
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ملګرو ملتونو ښکېلتیااو  زورزیاتید پاکستان 
 افغانستان ته ستانه شياړ شول چې  ېر افغان کډوال په زورشم ګڼ



 لنډیز

 

 "به دې زړه در تور کړي، ر زورزياتیېډ څوک يې،ته چې  پروا نه لري"

 ۲۰۱۶کلن کډوال، نومبر  ۲۵دونکی ېافغانستان ته راستن -

 

ښتتته چتتتې د نتتتړل يتتتوه لويتتته بر تتته  تتتوړوي، يتتتو مولوتتتون افغتتتان کتتتډوالو  هغتتتوکلونتتتو کتتتې د  ۴۰رو ېتتتت پتتتهپاکستتتتان 

هتتت  يتتتې افغتتتان نولنتتته او  توب پتتته بتتتدو اوښتتتتید دوی دا کوربتتتهخوا ېکلونتتتو راپتتتد ۲رو ېتتتت لتتته تتتو  ،توب وکتتتړکوربتتته

دونکو سواستتتا اړيکتتتو پتتته ېتتت رابستتتره د افغانستتتتان لتتته ښتتتو او ېمرګونتتتو امنوتتتتا پپاکستتتتانا چتتتارواکو د راپتتتارولې ده  

کتتې د لتتړلو  هکتتال پتته دويمتته نومتت ۲۰۱۶د  ؛کمپتتاين تتته زور ورکتتړ يستتتلواواده د افغتتان کتتډوالو د ېتتلتته هغبرګتتون کتتې 

او  کتتتډوال ۳۶۵۰۰۰نتتت دې  کتتتډوالو لتتته ډلتتتېلتتتويو  ثبتتت  همولوونتتت ۱.۵ د هوادېتتتدې هاو د پولوستتتو نتتتاوړه چلنتتتد لتتته يرېتتتو

 در ېچتتې دا لتتم ايستتت تلتتو تتته اړ لتته دې هېتتواده وهتت  کتتډوال  ۲۰۰۰۰۰ لتته من تته د يتتو مولوتتون نتتا ثبتت  لتتويو کتتډوالو

چتتې  اکتتې ويلتت بوتتان  پاکستتتانا چتتارواکو پتته يتتوه ګڼتت  کېتت ير ېد لتتړل لتتويو کتتډوالو تتتر نولتتو لتتوی لتتمپتته ک تته نتتړل 

  ولړيواده ېکال کې ه  له دې ه ۲۰۱۷په  کډوال رېهمدومره لم دوی غواړي

  

دو ېلتتته راستتتتن ،او اقتصتتتادي وتتتتلو  درلتتتود اښتتته امنوتتتت نستتتبتا   چتتتې پتتته پاکستتتتان کتتتې يتتتې راستتتتانه لتتتوي کتتتډوال

چتتې د ملګتترو  متتش لتتانشتتتوالا ستتره لتته  توتتاووچوپړ ونتتولنو  او لتتو ې ،و ګتتړ ووالوستتلهلتته بتته يتتو یتت  بوتتا وروستتته 

 یړنتتتېبداستتتې دا حالتتت   (UNHCR) شتتتنرلېعتتتالا کمد کتتتډوالو لپتتتاره د ملګتتترو ملتونتتتو يتتتا  ډوالۍ ادارېکتتتد ملتونتتتو 

لتتته کبلتتته پتتته  ستتترچونودونکو ېتتتاو کم دونکو نتتتاامنووېتتتنکې ادارې يتتتې هتتت  د زياتوکوهچتتتې مرستتتتبشتتتري وتتتتلو  بللتتتی 

تللتتتو او مرستتتته نتتتاامنو او فځتتتر یپلتتتو ستتتومو تتتته د  دویداستتتې حتتتال کتتتې چتتتې په ،دي ېلتتته من تتته وړلتتتو کتتتې پتتتاتې راغلتتت

یايتتته لتتتويو کستتتانو لتتته مولوونتتته بې ۱.۵د هغتتتو بتتته چتتتې ستتتلګونه زره کتتتډوال  داستتتې ښتتتکاريلري، تتتتوان نتتته رستتتولو

 هغتته ۶۲۵۰۰۰ر کتتې کتتابو ېدې لتتمپتته ؛وو یلتتو انکتت يتتې کتتال پتته پتتای کتتې  ۲۰۱۶بر لوتتس ستتره متتش لتتا چتتې د 

 پلتتو ستتومو پرېښتتودو تتته اړ  د مختلفتتو لملونتتو لتته املتته کتتال کتتې ۲۰۱۶ هیايتته لتتوي کستتان هتت  لتتام  دي چتتې پتتبې

پتتته  چتتتې لتتتام  ره کتتتې هغتتته ستتتلګونه زره کتتتډوال نتتته ديېدې لتتتمپتتته ؛ بايتتتد ووايتتتو چتتتېیايتتته لتتتوي ديبېلتتتوي او 

کتتال  ۲۰۱۶  د دلیېستتتنلتتا نه پلتتو ستتومو تتته  ،  تتوستتتانه لتتوي پتت  هېتتواد تتته رالتته پاکستتتان څختته  کتتال کتتې ۲۰۱۶

دونکا ېر راستتتتتنېلتتتتم ګتتتت  بتتتترداری ورکتتتتړی وو چتتتتې لتتتته پاکستتتتتان څختتتته  UNHCRستتتتمبر پتتتته موالتتتت  کتتتتې د ډ

  "لوی بشري ناورين رامن ته کولی لا "کډوال 

 

 ۱۱۵ناثبتتت  لتتتويو کتتتډوالو ستتتره د  لتتتهاو پتتته پاکستتتتان کتتتې  راستتتتنو لتتتويوپاکستتتتان څختتته لتتته  تتتتهافغانستتتتان پتتتور دا را

لتتوی چتتې د زرګونتتو  بتتډایبنستت  نتتور هتت  مرکتتو پتتر بنستت  چمتتتو لتتوی او د ملګتترو ملتونتتو د هغتتو راپورونتتو پتتر 

پتتته  ثتتتابتوي چتتتې افغتتتان کتتتډوالپتتته مستتتتند ډول دا راپتتتور دي،  وړانتتتدې کتتتړيدو دليتتت  يتتتې پتتته کتتتې ېافغانتتتانو د راستتتتن

   څخه وویا اړ لوي دي چې له هغه هېواد له املهد فشارونو د پاکستان کال کې  ۲۰۱۶

 

موالتتتتتې وروستتتتته د  لتتتتهکتتتتال د  تتتتون  ۲۰۱۶افغتتتتان کتتتتډوالو د بشتتتتري حځونتتتتو څتتتتار ادارې تتتتته څرګنتتتتده کتتتتړه چتتتتې د 

کتتتډوالو د ستتتتنولو اعتتت ن د  وا ره حځتتتوقا وتتتتلو ، د حکومتتت  لتتتهبتتتاو، بېد اړيکتتتو ترينګلتوتتتاافغانستتتتان او پاکستتتتان 

او ګواښتتتونه چتتتتې د کاروبتتتار مختتتته يتتتې نوتتتتولې وه،  یزورزيتتتتات لتتته  تتتتوا هتتتره ور پولوستتتتو د ، ونهاو د لتتتړلو ګواښتتت

د  ويستتتت ،کوونکتتتو زده لتتته پاکستتتتانا ښتتتوون وو څختتته د افغتتتانچتتتاپې،  وا لتتته، پتتتر کورونتتتو د پولوستتتو ې نوتتتونې پلستتتر

  ېتتتت بېب غتتتتهغتتتت وې او د یتتتتواک ناقانونتتتته کتتتتارول ه  واد پولوستتتتو لتتتته بتتتتال رهکتتتتډوالو د ښتتتتوون وو تتتتتړل او  افغتتتتان

ا پولوستتتو وبر موالتتت  کتتتې د پاکستتتتانټتتتاک پتتتهکتتتال  ۲۰۱۶  د ولتتتوهورتتتته وړانتتتدې التتتاره چتتتې  ا بتتتاري عوامتتت  وو

   دلېدل کېاورسمبر تر موالتې د ډراپورونه  و  ې،یورونې راکمې لو

 

د  ؛قتتانونا دريتت  او د لتتړلو ګتتوا  وو نتتا مصتت ونهکتتډوالو پتته اړه تتتر نولتتو مېتت  يتتې د افغتتانو  لتته من تتهد دې عواملتتو 

متتتوده بتتته د د کتتتارتونو د کتتتډوالۍ متتتايا کتتتې پاکستتتتان اعتتت ن وکتتتړ چتتتې د افغتتتان کتتتډوالو مبر پتتته نوټکتتتال د ستتتپ ۲۰۱۶

کتتتډوالو تتتته وويتتت  لتتتول چتتتې دوی بايتتتد  بوتتتا افغتتتان ،  تتتو لتتته هغتتته وروستتتتهې يپتتتای تتتته ورستتت ټتتتهېن متتته ۳۱ډستتتمبر پتتتر 

 ۲۰۱۷ټتتته د ېمبر پتتته موالتتت  کتتتې چتتتارواکو دغتتته نټبوتتتا د ستتتپ ، وروستتتتهلتتتا لتتتړلبه کتتته نتتته و ،يزوو  وښتتته  پلتتتههپ



ې د رالا کتتتابونډمتتته د پاکستتتتان فوتتت۲۳د نتتتومبر پتتتر راپورونتتتو تتتته پتتته پتتتا  متتتې پتتتورې وغ ولتتته  ۳۱کتتتال د متتتار  تتتتر 

ده پتته ډاګتته لتتوې چتتې کتتړه نتتهې تتو د  نتتوري تتتر پايتته هتت  دا پر ،تتتر پايتته وغ ولتته کتتال ۲۰۱۷افغتتان کتتډوالو متتوده د 

 ه  و ېښيره پر یای پرېان کډوالو په ذهنونو کې يې د اپري  په پو  کې د لړلو وافغ

 

کلونتتو  ۳موالتتتو تتتر  ۱۸ لتته ېمتتودپتته پاکستتتان کتتې د پتتاتې د کېتتدو  ود افغتتان کتتډوال کتتال وړانتتدې ۲۰۱۶ تتترپاکستتتان 

 کتتړه بوتتا نتتوېپاره هموالتتتو لتت ې متتودې لتت ۱۲ تتترمتتوده يتتوازې دا وروستتته يتتې  ي کولتتو وعتتده وکتتړه،  تتوپتتورې نتتو

 دې ډول، پتتتهډډه وکتتتړهکولتتتو څختتته  ينتتتو دکتتتارتونو  وروستتتته يتتتې د کتتتډوالو د ېموالتتتتلتتته ستتتمبر کتتتال د ډ ۲۰۱۵د  او

  ونه ډېر کړل فشار لړلو او افغانستان ته په رالې لوپاکستانا چارواکو د کډوالو پر 

 

لملونتته هتت  وو چتتې د دوی پتتر پرېکتتړه يتتې لتته پاکستتتان څختته د کتتډوالو افغانستتتان تتته د لې لتتو پتته بر تته کتتې لتتايد نتتور 

کتتې  پتته پاکستتتان  وا پتتر افغتتان کتتډوالو فشتتارونه وو،اغېتت  درلتتودی،  تتو تتتر نولتتو مېتت  لمتت  يتتې همتتدا د پاکستتتان لتته

لتتته مختتتې بتتته  وهڅتتتول چتتتېهتتت   هغتتتې پريکتتتړې UNHCRد  کتتتډواللتتتمېر ګتتت   پارههلتتته یورونتتتو څختتته د    تتتا لتتت

لتتتوړه کتتتړه؛ يتتتو امريکتتتايا دالتتترو تتتته  ۴۰۰ امريکتتتايا ډالتتترو څختتته ۲۰۰لتتته ستتتړي ستتتر مرستتتته  د پارههد کتتتډوالو لتتتيتتتې 

 مختتېاو لتته  ښتتوا وا د یتتورونې نتتورې بولګتتې يتتاد کتتړل چتتې د چتتارواکو لتته لملونتته هتت نتتور یونتتې بوتتا  لتتمېر نتتورو

والو یمتتتسدل، د پاکستتتتانا ېتتتراپورتتتته ک دښتتتمنۍد پاکستتتتانا ولتتتن پتتته متتتن  کتتتې د افغانتتتانو پتتتر وړانتتتدې د ناڅتتتاپا  يتتتې

 لېتتت لاو يتتتا نولتتتو  پلوانتتتو او ګاونتتتډيو  او د ډېريتتتو دلېتتتري و ودانوتتتو د کرايتتتو ناڅتتتاپا لوړ وا د کورونتتتو او ستتتوداګلتتته

 لام  دي   ه کړې وه،مساعدزمونه لوسو یورونې ته چې دې کار د یايا پو

 

واد تتته ېتتداستتې هڅ کتتډوال ېکلتتد دی چتتې هتتمپتته بر تته کتتې د نتتړلوال قتتانون لتته مختتې  را ايستتتلوکتتډوالو د پاکستتتان د 

لتتته ګتتوا  ستتتره متتتش  متتتر نتتتورو ډولونتتتو او يتتا د لتته ستتتون نتتته کتتتړي چتتې هلتتتته د م تتتاکمې، لتتکن ې، د نتتتاوړه چلنتتتد 

رتتتته ېب وګتتتړيڅ داستتتې ېکتتتډوالو پتتته لتتتمول هتتت ويووي  پتتته دې بر تتته کتتتې هغتتته مکلفوتتت  هتتت  لتتتام  دی چتتتې د ثبتتت  لتتت

 ګواښونو سره مش وي   ورتهدو ته اړ نه کړي چې پخپلو سومو کې له ېستن

 

 هغتتتو لتتته ستتتتانه لتتتا،افغانستتتتان تتتته چتتتې  ،فشتتتار راوړلثبتتت  لتتتويو افغتتتان کتتتډوالو  هزر ستتتلګونو ه وا پتتتد پاکستتتتان لتتته

 پر تد دي   را ايستنېچې د ا باري  سرغړونه دهڅخه حځوقا مکلفوتونو  ونړيوال

 

پتته  تتتر څنتت  يتتې، یثبتت  کتتړدی نتته چتتې دې هېتتواد تتته ورغلتتی الافغتتان کتتډو یڅ نتتوېپاکستتتان هتت هپولتت لتتهکتتال  ۲۰۰۷د 

دا  UNHCRڅرنګتتته چتتتې   دی راغلتتتیوالی نتتتهډول ښتتتهڅېهتتتهتتت  افغانستتتتان کتتتې د بشتتتري حځونتتتو پتتته وتتتتلو  کتتتې 

لتتتمېر يتتتوازې م تتتدود  ؛لوکونه پروستتتن کتتتړيغوښتتتتونکو غوښتتتتنپناه هيتتتا ستتتلګونو زر لري چتتتې د لستتتګونوواک نتتته

ډاډمتتن حځتتوقا حالتتته  لتته هتتر ډولنتتور نتتول  ، وا پنتتاه وا لتتالتته UNHCR د چتتې لتتويدې بريتتالا پتتهافغتتان کتتډوال 

   لوي دي لېرې پاتې پاتې

 

ګتتتډوالو تتتته ورتتتته  ثبتتت  لتتتويوکتتتال وړانتتتدې  ۲۰۰۷ تتتترر چتتتې ېلتتتم ناڅرګنتتتديتتتو  وکتتتډوالافغتتتان ثبتتت  لتتتويو د هغتتتو نا

د پاکستتتتانا  وو غوښتتتتنلوکونه ورکتتتړي پاره يتتتېهلتتت غوښتتتتلو پنتتتاهد او  کتتتډه کتتتړې وهه څختتتافغانستتتتان  لتتته مخېلتتته ودليلتتت

پاره استتتناد ههستتتتوګنې لتتتد دوی تتتته بايتتتد پتتته پاکستتتتان کتتتې  ؛ا تتتازه نتتته وه ورکتتتړل لتتتوېهغتتتوی تتتته  وا چتتتارواکو لتتته

چتتتې د  ،لتتتويو افغانتتتانو لتتته من تتته ناثبتتت  205,000  د دې کتتتاره انکتتتار وکتتتړلتتته تتتو پاکستتتتان  ورکتتتړل لتتتوي وای،

د  ، دویيستتتتت  لتتتتوي دياخوا د پاکستتتتتان د یورونتتتتو لتتتته کبلتتتته پتتتته زوره ېدهراپتتتت ېموالتتتتت کتتتتال لتتتته  تتتتولی ۲۰۱۶

 دي لوي د سرغړونې ښکار  څخهقانون  را ايستلوا باري 

 

رامن تتتته کولتتتو  لتتتهوتتتتلو   د داستتتېکتتتال کتتتې  ۲۰۱۷د بشتتتري حځونتتتو د څتتتار اداره پتتتر پاکستتتتان غتتت  کتتتوي چتتتې پتتته 

لتتول او لتته هغتته یايتته را بېتتر لتتړل ه مختتې ولتتافغتتان کتتډوالو يتتې لتته املتته کتتال کتتې  ۲۰۱۶څختته ډډه وکتتړي چتتې پتته 

 هرتتتته هغتتتېاو ب تتتته ورستتتې يپتتتای  ې بايتتتدیتتتورون ېروانتتت وا پاکستتتتان د پولوستتتو لتتتهد   پتتته دې ملنتتتی چتتتې کتتتړای لتتتول

پاره هدې لتت د لتتا؛نتتورو کلونتتو لپتتاره نتتوي  ۲کتتډوالو کارتونتته لتت  تتتر لتت ه د  يتتې د لتته مختتېچتتې  کتتړن ره غتتوره کتتړي

متتتې نوټتتتې ۳۱کارتونتتته بايتتد لتتت  تتتتر لتتت ه د  متتار  تتتتر  ،يوستتتاښتتتنې لتته من تتته ېلتتتړلو اندومتتايا کتتتې د چتتې د يمتتتا پتتته ن

يتتتا چتتتارواکا د اچتتتې  بتتته اعتتت ن کتتتويټتتته ېن ۳۱کتتتال د اکتتتتوبر پتتتر  ۲۰۱۸پتتتورې نتتتوي کتتتړي او يمنتتته وکتتتړي چتتتې د 

لتتتويو ناثبتتت   چتتتارواکا بايتتتدد پاکستتتتان پاره بوتتتا نتتتوي کتتتوي او کتتته نتتته  هکتتتډوالو کارتونتتته د راتلونکتتتو دوو کلونتتتو لتتت



لوکونه پاره غوښتتتنهپاکستتتان کتتې د پنتتاه ا وستتتلو لتت تتته چتتې هلتتته يونتتد کتتوي، هتت  ا تتازه ورکتتړي چتتې کتتډوالو افغتتان

 ورکړي  

 

نتتتا ثبتتت  لتتتويو کتتتډوالو د لتتتړلو پتتته   وا د ګتتت  لتتتمېرد پاکستتتتان لتتته UNHCRکتتتال پتتته دويمتتته نومتتتايا کتتتې  ۲۰۱۶د 

هغتتته کتتتډاوال چتتتې پاکستتتتان پرېتتت دي او افغانستتتتان تتتته نتتته کتتتړه چتتتې  يادونتتته و ، يتتتو یتتت  يتتتې هتتت چتتتوا پتتتاتې لتتتو تتتړاو

د پاکستتتتان دا چلنتتتد  دا وويتتت  چتتتېهتتت  نتتته يتتتې  او ده هرېتتتلتتتړلو و او لپولوستتتو یتتتوروپاکستتتتانا  ، لمتتت  يتتتې ديې راستتتتن

 د قانون   ف دی  

 

 پ  راپتتتور کتتتې يتتتو لتتتړ عوامتتت  وړانتتتدې کتتتړل هادارې نړيوالتتتو مرستتتته ورکونکتتتو ادارو تتتته پتتت ېد تتت ف د دې پتتتر 

بوتتا بوتتا ستتره يتتې نتتوره هتت  مرستتته کولتته چتتې لتته پاکستتتان څختته راستتتانه لتتا او  يکتتړېچتتې د افغتتان کتتډوالو لتته هغتتې پر

وايتتتا  UNHCRتتتته پتتته کتتتې التتتاره کتتتړې وه   برابرولتتتو ووپاره د استتتانتواهلتتت وکتتتډوالدونکو ې پلتتته  وښتتته راستتتتنهيتتتې پ

او همتتتتداراز د یتتتتايا  قضتتتتوېونتتتتې ورزد   لکتتتتود پتتتتردې لتتتتاته لتتتته پاکستتتتتانا چتتتتارواکو ستتتتره د  چتتتتې دې ادارې

لتتته ورونتتتو پتتتر وړانتتتدې کتتتافا نتتته وه چتتتې زکتتتړې وې،  تتتو دا چتتتاره د هغتتتو  اښتتتنې لتتتريکېیورونتتتو پتتته اړه  پلتتتې اند

 موالتو دوا  وکړ   ۳او ل  تر ل ه يې تر   من لولېاغسلګونه زره افغانان يې کبله 

 

ان کتتته د  ،ستتتتانه کتتتړيرتتتته ې پلتتته  وښتتته بها دی چتتتې کتتتډوال پماموريتتت  د UNHCR د پارههد کتتتډوالو لتتت کتتته څتتته هتتت 

تتتته اړتوتتتا  لرېحتتت  ېرتتتته راستتتتنودل او دمېتتتالوي او يتتتا يتتتې بنتتتههتتت  دل  ونتتتدي ېرتتتته راستتتتنېپاره بهکتتتډوالو لتتت ډېريتتتو

توګتتته دې  لو تتتته هڅتتولی لتتتا چتتتې پتتته رستتتماېدر کتتتډوال راستتتتنېلتتتم ګتت يتتتوازې هغتتته و تتت   UNHCR تتتو  ،ولتتري

 کتتډوالوالی راغلتتی دی چتتې واد کتتې پتته عمتتوما ډول دومتتره ښتتهېتتوي چتتې د کتتډوالو پتته ا تتلا ه ادلېرستتپتتايلې تتته 

ستتومې تتته  پلتتې کتتډوال کتته پاره ورغتتوي  هاو  پتت  يونتتد د او دمېتتالې متتودې لتت ستتولې او وقتتار پتته فضتتا کتتې ستتتانه د

د وړانتتتدې لتتته دې چتتتې   لتتتو ګتتتڼ ینه هلردومتتتداره حتتت  هيتتتو يتتتې هتتت  دلېراستتتتن  پلتتته  وښتتتههپ نتتتو ،یتللتتتلتتتا نه

رښتتتتوا وي چتتتې کتتتډوال  هبايتتتد ډاډمنتتت UNHCR برابتتتر کتتتړي يپاره م تتتتړهد هڅولتتتو لتتتيتتتا او  د برابرولتتتو وواستتتانتوا

  ي  ې پله  وښه ستنهپه  

 

امريکتتتايا  ۴۰۰ دوه برابتتتره يتتتا مرستتتتې ېدغتتتپاره د نهد هتتتر يتتتو افغتتتان کتتتډوال لتتتکتتتې  تتتون موالتتت   پتتتهکتتتال  ۲۰۱۶د 

او پتتته ډاګتتته دې تتتته التتتاره کتتتول  دوا  ودې مرستتتت دپتتتورې  کتتتال د ډستتتمبر تتتتر نومتتتايا ۲۰۱۶د  او لتتتوړولتتتته ډالتتترو 

 من ېتتتپتتته راستتتتنولو کتتتې اغ ود افغتتتان کتتتډوال UNHCRچتتتې  یدې ملنتتتی د، پتتته يې پلتتته  وښتتته ستتتتنهچتتتې کتتتډوال پ

   لوبولی دی رول 

 

دی والی نتتتهپتتتا  وړ ښتتته، د افغانستتتتان پتتته وتتتتلو  کتتتې د ورتتتته التتتاره کتتتوي او څرګنتتتدوي تتتو لکتتته چتتتې راپتتتور 

 ؛ستتتتنودلیلتتتا نهر راستتتتانه لتتتوي کتتتډوال د نتتتاامنۍ او فځتتتر لتتته کبلتتته  پلتتتو ستتتومو تتتته ېدې کبلتتته ګتتت  لتتتمراغلتتتی، لتتته

UNHCR پلتتتو ستتتومو لتتته وتتتتلو  څختتته دو وړانتتتدې د ېچتتتې نتتتول کتتتډوال لتتته راستتتتن ید یدې کتتتې پتتتاتې راغلتتتپتتته 

کتتتال پتتته دويمتتته نومتتتايا کتتتې لتتته  ۲۰۱۶د تتتته کتتتړو،  وا ېاو بوتتتا ان کتتته د افغانستتتتان وتتتتلو  هتتت  يتتتو  بتتتر کتتتړي

د پاکستتتتان  UNHCRکبلتتته همتتتدې    لتتتهراستتتتنه لتتتوې ده وښتتته نتتته  پلتتتههپ يتتتوه لويتتته بر تتتهد کتتتډوالو پاکستتتتان څختتته 

 پتت  هغتته ماموريتت  لغتتوه کتتړی دی چتتې کتتې څختته د م تتتړ پتته پايلتته  يستتتلويتتوې لتتويې بر تتې د راا کتتډوالو د د وا لتته

  ي  ې  بل  کېدې سرغړونو کې ښکپه UNHCRدې کبله په غاړه لوی وو  له پاره ورهد کډوالو ل

 

لوکلتتتا وو  مکتتتتوب کتتتې  هيتتتو پتتتهد بشتتتري حځونتتتو د څتتتار ادارې تتتته  UNHCRټتتته ېمتتته ن۲۷پتتته  ېد  نتتتوري موالتتتت

 نکتتتووهڅود پاره هلتتتکتتتډوالو د راستتتتنولو د پاکستتتتان څختتته  لتتته ښتتتنو ستتتپوناوی کتتتوي چتتتېېد هغتتتو اندUNHCR "چتتتې

زيتتاتوالا کتتډوال  ودي مرستتتغتتپتته کلکتته ردوي چتتې د ندا ادعتتاوې هتت  UNHCR   پتته اړه  پتتاره لتتوي دي نتتوملول

يور غتتتتور  لتتتتهکتتتتډوالو ستتتتره مرستتتتته کتتتتړې چتتتتې يتتتتوازې هغتتتتو "" او دا چتتتتې دې ادارې  دلو تتتتته هڅتتتتولا ديېراستتتتتن

ستتتره کولتتتو کتتتې  بشتتتري اړتوتتتاوو پتتته تتتتر ړنوتتتوېاو دې مرستتتتو يتتتې تتتتر نولتتتو ب نتتتاکلا ديرتتتته ستتتتنودل ېبيتتتې وروستتتته 

   ده مرسته کړې

 

متتالا  ېاعتت ن وکتتړ چتتې پتته ډستتمبر کتتې بتته  پلتت UNHCR، برابتتر وود نتتومبر پتته پوتت  کتتې چتتې د يمتتا لتته پوتت  ستتره 

کتتته  د  نتتتوري پتتته پتتتای کتتتې يتتتې پتتت ن ونوتتتوه چتتتې  تتتو ،دي ېیکتتته چتتتې پوستتتې يتتتې    تتتې لتتتو ،وینتتتډوي مرستتتتې



 تتو کتته  ،بوتتا پوتت  کتتړيمرستتتې دا کتتډوالو تتته  بتته ېد متتار  پتته پوتت  کتت ،نکا کتتافا متتالا مرستتتې وکتتړيومرستتته ورکتتو

UNHCR لپتتتاره د ويستتتتلوکتتتې د کتتتډوالو د   کتتتال د اپريتتت  پتتته موالتتت ۲۰۱۷د بوتتتا تتتته دوا  ورکتتتړي او  ومرستتتت و پلتتت 

، دا چتتوا پتتاتې لتتتاوړانتتتدې  رپتت يستتتلود کتتډوالو د را اپاکستتتان د ګواښتتونو او يتتا د پولوستتتو ممکنتته یورونتتو لتته کبلتتته 

  وي پاتې هلېکې همداسې ښک يستلوا راا باري  پهاداره به د کډوالو 

 

بايتتد پتته عامتته اعتت ن وکتتړي  UNHCR، د افغتتان کتتډوالو پتته زور ايستتت  دوا  ولتتريکتتې پاکستتتان پتته و چتتې تتتر هغتت

ستتتتره يتتتتې د يتتتتوه درې اړ وتتتت ه  UNHCRافغانستتتتتان او  لتتتته چتتتتې غړونه کتتتتويو ستتتترلتتتته هغتتتتو يمنتتتتچتتتتې پاکستتتتتان 

  پتته عامتته رتتته ستتتانه کتتړيېب  پلتته  وښتتهه پتت بتتهچتتې افغتتان کتتډوال  هد ېپاره کتتړهدې لتت پتته تتتر  کتتې د لوتتسپرېکړه

دي،  ېچتتتتې پاکستتتتتان  پلتتتتې يمنتتتتې متتتتاتې کتتتتړ ،تتتتتر څنتتتت  تلتتتتوپتتتتاتې را د دې  بتتتترې پتتتته اع نولتتتتو کتتتتې توګتتتته د

UNHCR ستتتره کتتتړي او  تتتتر دنتتتدهلنتتتدې  پلتتته ن تتتارتا  لوتتتسپرېکړهدې تتتتر دی چتتتې  یدې کتتتې هتتت  پتتتاتې راغلتتتپتتته

 ؟او که نه  يېپه  پله  وښه راستنرښتوا ه  افغان کډوال  ياا چې دې  برې پخلی وکړي دهغه دا چې 

 

UNHCR واړه  ېدر لوتتتسپرېکړهکتتته څتتته هتتت  دا  ؛هتتت  وینتتتډوي پلتتته ونتتتډه کتتتې  لوتتتسپرېکړهدرې اړ وتتت ه  بايتتتد پتتته

کتتتال  ۲۰۱۶پتتته  تتتو پاکستتتتان  ،ډاډمتتتن کتتتړيیتتتان پتتته اړه  ودلېستتتتنراد کتتتډوالو پتتته  پلتتته  وښتتته اړباستتتا چتتتې  اړ ونتتته

ستتره   پلتته دنتتده تتترپتته توګتته  اړخ هد يتتو لوتتسپرېکړهیتتای چتتې د  دې پتتر کتتړل  د ېدغتته ملوارونتته تتتر پښتتو لنتتدکتتې 

بايتتتد يتتتوازې  UNHCRبتتتولا    پتتت   وښتتتو  عمتتت ا بتتتاري لتتتړل  ولتتته پاکستتتتان څختتته د کتتتډوال UNHCR کتتتړي،

 وکتتتډوالو لتتته ا بتتتاري لتتتړل چتتتې پاکستتتتان د افغتتتان  ورکتتتړي  پتتت  غړيتتتتوب تتتته دواکتتتې  لوتتتسپتتته پرېکړههغتتته و تتت  

  دي ېکې ک په مشناکنه  ېدو رښتونېدو او يا پاتې کېته د راستن کډوالولس وا لا او 

 

کتتتال  ۲۰۱۷کتتتړي چتتتې پتتته  هوغنتتتدي او څرګنتتتدپتتته عامتتته توګتتته ا بتتتاري لتتتړنه  ه نتتتوېهتتتر UNHCRهمتتتداراز بايتتتد 

د  څتتتوتتتتر  ، يېتتتورکتتتول ک پارههلتتت مو تتتويتتتوازې د بشتتتري  ،ويدي او يتتتا بتتت  ډول غتتتکتتتې هتتتر ډول مرستتتته چتتتې پتتته ن

کولتتو  پوتتاوړيهغتته دريتت  د  د پاکستتتانکتت  کتتړي او  را ونتتهد کتتډوالو زيان  تتور  کتتېناڅتتاپا ا بتتاري راستتتنولو پتته 

  ي  ېراستن  پله  وښهنا کډوال په ګ  ي چېېنه ورکول ک دي پارههل

 

يتتتې د  ټمبر موالتتتتو تتتتر متتتن کتتتال د ستتتپ ۲۰۱۶ نتتتوري او د کتتتال  ۲۰۱۵وادونتتته چتتتې  د ېد اروپتتتايا ات تتتاديې غتتتړي ه

لوکونه يتتتې رد افغتتتان کتتتډوالو غوښتتتتن ډېريتتتود  ،لستتته کتتتړي لوکونه تتتترغوښتتتتون 350,000 وا پنتتتاه غوښتتتتونکو لتتته

پتتتر افغانستتتتان فشتتتار  ګټنتتته،څختتته پتتته  وپرمختوتتتايا مرستتتتلتتته  ټتتتوبر پتتته موالتتت  کتتتې يتتتېکتتتال د اک ۲۰۱۶کتتتړي دي  د 

 چتتتې داستتتې حتتتال کتتتې دهدا په ؛ورستتتره ومنتتتا راستتتتنولرتتتته ېرد لتتتويو پنتتتاه غوښتتتتونکو بزيتتتاتو راوړ چتتتې د هغتتتو 

واد بلتتت  لتتتوی دی چتتتې ېتتتداستتتې ه  واوادونتتتو لتتتهېکتتتال پتتته پتتتای کتتتې د اروپتتتايا ات تتتاديې د غتتتړو ه ۲۰۱۶د  افغانستتتتان

 بشري ب ران سره مش دی    ړناېله ب

 

لتتته  رېد دې لتتتوی لتتتم بتتت  بتتته د رد لتتتويو پنتتتاه غوښتتتتونکوپتتتا  وکتتتړي چتتتې کا وادونتتته بايتتتدېيا نتتتولنې غتتتړي هد اروپتتتا

د کتتتال کتتتې لتتته پاکستتتتانه  ۲۰۱۶انکتتت  لتتته مختتتې پتتته د داستتتې حتتتال کتتتې چتتتې د ملګتتترو ملتونتتتو په ،يزوو نګتتتهعېتتتدې څ

ثبتتاتۍ د اروپتتايا ات اديتته بتته د بې لتتانه شتت  لتتوي دي  کتته داستتې وېستتلنه پتته کابتت  کتتې م ۲۵راستتتانه لتتويو کتتډوالو 

     کويهڅه يې  له من ه وړلود هغه  طر په راکمولو کې پاتې رالا چې 

 

مرستتتته لتتته پاکستتتتانا چتتتارواکو ستتتره ورکونکو غتتت  کتتتوي چتتتې د بشتتتري حځونتتتو د څتتتار اداره پتتتر نړيوالتتتو مرستتتته

يتتې  دلېواد تتته راستتتنېتتچتتې  پتت  هپنتتاه ورکتتړي  هتتته مناستتت م تتتړ برابتتر او تتتر هغتته و تتتکتتډوالو  چتتې افغتتانوکتتړي 

کتتتال کتتتې د  ۲۰۱۷غتتت  کتتتوي چتتتې د اړتوتتتا پتتتر مېتتتال  پتتت  غتتت  پورتتتته او پتتته  UNHCR پتتتر  ونتتتدي وي  دا اداره

 رېو يتتو لتتوی لتتمافغتتان کتتډوالد کتتال کتتې يتتې  ۲۰۱۶ وا هغتته ناقانونتته فشتتار وننګتتوي چتتې پتته پاکستتتانا چتتارواکو لتته

دا اداره پتتته پاکستتتتان او نه لتتتا  راستتتتاد  طتتتر او لتتتو ې یتتتای تتتته چتتتې پتتته افغانستتتتان کتتتې  ايستتتت  پتتته ا بتتتاري ډول اړ

د  UNHCRبر تتته کتتتې د دې څختتته غتتتواړي چتتتې پتتته استتتتازووادونتتتو لتتته ېورکونکو هافغانستتتتان کتتتې د بشتتتري مرستتتته

 ناکاموو په اړه  پ  غ  پورته کړي  

 

  



 ېتفصیلي سپارښتن
 

 :د پاکستان حکومت ته

 

 او عتت   ی لتتا پتته پتتوره وقتتارډاډ ورکتتړي چتتې نتتول ثبتت  لتتوي افغتتان کتتډوال کتتول نونګتتهپتته پاکستتتان بايتتد  •

  دل يې  وندي ويېافغانستان ته راستنسره تر هغه و ته په پاکستان کې پاتې لا چې 

 

لنتتتډه را ډډه وکتتتړي، د کتتتډوالو د کتتتارتونو متتتوده راستتتتنولو  لتتتهد افغتتتان کتتتډوالو  ډول يو پتتته ډلتتتهپاکستتتتان بايتتتد  •

دوه  بوتتتا نتتتوي کولتتتود دې پتتتر یتتتای د کتتتارتونو د  ؛نتتتور پتتتای تتتته ورستتتويهتتت  د لتتتړلو ګواښتتتونه او  کړينتتته

ټتتتې پتتتورې ېمتتتې ن۳۱کتتتال د متتتار  تتتتر  ۲۰۱۹او دا کارتونتتته لتتت  تتتتر لتتت ه د  رتتتته غتتتوره کتتتړيېبپالوستتتا  هکلنتتت

  نتتوي کتتړيوبر تتتر موالتتتې ټتتد اککتتال  ۲۰۱۸د دا کارتونتته لتت  تتتر لتت  چتتې  توتتا وښتتوااو يتتا يمن نتتوي کتتړي

 ، يېتتتته ورستتت ه نکتتتابېوتتتر تتتته تتتتر هغتتته و تتتته دوا  ورکتتتړي چتتتې افغانستتتتان د ثبتتتا  يتتتو تمديتتتدرتونو د د کتتتا

   ته لر هواره کړي له وياړ او امنو  څخه ډک رات  س څو له نړيوالو ملوارونو سره 

 

د کتتډوالو د  ول لتتا،دلو مختته ونوتتېپاره چتتې پتته پاکستتتان کتتې د ناثبتت  لتتويو کتتډوالو ا بتتاري راستتتنهدې لتت د •

لتته  ېبتتروري موالتتتکتتال د ف ۲۰۰۷ه افغانتتان چتتې د څتتو هغتت ، تتترش يتتو یتت  بوتتا پوتت  کتتړيېتتو ووننثبتت  کتتار

پتتتتر  راستتتتتنولواو يتتتتا د ا بتتتاري کتتتتړي لستتته  موقتتتتد تتتتتر داهتتت   ديراغلتتتتا پاکستتتتان تتتتته نومتتتايا وروستتتتته 

 رامن ته کړي  او لرې چارې وړاندې دې ته ورته م تړ 

 

پتتته   تتتو ،ونوتتتول لتتتانتتته هستتتتوګنې لتتته کبلتتته ا ثبتتت  لتتتوی افغتتتان چتتتې د ناقانوډاډ ورکتتتړي چتتتې هتتتر نتتت بايتتتد •

د  ر یتتتاید پريکتتتړې پتتت را ايستتتتلو، د زيتتتان ستتتره متتتش ويستتتخ  بتتت  يتتتا کتتتو  م تتتاکمې او  لتتتهافغانستتتتان کتتتې 

پتتتته لتتتتمول پتتتته  د م تتتتتړ شتتتتنرلېپاره د ملګتتتترو ملتونتتتتو عتتتتالا کمهاو د کتتتتډوالو لتتتت اکتتتتړل لتتتتوراپوتتتت  حتتتت  

  لا یکولوپاکستان کې د پناه ا وستلو لپاره غوښتنه 

 

لوکتتت  لتتتوی حکتتت   پتتتور کتتتړي چتتتې د ثبتتت   پارهلتتتهیواکونتتتو  انولتتتو حکتتتومتا چتتتارواکو او دولتتتتا امنوتتتتد  •

، يستتتت اورونتتتو کتتتې پتتته زوره یدې پتتته بتتتن کتتتړي،ورونې یتتتپتتتر وړانتتتدې  ولتتتويو او ناثبتتت  لتتتويو افغانتتتان

 بتتترداري پرتتتته پتتتر کورونتتتو چتتتاپې، د یتتتواک ناقانونتتته کارونتتته او غتتت وې لتتتاملې  لتتته، ې نوتتتونې پلستتتر

رتتته چتتې مناستتبه وي پتتولون او نتتور ېچ ،وکتتړي پلټنتتېپاکستتتان بايتتد د پېښتتو د پېښتتېدو پتته  تتور  کتتې  ؛دي

   يېول بل  کومسپر وړاندې د یورونو  ن کډوالوچې د افغا م اکمه کړيمامورين 

 

پتتته  ،حځتتتوقا موقتتتد تتتته لتتته پتتتا  پرتتتته وافغتتتان مالتتتوماند نه وکتتتړي چتتتې ونولتتتو دولتتتتا ښتتتوون وو تتتته لرښتتتو •

  دا   کړيښوون وو کې 

 

او د افغتتتتتان کتتتتتډوالو د متتتتتديري  او  لستتتتتلوس لرهکتتتتتال کتتتتتړن ۱۹۶۷ال تتتتتتړون او د کتتتتت ۱۹۵۱د کتتتتتډوالو د  •

قتتتانون  اپاره يتتتو ملتتتهکتتتډوالو لتتتد  پتتتر بنستتت وړانتتتدي   دملتتتا پالوستتتۍ  کتتتال ۲۰۱۳د  بر تتته کتتتې راستتتتنونې پتتته

 کړي   لسلوس

 

 

 

 

 



یا شنرۍ ېپاره د ملګرو ملتونو عالي کمهکډوالو لد  (UNHCR) :ته   

 

• UNHCR  وړانتتتدې  رپتت وکتتډوال يستتت  لتتويويو  ډول را اپتته ډلتته وا د پاکستتتان لتته کتتال کتتې ۲۰۱۶بايتتد پتته

 زورزيتتتاتیکتتتډوالو پتتتر وړانتتتدې هتتتر نتتتوی  بايتتتد څارنتتته وکتتتړي او د افغتتتان ،پتتتای تتتته ورستتتويچوپتوتتتا   پلتتته

 وي، په ډاګه او په کلکه وغندي يست  ا يو  راډلهپه ډوالو کد پايله يې چې 

 

ی، پتته ډاګتته ووايتتا چتتې وي ا وستتتتتتر څتتو چتتې پاکستتتان د افغتتان کتتډوالو لتته ا بتتاري ستتتنولو څختته لس نتته •

 غړيتتتتتوب UNHCRکتتتتوي او د  ونهه ستتتترغړڅختتتت لوتتتتسپرېکړه درې اړ وتتتت  لتتتتهکتتتتال  ۲۰۰۳پاکستتتتتان د 

کتتتتال د  ۲۰۱۹چتتتتې د کتتتتډوالو کارتونتتتته د  راوړيپتتتتر پاکستتتتتان فشتتتتار  ؛وینتتتتډوي کتتتتېلوتتتتس پرېکړهدې پتتتته

 زورزيتتاتی وپتتر وړانتتدې د پولوستت د افغتتان کتتډوالو ؛کتتړي بوتتا نتتويټتتې پتتورې ېن متتې۳۱موالتتتې تتتر د متتار  

 ته اړتوا لري     ونا باري ستنولو  لهپای ته ورسوي او هغه چاته پناه ورکړي چې 

 

مرستتتته  ديغتتت پلتتته نپتتتوره کولتتتو پرتتتته  لتتته وا د لتتترايطو د پاکستتتتان لتتتهکتتتال کتتتې  ۲۰۱۷ پتتته UNHCRکتتته  •

پاره نتتته هلتتت منلتتتودي مرستتتته د پاکستتتتان د هغتتتې ادعتتتا د غتتت، بايتتتد پتتته ډاګتتته څرګنتتتده کتتتړي چتتتې دا نپوتتت  کتتتړي

دغتتته  ډولدې کتتتړي، څتتتو پتتته هثابتتتت ه غوښتتتتنه پتتت   وښتتتو کتتتډوالو ا بتتتاري لتتتړل د  ي چتتتې ېتتتورکتتتول ک

 پای ته ورسوي  مرستهکې  پله  ايستلوو  ياداره نور د کډوالو په ډله

 

او د افغانستتتتان لتتته حتتتالتو  او اړيکتتتا ورستتتره وستتتاتا افغتتتان کتتتډوالو تتتته لسرستتتی پوتتتدا کتتتړي پتتته فلتتتال ډول •

يتتې  طتتر څختته ممکنتته هتتر ډول  لتتهنتتو واد تتته راستتتانه لتتا، ېتتيتتې  بتتر کتتړي، کتته کتتډوال وغتتواړي  پتت  ه

 ي کړ بر  له وړاندې

 

يوستتتا، د ملګتتترو ملتونتتتو لتتته نتتتورو ادارو او تکوتتته لتتته من تتته د کتتتډوالو  ومرستتتتدي غتتتن هپاره چتتتې پتتتهدې لتتت د •

دو ېافغتتان حکومتت  ستتره يتتو یتتای هغتته کتتډوال پتته نښتته کتتړي چتتې لتته پاکستتتان څختته پتته  پلتته  وښتته راستتتن

تتته چمتتتو دي او بوتتا پتته افغانستتتان کتتې د مرستتتو او پرمختوتتا مو تتوده پروګرامونتتو څختته يتتې م تتتړ وکتتړي؛ 

څ ډول ېهتتتتیايتتتته لتتتتوي دي  پاره م تتتتتړ چمتتتتتو کتتتتړي چتتتتې راستتتتتانه لتتتتوي کتتتتډوال ور بېههغتتتتو نولنتتتتو لتتتتد 

نتتتته کتتتتړي  لتتتته پاکستتتتتانا  ورستتتتره پوونتتتتد  وود راستتتتتنولو لتتتته استتتتانتوا هڅولتتتتو اومرستتتتتې تتتتته د کتتتتډوالو د 

تتتته هتتت  د کتتتډوالۍ استتتناد او د پنتتتاه ا وستتتتلو څتتتو هغتتتو کتتتډوالو  ، تتتترچتتتارواکو ستتتره لتتته نتتت دې کتتتار وکتتتړي

 دي   کډه لويواد ته ېبروري وروسته دې هکال له ف ۲۰۰۷ې د کړي چفر   برابر 

 

څتتتو  ، تتتترکتتتړې د پنتتتاه غوښتتتتونکو پتتتر وړانتتتدې کلکتتتې وڅتتتاريېوادونتتتو پرېد اروپتتتايا ات تتتاديې د غتتتړو ه •

 اکتتې هغتته دوستتوې هتت  لتتاملدوستتوو دې پتته ،دي ېرد لتتو پتته  طتتايا ستترههغتته دوستتوې پتته نښتته کتتړي چتتې 

پتته عامتته توګتته پتتر  ې دي رد لتتو مختتېدليلتتو لتته  د ناستتمو بر تته کتتېپتته واد دننتته پنتتاه ورکولتتو ېتتهدي چتتې د 

رد  ، څتتتو پتتته غلطتتتا ستتترهدي ېيتتتې کتتتړ يکتتتړېناستتتمې پروړ غتتت  وکتتتړي چتتتې د پتتتا   وادونتتتوېهغتتتو غتتتړو ه

    برابر کړي و  دلو ېاور د بواته  ودوسو يولو

 

 

 :کاري ډلو ته ېوادونوپه افغانستان او پاکستان کې د بشري مرسته ورکونکو ه

 

ل هتتت  چتتتوا پتتتاتې  ر وړانتتتدېپتتتنتتتوي بېوتتتر ا بتتتاري راستتتتنونو  يو د افغتتتان کتتتډوالو د ډلتتته UNHCRکتتته  •

پاکستتتتانا چتتتارواکو غتتت  وکتتتړي چتتتې پتتته  دوی بايتتتد د لتتتوړو ذکتتتر لتتتويو کړنتتتو پتتته  تتتور  کتتتې پتتته لتتتا،

 ا باري ډول د افغان کډوالو راستنول ودروي  

 

 



لاااه وادوناااو تاااه چاااې ېهغاااو مرساااته کوونکاااو ه ګاااډون وادوناااو پاااه ېد اروپاااایي اتياااادیې د  ااا و ه

 :پاکستان سره مرستې کوي

 

کتتتال د متتتار  تتتتر  ۲۰۱۹ونتتته د نکتتتډوالو د کتتتډوالۍ کار راوړئ چتتتې د افغتتتانپاکستتتتانا چتتتارواکو فشتتتار  هپتتت •

کتتال د  ۲۰۰۷چتتې د  پوتت  کتتړيهتت  کتتډوالو د ثبتت  چتتارې د هغتتو د تتتر څنتت  يتتې کتتړي او  بوتتا نتتويموالتتتې 

پاکستتتتان کتتتې د پتتته  دې هېتتتواد تتتته کتتتډه لتتتوي دي، دې کتتتډوالو تتتته هتتت  بايتتتدلتتته موالتتتتې وروستتتته بتتترورل ف

چتتتتې د نولتتتتو افغانتتتتانو پتتتتر وړانتتتتدې د پولوستتتتو  راوړئفشتتتتار  پاکستتتتتان ه؛ پتتتتورکتتتتړل لتتتتاکتتتتډوالۍ استتتتناد 

 ودروي  زورزياتی

 

 وتتتتت ه ړچتتتتتې پاکستتتتتتان لتتتتته درې ا او پتتتتته ښتتتتتکاره ووايتتتتتاچتتتتتې پتتتتته ډاګتتتتته  راوړئفشتتتتتار  UNHCRپتتتتر   •

د افغتتتان کتتتډوالو  لتتتوري لتتته ود پولوستتت بايتتتد م بتتتور لتتتا چتتتې پاکستتتتان ،ستتترغړونه کتتتوي لوتتتس څختتتهپرېکړه

 UNHCR هاو پتتت لس وا لتتتاپتتتای تتتته ورستتتوي او پتتته زوره د دوی لتتته راستتتتنول  پتتتر وړانتتتدې زورزيتتتاتی

لوس پرېکړنتتتهدې پتتته ،درولتتتانتتته وي يستتتت  ا ولاپاکستتتتان پتتته زوره د افغتتتان کتتتډوڅتتتو تتتتر چتتتې  ئفشتتتار راوړ

   کې غړيتوب ینډوي

 

 يستتتتتلو هتتتتر عمتتتت  پتتتتراوا د افغتتتتان کتتتتډوالو پتتتته زوره  چتتتتې د پاکستتتتتان لتتتته ئر راوړفشتتتتا UNHCR هپتتتت •

پاره هتتتره هچتتتې پتتته زوره راستتتتنو لتتتويو کتتتډوالو لتتت وښتتتوا ښتتتکارهوړانتتتدې پتتته ډاګتتته غبرګتتتون وښتتتوا او پتتته 

 نوټتتتا ي چتتتې د ستتتتنولو پتتتر مېتتتال د دوی ستتتتون ې راېتتتپاره ورکتتتول کهدې لتتت چمتتتتو لتتتوې مرستتتته يتتتوازې د

دې مرستتتتتو تتتتته بايتتتتد د پاکستتتتتان د هغتتتتې پلمتتتتې د م تتتتتړ پتتتته ستتتتترګه ونتتتته کتتتتت  لتتتتا چتتتتې د کتتتتډوالو  ،لتتتتا

   د کډوالو  پله  وښه بولادل ېراستن

 

پتتتته  ، تتتتتر څتتتتوستتتتره مرستتتتته وکتتتتړي هلتتتته دفتتتتتر UNHCRکتتتتې د دې هېتتتتواد لتتتته پاکستتتتتانا چتتتتارواکو او پتتتته •

ورکولتتتو فر تتت  ورتتتته پنتتتاه د او  وکتتتړي رستتتتهمښتتته توګتتته  ستتتره پتتتهافغتتتان کتتتډوالو  وشتتتتېملتتته پاکستتتتان کتتتې 

 کړي  برابر 

 

د ملګتتتترو ملتونتتتتو د ادارو او افغتتتتان حکومتتتت  لتتتته بشتتتتري او پرمختوتتتتايا  پارههلتتتتراستتتتتنو لتتتتويو کتتتتډوالو  •

 چتتتې راستتتتنولتتته هغتتتو نولنتتتو ستتتره هتتت  مرستتتته وکتتتړي  د دې تتتتر څنتتت مرستتتته وکتتتړي،  ستتتره پروګرامونتتتو

 لويو کډوالو ته يې یای ورکړی دی  

 

 :وادونو تهېاتيادیې   و هد اروپایي 

 

پتتتا  وکتتتړي چتتتې کابتتت  او د افغانستتتتان نتتتور وليتونتتته بتتته د رد پتتتوره وادونتتته بايتتتد ېد اروپتتتايا نتتتولنې غتتتړي ه •

 ل چتتتې د ردولتتتو اوهغتتته افغتتتان کتتتډواي؛ زلتتتويو پنتتتاه غوښتتتتونکو د دې لتتتوی لتتتمور لتتته عېتتتدې څنګتتته وو

 رپتتتهغتتتو کستتتانو د ملتتتا قتتتانون لنتتتدې  تتتتراو و نتتته نوتتتول لتتتا  بايتتتد و حکتتت  يتتتې ینتتتډول لتتتوی دیراستتتتنول

  راګور ديکې  ولرايط ورته ناوړهپه دري  غوره کړي چې ګټور وړاندې 

 

لتتته  UNHCRد د لوکونه م کمتتته د پنتتتاه غوښتتتتونکو غوښتتتتن ېپنتتتاه ورکتتتوند  چتتتېلتتتا بتتتاوري بايتتتد پتتتوره  •

برابتترو افغتتان پنتتاه کتتال د اپرېتت  موالتتتې د نړيتتوال  ونتتديتوب پتتر اړتوتتاوو  ۲۰۱۶لرښتتود ستتره ستت  چتتې د 

پتتته یتتتانګړي ډول هغتتته بر تتته کتتتې دې پتتته ،توګتتته ارزوي ستتتمهپتتته ، پاره چمتتتتو کتتتړی دیغوښتتتتنونکو لتتته

پنتتتتاه  او UNHCRبايتتتتد د  ،وړانتتتتدي  ورتتتتته لتتتتوی IFA د دا لتتتتا کتتتتډوالۍ دوستتتتوې هتتتت  لتتتتاملا دي چتتتتې

دا لتتتتا کتتتتډوالۍ د لرښتتتتود ستتتتره ستتتت   چمتتتتتو لتتتتوي وا د م تتتتتړ ادارې لتتتته پاره د اروپتتتتاهلتتتت غوښتتتتتونکو

 کړه ولا ېپر

 

  په بشپړ سخاو  تموي  کړي کال بشري غبرګون پ ن  ۲۰۱۷پاره د هافغانستان لد  •


