افغانستان په  ٢٠١٠کال کې  :د افغانستان د خلکو په اړه يوه سروې
ډٻرې کېدونکې پوښتنې
د  ١٣٨٩کال در لړم مياشتې ١٨مه )د  ٢٠١٠کال د نوامبر د مياشتې ٩مه(
لومړۍ پوښتنه :چا سروې تمويل کړه؟
سروې د ايشيا فونديشن يو محصول ده چې د نړيوال پرمختګ لپاره د امريکې متحده اياالتو ادارې )  (USAIDلخوا تمويل
شوې ده.
[

دويمه پوښتنه :ايشيا فونديشن دا سروې له چا سره په ګډه ترسره کړه ؟
ساحوي کار د ټولنيز -اقتصادي او عامه نظرياتو د څيړنو افغانی مرکز ) (ACSORله خوا تر سره شو .دغه مرکز له
 ٢٠٠۶کال څخه راپديخوا د ايشيافونډيشن له مالتړ څخه برخمن ده ۶٣۴ .تنه ښځينه او نارينه افغانانوته روزنه ورکړل شوه
ترڅو د افغانستان په  ٣۴واليتونوکې په فردي توګه مرکې ترسره کړي .د دې مرکه کوونکو زيات شمېر د تيرو کلونو په
سروې ګانوکې ھم د ساحوي ټيمونو يوه برخه جوړوله.
درٻېمه پوښتنه :دا پوښتنې په څه ډول طرح شوي دي؟
د  ٢٠١٠کال سروې او پخوانيو سروې ګانو په تر سره کولو کۍ له يو معياري پوښتنليک څخه کار اخستل شوی تر څو د
وخت په تېرٻدلو سره د پرتله کېدو وړتيا ولري .دا پوښتنليک په افغانستان کې ھغه پوښتنې چې د پاليسي جوړونکو،
ټولنيزوڅېړونکو او بسپنه ورکوونکوسازمانونو پورې اړه ولري د ھغو پوښتنو سره يوځای کوي چې په مشھورو او
معروفو سروې ګانو کې لکه د ختيځې او سھيلي آسيا د بدلون ښوونکې ) East and South Asia Barometersسروې او
د التين پاپ) (Latin Popپه سروې ګانو اوھمداراز په ھغو سروې ګانوکې چې ايشيا فونديشن په بنګلدٻش ،کمبوديا،
انډونيزيا ،فليپين او نيپال کې ترسره کړي دي ،آزمايښت شوي او کارول شوې دي.
د تيرو کلونو په شان ،دا سروې د ايشيا فونديشن لخوا طرح شوې او د نوموړي بنسټ لخوا اداره او تصحيح شوې ده .مګر
په دې برخه کې د مشورې د پروسې څخه استفاده وشوه داځکه چې موږ غوښتل چې ترټولو غوره ممکنه پوښتنليک ته
ورسيږو او داسې د اعتبار وړ معلومات ترالسه کړو چې د وخت په تېريدوسره د پرتله کيدو وړتيا ولري ،چې د سروې
ګانو د ګټورو تخنيکونو له اړينو اصولو څخه شميرل کيږي .دا سروې د عالقې وړ بنسټيزې موضوع ګانې راسپړي خو په
ورته وخت کې داسې عياره شوې چې اوسني وضعيت سره سمون وخوري او پياوړې ميتود پکښې کارول شوی تر څو د
اوسنيو محدوديتونو او ننګونو ځواب ويونکې وي .د بيلګې په ټوګه سږ کال د پارلماني ټاکنو ،ودې او پراختيا ،اداري فساد
او بيا پخالينې په ھکله نوې پوښتنې په پوښتنليک کې ځای پر ځای شوې وې .نورې پوښتنې مو يوڅه لنډې کړې وې ترڅو
دغو نويو مھمو پوښتنو ته چې له اوسني وخت سره يې تړاو درلود وخت پاتې شي .دا سروې د ھر ځواب ورکوونکي درې
نيم ساعته وخت نيسي ،ځکه نو مونږ ھڅه کوو چې له دې څخه اوږده نشي.

څلورمه پوښتنه :د کوم ميتود څخه کار اخيستل شوی دئ؟
ھغه ميتود چې په سروې کې ورڅخه استفاده شوې ده د  ۶۴۶٧کسانوسره د يوې څو مرحله يي غېرمنظمې فردي مصاحبو
د نمونې )سمپل(څخه عبارت ده چې په افغانستان کې دھغو نارينه وو او ښځوسره چې د اتلسوکلونوڅخه زيات عمر لري،
ترسره شوی ده.
د نمونه اخيستنې )سمپلنګ( په موخه افغانستان په اتو جغرافيايي سيمو چې  ٣۴واليتونه رانغاړي ،ووٻشل شو .ټول واليتونه
د سروې په واسطه ترپوښښ الندې راغلل .د سيمې د کلتوري دودونو له امله په پيل کې نفوس په ښځينه او نارينه وړو
نمونو)سمپلونو( ووٻشل شو .د نمونې)سمپل( اخيستنې لپاره ھرې سيمې ،واليت او ھرې طبقې ته مساوي شمېر ښځينه او
نارينه ځواب ورکوونکی ټاکل شوي وو .د نارينه او ښځينه ځواب ورکوونکو سره مرکې د ھغوی افغاني ھمجنسو مرکه
کوونکو لخوا ترسره شوې .د مثال په ډول يوازې ښځينه مرکه کوونکو له ښځو سره مرکې وکړې.
) د ميتود بشپړ تفصيل د سروې رپوټ په دويمه ) (٢ضميمه کې برابرکړی شوی ده(.
پنځمه پوښتنه :د څومره افغانانو سروې ترسره شوه؟
 ۶۴۶٧کسان )  ٪ ۴۴ښځې او  ٪ ۵۶سړي(
شپږمه پوښتنه :په ھېواد کې امنيتي ستونزو د سروې په پايلو څه ډول اغېزې لرلې؟
د ٢٠١٠م کال په اوږدو کې د ھيواد په ځينو واليتونو کې د امنيتي وضع خرابوالی ،مث ْ
ال د جګړو شتون ،او ھمدارنګه
طبيعي خنډونه لکه د سيالبونو راوتل په ځينو واليتونو کې د دې المل وګرځيده چې د نمونې اخيستنې ځيني مرکزونه په
تاکتيکي توګه له خطرونو څخه د سروې کوونکو د خوندي کولو په موخه بدل رابدل شي .د امنيتي او لوژستيکي خنډونو د
ليرې کولو ،د ټولو  ٣۴واليتونو ترپوښښ الندې راوستلو او د داسې نظرونو د ټولولو لپاره چې د ټولو خلکو د نظرونو
استازيتوب وکړای شي ،په عين واليت کې د نمونې اخيستنې بديل ځايونه وټاکل شول .په  ٢٠١٠کال کې دې ته اړتيا پيدا
شوه چې د امنيتي ستونزو له امله د نمونه اخيستنې  ٪١۶مرکزونه په ټول ھيواد کې بدل رابدل شي په داسې حال کې چې په
 ٢٠٠٩کال کې  ١٢٪مرکزونه بدل رابدل شوي وو.
 ۶٣۴ښځينه او نارينه افغانان وروزل شول ترڅو د افغانستان په ګوت ګوت کې فردی مرکې د افغان وګړو د انګيرنې او
تجربو د اندازه کولو لپاره په ژوندئ او بطرفه بڼه ترسره کي.
نور تفصيالت د دغه رپوټ د لنډيز په  ٣.١برخه کې موجود دي .د ميتود بشپړه شرح د سروې د رپوټ په دويمه ضميمه کې
موجوده ده.
اوومه پوښتنه :دا سروې د ايشيا فونديشن له نورو سروې ګانوسره څه توپير لري؟
د  ٢٠١٠کال سروې چې د  ٢٠٠۴کال د سروې په پرتله خورا پراخه وه او په  ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠۶او  ٢٠٠٩کلونو کې
د ترسره شويو سروې ګانو په دوام تر سره شوه د عالقې وړ بنسټيزې موضوع ګانې يې را وسپړلې خو په ورته وخت کې
داسې عياره شوې وه چې اوسني وضعيت سره يې سمون خوړ او پياوړې ميتود پکښې کارول شوی وو تر څو د اوسنيو
محدوديتونو او ننګونو ځواب ويونکې وي .ددې انعکاس په اوسنۍ سروې کې په دې توګه شوی چې د پارلماني ټاکنو ،ودې
او پراختيا ،اداري فساد او د مخالفينو د بيا پخالينې په ھکله زياتې پوښتنې پکښې ځای پر ځای شوې وې .نورې پوښتنې مو
يوڅه لنډې کړې وې ترڅو دغو نويو مھمو پوښتنو ته وخت پاتې شي او له بله پلوه پوښتنليک ډير اوږد ھم نشي.
د  ٢٠٠۴سروې د  ٢٠٠۴کال د افغانستان د جمھوري رياست د ټاکنو په اړه د رايه ورکوونکو د خبرتيا د ارزونې په موخه
وه او د ا کوچنۍ سروې وه چې پکې د ) (٨٠۴کسانوسره مرکه ترسره شوه او زيات شمېر پوښتنې دھغو خلکو په اړه وې
چې غوښتل ٻې د  ٢٠٠۵کال په ټاکنوکې ګډون وکړي.

د  ٢٠٠۶کال سروې )چې د  ١٣٨۵کال د لړم مياشتې په ١٨مه خپره شوه( د سياسي پروسې په اړه ډٻرې ورته پوښتنې
درلودې مګر دا سروې د  ٢٠٠۴کال د سروې په پرتله ډيره پراخه وه چې  ۶٢٢۶افغانان په  ٣٢واليتونوکې سروې شول
اودھغوی څخه د اعتماد ،د ستونزو د حلولو ،امنيت ،دښځودحقونو ،مذھب او ودې او پرمختګ په اړه پوښتنې وشوې.
د  ٢٠٠٧کال سروې )چې د  ١٣٨۶کال د لړم مياشتې په لومړۍ خپره شوه( د يوې لوٻې نمونې اخيستنې په موخه وه او د
 ۶٢۶٣کسانوسره مرکې ترسره شوې اوټول  ٣۴واليتونه ٻې تر پوښښ الندې راوستل.
د  ٢٠٠٨کال په سروې کې )چې د  ١٣٨٧کال د لړم مياشتې په اوومه خپره شوه( د افغانستان په  ٣۴واليتونوکې د ۶۵٩٣
افغانانو سره په ھر واليت کې مرکې ترسره شوې.
د  ٢٠٠٩کال په سروې کې )چې د  ١٣٨٨کال د لړم مياشتې په پنځمه خپره شوه( له  ۶۴٠۶کسانو سره د ھيواد په ټولو ٣۴
واليتونو کې مرکه وشوه .د  ٢٠٠٨کال په پرتله د دغه کال د نمونې د کچې د کموالي دليل دا وو چې په زابل ،ارزګان او
پکتيکا کې مونږ ونه توانيدو چې له ښځو سره مرکې وکړو.
د  ٢٠١٠کال لپاره د سروې پوښتنليک لومړی د ايشيا فونديشن دننه وڅېړل شو او وروسته بيا بسپنه ورکوونکو ادارو ته د
مرور او نظر غوښتنې لپاره واستول شو .د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو له ټاکنو څخه وروسته او د سږکال د پارلماني
ټاکنو څخه مخکې د افغانانو د نظرونو د ټولولو په موخه په پوښتنليک کې د دغو موضوع ګانو په اړوند ځانګړې پوښتنې
ځای کړی شوې .ھر ھغه ځای کې چې فکر کيده ډٻر روښانه اوګټورځوابونه السته راتلی شي ،ځينې معياري پوښتنې بيا له
سره جوړې شوې .د نمونه اخيستلو په طرح کې ځينې بدلونونه منځ ته راغلل ترڅو مرکې زياتو ځايونوته وغزوي او په
ځوابونوکې د تکرار څخه مخنيوی وکړي ځکه چې نمونې ډٻر يوله بل سره د نژدې ځايونوڅخه غونډې شوې دي.
اتمه پوښتنه :ولې د سږني کال په سروې ګې د  ٢٠١٠کال د پارلماني ټاکنو اړوندې پوښتنې ورزياتې شوې؟
د بنسټيزو پوښتنو سربيره چې د سروې له پيل څخه په پوښتنليک کې راغلي دي ،ھر کال د ځانګړو او وخت پورې تړلو
موضوع ګانو اړوندې پوښتنې ھم پکښې ورزياتيږي .دا سروې له يوې خوا په يوه ځانګړې زماني مقطع کې د افغانانو
نظرونو ته کتنه کوي او له بله پلوه د يوې کابو اوږدې مودې په ترڅ کې په عامه افکارو کې راغلي بدلونونه سنجوي.
نھمه پوښتنه :آيا دغه سروې دا سنجوي چې آيا د تير کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د پايلو څخه وروسته د افغانانو پوھاوی د
ټاکنو په اړه زيات شوې ده که نه؟
اوسنۍ سروې په ھماغو وختونو کې ترسره شوه چې تيرې سروې ګانې تر سره شوې وې ،يعنې د  ١٣٨٩کال د غبرګولي له
٢٧م څخه د چنګاښ تر ١۵م پورې د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د ټاکنو څخه وروسته او د پارلماني ټاکنو څخه مخکې د
افغانانو نظرونه رانغاړي .له ټاکنو څخه دوه مياشتې وړاندې  ٧٨٪افغانان له پارلماني ټاکنو څخه خبر وو ٧۴٪ .سروې شوو
کسانو چې ټاکنو ته يې نومونه ليکلي وو وويل چې رايه به ورکړي چې له دې ډلی  ٣٩٪يې وويل چې په د رای ورکولو
شونتيا يې زياته ده.
لسمه پوښتنه :آيا نورې سروې ګانې به ھم ترسره کېږي؟
ھو ،ورته سروې ګانې د  ٢٠١١او احتما ْ
ال  ٢٠١٢کلونو لپاره پالن شوې دي.
يوولسمه پوښتنه :ايشيا فونديشن د سروې په اړه څه فکر کوي؟
زمونږ د پخوانۍ سروې د رپوټونو په څېر ايشيا فونديشن دا دنده په غاړه نلري چې سروې ګانې تفسير کړي .زمونږ دنده
داده چې مضبوط  ،ګټور ،اوبې ساري معلومات ترالسه کړو ترڅو په سيمه کې په حاالتو باندې رڼا واچوو او د پاليسي
اړوندو کارونوته زمينه برابره کړو .د سروې رپوټ يو د مھمو کارونو څخه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې په ډٻرو
ستونزمنو حاالتو کې ترسره شو مګر ايشيا فونديشن د دې موندنو په اړه کوم نظر نلري.

موږ په دې څو کلونوکې د دې سروې ګانو په ترسره کولو ډٻر خوښ يو .موږ په افغانستان کې د افغانانو وړتيا ته د سروې
په برخه کې ارتقا ورکړې او ھيله مند يو چې له) ،(ACSORکابل پوھنتون ،د احصائيې مرکزي ادارې او نوروسره په
راتلونکي وخت کې د نژدې څخه کار وکړو او خپل کارته دوام ورکړو.
دولسمه پوښتنه :ولې ايشيا فونديشن دا سروې تر سره کوي؟
ايشيافونډيشن په آسيا کې د کارولو لپاره د پيچلو او تجربي سروې ګانو په تر سره کولو کې شھرت لري په کومو کې چې د
عامو وګړو اندٻښنې ،اړتياوې او مالتړ او د پراختيا بھير سنجول کيږي او د پاليسي د اړوندو بحثونو لپاره معلومات را
غونډول کيږي.
دا سروې له يوې خوا په يوه ځانګړې زماني مقطع کې د افغانانو نظرونو ته کتنه کوي او له بله پلوه د يوې کابو اوږدې
مودې په ترڅ کې په عامه افکارو کې راغلي بدلونونه سنجوي .ددې کار موخه دا ده چې د افغانستان د خلکو له يوې لويې
برخې څخه د معاصرې حکومتدارۍ او نورو د انکشاف اړوندو مسايلو په ھکله اصلي نظريات راټول شي تر څو پاليسي
جوړوونکي او په دولت کې مفکوره جوړوونکي ،ھمدارنګه نړيواله ټولنه او په پراخه توګه عام افغانان پر دې وتوانېږي
چې له اعتبار وړ معلوماتو څخه په ګټه اخستلو سره پرٻکړي وکړي او ھمدارنګه د راتلونکي لپاره نوې پاليسيانې جوړې
کړي.
ديارلسمه پوښتنه :آيا ايشيافونډٻشن به سږ کال د دغې سروې څېړنيزه جزوه ھم خپره کړي؟
نه ،ايشيافونډٻشن به سږکال د دغې سروې څېړنيزه جزوه خپره نکړي بلکې دا کار به په راتلونکي کال کې وکړي .تمه
کيږي چې د  ٢٠١١کال سروې به د افغانستان په وړاندې د نړيوالې ټولنې د پاليسېو بدلون په ګوته کړي او د دغې سروې
په څيړنيزه جزوه کې به د دغې سروې موندنې په کره او ھر اړخيزه توګه تفسير او وڅيړل شي .تر اوسه ايشيافونډٻشن د
 ٢٠٠۶او  ٢٠٠٨کال له سروې ګانو سره څيړنيزه جزوه خپره کړې ده.

