خبرنامۀ مطبوعاتی
یادداشت :سخنگویان در افغانستان و امریکا در دسترس اند
نشر اطالعات الی تاریخ  72عقرب  3131ساعت  03:10صبح به وقت کابل ممنوع است
اعالن نتایج نظرسنجی مردم افغانستان در سال  1024توسط ایشیافوندیشن

یافته های سروی از خوشبینی محتاطانه همزمان با انتخابات و انتقال مسؤولیت های امنیتی پرده برمیدارند
کابل 12 ،عقرب  – 2131میلیون ها شهروند افغان علی الرغم چالش های امنیتی در انتخاباتی که منجر به اولین انتقال
دموکراتیک قدرت از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر گردید ،اشتراک نمودند .در همین حال ،دو
بر سوم حصۀ افغانهایی که سروی شدند ابراز امیدواری نمودند که انتخابات اخیر مایۀ بهبود وضعیت زنده گی روزمرۀ شان
خواهد گردید هرچند نگرانی ها از ناامنی ،فساد و بیکاری نیز همچنان پا بر جا اند .ایشیافوندیشن اینها و سایر یافته ها را
امروز در کابل -افغانستان و واشنگتن دی سی اعالن نمود .در ماه های جوزا و سرطان سال  3131با  3723تن افغان از
 13والیت کشور پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه های رویاروی صورت گرفت.
در سروی امسال که حاوی اطالعات و تحلیل های درازمدت مربوط به ده سال گذشته است ،سؤاالت جدیدی پیرامون
انتخابات  ،مهاجرت ها ،حقوق زنان ،دسترسی به خدمات صحی و مبارزه با حوادث گنجانیده شده اند .گزارش کامل سروی،
خالصۀ گزارش و سواالت مکرراً پرسیده شده در مورد این سروی را اینجا بخوانید.
این دیرینه ترین و وسیع ترین سروی ملی افکار و نظریات افغانها ،موسوم به سروی مردم افغانستان ،که توسط
ایشیافوندیشن اجرا می شود نظریات افغانها در پیوند با مسایلی که در رشد و انکشاف کشور نقش اساسی دارند را بررسی
می کند .این سروی ساالنه از سال  7003تا حال نظریات  00000افغان را گردآوری نموده است .امسال یافته های این
سروی با یک برهۀ زمانی حساس مصادف گردیده اند و با توجه به جریانات فعلی به شمول احراز مقام ریاست جمهوری
توسط داکتر محمد اشرف غنی ،تشکیل دولت وحدت ملی با داکتر عبدهللا عبدهللا به حیث رئیس اجرایی ،و کمرنگ شدن
حضور نیروهای خارجی الی ختم سال  7033میالدی در افغانستان ،برای افغانها و جامعۀ جهانی از اهمیت زیادی
برخوردارد اند.
عبدهللا احمدزی که فعالً از ایشیافوندیشن در افغانستان نماینده گی می کند ،می گوید" :سروی امسال به مثابۀ ذره بین اذهان
عامۀ افغانها بازتاب دهندۀ انتقال سیاسی اخیر در کشور و توقعات برای تغییر است .حدود دو بر سوم حصۀ افغانها امیدوار
اند که نتایج انتخابات اخیر زنده گی شان را بهتر خواهد ساخت ،و همچنان اعتقاد اکثریت بر این است که تالش های
حکومت افغانستان در راستای مصالحه با گروه های مسلح مخالف باعث افزایش ثبات در کشور خواهند گردید .مشکالت
اقتصادی و فساد نیز در شکل دهی افکار عامه در جامعۀ افغانی نقش مهمی را ایفا می کنند".
افغانها امیدوار اند و توقع تغییر را دارند
یک عامل بزرگ خوشبینی مردم به سطح ملی که در سروی امسال انعکاس یافته همانا انتخابات  3131است .از دموکراسی
و انتخابات به گونۀ فزاینده ی به حیث دالیل خوشبینی یاد می شود چنانچه سطح آن نسبت به میزان خوشبینی که در سال
 3133متعاقب انتخابات ریاست جمهوری سال  3133گزارش داده شده بود ،فراتر رفته است .تقریبا ً  03.2%زنانی که
سروی شدند گفتند که در انتخابات  3131شرکت کردند ،در حالیکه در سال  3133صرف  31.3%اذعان داشتند که در
انتخابات شرکت کرده بودند .عالوه بر آن  02.3%افغانهایی که سروی شدند اظهار داشتند که از اینکه نظریات شان را
راجع به حکومت در محضر عام اظهار کنند احساس مصئونیت می کنند .رویهمرفته  03.2%افغانها می گویند که کشور در
مسیر درست در حرکت است که نسبت به  02.7%پاسخ دهنده گان که در سال  3137به این نظر بودند کاهش را نشان می
دهد؛ در عین حال  30.3%آنها می گویند که کشور در مسیر نادرست در حرکت است که نسبت به  12.3%که فیصدی
حاصله از پاسخ سروی شده گان به عین سوال در سال  3137بود کاهش را نشان می دهد .علی الرغم این تموج ساالنه،
گرایش دراز مدت از سال  ۵۸۳۱بدینسو نمایانگر افزایش تعداد کسانی است که باور دارند کشور در مسیر درست در
حرکت است.

ناامنی ،فساد و بیکاری /اقتصاد در شکل دهی افکار نقش مهم دارند
افغانها از ناامنی ( ،)13.0%فساد ( ،)73.3%بیکاری ( )70.2%و اقتصاد ( )30.3%به حیث بزرگترین مشکالتی که در
حال حاضر افغانستان در کل با آنها مواجه است ،نام می برند .شمار کسانی که از نا امنی نام بردند در سال  3131نسبت به
سال  3137سریعا ً افزایش یافته است .حدوداً سه بر چهارم حصۀ افغانها می گویند که وضعیت اقتصادی شان امسال نسبت به
سال گذشته بدتر شده ویا هم به عین حال باقی مانده است ،و صرف یک بر پنجم حصۀ آنها می گویند که سال  3131بهتر
بود.
افغانها از ادارات و خدمات عامه اظهار رضایت می کنند
وعده های بهبود حکومتداری و عرضۀ خدمات که در مبارزات انتخاباتی داده شدند در تابستان امسال نوعی امیدواری را در
قلب های افغانها به وجود آوردند .بسیاری از افغانها کماکان این برداشت را دارند که در عرصه های بازسازی ،امنیت و
تعلیم و تحصیل پیشرفت هایی صورت گرفته است 20.1% .افغانها می گویند که حکومت مرکزی وظایف خود را به خوبی
انجام می دهد .دو بر سوم حصۀ آنها ( ) 02.0%در مورد ادارات والیتی ،مقامات شاروالی ها ( )03.0%و ادارات ولسوالی
ها ( )00.2%همین نظر را دارند .برای دومین سال متوالی افغانها می گویند که باالی رسانه ها بیشتر از رهبران دینی
اعتماد دارند (.)27.2%
افغانها از افزایش نقش زنان حمایت می کنند ،اما یافته های درازمدت سروی حاکی از عقبگرد زنان در شماری از عرصه
ها اند
 02.3%افغانها می گویند که زنان باید اجازه داشته باشند تا بیرون از خانه کار کنند .این در حالیست که تحلیل اطالعات
درازمدت نشان می دهد که وضعیت زنان در پیوند با خشونت خانواده گی و فرصت های کاری قابل نگرانی است .امسال
برای نخستین بار تعداد بیشتری از افغانها گفتند که پست های سیاسی حکومت باید بیشتر به مردان تعلق داشته باشند
( )30.3%نسبت به کسانی که به این نظر بودند که پست های سیاسی باید بطور مساویانه میان مردان و زنان تقسیم شوند
( .)37.3%نجال ایوبی معاون ایشیافوندیشن در افغانستان در زمینه چنین می گوید" :علی الرغم دست آورد های بزرگی که
از سال 3130بدینطرف نصیب زنان گردیده اند ،زنان افغان هنوز هم با چالش های بزرگ به شمول موانع بر سر راه
مشارکت سیاسی و اقتصادی شان مواجه اند ".وی افزود" :نبود تحصیالت /سواد ،نبود فرصت های کاری ،موجودیت
خشونت خانواده گی و ازدواج های اجباری /عدم پرداخت مهر بزرگترین مشکالت زنان افغان اند که در سروی سال جاری
تذکر یافته اند".
گزارش کامل سروی ،اطالعات اولیه و گرافیک های معلوماتی سروی را میتوانید از اینجا بدست آرید .همچنان می توانید
برای معلومات بیشتر  @Asia_Foundationرا تعقیب نموده ویا از طریق  #AfghanSurveyدر بحث ها شامل شوید.
راجع به ایشیافوندیشن در افغانستان
ایشیافوندیشن یک بنیاد غیر انتفاعی انکشاف بین المللی بوده و متعهد به بهبود وضعیت زنده گی در قارۀ پویا و رو به
انکشاف آسیا می باشد .ایشیافوندیشن در سال  3111در افغانستان به فعالیت آغاز نموده و در سال  3133دفتر خود را در
کابل بازگشایی نمود .از آن زمان به بعد ،ایشیافوندیشن با حکومت مرکزی و ادارات والیتی همکاری نموده و شهروندان
افغان را در ایجاد یک جامعۀ با ثبات و مرفه یاری رسانیده است .برنامه های ما باالی انکشاف حکومتداری محلی و تقویت
ارگان های کلیدی قوۀ اجرائیه تمرکز داشته و از برنامه های تعلیمات مدنی ،توانمند سازی زنان ،تعلیم و تحصیل ،اسالم و
انکشاف ،و انتخابات آزاد و عادالنه پشتیبانی می کنند.
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