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مننه 

ــې  ــې د دغ ــم چ ــدوی ي ــره منن ــه ډې ــه  ادارې څخ ــې ل زه د WRN موسس

څېړنــې د تــررسه کولــو فرصــت يــې راتــه چمتــو کــړ پــه ځانګــړې ډول، لــه 

ــه کــوم. همدارنګــه  ــره منن ــويب او چيلــيس ســوډيرهومل څخــه ډې ــه ای نايل

ــه  ــه تل ــه کوهســتاين څخــه د زړه ل ــې فاطم ــواد مــرشې آغل د WRN د هې

ــو لپــاره يــې ارزښــناکه هڅــې  ــه کــوم چــې د دې څېړنــې د تــررسه کول منن

تــررسه کــړې دي، د نومــوړې د هڅــو پرتــه د دې څېړنــې تــررسه کــول بــه 

ممکــن نــه وو.  

ــډون د  ــه ګ ــي پ ــه رشيف ــادق او نظيف ــري ص ــا، نص ــن ضي ــر ياس د ډاکټ

WRN لــه ټولــې ډلــې څخــه مننــه کــوم چــې پــه دې څېړنــه کــې يــې د پــام 

وړ هڅــې کــړې دي. 

ــايل،  ــا يفت ــويب، زرق ــا اي ــايض نج ــدا، ق ــا منچن ــی، ريت ــا بيرنج زه د نيپ

هنګامــه انــوري، رخشــنده نــاز، جينيــت ويــچ اويب څخــه ډېــره مننــه کــوم 

ــه اړه ارزښــت لرونکــې  ــې پ ــې د دغــه څېړن ــه ي ــه توګ چــې د ارزوونکــې پ

ــړې دي.  ــدې ک ــرې وړان تب

تــر ټولــو مهمــه يــې دا ده چــې زه د بېځایــه شــوو مېرمنــو او نجونــو څخــه 

ــه مــوږ رسه  ــا رسه ل ــرې زړورتي ــه ډې ــې پ ــې کيســې ي ــره کــوم چــې خپل ډې

رشيکــې کــړې دي. 

_ برین

د انځــور امتياز: نظيفه رشيفي

د ډيزاين امتياز: کرســټن اینکرز، کيرتاين ســکاي ډيزاين



مخففات
  ACTEDد تخنيکي مرستې او پرمختیا اداره

  AREDPد افغانستان د کليوايل سوداګريو د پرمختيا پرورګرام

   CC ټولنيز بحثونه

  DRECد بېځايه کېدو او بېرته ستنیدونکو اجرائيه کميټه

   FAO د خوړو او کرنې اداره

   FGD د فوکس ګروپ بحث

   GBV د جنسيت پر بنسټ تاوتريخوال

 HLP Rightsد کور، ځمکې او شتمنۍ حقوق

   IDMC د داخيل بېځايه شوو د څارنې مرکز

   IDP داخيل بېځایه شوی شخص

   INGO نړيواله غري دولتي موسسه

   IPV د نږدې ملګري لخوا تاوتريخوالی

   MoE د پوهنې وزارت

  MoRRد کډوالو او بېرته ستنو شوو چارو وزارت

   NGOs غري دولتي موسسه

   NRC ناروي د کډوالو ټولنه

   NUG د ميل وحدت حکومت

   SSI  د ځانوژنې د مفکورې کچه

  UNEPد ملګرو ملتونو د چاپرييال ساتنې پروګرام

 UNHCRد ملګرو ملتونو د کډوايل عايل کميسيون

 UNOCHAد ملګرو ملتونو د برشي چارو د همغږۍ دفرت

  USAIDد امریکا متحده اياالتو نړيوالې پرمختيا اداره

   VSLA د کليو سپام او پورونو ټولنه

  WASHاوبه، نظافت او پاکوالی

   WHO د روغتيا نړيواله اداره

 WHO EMROد روغتیا نړيوالې ادارې د ختيځې مديرتاين سيمه

   WRN 

 

لغات
 

د ښځو سيمه ايزه شبکه

په بنسټيزه توګه د يو ټولنيز واحد په توګه تعريفېږيقوم  

ګډونوال

 

دولتي چارواکې، غري دولتي موسسې، نړیوالې غري دولتي موسسې او سيمه ايز فعالین
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ايډيټران: 

پاټريشيا کوپر

ــتان،  ــړې، افغانس ــوړه ک ــبکه ج ــزه ش ــیمه اي ــځو س ــد ښ ــيا رشکت پاټريش

لــه 2۰1۰ کال راهيســې يواځينــې د حقوقــي  يــې  او هنــد  پاکســتان 

دي.   رشيکــوان 

چيليس سوډيرهومل

ــده تــررسه کــوي  چيلــيس د WRN د عملياتــو عمومــي مديــر پــه توګــه دن

او پــه افغانســتان، پاکســتان او هنــد کــې د شــبکې ټــول پروګرامونــه 

کنټرولــوي. لــه دې وړانــدې، هغــې لــه مــريي روبنســن ادارې رسه د 

 Realizing ســاکارې پــه توګــه دنــده تــررسه کولــه. همدارنګــه نومــوړې د

Rights، د ملګــرو ملتونــو د ښــځو د ټولنيــزو مشــورو، ســولې او امنیــت پــه 

ــررسه کــړې ده.  ــده ت برخــو کــې دن

د لیکوال په اړه
برين سلطاين ایمن 

ــه  ــې پ ــه ي ــواک څېړونکــی دی چــې کارون ــو خپل ــن ســلطاين ایمــن ي بري

ــادي  ــزو او اقتص ــت، ټولني ــۍ، امنی ــتان د کډوال ــه د افغانس ــټيزه توګ بنس

موضوعاتــو پــه اړه دي. هغــې لــه دې وړانــدې يــوه ارزول شــوې د پاليســۍ 

ــد  ــچ اړون ــۍ کړکې ــان کډوال ــې د افغ ــې وه چ ــډه ليکل ــه ګ ــه پ ــې لکن څېړن

کيســو بانــدې نیوکــې کــړې وي. همدارنګــه د باریــن یــو شــمېر کاملونــه او 

نــورې ليکنــې پــه نوموتــو رســنيو لکــه )Independatn, The Diplomat او 

ــوې دي.  ــرې ش ــې خپ Gandhara( ک

ــیايس  ــادي او س ــه اقتص ــدن پ ــې د لن ــت ک ــوي سياس ــه مقايس ــن پ بري

ــه  ــړې دي. پ ــې زده ک ــر کچ ــرتۍ ت ــې )LSE( د ماس ــوونځې ک ــو ښ علوم

دغــه ښــوونځې کــې د هغــې د څېړنــې ټينــګار پــه افغانســتان کــې د دولــت 

ــو بانــدې وو.  جوړونــې پــه هڅــو کــې د ســيمه ايــز واک سياســت توپريون

هغــې خپلــې د ليســانس زده کــړې پــه نړیوالــو مطالعاتــو کــې لــه اميــوري 

ــځ  ــي ختي ــه منځن ــې پ ــګار ي ــر ټین ــون څخــه بشــپړې کــړې چــې ډې پوهنت

کــې د شــخړو پــه حــل بانــدې و.  
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ــه  ــيل بېځاي ــږي، داخ ــل کې ــوع بل ــوه موض ــه ي ــه کچ ــړۍ پ ــاس د ن اس

ــه کــډه  ــل ځــای ت ــوه ځــای څخــه ب ــه ي ــواد کــې ل ــل هې ــه خپ شــوي پ

ــږي.  ــل کې ــواد داخــيل موضــوع بل ــو هې ــزه توګــه د ي ــه پرتلي کــوي او پ

پــه پايلــه کــې، داخــيل بېځایــه شــوو څخــه ســرتګې پټېــږي ځکــه 

چــې دوي زياتــره هېوادونــه د داخــيل بېځايــه شــوو لپــاره د معیارونــو او 

اصولــو الرښــوونو پــيل کولــو کــې غفلــت کــوي چــې لــه املــه يــې دوي 

ــه  ــد پ ــتان او هن ــه ډول، پاکس ــې پ ــې وړ وي. د بېلګ ــږ د پېژندن ــر ل ډې

رســمي توګــه خپــل داخــيل کړکېچونــه نــه پېژنــې او پــه همــدې اســاس، 

ــه  ــه ن ــه مخــې خپــل مکلفيتون ــون ل ــوال بــرشي قان ــه اړه د نړی د هغــو پ

ــه کــډه کــوي.  ــه امل تــررسه کــوي د جګــړو ل

ــا  ــږ ي ــه شــوې ل ــا داخــيل بېځاي ــی چــې کــډوال ي ــه يش ويل هېڅــوک ن

ــه  ــام ورت ــې پ ــري چ ــا ل ــو دواړه اړتی ــري، خ ــا ل ــه اړتی ــې ت ــرې پاملرن ډې

ويش، ځکــه چــې دا دواړه پــه دوراين ډول د دې حاالتــو ترمنــځ پــه 

ــې وي.  ــت ک حرک

د افغانســتان د ښــځو ســيمه ايــزه شــبکه )WRN( او   1 .1

ټولنيــز بحثونــه

د ښــځو ســيمه ايــزه شــبکه )WRN( پــه افغانســتان کــې لــه خپــل 

تاســيس څخــه راپــه دې خــوا پــه کابــل، بلــخ، باميــان، فاريــاب، 

ــه  ــو بوخت ــه فعالیتون ــو کــې پ ــدز واليتون هــرات، کندهــار، ننګرهــار او کن

ده. 

د ښــځو ســيمه ايــزې شــبکې )WRN( موخــه ده چــې د ســولې او امنيــت، 

عدالــت او حکومتولــۍ پــه برخــو کــې د څېړنــې د يــو ميتــود چــې ټولنيــز 

بحثونــه نومېــږي، کار وکــړي. دا یــو تخنیــک دی چــې څېړونکــې 

ــو رسه  ــزو مېرمن ــيمه اي ــه س ــه ل ــدۍ بڼ ــه ژون ــو پ ــروي څ ــه براب ــه زمين ت

ــه  ــې ل ــې ي ــه مخ ــو ل ــو رشايط ــې د مختلف ــري چ ــه ول ــز بحثون ــر اړخي ه

ــه د  ــز بحثون ــه کــډه کــړې وي. ټولني ــو ت ــورو ځايون ــو څخــه ن ــو ټولن خپل

ښــکېل شــخص لــه نظــره د موضــوع پــه  اړه رښــتينی انځــور د لومــړي 

الس معلوماتــو پــه توګــه وړانــدې کــوي. د ښــځو ســيمه ايــزې شــبکې 

ــو  ــه شــوو، کړکېچون ــې دغــه رښــتینويل د داخــيل بېځاي )WRN( د څېړن

او امنيــت پــه اړه د پراخــو بحثونــو لپــاره د ارزښــت لرونکــو معلوماتــو پــه 

توګــه دی، پــه ځانګــړې ډول، د ښــځو ســيمه ايــز شــبکه )WRN( هڅــه 

ــه  ــځو غږون ــيله د ښ ــه وس ــتنو پ ــو پوښ ــتقیمو او دقيق ــو د مس ــوي څ ک

پورتــه کــړي. 

د مېرمنــو ســيمه ايــزه شــبکه )WRN( پــه 2۰1۰ کــې د افغانســتان، 

پاکســتان او هنــد د اوريــدو د يــو ســفر پرمهــال تاســيس شــوې ده. پــه 

دې وخــت کــې، دا د مــدين ټولنــو رهربانــو تــه څرګنــده شــوه چــې د دې 

ــه د  ــو غږون ــوو مېرمن ــو ش ــه د زيامنن ــتقيمه توګ ــه مس ــې پ ــته چ ــا ش اړتي

ــه اړه  ــق پ ــو د تطبي ــا او پروګرامون ــيو پرمختی ــګارو، د پاليس ــيايس ت س

ــو د پيــاوړې  ــو وروســته، د دې مېرمن ــه اتــو کلون واوريــدل شــی. نــن، ل

کولــو او د هغــوي د غږونــو د اوريــدو اړتیــا پــه داســې حــال کــې زياتــه 

ــه زيــات شــوې دي.  شــوې ده چــې پــه ســوييل اســيا کړکېچون

پــه  روان دي:  کــې شــپږ کړکېچونــه  اســيا  پــه ســوييل  اوســمهال 

ــه  ــړه روان ــې جګ ــه ک ــې پ ــو راهيس ــه ۴۰ کلون ــې ل ــې چ ــتان ک افغانس

ده، پــه پاکســتان کــې د بلوچســتان، کشــمري شــخړې او د شــاميل 

ــې د  ــځ ک ــامل ختي ــه ش ــمري، پ ــې د کش ــد ک ــه هن ــړه، پ ــتان جګ وزيرس

ــه  ــه څ ــک. ک ــز تحري ــايټ ټولني ــتونزه او د نکس ــو س ــوړه ايالتون اوه ج

ــه  ــې ل ــاره ويجاړوونکــی وي، خــو ښــځې او نجون ــو لپ ــګ د ټول هــم جن

ــو د امنیــت شــورا  جګــړو څخــه ډېــري اغېزمنــې کېــږي. د ملګــرو ملتون

پــه رســمي توګــه د 1325 تحريــک د منلــو پــه وســيله دې موضــوع تــه 

ــو  ــه ټول ــو پ ــک د شــخړو او کړکړکېچون ــی دی. دا تحري ــام اړول ــل پ خپ

ــته  ــې ش ــه مخ ــيت ل ــې د جنس ــځې او نجون ــې ښ ــوي چ ــږ ک ــو غ اړخون

تاوتريخــوايل څخــه او پــه ځانګــړې توګــه د وســلوالو شــخړو پرمهــال د 

ــوري1.  ــوي وژغ ــه هغ ــو څخ ــورو بڼ ــه ن ــې ل ــيس ځورون جن

د 2۰16 کال تــر پــای پــورې، د داخــيل بېځايــه شــوو وګــړو شــمېر پــه 

ــه 2۰1۷ او  ــه ورســيد کــوم چــې پ ــو ت ــون تن ــړۍ کــې ۴۰.3 ملی ــه ن ټول

ــاميئ  ــر ني ــات شــوی. د 2۰1۷ م کال ت ــم زی ــور ه ــې ن ــو ک 2۰1۸ کلون

پــورې، پــه افغانســتان، پاکســتان او هنــد کــې د داخــيل بېځايــه شــوو 

وګــړو ټــول شــمېر لــه 3 مليونــو څخــه زیــات و. پــه دې شــمېر کــې هغــه 

داخــيل بېځايــه شــوي هــم شــامل دي چــې د طبعــي پېښــو لــه املــه يــې 

ــام دی،  ــات پ ــړۍ زي ــري ايښــي وو. کــه څــه هــم  د ن ــه پ ــل ځایون خپ

د داخــيل بېځايــه شــوو تــه کمــه پاملرنــه کېــږي کــوم چــې د غربــت او 

بېځايــه کېــدو پــه ګــرداب کــې بنــد پاتــې وي. 

داخــيل بېځايــه شــوي د کډوالــو پــه پرتلــه ډېــر لــږ د نــړۍ پــه پــام کــې 

راځــي ځکــه چــې کــډوال د هېــواد لــه پولــو څخــه  اوړې او پــه همــدې  

1  د ملګرو ملتونو امنيت شــورا، ښــځې، ســوله او امنيت )د امنيت شورا تحریک  
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د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   ۷ 

په تخار کې له کندز )دشت برچي کمپ( څخه بېځايه شوې مېرمنې.

د 2۰1۷م کال تــر نيــاميئ پــورې، پــه 

ــد  کــې د  افغانســتان، پاکســتان او هن

داخــيل بېځايــه شــوو شــمېر 3 مليــون 

وګــړو تــه رســیده. 



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   ۸ 

د ښــځو ســيمه ايــزې شــبکې )WRN( د افغانســتان پــه کړکېچنــو ســیمو 

کــې د ښــځو پــه اړه دوه راپورونــه مخکــې هــم خپــاره کــړې دي چــې يــو 

يــې لــه جګــړو ژغــورل کېــدل او لېــږد )د افغانســتان لــه اړخــه( 2۰13-

2۰1۴ او بــل يــې د افغانســتان داخــيل بېځايــه شــوې مېرمنــې: پېچلــې 

ــه د  ــز بحثون ــارت دي. د دې کال ټولني ــه عب ــق 2۰15-2۰16 څخ حقاي

ــې د  ــوې دي چ ــه ش ــه اړه رامنځت ــو پ ــزو بحثون ــو د ټولني ــرو دوه کلون تې

تخــار واليــت د داخــيل بېځایــه شــوو پــه شــاملولو رسه پراخــه شــوې دي 

ــاره د تــررسه  ــو کــې د بېځایــه شــوو ښــځو لپ او همدارنګــه پــه کړکېچون

شــوو ترتيباتــو پــه اړه پاملرنــو تــه کتنــه کــوي. 

د څېړنې موخې:   2 .1

دا څېړنــه د داخــيل بېځايــه شــوو مېرمنــو د يــوې برخــې پــه اړه معلومــات 

وړانــدې کــوي څــو د دغــه ډلــې د ګــډون پــه اړه پــه روانــو حاالتــو کــې 

ــوه هڅــه ده چــې د داخــيل  ــه ترالســه يش. دا ي ــه پاملرن ــو زيات د نړیوال

ــاو  ــر يش چــې د دوي اړتي ــوه فرصــت براب ــاره ي ــو لپ ــه شــوو مېرمن بېځاي

ــو کــې  ــو پــه وســيله پــه پاليســيو او پروګرامون ــو ترالســه کول تــه د پاملرن

ــيل  ــې داخ ــوي چ ــخص ک ــه مش ــه خنډون ــه هغ ــري. دا څېړن ــه ول برخ

بېځايــه شــوې مېرمنــې وررسه پــه ناامنــه چاپرييــال کــې مــخ کېــږي او 

ناامنــۍ، اداري فســاد، نظامــي فعاليتونــو لــه املــه هغــوي خپــل ځایونــه 

پرېــږدي. د دې څېړنــې پايلــه او وررسه سپارښــتنې بــه دغــه شــبکې 

لپــاره اســاس او بــاور چمتــو کــړي چــې اســايس ګډونوالــو تــه ورســېږي 

ــه  ــې پاليســۍ داســې ښــې کــړي چــې د داخــيل بېځای څــو هغــوي خپل

شــوو ژونــد تــه ښــه والــی ور پــه برخــه کــړي، پــه ځانګــړې ډول، د ښــځو 

ــو د ژونــد رشايطــو تــه بدلــون ورکــړي.  او د هغــوي متکــي کوچنيان

د څېړنې ســاحه او ميتود  3 .1

لومړنــۍ څېړنــه پــه جنــوري 2۰1۸ کــې پــه دوه اونيــو کــې تــررسه شــوې 

وه. پــه دې کــې کابــل، تخــار او کنــدز واليتونــو تــه ســفرونه شــامل وو 

چــې هلتــه پنځــه د ډلــه ايــزو فکــس ګروپونــو بحثونــه پــه حســن خيــل، 

خــاص کپــه، بهــارک، دشــت قلعــه ســيمو او تالقــان کرايــي اپارمتانونــو 

کــې تــررسه شــول. النــدې نقشــه د دې څېړنــې ســيمه پــه ډاګــه کــوي. 

شــاوخوا 15۰ ښــځو او نجونو رسه مرکې وشوې چې عمرونه يې له 



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   9 

16-۷۰ کلونــو پــورې وو. زیاتــرو يې زده کړې نه وې کړې او د کرنيزو 

کورنيــو څخــه وې. نږدې د ټولــو مېرمنو عمرونه 1۸ او له هغې پورته وو 

او واده شــوې يا کونډې وي او لږ تر لږه يې درې ماشــومان لرل. ډېر 

کم شــمېر مېرمنې مخکې له بېځايه کیدو څخه په رســمي دندو بوختې 

وې او زياتــره يــې د کورنيــو او کروندو په پاملرنه مروفې وې. د ځواب 

ورکوونکو زیاته برخه يې ازبکان وو خو يو شــمېر پښــتانه او تاجکان هم 

په کې شــامل وو. د مرکو ګډون کوونکې د نژادي ګروپ له مخې د 

شــاميل اوســیدونکې دي چې د دې څېړنې لپاره ټاکل شــوي دي. د مرکو 

لپاره په دري ژبه خربې شــوې دي. 

ــري  ــو غ ــزو او نړيوال ــیمه اي ــو، د س ــي چارواک ــه دولت ــې ل ــمېر مرک ــو ش ي

ــررسه  ــو رسه ت ــدين فعالين ــزو م ــيمه اي ــتازو او س ــه اس ــو ل ــي موسس دولت

ــد پــه  شــوې دي څــو پــه افغانســتان کــې د داخــيل بېځایــه شــوو د ژون

اړه یــو رښــتینی انځــور واخېســتل يش. همدارنګــه پــه دې راپــور کــې د 

ــو لکــه پالیســيو،  ــه وړانــدې موجــود ليکن داخــيل بېځايــه شــوو پــه اړه ل

مقالــو او د دولتــي او غــري دولتــي ادارو لــه راپورونــو څخــه ګټــه اخېســتل 

شــوې ده. 

د ټولنيــزو بحثونــو پايلــو د دې څېړنــې لــوری ټاکلــی دی. د مرکــې 

د  څېړنــې  د   )WRN( شــبکې  ايــزې  ســيمه  د  ښــځو  د  پوښــتنې 

میتودولــوژۍ د ســند د ښــځو د فعالينــو پــه اړه د جنــډر د پوښــتنليک پــر 

بنســټ جــوړې شــوې وې کــوم چــې څېړونکــې تــه اخاقــي الرښــوونې 

چمتــو کــوي.  د نــورو موضوعاتــو رسبېــره، لــه ځــواب ورکوونکــو څخــه 

د اداري فســاد، مرســتو نظامــي کــول او پرمختيــا، پــه داســې حــال 

کــې چــې پــه لومړیــو کــې داســې فکــر کېــده چــې دا جوړښــتونه بــه پــه 

څرګنــد ډول پــه دې څېړنــه کــې ښــکاره يش، همدارنګــه، پــه پــای کــې 

دا موضــوع لــه مرکــه کيدونکــو رسه نــه ده رشيکــه شــوې. د بېلګــې پــه 

ــاره  ــو لپ ــا، خــوړو ترالســه کول ــدل او پرمختي ډول، د مرســتو نظامــي کې

ــري  ــې ډې ــدل چ ــل کې ــې وي ــورې رسچين ــې  او ن ــۍ هڅ ــځو ورځن د ښ

پېچلــې وې او پــه ځانګــړې ډول هغــه چــې د مرســتو د رسچینــو پــه اړه 

ــام وړ  ــه وو. د دوې د پ ــه کــې شــامل ن ــه دې څېړن ــود، پ ــړاو درل ــې ت ي

موضوعــات د خپــل ځــان خپلــو ماشــومانو لپــاره د هغــوي ژونــدي پاتــې 

ــه د  ــوي ت ــاره هغ ــو لپ ــوره کول ــاو د پ ــوي د بنســټيزو اړتي ــدل او د هغ کې

ــرول وو.  ــتو براب ــو او مرس توک

خنډونه او محدوديتونه  4 .1

ــه فزيکــي توګــه  ــد پ ــډ دا و چــې دا باي ــوی خن ــو ل ــر ټول ــې ت د دې څېړن

ــه  ــوه ناامن ــه ی ــررسه يش. پ ــې ت ــيمو ک ــو س ــريې پرت ــه ل ــتان پ د افغانس

ــه يش  ــت څخــه ســرتګې ن ــو محدودي ــررسه کول ــې ت ســیمه کــې د څېړن

ــو  ــه او د مېرمن ــره دقيق ــد ډې ــه بای ــه ځانګــړې ډول چــې څېړن ــدی، پ پټي

ــه  ــال پ ــاوړه چاپريي ــره وه چــې ن لخــوا تــررسه يش. هــر وخــت د دې وې

ــه  ــړې ډول کل ــه ځانګ ــه يش پ ــه رامنځت ــه، څنګ ــې، کل ــای ک ــوم ځ ک

چــې څېړونکــو خپــل ســاحوي کار تــررسه کولــو. پــه دې صــورت کــې، د 

ــه  ــد پ ــه انټرکانټينټــل هوټــل بري ــه 2۰ نېټــه پ ــورۍ پ 2۰1۸م کال د جن

مســتقیمه توګــه د دې څېړنــې لوژيســتيکي چــارې ټکنــۍ کــړي چــې لــه 

املــه يــې د څېړنــې ټــاکل شــوو ســیمو تــه الرسســی وځنــډول شــو. کام 

ــررسه کــوي،  ــه2 ت ــز پروازون ــر چــې د افغانســتان 9۰ ســلنه ســيمه اي ائی

ــو او کارکوونکــو د وژل  ــرو پيلوټان ــه د ډې ــه امل ــد ل ــل کــې د بری ــه هوټ پ

ــه  ــګ پ ــګ رات ــډول. دې د ت ــه وځن ــل فعاليتون ــې خپ ــه ي ــه امل ــدو ل کې

مهالوېــش او ورپســې د ســاحوي کار پــه پــه مهالوېــش بانــدې مســقتيمه 

ــوده.  اغېــزه درل

ــوې وې، د  ــاکل ش ــاره ټ ــې لپ ــې د څېړن ــې چ ــیمو ک ــو س ــريې پرت ــه ل پ

ــې دا  ــه دا چ ــه وه او بل ــه ننګون ــوه لوي ــم ي ــاتنه ه ــت س ــو امني کارکوونک

ســيمې پــه بشــپړ ډول د حکومــت پــه کنټــرول کــې نــه وې. پــه عمومــي 

ــو  ــه لیــرې پرت ــه افغانســتان کــې تــګ راتــګ ســتونزمن دی او پ ډول، پ

ــوړې ژورې او  ــه ده. فزيکــي ل ــوره هــم زیات ســیمو کــې خــو دا ســتونزه ن

محــدود زيربنــايئ جوړښــت د پــام وړ ســتونزې وې، دغــه ســتونزې بــه د 

هېــواد د ســخت ژمــې پــه فصــل کــې نــورې هــم کړکېچنــې شــوې. يــوه 

بلــه ســتونزه د لوژيســتيکي پېچلتيــا څخــه عبــارت ده چــې مېرمنــې يواځــې 

ــه ځانګــړې  ــدي ســفر وکــړي او پ ــی يش خون ــا کــې کول ــه رڼ د ورځــې پ

ډول بايــد لــه ۴ بجــو څخــه مخکــې خپــل تــګ راتــګ پــای تــه ورســوي. 

د افغانســتان د لوژيســتيکي ســتونزه يــو لــږ پېژنــدل شــوی حقيقــت 

ښــايي خپــل منځــي الرسســی وي کــوم چــې د هېــواد د نارینــه ســارې 

ټولنــه کــې د پرمختيــا لپــاره اړيــن وي. د کمــزوري يــا ناســوب حکومتــي 

جوړښــتونو، کورنــۍ او نــورې ټولنيــزې شــبکې د فعاليتونــو د تــررسه کولــو 

لپــاره تــر ټولــو اغېــز لرونکــې الرې دي. د هېــواد پــه ډېــره لــريې پرتــه 

ســيمه کــې، دا فعالیــت ډېــري بنســټيز دی، پــه دې اســاس، دا يواځــې 

د ښــځو ســيمه ايــزې شــبکې پــه وســيله اغېزنــاک و چــې د دې پــروژې 

لپــاره يــط د معلوماتــو راټولــول ممکــن کــړل. 

يــو شــمېر عــادي موضوعــات د مرکــه کيدونکــو لخــوا څرګنــد شــول چــې 

ډېــر څرګنــد يــې پــه دې څېړنــه کــې وړانــدې شــوې دي. د يادونــې وړ 

ده چــې دې څېړنــې تــه بايــد هــر ډول موضــوع لپــاره د اړونــد توکــې پــه 

ــررسه  ــال ت ــو پرمه ــو د راټول ــې د معلومات ــوم چ ــل يش ک ــه کت ــه ون توګ

ــو شــانوايل  ــول ي ــه ده چــې ټ ــه داســې ن شــوې دي همدارنګــه دا څېړن

او توپريونــه د مرکــه کېدونکــې نفــوس څخــه مشــخص کــړي. دا د 

ــه مســتقیمه توګــه د ښــځو  ــه او پ ــه اي څېړن ــوه منون ــو ي موجــوده حاالت

ــيله  ــورې وس ــا مش ــتند دی او د س ــی مس ــت لرونک ــوه ارزښ ــو ي د غږون

ده. يــو وروســتی خــربداری دا دی چــې هڅــه شــوې ده چــې هــر شــی 

ــتینو  ــو د رښ ــيمه مېرمن ــه د س ــه نېغ ــغ پ ــې يش، او نې ــد پات ــژاد اړون د ن

نظرياتــو اســتازی و اويس، دا ډېــره مهمــه ده چــې پــه يــاد ولــرئ چــې 

کيفــي څېړنــه ښــايي د هغــې د ډول لــه مخــې موضــوع رسه تــړاو ولــري. 

دا تحليــل او پايلــه د دې خــربو پــه ذهــن کــې ســاتلو رسه و ارزول يش. 
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د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   1۰ 

د 2۰1۷م کال دســمرب میاشــتې پــورې ، پــه افغانســتان کــې د بــې 

ځایــه شــویو وګــړو شــمیر 1.2 ملیــون تــه رســیدلی. پداســې حــال کــې 

ــري،  ــوس ل ــوس نف ــون نف ــې د 34 ملی ــاره چ ــواد لپ ــه هی ــې دا د هغ چ

ــه  ــه وي، ځکــه چــې پ ــي ن ــوی شــمیر دی، شــاید دا چــاره  ناڅاپ ــو ل ی

افغانســتان کــې  شــاوخوا  دڅلــورو لســیزو لپــاره تــل پاتــې شــخړې پــه 

حالــت کــې قــرار لــري. افغانســتان د داخــيل بــې ځایــه کېــدو لومړنــی 

تجربــه د شــوروي یرغــل پــر مهــال )19۷۰لســیزې پــه وروســتیو کــې( 

تــر رسه کــړه. دویمــه تجربــه یــې  پــه 1992م  کال کــې د افغــان 

کورنــۍ جګــړې پــه بهیــر کــې، چــې د افغانســتان د اســامي امــارت د 

تاســیس رسه پــه 1996م کــې او پــه داخــيل بــې ځایــه کېدنــې کــې پــه 

2۰۰1م کــې  د متحــده ایاالتــو د مداخلــې پــر مهــال زیاتوالــی راغــی. د 

دې څلویښــتو کلونــو راهیســې، افغانــان پــه ســرته کچــه زیامنــن شــوي 

او ځوریــديل دي ځکــه چــې د هیــواد مختلفــې ســیمې جنــګ ځپــيل او د 

ناامنــي، ســیايس بحــران، محــدوده اقتصــادي پراختیــا، او غربــت نښــې 

پــه کــې لــه ورایــه معلومیــږي. د دې دورې پــه اوږدو کــې، پورتــه ذکــر 

شــوي الملونــه د داخــيل بــې ځایــه کېدنــې او د کډوالــو لپــاره د کــډوايل 

ــتان د  ــیره، افغانس ــو برس ــي ننګون ــديل دي.  د دې مصنوع ــبب ګرځې س

غرونــو ښــویدنې، وچکالــۍ او زلزلــې پــه شــمول د غــرين توپوگــرايف پــه 

توګــه د ډیــری طبیعــی پیښــو رسه مخامــخ دی. دا فکټورونــه د ال زیاتــې 

بــې ځایــه کیدنــې ســبب شــوي.

 ګاونډی هېوادونه  1 .2

پــه تاریخــي ډول، پاکســتان او ایــران د جګــړې پــه وخــت کــې د 

د  کــې،  کلونــو  وروســتیو  پــه  کورونــه دي.  خونــدي  لپــاره  افغانانــو 

احساســاتو د بدلېــدو لــه املــه، دا دوه هېودادونــه نــور د احتیــار وړ نــدي.  

دواړه هیوادونــه د کوربــه هیــواد پــه توګــه، د لســیزو پــه اوږدو کــې پــه 

میلیونونــه افغــان کډوالــو کــې پنــا اخیســتې. د پاکســتان او افغانســتان 

تــر مینــځ د ســیايس تــاو تریخــوايل لــه املــه، پــه ســیمه کــې د افغــان 

مهاجرینــو لپــاره خطرونــه  لکــه د ځورونــې، اســتخراج، نــاوړه ګټــه 

ــړی،.  ــاک ک ــول او ال خطرن ــتنیدو اوس معم ــربي راس ــتنې، او ج اخیس

ــه  ــتان پ ــوې، دا د افغانس ــه ش ــاره کم ــرت چ ــې د مهاج ــه چ ــه څرنګ لک

ــه کــې د داخــيل بــې ځایــه شــوو وګــړو پــه شــمیر پــورې اړه لــري. دنن

په افغانستان کې بې ځایه کېدنې )نقل مکان(. 2

ــه  ــان پ ــات افغان ــه 61۰،۰۰۰ څخــه زی ــه پــای کــې، ل د 2۰1۷م کال پ

ــا راشــړل  ــه راســتانه شــوي ی ــران څخــه بیرت زور رسه د  پاکســتان او ای

شــوي دي، چــې تیــر کال دغــه شــمېره یــو میلیــون تــه رســېده. پــدې 

شــمیر کــې هغــه افغانــان شــامل دي چــې پــه پاکســتان یــا ایــران کــې 

زیږیــديل دي او افغانســتان خپــل کــور نــه حســابوي. مګــر دوی د 

ناامنــي او نــورو الملونــو لــه کبلــه بیرتــه ســتنیږي  او دا د رضر رســولو نــور 

ــار راوړي  ــواد فش ــه هی ــه هغ ــتنیدونکي پ ــه راس ــږوي. دغ ــتونه زی جوړښ

چــې دمخــه یــې د داخــيل بــې ځایــه شــوو کورنیــو د لــوړې کچــې رسه 

ــيل  ــل اص ــه خپ ــی بیرت ــي کول ــتنيدونکي ن ــری راس ــه. ډی ــارزه کول مب

ځــای تــه ولیــږدول يش - ډیــری یــې د شــخړو لــه کبلــه، او ډیــری یــې 

ــای  ــا یوځ ــا بی ــولې ی ــو او د س ــايس خدمات ــتوالی، اس ــاوو د نش د زیربن

ــو لــه کبلــه د د داخــيل بــې ځایــه کېــدو لــه حالــت رسه  کېــدو لــه ننګون

مخامــخ يش. د داخــيل بــې ځایــھ شــوو وګــړو اوســنۍ ارقامــو رسه بــې 

ځایــه شــوي راســتنېدونکي ارقــام نــدي جمــع شــوي  او دا پــه سیســتم 

کــې نــدي جمــع شــوي او ځکــه یــې مجموعــي پایلــه لــه ناســمو پایلــو 

ــخ ده.  رسه م

کندز او تخار  2 .2

ــې د  ــو راهیس ــه وتل ــو ل ــو ځواکون ــې د بهرنی ــای ک ــه پ د 2۰1۴م کال پ

ــام  ــې د پ ــدو ک ــه کی ــي ناامن ــه زیاتیدونک ــې پ ــامل ک ــه ش ــتان پ افغانس

ــو کــې د  ــه تیــرو څــو کلون ــدز شــاميل والیــت پ ــون راغلــی. د کن وړ بدل

ــو  ــځ د ســختو نښــتو او جنګون ــو ترمین ــي ځواکون ــان امنیت ــو او افغ طالبان

ســیمه ده. د کنــدز مرکــز، دوه ځلــې د طالبانــو الس کــې ولوېــد: لومــړی 

ــه 2۰16م کــې.  ــاره او دوهــم ځــال پ ــډ مهــال لپ ــه 2۰15م کــې د لن پ

د 2۰15زېږديــز کال جنــوري میاشــت راهیســې 35۰،۰۰۰څخــه زیاتــې 

ــې  ــار ک ــدز ښ ــې د کن ــه چ ــتوګنځایونو څخ ــو اس ــۍ د خپل ــان کورن افغ

ــه  ــږه زیات ــدز او ل ــې کن ــه برخــه ی ــه شــوې چــې زیات ــې ځای اوســېدلې ب

برخــه یــې ګاونــډي والیــت تخــار تــه کــډه شــوې. د دې شــمیرو څخــه 

٪21 ســلنه څخــه زیاتــې بالغــې ښــځې دي. کنــدز او تخــار د افغانســتان 

د 15 والیتونــه لــه جملــې څخــه د داخــيل بیځایــه شــوو خلکــو او 

ــږي. ــل کی ــوب ګڼ ــه ت ــوړ شــمیر کورب راســتنيدونکو ل



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   11 

کونډې مېرمنې چې د کندز په شخړه کې يې خپل مېړونه له السه ورکړې دي او اوس په تخار واليت کې له خپلو کورونو بېځایه دي

ــه  ــورې، 61۰۰۰۰ تن ــای پ ــر پ د 2۰1۷ م کال ت

ــه  ــران څخ ــتان او اي ــه پاکس ــه زوره ل ــان پ افغان

ــور  ــون ن ــګ 1 ملي شــړل شــوې دي. د دې ترڅن

افغانــان هــم تېــر کال افغانســتان تــه بېرتــه 

ســتانه شــوي دي. 



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   12 

د داخيل بې ځایه شــویو ميل پالیيس پيل کول  1 .3

ــربوری  ــه ف ــيس د2۰1۴م  کال پ ــيل پالی ــویو م ــه ش ــې ځای ــيل ب د داخ

 WRN کــې د افغانســتان حکومــت لخــوا پیــل شــوه. افغانســتان د 

یوازینــی هیــواد دی چــې اوس مهــال د داخــيل بــې ځایــه شــویو اړتیــاوو 

ــري.  ــوين چــوکاټ ل ــا قان ــيس ی ــاره ځانګــرې پالی ــو لپ ــه د ځــواب ویل ت

ــویو  ــه ش ــې ځای ــيل ب ــې د داخ ــند دی، چ ــپړ س ــو بش ــيس ی ــه پالی دغ

ــو  ــل کول ــه د ح ــاوو ت ــځو اړتی ــې رسه د ښ ــړې ژب ــه د ځانګ ــړو حقون وګ

اصــول بیانــوي. دغــه پالیــيس حتــی  یــو ګام مخکــې ځــې او د میرمنــو 

د ژونــد پــه اړه تصمیــم نیولــو د ښــځې ونــډې او تصامیــم روښــانه کــوي. 

ــورو  ــر دې، د بېــا بېلودولتــي او نادولتــي ادارو، موسســو او ن رسبــريه پ

ــت  ــۍ جوړښ ــوي. د دې پالیس ــوليتونه بيان ــو ادارو رول او مس برشپالونک

یــوه مهمــه مرحلــه وه، او شــتون یــې د بریالیتــوب پــه توګــه د ســتاینې 

وړ ده. پــه هرصــورت، د دې پالیســې د پیــل راهیســې څلــور کلونــه 

تیریــږي، او حکومــت د دې پالیســۍ د بریــايل پــيل کولــو لپــاره ال هــم 

ــه کــړي. ــه پورت ــن ګامون ــد مهــم او اړی بای

د پالیســۍ د تطبیــق لپــاره ترټولــو لــوی خنــډ د ميل یــووايل حکومت لــه لوري 

د یــو قــوي تعهــد نشــتون دي چــې د دې پالیــيس غوښــتنو تــه وده ورکــړي او 

پــر مــخ یــې بوځــي. پــه پایلــه کــې، د مــيل، والیتــي او ســیمه ایــزې کچــې 

ــل رسه قطــع کــړي. د دې  ــو ب ــو او احتســاب ب ــدارۍ کــې د اولیتون حکومت

منحــل شــوي اصــيل مثــال پــه ســیمه ایــزې کچــې کــې د  پالیســۍ پــه اړه د 

پوهــاوی نشــتوالی دی. د رسپنــاه د ژونــد یــوه چارواکــي وویــل:

ســازمان  هــر  بایــد  وزارت  چــارو  راســتنېدونکو  او  کډوالــو    »د 

ــد د دې  ــې دوی بای ــي چ ــه  وواي ــړي او ورت ــي ورک ــه پالی ــه دغ ت

پالیســۍ طرزالعمــل تعقیــب کــړي. دوی تراوســه دا کار نــه دی 

کــړی. د بیلګــې پــه توګــه، کلــه چــې یــو داخــي بــې ځایــه شــوی 

ــه  ــې هغ ــړو چ ــړه وک ــې پرېک ــه مخ ــان ل ــو پ ــد د ی ــوږ بای ــي، م راځ

چیرتــه ځــای پــه ځــای کــړو. هــر ســازمان بایــد خپلــه ارزونــه وکــړي 

ــه شــوو خلکــو رسه څــه  ــې ځای او پرېکــړه وکــړي چــې د داخــي ب

وکــړي. هــره اداره د داخــي بــې ځایــه شــویو خلکــو رسه د مرســتې 

ــري.« ــه ل ــل طرزالعملون ــل خپ ــاره خپ لپ

دا ښــه خــربه نــده چــې معلومــه کــړي چــې، د دې پالیــيس بریالیتــوب لپاره، 

بایــد پــه اغیزمنــه توګــه پــه ټولــو ســطحو کــې د زیدخلــو رسه پــه اغیزمنــه 

توګــه خــربی اتــری ويش. د دې چــارې ناکامــي د حیرانتیــا خــربه نــده، پــه 

هرصــورت، لکــه څنګــه چــې دا د افغانســتان نســبتا ضعیفــې اداري وړتیــاو 

د افغانستان داخيل بې ځایه شویو پالیسۍ. 3

نښــه ده – بلکــه د پرمختــګ حــال کــې د هېــواد عمومــي نښــه ده.

ــتوالی د دې  ــل نش ــد طرزالعم ــو متح ــاره د ی ــو لپ ــيل کول ــۍ د پ د پالیس

المــل شــوی، چــې داســې یــو چاپېریــال رامنځتــه کــړي چــې د داخــيل 

بــې ځایــه شــویو مســلو پــه اړه د ادارو  فعالیــت د رښــتینې  پالیــيس پــه 

پرتلــه نــور د شــخصیتونو لخــوا پرمــخ الړ يش. پــه بــل عبارت، کــه چیرې 

یــو ځانګــړی دولتــي چارواکــي د داخــيل بــې ځایــه شــویو پالیــيس کــې 

او یــا د داخــيل بــې ځایــه شــویو موضــوع کــې پــه عمومــي ډول لیوالتیــا 

ــورې  ــت پ ــه ریاس ــدا د دوی پ ــا اجن ــوع ی ــه موض ــه دغ ــري، دوی ب ول

اړونــد بــويل. خــربه خــو تــر یــوه حــده رښــتیا هــم ده، ځکــه لــه یــوې خــوا 

ــه بلــې خــوا د داخــيل بــې ځایــه شــویو  ــه شــتون او ل ــا ن د ډیــرې لوالتی

اجنــډا پــه اغیزناکــه توګــه پــه ســیمه ایــزه کچــو کــې خپریــږي. ایلیــس 

ــه افغانســتان کــې د ACTED موسســې بیــړين همغــږۍ چــې  کینیډي،پ

یــو نړیــوال غیــر دولتــي ســازمان ده، پــه النــدې ډول وایــي: 

»]د هغــې ډیــره برخــه[ د شــخيص اړیکــو پــورې اړونــد ده. دویمــه 

ــې    ــري. ځین ــز ل ــه اغی ــو څ ــږي، ی ــه وړل کی ــه مینځ ــې ل ــه چ برخ

وختونــه دغــه کار مثبــت تآثیــرات لــري، ځکــه مــوږ ممکــن داســې 

یــو کــس ترالســه کــړو چــې پــه دې برخــه کــې ډیــر لیوالــه وي، او 

ځینــې وختونــه ښــایي هېــڅ ډول هڅونــې شــتون و نلــري. دا یــوه 

ــه شــخصیت  ــه  ده او حقیقــت دا دی چــې دا پ ــره مبهمــه ارزون ډې

ډېــره تکیــه کــوي - او بایــد داســې نــه وي، ځکــه چــې هلتــه 

ســراتیژی شــتون لــري او لــه کابــل څخــه یــو سیســتم شــتون لــري، 

مګــر دا پــه دې مســله کــې یــوه تصــاديف پېښــه ده  او د خلکــو پــه 

ــه دي.” ــو ډول خڼډون ــې ی الره ک

د داخــيل بــې ځایــھ شــویو وګــړو عمومــي ریاســت رئیــس او د کډوالــو او 

راســتنیدونکو چــارو وزارت بیــړين حالــت عمومــي رئیــس مهرخــدا صابــر 

هــم  ورتــه ډول احســاس څرګنــدوي او وایــي: 

»اجــازه راکــړئ چــې تاســو تــه د دې پالیــي د پــي کولــو د 

ــار  ــه د ننگره ــي ت ــې پالی ــړم: دغ ــال درک ــو مث ــه اړه ی ــتونزې پ س

ــې  ــر ژر ی ــر ډې ــو ، مګ ــريف ش ــیرزي مع ــا ش ــی، ګل آغ ــۍ وال پخوان

تــرک کــړه. د شــپږو میاشــتو لپــاره نــوی وايل ]شــمس الحــق 

رساج[ وټــاکل شــو، او مــوږ هغــه تــه دا پالیــي رشحــه کــړه، مګــر 

ــوږ  ــی. م ــای راغ ــې پرځ ــوک ی ــل څ ــو او ب ــل ش ــر ژر تبدی ــه ډې هغ

نــوي وايل تــه الړو او پالیســې مــو ورتــه ترشېــح کــړه، مګــر هغــه هــم 

ــئ. « ــوک راغ ــل څ ــې ب ــای ی ــر ځ ــو او پ ــل ش تبدی
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د پاليســۍ د تطبيــق اړونــد د یــوې واحــدې تــګارې د نــه 

شــتون لــه املــه داســې يــو چاپرييــال رامنځتــه شــوی دی 

چېــري چــې د داخــيل بېځايــه شــوو اړونــد فعاليــت کوونکــو 

ادارو فعاليتونــه د تــګارې پــر ځــای پــه اشــخاصو بانــدې 

ډېــر ټينــګار کــوي. 

کونډې مېرمنې چې د کندز په شخړه کې يې خپل مېړونه له السه ورکړې دي او اوس په تخار واليت کې له خپلو کورونو بېځایه دي
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د بهارک کمپ ليري پرتې سيمې
دوامــداره بدلــون او ادلــو ن د پالیســۍ د بریــايل تطبیــق لپــاره لــوی خنــډ 

دی. ښــایي پرســونل تــل د بدلــون او تغیــر پــه حــال کــې وي - ممکــن 

ــرول  ــر د کنټ ــه ويش- مګ ــۍ مت ــې ثبات ــی د ب ــې حت ــتان ک ــه افغانس پ

سیســټم د مبــارزې لپــاره کايف قــدرت تــه اړتیــا لــري ترڅــو کافــی قــوي 

ــي ادارو  ــو دولت ــې ســتونزې المــل کیږي،چــې د بېابېل ــا د بل وي. دا بی

ــې  ــاب ورکون ــې د حس ــوع ک ــه موض ــویو پ ــه ش ــې ځای ــيل ب ــوا د داخ لخ

ــه  ــې ځای ــاره د ب ــو لپ ــو او اداره کول ــيل کول ــۍ پ ــتوالی دی. د پالیس نش

شــویو او بیرتــه راســتنېدونکو اجرائیــوي کمېټــه )DIREC ( رامینځتــه 

ــام وړ پایلــې ال تــر اوســه نــدي لیــدل شــوي. شــوه، مګــر د پ

پداســې حــال کــې چــې د مرکــې څخــه داســې څرګنــده شــوه، چــې د دې 

پالیــيس د بریالیتــوب لپــاره یــوه اراده شــتون لــري، دا د بنســټونو پرځــای 

ــه دې  ــه پ ــې قضی ــورې چ ــه پ ــر هغ ــتی ده. ت ــې نغښ ــخصیتونو ک ــه ش پ

ډول وي، د غــوره قضيــې ســناريو بــه د ګــډې پايلــې پــر بنســټ وي، او د 

پایلــې پــه توګــه بــه د داخــيل بیځایــه شــوي کســان بــه پــه ناڅاپــي ډول 

د ټوټــه شــوي سیســتم لــه الرې لــه منځــه یــويس.

بیــړين بــې ځایــه شــوي خلــک د خونــدي شــویو یــا   2 .3

ژغــورل شــویو بــې ځایــه شــویو خلکــو پــه وړانــدې 

ــوي  ــه ش ــې ځای ــيل ب ــيس، داخ ــو پالی ــویو خلک ــھ ش ــې ځای ــيل ب د داخ

ــوي:   ــدې ډول تعریف ــه الن ــړي پ وګ

ــو  ــه دخپل ــه امل ــت ل ــا مجبوری ــې د زور ی ــې چ ــا ډل ــان ی ــه کس »هغ

اســتوګنځایو خوشــې کولــو لپــاره مجبــور شــوي دي یــا د خپلــو 

کورونــو او یــا د اســتوګنې ځــای پریــږدي پــه ځانګــړي توګــه د وســله 

والــو شــخړو د اغیــزو څخــه د مخنیــوي، د عمومــي تاوتریخــوايل 

ــې، او  ــورت ک ــه ص ــې پ ــه د رسغړون ــو څخ ــاين حقوق ــت، د انس حال

ــویو  ــو ش ــو پیژندل ــه د نړیوال ــه امل ــو ل ــي پېښ ــا طبع ــاين ی ــا د انس ی

دولتــي پولــو څخــه اوښــتي نــه وي، د داخــي بېځایــه شــويو پــه نــوم 

ــږي.« یادی

پداســې حــال کــې چــې دا د کاغــذ پــر مــخ بانــدې یــو کاري تعریــف دی، 

ــر مــخ یــې  تطبیــق د پیچلیتــوب رسه مــخ دی.  ــړۍ پ مګــر د ریښــتینې ن

ــه اړه ده،  ــتنې پ ــاله د دې دورې د پوښ ــتونزمنه مس ــه س ــړې توګ ــه ځانګ پ

د بېلګــې پــه ډول کلــه چــې یــو داخــيل بــې ځایــه شــوي نــور داخــيل بــې 

ځایــه شــوي نــه ګڼــل کیــږي. د افغانســتان د داخــيل بــې ځایــھ شــویو ميل 
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پالیــيس د داخــيل بــې ځایــه شــویو مــودې د موضــوع پــه اړه وایــي چــې یــو 

داخــيل بــې ځایــھ شــوی شــخص بایــد د بــې ځایــه کېــدو د المــل او مــودې 

پرتــه بایــد د داخــيل بــې ځایــه شــوي کــس پــه توګــه وپیژنــدل يش. 

ــاره کــوم ځانګــړی  ــه شــویو لپ ــې ځای ــه هرصــورت، دا چــې د داخــيل ب پ

ــد  ــې بای ــه مخــې ی ــاکل شــوي چــې ل ــدی ټ ــا چــوکاټ ن او متحــد حــد ی

تــر کــوم وختــه داخــيل بــې ځایــه شــوی کــس نــور بــې ځایــه شــوی  ونــه 

ــده ادارو  ــو او اړون ــو زیربط ــاره ټول ــو لپ ــدې موخ ــو د هم ــيځکه ن ــل ش ګڼ

)دولتــي چارواکــي، غیــر دولتــي موسســې، نړیوالــې غیردولتــي مؤسســې 

او ځایــی فعالیــن( خپــل بیابیــل تفســیرونه او وختونــه ټــاکيل.  دا واقعــا د 

هغــو ســازمانونو قضیــه وه چــې د دې څیړنــې لپــاره وررسه مرکــه شــوې وه، 

او پــه دغــو مختلفــو فعالیتونــو کــې یــې توپیــر روښــانه دی. دا چــاره نــه 

یــوازې چــې د همغــږي کار ســتونزمن کــوي، بلکــه احصایــوي توپیرونــه 

ــدې  ــو بان ــې او پروګــرام کول ــه کــوي چــې د پالیــيس جوړون هــم رامینځت

ــو  ــه هغ ــز پ ــر او اغیې ــات اث ــو زی ــر ټول ــاره ت ــی.  دا چ ــز پریباس ــرت اغی س

داخــيل بــې خایــه شــویو پرېبــايس چــې د مرســتو پــه مقــدار کــې کموالــی 

رامنځتــه يش او یــا لــه وختــه مخکــې پــه بشــپړ ډول مرســتې قطــع يش. 

دا یــوه ویجاړونکــې او ځــان وژونکــي پایلــه ده، ځکــه چــې دا چــاره د بــې 

ځایــه کېدنــې پروســه د زیاتــې مــودې لپــاره اوږدوي. 

موده او زغم  3 .3

ــه  ــو او اوږدمهال ــله د بیړنی ــودې مس ــویو د م ــه ش ــې ځای ــيل ب د د داخ

داخــيل بــې ځایــه شــویو کســانو مســئلې تــر مینــځ یــو دوه حالتــه حالــت 

رامنځتــه کــړی. لکــه څرنګــه چــې د داخــيل بېځایــه شــویو د مــودې پــه 

اړه بېابېلــې ادارې خپلــې انګېرنــې لــري، دا داســې یــو ترديــد رامنځتــه 

کــوي چــې هغــو داخــيل بــې ځایــه شــویو وګــړو تــه چــې د زیاتــې مــودې 

ــوي. د دې  ــان رس ــوي، زی ــې ش ــت پات ــي حال ــکون او آرام ــاره د س لپ

ــه  ــې او کورب ــتونکې ډل ــډه اخیس ــټ، ون ــر بنس ــو پ ــاره د مرک ــې لپ څېړن

ــو  ــانو رسه د بیړنی ــویو کس ــه ش ــې ځای ــيل ب ــودې داخ ــې د اوږدې م ټولن

داخــيل بــې ځایــه شــویو وګــړو مقایســه پــه پــام کــې نیولــو رسه متفــاوت 

ــه  ــویو پ ــه ش ــې ځای ــيل ب ــو داخ ــه، د نوی ــي توګ ــه عموم ــود. پ ــر درل نظ

اړه د بحــث پــه وخــت کــې د درنــاوی لــوړه کچــه لــوړه وه. د مثــال پــه 

توګــه، پــه تالقانــو کــې د کوربــه ټولنــې یــوه ښــځې، د نــوي بــې ځایــه 

شــویو خلکــو پــه اړه چــې د کنــدز دویــم ځــل )2۰16م کال کــې(  څخــه 

یــوه نــوې کورنــۍ د دوی ســیمې تــه راکوچېدلــې وه، د دوی پــه اړه یــې 

د همــدردۍ او دلســوزي څخــه ډکــې خــربې وکــړې:

»د پنځوســو پــه تعــداد خلــک زمــوږ کوچنــی ســیمې تــه راغلــل، مګــر 

ــې  ــې خپل ــوی رسه ی ــر ده را ديش او هغ ــې خی ــل چ ــد وی ــا خاون زم

مرســتې تــه دوام ورکــړ. کوچنیــو هلکانــو بــه ژړل او ویــل بــه یــې )عمــه 

مــوږ تــږي یــو، یــو چایجــوش چــای خــو راکــړئ( او مــا بــه ورتــه ویــل 

)ســمه ده، راشــئ( او مــا بــه چــای ورکــړ. د ټولــو جامــو پــه ورکولــو رسه 

ــه ویــل خیــر  مــې پــه اخــر کــې بیخــي کايل پاتــې نــه شــول او مــا ب

ده هغــوی ورتــه رضورت لــري. هغــوی کمپلــو تــه اړتیــا درلــوده او مــوږ 

ورکــړې. هــر څــه مــو چــې درلــودل، خاونــد مــې ویــل ور یــې کــړئ. 

اللــه تعالــی دا ورځ پــه دوی راوســتلې، بایــد مونــږ وررسه مرســته وکړو.« 

پــه یــو بــل کمــپ کــې چــې د بهــارک پــه نامــه یادیــږي او د تالقانــو د 

ــه چــې  ــروت دی، کل ــه پ ــزه شــامل خوات ــږدې 2۰ کیلومت ښــار څخــه ن

ــه  ــو الس ت ــاره د طالبان ــل لپ ــړي ځ ــدز د لوم ــې کن ــه 2۰15م ک ــدز پ کن

ــه کیــږي چــې داخــيل بــې ځایــه شــوي خلــک پــه کــې  ولوېــد،دوه کال

پــه پریشــاين کــې ژونــد کــوي. دا کمــپ پــه ویجــاړه او خاورینــه ســیمه 

کــې چــې یــو اړخ تــه یــې غــر پــروت دی، موقیعــت لــري. پــه دې کمــپ 

کــې د ملګــرو ملتونــو د کډوالــو عــايل کمیشــرنۍ لــه لــوري ورکــړل شــوو 

ــوې ښــځې د  ــږي.  ی ــدل کی ــه لی ــڅ هــم ن ــور هې خېمــو څخــه عــاوه ن

کمــپ وضیعــت او حالــت داســې بیــان کــړ: 

ــی  ــه الرسس ــو ت ــڅ ډول اوب ــوږ هې ــته او م ــه نش ــاک اوب ــه د څښ »دلت

ــه لــرو. « ن

»مــوږ اوس پــه داســې یــو حالــت کــې ژونــد کــوو، چــې د ســوال کولــو 

څخــه پرتــه بلــه هېــڅ الره نــه لــرو. مــوږ دکانونــو تــه د د خوراکــې لپــاره 

د ســوال کولــو لپــاره ځــو، تــر څــو ماشــومان مــو لــه لــوږې مړه نــي .«

وضعیــت دلتــه بیخــي بــې خونــده وو. تــر ټولــو ســرته اندېښــنه د څښــاک 

اوبــو او خــوړو تــه د الرسيس نشــتوالی دی. پــه حقیقــت کــې، ددې کمــپ 

ــځې  ــې ښ ــې هغ ــانته وې چ ــو ش ــانو رسه ی ــو کس ــاوې د هغ ــو اړتی د خلک

یــې پــه همــدردۍ او زړه ښــواندی پورتــه بیــان وکــړ. نــو لــه همــدې املــه 

پوښــتنه کیــږي چــې ولــې د دوړاو کمپونــو د خلکــو چــال چلنــد بایــد توپیــر 

ــرڅ کــې  ــه ت ــو رسه د مرکــې د پروســې پ ــو ښــکیلو اړخون ــري. دا بېابېل ول

چــې د حکومتــي چارواکــو او کوربــه ټولنــې اوســیدونکو پــه کــې شــامل وو، 

ــه اړه  ــه شــویو خلکــو پ ــده شــوه چــې د اوږدې مــودې داخــيل بېځای څرګن

منفــي مفکــوره شــتون لــري. د بهــارک کمــپ د نــورو پخوانیــو بېځایه شــویو 

اوســېدونکو څخــه توپیــر دا دی چــې داخــيل بــې ځایــه شــوي خلک پــه دوه 

کلونــو کــې پــه یــو هېــر شــوي حالــت کــې ژونــد کــوي، پــه داســې حــال کې 

چــې نــور غیــر رســمي اســتوګن تیــت او پــرک شــوي دي او ډیــری پخــواين 

اوســیدونکي بیرتــه خپلــو ســیمو او کورونــو تــه ســتانه شــوي .

د بهــارک ســیمه ایــزو بــې ځایــه شــویو خلکــو پــه اړه د ســیمه ایــزو خلکــو او 

اړونــده ګډونوالــو مفکــوره دا وه چــې د دوی اوږدمهالــه اوســېدنه  د دوی تنبيل 

او د مرســتندویه ادارو څخــه د ګټــې اخیســتنې لپــاره د فرصــت او د آرامــۍ یــو 

څــو اړخیــزه پایلــه وه. د کوربــه ټولنــې یــو ځــواب ورکوونکــي داســې وویــل:

 »هغــه کســان چــې پــه دې کمــپ کــې اوســیږي ټــول یــې کورونــه 

لــري. او کلــه چــې د مرســتندویه مؤسســې څخــه یــو څــوک مرســتې 

کولــو لپــاره کمــپ تــه راځــي، نــو دوی بــو بــل ډېــر ژر خــروي او پــه 

بیــړه ځــان کمــپ تــه رســوي او دوی داســې ځــان ښــیي چــې دوی 

د مرســتې اخســتلو لپــاره ډېــر بــې وزيل و بــې وســه دي.«

داخــيل بــې ځایــه شــوي خلــک د دې منفــي مفکــورې څخــه ډېــر ښــه 

خــرب دي. د بهــارک کمــپ یــوې اوســېدونکې میرمنــې وویــل چــې خلکــو 

پــه دې تــور لګولــی چــې هغــې »کــور« جــوړ کــړی دی، نــو ځکــه ]بایــد[ 

پــه خیمــه کــې د اوســېدو پــر ځــای بایــد کورتــه الړه يش. داخــيل بــې 
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د خاص کپه ټولنيزو بحثونو کې شاملې نجونې

ځایــه شــویو کســانو دا هــم وویــل چــې دوی تــه ویــل کیــږي چــې »بایــد 

اوچــت يش او بیرتــه خپلــو کورونــو او  ]ځمکــې[ تــه الړ يش«.

د خونــدي بــې ځایــه کیــدو پــه وړانــدې دا تــاوان لږترلــږه هغــه حقیقــت 

تــه راجــع کیــږي، چــې داخــيل بــې ځایــه شــوي خلــک پــه کوربــه ټولنــې 

ــې  ــواد ک ــه هی ــه هغ ــږي. پ ــل کی ــه ګڼ ــه توګ ــار پ ــوج او ب ــو ب ــې د ی ک

چــې لږترلــږه 11.1 میلیــون د خــوړو لــه اړتیــاوو رسه مــخ وي ، بهرنــۍ 

ــه  ــې بحــران پ ــل پات ــکارۍ د ت ــرې کمــې شــوي وي، او بی مرســتې ډی

ــې  ــده چ ــربه ن ــا خ ــې وي، دا د حیرانتی ــال ک ــه ح ــې د ودې پ ــت ک حال

ســیمه ایــز نفــوس یــې د شــک پــه حالــت کــې ســاتل شــوي او د رسچینــو 

د تخصیــص پــه اړه اندیښــنه لــري. ډیــری کوربــه وګــړي پــه اقتصــادي 

توګــه زیامننونکــي دي، او هلتــه چــې داخــيل بــې ځایــه شــوي خلــک د 

مرســتو الســته راوړلــو لپــاره ځــي، یــو طبیعــي تــاوان رامینــځ تــه کــوي.

ــه  ــتونزې پ ــې س ــه دا ټول ــک، البت ــوي خل ــه ش ــې ځای ــورت، ب ــه هرص پ

ــه  ــه شــوي وګــړي پ ــې ځای ــه کــوي. داخــيل ب خــورا ســرته کچــه تجرب

یــو ځانګــړي بــې وزيل دوران کــې ســاتل کیــږي چــې کیــدای يش د څــو 

ځــيل بــې ځایــه تــوب پــه وســیله لــه منځــه الړه يش. د ټولنــې پــه ټولــو 

پنځــو خــربو اتــرو کــې، نــږدې ټولــې ښــځې لږترلــږه دوه ځلــه بــې ځایــه 

شــوي، او ډیــری یــې د دریــو یــا ډیــرو بــې ځایــه تــوب راپــور ورکــړ. ۴۷ 

کلنــې يب يب ګل، چــې پــه کابــل کــې د حســین خېلــو کيل غیــر رســمي 

اوســېدونکې ده داســې څرګنــده کــړه، چــې هغــه د لوګــر څخــه ده او د 

لوګــر او کابــل تــر منــځ درې ځلــه  بــې ځایــه شــوی دی.

د اوږدمهالــه داخــيل بــې ځایــه شــوو وګــړو د اړتیــاوو ارزونــه –چــې د 

Afghanistan by REACH  لخــوا تــررسه شــوې، پــر بنســټ، هغــه کورنــۍ 

ــت  ــه د خوراکــي توکــو د قل ــر وختون ــه شــوي، ډی ــې ځای ــې ب چــې څــو ځل

رسه مــخ شــوي دي. د دې مهمــې موضــوع ترڅنــګ، ډیــری هغــه کورنــۍ 

چــې ډیــر ځلــه بــې ځایــه شــوي، د نــورو ســتونزو تــر څنــګ، د بــې ځایــه 

کېــدو د لــوړ قیمــت او نــرخ رسه رسه د ښــوونځي عمــر لرونکــو ماشــومانو پــه 

ښــوونځي کــم رنګــه ګــډون هــم شــامل دي. څیړنــې دا هــم موندلــې چــې 

د کورنــۍ رسپرســتې ښــځې د زیــات زیــان منونکــي وړونکــي دي، دا ځکــه 

چــې د دوی اقتصــادي حالــت خــراب دی. د منونــې پــه ډولــه یــوازې 13٪ 

ســلنه کورنیــو د منلــو وړ کچــې د خــوړو رسچینــو تــه الرسســی درلــود.

پــه مجمــوع کــې، دا څرګنــده ده چــې اوږدمهالــه داخــيل بــې ځایــه شــوي 

ــۍ چــې د  ــه کورن ــه ځانګــړې توګــه هغ ــوړ خطــر کــې دي، پ ــه ل ــک پ خل

کــور رسپرســتي یــې د ښــځو پــه غــاړه ده. دا ډلــه کورنــۍ د تلپاتــې حالتونــو 
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د بحــران پــه حالــت کــې زیــان منونکــې دي چــې د ضعیــف اقتصــاد او د 

کار مارکیــټ اضــايف فشــارونو پــه پــام کــې نیولــو رسه، پــه ځانګــړي ډول په 

افغانســتان کــې لــه مینځــه وړل یــې ســتونزمن دي. د اوږدمهالــه داخــيل 

بېځایــھ شــوو وګــړو پــه اړه منفــي انګیرنــې او د مرســتې لپــاره د دوی د وړتیــا 

ــورې اندیښــنې  ــو نشــتوالۍ ن ــاره د واضحــو او دوامــداره معیارون ــو لپ د ټاکل

دي، ځکــھ چــې دا عوامــل د داخــيل بــې ځایــھ شــوي وګــړو لپــاره د مرســتو 

د پروګرامونــو د کمولــو اغیــز لــري، چــې پــھ ھمــدې مــودې کــې یــې زیــان 

منونکــي دي. پــه پایلــه کــې، اوږدمهالــه داخــيل بــې ځایــه شــوي خلــک 

اکــرا پــه خپلــو ســیمو کــې د بیامیشــتدنې پــر مهــال لــه ســتونزو رسه الس 

او ګریــوان وي، تــر څــو پــه ټولنــه کــې خپــل ځــان بیرتــه اصــيل حالــت تــه 

ــې يش  ــه  پات ــه توګ ــه شــویو خلکــو پ ــې ځای ــداره ډول ب ــه دوام راويل او پ

ځکــه چــې اوس مهــال هیــڅ ډول اوږد مهالــه حــل شــتون نلــري.
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د دې څیړنــې پــه جریــان کــې، د پــام وړ یــوه لویــه ســتونزه د اوږدمهالــه 

ــل الرو  ــداره ح ــت د دوام ــاره د پایښ ــانو لپ ــویو کس ــه ش ــې ځای ــيل ب داخ

ــتون  ــه ش ــي انګیرن ــې عموم ــتوالی. داس ــرې نش ــل ال ــتوالی دی.  ح نش

لــري، چــې هغــه اوږد مهالــه بــې ځایــه شــوي وکــړي چــې د څــو کلونــو 

لپــاره بــې ځایــه شــوي پاتــې شــوي، د نــوي بــې ځایــه شــویو خلکــو پــه 

نســبت غــوره ژونــد لــري، دا ځکــه چــې دوی مرســتې تــه الرسســی لــري او 

لــه همــدې املــه پــه چټکــی رسه پــه نویــو ټولنــو کــې ژونــد پــه اســانی رسه 

بیــا رغولــی يش. پــه واقعیــت کــې، اوږدمهالــه داخــيل بــې ځایــه شــوي 

خلــک اکــرا د نویــو بــې ځایــه شــویو خلکــو پــه څېــر د خــوړو د قلــت رسه 

ــه او اســتوګنځایونه  ــاکايف کورون ــه مســاوي ډول ن ــږي او دواړه پ مــخ کی

لــري. پــه مکــرر ډول څېړنــې دا خــربه رښــتیا ثابتــه کــړې. 

د دې موضــوع یــوه برخــه پــه هغــه واقعیــت څرخــي، چــې داخــيل بــې 

ځایــه شــوي خلــک پــه خونــدي حالتونــو کــې د برشپالونکــو ادارو لخــوا 

د اوږدمهالــه پرمختیایــي مســلې پــه توګــه ورتــه کتــل کیــږي، چــې پــه 

ــاره،  ــه کــوي. دا د دې لپ ــاره څارن ــه اســودګي لپ ــډ مهال ــې د لن ځــای ی

ــه وي  ــات ن ــه اړه  معلوم ــه ذ دوی پ ــويخلک، ک ــه ش ــوي بېځای ــې ن چ

راټــول شــوي، د بــې ځایــه شــویو لومړیــو شــپږو میاشــتو پــه اوږدو کــې 

ــوي  ــه ش ــې ځای ــيل ب ــه داخ ــږي. همدغ ــل کی ــتحق ګڼ ــتې مس د مرس

وګــړي د بــرشی ادارو څخــه اضــايف مرســتې هــم ترالســه کولــی يش، 

ــه پــه مختلفــو ســازمانونو کــې توپیــر لــري چــې  مګــر د کیفیــت معیارون

د بــرشی ګــروپ د ماموریــت مشــخصاتو پــورې تــړاو لــري. پــه عمــيل 

ــته  ــې مرس ــوي، چ ــه ک ــت رامنځت ــې وضعی ــوه داس ــې، دا ی ــو ک رشایط

ــر د  ــانه ده، مګ ــبتا اس ــاره نس ــیدلو لپ ــه د رس ــې ت ــه کیدن ــې ځای ــې ب ی

اوږدمهالــه حــل الرې پیــدا کــول خــورا ســتونزمن دي. پــه ځینــو مــواردو 

کــې، داخــيل بــې ځایــه شــوي کســان د دوی د لومــړين بیړنیــو مرســتو 

ــدای يش،  ــږدول کی ــه لی ــی ادارې ت ــه کــې د پراختیای ــه پایل پروګــرام پ

ــده. مګــر دا چــاره هــم یقینــي ن

دا پــه ښــکاره ډول د پالیســۍ خــا دی، چــې ډېــر بــې ځایــه شــوۍ وګــړي 

د اوږدې مــودې لپــاره د ویجاړونکــې مــودې لپــاره بــې ځایــه کیــږي. په دې 

قضیــه کــې ډیــری هغــه ښــځې ښــکېل دي چــې د دې څېړنــې لپــاره وررسه 

مرکــې شــوي، او ویــې ویــل چــې دوی هېــڅ ډول مرســتې د حکومــت یــا 

نادولتــي مؤسســو څخــه نــدي تــر الســه کــړي. یــوې میرمنــې داســې وویل: 

»پــه لومړیــو کــې د کډوالــو او راســتنیدونکو چــارو وزارت مــوږ رسه 

مرســتې وکــړې، مګــر اوس دوی مرســتې نــه کــوي. دغــه دی د ۳ څخــه 

تــر ۶ میاشــتو پــورې کیــږي چــې هېــڅ مرســته یــې نــده کــړې. دوی 

]چارواکــو[ وایــي چــې تاســو داخــي بــې ځایــه شــوي وګــړي IDP  نــه 

ــه  ــو ن ــې تاس ــړو. چ ــته وک ــو رسه مرس ــوالی تاس ــو ک ــوږ نش ــت او م یاس

یاســت، مــوږ نشــو کولــی ستاســو رسه مرســته وکــړو. تاســو بایــد دا ځای 

تــرک کــړئ او الړ شــئ ځکــه تاســو داخــي بــې ځایــه شــوي وګــړي نــه 

یاســت. د مرســتې لپــاره زمــوږ خواتــه هېڅــوک نــه راځــي. «

ــه شــویو کــې د  ــې ځای ــګاه، د داخــيل ب ــا خلی ــه پروګــرام کــې تشــه ی پ

تجربــو د بدلونونــو لپــاره د محاســبې نشــتوالی لــه کبلــه ده. پداســې حــال 

ــا  ــخ ده، مګــر بی ــه ســتونزو رسه مخام ــه ل ــه کیدن ــه بېځای کــې چــې ټول

هــم  پــه هــر حــال کــې پــه مختلفــو کچــو کــې ســتونزې شــتون لــري. 

ــه  ــې ځای ــه شــویو وګــړو د ب ــې ځای ــوه برخــه د داخــيل ب ــون ی د دې بدل

ــزې  ــري)د دوی ټولنی ــړاو ل ــورې ت ــې پ ــد برخ ــې ژون ــه مخک ــدو څخ کې

شــبکې او زده کــړې تــه الرسســی پــه شــمول(، چــې پــه یقینــي ډولــه بــه 

ــم  ــاه، روزګار، تعلی هغــه برخــې چــې څنګــه او څــه ډول الرسســی رسپن

ــدې  ــز الن ــر اغې ــود ت ــې درل ــه کېدن ــې ځای ــه ب ــې ل ــه مخک ــا ت او روغتی

ــې  ــح ک ــه ترشې ــې پ ــر د برخ ــون او تغی ــر دې، د بدل ــره پ راويل. رسبې

ــوي، پــه داســې حــال کــې چــې ښــځې  ــدر موضــوع مهــم رول لوب دجن

او نارینــه د بــې ځایــه کېدنــې تجربــه پــه بېابېــا ډول ازمایــي. )د 

ــه،  ــه توګ ــئ(. د بیلګــې پ ــدې ۴ برخــه ولول ــاره الن ــو لپ ــو معلومات الزیات

پــه دې څیړنــه کــې د میرمنــو ډیــری برخــه، د کــم عایــد لرونکــې کورنیــو 

څخــه وې، او د بــې ځایــه کېــدو څخــه دمخــه کلــه نــا کلــه بــې ځمکــې 

ــې  ــې وې. پداس ــه برخمن ــړې څخ ــڅ ډول زده ک ــا هې ــدودې ی او  د مح

ــوې، دا  ــر رسه ش ــده ت ــپړه رسوې ن ــه اړه بش ــالید پ ــد ش ــې چې ــال ک ح

څرګنــده ده چــې ډیــری ښــځینه د داخــيل بــې ځایــه کیــدو څخــه دمخــه 

د ننګونــې حالــت رسه مــخ دي، او دا  اوســني موجــودې ســتونزې د دوی 

ــه کیدنــې رسه ال زیاتیــږي. ــې ځای ــه ب پ

د برشدوســتانه او پرمختیايــي ادارو ترمنــځ یــو ډول همغــږۍ تــه اړتیــا ده، 

ترڅــو پــه اوږد مهــال کــې د داخــيل بــې ځایــه شــویو وګــړو اوږدمهالــه 

اړتیــاوو بانــدې پــه دوامــداره توګــه ځــان پــوه او پــه نښــه یــې کــړي. پــه 

هرصــورت، اړونــده او زیربطــه ادارې  بایــد د بیځایــه کیــدو پــه صــورت 

کــې بدولونونــه او توپیرونــه پــه پــام کــې ونیــيس او مطابــق ځــواب ورتــه 

ــوع  ــړې موض ــاره د دې ځانګ ــا لپ ــۍ د پراختی ــې پالیس ــي. د اغېزمن ووای

پــه اړه ال زیاتــو څېړنــو تــه اړتیــا ده
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د افغانستان داخيل بې ځایه شوې ښځې

ــه  ــځې د نارین ــې ښ ــربه ده، چ ــه خ ــول اړین ــګار ک ــت ټین ــه دې حقیق پ

وو پــه پرتلــه د شــخړو تجربــه پــه جــا بڼــه کــوي. د شــخړو پرمهــال، 

بنســټ  پــر  جنســیت  د  او  ځورونــې  جنــيس  د  نجونــې  او  ښــځې 

تاوتریخوالــی، د مینــدو د مړینــې زیاتوالــی او  زده کــړې تــه د الرسيس 

زیاتــو تهدیدونــو رسه مــخ دي. دا خنډونــه د پارواکــي ټولنــې اوســني 

ــه  ــدې د هغــې درملن ــه وړان ــو پ ــاوړي کــوي چــې د میرمن ــه ال پی خنډون

پــه اصــل کــې ځانګــړې او نــا برابــره ده. پــه ورتــه ډول، د ښــځو 

نــورو  او  توپیرونــه، د دوی د عمــر، طبقــې  ډلــې د شــخړو  فرعــي 

ټولنیــزو اقتصــادي عواملــو پــر بنســټ والړ او پــه جــا بڼــه یــې تجربــه 

ــځو  ــې د ښ ــت ک ــه وخ ــدو پ ــه کی ــې ځای ــل د ب ــول عوام ــوي. دا ټ ک

مخــې تــه راځــي، نــو لــه همــدی املــه د داخــيل بیځایــه شــویو کســانو 

ــه  ــري. ن ــر ل ــې توپی ــپ ک ــه کم ــه همدغ ــی پ ــاوې حت ــخصې اړتی مش

خــو شــخړې او نــه بــې ځايــه کیدنــه دجنــدر بــې طرفــه ده، نــو لــه دې 

ــه وي. ــې طرف ــدر ب ــيکولی يش جن ــه ش ــرام ن ــه پروګ کبل

ــوه  ــې ی ــځ ک ــه من ــو پ ــت د خلک ــرشي امنی ــا، ب ــه وین ــو پ ــرو ملتون د ملګ

ــزه  ــاره اړخی ــې لپ ــه اړه د پوره ــي پ ــا امن ــې د ن ــوره ده چ ــزه مفک متمرک

طرزالعمــل دی. د ملګــرو ملتونــو د بــرشي امنیــت څانګــې راپــور، د 

ــوي: ــه ک ــدې توګ ــه الن ــف پ ــت تعری ــرشي امنی ب

ــه پوهــاوي کــې شــامل دي او  ــت د پراخــو ګواښــونو پ ــرشي امنی »ب

ــزې او  ــخيص، ټولنی ــال، ش ــا، چاپیری ــوراک، روغتی ــادي، خ د اقتص

ســیايس امنیــت پــورې اړونــد د ناامنــي پــه الملونــو کــې شــامل دی.«

د بــرشی امنیــت دوه اســايس عنــارص د ډار آزادي او د غوښــتنې آزادي 

څخــه عبــارت دي. پــه ځانګــړي ډول، داخــيل بــې ځایــه شــوې میرمنــې 

پــه دې دواړو برخــو کــې زیــان منونکــي دي.

شخيص امنیت  1 .4

ــه  ــه د دوی پ ــو څخ ــه میرمن ــې، ل ــان ک ــه جری ــرو پ ــربو ات ــې د خ د ټولن

ــه  ــې پ ــوې. د بېلګ ــر رسه ش ــتنې ت ــړ پوښ ــو ل ــه اړه ی ــت پ ــر د امنی نظ

ډول، تاســو امنیــت څرنګــه تعریفــوئ؟ »تاســو څومــره ځــان خونــدي 

احساســوئ؟« او »آیــا تاســو د خپــل اســتوګنې پــه ځــای کــې ځــان 

خونــدي احساســوئ؟« د میرمنــو یــوې زیاتــې برخــې څرګنــده کــړه چــې 

ــه احساســوي.  ــدي ن ــال کــې ځــان خون ــل اوســني چاپیری ــه خپ دوی پ

نظفیــه چــې د تخــار والیــت تالقــان ښــار کاســکاپا ســیمه کــې پــه یــوه 

کرایــي کــور کــې ژونــد کــوي داســې وویــل: 

»زمــوږ د کي او وطــن پــه پرتلــه دلتــه هــر څــه ښــه دي. د جګــړې 

ــه  ــه اړه دلت ــا پ ــر د غ ــدي دي، مګ ــه خون ــې، هرڅ ــو ک ــه رشایط پ

ــې  ــوږ ی ــږي او م ــا کی ــرې غ ــه ډې ــدی. دلت ــدي ن ــی خون ــڅ ش هې

ډېــر اندېښــمن کــړي یــو. د شــپې لــه طرفــه ډېــرې ســتونزې وي، 

پــه ځانګــړي ډول د ښــځو لپــاره. کلــه چــې شــپه يش غلــه راځــي او 

هــر څــه چــې لــرو، غــا کــوي یــې. «

ــېدونکې  ــځینه اوس ــه ښ ــوه بل ــیمې ی ــل س ــین خی ــې د حس ــل ک ــه کاب پ

ــړه:  ــه ک ــې رشیک ــنه داس ــه اندېښ ورت

»مــوږ امنیــت نــه لــرو. مــوږ د شــپې لخــوا ویریــږو، چــې کیــدای يش 

ــک  ــرده او لوچ ــه ویلګ ــړي. دوی همدغ ــوټ ک ــوږ ل ــل رايش او م غ

ــوي.  ــه لوټ ــوي او کورون ــا ک ــي، غ ــاوخوا ګرځ ــې ش ــړي دي، چ س

د شــپې پــه مهــال کــه چیــرې امنیتــې کســانو تــه د مرســتې لپــاره 

زنــګ ووهــې، هغــوی د ځــان د ویــرې لــه املــه نــه راځــي. «

دا دواړه پورتنــي مثالونــه ښــیي، چــې کــه څــه هــم فزیکــي ګــواښ 

ــه  ــور ډولون ــي ن ــا امنی ــخيص ن ــم دوی د ش ــا ه ــر بی ــري، مګ ــتون نل ش

ــوي. ــه ک تجرب

د جنــډر پــر بنســټ تاوتریخوالــی: د کلتــوري معافیــت اغېــز 1.1.41

او ننــګ

وړانــدې  پــر  انجونــو  او  ښــځو  »د  وینــا،  پــه  ملتونــو  ملګــرو  د 

تاوتریخوالــی، زمــوږ پــه ننــۍ نــړۍ کــې د بــرشي حقونــو څخــه تــر 

ده.« رسغړونــه  ویجاړونکــې  او  دوامــداره  پراخــه،  ټولــو 

کورنــۍ  د  توګــه  ځانګــړې  پــه  ښــځې،  شــوي  ځایــه  بــې  داخــيل 

ــخ دي،  ــې م ــوايل رسه زیات ــټ تاوتریخ ــر بنس ــیت پ ــتې، د جنس رسپرس

ــې د د  ــارو ک ــزو چ ــه ټولنی ــدو رسه، پ ــه کې ــې ځای ــې دوی د ب ــه چ ځک

نارېنــه وو د محافظــت څخــه بــې برخــې دي. پــه هرصــورت، د جنــيس 

ځورونــې تاوتریخــوايل چــې د جنــدر پــر بنســټ د تاوتريخوالــی )د 

ــه  ــې ځای ــایي د ب ــه ده، ښ ــوه بڼ ــی( ی ــټ تاوتریخوال ــر بنس ــیت پ جنس

ــه داســې  ــوړه يش.  پ ــې ل ــا هــم کچــه ی ــدا او ی ــر مهــال راپی ــې پ کېدن

ــوه حرامــه  ــه افغانســتان کــې ی ــی پ حــال کــې چــې کــورين تاوتریخوال

او ممنــوع چــاره ده- د شــواهدو رسه رسه چــې دا نســبتا معمــويل پیښــې 

دي – پــه کمــپ کــې یــوې ښــځې وویــل چــې پــه ســیمه کــې د بــې ځایه 

ــړی دی: ــن ک ــد اغېزم ــۍ ژون ــې کورن ــه د هغ ــار څرنګ ــې فش کېدن

ــر فشــار  ــه او ت ــه[ خپ ــر مهــال زمــوږ ]نارین ــې پ ــه کېدن ــې ځای »د ب
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حسین خيل چې د مېرمنو يو غري رسمي ميشت ځای دی.

د شــخړو پرمهــال، ښــځې او نجونــې د جنــيس 
تېــري او جنســيت پــر بنســټ تاوتريخــوايل لــه 
ــال  ــدوارۍ پرمه ــخ وي، د مېن ــونو رسه م ګواښ
ــه زده  ــږي او پ ــه زیاتې ــي کچ ــدو د مړین د مېن
کړوکــې د نجونــو د ګــډون کچــه ډېــره کمېږي.  
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د بهارک ټولنيز بحثونه

ــږ د هغــو شــیانو  ــه وي، او مون النــدې وي. کــه پــه کــور کــې څــه ن

غوښــتنه وکــړو چــې پــه کــور ورتــه اړتیــا وي، نــو هغــوی مــوږ وهــي. 

هغــوی )نارېنــه( وایــي لــه کومــه یــې کــړو؟ آيــا غــواړې چــې درتــه 

راغــا یــې کــړم ؟«

ــټ د  ــر بنس ــیت پ ــه، د جنس ــه کبل ــو ل ــو او تحریمون ــوري مامنعتون د کلت

تاوتریخــوايل پــه اړه راپورونــه کــم شــوي. د دې موضــوع د جــزوي 

مخنیــوي لپــاره کلتــوري جــزاوې شــتون لــري، چــې پــه افغانســتان کــې 

ــرا  ــځې اک ــله. ښ ــزت  او رشم مس ــړي ډول د ع ــه ځانګ ــې دي، پ پراخ

ــه املــه، د جنــيس ځورونــې جــرم مرتکــب  ــو د فشــار ل د کلتــوری نورمون

ــه افشــار کــوي، تــر څــو د ښــځې کورنــۍ بــې عزتــه نــي.  کوونکــي ن

نــور وختونــه، ښــځې مختــه نــه راوړانــدې کیــږي، ځکــه دوی اکــرا پــه 

ــورې د  ــر اوســه پ ــه ت ــه امل ــري او د همــدې وجهــې ل ــه ل ــاور ن وخــت ب

بــکارت د پــردې زیامنــن ازمایښــت شــتون لــري، چــې یــوازې د رشم یــا 

ــاوړي کــوي. ــور پی ــې کلت بدتریــن، نامــوس وژن

پــه عــديل سیســتم بانــدې د اعتــامد او بــاور نشــتوايل، د جنــډر پــر بنســټ د 

تاوتریخــوايل د راپــور نــه ورکولــو بــل دلیــل دی، چــې د مرکــه شــوو کســانو 

ــه توګــه، د حســین  ــال پ ــو عمومــي احســاس او نظــر وو. د مث ــځ ی ــر من ت

خېلــو د ســیمې یــوه اوســېدونکې میرمــن، چــې د خپــل ورک شــوي زوی پــه 

لټــه کــې چــې پــه پیداکېــدو کــې یــې ناکامــه وه، خپلــه تجربــه پــه النــدې 

ډول رشیکــه کــړه.

ــر  ــل، مګ ــه اړه ووی ــۍ پ ــوی د نادرک ــل ځ ــه د خپ ــت ت ــا حکوم »م

هغــوی هېــڅ ډول مرســته رارسه ونکــړه. د حکومــت پــه عــديل 

سیســتم هېــڅ بــاور او تکیــه نلــرم.«

دلتــه نــور ورتــه مثالونــه هــم وو، چــې لــه ډلــې یــې یــوې ښــځې داســې 

وویــل:

  »نــه، مــوږ هیڅکلــه هــم چاتــه نــه ویــي او نــه مــو شــکایت کــړی. 

ــو هغــوی څــه کــوالی  حتــی کــه مــوږ چېــرې شــکایت هــم وکــړو، ن

يش؟ هغــوی بــه ووایــي، مونــږ تــه وګــورئ چــې هېــڅ قــدرت او ځواک 

نــه لــرو، نــو څنګــه کــوالی شــو چــې تاســو رسه مرســته وکــړو؟«

هیــڅ د حیرانتیــا وړخــربه نــه ده، چــې د کلتــوري معافیــت او فســاد پــه پــام کــې 

ــې د واک  ــت ک ــه حکوم ــري، پ ــتون ل ــې ش ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــو رسه چ نیول

لــوړې او پراخــې کچــې رسه رسه بیــا هــم پــه ټــول هېــواد کــې پــه پراخــه کچــه 

ــاور  ــر ډول ب ــدې  ه ــت بان ــون حاکمی ــز، د قان ــور اغی ــري. د دې کلت ــتون ل ش

لــه مینځــه وړي او د ټولنــې دننــه چلنــد نــور هــم پیــاوړی کــوي، پداســې حــال 

کــې چــې د افغانســتان د خلکــو تــر منــځ بدګــامين او کینــه نــوره هــم زیاتــوي. 

د بیلګــې پــه توګــه، کــه چیــرې یــو مشــهور جنګســاالر د پخوانیــو جرمونــو لپــاره 

پــه هیــڅ ډول مجــازات نــه يش، نــو بیــا بــه داخــيل بــې ځایــه شــوې میرمنــې 

د یــو داســې قــوي ســړي پــه وړانــدې د عدالــت غوښــتنې کومــه هیلــه ولــري ؟
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یــوه ښــځه د خپــل میــړه د مړینــې پــه اړه وایــي، د افغــان وســلوالو 

ځواکونــو د یــوه غــړي او د حکومتــي چارواکــو د بــې غــورۍ او نــه 

پاملرنــې لــه کبلــه د جنــګ پــه میــدان کــې ووژل شــو.

»زمــا مېــړه یــو رستیــری وو او پــه خپلــه پوســته کــې د طالبانــو لــه 

لــوري ووژل شــو. تــر نــن ورځــې مــا د هغــه جســد نــدی لیدلــی. 

ــو  ــل، چــې طالبان ــه ووی ــوی رات ــه خــو چــې پوښــتنه وکــړه، هغ کل

دشــپې مهــال د هغــه پــه پوســته حملــه وکــړه او لومــړی هغــه 

ټپــي وو، او وروســته د ټپونــو لــه کبلــه مــړ شــو. نــژدې پنځــه کالــه 

ــږي. « کی

ــو  ــه درج کول ــکایت پ ــوم ش ــا د ک ــې آی ــتل چ ــې وپوښ ــه هغ ــې ل ــو چ ــه م کل

الســربې شــوې یــا نــه؟ هغــې وویــل »کلــه مــو چــې دولتــي چارواکــو تــه 

وویــل، هغــو وویــل “لــه دې ځایــه الړ شــئ«. حکومــت چیرتــه دی؟«

د عدالــت مســلې تــه د ســېدو لپــاره یــوه ســاده الره، د هغــو پروګرامونــو ماتــړ 

کــول دي چــې حقوقــي مســلک کــې د میرمنــو شــمېر زیــات کــړي. دا د ټولــو 

ــی  ــاره لومړن ــو لپ ــا ورکول ــاوي الرسيس پراختی ــه د مس ــت ت ــاره عدال ــځو لپ ښ

مهــم ګام دی، پــه ځانکــړي ډول د هغــو مېرمنــو لپــاره چــې د حساســو مســلو 

لکــه د جنســیت پــر بنســټ تاوتریخوالــی او جنــيس ځورونــې تاوتریخوالــی پــه 

ــې د  ــټم ک ــي سیس ــه حقوق ــر دې، پ ــره پ ــوي وي. رسبې ــې ش ــدې اغېزمن وړان

ښــځینه وو اســتازیتوب بــه وکــوالی يش، چــې ښــځو پــورې اړونــدو او مهمــو 

موضوعاتــو تــه مناســبه پاملرنــه تــررسه يش او پــه اړه یــې ډاډ تــر الســه يش. 

او  ادارې  زیربطــې  او  ښــکېلې  چــې  ده،  دا  الره  حــل  ممکنــه  بلــه 

اړخونــه د ســیمه ایــزه ســازمانونو رسه لکــه د ظرفیــت لوړولــو او تعلیمــي 

ســازمان)ACDEO(  رسه ملګرتیــا او همغــږي تــر رسه کــړي. د ظرفیــت 

ــه  ــړ پ ــو او تعلیمــي ســازمان)ACDEO(  وار دمخــه د کــورين مات لوړول

ــه  ــورې او وړاندیزون ــوين مش ــورې، قان ــا مش ــه وړی ــو ت ــې کورنی ــه ک برخ

ــه   ــرې  ورت ــدې کــوي ؛ کــه چې ــه وړان ــو ت ــزو خدمات ــزو ، ټولنی ســیمه ای

ــوالی يش  ــدې يش، ک ــاره وړان ــو لپ ــوي میرمن ــه ش ــې ځای ــز د ب وړاندی

مثبــت اغېــز رامنځتــه کــړي. رسبېــره پــردې، د دې څیړنــې پــه جریــان 

کــې، د ACDEO ســازمان اســتازی د بــې ځایــه شــویو لپــاره د پروګرامونــو 

ــاره دلچســپي و ښــودله، د غــوره او ســمو اړیکــو او همغــږي   ــو لپ جوړول

ــدای يش. ــه کی ــه صــورت کــې دا کار رامنځت پ

ښځې، سوله او امنیت2.1.41

ــه راوســتلو کــې د  ــدې د ســولې پ ــو بان ــه شــوې میرمن ــې ځای  داخــيل ب

ــې د  ــې یعن ــت ی ــوی اکری ــوه؛ ل ــر رسه ش ــه اړه رسوې ت ــو رول پ مېرمن

ــولې  ــد د س ــځې بای ــې ښ ــود چ ــاور درل ــې ب ــو ی ــور برخ ــه څل ــو څخ پنځ

ــه  ــه دوی پ ــې څرنګ ــل، چ ــځو ووی ــيل. ښ ــه واخ ــې برخ ــه ک ــه پروس پ

خپلــو ســیمو کــې ســوله تضمینــوي. یــوې ښــځې چــې د بهــارک کمــپ 

ــل:  ــې ووی ــېدونکې وه، داس اوس

مــوږ بــه هغــوی رسه مشــوره او خــرې وکــړو، چــې جګــړه ونــه 

ــو  ــو ورور او ی ــوږ ی ــو، م ــوږ وای ــه ده. م ــړه بدمرغ ــه جک ــړي ځک ک

خوینــدې یــو. 

)د  مېرمنــې  ویونکــې  بلــې ځــواب  یــوې  د ســیمې  د حســین خېلــو 

ماشــومانو پــه ژونــد بانــدې د مــور اغېــز( پــه اړه داســې وویــل:  

کــه چېــرې دوه کســان جګــړه او جنــګ کــوي، د دوی میرمنــې 

ــو درس  ــه کول ــږي او د جګــړې ن ــل کــې ودری ــه مقاب ــد د دوی پ بای

ــو  ــه کول ــګ ن ــوو او د جن ــومان کین ــل ماش ــد خپ ــوږ بای ــړي. م ورک

درس ورکــړو. زه بــه خپلــو ماشــومانو تــه د جنــګ نــه کولــو نصیحــت 

وکــړم.

ــه ښــه توګــه  کــه چېــرې میرمنــې حــارضې وي، دوی کولــی يش پ

ســوله راويل ځکــه  مورګانــې پــه خپلــو زامنــو یــو ډول خــاص اغېــز 

لــري او خپــل زامــن جنــګ نــه کولــو تــه هڅولــی يش.

ــز  ــه او خــربې ښــیي، چــې ښــځې څرنګــه کــوالی يش پــه ټولنی دا بیانون

واحــد کــې د منځګړیتــوب مهارتونــو رسه خپــل موقــف وټاکي، او د شــخړو 

پــه حــل و فصــل کــې خپلــې مثبتــې پایلــې اغېزمنــې او پــه کار واچــوي. 

د بهــارک د کمــپ یــوې بلــې ښــځينه اوســیدونکې د ښــځو د متــوازن او 

منځګړیتــوب نظــر پــه اړه چــې د مســایلو د حــل پــه اړه یــې د میــز رس 

تــه راوړي وویــل.

ــه  ــه ښ ــړي پ ــه د س ــه وي، ځک ــړی ښ ــې س ــتون ک ــه ش ــځې پ د ښ

وايل کــې ښــځه وررسه مرســته کــوي، مګــر کــه چیــرې یــوازې 

ســړي وي او ښــځې نــه وي، نــو ســړي ســړي تخریبــوي او لــه الرې 

ــئ.  ــان در واخل ــې طالب ــې ی ــال ک ــه مث ــايس. پ ــې ب ی

د هغــې بیــان پــه لڼــده توګــه څرګنــدوي، چــې څرنګــه ښــځې د مثبــت 

هغــه  د  پوهــاوی،  هغــې  د  کیــدالی يش.  اســتازې  تاثیــر  او  نفــوذ 

ــې  ــه ک ــه پروس ــولې پ ــې د س ــځې ی ــې ښ ــه اړه، چ ــډون پ ــرتاکي ګ اش

ــې د  ــوې میرمن ــه ش ــې ځای ــې ب ــوي چ ــر ننګ ــه نظ ــا هغ ــا بی ــوي، بب لوب

»قربــاين« پــه توګــه بــويل. بلکــه، دا ښــځې د خپلــو ادارو پــه اړه خــربې 

ــاره کاروي. ــګ لپ ــولې د پرمخت ــې د س ــه ی ــه توګ ــه فعال دي او پ

دا ټولــې خــربې د ښــځو د هغــه مهــم رول پــه اړه، چــې پــه خپلــو 

ــام  ــوي، پیغ ــاره لوب ــو لپ ــولې د تامینول ــې د س ــې ی ــیمو ک ــو او س کورنی

ورکــوي. برســېره پــه دې پــه مســاوي اهمیــت دغــه خــربې دا راښــیي، 

ــې او  ــره ځواکمن ــځې څوم ــې ښ ــه ک ــه برخ ــې پ ــولې جوړون ــې د س چ

ــو د  ــه مېرمن ــر کل ــې ه ــودلې، چ ــو ښ ــدا يش. څیړن ــع کی ــه واق اغېزناک

ســولې پــه بهیــر کــې رســمي رول لوبولــی، نــو نتیجــه شــوې تــړون یــې 

٪35 ســلنه تقریبــآ د 15 کلونــو لپــاره یــې پایښــت موندلــی. لــه همــدې 

ــوه  ــې ی ــر ک ــولې بهی ــان س ــځې د افغ ــې ښ ــه ده، چ ــورا مهم ــه خ کبل

مهمــه برخــه ولوبــوي. ښــځې هــم لېوالتیــا لــري، چــې د ســولې خــربو 

کــې فعالــه ونــډه ولــري او کــه چېــرې د دوی حقــوق پــه رښــتیني ډول 

خونــدي کیــږي، بایــد د ټولــې پروســې پــه بهیــر کــې غــوره اســتازیتوب 

تــر رسه کــړي. 

پــه پــای کــې، کــه څــه هــم مېرمنــې کــوالی يش د تاوتریخــوايل افراطیــت 

پــه وړانــدې مبــارزه کــې رول ولوبــوي، د ښــځو د حقوقــو مســله نــه یــوازې د 
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د دشت قلعه کمپ چې د تاجکستان سرحد سره نږدې دی.

امنیــت پــه ډکــر کــې تــر څــار النــدې ونیــول يش، ځکــه چــې دا پــه آســانۍ 

رسه د CVE وســیله د ښــځو حقــوق کاروي پــه داســې حــال کــې چــې دا باید 

ــوب وي.   یو لومړیت

حساسيت3.1.41 جغرافيايي 

د انســانانو د امنيــت اســايس عنــر دا دی چــې بایــد مشــخص وي. دا 

ــو لپــاره  پــه ځانګــړې ډول مهمــه ده چــې د داخــيل بېځايــه شــوو مېرمن

ــې د  ــت ک ــه امني ــځو پ ــه د ښ ــدو جغرافي ــته کې ــه ده. د ميش ــم مهم ه

ــه  ــد پ ــې باي ــه چ ــه فکتورون ــې هغ ــای ک ــه دې ځ ــري. پ ــام وړ رول ل پ

ــی، د  ــخړو زياتوال ــو ش ــله وال ــې وس ــیمه ک ــه س ــول يش پ ــې وني ــام ک پ

ښــار لــه مرکزونــو څخــه لــريي والــی يــا لــه امنيتــي پوســتو څخــه لــريې 

وايل څخــه عبــارت دي. د کمپونــو لــريي والــی چــې يــوه بېلګــه يــې د 

بهــارک کمــپ دی چــې د امنيــت لــه مخــې ډېــر خطرنــاک بلــل کېــږي. 

ــو  ــږدې دی چــې د طالبان ــو ســيمو رسه ن ــرې دی او هغ ــر ل دا کمــپ ډې

ــه واک کــې دي.  پ

ــه  ــه ډډو څخ ــره ل ــې د غ ــوم چ ــرو ک ــره ل ــه وي ــو څخ ــوږ د طالبان )م

راځــي. د شــپې مــوږ پــه ســمه توګــه خــوب نــه شــو کولــی ځکــه مــوږ 

ويرېــږو چــې طالبــان بــه رايش. مــوږ د هغــوي د ډزو او راکــټ غږونــه 

اورو. مــوږ لــه دې ځايــه کولــی شــو چــې د طالبانــو بېرغونــه وګــورو(.

ــواب  ــم د ځ ــتون ه ــو ش ــيل ځواکون ــو او م ــې د بهرني ــتان ک ــه افغانس پ

ورکوونکــو د امنيــت حــس رسه اړيکــه درلــوده. د ډېــرو لــريې پرتــو 

لــه ګــواښ رسه ډېــري مــخ دي، د امنيتــي  کمپونــو مېرمنــې چــې 

ځواکونــو پــه اړه يــې پــه عمومــي ډول او د بهرنيــو ځواکونــو پــه اړه يــې 

ــې  ــوې مېرمن ــارک کمــپ ي ــود. د به ــت فکــر درل ــه ځانګــړې ډول مثب پ

داســې وويــل: )نــه، مــوږ نړيــوال ځواکونــه نــه وينــو، خــو کــه چېــري 

ــې  ــحاله وو چ ــر خوش ــه ډې ــوږ ب ــو م ــې وی ن ــه راغل ــرين ځواکون به

ــه پوهېــږو.  ــه ن ــه ژب هغــوي مــو کتلــی وی کــه څــه هــم د هغــوي پ

ــر خــوښ وو کــه چېــري هغــوي راغــي وی ځکــه چــې  ــه ډې مــوږ ب

ــوږ  ــوروي. م ــوږ ځ ــان م ــو. طالب ــه ي ــا امن ــه او ن ــا ارام ــر ن ــوږ ډې م

ــت راويل(.  ــه امنی ــوي ب ــې هغ ــوو چ ــاس ک ــې احس داس

هغې د افغان وسله والو ځواکونو په اړه مثبت احساسات څرګند کړل: 

)زه بــه څــه ووايــم، دوي لــه مــوږ رسه مرســته کــوي او امنيــت راويل. 

دوي د خپلــو ځانونــو قربــاين ورکــوي څــو مــوږ رسه مرســته وکــړي. 

دا بــه ډېــره غــوره وي چــې امنیتــي ځواکونــه دلتــه و اويس.(

ــن  ــه مېرم ــوه بل ــه ي ــای څخ ــت ځ ــمي ميش ــري رس ــو غ ــن خيل ــه حس ل

وايئ: )کــه چېــري يــو امنيتــي پوســته يــا داســې بــل څــه دلتــه وي، 

نــو بيــا بــه ډېــره پــه امــن کــې وم(. 

ــيا  ــوري د اس ــت ليدل ــځو مثب ــه اړه د ښ ــو پ ــو ځواکون ــله وال ــيل وس د م

بنســټ د 2۰1۷ کال د افغانانــو لــه رسوی رسه يــو شــان دی کــوم چــې د 
ــو بــل ګام دی. 3 ــاور پــه زياتوالــی کــې ي ــو د ب افغــان ځواکون

3   The Asia Foundation, ‘2017 Survey of the Afghan People’, 2017.  
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ــه  ــوک پ ــو څ ــه ي ــږي کل ــه کې ــت رامنځت ــه وخ ــوب هغ ــوړو خونديت د خ

ــه  ــې ل ــري چ ــی ول ــه الرسس ــوړو ت ــې خ ــه داس ــه توګ ــداره، منظم دوام

ــت د  ــر وخ ــې ه ــدار وي چ ــه کايف مق ــوره او پ ــه پ ــو څخ ــي توک غذاي

ــوب دوه  ــوړو د خونديت ــري4. د خ ــمون ول ــاو رسه س ــو اړتی ــد ټول روغ ژون

مهمــې برخــې لــه الرسيس او موجوديــت څخــه عبــارت دي. هغــه ټولــو 

مېرمنــو لــه ډلــې څخــه چــې مرکــې وررسه وشــوې، د خــوړو خونديتــوب 

يــو لــه دريــو انديښــنو څخــه و )کــه څــه هــم موجوديــت يــې هــم یــوه 

ــوره هــم جــدي کېــږي(،  ــون رسه ن ــه بدل اندېښــنه وه خــو د هــوا ل

ــنې وې.  ــي اندېښ ــورې لوي ــې ن ــاه ي ــه او رسپن ګامرن

ــه  ــريې پرات ــری ل ــې ډې ــول چ ــدل ش ــم ولي ــال دا ه ــې پرمه د دې څېړن

ميشــت ځایونــو کــې چــې خلــک پــه کــې موقتــي رسپنــاو لکــه خيمــو يــا 

ويجــاړو شــوو ودانيــو کــې ژونــد کــوي، پــه لــوړه کچــه د خــوړو لــه نــه 

خونديتــوب رسه مــخ دي. پــه بهــارک کمــپ کــې مېرمنــې خپــل حالــت 

پــه النــدې توګــه بيانــوي: 

)مــوږ تيــل نــه شــو موندلــی نــو ژاړو. مــوږ اوړه نــه لــرو، نــو ژاړو. کــه 

وريجــې نــه لــرو نــو ژاړو. مــوږ د تودولــو لپــار لرګــې نــه لــرو نــو ژاړو(

)زمــا خــورې، لــه زده کــړو هــم مهــم خــواړه دي، کلــه چــې امنيــت 

راغــی او مــوږ خپلــو کورونــو تــه ســتانه شــو نــو بېرتــه بــه ښــوونځیو 

تــه ځــو. اوس زمــوږ ســتونزه دا ده چــې مــوږ خــوړو تــه الرسســی نــه 

لــرو، مــوږ وږې يــو(. 

پاکــو اوبــو تــه الرسســی د خــوړو د خونديتــوب پــه رس کــې ځــای لــري، 

ــوې.  ــل ش ــنه بل ــه اندېښ ــوه لوي ــم ي ــال ه ــو پرمه ــزو بحثون او دا د ټولني

يــو ځــل بيــا يادونــه کــوم چــې پــه لــريې پرتــو کمپونــو کــې حالــت ډېــر 

خــراب و. 

)اوبــو تــه الرسســی يــوه لويــه ســتونزه ده، خــوړو لکــه اوړو او غــوړو 

تــه الرسســی يــوه ســتونزه ده هــر څــه ډېــر ســتونزمن دي(. 

)مــوږ اوس پــه داســې يــو حالــت کــې ژونــد کــوو چــې هېــڅ انتخــاب 

نــه لــرو بــې لــه دې چــې الړ شــو او ســوال وکــړو. مــوږ دوکانونــو تــه 

ورځــو او د خــوړو لپــاره تــرې ســوال کــوو يواځــې د دې لپــاره چــې 

بچــي مــو وږې پاتــې نــه يش(

)لــه دوه کلونــو راهيســې مــو غوښــه نــه ده خوړلــې. مــوږ وږې يــو، 

مــوږ د معــدې ســتونزې لــري او زمــا لــه خولــې وينــه بهېــږي(. 

د خــوړو خونديتــوب يــوه لويــه اندېښــنه وه چــې د ټولنيــزو بحثونــو پرمهال 

ــه  ــې ت ــا کرن ــرل، ي ــه ل ــاده شــوې ده. د ځمکــو ن ــورې ي ــه ل ــو ل د مېرمن

الرسی، د خــوړو خونديتــوب پــه بنســټيز ډول لــه نــورو رسچينــو رسه تــړاو 

ــاره  ــه ډول، هغــه د خــوړو لپ ــا د شــتمنيو پ ــري، کــه هغــه مــايل وي ي ل

خرڅــول کېــږي. غريــب او نــاداره خلــک، لــه دې الرو څخــه خــوړو تــه 

4  The Food and Agriculture Organization (FAO), ‘Rome Declaration on 
World Food Security. World Food Summit, 13-17 November 1996’, n.d.

الرسســی نــه لــري. د خــوړو خونديتــوب لــه مــايل خونديتــوب څخــه ډېــر 

اړيــن دی کــوم چــې پــه کړکېچنــو ســيمو کــې لــه شــخيص خونديتــوب 

لــه کمــوايل رسه اړیکــه لــري. دا ټــول موضوعــات پــه جــا ډول يــو بــل 

ــې د دې ډول  ــا ده چ ــاره اړتی ــا لپ ــۍ پرمختي ــې دي او د پاليس رسه تړل

ټولــو فکتورونــو پــه اړه پــه هــر اړخيــز ډول فکــر وکــړي. 

يــو وروســتی عنــر چــې اړتيــا ده نــور هــم و پلټــل يش چــې څــه ډول د 

کورنــۍ رول او پــه ځانګــړې ډول، د چمتــو کوونکــې پــه توګــه د نارينــه 

ــه افغانســتان کــې کــورين  ــري. پ ــز ل ــوب اغې ــه خونديت رول، د خــوړو پ

رولونــه عنعنــوي بڼــه لــري، خــو د زده کــړو د کچــې او ټولنيز-اقتصــادي 

ــيمې  ــه س ــې، او هغ ــيمو ک ــوايل س ــه کلي ــري. پ ــورې اړه ل ــو پ فکتورون

ــوي توګــه ښــخو تــه  چــې د زده کــړو کچــه پــه کــې کمــه ده، پــه عنعن

د کوچنیانــو د پالونکــې او نــورو کــورين کارونــو د تــررسه کولــو پــه توګــه 

کتــل کېــږي. لــه بــل پلــوه، نارینــه، د ګټــې راوړونکــې وي. دا عنعنــوي 

ــې د  ــوب ک ــه خونديت ــوړو پ ــايي د خ ــوم ښ ــټ مفه ــر بنس ــيت پ د جنس

ــه  ــړې ډول، د بېځاي ــه ځانګ ــډ دی، پ ــدې خن ــر وړان ــډې پ ــو د ون مېرمن

کېدنــې د وختونــو پرمهــال. خــو دا د هغــو مېرمنــو لپــاره د فعالیتونــو 

ــۍ کــې د خــوړو  ــه کورن ــوي توګــه پ ــه غــري عنعن ــروي چــې پ ــه براب زمين

ګټونکــې رول ولوبــوي، کــوم چــې پــه څېړنــه کــې د ډېــرې هغــه کورنــۍ 

ــې وې.  ــې مېرمن ــې ي پوښــتل شــوې دي چــې مرشان

د اقليم بدلون1.2.41

د خــوړو د خونديتــوب يــو بــل عنــر د هغــې موجودیــت دی کــوم چــې 

ــو  ــه څېړن ــم پ ــري. د اقلی ــړاو ل ــون رسه ت ــه بدل ــم ل ــه د اقلي ــه نېغ ــغ پ نې

ــرب  ــه اړه خ ــوايل پ ــې د زیات ــدې د تودوخ ــه وړان ــه ل ــتان ت ــې افغانس ک

ــونه  ــۍ ګواښ ــې د وچکال ــواد ک ــه هې ــمهال پ ــوی دی5. اوس ــړل ش ورک

ــه هغــې کــې غــري معمــول د واورو وچ موســم هــم  ــري چــې پ شــتون ل

ــو  ــارۍ اوب ــاره د ابي ــو لپ شــامل دی. دا د د څښــاک او همدارنګــه نباتات

ــه د  ــې توګ ــه پرلپس ــې پ ــوم چ ــري ک ــز ل ــي اغې ــدې منف ــولو بان ــه رس پ

ــو  ــه تــر ټول کرنــې پــه حاصاتــو او د خــوړو پــه توليــد اغېــز لــري6. دا ب

ډېــر پــه هغــو نــاوړه اغېــز ولــري چــې تــر ټولــو ډېــر ورتــه نــږدې وي او 

پــه ځانګــړې ډول داخــيل بېځايــه شــوې چــې لــه وړانــدې د خــوړو نــه 

خونديتــوب رسه الس او ګريــوان دي. 

ــي  ــه متک ــه توګ ــد پ ــو عاي ــدې د ي ــې بان ــه کرن ــان پ ــاوخوا ٪61 افغان ش

دي او دا هغــه شــمېره ده چــې پــه دې څېړنــه کــې ورتــه ځــای ورکــړل 

شــوی دی. پــه خــاص کپــه کــې ميشــت ښــځې دا واضــح کــوي چــې د 

ټولنــو مرشانــو هغــوي پســتې راوړې وې څــو لــه غــوزو يــې بېلــې کــړو او 

دا يواځينــۍ کاري بوختيــا وه چــې د دې ميــوې د توليــد پــه فصــل کــې 

يــې شــتون درلــود.

)مــوږ خوشــحالېږو چــې مــوږ تــه هغــوي کار راکــړي. مــوږ بــه تېــږي 

5  Central Statistics Organization, ‘The Afghanistan Living Conditions 
Survey 2013-2014’

6  USAID, ‘Food Assistance Fact Sheet: Afghanistan’, 3 April 2018.  
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هــم يــو پــه بــل ووهــو کــه چېــري لــه دې الرې مــوږ وکــړی شــو چــې 

خپلــې کورنــۍ تــه خــواړه او د ژونــد نــور مصــارف چمتــو کــړو(

ــواد  ــه دا د هې ــر دی، همدارنګ ــا تې ــاد د م ــتان د اقتص ــه د افغانس کرن

تــر ټولــو مهــم صنعتــی دی او هغــه څــه دي چــې ډېــر خلــک پــرې بــاور 

لــري. ډېــر لــږ شــکونه شــتون لــري چــې د اقليــم بدلــون بــه پــه هېــواد 

ــه اغېزمــن کــړي.  کــې اقتصــادي فعاليتون

روغتيايي خونديتوب  3 .4

ــې  ــه هغ ــې پ ــه ده چ ــه برخ ــوه مهم ــوب ي ــانانو د خونديت ــا د انس روغتي

ــه شــامل دي او يواځــې  کــې بشــپړه فزيکــي، رواين او ټولنيــز فعاليتون

ناروغــۍ پــه کــې شــامل نــه دي7. لــه ځــواب ورکوونکــو څخــه غوښــتل 

شــوي وو چــې د روغتيايــي خدماتــو پــه هکلــه معلومــات وړانــدې 

ــو  ــدې د شــته خنډون ــر وړان ــه شــوو ښــځو پ کــړي څــو د داخــيل بېځاي

ــه  ــه پ ــت قلع ــارک او دش ــه يش. د به ــاوی ترالس ــم پوه ــه س ــه هکل پ

ميشــت ځايونــو کــې د ټولنيــزو بحثونــو پرمهــال، کلــه چــې د روغتيــايئ 

خدماتــو بــه هکلــه پوښــتنې وشــوې، ډېــرو مېرمنــو د خپلــو ناروغيــو پــه 

اړه غــږ پورتــه کــړ او وړانديــز يــې کولــو چــې دا پــه ځانګــړې ډول یــو 

حســاس او د ګواښــوونکې موضــوع ده. د بهــارک ميشــت ځــای يــوې 

مېرمنــې داســې وويــل: 

ــه  ــو؟ ک ــې ورش ــې دی چ ــای ک ــوم ځ ــه ک ــون پ ــاره روغت ــوږ لپ )زم

ــه  ــه ون ــوږ معاین ــم دوي زم ــه ه ــا ب ــو بي ــو ن ــه ورش ــوږ هلت ــري م چې

کــړي او نــه بــه کومــه دوا راکــړي. زمــا ســتونی درد کــوي. زه د 

وينــي لــوړ فشــار ناروغــه يــم او هېــڅ درمــل شــتون نــه لــري. مــوږ 

پيســې نــه لــرو نــو نــه شــو کولــی چــې درملنــې لپــاره الړ شــو. مــوږ 

ــرو(.  ــه ل ــی ن ــه الرسس ــو ت روغتونون

ــا  ــاکايف ي ــه ن ــو ت ــي خدمات ــان بنســټيزو روغتياي ــر افغان ــو ډې ــه 9 ملیون ل

هېــڅ الرسســی نــه لــري او دا خــو يــا د عامــې روغتيــا ســکتور لــه لــورې 

نــاکايف پوښــښ لــه املــه دي او د کړکېچونــو لــه املــه8. مــايل ســتونزې 

د دې موضــوع يــو اړخ دی، يــو بــل مهــم اړخ يــې د روغتیايــي اســانتياو 

جغرافيايــي خپريدنــه ده، کــوم چــې لــږ او ډېــر لــريې دي. دا د کړکېــچ 

پــه ســیمو کــې څرګنــد خڼدونــه دي، حتــی هغــوي چــې پــه مــايل ډول 

ــا  ــو څــه ښــه ده، د ن ــا يــې هــم ي کولــی يش يش ســفر وکــړي او روغتي

امنــه ســیمو لــه ګواښــونو رسه مــخ دي. 

د حامله مېندو او نوو زېږيدلو ماشــومانو پاملرنه1.3.41

ــال مشــخص  ــو پرمه ــزو بحثون ــام وړ موضــوع چــې د ټولني ــه د پ ــوه بل ي

شــوې ده د حاملــه مېنــدو د پاملرنــې پــه اړه ده. پــه هــر کمــپ کــې لــږ 

ــو کــې  ــې کمپون ــه ځېن ــه مېرمــن موجــوده وه، چــې پ ــوه حامل ــږه ي ــر ل ت

ــو د  ــا پاملرن ــاره د روغتي ــدو لپ ــو د مېن ــات وو او دوي ټول ــمېر زی ــې ش ي

ــوه  ــارک ميشــت ځــای څخــه ي ــه اړه خــربې وکــړې. د به ــه شــتون پ ن

7  WHO | Constitution of WHO: Principles’, WHO, accessed 16 May 2018.  

8  OCHA, ‘2017 Humanitarian Needs Overview: Afghanistan’, November 
2016.  Ariel Higgins-Steele et al,

ــه اړه داســې څرګندونــې وکــړې:  ــو د اندېښــنو پ ــه مېرمن مېرمنــې د حامل

ــه يش  ــواړه ن ــڅ خ ــړه( هې ــاره وک ــې اش ــه ي ــې ت ــوې مېرمن ــه )ي )هغ

موندلــی چــې ويــي خــورې او ډاکټــر تــه نــه يش تللــی، د هغې ماشــوم 

مــړ شــوی. دوه مياشــتې کېــږي چــې ماشــوم يــې مــړ شــوی او ګېــډه 

يــې همداســې پړســېږي. هغــې د خــوړو لپــاره غــوړې او يــا غوښــه نــه 

درلــوده څــو يــو څــه پیــاوړې يش. هغــه د اور لپــاره خــس نــه لــري څــو 

خپلــې پښــې پــرې تــودې وســايت. زمــوږ پــه کمــپ کــې دوه حاملــه 

ــه د  ــه ډول ب ــې څ ــو چ ــمن ي ــه اندېښ ــول ورت ــوږ ټ ــې دي او م مېرمن

هغــوي پاملرنــه کــوو او ډاډ ترالســه کــړو چــې هغــوي ښــې دي(. 

ــه  ــو پ ــو ګوت ــې د خپل ــوې مېرمن ــې ي ــای ک ــت ځ ــا ميش ــت ق ــه دش پ

شــمېرلو دا وويــل چــې پــه خپــل الس اوبــدل شــوې توکېــۍ يــې وپلــورل 

ــې  ــې پيس ــه اړین ــک ت ــوه کلين ــال ي ــل پرمه ــړين حم ــې لوم ــو د خپل څ

برابــرې کــړي، خــو د دويــم حمــل پرمهــال يــې ونــه کــړی شــو چــې بيــا 

يــې تــررسه کــړي. 

ــډم  ــيان وګن ــه ش ــو څ ــو ي ــته څ ــن واخېس ــو ماش ــا ی ــو وارې، م )څ

ــورل او  ــې وپل ــه م ــډل او هغ ــې وګن ــا دا ډول توک ــورم. م ــي پل او وي

ــه  ــې. اوس دا کار پ ــې وکارول ــک ک ــه کلين ــې دوه وارې پ ــې م پيس

ــتو  ــپږو مياش ــې د ش ــه چ ــی ځک ــم کول ــه ش ــې ن ــدوارۍ ک دې مېن

ــل:  ــا داســې ووي ــې بی ــې مېرمن ــوې بل ــم (. ي ــدواره ي امي

)مــوږ غــواړو چــې پــه کلينــک کــې بچــي وزېــږوو، کــه چېــري مــوږ 

رسه د دې لپــاره پيســې وي نــو دوي بــه زمــوږ لپــاره موټــر هــم 

راولېــږي، خــو کــه چېــري پيســې ونــه لــرو نــو دا کيســه بــه بيــا رقــم 

وي. مــوږ کلينــک تــه د پيســو د ورکولــو لپــاره پورونــه اخلــو تــر څــو 

کلينــک تــه يــې ورکــړو(. 

دا ټولــې خــربې دا پــه ډاګــه کــوي چــې د داخــيل بځايــه شــوې مېرمنــې 

ــره  ــې څوم ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــانتیاو ت ــي اس ــد روغتیاي ــۍ اړون د حاملګ

ــه  ــې پ ــه مخ ــازمان )WHO( ل ــي س ــوال روغتياي ــري. د نړی ــی ل الرسس

افغانســتان کــې د مــور او نــوې زېږيدلــې ماشــوم د مړینــې کچه د ســیمې 

ــو لــوی المــل يــې د  ــر ټول ــې ت ــره ده چــې د مړين ــو ډې ــر ټول پــه کچــه ت

وينــې بهيدنــه ده. پــه افغانســتان کــې پــه 2۰1۷ کــې د افغانســتان 

ــه  ــه ترالس ــه احصائي ــو دقيق ــې ي ــايئ رسوی ک ــي او روغتي ډميوګرافيک

شــوې ده چــې دا د خپــل ډول يواځينــۍ څېړنــه وه چــې پــه کــې معلومــه 

شــوه چــې پــه 1۴ مېرمنــو کــې يــې يــوه د مېنــدوارۍ يــا ماشــوم د زېږولــو 

ــې د  ــدی يش چ ــې کي ــري ي ــې ډې ــه ډل ــو ل ــرې. د دې مړين ــال م پرمه

ســمې پاملرنــې پــه وســيله يــې مخنیــوی ويش خــو پاملرنــو تــه الرسســی 

د ټولــو افغانانــو او پــه ځانګــړې ډول د داخــيل بېځايــه شــوو لپــاره ډېــره 

جــدي ســتونزه ده. 

پــه دې بحثونــو کــې دا هــم څرګنــده شــوې ده چــې د روغتيايــي پاملرنــو 

او مــايل خونديتــوب ترمنــځ اړیکــه شــتون لــري او د زیاتــره داخــيل 

بېځايــه شــوو مېرمنــو لپــاره، دا يــو ډېــر ناممکــن خنــډ دی. کلــه چــې د 

رسچينــو د چمتــو کولــو پــه تــړاو خــربې کــوو نــو خــوړو او  اوبــو تــه پــه 
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روغتيايــي پاملرنــو لومړيتــوب ورکــول کېــږي. يواځــې لــږ شــمېر داخــيل 

ــو ســيمو  ــريې پرت ــرو ل ــه ډې ــی يش. پ ــې دواړه تنظيمول ــه شــوې ي بېځای

کــې د الرو او تــګ راتــګ پېچلتيــاوې مېرمنــو لپــاره د روغتيايــي پاملرنــو 

ســتونزه نــوره هــم زياتــوي. 

د دشــت قلعه کمپ کې د يوې مېرمنې خربې په دې ډول دي: 

ــه  ــت قلع ــه دش ــرو. پ ــه ل ــل ن ــوږ درم ــاروغ دی او م ــوک ن ــر څ )ه

ــرې دی(.  ــر ل ــه ډې ــو هغ ــته خ ــک ش ــو کلين ــې ي ــيمه ک س

د مياشــتينۍ ناروغۍ پرمهال روغتیا2.3.41

ــوه  ــو حقيقــت دی، دا ي ــد ي کــه څــه هــم مياشــتيني ناروغــي د ښــځو د ژون

ــو کــې پــرې بحــث نــه کېــږي چــې  داســې موضــوع ده چــې پــه ډېــرو ټولن

افغانــان هــم لــه دې څخــه مســتثنی نــه دي. پــه ډېــري تعجــب رسه، يــوې 

مېرمنــې د خپــل مياشــتنۍ ناروغــۍ پرمهــال د پاکــو توکــو نــه شــتون پــه اړه 

خــربه وکــړه. هغــې وويــل: 

ــه ســتونزه چــې مــوږ يــې لــرو دا ده چــې مــوږ د  ــو لوي ــوه تــر ټول )ي

ــرو(.  ــه ل ــاک توکــې ن ــل مياشــتينۍ ناروغــۍ پرمهــال پ خپ

ــړ،  ــواښ وک ــه ګ ــې ورت ــې خواښ ــې د هغ ــل چ ــې ووي ــم هغ ــه ه ــه څ ک

هغــې بيــا هــم وويــل چــې هغــه مېرمــن د خپــل ماشــوم د ضايــع کولــو 

لــه املــه روانــې ســتونزې لــري. دا پېښــه نــه يواځــې دا چــې د دې 

ــو  ــې د ي ــدوي بلک ــا څرګن ــيت، رشم او مامتي ــړاو حساس ــه ت ــوع پ موض

رښــتيني ســتونزې څرګندوونکــې هــم ده. دا يــوه اړتیــا ده چــې مېرمنــې 

ــه را اړوي.   ــتونزو پاملرن ــرو س ــه ډې ــه پ ورت

ــاره  ــا لپ ــدو د ښــې روغتي ــرول د مېن دا مهمــه ده چــې د پاکــو توکــو براب

تــر ټولــو ښــه توکــې دي، خــو د مياشــتينۍ ناروغــۍ ســتونزه پــه همــدې 

ــه شــوې  ــوه ســتونزه چــې داخــيل بېځاي ــه رســېږي. ي ــه ن ــای ت ځــای پ

وررسه مــخ دي، د يــو داســې ځــای مشــخص کــول دي چــې دوي پــه 

ــد چــارې  ــو اړون ــل مياشــیتني ناروغي ــدي توګــه خپ ــه پټــه او خون کــې پ

تــررسه کــړي همدارنګــه پــه دې اړه پاکــو روانــو تــه الرسســی هــم يــوه 

ســتونزه ده. روانــې اوبــه شــتون نــه لــري. دا حالــت پــه بهــارک ميشــت 

ځــای کــې و، لکــه څنګــه چــې مخکــې يادونــه وشــوه، دغــه ســيمه ډېــره 

ــو تــه الرسســی شــتون نــه درلــود.  د  وچــه وه چــې هېــڅ ډول پاکــو اوب

څښــاک اوبــو محدوديــت پــه رشايطــو کــې د شــخيص پاکــوايل لپــاره د 

اوبــو موجودیــت د دوي لپــاره لــه راحتــه کــم نــه وي کــوم چــې ډېــر لــږ 

پېښــيږي. 

نــاکايف حــل الرو او اســانتیاو د نــه شــتون لــه  د ټولنيــز رشم او د 

ــو  ــه، مېرمنــې دې تــه اړ ايســتل کېــږي چــې پــه پټــه د ځــان پاکول امل

لپــاره لــريې ځايونــو تــه الړې يش چــې لــه املــه يــې دوي لــه بريدونــو 

ــل رسه  ــو ب ــو ي ــا د دې موضوعات ــو ځــل بي ــږي. دا بېلګــه ي رسه مــخ کې

اړیکــه پــه ډاګــه کــوي او دا چــې څنګــه دوي يــو بــل رسه  اړیکــه لــري 

ــال  ــاره چاپريي ــو لپ ــوو مېرمن ــه ش ــيل بېځاي ــډه د داخ ــه ګ ــې پ ــوم چ ک

ــر  ــيت پ ــډه د جنس ــه ګ ــه پ ــوي. دا فکتورون ــتونزمن ک ــونکی او س ګواښ

بنســټ تاوتريخوالــی او جنــيس ځورونــه زياتــوي چــې دا د ســتونزې هغــه 

ــدوي.  ــی څرګن ژوروال

د افغانســتان د پاکــوايل، اوبــو او نظافــت پروګــرام يــوه هيلــه بخښــونکې 

هڅــه ده چــې د کلســرت ســرتاتيژۍ او عمليــايت پــان 2۰19-2۰1۸ 

ــه  ــاو پ ــې د دې اړتی ــري چ ــکام ل ــې اح ــې داس ــوم چ ــه ده، ک ــوه برخ ي

مشــخص کولــو کــې بــه مرســته وکــړي. د دې ســتونزې هــر اړخيزتــوب، 

تــه ال هــم اړتيــا شــته. 

روانې روغتیا3.3.41

ــزو  ــوږ د ټولني ــې زم ــه چ ــتۍ برخ ــوب وروس ــا د خونديت ــي روغتي د دماغ

بحثونــو پرمهــال رامنځتــه شــوه لــه رواين روغتیــا څخــه عبــارت وه. لکــه 

څنګــه چــې پــه ټولــه نــړۍ کــې معمــول دي، رواين روغتيايــي ســتونزه 

پــه افغانســتان کــې رشم بلــل کېــږي، دا د يــو داســې هېــواد لپــاره 

ــه  ــه لســيزو راهيســې پ ــه ځانګــړې ډول ل ــره ویجاړوونکــې ده چــې پ ډې

جګــړو کــې ښــکېل وي. رســمي احصــايئ نــه دي راټولــې شــوې، خــو د 

نړيــوال روغتيــايئ ســازمان د اټــکل لــه مخــې لــه يــو مليــون څخــه ډېــر 

افغانــان لــه رواين ســتونزې لــري چــې 1.2 مليــون وګــړي يــې د رواين 

بــې نظميــو څخــه ځورېــږي. د نړیــوال روغتيــايئ ســازمان لــه مخــې دا 

شــمېرې اټکلــې دي او کېــدی يش چــې رښــتيني شــمېري لــه دې پورتــه 

وي. هغــه ســتونزې چــې داخــيل بېځايــه شــوې وررسه مــخ دي، دا يــوه 

داســې موضــوع ده چــې ښــايي څــوک ورتــه پاملرنــه ونــه کــړي. زياتــره 

مېرمنــو د خپــل خفــګان او د ناهيليتــوب پــه اړه خــربې وکــړې: 

)مــوږ ډېــر خواشــيني يــو چــې مــوږ خپــل کورونــه پــري ايښــي دي. 

دې پــر مــا ډېــر اغېــز کــړی دی او زه حتــی نــه شــم کولــی چــې پــه 

خپلــو ملونځونــو بانــدې مترکــز وکــړم مــا د خپــل ځــان پــه ګــډون 

لــه هــر څــه څخــه الس اخېســتی دی(. 

)زمــوږ ژونــد ښــه نــه دی، مــوږ ښــه کــور نــه لــرو، هېــڅ مــو ورځ ښــه 

نــه ده(

)ما ډېر وکتل، زه رواين ســتونزې لرم. ډېري وينې مو وليدلې(

ــوي  ــخ ش ــارونو رسه م ــه رواين فش ــې ل ــره مېرمن ــې زیات ــدوي چ دا تائي

ــد  ــه شــوې دي لکــه د ژون ــو څخــه بېځاي ــو ځایون ــه خپل ــه چــې ل دي کل

ګواښــوونکې رشايــط، جنــيس ځورونــه، د خپلــو خپلوانــو مړینــه. پــه 

 )PSTD( ــې نظمــۍ ــې د پوســټ ټراوماتيــک ب ــه کــې، ډېــري مېرمن پايل

څخــه رنځېــږي، خــو ډېــر لــږ تشــخيص کېــږي، ځکــه چــې دا د خفــګان 

او اندېښــنو نښــې لــري کــوم چــې اکــره لــه )PSTD(  رسه تــړاو لــري. 

د )PSTD( يــوه نښــه خفــګان او ناهيليتــوب دی چــې هــره ورځ وررسه 

ــه  ــار، پ ــت فش ــاوړه حال ــو ن ــږي. د ی ــخ کې ــوې م ــه ش ــيل بېځاي داخ

ــدی يش  ــل وي، کې ــه کــې دخي ــه چــې ماشــومان پ ځانګــړې ډول کل

ــې  ــې ب ــه چ ــري. کل ــز ول ــا اغې ــي او رواين روغتی ــه فزيک ــا پ ــو چ د ی

ــږي  ــی کې ــم پيچل ــور ه ــت ن ــوب حال ــو د ناهيليت ــې يش، ن ــې پات درملن

چــې دا بيــا مزمــن خفــګان رامنځتــه کــوي او لــه هغــه ځايــه ځانوژنــې 
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ــې  ــوه او د ځانوژن ــي بيــک، مشــهور اروا پ ــروي. آرون ټ ــه براب ــه زمين ت

ــه  ــه نظــر ناهيليتــوب ل ــو کارپــوه دی، چــې د هغــه پ ــو معلومول د علتون

ــې  ــګان لرونک ــې خف ــه چ ــه وايئ: )کل ــري. هغ ــه ل ــې رسه اړيک ځانوژن

ناروغــان پــه دې بــاوري يش چــې د هغــه د ژونــد جــدي ســتونزې 

کومــه حــل الره نــه لــري، نــو دوي د ځانوژنــې فکــر کــوي څــو د 

ــد،  ــه ان ــو څخــه ځــان خــاص کــړي(. د بيــک پ ــو حاالت ــه زغــم وت ل

ناهيليتــوب د ژور خفــګان اســايس ځانګړنــه ده او د ژور خفــګان او 

ــې.  ــې بول ــه ي ــځ اړيک ــې ترمن ځانوژن

دا پــه حقيقــت کــې پــه تالقانــو کــې د يــوې بېځايــه شــوې مېرمنــې حالــت 

هــم دی. هغــه 3۰ کلنــه وه چــې لــه خپلــې مــور، پنځــو ماشــومانو، د کاکا 

لــور او يــوې بلــې مېرمنــې رسه پــه يــوه کرايــه کــړې خونــه کــې اوســیده. 

هغــې وويــل چــې د کورنــۍ د ژغورنــې مســؤلیت يــې پــه اوږو دی چــې دا 

يــو درونــد بــار دی او دې فشــارونو او ناهيليــو هغــه اړ ايســتلې چــې ځــان 

تــه زيــان ورســوي. هغــې پــه ډېــر زړورتــوب رسه خپلــه کيســه رشيکــه کــړه: 

)پــه مــا بانــدې ډېــر فشــار دی او زه حتــی د ځــان لپــاره هــم څــه نــه 

شــم کولــی. يــوه شــپه، درې وارې بــې هوشــه شــوم او دوي روغتــون 

ــا  ــون وړي او راوړي؟ درې ي ــي روغت ــې بچ ــه م ــره ب ــوړم. څوم ــه ي ت

ــتونی  ــا س ــوم؟ زم ــان ژوبل ــل ځ ــه دې رسه خپ ــې؟ او زه ل ــور ځل څل

ــا  ــو زم ــا ژاړي، خ ــول بي ــوي ټ ــم هغ ــه ورځ ــومانو ت ــږي او ماش بندې

ژبــه بنــده وي او خــرې نــه شــم کولــی. زه بــه څــه ووايــم؟ دا زمــا 

ــد خفــګان دی(.  د ژون

ــا رواين مرســته مــو  ــي ي ــا طب ــه هغــې وپوښــتل شــو چــې اي ــه چــې ل کل

ــا  ــه اړتي ــې ت ــي درملن ــه يــې طب ــل چــې کل ترالســه کــړې ده، هغــې ووي

درلــوده نــو د درملنــې د مصارفــو ورکــول يــوه لويــه ســتونزه وه چــې هغــه 

يــې پــه اقتصــادي لحــاظ لــه بــاره نــه شــوه وتلــی. دا يــو ځــل بيــا د رواين 

روغتيــا او مــايل ناخونديتــوب ترمنــځ اړیکــه پــه ډاګــه کــوي، همدارنګــه 

د نــاکايف رواين روغتيايــي خدماتــو د نــه موجودیــت پــه اړه پــه عمومــي 

ډول پــه ټــول افغانســتان کــې او پــه ځانګــړې ډول داخــيل بېځايــه شــوو 

لپــاره يــوه لويــه ســتونزه ده. دولــت پــه دې وروســتيو کــې اعــان وکــړو 

چــې ۷۰۰ د اروا پوهنــې ســاکاران او 1۰1 متخصــص رواين روغتیــا 

ډاکټــران يــې روزلــې دي څــو پــه افغانســتان کــې د رواين روغتيــا 

ــګاه  ــاره دا خالي ــوو لپ ــه ش ــيل بېځاي ــو داخ ــړي. خ ــخص ک ــچ مش کړکې

مــخ پــه زیاتیــدو ده، ځکــه چــې دوي پــه داســې ســيمو کــې دي چــې 

ــه  ــاو لک ــټيزو اړتی ــه بنس ــره پاملرن ــوونکې ډې ــتو رس ــرشي مرس ــه د ب هلت

خــوړو، اوبــو او رسپنــا تــه کــوي. د داخــيل بېځايــه شــوو رواين روغتيــا 

بايــد د افغانســتان حکومــت او د متويلوونکــو لپــاره د عامــې روغتيــا يــو 

لومړيتــوب وي ځکــه چــې دا ســتونزې ډېــره ويجاړونــه رامنځتــه کــوي. 

ــوايل،  ــه، تاوتریخ ــه ځورون ــل پ ــا زغم ــا، د رواين روغتي ــه حريانتی ــې ل ب

نــاوړه فزیکــي روغتیــا او ټيــټ ټولنيــز فعاليــت تــه زمينــه برابــروي کــوم 

چــې هغــه ســتونزې دي چــې د بېځايــه کېدنــې لــه املــه رامنځتــه شــوې 

وي چــې لــه دې دوران څخــه وتــل يــې خــورا ســتونزمن کــړې وي. 9

دا يــو څــو روغتيايــي ســتونزې دي د دې څېړنــې پرمهــال پــه ډاګــه 

ــم  ــتونزې ه ــورې س ــې ن ــوي چ ــربداری ورک ــو دا دې خ ــوې دي. خ ش

ــوب  ــي خونديت ــه روغتياي ــوو پ ــه ش ــيل بېځاي ــې د داخ ــري چ ــتون ل ش

ــه، د کورنــۍ پــان، ناروغــۍ او د  پــورې تړلــې دي لکــه جنــيس ځورون

ــامل دي.  ــې ش ــه ک ــتونزې پ ــټ س ــر بنس ــر پ عم

د چاپرييال خونديتوب  4 .4

ــه  ــو لوي ــه دري ــوه ل ــو ي ــو مېرمن ــږدې ټول ــې د ن ــو ک ــزو بحثون ــه ټولني پ

ــاره  ــوس لپ ــو نف ــې ي ــارت ده. دا د داس ــه عب ــاه څخ ــه رسپن ــوع ل موض

ــو  ــه خپل ــې ل ــودې راهيس ــه اوږدې م ــې ل ــه ده چ ــا ن ــۍ وړ اړتي د حېران

ــې د  ــوب ي ــو چــې د خونديت ــو فکــر کول ــرو مېرمن ــري وي. ډې ــو لې کورون

ــري.  ــه ل ــه اړيک ــتون رسه نېغ ــه ش ــو د ن ــبو پناځايون مناس

)کــه چېــري مــوږ ځمکــه ولــرو، نــو مــوږ بــه ځانتــه ځــای واخلــو او 

باالخــره بــه خونــدي شــو(

)دابــه ډېــره ښــه وي چــې حکومــت مــوږ تــه ځمکــې راکــړي څــو موږ 

پــه کــې خپــل کورونــه جــوړ کــړو او خونــدي په کــې و اوســېږو(. 

پــه فوکــس ګروپونــو کــې زياتــره مېرمنــې د څــو کلونــو راهيســې د داخــيل 

بېځايــه شــوو پــه توګــه ژونــد تېــر کــړی دی چــې لــږ تــر لــږه دوه وارې 

بېځايــه شــوې یــا پــه ځينــې حاالتــو کــې لــه دې هــم زيــات. د بېځايــه 

کېــدو دغــه تکــراري حــاالت د داخــيل بېځايــه شــوو د اوســنيو حاالتــو 

څرګندوونکــي دي چــې د اوږدې مــودې لپــاره بېځايــه شــوې دي. 

د دې لپــاره يــو شــمېر عوامــل شــته: پــه مرکــو کــې، معمــول موضوعــات 

ــې، د  ــو ک ــې حاالت ــه ځين ــود او پ ــړاو درل ــورې ت ــخړو پ ــر ش ــو پ د ځمک

شــتمنیو ويجاړيــدو رسه تړلــې وو. يــوه مېرمــن چــې عمــر يــې 5۰ کالــه 

و، د حســن خيــل پــه کمــپ کــې يــې داســې وويــل: 

)کــه چېــري پــه لوګــر کــې امــن يش، نــو زمــا د بېرتــه تــګ اهميــت 

ــه لــرم. کــور او ځمکــه مــې ويجــاړ شــوې  بــه څــه وي؟ زه ځمکــه ن

دي. مــوږ کــور نــه لــرو چــې ورشــو. زمــوږ کــور مببــار شــوی دی او 

پــه ســیمه کــې مــو طالبــان / دعــش دي(. 

ــتانه  ــه پاکس ــې ل ــې چ ــې دوه مېرمن ــای ک ــت ځ ــه ميش ــت قلع ــه دش پ

ــره  ــر، باالخ ــه څې ــتنيدونکو پ ــه س ــورو بېرت ــوې وې، د ن ــتنې ش ــه س بېرت

داخــيل بېځايــه شــوو کــې راغلــې. د تېــرو ځــواب ورکوونکــو پــه څېــر ، 

دا مېرمنــې خپلــو اصــيل ســيمو تــه نــه شــوې ســتنيدی ځکــه چــې یــو چــا 

يــې ځمکــه تــرې اخېســتې وه. 

)ځينــې ازبکانــو زمــوږ ځمکــه راڅخــه واخېســته. هــو مــوږ څــو وارې 

دولــت تــه عريضــه وکــړه څــو مرســته ترالســه کــړو خــو هېــڅ مرســته 

مــو ترالســه نــه کــړه دا بېلګــه پــه داګــه کــوي چــې يــوه بلــه ســتونزه 

9  Barbara Lopes Cardozo et al., ‘Mental Health, Social Function, and 
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د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   2۷ 

ــو  ــه د ځمک ــې هغ ــخ دي چ ــوې وررسه م ــه ش ــي بېځاي ــې داخ چ

غصــب  دی. (

ــيزو  ــې د لس ــو ک ــې حاالت ــه ځين ــته او پ ــه وروس ــوبتيا څخ ــو ناس د کلون

ــو ســيمو  ــه ناســوبتيا څخــه وروســته ځينــې داخــيل بېځايــه شــوې خپل ل

ــې  ــه ي ــو ب ــه خ ــتمني او ځمک ــې ش ــړي چ ــات وک ــو معلوم ــي څ ــه ورځ ت

ــه شــتون او  ــه وي غصــب کــړي. د شــتمنیو د رســمي اســناددو ن ــا ن چ

ــور هــم  د حکومــت کمــزوری ميکانيــزم دا داخــيل بېځايــه شــوو لپــاره ن

ســتونزمنوي څــو خپلــې ځمکــې بېرتــه ترالســه کــوي کــوم چــې د هغــوي 

د بېځايــه کېدنــې مــوده نــوره هــم ځنــډوي او پــه بريالــۍ توګــه د بېرتــه 

ســتنیدو مخــه يــې نيــيس. 

يــوه بلــه پېښــه چــې داخــيل بېځايــه شــوې وررسه مــخ کېــږي يــا تــرې 

ــې  ــه مېرمن ــل څخ ــای کاب ــت ځ ــل ميش ــن خې ــږي. د حس ــل کې ګواښ

داســې خــربې کــوي: 

)نــه، زه ځــان خونــدي نــه احساســوم. بلــه ورځ يــې راتــه وويــل چــې 

مــوږ بــه لېــري جــال آبــاد تــه ولېــږي. دغــه خټــن کــور چــې زه پــه 

کــې اوس اوســېږم چــې چــت يــې هــم پــه ســم حالــت کــې نــه دی. 

زه بــه خــوښ يــم چــې دلتــه واوســم خــو هغــوي بــه مــو دلتــه هــم 

ژونــد کولــو تــه پرېنــږدي(. 

يــې ودانــۍ  )د شــتمنیو مالــکان چــې د دې ميشــت شــاوخوا 

جــوړې کــړې دی غــواړي چــې مــوږ لــه دې ځايــه وشــړي او دا 

ځــای غصــب کــړي(. 

ــې  ــه ســتونزو رسه مــخ وه خپل ــه ورت ــه بهــارک کمــپ کــې چــې دې ت پ

ــان کــړي:  ســتونزې داســې بي

ــي دي  ــه وي ــدان ورت ــو قومن ــې ي ــل چ ــه ووي ــوږ ت ــار وايل م )د تخ

ــد دغــه ځــای خــايل کــړو ځکــه چــې دا خمکــه يــې  چــې مــوږ باي

لــه وړانــدې ويشــلې ده. د کليــو د پراختیــا وزيــر هــم مــوږ تــه وويــل 

ــه  ــو کورون ــېږو خ ــې واوس ــو ک ــه خيم ــې پ ــو چ ــی ش ــوږ کول ــې م چ

پــرې نــه شــو جوړولــی ځکــه چــې دا د نــورو خلکــو ځمکــه ده. دوي 

ــوږ  ــو څــه جــوړ کــړو او م ــه ي ــه اجــازه رانکــړي چــې دلت ــوږ ت ــه م ب

ــو هېــڅ  ــه کــړو ن ــرو چــې ځانتــه ځــای کراي ــه ل کايف پيســې هــم ن

ټاکنــه نــه لــرو بــې لــه دې چــې پــه همــدې کمــپ کــې پاتــې شــو( . 

ــه  ــد دی، يــو اړخ چــې ښــايي ل ــو اغېــز څرګن کــه څــه هــم د لېــري کول

رواين روغتيــا رسه اړه لــري د ژونــد کولــو مصــارف دي چــې پــه دې 

ــدو اندېښــنه او  ــو څخــه د شــړل کې ــه ځايون ــې کــوي. ل رشايطــو کــې ي

وېــره او پــه اړه د مرســتو نــه شــتون لــه املــه داخــيل بېځايــه شــوې ډېــر 

ــار  ــګان او رواين فش ــدو او خف ــړل کې ــه د ش ــو څخ ــه ځایون ــږي. ل کړې

رسه اړيکــه پــه ډېــره ښــه توګــه ثابتــه شــوې ده چــې دا نښــې يــې ډېــري 

ــور  ــا کړکېــچ ن ــه ښــځو کــې ليــدل کېــږي. دا ســتونزې د رواين روغتي پ

ــه شــوې وررسه مــخ دي او لکــه  ــوي کــوم چــې داخــيل بېځاي هــم زیات

څنګــه چــې مخکــې یادونــه شــوې، د بېځايــه کېدنــې پــه زیاتــوايل کــې 

ــري.  رول ل

د ځمکــو امنیت او تذکره1.4.41

ــو  ــه کوونک ــه مرک ــې ل ــه چ ــه توګ ــوت پ ــو ثب ــه د ي ــو څخ ــه بیاني د پورت

څخــه ترالســه شــوي دي، ځمکــو تــه الرسســی يــو لــوی خنــډ دی چــې 

د اوږدمهــال بېځايــه کېدنــې د حــل پــر وړانــدې بلــل کېــږي. د ځمکــو 

موضــوع يــوه بلــه پېچلــې موضــوع ده چــې ډېــر خلــک وررسه مــخ شــوې 

دي او یــوه داســې موضــوع ده چــې پــه افغانســتان کــې لــه ډېــر وخــت 

ــو د  ــمېر فکتورون ــو ش ــل دی. ي ــخړو الم ــار او ش ــې د رواين فش راهيس

شــتمنۍ جــوړول زيــات شــوې دي چــې لــه املــه کرنيــزې ځمکــې کمــې 

شــوې دي، نفــوس زیــات شــوی دی چــې د ښــارونو پــه پراخيــدو کــې 

ــي دی )د  ــر متک ــه ډې ــه کرن ــواد پ ــې دا هې ــی دی. دا چ ــې رول لوبول ي

قانــوين او غــر قانــوين کښــتونو لــه پلــوه(، د غربــت زیاتوالــی هغــه 

ــره  ــې ډې ــې بېخ ــا ي ــه اړتي ــتون ت ــې ش ــزه ځمک ــې حاصلخې ــه دي چ څ

کــړې  ده. 

د ځمکــې ملکيــت نېــغ پــه نېغــه پرمختللــې رسپنــا او د خــوړو خونديتــوب 

رسه اړيکــه لــري. کــه چېــري د ځمکــې انــدازه کايف وي، د کرنــې پــه 

ــر مــخ الړې  ــرې پ ــد چــارې پ ــۍ د ژون ــوې کورن وســيله کېــدی يش د ي

يش او دا کولــی يش چــې د ســيمه اقتصــاد ګټــې  د دنــدو پــه رامنځتــه 

کولــو کــې وړانــدې کــړي. 

ــا  ــري دي او د ښــه روغتي ــاره، د ځمکــې د ملکيــت ګټــې ډې د ښــځو لپ

او غــوره زده کــړو ګټــې هــم پــه کــې شــامل دي، حتــی داســې وړانديــز 

هــم کېــږي چــې هغــه مېرمنــې چــې د ځمکــو مالکانــې دي اتــه ځلــه د 

کــورين تاوتریخــوايل رسه کــم مــخ کېــږي.43 

پــه همــدې اســاس دا ډېــره مهمــه ده چــې هغــه مېرمنــې چــې د ځمکــو 

د مالکيــت حــق لــري، هغــه ســاتلی يش او کنــه. پــه افغانســتان کــې، د 

رســمي اســنادو کموالــی يــو لــوی خنــډ دی او دا هغــه موضــوع ده چــې 

پــه غــري مســتقيمه توګــه پــه داخــيل بېخايــه شــوو مېرمنــو اغېــز لــري. 

ــه  ــنادو لک ــخيص اس ــوق د کايف ش ــتمنۍ حق ــې او ش ــاه، ځمک د رسپن

ــه د  ــورو او همدارنګ ــرو او ن ــې، تذک ــکاح پاڼ ــق، د ن ــې تصدي د زېږيدن

ځمکــې اړونــد اســناد لکــه قبالــه، رســمي ملکيــت او نــورو پــورې تړلــی 

ــو  ــتمنۍ حقوق ــې او ش ــاه، ځمک ــتون د رسپن ــه ش ــنادو ن وي. د دې اس

ــام  ــه پ ــه دې چــې د ادعــا قانونیــت ت ــې ل ــډ دی ب ــر وړانــدې خن ــا پ اړتي

ويش. دا پــه ځانګــړې ډول د داخــيل بېځايــه شــوو لپــاره جــدي ســتونزه 

ــه  ــې وي ل ــورو نيول ــې ن ــې چ ــو ک ــه موندل ــتمنیو پ ــو ش ــې د خپل ده  چ

ــږي.  ــخ کې ــخړو رسه م ش

ــتنې  ــه اړه د پوښ ــرو پ ــې د تذک ــو ک ــه کمپون ــويو پ ــه ش ــيل بيځاي دداخ

لپــاره ګــډ حوابونــه موجــد ؤړ ځينــې مريمنــو رسه تذکــرې دي خــو ځينــې 

مريمنــو رسه تذکــرې نــه وي. يــوې مريمنــې داســې وويــل چــې د خپلــې 

ســيمې د پريښــودو پــر مهــال، تذکــره يــې د هغــې ، فکــر لــه مخــې نــه 

ثبــت ش کېــدي.



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   2۸ 

ــودې او دا هغــه څــه وو چــې  ــو رسه ډيــرې ســتونزې درل ــه طالبان مــوږ ل

مــوږ يــې پــه اړه فکــر نــه ؤ کــړي، يــو ځــل بيــا دا د داخلــې بيځايــه شــوو 

لپــاره اســانه نــده چــې د هغــوي د بېځايــه کيــدو پــه اړه د ژونــد او مــرګ 

ــر  ــنادو ت ــو اس ــې د اړين ــو ک ــه دې حاالت ــخ يش. پ ــړو رسه م ــه پريک ل

ــې همدارنګــه  ــوې مېرمن ــدي. ي ــوب ن ــوى لومړيت الســه کــول دمومــره ل

پــه ډاګــه کــړل چــې د جنســيت لــه پلــوه توپېرونــه شــتون لــري کلــه چــې 

خــربه د اســنادو د ســاتلو يش.

ــو کــې  ــو جيبون ــه خپل ــوى تذکــي پ ــه تذکــرې ځکــه چــې هغ ــوږ نارين زم

ــو کــې  ــه کورون ــا پ ــې عموم ګرځــوي څــو هــر وخــت وررسه وي. مــوږ ي

ــږدو. پري

ددې پــر تــرياؤ يــې څــوک کــويل يش تذکــره  تــر الســه کــړي او نــه کــوم 

ځــاى څخــه مختلــف پوهــاوي شــتون درلــود. ځينــې مېرمنــي پــدې اړه 

ــديل دي  ــې زيږي ــپ ک ــه کم ــې پ ــومان چ ــوم ماش ــې ک ــه وي چ ډاډه ن

هغــوي بــه تذکــره تــر الســه کــړي يش او کــه نــه او حتــى حينــې مريمنــي 

پــدي هــم نــه پوهيــدي چــې نجــوين او هلــکان دواړه تــر الســه کــويل 

يش اوکــه نــه النــدې خــرب اتــري د دغــو مريمنــو کنفيــوژن څرګنــدوى.

کــه چېرتــه دوى پــه کمــپ کــې زيږيــديل وي کــه هلــک وي نجلــۍ 

تذکــره بــۀ تــر الســه نکــړي. 

نه موږ نشــو کوالى چې هغو ىته تذکرى تر الســه کړو

موږ چېرته ورشــو او تر السه يي کړو

د وضاحــت نــه شــتون يــوه ســتونزه ده او وړانديــز کېــږي چــې  د عامــه 

ــو  ــې د اړين ــوه يش چ ــک پ ــو خل ــا ده څ ــه اړتي ــن ت ــو کمپاي ــاوي ي پوه

ــتمنۍ  ــي او ش ــاه ځمک ــم دي. د رسپن ــره مه ــرل څوم ــنادو ل ــي اس ملک

ــوين  ــايي د قان ــو ښ ــري ن ــري نل ــيل تذک ــې م ــک چ ــه خل ــره هغ رس بې

او روغتيــاي خدماتــو د ماشــومانو لپــاره د زده کــړو او نــورو مرســتو 

ــه  ــوىل يش پ ــره ک ــوه تذک ــري. ي ــتونزي ول ــې س ــو ک ــه کول ــر الس ــه ت پ

ــز ولــري ځکــه چــې  ــد بآنــدې اغي حريانوونکــې توګــه د مريمېــن پــه ژون

ــه  ــږي او هغ ــو امــکان پيداکې ــورو ګټ ــت او ن ــدې رسه د ځمکــې ملکي پ

خدماتــو ماتــړ کــو يچــې لــه ددې رسه د اوږد مهالــه بېځايــه کيدنــې پــه 

ــه رســولو کــې مرســته کــوي. ــاى ت پ

ــه اړه د پوهــاوي زياتــويل او ددې ډول  د هويــت د اســنادو د اهميــت پ

ــو  ــه پاملرن ــوب پ ــت  د لومړيت ــان دول ــد دافغ ــول باي ــو ک ــانتياو چمت اس

ــوع د  ــې دا موض ــه چ ــړي ډول کل ــه ځانګ ــه، پ ــري او کن ــاى ول ــې ځ ک

ــو  ــې دوران ، ماتول ــه کېدن ــه اړه وي. داد بېځاي ــوو پ ــه ش ــيل بېځاي داخ

او د بېځايــه شــوو د غربــت د لــه منځــه وړو لپــاره مهــم ويــز همدارنګــه 

د يادونــې وړ ده چــې زياتــره بېځايــه شــوي يــو شــان لوژيســتکې او 

ــل  ــه ب ــې پ ــه ک ــه دې څېړن ــې پ ــږي چ ــخ کې ــو رسه م ــايل محدوديتون م

ځــاى کــې نــور خنډونــه لکــه د دولــت بــې شــانه پاليســې او اداري فشــار  

ــوره  ــا ن ــو کــې ددى وړتي ــر الســه کول ــه ت کــوم چــې د ملکــي اســنادو پ

هــم کمــوي.

اقتصادي خونديتوب:  5 .4

داخــيل بېځايــه شــوو دا څرګنــده کــړې ده چــې بــې روزګاري د دوى د 

ــه  ــو ســرته ســتونزه ده او دا د بېحايــه کېدنــې مــودې تــه ل ــد تــر ټول ژون

ــو تطبيــق وړ ده. پاملرنــې پرتــه پــه ټول

زمــوم ســړي تــل لــه کــوره بهــر وي او د کارونــو پــه لټــه کــې وي خــو 

ــم  ــه واي ــه ت ــږي زه هغ ــه پيداکي ــه ن ــه کار ورت ــه هېڅ ــې وختون ځين

چــې هڅــه وکــړي ځــان تــه کار پيــدا کــړي. هغــه بېرتــه راځــي او 

ماتــه پــه ژړا وايــئ  اى ښــځي هېــڅ کار نشــته، هېــڅ ټاکنــه نلــرم، 

ــه  ــې  هلت ــه چ ــى ځک ــم تل ــه نش ــوا ت ــي خ ــه ب ــتونزه داده هغ س

ــته. ــه ار نش ــه هلت ــي ځک ــم تل ــم نش ــوا ه ــان دي. د پخ طالب

ــه  ــې روګاري او مب ــې ب ــتونزه ده چ ــو س ــول افغانان ــې د ټ ــول ک ــه ټ دا پ

لويــه ننګونــه يــاده کــړي ده نــا امنــي يــې لومړنــۍ ننګونــه بللــې ده کــوم 

ــه شــوي ده. د  ــه کــې تــرې يادون ــد ســبا بنســټ پــه اوســنۍ څېړهن چ ې

ــه مخــې د بــې روګارۍ کچــه 23.9%  ده چــې  ــو ل احصائيــوي معلومات

ــه ده. ــې زيات ــو د يب روزګارۍ کچــه ي د ځوانان

د يــوه بېځايــه شــوي لپــاره دنــده هغــه تــه خــواړه برابــروي او کــه نــه، 

دا پــه يــوه خيمــه يــا کــرايئ شــوي کــور کــې ژونــد کولــو پــورې اړه لــري 

ــوونکي  ــد ګواښ ــې ژون ــړي چ ــاب وک ــې انتخ ــري چ ــورې اړه ل دا دې پ

ــه.  ــه ن ــري او ک ــه الرسيس ل ــو ت ــايئ خدمات ــدې روغي ــه وړان ــتونزو پ س

ــره خــوا شــينوونکې ده او دې ښــځو  پــه دې برخــه کــې بــې روګاري ډې

ــه  ــري دا پ ــدې خــربي ات ــري الن ــوب هــم شــتون نل ــاره کــوم خونديت لپ

ــدى. ښــۀ توګــه څرګن

موږ دندي نلرو پدي معنى چې د کرايه ورکولو لپاره پيي نلرو

موږ پيســې نلرو چې يو ه کيلو غوښــه پريواخلو موږ وي يو

مــوږ بانــدې ديــري ورځــي پــه نهــاره تريــږي، زمــا ګيــډه وږي ده او 

خپلــو بچــو تــه خــواړه نشــم برابــرويل.

مــوږ دنده نلرو هېڅ عزت نلرو

ــد او  ــړي. روګار ژون ــې کار وک ــواړي چ ــي غ ــوې مېرمن ــه ش ــيل بېځاي داخ

مــرګ موضــوع ده. دا مېرمنــې د خپلــې خــود کفــايئ لپــاره د فرصتونــو پــه 

لټــه کــې دي.

کــه چېــري د ښــځو لپــاره د کارکولــو فرصــت وي نــو د ســږو لپــاره پــه ډېــره 

ســخته نــه وي د بېلګــې پــه ډول کــه چېــري د ګنډولــو کــوم کاري وي نــو 

پــدې ډول مــوږ لــه خپلــو نارينــه ؤ رسه مرســته کــويل شــو چــې لــه غربتــه 

خــاص يش.

يــو څــوک نــي کــويل، بېځايــه نــو د ښــځو د ژونــد فرصتونــه ښــۀ کــړي 

تــر څــو چــې لومــړي د هغــوى پــه ســتونزو ځــان پوهــه نکــړي. زده کــړي 

د بېځايــه شــوو ښــحو لپــاره د کار پــه پيــدا کولــو دپــام وړ رول لــري. 

لکــه څنګــه چــې پــه النــدې موضوعاتــو )4.5.1( يــې هــم ذکــر شــوي 

ــه  ــدود دي او پ ــر مح ــه ډې ــړو فرصوتون ــاه رد زده ک ــومانو لپ دي ، ماش
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تذکرې ته د السرسي اړوند ټولنيز بحثونه

ځانګــړي  ډول د بېځايــه کېدنــې پــه مــوده کــې د نجونــو لپــاره دا ډېــره 

مجــدود دي. کــه چېــري يــوه ښــځه د کلونــو راهيــيس لــه خپلــو ســيمو 

ــت  ــو حال ــډون کوونک ــي د ګ ــې د دې څېړين ــه چ ــه څنګ ــه وي لک بېځاي

هــم دا ډو لــؤ ، نــو د هغــوى د زده کــړو کچــه تقريبــا لــه پامــه غورځــول 

شــوي. پــدې رشايطــو کــې،  کــوم مــزد لرونکــي کارګــر ، کــه چــريي کار 

ورتــه پيــدا يش هــم کار کــوي.

يــو بــل خنــډ چــې د ښــځو پــر وړانــدې شــتون لــري هغــوى ژونــد بانــدې 

ــر  ــريي ت ــې 4.1 ش ــه چ ــه خڼګ ــې لک ــري مېرمن ــز دى دې ــت اغي د امني

ــيس  ــا جن ــو ي ــال، د زيږيدون ــفر پرمه ــول، د س ــر ش ــدې ذک ــوان الن عن

ــړې او  ــې جګ ــه ده چ ــه بېلګ ــوه بل ــې وي. دا ي ــره ک ــه وي ــه پ ــريي څ ت

شــخړي د ښــځو لپــاره شــته فرصتونــه محــدودوي. پــه پروګرامونــو کــې 

بايــد دغــه پــت عواملــو  تــه کتنــه ويش او ډېــر ټېنــګار بايــد پــه اســبآبو 

ــور دى. ــايت فکت ــو حي ــت ي وي شــخيص امني

ــه ويش  ــد پاملرن ــه باي ــې ورت ــګ ک ــه پروګامن ــد پ ــې باي ــتى اړخ چ ــو روس ي

ــي. د  ــه ډول ګواښ ــه څ ــه پ ــز واحدون ــۍ او ټولني ــه کورن ــه څ ــه کېدن بېځاي

بېلګــې پــه ډول، پــه بېځايــه کېدنــې کــې پــه داســې ټولنيــزو واحدونــو اتــکا 

کــول چــې ماشــومانو تــه پاملرنــه ويش يــوه ټاکنــه نــده خــو کېــداى يش پــه 

ځېنــې حاالتــو کــې ويــز دا پــه ځانګــړې ډول د کورنــۍ ښــځينه مرشانــو د 

ــډ جــوړ وي. کار موندنــې پــر وړانــدې خن

ــه  ــې پ ــې چ ــوي يېرمن ــه ش ــيل بېځاي ــو رسه رسه داخ ــو خنډون ددې ټول

کمپونــو کــې اوســېږي داســې الرې لټــوي چــې خپلــې ســتونوزي پــرې 

ــه ده. د  ــوه بېلګ ــو ي ــت کول ــوب او فعالي ــړي. دا د دې د ګټورت ــل ک ح

خاصــل کېــدو کمــپ مريمنــې دا څرګنــدوى چــې څــه دول کونــډو او نــورو 

مېرمنــو د ګنډونکــو يــوه شــبکه جــوړه کــړي ده او لــه دې الرې د خپــل 

ــاوي بشــپړ وي.  ــد اړتي ژون

هغــه مېرمنــې چــې خاونــد ونلــري نــو دو ىګنــډل کــوي خــو پيســې 

وګټــي دوى ٤٠٠-٣٠٠  افغانــۍ ګټــې او بيــا يــي يوځــاى کــوي تــر 

څــو پــدې خپــل مشــکات حــل کــړي.

داخــيل بېځايــه شــوې مريمنــې بــې واکــه نــدي، دوى توافــق کوونکــې 

دي. ددې ټولــو څهــو يــوه بېلګــه د يــوه پروګــرام برياليتــوب دى چــې پــه 

اشــت قلعــه کمــپ کــې مريمنــو تــه 20 ژونــدي چرګــوړي ورکــړل شــول. 

دې او خــو ړو او عايــد د دوامــداره رسچينــې پــه توګــه ښــۀ کار وکــړ. دا 

ډول يــو پروګــرام د کليــو د پــور او ســيمي ټ،لنــې )(   لــه لــورې هــم تــر 

رسه شــو کــوم چــې د افغانســتان د کليــوايل صنعــت پرمختيــاي پروګــرام 

پــه ماتــړ تــر رسه کېــږي.

دا ډول فرصتونــه بــه دا ډول مېرمنــې پيــاوړې کــړي خــو خپــل حــاالت پــري 

کنــډول کــړي او د بېځايــه کيدنــې لــه دوران څخــه ووځــي. دې مېرمنــو د 

انتقــال وړ مهارتونــه تــر الســه کــړي دي چــې دوى بــه تــرې ډېــره ګټــه تــر 

الســه کــړي هــر کلــه چــې دوى لــه کمپونــو څخــه بهــر شــويز

زده کړي:1.5.41

د داخــيل بېځايــه شــوو پــه اړه د افغانســتان پاليــيس د پوهنــې وزارت تــه 

دنــده ســپارلې ده چــې ټولــو بېځايــه شــوو ماشــومانو لپــاره وړيــا اجبــاري  

لوونــړى او ثانــوي زده کــړي برابــې کــړي. پــه دغــه پاليســۍ کــې ويــل 



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   3۰ 

شــيو چــې د اســنادو لکــه تذکــره د نــه شــتون لــه املــه بايــد ماشــومان 

ــه يش ځکــه چــې دا ډول ماشــومان را شــيا  ــه زده کــړو خڅــه پاتــې ن ل

پــه اســانۍ نــي تــر الســه کــويل.

پــه عمومــي ډول، هغــه مېرمنــې چــې پــه ټولنېــزو بحثونــو کــې زمــا برخــه 

اخيتنــي وه ماشــومانو يــې پــه منظــم ډول زده کــړه تــر الســه کــويل، ځينــې 

کــم شــمېر ماشــومان بيــا داقتصــادي ســتونزو لــه املــه لــه زده کــړو پاتــې ؤ.

مــوږ پيــس نلــرو چــې کتابونــه پــرې واخلــو او ښــوونځي تــه الړ شــو 

خــو اکــره وختونــه ماشــومان د کتابونــو لپــاره پيســو تــه اړتيــا لــري 

زمــوږ ماشــومان کــور تــه پــه ژړا راځــي چــې ښــوونکي وهــي ځکــه 

چــې کتاب،نــه نلــري.

ــره  ــيدونکي ؤ  دا ډي ــپ اوس ــه کم ــاص کين ــي، خ ــواب ورکوونک ــه ځ دغ

ــې د  ــري چ ــتون ل ــې ش ــان ک ــه تالق ــې دا پ ــه چ ــنې وړ ده ځک د انديښ

تخــار مرکــز دى او بيــا هــم هغــوى زده کــړو تــه الرسيس نلــري دا يــوه 

بيلګــه ده چــې د اخــيل بېځايــه شــوو پــه وړانــدې زده کــړو تــه د اليس 

ــوي. ســتونزي  بيان

دا بــه څرګنــده نــه وي چــې د خــاص کمــپ ماشــومان پــه نــږدي 

ــتامتيک  ــې س ــت ک ــه اښ وخ ــه دا پ ــل يش. همدارنګ ــوونځيو داخ ښ

پاتــې رالــل څرګنــدوي ځکــه چــې دا ماشــومان لــه پامــه غورځــول شــوي 

ــه  ــو ن ــوونځي ، توک ــد د ښ ــومان باي ــوو ماش ــه ش ــره د بېځاي دي باالخ

ــې يش. ــړه پات ــه زده ک ــه ل ــه کبل ــتون ل ش

ــه  ــوونځي ت ــومان ښ ــې ماش ــې ويل ي ــدوي چ ــن دا څرګن ــه مريم ــوه بل ي

نــه ځــي.

واري  څــو  نلــري  شــتون  ښــوونځي  او  درس  لپــاره  )ماشــومانو 

ماشــومان نــږدي ښــوونځيو تــه ورغلــل خــو هغــوي وانخېســتل   زه 

نــه پوهيــږم چــې ويل يــې ماشــومان پــه ښــوونځي کــې وانخېســتل. 

مــا یــو ســند ورتــه يــوړ خــو ښــوونځي ونــه منلــه. څــو ورځــې مخکــې 

ــر  د بهــارک ځايــي ماشــومان يوځــای شــوي وو او زمــا زوی يــې ډې

ــد وهلــی و(.  ب

دا یــو ځــل بيــا د دخــيل بېځايــه شــوو تــه د زده پــه الرسيس کــې پــټ 

ــه  ــز زغــم پ ــدې ټولني ــر وړان ــدوي او د دوي د ماشــومانو پ ــه څرګن خنډون

ــې  ــی چ ــه يش کول ــب او ن ــومان غري ــوې ماش ــه ش ــوي. بېځاي ــه ک ډاګ

د ښــونځې اړونــد توکــې او نــوې کايل واخــيل او لــه همــدې املــه ډېــر 

ځــورول کېــږي. 

پــه ټولنيــزو بحثونــو کــې د زده کــړو پــه شــتون کــې د جنســیتي توپريونــو 

کومــه يادونــه نــه ده شــوې. دا ځکــه چــې داخــيل بېځايه شــوې ماشــومان 

د زده کــړو پــه تــړاو يــو شــان ســتونزې لــري، بــې لــه دې چــې جنســيت 

تــه يــې پــام ويش. خــو داواضــح ده چــې بېځايــه شــوې نجونــې د زده کــړو 

ــدو،  ــدو، خوين ــوي مېن ــري. د هغ ــتونزې ل ــام وړ س ــو د پ ــه کول ــه ترالس پ

ترورګانــو، د کاکا او مامالورګانــو پــه څېــر د بېځايــه شــوو نجونــو زده کــړې 

د تاوتريخــوايل او ناامنــۍ لــه کبلــه ســتونزمنې دي. 

ــې  ــې داس ــوې مېرمن ــپ ي ــارک کم ــه دې اړه د به ــه ډول پ ــې پ د بېلګ

ــل:  ووي

)ډېــري نجونــې ويرېــږي چــې کــه چېــري دوي ښــوونځې تــه الړې 

ــه  ــږو ځک ــم ويرې ــوږ ه ــړي. م ــد وک ــرې بري ــه پ ــان ب ــو طالب يش ن

چــې جګــړه ده مــوږ د ډزو غږونــه اورو نــو ځکــه لــه بهــر وتلــو څخــه 

ــږو(.  ويرې

همدارنګــه، نــاوړه رواجونــه لکــه پــه کوچنــي عمــر کــې واده، پــه 

ــه  ــه ډاګ ــې دا پ ــه دي چ ــه څ ــول هغ ــررسه ک ــدې د کار ت ــو بان کوچنیان

ــه زده کــړو کــې د  ــی. پ ــه يش کول کــوي چــې نجونــې ويل زده کــړې ن

ښــځينه بېلګــې نــه شــتون لکــه د ښــځینه ښــوونکې کموالــی، د نجونــو 

ــړاو د  ــه ت ــډ دی. د زده کــړو پ ــوی خن ــل ل ــو ب ــدې ي ــر وړان د زده کــړو پ

ــري  ــتون ل ــم ش ــتونزې ه ــې س ــورې ګڼ ــګ ن ــو ترڅن ــوونځیو د جوړول ښ

چــې د نجونــو د زده کــړو پــر وړانــدې خنــډ دي. د زده کــړو لــه اهميــت 

څخــه ســرتګې نــه يش پټــي دی، خــو اړينــه ده چــې د داخــيل بېځايــه 

ــه  ــې ډاډ ترالس ــه ده چ ــاوې و ارزول يش. دا مهم ــړو اړتی ــوو د زده ک ش

ــه ــوونځیو ت ــی يش ښ ــې کول ــوې نجون ــه ش ــيل بېځاي ــې داخ يش چ
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د داخــيل بېځايــه شــوو مېرمنــو يــوه ډېــره نــاوړه او ناســمه موضــوع  دا ده 

چــې دوي بــې لــه مرســتو پاتــې دي. د خپلــو ســیمو پريښــودل هــر چــا 

لپــاره ســخته وي خــو پــه دې وخــت کــې د نــړۍ ټــول نــاوړه فکتورونــه 

د ښــځو پــر وړانــدې يوځــای کېــږي. د دې ښــځو فزيکــي او رواين 

ځــواک منظــم نــه وي. دوي نــه اټــکل شــوې حاالتــو کــې ژونــد تــه دوام 

ــواړه او  ــرې خ ــه پ ــو ت ــو کورني ــې خپل ــې چ ــې الرې موم ــوي او داس ورک

نــور اړيــن توکــې چمتــو کــړي. دوي د ځانونــو لپــاره داســې ســرتاتيژۍ 

جــوړوي چــې دوي پــرې لــه ســتونزو رسه مبــارزه کولــی يش او پــه نــاوړه 

چاپرييــال کــې پــرې ځانونــه ژغــوري. 

امنيت  1 .5

پــه کمــپ کــې يــوه لــه دې ســرتاتيژيو څخــه دا ده چــې مېرمنــې پــه ګــډه 

توګــه ســفر کــوي. پــه ځانګــړې ډول کلــه چــې دوي د شــپې ســفر کــوي. 

د ځــان ژغورنــې تخنیکونــه چــې ډېــر غــوره دي او داخــيل بېځايــه 

شــوې مېرمنــې تــرې ګټــه اخــيل پــه ځانګــړې ډول هغــه مېرمنــې چــې د 

کورنــۍ مــرشي ور پــه غــاړه وي. د کابــل د حســین خيلــو کمــپ پــه دې 

برخــه کــې د مېرمنــو لــه لــورې جــوړ شــوی دی. يــوي مېرمنــې پــه دغــه 

کمــپ کــې د مېرمنــو د تــګ راتــګ پــه اړه داســې وويــل: 

)د شــپې لخــوا مــوږ ډېــر وړانــدې نــه ځــو. کــه نــږدې هــم ځــو نــو 

دوه کســان ځــو. مــوږ يواځــې ســفر نــه کــوو. د ورځــې دا غــوره وي 

ــی شــو  ــو مــوږ کول ــات خلــک موجــود وي ن ځکــه چــې شــاوخوا زی

ــا  ــا هــم مــوږ دوه ي ــه ورشــو، خــو بي ــر ت ــا ډاکټ ــو ي چــې ســودا واخل

ــه ګــډه تــګ راتــګ کــوو(.  درې کســه پ

يــو بــل د پــام وړ عنــر دا و چــې پــه کمــپ کــې زياتــره ښــځې لــه خپلــو 

ــوب احســاس ورکــوي. لکــه  ــه د خونديت ــې وي. دا ورت ــو رسه پات قومون

څنګــه چــې يــوې مېرمنــې داســې وويــل :

ــوږ  ــېږې.پدې رسه م ــوم رسه وواوس ــل ق ــې خپ ــه ده چ ــره ښ دا  ډي

خونــدې يــو پــدې بانــدې ډيــره پوهيــږي چــې څــوک لــه خپلــورسه 

وي نــو ډيــر د خوندیتــوب احســاس کــوي .دلتــه  پــه زړه پــوې څــه 

دی کــه څــه هــم نــوې ټولنيــزي شــبکې پــه کمــپ کــې جوړيــږي.

پــه عمــيل ډول ددې ديــوې بېلګــې پــه توګــه دوه کمپونــه وو اچــې ديــو قوم 

څخــه تللــې وې او د نــورو قومونــو ښــځې پکــې هــم موجــودې وي . داســې 

ــدل  ــه توګــه پيژن ــې پ ــه د بهرن ــل راتولونکــی ګــروپ ب ــږي چــې ب متــه کې

کېــږي خــود کمــپ يــوه نــه بيليدونکــې اړيکــه جــوړه شــوې ده. دا مېرمنــې 

وايئ چــې کــه څــه هــم دوي لــه مختلفــو قومونــو څخــه دي خــو پ کمــپ 

کــې دوي داســې دي لکــه د یــو قــوم. 

د حســین خيلو کمپ يو مېرمنه داســې وايئ: 

ــې  ــوم او وين ــوه ق ــه د ي ــوي دي لک ــې ش ــک داس ــوم دا خل ــر ک زه فک

څخــه چــې وي. دوي اوس لــه مــا رسه ډېــر نــږدې دي. لــه ۱۰۰ ډېــرې 

کورنــۍ دي او دا ډېــره ښــه خــره ده چــې ښــه ګاونډيــان ولــري. کــه 

چېــري ګاونــډي ښــه وي، دوي د مــور پــار څخــه هــم ښــه وي(. 

د دې اهميــت پــه دوه اړخونــو کــې دی. لومــړی دا چــې پهــدې رسه هغــه 

ــوی  ــل ش ــو ويش ــه قومون ــتان پ ــې وايئ افغانس ــي چ ــه ځ ــه منځ ــربې ل خ

دی ځکــه چــې دا ثابتــوي چــې د قــوم مفهــوم پــه نــژادي بندونــو کــې نــه 

يش محدوديــدی. نــورې ځانګړنــې هــم کېــدی يش ورزياتــې يش. دا پــه 

افغانســتان کــې د حاالتــو پېچلتيــا پــه ښــه توګــه څرګنــدوي چــې پــه ســاده 

بڼــه د قومــي چــارو لــه مخــې پــه بشــپړه توګــه نــه يش ترشيــح کېــدی. 

دويــم عنــر چــې دلتــه څرګندېــږي دا دی چــې داخــيل بېځــاي شــوې 

ــې  ــوې مېرمن ــه ش ــوي. بېځاي ــق ک ــال رسه ژر تواف ــې د چاپريي خمېرمن

پيــاوړې اړيکــې ټينګــوي څــو خپــل امنيــت ښــه کــړي او ځانونــه 

ــد وي.  ــه ض ــط د دوي پ ــر ډول رشاي ــم ه ــه ه ــه څ ــوري. ک وژغ

بيړين پورونه  2 .5

ــه شــوو  ــه وشــوه، د افغانســتان د بېځای لکــه څنګــه چــې مخکــې يادون

ــه توګــه  ــه اوږدمهال ــد پ ــه پاليســۍ کــې داســې احــکام شــته چــې باي پ

بېځايــه شــوو مېرمنــو رسه مرســتې ويش ځــو ال تراوســه دغــه تــګاره نــه 

ــه الره دي  ــې پ ــه او هڅ ــږي فعالیتون ــې همغ ــو داس ــوې. خ ــې ش ده پل

چــې پــه بيړنیــو حاالتــو کــې لــه هغــوي رسه مرســتې وکــړي. اوســمهال 

ــې  ــري چ ــه ل ــتون ن ــرام ش ــتو پروګ ــی د مرس ــز لرونک ــوم اغې ــې ک داس

داخــيل بېځايــه شــوو رسه پــه نــاوړه رشايطــو کــې مرســتې وکــړي. د دې 

ترڅنــګ کلــه چــې د مرســتو دوره تېــره يش نــو اوږدمهالــه بېځايــه شــوې 

د غربــت پــه ګــرداب کــې ښــکېل يش. 

زياتــره مېرمنــې د ژونــد د اړتيــاو د پــوره کولــو لپــاره پورونــه اخــيل. ډېــرو 

ځــواب ورکوونکــو د دې ډول پورونــو پــه اړه خــربې وکــړې څــو د خپــل 

ژونــد اړتيــاوې لکــه خــواړه يــا درملنــه پــرې وکــړي. يــوې مېرمنــې داســې 

وويــل ې د کمــپ نارینــه پــه دغــه دوران کــې ښــکېل شــوې دي. هغــې 

داســې وويــل: 
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ــاوړې  ــې پي ــی يش چ ــې کول ــوې مېرمن ــه ش بېځای
او  خونــدي  ځانونــه  څــو  کــړي  جــوړ  ګروپونــه 
وژغــوري، کــه څــه هــم هــر بهرنــی فکتــور د 
هغــوي پــر ضــد دی او حــاالت ورتــه ســم نــه دي.
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هغه ماشومان چې په بهارک کمپ کې او زده کړو ته هېڅ السرسی نه لري. 

ــاره ځــي، دا توکــې  ــو لپ ــه د ســبزۍ د ترالســه کول ــازار ت )هغــوي ب

ــو څــه رقــم ژونــد وي؟(.  ــه ن هــم هغــوي پــه پــور اخــي. دا ب

يــوې بلې مېرمنې وويل : 

)ايــا ستاســې خاونــدان دنــدې لــري؟ نــه، هېــڅ کار نشــته لــه کلــه 

راهيســې چــې دلتــه راغــي يــو. مــوږ پــه پورونــو کــې یــو. پــوروړي 

ــف  ــار تکلي ــګان او فش ــه خف ــت دی. دې رات ــد حال ــر ب ــدل ډې کې

ــدا کــړی دی(.  پی

ــو  ــو لپــاره رشايــط ډېــر ســخت دي چــې د خپل کــه څــه هــم هغــو مېرمن

ــې  ــري چ ــه ل ــبکې ن ــخيص ش ــې ش ــوي داس ــې دي، هغ ــو مرشان کورني

ــو دا د  ــتمنۍ يش ن ــربه د ش ــې خ ــه چ ــړي. کل ــه ک ــرې ترالس ــه ت پورون

ــږي:  ــل کې ــه حــق بل نارین

ــور  ــې پ ــم چ ــړم؟ زه اړ ي ــه ک ــې ترالس ــه پيس ــوم ځاي ــه ک ــه ل )زه ب

واخلــم کــه څــه هــم دا بــه ســتونزمن وي ځکــه چــې څــوک بــه مــا 

تــه پــور راکــړي؟ هغــوي تــه څــه پــه ضامنــت کــې ورکــړم؟ هغــه بلــه 

ــتونې  ــور د س ــې ل ــو د خپل ــړې څ ــور ک ــۍ پ ــې ۶۰۰۰ افغان ورځ م

ــور  ــورې ۳۰۰۰ پ ــاره ن ــونو لپ ــې د الس ــړم. د هغ ــرې وک ــات پ عملي

ــه شــوم(.  ــۍ ن کــول وغوښــتل خــو بريال

د ماشومانو ودول:  3 .5

پــه کوچنــي عمــر کــې واده کــول پــه ځانګــړې ډول د ښــځې لپــاره 

ــږي، د  ــدا کې ــه پي ــه دې امل ــه ســتونزې چــې ل ــر ســتونزمن وي. هغ ډې

ــورين تاوتريخــوايل  ــط، د ک ــد ګواښــونکې رشاي ــال ژون ــدوارۍ پرمه مېن

ــورو  ــوړه کچــه او ن زيــات خطــر، زده کــړو تــه نــه الرسســی، د غربــت ل

څخــه عبــارت دي. رواين ســتونزې د ژونــد تــر پايــه دوام کــوي. د دې 

موضــوع پــه اړه د دشــت قلعــه پــه کمــپ کــې پــه فوکــس ګــروپ کــې 

خــربې شــوې دي چــې د خپلــو اقتصــادي ســتونزو لــه کبلــه يــې خپلــې 

ــه کــم عمــر کــې واده کــړې دي:  ــې پ دوه لوڼ

)مــا خپلــې لــور تــه هغــه بلــه ورځ وويــل: )يــوې ۷ کلنــې نجلــۍ تــه 

يــې اشــاره وکــړه( چــې ژر دې ودوم ځکــه چــې پاملرنــه دې نــه شــم 

ــده  ــې وويري ــه چ ــوه ځک ــه ش ــا پټ ــردو ترش ــه الړه او د پ ــی، هغ کول

چــې رښــتيا دا کار ونــه کــړم(. 

ــې  ــه م ــې زه ب ــينوونکی دی. دا چ ــد او خواش ــر ب ــد ډې ــوږ ژون )زم

ــوم(.  ــاره خرڅ ــوړو لپ ــه خ ــو څ ــور د ي ــه ل خپل

ــتنه  ــه س ــتان بېرت ــه پاکس ــې ل ــړه چ ــې وک ــه مېرمن ــربه هغ ــه خ دا دومي

ــه فزيکــي او رواين  ــه او ل ــدو هڅــه يــې کول شــوې وه او د خــوړو د مون

ــې نجلــۍ ودول  ــو رسه مــخ وه. کــه څــه هــم د يــوې  ۷ کلن محدودیتون

ــه  ــې هغ ــه چ ــه ده ځک ــاره اړين ــې لپ ــو دا د هغ ــې وي، خ ــر دردوونک ډې

ــې پــه دې خاطــر  ــه نجون ــې وختون ــري. ځين ــا ل ــه اړتي ــا او خــوړو ت رسپن

ــورل  ــه وژغ ــې څخ ــيس ځورون ــوايل او جن ــه تاوتريخ ــې ل ــږې چ ژر ودې

يش. دا ټــول د مېرمنــو د ډېــرو ســتومنو رشايــط څرګندونــه کــوي چــې د 

ژغورلــو لپــاره لــه ډېــرو بــدو الرو او خواشــينوونکو الرو څخــه کار اخــيل 

ــوب ترالســه کــوي.  څــو ډاډ ترالســه کــړي چــې ماشــومان يــې خونديت



د هڅو دوران د افغانســتان د داخيل بېځايه شــوو مېرمنو د برشي امنيت ارزونه   3۴ 

پــه خــاص کيــد ميشــت ځــای کــې يــوه مېرمــن چــې د 9 مياشــتو 

ــر  ــه ت ــته او پاملرن ــداوارۍ مرس ــې د امي ــده چ ــه پوهي ــداواره وه ، ن امي

الســته کــړي. د هغــه خاونــد شــپږ مياشــتې وړانــدې ايــران تــه کار لپــاره 

ــه وي  ــه ن ــی يئ کورت ــی او پيس ــه موندل ــوم کار ن ــو ال يئ ک ــی و. خ تلل

ــږيل. رالې

پــدې اړه بحــث شــوی چــې ايــا دا ډول پېښــې د اقتصــادي مهاجرتونــو 

پــه ډلــه کــې راتــيل يش خــو دا څرګنــده ده چــې دا کورنــۍ پــه مياشــتو 

او کلونــو يولــه بلــه لــريی وي چــې اقتصــادي پرمختــګ ترالســه کــړي. 

ــوري . ددې  ــد وژغ ــې ژون ــوي چ ــه ک ــک هڅ ــې دا خل ــت ک ــه حقيق پ

ترڅنګــه ښــځي لــه ســتونزو خــربې وې ) توپــريی چلنــد او نــا عدالتــی( 

چــې افغانــان وررسه پــه ګاونډيــو هېوادونــو کــې مــخ کېــږي.

ــورو  ــر ن ــواد ت ــل هې ــږ خپ ــودي ، زمون ــت درل ــوږ امني ــرې م )کــه چې

غــوره دی او هيڅکلــه بــه لــه دې ځــای څخــه نــه تلــی. خــو دا چــې 

امنيــت نشــته او بــل دا چــې کــه مــوږ وکــړی شــو پيســی وګټــو ن 

ايــران تــه بــه الړ شــو. خــو ايــران کــې ســتونزې زيــايت دي.(

دا خــربي پــه حقيقــت کــې د حاالتــو پيچلتيــا او د پريکــړو ســتونزمنوالی 

څرګنــدوي چــې د داخــيل بيځايــه شــويو ّپ ګــډون ټــول افغانــان وررسه 

مــخ دي.

دا شــخيص خونديتــوب او اقتصــادي اړتيــاو افغانــان اړبــايس چــې نــورو 

هيوادونــو  تــه کــډه وکــړي.

د ماشــومانو ودول پــه کړکيچــو نــو رشايطــو کــې کومــه نــوې خــربه نــه ده او 

پــه ټولــه نــړۍ کې شــتون لــري. دا حتــی پــه پرمختللــو اقتصــادي هېوادونو 

لکــه د امريــکا متحــده ايــاالت او برتانيــه کــې هــم نــه ســرتګو کېــږي.

ــو  ــيله ددغ ــه وس ــړو پ ــزو زده ک ــيمه اي ــې د س ــودلې ده چ ــو ښ مطالعات

ټولنيــزو او کلتــوري فکتورونــو پــه رابرســريه کولــو کــې مهــم رول ولــري. 

خــو لکــه څنګــه چــې مخکــې هــم يادونــه وشــوه بيځايــه شــوې نجونــوې 

زده کــړو تــه ډېــر لــږ الرسســی لــري. دا يــو ځــل بيــا دزده کــړو، غربــت  

او ماشــومانو روزلــو ترمنــځ اړيکــه پــه ډاګــه کــوي  او دا چــې دا څومــره 

ســتونزمن دي چــې لــه دې ســتونزو ځانونــه خــاص کــړو.

مهاجرتونه   4 .5 سيمه 

ــا  ــايت او د ن ــې ثب ــه وشــوه، اقتصــادي ب لکــه څنګــه چــې مخکــې يادون

امنــۍ پراخــې ســتونزې پــه افغانســتان کــې يــو لــه بــل رسه تړلــې دي. 

ــه کــوي څــو  ــه شــوی داخــيل مهاجرتون ــه طبعــي توګــه داخــيل بيځاي پ

ځانونــه وژغــوري . پــه تريقبــاّ ټولــو ميشــت ځايونــو کــې ، يــوې مېرمنــې 

پــدې اړه خــربې وکــړي چــې د کورنــۍ يــو غــړي يــې د کار لپــاره ايــران 

تــه ســفر وکــړ.

ــه  ــور ت ــه ک ــو برت ــده ن ــر وګرځي ــې ډي ــه ک ــه لټ ــا زوی  د کار پ ) زم

تــش راغــی. ايــران تــه الړ څــو هلتــه پيســی وګټــی او برتــه راشــی.(

هلتــه چــې هغــوي هــر ډول دنــده پيداکــړي نــو دوي يئ کــوي نــو 

دوي کــور نــه لــه ۳۰۰۰ – ۵۰۰۰ افغانــۍ د مــرف لپــاره راليــږي. 

پــدې مــوده کــې مــوږ يواځــي يــو ( 
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پايله او وړانديزونه. 6

)مــو هېــڅ غــوړي او خــواړه نــه لــرو، مــوږ وچــه او کلکــه ډوډۍ 

ــه  ــړئ، ک ــاور وک ــو. ب ــت ي ــې ناس ــو ک ــه چټلي ــه پ ــوږ دلت ــورو. م خ

چېــري بلــه ټاکنــه نــه وي، مــوږ بــه دلتــه هېــڅ وخــت تېــر نــه کــړو. 

ــو  ــه الړ شــو. مــوږ اړ ي ــو ځمکــو ت ــه مســتقيمه توګــه خپل ــه پ مــوږ ب

ــې(.  ــه دي پات ــه ن ــڅ رات ــې هې ــه چ ــو، ځک ــه کېن ــې دلت چ

افغــان حکومــت پــه مختلفــو برخــو کــې لــه لويــو خنډونــو رسه مــخ دی 

چــې تــر ټولــو لويــي يــې د هېــواد دوامــداره نــا امنــي ده. لــه دې املــه، 

د داخــيل بېځايــه شــوو پــه اړه دې ســتونزې تــه لومړيتــوب نــه ورکــول 

کېــږي، خــو دا بــه يــوه تېروتنــه وي. د افغانســتان شــته بــې ثبــايت پــه 

ــه  ــيل بېځاي ــواد داخ ــې د هې ــه ده چ ــه امل ــت ل ــه عل ــه د هغ ــه توګ پراخ

شــوو اړونــد مــيل پاليــيس بايــد پــه ســمه توګــه تطبيــق يش ځکــه چــې 

ــې پــه کچــه کــې د زیاتــوايل المــل کېــږي.  دا حالــت د بېځايــه کېدن

د دې څېړنــې موندنــې پــه واضــح ډول داخــيل بځايــه شــوو لپــاره د 

دوامــداره حــل الرې اړتيــا څرګنــدوي. دا بایــد د افغــان حکومــت لــه 

لــورې تــررسه يش او تــر يــوې انــدازې د بــرشي او پرمختيايــي مرســتندويه 

ټولنــو پــورې اړه لــري. د دې ســتونزو د پېچلتيــا انــدازه دومــره ده چــې دا 

ــو  ــا ولــري څــو پــه کړکېچن ــه اړتی ــه مشــخص شــوي او همغــږو هڅــو ت ب

ــه نښــه کــړي.  ــاوې پ ــه شــوو اړتي ــو کــې د داخــيل بېځاي حاالت

ــخص او ډاډ  ــاوې مش ــو اړتی ــته څ ــا ش ــه اړتی ــو ت ــورو مطالعات ــره، د ن باالخ

ترالســه يش چــې تــر ټولــو اغېزنــاک ډول ورتــه منابــع ټــاکل کېــږي. د دې 

ــد و.  ــال څرګن ــو پرمه ــزو بحثون ــورال د ټولني ــه او م ــا، جذب ــو پياوړتي مېرمن

داخــيل بېځايــه شــوې مېرمنــې يــو غــږ لــري چــې نــړۍ يــې بایــد واورې. 

پالييس او وړانديزونه  1 .6

ــې  ــې، نړيوال ــي موسس ــري دولت ــي، غ ــي چارواک ــو )دولت ــدو ګډونوال اړون

موسســې، او ســيمه ايــز فعالــن( لپــاره د پاليســۍ وړاندیزونــه څــو 

ــې  ــای ک ــه دې ځ ــوړل يش، پ ــه ي ــه منځ ــرې ل ــګاوې پ ــدې خالي اړون

ــږي.  ــدې کې وړان

د مــيل وحــدت حکومــت بايــد د داخــيل بېځايــه شــوو د مــيل 	 

پاليســۍ د ســم تطبيــق پــه اړه د یــو بيــړين فعاليــت پــه توګــه عمــل 

ــه  ــدی يش د بېځاي ــی کې ــه افغانســتان کــې تاوتريخوال وکــړي.  پ

ــه، دا د  ــيايس توګ ــه س ــی راويل. پ ــې زياتوال ــه ک ــه کچ ــې پ کېدن

مــيل وحــدت حکومــت لپــاره يــوه اســانه پريکــړه ده او دا بــه د 1.2 

ــد اســانه کــړي.  ــو پــه ژون ــه افغانان مليون

د بېځايــه شــوو او بېرتــه ســتنيدونکو چــارو مــرش بايــد داســې 	 

کــې  پــه  تــه  پروګرامونــو  روزنيــزو  کــړي چــې  پاليــيس جــوړه 

لومړيتــوب ورکــړي چــې پېــل يــې ســيمه ايــز متويلوونکــې وکــړي. 

ــري.  ــز ول ــدې اغې ــق بان ــه تطبي ــيو پ ــه د پاليس ــه پ دا ب

ــې 	  ــد داس ــت بای ــارو رياس ــتنيدونکو چ ــه س ــوو او بېرت ــه ش د بېځاي

معيارونــه رامنځتــه کــړي چــې مختلــف وزارتونــه، رياســتونه او 

بــرشي قــوه پــه کــې کار وکــړي څــو د بېځايــه شــوو اړونــد پاليــيس 

ــې يش.  ــه پل ــمه توګ ــه س پ

متويلوونکــې بايــد زده کــړو او روغتيايــي خدماتــو تــه الرسيس پــه 	 

چمتــو کولــو د لومړيتــوب پــه توګــه کار وکــړي

ټــول متويلوونکــې بایــد داســې معيارونــه وټاکــې او د بېځايــه کېدنــې 	 

پــه دوران کــې د ښــځو پرمختــګ وڅــاري. دا يــو خونــدي کوونکــی 

معيــار دی څــو ډاډ ترالســه يش چــې داخــيل بېځايــه شــوي پــه نــاوړه 

رشايطــو کــې لــه مرســتو څخــه بــې برخــې پاتــې نــه يش، کــوم چــې 

د هغــوي بېځايــه کېدنــې مــوده نــوره هــم غځــوي.  

اړونــد متويلوونکــې بايــد پــه بيړنــې ډول پــه ټولــو کچــو کــې د ښــځو 	 

ــه ځانګــړې  ــه توګــه کار وکــړي، پ ــوب پ ــاره د لومړيت ــې لپ د ګامرن

ډول چېــري چــې د داخــيل بېځايــه شــوو ســتونزې شــتون لــري لــه 

ــه  ــه پ ــو ت ــه شــوو مېرمن ــې رسه چــې داخــيل بېځای ځانګــړې پاملرن

ــتازو  ــځينه اس ــمهال د ښ ــږي. اوس ــول کې ــه ورک ــزه کچ ــيمه اي س

کمــوايل داســې يــو حالــت رامنځتــه کــړی دی چــې د بېځایــه شــوو 

مېرمنــو غــږ نــه اوريــدل کېــږي او نه ورتــه رســيدګي کېږي. اوســنی 

ــو  ــه چمت ــې د نارین ــوي چ ــتنه ک ــه غوښ ــو څخ ــه مېرمن ــت ل جوړښ

کوونکــې )عمومــاً د کورنــۍ غــړي( پــه وســيله مخکــې الړې څــو د 

هغــې پــر ځــای اســتازيتوب وکــړي، چــې دا یــوه غــري موثــره او بــې 

ــه وي. داخــيل  ــې ن ــې اکــره مثبت ــې ي نظمــه پروســه ده چــې پايل

ــو  ــورو مېرمن ــه ن ــه ل ــقتيمه توګ ــه مس ــه پ ــې ب ــوې مېرمن ــه ش بېځاي

رسه پــه ســيمه ايــزه کچــه اړيکــې ټینګــوي. داخــيل بېځايــه شــوې 

مېرمنــې کېــدی يش لــه مېرمنــو رسه پــه مســتقیمه توګــه اړيکــو پــه 

ــه وررسه  ــوي ب ــه خدمــت ويش چــې هغ ــه ښــه توګ ــه پ وســيله ورت

ــک  ــات رشي ــاس موضوع ــل حس ــه خپ ــانه توګ ــه اس ــړی يش پ وک

کــړي چــې دوي يــې د ټولنيــز رشم لــه املــه لــه نارینــه رسه نــه يش 

رشيکولــی. همدارنګــه، د جنســيت د حساســيت اړونــد روزنــې بایــد 

هغــو ټولــو کارکوونکــو او رضاکارانــو لپــاره چمتــو يش چــې داخــيل 

بېځايــه شــوو لپــاره کار کــوي. 

ټــول ګډونــوال بايــد داســې پاليســۍ رامنځتــه کــړي چــې بېځايــه 	 
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بېځايــه شــوې مېرمنــې يــو غــږ 
لــري او نــړۍ يــې بايــد واورې

د ښځو سيمه ايزه شبکه په دشت قلعه کمپ کې
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شــوې مېرمنــې مشــخص کــړی او هغــوي تــه روزنــې ورکــړي څــو 

ډاډ ترالســه يش چــې د هغــوي اړتیــاوې پــه ســمه توګــه مشــخص 

کېــږي. يــوه بېځايــه شــوې مېرمــن د بلــې بېځايــه شــوې مېرمنــې 

پــه ســتونزو بانــدې تــر هــر چــا ښــه پوهېــږي. 

پــه بــرشي غربګــون کــې بایــد د پاکــوايل اړونــد توکــې شــامل څــو 	 

بېځايــه شــوې مېرمنــې او نجونــې ترېنــه پــه اړيــن وخــت کــې ګټــه 

ــخيص  ــې د ش ــې الره ده چ ــز لرونک ــو اغې ــر ټول ــوه ت ــيل. دا ي واخ

امنيــت پــه زياتــوايل کــې ګټــور متامېــږي.  

متويــل کوونکــې بایــد داســې پاليســۍ جــوړې کــړي چــې د داخــيل 	 

بېځايــه شــوو مېرمنــو د رواين روغتیــا اړتیــاوې مشــخص کــړي، د 

ــې  ــو ک ــره وختون ــه زيات ــه پ ــې ت ــې برخ ــه مهم ــيګڼو دغ ــرشي ښ ب

ــو دا د  ــږي. خ ــول کې ــه ني ــې ن ــام ک ــه پ ــاره پ ــوو لپ ــه ش د بېځآی

ــه  ــه د بېځاي ــه امل ــخړو ل ــې د ش ــه ده چ ــره مهم ــاره ډې ــو لپ مېرمن

ــوي.   ــه ک ــارونه تجرب ــديد رواين فش ــال ش ــدو پرمه کې

واضــح تــګارې رامنځتــه کــړي کــوم چــې د ســولې پــه خــربو اتــرو 	 

کــې د مېرمنــو اغېــز لرونکــې ګــډون زيــات کــړي. 

متويلوونکــې بایــد د بېځايــه شــوو مېرمنــو رسه مرســته وکــړي 	 

چــې هغــوي خپلــې انفــرادي اړتیــاوې د ملکــي اســنادو د بشــپړولو 

اړونــد مشــخص کــړي او دغــه اړیــن اســناد پــه مناســب وخــت کــې 

ــګار ويش.  ــر ټین ــد ډې ــو باي ــه ترالســه کول ترالســه کــړي. د تذکــرو پ

متويــل کوونکــې بايــد د روزګار داســې پروګرامونــه پــه کار واچــوي 	 

چــې پــه مســتقيمه توګــه بېځايــه شــوو ښــځو تــه ګټــه ورســوي. دا 

بــه د دې ډاډ پــه ترالســه کولــو کــې مرســته وکــړي چــې موجــوده 

ــې  ــې بوخت ــو ک ــه کارون ــې ډول پ ــه بېړن ــې پ ــې مېرمن ــا لرونک وړتی

يش او د ګامرنــې تــه يــې الس ورســېږي او عایــد ترالســه کــړي. 

ــان  ــو زی ــر ټول ــه شــی څــو ت ــد رامنځت ــزه پروســه باي ــوه درې اړخي ي

ــه ډول،  ــره يش. د بېلګــې پ ــه براب ــه د کار زمين ــو ت ليدونکــې مېرمن

ــه  ــو ل ــاکل شــوې مرســتې د لومړيتوبون ــه او زده کــړې څــو ټ ګامرن

مخــې مــرف يش. 

متويلوونکــې بايــد داســې پروګرامونــه پــه الر واچــوي چــې پــه 	 

حقوقــي مســلک کــې يــې شــمېر زيــات يش. دا عدالــت تــه د 

مســاوي الرسيس لپــاره د زمينــي برابرولــو لومــړی ګام بلــل کېــږي، 

پــه ځانګــړې ډول دا بــه د هغــو مېرمنــو لپــاره ډېــر ګټــور وي چــې 

ــيس  ــه جن ــی وي لک ــان ليدل ــې زی ــه ي ــيتونو څخ ــو حساس د مختلف

تاروتريخوالــی او نــور. پــه حقوقــي سيســتم کــې د ښــځو پــه وســيله 

ــه ډاډ ترالســه کــړي چــې هغــه موضوعــات  د ښــځو اســتازيتوب ب

ــول  ــه ورک ــوب ورت ــې دي، لومړيت ــورې تړل ــځو پ ــم او ښ ــې مه چ

ــږي.  کې

متويــل کوونکــې بايــد لــه ســيمه ايــزو دارو لکــه د افغانســتان 	 

د ظرفيــت لوړونــې او تعليمــي موسســې رسه پــه ګــډه داســې 

فعالیتونــه تــررسه کــړي چــې د مرســتو رســول چټــک کــړي. 

د بېلګــې پــه ډول د افغانســتان د ظرفيــت لوړونــې او تعليمــي 

موسســه لــه وړانــدې وړيــا حقــوي مشــورې، توصيــي او د کــورين 

ــدې کــوي. دا خدمــت کــه چېــري  ــد مرســتي وړان ــو اړون موضوعات

داخــيل بېځايــه شــوو مېرمنــو تــه هــم پــراخ کــړل يش نــو ډېــر بــه 

ګټــور وي. 

پــه رســنيو کــې د ســيمه ايــزو مېرمنــو ماتــړ کــول ځکــه چــې پــه 	 

دې رسه بــه د ښــځو د ســتونزو پــه اړه پــه هــر اړخيــز پوهــاوي کــې 

د اغېــز لرونکــې ســټيج برابــر يش چــې پــه دې کــې بــه د داخــيل 

بېځایــه شــوو مېرمنــو رشايــط او حــاالت هــم شــامل وي. 

متويــل کوونکــې او پــه ځانګــړې ډول د افغانســتان، پاکســتان 	 

او هنــد دولتونــه بايــد د داخــيل بېځايــه شــوو پــه اړه د نړیــوال 

ــه کــړي څــو د  ــزې الرښــوونې رامنځت ــه مخــې  ســيمه اي ــون ل قان

داخــيل بېځايــه شــوو حقــوق خونــدي کــړي چــې داخــيل بېځايــه 

شــوو مېرمنــو او ماشــومانو تــه پــه کــې ډېــره برخــه ورکــړي. دا بایــد 

د پولــو څخــه د اوختــو د حرکتونــو د ســيمه ايــز اهميــت لــه مخــې 

ــوب وي . لومړيت
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