
  
  عدم رسيده گی به نگرانی های اساسی، و نا امنی خانواده های روستايی: کاهش و انحطاط

  
 ٢٠١٠نومبر  ٢٧مطابق   – ١٣٨٩قوس  ١٣ مورخ مطبوعاتی ميۀاعال

 
باوجود موجوديت يک دهه کمک  .فقر و تنگدستی مردم روستا نشين در بخش های بزرگ افغانستان در حال افزايش است

و برق به ميان آورده است؛ ، خدمات صحی، آموزش و پرورش نظامهای انکشافی که تغييرات محسوسی را در بهبود 
بسياری از خانواده ها را در تهيه غذای روزمره، آموزش و پرورش اطفال، و مصارف گزاف  خشکسالی در واليات شمال

اين نگرانی و فقر رو به افزايش مخصوصأ در مناطقی  .غرق ناتوانی و نگرانی ساخته استو رو به افزايش ازدواج ها 
بحران  .در آنها تطبيق گرديد ت ترياک همزمان با خشکسالی طويل المدتمنع کشمحدوديت های بيشتر محسوس است که 

نرخ بلند مواد مورد از عهدۀ ای متعددی نميتوانستند هلی جانی نيز با تزئيد نرخ اجناس و مواد اوليه هنگاميکه خانواده ما
به آغاز دهۀ حاضر، نا  معيشت مردم زيادی در اين مناطق نسبتدر نتيجه،  .، وضعيت را بد تر ساختبرايند ضرورت شان

  .امنتر و نا مساعد تر گرديده است
  

پژوهش واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان که در اين اواخر در واليات کندهار، بدخشان، و سر پل انجام يافت چگونگی تغيير 
با نماينده  تفصيلیکيفی  مصاحبه های .ميگيرد بررسیبه  ١٣٨٨و  ١٣٨٢ميان سالهای معيشت روستايی را  امنوضعيت 

قرار ميدهد که مردم اين مناطق با آنها  بررسی، فرصت ها و تهديد های را مورد قريه ٨در  خانواده ۶۴گان مرد و زن 
فرصت ها و خطرات بر زندگی آنان چه بوده ونه با اين عوامل مقابله ميکردند، و تاثير اين ، چگدست و پنجه نرم ميکردند

 کاهش امن معيشتی )خانواده در واليت بدخشان ١٨خانواده در واليت سر پل، و  ٢۴(خانواده از اين جمع  ۴۵در ختم،  .است
ت امن معيشتی در حتی تغير وضعي –به خانواده های نادار محدود نميشد اين تجربه  .در زندگی شانرا تجربه کرده اند

  .دار نيز گزارش شده استخانواده های پول
  

زمينه برای پيشرفت رشد اقتصادی در آجندای پاليسی را حاليکه  اهميت کاهش فقر روستايی درهای اين مطالعه روی يافته 
افغانهای نادار را که اگر به فقر رسيده گی صورت نگيرد، بعيد است از رشد  ،اين تناوب .از دست ميدهد، تاکيد ميکند

کشمکش و مشکالتی را که افغانهای : "ميگويد قسميکه پاال کانتور .، در معرض خطر قرار ميدهداقتصادی بهره مند گردند
پاليسی ها در گام نخست  .ل ميشوند، نميتوان نا ديده گرفتمتعدد روستايی برای اعاشه و اباطۀ خانواده هايشان متقبل و متحم

بعيد است به خواستهای د ميگردد، روی رشد و بازار ها توجه کرده اند و با نا ديده گرفتن اينکه کی و چگونه از آن بهره من
پژوهش معيشت يافته های  ".بيشترين خانواده های نيازمند پاسخ مثبت بدهند و يا ضروريات اوليۀ آنها را مرفوع سازند

تالشهای مجادله با فقر روستايی بايد روی کاهش آسيب های روستايی واحد تحقيق و ارزيابی افغانستان بيانگر آنست که 
  .صارف گزاف ازدواج ها متمرکز گردد، و م، نا تندرستیروعی خراب شدهزمين های مز

  
  زمين های مزروعی خراب شده

مبارزه با اين مداوم واليات شمال کشور را متاثر ساخته و  خشکسالیتا دم موجوديت زيربنا های آبياری باعث شده ع
کاهش توليد محصوالت زراعتی امنيت  .سازدببدخشان و سر پل مشکل واليات وضعيت را برای خانواده های متعددی در 

در نتيجه، بيشتر مردم . است مستأجر زمين، و کارگران زراعتی را همسان به خطر مواجه ساختهغذايی مالکين زمين، 
 ی روزمرۀ روی دسترخوان شانمجبور به فروش مواشی شان شده، و با ختم شدن اندوخته های شان، برای خريد و تهيه غذا

  .حظه ی قرضدار شده اندبطور قابل مال و گرديدهقرض  مجبور به گرفتن
  

که خانواده های روستايی را در معرض خطر از بين رفتن و يا خرابی حاصالت آنان  در افغانستان خشکسالیموارد اينگونه 
به اين واقعيت بايد هرچه عاجلتر بطوری رسيدگی صورت گيرد که هردو، دهاقين مستآجر . غير معمول نيستقرار ميدهد، 

مورد  برای مواد غذايی دستيابی محدود به زمين و ترس از اتکاء به بازار .بازار را مد نظر داشته باشدو توليد کننده گان 
از معلومات بدست آمده  .وادار به الويت دهی در توليد حاصالت شان نموده استخانواده های زارع را ضرورت شان، 
 به زراعت منحيث افغانهای روستايی فيصد ۴۴ اين است کهبيانگر  ١٣٨۶/١٣٨٧پذيری و خطر در سال ارزيابی آسيب 

اين موضوع  .به امور زراعتی ميپردازندبرای تامين مواد اوليه ی خانواده های خودشان  فيصد اينها ۵۴منبع اولی درامد؛ و 
دهاقين  .ميگردد، توليدات برای بازار بهبود تمرکز فعلی پاليسی زراعتی و چگونگیدن سؤاالتی در مورد باعث به ميان آم

اگر احساس کنند که توليد بازار توليد غذا را، مخصوصأ در مناطع دور افتادۀ کوهستانی جايی که حاشيه های امن معيشتی 
قرار  با حرکت سريع به سوی توليد بازار در مخالفت ممکنبرای آغاز آن بسيار تنگ است، به خطر مواجه ميسازد، 

يکی  .کار کنندو سطح درامد  بر امن غذايیزراعتی  خساراتپاليسيها بايد در درجه نخسست برای کاهش تاثيرات  .بگيرند
خدمات روی  عمدتأ خدمات مالی کشورسکتور  .محصول است بيمۀريق ميکانيزم طاز راه های نايل آمدن به اين هدف از 



و هرچند محدوده های قانونی  .اضر هيچگونه فراورده های بيمه را پيشکش نمی کنددهی متمرکز است و در حال ح قرضه
محافظت سکتور ژی استراتي ، امابرنامه ها باز ميدارد مشکالت ظرفيتی، موسسات قرضه های کوچک را از انکشاف چنين

انکشاف برنامه های پس انداز و بيمه را برای نجات از اينگونه خسارات اين خالء را شناسايی نموده و  اجتماعی دولت
ارتقاء توانايی اين سکتور به پاسخدهی به نيازهای مردم و جهت چالش ها رسيده گی به اين  .يکندپيشنهاد و روی آن تأکيد م

  .بايد در الويت قرار بگيردخاب قابل اتکاء برای معيشت، به يک انتزراعت تبديل 
  
  تندرستی نا

 اما، ند گذاشتهوه های مختلف ثروتمروی شانه های خانواده ها در گر فشار مالی قابل مالحظه ی را ،هزينه های صحی
به را  خانواده ها بحران های عمدۀ صحی اکثرأ .کش نموده استطبقۀ نادار را به شدت فرووضعيت معيشتی  ،مخصوصأ

از معالجۀ ناتوانی مالی،  در بعضی حاالت، خانواده ها به علتو حتی ؛ سوق ميدهد جانب فروش اثاثۀ منازل و يا قرضداری
اين وضعيت ه و يا چند خانواده گرديدسبب ناداری خصوصأ، ، مناتندرستی يک کارگر مرد .امراض شان صرفنظر ميکنند

بعضی اوقات بيشتر از  ،معالجه هزينه های .نددبسر ميبرو ناداری حالت فقر چند خانواده مطمئنأ در اين کرد که ميرا افاده 
مردم با مقايسۀ خدمات صحی مراکز صحی دولتی، از مراکز صحی و اين به خاطری است که حد متوقعه افزايش می يابد 

معلومات بدست آمده از سروی وزارت صحت عامۀ جمهوری اسالمی  .خصوصی برای معالجۀ امراض شان استفاده ميکنند
خدمات صحی خصوصی را ترجيح ميدهند نشانده آنست که بيشتر مردم به سطح کشور استفاده  از  ١٣٨۵در سال افغانستان 

کی به فيصد ديگر مت ۴٠از انواع مختلف خدمات صحی خصوصی استفاده ميکردند و  فيصد مصاحبه شونده گان ۵۴ –
ها خانواده لی وضعيت ماکه استفاده از خدمات صحی بر دوش  بار سنگينیاز اين سروی  .خدمات صحی دولتی بوده اند

دالر را ساالنه هزينۀ ٢۵٢ و بطور تخمينی گفته است که يک خانوادۀ هفت نفری طور اوسط مبلغف کرده تعريميگذارد، نيز 
مالحظه ی در قابل به گونۀ  ، مردم رانشان ميدهند که هزينۀ فعلی معالجه اين يافته هارويهمرفته،  .خدمات صحی مينمايند

  .معرض آسيب پذيری ناداری و فقر قرار ميدهد
  

صحی مبتنی بر تهيه پول خدمات پروژۀ آزمايشی  هرچند، .اين مشکل را تائيد ميکندصحت عامه وزارت استراتيژی سکتور 
هدف مستقيمی برای کاهش هزينۀ خدمات صحی ارائه نه نموده اه اندازی نموده است، اما ر) فقيت مختلطبا مو(را  محل
بهبود وضعيت اين موضوع متقاضی  .وقايه است در قدم نخست يکی از راه های تنظيم مصارف خدمات صحی، .است

که توسط ه های بيمه ی انکشاف برنامکار بيشتری برابعالوه،  .حی دولتی استصخدمات  مراکز ارائۀدر دستيابی و کيفيت 
از بحران های عمدۀ صحی که خانواده ها را به سوی ناداری و فقر سوق ميدهد،  نياز است تا راه اندازه گردند محلمردم 

  .جلوگيری بعمل آيد
  

  هزينۀ ازدواج
نشاندهی همی برای خانواده ها برای تقويت روابط اجتماعی و موضوع م مثل جشن ازدواج محافل اجتماعیرويدادها و 

ابل مالحظه ی بلند بوده و ميتوانند هزينۀ چنين محافل بطور قهرچند،  .عضويت شان در اجتماعات مردمی، به شمار می آيند
قامت ، هزينۀ محفل عروسیدر موارد متعددی،  .امن معيشت خانواده در آينده را بگونۀ جدی در معرض خطر قرار دهد

بعضی خانواده ها به علت حتی  .افزار توليدی شان ميسازدمجبور به فروش اثاثه يا خم ساخته و خانواده را زير بار قرض 
که اينگونه  فشارهایداشت با درنظر .پسرانشان را عروسی کنندبلند بودن قابل مالحظه ی بهای عروس، نتوانسته اند 

حياتی  ،و هزينه هادريافت راه مناسب برای تنظيم و مديريت اينگونه مخارج اهميت ، دنمخارج و مصارف به با می آور
برای کاهش  به منظور مبارزۀ مطبوع .واج، کارا نيستهزينه برای ازدتحميل محدوديت های  بطور ساده، .محسوب ميگردد

و يا رضايت و  اجماع ،توافق حساس فخر در بلند کردن قيمت عروس؛افشارهای رقابتی، پيروی از رسوم و سنت ها، و 
 .به ميان آورده شده و کسب گرددبايد  موافقت عمومی مردم محل روی مفيديت ها و خوبی های محدود ساختن اين مصارف

ازدواج موفق بوده اند،  برنامه های اعمال محدوديت روی هزينه های تطبيقدريافت راه های تشريک تجربيات قريه های که 
  .شده ميتواندبرای اعمال اين تغيير يکی از راه های کسب رضايت آنان به دليل مردمی بودن آن، 

  
برنامه ها و به راه اندازی اين امر موارد بيشماری، در  .رهبری ميکنداقتضاء سياسی آجندای پاليسی در افغانستان را 

نتايج اين  .نداناشی گرديده که بطور گسترده ی از تجربيات و خواستهای افغانهای معمولی منجر شده  استراتيژی های
تنها زمانيکه طبقۀ  .نياز است با هدف و با معنا برای کاهش فقر و ناداری در روستا ها کردملعبه مطالعه نشان ميدهد که 

صلح پايدار و امنيت هدف دگی خود عمأل احساس کند، افغانستان به منيت را در زننادار فوايد بدست آمده از رشد و ا
  .ميشود گی نزديکتراقتصادی هميش

    
 با ایه هشوعرضۀ پژ و انجام آن دفه هک است کابل هرش در مستقر پژوهشی مستقل سۀموس افغانستان ابیارزي و تحقيق واحد
 .ميباشد گوناگون ایه فعاليت و اه پاليسی روی گذاری تاثير در اهآن از استفاده و ی،هد یهآگ تهج مختلف ایه هعرص در کيفيت
 نگهفر تا ميکوشد بحث، و تفکر برای فرصت ايجاد و تحليلی ایه ظرفيت ارتقا و تقويت با افغانستان ارزيابی و تحقيق واحد
 مباحث ا،ه هانديش بازتاب ایه هزمين تا مينمايد سعی مچنان،ه اداره، اين. دهد ترويج بيشتر کشور اين در را آموزش و شهپژو

 اهافغان زندگیدر مختلف ابعاد در نیهذ و فکری پيشرفت و بودهب باعث ميشود هپنداشت هک سازد مهفرا را ایه مناظره و علمی،
  .ميگردد


