اعالمیه مطبوعاتی رسوی مردم افغانستان در سال 2015
نظرسنجی عمده افکار عمومی منایانگر نگرانی های روبه افزایش افغان ها از انتقال سیاسی ،ناامنی و مشکالت اقتصادی می باشد.
کابـــل ،نوامـــر  – 2015 ،17خوش بینی افغان ها درمورد مســـیر کلی کشـــور ،ترس از مصونیت/امینـــت فردی و اعتامد باالی حکومـــت به پایینرتین
ســـطح خود در مقایســـه به ده ســـال گذشته رســـیده اســـت .افغان ها از خراب شـــدن امنیت ،ازدیاد بیکاری و فســـاد از دالیل عمده بدبینی شان
خـــرداده انـــد .این موارد از جمله یافته های اصلی رسوی ســـاالنه بنیاد آســـیا بـــوده که با  9586شـــهروند افغان ،از  14گروه مختلـــف نژادی و 34
والیت کشـــور به تاریخ  2015/28/11جمع آوری گردیده اســـت .رسوی امســـال مردم افغانســـتان شامل پرســـش های جدیدی درمورد جوانان ،گروه
دولت اســـامی/داعش ،زنان در ســـطح رهربیت ،مهاجرت و دسرتســـی به گوشـــی های همـــراه (موبایل) می باشـــد .برای معلومات بیشـــر خالصه
گزارش ،ســـوال های مکرر و تحلیل های ده ســـاله را از صفحه انرتنتـــی  /http://asiafoundation.org/afghansurveyبدســـت آورده میتوانید.
دیرینـــه ترین و وســـیع ترین رسوی ملـــی افکار و نظریات افغان ها موســـوم به رسوی ســـاالنه نظریات افغان ها را درمورد مســـایلی که در رشـــد
و انکشـــاف کشـــور نقش مرکـــزی دارند را ارائه مـــی مناید .از  2004بدینســـو ،نظریات  75000افغان گردآوری شـــده و کلیه اطالعات قابل دســـرس
عمومـــی می باشـــد .یافته های ســـال  2015به افغـــان ها و جامعـــه جهانی بخاطر منایش محیط رسیع روبه تکامل کشـــور مفید دانســـته میشـــود.
خویـــش بینی دقیـــق از زمان راه اندازی رسوی ســـاالنه بنیـــاد در ماه جون ســـال  2014همزمان با انتخابات ریاســـت جمهوری که شـــهروندان از
روحیـــه بـــاالی برخوردار بودند تا حال کاهش یافته اســـت .درین مدت افغانســـتان شـــاهد تشـــکیل حکومت وحـــدت ملی پس از رونـــد پُرخم و
پیـــچ انتخابـــات ،ضعف اقتصـــادی بخاطر کاهش کمک هـــای جهانی و مصارف نظامیـــان خارجی و اخذ مســـئولیت های کامل امنیتی افغانســـتان
توســـط نیروهای افغـــان و از طرف دیگر افزایش حمالت توســـط گروه های مخالف مســـلح بوده اســـت.
" در ســـال  ،2015افغانســـتان تاثیرات ســـه نوع انتقال که شـــامل انتقال امنیتی ،سیاســـی و اقتصادی میگردد را تجربه منوده اســـت ،این مطلب را
آقـــای عبدالله احمدزی ،ریس بنیاد آســـیا در افغانســـتان اظهار داشـــت .وی مـــی افزاید" :در مقابـــل چنین چالش بزرگ ،رسوی ســـال  2015بازتاب
دهنـــده نگرانی های قابل درک افغان ها و ناامیدی شـــان از عدم پیرشفت بیشـــر در کشـــور را نشـــان میدهـــد .نتایج منایانگر تـــردد روبه افزایش
مـــردم در توانایـــی های حکومـــت در عنوان منودن ایـــن چالش ها بصورت موثر آن می باشـــد .این رسوی همچنین اشـــاره واضح بـــه ثبات ،صرب و
حامیـــت جامعه جهانی و همســـایه های منطقوی افغانســـتان در مبارزه برای رســـیدن بـــه صلح و ثبات این کشـــور می مناید".
کاهش در خوش بینی و افزایش ترس میان مردم
رسوی امســـال نشـــان میدهد که خوش بینی میان افغان ها درمورد جهت کلی کشـــور به پائینرتین ســـطح آن در ده ســـال گذشـــته رســـیده است.
ایـــن درحالیســـت که برعکس ،این روند تا ســـال  2014در حال افزایش بوده اســـت .بیشـــر از نصف نفوس افغانســـتان ( )%57.5بـــه این باورند که
کشـــور بطرف مســـیر نادرست درحرکت می باشـــد .شـــار افغان هایکه نگران مصونیت فردی شـــان می باشند در بلندترین ســـطح آن ( )%67.4از
زمان آغاز رسوی رســـیده اســـت .رسوی همچنین نشـــان میدهد که افکار مـــردم در قبال رضورت نیروهـــای امنیتی ملی افغان بـــه حامیت خارجی
روبـــه افزایـــش می باشـــد – در جـــون  %82.8 ،2015افغان ها اظهار داشـــتند کـــه اردوی ملی افغان نیاز بـــه حامیت خارجی دارنـــد؛  %80.1اظهار
داشـــتند کـــه پولیس ملی افغان نیـــز به همکاری نیـــاز دارند؛ و  %70.4جمعیت اظهار داشـــتند که نیروهـــای محلی افغان به حامیـــت خارجی نیاز
دارنـــد ،قابل ذکر اســـت که متام این ارقام بیشـــر از ارقام می باشـــد که در ســـال  2014ارائـــه گردیده بود.
دولـــت اســـامی/داعش باالی روحیه مردم درمورد مصونیت شـــان تاثیرات گذاشـــته اســـت :تقریباٌ از هر چهار فرد موردنظر ســـه فـــرد آن میگویند
کـــه آنان درمورد دولت اســـامی/داعش شـــنیده انـــد و  %40.3افغان ها بدین باورنـــد که این گروه تهدیـــد درمقابل افغان ها می باشـــند.
اطمینان کمرت افغان ها از نهادهای عامه
نظریـــات عامـــه افغانســـتان تحت حکومت وحـــدت ملی مختلط می باشـــد – جمعیت که ادعا داشـــتند حکومـــت وحدت ملـــی کار خوب انجام
میدهـــد از  %75.3در ســـال  2014به  %57.8کاهش پیدا کرده اســـت .دلیـــل بلندبودن این رقم در ســـال  2014امیدواری مـــردم بخاطر تعهدات در
راســـتای بهبـــود در حکومتداری و ارائه خدمـــات درجریان انتخابات بوده اســـت .میزان افغان هایکـــه از روند دموکراتیک در افغانســـتان راضی به
نظر میرســـیدند نیز از  %73.1در ســـال  2014به  %57.2درســـال  2015کاهش پیدا کرده اســـت .درســـطح محل ،شـــار افغان هایکه از تاثیرگذاری
شـــان بـــاالی تصامیم حکومـــت محلی خرب میدادنـــد از  %55.9درســـال  2014به  %44.5در ســـال  2015کاهش پیـــدا کرده اســـت .رسانجام باوجود
تـــاش هـــای حکومت جهت ازبین بـــردن فســـاد %89.9 ،افغان ها بدین باورند که فســـاد مشـــکل عمده ای در زندگی روزمره شـــان می باشـــد و
این رقم به باالترین ســـطح آن از ســـال  2004بدینســـو رسیده است.
عدم رضایت افغان ها از تهیه و ارائه خدمات عامه
اطالعات جمع آوری شـــده از ســـال  2004بدینســـو نشـــان میدهد که افغان ها شـــاهد پیرشفت در ارائه خدمات ابتدایی عامه بوده اند .بخصوص

رضایـــت مردم از برق و آب آشـــامیدنی پیوســـته در حـــال افزایش بوده اســـت ،هرچند رضایت آنـــان از اکرثیت خدمات دربین ســـال های  2014و
 2015روبـــه کاهش بوده اســـت %56.3 .مردم اظهار داشـــتند که خدمـــات عامه از قبیل برق ،رسک ها ،آب آشـــامیدنی ،معـــارف ،صحت ،و آب برای
آبیـــاری عبـــارت از عادیرتین مشـــکالت اســـت که افغان ها در ســـطح محالت بـــه آن دچار می باشـــند و عـــاوه منودند که از جملـــه عمده ترین
مشـــکالت در مقابل کشـــور می باشـــند .زمانیکه از آنان درمورد عده خدمات عامه در ســـال  2015پرســـیده شـــد %71.8 ،افغان ها بلندترین سطح
رضایت شـــان را با دسرتســـی به آب آشـــامیدنی اظهار داشـــتند که منایانگر بهبود درازمدت از ســـال  2006بوده اســـت .معارف بـــی نهایت حیاتی
بـــرای افغان ها می باشـــد – و  %67.8مصاحبه شـــوندگان رضایت شـــانرا از کیفیت معارف برای اطفال در ســـاحات شـــان اظهار داشـــتند .هرچند
رضایت از معارف در مقایســـه با ســـال  ،2014در رسارس افغانســـتان در حال کاهش بوده اســـت.
ریـــس بنیاد آســـیا ،آقای دیوید آرنولد نظریات شـــانرا درمورد رسوی ســـاالنه چنیـــن بیان میدارد" :رسوی ســـاالنه تصویر از ملت که شـــاهد تغییرات
فوق العاده درکشـــور شـــان بـــوده اند را ارائـــه میکند و نگرانی هـــا ،امیدواری ها و تجـــارب که همزمان بـــا چنین تغییرات همراه بوده اســـت را
نشـــان میدهد "،وی عالوه می مناید"هرســـال ،این رسوی نشـــان میدهد که ارائه خدمات اساســـی عامه – صحت ،معارف ،رسک ها ،آب آشـــامیدنی،
بهداشـــت -برای باورمنـــدی مردم از توانایی های حکومت شـــان و رانـــدن افراط گرایی ،بی ثباتی و آســـیب پذیری الزمی می باشـــد".
بیکاری جوانان و بیسوادی از بزرگرتین چالش ها؛ دید مثبت به دسرتسی روبه افزایش مردم به رسانه ها و معلومات
درحـــدود نصف جمعیت افغانســـتان زیر ســـن  18ســـال قـــرار دارد که از جمله بزرگرتین کشـــور جـــوان در جهان بشـــار میآید .بـــا پایین آمدن
میـــزان کمـــک هـــای خارجی ،افغان هـــا ،بیـــکاری ( )%71.4و بیســـوادی ( )%26.5را دو بزرگرتین مشـــکل که جوانان بـــا آن روبرو میباشـــند ،بیان
داشـــتند .منبع خوش بینی توســـعه ســـکتور رســـانه های افغانســـتان و افزایش دسرتســـی به منابع معلوماتی از رسارس جهان می باشـــد که همواره
نظریـــات عامه را شـــکل میدهد .رســـانه ها ( )%66.6بـــا اعتبارترین نهاد درکنـــار رهربان مذهبی ( )%64.3و بیشـــر از نهادهای حکومتی و ســـازمان
هـــای غیردولتی باقی مانده اســـت .در ســـال  %62.1 ،2015خانـــواده های افغـــان دارای یک تلویزون درخانه هایشـــان بودند کـــه منایانگر دوبرابر
شـــدن رقم هشـــت سال گذشـــته می باشـــد .اکرثیت ( )%82.3خانواده ها دارای گوشـــی همراه (موبایل) در مقایســـه به  %41.5درسال  2007گزارش
داده شـــده اســـت .گزارش ها نشـــان میدهد که حداقـــل یک عضـــو در  %21.0خانواده ها دسرتســـی به انرتنت دسرتســـیب دارند.
آگاهی زنان از حقوق شان ولی محدودیت آنان به دالیل بیکاری و بیسوادی
ســـال جاری شـــامل اهداف برجســـته ،فرصت ها ،و نگرانـــی های زیادی بـــرای زنان افغان بـــود .با توجه به طرف مثبت آن ،ســـال  2015شـــاهد
موفقیـــت های برای زنان افغان درعرصه سیاســـت بوده اســـت :کابینه کشـــور حـــال دارای  4وزیر زن می باشـــد ،حکومت نیـــز دو والی جدید زن
را تعییـــن منـــود .زنان افغان درحـــال درک حقوق شـــان و نهاد هایکه درصـــورت رویاروی بـــا منازعه داخلی در متاس شـــوند ،گردیده انـــد .تقریباٌ
متـــام افغان هـــا ( )%93.6از دسرتســـی برابر زنان به تعلیـــم و تربیه در مدارس اســـامی موافقتت نشـــان داده اند و میزان باالی مـــردم ( )%84.5از
فرصـــت های برابر بـــه مکاتب ابتدایی )%82.8( ،به مکاتب عالی و ( )%73.8به ســـطح پوهنتون/دانشـــگاه حامیت شـــانرا نشـــان داده اند .هرچند،
قضیـــه فرخنـــده و حمالت آخیر شورشـــیان دربرابر زنـــان با تعلیم و فعال سیاســـی در کنـــدز منایانگر چالش های جدی اســـت که زنـــان افغان با
آن درگیر می باشـــند .در ســـال های گذشـــته ،افغان ها معارف و بیســـوادی ( )%20.4و بیکاری و عـــدم فرصت هـــای کاری ( )%11.3را دو بزرگرتین
مشـــکل درمقابل زنان عنوان منـــوده بودند.
اطالعات رسوی و انفوگرافیک ها را از صفحه انرتنتی ذیل بدست آورده میتوانید/http://asiafoundation.org/afghansurvey :
همچنین از طریق  AfghanSurvey#در بحث با ما رشیک شوید.
راجع به بنیاد آسیا در افغانستان
بنیـــاد آســـیا یک بنیـــاد غیر انتفاعی انکشـــاف بین املللی بـــوده و متعهد بـــه بهبود وضعیت زنـــده گی در قار ٔە پویا و رو به انکشـــاف آســـیا می
باشـــد.بنیاد آســـیا در ســـال  1954در افغانســـتان به فعالیت آغاز منوده و در ســـال  2002دفرت خود را در کابل بازگشـــایی منود .از آن زمان به بعد،
بنیاد آســـیا بـــا حکومت مرکزی و ادارات والیتـــی همکاری منوده و شـــهروندان افغان را در ایجاد یک جامع ٔە با ثبات و مرفه یاری رســـانیده اســـت.
برنامـــه های مـــا باالی انکشـــاف حکومتداری محلـــی و تقویت ارگان هـــای کلیدی قو ٔە اجرائیـــه مترکز داشـــته و از برنامه هـــای تعلیامت مدنی،
توامنند ســـازی زنان ،تعلیم و تحصیل ،ســـامل و انکشـــاف ،و انتخابـــات آزاد و عادالنه پشـــتیبانی می کنند.

