
)DTM( د بېځایه کېدوونکو د تعقیب سیسټم
د بېځایـه کېدوونکـو د تعقیـب سیسـټم داسـې یو سیسـټم دی چـې د خلکـو د بېځایه کېدنې 
او تحـرک لـه بهیـر څخـه تعقیـب او څارنه کوي. دا سیسـټم په سیسـټامټیک ډول د معلوماتو 
راټولولـو، پراسـس کولـو او خپرولـو لپـاره جوړ شـوی ترڅو وکـوالی يش د تحرکاتو او په سـیمه 
او یـا الره کـې د بېځایـه شـویو خلکـو هغـه اړتیـاوو پـه هکلـه چې د بدلـون په حـال کې دي 
www.displacement. په اړه د ال زیاتو معلوماتـو لپاره DTM ښـه پوهـاوی منځ تـه راويل. د

iom.int/afghanistan څخـه کتنه وکړئ.

پـه افغانسـتان کـې، DTM د تحـرک د ارزونې بنسـټیزه وسـیله کاروي ترڅـو د تحرکاتو څخه 
څارنـه، د جـري بېځایـه شـویو کسـانو د نفـوس کچـه او موقعیـت تشـخیص، د بېځایـه کیـدو 
علـت، اصلـی سـیمې، د بېځایـه کېدو مهـال، لومـړين ډیموګرافیکـي معلومـات، زیامننتیاوې او 
د اړتیـاوو د لومړیتوبونـو څخـه څارنـه وکـړي. معلومـات د کلیـو پـه کچه د ډله ایـزو بحثونو، 

مخامـخ کتنـو او کلیـدي معلوماتـو ورکوونکـو رسه د مرکـې لـه الرې راټولېږي.

DTM پروګـرام، د کډوالـۍ نړیـوال سـازمان او ملګـري سـازمانونو تـه دا پیاوړتیـا ورکـوي چـې 
رسچینـې پـه اعظمـي توګـه لـوړې کـړي او لومړیتوبونـه وټاکـي ترڅـو د شـواهدو پـر بنسـټ 
هدفمند، دوامداره او د حرکت پر وړاندې د پایدارو او حساسـو برشدوسـتانه مرسـتو پروګرامونه 

وړانـدې کـړي او د ټولنـې د بیـا یوځـای کېدنـې، ثبـات او پراختیـا څخـه ډاډ ترالسـه يش.

۵ د موخې وړ جمعیتونه
DTM د تحرکاتـو بنسـټیزې ارزونې له الرې د الندې ۵ اسـايس جمعیتونـو کټګوریو موقعیت، 

نفـوس او څو سـکټوریزې اړتیاوې څاري: 

بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي. 1

هغه افغانان چې لږ تر لږه د ۶ میاشتو لپاره د هیواد څخه بهر اوسېديل وي او اوس راستانه شوي وي

بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان. 2

هغه افغانان چې بهرنیو هېوادونو ته تليل او یا کډه یې کړې وي

داخيل بېځایه شوي په الندې درېو کټګوريو وېشل شوي دي:

داخيل بېځایه شوي چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي. 3

د ارزول شـویو کلیـو څخـه هغـه افغانـان چـې د داخـيل بېځایه شـویو په توګه یې خپلې سـیمې 
پرېښـي ترڅـو د افغانسـتان دننـه پـه یوې بلې سـیمې کـې ژوند وکړي 

رارسېديل داخيل بېځایه شوي کسان. 4

د نورو سیمو څخه داخيل بېځایه شوي کسان چې اوسمهال په یوه ارزول شوي کيل کې ژوند کوي

راستانه شوي داخيل بېځایه شوي کسان. ۵

هغـه افغانـان چـې د ارزول شـویو کلیـو څخـه پخوا د داخـيل بېځایه شـویو په توګه تلـيل ول او 
اوسـمهال خپلـو کورونو ته بېرته سـتانه شـوي دي

۵ د موخـې وړ جمعیتونـو لپـاره د نفـوس د کچـې معلومـات د هغـوۍ د بېځایـه کېدنـې پـر 
مهـال د دې زمـاين جوړښـت پـر بنسـټ راټولېـږي: 2۰1۵-2۰12 . 2۰1۶ . 2۰1۷ . 2۰1۸

     www.displacement.iom.int/afghanistan  DTMAfghanistan@iom.int  :د ال زیاتو معلوماتو لپاره

7 ولسوالۍ وارزول شوې
178 کيل وارزول شول

814
کلیدي معلومات ورکوونکو رسه مرکه تررسه شوه

38٬544
بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي ]2۰1۸-2۰12[

39٬041
داخيل بېځایه شوي کسان په کوربه ټولنو کې ژوند کوي ]2۰1۸-2۰12[

48٬979
پخواين داخيل بېځایه شوي کسان اوس خپلو سیمو ته بېرته ستانه شوي]2۰1۸-2۰12[

36٬550
کسان د هېواد څخه بهر ته کډوال شوي ]2۰1۸-2۰12[

4٬347
کسان اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي )د ټولټال کډوالو له ډلې 12٪(

984
راستنیدونکي او داخيل بېځایه شوي په خېمو او یا آزاده فضا کې ژوند کوي 

5 څخه 2
د ټولو راستنېدونکو او داخيل بېځایه شویو له ډلې ٪44 کسان په بامیان 

ولسوالۍ کې ژوند کوي

5 څخه 3
د ټولو رارسېدلیو داخيل بېځایه شویو کسانو له ډلې ٪۵۸ کسان په غیر 

رسمي سیمو کې ژوند کوي

5 څخه 1
په بامیان ولسوالۍ کې ٪1۸ کورنۍ ښوونځیو ته هېڅ الرسسی نلري

13٬970
کسان )٪4۰( په بامیان ولسوالۍ کې روغتیایي خدماتو ته هېڅ الرسسی نلري  

6٬958
کسان )٪۸2( په شغنان ولسوالۍ کې بازارونو ته هېڅ الرسسی نلري

2٬060
کسان په بامیان ولسوالۍ کې د څښاک اوبو ته هېڅ الرسسی نلري

لنډه کتنه

پـه بامیـان والیـت کـې د څښـاک پاکـو اوبـو تـه د الرسي محدودیـت له امله ډېـرۍ داخيل بېځایه شـوې کورنۍ له سـطحي اوبـو څخه ګټه 
2۰1۸ IOM © .اخـيل، لکـه دا مېرمنـې چـې د یکاولنـګ ولسـوالۍ پـه رسخي کيل کـې له یو سـیند څخه اوبه اخـيل

د تحرکاتو 
بنسټیزه ارزونه

بامیان
د پایلې لنډیز

اوم پړاو . اکټوبر - ډسمر 2۰1۸

http://www.instagram.com/iomafghanistan/
https://twitter.com/iomafghanistan
http://facebook.com/iomafghanistan
http://displacement.iom.int/afghanistan
mailto:DTMAfghanistan%40iom.int?subject=DTM%20Enquiry
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په ټولو ۵ د موخې وړ جمعیتونو کې بېځایه شوي کسان | د ولسوالیو په کچه لنډه کتنه

د نفوس 
سلنه

بهرنیو هېوادونو 
ته کډوال شوي 

کسان
د نفوس 

سلنه

راستانه شوي 
داخيل بېځایه 

شوي کسان
د نفوس 

سلنه

رارسېديل داخيل 
بېځایه شوي 

کسان
د نفوس 

سلنه

داخيل بېځایه شوي 
چې خپلې اصيل 
سیمې یې پرېښي

د نفوس 
سلنه

له بهرنیو 
هېوادونو څخه 

راستنېدونکي
د نفوس 

سلنه

ټولټال راغيل کسان 
)راستنېدونکي + 
رارسېديل داخيل 

بېځایه شوي( * مجموعي نفوس ولسوالۍ

٪11 1۰,۰۸1 ٪22 2۰,۰۷۶ ٪1۶ 2۰,24۶ ٪2۶ 23,۶۹1 ٪11 14,112 ٪2۷ 34,3۵۸ ۹1,42۸ بامیان

٪24 ۶,3۸۷ ٪3۵ ۹,12۹ ٪۶ 2,13۷ ٪42 11,۰۶1 ٪1۸ ۶,31۸ ٪24 ۸,4۵۵ 2۶,1۷۶ سیغان

٪3 3,311 ٪3 2,۸۷۵ ٪1 1,۰۸۸ ٪12 11,۰۹۰ ٪۵ ۵,21۷ ٪۶ ۶,3۰۵ ۹۵,4۶۷ یکاولنګ

٪۵ 3,3۵3 ٪2 1,۷۹4 ٪2 1,4۸۰ ٪14 1۰,۰۵۰ ٪4 2,۹۹۷ ٪۶ 4,4۷۷ ۷4,423 پنجاب

٪۵ 1,۶3۸ ٪4 1,43۰ ٪1 234 ٪12 3,۸1۹ ٪3 ۹3۵ ٪4 1,1۶۹ 32,2۰۷ شیر

٪1۹ ۷,۵۵1 ٪31 12,42۰ ٪23 13,4۸3 ٪4۸ 1۹,12۹ ٪11 ۶,3۸1 ٪33 1۹,۸۶4 3۹,۶4۸ کهمرد

٪4 4,22۹ ٪1 1,2۵۵ ٪۰ 3۷3 ٪۵ ۶,3۹۹ ٪2 2,۵۸4 ٪2 2,۹۵۷ 11۹,۰۷۵ ورس

٪۸ 3۶,۵۵۰ ٪1۰ 4۸,۹۷۹ ٪۷ 3۹,۰41 ٪1۸ ۸۵,23۹ ٪۷ 3۸,۵44 ٪14 ۷۷,۵۸۵ 4۷۸,424 مجموعه

* د نفوسو معلومايت رسچینه: د 1۳9۷ )۲018 – ۲019( کال په اړه د احصائې او معلوماتو ميل ادارې )NSIA( اټکل  سیمبولوجي: د موخې وړ جمعیت ≤ ۲00,000  د نفوس سلنه ≤ ۲۵٪

فارمونـو تـه د اوبـو لګولـو لپـاره د اوبـو کموالـی او د وچکالـۍ د مدیریـت رسچینـو کمـوايل له امله په بامیـان والیت کې بزګر مجبور دي چې شـنه بوټي له پاخېدو او د رېبلو موسـم څخه مخکې ورېبي – لکـه دا هلکان چې په 
2۰1۸ IOM © .ورس ولسـوالۍ کې دا شـنه بوټي د پاخېدو څخه مخکې رېبي
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د DTM سـاحوي کارکوونکـي د کلیـو پـه کچـه معلومات لـه کلیدي معلومـات ورکوونکو څخه 
د ډلـه ایـزو بحثونـو لـه الرې راټولوي. سـاحوي کارکونکي د ټولنـې د ارزونې پر مهـال د ژوندانه 
رشایـط او د څـو سـکټوریزو خدمتونـو شـتون هـم ارزوي. پـه لږو مـواردو کې داسـې کېږي چې 
د امنیتـي اندېښـنو او یـا د دولـت د مخالفینـو ډلـو د بریدونـو لـه املـه، د DTM سـیمه ایـز 
کارکوونکـي نـي کـوالی سـیمې تـه والړ يش نو هغـوي غونډې او ډلـه ایز بحثونـه د کلیو څخه 

بهـر یـا پـه خونديـو سـیمو کې تررسه کـوي او یـا هم ارزونـې د موبایـل له الرې مخکـې وړي.

DTM پروګـرام پـه فعالـه توګـه وکـوالی شـو د ښـځینه کارکونکـو له ګامرلـو رسه په ډلـه ایزو 
بحثونـو کـې د جنـډر د شـمولیت د ال ښـه کولـو لپـاره لـوی ګام واخـيل، کـه څـه هـم دا یـو 
ننګونکـی کار وه. رسه لـه دې اوس هـم پرمختـګ تـه اړتیـا شـته. که څه هم پـه بامیان والیت 
کـې د کلیـدي معلوماتـو ورکوونکـو لـه ډلـې څخـه یـوازې ٪4 یـې ښـځې دي خـو دا شـمېر د 
2۰1۷ کال مـارچ میاشـتې د هېـواد د کچـې ښـځینه کلیدي معلومات ورکوونکو شـمېر )۰.1٪( 

په پرتلـه پرمختګ ښـیي.

129 
کلیدي معلومات ورکوونکي یا 

راستنیدونکي دي او یا هم داخيل 
بېځایه شوي )1۶٪(

814
کلیدي معلومات ورکوونکو رسه 

مرکه تررسه شوه

182
له کوربه ټولنو څخه کلیدي 
معلومات ورکوونکي )22٪(

33
ښځینه کلیدي معلومات 

ورکوونکي )4٪(

129
څو سکټوریز او ټولنیزو خدماتو څخه 

کلیدي معلومات ورکوونکي )1۶٪(

781
نارینه کلیدي معلومات 

ورکوونکي )۹۶٪(

311
له سیمه ایزو چارواکو څخه کلیدي 

معلومات ورکوونکي )3۸٪( 

4.6
په هرې ډله ایزې مرکې کې د کلیدي 

معلومات ورکوونکو اوسط شمېر
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بامیان| د ډول پر بنسټ کلیدي معلومات ورکوونکي 

قبیله اي استازي/ ټولنیز

د ټولنې انکشافي شورا استازي

د بېځایه شویو ډلو استازي

د ښوونیزو څانګو استازي

د روغتیایي څانګو استازي

ټولنیز سازمان/ بشردوستانه

د ولسوالۍ مقام څخه نور چارواکي

نور
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بامیان| د ډول او جنسیت پر بنسټ کلیدي معلومات ورکوونکي 

د ټولنې انکشافي شورا استازي

قبیله اي استازي/ ټولنیز

د ولسوالۍ مقام څخه نور چارواکي

د بېځایه شویو ډلو استازي

د ښوونیزو څانګو استازي

د روغتیایي څانګو استازي

ټولنیز سازمان/ بشردوستانه

نور

  تګالر  کلیدي معلومات ورکوونکي
پـه  موخـه  اصـيل  ارزونـې  بنسـټیزې  تحرکاتـو  د  سیسـټم  تعقیـب  د  کېدوونکـو  بېځایـه  د 
افغانسـتان کـې د تحرکاتـو او بېځایه کېدنې تعقیب ده ترڅو وکـوالی يش د بېځایه کېدوونکو، 
راسـتنېدونکو، کډوالـو، پنـاه غوښـتونکو، مـرزي قبیله وي ډلـو، کوچیانو او نړیوالـو کارګرانو د 
 DTM نفـوس، موقعیـت او جغرافیـاوي تقسـیامتو پـه هکلـه اټکلونـه وکـړي. رسبېره پـر دې
د تحرکاتـو پـه اړه نـور معلومـات هـم راټولـوي چـې پـه دې معلوماتـو کـې د بېځایـه کېدنـې 
او راسـتنېدو الملونـه، اصـيل او د موخـې سـیمې، د بېځایـه کېدنې او راسـتنېدو مهـال، بیاځيل 

بېځایـه کېدنـه، د جمعیتونـو شـمېر، د زیامننتیـا کچـه او اولیـه اړتیاوې شـاملېږي.

DTM پـه عمـده ډول د یـوې سـیمې د ارزونـې لپـاره د هامغـې سـیمې وګـړي د سـیمه ایزو 
کارکوونکـو پـه توګـه پـه کار ګـامري. دا کارکوونکـي لـه کلیـدي معلومـات ورکوونکـو رسه د 
ډلـه ایـزو بحثونـو لـه الرې د کلیـو په کچـه کمیتـي معلومات راټولوي. سـیمه ایـز کارکوونکي 
د مسـتقیمو کتنـو لـه الرې هـم د ژونـد رشایـط، لومـړين خدمـات، امنیـت او ټولنیز-اقتصادي 

حالـت پـه اړه کیفـي معلومـات راټولوي.

د امنیتـي خطرونـو لـه املـه سـیمه ایـز کارکوونکـي ني کوالی سـیمې تـه سـامرټ ټلیفونونه 
یـا ټابلیټونـه انتقـال کـړي لـه همـدې املـه دوۍ هـره ورځ د یـوې کاغـذي فورمـې په وسـیله 
معلومـات راټولـوي. پـه دې فورمـه کـې د تېـر پـړاو راټـول شـوي معلومـات هـم شـتون لـري 
ترڅـو د موجـود معلوماتـو لـه شـتون څخـه تایید ويش او د ارزونې پروسـه پـه ګړندیتوب رسه 
پـر مـخ والړه يش. بشـپړې شـوې فورمـې هـره اونـۍ د DTM والیتـي دفـر تـه سـپارل کېـږي 
ترڅـو د ټیـم مـرش او د معلوماتـو راجسـټر کوونکـي له لوري تـرې کتنه او تصویـب ويش. کله 
چـې دا فورمـې تاییـد شـوې نو د موبایلونو په مرسـته پـه الکرونکي توګه د کوبـو فورمونو له 
کارولـو رسه پـه مسـتقیم ډول د DTM مرکـزي SQL کـې چـې پـه کابـل کـې ده ځـای پرځای 
کېـږي. وروسـته بیـا دا ډېټـا یـا معلومـات هـم پـه اتومات او هـم په انفـرادي توګه هـره ورځ 
تصفیـه او تاییـد کېـږي. دا دقیقـه بیاکتنـه ډاډ ترالسـه کـوي چـې د DTM ډېټـا ترټولـو لـوړ 

کیفیـت، دقـت او صداقـت ولري.

کلـه چـې DTM د لومـړي ځـل لپـاره پـه یـو والیـت کـې ارزونـه تـررسه کـوي نـو سـاحوي 
کارکوونکـي معلومـات یـا ډېټـا پـه دوه پړاونـو کـې چـې دوه دوه برخـې لـري راټولـوي:

د ولسـوالۍ پـه کچـه ارزونـه )B1(: د دې ارزونـې موخـه د هغـو کلیـو پېژندنه ده چې . 1
ترټولـو زیـات افغـان وګـړي ورتـه تلـيل او یـا تـرې وتـيل وي او د موخـې وړ جمعیتونـو 

شـمېر پـه هکله اټـکل کوي.

د کلیـو پـه کچـه ارزونـه )B2(: دا ارزونـه د B1 ارزونـې د پایلـو پـر بنسـټ د راغلیو او . 2
وتليـو افغـان وګـړو پـه اړه د موخـې وړ جمعیتونـو لپـاره پـه هغـو کليو کـې معلومات 
راټولـوي چـې د B1 پـه ارزونـه کـې پېژندل شـوي ول. د کلیـدي معلومـات ورکوونکو د 

راجـع کولـو وروسـته نـوي کيل هـم تشـخیص او ارزول کېږي.

ځکـه چـې DTM ټـول 34 والیتونـه ارزويل دي پـه راتلونکـي کـې بـه یـوازې د کلیـو پـه کچه 
ارزونـې تـررسه يش. DTM پـه پـام کـې لري چـې په کال کې بـه دوه ځلې د هېـواد په کچه د 

تحرکاتـو بنسـټیزې ارزونـې تـررسه کـړي چـې دا کار د بودجې د دوام پـورې اړوند دی.
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۸%
۲,۹۳۲

۹۱%
۳۴,۹۳۵

۲%
۶۷۷

۰%
۰

۰%
۰

۰%
۰

نور آسیایی منځنۍ آسیاترکیه+ اروپا ایرانپاکستان
هېوادونه

نور
۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

ان
کس

بامیان| بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

  بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي
راسـتنېدونکي هغـه افغانـان دي چـې پـه بهرنیـو هېوادونـو کـې لږترلـږه د شـپږو میاشـتو تېرولو 
وروسـته بېرته افغانسـتان ته سـتانه شـوي او په ارزول شـویو سـیمو کې ځای پر ځای شـوي وي. 
راسـتنېدونکي دوه ډولـه دي: اسـناد لرونکي راسـتنېدونکي )هغـه کډوال چې پـه کوربه هیوادونو 
کـې راجسـټر شـوي وي او وروسـته بیـا UNHCR او اړوند حکومتـي چارواکو ته یـي د رضاکارانه 
راسـتنېدلو غوښـتنه کړې وي( او اسـناد نلرونکي راسـتنېدونکي )هغه افغانان چې په خپله خوښـه 
راسـتانه شـوي او یـا شـړل شـوي دي، پرتـه لـه دې چـې دا پـه پام کـې ولرو چـې لـه UNHCR او 

اړونـد حکومتـی چارواکـو رسه ثبـت ول او که نه(. 

بهرنیـو هېوادونـو څخـه بامیان والیت تـه د راسـتنېدونکو شـمېر د 2۰12-2۰1۵ دورې په پرتله په 
2۰1۶ کال کې ٪۷4 کموالی ښـیي او په 2۰1۷ کال کې ٪4۰ کموالی ښـیي. رسبېره پر دې په 2۰1۸ 
کال کـې ٪1۹ کموالـی ښـیي. لـه 2۰12-2۰1۸ پـورې ٪3۷ راسـتنېدونکي له بهرنیـو هېوادونو څخه 

بامیان ولسـوالۍ تـه راغيل دي. 

2,932
پاکستان څخه راستنېدونکي 

)۸٪(

38٬544
بهرنيو هېوادونو څخه 

راستنیدونکي

34,935
ایران څخه راستنیدونکي )۹۰٪( 

32٬602
له ایران + پاکستان څخه اسناد 

نلرونکي راستنیدونکي )۸۶٪(

677
غیر ګاونډیو هیوادونو څخه 

راستنیدونکي )2٪(

5,265
له ایران + پاکستان څخه اسناد 

لرونکي راستنیدونکي )14٪(

۱۴,۱۱۲

۶,۳۸۱

۶,۳۱۸

۵,۲۱۷

۲,۹۹۷

۲,۵۸۴

۹۳۵

۰۲,۰۰۰۴,۰۰۰۶,۰۰۰۸,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۴,۰۰۰۱۶,۰۰۰

بامیان

کهمرد

سیغان

یکاولنګ

پنجاب

ورس

شیبر

کسان

بامیان| د ولسوالۍ پر بنسټ بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

۲۵,۰۵۸

۶,۵۰۹
۳,۸۵۲۳,۱۲۵

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي 

۲,۳۶۶

۳۳۵
۱۵۵۷۶

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | پاکستان څخه راستنېدونکي 

اسناد نلرونکي اسناد لرونکي

۱۴۲

۲۰۵
۱۷۸

۱۵۲

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | اروپا او ترکیه څخه راستنېدونکي 

۲۲,۵۵۰

۵,۹۶۹
۳,۵۱۹۲,۸۹۷

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | ایران څخه راستنېدونکي 

اسناد نلرونکي اسناد لرونکي
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۲۰,۲۴۶

۱۳,۴۸۳

۲,۱۳۷

۱,۴۸۰

۱,۰۸۸

۳۷۳

۲۳۴

۰۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰

بامیان

کهمرد

سیغان

پنجاب

یکاولنګ

ورس

شیبر

کسان

بامیان| د ولسوالی پر بنسټ رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

  رارسېديل داخيل بېځایه شوي کسان 
دا کسـان هغـه افغانـان دي چـې د نـا امنـۍ یـا وسـله والـو جګـړو، تاوتریخوالـی، د بـرشي 
حقونـو رسغړونـې، د خوندیتـوب اندیښـنې او د طبیعـی پیښـو یـا د انسـان پـه الس جـوړې 
شـويو پیښـو څخـه د خونديتـوب پـه موخـه خپلـو سـیمو څخـه بېځایـه شـوي دي او ارزول 

شـوېو/ کوربـه ټولنـو تـه تلـيل او هلتـه ژونـد کـوي.

27٪
د کړګېچ له امله بېځایه شوي

39٬041
په کوربه ټولنو کې مېشت 
داخلی بېځایه شوي کسان 

73٪
د طبیعی پېښو له امله بېځایه 

شوي

20٬246
بامیان ولسوالۍ کې مېشت 

داخيل بېځایه شوي کسان – د 
والیت په کچه تر ټولو لوړ شمېر

66٪
په خپل اصيل والیت کې بېځایه 

شوي

22,767
داخيل بېځایه شوی په غیر رسمي 

سیمو کې مېشت دی )۵۸٪(

۲۵,۸۱۸
۶۶%

۱۳,۲۲۳
۳۴%

نبامیا| د اصلي والیت پر بنسټ رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

عین والیت نور والیات

۱۹,۷۰۰

۸,۱۶۴
۵,۹۶۱۵,۲۱۶

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸
ان

کس

بامیان| کلنی بهیر | رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

۱,۲۶۰

۲۱,۵۰۷

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

کهمردسیغان

ان
کس

|  سان د ولسوالۍ پر بنسټ غیر رسمي سیمو کې مېشت داخلي بېځایه شوي ک
بامیان

۴۶%

۳۵%

۱۷%

۲%

۰%

بامیان| پناه ځای | رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان 

خپل کور

کرایي کور

د کوربه کور

خیمه

آزاده فضاء
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 +   ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + رارسېديل داخيل بېځایه شوي(

۳۴,۳۵۸

۱۹,۸۶۴

۸,۴۵۵

۶,۳۰۵

۴,۴۷۷

۲,۹۵۷

۱,۱۶۹

۰۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰

بامیان

کهمرد

سیغان

یکاولنګ

پنجاب

ورس

شیبر

بامیان| ( داخلي بېځایه شوي+ راستنېدونکي )ټولټال راغلي کسان 

بهرنیو هېوادونو څخه راستنېدونکي رارسېدلي داخلي بېځایه شوي کسان

پـه عمومـي توګـه بامیـان والیت له ټولټـال ۷۷٬۵۸۵ راسـتنېدونکو او داخيل بېځایه شـویو 
او ۵۰٪ )3۹,۰41  څخـه کوربـه تـوب کـوي چـې ٪۵۰ )3۸،۵44 کسـان( راسـتنېدونکي 
کسـان( داخـيل بېځایـه شـوي دي. پـه النـدې جدول کـې د بامیـان والیت 2۰ کيل ښـودل 
شـوي چـې ترټولـو زیاتـو بېځایه شـویو او راسـتنېدونکو راتـګ څخه اغیزمن شـوي. دا 2۰ 
کيل )د بامیان والیت 1۷۸ ارزول شـویو کلیو څخه ٪11( د ټول والیت ٪۶۰ راسـتنېدونکو 
او داخـيل بېځایـه شـویو څخـه کوربـه تـوب کـوي. دا کيل د ټولنـو بـې ثباتۍ پـر وړاندې 
چـې د راسـتنېدونکو او داخـيل بېځایـه شـویو لـوړ شـمېر راتـګ رسه رامنـځ تـه شـوې 
حسـاس او زیامنـن دي او دا کار لـه پخـوا نـه محـدودې شـوې رسچینـې او کاري فرصتونو 
ال نـور هـم محـدود کـوي. لـه دې 2۰ زیامننو کلیـو څخـه 12 کيل یې په بامیان ولسـوالۍ 
کـې موقعیـت لـري او د دې جـدول ٪۵4 )2۵,3۵۵( راسـتنېدونکو او داخـيل بېځایه شـویو 

څخـه کوربـه تـوب کوي.

2۰ لومړين کيل چې تر ټولو زیات راستنېدونکي او داخلی بېځایه شوي لري

وګړيولسوالۍکيلرده بندی

۵,3۹۰بامیاندره اژدهار1

4,۸4۵سیغانغارو2

4,۶۶۹کهمرددو آب یخ زرین3

3,۷۰۵کهمرددشت سفید4

3,۶۰۸بامیانجګره خیل۵

3,2۸3بامیانپیتاب لغامن۶

2,۶4۶کهمردآش پشته۷

2,4۶۰بامیانزرګران ها۸

2,3۰۷کهمرداندو )اندب( )1(۹

1,۹۹۸بامیانرسخ قلعه ها1۰

1,۷1۶بامیاندشت عیسی خان11

1,۵33بامیانشین تپه12

1,2۵4بامیانمال غالم13

1,1۹۰بامیاندشت شاعري14

1,۰۹3کهمرددورو حلیه1۵

1,۰۷4کهمرددو شاخ1۶

1,۰32سیغانایشانها1۷

1,۰3۰بامیانناوه1۸

۹۷۰بامیانهنر سومچ1۹

۹23بامیانریګ شادها2۰

4۶,۷2۶مجموعه

ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + داخيل بېځایه شوي( د ولسوالۍ پر بنسټ لنډیز

ټولټال راغيل کسانرارسېديل داخيل بېځایه شويراستنېدونکيولسوالۍ

۱۴,۱۱۲۲۰,۲۴۶۳۴,۳۵۸بامیان
۶,۳۸۱۱۳,۴۸۳۱۹,۸۶۴کهمرد
۶,۳۱۸۲,۱۳۷۸,۴۵۵سیغان

۵,۲۱۷۱,۰۸۸۶,۳۰۵یکاولنګ
۲,۹۹۷۱,۴۸۰۴,۴۷۷پنجاب

۲,۵۸۴۳۷۳۲,۹۵۷ورس
۹۳۵۲۳۴۱,۱۶۹شی�ب

۳۸,۵۴۴۳۹,۰۴۱۷۷,۵۸۵عمومي مجموعه



د تحرکاتو بنسټیزه ارزونه ▪ د پایلې لنډیز
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د راستنېدونکو د موخې وړ ولسوالۍ ګانې

د ولسوالۍ پر بنسټ ټولټال راغيل کسان )راستنېدونکي + رارسېديل داخيل بېځایه شوي(



د تحرکاتو بنسټیزه ارزونه ▪ د پایلې لنډیز
8د کډوالۍ نړیوال سازمان-افغانستان ▪ بامیان ▪ اوم پړاو ▪ اکټوبر – ډسمرب ۲۰۱۸

  داخيل بېځایه شوي چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي

۴۷,۴۰۵

۱۸,۲۴۱

۱۱,۷۷۲
۷,۸۲۱

۰
۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
۴۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

| بهیر کلنی| داخلي بېځایه شوي کسان چې خپلې اصلی سیمې یې پرېښي 
بامیان

دا هغـه افغانـان دي چـې لـه یـوې ارزول شـوې سـیمې څخـه چـې هلته یـې پخوا ژونـد کاوه 
د افغانسـتان دننـه یـوې بلـې سـیمې ته تلـيل دي تر څو د وسـله والـو جګـړو، تاوتریخوايل، د 
بـرشي حقونـو رسغړونـې، د خوندیتوب اندیښـنې او طبیعی پېښـو یا د انسـان پـه الس جوړو 

شـويو پېښـو څخه خوندي وويس.

17٪
په عین والیت کې نورو سیمو 

ته تليل دي

85,239
داخيل بېځایه شوي چې خپلې 

اصيل سیمې یې پرېښي 

95٪
د طبیعی پېښو له امله بېځایه 

شوي

5٪
د کړکېچ له امله بېځایه شوي

۲۳,۶۹۱

۱۹,۱۲۹

۱۱,۰۹۰

۱۱,۰۶۱

۱۰,۰۵۰

۶,۳۹۹

۳,۸۱۹

۰۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰

بامیان

کهمرد

یکاولنگ

سیغان

پنجاب

ورس

شیبر

کسان

یې د ولسوالۍ پر  بنسټ داخلي بېځایه شوي کسان چې خپلې اصلی سیمې
بامیان| پرېښي 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

د هغو داخيل بېځایه شویو اصيل ولسوالۍ ګانې چې خپلې اصيل سیمې یې پرېښي



د تحرکاتو بنسټیزه ارزونه ▪ د پایلې لنډیز
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  راستانه شوي داخيل بېځایه شوي کسان
راسـتانه شـوي داخـيل بېځایـه شـوي هغـه افغانـان دي چـې خپلو سـیمو تـه چې ارزول شـوې 
سـیمې دي او پخوا یې پرېښـې وې بیرته سـتانه شـوي دي. دوۍ پخوا له دې سـیمو څخه تليل 
ول ترڅـو د وسـله والـو جګړو، تاوتریخـوايل، د برشي حقونو رسغړونې، د خوندیتوب اندیښـنې 

او طبیعـی پیښـو یـا د انسـان په الس جوړ شـويو پېښـو لـه اغېزو څخه خونـدي وويس.   

27٪
وګړي د والیت دننه نورو سیمو 

څخه راستانه شوي

 48٬979
راستانه شوي داخيل بېځایه 

شوي

5 څخه 2
د ټولو راستانه شویو داخيل 

بېځایه شویو له ډلې ٪41 کسان 
بامیان ولسوالۍ ته راستانه 

شوي

5 څخه 4
پخوانی داخيل بېځایه شوي 
کسان یوازې 3 ولسوالیو ته 

راستانه شوي: بامیان، کهمرد او 
سیغان )۸۵٪(

۲۶,۷۸۹

۷,۱۱۶۶,۸۸۶
۸,۱۸۸

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | راستانه شوي داخلي بېځایه شوي کسان 

۲۰,۰۷۶

۱۲,۴۲۰

۹,۱۲۹

۲,۸۷۵

۱,۷۹۴

۱,۴۳۰

۱,۲۵۵

۰۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰

بامیان

کهمرد

سیغان

یکاولنگ

پنجاب

شیبر

ورس

کسان

بامیان| د ولسوالۍ پر بنسټ راستانه شوي داخلي بېځایه شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

د راستانه شويو داخيل بېځایه شويو د راستنېدو ولسوالۍ ګانې



د تحرکاتو بنسټیزه ارزونه ▪ د پایلې لنډیز
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  بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان
دا هغـه افغانـان دي چـې لـه یوې ارزول شـوې سـیمې څخه د هـر دلیل، عامل او یا مـودې لپاره له 
هېـواد څخـه بهـر تلـيل او یـا کډوال شـوي دي. په دې کټګوري کې پناه غوښـتونکي، بېځایه شـوي، 

کډوال او هغه کسـان شـاملیږي چې افغانسـتان یې د اقتصادي سـتونزو له امله پرېښـی وي. 

4٬347
اروپایي هېوادونو ته تليل دي 

)12٪(

36٬550
د هېواد څخه بهر تليل دي

1٬174
پاکستان ته تليل دي )3٪(

30٬862
ایران ته تليل دي )۸4٪(

۱۰,۰۸۱

۷,۵۵۱

۶,۳۸۷

۴,۲۲۹

۳,۳۵۳

۳,۳۱۱

۱,۶۳۸

۰۲,۰۰۰۴,۰۰۰۶,۰۰۰۸,۰۰۰۱۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰

بامیان

کهمرد

سیغان

ورس

پنجاب

یکاولنګ

شیبر

کسان

بامیان| د ولسوالۍ پر بنسټ بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان 

۲۰۱۲-۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

۱,۱۷۴

۳۰,۸۶۲

۴,۳۴۷

۹۲۸۱۳۰

نور آسیایي منځنۍ آسیاترکیه+ اروپا ایرانپاکستان
هېوادونه

نور
۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

ان
کس

|  ه د موخې سیم/د هېواد پر بنسټ بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان
بامیان

۲۳,۳۲۵

۶,۳۶۵
۴,۰۱۱

۲,۸۴۹

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸
ان

کس

بامیان| کلنی بهیر | بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي کسان 

۶۵۴

۳۱۳

۱۵۱

۵۶

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | پاکستان ته کډوال شوي کسان 

۱,۹۴۶

۱,۰۸۳

۷۷۷
۵۴۱

۰

۵۰۰

۱,۰۰۰

۱,۵۰۰

۲,۰۰۰

۲,۵۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | ترکیه او اروپایی هېوادونو ته کډوال شوي کسان 

۲۰,۵۶۵

۴,۹۶۹
۳,۰۷۶۲,۲۵۲

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۰۱۲-۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸

ان
کس

بامیان| کلنی بهیر | ایران ته کډوال شوي کسان 
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۵ لومړیتوب لرونکې ولسوالۍ

مرسـتو او لومړنیـو خدمتونـو لپـاره د شـواهدو پـر بنسـټ لومړیتـوب ورکـول اړیـن دي. 
DTM د والیـت، ولسـوالۍ او کلیـو پـه کچـه، د څـو شـاخصه سـکټورونو پـر بنسـټ 
همـکارو سـازمانونو تـه د لومړیتـوب لرونکـو سـیمو یـا د هغـو سـیمو لسـټ چمتو کوي 

چـې ترټولـو زیـات مرسـتو تـه اړتیـا لري.

)یاددښـت: د هغـو کسـانو شـمیر چـې النـدې یـې راپـور ورکـړ شـوی د ټولټـال راغلیـو 
کسـانو )داخـيل بېځایـه شـوي+ راسـتنېدونکي( پـر بنسـټ دی(.

۵۷%
۲۱%

۲۰%

۱%

| ه ځای پنا| ( داخلي بېځایه شوي+ راستنېدونکي )ټولټال راغلي کسان 
بامیان

خپل کور

کرایي کور

د کوربه  کور

خیمه

آزاده فضأ 

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې تر ټولو 
زیات راستنېدونکي او داخيل بېځایه 

شوي لري )راستنېدونکي + داخيل بېځایه شوي(
وګړيولسوالۍرده بندي

34,3۵۸بامیان1

1۹,۸۶4کهمرد2

۸,4۵۵سیغان3

۶,3۰۵یکاولنګ4

4,4۷۷پنجاب۵

73,459عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې ښوونځۍ ته 
اړتیا لري )تر ټولو نيږدې ښوونځۍ < 3 کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

۶,2۷۰بامیان1

1,۵۶2یکاولنګ2

۸2۶پنجاب3

۶۸۸شیر4

۶۰۹سیغان۵

9,955عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې بازار ته اړتیا 
لري )تر ټولو نيږدې بازار < 1۰ کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

۶,۹۵۸سیغان1

۵,۹24بامیان2

3,۷۸۸کهمرد3

2,۶۹3یکاولنګ4

1,۸۹۰پنجاب۵

21,253عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې پناه ځای ته 
اړتیا لري )راستنېدونکي+داخيل بېځایه شوي چې په 

خېمو او آزاده فضا کې ژوند کوي(

وګړيولسوالۍرده بندي  

۷۸۷سیغان1

1۹۶کهمرد2

شتون نلريشتون نلري3

شتون نلريشتون نلري4

شتون نلريشتون نلري۵

984عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې د څښاک اوبو 
ته اړتیا لري )د څښاک اوبه < 3 کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي  

2,۰۶۰بامیان1

1,۰33پنجاب2

۸۵۸یکاولنګ3

۶۷3شیر4

232ورس۵

4,856عمومي مجموعه

پنځه لومړنۍ ولسوالۍ چې روغتیاي څانګو 
ته اړتیا لري )تر ټولو نيږدې کلینیک < ۵ کیلومټره  لرې(

وګړيولسوالۍرده بندي 

13,۹۷۰بامیان1

3,43۰کهمرد2

3,۰۵4پنجاب3

2,4۵۵یکاولنګ4

2,۰۷3ورس۵

24,982عمومي مجموعه

د یوه بېځایه شوي کیسه  سکټوریزې اړتیاوې

کور ته بیا ځلې راستنېدنه
1۵ کالـه مخکـې ښـاغلی حسـیني د خپـل د کورنۍ ۸ غړو رسه چې دوه يـې زامن او پنځه 
لورګانـې وې ایـران تـه کـډوال شـو. هغـه پـه ایـران کـې د قالینـو مینځلو په یـوې کمپنۍ 
کـې کار کاوه. هغـه هڅـه وکـړه چـې د ایـران تابعیت ترالسـه کړي خو پـه 2۰1۶ کال کې 

د ایـراين پولیسـانو لخـوا ونیول شـو او بېرته افغانسـتان ته ډیپورټ شـو. 

ښـاغلی حسـیني د کورنـۍ پرتـه بېرتـه افغانسـتان تـه ډیپـورټ شـو. هغـه یـوازې د ځان 
کالیـو رسه افغانسـتان تـه راسـتون شـو. کـه څه هم هغه وکوالی شـو د خپـل د کورنۍ او 

ملګـرو پـه مرسـته یـو پاسـپورت واخـيل او د ایـران ویزه پکـې ولږوي. 

هغـه بېرتـه ایـران تـه والړ خـو پرېکـړه یـې وکـړه چـې د کورنـۍ نـورو غـړو رسه بېرتـه 
افغانسـتان تـه راسـتون يش. دوۍ د 34٬۹3۵ کسـانو لـه ډلـې څخه ول چې لـه ایران څخه 
راسـتانه شـوي دي. هغـه بېرتـه یکاولنـګ ولسـوالۍ تـه والړ چـې دا د هغـه د زېږېدنـې 
ځـای هـم وه او د هغـه د کورنـۍ نـور غـړي هـم هلتـه اوسـېدل. هغـه د ټولنـې ځینـو 
مرشانـو رسه او د ټولنـې انکشـايف شـورا رسه خرې وکړې ترڅو د وترنـري کلینیک جوړولو 

لپـاره د هغـوۍ مشـوره واخيل.

هغـوۍ د ښـاغيل حسـیني وړاندیـز ومنه او ښـاغيل حسـیني وروسـته له دې چـې د یوې 
غیـر دولتـي موسسـې پـه مرسـته د وترنـري زدکـړه تـررسه کـړه او د وترنـري کلینیـک د 
جوړولـو لپـاره یـې د اړتیـا وړ تجهیـزات ترالسـه کـړل هغـه وکـوالی شـو چې وروسـته له 
2 کلونـو کـې د وترنـري کلینینـک جـوړ کړي. اوسـمهال هغـه د میاشـتې 2۰٬۰۰۰ افغانۍ 

عایـد لـري چـې کورنـۍ څخـه د مالتـړ لپـاره یې بسـنه کوي. 

“زه خـوښ یـم چـې لـه ایـران څخه بېرتـه راغلـم. اوس زه له تشـویش او خفګان 
پرتـه پـه آزادۍ کـې لـه خپلـې کورنـۍ رسه پـه خپل هېـواد کې ژونـد کوم. “

* د یادونـې وړ ده چـې پـه دې کیسـې کـې نومونـه بدل شـوي او د سـیمې نوم نده یاد شـوی ترڅو د هغوۍ 

پېژندګلوۍ خوندۍ وويس.

ایران څخه د راسـتنېدو وروسـته ښـاغلی حسـیني وکوالی شـو د یوې غیر دولتي موسسـې په مرسـته د 
وترنـري کلینیـک جـوړ کـړي. لـه خپلـو طبـي خدمتونـو رسه هغه نه یـوازې خپلـې کورنۍ څخـه مالتړ 
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 DTM افغانسـتان سـازمان او د-IOM هغـه معلومـات چـې پـه دې راپـور کې کارول شـوي د
نړیـوال مالتـړ ټیـم پـه ګـډې همـکارۍ راټول شـوي دي. هغـه مسـایل او توکي چـې د کار په 
تـرڅ کـې کارول شـوي پـه هېـڅ بڼـه د کـوم هېـواد قانوين حالـت، ملکیت، سـیمه او یـا هم د 
هغـه د چارواکـو او یـا مرزونـو پـه هکلـه د کډوالۍ د نړیوال سـازمان له هېڅ نظـر یا باورونو 

پورې اړونـد ندي.
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د ال زیاتو معلوماتو لپاره او د ډاونلوډ وړ نقشـو، ډېټابېسـونو، متحرکو نقشـو او داشـبورډونو 
تـه د الرسيس لپـاره مهرباين وکړئ د DTM-افغانسـتان انټرنټـي پاڼه وګورئ.

www.displacement.iom.int/afghanistan  

مونږ رسه په اړیکه کې شئ

د ال زیاتو معلوماتو لپاره مهرباين وکړئ د DTM ټیم رسه په اړیکه کې شئ:

DTMAfghanistan@iom.int  

facebook.com/iomafghanistan  

twitter.com/iomafghanistan  

instagram.com/iomafghanistan  

     www.displacement.iom.int/afghanistan  DTMAfghanistan@iom.int  :د ال زیاتو معلوماتو لپاره
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