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                 ۱۲/۰۲/۲۰۲۰  محمدآجان مرزئ رټاکډ
 

 سنجولو لپاره شاخصونه  ېد اقتصادي ود وادونوېد ه
 

 محصوالتوناخالصو ملي  د له دغو څخه یو د هېوادونو د اقتصادي ودې سنجولو لپاره بېالبېل شاخصونه موجود دي.

ښودلو لپاره دا شاخص  ودې د هېوادونو اقتصادی رپوټونو کې دی. زیات نړېوال اقتصادي بنسټونه په خپلو  شاخص

کې مثبت او یا هم منفي بدلون  محصوالتوناخالصو ملي  پهد یوه کال په لړ کې  په یوه هېواد کېدا شاخص کاروي. 

 عاېداتڅخه استهالکونه منفي شي، ناخالص ملي  کله چې په ملي اقتصاد کې له ناخالصو ملي محصوالتو  ښکاره کوي.  

 نسبت ورکولو وروسته له شاخص پر بنسټ د یوه هېواد د وګړو له شمېر سره  عاېداتوترالسه کېږي. د ناخالصو ملي 

رزول کېږي.  ااو بیا د هغه له مخې د هېوادونو د وګړو د ژوند کچه  ،د سرانه ناخالصو عاېداتو شاخص ترالسه کېږي

کوم معلومات نشي ورکوالی. د بېلگې د ویش په اړه  عواېد  شاخص یوه لویه نیمګړتیا داده، چې د ترالسه شوود دې  خو  

میالدې    ۲۰۱۸په توګه په افغانستان کې د نړېوال بانک د ارقامو پر بنسټ سرانه ناخالص ملی عاېدات )په روانو بېو( په  

رقم وروسته د پېرودنې وړتیا برابرۍ شاخص  (. دا۲۰۱۹امریکایي ډالر وو )نړېوال بانک،  ۵۵۰کال کې 

(Purchasing Power Parity)    وشاخص پر بنسټ د سرانه ناخالصبرابرۍ  پر بنسټ سنجول کېږي. د پېرودنې وړتیا 

ي ډالر د پېرودنې وړتیا، د بېلگې په توګه، د امریکې یلوړه ده، ځکه چې په افغانستان کې د یوه امریکا  کچهملي عاېداتو  

برابرۍ پېرودنې له وړتیا زیاته ده. په افعانستان کې د پېرودنې وړتیا د  یوه امریکایي ډالر ه ایالتونو کې دپه متحد

دا په دې  خو امریکاېي ډالر وو.  ۱۹۷۰میالدي کال کې، سرانه ناخالص ملي عاېدات  ۲۰۱۸شاخص پر بنسټ، په 

په دې   امریکاېي ډالر وو. ۱۹۷۰د په دې کال کې چې د افغانستان د ټولو وګرو سرانه ناخالص ملي عاې همعنی نه د

. د نړېوال بانک د ارقامو پر بنسټ د توګه دا شاخص د هېوادونو حقیقي سوکالۍ په اړه پوره معلومات نشي ورکولی

تېرو کلونو په لړکې په هېواد کې سرانه عاېداتو وده کړې ده خو سره له دې هم د بېوزلۍ کچه زیاته شوې ده. په هېواد  

% وه )نړېوال بانک، ۵۴،۵میالدي کال کې  ۲۰۱۷% او په ۳۸،۳میالدي کال کې  ۲۰۱۲د بېوزلۍ کچه په په  کې

 (.  ۲۰۱۸الف، 

 

نړېوال بانک او هم نور نړېوال اقتصادي بنسټونه د ملی عاېداتو د ویش د څرنګوالي د ښودلو لپاره په خپلو ارزونو کې 

ویش د په نامه یادېږي. دا شاخص د عاېداتو  (Gini Index)یو بل شاخص کاروي، چې د جینی ضریب یا شاخص 

نسبي تراکم کمي ټاکنې لپاره د سنجولو یوه منل شوې وسیله ده. که عاېدات په اعظمي توګه مساوي وېشل شوي وي، 

یعنې هر وګړی د یوې دورې منځنی عین اندازه عاېد ترالسه کړي، نو دا شاخص به صفر وي. که عاېدات په اعظمي  

)د اقتصاد  ه غیرمساوي ویشل شوي وي، یعنې ټول عاېدات یو تن ترالسه کاندي نو د دې شاخص ارزښت به یو ويتوګ

قاموس(.  په دې توګه، هرڅومره چې د دې شاخص ارزښت صفر ته نږدې وي د عاېداتو ویش په یوه ټولنه کې په 

ړو د شمېر او عاېداتو پر بنسټ سنجول کېږي. هماغه اندازه عادالنه دی، او برعکس. دا شاخص په یوه هېواد کې د وګ

څرنګه چې په افغانستان کې د امنیتي اوضاع له امله د کورنیو د عاېداتو په اړه د معلوماتو راغونډول ګران کار دی،  

 نو د دې شاخص په اړه هم معلومات موجود ندي. 

 

ه اړه هرومرو مثبت ارقام نه ښکاره  د جینی شاخص دا خبره په ګوته کوي چې د هېوادونو پرمختګ د دې شاخص پ

و.   ۰،۴۱۵میالدي کال کې د امرېکې په متحده ایالتونو کې  ۲۰۱۶کوي. د بېلګې په توګه د جیني شاخص ارزښت په 

و. په بل عبارت د دې   ۰،۲۵او په یوکراین کې  ۰،۳۲د دې شاخص ارزښت په همدې کال کې په بنگله دیش کې 

کراین کې چې د ودې کچې یې د امرېکې د متحده ایالتونو په پرتله ډېره ټیټه ده شاخص ارزښت په بنگله دیش او یو

صفر ته زیات نږدې و، او په دې توګه د عاېداتو ویش هم په دې هېوادونو کې د امریکې د متحده ایالتونو په پرتله 

له هر بل هېواد څخه یوه  میالدي کال د ارقامو له مخې په جنوبي افریقا کې ۲۰۱۴عادالنه و. د دې شاخص ارزښت د 

نږدې وو، یعنې  دعاېداتو ویش پکې له بل هر هېواد څخه چې دا شاخص پکې سنجول شوی دی، زیات ډېر ته 

 (.۲۰۲۰( )ویکیپیدیا، ۰،۶۳غیرعادالنه و )
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جولو سوکالۍ د سند ودې او  میالدي کال راپدې خوا د هېوادونو    ۱۹۹۰د ملګرو ملتونو سازمان پرمختیایي پروګرام له  

دا شاخص د سرانه عاېد برخالف د ودې د   .کاروي  (Human Development Index)لپاره د انساني ودې شاخص  

سنجولو لپاره د اقتصادي اړخ تر څنگ انسان او د هغه وړتیاوې او ظرفېتونه هم په پام کې نیسي. دا شاخص پر درې  

 ابعادو والړ دی؛ 

 

ده. ژوند ته تمه د منځني   (Life Expectancy)  تمه ته  پر مهال ژوند    ونزېږد روغتیا بعد چې اساسي برخه یې د   -

شاخص داخبره په ګوته کوي، چې په ټولنه کې د عمر منځنۍ  عمر نيځد منعمر شاخص په نامه هم یادېږي. 

 اوږدوالۍ څومره دی. 

د منځنیو کلونو )تمه  نځیو کېوچې ښونځیو ته د ماشومانو له داخلېدو وروسته په ښو ،د ښوونې او روزنې بعد -

زیات عمر لرونکو وګړو د تګ منځنیو کلونو پر  هکلنو او له هغ ۲۵نځیو ته د وزده کړو او ښو کېدونکو کلونو(

 سنجول کېږي او په دې توګه د ښوونې او روزنې شاخص ترالسه کېږي.بنسټ 

، چې په پاسنۍ برخه کې سنجول کېږيپر بنسټ شاخص ملي عاېداتو  ود ژوند د کچې بعد، چې د سرانه ناخالص -

 . مو تشریح کړو

 

. انعکاس ورکوي  ې تهعمومي کچ  ېنړید م  وګړد و...  پرمهال    ونیږد زسازمان له مخې ژوند ته تمه "نړېوال  د روغتیا  

په  ږیرو؛ د ماشومانو، ځوانانو، لویانو او سپین روپونوګ ټولود  ېکال ک اکليټپه  ېچ د انځور لنډیز دی، ېنړیدا د م

برخو روغتیایي  په یوه ټولنه کې د منځني عمر پر کچه د (.۲۰۱۹" )د روغتیا نړېوال سازمان، شتون لري ېکمینځ 

. او داسې نوروده    ياقتصاد  ه،تعلیم او تربی  ټولنیز موقف، د عاېداتو کچه، نور عوامل هم رول لري، لکه ودې ترڅنگ

شاخص بېالبېلې برخې له یوه او بل سره تړاو لري. په تېرو کلونو کې، په د انساني ودې وېالی شو چې په دې توګه 

پر مهال د منځني عمر شاخص، د نړېوال بانک د ارقامو  ېږونافغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ودې له امله د ز

(. ۲۰۱۹، ، بنککاله و )نړېوال با ۶۴ په هېواد کې منځنۍ عمر میالدې کال کې ۲۰۱۷پر بنسټ وده کړې ده او په 

 ځای درلود.   ۱۵۸هېوادونو په ډله کې  ۱۹۲د نړۍ د  په نوموړي کال کې  افغانستان د دې شاخص له مخې

 

په ټول هېواد  خدمتونوتیایي غکلونو کې په افغانستان کې رو ۱۷د روغتیا نړېوال سازمان د ارقامو پر بنسټ په تېرو 

روغتیایي مرکزونه فعال وو او د دوو ساعتونو په  ۳۱۳۵د کې میالدي کال کې په هېوا ۲۰۱۸کې وده کړې ده. په 

میالدي کال کې د افغانستان   ۲۰۱۸. په دې توګه که په  برابرول  خدمتونه% وګړو ته روغتیایي  ۸۷واټن کې یې د هېواد  

د افغانستان  .لپاره یو روغتیایي مرکز موجود وووګړو تنو  ۱۲۰۰۰ هرو و نو دړمیلیونه فرض ک ۳۷د وګړو شمېر 

د امنیتي حاالتو له به  %( زیات د باور وړ نه ښکاري، ځکه چې په هېواد کې  ۸۷امنیتی حاالتو ته په کتنه پورتنۍ رقم )

%  ۷۵% وګړو ته روغتیایي خدمتونه چمتو شي. د هېواد کابو ۸۷امله په زیاتو سیمو کې سخت کار وي چې د هېواد 

 ې او منازعې تر زیاته حده په همدې سیمو کې روانې دي.  وګړي په کلیو کې ژوند کوي او روانې جګړ

ده چې د دې  شوېد ودې یوه پالیسی طرح  خدمتونود روغتیایي  کلونو لپارهمیالدی  ۲۰۲۰ - ۲۰۱۵په هېواد کې د 

 پالیسۍ په عملي کېدو کې د ملګرو ملتونو سازمان او د روغتیا نړېوال سازمان د افغانستان له دولت سره مرسته کوي

 (.  ۲۰۱۹نړېوال سازمان،  ا)د روغتی

 

په هره اندازه چې په یوه په همدې توګه د ښوونې او روزنې وده هم د ملي اقتصاد پر وده او پرمختګ لوی اغیز لري. 

ملي اقتصاد کې تعلیم او تربېه او فني زده کړې پراختیا ومومي، په هماغه اندازه په تولیدې فعالیت کې د بوختو کسانو 

نورو عواملو سره یوځای د کار د مؤلدیت د لوړېدو، د تولید شوو توکو   لهؤثریت زیاتېږي، چې دا خبره په خپله  د کار م

او خدمتونو د کیفېت د لوړېدو او د بېې د راټیټیدو المل ګرځي. په دې توګه په ملي اقتصاد کې مجموعي غوښتنه 

کله چې په ملي اقتصاد  )تقاضا( له یوې خوا د مشغوال د زیاتوالي او له بلې خوا د محصوالتو د کم نرخ له امله زیاتېږي.  

ده چې د خلکو عاېدات هم زیات شوي دي. دغه پرمختګ   معنیکې توکو او خدمتونو ته غوښتنه زیاته شي نو دا په دې  

په خپل وار د خلکو د ژوند د کچې د لوړېدو المل ګرځي. هر څومره چې په یوه ټولنه کې د خلکو د ژوند کچه لوړه  

تونو ته د وګړو السرسۍ هم زیاتېږي، لکه روغتیائي، تعلیمي او نور ټولنیز خدمتونه. وي، په هماغه اندازه ټولنیزو خدم

 .د کورنیو نا خالصو محصوالتو د زیاتوالي المل هم ګرځي دا وده په پاېله کې

 

روم میلیونه ماشومان ښوونځیو ته د تلو له شونتیا مح  ۳،۷د یونیسیف د ارقامو له مخې په افغانستان کې په تخمیني توګه  

% نجونې دي. له یوې خوا په هېواد کې په عمومي توګه د ښوونځیو کمښت موجود دی، ۶۰دي، چې د هغو په ډله کې  

په ډېرو سیمو کې ښوونځیو ته د تګ الرې اوږدې او هم سختې دی. د دې ترڅنګه په ښوونځیو کې د ښوونکو تحصیلي 

کو ته الزمې زده کړې نشي برابرولی. له بلې خوا د نجونو کچه هم په پوره اندازه لوړه نده او په دې توګه زده کوون

لپاره د ښوونځیو شمېر هم ډېر کم دی، ښځینه ښوونکي کم دي، ښوونځي الزم روغتیایي تسهیالت نلري. په ډېرو سیمو 
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ې ودېږي هم د د نی تیټ عمر% برخه له پنځلس کل۱۷کې د ټولنیزو او دودیزو عواملو له مخې او هم دا چې د نجونو 

دی چې په تېرو   حقیقتدا یو  (.  ۲۰۱۸المل ګرځي چې په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمېر کم وي )یونیسیف،  

په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته شوی دی خو دا پرمختګ له یوې   ښوونې او روزنېکلونو کې په افغانستان کې د  

د تېرو یي دي اما کیفیت  ېشو ېزیات شونتیاوېکړو  د زده، په دې معنی چې یو کمي پرمختګ دیتر ډېره حده خوا 

 کويفارغان ټولنې ته وړاندې  هپه زرګون هکلونو په پرتله کم شوی دی. له بلې خوا هر کال تعلیمې او تحصیلي بنسټون

مېر زیاتوي، د هېواد په تولیدې او خدماتي موسسو کې په شچې د اقتصادي فعالېت د کموالي له امله یوازې د بېکارانو 

 پوره اندازه جذبېدالی نشي او په پاېله کې د بېکارۍ د زیاتېدو المل ګرځي.

 

څرنګه چې وویل شول دا   ټیټ دي.افغانستان د پورتنیو تشریحاتو پر بنسټ وېالی شو چې د انساني ودې شاخص په 

  سرانه عاېداتو شاخص د درې نورو شاخصونو )د منځني عمر شاخص، د ښوونې او روزنې شاخص او د ناخالصو 

د انسان لوړ وي په ټولنه کې    ۰،۹. که د دې شاخص ارزښت له  دیارزښت    ،د صفر او یوه تر منځ  ،منځنییو  شاخص(  

د صفر که  منځنۍ کچه او  وي    ځترمن  ۰،۵او    ۰،۸  که دلویه کچه،    وي  ترمنځ  ۰،۸او    ۰،۹  که د  ،لویه کچهډېره    ېد ود

 (. ۲۰۲۰ټیټه کچه ښکاره کوي )د برلین آزاد پوهنتون، وي  ځترمن ۰،۵او 

  په  او  ۰،۴۶۸کال کې میالدي  ۲۰۱۳په افغانستان کې د انساني ودې شاخص په د ملګرو ملتونو د ارقامو پر بنسټ،  

 ځای لرلو .  ۱۷۰هېوادونو په مینځ کې یې  ۱۸۹و او د نړۍ د   ۰،۴۹۶میالدي کال کې  ۲۰۱۹

 
 اخځليک: 

 ، ۲۰۱۹،  نړېوال بانک، ناخالص ملي عاېدات، د اتلس میتود )په روانو بېو، امریکاېي ډالر( -۱

 نړېوال بانک دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 ( ۲۶/۰۱/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۱۸، نړېوال بانک، په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه نوي ارقام: د عمل غوښتنه، نه د ناامېدۍ دلیل  -۲

 نړېوال بانک دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 
 ( ۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 جیني ضریب، د اقتصاد قاموس -۳

 د اقتصاد قاموس دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 ( ۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 د عاېداتو د ویش له مخې د هېوادونو لست، ویکي پیدیا -۴

 ویکي پیدیا دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 
 (۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۱۹، د روغتیا نړېوال سازمان، د افغانستان روغتیایي سیستم -۵

 د روغتیا نړېوال سازمان دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 (۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۱۹، افغانستان -نړېوال بانک، د زږېدنې پر مهال ژوند ته تمه، ټول )کلونه(  -۶

 نړېوال بانک دلته ېې وگورئ: ٬لیکه()په  

 (۲۶/۰۱/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۱۹، د روغتیا نړېوال سازمان، د افغانستان روغتیایي سیستم -۷

 د روغتیا نړېوال سازمان دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 ( ۰۴/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۱۸، یونیسیف، ټولو ته د کیفیت لرونکې روزنې برابرول -۸

 یونیسیف دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 ( ۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 

 ، ۲۰۲۰، د برلین آزاد پوهنتون، د انساني ودې شاخص -۹

 د برلین آزاد پوهنتون دلته ېې وگورئ: ٬)په لیکه( 

 (۰۷/۰۲/۲۰۲۰)د السرسي نیټه:  

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=AF
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/latest-poverty-numbers-afghanistan-call-action-not-reason-despair
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gini-koeffizient-33245
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Einkommensverteilung
https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends_life_expectancy/en
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=AF
http://www.emro.who.int/afg/programmes/health-system-strengthening.html
https://www.unicef.org/afghanistan/education
https://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/Umverteilung/Human_Development_Index__HDI_/index.html

