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 بهیر  ی نسل افغانستان کې
 

 ( )دوهمه برخه

 
  څه ډول وي؟ خو مخکې تر دې چې دا څلور   یکتګور  تیره برخه کې مو وویل چی په افغانستان کې به د نسل څلور 

  د   ههرمون  او نورې نړۍ سره یې پرتله کړو. الندې درې  وپیژن  و  مهر  ودنفوس  یټولن  وګورو؛ باید د خپلې  یکتګور
  ګروپونه دی چې هر پنځه کلن عمر   يسن  هخوات  له ښکته څخه پورته  یباند  هیوادو دي. په عمودي محور  وبیالبیل

، کیڼ يښی او له هغه پورته ااتی ماشوم تر یزیږیدل ګروپونه ټاکلی(. دا له نوي یسن ځانته څلورکلن وځینوهیواد)يښی
. ښي السته  يښی ګروپ سلنه هدمربوط محور په ټول نفوس کی ی افق ته نارینه او ښی الس ته ښځینه نفوس دی. الس

دمهر  اټکلی  ودنفوس   افغانستان   د  مهر  منځنی منځوی  د  یامریک  ،  ایاالتو  متحده  درېیم ۲۰۲۰  د  او  نفوس  کال   م. 
 ځوان دی. ټیټ عمرونه )ښکته   رډی  نفوس  نادافغانست  دی.  مهر  م. کال د نفوس۲۰۲۲  د هیواد د  نآلما  )کیڼ( دمهر
  کم دی.  رډی  ګروپ(  یسن  پورته  مهر  )دیکتګور  mature/  traditional  زیات او پوخ عمر/دودیز  رډی(ګروپ  يسن
  

  
 

ً   هیوادو کې د زیات عمر،  وپرمختلل  ټولو  مبالعمو  هیوادو؛ او   خو دوو نورو  سلنه  هډیر  ترمنځ  واتیاو  او  ودشل   خصوصا
  ا ام راتلونکی کې د کار ځواک له کمښت سره مخ شی،  ی نږد دشای په شان هیواد  ندالما . د دې معنا داده چې یجوړو

  .دي رډی څلوېښت څخه کم عمر وګړیلري. په تیره له  و نیر زیاته د کار هډیر افغانستان
  ؟او په څه حالت کې دي یچیر یکتګور D ، او A،  B  ،   C اوس نو ګورو چی د

د  یونشوکوال دوی   ېکلونوک وتیروشل لږه سلنه ده، ه ډیر ( mature / traditional) ییعن یکتګور A  په افغانستان
  ی اقتصاد  ، مهاجرتونو اووجنګو  ودکورنی  یتګورک   C  رول ترسره کړي،  یمشورت  - دری نورو لپاره خپل ارشادی  
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و اړخیزې جګړې  څباورۍ اخته شو، د دښمن د    یب  ل په سن  یکتګور  A    او  B  خپله  او په  رفق  یمعنو  له السه په  رفق
  ښاری هغه یې   وه ،  یکتګور  چې وروستۍ  یکتګورD   .ورا منځته کول    لتشیا  بهیر کی د   ینسل  یو هدف همدا

  د مفس  ، په یو تنظیم شوییتاثیرالند  میډیا تر  یمزخرف  –  یمبتذل  )مرستو( تر باران او د  هجشسن  یب  هپریمان  و دبهرنی
نیم    یکتګور  ، دغه ول چی ټولنه کی د دوی له رول او رسالت سره برابر نه  وسره مخامخ ش  کې هغه څه  لچاپیرا

وخ دودیز نسل فرهنګی امانت . پلپه اور کې وریت شو  م زفتالی  وا   یبیوزل  ،یبیسواد  ،ود جګړ  ،وو  لکلیوا  نور چې
ته دوی  تجربه  یوهیلیږدوال  هونشو  او  چی  عواق  خال  یتباکوونک   ،  دا  ال  یی  عجیبه    generation)  شوه. 

Yیا  millennial شورا حیثیت   یمل له امله د  واکتون هبچګان . د دویلننوت )پارلمان!( ته یډیموکراس یواردات  ( آن د
دا هغه    .لودرید  مخامخ  لدب  او یو  ډک  وګرومون  یوبل ته له  یکتګور  D  ښاری  او  یکلیوال  دغه   خاورو سره برابر شو.

، د هیواد راتلونکی یلر  تمسئولی  دروند   رډی  غور ونه کړ. ځوانان چې په خپله ټولنه کی  یورباند  څه و چې هیچا 
 امتیاز ورکړ،  هت  یکتګورD  رهاد استحکام لپ  ودریځون  سیاستوالو د خپلو   .لنشو  یرهنمای  دوی پورې اړه لري، ښه

 پوره چمتو نه وو. دودیزې ته ووړل ردبا ومسئولیتون   او وددریځون ال D خو  استعمال کړل، رخاط ګټو په ودخپل یا یې
افغانیو او یو کلچه صابون په مقابل کی د هیواد   شدیر  په عمر و، د  یکتګور  D  هغه وخت چې د اوسني  ۍکتګور

 او تر بیرغ الندی خدمت  هتیرول دوره تدمکلفی دوه کاله هقروان ی پهدښته او غره کی یا د وطن سرحداتو ک یلر یوه
  )وستاکار(   به لس کاله د  و حرفویان  عه کوله،لمطا  یترنیمای  ېدشپ  ګانو به  هکرد  لتحصی  ، مسلکيوکا  یی ویاړ  یباند
ځوان  شو، کلیوال    نډګرم  ایله  وزړول  په  سګیټ  صاحب منصب به د لس جوړې  یعسکر  کوله،  یشاګرد  الندې  سترال

 ،یخیژول  یې په اوږه خښتې او شګې  هجوړلوت  د ودانیو  ،یوکړ  ته ناست و چی د ژمی ژرنده   پل  ېدژرند  به دوه شپې
  ته دا کیسې  یکتګورD  ورځې ندن ته خولی تویولی... خو تمعیش  سره سم تر ماښام حالل هلماڼخ ردسها به لهټیوا

  ، د سهار اوه یا اتهلو کین   ته  ونسریالو   یمی شپې مبتذلن یی تر  تیر شد!( په ویلو    ااووخت  ه، د )کاکاوش  یمعرف  يمسخرګ
 داوسوا  هېر  تمسئولی   یی هم د تلویزون د لیدو توقع لرله،  یدفترک  شو لس قدمه به پلی نه ته او  ښراوی  به له خوبه  یبج

، له بلی  له زوره  یدجګړ  خپور و... . ولس له یوې خوا  منارسیز  تر څنګ عجیب  ددفسا  ،تپریو   هحدت  تر ټولو ټیټ
او سلو    یالرودنشتوال  ، دوکید  د شاړ   یبڼوال  او   یمالدرا  ،(او اوبو  وزمک )، د تولیدی منابعو  ی ناروغ  ،یدوچکال  خوا

 وکتګوری   یاونسل  سرچینو زور اوبه شوی و  یدبشر  لیدلی. په دې توګه د افغانستان  ېنادود  دا  وزغمل  نورو ستونزو په
  چی  یو  نه  همنصفان  دا به هیڅ  .الزم سکښت یی ړنګ او جړ شوی وهغه    اصالً   رول ترسره نه کړ.  یطبیع  خپل

مهمه دا ده چې اوس باید څه    او اصلی علتونه باید روښانه کړو.  ېتیروتن  واچوو، بلکې لویې  یباند  ځوانانو  یمالمت
هیر لوری ب  یطبیع  او د  رکوشی  سره  هبیرت  شته، باید  هتومن   شوی  هزیانمن  څه ناڅه  بهیر  ینسل  س هم چی دوال ا  ؟وکړو

،  هواپوهنرا  ،هټولنپوهن  تاریخ،  .یکیږ  نیت سره  کنی  او علمی میتود او   تنویعم  په  هډیر  ول ترک  رکوشی  دا  .ځیر شو  ته
  .يراښی او الره به یورکو یوبل ته الس يپیداګوژ او یدیموګراف ،داقتصا

  ؟ي او څه کول په کار د یباید څه مو کړی وا
 ( )دوام لري
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