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 14/05/2019         )انیس( یهرو ینور 

 و مهم  یمواز اصلدو  دستیابی به کارو  تیامن جادیا
 کشور یوندر رفع مشکل کن

 

 یاز جمله کشور اسالم یخارج یمهاجران از کشورها یآسا لیو عودت س یاز بدامن یمترقبه ناش ریغ حوادث

 یدر حال وخامت قرار دارد و کشورها رانیبا کشور ا کایمتحده امر االتیکه مناسبات ا ییروزها نیدر هم رانیا

انداز  نیدر گوش ها طن یپرصدا تیاسال روان به عنوان زنگ خطر نه لیدر اواخر سال گذشته و اوا ییاروپا

دچار  زیما را ن نیسرزم ندهیکشورما، بلکه آ یکنون طیناگوار آن نه تنها در شرا ریکه تأث یاست، خطر دهیگرد

 .از جنگ خواهد ساخت یناش یها یرانیو و یبشر یرویاز نگاه ن یادیزمشکالت 

 خاص ۀندیصلح و کوشش دوامدار نما یعال ونیسیکم ادیز یصلح با وجود تالش ها ۀکه پروس ستیدر حال نیا

 یابیدست یرفت برا یکه از آن انتظار م یجیبه نتا یدر چند دور نشست در قطر و ابوظب کایوزارت خارجه امر

 .است دهینرس یاالفغان نیبه مذاکرات ب

 یها نهیو زم یاقتصاد یاز آن تمام داشته ها یناش یها یدشوار کشورما که جنگ و ناارام طیشرا نیهم در

و  تیعدم امن گریکند و از جانب د یم دادیرا از مردم گرفته است و صعود سرسام آور نرخ ها در بازار ب یشغل

 .است دهیجوانان گرد انیدر م یکاریب شیها و حتا شهر کابل عامل بزرگ در افزا یو ولسوال اتیآرامش در وال

 یزندگ شتیکه بتوانند مع یفیبه کار و وظا یابیجوانان کشور ما نسبت عدم شغل و دست یشود که وقت یم گفته

حتا  یعاد یکامل که روز به روز شغل و کار ها تیو عدم امن ندینما نیرا تأم شیخو یخود و خانواده ها

 یم یاجبار یبه مهاجرت ها ورمجب کاریبدون شک جوانان ب ابد،ی یجوانان کاهش م یبرا هیومی یمزدورکار

 .گردند

 هیهمسا یاز جمله کشورها یخارج یبه کشورها یبدون مهاجرت اجبار ،یسرنوشت یب نیمسلم است که ا قتیحق

مجبور  کاریسازد. جوانان ب یجوانان مساعد م  یمعضل عامل مهاجرت را برا نیدر قبال ندارد و ا گرید زیچ

 یایوابسته به ماف یگروپ ها توسطکشته شدن ها و فروخته شدن  اها،یشوند تا با قبول خطر غرق شدن به در یم

 طیشرا نیدر هم گریها ادامه دارد، از طرف د یناامن شیبا افزا زیقاچاق انسان تن به مهاجرت دهند که اکنون ن

مهاجر را  یافغانها یعودت اجبار ریفشار دادن ناخن افکار مردم ما تداب یبرا رانیما ا ۀیناگوار، کشور همسا

است، دردسر  شیعدم شغل و کار رو به افزا ،یموقع که جنگ و ناآرام یب میصمت نیاتخاذ نموده است که ا

 .دینما یم دجایمردم کشور ا یرا برا یدیجد
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 2از 2

 کی یرسم جلساتاز  یکیجمهور کشور در  سیجوانان، رئ انیدر م یکاریب شیزامعضل اف نیرفع هم یبرا

جوانان  یکار و اشتغال برا نهیزم یدولت ینهادها قیو اعالم نمود تا از طر شکشیرا پ ییبرنامه خاص اشتغال زا

 ییاروپا یکشورها قیعم یاهایرو غرق شدن در د یاجبار یبار مهاجرت ها ریکشور مساعد گردد، تا از ز

نگاه موضوع  کیمهم و سازنده را که از  تینها انتیجمهور کشور چند  ور سیرئ نهیزم نی. در اابندینجات 

 ریدولت و مردم تأث یاقتصادش و  و توسعه ر   یاقتصاد یسکتورها یرو گریو از جانب د افتهیکاهش  یکاریب

مهور کشور در قدم نخست گسترش سکتور زراعت ج سی. رئدادقرار  یسازد مورد بررس یمثبت وراد م تینها

داشته  یم ادیز ریتاث یزراعت یها تیکه در زراعت و گسترش فعال ییقرار داد و از عرصه ها یرا مورد بررس

 ،یزراعت یفرآورده ها شیگردد و با افزا یبه خصوص جوانان م کاریافراد ب یاشتغال برا جادیباشد و عامل ا

 لگران،یتحل دهیسازد تذکار به عمل آورد. اما بر اساس عق یمردم را از نگاه غله جات حل م همم تیمشکل نها

امن و  طیبه شرا ،کار یبرا یدیبه عنوان روزنه ام ریبا یها نیگسترش زراعت و تحت کشت قرار دادن، زم

 نیامن به کشت و کار زم یر فضابتوانند د یزراعت یطرف دهقانان و نهادها کیدارد تا از  ازین یادیامکانات ز

 یزراعت یمسئول عرصه ها ینهادها قیاز طر نیامکانات کشت زم گریخود مصروف شوند و از جانب د یها

 یاز راهکارها یکیو دوم امکانات کشت و زراعت که  تیامن نیاول تأم انتیدو ور نیمساعد گردد که ا هاآن یبرا

جوانان  یرفع معضل کنون یمسئول برا ینهادها قیاز طر دیشود با یجوانان خوانده م یبه شغل برا یابیدست

 .مساعد گردد

 یعامل کند ریاست که در چند سال اخ یلیاز جمله مسا تیدهد که موضوع امن یها و تجارب نشان م یبررس اما

 تیکه امن یدر ساحات رایز را از آنان گرفته است، یکار یاست، فرصت ها دهیپروسه کشت و کار دهقانان گرد

که  یدر نقاط یزراعت یها نیزم گرباشد، ا یمشکل م یزراعت یها تیو فعال نیزم یوجود ندارد، کار رو یکل

 یاور اما پروسه جمع رد،یگ یکشت خشخاش قرار م ریوجود ندارد، تحت کشت قرار داده شود، ز تیامن

 .باشد یحاصالت آن بدست طالبان م

 تیاند، اگر امن گریکدیو اشتغال الزم و ملزوم  تیامن ،یو اقتصاد یکارشناسان عرصه اجتماع دهیبنابر عق اما

تن  یاجبار یداشته باشند که به مهاجرت ها ینم تیکند، جوانان مجبور یم دایپ شیشود، شغل و کار افزا نیتأم

 کیبه کشور  رانیدت مهاجران افغان از اعو دینبا ،یکاریب یراستا نیدر دهند و کشور را ترک کنند و در هم

به کار را  یدسترس نهیعودت کننده به کشور، زم یحضور گسترده خانواده ها رایپنداشته شود، ز یمعضل عاد

 یبهتر یاست تا مسئوالن دولت راهکارها ازیبه شغل و کار ن یابیدست یسازد، بنابر آن برا یبازهم تنگ تر م

شان  یخود و خانواده ها شتیامرار مع یرنج نبرند و برا یکاریعودت کننده از ب یها دهتا خانوا ندیرا سراغ نما

 انیبه خصوص در م یکاریکه از عدم شغل و گسترش ب یها یو از سرگردان ندینما هیرا ته یرینان بخور و نم

 .کنند دایگردد نجات پ یم جادیجوانان ا

 
 


