مطبوعاتي خبرپاڼه
یادونه :ویندویان په افغانستان او امریکا کې د الس رسي وړ دي
د اطالعاتو خپرول د  ۳۱۳۱کال د لړم میاشتې د ۷۲مې نیټې د کابل په وخت د سهار تر  ۳:۱۹بجو پورې منع دی
د ایشیافوندیشن له خوا په  ۴۱۰۲کال کې د افغانستان د خلکو د نظر سنجونې د پایلو اعالن

د سروې موندنې له احتیاط سره مل خوشبینۍ څخه ټاکنو او د امنیتي مسؤولیتونو لیږد ته په پام سره پرده پورته کوي
کابل ،د  ۰۱۳۱کال د لړم میاشتې ۴۲مه – په میلیونونو افغانانو د امنیتي ستونزو سره سره په هغو ټاکنو کې چې په پایله کې
یې له یوه منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته په دموکراتیکه توګه واک ولیږدول شو ،ګډون وکړ .په ورته وخت
کې ،دوه پر درییمه برخه سروې شویو افغانانو هیله منتیا څرګنده کړه چې دغه نوې ټاکنې به یې په ورځني ژوند کې سمون
راولي؛ سره له دې چې د ناامني ،فساد او وزګارۍ په اړوند اندیښنې ال پر خپل ځای پاتې دي .ایشیافوندیشن دغه او نورې
موندنې نن په کابل – افغانستان او واشنګټن ډی سي کې اعالن کړې .د  ۳۱۳۱کال په غبرګولي او چنګاښ میاشتو کې له
 ۳۷۲۳افغانانو سره د هیواد په  ۱۳والیتونو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو د دویم پړاو له تر سره کیدو وروسته
مخامخ مرکې تر سره شوې .د سږ کال په سروې کې چې د تیرو لسو کلونو په اړه د اوږد مهالو اطالعاتو او څیړنو
درلودونکې ده ،د ټاکنو ،کډوالۍ ،د ښځو حقوقو ،روغتیایي خدمتونو ته د الس رسي او له پیښو سره د مبارزې په اړوند نوې
پوښتنې هم ورزیاتې شوې دي .د سروي بشپړ رپوټ ،د رپوټ لنډیز او په دې اړه په مکرر ډول پوښتل شوې پوښتنې دلته
لوستلی شئ.
د افغانانو د افکارو او نظرونو دغه تر ټولو لرغونې او پراخه ملي سروې ،چې د افغانستان د خلکو سروې په نوم یادیږي او
ایشیافوندیشن یې تر سره کوي ،د هغو مسایلو په باب چې د هیواد په ودې او پراختیا کې بنسټیز رول لري ،د افغانانو
نظرونه را سپړي .دغې کلنۍ سروې له  ۷۹۹۳کال څخه تر دې دمه د  ۰۰۹۹۹افغانانو نظرونه را ټول کړي دي .سږ کال د
دغې سروې پایلې په یوه حساس وخت کې اعالنیږي او د جمهور رییس په توګه د ډاکتر محمد اشرف غني ټاکل کیدلو ،له
ډاکتر عبدهللا عبدهللا سره د اجرایي رییس په توګه د ملي وحدت د دولت د جوړیدلو ،او د  ۷۹۳۳کال تر پایه پورې په
افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر د کمیدلو په ګډون اوسنیو جریاناتو ته په پام سره د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره
خورا ګټورې دي.
عبدهللا احمدزی چې اوس مهال په افغانستان کې د ایشیافونډیشن استازیتوب کوي ،وایي « :د سږ کال سروې د افغانانو د
عامه ذهنیتونو د یوې بې سارې سپړونکې وسیلې په توګه په هیواد کې د وروستی سیاسي لیږد او د بدلون لپاره تمې
منعکسوي .کابو دوه پر درییمه برخه افغانان هیله من دي چې د دغو ټاکنو پایلې به یې په ژوند کې سمون راولي ،او
همدارنګه ډیری په دې باور دي چې له مخالفو وسله والو ډلو سره د افغانستان حکومت د سولې هڅې به په هیواد کې د ثبات
د ټینګښت المل وګرځي .اقتصادي ستونزې او فساد هم په افغاني ټولنه کې د عامه ذهنیتونو په شکل موندلو کې مهم رول
لوبوي».
افغانان هیله من دي او د بدلون تمه لري
د  ۳۱۳۱کال ټاکنې په ملي کچه د خلکو د خوشبینۍ یو مهم المل دی چې د سږ کال په سروې کې ښودل شوی دی .له
دموکراسۍ او ټاکنو څخه په مخ پر زیاتیدونکې توګه د خوشبینۍ د دلیلونو په توګه یادونه کیږي څرنګه چې کچه یې د
 ۳۱۱۱کال د جمهوري ریاست ټاکنو څخه وروسته د  ۳۱۱۳کال په سروې کۍ له څرګنده شوې کچې څخه لوړه ده .کابو
 ۰۳.۲۶سروې شویو ښځو وویل چې د  ۳۱۳۱کال په ټاکنو کې یې ګډون وکړ ،په داسې حال کې چې په  ۳۱۱۱کال کې
یواځې  ۳۱.۳۶ویلي وو چې په ټاکنو کې یې ګډون وکړ .سربیره پر هغې 4..6% ،سروی شویو افغانانو په ډاګه کړه چې که
چیرې په عام محضر کې د حکومت په هکله خپل نظر څرګند کړي د خوندیتوب احساس لري .په ټولیزه توګه 76..%
افغانان وایي چې هیواد په سم لوري روان دی چې د  7..5%افغانانو په پرتله چې په  ۳۱۳۷کال کې یې ورته نظر درلود
کمښت ښکاروي .په ورته وخت کې  ۳۹.۳%یې وایي چې هیواد په ناسم لوري روان دی چې د  ۱۲.۳%په پرتله چې په
 ۳۱۳۷کال کې ورته پوښتنې ته د سروې شویو کسانو د ځوابونو څخه ترالسه شوې سلنه وه کمښت ښکاروي .د دغه کلني

تموج سره سره اږد مهاله میالن له  ۳۱۱۰کال څخه را پدیخوا د هغو کسانو د شمیر زیاتوالی ښکاروي چې باور لري چې
هیواد په سم لوري روان دی.
ناامنۍ ،فساد او وزګاري /اقتصاد د افغانانو پر نظرونو ستره اغیزه لري
افغانان ناامنۍ ( ،)06.3%فساد ( ،)5..6%وزګارۍ ( )57..%او اقتصاد ( )83..%هغه تر ټولو لویې ستونزې بولي چې
افغانستان په ټولیزه توګه ورسره مخامخ ده .د هغو کسانو شمیر چې د ناامنۍ یادونه یې وکړه په  ۳۱۳۱کال کې د  ۳۱۳۷کال
په پرتله په چټکۍ سره لوړ شوی دی .شاوخوا درې پر څلورمه برخه افغانان وایي چې اقتصادي وضعیت یې سږ کال د تیر
کال په پرتله خراب شوی او یا هم په ورته حالت کې پاتې دی ،او یواځې یو پر پنځمه برخه یې وایي چې  ۳۱۳۱کال بهتره
وو.
افغانان له عامه ادارو او خدمتونو څخه خوښي څرګندوي
کومې ژمنې چې د حکومتوالۍ او د خدمتونو د سمون په باب په ټاکنیزو کمپاینونو کې وشوې د سږ کال په دوبي کې یې د
افغانانو په زړونو کې یو ډول هیلې راوپارولې .ډیر شمیر افغانان د پخوا په شان همدا برداشت لري چې د بیارغونې ،امنیت
او تعلیم اوتحصیل په ډګرونو کې ځیني پرمختګونه شوي دي .7.0% .افغانان وایي چې مرکزي حکومت خپلې دندې په سمه
توګه تر سره کوي .دوه پر درییمه برخه یې ( ) 4..4%د والیتي ادارو ،د ښاروالیو د چارواکو ( )7..7%او د ولسوالیو د
ادارو ( )74..%په هکله ورته نظر لري .دا دویم پرلپسې کال دی چې افغانان وایي چې پر رسنیو باندې د دیني رهبرانو په
پرتله ډیر اعتماد لري (.).5..%
افغانان د ښځو د ونډې له پراخیدو څخه مالتړ کوي خو د سروې اوږد مهالې موندنې په ځینو ډګرونو کې د ښځو وروسته
والی ښکاروي
 4...%افغانان وایي چې ښځې باید اجازه ولري چې د کور څخه بهر کار وکړي .دا په داسې حال کې ده چې د اوږدمهالو
اطالعاتو له څیړنې څخه جوتیږي چې د کورني تاوتریخوالي او کاري فرصتونو له اړخه د ښځو وضعیت د اندیښنې وړ دی.
سږ کال د لومړي ځل لپاره ډیر شمیر افغانانو وویل چې د حکومت سیاسي پستونه باید تر ډیره بریده نارینه ؤ ته ورکړل شي
( )64.8%د هغو کسانو په پرتله چې په دې نظر وو چې سیاسي پستونه باید د نارینه ؤ او ښځو تر منځ په انډولیزه توګه
وویشل شي ( .)65.8%په افغانستان کې د ایشیافوندیشن دفتر مرستیاله نجال ایوبي په دې اړه داسې وایي« :د هغو سترو الس
ته راوړنو سره سره چې له  ۳۱۱۹کال څخه راهیسې ښځو ته په نصیب شوي دي ،افغانې ښځې ال هم د سیاسي او اقتصادي
ګډون په ډګر کې له سترو خنډونو سره مخ دي ».هغې زیاته کړه« :د تحصیالتو /سواد نه درلودل ،د کاري فرصتونو
نشتوالی ،د کورني تاوتریخوالي شتون او جبري ودونه /د مهر نه ورکول د افغانو ښځو تر ټولو لویې ستونزې دي چې د
روان کال په سروې کې یې یادونه شوې ده».
د سروې بشپړ رپوټ ،لومړني معلومات او معلوماتي ګرافیکونه دلته ترالسه کوالی شئ .همدارنګه کوالی شئ د ال ډیرو
معلوماتو لپاره  @Asia_Foundationتعقیب کړئ او یا هم د  #AfghanSurveyله الرې په بحثونو کې ګډون وکړئ.
په افغانستان کې د ایشیافونډیشن په هکله
ایشیافونډیشن یو غیر انتفاعي نړیوال پراختیایي بنسټ دی او د مخ پر ودې او خوځنده آسیا قاره کې د ژوندانه د وضعیت د
سمون هوډ لري .ایشیافوندیشن په  ۳۱۱۱کال کې په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړ او په  ۳۱۱۳کال کې یې خپل دفتر په
کابل کې بیا پرانیست .له هماغه وخته راهیسې ایشیافونډیشن له مرکزي حکومت او والیتي ادارو سره همکاري کړې او د
یوې با ثباته او هوسا ټولنې په جوړولو کې یې له افغانانو سره مرستې کړې دي .زمونږ پروګرامونه د سیمه ییږې
حکومتوالۍ په پراختیا او د اجراییه ځواک د مهمو ارګانونو پر پیاوړي کولو تمرکز لري او د مدني تعلیماتو ،د ښځو د
ځواکمنولو ،تعلیم او تحصیل ،اسالم او پراختیا ،او آزادو او عادالنه ټاکنو څخه مالتړ کوي.
د رسنیو د اړیکو لپاره:

په واشنګټن ډي سي او نیویارک کې
برینت جونز
ایشیافونډیشن
917.280.6217
brent.jones@asiafoundation.org

په سانفرانسیسکو کې
ایلین سیم
ایشیافونډیشن
415.743.3382
eelynn.sim@asiafoundation.org

