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 یې پایلې او الملونه ستونزه، بیکارۍ د کې افغانستان په

 ییزو څېړنو مرکزد سرتاتيژیکو او سیمه

 

 403 :ګڼه

 (هـ ش 1041 سلواغه 14 – سلواغه 8)

دا نرشیه د افغانستان او سیمې د مهمو سیايس، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 
ییزو څېړنو مرکز له لوري په پښتو، دري، انګلیيس او عريب ژیو چمتو کېږي ده چې د سرتاتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 
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 یې پایلې او الملونه ستونزه، بیکارۍ د کې افغانستان په

 رسیزه

 له وګړو میلیونه ۴۳۴۳ د هېواد د چې ښيي اټکل ادارې ميل د معلوماتو او احصایې د افغانستان د 
 هېواد په تل کچه لوړه کارۍ بې د کې افغانستان په خو. دي برابر رشایطو په کار د یې سلنه ۳.۴۴ څخه ډلې
 تحول له اګست د کال ۰۲۰۲ د توګه ځانګړې په کې کلونو وروستیو په چې ده، څخه ننګونو جدي له یو کې

 .دی کړی اغېز ناوړه یې وضعیت اقتصادي پر هېواد د او ده زیاتېدو په مخ وروسته

 د وخ شوي، اعالن دي نه ارقام کارۍ بې د کې افغانستان په لخوا امارت اسالمي د افغانستان د هم څه که 
 سازمان نړیوال د کار د. وه کړې اعالن سلنه ۴۰ کچه بیکارۍ د کې کال م ۰۲۰۲ په سازمان نړیوال مهاجرت

 لږه تر لږ کې میاشتو دریو لومړیو په کال ۰۲۰۰ د وروسته واکمنۍ تر امارت اسالمي د بنسټ پر شمېرو د
 د کې هېواد په پورې میاشتې تر جون د مخې له اټکل د سازمان دغه د او وو، شوي کاره بې کسان زره ۸۴۵

 په کال روان د چې شو ویالی امله همدې له. دی شوی لوړ ته کسانو زره ۲۲. شاوخوا شمېر کسانو کاره بې
 خصويص او يدولت په بیا تېره په شمېر کسانو دندې بې د کې افغانستان په هم کې میاشتو شپږو وروستیو

 .دی شوی زیات وروسته بندیز له کولو کار پر ښځو د کې ادارو

 هپ هم افغانستان. کیږی شمیر څخه کارونو سختو خورا له یو کې هیوادونو نړۍ دریمې د موندنه دندو د
 د پدیده بیکارۍ د هم څه که.دی مخ رسه ننګونو سختو له بېکارۍ د مهال دا او دی کې هیوادونو ډله دې

 دومره دهو  رسطان اقتصادي دې د کې افغانستان په خو لري، شتون څه نا څه کې هیوادونو ټولو حتی په نړۍ
 کارۍ بې د خوا بلې له. لري اړتیا ته وخت زیات ال او اسانتیاوو متخصصینو، زیاتو ال یې درملنه چې ده قوي

 ګڼل رخط سالمتیالپاره د هېواد او نظام یوه د چې کوي، رامنځته هم ننګونې نورې رسه ځان خپل له ننګونه
 .يش کېدای

 تحکوم د کې برخه په راټیټولو د کچې د کارۍ بې د او موندنې کار د مسؤلین امارت اسالمي د هم ځه که
 هپ رسه رسنۍ یوې له سعادت عبدالسالم مولوي مرستیال وزارت چارو ټولنیزو او کار د. کوي خربه هڅو د

 کې خراجاست کان مسو د عینک د او ښارګوټی نوین کابل د ګازو، رسپل د تیپه، قوش د چې ویيل، کې مرکه
 چې دی ژمن امارت اسالمي او يش برابره زمینه کار د ته تنو زره33 او زره، 35 زره، 03 زره، 33 رسه ترتیب په به
 .کړي راټیټه هم نوره ال بیکارۍکچه د کې افغانستان په رسه نیولو کې نظر په وړتیاوو خپلو د
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 څه پارهل راکمولو د کچې د بیکارۍ د کې افغانستان په او دي؟ څه سببونه بیکارۍ د کې هیواد په چې دا
 او ياقتصاد د بېکارۍ، د کې هېواد په کې کرښو الندې په چې دي پوښتنې هغه دا لری؟ شتون الرې حل

 .دي شوي مطرح څنګ تر پايلو ټولنيزو

 عوامل بیکارۍ د کې افغانستان په

 سم والملون او فکتورونو دې د. ده تړلې پورې عواملو ډیرو په پدیده بیکارۍ د کې افغانستان په 
 د عوامل بیکارۍ د کې افغانستان په دلته. دی ګام لومړی لپاره مبارزې د رسه ننګونې لوی دې د تشخیص،

 :کیږي څیړل رسه ترتیب په مخې له اهمیت د هغوی

 هېواد غهد چي شوې باعث ددې مسئله دا. لري مخينه اوږده اِتكا اقتصادي کې افغانستان په :اِتکا اقتصادي
 پيل هن پروګرامونو ډول دغه د. کړی پيل پروګرامونو ګټور او هراړخیز کې ډګر اقتصادي په کوالی شی ونه

 .کېږي بلل المل مهم یو لوړېدو د کچې د کارۍ بې د کې هېواد په کېدل

 مستقیم غیر یا مستقیم په خلک سلنه ۵۲ شاوخوا افغانستان د :پاملرنه نه ته سکتور مالدارۍ او کرنې د
 شمېر يو چې شوې، المل دې د پاملرنه نه ته ودې سکتورونو شويو يادو د. دي بوخت مالدارۍ او کرنه په ډول

 .کړي مخه ته کارونو نورو کې مواردو ډېرو په او پرېږدي مسلک دغه خلک

 د کتورس خصويص ګډون، په هیوادونو پرمختللو د کې، هیوادونو نورو په :پیاوړتیا نه سکټور خصويص د
 غانستاناف په مرغه بده له. جذبوي ته لور خپل ځواک کاری توګه په مقناطیس قوي د پرتله په سکتور عامه
  .ويش حساب پرې لپاره راکمولو د کچې د بېکارۍ د چې کړې ده نه وده دومره سکتور دغه کې

 ييپراختيا بنسټونو بهرنيو بېالبېلو د وروسته کال م ١٠٠٢ له :درول فعاليتونو د بنسټونو پرمختيايي د
 راتګ له امارت اسالمي د. کړه هواره الره کولو کار د لپاره خلکو ډیرو کار دې شول، زيات وړ پام د فعاليتونه

 دندې پلېخ وو، بوخت کار په کې پروژو دې په چې کسان هغه رسه بندیدو په بنسټونو پرمختیايي د وروسته
 .شوه لوړه کچه بیکارۍ د کې هیواد کې پایله په او ورکړي السه له

 افغانستان روال  بېالبېلو له چې ترڅنګ مرستو بهرنیو نورو د مهال پر رژیم پخواين د :بندیدل مرستو بهرنیو د
 شوي ياد د. کېده ورکول رسچینو بهرنیو له بودجه پراختیایي ټوله او برخه یوه بودیجې عادي د داخلېدلې، ته

 او وېش پرې ناڅاپه و، شوی جوړ پرې اقتصاد افغانستان د ډول يو چې مرستې دغه وروسته سقوط له نظام
 ارۍبېک د کې پايله په او. ورسیږی رسحده تر سقوط د نظام اقتصادي هېواد د چې شو المل دې د کار دغه
 .يش لوړه هم نوره کچه
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 وویستل ستانهافغان له رسمایه زیاته ډېره امله له فساد او ناامنیو پراخو د کې حکومت تېر په :تیښته پانګې د
 بله وهی تیښته پانګو د چې ده طبیعي. لری شتون هم اوس امله له نشتوايل د امنیت رواين د کار دا او. شوه

 .دی زیاتوالی بیکارۍ د کې هیواد په پایله،

 لېب له او زیاتوالی نفوس د هیواد د خوا یوې له :کموالی غوښتنې د ځواک کاری د او زیاتوالی نفوس د
 احتاميل د هم څه که.کیږي ګڼل څخه عاملونو له یو بیکارۍ د کې هیواد په کموالی غوښتنې د کارګرانو د خوا

 وزېرم طبیعي له هېواد د خو دي، کايف لپاره وګړو میلیونو ۴۲۲ د زېرمې طبیعي افغانستان د مخې له اټکلونو
 نشته کش کې دې په رسه پام په ته اقتصاد ګوډ مات افغانستان د او محدودیتونو وړاندې پر استفادې د څخه
 .شی وګڼل سببونو له بیکارۍ د کې هیواد په زیاتوايل نفوسو د چې

 کول ورهغ ژوند ښاري د کوي ژوند کې کلیو په چې لپاره کسانو هغو د امله له اسانتیاو د :مهاجرت ته ښارونو
 د او کوي، مخه ته ښار خلک ډیری څخه کلیو د کتو، په ته جذب دې. دی درلودونکی جذابیت ځانګړی د

 چي وی دا به پایله کار دې د چې ده طبیعي. کړي جذب مهاجرین کلیوال ټول کولی نيش بازار کاري ښار
 سانتیاووا د ژوند ښاري د راځي ته ښار څخه کليو له خلک چې کله. شی زیات شمیر بېکارانو د کې ښارونو په
 .دی نشتوالی پراختیا د کلیو د هېواد د یې المل لوی بل څنګ تر رنګونو او

 خلک ېچ دي نه معنی دې په یادول توګه په سبب یو د بیکارۍ د یادونه اخیستلو سند د :اخیستنه سند
 کې ارباز  په ځوانان شمیر لوی یو کې هیواد په چې دی معنی دې په دا بلکې کړي، نه ترالسه کړې زده دې

 طبيعي په وروسته فراغت تر څخه هغو له چې انتخابوي رشتې داسې پرته پام له ته فرصتونو او رشایطو کاری د
 په پوهنتونونو صويصخ د کې پوهنتونونو بېالبېلو په افغانستان د توګه، په بېلګې د. کیږی پاتې بیکاره توګه

 د افغانستان د چې کېږي نه توجه ددې خو دی، ګرم ډېر بازار پوهنځیو د علومو سیايس او حقوقو د ګډون
 علومو يسسیا او حقوقو د چې کیږي المل دې د مسئله دا. لري اړتیا ته سیاستوالو او وکیالنو څومره بازار کار

 له دوی د چې يش بوخت کې کارونو داسې په رسه کمبود په یا او يش پاتې کاره بې یا فارغین شمیر لوی
 روزنیز وا ښوونیز افغانستان د" چې شو کولولی خالصه کې جمله یوه په موضوع دا. نلری تړاو هیڅ رسه رشتو

 دی، لعام یو بیکارۍ د هیواد د مسئله دا او" خوري نه سمون رسه غوښتنو او اړتیاوو له کار د بازار سیستم،
 .ترمنځ طبقې لوستې د توګه ځانګړې په

 پایلې ټولنیزې او اقتصادي بیکارۍ د

 بې د. یش لرلی پایلې ناوړه درنې ژوند پر اوسېدونکو د هېواد د بېکاري چې نشته شک کې دې په 
 څخه کومتح له تیښته، کسانو استعداده با او باتجربه د ټیټوالی، معیارونو د ژوند د زیاتوالی، کچې د وزلۍ
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 د دلته. دي څخه مواردو مهمو له هغې د رکود اقتصادي او بحرانونه سیايس زیاتوالی، ناخوښۍ د خلکو د
 :څیړو توګه لنډه په پایلې بیکارۍ د لپاره هیواد

 تلو پورته د ګراف بېوزلۍ د لوړېدل کچې د بېکارۍ د لري؛ اړیکه مستقیمه رسه بېکارۍ له بېوزيل •
 د مخې، له راپور د (OCHA) دفرت همغږۍ د مرستو برشي د ملتونو ملګرو د ګړۍ دم. دی شوی المل

 ننګونه ویهل یوه کې حاالتو اوسنیو په فقر او. دي ګرېوان او الس رسه لوږې او فقر له وګړي سلنه ۴. افغانستان
 .ده

 سهال  له کارکوونکي متخصص شمېر زیات یو خپل افغانستان چې شوې المل دې د روزګاري بې  •
 عداداست له ځواک کاري کارپوه دغه د به افغانستان: لومړی.ده وړ بحث د څخه زاویو دوو له مسئله دا. ورکړي

 وی،ش ترالسه رسه لګولو په پیسو ډېرو د چې ځواک کاري کارپوه دغه: دوهم او يش، برخې بې څخه انرژۍ او
 .يش بدل کاریګر عادي په کې هېوادونو نورو په به کې مواردو ډېرو په

 واکځ پېرودولو د ټولنې د دغه او کېږي المل کمښت د ځواک پېرودولو د کې ټولنه په روزګاري بې •
 له ېک افغانستان په چې دی څه هغه دا او. کېږي المل ټیټوايل د کچې د ژوند هوساینې د خلکو د کمښت،

 .دي منځ تر مرګ او ژوند د مهال اوس خلک ځینې او شوي انتقال ښکته څخه صفر

 ایطرش  سخت ژوند د او ټيټوايل معيار د ژوند د. زياتوي نارضايتي خلکو د څخه دولت له بېکاري •
 .يش المل بحرانونو سيايس جدي د کې هیواد په ممکن

 ته مینځ ستونزې رواين او اقتصادي سختې باندې خلکو بیکاره په وزګارتیا چې امله له حقیقت دې د •
 .کړی لوړه هم کچه ستونزو ټولنیزو نورو او جرمونو د يش کولی  راوړی،

 رپ هېواد یوه د روزګاري بې. شی لرلی رسه ځان د رکود اقتصادی کی هیواد په پدیده بیکارۍ د •
 د بل یږيک اخیستل نه کار لپاره پرمختیا اقتصادي د انرژي له بیکارانو د یو. اچوي فشار زاویو دوو له اقتصاد
 چې کیږی باعث دې د فکتورونه دوه دا. کیږي تحمیل باندې اقتصاد په هیواد د لګښت ژوند د بیکارانو
 .وکړی مرسته کې رکود اقتصادي هیواد د بیکارۍ

 وړاندیزونه

 درېمې د تانافغانس. لري شتون رسه کچو بیالبیلو په کې هیوادونو ټولو په نړۍ د ستونزه بیکارۍ د 
 وخت هغه ستونزه دا به کې هېواد په. دی مخ رسه ستونزو جدي له کې برخه دې په توګه په هېوادونو د نړۍ
 ړاندیزو کړنې ځینې دلته. يش عميل کړنې شعوري او واقعي لړ یو لوري له حکومت د چې ورسېږي ته پای

 :وکړي مرسته رسه افغانستان له کې برخه په کمولو د بیکارۍ د يش کولی چې کیږې
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 رسه ولوک غوره له پروګرامونو او پالیسیو مطلوبو او هراړخیز کړنو، عميل د راټیټول کچې د بیکارۍ د .1
 بیعیط پراخو خپلو د افغانستان. کیږی سبب کیدو پیدا د ځای کار مهاله اوږد د چې لري اړیکه مستقیمه

 دی هیواد یو داسې لرونکی فرصتونو او ظرفیتونو امکاناتو، ډیرو د او کتو په ته موقعیت سرتاتیژیک او زیرمو
 ه،مهال لنډ خوا له حکومت د باید ځکه نو. شی کیدای زیری ښه لپاره هیلو او هوساینې د افغانانو د چې
 .يش پيل او ترتیب ډول رښتیني په لپاره کمولو د بیکارۍ د پروګرامونه مهاله اوږد او مهاله منځ

 شمیرل خهڅ فکتورونو بنسټیزو له یو لپاره مبارزې د رسه بیکارۍ او فقر د پیاوړتیا، ودې اقتصادي د .2
 د کټورس خصويص د لپاره رسېدو د ته موخې دې. لري اړیکه مستقیم رسه پراختیا له صنعت د هم او کیږي

 په اوسه رت حکومت افغان چې دي، پکار کول پياوړي او برابرول چاپېريال او رشايطو مناسبو د لپاره پانګونې
 .شوى برياىل دى نه کې برخه دې

 رنيزوک هېواد د دولت که. لوبوي رول مهم کې اقتصاد په یې کرنه او دی هیواد کرنیز یو افغانستان .3
 د ته وکروندګر  بندۍ، بسته او پروسس لوړولو، کيفيت د موندلو، بازار مناسب ترانزيت، د ته محصوالتو
 مالتړ د داتوتولي کورنيو د او وکړي پاملرنه کې برخه په وېش د تخمونو کرنيزو شويو اصالح او رسې کيمياوي

 مبارزه رسه ارۍبیک د هم او کوی مرسته کې وده اقتصادي په سکتور کرنې د نو کړي، پورته ګامونه کوټيل لپاره
 .شی لوبوي رول مهم کې

 د ارک دا. ويش غور هم اړه په لېږلو د ځواک برشی او کارګرانو د ته هېوادونو نورو باید ترڅنګ دې د .4
 .لري اړه پورې پرمختګونو په اړیکو سیايس او تعامل د امارت اسالمي د رسه هیوادونو نورو

 پاملرنه دبای هم کې برخه په سمون د سیستم روزنیز او ښوونیز هېواد د سم رسه اړتیاوو له بازار د کار د .5
 .يش همغږي روزنه مهاريت او علمي رسه رشایطو له بازار د هېواد د او ويش

 پای
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 مأخذونه:

۱http://www.nsia.gov.af/   

 شد اعالم میلیون 43 از بیش افغانستان جمعیت

https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%

D9%86/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-34-

%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-

%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85- 

%D8%B4%D8%AF/2550887 

 افغانستان جمعیت از تازه ٱمار اعالم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/01/10/2688685/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%

D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-

%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

www.iom.int 2 

 (مرادی رضا: نویسنده) بیکاری و فقر جنگ، سرزمین ٱمار؛ در افغانستان

https://8am.media/afghanistan-in-the-mirror-of-statistics-land-of-war-poverty-and-unemployment/ 

 شود می تر طوالنی افغانستان در کارانبی صف: سیگار3 

https://da.azadiradio.com/a/31842172.html 

https://youtu.be/isGjAfkjn5A 4 

  https://8am.media/factors-of-afghanistans-dependence-on-foreign-aid/ 

  https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-59852124 

  https://da.azadiradio.com/a/31842172.html  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/01/110107_l09_afeconamic_chalengies_zia 

5 https://www.unocha.org 

 هجری 1341 میزان 79 آناتولی خبرگزاری/ سلحشور خلیل/ استانبول/ رسید درصد 79 به افغانستان در فقر میزان: ملل سازمان
 شمسی

https://www.aa.com.tr   
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ملریز کال کې په  ۸۸۱۱ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په د سرتاتېژیکو او سیمه
سیو د ارزونې کې د پالیپرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:
 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com     :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۱۸۰۸۱۸۸۸     شمېره: 
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