افغانستان په  ۱۰۲۳کال کې  :د افغانستان د وګړو سروې
هغه پوښتنې چې په مکرر ډول پوښتل کیږي
د  ۲۳۱۱د لیندۍ څوارلسمه (د  ۱۰۲۳د دسامبر پنځمه)

 .۲د افغانستان د خلکو د  ۱۰۲۱کال سروې څه ډول سروې ده؟
دا سروې چې د ایشیافونډیشن – افغانستان له خوا طرح ،ډیزاین او رهبري شوه ،په افغانستان کې تر ټولو پراخه او
هراړخیزه عامه نظر پوښتنه ده چې پکښې د هیواد  ۰۶۲۹وګړو په  ۴۳والیتونو کې د مخامخ مرکو په ترڅ کې د ځواب
ورکوونکو په توګه ګډون وکړ.
 .۱دا سروې کومې موضوع ګانې رانغاړي؟
عمومي وضعیت ،امنیت ،اقتصادي وده او کاري فرصتونه ،وده او د خدمتونو وړاندې کول ،حکومتوالي ،سیاسي ګډون،
اطالعاتو ته الس رسی او ښځه په ټولنه کې د دغې سروې د رپوټ له مهمو موضوع ګانو څخه دي.
 .۳دا سروې په څومره موده کې تر سره کیږي؟
دا د افغانستان د خلکو نهمه سروې ده چې د ایشیافونډېشن – افغانستان له خوا تر سره کیږي .زمونږ تیرې سروې ګانې په
 ۶۹۰۰ ،۶۹۰۹ ،۶۹۹۰ ،۶۹۹۲ ،۶۹۹۲ ،۶۹۹۲ ،۶۹۹۳او  ۶۹۰۶کلونو کې تر سره شوې .په ټولیزه توګه دغه سروې د
هغو بدلونونو او نوښتونو د اندازه کولو لپاره له احصائیوي پلوه یوه ډاډمنه وسیله ده چې د وخت په تیریدو سره د عامو وګړو
په انګیرنو او مفکورو کې را منځ ته شوي دي.
 .۴د دغې سروې ساحوي چارې څه وخت تر سره شوې؟
مخامخ مرکې د  ۰۴۰۶کال د چنګاښ میاشتې له شپږ ویشتمې د زمري میاشتې تر درییمې نیټې پورې په افغانستان کې تر
سره شوې.
 .۵څومره افغانان سروې شول؟
په دې سروې کې له  ۰۶۲۹افغانانو سره د تصادفي ټاکنې په طریقه د هیواد په  ۴۳والیتونو کې مرکې تر سره شوې .د
تیروتنې د څنډې د راکمولو لپاره سږ کال د نمونې اندازه د تیرو کلونو په پرتله  ٪۷۴زیاته وه .ځواب ورکوونکي ۰۲
کلن یا تر هغې لوړ نارینه ( )۲۶٪او ښځینه ( )۴۲٪ؤ چې ټولو د افغانستان دننه ژوند کاوه .همدارنګه  ٪٪۴ځواب
ورکوونکي د ښارونو او  ٪۶۴یې د کلیو او بانډو اوسیدونکي ؤ( .د ځواب ورکوونکو د شمیر او ټولنیزو -اقتصادي
ځانګړتیاوو په اړه تفصیلي معلومات د رپوټ په لومړۍ ضمیمه کې راغلي دي).
 .۶د تیروتنې حاشیه په دې سروې کې څومره وه؟
د  ۶۹۰۴کال د تیروتنې څنډه د اطمینان په  ۰۵٪کچه کې ،چې  P=.5وي +/- 2.25% ،وه چې د  ۶۹۰۶کال د  +/- 5.1%د
تیروتنې د څنډې په پرتله  ٪۵٪.۴کمښت ښیي .همداراز د نمونه اخیستنې تیروتنه د اطمینان په  ٪.۴کچه کې  +/-1.10%ده.

 .۷د سروې پوښتنلیک څو پوښتنې لري؟ مرکو څومره وخت نیوه؟
په دې پوښتنلیک کې  ۲۰پوښتنو ته ځای ورکړل شوی ؤ .سږ کال په منځنۍ توګه یوې مرکې  ۴۲نیوه .په  ۶۹۰۶کال کې
دغه موده  ۳۵دقیقې وه.
 .۸د سروې پوښتنلیک څنګه جوړ شو؟
د ایشیافونډیشن په سروې کې په اوږمهال کې د خلکو په نظرونو کې د بدلون د سنجولو په موخه د پوښتنلیک اصلي پوښتنې
هر کال پرته له کوم بدلون څخه پاتې کیږي .دغه پوښتې د کره پایلو د ترالسه کولو په موخه ساتل کیږي او ډیری یې له
نورو پوښتنو سره پرتله کیږي .په  ۶۹۰۴کال کې د اطالعاتو د کیفیت او کره توب د سمون په برخه کې د پام وړ پرمختګ
وشو( .د سروې د میتودولوژي بشپړه شرح د رپوټ په دویمه ضمیمه کې راغلې ده).
 .۱د سروې ساحوي چارې چا تر سره کړې؟
په ټولیزه توګه  ۵۰۲( ۰۲۶نارینه او  ۴۲۲ښځینه) مرکه کوونکي وروزل شول تر څو په ټول افغانستان کې مخامخ مرکې
وکړي .ساحوي کار د افغان ټولنیزو -اقتصادي او عامه نظریاتو د څیړنو مرکز ( )ACSORله خوا چې په کابل کې میشت
دی او له  ۶۹۹۲کال څخه راپدیخوا د ایشیافونډېشن له مالتړ څخه برخمن دی ،تر سره شو.
 .۲۰په دې سروې باندې د امنیتي ستونزو اغیزه څه ډول وه؟
د  ۶۹۰۶کال په شان ،په  ۶۹۰۴کال کې هم بد امنیتي وضعیت د نمونه اخیستنې سیمو ته د الس رسي د الرې خنډ ؤ.
سږکال د نمونې اخیستنې  ۰٪سیمې د امنیتي دالیلو له امله بدلې شوې په داسې حال کې چې په  ۶۹۰۶کال کې  ۰۲٪او په
 ۶۹۰۰کال کې  ۰۰٪د نمونې اخیستنې سیمې بدلې شوې وې .د استازیتوب په اصل باندې د نمونې اخیستنې د ځایونو د
بدلولو را بدلولو د منفي اغیزې د کمولو په موخه سږ کال « ٪٪۸توقفي» مرکې تر سره شوې .په توقفي مرکو کې د
نا امنه ولسوالیو اوسیدونکي په لږ څه امن ولسوالیو کې د سفر یا پیرودلو پر مهال د سروې کوونکو له خوا درول
کیږي او ورسره مرکه کیږي.
 .۲۲دا سروې د چا له خوا تمویل شوه؟
د  ٪۸٪۲کال سروي د ایشیافونډیشن د کار محصول ده چې د آسترالیا د مرستو /بهرنیو چارو وزارت او تجارت ادارې ) ،(DFATد
بریتانیا د بهرنیو چارو او مشترک المنافع /نړیوالې پراختیا ادارې ) (FCO/DFIDاو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې ) (USAIDپه
مرسته تر سره شوه.

 .۰۶ایشیافونډېشن څه ډول مؤسسه ده؟
ایشیا فونډیشن یو نا دولتی او غیر انتفاعی نړیواله پراختیایي اداره ده چی د آرامه او سوکاله ،پیاوړی ،د عدل نه ډکی آسیا او
آرام سمندر سیمې منځ ته راوړو ته ژمنه ده .ایشیا فونډیشن په ټوله آسیا کی  ۰۲سیمه ییز دفترونه لری چی سر بیره پر هغو
یو دفتر یي په واشنګټن ډی -سی او مرکزي دفتر یی د امریکا په سانفرانسیسکو کې دی ،د کومو له الری چی ایشیا فونډیشن
د هغو چارو پالنه کوي چې په یوویشتمې پیړۍ کې د آسیا وچه ورڅخه اغیزمنه ده لکه حکومتوالي او قانون ،اقتصادي وده،
د ښځو پیاوړتیا ،چاپیریال او سیمه ییزه همکاري.
 .۲۳ایشیافونډېشن په افغانستان کې څه کارونه کوي؟
په  ۶۹۹۶کال کې په کابل کې د ایشیافونډېشن د دفتر د بیرته پرانیستلو څخه راپدیخوا دغه بنسټ په دوامداره توګه له افغانانو
سره د هیواد په بیارغونې او د پراختیا د بهیر په ګړندیتوب کې مرسته کړې ده .زمونږ پروګرامونه د نوي اساسي قانون د
تدوین او د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ،مدني تعلیماتو ،د ښځو پیاوړي کولو او ښوونې او روزنې په ګډون په حکومتوالۍ،
د قانون حاکمیت او مدني ټولنې ترکیز لري.

 .۲۴ایشیافونډېشن ولې دغه سروې ګانې کوي؟
د ایشیافونډېشن موخه د پروګرامونو د چارو لپاره په سیمه ییزه کچه د اوسني وضعیت د روښانه کولو په موخه د معتبرو،
ګټورو او کره معلوماتو برابرول دي .د سروې هر اړخیزې موندني د نړیوالې ټولنې ،د افغانستان حکومت او د سیمې د
خلکو تر منځ د باور او تفاهم په را منځ ته کولو کې خورا زیات اهمیت لري .خو د تیرو کلونو په شان سږ کال هم د سروې
په رپوټ کې د موندنو ډیر لنډ تفسیر وړاندې شوی دی.
 .۲۵آیا ایشیافونډېشن په نورو آسیایي هیوادونو کې هم سروې ګانې تر سره کوي؟
ایشیافونډېشن په آسیا کې د پیچلو او تجربي سروې ګانو په ترسره کولو کې چې په هغو کې د افغانستان د عامو خلکو
اندیښنې ،اړتیاوې او مالتړ او همداراز د پراختیا بهیر سنجول کیږي او د پالیسی اړوندو مباحثاتو او هم د ایشیافوندیشن د
پروګرامونو د طرح ،ډیزاین او تعدیل لپاره معلومات راټولیږي ،لوړ شهرت لري .ایشیافونډېشن په بنګله دیش ،کمبودیا،
اندونیزیا ،سریالنکا ،تایلند ،ختیځ تیمور او څو نورو آسیایي هیوادونو کې هم له اداري فساد څخه نیولې اقتصادي فرصتونو
ته د ښځو تر الس رسي پورې د راز راز موضوع ګانو په اړه سروې ګانې تر سره کړې دي.
 .۲۶د سروې رپوټ له کوم ځایه تر السه کولی شم؟
د دغې سروې بشپړ رپوټ د ایشافونډېشن په انترنتي پاڼه  www.asiafoundation.org/ag2013pollکې پروت دی .د مهمو
موندنو لنډیز او مکررې پوښتل شوې پوښتنې په دغې انترنتي پاڼه کې په پښتو او دري ژبو هم موجودې دي.
 .۲۷د سروې د معلوماتو بشپړه ټولګه تر السه کولی شم؟
مهرباني وکړئ د سروې د معلوماتو بشپړه ټولګه له انترنت څخه په  Visualizing Afghanistanلینک باندې په کلیک
کولو سره تر السه کړئ .نور معلومات له  www.asiafoundation.org/ag2013pollڅخه ترالسه کوالی شئ.
 .۲۸د نورو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره چا سره اړیکه ټینګه کړم؟
مهرباني وکړئ د خپلو هغو پوښتنو لپاره چې له رسنیو سره تړاو ونلري د ایشیافونډېشن – افغانستان دفتر سره په
 surveyrelease@ag.asiafound.orgپته اړیکه ټینګه کړئ .همدارنګه د رسنیو اړوندو پوښتنو لپاره مو له ایلین سیم
 eelynn.sim@asiafoundation.orgسره مکاتبه وکړئ.

