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 ؛ وړاندیزونه او حل الرېناوړه وضعیتد افغان کډوالو 

 ییزو څېړنو مرکزد ستراتيژیکو او سیمه

 

  397 :ګڼه

 (هـ ش 1041 میزان 39 – 32)

دا نشریه د افغانستان او سیمې د مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 
تو کېږي مییزو څېړنو مرکز له لوري په پښتو، دري، انګلیسي او عربي ژیو چده چې د ستراتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 
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 ؛ وړاندیزونه او حل الرېناوړه وضعیتد افغان کډوالو 

 سریزه

وې د یوې سر کډوالي د افغانانو هغه دوامدار کړاو دی، چې افغانان له تېرو څو لسیزو راهیسې ترې کړېږي. 
همدا راز ځینې شمېرې  1سلنه افغانانو یو ځل په خپل ژوند کې کډوالي تجربه کړې ده. ۰۷له مخې تقریباً 
تنو یو یې په تېرو څو لسیزو کې په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ته یو ځل کډوال  ۵یا  ۴ه هرو ښيي، چې ل
 شوی دی.

افغان کډوال نه یوازې نورو هېوادونو ته د کډوالۍ پر مسیرونو خورا زیاتې ستونزې ګالي، بلکې له رسېدو 
یه ې وروستیو کې ویلي، چې ایران او ترکوروسته هم له زیاتو ننګونو سره مخ وي. د بښنې نړیوال سازمان په د

چې په قاچاقي توګه دغو هېوادونو ته د وراوښتو هڅه کوي. دغه ډزې کوي ناقانونه  افغان کډوالو هغوپر 
چې  وژليافغان کډوال  ۵۵سازمان وایي، چې په تېر یوه کال کې د ایران او ترکیې سرحدي پولیسو لږ تر لږه 

و له لوري وژل شوي دي. که  څه هم د دغه سازمان راپور کاږي چې دا پکې د ایران د سرحدي پولیس ۵۵
یوازې د دوی له لوري ثبت شوې شمېره ده، حال دا چې واقعي شمېرې لوړې دي. دغه سازمان د افغان 

م کال له اګست د همدغه کال تر ډسمبر پورې ۰۷۰۵مرسته کوونکو او ډاکترانو له قوله لیکلي، چې یوازې د 
 2نورو ټپي کېدل ثبت کړي دي. ۱۵د  کډوالو مړینه او ۵۵ه د یې لږ تر لږ 

له بلې خوا بېالبېل هېوادونه په ځانګړې توګه ایران او ترکیه په دوامدار ډول افغان کډوال په زوره له خپلې 
 وخت ناهم خاورې وباسي او له دوی سره ناوړه چلند کوي. په ایران او پاکستان کې مېشت افغان کډوال 

ورا زیاتو ستونزو او ځورونو سره مخ کېږي. د بېلګې په توګه څه موده وړاندې په ایران کې د افغان وخت له خ
شکنجه شول، یا ووژل شول او یا په  زرګونه افغان کډوالراپیل شوه، چې پکې  کډوالو د ځورونې په یوه څپه

 د افغان کډوالو د شکنجې کې وایستل شول. ان تر دې چې په ټولنیزو رسنیو دغه هېوادهاجباري توګه له 
 خورا بوږنوونکې وېډیوګانې هم خپرې شوې. 

                                                             
1 ICRC, Our World: Views from Afghanistan, Opinion Survey, 2009 

2 Amnesty International. “Iran/Turkey: Fleeing Afghans unlawfully returned after coming under fire at borders” Aug 31, 2022. 
Available at:  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/iran-turkey-fleeing-afghans-unlawfully-returned-after-coming-under-fire-at-

borders/  
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م کال له اګست راهیسې د افغانانو د کډوالۍ یو بل پړاو بیا پیل شو چې ال هم دوام لري او اصلي ۰۷۰۵د تېر 
عامل یې سیاسي او اقتصادي ستونزې دي. له تېر کال راهیسې د عادي کډوالۍ ترڅنګ یو لوی شمېر 

غانان هم له هېواده وتلي او یا د وتلو په حال کې دي، چې په علمي اصطالح د مغزونو تېښته بلل لوستي اف
المل یې د اسالمي امارت سرسخت سیاستونه دي. ډېری دغه وتونکي کسان د  چې کېږي او ګومان کېږي

دولتي  ه زغمل، پهزده کړو په ډګر کې شته محدودیتونه، د بیان پر آزادۍ شته محدودیتونه او د مخالف فکر ن
ادارو کې د طالبانو له خپلو غړو پرته نورو افغانانو ته په سخته د کار زمینه برابرېدل او داسې نور عوامل په 

 ګوته کوي.

د حل الرو په  ،وضعیت ته د کتنې ترڅنګ شمېرو او د دوی افغان کډوالو په بېالبېلو هېوادونو کې ددا لیکنه 
ونو، د کډوالۍ نړیوالو ادارو او نورو اړوندو پالیسي جوړوونکو او مرستندویه لورو د کډوالو د کوربه هېوادتوګه 
و او ، چې د ستراتېژیکنو کې هغه وړاندیزونه هم شامل ديوړاندیزو وړاندیزونه هم لري. په دغو  یو شمېرلپاره 
د اړیکو  هېوادونو ترمنځد افغانستان او ګاونډیو »ییزو څېړنو مرکز له لوري څه موده وړاندې په کابل کې سیمه

 تر عنوان الندې څېړنیز سمینار کې د کډوالو د وضعیت په برخه کې وړاندې شوي وو. «راتلونکی

 

 تاریخي شالید

له افغانستانه د کډوالۍ لړۍ لرغونی تاریخ لري او د تاریخ په اوږدو کې د افغانانو کډوالي د دواړو اقتصادي 
مه( په لومړي ځل افغانان  ۰۰کال د اپریل ۵۵۰۱ثور کمونیستي کودتا )د  او امنیتي عواملو له کبله وه؛ خو د

 له افغانستانه ووځي.« ییز ډولډله»دې ته اړ کړل، چې په 

دغه کډوالي په څلورو پړاوونو کې وه. لومړی پړاو د ثور له کمونیستي کودتا څخه د شورویانو تر یرغل پورې 
سره پیل او د شورویانو پر وتلو پای ته ورسېد. درېیم پړاو د افغانستان  دوام وکړ. دویم پړاو د شورویانو له یرغل

يل ونو له بریدونو سره پد کورنۍ جګړې د وخت پړاو دی او څلورم پړاو بیا پر افغان خاوره د امريکا او ناټو ځواک
 .شو

په پاکستان کې د کال کې  ۵۵۰۱په لومړي پړاو کې؛ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ارقامو له مخې، په 
کال کې، په پاکستان کې د افغان  ۵۵۰۵اتیا زره تنو ته ورسېدله او ورپسې په  ۱۷۷۷۷افغان کډوالو شمېره 

کال کې د ایران مېشتو افغان کډوالو  ۵۵۰۵څلور لکه تنو ته پورته شوه. همدا راز په  ۴۷۷۷۷۷کډوالو شمېره 
 3شمېره هم یو لکو تنو ته ورسېدله.

                                                             
3 UNHCRA, A/AC.96/577-14 August 1980, 31st Session Executive Committee, Report on UNHCR Assistance Activities in 1979-

1980 and Proposed Voluntary Funds Programmes and Budget for 1981, par. 602, p. 175. 
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، په نړۍ کې د افغان کډوالو (۵۵۱۷کې؛ پر افغان خاوره د شورویانو د یرغل پر لومړي کال )په دویم پړاو 
ملیونو ته ورسېده او د  ۱۷۱۱ملیونه تنو ته ورسېده. په دویم کال دغه شمېره  ۵۷۰۱مجموعي شمېره تقریباً 
په دغه پړاو  4نه تنه وه.میلیو  ۴..۵۷په نړۍ کې د افغان کډوالو شمېره بیا ( ۵۵۱۵شورویانو د وتلو پر کال )

کې افغانان تر ټولو زیات کډوالۍ ته اړ شول او په همدغه پړاو کې صنعتي نړۍ ته هم کډوالي پيل شوه او 
 بېرته هېواد ته د کډوالو ستنېدل هم په همدغه پړاو کې د جنیوا تړون له مخې پيل شول.

وروسههته د امریکههایي او نههاټو ځواکونههو پههه درېههیم پههړاو )د کههورنۍ جګههړې پههړاو( کههې؛ د شههورویانو لههه وتلههو 
میلیونههه کههډوال بېرتههه هېههواد تههه راسههتانه شههول؛ خههو پههه عههی  حههال کههې د  ۴تههر راتههګ پههورې تقریبهه  

کهورنۍ جګههړې لههه پيههل سههره لههه افغانسههتانه د کههډوالۍ بپیههر هههم روان و. پههه دغههه پههړاو کههې د لههومړي پههړاو 
 5ه لږ هر کلی وشو.په پرتله په ګاونډیو هېوادونو کې له افغان کډوالو څخ

مې له پېښې وروسته، د امریکايي او ناټو ځواکونو د بریدونو ۵۵کال د سپټمبر د  ۰۷۷۵په څلورم پړاو کې؛ د 
له کبله، نژدې درې لکه افغانان بیا اړ شول، چې د افغانستان خاوره پرېږدي او په پاکستان کې پناه واخلي. 

 ۰۷۷۵کابل کې د یوه لنډمپالي نظام بنسټ کېښودل شو، تر خو کله چې د بُ  له کنفرانس څخه وروسته په 
ه چې کلراوګرځېدل؛ خو  ملیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه بېرته خپل هېواد ته ۱۷۰کال پورې تقریباً 

 ۍله افغانستانه د کډوالۍ لړ  کال وروسته د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې ۰۷۵۴له 
 6بیا ګړندۍ شوه. اروپایي هېوادونو ته په تېر بیا

 

 افغان کډوال مېشت په پاکستان کې

اړخیز ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمېسیون( تر منځ لومړی درې-پاکستان -د افغان کډوالو په تړاو د )افغانستان
الو کال په پاکستان کې په لومړي ځل د افغان کډو  ۰۷۷۵کال په مارچ کې السيک شو او په  ۰۷۷۱تړون د 

ه پ .مېلیونه افغانان په پاکستان کې کډوال وو ۱،۷۴۰عمومي سرشمېرنه وشوه. د دغې سر شمېرنې له مخې 
سلنه په کمپونو کې استوګ  وو. په دغو کډوالو  ۴۰له کمپونو بېرون او افغان کډوال سلنه  ۵۱عمومي ډول 
 7کال مخکې پاکستان ته کډوال شوي وو. ۵۵۱۵سلنه يې له  ۵۵کې شاوخوا 

                                                             
4 UN Data: http://data.un.org/Data.aspx?d=UNHCR&f=indID%3aType-Ref 

5 Isabel Mehlmann, Migration in Afghanistan: A country profile 2011, Maastricht Graduate School of Governance, pp: 01, see it 

online:< http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:85a6d61b-cf54-4d07-881e-c6b1b92444c3/ASSET1>  

6 UNHCR, Afghan Refugee Statistics, February 2005  

7 UNHCR, “Pakistan, UNHCR say census counts 3 million Afghans” May 2005. Available at: 
https://www.unhcr.org/news/latest/2005/5/427643df4/pakistan-unhcr-say-census-counts-3-million-afghans.html  
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https://www.unhcr.org/news/latest/2005/5/427643df4/pakistan-unhcr-say-census-counts-3-million-afghans.html


 6 |                                                  937 ه/تحلیل هفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

افغانههان  ۰۵.۵۵۱۴کههال تههر فبههرورۍ پههورې تقریبهه   ۰۷۷۰کههال لههه اکتههوبر میاشههتې څخههه د  .۰۷۷د 
یههو شههمېر دغههه کههډوال بیهها هېههواد تههه راسههتانه شههول  8راجسههتر او د ) افغههان ښههاري( کارډونههه ورکههړل شههول.

 9.افغههان کههډوال مېشههت وو يراجسههتر شههو  ۵۵۵۴۵۵۷کههال کههې پههه پاکسههتان کههې تقریبهها  ۵۰۷۵پههه  او
د ناراجسههتر  10میلیونههه تنههو تههه رارسههېدلې وه. ۵۷۴کههال کههې لههږ راکمههه شههوې وه او  ۰۷۵۵ره پههه دا شههمې

د پاکسههتان د سهرحداتو د وزیههر پههه انههد کههال کههې  ۰۷۵۵پهه افغهان کههډوالو پههه اړه دقیهم ارقههام نشههته؛ خههو 
 11مېلیونه وه. ۵۷۴د ناراجستر افغان کډوالو شمېره تقریبا 

پههه دغههه  کههال پههه جنههورۍ کههې ۰۷۰۰د  اټکلونههو لههه مخههې، مېرو اوشهه د کههډوالو اړونههد ادارو داوسههمپال 
 ۵۷۴پههه دې ډلههه کههې  .مېشههت ووراجسههتر شههوي او ناراجسههتر افغههان کههډوال میلیونههه  ۱هېههواد کههې ټههول 

زره یههې د افغههان ښههاري کارتونههه لههري  ۱۴۷( کههارت لرونکههي دي، PoRد راجسههتر کههډوالو )میلیونههه یههې 
کههډوال دي، چههې تههل د نیههول کېههدو او اجبههاري ایسههتل کېههدو لههه  زره نههور یههې ناراجسههتر ۰۰۵او تقریبهها 

 12ګواښ سره مخ دي.

 

 افغان کډوال مېشت په ایران کې

او  ۰۷۵۵کال وروسته، له ایران څخه هم ډېر شمېر کډوال بېرته هېواد ته راستانه شول، خو د  ۰۷۷۵له 
میلیونو  ۰څخه تر  ۵شوي او له تنه راجستر  ۵۵۵۵۴۰کلونو د شمېرو له مخې، په ایران کې تقریبا  .۰۷۵

  پورې ناراجستره افغان کډوال استوګ  وو.

شوو  یران کې د راجسترپه ام کال کې( ۰۷۰۰د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو شمېرې ښيي، چې اوسمپال )
 ۷۷.میلیونه ناراجستر شوي کډوال او  ۰۷۵تنه ده، چې ورسره په څنګ کې زره  ۰۱۷ کډوالو شمېره افغان
که څه هم ایراني چارواکي ادعا کوي  13.ه د پاسپورتونو لرونکي کډوال هم په دغه هېواد کې مېشت ديزر 

                                                             
8 UNHCR, Registration of Afghans in Pakistan, Briefing Notes, 16 Feb 2007, see it online:< 

http://www.unhcr.org/45d58a692.html>  

9 UNHCR, 2015 Year-End report in Pakistan. Available at: 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2015-Pakistan-eng.pdf  

10 UNHCR, 2019 Year-End report in Pakistan. Available at: 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2019-Pakistan-eng.pdf  

11 Express Tribune, Pakistan to register 1.4m Afghan refugees by July: minister, 11 March 2015, retrieved at 9 May 2015, see it 

online:< http://tribune.com.pk/story/851602/pakistan-to-register-1-4m-afghan-refugees-by-july-minister/ 

12 European Union Agency for Asylum, “EUAA publishes report on Afghan refugees in Pakistan” May 2022. Available at: 
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-publishes-report-afghan-refugees-pakistan  

13 UNHCR. “Afghan refugees in Iran” available at:  
https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/  
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افغان کډوال  کې ډېری دغه هېوادپه  14میلیونه تنو ته رسېږي. ۴چې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو شمېر 
ناراجستر کډوالو بیا دقیقې  ؛ خو ددياو دغه راز د تاجک قوم افغان وګړي مېشت  د هزاره قوم شیعه مذهبه

شمېرې نشته او ګومان کېږي چې د ټولو قومونو د کډوالو ونډه پکې زیاته ده، ځکه ناراجستر کډوال ډېری 
 هغه افغانان دي، چې دغه هېواد ته د کارګرۍ لپاره تللي دي.

قتصههادي دا چههې پههه ایههران کههې د ناراجسههتر افغههان کههډوالو شههمېره ولههې زیاتههه ده، اصههلي المههل يههي هههم ا
کههډوالي ده؛ ځکههه يههو زيههات شههمېر افغانههان د کههار لپههاره ایههران تههه ځههي. بههل المههل یههې پههر ایههران د کههډوالو 

الره پههر ایههران ده. لههه  هغههو تېههره شههوې ترانزیټههي الره ده. اروپهها تههه چههې څههومره افغانههان ځههي، د ډېههری
افغهان کههډوالو شههمېره  همهدې کبلههه د نهورو عواملههو ترڅنههګ، اروپها تههه د افغانههانو تهګ هههم پهه ایههران کههې د

زیاتههه کههړې ده )د دوی یههو شههمېر هلتههه د ایرانههي پولیسههو لخههوا یهها نیههول کېههږي او یهها هههم تههر یههوې مههودې 
 پورې هلته ایسارېږي(. 

کال  ۵۵.۰او د دغه کنوانسیون اړوند د ( ۵۵۵۵که څه هم ایران د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون )
ی؛ خو پاکستان بیا تر اوسه پر دغه کنوانسیون او پروتوکول السلیک کال کې السلیک کړ  .۵۵۰پروتوکول، په 

ډول کډوال له خپل هېواده بپر نه دی کړی. د دغو کنوانسیونونو له مخې، څوک نه شي کوالی چې په جبري 
مګر له بده مرغه له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو لړۍ تل روانه وه او ډېری وختونه په ساړه ژمي  .کړي

 کې هم هره ورځ زرګونه افغان کډوال له دغه هېواد ایستل شوي دي.

 

 اوسني وضعیت ته کتنهد افغان کډوالو 

کههه څههه هههم پههه تېههرو دوو لسههیزو کههې میلیونونههه افغههان کههډوال لههه ګاونههډیو هېوادونههو او نههورې نههړۍ څخههه 
کههډوالو د وتلههو بپیههر راسههتانه شههوي دي، خههو پههه ورتههه وخههت کههې د بېالبېلههو عواملههو لههه کبلههه لههه هېههواده د 

میلیونههه افغههان  ۱ لههږ تههر لههږهروان و. لههه دې کبلههه اوسههنۍ شههمېرې ښههيي چههې پههه دوامههدار ډول هههم 
پهه ځهانګړې توګهه میلیونهه پهه پاکسهتان کهې او شهاوخوا یهو میلیهون پهه نهوره نهړۍ  ۱کډوال په ایهران کهې، 

  کې مېشت دي.اروپایي هېوادونو 

او سههلګونه زره  ینو د کههډوالۍ بپیههر یههو ځههل بیهها ګړنههدی شههو م( راهیسههې د افغانهها۰۷۰۵لههه تېههر اګسههت )
د تېههر  د شههمېرو لههه مخههې،. د کههډوالۍ الره غههوره کههويافغانههان ګاونههډیو هېوادونههو او نههورې نههړۍ تههه 

زره افغانههان د  ۵۰۴۷۷۷مههې نېټههې وروسههته یههوازې پههه شههپږو اوونیههو کههې ۵۵م کههال د اګسههت لههه ۰۷۰۵

                                                             
14 Aljazeera. “What does the future hold for Afghan refugees in Iran?” June 2022. Available at:  
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/what-does-the-future-hold-for-afghan-refugees-in-iran  
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لههه هغههه وروسههته هههم لسههګونه زره افغانههان پههه او  شههولوایسههتل تخلیههې پههه عملیههاتو کههې لههه هېههواده 
د بېلګههې پههه توګههه، د ملګههرو ملتونههو د کههډوالو عههالي کمیشههنرۍ د  تههدریجي ډول لههه هېههواده وتلههي دي.

زره زیههات  ۵۵۰کههال تههر فبههروري پههورې پههه پاکسههتان کههې لههه  ۰۷۰۰کههال لههه فبههروري څخههه د  ۰۷۰۵
زره یههې یههوازې پههه اګسههت میاشههت کههې  ۱۵لههې نههوي افغههان کههډوال ثبههت کههړي دي. د دغههو کههډوالو لههه ډ

دا ځههل تهر ډېههره علمههي پههاړکی او ځکههه دا بپیههر تههر ډېهره لههه پخوانیههو بپیرونهو سههره تههوپیر لهري،   15تللهي وو.
  دي. لوستي افغانان له هېواده وتلي

اوسههمپال تههر ټولههو ډېههر کههډوال پههه دوو ګاونههډیو هېوادونههو ایههران او پاکسههتان کههې دي. دریههم هېههواد چههې 
ځینههې شههمېرې ښههيي، چههې پههه دغههه هېههواد  دي، هغههه ترکیههه ده. پکههې مېشههت ېههر افغانههان کههډوالاوس ډ

زره پههورې افغههان کههډوال مېشههت دي. کههه څههه هههم د ترکیههې د  ۵۷۷زره تههر  ۱۷۷کههې اوسههمپال لههه 
حکومهت مخههالف ګونههد چههې د ترکیههې پههر حکومههت د کههډوالو پههه برخههه کههې نیههوکې لههري، د افغههان کههډوالو 

ه ښههيي؛ خههو ځینههې سههرچینې بیهها د دغههو دواړو شههمېرو تههرمنځ اټکههل کههوي چههې میلیههون تنهه ۵۷۵شههمېره 
د دې ترڅنهههګ، نهههورو ګاونهههډیو   16زره افغهههان کهههډوال مېشهههت دي. ۱۷۷پهههه ترکیهههه اوسهههمپال شهههاوخوا 

هېوادونههو لکههه تاجکسههتان تههه هههم افغانههان کههډوال شههوي، خههو هلتههه یههې شههمېره کمههه ده او لههه همههدې 
 کبله یې ستونزې هم کمې دي. 

کهډوال پههه تېهرو څههو لسهیزو کههې د نهړۍ پهه بېالبېلههو هېوادونهو پههه ځهانګړې توګههه ګاونهډیو هېوادونههو  افغهان
پههاتې شههوي دي. لههه یههوې خههوا د  الس او ګرېههوانجههدي سههتونزو او ننګونههو سههره کههې تههل لههه ګهه  شههمېر 

وو او سههره مههخ  ونوکههډوالۍ پههر خطرنههاکو مسههیرونو پههه ځههانګړې توګههه اورپهها تههه پههر الره د مههر  لههه ګواښهه
، چههې پههر ناقانونههه کههډوالو د ایههران او ترکیههې د سههرحدي ځواکونههو د بریههدونو پههه اړه د بښههنې نړیههوال دي

سههازمان وروسههتی راپههور یههې د بېلګههې پههه توګههه یههادولی شههي؛ لههه بلههې خههوا پههه ګاونههډیو او نههورو هېوادونههو 
کنجو، بههې کههې تههل لههه خپلههو انسههاني حقونههو بههې برخههې او ان پههه ځینههو وختونههو کههې لههه زړه بوږنوونکههو شهه

د  ، د مههالي او کههاري امنیههت نشههتون،ارېههدومحههاکمې اوږدمپالههه زنههدانونو، پههه نیههابتي جګههړو کههې جبههرا ک
اجبههاري ایسههتل کېههدو او کههډوالو پههه کمپونههو کههې د اوږدې مههودې لپههاره د بنههدیانو پههه څېههر پههاتې کېههدل، 

 .ديداسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ 

 کېههدونکی چلنههد او د هغههوی سههتونزې لههه دې ټکههي ښههې پههه نههورو هېوادونههو کههې لههه افغههان کههډوالو سههره
څرګندېههدای شههي، چههې حتههی قههانوني سههند لرونکههي کههډوال هههم پههه دوامههدار ډول د کوربههه هېوادونههو د 
                                                             
15 European Union Agency for Asylum, “EUAA publishes report on Afghan refugees in Pakistan” May 2022. Available at: 
https://euaa.europa.eu/news-events/euaa-publishes-report-afghan-refugees-pakistan  

16 Azadi, “Fleeing Afghans Who Reach Turkey Get No Respite From Violence, Persecution” Sep 2022. Available at:  
https://gandhara.rferl.org/a/afghan-refugees-turkey-violence-persecution-taliban/32019218.html  
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پولیسههو لههه ځورونههو سههره مههخ وي. د بېلګههې پههه توګههه یههوې څېړنههې مونههدلې ده، چههې پههه پاکسههتان کههې لههه 
کههال راهیسههې هههر کههال سههلګونه او زرګونههه داسههې کههډوال د پاکسههتان د حکومههت لههه لههوري نیههول  ۰۷۵۵

کارتونههه هههم لههري(. د دا ډول نیونههو شههمېره پههه ځینههو کلونههو کههې  PoRې د کههډوالۍ اسههناد )کېههږي چهه
دا ډول کههډوال د  ۱۰۴۴کههال کههې  ۰۷۵۰وه، د بېلګههې پههه توګههه پههه  ټیټهههلههوړه او پههه ځینههو کلونههو کههې 

 17پاکستان د حکومت له لوري نیول شوي وو.

م( پههه لومړیههو کههې پههه پاکسههتان کههې ۰۷۰۰کههابو یههوه میاشههت وړانههدې د سههپټمبر ) تههازه مههورد کههې یههوه پههه
ځینههو . د ښهه و او ماشههومانو پههه ګههډون د سههلګونه افغههان کههډوالو د نیههول کېههدو راپورونههه خپههاره شههول

کههډوالو لههه رسههنیو سههره پههه مرکههو کههې ویلههي چههې د کورنیههو ځینههې غههړي لههه ډېههرو میاشههتو راهیسههې د 
شههوي او د نیههول شههوو کسههانو پاکسههتان د حکومههت لههه لههوري د قههانوني اسههنادو نههه لرلههو پههه تههور نیههول 

 18کورنۍ په خراب وضعیت کې شپې ورځې تېروي.

 19پهه ایهران کهې بیهها څهو میاشهتې وړانههدې د یهوه افغهان تبعههه لهه لهوري د دوو روحههاني شخصهیتونو لهه وژلههو
وروسههته د افغههان کههډوالو لپههاره پراخههې سههتونزې رامن تههه شههوې او ګڼههې داسههې ویههډیوګانې پههه ټههولنیزو 

د بههدن ښههيي افغههان کههډوال پههه خههورا بههې رحمههۍ سههره شههکنجه کېههږي او ان  رسههنیو خپههرې شههوې چههې
 20ترې پرې کېږي. غړي

پهههه دې توګهههه د نهههورو بېالبېلهههو سهههتونزو ترڅنهههګ، د افغهههان کهههډوالو نیهههول، جبهههري اخهههرا ، ځهههورونې او 
شههکنجې هغههه سههتونزې دي چههې پههه ملههي او نړیوالههه کهههه غبرګونونههه لههه ځههان سههره لههري او لههه کبلههه یههې 

کههه څههه هههم د افغههان کههډوالو د نیولههو او جبههري ایسههتلو چههاره ال پههه نههاوړه وضههعیت کههې دي. افغههان کههډو 
د ملګههرو ملتونههو د کههډوالۍ ادارې د معلومههاتو لههه پههه تېههرو کلونههو کههې هههم روانههه وه. د بېلګههې پههه توګههه 

ال د پاکسههتاني پولیسههو لخههوا څخههه زیههات افغههان کههډو  ۱.۷۷کههال کههې تقریبهها لههه  ۰۷۵۵مخههې، پههه 
پههه ایههران کههې بیهها د افغههان کههډوالو د نیولههو چههاره تههل روانههه وه او پههه نههدرت سههره کلههه نهها  21و.نیههول شههوي و 

                                                             
17 European Union Agency for Asylum, “Pakistan-Situation of Afghan Refugees” May 2022. Page 40. Available at:  
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-

05/2022_05_EUAA_COI_Report_Pakistan_Situation_of_Afghan_refugees.pdf  

18 See Online: https://www.aninews.in/news/world/asia/taliban-in-talks-with-pakistan-over-release-of-300-detained-

afghans20220911165429/  

19 New York Times. “Tensions Flare Between Neighbors After Afghan Man Kills Iranian Clerics” April 28, 2022. Available at: 
https://www.nytimes.com/2022/04/28/world/asia/afghanistan-iran-refugees-migrants.html  

20 See Online: https://gandhara.rferl.org/a/videos-show-mistreatment-afghan-refugees-iran/31793242.html  

21 UNHCR, Pakistan fact sheet December 2015, see it online:< http://unhcrpk.org/wp-content/uploads/2013/12/Pakistan-fact-

sheet-December-2015.pdf>  
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پههه تېههرو شههپږو افغههان کههډوال  زره ۵۱۵۷۷۷کلههه درېههدلې ده. تههازه شههمېرې ښههيي چههې لههږ تههر لههږه 
 22دي. جبرا ایستل شويله ایران څخه  میاشتو کې

 

 وړاندیزونه:

  اجستر او ناراجستر کډوال مېشت دي، چې وخت نا وخت ال هم په ګاونډیو هېوادونو کې ملیونونه ر
له خورا زیاتو ستونزو سره مخ کېږي. په دې برخه کې د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو د ملتونو 
غوښتنه دا ده چې د افغانستان د جګړه ځپلي وضعیت په پام کې نیولو سره له افغان کډوالو سره د 

 ان کډوالو پر وړاندې شته ستونزې له من ه یوسي.ښه چلند تګالره غوره کړي او د افغ

  له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو اجباري ایستل یوه مپمه ستونزه ده، چې له کبله یې هم
افغان حکومت تر فشار الندې راځي او هم اخرا  شوي کډوال له خورا زیاتو ستونزو او ناوړه وضعیت 

و هېوادونو غوښتنه ده چې د افغانستان د وضعیت له درک کولو سره مخ کېږي. له دې کبله له ګاونډی
سره د اجباري ایستلو پروسه بنده کړي او پر ځای یې له افغان حکومت او افغان مپاجرینو سره په 

 داسې توګه مرسته وکړي چې هغوی په خپله خوښه هېواد ته راستانه شي.

 دلې او د کډوالو د راستنېدو یو المل چې که څه هم اوسمپال په افغانستان کې جګړه تر ډېره درې
ناامنۍ وې تر ډېره له من ه تللی، خو په ورته وخت کې له اوږدو جګړو راوتلي افغانستان کې ال هم 
د کډوالو د راستنېدو لپاره خورا زیاتې ستونزې شته دي چې له جملې څخه یې د هېواد اقتصادي 

و ته پکار ده چې ال هم افغان کډوالو ته د نېک وضعیت یادولی شو. له دې کبله ګاونډیو هېوادون
 ګاونډیتوب د اصل له مخې حوصله او زغم وکړي. 

  په ګاونډیو هېوادونو کې افغان کډوال باید د سیاسي فشارونو وسیله نه وي او د افغان کډوالو وضعیت
 د دوه اړخیزو اړیکو د خرابوالي له کبله خراب نه شي. 

 فغان کډوالو د غیرعادالنه محکمو، د ښوونې او روزنې او روغتیا خدماتو ته په ګاونډیو هېوادونو کې د ا
په السرسي کې شته ستونزو، د پولیسو له خوا ځورونو، د وېزو په برخه کې شته ستونزو، د افغان 

غو دکډوالو شتمنیو او کاروبارونو ته شته ګواښونو او داسې نورو ستونزو مخنیوی وشي او حکومتونه په 
 پر خپلو پالیسیو غور وکړي.  کې برخو

                                                             
22 Ahmad Sohaib Hsrat. “Iran forcibly expels over 135,000 Afghans in 6 months” Pajhwok Afghan News. 11 Sep 2022. Available 
at: 

https://pajhwok.com/2022/09/11/iran-forcibly-expels-over-135000-afghans-in-6-months/  
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  ښکاري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوندې ادارې د تېرو لسیزو په پرتله اوس د افغان کډوالو وضعیت
ته هومره جدي پاملرنه نه کوي. له دې کبله په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي 

( څخه غوښتنه دا ده، چې په IOMان )( او همدا راز د کډوالۍ نړیوال سازمUNHCRکمیشنرۍ )
بېالبېلو هېوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو په مالتړ او ساتنه کې خپل رول زیات کړي او افغان 

 کډوال وکړای شي د دغو ادارو تر مالتړ الندې خپلو قانوني حقونو ته السرسی ومومي.

 د ختم او د کډوالو د راجستر کولو او هغویپه ګاونډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو مبپم راتلونکی بای 
 ته د کډوالۍ د کارتونو ورکولو له الرې راتلونکی تضمی  شي. 

  یو شمېر افغانان د خپلو ناروغانو د تداوۍ له کبله نه شي راستنېدای، په ځانګړې توګه د هغو کډوالو
 هوارې شي. د ځانګړي راجستر کولو لپاره دې اقدام وشي او پر وړاندې یې شته ستونزې

  افغان حکومت ته پکار ده چې د کډوالو د راستنېدو اړوند روښانه پالیسي جوړه کړي او د کډوالو د نه
راستنېدو پر وړاندې شته اوږدمپالو خنډونو د له من ه وړلو او د بیا مشتېدو د عملي پالن له جوړولو 

استنېدو وروسته دلته د شته سره اقدام وکړي؛ ځکه په تېرو کلونو کې یو زیات شمېر کډوال له ر 
 ستونزو له کبله بېرته کډوالۍ ته اړ شوي دي.

  د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د کډوالو د ستونزو هوارولو په برخه کې د همغږۍ او همکارۍ
د زیاتولو لپاره باید ګډ کمیسیونونه جوړ شي، ترڅو وخت نا وخت د کډوالو ستونزې هوارې کړي او د 

 و اړوند ستونزو له سیاسي کولو مخنیوی وشي.کډوال

  هېوادونو کې د یو او بل پر ضد د منفي تبلیغاتو مخنیوی وشي ترڅو یې  افغانستان او ګاونډیوپه
منفي اغېزې پر کډوالو له من ه والړې شي؛ ځکه په اوسنیو وختونو تر ډېره یوازې منفي اړخونو ته 

کډوالو سره شوې همکارۍ نه یادېږي او یوازې د دواړو  تبلیغات کېږي او په نورو هېوادونو کې له
 ملتونو ترمنځ د دښمنۍ اور ته لم  وهل کېږي.

 پای

 

لمریز کال کې په  ۸۸۱۱ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په ستراتېژیکو او سیمهد 
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:
 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com     :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷     شمېره: 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
http://www.csrskabul.net/
http://www.csrskabul.net/

