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د رپوټ لنډیز
افغانستان په  ۳۱۰۲کال کې :د افغانستان د خلکو سروې – په افغانستان کې د ایشیافوندیشن نهمه کلنۍ
عامه نظر پوښتنه ده .دا سروې نه یواځې دا چې د حکومتوالۍ او ودې په څیر په خورا مهمو ډګرونو
کې د هیواد د روانو حاالتو په اړوند د افغانانو نظرونه منعکسوي بلکې له احصاییوی پلوه د هغو
بدلونونو په باب چې د وخت په تیریدو سر ه په هیواد کې را منځ ته شوي دي د خلکو د برداشتونو د
سنجونې په یوې معتبرې وسیلې بدله شوې ده.
د دغې نظر سنجونې په لړ کې د سروې ټیمونه د  ۰۲۳۳کال د چنګاښ میاشتې له ۳۲مې د زمري
میاشتې تر ۲یمې نیټې پورې د  ۳۳۲۱تنه افغانو نارینه او ښځو ،چې د نمونې په توګه د ټول هیواد د
وګړو په استازیتوب ټاکل شوي ؤ ،د نظرونو او لیدلورو د را ټولولو په موخه د هیواد بیالبیلو سیمو ته
سفرونه وکړل .نهه سوه دوه شپیتو نارینه او ښځینه مرکه کوونکو د هیواد په  ۲۳والیتونو کې ،ډیری په
النجمنو شرایطو کې ،مخامخ مرکې تر سره کړې .د ټولو ځواب ورکوونکو عمر  ۰۱کاله یا تر هغې
ډیر ؤ او همدارنګه  ۰۳۱ځواب ورکوونکي د ښارونو او  ۱۲۱یې د کلیو او بانډو اوسیدونکي ؤ .د
مرکې موده په منځنۍ توګه  ۲۱دقیقې وه خو په ځیني مواردو کې له  ۳۱دقیقو څخه آن تر  ۱۱دقیقو
پورې هم ورسیده .د تیروتنې د څنډې د راکمولو لپاره سږ کال د نمونې اندازه د تیرو کلونو په پرتله
 ۳۷۱زیاته وه.
په  ۳۱۰۲کال کې د کیفیت او د اطالعاتو د کره توب د ډاډمنولو له پلوه د پام وړ پرمختګونه وشول« .د
نمونه اخیستنې تیروتنه» د کیفیت یو شاخص دی چې په عامه توګه په هغو ویناؤ باندې د ډاډ کچه اندازه
کوي چې د سروې د موندنو په اړه کیږي .په  ۳۱۰۲کال کې د نمونه اخیستنې تیروتنه د پنځو مهمو
پوښتنو لپاره د  ۳۵۱اطمینان په کچه کې  +/- 1.10%ده« .د طرحې اغیزه» هم د کیفیت یو شاخص
دی چې د نمونه اخیستنې د ریښتینې تیروتنې او د نمونه اخیستنې د فرضي تیروتنې تر منځ توپیر
سنجوي البته که چیرې نمونه اخیستنه په تصادفي (رانډم) طریقه تر سره شوې وي .په  ۳۱۰۲کال کې
د طرحې اغیزه د پوښتنلیک پر پنځو مهمو پوښتنو باندې ) 2.33 (+/- 0.04وه.
عمومي وضعیت


د هیواد د خوځښت لوری .ډیر شمیر افغانان ( )۵۷۱وایي چې هیواد یې په سم لوري روان دی.
سره له دې چې دغه سلنه له  ۳۱۱۲کال څخه راپدیخوا کله لږ شوې او کله ډیره شوې ده خو په
دې وروستیو کلونو کې پرلپسې د زیاتیدو په حال کې اوسیدلې ده څرنګه چې له  ۳۲۱څخه په
 ۳۱۰۰کال کې  ۵۳۱ته په  ۳۱۰۳کال کې رسیدلې ده .په ټولیزه توګه سږ کال د خوشبینۍ کچه په
مرکزي /هزاره جات ،جنوب لویدیځ او جنوب ختیځ سیمو کې د هیواد د نورو سیمو په پرتله
اوچته وه.



د خوشبینۍ دلیلونه .د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې هیواد په سم لوري روان دی ،افغانانو
بیارغونې ( )۲۳۱غوره امنیت ( ،)۳۳۱د ښوونې د سیستم سمون ( ،)۰۲۱د نجونو لپاره د
ښوونځیو پرانیستل ( )۰۲۱او د هیواد د ملي اردو او ملي پولیسیو فعال حضور ( )۰۲۱ته اشاره
وکړه .له  ۳۱۱۲کال څخه تر اوسه امنیت او بیارغونه د خوشبینۍ د دوه سترو دلیلونو په توګه یاد
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شوي دي.


د بدبینۍ دلیلونه .د هیواد د تګ لوري په اړه د بدبینۍ تر ټولو عام دلیلونه په ترتیب سره په دې
ډول دي :نا امني ( ،)۳۳۱فساد ( ،)۳۲۱وزګاري ( ،)۳۱۱ځان مرګي بریدونه ( )۰۰۱او د
طالبانو شتون ( .)۳۱سره له دې چې د هغو افغانانو تناسب چې د هیواد د تګ لوري په تړاو د
خپلې بدبینۍ دلیل نا امني په ګوته کوي په  ۳۱۰۳او  ۳۱۰۲کلونو کې کم شوی دی ،خو تر اوسه
هم له  ۳۱۱۷کاله راهیسې د بدبینۍ تر ټولو ستر دلیل دی .د هغو کسانو شمیر چې فساد د خپلې
بدبینۍ د المل په توګه بیانوي په  ۳۱۰۲کال کې خورا زیات شوی دی .همداراز ،د هغو کسانو
شمیر چې وزګاري د خپلې بدبینۍ دلیل بولي له  ۳۱۱۲کال څخه راهیسې تر ټولو اوچتې کچې ته
رسیدلی ده.
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د افغانستان تر ټولو لویې ستونزې :په ملي کچه .افغانان نا امني ( ،)۲۱۱فساد ( ،)۳۲۱وزګاري
( )۳۵۱او اقتصاد ( )۰۱۱هغه تر ټولو لویې څلور ستونزې بولي چې اوس مهال افغانستان په
ټولیزه توګه ورسره الس او ګریوان ده .په داسې حال کې چې د ستونزو دغه لړلیک د تیرو کلونو
په اوږدو کې څه نا څه پرته له بدلون څخه پاتې شوی ده ،سږ کال د هغو کسانو شمیر ډیر زیات
دی چې ځان مرګي بریدونه د اصلي ستونزې په توګه بیانوي ( ۳۱په  ۳۱۰۲کال کې د ۱ ۵ – ۳
په پرتله له  ۳۱۱۳څخه تر  ۳۱۰۳کال پورې).



د افغانستان تر ټولو لویې ستونزې :په سیمه ییزه کچه .خلک په سیمه ییزه کچه ډیری د وزګارۍ
( )۳۷۱او نا امنۍ ( )۰۳۱څخه اندیښمن دي (چې دواړه یې په ملي کچه د هیواد د لویو ستونزو په
لړلیک کې هم شامل ؤ) او همدارنګه د بریښنا د انرژۍ ( ،)۳۳۱سرکونو ( ،)۰۳۱د څښاک اوبو
ته الس رسی ( ،)۰۳۱روغتیایي مرستو ( )۰۲۱او ښوونې ( )۰۰۱په ګډون د خدمتونو د وړاندې
کیدو په ډګر کې له موجودو ستونزو څخه سر ټکوي .سره له دې چې دغې لړلیک او درجه بندي
کې د تیرو اتو کلونو په اوږدو کې دومره بدلون نه دی راغلی ،خو په  ۳۱۰۲کال کې تر ټولو
ستر زیاتوالی په امنیتي ستونزو کې لیدل کیږي چې په  ۳۱۰۳کال کې  ۰۱۱ؤ خو په  ۳۱۰۲کال
کې  ۰۳۱شوی دی .خو دا چې دا بدلون د یوې لویې مودې په ترڅ کې را منځ ته شوی دی ددې
ښکارندوی دی چې له  ۳۱۱۷کال څخه راهیسې په دې برخه کې کوم لوی بدلون ندی را منځ ته
شوی.



د ښځو تر ټولو لویې ستونزې .افغان د دغې پوښتنې په ځواب کې چې په هیواد کې د ښځو تر
ټولو لویې ستونزې کومې دي ،تل تحصیل او نالوست توب ( ،)۳۷۱د ښځو لپاره د کاري فرصتونو
نشتوالی ( ،)۰۳۱د ښځو حقوق ( ،)۰۱۱جبري ودونه او د مهر نه ورکول ( )۳۱او کورني
تاوتریخوالي ( )۱۱بیانوي .سره له دې چې دواړه نارینه او ښځو په ورته کراتو سره ډیری پورته
یادې شوې ستونزې یادې کړې خو بیا هم ښځو د نارینه ؤ په پرتله ډیر ځلي د وزګارۍ ستونزه په
ګوته کړه .په کلیو کې د ښارونو په پرتله ډیر ځلي د ښځو دحقوقو د اړوندو ستونزو یادونه وشوه.
پښتنو د نورو ملیتونو په پرتله په زیاتو دفعاتو د بشر د وضعیت په اړه خپله اندیښنه څرګنده کړه.

امنیت


په  ۳۱۰۲کال کې ډیر شمیر افغانانو ( ) ۵۳۱وویل چې تل ،ډیری وختونه او یا هم کله ناکله د خپل
ځان یا کورنۍ د امنیت او خوندیتوب اندیښنه لري .سره له دې چې په  ۳۱۰۳کال کې د نه
خوندیتوب د احساس په تړاو شمیرو کې د پام وړ کموالی راغلی ؤ (له  ۵۲۱څخه په  ۳۱۰۰کې
 ۳۱۱ته په  ۳۱۰۳کې) خو سږ کال د نه خوندیتوب احساس خورا ډیر شوی دی او  ۵۳۱ته
رسیدلی ده .تر ټولو ډیره ویره د لویدیځې سیمې خلک او تر ټولو کمه یې د مرکزي /هزارت جات
سیمې خلک لري.



درې پر څلورمې برخې افغانان وایي چې له نړیوالو ځواکونو سره د مخامخ کیدو ( )۷۷۱او د
هیواد له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د سفر پر مهال ( )۷۵۱د ویرې احساس کوي همدارنګه
ډیر شمیر یې په سوله ییزو الریونونو کې له ګډون ( )۲۱۱او په ملي ټاکنو کې له رای ورکولو
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( )۵۳۱څخه ویره لري.


نولس سلنه سروې شویو کسانو وویل چې پخپله یا د کورنۍ یو غړی یې د  ۲۱۰۲کال په اوږدو
کې د تاوتریخوالي یا یوه جرمي عمل قرباني شوي دي .که چیرې د تاوتریخوالي او جرمونو پیښو
ته له  ۳۱۱۷کال څخه را پدیخوا یو نظر وغورځوو وبه وینو چې د هغو پیښو شمیر چې خلک د
تاوتریخوا لي قرباني شوي او د پیښې رپوټ یې ورکړی ډیر شوی او بالعکس د هغو کسانو شمیر
چې د جرم قرباني شوي او د پیښې رپوټ یې ورکړی لږ شوی دی .د جرم یا تاوتریخوالي تر
ټولو عام ډول چې په  ۳۱۰۲کال کې یې خلک قرباني شوي دي وهل ټکول دي ( .)۳۰۱ډیری
هغه کسان چې د خپل خوندیتوب پ ه اړه یې ویره درلوده داسې کسان ؤ چې د جرم یا تاوتریخوالي
قرباني هم شوي ؤ چې د دغو دوه ؤ پدیدو تر منځ مستقیمه اړیکه ښکاروي.
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یواځې نیمایي ( )۵۰۱افغانان تر یوه بریده ډاډ لري چې د تاوتریخوالي او جرایمو مرتکبین به
مجازات شي؛ دا ډاډ د هیواد په ټولو سیمو کې کم شوی دی .خو په ورته وخت کې یو مثبت بدلون
دا دی چې د تاوتریخوالي او جرم د پیښو د رپوټ ورکولو په اړوند د خلکو لیوالتیا په تیر کال کې
خورا ډیره شوې ده څرنګه چې له  ۵۳۱څخه په  ۳۱۰۳کال کې  ۲۳۱ته پّ  ۳۱۰۲کال کې
رسیدلې ده .د تاوتریخوالي یا جرم د رپوټ ورکولو شونتیا د هغو کسانو له خوا چې ډاډمن دي چې
پړ لوری به مجازات شي ،لوړه شوې ده .هغه ارګانونه چې خلکو ډیر ځلي د جرمونو او
تاوتریخوالي رپوټ ورکړی دی عبارت دي له ملي پولیسو او سیمه ییزو شورا ګانو /جرګو څځه
(د غیر رسمي عدالت نظام) .سره له دې چې په ټولیزه توګه یواځې  ۳۱ځواب ورکوونکو طالبانو
ته د پیښو رپوټ ورکړی ؤ خو په زابل والیت کې  ۵۰۱خلکو د تاوتریخوالي یا جرمونو قضیې
طالبانو ته وړې وې.
په تیرو اوو کلونو کې په ملي اردو او ملي پولیسو باندې د خلکو د ډاډ کچه ثابته او لوړه پاتې
شوې ده .په  ۳۱۰۲کال کې شاوخوا  ۱۱۱ځواب ورکوونکو په ډاګه کړه چې په ملي اردو
باندې ډاډمن دي په داسې حال کې چې د ملي پولیسو په هکله  ۷۳۱ځواب ورکوونکو ورته
نظر درلود .په دغو ارګانونو باندې د ښارونو د اوسیدونکو ډاډمنتیا د کلیو د اوسیدونکو په
پرتله ډیر ده خو له بله پلوه پښتانه د نورو ملیتونو په پرتله په دغو ځواکونو لږ ډاډ لري.
د جنوب لویدیځې ،جنوب ختیځې او مرکزي /کابل حوزې اوسیدونکې په ملي پولیسو باندې کم ډاډ
لري ( .)۲۵۱ – ۳۵په جنوب لویدیځو ،شمال ختیځو او شمال لویدیځو سیمو کې ګڼ شمیر داسې
والیتونه هم شته چې پکښې د افغانستان په ملي اردو باندې د خلکو د اعتماد کچه لوړه ده (- ۳۱
.)۳۱۱
له  ۳۱۱۳کال څخه را پدیخوا د خلکو مالتړ له مخالفو وسله والو ډلو څخه مخ په کمیدو ده .په
 ۳۱۰۲کال کې د ځواب ورکوونکو یو پر درییمې برخې ( )۲۵۱وویل چې له مخالفو وسله
والو ډلو انګیزې لږ یا ډیرې تاییدوي  .پښتانه د نورو ملیتونو په پرتله له مخالفو وسله والو ډلو
انګیزې ډیرې تاییدوي  ،د ښارونو اوسیدونکي د کلیو د اوسیدونکو په پرتله ډیری وایي چې له
وسله والو مخالفینو انګیزې نه تاییدوي او په همدې توګه ښځې د نارینه ؤ په پرتله ډیر داسې
وایي چې له مخالفو وسله والو انګیزې نه تاییدوي .هغه والیتونه چې پکښې د هغو کسانو چې
له مخالفینو انګیزې تاییدوي تر ټولو لږ سلنه موجوده ده بدخشان او پنجشیر دي (له  ۰۱څخه
لږ) او هغه والیتونه چې په دې برخه کې تر ټولو لوړه سلنه لري عبارت دي له کندهار ،زابل،
ارزګان ،دایکندي ،پکتیکا ،لوګر ،وردګ او لغمان ( .)۳۳۱ – ۳۱ددې پوښتنې په ځواب کې
چې ولې د مخالفی نو له موخو سره مخالف دي تر ټولو لوی دلیل چې وړاندې شو دا ؤ چې
مخالفین بی ګناه ملکي خلک وژني.
له مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره د دولت له هڅو څخه د خلکو د خبرتیا کچه لوړه
( )۷۳۱ده او اکثره افغانان ( )۲۲۱وایي چې دغه هڅې کوالی شي په هیواد کې ثبات را منځ
ته کړي .ډیری هغه کسان چې فکر کوي د سولې لپاره هڅې به ثبات رامنځ ته کړي په هغو
والیتونو کې میشت دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري ( ۱۱۱ – ۷۱په ډیری دغو والیتونو
کې).
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اقتصادي وده او کاري فرصتونه



ډیری افغانانو ( )۷۲۱په ډاګه کړه چې د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې نن ورځ د طالبانو د دورې
په پرتله ښه دی.
تر ټولو ډیر کاري فرصتونه د کرنې ( ،)۳۵۱مسلکي کارونو ( )۰۱۱او پلورلو او پیرودلو او غیر
رسمي سوداګریو ( )۳۱په سکتور کې دي .په منځنۍ توګه یواځې  ۵۱ښځې دندې لري په داسې حال
کې چې  ۷۳۱نارینه دندې لري .د هیواد په لویدیځه سیمه کې نارینه تر بل هر ځایه ډیر په دندو بوخت
دي په داسې حال کې چې په مرکزي /کابل حوزه کې د نارینه ؤ لپاره د دندو کچه تر ټولو ټیټه ده.
یواځې  ۰۷۱سروې شویو افغاناو وویل چې د کورنۍ ښځې یې د کورنۍ په عوایدو کې مرسته کوي.
البته د هغو ښځو شمیر چې د کورنې له عایداتو سره مرسته کوي په کلیوالو سیمو کې د ښارونو په
پرتله ډیر دی.
پرمختګ او د خدمتونو وړاندې کول


ددې پوښتنې په ځواب کې چې سیمه ییز خدمتونه څرنګه ارزوي ډیری افغانانو وویل چې د
څښاک اوبو ته له الس رسي ( ) ۷۳۱او د ماشومانو لپاره د زده کړې له فرصتونو ( )۷۳۱څخه
خوښ دي .کابو نیمایي ځواب ورکوونکي د کرنې لپاره د اوبو ( ،)۵۲۱کلنیکونو او روغتونونو
( )۵۳۱او درمل ( )۵۱۱له شتون څخه راضي ول .له نیمایي لږ ځواب ورکوونو د سړکونو د
وضعیت ()۳۲۱او د بریښنا انرژۍ ( )۳۰۱په اړوند خوښی وښودله .د کرنې د اوبو په اړه
رضایت په تیرو دوه ؤ کلونو کې ډیر شوی دی او همدارنګه د بریښنا د انرژۍ په هکله له ۳۱۱۳
کال څخه راهیسې د رضایت کچه مخ پر لوړیدو ده.
په درې تر ټولو پیژندل شوېو پروژو کې ساختماني پروژې یا د ښوونځیو پرانیستل ،د سړکونو او
پلونو جوړول او د څښاک اوبو ته الس رسی راغلې.
پنځه بسپنه ورکوونکې مراجع چې د نورو په پرتله یې نوم ډیر اخیستل کیده په دې دول دي:
امریکا ( ،)۳۲۱جاپان ( ،)۳۳۱آلمان ( ،)۰۲۱هندوستان ( )۰۲۱او چین ( .)۷۱امریکا له ۳۱۱۳
کال څخه راهیسې په پرله پسې توګه د تر ټولو نامتو بسپنه ورکوونکي هیواد شهرت لري.



د اصلي سرچینې چې افغانان د ګرمولو لپاره ورڅخه کار اخلي خس ( )۳۲۱او د غوییو فضله
( )۳۱۱دي .همدارنګه د پخلنځي لپاره د سوند دوه اصلي سرچینې خس ( )۳۱۱او گاز ()۳۰۱
دي .له  ۳۱۱۳کال څخه راپدیخوا د ګرمولو لپاره د خسو په کارولو کې کمښت راغلی او په همدې
موده کې د ګرمولو لپاره د کبلې او نورو واښو د کارولو کچه لوړه شوې ده.



د ټول هیواد په کچه اوبو ته د الس رسي تر ټولو معموله بڼه د اوبو څاه ده څرنګه چې ۵۱۱
کورنۍ په ښارونو کې او  ۲۲۱کورنۍ په کلیو او بانډو کې وایي چې په دې موخه د اوبو له څاه
ګانو څخه کار اخلي .ډیر شمیر د ښارونو اوسیدونکي ( )۲۱۱د کلیوالو په پرتله ( )۰۰۱د نل اوبو
ته الس رسی لري .دیارلس سلنه ځواب ورکوونکو وویل چې په تیرو پنځو کلونو کې یې په کافي
اندازه اوبو ته الس رسی ندی درلودلی .له  ۲۱۱ډیرو ځواب ورکوونکو د  ۰۷والیتونو پّ ۳۷
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ولسوالیو کې وویل چې په کافي اندازه اوبه یې ندی درلودلي.


د هغو کسانو له ډلې څخه اوبه د کښتو نو د اوبه کولو لپاره کاروي  ۱۱۱یې وویل چې دغه
شان اوبو ته ښه یا ډیره ښه السرسي لري .کافي اوبو ته د نه الس رسي لوی دلیل له طبیعي
زیرمو څخه اوبو ته د الس رسي کمښت په ګوته شو.



شپیته سلنه ځواب ورکوونکو وویل چې هیڅ ډول تحصیالت نه لري ( ۷۲۱ښځې او ۳۳۱
نارینه) .د نالوست توب کچه په کلیو کې د ښارونو په پرتله لوړه ده .د ملیت له پلوه ،ډیرې
ازبکې ښځې د نورو په پرتله له له رسمي تعلیم او تحصیل څخه لرې پاتې دي چې ورپسې
بیا پښتنې ښځې دي .د هزاره ملیت پورې تړلو ښځو د ټولو نورو ملیتونو د ښځو په پرتله په
ټولو کچو کې ډیرې د ل یک او لوست له نعمت څخه برخمنې وې .په ځوانو ښځو کې د زړو
ښځو په پرتله باسواده ښځې ډیرې وې.



د باسواده کسانو له ډلې څخه  ۳۵۱یې لومړنۍ زده کړې کړې وې ۳۱۱ ،یې ثانوي زده کړې بشپړې
کړې وې ۲۲۱ ،یې له لیسو فارغ ؤ ۰۳۱ ،یې دیارلس یا څوارلس پاس ؤ او  ۲۱یې تر پوهنتون او تر
هغې لوړې کچې تحصیل کړی ؤ .هغه افغانانو چې یوه اندازه تحصیل یې درلود د هغو په پرتله چې
هیڅ تحصیل یې نه درلود لږ یې دا خبره کوله چې هیواد په سم لوري روان دی.
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حکومتوالي


درې پر څلورمې برخې ځواب ورکوونکو ( )۷۵۱د مرکزي حکومت کړنې مثبتې وارزولې .د
مرکزي حکومت له کړنو څخه د افغانانو خوشي وروسته له هغې چې په  ۳۱۱۷کال کې خپل اوج
یعې  ۱۱۱او ورپسې بیا په  ۳۱۱۱کې تر ټولو ټیتیې ثبت شوې کچې یعنې  ۲۷۱ته ورسیده ،په
تیرو پنځو کلونو کې یو ځل بیا لوړ شوی دی.



د سیمه ییزو ادارو له کړنو څخه د خوښۍ کچه سږ کال په ټولو کچو کې را ولویده چې په دې ډګر
کې تر ټولو ټیټه کچه یې د والیتي ادارو له کړنو څخه د رضایت په برخه کې وه (له  ۱۱۱څخه په
 ۳۱۰۰او  ۳۱۰۳کې  ۲۱۱ته په  ۳۱۰۲کال کې چې په تیرو اوو کلونو کې تر ټولو ټیټه سلنه
اوسیدلې ده) په  ۳۱۰۲کال کې د ښارونو میشتو  ۲۱۱افغانانو وویل چې د ښاروالیو چارواکي خپلې
دندې په ښه توګه سر ته رسوي او همدارنګه  ۲۲۱کلیوالو افغانانو وویل چې د ولسوالیو چارواکي
خپلې دندې په ښه توګه سر ته رسوي .د شمال لویدیځې سیمې ځواب ورکوونکو د نورو پر پرتله
بیا هم د والیتي او سیمه ییزو ادارو له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه.



افغانان په پارلمان کې د خپلو وکیالنو کړنې په دوه مهمو برخو کې یعنې خپلو مؤکلینو ته په غوږ
نیولو او د هغوي له اړتیاؤ څخه استازیتوب کولو او د شغلي او پرمختیایي فرصتونو په برابرولو
کې منفي ارزوي.



د افغانانو یو پر څلورمې برخې ( )۳۷۱سره په تیرو دوه کلونو کې د یوې ستونزې په هوارولو
کې د والیت مقام له خوا مرسته شوې ده ،البته د کلیو اوسیدونکو د ښارونو د اوسیدونکو په پرتله
ډیری دغه ډول مرستې تر السه کړې دي .په همدې توګه د افغانانو یو پر څلورمې برخې ()۳۳۱
په تیرو دوه کلونو کې د یوې شخصي ی ا سیمه ییزې ستونزې په اړوند د خپلې والیتي شورا له غړو
سره اړیکه ټینګه کړې ده .د سیمه ییزو شوراګانو له غړو سره اړیکې له  ۳۱۱۲کال څخه راپدیخوا
مخ پر زیاتیدو دي.



له نیمایي ډیرو ( ) ۵۱۱ځواب ورکوونکو وویل چې په خپله سیمه کې د سیمې د پرمختیایي شورا له
شتون څخه خبر دي .دغه پوهه له  ۳۱۱۲کال څخه راهیسې په پرلپسې توګه د زیاتیدو په حال کې
ده .نارینه له ښځو څخه ډیر د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو له شتون څخه خبر دي .د هغو کسانو
له ډلې څخه چې په خپله سیمه کې د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو له شتون څخه خبر دي ۲۲۱
یې د هغو له اجراآتو څخه خوښي څرګندوي؛ څرنګه چې د مرکزي /هزاره جات سیمې اوسیدونکو
تر نورو ډیر په دغه اړوند خوښي څرګنده کړه.



کله چي له ځواب ورکوونکو څخه په بیالبیلو دولتي ارګانونو ،سازمانونو او چارواکو باندې د هغو
د ډاډ د کچې په اړه پوښتنه وشوه ،معلومه شوه چې په  ۳۱۰۲کال کې د تیرو اتو کلونو په پرتله په
ټولو ادارو باندې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته را رسیدلی ده .هغه ادارې چې د خلکو تر ټولو ډیر ډاډ
څخه برخمنې دي د افغانستان د ځمکو اداره ،برقي رسنۍ ،دیني عالمانو او سیمه ییزې شوراګانې/
جرګې دي .په پارلمان باندې ډاډ په  ۳۱۰۲کال کې د  ۳۱۰۳کال په پرتله پنځلس سلنه را ټیټ شوی
ده.
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افغانانو اداري فساد د ژوند په ټولو ډګرونو کې او د دولت په ټولو کچو کې د یوې سترې ستونزې
په توګه یاد کړ .شاوخوا نیمایي ځواب ورکوونکو وویل چې اداري فساد د یوې ستونزې په توګه د
هغوی د اوسیدو په سیمه کې ( ،)۳۳۱په ورځني ژوند کې ( )۵۲۱او د ځایي چارو په منځ کې
( )۵۱۱شتون لري .د ځواب ورکوونکو دوه پر درییمې برخې ( )۲۱۱وویل چې ادارې فساد د
والیتي ادارو په کچه یوه لویه ستونزه ده او کابو درې پر څلورمې برخې ( )۷۷۱یې وویل چې
اداري فساد د ټول هیواد په کچه یوه ستره ستونزه ده .دغه انګیرنه چې اداري فساد د ټول هیواد په
کچه یوه لویه ستونزه ده سږ کال د هر بل کال په پرتله له  ۳۱۱۳څخه راهیسې ډیره وه .سره له
دې ،کابو نیمایي افغانان ( )۳۷۱اوس هم وایي چې د ولسوالیو او والیتونو ادارې له اداري فساد
سره د مبارزې لپاره په کافي اندازه هلې ځلې کوي.


افغانان د خپل ورځني ژوند په بیالبیلو برخو کې له اداري فساد سره مخامخ کیږي .د مثال په توګه د
ولسوالۍ ادارې یا ښاروالۍ ته د مراجعې ،له ملي اردو یا ملي پولیسو سره د مخامخ کیدلو ،محکمو او
نورو عدلي او قضایي نهادونو ته د مراجعې ،د بریښنا د بل د محاسبې او تحویلي ،د روغتیایي
خدمتونو د ترالسه کولو ،کار د غوښتنې ،په ښوونځي کې دشاملیدو او د رسمي سندونو د ترالسه کولو
پر مهال.



ددې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د شخړو د هوارولو لپاره په سیمه کې څه جوړښتونه او
خدمتونه شته که نه ۷۰۱ ،افغانانو په دې هکله خوښي څرګنده کړه .په تیرو دوه کلونو کې ۰۳۱
افغانانو خپلې دعواګانې د حقوقو مدیریتونو (د رسمي عدالت د نظام د شخړو د حل د خدمتونو
څانګه) یا سیمه ییزو جرګو /شوراګانو (سیمه ییز غیر رسمي عدلي نظام) ته وړلې دي .ګڼ شمیر
یې د هغو له پایلو څخه خوښ دي .د ځمکې پر سر شخړه ،کورني مسایل ،سوداګریز مسایل او د
نورې د جایدادونو اړوند شخړې ډیرې عامې دي.



په ټولیزه توګه د افغانانو په نظر د غیر رسمي عدالت نظام (شوراګانې /جرګې) د دولت د رسمي
محکمو په پرتله منصفانه ،د ډاډ وړ ،اغیزمن او له سیمه ییزو نورمونو او ارزښتونو سره په
مطابقت کې بولي .د بیلګې په توګه  ۲۷۱ځواب ورکوونکي په دې نظر ؤ چې جرګې /شوراګانې
قضیو ت ه په سمدستي توګه او په موقع سره رسیده ګي کوي ،په داسې حال کې چې د دولتي
محکمو په باب یواځې  ۳۲۱یې ورته نظر درلود.

سیاسي ګډون


شاوخوا یو پر څلورمې برخې افغانان ( )۳۲۱وایي نن ورځ د یوه کال مخکې په پرتله د سیمې د
خلکو لپاره یې د خپلو مفکورو بیانول خوندي دي ۰۷۱ ،وایي چې لږ خوندي دي او  ۵۲۱وایي
چې د تیر کال په پرتله توپیر نه لري.



هغه کسان چې وایي د سیمې خلک یې سږ کال د خپلو مفکورو په بیانولو کې ډیر د خوندیتوب
احساس کوي خ پل دغه برداشت ته د سیمې د امنیت او د بیان د آزادۍ د ضمانت په شان موضوع
ګانو سره تړي .هغه کسان چې وایي د سیمې خلک یې د خپلو مفکورو په بیانولو کې د لږ
خوندیتوب احساس کوي د خپل دغه نظر دلیل نا امني او د طالبانو شتون بولي .هغه کس چې له
بهرنیو قواؤ څخه ویره لري په ډیر احتمال د خپل نظر له څرګندولو څخه هم ویره لري .همدارنګه
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هغه کسان چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ د غړو د خوندیتوب په اړه اندیښنه لري ددې احتمال
چې د خپلو مفکورو په بیانولو کې د نه خوندیتوب احساس وکړي ورسره لوړ دی.


ګڼ شمیر افغانان ( )۲۱۱په سوله ییزو ال ریونونو کې له ګډون څخه ویره لري .ښځې د نارینه ؤ
په پرتله په الریونونو کې له ګډون څخه ډیر د ویرې احساس کوي .په همدې ډول بډای خلک د
بیوزلو په پرتله او پښتانه د هزاره ،تاجکو او ازبکو په پرتله په سوله ییزو الریونونو کې له ګډون
څخه ډیره ویره لري .دا چې ولې ځواب ورکوونکو په سوله ییزو الریونونو کې له ګډون څخه
ویره درلوده مهم دلیلونه یې له بهرنیو ځواکونو څخه ویره ،د سفر ویره او له ملي اردو او ملي
پولیسو څخه ویره وه.



شاوخوا درې پر څلورمه برخه ( )۷۲۱له دې نظر سره موافق ؤ چې په عام محضر کې پر دولت
باندې نیوکه د منلو وړ ده .له دې ډول فکر سره توافق په مرکزي /کابل حوزه کې تر ټولو لوړ او
په لویدیځو سیمو کې تر ټولو ټیټ ؤ او همدارنګه په ښارونو کې د کلیو په پرتله اوچت ؤ.



کابو نیمایي ځواب ورکوونکو ( )۳۱۱۱وویل چې د خپلو سیمه ییزو ادارو پریکړې تر یوه بریده
تر خپل نفوذ الندې راوستلی شي .پښتانه تر بل هر ملیت څخه ډیر په دې نظر ؤ چې د سیمه ییزو
ادارو د پریکړو تر تفوذ الندې د راوستلو توان لري .تاجکان د پښتنو په پرتله او ښځې د نارینه ؤ
په پرتله لږ په دې عقیده ؤ.

د رپوټ لنډیز | ۵


اکثره ځواب ورکوونکو ( )۵۱۱له دې مفکورې مالتړ وکړ چې دین او سیاست باید یو له بل څخه
جال وي په داسې حال کې چې څه دپاسه د ځواب ورکوونکو درییمې برخې ( )۲۱۱وویل چې دین
او سیاست باید له یوبل څخه جال وي  .د هغ کسانو تناسب چې د دین او سیاست د نه اختالط
غوښتونکي دي د  ۳۱۰۰او  ۳۱۰۳کلونو په پرتله خورا کم شوی دی (.)۷۱۱ – ۲۳



کله چې د افغانستان د ټاکنو په هکله مو د ځواب ورکوونکو نظر وپوښت ،اکثریت یې ()۲۰۱
وویل چې ټاکنې آزادې او عادالنه دي خو د رایو د شمیرلو ،د رایو پیرودلو او د ټاکنو د امنیت په
باب یې اندیښنه څرګنده کړه.



شاوخوا درې پر څلورمې برخې افغانان ( )۵۱۱دولتي پستونو ته له نوماند کیدو څخه ویره لري .د
شمال ختیځ او مرکزي /کابل حوزې اوسیدونکي ( )۳۳۱د نورو په پرتله په دې هکله لږ ویره
لري .ښځې د نارینه ؤ په پرتله ډیری له دې څخه چې ځانونه دولتي پستونو ته نوماند کړي ویره
لري .خو د  ۳۱۰۳کال په پرتله هم نارینه او هم ښځې په  ۳۱۰۲کال کې دولتي پستونو ته له
نوماند کیدو څخه ډیره ویره لري .په حقیقت کې دولتي پستونو ته له نوماند کیدو څخه ویره په
 ۳۱۰۲کال کې له هر بل کال څخه ډیره وه.



کابو نیمایي افغانانو ( )۵۳۱وویل چې په ملي یا والیتي ټاکنو کې د رای ورکولو پر مهال یوڅه
ویره لري .د دغې پوښتنې د ځواب منحني په  ۳۱۰۱کال کې تر ملي ټاکنو وروسته خپل تر ټولو
لوړې کچې ته ورسید خو په نورو کلونو کې یې هم صعودي سیر لرلی ده .په  ۳۱۰۲کال کې
پښتنو تر هر بل ملیت څخه ډیر په ملي یا والیتي ټاکنو کې له ګډون څخه اندیښنه ښودله .د ۳۱۰۳
کال په پرتله سږ کال په مرکزي /کابل حوزه او لویدیځو سیمو کې میشتو افغانانو د نورو سیمو په
پرتله له رای ورکولو څخه ډیره ویره څرګنده کړه.



ډیری افغانان ( )۱۰۱مني چې هر څوک باید ځپله رایه ورکړي پرته له دې چې فکر وکړي چې د
سیمې خلک څه وایي ،خو یواځي نیمایي ( )۵۲۱یې وویل چې ښځې کوالی شي خپله پریکړه
وکړي چې چا ته رایه ورکړي .شپږ څلویښت سلنه ځواب ورکووکو وویل چې نارینه باید په یوه یا
بل ډول د ښځو په پریکړو کې ونډه ولري .ښځې او د ښارونو اوسیدونکی ډیری په دې نظر دي
چې ښځې باید په خپلواکه توګه پریکړې وکړي.



افغانان د ټاکنو په اړه د معلوماتو د تر السه کولو لپاره تر ډیره په خپلو خپلوانو او د کورنۍ
په غړو باندې د معلوماتو د اصلي سرچینو په توګه تکیه لري ،خو په څنګ کې یې (په نزولي
ترتیب سره) دغه معلومات له سیمه ییزو شورا ګانو ،جوماتونو او د سیمې له بازارونو څخه
هم ترالسه کوي.



ډیر شمیر افغانان ( )۱۰۱وایي چې د ټاکنو په ورځ امنیتي وضعیت یو له هغو الملونو څخه دی
چې پر بنسټ یې پریکړه کوي چې آیا د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي که نه .کابو نیمایي
( )۵۲۱یې وایي چې د  ۳۱۰۳کال ټاکنې به د هغو په ژوند کې مثبتې پایلې ولري .څلورمه برخه
( )۳۳۱وایي چې کوم توپیر به را نه ولي او یواځې لږ شمیر ( )۰۵۱یې وړاندوینه کوي چې ژوند
به یې خراب کړي.
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اطالعاتو ته الس رسی


اکثره افغانان ( )۱۱۱د معلوماتو د ترالسه کولو لپاره راډیو کاروي .له نیمایي یو څه ډیر ()۵۷۱
له ګرځنده ټلیفونونو او ( )۵۳۱یې ټلویزیون کاروي .خورا کم شمیر افغانان انترنټ (،)۲۱
کمپیوټر ( )۳۱او مزی لرونکو ټلیفونونو ته (له  ۰ ۱لږ) الس رسی لري.



کلیوال افغانان ډیری راډیو او د ښارونو اوسیدونکي ټلویزیون او ګرځنده ټلیفون کاروي .ښځې تر
نارینه ؤ ډیر ټلویزیون د معلوماتو د سرچینې په توګه کاروي .نارینه د ښځو څلور برابره کمپیوټر او
انترنټ کاروي.



په ټولنه کې د معلوماتو د الس ته راوړلو د سرچینو له نظره د معلوماتو د تر السه کولو تر ټولو
ع امه سرچینه په لومړي ګام کې کورنۍ او دوستان دي چې ورپسې بیا جوماتونه ،سیمه ییزې
شوراګانې /جرګې او بازار راځي .ښځې تر نارینه ؤ ډیر خپل د اړتیا وړ معلومات له کورنۍ او
دوستانو تر السه کوي او د نارینه ؤ په پرتله له جوماتونو څخه لږ معلومات تر السه کوي.

ښځې په ټولنه کې


تقریباْ ټول افغانان ( )۳۱۱له دې مفکورې سره موافق دي چې ټول باید د قانون پر بنسټ او پرته
د جنسیت په نظر کې نیولو سره مساوي حقوق ولري .ښځې او د ښارونو اوسیدونکي د نارینه ؤ
او د کلیو اوسیدونکي ډیر د دغې فکرې مالتړ کوي.



اکثره افغانان ( )۲۳۱په بدو او بدل کې د نجونو د ورکړې مخالف دي .کله چې هغوی ته وویل
شول چې د هغوي په آند آیا د نجلۍ ولي ته پکار ده چې د نجلۍ تر بالغ کیدو پورې صبر وکړي
او تر واده دمخه ورسره مشوره وکړي ،درې پر څلورمې برخې ( )۷۳۱یې دا نظر تایید کړ .د
دغې مسألې په تړاو د ښځو او نارینه ؤ د نظرونو تر منځ لږ توپیر شتون درلود.



له څلورمې برخې څخه یو څه لږ ( )۳۰۱ښځو وویل پوهیږي چې ښځې باید خپلې قضیې د حل
لپاره کومې مرجع ته وړاندې کړي .د ښځو چارو ریاست ،د بشر د حقوقو شورا او د ولسوالۍ
اداره هغه ادارې وې چې ځواب ورکوونکو ډیر ځلي یادې کړې.



کابو نیمایي افغانانو ( )۵۳۱وویل چې دولتي محکمې له ښځو او نارینه ؤ سره یو شان چلند کوي.
اته شپیته سلنه کسانو وویل چې پکار ده د ښځو لپاره اختصاصي جرګې او شوراګانې شتون
ولري.



په  ۳۱۰۲کال کې د دولت په انتخابي پستونو کې د ښځو او نارینه ؤ د انډولیز حضور په تړاو د
افغانانو د مالتړ کچه  ۳۳۱ته رسیده .د وخت په تیریدو سره د رهبري د پستونو په ویش کې د
انډول په پام کې نیولو په اړوند مالتړ کې لږ خو د پام وړ کمښت رامنځ ته شوی ده څرنګه چې
له  ۵۱او  ۵۰۱څخه په  ۳۱۱۲او  ۳۱۱۱کلونو کې  ۳۳۱ته په  ۳۱۰۲کال کې رسیدلی ده.



د افغانانو غوڅ اکثریت ( )۱۲۱دا نظر تاییدوي چې ښځې او نارینه باید په انډولیزه توګه د زده
کړې فرصتونو ته الس رسی ولري .سره له دې چې د زده کړې د فرصتونو په تړاو د جندر د
انډول څخه د کلک مالتړ په کچه کې له  )۵۱۱( ۳۱۱۲څخه تر  )۳۲۱( ۳۱۰۲پورې په
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دوامداره توګه کمښت را منځ ته شوی خو په ټولیزه توګه ورڅخه مالتړ (د هغو کسانو په ګډون
چې د انډولیزو زده کړو له فرصتونو سره په کلکه یا تر یوه بریده موافق دي) په دوامداره توګه
لوړ پاتې ده .ښځو د نارینه ؤ په پرتله او د ښارونو اوسیدونکو د کلیوالو په پرتله د زده کړې د
انډولیزو فرصتونو په اړه کلک مالتړ وښود.


اکثره افغانانو ( )۲۲۱منله چې ښځې باید له کور څخه دباندې د کار اجازه ولري .په دې هکله له
 ۳۱۱۲کال څخه راهیسې د اکثره ځواب ورکوونکو ځواب همدا ډول ؤ .په دې هکله د ښځو او په
ښارونو کې د میشتو افغانانو د هوکړې کچه لوړه وه .د سیمې له لحاظه ،له کور څخه د باندې د
ښځې د کار په اړوند تر ټولو ډیره موافقه په مرکزي /هزاره جات سیمه کې او تر ټولو ټیټه کچه
یې د هیواد په جنوب لویدیځو سیمو کې ولیده شوه .کابو ټول هغه کسان چې له کور څخه بهر د
ښځو د کار پلویان دي د ښځو او نارینه ؤ لپاره د زده کړې د انډولیزو فرصتونو پلوي هم کوي.

په میتودولوجۍ کې پرمختګونه


په تیرو نهو کلونو کې د افغانستان د خلکو سروې د هیواد له  ۲۳والیتونو څخه د خلکو نظرونه
را ټول کړي دي .د تیرو کلونو په شان سږ کال هم د دغې سروې سیمه ییز کار د اکسور مؤسسې
له خوا تر سره شو .په دې کال کې د ایشیافوندیشن له خوا په اضافي توګه د کیفیت د کنترول
سربیره ،د لومړي ځل لپاره د سیاره میدیا ګروپ په نو د یوې درییمګړې مرجع له خوا هم د
کیفیت کنترول تر سره شو.
د چارو د ال سمون په موخه ،ایشیافونډیشن سږ کال د سروې په پرزنتیشن کې د پام وړ بدلونونه
راوستلي دي .د تیرو کلونو په شان د نمونې په اندازه ،د نمونه اخیستنې په پالن ،د نمونه اخیستنې
په طریقه او د سروې په پوښتنلیک کې بدلونونه را منځ ته شوي دي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره
دویمې ضمیمې «میتودولوژي» ته مراجعه وکړئ.
په  ۳۱۰۲کال کې د نمونې اندازه  ۳۳۲۱ته لوړه شوه (په  ۳۱۰۳کال کې د نمونې اندازه  ۲۳۳۱وه).
د تیرو کلونو په پرتله دغه  ۳۷۱ډیر والی د تیروتنې حاشیه راکموي .د ځواب ورکوونکو ټاکل د نمونه
اخیستنې د  Stratified Finiteپه واسطه تر سره شول چې په هر والیت کې د نظر وړ کسان لږ تر
لږه  ۰۳۳تنه ؤ (تیر کال په هر والیت کې د نظر وړ کسان لږ تر لږه  ۰۱۱کسان ؤ).
د سروې په پوښتنلیک کې د  ۳۱۰۳کال د پایلو د احصایوي څیړنې پر بنسټ یو لړ بدلونونه
راوستل شول .د دغې څیړنې په پایله کې د ځینو پوښتنو عبارتونه بدل شول څو ډاډ تر السه شي
چې دغه پوښتنې د نظر وړ مفهومونه په واضح توګه بیانوي .د تیر کال له پوښتنلیک څخه ۲۳
پوښتنې لرې شوې او  ۲۱نورې پوښتنې ور زیاتې شوې .د بیلګې په توګه د رای ورکولو په اړه د
چلند او پریکړو په تړاو د معلوماتو د سمون په موخه په پوښتنلیک کې څلور نوې پوښتنې ځای پر
ځای شوې او همدارنګه نوې پوښتنې د اوبو د مسایلو (پنځه نوې پوښتنې) او د ځمکې د مسایلو
(څلور نوې پوښتنې) په باب هم زیاتې شوې ځکه چې دغه مسألې په هیواد کې د ډیری شخړو
المل دي.



د کیفیت د کنترول په برخه کې هم ځیني پرمختګونه وشول چې په  ۳۱۰۳کال کې به هم دوام ولري .د
 ۳۱۰۲کال په سروې کې له درې نویو او مهمو طریقو څخه د کیفیت د کنترول لپاره کار واخیستل شو
چې په الندې ډول دي :الف) د ځواب د نه ورکولو څیړنه (د «نه پوهیږم» او «ځواب نه ورکوم»
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ځوابونه) د وخت په تیریدو سره د والیت ،ولسوالۍ ،سروې کوونکي ،جنسبت ،قوم او د مرکې پر
مهال د حاضرو مشاهدینو د شتون په تفکیک سره؛ ب) د منطق سنجونې آزمییښتونه د تعصب د
بررسي لپاره او همدارنګه د پوښتنې معتبر او ډاډمن توب؛ ج) مقیاسونه د اعتبار او ډاډمنتوب د دیریدو
لپاره د مهمو پوښتنو پر بنسټ د څیړنې په ګډون چې د ګرایشونو ښکارندوینه کوي.

د رپوټ لنډیز | ۵



د  ۳۱۰۳کال په شان سږ کال هم د نا امنیو له امله د نمونې اخیستنې ځیني ځایونو ته الس رسي
ستونزمن کال ؤ .په داسې حال کې چې د نمونې اخیستنې ځایونه په تصادفي توګه غوره کیږي ،د
بیالبیلو موضوع ګانو په باب د خلکو نظرونه ښایي له امن ولسوالیو څخه نا امنه ولسوالیو پورې
توپیر ولري .د استازیتوب په اصل باندې د نمونې اخیستنې د ځایونو د بدلولو را بدلولو د منفي
اغیزې د کمولو په موخه سږ کال « ۱۳۱توقفي» 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 ،د  ۳۱۷۳ځواب ورکوونکو په ګډون له هغو
ولسوالیو څخه چې د امنیتي ستویزو له امله ښځینه سروې کوونکې هلته سفر نه شي کولی.



د نا امنه سیمو د سروې کولو د هڅو په پایله کې سږ کال  ۲۳۱ځواب ورکوونکي نارینه او  ۲۳۱یې
ښځې وې؛ په هم دې توګه له کلیو او بانډو څخه د ښارونو په پرتله دیرې نمونې واخیستلې شوې .په
هر حال ،دا چې سږ کال د سروې شویو کسانو شمیر ډیر دی ،د سروې شویو ښځو ټولیز شمیر د
تیرو کلونو په پرتله لوړ دی.



له یوولس والیتونو څخه یوڅه ډیرې نمونې واخیستلې شوې په دې ډول چې په دغو والیتونو کې
د ځواب ورکوونکو تر ټولو کم شمیر  ۳۱۳کسان په نظر کې ونیول شول ترڅو د نمونه اخیستنې
تیروتنه کمه او د والیت په کچه د معتبرې او مقایسوي احصایوي څیړنې زمینه برابره شي .د نا
امنۍ یا نورو دلیلونو له امله د نمونې اخیستنې ځینو ځایونو ته د نه السرسي په پایله کې د دغو
ځایونو د بدلولو رابدلولو څخه د مخنیوي په موخه ،له اړتیا څخه ډیرې د نمونه اخیستنې ځایونه
غوره شول ( ، )۲۱۱ځکه نو کوم ځایونه چې باید بدل رابدل شوي وای له پخوا څخه په تصادفي
توګه غوره شوي ؤ؛ په دې توګه د نمونې اخیستنې د ځایونو بدلولو رابدلولو د ټولې نمونې په
تصادفي توب باندې هیڅ اغیزه نه درلوده.



د سروې په رپوټ کې مهمې موندنې د جغرافیایي او دیموګرافیکو شاخصونو په کارولو سره بیان
شوې دي ترڅو د ځواب ورکوونکو د ځوابونو هغه توپیرونه بررسي وسپړل شي چې له
احصایوي پلوه مهم دي .هغه مهمې احصایوي آزمیینې چې د هر ډول رپوټ ورکړل شویو
توپیرونو د په ډاګه کولو لپاره وکارول شول د  Chi-Squareآزمیینه او د ذات البیني اړیکو او په
شا تللو څیړنې وې.



هدف حین ارائۀ یافته ها این بوده است 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 ،به حد
اقل تفسیر نتایج اکتفا شده است.



د موندنو په وړاندې کولو کې موخه دا ده چې له موندنو سره یوڅه شالید او تفصیالت هم وړاندې
شي ترڅو لوستونکي پخپله پایلو ته ورسیدای شي .د تیرو کلونو په شان ،بیا هم پایلې یواځې په
لنډه توګه تفسیر شوې دي.

