 .١خالصه و يافته ھای کليدی گزارش سروی ايشيا فونديشن سال ٢٠١٠
 ١.١يافته ھای کليدی
•

در سال  ،٢٠١٠چھل و ھفت فيصد ) (٪۴٧از جوابدھندگان سروی ميگويند که کشور در مسير درست
در حرکت است که اين رقم نسبت به سالھای  (٪٣٨) ٢٠٠٨و  (٪۴٢) ٢٠٠٩افزايش يافته است.

•

دليل عمدۀ اين خوشبينی باز ھم ھمانا موجوديت امنيت است که  ٣٨فيصد جوابدھندگانی که ميگويند
کشور در مسير درست در حرکت است ،آنرا تذکر داده اند .اين فيصدی نسبت به سال ،(٪۴۴) ٢٠٠٩
کاھش را نشان ميدھد .ھمچنان چيزی بيشتر از يک سوم جوابدھندگان سال  ٢٠١٠از بازسازی )(٪٣۵
ياد آوری نموده ،و گشايش مکاتب برای طبقۀ اناث ) (٪١۵در جايگاه خويش منحيث سومين دليل
خوشبينی افراد در سال  ٢٠١٠باقی مانده است ،ھرچند اين رقم نسبت به سال  (٪٢١) ٢٠٠٩کاھش يافته
است.

•

نا امنی مھمترين دليل بدبينی ھا نيز ميباشد که از طرف  ۴۴فيصد جوابدھند گانی که ميگويند کشور در
مسير نادرست در حرکت است ،تذکر داده شده است .با اينحال ،تعداد کسانيکه در سال  ٢٠١٠از نا امنی
يادآوری کرده اند به تناسب سال  (٪۴٢) ٢٠٠٩اندکی افزايش يافته است .ھمچنان تعداد کسانيکه از فساد
اداری منحيث عامل بدبينی شان يادآوری کرده اند نسبت به سال  (٪١٧) ٢٠٠٩در سال (٪٢٧) ٢٠١٠
افزايش قابل مالحظۀ کسب نموده است .ساير داليل بدبينی سروی شده گان شامل حکومتداری ضعيف
) (٪١٨و بيکاری ) (٪١۶ميباشند.

•

نا امنی )بشمول حمالت ،خشونت و تروريزم( از سوی بيش از يک سوم ) (٪٣٧جوابدھند گان بزرگترين
مشکل افغانستان تلقی ميگردد ،بخصوص در جنوبشرق ) ،(٪۵١غرب ) (٪۴٣و جنوبغرب ).(٪۴٢
بيکاری که توسط  ٪٢٨جوابدھند گان تذکر يافته است جايگاه دوم را حفظ نموده است .بيست و ھفت
فيصدجوابدھند گان فساد اداری را منحيث سومين مشکل بزرگ کشور عنوان ميکنند ،عالوه برآن اين
رقم نسبت به سال  (٪١٧) ٢٠٠٩افزايش چشمګير نموده است .ساير معضالت مانند اقتصاد ضعيف
) ،(٪١١کمبود تعليم ) (٪١١و فقر ) (٪١٠نيز کماکان در قطار بزرگترين مشکالت افغانستان قرار
دارند.

•

بيکاری باز ھم چه در سطح ملی ) (٪٢٨و چه در سطح محلی ) (٪٢۶از جدی ترين مشکالت بحساب
می آيد .ساير مشکالت عمده در سطح محلی مانند سال گذشته مربوط به زيربناھا و عرضۀ خدمات بوده
که نداشتن برق ) ،(٪٢٨سرک ھا ) ،(٪٢۴آب ) (٪٢٢و نبود شفاخانه ھا/کلنيک ھا و مراکز صحی
) (٪١٧ميباشد.

•

بيش از نصف سروی شده گان ) (٪۵۴از مصئونيت شخصی خود در محل بودوباش شان ابراز نگرانی
ميکنند .اما تعداد بمراتب بيشتر جوابدھند گان در حوزۀ غرب ) ،(٪۶۶شمالشرق ) (٪۶۴و جنوبشرق
) (٪۶١نسبت به ساير نقاط کشور ميگويند گاھگاھی از بابت مصئونيت خويش نگران بوده اند .ھمچنان
ميزان واقعات جرمی و خشونت که در مناطق جنوبشرقی و شمالشرقی جوابدھند گان مذکور را متاثر
ساخته است از سال  ٢٠٠٩بدينسو افزايش قابل مالحظۀ يافته است.

•

ھفده فيصد جوابدھند گان اين سروی گفتند که خودشان يا يکی از اعضای فاميل شان در سال گذشته
قربانی خشونت يا جرم شده اند .شايعترين نوع جرم باز ھم حملۀ فزيکی و ضرب و جرح ) (٪٣۵بوده که
به تعقيب آن اخاذی ھا ) (٪١٢و انواع دزدی ھا ) (٪١٢ - ٪١٠قرار ميگيرند .تقريبا ً يکتن از جملۀ ھر ده
تن قربانی اذعان نمودند که واقعۀ که برای آنھا رخ داد ناشی از فعاليت ھای مليشه ھا و شورشيان )(٪٩
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بوده و يکتن از جملۀ ھر شانزده تن قربانی واقعه ناشی از فعاليت ھای نيروھای خارجی ) (٪۶بوده اند.
از خشونت ھای ناشی از فعاليت ھای نظامی/شورشيان بيشتر در مناطق مرکزی/ھزاره جات )،(٪٢١
حوزۀ مرکز/کابل ) ،(٪١۵شمالشرق ) ،(٪١٢شمالغرب ) (٪٩جنوبغرب ) ،(٪٩غرب ) (٪٩و شرق
) (٪٨راپور داده اند؛ درحاليکه خشونت ناشی از فعاليت نيروھای خارجی بيشتر از شرق ) (٪١٩و
جنوبغرب ) (٪١١گزارش شده است.
•

با گذشت زمان ،ترس از مشارکت در فعاليت ھای عامه افزايش يافته است .نيمی از جوابدھند گان
) (٪۵١گفتند که از اشتراک نمودن در فعاليت ھای عامه جھت حل مشکالت محل ھراسی ندارند ،اما اين
يگانه مورديست که اکثريت سروی شده گان بدون ابراز ترس از اشتراک در آن دم ميزنند .تناسب
جوابدھند گانيکه از اشتراک در انتخابات ملی ھراس داشتند بين سالھای  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠افزايش
چشمگيری را نشان ميدھد )از  ٪۵١در سال  ٢٠٠٩به  ٪۶٠در سال  .(٢٠١٠اين موضوع فعالً در
خصوص اکثريت جوابدھند گان جنوبغرب ) ،(٪٨٣جنوبشرق ) ،(٪٧٨شرق ) ،(٪۶٩غرب ) (٪۶۴و
شمالشرق کشور ) (٪۶٢صدق ميکند.

•

حمايت مردم از تالشھای دولت در راستای بھبود وضعيت امنيتی از طريق مذاکره و آشتی با عناصر
مسلح ضد دولت در سال  ٢٠١٠نسبت به سال  ٢٠٠٩به ميزان قابل مالحظۀ افزايش يافته است .ھشتاد و
سه فيصد از جوابدھند گان از تالشھای دولت در راستای بھبود وضعيت امنيتی از طريق مذاکره و آشتی
با عناصر مسلح ضد دولت پشتيبانی ميکنند؛ درحاليکه در سال  ٢٠٠٩صرف  ٧١فيصد جوابدھند گان
چنين پشتيبانی را ابراز ميکردند .سطح پشتيبانی در مناطق شرقی ) ،(٪٨٩جنوبشرق ) (٪٨۵و شمالغرب
) (٪٨۵از ھمه بلند تر بوده اما در مناطق مرکزی/ھزاره جات ) (٪٧٨در پائين ترين سطح قرار دارد.
ھشتاد و يک فيصد جوابدھند گان از پاليسی دولت مبنی بر کمک ،ايجاد زمينه ھای کاری و تھيۀ مسکن
برای کسانيکه اسلحۀ شانرا به زمين ميگذارند و ميخواھند دوباره با جامعه بپيوندند ،پشتيبانی ميکنند ،در
حاليکه اين رقم در سال  ٢٠٠٩ھفتاد و يک فيصد بود .مردان ) (٪٨٨بمقايسۀ زنان ) (٪٧٨نسبت به اين
رويکرد دولت بيشتر نظر مثبت دارند .حدود سه ربع تمام جوابدھند گان ) (٪٧٣به اين نظر ھستند که
تالش ھای آشتی طلبانۀ دولت منجر به استقرار ثبات در کشور خواھد گرديد.

•

تناسب جوابدھند گانيکه انگيزه ھای گروه ھای مسلح ضد دولت را تائيد ميکنند از  ٪۵۶در سال ٢٠٠٩
به  ٪۴٠در سال  ٢٠١٠کاھش يافته است .با اينحال ،دست کم نصف جوابدھند گان در جنوبغرب )،(٪۵٢
جنوبشرق ) (٪۵٠و غرب کشور ) (٪۵٠ابراز ميدارند که انگيزه ھای مخالفين را تا حدی تائيد ميکنند.

•

ارزيابی افغانھا از وضعيت اقتصادی شان در سال  ٢٠١٠نسبت به سال  ٢٠٠٩مثبت تر است .تعداد
بيشتری از افغانھا ميگويند آنھا در حال حاضر نسبت به يک سال گذشته در تمام عرصه ھای حيات
بخصوص از نقطه نظر رفاه اقتصادی خانواده گی )از  ٪٣١در  ٢٠٠٩به  ٪۴٢در  ،(٢٠١٠موجوديت
محصوالت در بازار )از  ٪١٩در  ٢٠٠٩به ٪٢٧در  ،(٢٠١٠کيفيت رژيم غذايی )از  ٪٢٣در  ٢٠٠٩به
 ٪٣٣در  (٢٠١٠و فرصت ھای کاری )از  ٪١١در  ٢٠٠٩به  ٪١٧در  (٢٠١٠در وضعيت بھتری
قرار دارند.

•

در بخش سھولت ھا و خدمات محلی ،جوابدھند گان باز ھم از دسترسی به خدمات تعليمی برای اطفال
) ،(٪۶٨آب آشاميدنی ) (٪۶٣و توانايی گشت و گذار بصورت مصئون در محل ) (٪۶٣بيشتر اظھار
رضايت کردند .اندکی کمتر از نصف جوابدھند گان از خدمات مربوط به آبياری ) (٪۴٩و کلنيک ھا و
شفاخانه ھا ) (٪۴۶رضايت داشتند .کمترين رضايت را جوابدھند گان در قسمت مستفيد بودن از انرژی
برق و دسترسی به زمينه ھای کاری عنوان کردند .ھفتاد و دو فيصد جوابدھندگان زمينه ھای کاری و
 ٪۶۶آنھا دسترسی به انرژی برق را در محل خود بد تلقی کرده اند.
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•

بيش از نصف جوابدھند گان ) (٪۵۴ميگويند که از پروژه ھای انکشافی مربوط به معارف و اعمار پل
ھا و سرک ھا در محل بود و باش شان آگاھی دارند .چھل فيصد سروی شده گان از پروژه ھای آب
آشاميدنی آگاه ھستند ،سی و نه فيصد راجع به پروژه ھای صحی آگاھی دارند و  ٪٢٨شان از پروژه ھای
برق مطلع ھستند .متفاوت بودن ميزان آگاھی از پروژه ھای انکشافی در مناطق مختلف حاکی از آنست
که پروژه ھای انکشافی تمويل شده توسط دونرھا در بعضی مناطق کشور بخصوص در مناطق شرقی
بيشتر متمرکز ميباشند در حاليکه در ساير نواحی بخصوص در مناطق مرکزی/ھزاره جات و به ميزان
کمتری مناطق غربی راجع به کمک ھای انکشافی آگاھی کمتری وجود دارد.

•

رضايت از اجراآت حکومت مرکزی طی سه سال گذشته بصورت تدريجی افزايش يافته است )از٪۶٧
در سال  ٢٠٠٨به  ٪٧١در سال  ٢٠٠٩و ٪٧٣در سال  .(٢٠١٠در سروی سال  ٢٠١٠بلند ترين ميزان
ارزيابی مثبت از کارکردھای حکومت مرکزی تقريبا ً در تمام مناطق کشور به ثبت رسيده است .سطح
بلند رضايتمندی از پاليسی ھا و خدمات حکومتی در شرق ،شمالغرب و حوزۀ مرکز/کابل بمالحظه
ميرسد .آنعده دستاوردھای حکومت فعلی که به کثرت ياد ميشوند شامل بھبود سيستم تعليمی )،(٪٢٧
بازسازی ) (٪٢۴و تأمين صلح و ثبات ) (٪٢۴ميباشند .از طرف ديگر از فساد اداری ) ،(٪٣٧ناامنی
) ، ،(٪٣٠نبود فرصت ھای کاری ) ،(٪١٧و ضعف حکومت ) (٪١٠بمثابۀ ناکامی ھای حکومت ياد
ميشود.

•

در سطح محلی جوابدھند گان بيش از ھمه از اجراآت شورا ھای واليتی ) (٪٧٨و به تعقيب آن از
اجراآت مقامات ولسوالی ھا ) (٪۶١و شاروالی ھا ) (٪۵٣رضايت خود را اظھار نمودند .در سال ٢٠١٠
ميزان رضايت از کارکرد حکومت ھای محلی افزايش يافته )از  ٪٧۵در  ٢٠٠٩به  (٪٧٨اما در قسمت
مقامات ولسوالی ھا )از  ٪۶٩در  ٢٠٠٩به  (٪۶١و مقامات شاروالی ھا )از  ٪۵٨در  ٢٠٠٩به (٪۵٣
کاھش يافته است.

•

اکثريت سروی شده گان به اين نظر ھستند که فساد اداری در تمام عرصه ھای زنده گی و نيز در تمام
سطوح حکومت يک مشکل بزرگ ميباشد .پنجاه و پنج فيصد جوابدھند گان ميگويند فساد اداری در زنده
گی روزمرۀ شان مشکل آفرين بوده است .پنجاه فيصد جوابدھند گان فساد اداری را منحيث يک مشکل در
محل زيست شان ٪۵۶ ،در ميان مقامات محلی ٪۶۵ ،در ادارۀ واليتی و  ٪٧۶جوابدھند گان فساد اداری
را يک مشکل جدی و بزرگ در به سطح کشور ميخوانند .حدود نصف جوابدھند گانيکه در موارد مختلف
مثالً مطالبۀ خدمات صحی ،درخواست برای کار ،دريافت اسناد رسمی و تماس با پوليس يا محاکم با
ادارات دولتی تماس داشته اند با سطوح مختلف فساد اداری مواجه شده اند.

•

•

اعتماد به نھاد ھای منتخب در سطح نسبتا ً بلند باقی مانده است .نھاد ھای منتخب از پشتيانی دو سوم حصۀ
جوابدھند گان برخوردار اند بشمول شورا ھای محلی و جرگه ھا ) ،(٪۶۶شورا ھای واليتی )،(٪۶٢
شورا ھای انکشافی محل ) (٪۶١و پارلمان ) .(٪۵٩شصت و ھفت فيصد سروی شده گان به اين نظر اند
که پارلمان يک ارگان مفيد است )بشمول  ٪٢٨جوابدھند گانيکه پارلمان را يک ارگان نھايت مفيد
ميدانند( .شصت و چھار فيصد جوابدھند گان ميگويند که از کار نماينده گان شان در پارلمان رضايت
دارند.
به سطح ملی  ٪٢۵جوابدھند گان ميگويند که امروز نسبت به سال گذشته در اظھار نظريات شان احساس
مصئونيت بيشتری مينمايند ،درحاليکه  ٪١٧آنھا به اين باور اند که اينکار در حال حاضر نسبت به سال
گذشته خطرھای بيشتری را به دنبال دارد به خصوص در جنوبغرب ) ،(٪٢٧جنوبشرق ) ،(٪٢١و حوزۀ
مرکز/کابل ) .(٪٢٠نگرانی از مصئونيت فردی ) ،(٪٣۴نبود امنيت مطمئن در محالت ) ،(٪٢۵حضور
طالبان ) (٪٢۴و قيودات وضع شده از جانب حکومت باالی ابراز عقايد سياسی ) (٪١١از جمله
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بزرگترين موانع فرا راه آزادی بيان شناسايی گرديده اند.
•

ھشتاد و يک فيصد جوابدھند گان ميگويند آنھا اصول دموکراتيک تساوی حقوق تمام گروھھا در
خصوص مشارکت و نماينده گی را می پذيرند .اين رقم از سال  ٢٠٠٩بدينسو ثابت اما از سال  ٢٠٠٧به
بعد سير نزولی داشته است )از  ٩٠فيصد در سال  ٢٠٠۶و  ٢٠٠٧به  ٨۴فيصد در سال  ٢٠٠٨و ٨٠
فيصد در  ٢٠٠٩و باالخره در سال  ٢٠١٠به  ٨١فيصد رسيده است( .با اين وصف ،سطح حمايت از
اپوزيسيون سياسی صلح آميز در سال  ٢٠١٠به  ٪٨٣رسيده که مبين افزايش قابل مالحظۀ آن بعد از
سقوط متواتر از  ٪٨۴در سال  ٢٠٠۶به  ٪٨١در سال  ٪٧٨ ،٢٠٠٧در سال  ٢٠٠٨و  ٪٧٧در سال
 ٢٠٠٩ميباشد.

•

در سال  ٢٠١٠باز ھم مردم از انتخابات تصور مثبت داشتند .حدود سه ربع ) (٪٧۴جوابدھند گان
ميگويند آنھا باورمند ھستند که انتخابات باعث بھبود امور در کشور شده اند .مع الوصف ،در سال ٢٠١٠
اعتماد مردم نسبت به نھاد ھای مربوط به انتخابات بشمول کميسيون مستقل انتخابات )از ٪۶٧در سال
 ٢٠٠٩به  ٪۵۴در سال  (٢٠١٠و احزاب سياسی )از  ٪۴٧در سال  ٢٠٠٩به  ٪۴٣در سال (٢٠١٠
کاھش يافته است.

•

اکثريت جوابدھند گان ) (٪۵۴بدين باور اند که انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠٩انتخابات آزاد و
عادالنه بودند .اما اين رقم نسبت به  ٪۶۴جوابدھند گان که در سال  ٢٠٠٩قبل از برگزاری انتخابات
پيشبينی نموده بودند که انتخابات آزاد و عادالنه خواھند بود ،کاھش يافته است .اين باور که انتخابات
رياست جمھوری سال  ٢٠٠٩آزاد و عادالنه نبودند بيشتر در جنوبشرق ) ،(٪۴٧جنوبغرب )،(٪۴۴
مناطق مرکزی/ھزاره جات ) ،(٪٢٩شمالغرب ) (٪٢٧و شرق کشور ) (٪٢٧شايع بود .جوابدھند گانيکه
مدعی بودند انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠٩آزاد و عادالنه نبود ،يک سلسله مشکالت از قبيل
تقلب در شمارش آرا ) (٪۴٠و خريدن رای ) (٪٣٣را منحيث داليل دال بر اين باور شان عنوان کردند.
يک تعداد کم ) (٪٧اذعان داشتند که مردان به عوض زنان رای دادند.

•

اين سروی در جون سال  ٢٠١٠صورت گرفت در حاليکه انتخابات پارلمانی قرار بود در ماه سپتامبر
يعنی سه ماه بعد از زمان سروی صورت گيرد .در تاريخ مذکور  ٪٧٨فيصد جوابدھند گان از انتخابات
آگاه بودند .ميزان آگاھی عامه از انتخابات پارلمانی سال  ٢٠١٠نسبت به آگاھی از انتخابات رياست
جمھوری سال  (٪٨۵) ٢٠٠٩در سطح پائينتر قرار داشت و نيز نسبت به سطح آگاھی عامه از انتخابات
رياست جمھوری سال  ٢٠٠۴که سه ماه قبل از تاريخ برگزاری آن  ٪٩١مردم از آن آگاھی داشتند،
سقوط قابل مالحظۀ را نشان ميدھد .حدود سه چھارم حصۀ ) (٪٧۴جوابدھند گان گفتند که در انتخابات
پارلمانی رای خواھند داد و  ٪٣٩شان گفتند که به گمان اغلب رای خواھند داد .اين ارقام مشابه ارقام
مشارکت در انتخابات رياست جمھوری و شوراھای واليتی سال  ٢٠٠٩ھستند ،ھرچند در سال ٢٠٠٩
حدود نصف جوابدھند گان ) (٪۴٨گفتند که به گمان اغلب رای خواھند داد .اما ديده شد که ارادۀ مردم
برای اشتراک در انتخابات پارلمانی سال  ٢٠١٠بمراتب باالتر از ميزان واقعی اشتراک شان در اين
انتخابات بود که تقريبا ً  ٪۴٠محاسبه شده است.

•

مانند سالھای گذشته ،تعليم و سوادآموزی ) (٪٣١در جمع مشکالت عمدۀ زنان افغان باقی مانده است.
ميزان حمايت از تساوی جنسيت )جندر( بشمول فرصت ھای ھمسان تعليمی ) (٪٨٧باز ھم باال ثبت شده
است .تناسب کسانيکه طرفدار کار زنان در بيرون از خانه ھستند ھمه ساله کاھش يافته است که از 71
فيصد در  ٢٠٠۶به پائين ترين حد خود ) (٪۶۴در سال  ٢٠١٠رسيده است.

•

راديو ھنوز ھم بيشترين رسانه قابل دسترس برای خانواده ھای افغان بشمار ميرود .ھشتاد و دو فيصد
جوابدھند گان ميگويند که يک راديوی فعال دارند و نيز تعداد کسانيکه در مناطق روستايی راديو دارند
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تفاوت کمی با آن تعداد ساکنين شھر ھا دارند که يک راديوی فعال دارند .ساير ابزار تکنالوژي ارتباطی
مانند تلويزيون ،تيلفون ھای ھمراه و کمپيوتر ھا در شھر ھا نسبت به مناطق روستايی بيشتر در دسترس
قرار دارند .کمتر از نصف جوابدھند گان ) (٪۴۶بيشتر از راديو برای اطالع از اخبار استفاده ميکنند
در حاليکه  ٪٢٨سروی شده گان به اين منظور از تلويزيون استفاده ميکنند .از ھر پنج تن يکتن )(٪١٩
برای بدست آوردن اخبار و معلومات از دوستان و خانواده استفاده ميکنند .خانواده ھای دارای سطح عايد
پائين تر ھنوز ھم کمترين دسترسی به راديو ) (٪۶٨و تلويزيون ) (٪۶٩را دارند.
•

سال  ٢٠١٠شاھد افزايش مالکيت تيلفون ھای ھمراه نسبت به سالھای گذشته بوده است .در حال حاضر
اکثريت جوابدھند گان ) (٪۵٩به اين تکنالوژی دسترسی دارند.

 ٢.١خالصه
در سروی سال  ٢٠١٠ديده شد که تعداد بيشتر جوابدھند گان بمقايسۀ سروی سال  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨بدين باور اند که
کشور در مسير درست در حرکت است و تعداد کمتری ميگويند که کشور در مسير نادرست حرکت مينمايد.
ھمانند سالھای گذشته امسال نيز امنيت بمثابۀ يک نگرانی اصلی افغانھا و يک فکتور مھمی که توسط آن افغانھا
پيشرفت و مسير انکشاف کشور شانرا داوری ميکنند ،باقيمانده است .امنيت خوب به حيث عامل اصلی خوشبينی
جوابدھند گان ارائه ميگردد ،ھرچند امسال تعداد کمتری از جوابدھند گان نسبت به سال  ٢٠٠٩آنرا تذکر داده اند.
به ھمين ترتيب ناامنی نيز بحيث دليل عمدۀ بدبينی شناخته شده است که نسبت به سال  ٢٠٠٩امسال تعداد بيشتری
از جوابدھند گان به آن اشاره کردند.
نا امنی )بشمول حمالت ،خشونت و تروريزم( بزرگترين مشکل افغانستان تلقی ميگردد ،بخصوص در جنوبشرق،
غرب و جنوبغرب کشور .عالوتاً ،شرايط امنيتی محدوديت ھای بيشتری را در گشت و گذار سروی کننده گان در
سال  ٢٠١٠در تمام مناطق به استثنای مناطق مرکزی/ھزاره جات بار آورده بود که مبين اين حقيقت است که
ناامنی فعالً نقاط بيشتر کشور را متاثر ساخته است .با توجه به محدوديت دسترسی سروی کننده گان به نقاط ناامن،
ارزيابی وضعيت امنيتی کشور در سروی سال  ٢٠١٠بايد بصورت محتاطانه تعبير و تفسير گردد.
ميزان ھراس از بابت مصئونيت شخصی و اشتراک در فعاليت ھای مختلف عامه پيوسته در حال افزايش است
ھرچند داليل آن در مناطق مختلف کشور فرق ميکند .در حاليکه چنين بنظر ميرسد که نگرانی ھا از مصئونيت
شخصی در مناطق جنوبی و غرب کشور با ناامنی ھا در سطح محلی مرتبط باشند ،در شمالشرق و جنوبشرق
اينچنين احساس خطر ناشی از افزايش ميزان جرايم و خشونت ھا ميباشد که توسط سروی شده گان تجربه شده اند.
در سال  ٢٠١٠يگانه فعاليتی که اکثريت سروی شده گان گفتند ميتوانند بدون ھراس در آن اشتراک کنند ،حل و
فصل مشکالت محلی است .تعداد سروی شده گانيکه از اشتراک در انتخابات ملی ابراز ترس نمودند نسبت به سال
 ٢٠٠٩که انتخابات با گزارش ھای مبنی بر تھديد و ارعاب رای دھنده گان توسط عناصر ضد دولت ،و اتھامات
مبنی بر تقلب گسترده ھمراه بود ،بيشتر است .در سال  ٢٠١٠سروی شده گان در پنج زون از مجموع ھشت زون
از اشتراک در انتخابات اظھار ھراس نمودند .ھمچنان در مورد ساير فعاليت ھای عامه مانند کانديداتوری برای
پست ھای انتخابی و اشتراک در مظاھرات صلح آميز نيز به عين پيمانه ھراس وجود دارد.
کسانيکه عمالً قربانی جرم و خشونت شده اند تعداد شان نسبتا ً کمتر است ،ھرچند گزارشات از اعمال جرمی که
افراد قربانی آنھا شده اند در شمالشرق و جنوبشرق کشور افزايش يافته اند .قربانيان در اکثريت موارد جرايم را به
پوليس ملی گزارش ميدھند ،بخصوص در شھر ھا که دسترسی به پوليس آسان تر است .عالوه بر آن جرايم به
ساير ارگانھای حکومتی و نھاد ھای اجتماعی بشمول ولسوال ھا ،اردوی ملی ،شورا ھا/بزرگان محلی ،بزرگان
اقوام/ملک ھا و علماء نيز گزارش داده ميشوند .اردوی ملی و پوليس ملی امسال نيز موقف خويش را منحيث مورد
معتمد ترين ارگانھای عامه حفظ نموده اند طوريکه اکثريت جوابدھند گان به اين باور اند که اين دو نھاد در اجرای
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وظايف شان مؤفق ھستند ،ھرچند آنھا ھمچنان فکر ميکنند که ھردو ارگان يعنی اردوی ملی و پوليس ملی غير
مسلکی بوده و بدرستی آموزش نديده اند و به کمک نيروھای خارجی احتياج دارند .از طرف ديگر تعداد جوابدھند
گانيکه فکر ميکنند پوليس ملی در بھبود امنيت ممد واقع ميشود نسبت به سال گذشته کاھش يافته است.
پشتيبانی جوابدھند گان از تالشھای دولت در راستای بھبود وضعيت امنيتی از طريق مذاکره و ادغام مجدد عناصر
مسلح ضد دولت در سال  ٢٠١٠نسبت به سال  ٢٠٠٩بيشتر بود .چنين حالت مبين آنست که تعداد بيشتری از مردم
افغانستان اينک طرفدار راه حل سياسی برای کشمکش ھای جاری در کشور ميباشند ،نه صرف راه حل نظامی.
بلند ترين سطح پشتيبانی از مفکورۀ ادغام مجدد عناصر مسلح ضد دولت در شرق و غرب کشور ،جائيکه در عين
زمان سطح بلند تائيد انگيزه ھای مخالفين نيز وجود دارد ،به ثبت رسيده است .زنان نسبت به مردان کمتر طرفدار
تالشھای دولت برای ادغام مجدد مخالفين ميباشند و کمتر به اين نظر اند که ادغام مجدد عناصر مسلح ضد دولت
باعث استقرار ثبات در کشور خواھد گرديد .ھزاره ھا بيشترين تعداد جوابدھندگانی را تشکيل ميدھند که گفتند
پروسۀ ادغام مجدد باعث تامين ثبات در کشور خواھد گرديد ،اما پشتيبانی آنھا از روند مذاکره دولت با مليشه ھای
سابق و ادغام مجدد آنھا در پائين ترين حد قرار داشت .اين بدان معناست که سطح پائين پشتيبانی از تالش ھای
دولت برای ادغام مجدد در اين منطقه با نگرانی ھای امنيتی و ثبات مرتبط نميباشد.
ارزيابی افغانھا از وضعيت اقتصادی شان در سال  ٢٠١٠نسبت به سال  ٢٠٠٩خوشبينانه تر بود .تعداد بيشتری
از افغانھا ميگويند که آنھا فعالً نسبت به سال گذشته در ھمه عرصه ھا بخصوص از نقطه نظر وضعيت مالی
خانواده ھای شان در حالت بھتری قرار دارند .به ھر حال ،تمام افغانھا بصورت مساويانه از اين امتياز برخوردار
نيستند ،چنانچه کسانيکه در کتگوری اشخاص دارای بلندترين عايد قرار ميگيرند بيشتر از بھبود وضعيت اقتصادی
شان طی سال گذشته حرف زدند تا جوابدھندگانی که در کتگوری اشخاص دارای پائين ترين عايد قرار ميگيرند.
بنظر ميرسد اشتغال يا دسترسی به کار ،عمده ترين عاملی باشد که نظر سروی شده گان در مورد رفاه اقتصادی
شان را شکل ميدھد .بيکاری يکبار ديگر در سال  ٢٠١٠منحيث بزرگترين مشکل چه در سطح ملی و چه در سطح
محلی عنوان گرديد و اکثريت جوابدھندگان از کارکرد دولت در حصۀ رونق دھی و رشد اقتصاد و ايجاد زمينه
ھای کاری اظھار نارضايتی کردند.
در پھلوی بيکاری ،نبود زيربناھا و خدمات عامه مانند برق ،سرک ھا ،آب و مراقبت ھای صحی ھنوز ھم در
صدر فھرست مشکالت محلی قرار دارند .جوابدھندگان ھنوز ھم از سطح تامين انرژی برق ناراضی بودند که
البته از انرژی برق در شرق ،غرب و شمالغرب کشور بمثابۀ مھمترين ضرورت يادآوری گرديده است .در حوزۀ
مرکز/کابل ،جنوبغرب و شمالشرق مشکل سرک در صدر اولويت ھا قرار دارد .در حاليکه در جنوبشرق کشور
آب ،مخصوصا ً برای آبياری ،مھمترين ضرورت عنوان گرديد ،در مناطق مرکزی/ھزاره جات از عرضۀ خدمات
صحی به حيث مھمترين ضرورت يادآوری شد .بصورت کل با گذشت زمان بھبود قابل مالحظه يی در سطح
سھولت ھا و خدمات صحی بميان نيامده است و رضايت از خدمات صحی مانند موجوديت کلنيک ھا ،شفاخانه ھا
و ادويه از سال  ٢٠٠٧بدينسو کاھش مسلسل نموده است.
از جانب ديگر ،جوابدھندگان راجع به ميزان بازسازی و احيای مجدد ،که از حيث اھميت دومين دليل خوشبينی
جوابدھند گانی ميباشد که ميگويند کشور در مسير درست در حرکت است ،نظر مثبت دارند .بسان سالھای گذشته،
جوابدھند گان از فراھمی زمينۀ تعليم و تحصيل به سطح محلی برای فرزندان شان ابراز رضايت مندی نموده اند،
و نيز گشايش مکاتب اناث باز ھم منحيث يکی از داليل خوشبينی ،ھرچند به درجۀ پائينتر از سال  ،٢٠٠٩مطرح
گرديد.
بسان سالھای گذشته ،اکثريت سروی شده گان ميگويند که از پروژه ھای انکشافی که در زمينه ھای معارف و
ساختمان سرک ھا و پل ھا در مناطق مسکونی شان تطبيق ميشوند آگاھی دارند .با اين حال ،تفاوت در سطح آگاھی
جوابدھندگان از پروژه ھای انکشافی در مناطق مختلف ميرساند که تمرکز بيشتر پروژه ھای انکشافی که توسط
دونرھا تمويل ميگردند باالی مناطق مشخص کشور ميباشد بخصوص در شرق کشور ،در حاليکه جوابدھندگان در
ساير مناطق ،مخصوصا ً در مناطق مرکزی/ھزاره جات و به ميزان کمتری در شمالغرب از معاونت ھای انکشافی
آگاھی دارند .اين وضعيت احتماالً ناشی از استراتيژی ھای مراجع تمويل کننده مبنی بر توأم ساختن اقدامات
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انکشافی با اقدامات امنيتی ميباشد .در واقع ،سطح آگاھی از پروژه ھای مربوط به امنيت مانند ماين پاکی و خلع
سالح و ملکی سازی نيز در شرق و شمالشرق کشور در بلند ترين حد قرار دارد.
در سال  ٢٠١٠به مقايسۀ سالھای گذشته اعتماد مردم باالی مؤسسات غير حکومتی ملی و بين المللی به ميزان قابل
توجھی کاھش يافته است .اين بی باوری توأم با برداشتی است که گويا مؤسسات غير حکومتی و مراجع تمويل
کنندۀ شان اکثراً تصاميم را بر مبنای منافع خود شان اتخاذ مينمايند تا منافع مردم افغانستان .کاھش اينچنين اعتماد
مردم باالی مؤسسات غير حکومتی ممکن ريشه در تغيير چارچوب قانون حاکم بر کار اين مؤسسات نيز داشته
باشد که کار آنھا را به مردم کمتر قابل ديد و لمس ميسازد.
رضايت از اجراآت حکومت در طول سه سال گذشته بصورت دوامدار افزايش يافته و در سال  ٢٠١٠تقريبا ً در
تمام مناطق به بلند ترين حد خود رسيده است .بيشرين رضايت مندی توسط جوابدھندگان مناطق شمالغربی ،شرقی
و شمالشرقی ابراز گرديده است .اينھا ھمان مناطقی ھستند که بيشترين تعداد جوابدھندگانی که گفته اند کشور در
مسير درست در حرکت است در آن قرار دارند.
اجراآت حکومت در بخش عرضۀ خدمات اساسی عامه مانند تعليم و تحصيل ،مراقبت ھای صحی و امنيت بيشتر
مثبت بوده در حاليکه در عرصه ھای رشد اقتصادی ،اشتغال زايی و مبارزه با فساد اداری کمتر مثبت بوده است.
يافته ھای مذکور با نظريات سروی شده گان پيرامون دسترسی به خدمات و سھولت ھای اساسی در محالت
ھمخوانی دارند ،بنا ً ميتوان چنين نتيجه گيری نمود که ارزيابی مردم از اجراآت حکومت رابطۀ نزديک با ظرفيت
حکومت در عرضۀ خدمات اساسی به سطح محلی دارد .بزرگترين دست آورد ھای حکومت که جوابدھندگان از
آنھا ياد آوری نموده اند تا حد زيادی شباھت به داليل خوشبينی جوابدھندگانی دارند که ميگويند کشور در مسير
درست در حرکت است .عين موضوع در قسمت ناکامی ھای عمدۀ حکومت نيز صدق ميکند که بازتاب دھندۀ
داليل بدبينی آنھا بوده و حاکی از آنست که جوابدھندگان بدين باور اند که حکومت نقش مھمی را در رھبری کشور
بسوی ترقی و انکشاف مثبت بازی مينمايد.
در رابطه با ادارۀ واليتی ،جوابدھندگان بيشتر اجراآت شورا ھای واليتی را مثبت ارزيابی مينمايند که به تعقيب آن
مقامات ولسوالی ھا و شاروالی ھا قرار ميگيرند .بلند ترين سطح رضايت از ادارۀ واليتی در مناطق شمالغربی و
مرکزی/کابل و کمترين آن در جنوبغرب و جنوبشرق به ثبت رسيده است .ميزان رضايت از کارکرد مقامات
شاروالی ھا در سال  ٢٠١٠به نسبت سال  ٢٠٠٩در سراسر کشور اما بصورت اخص در مناطق شمالغربی،
شمال شرقی ،جنوب غربی و مناطق مرکزی/ھزاره جات کاھش يافته است .از جانب ديگر ،ميزان رضايت از
کارکرد ھای مقامات شاروالی ھا در شرق ،غرب و جنوب شرق کشور ازدياد يافته است .ميزان رضايت از
کارکرد ھای مقامات محلی-روستايی در تمام مناطق به استثنای منطقۀ مرکزی/ھزاره جات در سال  ٢٠١٠نسبت
به سال  ٢٠٠٩سقوط نموده است.
اکثريت جوابدھندگان باز ھم به اين عقيده اند که فساد اداری در تمام عرصه ھای زنده گی و تمام سطوح دولت يک
مشکل عمده ميباشد .در سال  ٢٠١٠به مقايسۀ سال  ٢٠٠٩افزايش قابل مالحظه يی در تعداد جوابدھندگانی بميان
آمده است که فساد اداری را يکی از بزرگترين مشکالت افغانستان تلقی ميکنند ،و ھمچنان فساد اداری از داليل
عمدۀ بدبينی جوابدھندگانی ميباشد که ميگويند کشور در مسير نادرست حرکت ميکند .عالوتاً ،در بحث ناکامی ھای
حکومت تاکيد بيشتر باالی فساد اداری صورت گرفته است .اين ميرساند که جوابدھندگان بدين باور اند که حکومت
برای مبارزه با فساد اداری در موقعيت مناسبی قرار داشته اما در مبارزه با اين پديده ناکام بوده است .اينگونه
طرز فکر جوابدھندگان ريشه در اين تجربۀ آنھا دارد که بين يک سوم حصه الی نصف تمام تماس ھايی که با
مراجع دولتی برقرار ميکنند ،فساد اداری در آنھا به ميزان ھای مختلف دخيل ميباشد.
اعتماد جوابدھندگان باالی ساختار ھای منتخب رسمی و غير رسمی نظير شورای محل و جرگه ھا ،شورا ھای
واليتی ،شورا ھای انکشافی محل و پارلمان نسبتا ً بلند باقی مانده است .تعداد بيشتری از جوابدھندگان بدين باور اند
که حکومت حين اتخاذ تصاميم منافع ملت را در نظر ميگيرد تا منافع خود؛ ھرچند اين مدعا در حصۀ ساير نھاد
ھای عامه مانند محاکم و پارلمان صدق نميکند .با اين حال ،اکثريت جوابدھندگان بخصوص در مناطق شمالغربی،
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شرقی ،شمال شرقی ،غربی و مناطق مرکزی/ھزاره جات از وکاليی که در پارلمان از آنھا نماينده گی ميکنند،
اظھار خوشی مينمايند .به استثنای منطقۀ مرکزی/ھزاره جات ساير مناطق متذکره مناطقی اند که جوابدھندگان در
آنھا بيشتر از سايرين باورمند ھستند که باالی تصاميم حکومت تاثير وارد نموده ميتوانند ،و بھمين سان بلندترين
ميزان رضايت را از اجراآت حکومت مرکزی و عرضۀ خدمات توسط حکومت نشان ميدھند .پس ميتوان چنين
نتيجه گيری نمود که در مجموع نظريات راجع به نحوۀ کارکرد وکال و کارکرد حکومت ارتباط تنگاتنگ با
يکديگر دارند .برعکس مناطق جنوبغربی و جنوبشرقی بالترتيب کمترين ميزان رضايت را از موارد فوق الذکر
نشان ميدھند.
پشتيبانی از تطبيق اصول دموکراتيک حکومتداری رقم بلند را حفظ کرده است .در چگونگی آزادی بيان در طی
سال گذشته تغييرات کمی وارد گرديده است زيرا بيشتر از جوابدھندگان اظھار نموده اند که در ابراز نظريات
سياسی خود را مصئون احساس ميکنند نسبت به جوابدھند گانيکه گفته اند از ابراز نظر ھای سياسی ھراس دارند.
تناسب بيشتری از جوابدھند گان پشتون نسبت به ھر قوم ديگر گفته اند که در حال حاضر نسبت به يک سال گذشته
بيان نمودن مفکوره ھايشان چندان عمل مصئون نيست .از موانع موجود در سر راه آزادی بيان بيشتر در
جنوبغرب ،جنوبشرق و حوزۀ مرکز/کابل يادآوری گرديد .ھمچنان مناطق جنوبی مناطقی اند که در آنھا مشکل
ناامنی منحيث بزرگترين مشکل در محل توصيف ميگردد .از پاسخ ھا بر می آيد که شرايط امنيتی محلی و ضمانت
آزادی بيان فکتورھای اساسی اند که به مردم اطمينان ميدھند تا با اطمينان خاطر به ابراز نظريات شان بپردازند.
سطح موافقت با اصول دموکراتيک تساوی حقوق مبنی بر مشارکت و نماينده گی برای تمام گروه ھا و اقشار بلند
باقی مانده ،اما سير نزولی را که از سال  ٢٠٠۶بدينسو جريان دارد معکوس نمی سازد .با اين حال ،سطح
پشتيبانی از مجاز دانستن فعاليت ھای صلح آميز مخالفين ،پس از کاھش مسلسل از سال  ٢٠٠۶بدينسو ،در سال
 ٢٠١٠افزايش قابل مالحظۀ را نشان ميدھد .در سال  ٢٠١٠اکثريت جوابدھندگان با اين نظر موافق بودند که يک
شخص بايد به ھمان طريقۀ رای بدھد که مردم محل وی رای ميدھند ،نه به طريقۀ که وی شخصا ً می پسندد،
ھرچند اين رقم از سال  ٢٠٠٨به اين طرف در حال نزول است .صرف در شمالشرق کشور اکثريت جوابدھندگان
گفته اند که ھرکس بايد بتواند مطابق ميل خود رای بدھد.
زمانيکه سروی در ماه جون  ٢٠١٠صورت گرفت ،و موعد انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر تعيين شده بود ،بيشتر
از سه برچھار حصۀ جوابدھندگان از اين انتخابات آگاھی داشتند و عين تعداد گفتند که قصد دارند رای بدھند .سطح
آگاھی نسبت به انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠٩پائين تر بود ھرچند اراده برای رای دھی تقريبا ً در عين
سطح قرار داشت .اما ديده شد که ارادۀ مردم برای اشتراک در انتخابات پارلمانی سال  ٢٠١٠بمراتب باالتر از
ميزان واقعی اشتراک شان در اين انتخابات بود که تقريبا ً  ٪۴٠محاسبه شده است.
در سال  ٢٠١٠باز ھم مردم از انتخابات تصور مثبت دارند .حدود سه بر چھار جوابدھندگان ميگويند آنھا باورمند
ھستند که انتخابات باعث بھبود امور در کشور شده است .اما سال  ٢٠١٠شاھد کاھش قابل مالحظۀ اعتماد مردم
باالی نھادھای مربوط انتخابات است .اعتماد مردم باالی کميسيون مستقل انتخابات نسبت به سال  ٢٠٠٩کمتر شده
است .اين کاھش ممکن به سبب اجراآت اين کميسيون در انتخابات سال  ٢٠٠٩باشد که در آن کميسيون به مديريت
ضعيف و تبعيض متھم گرديد .اعتماد مردم باالی احزاب سياسی نيز در آستانۀ انتخابات سال  ٢٠٠٩افزايش يافت
اما در سال  ٢٠١٠دوباره تا سطحی که در سال ھای قبل ثبت شده بود ،پائين آمد.
انتخابات سال  ٢٠٠٩واضحا ً باالی اعتماد مردم و ميل جوابدھندگان برای اشتراک در انتخابات اثر گذار بود .در
حاليکه اکثريت کوچک جوابدھندگان ميگويند که انتخابات سال  ٢٠٠٩آزاد و عادالنه بودند ،اين رقم بمراتب پائين
تر از تعداد کسانی است که قبل از برگزاری انتخابات ميگفتند توقع دارند که انتخابات آزاد و عادالنه باشد.
مشکالت انتخابات سال  ٢٠٠٩که در سروی به آن اشاره شد شامل تقلب در شمارش آرا ،خريدن آرا ،وضع
محدوديت باالی اشتراک زنان در انتخابات از قبيل رای دادن مردان عوض زنان و مانع شدن شوھران زنان شانرا
از اشتراک در انتخابات ،و تھديد رای دھنده گان و فعالين احزاب بودند .بررسی پاسخ ھا نشان ميدھد که بيشترين
جوابدھندگانيکه گفتند در انتخابات سال  ٢٠١٠اشتراک خواھند کرد کسانی بودند که فکر ميکردند انتخابات سال
 ٢٠٠٩آزاد و عادالنه بود ،و نيز به اين نظر بودند که انتخابات باعث بھبود کشور گرديده اند که بيانگر اين حقيقت
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ميباشد که اعتماد باالی چگونگی روند انتخابات باالی ميل مردم برای اشتراک در انتخابات تاثير فوق العاده مثبت
دارد.
اکثريت جوابدھندگان مطمئن بودند که حکومت افغانستان توانايی راه اندازی مستقالنۀ انتخابات سال  ٢٠١٠را
دارد ،در عين حال اکثريت جوابدھندگان در تمام مناطق به استثنای مناطق جنوبغرب و جنوبشرق به اين باور بودند
که جامعۀ جھانی ھنوز ھم بايد در اين پروسه به کمک ھايش ادامه دھد.
بسان سال ھای گذشته بيسوادی وعدم دسترسی به تعليم و تحصيل منحيث بزرگترين مشکالت زنان در افغانستان
باقی مانده اند .بيکاری دومين مشکل بزرگ زنان عنوان گرديد بخصوص در شمالغرب و شمالشرق کشور که به
تعقيب آن مناطق مرکزی/ھزاره جات ،حوزۀ مرکز/کابل و مناطق غربی قرار ميگيرند .اينھا در عين زمان
مناطقی ھستند که بيکاری را يک معضلۀ بزرگ به سطح ملی و محلی ميدانند .از اين نکته بر می آيد که نگرانی
ھا در خصوص عدم موجوديت فرصت ھای کاری برای زنان بخشی از نگرانی ھای عمومی در اين خصوص را
تشکيل داده و صرف يک مشکل مختص به زنان نميباشد .ھمچنان حوزۀ مرکز/کابل ،مناطق مرکزی/ھزاره جات،
شمالغرب و شمالشرق در عين حال مناطقی اند که بيشترين جوابدھندگان ميگويند به زنان بايد اجازۀ کار در بيرون
از منزل داده شود .اين بدان معناست که در اين مناطق تقاضا و فرصت ھای کار برای زنان بيشتر است.
اظھار پشتيبانی از تساوی جنسيت )جندر( بشمول تساوی فرصت ھای تحصيلی برای زنان در حد بلند باقی مانده
است .مع الوصف ،موافقت با کار زنان در بيرون از منزل در سال  ٢٠١٠به پائين ترين حد خود سقوط نموده
است .خود زنان ،اشخاص دارای سنين پائين تر و خانواده ھای دارای سطح پائين عايد گروھھايی اند که بيشتر
طرفداری شانرا از کار زنان در بيرون از منزل اعالم نمودند .اين نکته ميرساند که خانواده ھای دارای عايد پائين
اين موضوع را درک ميکنند که در صورتی که زنان شان ھم ،کار با مزد داشته باشند ،عايدات خانواده گی شان
افزايش خواھد يافت.
زنان باز ھم نسبت به مردان بيشتر معتقد به تقسيم مساويانۀ رھبری سياسی بودند ،در حاليکه بين نظريات ھر دو
جنس در حصۀ داشتن نمايندۀ زن در يک سلسله ارگانھای انتخابی اندکی تفاوت وجود داشت .مخالفت با داشتن
نمايندۀ زن در ساختار ھای انتخابی نزديک به سطح محلی مانند شورا ھا/جرگه ھا ،شورا ھای انکشافی محل ،و
شورا ھای انکشافی ولسوالی کمتر بوده اما در قسمت نھاد ھای منتخب عالی مانند شورای واليتی و پارلمان بيشتر
اند.
راديو ھنوز ھم رسانه ئی با بيشترين قابليت دسترسی برای خانواده ھای افغان بشمار ميرود ،در حاليکه مالکيت
تلويزيون و استفاده از آن برای خبر شدن از اخبار و کسب معلومات ،بخصوص در مناطق شھری ،پيوسته در حال
افزايش است .خانواده ھای دارای سطح عايد پائين ھنوز ھم از ھمه کمتر به تلويزيون و راديو دسترسی دارند ،پس
ميتوان چنين نتيجه گيری نمود که رساندن معلومات به خانواده ھای فقير در افغانستان از طريق رسانه ھای برقی
چالش ھايی را بھمراه دارد .از سال  ٢٠٠٩به اين طرف اکثريت جوابدھندگان تيلفون موبايل دارند و تعداد آنھا
پيوسته در حال افزايش است .مالکيت کمپيوتر نيز از سال  ٢٠٠٨الی سال  ٢٠١٠دوچند گرديده است ،ھرچند
تناسب جوابدھندگانيکه کمپيوتر دارند به مقايسۀ آنانی که مالک ساير انواع تکنالوژی ارتباطي ھستند ،کمتر است.
صرف در حوزۀ مرکز/کابل بخش اعظم جوابدھندگان اخبار و معلومات را بيشتر از تلويزيون بدست می آورند تا
راديو ،درحاليکه در مناطق مرکزی/ھزاره جات ،جائيکه دسترسی به راديو و تلويزيون کمتر است ،دوستان و
اعضای فاميل ھنوز ھم منبع اصلی کسب اخبار و معلومات راجع به وقايع جاری را تشکيل ميدھند.
از ارتباطات شفاھی نيز کما فی السابق برای آگاھی از خبر ھا و معلومات به پيمانۀ وسيع استفاده ميشود طوريکه
بيش از نصف جوابدھندگان گفتند آنھا بدين منظور از جلسات محلی و خطابه ھا در مساجد استفاده ميکنند .اين
حقيقت بيانگر آنست که شيوه ھای سنتی پخش معلومات در جامعۀ افغانی ھنوز ھم حايز اھميت ميباشند .سروی
شده گان مانند گذشته امسال ھم گفتند ترجيح ميدھند اخبار و معلومات در مورد وقايع محلی را از آشنايان و دوستان
شان بدست آرند تا بزرگان و متنفذين محلی ،اما ناگفته نبايد گذاشت که تناسب جوابدھندگانيکه امسال اين حرف را
ميزنند نسبت به سال  ٢٠٠۶کاھش يافته است .از جانب ديگر ،شھرت راديو ھای محلی و بين المللی منحيث منبع
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معلومات وقايع و رخداد ھای محلی در حد قابل مالحظه يی افزايش يافته طوريکه از سال  ٢٠٠٨الی سال ٢٠١٠
دوچند گرديده است.
 ٣.١محدوديت ھا در کار ساحوی سروی و تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری بنابر داليل امنيتی
بنا بر نگرانی ھای امنيتی در سال  ٢٠١٠سروی کننده گان نسبت به سال ھای گذشته با محدوديت ھای بيشتر گشت
و گذار مواجه بودند که در اثر آن تصميم گرفته شد تا نقاط نمونه گيری مناطق ناامن با نقاط ديگری در مناطق امن
تر تغيير و تبديل گردند .در سال  ،٢٠١٠بنا بر داليل امنيتی الزم افتاد تا در  ٪١۶مجموع نقاط نمونه گيری تغيير
و تبديلی ھايی بعمل آيد .اين فيصدی نسبت به فيصدی تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری سروی سال  ٢٠٠٩که ٪١٢
فيصد بود بلند تر بوده و نيز بمراتب بلند تر از تغيير و تبديلی نقاط نمونه گيری سروی سال  (٣٪) ٢٠٠٨و ٢٠٠٧
) (٪٢که اصالً از نظر احصائيوی قابل توجه نبودند ،ميباشد.

تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری بنابر مشکالت امنيتی )ضميمۀ  :٢ميتودولوژی( مقايسه ميان سالھای ،٢٠٠٧
 ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨و ٢٠١٠
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اين بدان معناست که احتمال آن وجود دارد که در سروی سال  ٢٠١٠يافته ھای مربوط به امنيت و ساير معضالتی
که بُعد امنيتی شان يک فکتور مھم تلقی ميگردد تصوير دقيقی از ميزان واقعی ناامنی ھا ارائه نموده نتوانند زيرا
سروی کننده گان قادر به سروی بعضی مناطق در بخش ھای ناامن کشور نبودند.
در سال  ٢٠٠٧الزم افتاد تا  ١١نقطه از جمله  ۶٢۶نقطۀ نمونه گيری تغيير و تبديل گردند زيرا نقاط مذکور بنابر
مشکالت امنيتی خارج از دسترس قرار داشتند ) ٪٢تمام نقاط نمونه گيری( .بيش از نصف اين تغيير و تبديلی ھا
صرف در يک منطقه صورت گرفت که عبارت از منطقۀ جنوبشرق بود ) ٪۵۵يا  ۶نقطۀ نمونه گيری( ،و ھمچنان
بيش از يک چھارم تبديلی ھا در منطقۀ دومی – منطقۀ جنوبغرب ) ٪٢٧يا  ٣نقطۀ نمونه گيری( – صورت گرفت.
يک مورد تغيير و تبديل نقطۀ نمونه گيری به اثر مشکالت امنيتی در غرب کشور و يک مورد ديگر در حوزۀ
مرکز/کابل صورت گرفت .در ساير مناطق کشور ھيچ نوع تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری بنابر داليل امنيتی الزم
نشد.
در سال  ٢٠٠٨به تعداد  ١٨نقطۀ نمونه گيری از مجموع  ۶۵٩نقطه بنابر داليل امنيتی تغيير و تبديل گرديدند )٪٣
تمام نقاط نمونه گيری( .باز ھم قسمت اعظم اين تبديلی ھا در جنوبشرق ) ۶تغيير و تبديل معادل  (٣٣٪و
جنوبغرب ) 5تبديل معادل  (٪٢٨صورت گرفت اما ساير تبديلی ھا در ھفت زون از جمله ھشت زون مورد نظر
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صورت گرفت که منطقۀ شمالغربی از آن مستثنا بود .دو نقطۀ نمونه گيری در شرق و غرب و يک يک نقطۀ
نمونه گيری در ھر يک از مناطق شمالشرقی ،منطقۀ مرکزی/ھزاره جات و حوزۀ مرکز/کابل تغيير و تبديل
گرديدند.
در سال  ٢٠٠٩تعداد مجموعی تغيير و تبديلی ھای نقاط نمونه گيری از بابت نگرانی ھای امنيتی به  ٪١٢افزايش
يافت .در اين سال از جمله  ٨٢٣نقطۀ نمونه گيری  ١٠٢نقطۀ آن برای سروی کننده گان غير قابل دسترس بود و
ضرورت تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری در تمام مناطق احساس گرديد .مزيد بر آن ،تعداد ساحات ناامن که قابل
دسترسی نبودند دست کم در جنوبشرق )از  ۶به  (١٨و جنوبغرب )از  ۵به  (١٧سه چند گرديده و در تمام مناطق
ديگر نيز بگونۀ عجيبی افزايش يافتند طوريکه در شرق و غرب کشور از  ٢به  ،١۴در حوزۀ مرکز/کابل از  ١به
 ١٣و در شمالشرق از  ١به  ١١نقطۀ نمونه گيری رسيدند .در شمالغرب کشور جائيکه در سال  ٢٠٠٨ھيچ تغيير و
تبديل نقاط نمونه گيری ضرورت نشده بود ،در سال  ٢٠٠٩بنابر داليل امنيتی  ١٣مورد تغيير و تبديل اين نقاط
صورت گرفت .به ھمين ترتيب در مناطق مرکزی/ھزاره جات نيز دو مورد تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری
صورت گرفت درحاليکه در سال  ٢٠٠٨يک مورد تغيير و تبديل صورت گرفته بود.
در سال  ٢٠١٠به تعداد  ١٣٨نقطۀ نمونه گيری از مجموع  ٨٨۵نقطۀ نمونه گيری بنابرداليل امنيتی برای سروی
کننده گان غير قابل دسترس بود ) ٪١۶تمام نقاط نمونه گيری( .باز ھم تعداد تغيير و تبديلی ھا در اکثريت مناطق
بطور قابل مالحظه يی افزايش يافت .مناطقی که بيشتر متاثر گرديده اند بازھم جنوبشرق ) ٢٨مورد تغيير و تبديل
در سال  ٢٠١٠بمقايسۀ  ١٨مورد در سال  ،(٢٠٠٩جنوبغرب ) ٢۴مورد تغيير و تبديل در سال  ٢٠١٠بمقايسۀ
 ١٧مورد در سال  (٢٠٠٩و شرق کشور ) ٢١مورد تغيير و تبديل در سال  ٢٠١٠بمقايسۀ  ١۴مورد در سال
 (٢٠٠٩ميباشند .اوضاع صفحات شمال در سال  ٢٠١٠بازھم با جنوب و شرق کشور مشابھت داشت .در
شمالشرق کشور بيست و سه مورد تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری صورت گرفت در حاليکه در سال  ٢٠٠٩يازده
مورد بود .ھمچنان در صفحات شمالغرب کشور در سال  ٢٠١٠بيست نقطۀ نمونه گيری برای سروی کننده گان
غير قابل دسترس بود در حاليکه در سال گذشته تعداد چنين نقاط  ١٣بود .در صفحات غرب کاھش اندکی در نياز
برای تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری رخ داد طوريکه تعداد اين تغيير و تبديلی ھا از  ١۴به  ١٢مورد پائين آمد
ھمچنان در حوزۀ مرکز/کابل اين تعداد از  ١٣مورد به  ١٠مورد نزول يافت .محدوديت دسترسی سروی کننده گان
به نقاط مختلف نمايانگر اوج گرفتن موج ناامنی ھا در کشور ميباشد .در سال  ٢٠١٠منطقۀ مرکزی/ھزاره جات
يگانه منطقه يی بود که ايجاب تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری از اثر مشکالت امنيتی را ننمود.

تعداد واقعی موارد تغيير و تبديل نقاط نمونه گيری به سبب مشکالت امنيتی )به ضميمۀ  :٢ميتودولوجی يا شيوه و
طريقه مراجعه کنيد( مقايسۀ تمام مناطق در سالھای  ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧و ٢٠١٠
حوزۀ
تعداد نقاط نمونه گيری که بنابر
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