
د ثبات د عامل په توګه د ځوانانو ګډون 

ځوانان په افغانستان کې
افغانســتان، چــې کابــو ۸۰ ٪ وګــړي یــې لــه ۳۵ کلونــو النــدې عمــر لــري، پــه نــړۍ کــې 

یــو ځــوان هیــواد دی.1پــه دې حــال کــې چــې د هغــو ښــارونو ځوانــان چــې پکــې ژونــد 

کــوي  پــه بیالبیلــو ډولونــو کار، روزنــې، بنیــادي خدمتونــو، عامــه ځایونــو او تفریحــي 

ــې  ــې برخ ــې ب ــو ک ــم نیون ــۍ او تصمی ــه حکومتوال ــډون پ ــه ګ ــه د الرسيس پ ــیمو ت س

پاتــې کــړای شــوي دي. پــر تصمیــم نیونــو د اســتازیتوب اواغیــز شــیندنې فرصــت نــه 

لــرل د دې المــل ګرځیدلــی څــو پــه ښــاري پرمختیــا او دچاپیریــال پــه ښــه وايل کــې د 

ځوانانــو اړتیــاوو تــه لــږ لومړیتــوب ورکــړل يش. پــه دې توګــه ښــارونه ورځ تــر بلــې پــه 

زیاتیدونکــې توګــه د ځوانانــو لپــاره پــه نامســاعدو ســیمو بــدل شــوي دي. پــه اوســنیو 

رشایطــو کــې، ځوانــان د افغانســتان پــه ښــارونو کــې ځوانــان د خپــل حالــت د بدلولــو 

ــون او  ــواد د بدل ــل هی ــې راتلونکــې او د خپ ــډه اخیســتنی ،د خپل ــه ون ــا د دوی فعال ی

ښــه وايل لپــاره ډېــر کــم امکانــات پــه واک کــې لــري. نــو د یــوه هراړخیــز چلنــد، یعنــي 

ــا شــته څــو هغــه بحــران  ــه اړتی ــو برســیره داســې هڅــې ت ــه کول ــه رامنځت ــدې پ د دن

چــې همــدا اوس د افغانســتان ځوانــان وررسه مخامــخ دي حــل يش. د ځوانانــو د ونــډې 

اخیســتنې پــه وســیله  بــه د راتلونکــو فرصتونــو لپــاره هیلــه راوټوکیــږي

د عمل په وسیله بدلون: د ځوانانو تنظیم
ــه او  ــو، حکومتون ــه ده. ن ــه بــري رسچین ــره مهمــه او فعال ــې ډې ــوې ټولن ــان د ی ځوان

ښــاري ټولنــې بایــد د ځوانانــو جمعیــت داســې یــوه رسچینــه وبــويل چــې د ښــارونو لــه 

پرمختیــا رسه بــه مرســته وکــړي کــوالی شــی  نــه یــوه ســتونزه او پیټــی. د معمــول تصــور 

ــان د  ــد دافغانســتان ځوان ــويل، بای ــه ب ــوه اړتیالرونکــې رسچین ــان ی پرخــالف چــې ځوان

ــه  ــې پ ــر د بڼ ــکان وي. د فک ــتناک رشی ــاره ارزښ ــو لپ ــه کول ــارونو د رامنځت ــوکاله ښ س

بدلولــو رسه د یــو لــړ اقدامونــو پــه وســیله چــې ځوانانــو تــه اجــازه ورکــوي پــه هغــې 

ټولنــه کــې چــې ژونــد کــوي ګــډون وکــړي او خپلــه ونــډه تــررسه کــړي، ملګــري اويس.    

ــو مــي ورکشــاپ د افغانســتان د  ــو ی ــه فــرورۍ کــې د ښــاري ځوانان د ۲۰1۶ ز کال پ

ښــارونو د راتلونکــې برنامــې)FoAC( اصــي رشیکانــو پــه مرتابــه د ځوانانــو د چــارو 

ــو  ــه هغــه کــې څــه د پاســه ۲۰۰ تن ــه معینیــت رسه جــوړ شــو. دا ورکشــاپ چــې پ ل

ځوانانــو برخــه لرلــه د یــو لــړ مشــورو یــوه برخــه ده چــې د ښــاري لومړیتوبونــو د مــي 

برنامــې لپــاره جــوړ شــو. د ښــاري لومړیتوبونــو مــي برنامــه چــې د دولــت پــه مرتابــه 

ــتوګنې او  ــۍ، اس ــارونو د حکومتوال ــه د ښ ــه ب ــراتیژۍ لومړیتوبون ــدام دی د س ــو اق ی

اقتصــاد پــه برخــو کــې د پالیســۍ او برنامــې پــه کچــه پــه ګوتــه يش. ګــډون کوونکــو 

ځوانانــو د ډلــه ییــزو مباحثــو پــه وســیله د دنــدې او ونــډې اخیســتنې نــه شــتون پــه 

ګوتــه کــړل) پــه مقابــل ســتون کــې دې وکتــل يش(.

د عمــده لومړیتوبونــو لپــاره النــدې عمــده ســراتیژۍ چــې پــه ورکشــاپ کــې د برخــه 

والــو ځوانانــو لپــاره پــه ګوتــه شــوي دي، وړانــدې شــوي دي: 

ــو  ــې د برخــه وال ــه ورکشــاپ ک ــات چــې پ ــو اقدام ــو عمــده لومړیتوبون ــدې د دری الن

ــږي. ــدل شــوي دي بیانی ــه خــوا پیژن ــو ل ځوانان

1. دنده:د معمولو کارونو په رامنځته کولو رسبیره لوړ تفکر.
وزګارتیا یوه ډېره مهمه ننګونه ده چې د افغانستان ځوانان وررسه مخامخ دي.  

د افغان ځوانانو لپاره د دندې په رامنځته کولو رسبیره د ښې راتلونکې په موخه د لوړې هیلې لرل

۵ ګڼه مقاله، دوهمه لړۍ، مارچ ۲۰1۶ 

د لومړیتوب ورکولو نقشه
هغــه عمــده چالشــونه چــې د ښــاري ځوانانــو پــه مــي ورکشــاپ کــې پــه ګوتــه شــوي 

دي، چــې پــه هغــه کــې نســبي انــدازه د دې ښــکارندوي ده چــې هــره ننګونــه څــو څــو 

ځلــې تذکــر موندلــی دي.

پــه دې توضیحــي ســند کــې پــه افغانســتان کــې د ښــاري ځوانانــو ننګونــې او فرصتونــه مطالعــه کیــږي. پــه دې ســند کــې وړاندیــز شــوی دی چــې ځوانــان 
یــوازې د دنــدې او معیشــت فرصتونــو تــه اړتیــا نلــري بلکــې پــه تصمیــم نیولــو کــې د ښــاري مــدين ګــډون لپــاره د پیژندنــې او عمــي میکانیزمونــو لپــاره 
هــم رضورت لــري. پــه دې ســند کــې د افغانســتان د ځوانانــو ننګونــې پــه ګوتــه شــوې دي. پــه دې رسبیــره، پــه هغــه کــې د ځوانانــو لومړیتوبونــه څرنګــه 
چــې د ښــاري ځوانانــو پــه مــي ورکشــاپ د ۲۰1۶ زکال پــه فــرورۍ کــې بیــان شــوي دي او درې هغــه اقدامونــه چــې پــه عمــده لومړیتوبونــو الس پــورې 
کــوې، وړانــدې شــوي دي. پــه ټولــه کــې پــه دې ســند کــې وړاندیــز شــوی چــې د ځوانانــو ونــډه اخیســتنه د ښــاري پیوســتون د برنامــې پــه یــوه عمــده 

برخــه)USP( بدلــه يش

1 ‘National Risk and Vulenrability Assessment 2011-2012’, Central Statistics 
Organization, 2014.



دغــې موضــوع هــم لــه ورکشــاپ څخــه پــه ترالســه شــویو پایلــو او دغــه راز پــه یــوه نــوې 
ــه  ــو پ ــتان د ځوانان ــا د افغانس ــو وزګارتی ــې ۷۰ ٪ ګډونوال ــې ک ــه هغ ــې پ ــې چ ــه ک مطالع
ــز او  ــا څخــه ټولنی ــه وزګارتی ــی دی.۲ ل ــه، انعــکاس موندل ــه وبلل ــوه ســره ننګون ــدې ی وړان
ــې او  ــره نجون ــه وســیله چــې زیات ــران د دې حقیقــت پ ــې وزيل کارګ اقتصــادي فشــار او ب
هلــکان چــې بایــد د خپلــو کورنیــو د معیشــت د تامینولــو لپــاره عایــد ترالســه کــړي شــدت 
موندلــی دی. دغــه راز د معیشــتي ګزینــو نــه شــتون د یاغــي ډلــو لــور تــه د تللــو او یــا د 
هغــو زیــات شــمېر کســانو لپــاره چــې د ځــان لپــاره پــه افغانســتان کــې کومــه راتلونکــې 
نــه وینــي لــه هېــواد نــه بهــر د تللــو خطــر زیاتــوي چــې د افغانســتان لــه ټولنــې څخــه د 
))ماغــزو د تېښــتې(( المــل ګرځــي.  یــوازې د دنــدو د رامنځتــه کولــو پــه وســیله، د وزګارتیــا 
ــه او د  ــا د الرو چــارو موندن ــه نــه يش کېــدای د مهارتونــو د پرمختی ــه ننګونــې رسه مقابل ل
ځوانانــو لپــاره د معیشــت ښــه والــی کــوالی يش چــې هغــوی تــه تریــوه حــده وس ورکــړي 
څــو پــه خپلــې راتلونکــې کنــرول ولــري او د ناهیلــۍ احســاس لــه ځانــه لــرې کــړي، پــه دې 
توګــه د وزګارتیــا منفــي اغیــزې تریــوې انــدازې شــنډې کــړي. دغــه موضــوع پــه ځانګــړې 

توګــه پــه ښــارونو کــې صــدق کــوي.  
د کار د رامنځتــه کولــو ترویــج د ځوانانــو د معیشــت د ښــه وايل لپــاره یــو بنســټیز اقــدام 
دی.کېــدای يش د ســوداګرۍ د ودې مرکزونــه د ســوداګرۍ  پــه پیــل کــې د هڅولــو او 
آســانتیا لپــاره کوچنــي اومنځنــي رشکتونــه جــوړ کــړي. ۳ پانګــې تــه نــه الرسيس د ســوداګرۍ 
ــمي کار  ــر رس ــوډل د غی ــنی م ــډ دی او اوس ــر خن ــو س ــاره ی ــو لپ ــاره د ځوانان ــو لپ د کول
ــړ او اضــايف  ــه خــوا خپــل مــايل مالت ــو او ټولنیــزو شــبکو ل رامنځتــه کوونکــي چــې د کورنی
کارکوونکــي ترالســه کــوي لــه دوام او پایــدارۍ څخــه برخمــن نــه دي. نــو لــه دې املــه بایــد 
ــاره  ــو لپ ــو رشکتون ــو او منځنی ــل او د کوچنی ــړ د ســوداګرۍ د پی ــي( مــايل مالت ــه )دولت عام
پــه الس کــې وي، څــو کارموندنــه ترویــج يش. دغــه کار د میکروفینانــس پورونــو لــه الرې، 
نــورو اعتبــاري تدابیــرو پــه وســیله او د اســالمي بانکوالــۍ، مــايل کوپراتیفونــو یــا ســوداګریزو 

بانکونــو د رامنځتــه کولــو لــه الرې تــررسه کېــدای يش.4
ــاره د کار د  ــدو لپ ــي دن ــړه د فن ــو زده ک ــړه او د ځوانان ــوي زده ک ــې حرف ــدای يش چ کې
ځواکونــو نــه شــتون تــه د رســېدنې لپــاره زیــات کــړی يش. د افغانســتان پــه ښــارونو کــې د 
حرفــوي زده کــړې زیــات شــمېر مرکزونــه شــتون لــري چــې پــه هغــو کــې ځوانــان کــوالی 
ــر فنــي  ــه څې ــو )نلدوانــۍ( پ ــو، ترکاڼــۍ، خیاطــۍ او نلکــې زغلول ــل د ترمیمول يش د موبای

ــه زده کــړي. مهارتون

۲. د ځوانانو ونډه اخیستنه: د نن ورځې ځوانان د سبا ورځې د الرښودونکو په توګه

ونــډه اخیســتنه د یــوه بــري حــق پــه توګــه پیژنــدل شــوې ده. دا د نــورو حقوقــو د ترالســه 

کولــو لپــاره یــو اســايس اصــل دی. نــو بایــد د تصمیــم نیونــې پــه بهیرونــو کــې د ځوانانــو د 

ونــډې اخیســتنې تامیــن پــه یــوه عمــده لومړیتــوب بــدل يش. د ځوانانــو د ونــډې اخیســتنې 

ــه  ــدين کمپاینون ــې اوم ــاوي برنام ــیمینارونه، د پوه ــاپونه، س ــي ورکش ــې دولت ــو ک ــه بېلګ پ

ــو  ــه خــوا د الزم ــت، موسســو او خلکــو ل ــډې اخیســتنې دغــه ډول د دول شــامل دي. د ون

آســانتیاوو برابــرول دي.

د ســیمې پرمختیایــي شــوراګانې د افغانســتان د ښــاري مــادي او ټولنیــزې زېربنــا پــه بدلــون 

ــه )NSP(، د  ــدې برنام ــه د ښــاري پیوســتون الن ــه دې توګ ــی دی. پ ــش لرل ــې اســايس نق ک

 )CLUIP(او د ښــاري زېربنــا برنامــه د خلکــو پــه الرښــوونه )KSP( کابــل د پیوســتون برنامــه

ــا او د  ــاره د حرفــوي زده کــړې غونــډه. حرفــوي زده کــړه کــوالی يش د ښــځو پــه ځواکمنتی د ښــځو لپ

جنســیتي خنډونــو پــه لــه منځــه وړلــو کــې مهــم نقــش ولــري.

ځــوان هلــکان چــې پــه خــايل واټونــو کــې د فوتبــال لوبــه کــوي یــوه معمولــه منظــره د افغانســتان پــه 

ښــارونو کــې یــوه معمولــی منظــره ده. یــوه بالقــوه پــروژه د ځوانانــو لپــاره کــوالی يش پــه محالتــو کــې 

د ورزيش ســاحو د رامنځتــه کولــو المــل يش.. 

ــا د  ــي شــوراګانو اغیزمنتی ــوب د ســیمې د پرمختیای ــرې شــوي دي چــې د هغــو بریالیت براب
پــروژو پــه تطبیــق کــې د خلکــو د فعاالنــه ونــډې اخیســتنې لــه الرې ښــودل شــوي دي.۵

د ســیمې پرمختیایــي شــوراګانو د افغانســتان د ښــاري مــادي او ټولنیــزې زېربنــا پــه بدلــون 

ــه )USP د  ــدې برنام ــتون الن ــاري پیوس ــټ د ښ ــه دې بنس ــری دی.پ ــش ل ــايس نق ــې اس ک

ســیمې د پرمختیایــي شــوراګانو مــوډل تــه پــه مــي کچــه پراختیــا ورکــوي. پــه دې توګــه د 

ښــاري پیوســتون برنامــه داســې یــو فرصــت دی څــو ځوانــان نېــغ پــه نېغــه د ښــاري ســیمو 

د تصمیــم نیونــې پــه بهیرونــو کــې رشیــک کــړی يش، ښــاري پیوســتون د برنامــې پــه طرحــه 

ــه وســیله کــوالی يش د یــوې  ــو) ادغــام( پ ــزم د یوځــای کول ــو د میکانی او تطبیــق د ځوانان

ځواکمنــې وســیلې پــه توګــه د ځوانانــو لپــاره عمــل وکــړي. څــو د خپلــو ټولنــو پــه پرمختیــا 

بانــدې اغیــز وشــیندي او خپلــه راتلونکــې پــه الس کــې ونیــي. د ځوانانــو میکانیــزم کــوالی 

يش پــه دوه ډولــه وي: د ځوانانــو پرمختیایــي شــوراګانې یــا د ســیمې پــه پرمختیایــي شــورا 

کــې د ځوانانــو فرعــي کمیټــې.  

د ځوانانــو پرمختیایــي شــوراګانې چــې جوړښــت یــې د ســیمې د پرمختیایــي شــوراګانو پــه 

ــه  ــه اســتازو څخــه تشــکیل شــوي دي چــې دنــده یــې پــالن جوړون ــو ل ــر دی د ځوانان څې

او د برنامــو تطبیــق دی، انعــکاس کوونکــې ده. د ښــځو د ســیمې شــوراګانو پــه څېــر چــې 

ــو د  ــه الرې صــورت نیــي، د ځوانان ــا ل ــا ځواکمنتی ــوان بخــي ی ــه هغــو کــې د ښــځو ت پ

پرمختیایــي شــوراګانو ښــه والــی پــه مســتقله توګــه دا دی چــې نومــوړې شــوراګانې بــه د 

ځوانانــو پــروژې طرحــه او د هغــو لومړیتــوب وټاکــي او پــه دې توګــه پــه مشــخصه توګــه 

د ځوانانــو اړتیــاوو تــه رســېدنه کېــږي، پــه دې حــال کــې دا کار د ســیمې د شــوراګانو او د 

ځوانانــو د پرمختیایــي شــوراګانو ترمنــځ د ) تقابــل ( د مخنیــوي او د محــدودو منابعــو پــه 

خاطــر د ســیالۍ د مخنیــوي لپــاره د پیــاوړو میکانیزمونــو غوښــتونکی دی. 

لــه بلــې خــوا بــه د ځوانانــو فرعــي کمیټــې د ســیمې د پرمختیایــي شــوراګانو پــه دننــه کــې 

شــتون ولــري او د ځوانانــو اړتیــاوو تــه د ټولنــې د مرانــو د پــام اړولــو او پــه وړانیــز شــویو 

پــروژو کــې د ځوانانــو پــر لومړیتوبونــو د ټینــګار د یــوې وســیلې پــه توګــه عمــل وکــړي. 

لــه بلــې خــوا بــه د ځوانانــو فرعــي کميټــې د ســیمې د پرمختیایــي شــوراګانو پــه دننــه کــې 

ــز  ــه وړاندی ــو او پ ــام اړول ــو د پ ــې د مران ــه د ټولن ــاوو ت ــو اړتی ــري او د ځوانان شــتون ول

ــل  ــه عم ــه توګ ــیلې پ ــوې وس ــګار د ی ــو د ټین ــو پرلومړیتوبون ــې د ځوانان ــروژو ک ــویو پ ش

وکــړي. خــو د ځوانانــو فرعــي کمیټــه بایــد د ځوانانــو د اړتیــاوو او لومړیتوبونــو پــه خاطــر 

د ســیمې د شــوراګانو د پــروژو پــه پرمختیــا او هغــو تــه د لومړیتــوب ورکولــو پــه پــه برخــه 

ــي  ــو د پرمختیای ــړای د ځوانان ــه يش ک ــایي ون ــې ښ ــوذ وکاروي، چ ــل نف ــغ او خپ ــې تبلی ک

شــوراګانو پــه څېــر چــې پــر ځوانانــو مترکــز ولــري، ورتــه مترکــز وکــړای يش.  

لــه بلــې خــوا د ځوانانــو فرعــي کمیټــې بــه د ســیمې د پرمختیایــي شــوراګانو پــه دننــه کــې 

ــز  ــه وړاندی ــو او پ ــام اړول ــو د پ ــې د مران ــه د ټولن ــاوو ت ــو اړتی ــري او د ځوانان شــتون ول

شــویو پــروژو کــې بــه ډ خوانانــو د لومړیتوبونــو د ټینــګار د یــوې وســیلې پــه توګــه عمــل 

وکــړي. پــه دې حــال کــې د ځوانانــو د فرعــي کميتــې خطــر دا دی چــې لومــړی دغــه کمیټــه 

د ټولنــې د زیــات شــمېر ځوانانــو لپــاره پــه تصمیــم نیونــه کــې د فعالــې ونــډې اخیســتنې 

ــه  ــه د پروژو/پ ــو د فرعــي کمیټــې غــړي ب ــم دا چــې د ځوانان ــروي او دوی ــه براب امــکان ن

پرمختیــا/ هغــو تــه پــه لومړیتــوب ورکولــو کــې د ځوانانــو د اړتیــاوو او لومړیتوبونــو لپــاره 

الزامــاْ د تبلیــغ او نفــوذ د اعــال وس ونــه لــري.

د مباحثی پنځمه پاڼه، دوهم جلد

2 ‘A Survey of the Afghan People’, The Asia Fundation, 2015.
3‘Switched On: Youth at the heart of sustainable development in Asia and the 
Pacific’. UN ESCAP, 2015.
4Ibid

5‘Urban Solidarity’ SoAC discussion paper 2, UN-HABITAT 2015.



د ثبات د عامل په توګه د ځوانانو ګډون 

۳. د ځوانانو چاپېریال: په ښار کې د ځوانانو د الرسيس زیاتوالی

د افغانســتان پــه ښــارونو کــې ځوانــان پــه بېالبېلــو الروچارولــه ښــاري فضــا څخــه بــې برخــې 

کــړی شــوي دي. د دوی اندېښــنو تــه د لومړیتــوب ورکولــو لپــاره د مناســبو الرو د نــه شــتون 

لــه املــه د ښــاري ســیمو پــه پرمختیــا او پراختیــا کــې د دوی زیاتــره اړتیــاوې پــه پــام کــې 

ــو د ســیمو د ورزيش  ــاره د تفریحــي ســاحو، د لوب ــو لپ ــږي. دغــه کار د ځوانان ــول کې ــه نی ن

ــرګو  ــر س ــاره ت ــو لپ ــځو او نجون ــه د ښ ــړې توګ ــه ځانګ ــیله، پ ــه وس ــتون پ ــه ش ــاحو د ن س

کېــږي. نــو معمــوالً لیــدل کېــږي چــې ځوانــان  پــه واټونــو او د ځمکــو پــه خــايل قطعــو کــې 

پــه ښــارونو کــې لوبــې کــوي. زیاتــره محــدود فرصتونــه د دوی پــر مــادي محیــط د ځوانانــو 

ــان کــم او زیــات د خلکــو پــه  ــاره د دې المــل ګرځېدلــی دی څــو ځوان د اغیــز شــیندنې لپ

نظــر ورنــه يش .

دغــه راز ځوانــان پــه ټولــه کــې د عامــه ترانســپورت او پــه ځانګــړې توګــه جنــدر تــه چــې 

پــه مشــخصه توګــه د ځوانــو نجونــو لپــاره ښــوونځي او پوهنتــون تــه د تــګ راتــګ پــه برخــه 

کــې ســتونزه پیــدا کــوي د لېــږد رالېــږد پــه برخــه کــې لــه جــدي محدودیتونــو رسه مخامــخ 

دي، د لېــږد رالېــږد محدودیتونــه زیاتــې ټولنیــزې او اقتصــادي پایلــې لــري، ځکــه د دې المــل 

ګرځــي چــې ځوانــان او ښــخي ونــه کــړای يش د ښــار زیاتــرو ســاحو تــه الرسســی ولــري.  

نړیواله بیلګه : »واحد مرکزونه«
واحــد مرکزونــه دځوانانــو لپــاره خونــدي او څــو کاره فضــا برابــروي څــو لــه یــو بــل رسه 

ــدا  ــی پی ــه الرسس ــو ت ــو او رسچین ــو معلومات ــاره الزم ــا لپ ــو د پرمختی ــوري او دځوانان وګ

ــې د  ــار ک ــرويب ښ ــه نای ــې پ ــه ۲۰۰۳ ز کال ک ــز پ ــد مرک ــی واح ــو لومړن ــړي.۷ د ځوانان ک

UN-Habitat د موسســې لــه خــوا د ســیمه ییــز حکومــت پــه همــکارۍ رامنځتــه شــو او 

نومــوړې برنامــې تراوســه پــورې پــه ټولــه افریقــا کــې پنځــو مرکــزي ښــارونو تــه پراختیــا 

ــديل ده.  مون

واحــد مرکزونــه هغــه ســیمې دي چــې پــه هغــو کــې ځوانــان کــوالی يش مهارتونــه او زده 

کــړې ترالســه کــړي او خپلــو ځواکمنتیــاوو تــه انکشــاف ورکــړي. مشــخص خدمتونــه پــه 

ــه :هــر او ورزش، د  ــدې  داســی برخــې لک ــوالی يش الن ــې ډول ډول دي او ک هــر مرکزک

دنــدې رامنځتــه کــول، کارموندنــه، روغتیایــي خدمتونــه او معلومــايت ټکنالــوژي او اړیکــې 

وي. هغــه عمــده ســاحې چــې د ځوانانــو مرکزونــه پــر هغــو مترکــز لــري عبــارت دي لــه: 

ــه انکشــاف کــې د 	  ــه ښــاري حکومــت والــۍ او د ښــاري پالیســۍ پ ــوايل: پ حکومت

ــه.  ــډې اخیســتنې هڅون ــو دون ځوانان

ــو 	  ــو، خدمتون ــال کــې د تفریحــي فعالیتون ــدي چاپېری ــوه خون ــه ی ــدي فضــا: پ خون

ــوې  ــد د ی ــه مقص ــو د الرسيس پ ــه د ځوانان ــه موخ ــو پ ــه کول ــو د ترالس او معلومات

ــرول. ســیمې براب

د ځوانانــو ونــډه اخیســتنه: د پالیســیو او د ځوانانــو پــه ســراتیژیو کــې لــه ښــارونو 	 

رسه مرســته.

ــه 	  ــه رامنځت ــګ پ ــاکارۍ د فرهن ــځ د رض ــو ترمن ــې د ځوانان ــار ک ــه ښ ــاکاري: پ رض

ــو کــې مرســته. کول

جندر: د ښځو او ځوانو نجونو مالتړ او د هغوی د اړتیاوو د رسیدنې مالتړ.	 

د ښــار د ښــکيل کولــو تدابیــر لکــه دېــوايل انځورونــه د ښــار د بیارغونــې لپــاره یــوه ځواکمنــه 

ــه  ــان پ ــه افغانســتان کــې ځوان ــه وســیله تعریــف شــوي دي. پ وســیله ده چــې د جګــړې پ

ــه  ــرو ت ــۍ، ای ــې شــوې ودان ــوی شــوي دي چــې ړنګ ــي دي او ل ــه راغ ــړۍ ت ــې ن ــړه ک جګ

ورتــه حفاظتــي دېوالونــه، امنیتــي پوســتې او پــه موانعــو بانــدې تــړل شــوي واټونــه د دوی 

لپــاره عــادي دي، لــه دې پدیــدې رسه د مقابلــې لپــاره او د هیلــې او ډاډ د پیداکولــو لپــاره، 

د دېــوايل انځورګــرۍ لپــاره څــو پــروژې جریــان لــري. یــوه انګیــزه یــې د ښــار ښــکي کــول 

دی، خــو پــه همــدې انــدازه د ښــار د ترالســه کولــو لپــاره لیوالتیــا او دچاپیریــال انســاين کــول 

اهمیــت لــري. څرنګــه چــې کبیــر پــه بشــپړه توګــه وضاحــت ورکــوي)) کلــه چــې یــو تصویــر 

پــر دېــوال انځــوروو، دېــوال ورکیــږي او تاســو پــه یــوه نــوې فضــا کــې قــرار نیســئ، دا زمــا 

لپــاره ډېــره مهمــه ده((۶پــه دې پــروژه کــې دی هغــو افــرادو تــه چــې د تصویرونــو لــه څنــګ 

څخــه تېرېــږي د انځورګــرۍ یــو قلــم وړانــدې کــوې او پــه دې ترتیــب عــادي خلــک د ښــار 

لپــاره د یــوه توپیــر لرونکــي حکایــت لپــاره یــو ځــای کــوي. د افغانســتان ځوانــان د دې ډول 

پــروژو پــه وســیله فرصــت ترالســه کــوي څــو پرخپــل چاپېریــال یــو مثبــت عالمــت کېــږدي او 

د راتلونکــې لپــاره هیلــه راټوکــوي.  . 

د ځوانانــود یــوه واحــد مرکــز مــادي شــتون بــه د افغانســتان ښــارونو ته یوښــه مرســتندوی 

یــا متمــم وي چــې پــه اوس وخــت کــې ډېرکــم محــالت چــې د ځوانانــو ترمنــځ دلیدنــو 

کتنــو او تعامــل لپــاره یــې پــه ځــان کــې لــري، ځکــه د شــته حایــوي برنامــو پــه بــاب د 

معلوماتــو خپــرول زیاتــره وخــت ســتونزمن وي، د نومــوړو مرکزونــو د څــو دندیــزو طرحــه 

کېــدای يش د معلوماتــو پــه خپرولــو کــې دخدمتونــو او د شــته برنامــو پــه اړه د ځوانانــو 

لپــاره د ښــار پــه ګــوټ ګــوټ کــې هــم مرســتندوی وي.

د بیلګــې پــه توګــه، روغتیایــي تلیفــوين کرښــه، UNFPA موسســې 

ــل شــوه،  ــه ۲۰1۲ز کال کــې پی ــه خــوا پ ــا وزارت ل او عامــې روغتی

کیــدای يش چــې پــه دې مرکــز کــې جــوړه يش. د افغانســتان ځوانــان 

ــه  ــتفادې پ ــاوړه اس ــه ن ــو څخ ــي توک ــه ی ــه نش ــه ل ــه ځانګړېتوګ پ

شــمول د روغتیایــي ســتونزو پــه وړانــدې زیــان منونکــي دي او لــه 

ــو  ــدو اقدامات ــاره څرګن ــړ لپ ــو د مالت خطــر رسه د مخامخــو ځوانان

ــه رضورت دی ت

ــتان  ــه د افغانس ــه توګ ــه محرم ــه پ ــوين کرښ ــې، تلیف ــواب ک ــه ځ ــه پ ــنې ت ــې اندېښ دغ

ــورې او  ــه مش ــو ل ــي متخصصین ــات د روغتیای ــي معلوم ــق روغتیای ــاره دقی ــو لپ د ځوانان

ــا دي او خدمتونــه  وړانــدې قضــاوت پرتــه برابــروي. دغــې شــمېرې تــه زنــګ وهــل وړی

یــې هــره ورځ پــه پښــتو او دري ژبــو پــه واک کــې دي. ډاکــران بــه زیــات شــمیر پوښــتنو 

تــه د بلــوغ او د بــدن د غړیــو لــه معلوماتــو څخــه نیولــې، د نویــو زېږېدلــو د مراقبــت، د 

تغذیــې او بــر د حقوقــو تــر معلوماتــو پــورې ځــواب وایــي او د لــزوم پــه صــورت کــې 

راغــي کســان د روغتیایــي او حفاظتــي مناســبو خدمتونــو تــه راجــع کــوي، پــه اوس وخــت 

کــې ښــایي د روغتیایــي تلیفونــې څــو کرښــې لــه دفــر څخــه لیدنــه وکــړي او لــه واحــد 

مرکــز رسه د هغــه د خدمتونــو رشیکــول کــوالی يش دغــه تلیفــوين کرښــه زیاتــه د الرسيس 

وړ وګرځــوي او هغــې تــه د ځوانانــو الرسســی زیــات کــړي.  

کبیــر مکمــل، انځورګــر او همــکاران یــې د دېــوال پرمــخ د تصویرونــو د ترســیمولو پــه وخــت کــې »زمــا د 

ښــار اتــالن«، د اتالنــو توګــه د عــادي خلکوملانځلــو لپــاره 

6 ‘Afghan graffiti artist strives to beautify Kabul’, Al Jazeera, 26. August 2015. 
http://www.aljazeera.com/blogs/asia/2015/08/afghan-graffiti-artist-strives-beau-
tify-kabul-150826090658859.html
7‘UN-Habitat One Stop Youth Centre Model’, UN-HABITAT 2015.

8 ‘Voice of Afghan Youth, PARSA, 2015. ‘http://afghanistan-parsa.org/voice-of-
afghan-youth/



د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام د ښاری لومړیتوب د ملی پروګرام په انکشاف کی کمک کوی  چی دا به را روانه لسیزه  کی د 

افغانستان د ښاری لومړیتوب برخه وی  دی لومړیتوبونو کی به د افغانستان د ښارونو راتلونکی پروګرام ۵ ښاری زونونو او ۲۰ سراتیژیکو 

ولسوالیو ښاروالی تحلیل او تجزیه کیژی  چی مهم معلومات  او دقیق ارقام به الس ته راشی اود موثری  پالیي او ملی پروګرامونو په 

ترتیبولو کی به وړاندیزونه وشی  . 

© ۲۰1۶ دغه مباحثي پاڼه یوازی د غیر تجارتی موخه لپاره د ملګرو ملتونو د بر د میشته کیدنی پروګرام په لیکل شوی ژمنی رسه امکان لری چی تکثیر، انتقال او یا د بیا پیدا کیدو سیستم کی وساتل شی. کوم 

تعریفات، څیړنه، نتیجه ګیری او سفارشونه په دی نریه کی د ملګرو ملتونود میشته کیدنی پروګرام د الرښوونی شورا ، د دی پروګرام د غړو هیوادونو او یا د افغانستان، اسرلیا او انګلستان حکومتونو د نظریاتو 

ښکارندونی نه دي. 

د ثبات د عامل په توګه د ځوانانو ګډون 

د رضاکارۍ د فرهنګ پرمختیا

لــه دې رسه رسه چــې پــه اوس وخــت کــې رضــاکاري پــه افغانســتان کــې ډېــر شــهرت نــه لــري، 

خــو رضــاکاري کــوالی يش د ځوانانــو تــوان او نوښــت تــه د اســتقامت ورکولــو لپــاره یــوه اغیزمنــه 

ــد  ــډ لی ــوالی يش د ګ ــد ک ــه مقص ــې پ ــرکې موخ ــیله د مش ــه وس ــاکاري د کار پ ــیله وي. رض وس

لــوري او د مســوولیت لــه حــس او تعلــق لــه القــا رسه کــوالی يش د ټولنــو او ښــارونو پــه نــږدې 

کولــو کــې مرســته وکــړي. څرنګــه چــې پــه ســیمه ییــزو پــروژو کــې چــې پــه هغــو کــې د ســیمې 

خلــک پخپلــو هڅــو او هلــو ځلــو د پــروژو پــه تطبیــق کــې ونــډه اخــي یــا د اســتوګني پــه غیــر 

رســمي ســیمو کــې چــې پــه هغــو کــې خلــک د غونډیــو او تپــو ترڅنــګ د کورونــو پــه جوړولــو 

کــې مرســته کــوي لیــدل کیــږي، د مرســتې فرهنــګ لــه پخــوا څخــه پــه افغانســتان کــې شــتون 

لــري. پــه دې ترتیــب د رضــاکارۍ د پرمختیــا لــه پخــوا څخــه شــته دی او څرنګــه چــې د ځوانانــو 

د ورکشــاپ لــه پایلــې څخــه څرګندېــږي، ځوانــان لــه رضــاکارۍ رسه مینــه لــري. خــو پــه دې نــه 

پوهیــږي چــې پــه څــه ډول او لــه کــوم ځایــه یــې پیــل کــړي. نــو پــردې بنســټ پــه رضــاکارۍ 

کــې د ونــډې اخیســتنې د بڼــې رامنځتــه کــول کــوالی يش پــه ټولنیــزو اقتصــادي منابعــو کــې د 

ځوانانــو د پانګــې اچونــې یــوه ســاده الره او پــه عیــن حــال کــې د ونــډې اخیســتنې لــه الرې د 

هیلــې پیــدا کېــدل وي. 

د پیښې مطالعه: د افغانستان د خلکو غږ:
د افغانســتان د ځوانانــو غــږ۸ یــوه راډیویــي او ټلویزیــوين پــروژه ده 

چــې ننــدارې تــه د ځوانانــو د اســتعدادونو، نوښــتونو او لرلیدونــو 

د وړانــدې کولــو لپــاره د افغانســتان پــه ګــوټ ګــوټ کــې طراحــې 

ــاره  ــدين لپ ــو د لی ــتان د ټولن ــه د افغانس ــي ت ــوې ده اولیدونک ش

ــه ډول  ــوي. دغ ــه ورک ــره بلن ــه نظ ــو ل ــو او هلکان ــو نجون د ځوان

برنامــې د ســیمه ییــزو ځوانانــو د کیســو او د دوی د تجربــو او د 

هیــواد او راتلونکــې پــه بــاب یــوه وســیله برابــروي. دغــه پــروژه 

پــه هیــواد کــې د یــوه رسارسي پوښــښ پــه وســیله د ځوانانــو لپــاره 

د الهــام د منبــع پــه توګــه عمــل کــوي څــو ځوانــان پخپلــو ســیمه 

ــې دوی  ــړي چ ــه ک ــي او ډاډ ترالس ــډه واخ ــې ون ــو ک ــزو ټولن یی

یــوازي نــه دي. 

	 پــه ښــارونو کــې د ځوانانــو ســتونزو تــه د رســېدنې لپــاره د هڅــې پــه وخــت کــې د ســماليس دنــدې لــه رامنځتــه کولــو څخــه لــوړ تفکــر د ښــاري حکومتوالــۍ 

پــه بهیرونــو کــې د ځوانانــو دخلیــول او پــه تصمیــم نیونــه کــې د هغــوی ونــډه اخیســتنه. دغــه کار بــه پــه ټــول حکومــت کــې د اړونــدو رشیکانــو او دغــه 

راز د مــدين ټولنــې د ډلــو ترمنــځ د اړیکــو غوښــتونکی وي. 

	 د ښــاري پیوســتون پــه النــدې برنامــه )USP( کــې د ځوانانــو شــاملول. د ځوانانــو د پرمختیایــي شــوراګانو یــا د ګــذر د ټولنــو د رامنځتــه کولــو، یــا د هلکانــو 

اوښــځو د ســیمه ییــزو پرمختیایــي شــوراګانو کــې د فرعــي کمیټــو د جوړولــو لــه الرې تــررسه يش. پــه نومــوړو ټولــو اشــکالو کــې دې ډاډ ترالســه يش چــې یــوه 

ملپاڼــه »ضمیمــه« نــه، بلکــې جوړښــتي برخــه د برنامــې پــه طرحــه کــې د اړونــد متویــل لــه تخصیــص رسه د ځوانانــو د لومړیتــوب لپــاره وي.

	  په یوه منظم او سازمان مونديل میکانیزم کې چې د مهارتونو انکشاف ته اهمیت ورکړي او مرتوب ترویج کړي.    

	 د حرفــوي زده کــړو او د ســوداګرۍ د مرکزونــو د ودې پــه شــمول د ځوانانــو د اړونــدو خدمتونــو او اســانتیاوو د مالتــړ پــه موخــه د ښــاري ځوانانــو لپــاره د 

واحــدو مرکزونــو پــه جوړولــو بانــدې غــور.

راتلونکی مسیرونه:


