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خالصۀ گزارش
افغانستان در سال  :۳۱۰۲سروی مردم افغانستان – نهمین نظر سنجی عامۀ ساالنۀ ایشیافوندیشن در
افغانستان است .این سروی نه تنها نظریات افغانها پیرامون وضعیت جاری کشور در بخش های فوق
العاده مهم مانند حکومتداری و انکشاف را منعکس میسازد بلکه از نظر احصائیوی به یک وسیلۀ معتبر
سنجش برداشت مردم از تغییراتی که به مرور زمان در کشور بوجود آمده اند ،مبدل گردیده است.
طی این نظر سنجی تیم های سروی از تاریخ  ۳۲سرطان الی  ۲اسد  ۰۲۳۳بمنظور جمع آوری
نظریات و چشم انداز های  ۳۳۲۱تن از مردان و زنان افغان ،که به حیث نمونه به نماینده گی از تمام
افراد کشور انتخاب شده بودند ،به مناطق مختلف کشور سفر کردند .به تعداد ۳۲۳مصاحبه کنندۀ ذکور
و اناث در  ۲۳والیت کشور ،اکثراً در شرایط پر چالش ،مصاحبه های رویاروی را انجام دادند .سن
تمام جواب دهنده گان  ۰۱سال یا باالتر از آن بود و همچنان  ۰۳۱جواب دهنده گان باشنده گان شهر ها
و  ۱۲۱شان مسکونۀ روستاها بودند .مدت مصاحبه بگونۀ اوسط  ۲۱دقیقه بود اما در بعضی موارد از
 ۳۱الی  ۱۱دقیقه را نیز در بر گرفت .بمنظور کاهش حاشیۀ خطا ،امسال اندازۀ نمونه سروی نسبت به
سالهای گذشته تقریبا ً  ۳۷۱افزایش داشت.
در سال  ۳۱۰۲در خصوص حصول اطمینان از کیفیت و دقیق بودن اطالعات پیشرفت های چشمگیری
صورت گرفت" .خطای نمونه گیری" عبارت از یک شاخص کیفیت است که بصورت عموم سطح
اطمینان باالی اظهاراتی که راجع به یافته های سروی صورت گرفته میتوانند را اندازه گیری مینماید.
در سال  ۳۱۰۲خطای نمونه گیری برای پنج سوال کلیدی +/- 1.10%در سطح اطمینان  ۳۵۱است.
"تاثیر دیزاین" نیز یک شاخص کیفیت است که تفاوت میان خطای نمونه گیری حقیقی و خطای نمونه
گیری مورد نظر یا فرضی را اندازه مینماید البته در صورتی که نمونه گیری به شیوۀ تصادفی (راندم)
صورت گرفته باشد .در سال  ۳۱۰۲تاثیر دیزاین باالی پنج سؤال کلیدی پرسشنامه کمتر از 2.33
) (+/- 0.04بوده است.
وضعیت عمومی


مسیر حرکت کشور .اکثر افغانها ( )۵۷۱میگویند که کشور شان در مسیر درست در حرکت است.
هرچند این فیصدی از سال  ۳۱۱۲گاهی کاهش و گاهی افزایش داشته است اما در سالهای اخیر
در حال افزایش بوده است چنانچه از  ۳۲۱در سال  ۳۱۰۰به  ۵۳۱در سال  ۳۱۰۳رسیده است.
بصورت عموم امسال میزان خوشبینی در مناطق مرکزی /هزاره جات ،جنوبغربی و جنوبشرقی
نسبت به سایر مناطق کشور بلند تر بود.



دالیل خوشبینی .در پاسخ به این سؤال که چرا کشور در مسیر درست در حرکت است ،افغانها به
بازسازی ( )۲۳۱امنیت خوب ( ،)۳۳۱بهبود در سیستم معارف ( ،)۱۰۲گشایش مکاتب برای
طبقۀ اناث ( )۰۲۱و حضور فعال اردوی ملی و پولیس ملی کشور ( )۰۲۱اشاره کردند .از سال
 ۳۱۱۲تا به حال از امنیت و بازسازی همواره به حیث دالیل عمدۀ خوشبینی یادآوری شده است.



دالیل بدبینی .عامترین دالیل بدبینی در قبال مسیر حرکت کشور بالترتیب عبارتند از نا امنی
( ،)۳۳۱فساد ( ،)۳۲۱بیکاری ( ،)۳۱۱حمالت انتحاری ( )۰۰۱و حضور طالبان ( .)۳۱هرچند
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تناسب افغانانی که بدبینی خویش نسبت به مسیر حرکت کشور را به معضل نا امنی عطف میکنند
در سال  ۳۱۰۳و  ۳۱۰۲کاهش یافته است ،اما هنوز هم از سال  ۳۱۱۷بدینطرف عمده ترین دلیل
بدبینی را تشکیل میدهد .تعداد کسانی که فساد را به مثابۀ دلیل بدبینی شان عنوان میکنند در سال
 ۳۱۰۲افزایش قابل توجهی داشته است .همچنان تعداد افرادی که بیکاری را دلیل بدبینی شان
میدانند از سال  ۳۱۱۲بدینسو در بلند ترین نقطه قرار گرفته است.
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بزرگترین مشکالت افغانستان :به سطح ملی .افغانها نا امنی ( ،)۲۱۱فساد ( ،)۳۲۱بیکاری
( )۳۵۱و اقتصاد ( )۰۱۱را چهار بزر گترین مشکلی میدانند که در حال حاضر افغانستان در
مجموع با آنها مواجه است .در حالیکه این لست مشکالت در طی سالیان متمادی کم و بیش بدون
تغییر باقیمانده است ،امسال افزایش قابل مالحظه ی در تعداد کسانی که حمالت انتحاری را
بزرگترین مشکل عنوان میکنند رخ داده است ( ۱۳در سال  ۳۱۰۲به مقایسه  ۱ ۵ – ۳از سال
 ۳۱۱۳الی .)۳۱۰۳



بزر گترین مشکالت افغانستان :به سطح محلی .مردم به سطح محلی بیشتر از بابت بیکاری
( )۳۷۱و نا امنی (( )۰۳۱که هردوی شان در لست بزرگترین مشکالت به سطح ملی قرار
داشتند) و همچنان در مورد مشکالت موجود در عرضۀ خدمات به شمول تأمین انرژی برق
( ،)۳۳۱سرک ها ( ،)۰۳۱دسترسی به آب آشامیدنی ( ،)۰۳۱مراقبت های صحی ( )۰۲۱و تعلیم
و تحصیل ( )۰۰۱ن گران هستند .هرچند لست و رده بندی مذکور در طول هشت سال گذشته تغییر
چندانی نکرده است ،اما بیشترین افزایش در سال  ۳۱۰۲در حصۀ مشکل امنیتی دیده میشود که
در سال  ۳۱۰۳ده فیصد بود اما در سال  ۳۱۰۲چهارده فیصد شده است .اما اینکه این تغییر در
طی یک مدت زمان طوالنی صورت گرفته است مبین آن است که از سال  ۳۱۱۷بدینسو در این
عرصه تغییر بزرگی بوجود نیامده است.



بزرگترین مشکالتی که زنان با آنها مواجه اند .افغانها در پاسخ به این سوال که بزرگترین
مشکالت زنان در کشور چیست ،همواره تحصیل و بیسوادی ( ،)۳۷۱نبود فرصت های کاری
برای زنان ( ،)۰۳۱حقوق زنان ( ،)۰۱۱ازدواج های اجباری و عدم پرداخت مهر ( )۳۱و
خشونت خانواده گی ( )۱۱را برمیشمارند .هرچند طبقۀ ذکور و اناث هردو بسیاری از مشکالت
مذکور را با عین مراتب تذکر دادند ،اما زنان نسبت به مردان بیشتر از مشکل بیکاری یادآوری
کردند .از مشکالت مربوط به حقوق زنان به مثابۀ یک نگرانی در مناطق روستایی نسبت به شهر
ها به مراتب بیشتر یادآوری گردید .افراد متعلق به ملیت پشتون نسبت به افراد منسوب به سایر
ملیت ها بیشتر از وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی کردند.

امنیت


در سال  ۳۱۰۲اکثریت افغانها ( )۵۳۱اظهار داشتند که همیشه ،اکثر ْا ویا هم بعضی اوقات از
بابت امنیت و مص ئونیت خود یا خانوادۀ شان هراس دارند .هرچند در سال  ۳۱۰۳آمار مربوط به
احساس عدم مصئونیت کاهش چشمگیری داشتند (از  ۵۲۱در سال  ۳۱۰۰به  ۳۱۱در سال
 )۳۱۰۳اما در سال جاری احساس عدم مصئونیت افزایش شدیدی داشته و به  ۵۳۱رسید.
بیشترین هراس را مردم مناطق غرب و کمترین آن را مردم منطقۀ مرکزی /هزاره جات ابراز
داشتند.



حدود سه بر چهارم حصۀ افغانها میگویند که هنگام روبرو شدن با قوای بین المللی ( )۷۷۱و حین
سفر از یک نقطۀ کشور به نقطۀ دیگر ( )۷۵۱احساس ترس میکنند  .همچنان اکثر آنها از اشتراک
در تظاهرات صلح آمیز ( )۲۱۱و رای دهی در انتخابات ملی ( )۵۳۱هراس دارند.
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 نوزده

فیصد کسانی که سروی شدند گفتند که خودشان ویا یک عضو خانوادۀ شان در جریان سال
 ۳۱۰۲قربانی خشونت ویا عمل جرمی شده اند .اگر به وقایع خشونت و جرایم از سال ۳۱۱۷
بدینسو نظری بیاندازیم خواهیم دید که میزان وقایعی که اشخاص قربانی خشونت شده و آنرا
گزارش داده اند افزایش یافته و بر عکس میزان وقایعی که اشخاص قربانی جرم شده و آنرا
گزارش داده باشند کاهش یافته است .عامترین نوع جنایت یا خشونتی که مردم در سال ۳۱۰۲
قربانی آن شده اند لت و کوب بوده است ( .)۳۰۱اکثریت افرادی که در مورد مصئونیت شخصی
شان هراس داشتند کسانی بودند که قربانی خشونت و یا جرم نیز شده بودند که نمایانگر موجودیت
یک ارتباط مستقیم بین این دو پدیده میباشد.
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صرف نصف ( )۵۰۱افغانها تا حدی اطمینان دارند که مرتکبین خشونت و جرایم مجازات خواهند
شد ؛ این اعتماد در تمام نقاط کشور کاهش یافته است .اما در عین حال یک تحول مثبت این است
که تمایل مردم برای گزارش دادن واقعات خشونت و جرم در طول سال گذشته تا حد زیادی ازدیاد
یافته است چنانچه از  ۵۳۱در سال  ۳۱۰۳به  ۲۳۱در سال  ۳۱۰۲رسیده است .احتمال گزارش
دادن جنایت یا خشونت توسط کسانی که اطمینان دارند جانب مقصر مجازات خواهد گردید افزایش
یافته است .نهاد هایی که مردم به مراتب بیشتر به آنها جرایم و خشونت را گزارش داده اند عبارتند
از پولیس ملی و شورا ها /جرگه های محلی (نظام عدالت غیر رسمی) .هرچند در مجموع صرف
 ۳۱جواب دهنده گان واقعات را به طالبان گزارش داده بودند ،اما در والیت زابل  ۱۵۰افراد
قضایای خشونت یا جرم را به طالبان گزارش نموده بودند.
ً
در طول هفت سال گذشته سطح اعتماد مردم باالی اردوی ملی و پولیس ملی نسبتا ثابت باقی
مانده و در حد بلند قرار داشته است .در سال  ۳۱۰۲حدود  ۱۱۱جواب دهنده گان اظهار
داشتند که باالی اردوی ملی اعتماد دارند درحالیکه در مورد پولیس ملی  ۷۳۱جواب دهنده
گان این نظر را داشتند .اعتماد باشنده گان شهر ها باالی ارگان های مذکور نسبت به روستا
نشینان بیشتر است؛ به همین ترتیب پشتونها نسبت به سایر ملیت ها اعتماد کمتری باالی این
ارگان ها دارند.
سطح پائین اعتماد باالی پولیس ملی ( ) ۲۵۱ – ۳۵در مناطق جنوبغربی ،جنوبشرقی و حوزۀ
مرکزی /کابل متمرکز است .در مناطق جنوبغربی ،شمالشرقی و شمالغربی والیات متعددی وجود
دارند که در آنها سطح اعتماد باالی اردوی ملی افغانستان بلند است (.)۳۱۱ - ۳۱
از سال  ۳۱۱۳بدینسو حمایت مردمی از گروه های مسلح مخالف کمتر شده میرود .در سال
 ۳۱۰۲صرف ثلث جواب دهنده گان ( )۱۲۵گفتند که انگیزه های گروه های مسلح مخالف را
اندکی یا زیاد تائید میکنند .پشتونها نسبت به سایر ملیت ها انگیزه های گروه های مسلح
مخالف را بیشتر تائید میکنند  ،افغانهای مسکونۀ شهر ها نسبت به روستایی ها بیشتر از عدم
تائید انگیزه های گروه های مذکور سخن میگویند و به همین سان زنان به تناسب مردان بیشتر
میگویند که انگیزه های مخالفین را تائید نمی کنند  .والیاتی که دارای پائین ترین فیصدی
کسانی هستند که انگیزه های مخالفین را تائید میکنند عبارتند از بدخشان و پنجشیر (کمتر از
 ) ۱۰و والیاتی که بلند ترین فیصدی را در این بخش دارند عبارتند از کندهار ،زابل ،ارزگان،
دایکندی ،پکتیکا ،لوگر ،وردگ و لغمان ( .) ۱۳۳ - ۳۱در پاسخ به این سوال که چرا با
اهداف مخالفین مخالف هستند ،عمده ترین دلیلی که ارائه گردید این بود که مخالفین مردم
ملکی بیگناه را میکشند.
میزان آگاهی مردم از تالش های دولت بمنظور مصالحه با مخالفین در سطح بلند ( )۷۳۱قرار
دارد و اکثریت افغانها ( ) ۲۲۱میگویند که تالشهای مذکور میتوانند ثبات را در کشور به
ارمغان بیاورند .اکثر افرادی که فکر میکنند تالشهای صلح میتوانند منجر به تامین ثبات گردند
بیشتر در والیات همسرحد کشور پاکستان قرار دارند ( ۱۱۱ - ۷۱در بسیاری از والیات
مذکور).
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رشد اقتصادی و فرصت های کاری



بسیاری از افغانها ( ) ۷۲۱خاطر نشان ساختند که وضعیت اقتصاد خانواده گی شان در حال حاضر
نسبت به زمان طالبان بهتر است.
عامترین سکتور های اشتغال عبارتند از زراعت ( ،)۳۵۱کار های مسلکی و پیشه وری ( )۰۱۱و
خرید و فروش و تجارت های غیر رسمی ( .)۳۱بصورت اوسط صرف پنج فیصد زنان صاحب شغل
هستند در حالیکه از طبقۀ ذکور  ۷۳۱صاحب وظیفه هستند .منطقۀ غربی کشور از بلند ترین میزان
اشتغال طبقۀ ذکور برخوردار است در حالیکه در حوزۀ مرکزی /کابل فرصت های شغلی برای طبقۀ
ذکور در پائین ترین حد خود قرار دارد .صرف  ۰۷۱افغانانی که سروی شدند گفتند که طبقۀ اناث
خانوادۀ شان در عایدات خانواده کمک میکنند که البته تعداد خانم هایی که در عایدات خانواده کمک
میکنند در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر است.
انکشاف و عرضۀ خدمات


در پاسخ به این سوال که خدمات محلی را چگونه ارزیابی میکنند ،بسیاری از افغانها اظهار
داشتند که از دسترسی به آب آشامیدنی ( )۷۳۱و فرصت های تحصیلی برای اطفال ()۷۳۱
رضایت دارند .تقریبا ً نصف جواب دهنده گان از موجودیت آب برای آبیاری ( ،)۵۲۱کلنیک ها و
شفاخانه ها ( )۵۳۱و ادویه ( )۵۱۱راضی بودند .کمتر از نصف جواب دهنده گان در مورد
وضعیت سرک ها ( )۳۲۱و انرژی برق ( ) ۳۰۱ابراز رضایتمندی نمودند .میزان رضایت از آب
برای آبیاری در طول دو سال گذشته افزایش یافته و رضایت از تامین انرژی برق از سال ۳۱۱۳
بدینسو به تدریج در حال افزایش بوده است.
سه شناخته شده ترین انواع پروژه های انکشافی عبارت اند از پروژه های ساختمانی یا گشایش
مکاتب جدید ،اعمار سرک ها و پل ها ،و بهبود دسترسی به آب آشامیدنی.
پنج مرجع تمویل کننده که بیشتر از سایر مراجع تمویل کننده یادآوری میشدند عبارتند از ایاالت
متحدۀ امریکا ( ،)۳۲۱جاپان ( ،)۳۳۱آلمان ( ،)۰۲۱هندوستان ( )۰۲۱و چین ( .)۷۱ایاالت
متحدۀ امریکا از سال  ۳۱۱۳تا حال همواره مشهور ترین کشور تمویل کننده بوده است.



دو منبع اصلی که افغانها برای تسخین استفاده میکنند هیزم ( )۳۲۱و فضلۀ گاوها ( )۳۱۱میباشند.
همچنان دو منبع اصلی مواد سوخت برای آشپزی عبارتند از هیزم ( )۳۱۱و گاز ( .)۳۰۱استفاده
از هیزم برای مقاصد تسخین از سال  ۳۱۱۳بدینطرف کاهش یافته و استفاده از سبزه و سایر
علف ها بمنظور تسخین در این مدت زمان افزایش یافته است.



به سطح تمام کشور عامترین شکل دسترسی خانواده به آب از طریق چاه ها است چنانچه ۵۱۱
خانواده ها در شهر ها و  ۲۲۱خانواده ها در دهات گفتند که از چاه بدین منظور استفاده میکنند.
تعداد بیشتری از باشنده گان شهر ها ( )۲۱۱نسبت به روستا نشینان ( )۰۰۱به آب نل دسترسی
دارند .سیزده فیصد جواب دهنده گان گفتند که در طول پنج سال گذشته آب کافی نداشته اند .بیشتر
از  ۲۱۱جواب دهنده گان در  ۳۷ولسوالی  ۰۷والیت گفتند که آب کافی نداشته اند.



از میان کسانی که از آب برای آبیاری کشتزار ها استفاده میکنند  ۱۱۱شان گفتند که دسترسی
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شان به آب مذکور خوب ویا هم بسیار خوب است .دلیل عمدۀ عدم دسترسی به آب کافی
کاهش دسترسی به آب از منابع طبیعی عنوان گردید.


شصت فیصد جواب دهنده گان گفتند که هیچ نوع تحصیالت ندارند ( ۱۷۲زنان و ۱۳۳
مردان) .بیسوادی در دهات نسبت به شهر ها شایع تر است .از لحاظ ملیت ،زنان ازبک
نسبت به سایر ملیت ها بیشتر از تحصیالت رسمی دور بودند که پس از آنها زنان متعلق به
ملیت پشتون قرار دارند .زنان متعلق به ملیت هزاره نسبت به زنان همۀ سایر ملیت ها در
تمام سطوح بیشتر ا ز نعمت تحصیالت رسمی برخوردار بودند .تعداد باسوادان در میان زنان
جوان نسبت به زنان سالخورده بیشتر بود.



در میان افراد تحصیل کرده  ۳۵۱شان تحصیالت ابتدایی داشتند ۳۱۱ ،شان تحصیالت دورۀ ثانوی را
به اتمام رسانیده بودند ۲۲۱ ،شان فارغان لیسه بودند ۰۳۱ ،شان سیزده ویا چهارده پاس بودند و ۲۱
شان تا سطح پوهنتون و باالتر از آن تحصیالت داشتند .افغانهایی که یک اندازه تحصیالت داشتند
نسبت به افغانهایی که بیسواد بودند کمتر میگفتند که کشور در مسیر درست در حرکت است.
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حکومتداری


سه بر چهارم حصۀ جواب دهنده گان ( )۷۵۱اجراآت حکومت مرکزی را مثبت ارزیابی کردند.
رضایت افغانها از اجراآت حکومت مرکزی پس از آنکه در سال  ۳۱۱۷به اوج خود یعنی ۱۱۱
رسید و در سال  ۳۱۱۱دوباره به پائین ترین حد ثبت شده یعنی  ۲۷۱رسید ،در طول پنج سال
گذشته دوباره به تدریج سیر صعودی را پیموده است.



میزان رضایت از اجراآت ادارات محلی امسال در همۀ سطوح سقوط نمود که از آنجمله بیشترین
کاهش در میزان رضایت از اجراآت ادارات والیتی دیده شده است (از  ۱۱۱در سالهای  ۳۱۰۰و
 ۳۱۰۳به  ۲۱۱در سال  ۳۱۰۲که در طول هفت سال گذشته پائین ترین فیصدی بوده است) .در
سال  ۳۱۰۲پنجاه و نه فیصد افغانهای مقیم شهر ها گفتند که مقامات شاروالی ها وظایف شان را به
خوبی انجام میدهند و همچنان  ۲۲۱افغانهای مقیم دهات گفتند که مقامات ولسوالی ها وظایف شان
را به خوبی انجام مید هند .جواب دهنده گان منطقۀ شمال غربی نسبت به سایرین باز هم بیشتر از
اجراآت ادارات والیتی و محلی شان اظهار رضایت نمودند.



افغانها اجراآت وکالی شان در پارلمان را در دو بخش مهم یعنی گوش دادن به مؤکلین شان و
نماینده گی نمودن از نیازمندی های شان و ایجاد فرصت های شغلی و انکشافی منفی ارزیابی
میکنند.
تقریبا ً یک بر چهارم ( ) ۳۷۱افغانها در طول دو سال گذشته در قسمت حل یک مشکل یا معضله



از طرف مقام والیت کمک شده اند ،که البته مردم دهات نسبت به مردم شهر ها بیشتر چنین کمک
ها را دریافت نموده اند .به همینسان حدود یک بر چهارم ( )۳۳۱افغانها با یکی از اعضای شورای
والیتی شان در طول دو سال گذشته به ارتباط یک مشکل شخصی یا محلی ارتباط برقرار نموده
اند .ارتباطات با اعضای شورا های محلی از سال  ۳۱۱۲بدینسو در حال افزایش بوده اند.


بیشتر از نصف جواب دهنده گان ( )۵۱۱گفتند که از موجودیت شورای انکشافی محل در منطقۀ
شان آگاهی دارند؛ این آگاهی از سال  ۳۱۱۲بدینسو پیوسته در حال افزایش بوده است .مردان
بیشتر از زنان راجع به موجودیت شوراهای انکشافی محل آگاهی دارند .در میان کسانی که از
موجودیت شورای انکشافی محل در منطقۀ شان خبر دارند ۲۲۱ ،شان از اجراآت آن رضایت نشان
میدهند؛ منجمله باشنده گان مناطق مرکزی /هزاره جات بیشتر از همه رضایت شان را در این
زمینه ابراز داشتند.



زمانیکه از جواب دهنده گان راجع به اندازۀ اعتماد شان باالی ارگان های مختلف دولتی ،سازمان
ها و مقامات پرسیده شد ،معلوم گردید که اعتماد مردم باالی تمام نهاد ها در سال  ۳۱۰۲بمقایسۀ
هشت سال گذشته به پائین ترین حد خود رسیده است .نهاد هایی که از بلند ترین اعتماد مردم
برخوردار اند عبارتند از ادارۀ زمینداری افغانستان ،رسانه های برقی ،علمای دین و شوراها/
جرگه های محلی .اعتماد مردم باالی پارلمان کشور در سال  ۳۱۰۲نسبت به سال  ۳۱۰۳پانزده
فیصد کاهش داشته است.



افغانها از فساد اداری به مثابۀ یک مشکل بزرگ در تمام ابعاد زنده گی و در تمام سطوح دولت
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یادآوری نمودند .حدود نصف جواب دهنده گان اظهار داشتند که فساد اداری به مثابۀ یک مشکل
بزرگ در محل بودوباش ( ،)۳۳۱زنده گی روزمره ( )۵۲۱و در میان مقامات محلی ( )۵۱۱وجود
دارد .حدود دو بر سوم حصه ( ) ۲۱۱جواب دهنده گان گفتند که فساد اداری به سطح ادارات والیتی
شان یک مشکل بزرگ است و حدود سه بر چهارم حصه ( )۷۷۱ایشان اظهار داشتند که به نظر
آنها فساد اداری به سطح تمام کشور یک مشکل بزرگ است .این برداشت که فساد اداری به سطح
تمام کشور یک مشکل بزرگ است امسال نسبت به هر سال دیگر از سال  ۳۱۱۲بدینطرف شایع
تر بود .مع الوصف ،تقریبا ً نصف ( ) ۳۷۱افغانها هنوز هم میگویند که ادارات ولسوالی ها و والیات
به اندازۀ کافی برای مبارزه با فساد اداری تالش به خرچ میدهند.
 افغانها در زنده گی روزمرۀ شان در عرصه های مختلف با فساد اداری مواجه میشوند مثالً حین
مراجعه به ادارات ولسوالی ویا دفتر شاروالی ،مواجه شدن به اردوی ملی و پولیس ملی ،مراجعه به
محاکم و سایر نهاد های عدلی و قضایی ،محاسبه و تحویلی بل برق ،دریافت مراقبت های صحی،
درخواست برای کار ،شامل شدن در مکتب و دریافت اسناد رسمی.


در پاسخ به این سوال که آیا ساختار ها و خدماتی برای حل منازعات در محل وجود دارند یا
خیر ۷۰۱ ،افغانها در این زمینه ابراز رضایتمندی کردند .در طی دو سال گذشته  ۰۳۱افغانها
دعاوی خود را به مدیریت های حقوق (بخش خدمات حل منازعات نظام عدالت رسمی) ویا جرگه
ها /شورا های محلی (نظام عدالت غیر رسمی محلی) برده اند تعداد زیاد آنها از نتایج آن ابراز
رضایت کرده اند .انواع عمدۀ منازعات را منازعات بر سر زمین ،مسایل خانواده گی ،مسایل
تجارتی و سایر جایداد ها تشکیل میدهند.



رویهمرفته افغانها نظام عدالت غیر رسمی محلی (شوراها /جرگه ها) را به مقایسۀ محاکم رسمی
دولتی منصفانه تر ،قابل اعتماد تر ،مؤثر تر ،مثمر تر و در مطابقت با نورم ها و ارزش های
محلی میدانند .بطور مثال ۲۷۱ ،جواب دهنده گان به این نظر بودند که جرگه ها /شوراها به
قضایا بگونۀ عاجل و به موقع رسیده گی میکنند ،در حالیکه صرف  ۳۲۱شان در مورد محاکم
دولتی چنین نظر داشتند.

مشارکت سیاسی


حدود یک بر چهارم حصه ( ) ۳۲۱افغانها میگویند که امروز نسبت به یک سال قبل برای مردم
محل شان بیان مفکوره های شان مصئون تر است ۰۷۱ ،میگویند که کمتر مصئون است و ۵۲۱
میگویند که نسبت به سال گذشته تفاوت ندارد.



کسانیکه میگویند مردم محل شان در بیان مفکوره های شان امسال احساس مصئونیت بیشتر
م یکنند این برداشت شان را به موضوعاتی مانند بهبود وضعیت امنیتی محلی و ضمانت آزادی
بیان عطف میکنند .جواب دهنده گانی که میگویند مردم محل شان در بیان مفکوره های شان
احساس مصئونیت کمتر میکنند این نظر شان را به وضعیت بد امنیتی و حضور طالبان نسبت
میدهند .شخصی که ا ز قوای خارجی هراس دارد با احتمال زیاد از ابراز نظریات خود نیز ترس
دارد .همچنان کسانی که از بابت مصئونیت خود یا خانوادۀ خود نگران هستند احتمال اینکه در
قبال بیان مفکوره های خود احساس عدم مصئونیت نماید نزد شان بیشتر است.
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 تعداد

کثیری از افغانها ( )۲۱۱از اشتراک در تظاهرات صلح آمیز ترس دارند .زنان نسبت به
مردان از اشتراک در مظاهره ها بیشتر احساس ترس میکنند .به همین ترتیب افراد ثروتمند نسبت
به فقرا و پشتون ها نسبت به اقوام هزاره ،تاجک و ازبک بیشتر از اشتراک در تظاهرات صلح
آمیز هراس دارند .دالیل مهم اینک ه چرا جواب دهنده گان از اشتراک در یک مظاهرۀ صلح آمیز
هراس داشتند را ترس از قوای خارجی ،ترس از سفر و ترس از اردوی ملی و پولیس ملی
تشکیل میداد.





حدود سه بر چهارم حصۀ افغانها ( ) ۷۲۱با این نظر موافق اند که انتقاد از دولت در محضر عام
قابل قبول است .توافق با این طرز تفکر در حوزۀ مرکزی /کابل از همه بیشتر و در مناطق
غربی کشور از همه پائینتر بود ،و همچنان در شهر ها نسبت به دهات بلند تر بود.
تقریبا ً نصف جواب دهنده گان ( )۳۱۱اظهار داشتند که تصامیم ادارات محلی شان را تا حدی
تحت نفوذ قرار داده میتوانند .پشتونها نسبت به هر ملیت دیگری بیشتر به این نظر بودند که
توانایی تحت نفوذ قراردادن تصامیم ادارات محلی را دارا میباشند .تاجک ها نسبت به پشتونها و
زنان نسبت به مردان کمتر به این عقیده بودند.
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اکثریت ( ) ۵۱۱از این مفکوره حمایت کردند که دین و سیاست باید از هم جدا نباشند ،درحالیکه
صرف اندکی بیشتر از ثلث جواب دهنده گان ( )۲۱۱گفتند که دین و سیاست باید از هم مجزا
باشند .تناسب افرادی که طرفدار عدم اختالط دین و سیاست هستند نسبت به سالهای  ۳۱۰۰و
 ۳۱۰۳افت چشمگیری داشته است (.)۲۳-۷۱۱



زمانیکه نظر جواب دهنده گان را در مورد انتخابات افغانستان جویا شدیم ،اکثریت شان ()۲۰۱
گفتند که انتخابات آزاد و عادالنه هستند اما با وجود آن در خصوص موجودیت فساد در شمارش
آراء ،خریدن آرا و امنیت انتخابات نگرانی خویش را ابراز داشتند.
تقریبا ً سه بر چهارم حصۀ افغانها ( )۵۱۱از نامزد ساختن خود به پست های دولتی تا حدی هراس



دارند .باشنده گان مناطق شمالشرقی و حوزۀ مرکزی /کابل ( )۳۳۱با مقایسۀ دیگران در این مورد
کمتر هراس دارند .زنان نسبت به مردان بیشتر از نامزد ساختن خویش به پست های دولتی ترس
دارند اما به مقایسۀ سال  ۳۱۰۳هردو مردان و زنان در سال  ۳۱۰۲از نامزد شدن به پست های
دولتی بیشتر می هراسند .در حقیقت میزان ترس از نامزد شدن به پست های دولتی در سال
 ۳۱۰۲نسبت به تمام سال های گذشته بیشتر بود.


قریب نصف ( ) ۵۳۱افغانها گفتند که حین رای دهی در انتخابات ملی یا والیتی یک اندازه ترس
میداشته باشند .منحنی جواب این سوال در سال  ۳۱۰۱پس از انتخابات ملی به بلندترین نقطه
رسید اما در سایر سالها نیز سیر صعودی داشته است .در سال  ۳۱۰۲پشتون ها نسبت به همۀ
سایر ملیت ها بیشتر از اشتراک در انتخابات ملی یا والیتی ابراز نگرانی کردند .به مقایسۀ سال
 ،۳۱۰۳امسال افغانهای مقیم حوزۀ مرکزی /کابل و مناطق غربی کشور نسبت به سایر مناطق
بیشتر هراس شان را از رای دهی نشان دادند.



بسیاری از افغانها ( )۱۰۱میپذیرند که هر شخص باید خودش رای بدهد قطع نظر از اینکه مردم
محل چی فکر میکنند ،اما صرف نصف آنها ( ) ۵۲۱گفتند که زنان میتوانند خودشان تصمیم
بگیرند که به کی رای بدهند .چهل و شش فیصد جواب دهنده گان گفتند که مردان باید به شکلی از
اشکال در تصامیم رای دهی زنان دخیل باشند .زنان و باشنده گان شهر ها بیشتر به این نظر
هستند که زنان باید مستقالنه تصمیم بگیرند.



افغانها برای کسب معلومات در مورد انتخ ابات تا حد زیادی باالی اقارب و اعضای خانواده
به حیث منابع اصلی معلومات اتکا دارند ،اما در جنب آن (به ترتیب نزولی) معلومات مذکور
را از شورا های محلی ،مساجد و بازار های محل نیز بدست می آورند.



بسیاری از افغانها ( )۱۰۱میگویند که وضعیت امنیتی در روز انتخابات یکی از فکتور هایی است
که به اساس آن تصمیم میگیرند که آیا باید به مراکز رای دهی بروند یا خیر .تقریبا ً نصف آنها
( )۵۲۱میگویند که نتیجۀ انتخابات سال  ۳۱۰۳تغییرات مثبت را در زنده گی آنها به بار خواهد
آورد .یک بر چهارم حصۀ جواب دهنده گان ( )۳۳۱گفتند که تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و صرف
یک تعداد کم آنها ( )۰۵۱پیشبینی کردند که زنده گی شان را بدتر خواهد ساخت.
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دسترسی به اطالعات


اکثر افغانها ( ) ۱۱۱برای کسب معلومات از رادیو استفاده میکنند .اندکی بیش از نصف ()۵۷۱
از تلیفون های همراه و ( )۵۳۱از تلویزیون استفاده میکنند .تعداد بسیار اندک افغانها به انترنت
( ،)۲۱کمپیوتر ( )۳۱و تلیفون لین دار (کمتر از  )۰۱دسترسی دارند.



افغانهای مقیم دهات بیشتر از رادیو و باشنده گان شهر ها بیشتر از تلویزیون و تلیفون همراه
استفاده میکنند .زنان بیشتر از مردان از تلویزیون به حیث منبع معلومات استفاده میکنند .مردان
چهار برابر زنان از کمپیوتر و انترنت استفاده میکنند.



از لحاظ منابع معلومات در جامعه ،عام ترین منبع بدست آوردن معلومات در قدم اول خانواده و
دوستان بوده که به تعقیب آن مساجد ،شوراها /جرگه های محلی و بازار قرار میگیرند .زنان
بیشتر از مردان معلومات مورد نیاز خود را از خانواده و دوستان بدست می آورند و به مقایسۀ
مردان کمتر از مساجد کسب معلومات میکنند.

زنان در جامعه


تقریبا ً تمام افغانها ( ) ۳۱۱با این مفکوره موافق اند که همه باید به اساس قانون و قطع نظر از
جنسیت شان حقوق مساوی داشته باشند .زنان و باشنده گان شهر ها نسبت به مردان و باشنده گان
روستاها بیشتر از این طرز تفکر پشتیبانی میکنند.



اکثریت افغانها ( )۲۳۱با فرهنگ بد دادن دختران و بدل نمودن آنها مخالف بودند .زمانیکه به
آنها گفته شد که آیا به نظر آنها ولی یک دختر باید تا زمان بالغ شدن دختر صبر کند و قبل از
ازدواج با وی مشوره نماید ،سه بر چهارم حصۀ شان ( )۷۳۱موافقت نمودند .در ارتباط با این
مسئله تفاوت اندکی بین دیدگاه مردان و زنان وجود داشت.



کمتر از یک بر چهارم حصۀ زنان ( )۳۰۱گفتند که میدانند زنان باید قضایای خود را جهت حل
و فصل به کدام مرجع ارائه نمایند .ریاست های امور زنان ،شورای حقوق بشر و ادارۀ ولسوالی
از جمله نهاد هایی اند که جواب دهنده گان در این مورد به کثرت از آنها یاد آوری نمودند.



قریب نصف افغانها ( ) ۵۳۱گفتند که محاکم دولتی با مردان و زنان رفتار یکسان دارند .شصت و
هشت فیصد شان گفتند که الزم است برای زنان جرگه ها و شوراهای اختصاصی وجود داشته
باشند.



میزان حمایت افغانها از حضور مساویانۀ مردان و زنان در پست های انتخابی دولت در سال
 ۳۱۰۲به  ۳۳۱میرسید .به مرور زمان در خصوص حمایت از مساوات در تقسیمات پست های
رهبری کاهش اندک اما قابل توجه بوجود آمده است چنانچه از  ۵۱و  ۵۰۱در سالهای  ۳۱۱۲و
 ۳۱۱۱به  ۳۳۱در سال  ۳۱۰۲رسیده است.



اکثریت قاطع افغانها ( )۱۲۱با این نظر موافق اند که زنان و مردان باید بگونۀ مساویانه به
فرصت های تحصیلی دسترسی داشته باشند .هرچند در میزان حمایت قوی از مساوات جندر در
قبال فرصت های تحصیلی یک کاهش دوامدار از سال  )۵۱۱( ۳۱۱۲الی  )۳۲۱( ۳۱۰۲به
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میان آمده است اما در مجموع حمایت از آن (به شمول آنانی که به شدت ویا هم تا حدی با
فرصت های مساوی موافق هستند) بگونۀ دوامدار بلند باقی مانده است .زنان نسبت به مردان و
مسکونین شهر ها نسبت به روستانشینان در زمینۀ مساوات فرصت های تحصیلی حمایت قویتر
نشان دادند.


اکثریت افغانها ( ) ۲۲۱موافق اند که زنان باید اجازۀ کار در بیرون از منزل را داشته باشند .در
این مورد بخصوص از سال  ۳۱۱۲بدینسو پاسخ اکثریت جواب دهنده گان همینگونه بوده است.
میزان موافقت زنان و افغانهای مقیم شهر ها در این مورد بلند تر بود .از لحاظ منطقوی ،بلند
ترین سطح موافقت با کار زنان در خارج از منزل در منطقۀ مرکزی /هزاره جات و پائین ترین
آن در منطقۀ جنوبغربی کشور دیده شد .تقریبا ً تمام کسانی که طرفدار کار زنان در بیرون از
منزل هستند از فرصت های تحصیلی مساوی برای مردان و زنان نیز حمایت میکنند.

پیشرفت ها در میتودولوژی


در طول نه سال گذشته ،سروی مردم افغانستان نظریات مردم افغانستان را در  ۲۳والیت جمع
آوری نموده است .به سان سالهای گذشته ،امسال نیز کار ساحوی سروی توسط مؤسسۀ اکسور
صورت گرفت .در این سال عالوه بر کنترول کیفیت اضافی توسط خود ایشیافوندیشن ،برای
اولین بار کنترول کیفیت توسط مرجع سومی موسوم به سیاره میدیا گروپ نیز صورت گرفت.
بمنظور بهبود هرچه بیشتر امور ،ایشیافوندیشن امسال در ارائۀ سروی تغییرات مهمی را وارد
نموده است .همانند سالهای گذشته ،اصالحاتی در اندازۀ نمونه ،پالن نمونه گیری ،شیوۀ نمونه
گیری و پرسشنامۀ سروی صورت گرفته اند .برای کسب معلومات بیشتر لطفا ً به ضمیمۀ ۳
"میتودولوژی" مراجعه کنید.
در سال  ۳۱۰۲اندازۀ نمونه به  ۳۳۲۱افزایش یافت (در سال  ۳۱۰۳اندازۀ نمونه  ۲۳۳۱بود) .این
افزایش  ۳۷۱نسبت به سالهای گذشته حاشیۀ خطا را کمتر میسازد .انتخاب جواب دهنده گان با استفاده
از روش نمونه برداری  Stratified Finiteصورت گرفت که حد اقل افراد مورد نظر در هر والیت
 ۰۳۳تن بود (سال گذشته حد اقل افراد مورد نظر در هر والیت  ۰۱۱نفر بود).
در پرسشنامۀ سروی به اساس تحلیل احصائیوی نتایج سال  ۳۱۰۳یک سلسله تغییرات وارد
ساخته شد .در نتیجۀ این تحلیل عبارات بعضی از سؤاالت تغییر داده شدند تا اطمینان حاصل شود
که سواالت مذکور مفاهیم مورد نظر را به شکل واضحتر بیان میدارند .از پرسشنامۀ سال گذشته
به تعداد  ۲۳سؤال حذف و  ۲۱سؤال دیگر به آن عالوه گردید .بطور مثال ،بمنظور بهبود
معلومات راجع به رفتار و تصامیم مردم در قبال رای دهی چهار سؤال جدید در پرسشنامه عالوه
گردیدند و همچنان سواالت جدید راجع به مسایل آب (پنج سوال جدید) و زمین (چهار سوال جدید)
نیز عالوه گردیدند زیرا مسایل مذکور علل بسیاری از منازعات را در کشور تشکیل میدهند.



در بخش کنترول کیفیت نیز پیشرفت هایی صورت گرفتند که در سروی سال  ۳۱۰۳نیز ادامه خواهند
یافت .در سروی سال  ۳۱۰۲از سه روش جدید و مهم بمنظور کنترول کیفیت استفاده شد که عبارتند
از :الف) تحلیل عدم ارائۀ جواب (جواب های "نمیدانم" و "جواب نمی دهم") به مرور زمان به تفکیک
والیت ،ولسوالی ،شخص سروی کننده ،جنسیت ،قوم ،و تعداد مشاهدین حاضر در جریان مصاحبه؛
ب) آزمایش های منطق سنجی جهت بررسی تعصب و همچنان معتبر بودن و قابل اعتماد بودن سوال؛
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ج) مقیاس ها جهت افزایش قابلیت اعتماد و اعتبار به شمول تحلیل به اساس سواالت کلیدی که مبین
گرایش ها هستند.
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همانند سال  ، ۳۱۰۳امسال نیز نا امنی دسترسی به نقاط نمونه گیری را به چالش کشیده بود .در
حالیکه نقاط نمونه گیری به شیوۀ اتفاقی انتخاب میشوند ،نظریات مردم در رابطه با موضوعات
مختلف ممکن از ولسوالی های امن تا ولسوالی های نا امن تفاوت داشته باشند .بمنظور کاهش
تاثیرات منفی تغییر و تبدیل نقاط نمونه گیری باالی اصل نماینده گی کردن ،امسال به تعداد ۱۳۱
مصاحبۀ "توقفی" صورت گرفتند .در مصاحبۀ توقفی باشنده گان ولسوالی های نا امن حین سفر
یا خریداری در ولسوالی های نسبتا ً امن تر توسط سروی کننده توقف داده شده و همرایشان
مصاحبه صورت میگیرد ،به شمول  ۳۱۷۳جواب دهنده از ولسوالی هایی که بنابر مشکالت
امنیتی سروی کننده گان اناث به آنجا ها سفر کرده نمی توانند.



در نتیجۀ مساعی جهت سروی ساحات نا امن ،امسال  ۲۳۱جواب دهنده گان را طبقۀ ذکور و ۲۳۱
شان را طبقۀ اناث تشکیل دادند؛ به همین ترتیب از دهات و روستاها نسبت به شهر ها نمونه برداری
بیشتر صورت گرفت .به هر حال ،از آنجائیکه شمار مجموعی افراد مصاحبه شده امسال بیشتر است،
تعداد مجموعی زنانی که امسال سروی شدند نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده است.



از یازده والیت بیشتر نمونه گیری صورت گرفت قسمیکه حد اقل تعداد جواب دهنده گان در این
والیات  ۳۱۳نفر تعیین شدند تا خطای نمونه گیری کاهش یافته و امکان تحلیل مقایسوی و معتبر
احصائیوی به سطح والیات فراهم شود .بمنظور جلوگیری از ضرورت برای تغییر و تبدیل نقاط
نمونه گ یری ناشی از عدم دسترسی به سبب نا امنی یا سایر دالیل ،تعداد بیشتر از حد الزم نقاط
نمونه گیری انتخاب شدند ( ،) ۲۱۱فلهذا نقاطی که باید تغییر و تبدیل میشدند از قبل به شیوۀ اتفاقی
انتخاب شده بودند؛ بدین ترتیب تغییر و تبدیل نقاط نمونه گیری باالی اتفاقی بودن تمام نمونه
هیچگونه اثراتی نداشت.



یافته های مهم در گزارش سروی با استفاده از شاخص های جغرافیایی و دیموگرافیک افاده
گردیده اند تا تفاوت های از نظر احصائیوی مهم نظریات جواب دهنده گان سروی بررسی و
سپس شرح داده شده باشند .عمده ترین آزمایش های احصائیوی که بمنظور توضیح هر نوع
تفاوت های گزارش داده شده مورد استفاده قرار گرفتند عبارت اند از آزمایش  Chi-Squareو
تحلیل ارتباطات ذات البینی و عقبگردها.



هدف حین ارائۀ یافته ها این بوده است که معلومات پیش زمینه یی و تفصیالت کافی همراه با
یافته ها پیشکش گردند تا خواننده گان خود شان نتیجه گیری کرده بتوانند .همانند سالهای قبل،
اینبار نیز به حد اقل تفسیر نتایج اکتفا شده است.

