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 وضیعت معیشت در افغانستان
livelihoods in Afghanistan 

در مفهوم عبارتند از چگونگی  غذا تغذیه، نوعیت . یک لغت عربی است که اعاشه نمودن معنی میدهد: معیشت 
درآمدی را که  ویا . غذا و طرز توزیع آن است که ملت افغانستان غرض پیشبرد حیات از آن استفاده می نمایند

. نماید بمصرف میرسانند بحث می  حیات افغانستان بمنظور بدست آوردن غذای روزانه خویش غرض پیشبرد ملت
 معیشت مردم این سرزمین مربوط است به شرایط طبعیی، موقیعیت جغرافیائی ، توانائی اقتصادی ، حاصل دهی

معشیت . باشد تولیدی، حفاظت ونگهداشت غذاها  میصلح ، نوعیت ابزار  کشاورزی،  بارندگی سال، جنگ و
ها متفاوت بوده  نظام سیاسی بوده ازیک نظام تا نظام دیگر سیاسی  خیلی مردم عالوه بر دیگر عوامل  متعلق به

ساله نظم زندگی این ملت را دگرگون ساخته بنست عدم موجودیت غذا وتغذیه سالم تعداد  ۳۳فالکت جنگ . است
 ۰۶حدود . تعداد زیادی اطفال از رشد طبیعی سالم محروم گردیده اند. فیصد کشانیده است ۰۶ مرگ ومیر را به

فیصد  ۳۶.باشد ساعته مختلف یعنی عالی، متوسط و فقیرانه می ۴۲فیصد خاک دارای کاراند که دارای  اعاشه 
موسسات کمک رسانی و  با وجودیکه دولت افغانستان.فیصد آن بکلی گدا میباشد ۰۶بدون کار بوده ازین جمله 

مانی وجود دارد که جهان نتوانست ادر نا بسقآنانسانهای شریف تالش دارند تا وضع بهبود یابد ولی درین کشور 
باالثر کمکهای بین المللی طور نسبی زندگی تعداد کثیراین ملت   ۴۶۶۰پس از سال .مانی این کشور را حل کندانابس

فارمهای مرغداری گاو داری . ی از غذاهای خارجی سالم نیز استفاده می نمایندبهتر گردیده عالوه بر تولیدات داخل
  .و فابریکه جات تولید و پروسس غذا در حال تاسیس وانکشاف است

بنیان گزار گوپراتیفهای مامورین . دولتی را گویند که بتواند معیشت کارکنان دولت را تًامین نماید! موفقترین دولت 
گندم در ای مامورین وافسران توزیع مینمود زیرا با وجود غربت دولت وقت گندم را بر .ظاهرخان مرحوم بود

شورای وزیران وقت فیصله نمود تا هر  ۰۳۰۶در سال . میباشد افغانستان یکی از اساس ترین مواد ارتزاقی
، فارمهای زمنی زراعتی وحیوانی  ، تفرجگاه  ی کارگری مندان خود قصبه هاروزارت غرض تقویه بنیه مالی  کا

بنده   .میتوانند اعمار نمایند ولی پالن تا اکنون تطبیق نشده است خود ها غرض استراحت ومیله فامیلهای کارمندان
یکی از بنیان گذار این هدف بودم دولت میخواست در مراحل اول فارمها متعلق بدولت پس از مدت دریافت تجارب 

زراعت و مالداری افغانستان از افراد مندان که درآن فارم کار نموده تسلیم شود درین صورت را به کاکافی فارمه
ره که پوهنزی زراعت فارغ داد وزیرا در چند د .بیسواد به دهاقین با سواد ومجهز با وسایل مدرن تبدیل میشود

را  خصوصی  ارمهای زراعتی بزرگفارغین بنسبت عدم سرمایه نمی توانستن خود ف.همه بدولت جذب میگردید 
 .تاسیس نمایند

 

  معیشت در شرایط موجوده  چگونگی 

دومدین مدواد     بدرن    و   کچدالو   پدس از ندان گنددم     .زنددگی مینمایندد    ندان گنددم    فیصدد بداالی   ۰۶۶مردم افغانستان 

افغدانی   ۳۶۶۶آخرین معیار که یک فامیدل غریدو ونداتوان خانده دار بتواندد زنددگی نمایدد         .مصرفی این ملت میباشد

قیمدت  .دالدر دریدک مداه میباشدد    ۵۶دالر دریک سدال و ۰۶۶عواید سرانه . پائنتر ازین زندگی نمیشود. است(دالر ۰۶)

میلون ۲لیون بوده ساالنه م ۴۶نفوس افغانستان .  افغانی میباشد ۴۰   پاکستانی  افغانی واز ۰۰یک کیلو آرد وطنی 

ملیون تن افغان سرگردان  ۰در مجموع . ملیارد دالر  مصارف  دارند  ۰،۴ملیارد افغانی یا ۰۶تن گندم به ارزش  

ملیارد  ۰٫۴زیرا .ملیارد دالر در سال اشد ضرورت دارد۶٫۴طور کل دولت افغانستان به .دنبال نان و کار میگردند



 ۶۵۵. ملیدارد دالدر بدرای بودیجده عدادی وبداقی را بودیجده انکشدافی در بدر میگیدرد           ۴٫۵دالر مصارف قوای مسدلح  

 ۰۶۶۵فیصدد بودیجده عدادی     ۲۴. فیصد غرض تعلیم وپدرورش بمصدرف میرسدد    ۰۵بودیجه عادی غرض امنیت و

ودیت دولت با موج.قباًل بانکهای افغانستان دولتی بود. بودیجه انکشافی وقوای مسلح را کشورهای خارجی میپردازد

دلیل آن این بود که بانکهای شخصدی وجدود نداشدت    .ملیارد پالن را در سال بپیش میبرد ۰۶ملیارد  پول افغانی  ۰۴

اکثدر مدواد خدام وپختده از     .دولت عالوه بر بانکها دارای تاسیسات صنعتی ترانسپورتی ساختمانی تولیدی وغیره بود

نستان قدرت این را دارد که از فروش معادن چندین پدول را   کشورهای غرب توقع دارند که افغا. تولیدات داخلی بود

در گزارش بانک جهانی و سدی آی اس  ایدا الت متحدده امریکدا آمدده اسدت کده عوایدد داخلدی افغانسدتان           .بدست آورد

فعدداًل .امکددان دارد ولددی چنددین پددول در بانکهددای دولتددی و داخلددی دوبدداره جمددع نمیگددردد  .ملیددارد دالددر اسددت  ۴۰٫۰۰

تنهدا سداالنه شدش ملیدارد      .ذخیره شده است  روسیه  و   دوبی  ، بانکهای  پاکستان  غانها در حبیو بانک پولهای اف

دولت افغانستان نتوانسته است . دالر از درک فروش مواد مخدر بدست می آید اینکه این پول کجا میرود کس نمیداند

ت مندان افغانی وتاجرین در بانکهای دوبی ذخیدره  پول که قدر. تا جلوگیری ازین فرار سرمایه بدون تبادل را گیرد

در صورت استفاده ازین پول در بخش زراعت وصدنعت کشدوررا از فقدر    . نموده اند بیشتر از ملیاردها دالر میباشد

فرار سرمایه باعث تنزیل ارزش محصوالت زراعتی گردیده افزوندی در ندرا اجنداس خدارجی ببدار       .نجات می داد

  ۴۶۰۴/۴۶۰۰میلددون تددن رسددیده بددود بددرخالف در سددال ۳،۲تولیدددات گندددم افغانسددتان  ۴۶۰۶ درسددال.  آورده اسددت 

کداهش دیدده   ۳۳۵درینصدورت  .میلون تن رسیده است کده یدک تنزیدل بدی سدابقه را نشدان مدی دهدد         ۴٫۶حاصالت به 

یل عمدده آن  دال.میلون افغان دریک سال  میباشد ۰که غذای . میلون تن گندم می باشد ۶،۰این کاهش بمقدار. میشود

فامیل  ۴۲۶۴۶۶حدود .یکی از دالیل عمده کشت نمودن کوکنار وچرس جای گندم را گرفته است . خشکسالی است

 .میلون نفر میشودمصروف کشت این ماده خطرناک هستند ۰٫۰که

 
  

 

 معیشت باشندگان افغانستان در طول تاریخ

است  دهی که ارتباط مسقیم باالی معشیت مردم تاثیر داشته  ساله افغانستان را از لحاظ در آمد ومالیه ۶۶۶۶تاریخ 

ها به ملت تبدیل نگردیه بودند وهر کس با فامیل خود بدون   اول در زمانیکه هنوز قبیله. شود بدوقسمت تقسم می

ها  غذای خودرا توسط شکار حیوانات و ماهی، کشت  درین دوره. بردند خطر انسانی دریک محل حیات بسر می

درین دوره . خوردند آوردند همه یکجا می آوردند آنچه که بدست می وغیره بدست می  اهلی  ، گوشت حیواناتنباتات

   هندوانه  شفتل     ارزن  جودر   جو  گندم  خوردن. انسان بکشف خوردن یک تعداد نباتات نیز آغاز نمودند

روایت است که . است از قدیم درین کشور مروج بوده   زردک  ترائی  کدو تره   کندنه  پودینه  نعنا  خربوزه

مادر گوسفند     بدخشان  زیرا . اند را اهلی ساخته و بز  گوسفند  سال قبل  ۰۶۶۶سرنشینان افغانستان وایران 



  زردآلو  کوهی  بادام مردم ازمیوه جات تازه وخشک چون. مادر بز کوهی نورستانی است  نورستان مارکوپولو و 

مردم در غذای روزانه خود از کشت اصالح شده . نمودند استفاده می  توت  انگور  جلغوزه  پسته  سنجد وحشی 

خوردند  اینکه این ملیتها روز چند وقت نان می. نمودند اینگونه نباتات  استفاده می  (کایمیرا)  (اپومکسس )طبیعی 

استفاده   حبوبات گوشت و علوفه جات   میوه جات در سرما زمستان از خشک نمودن. شواهد در دست نیست

   کشمش  های همان وقت از  تر کردن میوه جات که بعدًا بنام هفت میوه مشهور کشت، ازتر کردن  نوشابه. مینموند

 تخم یکنوع برگ  از. نمودند یاد می  سونا مهمترین شراب قدیم آریایها را بنام   . آمد خشک  شراب بدست می

های  کردند که در رقص و شیر گاو محلول درست می  بنگ دانه ، خسته بادام  خسته زردآلو،   چهارمغز کوکنار

 .مدور با سرودها آنرا می نوشیدند

 
 

 

  معیشت شهری در افغانستان 
تمدامی مدردم   . یدک تفداوت  فداحش میدان  کدار ودرآمدد  شدهر هدا ودهدات وجدود دارد          .اساس بهبود معیشت کار اسدت 

 مالدداری  و  کشداورزی  کارهدا در دهدات معمدوالً   .است  بیمه میخورند مینوشند وکار میکنند بدونافغانستان آنچه که 

روانه تعداد مردم باالثر کار . است هخانکار ثابت ، کارموقتی وکار . ولی در شهر ها اشکال کار تفاوت دارد. است

. نددگی کدار گدر را تندمین نمایدد     پدس از نداتوان شددن هدیج مرجدع دایمدی نیسدت کده بقیده ز         . زخمی وناتوان میگردند

ویدا مریندی     تقاعد باز نشستگی  اتحادیه های افغانستان تا اکنون خود محتاج اند نمتواند برای اعنای خود حقوق

زمدین و مالدداری را مدی      کارهدای شداقه   زندان     دهدات  دربسدیاری  .بدین صورت  فامیلها بطرف فقر میروندد .دهند

کسدی نیسدت   . بدنی برای شان ایجاد میگردد وسالها با این مدرض زنددگی مینمایندد     نمایند باالثر این کارها عوارض

 ..باالثر این عوامل  معیشت فامیلها تفاوت را در خود دارند. معال   برند  دوکتور که آنهارا نزد

. اده شدد در مورد معیشت شهری  افغانستان انجام داد  نشدان د   AREUدر دو مطالعه  و تحقیق که جوبیل نماینده  

این آسیو پذیری در شهر بنسبت عوامل چون یک عنو . که ساکنان یکتعداد از شهرها فقیر تر از دهات بوده است

نان ده را از دست دادن یا معلول ومعیوب شدن ، فقر تندستی  ، خشکسالی های پیداپی در دهدات ، بدی جدا شددن از      

وصدرف  . همده جدا کدار یدا گشدت وگدذار نمدی توانندد         زندان افغدان بنسدبت عوامدل مختلدف در     . سکونت پدری  میباشد

  آواره اغلبدًا بداالثر درگیدری هدای خشدونت آمیدز سداکنان        .مردان برای کار است تا بتواند نفقه فامیل را تدامین نمایدد   

کده اکثدرًا کدار    . شده اند وبا  از دست دادن مرد خانه، فامیلهااطفال  خورد خودرا مجبور بده دریافدت نفقده نمدوده اندد     

،  بعنی از اینها مجبور میشدوند    فحشا بعض ازین فامیلها بطرف. اقه اطفال را از تعلیم وتربیه  باز داشته استش

 .تا اطفال و دختران خودرا بفروشند

باشندگان شهری فقیر بنسبت  کمی و یا بدون دسترسی به خدمات اولیه و زیرساخت های اجتماعی، بدا آبهدای آلدوده    

کده خطدر بدالقوه نداتوانی امدرار معداش آنهدارا        .به مشکالت سدالمتی مدزمن  گردیدده اسدت     و بهداشت ضعیف  منجر 

جریدان درآمدد   . اینگونه فامیلها اغلبًا در مشاغل خطرناک و استثماری مشدغولیت حاصدل مدی نمایندد    . تهدید می نماید



کدردن آندرا ندارندد مجبدور      نامنظم منجر شده است  که بسیاری از خانواده ها به قرض گرفتن تکیه کنند و  توان ادا

در نتیجه آنعدده افدراد کده در جریدان جندگ      . میشوند غرض ادای بدهی تمامی زمین وجایداد خودرا بفروش رسانند 

در زمینده  افدزایش بدی    .  ساله روش دریافت پدول را یافتده اندد ملکیتهدای دولدت ومدردم را خریدداری نمدوده اندد           ۳۳

این رقابت خیلی . سابقه در  قیمت و اجاره ملکیت ها بوجود آمده وزمینه رقابت  بین مالیکین را بوجود آورده است

فیصدد شدهرکها کده در      ۰۶. هندوز خدتم نشدده اسدت    خطر ناک ارزیابی شده است زیرا تبهکاری و مردم ساالری تا 

بددین وسدیله دولدت نمدی تواندد درشدهرها رایگدان بده بدی          . کابل ساخته شده است غیر قانونی وزمین ان غصو اسدت 

 .وروزانه تعداد آواره وبی خانه ازدیاد می یابد. خانه ها مسکن  سازد

 
 

 

  فرهنگ استفاده ازموادغذائی در افغانستان   
  

معمواًل موادغدذائی از قبیدل گوشدت    . تمامی ملت افغان از غذا های قوی سخت  ثقیل العنم استفاده می نمایند تقریبًا

دلیدل آن  حیواندات اهلدی بچدرا طبیعدی روزانده       . و حبوبات  به حرارت های بلند نرم گردیده  قابل هندم مدی گدردد    

مددی   هنددم ه حرارتهددای خیلددی بلنددد قابددل فاصددله زیدداد را  طددی مددی کنددد وهکددذا حبوبددات غیددر اصددالح شددده بددوده بدد   

نوشیدن آب از چاهای خدود سدر   .اغلبًاغذا های افغانی از تولیدات داخلی و طرز پخت آن غیر صحی می باشد.گردد

غیر صحی درین کشور معمول بوده همده سداله تعدداد زیدادی را بده کدام مدرگ مدی          سبزی یجات وسرباز وخوردن 

افغانی  و کندنه یکی از کشنده ترین مواد غدذائی  بدوده همده سداله تعدداد زیدادی را ازبدین مدی           خیار سبزی . کشاند

طور انفرادی بدون تظمدین  .در کشورهای پیش رفته سبزیجات از طریق کمپنی ها شسته شده بفروش می رسد. برد

ًا بده مسدتهلکین مدی    ولدی در افغانسدتان هدر زمدین دار بددون تندمین راسد       . هیج کس حق فروش سدبزیجات را نددارد  

در کشور .به فامیلها انتقال مینماید  دهقان که بدین ترتیو به ملیونها مکروبهای مختلف از طریق زمین هر . فروشد

قسمت زیادی از آبهای . فیصد مرگ ومیر از  کثافات وبکتریا که در آب و غذا است می میرند۰۶های گرم آسیائی 

 .شور و در بعنی ساحات تلخ است قندوز لیا  مزارشریف  شبرغان  اندخوی والیات

 تعدداد کمدی از مدردم    . وغدذاهای چدرب اسدتفاده مدی نمایندد        چای سدبز  مردم شمال افغانستان به نسبت گرمی هوا از

استفاده می   جواری از نان ارزن وحدودی از مردم از نان جو و حدودی در جالل آباد وسایر نقاط از نان  بدخشان

در رسدتوانتها  . خیلدی عالقمنددبوده و از غدذاهای رسدمی نیدز مدی باشدد        قدابلی پلدو   مردم افغانستان به بالعموم . نمایند

 . وهوتلها قابلی پلو وشوربای گوشت  معمول است 

زرد چوبده نمدک  در غدذاها    (مثالده دیدگ   ) انداختن مثاله جات چون مرچ سیاه، مرچ سرا، تخم گشنیز ، هفت مثاله

 .معمول است 



نهالهای انجیر انگدور کدالن اندار بدادام ندازک      . نهال یکتعداد میوه جات در دوره تیموریان به کشور ما تروی  گردید

کشدت بادنجدان رومدی بادنجدان سدیاه اندواع دال کچدالو مدرچ          . در زمان احدشاه بابا از سمرقند به افغانستان وارد شدد 

انگلیسها در افغانستان تروی  گردیده مردم به خدوردن   توسط ۰۰پس از قرن شلغم لبلبو ملی سرخک کشنیز وغیره 

میندو غدذائی    ۰۰پدس از قدرن   . بددین صدورت تعدداد مدواد غدذائی در خداک بیشدتر گردیدد        . سبزی جات عادت نمودند

کده دریدن سده وقدت مدردم ندادار از غدذاهای کدم ارزش و دارنددگان از          . اسدت  وقت تقسم گردیده ۳مردم افغانستان به 

  .نمودند ستفاده میغذاهای متنوع ا

 

  

  انوای غذاهای مردم افغانستان  

زیاده مردم افغانستان بخصوص روستا نشینان . فرهنگ پخت غذا باشندگان افغانستان با کشوهای پیشرفته فرق دارد

از لحاظ فرهنگی غدذاهای ایدن کشدور    . بنسبت تابیدن آفتاب زیاد به غذای چرب و میوه جات شرین عالقمندی دارند

و کدالوری     اندریی  دار زیداد پروتینهدا شدحمیات    یعندی غدذا متندوع کده دارای مقد     . تواندد  به دو صنف تقسیم شدده مدی  

غدذای  . باشدد  ندوع دوم آن غدذای کدم اندریی دارای مقددار کدم مدواد ضدروری مدی         . باشد که نصیو دارندگان است می

ناشدتای  صدبح   . باشدد  صدبحانه مردمدان دارا مانندد کشدورهای دارا مدی     .  نشایسته دار نصیو غریبان و ناداران است

 ٫انگدور  ٫(شدیره نیشدکر  )گدر ٫کشمش  ٫ شکر بعنی اقغانها با غذای صبح . باشد و چای میافراد غریو نان خشک 

حددود صدد سدال    . باشدد  دربعنی قریه جات شمال  صدبحانه آنهدا مانندد ندان عصدر مدی      . نمایند خربوزه نوش جان می

خانمهدای خانده سداخته    پیش صبحانه مردم دارا نوشیدن شیر یا چای با  سمبوسه قدلمه گوشفیل خجور بود که توسط 

در قریده جدات مدردم اکثدر ضدروریات خدودرا از حیواندات و زمینهدای خدود پدوره           . که فعاًل کم مدروج اسدت  . شد می

باشندگان اصلی مزارشریف شبرغان میمنه بنسبت خوردن زیاد خربوزه وکشمش قوی سدفید چداق وفربده    . نمایند می

و خوسدت بنسدبت شددت گرمدا در تابسدتان الغدر ودارای چهدره        برخالف باشندگان اصلی جالل آبداد لغمدان   . باشد می

 .باشند تیره می

 



 

 

  عادتهای اجتماعی 

 .باشد میو مفره ، بنگ، غمزه  تریاک ، الکهول، مورفین،  چرس ، سگرت،  نسوار  نسوار بینی، 

 

  غذائی هوسآنه   

 باشد می  منتو ،  سموسه ، آشک، آش شوربای کله پاچه، بوالنی

 

  غذای دفاتر دولتی   

در صدورتیکه  . رادولت وکار فرمایان خصوصی بایدد بپدردازد  [ ۰۴:۶۶]مطابق به قانون کار آفغانستان غذای ظهر 

بار حدق خدوردن گوشدت را     ۳کارکنان دولتی هفته . بار غذا را نیز کار فرما بپردازد ۳ساعته باشد باید  ۴۲وظیفه 

غدذاهای دفداتر دولتدی مشدابه بده      . ه هفت بار حق خوردن گوشدت را دارندد  در قوای مسلح هفت. در اداره دولتی دارند

هدای   های افغانستان مجهدز بده ماشدین    تا اکنون آشپز خانه. باشد غذاهای متوسط بوده و طرز پخت آن غیر صحی می

ووقدت   معمواًل پخت و پز با دیگهای وطنی بوده که بدا حدرارت بلندد   . باشد نمی(با فشار زیاد وحرارت کم)پخت وپز 

فاقددد   نشایسددته و مقدددار زیدداد   پددروتین هددا غددذای عددادی بددوده دارای مقدددار    بیمارسددتان غددذای. شددود زیدداد پختدده مددی

غدذای  . باشدد  غذاهای زندانیان نیز در جملده غدذای زنددانیان کشدورهای عقدو ماندده مدی       .  باشد می  منرال سبزیجات 

غذا ی قدوای مسدلح افغانسدتان نیدز از میندو وطندی تهیده گردیدده ولدی          . پردازد می  صلیو سرا را    زندان پلچرخی

غدذاهای  . قطعات نظامی متفاوت میباشدد  در بعنیسرباز وافسر  ئی مینو غذا. رددگ مقدار پروتین زیاده استفاده می

 .گردد انا انتر کانتینتل وغیره سرویس میمهمانان دییلومات وخارجی از طرف هوتلهای دولتی  آری

 
 

 غذای بیکاران فقرا وپیشه وران فقیر 

 

اینگونده فامیلهدا اکثدرًا    . باشدد  مدی   گدا فیصد آن محتاج  به نان خشک بوده  ۰۶فیصد خاک بیکار و حدود  ۳۶حدود 

سرپرست اینگونه  فامیلها شخص ناتوان بوده که از عهدده  . ساله صدمه زیاد دیده اند ۳۳کسانی است که از جنگای 

در اینگونه فامیلها سرپرسدت یدک زن یدا یدک ریدش سدفید نداتوان  یدا طفدل  یدا یدک            . مخارج فامیل برآمده نمی تواند

ن گنددم بدا غدذای    وشو ندا   عصرغذای  نان گندم درین گروپ مردم ناشتا صبح . ومعللول میباشد  معیوب شخص  

ماست خشک شده با ) ، قروتی   غذای فقیرانه اینگونه اشخاص نان چای ، یا نان خشک با  کچالو. فقیرانه می باشد

کنند جواب طوالنی  واینکه این نان را از کجا می. شود که در افغانستان بنام غذای بخور نمیر یاد می. باشد می نمک

 .دارد

 اشکال نان خشک در افغانستان 



اشدکال پخدتن ندان فدرق     . در افغانستان نان در خانده هدا و در خبدازی پختده میشدود     . نان نیز یک مسله مهم اند پختن 

 دارد که عمده ان عبارتند نان خاصه ،نان پنجه کشی ،نان گرد مزاری یا  نان مدور ،نان چپاتی

سدایر منداطق افغانسدتان سدیاه ، هندمش      آرد للمی سفید دارای پدروتین کدم ولدی آرد هدای     . انواع نانهای سیلو میباشد

دولدت وقدت    ۰۳۰۵در سدال   .که بنام آرد سبوس دار یاد میشدود .ار زیادپروتین وسایر مواد میباشددثقیل ، وداری مق

ناحیده شدهر کابدل بده سدکتورهای خصوصدی تحویدل         ۰۴زی عصدری را در  فابریکه کوچک ندان پد   ۰۴اعمار پالن 

 . نمود ولی این فابریکه ها تا اکنون اعمار نگردیده است

 

 نتیجه و پیشنهاد 

طوری که ارزیابی میشود درافغانستان  شغلها خارج از اداره دولدت اتحادیده هدا وسدایر ارگدان هدا زیدربط بدا دولدت          

از زمدان  . اروپائی هر شغل یا چند شدغل نزدیدک اتحادیده دارندد    در کشورهای . هکذا بیمه شغل وجود ندارد. میباشد

کدده یددک شددخص بدددولت ویددا شخصددی  بکددار آغدداز مددی نماینددد بدده اتحادیدده خددود حددق العنددویت پددول تقاعددد  خددودرا      

اتحادیده صدنفی     هدر کدس کده مدریض شدود دولدت یدا       .کسانیکه بی شغل اسدت بده اداره شدهری رابدط دارد    . میپردازند

اداره تقاعد به آن شدخص تقاعدد   . گردد( Disable)در صورت که ناتوان . عالجه آن  میپردازدحقوق آنرا بشمول م

. را تکمیل نکند اتحادیه و یا دولت برایش حقوق میپردازد ۰۰سن  طفلش آخرین میپردازد وپس از مردن تا زمانیکه

ودولت نمی گذارد اتحادیه مفلس یدا از  . به آنها همکاری مینمایند%  ۵۶این اتحادیه ها در حمایت دولت بوده دولت 

 در افغانستان تدا زمانیکده موسسدات خیدره کورسدهای قصدیرالمدت حرفدوی ، دفداتر کدار یدابی ،اتحادیده هدا            . بین رود

با وجودیکه دولدت افغانسدتان موسسدات کمدک     .مردم ودولت ازین مشکالت رهائی نمی یابند.فعال  نگردند%  ۰۶۶

تنهدا  ارند تا وضدع بهبدود یابدد ولدی دریدن کشدور آنفددر ندا بسدمانی وجدود دارد کده            رسانی و انسانهای شریف تالش د

 . نمی تواند از عهده آن برآید دولت
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