د شخړې له امله د اغېزمن شویو
معیشتونو او خدمتونو څېړنه

د پور په وخت کې

د افغانستان په هرات والیت کې د
معیشت د خونديتوب په برخه کې د غیر
رسمي پور محدودیتونه
 ۶۹شمیره مقدماتی مقاله

تام شاه او احسان الله غفوری

غربګولی 1398

لیکواالن :ټام شاه او احسان الله غفوري

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم خپرونې په جګړه ځپلو سیمو کې د معیشتونو،
بنسټیزو خدمتونو او ټولنیز خونديتوب په تړاو معلومات ،تحلیل او د پالیسۍ بنسټیزې
سپارښتنې وړاندې کوي .د دغه کنرسسیوم ،یاده څېړنه او نورې خپرونې په www.
 securelivelihoods.orgوېب پاڼه کې د الرسيس وړ دی .دغه کنرسسیوم له
مايل پلوه ،د بریتانیې د نړیوالې پرمختیا ادارې چی د بریتانیې په حکومت پوری اړونده
اداره ده ،د آیرلنډ د نړیوالې پرمختیا ادارې او د اروپایي کمېسیون له خوا متویلېږي.
هغه نظریې چې په دغه خپرونه کې وړاندې شوې ،د لیکوال یا لیکواالنو نظریې دي او په
الزامي توګه د بریتانیې د حکومت رسمي پالیيس نه څرګندوی یا د آیرلنډ د نړیوالې پرمختیا
ادارې ،د اروپایي کمېسیون ،د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم او یا زموږ د همکارانو
د نظریو استازیتوب نه کوي ©2019 SLRC
لوستونکي هڅول کېږي ،د خپلو څېړنو او خپرونو لپاره د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم
له مطالبو څخه ګټه واخيل او یا یې بیا خپاره کړي ،خو د دغو مطالبو د چاپ او خپراوي ټول
حقونه (کاپي رایت) د خوندي معیشتونو له څېړنیز کنرسسیوم رسه خوندي دي.

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم

له پولو بهر پرمختیا انستیتوت ()ODI

بالک فرایارس روډ  ،۲۰۳لندن  ،8NJ SE1بریتانیا

تیلفون شمېره+ ۴۴ )۰( ۲۰ ۳۸۱۷ ۰۰۳۱ :
فکس شمېره+ ۴۴ )۰( ۲۰ ۷۹۲۲ ۰۳۹ :

برېښنالیکslrc@odi.org.uk :

www.securelivelihoods.org
@SLRCtweet

د پښــتۍ انځور :د حوالې بازار ،افغانستان.
د پیســو ،تکنالوژۍ او مايل مشــارکت انستیتوت20۱0 ،

2

هغــه نظریــات چــې پــه دغــه څېرڼــه کــې وړانــدې شــوي په لیکوال پــورې اړه لري او د افغانســتان د څېړنــې او ارزونې ادارې د نظریاتــو منعکــس کونکي نه دی.

				
:ISBN

978-9936-641-30-3

				
ژبــاړه:

عبدالحلیم اچکزی

			
د خپرونــې کــوډ

 1903پ

©1398

د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره

دغــه خپرونــه کیــدای شــي یواځــې د غیــری ســوداګریزو موخــو لپــاره نقــل ،حوالــه او یــا بیــا ځلــې چــاپ شــي پــه دی شــرط چــې لیکــوال او منبعــه یــې خبــره شــی .پــه یــاده
خپرونــه کــې ځــای شــوی نظرونــه لیکــوال پــوری اړه لــرې او پــه حتمــی ډول د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری نظــر نــه منعکوســوی.
کــه چیــری دغــه خپرونــه بیاچــاپ ،ذخیــره او یــا بریښــنایې بڼــه یــې لیــږدول کیــږی بایــد یــو لینــک یــې د  AREUکورپاڼــې ( )www.areu.org.afتــه واســتول شــي.
او یــا هــم د بریښــنالیک او یــا هــم ټلیفــون شــمیری لــه لیــاری اړیکــه ونیســئ .۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۴
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د پور په وخت کې

د افغانستان په هرات والیت کې د معیشت د خونديتوب په
برخه کې د غیر رسمي پور محدودیتونه
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د لیکواالنو په اړه
ټام شاه د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری رسه د لوړپوړی څیرونکي په حیث او همدارنګه د ټويل مرش په توګه د افغانستان د معیشت تګالره ( )ALTپه پروژه
کې له  ۲۰۰۸م کال څخه تر  ۲۰۱۰م کال پوری دنده تر رسه کړي ده .هغه په معیشت باندي په پراخه توګه تجربه په موزمبګ او ګینی بیساو هیوادونو کې
لري چیری چې د ده ډیر مترکز د ناورین د خطر په کمیدو او همدارنګه په کوچني پور باندې وو.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری رسه د معیشت د تګالري “ رسپل والیت مقالې” لیکوال پايت شوی دی د ده اوسنۍ څیړنه ؛ د پور په وخت کې“ :
هرات والیت کې د خوندیتوب په برخه کې د غیر رسمي پور محدودیتونه” ده.
همداراز ښاغلی ټام په کانګو ډیموکرات جمهوری هیواد کې د نړیوالۍ ژغورنې کمیټي ( )IRCد څیړنې او ارزونې د سالکار په توګه کار تر رسه کړی دی .دی
د نړیوالی پراختیایې مطالعی ماسټری سند د هالنډ هیواد د اتریخ پوهنتون څخه لري.
احسان الله غفوري ،په رشیعاتو کې د لیسانس تر کچې د سند درلودلو رسه رسه د کمیتي او کیفیتي څیړنو په راټولو او شننو کې پراخه تجربه لری .له  ۲۰۰۹م
کال راهیسې د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری رسه د معیشت په اړه د مترکزي څیړنیزي پروژې باندې کار کوي ،او په دغه څیړنه کې د دریو مقالو همکار
لیکوال پايت شوی دی .رسبريه پردې ،هغه د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداری رسه په خپله کاری کچه ،په سيمه ايز حكومتدارۍ ،ښاري حكومتدارۍ،
ټولنیز خوندیتوب او نورو اړوندو څیړنو كې مرسته كړې ده .د هغه وروستي خپرونه” د پور په وخت کې :په هرات والیت کې د معیشت د خونديتوب په برخه کې
د غیر رسمي پور محدودیتونه“ څیړل وو.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUپه اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې د څیړنو یو خپلواک بنسټ دی چې په ۲۰۰۲م کال په افغانستان کې د نړیوالي ټولني له خوا جوړ شو .د افغانستان
د څیړنې او ارزونې اداری موخه د شواهدو پر بنسټ د لوړ کیفیت او په پالیسۍ پورې اړوند څیړنو برابرول او په فعاله توګه د دغو څیړنو د پایلو خپرول او
همدارنګه د شواهدو پر بنسټ د څیړنو او زده کړې د کلتور خپرول دي .د پنسیلوانیا پوهنتون د راپور پر بنسټ ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په
افغانستان کې د یو څیړنیز بنسټ په توګه د لوړ مقام لرونکی ده او په منځنۍ آسیا کې د څیړنیزو بنسټونو په منځ کې په پنځم مقام کې ځای لري .د افغانستان
د څیړنې او ارزونې اداره د خپلې موخې د السته راوړلو لپاره د پالیسۍ جوړونکو ،مدني ټولنو ،څیړونکو او زده کونکو سره کار کوي چې دوی د افغانستان د
څیړنې او ارزونې اداری له څیړنو او کتابتون څخه ګټه پورته او د څیړنې په برخه کې خپله وړتیا لوړه کړي او د نظریاتو د څرګندولو ،د شننو ،او بحثونو لپاره
الره هواره کړي .د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د مشرانو د بورډ لخوا چې د مرستندویه ادارو ،سفارتخانو ،ملګرو ملتونو ،ځینې نوروسازمانونو ،مدنې
ټولنو او د خپلواکو کارپوهانو استازي پکې شامل دي ،اداره کیږي.
په همدې ډول ،دغه اداره په برېتانیا کې د پروسپیکټ ( )Magazine Prospectد مجلې د  ۲۰۱۸کال ،د ډېرې ښې نړۍ واله څېړه نیزې ادارې جایزه ګټونکې شوه.

مالی مرسته کوونکې :
د دې ادارې مالی مرسته کوونکې د سویدن نړیواله پراختیایي اداره ( )SIDAاو الندې نور نړیوال بنسټونه دي:
The European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), UN Women, Save the Children, and Norwegian Institute of
International Affairs (NUPI) .
همدا راز دا اداره د الندی نړیوالو بنسټونو غړیتوب هم لری:
RESOLVE Network, Global Challenges Research Fund (GCRF), Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), A Conflict Sensitive
)Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict and Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN
and The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC). For more information visit www.areu.org.af
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رسیزه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د خپلو خپرونو په سلسله دا ځل د خوندي معیشت په اړه د غیر رسمي پور او د هغې اغیزي د هرات د کلیو د اوسیدونکو
پر ژوند تر بحث الندې نیويل.
پدي څیړنه کې ،د هرات په دوه کلیو کې چې د اقتصاد او مساحت له پلوه رسه یو شان سمون نه خوري د غیر رسمي پور الري چاري ،میکانیزمونه او د دوي
د راکړی ورکړي ډولونه تر بحث الندي نیيس .د جنسیت له پلوه د ښځو صالحیت په پور اخیستلو کې بحث شوي او همدارنګه د دي ښکارندویي کوي چې د
ځانګړو رشایطو الندي ښځي کوالی يش نسبتآ د کورنیو او یا هم د ګاونډیو څخه کم پور تر السه کړي.
دې څیړنې مونديل دي چې که څه هم د پور په تر السه کولو کې په دي ورستیو کلونوکې د پام وړ کمښت راغلی ،خو ويل اوس هم د ټولنیزو اړیکو د جوړښت
په عنوان تري ګټه اخیستل کیږي او تنظیمول یا هم د غیر رسمي پور رسمي کول به کومه اغیزه ونکړي .ځکه چې غیر رسمي پور وکوالی شول چې د ټولنیزو
اړیکو په جوړښت کې او همدارنګه د معیشتي السته راوړنو کې ګټور متام يش.
دغه څیړنه ټام شاه او احسان الله غفوري د بریټانیا دولت ،ایرلینډ او اروپایې کمیسیون په سخاومتندانه همکارۍ د خوندي معیشت د څیړنیز کنرسسیوم لخوا
چمتو کړی ده.
زه هیله منده یم چې دا مقاله به د ټولنیز خوندیتوب میکانیزمونو په مالتړ د خوندي معیشت په راوالړیدو کې د یوې ګټورې رسچینې په توګه مرسته وکړای يش.

په درنښت

ډاکټر اورځال نعمت
د افغانستان دڅیړنې او ارزونې اداری رئیسه
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د پیل خربې

شوه .دغه څېړنیز بهیر ،د وګیشا ګوناسیکارا له خوا رهربي کېده.

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم ( )SLRCموخه دا ده ترڅو د دولت
جوړونې ،د خدمتونو وړاندې کېدو او په نازکو حاالتو او جګړه ځپلو سیمو
کی د شواهدو په اساس یو پیاوړی بنسټ رامنځته کړي .دغه کنرسسیوم پر
 ۲۰۱۱کال د پریتانیې د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( ،)DFIDد آیرلنډ د نړیوالې
پرمختیایی ادارې او د اروپایي کميسیون( )ECپه مايل مالتړ کار پیل کړ.

اوسمهال د دغی موضوعي پوښتنې تر رسلیک الندې څېړنې په کلیوايل
اقتصادونو کی د راکړې ورکړې او اقتصادي کړه وړه د ماهیت په اړه مفروضې
رامنځته کړې .دغه څېړنې ښیي ،چی د جګړه ځپلو او تر جګړې وروسته
رشایطو او چاپېریالونو کې معیشتونه په ټولنیزو تعبیه شویو اقتصادونو کې دي،
چی له پیرودونکی د مالتړ ژمنتیاوو او غیر تړوين مکلفیتونو پر بنسټ پرمخ
وړل کېږي.

لومړی پړاو۲۰۱۷ - ۲۰۱۱ :

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم له خوا تررسه شوي څېړنې کیدای يش
پر دوو پړاوونو ووېشل يش .زموږ د څېړنې ،لومړی پړاو د درېیو څېړنیزو پوښتنو
یعنې د دولت مرشوعیت ،د دولت وړتیا او معیشتونو د څرنګوايل پر بنسټ
وو ،چی په یوه کلنه سخته موده کی چمتو شوې دي .د لومړی پړاو د څېړنې
موندنې پر  ۲۰۱۷ز .کال په پنځو ترکیبي راپورونو کی په لنډه توګه وړاندې
شوې ،چی د پالیيس جوړوونکو ،په عميل ډول ښکېلو کسانو او څېړونکو لپاره
پکې هراړخیزې سپارښتنې وړاندې شوې دي.

موږ په افغانستان کې ،د معیشت د دوام په برخه کی د نارسمي پور ونډه د ډال
په توګه ګڼو .په رسیالنکا کې موږ په جګړه ځپلو سیمو کې د یو پرمختیايي
اقدام په توګه د 'کار رامنځته کولو' د ترویج وړتیا څېړو .دغه څېړنه ،په نیپال
کې په کډوالو کورنیو کې د کار او معیشت بیلګې څيړي .د پاکستان په برخه
کې څېړنه ،دا پلټي چی کورنۍ څه ډول پور ته الرسسی مومي او اغیزې یې
پرې څه ډول دي؛ همدارنګه داسی یو چوکاټ رامنځته کوي ،ترڅو د کورنیو
پوروړی توب او اغیزې یې وڅېړي .په پای کی ،په یوګندا کې څېړنه په
کوردننه د ځوانانو کډوايل او کار په اړه د دوي پر تجربو ،د جنګ ځپلو کسانو د
معیشت واقعیتونو ،او پر دا چی د جګړه ځپلو د معیشت مسیرونه څرنګه د ځوانو
وګړو د زده¬کړې په تړاو او پرېکړو باندې اغېزې لرلې يش ،مترکز کوي.

دویم پړاو۲۰۱۹ - ۲۰۱۷ :

د دولت د مرشوعیت ،وړتیا او معیشتونو په اړه زموږ د اصلی پوښتنو په رڼا
کې ،د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم دویم پړاو څېړنې داسې پوښتونو
ته ځوابونه وړاندې کوي ،چی الهم تر ډېره بې ځوابه پاتې دي ،او دغه درې
موضوعات رانغاړي:

له دغو څېړنو څخه ترالسه شوي شواهد په دې برخه کې یو شمېر هغه
واقعیتونه وړاندې کوي ،چی خلک ولې له شخړو ډکو چاپېریالونو کې نور نه
يش کولی خپل ژوند ته د یو شته عاید له الرې دوام ورکړي ،ولې د ټولنیزې
او اقتصادي بیارغونې لپاره چمتو شوې پالیسۍ له ماتې رسه مخ کېږي ،او
هغه کومې الرې چارې (میکانیزمونه) دي ،چې خلک په دغو اقتصادونو کې
د خوځنده پاتې کیدو لپاره یې کاروي.

■ ■موضوع :تر جګړې وروسته د بیارغونې حاالتو کې د معیشت د دوامدارې
بې ثباتۍ بنسټیز الملونه کوم دي؟
■ ■موضوع :د کومو میکانیزمونو له الرې نظریې ،تعریفونه او تجربې پر
داسې کړنو بدلېږي ،چی تر جګړې وروسته بیارغونې پروسې رسه مرسته
او یا ورته خنډ جوړوي؟

په دې اړه چی موږ څوک یو او کومې چارې تررسه کوو ،د الزیاتو معلوماتو
لپاره ،دغه انټرنټي ته مراجعه وکړئ:
www.securelivelihoods.org/about-slrc

■ ■موضوع :څرنګه کیدای يش په هغو هېوادونو کې ،چې نازک او لړزاند
رشایط لري ،د هراړخیزو او لوړ کیفیت خدمتونو د وړاندې کولو موخه
ترالسه يش او په عین حال کې مخ پر وده سیايس جوړجاړیو څخه هم
مالتړ ويش؟

 ۱موضوع :د معیشتونو بې ثباتۍ

دغه څېړنپاڼه د څېړنې د  ۱موضوع ،د اتو برخو څخه یوه برخه ده ،چې په
افغانستان ،نیپال ،پاکستان ،رسیالنکا او یوګنډا کې تررسه شوې ده .دغه
څېړنه ،د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې ،)AREU( ،د بېوزلۍ د تحلیل
مرکز ( ،)CEPA - Sri Lankaد فینستین نړیوال مرکز د نیپال د ټولنیزو او
چاپیریايل څېړنو انستیتوت ( ،)NISERله پولو بهر د پرمختیا انستیتوت ()ODI
او د دوامدارې پرمختیا د پالیسۍ انستیتوت ( )SDPI - Pakistanله خوا تررسه
8

کورودانی

موږ په دې څېړنه کې د پوښتنو له ځواب ورکوونکو څخه هم په ژوره توګه
مننه کوو ،چی یوځل بیا یې په سخاومتندانه ډول خپلې کیسې او وخت له
موږ رسه رشیک کړل .د راپور لیکواالن هیله من دی ،چی د څېړنې په پایله
کی ترالسه شوي لیدلوري او نظریې د معلوماتو له پلوه د هغو بډایو او پراخو
پالیسیو د چمتو کېدو په برخه کې به مرسته وکړي ،چی موخه یی د دوی د
ژوند ښه کول دی .موږ د هوسۍ یادونو ته درناوی کوو ،چا چې د کندهار په
اصيل څېړنه کې یې د معلوماتو د راټولو له کار رسه بنسټیزه مرسته وکړه او
همدارنګه له پاوال کانټور څخه چی د حارضې څېړنې د دواړو لیکواالنو تکړه
او پوه الرښود ده ،مننه کوو.

د دغې څیړنې یا راپور د چمتو کولو لپاره  ،د خوندي معیشتونو د څېړنې
کنرسسیوم ( )SLRCله خوا ،چی له پولې بهر پرمختیا انستیتوت ( )ODIیوه
برخه ده ،تررسه او د بریتانیې د نړیوالې پرمختیایي ادارې ( )DFIDپه مايل
مالتړ شونې شوه .موږ له مسعوده کوهستانۍ او ګلثوم میرزاده څخه په ساحه
کې د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د سخت کار له امله او همدارنګه د منت
د لیکلو په برخه کی د مجیب احمد عزیزي او خالد بهزاد له مرستې څخه
مننه کوو .د راپور لیکواالن د بڼه ورکوين او بیاکتنې په پړاوونو کی د آدم پین
له نظریو ،او همدارنګه د آنیکا شمیډنګ او د برشي څېړنو د نړیوالې ټولنې
( )IHSAد کنفرانس ګډونوالو له ګټور مالتړ څخه قدردانی کوي .همدارنګه
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لنډیزونه او اصطالحات

لنډیزونه

اصطالحات

		
AFN

افغانۍ ،د افغانستان پويل واحد

ارباب

		
AREU

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

ګروې

		
CDC

د ټولنې پراختیایې شورا

یوه سیمه ییزه اصطالح ده ،چی مانا یې په ضامنت کې
د ځمکې ورکول دی.

		
ODI

له پولو بهر پرمختیا انستیتوت

د ګاونډي حق

یو اسالمي اصل دی ،چی پور ورکوونکی مکلف ګرځوي،
ترڅو خپلوان او ګاونډیو ته د اړتیا پرمهال پور یا صدقه
ورکړي.

حواله

د پیسو د لېږد رالېږد غیررسمي سیسټم ته ویل کېږي،
چی د رصافانو او پور ورکونکو د شبکې له الرې فعالیت
کوي.

جمعدار

د اجريت کارګرو درېیمګړي ته ویل کېږي ،چی د
کارګومارونکو په استازیتوب خلک ګوماري.

جریب

د ځمکې د اندازه کولو یو واحد دی ،چې نژدې د یو هکتار
پنځمه برخه جوړوي.

		
SLRC
		
1 SLRC

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم
د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم د لومړی پړاو څېړنه

خوش حساب
مضاربت

د کيل دودیز مرش.

		 د اعتبار وړ شخصیت یا حیثیت درلودل.
یوه داسې معامله ده ،چی یو لوری بل لوري ته پکې یوه
اندازه شتمنۍ ،ډیر ځله څاروي ،په پور یا امانت ورکوي.
اخیستونکی لوری بیا دغه شتمنۍ راټولوي یا پايل ،او بیا
په ګټه یې پلوري؛ دغه ګټه د هوکړه شوی نرخ له مخې،
د دواړو لورو ترمنځ وېشل کېږي .د هر ډول زیان پړه د
دویم لوری پر غاړه دی.

فريض قرض یا پور هغه پور دی ،چی د الزامي بېرته ورکړې په رشط رسه
اخېستل کېږي او د پور د ورکړې پر غیرخیرايت ماهیت
ټینګار لري.
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قرض الحسنه

هغه پور دی ،چې له سود یا ګټې پرته او د تغییر وړ بیرته
ورکړې مودې رسه ،بېرته ورکول کېږي.

قرضه خداداد

هغه پور دی ،چې هغه مهال باید ادا (بېرته ورکړل يش)
يش کله چې خدای تعالی ده ته د بېرته ورکړې له هر راز
رشایطو پرته ،د پور بېرته ورکړې توان او وړتیا ورکړي.

ثواب

یو روحاين اجر یا برکت.

د مطالبو نوم لړ
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اجرایوي لنډیز

د مايل اعتبار ټولنیز اړخ

په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( ،)AREUد
خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم ( ،)SLRCاو له پولې بهر پرمختیایي
انستیتوت ( )ODIله خوا ،د معیشتونو په اړه په تررسه شوو څېړنو کې ،د
معیشت د خونديتوب بنسټیزې رسچینې او په افغانستان کې د یو ډېر زیات
عام ټولنیز جوړښت په توګه نارسمي پور ته ،په منظمه توګه اشاره شوې ،خو
د پروګرام او پالیيس جوړونې په کچه د پور په اړه کمه پېژندنه او پوهاوی
شتون لري (مینویا او پین  .)۲۰۱۷د افغانستان په ټولنه کې د ځای پرځای
شوی اقتصاد دننه ،نارسمي پور یو داسې بنسټیز میکانیزم دی ،چی په مرسته
یې بازارونه فعالیت کوي (همغلته) او له امله یې توزیعي اقتصاد د کلیوالو
کورنیو لپاره ځمکې ،کار او عاید ته د الرسيس زمینه برابروي .دغې څېړنپاڼې
د هرات والیت په دوو کلیو کې له پور رسه د هغو الروچارو په اړه یوه ژوره
څېړنه تررسه کړې ،چی د اندازې او اقتصاد له اړخه له یو بل رسه توپري لري،
او دا موضوع څېړي ،چی مايل اعتبار په اقتصادي جوړښت کې څه ډول عمل
کوي .په ځانګړې توګه څېړنه هغو الرو چارو ته ،چې د پور په برخه کې کارول
کېږي ،پاملرنه کوي او په دې اړه بحث کوي ،چې د معیشت له بدلون رسه
د پور تعامل څه ډول دی ،د پور میکانیزمونو څرنګه جنسیتي بڼه غوره کوي
او په پایله کې دا چی ټولنیزې اړیکې تر کومه بریده د نارسمي پور په مټ
پیاوړي شوې دي.

د پور ورکولو له مناسبو رشایطو رسه رسه ،مايل اعتبار د کورنیو لپاره د ډېرې
انديښنې المل ګرځي ،نه یوازې له دې امله چې پیسې په خطر کې دي ،بلکې
له دې امله چې هم حیثیت او ترڅنګ یې یوه بله ډېره زیاته ارزښتمنه رسچینه
یعنی ټولنیزې اړیکې یې هم له خطر رسه مخامخېږي .کورنۍ په دغو اړیکو
کی نسبت ًا له دې امله پانګونه کوي ،ترڅو له پور ورکولو څخه د یوې ځاين
بیمې په توګه کار واخيل ،چی په پایله کې د متقابل عمل اړیکې رامنځته
کېږي ،ترڅو په نامعلوم راتلونکی وخت کې د پور د ترالسه کولو وړتیا رامنځته
يش .مايل اعتبار تر ډېره له نږدې خپلوانو او د کاله (لویې کورنۍ) له غړو
څخه غوښتل کېږي ،هغه کسان چی ممکن د پور له ورکړې رسه خپل رضایت
وښیي ،په ښو رشایطو پور ورکړي ،او د پور په بېرته ورکړه کې د کمزورتیا په
صورت کې ترې د حیثیت د زیان خطر کم وي .د دې پرخالف ،کورنۍ هغه
مهال د حیثیت د زیامنن کېدو له زیات خطر رسه مخامخېږي ،چې دوی له
ځایي مخکښو کسانو ،دوکاندارانو او په ټولنیزه توګه لرې اوسیدونکو کسانو
څخه پورونه واخيل ،له همدې امله د دغه ډول پورونو د اخیستلو څخه د
امکان تر بریده ډېره ډډه کېږي او د دغه ډول پور ورکوونکو د پورونو بیرته
ورکړې ته لومړیتوب ورکول کېږي .دا په ځانګړې توګه د دوو کلیو له ډلې د
لومړي کلی په اړه ډېر صدق کوي ،چیرې چی د ځمکې د وېش لړۍ ناانډوله
وه او کورنیو په تېرو وختونو کې د ځایي مخکښو کسانو له خوا د خصامنه کړنو
له مخینې څخه یادونه کوله .په دویم کلی کې ،چی په توپیر رسه د ځمکې
او شتمنۍ د وېش لړۍ پکې په مساویانه توګه تررسه کېدله؛ ځایي مرشانو په
منظمه توګه د بېوزلو کورنیو لپاره د پور د چمتو کولو په برخه کی ونډه اخیستله.

زموږ موندنې

دغه څېړنې موندلې ،چی په وروستیو کلونو کې د پور په کچه کې په چټکۍ
رسه کموالی رامنځته شوی دی .دغه چاره په ایران کې اجريت کار له مخ
په کمېدونکو فرصتونو رسه تړاو لري ،پر کوم چې د وچکالۍ له امله کورنۍ
تر ډېره پرې تکیه کوي او همدارنګه د اوبو د الرسيس په برخه کې ستونزې
پورې اړوندېږي ،چې په اوږدمهاله توګه د ځمکې بیاوېشنه او د وګړو مخ په
زیاتېدونکو بهیرونه دي ،چی له امله یی د معیشت د یوې ستنې په توګه د
کرنې پاېښت له ګواښ رسه مخ شوی دی (پین او هوټ  .)۲۰۱۷په ایران
کې د کورنۍ د یو کارګر غړی درلودل ،د پور په نارسمي شبکو کې د ګډون د
درجې یو ټاکونکی المل شمېرل کېږي ،چی یو کس د پور اخیستلو وړ ګرځوي
او دا ځواک ورته بښي ،ترڅو د پور په شته او نویو دوه اړخیزو راکړو ورکړو په
اړیکو کې توقعات پوره کړي .رسه له دې ،چې پور ته له ځېنو استثنائاتو پرته
(یعنی په نشو روږدې کسان) په پراخه توګه الرسسی شته او مذهبي قواعد د
دې تضمین کوي ،چی له سود پرته پور ،چې تر ډېره د بیرته ورکړې موده یې
نامحدوده وي ،باید ټولو ته د الرسيس وړ وي؛ دغه رشایط ډېری کورنۍ د دې
وړ ګرځوي ،ترڅو د سرتو پورونو په اخیستلو رسه چې په منځني ډول ۲۵۰۰
امریکایی ډالر دی ،خپل ژوند ته دوام ورکړي .که څه هم ،څېړنه ښیي ،چی
د پور ورکولو سیسټم تر خپل وروستنی برید پورې کارول شوی او په ځانګړې
توګه بېوزلې کورنۍ خپلې ځمکې ګرو کوي ،خپلې پلورل کېدونکې شتمنۍ
پلوري او نه یوازې د لنډې مودې لپاره بلکې د کلونو لپاره ،د خپلو لګښتونو
کچه راټیټوي.

جنسیت او پور

د نا رسمي پور سیسټمونه هم تر ډېره جنسیتي بڼه لري .ښځې اکرث ًا د توکو
د راکړې ورکړې په برخه کې ګډون کوي ،خو نغدي پور ته د دوی الرسسی
الهم محدود دی .په ایران کی د کار کولو له امله په کور کې د نارینه وو
نشتوايل هم تر یوه بریده مايل اعتبار ته د ښځو الرسسی زیات کړی؛ ځکه د
دوی خاوندان تر تګ مخکې دوی ته د پور اخیستلو اجازه ورکوي .خو د پور
مالکیت او د بېرته ورکړې مسوولیت یې د نارینه وو پر غاړه وي او په دې برخه
کې د ښځو همکاري او وړتیا د خپلواک عاید د نشتوايل حالت په څېر محدوده
ده .په ځېنو نادرو مواردو کې ،کورنۍ عوامل او ترڅنګ یې د ښځو همکاري او
د کار کولو وړتیا ،دوی د دې جوګه کوي ،چې تر یو بریده له دغو اصولو څخه
واوړي .خو شونې نه ده ،چی د دغو حاالتو تر شا له شته عواملو څخه په پراخه
توګه تقلید ويش؛ ځکه دغه الملونه له ځانګړي جوړښت ،تعلیمي کچې ،او د
ځانګړو کورنیو لیدلورو او ترڅنګ یې د ښځو لپاره په عامه برخه کې له محدود
شمېر اسانتیاوو رسه تړاو لري.
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مايل اعتبار یا پور او معیشتونه

داسې ښکاري ،چی د پور غیر رسمي سیسټمونه تر ډيره د معیشت د خرابوايل
او بې ثباتۍ پر وړاندې د خونديتوب لپاره زمینه برابروي؛ په دې توګه دغه
چاره ،د کورنیو لپاره د خوندیتوب یوه داسی بې سارې شبکه وړاندې کوي ،چی
په کورنۍ او خپلوي اړیکو کی ژورې رېښې لري .چټک بدلون ،د ماکسویل
او همکارانو ( )۲۰۱۷له خوا په بېلګیزو کورنیو کی په مثبته او منفي توګه د
خوراکي خوندیتوب د تلپاتې بدلون په بڼه تعریف شوي دي .پور ،د منځنې
کچې عاید لرونکو او شتمنو کورنیو له خوا په بریايل توګه د یو لړ لګښتیزو او
تولیدي موخو لکه په معیشتي کړنو کې د اړینې پانګونې د دوام او همدارنګه
د شتمنو کورنیو له خوا د ګټورو عاید لرونکو کړين لکه د زعفران کرکیلې ته
دالرسيس لپاره ،کارول کېږي .په بېوزلو کورنیو کې ،د غیر رسمي پورونو
سیسټمونه ډېر ځله د ناروغۍ ،مړینې او له لګښته ډک حالتونو کې د ناورین
د مخنیوي المل کېږي ،خو پایله یې دا وي چې کورنۍ د پور په دام کې
راګېرېږي .د پور په پایله کې ،د شتمنیو او جایدادونو پلورل ،د ځمکې ګروې
او د کار لپاره کډوالۍ ته مخه کول ،د کورنۍ د رغېدو وړتیا له منځه وړي او
کورنۍ دې ته اړ بايس ،چې له اغېزمنتیا ډک د ټینګاو او مقاومت میکانیزمونو
ته الس واچوي او د پور اخیستنې په استثامري الروچارو کی راښکېل يش.

په شته رشایطو کې مايل اعتبار

دې ته په پام رسه ،چې د غیر رسمي مايل اعتبار یا پور میکانیزمونه په بنسټیزه
او نه بېلېدونکې ټولنیزه توګه اخیستل شوي ،نو له دغې څېړنې څخه د پالیسۍ
لپاره مستقیمه سپارښتنه آسانه چاره نه ده .هر هغه هڅه چی موخه یې د
غیررسمي مايل اعتبار رسمي کول ،بنسټیزول او یا تنظیمول وي ،هغه به د
ستونزو زېږونکې او نامطلوبه وي .د غیر رسمي پور د سیسټم پیاوړتیا د معیشت
له بریالیو پایلو رسه تړاو لري .له همدې امله دغه راپور د پراخ اقتصادي او
بنسټیز وضعیت په دننه د غیر رسمي مايل اعتبار په پام کی نیولو رسه پای ته
رسېږي؛ په ځانګړې توګه د افغانستان د کلیوايل اضافه کاري ځواک ته په
بیړنۍ توګه د کاري اسانتیاوو د رامنځته کولو اړتیا ته رسېدنه ،ترڅو ایران ته د
کډوال کیدونکو او له هغه ځایه د راستنېدونکو وګړو اړتیاوې پوره يش.
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غیر رسمي پور په افغانستان کې له تر ټولو زیاتو پراخو او تلپاتی ټولنیزو
جوړښتونو څخه شمېرل کېږي .د لګښت د آسانولو په برخه کې یې ونډه او
همدارنګه په کلیوايل اقتصاد کې ځمکې ته د الرسسی او د کسب او کار په
برخه کې د زمینې په برابرولو کې یې اهمیت تر ډېره ثابت شوی دی (نورویل
 .)۱۹۷۲په دې وروستیو کی ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خوا
۱۵کلنې تررسه شویو څېړنو ،د بېوزلو کورنیو لپاره د یو ساتندوینې میکانیزم په
توګه د غیر رسمي پور ونډه په ډاګه کړې ده (کانتور او پین ۲۰۱۰؛ پین او
هوټ  .)۲۰۱۷په ټول افغانستان کې ،غیررسمي پور ته د الرسيس شونتیا ډېره
پراخه ده ،چی معمو ً
ال له سود پرته او د بېرته ورکړې ناټاکل شوې او بدلون
منونکې مودې له مخې ورکول کېږي؛ دغه پور ،همدارنګه د هغو کسانو لپاره
هم د الرسيس وړ دی ،چی د ضامنت لپاره مادي شتمني نه لري (کلیجن او
پین  .)۲۰۰۷په لنډ وخت کې د زیات پور د ترالسه کول عمومي بڼه لری،
چی دغه چاره ،د هغو کورنیو لپاره د مال د تېر ارزښت لري ،کوم چی د پیسو له
کمښت او ستونزې رسه مخ دی .رسبیره پر دې ،د پالیسۍ په کچه د یو ټولنیز
خونديتوب د میکانیزم په توګه د غیررسمي مايل اعتبار د اهمیت د جوتېدو او
همدارنګه د بازارونو په فعالیت کی یې د ارزښت د پیژندنې په برخه کې،
نیمګړتیاوې شتون لري (مینویا او پین  .)۲۰۱۷دغه څيړنپاڼه هڅه کوي،
ترڅو په دوو سیمو کی د غیررسمي پور د الروچارو په څېړلو او پايلو جوتولو او
دا چې ځایي بنسټیز عوامل دغو الروچارو ته بڼه او شکل بښي ،دغه
نیمګړتیاوې ته رسېدنه کوي .دغه څېړنپاڼه ،د څېړنې د مترکز ،لرلید او کړندود
تر بیانولو مخکې ،د غیررسمي پور په تړاو د شته معلوماتو او پوهاوي په
ځانګړې توګه په دې برخه کې د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم د
وروستۍ څېړنې په تړاو بحث رسه پیلېږي.

1 .1مقدمه

	1.1

په افغانستان کې غیر رسمي مايل اعتبار

دغه څېړنپاڼه ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خوا تر یوې لسیزې
زیاتې مودې په ترڅ کې د غیر رسمي پور په تړاو د پام وړ تررسه شویو څيړنو
څخه په ګټې اخیستنې رسه ،بشپړه شوې ده (کلیجن او پین  .)۲۰۰۷د دې
ترڅنګ ،یاده څېړنه ،په مستنده توګه د پور د ډولونو بیلوالی او د غیر رسمي
پور د کارونې موخې په ګوته کوي او د پام وړ پوښښ او هر هړخ یې په ډاګه
کوي ،دغې څېړنې ،د بېالبېلو سیمه ییزو جوړښتونو ترمنځ توپیرونو ته کتنه
کړې او دا یې موندلې ،چی د پور ورکولو او اخېستلو د بهیرونو او ان پخپله
د پور د ډولونو د تعریفونو په اړه ،د پرتله شوو والیتونو ترمنځ توپیرونه شتون
لري .دغه چاره ،د یو لړ الملونو لکه د ځمکې د مالکیت وېش ،ښاري توب
او کاري اسانتیاوو زېږنده ده .د لګښت د برابرولو او د اقتصادي شوک پر
وړاندې د ټینګتیا رسبېره ،د  ۲۰۰۷م .څېړنې وښودله ،چی د ژوندانه اړینو چارو
د مايل متویل ،د کرنیز تولید په برخه کې پانګونې او یا د معیشت د ډولونو د
پراختیا او تنوع لپاره ،له پور څخه څرنګه ګټه اخیستل کېږي .په ټوله کې،
ډېری پورونه له سود پرته (قرض حسنه) او هغه پور و ،چې یوازې هغه مهال
بېرته ادأ کېږي ،چی پوروړې کورنۍ یې د بېرته ورکړې توان ومومي (قرض
خداداد) .څېړنې ټینګار وکړ ،چی د موندنو پر بنسټ ډيرو کورنیو په ورته وخت
کی هم پور اخېسته او هم یی ورکاو ،چی په دې توګه د پور اخېستونکي او
ورکوونکي ترمنځ توپیر یوه بې مانا چاره ښکاري .همدارنګه دا په ډاګه شوه،
چی کورنۍ له نورو کورنیو رسه د اړیکو د یوې شبکې له الرې نښلول شوې
دي؛ دغه امر ،د پور په تړاو حقونو او مسوولیتونو ته اشاره کوي ،ځکه دا د
پراخ اخالقي اقتصاد یوه برخه ده ،کوم چې پر دغو ځایي ټولنیزو شبکو د
خپلمنځي اتکا جوړېدل منعکسوي .د کورنیو ترمنځ د پورونو راکړه ورکړه نه
یوازې د زړه سوي له امله هڅول کېده ،بلکې دغه چاره د دې اړتیا په پام کی
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په ډېرو بازارونو کې د غیر رسمي پور د ورکړې شته کړنالرې ،د دغو بازارونو
د جوړښت او مدیریت له امله ،ډېرو خلکو ته له بېوزيل څخه د راوتلو زمینه نه
برابروي .په کندهار کې ،غیر رسمي مايل اعتبار له کلیوايل سیمو څخه راغلو
کډوالو ته زمینه برابروي ،ترڅو د ښار په اصلی بازارونو کې د کوچني کسبګر
په توګه کار وکړي؛ دغه چاره د آشنایی او یووالی په مرسته له بېوزلۍ څخه د
راوتلو په برخه کې لومړی ګام شمېرل کېږي (مینویا او پین  .)۲۰۱۵خو په
دغه ډول ،د عوایدو ترالسه کول ،له ګواښونو څخه ډک دي او د پرمختګ
لپاره محدود اسانتیاوي پکې شته دې؛ په دې توګه په زیاته پیامنه پورونو
ته نه الرسسی د پرمختګ پر وړاندې خنډ شمېرل کېږي .د وړو کسبګرو پر
وړاندې د چارواکو توند چلند او د بېځایه کېدو ګواښ د دوی د اعتبار د له
منځه تلو المل ګرځي ( همغلته ) ،او په واقعیت کې د هغه اعتبار او دایمي
تعامل د محدودېدو المل کېږي ،چی پر بنسټ یې پور ورکول کېږي .په
همدې توګه ،اوسنی اقتصادي او سیايس حاالتو ته په کتو رسه ،چې د بېوزلو
پر وړاندې تر ډېره له کینې نه ډک دی ،نه یوازې د معیشت د ناخونديتوب
المل کېږي ،بلکې تر ډېره بریده د پور په مرسته له بېوزلۍ څخه د وتلو وړتیا
او شونتیا هم کمزوری کوي .په دې توګه ،د توکو بازارونه تر ډېره د ټولنیزو
بنسټونو ونډې پیاوړي کوي ،چی د دوی په دننه د واک شته اړیکې هم
رابرسېره او هم پیاوړي ګرځوي (مینویا او پین  .)۲۰۱۷په دغو بازارونو کې د
غیر رسمي پور د کړنو دالرو چارو په اړه ورته خربه صدق کوي.

نیولو رسه هم تررسه کېده ،چی دا د مايل اعتبار د اړیکو په برخه کی به یو
ډول متقابله پانګونه وي ،ترڅو په ناڅرګند راتلونکی وخت کې د اړتیا پر مهال
پور ته الرسسی ډاډمن کړي.
د نارسمي پور ټولنیز ارزښت په محيل کچه د هغې د فعالیت یو اړخ دی او دا
هغه اړخ دی ،چی په دودیزه توګه د پور د مايل اړخ په پرتله ورته کمه پاملرنه
شوې ده(تسای  .)۲۰۰۴لکه څرنګه چی کانتور ( )۲۰۰۹ورته اشاره کوي،
' مايل اعتبار پخپله د پیسو د ارزښت ورهاخوا هم مفهوم ،یعنې د اړیکو د
رامنځته کولو او پاللو له اړخه ارزښت لري' .په دې توګه ،نارسمي مايل اعتبار
یوه داسې الره چاره ده ،چی وګړي او کورنۍ په مرسته یې خطر خپروي او
هڅه کوي ،ترڅو خپلې فردي اړتیاوې له ټولنیزو او ځايي مسوولیتونو رسه
متوازن کړي (ګورین  .)۲۰۰۶د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،د ۲۰۰۷
م .کال راپور د 'افقي' په پرتله د پور اخېستلو پر 'عمودي' ټولنیزو کړنالرو رڼا
اچوي ،او دا په ډاګه کوي ،چې څرنګه ناانډوله حامیتي اړیکې ځېنې کورنۍ
دې ته اړ ایستلې ،ترڅو د 'فاوستین معامله' ومني ،چېرې چې د لنډمهال لپاره
د پور په مرسته ژوندی پاتې کېدل د اوږدمهالې هوساینې او خپلواکۍ په بیه
متامېږي (ووډ  .)۲۰۰۳د داسې متکي خونديتوب موارد ،په کندهار کې د
کارګرو او رشیکو کښتګرو ترمنځ تر سرتګو شوی ،کوم چی د لویو پورونو له
امله ډېر ځله له لویو ځمکه لرونکو رسه د پور په قید کی بندیان وو (پین او
همکاران  .)۲۰۱۶هغه څه چې په اړه یې لږ معلومات شته ،هغه دا دی چی
کورين څرنګه په ورته وخت کې داسې بېالبېلې اړیکې پايل او تر کومه بریده
دغه ډول اړیکې ټینګوي او یا یې نه ټینګوي.

دغه لرلید په دې مانا ده ،چې پور کولی يش په بازارونو کې د اقتصادي
خوځښت او تحرک د وسیلې په توګه عمل وکړي ،خو په ورته وخت کې،
پر نورو د متکي کېدو اړیکو په رامنځته کولو رسه عم ً
ال خلک بېوزله سايت.
د بېلګې په توګه ،د رسپل په والیت کې ،د مزاررشیف د خښتو په بټیو کې
د اجريت کار اسانتیاوي ته الرسسی د جمعدار په منځګړیتوب تررسه کېږي.
جمعدار هغو ځایي کسانو ته چې د اعتبار وړ کورنیو او ګاونډیانو پورې تړاو
لري ،د خښتو د بټیو د خاوندانو په استازیتوب پور ورکوي .راپورونو مونديل،
چې د ډېرو بېوزلو کورنیو نارینه هغه پور چې په ژمي کې یې لګښتوي ،په
راتلونکی دويب کې یې د کار کولو له الرې بېرته ادا کوي (شاه  .)۲۰۱۰دغه
بهیر په دې مانا دی ،په داسې حال کې چې بېوزيل ورځ تر بلی زیاتېږي ،په
دغه والیت کې د کورنۍ ټول غړي په واقعیت کې د ګرو شوو کارکوونکو په
توګه کار کوي (هوټ او پین  .)۲۰۱۷همدارنګه په نورو ځایونو لکه فاریاب
کې د سوداګرو له خوا غالۍ اوبدونکو ښځو ته ورکړل شوی غیر رسمي پور ،د
غوراوي محدودیت او پر نورو متکي کېدل ښیی .د نغدي پورونو رسبېره ښځو
ته توکی او وسایل هم په پور ورکړل شوی وو ،چې په ډېرو مواردو کې دغه
پورونه د غالۍ له پلورلو څخه د عاید ترالسه کېدو نه مخکې لګول کیږي ،او
په دې توګه دوی عم ً
ال د پور په دام کی ګیرېدل او د دوی له خوا د متبادل
کار د موندلو هڅې محدودېدلې (نظامي او کانټور  .)۲۰۱۰که څه هم دغه
څېړنه په ملړۍ توګه پر بازارونو مترکز نه کوي ،خو دې ټکي ته پاملرنه کوي،
چې له کومو الرو څخه غیر رسمي پور شون د استثامر او یا د هغو کسانو د
ګټو د الزیاتوايل لپاره به وکارول يش چې په کلیوايل اقتصاد کې په ممتاز
موقعیتونو کې قرار لري.

دغه څېړنه ،نه یوازې د هغو کسانو په تړاو چې د پور له شبکو څخه بې برخه
دي ،د نارسمي مايل اعتبار محدودیتونه څېړي ،بلکې د متقابل مالتړ د
رشایطو له پلوه یې هم ارزوي .همدارنګه دغه څېړنه د ټولنې په کچه د مايل
اعتبار په اړیکو کې دننه اتکا ،وجایب او استثامر (نامرشوعه ګټه اخیستنه)
هم څېړي.

بازارونه د غیر رسمي مايل اعتبار په اړه موږ ته څه وایې؟

په دغه راپور کې ،د پور اخیستلو او ورکولو څېړل شوې زمینه ،په ځانګړې
ډول هغه کلیوايل اقتصاد دی چې په ټولنه کې ژور ځای لري (کانتور او
پین  .)۲۰۱۲د اقتصاد رسچینې په ټولو کچو ،خدمتونو او اساتنیاوو کې د
ټولنیزو اړیکو د یوې شبکې په مرسته په عمودي او افقي توګه د الرسيس وړ
دي (جکسن  .)۲۰۱۶په هغه ډول چې مايل اعتبار په دغه اقتصادي برخه
کې کار کوي ،داسې بیالبېلې الرې په ګوته کوي ،چی له واک ،هویت او
بنسټیزو جوړښتونو رسه اړیکه ټینګوي .د بیلګې په توګه ،په ننګرهار والیت
کې د پولې په دواړو لورو د پیازو د سوداګرۍ یوې څېړنې ،چی د عرضې په
ټولو پړاوونو کې د پور پر بنسټ فعالیت کوي ،د پور ورکولو په شبکو کې د
ګډون په برخه کې د ګډ توکمیز او سیايس هویت اهمیت څرګند کړ (مینویا
او همکاران  .)۲۰۱۴څيړنې وموندله ،چی د شتمني د درلودلو په پرتله اعتبار
او همدارنګه منظمه راکړه ورکړه هم ،اعتبار او پور ته د دوامدارې الرسيس
په برخه کی کلیدي ونډه لري ( همغلته) .په هرات کې د زعفرانو د بازار په
تړاو ،په ډاګه شوه ،چی عمودي ټولنیزې اړیکې د زعفرانو د کرکیلې لپاره اړتیا
وړ پور ته د الرسيس د منځګړیتوب په برخه کی د پام وړ ونډه لري (مینویا او
پین .)۲۰۱۶ ،د زعفرانو په بازار کې برخه اخیستنه ،تر ډېر بریده په بازار کې
له شته شتمنو کسانو رسه د ټولنیزو اړیکو درلودلو رسه تړاو لري ( همغلته) چی
دغه چاره د تریاکو په اقتصاد (کاروبار) کې برعکس د سوداګرو له خوا بزګرانو
ته له مخکې او په پراخه توګه وړاندې کیدونکی مايل اعتبار رسه توپیر لري
(پین .)۲۰۰۸

	2.1

مخ پر کمېدونکي اسانتیاوي او توزیعي اقتصاد

د افغانستان د کلیوايل اقتصاد او بېوزلۍ په اړه د نړیوال بانک وروستي معلومات
له ګواښ رسه ډک یو انځور وړاندې کوي .دغه راپور ،چې د «افغانستان
د بېوزلۍ د حالت وروستی معلومات :له ګواښ رسه مخامخ پرمختګ» تر
رسلیک الندې دی ،ښیي چې د کلیوايل بېوزيل کچه ،د مخ پر ځوړ امنیتي
وضعیت او د کروندګرۍ مخ پر ختمېدونکو اسانتیاوو له امله زیاته شوې ده او
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کرنیز تولید ،د تریاکو پر کرکیلې بندیز او د غیر کرنیزو کارونو زیاتیدل،
هغه د پام وړ بهیرونه وو ،چې په ټولیزه توګه د عوایدو کمښت او د معیشت
زیاتېدونکې بې ثباتۍ یې په ډاګه کويل (کانټور او پین  .)۲۰۱۱په هغو سیمو
کې چې کورنۍ په دې برخه کې بریالۍ شوي ،د یو شمېر الملونو زېږنده و
چې ټولنیزو او سیايس اړیکو پکې بنسټیزه ونډه لرله؛ په دې لړ کې پور ته د
الرسيس موندلو آسانتیا او پاېښت هم شامل دی (کانټور او پین  .)۲۰۱۰په
روښانه توګه ،یو پراخ ټولنیز خونديتوب ته د اړتیا مسله ثابته شوې او د یوې
اړینې حیايت رسچینې په توګه ،د غیر رسمي پور پر شته خوندي شبکو ټینګار
شوی دی (کلیجن او پین  .)۲۰۰۷د یو داخيل مقاومتي میکانیزم په توګه ،د
معیشت مخ پرځوړ حالتونو کې غیر رسمي پور په طبیعي توګه تر فشار الندې
راځي ،چې په دې ډول مايل اعتبار ته د الرسيس شونتیا کمېږي او وررسه د
کورنیو د شتمني په کمېدو رسه اعتبار زیامننېږي (کانټور او پین .)۲۰۱۰

دغه کچه پر  ۲۰۱۱او ۲۰۱۲م .کال له  ۳۸.۳٪څخه پر  ۲۰۱۳او  ۲۰۱۴م.
کال کې  ۴۳.۶٪ته لوړه شوې ده (نړیوال بانک  .)۲۰۱۷دغه راپور د نړیوالو
معیارونو په پام کی نیولو رسه په ټولیزه توګه د افغانستان کلیوايل کورنیو ترمنځ
'د اقتصادي ټکانونو پر وړاندې شدیدو زیانونو ته اشاره کوي ،چې د دغه
ټکانونو د مخ پر بدلېدونکی ماهیت له امله د ټولنو په دننه کې د مقاومت او
ټینګاو وړتیا محدودوي .دغه کتنې او مالحظات ،د خوندي معیشتونو د څېړنې
کنرسسیوم په تیرې څېړنې کې رابرسېره شوي دي .دغه څېړنه ښيي ،کلیوالو
وګړو د اوږدمهاله معیشت د خونديتوب لپاره هلې ځلې کړې دي .د ډېرو
کلیوايل وګړو لپاره کرنه په یوازې رس د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو په موخه
یوه د ډاډ وړ رسچینه نيش کیدالی او همدارنګه بسنه کوي؛ چې په ځانګړې
توګه په داسې حال کې چې د کلیوايل وګړو شمېر مخ په زیاتېدو دی ،خو د
کرنې وړ ځمکې اندازه همداسې ثابته پاتې ده (پین او هوټ  .)۲۰۱۷د دې
ترڅنګ بله ستونزه ،د افغانستان اضافه کلیوايل نفوس دی (پین او هوټ
 ،)۲۰۱۷او ترڅنګ یې د بازارونو له خوا ،د افغانستان د مخ پر زیاتیدونکي او
تر ډېره د بې ځمکې کاري ځواک د جذب د وړتیا نشتوالی دی .په هرات کې،
د والیتي اقتصاد نسبت ًا کمه برخه حاصالت ،له کرنې څخه ترسه کېږي ()٪۳۰
او له ایران څخه لیږل کېدونکي پیسې چې تر ډېره کورنۍ پرې تکیه کوي،
په دې وروستیو کې پر ایران د اقتصادی بندیزونو له امله ،له ګواښ رسه مخ
دي؛ ځکه هلته د دغو بندیزونو په پایله کې د کارګرو ورځ مزد او اجورې په بې
سارې توګه کمي شوې او له دغه هېواد څخه د افغانانو د شړل کېدو پېښې
زیاتې شوې دي (لیزلی .)۲۰۱۵

البته هغه څه چې په اړه یې لږ معلومات شته ،دا دی چې د پور ورکړه او
اخېستل یې ،څرنګه د کورنیو په کچه د معیشت د مخ پر ځوړ حالت رسه
تعامل کوي .تر کومې کچې د انعطاف یا نرمښت رسچینه ده ،او په پراخه
توګه په پورته ذکر شویو حالتونو کې د زیانونو او بې پایښته اغېزو پر وړاندې
د خونديتوب ضامنت کوي؟ د معیشت د پایلو لپاره د ټولنیزو اړیکو ارزښت ته
په پام رسه ،دغه څېړنه په یو موقعیت (ځای) کې د دوو کورنیو ټولیزو ته په
کتو رسه دا ارزوي چې پور څه ډول جریان مومي او څرنګه ټولنیزې اړیکې
اغیزمنوي .د بدلون پر پدیدې د پوهېدو لپاره نورو څېړنو ته اړتیا شته (ملیټ
او پین  )۲۰۱۷او دغه څېړنه په دې اړه چې له غیر رسمي پور رسه د تعامل پر
مهال د کورنۍ عواید څرنګه او ولې توپري کوي ،د پوهاوی په برخه کې مرسته
کوي .دا چې د وروستنی غیر رسمي مايل اعتبار له څېړنې راهیسې په تېرو لسو
کلونو کې ډير ضمني بدلونونه رامنځته شوي دي (کلیجن او پین  ،)۲۰۰۷دغه
څېړنه دغه اسانتیا برابروې ،ترڅو هر هغه بدلون چې په ځایي کچه د مايل
اعتبار د کړنو په پایله کې رامنځته شوی ،وپېژندل يش

په داسې حال کې چې اسانتیاوي په چټکۍ رسه مخ په کمېدو دي او ناخوندي
کېږي ،په توزیعي اقتصاد کې د غیر رسمي پور ونډه مخ په زیاتېدونکې توګه
د خلکو په اقتصادي ژوندانه کې اړین اهمیت موندلې دی .دا چې په کرنه،
کلیوايل او ښاري اقتصاد کې کاري اسانتیاوي له تقاضا رسه په انډول کې نه
دي ،غیر رسمي پور یو له داسې محدودو الرو چارو څخه دی ،چې په مرسته
یې کورنۍ کولی يش ځمکې ،مهاجريت کاري اسانتیاوي او نورو رسچینو ته
الرسسی پیدا کړي .د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم څېړنې د دغو
تولیدي پانګو حیرانوونکې غیرجنيس ځانګړتیا وښودله او دا چې دوی ته
الرسسی د بازار د اړیکو په پرتله ،د ټولنیزو اړیکو د نفوذ او غښتلیا په مټ
صورت مومي( ،پین او هوټ  )۲۰۱۷نو پر دې بنسټ ،غیر رسمي پور یعنې د
ګروۍ په ځنډ رسه د بېرته ورکړې او نغدي پور د میکانیزمونو له الرې ،ممکن
د مخ پر ځوړ اقتصادي حالت او تولیدي اقتصاد کې د اسانتیاوو د کموايل پر
مهال ،د معیشت په تګالره کې الزیات اهمیت پیداکړي .له همدې امله ،غیر
رسمي پور تر ډېره یوه اړینه موضوع ده ترڅو داسې اسانتیاوي وپېژندل يش،
چې په مرسته یې لړزاند او بې پاېښته معیشتونه مالتړ او د دوی د مالتړ لپاره
شته سیسټمونه نور هم پیاوړي يش.

د دې څېړنې لپاره بنسټیزې الرښودې پوښتنې په الندې ډول دي:
■ ■د بېالبېلو ټولنیزو او اقتصادي ډلو له خوا غیر رسمي پور څرنګه کارېږي
او په اړه یې څرنګه خربې اترې کېږي؟
■ ■ټولنیزې اړیکې تر کومه بریده د غیر رسمي مايل اعتبار په مرسته حامیه
کېږي؟
■ ■غیر رسمي مايل اعتبار څرنګه د معیشت پر چټک بدلون اغېز غورځوې
او وررسه تعامل کوي؟
■ ■په ټوله کې اقتصادي او بنسټیز وضعیت ته په کتو رسه ،څرنګه د غیر
رسمي پور شتون ،رشایط او اندازي تغیر وکړ؟

کړکېچ او د معیشت خونديتوب

■ ■د غیر رسمي پور میکانیزمونه څرنګه او ولې جنسیتي بڼه لري؟

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم له خوا تررسه شوې مخکنې څېړنه
دې واقعیت ته اشاره کوي ،چې د شخړې ،اقتصادي ناامني او د ناڅرګندتیا
په حالتونو کې معیشتونه هیڅکله په ټپه والړ (ساکن) نه وي (ملیټ او پني
 .)۲۰۱۷پیاوړي اقتصادي ځواکونه او سیايس حاالت کوم چې د کورنیو له
اختیار څخه بهر دی او وررسه په پراخه کچه د بدلون شونتیا په دې مانا
ده ،چې د کورنیو شتمني د بریالیتوبونو او ماتو په دننه او بهر کې په خیايل
حالت کې څرخیږي ،چې دې پروسې ته موږ د معیشت 'چټک بدلون' وایو.
د معیشت د ډلې د څېړنې لومړی پړاو د  ۲۰۰۲او  ۲۰۰۹م کلونو ترمنځ ،د
معیشت د بدلون یو شمېر محرکات یا ډینامیکونه وپېژندل .مخ پر کمیدونکې

د دغه راپور راتلونکې برخه د دې څېړنې د چمتو کولو لپاره کارول شوي
میتودونه څرګندوي ،موندنې وړاندې ،د مايل اعتبار په برخه کې ترسرتګو
شوې کړنې بیان او دا چې د مايل اعتبار د ترالسه کولو پر مهال پر رشایطو
څرنګه هوکړه کېږي (او دا چې څرنګه او ولی پایلې یې توپیر لري) ترشیح
کوي .پنځمه ( )۵برخه د موندنو مفاهیم او پایلې یې تر بحث الندې نیيس.
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د دغه راپور څېړندود  ،د معیشت په اړه د پخواين راپور مطالعه او د غیر رسمي
مايل اعتبار څېړنه څاري ،کوم چې په ګټه اخیستنې رسه یې دغه راپور چمتو
شوی او کیفي ماهیت لري .په دې توګه ،دغه راپور د دوامداره معیشت د
څېړنې دود څاري او په داسې بڼه طرح او ډیزاین شوی ،چې په دې برخه کې
د کورنیو نظریې اړیني ګڼي ،چې د دوی د ژوندانه په محدوده کې کوم شیان
شونې دی یا نه دي ،او همدارنګه د دوی له خوا د معیشت د پوهاوي په اړه
بیان شويو موخو په برخه کې د لیوین ( )۲۰۱۴مالحظاتو ته پاملرنه شوې ده.
د  ۲۰۱۷م کال د نومرب او د  ۲۰۱۸م کال د می میاشتې په بهیر کې ،د هرات
والیت د پښتون زرغون ولسوالۍ په دوو بېالبېلو کلیو کې له  ۱۶کورنیو رسه
 ۴۲نیمه منظمې مرکې تررسه شوې .هرات والیت ځکه غوره شو ،چې هلته
ایران ته د کارګرو د کډوالۍ له برکته ،کلیوايل اقتصاد نسبت ًا تر ډېره پر نغدو
پیسو والړ دی؛ د هرات د ښاري اقتصاد (که څه هم مخ پر ځوړ حالت لري)
پیامنه پراخه ده؛ او همدارنګه د دغه والیت امنیتي وضعیت ساحې ته د تګ
لپاره زمینه برابره کړې وه .دغه والیت له دې امله هم غوره شو ،چې د کورنیو
په اړه په زیاته پیامنه معلومات ال له مخکې د خوندي معیشتونو د څېړنې
کنرسسیوم د معیشت د څېړنې په تړاو د راپور چمتو کولو پر مهال ،راټول شوي
وو او ځکه چې د کلیجن او پین د  ۲۰۰۷م کال څېړنه هم په همدې والیت
کې تررسه شوې وه (البته په بېلو ولسوالیو کې) .دغه څېړنې له کلیوالو او
ځواب ورکوونکو رسه د افغانستان د څيړنې او اروزنې ادارې د دوو ساحوي
کارکوونکو له بلدتیا او پېژندګلوي څخه هم ګټه پورته کړه؛ دا هغه کسان وو،
چې دوی له څلورو کلونو راهیسې د معیشت د راپور د څو پړاوونو په بهیر کې
ډېر ځله وررسه لیدنې کړې وې .له همدې امله څېړونکو له ځواب ورکوونکو
رسه ښې اړیکې درلودې او د کورنیو د سوابقو په اړه چې د مرکو په جریان کې
ترالسه شوې د مخکې نه معلومات لرل.

2 .2څېړندود

 1.

د څېړنې ساحي

د ډله ییزې څېړنې له درېیو کلیو څخه دوه یې غوره شول ،ترڅو په کلیوايل
کچه وروستی توپیر وښودل شی؛ کلیوال اقتصاد او د ځمکو ناانډول مالکیت
 یعنې هغه عوامل چې مخکنې څېړنې ښیي ،چې د غیر رسمي مايل اعتبارد الروچارو په شکل ورکولو کې اغېزمنه ونډه لري (پین او کلیجن .)۲۰۰۷
وروستنی المل د ټولنیز پیوستون د کچې په ټاکلو او همدارنګه په دې برخه
کې چې تر کومې کچې د کيل مخکښ کسان او بنسټونه د ټولیزې ښېګڼې
لپاره ممکن عمل وکړي ،اړین دی (پین او کانټور  .)۲۰۱۰د ځمکې مالکیت
کولی يش ،د خلکو د غیر رسمي پورونو پر شبکو اغېز وکړي؛ یعنې هغه رشایط
چې پر بنسټ یې دوی کولی يش څرنګه او له چا څخه پور واخيل .د تېرو
څېړنو موندنې ښيي ،چې په هغه ځای کې چې د ځمکې مالکیت ناانډوله او
ډيری کسان بې ځمکې وي ،د مايل اعتبار اړیکې ممکن تر ډېره عمودي وي
او هلته به د حامیوې -پیرودونکی اړیکې تر ډېره شتون ولري نسبت هغه ځای
ته چېرې چې د ځمکې مالکیت د کورنیو ترمنځ تر ډېره انډول او مساوي وي
او د ورته ټولنیز – اقتصادي حالت لرونکو کسانو ترمنځ اړیکې په ټولیزه توګه
تر ډېره افقي وي.
ملړی او دوهم کيل دواړه د هري رود په حاصلخیزه دره کې موقعیت لري.
دغه کيل شاوخوا  ۴۰کیلومرته له هرات ښار او  ۲۰کیلومرته د پښتون زرغون
ولسوالۍ له مرکز څخه واټن لري .اوبو ته د الرسيس په برخه کې دواړه کلی
له یو بل رسه توپیر لري؛ یعنې ملړی کلی د سیند پر غاړه او دوهم کلی له ویايل
څخه بر پروت او موقعیت لري؛ چیرې چې د سیالب او تر هغه وروسته د خټو
له امله ،د اوبو لګولو کانالونه د ډکېدو له ګواښ رسه مخامخ دی .په ملړي کلی
کې (شاوخوا  ۲۰۰کورنۍ) اوسېږي ،دلته د ځمکې مالکیت نسبت ًا ناانډوله دی.
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په دې کيل کې د کورنیو ډیری یوازې یوه یا دوه جریبه ځمکه لري او یا ځېنې
یې بیخې نه لري ،او له بلې خوا په کيل کې د ځکمی خاوند ،پر اوبو د کرل
کیدونکې ځمکې د دوه پر درې برخې خاوند دی (هوټ او همکاران.)۲۰۱۶ .
په دغه کيل کې ،انګور په پراخه کچه کرل کېږي ،چې نسبت ًا زیات عاید ترې
هم ترالسه کېږي او همدارنګه د حاصل د راټولولو او ممیزو د تولید لپاره ،د
ښځو محدودې کچې کار ته اړتیا لیدل کېږي.

مرکې او د ځواب ورکوونکو غوراوی

پر  ۲۰۱۵م .کال کې د رسوې شویو  ۲۹کورنیو له ډلې څخه اته کورنۍ یې په
ملړي او دوهم کيل دواړو کې غوره شول (هوټ او همکاران .)۲۰۱۶ .د کورنۍ د
غوراوي پر مهال ،بېالبېلو شتمنو ډلو او د ښځو له خوا رسپرست کېدونکو کورنیو
او همدارنګه د پور د مختلفو سوابقو درلودونکو کورنیو ته پاملرنه شوې وه .د کور
له نارینه مرشانو او هغو ښځو رسه ،چې د کورنۍ په تړاو پرېکړو کې ښکېل دي،
تر مرکو وروسته ،معلوماتو ته بیاکتنه وشوه ،او اوه ( )۷کورنیو ته د تعقیبي مرکو
د تررسه کېدو لپاره بیا مراجعه وشوه ،چې په دې توګه په هر کيل کې په ټوله
کې له  ۲۱کورنیو رسه مرکې شوې دي .له درېیو ځایي هټیوالو رسه هم نامنظمه
مرکې تررسه شوې؛ ځکه دا څرګنده شوه چې دوي د نارسمي پور په وړاندې کولو
کې بنسټیزه ونډه لري.

دوهم کلی (چې شاوخوا  ۵۰کورونه لري) په توپیري توګه په ښکاره توګه تر
لومړي کيل کوچنی او اوسیدونکي یې بېوزله دي او د ولسوالۍ له مرکز څخه
یې واټن هم زیات دی .له  ۳۵ – ۳۰کورنۍ ،له درې څخه تر څلور جریبه پورې
ځمکې لري ،او لږ شمېر کورنۍ تر دې یو څه زیاته ځمکه لري .په دې کيل
کې ډېر زیات د ځمکو خاوندان نشته .په دغه کيل کې ،د اوبو لګولو د ستونزو
له امله ،د کرنیزو حاصالتو اندازه په ټولیزه توګه کمه وي .په دغه کيل کې ،د
اوبو لګولو ستونزه ،د بل کيل له خوا د ویايل په پورته برخه کې د اوبو د ګرځولو
له امله رامنځته شوې ،چې تراوسه د کيل مرشان پر دې نه دي بریالی شوي
ترڅو له کلونو راهیسې دغه ستونزه حل کړي .په دوهم کيل کې له څو نسلونو
راپه دې خوا له بهر څخه راغيل پیسې د کورنیو د معیشت د مال تېر جوړوي،
خو پر کرنې د اوبو د کموايل اغیزې ته په کتو رسه ،دغه پیسې ،د ډېرو کورنیو
لپاره نورې هم اړینې شوې دي .په ټولیزه توګه ،تیرې څېړنې موندلې وه ،چې
د دوهم کيل مرشان ،د ملړي کلی د مخورو په پرتله ،د کيل د ګټو لپاره په ټوله
کې زیاتې هلې ځلې کولې ،په هامغه ډول چې د مايل اعتبار پر سیسټمونو
د ځمکې د نابرابر مالکیت د اغیزې په اړه د پین او کانتور ( )۲۰۱۰تیوري
ښودلې وه .د کيل د اقتصادونو او تاریخچو په اړه مفصل بحث د هوټ او
همکارانو ( )۲۰۱۶په څېړنه کې چې رسلیک یې :په افغانستان کې د معیشت
مسیرونه :د هرات والیت له درېیو کلیو څخه شواهد دی ،موندلی شئ.

 ۱شکل :دغه نقشه د کلیو اټکيل موقعیتونه ښیي
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 1جدول :له کورنیو رسه مرکې
		
لومړی پړاو

کورنۍ
 1الف
1ب
1ت
1ث
1ث
1ج
1ح
1خ
ټولیزه
 2الف
2ب
2ت
2ث
2ج
2ح
2خ
2د
ټولیزه

نارینه
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6

ښځینه
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8

دغه راپور د ټولو شتمنو ډلو له منځه او هر کيل څخه د کورنیو د موردي څېړنې
یوه غوره شوې برخه وړاندې کوي ،ترڅو له نژدې وکتل يش ،چې څرنګه له
بېالبېلو ټولنیزو او اقتصادي ډلو رسه تړلې کورنۍ د مايل اعتبار یا پور په اړه
رسه هوکړې ته رسېږي او ورته الرسسی مومي او دغه چاره کومې پایلې له
ځانه رسه لري .یادې شوي بېلګې ،د دې لپاره غوره شوي ،ترڅو په دې برخه
کې توپیرونه څرګند او د غیر رسمي مايل اعتبار بېالبېلې ترسرتګو شوې پایلې
او اړخونه روښانه يش ،نسبت دې ته چې د یو رسمي ډول پېژندنې جوړښت په
ډاګه يش .د راپور په راتلونکو برخو کې یو شمېر کورنیو ته بیا هم اشارې شوې
.
ده .همدارنګه اصيل نومونه هم بدل شوی دی.

دویم پړاو
نارینه
1
1

ښځینه
1
1
1

1
1
4
1
1
1
1

4

3
1
1
1
3

ټولیزه
4
2
4
2
1
3
2
3
21
2
4
2
4
3
2
2
2
21
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 1.

بېوزلې کورنۍ

 ۱کلی 1 -ج :تر محدودیتونو رسېدل

احمد ،د منځنی عمر یو مزدور کارګر دی او مېرمن یې سمیرا له خپلو شپږو
ماشومانو رسه چې عمرونه یی تر  ۱۸کلونو ټیټ دی ،یو ځای ژوند کوي .د
دوی مرشه لور کله ناکله د خیاطۍ کار کوي ،ترڅو د کورنۍ له عاید رسه
مرسته وکړي .د نوموړي زوی او انږور ایران ته کډوال شول ،خو هغه مهال
بېرته ستانه شول کله چې زوی یی د تریاکو په نشه اخته شو .اوسمهال د
دوی انږور او دوه ملسیان له کورنۍ رسه یو ځای اوسیږي او دوی د کورنۍ
د اضافی غړو د بوج او همدارنګه د زړه او شکرې ناروغۍ له امله د سمیرا د
ناوړه روغتیایی حالت رسه ،چې له امله یې په دې وروستیو کې دوی ۱۶،۰۰۰
افغانۍ پور واخیست ،هلې ځلې کوي .احمد له خپلو بېالبېلو پنځو ( )۵زومانو
څخه  ۱۳،۰۰۰افغانۍ پور واخیست او همدارنګه خپله ځمکه یې هم ګرو کړه،
ترڅو له نشې څخه د رغېدو په موخه د خپل زوی درملنه وکړي ،خو زوی یې
بېرته نشه يي توکو ته مخه کړه او اوسمهال په هرات کې اوسېږي .له مايل
پلوه له هغه رسه کورنۍ یې مرسته نه کوي ،خو مېرمن او ماشومان یې له
احمد او د هغه له میرمنې رسه اوسېږی .دوی اوسمهال  ۲۶۰،۰۰۰افغانۍ
پوروړې دي.

3 .3موردي څېړنې

احمد د کال په بهیر کې په ساختامين برخو او کروندو کې کار کوي .نوموړی
د انګورو د څو تاکونو خاوند هم دی چې ترې ډېر کم عاید ترالسه کوي او د
پور اخېستلو پرمهال ترې د ضامنت په توګه کار اخيل .په دې وروستیو کلونو
کې ،دوی په پوروړی حالت کې ژوند کوي او هغه مهال یې بېرته ادا کوي،
چې احمد کار ومومي .د منظم کار او پر وخت د پور بېرته ورکړې په برخه کې
د احمد د نیک شهرت له امله ،نوموړی کولی يش لږ تر لږه له لسو کسانو
څخه پور واخيل او اوسمهال له اتو کسانو څخه پوروړی دی .په بل کلی کې
د نوموړی زوم ،د ده د پور ترالسه کولو لپاره یوه حیايت رسچینه ګڼل کېږي.
دوی په هرات کې له یو اشنا هټیوال څخه وریجې ،غوړې او نور خوراکي
توکي په پور راوړي؛ رسه له دې چې اوسمهال له دوی څخه غوښتنه کېږي
ترڅو خپل پورونه ادا کړي .دوی په بېالبېلو بڼو او د مختلفو موخو لپاره پورونه
اخیستي ،چې پکې لګښت ،واده او د پور بېرته ورکړه شامل دی.
دغه کورنۍ تر وروستیو وختونو په پور رسه ګوزاره کړې ،خو حالت یې ورځ
تر بلې سختیږي .په دې وروستیو کې احمد اړ شو ،چې له یو بل کس څخه
 ۵۰۰۰افغانۍ پور واخيل ،ترڅو د خپلې کروندې د مرش پور بېرته ادا کړي،او
همدارنګه په دې وروستیو کې یې خپله پاتې ځمکه هم ګرو کړه ،ترڅو د یو
پورورکوونکي چې مته یې درلوده احمد به په وړیا توګه د ده پر ځمکه کار
وکړي ،پور ادا کړي .په پایله کې ،یاده کورنۍ اوسمهال هېڅ ځمکه نه لري،
خو له دومره سرتو پورونو رسه رسه ،د خپل پور اخیستلو پر وړتیا ډاډمن دی:
’ خلک [د یو پور اخیستونکی] شتمنۍ په پام کې نه نیيس.
برعکس ،زه ځمکه نه لرم ،فقط د انګورو یو باغ لرم ،چې تر
ډېره هغه هم ګرو دی .خو له دې رسه ،که چېرې زه له هر چا
څخه د پور غوښتنه وکړم ،نو هغه به یې راکړي .ځکه دوی ما
یو ښه انسان ګڼي او داسې فکر کوي چې که زه ځمکه ولرم یا
ونه لرم ،زه کولی شم د کار کولو له الرې پیسې وګټم او ددوی
پورونه بېرته ادا کړم‘ .
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کلی 2 -۲ث :مخ پر کمیدونکي عواید ،مخ پر کمیدونکي غوراوی

مبارک خان او خدیجه د پاخه عمر یوه جوړه ده ،چې څلور ځوان زامن او
دوې پیغلې لوڼی لري .د مبارک خان دوه زامن په ایران کې په کار بوخت وو،
ترڅو د کورنی له عاید رسه چې د غنمو د کرکیلې او لنډمهاله مزدورکارۍ څخه
ترالسه کیده ،مرسته وکړي ،خو اوسمهال د ده یوازې یو زوی په ایران کې
کار کوي .دغه کورنۍ د خپلو زامنو د کوژدې ولورونو او واده لګښتونو د پوره
کولو لپاره په پراخه پیامنه پورونه اخیستي دي .شاوخوا نهه ( )۹کاله وړاندې د
دغې کورنۍ یوې ممکنه انږور خپله کوژده فسخه کړه ،چې له امله یې کورنۍ
 ۴۰۰۰۰۰افغانۍ پوروړې شوه او دا د پور په برخه کې د دوی د ستونزو پیالمه
وه .له درېیو کلونو راهیسې دوی پر دې نه دي توانیديل ،چې خپل پورونه ادا
کړي ،په داسې حال کې ،چې ترمخه یې ال خپلې ټولی ځمکې ګرو کړې او
له ایران څخه یوازې د کورنۍ د یو غړي له خوا پر رالېږل شویو پیسو ګوزاره
کوي .اوسمهال د دغه کورنۍ ټولټال پاتې پور  ۲۵۰،۰۰۰افغانیو ته رسېږي.

د منځنۍ کچې عاید لرونکې کورنۍ

کلی 1 -۱ت :د ښو اړیکو درلودونکي کډوال کارګر

مالرشیف له خپلو دوو وروڼو ،د دوی له مېرمنو او ماشومانو او همدارنګه مور رسه
اوسېږي .د دغه کورنۍ نارینه غړي له مزدورکارۍ او ورځ مزد کار څخه ترالسه
کیدونکی عاید له یو بل رسه رشیکوي .د نوموړي لور ،د میاشتې نږدې ۵۰۰۰
افغانۍ د ښوونکۍ په توګه ترالسه کوي .دوی د تېرو څو کلونو په بهیر کې ،خپل
د انګورو یو شمېر تاکونه د  ۸۰،۰۰۰افغانیو په بدل کې ګرو کړل ،ترڅو پر دغو
پیسو ځمکه وپېري؛ د دوی یو ورور په ایران کې کار کوي ،ترڅو د ګرو په بڼه
دغه پور بېرته ادا او په دې توګه له خپلې کورنۍ رسه مرسته وکړي.
تر دې مهاله ،د کورنۍ نارینه غړي ،پر دې بریايل شوي ترڅو ایران ته د کار په
موخه د کډوال کېدو له الرې ،د درملنې او همدارنګه د خپل یو ورور د واده لپاره،
ترالسه شوی  ۱۰۰،۰۰۰افغانۍ پور ،بېرته ادا کړي .دوی همدارنګه د کرنیزو
توکو د اخیستو لپاره یوه اندازې پیسې پور کړې دي .دوی تر دې مخکې دې ته
اړ شول ،ترڅو د ځمکې د پلورلو له الرې د یو پور ورکوونکی پور ادا کړي ،کوم
چې د ناوې د ولور د پوره کولو له امله یې پيسو ته بیړنۍ اړتیا لرله ،خو دوی تل
بریايل شوي چې د خپلو ګټورو توکو له پلورلو پرته ،د نامتوقعه لګښتونو د پوره
کولو په موخه پور ترالسه کړي .مال رشیف د پور یو سرته او فعاله شبکه لري،
چې پکې شاوخوا  ۲۰کسان شتونلري او یو داسې هټیوال هم پکې شامل دی،
چې په هرات ښار کې اوسېږي او د نوموړي پالر دی یی ورته معريف کړی دی.
نوموړی د اړیکو د پاللو په برخه کې احتیاط کوي او تر دې مخکې چې نغدي
پورونه واخيل ،لومړی جنيس پور اخيل ،ترڅو اعتامد رامنځته يش.

په کمې شتمنۍ او مخ پر کمېدونکي عاید رسه ،د دیادې کورنۍ لپاره په کيل
کې د پور اخیستلو ډېرې محدودې رسچینې شته او په ټولیزه توګه دوی په
نورو کلیو کې له خپلو اشنایانو څخه پورونه اخيل او یا هم په ایران کې له
خپل زوی څخه غوښتنه کوي ،ترڅو د واده او د ځمکې د ګرو د لګښتونو په
موخه پیسې پور کړي .د مبارک خان په وینا په زیاته اندازه پیسو د پور کولو
لپاره د ځمکې ضامنت ته اړتیا شته .نوموړی اړ شوی ،ترڅو له پور ورکوونکو
څخه د نامناسبو رشایطو پر بنسټ پور واخيل ،د بېلګې په توګه ،په بل کيل
کې یو تن د  ۵۰۰۰افغانۍ کم پور په بدل کې ،له نوموړي څخه د سود په
توګه په کال کې د  ۶۰۰کیلوګرامه غنمو غوښتنه کړې ده .په داسې حال کې
چې مبارک خان ته اوسمهال له ایرانه کله ناکله پیسې لیږل کېږي ،نوموړی
یوازې کوچني پورونه ترالسه کوي؛ ځکه د نوموړي په باور ،غټ پورونه له زیاتو
ګواښونو رسه ملګري وي:

د مال رشیف لور د خپل عاید په پام کې نېولو رسه ،کولی يش له خپلو خپلوانو
څخه تر  ۵۰۰۰افغانیو پورې پور ترالسه کړي .دغه کورنۍ ،پر خپلې نوې رانیول
شوې ځمکې د زعفرانو د کرلو له امله ۲۴۰۰۰ ،افغانۍ پور واخیست چې ۶۰۰۰
افغانۍ یې الهم نه دې ادا شوي .که څه هم دغه کورنۍ د پام وړ پورونه اخیستي
او تر ډېره یې د روغتیایي ستونزو ،کورنۍ لګښت او تولیدی موخو لپاره پور کړي،
خو دوی تل پر دې توانیديل ،چې پخپلو منځونو کې پورونه بېرته ادا او په دې
برخه کې یې ښه شهرت موندلی دی .دوی اوسمهال  ۱۰۰،۰۰۰افغانۍ پوروړي
دي .دغه کورنۍ ،د خپلو څلورو عایدايت رسچینو پر مټ ،کولی يش خپلو زیاترو
خپلوانو ته له  ۵۰۰۰تر  ۱۰،۰۰۰افغانیو پورې پورونه ورکړي دي.

’ ما د خپل زوی د واده لپاره  ۲۰۰،۰۰۰افغانیو ته اړتیا لرله؛
که چېرې ما دغه پیسې پور کړی وای ،باور لرم چې دغه اندازه
پیسې به مې تر یوې میاشتې زیاته موده کې په پور نه وای
ترالسه کړی .که چېرې ما تر یوې میاشتې وروسته دغه پیسې
بېرته نه وای ادا کړی ،نو پايلې به یې له ناورینه ډکې وای‘ .

په دې ورځو کې ،د دوی ډيری پورونه د توکو په بڼه او یا هم د لګښت لپاره
په کوچنیو کچو دی .نوموړی ،په زیاته اندازه پیسو ترالسه کولو لپاره ،ګرو یو
خوندي انتخاب ګڼي؛ ځکه دغه چاره به ده ته د پور د بېرته ورکړې لپاره کافی
وخت په الس ورکړي.

کلی 2- ۲د :له پور څخه خالصون

غالم اکرب پر دوو جریبو ځمکو غنم کري ،ترڅو حاصالت یې وپلوري؛ نوموړی
همدارنګه غواګانې او پسونه هم روزي .له اتو غړو څخه جوړه دغه کورنۍ ایران
ته د کډوالۍ اوږده مخینه لري او نوموړي (غالم اکرب) پخپله شپږ ځلې دغه
هېواد ته سفر کړی ،چې د هر ځل د کډوالۍ موده یې یو یا دوه کاله وه .اوس
چې د نوموړي زامن مرشان دي ،درې یې په ایران کې کار کوي ،ترڅو له خپلې
کورنۍ رسه مرسته وکړی .تر دې وروسته ،چې اته کاله مخکې د غالم اکرب
پالر د رسطان ناروغۍ له امله وفات شو ،کورنۍ یې  ۱۳۰،۰۰۰افغانۍ پوروړې
وه ،چې د بېرته ورکړې لپاره یې زیاتې هلې ځلې کولې ،ځکه دوی اړ و ،چې د
پالر د درملنې لپاره ګرو شوې ځمکه بېرته ترالسه کړي ،دوی د اضايف پور د
اخیستلو لپاره ناهیلې ښکارېدل .په دغه کورنۍ کې د یو شمېر تکړه او پیاوړو
کارګرو د شتوايل له امله ،اوس دوی په ښه توګه ګوزاره کوي .د پور شویو پیسو
په مرسته دوی توانیديل ،چې په بریالې توګه ځمکې وپريي او بیا یې په ګرو
ورکړي او همدارنګه دغه ګروي پور بیا له ایران څخه د لیږل شویو پیسو په
مرسته بېرته ادا کړي .اوسمهال دوی د هغه څه په پرتله چې پخوا یې ترالسه
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کلی 2-۲خ :له پور پرته ارامتیا او هوسا ژوند

کول ،زیات حاصل ترالسه کوي؛ ځکه د دوی تر ملکیت الندې ځمکې پراخې
شوې دي .دوی ډېر ځله د دې وړتیا لري ،چې په سمدستي توګه د څارویو د
پلورلو له الرې پورونه بېرته ادا کړي او له همدې امله دوی اوسمهال کوم ناادا
شوی پور نه لري.

عتیق الله تر دې مخکې د یوې لویې کورنۍ چې  ۱۸تنه غړي یې لرل مرش
وو .څو کاله مخکې نوموړي د خپل ورور تر مړینې وروسته ،د مرحوم کورنۍ
له ځان رسه یوځای کړله .په دې توګه ،هغه له خپل متويف ورور څخه درې
جریبه ځمکه د میراث په ډول ترالسه کړه او له خپيل له درې جریبې ځمکې
رسه یې یوځای کړله ،چې له امله یی په ټوله کې د ده د غنمو په حاصالتو
کې زیاتوالی راغی .نوموړي ،په ژمي کې له خپل پاسپورټ څخه په استفادې
او پرې د ویزې کارولو رسه ایران ته والړ ،ترڅو له خپل زوی رسه یوځای
مزدورکاري او ورز مزد کار وکړي .په قانوين توګه د ده له خوا د دغه سفر د
تررسه کولو وړتیا او د نورو ډېرو کورنیو د نارینه وو په پرتله ،کوم چې په پراخه
پیامنه له ګواښ ،ناوړه ګټې اخیستنې او خرابو کاري رشایطو رسه مخ دی،
یوه غیرمعمويل چاره ده .ایران ته د کار په موخه د کډوالۍ په مرسته ،عتیق
الله توانېدلی چې د خپلو د څارویو شمېر زیات او په هرات ښار کې یو کور
جوړ کړي.

د دغه ډول عاید د لرلو له امله ،د  1Cپه شان کورنۍ کولی يش د اړتیا پر مهال
نسبت ًا په آسانۍ رسه پور ترالسه کړي .د دوی ډيری پورونه روغتیایی ستونزو
ته د رسېدنې ،کورنۍ لګښت او پانګونې په موخه اخیستل شوي دي .د دوی
هوسا ژوند د دې المل شوی ،چې نور کسان له دوی څخه د پور غوښتنه وکړي.
غالم اکرب د خپل تره زوی یو ملګري ته چې په بل کيل کې اوسېږی ۱۳،۰۰۰
افغانۍ په پور ورکړې دي .نوموړي ،تر شپږو میاشتو وروسته الهم پر دې نه دی
توانېدلی ،چې خپل پور بېرته ترالسه کړي او پور اخیستونکې هم د ده تیلیفون
ته ځواب نه ورکوي .نوموړي قسم کړې ،چې په راتلونکې کې بیا له کيل بهر به
چاته پور ورنه کړي ،ترڅو له داسې ګواښ رسه بیا مخامخ نه يش.

 3.

شتمنې کورنۍ

عتیق الله ډېر زیات د پور اخیستو ته اړتیا نه لري ،خو کله چې ورته اړتیا پیدا
کړي ،دې ته لومړیتوب ورکوي ،چې له کيل نه بهر خلکو څخه پور واخيل؛
ځکه د نوموړي په وینا ،هغه کسان چې ډېر ځله تاسې نه ویني ،نو لږ امکان
لري چې پر تاسې به د پور د بېرته ورکړې لپاره فشار راوړي .عیتق الله د
ټولنیزې پراختیایې شورا ( )CDCغړی دی او په کلی کې له خپلې توکمیزې
ډلې څخه استازیتوب کوي .که څه هم نوموړی د پور اخیستلو په تړاو د شورا
د غړیتوب د ګټو یادونه ونه کړه ،خو امکان شته ،چې د واک او مسؤولیت
دغه مقام د ده د ټولنیزې شبکې د پراختیا المل يش او له نورو خلکو رسه یې
د راکړې ورکړې په برخه کې د چنې وهلو توان زیات کړي .اوسمهال نوموړی
پوروړی نه دی ،خو تر دې مخکې یې څو ځله پورونه اخیستي ،چې له یو
شتمن کس څخه د زعفرانو د کرکیلې په موخه د  ۵۰،۰۰۰افغانۍ پور ترالسه
کول هم پکې شامل دی .هغه مهال چې دې په ایران کې و ،مېرمن یې
کوالی شوای ،له خپلو خپلوانو او ګاونډیانو څخه له  ۶۰۰۰تر  ۷۰۰۰افغانۍ
پورې نغدي پور او یا هم له مخکنۍ اجازې پرته د کيل له دوکان څخه په پور
د اړتیا توکي واخيل.

کلی1-۱خ :د پانګونې په موخه د پور اخیستونکي

شاکر او مېرمن یې سلام نسبت ًا د زیاتې ځمکې خاوندان دی :یعنې دوی شپږ
جریبه ځمکه او د انګورو یو شمېر تاکونه لري .که څه هم د دوی اوه ()۷
اوالدونه ټول ال تنکي او کوچني دي ،خو دوې لورګانې یې د میاشتې ۵۰۰۰
افغانۍ د کور له لګښتونو رسه مرسته کوي .د ده دغه لورانې ،یاد عاید په کيل
کې د ښوونې له دندې څخه ترالسه کوي؛ همدارنګه دوه زامن یې د بزګرۍ
چارو په برخه کې له ده رسه پر مرستې پیل کړې دي .په دې وروستیو کې
ده د خپلې یوې لور له ولور څخه  ۳۰۰،۰۰۰افغانۍ ترالسه کړې او په ورته
اندازه پیسې یې لس کاله مخکې د خپلې مرشې لور له واده څخه ترالسه کړې
وي .شاکر ،د نورو کسانو په څېر ،تر دې مخکې ،د درملنې او جنازې په موخه
پورونه اخیستي دي ،خو هغه د پانګونې لپاره هم څو ځلې پور ترالسه کړی
دی .شاکر ایران ته د کار په موخه تګ ته نه دی اړ شوی.
په دې وروستیو کې ،نوموړی هرات ته د غځېدلی تازه کرېړ شوی سړک
رسه نژدې د دوکان د پرانیستلو په موخه له خپل یو اوښي څخه ۱۰۰،۰۰۰
افغانۍ او همدارنګه د زعفرانو د کرکیلې لپاره له یو شتمن کلیوال څخه پورونه
واخېستل .د  ۲۲۰،۰۰۰افغانۍ پور زیاته برخه د ګټورې پانګونې په برخه کې
لګول شوې ده .شاکر کولی يش له کيل نه بهر شاوخوا لسو ( )۱۰کسانو څخه
په زیاته اندازه پیسې د پور په ډول ترالسه کړي ،چې په دغو کسانو کې شتمن
ښاري وګړي او د ده ملګري سوادګر شامل دی .د نوموړي شتمنه خواښې د
مايل اعتبار او پور یوه منظمه رسچینه ده .په ټولیزو حاالتو کې ،نوموړی خپل
پورونه د خپلې زیاتې او معتربې عایدايت رسچینې په مرسته ،چې د انګورو
تاکونه دي ،بېرته ادا کوي .نوموړي ته پور ورکوونکي معمو ً
ال بده نه مني ،چې
د حاصالتو تر مهاله د پور د بېرته ورکړې لپاره انتظار وبايس.
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4.

کلی 2 - ۲خ :نور هم ډوبېدل

د ښځو تر رسپرستۍ الندې کورنۍ

د بهارې خاوند مسعود ،پنځه کاله مخکې وفات شو .دغه کورنۍ ال له پخوا په
نازک اقتصادي حالت کې قرار درلود کله چې تر درانه سیالب وروسته د دوی
کښتونه ویجاړ او له امله یې دوی دې ته اړ شول ترڅو د خپلې کورنۍ لپاره پور
واخيل .د مسعود تر ناروغۍ او مړینې وروسته ،بهارې له شپږو کلیوالو څخه
 ۲۰۰،۰۰۰افغانۍ په پور واخیستي .له دې پیسو څخه  ۱۵۰،۰۰۰یې د دوو
شتمنو کسانو له خوا ورکړل شوی وي ،کوم چې ارباب (د کيل مرش) هغوی
دې ته وهڅول ترڅو له دې کورنی رسه مرسته وکړي .تر دې مخکې یادې
کورنۍ زیات پورونه نه وو اخیستي.

کلی1 -۱ب :ګوزاره

پروین خپل خاوند ،چې د ښوونځي یو متقاعد رسښوونکی و ،تېر کال د رسطان
تر یوې اوږدې ناروغۍ وروسته له السه ورکړ .د دې د کورنۍ پاتې غړي له
دوو ځوانو زامنو ،څلورو لورګانو ،دوې انږورګانې او د هغوی له ماشومانو څخه
جوړ شوی دی .پروین د خپل خاوند د ناروغۍ پر مهال پرېکړه وکړه چې د
خپل له  ۳.۵جریبې ځمکې څخه  ۱.۵جریبه یې وپلوري .په ټوله کې ،دې
 ۱.۴میلیونه افغانۍ په پاکستان کې د خپل خاوند د درملنې او په پای کې د
نوموړي د تجهیز او تکفین لپاره او همدارنګه  ۵۰۰،۰۰۰نورې افغانۍ د زوی
د واده لپاره ،کله چې د زوی کوژدنه یې امیندواره شوه ،پور واخیست .د ناروغ
خاوند او خپلو زامنو په تړاو ،دا د پروین خپله پرېکړه وه ،چې دغه ټول پورونه
واخيل .البته دا به د دې د زامنو مسوولیت و ،چې دغه ټول پورونه بېرته ادا
کړي.

د بهارې زوی هر کال ایران ته ځي ترڅو د کار کولو له الرې یو څه پیسې کور
ته ولېږي او پور پرې ادا کړي ،خو سږ کال نوموړي نه دی توانېدلی چې کار
پیدا کړي .دمګړی دا د خپل کوچنی زوی پر عاید چې تر ښوونځي وروسته د
مزدورکارۍ کار له الرې یې ګټي ،د کور د اصيل عاید په توګه تکیه کوي .تر
دې مهاله دوی توانیديل چې یوازې  ۵۰،۰۰۰افغانۍ پور بېرته ادا کړي او دا
اندېښمنه ده ،چې د وخت په تېرېدو رسه پور ورکوونکي بې صربه کېږي .دې
خپلې یوې جریبې ځمکې پر خپل تره زوی ګرو کړه ،ترڅو د خپل هغه ګاونډی
پور ادا کړي ،چې غواړي د خپل زوی واده تررسه کړي .دا اوس هم کولی
يش له خپلوانو څخه پور واخيل او د ۲۰۱۷م کال په ژمي کې یې له خپل تره
زوی څخه  ۱۰۰،۰۰۰افغانۍ نغدې پیسې او درې نورو کسانو څخه یې غنم په
پور واخیستل .دا نغدي پور ته الرسسی لري؛ ځکه خلک پوهیږي ،چې زوی
یې د کار لپاره بهر ته تللی دی .په نژدې راتلونکې کې د دې له خوا د پور
بېرته ورکړه شونې نه ښکاري ،او پور د کوم بل نابربه او منفي پیښې د رامنځته
کېدو په صورت کې به د هغې کورنۍ په زیامننونکي حالت کې واقع کړي.
اوسمهال ،ان د خوړلو لپاره د کايف خواړو پلورل هم یوه ننګونه ده.

د دې د خاوند د دندې (موقف) او دې واقعیت ته په پام رسه ،چې په کورنۍ
کې یې څلور نور کسان ښوونکي دي ،د دې المل شو ،چې پروین د نورو کسانو
په پرتله پر دې ښه وتوانېږي ،چې نسبت ًا په آسانۍ رسه پور (د قرض خداداد په
توګه) ترالسه کړي .د نوموړې زامن د تنخواه لرونکې دندې ترڅنګ ،د مزدور
کارګر په توګه هم کار کوي او همدارنګه پر خپلې ځمکې هم ډېر خواري
کاږي او که چېرې دوی پر دې ونه توانیږي ،چې خپل پورونه ادا کړي ،نو
ممکن ایران ته د کار لپاره هم والړيش .دوی الهم باید د  ۳۰۰،۰۰۰افغانیو
په شاوخوا خپل پور بېرته ادا کړي .د دې کورنۍ د خاوند تر مړینې مخکې ډېر
کم پور اخیسته او که څه هم کورنۍ یې چټک اقتصادي ځوړ تجربه کړې،
خو دوی توانیديل چې د بېالبېلو عایدايت رسچینو او زړه سوانده پور ورکوونکو
په مرسته تر یوې اندازې خپل پورونه بېرته ادا کړي او دې ته اړتیا پیدا يش،
چې دوی خپل تولیدي (ګټورې) شتمنۍ وپلوري .پروین ،داسې احساس نه
کوي ،چې دومره زیات د پام وړ پورونه به د دې د کورنۍ حیثیت زیامنولو المل
شوی وي ،که څه هم په دومره زیاته پیامنه پورونه هرومرو د زیاتې انديښنې
د رامنځته کېدو المل ګرځي.
’ د پور بېرته ورکړه ګران کار دی؛ ځکه موږ د عاید داسې کومه
سرته رسچینه نه لرو ،له همدې امله په کور کې هر څوک
اندېښمن او خواشینی دی او په دې اړه فکر کوي ،چې دومره
پیسې به څرنګه وګټو ترڅو په مرسته یې خپل پور ادا کړو‘ .
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 1.

په پراخه پیامنه الرسسی

په دې څېړنه کې ټولې کورنۍ ،که څه هم نه د دوی ټول غړي (اکرث ًا ،د
بېلګې په توګه ،انجونې او هغه کسان چې په نشه يي توکو روږدي دی) نغدي
پور ته الرسسی لري او له  ۲۰۱۵م کال راهیسې کله چې د وروستي ځل لپاره
له دوی رسه مرکې تررسه شوې ،په مختلفو الروچارو یې پورونه اخیستي دي.
لکه څرنګه چې  ۲جدول ښیي ،ډېرو کورنیو الهم د پام وړ نه ورکړل شوي
پورونه درلودل ،چې په منځنۍ کچه  ۱۸۰،۰۰۰افغانۍ یا  ۲۵۰۰امریکایی
ډالرو ته رسېده .له 1ث کورنۍ څخه پرته چې په ځانګړې توګه په ایران کې
له یو تن خپلوان څخه پور اخيل ،زیاتره نورې کورنۍ عادت ًا له پنځو څخه تر
لسو کسانو څخه نغدي پورونه اخیستل ،پرته له دې چې پوراخیستونکي په
کومې شتمني ډيل پوري تړاو ولري .تر ټولو د شتمنو کورنیو (۱ت۲،خ۲،د)
په وینا دوی د پور اخیستلو تر لسو زیاتې رسچینې لري .له یو څو استثنائاتو
پرته ( ،)2H ,2G ,1Cپر  ۲۰۱۵م کال د څېړنې له تررسه کیدو راهیسې د ځېنو
الملونو لکه پڅ ځایي اقتصاد ،انفرادي خنډونه لکه ناروغي او مړینه ،په ملړي
کيل کې د اوبو شدید کموالی او په دوهم کلی کې د پرله پسې سیالبونو له
امله ،کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېرې هلې ځلې کوي .په پایله کې ،ډېرې
کورنۍ غیر رسمي پورونه اخيل ترڅو دغه لګښتونه پوره کړي ،او ډېرو یې دا
واقعیت درک کړی و ،چې دوی نه يش کولی خپل شته پورونه ورکړي.

4 .4د غیر رسمي مايل
اعتبار یا پور الري چاري

غیر رسمي پور بېالبېلې بڼې لري .له هټیوالو او ګاونډیانو څخه د توکو (څیزونو)
پور اخیستل ډير عام دی او ډيری کسان کولی يش کمه اندازه نغدې پیسې او
تر  ۱۰،۰۰۰افغانۍ پورې پور ترالسه کړي ،لکه څرنګه چې الندې دریم جدول
ښیي .کېدای يش مضاربت ،یا د څارویو د راټولولو کار چې پر بنسټ یې یو پور
اخیستونکی څاروي روزي او له محصوالتو څخه یې ګټه اخيل او همدارنګه
د نهایي نرخ  ۵۰٪ارزښت هم ترالسه کوي ،د توکو (جنس) یو ډول پور وګڼو.
پنځه رسوې شوې کورنۍ پر دې کار کې بوختې دي .عموم ًا لویې کورنۍ دغه
کار کوي؛ ځکه د څارویو د روزنې لپاره کايف کارګر په واک کې لري .د کورنیو
ترمنځ د ځمکې ګرو کول ،یو عام دود دی ،خو معمو ً
ال هغه مهال له دغې
کړنالرې څخه کار اخیستل کېږي ،چې نورې الرې چارې کومه پایله ورنه
کړي .ګروي معمو ً
ال یوکلن ترتیب (توافق) دی ،چې د دواړو لوریو په رضایت
رسه ،موده یې غځول کېږي .یوازې هغه کورنۍ بې اعتباره ګڼل کېږي او په
پراخه توګه له مستقیم پور اخیستلو څخه بې برخي دي ،چې نارینه مرش یې
د تریاکو په نشه روږدی وي .په ټولیزه توګه دغه کورنۍ (د بیلګي په توګه
الف  ،۱او ج  )1د خرسخېلو او والدینو له خوا پر کېدونکو مرستو ،خیرات او یا
هغه پور چې د دوی په استازیتوب د کورنۍ د نورو غړو له خوا اخیستل کېدل،
متکي وو .د ټولو کورنیو د پورونو بشپړه ټولګه په ضمیمه کې موندلی شئ
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 ۲جدول :د کورنیو شتمنې ډلې او پور
کلی ۱

شتمنه ډله ۲۰۱۵

شتمنه ډله ۲۰۱۸

د کورنۍ غړی

د عاید د رسچینو شمېر

 1الف
1ب
1ت
1ث
1ج
1ح
1خ
1د
کلی 2
 2الف
2ب
2ت
2ث
2ج
2ح
2خ
2د

3
3
3
3
4
4
1
1

4
3
2
3
4
4
1
3

24
12
13
7
5
8
10
4

2
4
4
3
1
2
3
2

پايت پور
(افغانۍ)

75000
300000
100000
150000
60000
260000
220000
400000

2
3
4
3
3
3
4
4

2
4
2
4
3
4
2
3

12
30
8
9
7
13
7
8

3
5
4
3
3
1
3
3

165000
563000
4000
250000
190000
160000
0
0

 ۳جدول :د کورنیو له خوا د ترالسه شوی پور ډول
کلی ۱

د هټیوال ځنډېدلې پیسې

 1الف
1ب
1ت
1ث
1ج
1ح
1خ
1د
کلی ۲
 2الف
2ب
2ت
2ث
2ج
2ح
2خ
2د















لــه ګاونډیانــو څخــه د پــه کمــه انــدازه نغــدې (تــر  ۱۰,۰۰۰افغانۍ) ګروي
نغــدې پیســې زیاتې
توکــو پــور
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مضاربت















 2.

مايل اعتبار یا پور ته د ښځو الرسسی

پوره کړي ،خو کېدای يش نور کسان دې ته وهڅوي ،چې د تجهیز او تکفین په
موخه او فاتحې په مراسمو کې ډېرې پیسې ولګوي ،ښايي له دې امله چې دوی
احساس کوي ،د ټولنې زیاتره هغه کسان چې له دوی رسه مايل مرستې کړې دي،
په دې مراسمو کې شتون لري

پور ته د ښځو الرسسی ډېر زیات محدود دی .د ښځو پر مايل خپلواکۍ او آزاد
ګرځېدو کلتوري محدودیتونه او همدارنګه د ښځو محدود عایدايت فعالیتونه ،د ډیری
ښځو ،کوچني پورونه او له ګاونډیانو رسه لږو نغدي راکړو ورکړو ته چې اندازه یې
 ۱۰۰۰افغانیو ته رسیږي ،محدودوي .د څېړنو تیرو پړاوونو د ښځو پر ونډې او د پور
پر تجربو تر ډېره مترکز نه وو کړي ،خو داسې ښکاري چې په ټولیزه توګه پور ته د
ښځو د الرسيس په کچه کې تر ډېره کوم بدلون نه دی راغلی .په رسوې کې د ټولو
ګډونوالو ښځو په وینا ،دوی کولی يش له هټیوالو څخه د توکو واړه پورونه ترالسه
کړي .دغه ډول پورونه د منځګړي په توګه د ماشومانو او پاخه عمر لرونکو ښځو د
لیږلو له الرې ترالسه کېږي ،چې المل یې د دوی پر ګرځېدو کلتوري محدودیت او
د پت ساتل دی .که څه هم د دغو پورونو کچه ټیټه ده ،خو بیا هم په ورځنۍ کچه
د کورنۍ په خوراکي خونديتوب کې اړینه ونډه لوبوي .د ښځو په وینا دوی معمو ً
ال
د نغدو پیسو او توکو د پورونو کره سوابق سايت او په ټولیزه توګه د پور اخیستلو په
اړه یی ډېرې زیاتې اندیښنې څرګندولې او ډېر ځله یې ټینګار کوه ،چې دغه پورونه
پورفريض دی ،یعنی بیا ورکړه یې حتمي ده .د کور لوستې انجونې معمو ً
ال د ورځنی
پور د سوابقو په ساتلو کې مخکښه ونډه لوبوله او د  ۲ت کور په وینا ' :ما هېڅکله یو
پور نه دی هېر کړی ،ځکه زما لور تل د پور مبلغ په کتابچه کې لیکي ،که څه هم دغه
پور لږې وریجې ،مالګه ،بوره او یا داسې نور شیان وي' .د  1ح کور په مورد کې ،د
کورنۍ لور په روښانه توګه د پالر له خوا د همداسې یو مسوولیت د رسته رسولو لپاره
ګومارل شوې وه' :زما د خاوند د خاله له مړینې راهیسې ،زما خاوند زما لور ته وویل
چې هغه باید د پور هر هغه مبلغ چې موږ له خلکو نه اخیستی ،په کتابچه کې ولیکي'.

د رسوې شویو کورنیو ځېنې ځانکړي قضیې (موارد) داسې په زړه پورې بیلګې وړاندې
کوي ،چې ښيي څرنګه د ښځو همکاري او حاالت په ګډه د داسې رشایطو د رامنځته
کېدو المل کېږي چې له امله یی د یوې قاعدې (اصل) مختلفې پایلې السته راځي.
د 2ت کورنۍ له مرش څخه د یو 'ساده' سړی په توګه یادونه کېږي او په پیغورانه
شکل ویل کېږي ،چې ممکن له ذهني پلوه معذور وي .د نوموړي مېرمن عم ً
ال د
کور مرشه ده او د خپلو بېالبېلو اقتصادي فعالیتونو په کارولو رسه غواړي له یوې
لویې شبکې څخه تر  ۵۰۰۰افغانۍ پور ته الرسسی ومومي ،چې په دې شبکه کې
یو ټکسی چلوونکې او په هرات ښار کې یو هټیوال هم شامل دی .د نورو ښځو
پرخالف ،دا دغه غیر رسمي پور نه یوازې د لګښتونو د پوره کولو لپاره بلکې د رسې،
د څارویو د خواړه او کرنیزو تجهیزاتو د چمتو کېدو لپاره هم کاروي .که څه هم د دې
حاالت نسبت ًا بې ساری دی ،خو د دې په وینا دا د خپل ځان په اړه د دې خپل نظر
دی ،چې دا یی د دې وړ ګرځولی ،ترڅو په خپلواکه او ډاډمنه توګه پور ترالسه کړي:
زما د پور اخیستلو وړتیا زما د شخصیت له امله ده ،ځکه په کيل کې له هر چا رسه
نژدې او دوستانه اړیکې لرم او ګټورې اړیکې او ارتباطات می رامنځته کړي دي.
په عین وخت کې نوموړې ،نورې ښځې د 'عاجزې'' ،رشمیدونکې' او 'پالري اصولو
مننونکې' ښځې په توګه یادولې .په بل ځای کې د  1د کورنۍ یادونه وکړه ،چې د
دوی دوه لورانې لړم چې د ښوونکې په توګه کار کوي ،تر  ۵۰۰۰افغانۍ پورې مخکې
له مخکې تنخواه او یا پور اخیستلو وړتیا لري چې د دوی په اند د پور اخیستلو دغه
وړتیا ،د دوی د تنخواه لرونکی عاید د درلودلو له امله دی .د انفرادي کورنۍ د ودونو
محرکات هم کېدای يش د واک د بېالبېلو انډولونو د ښکارولو او د کورنۍ پر مايل
چارو د اغیزې ،او همدارنګه خپلواکۍ سبب يش ،لکه څرنګه چې د  2خ کورنۍ مرش
یې بیانوی :ښځې زموږ د ژوند رشیکانې دي او دوی صالحیت لري چې پور واخيل
او ورکړي .دا زما اخالقي دنده ده چې خپله مېرمنه پر دې خربه کړم ،چې د ورځې په
بهیر کې چا ته او څرنګه پور ورکوم" .

د ښځو له خوا ترالسه شوی پور معمو ً
ال د ټولې کورنۍ پور ګڼل کېږي ،او داسې فرض
کېږي ،چې د کورنۍ نارینه مسوولیت لري ،ترڅو دغه پور بېرته ادا کړي .له همدې
امله د ښځو د پور اخیستنې وړتیا تر ډېره په کور کې د نارینه وو له عاید او مهاجريت
کار رسه مستقیمه اړیکه لري .خو له ځېنو ځانګړو کورنیو رسه مرکو څرګنده کړي ده
چې د ښځو عاید هم کولی يش د کورنۍ د پور په بېرته ورکړه کې اهمیت ولري .د
بیلکي په توګه ،د  1د په کورنۍ کې د هغو انجونو تنخواوې چې د ښوونکې په توګه
کار کوي ،له  ۴۰،۰۰۰څخه تر  ۱۰۰،۰۰۰افغانیو پورې د کورنۍ د پورونو له بېرته
ورکړې رسه مرسته کړې ده .کله چې ښځې د نغدې پیسې پور اخيل ،په ځانګړې
توګه تر ډېره له خپلوانو څخه یې ترالسه کوي ،او معمو ً
ال د خپلې کورنۍ له اړخه وي،
یعنې شخيص نه وي .خو دا چې د بېرته ورکړې مسوولیت یې د نارینه وو پر غاړه
دی ،په دودیزه توګه د لویو پورونو تر اخېستلو مخکې ،د خاوند اجازې ته اړتیا لیدل
کېږي .د ښځينه وو تر رسپرستۍ الندې کورنیو په اړه باید وویل يش ،چې د دوی
د خاوندانو او په ډېرو مواردو کې زامنو د کډوالۍ پرله پسې توب او مودې ته په کتو
رسه ،د ښځو له لوري د پور اخیستلو نوبتونه او اندازه هم زیاته وي .د نارینه وو په
وینا دوی خپلو مېرمنو ته مخکې له مخکې اجازه ورکوي ،ترڅو د دوی په نشتوايل
کې د اړتیا پرمهال پور ترالسه کړي ،چې دوی کولی يش – د  1الف په قضیه کې تر
 ۱۰۰،۰۰۰افغانۍ ،خو په ټولیزه توګه د نورو کورنیو له خوا یو څه لږ (د بېلګې په توګه،
له  ۶۰۰۰نه تر  ۷۰۰۰په  2خ کورنۍ کې) پور واخليې .لکه څرنګه چې مخکې یې
یادونه وشوه ،د کورنۍ ښځېنه مرشانې لکه بهاره (2ح) کولی يش ،مستقی ً
ام د خپلې
خوښې په اندازه پور ترالسه کړي؛ ځکه د هغې زامن له هېواده بهر دی .په ټولیزه
توګه ،د کور د نارینه مرش ناروغی او مړینه ،ښځو ته دا اجازه ورکوي ترڅو د خپلو زامنو
له الرې په زیاته پیامنه او لوړه کچه پورونه ترالسه کړي .د بېلګې په توګه ،د 1ب او
 2Fکورنۍ ،په خپل وار رسه  ۱.۴میلیونه افغانۍ او  ۲۰۰،۰۰۰افغانۍ ،د دغه ډول
مايل اعتبار د ترالسه کولو له الرې پور کړي .په داسې مواردو کی ،مايل اعتبار تر
ډېره د سیمه ییزو مرشانو له خوا چمتو او د خیرات په توګه وړاندې یا ورکول کېږي.
دا په ځانګړې توګه ،د دوهم کلی په تړاو صدق کوي ،او په داسې حال کې چې دا
یو مثبت المل دی؛ ځکه چې کورنیو ته اجازه ورکوي ،چې د اړتیا وړ درملنې لګښتونه

واده او غیر رسمي پور د ناوې د ولور له الرې د پورونو د ادا کولو او بېرته ورکړې په بڼه
یو بل غوڅوی .یو شمېر کورنۍ ،لکه د  1خ په شان د شتمنې کورنۍ په وینا تر هغه
وروسته چې د ناوې ولور ترالسه يش ،خلک ممکن یوې کورنۍ ته د پور د اخیستلو
لپاره مراجعه وکړي .خو په ټولیزه توګه ،کورنۍ د ناوې ولور د اخیستل شوی پور د
بېرته ورکړې لپاره کاروي .د  1ث کورنۍ د خپل  ۱۰،۰۰۰افغانۍ پور زیاته برخه ،د
دوی د لور د ولور پیسو په مرسته بېرته ادا کړه ،په داسې حال کې ،چې د ښځو تر
رسپرستۍ الندې  1ج او  2ح کورنۍ خپل پورونه هم په همدې شان ادا کړي او په
پام کې لري ،چې د خپل پور زیاته برخه په همدې ډول بېرته ورکړي .د دې څيړنې
په بهیر کې داسې کوم شواهد ترالسه نه شول ،چې وښیي خلک خپلې لورانې مطلق ًا
د دې لپاره واده وې ،چې خپل پورونه پرې ادا کړي او د دوهم کلی ارباب د همداسې
کومې مسلې رامنځته کېدل ،رد کړه .د ناوې د ولور هاخوا ،واده د مايل اعتبار د نویو
رسچینو د رامنځته کولو لپاره اړین دی .د خپلوانو کورنۍ د پور لومړنۍ رسچینې دی،
چې دا په ټولیزه توګه تر ډېره د نژدې خپلوي له امله د منلو وړ دی او په ځانګړې
توګه د پور غوښتلو پر مهال د ښځو لپاره اړین دی .له همدې امله ،واده یو اړین

میکانیزم دی چې په مرسته یی کورنۍ شبکې بیاجوړې او پراخېږي ،او ورپسې
د دې وړتیا المل ګرځي ،چې د داسې نورو کسانو پر رسچینو دعوا وکړي ،چې
په دودیزه توګه لیواله یا اړ دی ،چې له دوی رسه مرسته وکړي ،چې دغه ډول
مرستې تر ډېره د غیر رسمي پور په بڼه وي.
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بېالبېلې کارونې

غیر رسمي پور په بېالبېلو ډولونو کارول کېږي ،چې تر ډېره له هغو مواردو رسه چې
د کلیجن ( )۲۰۰۶له خوا ورته اشاره شوې ،ورته والی لري .بېوزلو کورنیو تر ډېره پر
جنيس او له نژدې خپلوانو څخه پر اخیستل شویو کوچنیو نغدی پورونو تکیه کوله.
کله چې د ناروغې یا مړینې په څیر حاالتو کې زیاتو پورونو ته اړتیا پیښیدله ،دغه
ډول پورونه به تر ډېره د یو شمېر کلیوالو له خوا وړاندې کېدل ،چې د بېرته ورکړې
لږه مته یې کیده (قرض خداداد) او یا هم د شتمنو کورنیو له خوا د مهربانۍ د
احساس له مخې ورکول کېدل (قرض حسنه) چې هغه وخت باید ادا يش ،کله چې
کورنۍ د بېرته ورکړې توان پیدا کړي .خو بیوزيل کورنۍ ،هم تر ډېره ممکن ایران
ته د زامنو د کډوالۍ (الف،۱ج ،۱ح  )۱او واده (ځکه چې د ناوې د ولور نه ورکړه
رشم ګڼل کېږي او له بلې خوا په لنډه موده کې د زیاتو پیسو ګټل ناشونې برېښي)
لپاره پیسې پور کړې وای او همدارنګه د نورو پورونو ادا کولو (لکه څرنګه چې د اوو
کورنيو په برخه کې ولیدل شول) لپاره پور اخیستلو ته یی مخه کړی وای .د منځنۍ
کچې عاید لرونکې کورنۍ ،لکه د نورو کورنیو په څېر ،د لګښتونو د پوره کولو،
روغتیایي اړتیاوو او کورنۍ اړتیاوو لپاره په افقي شبکې کې دننه پورونه اخیستل.
دوی همدارنګه د واده ،کرنیزو توکو او د کور د پراختیا لپاره د پانګونې په موخه
پورونه اخیستل .د ځمکې د اخیستلو او ګرو په برخه کې پانګونه ،د معیشت متنوع
کول لکه د یو دوکان پرانېستل (1خ) او د زعفرانو کرکیله (1ت) داسې فعالیتونه
ول ،چې د شتمنو کورنیو پورې محدود دی

کارونې موارد *
 ۴جدول :د غیر رسمي پور د ّ
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واده

په دواړو کلیو کې ډېرو ځواب ورکوونکو یادونه وکړه چې که څه هم دوی د اړتیا پر
مهال پور اخیستلی شی ،خو په تیرو لسو کلونو کې پور ته الرسسی کم شوی دی او
د پخوا په پرتله چې له  ۱۰۰۰۰څخه تر  ۱۵۰۰۰افغانیو پورې پورونه ورکول کېدل،
خو اوسمهال یوازې له  ۲۰۰۰څخه تر  ۵۰۰۰افغانۍ پورې پور ورکول کېږي .د
کورنیو په وینا اوږدمهال عوامل تر ډېره بریده د دې کموالی المل ګرځیدلی .په
دې برخه کې یو ځانګړی بنسټیز المل د کورنیو تر ملکیت الندې د ځمکو د اندازې
کمېدل وو ،دا چې د میراث پر مهال ځمکه د زامنو ترمنځ وېشل کېږي ،په دې مانا
ده چې له کرنې څخه د کورنیو ترالسه کېدونکی عاید د پخوا په پرتله ټيټ شوی
دی .د دې ترڅنګ په دواړو کلیو کې چاپیریايل زیانونه چې مخکې یې یادونه
وشوه ،ددې المل شوی ،چې له ځمکې رسه د تړلو مزدورکاریو اسانتیاوي هم کمي
شوي دي .دا چې د زیږون له الرې د کورنۍ کچه په طبیعي ډول زیاتېږي ،نو
وررسه د عوایدو په کچه کې هم کموالی راځي او له ډېرو کورنیو رسه دومره اضايف
شتمني نه پاتې کیږي ،چې نورو ته یې په پور ورکړي .له مخکنۍ څېړنې راهیسې
(کلیجن او پین  ،)۲۰۰۷د پور تشه ایران ته د کورنۍ غړو مخ پر زیاتیدونکې
کډوالۍ په مټ ډک شوی ،چې دا د معیشت له خنډ رسه د مقاومت یوازېنۍ الره
ده؛ د دې ترڅنګ تر ډېره د کورنۍ د هغو غړو پر عوایدو تکیه ده ،چې تر دې
مخکې په اغېزناکه توګه یې د واده لپاره د پیسو د سپام توان درلودل.
په دواړو کلیو کې زیات شمېر کورنۍ په دې اند وي چې پور ته مخ پر کمېدونکی
د پور بېرته ورکړه

توکي

پانګونه
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په دوهم کيل کې ،د  2Aکورنۍ یو غړي ورته مطلب څرګند کړ:

الرسسی ،د کلیوالو ترمنځ د کمزورې پيوستون او په ټولیزه توګه د پور د بېرته
ورکړې په برخه کې پر نورو کسانو د اعتبار له کموايل رسه تړاو لري .په ملړي کلی
کی ،د  1Bکورنۍ وویل
"’تر دې مخکې خلکو د یو بل پر وړاندې ډیر مهربانه او زړه
سواندی وو .په تیرو لسو کلونو کې ،خلکو الهم له یو بل رسه
مرسته کوله ،خو اوسمهال هر څوک د خپلې کورنۍ په فکر
کې دي .په یو ډول نه یو ډول خلک له یو بل څخه لرې شوي
دي".

"’ موږ [د کيل له دوکاندار څخه] تر لس ځله زیات پورونه
اخیستي دي ،خو هغه هر وخت یادونه کوي ،چې موږ باید
پخوانی پور ورکړو .هر مهال چې زما خاوند یا زوی پیسې
وګټي ،هغه لومړنی کس دی ،چې موږ یې بېرته پور ادا کوو"

د توکو په بڼه پورونه په پراخه توګه د الرسيس وړ دی او ممکن د تیلیفون له
الرې وغوښتل يش او د ټکيس په وسیله تر کوره ورسول يش ،چې په دې
توګه د ښځو تر رسپرستۍ الندې او لږ ګرځېدونکو کورنیو لپاره پور ته الرسسی
ال آسانه کېږي .د توکو پور له سود نه پرته ورکول کېږي او تر شا یې سوداګریز
عوامل وي ،ترڅو پیریدونکي اوسمهال او راتلونکی کې سیالو هټیوالو ته مخه
ونه کړي .د یوه هټیوال په وینا ،په خیریه مواردو کې ،د مالونو او نغدي پورونو
په پرتله ،د توکو لپاره تخفیف وړاندې کېده. .

په دوهم کيل کې ،د  2Aکورنۍ یو غړي ورته مطلب څرګند کړ::
"’ زما په اند په تېرو وختونو کې د پور ترالسه کول آسانه چاره
و؛ ځکه خلک یو څه شتمن وو او اړیکې (خپلوي) یې د اوس
په پرتله ډېرې ښې وې او هر چا کوالی شول چې یو پر بل
اعتامد وکړي ،خو اوس خلک یوازې پر خپلو خپلوانو ،ملګرو او
ګاونډیانو باندې اعتبار کوي". .

له هټیوالو څخه د نغدي پور د اخیستلو وړتیا ،دوی رسه پر آشنایي ،ژمنتیا
او اعتبار اړه لري .یوځل چې په منظمه توګه له هټیوالو څخه په نغدو پیسو
توکي وپیرل او په پور د اخیستل شویو توکو پیسې ورکړل يش ،بیا نو کورنۍ
کولی يش په کيل او په ځانګړې توګه هرات کې د هټیوالو له الرې ډېر ځله
د نغدي پور زیاتې اندازې ته الرسسی ومومي .دغه اړیکې ډېرې ارزښتمنې
دي او په ډېر احتیاط رسه پالل کېږي .د یو هټیوال په وینا ،پیرودونکي کولی
يش د نورو پیرودونکو ضامنت وکړي او همدارنګه د بل کس په استازیتوب د
پور پر اخیستلو اغېز وکړي .د بیلکي په توګه د  2Aکورنۍ وویل ' :کله چې زما
زوی د هرات ښار په یوه مدرسه کې درس وایه ،هغه به پیسو ته د رضورت پر
مهال ماته تیلیفون وکړ .ما به نوموړی حاجي سفر ته ولېږه او هغه به زما زوی
ته نغدې پیسې په پور ورکړې' .بلې شتمنې کورنۍ (1ب) څرګنده کړه ،چې
څرنګه د کورنی پالر خپل زوی آشنا هټیوال ته ور وپيژانده ،ترڅو هټویوال په
ځانګړي توګه د نوموړی زوی ته په راتلونکی کې پور ورکړي .

د اعتبار کمېدل ،د کورنیو ترمنځ په اړیکو کې د بدلون په مانا نه ده او نه هم
د ممکنه پور ورکوونکو له خوا د نورو کسانو د شخصیت په اړه اخالقي قضاوت
ته اشاره کوي ،بلکې کیدای يش د دې حقیقت څرګندوی وي ،چې د زیاتو
پیسو ورکړه له ګواښ رسه مل دی او کیدای يش پور اخیستونکی یې د بېرته
ورکړې توان ونه لري. .
دوهم کلی هم د ملړي کلی په څېر د کرنیزو محصوالتو له شدید کموايل رسه
مخ دی ،چې دغه چاره له دې حقیقت رسه رسه چې ډيری کورنۍ یوازې واړه
ځمکه لرونکې یا بې ځمکې کسان دي ،پر ځایي اقتصاد زیاته اغېزه کړې
ده .د ډېرو لپاره ،اړینه ده چې له یو شمېر کسانو څخه پور واخيل ،ترڅو زیاتې
پیسې ترالسه کړي او یاهم ځمکه ګرو کړي ،چې له  ۱۶څخه  ۱۱کورنۍ دی
ته اړ شوې وې ،ترڅو دغه چاره رسته ورسوي.

د هټیوالو له خوا پور معمو ً
ال د لنډو مودو لپاره ورکول کېږي او کله چې دوی
یې غوښتنه وکړي ،نو د  2Eپه شان کورنۍ اړ دی ،چې د پور بېرته ورکړې
لپاره یې خپل څاروي وپلوري .په ټولیزه توګه ،د حاصل تر رسېدو پورې په
ځنډ د پور د ورکړې امتیاز یوازې هغو کورنیو ته ورکول کېده ،چې تل یې
اضافه کرنیز محصوالت درلودل – چې د هرات د یو هټیوال په وینا د داسې
کورنیو ټولګه تر لسو زیاته نه ده .د نغدي پورونو ورکړه ،په ځانګړې توګه زیاتې
اندازې پیسې ،د پرله پسې مخامخېدو پر تعامل والړی دې .د هرات همدغه
هټیوال زیاته کړه: :

په دواړو کلیو کې د اقتصاد مخ پر ځوړ حالت په ځېنې مواردو کې د دې
المل شوی ،چې د پور د بېرته ورکړې موده ،په ځانګړې توګه د سرتو پورونو
لپاره ،لنډه يش .خو دغه وضعیت د نورو سیمو په کچه نه وو ،د بېلګې په
توګه له  ۲۰۰۸څخه تر  ۲۰۰۹کلونو پورې چې د خوړو د ناخونديتوب وخت
و ،پورونه یوازې د څو ورځو لپاره ورکول کېدل (شاو )۲۰۱۰؛ په دې توګه،
داسې څرګندیږي ،چې د کورنیو لپاره په افقي او عمودي بڼه د پور اخیستلو
رشایط ال تراوسه نه دی بدل شوی ،مګر دا چې پور له یو ناآشنا کلیوال او یا
هټیوال څخه واخیستل يش ،چې په دې صورت کې ممکن رشایط نامناسب
وي .داسې ښکاري چې د پور ورکولو په مورد کې د دواړو کلیو ترمنځ زیات
توپريونه نشته ،چې شاید المل یې دا وي چې د دواړو کلیو اقتصاد تر ډېره
له ایران څخه پر لیږل شویو پیسو متکي دی .په دواړو کلیو کې د کورنیو په
وینا دوی د پخوا په پرتله اوسمهال تر ډېره پور د واده یا پانګونې په پرتله ،د
کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره کاروي .په پراخه توګه د اقتصادي رشایطو
په دننه ،په هرات ښار او کلیو کې یې د ځایي مزدورکارۍ مخ پر کميدونکي
اسانتیاوو ته په کتو رسه ،د کار په موخه ایران ته د کورنۍ د غړو پر کډوالۍ
بسنه څرګنده او مخ پر زیاتېدو ده.

5.

"’ په دغو کلیو کې داسې خلک شته چې بازار ته هره یوه یا
دوه اونۍ وروسته راځي .زه کولی شم دوی ته په هره اندازه چې
غواړي پور ورکړم .خو داسې پیرودونکي هم لرم چې یوازې یوه
یا دوې میاشتې وروسته راځي .د دوی هر یو ته د پور ورکولو په
اندازه کې توپیر شته".

لکه څرنګه چې په ننګرهار والیت کې ورته موندنې ښیي (مینویا او همکاران.
 ،)۲۰۱۴پور د تعامالتو د بیا ځلی او پرله پسې توب تابع دی او په داسې
مواردو کې د یوايل کېدو ګواښ ښايي لږ وي؛ ځکه چې له پور اخیستونکي
رسه په منظمه توګه د مخامخېدو له امله پر نوموړي فشار راځي او هغه د رشم
او حیثیت د زیامننېدو ګواښ احساسوی ،که څه هم هټیوال عم ً
ال د پور د
بېرته ورکړې لپاره پرې شفاهي فشار وارد کړي یا نه کړي.

له هټیوال څخه د پور ترالسه کول

په دواړو کلیو او ډېر ځله په هرات ښار کې هټیوال ،د ډېرو ځواب ورکوونکو
لپاره د توکو او نغدو پیسو د پورولو لپاره اړیني رسچینې ګڼل کیږي .د  2Bپه
شان د نامنظمو عاید لرونکو کورنیو لپاره ،په ځنډ رسه د توکو د بیې ورکړه،
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6.

د پور رشایط او په اړه یې خربې اترې

د متقابل عمل ،کلتوري او دودیزي متي په دې مانا دی ،چې د پور ورکولو
عمل تر ډېره یو ډول د ځان بیمه کول ګڼل کېږي .لکه څرنګه چې د 1G
کورنۍ وویل ' :د پور ورکړه او له نورو خلکو رسه مرسته په حقیقت کې له ځان
رسه یو ډول مرسته ده ...زه باید له نورو رسه مرسته وکړم ترڅو له دوی څخه
مرسته ترالسه کړم '.په یو ځای کې کله چې د دوی کور اور واخېست ،د دغه
کورنۍ یو خپلوان د زیاتې اندازې نغدو پیسو رسه د دوی مرستې ته راودانګل.
'که چېرې دوی مرستې ته اړتیا پیداکړي ،نو زه به لومړنی کس یم ،چې له
دوی رسه مرسته کوم '،د دې کورنۍ مرش وویل ،چې څرنګه نوموړی پور
واخيل ،ترڅو له داسې کس رسه مرسته وکړي .په ډېرو ځایونو کې ،د کورنۍ
د یو غړی مړینه او ناروغی د دې المل شوی ،چې خپلوان او ګاونډیان پخپله
د پور د ورکړې وړاندېز وکړي .په دوهم کيل کې د  2Hکور د مرش تر مړینې
وروسته ،د کيل ارباب د دې کورنۍ په استازیتوب له شتمنو کورنیو څخه د
 ۷۸۰۰۰افغانیو په ارزښت یادې کورنۍ ته پور چمتو کړ ،کوم چې په سمدستي
توګه په د درېیو اونیو په دننه د څارویو د پلورلو له الرې بېرته ادا شو .په ورته
توګه ،د 2ح په شان د بېوزلو کورنیو لپاره ،همداسې یو پور د ارباب له خوا له
یو شمېر پور ورکوونکو څخه د خیرات او صدقې په توګه چمتو شو ،پرته له دې
چې له کورنۍ څخه د بېرته ورکړې مته ويش .خو دغه کورنۍ په ایران کې د
یو زوی د مزدورۍ کار په مرسته دغه پورونه بېرته ادا کړل ،چې دا پخپله د
دې څرګندوی دی ،چې د امکان په صورت کې د پور بېرته ورکړه د یو کس د
حیثیت او اعتبار لپاره اړین دی او یا ښايي د دې ویرې له امله وي چې د پور
په حال کې مړینه ګناه لري .په بله قضیه کی ،د 1ح بېوزله کورنۍ۵۰۰۰ ،
افغانۍ د کور د مرش له ترور څخه په پور واخیستي ،کوم چې نوموړې تر دې
وروسته سمدستي مړه شوه .اوس د پور د بېرته ورکړې مته نه کېږي ،خو په
هر صورت ،دغه کورنۍ په پام کې لري چې دغه پیسې د خیرات او صدقې په
توګه ووېيش ،چې دا د يو 'ښه پور اخیستونکی' کس په توګه د یو چا د حیثیت
د ارزښت درناوی دی.

کلتوري او مذهبي اصول د پور د ټولو فعالیتونو په زړه (مرکز) کې قرار لري،
چې د ورکړې رشایط او د جوړجاړی الرې چارې یې تنظیموي .د یو ټولنیز
اصل په توګه د 'ګاونډي حق' پور ورکوونکی دې ته اړ بايس ،چې یو خپلوان
یا خپل ګاونډي ته د اړتیا په صورت کې پور یا صدقه ورکړي .په دې توګه ،د
ګاونډي حق کورنۍ د دې وړ ګرځوي ،چې د نورو پر رسچینو د باملقابل عمل
لپاره د یو بنسټ په رامنځته کولو رسه دعوا وکړي ،ځکه د افقي پور د ډېرو
اړیکو په دننه د کورنیو ،د بېلګې په توګه د ورته ټولنیزو او اقتصادي وضعیت
لرونکو کورنیو ترمنځ ،د مرستې توقع دوه اړخیزه ده .له سود پرته د قرض
حسنه ورکړه او همدارنګه د بېرته ورکړې لپاره له رشايطو رسه سم د بدلېدو وړ
مودو رسه د پور ورکړه ،په دغو شبکو کې د پور د راکړې ورکړې یو اصل دی.
قرض خداداد یو داسې پور دی ،چې پوراخیستونکي ته اجازه ورکوي ،ترڅو
هغه مهال یې بېرته ادا کړي ،چې د بېرته ورکړې توان یې ومومي؛ دغه پور،
د دیني ثواب په موخه او تر ډېره په ابتدایي توګه د خیریه عمل په بڼه د هغو
شتمنو پور ورکوونکو له خوا ورکول کېږي ،چې د پوراخیستونکی په پرتله یو
څه شتمن وي .د پور دغه دواړه ډولونه په ټولیزه توګه د پور په عمودي اړیکو
کې هم موندل کېږي ،که څه هم هغه پور ورکوونکي چې له پور اخیستونکي
رسه لږ آشنا دی او یا هغه کسان چې په زیاته پیامنه پیسې په پور ورکوي ،په
ډېر لږ احتامل رسه ،ښايي د بېرته ورکړې لپاره یې آسان رشایط وړاندې کړي.
د ځواب ورکوونکو په اند ،د غیر رسمي پور د راکړې ورکړې ډېره زیاته برخه
مثبته ده ،او د اعتبار زیاتولو ،پیوستون او د متقابلې بسني د یو میکانیزم په
توګه عمل کوي .په ټولیزه توګه ،ځواب ورکوونکو ،پور د اړیکو د پیاوړي
کوونکی عامل په توګه یادول ،په ځانګړې توګه هغه مهال چې د ځواب
ورکوونکو په اند پور له کومې متې پرته ،د مهربانۍ د انګیزې له مخې ورکړل
يش .خو ورته کړنه (مته) د پور اخیستلو یو پټ قیمت دی .دغه متي ممکن د
پور ورکوونکي له خوا بیان نه يش ،خو په ټولیزه توګه پرې هرڅوک پوهیږي،
لکه څرنګه چې د 1د کورنۍ وویل ' :که دوی د مجبورۍ پر مهال زما رسه
مرسته ونه کړي ،زه هم یقین ًا په راتلونکي کې له دوی رسه به مرسته ونه کړم.
دا یو ډول ټولنیز تړون دی چې موږ یې لرو' .کله چې 2د کورنۍ نغدو پیسو ته
اړتیا درلوده ،یوه ګاونډی یې هڅه وکړه ،تر د خپل پسه په پلورلو رسه نغدې
پیسې ترالسه او نوموړي ته یې په پور ورکړي .که څه هم دا به ښکاره د
مهربانۍ او زړه سوي یو بې ساری عمل ښکاره يش ،خو کېدای يش احتاميل
پور ورکوونکی غوښتل ،په دې متې رسه له 2د کورنۍ رسه خپلې اړیکې وپايل
چې په راتلونکي کې له ورته عمل او یا بلې خیرښېګڼې څخه برخمن يش .لکه
څرنګه چې ګوډمن ( )۲۰۱۷په هندوستان کې یادونه وکړه ،په دې مورد کې په
فعاله توګه پور ورکول او د ورته عمل تررسه کول د پور په شبکو کې د غړیتوب
اړین رشطونه دی .هېڅ کورنۍ له ښکاره ناوړه ګټې اخیستنې (استثامر) څخه
یادونه ونه کړه او د پور ورکولو نامناسب رشایط هم ډېر لږ ترسرتګو کېدل.
یوازې یوې کورنۍ د سود له اخیستلو څخه شکایت وکړ .د  1Fکورنۍ یوه غړي
وویل چې تر فشار الندې دی ترڅو پور ورکوونکي ته په نورو الرو د احسان
بدل ورکړي .نوموړی وویل چې څرنګه په بل کيل کې يو پور ورکوونکی له ده
څخه مته درلوده چې د هغه پر ځمکه وړیا کار وکړي او همدارنګه دی هغه
مهال ځان تر فشار الندې احساس کړ ،کله چې نوموړی له ده څخه نورې
غوښتنې هم وکړې .دغه کورنۍ ،د دې لپاره چې له همداسې غوښتنو رسه
مخ نه يش ،خپله ځمکه ګرو کړه ،ترڅو د پور ورکوونکی پیسې په سمدستی
توګه ادا کړي.

 7.

اعتبار

په دغه څېړنه کې ټولې کورنۍ ،له هغو پرته چې زامنو یې په ایران کې د کار
کولو پر مهال د تریاکو پر نشه اخته شوی ،د دې وړتیا درلوده ،چې د نغدې
پیسو او توکو پورونو ته الرسسی ولري .د پور اخیستونکی نیک شهرت او د
دواړو لورو ترمنځ د اعتبار شتوالی د دې لپاره بسنه کوله ،چې کورنۍ اجازه
ولري ،ترڅو له ستونزې پرته لږه اندازه پیسې پور کړي او زیاتره کسان ان له
دې اړخه کولی شوای ،له یو پور ورکوونکي څخه تر  ۱۰،۰۰۰افغانیو زیات
پور ته الرسسی ومومي .ښه حساب لرونکی یا خوش حساب (د یو اعتباري
شخصیت او حیثیت درلودل) پور ته د الرسيس لپاره د شتمنۍ تر لرلو زیات
اړین ګڼل کېږي .ډېر ځله ،د پور د بېرته ورکړې لپاره د ارادې او هلو ځلو
ښودل که څه هم په دې برخه کې بریالی هم نه يش ،د یو پور اخیستونکی
لپاره بسنه کوي ،ترڅو خپل حیثیت خوندي وسايت (د بېلګې په توګه 1ح).
خو رسه له دې ،د ځمکې لرونکي ،په ایران کې د کورنۍ کاري غړي او یا د
معاش له اړخه عاید لرل ،په دواړو کلیو کې اړین عنرص و ،ترڅو یو څوک لویو
پورونو ته الرسسی ولري او یا دا چې وکولی يش له هټیوالو څخه لوی او د
اوږدې مودې لپاره پورونه ترالسه کړي .له ټاکل شوی وخت نه وړاندې د پور
ادا کول ،د ډېرو ځواب ورکوونکو له خوا د یو چا د اعتبار د زیاتوايل د عامل په
توګه ګڼل کېده؛ خو د اعتبار او پور د بېرته ورکړې په برخه کې د ښې مخینې
لرل ،په یوازې توګه مايل اعتبار یا پور ته د الرسيس له عواملو نه ګڼل کېږي.
په ډېرو ځایونو کې د یوې کورنۍ د ټولنیزې شبکې پراخوالی او کیفیت ،په بې
سارې توګه با ارزښته موضوع ده.
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د مايل اعتبار یا پور ټولنیز محرکات

ورکول کېږي .د بېلګې په توګه ،کله چې د 1د کورنۍ مرش د ملړی کلی له ارباب
رسه د مرشۍ پر رس تر النجې وروسته وتښتول شو ،د تاوان غوښتنې له امله
دغه کورنۍ  ۴۰۰،۰۰۰افغانۍ پوروړې شوه او دې ته اړه شوه ،چې هرات ښار ته
کډه وکړي؛ البته دا یوه داسې پيښه وه ،چې دغه کورنۍ له امله یې تراوسه پخپلو
پښو نه ده درېدلې .دغه ډول پیښې د 'چوپ تاوتریخوايل' ښکارندوی دی ،چې د
کيل او اقتصادي اړیکو یوه ځانګړنه ده ،چېرې چې هلته د ټولنې مخکښ کسان
او د سیمه ییزې حکومتولۍ جوړښتونه له یو بل رسه همکار دی او لکه په ملړری
کيل کې په بې ساري توګه د واک ساتنه کوي .د کورنۍ مرش اوسمهال د کيل
له مخکښو کسانو څخه د پور اخیستلو په تړاو اندېښنه لري او داسې وایي:

لکه څرنګه چې په دریمه برخه کې موردې څېړنو وښودل ،ډېری کورنۍ په
افقي بڼه د پور په لټه کې دي؛ یعنې د خپلوانو ،ګاونډیو او له ورته ټولنیزو
او اقتصادي وضعیت لرونکو ملګرو څخه پور اخيل .دغه مطلب په ځانګړې
توګه د بېوزلو او متوسط عاید لرونکو کورنیو په اړه صدق کوي .له  ۲۰۰۶م
کال وروسته کلونو کې په دې برخه کې لږ بدلونونه راغيل ،چې ښیي د هرات
نسبت ًا پويل کلیوال اقتصاد عموم ًا خلک دې ته اړ بايس ،ترڅو تر ډېره د افقي
پور ورکولو او اخېستلو له الرې راکړه وکړه وکړي (کلیجن  .)۲۰۰۶په طبیعي
توګه د دې شونتیا شته ،چې خپلوان د پور د غوښتنې پر مهال د مهربانۍ او
زړه سوي له مخې به پور ورکړي او له همدې امله ،کورنۍ معمو ً
ال پور اخېستل
په ټولیز توګه له نژدې ټاکنو څخه پیل او د ماتې په صورت کې ،له دې کړۍ
څخه بهر الره غوره کوي .پور غالب ًا تر ډېره سیمه ییزه بڼه خپله کړې ،د بېلګې
په توګه د یو چا له نژدې ګاونډیانو څخه په ملړی سرت کيل کې اخیستل کېږي،
خو همدارنګه په هرات او ایران کې تر خپلوانو پورې رسېږي .دغه چاره ،د
پراخو اړیکو درلودونکې کورنۍ د دې وړ ګرځوي ،چې په لنډه موده کې زیاتې
اندازې پیسې ترالسه کړي ،د بېلګې په توګه د حوالې د رصافانو په واسطه
(ت  ،۱د  )۲چې که څه هم دوی حاشیوی موقعیت لري .په ډېرو ځایونو
کې ،د یو لړ الملونو له امله کورنۍ د پور اخیستل ،پر یو شمېر افقي ټولنیزو
اړیکو وېيش ،چې په دې کې له بېوزلو کورنیو څخه د پام وړ پور د ترالسه
کولو لږ غوراوی شامل دی ،خو ځېنې وختونه په دې کې نور تګالریز الملونه
هم شامل دی .د پور د خپراوي پر مهال ،په یو وخت کې د پور ورکوونکو له
خوا د پور د بېرته ورکړې غوښتنه په ندرت رسه واقع کېږي ،چې له امله یې
د کور د بنسټیزو شتمنیو ګرو کولو او پلورلو ته د اړ ایستل کېدو ګواښ وررسه
کمېږي .په دې ډول پور اخیستنه په دې مانا ده ،چې پر یوې ځانګړې اړیکې
په یو وخت کې لږ فشار واردېږي ،او یا هم یو کس دې ته لږ اړ بايس چې یوه
پراخه پیامنه پیسې په يو ځل ادا کړي .په قسطونو کې د پور ورکړې ته ،په
ټولیزه توګه په منفي سرتګه کتل کېږي؛ ځکه دا په خپل ذات کې هغه ترتیب
ماتوي ،چې د دواړو لورو له خوا د پور اخیستلو پر مهال پرې هوکړه شوې او
د پور اخیستونکي شکمنوي ،چې نوموړی به وکولی يش چې ټول پور بېرته
ورکړي. .

’ ما هېڅکله په خپل کيل کې له یو شتمن کس څخه د پور غوښتنه نه ده کړې او نه
به داسې وکړم .که چېرې زه له دوی څخه پور واخلم ،نو دوی به نورې متې ولري او
پیسې به د یوې لنډې مودې لپاره په پور راکړي .که چېرې زه د دوی پیسې بېرته پر
خپل وخت ورنه کړم ،نو زه به له دوی رسه خپلو اړیکو ته زیان ورسوم‘ .

له بلې خوا یو شمېر کورنۍ ،د خپلوانو د پوروړی کېدو په برخه کې د کلتوري
خنډونو په اړه هم څرګندونې وکړې .که څه هم دا تر ډېره پوروړې ده او زامن
یې کار کوي ،خو بهارې (2ح) د خپلو انږورګانو له کورنیو څخه د پور اخیستلو
د شونتیا په اړه د رشم احساس کوي او داسې وایې ' :دا ښه خربه نه ده،
چې له دوی څخه پور وغوښتل يش .داسې کار به زموږ حیثیت راټیټ کړي،
ځکه دوی به فکر وکړي ،چې موږ پیسې نه لرو او موږ باید له دوی څخه پور
وغواړو؛ ځکه موږ غریبان یو'.
دلته کورنۍ ،د پور د اعتبار اړیکې په بېالبېلو الرو چارو او ډولونو رسه رامنځته
کوي .په منظمه توګه د کمې اندازې پورونو اخېستل او بېرته ورکړه ،د مايل
اعتبار یا پور شبکې د 'فعال' ساتلو یوه الره ده .په ریښتیا کې ،ډېری کورنۍ د
کوچنیو پورونو په ژر بېرته ورکړې باندې ټینګار کوي ،دا له دې امله ده ،چې
دغه چاره د اضايف عاید او سپام له امله شوين ده ،خو تر څنګ یې د دې لپاره
هم ده ،چې ترڅو د لګښت د آسانتیا په موخه د پور اخیستلو حیاتی رسچینې
وساتل يش لکه هټیوال ،او همدارنګه د پور ورکوونکو اړیکو یوه پراخه شبکه
وپالل يش .له افقي ټولنیزو اړیکو څخه د کوچنیو پورونو د ترالسه کولو لپاره ،د
پور د بېرته ورکړې د لومړیتوب په موخه د پور ورکوونکی اقتصادي حالت هم
په پام کې نیول کېږي .ډیر کم شمېر کورنۍ دې ته ترجیح ورکوي ،چې په
ځانګړې توګه د پور یوازې یوه رسچینه ولري ،چي په منظمه توګه او په ژمنتیا
رسه یې پور بېرته ادا يش ،ترڅو په احتاميل توګه په راتلونکي کې زیاتو اندازو
پورونو ته الرسسی وموندل يش .ډېری کورنۍ په ترجیحي توګه له یوه یا دوو
هټیوالو څخه ،مخکې له مخکې توکي پیري ترڅو د ژمنتیا او منظمې بېرته
ورکړې له الرې خپل اعتبار ثابت کړي.

د ټولو ځواب ورکوونکو له خوا د پور د ترالسه کولو لپاره ،ډېر کم عمودي ټولنیزو اړیکو
او لږ آشنا کسانو ته مراجعه کېدله .کله چې د دغه ډول پور اخیستلو موارد تر سرتګو
کېدل ،نو تر ډېره به هغه شتمنې کورنۍ وې ،چې د پانګونې لپاره به د زیاتې اندازې
پیسو په لټه کې وو ،لکه د 2د کورنۍ چې له یو حواله کار کس څخه یې د ځمکې
د اخیستلو لپاره  ۵۰،۰۰۰افغانۍ پور کړې وې .د 2خ په شان نورو شتمنو کورنیو بیا
د زعفرانو له شتمنو کروندګرو څخه چې وررسه یې اړیکې لرلې ،پور ترالسه کړی و،
ترڅو پرې د ځان لپاره زعفران وکري .د کمو شتمنو کورنیو له ډلې ،د 2ث کورنۍ پاخه
عمر لرونکی غړی ،د سیمه ییزې پرمختیايي شورا له مرش څخه  ۵۰،۰۰۰۰افغانۍ
پور اخیستی و او همدارنګه 2ج له یو هټیوال څخه  ۴۰،۰۰۰افغانۍ پور اخیستی و،
ترڅو قاچاق وړونکي ته پیسې ورکړي ،چې زوی یې ایران ته ورسوي .په ټولو درېیو
ځایونو کې ،پورونه له سود پرته وو ،خو په دې ټولو ځایونو کې ،مته دا وه ،چې ډېر ژر
باید بېرته ادا يش ،د دوی له ډلې د  2د او  2ث وکوالی شول ،له ایران څخه د لیږل
شوو پیسو په مرسته خپل پور ادا کړي او د 2ج کورنۍ اړه شوه ،ترڅو د پور د ورکړې
لپاره له بل چا څخه پور ترالسه کړي

ډېری ښځې به له هټیوالو څخه د پور اخیستلو پر مهال ورته کار وکړي .د پور اړیکو
د پراخوايل او ژورتیا لپاره د دوی ټاکنۍ محدود دی؛ که څه هم ان د اجوريت ښوونیز
کار د عاید له امله ،دوی د پور اخیستلو وړتیا ولري .د 2ت د کورنۍ ښځېنه مرشه
یو ځل بیا خپله استثناء ثابتوي او په ټولنه کې د ودونو د مراسمو تنظیم ،د مړو شویو
کسانو تجهیز او تکفین او د واکسین د تررسه کولو له الرې خپله ونډه ټینګوې .د دې
کار له الرې ،دا په ټولنه کې نامتو ده او کولی يش د ملګرو او ګاونډیانو رسبېره ،له
ډېرو ځایي او ښاري هټیوالو او ټکيس چلوونکو څخه پور واخيل .که څه هم دا کله
کله او تر ډېره د جنس په بڼه پور اخيل ،خو دا په دې اند ده ،چې کولی يش ،په زیاته
پیامنه پور ته هم الرسسی ولري؛ ځکه د خپل بهر ته تلونکې او ډاډمن شخصیت او
همدارنګه د یوې داسې ښځې په توګه شهرت لري ،چې کولی يش د خپل کور چارې
پرمخ یويس په داسې حال کې چې خاوند یې د ذهني معذوریت له امله ،د دغو چارو
له تررسه کولو څخه عاجز دی

کورنۍ ،هغه مهال د حیثیت د زیامننېدو له زیات ګواښ رسه مخ وي .کله چې دوی
د ځایي مخکښو کسانو ،هټیوالو او په ټولنیزه توګه له لرې کسانو څخه پور اخيل ،او
له همدې امله د دغه ډول پورونو له اخیستو څخه د امکان تر بریده ډډه کېږي او د
اخیستلو په صورت کې بیا د همدې پور ورکوونکو د پورونو بېرته ورکړې ته لومړیتوب
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د مايل اعتبار پايلې او د معیشت چټک بدلون

په ډېرو هېوادونو کې د ماکسویل او همکارانو ( )۲۰۱۷له موندنو رسه سم ،په دې
څېړنه کې د معیشت ټکان ،د هلې ځلې کوونکو کورنیو لپاره د معیشت د چټک بدلون
او خوړو د ناخونديتوب بنسټیز محرکات ګڼل کېږي .د ډېرو لپاره ،دغه شوک یا
ټکان ،د روږدو ،ناوړه روغتیایی حالت او یا هم د کورنۍ د مرش د مړینې په بڼه کې
څرګندیږي .په دوهم کيل کې ،سیالب او وررسه ځمکې ته زیان اوښتل ،همداسې
بنسټیز عوامل وو ،چې کورنۍ یې د لویو پورونو پر لور ورټیلوهيل ،چې په دې ډله
کې د  2ث او  2ح کورنۍ شاملې دي .په هغو کورنیو کې چې روږدیدل ،مړینه او د
عمر ډېروالی د کورنیو د بسنی تناسب زیاتول او د عاید د کمېدو المل ګرځېده ،نو د
سمدستي ژوندې پاتې کېدو او تر یو بریده د ثبات لپاره ،له غیر رسمي پور څخه کار
اخیستل کېده ،خو دغه چاره په اوږدمهال کې د کورنیو د رغېدو په بیه متامېده .کله
چې د کورنۍ د زیات لګښت او ټیټې کچې عاید د وړتیا پر حالت پور هم ورزیات
شی ،د دغو ډول کورنیو لپاره د پور دوراين بهیر رامنځته کېږي .په دې توګه ،په ډېرو
مواردو کې له بهر څخه لیږل شوی پیسې تر رسیدو څخه مخکې عم ً
ال لګول کیږي.
په دوهم کيل کې ،د یو چا تر مړینې وروسته په ټولیز ډول د ټولنې له خوا د پور ورکول
په یقیني ډول د یو شمېر کورنیو لپاره د ستونزی د مخنیوي المل ګرځیږي ،چې په
دوی کې د  2ح کورنۍ هم شامله ده ،چې د یوې ښځې له خوا اداره کېږي او ورته
 ۲۰۰،۰۰۰افغانۍ په پور ورکړل شوې دي .که څه هم دغه پورونه په دې مته ورکول
شوي وو ،چې که په پایله کې ادا نه يش نو بیا به وبښل يش ،خو د پورونو ټولیزه
کېدای يش د پام وړ وي او پر کورنیو اوږدمهال فشارونه وارد کړي؛ ځکه کورنۍ په
هر حال کې د بېرته ورکړې په برخه کې ځانونه ملزم ګڼي او وېره لري ،چې د پور د
نه ورکړې په صورت کې به خلک د دوی په اړه منفي پرېکړه وکړي

په ملړي کيل کې د ټولو ځواب ورکوونکو معیشتونه ،په دوهم کيل کې د اوبو
لګولو د ستونزو او د سیالب او اوبو بندیدو له امله په معکوسه توګه اغېزمن
شوی وو .په ټوله کې د کرکیلې کموالی او کښتونو ته وراوښتي زیانونه ،د
مزدور کارګرو لپاره د تقاضا د کموايل المل شوی دی ،چې په دې توګه د
ټولو شتمنو کټګوریو کورين عواید رسچینې یعنې د ځمکې محصوالت او د
کار اسانتیاوي دواړه اغېزمن شوي دي .ډېری کورنیو د نورو پورونو اخیستلو
ته مخه کړه او نورو بیا د دې توان له السه ورکړی ،چې شته پورونه ادا کړي.
که څه هم د پور کچه کېدای يش زیاته وي ،خو د بېرته ورکړې په برخه کې
یوازې لوی پورونه ستونزه زېږونکي نه دي؛ ځکه په زیاترو مواردو کې د بېرته
ورکړې رشایط نرم او زړه سوي ته متامیل وي .ډېری کورنۍ ،د مخ پر ځوړ
اقتصادي حالت له امله د پور د بېرته ورکړې په برخه کې هلې ځلې کوي .هغه
کورنۍ چې خپل سمدستي اړتیاوې له پور پرته رسچینو له الرې پوره کوي،
دې ته اړ شوي ،چې له ګواښ څخه ډک او زیامنن معیشتي الرې چارې
خپلې کړي.

 ۵جدول :د غیر رسمي پور پایلې د شتمنې ډلې په جالوايل رسه
شتمنه ډله

هلې ځلې کوونکې

1
2
3
4

2ج
 1الف 1 ،ج1 ،ح2 ،ب

ګوزاره کوونکی

مرفه

1خ
 1ت 2 ،الف2 ،ت  2خ
 1ب 1 ،ث 1 ،د  2د

معمو ً
ال هلې ځلې کوونکې کورنۍ د امکان په صورت کې ایران ته د خپلو غړو په
لیږلو رسه او یا د ځمکې د ګرو له الرې ګوزاره کوي .په هغو مواردو کې چې له پور
څخه د خالصون په برخه کې پخوانۍ تګالره پاتې راتلله ،ډېر ځله د بدمرغيو المل
هم کېدله .د بېلګې په توګه د کاري اسانتیا د نه موندلو ،د ایراين امنیتي ځواکونو له
خوا د نېول کېدو او بېرته خپل هېواد ته د شړل کیدو له امله .په هغو مواردو کې د
یوې کورنۍ لپاره بد راتلونکی نور هم زیاتېدل کله چې دغه نارینه د کورنۍ یوازېنی
مرش وو ،چې په دې توګه د شړل کیدو او وررسه د اضايف پور له راتلونکی رسه یې
هم باید ګوزاره کړی وای .خو له ایران څخه د نغدو پيسو په بڼه عایدايت رسچینه
هم د کورنۍ پر وړاندې د مايل اعتبار دروازې پرانیستلې او د دوی د پور اخیستلو
اعتبار او شونتیا یې نوره هم زیاته کړه .هلې ځلې کوونکې کورنۍ د واده (ولور) د
لګښتونو ،د درملنې لپاره بې کچو خرڅونو او کله ناکله د کور لګښت د پوره کولو لپاره،
خپلې ځمکې ګرو کولې .د هلې ځلې کوونکو کورنیو په کټګورۍ کې ډېری کورنۍ د
لومړنی یوکلن قرارداد ورهاخوا د ډېرو کلونو لپاره یې ځمکې ګرو کړې وې ،چې نه یی
شوای کولی د ګرو پیسې بېرته ادا کړي .یوې کورنۍ ( 1ح) لس کاله پخوا د خپلو
ځمکو په ګرو کولو پیل وکړ او اوسمهال یې ټولې ځمکې ګرو دی ،او بلې کورنۍ
(1ج) خپله ټوله ځمکه خرڅه کړه ترڅو هرات ته کډه يش .که څه هم ډېری کورنۍ
کولی يش نسبت ًا په آسانۍ رسه د ګرو موده وغځوې خو د ځمکې له السه ورکول د
عاید ګټلو او په سمدستي توګه د پور د بېرته ورکړې وړتیا له منځه وړي .هلې ځلې
کوونکو کورنیو په ټولیزه توګه د دې قدرت نه درلود ،چې داسې سپر کیدونکې شتمنۍ
لکه څاروی راټول کړي ،ترڅو په مرسته یې په راتلونکي کې د اقتصادي شوکونو او
احتاميل نابربه لګښتونو پر وړاندې ځانونه خوندي کړي ،او تر ډېره یې د کار او ځمکې
د ګرو کولو لپاره رسچینی نه درلودې ،چې د تولید او عاید د متنوع کولو په مرسته
خپل عواید زیات کړي .له همدې امله کورنۍ دې ته اړ شوي وې ،چې د سبا

2ث2 ،ح

هلې ځلې

هغه کورنۍ چې زیات او نه مهارېدونکې پورونه لري او د کومو چې شتمنۍ یې له
ګواښ رسه مخ دي او اړیکې یې خړې پړې یا زیامننې شوي ،ګډې ځانګړي ځانګړنې
لري .په ملړي کلی کې درې کورنیو داسې زامن درلودل ،چې پر نشه روږدي وو ،له
دې امله یي عاید له السه تللی ،په کورنۍ کې ،د نورو په اوږو بار کسانو شمېر زیات
شوی او د درملنی لپاره د اخیستل شویو پورونو په اندازه کې ډېروالې راغلی دی .د
کورنۍ مرشان اړ وو ،چې په نشه يي توکو د خپلو روږدو زامنو او د دوی د کورنیو پر
ځای ،پور واخيل ،چې په دې توګه له شته پور ورکوونکو رسچینو څخه یې د لګښتیزو
موخو لپاره یې کار اخیسته .لکه څرنګه چې کورنۍ ،د غړي د مړینې او ناروغۍ له
امله اغېزمنېږي ،د دغو کورنیو د پورونو د بېرته ورکړې وړتیا هم ،د کاري اسانتیا او
عاید ترالسه کولو اسانتیا (فرصت) د له السه ورکولو له امله اغېزمنېږي .خو که له
یوې خوا روږدیدل د کورنۍ د عاید ګټلو وړتیا له منځه وړي ،له بلې خوا روږدیدل له
رشم مل او تر ډېره حده د اعتبار جدیت له السه ورکولو المل کېږي چې دغه چاره،
ښايي پر نشه يي توکو د روږدو کسانو تر رغیدو وروسته هم دوام ومومي.
دوهم کيل په ځانګړې توګه ډېر مزدور کارګر لري– اقتصاد یې ډاډمن دی او تر ډېره
هلې ځلې کوونکې کورنۍ هغه کورنۍ وې ،چې کارګر غړي یې نه درلودل .په ایران
کې د کورنۍ کارکوونکي زامن په عین حال کې د پیسو لیږلو او د ناوې ولور د پوره
کولو له زیات فشار رسه مخ دي او همدارنګه باید ایران ته د تللو لپاره قاچاق وړونکو
ته پیسې ورکړي .ټولو هلو ځلو کوونکو کورنیو الهم پور ته الرسسی ساتلی دی؛ که
څه هم په ځېنو مواردو کې ،لکه د  2ث کورنۍ په مورد کې ،دغه الرسسی د ختمېدو
په حال کې دی.

ورځې عاید نن په لګښت ورسوې ،چې په دې توګه دوی راتلونکو بدلونونو او
د بېرته ورکړې د غوښتنو په مورد کې په ځانګړې توګه په زیامنن حالت کې
قرار درلودل.
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هوساینه

ګوزاره

هغه کورنۍ چې غیر رسمي پور ،د دوی د هوساینې او نیکمرغۍ المل ګرځیدلی
و ،نسبت ًا ښه ژوند یې درلود او په سیمه کې همدوی تر ټولو سرت د ځمکو خاوند
وو؛ په هامغه ډول چې د کلیجن او پین د  ۲۰۰۷م کال راپور ورته څه موندلی
و .رسبېره پر دې ،د (1خ) کورنۍ له انګورو څخه د پام وړ عاید ترالسه کاوه
او همدارنګه د ناوې د ولور له ترالسه کولو څخه یې هم ګټه اخیستله .دغه
کورنۍ خپل د انګورو ځېنې تاکونه په ګرو ورکړي ،ترڅو پر پیسو یې ،سړک
ته نژدې هټۍ جوړي کړي .یادې کورنۍ د شتمنو کلیوالو او په هرات کې له
خلکو رسه ښې اړیکې درلودې او همدارنګه له ځېنو سوداګریزو رسه یی هم
اړیکې لرلې .فردي عوامل لکه د بلوغ سن ته د زامنو رسېدل او د کار له الرې
د کورنۍ له عاید رسه مرسته او د دې ترڅنګ د دوو ناوو د ولورونو ترالسه کول،
له دې کورنۍ رسه د مايل خونديتوب په برخه کې مرسته کړې او د دې المل
شوی ،چې دوی له پور څخه د پانګونې په برخه کې کار واخيل .په دوهم کيل
کې ،د  2Gکورنۍ له یو شتمن کلیوال څخه پور ترالسه کړ ،ترڅو په مرسته
یې ځمکه ګرو او پرې زعفران وکري ،لکه څرنګه چې د 1ت کورنۍ ،په ملړي
کيل کې ورته کار تررسه کړی دی .په 2د کورنۍ کې ،یو زوی یې وکوالی
شول چې ایران ته په قانوين توګه کډوال يش او هلته له وخته مخکې معاش
او تنخواه ته الرسسی ومومي او همدارنګه دغه کورنۍ کولی يش د غنمو پر
زیات حاصل چې په پراخه کچه زیاتو ځمکو د لرلو او مالکیت پایله ده ،بسنه
وکړي .په دې توګه ،د دغې کورنۍ لپاره ،ترالسه شوي عواید بسنه کوي او
دوی په ټولیزه توګه دې ته اړتیا نه لري چې پور واخيل؛ که څه هم دوی اټکل
کړی ،چې د اړتیا پر مهال کولی يش ،له  ۲۰رسچینو څخه پور واخيل؛ په
پراخه کچه د پور دغو رسچینو ته د دوی الرسسی ،کېدای يش د سیمه ییزې
پرمختیايي شورا له الرې لهډېرو کسانو رسه د دوی د خورا ښو اړیکو درلودل
وي .د  2Hکورنۍ ،د پور اخیستلو په برخه کې ډېره وړتیا (اعتبار) درلوده؛ ځکه
دغه کورنۍ په ایران کې د عوایدو بېالبېلې رسچینې لري ،چې دوی یې د دې
جوګه ګرځولی ترڅو خپل پورونه نسبت ًا په چټکۍ او آسانۍ رسه ادا کړي .دغو
کورنیو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه هم زیات حاصل ترالسه کول.

ګوزاره کوونکې کورنۍ په ټولیزه توګه هغه کورنۍ وې ،چې د تنخوا او یا
مزدورکارۍ له اړخه یو شمېر عایدايت رسچینې یې لرلې (د بېلګې په توګه
الف  ،۱ب  ،۲ت  .)٬دغه کورنۍ معمو ً
ال په زیاته پیامنه پورونه لري ،چې
ډېر ځله پور اخيل او بیا یې ژر ادأ کوي ،که څخه هم د پور اندازه لږ یا ډېره
وي .د کال په بهیر کې د باثباته او ګڼو عایدايت رسچینو لرل د پور اخیستلو
وړتیا تضمینوله ،ان په هغه مواردو کې چې پورونه به زیات وو (لکه 2د) .د
دغو کورنیو زیاترو یې اجازه لرله ،چې د اوږدمهال لپاره پورونه واخيل او دې
ته ژمن وو چې د حاصل تر اخیستو وروسته ،د هټیوالو پورونه ادا کړي ،چې
دا یو داسې غوراوی (امتیاز) وو ،چې یوازې بااعتباره پوروړو ته ورکول کېده.
د ځېنو کورنیو پانګې او شتمنۍ د ناوې د ولور په اخیستلو رسه ښې شوې وي
(ب  ،۱ت  ،۲ح ،)۲چې په دې توګه یو مايل سپر رامنځته کېده او د اړتیا
پر مهال د پور د بېرته ورکړې په مانا وو .د څو کلونو په بهیر کې د دا ډول
منظمو پیسو ورکړه ،د معیشت د خونديتوب د یوې رسچینې ونډه لوبوله (ډیکر
او هوګوین  ،)۲۰۰۲چې هم د لګښت او هم د لویو پانګونو په برخه کې ترې
کار اخیستل کېده ،د بېلګې په توګه د زامنو لپاره د ودونو برابرول ،د څارویو
زیاتول او یا د کورونو جوړول ( .)2Cدا په دې مانا هم ده چې په ډېر احتامل
رسه به دغو کورنیو ته د پور اخیستلو لپاره مراجعه ويش ،چې دې کار رسه د پور
د شبکو د پالنې او غځونې احتاميل ګټې هم تړلې دي .ګوزاره کوونکو کورنیو
په الزامي توګه د پور اخیستلو ډېرې رسچینې نه درلودې ،خو دغه رسچینې تر
ډېره د باور وړ وي ،په دې مانا چې کورنیو معمو ً
ال اړتیا نه درلوده ترڅو له ډېرو
کورنیو څخه د مرستې غوښتنه وکړي – چې د پور د سوابقو ساتلو ،د وخت سپام
او احتاميل رشم او عار له پلوه هم دغه چاره غوره ده.
ډېری ګوزاره کوونکې کورنۍ پر دې توانیديل وو ،چې په لنډمهال کې د
لګښتونو د پوره کولو او پانګونې په برخه کې په بریالیتوب رسه له پور څخه
کار واخيل او په دې توګه تر ډېره بریده په اغېزناک ډول د معیشت د چټک
بدلون مخه ونیيس .په دې ډله کې دوو کورنیو د شتمنو ډلې ته ارتقا کړې وه.
دغه دواړې کورنۍ (1ت او 2ت) په ارادي ډول او بریالۍ توګه د مايل اعتبار
یو لړ عمودي او افقي اړیکې رامنځته کړې ،ترڅو ډاډمن يش چې له غوښتنې
رسه سم پور ترالسه کړي .د پورونو پراخه شبکه او د منظم عاید درلودل په
دې مانا دی ،چې په ندرت رسه کورنۍ اړ وې ،چې ترڅو د پور اخیستلو داسې
الرې چارې خپلې کړې ،چې ممکن د کورنۍ د شتمنۍ بنسټ له منځه یويس.
د بېلګې په توګه ،د 1د کورنۍ که څه هم تر ډېره له خپلو زومانو او توربرونو
څخه پوروړې وه ،خو الهم د خپلو زیاتو حاصالتو په مرسته به پورونه بېرته ادا
کول .ډېره مته کېږي ،چې دغه کورنۍ به د تښتوين (اختطاف) په پایله کې د
خالصون پیسو د چمتو کولو لپاره له اخیستل شوو پورونو څخه ،په مايل توګه
بېرته پر خپلو پښو ودرېږي

شتمني کورنیو په دې وروستیو کلونو کې یوازې له وړو مايل رسخوږیو رسه
مخامخ وي .زیات عواید او په مناسبو رشایطو د غیر رسمي پور د پراخو رسچینو
شتوالی د لویو اقتصادي شوکونو یا ټکانونو پر وړاندې د دوی سپر ګرځیدلی وو،
که څه هم د کورنیو وګړنیز عوامل لکه بلوغ ته د زامنو رسېدل یا د وړو کورنیو رسه
یوځای کېدل ،هم د معیشت د ثبات او ښه والی المل ګرځېدل .د 2خ کورنۍ د
دې کورنۍ د مرش د ناروغۍ او ورپسې د مړینې پر مهال له خپلو خپلوانو ،شتمنو
کلیوالو او یو رصاف څخه ،چې معمو ً
ال زامن یې د هغه په الس له ایران څخه
پیسې رالیږلې ۷۸۰۰۰ ،افغانۍ په پور واخیستلې .د درېیو اونیو په دننه د څارویو
د خرڅالو له الرې دغه پور ادا شو او د څارویو رمه هم ،په ایران کې د کارګرو
زامنو له خوا له وخت نه مخکې تنخواه د ترالسه کېدو په مټ بېرته پوره شو .دغه
کورنۍ د ټولنیز پیوستون او متقابلې همکارۍ د بیلګي جوړولو په برخه کې ،د
ارباب پر ونډه ټینګار وکړ .دغې ونډې ،کورنۍ د دې وړ وګرځوله ،ترڅو په کمه
موده زیاته اندازه پیسې پور کړي؛ که څه هم د پور د بېرته ورکړې د بریالیتوب
اصيل المل تر ډېره بریده په ایران کې د یو لړ نغدي عوایدو درلودل وو .په ټوله
کې ،د ګوزاره کوونکو او هلې ځلې کوونکو کورنیو په نسبت ،د دغو کورنیو نارینه
او ښځو دواړه لږ پور ته اړتیا درلودل.

.
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د  ۲۰۰۷م کال د څيړنې په شان ،دغه څېړنې د پور بېالبېلې او پراخې الرې
چارې وموندلې ،چې تر ډېره هراړخیزه ،په متقابله توګه مالتړ کوونکې او یوه
داسې اړینه رسچینه ده ،چې کورنۍ د دې جوګه ګرځوي ،ترڅو په بېالبېلو درجو
خوندي معیشت ته الرسسی ومومي .په دې څيړنه کې زیاتره برخه اخیستونکې
کورنۍ پوروړې وې او دغه واقعیت چې کورنیو د دې توان درلودل ،ترڅو دومره
د پام وړ پورونه مدیریت کړي ،که څه هم د بېرته ورکړې فرصت یا اسانتیا
یې تر ډېره ناشونې ښکارېده ،د غیر رسمي مايل اعتبار سیسټم پراخوالی او
مشمولیت څرګندوي .په حقیقت کې که څه هم سرت پورونه پخپله په روښانه
توګه مطلوب نه دی ،خو ستونزې هم نه جوړوي .ډېرو کورنیو په بریايل توګه
له پور رسه ګوزاره کوله ،په ځانګړې توګه هغه کورنۍ ،چې په ایران کې د
مزدور کارۍ له الرې عاید ترالسه کاوه ،که څه هم بېوزلې کورنۍ تر ډېره هلې
ځلې کولې او په ډېري شونتیا رسه چې دوی د پور په دام کې راګېرېدلې او یا
هم د مقاومت منفي الرې چارې یې خپلولې .خو په غیر رسمي پور شبکو کې د
دوی محض شتوالی او د پور اخیستلو وړتیا شونتیا تر ډېره یوازېنۍ الرې وې،
چې د سختو ناورینونو پرمهال د یوې کورنۍ د مالکیت له السه وتلو ،بېوزلۍ،
او د ښاري ژوند په موخه د کيل له پریښودو څخه مخنیوی کوي.

5 .5بحث

غیر رسمي پور له ټولنیزو اړیکو څخه بېلېدونکی نه دی او د مايل اعتبار شتوالی
هم په ټوله کې پر دغو اړیکو ډاډمن دی .ممکن پورونه د مستقیمو اړیکو په
مټ ،کوم چې د متقابلو راکړو ورکړو له الرې ټینګې او یا هم په نورو الرو
چارو رامنځته شوې وي ،ورکړل يش ،خو د مايل اعتبار په برخه کې تر ډېره
عامه ده ،چې د مستقیمو اړیکو له الرې ورکول کېږي .د افغانستان کلیوايل
وضعیت په پام کې نیولو رسه ،دا له فزیکي نژدېوالی رسه تړاو لري ،ځکه په
دې توګه خپلوان تر ډېره ګاونډیان وي او د کورنیو ترمنځ ودونه د خپلوي او
یووالی ډېر زیات ځایي شبکې رامنځته کوي .پور د ګواښ د یو ځای کولو یوه
الر ده او د دغو نژدې ټولنیزو نژدیکو اړیکو په دننه د پور ساتل د دې ګواښ
کموي ،چې په پراخه پیامنه پور ،د فشار المل يش او له امله یې د یوې کورنۍ
حیثیت ته زیان واوړي یا د استثامر لپاره یې الره هواره يش .د نژدې اړیکو
درلودونکې کورنۍ په ډېر احتامل رسه د پورې د ورکړې په برخه کې یو بل ته
غاړه ږدي ،که د زړه سوي یا مجبوریت له امله وي ،او دا به د دوی په ګټه وي
چې د مناسبو رشایطو پر بنسټ پور ورکړي ،لکه څرنګه چې د غیر رسمي پور
په تړاو یوې مخکنۍ څېړنې په ډاګه کړه ،کورنۍ د باملقابل اړیکو په برخه کې
پانګونه کوي او د نن ورځې پور اخیستونکی ممکن د سبا ورځې پور ورکوونکی
وي (کلیجن او پین  .)۲۰۰۱۷په داسې حال کې چې په هندوستان کې پور
ورکوونکي ترجیح ورکوي ،د کورنیو اړیکو دباندې پور ورکړي ترڅو په دې برخه
کې چې پیسې پر څه لګول کېږي ،له فشار او السوهنې څخه مخنیوی وکړي
(ګورین او همکاران  ،)۲۰۱۲خو په دې څېړنه کې پور اخیستونکي ډېر زیات
ترجیح ورکوي ترڅو له خپلوانو څخه پور واخيل ،او خپلوان په ډېر احتامل رسه
د پردیو په پرتله د هرې موخې لپاره پور ورکولو لپاره چمتو دی .پر دې رسبېره،
له خپلو نژدې خپلوانو څخه د پور غوښتنه ،په ټولنیزه توګه له لیرې کسانو څخه
د پور غوښتنې په پرتله ،له رشم نه لږ ډک عمل ګڼل کېږي .د دې کم احتامل
شته ،چې د لنډمهاله اړیکو په پرتله دې دغه نژدې اړیکې خړې پړې يش او
په ډېر احتامل رسه پور اخیستونکو ته به د غوښتنې په صورت کې نرمښت،
آسانۍ او د پور ورکړې لپاره عځېدلې موده ،ورکړل يش .په پای کې ،په هغه
مورد کې چې د پور ورکوونکی له خوا پور بښل شوی یا ادا شوی ګڼل کېږي،
دې کار ته د دې په نسبت چې پور اخیستونکی په ټولنیزه توګه چاته نژدې
وي ،د کم زیان په سرتګه کتل کېږي.
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چې په نورو څېړنو لکه پین او همکاران ۲۰۱۶ .کې بیان شو) ،په دې څېړنه
کې په ندرت رسه مالحظه شول .د زیات مهاجرت له امله د هرات په کلیوايل
اقتصاد کې د نغدو پیسو په پراخه کچه کارونه ،په ډېر احتامل رسه د کورنیو
دا فرصت زیاتوي چې د شته افقي پور ورکولو د اړیکو له الرې د پور زیاتې
اندازې ته الرسسی ومومي.

د ډېرو پور اخیستونکو له خوا په دومره وضاحت رسه د زیاتې اندازې اندېښنو
څرګندونه شونې ده حقیقت رسه په ټکر کې ښکاره يش ،چې ډیری پورونه له
سود پرته دي ،رشایط یی د تغییر وړ دي او ډېر کوچني پورونه قرض خداداد
دی – یعنې هغه مهال باید ورکړل يش ،چې پور اخیستونکي ته خدای د بېرته
ورکړې توان یې ورکړي .دغه اندېښنې په پیلیزه توګه پخپله د ټولنیزو اړیکو
ارزښت بیانوي ،کوم چې په ټولیزه توګه د معیشت لپاره له مايل اعتبار څخه
زیاتې ارزښتمنې رسچینې دي .د یووايل کېدو او اعتبار ته د زیان رسولو له
الرې د دغو اړیکو خړپرول ،کورنۍ د ټولنې پر وړاندې د پور تر ارزښت زیات
څه له السه ورکوي .د یو اعتباري پور اخیستونکی رسبېره ،ډېرو کورنیو د یو
'ښه پور ورکوونکی' په توګه د کتلو اهمیت ته اشاره وکړه ،پر چا باندې چې د
مرستې په موخه بسنه کیدای يش .په دې توګه اړمنو کسانو ته غیر رسمي پور
پخپله وړاندې کېدل ،په ځانګړې توګه د دې لپاره چې په ورته ډول پور ترالسه
يش .د پور ورکړه ،انسانان د دې وړ ګرځوي ،چې خپل ټولنیز حیثیت پیاوړی
او ثواب ترالسه کړي او همدارنګه د مايل اعتبار اړیکې پراخې کړي او وپايل.

د مايل اعتبار اړیکې عین ًا د پور په شان په احتیاط رسه پالل کېږي .د افقي
اړیکو په دننه ،د یو شمېر پور ورکوونکو تر منځ د پور وېش لکه څرنګه چې په
مخکنې برخه کې بیان شو ،د ګواښ د وېشلو یوه عامه الره ده .دا چې نور
کسان هم په ورته ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې قرار لري ،اړینه ده چې د
مايل اعتبار پر هرې یوې رسچینې د زیات پور له امله فشار واچول يش او نه
هم ددغه چارې په تررسه کولو رسه د چا حیثیت د زیان له ګواښ رسه مخ
يش ،په ځانګړې توګه د یو شتمن او اغېزمن پور ورکوونکی په تړاو .د بېلګې
په توګه ،احمد (1ح کورنۍ) د خپلې ځمکې د ګرو کولو له الرې ځان هغه
مهال له پور څخه خالص کړ ،چې د پور ورکوونکي له خوا ورته د وړیا کار
مته تر سرتګو شوه او همدارنګه د نورو ورته خو د ناڅرګندو مسوولیتونو د رسته
رسولو متې یې ولیدې .احمد ،په ورته حالت کې د نورو کورنیو په څېر ،د پور د
یوې برخې په توګه د دغه مالتړ ،بیه محاسبه او د اوږدمهاله ګرو له بیې رسه
یې هم پرتله کړې وه .د استثامری پور د ورکړې ،یا د پوروړو له خوا د پور له
بېرته ورکړې څخه تیښته ،چې معمو ً
ال له کيل نه بهر له کم آشنا کسانو رسه
د پور د راکړې ورکړې پر مهال صورت مومي ،بېلګې شته .د پور اخیستونکي
او د هغه له ځای رسه د پور ورکوونکي آشنایي یو داسې پیاوړې محرک دی
چې د دې المل کېږي ترڅو په مناسبو او دودیزه توګه د قبول وړ رشایطو پر
بنسټ پور ورکړل يش؛ له دې پرته چې د بېرته ورکړې ورهاخوا بله مته شتون
ولرې؛ همدارنګه د پور اخیستونکي له خوا هم د ښو کړو وړو څرګندول د پور د
تضمین المل کېږي .له یو کس څخه د بد نیت پر بنسټ پور اخېستلو یا ورته د
ورکولو بیه د سمدستي مايل پایلو هاخوا ،د هغه د پور اخیستلو وړتیا او حیثیت
یا خوش حسايب ته د نه جربانیدونکی زیان د اوښتو المل کېږي.

غیر رسمي پور ته د بازار له اړخه کتل کولی يش دا څرګند کړي چې د بېلګې
په توګه ولې مايل اعتبار ته د دومره پراخ الرسسی ،د پور اخیستلو ټیټه بیه او
پور ته د الرسيس په الر کې د لږو محدودیتونو رسه رسه ،پور دومره عام دی.
خو دغه لیدلوری نه يش کولی په دې اړه ترشیحات وړاندې کړي ،چې د پور
اخیستلو او ورکولو حجم څومره دی .په دې برخه کې بشپړ ترشیحات دې
واقعیت ته په کتو رسه وړاندې کېږي ،چې غیر رسمي مايل اعتبار د اسالم
په کلتوري دودونو کې ژوره رېښه لري ،چې د ګاونډي حق د اصل په پام کې
نیولو رسه باید له اسثتامری رشایطو پرته اړمنو کسانو ته وړاندې يش .په دې
توګه ،غیر رسمي مايل اعتبار د اخالقي اقتصاد یو د پام وړ لویه برخه جوړوي
او د متقابلې مرستې یو لومړنی میکانیزم دی .له مايل اعتبار څخه بی برخي
کیدل یوازې پر دې بنسټ نه وي ،چې د یو چا اعتبار لږ دی او یا په بنسټیزه
توګه د پور د بېرته ورکړي توان نه لري ،بلکې د دوی په اند د یو اخالقي
کمزورتیا لکه پر نشه يي توکو روږد او د قامربازۍ عادت له امله هم وي .په
ریښتیا کې ،لکه څرنګه چې مینویا او پین ( )۲۰۱۷لیکي ' ،غیر رسمي پور ته
الرسيس ناشوين ده ،چې په اصل کې د بی برخي کیدل او بېوزلۍ رښتینۍ
نښه ده.

نو ولې پایلې له یو بل رسه توپري لري؟ د کورنۍ جوړښت یا په بله مانا د کارګرو
او د واده په عمر برابرو لورانو شتوايل یو بنسټیز المل دی .له فردي اقتصادي
ټکانونو لکه ناروغۍ او مړینې څخه ممکن د پور په مرسته ژغورنه وموندل
يش ،خو کیدای يش د پور د بېرته ورکړې وړتیا زیامننه يش .خو دا د مايل
اعتبار د یو شمېر فعالو افقي اړیکو شتون دی ،چې کورنۍ د دې وړ ګرځوي،
ترڅو په کايف اندازه او مناسبو رشایطو رسه پورونه ترالسه کړي .په دغه نسبت ًا
کلیوالی پويل اقتصاد کې ،د پور افقي اړیکې د عمودي اړیکو په نسبت ډېرې
عامې دي (کلیجن او پین  .)۲۰۰۷په ایران کې د کايف شمېر کارګرو په
درلودلو رسه ان بېوزلې کورنۍ کولی يش خپل سرت پورونه بېرته ادا کړي او په
سختیو کې له لوېدو څخه مخنیوی وکړي .د دغو اړیکو پالنه په دې مانا دی،
چې کم اندازه پورونه باید په سمدستي توګه ادا يش ،چې په اوږدمهال کې د
ډېرو بېوزلو او متوسط عاید لرونکو کورنیو لپاره د زیات مقدار پور په پرتله چې د
لګښت د پوره کولو او ناروغۍ د درملنې لپاره اخیستل کېږي ،ډېر ارزښت لري.
دا ډېره اړینه ده ،چې له نژدې خپلوانو رسه د پور اړیکې فعالې وساتل يش،
ترڅو په راتلونکي کې پور ته دالرسيس اسانتیاوي زیايت يش او دا هغه څه
دی ،چې په بریايل توګه په پور رسه ګوزاره کوونکي کورنۍ په تررسه کولو کې
یې مهارت لري ،خو د دغه راکړه ورکړو دوه اړخیز ماهیت په دې مانا دی ،چې
د دعوا لګښت ضمنی دی .لکه چې د نړۍ په نورو برخو کې وموندل شوه (د
بېلګې په توګه ګانا هېواد (شینډلر  ،)۲۰۱۰د غوښتنې پر مهال د پور له ورکړې

د غیر رسمي مايل اعتبار سیسټم بله بنسټیزه ځانګړنه په توزیعي اقتصاد کې
یې ونډه ده .اړیکې ،د هغو اړیکو په ګډون چې د واده له الرې رامنځته
کېږي ،یوه داسې وړتیا رامنځته کوي چې پر بنسټ یې کېدای يش د پور
اخیستلو له الرې د نورو پر رسچینو ادعا ويش .دې څېړنې وموندله چې خپلوان
د مايل اعتبار یو سرته رسچینه ګڼل کېږي ،که څه هم په ځېنو مواردو کې
داسې څه ته له رشم نه ډک کار په سرتګه کتل کېږي ،د بېلګې په توګه کله
چې خرس ،خپلو زومانو ته د مايل اعتبار د ترالسه کولو لپاره الس غځوي .اړینه
نه ده ،چې پور د توک یا جنس په بڼه یا نغدي وي ،خو کورنۍ پر دې پوهیږي
چې دوی بله ټاکنه نه لري مګر دا چې په دوه اړخیزو راکړو ورکړو کې برخه
واخيل چېرې چې دوی داسې مايل وسایل لري چې پر خیرايت کارونو د بسنې
په نسبت د اړتیا پر مهال له نورو څخه د پور اخیستلو د وړتیا تضمین وکړي.
لوړ ټولنیز موقف کېدای يش د دې المل يش چې د نورو کسانو په استازیتوب
مايل اعتبار واخېستل يش او داسې بېلګې هم شته چې دغه اغېز نورو کسانو
ته هم انتقال يش؛ د بېلګې په توګه په هغو مواردو کې چې یو چا ته د خپل
پالر نیک شهرت او له هټیوال رسه اړیکې په مېراث پاتی وي او یا دا چې
په ځېنو مواردو کې خلک د هټیوال د پور لپاره د خپلو ملګرو ضامنت کوي .د
ناانډول ځواک پر بنسټ د پور استثامري اړیکې ،چېرې چې د لنډمهاله ژوندی
پاتې کېدو په موخه اوږدمهاله خپلواکۍ او ښېګڼه عوض کېږي (لکه څرنګه
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د دوام او بنسټيز ارزښت څرګندوونکې دی او همدارنګه ښیي چې د اوږدمهالو اړیکو
لپاره کلی ،تر ټولو اړینو ټولنیزو بنسټونو څخه شمېرل کېږي (پین او سټرج .)۲۰۱۵

څخه په سختۍ رسه ډډه کول ممکن د کورنیو پر عاید اضايف فشار وارد کړي.

د غیر رسمي پور میکانیزمونه تر ډېره د جنسیت پر بنسټ دی ،خو مايل اعتبار ته د
ښځو محدود الرسسی باید د ګاونډیانو ترمنځ د توکو په بڼه د راکړې ورکړې ارزښت،
چې کېدای يش د مايل اعتبار تر ټولو عامه راکړه ورکړه وي ،اغېزمن نه کړي .په لنډه
توګه ،د نوریجو ،غوړو او ډوډۍ کمې اندازې ته الرسسی د عایدايت تشو د کمولو
او همدارنګه په ورځنۍ توګه د لګښت د آسانتیا په برخه کې ،حیايت ارزښت لري.
په داسې ډول د پور اخیستل ډېر عام دي او د ښځو محدود ټولنیز ژوند داسې مايل
اعتبار ته د الرسيس او په ځېنو مواردو کې یو برعکس الر ده ،چې ښځو ته دا زمینه
برابروي ترڅو د خپلو ګاونډیانو او خپلوانو کورونو ته والړې يش .له خیاطۍ څخه د
ښځو ترالسه کیدونکی لږ عاید او د ښوونې او روزنې په برخه کې تنخواه ،ښايي د پور
هغه اندازې زیاتې کړې ،چې ښځې یې له خپلوانو څخه ترالسه کړی دی؛ له دې
رسه ،چې په ډېرو مواردو کې د ښځو اقتصادي خپلواکي محدود پاته دی .د کورنۍ
د نارینه مرشانو نشتوالی ،په زیاته کچه ښځې د دې جوګه ګرځولې ،چې د مخکنۍ
اجازې په درلودلو رسه له خپلو خپلوانو څخه پور واخيل او ځېنی وختونه په خپلواکه
توګه په هغه مواردو کې پور واخيل کله چې د ښځو تر رسپرستۍ الندې کورنیو زامن
په ایران کې وي .د  2Cکورنۍ ښځېنه مرشه ،د چا چې حاالتو دې ته اجازه ورکړه،
ترڅو جنسیتي محدودو کوونکي اصول یوې خوا ته کېږدي ،د کيل په ټولیز ژوند کې
د ښځېنه وو لپاره په ټولنیزه توګه د منلو وړ زیاتره ونډې پر غاړه واخیستلې ،لکه د
واده د مراسمو تنظیم او قابله ګي .د دې د همکارۍ حس او پر دې باندې د هر ډول
محدودویتونو د وضع کولو مفکورو ،بې له شکه چې د دغو ونډو د تررسه کولو په برخه
کې له دې رسه مرسته کړې ،چې له امله یې د دې د مايل اعتبار شبکه پراخه شوې
ده .خو د داسې ونډو په خپلولو رسه چې د شمېر او لړ له مخې محدودې دي ،نورې
ښځې په ورته ډول د دودیزو ارونو له ماتولو څخه منع شوی دی.

د تېرو لسو کلونو په بهیر کی ،په دوو څېړل شویو کلیو کې ،مايل اعتبار په روښانه
توګه ډېر کم تر سرتګو کېږي ،خو په همدې حال کې هم ،هلې ځلې او ګوزاره
کوونکې کورنۍ تر ډېره پرې بسنه کوي .د دې لپاره بې¬شمېره الملونه شته ،چې
عمده یې د اوبو د عرضې ستونزه ،د کورنیو د کچې پراخېدل او وررسه د ځمکو وېش،
په سیمه ییزه توګه او هرات کې د اجوريت کار مخ پر کمېدونکي اسانتیاوي ،روږدیدل
او په ایران کې د کارکولو په برخه کې مخ پر زیاتیدونکي ستونزې دي .هغه څه چې
دغه څېړنه یې تر ډېره په ډاګه کوي ،ایران ته د کارګرو د کډوالۍ بنسټیز ارزښت
دی ،چې هم د عاید د ترالسه کولو یوه وسیله ده او هم د ګواښ د مدیریت یوه
تګالره .په دې برخه کې ،د کلیجن او پین له خوا له تررسه شوې څېړنې راهیسې،
په پورته برخه کې د ذکر شویو عواملو ټولګه د دې المل شوی ،چې دلته مېشتې
کورنۍ ،ایران ته د کور د مرش او زامنو پر کارګري کډوالۍ ډېره زیاته تکیه وکړي (که
دا عاريض ،موسمي او جریاين وي) ،چېرې چې په دې وروستیو کې هلته اجورتونه
او کارمزد په بې سارې توګه زیاتوالی موندلی دی .د دې لپاره چې ایران ته ورسېږی،
ممکن په برعکس توګه ،نارینه د انساين قاچاق کوونکو پوروړی يش؛ په داسې حال
کې چې دوی د دې لپاره مهاجرت کوي ،چې په کور کې خپل پورونه بېرته ادا کړي.
د کارګرۍ مهاجرت په پایله کې له ایران څخه لیږل شوي پیسې نه یوازې د کورنیو
د ګوزارې المل کېږي ،بلکې په افغانستان کې په سیمه ییزه کچه د کورنیو لپاره،
د پور زمینه هم برابروي .په ورته وخت کې ،په ایران کې کاري اسانتیاوي د کمېدو
په حال کې دی او همدارنګه د نړیوالې ټولنې له خوا د وضع شویو بندیزونو له امله
د دغه هېواد پويل واحد هم ډېر زیات خپل ارزښت له السه ورکړی دی .ایران په
قاچاقي ډول د سفر پایلې ،له زیاتو ګواښونو رسه مخامخېدل ،چې پکې شړل کېدل،
تاوتریخوالی او ددغه هېواد د امنیتي ځواکونو له خوا نېول کېدل او شړل کېدل هم
شامل دی (ګلینسکې  ،)۲۰۱۸چې په دې توګه ،د ال ډېر پور رسه کور ته د بېرته
ستنیدو فرصت زیاتیږي.

په بنسټیزه توګه ،په کلیوايل ژوند کې جومات د یو داسې عامل په توګه راڅرګندیږي،
چې د دایمي ټولنیز تعامل له الرې د پور اخیستلو اړیکې پیاوړې کوي او همدارنګه د
پور اخیستلو د نوي اسانتیاوو د رامنځته کېدو المل کېږي .د ډېر شمېر کلیو نارینه د
جمعې ملانځه د ادا کولو لپاره په لویو جوماتونو (جامع جوماتونو) کې رسه راغونډيږي،
چې دا د نویو قريض اړیکو د جوړېدو په برخه کې ،آسانتیا رامنځته کوي ،د بېلګې
په توګه د 2ث کور د مرش په مورد کې ،چې بل کيل ته په منظمه توګه د ملانځه د
ادا کولو لپاره ځي ،په دې توګه یې  ۱۰۰،۰۰۰افغانۍ پور ترالسه کړه .په جومات
کې بیان کېدونکي دیني تعالیم د پور ورکولو د چلند په تنظیمولو او له استثامري
کړنو څخه د مخنیوي په برخه کې ،بنسټیز ارزښت لري .نور بنسټونه ،لکه سیمه ییزه
پرمختیايي شورا ،د ځایي واک د شته اړیکو منعکس کوونکې دی .په 2خ کور کې د
سیمه ییزې پرمختیايي شورا استازی د مايل اعتبار یا پور یوه پراخه شبکه لري ،چې
په زیاته پیامنه د پانګوالۍ موخو لپاره د پور ورکولو وړتیا لري او دغه آسانتیا ،په دغه
بنسټ کې د ده د غړیتوب له برکته رامنځته شوی دی .له بلی خوا ،په 1د کورنۍ کې،
د کيل له یو مخکښ غړي رسه چې د سیمه ییزې پرمختیايي شورا استازی و ،د کور د
مرش یوه النجه ،د دې المل شو ترڅو نوموړی تښتونه یا اختطاف يش ،چې په پایله
کې ،د خالصون او بیا هرات ته د کډه کېدو لپاره یې په پراخه کچه پورونو اخیستلو
ته اړتیا پيښه شوه .دغه کورنۍ ،لس کاله وروسته الهم  ۴۰۰،۰۰۰افغانۍ پوروړی
ده .د یادولو وړ ده چې دا د ټولنیزو سلسله مراتبو له الرې له واک څخه ګټه اخیستنه
ده ،چې د سیمه ییزې پرمختیايي شورا په څېر د بنستونو په نسبت ،د داسې پایلو د
رامنځته کیدو سبب کېږي .د 1د کورنۍ مرش ،د 1ح کورنۍ مرش په شان چې هغه هم
په هرات کې اوسیږي ،په ښار کې له هټیوالو څخه په مخکني ډول د توکو اخیستلو
پرته ،نور د مايل اعتبار هېڅ راز اړیکې نه لري او ان په ښار کې تر دومره ډېرو کلونو
اوسېدو وروسته ،بېرته کلی ته ځي ،ترڅو پور واخيل .که څه هم په کيل کې ځېنې
ځواکمن عنارص له نوموړي رسه کینه لري ،خو هغه کولی يش ،له ګاونډیانو او شتمنو
کسانو رسه د اړیکو له الرې پور ته الرسسی ولري ،چې دا پخپله د نژدې ټولنیزو اړیکو

د ټولنیز خونديتوب لپاره د یو میکانیزم په څېر غیر رسمي اعتبار په روښانه
توګه خپل محدودیتونه لري .په اړینه توګه ،د ځواب ورکوونکو په وینا ،په دې
وروستیو کلونو کې د غیر رسمي ترالسه کېدونکی پور کچه په چټکۍ رسه؛
یعنې له  ۲۰،۰۰۰ – ۱۰،۰۰۰څخه  ۵،۰۰۰ – ۲،۰۰۰ته راټیټه شوې ده .په
ملړي کيل کی ،ځواب ورکوونکو د چلندونو د انفرادي کېدو او همدارنګه د
شتمنیو د پلورلو له الرې د پیسو د ترالسه کولو پرځای ،د پور ورکوونکو له خوا
د نورو کسانو د پور اخیستلو د اړتیا په اړه ،له پوښتنو څخه یادونه وکړه .پور
ورکوونکي په ډېر احتامل رسه غواړي چې د اضايف حاصالتو په مرسته خپل
تولیدي بنسټ نور هم پراخ کړي؛ یعنې د ځمکې د ګروۍ له الرې ،کوم چې
په دواړو کلیو او په ځانګړې توګه په دوهم کيل کې ،ډېر تر سرتګو کېږي.
مايل اعتبار ته نژدې ټولې کورنۍ الرسسی لري ،خو نور نو دغه لړۍ بسنه نه
کوي .دا چې لوی پورونه په ګرانه ورکول کېږي ،د تېرو لسو کلونو په پرتله
اوسمهال د مرکه شوو کورنیو ترمنځ د ځمکې ګروي ډېر زیات عام شوې ده.
که څه هم ګروي ،د خپلو اړتیاوو او اوږدمهالو پورونو د بېرته ورکړې په برخه
کې د کورنیو ظرفیت او وړتیا کمزورې او اغېزمنوي ،خو د یوې متقابلې ګټې
او د مايل اعتبار د ټاکل شویو اوږدمهالو اړیکو په توګه دغه چاره ،په پور رسه
د زیاتې اندازې پیسې د اخیستلو په پرتله ،کم ګواښه تګالره ګڼل کېږي .دا
هم باید په یاد ولرو ،چې د ډېرو کسانو لپاره د خپلو ګرو شویو ځمکو د بېرته
اخیستلو شونتیا اوس یوه لیرې خربه ښکاري
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د دغې څېړنې پایلې یو ځل بیا د افغانستان په توزیعي اقتصاد او همدارنګه
په کلیوايل کچه د ټولنیز خونديتوب په وړاندې کولو کې د غیر رسمي پور پر
مرکزي او بې¬سارې ونډې ټینګار وکړ .د مايل اعتبار په نشتوايل کی ،په ډېر
احتامل رسه د کلیوايل وګړو په بېوزلو طبقو کې د معیشت د چټک بدلون بهیر
به ممکن ډېر ګړندی وي .په دې توګه ،هغه خوندي شبکه چې غیر رسمي
پور یې رامنځته کوي ،د کلیوالو وګړو ديرې برخې د هر شمېر احتاميل ټکانونو
پر مهال چې د افغانستان د ستونږمن او لوړ خطر چاپیریال ځانګړنه ده ،د
داسې زیان رسوونکو مقاومتي تګالرو د خپلولو له اړتیا څخه راګرځوي .د دغو
تر ټولو بېوزلو کورنیو له خوا د پور تجربه شوي دامونه کېدای يش ،د کورنۍ
اوږدمهالی روغتیا ته زیان رسوونکې وي ،خو متبادلې الرې په روښانه توګه
تر دې هم ناوړې دي.

6 .6پایله

هغه کورنۍ چې د غیر رسمي مايل اعتبار له الرې ګوزاره او پرمختګ کوي،
عامل یې په پیلیزه توګه له ایران څخه ترالسه کیدونکی دایمي عاید دی .د
دغو کورنیو لپاره غیر رسمي مايل اعتبار ،د معیشت د احتاميل شدید بدلون مخه
نیيس ،ډاډمن خوندي شبکه رامنځته کوي او همدارنګه ځمکو ته الرسسی او
د حاصالتو د تولید وړتیا زیاتوي او غوره اسانتیاوي برابروي .خو په ایران کې
د اجوريت کار اسانتیاوي چې د ټولو شتمنو ډلو لپاره د معیشت او مايل اعتبار
د رسچینو د مال تېر ګڼل کېږي ،په چټکۍ رسه مخ پر ختمېدو دی ،چې دا
به ممکن په راتلونکي کې د غیر رسمي مايل اعتبار سیستمونه سخت اغېزمن
کړي.
پر دې رسبېره ،هغه څه چې تر ډېره څرګند دی ،هغه د کلیوايل ژوند په جوړښت
کې د غیر رسمي مايل اعتبار مرکزیت دی .تر پیسو نروهاخوا ،مايل اعتبار د
اخالقي تقوا تررسه کول دی ،چې په دوه ګونې توګه د ټولنیزو اړیکو د پیوستون
په برخه کې د ګاونډي حق د اسالمي اصل په پام کې نیولو رسه او همدارنګه
د یوه بااعتباره پور ورکوونکي او اخیستونکي په توګه ،د اعتبار د رامنځته کولو
په برخه کې ،عمل کوي .د اعتبار ګټل او ساتنه نه یوازې د سمدستي پور
اړیکی ،بلکې د مايل اعتبار ټولې شبکې په دننه د یو چا د حیثیت لپاره اهمیت
لري .همدارنګه د غیر رسمي مايل اعتبار اهمیت هم د متقابلې بقا د تضمین
ورهاخوا دی ،ځکه دا د پیوستون د ټینګښت او کلیوايل پیژندين یوه بنسټیزه
برخه جوړوي .دا د دوهم کيل په اړه په ځانګړې توګه صدق کوي ،چېرې چې
د ځمکې د مساوي او برابر ملکیت پایله د پانګې مساوي وېش و ،چې په دې
توګه د کيل مرشتابه ،ټولیز فعالیتونه او خیریه کارونه هڅول .له بلی خوا ،په سرت
ملړي کيل کې د مايل اعتبار شبکې په عمودي توګه او د سیمو په دننه متمرکزې
وې .په ملړي کلی کې خلکوډېر کم د کيل مخکښو کسانو ته د پور اخیستلو
لپاره مراجعه کول؛ ځکه داسې اند شتون درلود ،چې په دې کار رسه د حیثیت د
زیامننېدو ګواښ او همدارنګه د بې اجورته کار د تررسه کولو مکلفیت او یا نورو
ستونزو شونتیا زیاته ده .له همدې امله (او لکه څرنګه چې په ووډ کې پرې بحث
وشو ( ،)۲۰۰۳کډوايل او عاموالی یې ،مخکښو کسانو ته د مالتړۍ له الرې د
دغه ډول استثامري 'جربي ژمنتیا' معقول بدیل دی ،په ځانګړې توګه کله چې
د مايل اعتبار د شتوايل کچه ټیټه وي.
پراخو اقتصادي او ،تر یوې ټیټې کچې ،ټولنیزو بهیرونو په تیرو لسو کلونو کې
په څرګند ډول د الرسيس وړ پور د پیسو اندازه کمه کړې .د انفرادي کورنیو لپاره،
چې موردي څېړنې وښودله ،دا په دې مانا ده ،چې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره له
ډېرو کسانو څخه پور واخیستل يش ،کله کله د هغو کسانو په ګډون ،چې له
شته ټولنیزو کړیو څخه بهر دی او هلته په مناسبو رشایطو پورونه ورکول کېږي.
د دې پایله به دا وي ،چې د تر ټولو بېوزلو کورنیو ترمنځ له اقتصادي ټکانونو او
شوکونو رسه د مقابلې او ترې د رغېدو وړتیا به ټیټه يش ،چې په دې توګه به
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بشپړې کړي .کډوايل ،کولی يش د دوراين سپام او مايل اعتبار ټولنو
( ،)ROSCAsځاين مرستې ډلې او د وړو پورونو ورته نوښتونو لپاره ،چې
موخه یې د ښځو او د ښځو تر رسپرستۍ الندې کورنیو ته د ډېرو ونډو
رامنځته کول وي.

پر کډوالۍ تکیه نوره هم زیاته يش .خو په ایران کې پر افغان کډوالو کارګرو د
کړۍ تنګېدل او په چټکۍ رسه د ایران د پويل واحد بې ارزښته کېدل ،د عاید
دغه رسچینه هم په بې سارې توګه محدودوي .د دې فشار ترڅنګ ،د سختې
وچکالۍ فشار دی ،چې په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸کلونو کې د افغانستان ډېرې برخې
یې ځپلې دي (که څه هم دلته تر څېړنې الندې دوه کيل له وچکايل څخه په
ځانګړي توګه تر ډېره نه دی اغېزمن شوی) .وچکايل ،ډېرې بېوزلې کورنۍ د
ژوري ستونزي پر لور ټیل وهيل ،او د راپورونو پر بنسټ ،د والیت په نورو سیمو
کې تنکۍ نجونې یې دې ته اړ ایستيل ،ترڅو د پور د بېرته ورکړې لپاره واده
يش (یوان  .)۲۰۱۹د دغو ټولو الملونو په پایله کې ،د مايل اعتبار غیر رسمي
سیسټمونه نژدې په بې¬سارې توګه تر خپل وروستنی حد پورې کارول شوی ،په
دې مانا چې نور نو د پخوا په څېر دوی ټولنې له یو بل رسه نه پیوندوي او نه هم د
زیان رسوونکو الرو چارو پر وړاندېد کورنیو له خوا د مقاومت خونديتوب تضمینوي

■ ■په ټوله کې ،الزمه ده چې د افغانستان اضايف کلیوايل وګړو لپاره د
اجوريت کار اسانتیاوي برابري يش ،چې په دې برخه کې پخوا هم
ټینګار شوی دی .دغه چاره ،په ځانګړې توګه د وګړو زیاتوالی ،د اوبو
شتونزه او په ایران کې د اجوريت کار د اسانتیاوو کمېدو ته په کتو رسه
نور هم اړینه بریښي .دغه چاره همدارنګه ،د پور د بېرته ورکړې ،د
معیشت د دوامداره ښه وايل او په سیمه ییزه کچه د غیر رسمي مايل
اعتبار د شبکې د پیاوړتیا په برخه کې ،ډېر ښي اسانتیاوي برابروي .دا
په ښکاره توګه یوه سرته ننګونه ده ،چې کوم بېړنۍ حل الره نه لري ،که
څه هم مینویا او پین ( )۲۰۱۷یادونه کوي ،چې د نورو هېوادونو لکه هند
څخه د کلیوايل کاري اسانتیاوي د رامنځته کولو په برخه کې له شته
تجربو څخه ممکن ګټه واخیستل يش.

د مايل اعتبار غیر رسمي سیسټمونه ،لکه څرنګه چې د نړۍ په ګرد چاپېر کې
د کوچنیو پورونو د خپرونو تجربې ښیي ،په ټولنیزه توګه د خپل اخښل شوی
ماهیت له مخې ،ټولیز او تلپاتې دي .دغه سیسټمونه ،له هرې هغه بهرنۍ
هڅې رسه نه څنګ ته کېدونکي دي ،چې غواړي ترې مالتړ وکړي یا د ورته
المل له مخې یې ټول شمول او هر اړخیز کړي .دغه څه په ځانګړې توګه
د هر هغه نوښت په اړه صدق کوي ،چې موخه یې پور ته د ښځو د الرسيس
زیاتوالی ،کارونه او یا د پور د بېرته ورکړې وړ ګرځول ،وي .په دې توګه ،هره
هغه هڅه چې موخه یی په مستقیمه توګه د غیر رسمي مايل اعتبار اغېزمنول
وي ،ممکن ناکامه يش ،چې په دې توګه د غیر رسمي مايل اعتبار په تړاو د
سپارښتنو ټولګه په مستقیمه توګه نسبت ًا یوه ستونزمنه چاره ده .له همدې امله
دغه راپور ،په آټکل سپارښتنو رسه چې موخه یې له پراخې زمینې رسه د حالت
عیارول دی ،پای ته رسیږي:

■ ■ایران او نورو ځایونو ته کډوايل نور نو د معیشت یوه استثنایې او لنډمهاله
الره چاره نه ده .ټولو کلیوايل وګړو او توزیعي اقتصاد ته له دغه الرې
څخه ترالسه کېدونکی عاید د اهمیت پېژندلو ترڅنګ ،هراړخیزې هڅې
ويش ،ترڅو د کارګرو کډوالو ګټې او خوندیتوب نور هم خوندي او
پرمختیا ومومي.
■ ■د توزیعي اقتصاد لپاره د غیر رسمي مايل اعتبار د اهمیت پراخه پېژندنه،
باید پالیيس جوړونکې دې ته وهڅوي ،چې پور ته تل د یو ستونزی
جوړوونکې المل په توګه ونه ګوري او همدارنګه د هغه څه د پوهیدو
په برخه کې چې ممکن ظاهر ًا غیر عقالين چلند او یا د پروګرام ناڅاپې
پايلې وي ،د مايل اعتبار د اړیکو ونډه او ارزښت درک کړي.

■ ■حکومتونه او د پروګرامونو (طرحو) چمتو کوونکي باید له داسې هڅو
رسه مقابله وکړي ،چې موخه یی د غیر رسمي مايل اعتبار رسمي کول،
بنسټیزول او یا منظمول وي .لکه څرنګه چې د ۲۰۰۷م کال څېړنې
وښودله ،دا به له واقعیته لرې خربه وي ،چې د پالیسۍ یا قانون جوړونې
له الرې بیوزله کسان او کورنۍ ،د مايل اعتبار د استثامری کړنو پر
وړاندې ،خوندي کړو .پر دې رسبېره ،هغه هڅې چې غواړي غیر رسمي
مايل اعتبار نور هم هراړخیز او ټولیز کړي ،لومړی اړ دي ،چې د سیمې
رشایط او حاالت او هغه خنډونه چې د ښځو او حاشیوي (څنګ ته شویو
یا منزوي شویو) ډلو د ګرځېدو او اقتصادي فعالیت پر وړاندې ستونزې
جوړوي ،په محتاطانه توګه وڅېړي.
■ ■کوچني پورونه او د مايل اعتبار نور رسمي پروګرامونه ،باید په سمه توګه
د سیمه ییزو اقتصادونو او کلیوالو حاالتو د پوهاوي په برخه کې پانګونه
وکړي ،ترڅو د کورنۍ بودیجې په برخه کې شته متي درک يش .له کيل
بهر ،نوښتونه تل د شته غیر رسمي تګالرو او الرو چارو د بدلولو پر ځای،
باید هغوی تر خپل پوښښ الندې راويل.
■ ■په دې توګه ،کېدای يش کرنیز مايل اعتبار د اوسنیو کړنالرو په
بشپړولو رسه هغه څه وړاندې کړي ،چې غیر رسمي اعتبار یې نه يش
وړاندې کولی؛ یعنې په هغو سیمو کې چې د عرضې کچه یې ټیټه
وي ،د تخمونو او اړینو توکو رانېول او همدارنګه د ځمکې ګرو کول .پر
کورنیو د ډېر زیات فشار رسبېره ،په نسبت ًا زیات پويل او له بازارونو رسه
د نښلول شویو کلیوايل زمینو لکه هرات کې ،ډېری کورنۍ په موسمي
توګه اضافی رسچینې لري او هلته د وړو بیمو او دوراين سپام/ځاين
مرستې ډلو د جوړولو شونتیا شته ترڅو د غیر رسمي مايل اعتبار کړنالرې
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ضمیمي

ملړۍ ضمیمه:د کورنیو د پورونو بشپړه ټولګه
رسچینې

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

 1الف

کلیوال
6000
( 440000پاتې دي  )75000ګاونډیان ،خپلوان
ګاونډی
( ۵۰۰۰ادا شوی)
وراره
( ۴۰۰۰ادا شوی)
خپلوان
( ۱۰,۰۰۰ادا شوی)
ورور
( ۵۰۰۰ادا شوی)
خپلوان
۱۵,۰۰۰

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

طبی درملنه
درملنه
لګښت
لګښت
لګښت
لګښت
لګښت

اجرتی کار ,مهاجرت
اجوريت کار ,مهاجرت
اجوريت کار
اجوريت کار
اجوريت کار
اجوريت کار
تر اوسه ندی ادا شوی

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ب

 ۳۰۰,۰۰۰( ۱,۴۰۰,۰۰۰پاتې دي)

خپلوان ,ملګري ,کلیوال

درملنه،تکفیناوتجهیز

اجوريتکار،دځمکېپلورلاوتنخواه

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ت

( ۳۵,۰۰۰ادا شوی)
( ۲۰,۰۰۰ادا شوی)
( ۲۰,۰۰۰ادا شوی)
( ۱۰,۰۰۰ادا شوی)
( ۱۰۰,۰۰۰ادا شوی)
( ۳۰,۰۰۰ادا شوی)
۶۰۰۰

دوکاندار ,ملګری
دوکاندار
په بل کيل کې ملګری
تره زوی
څلور توربرونه
تره زوی
تره

د زامنو درملنه
درملنه
درملنه
لګښت
واده
د پالر جنازه
د زعفرانو غوټۍ

حاصالت
لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې
ورور ایران ته تللی
د کورنۍ مرش ایران ته تللی
حاصالت

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ث

۱۵۰,۰۰۰

له کلی نه بهر خپلوان

درملنه او لګښت

کورنۍ

مبلغ

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ج

۶۰,۰۰۰

بېالبېل خپلوان

درملنه

له ایران څخه لېږل شوی پیسې
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حاصالت او اجوريت کار

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ح

16000
( 60000ادا شوی)
13000

داماد
زوم
ګاونډی

درملنه
درملنه
د زوی کوژده

( 4000ادا شوی)
۲۰۰,۰۰۰
( 50000ادا شوی)

رئیس
نامعلوم
نامعلوم

لګښت
د زوی واده
د زوی واده

کار روزمزد
اجوريت کار
ګــروي  ،پــه ایــران کــې لــږ اجــوريت
کار
د بېرته ورکړې لپاره پور اخیستل
د ځمکې ګروي
د ځمکــې ګــروي ،پــه ایــران کــې
کارګــر زوی

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1خ

۱۰,۰۰۰
( ۱۰۰,۰۰۰ادا شوی)
۱۰۰,۰۰۰

ډاکټر ،خپلوان
په ایران کې خپلوان
اوښی

۱۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰

خپلوان
خواښې

د غاښونو درملنه
د نیا درملنه
د ځمکې رانیول ،زعفران او د
دوکان جوړول
د دوکان جوړول
د نوروز لګښت

د انګورو حاصالت او د دوکان ګټه
د انګورو حاصالت او د لور تنخواه
د انګورو حاصالت او د دوکان ګټه
د انګورو حاصالت او د دوکان ګټه
د انګورو حاصالت او د دوکان ګټه

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

 2الف

۱۵۰,۰۰۰

کلیوال

د زوی کوژده

له ایران څخه لېږل شوې پیسې

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ت

۱۵۰,۰۰۰
( ۲۰۰,۰۰۰ادا شوی)
۶۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
۱۳,۰۰۰

ګاونډیان
اوښی
خپلوان ,ګاونډی او ملګری
خپلوان ,ملګری او ګاونډی
خپلوان ,ملګری او ګاونډی
اوښی

د ورځ مزد کار اجورت ،ګروي
لګښت
ګروي ،اجوريت کار
لګښت
اجوريت کار ،د ځمکې ګروي
د انږور درملنه
د خاوند درملنه ،د کور پراخول اجوريت کار ،د ځمکې ګروي
اجوريت کار ،د ځمکې ګروي
د مليس درملنه
اجوريت کار ,حاصالت ،څاروي ،د
د مېرمنې درملنه
ځمکې ګروي

کورنۍ
1ث

۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰

له ایران څخه لېږل شوې پیسې
کوژده
حاصالت
لګښت
پــه پاکســتان کــې د مېرمنــې له ایران څخه لېږل شوې پیسې
درملنــه

پلرنی تربور
تره زوی
خپلوان

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

۱۲۰۰
۵۰۰۰

کلینیک
هټیوال

پاتې بېلونه
خواړه

حاصالت
حاصالت
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کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1ح

۲۰۰,۰۰۰
( ۳۰۰۰ادا شوی)
( ۱۰۰,۰۰۰ادا شوی)
۵۰,۰۰۰

په بل کيل کې ملګری
د ځمکې ګرو کوونکی
په بل کيل کې ملګری
د پرمختیايي شورا رئیس

د ناوې ولور
خواړه
د واده لګښت
د واده لګښت

لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

1خ

( ۰۰۰,۰۵ادا شوی)
۰۰۰,۰۴
( ۰۰۰,۰۴ادا شوی)

اوښی
په ایران کې وراره
د خوراکي توکو پلورنځی ،تره
زوی
ګاونډی

تجهیز او تکفین
د قاچاقرب پیسې
د قاچاق وړونکي پیسې
د پور بېرته ورکړه

۰۰۰,۰۵۱

ګاونډی

د زوی کوژده ،درملنه

لېږل شوې پیسې
لېږل شوې پیسې
حاصالت  ،لېږل شوې پیسې ،او د
څارویو پلور
ایران ته له زوی رسه د کارکولو
لپاره کډوايل
حاصالت او له ایران څخه لېږل
شوې پیسې

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

 2الف

۰۰۰,۰۰۲

خپلوان ,ګاونډی

د خاوند درملنه

ایران ته د کار په موخه د زوی مهاجرت

۰۵۵

ورور

( ۰۰۰,۰۴ادا شوی)

روغتیايي لګښت

ایران ته د کار په موخه د زوی مهاجرت

۰۰۰,۰۱

خپلوان

د زوی درملنه

له ایران څخه لېږل شوې پیسې

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

2ب

( ۲۲,۰۰۰ادا شوی)

خپلوان او ملګري

لګښت

حاصالت

کورنۍ

مبلغ (افغانۍ)

رسچینې

موخه

د بېرته ورکړې ذریعه

 1الف
1ب
1ت
1ث
1ج
 2الف
2ث
2ج
2خ
2د

۱۵,۰۰۰
۱۱,۰۰۰
۳۰۰۰
 ۲۵,۰۰۰تر ۳۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۱۶,۵۰۰
۱۰۰۰
۲۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۰
۱۳,۰۰۰

خپلوان
ترهزویاوټولګیوال
بېالبېل خلک
بېالبېل خلک
تره زوی
ګاونډی
کلیوال
کلیوال
کلیوال
ملګری

لګښت
لګښت
نامعلوم
نامعلوم
لګښت
لګښت
نامعلوم
لګښت
نامعلوم
د ملریزو سولرونو اخیستل

تر اوسه نه
تر اوسه نه
تر اوسه نه
تر اوسه نه
وبښل شو
تر اوسه نه
تر اوسه نه
تر اوسه نه
تر اوسه نه
تر اوسه نه

۰۰۶

تره زوی

درملنه
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ایران ته د کار په موخه د زوی مهاجرت

د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېــره لېوالــه ده چــې د دغــې څېړنــې د ګټــه اخیســتونکو نظرونــه واوري .کــه تاســو زمــوږ د خپرونــو یــو دوامــداره لوســتونکي یاســت ،د AREU
لیکچــر یــا ورکشــاپ کــې مــو ګــډون کــړی ،کتابتــون یــې کاروئ ،یــا یــوازې پــه دې وروســتیو کــې لــه دغــی ادارې ســره بلــد شــوي یاســت ،ستاســو نظرونــه او غبرګــون
زمــوږ لپــاره ارزښــت لــري .دغــه نظرونــه مــوږ ســره مرســته کولــی شــي چــې خپلــې موخــې پــه ال ښــه ډول الســته راوړو او د څېړنــې پــه اړه خپلــې تــګالرې او د پایلــو د
شــریکولو طریقــې و ارزوو .د نظرونــو شــریکولو تــر ټولــو اســانه الر مــوږ تــه ایمیــل کــول ديareu@areu.org.af :
یــا کولــی شــئ مــوږ تــه زنــګ ووهــئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاســو چې هر څــه غواړئ موږ ته یې ویلی شــئ ،خو په شــوني ډول یو څه ګټــور مالومات دا دي:

•

•تاسو له  AREUرسه څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)؟

•

•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ؟

•

•خپرونې څنګه کولی يش تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي؟

•

•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو تررسه کېدو سپارښتنه کوئ؟

•

•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو؟

•

•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟

•

•تاسو د څېړنو بریښنایی یا چاپ شوی بڼه کاروئ؟

•

•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه؟

•

•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي؟

•

•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت؟
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری نوی خپرونې
ټولــې خپرونــې د ډونلــود لپاره(ښــکته کولــو لپــاره) پــه  www.areu.org.afکــې د السرســۍ وړ دي ،او ډیــرې ئــې د هــارد کاپې(چاپــی بڼــه) پــه ډول پــه وړیــا توګــه
پــه کابــل کــې د  AREUلــه دفتــر څخــه الس تــه راوړالی شــي.
نیټه

د خپرونې نوم

لیکونکی ( مولف)

په دری ژبه

په پښتو ژبه

د څیړنې موضوع

د خپرونې ډول

د 1398
غربګولې

ملــر په دوو ګوتو نه پټیږي

ډویډ منسفلید

√

√

د طبیعی رسچینې
مدیریت

موضوعی لیکنه

د  ۱۳۹۷لړم

د  ۱۳۸۲کال د اســايس قانون په رڼا کې د افغانســتان
د عامه ادارې ســازمان او جوړښت څیړنه

میرویــس ایوبی او ډاکټر هارون
رحیمی

√

√

اسايس قانون

د پالیسی نوټ

د ۱۳۹۷
مرغومی

د  ۱۳۸۲کال د اســايس قانون په رڼا کې د افغانســتان
د عامه ادارې ســازمان او جوړښت څیړنه

میرویــس ایوبی او ډاکټر هارون
رحیمی

√

√

اسايس قانون

تحلیلی څیړنه

د افغانســتان پارملان :د  ۲۰۰۱کال راهیيس د اســايس
د  ۱۳۹۷سلواغه قانون پر بنســټ د ورکړل شــوو واکونو اوعملی کړنو
پرتله

شمشــاد پرسلی او زملی مالیار

√

√

اسايس قانون

د پالیسی نوټ

د افغانســتان پارملان :د  ۲۰۰۱کال راهیيس د اســايس
د  ۱۳۹۷سلواغه قانون پر بنســټ د ورکړل شــوو واکونو اوعملی کړنو
پرتله

شمشــاد پرسلی او زملی مالیار

√

√

اسايس قانون

تحلیلی څیړنه

د کوچیتوب ،د کوچیانو او دســیمې د اوســېدونکو ترمنځ
د  ۱۳۹۷سلواغه
د شــخړو په مدیریت کې د افغانســتان د دولت رول

ډاکټر انتونیو ګیستوزی

√

√

د کوچیانو او د ســیمی
د اوسیدونکو ترمنځ
ښخړی

تحلیلی څیړنه

د  ۲۰۱۸اپریل

نــور معیــاری پروګرامونه بس دي :په ماتیدونکو رشایطو
کې اقتصادي پرمختک

SLRC

تولنیز مالتړ

لنډه لیکنه

د  ۲۰۱۸مارچ

یوه نقشــه ایزه څیړنه :په افغانســتان کې د انسانانو له
قاچاق رسه د مبارزې بنســټیز مکانیزمونه

سوپروا نارا سیمهایا

ټولنیز مالتړ

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۸مارچ

یوه نقشــه ایزه څیړنه :په افغانســتان کې د انسان له
قاچاق رسه د مبارزي بنســټیز مکانیزمونه

ولی محمد کنډیوال

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیيس یادښت

ښــاري خوندیتوب :په افغانستان د ښاري سولې
د  ۲۰۱۸جنوري
جوړونــې پروګرام ته بیا کتنه

یام ترايب

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیيس یادښت

د  ۲۰۱۸جنوری په افغانســتان کې د میشــتوکوچیانو د شخړو ډولونه

انتونیو ګیستوزي

√

√

د طبیعی رسچینې
مدیریت

موضوعی لیکنه

د  ۲۰۱۷نومرب

ناروغتیا یا عالمی؟ په  ۲۰۱۷کال کې د افغانســتان د
ودې کوونکــو تریاکو اقتصاد

ویلیام ای .بایرد

د طبیعی رسچینی
مدیریت

د پالیيس یادښت

د  ۲۰۱۷دسمرب

په افغانســتان کې د اروپایی ټولنې د ســتونزې د
غربګون تحلیل

چونــا آر .ایچاویز ،قیوم رسوش

ټولنیز مالتړ

د پالیيس یادښت

د  ۲۰۱۷اکتوبر

په واقعی توګه بیســاری :په هلمند کې د خوړو زون
څنګــه پــه والیتونو کې د تریاکو د تولید د ډیروالی
مالتړ وکړ

ډویډ منسفلید

√

√

د طبیعی رسچینی
مدیریت

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
اګست

په افغانســتان کې قضايې بیا کتنه

غزال حارس

√

√

اسايس قانون

موضوعی څیړنه
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د  ۲۰۱۷کال
آګست

په افغانســتان کې اجرایي بیا کتنه

کاوون کاکړ

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

ښــځې د افغانستان په کرنه کې

لینا ګانیش

جنسیت

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د اوبو په برخه کې د ســمونې اغیزې

اتل احمدزی

حکومتويل

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

په افغانســتان کې ښاري حکومتولۍ

دیتلیف کمیر

حکومتويل

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د دولــت د ادارو دندو ته بیا کتنه

اکسل کویتز

حکومتولی

موضوعی څیړنه

انتونیو جیو ستوزي

د طبیعی رسچینی
مدیریت

لنډیز

AREU

حکومتولی

ریپوټ

په افغانســتان کې د معیشــت تګ کرښې :د هرات له
د  ۲۰۱۷جنوری
درې کلیــو څخه بیلګې

دانیل هت ،ادم پین او احســان
الله غفوري

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

په افغانســتان کې د معیشــت تګ کرښي :د « وروسته
د  ۲۰۱۷جنوري
پرمختیــا» په وخت کې ژوند

جیولیــا مینویا او ادم پین

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

په افغانســتان کې د معیشــت تګ ګرښي :د کندهار په
د  ۲۰۱۷جنوری
والیت کې چوپ تاوتریخوالی

دانیــل هوټ ،ادم پین او
احسان الله غفوری

ټولینزه ساتنه

کاری لیکنه

د  ۲۰۱۷جنوری زعفــران :د تولید ټولینزې اړیکې

جیولیــا مینویا او ادم پین

د طبیعی رسچینو
مدیریت

کاري لیکنه

د طبیعی رسچینی
مدیریت

موضوعی لیکنه

√

د ملکی خدمتونو
سمونه او حاکمیت

موضوعی لیکنه

√

√

د ملکی خدمتونو
سمونه او حکومتولی

موضوعی لیکنه

پایښت لرونکې
معیشیت

کاری لیکنه

د  ۲۰۱۷جوالی په افغانســتان کې د کوچیانو – بزګرانو شــخړې
د  ۲۰۱۷کال
جون

په افغانســتان کې د حکومتولی د ارزونی چوکاټ
()LGAF

√

د  ۲۰۱۶اکتوبر

د خوځښــت وخت :په افغانســتان کې د کوکنارو تریاکو ،دیوید منســفیلد ،پاول فیشستین
او OSDR
کښــت ته د پرمختیائې غربګون را مینځ ته کول

د  ۲۰۱۶آګست

په افغانســتان کې د جنســیت په اړه د ځواب ورکوونکی
بودجــې جــوړول :کار د پرمختګ په حال کې ده

نیلول برتش او ســلیامن هدایت √

د  ۲۰۱۶آګست

په افغانســتان کې د ملکي خدمتونو ســمون :ملکی
خدمتونو د ســکتور وندې او دندې

ســید حشمت الله هاشمی او
ګیر هارد الوت

په افغانستان کې د کلیو د رشایطو دشننې کارول:
د  ۲۰۱۶جوالی
میتوودونه او پراخ دلیلونه

ادم پین
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√

اساسی قانون

موضوعی څیړنه

موضوعی څیړنه

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم خپرونې په جګړه ځپلو سیمو کې د معیشتونو،
بنسټیزو خدمتونو او ټولنیز خونديتوب په تړاو معلومات ،تحلیل او د پالیسۍ بنسټیزې
سپارښتنې وړاندې کوي .د دغه کنرسسیوم ،یاده څېړنه او نورې خپرونې په www.
 securelivelihoods.orgوېب پاڼه کې د الرسيس وړ دی .دغه کنرسسیوم له
مايل پلوه ،د بریتانیې د نړیوالې پرمختیا ادارې چی د بریتانیې په حکومت پوری اړونده
اداره ده ،د آیرلنډ د نړیوالې پرمختیا ادارې او د اروپایي کمېسیون له خوا متویلېږي.

لوستونکي هڅول کېږي ،د خپلو څېړنو او خپرونو لپاره د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم
له مطالبو څخه ګټه واخيل او یا یې بیا خپاره کړي ،خو د دغو مطالبو د چاپ او خپراوي ټول
حقونه (کاپي رایت) د خوندي معیشتونو له څېړنیز کنرسسیوم رسه خوندي دی
هغه نظریې چې په دغه خپرونه کې وړاندې شوې ،د لیکوال یا لیکواالنو نظریې دي او په
الزامي توګه د بریتانیې د حکومت رسمي پالیيس نه څرګندوی یا د آیرلنډ د نړیوالې پرمختیا
ادارې ،د اروپایي کمېسیون ،د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم او یا زموږ د همکارانو
د نظریو استازیتوب نه کوي ©2019 SLRC

د خوندي معیشتونو د څېړنې کنرسسیوم
له پولو بهر پرمختیا انستیتوت ()ODI
بالک فرایارس روډ  ،۲۰۳لندن  ،8NJ SE1بریتانیا
تیلفون شمېره+ ۴۴ )۰( ۲۰ ۳۸۱۷ ۰۰۳۱ :

فکس شمېره+ ۴۴ )۰( ۲۰ ۷۹۲۲ ۰۳۹ :
برېښنالیکslrc@odi.org.uk :

www.securelivelihoods.org
@SLRCtweet
د پښــتۍ انځور :د حوالې بازار ،افغانستان.
د پیســو ،تکنالوژۍ او مايل مشارکت انستیتوت20۱0،

publications@areu.org.af

