
BACKGROUNDER

له افغانستان 
څخه په پراخه 

کچه د خلکو 
بې ځایه کېدنه

له افغانستان څخه په پراخه کچه دخلکو د بې ځایه کېدنې )کډوالۍ، پنا غوښتنې، په کور د 
ننه بې ځایه کېدنې( الملونه څه دي؟

په تېرو څو لسیزو کې د طبیعي پېښو، نښتو او پرلپسې جګړو په پایله کې په افغانستان کې د ننه 
اړ شوي دي.   ته  بهر کډوالۍ  له دې هېواده  بیا  یې  نور  یو شمېر  او  بې ځایه شوي  ځينې خلک 
خلک له پراخو سیايس، اقتصادي او ټولنیزو فشارونو او ګډوډۍ رسه مخ شوي، چې د یوې اوږدې 
جګړې او برشي ناورین المل شوي دي. دغه بحران د خوراکي خوندیتوب د نشتون، اداري فساد، بې 
وزلۍ او د ملکي تلفاتو په ګډون په بېالبېلو بڼو را څرګند شوی – چې دغو ټولو الملونو د هیواد دننه 

او بهر د خلکو په پراخه او دوامداره بې ځایه کېدنې کې مرسته کړې ده. 

د امریکا متحده ایاالتو شل کلن اشغال )چې د ۲۰۲۱ ز کال په نیاميي کې پای ته ورسېد( دا ستونزه 
الپسې کړکیچنه او ترینګلې کړه. د ۲۰۲۱ ز کال په نیامیي کې چې طالبانو د افغانستان واک تر السه 
کړ، وضعیت الپسې ترینګلی شوی او په سلګونو زره کسان یا په افغانستان کې په کور دننه بې 
ځایه شوي او یا د تاوتریخوايل، ځورونې او یا هم له خپلو اسايس برشي حقونو د محرومېدو له 

وېرې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. 

بې ځایه کېدنې پر ښځو کومې ځانګړې اغیزې درلودې؟

په افغانستان کې ښځې له زده کړو، کار او روغتیايي خدمتونو ته د الس ريس حقونو په ګډون، له 
خپلو اسايس حقونو بې برخې دي. بې ځایه شوې ښځې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوايل، خوراکي 

ناخوندیتوب، قاچاق او نورو زیانونو له لوړې کچې خطر رسه مخ دي. 

نړیواله ټولنه، د دې پر ځای چې د ښځو یاد اسايس حقونه په رسمیت وپيژين، تل یې هغوی له پامه 
په  او ښځې د کډوالو  نیول کیږي  نه  پام کې  په  اغیزې  غورځولې دي. د اوسني کړکیچ جنسیتي 

اړوندو مهمو پروسو، برشي مرستو او سولې کې د ګډون له حق څخه بې برخې دي. 
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افغانستان کې په کور دننه او له هېواده بهر ته څومره خلک بې ځایه شوي دي؟

د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عايل کمېشرنۍ د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ، افغانستان 
پورې تړلې بې ځایه کېدنې په نړیواله کچه درېیمه تر ټولو پراخه بې ځایه کېدنه ده:

اوس مهال په ټوله نړۍ کې ۲.۶ میلیونه راجسرت شوي افغان کډوال ژوند کوي چې له دې جملې  	
۲.۲ میلیونه یې په پاکستان او ایران کې اوسېږي.

۳.۵ میلیونه افغانان اوس مهال افغانستان کې دننه په داسې حال کې ژوند کوي چې د خپلو  	
کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او یا په بل ځای کې د پناه اخیستلو په تکل دي.

د ۲۰۲۰ کال تر ډسمرب پورې په افغانستان کې د جګړو له امله ۲.۹ میلیونه کسان په کور دننه بې  	
ځایه شوي دي.

یوازې د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ او دسمرب ترمنځ ۶۷۷۸۳۲ کسان په افغانستان کې په کور دننه بې  	
ځایه شوي چې شاوخوا ۸۰ سلنه یې ښځې او ماشومان دي.

دا مهال یو شمېر هېوادونه د افغان کډوالو منلو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې ځينو نورو بیا 
خپلې پولې د کډوالو پر مخ تړلې دي.

د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو په الس د کابل له سقوط وروسته، امریکا او متحدینو یې یو 
لک )۱۰۰۰۰۰( کسان له کابله وایستل؛ په دې ډله کې ډېری یې بهرين اتباع یا هغه کسان وو چې له 
ناټو ځواکونو رسه یې نږدې کار کړی و. د دغو ۱۰۰۰۰۰ کسانو له ډلې ۳۵۰۰ یې د کاناډا له خوا، چې 
د ۴۰۰۰۰ افغان کډوالو د منلو ژمنه یې کړې وه، منل شوي دي. د کاناډا له خوا ژمنه شوو کسانو کې 
او  ټرانسجنډر  جنسه،  دوه  همجنسبازان،  او  نجونې،  پاړکي:)ښځې،  زیانګايل  توګه  ځانګړې  په 
بیا  له ډلې  یو لک )۱۰۰۰۰۰(  کسانو  پاسنیو  د  نور(.شامل وو.  او داسې  ټولنې غړي  بیناجنس واال 
په  تنه کډوال ومني،  به ۳۴۵۰۰  ایاالتو ژمنه کړې چې د کډوالۍ د ځانګړي وېزو له الرې  متحده 
داسې حال کې چې انګلستان بیا له افغانستانه د متحده ایاالتو د وتلو په لومړي کال کې د ۵۰۰۰ 
افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. ترکیې او چین په  په اوږد مهال کې د ۲۰۰۰۰  کسانو په ګډون 
ښکاره د افغان کډوالو له منلو ډډه کړې، په داسې حال کې چې د فرانسې او جرمني په څېر هېوادونو 
بیا په دې برخه کې کوم ځانګړي ژمنې نه دي کړي. نورو هیوادونو لکه: هنګري، البانیا او مکسیکو 
بیا لږ شمیر )له سلو تر څو سوو پورې( افغان کډوال منيل دي او ځینې نور هېوادونه لکه )کوملبیا 

او یوګانډا( به یوازې په لنډمهاله توګه کډوال ومني.

په تیرو کلونو کې خلک له افغانستان څخه اسرتالیا او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ناقانونه 
لیږدېديل او په زرګونو کډوال رسحد کې د تاوتریخوايل په شمول د  کډوالۍ د مسیرونو له الرې 

ناانساين چلند او ناوړه رشایطو رسه مخ شوي دي. 

د افغان پنا غوښتونکو او افغانستان کې د کډوالۍ د اوسني ناورین په تړاو د ښځو د سولې او 
آزادۍ د نړیوال غورځنګ )WILPF(  غوښتنه څه ده؟ 

افغان  نړیوال غورځنګ  او ازادۍ  له ګډوډيو رسه مخ هېواد کې( د ښځو د سولې  افغانستان )دغه 
څانګه )WILPF( د برش حقونو نړیوالو سازمانونو رسه د نږدې کار له الرې، ژمنه ده چې د افغان 
میرمنو او نجونو حقونه تضمین کړي، د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو ساتنه وکړي او د سولې او 

برشي مرستو چمتو کولو لپاره متمرکزې هڅې وکړي. 
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اقدامات او سپارښتنې:

د  	 باید  کېږي(؛  ځایه  )بې  تښتي  څخه  افغانستان  له  چې  لپاره  کسانو  هغو  ټولو  د 
ییزو کډوالو د  یا د سیمه  او د ۱۹۵۱ کال د کنوانسیون  له الرې  نړیوال خوندیتوب 
وضعیت برابرولو د اسنادو له مخې خوندي او باعزته ژوند برابر يش. د خلکو د وتلو، 
د خوندي تګ راتګ او د هغوی د ساتنې او پناه غوښتنې د حق لپاره هیڅ ډول 

رضب االجل ټاکل کېدای نه يش.

دا مهمه ده چې هیوادونه د امنیت په لټه کې افغانانو ته خپلې پولې پرانیزي او ویې  	
افغان  د  الرې  له  ګډون  مساوي  د  باید  هیوادونه  غړي  ټول  ملتونو  ملګرو  د  سايت: 
کډوالو د منلو او مالتړ مسؤلیت تررسه کړي. دا چاره باید شامل نسبتا بډایه هیوادونو 
او د محدود ظرفیت او رسچینو لرونکو هېوادونو چې اوس مهال د کډوالو کوربانه 

دي؛ تر منځ توازن ته په پام رسه تررسه يش.

لپاره خپل مکلفیتونه په ګړندي او چټک ډول رسته  	 باید د کډوالو منلو  هیوادونه 
ورسوي. رسه له دې چې د پناه غوښتونکو د منلو ژمنې شته، خو ډېری هېوادونه د 
دغو ژمنو په پوره کولو ډېر وخت تېروي او حتی پناه غوښتونکي نه دي توانېديل 

چې له معتربو او منلو وړ اسنادو رسبېره دغو هېوادونو ته ولېږدېږي.

د افغان کډوالو د ټولنې غږ - په ځانګړې توګه په دې ټولنه کې د ښځو غږ - د سولې  	
او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ټولو چوکاټونو او بهیرونو لپاره حیايت او مهم دی.


