
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۱1۲۱12۱11         څپاند احمد یرصن
 

 :عوامل ارۍګروز بي د ځوانانو د
 

 کلونو څو تیرو له چې ده ستونزه ارتیاګوز د ځوانانو د هم یوه ،څنگ تر ستونزو موجودو د کې هېواد گران په
 په ،اساس پر رپوټ تازه د بانک نړیوال د او زیاتیږي بلي تر ورځ ستونزه دا. دي مخامخ ورسره ځوانان زموږ
 روزگار افغانان میلیونه ۳ یوازي جملي دي له چې شته ځواک کار د کې شاوخوا په خلکو میلیونه 1۱ د کې هېواد
 یا سازمان نړیوال کار د. لري نه روزگار او دندي ډول هیڅ هم یا او کوچني یا هېوادوال میلیونه 1۳ یپات او لري
ILO رپوټ. دي اخته کولو کارونو مسلکې غیر په هم یا او کارکوي ورځ نیمه یا ځوانان مسلکي گڼ چې وایي 

 د. شوي پورته سلني 1۳ تر کچه روزگارۍ بي د ځوانانو د پوري کلنو 2۲ تر څخه 1۲ د کې نړۍ په چې زیاتوي
 منځنې په سره ترتیب په. لري نه کار چې رسیږي پوري تنو میلیونو ۵۲ تر کې نړۍ ټوله په شمیر ځوانانو داسي
 د کې هسپانیا په. ده شوي لوړه کچه تیا وزگار د ځوانانو د سلنه 2۵،۹ کې افریقا شمالي په او سلنه 2۱،۲ کې خټیځ
 .دي بیکاره نیمایي سم ځوانان عمر ټیټ په څخه کلنو 2۱

 نیسم گوته توگه الندي په ته عواملو مهمو څو یي زه ،دي زیات عوامل روزگارۍ بي د کې افغانستان هېواد زموږ
 کېدونکی پلي او ستراتیژي جامع یوه کولو پیدا کار د پاره له ځوانانو د چې توانېدلی دی نه حکومت افغان -1

 .کړي جوړ پروگرام
 نورو او واسطي ،ورکولو بډو ،روابطو د بلکه ،نه بنیاد پر اړتیا او مسلک ،پوهي د کې ځایونو کار او ادارو په -2

 .زیږولی یي فساد ستر چې ویشل حرفو او دندو د بنسټ پر چارو الرو ناوړه
 نه بودجه انکشافي کبله دي له. گرځې المل کولو پیدا کار د ته ځوانانو چې بشپړول نه پالنونو او پروژو هغو د -۳

 .ځې ته جیبونو کړیو مافیایي دولتي د الرو مستقیمو غیر په او مصرفیږي
 :اغیزی وزګارتیا د

 ځوانان ډیرئ چې برابروي زمینه ته مافیا لیږد د قاچاقو انساني د چې زیاتوالی کړکیچونو اقتصادي او سیاسي د -1
 شی ځاي یو سره ټولنو لرونکو ستونزو د کډوالو افغان د کې بهر په او کړي ښه زړه ته تیښتي څخه هېواد له
 په موادو مخدره د او کولو نشو په ،شي کې لټه په مالومولو د عواملو د وزگارتیا د چې ځاي پر دي د ځوانان -2

 بار اوږو پر ټولني د خپله په ،کړي حل ستونزي ټولني د ځواک فعال دا چې ځاي پر دي د. کیږي اخته استعمالولو
 پریوزي

 ښه نه زړه ته کړو زده لوړو بیا تیره په ،کړو زده وجې له درلودلو د ستونزو زیاتو د ځوانان روزگاره بي -3
 .زیاتولی نشي مهارتونه مالي خپل وجې له ستونزو مالي د ،کوي
 دي څه الري حل

 خپلو د موضوع کارموندلو د ته ځوانانو توگه په نیرو فعالي د ټولني د ،ده الزمه ته حکومت څه هر تر لمړی
 په امکاناتو د سکټور خصوصي د او چوکاټ په سکټور دولتي د حکومت خپله په. وگرځوي موضوع اهمه پالنونو

 .کړي برابر روزگار او کارونه کې څتر په جوړولو د پروژو نوي د ته ځوانانو کې رڼا
 کړو زده حرفوي لنډمهاله د ته ځوانانو څنگ تر کړو زده د ،شي ومندل کارونه زیات ته ځوانانو چې پاره له دي د

 عنعنوي د کسبونه خوا یوي له کړي زده ډول دا. کړي جوړ کورسونه نور او کاري وایرنگ ،نجاري ،رنگمالي لکه
 الس په عاید ښه کسبگر خوا بلي له او کیږي وړاندي ته خلکو خدمات لړ یو توگه عصري په او راوباسي څخه بڼي

 راوړی
 مخه ته کړو زده عالي موخه په زیاتولو د مهارتونو خپلو د ځوانان شمیر یو کې لړ په اخستلو د کورسونو لنډمهاله د

 .کوي اغیزه مثبته کچه فرهنگي په ټولني د چې زیاتوي شمیر کړیوالو زده عالي د کې ټولنه په المل دا او کوي
 

 سبب دي د ورکونه کړه زده حرفوي او کارموندنه ته ځوانانو واسطه په سازمانونو حکومتي غیر او حکومت د
 په ځوانان افغان. وکړي ډډه څخه مهاجرت گټي بي د ته بهر او کړي پیدا دندي وړ عالقي د ځوانان چې کیږي

 د ډوډۍ مړۍ یوه چې وکړي کفایت ښایي تجربه او پوهه هغه د. شي کولی کار هوسا پرتله په بهر د کې افغانستان
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 ډیرئ امله له لوړوالي د کچې فرهنگي د کې عموم په او کړي زده د کې بهر په اما ،ومومي ځوان پاره له کور خپل
 .کوي اغیزه بده روان او روح په هغه د ځله ډیر چې ،کیږي اخته کارونو شاقه په ځوانان افغان

 پای


