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 10/01/2019          یاحمد محمد

 دولت افغانستان یرو شیپ مشکالتجوان و  تیجمع

کالن  یهایریگ میحتما در تصم دیاست که با یریفاکتور و متغ نیدر هر کشور از جمله مهمتر تیجمع زانیم

کشور  یبرا طویل المدت پالنگذاری. بدون شک ردیمورد توجه قرار بگ یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

از  یاریکه بس شودیباعث م بلکهنه تنها منجربه شکست خواهد شد  یریفاکتور و متغ نیبدون در نظر گرفتن چن

و  یبا توجه به هرم سن استمدارنیو س پالنگذارانبرود.  نیدر طول چند سال از ب زیمنابع و امکانات کشور ن

مورد  فتد،یاتفاق ب ندهیآ یهاکه ممکن است در سال مشکل هائیکه خود را با  کنند یم یکشور سع یتیبافت جمع

 تیفیک ت،یبکنند. کم  تیجمع یو جوان یریکاهش، پ ش،یاز افزا یآماده مشکالت ناش راقرار داده و خود  یبررس

توسعه  ندیگذار در فرآ ریتاث یهااز شاخص یکی تیدر کشور و مهمتر از آن رشد جمع تیجمع بهتر عیو توز

و مبارزه با دشمنان و  یعموم تیها به حفظ نظم، امنکومتح یسنت فیاست. بر خالف گذشته که وظا داریپا

بهبود  یبرا یریپذ تیو مسئول پاالنگذاریبه سمت  فیوظا نیا یر کنوندر عص شد،یمحدود م یتهاجمات خارج

کرده  دایتوسعه سوق پ ندیفرآ عیتسر یو به طور کل یتیجمع یازهایو پاسخ به ن یزندگ یهاشاخص یفیو ک یکم

 .است

 کشور افغانستان ینو هرم س   تیوضع

شده است که  تخمیننفر  ونیلیم 31.6حدود  1397مجموع نفوس کشور در سال  هیاحصائ ۀگزارشات ادار طبق

 یبند می. در تقسدهندیم لینفر آن را زنان تشک ونیلیم 15.5نفر آن مرد و حدود  ونیلیم 16.1از جمله حدود 

( صدیف 71.5) تینفر جمع ونیلیم 22.6حدود  زین یگرید

( را نفوس صدیف 23.7نفر) ونیلیم 7.5و  دهاتیرا نفوس 

 ی( را نفوس کوچصدیف 4.8نفر) ونیلیم 1.5و  یشهر

 .دهدیم لیتشک

کشور افغانستان را نشان  تیجمع یهرم سن پهلو جدول

  .دهدیم

  یدولت افغانستان با توجه به هرم سن یرو شیپ  مشکالت

 تیبرد که جمع میخواه یموضوع پ نیبه ا یکشور افغانستان به راحت یدر مورد هرم سن یمطالعه اجمال کی با

 25کشور حدود  نیسال در ا 0-30 نیب تیکه جمع یبه طور شود یمحسوب م یجوان تیکشور افغانستان جمع

جوان در  تیجمع نیا یرا برا یاقدامات اساس دیکه دولت با شودیموضوع باعث م نیکه هم باشدینفر م ونیلیم
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 ریبه موارد ز توانیدولت، م طویل المدت پالنگذاریرو در صورت عدم  شیپ مشکالت. از جمله ردینظر بگ

 .اشاره کرد

 تیو ترب میتعل -الف

 بای. تقرشودیکشورها محسوب م یدر روند توسعه و ترق رگذاریتاث یهامولفه نیاز مهمتر یکی تیو ترب میتعل

مولد، خالق و  یانسان یرویپرورش ن صوصخب هانهیزم یامخود در تم شرفتیپ افتهی توسعه یکشورها یتمام

 هیهر ساله سرما شرفتهیپ یکشورهااست که  لیدل نیهستند. به هم یغن تیو ترب میتعل ونیسازگار خود را مد

آموزش و  نیکشورشان در گرو هم ندهیکه آ رایز دهندیانجام م تیو ترب میرا در بخش تعل یادیز یهایگذار

مورد باعث  نیقرار گرفته است و هم یو خارج یداخل یهاچند دهه جنگ یش است. کشور افغانستان در طرپرو

برود.  نیدارد از ب ازین یو ترق شرفتیپ یکشور برا کیکه  یکاناتو ام هارساختیاز ز یاریشده است که بس

 شیافزا جهیدر نت و یلیتعداد افراد در سن تحص شیدر کشورها افزا تیرشد روز افزون جمع یامدهایاز پ یکی

امکانات  جادیصرف ا دیدولت با مصارفاز  یاریبس صدیرو ساالنه ف نیاست. از ا یامکانات آموزش یتقاضا برا

کاهش  ایحذف  قیاعتبارات تنها از طر نیگردد.ا یآموزش یآموزش و فضا یبرا یکاف یانسان یروین نیتام ،

سازد. بودجه  یبخش ها را دچار وقفه م نیاست که خود رشد و توسعه ا ریجامعه امکان پذ گرید یهم بخش هاس

 کیهزار مکتب و نزد 17.5 از شیبوده است. ب یافغان اردیلیم 37.5در حدود  1397وزارت معارف در سال 

 یکم م اریبودجه بس نیا نیمحصل تیکه با توجه به جمع باشندیهزار نفر معلم در سطح کشور موجود م 196به 

اختصاص  یو آموزش یدانش آموزان به مراکز علم شیمتناسب با افزا ینیسنگ ۀیسرما دیبا طیشرا نیباشد. در ا

 ینیسنگ ،یاجتماع ،یر دو صورت خسارت اقتصادکند که در ه دایکاهش پ محصلینسهم سرانه  نکهیا ایو  ابدی

گفت  توانیم یبه صورت کل نی.  بنابراکندیم لیتحم یاجتماع هیو سپس سرما یو انسان یمال یهاهیرا بر سرما

 رفتنو در نظر گ یکاف یهارساختیز جادیو ا تیو ترب میدولت بحث تعل یرو شیچالش پ نیو مهمتر نیکه اول

 .باشدیم مشکل نیرفع ا یبودجه مناسب برا

 یکاریب-ب

 یمشکل اجتماع نیبه ا تیجمع هیرو یب شیو افزا استیدن یاز مشکالت بزرگ اجتماع یکیاشتغال  امروزه

از  یادیتعداد ز ندهیآ یهاگفت که در سال توانیکشور افغانستان م یتیجمع شزند. با توجه به رو یدامن م

 میدسته از افراد اتخاذ نکن نیقبال ا در یدرست یهااستیو س پالنکه اگر  شودیکار وارد بازار کار م ندگانیجو

الت ضاز مع یکیبه  تواندیهستند و م کاریبود که ب میخواه یادینه چندان دور شاهد تعداد افراد ز یاندهیدر آ

. جوانان معموال ستیبه آن نگر یز منظر اقتصادتنها ا دیجوانان را نبا یکاریشود. موضوع ب لیدولت تبد یاساس

 جهیو در نت یاسیس یافتگیتوسعه ن لیهستند که به دل یشتریب یو اقتصاد یاسیس یهاانتظارات و خواسته یدارا

تندرو  یهابه گروه وستنیها، پبحران یهاها، شورشجنبش یبرا یمساعد ۀنیمطالبات زم نیا تیریعدم امکان مد

که  یکاریهم، ب یاجتماع یشناس بی. از نظر آسآوردیرا فراهم م یداریو ناپا یثباتیب جهیو در نت یستیو ترور

 یاریاز منابع است، منشا بس یبردار و بهره هایگذار هیسرما ت،یرشد جمع نیعدم تعادل و توزان ب جهینت

 ،یسرقت، ناامن ،یچون فقر، فحشا، طالق، دزد ییهایرناهنجا نیب ۀاست. اگرچه رابط یاجتماع یهایازناهنجار

است اما  یامقاله جداگانه ازمندین یستیترور اتیو عمل یانتحار ،یروان و یقاچاق مواد مخدر، مشکالت روح

در حال توسعه و از جمله افغانستان  یدر کشورها یکاریو ب تیفوق با رشد جمع یهاشاخص  یقیمطالعه تطب
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با توجه به  2017تا  2010 یهاسال نیدر برا جوانان  یکاریب تعداد باال. گراف کندیم دییموضوع را تا نیا

 .دهدینشان م یبانک جهان معلومات

 پایان

  
 


