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د شالید په اړه ضمیمې ته مراجعه وکړئ. لپاره د نورو معلوماتو د ښار او هیواد په اړه ورټریپ موضوعې دېد 
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 پیژندنه

په دې تحقیقې ریپورټ کې هغه ننګونې راسپړل شوي چې د افغانستان ننګرهار والیت، په ځانګړي توګه جالل اباد ښار او ګاونډیو 

 .ورسره الس او ګریوان دي راستانه شوي کډوال له پاکستان ته ولسوالیو

شریح کوي خو تمرکز ېې زمکې ته د هغوئ په الس رسي ربې تراستنوو شوو کډوالو د ادغام تج بېرتهکې، د هېواددا ریپورټ، پخپل 

د  (LAS) پالن توزیع. د ځمکې د تخصیص او  ستراتیژۍ اصلی رکن دی د رسمي د زمکې مالکیت د افغان حکومت د ادغام دي.

انتخابول او  ود تر السه کوونک د زمکې د غوښتنلیکونو پروسه، (فرمان هګڼ ۳۰۵) 1بڼه تغیر شويرمان او د هغې ګڼه ف ۱۰۴ د ولسمشر

مکی یا ځپه ننګرهار کې، پرته له خپلې  .کوي تشریحمکې کس ته لومړیتوب ورکول ځبې  د تر ټولو مستحق او مجبور د نورو له منځه

ولرئ ، کار پیدا کړئ او یا دې په ټولنه کې د برابر په برابره کچه ټولنیز موقف  سره د همسایه ده چې نا ممکنه نږدې درلودلو، دا کور

 .وړ واوسئ احترام

 . د ریپورټ مکي لرلو اهمیت تشریح کړيد ځ انده / لید خپله له دوی چې ورکوي موقع شوو کډوالو ته راستنوو دا ریپورټ
 ۲۰۱۸ي تر جنور ۲۰۱۷اکتوبر  له یاد والیت کې په سر بیره خپلو تجربود  د لیکوال ریپورټ . داد ننګرهار والیت دی  له اره لیکوال

دی.  شوي په بنیاد لیکل تحقیق ساحوی شوي تر سره   
هم د  کړي نو ځکهمکې کډوالو ته د افغان حکومت ځواب د هغوی ستونزه په مناسب ډول نه ده حل بې ځ ریپورټ موندلي ده چې

  .مخامخ دی، مخ په زیاتو ديکې مکې کډوالو شمیر او هم هغه ننګونې چې دوی ورسره د ادغام په برخه راستنو شوو بې ځ

راتلونکی کلونو کې د راستنو  ستونزه وي او دا به په نکیلپاره همداسې یوه مخ په زیاتیدو د افغان حکومت به د زمکې د ویش موضوع
په اوس وخت کې کیدلی شي چې د تر ټولو د بد حالت د رامنځته کیدلو  . هغه څه چې ولريباندې څرګنده بده اغیزه  غامشوو کډوالو اد
وکس په دې را څرخي چې یواځې او ف کړي چې ټول يدا اطمینان ګڼه فرمان تغیر شوي بڼه ۱۰۴چې؛ د  يهغه دا د ،مخنیوی وکړي

فکټورحمایه شي  ونکیکشرا  کډوالود  ې لپاره چې. همدا رنګه د د ویل کیږيې اشخاص مشخص کیږي او ورته ځواب بی زمک یواځې
مکی د هر رنګه نا سم استعمال او وې هیله ورکونکی وسیلې په ډول د خته را ستانه شي، د ی هېوادتشویق کړی چې خپل  کډوالاو 

 .توزیع مخه باید ونیول شي

 ستن : د ادغام د ستراتیژۍ یوه مرکزې مکهخ

راستنوو شوو کډوالو ته د ځمکې برابرول د . ستن ده  ېځمکې مالکیت، د اغیزناک ادغام لپاره مرکزد راستنوشوو کډوالو لپاره، د 

 د افغان حکومت د رسمي ستراتیژۍ یو تر ټولو مهم اړخ دي. ادغام لپاره

را وروسته، د بې  ۲۰۰۲له  دي. راغليراستانه شوي کډوال ننګرهار والیت ته کابل را وروسته، تر ټول ډیر  -د مرکز د افغانستان

ځنډیدلي حالت کې پاتي  پههم په همدې والیت  ر ټولو ډیر شمیر غوښتنلیکونهتد ځمکې د تر السه کولو  کډوالو شوو وځمکې راستنو

رامنځته شوي وو، او د بیا کتنې الندې دی نو دا یوه دي. د اولسمشر هغه فرمان چې په بنیاد ېې د ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم 

 لپاره شواهد وړاندې شي. مناسب وخت دی چې د ستراتیژۍ د مالتړ

 UNHCRد  Handbook for Repatriation and Reintegration Activities” (2004)“په اړه  ادغامد  ،په افغانستان کې
خدماتو، تولیدې چې  وسیله کتاب ادغام د یوې پروسې په توګه راپیژنې، د کومې په(. دا ۲۰۱۴دي. )مجیدی کتاب  الرښود یواځنې

 سرچینو او نور مواقع ته د راستنوو شوو کډوالو او کوربه ټولنو تر منځ په الس رسي کې توپیرونه له منځه ځي.

 

( د ۵۲ص  ۲۰۰۴علی ) .اړینه ده مغږيو تر منځ پوره هادار یید بشری مرستو او پرمختیا ،تر السه شيهدف  د دې لپاره چې دغه 
د ادغام لپاره د « .( ټولنیز ادغام۳مکې توب او ورنو جوړل او بی ځکد  (۲(اقتصادی ادغام، ۱» ادغام درې کټګوریو وړاندیز کوي : 

  (۲۰۱۶نکو چارو وزارت )کډوالو او راستنیدو)د  افغان حکومت اوسنۍ ستراتیژي هم همدا دری ساحې په نښه کړي دی.

 
ا د فرماننافذه  په شي. ډیر لوی تغیر را نه ورژن کې ممکن شریک شوې په چې وو دا ویل شوی ، مګرو نه نهایی شویلیکلو په وخت کې د  د دې ریپورټ کتل شوي فرمان بیا1

  نښه کولی. نه شوو په کډوال ېې بې ځمکه راستنیدونکي تر ټولو مجبور، او د و پکې فسادو،  نه شفافیتېې  د غوښتنلیکونو پروسه کې وه چې نیوکه
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 په ښار کې د لیکوال موقف او د دې موضوع د څیړنې تجربه 

 چې دا وړتیا موندلي ماچې په مټ ېې  مپراخه او ژور ټولنیز نیټورک لر یو ښه او په یاد والیت کې یمننګرهاری  له اره زه

.مالس رسي پیدا کړ او نړیوالو اسنادو ته متيحکو ، مرکوونکو   

 بېرتهۍ او او خپله هم د کډوالڅیړنې کوم  ، او راستنیدنه باندېداخلې بې ځایه کیدنېله تیرو څوکلونو راهیسې په کډوالۍ،  زه

 معلومات کیفیتی دا ریپورټ د هغو همدرانګه .مې ترې ګټه اخستې دهچې د دې ریپورټ په لیکلو کې  راستنیدنې تجربه لرم

دي. یادې مرکې، لیکوال په ننګرهار  راټول شوي رو له الرېمرکو او خبروات دپه ننګرهار کې چې  لیکل شوي بنسټپه 

موسیسو له کارکوونکو، د مدنی ادارو ،غیر دولتي  له UNچارواکو، د  راستنو شویو کډوالو، اړوند حکومتيله  کېوالیت 

، په افغانستان کې معلوماتو راټولونې وړاندې تر ساحويټولنې استازو او ژورنالیستانو سره تر سره کړي دي . همدارنګه ، 

 ریپورټونو او ...( ته کتنه شوي ده. )مقالو، د راستنو شوو کډوالو په اړه شته لیکنې

 دا څیړنه له څو ننګونو سره مخ وه:

 عمومی اسنادو ته الس رسی سره ډیره عالقه نه ښایی او نه ورتهافغان څیړونکو له  لومړی، حکومتي چارواکې 
چې له مطبوعاتو او څیړونکو سره لري  له مخې صالحیتوانیونو د نافذه ق هېواددا چارواکی د   اسانه کوي سره د دې چې

شوی ويمنع اعالن  ېې اسنادو چې محرم او شریکولمعلومات شریک کړی پرته له هغو معلوماتو او   

چې :  ځکه مو مخ له ستونزو سره زهد خبرو او مرکو په وخت کې  د ادغام په اړه له راستونو شویو کډوالو سره همدارنګه،

اشنا نه دي نو ( خلک له څیړنو سره ۲ او د ډیرو پوښتنو له ځوابولو ستړي بریښیدل ( ځینو ځوابویونکو د مرستې تمه کوله۱

د خپل  چې موتوانید زهته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې په یو بل د باور اړتیا بیخې ډیره ده.  ځکه پوښتنو

 په ساحه کې له بل سره معرفی کړي. مېاو یو مرکه کوونکی  مشخصې نیټورک په کارولو باور رامنځته کړ

د شته معلوماتو، ریپورټونو او څیړنو د لوستلو  ځینې نورې ستونزی هم وي.د والیت په اړه د معلوماتو د کموالی په ګډون 
په یاد والیت کې د راستنو شوو کډوالو په اړه تر هغې ډیر لږ معلومات شته دی چې ما  چې او کتنې په وخت کې مې وموندله

تور له امله، ښځې / جینکۍ اکثره د سمېیز کل مرکه کونکوو پیدا کول و. بله ننګونه د ښځو اټکل کړي و . ېې په شروع کې
د مرکوونکو، چې ما ورسره د دې  برخه څلورمه له خبرو کولو ډه ډه کوي. تر زیات کوښښ وروسته ، وخت له سړو سره

او په دی  ریپورټ کې شته ده مګر د ښځو غږ په دې اډیال شمیره نه دا یوه ریپورټ لپاره خبرې کړي دي، ښځی دي.
 .موضوع په پام کې نیول شوي ده جنسیتمعلوماتو کې د جنډر / 

ځکه چې د دې   استعمال کړم د دفتر په توګه ېې چې داسي یو ځای پیدا کړم چې وه د وروستۍ ننګونې په توګه ، دا ګرانه

)لکه ریکارډر او د عکاسۍ کیمره چې یو څیړونکی  ډیرو ضروري وسایلو . همدارنګههنه درلود بودیجهلپاره پروژې کوم 

 .درلود او دا وسایل مې په موقت ډول له دوستانو اخستي وو مې پوره الس رسی نهته  ولري(ېې باید 



refugeesintowns.org 6 

 د راستنوو شوو کډوالو د ادغام تجربې 

 

اصطالح هغسې نه کاروي څرنګه چې د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندې شوي ده او ډیر کله خو « ادغام»راستانه شوي افغان کډوال، د 
 چې کړيدا تشریح  ډول واضح ډیر په توانیږي چې هر صورت، دوی پوهیږي. په نه هم ژباړه په پښتو او درې اصطالح د دې دوی

د  د دوی کې ټولنه په کوربه شوي کډوال ، دغه راستانهکوي. همدارنګه اغیزمن ډول ولنیز او اقتصاديټ په دوی څرنګه ځمکېتوب بې
کلن سړی  ۵۵یو  شي. کولی تشریح ښه ډیر شتون اهمیت خپل کورد رسي او  د الس ځمکې ته په اړه کیدلو کیدلو او یو ځآی میشت ښه
چې درې ،ز کال کې راستون شوی او یو کور ېې  ۲۰۱۶چې له اره د ننګرهار والیت د پچیر اګام اولسوالۍ دی ، له پاکستانه په  –

افغانۍ کرایه ورکوي. کانال سیمه د جالل اباد  ۴۵۰۰د میاشتي په کرایه نیولی. کې  2د جالل اباد ښار د کانال په سیمه ،کوټې لري
 .لورې ته موقیعت لريار جنوب ختیځ نږدې د ښته  هوایی میدان

 
د نفوس د زیاتوالی او د زیات شمیر مګر شوي او توضیح شوي وه  مشخصمو کلونو کې یواځې د زراعت لپاره ۱۹۷۰یاده سیمه په 

د جالل اباد ښار  چې یوا يغوښتل يسړکه چیری دغه . ياستعمالیږدغه سیمه د استوګنې کورنو لپاره  اوس املهله راستنو شوو کډوالو 
 و هغه اړ ،ديشوي  ېابادسمي ډول رپه غیر او پخوا د زراعت لپاره کاریدلې چېووسي ساحه  يپالنغیر په یوه  په حدودو کې دننه

، په زیاترو همدارنګه .یوورکړی کرایه نږدې دوه برابره اوس ېې په کانال سیمه کې ورکوي،  چېچې په تخمینی ډول د دغو پیسو 
ېې  کښکرایه ښو سیمو کې د ځمکې / کور مالکان د شپږو میاشتو او یا یو کال کرایه کورته تر ورتللو وړاندې غواړي چې اکثره  نسبتا

ډیر وخت په دې  کښهمدارنګه د کرایه . ورځ مزدورۍ ده ېې په هتکیټوله  چې کورنۍهغه غریبې په ځانګړي ډول  ؛توان نه لري
له یوه ځایه بل ځای ته کډه یوسې . بیا، کله چې یو  کړي،کرایه کور پیدا  مطابقتوان او اړتیا خپل یو مناسب او د  کیږي چې ضایع

عامه خدماتو ته الس رسی پیدا  چې ير شېت ېپروس ېکوونک ېستړله یوې بلې  وڅتر  يلربیا اړتیا  ،يکړڅوک یو مناسب کور پیدا 
راستنوشوو په  غوښتنې سي دااسنادو د تبدیلۍ مراحل چې شاید څو ورځې وخت وند  يښوونځد بیلګې په ډول د ماشومانو د  ،يکړ

په  او یا د کورنۍ د غړو د لیدلو لپاره لريدوی د مزدورۍ هغه وخت چې ځکه  يکو يکمزورپه مالی لحاظ دوی  بوج کیږي او کډوالو
 دې کې مصرف کیږي.

  
چې په همدغه  هالړ تههمهاله پورسره کې شروع شو،  ز کال ۲۰۰۲ په چې،  د ځمکې د قیمت د ډراماټیک لوړوالي هید کورونو کرا

وړتیا دا دوی ته د ځمکې غصب کال د لوی شمیر افغان کډوالو راستنیدل هم شروع شوه. د زورواکو او د هغوی د مالتړو لخوا 
 اکثریت څو وکيوړ یود افرادو پایله دا شوه چې  ي.وګټښې پریمانه روپۍ  سرمایه ګزارۍ ه کمهاو په ډیر  کې ورکړله چې په لږ وخت

په غیر کډوال  له همدې امله زیاتره راستانه شوي او یوه کوټه هم نه لري کړل مګر ډیرې کورنۍ حتی د اوسیدلو لپارهکورنه پیدا 
راستانه شوی کډوال  .شي اړته   او دوی بیا له دغو ځایونو په زوره ایستلواوسیږي لرلو  اسنادوکوم  ساحو کې پرته له يدولترسمي 

 ده چې دې هر وخت ښکاره دې ټولنۍ غړي ځکه چې دا د کرایی کور کې اوسیږي داسې نه ښکاری لکهوایی چې هغه کورنۍ چې په 
ډیرتود  دې معنی دا هم ده چې دوی ته په ښه او بده کېد  .دا ځای پریښودلی شي نو ځکه دوی اوږمهالي ګاونډیان نه ګڼل کیږي 

 ارزښت ورکول کیږي. تصمیم نیونې په وخت کې په ټولنه کې د ورته او نه ویل کیږي هرکلی او ښه راغالست نه

 
کې خلک خپل خپلوان او ګاونډیان راغواړي چې برخه پکې واخلي. د نږدی خپلوانو ( قعوم)د خفګان و بده  قع()د خوشحالۍ مو په ښه

 وخپلهم چای او ډوډۍ ورته کیږدي مګر ګاونډیان اکثره وخت خپل کورنه  ،چې نورو میلمنو ته ښه راغالست ووایی  دا وي کار

د کور  کرایه کور والهد اکثره وخت د په واک کې ورکوي.  پای ته رسیدو پورېد یوې یا دوه ورځو لپاره او یا د پیښې تر ګاونډی ته 

نو ځکه  ورکړيپه واک کې  ېې او ګاونډې ته کور خالي زړه نه ښه کوي چې خپل ویرېد مالک د خفګان او یا د کور د خرابیدو له 

سړي دي که ښځې، خو چې په کرایه کور کې اوسیږي؛  .اخستلو ویستل شوي ويټولنیز رول دغه له  کښکرایه په ټولنه کې وخت  ډیر

ړو لپاره بیالبیلی شورا چې د ښځو او س سی ډی سي ،له تصمیم نیونې ویستل شوي دي. د بیلګې په ډول په سمییزو شورا ګانو کې 

اکثره وخت تصمیم د کور مالک ولو او عملي کولو اصلي مرجع ده. د پرمختیایی پروژو په اړه د تصمیم نیولو ، ډیزاین ک ګانې لري او

سی ډی سی په تصمیم نیولو کې غوښتنه کیږي چې د  کرایه کښ په ځای د کور له مالک. د اوسیږي همخپل کوره لرې  که لهنیسي 

ه پوښتنه د جینې د غوښتلو په وخت کې یا دویم لري: لومړۍرول  مهم کولو کې خورا په نوې خپلوۍکه ځم په پای کې ، .ګډون وکړي

 د همدې لپاره، په ننګرهار کې د خلکو د یو بل سره د نښلولولری که یه. (کور /مکه)ځهلک یا د هلک ګډه کورنۍ جایداد دا وي چې

په هر   چې په ټولنیز ژوند کې ګډون وکړي. یو څوک د دې جوګه کوي تر ټولو مهم شی دی او د ځمکې لرل او مالکیتمکه ځ لپاره

 
 نقشې ته رامجع وکړئ2
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ځ د نابرارۍ له منځه وړل و ترمنرا ستنو شوو او کوربن د هدفادغام د که چیری  .رول لری  یو بنیاديمکه ځرنګه ټولنیزو اړیکو کې 

  تر څو چې خلک خپل کور او ځمکه ونه لري. السه کول تر هغه شونې نه ديهدف تر  وي نو ددې

ځمکې ته د الس رسي په  (.۲۰۱۱په اړه بیال بیل درک لري )مجیدی يرسد افغان حکومت او راستانه شوي کډوال ځمکې ته د الس 
مګر را ستانه شوی کډوال  ؛چې یوه کورنۍ پکې کور جوړ کړيوي اړه د افغان حکومت درک دا دی چې یوه نمره د کور ځمکه 

ځمکې ته د داسې وسیلې په توګه ګوری چې نه یواځې کور پکې جوړ کړی بلکې د کاروبار ځایونو او نورو خدماتو ته د رسیدو لپاره 
 یو بنیاد وي.

 
تر السه  ېې په ښار کې کډوال یواځې د ځمکې غوښتنه نه کوی بلکې غواړی چې راستانه شوي» په قول د یوه حکومتی چارواکی 

  «ځمکې ته اړتیا لری.د ډیرو نورو پروګرامونو لپاره  او په ښارکې نه ده ځکه حکومت خپل پالنونه لري کنهممکړي چې دا 
او  تعقیبويلیسې اپ افغان حکومت یوه اوږدمهاله توزیح ورکوي چې د ځمکې د تخصیص او توزیع په اړهد نظر خاوندانو بیا داسې  نور

  کوښښ کوي چې له ښار د باندې د ښار په څنډو کې، ښارګوټي جوړ کړي .
مګر  دوباره ډیزاین شوه نفوسو لپاره ۵۰۰۰۰د لسیزه کې مه۱۹۷۰ نفوس په بنسټ وه چې په کې د لږ شمیرجالل اباد  په دا ستراتیژی

په  پکېد نفوسو نور زیاتوالی  چې لريباثباته تګالرې ته اړتیا دا ښار یوې  نن ورځ دا ښار د یو میلیون په شاوخوا کې نفوس لري.
 نظر کې ونیول شي. 

 

 د ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم

دا خورا مهمه ده چې افغان حکومت او د سره،  وکې نیولته د ورکړل شوې مرکزیت په نظر مالکیت ځمکې د د اداغام په پروسه کې 
. تر ټولو ديته ېې د ځمکې ورکړي لپاره کړي  دوی نړیوالو مالتړو لخوا په هغو هڅو پوهه شو چې د راستنو شوو بې ځمکې کډوالو

ګڼه فرمان له مخې رامنځته شو.  ۱۰۴ کې د اولسمشر دکال ز  ۲۰۰۵ هپ چې دی سکیم توزیعڅرګنده هغه ېې د ځمکې د تخصیص او 
په هر  کړي.راو دا خلی بې ځایه شوو ته د کورنو لپاره مناسبه ځمکه و کډوالو بې ځمکې راستنوشوومقصد دا و چې دې سکیم  د

په شمول ، په دې  او د فسادشتون بیالبیلې مطالعو، د ځمکې د تر السه کونکو د انتخاب په پروسه کې د شفافیت د نه شتونصورت، 
د لونکې څپرکې ترا(. ۲۰۱۳، ویلۍ ۲۰۱۱، مجیدې ۲۰۱۰ډوګنې ستونزې په نښه کړي دي. )میک ډونلنورې سکیم پورې اړوند 

  نوو شوو کډوالو لخوا شریکي شوي دي.د راستځمکې په یاد سکیم پورې اړوند هغو ستونزو باندې فوکس کوي چې 

 

 پروسه هپه صالحیت والړ د یوه سړي
 د غوښتنلیک پروسیس په دوه برخو ویشل شوي دي:ځمکې د تر السه کولو لپاره ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم له مخې، د د 

ادارو تشکیل  ۹دویم یو کمیسون چې له . مکه نه لری ځلومړی، یو راستون شوی کډوال، یا داخلې بیځایه شوی باید ثابته کړی چې هغه 
 ړه شويبشپ شرایطو سره سمه له فرمان ګڼه ۱۰۴د  جعل او له کوم پرته مرحله ي چې لومړۍدا غوښتنلیک ګورې او تصدیقوشوی، 

 .کړي انتخاب کس ډیر مستحق تر ټول چې لري مسولیت ده. همدارنګه یاد کمیسون

 

یا د افغان  راستنوشوو کډوالو ته چې کیږي شروع پوښتنې یوې له فورم هغه دکډوالو له نظره ،د ځمکې د نه شتون ادعا  شوود راستنو

 کډوال شوي هراستان له فورم سربیره ، یاد پوښتنو ډیرو د نورو. لخوا په سر حد ورکول کیږي ادارې د غیر دولتې حکومت او یا هم

)پخپله خوښه د راستنیدلو  فورم له خپل دغه پوښتنه یواین ایچ سی ار په ډول ادارو ، د بیلګې ځینې یه؟ لری او که زمکه ایا چې پوښتې

 حقیقت په پوښتنه یادهکوي.  پوښتنه دغه هم ال ګډون په د مهاجرینو او راستنیدنو چارو د وزارت ادارې ده مګر نورې فورم( ویستلی

او پیدا کوي  توقع یوه تر منځ راستنوشوو کډوالود په هر صورت  دی. نه پیل د پروسې غوښتنلیک د تر السه کولو لپاره د د ځمکې کې

.يد نه اوسیږي کې په افغانستان چې مګر نور دي کې کټګورې په لرونکو د نه د ځمکې دوی ګواکی چې کوي منځتهنظر را  داسې  
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د  کې غوښتنلیک پخپل والیت یو باید کډوال شوي شي، راستون شروع بڼه حقیقې په پروسه د غوښتنلیک د ځمکې چې د دې لپاره

شي ، دوی اړتیا  توزیعچې راستنو شوو ته  ځمکه نه وي داسې دولتې هلته که چیرې راستنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري.کډوالو او 

 . يوالیت کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست ته وسپار يلری چې خپل غوښتنلیک په یوه ګاوڼد

ځکه ورکړل شي مکه ځباید  کې ګاونډی والیت چې وښاېې چې په کومنشته  توزیعګڼه فرمان کې نوره  ۱۰۴په هر صورت په دغه 

 .ډیر ګاونډی والیتونه لري نور چې هر والیت

بنسټ خپله را په  3واسنادد اعتبار وړ »د باید  هغوۍ، مستحق شيد ځمکې لپاره د غوښتنلیک د سپارلو  یوه کورنۍ د دې لپاره چې

  .هدمیرمنې، او یا ماشوم په نوم کومه ځمکه نشته د ه کړي. او بیا دا ثابته کړي چې د غوښتنلک د سپارونکي، د هغه تستنیدنه ثاب

 يکلې کې ځمکه لر پخپلڅوک وي چې ک ملک دا تصدیقاو  د یوه تن )ملک( له لورې نیول کیږيتصمیم برابرولو  ثبوتد 
 او څوک نه. 

نه مګر هیڅ کوم مسولیت  (۲۰۱۶لري )کنډویوال  لو رول د اړیکو ټینګو نځترم او اولس د خپل کلې اوحکومت  دملکان  
ترې  ېې واالچې د غوښتنلیک  کوي څه هغه په حقیقت کې ملک زیاتره وخت وي. والړ حساب اخالقې په او قضاوت ېې یواځې يلر

.ورکول کیږي نږدې اړیکی لری او یا رشوت خپلوۍځکه چې یا خو دوی د  يغواړ  

د غوښتنلیک  کې موضوعاتو اکثره په چې وننګوي ځکه پرې ملکانو تصمیم د لري چې نه ثبوت ډیره کله کوم چارواکيولسوالۍ  د

ښځې او یا د ماشومانو د  چې کیږي ورکول همدارنګه اسناد یواځې د افرادو په نوم اسناد د لیسزي اوښتې وي. په ورکوونکي د ځمکې

همدارنګه، پرته له دې چې په حکومتې سیسټم کې د ځمکې د  کوي. را منځته د ال نور تصدیق موضوع چې دا ذکر کیږی نه نوم پکې

او پلور په غیر رسمي ډول روان دي.ر ېپپاتي شي، د ځمکې  ثبت مالکیت کوم   

لري په دې کامیابیږي چې د  ډیر نفوذ چې ورکونکي کیغوښتنلو سره، یواځې هغه ښت په نظر کې نیولړجو واکد ملک د 
له دې امله، څوک چې قانوني  له نورو لومړی ځمکه تر السه کوي. د ډیر نفوذ لرونکی کس ثابت کړي. بې ځمکې توب حالت  خپل

دې پورې اړه لري چې څوک ا په شوې، بلکې د ویلفرمان کې ګڼه  ۱۰۴  پهدي، لکه څنګه چې ه "بې ځمکه" وي، د اړتیا پربنسټ ن
په چا پورې تړلی او نفوذ لري. سیاسي پلوه  له  

 غوښتنلیکونه ګوري -زیاتره ېې حکومتی اداري دي –استازو جوړ دی  ادارو له یمیم وروسته ، یو کمیسون چې د نهوتص د ملک تر

او کډوالو په هر صورت ، دا مسولیت د  ورکوي.لیک ورکونکي ته لومړې توب وښتنغ دیق کړي او بیاد پروسې بشپړتیا ېې تص چې

 ته غوښتنلیکونه انتخاب کړي. راستنیدونکو چارو وزارت دی چې د بیا کتنې لپاره کمیسون

او د یا د  يشخصاکثره وخت د کمیسو غړي د خپلوانو او ملګرو غوښتنلیکونه کمیسونه ته د بیا کتنې لپاره راوړي او کمیسون د خپل 

 د هغې مالتړ کوي.  ه مخېکورنۍ د دلچسپۍ ل

، د ځمکې  ه لريمالتړ ون يشخصغوښتنلیک ورکونکی په کمیسون کې د ننه رې ېچد بیا کتنې؛ د غه پروسه په دې معنی ده چې که 

 نه دي. يمنطقلپاره د غوښتنلیک سپارل 

د  داسې ښکاري چې دا ورکولو پروسه لومړیتوبد بشپړتیا د بیاکتنې اړوند موضوعات او د  ډول، د شفافیت او د غوښتنلیک په واضح

  .لګوي نه اړخسره  روح له فرمان ګڼه ۱۰۴

 

 

 
لخو ورکړل شوي  IOMرم، راشن پاس، په سرحد باندې د راستنیدنې فو خپلې خوښې د د UNHCRد  منل شوي د اعتبار وړ اسناد عبارت دي له : د افغانستان تذکره، 3

  (۲۰۱۸)د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست، ننګرهار کارډ، په پاکستان کې د ماشومانو د ښوونځې کارډ، د واکسین کارډ، ګیټ پاس چې په سرحد کې ورکول کیږي 
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د ځمکې د تخصیص او توزیع د 

 سکیم نافذ کول

 

 

د  چې جوړیږي کې مکهځ زراعتی دولتی غیر په به بیالبیلو والیتونو کې وو چې په ښارګوټی پالن شوي ۶۰، شروع کېپه 
د  چې وخت کیږي ډیر ېکه څه هم تر یوې لسیز وکړي. مرسته سره د پروسې بې ځایه شوو د بیا ادغام راستنوشوو کډوالو او داخلې

 ینلومړ ننګرهار والیت کې پهدي.  فعال شوي ښاروګوټې ۲۹ یواځې خو تر اوسه ید یشو رامنځته دغه سکیم د ورکړې ځمکې
 په چې لري موقعیت سویل لویدیځ لورې تهاباد ښار  د جال شو. یاد ښارګوټې شروع کې مصری شیخ په ز کال ۲۰۰۶  په ښارګوټی

ې نومر د کورنو ۱۴۰۰۰په یاد ښار ګوټی کې بې ځمکې راستنو شوو کډوالو ته  .ولسوالۍ اړوند ساحه ده رود د سره رسمي ډول
 . دي شوي توزیع

په لسوالیو ود خوږیاڼو او سره رود  ته لویدیځ لوري د جالل اباد ښار یښارګوټ و . دغه ېچمتلد  هغه بل پسې شیخ مصر ښارګوټی په

 شوه چې د هغو خلکو له لورې غصب مکهځ جریبه ۲۰۰۰جریبه کې پالن شوی وو خو  ۵۵۰۰په  یاد ښارګوټي موقیعت لري. کې منځ

 بلکې کړي توزیع راستنوو شوو کډوالو ته ځمکه دغه پرینښوده چې ستوګن دي. دغو خلکو حکومتوارمه ېورڅ ته يښارګوټهمدې 

 .وویشله سره منځ کې پخپل ېې خپله

 د ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم په ننګرهار والیت کې 

 د شیځ مصرې او چمتلې ښارګوټی

شیځ مصرې ښارګوټی چمتلې ښارګوټی  

 

 کې ننګرهار والیت په لورې، حکومت له سکیم یاد د د ځمکې د توزیع

کې  په شیخ مصري ۱۴۰۰۰)نومرې  ،د کورنو ۲۲۰۰۰پورې  تر اوسه

دي. د دې  یع کړيتوز راستنو شوو کډوالو ته په چمتله کې( ۸۰۰۰او 

ېې  برخې اومېد ټولو غوښتنلیک ورکوونکو یواځې  چې معنی دا ده

  موده کې.په ډیره کلونونو تر السه کړي ده ، هغه هم تر لسو ځمکه

 په د توزیع او همدې وزرات شوې ېالند ۍسرپرستتر  او راسنیدونکو چارو د وزارت کډوالود  توزیع ځمکې ذکر شوې د پورته  
تر السه کولو اصلې المل هم همدا و. نه او د هدف د د پروسې د سوکه پرمختګ چې ودهدرل رول زيډیر مرک تر ټولو پروسه کې  

 
د ځمکو اړوند  او د یاد وزارت کارکوونکو سنبال کړي پروګرام يملیو  کچه دې په چې هدرلود نه دا ظرفیت وزارت کډوالود 

 یاد په دي او همدارنګه ښارونو لرې واقعله  لحاظ جعرفیاوي په يښارګوټ دغه چې دهدا  ستونزه ه. بللرله نه هم تجربه کېموضوعاتو 
 .(۲۰۱۱مجیدې او انګریډ ) برابرې شوي دې نه اسانتیاوي هملومړنۍ ښارګوټو کې 

یواځنی پرمختګ ېې دا دی . ده يخالبرخه  مهېدر يښارګوټ د یاد چې ال همدی  یښارګوټد شیخ مصرې  د دغو ستونزو یوه ښه بیلګه
 نه کړي.  غصب ترېهغه هم د دې لپاره چې بل څوک ېې  یواځې څلور دیوالونه جوړ شوي دي ځینو کورونوچې د 

 



refugeesintowns.org 10 

Map imagery © Google 2019  وزارت د  کډوالوپه دې برخه کې د

د  بیلګه بله یو محدود پرمختګ

 ۳۰۰۰په  چې پالن شوي داسې دغه ښارګوټی کې موقیعت لري.ولسوالۍ وسودو ېب په د ننګرهار والیت چې دی ښارګوټی خانکۍ

مساحت ال  نومرود  خو ورکړي به نومرې ۱۴۰۰۰تر  ۱۲۰۰۰له  لیدلو په ته نومرې مساحتیوې جوړ شي او د  به مکه کېځجریبه 

 . مشخص شوي نه دې

کړي بلکې د  تر السه جوړلو لپاره ځمکهد کور  یواځې نه به دا دي چې؛ د نومرې تر السه کوونکی شوي لیکل ذکاغپه  چې هغه څه

 وي ځوابنیوکو ته  هغو دا ښایی خدمات هم محیا وي. لومړني به کې يښارګوټ یاد شي او په به ورکړل کونجۍیوه تکیمل شوي کور 

 به کله چې ده دا وړاندوینه ګرانه .و امله موجود له خدماتو د نه شتونلومړینو  شوو ښارګوټو کې د توزیع له لورې په د یاد سکیم چې

ده او د جوړنې لپاره  ېپه ګوته شو ځمکه چې یشودا  پرمختګ چې وروسته له څلورو کلونو یواځنې ځکه شي توزیع کورونه دغه

چې څومره به د افغان حکومت او د هغه د نړیوالو مالتړو لپاره په مالې لحاظ دا  همداشان، دا د پوښتنې وړ ده دی. یجوړ شو پالن

چې دلته  حالتهغه  ټولو راستنو شوو کډوالو کورنیو ته برابر کړي.، ه لومړنیو خدماتو سره پوره جوړ شوي کورنه ل چې وي ممکنه

چې د ځمکې د توضیع  کاريداسې ښ - اب په ګډونځو بطياو  د حکومت د بې اغیزېد یو لوی شمیر غوښتنلیکونو او –توضیح شو 

 لري. اړتیا ته او تحلیل بحث ژور یوه سکیم

  شاملول وننګون واو نوی ودرسون شووزده د ر ېتله 

ادارو )د  يحکومتچې د جوړ شو  یوه کمیسونګڼه فرمان د بیا کتنې لپاره  ۱۰۴په سیټمبر کې ، په کابل کې ، د ز کال  ۲۰۱۷ د 

  توب درلود.یغړهم  ېېپه ګډون(  UNHCRنړیوالو ادارو )د سربیره  (وزارتاو راستنیدونکو چارو  کډوالواراضۍ او د 

د ځمکې د غوښتنلیک د پروسې او د ځمکې د تر  ده. ېشو( د دې لیکنې لپاره کتل ۲۰۱۷.۰۹.۲۰بڼه ) ېګڼه فرمان اصالح شو ۱۰۴ د

 .يښایتغیرات  يبنیاددوه  بڼه ېشو اصالح السه کوونکي د انتخاب په اړه د فرمان یاده

د غوښتنلیک ورکولو مستحق ګڼل د یو راستون شوي کډوال کورنۍ ېې له مخې د ځمکې تر السه کولو لپاره  لومړی، هغه معیارونه چې

ک کولې شي چې د ځمکې د تر السه کولو لپاره خپل غوښتنلی -که ځمکه لري یا نه –انه شوي دي. هره راستنه شوې کورنۍ ه اسدېک

/ اساسي معیارونه باید پوره کړي.  وسپاري مګر د مستحق ګڼلو لومړني  
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 رتهېته باو افغانستان  نيجالوط هخپل چې وړاندې کړي یو له هغو اسنادو باید چې غوښتونکي دا شامل دي معیارونو کې په دې

کارت، یا د   IOM راستنیدو فورمه، د لخوا د داوطلبانه UNHCR سند، د لوستنید بېرتهد  د کډوالو وزارت لکه نیدل ثابت کړيراست

 ." ته لیږل شوي وي د راستنیدونکو معلوماتو مرکزونه"چې  کارتې تر السه کولو د مرست ادارو څخه مرستو ېبشر

 هغه په یوم لخوا بهه کونکوو د انتخاب د والیتي کنسرشځمکې د تر السد  یوه برخه ده چېادارې کار د د راستنیدو معلوماتي مرکزونه

 .(2017فرمان تعدیل شوی نسخه،  104د )راستنې شوې کورنۍ ځمکه تر السه کوي.  چې چیرته اداره کیږياو  رامنځته والیت کې

زیات  وړ نور و، د پام زیات ډیر د مخه چې وار بار ادارې د افغان حکومت دا بهوالړ دي ،  برابرۍ په ډیر دا معیارونه چې که څه هم

 کړي. 

 لیکغوښتن لپاره د ځمکېغواړي و دوی ېې چې کې والیت هغهپه هر  چې لري انتخابدا کورنۍ اوس مهال  ېونکدېدوهم، راستن
 کې هېواد په ازاد دی چېافغان وایی هر  چې د هغو مواردو ترجمانې کوي قانون د اساسي د افغانستان توګه پراخه په . دايوسپار
 کړي. غوره کیدلو لپاره ځای د میشت ځانته

د  ګڼه فرمان ۱۰۴ او د -چې د ازاد تګ راتګ او میشتیدنې مالتړ کوي -د اساسي قانون د افغانستانچې  وړي له منځه ټکر هغه تغیر دا

  .تر منځ موجود و، لرله د ځای د انتخاب اجازه نه شتدنېېد مراستونو شوو کډوالو  ېې مخې چې له لید هغه

لوی  د یوچې  حې او مرکزونهښارې سا ېنور ګډون په د ننګرهارچې  کهځ وي نکیرسوو زیان شي یدلیک تغیردا  هرصورت،په  

 د راستنېدو لپارهنور کډوال به هم همدې ساحو ته  له وړاندې تر فشار الندې دي، الامله  له د کوربتوب شوو کډوالو شمیر راستنو

 تشویق شي. 

 ،ښارونو کېلویو ځه په څلورو یا پنواد ېهد شي راستنیدونکي کولی ، اضافيپلوهله یو  .يو اړونکې زیان یا شي ګټوره کیدلیدا پالیسۍ 

 چې ورکړي اجازه و تهراستنیدونک بېرته ي او همدارنګهرامینځته کړ ېوختیامپرښاري  نورې ،آباد کې اللج په ډولپه ځانګړې 

 الړ شی. سره، دندې جوړولوخدماتو، کور د ظرفیتلوړ د  سیمو ته ښاري

 .باندې فشار راوړيکې په کار  زارونوبا پهعامه خدماتو، کور، او  سیمو کې دېه پ شي بار کولی هرصورت، بل اضافيپه 

د  دا بهاو  رامنځته کړي سیالي ورکولو کې غوښتنلیک په لپاره د ځمکې مرکزونو کېي ښار په ښایي ډیروالیر ېشمد د راستنیدونکو 

 څخه د ځواکبه بهیر کې  او توزیع د ځمکې د تخصیصکړي او  يرهبر خلک د نور فساد خواته به سیالۍوي چې دا  حیرانتیا خبره نه

 شي. زیاته ال ناوړه استفاده

 د خانکې چې شويموافقه  یا ولسوالۍ خلکو ترمینځ یو تړونا دوسویب او دي ادارې تالید و توګه په د بیلګې ؛واقع کیږيوړاندې  ال له دا

  خلکو ته ځانګړي کیږي چې له اره د ننګرهار وي.هغه  یواځې نومرې به د ښارګوټې

ه مخې بیاکتنه د سیاسي انګیرنو ل فرمانګڼه  104د په دې باور وو چې  ،چې ما ورسره خبرې کړي،  په پای کې، ډیری اشخاص

 لپاره. ، نه د بشري اهدافوشوهترسره 

انګړې توګه په ځ -ستنیدلو ته وهڅوي افغانستان ته  بېرتهچې افغان کډوال  ل کیږيراوړ بهرنیو دولتونو لخوا فشارد  افغان حکومتپه 

 ي. سرچینه ګڼ د سیمه ایزو نا امنیو کډوال دغه دولتونه ځکه چې -لخواد پاکستان او ایران 

 پایله 

 ال ېې میلیونو څخه زیات ۴راستانه شوي دي، که څه هم له  بېرتهراهیسې  ۲۰۰۲له  ډیر افغانان میلیونو څخه شپږ له اټکل کیږي چې

 .جالوطني ديهم 
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ټولنو سره د راستنوشوو  دی او همدا د کوربه نشتوالی رسي السد  د ځمکې او مناسبو کورونو ته هوړ ننګون د راستنیدونکو لپاره د پام

 .جوړوي او اقتصادي اړیکو بنسټ وټولنیز د

د والیت او نه د ښار په کچه . نو له  ، نهواد ېهد ، نهسیسټم شتون نلريکوم تعقیب لپاره د ثبت کولو  د لکیتا په هرصورت، د ځمکې م

 .چې دوی ځمکه نلريده چې څومره سلنه راستانه شوي ادعا کوي  د معلوماتو دا خال رامنځته شوي دلته دې امله

چې د افغان حکومت او د راستنو شوو  ده او همدا وجه ارقامو پر اساس کار کويد اټکل شوو  اړونده شریکان همدې امله ټول نو له

 . دی موجود کډوالو تر منځ د نظریو توپیر

ترټولو مهمه  ، معیشت، او ټولنیز ارزښتيالسرسد  د باور، خدماتو ته باور دي چې ځمکهپه دې  انه شويپه ننګرهار کې راست

  .ده سرچینه

نه  برخه د ټولنې ، همدارنګهيواخل وڼده کې هپروس و پهپرېکړ اړه د په محلچې د شي کولی ه کور پرته، یو څوک ن خپلد ځمکې یا 

 .ګڼل کیږي

زمن ډول کار کوي او غېپه غیر ا راپدیخوا کال ۲۰۰۵ له شروع یعنې چې ا اوسنۍ تګالره، لکه د ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم د

 .نیوکو الندې دی وتر پراخ نشتوالی شفافیت په پروسه کې د ځمکې تر السه کونکوو د انتخابسکیم بې اغیزتوب، د  د دې

 د چارواکو په منځ کې تجربې لري، څنګهڅخه  له دې يغوښتونکد ځمکې د تخصیص او توزیع سکیم څنګه عملې کیږي، او  دا چې

 ي شتون لري.اړه ناپوه په حقیقتونود دې فساد او 

 احتمال شتهاو داسې  په ځای پاتې دي ګونېنن خو ال هم ېکړتر سره  بیاکتنه فرمان ګڼه ۱۰۴د  افغان حکومت چې حال کې سېدا په

  .شيه ن حل راتلونکي کې نږدې په به دا ستونزې چې

ساحو کې د  يښار په بله پلوه زیاتیږي او لهر ېشمیوې خوا د غوښتونکو  له چې ځکه ال پراخې شي به احتمال سره، دا ستونزې په قوی

په حکومت کې په کومه لوړه څوکۍ نه وي، هغه  کورنۍ کوم غړی ېېچې د  ۍکورنغریبې  دي. هغهدو ېزیات په کورونو جوړول مخ

پیدا کړي او  چې ځانته پخپله د استوګنې ځای ويمجبور راستنیدونکي بېرته حالت دغهله دې ستونزې سره مخ وي. په ځانګړي ډول به 

 غیر رسمي ساحو کې دي.  یعنې پهښار په څنډو  چې د د اوسیدولو لپاره تر ټولو ارزان بیه ځای کې پاتی کیږي دوی وخت کثره

په دوی  ځته کوي،رامین تاو تریخوالي ځټولنو ترمن او کوربه کډوالو د راستنیدونکو پراخیدل خایونود غیر رسمي استوګن ،کې پاېپه 

رامینځته کول ستونزمن  دوامداره پروګرام بیا یو ځای کېدنېد  به د حکومتونو لپاره چېکوي، جال سره  توګهتدریجي  ټولنیز لحاظ په

 .کړي
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  افغانستان د یوې کرځنده ټولنې په توګه شالید:واد ېهدالف:  ضمیمه

 

 یا له نړیوالو سرحدونو اوښتي او یا هم په کور دننه . دویيځایه شوي دېب برخه اوس مهال، د افغانستان د نفوس شاوخوا څلورمه
له  او موسمي کوچیدنه ټولنه وهلرلو سره، افغانان په تاریخې لحاظ په لوړه کچه یو ګرځنده  د ریښې په ځایه شوي. د کوچیتوبېب

مې لسیزی په ورستیو کې، هغه مهال چې په ۱۹۷۰(. د۲۰۰۶وه )منسوتی برخه مهمه پیړیو د روزمره ژوند د اړتیاوو برابرولو یوه
د ځان ژغورلو او ساتلو یو فکټور شو خو  کډواليخوا ېهغې را پدلوړه شوه. تر  کچه کډوالۍد  سر راپورته کړ ېشخړکې  هېواد

 معیشیت لټون. ژوند او یا د یو ښه هم لرلي د بیلګې په ډول ېې نورې انګیزې
 

 وریه کې د جګړېپه سریکارډ  افغانان وو او دوی دغه ځورونکی کډوالله دویمی نړیوالی جګړې وروسته، تر ټولو د لوړ شمیر 

ونو پاکستان او ایران په ګډون، هېوادد ګاونډی نن ورځ،  و. د سیالب تر وتلو پورې ساتلی کډوالود  یېاو له سور شروع کیدلو تر

د نفوس  کډوالود افغان  وادونهېه يګاونډ یاد دوه  (.۲۰۱۴)شمایډل ونو کې حضور لريهېواد ۷۵ په نږدې (یاسپوراډا) بدنهافغان 

د استوګنځای د پیدا  ونو کېهېواداروپایی او نورو  په افغانان وکوربه دي. په زرګون ،چې څلورو میلونو ته رسیږي برخې ، اکثریت

 .دي په لټه کې کولو

جنورې په  ۲۰۱۸جنورې تر  ۲۰۱۷ له .هاو دا مخ په زیاتیدو د بڼه ده ې یو دوامدراهد افغان شخړ داخلي بی ځایه کیدنه
میلیون پورې  نیمپه عمومی توګه د داخلې بی ځایه شوو شمیر تر یوخلک داخلې بې ځایه شوي دي.  ۴۵۲۵۲۹افغانستان کې 

(۲۰۱۷)د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی کولو اداره   رسیږي  

له ایران او  ځانګړي توګه شوي په راستانه ته وادېههېوادرته ېببېرته کډوالوروسته، تر شپږ میلونه ډیر افغان  ۲۰۰۱همدارنګه له 

، دا ېې  ېشورامنځه  یاده اداره چې مهاله هغه او له ېکړ همرست UNHCRشاوخوا پنځه میلیونه سره  دې ېې پاکستان څخه چې له

کره ر ېشمپه هرصورت، د راستنو شوو کډوالو د . په غاړه لرله ياسانچار دوی ېې چې وه پروژه راستنیدلوشمیر ی تر ټولو د لو

ګاونډې  بېرته وروسته ېې د مرستو د تر السه کولو ته را ستنیدل خو ډیرواد ېههېواد چې کډوال ځکه دی الندې سوال تر والی ال هم

 (.۲۰۰۲)ټورټون او مارسډین  .تلل چې دا د کډوالو د ننه او د باندې تګ د بیالبیلو مرستو د د ورکړي له امله و ته ونوهېواد

راستانه شول  ته هېوادپه منځ کې څو ځله  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۲چې د  پیژنم مې شاهد یم او ځینې خپلوان زه پخپله هم د دې تګ راتګ

ېې افغانستان ته راتګ او  خلک وی چې نه په هر حال دا یواځې مرستې ته والړل. بیا پاکستان بېرته تر السه کړي مرستی چې

 پاتی کې هېوادوایی چې په  نیولی ېې چې تصیمیم وه دا ګرانه وتلو ته تشویق کړي وو. د راستنو شوو کډوالو لپاره ههېوادله  بېرته

موندلو  پلوه او د کارې موقع له د امنیت به چې افغانستان کولیشو  باور نه په دې دوی چې والړ شي ځکه ته پاکستان بېرته که شي

 پاکستان بهتره ځای وي ترکې 

د هغو راستنو شوو  هر صورت په ولې په اړه تفصیلی او تازه معلومات پیدا شي د راستنو شوو کډوالو د توکم چې ده دا ګرانه
د راستنو شوو کډوالو تر  ۲۰۰۸تر  ۲۰۰۲له  ښایی چې ده ،مرسته تر السه کړي له ادارې ېې UNHCR  د چې کډوالو معلومات

 وه.  د لوی شمیر کډوالو د راستندنی موده دغههم حقیقت کې وو. په توکمه ډیر پښتانه نیمایی

 

 توکم نور ترکمن ازبک هزاره تاجک  پښتون نامعلوم

 فیصدي 4%  2% 4% 8%  25% 57% 16246

(UNHCR, ۲۰۰۸) 
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 بېرتهته  والیتننګرهار : منظرضمیمه ب: د ښار پس 

 انه شويراست

د خیبر  رهېب ، لغمان، پکتیا، لوګر او کابل سروالیتونو: کنړ د پنځو هېوادد  چې يلر موقعت په ختیځ کې ننګرهار والیت د افغانستان
 لري. پښتونخوا سره ګډه پوله

 چې اوسیدونکې پښتانه دي لري. د ننګرهار اکثریت حیثیتمرکز  يښارد  لپاره زون ښار ېې جالل اباد دی چې د ټول ختیځ يمرکز

او  عرب .همدارنګه غیر پښتانه هم لري لکه پشه یي، ګوجر  پورې تړاو لري.او مومند  ، شینوارييلکه خوږیاڼد درې لویو قبیلو 

 نور.

کال  ۲۰۱۶له پاکستان څخه په :  شوي دي را ستانه والیتونو کې ننګرهار ته تر ټولو ډیر شمیر کډوال ۳۴د افغانستان په 
راستانه شوي کډوال د ننګرهار د نني  (.۲۰۱۶راغلل )پژواک  ننګرهار ته په شاوخوا کې د راستنو شوو کډوالو ېې ٪۸۰د  کې

راستانه شوي دې،  ته ( او هغه راستانه شوي کډوال چې اره ننګرهاري نه دي خو دې والیت۲۰۱۷جوړوي )ای او ایم  ٪۲۷نفوس 
(.۲۰۱۷جوړ وي. )نیوزډیپلی  برخه د راستنو شوو کډوالو دریمه ته یاد والیت  

٪ یې 78کال په اوږدو کې د افغانستان ختیځې سیمې ته راستانه شوي،  2017چې د تنه  16712، شمیرو له مخې  UNHCR د

 .راغلی ديننګرهار ته 

کال د  2017بې اسناده افغانان د پاکستان او ایران څخه د  474،000چې  يهم راپور ورکړ  (IOM)د مهاجرت نړیوال سازمان

په هر صورت، د ټول والیت، په ځانګړي ډول د جالل اباد ښار، د نفوس د قیق شمیر  .راستانه شوي بېرتهجنوري او نومبر ترمنځ 

لري )جالل  نه اړه توافق په نفوسو د شمیرلري او حتی حکومتي ریاستونه په خپلو کې د  ېرېشم ېلېالبېب ،ېادار ېالبلېب نشته دی.

  .(۲۰۱۳اباد ښار پروفایل 

راستانه شوي کډوال هم پښتانه دي،  یډیر چې وي نه ، نو دا باید حیرانوونکيپښتانه دي د ننګرهار د نفوس اکثریت چې لکه څنګه

نورو توکمو لکه تاجک، اوزبک، هزاره او ترکمن چې تر کډوالۍ پخوا  ننګرهار د چې يښایمعلومات  UNHCRپه هرصورت، د 

 دغه معلومات د دې بیالبیلو توکمو په اړه ډیر تفصیل UNHCR. د دیی شویاد  میشت ځای ياحتمالو  نه ياوسیدونکد دې والیت 

؛ ننګرهار کې میشتدنه خوښه کړې کډوالو پهولې غیر ننګرهاریو راستنو شوو  شو چې پوهه چې دا ګرانه ده امله همدې له لري نه

  چې دوی ترې کډوال شوي وو. کې نه پخپل اصلی والیت

 مکې تهد کموالی او ځ موقع يکارکې د  ه د خراب امنیتی وضیعت، په اطرافی سیموراستانه شوي کډوالو د بیالبیلو دالیلو لک ډیری

راستنیدونکي ښاري مرکزونو ته  بېرتهپرځای یې (. ۲۰۱۱ستنیږي )مجیدی  نه ته اصلی ټاټوبي خپل بېرته امله رسي له الس نه د

دي، مګر په حکومت  هن ثبتچې په ښاروالۍ کې په قانوني توګه کې میشت کیږي  ځایونهغیر رسمي استوګنهغو  په ځي، ډیری

 موقعیت په شاوخوا کې ښار بادالل اد جاېې  ۱۵ چې دي ځایونهغیر رسمي استوګندغه ډول  ۲۶په ننګرهار کې  .پورې اړه لري

 .(۲۰۱۷)ریچ،  کې رود هاو سر سودېب یو لکهولسوال واونډینور ګ لري او پاتې

 چې ځمکه نه لریراستانه شوي کډوال 

 په چې دوی دعوه کوي هم اوس کډوالافغان  ډیر ٪90پاکستان کې تر  په چې يښیېې واضح نه ده( چې سرچینه تخمین )یو 

 داسې کومدولتي موسسې غیر هم نه او افغان حکومت نه چې يښی څیړنه دغهزما  .(۲۰۱۰مکډونالډ لري ) نه ځمکه افغانستان کې
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تنوو شوو راسځمکې د بې  څوکېهدې توګه،  پهکړي.  ثبت دې ېادعاو کډوالو د بې ځمکې توب ود راستنو شوی چې يلر سیسټم

 زما کوي. پرېکړې له مخېانګېرنو د  یواځې يجوړنک يپالیسچې  هدې مانا ده پ تشه دا د معلوماتو نه لري. هشمیر دقیقه کډوالو

 ځینې دي. نه بې ځمکې ېې ټول ، په حقیقت کې،لريادعا د نه لرلو  د ځمکېچې  راستانه شوي کډوال هغه چې مرکې څرګندوي

   لري. نه ځمکهنیماېې  د راستنوشوو کډوالو نږدېاټکل کوي چې   خلک

موجوده ده. د  تشهلویه  څومره په کچه کېپه اړه د پوهاوي  د راستنیدونکو چې څرګندوي ډول ساده په ارقام په هرصورت، دا

په  له کلونو راهسې شمیر غوښتنلیکونه لوی د راستانه شوو کډوالو یو ریاست کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو په ننګرهار والیت

زیاتیږي. د راستنو  پسې همداسېسې ېراه جوړېدو " لهتخصیص او توزیع سکیم"د ځمکې د   شمیرهاو دا  کې دي ځنډیدلی حالت

نو  یشوو او یا د دوی د کورنۍ د غړو شمیر ډیر زیات  ځمکې بې یا تر کډوالۍ وړاندې چې دوی دعوه کوي ېې یډیر شوو کډوالو

 ده. نه يکافنوره  لپاره مکه د دویپلرنۍ ځ د دوی ځکه

دي.  لږنور معلومات ډیر  ېې اړه خو پهد غوښتنلیکونو شمیره لري،  تریاسچارو  د کډوالو او راستنیدونکو کې یتننګرهار واالپه 

جعل یا  پروسیجر له کوم غوښتنلیکد  چې يلتضمینو شي دا نه ېې کتنه بیا شوي، مګر س شوي او تصویبیغوښتنلیکونه پروس

 زرو ۱۶۰تر  ۱۳۶۰۰۰له  رهېشم ریاست کې ، د غوښتنلیکونو د کډوالو چارو په ننګرهار والیتدی. د  یشو تر سره پرته درغلي

 . د بیلګې په ډول:يد معلومات نشته يضرورهرصورت د غوښتنلیکونو په اړه نور  په رسیږيپورې 

 ملکیت لپارهبشپړ  او د ی سند چې د حکومت لخوا صادر شوید ځمکې لومړتعرفه ) چې الف: داسې خلک شته •

کلونو  له او دوی ېشو ورکړل ده نه نومره ورته مګر تر اوسه تر السه کړي هم ېې (نور اسناد تعقیبويېې 

 انتظار کوي.

د  ار وباسې او یاظنورې کټګورۍ د غوښتنلیکونو: د ځینو غوښتنلیکونو پروسیس ځنډیدلی، د ریس امضا ته انت •

 کوي. انتظار د ثابیتولو لپاره بی زمکیتوب خپل

 چې ځکه ګرځې نه پسې نور غوښتنلکونو وخپل په لسګونو زره خلک چې يځینې معلومات داسې تخمین کو •

لو او د ال دکیده. دوی د سیسټم د سمی نه پرمختګ هیڅ کار کې په سره د دوی سره، ډیر ځله ورتللوته تر  ریاست

وکړي. د دې معنی دا ده چې په یو لوی شمیر کې  مراجعه بیا ورته شفافیت انتظار کوي وړاندې تر دې چې دوی

 حالت کې دي.  ځنډیدلي په غیر ثبت شوي غوښتنلیکونه

په  د ادغامرامنځته کړي او هغه  يستراتیژیوه  چې شي ډکه د دې لپارهباید  تشه د پوهې مکې کډوالو په اړهد بې ځ  توګه،په واضح 

.حل کړیننګونې د بې ځمکې کډوالو وړاندې 
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 ضمیمه ج: د مرکه کوونکو لیسټ

 سیکټور اداره شمیر

 حکومت د کډوالوچارو ریاست ۲

 د تجارت او صناعت ریاست ۱

 اراضي اداره ۱

 د والیت مشاور ۱

شورا يوالیت ۱  

ادارې يدولتغیر  د کډوالۍ نړیواله اداره ۱  

 ۴ NRC 

خپلواک کمیسونحقوقو  يبشرد  ۴  

۱ UN-Habitat 

 مدني ټولنې / ژورنالیستان ۳

 راستانه شوي کډوال  ۱۲

 جنډر  ۲۳=نارینه ۸ =ښځینه

 عمر  ۵۰ – ۲۲
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  پروژې په اړه RITد 

 .زیاتوي پوهاوی اړه و پهتجربد کډوالو د  ساحو کې پروژه په ښاري (RIT) په ښارونو کې د کډوالو

 پوهاویژور  اړه هغو ښارونو په وده ورکړو تر څو د شو او ورته پوه اړه د کډوالو د اغام په سمییزو خلکو او کډوالو د نظریو او پوهې له مخې د چې دهدا  موخه زموږ

 Feinstein کې د Tufts Universityپه  پروژه دا مشرې کوي. ده او همغه ېې ا پروژه د اغلې کیرن جاکبسن د فکر زیږندهد دوی پکې اوسیږي. رامنځته کړو چې

International Center  د لخوا مخکې وړل کیږي او Henry J. Leir ې ده.یشن لخوا تمویل شوونډفا 

 زموږ موخې دوه دي

 پیژندلو او تحلیل کې مرسته په پروسېد  سره د کډوالو د ادغام موږ جوړو چېمخې د اطالعاتو یوه نړیواله زیرمه  مطالعو او ریپورټونو لهموضوعي لومړی، موږ د خپلو 

 وکړي. 

د یوې لړۍ  سمییزو خلکو د پوهې / بصیرتد  وړاندې خنډ وي ممکن کوي او یا ېې په ادغام چې باره کې لو فکټورونو پهېالبېاو بډېرو د هغو  ()موضوعې ریپورټونه دا قضېې

 مبارزه کوي. او  یو له بل سره مطابقت ساحو کې ښاريپه کوربه ټولنې خلک د چې کډوال او را ښایی  الرې هغه بېرهبرابرولو سر 

 له اړه په ادغام چې دا ده موخه زموږ اوږمهاله . څخه کاږوونو هېواداستوګنې  ۍد لومړنونو، او هېوادي ټترانزیونو، هېوادبیا میشتیدونکو د  ریپورټونه موضوعيخپل  موږ

 کړو.  جوړه تیوري یوه راپورته شوي ساحې

 .وکړي مرسته کې برابرولوپه  کارونوعملي  او پروژه غواړي چې د ټولنې مشرانو، مرستندویه ادارو، او محلي حکومتونو سره د پالیسۍ  RITدوهم، د 

، او پالیسي جوړونکيشریک شي ، موږ  زده شوي درسونهرا په ګوته کړي، د ادغام په اړه ډیالوګ تشویق کړي ، ښې کړنې او  ټولنه کې اړتیا وي پخپله هغوي چې لپاره د دې

 کې د ګډون له الرې راګډوو. څیړنو  پهښار د کتلو، ورکشاپونو، کنفرانسونو او  دد ټولنې مشران 

 ولې اوس

یو تغیر د  په تګالرو کېد کډوالۍ  ځنډول ځینو برخودد پروګرام  دوی د په اړه د کډوالۍد سفر د بندیزونو او  -منځ کې  ونو پههېواد کوربه ګڼود نورو د کډوالو  -متحده ایاالت 

 .يښکارندوی د

 وړاندې په بدلونونوکې د پالیسیو  ملي په لیارېکولو له  الناعد " ښارونو خوندې" خپل ځان د یې د : ځینېورکوي ځواب الرومختلفو  په ښارونه بېال بېلمتحده ایاالتو  د

  .کوي مالتړمقاومت کوي، پداسې حال کې چې نور د سفر بندیزونو او بې برخې کولو پالیسیو 

 متقابل عملسره  بل یو لهمخې  له ېې او کوربه ټولنې اړه چې کډوال په د ادغام او د هغو الرو پوهه خپله هڅه کوو چې موده کې، موږ دې بدلونونو په د ټولنیزو او سیاسي

  .کړو زیاته کوي

 .د غږ په بنیاد مخکې ځي د کوربه ټولنو او کډوالو غږ پورته کوي او د هغوۍ ، د ادغام د تجربو په اړه،کې ګوټ ګوټ په د نړۍ پروژه RIT زموږ د

 په اړه نور RIT د 

 وو. خپره ټونهرنوي ریپو ډول منظم په او موږ لري مطالعې او ریپورټونه ډیرې له بیال بیلو ښارونو او ښارې ساحو د نړۍ ویب پاڼه زموږ
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د ي رټهغه خپل ماسي. افغانستان په ختیځ کې موقعیت لر د چې دې والیتننګرهار لیکوال د  ریپورټ د دې

په افغانستان  کېسیاسي علومو  په ېې او لیسانس ېتر السه کړ سویس څخه -د ژنیومنجمنټ کې  مرستو پهبشري 

 .کړیکې 

 ، د ژورنالیست او څیړونکې پهملي او نړیوالو سازمانونو سره له را پدیخوا ېلسیز یوې باندې څه رېېت هغه له

 توګه کار کوي. 

د کډوالۍ، راستنو شوو ، داخلې بې ځایه شوو، بیا میشتدنې، انسانی قاچاق او سمییزې  اوس مهال، هغه

 کار کوي.  توګه په ونکیڅیړ مشاور د یو خپلواک حکومتولۍ اړوند موضوعاتو باندې

،  (AREU) د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې )مقالې، پالیسې یادښتونه( د هغه ځینې خپرونې

Crossroads Asia  ،د برطانېې د ، د بن جرمني پوهنتون ،Oversease Development Institute – ODI, 

 .يپه ویب پاڼې کې آنالین شتون لري مهاجرت ژورنال ارجباد  پوهنتون اکسفورډبرطانېې د د  او

w.kandiwal@gmail.com: بریښنا لیک 

 . او ایډیت کړي دهي ښتو بڼه نذیر احمد نذیر کتلپیادونه: د ریپورټ دا 

  

 د لیکوال په اړه

 .ده پروژه Feinstein International Centerد  ’کډوال ښارونو کې‘په 

د پروژې په اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره ویب سایټ ته ورشئ. هلته نور ریپورټونه هم شته دی. پته ېې ده 
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 د د فریډمن چې دی مرکز ښوونېد تحقیق او  کې، Tufts University په ، Feinstein International Centerد 

 موقعت لري.  کې ښوونځې پالیسۍاو ساینس ،تغذیې 

 ملیاتې ځواب او پالیسو کې کار واخلو د ې لپاره چې عد شواهدو او اخستل شوو درسوونو څخه په  چې دا ده زموږ دنده

 ناورین سره مخ دی.زیانمن شوی او له بشرې  چې وکړ پیاوړي د هغو خلکو ژوند، معیشت، او وقار

Twitter: @FeinsteinIntCen 

 

fic.tufts.edu 
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