د رپوټ لنډيز
افغانستان په  ٢٠١٤کال کې :د افغانستان د خلکو سروې  -په افغانستان کې د ايشيافونديشن لسمه عامه کلنۍ نظر
سنجونه ده .دا سروې د افغانانو د افکارو او نظرياتو د تر ټولو لرغونې او پراخې سروې په توګه توانيدلې ده چې له
 ٢٠٠٤کال څخه را پديخوا د ھيواد د ودې او پراختيا لپاره د راز راز مھمو موضوع ګانو په اړه څه د پاسه د ٦٥٥٥٨
افغانانو نظرونه را ټول کړي .دغه سروې له دې امله چې يوه پراخ بنسټه او اوږد مھاله سروې ده او د اوږده مھال په
ترڅ کې يې د خلکو ميالن د ھغو موضوع ګانو په باب چې په ورته ډول د افغانانو او د نړيوالې ټولنې د پاملرنې په
محراق کې دي سنجولی دی ،د يوې بې سارې سروې په توګه ځپل ځای ټينګ کړی دی.
د ھيواد عمومي وضعيت سږ کال يو ډول »محتاطانه خوشبيني« ښکاروي چې په ټول ھيواد کې د ويرې او ھم د ھيله من
توب د شتون ښکارندوينه کوي .په  ٢٠١٤کال کې بيا ھم د افغانستان د خلکو يوه ستره برخه د ناامنۍ ،فساد او وزګارۍ له
امله انديښنه لري .د سږ کال سروې د  ٥٠٫١%نارينه او  ٤٩٫٩%ښځينه ځواب ورکوونکو په ګډون د  ٩٢٧١افغانانو
نظرونه چې  ١٤قومونو پورې تړاو لري ،د ھيواد له  ٣٤واليتونو څخه را ټول کړي دي.
د سروې فزيکي کار د  ٢٠١٤کال د جون له ٢٢مې نيټې څخه د جوالی مياشتې تر ٨مې نيټې پورې ،د افغانستان د جمھوري
رياست د ټاکنو د دويم پړاو تر تيريدو څخه وروسته تر سره شو .دغه سروې د  ٩٠٩تنو تجربه لرونکو افغانو مرکه کوونکو
په واسطه ) ٤٧٤نارينه او  ٤٣٥ښځينه( چې د ھيواد په ګوټ ګوټ کې ګومارل شوي وو ،تر سره شوه .د دغې سروې د
پايلو په ھکله کوالی شو ووايو چې دغه پايلې د ھيواد له ټولو اتباعو څخه استازيتوب کوي ځکه چې پکښې د ښارونو او کليو
په ګډون په واليتونو کې د نفوس د ويش په اړه د مرکزي احصاييې رياست ارقام کارول شوي دي .په دغې سروې کې د
تيروتنې ضريب په  ٩٥%د اطمينان کچې کې که چيرې  P=.٠٥ومنل شي او د »ډيزاين اغيزه« د شونتياؤ د بيلګې لپاره
 ٢٫١٧وي +/- ١٫٥٪ ،کيږي.
د سروې سيمه ييز کارد اکسور مؤسسې له خوا چې د ايشيافونديشن اوږد مھاله څيړنيزه ھمکاره مؤسسه ده ،د افغانستان د
مرکزي احصاييې د رياست له خوا د افغانستان د نفوس په اړه د وړاندې شويو معلوماتو پر بنسټ تر سره شو او د سياره په
نوم يوې درييمګړې خپلواکې مرجع د کيفيت د کنترول په موخه د سروې د بھير څارنه وکړه .په ھمدې توګه د يوريکا
څيړنيزې مؤسسې د سروې کيفي څيړنه له پنځو واليتونو څخه د  ١٢٥تفصيلي تر السه شويو مرکو په کارولو سره تر سره
کړه )دا برخه سږ کال د لومړي ځل لپاره وکارول شوه( .ايشيافونديشن او ھغه ھمکارې اداري چي د سروې په تر سره کولو
کې ورسره مرسته کوي ټول په ګډه دغه سروې د کيفيت له اړخه داسې کنترولوي د معتبر والي ،ډاډمنتوب ،په وخت توب او
بشپړتيا د اصولو په پام کې نيولو سره.
د سږ کال سروې د  ٢٠١٤کال د ټاکنو ،کډوالۍ ،د ښځو حقوقو ،روغتيايي خدمتونو ته د الس رسي او د پيښو پر وړاندې د
غبرګون په شان د موضوع ګانو په باب يو لړ نوي پوښتنې لري .ايشيافونديشن دا ځل ھم ھڅه کړې ده څو د سروې د موندنو
تر څنګ د ھغو احصاييوي څيړنه ھم وړاندې کړي تر څو له دې الرې خپلو مخاطبينو ته وښيي چې د جندر ،جغرافيې ،مليت
او تحصيلې کچې په شان فکتورونه څرنګه کوالی شي د راز راز مسايلو په باب د افغانانو د افکارو په جوړښت او
برداشتونو کې اغيزه ولري .د دغې سروې د ميتودولوجي په ھکله جزييات د دغه رپوټ په ) (١ضميمه کې راغلي دي.

١

عمومي وضعيت
•

د ھيواد د خوځښت لوری :په  ٢٠١٤کال کې شاوخوا  ٥٤٫٧%افغانان وايي چې ھيواد په سم لوري روان دی ،چې د
 ٥٧٫٢%افغانانو په پرتله چې په  ٢٠١٣کال کې يې ورته نظر درلود کمښت ښکاروي .په ورته وخت کې  ٤٠٫٤%يې
وايي چې ھيواد په ناسم لوري روان دی چې د  ٣٧٫٩%په پرتله چې په  ٢٠١٣کال کې ورته پوښتنې ته د سروې شويو
کسانو د ځوابونو څخه ترالسه شوې سلنه وه کمښت ښکاروي .د دغه کلني تموج سره سره اږد مھاله ميالن له ٢٠٠٦
کال څخه را پديخوا د ھغو کسانو د شمير زياتوالی ښکاروي چې باور لري چې ھيواد په سم لوري روان دی .په ټوليزه
توګه په  ٢٠١٤کال کې د خوشبينۍ کچه په ختيځ ،سھيل ختيځ او سھيل لويديځو سيمو کې د نورو سيمو په پرتله لوړه ده.
له  ٢٠١٣کال څخه را پديخوا د ھيواد په خيتځ او لويديځ کې د ھغو افغانانو سلنه چې باور لري چې ھيواد په سم لوري
روان دی ډيره شوې ده .تر ټولو ستر کمښت د تير کال په ترڅ کې د ھغو کسانو په سلنه کې چې وايي ھيواد په سم
لوري روان دی د مرکزی /ھزارت جات سيمې په اوسيدونکو کې ليدل کيږي.

•

د خوشبينۍ دليلونه :د دې پوښتنې په ځواب کې چې ھيواد ولې په سم لوري روان دی ،افغانانو بيارغونې )،(٣٦٫٤%
ښه امنيت ) ،(٣٢٫٨%د ښوونې او روزنې په سيستم کې سمون ) ،(١٥٫١%د ھيواد د ملي اردو او ملي پوليسو فعاله
حضور ) ،(١٠٫٢%اقتصادي بيارغونې ) (٨٫٧%او دموکراسي /ټاکنو ) (٨٫٧%ته اشاره وکړه .له  ٢٠٠٦کال څخه
راھيسې امنيت او بيارغونه په پرلپسې توګه په خوندي سيمو کې د خوشبينۍ د مھمو دليلونو په توګه وړاندې شوي دي.
له دموکراسۍ /ټاکنو څخه په مخ پر زياتيدونکې توګه د خوشبينۍ د دليلونو په توګه يادونه کيږي چې کچه يې د ٢٠٠٩
کال تر ټاکنو وروسته د  ٢٠١٠کال په پرتله لوړه شوې ده.

•

د بدبينۍ دليلونه :د دې عمده دليلونه چې ولې افغانان وايي چې ھيواد په ناسم لوري روان دی نا امني ) ،(٣٨٫٨%فساد
)په ټوليزه توګه او اداري فساد په ځانګړې توګه( ) ،(٢٤٫٢%وزګاري ) ،(٢٢٫٦%ناوړه اقتصاد ) (١٠٫٢%او په
ټاکنو کې درغلي ) (٩٫٤%دي .له  ٢٠٠٧کال څخه راپديخوا ناامني د بدبينۍ د تر ټولو ستر دليل په توګه ياد شوی دی
او د ھغو کسانو تناسب چې ناامني يې د خپلې بدبينۍ د دليل په توګه مطرح کړې ده له  ٢٠١٣کال څخه تر  ٢٠١٤کال
پورې خورا لوړ شوی دی .ھمدارنګه د ھغو افغانانو شمير چي په دې اړوند بې کارۍ ته اشاره کوي له  ٢٠٠٦کال
څخه راپديخوا تر ټولو لوړه کچه کې ده.

•

•

د افغانستان تر ټولو سترې ستونزې :په ملي کچه .افغانان ناامنۍ ) ،(٣٤٫٠%فساد ) ،(٢٨٫٤%وزګارۍ ) (٢٥٫٧%او
اقتصاد ) (١٠٫٨%او بيسوادی ) (%٧٫٦ھغه تر ټولو لويې ستونزې بولي چې افغانستان په ټوليزه توګه ورسره مخامخ ده .په

داسې حال کې چې دغه لست د تيرو کلونو په ترڅ کې څه ناڅه په خپل حال پاتې شوی دی ،سږ کال تر ټولو ډير
زياتوالی د ھغو کسانو په شمير کې راغلی دی چې وايي نا امني تر ټولو لوړه ننګونه ده ) ٣٤٫٠%په  ٢٠١٤کال کې د
 ٢٩٫٨%په پرتله په  ٢٠١٣کال کې( .له نا امني څخه تر ټولو ډير په لويديځو سيمو ) (٤٢٫٠%کې او تر ټولو لږ په
شمال ختيځو سيمو ) (٢٤٫٥%کې يادونه کيږي.
د افغانستان تر ټولو سترې ستونزې :په سيمه ييزه کچه .بيکاری ) (٣٣٫١%په سيمه ييزه کچه تر ټولو لويه ستونزه ده
»نا امني ) «(١٤٫١%چې ورپسې بيا په دغه لست کې د څښاک اوبه ) ،(١٦٫٤%د بريښنا د انرژي تامين )،(٢٢٫٥%
سړکونه ) ،(١٧٫٥%روغتيايي مرستې ) (١١٫٢%او تعليم او تحصيل ) (١١٫٨%راځي .سره له دې چې په دغه
لړليک او ترتيب کې يې په تيرو اتو کلونو کې کوم د پام وړ بدلون ندی راغلی ،د ھغو افغانانو سله چې وزګارۍ ته
٢

اشاره کوي له  ٢٦٫٩%څخه په  ٢٠٠٩کې  ٣٣٫١%ته په  ٢٠١٤کال کې لوړه شوې ده .وزګاري په سيمه ييزه کچه په
ټولو سيمو کې ستره ستونزه ده پرته له ختيځو سيمو څخه چيرته چې د بريښنا کمښت ) (٣٤٫٣%د تر ټولو سترې
ستونزې په توګه رپوټ ورکړل شوی ده.
•

د ښځو تر ټولو سترې ستونزې :ددې پوښتنې په ځواب کې چې اوس مھال د ښځو تر ټولو سترې ستونزې کومې دي
افغانان تل تحصيل او نالوست توب ) ،(٢٣٫٩%د ښځو لپاره د کاري فرصتونو نشتوالي ) ،(١٤٫٦%کورني
تاوتريخوالي ) ،(١١٫٣%اجباري ودونه او د مھر نه ورکول ) (٧٫٢%او د حقوقو نه رعايت ) (٦٫٢%په اوس وخت
کې د ښځو د تر ټولو سترو ستونزو په کتار کې شميري .ښځې د نارينه ؤ په پرتله ډيری کورني تاوتريخوالي ،د ھغو د
حقوقو نه رعايتيدلو او د کاري فرصتونو نشتوالي ته د افغانو ښځو پر وړاندې د تر ټولو سترو ستونزو په سترګه ګوري.

•

د خوښۍ اظھار :په ټوليزه توګه  ٧٨٫٦%افغانان وايي چې تر يوه بريده او يا ھم ډير زيات خوښ دي ٨١٫٢% ،دغه
کسان نارينه او  ٧٥٫٦%يې ښځې دي.

امنيت
•

په  ٢٠١٤کال کې اکثره افغانانو ) ( ٦٥٫٤%په ډاګه کړه چې تل ،اکثره او يا ھم ځيني وختونه د خپل ځان يا د
خپلې کورنۍ د امنيت او خونديتوب په باب ويره لري .د خونديتوب په باب ويره له  ٢٠١٣کال څخه راپديخوا ډيره
شوې ده ) (٥٩٫٠%او له  ٢٠٠٦کال څخه تر دې دمه د شخصي خونديتوب له امله ويره په پرلپسې توګه ډيره
شوې ده .ھغه واليتونه چې ورڅخه د شخصي خونديتوب په اړه د تر ټولو ډيرې ويرې رپوټ ورکړل شوی دی
فارياب ) ،(٩٢٫١%وردگ ) ،(٨٩٫٢%فراه ) (٨٧٫٥%او کندز ) (٨٧٫٥%واليتونه دي .ھغه واليتونه چې
اوسيدونکو يې وويل چې ھيڅکله د شخصي خونديتوب په باب نه ويريږي او يا ھم په ندرت سره د ويرې احساس
کوي پنجشير ) ،(٩٨٫٥%بدخشان ) (٨١٫٧%او باميان ) (٧٤٫٩%واليتونه دي .درې پر څلورمه برخه
افغانان وايي چې د افغانستان له يوې سيمې څخه بلې سيمې ته د سفر په صورت کې به د ويرې احساس
وکړي ) .(٧٦٫٤%ھمدارنګه يو واضح اکثريت په سوله ييزو الريونونو کې له ګډون ) ،(٦٩٫٦%د دولتي
پستونو له نيولو ) (٧٠٫٨%او له بھرنيو ځواکونو سره له مخامخ کيدو ) (٧٦٫٦%څخه د ويرې احساس کوي.

•

ھغه افغانان چې وايي سږ کال له تاوتريخوالي يا جرم سره مخامخ شوي دي )د ټولو ځواب ورکوونکو ١٥٫٦
سلنه( ھغه کسان دي چې د ھغو په پرتله چې له داسې ستونزو سره ندي مخامخ شوي د خپل شخصي خونديتوب په
تړاو ډير د ويرې احساس کوي .د ھغو افغانانو سلنه چې وې ويل له تاوتريخوالي يا جرم سره مخامخ شوي دي په
لوګر واليت کې لوړه وه ) (٣٩٫٠%چې ورپسې بيا غور ) (٣٧٫٥%او ھلمند ) (٣٧٫٠%واليتونه راځي .ھغه
واليتونه چې له تاوتريخوالي يا جرم سره د مخامخ کيدو تر ټولو کمه تجربه ورڅخه رپوټ ورکړل شوې ده
پنجشير ) ،(١٫٥%بدخشان ) (٢٫٣%او باميان ) (١٫٠%واليتونه دي.

•

اکثره ھغه کسان چې له تاوتريخوالي يا جرم سره مخامخ شوي دي وايي چې د ھغو په اړه يې رپوټ ورکړی دی
) ،(٦٩٫٠%اکثره افغانان ) (٥٨٫٩%په دې نظر دي چې که چيرې کوم جرم يې تجربه کړی وای او د ھغه
رپوټ يې ورکړی وای ،تر يوه بريده او يا ھم ډير به ډاډمن وو چې مجرم به د خپلو کړنو په جزا رسيدلی وه.
٣

د اطمينان دغه کچه د ھغه څه په پرتله چې  ٢٠١٣کال کې رپوټ ورکړل شوی وو ) (٤٥٫٨%لوړ دی خو د
دغې د اطمينان کچې په تيرو پنځو کلونو کې ډير توپير کړی دی .د ھغو افغانانو په سلنه کې چې له دې نظر
سره موافق دي چې افغان ملي پوليس د مجرمينو د نيولو توان لري د تيرو کلونو په اوږدو کې زياتوالی
راغلی دی :له  ٧٠%څخه په  ٢٠١٠کال کې  ٨٢٫١%ته په  ٢٠١٤کې.
•

د دې پوښتنې په ځواب کې چې کوم ځواکونه په سيمه کې تر ډيره د امنيت د خوندي کولو مسؤوليت لري٥٠٫٤% ،
افغانانو د ملي پوليسو ٢٤٫٢% ،د ملي اردو او  ٢١٫٧%د سيمه ييزو پوليسو نوم واخيست .په ښارونو کې ميشت
افغانان ډيری د ملي پوليسو او په کليو کې ميشت افغانان بيا ډيری د ملي اردو او سيمه ييز پوليس نوم اخلي.

•

که چيرې د اطمينان کچه په ټوليزه توګه په پام کې ونيول شي ليدل کيږي چې  ٨٦٫٥%افغانان د افغانستان په ملي
اردو او  ٧٣٫٢%يې پر ملي پوليسو ډاډمن دي .په ټوليزه توګه د وخت په تيريدو سره د ملي اردو او ملي پوليسو په
اړه د خلکو برداشت ښه شوی دی سره له دې چې ملي اردو له دغه نظره تر دې دمه له ملي پوليسو څخه مخکې
دی .خو له دې سره سره  ٥٥٫٧%افغانان ال تر اوسه ھم په دې باور دي چې افغان امنيتي ځواکونه )چې ملي اردو
او ملي پوليس يې دوه برخې جوړوي( په سمه توګه د خپلو دندو د تر سره کولو لپاره بھرنيو مرستو ته اړتيا لري.

•

کابو درې پر څلورمه برخه افغانان ) (٧٢٫٦%وايي چې د افغانستان دولت او مخالفو وسله والو ډلو تر منځ د
سولې کوښښونه کوالی شي ھيواد کې د ټيکاو په ټينګښت کې مرسته وکړي .د سولې پر ھڅو باندې په
پنجشير ) ،(٢٢٫٣%دايکندی ) ،(٤٨٫٠%بلخ ) (٥٦٫٤%او وردگ ) (٥٨٫٣%واليتونو کې د نورو واليتونو
په پرتله باور کم دی .برعکس ،دا اعتماد په جوزجان ) ،(٩٢٫٨%بادغيس) (٨٩٫١%او ننگرھار )(٨٧٫٤%
واليتونو کې په تر ټولو لوړه کچه کې قرار لري .نارينه ) (٧٦٫٨%د ښځو په پرتله ) (٦٨٫٧%ډير په دې
باور دي چې د پخالينې لپاره ھڅې کوالی شي ھيواد کې ټيکاو را منځ ته کړي.

•

له ھر درٻو افغانانو څخه يو تن ) (٣٢٫٠%وايي چې د حکومت له وسله والو مخالفينو سره ډيره ) (٦٫٦%يا
لږ ) (٢٥٫٤%خواخوږي لري .د کليو اوسيدونکي ) (٣٥٫٠%د ښارونو د اوسيدونکو په پرتله ) (٢٢٫٤%له
وسله والو مخالفينو سره ډيره خواخوږي لري .ھغه نارينه چې په خورا نا امنه سيمو کې ورسره توقفي مرکې
وشوې ډيره خواخوږي يې وښودله ١٤٫٧% :وايي چې د دولت له وسله والو مخالفينو سره ډيره خواخوږي
لري او  ٣٥٫٤%يې وايي چې له ھغو سره تر يوه بريده خواخوږي لري.

اقتصادي وده او کاري فرصتونه
•

څه د پاسه يو پر درييمه برخه افغانان ) (٣٩٫٦%وايي چې اقتصادي وضعيت يې تير کال د سږ کال په پرتله
ښه وه .دا په داسې حال کې ده چې  ٣٦٫٩%يې وايي چې په اقتصادي وضعيت کې يې د تير کال په پرتله څه
بدلون نه دی راغلی .د ھغو افغانانو سلنه چې وايي اقتصادي وضعيت يې د تير کال په پرتله سمون موندلی ده
 ٢١٫٥سلنه ده.

٤

•

سږ کال د لومړي ځل لپاره د مھاجرت مسأله ھم په سروې کې شامله شوه .کابو د افغانانو څلورمه برخه
) (٢٢٫٣%وايي چې په تيرو  ٢٣کلونو کې )يعنې د ډاکتر نجيب ﷲ د حکومت له نسکوريدو څخه وروسته(
له افغانستان څخه وتلي دي ،په داسې حال کې چې  ١٤٫٥%وايي چې له يوه واليت څخه بل واليت ته کډوال
شوي دي .سره له دې چې د ځواب ورکوونکو په خوله د ھيواد يا واليت څخه د ھغوي د وتلو تر ټولو ستر
دليلونه جګړه او ناامني وه خو ويل يې چې اقتصادي ستونزو ھم په دې برخه کې اغيزه درلوده .د ھغو کسانو
څخه چې ھيواد څخه وتلي وو  ٢٧٫٠%يې وايي چې د اقتصادي ستونزو يا بيکارۍ له امله دې کار ته اړ
شول او د کورنيو بيځايه شويو له ډلې څخه لوړې سلنې ) (٣٨٫٨%يې په اقتصادي داليلو يا کارموندنې لپاره
له يوه واليت څخه بل واليت ته کډوال شوي دي.

•

له بيوزلۍ څخه پخپله د رپوټ ورکونې په برخه کې ،د ھغو افغانانو سلنه چې وايي اوس مھال وزګار او د کار په
لټه کې دي له  ٦٫٦%څخه په  ٢٠١٣کال کې  ١٠٫٧%ته په  ٢٠١٤کال کې د پام وړ لوړه شوې ده .د نارينه ؤ د
وزګارۍ کچه ،د ھغوي په خوله ،له  ٢٥٫٥%څخه په  ٢٠٠٩کال کې  ١٠٫٠%ته په  ٢٠١٤کې را ښکته شوې
ده ،په داسې حال کې چې د ښځو د رپوټونو له مخې د ھغوی د وزګارۍ کچه له  ٠٫١%څخه په  ٢٠٠٩کال کې
 ١١٫٣%ته په  ٢٠١٤کال کې لوړه شوې ده .دا چې د ھغو ښځو سلنه چې وايي د کار خاوندانې دي ثابت پاتې دی،
د وزګارۍ د کچې دغه لوړيدل احتما ْ
ال د ښځو د وزګارۍ د کچې د لوړيدو په مانا نده بلکې ددې ښکارندويه ده چې
د کاري ځواک سره د ښځو د يوځای کيدلو ليوالتيا زياته شوې ده.

•

د وخت په تيريدو سره د ھغو افغانانو سلنه چې وايي د کورنۍ ښځينه غړې يې د کور په عوايدو کې برخه
لري له از  ١٣٫٩%څخه په  ٢٠٠٩کال کې  ٢٢٫٤%ته په  ٢٠١٤کال کې لوړه شوې ده .د ھغو کورنيو سلنه چې
ښځې يې د کورنۍ په عوايدو کې ونډه لري له يوه واليت څخه بل واليت پورې ډير توپير لري څرنګه چې تر ټولو
ټيټه کچه يې په خوست واليت کې ) (١٫١%او تر ټولو لوړه کچه يې په نورستان واليت کې ) (٦٣٫٧%ثبت
شوې دی.

•

د کورنيو مياشتنی عايد په اوسط ډول د رپوټونو له مخې  ١٠٨٣٩افغانی )د  ١٩٠امريکايي ډالرو معادل( دی؛ په
دې منځ کې په کليو کې ميشتو افغانانو وويل چې لږ عايد لري چې  ٩٧٠١افغانی )د  ١٧٠امريکايي ډالرو معادل(
دي په داسې حال کې چې په ښارونو کې د ميشتو افغانانو عايد لوړ دی ) ١٤٩٠٣افغانی چې  ٢٦١امريکايي ډالر
کيږي(.

•

د عوايدو کچه د ځواب ورکوونکو د خوښۍ له کچې سره مستقيم تړاو لري .ھغه افغانان چې ډير عايد لري متناسباْ
ډيره خوښي څرګندوي خو کله چې د عوايدو کچه په مياشت کې له  ۴٠٠٠٠افغانيو ) ٧٠٠امريکايي ډالرو( څخه
لوړيږي نور نو دغه تړاو د پام وړ ندی.

پراختيا او د خدمتونو وړاندې کول

٥

•

سروې له ځواب ورکوونکو څخه وغوښتل چې په خپل ھستوګنځي کې بيالبيلو اجناسو او خدمتونو ته خپله د الس
رسي کچه وارزوي .څه د پاسه نيمايي افغانانو د ماشومانو تعليم او تحصيل ) ،(٧٠٫٨%د څښاک پاکو اوبو
ْ
)اکثرا او تل( رپوټ ورکوي .ھمدارنګه له نيمايي څخه لږو
) (٦٩٫٤%او سړکونو ) (٥٠٫٧%ته د ښه الس رسي
ھغوی وويل چې کلنيکونو او روغتونونو ) ،(٤٤٫٤%درملو ) ،(٤٣٫٤%د خړوب لپاره اوبو ) (٤٠٫١%او بريښنا
) (٣٦٫٨%ته ښه الس رسی لری.

•

کله چې د ھستوګنې په ځای کې د بيالبيلو اجناسو او خدمتونو له کيفيت څخه د رضايت د کچې په اړه پوښتنه
وشوه ،ځواب ورکوونکو تر ټولو ډير رضايت د ماشومانو لپاره د ليک لوست د زمينې له مساعد اوسيدلو او د
څښاک پاکو اوبو ته له الس رسي څخه وښود )په ترتيب سره  ٧٤٫٣%او  (٧٢٫٩%په داسې حال کې چې له
بريښنا څخه د رضايت کچه تر ټولو ټيټه ده ) .(٣٧٫٩%د بريښنا د انرژۍ له تامينيدو څخه رضايت له ٢٠١٣
) (٤٠٫٥%کال څخه تر  (٣٧٫٩%) ٢٠١٤کال پورې رالويدلی ده .د وخت په تيريدو سره د څښاک پاکو اوبو ته د
الس رسي په برخه کې له نورو خدمتونو څخه د رضايت په پرتله ډيرې الس ته راوړنې حاصل شوې دي.

•

سږ کال  ٦٤٫١%افغانان وايي چې په خپله سيمه کې له يو شمير پراختيايي پروژو څخه خبر دي او ھغه دوه
پروژې چې په مکرر ډول يې نوم اخلي د بيارغونې يا د سړکونو او پلونو د جوړولو ) (٣٦٫١%او د څښاک د اوبو
پروژې ) (٢٥٫٦%دي .په مرکزي /ھزاره جات سيمه کې ميشت افغانان په خپله سيمه کې له نويو پراختيايي
پروژو څخه لږ خبر دي ) ،(٤٣٫٨%په داسې حال کې چې له دغو پروژو څخه د خبراوي کچه د سھيل ختيځ سيمې
په اوسيدونکو کې ډيره ده ).(٧٠٫٥%

•

په  ٢٠١۴کال کې د پراختيايي پروژو پنځه تر ټولو نامتو بسپنه ورکوونکي د امريکا متحده اياالت ،د افغانستان
حکومت وزارتونه ،جاپان ،ھندوستان او آلمان وو .سيمه ييزو پراختيايي پروژو ته د بسپنه ورکوونکي په توګه د
افغانستان حکومت په پيژندل کيدلو کې له  ٢٠١٣کال څخه تر  ٢٠١۴کال پورې دولس سلنه زياتوالی راغلی دی
چې ښايي دليل يې د افغانستان لپاره د نړيوالې ټولنې د ټوليزو مرستو د حجم کميدل او د افغانستان دولت د بودجې
له الرې د نړيوالې ټولنې د مرستو په مصرفيدو کې زياتوالی وي .له دې سره سره په ټوليزه توګه د ځواب
ورکوونکو يوه لوړه سلنه ) (٤٠٫٧%وايي چې نه پوھيږي په سيمه کې يې پراختيايي پروژې چا تمويل کړې دي.

•

څه د پاسه نيمايي ځواب ورکوونکي ) (٥٩٫١%وايي چې ھيڅ کله ښوونځي ته نه دي تللی .دا مسأله د کليوالو
افغانانو تر منځ ) (٦٥٫١%په ښارونو کې د ميشتو افغانانو ) (٤٠٫٥%په پرتله ډير عموميت لري او ھمدارنګه د
ښځو په منځ کې ) (٧٤٫٢%د نارينه ؤ ) (٤٢٫١%په پرتله ديره ليدل کيږي .په ټولو سيمو کې مرکزي /ھزاره
جات سيمه تر ټولو ډير داسې ځواب ورکوونکي لري چې رسمي تحصيالت يې ندي کړي ) (٧٤٫٩%په داسې حال
کې چې مرکزي حوزه /کابل تر ټولو لږ د رسمي تحصيالتو نه لرونکي ځواب ورکوونکي لري ) .(٤٢٫٢%په
ټوليزه توګه  ٤٢٫٠% ،افغانان وايي چې يو نه يو ډول مدرسه کې يي اسالمي زده کړې يې کړې دي.

•

بنسټيزو روغتيايي خدمتونو ته د نږدې اوسيدو له نظره ،له نيمايي ډير افغانان ) (٥٧٫٣%وايي چې تر ټولو نږدې
کلنيک يا روغتون يې له کور څخه ديرش دقيقې واټن لري .دا په داسې حال کې ده چې  ٦٫٨%يې وايي چې يا يې د
ھستوګنې په سيمه کې کلنيک يا روغتون شتون نه لري او يا ھم مجبوره دي چې ورته د رسيدو لپاره شاوخوا درې
٦

ساعته سفر وکړي .له ګډون کوونکو څخه دا پوښتنه ھم وشوه چې د څه ډول نقليه واسطې په کارولو سره ځان
نږدې کلنيک يا روغتون ته رسوي .کابو نيمايي ځواب ورکوونکي ) (٤٨٫٧%وايي چې په پښو ځان رسوي ،په
داسې حال کې چې  ٢٦٫٤%يې وايي چې د تيز رفتار موټر په وسيله او  ١٣٫٥%يې په موټر سايکل ځان کلنيک يا
روغتون ته رسوي .دايکندی ) ١١٩دقيقې( ،نورستان ) ١٠٢دقيقې( او غور ) ٨٧دقيقې( ھغه واليتونه دي چې
روغتيايي مرکزونو ته يې د تګ راتګ واټن په اوسط ډول تر ټولو اوږد دی.
•

له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آيا د تير کال په اوږدو کې يې په خپل کلي کې سيالب ،د ځمکې
ښوييدل ،زلزله يا برفکوچ تجربه کړی دی که نه ،او وروسته ورڅخه وغوښتل شول چې د دغو پيښو پر وړاندې د
حکومت غبرګون وارزوي .د سيالب تر ټولو ډيره يادونه وشوه ) (٢٦٫٧%چې ورپسې بيا زلزله ) ،(٧٫٢%د
ځمکې ښوويدل ) (٣٫٩%او برفکوچ ) (٣٫٧%راغلل .د ھغو کسانو سلنه چې په دغې برخه کې د حکومت له
غبرګون څخه يوڅه يا ډير راضي دي له  ۴١څخه تر  ۴۶پورې رسيږي خو مھمه خبره دا ده چې دغه رضايت په
ھغو واليتونو کې لوړ وو چې له دغه ډول پيښو څخه اغيزمنې شوې وې.

حکومتوالي
•

د ايشيافونديشن سروی ھر کال د خلکو برداشتونه ددې موضوع په اړه سنجوي چې د حکومت بيالبيلې کچې خپل
مسؤوليتونه څه ډول تر سره کوی .سږ کال  ٧٥٫٣%افغانان وايي چې مرکزي حکومت خپل کار تر يوه بريده ښه
اويا ھم ډير ښه تر سره کوي .د ھغوي دوه پر درييمه برخه وايي چې واليتي ادارې خپل کارونه په ښه توګه تر
سره کوي ) ،(٦٧٫٦%چې ورپسې بيا ښاروالۍ ) (٥٨٫٥%او د ولسواليو ادارې ) (٥٦٫٧%راځي .په دې اړوند په
 ٢٠١٤کال کې نظرونه د  ٢٠١٣کال له نظرونو سره ډير ورته والی لري.

•

يو پر څلورمه برخه افغانان وايي چې د تيرو دوه کلونو په اوږدو کې د اړوند واليت له والي ) (٢٥٫٨%يا د
پارلمان له يوه غړي څخه يې ) (٢٥٫٠%د ھغو ستونزو د ھوارولو په موخه چې ھغوی يې اغيزمن کول د مرستې
غوښتنه کړې ده.

•

د ھغو  ٢٢٫٠%افغانانو له ډلې څخه چې د تيرو دوه کلونو په اوږدو کې يې د واليتي شورا له غړو سره د مرستې د
غوښتنې لپاره اړيکه ټينګه کړې ده  ٧٢٫٣%يې له تر السه شوې پايلې څخه خوښ وو )يو څه خوښ يا ھم ډير
خوښ( .مھمه خبره دا ده چې د تر السه شوې پايلې په اړه د نارينه ؤ او ښځو د خوښۍ د کچې تر منځ د پام وړ
توپير شتون نه درلود .په ورته وخت کې د واليتي ادارو له کړنو څخه د خوښۍ سلنه په شمال لويديځ ،سھيل لويديځ
او مرکزي  /کابل حوزه کې لوړه شوې ده خو دغه سلنه په سھيل ختيځه او مرکزي /ھزاره جات سيمو کې د
 ٢٠١٣کال د پايلو په پرتله څه د پام وړ توپير نه لري.

•

کله چې له ځواب ورکوونکو څخه په بيالبيلو ادارو باندې د ھغوی د اعتماد د کچې په اړه پوښتنه وشوه ،د دويم
پرلپسې کال لپاره د افغانانو تر ټولو لويې سلنې په رسنيو باندې خپل اعتماد څرګند کړ ) .(٧٢٫٧%له  ٢٠١٣کال
څخه مخکې د افغانانو لوړې سلنې پر ديني رھبرانو باندې اعتماد څرګنداوه )په  ٢٠١٤کال کې .( ٧٠٫٠%له بله
پلوه وزارتونو د افغانستان د خلکو تر ټولو کم اعتماد تر السه کړی دی ).(٤٧٫٣%
٧

•

کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آيا په افغانستان کې له دموکراسۍ څخه خوښ دي که نه،
 ٧٣٫١%يې په  ٢٠١۴کال کې وايي چې تر يوه بريده خوښ دی يا ھم ډير خوښ دي ،په داسې حال کې چې
 ٢٥٫٩%يې وايي چې تر يوه بريده ناخوښ او يا ھم ډير ناخوښ دي ،او  ١٪وايي چې په دې اړه په څه نه پوھيږي.
د وخت په تيريدو سره ليدل کيږي چې له دموکراسۍ څخه د رضايت رپوټونه د  Uتوري ته ورته يو منحني مسير
غوره کړی دی څرنګه چې ټيټه کچه يې له  ٢٠٠٨کال سره سمون خوري او تر ھغې وروسته بيا ورو ورو لوړ
شوی دی.

•

له  ٥٣٫٣%څخه په سيمه ييزه کچه شروع تر  ٧٥٫٧%پورې په ټول ھيواد کې ډير افغانان د فساد نوم په بيالبيلو
ډګرونو کې د يوې سترې ستونزې په توګه يادوي .په دې اړه مھم ټکی دا دی چې د فساد او له فساد سره د مخامخ
کيدو اړوند ټول اوږد مھالي مقياسونه د سروې له پيل څخه تر دې دمه لوړ شوي دي .په ورځني ژوند کې د يوې
سترې ستونزې په سترګه فساد ته د کتلو کچه له  (٥٥٫٧%) ٢٠١٣کال څخه تر  (٦٢٫٤%) ٢٠١٤کال پورې په
چټکۍ سره لوړه شوې ده .په ختيځو او سھيل ختيځو سيمو کې ميشت افغانان ډيری په دې آند دي چې فساد د ھغوي
په ژوند کې يوه ستونزه ده )څه لويه او څه ھم کوچنۍ(.

•

کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې څومره ځله يې چارواکو ته په مختلفو شرايطو کې بډې يا ډالۍ
ورکړي او يا يې ھم د ھغوی په حق کې يو لطف کړی دی په  ٢٠١۴کال کې  ٥٧٫٦% ،افغانان وايي چې ھغوی
لږ تر لږه له يوه چارواکي سره د مخامخ کيدو او يا ھم لږ تږ لږه له يوه وضعيت سره د مخامخ کيدو پر مھال د تير
کال په اوږدو کې له فساد سره مخامخ شوي دي .له نيمايي څخه ډير افغانان ) (٥٤٫٧%چې د تير کال په اوږدو
کې يې له قضاييه ځواک او يا ھم محکمو سره سر او کار پيدا کړی وه وايي چې مجبوره شول څو بډې يا ډالۍ
ورکړي او يا ھم د ھغوی په حق کې يو لطف وکړي .کابو ھمدغه سلنه افغانانو ) (٥٥٫١%د ښارواليو يا د ولسوالۍ
د ادارو له چارواکو سره د ښکيل کيدو پر مھال فساد تجربه کړی دی .د فساد تجربه پر بيالبيلو دولتي ادارو باندې د
افغانانو پر اعتماد او برداشتونو باندې منفي اغيزه لري.

•

کابو له ھر پنځه ځواب ورکوونکو څخه يوه ) (١٩٫١%وويل چې خپله دعوا يې د حل او فصل په موخه د دعوا
گانو د حل او فصل مرجع ته وړلې ده ،او د افغانانو غوڅ اکثريت ) (٨٠٫٧%وايي چې له پايلو څخه يې خوښ
دي .د دغو دعواګانو کابو نيمايي ) (٤٢٫٣%د ځمکو دعوا ګانې دي.

•

د کليو اوسيدونکي د ښار د اوسيدونکو په پرتله ډيری خوښ وو چې خپلې دعوا ګانې جرګو /شوراګانو ته راجع
کړي ) ٤٤٫٨%د  ٢٥٫٨%پر وړاندې( او لږ يې غوښتل چې په دغې موخه دولتي محکمې وکاروي ) ٣٨٫٢%د
 ٦١٫٩%په وړاندې(

•

له افغانانو څخه وپوښتل شول چې آيا د ھغو په آند د حقوقو رياست ،دولتي محکمې ،او جرګې /شورا ګانې عدالت
کوونکې او د اعتماد وړ دي ،سيمه ييز عادات او ارزښتونه رعايتوي ،د عدالت په پلي کولو کې اغيزمن دي او
قضيې په چټکۍ سره حل او فصل کوي که نه؟ په ھر يوه دغه مورد کې ګڼ شمير افغانان فکر کوي چې دا جرګې/
شورا ګانې دي چې دغه کيفيتونه لري؛ د حقوقو رياست دويم ځای تر السه کړ او تر ھغې وروسته بيا دولتي

٨

محکمې راغلې.
سياسي ګډون
•

په  ٢٠١۴کال کې  ٦٧٫٤%افغانان چې سروې شول وايي چې د دولت په اړه د نظر د ورکولو پر مھال تر يوه
بريده او يا ھم په بشپړه توګه د خونديتوب احساس کوي .د پروان ) ،(٩٤٫٣%پنجشير ) (٩١٫٩%او سمنگان
) (٨٦٫٠%واليتونو اوسيدونکي فکر کوي چې که چيرې پر دولت نيوکه وکړي نو خوندي به پاتې شي .ھغه
واليتونه چې اوسيدونکي يې په دې برخه کې د لږ خونديتوب احساس لري ارزگان ) ،(٤٣٫٩%غور )،(٤٩٫٢%
ھرات ) (٥١٫٣%او زابل ) (٥١٫٩%واليتونه دي .په ښارونو کې ميشت افغانان ) (٧٦٫٢%د کليو د اوسيدونکو
په پرتله ) (٦٤٫٥%په عام محضر کې پر دولت باندې د نيوکو کولو پر مھال ډير د خونديتوب احساس کوي.

•

د ھغو افغانانو سلنه چې وايي د  ٢٠١٤کال په ټاکنو کې د ګډون پر مھال ) (٤٥٫٨%يې د ويرې احساس کاوه د
 ٢٠١٣کال ) (٥٧٫٢%په پرتله د پام وړ اندازه کښته دی .خلک په نورو سياسي فعاليتونو کې له ښکيل کيدو لکه په
سوله ييزو مظاھرو کې له ګډون ) (٦٩٫٤%او دولتي پستونو ته له نوماند کيدو ) (٧٠٫٨%څخه ډيره ويره لري .د
دغو درې ډوله فعاليتونو له منځه په ټاکنو کې له رای ورکولو څخه ويره د ھيواد په بيالبيلو برخو کې تر ټولو ډير
توپير وښود څرنګه چې دغې ويرې په سھيل ختيځ کې له  ٦١٫٠%کسانو سره شتون درلود خو په مرکز /کابل
حوزه کې يواځې  ٣١٫٦%کسانو دغه ويره درلودله .په سوله ييزو مظاھرو کې له ګډون څخه د لويديځ سيمې خلکو
) (٧٨٫٤%تر ټولو ډيره ويره او د مرکزي /ھزاره جات سيمې اوسيدونکو ) (٥٠٫٤%تر ټولو لږ ويره درلوده.

•

کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې د ھغوی په آند آيا ھغوی کوالی شي د دولت پريکړې تر خپلې
اغيزې الندې راولي ٥٥٫٩% ،يې وويل چې د دولت پريکړې تر يوه بريده او يا ھم ډيرې تر خپلې اغيزې الندې
راوستلی شي چې دغه سلنه د  ٢٠١٣کال په پرتله چې پکښې  ٤٧٫٩%خلک په ھمدې نظر وو ،لوړه شوې ده.
خلک په ننگرھار ) ،(٨١٫١%کندز ) ،(٧٧٫٤%سمنگان ) (٧٦٫٠%او کندھار ) (٧٣٫٦%واليتونو کې ډيری فکر
کوي چې د خپلو سيمه ييزو حکومتونو پر پريکړو باندې اغيزه شيندای شي.

•

کابو دوه پر درييمه برخه افغانان ) (٦٤٫٩%وايي چې ديني رھبران بايد په سياست کې ښکيل وي ،چې د ٢٠١٣
کال د سلنې په پرتله چې  ٥٨٫١%وه زياتوالی ښکاروي .د سيمو په کچه تر ټولو ډير زياتوالی د ھيواد په ختيځ او
سھيل لويديځ کې ليدل کيږي په داسې حال کې چې د ھغو افغانانو سلنه چې په مرکزي حوزه /کابل کې وايي چې
ديني رھبران بايد په دغه ډګر کې ښکيل وي ،لږ شوې ده.

•

اکثره ځواب ورکوونکي ) (٨٥٫٩%په دې باور دي چې ھر څوک بايد خپله رايه پخپله وکاروي ،پرته له دې چې
سيمه ييز مشران څه فکر کوي .په دغه ځواب کې د سن ،جنس يا قوم پر بنسټ چندان مھم توپير ښکاره نشو.

•

کله چې پوښتنه وشوه چې ښځې دې په څه ډول د خپلې رای ورکونې په ھکله تصميم ونيسي ٥٦٫٠% ،افغانانو
وويل چې ښځې بايد په دې اړوند چې چا ته رايه ورکړي به خپلواکه توګه پريکړه وکړي او  ٢٥٫٦%يې وايي چې
ښځې بايد خپله پريکړه وکړي خو له نارينه ؤ سره په سالمشورې .ډير شمير ښاري افغانان ) (٦٨٫٢%د کليوالو
افغانانو په پرتله ) (٥٢٫١%وايي چې ښځو ته پکار ده چې دغه پريکړه پخپله وکړي .پښتانه ) (٢٠٫٨%ډيرې په
٩

دې آند وو چې نارينه بايد د ښځو لپاره پريکړه وکړي ،په داسې حال کې چې  ١٤٫٧%تاجکانو ١٣٫٨% ،ازبکانو
او  ١٣٫٢%ھزاره ؤ له دغې مفکورې مالتړ کاوه.
•

د افغانستان د  ٢٠١۴کال د جمھوري رياست د ټاکنو په اړوند ،له ھرو درييو افغانانو څخه يوه ) (٣٣٫٥%وويل
چې د نوماندانو په ھکله د معلوماتو د تر السه کولو او په دې اړه د پريکړې لپاره چې چا ته بايد رايه ورکړي په
رسنيو )د ټلويزيون ،راډيو او انترنټ په ګډون( باندې يې ډيره تکيه درلوده .يو پر درييمې بلې برخې ) (٣٩٫٣%په
ډاګه کړه چې په دې موخه يې له کورنۍ او ملګرو څخه معلومات تر السه کړل ،په ھمدې توګه  ١١٫٨%کسانو د
سيمه ييزو شورا ګانو او  ١٠٫٠%يې له جوماتونو څخه دغه معلومات تر السه کړل.

•

د دغې سروې په پايله کې جوته شوه چې د قوم مسألې د نورو الملونو په پرتله د رای ورکوونکو پر انتخاب باندې
ډيره اغيزه درلوده .کله چې په مستقيمه توګه دغه پوښتنه وشوه افغانانو وويل چې د خپل قوم نوماند ته د رای
ورکولو پر ځای د بل قوم نوماند ته رای ورکول ھم په خپله محاسبه کې شامل بولي .خو د  ٢٠١٤کال په ټاکنو کې
ډيری افغانانو دا ھم وويل چې د خپل قوم نوماند ته يې رايه ورکړه.

•

له نيمايي څخه ډير افغانان ) (٦١٫٦%چې سروې شول وه يې ويل چې د ټاکنو په بھير کې له امنيتي ګواښونو څخه
تر يوه بريده يا ډير انديښمن وه چې البته د سھيل لويديځ سيمې اوسيدونکو ) (٦٧٫٩%تر ټولو ډيره انديښنه او د
مرکزي /ھزاره جات سيمې اوسيدونکو ) (٤٤٫٥%تر ټولو لږ انديښنه درلوده .ښځو ) (٢٤٫٢%د نارينه ؤ په
پرتله ) (١٨٫٦%ډيره انديښنه څرګندوله.

•

له ھغو افغانانو څخه چې وې ويل د ټاکنو په لومړي پړاو کې يې رايه ورنکړه  ٣٢٫٢%يې وويل چې دليل يې دا
وه چې د رای ورکولو کارت يې نه درلوده ١٨٫٠% ،يې وويل چې کورنۍ يې د رای ورکولو اجازه ورنکړه او
 ١١٫٦%يې وويل چې د ناامنۍ له امله يې رايه ورنکړه .افغانانو د ټاکنو په دويم پړاو کې د نه ګډون په ھکله ھم
ورته دليلونه وړاندې کړل.

•

کله چې د ټاکنو د دويم پړاو تر تيريدو څخه وروسته سمدستي له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آيا ټاکنې
آزادې او عادالنه وې که نه  ٦٣٫٣%يې د »ھو« په کلمه ځواب ورکړ .ھغه کسان چې فکر کوي دغه ټاکنې آزاده
او عادالنه نه وې د خپل دغه ډول فکر دليلونه يې په خپلو سيمو کې د رای ورکولو د مرکزونو نه پرانيستل کيدل
) ،(٤٧٫٨%د رای ورکولو د پاڼو کمښت ) ،(٤٧٫٨%او دا باور چې د رايو په شميرلو کې درغلي وشوه
) (٤٥٫٥%وړاندې کړل.

•

کله چې له ګډون کوونکو څخه وپوښتل شول چې د ټاکنو پر خپلواک کميسيون باندې د خپلو دندو په تر سره کولو
کې څومره اعتماد لري )ھغه پوښتنه چې د يو ډير شمير نورو ادارو په ھکله يې ھم صدق کاوه ،پورته د
حکومتوالۍ برخې ته مراجعه وکړئ( ٦٦٫٤% ،يې وويل چې د ټاکنو پر خپلواک کميسيون باندې په متوسطه او يا
ھم زياته اندازه باور لري.

•

کابو دوه پر درييمه برخه افغانان ) (٦٤٫٠%وايي چې د ھغوی په آند د جمھوري رياست د ټاکنو پايلې به د ھغوي
په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي ،چې د  ٢٠١٣کال د  ٥٦٫٤%په پرتله د پام وړ زياتوالی ښکاروي .نارينه
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) (٦٨٫٥%د ښځو په پرتله ) (٦٠٫١%يوڅه ډير ډاډ لري چې د ټاکنو پايلې به يې ژوند ښه کړي.
اطالعاتو ته الس رسی
•

د تيرو کلونو په شان په  ٢٠١٤کال کې ھم راډيو ) (٧٧٫٤%د خبرونو او اطالعاتو د ترالسه کولو لپاره تر ټولو
ډيره کاريدونکې وسيله ده چې ورپسې بيا ټلويزيون ) ،(٥٨٫٤%ګرځنده ټليفون ) ،(٤٨٫١%جوماتونه )،(٤٦٫٩%
سيمه ييزې شورا ګانې ) (٣٦٫٤%او انترنټ ) (٥٫٦%راځي .د  ٢٠١٣کال په پرتله د خبرونو او اطالعاتو د
اصلي سرچينې په توګه پر راډيو او ګرځنده ټليفونونو باندې اتکا کولو ھم په ښارونو او ھم په کليو کې د پام وړ
کمښت موندلی ده چې المل يې تر ډيره بريده د ټلويزيون او انترنټ په شان د نورو امکاناتو زياتيدل شميرل کيږي.
په کليو کې په ټلويزيونونو او ګرځنده ټليفونونو باندې اتکا د ښارونو په پرتله عموميت نه لري په داسې حال کې
چې جوماتونه او سيمه ييزې شورا ګانې د ښارونو په پرتله ډير عموميت لري.

•

د ټلويزيون مالکيت له  ٣٦٫٩%څخه چې په  ٢٠٠٧کال کې وه په  ٢٠١٤کال کې  ٥٨٫٣%ته لوړ شوی دی .دا په
داسې حال کې ده چې د خبرونو او اطالعاتو د سرچينې په توګه د ټلويزيون کارول له  ٥٤٫٨%څخه په ٢٠١٣
کال کې  ٥٨٫٤%ته په  ٢٠١٤کال کې لوړ شوی دی .د انترنټ کارول ھم له  ٣٫٢%څخه په  ٢٠١٣کال کې
 ٥٫٦%ته په  ٢٠١٤کال کې رسيدلی دی او په ښاري سيمو کې د تير کال په اوږدو کې دوه برابره شوی دی.

•

سره له دې چې ښايي د رسنيو کارول په مستقيمه توګه په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون المل ونه ګرځي ،خو
ګڼ شمير ھغه افغانانو چې وايي د خبرونو او اطالعاتو د تر السه کولو لپاره ټلويزيون يا راډيو کاروي د ھغو
کسانو په پرتله چې دغه دوه اطالعاتي سرچينې نه کاروي ،د جمھوري رياست د ټاکنو په لومړي پړاو کې رايه
ورکړې وه.

•

ھغه افغانان چې د اطالعاتو د ترالسه کولو لپاره له ټلويزيون او پراختيايي شورا ګانو څخه کار اخلي د دولت له
وسله والو مخالفو ډلو سره لږ د خواخوږۍ احساس لري .برعکس ،ھغه کسان چې راډيو ،ګرځنده ټليفونونه او
جوماتونه د خبرونو او اطالعاتو د لومړنۍ سرچينې په توګه کاروي د دولت له وسله والو مخالفينو سره ډيره
خواخوږي ښکاروي .دغه موندنه آن د سيمې او نورو ديموګرافيکو فکتورونو له نظره تر کنترولو وروسته بيا ھم
په خپل حال پاتې ده.

•

ھغه ځواب ورکوونکي چې د خبرونو او اطالعاتو د ترالسه کولو لپاره يې ټلويزيون کاراوه ډيری په دې عقيده وه
چې پکار ده ښځې له نارينه ؤ سره د تحصيل په برخه کې يوشان حقوق ولري )آن د جندر ،تحصيل او سيمې په
څير د ځينو فکټورونو له نظره تر کنترولولو وروسته(.

ښځې په ټولنه کې
•

يواځې  ١٩٫٢%افغانان وايي چې د داسې سازمان ،نھاد يا مرجع له شتون څخه خبر دي چې ښځې کوالی شي
ورڅخه د خپلو ستونزو د ھوارۍ په موخه د مرستې غوښتنه وکړي .د ھغو کسانو په منځ کې چې د دغه ډول
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مرجع له شتون څخه خبر دي  ٤٤٫٤%يې د ښځو د چارو رياست ١٣٫٧% ،يې د بشر د حقوقو د کميسيون او
 ١٢٫٣%يې د ولسوالۍ د مقام د دفتر نوم واخيست.
•

کله چي له افغانانو څخه وپوښتل شول چې د خپلو کورنيو ستونزو د حل کيدو لپاره چا ته مراجعه کوي  ٢٩٫٥%يې
وويل چې له کورنۍ او ملګرو څخه مرسته غواړي ،او تر ھغې وروسته يې د سيمه ييزې جرګې مشران
) (١٥٫٠%او د سيمې ملک /خان ) (١٠٫٩%ياد کړل.

•

له نيمايي يو څه ډير ځواب ورکوونکي ) (٥٢٫٥%وايي چې دولتي محکمې له نارينه ؤ او ښځو سره يو شان چلند
کوي .ګڼ شمير ھغو کسانو چې خپله دعوا يې شورا /جرګې ته راجع کړې وه ) (٦٤٫٥%ددې مفکورې پلوي کوي
چې پکار ده د ښځو لپاره ځانګړې شورا ګانې /جرګې جوړې شي .دغې مفکورې د ښځو په منځ کې د نارينه ؤ په
پرتله ډير پلويان درلودل.

•

څه دپاسه دوه پر درييمه برخه ښځې چې سروې شوې ) (٦٩٫٧%وايي چې د  ٢٠١٤کال د جمھوري رياست د
ټاکنو په دويم پړاو کې يې رايه ورکړه ،په داسې حال کې چې  ٤٣٫٤%ښځې وايي چې د  ٢٠٠٩کال د جمھوري
رياست په ټاکنو کې يې رايه ورکړې وه .د ھغو افغانانو له ډلې څخه چې وايي د ټاکنو په لومړي پړاو کې يې رايه
ورنکړه د کورنيو د غړيو مخالفت د ښځو له خوا د نارينه ؤ په پرتله ډير وړاندې شو.

•

سږ کال د لومړي ځل لپاره د ھغو افغانانو شمير چې وايي د حکومت سياسي پستونه بايد ډيری د نارينه ؤ په اختيار
کې وي ) (٤٦٫١%د ھغو کسانو په پرتله چې وايي سياسي پستونه بايد په انډوليزه توګه د نارينه ؤ او ښځو تر منځ
وويشل شي ) (٤٢٫١%ډير شوی دی .له سيمه ييز اړخه په سھيل لويديځو سيمو کې ميشت افغانان ) (٥٩٫٩%په
دې نظر دي چې سياسي پستونه بايد د نارينه ؤ په اختيار کې ورکړل شي؛ په داسې حال کې چې د مرکزي /ھزاره
جات سيمې اوسيدونکي ) (٥٩٫٣%ډيری په دې نظر دي چې سياسي پستونه بايد د نارينه ؤ او ښځو تر منځ په
انډوليزه توګه وويشل شي.

•

د دغو خنډونو برسيره چې د ښځو د سياسي ګډون پر وړاندۍ شتون لري ،د ھغو ښځو سلنه چې وايي احساس کوي
چې کولی شي د دولت پر پريکړو اغيزه ولري له  ٤١٫٢%څخه په  ٢٠١٣کال کې  ٥٢٫٢%ته په  ٢٠١٤کال کې
لوړ شوی دی .د  ٢٠١٤کال د جمھوري رياست د ټاکنو په برخه کې ھم ورته ميالن ليدل کيږي چې په ھکله يې
 ٦٠٫٥%ښځې په دې باور دي چې دغه ټاکنې به يې د ژوند د سمون المل وګرځي .دغه شميرې د ٢٠١٣
) (٥٤٫٠%کال له سروې څخه د تر السه شويو شميرو په پرتله په ډيره اندازه لوړې دي.

•

د سږ کال په سروې کې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آيا ښځې بايد د نارينه ؤ په څير له ورته
تحصيلي فرصتونو څخه په بيالبيلو کچو او برخو کې برخمنې وي که څنګه .په مدرسو کې د ښځو د اسالمي تعليم
او تحصيل ) ،(٩٢٫٣%ابتداييه ښوونځيو ) ،(٨٣٫٩%ليسو ) (٨٢%او د خپلو واليتونو په پوھنتونونو کې
) (٧١٫٩%د ھغوی د تحصيل په اړوند کلک مالتړ موجود دی خو په نورو واليتونو کې ) (٤٥٫٢%او يا ھم بھر
ته د بورسونو له الرې د ھغوی د تګ ) (٣٣٫٤%په اړوند ھومره مالتړ نه تر سترګو کيږي.

•

شاوخوا دوه پر درييمه برخه افغانان ) (٦٧٫٨%وايي چې ښځې بايد وکړای شي چې له کور څخه دباندې کار
وکړي .سږ کال له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آيا له دې نظر سره چې ښځې بايد په يوه ځانګړي
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کاري چاپيريال کې کار وکړي موافق دي که مخالف .ښوونځي د ښځو لپاره تر ټولو غوره کاري چاپيريال وښودل
شول ) ٨٣٫٦%موافق افغانان( ،چې ورپسې بيا روغتونونه يا کلنيکونه ) (٨٠٫٨%او حکومتي دفترونه )(٧٠٫٠%
راغلل .د پوليسو يا ملي اردو ) (٤١٫٩%په ليکو کې او يا ھم په غير حکومتي مؤسسو کې ) (٤٠٫٩%د ښځو د
ګومارل کيدو په اړوند مثبت نظرونه کم وو.
•

په ټوليزه توګه  ٧٩٫١%افغانان وايي چې په بدو کې د ښځو ورکولو سره مخالف دي .په دې اړه د ښځو او نارينه ؤ
تر منځ د نظر اختالف په اصغري حد کې وو .ډيری ھغه افغانان چې وايي له بد ورکولو سره موافق دي د ھيواد په
سھيل لويديځو برخو کې ژوند کوي.

•

ددې پوښتنې په ځواب کې چې آيا د کورنيو تر منځ بدل د منلو وړ ده که نه ٦٢٫٨% ،افغانان وايي چې له بدل سره
مخالف دي او ښځې د نارينه ؤ په پرتله ډير مخالفت ښکاره کوي ) ٦٤٫٧%د  ٦٠٫٦%په مقابل کې( .افغانان د
ھيواد په سھيل ختيځو او سھيل لويديځو سيمو کې ،چې ډيری يې کليوال دي ،د نورو ټولو سيمو د اوسيدونکو په
پرتله ډيری له دغې کړنې سره موافق دي.

•

د ھيواد په کچه ٨٧٫٣% ،افغانان تر يوه بريده او يا ھم په جدي توګه د نجونو د ميراث له حق سره موافق دي.
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