
 افغانستان ته خهڅ شیتروله ا 
  څېړنه په اړه د ډ یپورت شویوته  افغانستان

 
او تحصیل وکولی کاری هلته چي، وکړ کې ژوند یاځ وی ې، داسولريخوندي ژوند غواړي چې یو  وکڅالبته هر"

 * ( )دهقان و. " ونومقصدزما د خوب شیتروا يړک جوړژوند  یاو نو شی
نه افغانستان ته د  خهڅ اوتریش، له  مه ۲۳د فبروري په په پام کې ده چې سره سره:  نویښاند ولوټ لهبشري حقونو  د

له  ژوندکډ والوشویو )ډیپورت( افغانستان کې د شړلداچې  ي.شل لېږدوو لهډ یوهتونکوښشوي پناه غومنل 
ښتنې د سپیناوي لپاره ود دغې پ (VIDC) دویانا دیالوګ او نړیوالې همکارۍ انستیتوتراستنېدووروسته څنګه تېرېږي، 

سره کډوالوتنو ۱۶هغوتر سره شوې، له  ۲۰۲۰میاشت، کالمارچ تر سپتمبر لهیوه څېړنه کړې. په دې څېړنه کې چې 
 ېدر خهڅ یي. له دووی دش انهته راست خپل هېواد خهڅله اوتریش  ځنیترم ونوکال۲۰۲۰او ۲۰۱۵د  چې  مرکه شوې

 پاتهستانه شوي ، ته  هېوادپه خپله خوښه کې پروګرام په چوکاټ دویستن رتهېد ب (IOM) سازمان والړین ووالډکد تنه

 .شوي شړل په زور خهڅ شیتروله ا یې نور
په   هړپه ا انه شویوست په خپل خوښېاواستول شویوپه زورافغانستان ته  خهڅ شیتروا لهچې دا لومړۍ څېړنه ده 

VIDC  سازمان په  ېنڅیړیي  ایپراخت دسولې او د افغانستان ېکابل کپه اوعلي احمد لخوا ښاغلي ، مان کې مشاورساز

 خهڅ شیترود ا ېچ هګنڅ. ېشو لیلخوا تمو (ADA) )اجنسي(،ېادار یياید پراخت شیروتاو د ا ېترسره شو ۍهمکار

 .ید شویتمرکز ېلډ ېغده همپ څېړنه کې لدې املهدي ، نو نهینار تیاکثر یلو استول شویوپه زوراو انه شویود راست
په ټولنه ورسره مخ دي.  ېپه افغانستان ک دونکيیافغان راستن ېکوي چ په ډاګه ېونګاو نناښونه وګهغه  لهیمرکو پا د

 دي؟ هڅالملونه  مهاجرت لپاره ایدي؟ د ب ېکوم ېونګاصلي ننادغام  کې د
 

 یاللوړو ېکچد خواليی: د تاوتره ونګننلومړۍ 

 ډیپورت ادارې . د شوم ستون ډیپورتي په توګه بېرته یوداوان مې خوشې کړی و افغانست چې کلن وم وی ېوازیزه  “

 يګانمرځ ستر وهید ، طالبانو ته ورسېدورډګ ییهوا د کابل ږمو ې. کله چکړم ه بدرګه ) اسکورټ(کابلڅارونکو زه تر 
 500تر  په دغه چادونه کې .تر سره شو، له موږ هرکلی وکړته  ېد جرمني د سفارت مخ ېپه کابل ک ېچسره  دیبر
 (. " )نادرهک حیران وم او وهلی . زه  شاکشول انیپټ ای هړکسان م رډی

ن امنیتي اچې دافغانست هد بېلګه ېدوپرمهال تجربه کړل، ددېرسه د ترډګ یید کابل هواکې  ۲۰۱۷په  هغه څه چې نادر
سره برید يګانمرځ اپيڅناچې د  يېره لرو له دېي. راستانه شوي لر هزېاغوضعیت د را ستنېدونکو پرژوند څومره 

 :يش لتوښتولخوا  ېلډجنایتکارې دبه ایاو يهدف به وګرځ دیبردد طالبانو به مخ شي، 
" اوس زه له .ېوژل  ش ي نوکیدی شي ونوسره ره نغدې  پېسې دراد خوشې کېدولپ که ،وتښتول شي ېدی شي تهک"

 (اوشی. ")سيکارو کې رټمو په یېطالبان  ېلرم چ رهیبمونو و مقناطیسی هغه
عمومي  ،ستلیوا خهڅله افغانستان  ريیسرت پوځيخپل  ېولنټ ېوالړین ېکله چ کال را هیسې ۲۰۱۴په افغانستان کې د 

 ې، په افغانستان ک ېک میاشتونهو لومړیو کال په ۲۰۲۰ د ېوازی ې.شو ېدوخرابمخ په سره  ۍکټپه چ تیوضع تيیامن
 ېچ دا پداسې حال کې ده  – يړثبت ک انیپټ  ۳۸۲۲او مړيملکي  ۲۱۱۷ تیمامورمرستې  ملتونو د روګد مل

 ونړت ېد سول ځنیترم دسولې خبرواستازې کایاو د امر د طالبانو ېقطر ک د دوحې پهمه ۲۹ فبروري په کال د۲۰۲۰د
 .شوی کیالسل

 : اقتصادي ناکاميونهګنندوه یمه 
کې عمل  پرمخ، نه په کاغذ نه دلپاره  ېد مرست اوله هغوی سره ادغامدبیا دونکوید راستن ېک ولنهټافغان حکومت په "

 (سلري." )عباپالن  کوم
خدماتو ته  زویولنټاو  دیعا ثابتد  وروسته مودېله دوېراستنسره لدې چې د  تنو13،  خهڅ پوښټل شویو 16له 

څوکالونو ژوند د ېکاوتریش په هغوی دي.  امخاقتصادي ستونزو سره مخ ګڼ شمېرله  ، ړېالسرسي لپاره مبارزه کد
 او مسلکي موقفزیولنټ هغوی. دېړله السه ورک اړیکوډېره برخه وزیولنټ داو ريګخپل ملپه افغانستان کې ،  له امله

 خپلواوددوام  ړېزده ک د ېک وادیپه کوربه ه یدو ېچ کهځ،  یمخه حالت په پرتله خراب شو د مهاجرت دوضعیت 
  لکه، وانه شویست رتهېد بځینود ستونزې وروسته اقتصادي  ډیپورتله  نه درلود. د ښه والي فرصت وووړتیامسلکي 
 :يڅېرد په" شیندلو ېګمالدژور زخم  "پر بابرلپاره

 يی، جرمني او نورو اروپا تریشواله  ېچ وکڅهغه هر  ده ونهګنن  تهلو سخوټتر اړتیااقتصادي وروسته  ډیپورت له“

 (ي. ")بابرکېږ یونیل د اقتصادي ستونزو له امله ،شي ډیپورت وادونویه
اقتصادي  ښهنسبتا  دکې معلومه شوه چې  ترڅپه  مرکې دانه شوي، ستهېواد ته " په خپل خوښه"چې  له هغې ډلې سره

 د مرستېالروډ امریکایي ۳۰۰۰د شاوخوا خهڅ IOM پرمهال له دویکابل ته د رس ی. دودي څخه برخمنوضعیت 



لپاره ادغام  ایبد  ید دو ېککار بازار پهاو ولنهټپه مرستې نومړې کڅوړې د  ېدسره لخو. ړېترالسه ک (بستهکڅوړه )
 . هدومره ګټور نه و

کړي، خو ترالسه  کار ميیدا له امله توانېدلي چې ېیکړا شخصي یسره د دوسیاستوالو محلياوحکومتي  له غه ډلهد
. که مخه ونیسي کولوکار دتادکوي  هڅ، طالبان ه ېد افغان حکومت لپاره کار کو هکه ت : "لري   متیق وی داکار

سهار  ې. کله چمیسره مخ  ونوګنن ېله د ځور هووژني. زه هر به تا یدود تا مانع شي نو ړیک ینش و یچېرې دو
 (شوای")س !که نه، راشم یژوند به رتهیب ېچ میږ، زه نه پوه دمیږخپل کور پر

 
 له السه ورکول اړیکو ېزیولنټ: د ونهګنن درېیمه

 (. ")دهقاند پرېئښی.وایه یې ایوژل شوي  ای ريګمل یرډی. زما نلرم اړیکې زېیولنټدومره  لکه پخوا زه اوس"
، کور خپلد وکسانوږلرډیدي.  امخشوي له ورته ستونزو سره مخ بېرته ستانهافغانستان ته  ېهغه کسان چ ولټنیږدې 
د او يیږک رولټاوس د طالبانو لخوا کن ېچ دي  خهڅ تونویله هغو وال ځینېداچې  ایاو. ېلراړیکه سره  روګمل کلي او

 ېپاکستان ک ای رانیپه ا یحت یې هځپن خهڅ پوښتل شویو 16. د وکړيسفرنشی کولی هلته له امله  تیوضع یتیامن بد

او مور خپلد  ېوازییې  یدو ېچ ید وادیه یبهرن ویلپاره ، افغانستان  ېلډ غېد ا نه شویودي. د راست دليیږیز
 :ژنيېپ ېله مخ راپورونو رسنیوداو له خولېپالر

خپل  د .، زنګ وواههو اژوند ک ېک رانیپه ا  ېچ مې ته رپال )...( ، دمیکابل ته ورس ېکال ک۲۰۱۷په زه  ېچ کله“

 له  چې ته ريګهغه ملخپل  موقعیت زمامې پالر کې بلد نه وم. کابل  په زه ېچ کهځ هیږول مې ورته موقعیت یاځ
 ېپات ېکور ک. زه د هغه په  یوړم له هغه ځایه خپل کور ته یېاو زه  یغرا هغه،  لېږهو پېژنده، ېکابل ک پخوا یې په

 (سره بوتلم. ")نادر انهځله  یېاو زه  یراغ خهڅ رانیزما پالر له ا ېشوم تر هغه چ
 ناحقه بدنامي یا ټاپه وهل: څلورمه ننګونه

زما کېدل ماته د ډېرشرم خبره دی.  لړش خهڅ شیتروله ا .می ډیپورتيزه  ېچ کهځ نه خوښېږم زه مې ۍکورن د 
زه .  می  یڅ! زه هورهګ. خو ما ته ويیږل را ېسیپ ته ېرمنیماشومانو او م وځکار کوي او خپلو پن ېک رانیورور په ا

 ()بابر." لهلر نهیسرچ دیعایو خپله د پهما ېم. کاشکته اړیهم  خپل ورور
 امخورسره مخډیپورت شوي کسان  ېاو رواني ستونزه وي چ زهیولنټسخته  ولوټتر دیشایا ټاپه وهل  ناحقه بدنامی 
د ته  یدوخلک . تجربه کړې  په یو ډول انزوانامي او بد  ېسیراه دویراستن رتهید ب پوښتونکي 16 ولټ. يیږک

 :يپه سترګه ګور" ونی"مجرم ای" يډیپورتی " ، "لونکيی"با

ولی  چې کوي ېتنښپو خهڅما  له اشنایانزما .  ډېرځلې  لرم روحي فشاراو  خوږیسر  تلزه  ېسیراه دویراستن له“

.  په معنی دید جرم  ډیپورتلپاره ،  ی. د دووی ړیجرم ککوم  به حتماما  ېفکر کوي چ یم؟ دوی یشو ډیپورت
 (")حمزه

 الملونهمهاجرت  ایب د
 : ښودلیاصلي المل  وتلو بیاد  خهڅافغانستان له حالت  تيیامن دونکيیخراب کې ورځ تر بلې وادیهپه  ومصاحبه شوی

په پرتله خورا  د پخواه غه الرد ېچ میږم. زه پوهمخه کړ ایب یوځل رې تهال له ګواښه ډکه غهدد اروپا په لورزه به "
 دغه ، زه به یاځ ر. د انتظار پمیانتظار ته په  ګمرخپل  ېوازیزه  ېپه افغانستان ک رګ. مهد ستونزمنهاو  هخطرناک

 (ګیړ. ")زسمیالره ون کهډله خطره 
 ایخپله  یدو ېچ تنوڅرګنده کړه وولسی،  خهڅ له پوښتل شوي کسانو. یبل المل دیومهاجرت  ایبد انونهیز اقتصادي

 روګله مل ایپلورلي ، ېدلیږاوس ېپک یدو ېکور چ خپل،  (زیورات) ګاڼې ، د کور رونهټ، مو مکهځ یېمور او پالر 
څومره ژر یې په اروپا کې پښې ټینګې شوې نوکولی شي  ېچ ولتمه  دوی پدې.  یستیاخپور پیسې خهڅاو خپلوانو 

 ېچه لري توان ن ېد د ی، دووروسته مګرله ډیپورت . پرې کړي  ،ته رسېږيورویزرهاو  ېچدا پورونه سمدستي 
 .يځله افغانستانه وو ېچ ړېک هڅه ېلځ وڅیې ، اوو تنو  تنوڅخه وولسیله  .يړک اداخپل پورونه 

وکړ، تر پور هم  خهڅ. ما د خپلو خپلوانو خرڅ کړ یوځای سره رټمو لهپالر د ، هغه مودرلود کورنۍ یو دکانږمود"
 (." )بابرمی ړیپورو هڅ ویال تر اوسه هم  یهغوله  . زهکړم هپور پرې تونهګښل څود الرې

 
 غوښتنې

 شویو ډیپورتد خپله  یدو ېچترهغه  .وريګو وګپه خپلو ستر تیوضعته راشي او افغانستان  دیچارواکي با شیتروا د
 (. ")اسديیږنه پوهپرې   ی، دودرد احساس نه کړي

 
 :ینه د وادیهامن  افغانستان

د طالبانو د واکمنۍ له سقوط کې  کال۲۰۰۱ په. وساتي خهڅ خواليیخپل اتباع د تاوتر یکول یافغانستان حکومت نش د
د ، افغانستان  ه کېلیپا په. ، طالبانو تر پخوا هر وخت ډېرې سیمې تر کنترول الندې راوستي دي راهیسې



سره له افغان حکومت  ټولنېاروپایي  ېچلدې پرته ریش دولت باید . د اوتیند یاځ د امنهم لپاره  دونکویراستن
  .ودرويسمدستي  دولیږافغانستان ته د افغانانو ل ،يړی وک کیالسل تړونکوم دکډوالو بېرته استولو

 
 :شيه برابرکې دکارزمینه  شیتروپه ا دیباته  وتونکښغو پناه
 ته دونکویبه راستنته الس رسی  ژوند اسيیس-زیولنټاو  مټسیس ميیتعل ته، کار بازارپناه غوښتونکوته دتریش کې وپه ا

دي او اقتصاد هغوی به  کارکار واخلي. دا خهڅله خپلو مهارتونو او تجربو  ېپه افغانستان کداامکان برابره کړي چې 
 .يړک هم لږفشارونه  رواني

 
  :کول تهځنیرام ستمیسپروسې دمالتړ ادغامکې د راستنېدونکو لپاره دافغانستان 

، امله ېهمد لهچمتو کولو توان نلري.  د ېمرست ېزمنید اغلپاره  دونکویراستن رتهیبد افغانستان حکومت دمهال  اوس
 ېوازی. دا به نه شي ورګډ  تهکار بازار افغانستاند را ستنېدوکي ټولوڅشي تر تهځنیرام مټسیسیوړمالتادغام د اید بباید 

اوباید چې دا کار په اوتریش  تریش،  دنده هم ويلکه او -هېوادونو دډیپورت کونکو ېک، بل دنده وید افغان حکومت 
 کې د دیاسپورا سازمانونو سره په ګډه، د نړیوالومرستندیو مؤسسواو ځایي سازمانونولخوا تنظیم شي.

 
 

 *په دغه څېړنه کې ټول نومونه بدل شوي)مستعارنومونه دي(. 
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