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 18/12/2019               پوهاند محمد بشیر دودیال
 

 مهاجر، دمهاجرت قوانین، د مهاجر منل او د مهاجرت ستونزې
 مه د مهاجرت نړیواله ورځ(18د ډسمبر  -مه2۷)دلیندۍ 

 
چې د یوه عامل له مخې له خپل اصلي ټاټوبي څخه بل ځای ته؛ یا په دایمی یا موقتی ډول، یابه  هغه څوک دی (Migrant)مهاجر

د هیوا دننه له یوې سیمې بلې یا به بیخی له هیواد بهر تللی او بیځایه شوی وي. دغه عامل کیدای شي، جنګونه، وچکالي، سیاسی 

او داسې ی، سیاسی، داخلی او بهرته مهاجر ونه شته، لکه اقتصادبیالبیل ډول (Migration)فشار او نور وي، نوځکه دمهاجرت 

نومولې  مه ورځ د مهاجرت د ورځې په نوم18نور. نړیوالو ددغې ستونزې او ټولنیزې ښکارندې د ارزښت له امله د دسمبر 

 اجرلري، نو ځکه په دېهغو هیوادو په لړ کې شمیرل کیږی، چې زیات شمیر مهپه دې وروستیو کې دده. څرنګه چې افغانستان 

 څو ټکیو بحث کوو: -اړه په یو

د نفوسو حرکات په درې بر خو کې مطالعه و ډول حرکت دی. له پلوه د وګړو یدیموګرافي او د نفوسو د مطالعاتو  مهاجرت د

 .وفيات او مهاجرتونه، ي: تولداتکیږ

هېواد ته کډه کوي او هلته میشت کېږي. که وګړې د خپل مهاجرت له یوې سیمې یا هېواد څخه دوګړو وتل دې چې بلې سیمې یا 

جي مهارت ویل کېږي، هېواد څخه بهر ووځي، ورته خارړ شي ورته کورنۍ مهاجر او که له هېواد دننه له یوې سیمې بلې ته وال

د ایي. ( وimmigration( او که بهر څخه هېواد ته راغلي وي ورته )emigrationورته ) شيته والړکه مهاجر بهر

refuge/refugee  هېوادو څخه پر مختللو اصطالحات هم ورته کارول کیږي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې له پرمختیایي

م. کال کې په سلو کې پنځه نوى زېږېدلي 1998په اروپایي هېوادو کې په زیات شول. دبېلګې په توګه مهاجرتونو هېوادو ته 

متحده ایاالتو کې دغه رقم په سلو کې لس و. دغه مهاجر که له یوې خوا ورنیو وو او د امریکې ماشومان له بهر څخه د راغلیو ک

دو مختیایی هېواپرمختللو هېوادوته د کار ځواک برابر وي، له بلې خوا دوى ته څه ستونزې هم جوړوالى شي، خو پایله یې پر

 توي، خوهېواد ته راواسپه یوه نه، په یوه بڼه خپل اصلي ه چې دوی ممکن بهرنی هیواد څخه خپله د کار ګټته ځکه ښه نه ده 

و ته ځي، هغو ته اقتصادي هغه مهاجر چې د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نورو هېوادترګټې یې زیان زیات دى. 

مهاجر کېږي، ، هغوى چې په خپله خوښه بهر ته او جګړو له امله ځې، جبري مهاجر ، هغه چې د امنیتي ستونزومهاجرین

ختیایي هېوادو څخه تللي اختیاري مهاجر او هغه چې د سیاسي عواملو له امله وځي سیاسي مهاجر بلل کېږي. له اوسنیو پرم

زیاتره د دوولومړیو کټګوریو څخه دي او دا د اوسني وخټ یوه بده ستونزه او مسئله ده، نوځکه ملګرو ملتونو ددغه مهاجرین 

یاد مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري نومیږی،   (UNHCR) اداره جوړه کړی چې دډول مسایلو لپاره یو جال

سره د ګډ کار لپاره اړیکې  ډېر واک نه لري، خو له حکومتونو دغه اداره اتنې او څارنې چارې پرمخ بیایي. چې د مهاجرو د س

 او مهاجرین مرستو، بې کوره شوي خلک اخيستونکىلري او پناه  نون ونهقاساتي، کله چې حکومتونه د مهاجرو په هکله کوم 

و ډېر اونکي جګړې پېل کېږي،  کله چې ورانکتنې الندې نيسي،  ترپنا غوښتونکي غوښتنې د UNHCRنو  ته اړتیا ولري،

)لکه په  کوي ځاى پرځاىختونه کمپونه جوړوي او هلته خلک وتښتي، دغه سازمان ورته زياتره  خلک له خپلو سیمو څخه
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 افغانستان کې د نویمې لمریزې لسیزې غمیزه(.  د غه سازمان ورته خیمې، روغتیایي چارې، خوراکي توکي برابروي، د مهاجرو

م بې ځایه شویو خلکو څارنه همتونو په تدابیرو څارنه کوي او دحکوبې کوره شویو خلکو په چارو کې  داو پناه غوښتونکو او 

ورې بل پدغه قوانین له یوه هېواد څخه تر ه د مهاجرت په اړوند قوانین لري.یکه مرغه تقریباً ټول هېوادونکوي، خو نن ورځ له ن

 لږتوپیر لري. 

دې اجازه نه ورکوي چې له یوه کار فرما سره تر کار کولو وروسته بل کار فرما ته ورشي او یو شمېر هېوادونه مهاجرو ته د

الړ شي.  ېر هېوادونه آن مهاجرو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې له یوه ښار څخه بل ته وخپل ُشغل او کار بدل کړي، یو شم

، ددغو قوانینو په هکله پوهه  نه لري او له هغو څخه تېرى کوي، دوی په معمول ډول کومې ستونزې ګڼ شمېر مهاجر کار ګران

بندي یا ممکن ځینې وخت ممکن خه وایستل شي، ممکن له کوربه هېواد څمخ کېږي، خو که پوليس يې ونيسي، سره نه مخا

 په خاطر ډېرې پیسې له السه ورکړي. دغه ډول وکړی ته پناغوښتونکی ویل کیږی.یا هم له بند  څخه دخالصېدو  جریمه شي او

 

seeker  Asylum   ه هیواد دننهغه څوک دی چې د یوه معقول دلیل له مخی له خپل اصلی ټاټوبی څخه د خپل یا پناه غوښتونکى

یا بهر بل هیواد ته په موقت یا دایمی ډول بیځایه شی. کله چې نوموړی  نوی ځای ته د تلو او هلته د میشت کیدو غوښتنه وکړی، 

پناه ورکولو پرېکړه کوي، چې مهاجر حقیقت ویلي وي چې په یوه بل هېواد ی بلل کیږی. حکومتونه هغه مهال دنو پنا غوښتونک

ډول مهاجر د پناه اخیستونکي په توګه منل کېداى شي. کله چې یو مهاجر د پناه اخیستونکي په توګه منل  کې واوسېږي او دغه

کېږي،  دغه مهاجر ته په پیل کې د کار اجازه نه ورکول کېږي، د مسافرت  حق نه لري او د اتباعو ډېر لږ حقوق لري، خو کله 

 نو له یو شمېر حقوقو څخه برخمن کېداى شي.چې قانوني مراحل بشپړ شي او حقایق روښانه شي، بیا 

 

Asylum case   پنا غوښتونکي دوسیهد  : 

ته کړي چې ایي، یعنې ثابپناه اخیستونکي غوښتنلیک سپاري، باید مربوطه مقاماتو ته قانع کوونکي دالیل ووکله چې یو مهاجر د

او د خپلې ادعا د  ي،ې له چا او څه شي څخه ویرېږپناه اخیستو غوښتنلک ورکړى دى، دوى باید دا څرګنده کړي چولې یې د

باید شواهد او سند وړاندې کړي. معموالً مهاجرین داسې فکر کوي، چې که چېرې څه اسناد ولري او وایي چې ددغو ثبوت لپاره 

کله چې دوى د دوى یې فکر کوي، خو دا دومره ساده نه ده لکه چې  اسنادو له مخې یې ژوند په خطر کې دى، نو منل کېږي،

 یږی.اخیستلو باندې غور ک او شواهد باید له ځان سره لري، نو بیا یې پناچې الزم راپورونه  داده، ، نو معنا یېس یا دوسیې خبره کويکی

 

 ( یعنې څه؟  Asylumپنا اخیستل یا) 

تېره بیا هغو کسانو ته چې ځانونه یو شمېر حکومتونه د مالتړ کولو او حمایت پروګرامونه لري چې مهاجرو ته یې برابروي په 

او مهاجرو ته له ت د مهاجرو حقوق په رسمیت پېژني یې په خطر کې وي یا په ډېرو بدوشرایطو کې ژوند کوي، یعنې حکوم

 واد کې ژوندترڅو کوربه هېلري( بېالبېل هېوادونه مختلف قوانین  البته) کالو پورې د پاتې کېدو جوازورکوي پینځو څخه تر لسو

پناه اخیستو هیله کوي، کومه ویزه نشته، دوى باید ورکوي، د هغه چا لپاره چې دوى ته یو شمېر امتیازات او حقوق وکړي او د

د مهاجرو په کمپونو کې انتظار وکړي، ترڅو پرته له ویزې څخه مسافرت وکړي، یا دا چې په جعلي ویزه باندې ورځي او 

پناه ورکولو وشي، هغومره ژر حکومت د ژر اقدامڅومره چې وګه راغلى دى، داسې ښیي چې د ګرځندوى یا محصل په ت

 شي چې دوى لهګواښ وي، که چېرې دا ثابته ي، چې خپل ټاټوبي کې یې ژوند ته درخواست مني. پناه هغه چاته ورکول کېږ

چې دوى وررسېږي، د  تهمړني هېواد خپل هېواد څخه د ښه ژوند کولو په موخه وتلي دي، نو پناه نه ورکوي. مهاجر هماغه لو

ه لومړي ځل پ که دوىهېواد غوره کړي خپله ځانته کوربه وي. معموالً مهاجر نشي کوالى چې غوښتنلیک ورکپناه اخیستو 

ا المان یاو بیا وروسته له هغه څخه کوم بل هېواد، لکه ناورې  ولري )لکه ایتالیا یا فرانسه(ورشي چې امنیت داسې یوه هېواد ته 
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ته راستون کړي، مهاجر باید له شپږو څخه تر اتو خپل ټاټوبی مهاجر بېرته نو دغه هېوادونه هڅه کوي چې دغه ته ورشي، 

 میاشتو پورې بې له کومې مرستې په تمه پاتې شي، ترڅو د هغو پرېکړه معلومه شي.

  

Assisted Voluntary Return  د اوطلبانه راستنېدل  

د )له دې امله چې کوربه هېوا چې یوه بهرني هېواد کې ژوند وکړياو بې کوره شوي وګړي ونشي کوالى  که چېرې مهاجر

چې مهاجر هلته ځانته ښه کار پیدا کړى نه وي(،  نوغواړي چې بېرته  خپل یا دا ورستانه کړي غواړي دوى بېرته خپل هېواد ته 

مرستې له نړیوال سازمان څخه دله کوربه هېواد څخه یا د مهاجرت هېواد ته ستون شي، دغه ډول داوطلبان کوالى شي چې 

غوښتنه وکړي، ممکن دوى د ده د بېرته ستنېدو په خاطر نوموړى ته د ټکټ لګښت ورکړي، یا ممکن هیڅ لګښت ورنه کړي. 

وسته د ته ترستنېدا ورځینې وخت مهاجرینو ته د مهارتونو د زده کړې شپږ میاشتنى حرفوي کورسونه دایریږي، ترڅو خپل هېوا

 ځانته یو کوچنى کاروبار پیل کړي.

 

Deportation/ forced Return جبري راستنول اخراج ،  

ایستل دي. دا وضعیت هغه مهال پېښېږي، چې یو څوک له کوربه هېواد څخه وتلو ته اړ  ډیپورټ له یوه هېواد څخه د مهاجر

دى، نو داوسیدو اجازه نه او باور ونه کړي چې د مهاجر ژوند په خطر کې شي، کله چې د کور به هېواد حکومت ډاډه نه وي 

ه کداسې حالت کې علوم نه وي، نو په یا هم که چېرې مهاجر هلته کوم جرم ترسره کړي او د تابعیت حالت یې هم ال مورکوي، 

اى شي، آن  دا چې که د غه ډول کسان له ګۍ غوښتنلیک  ورکړى وي، هغه هم ایستل کېدد راتلونکي لپاره خپل د پنا هندمهاجر 

 یوه هېواد څخه  بل ته ځي هم ایستل کېداى شي.

 

Detention  نیول کېدل  

د قانونی اسنادو د نه لرونکو اشخاصو بالفعل ګرفتاری ته ویل کیږي، چې کټ مټ لکه د بندي کېدو په شان دي. هغه څوک نیول 

ازې څخه یوه هېواد ته ننوځي، یا هغه څوک چې د اوسېدو لپاره یې غوښتنلیک کېږي، چې غواړي پرته له اسنادو او بی له اج

 ورکړى وي، خو منل شوى نه وي، نو په دې ډول حالت کې پولیس دوی نیسی.

  

Dublin convention  د مهاجرو په هکله دوبلین کنوانسیون  

ر هغه څوک چې لومړني اروپایي هېواد ته ننوت، باید کړ. دغه قانون لیکي: ههکله د غه کنوانسیون یوقانون جوړد مهاجرو په  

وادونه ل شي.یو شمېر اروپایي هېدپناه اخیستو غوښتنلیک ورکړي، که د اروپا  بل غړي هېواد ته  ننوت، لومړني هېواد ته به ولېږ

 .ویده شيیا په سړکونو  دغه ډول مهاجرو لپاره پوره ځاى نه لري، نو ځکه دغه ډول مهاجرین اړ کېږي، چې یا په پارکونو کېد

 

 Family reunion کورنۍ سره یوځاى کېدل  

ځاى ى د کورنۍ غړي کوالى شي ورسره یوهغه کسان چې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو ویزه لري، یا مهاجر دي، د د دو

کلنۍ پورې اوالدونه ځانته  18که چېرې یو څوک د مهاجر په توګه وپېژندل شو، نودا حق لري چې خپله مېرمن او تر شي، 

وغواړي، په ځانګړو شرایطو کې پالر، مور، ورور،  خور،  وراره او خور یې هم راوستالى شي، خو دوى هغه وخت کوال 

چې د دوى ساتنه وکړي، ډېر لري، ېواد کې کوم بل خپلوان ونه شي، پرته له دغو خپلوانو کوم بل څوک هم راولي، چې خپل ه

هغو مهاجرو د کورنۍ لپاره چې نوي راځي کوربه حکومت مرسته دخپلوان هم دې ډله کې راتالى شي.  زاړه یاد ډېر ځوان

د اوسېدلو اجازه لري،  کوي، خو مهاجر باید د ټکټ او نور لګښت په خپله ورکړي. که مهاجر نه وي، خو د اوږدې مودې لپاره

راولي، البته دا هغه وخت کېداى شي چې لوى کور او پوره اندازه  خپله مېرمن، کوژدنه یا هم خپل اوالدونه ځان سرهکوالى شي 

ن سره راولي، که چې خپلې کورنۍ ځاوره معاش نه لري اجازه نه ورکوي معاش ولري، بهرني حکومتونه هغو کډوالو ته چې پ

زه ونه لري د وى نشي کوالى یا د اوسېدو هیڅ اجاه لري. مثالً یو کلنه ویزه ولري وي چې د لنډې مودې ویزچېرې داسې کسان 
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ورکړى وي، نو ګۍ غوښتنلک کې خپلوان وي او ده د پناه هند چې د خپلې کورنۍ غړي راوغواړي، که د چا په اروپایي هېوادو

ډول و معموالً اروپایي هېوادونه دغه هغه کوالى شي چې د اسې یوه هېواد ته والړ شي چې د کورنۍ غړي یې هلته وي، خ

 .نه مني غوښتنلیکونه

 

Foster Family  کوربه کورنۍ 

کلنۍ څخه کم ُعمر  16م  چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ستونزو ماشومان هم کډوالي او مهاجرت  ته اړ کړي که یو ماشو

 هاو په یوازیتوب ځان اروپا  یا استرلیا ته ورسوي، ممکن هغه داسې یوه ځاى ته بوتلل شي، چې هلته د کوربه هېواد لولري 

 وختې کورنیو سره  یوځاى ژوند وکړي، حکومت هغه کورنیو ته یوه اندازه پیسې ورکوي چې دغه ډول ماشومان ساتي، ځئن

 دهغه کورنۍ چې ددغه ډول ماشومانو لرونکي ماشوم سر پرستي او ساتنه په تجارت بدلېږي،  کلنۍ څخه د ټیټ عمر  16له 

هغه کورنۍ چې دغه څخه پیسې اخلي. ځینې وخت اوړه چلند کوي، خو له حکومت په غاړه اخلي، له هغه سره نساتني مسؤلیت 

 ډول ماشومان د روزنې  لپاره اخلي، دې ته )کوربه کورنۍ( ویل کېږي.

 

Irregular Migrant  ناقانونه مهاجر  

اوسېږي، سند او پاسپورت هغه کسان چې پرته له ویزې مهاجرت کوي، یا په ټول عمر پرته له ویزې او اجازې بل هېواد کې 

 پټ یا مستند  شوي مهاجر هم وایي.دغه ډول مهاجرو ته ځنې وخت  قانوني مهاجر بلل کېږي،ونه لري غیر 

 

 Labor migrant کارګر مهاجر  

ر هغه کسان چې د کار لپاره نورو هېوادو ته ځي، یوشمېر هېوادونه چې کار ته اړتیا لري، کارګرو مهاجرو ته ویزه او د کا

زې، هغه مهاجرو او جواز ورکوي، د خلیج یو شمېر هېوادونه هر ډول کارګرو مهاجرو ته اړتیا لري، خو اروپا او استرلیا یوا

ته ویزه ورکوي، چې دکار لپاره ستندرد او الزم مهارتونه ولري، لکه داکتر، انجنیر، د معلوماتي تکنالوژۍ پنا غوښتونکو 

 صرف د لوړ کیفیت لرونکي بهرنیان  قبول کړي. یعنې دوی غواړي چې¸مختصص او نور

 

Passport   پاسپورت 

یوڅوک کوالى شي چې له یو هېواد څخه  بل ته والړ شي، له بلې خوا د پاسپورت لرونکي غه سند دی چې د هغه په لرلو سره ه

ر سوداګر یا بل هر مسافر د دې شخص پېژندنه هم کوي اودا څرګندوي چې ایا د پاسپورت  لرونکى د کوم هېواد تابیعت لري، ه

حق لري چې هغه هېواد ته بېرته راستون شي چې د هغه پاسپورت  لري، پاسپورت  په ګڼ شمېر هېوادونو کې په رسمیت  

 پېژندل شوى دى،  او داسې یوسند او مدرک  دى، چې د پاسپورت  لرونکى خپل ملیت او د تابیعت لرونکى هېواد پورې تړي.

 

Readmission agreement د بېرته منلو موافقه لیک  

کله چې یو هېواد تصمیم ونیسي چې مهاجر یوه بل هېواد  ته واستوي ، نو دتصمیم نیوونکي هېواد باید له هغه  بل هېواد سره  

الُ وچې د غه مهاجر ور استوي، یو تړون السلیک  کړي. د بېلګې په توګه  که دوى افغانستان سره  داسې یو تړون ونه لري، معم

افغانستان نورو هېوادو ته دا اجازه ورکوي، چې مهاجر افغانان  بېرته افغانستان  ته راواستوي، ان ډا چې که یو افغان په دغه 

بل هېواد کې زېږېدلى هم  وي او همالته  ستر شوى وي، لکه په ایران او پاکستان  کې، دوى افغانستان ته  بېرته را استول کېداى 

هېوادونه کوالى شي چې افغانان بېرته  هغه هېواد ته  ورستانه کړي چې له هغه څخه دوى دغه درېیم هېواد شي. یو شمېر نور 

 ته تللي دي،  د بېلګې په توګه  یو شمېر افغانان  له یو نان او  ایتالیا څخه بېرته  ترکیې ته واستول شول.

 

Refugee   یا هم د ځانګړو شرایطو له خپل هېواد څخه ایستل شوى وي، یا بې کوره مهاجر هغه څوک دى چې په زور سره

له مخې اړ شوى وي، چې له خپل هېواد څخه ووځي، یوه نړیوال قانون له شپیتو کالو څخه را په دې خوا د بې کوره مهاجر 
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نوا له کنوانسیون )اواره(  یو تعریف کى دى، چې دهغه په ترڅ کې یې اواره اوبې کوره مهاجر ښودلي دي، دغه قانون ته د جی

هېوادونو هغه السلیک کړى دى. بی کوره هم باید پوره اسناد او شواهد ولري چې په رښتیا هم ګواښ سره  194وایي،  د نړۍ 

مخامخ دي،  دا کافي نه ده چې ووایي ګواښ سره مخامخ  دي یا تر تعقیب الندې دي یا له داسې هېواد څخه راغلي چې  جګړه 

 اد کې وضعیت خطرناک دى.پکې ده یا په دې هېو

یو شمېر هغو هېوادونو چې دغه تړون نه دى السلیک  کړى هم مهاجر مني، ایران، مالیزیا او ترکیې دغه قانون نه دى السلیک 

 کړى، که چېرې کوم هېواد د مهاجرینو لپاره کوم قانون ونه لري، نو دوى کوالى شي چې نړیوالو بنسټونو ته اجازه ورکړي.

 

Resettlement کله چې د مهاجرت عامل رفع شي او مهاجر بیرته خپل اصلی ټاټوبي ته ستون شی :  بېرته مېشت کول

 او د یوه مرستندویه پروګرام له مخې ورسره مرسته هم وشي، دې ته بیرته میشت  کول وایي.

 

Residence permit  د اوسېدلو  جواز  

سره  داسې اسناد لري، چې د مهاجر منونکو هېوادونو له خوا دوى ته   د اوسېدلو  لپاره بېالبېل جوازونه شته ، مهاجر ځان

ې واوسېږي،  داوسېدو  ورکړل شوي دي. کوربه هېواد د دغو اسنادو په ورکولو سره دوى ته اجازه ورکوي چې د دوى په هېواد ک

داده چې مهاجر هلته ارام نشي اوسېداى ې معنا د درېیو میاشتو لپاره وي یا هم ممکن دنا محدودو وخت لپاره وي، د دپاڼې ممکن 

څخه ولیسو باید له پ او بیرته ستنیدو  ته باید چمتو شي، دوی یوازې په یوه ښار کې اوسېدالى شي، نورو ښاروونو ته د تګ لپاره

حقوق او نو دوى زیات شمېر   ()پنځه، لس یا له هغه زیا کلونود اوږدې مودې اجازه لیک لري اجازه ترالسه کړي. که یو څوک

 ازادي لري.

 

Smuggler (people ) دانسان قاچاقچي  

د مهاجرتونو اوسني بهیر کې نوې پیدا شوې اضطالح ده. دا هغه کسان دي چې د پیسو په اخیستلو سره  هغو کسانو سره  مرسته 

دوى قانون تر کوي  چې غواړي چې له یوه هېواد څخه نورو هېوادو ته والړ شي. دوى ډېرې پیسې غواړي، دا ځکه چې 

پښوالندې کوي. دوى وګړي پرته له  قانوني اسنادو د هېوادونو له پولو تېروي،  ځینې وخت  جعلي پاسپورتونه ورته جوړوي، 

ځینې وخت  سم او قانوني اسناد له سره جوړوي او الس پکې وهي. زیاتره هغه  خلک  چې له قاچاقبرانو مرسته غواړي هیله 

یدا او داسې ځایونو ته والړ شي چې ژوندیې ښه شي.  په دوى کې  یو شمېر خپلو هیلو ته رسېږي، لري چې د مهاجرت اسناد پ

ر یو شمېر نو خو ممکن څو کاله وروسته  بېرته راوشړل شي،  یا هم ممکن  کلونه کلونه پرته له اجازه لیک څخه ژوند وکړي.

او زیاتره دوى د قاچاقبرو له یوه الس څخه بل ته او له بل سره سره بیا هم  خپلو هیلو ته ونه رسېږي،  ممکن له ډېر لګښت 

 څخه بل ته په خطرناک ډول استول کېږي.

 

people Traffic ker سړي تښتونکي  

دا اصطالح هم د دغو وروسیتو کلونو زیږنده ده، دا هغه قاچاقبران دي چې خلک تښتوي . زیاتره وختونه دوى خلک وهي ټکوي 

یکې نیسي او پیسې ورڅخه غواړي، سړي تښتونکي زیاتره نجونې، هلکان او ښځې په بدو خلکو پلوریی، او له کورنیو سره یې اړ

 په خلکو باندې په زور کار کوي، دا د نا مشروع  عوایدو سرچینه پېژندل شوې چې نړیوال پولیس یې په کلکه تعقیبوي.

 

Visa ویزه  

ندې لګول کېږي.  دغه مهر او  کاغذ  معموالً د یوه ټاکلي وخت لپاره هغه ُمهر شوى کاغذ دى چې د پاسپورت  په یوه پاڼه با

اعتبار لري ) له څو ساعتونو څخه تر یوه کال پورې (  د بېلګې په توګه ممکن  دغه ُمهر یو چاته اجازه ورکړي  چې یوه میاشت 

وګه  ورې استفاده کوالى شي.  د بېلګې په تیوه هېواد کې میشت شي، خو تر دریو میاشتو پورې  یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو پ
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ممکن دغه ُمهر یو چاته اجازه ورکړي چې یوه میاشت  یوه هېواد کې میشت شي، خو تر درېو میاشتو پورې یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو 

چا لپاره چې غواړي له یوه هېواد پورې استفاده ورڅخه کوالى شي،  ممکن یوه ویزه د یو څو ساعتونو لپاره اعتبار ولري، ) مثالً د هغه 

څخه بل ته ددغې مودې په ترڅ کې تېر شي(  ځینې ویزې د یو ځل د خولي لپاره وي، یعنې کله چې یو څوک یو ځل  په دغه ویزه  یوه 

پاره د پوره کېدو ل  هېواد ته داخل شو اوبیا بېرته ووت، نو د بل ځل لپاره نشي کوالى چې بیا په همدغه ویزه ورشي،  سره له دې که د ویزې

څو ورځې  پاتې هم وي، ځینې ویزې د څو څو ځله تګ راتګ لپاره وي، یعنې تر هغو چې ویزه اعتبار لري، د هغه لرونکى ورباندې 

مربوطه هېواد ته تګ راتګ  کوالى شي. د بېلګې په توګه  د محصالنو او زده کوونکو لپاره ویزه چې د تحصیل د یوې ټاکلې دورې لپاره 

ي او په دغه موده  کې دغه محصل ور څخه استفاده کوي،. که یو څوک تحصیلي ویزه واخلي کوالى شي ډېر وخت یوه هېواد کې پاتې و

شي او هلته  کار هم کوالى شي، خوپه اونۍ کې یوازې شل ساعتونه د کار اجازه لري، نه اضافه . ځئنې هېوادو کې چې کله د محصل د 

نو د کار لپاره هم ویزه اخیستالى شي. سیاحتي ویزې له یوې میاشتي نیولې تر درې میاشتو پورې وي،  د درس دوره پاى ته رسېږي،  

سیاحتي ویزې  د اخیستو لپاره باید د اوسېدو لپاره پوره اندازه یسې موجودې  وي  اودا هم باید ثابته شي چې وروسته له سیاحت څخه له 

نیږي، نو ځکه باید د دې خبرې د ثبوت لپاره  وښودل شي چې د نوموړي کور په خپل هېواد کې نوموړي هېواد څخه بېرته خپل هېواد ته ست

 دى او هلته ښه کاروبار  ا وکورنۍ لري، نو ځکه له سیاحت  څخه وروسته بېرته ور ګرځي او بل هېواد کې د پاتې کېدو لپاره کومه اړتیا نه

اره هم جال ویزه شته ، ددغه ډول کسانو دکورنۍ غړي هم کوالى شي د ویزې لري. د تحصیالتو لرونکىو او متخصصو او سوداګرو لپ

غوښتنه وکړي،  خو د ډېر لګښت  غوښتنه کوي،  دغه ډول خلک  ممکن بېرته خپل هېواد ته راستانه  نه شي.   ویزه د پناه اخیستونکو لپاره 

ي باید د مهاجرو په کمپونو کې پاتې شي یا هم پرته له ویزې ، یا نه ده ، هغه کسان چې غواړي چې دپناه اخیستونکو لپاره غوښتنلیک ورکړ

په جعلي ویزې د پام وړ هېواد ته ورشي یا به ځان د ګرځندوى او محصل په توګه دغه هېواد ته رسوي، که چېرې دغه هېواد ته له ورتګ 

ه وشي اوپولیس ورته متوجه شي، نو له هوایي ډګر سره سم د پناه اخیستو غوښتنلیک  ورکړل شى، نو ممکن ومنل شي. که ویزه کې السوهن

 یا د هېواد له پولو څخه بېرته راستنول کېږي، یا ممکن زندان ته واستول شي.

 

Work permit  د کار جواز  

 او امتیازاتوداسې یوه پاڼه ده چې یو چاته په یوه هېواد کې د کار کولو اجازه ورکوي، د کار د جواز په لرلو سره یو څوک د پوره حقوقو  

لرونکى پېژندل کېږي، په اسانه د یوه کار دترسره کولو  قرارداد کوالى شي او حکومت  یې له دغه کار اوعاید  څخه مالیه اخلي، خو که 

 دغه کار کوونکي ژوبل یا ناروغ شي، نو بیمه هم لري. پرمختللو هیوادو کې درسمي کار لرونکي دتقاعد پرمهال خپل د تقاعدي امتیازهم

وړمرستې هم هم ورکوي او څه د اړتیا د کور کرایه هغه لپاره دده غو مالیاتو څخه داخلي، که څوک پوره پیسې ونه لري حکومت  له د

 پورته ټولو شرایطوعی او روانی ستونزه ده. دورسره کوي، خو په مجموع کې له خپل پلرنی او اصلی ټاټوبی څخه لرې کیدل لویه اجتما

 مهاجر په توګه منل کیدل اوږده او له منتونو او محنتونو ډکه پروسه ده. د ن کېبرابرول او پردي وط

 د ځینو ارقامو له مخې افغانستان همدا اوس د دونیم میلیونو شاوخوا خارجی او د دوه میلیونو شاوخوا کورنی مهاجر او بی کوره وګړي لري.

کورنیو جنګونو مخکې افغانانو مهاجرت ته  زړه نه ښه کاو  او نه یې د دغه ارقام د عراق او سوریې وضعیت ته نږدې حالت بیانوي. له 

د ، آن هغو متخصصو او وترټولو غوره هیواد ته  مهاجرت مجبوریت درلود. افغانستان هغه مهال خپلو اتباعو او دنړۍ ډیرو نورو خلکو

 و، خو موږر کی ورته  دمنل کیدو چانس زښت زیات لوړو زده کړولرونکو ته هم خپل وطن کی کار او اوسیدل ډیر غوره بریښیدل چې به

ډیر کم کسان پیژنو  چې له کورنیو جګړو مخکې مهاجر شوی وي. اروپاییانو به کابل ته د آسیا پاریس ویل. هغه وخت د افغانستان  داسې

ي ستونزو له جار به کوو چې افغانستان عابیرغ داسې هسک رپید چې نړیوالو ورته په تعظیم سر ټیټاو. افغانستان د هر افغان ګډ کور و.  دُ

 .بریالی راووځي او هر افغان بیرته خپل کور ته راشی

 خپل وطن، ګل وطن

 .هرچا ته خپل وطن کشمیر دی
 

 مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بررا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خواننذکر: ت
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس

 

 به مناسبت روز جهانی مهاجرت
b_doodial_ba_monasebat_roz_jahani_mahadjerat.pdf 


