مطبوعاتي خبرپاڼه (د خپریدو نیټه :د لیندۍ میاشتې ۴۱مه د سهار  ۰::۹بجې د کابل په وخت
* ویندویان به په کابل ،آسترالیا او امریکا کې موجود وي

د افغانستان له  :۱والیتونو څخه د  ۰۶۲۹افغانانو د نظرونو هینداره :نا امني ،فساد او وزګاري په هیواد کې تر ټولو سترې
ستونزې وبلل شوې
کابل ،د  ۲۹۳۱کال د لیندۍ میاشتې ۲۱مه – نن ایشیافوندیشن د خپلې سروې افغانستان په  ۶۹۴:کال کې :د افغانستان د
خلکو سروې پایلې خپرې کړې .افغان سروې کوونکي د روان کال په چنګاښ او زمري میاشتو کې له  ۰۶۲۹ښځینه او
نارینه افغانانو سره د افغانستان د ټولو اوسیدونکو په استازیتوب د هیواد په  :۱والیتونو کې مخامخ مرکې تر سره کړې.
افغانانو نا امني ( ،):۹۳فساد ( )۶۲۳او وزګاري ( )۶۵۳درې تر ټولو سترې ستونزې وبللې چې افغانستان ورسره مخامخ
دی .همدارنګه د دغې سروې په پایله کې جوته شوه چې افغانان بیکاري ( ،)۶۷۳بریښنا ( )۶۱۳او سړکونه ( )۴۰۳په سیمه
ییزه کچه درې تر ټولو لویې ستونزې ګڼي .له نیمایي ډیر ځواب ورکوونکي وایي چې د  ۶۹۴۱کال ټاکنې به د هغوي په
ژوند کې مثبت بدلون راولي ،خو  ٪۴۳یې د ټاکنو د ورځې له امنیت څخه اندیښنه لري .د  ۶۹۴:کال سروې د افغانستان په
 :۱والیتونو کې د ایشیافوندیشن نهمه کلنۍ او په هیواد کې تر ټولو اوږدمهاله سروې ده .له  ۶۹۹۱کال څخه راهیسې د
ایشیافونډیشن په سروې ګانو کې له  ۵۵۹۹۹افغانانو سره مرکې شوې دي .د دغې سروې موندنې نن په کابل – افغانستان او
کانبیرا – آسترالیا کې اعالن شوې.
افغانستان د  ۶۹۴۱کال امنیتي او سیاسي بدلونونو یعنې په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو او په دسامبر میاشت کې د
بهرنیو پوځي ځواکونو د وتلو ضرب األجل ته د نږدې کیدو په حال کې دی .په داسې حاالتو کې دغه سروې د ټاکنو ،امنیت،
سیاسي ګډون ،اقتصاد او کارموندنې او د ښځو د حقوقو په شان د هیواد د مهمو مسألو په اړه تجربي اطالعات وړاندې او د
هیوادوالو نظرونه څرګندوي.
ښاغلی عبدهللا احمدزی د ایشیافوندیشن – افغانستان مرستیال په دې اړه داسې وایي« :د سږ کال هسکو او ژورو سره سره
افغانانو بیاهم د ستونزو پر وړاندې استقامت ښودلی او خوشبینه پاتې شوي دي ».نوموړی زیاتوي« :سره له دې چې دا
سروې د خلکو ستونزې او ویره څرګندوي ،خو په ورته وخت کې د افغانستان خلک د راتلونکو ټاکنو پایلو او د سولې لپاره
د دولت هڅو ته هم هیله من دي».
د  ۶۹۴:کال د سروې ځینې مهمې موندنې په الندې ډول دي:


افغانان د پخوا په شان د ناامنۍ ،فساد او وزګارۍ په باب اندیښمن دي .افغانانو نا امني ( ،):۹۳فساد
( )۶۲۳او وزګاري ( )۶۵۳درې تر ټولو سترې ستونزې وبللې چې افغانستان ورسره مخامخ دی .په
ټولیزه توګه اکثره افغانان ( ۵۰۳په  ۶۹۴:کال کې چې د  ۶۹۴۶کال له  ۱٪۳څخه ډیر دي) وایي چې د
خپل ځان د امنیت او خوندیتوب په اړه ویره لري .دغه ویره د هیواد په لویدیځو سیمو کې د نورو سیمو په
پرتله ډیره ده.



افغانان د  ۱۱۲۱کال د ټاکنو په اړه هیله من دي خو د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه اندیښنه لري .له
نیمایي ډیر ( )۵۲۳افغانان وایي چې د  ۶۹۴۱کال د ټاکنو په پایله کې به د هغوی په ژوند کې مثبت
بدلونونه راشي .ډیری افغانان ( )٪۴۳وایي چې د ټاکنو د ورځې امنیت یو له هغو الملونو څخه دی
چې پر بنسټ به یې پریکړه وکړي چې آیا د رای ورکولو مرکزونو ته د رای ورکولو لپاره ورشي
که نه.



پر یوشمیر ارګانونو باندې د افغانانو اعتماد د تیرو اتو کلونو په پرتله خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی ده .په
پارلمان باندې د خلکو اعتماد په چټکۍ سره ( )۴۵۳را لویدلی ده .په ورته وخت کې په بیالبیلو سیمه ییزو ادارو
باندې د خلکو د اعتماد کچه هم ټیټه شوې ده.



افغانان بیا هم په دې آند دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی .اووه پنځوس سلنه ځواب ورکوونکي باور لري
چې افغانستان په سم لوري روان دی .دا سلنه د  ۶۹۴۶کال په پرتله (چې  ۵۶۳خلک په دې نظر ول) زیاتوالی
ښکاروي .په ټولیزه توګه د خوشبینۍ کچه په مرکزي /هزاره جات سیمه ،جنوب لویدیځې او جنوب ختیځې سیمو
کې لوړه ده.



له مخالفینو سره د روغې جوړې په اړوند د دولت له هڅو څخه ګڼ شمیر خلک خبر دي .څلور اویا سلنه
افغانان له مخالفینو سره د دولت د روغې جوړې له هڅو څخه خبر دي او  ۲:۳یې وایي چې دغه هڅې کوالی
شي په هیواد کې ثبات ټینګ کړي .د ځواب ورکوونکو درییمې برخې ( ):۵۳وویل چې د مخالفو وسله والو
ډلو انګیزې تاییدوي چي د  ):۹۳( ۶۹۴۶او  )۶۰۳( ۶۹۴۴کلونو په پرتله زیاتوالی ښکاروي .ددې پوښتنې په
ځواب کې چې ولې د مخالفینو له موخو سره مخالف دي ،تر ټولو لوی دلیل چې وړاندې شو دا ؤ چې مخالفین
بیګناه ملکي خلک وژني.



افغانان د پخوا په څیر د هیواد له ملي اردو او ملي پولیسو څخه مالتړ کوي او ورباندې اعتماد لري .یو نوي
سلنه ځواب ورکوونکي په دې آند دي چې د افغانستان ملي اردو وضعیت ته سمون ورکوي ،په داسې حال کې
چې د ملي پولیسو په اړه  ٪۲۳ځواب ورکوونکو دغه ډول نظر درلود .په همدې حال کې  ۷۲۳ځواب
ورکوونکو وویل چې ملي پولیس په راتلونکې کې هم بهرنیو مرستو ته اړتیا لري.

میرمن پلوشه کاکړ د ایشیافونډیشن – افغانستان د ښځو د ځواکمنولو او ودې د څانګې مشره وایي« :د سږ کال سروې د ښځو
او نجونو په اړه د لیدلورو د بدلون څرګندونه هم کوي ».نوموړې زیاتوي« :د تیرې لسیزې د سترو الس ته راوړنو سره
سره افغانې ښځې له لویو امنیتي ،سیاسي او اقتصادي ستونزو سره الس او ګریوان دي .افغانان وایي چې نالوست توب او
کاري فرصتونو ته نه الس رسی دم ګړۍ په افغانستان کې د ښځو تر ټولو لویې ستونزې دي».
د دغې سروې د بشپړ رپوټ د ډانلوډولو او په ) (Visualizing Afghanistan Platformکې د آنالین بحث لپاره دغې
انترنتي پتې ته مراجعه وکړئ .www.asiafoundation.org/ag2013poll :همدارنګه کوالی شئ د  ۶۹۴:کال د
سروې تصویرونه وګورئ او د تویتر له الرې په دې پته  @Asia_Foundationاو  #AfghanSurveمونږ سره مکاتبه
وکړئ.

###
ددغې سروې په اړه

افغانستان په  ۶۹۴:کال کې :د افغانستان د خلکو سروې نهمه عامه کلنۍ نظر سنجونه ده چې په افغانستان کې د
ایشیافونډیشن له خوا تر سره کیږي .د سروې مسلکي ټیمونو چې ټول  ۰۶۲ښځینه او نارینه سروې کوونکي ؤ د ۴:۰۶
کال د چنګاښ له ۶۲مې د زمري میاشت تر :یمې نیټې پورې د  ۰۶۲۹ښځینه او نارینه افغانانو د نظرونو د راټولو
لپاره د هیواد بیالبیلو سیمو ته سفرونه وکړل او د هیواد په  :۱والیتونو کې یې ډیری په النجمنو شرایطو کې مخامخ
مرکې تر سره کړې .د ټولو ځواب ورکوونکو عمر  ۴٪کاله یا تر هغې لوړ ؤ او همدارنګه  ۴۱۳ځواب ورکوونکي د
ښارونو او  ٪۲۳یې د کلیو او بانډو اوسیدونکي ؤ .د  ۶۹۴:کال د سروې د تیروتنې څنډه په  ۰۵۳د اطمینان کچې کې
 +/- 2.25%او د نمونه اخیستنې تیروتنه  +/-1.10%ده .د  ۶۹۴:کال 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.
د ایشیافونډیشن – افغانستان په هکله
ایشیافونډیشن یو نړیوال پراختیایي غیر انتفاعي او په ټوله آسیا کې د ژوند د وضعیت سمون ته ژمن بنسټ دی .ایشیافونډیشن
په  ۴۰۵۱کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ او په  ۶۹۹۶کال کې یې خپل دفتر په کابل کې بیرته پرانیست .له
هماغه وخته راهیسې ایشیافونډیشن د افغانستان له خلکو سره د هیواد په بیارغونې او د ودې او پراختیا د بهیر په ګړندیتوب
کې مرستې کړې دي .زمونږ پروګرامونه د حکومتوالي ،قانون او مدني ټولنې په برخو کې متمرکز دي چې د نوي اساسي
قانون په تدوین کې مرسته ،د رای ورکوونکو د نوم لیکنې ملي بهیر کې مرسته ،مدني تعلیمات ،د ښځو ځواکمنول او تعلیم
او تحصیل برخو کې مرستې هم پکښې شاملې دي.

د رسنیو د اړیکو لپاره:
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eelynn.sim@asiafoundation.org
415.743.3318
برینت جونز
brent.jones@asiafoundation.org
917.280.6217

