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 ۱۶/۱۲/۲۰۱۹                 لپوهاند محمد بشیر دودیا 
                     

         
  

 ېستونز مهاجرت د وا لمنرد مهاج ،نمهاجرت قوانی مهاجر، د
 

 ( د مهاجرت نړیواله ورځ ،مه۱۸د ډسمبر    -مه۲۷لیندۍ  د)
 

*** * * 
موقتی    ؛ یا په دایمی یا هڅخه بل ځای ت يل اصلي ټاټوبهغه څوک دی چې د یوه عامل له مخې له خپ( Migrant)رمهاج 
امل کیدای شي،  عدغه  .ياو بیځایه شوی و یتلل ر، یابه د هیوا دننه له یوې سیمې بلې یا به بیخی له هیواد بهلډو

، یبیل ډولونه شته، لکه اقتصادبیال(Migration) تدمهاجر  او نور وي، نوځکه   رسیاسی فشا  جنګونه ، وچکالي،
د   د ارزښت له امله ېدنښکار و ټولنیزېازې نتوس او داسې نور. نړیوالو ددغې  ر، داخلی او بهرته مهاج یاسسی

دو  اپه دې وروستیو کې د هغو هیو  څرنګه چې افغانستان په نوم نومولې ده. ېمه ورځ د مهاجرت د ورځ ۱۸دسمبر 
  :څو ټکیو بحث کوو -په یو ې زیات شمیر مهاجرلري، نو ځکه په دې اړهچپه لړ کې شمیرل کیږی، 

وسو حرکات په درې بر فد ن  .و ډول حرکت دیی ووګړ و له پلوه دتمطالعا  د دیموګرافي او د نفوسودمهاجرت 
  .وفیات او مهاجرتونه  ، ي: تولداتږکی مطالعه کې خو

میشت   سیمې یا هېواد ته کډه کوي او هلته ېلتل دې چې بو مهاجرت له یوې سیمې یا هېواد څخه دوګړو
هېواد څخه بهر   ننه له یوې سیمې بلې ته والړ شي ورته کورنۍ مهاجر او که لهد وګړې د خپل هېواد هک .يکېږ
( او که بهر څخه هېواد emigration ورته خارجي مهارت ویل کېږي، که مهاجر بهر ته والړ شي ورته ) ،يځ وو

مې د شل اصطالحات هم ورته کارول کیږي. refuge/refugee د  .ي( وایimmigration)ته راغلي وي ورته 
په   دبېلګې په توګه .لزیات شو  مهاجرتونو  څخه پر مختللو هېوادو ته ودپېړۍ په وروستیو کې له پرمختیایي هېوا

هر څخه د راغلیو کورنیو ب کال کې په سلو کې پنځه نوى زېږېدلي ماشومان له م.  ۱٩٩۸اروپایي هېوادو کې په 
ه د کار تودغه مهاجر که له یوې خوا پرمختللو هېواد .ولس  دغه رقم په سلو کې تحده ایاالتو کېم  او د امریکې وو

هېوادو ته ځکه ښه نه   ییا ځواک برابر وي، له بلې خوا دوى ته څه ستونزې هم جوړوالى شي، خو پایله یې پرمختی
راواستوي، خو   ته هېواد  خپل اصلي په یوه بڼه په یوه نه، هدوی ممکن بهرنی هیواد څخه خپله د کار ګټ چې  ده

هغه مهاجر چې د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نورو هېوادو ته ځي، هغو ته    .ىترګټې یې زیان زیات د
جبري مهاجر ، هغوى چې په خپله خوښه بهر   ،ېځ  اقتصادي مهاجرین ، هغه چې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله

له اوسنیو  .يله وځي سیاسي مهاجر بلل کېږاو هغه چې د سیاسي عواملو له ام رج مها يرته مهاجر کېږي، اختیا 
ستونزه  بده خټ یوهواو دا د اوسني  يلومړیو کټګوریو څخه دودو ه درتزیا  څخه تللي مهاجرین ودپرمختیایي هېوا

مهاجرینو  دیا  (UNHCR)د لو لپاره یو جال اداره جوړه کړی چېیسا مملګرو ملتونو ددغه ډول   او مسئله ده، نوځکه
دغه   .يچې د مهاجرو د ساتنې او څارنې چارې پرمخ بیای نومیږی، لګرو ملتونو عالي کمیشنريپه چارو کې د م

کله چې حکومتونه د مهاجرو په هکله   ساتي،  سره د ګډ کار لپاره اړیکې  اداره ډېر واک نه لري، خو له حکومتونو
د  UNHCR نو   او مهاجرین مرستو ته اړتیا ولري،   ، بې کوره شوي خلک  اخیستونکى   کوم قانون ونه لري او پناه
او ډېر خلک له خپلو سیمو    ونکي جګړې پېل کېږي،نکله چې ورا  ر کتنې الندې نیسي،تپنا غوښتونکي غوښتنې 

تان )لکه په افغانسيځاى پرځاى کو  نه کمپونه جوړوي او هلته خلکوتوخ   زیاتره  څخه تښتي، دغه سازمان ورته
د  ،يوخوراکي توکي برابر روغتیایي چارې، ،ېزمان ورته خیما سد غه   .(سیزې غمیزهلمریزې ل کې د نویمې

بې ځایه  داو د حکومتونو په تدابیرو څارنه کوي   مهاجرو او پناه غوښتونکو او بې کوره شویو خلکو په چارو کې

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dodyal_b_mohajerat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dodyal_b_mohajerat.pdf


  

 

 6تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-fghanmaqalat@a  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دغه   .ينه د مهاجرت په اړوند قوانین لروول هېوادتقریباً ټ ، خو نن ورځ له نیکه مرغهيشویو خلکو څارنه هم کو
   .لري رتوپیږل قوانین له یوه هېواد څخه تر بل پورې

ل کار فرما ته یو شمېر هېوادونه مهاجرو ته د دې اجازه نه ورکوي چې له یوه کار فرما سره تر کار کولو وروسته ب
چې له یوه ښار  يجرو ته د دې اجازه هم نه ورکوا هم غل او کار بدل کړي، یو شمېر هېوادونه آن  ُ  شورشي او خپل  

نه لري او له هغو څخه تېرى   ګڼ شمېر مهاجر کار ګران ، ددغو قوانینو په هکله پوهه   .يڅخه بل ته والړ ش
واد  ېکن له کوربه همم  مخ کېږي، خو که پولیس یې ونیسي،ډول کومې ستونزې سره نه مخا  لمعمو هدوی پ کوي،

په خاطر ډېرې   الصېدوخ څخه د  جریمه شي اویا هم له بند ممکن ا ی يبند  ممکن تینې وخ ځ   څخه وایستل شي،
  .دغه ډول وکړی ته پناغوښتونکی ویل کیږی .پیسې له السه ورکړي

seeker  Asylum  له خپل اصلی ټاټوبی څخه   یوه معقول دلیل له مخیهغه څوک دی چې د  پناه غوښتونکى یا
ته د تلو او هلته نوی ځای     کله چې نوموړی   بل هیواد ته په موقت یا دایمی ډول بیځایه شی. د خپل هیواد دننه یا بهر

پرېکړه کوي، چې   حکومتونه هغه مهال د پناه ورکولو د میشت کیدو غوښتنه وکړی، نو پنا غوښتونکی بلل کیږی.
یستونکي په توګه منل کېداى اه اخ د پن رواد کې واوسېږي او دغه ډول مهاج ېل هب اجر حقیقت ویلي وي چې په یوهمه
د کار اجازه نه ورکول  په پیل کې  دغه مهاجر ته  کله چې یو مهاجر د پناه اخیستونکي په توګه منل کېږي،  .يش

او حقایق  شي ړپقانوني مراحل بش  ي، خو کله چېرحق نه لري او د اتباعو ډېر لږ حقوق ل  د مسافرت  کېږي،
  .حقوقو څخه برخمن کېداى شي مېرش  وی ، بیا نو لهيروښانه ش
Asylum case  باید مربوطه    اري،سپ   کله چې یو مهاجر د پناه اخیستونکي غوښتنلیک : هپنا غوښتونکي دوسی  د

د پناه اخیستو غوښتنلک ورکړى دى، دوى باید دا  ېی مقاماتو ته قانع کوونکي دالیل ووایي، یعنې ثابته کړي چې ولې
باید شواهد او سند وړاندې    وت لپارهبثد   او د خپلې ادعا   و څه شي څخه ویرېږي،څرګنده کړي چې له چا ا

ې که چېرې څه اسناد ولري او وایي چې ددغو اسنادو له مخې یې ژوند معموالً مهاجرین داسې فکر کوي، چ  .کړي
ې دوى د کیس یا کله چ  دوى یې فکر کوي،  لکه چې  خو دا دومره ساده نه ده  نو منل کېږي، ،ىپه خطر کې د

اخیستلو ، نو بیا یې پنا يله ځان سره لر باید و شواهدداده ، چې الزم راپورونه ا  نو معنا یې  دوسیې خبره کوي،
  .یباندې غور کیږ

 

  ؟ه( یعنې څ  Asylum)پنا اخیستل یا 
 

ه بیا هغو کسانو ته یو شمېر حکومتونه د مالتړ کولو او حمایت پروګرامونه لري چې مهاجرو ته یې برابروي په تېر
ژوند کوي، یعنې حکومت د مهاجرو حقوق په رسمیت   شرایطو کېوبد چې ځانونه یې په خطر کې وي یا په ډېرو

او مهاجرو ته له پینځو څخه تر لسو کالو پورې د پاتې کېدو جوازورکوي) البته بېالبېل هېوادونه مختلف   پېژني
ورکوي، د هغه چا   کړي او دوى ته یو شمېر امتیازات او حقوقترڅو کوربه هېواد کې ژوند و  لري(  قوانین

ترڅو پرته  ،يوکړ   مهاجرو په کمپونو کې انتظار  د   کومه ویزه نشته، دوى باید ،يچې د پناه اخیستو هیله کو   رهلپا 
 او داسې ښیي چې د ګرځندوى یا محصل په يځ ه باندې ورزیودا چې په جعلي  ا له ویزې څخه مسافرت وکړي، ی

پناه هغه چاته   .يپناه ورکولو درخواست من وشي، هغومره ژر حکومت د  ژر اقدام  څومره چې  توګه راغلى دى،
شي چې دوى له خپل هېواد څخه د   که چېرې دا ثابته  ګواښ وي،  ژوند ته خپل ټاټوبي کې یې ورکول کېږي، چې

سېږي، د پناه ررته چې دوى و  واده لومړني هېمهاجر هماغ .يکوره ون ښه ژوند کولو په موخه وتلي دي، نو پناه
که دوى په  . هېواد غوره کړي  خپله ځانته کوربه  معموالً مهاجر نشي کوالى چې . يوکورغوښتنلیک   اخیستو

څخه کوم   ه غاو بیا وروسته له ه  ولري ) لکه ایتالیا یا فرانسه (  ورشي چې امنیت  داسې یوه هېواد ته  لومړي ځل
ته راستون   یخپل ټاټوب اجر بېرتهمه  رې یا المان ته ورشي، نو دغه هېوادونه هڅه کوي چې دغهناو لکه ،دبل هېوا

ترڅو د هغو پرېکړه  ،يتر اتو میاشتو پورې بې له کومې مرستې په تمه پاتې ش څخه کړي، مهاجر باید له شپږو
 .يمعلومه ش

 

Assisted Voluntary Return  ل اوطلبانه راستنېد د : 
 

) له دې امله چې   کې ژوند وکړي هېواد  وګړي ونشي کوالى چې یوه بهرني يومهاجر او بې کوره ش ېرېکه چ 
کړى نه   چې مهاجر هلته ځانته ښه کار پیدا  یا دا  ورستانه کړي  کوربه هېواد غواړي دوى بېرته خپل هېواد ته

یا   کوالى شي چې له کوربه هېواد څخه دغه ډول داوطلبان  ستون شي،  خپل هېواد ته  نوغواړي چې بېرته  ،(وي
په خاطر نوموړى   ستنېدو  ممکن دوى د ده د بېرته   وکړي،  مان څخه د مرستې غوښتنهله نړیوال ساز  د مهاجرت

ځینې وخت مهاجرینو ته د مهارتونو د زده کړې شپږ   . هیڅ لګښت ورنه کړي  ته د ټکټ لګښت ورکړي، یا ممکن
  .روبار پیل کړيترڅو خپل هېواد ته ترستنېدا وروسته ځانته یو کوچنى کا   یریږي،میاشتنى حرفوي کورسونه دا
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Deportation/ forced Return ل، جبري راستنو  جاخرا:   
 

به هېواد څخه رېږي، چې یو څوک له کوښدا وضعیت هغه مهال پې .يایستل د  یوه هېواد څخه د مهاجر له ډیپورټ
او باور ونه کړي چې د مهاجر ژوند په خطر کې دى،  يواد حکومت ډاډه نه ووتلو ته اړ شي، کله چې د کور به هې

رې مهاجر هلته کوم جرم ترسره کړي او د تابعیت حالت یې هم ال معلوم ېچ یا هم که   نو داوسیدو اجازه نه ورکوي،
ى وي، هغه هم  ورکړ  خپل د پنا هنده ګۍ غوښتنلیک هلپار اتلونکير د مهاجر که  نه وي ، نو په داسې حالت کې

 .يبل ته ځي هم ایستل کېداى ش  دا چې که د غه ډول کسان له یوه هېواد څخه  ایستل کېداى شي، آن
 

Detention  ل کېد ل نیو : 
 

هغه     .يپه شان د   ټ مټ لکه د بندي کېدوکچې   ،يته ویل کیږ ید قانونی اسنادو د نه لرونکو اشخاصو بالفعل ګرفتار
چې د اوسېدو   کڅو یا هغه   له اجازې څخه یوه هېواد ته ننوځي، له اسنادو او بی رتهڅوک نیول کېږي، چې غواړي پ

   .نیسی یدو په دې ډول حالت کې پولیس خو منل شوى نه وي، نو  غوښتنلیک ورکړى وي، یې لپاره
 

Dublin convention  ندوبلین کنوانسیو مهاجرو په هکله د : 
 

هر هغه څوک چې لومړني اروپایي هېواد  :يدغه قانون لیک .ړون جوړ کد غه کنوانسیون یوقان هد مهاجرو په هکل 
ننوت، لومړني هېواد ته به ولېږل   بل غړي هېواد ته  که د اروپا   ته ننوت، باید دپناه اخیستو غوښتنلیک ورکړي،

اړ کېږي،  شي.یو شمېر اروپایي هېوادونه د دغه ډول مهاجرو لپاره پوره ځاى نه لري، نو ځکه دغه ډول مهاجرین
 . ویده شي  کې یا په سړکونوچې یا په پارکونو 

 

 Family reunion لکورنۍ سره یوځاى کېد:   
 

دوى د کورنۍ غړي کوالى شي   دهغه کسان چې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو ویزه لري، یا مهاجر دي، د 
 ۱۸لري چې خپله مېرمن او تر  د مهاجر په توګه وپېژندل شو، نودا حق کڅو که چېرې یو  ورسره یو ځاى شي،

وراره او خور یې   خور،  کلنۍ پورې اوالدونه ځانته وغواړي، په ځانګړو شرایطو کې پالر، مور، ورور،
ال شي ، پرته له دغو خپلوانو کوم بل څوک هم راولي، چې خپل هېواد کې  وراوستالى شي، خو دوى هغه وخت ک  مه

د   .دې ډله کې راتالى شي  ان خپلوان همه وکړي، ډېر زاړه یاد ډېر ځوچې د دوى ساتن  کوم بل خپلوان ونه لري،
او نور لګښت په    ټکټ هغو مهاجرو د کورنۍ لپاره چې نوي راځي کوربه حکومت مرسته کوي، خو مهاجر باید د

ه ژدنکو ،نخپله مېرم  که مهاجر نه وي، خو د اوږدې مودې لپاره د اوسېدلو اجازه لري، کوالى شي .يخپله ورکړ
زه معاش ولري، بهرني االبته د ا هغه وخت کېداى شي چې لوى کور او پوره اند ،يسره راول  یا هم خپل اوالدونه ځان

چې خپلې کورنۍ ځان سره راولي، که چېرې   کډوالو ته چې پوره معاش نه لري اجازه نه ورکوي وغحکومتونه ه
څ اجازه ونه لري د وى نشي یا د اوسېدو هی  یزه ولريه وکلن مثالً یو .وي چې د لنډې مودې ویزه لري  داسې کسان

د پناه هنده ګۍ   کوالى چې د خپلې کورنۍ غړي راوغواړي، که د چا په اروپایي هېوادو کې خپلوان وي او ده
چې د کورنۍ غړي یې هلته وي،    والړ شي  ورکړى وي، نو هغه کوالى شي چې د اسې یوه هېواد ته  غوښتنلک

  . نه مني  تنلیکونهډول غوښ  وپایي هېوادونه دغهخو معموالً ار
 

Foster Family   ۍکورن هکورب  
 

کلنۍ  ۱٦چې   ته اړ کړي که یو ماشوم  کډوالي او مهاجرت  په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ستونزو ماشومان هم
ى ته بوتلل شي،  یا استرلیا ته ورسوي، ممکن هغه داسې یوه ځا   ن اروپا ا ځ او په یوازیتوب   مر ولريُ  عڅخه کم 

حکومت هغه کورنیو ته یوه اندازه پیسې ورکوي چې   یوځاى ژوند وکړي،  ربه هېواد له کورنیو سرهچې هلته د کو
سر پرستي او ساتنه په تجارت  ملرونکي ماشو  ۍ څخه د ټیټ عمرنکل ۱٦ساتي، ځئنې وخت له   دغه ډول ماشومان

، خو يله هغه سره ناوړه چلند کو په غاړه اخلي،  د ساتني مسؤلیت  هغه کورنۍ چې ددغه ډول ماشومانو  بدلېږي،
به رکو) دې ته لپاره اخلي،   ول ماشومان د روزنېډ هغه کورنۍ چې دغه   ځینې وخت .يڅخه پیسې اخل   له حکومت

  .ویل کېږي (ۍکورن
 

Irregular Migrant  رمهاج  هناقانون : 
 

سند   ،ياو اجازې بل هېواد کې اوسېږ  یا په ټول عمر پرته له ویزې  هغه کسان چې پرته له ویزې مهاجرت کوي،
شوي مهاجر   پټ یا مستند  دغه ډول مهاجرو ته  ځنې وخت  نه لري غیر قانوني مهاجر بلل کېږي،و  او پاسپورت

  .هم وایي
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 Labor migrant ر هاجکارګر م : 
کارګرو مهاجرو ته ویزه   هېوادونه چې کار ته اړتیا لري،  لپاره نورو هېوادو ته ځي، یوشمېرهغه کسان چې د کار 

او   اړتیا لري، خو اروپا   هېوادونه هر ډول کارګرو مهاجرو ته  او د کار جواز ورکوي، د خلیج یو شمېر
ه ستندرد او الزم مهارتونه لپار  دکار  چې  زه ورکوي،ته وی  یوازې ، هغه مهاجرو او پنا غوښتونکو  استرلیا 
د لوړ کیفیت  صرف چې ¸یعنې دوی غواړيرمعلوماتي تکنالوژۍ مختصص او نو د ،رلکه داکتر، انجنی  ولري،

  .قبول کړي  لرونکي بهرنیان
 

Passport  ت پاسپور : 
 

خوا د بل ته والړ شي، له بلې   هیوڅوک کوالى شي چې له یو هېواد څخ   هغه په لرلو سره د چې ید هغه سند 
م هېواد تابیعت لري، هر وک لرونکى د   پاسپورت لرونکي شخص پېژندنه هم کوي اودا څرګندوي چې ایا د پاسپورت

په    لري، پاسپورت   بل هر مسافر د دې حق لري چې هغه هېواد ته بېرته راستون شي چې د هغه پاسپورت یا  سوداګر
لرونکى خپل   دى، چې د پاسپورت  اسې یوسند او مدرکاو د  پېژندل شوى دى،  میتګڼ شمېر هېوادونو کې په رس

 .ملیت او د تابیعت لرونکى هېواد پورې تړي
 

Readmission agreement  د بېرته منلو موافقه لیک : 
 

بل   هغه ته واستوي ، نو دتصمیم نیوونکي هېواد باید له  چې یو هېواد تصمیم ونیسي چې مهاجر یوه بل هېواد هلک
داسې   که دوى افغانستان سره  د بېلګې په توګه .يکړ  یو تړون السلیک ،يوچې د غه مهاجر ور است  ېواد سرهه

ته   بېرته افغانستان  ه ورکوي، چې مهاجر افغانانا اجازدوال  افغانستان نورو هېوادو ته میو تړون ونه لري، مع 
ستر شوى وي، لکه په ایران او   وي او همالته  واد کې زېږېدلى همراواستوي، ان ډا چې که یو افغان په دغه بل هې

غه ه   یو شمېر نور هېوادونه کوالى شي چې افغانان بېرته .يبېرته را استول کېداى ش   ن تها دوى افغانست ،ېک   پاکستان
له   و شمېر افغانانی  د بېلګې په توګه  ورستانه کړي چې له هغه څخه دوى دغه درېیم هېواد ته تللي دي،  هېواد ته
  .ترکیې ته واستول شول  ایتالیا څخه بېرته  یو نان او

Refugee    یا هم د    خپل هېواد څخه ایستل شوى وي، هل  سره بې کوره مهاجر هغه څوک دى چې په زور یا
په  ه راچې له خپل هېواد څخه ووځي، یوه نړیوال قانون له شپیتو کالو څخ   نګړو شرایطو له مخې اړ شوى وي،ځا 

یو تعریف کى دى، چې دهغه په ترڅ کې یې اواره اوبې کوره مهاجر ښودلي   ه (رادې خوا د بې کوره مهاجر ) او
باید پوره  مبی کوره ه .ىادونو هغه السلیک کړى دهېو  ۱٩٤د نړۍ     د جینوا له کنوانسیون وایي، ته  دي، دغه قانون

دي یا    ا کافي نه ده چې ووایي ګواښ سره مخامخد  مخامخ دي،رښتیا هم ګواښ سره  اسناد او شواهد ولري چې په
  .پکې ده یا په دې هېواد کې وضعیت خطرناک دى هړجګ  له داسې هېواد څخه راغلي چې تر تعقیب الندې دي یا 

کړى هم مهاجر مني، ایران، مالیزیا او ترکیې دغه قانون نه   ېوادونو چې دغه تړون نه دى السلیکیو شمېر هغو ه
نو دوى کوالى شي چې نړیوالو  ،يکه چېرې کوم هېواد د مهاجرینو لپاره کوم قانون ونه لر  ى السلیک کړى،د

  .بنسټونو ته اجازه ورکړي
 

Resettlement  لکو بېرته مېشت  :  
 

مخې  له معامل رفع شي او مهاجر بیرته خپل اصلی ټاټوبي ته ستون شی او د یوه مرستندویه پروګرا  کله چې د مهاجرت
  .کول وایي  وشي، دې ته بیرته میشت مرسره مرسته هو
 

Residence permit  زجوا   اوسېدلو د : 
 

و له خوا نداسې اسناد لري، چې د مهاجر منونکو هېوادو  سره  لپاره بېالبېل جوازونه شته ، مهاجر ځان  د اوسېدلو
اجازه ورکوي چې د دوى په هېواد  کوربه هېواد د دغو اسنادو په ورکولو سره دوى ته  .يدوى ته ورکړل شوي د

وي یا هم ممکن دنا محدودو وخت لپاره وي، د دې معنا د درېیو میاشتو لپاره   پاڼې ممکن  داوسېدو  کې واوسېږي،
یوازې په یوه ښار کې اوسېدالى   یدو ته باید چمتو شي،  دوینرته ستیباو   نشي اوسېداى  داده چې مهاجر هلته ارام

د اوږدې مودې اجازه   که یو څوک .يڅخه اجازه ترالسه کړ  ه د تګ لپاره باید له پولیسوورو ښاروونو تن شي،
  .نو دوى زیات شمېر حقوق او ازادي لري  لري) پنځه ، لس یا له هغه زیا کلونو ( لیک

 

Smuggler (people ) يدانسان قاچاقچ : 
 

هغو کسانو    ن دي چې د پیسو په اخیستلو سرها هغه کسا د یر کې نوې پیدا شوې اضطالح ده.هبمهاجرتونو اوسني  د
دوى ډېرې پیسې غواړي، دا ځکه  .يه نورو هېوادو ته والړ شچې غواړي چې له یوه هېواد څخ   مرسته کوي  سره
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جعلي    ځینې وخت   قانوني اسنادو د هېوادونو له پولو تېروي،   دوى وګړي پرته له .يچې دوى قانون تر پښوالندې کو
چې    خلک   زیاتره هغه .يسم او قانوني اسناد له سره جوړوي او الس پکې وه   ه جوړوي، ځینې وختپاسپورتونه ورت

په    .له قاچاقبرانو مرسته غواړي هیله لري چې د مهاجرت اسناد پیدا او داسې ځایونو ته والړ شي چې ژوندیې ښه شي
کلونه کلونه     یا هم ممکن   ه راوشړل شي،بېرت   یو شمېر خپلو هیلو ته رسېږي، خو ممکن څو کاله وروسته   دوى کې

خپلو هیلو ته ونه   سره سره بیا هم  ممکن له ډېر لګښتیو شمېر نور   .يپرته له اجازه لیک څخه ژوند وکړ
  .ياستول کېږ لپه خطرناک ډو هاو زیاتره دوى د قاچاقبرو له یوه الس څخه بل ته او له بل څخه بل ت  رسېږي،

 

people Traffic ker يي تښتونکسړ : 
 

زیاتره وختونه دوى خلک   . خلک تښتوي چې دي قاچاقبران هغه دا اصطالح هم د دغو وروسیتو کلونو زیږنده ده، دا
وهي ټکوي او له کورنیو سره یې اړیکې نیسي او پیسې ورڅخه غواړي، سړي تښتونکي زیاتره نجونې، هلکان او 

عوایدو سرچینه پېژندل شوې چې   نا مشروعر کوي، دا د په خلکو باندې په زور کا ،ییښځې په بدو خلکو پلور
  .نړیوال پولیس یې په کلکه تعقیبوي

 

Visa هویز : 
 

معموالً د یوه ټاکلي   کاغذ  دغه مهر او  .يپه یوه پاڼه باندې لګول کېږ  هر شوى کاغذ دى چې د پاسپورتُ  م هغه 
هر یو چاته اجازه ُ  مدغه     ه توګه ممکند بېلګې پ   (وخت لپاره اعتبار لري ) له څو ساعتونو څخه تر یوه کال پورې 

یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو پورې    چې یوه میاشت یوه هېواد کې میشت شي، خو تر دریو میاشتو پورې  ورکړي
یوه هېواد کې میشت     هر یو چاته اجازه ورکړي چې یوه میاشتُ  مممکن دغه     د بېلګې په توګه  .استفاده کوالى شي

ممکن یوه ویزه   کوالى شي، ورڅخه اشتو پورې یوه بل درېیم هېواد ته د رسېدو پورې استفادهو تر درېو میشي، خ 
د یو څو ساعتونو لپاره اعتبار ولري، ) مثالً د هغه چا لپاره چې غواړي له یوه هېواد څخه بل ته ددغې مودې په ترڅ 

یوه هېواد ته   په دغه ویزه  یو ځل له چې یو څوکځینې ویزې د یو ځل د خولي لپاره وي، یعنې ک  کې تېر شي(
د   سره له دې که د ویزې  داخل شو اوبیا بېرته ووت، نو د بل ځل لپاره نشي کوالى چې بیا په همدغه ویزه ورشي،

پاتې هم وي، ځینې ویزې د څو څو ځله تګ راتګ لپاره وي، یعنې تر هغو چې ویزه   پوره کېدو لپاره څو ورځې
د محصالنو او زده    د بېلګې په توګه .يکوالى ش   کى ورباندې مربوطه هېواد ته تګ راتګ، د هغه لروناعتبار لري

کې دغه محصل ور څخه استفاده   کوونکو لپاره ویزه چې د تحصیل د یوې ټاکلې دورې لپاره وي او په دغه موده
کار هم کوالى شي،    هتې شي او هلتکه یو څوک تحصیلي ویزه واخلي کوالى شي ډېر وخت یوه هېواد کې پا  .،کوي

خوپه اونۍ کې یوازې شل ساعتونه د کار اجازه لري، نه اضافه . ځئنې هېوادو کې چې کله د محصل د درس دوره  
سیاحتي ویزې له یوې میاشتي نیولې تر درې میاشتو پورې  .ينو د کار لپاره هم ویزه اخیستالى ش  پاى ته رسېږي،

اودا هم باید ثابته شي چې    وي  ېدموجو یسې اید د اوسېدو لپاره پوره اندازهیستو لپاره بد اخ    د سیاحتي ویزې   وي،
وروسته له سیاحت څخه له نوموړي هېواد څخه بېرته خپل هېواد ته ستنیږي، نو ځکه باید د دې خبرې د ثبوت  

ځکه له رنۍ لري، نو ا وکو  وښودل شي چې د نوموړي کور په خپل هېواد کې دى او هلته ښه کاروبار  لپاره
التو لرونکىو یصد تح  .ياو بل هېواد کې د پاتې کېدو لپاره کومه اړتیا نه لر يروسته بېرته ور ګرځ و څخه  سیاحت

سوداګرو لپاره هم جال ویزه شته ، ددغه ډول کسانو دکورنۍ غړي هم کوالى شي د ویزې غوښتنه  وا واو متخصص
ویزه د پناه    .ينه ش  مکن بېرته خپل هېواد ته راستانهم  ه ډول خلکدغ  غوښتنه کوي،  خو د ډېر لګښت  ،يوکړ

اخیستونکو لپاره نه ده ، هغه کسان چې غواړي چې دپناه اخیستونکو لپاره غوښتنلیک ورکړي باید د مهاجرو په 
ځندوى او کمپونو کې پاتې شي یا هم پرته له ویزې ، یا په جعلي ویزې د پام وړ هېواد ته ورشي یا به ځان د ګر

ل ړورک  ل په توګه دغه هېواد ته رسوي، که چېرې دغه هېواد ته له ورتګ سره سم د پناه اخیستو غوښتنلیکمحص
نو له هوایي ډګر یا د هېواد له پولو   ،يپولیس ورته متوجه شوا کې السوهنه وشي هیزوکه  .يشومنل  نممک ى، نوش

  .شي څخه بېرته راستنول کېږي، یا ممکن زندان ته واستول
 

Work permit  کار جواز د : 
 

په لرلو سره یو څوک د   اجازه ورکوي، د کار د جواز  داسې یوه پاڼه ده چې یو چاته په یوه هېواد کې د کار کولو
او    يقرارداد کوالى ش  ر دترسره کولو ا کېږي، په اسانه د یوه ک  او امتیازاتو لرونکى پېژندل  پوره حقوقو

نو بیمه هم   ،يه کار کوونکي ژوبل یا ناروغ شڅخه مالیه اخلي، خو که دغ  اوعایدله دغه کار  یې  حکومت
اخلي، که څوک پوره پیسې  مهزدرسمي کار لرونکي دتقاعد پرمهال خپل د تقاعدي امتیا پرمختللو هیوادو کې .يلر

ورسره     وړ مرستې هم   ړتیا د ا هم ورکوي او څه   د کور کرایه   له دغو مالیاتو څخه د هغه لپاره دده   ونه لري حکومت
عی او روانی ستونزه ده. د پورته ا په مجموع کې له خپل پلرنی او اصلی ټاټوبی څخه لرې کیدل لویه اجتم ، خويکو
   له منتونو او محنتونو ډکه پروسه ده. اوږده او نل کیدلمولو شرایطو برابرول او پردي وطن کې د مهاجر په توګه  ټ
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 6تر  6 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-fghanmaqalat@a  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شاوخوا خارجی او د دوه میلیونو شاوخوا کورنی مهاجر  غانستان همدا اوس د دونیم میلیونوارقامو له مخې اف وځین د
له کورنیو جنګونو مخکې  دغه ارقام د عراق او سوریې وضعیت ته نږدې حالت بیانوي. او بی کوره وګړي لري.

او دنړۍ  وهغه مهال خپلو اتباعاو نه یې د مهاجرت مجبوریت درلود. افغانستان     زړه نه ښه کاو   افغانانو مهاجرت ته
کی  ند لوړو زده کړولرونکو ته هم خپل وط  آن هغو متخصصو او  و ، دترټولو غوره هیوا  ته وو نورو خلکډیر

ډیر کم کسان    خو موږ داسې   و، یدو چانس زښت زیاتکدمنل     دل چې بهر کی ورتهیکار او اوسیدل ډیر غوره بریښ
هغه وخت د افغانستان  ل ته د آسیا پاریس ویل.اروپاییانو به کاب .يمهاجر شوی و  مخکې له کورنیو جګړو چې   پیژنو

عا به کوو  د    افغانستان د هر افغان ګډ کور و. بیرغ داسې هسک رپید چې نړیوالو ورته په تعظیم سر ټیټاو.
  .یله جاري ستونزو بریالی راووځي او هر افغان بیرته خپل کور ته راش  افغانستان  چې

 

 ! نوطن، ګل وط خپل
 

 . پل وطن کشمیر دیخچا ته  هر
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