عمر (١٠- ١٧)له ١٨ كلنۍ څخه لږلږ عمر (١٥- ١٦ كلن)عمر

يا   Èمشرتو

Èكشرتو

ìæÒ تر ټولو كوچنىìæÒ تر ټولو مشرìæÒ تر ټولو كوچنى

åÏÒ كړې

 ١٠-١٢)  íيې كړ åكړ åÏÒ

ټولګى)

åÏÒ Ï كړæ خاæندåÏÒ Ï كړæ خاæند (منځنى ښوæنځى)åÏÒ Ï كړæ خاæندäÇ (١٢ ټولګى)

پښتوäپښتوäپښتوäتوكم 

äپښتو

تاجك

ناÑينهناÑينهناÑينهجنسيت

نوÑې نښي نښانې

ماهر  غير 

 ßيرÒ

چوپ

تر ټولو غښتلى

 ßيرÒ تر ټولو

حالت  íÏقتصاÇنيستمن

ښه مالي حالت

سفر تمويل كولى نشي

ښه مالي حالت

كوÑنۍ

 æغړ Ï نۍÑكو Ï

شمير

كوÑنۍ  لويه 

تر ææÏ ډير ÇÒمن

ìæÒ ې يوÒÇيو

íنه لر ìæÒ لږ عمر Ï

 ºíنۍ غړÑكو Ï نۍ (٧-٩Ñلويه كو

(٢٠-٣٠

 ٥-٦ áæپه ډ áمثا Ï) نۍÑكوچنۍ كو

(íغړ

íنۍ غړÑكو Ï ٥-٧

Ï كوÏ Ñ مشر لوړې 

åÏÒ كړې

íهميت نه لرÇكړې åÏÒ كړېلوړې åÏÒ يې تر١٢ ټولګىتيته åكړ åÏÒ

åندÏ مشر Ï Ñكو Ïíهميت نه لرÇښه عايد åندÏ ښه

 Ñمامو ìحكومت ټيټ پوړ Ï

السي پلوæÑنكى (Ï مبايل كاÑتونه¡ 

(åميو

منځنى هټيوáÇ (نانوÇيي¡ Ï عمومي 

هټۍ) توكو 

Ï معاملو الÑښوæنكى (موتړ¡ 

كوæÑنه)

äÇæټكسى موټر Ï /äÇæموتړ

Ñمامو ìحكومت لوړ پوړ Ï

 æÑنو Ï نۍÑكو Ï

غړÏ æندې

íندې نه لرÏ

پلوæÑنكى السي 

áÇهټيو

Ï منځنى هټۍ لرæنكي

قصابى) (نانوÇيي¡ 

سوÇÏګر (Ï توكو لكه لرګي¡ 

(íتيل¡ غوړ

 Êمهاجر Ï نۍÑكو Ï

سابقه

Ï جګړæ په æخت كې يى ÇيرäÇ يا 

æ ìكړ Êته مهاجر äپاكستا

Ï جګړې په æخت كې يې ÇيرäÇ يا 

æ ìكړ Êته مهاجر äپاكستا

 áكې ټو æترÇ æخبر æپه متمركز)

كوæنكي)  äæګډ
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Ï څرګندæنو لپاåÑ ستاسي غوښتنې

لوستونكى  خپرæنو  Çæحد   ìÏ  Ï تاسى  كه   ÊÑصو هر  په   .íÑæÇ څخه  ستاسو  چې   ìلر عالقه   åډير Çæحد  æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 ìكړ  åÏستفاÇ څخه كتابونو  له  مو  يا   ¡ìæ ìكړ  äæګډ كې  يا Ñæكشاپ   لكچر  په  كې  څيړنې æÒÑÇ æÇنې Çæحد   Ï äفغانستاÇ Ï مو يا  ياست¡ 

 ¡ìÏ æړ  ÒÑÇښت   Ï ډير   åÑلپا Òمونږ  غوښتنې   æÇ څرګندæنى  ستاسي   ¡ìæ  ìكړ  Çپيد Âشنايى   åسر څيړنو   æÇ كاæÑنو  له  ÑÇÏÇې   Ï مو  يا   ¡ìæ

خپلو   Ï څير  ښه  په  æÇÑړنې  السته  كاæÑنو  خپلو   Ï  æÇ تعقيب  ټوګه  ښه  په   Ýهد خپل  ترڅو   ìكو مرسته   åسر مونږ  له  æړÇنديزæنه  ستاسى 

.æكړ شريكې   åسر لوستونكو  له  خبرæنو 

تر ټولو Çسانه الÏ Ñ څرګندæنو لپاåÑ ستاسي غوښتنى Ï برښناليك له الareu@areu.org.afìÑ همدÑÇنګه تاسي كوالì چې له مونږ سرå په Çړ

+٥٤٨ ٦٠٨ ٧٩٩ (٠)٩٣ يكه كې شي 

 •ìتماميږ  ßښناÒÑÇ ډير åÑمونږ لپاÒ åړÇ ìÏ په Êمعلوما æÇ بونهÇما ستاسى ځوÇ ¡شى ìكوالÑæ كه توګه نظرÇتاسي په خپلو

 • (ìÑله ال äæيا مجلسونو كې ګډ æپه غونډ ìÑÇÏÇ ìÏ Ï يا ¡ìÑنو له الæخپر Ï )ìشنا شوÇ څنګه åله څيړنو سر ìÑÇÏÇ ìÏ Ï æÇ ېÑÇÏÇ ìÏ له

 •ìكو åÏستفاÇ åÑڅه لپا Ï ې له څيړنوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìې څيړنې څنګه تر السه كوÑÇÏÇ Ï نېæÒÑÇ æÇ څيړنې Ï äفغانستاÇ Ï

 •ìكو   åÏستفاÇ نو نه   په برښنايې يا چاپى څيرæيا   له خپرÂ

æ   áæÏړÇندì شى•  څه  ته  Ï خپرæنو معلوماتتاسو 

 •ìÏ څه شى åړÇ څيړنو په Ï ìÑÇÏÇ ìÏ Ï نديزنهÇړæ ستاسو

 •¿åÏ ìÑپو  åړÒ په تاسوته  پيښه  يا  خپړæنه  كومه   ìÑÇÏÇ Ï نىæÒÑÇ æÇ څيرنى   Ï  äفغانستاÇ  Ï

 •ìتماميږ Ñنه ګټوæÑمونږ كاÒ كې æÏÑÇپه كومو مو Ñæستاسي په با

 •ìمطالعى ځا Ï يا ستاسى æÇ ساحه ìندÏ Ï ¡عالقه
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نوãنيټهنيټه خپرæنى   Ïãنو خپرæنى   ÏáÇليكوáÇپښتوپښتوليكوìÑÏìÑÏÚڅيرنى موضوÏÚڅيرنى موضوÏáæÏ څيرنى  ÏáæÏ څيرنى  Ï

ښځو Ñ æÇهبريت: ÑÏسونه æ æÇړÇنديزæنهنوÇمبر ٢٠١٤  Ï كې   äفغانستاÇ نجاÊپه  ÑÂيا 


Ñپاليسى پاڼهجند

فرصتونهنوÇمبر ٢٠١٤  æÇ ننګوتې  كتنه:   åيو ته  حقونو  Çساسي  ښاÑيانو   Ïفر   سبنتا ÏÇÏ   نګينÑ   كترÇÏ


ìÑÇموضوعيحكومتد 

څيړنه

æÇښتونكى سپتمبر ٢٠١٤ Çپيمو   Ï  æÇ  ÏقتصاÇ  áÇكليو  ¿íÑÇæميدÇ يا   Èناهيليتو

حالت

فيشستين  áæپا


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

تركيبى څيړنه

څيړنى سپتمبر ٢٠١٤  Ï  äفغانستاÇ  Ï څيړنه¡   åيزÇ ډله   Èخونديتو  Ï معيشيت   Ï

ãÇګرæپر

Çيچاæيز  پايښت لرæنكىچونا 

معيشت

Ñبرشو

سكتوÑ سپتمبر ٢٠١٤  Ï ګنډنى  Ï :äæګډ كى  ماÑكيټ   íÑښا  æÇ äناÇځو  ¡Ñجنډ

كى     äفغانستاÇ كابل  په  بيلګي 

 پايښت لرæنكىãÏÂ پين Ñ æÇيچاÏÑ مالت

معيشت

åقاعد íÑكا

پېچلتياææ سپتمبر ٢٠١٤  Ï بهير  Ï حل  Ï النجو  Ï æÇتړ په  كې æÇ Ïبو   äفغانستاÇ په

سپړنه

Óتاما æنسنت 


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

پاليسى پاڼه

مطرحې Â¿íÏگست ٢٠١٤ ستونزې  كومې  شو:  كلن  لس   äقانو Çساسي   äفغانستاÇ  Ïكمالى هاشم  محمد 


ìÑÇتحليلى څيړنهحكومتد

æضعيتÂگست ٢٠١٤ ميكانيزمونو   Ï  åÑلپا ښخړÏæحل   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  ÏìÏجياكو æÑÇنى 


ìÑÇپاليسى پاڼهحكومتد

په Âگست ٢٠١٤ څخه æÑæسته   áكا  (٢٠١٤)  ã١٣٩٣ له   ¿íÑÇæميدÇ يا   Èناهيليتو

كښت  Ñكوكنا  Ï كې   äفغانستاÇ

 æÇ فيشستين   áæپا

منسفيلد Ïيويد 


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

پاليسى پاڼه

٢٠١٤ äاليت جوæ  ÑننګرهاÏ حكومتولي:   æÇ سياست  æاليتي  كې   äفغانستاÇ په 

بېلګه

جكسن Çشلى 


 پايښت لرæنكى

معيشت

 موضوعي

څيړنه

٢٠١٤  äتجربېجو ټولټاكنو   Ï  äفغانستاÇÏ بحث:  ميز   ìÏګر  Ïڅيرنى  Ï  äفغانستاÇ  Ï 

æÒÑÇ æÇنى Çæحد

ìÑÇحكومتدÏ ميز ìÏګر Ï 

äبحث جريا

٢٠١٤ äجو Ï كې  Ñننګرها  æÇ هلمند په æاليتونو  نښتو   Ï «كړ بدتر  يې   æبد له 

ãپا ته  كر   æÑكوكنا

منسفيلد Ïيويد 


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

 موضوعي 

څيړنه

جوړáæ     مى ٢٠١٤ طريقې  يوې   Ï  åÑلپا جالكولو æÒÑÇ æÇني   Ï كليو   Ï  :äفغانستاÇپين  ãÏÂنكىæپايښت لر 

معيشت

åقاعد íÑكا 

الÑښوæÏ Ïلسمه مى ٢٠١٤  ìæمرستند  åÑلپا  äفغانستاÇ  Ï يا  تر  څخه  Çلف   Ï

٢٠١٤ ګنه 

څيرنى  Ï  äفغانستاÇ  Ï 

æÒÑÇ æÇنى Çæحد


Èكتا

پرتې مى ٢٠١٤  ìندÇړæپر پايښت   Ï Çخو ها  مالي Çړخونو  له  پوځ   ملى   äفغاÇ

ننګونې

 æÇ  ìÒجيستا Çنتونيو 

كوينتن پيتر 


ìÑÇتحليلى څيړنهحكومتد 

كې Çپريل ٢٠١٤ ټولنيزيوځايوÇلي  په  څنګه  پرæګرÇمونه   Ñكا  Ï  æÇ مالتړ  ټولنيز 

شوÇهد څخه   áنيپا  æÇ هند  Ïيش¡  بنګله   ¡äفغانستاÇ  Ï Çخلي¿   åنډæ

 ¡äجانيا بابا  بابكن 

هاګن-ÇÒنكر  جسيكا 

هولمز Ñبيكا   æÇ


Ñتركيبى څيړنهجند

مهاÑتونو Ç åÏÒ Ïپريل ٢٠١٤  Ï نهÇندæژ  Ï ) BRAC  ( ßبر  Ï كى  äفغانستاÇ په

كى مشاÑكت  تولنيز  په   åنډæ نېÒæÑ Ï تونوÑمها  íÑكا  æÇæكړ

¡بابكن   ÒæچاÇ چونا 

¡جسيكا  جانين  بابه 

Òنكر هيګن 


Ñپاليسى پاڼهجند

له Çپريل ٢٠١٤ كې   äفغانستاÇ په  څرنګه   ìÑكړنال موندنى   áشتغاÇ  æÇ  Ñكا  Ï

 æنيزÒæÑ Ï ندæژ  Ï )ßبر( BRAC  Ï ¿ìكو مرسته   åسر  ãغاÏÇ ټولنيز

بيلګى  ìكړ  åÏÒ Ï åÑلپا معيشت   Ï ښځو  ځوÇنو   Ï  æÇ تونوÑمها

Çيچاæيز¡   .ÑÂ چونا 

 ¡äجانيا بابا  بابكن 

هاګن- جسيكا 

Çكتر¡  ÇÒنكر¡شاهين 

ÇÑجنيفرباګوپو  æÇ


Ñموضوعي جند 

څيړنه

كې Çپريل ٢٠١٤ په æاليتونو   äبدخشا  æÇ بلخ  Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په  خاÑæې æÒÑÇنه:   Ï

كركيله  æÑكوكنا  Ï

فيشستين  áæپا


 Ï طبيعى سرچينو

مديريت

 موضوعي 

څيړنه

نه ماÑچ ٢٠١٤  Ï  äقانو  Ï  æÇ Êæقضا  åړÇ شكايتونوپه   æټاكنيز  Ï  äفغانستاÇ  Ï

مرÇعاتولوخطرæنه

ËÑحا  áÇغز


ìÑÇموضوعي حكومتد 

څيړنه

پېژندماÑچ ٢٠١٤ يو  حكومتولي:  كې   äفغانستاÇ نجاÊپه    تحليلى څيړنهحكومتدÑÂ ìÑÇيا 

پانګونو) ماÑچ ٢٠١٤  ) كاæÑباæÑنو  منځنيو   æÇ كوچنيو   Ï كې   äفغانستاÇ په 

íګرÇÏسو  åييز سيمه   æÇ پرمختګ 

مشعل مجيب 


ÏقتصاÇ ليكنهسياسى íÑكا  

د افغانستان د ځٻرنی او ارزونی واحد
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