
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او 

ځوانان

اورځال نعمت، ویدیا دیواکار، احسان الله غفوری، شکریه آزادمنش

آگست 2022

تر کرونا مخکې به مو 
بېوزيل ووژين





“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
3په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

تلفیقی مقاله

“تر کرونا مخکې به مو 

بېوزيل ووژين”

په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او 

ځوانان

اورځال نعمت، ویدیا دیواکار، احسان الله غفوري، شکریه آزادمنش

آگست 2022



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان 4
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د افغانستان د څېړنې او            
ارزونې ادارې په اړه

د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه کابــل کــې د څیړنــو یــو خپلــواک بنســټ دی چــې پــه ۲۰۰۲م کال په افغانســتان کې د نړیــوايل ټولني 

لــه خــوا جــوړ شــو. د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری موخــه د شــواهدو پــر بنســټ د لــوړ کیفیــت او په پالیســۍ پــورې اړوند څیړنــو برابرول 

او پــه فعالــه توګــه د دغــو څیړنــو د پایلــو خپــرول او همدارنګــه د شــواهدو پــر بنســټ د څیړنــو او زده کــړې د کلتــور خپــرول دي. د افغانســتان د 

څیړنــی او ارزونــی اداره دیــوی غیرانتفاعــی اداری پــه توګــه د اقتصــاد پــه وزارت کــی ثبــت شــوی ده. د پنســیلوانیا پوهنتــون د راپــور پــر بنســټ، 

د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه افغانســتان کــې د یــو څیړنیــز بنســټ پــه توګــه د لــوړ مقــام لرونکــی ده او پــه منځنــۍ آســیا کــې د 

څیړنیــزو بنســټونو پــه منــځ کــې پــه دریــم مقــام کــې ځــای لــري. د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د خپلــې موخــې د الســته راوړلــو لپــاره د 

پالیســۍ جوړونکــو، مــدين ټولنــو، څیړونکــو او زده کونکــو رسه کار کــوي چــې دوی د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری له څیړنــو او کتابتون 

څخــه ګټــه پورتــه او د څیړنــې پــه برخــه کــې خپلــه وړتیــا لــوړه کــړي او د نظریاتــو د څرګندولــو، د شــننو، او بحثونــو لپــاره الــره هــواره کــړي. د 

افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د مرشانــو د بــورډ لخــوا چــې د مرســتندویه ادارو، ســفارتخانو، ملګــرو ملتونــو، ځینــې نوروســازمانونو، مدنــې 

ټولنــو او د خپلواکــو کارپوهانــو اســتازي پکــې شــامل دي، اداره کیــږي.

متویلونکی:

د دی اداری متویلونکی د سویدن نړیواله انکشافی اداره )SIDA( او الندی نور نړیواله بنسټونه دی:  

The Foundation to Promote Open Society )FPOS( and Safe World )SW(.

:همدا راز دا اداره د الندی نړیوالو بنسټونو غړیتوب هم لری

 Global Challenges Research Fund )GCRF(, The School of Oriental and African Studies )SOAS(, Secure Livelihoods Research

 Consortium )SLRC(, A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism

 )EUNPACK(, ADB-Asian Think Tanks Network )ATTN(, Sustainable Development Solutions Network )SDSN( and The

Regional Environmental Centre for Central Asia )CAREC(. For more information visit www.areu.org.af
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د لیکوالې په اړه

ډاکټـــر اورځـــال نعمـــت پـه سیاسـي نژاد پوهنـه کـې تخصـص لـري او د انګلســـتان هېـواد لـه ختیځـو او افریقایـي مطالعاتـو پوهنځـي 

څخــه یــې پــه پراختیایــي مطالعاتــو کــې دکتــورا تر السه کــړې ده. د نومــوړې څېړنیــزې ســیمې حکومتوالــي، شــخړه، جنســیت 

او بشــــري حقــــوق، ناقانونــــه اقتصــــاد، پولــې تــه څېرمــه ســیمې او دولــت جوړونــــه دي. اغلــې نعمــت د افغانســتان د څېړنــې او 

ارزونــې ادارې رئیســه ده.

ویدیــــا ډیــــواکار د اوږدمهالــــې بېوزلــــۍ پــــه مشــــوريت شــــبکه کــــې د ترکیبــــي تــــګالرو څېړونکــــې ده، چــې لــــه پوهنتونونــو او 

فکــــري خونــــو رسه د پرمختیایــــي څېړنــــو پــه برخــه کــې لــس کلنــه کاري تجربــه لــــري. د نومــوړې کاري مترکــز لــه بېوزلــۍ د 

دوامــداره خالصــون لپــاره د جنســیتي جــال وايل پــر انګېــزو او د بېوزلــۍ د لومــو پــه رامنــځ تــه کولــو کــې د جګــړې پــر ونــډه 

دی. آغلــــې ویدیــــا پــــه ســویيل او ســویل ختیځــې آســیا، ســــویيل آفریقــا صحــرا، منځنــي ختیــځ او شــايل افریقــا ســیمه کې د 

انســاين ودې، جګــړې او بېوزلــۍ متحرکاتــو پــه اړه د ژورنالونــو لپــاره مقالــې، د کتابونــو ځینــې څپرکــي او راپورونــه لیــکيل دي. 

نومــــوړې د دې ترڅنــــګ د بېوزلــــۍ متحرکاتــــو پــــه برخــه کــــې د نړیوالــو ســــازمانونو او دوه اړخیــزه مرســــتندویه ادارو لپــاره ګــڼ 

شــــمېر پالیســــۍ محــــوره څــو ملیتــي، څــو کلنــۍ او ګــڼ شــموله څېړنیــــزې پــروژې هــم پرمــخ وړې دي.   

احســان اللــه غفــوري د افغانســتان لــه څېړنــې او ارزونــې ادارې رسه د څېړنــې آمــر پــه توګــه دنــده تــر رسه کــوي. نومــوړي پــه اســالمی 

رشیعــت کــې لــه پېښــور څخــه د لیســانس ســند تــر الســه کــړی او د افغانســتان لــه څېړنــې او ارزونــې ادارې رسه لــه ۲۰۰۹ زیږدیــز کال 

را پــه دېخــوا کار کــوي. نومــوړی د کیفــي او کمیتــي څېړنــو پــه دواړو برخــو کــې پراخــه تجربــه لــري. د ۲۰۱3 او ۲۰۱4 زیږدیــز کلونــو 

ترمنــځ غفــوري د خونــدي ژوندانــه څېړنــې لــه کنرسســیوم ډلــې رسه یــو ځــای شــو، چېرتــه چــې نومــوړي پــه ګــڼ شــمېر څېړنــو کــې د 

همــکار لیکــوال دنــده پرمــخ وړې ده. غفــوري د انســاين قاچــاق، جنســیت، ژوندانــه ارزونــې او د افغانســتان پــه کلیــو او بانــډو کــې د 

نارســمي امتیــاز د ونــډې پــه ګــډون لــه بېــال بېلــو څېړنیــزو پروګرامونــو رسه همــکاري کــړې ده. 

شــکریه ازادمنــش د افغانســتان څېړنــې او ارزونــې ادارې رسه د څېړنــې آمــرې پــه توګــه دنــده تــر رسه کــوي. نومــوړې د انګلیــي ژبــې 

پــه ادبیاتــو کــې د لیســانس ســند لــري او اوســمهال پــه نړیوالــو اړیکــو حقوقــو کــې د ماســټري تــر کچــې زده کــړې پرمــخ وړي. اغلــې 

شــکریه د څېړنــې پــه برخــه کېلــه ۲۰۰۹ زیږدیــز کال را پــه دېخــوا کار کــوي. د دې ترڅنــګ یــې د ښــځو مــرشۍ ودې پــه پروګــرام کــې 

د همغــږې کوونکــې پــه توګــه هــم دنــده تــر رسه کــړې ده. شــکریه د جنســیت اړونــد پــروژو پــه پرخــه کــې د افغانســتان د څېړنــې او 

ارزونــې ادارې ارتباطــي شــخص دی او د انتقــايل عدالــت، نجونــو زده کــړو، ماشــومانو کــډوايل، د زده کــړو ســیايس اقتصــاد او روغتیایــي 

خدمتونــو وړانــدې کولــو اړونــد موضوعاتــو پــه برخــه کــې یــې کار کــړی دی. پــه دې وروســتیو کــې نومــوړې د ملګــرو ملتونــو ســازمان د 

ښــځو چــارو دفــر پــه مــايل مالتــړ »د ســولې پــه پروســه کــې د افغــان ښــځو ګــډون« تــر رسلیــک النــدې یــوه څېړنیــزه مقالــه لیکلــې ده.
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تقریظ

مونــږ د ټولــو هغــو ګډونوالــو څخــه چــې د مرکــو، او غونــډو لــه لیــاري یــې همــکارۍ  کــړي منندویــه یــو چــې د دغــې مقالــې لومــړي او دوهمــې معلوماتــو پــه راټولولــو 

کــې مرســته کــړي، همدارنګــه د ټولنــې څخــه هــم مننــه چــې پــه ســیمه کــې یــې زمونــږ الرسيس اســانه کــړ. دا څیړنــه د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې ادارې، 

)AREU(، اوږدمهالــه يب وزلــۍ مشــوريت شــبکې )CPAN(، چــې اوس مهــال د پراختیایــې مطالعاتــو انســټیټوټ کــې کوربــه تــوب کــوي چمتــو شــوی ده. دا څیړنــه 

د FCDO او IDS کویــډ ټولګــې پــه مالتــړ تــر رسه شــوې ده. لیکــواالن د انډریــو شــیپرډ ، پیټــر ټایلــر او د دوه نامعلومــه بیاکتونکــو څخــه منندویــه دي چــې د دوې 

تبــرو او نظرونــو پــه رڼــا کــې دغــه څیــړه ال غنــي او پیــاوړې شــوه.

دې ته ورته نورې خپرونې دلته کتالی يش:

)CPAN( ۲۰۲۰. دافغانســتان کویــډ ۱۹ يب وزلــۍ څارنــه، دا څیړنــه د اوږدمهالــه يب وزلــۍ مشــوريت شــبکې او افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې ادارې لخــوا خپــره 

شــوې ده.

 :53.3 IDS Bulletin.‘ــځ کــې هوســاینه ــه من ــو پ ــو ننګون ــه افغانســتان کــې د پرت نعمــت، ا.؛ دیواکــر، و.؛ غفــوري، ا. او ازادمنــش، ش. )۲۰۲۲(.’معیشــت او پ
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دیواکــر، و. )2022(. د کوېــډ-۱۹، جګــړې او ناورینونــو پــه منــځ کــې د ځوانانــو ســوکايل: افغانســتان تــه کتنــه. څېړنیــــزه مقالــه د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې 

ادارې لخــوا خپــور شــوی.

ــا د انګلســتان دولــت نظــر منعکــس کــړي. د  ــده چــې د AREU, IDS, CPAN, ODI, FCDO او ی ــی ن ــادوين وړ ده، چــې د لیکــوال د نظــر ښــودنه پــه دې معن د ی

لیکواالنــو پــه حیــث مونــږ  د هــرې غیــري ارادي تیروتنــې مســوولیت پــه غــاړه اخلــو.



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان د

لیکلړ

أ د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې په اړه 

ب د لیکوالې په اړه 

ج تقریظ 

ه پیل توري  

و لنډیز 

۱ رسیزه 

۲ پر کندهار او هرات د مترکز له مخې افغانستان کې بحرانونو ته کتنه 

۵ میتودونه او تګالرې 

8 څو اړخیز بحرانونه او د خلکو غربت  

۱۲ د سوکالۍ غوړېدا لپاره د ځوانانو په الس کې محدود فرصتونه 

6۱ د مقابلې تړلې سراتیژۍ  

۱۹ پایله او وړاندیزونه 

۲۱ اخذلیکونه 

۲3 د غرګون او نظرونو غوښتنه 

۲4 د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونی 



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
هپه افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

پیل توري 

د اوږدمهالې بېوزلۍ مشوريت شبکه   CPAN

کورين بې ځایه شوي   IDP

د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک رسوې   IE&LFS

د رسه صلیب او رسې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون   IFRC

د عامې روغتیا وزارت   MoPH

نادولتي سازمانونه یا غیرحکومتي مٔوسسې   NGOs

د احصائیې او معلوماتو ميل اداره   NSIA

د بهرنۍ پرمختیا انسټیټیوټ   ODI

د افغان ولسونو او کورنیو لپاره د مرستندویه هڅو پروګرام – یا ميل دسرخوان   REACH

د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا متحده ایاالتو ځانګړی رسمفتش یا سیګار   SIGAR

د افغانستان لپاره د م.م )ملګرو ملتونو( مرستندویه ماموریت  یا یوناما   UNAMA

د کډوالو په چارو کې د م.م عايل کمېشرن   UNHCR



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان و

لنډیز

دا مباحثوي مقاله د سختې جګړې او وچکالۍ )۲۰۲۱( پرمهال په افغانستان کې د کوېډ -۱۹ ټولنیزو – اقتصادي اغېزو له سپړنو مهمې 

ترالسه شوي موندنې په ګوته کوي. په دې موندنو کې ډېری مترکز پر کندهار او هرات والیتونو شوی. په دې مقاله کې په پورته دوو 

والیتونو کې له ساحې د راټولو شویو اطالعاتو پر ټولګه او د هغوی پر تحلیلونو تکیه شوې ده. په دویم قدم کې په ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو 

کې د کورنیو د رسوې کمي اطالعاتو له تحلیل د ترالسه شویو لیدلورو څخه پکې کار اخېستل شوی، چې یوه برخه یې د کوېډ – ۱۹ له پیل 

رسه هم مهاله تررسه شوې. دا مقاله د یادې څېړنې د درېیو مهمو برخو پر موندنو راڅرخي: )۱( د کوېډ -۱۹، جګړې او اقلیمي تغییراتو د 

ټکانونو او فشارونو له وجې د هم مهاله بحرانونو اغېزې، )۲( په دې ډول رشایطو کې د ځوانانو سوکايل، او )3( د مقابلې هغه سراتیژۍ 

چې کورنیو په دې ډول سختو رشایطو کې ورته مخه کړې ده. دا موندنې هغو رشایطو ته اشاره کوي، چې کورنۍ په لوړه کچه د عوایدو 

له السه ورکولو له وجې پکې کړېديل دي او زیاتره کورنۍ د مقابلې داسې سراتیژیو غوره کولو ته مجبورې شوې وې، چې دوی یې ال 

د بېوزلۍ کندې ته غورځولې. په دې رشایطو کې په تېره ځوانان تر ټولو ډېر زیامنن شوي، ځکه ځوانان تر ډېره د تکیې وړ شتمني او 

ملکیتونه نه لري، ترڅنګ یې کاري بازارونه راکم او هغه ټولنیزې شبکې کمزورې شوې، چې دوی د پراخو ټولنیزو فشارونو پرمهال پرې 

تکیه کوالی شوه. دا څېړنیزې موندنې د دې لپاره کارول شوي، څو د اړوند پرمختیایي پالیسیو او پروګرامونو لپاره داسې وړاندیزونه وکړي، 

چې په افغانستان کې د هم مهاله بحرانونو پرمهال د بېوزله او زیامننو ځوانانو غوره السنیوی وکړای يش. 



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

رسیزه

افغانستان په ۲۰۲۱ز کال کې له داسې یو فوق العاده حالت رسه مخ شو، چې په بېال بېلو برخو کې د خلکو پر ژوند د سختې جګړې او 

کوېډ -۱۹ نړیوالې وبا د اغېزو ترڅنګ د اقلیمي بدلونونو له وجې د پرمخ زیاتېدونکې او دوامدارې وچکالۍ د اغېزو یوه پېچلې بېلګه په 

ګوته کوي. د ۲۰۲۱ تر اګست د مخه د هېواد په ټولو والیتونو کې بې ساري جګړې روانې وې.۱ د دې جګړو په ترڅ کې ولسوالۍ، والیتونه 

او باالخره پالزمېنه کابل په تدریجي ډول د اوسنیو رسپرستو چارواکو )طالبانو( الس ته ولوېدل. په ورته وخت کې د نړۍ بلې هرې برخې 

په څېر افغانستان هم د کوېډ -۱۹ وبا تر اغېزو الندې راغی، چې دندو، روغتیایي خدمتونو او د عوایدو بېال بېلو رسچینو ته یې د خلکو پر 

الرسيس اغېزې پرېباسلې. د دې ترڅنګ، د تېرو څلورو کلونو په ترڅ کې دویمې سختې وچکالۍ )IFRC,۲۰۲۱( پر زیات شمېر هغو خلکو 

اغېزې کړي، چې د عوایدو له پلوه پر کرنه او مالدارۍ  متکي دي. 

په دې اړه ډېرې کمې څېړنې شوي، چې دغو حاالتو څه ډول په ګډه په افغانستان کې د خلکو پر ژوند او سوکالۍ اغېز کړی. د دې 

مقالې هڅه دا ده، چې د دې موضوع په اړه تر ډېره بریده پراخ پوهاوی رامنځ ته کړي او د داسې څېړنې په غوړېدا کې مرسته وکړي، چې 

هم مهاله بحرانونه راسپړي. دا مقاله د هغې څېړنې په رڼا کې لیکل شوې، چې د افغان ځوانانو پر کاري چاپېریال او د  ژوندانه پر  ثبات د 

کوېډ-۱۹ د اغېزو څرنګوايل او دا چې دوی د دې اغېزو په وړاندې د کومو تګالرو په غوره کولو مقابله کړي او په دې موده کې یې له کوم 

ډول ډله ییزو اقداماتو او منابعو څخه د خپل ځان د هوساینې لپاره کار اخېستی، مخکې تررسه شوې ده.۲ 

دا مقاله دوې مهمې برخې لري. په لومړی برخه کې پر هغو څېړندودونو او تګالرو رڼا اچوي، چې په دې مقاله کې ترې کار اخېستل 

شوی. پردې رسبېره د هم مهاله بحرانونو له څېړنو ترالسه شوي درسونه راسپړي، چې کرونا یې په رس کې وه او د سختو جګړو له وجې 

وضعیت اغېزمن شوی و دغه راز د اوږدمهالې وچکالۍ له کبله په اقتصادي لحاظ هم خورا زیات ابهام موجود و. په دویم قدم کې بیا 

د هرات او کندهار له والیتونو د ساحوي کار په ترڅ کې د راټولو شویو کیفي اطالعاتو پرمټ د اقلیمي بدلونونو او جګړې په رشایطو کې 

د خلکو پر ژوند په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ وبا اغېزې راسپړي، چې تر ډېره بریده د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو د عوایدو، لګښتونو او کاري 

ځواک رسوې له کمي اطالعاتو په کې ګټه اخېستل شوې. د یادونې ده، چې یاده رسوې د کوېډ-۱۹ له پیل رسه هم مهاله تررسه شوې 

ده. د دې څېړنې موندنې بیا په خپل وار رسه د داسې پالیسیو او پروګرامونو لپاره د وړاندیزونو په پراختیا کې کارول شوې دي، چې موخه 

یې د هم مهاله بحرانونو پرمهال د افغانستان زیامننو او بېوزله وګړو غوره السنیوی کول دي. 

بله برخه بیا د سختو جګړو پر منځپانګه راڅرخي او په دې غږیږي، چې د عمل په ډګر کې د هم مهاله بحرانونو )جګړې، کوېډ-۱۹ او 

اقلیمي بدلونونو له وجې د سختو ټکانونو او فشارونو( بېلوونکي ځانګړنې کومې دي. ورپسې په درېیمه برخه کې زموږ د تحلیلونو لپاره غوره 

شوې تګالرې ته کتنه شوې. په بله برخه کې بیا د څېړنې موندنې په جزئیاتو راسپړل شوي دي، یعنې په څلورمه برخه کې د درې ګونو 

محورونو تحلیل وړاندې شوی. په پنځمه برخه کې ټول مترکز په افغانستان کې د ځوانانو پر سوکالۍ شوی، په شپږمه برخه کې د پورته 

ګڼ اړخیزو بحرانونو پرمهال د کورنیو له لوري د دې حاالتو په وړاندې د مقابلې هغو سراتیژیو ته کتنه شوې، چې ګټورې متامې شوي دي 

او باالخره په اوومه برخه کې د پالیسۍ وړاندیزونو او له دې څېړنې د ترالسه شویو پایلو په ګوته کولو رسه دا مقاله رانغاړو.   

۱  . یوناما، ۲۰۲۱.

۲  . دا څېړنه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې او د بهرنۍ پرمختیا انسټیټیوټ د اوږدمهالې بېوزلۍ مشوريت شبکې ترمنځ د همکارۍ په ترڅ کې د 

کوېډ-کولیکټیف یوه برخه وه، چې د برېتانیا مرستندویه ادارې )UKAid( له لوري د بهرنۍ پرمختیا مطالعاتو انسټیټیوټ له الرې متویل شوې ده. د څېړنې 

./https://www.covid-collective.net/about :په اړه د ال ډېرو جزئیاتو لپاره وګورئ



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان ۲

پر کندهار او هرات د 
مترکز له مخې افغانستان 

کې بحرانونو ته کتنه

د افغانستان د نفوسو زیاته برخه کلیوايل وګړي تشکیلوي، چې له دې ډلې زیات شمېر کورنۍ په بېوزلۍ کې ژوند تېروي.)د احصائیې او 

معلوماتو ميل اداره، ۲۰۲۱(. په دې برخه کې د والیتونو په کچه یو تر بله توپیرونه موجود دي. کندهار د زیاترو سویيل او سویل لوېدیځو 

والیتونو لپاره د کډوالۍ، سوداګرۍ او راکړې ورکړې، زده کړو او فرهنګي دغه راز سیايس فعالیتونو له پلوه مرکزي نقطه ګڼل کېږي. له 

پاکستان رسه پر کرښه د سپین بولدک – چمن تر ټولو لوی بندر هم په کندهار کې موقعیت لري. د یاد والیت د نفوسو شمېر په ۲۰۲۱ز کال 

کې ۱.4 میلیونه وګړي اټکل شوی و، چې له دې ډلې ۰.8 میلیونه په کلیوايل سیمو او ۰.6 میلیونه په ښار کې استوګن وو)د احصائیې 

او معلوماتو ميل اداره، ۲۰۲۱(. هرات والیت بیا د لوېدیځ افغانستان لپاره له سوداګریز، اقتصادي، ښوونیز او فرهنګي پلوه مرکزي نقطه 

ده، چې د نفوسو شمېر یې په ۲۰۲۱ز کال کې ۲.۱ میلیونه وګړي اټکل شوی و. له دې ډلې ۱.۵ میلیونه یې په کلیوايل سیمو او ۰.6 

میلیونه یې په ښار کې استوګن وو)د احصائیې او معلوماتو ميل اداره، ۲۰۲۱(. هرات له اقتصادي پلوه په پرله پسې ډول د افغانستان په 

کچه د ثبات لرونکو او سوکاله والیتونو په ډله کې راغلی دی )هوت او نور.، ۲۰۱6( او کندهار بیا د مخکښو سیايس څېرو د قدرت مرکز 

ګڼل کېږي)جاکسون، ۲۰۱۵(. پردې رسبېره، په وروستیو کلونو کې دا وضعیت د بېال بېلو بحرانونو له وجې، چې الندې مو د هغوی 

جزئیات راسپړيل، د بدلېدو په حال کې دی.  

کوېډ – ۱۹ 

کرونا یا کوېډ-۱۹ وبا په نړیواله کچه د خپلو لومړنیو پړاوونو پرمهال د ۲۰۲۰ز کال په پرسيل کې افغانستان ته راورسېده )وو او نور، 

۲۰۲۰(. له هغه وخت را په دېخوا د دې وبا ګڼ شمېر څپو د هېواد بېال بېلې برخې په متفاوته بڼه اغېزمنې کړي دي. په نړیواله کچه د 

۲۰۲۲ز کال تر اپرېل میاشتې له 4۹4میلیونه زیات خلک پر کرونا ککړ شوي وو او له 6.۱ میلیونو زیاتو خلکو د کرونا له وجې خپل ژوند 

بایللی و. په هغو هېوادونو کې چېرته چې دوامداره جګړې دي او مدیریتي سیستمونه یې کمزوري دي، د کرونا په برخه کې یوه اسايس 

ننګونه د واقعي ارقامو کموالی دی. خو پردې رسبېره، د رسمي شمېرو له مخې ۱77،۹74 افغانان پر کرونا ککړ شوي او تر دې دمه 

7،67۱ کسان د کرونا له وجې مړه شوي) د روغتیا نړیوال سازمان، ۲۰۲۲(. د اوسنۍ څېړنې ارقام د ۲۰۲۱ز کال اپرېل او جوالی میاشتو 

ترمنځ راټول شوي، چې په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ د خپرېدو د اوج دوره وه او ترڅنګ یې په کندهار او هرات دواړو والیتونو کې په 

لوړه کچه مثبتې پېښې ثبت شوې وې.

تر سرګو شوي دي)د  او هرات والیتونو کې هم  کندهار  په  ته شوي وې،  رامنځ  کبله  له  پرله پسې څپو  وبا  د کرونا  ننګونې چې  هغه 

اوږدمهالې بېوزلۍ مشوريت شبکه، ۲۰۲۲(. یاد دوه والیتونه زموږ د کیفي تحلیلونو لپاره انتخاب شوې ساحې هم وې. د دې ترڅنګ، 

هرات هغه والیت و، چې په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ لومړنۍ مثبته پېښه په کې ثبت شوه )موسوي او نور.، ۲۰۲۰(. هرات والیت د 

کوېډ-۱۹ وبا تر ټولو لومړنۍ څپې پرمهال په ۲۰۲۰ز کال کې د کرونا وبا له وجې د هېواد سختو کړېدونکو برخو په ډله کې راغی. په 

ورته مهال کې په افغانستان کې د کوېډ-۱۹ کره ارقامو ته الرسسی د ټولنیزو – کلتوري پېغورونو له وجې ډېر ستونزمن دی؛ زیاتره کورنۍ 

غواړي مثبتې پېښې پټې کړي او هغوی چې د دې ناروغۍ کمزورې نښې نښانې لري، ډېر کم یې د ازموینې )ټېسټ( یا هم درملنې هڅه 

کوي )خداداد او نور، ۲۰۲۱:۲۲۱(. له دې کبله د دواړو انتخاب شویو ساحو ارقام یوازې د کوېډ-۱۹ هغو ناروغانو د تایید شویو پېښو یو 

اټکل دی، چې ښایي له سخت روغتیایي وضعیت رسه مخ شوي وي او بیا یې د کرونا ازموینه شوې وي یا هم په روغتون کې د درملنې 

په موخه بسر شوي وي. 

د کوېډ-۱۹ له لومړنیو ورځو را په دېخوا د عمل په ډګر کې د ګڼ شمېر فعاالنو له خوا په افغانستان کې د دې وبا په وړاندې په بېال بېلو 

بڼو غرګون ښودل شوی. نادولتي سازمانونو یا مٔوسساتو، چې زیاتره یې د ولي پرمختیا په برخه کې کارونه پرمخ وړي، د روغتیا او حفظ 

الصحې وقایوي تدابیرو په اړه د عامه پوهاوي هلې ځلې کړي دي او روغتیایي کارکوونکو ته یې ځینې بېړين خوندي کوونکي کېټونه یا 

مواد برابر کړي دي. د حکومت اقدام بیا که څه هم په ډېره لوړه کچه هغمږی نه و، په دوو برخو وېشل شوی و: د عامې روغتیا وزارت 

د کوېډ-۱۹ لپاره د درملنې او ازموینې مرکزونو په رامنځ ته کولو دغه راز د روغتیایي سکتور کارکوونکو ته د شخيص خوندیتوب وسایلو په 
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ورکړې رسه د بېړين روغتیایي اقدام مرشي په واک کې اخېستې وه. د کلیو پرمختیا او بیارغونې وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې 

ادارې بیا په ګډه د نړیوال بانک په مايل مالتړ  د “ ميل دسرخوان” په نوم د)اګست ۲۰۲۰ –  تر ډسمر ۲۰۲۱ پورې( د ۲8۰ میلیونه 

امریکایي ډالرو په ارزښت یوه نوې پروژه رامنځ ته کړه ) نړیوال بانک، ۲۰۲۲(. د افغانستان بیارغونې په چارو کې د امریکا متحده ایاالتو 

ځانګړي رسمفتش یا سیګار د راپور له مخې د امریکا متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي ادارې او نړیوال بانک د افغانستان بیارغونې 

امانتي صندوق او د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د آسیا ارتجاعیت پروګرام له الرې په ګډه د کوېډ -۱۹ او وچکالۍ ځپلو کورنیو رسه ۲۵3 

میلیونه امریکایي ډالر نغدي مرسته کړې ده )سیګار، ۲۰۲۱(. که څه هم د ميل دسرخوان پروژه له خپل پالن رسه سمه عميل شوه، 

خو په هغه وخت کې مخالفو وسله والو د هېواد په ځینو برخو کې د دې پروژې د پلې کېدو په مقابل کې له دوی رسه د همغږۍ کموايل، 
فساد موجودیت او اړمنو خلکو ته د نه رسېدو له وجې مخالفت کړی و.3

ناامني او اقلیمي بدلون

له کرونا وبا رسه هم مهاله افغانستان په دې موده کې د خپل تاریخ تر ټولو ننګوونکی پړاو تجربه کړ. لومړی، د هېواد په ګوټ 

او  ورکولو  له السه  دندو  کېدو،  ځایه  بې  کورنیو  پراخ شمېر  د  او سختې جګړې  زورورې  نیامیي کې  لومړی  په  کال  د  ګوټ کې 

پر  بریده  ډېره  تر  ټول حکومت چې  منځنیو کې  په  اګست  د  کال  ۲۰۲۱ز  د  دویم،  راکمېدو المل شوې.  ته د الرسيس  بازارونو 

بهرنۍ مرستو متکي و رانسکور شو او طالبان چې د حکومت اصيل وسله واله مخالفه ډله وه، بشپړ هېواد یې په خپله والکه کې 

واخېست. په دې بدلونونو پسې د نړیوالو پرمختیایي مرستو جریان په ټپه ودرېده، پولې وتړل شوې یا هم پر پوله د سوداګرۍ 

ناوړه  ټولو  تر  بحران  او برشي  وزګارتیا  د  کې  دويب  په  کال  ۲۰۲۱ز  د  تر دې چې  راپورته شول،  محدودیتونه  زیات شمېر  لپاره 

راغی.  ته  منځ  وضعیت 

په کور د ننه افغانستان کې هرات او کندهار والیتونه د هغو کورنیو بې ځایه شویو خلکو لپاره د ساه اخېستلو ځایونه ګڼل کېږي،  

ترالسه کولو  د مرستې  ته  دوو والیتونو  او دغو  پرېږدي  او سویيل سیمو کې خپل کورونه  برخو  لوېدیځو غرنیو  په  یې  زیاتره  چې 

ته  والیتونو  دغو   ،)۲۰۲۱ )منسفیلډ،  راځي  لپاره  کېدنې  مېشت  بیا  د  موخه  په  پیداکولو  دندو  او  مزودرۍ  د  کې  بازار  په  هم  یا 

لومړی  په  ۲۰۲۱ز کال  لپاره راغيل. د  بیا مېشت کېدنې  د  ټولو زیات خلک  تر  په میاشتو کې  او جوالی  ۲۰۲۱ز کال د جون  د 

تجربه  پېښې هم  امنیتي  لوړه کچه  په  دواړو والیتونو  او هرات  کندهار  له وجې  اخېستنې  زور  د جګړو  هېواد کې  په  نیامیي کې 

کړې: د ۲۰۲۱ز کال د فرورۍ په میاشت کې د اسالم قلعه په لوی بندر کې اورلګېدنه رامنځ ته شوه، چې کسبګرو او سوداګرو 

ته یې په میلیونونو امریکایي ډالر زیان واړوه. په جوالی میاشت کې په هرات والیت کې د ملګرو ملتونو سازمان پر دفر برید 

وشو، چې راپورنه یې په نړیوالو مطبوعاتو کې خپاره شول. د کندهار امنیت بیا کرښې ته په څېرمه پراته ښارګوټي سپین بولدک 

 .)۲۰۲۱ )الجزیره،  شول  ووژل  کې  پېښو  امنیتي  بېلو  بېال  په  کسان   ۱۰۰ شاوخوا  مخې  له  راپورونو  د  او  شو  ترېنګلی  ډېر  کې 

پیسو  د  او  کېدل  نښه  په  خپلوان  دوی  د  هم  یا  کسبګر  او  سوداګر  یې  زیاتره  تښتونو چې  ورځنۍ جګړو،  کې  والیتونو  دواړو  په 

بشپړ  په  نېټه  ۱3مه  په  اګست  د  کال  ۲۰۲۱ز  د  والیتونه  دواړه  هرات  او  کندهار  باالخره  او  و  اخېستی  زور  کېدل  تښتول  لپاره 

او زیات شمېر ولسوالۍ په  نېټې د مخه هم  طالبانو د دواړو والیتونو رسحدي سیمې  ډول د طالبانو الس ته ولوېدل. تر یادې 

لرلې.   کې  کنټرول  خپل 

کال  ۲۰۲۱ز  د  ده.  تړلې  رسه  بدلون  اقلیمي  له  بریده  ډېره  تر  چې  ده،  وچکايل  اوږدمهاله  رسدردی  بل  کې  افغانستان  په 

۲۰۲۱ز  کال په جنورۍ کې د مخکني جمهور رئیس له خوا اعالن شوه. دا په تېرو څلورو کلونو کې  وچکايل په رسمي ډول د 

درې  نېږدې  او  يش  راکم  ټنه  میلیونه  دوه  نېږدې  محصوالت  غنمو  د  چې  و،  دا  اټکل  کې  پایله  په  ده.  وچکايل  سخته  دویمه 

میلیونه مالداري د خوراک او اوبو د کمښت له وجې له خطر رسه مخ ښودل شوې وه. دا وضعیت له سختو جګړو رسه یوځای، 

شاوخوا  کې  نیامیي  لومړی  په  کال  ۲۰۲۱ز  د  او  شو  المل  کېدو  بې ځایه  کورنیو  د  کچه  پراخه  په  وکړه،  یادونه  مو  مخکې  چې 

 .)۲۰۲۱,IFRC( .له کبله بې ځایه شول او وچکالۍ دواړو  6۰۰،۰۰۰ وګړي د سختو جګړو 

3  . ډایيل افغانستان )Daily Afghanistan( )۲۰۲۱( د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ په ۲۱ نېټه راپور ورکړ، چې د ميل دسرخوان پروګرام د هېواد په ځینو برخو 

کې د طالبانو له لوري په نښه شوی دی. ډایيل د طالبانو د ویاند له قوله لیکيل وو، چې: د دې پروګرام لپاره زموږ رشط دا دی، چې باید له موږ رسه په 

دې اړه همغږي ويش، روڼتیا باید په کې موجوده وي، اړمن خلک باید د بې پرو اشخاصو له خوا په ګوته يش او د مرستو وېش هم باید د همدې بې پرو 

http://dailyafghanistan.com/ .خلکو له خوا ويش. که چېرې دا رشطونه په پام کې ونه نیول يش، د غال او فساد امکان شته، او موږ به اجازه ورنه کړو

 ۱۵۵36۵=national_detail.php?post_id
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د ژوند تېرولو سرتاتیژۍ

د کوېډ-۱۹ وبا خپرېدو، سختې ناامنۍ او اقلیمي بدلون د ژوند تېرولو په سراتیژیو کې بدلونونه راوستي. په تېرو څو کلونو کې ان تر وبا 

د مخه، دواړه والیتونه په پالزمېنه کابل کې د کم سیايس نفوذ لرلو دغه راز د سختې وچکالۍ له وجې ډېر سخت اغېزمن شوي دي، ان 

تر دې چې په کندهار کې د محصوالتو موسم له څلورو فصلونو څخه دوو ته راکم شوی. د دې ترڅنګ، په دواړو والیتونو کې د وچکالۍ 

او منابعو ته د کم الرسيس د اغېزو راکمولو په موخه زیاترو کورنیو د کرنیزو او غیرکرنیزو دواړو منابعو په ګډون په خپلو عایدايت رسچینو 

کې تنوع رامنځ ته کړې، چې د بېلګې په ډول کډوالۍ او ورځنۍ اجورې کارونو ته اشاره کوالی شو. د تېرو کلونو په ترڅ کې د کندهار په 

پرتله له هرات څخه ډېر خلک ایران ته کډوال شوي. د دې کډوالۍ وجه تر ډېره د خپلو مخکنیو پورونو اداینه یا هم د وچکالۍ په وړاندې 

غرګون دی. برعکس، د کندهار اقتصاد بیا د بیارغونې مرستو نغدي پیسو جریان له وجې ډېر وغوړېده، چې د یاد والیت اقتصاد یې په 

ډېره لوړه کچه بېرته راژوندی کړ)هوت او نور.، ۲۰۱6(. 

په دې دوو والیتونو کې د عوایدو نورې معمول رسچینې د خښتو په بټیو، ودانۍ جوړولو، په کرنیز بازار کې موسمي کارونه، د ورځنیو اړتیاوو 

په موخه د سبزیجاتو پلورل، په مٔوسساتو دغه راز په خصويص او دولتي سکتورونو کې کار کول دي. د دې ترڅنګ په دغو ټولو بازارونو 

کې هم د پام وړ کموالی رامنځ ته شوی او زیاتره وختونه خلک ان د ورځنۍ اجورې کارونه هم په ډېرې سختۍ مومي. پردې رسبېره، د 

کوېډ -۱۹ له پیل را په دېخوا ایران ته کډوايل ډېره په رسدردۍ او خطر بدله شوې. له دې کبله په دواړو والیتونو کې د ژوند تېرولو ډول، 

د عوایدو رسچینې او د ژوند بڼې کاماًل بدلون موندالی.  

بنًا، څرنګه چې له ۲ انځور معلومیږي، په افغانستان کې هم مهاله بحرانونه لکه څنګه چې په پورته دواړو والیتونو کې تر سرګو شوي، د ال 

ډېرې کډوالۍ او کورنۍ بې ځایه کېدو، دندې محدودیتونو او کموايل دغه راز بازار او منابعو ته د الرسيس د کموايل المل ګرځېديل دي. 

۱ انځور: په کندهار او هرات کې هم مهاله بحرانونه او کلیوايل ژوند

بازار او منابعو ته د الرسيس

راکمېدل 

پر دندو محدودیتونه

او راکموالی

د کډوالۍ او بې ځایه کېدو

زیاتوالی

کرونا

اقلیم جګړه

ژوند تېرول

رسچینه: لیکواالن
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میتودونه او تګالرې

د کیفي اطالعاتو راټولول او تحلیل
کندهار او هرات والیتونه د کوېډ-۱۹ د خپرېدو، ناامنۍ، اقلیمي بدلون دغه راز د مخکنیو څېړنو په برخه کې د عميل مالحظاتو له وجې 

د ساحوي څېړنې لپاره ټاکل شوي دي. د مخکنیو څېړنو په برخه کې د عميل مالحظاتو په تړاو د یادونې ده، چې څېړونکو له وړاندې په 

دغو ساحو کې د ژوند تېرولو پر الرو چارو په مخکنیو کلونو کې څېړنې کړې دي )پین، هویت او غفوري، ۲۰۱6؛ هوت او غفوري، ۲۰۱6؛ 

پین او هوت، ۲۰۱7(، له دې وجې یادې څېړنې یوه داسې قاعده وه چې له موږ رسه یې د خپلو نویو اطالعاتو او تحلیلونو په بډاینه کې 

ډېره مرسته وکړه.  

د کیفي اطالعاتو وسیلې د کیفي مربع )Q-squared( تګالرې یوه برخه جوړوي چې د اوږدمهالې بېوزلۍ مشوريت شبکې له لوري د بېوزلۍ 

او سوکالۍ پر متحرکاتو د څېړنې لپاره ترې  ګټه اخېستل شوې وه )په لنډیز کې وګورئ: دا کورتا او نور، ۲۰۲۱(. دا تګالره د دې لپاره 

غوره شوې وه چې موږ ته د څېړنې مهمې پوښتنې په الس راکړي او په دې پوښتنو کې ټول مترکز باید د سوکالۍ پر وضعیت، د هغې پر 

متحرکو عواملو او د ژوند تېرولو پر هغو  الرو چارو وي، چې سوکايل او د سوکالۍ متحرکات یې اغېزمن کړي. په کیفي تګالره کې په 

 Life( کندهار او هرات والیتونو کې له مهمو باخره خلکو رسه مرکې، او په دې والیتونو کې له ښځو او سړیو رسه د ژوند داستان مرکې

history interviews( شاملې وې. له مهمو خره خلکو رسه مرکې د دې لپاره شوې دي، چې د بېال بېلو بحرانونو په ترڅ کې اړوند رشایط 

راوسپړل يش، دغه راز عميل او د پالیسۍ محدودیتونه او په دغو سیمو د ژوند تېرولو جوګه کوونکي الرې چارې هم ترې راوسپړل يش، 

پردې رسبېېره دا هم جوته يش چې څنګه دغه رشایط د بحراين وضعیت پرمهال په پام کې ونیول يش. د ژوند داستان مرکې په خپل وار 

رسه بیا د دې لپاره په پام کې نیول شوې وې، چې د بحرانونو پر ژورو اغېزو پوه شو او هغه عوامل یا پروسې ترې راوسپړل يش د کومو له 

الرې چې افرادو او کورنیو په خپله سوکالۍ کې بدلونونه تجربه کړي او دغو بدلونونو بیا په خپل وار رسه پر خلکو او کورنیو څه اغېزې کړي 

او برعکس دا هم معلومه يش چې پر دغو بدلونونو بیا د ژوند د الرو چارو  اغېزې څه وې. په مرکو کې جنسیتي توازن ته هم پام شوی، 

څو د ښځو او سړیو په لیدلورو کې مشرک ټکي او توپیرونه په ګوته يش. د ژوند داستان مرکو یوې کوچنۍ ډلې بېرته له هغو کورنیو رسه 

بیاځل ولیدل، چې په پخوانیو څېړنو کې د ژوند پورتنیو الرو چارو په اړه وررسه مرکې شوې وې. دا بیا ځل لیدنې په دې موخه شوي دي، 

څو د وخت په اوږدو کې د دوی په سوکالۍ کې رامنځ ته شوي تغییرات په زیاتو جزئیاتو راوسپړل يش، په داسې حال کې چې یو اساس 

یې مخکې له مخکې اېښودل شوی و.   

زموږ له خوا ترتیب شوی پوښتنلیک د کابل والیت په یوه لېرې پرته کلیوايل سیمه کې مخکې له مخکې په  ازمایښتي بڼه عميل شوی. 

د ازموینې ساحه په یاد پړاو کې د امنیت، روغتیا او امکان رشایطو له مخې انتخاب شوې وه، چې په ۲.۲ برخه کې په جزئیاتو ورته اشاره 

شوې. د ازموینې په پروسه پسې د څېړنې ټیم یو ځای رسه راټول شو څو د ازموینې پایله وارزوي. که څه هم نتایج یې تر ډېره مرستندویه 

وو، خو څېړونکي د رشایطو د تنوع او د څېړنې ساحو خاصو بېلوونکو ځانګړنو په اړه پوهېدل، چې په کابل کې د یوې منونې له الرې په 

بشپړ ډول نه يش راسپړل کېدای. 

کیفي اطالعات د ۲۰۲۱ز کال له جون بیا د جوالی تر وروستیو راټول شوي دي. د زیاترو برخو لپاره مرکې په حضوري بڼه تررسه شوي 

دي، او په ځینو حاالتو کې بیا ترېنګلو امنیتي رشایطو ته په پام د ټلیفون پر کرښه او د کورنیو نارینه غړو په مرسته په کورونو کې له ښځو 

رسه مرکې تررسه شوي دي. څېړونکو پالن شوي مرکې په کندهار او هرات والیتونو کې د انتخاب شویو کورنیو له ښځینه او نارینه دواړو 

غړو رسه د ۲۰۲۱ز کال د جون او جوالی په نیامیي کې بشپړې کړې دي. په دواړو والیتونو کې 37 مرکې )۲6 له نارینه وو او ۱۱ له 

ښځینه وو( رسه تررسه شوې دي. له دې ډلې اته مرکې له داسې نارینه او ښځینه وو رسه شوې، چې په کور د ننه بې ځایه شوي خلک 

وو، ۲۰ مرکې د کورنیو په کچه وې او نهه مرکې له هغو خره اشخاصو رسه وې، چې د عمل په ډګر کې ډېر فعال و او د نادولتي مٔوسساتو 

کارکوونکي، کسبګر او نور خلک وو. 

دا اطالعات په خپل وار رسه بیا د )NVivo( له الرې او د اوږدمهالې بېوزلۍ مشوريت شبکې له لوري د رامنځ ته شوي کوډېنګ چوکاټ 

په مرسته کوډ شوي دي، څو د کورنیو منابع، پانګې، فعالیتونه او ټکانونه معلوم يش. د کوډېنګ چوکاټ د افغانستان له رشایطو رسه په 

مطابقت کې په پام کې نیول شوی و، څو د منځپانګې او رشایطو دواړو له تړاو ډاډ ترالسه يش. د بېلګې په توګه په دې برخه کې له 

ناامنۍ رسه تړلو خنډونو، د پالر واکۍ یا نارینه وو حاکمیت اړوند نورمونو او جنسیتي لیدلورو، دغه راز د پېچلو بحرانونو موجودیت او د دې 

بحرانونو په وړاندې د مقابلې سراتیژیو ته پاملرنه شوې ده. د کوډېنګ تحلیلونو ترڅنګ د پروسو موندنو میتودونه هم په کار اچول شوي، 
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څو هغه اغېزې راوسپړل يش د کومو پر مټ چې ځینو افراد او کورنۍ په دې توانېدلې وې چې د خپل ژوند تېرولو الرو چارو په وړاندې په 

داسې ډول مقاومت له ځانه وښایي چې خپله سوکايل وسايت، په داسې حال کې چې ځینې نور افراد او کورنۍ بیا د بدیلونو نشتوايل له 

وجې د سوکالۍ ساتلو پرځای د غربت خوا ته ټېل وهل شوي وې. 

د کوېډ -۱۹ پرمهال له اطالعاتو کمي لیدلوري 
د ژورو کیفي اطالعاتو پر راټولولو رسبېره، چې پاس مو ورته اشاره وکړه، موږ په دې هم توانېديل یو چې د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک 

رسوې ۲۰۲۰/۲۰۱۹ له ارقامو هم ګټه پورته کړو، څو په افغانستان کې بېوزيل او د سوکالۍ له السه ورکول په کمي ډول هم تحلیل 

کړو. دا رسوې د ۲۰۱۹ز کال سپټمر او ۲۰۲۰ز کال اګست ترمنځ شوې ده، له دې کبله د کوېډ-۱۹ له لومړنیو میاشتو رسه هم مهاله وه. 

دا رسوې نه یوازې دا چې په ميل او والیتي کچو د خلکو وضعیت استازیتوب کوي، بلکې د دې رسوې طبقه بندي په داسې بڼه شوې 

ده چې د موسم له مخې هم تحلیلونو ته الره هواروي )د احصائیې او معلوماتو ميل اداره، ۲۰۲۱( او په همدې ډول د کوېډ-۱۹ پرمهال 

د سوکالۍ بدلونونو په ارزونه کې هم مرسته کوي. د کمي اطالعاتو ټولګه له اړوند حکومتي ادارې په بشپړ رضایت ترالسه شوې ده. 

د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک رسوې له مخې د بېوزلۍ او سوکالۍ یو ابتدایي تحلیل په دیواکار )۲۰۲۲( کې وړاندې شوی دی. دا 

تحلیيل موډل په لومړیو کې پر یو لړ لوجستیکي منحني متکي دی، څو د بېوزلۍ او سوکالۍ له السه وورکولو هغه مهم متغییرات  په کې 

راوسپړل يش، چې افغان وګړو تجربه کړي دي. څرنګه چې په دیواکار )۲۰۲۲( کې اشاره ورته شوې ده، زموږ لوجستیکي منحني د دې 

لپاره کارول شوې چې د بېوزلۍ او سوکالۍ انسجام پرې راوسپړل يش: 

دا چې په اول موډل کې د کورنیو احتامل د بېوزلۍ تر کرښې الندې دی، او د رسوې په وروستي کال کې په دویم موډل کې کورنۍ 

د سوکالۍ راټیټېدو احتامل تجربه کوي، نو د کورنۍ رسپرست )Head( د هغو متغییراتو ویکتور بلل کېږي، چې د کورنۍ د رسپرست 

ځانګړنې بیانوي، او زون )Region( د هغو فريض متغییراتو ټولګه ده، چې د کورنیو د استوګنې سیمه په ګوته کوي، او H د کورنیو د 

مشخص کنټرول ویکټور دی. 

د دې ترڅنګ موږ د مرستندويه متغییراتو یوه ټولګې ته هم یو تر بله تطابق رسه ورکوو، څو د توزیع منحني په اوږدو کې بدلېدونکې اړیکې 

په ال ډېرو جزئیاتو راوسپړو. د بېوزلۍ او سوکالۍ بایللو په محور او د ځوانانو د سوکالۍ په محور کې د پېچلو فشارونو تحلیل، چې دواړه 

په دیواکار)۲۰۲۲( کې هم راسپړل شوي، په دې مقاله کې یې لنډیز وړاندې شوی. د یادونې ده، چې کمي تحلیلونه د هېواد په ګوټ 

ګوټ کې د بېوزلۍ زیاتوايل او سوکالۍ له السه ورکولو یو کيل تصویر وړاندې کوي. 

تکرار او د اطالعاتو مطابقت
تر  کومه بریده چې ممکنه وه، موږ له دې ډاډ ترالسه کړی چې د کیفي او کمي اطالعاتو له څېړنې ترالسه شوې موندنې یو تر بله تطابق 

لري. دا کار د هغو الرو چارو، میتودونو او بحثونو  پر مټ شوی چې له موندنو راڅرګند شوي دي. د بېلګې په توګه په دې مطالعه کې د 

کیفي اطالعاتو لپاره کارول شوې الرې چارې له هغه ګډ ټیم رسه په نېږدې همکارۍ رامنځ ته شوې دي، چې له ساحوي څېړونکو، چا 

چې د کیفي اطالعاتو راټولول پرغاړه لرل او دغه راز هغو څېړونکو جوړ شوی و، چې د کمي اطالعاتو د تحلیل مسوولیت یې پرغاړه و. په 

دې توګه د کیفي اطالعاتو الرو چارو داسې عنارص په ځان کې لرل چې له ډېری اړخونو د کمي اطالعاتو له منځ راکښل شوي و، څو ډېر 

دقت په کې ويش. د ساحوي څېړنو تر بشپړېدو وروسته له ټولو څېړونکو رسه غور کوونکي ناستې شوې دي څو له دې څېړنو پر راپورته 

کېدونکو موضوعاتو بحث ويش او په عین حال کې پر هم مهاله بحثونو هم مترکز وي، بیا ورپسې په کمي تحلیل کې دا موضوعات ال ډېر 

راسپړل شوي. د بېلګې په توګه کیفي اطالعاتو د ناامنۍ او اقلیمي بدلونونو اړوند ټکانونو او فشارونو په دوران کې پېچلو ټکانونو او فشارونو 

ته اشاره کړې ده. دا موندنې بیا په خپل وار رسه د غرګوين څېړنې په کمي اطالعاتو کې هم پوښتل شوي دي )دیواکار، ۲۰۲۲(. دې 

تکرار د کیفي اطالعاتو له دوو ساحو د موندنو جزئیات د دې جوګه کړل چې د افغانستان په کچه د کمي اطالعاتو پر تحلیل تعمیم يش.  

له دې رسه رسه، بیا هم زموږ تګالرې له محدودیتونو رسه مخ وې. لومړی، د کمي اطالعاتو ټولګه چې په دې مقاله کې مراجعه ورته 

شوې ده د ۲۰۱۹ز کال له منځینو بیا د ۲۰۲۰ز کال تر منځنیو پوروې دوره رانغاړي، په داسې حال کې چې کیفي اطالعات بیا په ورپسې 

کال کې )د ۲۰۲۱ز کال له اپرېل تر جوالی( پورې تر سیايس بدلون د مخه راټول شوي دي. دا په تېره بیا په کوېډ-۱۹ کې بدلونونو او 

په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي رشایطو ته په  ته په کتو ډېر مهم محدودیت دی. دغه راز د کمي اطالعاتو په ټولګه کې 

داخيل خطرات هم دي، چې پر کیفي لیدلورو زموږ د تکیې له الرې رسه رایوځای شوي دي، ځکه د دغو پېچلو موضوعاتو او تعامالتو په 

اړه زموږ د پوهاوي په پیاوړتیا کې ترې کار اخېستل شوی. پردې رسبېره، کمي تحلیلونه تر ډېره بریده پر مايل معیارونو والړ دي، څو د 



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
7په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

دې معیارونو په رڼا کې بېوزيل او د هغې متغییرات وارزول يش، په داسې حال کې چې په کیفي تحلیل کې بیا تر ډېره د سوکالۍ مفهوم 

له څو اړخیزې تګالرې ګټه اخېستل شوې ده. د دې ترڅنګ، دواړه تحلیلونه د ناامنۍ او اقلیمي بدلون پر ازادو معیارونو والړ دي، چې 

ښایي له واقعي پېښو رسه توپیر ولري. دلته موخه دا ده، چې د دواړو میتودونو ترمنځ مستقیمه پرتله ونيش، بلکې  یو د بل بشپړوونکې 

برخې وارزول يش او د هر میتود پر پیاوړو برخو او د هغوی پر پایلو مترکز ويش. باالخره، په کمي تحلیل کې د افغانستان بېال بېلو والیتونو 

په ترڅ کې د وضعیت پراخ تحلیل تر پوښښ الندې راوستل شوی، په داسې حال کې چې په کیفي تحلیل کې بیا مترکز په کندهار او 

هرات والیتونو کې پر انتخاب شویو ساحو دی. د یادونې ده،  چې په کیفي اطالعاتو کې زموږ موخه دا نه وه، چې د هېواد یا هم والیت تر 

کچې تعمیم ورکړل يش، بلکې موخه دا وه چې د هغو پروسو او الرو چارو په اړه ژور لیدلوري وړاندې يش، د کومو په ترڅ کې چې کورنیو 

په خپله سوکالۍ کې بدلونونه حس کړي او ترڅنګ یې دا هم معلومه يش، چې د دغو بدلونونو الملونه څه وو )دا کورتا او نور.، ۲۰۲۱(. 
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څو اړخیز بحرانونه او د 
خلکو غربت 

دا برخه د پورتنیو څېړندوندونو تطبیق په داسې ډول بیانوي، چې پر هم مهاله بحرانونو او د هغو د مهارولو لپاره پر غوره شویو سراتیژیو 

د څېړنې اغېزې راسپړي. د  ترکیبي څيړندودونو له ارقامو څخه په الس راغيل موندنې د اوږدمهاله غربت د الملونو داسې لړۍ په ګوته 

کوي، چې پر کورنیو په درېیو کچو کې اغیز کوي. په لویه کچه موضوعات له درېیو سرو ننګونو رسه تړيل. دا ننګونې د کوېډ- ۱۹ وبا، 

اقلیمي بدلون او هغه سیايس بې ثباتۍ دي، چې د قدرت بدلون او جګړې د شدت المل ګرځي. په سره کچه موضوعات چې له کوېډ-

۱۹، اقلیمي بدلون او سیايس بې ثباتیو رسه تړاو لري، د مرستندویه الملونو داسې یوه ټولګه رامنځته کوي، چې د افغانستان خلک د بې 

ساري بېوزيل خوا ته ټېل وهي. 

د وبا پرمهال وچکايل او اقلیمي بدلون
د کمي اطالعاتو تحلیل یو داسې محور ته اشاره کوي، چېرته چې د وبا میاشتو پرمهال ناورینونو، ناامنۍ او یو لړ منفي ټکانونو او فشارونو 

تر رسوې په مخکې کال کې نه یوازې د بېوزلۍ په زیاتېدو کې مرسته کړې، بلکې د کورنیو له قوله د دوی د عوایدو په راکمولو کې یې 

هم ډېر رول اداء کړی دی)دیواکار، ۲۰۲۲(. د بېلګې په توګه لکه څنګه چې په 3 انځور کې ښودل شوي دي، له ناورینونو، کرنې یا د 

خوراکي توکو د قیمتونو له لوړېدو رسه د تړلو ټکانونو له وجې په دويب موسم کې چې کوېډ-۱۹ او ناامني دواړه زیات وو د بېوزلۍ کچې 

لوړېدو او سوکالۍ له السه ورکولو احتامل، د دغو ټکانونو د نه موجودیت دورې په پرتله خورا لوړ شوی و )دیواکار، ۲۰۲۲(.  

۲ انځور: د ناورین او موسم له مخې د سوکالۍ له السه ورکولو احتامل اټکل
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له ناورین/کرنې/ قیمتونو رسه تړلی ټکان

د ٢٠١٩ منی / د ٢٠٢٠ ژمی

د ٢٠٢٠ پرسلید ٢٠٢٠ دوبی

رسچینه: دیواکار )۲۰۲۲( د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک رسوې د ارقامو له مخې

د کیفي څېړنې لپاره په انتخاب شویو ساحو یعنې کندهار او هرات کې هم د اقلیمي بدلون او بېوزلۍ ترمنځ پیاوړې اړیکه وه، چې په 

لومړي ګام کې یې وجه پر کرنه د متکي وګړو پر ژوند د اقلیمي بدلون اغېزې وې. د بېلګې په توګه وچکالۍ د اوبو په راکمېدو کې ډېر 

رول درلود، چې د کرنیزو فعالیتونو اصيل رسچینه ګڼل کېږي. په تېرو څو کلونو کې د وچکالۍ له وجې په کرنیز سکتور کې د کروندې 

محصوالتو او  غنمو اندازه د تېرو پنځو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده )اوچا، ۲۰۱8(، چې دا کار د عوایدو نورو الرو چارو 

لکه ورځنۍ مزدورکارۍ او کډوالۍ خوا ته د مخ اړولو المل ګرځېدلی دی. یو ځواب ویونکي وویل: 
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د وچکالۍ او اوبو لګولو منابعو د کموايل له وجې ما خپل عواید له السه ورکړل. کوېډ-
۱۹ هغه خلک خپلو دندو پرېښودو ته اړ کړل چې په کارخونو او نورو صنعتي رشکتونو 
کې یې کار کاوه، ځکه د کارخونو کارونه په ټپه ودرېدل. هغه عواید چې موږ له باندې 
ترالسه کول، اوس په ټپه درېديل. باالخره، دې وضعیت زموږ پر ژوند او اقتصادي 

رشایطو ډېره سخته اغېزه کړې ده.4

له بلې خوا د کوېډ-۱۹ په غرګون کې غوره شویو پالیسیو هم کاري بازار ته د هغو کورنیو الرسسی راکم کړی، چې د ورځنۍ اجورې پر 

کارونو متکي وې. د دې ترڅنګ د پولو تړل کېدو او د سوداګریزو مرکزونو او سیمو تړل کېدو له وجې د خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ 

شوي. د پالیسۍ اقداماتو پر هغو کورنیو د وبا منفي ټولنیزې – اقتصادي اغېزې ال پسې زیاتې کړې، چې له وړاندې د وچکالۍ له وجې 

کړېدلې. پردې رسبېره، د ناورینونو رایوځای کېدو، دغه راز د کرنې او قیمتونو ټکانونو چې په کمي تحلیل کې ورته اشاره شوې ده، د 

کوېډ-۱۹ پرمهال د بېوزلۍ کچې له لوړېدو رسه مرسته کړې ده. په هرات او کندهار والیتونو کې د کیفي اطالعاتو د تحلیل په ترڅ کې دا 

څرګنده شوه، چې د دغو ټولو ناورینونو او فشارونو رایوځای کېدو د هغو کارګرانو وړتیاوې محدودې کړې دي، چې د خپلو کورنیو یوازېني 

ډوډۍ راوړونکي دي. د بېلګې په توګه یو ځواب ویونکي موږ ته وویل: 

وچکالۍ زموږ محصوالت اغېزمن کړل او دا په تېره بیا په هرات والیت کې یوه سره 
اپرېل  تر  په موسم کې  ژمي  د  دا چې  مانا  ورېدل.  ډېر کم  بارانونه هم  ده.  ستونزه 

میاشتې پورې موږ په هرات والیت کې هېڅ باران نه درلود. 

همدې کس دا خره هم تایید کړې، چې: 

ځینې  اغېزمنوي.  عواید  خلکو  د  چې  ده،  ستونزه  داسې  وبا  کرونا  د  اوسمهال 
وختونه بازار ښه وي، خو کله چې ناروغي زور اخيل او کرنتین وضع کېږي، نو 
اقتصاد یې  بیا د کروندګرو او مالدارانو  بازارونه تړل کېږي، چې د خلکو په تېره 
سخت اغېزمن کړی دی. کله چې موږ خپل لبانیات بازار ته وړو،  په دې پوهېږو، 
چې کله د کرونا وبا زیاتیږي نو تقاضا راکمیږي. ځکه خلک بازار ته نه راځي او د 

پېر او پلور تقاضا هم راکمیږي یا په بشپړ ډول صفر ته رسیږي.5

د بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتوالی
پر پاسنیو موضوعاتو رسبېره، د امنیتي وضعیت چټک بدلون، په تېره بیا د کرونا وبا پرمهال او په ځایي کچه د جرایمو زیاتوايل په کرنیز 

سکتور کې کارونه راکم کړل، چې ال له وړاندې د وچکالۍ او خوراکي توکو د قیمتونو لوړېدو له وجې هم اغېزمن شوي وو. د دې ترڅنګ، 

سیايس بې ثباتۍ او د رژیم بدلون اقتصادي سکتور بې ثباته کړ او عواید دغه راز کاري فرصتونه یې راکم کړل، پردې رسبېره یې د غالجاتو 

او مېوو بازارونو ته هم په ميل او نړیواله کچه الرسسی محدود کړ. باالخره دې ټولو په ګډه ال ډېر غربت ته الره هواره کړه. 

یو ځواب ویونکی په دې اړه غږېدلی، چې دغو بېال بېېلو ټکانونو څه ډول د خوراکي ناامنۍ په لوړېدو، اقتصادي ځوړتیا او د مړینې شمېر 

په زیاتوايل کې مرسته کړې ده: 

یې  الندې  فشارونو  ډېرو  تر  او  کړل  اغېزمن  سخت  ډېر  روحیات  خلکو  د  وبا  کرونا 
راوستل. پردې رسبېره، د کرونا پرمهال دلته ناامني زیاته شوې ده... په تېر یو کال 
کې غالوې، شوکې او نور جرمي فعالیتونه تر لوړې کچې رسېديل. پخوا زموږ د سیمې 
امنیت تر دې بریده خراب نه و. د کيل په کچه خلک له نورو موبایل ټلیفونونه پټوي.. 
اقتصادي وضعیت، ناامنۍ، وچکالۍ او د کاري فرصتونو کموايل ته په کتو ښایي زموږ 

په منځ کې داسې کسان هم وي، چې له لوږې مړه شوي وي.6 

. اسناد، مرکه، ۰۵مه شمېره، رسدار، نارینه، هرات والیت.  4

. اسناد، مرکه، ۱7مه شمېره ، محمدخان، نارینه، هرات والیت.  ۵

. اسناد، مرکه، ۰۲مه شمېره، احمد، نارینه، هرات والیت.  6
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بلکې  او ځنډ رسه مخ کړ،  له خنډ  نه یوازې دا چې د کروندګرو کاري څرخ  او په ځایي کچه د جرایمو زیاتوايل  ناامنۍ اغېزو  د 

بازار ته یې د دوی الرسسی هم محدود کړ. په پایله کې کروندګر د دې جوګه نه و، چې خپل محصوالت پر وخت وپلوري. دا 

کار د دوی د عوایدو راکمېدو او په ځینو حاالتو کې د خپلې پانګې له السه ورکولو المل ګرځېدالی. په ځایي کچه د کوېډ- ۱۹ 

بازار  لپاره  پوره کولو  اړتیاوو  ورځنیو  د  او  ژوند  پر  د خلکو  کبله  له  د محدودیتونو  پر سوداګرۍ  توکو  د خوراکي  له وجې  ګرځبندیز 

ته د دوی پر الرسيس ال ډېر فشارونه رامنځ ته کړي دي او تر ټولو مهمه دا چې د دوی ورځني کارونه یې له خنډ او ځنډ رسه 

مخ کړي دي: 

کله  شو.  لوړ  ته  افغانۍ   ۵7 قیمت  لېټر  یو  پټرولو  د  وروسته  خپرېدو  له  کرونا  د 
چې موږ له هټۍ والو د قیمتونو لوړېدو په اړه پوښتنه کوو، دوی وایي چې پولې 
او  وارداتو  پر  چې  درېدلی،  ټپه  په  رالېږد  لېږد  ترمنځ  هېوادونو  د  دي.  تړيل 

لوړیږي.7 بلې  تر  ورځ  قیمتونه  کبله  له دې  اغېز کړی.  یې  دواړو  صادراتو 

له دې ورهاخوا، د خوراکي توکو پر کمښت د السري کېدو او الرسيس لپاره د هېواد په ځینو برخو کې حکومت د شپې له خوا د 

بازارونو پرانېستل کېدو ته اجازه ورکړې وه. خو همدې ځواب ویونکي بیا د شپې له خوا په بازارونو کې د خراب امنیتي وضعیت 

په اړه اندېښنه ښودلې ده. د نوموړې له انده دې کار دا وېره رامنځ ته کړه، چې سوداګر به ډېر کم دې ته زړه ښه کړي، چې 

بازارونو ال ډېر فشار زیاتوي.  د دوی سیمو ته وريش، چې دا کار پر ځایي 

د  پرمهال  کوېډ-۱۹  د  مو  ترڅنګ  دي،  کړې  مشاهده  هم  کې  اطالعاتو  کیفي  په  والیتونو  هرات  او  کندهار  د  موږ  حاالت  دا 

راښیي،  دا  انځور   4 رسبېره،  پردې  ده.  موندلې  کچه  په  هېواد  ټول  د  اړیکه  پیاوړې  ترمنځ  ورکولو  السه  له  سوکالۍ  او  ناامنۍ 

پیل  د  وبا  کرونا  د  چې  وخت  څه  کې  دويب  په  کال  ۲۰۲۰ز  د  اوسیږي  کې  ولسوالیو  ناامنو  په  هېواد  د  چې  کورنۍ  هغه  چې 

وه.  لوړه  خورا  یې  ورکولو کچه  له السه  د سوکالۍ  اوسېدې  کې  سیمو  امنو  په  هېواد  د  پرتله چې  په  خلکو  هغو  د  وې،  میاشتې 

ناامنۍ هم ملتیا کړې ده، له دې  ۱۹ له وجې د قیمتونو په نوسان کې دې  پاسني کیفي اطالعات په ډاګه کوي، چې د کوېډ- 

منځپانګه  پر  ناامنۍ  د  پورته مو خرې پرې وکړې،  ټکان چینل چې  د  قیمتونو  د  په تحلیل کې  معلومیږي چې د کمي اطالعاتو 

هم د تطبیق وړ دی. 

3 انځور: د ناامنۍ او موسم له مخې د سوکالۍ له السه ورکولو احتامل اټکل
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له ناورین/کرنې/ قیمتونو رسه تړلی ټکان

د ٢٠١٩ منی / د ٢٠٢٠ ژمی

د ٢٠٢٠ پرسلید ٢٠٢٠ دوبی

رسچینه: دیواکار )۲۰۲۲( د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک رسوې د ارقامو له مخې

د اقلیمي بدلون، ناامنۍ او وبا هم مهاله منځ ته راتګ چې پورته مو خرې پرې وکړې، داسې ګڼ شمېر فکتورونه رامنځ ته کړي چې د 

کورنیو عایدات یې وچ کړي او د بېوزلۍ له زیاتوايل دغه راز د سوکالۍ له السه ورکولو رسه یې مرسته کړې ده. پردې رسبېره، په داسې 

حال کې چې د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کال د رسوې له مخې د بېوزلۍ کچه 47.۱ سلنه وه، خو د کرونا وبا د پیل پرمهال په پرسيل موسم کې 

. اسناد، مرکه، ۰۹مه شمېره ، رسول، نارینه، هرات والیت.  7



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱۱په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

ډېره لوړه شوه او ان ۵۲.3 سلنې ته پورته شوه. د خلکو له قوله د کرونا پرمهال د سوکالۍ له السه ورکول هم په ډېره لوړه کچه وو. د 

بېلګې په توګه هغه کسان چې د ۲۰۲۰ز کال په دويب کې خرې یا مرکې وررسه شوي دي، 34.3 سلنه خلکو دا ویيل، چې د تېر کال په 

پرتله یې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. برعکس، د ۲۰۱۹ز کال په مني موسم کې یوازې ۱۹.7 سلنه خلکو بیا ویيل و، چې د دوی 

اقتصادي وضعیت د تېر کال په پرتله خراب یا ترېنګلی شوی دی.)دیواکار، ۲۰۲۲(. 



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان ۱۲

د سوکالۍ غوړېدا لپاره 
د ځوانانو په الس کې 

محدود فرصتونه

د دې ډول هم مهاله بحرانونو رشایطو په ترڅ کې بېوزله یا هم بېوزلۍ ته نېږدې ځوانان له یو شمېر داسې ننګونو رسه مخ شوي، چې په 

اوس او راتلونکې کې د دوی د سوکالۍ په الر کې خنډ ګرځېدلې دي. 

د اجورې کارونو کموالی
په افغانستان کې د کورنیو ځوان رسپرستان په ټوله کې ډېر متحرک دي او تر ډېره بریده په تنخوا لرونکو کارونو بوخت دي، ترڅنګ یې 

د دوی لپاره د تکیې وړ الرې چارې هم ډېرې کمې دي. دا ټول هغه عوامل دي، چې د سویيل آسیا په ګډون د نړۍ په پراخه برخه کې 

له بېوزلۍ د وتلو لپاره ډېرې مهمې الرې چارې ګڼل کېږي )دیواکار او شیفرډ، ۲۰۲۲(. په ورته وخت کې که څه هم دا متغییرات ډېر 

مهم دي، خو د کوېډ-۱۹ وبا د خپرېدو میاشتو پرمهال د پالیسۍ اقداماتو له وجې دا قرش له ډېر خطر رسه مخ و. پردې رسبېره، یوه سره 

ننګونه چې د وبا میاشتو پرمهال د دوی په وړاندې راپورته شوې وه، هغه د کاري فرصتونو نشتوالی و. له یو پر درېیمه برخه یو څه کمو 

هغو کسانو چې د کورنۍ رسپرستي ورترغاړې وه د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو پرمهال له رسوې یوه اونۍ د مخه کومه بوختیا نه لرله. په دې 

ډله کې هغه کسان چې د کار په لټه کې نه وو، د خپلو خرو لپاره یې ګڼ شمېر دالیل لرل. د کورنیو هغه رسپرستان چې ځوانان و، په 

خپلو خرو کې یې د دندو کموالی په کار پسې د نه ګرځېدو یو عمده دلیل یاد کړی دی. دا کارونو دا نشتوالی د کورنیو ټولو رسپرستانو 

په منځ کې هم دویم عمده دلیل و، چې د کوېډ-۱۹ پرمهال له همدې وجې په کار پسې نه ګرځېدل. پردې رسبېره، ۱7 سلنه د کورنیو 

هغه رسپرستان چې ځوانان و او د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو پرمهال په کار پسې نه ګرځېدل د کارونو لنډمهاله ځوړتیا یې په خپلو  خرو کې د 

دلیل په توګه یاده کړې ده )دیواکار، ۲۰۲۲(.  

په کیفي اطالعاتو کې هم دا جوته شوې، چې کوېډ -۱۹ تر ډېره بریده په ښاري او کلیوايل دواړو سیمو کې د ځوانانو کارونه او کاري 

فرصتونه ټکني کړي دي. د ورځنۍ اجورې کارګرانو کاري بازار ته الرسسی نه شو کوالی. هغو خلکو چې په صنعتي سکتور کې یې کار 

کاوه، د ګرځبندیز له وجې نه شول کوالی چې کار ته الړ يش. د معمول له مخې کروندګرو هم نه شول کوالی چې خپل محصوالت 

وپلوري او دې کار پر ستونزمنو رشایطو د دوی براليس کېدل رامحدود کړي وو. د دې ترڅنګ، یوازېنۍ ساحه چې کاري فرصتونه په 

کې وو، هغه کرنیز سکتور و، په داسې حال کې چې کرنیز سکتور ډېر محدود ظرفیت درلود او یوازې د کورنۍ مرشان په دې سکتور کې 

بوخت وو. ښار ته په نېږدې سیمو کې د خلکو لپاره موجود بدیلونه ورځنۍ کار، د خښتو په بټیو او ودانیزو برخو کې کار کول و، هغه هم که 

چېرې موجود وو. ځینې ځواب ویونکي چې پاخه ځوانان وو په اونیو اونیو د کارونو له نشتوايل رس ټکاوه. د دوی لپاره د ژغورنې او ژوندي 

پاتې کېدلو یوازېنۍ الره له ځینو مٔوسساتو د مالتړ او السنیوي ترالسه کول و. 

له  او ګاونډیانو چې په تولیدي کارخونو کې یې کار کاوه، دندې  زموږ خپلې کورنۍ 
السه ورکړي دي، ځکه کارخونې د کرونا له وجې بندې شوي دي. زه وزګار یم او زوی 

مې هم د دندې له السه ورکولو له وجې زما د اوږو اضايف پېټۍ  )بار( ګرځېدلی.8

تر کرونا د مخه موږ تر ۲۵،۰۰۰ افغانیو میاشتنۍ معاش درلود. له کله نه چې ښوونځي 
تړل شوي، موږ پورتني عواید نه لرو او یوازې زه پاتې یم، چې 7،۵۰۰ افغانۍ میاشتني 

عاید لرم. نو اوسمهال زموږ عواید 7،۵۰۰ افغانیو ته راکم شوي دي.۹

. اسناد، مرکه، ۵مه شمېره ، سالم، نارینه، هرات والیت.  8

. اسناد، مرکه، 7مه شمېره ، مقصود، نارینه، هرات والیت.  ۹



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱3په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

ما خپله دنده او معاش دواړه له السه ورکړل. ځکه زه ښوونکی وم، خو د کرونا له وجې 
د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته نور ماته معاش نه راکوي.۱۰

د جنسیت او بېوزلۍ له اړخه له کمي تحلیلونو ترالسه شوې موندنې د هغو سیمو په ګډون چې د ناورینونو او ناامنۍ له وجې له هم مهاله 

فشارونو او ټکانونو رسه مخ وې، د کرونا وبا پرمهال په اقتصادي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له مخې جنسیتي توپیرونو ته اشاره کوي. دا 

توپیر په اقتصادي فعالیتونو کې د نارینه وو د بوختیا راکموايل او په ناامنو سیمو او هغو سیمو کې چې د ناورینونو له وجې د ټکانونو رسه 

مخ وې د ښځو حاشیوي زیاتوايل دواړو له کبله دی. په ورته وخت کې په دې ډول فعالیتونو کې د ښځینه وو بوختیا ښایي د محرومیت 

پروسو او د بقاء سراتیژۍ یوه نښه وي، چې په کمه اجوره کار کولو ته یې هم زړه ښه کړی، نه دا چې دا کار دې د اقتصادي غښتلتیا له 

الرې له بېوزلۍ د وتلو الره چاره وګڼل يش.۱۱ د دې ترڅنګ، لکه څنګه چې له کیفي اطالعاتو معلومیږي، د سړیو په څېر زیاترو ښځو 

هم د وبا پرمهال خپلې دندې له السه ورکړي دي: 

زموږ په منځ کې داسې ښځې دي، چې د نورو خلکو په کورونو کې د کار کولو په څېر 
په بېال بېلو صنایعو کې کار کوي. خو د ګرځبندیز پرمهال دوی کار نه کاوه او خپلې 
دندې یې له السه ورکړې. زموږ په منځ کې داسې ښځې هم دي، چې د کندهار بازار 
لپاره بېال بېل توکي تولیدوي. کله چې بازار بند وي، دا ښځې نه يش کوالی چې خپل 

محصوالت وپلوري، نو دغو ښځو هم خپلې عایدايت رسچینې له السه ورکړي دي.۱۲

د کیفي اطالعاتو له مخې په کندهار او هرات والیتونو کې د څېړنې په ساحو کې زیاتره بېوزله یا بېوزلۍ ته نېږدې ځوانان په دې لټه 

کې وو، څود عوایدو نورې بدیلې الرې پیدا کړي، چې مخکې مو اشاره ورته وکړه. پردې رسبېره، په زیاترو کورنیو کې ماشومانو هم د 

زړو اوسپنو، کاغذونو او پالستیکونو راټولولو ته مخه کړې وه، څو په بازار کې د پلور له الرې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پرې 

پیداکړي. هغه ښځې چې مخکې یې دندې لرلې خو اوس یې له السه ورکړې وې، یا یې په کروندو کې له خپلو نارینه وو رسه کار کولو 

ته مخه کړې وه یا یې د خیاطۍ، ګلدوزۍ او نورو اليس توکو په څېر عواید لرونکو فعالیتونو ته مخه کړې وه. د دوی لپاره له دې کارونو 

پرته د دندو کوم ځانګړی بازار نه و. 

زموږ د پالر تر مړینې وروسته، موږ په ژېړۍ ولسوالۍ کې خپل کلی پرېښود او کندهار 
ته راغلو. کندهار ته په راتلو مو په ښار کې مزودري او اهنګري پیل کړه. په واقعیت 
کې د کورنۍ مرش له السه ورکول پر هره کورنۍ له ټولنیز، اقتصادي او مايل اړخه 

منفي اغېزې  کوي.۱3 

په کندهار ښار په تېره بیا په ډنډ ولسوالۍ کې د ورځنۍ اجورې لپاره دایمي بازار د 
خښتو بټۍ دي.۱4

زه د خپلې کورنۍ السنیوی نه شم کوالی. ځکه نه مې سپام کړې او نه هم د عاید 
کومه بله رسچینه لرم. اوالدونه مې زړې اوسپنې، کاغذونه او پالستیکي توکي راټولوي 

او په ورځ کې له 4۰ تر ۵۰ افغانیو ترې په الس راوړي.۱۵

اجباري کډوايل او پر ماشومانو کار د دې المل ګرځېديل، چې کورنۍ د کمې اجورې په مقابل کې هم سختو کارونو ته مخه کړي، چې 

د دوی اقتصادي سوکالۍ ته متوجه خطر په ګوته کوي.   

. اسناد، مرکه، 8مه شمېره ، واجد، نارینه، هرات والیت.  ۱۰

. ویدیا دیواکار. )۲۰۲۲(. د کوېډ۱۹، ناورینونو او بېوزلۍ په منځ کې د ځوانانو ژوند، کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره. ۲۰۲۲ اپرېل ۱۵مه.   ۱۱
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. اسناد، مرکه، ۹مه شمېره ،قدوس، نارینه، کندهار والیت.  ۱۲

. اسناد، مرکه، ۱۲مه شمېره، ساجد، نارینه، کندهار والیت.  ۱3

. اسناد، مرکه، ۱۹مه شمېره، ابراهیم، نارینه، کندهار والیت.  ۱4

. اسناد، مرکه، 4مه شمېره، کورنۍ بې ځایه شوې دلر، نارینه، هرات والیت.  ۱۵



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان ۱4

د منابعو کموالی
د کمي اطالعاتو له تحلیل رسه سم د بېوزلو کورنیو هغه رسپرستان چې ځوانان و له شتمنۍ هم تر ډېره محروم و. د دوی د لګښتونو د 

شتمنۍ ارزښت د پاخه عمر لرونکو رسپرستانو په پرتله چې عمر یې له 6۵ کلونو کم و، له نیامیي هم کم دی. له 6۵ کلنۍ د کم عمر 

لرونکو رسپرستانو په پرتله د بېوزلو کورنیو ځوانانو مالداري هم کمه وه، ترڅنګ یې د کرنې وړ ځمکه ډېره لږ وه او برېښنا ته یې هم ډېر 

کم الرسسی درلود )دیواکار، ۲۰۲۲(. په کیفي اطالعاتو کې هم همدا موندنې تر سرګو شوي. ځوانانو معمواًل ځمکه نه لرله په تېره بیا په 

هغه حالت کې چې پالر یې ژوندی و. دا وضعیت معمواًل د ګډې کورنۍ جوړښت او د ګډ ژوند تېرولو عواید په ګوته کوي. په نورو حاالتو 

کې دا وضعیت پر نورو هغو خلکو هم د تطبیق وړ دی، چې نوي یې ځمکې ترالسه کړې وې، د بېلګې په توګه: 

زما زوم، چې په ایران کې اوسیږي ماته یې پیسې راولېږلې، څو کرنیزه ځمکه ورته 
د  اوسمهال  واخېسته.  ځمکه  کرنیزه  لپاره  هغه  د  کې  کيل  خپل  په  هم  ما  واخلم. 
زما  نیم  او  کېږي  هغه  د  یې  نیامیي محصوالت  کرم.  نیامیي  په  زه  ځمکه  نوموړي 

کېږي.۱6

پردې رسبېره، د کاري فرصتونو کموايل او د عایدايت رسچینو کمښت ځینې کورنۍ دې ته اړ ویستيل دي چې ال ډېرې خپلې رسچینې له 

السه ورکړي. هغو ځوانان چې ځمکه یې لرله، د کاري بازار د نشتوايل له وجې زیاتره دې ته اړ شوي وو چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو پوره 

کولو لپاره خپل کورونه په ګروي ورکړي: 

زیاتره خلک چې پیسو ته اړتیا لري، خپلې ځمکې یا باغونه په ګروي یا هم اجاره ورکوي. 
د اقتصادي رشایطو ځوړتیا له وجې یوه ورځ مخکې فالين خان خپل د انګورو باغ خپل 
خرس ته په ۹۰،۰۰۰ افغانۍ په ګروي ورکړ. نوموړي دا کار ځکه وکړ، چې د کمیاوي 
رسې او کورنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره یې پیسو ته یې اړتیا لرله. نوموړي ویل، چې یو 
باغ تر ۵۰ پورې تاکونه لري او د هر تاک کلني عواید تر ۱۰،۰۰۰ افغانیو پورې کېږي، 
معمواًل خلک یو باغ په ۹۰،۰۰۰ افغانۍ نه اخيل، خو ما دا باغ خپل اوښي ته ورکړ، له 

دې وجې هغه ماته په دې کيل کې له معمول اجارې زیاتې پیسې راکړې.۱7

د مجبوریت له وجې د ملکیتونو پلور په تېره بیا په هغو حاالتو کې ډېر معمول دی، چې کله کورنۍ له روغتیایي ټکانونو رسه مخ کېږي:

کله چې زما پالر ناروغ و، خپل ټول عواید مو د هغه پر درملنه ولګول. د دې ترڅنګ 
مو یو جریب ځمکه لرله، هغه مو هم د پالر درملنې لپاره وپلورله. پردې رسبېره، موږ 
د انګورو تاکستان لرو، د هغه نیامیي برخه مو هم په ګروي ورکړه او اوس هم په ګرو 

کې دی. له مايل پلوه موږ ډېر کمزوري شوو او اوس پوروړي یو.۱8

له دې ورهاخوا د اړینو خوراکي توکو د قیمتونو لوړېدو هم د خلکو د خوراکي توکو پر مرف، ورځنیو خوراکي توکو لګښتونو او په ټوله کې 

پر سوکالۍ ډېرې سرې اغېزې لرلې، چې په تېره بیا په کلیوايل سمو کې د بېوزلۍ زیاتېدو او خوراکي ناامنۍ د لوړېدو المل ګرځېديل: 

ام، دا به ښه نه وي چې زه تاسو ته ووایم چې پر کورنۍ مې څه تېریږي، خو دومره 
درته ویالی شم چې مخکې موږ ډېر ښه خوراک کوالی شو او لږ تر لږه په میاشت 
کې مو دوه ځلې غوښه خوړالی شوه، اوسمهال ان په میاشت کې یو ځل د غوښې 
او سبزیجاتو خپله  زیاتره وخت پر کمو چایو  باید  خوړل هم ډېر ستونزمن دي. موږ 

ګوزاره وکړو.۱۹

په کمي ارقامو کې هم دا خره جوته ده، چې ځوانان د پاخه عمر لرونکو رسپرستانو په پرتله ډېر له خوراکي ناامنۍ رسه مخ دي)دیواکار، 

 .)۲۰۲۲

. اسناد، مرکه، ۱۵مه شمېره، وحید، نارینه، هرات والیت.  ۱6

. اسناد، مرکه،۱۲مه شمېره، حفیظ، نارینه، هرات والیت.  ۱7

. اسناد، مرکه، 7مه شمېره، صدیق، نارینه، هرات والیت.  ۱8

. اسناد، مرکه، ۱6مه شمېره، ګل وايل، نارینه، کندهار والیت.  ۱۹



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱۵په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

د ټولنیزو شبکو کمزورې کېدل
د کورنۍ په کچه له بحران رسه د مقابلې لپاره تر ټولو معمول سراتیژي دا ده، چې د ټولنیزو شبکو پرمټ له کورنۍ او ملګرو پیسو ته 

الرسسی پیدا يش. په دودیز ډول د مقابلې دې ډول سراتیژۍ په افغاين ټولنه کې ډېر ښه ځای موندالی دی. د کوېډ -۱۹ پرمهال د 

اقتصادي رشایطو ځوړتیا، پولو تړل کېدو او په سیمه کې د ګرځبندیز ترڅنګ خلک له یو بل داسې وضعیت رسه مخ شول چې دوی یې 

هېڅ مته نه لرله. دا وضعیت ټولنیزو اړیکو او شبکو ته د خلکو الرسيس راکمېدل وو. پخوا به چې خلک د خوراکي توکو له کمښت یا هم 

اقتصادي ځوړتیا رسه مخ شول نو له ټولنیزو شبکو۲۰ به یې ګټه پورته کوله او خپلې ستونزې به یې هوارولې؛ خو کوېډ-۱۹ دا شبکې او 

اړیکې هم پېکه کړې یا یې په بشپړ ډول له منځه یوړې او خلک یې له یو داسې ناڅرګند وضعیت رسه مخ کړل، چې په ډېرې سختۍ 

پور ترالسه کوالی يش. په ډېرو کم شمېر حاالتو کې چې خلکو پورونه ترالسه کړي، له ډېرو نېږدې خپلوانو لکه تره زامنو یا هم وروڼو یې 

ترالسه کړي دي. هغو ځوانانو چې پورونو ته یې الرسسی نه درلود، په کرنیز سکتور کې یې کار کولو ته مخه کړې وه. 

هره خوا بېوزيل ده او وزګارتیا هم زیاته شوې ده. خلک یو له بل مته نه لري، ځکه ټول 
بې روزګاره او بېوزله دي. که چېرې کوم څوک چا ته پیسې هم ورکړي، بیا په دې اړه فکر 
کوي، چې پوروړی به بېرته د هغه پور څه ډول اداء کړي. دا یو عمده دلیل دی، چې خلک 
یو د بل له السنیوي اوږې خايل کوي. د اړتیا پر وخت که کوم څوک له مايل اړخه ښه هم 
وي، یو له بل رسه مرسته نه کوي، ځکه پور ورکوونکی داسې انګېري چې خپلې پیسې 

بېرته نيش ترالسه کوالی.۲۱

د خلکو مايل وړتیا ډېره راکمه شوې ده. موږ یو دود لرو، چې که چېرې کوم څوک ډوډۍ 
ته اړتیا ولري، د ګاونډي د حق په توګه موږ په سختو رشایطو کې د هغه السنیوی کوو. 
پردې رسبېره، کرونا، ناامنۍ او وچکالۍ د خلکو مايل وړتیا راکمه کړې ده. خلک د خپلو 
ناروغانو درملنه نه يش کوالی او یو بل ته له ۱،۰۰۰ تر ۲،۰۰۰ افغانیو په پور ورکوي، چې 
دا هم ډېره ستونزمنه ده. ښایي ډېر کم خلک خپلو نېږدې خپلوانو یا ملګرو ته پور ورکړي. ۲۲

له دې وجې د خلکو لپاره یوازېنۍ بدیل الره د نارسمي پور ترالسه کول دي. د دې کار لپاره زیاتره وخت دوی خپلې ځمکې په ګروي 

وخته  ډېره  تر  دوی الرسسی  د  ته  باغونو  وي، چې  دا  پایله  کار  دې  د  اخيل.  کار  توګه  په  مقابلې  د  له همدې سراتیژۍ  او  ورکوي 

رامحدودوي او عواید یې راکموي. 

د ځوانانو مهاجرت او د ټولې کورنۍ بې ځایه کېدل یا کډه کېدل هغه عمده عوامل دي، چې د خلکو ټولنیزې شبکې یې پېکه کړي دي. 

کله چې  موږ هرات والیت ته راکډه شوو، هرڅه بدل شول. ما دلته هېڅوک نه پېژندل. 
له دې وجې د اړتیا پروخت ما له کوم چا د مرستې یا پور غوښتنه نه شوه کوالی. په تېرو 
پنځو یا شپږو میاشتو کې چې موږ دلته راغيل یو، زه یوازې د دې کيل ملک پېژنم. ځینې 
وختونه چې نوموړی کوم ورځنی کار پیداکوي، نو ماته وایي چې ورشم. له ده پرته مو په 

دې سیمه کې هېڅوک نه پېژين او زموږ له مايل وضعیت خر نه دي.۲3

یو کال وړاندې زما پالر په  پنځه کاله د مخه مې واده کړی دی.  زه ۲7 کلن یم. 
شینډنډ ولسوالۍ کې ووژل شو. باالخره زه د ژوند له ډېرو ستونزو رسه مخ شوم. له هغه 
وخت راهیسې چې زما پالر له دې نړۍ سرګې پټې کړي، زه د کورنۍ ۱۰ غړو د پالنې 
مسوولیت لرم. اوسمهال د کار نشتوايل او کمزوري اقتصاد په ګډون له ډېرو ستونزو 
رسه مخ یم. زه د دې سیمې له خلکو رسه هم نه پېژنم، چې السنیوی مې وکړي او 

مرسته ترې وغواړم.۲4

 On Borrowed Time: The Limits of Informal Credit for Livelihood Security in Herat, Afghanistan. .)۲۰۱۹( .Shah, T. & Ghafoori, I .  ۲۰
from https://areu.org.af/publication/on-borrowed- ,۲۰۲۲ ,3۱ London: Secure Livelihoods Research Consortium. Retrieved March

time-the-limits-of-informal-credit-for-livelihood-security-in-herat-afghanistan

. اسناد، مرکه، 8مه شمېره، محمد، نارینه، کندهار والیت.  ۲۱

. اسناد، مرکه، ۲مه شمېره،وايل خان، نارینه، هرات والیت.  ۲۲

. اسناد، مرکه،4مه شمېره، دلر کورنۍ بې ځایه شوي، نارینه، هرات والیت.  ۲3

. اسناد، مرکه،۱ شمېره، هستي ګل- کورنۍ بې ځایه شوي، نارینه، هرات والیت.  ۲4



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان ۱6

د مقابلې تړلې سراتیژۍ 

پورته بحرانونه او پر ځوانانو د هغوی اغېزې له نړیوالو  او ځایي غرګونونو رسه مل وې، خو دا غرګونونه د دوی پېچيل ماهیت ته په کتو 

تر ډېره مناسب نه وو. که څه هم یو لړ نړیوالې او عميل مرستې وشوې، چې په دویمه برخه کې مو اشاره ورته وکړه، خو زموږ د څېړنې ټیم 

په عميل ډګر کې ډېر کم داسې شواهد مونديل چې دا مرستې دې واقعًا دغو خلکو ته رسېديل یا دې د هغوی د درد دواء ګرځېديل وي. 

پراخ فساد، د هېواد په ګوټ ګوټ کې  د امنیتي رشایطو خرابوالی او تر یوه بریده د ولسمرش د دفر له لوري د ميل دسرخوان پروګرام 

سیايس کېدل د دې المل شول چې تر اګست میاشتې د مخه رشایطو کې د حکومت په مرشۍ او د متویلوونکوو په مايل مالتړ د کوېډ-

۱۹ په وړاندې د اقداماتو پایلې پېکه يش. د یادونې ده، چې په هغه وخت کې چې دا ساحوي څېړنه کېده د حکومت وسله والو مخالفینو 
د کرونا یا وچکالۍ ځپلو ولسونو د السنیوي لپاره کوم مشخص اقدامات یا هم پروګرامونه په پام کې نه لرل.۲۵

په پایله کې د منفي ټکانونو او فشارونو په وړاندې د غرګون په توګه ځینې وختونه کورنۍ د مقابلې داسې ګڼ اړخیزو ځپونکو اقداماتو 

ته مجبورې شوې وې چې د دوی سوکايل یې ال نوره هم راکموله. لکه څه ډول چې په دیواکار)۲۰۲۲( کې ورته اشاره شوې ده، د 

۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو پرمهال زیاترو کورنیو په افغانستان کې خپل لګښتونه راکم کړل، چې دې کار په تېره بیا د کوېډ-۱۹ دورې پرمهال 

د دوی خوراکي ناامني ال پسې زیاته کړه )۵ انځور(. تر کرونا د مخه او د کرونا پرمهال په بېال بېلو میاشتو کې د مقابلې سراتیژیو ترمنځ 

نور توپیرونه په ولي کچه د ټولنیزې پانګې راکمېدل او د کار اړوند سراتیژیو زیاتوالی و)دیواکار، ۲۰۲۲(. پردې رسبېره، د کار اړوند 

سراتیژۍ په توګه په خپله کډوايل هم ګرځبندیز او د پولو تړل کېدو ته په کتو له ډېرو محدودیتونو رسه مخ وه.  

4 انځور: د کوېډ-۱۹ په دوره کې د منفي ټکانونو په غربګون کې د کورنیو له خوا د مقابلې ابتدایي سرتاتیژۍ

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠

هېڅ راز اقدام ته یې اړتیا نه لرله 

نور 

خپل ملکیتونه یا شتمنۍ یې پلورلې/ په کرایه ورکړې/ 
یا په اجاره ورکړې وې 

له کار رسه تړلې سرتاتیژۍ 

لګښتونه یې راکم کړي وو 

د کم مقدار/ کم کیفیت خوراکونه 

پورونه 

له نورو مرسته اخېستل / سوال کول 

 له کوېډ-١٩ د مخه د کوېډ-١٩ پرمهال

رسچینه: دیواکار )۲۰۲۲( د ۲۰۲۰/۲۰۱۹ز کلونو د عوایدو، لګښتونو او کاري ځواک رسوې د ارقامو له مخې

د مقابلې دا سراتیژۍ موږ دلته الندې په کیفي ارقامو کې په ال ډېرو جزئیاتو راسپړو. د دې سراتیژیو له ډلې ځینې یې له هغو موضوعاتو 

رسه تړاو لري، چې د ځوانانو په منځ کې ال له وړاندې پورته په ګوته شوي دي، خو دلته په ځانګړې ډول د بحران په وړاندې د مقابل 

غرګون په توګه پرې غږېديل یو. 

د کمزورو شویو ټولنیزو اړیکو په رشایطو کې پور
څرنګه چې پورته اشاره ورته وشوه، د مايل فشارونو زیاتوايل له وجې ټولنیزې شبکې یا اړیکې خورا کمزورې شوې. دې کار د نارسمي پور 

خوا ته د خلکو په مخ اړولو کې زیاتوالی راوست، چې کورنۍ یې د ال ډېر پوروړي کېدو خوا ته ټېل وهلې.  واده ، ولور، د تدفین، روغتیا یا 

د درملنه، ورځنۍ اړتیاوې او ځینې کلتوري – مذهبي مراسم هغه موضوعات دي، چې خلک ورته پیسې قرض کوي. په کندهار او هرات 

والیتونو کې خلکو موږ ته د پورونو اخېستو دالیل را په ګوته کړي: 

. د ساحوي څېړنې ټیم د مشاهداتو او له خره اشخاصو رسه د مرکو له مخې، درېیم پای لیک وګورئ.    ۲۵



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱7په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

افغانۍ پور کړې. د هغې ټول ولور  لپاره ۱۵۰،۰۰۰  اینګور )ناوې( د ولور  موږ د خپلې 
۵۰۰،۰۰۰ افغانۍ و. ۵۰،۰۰۰ افغانۍ نورې پیسې مو د خپلو ورځینو لګښتونو لپاره پور 
کړې، ځکه د خپلو ورځنیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو، درملو او نورو لپاره مو پیسې نه لرلې.۲6

زه ۲۱۰،۰۰۰ افغانۍ پوروړی یم. ۱۰۰،۰۰۰ افغانۍ مې د خپل پالر د تدفین مراسمو 
لپاره پور کړې دي، ۵۰،۰۰۰ افغانۍ مې د خپلو ماشومانو د درملنې لپاره او 6۰،۰۰۰ 

افغانۍ مې د خپل واده د مراسمو لپاره په پور اخېستي دي.۲7

کله چې زما پالر ناروغ و، خپل ټول عواید مو د هغه پر درملنه ولګول. د دې ترڅنګ 
مو یو جریب ځمکه لرله، هغه مو هم د پالر درملنې لپاره وپلورله. پردې رسبېره، موږ د 
انګورو تاکستان لرو، چې د هغه نیامیي برخه مو  هم په ګروي ورکړه او اوس هم په 

ګرو کې دی. له مايل پلوه موږ ډېر کمزوري شوو او اوس پوروړي یو.۲8

خلک دا پورونه د اوږدمهاله مزدروۍ له الرې بېرته اداء کوالی يش، چې کلونه وخت نیي، یا هم دوی باید خپل ملکیتونه او ځمکې 

وپلوري، چې په خپل وار رسه دا ځمکې او ملیکتونه هم د عوایدو رسچینې دي. د بېلګې په توګه یو ځواب ویونکي د خپلې کروندې یوه 

برخه د خپل زوی د واده لپاره د پیسو برابرولو په موخه په ګروي ورکړې وه. یو بل ځواب ویونکي بیا د خپلې ځمکې یوه برخه او غوا د خپل 

پور بېرته اداینې او خپل مرش زوی ته د واده کولو لپاره پلوريل وو. 

ځای ناستي کاري سراتیژۍ او خطرناکې کاري سراتیژۍ
د مايل ستونزو، اقتصادي محدودیتونو او کوېډ-۱۹ پرمهال کورنیو د عوایدو نورو رسچینو ته لکه د ښځینه وو له خوا د اليس کارونو تررسه 

کولو او د کورنیو له خوا د پالستیکي کڅوړو په راټولولو پسې د ماشومانو لېږلو ته مخه کړې وه، ځینې کورنیو چې نه شول کوالی د کرنیزو 

او ودانیزو سکتورونو په څېر په نورو برخو کې ځان ته مزودرکاري پیداکړي، د خښتو بټیو ته خوا ته یې کډه کړې وه. دې بدلون د دوی 

ستونزې راکمې کړي دي، که څه هم پر ماشومانو د کار په څېر یې یو لړ منفي اغېزې هم له ځان رسه لرلې. دا ډول سراتیژۍ په لنډمهال 

کې ګټورې او مرستندویه دي، خو اغېزې یې خورا ناورین زېږوونکې دي او په اوږدمهال کې د خلکو ژوند د ګړنګ تر غاړې رسوي، د 

بېلګې په توګه د خښتو په بټیو کې کار کول ډېرې سختې فزیکي قوې ته اړتیا لري او په اوږدمهال کې د دایمي فزیکي ټپونو رامنځ ته 

کېدو المل کېدالی يش، چې له وجې یې ماشومان نه يش کوالی ښوونځیو ته الړ يش. 

زه له خیاطۍ رسه بلده یم، نو همدا ده چې په خپل کور کې خیاطي کوم. زما ورېندارې 
بیا په کور کې د کوم کار کولو مهارت نه لري. همدا وجه ده، چې دوی وزګارې دي. 
دوی ګلدوزي کوالی يش، او ځینې وختونه ګلدوزي کوي، له دې الرې بیا یو څه 
اندازه پیسې ګټي. کله چې موږ په ادرسکن ولسوالۍ کې وو، نورو خلکو به موږ ته 
ټوکران راوړل چې اوبدل یې وکړو، په بدل کې یې موږ خپله اجوره اخېسته، موږ د 
یو کیلوګرام په بدل کې ۲۰۰ افغانۍ په ادرسکن کې اخېستې، خو دلته اوس د یو 

کیلوګرام په بدل کې یوازې ۱6۰ یا ۱7۰ افغانۍ ترالسه کوو.۲۹

خاورو  د  کوره  له  یو کس  د  پیداکړ.  مې  کار  ووتم.  پسې  پیداکولو  کار  په  ورځ  تېره 
راویستل و. د ورځې په پای کې مې د ټولې ورځې کار په بدل کې یوازې ۱۵۰ افغانۍ 
وګټلې. لومړی خو دا ډېره سخته ده، چې ورځنۍ مزدوري پیدا يش. دویم ، کله چې 
د ورځنۍ مزودرۍ کار ته ګورم نو اجوره یې ډېره کمه ده. نور وروڼه مې کوچنیان دي، 
خو د ورځې په جریان کې هغوی کارول شوي کاغذونه او پالستیکونه راټولوي او بیا 

یې پلوري.3۰

. اسناد، مرکه، ۲مه شمېره، مرضیه، ښځينه، هرات والیت.  ۲6

. اسناد، مرکه،۱ شمېره، هستي ګل- کورنۍ بې ځایه شوي، نارینه، هرات والیت.  ۲7

. اسناد، مرکه،7 شمېره، ظریف، نارینه، هرات والیت.  ۲8

. اسناد، مرکه،8 شمېره، شیبا، نارینه، هرات والیت.  ۲۹

. اسناد، مرکه،3 شمېره، حمید- کورنۍ بې ځایه شوي، نارینه، کندهار والیت.  3۰



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان ۱8

له هغه وخت راهیسې چې موږ دلته راغيل یو، ستونزې مو زیاتې شوي دي. خاوند 
راټولوي. که  په کوڅو کې پالستیکونه  زامن مې  لري،  نه  دنده  او سمه  دایمي  مې 
چېرې یو څه اندازه پالستیک راټول کړای يش، نو لږ تر لږه د یو کیلوګرام په بدل 
کې ۱۰ افغانۍ ترالسه کوالی يش. ځینې خلک راته وایي، چې زامن دې په کوڅو 
کې پالستیک راټولولو ته مه پرېږده، ځکه چې روغتیا ته یې تاوان لري. خو موږ څه 
کوالی شو؟ که چېرې هغوی ونه لېږم څه شی وخورو؟ تر کرونا مخکې به مو بېوزيل 

ووژين.3۱

بې ځایه کېدل او کډوايل
د پورونو بېرته اداینې لپاره د پیسو پیداکولو لپاره کډوايل یوه تر ټولو غوره الره ده. پردې رسبېره، له ایران او نورو هېوادونو څخه حوالې د 

کورين بحران، واده او نورو پېښو یا مراسمو پرمهال ډېرې مهمې ګڼل شوي دي. له هرات والیت څخه زیاتره خلک ایران ته د کار په 

موخه کډوال کېږي او په دې توګه د خپلو کورنیو السنیوی کوي. د دې ترڅنګ، د کوېډ-۱۹ له لومړنۍ څپې را په دېخوا ایراين حکومت 

په زرګونو افغان کډوال بېرته افغانستان ته اخراج کړي دي)رحیمي، ۲۰۲۱(. دې کار منابعو او کاري بازار ته د خلکو الرسسی محدود 

کړی دی. 

د ورځني مزد کارګرانو لپاره رشایط ډېر خراب وو. ځینې دندې وې، خو د جګړې له 
وجې خلکو کار نه شو کوالی. له همدې وجې هغه وخت زیاتره خلک بې دندو وو. په 
ټول شینډنډ کې همدا حال و. خاوند مې څو میاشتې د مخه بېرته راغی. تېر ځل یې 
په ایران کې یوازې درې میاشتې تېرې کړې. بېرته ځکه راغی، چې پالر یې ووژل شو 

او په کور کې بل هېڅ نارینه نه و. باالخره اړ شو، چې بېرته رايش.3۲

زما یو زوی ایران ته د کار لپاره الړ، خو بېرته د ایران له خوا اخراج شو. نوموړی د 
۲۰۲۱ز کال د مارچ په وروستیو کې بېرته کور ته راستون شو. په ایران  کې تر 4۰ 
ورځو تېرولو وروسته بېرته په زور راوشړل شو.  نوموړی ایران ته د پیسو ګټلو لپاره په 
کار پسې الړ، ځکه د هغه د ښځې ولور لپاره مو ۱۵۰،۰۰۰ افغانۍ په پور اخېستي وي. 

خو موږ تراوسه هم هغه پور نه دی اداء کړی.33

ایران ته د کډوالۍ دوه دلیلونه دي، لومړی دلیل یې ناامني ده خو تر ټولو مهم دلیل 
یې په افغانستان کې د اقتصادي رشایطو ځوړتیا ده. دې کار خلک دې ته اړ کړي، 

چې له خپلو کورنیو رسه یوځای ایران ته کډه يش.34

. اسناد، مرکه،4 شمېره،  خاطره- کورنۍ بې ځایه شوي، ښځینه، هرات والیت.  3۱

. اسناد، مرکه،۱ شمېره، شکریه- کورنۍ بې ځایه شوي، ښځينه، هرات والیت.  3۲

. اسناد، مرکه،۱۵ شمېره، بلقیس، ښځینه، هرات والیت.  33

. اسناد، مرکه،3 شمېره، عبداملالک، نارینه، هرات والیت.  34



“تر کرونا مخکې به مو بېوزيل ووژين”
۱۹په افغانستان کې ګڼ اړخیز بحرانونه او ځوانان

پایله او وړاندیزونه

په دې مباحثوي مقاله کې د کوېډ-۱۹، جګړې او اقلیمي بدلونونو له وجې هم مهاله بحرانونو ته کتنه شوې، چې په افغانستان کې یې 

د کلیوايل وګړو ژوند په تېره بیا ځوانان یې اغېزمن کړي دي. دا مقاله په دې بحث راڅرخي چې کلیوايل او کلیوايل سیمو ته د نېږدې 

وګړو د ژوند سراتیژیو څه ډول تکامل کړی او د دوی د ژوند د کړاوونو پرمهال یې کوم بدلونونه لیديل، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۱ 

کوېډ-۱۹ په پراخه کچه خپره شوې وه، جګړو زور اخېستی وی او وچکايل هم وه. هغه عوامل چې د پورتنیو عواملو ډلې ته د رژیم تر 

بدلون )د ۲۰۲۲۱ تر اګست( په وروسته پړاو کې ورزیات شول یو داسې بې ساری چاپېریال رامنځ ته کړ چې په هغه کې د مقابلې معمول 

سراتیژۍ لکه له ټولنیزو اړیکو یا شبکو په ګټې اخېستنې د پورونو سیستم، بدیلې کاري سراتیژۍ او کډوايل هم تر ډېره محدود شوي 

دي او د غربت خوا ته د وګړو ال زیات ټېل وهل کېدو المل ګرځي. له دې ټولو ورهاخوا دا مقاله پر هغو کړاوونو او سختو رشایطو راڅرخي، 

چې افغانان ال د ۲۰۲۱ز کال تر اګست د مخه وررسه مخ وو. له تېر کال را په دېخوا تر سیايس بدلون راوروسته پر اقتصادي محدودیتونو 

رسبېره، د پولو تړل کېدو او د پراختیایي مرستو راکمېدو په دې هېواد کې رشایط ال پسې ترېنګيل کړي دي.  

په دې مقاله کې د کوېډ-۱۹ په برخه کې د افغانستان د تجربې داسې بې ساری ماهیت راسپړل شوی، چې د سختو جګړو او وچکالۍ په 

څېر هم مهاله بحرانونه هم وررسه مل وو. د دې څېړنې موندنې په ډاګه کوي، چې ګڼ اړخیزو بحرانونو نه یوازې د زیاترو کلیوايل وګړو 

د ژوندانه کاري څرخ مات کړی، بلکې دوی یې بازار، راکړې ورکړې او ټولنیزو شبکو ته له ابتدایي الرسيس هم محروم کړي دي. په 

دې مقاله کې هغه مهم عوامل په ګوته شوي، چې په هرات او کندهار والیتونو کې یې د څېړنې په ساحو کې د غربت په رامنځ ته کولو 

کې مرسته کړې ده. دا عوامل یوازې هم مهاله بحرانونه نه و، بلکې د هغوی اغېزې هم په کې شاملې دي، چې د انفالسیون، قیمتونو 

لوړېدو، په کورنۍ کچه بحرانونو، مقابلو سراتیژیو، بې ځایه کېدو او کډوالۍ اغېزو کې تر سرګو شوي دي. دا بېلګې د جګړې، کوېډ-۱۹ 

او اقلیمي بدلون درې ګونو ننګونو ترمنځ پیاوړې اړیکې او تعامل په ګوته کوي، چې د خلکو پر ژوند یې سیوری غوړولی دی. 

له دې څېړنې ترالسه شوي موندنې او تحلیلونه د برشي او پرمختیایي برخو پالیسۍ جوړوونکو او پروګرامونو عميل کوونکو ادارو لپاره هم 

مهمې دي. له دې کبله موږ الندې څو وړاندیزونه کوو: 

لومړی، پر  هم مهاله بحرانونو اعراف او د دې موضوعاتو په مقابل کې د ډله ییز بحران مدیریت ته اړتیا ده، په تېره بیا کله چې د دوامداره 

جګړې او بې ثباتۍ په رشایطو کې د برشي بحران کابو کولو لپاره اقدامات کېږي. په دې برخه کې د ۲۰۲۲ برشي اقداماتو پالن د برشي 

اړتیاوو لرونکو زیامننو وګړو ترڅنګ د جګړې او ناورینونو له وجې بېړنیو مرستو ته پر اړمنو خلکو پر هم مهاله پاملرنې  مخکې له مخکې ټينګار 

کوي )د برشي اقداماتو پالن، ۲۰۲۲(. پردې رسبېره، په افغانستان کې د برشي عملیاتو حضور ډېر پیاوړی دی او ۱۹۱ مٔوسسې )له دې ډلې 

۱۰7 ميل مٔوسسې، 7۲ نړیوالې مٔوسسې او ۱۲ د ملګرو ملتونو سازمان ادارې( په فعاالنه ډول د ۲۰۲۲ ز کال د جنورۍ او مارچ میاشتو ترمنځ 

برشي مرستې تررسه کړي، چې په تېرو پنځو کلونو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کېږي)اوچا، ۲۰۲۲(.3۵ دغو سازمانونو تر ډېره بریده د خوراکي 

امنیت او کرنې دغه راز د خوندیتوب په برخو کې خپلې چارې پرمخ وړي دي. د دې ترڅنګ، زموږ له موندنو څرګندیږي، چې د دغو برخو په 

ګډون په ګڼ شمېر نورو برخو لکه زده کړو ته الرسيس، روغتیایي خدمتونو، ژوند تېرولو، او ټولشموله مايل برخو کې د هغو کورنیو د پورونو لپاره 

د حل الرې موندلو په موخه اقداماتو ته اړتیا ده، چې د مقابلې منفي سراتیژیو له وجې د پورونو دا پېټۍ ورترغاړې شوی. ټول شموله اقدامات 

نه یوازې د رشایطو او اقداماتو په غوره انسجام کې مرسته کوي، بلکې دا موضوعات په اوږدمهاله او اغېزناک ډول هواروالی هم يش.  

له دې رسه تړيل، موږ ډونران هم هڅوو چې د کوېډ-۱۹، جګړې او اقلیمي بدلون په څېر له هم مهاله بحرانونو د بېوزلۍ ارزونې حل الرو 

لپاره په خپلو تحلیلونو کې د یو چوکاټ په توګه ګټه واخيل. دا کار نه یوازې د دغو درېیو بحرانونو ترمنځ تړاو او تداخل په ګوته کوالی 

يش، بلکې پر بېوزلۍ د ژورې پوهې ترالسه کولو او د بېوزلۍ راکمولو په غوره سراتیژیو کې هم مرسته کوالی يش. د دې کار تررسه 

کولو لپاره پر ترکیبي تګالرو تکیه کول، چې د بېوزلۍ او زیانونو د متغییراتو د کمي تحلیل، ترکیبي مسایلو ته د ژورې کتنې، اغېزو او هغو 

پروسو له الرې یو عمومي تصویر وړاندې کوالی يش چې د سوکالۍ په غوړېدا کې مرستنندویه ثابتیږي، ډېره مهمه خره ده. اوسنۍ 

څېړنه په دې تګلوري کې یو ګام دی، چې د نورو جزئیاتو له الرې غني کېدالی يش، په تېره بیا د ۲۰۲۱ز کال د اګست له ۱۵مې را په 

دېخوا د اوسنۍ دورې جزئیات خورا مهم دي. 

3۵  . په دې ډله کې هغه همکاران شامل دي چې د افغانستان برشي مرستو صندوق په مايل متویل فعالې پروژې لري، هغه سازمانونه چې د راپور ورکړې 

مرکز له الرې د برشي اقداماتو پالن له فعالیتونو خر ورکوي، او هغه ادارې چې مستقیامً د برشي پروګرامونو عميل کول یا ارزول یا هم هم د څارنې چارې 

پرمخ وړي او خپل راپورونه د اوچا فرعي ادارو او د زون په کچه برشي ډلو ته ورکوي )اوچا، ۲۰۲۲(. 
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دویم، له دې څېړنې ترالسه شویو شواهدو ته په کتو په اوسنیو رشایطو کې خورا زیاته اړتیا ده چې د دې بحران په مقابل کې د برشي او 

پرمختیایي اقداماتو ترمنځ اړیکې ال ډېرې غښتيل يش. که څه هم د زیاترو نړیوالو مرستندویه ادارو له خوا په اوس وخت کې لومړیتوب 

د افغانستان خلکو لپاره برشي مرستې دي، خو دا کارونه په اوږدمهال کې له پرمختیایي اقداماتو پرته بریالۍ پایله نه لري. بله خره دا، 

چې کوېډ-۱۹ وبا تراوسه هم په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې او کمکي او مرستندویه پروګرامونه باید د خلکو پر ژوند د دې وبا اوږدمهاله 

اغېزو له منځه وړلو ته ډېره پاملرنه وکړي. 

افغانستان تر ډېره بریده د برشي – پرمختیایي او سولې محورونو په اډانه کې ټولنیز خوندیتوب ته پام کړی، خو تراوسه یې کومې کيل 

پایلې نه دي لريل )IASC,۲۰۲۲۱(. له دې ورهاخوا، دا محورونه کوالی يش ټولنیز خوندیتوب په ډېره پیاوړې بڼه د بېوزلو خلکو په پلوۍ 

د اقتصادي غوړېدا او برشي پرمختیا له هغو نوښتونو رسه مدغم کړي، چې له ټيټې خوا د ښېرازۍ او پرمختیا مالتړ کوي )شیفرډ او نور، 

 .)۲۰۱۹

درېیم وړاندیز د ځوانانو د سوکالۍ پیاوړتیا او الحاق لپاره د پالیسۍ جوړولو او پروګرامونو طرحه کولو ته پام کول دي. له دې څېړنې ترالسه 

شوي موندنې د ځوانانو تر رسپرستۍ الندې د کورنیو کمه شتمني په ګوته کوي، چې د کوېډ-۱۹ پرمهال تر بل هرچا ډېر د خوراکي ناامنۍ 

او بېوزلۍ له خطر رسه مخ وو. له دې کبله، اړتیا ده چې په راتلونکې کې برشي او پرمختیایي پروګرامونه د ځوانانو تر رسپرستۍ الندې 

کورنیو ته د خپلې پاملرنې په محراق کې ځای ورکړي. یوې تازه څېړنې چې په افغانستان کې یې د ځوانانو د الحاق الرې چارې تحلیل 

کړي، الندې وړاندیزونه کړي: په حکومتي کچه د داسې بحث رامنځ ته کول چې د ځوانانو د الحاق لپاره یوه ګډه ژمنه رامنځ ته کړي، د 

فرعي مقصدونو د پراختیا له الرې په پروژو کې د ځوانانو الحاق ته پام کول، د ټولنیز انسجام د هڅو په اډانه کې بشپړ اقتصادي الحاق، 

د بدلون استازو په توګه ځوانانو ته پام کول، د کلیوايل سیمو په کچه د مهارت لوړولو داسې روزنو پراختیا چې د دندو په رامنځ ته کېدو کې 

مرسته وکړای يش، او هغو ځانګړو محرومیتونو ته پام کول چې د زیانونو له تعامالتو رسچینه اخيل )نړیوال بانک، ۲۰۲۰(. په دې برخه 

کې مرسته کوونکي باید د خپلو خدمتونو تر وړاندې کولو د مخه د هر وضعیت مهمې ځانګړنې په پام کې ونیي، ځکه د ځوانانو له ژوند 

روښانه او غوره پوهه ترالسه کول د بېړنیو، لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو په غوره وړاندې کولو کې مرسته کوالی يش. 
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د غرګون او نظرونو 
غوښتنه

 AREU اداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري. که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست، د AREU د

لیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی، کتابتون یې کاروئ، یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې رسه بلد شوي یاست، ستاسو 

نظرونه او غرګون زموږ لپاره ارزښت لري. دغه نظرونه موږ رسه مرسته کولی يش چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته راوړو او د څېړنې 

areu@areu.org.af :په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د رشیکولو طریقې و ارزوو. د نظرونو رشیکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول دي

یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ: ۰۰۹37۹۹6۰8۵48. تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ، خو په ممکنه ډول یو څه ګټور 

مالومات دا دي:

تاسو له AREU رسه څنګه اړیکه نیسئ )یعنې د خپرونو، غونډو یا نورو الرو(؟ 	

تاسو د AREU له څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟ 	

تاسو د AREU خپرونې څنګه السته راوړئ؟ 	

تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ؟ 	

خپرونې څنګه کولی يش تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي؟ 	

زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه؟ 	

هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو تررسه کېدو سپارښتنه کوئ؟ 	

د AREU هغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي؟ 	

ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو؟ 	

ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر، دنده یا څېړنه، او دغه راز موقعیت؟ 	



د افغانستان د څیړنی 
او ارزونی اداری نوی 

خپرونی

ټولې خپرونې د ډونلود لپاره)ښکته کولو لپاره( په www.areu.org.af کې د الرسسۍ وړ دي، او ډیرې ئې د هارد کاپې)چاپی بڼه( په ډول 

په وړیا توګه په کابل کې د AREU له دفر څخه الس ته راوړالی يش.

نومنیټهنیټه خپرونې  نومد  خپرونې  د خپرونې ډولد خپرونې ډولد څیړنــې موضوعد څیړنــې موضوعپه پښــتو ژبهپه پښــتو ژبهپه دری ژبهپه دری ژبهلیکونکــی ) مولف(لیکونکــی ) مولف(د 

۲۰۲۲ آګست 

پولــې تــه د څېرمه پرتو ســیمو غږونه ۲۰۲۲ 

پــه افغانســتان، کوملبیــا او میامنار کې پولې 

تــه څېرمــه د جګــړه ځپلو او له نشــه یی توکو د 

اغېزمنو ســیمو د ژوند کیســې

√√
حکومتولی او سیاســی 

اقتصاد
توضیحــی پاڼه

۲۰۲۲ اپریل 

لــه بدیــيل پرمختیا رسخ د ســوداګریرې کرنې 

تــړاو: د افغانســتان د قانوين او غیــر قانونې توکو 

کلپاهر د بازارموندې ازمویل شــوې نســخې

آدم پین، محمد حســن 

وفایــي، ګلثوم میرزاده، 

خالــد بهزاد، مجیب 

عزیزي احمد 

√√
معیشــت او ټولنیز 

خوندیتوب
شــننیزه مقاله

۲۰۲۲ آپریل 

پولــې تــه د څیرمه پرتو ســیمو غږونه۲۰۲۲ په 

افغانســتان، کلمبیــا او میامنــار کې د جګړه 

ځپلــو او لــه نشــه یې توکو د اغیزمنو ســیمو د 

کیسې ژوند 

√√
حکومتويل او ســیايس 

اقتصاد
شــننیزه مقاله

مارچ ۲۰۲۲
پــه افغانســتان کې د کویډ۱۹ بــی وزلۍ وضیعت 

ارزونه
√√

معیشــت او ټولنیز 

خوندیتوب

۲۰۲۱ نوامر 
یــو مالیايت روایت: د عوایدو ناســمه محاســبه او 

په افغانســتان کې د جګړې ناســم درک
√√ډیویډ منســفیلډ

حکومتولۍ او ســیايس 

اقتصاد
پاڼه پالیي 

۲۰۲۱ نوامر 

د ښــځو پر وړانــدي د تاوتریخوايل قانون ۱۱ 

کالــه: د ۲۰۰۹-۲۰۲۰( قانــون پيل کیدو ته 

کتنه یوه 

مطالعــي مقاالتجنسیت√√ملیســا کورنټ

۲۰۲۱ اکټوبر 
یــو مالیايت روایت: د عوایدو ناســمه محاســبه او 

په افغانســتان کې د جګړي ناســم درک
√√ډیویډ منســفیلډ

حکومتويل او ســیايس 

اقتصاد
تحلیــيل مقاله

۲۰۲۱ اکتوبر 

ســوله او ناقانونه نشــه یې توکي په حاشــیه کې: 

د افغانســتان د دوامــداره پراختیا شپاړســمي 

موخې تــه یوه کتنه

√√ډاکټــر اورځال نعمت
حکومتويل او ســیايس 

اقتصاد
مقاله لنډه 

جوالی ۲۰۲۱

د نارینــه وو او نارینــه تــوب پیژندنه: په افغاين 

ټولنــه کې د جنســیتي مســاوات رامنځ ته کولو 

لور پر 

ابتکار مطالعهجنسیت√√منزه  موردي 



جون ۲۰۲۱
پــه افعانســتان کې نشــه یې توکــې او پراختیا یې: 

د ميل پالیســۍ شــننه او فعالین

آدم پیــن، کاوه کرامي، 

ډاکټــر اورځال نعمت
√√

حکومتويل او ســیايس 

اقتصاد

مقالــه د پراختیا په 

حال کې

√√ډاکټــر اورځال نعمتپه جنــګ کې حلوا نه تقســیمیږيمارچ ۲۰۲۱

فروري ۲۰۲۱
پــه افغانســتان کې قضایــي خپلواکي: قانوين 

چوکاټ او عمــيل ننګونې
قانون√√شــعیب تیموري شــننیزه مقالهاسايس 

فروری ۲۰۲۱
او  توکــي  یــي  نشــه  کــې  افغانســتان  پــه 

او فعاالالنــو شــننه پالیســۍ  پرمختیــا: د مــيل 

آدم پیــن، کاوره کرامــی، 

داکــر اورځــال نعمــت
حکومتولی√√

۲۰۲۱ جنوری 
ــتان  ــه افغانس ــا: پ ــا او زړورتی ــتون، پیاوړتی پیوس

کــې د ښــځو سیاســی ګــډون

نــواه  الرســن،  انــا 

ن ر بــو کو
توضیحــی پاڼهجنسیت√√

۲۰۲۰ √√جان گلدسامر 

۲۰۲۰ سپتامر 
ــان ســولې پروســه کــې د ښــځو ګــډون:  ــه افغ پ

ــه ــي څېړن موضوع

آزادمنــش،  شــکریه 

غفــوری اللــه  احســان 
موضوعــې څېړنهجندر )جنســیت(√√

۲۰۲۰ سپتامر 

ــو دواړو  ــه: د پول ــک آپ او ټانکرون ــق، پی منجنی

غــاړو تــه تولیــد او ســوداګري او د نیمــرزو پولــې 

ــه  ــاد پ ــیايس اقتص ــیمو د س ــو س ــه پرت ــه څېرم ت

ــون کــې یــې رول بدل

تحلیلــی څیړنهحکومتولیدیوید منســفیلد

جوالی ۲۰۲۰
ــه دجنــدر پــه  ــه کاویــد ۱۹ ن افغانســتان کــی ل

هکلــه خــرداری

XII : د کاویــد ۱۹ اغیــزه 

د  چــی  ښــخو  پرهغــو 

ــارو لــه کرهنــی رسه  کوکن

ــری ــړاو ل ت

جندر  

جوالی ۲۰۲۰

راتــګ:  تــګ  وســایطو  نقلیــه  او  قاطرانــو  د 

دپولــی هاخــوا تولیــد او ســوداګری او دننګرهــا د 

جوړیښــت اقتصــاد  سیاســی 

تحلیلــی څیړنهحکومتولیدیوید منســفیلد

جون ۲۰۲۰

کلــه چــې اوبــه وچیــږی: کلــه چــې د افغانســتان 

ــږی  ــه وچی ــې اوب ــته ک ــه دښ ــویل لوېدیځ ــه س پ

او د ۱.۵ میلیونــه وګــړو ژونــد لــه خطــر رسه مــخ 

کېــږی، څــه بایــد وشــی؟

√√دیوید منســفیلد
رسچینــی  طبیعــی  د 

یــت یر مد
توضیحــی پانه



+۹۳ تلیفــون: ۷۹۹۶۰۸۵۴۷ )۰( 
areu@areu.org.af  :بریښــنالیک

www.areu.org.af  :ویــب پاڼه

اداری  ارزونــې  او  څیړنــې  د  افغانســتان  د 

کورپاڼــی                                            لــه  اداری  ددغــی  خپرونــی  ټولــی 

)www.areu.org.af( څخــه تــر الســه کوالی شــی.

ــاپ  ــې چ ــر ک ــه دف ــه ادارې پ ــې د دغ ــل ک ــه کاب پ

ــودی دی. ــم مج ــې ه ــوی کاپیان ش


