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 در مورد مؤلف
 

 پروژه حتقيق و ارزيابی امرار معيشت در دهـات مي باشد که وی درين پروژه از  در واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان آمرجو گريس
در روند انکشاف بويژه در مورد امرار  )جنسيت(او ماستری خود را از حتليل جندر .  به اين طرف کار منوده است٢٠٠٢سـال 

 . بدست آورده است)  انگليا، انگلستان–ايست (معيشت از پوهنتون 
 

درک مردان در مورد (و ) درک مردم در باره زنان( کشور هند حتت نام متيل نادو و مداهی پراديس دو حتقيق را در گريسپيش ازين 
 . اجنام داده است) انکشاف زنان

 
 در مورد واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

 
 قابل تعميل را اجنام ميدهـد تا در واحد حتقيق و ارزيـابی افغانسـتان يک موسسه مستقل حتقيـقاتی است که حتقيقات و مطالعات

ضمناً واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان ميخواهد از طريق تقويه و . روند طـرح  پاليسی ها و تطبيق اجراات از آن استفاده بعمل آيــد
ازين طريق . ــدتوسعه قابليتها و استعداد های حتليلی در افغانستان، فرهنگ مطالعه، حبث و حتقيق را درين کشور ترويج دهــ

 . هدف عمده و اساسی اين موسسه اينست که زنده گی مردم افغانستان را هبتـر سـازد
 

واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان توسط جامعه امدادگر تأسيس شده است و دارای هيئات مشورتی از مناينده گان دونر ها، موسسات 
ی باشـد، واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان در حال حاضر اولني موسسه ملل متحد، موسسات غري دولتی و ديگر موسسات خمتلف م

اين موضوع موسسه را وادار مينمايد تا مطمن گردد که يافته های حتقيقاتی اش مرتبط . حتقيقاتی است که در افغانستان رهربی ميگردد
 .  و تاثري خود قرار دهـدباشد و بتواند تا روند اجياد تغريات عملی و حتليلی را درين منطقه حتت بررسی

 .  و کشور های سويزرلند و سويدن متويل شـده است (EC)وجوه مالی اين حتقيق توسط کميته اروپا 
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 سپاسگذاری ها
 

از کارمنـدان موسـساتيکه با عالقـه وافر در هتيه منابع و اطالعات اين حتقيق سعی و کوشش زياد منوده اند صميمانه تشکر و 
، حمترمه Mercy Corps، حمترمه جنيبه جان و حمترم محيداهللا از CAREحمترمه آصفه جان و حمترم اجنينر رفيق از موسسه : دردانی مينماميق

 چونکه آهنا ACTED و حمترمه فرزانه جان و حمترم سعيد جان فقريی از موسـسه  MEDAIRلينا جان و حمترمه ثريا جان از موسسه 
 جريان اين حتقيق تالشهای بيدريغ از خود نشان دادند که يقيناً بدون زمحات شـان حتقق اينکار امکان پذير نبوده حبيث سروی کننده در

 . است، بناً صميمانه از مهه شان قدردانی و سپاسگذاری ميشود
 

 آدام پني و الکسیقيق،   جهت ترمجانی در جريان حتآصف کرميی حمترمو مهچنان از کارمنـدان واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان؛ 
از آن ! و از مهه مهمتر. جهت مطالعه پيشنويس اين حتقيق و ارايه نظريات هنايت مفيد در مورد آن اظهار تشکر و سپاس می منـامي

 . يکصد خانواده که وقت و جتارب شانرا در اختيـار ما قرار دادند نيز صميمانه قدردانی ميگردد
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  ست مندرجاتست مندرجاتفهرفهر
 ١          خالصه اجرائيــه

 ٣        معلومات قبلی/ پيش زمينــه  .١
 ٥         ميتودولوژی .٢
 ٨      چی کسانی آسيب پذير انـد؟: هتديدات زمســتان .٣

 ١٩         خالصـه خبش
 ٢٠     اسـتراتيژی برای بريونرفت از  هتديدات فصل زمســتان .٤

 ٢٧         خالصـه خبش
 ٢٨     Cash for Work Projectه پول در مقابل کار يا اثرات پروژ .٥

 ٣٢          خالصــه
 ٣٤          خالصـه خبش

 ٣٥       کاهش آسيب پذيری؛ راه های جلو رفت .٦
 

 ٤٢          فهرست منابع
 

 ضمامي 
 ٤٣   روند  آسيب پذيری در زمستان و استراتيژی بريونرفت از آن١)فلوچارت(گراف جاری : ضميمه اول

 
 جداول

ـّـمپل(ُمدل : جدول اول  ٥       انتخابی) س
  ٨    فيصدی خانواده های که در اماکن ويران زنده گی مي منايند: جدول دوم
 ١١    نوعيت خانه هائيکه اين فاميل ها در آن زنده گی ميکردند: جدول سوم
 ١٦  )ت دارائی های شانبا نوعي(تعداد خانواده های که دارائی های عايداتی دارند : جدول چهارم
 ١٦  مالی دارد و نوعيت اين دارائی ها/ تعداد خـانواده ها که دارائی های شان ارزش پولی : جدول پنجم 
 ١٨       داليل نقل مکان به کابل: جدول ششم 
 ١٩     حساسيت در زمستان و تعداد پاسخ ها درين زمينه: جدول هفتم
 ٢٢    رای تأمني مواد غذائی، قرض گرفته اندفيصدی خانواده های که ب: جدول هشتم
 ٣٠   فيصدی خانواده های که کل يا قسمتی از قرض شانرا بازپرداخت منوده اند: جدول هنـم
 ٣٠   دارائی های که در جريان پروگرام پول در مقابل کـار خريـداری شده است: جدول دهم

 
 

                                                 
 نوشته ميشود، گرافی است که روند تکميلی يک موضوع خاص را در جريان يک مدت معينه نشان Flowchartفلوچارت يا گراف جاری که در انگليسی  ١

  . ميدهد
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 گرافـها
 

 ١٢ .ای که مردان سرپرست اند با آن خانواده های که زنان سر پرست آن ميباشدمقايسه حنوه زنده گی خـانواده ه: گراف اول
 ٢٤     فيصدی قروضيکه از منابع خمتلف گرفته شده است: گراف دوم
 ٢٤  )بشـکل ُمدل نشان داده شده است(فيصدی قروضيکه از منابع خمتلف گرفتـه شـده : گراف سوم
 ٢٥   ت خانواده ها از منابع خمتلف گرفته شدهفيصدی قرضه هايکه توسط سرپرس: گراف چهارم
 ٣١    تغيـر در وضعيت صحـی و توانـائی برای تـداوی آن: گراف پنجم

 
 چوکات ها
 ١٣        باز هم کوچکشی: چوکات اول
 ٢٨   خصوصيات خانواده های که در معرض هتديدات زمستان قرار دارند: چوکات دوم
 ٣٤       مداوميک موضوع برای کمک های: چوکات سوم
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 خالصــه اجرائيـه
بنظر . يک اصطالح نا مفهومی بوده است) آماده گی برای فصل زمستان (Winterization وينترايزشندر سال گذشته پروگرام 

  هتديدات و چالش های اين فصل مريسيد که اين پروگرام متام پروژه هاي امدادی را در بر ميگريد تا برای آسيب پذيران کمک منايد با
با عودت تعداد زياد از مهاجرين و بيجا شده گان داخلی به شهر کابل که کامالً غري مترقبه بوده است، در بني ادارات . مقابله منايند

ی وضعيت صحی و دولتی و جوامع امداد گر اين ترس  اجياد شد که پيوسته با  بلند رفنت کرايه خانه، و اجياد فشار های بيشتر باال
هتيـه آب که از قبل نيز ناکافی بوده است، اکثريت اين تازه واردان در کمبود سرپناه مواجه ميشوند و از هوای سرد فصل زمستان که 

 . در حال شروع شدن است در امان منی مانند
 

حبث و مذاکره جريان دارد، در ) تمارکي(مهانطوريکه در دهات و قريه جات در باره موضوعات مانند دستـرسی به سرک و بازار 
که حمصول ويرانی های ساهلای گذشته است و هجوم عظيم مردم ) بويژه شهر کابل(شهر ها نيز در مورد عدم موجوديت سر پناه 

که نتيجتاً مبنظور کمک برای آسيب پذيران در فصل زمستان پروژه های توسط . بطرف شهر ها، حبث و گفتگو در جريان ميباشــد
 ها چی در سطح شهرها و چی  NGOموسسات دولتی، موسسات سازمان ملل متحد و موسسات غري دولتی: سات خمتلف مانندموس

هر چند که احتماالً موسسات از فعاليت های گذشته خود درس های را آموختـه باشـند . در سطح دهات مورد تطبيق قرار ميگريند
وگرام ها بر اساس بررسی ها و ارزيابی های جامع پروگرام های که قبالً اجنام يافته بلکـه چنني بنظر مريسـد که  تعداد کمی از پر

و نيز هيچنوع حتقيقی در مورد اينکه چرا؟ چيگونه؟ و چی کسانی؟ در برابر هتديدات هوای سرد زمستان . است، پالن گرديده باشند
 .قرار دارند، صورت نگرفته است

  
 ها در شـهر کابل مبنظور NGOن موسسه و کنسرسيـوم که توسط موسسات غري دولتـی اين مطالعه و حتقيق به خواست  اي

مشترکني درين . کمک برای آسيب پذيران فصل زمستان و جهت آگاهی بيشتر درين زمينه، تشکيل يافته بود، اجنام يافته است
 اين کمک ها از طريق تطبيق اکثر. ACTED  و CARE ، Mercy Corps ، MEDAIRموسسات  :کنسرسيوم عبارت بودند از

 ارايه شده است، درين نوع پروژه ها پول نقد بشکل کمک البته در بدل ارايـه کار جسمانی پرداخت پول در مقابل کارپروژه های 
 .ميگردد

 
 )Winter Vulnerability(در واقع اين مطالعه سـر آغازی برای آگاهی در مورد معنی آسيب پذيری در جريان فصل زمســتان 

پول در شهری های افغانستان ميباشـد؛ کدام نوع افراد در معرض هتديدات فصل زمستان قرار دارند، و چيگونه عملکرد پروژه های 
ميتوانند که نيازمندی های اين چنني افراد را مورد رسيده گی قرار دهند، تا اينکه موثريت و مفيديت اين نوع پروژه ها در مقابل کار 

 ٢ خانواده ١٠٠اين يکصد  .  گريدند و حتقيق شود که ديگر کدام نوع پروژه ها در آينده موثر و مفيد خواهند بودمورد بررسی قرار
 ٢٠٠٣ که شامل اين کنسرسيوم بوده اند از شروع ماه فربوری تا اواسط ماه می پول در مقابل کارتوسط يکی از اعضای پروژه های 

 .يدنددر سه مرحله جداگانه سروی و مصاحبـه گرد
 
 
 
 

                                                 
الح خانواده که درین مطالعه استعمال شده است کوچکترین واحد یک فامیل را که شامل شوهر، زن و اطفال مجرد یا زن بیوه با اطفال   اصط 2

 .مجرد میشود، شامل میگردد
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 يافتـه های اساسی و کليدی
 
گفت از مجله هتديدات عمده وعوايد ناچيـز، قرار گرفنت در معرض هوای سرد زمسـتان، روز مزدی کم و مصارف هن 

 .اساسی فصل زمسـتان ميباشند
 
به استثنای خـانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشـوند، هيچ يک از خانواده های ديگر مانند مهاجرين عودت کننده و 

حساسيت.  تر نيستنديا کسانيکه هيچگاه از شهر کابل بيجا نشده اند، نسبت به ديگران در قبال هتديدات زمسـتان آسيب پذير
به اين هتديدات بيشتر بوسيله خصوصيات جداگانه هر خانواده تعني شده است مانند اندازه قرضداری يک خانواده، دسترسی به

 خالصه٢٨، صفحه ٢در چوکات . (شبکه های اجتماعی، دسترسی به دارائی های قابل فروش ، مالکيت دارائی های عايداتی
 ).شـده است

 
ن خانواده های که مصاحبه شدند از خود روشهای برای مقابله با  هتديدات فصل  زمستان دارند، اگر چـه اينهر يک ازي 

روشها از قبيل گرفنت قرضه،  و يا گماردن اطفال در خدمات روز مزدی اغلب اوقات برای رفاه و سعادت آينده يک خانواده زيان
 اين روشها برای توامنند ساخنت مردم جهت بريونرفت از تگنای فقر، کافینسبت کمبود دارائی هـای امـالکی،. آور ميباشند
 .بنظر منريسد

 
توانست با هتيه منابع عايداتی ثابت، آسيب پذيری در زمستان را کاهش دهد، که در نتيجه مردمپول در مقابل کار پروژه های  

 آيند، هر چند که تأثريات اين پروژه ها فرا تر از دورهرا قادر ساخت تا از عهده خطرات و هتديدات بيشتر فصل زمستان بريون
 کوشش شده تا زمينه يافنت کار های بيشتر جهت رفع(Sample)ختم اين پروژه ها بطول ناجناميده است، اما بطور يک منونه 

 .قرضداری بوجود آيد
 

و هتديدات ديگر در طول سال نيز قراراکثريت آنانيکه در مقابل هتديدات فصل زمستان آسيب پذير اند، در برابر صدمات  
احتماالً در. اين آسيب پذيری در کابل به حد زياد وابسته به فقر و کمبود دسترسی وسايل زنده گی از قبيل مسکن ميباشد. دارند

 .جريان آن فصل مشکالت فقر و زنده گی کاهش يافته باشـد ولی کامالً ناپديد خنواهد شد
 

 کاهش فقر باعث کاهش آسيب پذيری در زمستان و صدمات و هتديدات آن در دراز مدتچنني استدالل شده است که 
در آينده بايد پاليسی ها و پروگرام ها طوری طرحريزی گردند تا مردم را کمک منايد که خود را از منجالب فقر بريون. ميگردد

 .ا در دراز مدت کاهش دهدبکشند، تا باشد هم از آسيب پذيری زمستان جلو گريی شود و هم صـدمات آنر
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  معلومات قبلیمعلومات قبلی//پيش زمينـهپيش زمينـه  ..١١
 

 خانه ٦٣٠٠٠بطور واضح اثرات فزيکی جنگ در کابل خمصوصاً در مست جنوبی اين شهر قابل مشاهده بوده که تقريباً تنها در کابل 
 .اشـته استويران گرديده کـه خيلی هـا را بی سر پنـاه گذ)  فيصد از اماکن مسکونی٦٠(
 

، افغانستان شاهد هجوم تعداد زيادی از عودت کننده گان هم از کشور ايران و هم از ٢٠٠١بـه تعقيب سقوط رژمي طالبان در نوامرب 
خشکسالی های .  وارد کشور گرديده اند٢٠٠٢ مليون مهاجر در بني ماه های مارچ و سپتمرب ١,٧پاکستان بوده است، ختميناً 

نقاط افغانستان و فرصت های بيشتر امدادی و اقتصادی در کابل باعث گرديده تا اکثر عودت کننده گان و هم  دوامدار در اکثر 
اداره کميشنری عالی ملل متحد . افراديکه در ديگر نقاط افغانستان زنده گی ميکنند بسمت کابل برای يک زنده گی هبتر رجوع منايند

، که اين غري ٣ عودت منوده اند٢٠٠٢ نفر از ماه مارچ تا دمسرب ٣ ٩٣ , ٥٨٢ است که   ختمني منوده)UNHCR(در امور پناهنده گان 
 .٤ وارد کابل شده اند٢٠٠٢ بيجا شده گان داخلی است که در سال ٣٢ ٦٤٦از 
 

ت کـه با رسيدن تعداد غري مترقبه عودت کننده گان و بيجا شده گان در شهر، اين ترس در دولت و جوامع امدادگر بوجود آمده اس
پيوسته با افزايش کرايه بلند خانه و فشـار زياد باالی منابع صحی و منابع آب که ناکافی ميباشـد، خيـلی هـا را بر سرپنـاه باقی 

اين ترس نيز وجود داشت که بيجا شده گان و عودت کننده . خواهد گذاشت که منيتوانند با هتديدات هوای سرد زمستان گذران منايند
نی در وسط فصل زمستان وارد شهر شوند و وقت هتيه سر پناه را نداشته باشند و اين خود باعث ميشود که زنده گی اين گان ديرتر يع

 سنجش منوده است که در زمستان  (UN Habitat) موسـسه هبيــــتات. افراد در معرض خطر سردی فصل زمستان قرار گريد
 آهنا بی هنايت آسيب پذير بوده اند بسبب اينکه بسيار دير به کابل ١٦٠٠٠ه  خانواده آسيب پذير  ک٣٦٠٠٠گذشته حدوداً تعداد 

 .رسيدند، برای خود سرپناه هتيه کرده نتوانستند و جمبوراً در خانه های متروکه و فضای باز زنده گی خود را سپری کردند
 

 ها در پی آن شدند تا برای آسيب ديده  (NGO)تعداد زيادی از دواير دولتـی، موسسات ملل متحد و ديگر موسسات غري دولتی 
 و CARE ، Mercy Corps ، MEDAIRچهار موسسه .  افراد که در معرض هتديدات زمستان قرار دارند کمک منايند٥ترين

ACTED پول در و از پروگرام .  آسيب ديده ترين افراد کمک کنند١٦٠٠٠ يک کنسرسيوم تشکيل دادند تا بتوانند از طريق آن برای
 نفر آسيب پذير ترين افراد در ١٣١٧٥اين پروگرام برای .  منحيث يکی از روش ها برای رسيدن به اين مقصد استفاده منودندبل کارمقا

و باقی مانده آسيب پذير ترين خانواده ها که شامل افراد ناتوانی . ٦نواحی که زيادترين خانه های شان ويران بود، ختصيص داده شده بود
 .ستخدام درين پروگرام را نداشتند و حتت پوشش پروگرام اضطراری توزيع مواد امدادی قرار گرفتندميشد که امکان ا

 
 ماه استخدام ٦در يک موسسه مرد ها برای مدت . حنوه اجرای اين پروگرام در هر يک ازين موسسات اندکی با هم تفاوت داشت

.  روز را نصف روزه کار مينمودند٢٢در حاليـکه زنــان . بودند روز ديگر بيکار ١١ روز کار ميکردند و ١١شده بودند قسميکه 
قيمت روزمزدی هم از يک موسسه نسبت به ديگری تفاوت .  روز کار مينمودنـد٦٠در موسسه ديگری مردان و زنان برای مدت 

هارت؛ هدف اين پروگرام   دالر برای کار گران بدون م٢بود يعنی ) مارکيت(داشت اما نرخ اکثريت ازين موسسات زير نرخ بازار 

                                                 
 UNHCRدفتر   ٣
 ٢٠٠٢دمسرب » راپور ماهوار کمک برای بيجا شده گان داخلی «UNHCRدفتر   ٤
 .  آمده است٦العه استفاده شده است در صفحه تعريف آسيب پذيری که درين مط  ٥
 ١٦ و ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٣، ١ ناحيه های  ٦
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پاککاری خمروبه ها، حفر جوی ها و جور کردن قفسه . عبارت از جلب و جذب آن تعداد آسيب پذيران بوده که ميتوانستند کار منايند
 .های گابيون از مجله فعاليت های اين پروژه ها بوده است

 
امل پروژه های پول در مقابل کار اين کنسرسيوم بوده اند از  خانواده از طريق يکی از اعضای آن که ش١٠٠اين مطالعه باالی يکصد 

 نفر ٢ نفری را مهراه ٢٥هر يک از اعضای اين کنسرسيوم يک ُمدل .   صورت گرفته است٢٠٠٣شروع ماه فربوری تا اواسط ماه می 
 اين بود که ديده شود آيا واقعاً هدف. سروی کننده که حد اقل شـامل يکنفر زن ميشد برای آغاز مصاحبه و سروی آماده منوده بودند

اين خـانواده هـا در مقـابل خطرات و هتديدات زمسـتان آسيب پذير بوده اند يا نی؟ و چيگونه از عهده آن هتديدات بيـرن 
ت؟ اين بر توانائی های آهنـا برای از عهده برآمدن آن هتديدات تاثري گذاشته اسپول در مقابل کار آمـده انـد؟ و چيگونه پروگرام 

مطالعه بنابر ميل و خواهش اين موسسه و کنسرسيوم متذکره اجنام يافته است تا معلومات بيشتر در مورد آسيب پذيری در زمستان مجع 
 .آوری گردد و حنوه طرح برنامه های خود را برای کسانيکه بيشتر از مهه در معرض هتديدات قرار دارند هببود خبشيده و توسعه دهنـد

 
 ب پذيریتعريف آسي

 
 .قبل از مهه؛ ضروريست تا بطور خالصه معنی آسيب پذيری را که درين رساله مورد استفاده قرار گرفته است بيان کنيم

اين اصطالح به معنی اندازه حساسيت در مقابل هتديدات، خطرات احتمالی و صدمات و اندازه توانائی بريون رفت ازين هتديدات بدون 
 .وارد شود، ميباشــــداينکه کدام ضربه به کسی 

 
توانائی برای از عهده بر آمدن هتديدات بطور اغلب وابسته به موجوديت دارائی های يک خانواده است، از قبيل صحت و تعليم و تربيه 

های شبکه ) دارائی های مالی(پس انداز ) دارائی های فزيکی(، زمني ، خانه ، ماشني آالت ) دارائی های انسانی(اعضای خانواده  
 .ميباشد) دارائی های طبعی(و دسترسی به منابع طبعی مانند آب ) دارائی های اجتماعی(اجتماعی 

 
برای دانسنت آسيب پذيری الزم است تا هم به هتديداتيکه متوجه يک خانواده است و هم به توانائی های آن خانواده جهت مقابله با اين 

 . اين جزوه مورد توجه و حبث قرار خواهد گرفت٤ و ٣ی اين موضوع در خبش ها. هتديدات نظر بياندازمي
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  ميتودولوژیميتودولوژی  ..٢٢
 

 خـانواده از طـريق يکی از اعضای آن که شـامل پروژه های پول در مقابل کار اين کنسرسيوم بوده ١٠٠اين مطالعه باالی يکصد 
راد، شـروع از ماه فربوری الی اواسـط می سـال اين اف.  صورت گرفتـه است٢٠٠٣اند از شروع ماه فربوری تا اواسـط ماه می 

 ٦دو نفر از کارمندان هر يک از اعضای اين کنسرسيوم باهم بطور دوامدار در مدت اين .  طی چند مراتبه مصاحبه گرديدند٢٠٠٣
از سوالنامه های اين مصاحبه ها بطور مشرح و مفصل با استفاده . هفته در برگـذاری و تطبيق اين مصاحبه هـا مصروف  بوده اند

 . که توسط واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان ديزاين و در آن سواالت باز و بسته درج شده بود، صورت گرفته است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )به جدول ذيل مراجعه گردد( که درين سروی انتخاب شـده بودند به دو خبش تقسيم ميشوند، (Sample Group)مسپل گروپ های 
ه کابل را ترک نکردنـد و افراديکه حد اقل ازيک سال بدين سو در کابل مسکن گزين شـده اند و آنانيکه در کسـانيکه هيچگا

و نيز هر يک ازين گروپ هـا به دو شـاخه ديگر يعنی خانواده های کـه . جريان سـال گذشته به کشور عودت منوده اند
هر .  تقسيم گرديده اند) خانواده٥٩(های که سر پرست آهنا مرد ها ميباشند  و خانواده ) خانواده ٤١( سرپرست آن زنان بيوه ميباشـند 

 .يک از دو نفر سروی کننده مسئوليت انتخاب و مصاحبه يکی از گروپ های فوق الذکر را داشته است
 

 انتـخابی) مسپل(ُمدل : جدول اول
 

 کسانی که هيچگاه کابل 
 را ترک نکردند

 در کسانی که بيش از يک سال بدين سو
 کابل سکونت داشته اند

کسانيکه از ديگر مناطق در جريان 
 سال گذشته وارد کشور شده اند

 مهاجرين عودت کننده

سرپرست زنسرپرست مردسرپرست زنسرپرست مرد سرپرست زنسرپرست مرد سرپرست زنسرپرست مرد
 
 

 
 
  

  ســـوالنامهســـوالنامه
  

 :درين سـوالنامه چهار نوع سواالت حتقيقاتی درج بوده است
 

 کدام موارد، هتديدات خاص در زمستان تلقی ميگردند؟ .١
 چه نوع کسانی از کدام قسمتها در مقابل اين هتديدات صدمه ميبينند؟ .٢
 ن مينمايند؟چيگونه مردم در مقابل اين هتديدات مقابله منوده گذرا .٣
باالی خانواده های افراديکه درين پروژه استخدام شده بودند، داشته: چی تاثرياتی را پروژه پول در مقابل کار، الف .٤

 داشته است تا آسيب پذيری در زمستان را تقليل دهـد؟ : است؟ ب
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  ميتود جتزيه و حتليل اطالعـاتميتود جتزيه و حتليل اطالعـات
 

:  يازده جدول جداگانه برای معلومات خمتلف ميشد، مجع آوری گرديده است١١ که شامل اين اطالعات با استفاده سوالنـامه
سرگذشت خانواده، ترتيب و تنظيم زنده گی،  وضعيت زنده گی، دارائی ها، پس انداز و قرضه، فعاليت در شبکه های اجتماعی، 

رب جـداگانه ، مصافه بودوباش در کابل، حمل که هر يک ازخانواده ها توسط کدمن. صحت، استخدام و کاريابی و عوايد و مصارف
به اين قسم معلومات در مورد هر خانواده . که قبالً زنده گی ميکرده اند و نوعيت جنسيت سرپرست خانواده طبقه بندی شده بودنـد
 . و در خبش های خمتلف فوق الذکر جستجو شده و با طبقات خمتلف ديگر مقايسـه ميگردند

 
العات خباطر شناسائی موضوعات خمتلفه حتليل و جتزيه ميشوند، و بعداً بطور مفصل و جزء وار حتت بررسی و حتقيق قرار در ابتدا اين اط

 .بطور جداگانه جوابات حاصله بر اساس گروهپای خمتلفه طبقه بندی ميشوند تا مشاهبت ها و تفاوت های آهنا جستجو گردند. ميگريند
 

  حمدوديت هاحمدوديت ها
 

 تمعترب بودن اطالعا
 

درين حتقيق دو روش جهت تقليل اندازه کذب در . با متام اين چنني سوالنامه ها منيتوان اعتبار اطالعات بدست آمده را تضمني  کرد
تا جائيکه امکان پذير بوده (زن و مرد هر کدام بطور جدا گانه مصاحبه و سروی شدند : الف. اخذ اطالعات استفاده شده است

ی شناسائی نوعيت درک و احساس هر يک از آهنا در مورد يک موضوع خاص، عني پرسش از آهنا سوال ، در بعضی موارد برا)است
دوم خبش پيگريی کننده اين بررسی ميباشد کـه شامل اجنام مصاحبه ها در وقت های : ب. گرديده و مکرراً باهم مقايسه شده اند

دند، چراکه تشخيص عدم تطابق معلومات که طی سواالت جداگانه خمتلفه است که باعث ميشود تا جوابات حاصله با هم مقايسه گر
بطور عموم ميتوان گفت که نا مهخوانی های . بر يک موضوع خاص در زمان های خمتلف صورت ميگريد، بسيار آسانتر است

 .بسيـار کم در بني معلوماتيکه از مرد ها و معلوماتيکه از زنان حاصل شده بود وجود داشت است
 

 (Sample)ن ُمدل کوچک بود
 

چون اين مطالعه فقط در شهر کابل اجنام يافته است، بناً ممکن در مورد ديگر شهر هـای افغانستان صدق نکنـد، هدف ازين 
مطالعـه فقط کسب معلومـات بيشتر در مورد آسيب پذيری در زمسـتان و ميکانيزم هـای که مردم برای مقابله با آن اختاذ 

به اين معنـی که درک از اطالعـات بدست آمده . نابرين يک گروپ يا مسپل کوچکتر انتخاب گرديده استمينمايند بوده است، ب
بآن هم آگاهی در مورد . اين حتقيق شامل حتليل و جتزيه احصايوی و معلومات چند جانبه منيباشـد. کاری بس مشکل ميباشـد

باالی آسيب پذيران زمستان پول در مقابل کار ر مورد اثرات پروژه آسيب پذيری در زمستان بويژه در سطح شهر های افغانستان و د
 .با اطالعات بدست آمده ازين حتقيق افزايش خواهد يافت
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 وقت و منـابع
 

اين سوالنـامه ميسر ) چراهـای؟(چون وقت اين حتقيق هنايت حمدود بوده است بـناً فرصتی برای تفحص و حتقيق در مورد تعداد از 
و نيز بنابر حمدود بودن .  درج منت گرديده است٧ بنابرين معنی بعضی از موضوعات و اصطالحات مغلق بعد از استنتاج.نبوده است

کوشش در مورد مقايسه آسيب /وقت و منابع فقط امکان سروی و مصاحبه يکصد خانواده ميسر بوده است، بنابرين هيچنوع سعی
مانند (ول در مقابل کار، با خانواده های که حتت پوشش پروگرام های امدادی پذيری بني خانواده های که حتت پوشش پروگرام پ

بآن هم چنني . بوده اند و با خانواده های که حتت پوشش هيچ نوع پروگرامی امدادی نبوده اند، صورت نگرفته است) مواد غري غذائی
باره آسيب پذيری در زمستان ميشود و نيز کمک احسـاس ميشود که اطالعات مجع آوری شده باعث افزايش معلومات و آگاهی در 

 .مينمايد تا در مورد نتايج پروگرام پول در مقابل کار باالی آسيب پذيران زمستان آگاهی حاصل منائيم
 

تفاوت های که در داخل خانواده هـا وجود دارد متمرکز يافتـه است، که به اين اساس /بطور گسترده اين مطالعه باالی اختالفات
هر چند که تفاوت های از قبيل اندازه آسيب . ندازه کافی تفاوت هـای بريونی خـانواده ها مورد رسيده گی قرار نگرفته استبه ا

 با توجه به سن و سال و نوعيت پول در مقابل کارپذيری در برابر هتديدات زمستان، راه های مقابله با اين هتديدات و نتايج پروگرام 
بر عـالوه، احتماالً افـرادی در مقابل هتديدات مشخص نسبت به ديگران آسيب پذير تر . ته استجنسيت افراد، وجود داشـ

ميباشد، طور مثال زنان بيشتر از ناحيـه خشونت های خانواده گی و اطفال از ناحيه امراض صحی آسيب پذيرتر اند و يا يک 
بنابرين حتقيق و مطالعه در باره تفاوهتای بريونی خانواده . تر باشندخانواده بطور عموم ممکن از نظر حمروميت های اجتماعی آسيب پذير 

 . ها نسبت به آنچه که درين مطالعه امکان پذير بوده است، نياز به تالش و سعی بيشتر دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .نتيجه گريی از يک موضوع را گويند  ٧



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٨  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

  چه کسـی آسيب پذير است؟چه کسـی آسيب پذير است؟: : هتديدات زمسـتانهتديدات زمسـتان.  .  ٣٣
 

ر گرفتـه و حتقيق ميگردد که چه نوع افراد بيشتر آسيب پذير بوده و چيگونه درين خبش هتديدات خاص زمسـتان مورد ارزيابی قرا
اولني هتديدی که درين حتقيق تشخيص شده هوای سرد در فصل زمستان می باشـد، البته واضح است که هوای . آسيب پذير ميباشند
و نيز مزد کم نسبت به نبودن کار زياد و بلمقابل . خطر است اما مهه افراد در معرض اين هتديد قرار منيداشته باشند/سرد يک هتديد

 .خمارج و مصارف گزاف در جريان فصل زمسـتان  از ديگر هتديداتيست که درين حتقيق تشخيص و مورد ارزيابی قرار گرفته اند
 
 
 
 

 اثـرات
 
 آنانيـکه در سرپنـاه های ناکافی زنده گی مينمايند .١

 
انه های ويران شـده در سال گذشته زنده گی می کردند و هنوز هم مشکالت افزايش  خانواده در فضای باز و خ١٦٠٠٠ختميناً 

جسماً اين خانواده ها که در فضای باز و يا خانه های ويران زنده گی می کنند از خنکی زمستان آسيب ديده . ٨نفوس وجود دارد
عموالً عوايد کم داشته و استطاعت کرايه منودن خانه اين مطالعه نشان ميدهد که کساين درين حاالت زنده گی می منايند که م. اند

 .های خوبتر را ندارند
 

خانه های که . ( خانواده آن در خانه های ويران زنده گی ميکردند٧٧ازين يکصد خانوادئی که درين حتقيق مصاحبه شدند، 
). آن نيز کامالً خراب بوده استکلکني،دروازه و سقف نداشت و يا اگر سقف هم داشت، سقف آن چکک ميکرده و ديوار های 
مثالً آن خانه های که مردم در آن . بنظر مريسد که بني حنوه ترتيب و هتيه اماکن مسکونی و وضعيت اين اماکن ارتباطی موجود است

 هيچگاه ازآن مجله خانواده های که). به جدول زير مراجعه شود(بدون اجازه مسکن گزين شده اند، خرابترين وضعيت را داشته است 
از کابل بريون نرفته اند و مهاجرين عودت کننده به يک فيصدی بيشتر از ديگران در خانه های ويران شده زنده گی ميکردند، و نيز 

 . خانواده هايکه توسط مردان سرپرستی ميشدند بيشتر از ديگران در خانه های ويران زنده گی ميکردند
 

 کن ويران زنده گی مي منايندفيصدی خانواده های که در اما: جدول دوم
 

فيصدی خانواده های 
که به مساکن کرايه آن 
افرادی زنده گی 
ميکردند که خود 
درخانه های ويران 

 سکونت داشتند

فيصدی خانه های که 
از اشخاص ناشناس 

 کرايه شده است

فيصدی خانواده هائيکه 
 از خود خانه دارند 

فيصدی خانواده هائيکه 
دخانه را غصب منوده ان

فيصدی خانواده هائيکه 
بطور رايگان در خانه 
های اقارب يا دوستان 
 خود زنده گی مينمايند

فيصدی خانواده هائيکه 
بطور رايگان در خانه 
زنده گی ميکنند اما 
حفظ و مراقبت خانه 

 بدوش آهنا ميباشد 

٧١  %٥٢  %٩٣ %٤١  %٤١ %٥٠%  
 

                                                 
 . نفر در يک خانه زنده گی ميکنند١٨ فاميل تقريباً ٢,٧ختمني منوده که ) ٢٠٠٢( وزارت شهر سازی و مسکن  ٨

  هوای ســـردهوای ســـرد: : هتــديدهتــديد



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٩  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

تعداد خانواده های ذيل اين . کمبود ضروريات اوليه زنده گی يکجا بوده استبرای اکثريت، مشکالت کمبود خانه های مسکونی با 
 خانواه به عدم دسترسی به آب پاک ٢٣ خانواده برق، ٨٧ خانواده تشناب، ١٢دوازده : کمبودات و مشکالت را داشتـه اند

 که در کنار تپه ها زنده گی مينمايند بسيار اين کمبودات خمصوصاً برای خانواده های. آشاميدنی نظر به مصافه دور، گرفتار بوده اند
 .مشکل بوده است، چراکه انتقال آب در آجنا کار بسيار دشوار ميباشـد

 
 آنانيکه استطاعت هتيه مواد سوختی به اندازه کافی را ندارند .٢
 

لزومات ديگر از قبيل قرار گرفنت در معرض هوای سرد زمستان فقط وابسته به وضعيت ظاهری خانه منيباشـد، بلکه به داشنت م
 . کمپل، لباس های گرم و مواد سوختی مورد ضرورت، نيز در ارتباط ميباشـد

 
. با رسيدن ماه های سرد زمستان، ضرورت مواد سوختی خمصوصاً برای آنانيکه در خانه های ويران زنده گی مينمايند، بيشتر ميگردد

، اين صندلی ها فقط )معموالً در يک اتاق(شان از صندلی استفاده مينمودند  نفر از پاسخ دهنده گان خباطر گرم منودن خانه های ٨٢
کساين را گرم ميکند که در اطراف آن نشسته باشند اما اگر اندازه صندلی کوچک باشـد و مواد سوختی کمتری در آن استفاده 

ای گرم کردن خانه نداشتندکه اکثريت شان از  فيصد از خانواده ها هيچ وسيله ئی بر١٨. گردد، حرارت آن به سرتاسر اتاق منی رسد
يک زن بيوه که خود چيزی نداشت از خباری . اشتوب و  نيز يک يا دو خانواده از حلاف و کمپل به اين منظور استفاده ميکردند

اکثريت اين ! وددامادش يکجا برای گرم ماندن استفاده مينمودند و يکی ديگر نيز منجصراً به حرارت و گرمی آفتاب اکتفا منوده ب
خانواده ها از ديگر ساحات به کابل آمده بودند، و اضافه تر از نصف شان توسط زنان بيوه سر پرستی ميشدند و اکثريت در خانه 

و سقف يکی از خانه ها که توسط يک زن بيوه سر . های زنده گی ميکردند که کلکني و دروازه در آن خانه ها وجود نداشت
 . و ويران شده بودپرستی ميگرديد، خراب

 
 فيصد آهنا از کاغذ، ١٦اکثريت خانواده هايکه صنـدلی داشتند از چوب و ذغال سنگ به عنوان مواد سوختی استفاده ميکردند، 

نصف اين نوع . پالستيک ، لباس و کفش های کهنه که از حتت شهر مجع آوری مينمودند در عوض مواد سوختی استفاده مينمودند
قابل .  زنان بيوه سرپرستی ميشدند و اکثريت شان در کابل در خانه های ويران بيش از يکسال زنده گی کرده اندخانواده ها توسط

آشغال ها  منحيث مواد سوختی استفاده مينمودند /  فيصد از خانواده ها برای پخت و پز طعام نيز از زباله ها ١٨ياد آوری است که 
مهيشه متام اين روش ها برای . ز پخت و پز باقی ميماند برای گرم منودن صندلی استفاده ميکردندو تعدادی آهنا از بقايای آتش که بعد ا

ما هر روز از صندلی استفاده :" طوريکه يک خانواده اظهار ميداشت. گرم منودن خانه های که قسماً ويران شده باشند، کافی منيباشد
 "اتاق هيچگاه بطور دوامدار گرم منيماندمينمائيم چراکه خانه ما کلکني و دروازه ندارد بناً 

 
آشغال ها منحيث / و استفاده از زباله ها ) که در افغانستان رواج بوده و بطور گسترده از آن استفاده ميشود(استفاده از صندلی ها 

ها از حمالتی که تقريباً استنشاق دود آهنا بلکه مجع آوری زباله / نتنها تنفس . مواد سوختی باعث اجياد خطرات صحی فراوان ميشود
در نقاط خمتلف شهر مردم بدون اينکه از دست های . ميتوان گفت که تشناب های عامه اند، نيز افزايش دهنده اين خطرات ميباشد

دختر يکی از خانواده از مرض جگر رنج ميربد که خانواده علت آنرا . خود حفاظت منايند، به مجع آوری زباله ها اقدام ميکنند
استـفاده غري صحی اين مواد سوختی و روش های گرم گريی خانه نه تنها علت کم دانشی است، بلکه . اندن پالستيک ميداندسوخت

 .حمدوديت در انتخاب راه حل های ديگر و عوايد کم و ناچيز نيز از ديگر علل آن ميباشد
 



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ١٠  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

ر دوران فصل زمستان ضرورت به آن برای گرم اگر چه در جريان سال جهت پخت و پز طعام به مواد سوختی ضرورت است ولی د
 فيصد ازين خانواده ها حد اقل يک نفر از اعضای فاميل در اواخر اين ٩٢در .منودن خانه نسبت به ديگر فصل های سال، بيشتر ميباشد

يصد ازين خانواده  ف٧٨. هر چند مستقيماً منيتوان علل آنرا سوخت مواد غري صحی و سردی زمستان دانست. سروی مريض شده بودند
ها ميگفتند که از علل خنکی زمستـان، کمبود مواد سـوختی، کمبود لباس های گرم، تسهيالت و خرچ و خوراک هنايت کم باعث 

فصل . ( مريضی آهنا شده است البته اين صحيح نيست که گفت اعضای خانواده ها در ديگر اوقات سال به امراض دچار منيشوند
شدن به امراض که از آب ناپاک ناشی ميشود به مراتب بيشتر وخطرناکتر از امراضيست که در فصل زمستان به آن تابستان برای مبتال 

.) اما معموالً آهنا امراض خمصوصی را مانند امراض تنفسی که در جريان فصل زمستان از آن رنج ميربدند، ياد آور ميشدند. مبتال ميشوند
 .له  پنج مصرف عمده اين خانواده ها در جريان هر سال ميباشـدمصارف برای حفظ صحت و سالمتی از مج

 
 خانه های غصب شده زنده گی مينمايد/ آنانيکه در زمني های نا امن .٣

 

يک موضوع ديگر که در هنگام بروز مشـکالت زمني و خانه مطرح ميگردد عبارت از اينست که آيا اين خانواده خانه ئی را که در 
رايه کرده اند، ملکيت آهنا است، يا تصرف منوده اند، اگر چه دانسنت صحت و سقم اين موضوع کاری آسانی آن زنده گی مينمايند ک

 .نيست
 

مالکيت قانونی و رمسی به اين معنی است که يک .  فيصد ازين خـانواده ها مالک خانه های که در آن زنده گی ميکردند، بودند١٧
جهت ترميم خانه شان، کمک شوند، طوريکه با در دست داشنت ) دولتی(ی و يا داخلی خانواده ميتواند از طرف منـابع بني امللل

اسناد قانونی و معترب ميتوان از بعضی موسسات غري دولتی اين کمک ها را بدست آورد، مالکيت خانه های که در ساحات حتت نقشه 
ز يک طرف کسانيکه مالک خانه های شان هستند احساس و ا. شاروالی اعمار گرديده اند، مالکيت رمسی و قانونی حبساب منی آيند 

 .مينمايند که در آن منطقه بطور دائمی بودوباش دارند، و اين فرصت را نيز پيدا مينمايند تا آهسته آهسته به ترميم خانه شان بپردازند
 

ه اينکه ديرتر به شهر کابل رسيده اند متام کسانيکه عوايد شان کم است و توانائی دسترسی به حصول کمک ها را ندارند، و يا نظر ب
و در ساحاتيکه حتت نقشه شاروالی قرار دارد زنده گی ميکند، و موسسات کمک کننده نيز آهنا را فراموش منوده است تا حتت پوشش 

 . ر ميداشته باشـندپروگرام خود بياورند، عيناً مانند کسانيکه مالکني خانه های شان هستند، در مقابل هتديدات هوای سرد زمستان قرا
 

فکری يک فرد برای هبتر ساخنت /تفاوت بني اندازه آسيب پذيری تنها ارتباط به وضعيت ظاهری تعمري ندارد بلکه با توانائی های ذهنی
کسانيکه تازه وارد شهر : در يکی از جلسات يک نفر از سروی کننده گان مي گفت. وضعيت زنده گی اش نيز مربوط ميباشـد

ند، بسـيار کم متوجه بازسـازی خانه های شان شده اند، چون فکر منيکنند که برای مدت طوالنی درينجا مبانند، و کابل ميشو
اين نيز يکی ديگر . قسميکه ميگفتند تعداد زياد مصاحبه شونده گان دلتنگ به نظر رسيده و از مشــکالت دماغی در رنج بوده اند

 . ميباشد٩Action Contre La Faimاز يافته ها و اکتشافات موسسه 
 

کسانيکه از خود خانه شخصی نداشتند نيز در معرض خطر و ترس اخراج از خانه قرار داشتند، بغري از مالکني ، کرايه دهنده گان و 
ايه تصرف کننده گان نيز در ترس بودند که مبادا مالک خانه بازگشت منايد و آهنا را از خانه اخراج کند، و يا توانائی پرداخت کر

 خانواده يا کرايه نشني بوده اند و يا بشکلی خانه را تصرف ٤٧ازين مجله . خانه را نداشته باشند و جمبور شوند تا خانه را ترک منايند
هفت خانواده که خانه شخصی داشتند، خانه های شان به حدی ويران شده بود که توانائی بازسازی آنرا ). ٣جدول (کرده بودند، 
 .يکی ازين خانه ها قبالً به گرو داده شده بود و مالکش توانائی بازپرداخت پول گروی را نداشتنداشتند و نيز 

 

                                                 
٩  ACF ، ٢٠٠٣ 



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ١١  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

 نوعيت خانه هائيکه اين فاميل ها در آن زنده گی ميکردند: جدول سوم
 

خانواده هائیکه  
هیچوقت از کابل 
 بیرون نرفته اند

خانواده هائیکه بیش 
از یک سال در کابل 
 اقامت داشته اند

واده هائیکه از خان
والیات دیگر به 
 کابل آمده اند

مهاجرین عودت 
 مجموع کننده

از اقارب خود کرايه منوده 
 اند

  فيصد٦  فيصد٧,٥ ٠  فيصد٩ ٠

از غري افارب کرايه گرفتـه 
 اند

  فيصد٢٧  فٌيصد٣٠  فٌيصد٨,٣  فٌيصد٢٨  فيصد٣١,٢٥

  فيصد١٧  فيصد١٢,٥  فيصد٣٣,٣  فيصد١٣  فيصد٢٥ مالک خانه اند
  فيصد١٤  فيصد٢٢,٥  فيصد٨,٣  فيصد٩  فيصد٦,٢٥ غصب منوده اند

با فاميل يا دوستان خود 
بطور رايگان زنده گی 

 ميکنند

  فيصد٢٩  فيصد٢٥  فيصد٥٠  فيصد٢٥  فيصد٣١,٢٥

بطور رايگان زنده گی 
ميکنند ولی حفظ و مراقبت 
 خانه بدوش آهنا است

 فيصد ٧  فيصد٢,٥  ٠  فيصد١٦  فيصد٦,٢٥

يک خانواده در خانه ئی زنده گی ميکردند که سابق مالک آن بودند و اينک بايد آنرا گرو مينمودند، ولی هنوز آهنا در خانه زنده گی ميکردند : ياداشت  *. 
 .ولی به کسی که خانه را گرو کرده بود بايد کرايه مي پرداختند

 
 

و هنوز توانائی آنرا . نستان خانه داشتند، ولی در زمان جنگ خراب شده بود فيصد از خانواده ها در ديگر نقاط افغا٢٥در حدود 
ويرانی خانه ها در واليات مهراه با فرصت های کاری و زمني در ديگر واليات به اين معنی بوده . ندارند تا خانه های شانرا آباد منايند

 . ينده خوب زنده گی منايند فيصد از پاسخ دهنده گان ميخواهند در کابل برای داشنت آ٨٩است که 
 

 فيصد از خانواده هـا درين کتگوری مالکني خـانه های شان ميباشند که بيشترين فيصدی ٣٣,٣ ديده ميشود، ٣قسميکه در جدول 
 يک تعداد ممکن از. در واقع اين حقيقتی را نشان ميدهد که اکثـريت اين خانواده ها از اهل کابل ميبـاشند. را تشکيـل داده اند

کابل به علت جنگها و منازعات گذشته فراری شده بودند، پس به اين اساس عودت کننده گان داخلی ناميده ميشوند، در حاليکه 
احتماالً مشکل است تا مشکالت اينها را به طبقات گوناگون . تعدادی ممکن نظر به داليل ديگر خانه های شانرا ترک کرده باشند

 . هاجرين عودت کننده دسـته بندی منودمانند بيجا شده گان داخلی و م
 

خانواده های گروپ مهاجرين عودت کننده شامل بيشترين تعداد ميشدند که در خانه های کرائی زنده گی مينمودند و هم بلند ترين 
گراف ذيل .) ائيد مراجعه من٣به جدول . (تعداد کسانی را تشکيل ميدادند که تعداد خانه های بيشتر را کرايه و يا تصرف منوده بودند

اگر اين منونه يک . نشـان ميـدهـد که خانواده های که سرپرست آهنا زنان بوده اند خانه ها را بدون اجازه اشغال منوده بودند
اندازه بزرگتر ميبود ممکن که هبتر نشان ميداد که خانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشود، بيشت در معرض خطرات اخراج شدن 

دوستان / ارتباط با فاميل ها ( ها قرار دارند، خمصوصاً که آهنا بطور گسترده روابط اجتماعی در بني شهر کابل نداشته باشند از خانه
 ).وغريه
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 .مقايسه حنوه ترتيب زنده گی خانواده های که توسط مردان سرپرستی ميشوند با خانواده های که توسط زنان سرپرستی ميگردند: گراف اول

 
 فيصد يا يکربع ازين خانواده ها در خانه های زنده گی ميکردندکه خانه از خود شـان نبود و بايد که در جـريان مدت اين ٢٢اً تقريب

 فيصد از خانواده ها ممکن الی برگذاری دوره سوم مصاحبه اين سروی يعنی ٨سروی از خانه های شـان نقل مکان مينمودند، حدوداً  
 فيصد از خانواده ها در خاهنا خود شان ٣٠به اين معنی که در جمموع . از خانه های شان نقل مکان مينمودندتا اواسط ماه می آن سال 

در دو حالت يا مالکني خانه، کرايه پيشکی درخواست .  از خانه های شان بريون خواهند شـد٢٠٠٣نبودند  و تا ماه جون سال 
، در حاليکه اگر حد اوسط مزد روزانه برای ١٠) دالر٢٠٨تقريباٌ (می پرداخت  افغانی کرايه بايد ١٠٠٠٠مينمودند که يکی ازينها 

 Cash for) پول در مقابل کار دالر ميشود و مزد کار کردن در پروژه های ٢کارگران غري ماهر در کابل را بسنجيم تقريباً به اندازه 

work) و در . ني خانواده های از عهده اين خمارج بريون مي آيند نيز کمتر از آن ميباشد، خيلی مشکل است که ببينيم که چيگونه چن
حالت دوم يک تعدادی از خانواده ها به خانه های هبتر نقل مکان منوده بودند و باقی مانده در خانه های کامالً ويران زنده گی خود را 

 هفته ٦يک خانواده در جريان يک مدت . ودنددر بعضی وقتها حتی تعدادی در جا های هنايت خرابتر نقل مکان منوده ب. ادامه ميدادند
ئی سه مرتبه از جای به جای ديگر نقل مکان منوده بود، در حاليکه يک خانواده ديگر در جريان دوره اين مطالعه سه مرتبه از خانه 

که توسط مردان هيچ نوع تفاوت مهمی بني خانواده های ).  زير را مشاهده منائيد١چوکات (مسکونی خود نقل مکان منوده اند 
 .سرپرستی ميشدند و بني خانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشدند ديده منيشـد

 
 

                                                 
  افغانی ميباشد٤٨دل  يک دالر تقريباً معا ١٠
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يکی ديگر از فکتور های که ميتواند روی اخراج شدن يک فاميل از خانه تاثري داشته باشد اينست که آيا آهنا در خانه شخصی خود 
آن کرايه نشينانيکه با فاميل های زنده گی ميکنند که خانه از خود . انه گان زنده گی ميکنندزنده گی دارند يا اينکه با اقارب يا بيگ

 فيصد ازين خانواده ها ٣٦. شان ميباشد، يا ميتوانند که کرايه خانه را پرداخت منايند، کمتر احتمال مريود که از خانه اخراج گردند
 . خانواده های ناشناس زنده گی داشتندکه به اين سوال پاسخ گفتند، يا به تنهائی و يا با 

 
 
  
 
 

چون سطح کار کاهش ميآبد، تعداد  . از قبيل کار های ساختمانی کاهش يافته است) روزمزدی(در جريان فصل زمستان کارگری 
 معنی که در به اين. کارگرانيکه به جستجوی کار ميشوند معکوساً افزايش ميبابد، که متناسب به آن روز مزدی تقليل پيدا ميکند

 ٢٠٠٢ دمسرب -احتماالً هجوم مردم زياد در کابل در جريان ماه های مارچ . جريان فصل زمسـتان فعاليت های عايداتی کم ميشود
و از طرف ديگر اين هجوم ممکن باعث افزايش فرصت های کاری مانند کار های ساختمانی نيز شده . سبب اين مسئله شده باشد

 .باشد
 

 ٩٣درين مطالعه کدام حتقيقی در باره تغري وضعيت کاری در جريان فصل های جداگانه سال اجنام نيافته است، بآن هم با وجود اينکه 
در صد ازين خانواده ها قسميکه گزارش شده است اظهار ميداشتند، برعالوه اينکه پيدا منودن کار در فصل زمستان مشکل بوده، نرخ 

 ماه جريان سال ٢ يا ١نيز ميگويد که برای عودت کننده گان خانه و کار پيدا کردن در   UNHCRدفتر . کارگری نيز ناچيز ميباشد
بسيار مشکل ميباشد که البته اين در فصل های خمتلف، فرق ميکنـد، مثالً اگر زمان برگشت اين عودت کننده گان در نزديکی های 

سـه نفر زن بيوه ميگفتند که هر . يشتر ی را نياز داشته باشندفصل زمستان صورت گريد، ممکن برای خانه يا کار پيدا کردن وقت ب
. چند کار گری کردن برای زنان در فصل زمستان مشکل است، اما پيدا منودن کار در طول سال برای آهنا نيز کاری آسـانی نيست

می کردند، ادعا داشتند که در اندازه  نفر زن بيوه ديگر که قبل از شروع پروگرام پول در مقابل کار در خانه ها کاال شوئی ٤چهار 
و در يکی از آن خانواده ها چون يکی از اعضای فاميلشان . عوايد آهنا از نظر تغري فصل ها تفاوت نسبتاً کمی بوجود آمده است

 .کارمند دولت بوده است، تفاوت کمی بوجود آمده است
 

 !باز هم کوچکشی: چوکات اول
ر اوايل ماه فربوری صورت گرفت، يک زن بيوه مهراه با فرزندانش بزور در خانه ئی که آنرادر اولني مصاحبه اين سروی که د

اين زن. آهنا در اتاق ميزيستند که نه دروازه، نه کلکني و نه هم فرش در آن بود. غصب منوده بودند، زنده گی ميکردند
 طرف روز با سوختاندن پالستيک ها وفرزندانش را توسط لبـاس هـای کهنه گـرم نگهميداشت، و در حاليـکه از

اطفالش ضمن اينکه از ديگر خانه ها نان گدائی می کردند، از بني راه. لباسهای کهنه  و ديگر زباله ها خانه اش را گرم مينمود
 .زباله ها را نيز برای سوختاندن مجع آوری مينمودند

 

د و در يک خانه خرابه ديگر مقيم ميشوند که وضعيت اين خانهدر اواسط ماه مارچ بود که اين فاميل از خانه اخراج ميگردن
خانه را ترک کنند و در) اپريل(چون اينها قادر به پرداخت کرايه خانه نبودند، جمبوراً که در ماه بعدی . خرابتر از خانه اول بود

 !يک حمل ديگر سکونت اختيار منايند

  کار کمتر؛ ُمزد کمترکار کمتر؛ ُمزد کمتر: : هتـديدهتـديد
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 اثـــرات
 آنانيکه در کار هـای روز مزدی مصروف بودند؛ .١

 

يکی از آهنا ميگفت چند ماه است که معاش نگرفته ( خانواده ئی که يکی از اعضای فاميلشان در دولت کار مينمودند ٣تثنائی به اس
کار در بازار، کراچی وانی : عوايد اکثريت خانواده های ديگر از طريق کار های غري مهارتی مردان و پسران آن خانواده مانند) است

خانواده های که درين مطالعه حتقيق . ار های شان در متام طبقه های ذکر شده يکسان بوده استنوعيت ک. وغريه بدست ميآمد
گرديده اند، نتنـها اينکه حاال مصروف اين چنني کار های بوده اند بلکه در زمان مهاجرت نيز اين کار های جسمانی را اجنام 

 .ميدادند
 

کاال دوزی، : رصـد آهنا ندرتاً در کابل يا در مناطق ديگر به کار های مانند د٥٢در آن خانواده های که زنان سرپرست بوده اند، 
 ١٥( فيصد اين خانواده ها زنان خود کار منيکردند بلکه پسران جوان شان ٤٨و در  . دست بافی و يا کاال شوئی مصروف بوده اند

)  سال بودند١٠که هر دو زير سن (پسر جوان شان در يک خـانواده ديگر فقط دو . بطور روزانه و غري منظم کار مينمودند) ساله
و مهينطور در خانواده ديگری فقط يک . عايد داشتند)  دالر ٠,٠٢( افغانی ١٠در دوکانی کار مينمودند که روزانه هر يک به اندازه 

 !) دالر امريکائی١. ( افغانی مزد ميگرفت٥٠پسر شان در مستری خانه موتر سايکل کار مينمود که هر هفته 
 

در دوره . کمبود عايدات يا عوايد کم حتماً تاثريات صحی ميداشته باشـد، چراکه مردم بايد از کيفيت و رژمي غذائی شـان بکاهند
 . فيصد ازين خانواده ها طبق گزارش استطاعت تداوی طبی را نداشتند٣٢اول مصاحبه ها  

 
تقريباً در .  ديگری اند که مردم بتوانند برای خود کار پيدا منايندسـواد و صحت و سالمتی جسمی و دماغی نيز از مجله عناصر مهم

سرپرستی يک .  اين خانواده ها يک نفر با سواد هم نيست تا کدام وظيفه با اطمينان و با معاش خوب داشته باشـد٣/١يک سوم 
ای  شـان يا از نظر دماغی و يا از نظر  فيصد ازين خانواده ها يکی از اعض٣١در .  اين خانواده ها بدوش زنان بوده است٣/١سوم 

 خانواده  توسط زنان سرپرستی ميشدند، که اينها بيشترين مشکالت را در پيدا منودن فرصت ٨که ازين مجله . جسمی معيوب بوده اند
يشدند نيز  خانواده ئيکه توسط مردان سرپرستی م٤.  طفل معيوب بوده است٢ خانواده اينها بيش از ٢های کاری داشتند که در 

درين ميان بني حمل اصلی زنده گی خانواده ها، مدت زمانيکه در کابل سپری کرده اند و . بيشتر از يک عضو شان معيوب بوده است
وضعيت معيوبيت آهنا کدام ارتباطی وجود نداشته است ولی تنها تفاوتی مهم اين بود که سطح دانش آنانيکه در کابل بيش از يکسال 

 . اند کمتر از کساين بود که از خارج کايل آمده بودند، و اما برای اين مدعا کدام دليل خاصی وجود نداشته استبودوباش داشته 
 

 فيصد ٩٠قسماً، نسبت به اينکه نرخ روزمزدی طور جدی مد نظر گرفته منيشد و که اکثريت اين خانواده ها به آن مسئله گرفتار بودند 
ه انـد که کسی از اعضای فاميلشان کدام عايدی نداشتند، که بعضی از خانواده ها مدت يک الی از خانوداه ها مواقع را جتربه کرد

بطور حد اوسـط طوريکه گزارش داده شـده اين بيکاری از دو الی سـه ماه . شش هفته را نيز بدون کدام عايدی سپری منوده اند
بله و گذران در چنني شرايط استفاده مينمودند، در صفحات بعدی نيز بطول اجناميده است، روش های که اين چنني خانواده جهت مقا

. کدام کار عايدادی نداشتند) چند ماه(يک تعداد خانواده ها بطور دائيمی و يک تعداد بطور موقتی . مورد حبث قرار گرفته است
 سال ١آهنـائيـکه از قبل الی مهاجرين عودت کننده به اين فکر بودند که در زمان برگشت به کشور بيکار خواهـند مـانـد، 

گذشته در کشور زنده گی ميکرده اند و آهنائيکه به تازه گی به کشور بازگشته اند وقت های را جتربه کرده اند که نتوانستند کدام 
د، بلکه اين فقط مهاجرين عودت کننده نيستند که در جريان سال به چنني مشکالتی خطرناک دچار ميشون. کار برای خود پيدا منايند
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در حاليکه . اين وابسته به آن زمان برگشت مهاجرين ميباشد، حبرانی ترين وقت برای عودت کننده آن اولني مرتبه بازگشت ميباشد
 . برای آهنا و نيز برای ديگران سخت ترين شرايط دوران فصل زمستان باشـد

 

 خانواده ٥ سـال مصروف کار و وظيفه بوده اند؛ اعضای پنچ  خانواده آن الی اخري٨ خانواده فقط يکی از اعضای ١٠٠از جمموع اين 
 خانواده دو طفل شان در جريان سال مهه وقت کار ٢چون کارمند دولت بودند در جريان سال هيچ وقت بيکار منيماندند، در 

 .وزی مينمودمينمودند و در يک خانواده ديگر که يک زن بيوه سرپرست بود، مهيشـه خباطر خمارج خانواده اش، کاال د
 

 در صد از خانواده ها ٦٣در جريان سال نتنها خانواده های که از اعضای شان کار منيکردند دچـار اين حالت بيکاری ميشدند، بلکه 
عدم موجوديت .  مصروف وظيفه بود، عايد داشتندپول در مقابل کاردر زمان مصاحبـه اول فقط يک نفر شان که آهنم در پروژه 

، عدم وجوديت يکنفر )که يکنفر بايد وی را مواظبت منايد( نوعيت جنس، سن و سال، افراد معيوب در خانه فرصت های کاری،
در آن تعداد خانواده هايکه بيش از يکنفر کار ميکردند، اطفال آهنا که . کارکن در خانه اينها مهه از علل بيکاری و عايدات کم ميباشد

 . ننده گان دسـته دوم و سوم آن فاميل بشمار مريفتنددر بازار کار مينمودند، از مجله عايد ک
 

، وظيفه اجنام ميدادند، توسط شرکت های خصوصی و جتارتی بی ارزش پول در مقابل کاراستخدام يک تعداد کارگرانيکه در پروگرام 
ادی بطور مثمر استفاده صورت و يا ناتوانی های جسمانی منيشود تا ازچنني افر) جندر(چراکه از نظر سن و سال، جنسيت . بوده است

 سال ٧٠ سال عمر داشتند و حتی يکی از مردان ديگر بيش از ٧٠ تا ٦٠چهار نفر از مردانيکه درين پروگرام کار ميکردند، بني . گريد
داشتند دو مرد ظاهراً معيوب بوده و دو نفر ديگر شان نسبت ناتوانی که .  سال بودند٦٠ تا ٥٠ پنج نفر ديگر بني ٥و . عمر داشت

بناً احتمال منريود که اين چنني کارگرانی برای کارگری از گذرگاه های که در آن به اين منظور .  بطور درست کار کرده منيتوانستند
 .در انتظار اند، استخدام و انتخاب شوند

 
ني اساس است که اين خانواده ها بنـابرين اکثريت خانواده هـا، توانائی و دسترسی به يک عايد دوامدار و ثابت را نداشتند، به مه

اين مطالعات نشان داده است که حتی فقريترين خانواده ها به يک . توانائی پس انداز و ذخريه مواد را جهت استفاده برای آينده ندارند
 مصاحبه ١١"اره کيناگر خيلی نداری بايد از آن اندازه که است خوب مواظبت و اد" شکلی پس انداز می منايند چونکه بدان نياز دارند 

 افغانی ٢٠٠بر طبق گزارش فقط چهار خانواده يک مقدار پول نقد پس انداز داشته اند، دو خانواده به اندازه . کننده گان چنني ميگفتند
 و سبزجيات  خانواده يک مقدار مواد غذائی از قبيل گندم، آرد٩) .  دالر٦٣( افغانی ٣٠٠٠و دو خانواده ديگر به اندازه )  دالر٤تقريباً (

و اما ديگر خانواده ها برای آينده، هيچ چيزی ذخريه . ذخريه منوده بودند، و نيز دو خانواده يکمقدار چوب برای سوخت ذخريه داشتد
 . نکرده بودند

 
خانواده ها بطور دقيق گزارش نشده است، بلکه بازهم وضعيت اکثريت خانواده های که سروی ) پس انداز(اگر چه اين موضوع 

ــده اند، بســـيار بد و مهلک بوده است و حتی فکر منيشود که تعداد خانواده های که قرضدار بودند، يک مقدار کافی پس ش
 .انداز جهت استفاده آينده در دوران زمستان داشته باشند

 
ا ضرورياتيکه يک خانواده و مهچنني ب. مقدار عوايـد که يک خــانواده دارد با اندازه قروض آن خانواده ارتباط ميداشته باشـد

اگر ضرورت و يا اولويت های شخصی . و يا اولويت های شخصی که اعضای آن خانواده دارند، نيز مربوط ميشود) هتديد قرضداری(
بسيار بلند باشد، پرداخت قروض ميتواند يکی از عمده ترين مصارف آن خانواده باشد که باعث کمبود پول برای مصارف غذائی ، 

                                                 
١١  Rutherford ، ٢٠٠٠ 
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 ٢٦ قلم عمده مصرفی ٥ فيصد از خانواده هـا قرض داشته اند و پرداخت قرضه يکی از ٩١. ختی و ديگر مصارف ميگرددمواد سو
 .خانواده را بيشتر از مصارف ديگر در جريان سال تشکيل ميداده است

 آهنائيکه دارائی های کمتری دارند
 

و دارائی های مالی ) مانند خانه، زمني ، مالداری(يل جايدات در جريان ساهلای جنگ درين کشور اکثريت دارائی های مردم از قب
ممکن تعدادی يک مقدار دارائی داشتند تا با آن زنده گی خود را سر از نو شـروع کرده . از بني رفته است) مانند ذخريه انبارها وغريه(

رپرستی ميشدند و که در کابل برای بيشتر از يک  فيصد از خانواده های درين سروی، و اکثراً آهنائيکه توسط مردان س١٠فقط . باشند
که هيچ از کابل بريون نشده اند هيچ نوع دارائی نداشتند تا بوسيله آن ) سرپرست مردان(سال زنده گی کرده اند و خانواده های 

گر واليت کشور به اندازه  خانواده هر يک در دي٢٠بيست ). مانند توليدات زراعتی(بتوانند عايد نقدی و يا عايد جنسی داشته باشند 
يک جريب زمني مالک بوده اند و فقط سـه خانواده هيچ چيزی از زمني شان در جريان سال حاصل نکرده بودند و آنچه که ديگران 

و از .  شش خانواده ازين جمموع بدوش زنان بوده است٦قابل ذکر است که سرپرستی . حاصل کرده بودند نيز بسيار ناچيز بوده است
 دو خانواده ديگر که توسط ٢.  قطعه زمني آهنا برای کشت زراعتی استفاده شده منيتوانست و فقط برای اعمار خانه بوده استچهار

 . طبقه اناث سرپرستی ميشدند آهنا نيز از زمني های خود چيزی حاصل نداشتند
 

شته اند که از دو خانواده هنايت ويران شده است در کابل زمني دا) که سرپرستی چهار آن بدوش مردان بوده است(پنج خانواده ديگر 
و يکی از آهنا زمني خود را به گرو داده بود و يکی ديگر از خانواده ها که سرپرست آن زن بود کدام سرمايه برای اعمار تعمري بروی 

 که سـه خانواده اينها نيز  نشان داده شده است٤ خانواده مالک  نوع ديگر دارائی ها بودند که در جدول ١٠. زمني شان نداشتند
 .صاحب زمني زراعتی بودند

 

 )با نوعيت دارائی های شان(تعداد خانواده های که دارائی های عايداتی دارند : جدول چهارم
 

 تندور ماشني خياطی گاو گوسفند مرغ
١ ٣ ١ ١ ٤ 
 
ولی ممکن در آينده به اندازه ئی ارزش مالی داشته  خانواده مالک دارائی های بودند که در حال حاضر کدام ارزش عايداتی نداشتند ٢٩
 عدد ازين خانواده ها مالک بيشتر از يک قلم دارائی بوده اند، و چهار تای اين خانواده ها نيز ٩)  مراجعه منائيد٥به جدول . (باشد

پرست شان مرد ها بوده اند، و اين دارائی هــا اکثراً مالکني شان مهاجرين بودند که سر. صاحب دارائی های عايداتی بوده است
 . خانواده های که در جريان سال گذشته از ديگر مناطق به افغانستان آمده بودند و خانواده که هيچگاه کابل را ترک نکرده بودند

 
 مالی دارد و نوعيت اين دارائی ها  / تعداد خـانواده ها که دارائی های شان ارزش پولی : جدول پنجم

 
 زيورات تيپ/راديو تلويزيون روعزمني های غري مز

٢ ٨ ٧ ٢٢ 
 

 خانواده از خود کدام ٢. باقيمانده خانواده ها مالک دارائی هــای از قبيــل کمپل، حلــاف، بالشت، خباری و اشتوب بوده اند
مصاحبه ها در .  نشده باشددارائی عايداتی نداشتند، ارزيابی عملی دارائی های خانواده ها البته کار مشکلی است، که ممکن راپور داده

که اين کار در طی يک مصاحبه . زمان های متفاوت باعث شده است تا اختالفات را برداشته و فضای اعتماد بيشتر را بوجود آورد
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کدام  فيصد از خانواده ها کدام نوع دارائی عايداتی نداشتند که از آن بتوانند ٩٠بطور عمومی چنني بنظر مريسد که . عملی نبوده است
 فيصد کدام دارائی در خانه خود نداشتند که بتوانند از آن کدام عايد مالی داشته باشند، که در موقع ٨٥عايدی را بدست آورند، 

 .ضرورت بتوانند آنرا بفروشند و برای مصارف غذا، مواد سوخت، تداوی وغريه استفاده منايند
 

 آنانيکه از نظر وقت حتت فشـار و اجبـار بوده اند
 
خانواده های زيادی . ک سلسله مشکالت ديگری که مانع توانائی خانواده ها برای جستجوی کار ميشود، وقت يا زمان ميباشدي

آن خانواده که در کنار تپه های کوه . هستند که برای حصول آب به مشکالت گرفتار اند و به اين منظور به وقت زياد احتياج دارند
 وقت نياز دارند تا آبرا از پائني به باال   ساحه برای اعمار خانه حتت پالن نيست به يک و نيم ساعتها زنده گی دارند هر چند که آن

انتقال دهند، و از طرف ديگر آهنا توانائی ذخريه مقدار زياد آب را نيز ندارند چونکه انتقال آن بسيار سنگني ميباشد به مهني خاطر بايد 
 . يداری مواد سوختی عيناً به مانند خريداری مواد غذائی نيز به وقت و زمان کافی نياز داردخر. آنرا بطور روزانه انتقال ميدادند

 
قسميکه گزارش شده است، اکثريت اين خانواده ها  برای خريداری مواد غذائی شان از بازار های که فکر ميکنند ارزان تر فروخته 

 خريداری مواد غذائی بطور روزانه نيز اتالف و ضايعه وقت بوده که نبايد و نيز.  ساعت وقت را تلف مينمايند٣ الی ١ميشود، حدوداً 
و در اخري، خانواده های که اطفال خورد، افراد مريض، و يا معيوبني دارند حتماً بايدکسی . روزانه اين اندازه مصافه را پياده روی منايند

 .)ر چه فاميل ها، مهسايه های هستند که چنني مواظبتی را مينماينداگ. (برای مواظبت آهنا در خانه در متام اوقات وجود داشته باشـد
 

توانائی خانواده ها که اين وظيفه های اجنام داده بتوانند، قسماً نيز ميتواند که به تعداد اعضای آن خانواده تعلق بگريد، اگر چه تفاوت 
 ساله باشند ممکن که فرصت ١٥ بزرگرت از ٥که شامل بطور مثال يک خانواده بزرگ . اساسی نوعيت جندر و يا سن و سال ميباشد

 سال دارند که برای شان مشکل است تا مواظبت خود ٦های کاری زيادی تر عايداتی نسبت به آن خانواده که اطفال کمتر زير سن 
که هم زن و شوهر يک خانواده و نيز امکان اين. و ديگر برادران و خواهران خود را منايند تا چی جائيکه در بريون از خانه کار منايند

مگر اينکه آهنا کدام کسی يا گروپی را بشناسند تا .( که اطفال هنايت خورد داشته باشند، وجود نداشته و برای شان مشکل ميباشد
جنسيت . به تناسب آن خانواده که آهنا يک پسر کالنتر داشته باشند تا مواظبت ديگران را بعمل آورد.) مواظبت اطفال شانرا منايد

خانواده که تعداد اطفال اناث اش بيشتر باشد فرصت های کاری کمتری را خباطر . اطفال نيز يک موضوع مهم باقی مانده است
هر چند که داشنت فرزندان مرد در زمان ازدواج پول . عايدات خواهد داشت نسبت به خانواده که تعداد فرزندان مردش بيشتر باشد

خانواده که سرپرستی آن بدوش طبقه اناث است و هيچ مرد برای کار . سی و پيشکش شان نياز داردبيشتری را خباطر مصارف عرو
 . باال باشد ممکن مشــکالت بزرگتــــری را در مقابل پيدا منودن فرصت های کاری جتربه منـايد١٥ندارند ، که سن اش از 

 
البته در (ای کمتری بني اجرات دختر ها و بچه ها وجود داشت در خبش کار های خانه قسمی که ديده شد بنظر مريسيد که تفاوت ه

، ازينرو بچه ها شروع کردند به مجع آوری چوب و فقط دختر ها و زهنا در کار های خانه مشغول ) جايکه هر دو کار منی کردند
 . شدند
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 زنده گی با آنچه که از گذشـته ها به يادگار مانده است
 

قبالً گفته شد که اکثريت اعضـای خانواده ها البته در . ه بر وضعيت کنونيش تاثري گذار ميباشـدوضعيت گذشـته يک خانواد
بعضی اوقات در جريان سال مصروف کار هـای عايداتی نبوده اند، و ممکن است که اين بطور منفی باالی توانائی های مردم در اجياد 

 .يشتر قرضدار گردند و آنچه که پس انداز دارند را نيز مصرف منايندو نگهداری دارائی ها تاثري انداخته و باعث شود تا ب
 

 ٨٤از مجله . زنده گی قبلی آن خانواده های که از خارج افغانستان و يا از ديگر نقاط کشور به کابل آمده اند نيز دشوار بوده است
 ديگر افغانستان وارد کابل شده اند، و آنانيکه در شامل مهاجرين عودت کننده ، خانواده های که از نقاط( خانواده آن ٥٩خانواده، 

 در جواب ميگفتند که خباطر مشکالتيکه در حمل چرا به کابل آمده اند؟که سوال شدند ) کابل بيش از يکسال زنده گی کرده اند
 ) مراجعه گردد٦به جدول . (سابقه داشتند به کابل نقل مکان منوده اند

 
ن و هم خانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشدند به سوال که در فوق ذکر شد عني جواب هـم خـانواده های که توسط مردا

اما يک تفاوت قابل ذکر است و  آن اينکه آمدن . را داشتند، به اين معنی که تفاوت های کمی در پاسـخ های شــان ديده ميشد
که آهنا را از نظر مالی کمک مي کردند، ارتباط ) به کابل(سه خانواده که سرپرست ََشان زنان بودند با آمدن آن خانواده های 

 .مستقيم داشته است
 

 داليل نقل مکان به کابل: جدول ششم 
 

 ٢٧ برای کسب وکار
 ٩ )که يک تعداد از مدت طوالنی درينجا آمده اند(به علت جنگ 

 ٥ به علت خشکسالی
 ٥ به علت ويرانی خانه هايشان در ديگر واليات

 ٤ نت زمني در منطقه اصلیبه علت نداش
 ٤ اصالً از کابل بوده اند
 ٢ بسسبب بی خانگی

 ١ خانواده که مصارف کرايه سفر خود را تا بدخشان را نداشت
 ١ چون قرضدار است منيتواند به واليت خود برگردد
 ١ چون خانه خالی در کابل برايش ميسر شده بود

 
بل زنده گی ميکرده اند، آهنا هم بطور عمومی پرسان شدند که به افغانستان بازگشت مصـاحبه شـونده گـان آنانيکه قبالً در کا

شامل هم مهاجرين عودت کننده و هم کساين که قبالً بازگشت منوده اند و از يکسال بدين سو در کابل زنده ( خانواده ٥١. منوده اند
 .به ين سوال جواب داده اند) گی مينموده اند

 خانوداده خباطر وضعيت اقتصادی خراب ، ١٦آهنا خباطر آمدن صلح و آرامی به کشور شان عودت منوده اند،  خانواده گفتندکه ١٧
يا کار پيدا کرده منيتوانستند و يا اجازه کار . چراکه آهنا در پاکستان منيتوانستند که کرايه خانه و مصارفات گزاف را پرداخت منايند

 خانواده خباطر آزار و ٤ر شدند که دولت پاکستان از آهنا خواسته بود تا آجنا را ترک منايند،  شش خانواده ياد آو٦کردن را نداشتند، 
 خانواده چون زنده گی در هجرت را بسيار مشکل ميدند به وطن باز گشت منوده ٤اذيت که از طرف پوليس پاکستان ميديدند و نيز 
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 خانواده بسبب تعليم وتربيه اوالد هايش  ١ن است عودت منوده بودند، و  خانواده ديگر می گفتند که چون افغانستان وطن شا٢بودند، 
 .و نيز يک خانواده بسبب سو استفاده های برادر شوهرش به کشور باز گشت منوده بودند

 نفر ٧.  مهچنني بازگشت چهار زن بيوه به افغانستان با بازگشت خانواده های که از نظر مالی آهنا را کمک ميکردند، مربوط ميشود
 نفر آن ميگفتند که بدون محايت مردان منيتواند از عهده مشکالت اقتصادی خود بريون آيند، يک زن تأسف ٤١زن بيوه از جمموع 

ميخورد که به وطن بازگشت کرده است، چرا که زنده گی در پاکستــان را خوبتر ميديد، ولی نظر به توصيه های برادر شوهرش 
وی ميگفت که تا کنون کدام خوبی را .  آمده و زنده گی هبتر شده است، بازگشت منوده منوده استکه اکنون در افغانستان صلح

 .مشاهده نکرده است
 

 خالصـه خبـش
  

در ارتباط با فکتور های که درينجا مشخص شده و توانائی های خانواده ها را در مقابل هتديدات زمستان کاهش ميدهد، اکثريت  
که توسط موسسات self-targetingميتود . ق مصاحبه شدند، در مقابل هتديدات زمستان آسيب پذير بوده اندخانواده ها که درين حتقي

ها استفاده شده است نشان داده است که آهنا در خبش جلب و جذب آسيب پذيران زمستان در پروژه های )  او– جی –ان (غري دولتی 
 . شان موفق بوده اند

 

 زياد اعضای خانواده ها در مقابل صدمات زمستان در جريان سال از نظر صحی آسيب پذير اند که اين اگر چه مهم بدانيم که تعداد 
 .آسيب پذيری در زمستان به آسانی ميتواند بيشتر گردد

 

 نشان داده شده است، تصوير ٧گروه ها خمتلف در مقابل هتديدات خمتلف زمستان آسيب پذير بوده اند، قسميکه در جدول ذيل  
 . ديده منيشود که يک گروپ معني بيشتر از گروپ ديگر در مقابل يک هتديد آسيب پذيرتر بوده باشنددقيقی

 
 حساسيت در زمستان و تعداد پاسخ ها درين زمينه: جدول هفتم

 

موارديکه باعث بروز 
حساسيت در مقابل هتديدات 

 ميشود

 فيصدی خانواده هائيکه
 هر گز کابل را ترک 

 نکرده اند

 اده هائيکه فيصدی خانو
 بيش از يکسال در کابل 

 سکونت دارند

 فيصدی خانواده هائيکه 
در سال گذشته از ديگر 
 واليات به کابل آمده اند

 فيصدی 
 مهاجرين عودت کننده

زنده گی در سرپناه های ويران 
 شده

٧٣ % ٦٧ % ٦٨ % ٧٨% 

استفاده از زباله ها حبيث مواد 
 سوختی

١٣ %٨ %٢٨ % ٦% 

گرم کننده نداشنت وسايل 
 )خباری(

٢٠ % ٤٢ % ١٦ ٠%  

خطر اخراج از خانه، بعلت 
عصب خانه يا کرايه نشني 

 بودن

٥٣ % ١٧ % ٣٨ % ٣٨ % 

نداشنت دارائی های که از آن 
 عوايد حاصل گردد

٩٠ % ٩٢ % ٨٤ % ٨٧ % 

نداشنت دارائی هايکه ارزش 
 پولی داشته باشند

٦٧ % ٦٧ % ٦٩ % ٨١ % 
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. بنظر مريسيد که اندکی بيشتر در مقابل هتديدات زمستان آسيب پذير بوده اند البته با تفـاوت بســيار کممهاجرين عودت کننده 
 بـه اين معنی کـه امکان دارد که يک يا دو خانواده يک )جدول اول را ببینید(تعداد خانواده ها در بعضی گـروهپا بسيار کم ميباشد 

به استثنای خانواده ها که در . يشتر از ديگران در مقابل خطرات و هتديدات قرار دارندگروپ را تشکيـل دهند که به نظر مريسد ب
خانواده هائيکه توسط زنان سرپرستی ميشدند در مقابل هتديدات نسبت به ديگر خانواده ها . خانه های ويران شده زنده گی مينمايند

 . ه ديگران بيشتر در مقابل خطرات و هتديدات قرار داشتندبناً بنظر مريسيد که اين گروپ نسبت ب. آسيب پذير تر بوده اند
 

اين بنظر مريسيد که آسيب پذيری يک خانواده و يا يک فرد در مقابل هتديدات زمستان مربوط ميشود به مشخصات آن خانواده و يا آن 
نده ، يا کابلی ها، اين اين مشــخصات حتمی نيست کـه در مهه گروپ ها عني چيز باشــد، يعنی مهاجرين عودت کن. شخص

 . خالصه شده است مورد حبث قرار خواهد گرفت٢مشخصات مفصالً در ختم خبش بعدی که در چوکات 
 

  استراتيژی برای بريونرفت از هتديدات زمسـتاناستراتيژی برای بريونرفت از هتديدات زمسـتان.  .  ٤
 

ش قبلی توجه خاص اين خبش  در مورد اينست که چيگونه اين خانواده ها از عهده خطرات و هتديدات زمستان قسمی که در خب
مشخص شـده اند، بريون آمده اند، اول در مورد اينکه چيگونه با سردی زمستان مقابله منوده اند و دوم اينکه آهنا چيگونه باعوايد کم 

در زمانيکه اولني . معلومات اين خبش از دور اول مصاحبه های اين مطالعه مجع آوری گرديده است. ميتوانستند، زنده گی منايند
بودند چی در دوره های يک هفته ئی يا دو يا پول در مقابل کار ت گرفت، تعدادی از خانواده ها مشغول کار در پروژه مصاحبه صور

دو نيم ماهه، عايد که ازين پروژه بدست آمده ممکن است باالی بعضی استراتيژی های که درين مطالعه حتقيق گرديده اثراتی گذاشته 
ود بدانيم که آيا استراتيژی های ديگری را اين خانواده ها مورد استفاده قرار داده اند که در بنابرين اين مشکل خواهد ب. باشــد

استراتيژی های که درينجا ذکر شده است، نشاندهنده زمحات اين مردم است که به چی ترتيب .  نبوده باشـدپول در مقابل کارپروژه 
 .  اندصدمات و هتديدات زمستان را حتمل منوده و يا کاهش داده

 
 
 
 

 استراتيژی های بريون رفت
 

 گرم ماندن .١
قسميکه قبالً حبث . اکثريت خانواده هـاخباطر گرم ماندن از مواد سوختی که از طرق خمتلف مجع آوری مينمايند، استفاده ميکنند

 ٦. ری زباله ها مينمودند فيصد از مردم خباطر عايدات ناکافی توانائی خريداری مواد سوختی را نداشته و اقدام به مجع آو١٦شد،
 قرض ٢٠٠٣ الی شروع فربوری ٢٠٠٢فيصد ازين خانواده ها در دور اول از مصاحبـه خباطر هتيه مواد سوختی در ماه نوامرب 

 ٨و مصرف عمده . مواد سوختی دومني قلم عمده مصرفی اکثريت خانواده ها را در جريان سال تعني مينمايد. گرفته بودند
 . نوری که سردترين ماه سال است را تشکيل ميدادخانواده در ماه ج

 
 
 
 

 ـرد زمســتانهـوای س: هتـديـد
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 :افزايش در مصرف مواد غذائی .٢
 

 مصرف از ذخريه گاه: اول
 

هر چند که آيا آهنا ميتوانند بطور موثر برای آن آماده گی بگريند، يک امر . شروع زمستان برای مردم تعجب آور منی باشد
يکی . غذائی و سوختی را جهت استفاده در جريان فصل زمستان ذخريه منوده بودند خانواده مواد ٩از مجله تنها . جداگانه ميباشد

فقط . از خانواده ها آرد را ذخريه منوده بودند چراکه در جريان فصل زمستان مسري راه برای انتقال مواد بسيار دشوار بوده است
در بعضی حاالت مواد .  را ذخريه منوده بود و بسيکی ازين خانواده ها زن بيوه بوده آنچه که بسته گانش برايش داده بودند

ذخريه شده عبارت بودند از يک بوجی آرد يا گندم در ضمن روغن و برنج و در حالت دوم سبزجيات خشک شده نيز شامل 
 را مردم درک ميکردند که برای رفع نيازمندی ها، ضرورت دارند تا مواد غذائی را ذخريه منايند ولی توانائی اينکار. ميشد
 خانواده گفتند که آهنا مواد غذائی شانرا بطور روزانه خريداری ميکنند و يک زن بيوه گفت که حتی مواد غذائی ٧. نداشتند

 . روزمره خود را نيز به قرض خريداری می منايد
 
 تعويض رژمي غذائی: دوم

 

صد مصرف مواد غذائی شان در زمستان و در  في١٦.  فيصد ازين خانواده ها در زمستان مواد غذائی بيشتری مصرف مينمودند٨١
تعداد .  فيصد از آهنا در زمستان کمتر از ديگر فصل ها بوده است٣و مصرف مواد غذائی . ديگر فصل ها عني چيز بوده است

 ازين  فيصد٨و . در حدود يک ربع از آهنا سبزجيات کمتری مصرف مينمودند. زيادی از خانواده ها رژمي غذائی شانرا تغري دادند
امحتاالً اين خباطر کاهش در مصارف شان بوده است تا تکافوی ديگر مصارف . خانواده ها از گوشت کمتر استفاده ميکردند

بعضی .  فيصد خانواده ها بيشتر برنج مصرف ميکردند١٤ فيصد اينها مصرف نان خشک شان بيشتر بوده است و ١٧. شانرا منايد
 فيصد ٣٣. ت کاهش ميدادند و در عوض بيشتر از نان خشک و برنج استفاده مينمودندخانواده ها از مصرف سبزجيات و گوش

استفاده سبزجيات در هر دو فصل . ديگر قسميکه گزارش شده هر آنچه را که در مهان فصل ارزانتر ميبود بيشتر استفاده ميکردند
ن ميبود؛ تعداد زيادی از خانواده ها راه های طوالنی را صورت ميگريد ولی از آن بني فقط آنرا بيشتر استفاده ميکردند که ارزانتري

 .برای خريداری مواد غذائی ارزان قيمت ميپيمودند
 

بطور عموم مواد غذائی عمده ترين قلم مصرفی مصاحبه شونده گان را در طول سـال تشکيل ميداد، اگر چه در بعضی وقت ها 
کدام منونه واضح که نشان دهد بني مصارف مواد غذائی آن . تکرايه خانه، مصارف مواد سوختی و صحی بيشتر بوده اس

) مرد يا زن(خانواده هايکه در کابل بوده اند و آهنايکه از ديگر مناطق آمده اند و يا از نظر نوعيت جنسيت سرپرست خانواده 
 . وجود نداشته است

 
 قرضگريی برای مصارف غذائی: سـوم

 

اقارب، دوستان، دوکان داران برای خريداری مواد غذائی يکی از عمده ترين استراتيژی ها /بنظر مريسـد که گرفنت قرضه از اقوام
 فيصد ازين مردم برای مصارف مواد غذائی خود در جريان ماه های نوامرب ٤٠. برای جمادله و مقابله با اين مشکالت بوده است

ديده ميشود، هيچ يک از خانواده هائيکه در طی سال  ٨طوريکه در جدول .  قرضه گرفته بودند٢٠٠٣  الی آغاز فربوری ٢٠٠٢
به اين معنی نيست که آهنا ازگذشته . گذشته از مناطق ديگر وارد کشور شده اند در جريان مدت متذکره قرضه نگرفته بودند

ترسی قوی برای مصارف غذائی شان قرض نگرفته باشند، بلکه در مدت فصل زمستان قرض نگرفته بودند که اين ميتواند يا دس
يک اندازه بيشتر . اين خانواده ها را به مواد غذائی نشان دهد و يا اينکه آهنا دسترسی به کدام منبع برای گرفنت قرضه را نداشتند
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جهت مصارف مواد غذائی خود درين ) که هم مردان و هم زنان سرپرست آن بودند(از خانواده های مهاجرين عودت کننده 
 .مدت قرض گرفته بودند

 
 

 فيصدی خانواده های که برای تأمني مواد غذائی، قرض گرفته اند: جدول هشتم
 

خانواده هايکه هيچگاه از کابل 
 بريون نرفته اند

خـانواده هايکه بيش از يکسال 
 است که در کابل سکونت دارند

خانواده هايکه از واليات ديگر به 
 کابل نقل مکان منوده اند

 عودت کننده گان

سرپرست  سرپرست مرد سرپرست زن سرپرست مرد سرپرست زن سرپرست مرد پرست زنسر سرپرست مرد
 زن

٥٠ % ٥٠ % ٠ % ٠ % ٢٨ % ١٩ % ٣٨ % ٣٨ % 
 

اگر چه اين قرضه ها  فقط در .  فيصد ديگر ازين خانواده ها از مدت هفت سال به اين طرف قرض های ناتصفيه شده داشتند٣١
 . جريان فصل زمستان گرفته نشده است
 . استراتيژی هايست که  در طول سال جهت مقابله با مشکالت، مورد استفاده قرار ميگريد/بنابرين قرضگريی يکی از مکانيزم ها

 
 
 

 استراتیژی بیرونرفت
 

 جستجوی منابع عايداتی .١
 

در زمستان . ستبطور واضح جستجوی منابع عايداتی يکی از استراتيژی هايست که در جريان سـال مورد استفاده قرار گرفته ا
اکثريت خانواده ها روزانه مصروف .  يکی از مثال های اين ُمدل انتخابی بوده استپول در مقابل کارگذشته ثبت نام در پروژه 

طفل يک زن . اعضای سـه خانواده نيز برای هتيـه مواد غذائی کار مينمودند. کار های اند که کدام مهارت خاص الزم ندارد
 خانه ها آب می برد و در بدل مواد خوارکی اخذ ميکرد، يک طفل معيوب ديگر نيز در يکی از خانه ها کار بيوه نيز برای ديگر

و يک زن ديگر در خانه که سرپرستی آن . مينمود و فقط در عوض آن خانواده طعام چاشت وی را به عهده گرفته بودند وبس
چهار آن (شش خانواده . ات زمني آن شخص را مجع آوری مينمودبدوش يک مرد بود برای هتيه مواد غذائی خانواده اش؛ سبزجي

 .از گدائی به عنوان يک منبع عايداتی استفاده ميکردند) که سرپست زن داشتند و دوی ديگر توسط مردان سرپرستی ميشدند
 

 فيصد از ٤٩. ميآمداستخدام اطفال در کار يکی ديگر از استراتيژی های بود که منبع اضافی عايداتی برای خانواده حبساب 
 فيصد از خانواده های که توسط مردان سرپرستی ميشدند، در بعضی مواقع ٣٣خانواده که توسط زنان سرپرستی ميشدند و 

. و قسميکه قبالً ياد آوری گرديد در ديگر اوقات سال نيز کار مينمودند.  ساله شان در فصل زمستان کار مينمودند١٥فرزندان 
به اين معنی است که والدين . اد آور شده در مواقعي که آهنا کار مني کنند در عوض فرزندانشان کار مينماينديکی ازين افراد ي

 .اطفال خود را از مکتب رفنت منع شده و در عوض به کار ميفرستند و يا اينکه رفنت به مکتب برای آهنا بسيار پر هبا متام ميشود
 

اده از بريون کمک ميشده است يعنی عوايد ارسـالی داشته است و آن يکنفر زن طوريکه گزارش شده است فقط برای يک خانو
يگانه دليلی . که برادرش در جريان سال طی سه يا چهار مراتبه برای خواهرخود پول ارسال مينمود) سرپرست خانواده(بيوه بود 

 های مالی منيشدند آن بود که اقارب آهنا که مصاحبه شونده گان مطرح کردند که آهنا چرا توسط اقارب و بسته گان شان کمک

 دستمزد کمتــر؟/کار کم/عوايد کم: هتـــديد



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٢٣  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

طور مثـال يک زن بيوه پنج خواهر داشت که مهه سرپرست خانه های خود . نيز مانند در عني وضعيت اقتصادی قرار داشتند
 . بوده اند، و هر کدام نيز به کمک و معاونت احتياج داشتند

مهسايه گان و اقارب شان کمک ميشدند، برای يکی از خانواده ها از مجله پنج خانواده بر اساس اين گزارش گاه گاهی از طرف 
و يکی ديگر در جريان سال سه يا چهار مرتبه آرد جواری . بعضاً، توسط فاميل های شان در واليات ديگر ميوجات ارسال ميشد

 .  خانواده ديگر بعضی وقتها آلو فرستاده ميشد٩و نيز برای . فرستاده ميشد
 

که آن ) که در مورد در صفحه مربوطه بيشتر حبث صورت گرفته است( ا از منابع متعددی قرض گرفته بودند اکثريت خانواده ه
عبارت از روش ديگری است يعنی گرفنت قرضـه های سردستـی از مهسايه ها و فاميل ها که باز پرداخت اين قرضه ها نيز يک 

تيکه به قرض گرفته ميشد هنايت ناچيز بوده اند، مانند حتی يک قطی  روزهم کمتر، موادا٣مدت کوتاه را در بر ميگريد، حتی از 
و چندين نفر ازين خانواده ها اظهار ميداشتند، برای اينکه اين سيستم خوبترکار منايد بايد هر چه زودتر قرضه را باز ! گوگرد

 مهسايه های خود را منيشناخت تا با آهنا اين چون يکی از فاميل ها تازه به آن منطقه نقل مکان منوده بود، کسی از. پرداخت منايند
بطور اغلب اين استـراتيژی مالحظه شده است که در مقابل راه های غري مشروع عايدات، خوبتر ! سيستم را راه اندازی منايد

ودترين اگر اين سيستم از روی سخاومتندی و خوبی کار گرفته شود، مردم به خوشحالی قرضه های شانرا به ز. کار داده است
 . وقت ممکنه باز پرداخت مينمايند

 

که در عني مناطق زنده گی های خملوط قابل مالحظه . بعضی مناطق ويران شده کابل در مرور زمان در حال بازسازی ميباشد
يا خانه تعداد از خانه ها بطور جملل ساخته شده اند در حاليکه خانواده های ديگر در آن نزديکی ها در ويرانه ها و . ميباشـد

اين تفاوت ها از نظر مالی و  امکانات بني مهسايه ها، ممکن فقرا را کمک منايد تا کمک . های غصب شده زنده گی مينمايند
کسانيکه برای ما قرض : "های بيشتری از مهسايه های ثرومتند خود دريافت منايند، بدين ملحوظ مصاحبه شونده گان ميگفتند

 "وانائی مالی کافی را ندارندميدهند، آهنائی اند که خود ت
 

اکثريت خانواده ها راپور داده شدند که آهنا تونائی قرض دادن به ديگران را ندارند، اگر چه که ميگفتند که اگر توانائی ميداشتند 
گر ميتواند بًناً قرضه گريی يک انتخاب دي. ديگر خانواده ها حتی از سيستم قرضه گرفنت نيز بريون شده بودند. ، قرضه ميدادنـد

 خانواده در شــروع مصاحبه هيچ قرضدار نبوده اند، هشت خانواده که سرپرستی ١١. که برای مهه خانواده ها نباشــد
شان بدوش زنان بوده است و سه خانواده که مردان در آن سرپرست بودند، ديده شده که کدام ارتباطی بني مدت زمانيکه مردم 

 خانواده که سرپرست شان زهنا بوده ٤( خانواده ازين مجله ٦.زه قرض آهنا وجود نداشته استدر کابل سپری منوده است و اندا
 .حتقيق کدام مرحله قرضداری را سپری نکرده اند/تا اخري اين مطالعه)  خانواده که سرپرست شـان مرد ها بوده اند٢اند و 

 

 معنی است که شخص ميتواند که متام مشکالت خود را در حاليکه در ابتدأ ممکن چنني بنظر برسـد کـه قرض نداشنت به اين
 خانواده که قرض نداشتند، يکی يک زن بيوه است که بعوض قرض گرفنت ٦خودش اجنام دهد بلکه مهيشه اين چنني نيست، از 

 سال ٩ سال دارد، و ديگری زن بيوه است که چهار طفل زير سن ١٢ طفل زير سن ٦گدائی ميکند يکی زن بيوه است که 
دارد، آهنا هيچگاه قرض کرده منيتوانندچراکه مردم ميگويند که مشابيوه هستيد و چيگونه قرض ما را باز پرداخت خـواهيـد 

هر چند که اين چنني فاميل ها از اقارب و بسته گان شــان مواد دريافت می منايند ولی مهيشه در احتمال خطرات پولی . منود
 . قرار دارند

 

فقط سرپرست يکی از آن . ه از اشخاصيکه در واليت ديگر افغانستان زنده گی داشتند، قرضه گرفته بودند خانواد١٥از مجله، 
که اينچنني خانواده ها به مراتب ارتباطات . خانواده ها زن بوده است و يکی از آن خانواده ها هيچگاه کابل را ترک نکرده بود

، اکثريت خانواده های عودت کننده که مردان سرپرست آن بودند و کمتری با فاميل های ديگر شان در واليات داشته اند
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و اين خانواده ها اکثراً از دوکانداران، دوسـتان و يا مهسايه گان . خانواده های که بيش از يکسال درکابل زنده گی منوده اند
 . شان قرض ميگرفتند

 فيصدی قروضيکه از منابع خمتلف گرفته شده است: گراف دوم
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. وجود داشته است) منابع که بتوان از آن قرض گرفت(بعضی تفاوهتای در بني گروپ های خمتلفه از نظر انتخاب کريدتور ها 

آنعده خانواده های که از مناطق ديگر به کابل نقل مکان منوده بودند، منيتوانستند از دوکانداران قرض بگريند و اکثراً وابسته به 
ل های شناس و اقارب شـان بوده اند و اين احتماالً خباطر اين بوده است که تا هنوز با دوکانداران کدام ارتباطاتی برقرار فامي

 فيصد از خانواده های را نشان ميدهد که در ٥٠گراف سوم . ننموده اند و يا اينکه از طرف فاميل های شان محايت ميشدند
 فيصد از ٢٥ و ٣١,٢٥رد افغانستان شده اند که در خانه های اقارب شان به مقايسه جريان سـال گذشته از ديگر مناطق وا

 .ديگر گروهپا، بطور رايگان زنده گی مينمايند
 )بشـکل ُمدل نشان داده شده است(فيصدی قروضيکه از منابع خمتلف گرفتـه شـده : گراف سوم
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. انداران کمتر قرضدار بوده و بيشتر از دوستان خود قرض ميگرفتندخانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشدند عموماً از دوک
 .اين احتماالً بسبب مشکالت عديده زنان از نظر دسترسی به کريدت بوده است) گراف ذيل را ببينيد(
 

عمده ترين هدف قرضگريی خباطر مصارف يوميه زنده گی بوده است، که شامل خمارج طبی ، خمارج تشيع جنازه، مصارف 
بنظر مريسيد که تفاوهتای کمتری در گرفنت قرضه بني گروپ های  خمتلفه وجود داشته است؛ . وسی و مواد سوختی بوده استعر

 .اگر چه خانواده های که توسط زنان سرپرستی ميشدند بيشتر قرضه های شان برای خمارج تشيع جنازه بوده است
 

 ها از منابع خمتلف گرفته شدهفيصدی قرضه هايکه توسط سرپرست خانواده : گراف چهارم
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زنان و مردان يک خانواده )  دالر)٢٠٨( افغانی يعنی ١٠٠٠٠ و ) دالر١( افغانی ٥٠بني (تفاوت اندکی بني اندازه اين قرضه ها که 
به کابل نقل مکان گرفته اند، و يا از نظر مدت زمانيکه اين خانواده ها در کابل سپری منوده اند و يا اينکه از کجا اين خانواده ها 

 . منوده اند، وجود داشته است
در هنگاميکه کدام درآمد عايداتی موجود نباشـد، قرضگريی نيز يکی از استراتيژی های مشرده ميشود تا با چنني مشکالت مقابله 

 است، مورد قسميکه قبالً ياد آوری شد، بيکار ماندن اعضای خانواده ها  که يک موضوع اساسی درين مطالعه بوده. گردد
در حاليکه اين بيکاری ها فقط در فصل زمستان نبوده است، و اما امکان دارد که با بيشن در مورد . بررسی قرار گرفته است

اينکه مردم چيگونه در ديگر فصل های سال با اين مشکل برخورد منوده اند، دريافت که چيگونه آهنا در زمان بيکاری با 
 .ينمايندمشکالت فصل زمستان مقابله م

 ٧٩ خانواده آن کسی را نداشتند تا اخري سال کار منوده باشــد و ٨١ خانواده که به اين سوال پاسخ گفتند، ٩٠از مجله 
 :خانواده مصاحبه شده يکی از استراتيژی های ذيل را برای مقابله با مشکالت زمستان مورد استفاده قرار ميدادند

 .ذران مينمودند خانواده با استفاده از قرضگريی، گ٤٠ •
 ) خانواده شان توسط زنان سرپرستی ميشدند٥( خانواده گدائی ميکردند، ٧ •
 . گذران مينمودند UNHCR خانواده که مهاجرين عودت کننده گان بودند، توسط کمک های موسسه ٦ •
 )  خانواده مهاجرين عودت کننده گان٤(  خانواده پس انداز داشتند ٦ •
 . ه خود را ميفروختند خانواده زيورات و مواد خان٥ •
 .  خانواده از ديگر فاميل های شان کمک دريافت مينموده اند٤ •
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 )  زن بيوه٢(وظيفه اجنام ميدادند پول در مقابل کار  زن در پروژه ٤ •
 .  خود را بفروش مريساندندUNHCR خانواده يک تعداد کمک های امدادی ٣ •
 . خانواده اطفال شانرا به مزدوری شامل مينمودند٢ •
 .  خانواده ديگر توسط مهسايه های شان کمک ميشدند٢و  •
 

بطور مثال استفاده از امداد موسسه . يک تعداد خانواده ها از ترکيب اين نوع روش ها و استراتيِژی ها استفاده مينمودند
UNHCR و بعد هم قرض گرفنت، و يا استفاده از امداد UNHCRز و بعد هم  و بعد گدائی کردن ، و يا استفاده از پس اندا
 !باقی مانده يا اينکه هيچ جوابی ندادند و يا ميگفتند که خيلی گرسنه اند. قرض گرفنت

 

بطور گسترده قرضگريی منحيث يک روش و استراتيژی برای مقابله و گذران با هتديدات توسط خانواده ها استفاده ميشد البته 
البته قسميکه قبالً خاطر نشان شد اين روش برای آن خانواده . تنددر هنگاميکه هيچ يک از اعضای فاميل شان کدام وظيفه نداش

 . های که توسط زنان سرپرستی ميشدند چندان ارزشی نداشته است
 

فروش دارائی ها، گدائی کردن و گماشنت دختران و پسران در کار های روزمزدی از ديگر روشهای است که در هنگام 
عودت کننده گان نيز قادر بودند تا از کمک های . شکالت زنده گی استفاده ميشودبيکاری از آن جهت گذران و مقابله با م

آن خانواده های که زياد قرضدار .  استفاده منايند تا قبل از اينکه به ديگر استراتيژی های زيان آور اقدام منايندUNHCRموسسه 
 . ی ها را مورد استفاده دهنـدبودند دارائی های خود را بفروش مريساندند، قبل ازينکه ديگر استراتيژ

 

 به اشتراک گذاشنت عايدات و مصارف با ديگر خانواده ها .٢
 

زنده گی منودن با فاميل های اقارب و به خصوص به اشتراک گذاشنت عوايد و مصارف با آهنا، بنظر مريسد که يک استراتيژی 
 فيصد ٦٤طوريکه قبالً گفته شد، . تفاده شده باشدديگری بوده باشد که توسط خانواده های که در فقر زنده گی ميکنند، اس

 فيصد آهنا عوايد و مصارف شانرا با ٢٢ فيصد ، ٦٤ازآن . از جواب دهنده گان مهراه با اقارب خود يکجا زند ه گی ميکردند
برای شان اگر به اعضای آنعده خانواده های که فرصت های کاری . آنانيکه يکجا زنده گی داشتند ، به اشتراک ميگذاشتند

 :ميسر نبود و عوايد شانرا به اشتراک يکديگر ميگذاشتند نظر اندازمي، ديده ميشود که اين خود يک استراتيژی تلقی ميگردد
 

يک خانواده که سرپرست آن زن بوده است، عوايد و مصارف خود را با مادر بيوه اش و برادر معيوبش به اشتراک  •
 . ميگذاشت

رد بود، مهراه با خسر خود که ناراحتی دماغی داشت ، عوايد و مصارف خود را به يک خانواده که سرپرست آن م •
 . اشتراک گذاشته بود

 .يک خانواده مهراه با فاميل دخترشان که منيدانست شوهرش کجا است، زنده گی ميکرد •
 . يک خسر بوره مهراه با خياشنه بيوه اش، زنده گی مينمود •
 . نده گی ميکرديک پسر مهراه با پدر مسن بيوه اش ز •
 . يک پسر مهراه با مادر بيوه اش زنده گی ميکرد •
 . يک فاميل يکجا با خانواده دختر شان زنده گی ميکردند چونکه شوهر دختر شان دچار مريضی شديد دماغی بوده است •

 . يشدندو سه فاميل ديگر که توسط زنان سرپرستی ميشدند توسط برادران شان و يا خسر بوره های شان کمک مالی م
 
 نقـل مکـان .٣
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يکی از استراتيژی ديگر در هنگام بلند بردن کرايه خانه توسط مالک آن، عبارت از نقل مکان از آن خانه ميباشـد، در حاليکه 
اگر آن خانواده در آجنا مباند ميتواند قرضه های بيشتری را برای تکافوی مشکالتش دريافت منايد و اما تعداد زياد از خانواده ها 

 .ن راه را انتخاب مينمودند و به  جاهای ارزانتر نقل مکان مينمودنداي
 
 اجياد جمبوريت های اجتماعی .٤

 

يک روش ديگر گذران با عوايد کم اينست که تا مصارف نيازمندی های خانواده ها را از طريق فرستادن اعضای خانواده خود به 
ه بطور سنتی خانوداه ميزبان جمبور اند که از مهمان خود نگهداری اين خباطر است ک. عنوان مهمان به ديگر جا ها کاهش دهند

دو خانواده دو نفر از اعضای خانه را بـه خانه های اقارب شان منحيث مهمان فرستاده بودند، يکی در . منوده و مواظبت کنند
درين حتقيق مطالعه شدند در ختم تعدادی از فاميل هــای  که . يک واليت و ديگری در پاکستان که در آجنا کار هم مينمودند

زنده گی ما کدام "  هفته بني مصــاحبه اول و دوم ٦يکی از خانواده گفته بود که در جريان اين . اين پروسه رسيده بودند
تعداد زيادی ازين خانواده ها اين مهمانان را !" پيشرفتی نداشته است چونکه ميبايست درين مدت از مهمانان نگهداری ميکردمي

اين چنني . ه نگهداری ميکردند، از آهنا دعوت نکرده بودند، اما نظر به عرف و عادات معمول جمبور بودند از آهنا مواظبت منايندک
جمبوريت های اجتماعی هم يک بار دوش تلقی ميگردد  و به حيث يک استراتيژی بريونرفت از مشکالت مورد استفاده قرار 

 .ميگريد

 خالصـه خبش
 

ه هائيکه در جريان اين حتقيق ارزيابی شدند، روشهای خمتلفی را برای از عهده بر آمدن مشکالت اقتصادی شان آنعده خانواد
پول در مقابل هر چند که استراتيژی های از قبيل به اشتراک گذاشنت عوايد و مصارف و يا استخدام در پروژه . استفاده مينمودند

منفی باالی آينده خانواده ها ندارد و اما استراتيژی های ديگری از قبيل فروش  اثرات مثبت داشـته باشـد ولی کدام اثر کار
، قرضگريی و يا جلو گريی از تعليم و تربيه اطفال از طريق گماشنت آهنا به کار های )مواد سوختی(دارائی ها، استفاده از زباله ها 

 .روزمزدی احتماالً آينده خانواده ها را به خطر مواجه کند
 

 آسيب پذيرترين خانواده هايکه درين حتقيق شناسائی گرديده و در واقع مانع توانائی آن خانواده ها برای مقابله با مشخصات
 که در ذيل آمده است، ٢مشکالت و هتديدات زمستان ميشود و هيچ آينده اين خانواده ها را به خطر مواجه منيکند در چوکات 

ث کاهش توانائی خانواده ها برای توليدو دسترسی به عوايد الزم ميگردد، تا بطور کلی، اين خصوصيات باع.خالصه ميگردد
) تولد، مرگ، عروسی(مانند واقعات از قبيل . بوسيله آن بتوانند در مقابل هتديدات و صدمات زمستان ايستاده گی و مقابله منايند

 . ونداکثريت اين خانواده ها در يکی ازين کتگوری ها شامل ميش. و يا مريضی صحی
 

هتديدات مشخص زمستان که اين خانواده ها در مقابل آهنا آسيب پذير اند، مهراه با روشهای بريونرفت اين خانواده ها ازين 
 .  در ضميمه اول خالصـه ميگردد فلو چارتflowchartهتديدات در 
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  ((CCaasshh  ffoorr  WWoorrkk  PPrroojjeecctt))اثرات پروژه پول در مقابل کـار اثرات پروژه پول در مقابل کـار   ..٥٥
 

درين خبش بررسی ميگردد که آيا پروژه پول در مقابل کار تغرياتی را روی نيازمندی های اين خانواده ها در جريان زمستان 
اول آن نيازمندی های که با هتديدات هوای سرد زمستان ارتباط دارد و دوم آن نيازمندی های که به . بوجود آورده ميتواند يا نه

قابل ياد آوری است که پروژه پول در مقابل کار فقط يکی از فکتور ها . را مورد بررسی قرار ميدهدکمبود عايدات ارتباط دارد 
است که باالی زنده گی مردم در جريان هوای سرد زمستان تاثري گذاشته و بايد برای ارزيابی اثرات فکتور های ديگر حتماً بايد 

 .مورد توجه و رسيده گی قرار گريد
 

 
 ی خانواده ها برای بیرونرفت از تهدیدات زمسـتاناثرات روی توانائ

 
 
 
 

تغري در وضعيت هتيه مسکن خانواده ها بطور کافی درين مطالعه مورد حتقيق قرار نگرفته است، چون اينکار مشکل بوده است تا 
ان جلسات طرح شواهد که توسـط حمققني در جري. از معلومات حاصله سنجش گردد که چـه اندازه تغريات بوجود آمده است

يافته ها و پيشنهادات خالصـه شده است،  نشان داده است که تعداد کمی از خانواده ها شکل فزيکی خانه های شانرا هببود 
خبشيده اند و يکتعداد هم جمبور شدند تا مساکن خود را ترميم منايند و يک تعداد کم از خانواده ها بشکل بسيار خوب خانه های 

آنانيکه در خانه های کرائی  زنده گی ميکردند، از ترس اينکه احتماالً يک روز از خانه اخراج ميشوند، . بودندشانرا ترميم کرده 
 .اقدامی به ترميم خانه شان منيزدند

 

 خصوصيات خانواده هايکه در مقابل هتديدات زمستان آسيب پذير اند: ٢چوکات 
 آنانيکه در فضای باز و يا خانه های قسماً ويران شده زنده گی مينمايند؛ 
 خانواده های بزرگ مهراه با وابسته گان زياد؛ 
  وابسته گان شان؛خانواده ها فقط با 
 خانواده هائيکه افراد معيوب و مريض دارند، که نتنها کار کرده منيتوانند بلکه به مراقبت نيز احتياج دارند؛ 
 خانواده های که اعضای آن پري بوده و کار کرده منيتوانند؛ 
 خانواده های که مهارت های کاری کمتری دارند تا درکار استخدام گردند؛ 
 ارائی های عايداتی ندارند؛خانواده های که د 
 خانواده های که دارائی برای فروش ندارند و يا اگر دارند اندک ميباشد؛ 
 ارتباطات کمتری کاری با اقارب و دوستان دارند؛ 
 خانواده های که خيلی قرضدار اند؛ 
 فاده کنند؛خانواده های که پس انداز نداشته و مواد غذائی نيز ذخريه ندارند تا از آن در موقع لزوم است 
 ندارد؛ و) منبع که از آن قرض بگريند(خانواده های که دسترسی به هيچ نوع کريدت  
 .خانواده هائيکه زهنا در آن سرپرست اند ممکن بيشتر حتت تاثري فکتور های فوق الذکر قرار داشته باشند 

 هتديدات زمستان
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يکتعداد کم از خانواده ها اندک تغريی در استفاده از مواد سوختی خود آورده بودند، آنانيکه قبالً زبالـه می سـوختاندند، 
هم به استفاده آن ادامه ميدهند، فقط يک خانواده گزارش شده است که در عوض زباله از چوب استفاده مينمايند چون هنوز 

ادامه به استفاده اين چنني مواد سوختی که مصرف کمتری را در بر ميگريد، احتماالً کوششی بوده . توانائی خريداری آنرا دارند
بطور کلی، مواد سوختی دومني مصرف بزرگ در مصاحبه های دوم و سوم بـاقی . است برای ذخريه پول برای مصارف ديگر

 . مانده است، که يک مقدار اين مواد سوختی برای پخت و پز نيز مورد استفاده قرار گرفته است
 
اال  دريافت کرده بودند، برای خود جهت حفاظت از خنکی زمستان کپروژه پول در مقابل کار خانواده از عايدی که از ٧

 خانواده ديگر نيز برای شـان فرش ايرانی ٤ خانواده ديگر نيز توانائی خريداری کمپل را داشتند، و ٢خريداری منوده بودند و 
 . خريداری منوده بودند، که احتماالً برای گرم نگهداشنت خانه ضروری است

 
 
 
 

 مردم يک منبع عايداتی منظمی بوده است، چيزی که تعداد کمی پروژه پول در مقابل کار، در متام دوره زمستان و يا خبشی از آن برای
 روز کاری مد نظر گرفته ٦٠برای هر يک از خانواده هايکه درين پروژه ثبت نام شده بودند . از خانواده ها به آن عادت کرده بودند

 :که اين به خانواده ها در موارد خمتلف ذيل کمک منوده ميتوانست. شده بود
 

 ذائیرژمي غ: الف
 

 خانواده بوجود ٢٢در جريان مصاحبـه دوم و سوم، تغريات مثبت هم در توانائی های خريداری مواد خوراکی و کيفيت مواد غذائی 
 خانواده در دوره سوم مصاحبه ٢٤ خانواده در دوره دوم برای خريداری مواد خوراکی شان قرض گرفتـه بودند، و ٢٨آمده است، 

تعبري احتمالی ميتواند اين باشد که چون مردم يوميه پردخت منيشدند، بناً خباطر ادامه زنده گی الی . بودندبه اين منظور قرضدار شده 
آخرين روز که معاش ميگريند، دست به قرض گرفنت ميزدند، و مهچنني يا عوايد شان کم بوده است يا اينکه عوايد را به خمارج ديگری 

 خوراکی بزرگترين مصرف آهنا در جريان فصل زمستان نسبت به ديگر مواقع بوده است، و  خانواده مواد٩٢برای . مبصرف مريساندند
 .  تشکيل ميداده است٢٠٠٣ خانوده باال ترين قلم مصرفی آهنا را در ماه جنوری ٨اما فقط خريداری مواد سوختی برای 

 
 قرضداری: ب

 

. االی توانائی های مردم در پرداخت قرض های شان داشته است حاصل شـده تاثيـراتی را بپروژه پول در مقابل کارعوايدکـه از 
ظاهراً قرضداری از نظر مالی و از نظر روانی برای تعداد زيادی از خانواده ها يک مانع عمده بوده است که درين مورد خانواده هـای 

واده ها بازپرداخت قرضه های شان يکی از در نتيجه، تقريباً برای يک چهارم ازين خان. زيادی نگرانی های شانرا اظهار داشته اند
 خانواده که در دوره اول از مصاحبـه قرضدار بوده اند قسماً و يا کالً قرضه خود را الی ختم اين حتقيق ٤٢. اولويت ها بوده است

 خانواده ١٣بودند،  خانواده هائيکه قرضدار ١٥از مجله ). بسـتگی به اندازه قرضه های شان داشته است(واپس تاديه منوده بودند 
 کامالً بازپرداخت منوده بودند، به مقايسـه مقدار ) دالر٦٢,٥ و ٤٢بني ( افغانی ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠قرضه های شان تا مبالغ گزاف مانند 

ينرا يک که از موسسات دريافت ميداشتند اين يک مبلغ قابل مالحظه بوده ميتواند اين خانواده ها ا)  دالر يا کمتر در روز٢(عايد روزانه 

 منبع عواید
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گام مثبت تقلی ميداشتند و مبنی بر گذارش چندين خانواده نظر به اينکه اکنون توانائی بازپرداخت قرض های خود را داشتند، نگرانی 
 . های کمتری داشته اند

 

 بوده يک تفاوت مشخصی بني بازپرداخت قرضـه خانواده های که سرپرست آن مردان بوده اند و خانواده هايکه سرپرست آن زنان
 فيصد خانواده ٣٥ فيصد خانواده هايکه زنان در آن سرپرست بوده اند به مقايسه ٥٥. اند، وجود داشته که در جدول ذيل آمده است

های مردان سرپرست آن بوده اند، قرضه های خود را يا کالً و يا قسماً واپس تاديه منوده اند، ازين چنني وامنود ميشود که تاديه قرضه 
 .نسبت به مردان اولويت بيشتری داردف و اين ممکن  خباطر باشد که برای زنان فرصتهای کاری کمتری آماده بوده استبرای زنان 

 
 فيصدی خانواده های که کل يا قسمتی از قرض شانرا بازپرداخت منوده اند: جــدول هنم 

 

خانواده هائيکه هيچگاه کابل ترک 
 نکردند

ل در خانواده هائيکه  برای بيش از يکسا
 کابل زنده گی دارند

خانواده هائيکه در جريان يکسال گذشته از 
 ديگر واليات به کابل آمده اند

 عودت کننده گان

 سرپرست زنسرپرست مرد سرپرست زن سرپرست مرد سرپرست زن سرپرست مرد سرپرست زن سرپرست مرد
٥٧ % ٣٨ % ٨٠ % ٦٠ % ٣٣ % ٢٩ % ٧١ % ١٤ % 
 

خانواده های مهاجرين عودت کننده و يا کسانيکه از ديگر مناطق وارد کابل شده اند بيشتر از ديگر گـروه بطور واضح ديده شد که 
 . ها قرضه هايشان را پرداخت کرده اند که اين خباطر دسترسی کمتر به قرضگريی از خانواده های نا شناس تلقی شده ميتوانـد

 
 قرضه های خود را تاديه کرده پول در مقابل کارت و دسترسی به عوايد پروژه ممکن تعداد از مردم از راه های ديگر بدون امکانا

و ناتوانی برای بدست آوردن کدام عوايد ثابت احتمال بنظر )  سال٧حتی تا (هر چند بسبب عمر طوالنی بعضی از قرضـه ها . باشند
 .ـدمنريسد که اين هم قضيـه برای تعداد زيادی از خانواده ها اينچنني بوده باش

 
 دارائی ها: ج
 

 خانواده قرضی ٣). ١٠جدول ( خانواده طی اين حتقيق برای خود وسايل خانگی خريداری منوده اند ١٩طوريکه گزارش شده است 
برای بازپرداخنت نداشتند و نيز دو خانواده ديگر که زنان سرپرست آن بودند توانائی بازپرداخنت قرضه و خريداری وسايل مورد 

و ديگر خانواده ). يک خانواده يک تکه فرش ايرانی و ديگری يک پايه ماشني خياطی خريداری منوده بودند( داشته اند ضرورت شـانرا
خانواده آن که زنان ١٢ خانواده ١٩از مجله . ها هر چند قرضدار بوده اند ولی ترجيح دادند در عوض وسايل خانه خريداری کنند

قسميکه در باال ديده ميشود يک تعداد زيادی خانواده که .  خريداری نکرده بودندسرپرست بودند هيچ نوع وسايلی برای خود
 .سرپرستی آن بدوش زنان بوده است قرض های شانرا نيز پرداخت منوده اند

 
 دارائی های که در جريان پروگرام پول در مقابل کـار خريـداری شده است: جدول دهم 

 
 بايسکل کهنه کراچی دستی اشني خياطیم تلويزيون فرش ايرانی لوازم خانه لباس

٢ ١ ١ ١ ٤ ٣ ٧ 
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و احتماالً بايسکل اينها مهـه برای يک خانواده فرصت ها و چانس های بيشتر امرار ) برای انتقال مواد(ماشني خياطی، کراچی دستی 
 وقت حبران های اقتصادی ميتواند مفيد واقع در حاليکه باقی مانده دارائی ها اکثراً غري توليدی بوده و ممکن در. معيشت را آماده ميسازد

در يکی از جلسات مهراه با سروی کننده . گردند و از طرف ديگر داشنت اينچنني دارائی ها برای مردم احساسات خوبی را ميدهد
 دارائی های از گان، اين موضوع مطرح گرديد که در افغانسـتان مردم ترجيح ميدهند مواد خوراکی کمتری استفاده منايند و در عوض

بناً درين . اين احتماالً در ديگر نقاط جهان نيز صدق مينمايد. قبيل قالني،کاسه، پشقاب و ديگر وسايل خانه برای خوذ خريداری منايند
 . باالی زنده گی مردم و آينده آهنا تاثري گذاشته استپول در مقابل کار حالت، پروژه 

 
 صحت: د
 

 خانواده از يک نوع مريضی صحی رنج  است، هر چند که اين ٩٢در اخري آن حد اقل يکی از اعضای در دوره اول از مصاحبـه و يا 
ممکن قسماً اين به سبب هببود ). ٥گراف ( خانواده کاهش يافت ٦٤ خانواده تقليل يافت و در دوره سوم بـه ٦٨در دوره دوم تا به 

 . وضعيت آب و هوا در جريان اين مدت بوده باشـد
 

 خانواده کاهش يافت و ١٥ خانواده استطاعت تداوی امراض را نداشتند، در دوره دوم اين رقم به ٣٢ در دور اول مصاحبه و مهچنني
در حاليکه اينرا منيشود به عايدی که از پروژه پول در مقابل کار حاصل ميشود نسبت داد ) . ٥گراف ( خانواده ١١در دوره سوم به 

از نظر قرضگريی برای تداوی امراض طبی بني خانواده ها تفاوت های کمتری ديده . اطاتی داشته باشنداما به نظر مريسد که باهم ارتب
 .ميشود

 

 خانواده طی ٣نظافت اطفال و هبداشت صحی : چنني بنظر مريسـد که نظافت و هبداشت صحی در بعضی حاالت تفاوت کرده باشد
اکنون : اين ممکن چندين علت و دليل داشته باشد. اين تغريات مثبت بوده انداين جريان هببود منوده است،که سروی کننده گان شاهد 

خانواده ها استطاعت خريداری مواد پاک کننده از قبيل صابون را داشتـه اند؛ کار کردن باعث افزايش احترام خانواده ها شده که آهنا 
 خانواده سروی کننده گان مبلغني صحی  ٣بالخره خباطريکه را بيشتر متوجه ميسازد تا مواظب خود و ماحول زنده گی شان باشند، و 

 .در موسسات مربوطه شان بوده اند، ممکن در جريان سروی و مصاحبه ها برای خانواده ها توصيه های صحی منوده باشند
 

 تغيـر در وضعيت صحـی و توانـائی برای تـداوی آن: گراف پنجم 

 
 

 

٠ 
٢٠ 
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 تعداد خانواده های که استطاعت تداوی
  طبی را نداشتند

 
 تعداد خانواده هايکه يکی از اعضای

  lخانواده شان مريض بوده است

  



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٣٢  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

 خالصــه
  

قسميکه از حبث های باال پنداشته ميشود، مردمان خمتلف اولويت های متفاوتی برای حنوه مصرف عوايد شان از پروژه پول در مقابل 
غذائی مصرف مينمودند که البته مربوط ميشود به تعداد اعضای فاميل و /کار داشته اند، بعضی متام عوايد شانرا باالی مواد خوراکی

وشيدند تا قرضـه های خود را تاديه کنند، بعضی ها اثاثيه و وسايل خانه خريداری مينمودند و بعضی ها هم واستگان، تعدای ميک
برای بعضی خانواده ها هم اين ارتباط به نيازمندی های کوتاه مدت و دراز مدت شان . خملوطی از کار های متذکره را اجنام ميدادند

وسايل خانه / ودن رژمي غذائی خود يا قرضه های خود را تاديه کرده اند و يا کدام اثاثيهبعضی خانواده ها در عوض هبتر من. داشته است
خريداری منوده اند البته اينکار در کوتاه مدت بوده است تا آهنا را در دراز مدت در مقابل صدمات آسيب پذير نسازد و احتماالً به آهنا 

بنظر مريسد که کوشش اکثريت . ه از عوايد شـان بدوش خود آهنا ميباشدتصميم در مورد حنوه استفاد. بيشتر آرامش خاطر دهد
اين خود پيشنهاد ميکند که با کمک های دوامدار . خانواده ها هببود وضعيت زنده گی و گذران با هوای سرد زمستان بوده است

 .ميتوان که وضعيت زنده گی بعضی هبـره برداران را تغري دادپول در مقابل کار پروژه 
 

 يک اندازه آسيب پذيری مردم را در مقابل صدمات و هتديدات زمسـتان از طريق آماده منودن پروژه پول در مقابل کارروی مهرفته، 
 . يک منبع عايداتی و توان خبشی برای آهنا تا با اين مشکالت مقابله منايند، کاهش داده باشـد

 

 جنسيت؟) مرد و زن(تغري در نقش و رول 
 

 فيصد اين خانواده ها، يکی از زن ٤٣در .  خانواده های که مرد ها سرپرست بوده اند، زنان مبانند آهنا کار ميکردند فيصد از٢٧در 
در . های آن خانواده در پروژه پول در مقابل کار استخدام شده بودند، در حاليکه مرد ها فقط مصروف کار های روز مزدی بوده اند

ند چونکه در دو خانواده مرد ها به علت حادثه ترافيکی بطور موقت زمخی بودند و در يک خانواده چهار خانواده فقط زنان کار مينمود
ديگر فقط دختر آن خانواده کار مينمود و هر چند که برادرش هم و سن سال او بود اما وی منحيث سرپرست آن خانواده معرفی شده 

 .بود
 

ه عوايد هر چند موقتی ولی قابل اطمينان دارند ممکن در قوه های حمرکه بريونی امکان دارد که اين تغري در فرهنگ سنتی نقش زنان ک
 و ممکن تعداد  از زنان ١٢در حاليکه  احتماالً فقر بوده است که باعث اجياد چنني تغريی شده باشد. خانواده ها تغرياتی بوجود آورند

 پول در مقابل کارد که مرد ها در عوض کار کنند؛ اما پروژه افغان بر اساس نورم های اجتماعی فرهنگی جامعه افغانی، ترجيح دهن
فرصت های تازه ئی را برای آهنا برابر کرده تا هم بتوانند از آن عايد کنند و هم فضای را برای  حترک جديد جهت اجياد تغري در نقش 

 دارد که اين هيچ تغريی را در قدرت نيز امکان. از نظر اجتماعی و فرهنگی در جامعه مساعد سازند) مرد و زن(و رول جنسيت 
 . تصميم گريی زنان و اندازه احترام شان در بني خانواده بوجود نياروده باشد

 
 احساسات مصاحبه شده گان

 
خيلی خوشحال و راضی بنظر مريسيدند، فقط يک خانواده شکايت ميکرد که پول در مقابل کار اکثريت مصاحبه شده گان از پروژه 

اگر چه اين نرخ زير نرخ بازار بوده است ولی هيچيک از موسسات کدام مشکلی برای پر منودن . ناکافی بوده استمزد تعني شده 
پروژه شان نداشتند که نشان ميدهد اين چنني پروژه ها ضرورت بوده مفيد ميباشند و پيشنهاد مينمايد که راه حل های ممکنه کمی برای 

                                                 
١٢  Chen ، حاوی يک سلسله معلوماتيست منبی برينکه چيگونه زنان هند از موانع اجتماعی فرهنگی شان فراتر گام گذاشته تا در مقابل فقر کار و مبارزه منايند١٩٩٥ . 



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٣٣  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

امکان دارد که تعدادی از کارکنان اين پروژه ها نفر دوم، سوم يا چهارم خانواده شان . ستکمک برای آسيب ديده گان وجود داشته ا
اگر چه حتقيق اين موضوع از . باشند که مصروف کار بوده اند و احتماالً يک يا بيشتر از افراد آن خانواده بيشتر از وی عايد ميکردند

 .خواسته های اين مطالعه نبوده است
 

 فيصد ازين خانواده ها بوجود آمده است که ٣٨يده در جريان اين مطالعه تغرياتی مثبتی در روند زنده گی  طوريکه گزارش گرد
هريک "،" ما ميتوانيم که متام نيازمندی های اطفال خود را خريداری منائيم"؛ پول در مقابل کاراکثريت آن ارتباط ميگريد به پروژه 

يک پروژه خيلی خوبی است برای مردمان بيکار مانند ما، ما ازين طريق برای "و " ستپريشانی ها و نگرانی های کمتری داشـته ا
 . از گفته های تعداد از هبره برداران اين پروژه" فرزندان خود مواد غذائی هتيـه مينمائيم

 چنني دريافت که هانتی جهت حتقيق مصاحبه گرديدند، خامن ١٣پام هانتی خانواده که حتت پوشش اين حتقيق بودند بعداً توسط خامن ٧
مردم از کارکردن در پروژه پول در مقابل کار به عالقگی صحبت می منودند و از زمان که زنده گی در جريان اين پروژه آسان بوده 

 در مورد مزايای روانی چنني پروژه های نبايد. است  ياد آوری ميکردند، و نيز افسوس ميکردند که اين  پروژه اکنون ختم شده است
 .اغماض صورت گريد

 
زنده گی تعداد ازين خانواده ها به علت قرضداری های قبلی تغريی نيافته بود که جمبوراً بيشترين قسمت از عوايد شان در بازپرداخت 
قروض مصرف ميشد و نيز داليل ديگر شروع صدمات غري مترقبه مانند ضرورت به تداوی مريضی، مرگ در بني اعضای خانواده و 

اگر چه . ه پرداخت خمارج تشيع جنازه و يا افزايش در کرايه خانه و مصارف نقل مکان از يک خانه به خانه ديگر بوده استضرورت ب
اکثراً اين فکتور ها از کنترول چنني پروژه هائی بريون بوده است اما آگاهی در مورد آهنا با امهيت است تا ممکن باالی طرح و ديزاين 

 . بگذاردپروژه هـا در آينده اثر
 

 بعد از پروژه پول در مقابل کار
         
)  بيوه٥( شش خانواده آن ٦بيکار شده بودند  در دور اول مصاحبـهپول در مقابل کار  مصاحبـه شونده که بعد از پروژه ٨از مجله 

از دو . ه هايش آشپزی مينمود شش هفتـه بعد از ختم اين پروژه بيکار بوده اند اگر چـه يک خانواده گاه گاهی برای مهسـاي٦الی 
 افغانی بوده ٤٠ هفته کار پيدا کرده بود و ديگری مهراه با طلبگارش کار مينمود که مزد روزانه وی ٥ خانواده ديگر، يکی بعد از ٢
 . توسط طلبگارش خباطر بازپرداخت قرضه اش برگشتانده ميشد)  دالر٠,٤( افغانی آن ٢٠و )  دالر٠,٨(
 

 نفرشان کار ٩که فقط  بيکار شدندپروژه پول در مقابل کار  نفر ديگر بعد از ختم ٣٨در دوره سوم مصاحبـه،  هفته بعد تر ٦شش 
و از خانواده های که توسط مرد ها .  نفر آهنا اعضای خانواده های بودند که توسط زنان سرپرستی ميشدند٢پيدا کردند که دو 

وزی مينمود ،دو پسر جوان با سوختاندن خوشبو در روی سرک گدائی ميکردند و سرپرستی ميشدند، يکی آهنا بطور موقت کار پينه د
 ساله بود که شاگرد دوکان ١٠در دو خانواده که زنان سرپرست بودند و يکی از اعضای خانواده شان کار ميکرد، يکی پسر 

 .  ساله که خشت مالی ميکرد١٢موترسايکل سازی بود و ديگری پسر 
 

. بيکار شده بودند و آنانيکه به تازه گی قرض گرفتـه بودند ديده منيشدپول در مقابل کار  کسانيکه از پروژه کدام ارتباط روشن بني
 . هر چند احتمال دارد آن عده افراديکه بيکار مبانند و دسترسی به قرضگريی داشته باشند، حتماً اينکار را مينمايند

                                                 
 .، در آينده انتشار خواهد شد، يادداشت های در مورد فقر شهری در کابل افغانستان ) ٢٠٠٣( هانتی  ١٣



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٣٤  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

 خالصـه خبش
 

ت خانواده هايکه حتت پوشش اين مطالعه بوده اند ادامه خواهد يافت تا در جريان سال وضعيت عوايد کم و نيز غري منظم برای اکثري
بسبب کمبود در فرصت های کاری، سطح . آهنا را مشخص منايـد ولواينکه احتماالً مصارف اضـافی را در زمستان نداشته باشند

 اکثريت اين خانواده ها هنوز هم در مقابل صدمات ديگر  خالصه گرديده است٢بلند قرضداری و خباطر مشخصه های که در چوکات 
و بناً اکثريت اين ها حتی در ختم پروژه به کمک های ديگر . آسيب پذير باقی مانده که به آهنا در جريان سال مواحه خواهند گرديد

 . نيز ضرورت ميداشته باشند
 

يکی ازين خانواده ها .  داشتند و به اين قسم باقی خواهند ماندتعدادی زيادی ازين خانواده ها در عني وضعيت زمستان گذشته قرار
خمصوصاً مشکل بوده است که ما هيچ مواد خوراکی و سوختی حتی برای . " ميگفت که زمستان پيش از پارسال آهنا خرابتر بوده است

 ".دو يا سه روز نداشتيم و کدام اقاربی هم نداشتيم تا از آهنا قرض بگريمي
 

ن دارد ببينيم که زنده گی بعضی ازين خانواده ها چيگونه بدون کمک در آينده ترقی مينمايد، طور مثال خانواده که يک اگر چه امکا
 زن بيوه که فرزندان معيوب داشتند مشکل است که ٢فرزند بزگتر داشته و مهارت های تازه ميآموزد، ولی برای بعضی ديگر مانند آن 

بنابرين هستند کسانيکه در مقابل صدمات آسيب پذير اند و توانائی کمتری ). چوکات سوم(ود يابد زنده گی آهنا بدون کدام کمک هبب
در کوتاه مدت برای مقابله با آن دارند و نيز کسانيکه احتماالً در مقابل صدمات آسيب پذير اند و در دراز مدت هم توانائی مقابله با 

 .نيازمندی های متفاوتی از نگاه کمک دارندآنرا ندارند که اين دو کتگوری خمتلف احتماالً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   خانواده در کابل) ١٠٠(يکصد 

 
 ٣٥  واحد حتقيق و ارزيابی افغانستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 که خيلی مزد کم در آن ارايه ميشد، تغرياتی را حد اقل در جريان پروژه در زنده گی بعضی از خانواده بوجود پول در مقابل کارپروژه 
يدی است که زنده گی خود را برای آينده نه فقط در حال آورده بود، و پيشنهاد مينمايد که با کمک های بيشتر برای خانواده ام

 . اين موضوع بطور مفصل در خبش آينده مورد حبث قرار خواهد گرفت. حاضر هببود خبشند
 

  کاهش آسيب پذيری؛ راه های جلو رفتکاهش آسيب پذيری؛ راه های جلو رفت  ..٦٦
 

 در جريان زمستان ميتواند که آسيب پذيری مردم راپول در مقابل کار يافتـه های اين مطالعه نشان ميدهد که پروژه های 
هر چند که آسيب پذيری زمستان در کابل، هم فقر و هم عدم دسترسی به مسکن و جای بود و باش . کاهش و تقليل دهند

. ولی کامالً از بني منريوند. هر چند که مسايل مربوط به فقر و وضعيت هتيه مسکن ممکن در مهان زمستان کاهش يابد. ميباشـد
ه در مقابل هتديدات زمستان آسيب پذير اند، در مقابل صدمات و هتديدات ديگر در جريان سال نيز آسيب بنابرين، اکثريت آنانيک

 . پذير ميباشند
 

اکثريت آسيب پذيران استراتيژی هايرا مورد استفاده قرار ميدهند که با اين هتديدات مقابله منايند که هر چند بسبب کمبود در 
اين چنني ) و ذخيـره مواد، دارائی های فزيکی عايداتی و غري عايداتی و ارتباطات اجتماعیخانه، دانش، پس انداز (دارای ها 

که البته اين چنني استراتيژی ها برای . استراتيژی ها کافی نيست تا فقط آسيب پذيران خود را از فقر و بيچاره گی بريون بکشند
ستان مورد توجه قرار گريد عني مردم جمزا از آسيب پذيری زمستان و اگر فقط نيازمندی های زم. آينده زيان آور نيز خواهند بود

 .برای بار ها مورد هدف قرار خواهند گرفت
 

درين مورد نيز حبث شده است که کاهش فقر سبب کاهش آسيب پذيری در زمستان و نيز باعث کاهش آسيب پذيری در مقابل 
ن فقر به اين معنی خواهد بود که اين مردمان کمتر نيازمند کمک از عهده برآمد. صدمات و هتديدات ديگر در درازمدت ميشود

در حاليکه در سال قبل حفظ زنده گی به عوض کاهش فقر يکی از اهداف پروگرام ها بود، حبث شده . در زمستان خواهند بود
بريون آورند تا باشد که آسيب است که پاليسی ها و پروگرام های آينده بايد مردم را کمک منايد تا خود را از فقر و بيچاره گی 

 . پذيری در مقابل هتديدات زمستان و صدمات در دراز مدت کاهش داده شود
 

اگر اين موضوع مورد توجه مسئولني امر قرار داشته باشد، قسمت هنائی اين مطالعه مسايلی را ارايه ميدارد تا مورد رسيده گی و 
نهاداتی را مبنی بر ضرورت به حتقيقات بيشتر و نوعيت اقداماتيکه اکنون بايد و نيز طی دو خبش جداگانه پيش. بررسی قرار گريد

 . روی دست گرفته شود، ارايه مينمايد

 يک حکايت خباطر ادامه کمک ها: چوکات سوم
 

در ماه نوامرب بسبب خشکسالی، کمبود کار و  کمبود مواد خوراکی از)  ساله٢٢ و ٢٠(با دو فرزند معيوبش )  ساله٤٥( بيوه يک زن
وی با دو پسرش در کابل نيز. چون در وردگ گدائی ميکرد بناً برايش توصيه شده بود تا به کابل بيايند. وردگ به کابل نقل مکان کردند

 . که در پروژه پول در مقابل کار شامل شدندگدائی مينمودند تا اين
 

آهنا در خانه که در يکی از خمروبه ها موقعيت داشت و کرايه توسط داماد و دخترش داده ميشد با آهنا يکجا زنده گی می منوده و از اثاثيه و
 و لبـاس های کهنه طور موقتی يک تشنابچون اين خانه تشناب نداشت، آهنا با استفاده از چوب. لوازم خانه آهنا نيز استفاده ميکردند

اين زن بيوه ميگفت که تا زمانيکه دامادش به وی اجازه دهد در. و مسئوليت گرم کردن خانه بدوش داماد زن بيوه بوده است. ساخته بودند
 ".در غري اينصورت در سرکها زنده گی خواهم منود. "آن خانه خواهد ماند

 

عوض گدائی مينمود و نيز از يک طرف توانائی بازپرداخت قرض را نداشت و از طرف ديگر کسی را نداشتاين زن قرضدار نبود چونکه در 
من: " بود ولی برای آينده خود ازين عايد پس انداز مينمود، قسميکه ميگفت شاملپول در مقابل کار اگر چه در پروژه . تا برايش قرضه بدهد

از آجنائيکه قبالً وی فقط گدائی مينمود و درخريد مواد خوراکی آنرا."  برامي قرض خنواهد دادميترسم زمانيکه پول نياز داشته باشم کسی
 خمارج صحی نيز داشـته است و بر عالوه مواد غري خوراکی برای خود نيز خريداری منودهپول در مقابل کارمصرف ميکرد، ولی در پروژه 

در ماه می دامادش خواست تا وی مهراه دو فرزند. چی بايد بکند در مقابل کار پروژه پولاو خيلی پريشان بود که بعد از ختم . است
بناً وی جمبور شد تا بعد از آن از پولی که ذخريه منوده بود مواد. معيوبيش خانه را ترک گويند و ديگر منيتوانست که آهنا را کمک مالی منايد

 . خوراکی خريداری منايد
 

بناً توقع اينکه وضعيت زنده. ل کار به امتام رسيد، فرزندانش گدائی مينمودند و خودش هنوز مصروفيتی نيافته بودبعد ازينکه پروژه پول در مقاب
 .گی چنني خانواده های چيگونه ميتواند بدون کمک هببود يابد، دور از انتظار و تصور ميباشد

 

هنـا اثاثيه و دارائی های خانه خود را هتيه منوده وضعيت زنده گیار طريق ارايه کمک های دوامدار برای چنني خانواده ها سبب ميشود تا آ
اين کار به نوبت توانائی های آهنا را افزايش خواهد داد تا در مقابل هتديدات، صدمات و خطرات احتمالی که با آن. خود را هببود خبشند

 .مواجه ميشوند مقابله منايند
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 تغريات در نقش های جنيست و روابط آهنا
 

ی آيا اعضا. ضرورت است تا در مورد آسيب پذيری بريونی خانواده ها در مقابل يک تعداد هتديدات مشخص آگاهی حاصل منائيم
مشخص يک خانواده بيشتر در مقابل هتديدات آسيب پذير اند، مانند آن هتديدات که در زمستان بوجود ميآيد؟ آيا افراد نياز های 

 متفاوتی در زمستان دارند؟ و آيا طرح پروگرام ها بايد افراد را در هپلوی خانواده ها حتت پوشش خود قرار دهند؟
 

منائيم که کدام نوع کار ها برای زنان آسيب پذير که يا خود سرپرست خانواده اند و يا در خانه بايد عميقاً معلومات و آگاهی حاصل 
اگر چه . هائيکه مردان سرپرستی مي کنند زنده گی دارند از نظر جنبه های اجتماعی قابل پذيرش است و يا قابل پذيرش منيباشد

 پذيرش نيست وجود دارد ولی مهيشه واضح نيست که بر اساس چی فرضيات متنوع در مورد اينکه چی قابل پذيرش است و چی قابل
ازين آگاهی برای جستجوی راه های بريونرفت در مقابل موانع اجتماعی فرهنگی و احياد فرصت های اجتماعی و اقتصادی . بنا يافته اند

 . ميتوان استفاده منود تا فرصت های جديد هم برای زنان و هم برای مردان مهيا شود
 
توسط اقدامات خمتلف حتت تاثري قرار گرفته اند ) مرد و زن(مهچنني ضرورت است تا در مورد راه های که در آن نقش جنسيت و 

. آگاهی حاصل منائيم و نيز دريابيم که آيا اين تاثريات باالی خانواده هايکه توسط مردان و زنان سرپرستی ميشوند فرق ميکند يا نه
اتی باالی روابط جنسيت در بني خانواده دارد؟ قسميکه قبالً ياد آوری شـد مفيد است تا بدانيم که آيا طرح پروگرام ها چی نوع اثر

برای زنان فرصت های مثبت مهيا می منايد؟ اگر باالی _ و احتماالً عايد آور اصلی ميباشند _ پروژه های که زنان در آن دخيل اند 
جود دارد، آيا مردان و زنان در مورد اين اثرات مثبت يا منفی مي انديشند؟ با استفاده روابط جنسيت بريون خانواده گی بعضی اثراتی و

و نيز . از چنني آگاهی های ميتوان فرصت های را جستجو کرد تا قابليت های زنان خباطر فرصت برای حصول عوايد افزايش يابد
و يا حد اقل بطور منفی روابط جنسيت را حتت تاثري . شندکمک مينمايد تا پروگرام های طرحريزی گردند که اثرات مثبت داشته با

 . قرار ندهند
 

 کريدت و دبيت
 

جستجو برای قرض گرفنت يکی از استراتيژی های گذاران بوده است که توسط آنانيکه در مقابل هتديدات زمستان حساس بوده اند ، 
ردم ميتوانند به سيستم های غري رمسی کريدت دسترسی چيزی که روشن نيست ، هر چند ، انست که چيگونه م. استفاده شده است

 :پيدا منايند، چی کسی حمروم مانده است و چطور اين استراتيژی هـا پايدار اند؟ اين سـواالت مورد توجه قرار ميگرند
 کدام نوع سيستم های غري رمسی کريدت وجود دارند؟ •
 دا منايد و چي چيز باعث حمروميت آهنا ميشود؟چي چيز خانواده ها را قادر ميسازد تا به کريدت دسترسی پي •
کدام ارتباطات بني شبکه های اجتماعی و توانائی برای دسترسی به کريدت وجود دارد؛ آيا تا قبل از پرداخت قرض های  •

قبلی، منيتوان قرض ديگر اخذ کرد؟ اگر چنني باشد، برای دوباره قرض گرفنت خانواده ها به کدام اشخاص ديگر مراجعه 
 اگر آهنا به شخصی ديگری مراجعه منايند؟ آيا آهنا کدام شرايط ديگری دارند؟. ينمايندم

بطور مثال، در دوره اول مصاحبه (آيا آسيب ديده گان از يک منبع قرض ميگريند تا قرض قبلی را توسط آن تاديه منايند؟  •
 ) يکی ديگر را باز پرداخت منايدآن) يک خانواده از کسی قرض گرفته بود تا قرض قبلی خود را پرداخت منايد

 ضرورت برای حتقيقات بيشتر
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کريديتور ها دارای کدام . با در نظر داشت مدت زمان بازپرداخت، بعضی خانواده ها دير تر قرض خود را تاديه می منايند •
نوع شرايط و استراتيژی درين زمينه ميباشند؟ آيا طور مثال توسط کدام دوکاندار نقطه ختـم حتمل نشان داده شده 

 است؟ 
 م سودی در مقابل اخذ ميگردد؟ و آيا کدام وثيقه ضرورت است تا قرض گرفته شود؟آيا کدا •
هتديدات خشم، و يا صدمات واقعی جسمی : مثالً(کدام خطرات در راه جستجوی قرضگريی از منابع خمتلف وجود دارد  •

 ) ، اگر قرضه ها بازپرداخت نگردند
 

انيم که چيگونه فقرا، آنانيکه مهيشه در مقابل هتديدات زمسـتان قرار دارند به پيدا منودن پاسخ برای سواالت فوق باعث ميشود تا بد
با داشنت اين دانش در ذهن، خواسته ها و اهداف مايکروفايننس در مورد آن تعداد کسـانی که . کريديت دسـترسی پيـدا ميکنند

 برای شـان يک مشکل عمده بوده است، ميتوان حتی از سيستم غري رمسی کريديت حمروم مانده اند و هم کسانی را که قرضداری
 .افزايش داد

 
 شبکه های اجتماعی

 
اين حتقيق دريافت که يک سيستم عمل بلمثل و نيکوکاری در بني خانواده های که با هم مهسايه اند و خانواده هايکه باهم قوم اند، با 

بر عالوه، . که قبالً در مورد حبث گرديده، وجود داشته استوجود عدم موجوديت اعتماد کامل بني کسانيکه خارج از يک فاميل اند 
در مورد اينکه چيگونه برای آسيب پذيران ممکن است تا . بررسی گرديد که متام افراد به چنني شبکه های دسترسی منيداشته باشند
بايد نشان دهد که آيا ابتکارات مبانند اين چنني حتقيقات . شبکه های اجتماعی خود را ساخته و تقويه منايند، بايد حتقيق صورت گريد

چنني سيستم های بطور ) در خبش اقدامات در صفحه بعدی  در مورد حبث گرديده است. (مهارت های جتاری امکان پذير است يا نه
 .خود خبودی برای تصرف زمني های مسکونی در اطراف جهان آغاز گرديده است

 
بني جامعه افزايش دهد ممکن باعث ترويج شبکه های اجتماعی نيز گردد که اين يکی از استراتيژی های که مهکاری و اعتماد را در 

اين الزم است تا بدانيم که چی اندازه حبران ها سرمايه های اجتماعی را ترويج داده و يا مانع . دارای های اساسی خمصوصاً فقرا ميباشد
ران و منازعه که ديگر دارائی های فزيکی و مالی از بني رفته باشد، مورد اين ممکن مهمترين دارائی باشـد تا در زمان حب. آن ميشوند

 .استفاده قرار گريد
 

 سـاخنت مهارت ها برای آينده
 

که بعداً ازين طريريال آن اقداماتی . در مورد اينکه کدام ساحات کاری مورد تقاضای مردان و زنان ميباشد بايد حتقيقات صورت گريد
قابل کار که با آموزش های فنی درين ساحات کاری ارتباط داشته باشد، منجر ميگردد اين کار برای اشتراک مانند پروژه پول در م

 . کننده گان چنان مهارت های را خواهد آموخت تا بتوانند که حتی بعد از ختم پروژه براي خود کار پيدا منايند
 

 دارائی هـا
 

ه ها در ديگر واليات زمني داشتند که از آهنا طوريکه راپور داده شده هيچ نوع قسميکه در خبش سوم ديده شد، تعداد زيادی خانواد
بايد در مورد اينکه چرا چنني دارائی ها که استفاده نشده است ممکن در طرح و ديزاين . حاصل و يا مواد خوراکی بدست مني آوردند
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بطور مثال برای . بل دارند افزايش دهد، حتقيق صورت گريداقدامات ممد واقع گردند تا قابليت هــای مردم را باالی آنچه که از ق
آسيب پذيرانيکه زمني دارند و از آن هيچ نوع عايدی حاصل منی کنند و کشت هم کرده منيتوانند بايد کمک شود تا زمني خود را 

 . کشت کنند و يا به دهقانی بسپارند
 
 
 
 

 ماورای پروژه های زمستانی
 

ثريت خانواده هايکه آسيب پذير اند در مقابل خطرات احتمالی زمسـتان و صدمات و هتديدات در جريان قسميکه نشان داده شده، اک
بـه اين معنی که پروژه های زمستانی ملزوماً هبترين انتخاب و راه حل منيباشد به . متام فصل های سال هنوز آسيب پذير باقی مانده اند

 ) .ه شده استدر ذيل پيشنهادات اراي. (اين منظور منيباشد
 

هر چند يک تعداد هتديدات مانند قرار گرفنت در معرض خنکی زمستان و کمبود در عوايد مصرفی، توسط زمستان بد تر شده است اما 
برای . هنوز الزم است تا اين واقعيت را بدانيم که زمستان در حال نزديک شدن است و ضرورت است تا طرح برنامه ها افزايش يابد

 :غريات شکل قانونی را به خود بگريند بايد فکتور های ذيل در نظر گرفته شونداينکه اين ت
 
جدول زمانی تطبيق  پروگرام های موجوده بايد بررسی گردند، بطور مثال، آيا پروژه های موجوده در شرف ختم شدن  ♦

امه خواهند يافت؟ چی زماين شروع است و يا اينکه در جريان زمستان نيز ادامه خواهند داشت؟ برای چی مدت اين پروژه ها اد
خواهند شد؟پروژه های که قبل از شروع زمستان آغاز ميگردند ، آنان آسيب پذيرانی را کمک خواهد کرد تا برای ذخريه منودن و 

ط برای پس انداز منودن قبل از وقت آماده گی گرفته و پالن منايند، در مقابل آن پروژه های که در بني زمستان شروع ميشوند و فق
 .مردم کمک مينمايد تا گذران منايند

 
بايد متوجه بود که طرح پروگرام های در زمستان باعث نشود که مردم مهيشه متکی به کمک های امدادی باشند و از  ♦

م پروژه های پول در مقابل کار به نظر مريسد که يکی از ميکانيز. طرف ديگر استراتيژی ها و روش های قبلی مردم از بني نرود
های باشد تا استراتيژی های مردم را کمک منايد از طريق آماده منودن يک منبع بلقوه عايداتی و توانبخشی آهنا تا خود تصميم 

 . بگريند که چيگونه از آن عايد استفاده منايند تا حامی استراتيژی های شان باشـد
 

ارتباط دارد، ) خانه ها، زمينها وغريه(ر تصرف دارائی ها با افزايش کمبود دسترسی به سر پناه کافی که با نا امنی موجوده د ♦
طور مثال سرپناه های که در آن (اين سرپناه های موقت . توزيع سرپناه های حمرک  برای خانواده ها تا مدتی ضروری ميباشـد

نده گی ميکنند، داده شود در بايد برای آن عده کسانيکه بطور کرائی و يا خانه های ويران شده ز) مواد پالستيکی کار گرفته شده
ملل متحد و ديگر سازمان مربوطه خباطر اخذ حاليکه برای آنعده کسانيکه مالک خانه اند با ارايه اسناد موثق برای دولت، موسسات 

 ).طور مثـال برای ترميم کلکني وغريه(. مواد و يا کمک جهت ترميم خانه ها شان اقدام صورت گريد 
 

 
 

 د شدهاقدامات پيشنها
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 عی دسـته مج) کار(هدف 
برای اينکه در درازمدت آسيب پذيری کاهش داده شود، هيچ نوع پروژه به تنهائی مگر اينکه چندين خبش جداگانه را در بر گيـرد، 

ديده ميشود که دواير دولتی، سـازمان ملل متحد و ديگر موسسات غري دولتی قصد دارند تا متام هبره برداران را . کافی بنظر منريسـد
هر چند، اگر . بدون شک که اين بسبب فنـد کم و تعداد زياد آسيب پذيران در شهر کابل، قابل باور است. ار دهنددر عني پروژه قر

موسسات ميخواهند مردم زنده گی خود را هببود خبشند نه اينکه تنها آنرا حفظ منايند، بايد درين مورد توجه کننده که برای عني هبره 
 . چنني چيزی در هر وقت سـال اتفاق افتاده ميتواندبردار ازچندين راه کمک منايند که 

 ها هر کدام جداگانه يک سلسله کمک های (NGO)به اين معنی نيست که دواير دولتی ، سازمان ملل متحد و موسسات غري دولتی 
 ارگان يا موسسه ديگر در بلکه يک موسسه ميتواند يک نوع مواد کمک کند در حاليکه يک. فراوان را برای عني هبره بردار هتيه منايند

هر چند که نبود . البته که اين کار نياز به مهاهنگی های مهه جانبه دارد. عني وقت برای عني هبره برداران مواد ديگر را توزيع منايد
مهاهنگی بني فعاليت های موسسات خمتلف خبوبی قابل مشاهده است، ولی برای کاهش دادن آسيب پذيری مردم اين يک ضرورت 

با در نظر داشت اينکه تعداد زياد مردم آسيب پذير تلقی شده اند، معيار های که برای انتخاب هبره برداران وجود دارد بايد . ستا
 . بسيار دقيق باشند و بايد خانواده ها و افرادی را شامل شود که مشخصات آن در چوکات دوم خالصـه گرديده است

 
 کار با گروپ های پس انداز يکجا شود تا اينکه پروژه پول در مقابلبتکارات و اهداف چنني ترکيب کمک ها ميتواند که شامل ا

گروهپای پس انداز عبارت از ميکانيزم های قرضه . بتواند فقرا را قادر سازند تا از يک دوره ثابت عايداتی بطور اعظم استفاده منايند
د به نوبت برای هر فرد يک مبلغ که بتوان از آن استفاده منود جداگانه دهی هستند که شامل يک مقدار کم پس انداز شده که آن ميتوان

اين کار در . داده شود و يا اينکه توسط هر فرد در عوض يک فيس قرض گرفته شود تا اينکه بطور دوره ئی مبلغ آن افزايش پيدا منايد
بايد سعی گردد تا فقري ترين . خود  مردم تشکيل گردنداين گروپ ها شايد توسط . هنگام پروژه پول در مقابل کار تنظيم شده ميتواند

 .فقرأ نبايد کنار گذاشته شوند
 

پس انداز شان به مانند يک بيمه در هنگام مريضی، بيکاری و يا ) الف: چنني پروگرام های هبره برداران را قادر ميسازد تا تصميم بگريند
تا مصارف مواد ) حفظ گردد، بدون آنکه قرضدار گردند، ب)  ها وغريهطور مثال، عروسی ها، تشيع جنازه(ديگر واقعات زنده گی 

آنرا برای توليد عايد ذخريه ) آنرا برای توليد عايد ذخريه منايند تا ديگر قرض های خود را بپردازند، و د) خوراکی خود را تعني منايند؛ ج
ننس در جائيکه اشتراک کننده گان مقصد قرضه را مشخص اين بر اساس طرح های خمتلف مايکروفاي. منايد تا اثاثيه خريداری کنند

اگر اعضای گروپ ميخواستند که برای توليد عايد به اين سيستم قرضگريی . منايند که اغلباً وابسته به توليد عايد ميباشد، فرق مينمايد
 . ک کيبپينگ را نيز آموزش دادادامه دهند ميشود تا برای آن اعضای کهن سال يک سلسله تعليمات ابتدائی حسابی از قبيل بو

 
 گام به گام) کار(هدف 

 

دسته مجعی قابل دسترسی نباشد، امکان دارد تا راه های ديگر را جستجو منائيم که هبره برداران از يک پروگرام ) کار(در حاليکه هدف 
 که کمک های اجتماعی برای خانواده به اين خاطر. به پورگرام ديگر چی در داخل يک موسسه و يا بني موسسات ديگر انتقال گردند

اين هدف ممکن نياز به يک . هايکه توانائی مقابله بدون کمک با هتديدات و صدمات را ندارند، مساويانه در عني زمان صورت گريد
شکل اندازه تفتيش و ارزيابی در مورد وضعيت مردم داشته باشند، البته بر اساس مشخصات  و تراکم و يا کاهش دارائی هـا، 

قرضـداری، و صــدمات بر دارائی هـا، کســانی که هنــوز در ختــم پــروژه هــم به کمک ضرورت 
 . ميداشــته باشــند
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و سواد برای کالن ) پس انداز و بيمه(يک مثال درين مورد يعنی هدف درازمدت و گام به گام در توليد عوايد برای فقرا حفظ عوايد 
آموزش مهارت های  که شاملپروژه پول در مقابل کار يکی از انتخاب های ديگر . ميباشـد) توليد عايد (ساالن مهراه با ترقی عوايد
که با کاريابی های وظيفوی و يا کمک های مايکرو فايننس مهگام باشد تا کساين را که آرزوی استفاده . فنی و شغلی ميباشد، ميشود

 . ی توليدی عايداتی شانرا آغاز مناينداز مهارت های شانرا دارد قادر سازد تا پروژه ها
 

 مهارهتای حرفوی
 

طوريکه قبالً تذکر داده شد موسسات ميتوانند تا پروگرام های مهارهتای حرفوی را بطور ابتکاری راه اندازی منايند، که بوسيله آن مردم 
 جناری، شستشو، پاکاری، معماری، آشپزی، حمل ميتوانند در عوض خدماتيکه برای شان ارايه ميشود کاری های از قبيل دوکانداری،

بايد برای مردم . چنني ابتکاراتی ممکن مردم را کمک منايد تا شبکه های اجتماعی خود را ساخته و تقويه منايند.  خياطی را بياموزند
 تبادله منايند، زمانيکه مردم کمک کرد تا با هم ارتباط برقرار منايند تا خدماتی را که ضرورت به پرداخت پول نداشته باشد با هم ديگر

زمانيکه برای مردم کمک شود تا در عوض . با هم ارتباط داشته باشند، خود تصميم ميگريند که اين ارتباطات را ادامه دهند يا نه
بطور احتمالی اگر چنني چيزی . خدماتيکه ارايه مينمايند پول نگريند، احتماالً باعث افزايش و ترويج ارزش های فردی در جامعه ميگردد

 . به يک اندازه کم هم اتفاق بيافتد، يقيناً احتمال منريود که اثرات منفی از خود باالی جامعه بگذارد
 

ترويج اين احساس که مهه با هم تعلق دارند، ممکن فرصت های را اجياد کند تا يک تبعيت واحد تشکيل گردد، تا بلوسيه شبکه های 
موقع ضرورت از آن استفاده صورت گريد، و مردم بيشتر خود را توامنند احساس منايند از حق خود کاری اجتماعی ساخته شوند تا در 

 . دفاع کنند
 

 هتيه مسکن و سرپناه
 

هتيه مسکن و سر پناه يکی از مسايل مهم و مشکل آفرين برای نفوس کابل خمصوصاً برای آن فقرائيکه به سرپناه کافی نيار دارند، بوده 
وزارت شهر . قري منيباشند به مانند فقرا در پيدا منودن سرپناه و بريون آمدن از عهده کرايه آن به مشکالت گرفتار اندکسانيکه ف. است

 افزايش يافته ٢٠٠٠٠٠هر ساله  ) ٢٧٠٠٠٠٠که اکنون ختمني شده است (سنجش مينمايد که نفوس کابل ) ٢٠٠٢(سازی و مسکن 
 .اً اگر در زمينه توجه نشود، وضعيت خرابتر خواهد شدبن.  مليون خواهد رسيد٤ به ٢٠١٠و تا سال 

 
 توسط وزارت شهر سازی و مسکن انتشار يافته است، و قسمت های متعددی از آن ٢٠٠٢پالن بازسازی جديد شهری که در سال 

ه به فقرا و آسيب در خبش شهری بودجه ملی در ماه مارچ جاجبا و مد نظر گرفته شده است، سـه پالن و برنامه ذيل را برای اينک
 :پذيران کمک گردد، پيشنهاد مينمايد

 

 جتديد و شامل منودن ساحات غري پالن شـده در ماستر پالن، با اعطای رمسی حقوق ملکيت برای ساکنني آن؛ •
  خانواده تا از آن برای ترميم اماکن شان استفاده منايند و؛٦٠٠٠٠ دالر برای هر يک از ٥٠٠هتيـه مبلغ  •
 قطعه زمني برای عودت کننده گان، فقرا، کسانيکه در فضای باز و يا خانه های ويران زنده گی ١٠٠٠٠ هتيـه و توزيع •

 .ميکنند
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هيچ يک از پالن های !  مليون دالر آن تعهد گرديده است٣٥ مليون دالر است و تا کنون فقط ٧٥هر چند بودجه سکتور شهری 
 .متذکره متويل نگرديده اند

 

 سال را دربر خواهد گرفت، در حال حاضر بودجه کمی در ٢ هتيـه منره زمني مهراه با ارايه خدمات آن حد اقل حتی با داشنت بودجه،
بدون کمک در هتيـه مسکن برای آنانيکه سرپناه ندارند و نيز توانائی پرداخت . دست است تا مقياس های موقتی را نيز بر آورده منايد

ه ببينيم مردم چيگونه کمتر از نظر فزيکی در مقابل سـردی زمستان که در حال آمدن کرايه های گزاف را ندارند، مشکل است ک
راه حل های کوتاه مدت مانند ترميم منودن تعمريات متروکه دولتی، خباطر هتيـه مسکن بطور موقتی و هتيه . است، آسيب پذير اند

اال گفته شد،  بايد مورد توجه باشد، احتماالً الزم است، تا مداوم مواد ساختمانی بايد عملی شود، ولی در دراز مدت، آنچه که در ب
در شهری که بطور سريع در . در مورد کسانيکه خانه ها را غصب منوده اند که يک حادثه غري قابل امتناع است بررسی صورت گريد
 ميکنند تا باشد برای مشکالت حال جتربه مدنی شدن است فقط بايد متوجه کسانی بود که در خانه ها شان در حال حاضر زنده گی

 .ديگر راه حل های در آينده پيدا گردد
 

اين پروژه ها مانند جال های امينی برای آسيب پذيری در زمستان . موثر بوده ولی بطور مؤقتپول در مقابل کار در نتيجه، پروژه های 
برای اينکه چنني .  زمستان آينده حفاظت مني منايدعمل مينمايند، ولی مردم را از هتديدات و صدمات ديگر در جريان سال و يا در

چيزی اتفاق افتد بايد نياز های هتيـه مسکن بر آورده شود، قوه های حمرکه پيدا منودن عوايد و فرصت های کاری برای آسيب پذيران 
 . و هم در دراز مدت تقليل منايداين مقياس ها کمک مينمايد تا فقر کاهش يافته و به نوبت آسيب پذيری هم در زمستان . افزايش يابد
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  فهرست منـابعفهرست منـابع
 

، پروپوزل جتديد حيات امرار معيشت اکثريت آسيب )٢٠٠٢( سال ACTED ،CARE ،MEDAIR، Mercy Corpsموسسات 
 ٢٠٠٢ـروپوزل های پروژه توليد عايد و آماده گی برای زمسـتان بطور اضطراری پ: پذيران عودت کننده و مردم حمل در شهر کابل

_ ٢٠٠٣  
 

Action Faim) افغانسـتان_  سـروی سريع تأمني غذا در سـه حمل زيست عودت کننده گان و بيجا شده گان، کابل ،) ٢٠٠٣ 
 

 M Glover, J (eds)، !حقوق زنان برای کار در هندوستان و بنگال ديش در نوسبوم: يک موضوع حيات ماندن ) ١٩٩٥(چني ام، 

 يک مطالعه قابليت های انسـانی، اکسفورد، نشرات کلرندون؛:  و انکشـافزنان، فرهنـگ
 

Haunte P) ٢٠٠٣، بعضی ياد داشت ها باالی آسيب پذيری فقرا شهری در کابل، افغانستان، که بعداً ميايد، سپتمرب ) ٢٠٠٣ 
 

 ، پالن بازسازی شهری افغانستان؛) ٢٠٠٢(وزارت شهری سـازی و مسکن 
 

 ، فقرا و دارائی های شان، دهلی جديد، نشرات پوهنتون اکسفورد؛)٢٠٠٠(رادر فورد اس 
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 فلو چارت آسيب پذيری در زمستان و استراتيژی های بريونرفت:ضميمه اول

 آب و هوای سرد

ضرورت به مواد 
 سوختی بيشتر

نياز بی اندازه برای 
 مواد پوشاکی

ضرورت به کالوری  کار کم
 بيشتر

 مزد کمتر

امراض صحی

سوخت زباله ها  استفاده کم مواد
 سوختی

رژمي غذائی ضعيف اخذ قرضه

 برداشت از پس انداز لوازم/فروش اثاثيه
 عدم جستجو برای تداوی

)دانش کم(به علت عوايد کم 
قرض برای پرداخت مصارف 

تداوی

لوازم/فروش اثاثيه افزايش قرضه مصرف کم برای تاديه قرضه  گدائی 

 عدم توانائی
 کار

 مرگ

ناتوانائی برای خريداری مواد کافی 
 سوختی 

ری مواد ناتوانائی برای خريدا
 خوراکی با کيفيت

عوايد مصرفی کم

ثــراتا

 خانواده ها در خانه های 
 ويران شده

خانواده های که عوايد کم و فرصت 
 های کم امرار معيشت دارند
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 )٢٠٠٣از دسيمرب (نشرات جديد و آينده 
 :نشر شده
 سيستم صحت عامه در افغانستان؛ توسط رونالد والدمن و محريا حنيف    ٢٠٠٢ جوالی

 مهاهنگی استراتيژيکی در افغانستان؛ توسط نيکوالس ستوکتون    ٢٠٠٢آگست 
 بررسی امرار معيشت در افغانستان، توسط آدم پني و سو لوتز    ٢٠٠٢سپتمرب 
  ست بازگشت مهاجرين به افغانستانآيا مهاجرين فريب داده ميشوند؛ سيا    ٢٠٠٢دسيمرب 

 توسط ديويد ترتون و پيتر مارسيدين     
 حبران در مالکيت بر زمني؛ اعاده مصئونيت بر زمني در افغانستان؛    ٢٠٠٣مارچ 

 توسط ليز الدين ويلی     
  ؛ چاپ اول و دوم(A-Z)رهنمأ برای کمک به افغانستان    ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢آگست 
 د خانواده در کابل؛ مطالعه آسيب پذيری در زمستان؛ يکص    ٢٠٠٣سپتمرب 

 توسط جو گريس     
 قانون اساسی و مسايل ارضی؛ توسط ليز الدين ويلی    ٢٠٠٣سپتمرب 
 بازی بزرگ: انتخابات افغانستان    ٢٠٠٣اکتوبر 
 مسايل ارضی در واليت باميان؛ توسط ليز الدين ويلی    ٢٠٠٣اکتوبر 
 آگاهی امرار معيشت در دهات، : يه در علی نگار، لغمانسه قر    ٢٠٠٣اکتوبر 

 توسط ادام پني و االيس کر ويلسن     
 ، ميتودولوژی مراجع ذيدخل٢٠٠٣ارزيابی ملی خطر و آسيب پذيری     ٢٠٠٣اکتوبر 

 بازگرداندن عدالت و حاکميت قانون در افغانستان؛ توسط راما مانی    ٢٠٠٣ دسيمرب 
 

 :در دست نشر
 

  خانواده در شهر کابل٩امرار معيشت     ٢٠٠٣ نوامرب
 ميتودولوژی امرار معيشت در شهر ها    ٢٠٠٣نوامرب 

 ) و بانک جهانیAREUمشترک توسط (رهنما برای دولت افغانستان     ٢٠٠٣دسيمرب 


