
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۳کب 
 په موخه خپره شوې  او د  ډموکراسی انتړنشنل سازمان له خوا چمتو شوې. بياکتنېد پرمختيا نړيوالې ادارې له خوا د  تودغه خپرونه د امريکې متحده اياال

 
 

و څخه پوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 
 ه نظر پوښتن درسونو په اړه يد زده شو
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پوهاوي او له  عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 
  هنظر پوښتن درسونو په اړه يټاکنو څخه د زده شو
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 مسؤليت نه منل
لتونو د نړيوالې پرمختيا ادارې او امريکې ايالتونو د په دې خپرونه کې د ليکواالنو راغلي نظريات په هٻڅ ډول د امريکې ايا

 حکومت نظريات نه رانغاړي. 
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 1                                    ه نظر پوښتن درسونو په اړه يو څخه د زده شوپوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 ژندنهٻپ 1.0

اکنې تر سره شوې، چې په پايله کې يې د کال کې د افغانستان ولسمشريزې او واليتي شوراګانو ټ ۱۳۹۳په 
ملي يووالي د حکومت په ترڅ کې ډاکټر اشرف غني د ولسمشر او ډاکټر عبدهللا عبدهللا د اجرائيوي رييس په 

کال کې د طالبانو له راپرزٻدو وروسته دا پنځمې ټاکنې دي چې د لومړي ځل له  ۱۳۸۰توګه وټاکل شول. په 
تر سره شوې، چې دا چوکات د ولسمشريز فرمان په بنسټ نه، بلکې د يوه  پاره په يوه قانوني چوکاټ کې

 ولسواک قانوني بهير په ترڅ کې رامنځته شو. 

د ولسمشريزو دويم  ۲۴غبرګولي په او واليتي شوراګانو ټاکنې، د  ېولسمشريز هنٻټ ۱۶د وري په  ۱۳۹۳د 
ټولو اچول شوو رايو بشپړه شمٻرنه او تفتيش د پړاو ټاکنې او د اوو اونيو په ترڅ کې د دويم پړاو ټاکنو د 

 بن بستټاکنو شپږ مياشتنی ټاکنيز بهير ګڼل کٻږي. دغه ځنډٻدلی بهير چې د ټاکنيزو درغليو او سياسي 
اړونده سختې ادعاوې يې رابرسٻره کړلې، چې په پايله کې يې په هٻواد کې د حکومت د راتلونکې په اړه 

په ترڅ کې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کٻدو پای ته  مذاکراتووماندانو د رامنځته کړ. ټاکنې؛ د ن تردد
وږي مياشتې په د ملي وحدت حکومت رامنځته کٻدو تړون د  عبدهللا غني او عبدهللامحمد اشرف ورسٻدې. 

د تلې غني د  محمد اشرفالسليک کړ، چې اصول او بنسټيز تعهدات يې رانغښتل او همدارنګه ولسمشر ۲۹
 نٻټه د لوړې مراسم تر سره کړل.  ۷په 

) د ټاکنو د بين المللي څارنې د ماموريت او همدارنګه د DIرا پدٻخوا ډموکراسي انټرنٻشنل (کال  ۱۳۸۸له 
له الرو د افغانستان د ټاکنيزو بهيرونو د مالتړ په  عدالت غوښتنی ټاکنيز سمون له پاره د کورنۍ يا داخلي 

عدالت غوښتنې د افغانستان د ټاکنيز سمون او عامه  USAIDد  DIاوسمهال، برخه کې دنده تر سره کړې.   
) دوې بنسټيزې برخې عبارت دي؛ د ټاکنيز او AERCA(د  ) تطبيقوي.AERCAپروګرام ( يا اډووکسۍ

اډووکسي هڅو مالتړ او همدارنګه د سمون  عدالت غوښتنې يا ولسواک سمون په موخه د افغانانو په مشرۍ د
مباحثې د رامنځته کٻدو او هڅونې په موخه د څٻړنو تر سره کول. دې مقاصدو ته د الس رسي د له پاره د 

هر اړخيزه  ېتر اوسه د افغاني ولسواکۍ په هکله د عامه نظرياتو ځينې ډٻر DIونډې اخيستنې په برخه کې، 
 څٻړنې تر سره کړې دي. 

 

DI دې موخه تر سره کړه، چې برسٻره پر  دغه سروې د ملي يووالي حکومت له تشکيل څخه وروسته په
د ولسواکۍ، ټولټاکنو، د هغو اغٻزو او عامه پوهاوي ته الس رسی او په سياسي بنسټونو  مسايلو ځينې نورو 

 په هکله د دوی باور معلوم کړي. 

 له موندنو سره پخوانيو څٻړنوکلونو د  ۱۳۹۲او  ۱۳۹۱موندنې د  بنسټيزېډموکراسي انټرنشنل د دې راپور 
د دې سروې موندنې افغاني او نړيوالې ټولنې ته د وړاندې کوي.  د شونتيا تر بريده پرتلنې له الرېد 

ولسواکۍ، ټاکنو او عامه پوهاوي اړونده موضوعاتو په برخه کې د راتلونکي ګډون په هکله معلومات 
 وړاندې کړي.

ډموکراسي انټرنشنل علوملو په موخه د عامه افکارو مکچه د په ملي  هغه موندنې وړاندې کوي چې دا راپور 
پوښتنو د سروې  ۸۲د  دا څٻړنه. ېترسره شو له خوا په ګډه  )Soft Power Solution )SPSاو د 

کال  ۱۳۹۳ د څخه  کسانو تصادفي ډول ټاکل شوو   ۴۰۲۰کې له  تونووالي ۳۴واد په ٻد ه وسايلو په واسطه
 ترسره شوې. نځتر م ۷او د همدې کال د ليندۍ تر  ۹د لړم له 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2                                    ه نظر پوښتن درسونو په اړه يو څخه د زده شوپوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 د افغانستان نقشه 2.0

 

 



 

 3                                    ه نظر پوښتن درسونو په اړه يو څخه د زده شوپوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 موندنې بنسټيزې 3.0

، چې یپه سم لور روان د چې لږ تر لږه افغانستان ید اندسلنه) په دې ۸۱،۶اکثريت ( ځواب ويونکو غوڅد  •
. دا یچې افغانستان په سم لور روان د خپل اند داسې څرګندوي سلنه)۴۸،۱نيمايي ( ځواب ويونکود ټولو  نژدې
 سلنه ډيروالی موندلی، چې په لږ وخت کې يو د پام وړ پرمختګ ښيي. ۳۳خوا ٻکال را په د ۱۳۹۱د  هشمير

غوڅ سلنې) ۶۲،۱( د، د ارادې ښکارندويې وېخلکو  ټاکنو پايلې د ولسمشريزو کله چې وپوښتل شول چې ايا د •
په سهيل او ختيځو  و مګرو يشل شوٻ. سره له دې چې د حوزو په کچه ارقام په برابره توګه واکثريت تاييد کړه

 .څه زياته معلومٻږي لږکې حوزو 

ټاکنو کې تر ټولو لويه ستونزه د ټاکنو په خپلواک په کال  ۱۳۹۳ ځواب ويونکي په دې اند وو چې دسلنه  ۲۸  •
په سلنې  ۱۵،۱ه وه، او زد رای ورکولو د پاڼو کموالی ستره ستون په اندسلنې  ۱۶،۶ د کميسيون کې درغلي وه،

 نکو لخوا درغلي تر ټولو لويه ستونزه وه.ورايې ورکود  اند

م پړاو ټاکنو د رايو تفتيش د ټاکنو پر پايلو د يد دو په اند د ولسمشرۍسلنې) ۶۷،۲(د ځواب ويونکو ګڼ شمٻر  •
 مرسته وکړه.کې ډيريدو  پهخلکو د باور 

کال په ټاکنو کې نظر  ۱۳۹۳د  رايه ورکول چې د قوميت پر بنسټ ځواب ويونکي په دې اند ووسلنه  ۵۷،۶  •
 کم تر سترګو کٻده.  تيرو ټاکنو ته 

سلنه)ځواب ويونکو د داسې سياسي نظام پلوي کوله چې په ترڅ کې يې داسې ولسمشر  ۵۳،۳د سروې ګڼ شمٻر ( •
رامنځته کړي چې له يوه ټاکل شوي پارلمان سره کار وکړي تر څو په ګډه تصميمونه ونيسي. شاوخوا درٻيمه 

چې د پارلمان له مشورې پرته دې ) ځواب ويونکو په اند وو چې بايد يو پياوړی ولسمشر وي، سلنه ۳۵،۷(برخه 
  په خپلواکه توګه تصميم ونيسي.

د پارلمانې ټاکنو څخه وړاندې په افغانستان کې  ټاکنيزو  په اند ؤ چې،سلنه) ۹۲،۳( ځواب ويونکو غوڅ اکثريتد  •
ويلي چې ټاکنيزو اصالحاتو ته اړتيا  ځواب ويونکوسلنه  ۴ې چې يواځې اصالحاتو ته اړتيا شته، په داسې حال ک

 نشته.

 کچې او يا هم ډير باور لري. ېپه ولسمشر غني تر يو سلنه ۹۴د ځواب ويونکو  •

سلنه د ټاکنيزو شکايتونو د اوريدو پر خپلواک  ۱۴،۹سلنه د ټاکنو پر خپلواک کميسيون، او  ۱۹،۵يواځې  •
کچه چې د ټاکنو پر خپلواک کميسيون او د ټاکنيزو شکايتونو د اوريدو  ځواب ويونکوو کميسيون باور لري، د هغ

خوا ٻکال څخه را په د ۱۳۹۲سلنه له  ۱۰،۹سلنه او  ۱۳،۵پر خپلواک کميسيون باور نلري په ترتيب سره 
 ډيروالی موندلی.

څرګنده سلنه مرکه شويو  ۶۵کې کال  ۱۳۹۱کم شوی. په په ثابته توګه پر طالبانو باور په تيرو څو کلونو کې  •
 ۱۳۹۳سلنې او په  ۷۱،۵کال کې  ۱۳۹۲په  شمٻرې ته په کتو سره دېچې پر طالبانو باور نلري، چې  کړې وه،
  ې. سلنې ته رسيدل ۸۶کال کې 

ښځې پوره حق لري چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او کوالی شي خپله و ځواب ويونکو په اند، سلنې ډير ۹۰له  •
د ولري. سياسي ونډه ښځې بايد  په اندسلنه) ۷۵( ځواب ويونکوچې چاته رايه ورکړي. ډيری  تصميم ونيسي

 ځواب ويونکو کچه، په دې خبره کې نږدې د ښځينه ځواب ويونکو له کچې سره يو شان وه.نارينه 

ن په ګډونه د پوهاوي نه شتون د ښځو د  ځواب ويونکو په ټاکنو کې سلنه  ۵۱،۱ د سروې  کال کې ۱۳۹۲په  •
ونه وړاندې کړي، او ښيي چې د عامه پوهاوي سلنه ورته دليل۳۰کال کې  ۲۰۱۴. په يوه موضوع وبللهوړاندې 

 هغه هڅې چې ښځې ورنه برخمنې شوې، بريالۍ وې. 

 او حکمونو اسالمي ارزښتونو لهچې په ټاکنو کې ګډون  ځواب ويونکي موافق وو، سلنه  ۷۷کال کې  ۱۳۹۲په  •
 .لوړه شوهسلنې ته  ۸۶کال کې  ۱۳۹۳شميره په . دا اړخ لګويسره 

چې په خپله سيمه کې  د ټاکنو په اړه د پوهاوي په برخه کې د خپلو  څرګنده کړه،سلنه) ۸۹،۷اکثريت ( غوڅ  •
بايد  عامه پوهاویچې د ټاکنو په اړه   وسلنه بيا په دې باور و ۸۲خلکو په وړاندې د مسوليت احساس کوي، او 

 .وغزٻږيوي او له ټاکنو ورسته دې هم يو دوامداره بهير 

کال د ولسمشريزو ټاکنو په اړه تلويزيون  ۱۳۹۳د چې  ځواب ويونکو څرګنده کړه،سلنه)  ۴۰٫۶اکثريت (د نسبی  •
سلنه ځواب ويونکو بيا ويل چې راديو د معلوماتو د ورکولو  ۳۶٫۲د معلوماتو يو اغيزمنه سرچينه وه؛ خو بل خوا 

 اغيزمنه سرچينه وه. 
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 5                                    ه نظر پوښتن درسونو په اړه يو څخه د زده شوپوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

  تګالره څٻړنېد  4.0

د ټاکنو او عامه پوهاوي سره تړلو مهمو مسايلو په هکله د افغانانو په افکارو باندې په ښه توګه پوهٻدل د 
 اړونده سروې له موخو څخه ګڼل کٻږي. 

 پوښتنپاڼه
 ټاکنيز ، په افغانستان کې دمخکې له تدوين څخهد پوښتنو  سروېټيم د دې  څٻړنيزد ډموکراسي انټرنشنل 

تر سره کړه.  غونډهپراخه  هيود بيا کتنې  اسنادود شته  برخه کېپه  امه پوهاوي اړونده موضوعاتوع
را  وې ېيې د تړلو ځوابونو درلودونک زياترهپوښتنې چې  ۸۲ ېټول د ډيموګرافۍ اړونده ډموکراسي انټرنشنل

) هغه ۱. (ٻشل شوې وهوبرخو  ي موضوعيبرخې پرته په شپږو اصل ډيموګرافۍ له. پوښتنپاڼه د ېکړ ېټول
اړوند فکري سلوک  او سياسي بنسټونو ولسواکۍ د) ۲( خلکو ورځنی ژوند اغٻزمنويلويې خواشينۍ چې د 

) د سياسي وضعيت په اړه ۶( او پوهاوی عامه) ۵) په ټاکنو کې ګډون (۴( فکري سلوک) د ټاکنو په اړه ۳(
  . پوښتنپاڼه په دري او پښتو ژبو وژباړل شوه.فکري سلوک

 امتحاني ازمويل:
او  روښانتياد انفرادي پوښتنو د ې پوښتنپاڼ د دېډموکراسي انټرنشنل  ،پيل څخه وړاندې لهکار  په سيمه کې د

سروې څرنګوالی اغٻزمن کړي، ډاډ تر السه کولو په موخه مسايلو د پيژندنې په برخه کې چې شايد د هغو د 
 امتحاني ازمويل تر سره کړل. 

پوښتنپاڼې يې په  ۱۶چې  ،و ازمويلې په امتحاني ډول پوښتنپاڼې ۳۲ ټوليزه توګهنل په موکراسي انټرنشډ
د کابل  په ترتيب سره په بهزادي او غازي کليو کې چې ېنور ۱۶کې او  ومړۍ او پنځمې ښاري ناحٻول

موينې د ازامتحاني تر سره کړه. پوښتنپاڼه د  ،واليت د قره باغ او شکردرې ولسواليو پورې اړوند کلي دي
 .ؤدقيقې په پام کې نيول شوی  ۵۰دو لپاره منځنې وخت ٻترسره ک سروېپايلو پر بنسټ اصالح شوه. د 

 اخيستنه بٻلګه
) پر بنسټ د افغانستان د احصايوي کالنۍ ۹۳-۱۳۹۲ايې د ادارې (د افغانستان د صد افغانستان د مرکزي اح

ځوانانو له ډلې د  ۱۲،۷۶۰،۷۱۴د شاوخوا لري. ر عمر ٻکاله او يا تر هغې ډ ۱۸تر  سلنه  ۴۸،۰۵ وګړو
د ځوابونو د ويش  ٪۵۰او  ېد اعتماد کچ ٪۹۵د تيروتنې ضريب،  %1.55±د تنه  ۴۰۲۰بٻلګې په توګه 

 په نظر کې نيولو سره، د سروې له پاره ټاکل شوي دي.  اټکل
نسبتي  لهاخيستنې  بٻلګېد دو په موخه، ډموکراسي انټرنشنل ٻروتنې د ضريب د ټيتٻپه کچه د ت تونود والي

يز ويش او جنسيت پر ه يش، سيمٻتګالرې څخه کار اخيستی چې طبقه بندي يې د والياتو د نفوس، ښاري و
يې د څخه  شمٻرورسمي  احصايوي کالنۍ د وګړو له ۹۳-۱۳۹۲د افغانستان د  او د بنسټ تر سره شوی
 اخيستې ده. مرجع په توګه ګټه 

 
 ښځينه/  نارينه

  کالنۍ شمٻرې ۱۳۹۳د دولت. د افغانستان اسالمي جمهوري ،)CSOاداره (ايې صي احمرکزد : سرچينه

 کليوال/   ښاري

  کالنۍ شمٻرې ۱۳۹۳د دولت. د افغانستان اسالمي جمهوري ،)CSOاداره (ايې صي احمرکزد : سرچينه

  نه ده شامله شوې. کې شتون لري چې دا شميره په دې ارقامو کې  افغانستان يان پهکوچ هميليون۱٫۵ نږدې* 

 % توپير حصائيه %مرکزي ا % سروې ی آیډد  جنسيت
 1.4- 51.7 50.3 نارينه
 1.4 48.3 49.7 ښځينه
  100 100 مجموع

 % توپير حصائيه %مرکزي ا % سروې ی آید ډ کليوال/   ښاري
 0.5 23.9 24.4 اريښ

 0.5- 76.1 75.6 کليوال
  100 100 مجموع
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مرکې تر  ۱۰ټکي توزٻع شوي، چې په هره امتحاني نقطه کې  ۴۰۲د بٻلګې اخيستنې ټول  په ټوليزه توګه
سره شوې. ښاروالي يا د ښاروالۍ اداره، ښاري نفوس هغه ته وايي چې د ښاروالۍ په محدوده (ناحيو) کې 

الي اوسٻږي. کليوال نفوس له هغو خلکو څخه رغٻدلی چې له ښاري محدودې نه د باندې ژوند کوي. کليو
 بٻلګېسيمو کې د  يپه کليوال سيمې، نه د نفوس د ګڼوالي او نه هم د ليرې والي له مخې تعريف شوې.

اخيستنې ټکي په برابره  بٻلګېکې د  تونوکلي څخه استازيتوب کوي. په ټولو والي هيو لهاخيستنې هر ټکی 
ځواب جنډر) موضوع له خپله د جنسيت( چې ،شل شويٻتر منځ و ځواب ويونکوتوګه د ښځينه او نارينه وو 

 اسالمي او افغاني کلتور پکې په پام کې ونيول شي. تر څوڅخه د عين جنسيت له لوري تر سره شي  ويونکو

 د بٻلګې اخيستنې دا الندې پالن رانغاړي: طبقه بندي  سروېد 

 . اخيستنه لګهيب په نوموړي واليت کې د شته نفوس په تناسب :واليت په کچه )1
 اخيستنه.  لګهيب د هر واليت د کليوال او ښاري نفوس په تناسب :له کچه کليوا –ښاري )2
  .ټاکلر په تناسب تصادفي يپه هر واليت کې د ولسواليو د شم :ولسوالۍ کچه )3
 اخيستنې تصادفي ټاکل. لګېيبپه هرې ولسوالۍ کې د  :د ننه ولسوالۍ کچه )4
  دی.  ۱:۱ناسب، نسبت د جنسيت د تپه هر واليت کې  :د جنسيت (جندر) پر بنسټ ويش )5

 ېمرک
 څٻړنيزهافغاني  هله لوري چې يو  Soft Power Solutions (SPS)نکي د وټول کارکو هد سيمې په کچ 

 ۱۴۳ ټوليزه توګه. په هد ېلپاره د ډموکراسي انټرنيشنل قراردادي دی ګمارل شو سروېموسسه او د دې 
د  يل شوي. ډموکراسي انټرنشنل د څرنګوالپه کار ګمار يښځينه) د ۷۱نارينه او  ۷۲مرکچيان چې ( 

 . په هر واليتوڅاريڅرنګوالی  سروېنکي ګمارلي ترڅو د سيمې په کچه د دې وکارکو ۳۶رول لپاره ټکن
نيټې  ۹کال د لړم له  ۱۳۹۳را ټولول د  شمٻرورول يو امر ګمارل شوی. د ټلږ تر لږه د څرنګوالي د کن کې

 .لپای ته ورسيد هنيټ  ۷څخه پيل او د همدي کال د ليندۍ په 

 ټاکل نيود کور
په سيمه کې له مشهورې برخې لکه بازار،  مشرانواو د ټيمونو  واخيستنې په هرټکې کې، مرکچيان بٻلګېد 

ټکي په توګه کار اخيستی. په ښاري سيمو کې، مرکچيان په ټاکل شوي د د سروې د پيل څخه مکتب يا مسجد 
 يمه کوڅه کې دريدلي او لمړنی کور يې په تصادفي ډول ټاکلی.درپه او ښي الس ته  کړی مسير حرکت

و په موخه ټاکلبٻلګه اخيستنه د کورونيو د تصادفي  هد ټاکلو لپاره سيستماتيک ويپه دې تګالره کې د کورون
او د پيل ټکی يې  یشل شوٻپوښتنپاڼو) و ۱۰پر واحد ( بٻلګېر د ٻو شمينود ټولو کور کارول شوې ده. البته

په هغو سيمو کې چې له سلو څخه زياتې کورنۍ په کې وجود ولري، يو ټاکلی  .دفي ډول ټاکل شویپه تصا
 سيمو کې هم يپه کليوالکورنۍ) د بٻلګې اخيستنې وٻش په کې تر سره کٻږي. په همدې ډول  ۱۰واټن (

  مرکچي د ټاکلي ټکي له پيل څخه ښی لور ته وګرزٻد او درٻيم کور يې وټاکه. 

 ټاکل کود ځواب ويون
په کچه د ځواب ويونکو د تصادفي ټاکلو په موخه د کٻش ګرٻډ له سيستم څخه ګټه پورته  کورنۍ د ومرکچيان

وی وشي. يسره د مرکې مخن انوکورنۍ له مشرو ته رسٻدنه وشي او يوازې د لو سني ټولګٻالبٻب کړه، تر څو
 اڼه کې  د مرکچي لپاره اضافه شوې ترش ګريد جدول او په اړه يې توضيحات د پوښتنپاڼې په لومړۍ پٻد ک

د بدلولو (تعويض) لپاره  ځواب ويونکوپه ټاکلو کې مرسته وکړي. د څو له هغوی سره د ځواب ويونکو 
چيرې ه شوې وه چې ک لشوې. مرکچې ته اجازه ورکړ لپر بنسټ اجازه ورکړ جدولد د ٻش ګرٻيواځې د ک

هڅو سربٻره درې ځله  رسی ورته نه کٻږي، يعنې چې پهګډون نه کوي او يا الس  ځواب ويونکی یټاکل شو
يز کار په بهير کې ه يچې ټاکل شوی تن پيداکړي، نو ښي السته بل کور ته دې ورشي. د سيم و نه توانٻږي،

  دي. ېکې تر سره شو ځليم ٻسلنه په در ۰،۴او  ځلم يسلنه په دو ۳،۴ ځل،مړی وسلنه مرکې په ل ۹۶،۲
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 نټرولد کيفيت (څرنګوالي) ک
له سيمې څخه د السته راغلو معلوماتو د پياوړتيا له پاره، ډموکراسي انټرنشنل په ټولو واليتونو کې د سيمه  

کسيز ټيم په دنده وګماره. د څرنګوالي د کنټرول ټيم  ۳۶ييز کار د څارنې په موخه د څرنګوالي د کنټرول يو 
سلنه بشپړې شوې  ۴۴،۱ر سره کړې. نږدې سلنه د مستقيمو کتنو له الرې ت ۳۴،۸د کورنيو د سروې 

پوښتنپاڼې د ډاډ تر السه کولو په موخه هغو کورنيو ته ولٻږدول شول چې په اړه يې اندٻښنې موجودې وې. 
سلنه بشپړې شوې پوښتنپاڼې د معياري بيا کتنې فورمونو  ۱۰همدارنګه د څرنګوالي د کنټرول مسؤالنو 

)Standard Back-check Form( له سره وکتل شوې.  له الرې 

 سنجونه او د اطالعاتو څٻړل
د اطالعاتو وروستۍ ټولګه د يوه درجه لرونکي الګورٻتم په کارولو سره وسنجول شوه، تر څو د نفوس له 
ملي پارامٻترونو سره سمون وخوري. دغه الګورٻتم د واليت د نفوس د اندازې، د ښاري او کليوالي وٻش او 

 شل شو. جنډر له مخې په ليکو ووٻ

 ټيم څٻړنېد 
په دنده کارکونکو څخه جوړ چې په کابل کې  وټيم د افغان او بهرني څٻړنېد د ډموکراسی انټرنشنل مؤسسې 

سيد ياسين حسينی، سيد اختر، فوزيه رحيمی  ،نيومی راسموسنسيلويا شوشنج،  ډاکټرجد اوبر، بوخت دي. 
  .يې د ټيم غړي دي بيل صادقیمحمد ناو  جمال، محمد حسن وفايی، محمد خالد شينواری
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 موضوعاتعمومي  5.0

سلنه) ځواب ويونکو په اند، افغانستان تر يوې کچې په سم لور روان دی. همدارنګه  ۸۱،۶د غوڅ اکثريت (
 سلنه) ځواب ويونکو د څرګندونو له مخې، افغانستان په سم لور روان دی. ۴۸،۱نږدې نيمايي (

ډٻروالی ښيي. د نه لوړه شوې ده، چې په ډٻر کم وخت کې د پام وړ سل ۳۳کال را پدٻخوا  ۱۳۹۱دا شمٻره له 
ځواب ويونکو لويه برخه چې څرګنده کړې يې ده چې افغانستان په سم لور روان دی او يا تر يوې کچې په 

دی، يو په دې اړه چې ولې افغانستان په سم لور روان . افغانستان پورې اړه لري ختيځسم لور روان دی، په 
او مشروع اساسي قانون  شتون نلري، مګر د ملي وحدت حکومت، ښه امنيت، د يو ښه د نظر اتفاق پياوړی

ځواب دير نيمايې  لهد هڅونې خبره دا ده چې، . وېداليلو څخه ذکر شوو درلودل او نړيوالې مرستې د سترو 
چې دا  ېف کړتوصي "ر يو حده ښه "ته عخپل  ژوندانه وضد ه او عد افغانستان اقتصادي وض ويونکو
  دي.يا دير ورته د حوزو تر منځ تر يو حده ورته  شمٻرې

ته د  آسانتباووپه تٻره لسيزه کې د تعليم او تحصيل السته راغلو سلنه) ۲۶،۵اکثريت ( ځواب ويونکو زياتد 
سلنه فکر کوي چې سوله او امنيت يو لوی بری دی  ۱۵ ورپسې د ځواب ويونکو .برياليتوب په سترګه ګوري

. د دواړه تمايالت ثابت دي لسيزه کې تر السه کړی، چې د قومونو او حوزو تر منځ هرٻافغانستان په ت چی
سوله او امنيت يو  په تٻره لسيزه کې السته راغلې چې ووتعجب وړ نه وه چې ډيری سلنه چې په دې باور 

ته نژديوالی او بهرنيو  ، چې پالزمينېوواړوند  ېپور وحوزاو شمالی ، د افغانستان مرکزي وهلوی بری 
ويلي چې ټاکنې  ېسلن ېلسمې برخي لږله . وه رسولې ګټهلويه  هامنيت ته يو فزيکيد دوی  وپراخه فعاليتون

 اکاډميکو او نړيوالو اندونو پر خالف او همدارنګه د په تيرو لسو کلونو کې تر ټولو لويه السته راوړنه وه
ه عرو لسو کلو کې د ښځو د حقوقو په وضٻباور نلري چې په ت څخه ځواب ويونکوهيڅ يو له  نږدې برسٻره،

 السته راوړنه وي.  هښه والی يو دې کې

تر ټولو لويه  کٻدونکی اداري فساد،وايي چې د چارواکو لخوا ترسره  ځواب ويونکي) سلنه ۲۶،۹( زياتره 
تاوتريخوالی، او تروريزم  سلنه بيا وايي چې امنيت،  ۱۹،۲ ورپسې ستونزه ده چې افغانستان ورسره مخ دی.

.  د توګه ښييد لويې ستونزې په  صالحيتضعيف  حکومتبيا د  ځواب ويونکيسلنه  ۱۶ . لويه ستونزه ده
اداري فساد تر ټولو لويه ستونزه ګڼلې .  ځواب ويونکوحوزو کې مرکزی مرتفع او سهيل ختيځ افغانستان په 

ر تروريزم او تاوتريخوالی ستره ستونزه ٻر نورو ډت ،کې چې تاوتريخوالی پکې ډير دی ېپه ختيځ حوز
د  زياتره بيا مګر، ېکړ هد لويې ستونزې په نوم ياد بٻکارياقتصاد او  ټيټلږه برخه  ځواب ويونکود  .ېکڼل

بنسټيزې  ېد يو چې اقتصاد دوی له پاره د دويمې بنسټيزې اندٻښنې په سترګه ګوري، دا ښيي چې سره له دې
  ، مګر دوی بيا هم خوشبينه دي. غانانو ته پاتې دیستونزې په توګه اف

ته او په ځانګړي توګه نظر  نوکلو ۵) وايی چې نظر تيرو ٪۷۶،۱او  ٪۷۸،۴ سره اکثريت (په ترتيب غوڅ
اقتصادي پلوه ځانونه ښه احساسوي. د سهيل حوزې  له) واک کې ووته (کله چې طالبان په  نوکلو ۱۵تيرو 

اقتصادي پلوه ځانونه ښه احساسوي، نظر نورو  لهته  نوکلو ۱۵رو ٻچې نظر ت ځواب ويونکير ٻڅخه يو شم
حوزو کې). په ورته ډول،  ۷سلنه په نورو  ۸۱،۷سلنه د افغانستان په سهيل او  ۶۰،۳حوزو څخه لږ دي ( 

واد سهيل ٻد ه اقتصادي پلوه ځانونه لږ ښه احساسوي لهته  نوکلو ۱۵رو ٻچې نظر ت ځواب ويونکير ٻيو شم
په  ټوليزه توګهاکثريت ويلي چې د دوی په سيمه کې او په  غوڅ ځواب ويونکووزې پورې تړاو لري. د ح

 .ياو يا هم ښه شو يمياشتو ته يو ډول پاتې شو ۱۲رو ٻواد کې امنيتي شرايط نظر تٻټول ه

سلنه  ۵۳،۸ نه پوښتل شوي چې په راتلونکي کال کې به امنيت څنګه وي، د مرکه شويوی کله چې له هغو
په داسې شي.  خرابهه به عسلنه وړاندوينه کړې چې امنيتي وض ۸به شي او يواځې  ښهوړاندوينه کړې چې 

د دوی امنيتي وضعه د تٻر کال په پرتله ويلي چې  )سلنه۲۲،۸( يو لږه ک ځواب ويونکود  حال کې چې،
په تٻرو څو  رې ښيي چېسلنه زياتوالی ښيي. شمي ۸،۵کال ته   ۱۳۹۲نظر  شمٻرې، چې دا خرابه شوې ده
افغانان  ې له مهمو ننګونو څخه دي، خو بيا هم ستونز ېټاکنيز شتهامنيت او  متردداقتصاد،  کلونو کې  ټيټ

 اميدواره پاتې شوي دي.واد راتلونکي ته ٻپه پراخه کچه د ه
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 ولسواکي او بنسټونه 6.0

کله، چې د ځواب ويونکو څخه وپوښتل شول، چې آيا دوی د هٻواد په کچه په بٻالبٻلو بنسټونو باور لري که 
نسټونو نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې يو ګڼ شمٻر ځواب ويونکو داسې وويل، چې دوی د مرکزي يا ملي ب

چې زيات د يادولو وړ يې د ټاکنو خپلواک کميسيون، د ټاکنو د شکاياتو کميسيون، پارلمان او سياسي ګوندونو 
 په پرتله په سيمه ييزو بنسټونو لکه (د کلي مشر، ديني مشر، واليانو او پوليسو) زيات باور لري. 

ې وويل، چې دوی د سلن۱۹،۵يوازې  د ټاکنو د مديريت کولو ادارو رضايت په ځانګړي توګه ټيټ دی، چې
  د ټولټاکنو د شکاياتو په کميسيون زيات باور لري. سلنه ۱۴،۹ ټاکنو په خپلواک کميسيون او

ې لږ يا نه باور کچه په تٻرو څو کلونو کې په ثابت ډول يو شان ده، سره له دې چې د باند  IECCاو  IECپه 
يې هٻڅ باور نه درلود لږ تر  IECCاو   IECازه، چې په رپوټ په بنسټ د هغو ځواب ويونکو شمٻر يا اند

 .زياته شوٻدهسلنه  ۱۰،۹سلنه او  ۱۳،۵په ترتيب سره هيسې کال را ۱۳۹۲لږه د 

په داسې حال کې چې د سيمه ييزو يا مرکزي بنسټونو په پرتله په سيمه ييزو بنسټونو باندې د باور ميالن په 
حال پاتې شوی مګر دا پديده په هرځای کې واقعيت نه لري. ډٻری تٻرو کلونو کې په مناسب ډول په ثابت 

ځواب ويونکو د رضايت  سلنه ۹۴ځواب ويونکو په ولسمشر ډاکټر غني باندې ډٻر زيات باور څرګند کړ. 
کچه د هغه ځواب ويونکو چې يو څه يا زيات باور لري په نوي ولسمشر د افغانانو باور د نوي حکومت په 

ګندوي ، سره له دې چې د هغو بنسټونو چې د ټولټاکنو مديريت کوي د باور کچه ټيټه هکله خوشبيني څر
  ښودل شوې. 

د ياغي ډلو او ملي پوځ د شخړې په هکله دغه سروې په زړه پورې او هڅونکي معلومات وړاندي کړي. 
 چې يوازې  ښوولې، چې دوی په افغان ملي پوځ باور لري په داسې حال کېسلنه) ۹۶(ډٻری ځواب ويونکو 

ځواب ويونکو ويلي، چې دوی په طالبانو باندې باور لري. په طالبانو باندې باور په ثابت ډول په سلنه  ۱۰
کال کې ويلي وو، چې دوی په طالبانو  ۱۳۹۱ځواب ويونکو په  سلنه ۶۵تٻرو څو کلونو کې راټيټ شوی. 

 لي وو، چې دوی پر طالبانو باور نه لريې ويسلن ۷۱٫۵کال په پرتله چې  ۱۳۹۲هٻڅ باور نه لري، چې دا د 
پر طالبانو د  .ه لوړې شوی دیسلنې ت ۸۶ دغه شمٻرې چې پر طالبانو باور نه لري کال کې ۱۳۹۴او په 

باور نه شتون په ټولو سيمو او قومونو کې يو شان ښودل شوی دی. د ځواب ويونکو لوړ اکثريت په ټولو 
  ويلي، چې پر طالبانو باندې باور نه لري. ې زيات ) سلن ۸۰سيمو او قومونو کې (تر

د آزادۍ په ډول سلنه) ولسواکي  ۴۳،۴(د ولسواکۍ د تعريف په هکله  يو غوڅ اکثريت ځواب ويونکو 
ځواب ويونکو داسې ښودلې، چې دوی يو څه يا په زياته اندازه په افغانستان کې د سلنه  ۶۵ تعريف کړی.

ي، خو لس سلنه ځواب ويونکو په افغانستان کې د ولسواکۍ اړونده ولسواکۍ له اړونده کارونو څخه خوښ د
کارونو څخه خپله نا خوښي څرګنده کړې ده.  په زړه پورې خبره دا ده، چې د ځواب ويونکو شمٻر، چې د 
ولسواکۍ څخه يو څه يا په زياته کچه خوښ دی په لوستو يا باسواده ، د شتمنو او غير شتمنو او بٻالبٻلو سيمو 

دونکو په منځ کې په پراخه کچه يو شان دي. دا ښيي، چې د ولسواکۍ د کړنو په اړه خوښي په قوي اوسي
 توګه شتون لري.

                                                                         

 ټاکنو په اړه موضوعاتټولد  7.0

رجه وټاکئ، چې څنګه کولی شي د کله چې وپوښتل شول، چې د ټولټاکنو د ترسره کولو د ارزښت د
حکومتدارۍ، امنيت او د ژوند د کيفيت اړونده موضوعات رفع کړي، د ځواب ويونکو ډٻری سلنې وويل، 
چې ټولټاکنې په افغانستان کې د خورا ښې او خوندي راتلونکي د جوړولو لپاره ډٻر ارزښت لري. ځواب 

لپاره د اقتصادي هوساينې، خوندي راتلونکي، د فساد له ويونکو وويل، چې اعتبار لرونکي ټاکنې د افغانانو 
منځه وړلو، د ښو حکومتي خدمتونو وړاندې کولو، د ملي روغې جوړې د پر مخ بٻولو او د قوي ټولواکۍ 

 اړوند الرو چارو لپاره خورا مهم ګام بلل کٻږي.

ه ضد مبارزه وکړي ډٻر د ځواب ويونکو احساس د اعتبار لرونکو ټاکنو د ارزښت په اړه، چې د فساد پ
چې د ولسواکۍ د الرو چارو ته پراختيا ورکړي  کلهاوچت و، خو د دوی احساس د اعتبار لرونکو ټاکنو په ه

 ټيټ وو. 
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دغه پايلې ښيي، چې د افغانانو په اند اعتبار لرونکي ټاکنې په هٻواد کې د حکومتدارۍ او امنيت د سمون 
 لپاره مهمه وسيله ګڼل کٻږي.

په افغانستان کې د ټولټاکنو له کړنو څخه راضي دي.  سلنه) لږ تر لږه ۶۹،۱(يونکو غوڅ اکثريت د ځواب و
د ځواب ويونکو د داسې احساس لرونکو اکثريت چې په ټولټاکنو کې برخه اخيستل د ټولو افغان اتباعو مدني 

 ۱۳۹۲ليت دی. په سلنه ) لږ ځواب ويونکو ځواب دا و، چې دا د دوی شخصي مسؤ ۴۰وجيبه ده، خو له (
سلنه په دې موافق وو، چې په ټاکنو کې برخه اخيستل د اسالمي زده کړو او  ۷۷کال کې د ځواب ويونکو 

 سلنې ته لوړه شوه.  ۸۶کال کې  ۱۳۹۳ارزښتونو سره سمون لري او دغه اندازه په 

وازې د نارينه وو زياتره ځواب ويونکي د دغې خبرې سره موافق نه وو، چې په ټاکنو کې برخه اخيستل ي
مسؤليت دی او نه دوی د دې احساس درلود، چې دغه مسؤليت يوازې د کابل اوسيدونکو پورې محدود دی.  

ډٻر ځواب ويونکو په دې باندې باور درلود، چې ښځې حق لري، چې په پوره ډول په ټاکنو کې  سلنې۹۰له 
په سلنه) ۷۵(رکړي. زياتره ځواب ويونکي برخه واخلي. دوی بايد همدا راز تصميم ونيسي چې چاته رايه و

دې اند دي، چې ښځې بايد په سياست کې په زياته توګه برخه واخلي. نارينه ځواب ويونکو چې ښځې بايد په 
 ۷۰،۳سياست کې برخه واخلي د ښځينه ځواب ويونکو سره نژدې په يوه نظر وو. د نارينه ځواب ويونکو  

و او فقط د نيمايي څخه ښکته سلنې چې په سياست کې د ښځو د نيابتې سلنې لږ تر لږه په دې خبره موافق و
 برخې اخيستنې پلوي يې کوله د نارينه ځواب ويونکو څخه عبارت وو. 

، په ټاکنو کې د ښځو د برخې اخيستلو په مخه کې لوی سلنه) په افغانستان کې نا امني ۶۲(د ځواب ويونکو 
لري، چې د کورنۍ غړي په ټاکنو کې د ښځې د برخې اخيستلو  سلنه باور ۴۰خنډ بللی. د ځواب ويونکو 

سلنه د ځواب ويونکو په دې اند وو، چې د ټاکنو په هکله د معلوماتو نشتون په  ۳۰څخه مخنيوی کوي، خو 
سلنې د  ۵۱،۱د ځواب ويونکو  کال کې ۱۳۹۲په .  ټاکنو کې د ښځو د برخې اخيستنې د مخنيوي خنډ ګرځي

برتيا نه شتون په ټاکنو کې د ښځو د ونډې اخيستلو د مخنيوي د خنډ په توګه ذکر کړ، چې ټاکنو به هکله د خ
 دا ښيي ، چې د ښځو لپاره د ټاکنو په هکله د عامه پوهاوي هڅې د برياوو المل ګرزٻدلې دي. 

                                                                                                                      

 په ټاکنو کې ګډون 8.0

د دې برخې موندنې دوه بٻالبٻل په زړه پورې ارزښتونه وړاندې کوي. افغانان په عامه توګه په دې اند دی، 
کې د فساد، د رای ورکوونکي درغلي او د راي پاڼو نشتون اساسي ستونزې ګڼل کٻږي. دغه د  IECچې په 

بنسټيزې ستونزې ګڼل کٻږي. سره له دې چې افغانان د ملي يووالي په حکومت او ټولټاکنو د نظام په اړه 
ولسمشر غني لوړ باور لري نو دوی د ټاکنو پايلو ته په مشروعيت قايل دي او په دې اند دي، چې ټاکنې او د 
 دوی رايه ارزښت لري او دوی پالن لري، چې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي. داسې ښکاري چې
افغانان د کړنالروو، بنسټونو اړونده او نورو فزيکي ننګونو پٻژندنې، چې د تٻرو لنډو ټاکنو د پروسې په 
موده کې موجودې وې، څو دوی د ټاکنو له پايلو څخه خوښ دي او په دې باور لري، چې ټاکنې او د دوی 

 رايه د دې وړتيا لري، چې په مثبت بدلون باندې به اغيزه وکړي.

سلنه ځواب ويونکو وويل، چې دوی د رايې کارت اخيستی او نومونه يې ثبت کړي دی. د ځواب  دوه اتيا
ويونکو لږ شمٻر چې د رايې ورکولو لپاره يې نومونه ثبت کړي وو، د جنوبي سيمو څخه وو. سره له دې 

و څخه چې چې د جنوبي ځواب ويونکو زياتره برخې د رايې ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي وو. د ټولو هغ
په ملي کچه يې نومونه ثبت کړي وو، درٻيمې برخې د دې تصميم لري، چې نومونه ثبت کړي، درٻيمه برخه 
 يې نه غواړي چې نومونه ثبت کړي او يا يې درٻيمه برخه هٻڅ تصميم نه لري، چې نومونه ثبت کړي که نه. 

صد نه لري، چې رايه ورکړي، له د هغو ځواب ويونکو لوړه سلنه، چې نومونه يې نه دي ثبت کړي او ق
سلنه ده او ډٻر لږ شونې ده، چې  ۲۰جنوبي سيمې څخه دي. د ښځو د نوم ليکنې شونتيا ډٻره کمه ده او نږدې 

 کال د ټاکنو څخه د مخه نومونه ثبت کړي.  ۱۳۹۴د 

رو کې ټاکنو په دواړو لومړيو او دويمو دو ۱۳۹۳سلنې څخه زيات ځواب ويونکو وويل، چې دوی د  ۷۰د 
ونډه اخيستې ده، چې ّپه دې کې د جنوبي سيمو څخه په کمه کچه په ټاکنو کې برخه اخيستې. د ښځو لپاره د 

 نارينه وو په پرتله لږ شوي وو، چې ووايي، چې ايا دوی په ټاکنو کې برخه اخيستې.

. 
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و په دواړو؛ ولسمشريزو ټاکنو د رای ورکول ۱۳۹۳سلنی زياتو ځواب ويونکو وويل، چې دوی د  ۷۰له 
لومړنۍ او دويمې دورې کی برخه اخيستی ده، چی لدی ډلی څخه د جنوبی سيمی  ځواب ويونکو وويل چی 
دوی په تاکنو کی په ټيټه کچه برخه اخيستی وه. د ښځو لپاره د نرانو په پرتله  لږ شونی وه چی ووايی چی 

لدی چی دغه  کچه د ټاکنو په دويم پړاو کی په دوی په ټاکنو کی برخه اخيستی وه او دا توپير شل سلنه و. سره 
لږ توپير سره کم ؤ. جالبه دا ده چی د جنوبی سيمولږ شمير او پښتنو ځواب ويونکو وويل چی دوی په دويم 

 پړاو تاکنو کی برخه اخيستی ده چی په دواړو حالتو کی دغه شميره د تيروتنې له کرښی څخه  بهر وه. 

د مستقيل کمسيون له هغی ادعا سره په ټکرکی دی چی د لومړی پړاو په پرتله په اګر چی دغه موندنی د ټاکنو 
دويم پړاو ټاکنو کی يو مليون زياتو خلکو په ټاکنو کی برخه اخيستی ده ، دا په بشپړه توګه شونې ده چی ځواب 

په داسی حال ويونکو د ټولنيزې مالمتيا له کبله چی دوی رايه نه ده ورکړی ويلی وی چی دوی رايه ورکړی 
 کی چی دوی رايه نه وی ورکړی. 

د منلو ټولنيزه وړتيا يا تمايل درجی اغيزه  په رايه ورکونکو باندی کيدای شی د ټاکنو په دواړو پړاوونو کی د  
 ر د زياتوالی يا د شمېر د مبالغی سبب شوی وی.يرايه ورکوونکو د شم

ادعا سره مرسته وکړی چی په دويم پړاو ټاکنو کی د  دغه معلومات يا ډٻټا کيدای شی د ولسمشر غنی د هغی 
نوموړی سره د خلکو  پراخ مالتړ موجود ؤ. په لومړی پړاو ټاکنو کی زياتره نوماندانان په خټه پښتانه وو او 
زياتره افغانانو چی دوی ته په لومړی پړاو کی رايې ورکړی وې، دا شونی ده چی نوموړو په دويم پړاو کی 

 رايه ورکړی وي.    ولسمشر غنی ته

سلنی ويل چی دوی هځول شوی وو چی يو يا بل نوماند ته رايه  ۳۱٫۳سربېره پر دی، د ځواب ويونکو  
سلنه ځواب ويونکو ويل چی دوی هځول شوی وو چی ولسمشر غنی ته رايه ورکړی چی د  ۷۱٫۱ورکړی،  

ته رايه ورکړي.  دا ښيی چی د غنی  سلنی ويل چی دوی تشويق شوی وو چی ډاکټر عبدهللا ۶۳٫۳دی په پرتله 
 کمپاين په اغيزمنه توګه زياتو خلکو ته رسيدلی دی.  

 

لويديز د ځواب ورکوونکو له ډلی څخه چی د کمپاين له خوا ورسره اړيکه نيول شوې، زياتره د دوی له 
سيمو کی  سهيلل او شما، مرکزی مرتفعکی رسيدل په .  خلکو ته د ټاکنو د مبارزی په پايله افغانستان څخه ول
 . لپه ټيټه کچه کی و

د هغو ځواب ويونکو له ډلی څخه چی ورته رسيدنه شوی داسی ويل چی د دوی سره د راديو او تلويزون له 
سلنه سره د  ۱۰سلنی څخه زيات په دواړو صورتونو کی) او يوازه  ۵۰الری تماس يا اړيکه نيول شوی (له 

دا دغه واقعيت په ګوته کوی چی سياسيون د سياليو په مبارزو  ايی پيغامونو له الری اړيکه نيول شوی.بريښن
، د نړيوال موبايل د GSMAکی د اغيزمنو مخابراتی تکنالوژی څخه ګټه نه اخلی په داسی حال کی چی د 

  1.سلنه افغانان موبايلونه لري ۷۹م معلوماتو د تحليل ډله، له معلوماتو سره س
                                                      
1 GSMA Intelligence – Afghanistan Mobile and Communications data (subscription required) 
https://gsmaintelligence.com/markets/10/dashboard/ 
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د دوی د درک له مخې ويشل شوې په اړه  د مشروعيت  کال د ټاکنو ۱۳۹۳د سروې ځواب ويونکي  د دې 
سلنه  ۲۴،۳، او کيږي لدې سره چې پايلې يې قانوني وې څه ناڅه موافقسلنه  ۴۲،۶چې اکثريت  دي. يو غوڅ

تعجب د پايلو د مشروعيت په هکله تر يوحده مخالف وو. د  سلنه ځواب ويونکي ۳۰په بشبړه توګه موافق وو.
وړ نه ده چې تر ټولو لويه برخه ځواب ويونکي چې د ټاکنو د پايلو د مشروعيت سره په کلکه مخالف وو د 

يو غه د لويديځ او شمال ختيځ حوزو پورې تړاو درلود او لږ شمير يې د سهيل او ختيځ حوزو پورې اړوند وو.
چې د ډاکټر عبدهللا ډيری مالتړي د افغانستان په لويديځ او شمال ختيځ پورې تړاو ي خبره ده ښکار او منطق

د   ځواب ويونکي درلود، په داسې حال کې چې د ولسمشر غني ولسي مالتړ په سهيل او ختيځو حوزو کې وو.
کله چې پوښتل  شوي.يشل وهم د دوی د درک له مخې په اړه د مشروعيت واليتي شوراګانو د ټاکنو  د پايلو 

که څه هم  کړه.   تائيدسلنه) دا خبره  ۶۲،۱، ډيری (وي ېهيلو سره سمشوي چې ايا د ټاکنو پايلې د خلکو د 
چې ارقام په برابره توګه د حوزو په کچې تقسيم شوي ول، په سهيل او ختيځ حوزو کې لږ ډير وو. ښځو نظر 

کال د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د ټاکنو پايلې  ۱۳۹۳نارينه وو ته ډيره ليوالتيا درلوده چې ووايي د 
 مشروع او قانوني وې او د خلکو د هيلو سره سم تر سره شوې.

له کوم ځانګړي توپيره باور لري او  له مخې پرتهد حوزو، جنډر، او يا توکم اکثريت د ځواب ويونکو غوڅ 
خپله رايه چې د رايو مرکزونو ته الړ شي او  د دې وړتيا درولودهوايې چې رايه ورکونکي د ټاکنو په ورځ 

په نا متوازنه توګه له ټاکنو پاتې  دقومونه  ځينېدا فکر نه کولو چې ځواب ويونکو . همدارنګه ډيری وکاروي
چې ځينې قومونه په نامتوازنه ډول په ټاکنو کې له ګډون  کولو فکر ځواب ويونکو څخهسلنه  ۱۳،۱له   .وي

 چې د پښتون قوم په ټاکنو کې له ګډون څخه لرې پاتې شوي وه. ووپه دې باور ريت اکث نسبي ديڅخه پاتې 

ځواب ويونکو سلنه  ۳۴،۱فغانستان په اوسني سياست کې د قوميت د ارزښت په اړه و پوښتل شول، اکله چې د 
 ر مهمه ده. دچې مهمه ده او يا هم ډي ووسلنه بيا ويلي  ۶۱،۶نده او يا هم هيڅ مهمه نده، او  همهم ويلې وو

واقعي ډول په دې  قوميت په اړه په ځواب ويلو کې کوم مهم توپير وجود نه درلود، چې دا څرګندوي خلک په
ترڅو يو ځانګړي قوم نظر نورو قومونو ته د قوميت له پلوه ډير ارزښت ، موضوع سره ويشل شوي دي

خلکو د ولسمشرۍ يو خاص نوماند سلنه) باور لري چې ۴۷،۳( ځواب ويونکو يو غوڅ اکثريتورکړل شي. د 
سلنه) باور  ۲۳،۸(که څه هم د خلکو يوې مهمې برخې رايه ورکړې،  هغه د پاليسی د موقف له کبلهته د 

سلنه له مرکه شويو څخه  ۵۷،۶درلود چې د يوه ځانګړي نوماند قوميت هغو ته د رايې ورکولو ستر علت وه.  
  . برٻښيدهميت پر بنسټ رايه ورکول نظر تيرو ټاکنو ته ډير لږ کال ټاکنو کې د قو ۱۳۹۳باور درلود چې په 

زيات اکثريت پکې مالوم نه شو. کال ټاکنو کې تر ټولو ستره بريا څه وه،  ۱۳۹۳کله چې و پوښتل شول چې په 
د ټاکنو يو شمير نړيوال ، . د بيلګې په ډوللدې هم يوشمير په زړه پورې استقامتونو ته يې الره وموندهسره 

يوه ستره السته راوړنه وه، په داسې حال  د ټاکنو تونکې او څارونکي استدالل کوي چې د قدرت سوليزه ليږدک
سلنه په دې باور وو چې د قدرت سوليزه ليږد يوه ستره السته  ۴،۳څخه يواځې له ځواب ويونکو کې چې 

او  دهلويه السته راوړنه  ويلي چې د ملي وحدت حکومت تر ټولو ځواب ويونکوسلنه  ۱۲نږدې راوړنه وه. 
مګر بياهم فيصدي يې ټيټه  زيتوب وکړياستاکوالی شو د ملي وحدت حکومت د قدرت د سوله يز ليږد 
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ده.دوولس سلنه ځواب ويونکي پدې باور دي چې سوله او امنيت يوه لويه بريا ده، چې دغه موضوع دخلکو له 
 .شوی وو تړاو لريعمومي درک سره دا چې د ټاکنو  لپاره سم امنيت نيول 

 ځواب ويونکوسلنه  ۲۸،  روښانه ووکله چې په ټاکنو کې د لويو ستونزو په اړه و پوښتل شول، ځوابونه 
سلنه فکر کاوه چې د رايې  ۱۶،۶، دهفکر کاوه چې د ټاکنو خپلواک کميسيون کې فساد د پام وړ لويه ستونزه 

 ووسلنې لږ په دې فکر  ۱۰ونکو درغلي، او تر وورکد رايه  په اندسلنه  ۱۵،۱، وهورکولو د پاڼو کموالی 
سلنه) وايي چې امنيتي ستونزې په ټاکنو  ۳۸،۴چې امنيت تر ټولو لويه ستونزه وه، مګر د پام وړ اکثريت (

 . ؤکې د خلکو د ګډون پر وړاندې لوی خنډ 

ګډون وکړي، چې دا کال پارلماني ټاکنو کې  ۱۳۹۴په  په پآم کې لرو، چېسلنه مرکه شوي کسان وايي  ۸۲
کال ولسمشرۍ ټاکنو کې به ګډون  ۱۳۹۳سلنه خلکو ويلی ول چې په  ۸۴،۶کال ته چې  ۱۳۹۲ نظر  شمٻره
لږه په راتلونکي ټاکنو کې د ګډون په اړه  ځوابو ويونکوډير توپير نلري. له سهيل حوزې څخه  ؛وکړي
لږ شمٻر ښځو ې رايه به ورکړي. سلنې) ويلي چ ۶۶،۶اکثريت ( څ، سره له دې چې غوښودلې ده شونتيا

 کال ټاکنو کې ګډون وکړي. ۱۳۹۴په وويل، چې کولی شي 

 

 
 

به رايه ونه په راتلونکو ټاکنو کې څرګنده کړې يې ده، چې څخه چې  هغو ځواب ويونکوسلنه  ۱۲ له
ۍ په ټاکنو کې د نه ګدون الملونه ه کې ټاکنيزې درغلسلن ۲۰،۹او  خنډونه سلنه يې کلتوري ۳۰کاروي،

 ېياد مپه نو خنډستونزې يې په ټاکنو کې د ګډون پر وړاندې د  کلتوريکسانو چې  وسلنه هغ ۹۷ ښودلې دي.
يې د  خنډونه کلتورير چې ٻشمرښتينی چې سره له دې چې د هغو ښځو  ،کړی، ښځې وې. د يادولو وړ ده

دغه شمٻره به د واقعيتونو څخه) ځواب ويونکوسلنې  ۱۲ټول سلنه له  ۳۰لږ دي ( ؛په نوم ياد کړي مسئلې
رښتنيې منعکس کوونکې نه وی، که چٻرې ډٻرو ښځو ادعا کړې وی، چې دوی به د منل شوي ټولنيز توپير 

  له مخې رايه اچولې وی نه د واقعي پالن له مخې.

، وړاندوينه ځواب ويونکوه سلن ۷۸، له عمومي مثبتې بڼې سره موافق سلوککال د رای ورکولو د  ۱۳۹۴ د
له  د رايي کارونې لپاره راووځي.کې به ډيری خلک په راتلونکو پارلماني ټاکنو  ګاونډکړې چې د دوی په 

د ټاکنو پر بهير يې د د  زياتره هغې لږې فيصدۍ څخه چې وړاند وينه يې کړې چې خلک به رايه ورنکړي، 
 په عمومي توګه د سروې په ترڅ کې پر فساد ټينګار کړی.اوبيا يې  بيان کړی الملاعتماد نه شتون اصلي 

 په وړاندې،کال ټاکنو  ۱۳۹۴د  ځواب ويونکو په انداکثريت  غوڅ سلنه)۲۸،۵چې د  ( ،جالبه ټکی دا دی
کال ټاکنو کې د  ۱۳۹۴چې په  وپوښتل شول،، کله چې همدا ډول. لويه ننګونه ويتر ټولو  ېامنيتې ستونز

 . ، چې امنيت بايد ښه شيسلنې ويلي ۲۴،۴   تدابير ونيول شي؟ نوه څه درغليو د مخنيوي لپار
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امنيتي ستونزې د  په وړاندېکنو ټاکال د  ۱۳۹۳افغانان د چې  ، په داسې حال کېجالبه ټکی دا دی چې
کال  ۱۳۹۴چې د پام وړ لويه ستونزه به په  ،په دې اند دي زياتره، يادويعمده ستونزو په لړ کې نه رونو

کال ټاکنو کې  ۱۳۹۳مړی، که څه هم په و. لکٻدای شي په بٻالبٻلو الرو روښانه شي کې امنيت وي. دا ټاکنو
په  اندٻښنېعمومي  ېامنيتي ستونزې د يوې لويې ستونزې په توګه درک شوې نه وه مګر تر اوسه هم د يو

ي ټاکنې د تاوتريخوالي د په دې باور وي چې پارلمان ځواب ويونکيچې  شونې ده،توګه باقي پاتې. همدارنګه 
او د پارلماني ټاکنو غير متمرکزه بڼه کيدای شي د نوماندانو  شتونشي. د ښځينه نوماندانو  المل رامنځته کٻدو

 شي. په پای کېاندٻښنې المل و په وړاندې د تاوتريخوالي لپاره د فرصتونو او يا هم د کنواو رايه ورکو
ځواکونو وتل د کورنيو جنګونو او ټاکنيزو تاوتريخواليو په اړه  شونې ده، چې په بشپړه توګه د نړيوالو

به د راتلونکو پارلماني  اندٻښنېداليل هرڅه که وي، واضحه ده چې د امنيت په اړه  اندٻښنې غښتلې کړي.
 .غوره کړيستونزې بڼه  روښانه ېيود  وړاندې پهټاکنو 

هڅونه کوي او که يې مخه نيسي او يا د هغوی د ګډون کله چې د بيالبيلو ډلو ټپلو په اړه و پوښتل شول چې ا 
ودلې چې په ټاکنو کې د ښطالبان يواځينۍ ډله  يا يې نه هڅوي او نه يې مخه نيسي، ګڼ شمٻر ځواب ويونکو،

، دولتي چارواکو، د سياسي حزبونو ونظر د دين عالمان زياتره ځواب ويونکي  .بې زړه کويهغوی  ګډون 
پوهاوي  عامهکمپاينونو، د  له وند کورنۍ د غړو، رسنيو، د نوماندا په پرتلهشوراګانو  يپرمختيايرهبرانو، او 

لږو  په پرتله ځواب ويونکونارينه  دشوي.  هڅولټاکنيزو مبلغينو او د کلي/قومي مشرانو لخوا ټاکنو ته د 
ه کې توپير شته چې په دې برخکه څه هم، .  ېلو ډلو لخوا ټاکنو ته هڅول شوٻال بٻښځينه وو ويلي چې د ب

 ودل شوي.ښسلنه د کلي او قوم مشران  ۱۲مبلغين،   عامه پوهاويسلنه د  ۱۳سلنه دينې عالمان،  ۱۶

دي او دا احساسوی چې د ټاکنو بهير د  ژمنافغانان ټاکنو کې د ګډون لپاره  ،چې سروې موندنې ښييد 
د  فکر کوي چې راتلونکي ټاکنې کيځواب ويونته اړتيا لري. ډيری  سمونټاکنيزو اصالحاتو له الرې 

ځواب ولري. ډيری  اغيزد پام وړ پر ټاکنو او د دوی رايه به  يد ېمهم ېرٻډ راتلونکي لپاره افغانستان
په راتلونکو ټاکنو کې د ټاکنيزو درغليو د مخنيوي لپاره د امنيت تامينيدل، د هغو کسانو مجازات چې  ويونکي

ځواب ډيری  برسٻره پر دېاړين بولي. د چوکاټ سمول کميسيون ک د خپلوادرغلي يې کړې او د ټاکنو 
سيستم، د ټاکنو په  یباور لري چې د ټاکنو په خپلواک کميسيون کې د ټاکنو لپاره د نوم ليکنې يو نو ويونکي 

راتلونکو ټاکنو د سمون  سيستم معرفي کول د افغانستان د ي ټاکنيزخپلواک کميسيون کې اصالحات او د يو نو
 برخه کې مهم ګامونه ګڼل کٻږي. په
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د نوم ليکنې په اړه  لږ تر لږه ټاکنو وړاندې يې لهکال  ۱۳۹۳د  ، چېسلنه) ويلي ۶۹،۶( ځواب ويونکوډيری 
سلنه) ويلي چې هيڅ ډول معلومات يې د نوم ۲۷( يو. سره له دې چې، د پام وړ لږکدي معلومات ترالسه کړي

له سهيل ختيځ او مرکزي حوزو څخه ځواب ويونکو ويلي، چې ډٻر ځله سه کړي. ترال وليکنې په اړه نه و
 يې د يادې موضوع په اړه پرٻمانه مواد ترالسه کړي دي.

په اړه يې اړوندو بٻالبٻلو موضوع ګانو کال د ټاکنو  ۱۳۹۳چې د  ، ويلي د سروې زياتره ځواب ويونکو 
کال د ولسمشرۍ د  ۱۳۹۳چې هغوی د  ،ويلي ب ويونکوډٻر ځواسلنې  ۸۰ځينې معلومات ترالسه کړي. له 

 معلومات تر السه کړي وه. مخکې نوماندانو په اړه له ټاکنو څخه

ې اړيکترمنځ ، د اسالم او ټاکنو طريقې، د رای پاڼو د ډکولو مرکزونود رای ورکولو د ځواب ويونکو ډيری 
په  د امنيت په برخه کې د تدابيرو نيولو  ماندانونکو  او د واليتي شوراګانو د نوود رای ورکو او په سيمه کې

ګوندونو او د ټاکنيزو شکايتونو د ثبتولو په د سياسي  ، چې دویر ويليٻاړه معلومات تر السه کړي. لږ شم
  برخه کې معلومات ترالسه کړي.

سه کړي په پرتله يې دٻر زيات معلومات ترالکال  ۱۳۹۲ دوی د چې ،ويلي عمومي توګه ځواب ويونکوپه  
 ېد رايدوی چې  و،ويلي و ځواب ويونکوسلنه  ۳۱،۱يوازې کال کې  ۱۳۹۲په توګه په  ګېد بيل دي.

 داسې حال کې، چې په  ، په د امنيتي تدابيرو په اړه معلومات تر السه کړيد ساتنې په برخه کې  نکووورکو
ابيرو په اړه يې معلومات تر د امنيتي تد ، چېسلنه) ويلي ۶۷،۵(د دې شمٻرې دوه برابره  کال کې ۱۳۹۳

چې د رای ورکولو د ځايونو  ،ويلي ځواب ويونکوسلنه  ۴۲،۸کال کې  ۱۳۹۲السه کړي. په همدې ډول په 
تر السه يې معلومات دا ډول چې  ،سلنې ويلي ۷۶،۸کال کې  ۱۳۹۳په اړه يې معلومات تر السه کړي. په 
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دوی د متصدي د کال کې  ۱۳۹۳ رتله پهپ پهکال  ۱۳۹۲د سروې ځواب ويونکو ويلي، چې د کړي. 
(پاليسي، برياليبتوب او ناکامۍ)، د ټاکنيز شکايت د ثبت طريقې، د ټاکنو قانون، د بشري حقونو او سياسي 

 ګوندونو په اړه په زياته کچه معلومات ترالسه کړي. 

ولسمشرۍ د  د ټاکنو په اړه عمومي معلومات تر السه کړي، هغوی دزياتره ځواب ويونکو که څه هم 
 کاري پالنونو او پاليسۍ په اړه لږ معلومات تر السه کړي وه. د نوماندانو 

د ولسمشرۍ د يې کال له ټاکنو وړاندې  ۱۳۹۳چې د  ،سلنه) وايي ۳۵،۷اکثريت (غوڅ يو ځواب ويونکود 
شمال حوزې واد له ٻهيڅ ډول معلومات ندي ترالسه کړي. د ه نوماندانو د کاري پالنونو او پاليسۍ په اړه

چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د کاري پالنونو او پاليسۍ په اړه يې هيڅ ډول  همدا اوس ويل شوي،څخه 
هغه ځواب ويونکي چې هٻڅکله ښوونځی ته نه دي تللي سلنه  ۴۲،۹ معلومات ندي تر السه کړي. سر له دې

هيڅ ډول معلومات ندي تر السه  يېد ولسمشرۍ د نوماندانو د کاري پالنونو او پاليسۍ په اړه ويلي، چې 
 ۲۶٫۳ يوازېمعلومات يې تر السه کړي.  د لوړو زده کړو لرونکو ځواب ويونکو ويلي، چې پورهکړي. 
 پورهچې د ولسمشرۍ د نوماندانو د کاري پالنونو او پاليسۍ په اړه يې  ،کاوه ځواب ويونکو فکرسلنه 

معلومات يې ترالسه کړي د هغوی له ډلې يوازې هغه ځواب ويونکي چې هر ډول معلومات تر السه کړي. 
ښيي، چې په معلوماتو کې د چې دا تر يوې کچې يا ډٻر ګټور وي،  چې دا معلومات ،سلنې ويلي ۸۴،۵

 څرنګوالي لپاره کومه ستونزه نشته، بلکې د معلوماتو لٻږدولو برخه بايد سمون ومومي.

د   تلويزيوني، چې ويل ځواب ويونکوسلنه)  ۴۰،۶اکثريت ( سروې غوڅکال له ټاکنو وړاندې د  ۱۳۹۳د  
حوزو  وواد له مرکز، شمال او ختيځٻسرچينه وه، د ه اغيزمنهټاکنو په اړه د پوهاوۍ په برخه کې  تر ټولو 

چې هغوی د ټاکنو په اړه معلومات د تلويزيوني پروګرامونو او  ،يوې لويې برخې ويلي ځواب ويونکوڅخه د 
چې د ټاکنو په اړه معلوماتو  ،بيا وايي ځواب ويونکيسلنې لږ  ۳الرې تر السه کړي، تر  تبليغاتي اعالنونو له
او د ټاکنو په اړه د پوهاوي  ، ورځپاڼې او نور چاپي نشرات، ملګري او خپلوانښوونکيلپاره مال امامان يا 

چې د  ،بيا وايي کال کې ۱۳۹۳څخه په  ځواب ويونکوسلنه له  ۳۶،۲دي.  سرچينې ېتر ټولو ښ غونډېلپاره 
د پام وړ برخه  هده. يو اغيزمنه سرچينهتر ټولو  تلويزيون له راډيو څخه ټاکنو په اړه د معلوماتو لپاره

راډيو له ټاکنو څخه وړاندې د ټاکنو په اړه د معلوماتو لپاره  ۱۳۸۹او  ۱۳۸۸چې د  ،) ويليېسلن۳۵،۱(
 سلنه)۱۳،۲(ويونکو يوه کوچنۍ مګر مهمه برخې د ځواب . اغيزمنه سرچينه وهتر ټولو زياته تلويزيونه 

د معلوماتو ترالسه کولو غوره سرچينې کلونو په ټاکنو کې د  کلي مشران  ۱۳۸۹او  ۱۳۸۸د  ويلي، چې 
سلنه) ۳۰( ځواب ويونکويمه برخه ٻيو پر در نږدېسلنه وه.  ۶،۹کال کې  ۱۳۹۳په  دا شمٻره چې  وې، 
ډٻر چې  ،سلنې ويلي ۲۹نکو دوی ته د ټاکنو په اړه معلومات ورکړي. وچې کله ناکله ټاکنيزو کارکو ،ويلي

چې هيڅکله يې  ،سلنه بيا وايي ۲۶نکو څخه د ټاکنو په اړه معلومات تر السه کړي، ويې د ټاکنيزو کارکو کم
سلنې په شاوخوا کې په  ۳۷نکو څخه معلومات ندي ترالسه کړي. په ځانګړي توګه د ود ټاکنيزو کارکو

نکو څخه د وچې هيڅکله يې له ټاکنيزو کارکو ،ويلي ځواب ويونکون کې له مرکزي حوزې څخه افغانستا
 ۵۶،۸څخه ( ځواب ويونکوله  سروېټاکنو په اړه معلومات ندي تر السه کړي. په ملي کچې، ډيری د دې 

ل ختيځ، سلنه) په تير يو کال کې په کومه غونډه کې چې د ټاکنو په اړه وي ګډون ندی کړی. ډيری د سهي
حوزو څخه د ټاکنو په اړه غونډو کې ګډون کړی. د دې کسانو له منځه چې په  واو لويديځ وشمال، ختيځ

 سلنه يې نارينه جوړوي. ۶۴،۱داسې غونډو کې يې ګډون کړی 

د ځواب ويونکو په اند غوره او نور معلومات به په راتلونکي ټاکنو کې د دوی د رای ورکولو شونتيا زياته 
، که چٻرې دوی د ټاکنيز بهير او نوماندانو په اړه ښه معلومات سلنې) ويلي ۶۱( اتره ځواب ويونکوکړي. زي

د افغانستان په جنوبي زون کې د سروې ځواب  لرلی، نو د دوی د رای ورکولو شونتيا به زياته وای. 
معلومات ترالسه کړي ويونکي دوه زړې (متردد) وو، چې که چٻرې دوی د ټاکنيز بهير او نوماندانو په اړه 

د افغانستان په سهيل حوزې کې په دې اړه په خاص ډول  سروې ځواب ويونکيد دې نو څه به وکړي؟ 
سلنې)  ۵۱چې که چيرې د راتلونکو ټاکنو په اړه معلومات تر السه کړي رايه به ورکړي، ( ووه نه مطمئن

ه اړه ښه معلومات لرلی، نو د دوی د رای ، که چٻرې دوی د ټاکنيز بهير او نوماندانو پويلي ځواب ويونکو
په اند د دويم پړاو ټاکنو د رايو تفتيش سلنه) ۶۷٫۲( ورکولو شونتيا به زياته وی. د زياتره ځواب ويونکو

 ۲۰،۷مرسته وکړه، څو د ولسمشريزو ټاکنو په پايلو باندې د خلکو باور زيات شي. سره له دې چې يوازې 
ځواب ويونکو څخه سلنې  ۵۵،۵ لهمعلومات تر السه کړي. پوره په اړه يې  چې د رايو د تفتيش ،سلنې ويلي

معلومات يې  په اند چې نوموړي سلنې ۷۴چې د رايو د تفتيش په اړه يې معلومات ترالسه کړي،  دي، ويلي
هٻڅ چې ترالسه شوي معلومات  ،سلنه فکر کوي ۳،۱ تر يوې کچې او يا ډٻر ګټور وو او همدارنګه يوازې

اغيزمنې چې معلومات يې تر السه کړی تلويزيون او راډيو يې يو برابر  ځواب ويونکي،. هغه ه ووګټور ن
سلنه راډيو يې  ۴۵،۴ډيری په کليوالو سيمو کې  ځواب ويونکوسره له دې چې د  په توګه موندلې.  سرچينې 
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له ښاري سيمو کې کې  په ورته وختکړې،  هپه توګه ياد اغيزمنې سرچينېمعلوماتو لپاره د دې ډول د 
 .  اغيزمنه سرچينه وهچې تلويزيون د معلوماتو تر ټولو  ،سلنې ويلي ۶۴،۷ه ځواب ويونکو څخ

په  يې نه درلوده، هم آشنايي درلوده او هم سره دندوورته سلنې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له ځواب ويونکو د 
و د ټاکنو د خپلواک کميسيون له نقشونو ځواب ويونکداسې حال کې چې د افغانستان د سهيل ختيځې حوزې 

د ځواب . د ټاکنو د خپلواک کميسيون له دندو سره بلدتيا درلودهلږه  ځواب ويونکو ډيره او د شمال حوزېسره 
سلنې ځواب ويونکو څخه چې د  ۶۱،۷پورته تله. سره په لوړيدو  کچېتحصيالتو د هغوی نظر د ويونکو بلدتيا 

ې درلودې ويل چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له فعاليتونو سره بلدتيا لري، په پوهنتون په کچې يې زده کړ
نځي ته ندي تللي د ټاکنو د خپلواک کميسيون له وسلنه ځواب ويونکي چې هيڅکله ښو ۳۹داسې حال کې چې 

 فعاليتونو سره اشنايي درلوده  

و د اوريدو خپلواک کميسيون له سلنې) ويلي چې د ټاکنيزو شکايتون۳۲حتې د ځواب ويونکو لږې برخې (
چې د د ځواب ويونکو څخه کال  ۱۳۹۱دا شميره د ځواب ويونکو فعاليتونو سره اشنايي لري. که څه هم د 

. د هغو مرکه شويو ه دهدوه برابر ټاکنيزو شکايتونو د اوريدو خپلواک کميسيون له فعاليتونو سره اشنايي لري
واک کميسيون له فعاليتونو او د ټاکنيزو شکايتونو د اوريدو خپلواک له منځه چې ويلي وو چې د ټاکنو د خپل
کال ټاکنو کې د  ۱۳۹۳ويلي چې ډيری ځواب ويونکو سلنې يې  ۶۰کميسيون له فعاليتونو سره اشنايي لري 

ويلي چې په ځواب ويونکو هم د هېواد له لويديځې حوزې  څهدواړو کميسيونونو له کار څخه راضي دي.  که 
ځواب کال په ټاکنو کې له ټولو  ۱۳۹۳ل ټاکنو کې د دواړو کميسيونونو له کار څخه ناراضه دي. د کا ۱۳۹۳
او  وسلنه د شکايت پاڼې درجولو تجربه درلوده، چې ډيری يې په لويديځی حوزې کې و ۷څخه يواځې  ويونکو
ت پاڼه يې درج . د هغو کسانو له ډلې چې شکايپوټ ورکړی چې شکايت يې درج کړی دیر سلنه يې ۱۳،۲

سلنه وايي چې شکايتونو  ۳۶،۵سلنې يې ويلي چې شکاياتو ته يې رسيدنه شوي حال دا چې بيا  ۵۹،۹کړې وه، 
 ته يې رسېدنه نده شوې.

د مختلفو دولتي ارګانونو د دندو او  لږه تر لږ ويلي چې هغویځواب ويونکو د دې نظر پوښتنې ډيری 
او د پرتلې وړ  پوهيږيپه اړه  نقشنې ويلي چې هغو د ولسمشر د سل ۶۲مسوليتونو په اړه معلومات لري. 

ځواب ويونکو نږدې نيمايي پوهيږي. په اړه  نقشامنيتي ځواکونو د ملي چې د افغانستان د  ډاډه وواکثريت 
د  ځواب ويونکي. پوهيږي ،چې د ډاکټر عبدهللا لخوا ترسره کيږي د رول په اړهد اجرايوي رييس چې ويلي 

لږ ډاډ په اړه  نقشونوخپلواک کميسيون د فعاليتونو او د ټاکنيزو شکايتونو د اوريدو خپلواک کميسيون د ټاکنو د 
 ۷۲سلنه او  ۷۷لري (په ترتيب  هچې کافي پوهوو  موافقبرخه يې لږ تر لږه څه ناڅه ، مګر ډيری درلود
لږ يتي استازو د کړنو  په اړه سلنه) وايي چې هغوی په پارلمان کې د خپلو وال۵۵(ځواب ويونکي ډيری  سلنه)

د افغانستان د سهيل ختيځې ، اندازه د حوزو په کچه يو څه اندازه توپير لري بلديتپوهيږي.  د تر لږه څه نا څه 
 د سروې د لوړې کچې او د مرکزي حوزې د ټيټې کچې راپور ورکړي.  تفاهمد ځواب ويونکو حوزې څخه 
په اړه بشپړ معلومات  مقننه کړنوي دي چې هغوی د پارلمان د سلنې) ويل۵۱(وځواب ويونکنږدې نيمايي 

دوی پخپله رپوټ ندی  ،درلودل هم عوايد يېچې لوړې زده کړې او ښه ځواب ويونکي نلري. حتی هغه 
 . ورکړې او نه يې د دې موضوعاتو په اړه معلومات درلودل

و استازو په اړه د حکومت او د خپل الر ځواب ويونکي غواړي چې پهراتلونکي پارلماني ټاکنو ته سترګې 
ويلي چې ځواب ويونکو سلنه  ۳۵ښه چمتو کړي. ځانونه دوی د رايې ورکولو لپاره معلومات ترالسه کړي څو 

په اړه معلومات ترالسه  مسوليتونوهغوی د پارلماني ټاکنو د ترسره کيدو وړاندې غواړي د پارلمان د غړو د 
چې د پارلمان د وظايفو په اړه معلومات تر السه کړي  ووسلنه ليواله  ۲۴،۶همدارنګه  ځواب ويونکي کړي. 

سلنه غوښتل پوه شي چې څرنګه کوالی شي د پارلمان غړي په خپلو تصميم نيونو که ځوابګويه وي.  ۱۸،۳او 
د  د پارلمان د سيسټم په اړه او هملږ شمير ويلي چې ليواله دي چې د پارلمان د غړو د ټاکلو ځواب ويونکي د 

 اداري جوړښت په اړه معلومات تر السه کړي. 

د له ټاکنو څخه مخکې چې د ټاکنو خپلواک کميسيون دې  کولوسلنه) فکر  ۶۴،۷(ځواب ويونکي ډيری 
چې جوماتونه او د سيمې کولو فکر  ځواب ويونکوهمدارنګه ډيری کړي. پارلماني ټاکنو په اړه معلومات چمتو 

لږ هم،  ه څهوشميرل شي. ک په توګه سرچينورې اړوند معلوماتو د اصلي کال ټاکنو پو ۱۳۹۴مشران دې د 
په توګه ياد کړي چې دا د دې ښکارندوی دې چې اغيزمنې سرچينې هغوی د معلوماتو د  و،شمير ځواب ويونک

 د ځواب ويونکو غوڅ اکثريت ويل کې ډيرکوښښ وشي. د کيفيت د سمون په برخه بايد د هغوی د پيغامونو 
تر السه   مخکېمياشتې  ۳له ټاکنو څخه  په اړه معلومات دېد پيل ټاکنو د دې ته ترجيح ورکوي چې  چې دوی

ځواب تر السه کړي. د  مخکې يېمياشتې  ۶او يا  تکړي. لږې برخې ويلي چې ترجيح ورکوي يوه مياش
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سه کړي او مياشتې وړاندې ترال ۹سلنې) ويلي چې ترجيح ورکوي دا معلومات دې ۱۲،۷لږې برخي(ويونکو 
 يو کال وړاندې تر السه کړي.د ټاکنو له ورځې څخه  ېدسلنې) ويلي چې غواړي دا معلومات ۸(

ځواب ډيری  سروې ته سياسي نظام په اړه و پوښتل شول،خوښې وړ کله چې په افغانستان کې د 
 داسې  هغوی په افغانستان کې هغه سياسي نظام ته ترجيح ورکوي چې يوې چسلنې) ويل  ۵۳،۳(ويونکو

نږدې يو پر درٻيمې برخې  په ګډه تصميم ونيسي يوه ټاکل شوي پارلمان سره  تر څو لهولري ولسمشر 
 لهيو ځواکمن ولسمشر ولري چې په خپلواکه توګه له پارلمان سره سلنې) باور درلود چې حکومت بايد ۳۵،۷(

غوڅ اکثريت يو يونکود ځواب و . د افغانستان په مرکزي حوزې کېسال مشورې پرته تصميم ونيسي
سلنه)  فکر کوي چې د هيواد سياسي نظام بايد يو ولسمشر ولري چې د يو منتخب پارلمان سره يوځای ۸۰،۳(

سره همنظره  ډيری ځواب ويونکي کې مرکزي، سهيل ختيځ او لويديځو حوزو افغانستان په تصميم ونيسي. د
يو  اور لري چې د هېواد سياسي نظام بايدب غوڅ اکثريت ځواب ويونکي د هېواد د لويديځې حوزې دي.

ځواب ويونکو  . دله مشورې پرته په خپلواکه توګه تصميم ونيسيپارلمان سره له چې  ولريولسمشر ځواکمن 
سلنه) فکر کوي چې د پارلمان غړي بايد وټاکل شي څو له خپل واليت څخه استازيتوب  ۸۱،۶يو لوی اکثريت (

 .وکړي نه چې د خپلې ولسوالۍ څخه
 

 
 

د سروې زياتره ځواب ويونکي د ټاکنيز عامه پوهاوي د ارزښت په اړه پياوړی احساس لري. د ځواب 
عامه پوهاوی تل په سيمه ييزو ژبو او لهجو ترسره چې ټاکنيز  موافق دي،سلنه) ۹۳،۳(ويونکو غوڅ اکثريت

چې هغوی د خپلې سيمې خلکو ته د پوهاوي د ورکولو  ، وسلنه) موافق و۸۹٫۷( . همدارنګه ډيری برخهشي
بايد يو دوامداره بهير وي  ېپوهاوی دعامه سلنه وايې چې ټاکنيز  ۸۲ په برخه کې د مسوليت احساس کوي.

چې  ،سلنه) باور درلوده۵۸،۱(ځواب ويونکياو د ټاکنو د پای ته رسيدو ورسته دې هم دوام ولري. ډيری 
سلنه باور  ۴۳٫۹ځه له من ځواب ويونکو ېد د نځيو کې تدريس شي.وبايد په ښو پوهاوی دې عامه ټاکنيز

ترسره کول دي،  ونځيو کې د سيمينارونوپه ښو غوره تګالرهپوهاوي لپاره د تدريس  ټاکنيز عامهدرلوده چې 
ای پر بيا غوره ګڼي تر څو په تعليمي نصاب کې ځسلنه  ۲۴،۹او کله نا کله لکچرونه غوره بولي سلنه  ۲۹،۳

احساسوي، چې په مخامخ ډول عامه پوهاوی تر ټولو  سلنه  ۳۰،۴ د ځواب ويونکو ګڼ شمٻر. ځای شي
اغيزمنه تګالره ګڼل کٻږي. ځينې زياتوي، چې تلويزيوني اعالنات د ټاکنيز عامه پوهاوي د وړاندې کولو 

ې، ګرځنده نندارتونونه، د لپاره اغيزمنه وسيله ده. يوې لږې برخې ويلي، چې په ټولنيزو شبکو کې مناظر
(چې په ترتيب سره   ټاکنود پايلو اړوند نظرٻې د ټاکنيز عامه پوهاوي په برخه کې غوره وسيلې ګڼل کٻږي

چې  ،فکر کوي ې لوړو برخو، ځواب ويونکيد مرکزي حوز په پرتلهد نورو حوزو ). ۵،۵٪، ۵٪،  ۳،۸٪
لپاره ښه وسيله ده. په سهيل حوزې کې  وي تګالروعامه پوهاپه سيمو کې د ټاکنيزو ګرځنده نندارتونونه 

ډٻره اغيزمنه  ډرامېراډيويي د ټاکنيز عامه پوهاوي د نورو تګالرو په پرتله چې  ،وايي ځواب ويونکي
 ،وايي ځواب ويونکينورو حوزو سره په توپير، د شمال، شمال ختيځ، او سهيل ختيځو حوزو له . تګالره ده

 په پرتله ډٻره اغيزمنه تګالره ده. پوهاوي د عامهچې تلويزيوني ډرامې 
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 هعواد کې سياسي وضٻپه ه 10.0

افغانان د ټاکنو راتلونکي او په هغه  کال النجمنې ټاکنې شپږو مياشتو ته وغزيدې، ۱۳۹۳سره له دې چې د 
 له اندپه  سلنه)۹۲،۳( کې د خپل ګډون په برخه کې خوشبينه دي. که څه هم د ګڼ شمٻر ځواب ويونکو 

ته اړتيا ليدل کٻږي په داسې حال کې چې د ځواب  سمون ني ټاکنو څخه وړاندې په افغانستان کې ټاکنيزپارلما
 .نشتهته کومه اړتيا  سمونچې ټاکنيز وايي،سلنه  ۴ويونکو يوازې 

د بهير په ترڅ کې د ملي يووالي حکومت د کال ټاکنو  ۱۳۹۳ د سلنه) ۸۵،۱(د ځواب ويونکو غوڅ اکثريت 
شاوخوا نيمايي ځواب ويونکو په اند ډٻره شونتيا شته، چې ملي يووالي . د طرحې مالتړي دي رامنځته کٻدو

په دې باور دي، چې د دې سلنه)  ۳۱،۹(حکومت وپايي او برياليتوب ته ورسٻږي او نوره درٻيمه برخه 
د عوايدو د ملي يووالي حکومت دا باور نظر جنسيت، .شونتيا شته، چې د ملي يووالي حکومت بريالي شي.

کچې، زده کړو درجې او يا هم د زونونو ترمنځ دومره توپير نه درلود. له جنوبي سيمو ځواب ويونکو د ملي 
په اند يې د پايښت شونتيا کمه ده. د ملي يووالي سلنه  ۲۰،۶يووالي پر حکومت ټيټ ډاډ بايد درلود، چې 

غانانو لپاره د برٻښنايي تذکرو د ويش حکومت د سياسي تړون د اوو ټکيو په منځ کې ځواب ويونکي د اف
  مالتړي دي او همدارنګه د پالن د نورو برخو هم په پراخه کچه مالتړي دي. 

چې په راتلونکو پنځه کلونو کې  د دې شونتيا نشته،چې  ،سلنه) وړاند وينه کوي۵۱،۱( ځواب ويونکيډيری 
ترمنځ يو ځواب ويونکوکې د  سروېکال په  ۱۳۹۱دې طالبان د افغانستان په سياست کې نفوذ وکړي. مګر د 

د افغانستان په سياست کې د طالبانو د نفوذ  ځواب ويونکوسلنه  ۳۶،۵توافق شتون نه درلوده، چې شاوخوا 
 ۲۰سلنې د افغانستان په سياست کې د طالبانو د نفوذ ناشونتيا بيان کړې وه او  ۳۹،۴شونتيا يې بيان کړې وه، 

چې هغوی د  ،کې ويليسروې کال په  ۱۳۹۳يوه لويه برخه د  ځواب ويونکود  ډاډمن نه وو. سلنه نور 
له بهير څخه مالتړ کوي. د  پخالينېافغانستان د حکومت، له طالبانو او د دولت له نورو مخالفينو سره  د 

د افغانستان  ، چېويليد سروې ګډونوالو سلنه ۱۲،۳ زېاو يوا وکې ځوابونه مختلف و سروېکال په  ۱۳۹۱
 بهير څخه مالتړ کوي. پخالينې لهحکومت د  د

تر پايه له افغانستان څخه د نړيوالو ځواکونو د وتلو مالتړ کال  ۱۳۹۳سلنه) د ۶۰،۷( د پام وړ ځواب ويونکو
، سهيل، شمال ختيځ، سهيل ختيځ او  د افغانستان شمال او مرکزي لوړو سيمو کې وګړي د ختيځ .کاوه

 .لږ پلويان ديانستان څخه د نړيوالو ځواکونو له وتلو له افغپه پرتله لويديځو سيمو 
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 ډيموګرافي 11.0

 جنسيت (جندر)

 سلنه  

 51.7 نارينه
 48.3 ښځينه

 100.0 مجموعه
 

 عمر

 سلنه  
18-25 37.7 
26-35 20.9 
36-45 16.7 
46-55 13.6 

55+ 11.1 
 100.0 مجموعه

 

 قوميت
 سلنه  

 33.1 تاجيک
 12.4 هزاره
 6.3 ازبک

 42.0 ښتونپ
 5.9 نور قومونه

 2. نه ورکوی ځواب
 100.0 مجموعه

 

 عوايد يمياشتن

 سلنه  
 4.7 افغانيو لږ  ۲۰۰۰تر 

 6.8 افغانيو   ۳۰۰۰څخه تر  ۲۰۰۱
 19.2 افغانيو ۵۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۱ 
 30.9 افغانيو  ۱۰۰۰۰څخه تر  ۵۰۰۱ 

 17.3 افغانيو  ۱۵۰۰۰څخه تر  ۱۰۰۰۱
 8.1 فغانيوا  ۲۵۰۰۰تر  ۱۵۰۰۱

 3.0 افغانيو  ۴۰۰۰۰تر  ۲۵۰۰۱ 
 1.1 څخه زياتې افغانۍ ۴۰۰۰۰له 

 6.9 نه پوهيږی
 2.1 ځواب نه ورکوی

 100.0 مجموعه
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 کچه زده کړود 

 

 

 سلنه  
 40.1 نځي ته نه يم تللیوهيڅ کله ښو

 11.5 نځي ته تللی يم ( مدرسې ته شامل شوی يم)ويواځې غير رسمي ښو
 7.9 ټولکي )5-1ځی، نا تکميله ( نوښو لومړنۍ

 7.2 کړی) بشپړټولګی مې  6(  بشپړونځی، وښلومړني 
 9.7 کړی) بښپړټولګی مې  9(  بشپړمنځنی ښونځی، 

  17.8 ټولګي) 12-10ليسه (
 5.7 يا هم تر هغې لوړ لوړې زده کړې

 0. ځواب نه ورکوی
 100.0 مجموعه
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 پايله  12.0

وړاندې کوي، چې د ټاکنو، سياست، او  د پايلېد موندنو  سروېسرتاسري  ېدا راپور د هيواد په کچې د يو
د سروې په افغانستان کې د ټاکنيزو مدني پوهاويو په اړه اساسي موضوعات يې تر شننې الندې نيولي وه. دا 

 يوواليد ملي  لخوا په ګډه    Soft Power Solution (SPS) د او ډموکراسي انټرنشنل  موسسې 
 ملي اطمينان او له پياوړیورسته ترسره شوه. پايلې ښيي چې پر ولسمشر غني  رامنځته کٻدو حکومت له

حکومت څخه قوي مالتړ شتون لري. ډيری افغانان د وروستيو ټاکنو پايلې مشروع او قانوني او همدا  يووالي
په دې  اوسمهالغانان رو څو کلونو ته افٻنظر تپه اغٻزمنه توګه، بولي.  ېونکک منعکس ارادېراز د خلکو د 

 په برخه کېاو حکومت دوی د هٻواد راتلونکې چې افغانستان په سم لور روان دی. افغانان د اند دي، 
 د او وموندې نيمګړتياوېکال ټاکنو په بهير کې د پام وړ  ۱۳۹۳ . په همدې ترڅ کې، افغانانو داميدواره دي

د  پارلماني ټاکنو څخه وړاندې و به اند، لهه افغانانسلن ۹۲لپاره ټينګه غوښتنه شتون لري.  سمونټاکنيز 
سمون موضوع به  چې د ټاکنيز ژمن ؤ،حکومت  يووالياړتيا شته. د ملي  له پارهټاکنيزو اصالحاتو 

مګر که چٻرې مخکې هر ډول ترديد وجود درلود، چې کله افغانان په موضوع ټينګ والړ وو، د ، تعقيبوي
 کولو له پاره به، پرته له ترديده مالتړ اوس روښانه شوی وای. يوې اصالحي آجنډا د رامنځته 

عامه پوهاوي د وروستيو هڅو برياوې په ګوته کوي او د ال سمون په موخه فرصتونه  د  سروېهمدارنګه دا 
 عامه پوهاوي نوښتونو ته، پايلې ښيي چې د په پرتلنېسره  معلوماتو سروې له کال د ۱۳۹۲په ګوته کوي. د 

دي  موافق افغانان. اوس ډيری الس رسی موندلیکال له ټاکنو وړاندې  ۱۳۹۳د  په کچه خلکوواد ٻټول ه د
او ارزښتونو سره برابر دي او ډيری افغانان (نارينه او ښځينه)  زده کړواسالمي  لهچې په ټاکنو کې ګډون 

کال په  ۱۳۹۳ال د اوسمه ،دې ولري. برسيره پره ونډه باور لري چې ښځې بايد په سياسي چارو کې ډير
د ښځو د رايې ورکو په وړاندې خنډ  نشتون، عامه پوهاويچې د  په دې اند دي،خلکو لږه برخه  پرتله د

 ځي.رک

پوهاوی تر السه کړی او کوالی شي  افغانانو عامهشي چې  تر السه ډاډترڅو  دي، ر کارونه پاتېٻتر اوسه ډ
يری خلک نظر نورو موضوعاتو ته، د ټاکنو د په چارو کې دخيل وي. ډ حکومتتر ډيرې کچې د خپل 

، او د پارلمان د موقفد  خپلواک کميسيون، د اجرايوي رييس د نوي  وخپلواک کميسيون، د ټاکنو د شکايتون
 ،يز مشران د ټاکنو په اړهه ياو سيم جوماتونه و په اندډيری افغاناند لري.  پوره معلومات نهفعاليتونو په اړه 
مګر ډٻرو کمو ځواب ويونکو ويلي، حتی د يوې ډٻرو  مهمې  په نوم ياد کړي دي، سرچينوتر ټولو بسنټيزو 

ال زياته هڅه چې د خپلو پيغامونو د څرنګوالي (کيفيت) د لوړولو په برخه کې دې  سرچينو په توګه ښيي،
ينونه د کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ظاهرآ پراخه کمپا ۱۳۹۳. سره له دې د وشي

 يمې برخې ته رسيدلی. ٻمرکه شويو يواځې يو پر در

دي او افغانان د مديريت او د ټاکنو د ترسره کيدو د ښه والي او د حکومت د  ېپارلماني ټاکنې راتلونک
 يووالي مليلپاره، د  درناويدي. د خپلو خلکو غوښتنو ته د  منده هٻل سمونلپاره د  روڼتيافعاليتونو د 

ليت په احساس، هغه اصالحات دې تر سره کړي چې خپله يې ؤد مس او وسترڅو په ټول  اړ دی،حکومت 
  ده. وعده کړی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22                                    ه نظر پوښتن درسونو په اړه يو څخه د زده شوپوهاوي او له ټاکن عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 

 



 

 1 -الف                                         هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 الف ملپاڼه:  د سروې وسايل 13.0

 ي موضوعاتعموم
لويه السته  هکوم هستاسو په نظر، افغانستان په تيرو لسو کلونو کی کومی لويی السته راوړنی لری ؟ دوهم .1

  کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او دوه ځوابونه رکچيم[راوړنه ده؟    

 وړانديزونه
لوی السته لمړی 

 راوړنی
ی لوی السته دوهم

 راوړنی
 1 1 دولت پياوړی

 2 2 دقانون حاکميت
 3 3 سوله او امنيت
 4 4 دذکړو زمينه
 5 5  دڅښاک اوبه

 6 6 داقتصاد پرمختګ
 7 7 دجرمونو کموالی
 8 8  تيايی مراقبتروغ/ صحی مرکزونه

 9 9 پاخه سړکونه
 10 10 دکارزمينه

 11 11 برق
 12 12 ملی وحدت
 13 13 ديمکراسی

 نور (وې ليکئ)
 98 98 منه پوهيږ

 99 99 مځواب نه ورکو
 

دويمه تر ټولو   لو لويه ستونزه چې افغانستان ورسره مخ دی څه شی دې؟ويز ډول ترټنتاسو په اند، په ټول .2
 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او دوه ځوابونه مرکه چي[   ؟ه څه شي دیلويه ستونز

 وړانديزونه
لويه لمړی 

 ستونزه
ه لويه دوهم

 ستونزه
 1 1 ضعيف حاکميت دولت 

 2 2 د چارواکو لخوا درغلي
 3 3 امنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تروريزم

 4 4  بيسوادي/ښونه او روزنه 
 5 5  دڅښاک اوبه

 6 6 و فقر ااقتصاد ضعيف 
 7 7 جرم

 8 8  روغتيايی مراقبت/ صحی مرکزونه
 9 9 ړکونهس

 10 10 بيکاری 
 11 11 د بريښنا کموالی
 12 12 سياسی اختالفات
 13 13 قومی اختالفات
 نور (وې ليکئ)



 

 2 -الف                                         هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 98 98 نه پوهيږی
 99 99 ځواب نه ورکوی

 
بله کومه ؟ لويه ستونزه چې ستاسی کليوال ورسره مخ دي څه شی دې. دخپلې منطقې او کلي په اړه فکر وکړئ .3

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او دوه ځوابونه مرکه چي[  ؟ستونزه ده چې ستاسو کلۍ ورسره مخ دی

 وړانديزونه
لويه لمړی 

 ستونزه
ه لويه دوهم

 ستونزه
 1 1 ضعيف حاکميت دولت 

 2 2 د چارواکو لخوا درغلي
 3 3  وبهدڅښاک ا

 4 4  د بريښنا کموالی
 5 5 ړکونهس

 6 6 و فقر ااقتصاد ضعيف 
 7 7 امنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تروريزم

 8 8  روغتيايی مراقبت/ صحی مرکزونه
 9 9  بيسوادي/ښونه او روزنه 

 10 10 بيکاری
 11 11 جرم

 12 12 قومی اختالفات
 نور (وې ليکئ)

 98 98 نه پوهيږی
 99 99 ځواب نه ورکوی

 
 يز ډول افغانستان په سم لوري روان دي که په غلط لوري؟نڅه فکرکوئ په ټول .4

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[     

 1 ]ته الړشی 4B: مرکه چي[                                      په غلط لوري
 لوري ناسم لوریو تريوې اندازې په تر يوې اندازې په سم لوري ا

 ]ته الړشی 5A: مرکه چي[
2 

 3 په سم لوري
 98 ]ته الړشی 5A: مرکه چي[                                          نه پوهيږی

 99 ]ته الړشی 5A: مرکه چي[                                  ځواب نه ورکوی
 

4A. ]فکر کوئ چې افغانستان په سم لوري روان دی؟ ولې] وی" سم لوري په“ ه که ځوابښتنپو 4که چيری په : فيلتر 
 ]کړۍ انتخاباو يواځې يو ځواب : وړانديزونه مه لولئ مرکه چي[       

 1 ښه کول اقتصادد
 2  د سفر کولو امکان شته

 3 د يوه ښه اساسي قانون درلودل
 4  نړيوالې مرستې

 5  ښه امنيت
 6 ولټاکنېټدموکراسی يا 

 7 سوله يا د جنګ پای
 8  ښه دولت

 9  ښه بيا رغاونه



 

 3 -الف                                         هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 10  د نجونو لپاره د ښونځيو بيرته پرانيستل 
 11 د ملی وحدت دولت

 نور (وې ليکئ)
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

4B. ]په غلط لوري روان  فکر کوئ چې افغانستان ولې] وی" لوري غلط په“ ښتنه که ځوابپو 4که چيری په : فيلتر
 ]کړۍ انتخاباو يواځې يو ځواب : وړانديزونه مه لولئ مرکه چي[   دی؟

 1  د ښونې او روزنې سيستم سم ندی
 2 د مرستو کموالی

 3 هيڅ ډول بيا رغاونه نه ده تر سره شوې 
 4  د طالبانو شتون

 5  ګاونډي هيوادونه د ستونزو المل کيږي
 6 اقتصاد خراب 

 7 اداداري فس
 8 نا امنی 
 9 داريدولتخرابه 

 10 بيګناه خلک وژل کيږي
 11  قومی اختالفات
 نور (وې ليکئ)

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 

ډير  وړانديزونه
 خراب

لږ 
نه  ډير ښه لږ ښه خراب

 پوهيږی
ځواب نه 
 ورکوی

5A .،د افغانستان اوسنی اقتصادي  په ټوليز ډول
 حالت څنګه ارزوئ؟

1 2 3 4 98 99 

5B . په عمومي ډول، خپل اقصادي حالت څنګه
 ارزوئ؟

1 2 3 4 98 99 

 
نظر تيرو پنځه لسو کلو ته کله چې طالبان په قدرت کې ول ځان له اقتصادي پلوه هوسا  اوس ايا تاسې .6

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب         احساسوئ؟
 1 نه

 2 هو
 97 ل وړ ندیقاب د

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 نظر تيرو پنځو کلو ته ځان له اقتصادي پلوه هوسا احساسوئ؟اوس ايا تاسې  .7

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب         
 1 نه

 2 هو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی



 

 4 -الف                                         هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 

يو  بدلږ  ډير بد وړانديزونه
ډير  ږ ښهل شان

 ښه
نه 

 پوهيږی
ځواب نه 
 ورکوی

8A. مياشتو ته ستاسې د کلي  ۱۲تيرو  نظر
  شوی؟ (    )امنيت اوس څنګه دی؟ ايا 

1 2 3 4 5 98 99 

8B. مياشتو ته په  ۱۲ټوليز ډول نظر تيرو  په
 (    )هيواد کې امنيت اوس څنګه دی؟ ايا 

 شوی؟
1 2 3 4 5 98 99 

8C. ز ډول به د فکر کوئ چې په ټولي څه
مياشتو کی څنګه  ۱۲هيواد امنيت په راتلونکو 

 شی؟ (    )شي؟ ايا 
1 2 3 4 5 98 99 

 
 ډموکراسي او بنسټونه

 ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟ .9
 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره [مرکه چي: 

اعتماد  څهي وړانديزونه
 لرمن

تر يوې 
ماد اندازې اعت

 لرم

ډير اعتماد 
 لرم

نه 
 پوهيږی

ځواب نه 
 ورکوی

A. 99 98 3 2 1 ( ملک/ ارباب/ خان/ مشر) مشر د کلي 
B. 99 98 3 2 1 مالم امام / د دين عالمان 
C. 99 98 3 2 1 د ټولټاکنو خپلواک کميسون 
D. 99 98 3 2 1 په والياتو کی د ټولټاکنو خپلواک کميسون 
E. 99 98 3 2 1 نۍرس 
F. 99 98 3 2 1 سياسي حزبونه 
G. 99 98 3 2 1 ګاونډيان مو 
H. 99 98 3 2 1 ولسمشر 
I. 99 98 3 2 1 مشرانو جرگه 
J. 99 98 3 2 1 ولسی جرگه 

K. 99 98 3 2 1 طالبان 
L. 99 98 3 2 1 د پراختيا ی شوراګانې 

M. 99 98 3 2 1 پوليس 
N.  99 98 3 2 1 کميسون خپلواکټاکنو د شکايتو د اوريدو د 
O.  خپلواکو ټاکنو د شکايتونو د اوريدد 

   
1 2 3 98 99 

P. 99 98 3 2 1 يوال 
Q. 99 98 3 2 1 ملي پوځ افغان 
R.  99 98 3 2 1 قومندانانمحلي غير مسووله 
S.  99 98 3 2 1 شوراواليتي 

 
 ستاسو له نظره (دديموکراسی) تعريف څه دی؟ .10

 ]وليکیيو ځواب  يواځې ازاد ځوابونه.[مرکه چي: 

 
 98 نه پوهيږی 



 

 5 -الف                                         هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 99 ځواب نه ورکوی
 

 په عمومي ډول، په افغانستان کې د ډيموکراسۍ له کړن الرې څومره راضي ياست؟  .11
 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب 

 1 ]مه يې لولئ[     ي نشتهدموکراسې افغانستان کپه 
 2  څ راضيهي

 3 ی اضلږ نار
 4 راضی  لږ

 5 راضی  ډير
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی

 
 د ټولټاکنو مسايل

 په عام ډول، په افغانستان کې د ټاکنو له چارو څخه په کومه اندازه راضي ياست؟  .12
 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب 

 1 څ راضيهي
 2 ی لږ ناراض

 3 راضی  لږ
 4 راضی  ډير

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 الندني بيانې نظر دهغو مهموالي ته درجه بندي کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو ترسره کيدل  .13

 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره [مرکه چي: او ځوابونه ولولئ].       وړانديزونه[مرکه چي: 

څ مهمه هي وړانديزونه
مهمه  مه ندهمه نده

 ده
ډيره 

 مهمه ده
نه 

 پوهيږی
ځواب نه 
 ورکوی

A. ې د ټولو افغانانو لپاره يو محفوظه چ
 راتلونکی تضمين کړي

1 2 3 4 98 99 

B. ې د ټولو افغانانو لپاره پياوړی چ
 اقتصاد تضمين کړي

1 2 3 4 98 99 

C. 99 98 4 3 2 1 ي روغې جوړې د ترويج لپارهد مل 
D.  99 98 4 3 2 1 ښو دولتي خدماتو لپارهد 
E. 99 98 4 3 2 1 ي فساد د له منځه وړلو لپارهد ادار 
F. ې پياوړې ډموکراسۍ د ترويج د يو

 لپاره
1 2 3 4 98 99 

 
. په راتلونکو ټولټاکنو کی ونډه هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ .14

 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره [مرکه چي:     . ولولئ] وړانديزونه[مرکه چي: 
ځواب نه نه  موافق ډير يمموافق موافق نه ه موافق ن څهي وړانديزونه
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 ورکوی پوهيږی يم يم يم

A.  غړو نارينه د کورنۍ د فقط
 مسؤليت دی

1 2 3 4 98 99 

B.  نارينه او دفاميل دمشرانو)
 99 98 4 3 2 1 مسوليت دیزنانه) 

C. 99 98 4 3 2 1 بر دید اسالمی ارزښتونو برا 
D.  مرکه کيدونکی(شخصی( 

 مسؤليت دی
1 2 3 4 98 99 

E. 99 98 4 3 2 1 مسؤليت دیګړو د کابل و 
F.  د افغانستان د ټولو وګړو مدني

 99 98 4 3 2 1 مسؤليت دی

 
 کړئ.هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي  .15

 ]کړۍ انتخابيو ځواب  يواځېهر سوال لپاره [مرکه چي: 

موافق  څهي وړانديزونه
ځواب نه  نه پوهيږی يم موافق ډير يمموافق  يمموافق نه  ه يمن

 ورکوی

a. لري په حق  ښځې
 ګډون وکړيي ټاکنو ک

1 2 3 4 98 99 

b. په ټاکنو کې د  ښځې
ګډون لپاره نومليکنه 

 وکړي
1 2 3 4 98 99 

c. چی   لريحق  ښځې
هر چاته رايه ور 

 يکړ
1 2 3 4 98 99 

d.  چی د  لرينارينه حق
رايه و ښځخپلو 

 وکاروی
1 2 3 4 98 99 

e. بايد په سياسی  ښځې
امورو کی ډيری دخيل 

 يو
1 2 3 4 98 99 

 
 ستاسو په اند په ټولټاکنو کې د ښځو د ونډې په وړاندې کوم دوه خنډونه ښتون لري؟ 16.

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او تر دوه ځوابونو      

 1 ناامنی
 2 په ټاکنو کی د ښځو ګډون د کورنی د غړو لخوا منع کيږی

 3 نه پوهاوی
 4 د رايی ورکولو مرکزونو ته نه الس رسی

 5 ياشتراک وکړ ټولټاکنو کېعالقه نلری چی په   ښځې
 6 په ټاکنو که ګډون له ټولنيزه پلوه مناسب نه دی

 7 اسالمی عقايد
 8 فرهنګی عوامل
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 98 هيږینه پو
 99 ځواب نه ورکوی

 

 په ټولټاکنو کی ونډه
.17A آيا تاسو د رايې ورکولو لپاره مو نوم ليکنه کړې؟ 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب         

 1 نه
 2 ]ته الړشی 18Aمرکه چي: [ هو                                      

 98 ]ته الړشی 18Aمرکه چي: [                     نه پوهيږی        
 99 ]ته الړشی 18Aمرکه چي: [ځواب نه ورکوی                     

 
17B. نوم ليکنه وکړی؟کی  ټولټاکنو ۱۳۹۴مخکی له ړی، تصميم لری چی که چيری نوم ليکنه مو نه وی ک 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب   

 1 نه
 2 تصميم ندی نيولی میتر اوسه 

 3 هو
 99 ځواب نه ورکوی

 
.18A ټولټاکنو کې رايه ورکړې؟په اول دور او واليتی شوراګانو  ويزرشولسمپه  ۱۳۹۳د  آيا تاسو 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب    

 1 نه
 2 هو

 99 ځواب نه ورکوی
 

.18B رايه ورکړی ده؟ټولټاکنو کې په دوهم دور  ويزرشولسمد  ۱۳۹۳اسو په ايا ت 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب         

 1 نه
 2 هو

 99 ځواب نه ورکوی
 

19A کوم مشخص کانديد ته رايه ورکړی؟ی تشويق شوی وی چد ولسمشرۍ د نوماندانو د استازو لخوا تاسو . آيا 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب         

 1 ]ته الړشی 20مرکه چي: [نه                           
 2                                         هو

 98 ]ته الړشی 20مرکه چي: [  يږی               نه پوه
 99 ]الړشی ته 20مرکه چي: [         ځواب نه ورکوی
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19B. ]19 که چيری جواب: فيلترA "؟يو کانديد کوم] وی" هو 

 ]کړۍ انتخاب ونهځوابټول او : وړانديزونه مه لولئ مرکه چي[       

 1 اشرف غنی احمدزی
 2 عبدهللا عبدهللا
 3 زلمی رسول

 4 عبدالرب رسول سياف
 5 گل آقا شيرزی

 6 قطب الدين هالل
 7 یمحمد داوود سلطان زو

 8 هدايت امين ارسال
 9 عبدالرحيم وردک

 10 قيوم کرزی
 11 سردار محمد نادر نعيم

 99          ځواب نه ورکوی
 

19C .]19 که چيری جواب: فيلترA "له کوم طريقه دکانديدانو کمپاينرانو تاسو تشويق کړی؟] وی" هو  

 ]کړۍ ابانتخ ونهځوابټول او [مرکه چي: وړانديزونه مه لولئ        

 1 نږدی او مخامخ
 2 )تبليغاتی ورقیبروشور (
 3 تلويزيون

 4 راديو
 5 ټولنيزی رسنی

 6 ی مسجونهتليفون
 7 و تختیاعالنات

 ):يی کړی(واضح  نور
 99          ځواب نه ورکوی

 
 ع او قانوني وی؟ټولټاکنو پايلی مشرو يزېرشولسمکال  ۱۳۹۳د  چي: ځوابونه ولولئ] [مرکهکولی شی ووياست . 20

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: يواځې يو ځواب       

 1 ه يمموافق ن څهي
 2 يمموافق نه 

 3 يمموافق 
 4 يم موافق ډير

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
ټولټاکنو پايلی مشروع او قانوني  واليتی شوراګانوکال  ۱۳۹۳د  چي: ځوابونه ولولئ] [مرکهکولی شی ووياست . 21

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: يواځې يو ځواب    وی؟

 1 ه يمموافق ن څهي
 2 يمموافق نه 

 3 يمموافق 
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 4 يم موافق ډير
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

 ؟وه انعکاس غوښتنو د وروکونکو رايې د پايلې ټاکنو ولسمشريزو د اند په ستاسو ايا. 22

 کړۍ] انتخاباځې يو ځواب [مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يو     

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
ستاسو په نظر رايه ورکونکو په ازاده توګه کولی شو چی درای اچونی مرکز ته الړ شی اوپه ازاده توګه خپله . آيا 23

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب رايه وکاروی؟       

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
          ته؟ ټاکنوکی کمه وه نسبت تيرو  ټاکنوکال  1393ايا ستاسو په نظر رايه ورکونه دقوميت په لحاظ په . 24

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب 

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
25Aاو واليتی شوراګانو ټولټاکنو يزېرشولسمکال  ۱۳۹۳په نامتناسبه توګه له د  هونئ چې کوم قومفکر کو . آيا 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ ؟        دی يوڅخه بی برخې ش

 1 ]ته الړشی 26: مرکه چي[                                           نه
 2 هو

 98 ]ته الړشی 26: مرکه چي[                                ه پوهيږین
 99 ]ته الړشی 26: مرکه چي[                        ځواب نه ورکوی

 
.25B  به له ټاکنو محرومه وي؟ ونهنو څه فکر کوئ چې کوم قوم ځواب مو هو وي)(که چيري 

 ]کړۍ انتخابدريوو ځوابونه تر او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:          

 1 پښتون
 2 کيتاج

 3 هزاره
 4 ازبک
 5 ترکمن

 6 بلوچ
 7 نورستانی
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 8 قرغيز
 9 سيک او هيندو

 نور (وې ليکئ)
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ستاسو په نظر،نن سبا قوميت په کومه اندازه مهم شوی دی؟. 26

 کړۍ] انتخاب [مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب      

 1 ندیهيڅ مهم 
 2 مهم ندی
 3 مهم دی

 4 ډير مهم دی
 98                                 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

 . ولی تاسی فکر کوی چی خلکو يو مشخص کانديد ته رايه ورکړی ده؟27 

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:       

 1 او برنامه د نوماندانو پاليسي
 2 د نوماندانو قوميت

 3  د نوماندانو مالتړ له نورو با نفوذه څيرو / مقاماتو لخوا 
 4 د نوماندانو شهرت

 :نور (وې ليکئ)
 98                                 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

A28 ټاکنو کی کومه يوه غټه السته راوړنه وه، که کومه وی؟کال ولسمشری  ۱۳۹۳. ستاسو له نظره په 

 ]وليکیيو ځواب  يواځې ازاد ځوابونه.[مرکه چي: 

 
 98 نه پوهيږی 

 99 ځواب نه ورکوی
 

28B کال ولسمشری ټاکنو کی کومه يوه غټ مشکل وو، که کومه وی؟ ۱۳۹۳. ستاسو له نظره په 

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:         

 1 د ټاکنو پاڼو کموالی
 2 د کميسيون لخوا ټاکنوفساد د 

 3 تقلب د خلکو لخوا
 4 د بهرنيانو الس وهنه په ټاکنو کی

 5 د افغان سياستمدارانو لخوا الس وهنه په ټاکنو کی
 6 ید رايی ورکونی دمرکزونو لری وال

 7 امنيتی ستونزی
 :نور (وې ليکئ)
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 97 هيڅ کوم مشکل نه وو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

29A ټاکنو کی کومه يوه غټه السته راوړنه وه، که کومه وی؟ ګانوکال واليتی شورا ۱۳۹۳. ستاسو له نظره په 

   ]وليکیيو ځواب  يواځې ازاد ځوابونه.[مرکه چي:         

 
 98 نه پوهيږی 

 99 ځواب نه ورکوی
 

.29B  ټاکنو کی کومه يوه غټ مشکل وو، که کومه وی؟ ګانوکال واليتی شورا ۱۳۹۳ستاسو له نظره په 

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:         

 1 د ټاکنو پاڼو کموالی
 2 له کميسيون لخوا ټاکنوفساد د 

 3 تقلب د خلکو لخوا
 4 د بهرنيانو الس وهنه په ټاکنو کی

 5 د افغان سياستمدارانو لخوا الس وهنه په ټاکنو کی
 6 د رايی ورکونی دمرکزونو لری والی

 7 امنيتی ستونزی
 :نور (وې ليکئ)

 97 هيڅ کوم مشکل نه وو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

 ؟وې ننګونې کومې وړاندې په ورکونکو رايې د کې ټاکنو کال ۱۳۹۳د  30. 

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:        

 1 امنيتی ستونزی
 2 معلوماتو کموالی
 3 فرهنګی ممانعت

 4 رای ورکونی مرکز ته الس رسی نه لرل
 5 سره عالقه نلری ټاکنوددولت/ په 

 6 ددولت مداخله
 :نور (وې ليکئ)

 97 هيڅ کوم مشکل نه وو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی

31A . ټاکنو کې رايه ورکوۍ؟ پارلمانی کال۱۳۹۴آيا تاسو په راتلونکې 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[    

 1 نه
 2 هو
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31B .31 کهA "نو بيا وپوښتئ چې ولئ؟وي "نه ،  ____________________________________ 

 
32A . ټاکنو کې ګدون وکړی؟پارلمانی  کال۱۳۹۴ستاسو په اند، ستاسو د سيمې ډيری خلک به په راتلونکي 

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب        

 1 ه ور نکړیډيری خلک به راي
 2 ډيری خلک به رايه ور کړی

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
32B .32 کهA  ولې؟ نو بيا وپوښتئ چې "ډيری خلک به رايه ور نکړی"ځواب دا وي چې 

                    ____________________________________  
 

 کی د رايه ورکونکو په مخ کی وی، که چيری وی؟ ټاکنو کال ۱۳۹۴. تاسو څه فکر کوی چی کومی ننګونی به په 33

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:       

 1 ی ستونزیمينتا
 2 بی سوادی

 3 معلوماتو کموالی
 4 فرهنګی ممانعت

 5 عالقه نه لرل د حکومت سره يا د سياست سره
 6 په پروسه   ټاکنو باور نه لرل د

 7 شتون باور نه د پرځان کې دولت په
 :نور (وې ليکئ)

 97 هيڅ کوم مشکل نه وو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

 کال پارلمانی ټاکنو کی له يو مشخص نوماند څخه مالتړ وکړی ؟ ۱۳۹۴ولی تاسی فکر کوی چی خلک به د . 34

   ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب او وړانديزونه مه لولئ [مرکه چي:      

 1 دا چې نوماندان به په ټولنه کې د خلکو منافع تامين کړي
 2 دکانديد شهرت
 3 دکانديد قوميت

 :نور (وې ليکئ)
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

         يو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا مانع سبب کړځيدلی؟ی نکوم د الند .35
 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره : مرکه چي[

 مانع کيږی وړانديزونه
نه مانع او نه 
 تشويق کوی 

تشويقوی 
 مو

نه 
 پوهيږی

ځواب نه 
 ورکوی

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی
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A. 99 98 3 2 1 ديني علما 
B. 99 98 3 2 1 ملګري 
C. 99 98 3 2 1 د کورنۍ غړي 
D. 99 98 3 2 1 طالبان 
E. 99 98 3 2 1 د افغانستان اسالمي جمهوريت چارواکي 
F. 99 98 3 2 1 سياسي مشران 
G. 99 98 3 2 1 د کانديدانو کمپاين 
H. ې خبرتياوې د راديو او تلويزيون له رسنيز

 
1 2 3 98 99 

I.  / 99 98 3 2 1 قومي مشرانکلی مشران 
J. 99 98 3 2 1 عامه مبلغين 

K. 99 98 3 2 1 د ټاکنو د خپلواک کميسيون مبلغين 
L. 99 98 3 2 1 ټولنيزې ډلې 

M. 99 98 3 2 1 د پراختيای شوراګانې 
 

څ مهمه هي وړانديزونه
 نده

ډيره مهمه 
 نده

مهمه 
 ده

ډيره 
 مهمه ده

نه 
 پوهيږی

ځواب نه 
 ورکوی

36A.  ټاکنې د  پارلمانیرا روانې
 یافغانستان د راتلونکي لپاره څومره مهم

 ؟دې
1 2 3 4 98 99 

36B.  رايه د څه فکر کوۍ چې ستاسو
کی ټاکنو پارلمانی توللونکو به په راتتاثير 

 ؟اهميت ولریڅومره 
1 2 3 4 98 99 

 
 کال په پارلماني ټاکنو درغليو څخه د مخنيوي په موخه کوم اساسي کارونه بايد تر سره شي؟ ۱۳۹۴ د  37.

 [آزادې پوښتنې: مرکچي: تر دريوو ځوابونه وليکئ.]        

 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 

 

 د خه کيدو لپاره څومره تاسو باور کوی چی الندی کارونه مهم دی؟ ټاکنو. د اينده 38

څ مهمه هي وړانديزونه
 نده

ډيره مهمه 
 نده

ه مهم
 ده

ډيره 
 مهمه ده

نه 
 پوهيږی

ځواب نه 
 ورکوی

.A  د رای ورکونکو دثبت لپاره يو نوی
 99 98 4 3 2 1 سيستم معرفی کول

B. کميسيون کی اصالحات  ټاکنو د
 99 98 4 3 2 1 راوستل

C.  99 98 4 3 2 1    يو نوی سيستم معرفی کول ټاکنود 
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د محلونو د امنيت لپاره)  ټاکنو (د وو تاالشي کونکو/ څارونکو ډيرولآيا رايې ورکولو په مرکزونو کې د ښځينه  39.
 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب      په ټاکنو کې د ښځو ګډون زيات کړي؟

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
معلوماتپوهاوی او ټولټاکنو په اړه د   

 
40A . د نوم ليکنې د بهير په اړه مو کافي معلومات  مخکی يزې او واليتی شوراګانو ټولټاکنورکال ولسمش ۱۳۹۳آيا د

 کړۍ] انتخاب[مرکه چي: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب          ترالسه کړي؟
 1 ]ته الړشی 41مرکه چي: [                   معلومات مې ندی تر السه کړي

 2 سه کړي اما کافی نديمعلومات مې تر ال ،هو
 3 کافی معلومات مې تر السه کړي ،هو

 98 ]ته الړشی 41مرکه چي: [                                             نه پوهيږی
 99 ]ته الړشی 41مرکه چي: [                                     ځواب نه ورکوی

 
 

40B40چيري د  .] کهA  نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟ ]ي" و3ا "" ي2"پوښتنې ځواب 

 ړل شوی ځوابونه انتخاب کړۍ]ورک ټول اومه لولئ : وړانديزونه مرکه چي[         

 1 ماليان
 2 تلويزيون

 3 ملګري يا ګاونډيان
 4 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 5 مشران
 6 اخبار

 7 انترنت
 8 د کورنۍ غړي

 9 مسجد
 10 ټولنيزې ډلې

 11 ټولنيز کارکونکي
 12 راديو

 13 محلی شوراګانی
 14 د خلکو منځ کی خبری

 15 د کانديدانو نمايندګان
  نور (وې ليکئ)

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی
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 آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟مهربانی وکړی  .41
 ]کړۍ انتخابيو ځواب  يواځېهر سوال لپاره : مرکه چي[

 نه پوهيږی هو  نه وړانديزونه
ځواب نه 
 ورکوی

A. 99 98 2 1 د سياسي احزابو په اړه معلومات 
B. 99 98 2 1 د اسالم او ټولټاکنې 
C.  99 98 2 1 نوماندانو په اړه معلومات ولسمشريزې ټاکنېد 
D. 99 98 2 1 د رايې ورکولو د نوم ليکنې په اړه معلومات 
E. 99 98 2 1 معلوماتون او د بشر د حقوقو په اړه د ټاکنو د قان 
F. څرنګه نوماند له  د دې په اړه معلومات چې څنګه رايه ورکړل شي ، او

 ل   
1 2 98 99 

G. 99 98 2 1 د رايه ورکولو د مرکزونو په اړه معلومات 
H. 99 98 2 1 د رايه ورکونکو د امنيت په اړه معلومات 
I. 99 98 2 1 نګه يو ټاکنيز شکايت ثبت کړل شيڅر د دې په اړه معلومات چې 
J.  99 98 2 1 نوماندانو په اړه معلومات ټاکنېد واليتي شوراګانو د 

K. 99 98 2 1 و ناکامیاکاميابی د هغوی ، ۍ پاليس ،د وکيالنو په اړه معلومات 
 

برخه کې مؤثره منبع  کې د پوهاوي په او واليتی شوراګانو ټولټاکنو يزېرشولسمکال  ۱۳۹۳ پهتاسو په اند،  .42
 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او دوه ځوابونه مرکه چي[ منبع تاسو لپاره کومه ده؟ هدوهمه مؤثر  وه؟ هکوم

 موثره منبعه دوهم موثره منبعلمړی  وړانديزونه
 1 1 راديو 

 2 2 تلويزيون 
 3 3 ورځپاڼه او نور چاپي مطبوعات

 4 4 د کلي مشران 
 5 5 ښونکي  ماليان او

 6 6 د کانديدانو کمپاينونه 
 7 7 سياسي ډلې

 8 8 ملګري او خپلوان 
 9 9 ټولنيزې ډلې

 10 10 ټولنيز کار کونکي
 11 11 د پوهاوي لپاره ورکشاپونه

   نور (وې ليکئ)
 98 98 نه پوهيږی

 99 99 ځواب نه ورکوی
 

 ؟په اړه تر السه کړي مفيد وه مخکی اګانو د ټاکنوآيا هغه معلومات چې تاسو د ولسمشريزو او واليتي شور .43
 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[

 1 هيڅ معلومات مې ندي ترالسه کړي
 2 هيڅ مفيد نه وه

 3 مفيد وهلږ 
 4 تقريبآ مفيد وه

 5 ډير مفيد وه
 99 ځواب نه ورکوی
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 .44A ۍ په اړه مو څومره معلومات تر سکې د ولسمشرۍ نوماندانو پالن او پاليمخکال په ولسمشريزو ټاکنو  ۱۳۹۳د

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[      السه کړه؟

 1 ]ته الړ شئ 45مرکچي: [        هييڅ معلومات مې نه وه تر السه کړي.
 2 معلومات مې تر السه کړي ول اما کافی نه ول.

 3 معلومات مي تر السه کړي ولکافي 
 98 ]ته الړ شئ 45مرکچي: [                                            نه پوهيږی

 99 ]ته الړ شئ 45مرکچي: [                                    ځواب نه ورکوی
 

 44B .] 44که چيري دA  ؟آيا دا معلومات مفيد ول   ]ي" و3" يا "2"پوښتنې ځواب 

  مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.           

 1 هيڅ مفيد نه ول
 2 تر يو حده مفيد ول

 3 لږ مفيد ول
 4 ډير مفيد ول
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

ښه معلومات تر السه و په اړه مو ن.آيا تاسو به ډير په عالقمندۍ رايه ورکړې وای کچيرې د ټاکنو د بهير او نوماندا45
   ]مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.[ کړي وای؟

 1 نه
 2 کيدايشی

 3 هو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

  کړي؟درکال ټاکنو په اړوند معلومات  ۱۳۹۳څو ځله د ټاکنو مامورين ستاسو په سيمه کې تاسو ته د  .46

 ]و يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.مرکچې: ځوابونه ولولي ا[

 1 هيڅ کله
 2 ډير لږ 

 3 څو څو ځله
 4 هميشه

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
47A. د ټاکنو خپلواک کميسيون له کړنو سره اشنايي لرئ ؟ ايا 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[        

 1 ]ته الړشی 48A: مرکه چي[                                           نه
 2 هو

 98 ]ته الړشی 48A: مرکه چي[                                نه پوهيږی
 99 ]ته الړشی 48A: مرکه چي[                        ځواب نه ورکوی
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47B. ؟ویراضي وخت کی  په ټاکنوله کړنو څخه د  د ټاکنو خپلواک کميسيونکال  ۱۳۹۳د  تاسي ايا 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[        

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
48A. د ټاکنو د شکايتونو د اوريدو د کميسون له کړنو سره اشنايي لرئ ؟ ايا 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[        

 1 ]ته الړشی 49A: مرکه چي[                                           نه
 2 هو

 98 ]ته الړشی 49A: مرکه چي[                                نه پوهيږی
 99 ]ته الړشی 49A: مرکه چي[                        ځواب نه ورکوی

 
48B. ؟ ویراضي په وخت کی  ټاکنو له کړنو دکايتونو د اوريدو د کميسون ټاکنو د ش کال د ۱۳۹۳د تاسي  ايا 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[         

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
49A.  ؟ کړې وه هټاکنو کې کومه شکايت پاڼه ډک ۱۳۹۳ په دايا تاسو 

 کړۍ] انتخابانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب : وړمرکه چي[         

 1 ]ته الړشی 50A: مرکه چي[                                           نه
 2 هو

 98 ]ته الړشی 50A: مرکه چي[                                نه پوهيږی
 99 ]ته الړشی 50A: مرکه چي[                        ځواب نه ورکوی

 
49B. ؟هشووڅيړل  که چيرې مو کوم شکايت درج کړی وي ايا ستاسو شکايت پاڼه 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[        

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
49C.  راضي ياست؟ له ستاسو شکايت ته الس رسی څخهد ټاکنو د شکايتونو د اوريدو د کميسون آيا 

  مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.          

 1 نه
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 2 هو
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

50A. د د ولسمشريزو ټاکنو د دوهم دور د تفتيش په اړه مو څومره معلومات تر السه کړي وه؟ 

  کړئ.  مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب         

 1 ]ته الړ شئ 50Dمرکچي: [         هيڅ معلومات مې نه وه تر السه کړي
 2 معلومات مې تر السه کړي وه اما کافي نه وه

 3 کافي معلومات مي تر السه کړي وه
 98 ]ته الړ شئ 51مرکچي: [                                           نه پوهيږي

 99 ]ته الړ شئ 51مرکچي: [                                   ځواب نه ورکوي
 

] .50B 50جواب  که چيریA "2" مفيد ول؟دا معلومات  آيا] وی" 3" يا 

 مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.

 1 هيڅ مفيد نه ول
 2 تر يو حده مفيد ول

 3 لږ مفيد ول
 4 ډير مفيد ول
 98 نه پوهيږی
 99 رکویځواب نه و

 

] .50C 50جواب  که چيریA "2" د ولسمشريزو ټاکنو د دوهم دور د تفتيش په اړه د معلوماتو لپاره تر ] وی" 3" يا
 په ګوته کړئ.  عمنبموثره ټولو موثره منبع کومه وه؟ هيله ده دوهمه 

 ځوابونه مه لولئ، يواځې دوه ځوابونه انتخاب کړئ. مرکچې:   

 دوهمه ډيره موثره منبع  منبعډير موثره  وړانديزونه

 1 1 راديو
 2 2 تلويزيون

 3 3 ورځپاڼه او نور چاپي رسنۍ
 4 4 د کلي مشران

 5 5 ماليان يا ښونکي
 6 6 د نوماندانو کمپاينونه

 7 7 سياسي احزاب
 8 8 ملګري او کورنۍ

 9 9 مدني ټولنې
 10 10 ټولنيز کارکونکي

 11 11 ټاکنيز معلوماتي خپرونې/ غونډې
 12 12 د ټاکنو خپلواک کميسيون

   نور (وې ليکئ)
 98 98 نه پوهيږی

 99 99 ځواب نه ورکوی
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50D .ياستی چی ددوهم دور د رايو د تفتيش پروسی د خلکو اعتماد لوړ کړی  چي: ځوابونه ولولئ] [مرکه ايا تاسی
 کړۍ] تخابان[مرکه چي: يواځې يو ځواب      په رياست جمهوری انتحاباتو باندی؟

 1 ډير نا موافق
 2 تر يو حده نا موافق

 3 تر يو حده موافق
 4 دير موافق

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 کال پارلماني ټاکنو مخکی څخه وړاندې کوم ډول معلومات غواړئ تر السه کړئ؟ ۱۳۹۴د 51. 

 مرکچې: ځوابونه ولولي او يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.

 1 د کارکولو په اړهد پارلمان 
 2 د پارلمان د غړو د مسوليتونه

 3 د ټاکلو د سيستم په اړه
 4 د پارلمان غړي په خپلو تصاميمو کې حساب ده وي

 5 د پارلمان د کاري جوړښت
 نور (وې ليکئ)

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
  کنو په اړه ټاکنيز معلومات ورکړي؟کال د پارلماني ټا ۱۳۹۴ستاسو په اند، کومې ادارې بايد د  52.

 مرکچي: ځوابونه مه لولئ، تر دريوو ځوابونو انتخاب کړئ

 1 د ټاکنو خپلواک کميسيون
 2 تعليمي مرکزونه

 3 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت
 4 مسجدونه
 5 یمدني ټولن

 6 محلي شوراګانې
 7 محلي/ قومي مشران

 8 د ښځو چارو وزارت
 9 رغاونې وزارت يا او بياد کليو پراخت

 10 واليتي شوراګانې / سيميز مامورين
 نور (وې ليکئ)

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 در کړل شوي وه ؟ په ولسي جرګې کې دخپل واليت پورې اړوند اوسنيو وکيالنو په اړه کافي معلومات ته . ايا تاسو53

 کړۍ] انتخابيو ځواب  : وړانديزونه ولولئ او يواځېمرکه چي[      

 1 نه لرم (پوهاوی)معلومات نه، 
 2 کم لرم (پوهاوی)معلومات  ،هو
 3 لرم (پوهاوی)کافی معلومات  ،هو
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 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ؟ شوي لتر کومې کچې د ولسي جرګې (پارلمان) د قانوګزارۍ په اړه معلومات درکړ. 54

 کړۍ] انتخابولئ او يواځې يو ځواب : وړانديزونه ولمرکه چي[      

 1 نه لرم (پوهاوی) معلوماتنه، 
 2 کم لرم (پوهاوی)معلومات  ،هو
 3 لرم  (پوهاوی) کافی معلومات ،هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
لسوالۍ څه فکر کوئ د پارلمان غړي چې ټاکل کيږي له خپل واليت څخه استازيتوب وکړي که له خپلې ځانګړې و. 55

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[     ؟څخه

 1 واليت
 2 ولسوالی

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ع ورکوئ؟ يدلته درې الرې دي چې يو سياسي نظام تشکيل شي. تاسو يې کوم يو ته ترج. 56

 مرکچي: ځوابونه ولولئ، يواځې يو ځواب انتخاب کړئ.

 1 ونيسیتصميم نه مستقل پارلمان  بغير لهو قوي ولسمشر چې کوالی شي په خپله ي
 2 يو ولسمشر چې بايد له انتخاب شوي پارلمان سره په ګډه تصميم ګيری وکړي

 3 .ونه ونيسیتصميمتول يو منتخب پارلمان چې په خپله 
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
 

 ؟اړه معلومات ترالسه کړئپه  ټاکنو د مخکی ټاکنود  ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د . 57
 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره : مرکه چي[      

هيڅ ترجيح  وړانديزونه
 نه ورکوم

تر يوحده 
ترجيح 
 ورکوم

ديره ترجيح 
 مورکو

نه 
 پوهيږی

ځواب نه 
 ورکوی

A. 99 98 3 2 1 (اعالنات) راديو 
B. 99 98 3 2 1 )/درامهکېراديو (مر 
C. 99 98 3 2 1 تلويزيون 
D.  99 98 3 2 1 ټولنې او خبرې اترې 
E.  99 98 3 2 1 تمثيلي ټوټې 
F.  99 98 3 2 1 د جمعې لمونځونه 
G.  99 98 3 2 1 خبر پاڼې او مجلې 
H.   99 98 3 2 1 معلومات پاڼې 
I.  99 98 3 2 1 د اعالناتو لوحې 
J.  99 98 3 2 1 د والياتو او ولسواليو په مرکزونو کې 

K.  يميز نهادونهس  )NGOs( 99 98 3 2 1 او ټولنيزې ډلې 
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L.  99 98 3 2 1 بين المللی نهادونه/ ملګري ملتونه 
M.  99 98 3 2 1 حکومت 
N.  99 98 3 2 1 د ښځو ټولنې 
O.   99 98 3 2 1 ښونځي او پوهنتونونه 

  3 2 1 نور (وې ليکئ) 
 

 ؟اړه په خپل کلی او قريه کی کری وهپه  ټاکنود په تير کال کی تاسی کومی غونډی کی اشتراک . 58

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[      

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ؟ټاکنيز معلومات تر السه کړئ په اړه ټاکنوپارلمانی  کال۱۳۹۴دڅومره ژر غواړئ چې . 59

 کړۍ] انتخاباو يواځې يو ځواب : وړانديزونه ولولئ مرکه چي[      

 1 وټاکنله  مياشت مخکې ۱
 2 وټاکنله  مياشتې مخکې ۳
 3 وټاکنله  مياشتې مخکې ۶
 4 وټاکنله  مياشتې مخکې ۹
 5 وټاکنله  کال مخکې ۱
 98 وټاکنله  
 99 وټاکنله  

 
ل او مسوليتونو په اړه ښه پوهاوی د رو مرکچې: ټول ځوابونه ولولئ][ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د . 60

 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره : مرکه چي[     لرې؟

تر يو حده نا  ډير نا موافق برخې
 موافق

تر يو حده 
 موافق

نه  ډير موافق
 پوهيږي

ځواب نه 
 ورکوي 

A. 99 98 4 3 2 1 ولسمشر 
B. 99 98 4 3 2 1 واليتي شورا 
C. 99 98 4 3 2 1 پارلمان 
D. 99 98 4 3 2 1 لسوالۍ شوراد و 
E. 99 98 4 3 2 1 د ټاکنو خپلواک کميسيون 
F. 99 98 4 3 2 1 د ټاکنو د شکاياتو کميسيون 
G. 99 98 4 3 2 1 افغان امنيتي ځواکونه 
H. 99 98 4 3 2 1 د هيواد اجرايوی رييس 

 
 چه بيان کړئهيله ده هر يو د الندنيو وړانديزونو سره د خپلي موافقي او يا هم نه موافقې ک. 61

 ]کړۍ انتخابيواځې يو ځواب هر سوال لپاره : مرکه چي[      

برخې   
 ډير

 نا موافق
تر يو حده 
 نا موافق

تر يو حده 
 موافق

ډير 
 موافق

پوهيږ
 ي

ځواب نه 
 ورکوي 
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A.   زه د مسووليت احساس کوم چې خپل
ګاوند او ټولنې ته د ټاکنو په اړه يې 

 پوه کړم
1 2 3 4 98 99 

B.  مدني پوهاوی بايد هميشه ټاکنيزو د
 په سيميزه ژبه او لحجه تر سره شي 

1 2 3 4 98 99 

C.   د ټاکنيزو مدني پوهاوی بايد يو
دوامداره بهير وي چې تر ټاکنو 

 ورسته هم دوام ولري 
1 2 3 4 98 99 

 
62A. آيا فکر کوئ چې د ټاکنو په اړه مدني پوهاوی بايد په ښونځيو کې تدريس شي؟ 

 ټول وړانديزونه ولولئ، يواځې يو وړانديز انتخاب کړئ.] ي:مرکچ[         

 1  ] پوښتنې ته ورشئ 63 :مرکچې                                            [نه
 2 هو   

 98 ]پوښتنې ته ورشئ 63 :مرکچې                             [نه پوهيږي
 99 ] پوښتنې ته ورشئ 63 :مرکچې                     [ځواب نه ورکوي

 
62B. چيرې هو، له کومو الرو د ټاکنو په اړه مدني پوهاوی په ښونځيو کې تدريس شي؟ که 

 ټول وړانديزونه ولولئ، يواځې يو وړانديز انتخاب کړئ.] مرکچي:[        

 1 سمينارونه
 2 کله کله موقع ليکچرونه 

 3 په درسي نصاب کې ځای پيدا کړي 
)نور (وې ليکئ  

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 مدني پوهاوي لپاره تر ټولو موثره ميتود کوم دي؟ ټاکنيزوستاسو په اند په عمومي ډول د . 63

 ټول وړانديزونه مه لولئ، يواځې يو وړانديز انتخاب کړئ.] مرکچي:[       

 1 تمثيل کول 
 2 مخامخ ناستي 
 3 ګرځنده تياتر 

 4 راديويي ډرامې 
 5 تلويزيوني اعالنات 

 6 له ټولنيزو شبکو سره مناظره (بحث) 
 7 سروې / عامه نظر پوښتنه 

د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د خلکو د پوهاوي لپاره ځانګړې خپرونې 
 

8 
 9 د ورزشي لوبو غونډې 

 نور (وې ليکئ)
 98 نه پوهيږی

 99 ځواب نه ورکوی
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يتعسياسي وض  

اند څومره امکان لري چې طالبان به په راتلونکي پنځو کلونو کې د افغانستان په سياست کې نفوذ ستاسو په . 64
 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[       ؟وکړي

 1 هيڅ امکان نلري
 2 امکان نلري

 3 تر يو حده امکان لري
 4 ډير امکان لري

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ې له پروسې څخه مالتړ کوئ؟سره د افغان حکومت د سولاو نورو مخالفينو ايا له طالبانو . 65

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[      

 1 هيڅ امکان نلري
 2 امکان نلري

 3 تر يو حده امکان لري
 4 ډير امکان لري

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 ؟ کې د بهرنيو ځواکونو له وتلو څخه مالتړ کوئ کال ۲۰۱۴/۱۳۹۳ايا په . 66

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[      

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 عبدهللا لخوا تشکيل شوي آيا تاسې د ملي وحدت له حکومته چې د داکتر اشرف غني احمدزي او داکتر عبدهللا .67

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[    مالتړ کوئ؟ 

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 يه نظر تر کومه اندازه به دوحدت ملی جکومت دوام وکړی؟ ستاسو. 68

 ړۍ]ک انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[

 1 هيڅ امکان نه لری
 2 امکان نه لری

 3 امکان لری ږل
 4 ډير امکان لری

 98 نه پوهيږی
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 99 ځواب نه ورکوی

 
  له پارلماني ټاکنو څخه ټاکنيزو اصالحاتو ته ضرورت لري؟ آيا فکر کوئ چې افغانستان وړاندې  .70

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[

 1 نه
 2 هو

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
 د مرکه کيدونکی شخصی ځانګړتياوی

A.  لولئ]پوښتنی مه : مرکه چي[جنس  
 1 نارينه
 2 ښځينه

 
B. کچيری مرکه کيدونکی ځواب نه ورکوي نو نظر ظاهری څيری ته يی عمر وليکئ: رکه چيم[؟  څو کلن ياست[ 
 

                                                                 ____  ____ 
 

C. کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ مدنی حالت 
 1 مجرده

 2 واده شوی/ واده شوې

تاسو  .د ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو څخه تشکيل شوی. 69
  کړۍ] انتخاب نديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب : وړامرکه چي[له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر کوئ؟  

هيڅ مالتړ يې  برخې
  نه کوم

تر يو حده 
  يې مالتړ کوم

ډير مالتړ يې 
 کوم

نه 
 پوهيږي

ځواب نه 
 ورکوي

A.  د اساسی قانون تعديل او د اجرايوی
صدر اعظم کرسۍ منځ ته راوړل لپاره د 

 يوې لويې جرګې جوړيدل
1 2 3 98 99 

B. بينې د پاليسی عملی اجرايه رييس د کا
کولو مسوليت ولري چی په کابينه کی 
تصميم ونيسی، او د وزيرانو د شورا 

 اونيزو غونډو مشري وکړي 

1 2 3 98 99 

C.  د امنيتي او اقتصادي کليدي پوستونو او
مستقلو رياستونو د کرسيو په ټاکلو کې د  
  ولسمشر او اجرايی رييس تر منځ تعادل 

1 2 3 98 99 

D. قام ګټلو تيم رهبر لپاره،  د د دوهم م
افغانستان اسالمی جمهوريت په رسمی 

 توګه  يو پست جور کړی
1 2 3 98 99 

E.  ولسمشر بايد د يوفرمان له مخی
يوکميسيون معرفی کړی ترڅو يو نوی 

 .سيستم جوړکړی
1 2 3 98 99 

F. 99 98 3 2 1 اليکترونيکی تزکرو ويشل 
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 3 ډه / کنډکن
 4 طالق شوی / جدا شوی

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
D.  کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ ايا په همدې ولسوالۍ کې زيږيدلی يې؟ 
 1 نه

 2 هو
 99 ځواب نه ورکوی

 
E.   شميره وليکی: مرکه چي[په کورنۍ کې مو څو تنه ژوند کوي؟[ 

   
 99 ځواب نه ورکوی

 
F. کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ ايا ته د دې کورنۍ مشر يې؟ 
 1 نه

 2 هو
 99 ځواب نه ورکوی

 
G.  يواځې د احصايې په موخه که خپل د مياشتنی عوايدو اوسط راته وواياست. ايا ويالی شئ چې ستاسو د کورنئ د

 انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ و کومې طبقې پورې اړوند ده؟   عوايدو اوسط په الندني
 کړۍ]

 1  يو لږافغان ۲۰۰۰ تر
 2 افغانيو   ۳۰۰۰څخه تر  ۲۰۰۱

 3 افغانيو ۵۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۱ 
 4 افغانيو  ۱۰۰۰۰څخه تر  ۵۰۰۱ 

 5 افغانيو  ۱۵۰۰۰څخه تر  ۱۰۰۰۱
 6 افغانيو  ۲۵۰۰۰تر  ۱۵۰۰۱

 7 افغانيو  ۴۰۰۰۰تر  ۲۵۰۰۱ 
 8 څخه زياتې افغانۍ ۴۰۰۰۰له 

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی

 
H. په ټوليز ډول خپل ژوند له نورو سره په افغانستان کې څرنګه پرتله کوئ؟ 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[

 1 ډير بد
 2 بد

 3 يو ډول
 4 بهتره
 5 هترهډير ب

 98 نه پوهيږی
 99 ځواب نه ورکوی
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I.       کړۍ] انتخاب: وړانديزونه ولولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[ستاسو د تحصيالتو لوړه درجه کومه ده؟ 
 1 هيڅ کله ښونځي ته نه يم تللی

 2 )مدرسې ته شامل شوی يم(  يواځې غير رسمي ښونځي ته تللی يم
 3 )ټولکي 5-1 (تکميله  ، ناابتدايه ښونځی
 4 )ړیتکميل ک ټولګی مې 6، تکميل ( ابتدايه ښونځی

 5 )ړیتکميل کټولګی مې  9، تکميل ( نځنی ښونځیم
 6 )ټولګي 12-10ليسه (

 7 لوړ تحصيالت يا هم تر هغې لوړ
 99 ځواب نه ورکوی

 
J1 کړۍ] انتخابځواب  : وړانديزونه ولولئ او يواځې يومرکه چي[څرنګه دی؟   . ستاسی بوختيايی حالت 

 1 ټوله ورځ کار کوئ
 2 نيمه ورځ کار کوئ

 3 متقاعد
 4 د کور ميرمن

 5 زده کونکی / محصل
 6 هبيکار

 7 نور
 99 ځواب نه ورکوی

 
J2  .]چيرې په که  J1   پوښتنه وکړئ " نه وی،زده کونکی / محصل يا "" د کور ميرمن" ځوابپوښتنه کې[ 

 کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[   ه وه او يا څه ده؟اصلي دنده مو څ        

 1 د ځمکې څيښتن يا اجاره داره کروندګر)(  کروندګر
 2 )د بل چا په ځمکه کې(  کروندګر

 3  کاريګر ، يا نه مسلکیمزدور کاره 
 4  غير رسمي تجارت

 5  )کسبی با مهارته کارکونکی (
 6 ، منشی تر دفدولتی  

 7 يا مدير ياجرائيو –دولتی دفتر 
 8 منشی  –خصوصی دفتر 

 9 آزاد مسلکي کارکونکی 
 10  د واړه کاوربار(تجارت) مالک

 11 د ښونځی ښونکی / د پوهنتون استاد
 12  افغان ملي پوځ

 13  افغان ملي پوليس
 نور (وې ليکئ)

 99 ځواب نه ورکوی
 

K.  کړۍ] انتخاب: وړانديزونه مه لولئ او يواځې يو ځواب مرکه چي[؟     رېپورې تړاو لله کو قام 
 1 ترکمن
 2 قرغيز

 3 کيتاج
 4 نورستانی
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 5 هزاره
 6 بلوچ

 7 ازبک
 8 تونښپ

 نور (وې ليکئ)
 99 ځواب نه ورکوی

 
L. ساعته وخت څخه ګټه واخلئ ۲۴له [: د مرکې د پای وخت] 

__  __ : __  __ 

  
M. وخت په دقيقو وليکئ مرکه چي [  :د مرکې وخت[ 

_______ 
 

N. ستاسو په ګډون نور څو تنو په دې مرکې کې ګډون کړې وه؟ مرکه چي 
_______ 

 
O. ستاسې په نظر د مرکه کيدونکې اخيستنه لدې پوښتن پاڼې څخه ترکومې کچې وه ؟ 

 کړۍ] انتخاب: يواځې يو ځواب مرکه چي[

ې سربيره هم د سوالونو په اخيستنه کې ستونزه مرکه کيدونکی  زما د مرستې او الرښون
ل   ل

1 
مرکه کيدونکی ددې پوښتن پاڼې په اکثريت سوالونو باندې پوه شو خو زما په يوڅه 

   
2 

 3 مرکه کيدونکی ددې پوښتن پاڼې په اکثرٻت سوالونو باندې پوه شو
 4 ې پوه شومرکه کيدونکی ددې پوښتن پاڼې په ټولو سوالونو باند

 
P.  ستاسې په نظر مرکه کيدونکې تر کومې کچې د سوالونو په ځوابولوکې د راحتی احساس کولو(د مرکه کيدونکې د

 کړۍ] انتخاب: يواځې يو ځواب مرکه چي[؟   نا خوښی او حساسيت سبب نه شو)
کا مرکه کيدونکې د پوښتن پاڼې له ټولو سوالونو سره په تدريجی  ډول د ناراحتی احساس 

 
1 

 2 مرکه کيدونکې يوازې د پوښتن پاڼې له ډيرو لږو سوالونو سره راحت وو
 3 مرکه کيدونکې د پوښتن پاڼې له اکثريت سوالونو سره راحت وو

 4 مرکه کيدونکې د پوښتن پاڼې له ټولو سوالونو سره راحت وو
 

Q.  انتخاب: يواځې يو ځواب مرکه چي[  پر ځواب کوم بل چا اغيز کړی که نه؟ مرکه کيدونکېد  ه،نظر لهستاسې 
 کړۍ]

 1 نه
 2 هو

 
R. د دې سيمې (سمپل پواينت) چې تا هلته مرکه ترسه کړه امنيتې وضعيت يې ستا له نظره څه ډول وه مرکه چي 

 ]مرکچې: يواځې يو ځواب وټاکئ[

 1 ډير نا امنه
 2 نا امنه

 3 امن وه 
 4 ډير امن وه

 
S. واځې يو ځواب وټاکئمرکچې: ي[  مرکه مکمل شوه په[ 
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 1 په لومړۍ اړيکه کې
 2 په دوهمه اړيکه کې
 3 په دريمه اړيکه کې

 
ځې د سوپر وايزر لپارهيوا  

 
S1 که د بل په بدل کې ټاکل شوی؟ هد نقطه اخيستنېاصلي نمونه ده، چې تاسو ټاکلی  نقطه اخيستنېد نمونه . آيا 

 : يواځې يو ځواب وټاکئ]سوپروايزر[

 1 اصلي
 2 ديلب

 
S2يواځې يو ځواب وټاکئ]سوپروايزر[  څرنګوالي(کيفيت) د کنترول لپاره وه؟موضوع د  ې. آيا د مرک : 

 1 نه
 2 هو

 
.S3 کوالی شئ له يو څخه زيات ځوابونه و ټاکئ]سوپروايزر[، د کنټرول ميتود کوم وه؟ هو که چيري : 

 1 د مرکې په جريان کې مستقيم ارزيابي
 2 چک) د سوپروايزر لخوا بياځلي چک(بک 

 3 بياځلي چک(بک چک) د مرکزي دفتر لخوا
 4 د اجرا قابل ندي

 
 السليک ټهد چک کولو ني د سوپروايزر نوم
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 ب ملپاڼه: د معلوماتو جدول 14.0

راوړنی لری ؟  ستاسو په نظر، افغانستان په تيرو لسو کلونو کی کومی لويی السته1 .
      )1؟ راوړنه ده دوهم کوم لويه السته

 فيصدی  
 6.7 قدرتمند دولت

 7.8 دقانون حاکميت

 15 سوله او امنيت

 26.5 دذکړو زمينه

 5.5 دڅښاک اوبه 

 5.5 داقتصاد پرمختګ

 1.5 دجرمونو کموالی

 4.6 صحی مرکزونه /روغتيايی مراقبت 

 11.4 پاخه سړکونه

 1.5 دکارزمينه

 3.4 برق

 4.8 ملی وحدت حکومت

 2.7 ديمکراسی

 0.4 هيڅ کومه السته راوړنه نه لری

 0.3 بيا رغونه

 0 دخځو حقوق

 0 ټولټاکنی

 0.1 ميډيا

 1.7 نه پوهيږم

 0.4 ځواب نه ورکوم

 100 مجموعه

  
راوړنی لری ؟  ستاسو په نظر، افغانستان په تيرو لسو کلونو کی کومی لويی السته1 .

      )2 ؟دوهم کوم لويه السته راوړنه ده
 فيصدی  

 1.6 قدرتمند دولت

 3.5 دقانون حاکميت

 6.6 سوله او امنيت

 13.7 دذکړو زمينه

 5.2 دڅښاک اوبه 

 8.1 داقتصاد پرمختګ

 4.5 دجرمونو کموالی

 9.8 صحی مرکزونه /روغتيايی مراقبت 

 15.6 پاخه سړکونه

 5.5 دکارزمينه

 7 برق

 9.8 ملی وحدت حکومت
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 4.7 ديمکراسی

 0.5 هيڅ کومه السته راوړنه نه لری

 0.3 بيا رغونه

 0.1 دخځو حقوق

 0 ټولټاکنی

 0 ميډيا

 3 نه پوهيږم

 0.5 ځواب نه ورکوم

 100 مجموعه

  
چې افغانستان ورسره مخ دی څه  ټولنيز ډول ترټولو لويه ستونزه تاسو په اند، په 2 .
        )؟1لويه ستونزه څه شي دی   ټولو دې؟ دويمه تر شی

 فيصدی  
 15.9 دولت  ضعيف حاکميت

 26.9 د چارواکو لخوا درغلي

 19.2 امنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تروريزم

 4 ښونه او روزنه /بيسوادي 

 2.2 دڅښاک اوبه 

 11.6 اقتصاد ضعيف او فقر 

 3.2 جرم

 1.3 صحی مرکزونه /روغتيايی مراقبت 

 2.6 سړکونه

 9.3 بيکاری 

 2.6 د بريښنا کموالی

 0.5 سياسی اختالفات

 0.4 قومی اختالفات

 0 دمخدره موادو پرضد مبارزه

 0.1 دبيا رغونی نشتون

 0.1 دبهرنيو السوهنه

 0.3 نه پوهيږم

 100 مجموعه

  
ورسره مخ دی څه  تاسو په اند، په ټولنيز ډول ترټولو لويه ستونزه چې افغانستان         2.

     )؟2لويه ستونزه څه شي دی   دويمه تر ټولوشی دې؟ 
 فيصدی  

 2.7 دولت  ضعيف حاکميت

 8.8 د چارواکو لخوا درغلي

 10.2 امنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تروريزم

 4.4 ښونه او روزنه /بيسوادي 

 3.8 دڅښاک اوبه 

 19.2 اقتصاد ضعيف او فقر 

 8.4 جرم
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 3.6 اقبت صحی مرکزونه /روغتيايی مر

 5.3 سړکونه

 23.1 بيکاری 

 5.8 د بريښنا کموالی

 2.6 سياسی اختالفات

 1.2 قومی اختالفات

 0.1 دمخدره موادو پرضد مبارزه

 0.1 دبيا رغونی نشتون

 0.1 دبهرنيو السوهنه

 0.5 نه پوهيږم

 100 مجموع

  
کليوال ورسره مخ  سیدخپلې منطقې او کلي په اړه فکر وکړئ. لويه ستونزه چې ستا3 .

  )1 ؟ دي څه شی دې؟ بله کومه ستونزه ده چې ستاسو کلۍ ورسره مخ دی
 فيصدی  

 7.9 دولت  ضعيف حاکميت

 7.5 د چارواکو لخوا درغلي

 8.8 دڅښاک اوبه 

 22.7 د بريښنا کموالی 

 14.1 سړکونه

 12.7 اقتصاد ضعيف او فقر 

 4.9 وريزمامنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تر

 4.2 صحی مرکزونه /روغتيايی مراقبت 

 2.1 ښونه او روزنه /بيسوادي 

 12 بيکاری

 1.1 جرم

 0.8 قومی اختالفات

 0.3 دعمومی خدماتو نه شتون

 0.2 دبيا رغونی نشتون

 0 طبيعی پيښی

 0.2 هيڅ مشکل نشته

 0.3 نه پوهيږم

 0.2 ځواب نه ورکوم

 100 مجموع

  
کليوال ورسره مخ  طقې او کلي په اړه فکر وکړئ. لويه ستونزه چې ستاسیدخپلې من3  .

  )2؟دي څه شی دې؟ بله کومه ستونزه ده چې ستاسو کلۍ ورسره مخ دی
 فيصدی  

 2 دولت  ضعيف حاکميت

 2.4 د چارواکو لخوا درغلي

 5 دڅښاک اوبه 

 10.2 د بريښنا کموالی 
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 11.5 سړکونه

 12.7 اقتصاد ضعيف او فقر 

 6.7 امنيتي ستونزې ، تاوتريخوالی او يا تروريزم

 7.3 صحی مرکزونه /روغتيايی مراقبت 

 7.2 ښونه او روزنه /بيسوادي 

 26.5 بيکاری

 4 جرم

 2 قومی اختالفات

 0.5 دعمومی خدماتو نه شتون

 0.6 دبيا رغونی نشتون

 0.1 طبيعی پيښی

 0.2 هيڅ مشکل نشته

 0.9 نه پوهيږم

 0.3 نه ورکومځواب 

 100 مجموع

  
  په ټولنيز ډول افغانستان په سم لوري روان دي که په غلط لوري؟ څه فکرکوئ . 4
 فيصدی  

 12.4 په غلط لوری

 33.5 تر يوې اندازې په سم لوري او تريوې اندازې په غلط لوري  

 48.1 په سم لوري

 5.8 نه پوهيږم

 0.2 ځواب نه ورکوم

 100 مجموع

   
.A4   ولې فکر کوئ چې افغانستان په سم لوري روان دی؟  

 فيصدی  
 6.9 داقتصاد ښه کول

 3.2 د سفر کولو امکان شته 

 11 د يوه ښه اساسي قانون درلودل

 13.1 نړيوالې مرستې 

 12.5 ښه امنيت 

 6.5 دموکراسی يا ټولټاکنې

 5.6 سوله يا د جنګ پای

 9 ښه دولت 

 8 ښه بيا رغاونه 

 8.8 د نجونو لپاره د ښونځيو بيرته پرانيستل  

 13.3 د ملی وحدت دولت

 0.1 دخارجيانو وتل له افغانستان نه

 0.1 دخارجيانو شتون په افغانستان کی

 1.9 د يو شه ولسمشر راتلل
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 0.1 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
 .B4  ولې فکر کوئ چې افغانستان په غلط لوري روان دی؟  

 فيصدی  
 5.6 د ښونې او روزنې سيستم سم ندی 

 4.2 د مرستو کموالی

 6.1 هيڅ ډول بيا رغاونه نه ده تر سره شوې 

 17.3 د طالبانو شتون 

 11.8 ګاونډي هيوادونه د ستونزو المل کيږي 

 11.5 خراب اقتصاد 

 13.6 اداري فساد

 13.1 نا امنی 

 7.3 خرابه دولتداري

 7 بيګناه خلک وژل کيږي

 2.5 قومی اختالفات 

 100 مجموع

  
 .A5ټوبيزه ډول د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت څنګه ارزوئ؟ يه  

 فيصدی  
 14.3 ډير خراب

 27 لږ خراب

 48 لږ ښه

 9.9 ډير ښه

 0.9 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 .B5 په عمومي ډول، خپل اقصادي حالت څنګه ارزوئ؟  

 دیفيص  
 10.5 ډير خراب

 26.4 لږ خراب

 49.8 لږ ښه

 13.2 ډير ښه

 0.2 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
اقتصادي  ايا تاسې اوس نظر تيرو پنځه لسو کلو ته کله چې طالبان په قدرت کې ول ځان له 6. 

          پلوه هوسا احساسوئ؟
 فيصدی  

 17.1 نه
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 78.4 هو

 2.2 دید قابل وړ ن

 2.1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا تاسې اوس نظر تيرو پنځو کلو ته ځان له اقتصادي پلوه هوسا احساسوئ؟7. 

 فيصدی  
 22 نه

 76.1 هو

 1.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 .A8 شوی؟ (    ) ی؟ ايامياشتو ته ستاسې د کلي امنيت اوس څنګه د ۱۲نظر تيرو   

 فيصدی  
 6.1 ډير بد

 16.6 لږ بد

 34.6 يو شان

 26.7 لږ ښه

 15.6 ډير ښه

 0.4 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
 .B8  دی؟ ايا مياشتو ته په هيواد کې امنيت اوس څنګه ۱۲په ټوليز ډول نظر تيرو (   

  شوی؟ ( 
 فيصدی  

 7.6 ډير بد

 23.3 لږ بد

 31.1 يو شان

 28.9 لږ ښه

 7.7 ډير ښه

 1.4 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
 .C8  مياشتو کی  ۱۲څه فکر کوئ چې په ټوليز ډول به د هيواد امنيت په راتلونکو

  شی؟ (    ) څنګه شي؟ ايا
 فيصدی  

 2.3 ډير بد

 5.7 لږ بد

 17.3 يو شان

 34.2 لږ ښه
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 19.6 ډير ښه

 20.7 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟. 9

: A د کلي مشر (ملک/ ارباب/ خان/ مشر(  
 فيصدی  

 10 هيڅ اعتماد نلرم

 38.5 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 49.9 ډير اعتماد لرم

 1.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟ايا ويالی شئ .9

 : Bمالم امام / د دين عالمان  
 فيصدی  

 4.2 هيڅ اعتماد نلرم

 32.1 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 63 ډير اعتماد لرم

 0.7 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟.9

  : Cکميسون د ټولټاکنو خپلواک  
 فيصدی  

 33.5 هيڅ اعتماد نلرم

 44 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 19.5 ډير اعتماد لرم

 2.9 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟.9

  : Dکميسون په والياتو کی ټولټاکنو خپلواک د  
 فيصدی  

 31.4 هيڅ اعتماد نلرم

 46.6 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 18.8 ډير اعتماد لرم

 3 نه پوهيږی
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 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟.9

 : Eرسنۍ  
 فيصدی  

 8.8 هيڅ اعتماد نلرم

 45.5 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 43 ډير اعتماد لرم

 2.6 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟.9

: F سياسي حزبونه  
 فيصدی  

 29.7 هيڅ اعتماد نلرم

 47.2 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 16.9 ډير اعتماد لرم

 6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: G ګاونډيان مو  
 فيصدی  

 4 هيڅ اعتماد نلرم

 26.9 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 68.5 ډير اعتماد لرم

 0.6 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  طمينان لرئ؟ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره ا.9

: H ولسمشر  
 فيصدی  

 5.3 هيڅ اعتماد نلرم

 34.6 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 59 ډير اعتماد لرم

 1.1 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع
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  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟.9

: I مشرانو جرگه  
 فيصدی  

 20.2 هيڅ اعتماد نلرم

 52.9 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 23.5 ډير اعتماد لرم

 3.3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

 : J ولسی جرگه  
 فيصدی  

 25.3 هيڅ اعتماد نلرم

 50.5 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 21.2 ډير اعتماد لرم

 3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: K طالبان  
 فيصدی  

 86 هيڅ اعتماد نلرم

 7.2 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 2.6 ډير اعتماد لرم

 2.3 نه پوهيږی

 1.8 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟ايا ويالی شئ 9.

: L د پراختيا ی شوراګانې  
 فيصدی  

 13.5 هيڅ اعتماد نلرم

 53.8 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 29.9 ډير اعتماد لرم

 2.8 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: M پوليس  
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 فيصدی  
 10 يڅ اعتماد نلرمه

 39.2 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 50.2 ډير اعتماد لرم

 0.6 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: N کميسون خپلواک د ټاکنو د شکايتو د اوريدو  
 فيصدی  

 36.5 هيڅ اعتماد نلرم

 44 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 14.9 ډير اعتماد لرم

 4.4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: O کميسون په والياتوکی خپلواک د ټاکنو د شکايتونو د اوريدو  
 فيصدی  

 35.1 هيڅ اعتماد نلرم

 46.4 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 13.9 اعتماد لرمډير 

 4.4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

 : P والي  
 فيصدی  

 16.2 هيڅ اعتماد نلرم

 41.7 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 39.5 ډير اعتماد لرم

 2.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: Q افغان ملي پوځ  
 فيصدی  

 3.3 هيڅ اعتماد نلرم

 22.1 تر يوې اندازې اعتماد لرم
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 73.9 ډير اعتماد لرم

 0.7 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: R غير مسووله قومندانان محلي  
 فيصدی  

 32 هيڅ اعتماد نلرم

 40.4 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 20.9 ډير اعتماد لرم

 5.4 نه پوهيږی

 1.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ايا ويالی شئ چې پر الندې اشخاصو څومره اطمينان لرئ؟9.

: S واليتي شورا  
 فيصدی  

 15.3 هيڅ اعتماد نلرم

 55.8 تر يوې اندازې اعتماد لرم

 25.9 ډير اعتماد لرم

 2.8 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ستاسو له نظره (دديموکراسی) تعريف څه دی؟10.

 فيصدی 
 4.7 برابری

 43.4 ازادی

 2.9 حقوق انسان

 4.2 قانون او اسالمی ارزختونه

 0.4 ملی وحدت

 8.2 ی حکومتدخلکو لخوا ټاکل شو

 1.2 دقانون حاکميت

 1.3 غير اخالقی چلند په مجتمع کی

 2.7 دخځو حقوق

 0.5 دبهرنيو لخوا فرهنګی مداخلی

 5.5 صلحه او امنيت

 0.1 نا امنی

 0.5 ضميمه د تحصيل لپاره

 0.7 دخلکو قدرت

 0.6 بيا رغونه او نمو

 0.3 د څرنګوالي د سيستم پر بنسټ
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 18.3 نه پوهيږی

 4.6 واب نه ورکویځ

 100 مجموع

  
  په عمومي ډول، په افغانستان کې د ډيموکراسۍ له کړن الرې څومره راضي ياست؟ 11.

 فيصدی  
 4.6 په افغانستان کې دموکراسي نشته     

 9.7 هيڅ راضي 

 14.2 لږ ناراضی 

 42.2 لږ راضی 

 23.2 ډير راضی 

 5.8 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 جموعم

  
  په عام ډول، په افغانستان کې د ټاکنو له چارو څخه په کومه اندازه راضي ياست؟12.

 فيصدی  
 14.5 هيڅ راضي

 15.6 لږ ناراضی 

 40.7 لږ راضی 

 28.4 ډير راضی 

 0.8 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
چې د معتبرو ټاکنو  الندني بيانې نظر دهغو مهموالي ته درجه بندي کړئ.  ايا ويلی شئ13.

  ترسره کيدل
: Aچې د ټولو افغانانو لپاره يو محفوظه راتلونکی تضمين کړي  

 فيصدی  
 0.6 هيڅ مهمه نده

 3.5 مهمه نده

 31.2 مهمه ده

 64.2 ډيره مهمه ده

 0.5 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو  الندني بيانې نظر دهغو مهموالي ته درجه بندي13.

  ترسره کيدل
: B چې د ټولو افغانانو لپاره پياوړی اقتصاد تضمين کړي  

 فيصدی  
 0.5 هيڅ مهمه نده

 2.7 مهمه نده
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 28.6 مهمه ده

 67.6 ډيره مهمه ده

 0.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
الي ته درجه بندي کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو الندني بيانې نظر دهغو مهمو13.

  ترسره کيدل
: C ملي روغې جوړې د ترويج لپاره د  

 فيصدی  
 0.7 هيڅ مهمه نده

 4.1 مهمه نده

 28.9 مهمه ده

 65.7 ډيره مهمه ده

 0.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ته درجه بندي کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو  الندني بيانې نظر دهغو مهموالي13.

  ترسره کيدل
: Dد ښو دولتي خدماتو لپاره  

 فيصدی  
 0.7 هيڅ مهمه نده

 3.6 مهمه نده

 31.9 مهمه ده

 62.8 ډيره مهمه ده

 1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ي کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو الندني بيانې نظر دهغو مهموالي ته درجه بند13.

  ترسره کيدل
: E د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره  

 فيصدی  
 1.2 هيڅ مهمه نده

 3 مهمه نده

 23.4 مهمه ده

 71.7 ډيره مهمه ده

 0.6 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 کړئ.  ايا ويلی شئ چې د معتبرو ټاکنو  الندني بيانې نظر دهغو مهموالي ته درجه بندي13.
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 ترسره کيدل
: F د يوې پياوړې ډموکراسۍ د ترويج لپاره  

 فيصدی  
 2.6 هيڅ مهمه نده

 8.1 مهمه نده

 32.3 مهمه ده

 54.3 ډيره مهمه ده

 2.5 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
وافقت په ترتيب درجه بندي کړئ. په راتلونکو هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه م14.

  ټولټاکنو کی ونډه
.Aفقط د کورنۍ د نارينه غړو مسؤليت دی  

 فيصدی  
 66.1 هيڅ موافق نه يم

 12.5 موافق نه يم

 12.1 موافق يم

 8.8 ډير موافق يم

 0.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
په راتلونکو  د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ. هيله ده چې الندې بيانې14. 

  ټولټاکنو کی ونډه
.Bدفاميل دمشرانو (نارينه او زنانه) مسوليت دی  

 فيصدی  
 27.4 هيڅ موافق نه يم

 13.1 موافق نه يم

 25 موافق يم

 33.9 ډير موافق يم

 0.4 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
په راتلونکو  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.14. 

  ټولټاکنو کی ونډه
.Cد اسالمی ارزښتونو برابر دی  

 فيصدی  
 5.8 هيڅ موافق نه يم

 7.2 موافق نه يم

 37.3 موافق يم

 48.5 ډير موافق يم



 

 15 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 1.1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ. په راتلونکو 14. 

  هټولټاکنو کی ونډ
.D)مسؤليت دی )شخصی  یمرکه کيدونک  

 فيصدی  
 47 هيڅ موافق نه يم

 12.4 موافق نه يم

 19.1 موافق يم

 20.5 ډير موافق يم

 0.9 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ. په راتلونکو 14. 
  کنو کی ونډهټولټا

.Eد کابل وګړو مسؤليت دی  
 فيصدی  

 66.1 هيڅ موافق نه يم

 10.4 موافق نه يم

 11.6 موافق يم

 10.8 ډير موافق يم

 0.9 نه پوهيږی

 0.2 کویځواب نه ور

 100 مجموع

  
هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ. په راتلونکو 14. 

  ولټاکنو کی ونډهټ
.Fد افغانستان د ټولو وګړو مدني مسؤليت دی  

 فيصدی  
 1.5 هيڅ موافق نه يم

 3.4 موافق نه يم

 14.8 موافق يم

 79.5 ډير موافق يم

 0.6 هيږینه پو

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.15.
: A ښځې حق لري په ټاکنو کي ګډون وکړي  

 فيصدی  
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 2 هيڅ موافق نه يم

 3.8 موافق نه يم

 17.5 موافق يم

 76.5 ډير موافق يم

 0.2 نه پوهيږی

 0.1 ه ورکویځواب ن

 100 مجموع

  
  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.15.
: B ښځې په ټاکنو کې د ګډون لپاره نومليکنه وکړي  

 فيصدی  
 1.8 هيڅ موافق نه يم

 4.1 موافق نه يم

 17.6 موافق يم

 76.3 ډير موافق يم

 0.2 نه پوهيږی

 0 کویځواب نه ور

 100 مجموع

  
  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.15.
: C ښځې حق لري چی هر چاته رايه ور کړي  

 فيصدی  
 2.4 هيڅ موافق نه يم

 4.7 موافق نه يم

 22.3 موافق يم

 70.3 ډير موافق يم

 0.2 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.15.

 : D خپلو ښځو رايه وکاروی نارينه حق لري چی د  
 فيصدی  

 69.4 هيڅ موافق نه يم

 11.6 موافق نه يم

 9 موافق يم

 9.3 ډير موافق يم

 0.6 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  هيله ده چې الندې بيانې د موافقت او نه موافقت په ترتيب درجه بندي کړئ.15.
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: E ښځې بايد په سياسی امورو کی ډيری دخيل وي  
 فيصدی  

 8 هيڅ موافق نه يم

 15.5 موافق نه يم

 38.1 موافق يم

 37.1 ډير موافق يم

 1.1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  1) په اند په ټولټاکنو کې د ښځو د ونډې په وړاندې کوم دوه خنډونه ښتون لري؟ستاسو  16.

 فيصدی 
 62 ناامنی

 19.1 په ټاکنو کی د ښځو ګډون د کورنی د غړو لخوا منع کيږی

 10.2 نه پوهاوی

 3.3 د رايی ورکولو مرکزونو ته نه الس رسی

 1.7 عالقه نلری چی په ټولټاکنو کې اشتراک وکړي  ښځې

 1 په ټاکنو که ګډون له ټولنيزه پلوه مناسب نه دی

 1 عقايد اسالمی

 0.3 فرهنګی عوامل

 1.2 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  2)  ستاسو په اند په ټولټاکنو کې د ښځو د ونډې په وړاندې کوم دوه خنډونه ښتون لري؟ 16.

 فيصدی  
 20.8 ناامنی

 20.4 ځو ګډون د کورنی د غړو لخوا منع کيږیپه ټاکنو کی د ښ

 15.3 نه پوهاوی

 13.3 د رايی ورکولو مرکزونو ته نه الس رسی

 6.8 عالقه نلری چی په ټولټاکنو کې اشتراک وکړي  ښځې

 9.4 په ټاکنو که ګډون له ټولنيزه پلوه مناسب نه دی

 12.2 عقايد اسالمی

 1.5 فرهنګی عوامل

 0.3 نه پوهيږی

 100 ب نه ورکویځوا

  
. A17 آيا تاسو د رايې ورکولو لپاره مو نوم ليکنه کړې؟  

 فيصدی  
 17.4 نه

 82.1 هو



 

 18 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 0.4 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. B17  ټولټاکنو کی نوم ۱۳۹۴که چيری نوم ليکنه مو نه وی کړی، تصميم لری چی مخکی له 

  ليکنه وکړی؟
 فيصدی  

 33.1 نه

 36.6 هو

 30 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. A18  په ولسمشريزو او واليتی شوراګانو په اول دور ټولټاکنو کې رايه ۱۳۹۳آيا تاسو د 
  ورکړې؟

 فيصدی  
 21.2 نه

 78.7 هو

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. B18  ور ټولټاکنو کې رايه ورکړی ده؟د ولسمشريزو په دوهم د ۱۳۹۳ايا تاسو په  

 فيصدی  
 23.7 نه

 76.2 هو

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A19  آيا تاسو د ولسمشرۍ د نوماندانو د استازو لخوا تشويق شوی وی چی کوم مشخص

  ته رايه ورکړی؟ کانديد
 فيصدی  

 65.2 نه

 31.3 هو

 2.7 نه پوهيږی

 0.8 ځواب نه ورکوی

 100 عمجمو

  
.B19 کوم يو کانديد؟  

 فيصدی  
 72.1 اشرف غنی احمدزی

 63.3 عبدهللا عبدهللا

 23.6 زلمی رسول

 25.4 عبدالرب رسول سياف
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 17.6 گل آقا شيرزی

 10.7 قطب الدين هالل

 7.9 محمد داوود سلطان زوی

 3.9 هدايت امين ارسال

 5 عبدالرحيم وردک

 7.8 قيوم کرزی

 3.6 نادر نعيم سردار محمد

 2 ځواب نه ورکوی

  
.B19 له کوم طريقه دکانديدانو کمپاينرانو تاسو تشويق کړی؟   

 فيصدی  
 37.7 نږدی او مخامخ

 36.2 بروشور (تبليغاتی ورقی)

 52.8 تلويزيون

 53.1 راديو

 23.5 ټولنيزی رسنی

 10.1 تليفونی مسجونه

 32.7 اعالناتو تختی

 0.2 مسجد

 0.5 دانو کمپايندکاندي

 0.3 ملګری او دوستان

 0.7 ځواب نه ورکوی 

  
  کال ولسمشريزې ټولټاکنو پايلی مشروع او قانوني وی؟ ۱۳۹۳کولی شی ووياست د  20.

 فيصدی  
 15.1 هيڅ موافق نه يم

 15.2 موافق نه يم

 42.6 موافق يم

 24.3 ډير موافق يم

 2.7 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 جموعم

  
    کال واليتی شوراګانو ټولټاکنو پايلی مشروع او قانوني وی؟ ۱۳۹۳کولی شی ووياست د  21.

 فيصدی  
 14.1 هيڅ موافق نه يم

 19 موافق نه يم

 40.8 موافق يم

 19.8 ډير موافق يم

 6.2 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی



 

 20 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 100 مجموع

  
  يزو ټاکنو پايلې د رايې وروکونکو د غوښتنو انعکاس وه؟ايا ستاسو په اند د ولسمشر 22.

 فيصدی  
 29.7 نه

 62.1 هو

 8.1 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 آيا ستاسو په نظر رايه ورکونکو په ازاده توګه کولی شو چی درای اچونی مرکز ته الړ 23.

         شی اوپه ازاده توګه خپله رايه وکاروی؟
 فيصدی  

 11.3 نه

 84.9 هو

 3.7 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 کال ټاکنو کی کمه وه نسبت 1393ايا ستاسو په نظر رايه ورکونه دقوميت په لحاظ په  24.

            تيرو ټاکنو ته؟
 فيصدی  

 34.2 نه

 57.6 هو

 7.9 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A25 کال ولسمشريزې او واليتی ۱۳۹۳آيا فکر کوئ چې کوم قومونه په نامتناسبه توګه له د 

           شوراګانو ټولټاکنو څخه بی برخې شوي دی؟
 فيصدی  

 73.2 نه

 13.1 هو

 12.9 نه پوهيږی

 0.8 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  )؟1مه وي (ټاکنو محرو نو څه فکر کوئ چې کوم قومونه به له .
 فيصدی  

 50.3 پښتون

 10 تاجيک

 5.5 هزاره

 6.5 ازبک
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 4 ترکمن

 6.7 بلوچ

 7.7 نورستانی

 2.5 قرغيز

 3.1 سيک او هيندو

 1.5 طالبان

 2.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. B25 ؟2ټاکنو محرومه وي ( نو څه فکر کوئ چې کوم قومونه به له(  

 فيصدی  
 16.1 تاجيک

 11.8 هزاره

 6.9 ازبک

 8.5 ترکمن

 23.6 بلوچ

 18 نورستانی

 7.2 قرغيز

 5.7 سيک او هيندو

 1.7 طالبان

 0.7 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. B25 ؟3ټاکنو محرومه وي ( نو څه فکر کوئ چې کوم قومونه به له(  

 فيصدی  
 7.9 هزاره

 6.1 ازبک

 8.3 ترکمن

 13.9 بلوچ

 14.9 نورستانی

 16 قرغيز

 32.9 سيک او هيندو

 100 مجموع

  
  اندازه مهم شوی دی؟ ستاسو په نظر،نن سبا قوميت په کومه26.

 فيصدی  
 20.3 هيڅ مهم ندی

 13.8 مهم ندی

 33.9 مهم دی

 27.7 ډير مهم دی

 4.1 نه پوهيږی



 

 22 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مشخص کانديد ته رايه ورکړی ده؟ ولی تاسی فکر کوی چی خلکو يو 27.

 فيصدی  
 47.3 د نوماندانو پاليسي او برنامه

 23.8 د نوماندانو قوميت

 17.2 د نوماندانو مالتړ له نورو با نفوذه څيرو / مقاماتو لخوا

 8.5 د نوماندانو شهرت

 0.3 د نوماند د انتخاب حق

 0.2 دشخسی ګټو لپاره

 0.2 د خه راتلونکی لپاره

 0.2 په کانديد باور لرودل

 2.1 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A28  کال ولسمشری ټاکنو کی کومه يوه غټه السته راوړنه وه، که ۱۳۹۳ستاسو له نظره په 

  کومه وی؟
 فيصدی  

 13 بريا يی نه درلوده

 12.2 صلح او امنيت

 4.3 ازاده او منصفانه ټولټاکنی

 2.1 کنیرڼی ټولټا

 9.9 په ټاکنو کې د خلکو ډير ګډون

 2.1 بيا رغونه او پراختيا

 11.7 د ملی وحدت حکومت 

 1 ملي يوالی

 0.9 د وړ يا مناسب خلکو نوماندي

 7.8 د مشر په حيث د لوستي نوماند انتخاببدل

 0.5 نوماندان ښې پاليسي او کاري پالنونه لري

 4.3 دقدرت انتقال په سلمی ډول

 1 ساد سره مبارزه کولدف

 0.4 دامريکا سره امنيتی تړون امظاء کول

 0.8 خلکو ته د ټولټاکنو په اړه معلومات ورکول

 0.4 دخځو شتون په ډيره پيامانه په ټولټاکنو کی

 0.7 زياتول د رای ورکونی مرکزونه

 0.1 د افغان ملي ځواکونو تاثير په ټاکنو

 0.6 دقانون حاکميت

 1.3 ايتونو حلد ټاکنيزو شک

 1.4 د ښې راتلونکې لباره د خلکو باور

 0.8 ديموکراسی
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 0.4 اصالحات په ټولټاکنو کی

 0 ټاکني افغاني کول

 20 نه پوهيږی                                

 2.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.B28  کل وو، که کومه کال ولسمشری ټاکنو کی کومه يوه غټ مش ۱۳۹۳ستاسو له نظره په

  وی؟
 فيصدی  

 16.6 د ټاکنو پاڼو کموالی

 28.6 فساد د ټاکنو د کميسيون لخوا

 15.1 تقلب د خلکو لخوا

 6.8 د بهرنيانو الس وهنه په ټاکنو کی

 6.2 د افغان سياستمدارانو لخوا الس وهنه په ټاکنو کی

 4.6 د رايی ورکونی دمرکزونو لری والی

 9.2 امنيتی ستونزی

 0.1 دنوماندانو تر منځ شخړه

 0.2 دټولټاکنو اوړديدل

 0 قومی تقسيمات

 0 د رايې ورکولو څخه کورنی ممانعت کړی

 0.1 دخځو لپاره د رايی ورکونی مرکزونو نه شنون

 9.1 هيڅ مشکل نه وو

 3.5 نه پوهيږی                                

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A29  کال واليتی شوراګانو ټاکنو کی کومه يوه غټ مشکل وو، که ۱۳۹۳ستاسو له نظره په 

  کومه وی؟
 فيصدی  

 15.6 بريا يی نه درلوده

 7.8 صلح او امنيت

 7.8 ازاده او منصفانه ټولټاکنی

 1.5 رڼی ټولټاکنی

 8.5 په ټاکنو کې د خلکو ډير ګډون

 0.6 بيا رغونه او پراختيا

 1 ت حکومت د ملی وحد

 0.7 ملي يوالی

 3.9 د وړ يا مناسب خلکو نوماندي

 3.1 دواليتی شورالپاره تجربه لرونکو نمايندګانو ټاکل

 0.5 نوماندان ښې پاليسي او کاري پالنونه لري

 0.6 دقدرت انتقال په سلمی ډول

 0.5 دفساد سره مبارزه کول
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 0 دامريکا سره امنيتی تړون امظاء کول

 0.8 د ټولټاکنو په اړه معلومات ورکولخلکو ته 

 0.4 دخځو شتون په ډيره پيامانه په ټولټاکنو کی

 0.7 زياتول د رای ورکونی مرکزونه

 0.2 د افغان ملي ځواکونو تاثير په ټاکنو

 0.3 دقانون حاکميت

 1.2 دټولټاکنوشکاياتونه  حل او فصل کول 

 1.4 دښه اينده لپاره د خلکو اميد

 0.3 یديموکراس

 0.3 په ټولټاکنو کی اصالحات

 39.2 نه پوهيږی                                

 3.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. B 29  کال واليتی شوراګانو ټاکنو کی کومه يوه غټ مشکل وو، که ۱۳۹۳ستاسو له نظره په 

  کومه وی؟
 فيصدی  

 14.2 د ټاکنو پاڼو کموالی

 25.4 له کميسيون لخوا فساد د ټاکنو

 16.4 تقلب د خلکو لخوا

 4.4 د بهرنيانو الس وهنه په ټاکنو کی

 6.6 د افغان سياستمدارانو لخوا الس وهنه په ټاکنو کی

 6.1 د رايی ورکونی دمرکزونو لری والی

 9.5 امنيتی ستونزی

 0.1 دکانديدانو تر منځ جنجالونه

 0.2 اوړديدل د ټولټاکنو 

 11.1 نه وو هيڅ مشکل

 5.9 نه پوهيږی                                

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ؟ورکونکو په وړاندې کومې ننګونې وې کال ټاکنو کې د رايې ۱۳۹۳د  30.

 فيصدی  
 38.4 امنيتی ستونزی

 14.9 معلوماتو کموالی

 7.4 فرهنګی ممانعت

 8.2 نه لرل رای ورکونی مرکز ته الس رسی

 10.3 ددولت/ په ټاکنو سره عالقه نلری

 3.3 ددولت مداخله

 0.2 قومی تقسيمات

 0.1 مداخله د کانديدانو له طرفدارانو لخو

 0.1 د رايې ورکولو څخه کورنی ممانعت کړی
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 0.2 د ټاکنو پاڼو کموالی

 0 فساد

 0.1 په دولت باور

 0.1 دطالبانو تهديد

 0.1 درغلی

 0 هوا

 13.7 هيڅ مشکل نه وو

 2.6 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A31  کې رايه ورکوۍ؟ کال پارلمانی ټاکنو۱۳۹۴آيا تاسو په راتلونکې  

 فيصدی  
 12.8 نه

 82.3 هو

 4.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.B31 نو بيا وپوښتئ چې ولئ؟    

 فيصدی  
 5.9 يتینا امن

 1 معلوماتو کموالی

 9.9 عالقه نه لرل

 16.1 اعتماد نه لرل

 20.9 درغلی په ټولټاکنو کی

 4 فساد

 0.7 رسيدګی د رايی ورکونی مرکزونو ته

 0.5 هيڅ کانديد دشرايط وړ نه وو

 30.4 فرهنګی ممانعت

 0.2 قومی تقسيمات

 1.2 بيدون د کوم مثبت تغير نه 

 9.2 نامشروعه انتخابات

 100 مجموع

  
.A32  کال پارلمانی ټاکنو کې۱۳۹۴ستاسو په اند، ستاسو د سيمې ډيری خلک به په راتلونکي 

  ګدون وکړی؟
 فيصدی  

 10.5 ډيری خلک به رايه ور نکړی

 78 ډيری خلک به رايه ور کړی

 11.3 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی
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 100 مجموع

  
.B32  32کهA تئ چې نو بيا وپوښ "ډيری خلک به رايه ور نکړی" ېځواب دا وي چ

  ولې؟
 فيصدی  
 16.3 مينتی ستونزیا

 3 معلوماتو کموالی

 8.6 عالقه نه لرل

 34.9 اعتماد نه لرل

 19.1 درغلی په ټولټاکنو کی

 2.9 فساد

 0.7 السرسی نه لرل درای مرکزونو ته

 1 هيڅ کانديد دشرايط وړ نه وو

 2.8 فرهنګی ممانعت

 0.3 قومی تقسيمات

 2.5 بيدون د کوم مثبت تغير نه 

 7.9 نامشروعه انتخابات

 100 مجموع

  
 کال ټاکنو کی د رايه ورکونکو په مخ ۱۳۹۴تاسو څه فکر کوی چی کومی ننګونی به په 33 .

  کی وی، که چيری وی؟
 فيصدی  
 28.5 مينتی ستونزیا

 17.2 بی سوادی

 9 معلوماتو کموالی

 3.3 هنګی ممانعتفر

 9.6 عالقه نه لرل د حکومت سره يا د سياست سره

 16.7 باور نه لرل د ټاکنو په پروسه

 3.7 په دولت کې پرځان د نه باور شتون

 0.1 قومی تقسيمات

 0 فساد

 0.1 رای ورکونی مرکز ته الس رسی نه لرل

 6.5 هيج خنډونه به نه وي

 5.1 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کال پارلمانی ټاکنو کی له يو مشخص نوماند  ۱۳۹۴ولی تاسی فکر کوی چی خلک به د  34.
  مالتړ وکړی ؟ څخه

 فيصدی  
 45.5 دا چې نوماندان به په ټولنه کې د خلکو منافع تامين کړي

 26.9 دکانديد شهرت
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 22.9 دکانديد قوميت

 0.3 دخلکو سره صادقه اوسيدل

 0.4 نو پاليسیدکانديدا

 4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا .35

  مانع سبب کړځيدلی؟
. A   ديني علما  

 فيصدی  
 3.2 مانع کيږی

 46.5 نه مانع او نه تشويق کوی 

 49.4 تشويقوی مو

 0.8 پوهيږینه 

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا .35

  مانع سبب کړځيدلی؟
: Bملګري  

 فيصدی  
 1 مانع کيږی

 30.3 نه مانع او نه تشويق کوی 

 68.2 تشويقوی مو

 0.4 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا .35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:C د کورنۍ غړي  

 فيصدی  
 4.1 مانع کيږی

 25 نه مانع او نه تشويق کوی 

 70.5 تشويقوی مو

 0.3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا .35

  مانع سبب کړځيدلی؟
: Dطالبان  
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 فيصدی  
 86.5 مانع کيږی

 7 نه مانع او نه تشويق کوی 

 1.9 تشويقوی مو

 2.7 نه پوهيږی

 1.9 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
و څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاص.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
: E د افغانستان اسالمي جمهوريت چارواکي  

 فيصدی  
 2.2 مانع کيږی

 46.1 نه مانع او نه تشويق کوی 

 50.1 تشويقوی مو

 1.6 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
و اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی ني.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:F سياسي مشران  

 فيصدی  
 4 مانع کيږی

 47.2 نه مانع او نه تشويق کوی 

 42.5 تشويقوی مو

 6.1 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
نو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاک.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:G د کانديدانو کمپاين  

 فيصدی  
 1.2 مانع کيږی

 18.5 نه مانع او نه تشويق کوی 

 78.6 تشويقوی مو

 1.5 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ون.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
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:H رسنيزې خبرتياوې د راديو او تلويزيون له الرې  
 فيصدی  

 1.9 مانع کيږی

 18 نه مانع او نه تشويق کوی 

 78.2 تشويقوی مو

 1.8 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په .35

  مانع سبب کړځيدلی؟
.Iکلی مشران / قومي مشران  
 فيصدی  

 1.6 مانع کيږی

 31.1 نه مانع او نه تشويق کوی 

 65.7 تشويقوی مو

 1.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو ک.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:J عامه مبلغين  

 فيصدی  
 2.7 مانع کيږی

 35 نه مانع او نه تشويق کوی 

 57 تشويقوی مو

 5.2 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
رخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په ب.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:K د ټاکنو د خپلواک کميسيون مبلغين  

 فيصدی  
 2.8 مانع کيږی

 27.9 نه مانع او نه تشويق کوی 

 64.5 تشويقوی مو

 4.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 ه برخه کې د تشويق او يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې پ.35
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 مانع سبب کړځيدلی؟
:L ټولنيزې ډلې  

 فيصدی  
 2.6 مانع کيږی

 38.9 نه مانع او نه تشويق کوی 

 53.3 تشويقوی مو

 5 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
و يا کوم د الندی نيو اشخاصو څخه په ټاکنو کې د ونډې اخيستنې په برخه کې د تشويق ا.35

  مانع سبب کړځيدلی؟
:M د پراختيای شوراګانې  

 فيصدی  
 3.4 مانع کيږی

 40.3 نه مانع او نه تشويق کوی 

 52.4 تشويقوی مو

 3.7 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A36 مهمی دې؟ را روانې پارلمانی ټاکنې د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره  

 فيصدی 
 1.9 مهمه نده هيڅ

 3.4 ډيره مهمه نده

 30.2 مهمه ده

 63.1 ډيره مهمه ده

 1.4 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.B36 تولټاکنو کی څومره  څه فکر کوۍ چې ستاسو د رايه تاثير به په راتلونکو پارلمانی

  اهميت ولری؟
 فيصدی  

 1.7 هيڅ مهمه نده

 4.3 ډيره مهمه نده

 27 ه دهمهم

 64.8 ډيره مهمه ده

 2 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع
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بايد  کال په پارلماني ټاکنو درغليو څخه د مخنيوي په موخه کوم اساسي کارونه ۱۳۹۴د  37.
  )1تر سره شي؟. 

 فيصدی  
 24.4 دامنيت تامينول

 0.9 دامنيتی قواوو ډيزول

 8.6 دټولټاکنو کارمندانو ډيرول

 1.9 دټولټاکنو په هکله عامه پوهاوی ډيرول

 0.9 درای ورکونی مرکزونو ډيرول

 3.1 ددولتی چارواکو بی طرفی

 1.7 دټاکنو دخپلواک کميسيون بی طرفی

 3.5 دټاکنو دڅارونکو زياتوالی

 2.2 دقانون حاکميت

 16.5 هغه شخص/اشخاصو ته سزا ورکول کوم چی په درغليو کی الس لری/درلوده

 15.4 دټاکنوخپلواک کميسيون په ساختار کی اصالحات

 4.3 ټاکنيز اصالحات

 1.9 درای ورکونی موثری الری اوميتودونه معرفی کول

 4.3 الکترونيکی تذکری

 0 سياسی ډلو په لوړه کچه ونډه اخيستنه

 0.6 چارواکی دخلکو په وړاندی مسول دی

 0.3 په ټاکنوکی دډيرو خلکو ونډه 

 1.4 و منصفانه ټاکنیازادی ا

 0.9 مخکی نه د ټاکنو لپاره مناسب او وړ پالنونه

 1.6 دفساد کچه راټيټول

 1.7 ملی يوالی

 0.2 بيا رغونه او پرمختګ

 3.5 نوماندی لپاره يواځی مناسب او  وړ خلک 

 0.1 دخځو درای ورکونی لپاره اسانتياوی برابرول

 100 مجموع

  
بايد  ماني ټاکنو درغليو څخه د مخنيوي په موخه کوم اساسي کارونهکال په پارل ۱۳۹۴د  37.

   2)تر سره شي؟. 
 فيصدی  

 0.9 امنيتی ځواکونو دشميرکچه لوړول

 7.5 دټول ټاکنو دکارکونکو دموثريت کچه لوړول

 3.1 دټولټاکنو پوهاوی زياتول

 4 درای ورکونی مرکزونه زياتول

 1.4 ددولتی چارواکو بی طرفی

 0.6 اکنو دخپلواک کميسيون بی طرفیدټ

 4.3 په ټول ټاکنو کی د ناظرينو ډيروالی

 1.8 دقانون حاکميت

 16.5 محاکمه د هغو لپاره چی په انتخاباتو کی الس وهنه کړی وی

 17.3 دانتخاباتو په کميسيون کی اصالحات راوستل



 

 32 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 6.2 اصالحات په ټولټاکنو کی

 4.7 ونه معرفی کولدرای ورکونی موثری الری اوميتود

 5 داليکترونيکی تذکرو ويشل

 1.7 چارواکی بايد جواب ورکونکی وی

 0.8 په لوړه سطحه دخلکو ګډون

 3.5 رنړی او ارادی ټولټاکنی

 1.9 دټولټاکنو مخکی پالنونه

 6 دفساد کمول

 4.3 وحدت ملی

 1.1 بيا رغونه او پرمختګ

 6.9 نوماندی لپاره يواځی مناسب او  وړ خلک 

 0.4 دخځو لپاره اسانتياوی چی رايه استعمال کړی

 100 مجموع

  
بايد  کال په پارلماني ټاکنو درغليو څخه د مخنيوي په موخه کوم اساسي کارونه ۱۳۹۴د  37.

   3)تر سره شي؟ 
 فيصدی  

 1.5 دټولټاکنو کارمندانو ډيرول

 0.3 دټولټاکنو په هکله عامه پوهاوی ډيرول

 2.8 ی مرکزونو ډيرولدرای ورکون

 1.1 دحکومتی چارواکو بی طرفی په ټولټاکنو کی

 0.7 په ټول ټاکنو کی د ناظرينو ډيروالی

 0.7 دقانون حاکميت

 9.1 محاکمه د هغو لپاره چی په انتخاباتو کی الس وهنه کړی وی

 14.1 دانتخاباتو په کميسيون کی اصالحات راوستل

 6.7 اصالحات په ټولټاکنو کی

 3.5 درای ورکونی موثری الری اوميتودونه معرفی کول

 7.4 داليکترونيکی تذکرو ويشل

 2.6 چارواکی بايد جواب ورکونکی وی

 2.8 په لوړه سطحه دخلکو ګډون

 6.3 رنړی او ارادی ټولټاکنی

 4.3 دټولټاکنو مخکی پالنونه

 9.1 دفساد کمول

 8.4 وحدت ملی

 2.9 بيا رغونه او پرمختګ

 15.5 ندی لپاره يواځی مناسب او  وړ خلک نوما

 0.3 دخځو لپاره اسانتياوی چی رايه استعمال کړی

 100 مجموع

  
  د اينده ټاکنو د خه کيدو لپاره څومره تاسو باور کوی چی الندی کارونه مهم دی؟ 38.
.A د رای ورکونکو دثبت لپاره يو نوی سيستم معرفی کول  

 فيصدی  
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 1.5 هيڅ مهمه نده

 4 ډيره مهمه نده

 33.9 مهمه ده

 58.9 ډيره مهمه ده

 1.6 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د اينده ټاکنو د خه کيدو لپاره څومره تاسو باور کوی چی الندی کارونه مهم دی؟ 38.
.B د ټاکنو کميسيون کی اصالحات راوستل  

 فيصدی  
 0.7 هيڅ مهمه نده

 3.2 ندهډيره مهمه 

 24.8 مهمه ده

 70.2 ډيره مهمه ده

 1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د اينده ټاکنو د خه کيدو لپاره څومره تاسو باور کوی چی الندی کارونه مهم دی؟38.
.C د ټاکنو يو نوی سيستم معرفی کول     

 فيصدی  
 1.3 هيڅ مهمه نده

 4.5 ډيره مهمه نده

 25.5 ده مهمه

 66.8 ډيره مهمه ده

 1.8 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
د  آيا رايې ورکولو په مرکزونو کې د ښځينه وو تاالشي کونکو/ څارونکو ډيرول (د ټاکنو 39.

       محلونو د امنيت لپاره) په ټاکنو کې د ښځو ګډون زيات کړي؟
 فيصدی  

 7 نه

 88.3 هو

 4.4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A40  کال ولسمشريزې او واليتی شوراګانو ټولټاکنو مخکی د نوم ليکنې د بهير ۱۳۹۳آيا د 

           په اړه مو کافي معلومات ترالسه کړي؟
 فيصدی  
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 27 معلومات مې ندی تر السه کړي                   

 37.5 کافی ندي هو، معلومات مې تر السه کړي اما

 32.1 هو، کافی معلومات مې تر السه کړي

 3 نه پوهيږی                                             

 0.5 ځواب نه ورکوی                                     

 100 مجموع

  
.B40نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  ماليان.1
 صدیفي  

 73.8 نا ټاکل شوی

 26.2 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟ نو  

  تلويزيون.2
 فيصدی  

 33.1 نا ټاکل شوی

 66.9 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  ډيانيا ګاون ملګري.3
 فيصدی  

 57.8 نا ټاکل شوی

 42.2 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  د ټاکنو خپلواک کميسيون.4
 فيصدی  

 63 نا ټاکل شوی

 37 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 ړي؟نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه ک  

  مشران.5
 فيصدی  

 67.6 نا ټاکل شوی

 32.4 ټاکل شوی

 100 مجموع
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.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  
  اخبار.6
 فيصدی  

 86.9 نا ټاکل شوی

 13.1 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  انترنت7.
 فيصدی  

 91.9 نا ټاکل شوی

 8.1 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  د کورنۍ غړي.8
 فيصدی  

 59.6 نا ټاکل شوی

 40.4 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 ؟نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي  

  مسجد.9
 فيصدی  

 75.6 نا ټاکل شوی

 24.4 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  ټولنيزې ډلې.10
 فيصدی  

 89 نا ټاکل شوی

 11 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  ټولنيز کارکونکي.11
 فيصدی  

 83.4 نا ټاکل شوی

 16.6 ټاکل شوی

 100 مجموع
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.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  
  راديو.12

 فيصدی  
 56 نا ټاکل شوی

 44 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 ړي؟نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه ک  

  محلی شوراګانی.13
 فيصدی  

 83.7 نا ټاکل شوی

 16.3 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  د خلکو منځ کی خبری.14
 فيصدی  

 63.6 نا ټاکل شوی

 36.4 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 و معلومات تر السه کړي؟نو د کومو الندنيو منابعو څخه م  

  د کانديدانو نمايندګان.15
 فيصدی  

 65.2 نا ټاکل شوی

 34.8 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 نو د کومو الندنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟  

  نه پوهيږی.16
 فيصدی  

 99.9 نا ټاکل شوی

 0.1 ټاکل شوی

 100 مجموع

  
.B40 دنيو منابعو څخه مو معلومات تر السه کړي؟نو د کومو الن  

  ځواب نه ورکوی.17
 فيصدی  

 100 نا ټاکل شوی

 0 ټاکل شوی

 100 مجموع
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  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:Aسياسي احزابو په اړه معلومات د  

 فيصدی  
 66.2 نه 

 29.3 هو

 4.3 نه پوهيږی

 0.2 اب نه ورکویځو

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:B د اسالم او ټولټاکنې  

 فيصدی  
 29.2 نه 

 67.9 هو

 2.9 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ؟مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی.41
:C د ولسمشريزې ټاکنې نوماندانو په اړه معلومات  

 فيصدی  
 15.6 نه 

 82.8 هو

 1.4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟ .41
:D د رايې ورکولو د نوم ليکنې په اړه معلومات  

 فيصدی 
 15.6 نه 

 82.8 هو

 1.4 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:E د ټاکنو د قانون او د بشر د حقوقو په اړه معلومات  

 فيصدی  
 44 نه 

 51.7 هو

 4.2 نه پوهيږی
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 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  انی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟مهرب.41
:F له لست نه  د دې په اړه معلومات چې څنګه رايه ورکړل شي ، او څرنګه نوماند

  غوره شي
 فيصدی  

 20.6 نه 

 76.9 هو

 2.4 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  لومات مو تر السه کړی؟مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی مع.41
:G  رايه ورکولو د مرکزونو په اړه معلوماتد  

 فيصدی  
 20.9 نه 

 76.8 هو

 2.2 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:H د رايه ورکونکو د امنيت په اړه معلومات  

 دیفيص  
 29.4 نه 

 67.5 هو

 2.9 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:Iدې په اړه معلومات چې څرنګه يو ټاکنيز شکايت ثبت کړل شي د  
 فيصدی  

 52.2 نه 

 43.4 هو

 4.3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات مو تر السه کړی؟.41
:J نوماندانو په اړه معلومات د واليتي شوراګانو د ټاکنې  
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 فيصدی  
 31.5 نه 

 65.7 هو

 2.7 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  مو تر السه کړی؟ مهربانی وکړی آيا ويلی شی چی الندنی معلومات.41
:K د وکيالنو په اړه معلومات، پاليسۍ ، د هغوی کاميابی او ناکامی  

 فيصدی  
 57.3 نه 

 36.7 هو

 5.8 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کال ولسمشريزې او واليتی شوراګانو ټولټاکنو کې د پوهاوي په  ۱۳۹۳تاسو په اند، په 42.

  ).1نبع کومه وه؟  دوهمه مؤثره منبع تاسو لپاره کومه ده؟ برخه کې مؤثره م

 فيصدی 
 36.2 راديو

 40.6 تلويزيون

 2.5 ورځپاڼه او نور چاپي مطبوعات

 6.9 د کلي مشران

 2.6 ماليان او ښونکي

 6 د کانديدانو کمپاينونه

 0.3 سياسي ډلې

 1.3 ملګري او خپلوان

 0.5 ټولنيزې ډلې

 0.8 يټولنيز کار کونک

 1.2 د پوهاوي لپاره ورکشاپونه

 0.1 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 0 مکتب

 1 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کال ولسمشريزې او واليتی شوراګانو ټولټاکنو کې د پوهاوي په  ۱۳۹۳تاسو په اند، په 42.

  ).2ومه ده؟ برخه کې مؤثره منبع کومه وه؟  دوهمه مؤثره منبع تاسو لپاره ک
 فيصدی  

 13.6 راديو

 16.4 تلويزيون

 3.8 ورځپاڼه او نور چاپي مطبوعات
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 9.4 د کلي مشران

 7.5 ماليان او ښونکي

 21.2 د کانديدانو کمپاينونه

 1.8 سياسي ډلې

 12.9 ملګري او خپلوان

 2.1 ټولنيزې ډلې

 3.5 ټولنيز کار کونکي

 6 د پوهاوي لپاره ورکشاپونه

 0.1 اکنو خپلواک کميسيوند ټ

 0 انترنت

 0 دخځو چارو سازمانونه

 1.7 نه پوهيږی

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
آيا هغه معلومات چې تاسو د ولسمشريزو او واليتي شوراګانو د ټاکنو مخکی په اړه تر 43.

  السه کړي مفيد وه؟
 فيصدی  

 11.3 هيڅ معلومات مې ندي ترالسه کړي

 6.2 يد نه وههيڅ مف

 28.7 لږ مفيد وه

 37 تقريبآ مفيد وه

 15.8 ډير مفيد وه

 1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
. A44کال په ولسمشريزو ټاکنو مخکې د ولسمشرۍ نوماندانو پالن او پاليسۍ په اړه  ۱۳۹۳ د

       څومره معلومات تر السه کړه؟ مو
 فيصدی  

 35.7         کړي. هييڅ معلومات مې نه وه تر السه

 33.9 معلومات مې تر السه کړي ول اما کافی نه ول.

 26.3 کافي معلومات مي تر السه کړي ول

 3.7 نه پوهيږی

 0.5 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.B44 آيا دا معلومات مفيد ول؟  

 فيصدی  
 1.8 هيڅ مفيد نه ول

 13.3 تر يو حده مفيد ول

 53.1 لږ مفيد ول

 31.4 ر مفيد ولډي
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 0.3 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
اړه  تاسو به ډير په عالقمندۍ رايه ورکړې وای کچيرې د ټاکنو د بهير او نوماندانو په آيا45.

  مو ښه معلومات تر السه کړي وای؟
 فيصدی  

 4.7 نه

 33.2 کيدايشی

 61 هو

 1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
کال ټاکنو په اړوند  ۱۳۹۳سيمه کې تاسو ته د  ځله د ټاکنو مامورين ستاسو پهڅو  46.

   معلومات درکړي؟
 فيصدی  

 26 هيڅ کله

 29 ډير لږ 

 30 څو څو ځله

 11.3 هميشه

 3.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A47 ايا د ټاکنو خپلواک کميسيون له کړنو سره اشنايي لرئ ؟  

 فيصدی  
 49.1 نه                                          

 47.7 هو

 2.9 نه پوهيږی                                

 0.3 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.B47  کال د ټاکنو خپلواک کميسيون له کړنو څخه د ټاکنو په وخت کی  ۱۳۹۳ايا تاسي د
  ی؟و راضي

 فيصدی  
 37.4 نه                                          

 61.3 هو

 1.1 نه پوهيږی                                

 0.3 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.A48 ايا د ټاکنو د شکايتونو د اوريدو د کميسون له کړنو سره اشنايي لرئ ؟  

 دیفيص  
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 64.6 نه                                          

 32 هو

 3.1 نه پوهيږی                                

 0.2 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.B48  وخت  کال د ټاکنو د شکايتونو د اوريدو د کميسون له کړنو د ټاکنو په ۱۳۹۳ايا تاسي د

  ضي وی ؟کی را
 فيصدی  

 37 نه                                          

 61.6 هو

 0.8 نه پوهيږی                                

 0.6 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.A49  ټاکنو کې کومه شکايت پاڼه ډکه کړې وه ؟ ۱۳۹۳ايا تاسو په د  

 فيصدی  
 91                                           نه

 7 هو

 1.8 نه پوهيږی                                

 0.2 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.B49 که چيرې مو کوم شکايت درج کړی وي ايا ستاسو شکايت پاڼه وڅيړل شوه؟  

 فيصدی  
 59.9                          نه                 

 36.5 هو

 3.2 نه پوهيږی                                

 0.3 ځواب نه ورکوی                        

 100 مجموع

  
.C49 آيا د ټاکنو د شکايتونو د اوريدو د کميسون له ستاسو شکايت ته الس رسی څخه راضي 
  ياست؟

 فيصدی  
 54                                نه           

 44.1 هو

 1.9 نه پوهيږی                                

 100 مجموع

  
.  A50 د د ولسمشريزو ټاکنو د دوهم دور د تفتيش په اړه مو څومره معلومات تر السه کړي 

  وه؟
 فيصدی  

 38.8 هيڅ معلومات مې نه وه تر السه کړي         



 

 43 -ب                                             هنظر پوښتن درسونو په اړه يپوهاوي او له ټاکنو څخه د زده شو عامهپه افغانستان کې د ټاکنو په اړه د 

 34.8 ات مې تر السه کړي وه اما کافي نه وهمعلوم

 20.7 کافي معلومات مي تر السه کړي وه

 5.2 نه پوهيږي                                           

 0.4     ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
 . B 50 آيا دا معلومات مفيد ول؟  

 فيصدی  
 3.1 هيڅ مفيد نه ول

 22.8 تر يو حده مفيد ول

 49.4 لږ مفيد ول

 24.5 ډير مفيد ول

 0.1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 . C 50 دوهم دور د تفتيش په اړه د معلوماتو لپاره تر ټولو  د ولسمشريزو ټاکنو د

  )2؟دوهمه موثره منبع په ګوته کړئ موثره منبع کومه وه؟ هيله ده
 فيصدی  

 39 راديو

 39.5 تلويزيون

 2.7 ورځپاڼه او نور چاپي رسنۍ

 5.9 د کلي مشران

 1.6 ماليان يا ښونکي

 5.4 د نوماندانو کمپاينونه

 0.5 سياسي احزاب

 2.2 ملګري او کورنۍ

 0.4 مدني ټولنې

 0.9 ټولنيز کارکونکي

 0.8 ټاکنيز معلوماتي خپرونې/ غونډې

 0.9 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 0 انترنت

 0.2 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
. C 50 منبع  د ولسمشريزو ټاکنو د دوهم دور د تفتيش په اړه د معلوماتو لپاره تر ټولو موثره

  )2 ؟کومه وه؟ هيله ده دوهمه موثره منبع په ګوته کړئ
 فيصدی  

 16.5 راديو

 17.7 تلويزيون

 4.3 ورځپاڼه او نور چاپي رسنۍ

 9.1 د کلي مشران
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 4.8 يماليان يا ښونک

 13.8 د نوماندانو کمپاينونه

 1 سياسي احزاب

 14.3 ملګري او کورنۍ

 3.2 مدني ټولنې

 4.6 ټولنيز کارکونکي

 5.4 ټاکنيز معلوماتي خپرونې/ غونډې

 4.7 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 0.1 انترنت

 0 مکتب

 0 خلک په ټولنه کی

 0.4 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
50.D تی چی ددوهم دور د رايو د تفتيش پروسی د خلکو اعتماد لوړ کړی پهايا تاسی ياس 

       رياست جمهوری انتحاباتو باندی؟
 فيصدی  

 12.2 ډير نا موافق

 15.6 تر يو حده نا موافق

 49.1 تر يو حده موافق

 18.1 دير موافق

 4.9 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ماني ټاکنو مخکی څخه وړاندې کوم ډول معلومات غواړئ تر السه کړئ؟کال پارل ۱۳۹۴ د51.

 فيصدی  
 24.6 د پارلمان د کارکولو په اړه

 32.9 د پارلمان د غړو د مسوليتونه

 12.7 د ټاکلو د سيستم په اړه

 18.3 د پارلمان غړي په خپلو تصاميمو کې حساب ده وي

 5.5 د پارلمان د کاري جوړښت

 0.1 و د کميسيون د کار کولو په اړهدانتخابات

 0.2 دکانديدانو په اړه

 5.2 نه پوهيږی

 0.6 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
معلومات  کال د پارلماني ټاکنو په اړه ټاکنيز ۱۳۹۴ستاسو په اند، کومې ادارې بايد د  52.

  )1ورکړي؟
 فيصدی  

 64.7 د ټاکنو خپلواک کميسيون
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 12.2 تعليمي مرکزونه

 2.9 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 10.4 مسجدونه

 1.8 مدني ټولنی

 2.2 محلي شوراګانې

 1.9 محلي/ قومي مشران

 0.9 د ښځو چارو وزارت

 0.7 د کليو پراختيا او بيا رغاونې وزارت

 0.2 واليتي شوراګانې / سيميز مامورين

 0 کانديدان

 0.1 رسنی

 1.7 نه پوهيږی

 0.2 یځواب نه ورکو

 100 مجموع

  
معلومات  کال د پارلماني ټاکنو په اړه ټاکنيز ۱۳۹۴ستاسو په اند، کومې ادارې بايد د  52.

   )2ورکړي؟
 فيصدی  

 0 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 17.2 تعليمي مرکزونه

 4.6 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 26 مسجدونه

 10.2 مدني ټولنی

 16.5 محلي شوراګانې

 11.9 حلي/ قومي مشرانم

 6.4 د ښځو چارو وزارت

 2.8 د کليو پراختيا او بيا رغاونې وزارت

 1.6 واليتي شوراګانې / سيميز مامورين

 0.1 کانديدان

 0.4 رسنی

 2.1 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
معلومات  ه اړه ټاکنيزکال د پارلماني ټاکنو پ ۱۳۹۴ستاسو په اند، کومې ادارې بايد د  52.

  ) 3ورکړي؟
 فيصدی  

 0 د ټاکنو خپلواک کميسيون

 1.2 تعليمي مرکزونه

 5.3 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت

 6 مسجدونه

 10.8 مدني ټولنی
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 23.5 محلي شوراګانې

 14.7 محلي/ قومي مشران

 14.7 د ښځو چارو وزارت

 19 د کليو پراختيا او بيا رغاونې وزارت

 0.1 يتي شوراګانې / سيميز مامورينوال

 1.7 کانديدان

 2.5 رسنی

 0.3 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
 ايا تاسو ته په ولسي جرګې کې دخپل واليت پورې اړوند اوسنيو وکيالنو په اړه کافي 53.

  معلومات در کړل شوي وه ؟
 فيصدی  

 43.1 نه، معلومات (پوهاوی) نه لرم

 40.1 ی) کم لرمهو، معلومات (پوهاو

 14.9 هو، کافی معلومات (پوهاوی) لرم

 1.8 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  تر کومې کچې د ولسي جرګې (پارلمان) د قانوګزارۍ په اړه معلومات درکړل شوي ؟ 54.

 فيصدی  
 51 نه، معلومات (پوهاوی) نه لرم

 33.9 هو، معلومات (پوهاوی) کم لرم

 12.8 ، کافی معلومات (پوهاوی)  لرمهو

 2.1 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 څه فکر کوئ د پارلمان غړي چې ټاکل کيږي له خپل واليت څخه استازيتوب وکړي که له 55.

       خپلې ځانګړې ولسوالۍ څخه؟
 فيصدی  

 81.6 واليت

 14.7 ولسوالی

 3.5 نه پوهيږی

 0.1 ویځواب نه ورک

 100 مجموع

  
   ورکوئ؟ دلته درې الرې دي چې يو سياسي نظام تشکيل شي. تاسو يې کوم يو ته ترجيع 56.

 فيصدی  
 35.7 يو قوي ولسمشر چې کوالی شي په خپله بغير له پارلمان نه مستقل تصميم ونيسی

 53.3 يو ولسمشر چې بايد له انتخاب شوي پارلمان سره په ګډه تصميم ګيری وکړي
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 6.4 يو منتخب پارلمان چې په خپله تول تصميمونه ونيسی.

 4.3 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د 57.
):Aاعالنات) راديو  

 فيصدی  
 6.4 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 40.7 رکومتر يوحده ترجيح و

 51.5 ديره ترجيح ورکوم

 1.3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د 57 .

:Bمرکې/درامه(راديو (  
 فيصدی  

 7.6 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 35.8 تر يوحده ترجيح ورکوم

 54.5 ورکومديره ترجيح 

 2 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د 57 .

:Cتلويزيون  
 فيصدی  

 7.8 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 26.8 تر يوحده ترجيح ورکوم

 63.5 ديره ترجيح ورکوم

 1.8 نه پوهيږی

 0.1 ورکوی ځواب نه

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Dاو خبرې اترې ټولنې  
 فيصدی  

 9.6 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 41.2 تر يوحده ترجيح ورکوم

 46.6 ديره ترجيح ورکوم

 2.5 نه پوهيږی
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 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Eټوټې تمثيلي  
 فيصدی  

 16.5 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 43.4 تر يوحده ترجيح ورکوم

 37.2 ديره ترجيح ورکوم

 2.8 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴ له کومې الرې غواړئ د 57.

:Fجمعې لمونځونه د  
 فيصدی  

 10 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 37.1 تر يوحده ترجيح ورکوم

 51.5 ديره ترجيح ورکوم

 1.4 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ د ټاکنو مخکی د ټاکنو ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Gپاڼې او مجلې خبر  
 فيصدی  

 16.8 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 48.4 تر يوحده ترجيح ورکوم

 31.6 ديره ترجيح ورکوم

 3.2 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  کړئ؟د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه  ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د 57 .
:Hپاڼې معلومات   

 فيصدی  
 14.3 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 44 تر يوحده ترجيح ورکوم

 38.5 ديره ترجيح ورکوم

 3.1 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع
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  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Iاعالناتو لوحې د  
 فيصدی  

 13 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 42.5 تر يوحده ترجيح ورکوم

 41.7 ديره ترجيح ورکوم

 2.7 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د 57 .

:Jوالياتو او ولسواليو په مرکزونو کې د  
 فيصدی  

 11.9 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 43.2 تر يوحده ترجيح ورکوم

 41.8 ديره ترجيح ورکوم

 3 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Kنهادونه سيميز  (NGOs) او ټولنيزې ډلې  
 فيصدی  

 24.8 ترجيح نه ورکوم هيڅ

 39.2 تر يوحده ترجيح ورکوم

 29.3 ديره ترجيح ورکوم

 6.4 نه پوهيږی

 0.4 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.

:Lالمللی نهادونه/ ملګري ملتونه بين  
 فيصدی  

 23.3 نه ورکومهيڅ ترجيح 

 40 تر يوحده ترجيح ورکوم

 31.1 ديره ترجيح ورکوم

 5.3 نه پوهيږی

 0.3 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.
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:Mحکومت  
 فيصدی  

 5.8 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 38.6 تر يوحده ترجيح ورکوم

 54 ديره ترجيح ورکوم

 1.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.
:Nښځو ټولنې د  

 فيصدی  
 12.5 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 36.3 تر يوحده ترجيح ورکوم

 48.8 ديره ترجيح ورکوم

 2.2 پوهيږی نه

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  د ټاکنو مخکی د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کړئ؟ ۱۳۹۴له کومې الرې غواړئ د  57.
:Oاو پوهنتونونه ښونځي   

 فيصدی  
 12.2 هيڅ ترجيح نه ورکوم

 35.3 تر يوحده ترجيح ورکوم

 50 ديره ترجيح ورکوم

 2.4 نه پوهيږی

 0.1 ورکویځواب نه 

 100 مجموع

  
کری  په تير کال کی تاسی کومی غونډی کی اشتراک د ټاکنو په اړه په خپل کلی او قريه کی 58.
  وه؟

 فيصدی  
 56.8 نه

 42.5 هو

 0.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ات تر السه کړئ؟کال پارلمانی ټاکنو په اړه ټاکنيز معلوم۱۳۹۴څومره ژر غواړئ چې د59 .

 فيصدی  
 24.1 مياشت مخکې له ټاکنو ۱

 30.5 مياشتې مخکې له ټاکنو ۳
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 20.9 مياشتې مخکې له ټاکنو ۶

 12.7 مياشتې مخکې له ټاکنو ۹

 8 کال مخکې له ټاکنو ۱

 3.1 نه پوهيږی

 0.6 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  او مسوليتونو په اړه ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول 60.
  لرې؟

:Aولسمشر  
 فيصدی  

 2.6 ډير نا موافق

 5.8 تر يو حده نا موافق

 28.4 تر يو حده موافق

 62.2 ډير موافق

 0.9 نه پوهيږي

 0 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
وی ښه پوها ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه 60.
  لرې؟

:Bشورا واليتي  
 فيصدی  

 3.6 ډير نا موافق

 10.5 تر يو حده نا موافق

 38 تر يو حده موافق

 46.2 ډير موافق

 1.6 نه پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه 60.
  لرې؟

:Cپارلمان  
 فيصدی  

 4.8 ډير نا موافق

 12 تر يو حده نا موافق

 37.7 تر يو حده موافق

 43.9 ډير موافق

 1.5 نه پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع
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ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه 60.
  لرې؟

:Dولسوالۍ شورا د  
 فيصدی  

 6.4 فقډير نا موا

 12.9 تر يو حده نا موافق

 41.3 تر يو حده موافق

 37.2 ډير موافق

 2.1 نه پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه60 .
  لرې؟

:Eټاکنو خپلواک کميسيون د  
 فيصدی  

 7.1 ډير نا موافق

 14.4 ر يو حده نا موافقت

 37.8 تر يو حده موافق

 38.8 ډير موافق

 1.7 نه پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه60 .
  لرې؟

:Fټاکنو د شکاياتو کميسيون د  
 فيصدی  

 10.1 ډير نا موافق

 15.7 حده نا موافقتر يو 

 35.2 تر يو حده موافق

 36.6 ډير موافق

 2.2 نه پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه60 .
  لرې؟

:Gامنيتي ځواکونه افغان  
 فيصدی  

 4.4 ډير نا موافق

 7.5 قتر يو حده نا مواف
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 28.4 تر يو حده موافق

 58.6 ډير موافق

 0.9 نه پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
ښه پوهاوی  ايا ته له دې خبرې سره موافق يې چې د رول او مسوليتونو په اړه60 .
  لرې؟

:Hهيواد اجرايوی رييس د  
 فيصدی  

 9.8 ډير نا موافق

 10.5 تر يو حده نا موافق

 28 و حده موافقتر ي

 49.7 ډير موافق

 2 نه پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
نه موافقې کچه  هيله ده هر يو د الندنيو وړانديزونو سره د خپلي موافقي او يا هم61 .

  بيان کړئ
:Aد مسووليت احساس کوم چې خپل ګاوند او ټولنې ته د ټاکنو په اړه يې پوه کړم زه  

 فيصدی  
 2.7 ډير نا موافق

 6.3 تر يو حده نا موافق

 37.3 تر يو حده موافق

 52.4 ډير موافق

 1.2 پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
نه موافقې کچه  هيله ده هر يو د الندنيو وړانديزونو سره د خپلي موافقي او يا هم61 .

  بيان کړئ
:Bسيميزه ژبه او لحجه تر سره شيټاکنيزو مدني پوهاوی بايد هميشه په  د   

 فيصدی  
 0.6 ډير نا موافق

 5.2 تر يو حده نا موافق

 28.1 تر يو حده موافق

 65.2 ډير موافق

 0.8 پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
 نه موافقې کچه  هيله ده هر يو د الندنيو وړانديزونو سره د خپلي موافقي او يا هم 61.
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 بيان کړئ
:Cولري ټاکنيزو مدني پوهاوی بايد يو دوامداره بهير وي چې تر ټاکنو ورسته هم دوام د   

 فيصدی  
 5 ډير نا موافق

 9.9 تر يو حده نا موافق

 31.9 تر يو حده موافق

 50.1 ډير موافق

 2.9 پوهيږي

 0.1 ځواب نه ورکوي 

 100 مجموع

  
.A62 تدريس شي؟ ي پوهاوی بايد په ښونځيو کېآيا فکر کوئ چې د ټاکنو په اړه مدن  

 فيصدی  
 31.8 نه

 58.1 هو

 9.7 نه پوهيږي

 0.5 ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
.B62اړه مدني پوهاوی په ښونځيو کې تدريس  چيرې هو، له کومو الرو د ټاکنو په که
  شي؟

 فيصدی  
 43.9 سمينارونه

 29.3 کله کله موقع ليکچرونه 

 24.9 نصاب کې ځای پيدا کړي  په درسي

Gathering of students' parents 0.1 

 0.1 دټولټاکنو په اړه اولی معلومات وړاندی کول

 0 دجامعی مدنی لخوا

 0.1 دخځو معليمينو لخوا

 1.5 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
موثره ميتود  پاره تر ټولوستاسو په اند په عمومي ډول د ټاکنيزو مدني پوهاوي ل 63.

  کوم دي؟
 فيصدی  

 10.7 تمثيل کول 

 30.4 مخامخ ناستي 

 5 ګرځنده تياتر 

 9.6 راديويي ډرامې 

 21.2 تلويزيوني اعالنات 

 3.8 له ټولنيزو شبکو سره مناظره (بحث) 
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 5.5 سروې / عامه نظر پوښتنه 

 9.6 اره ځانګړې خپرونې ولريد ټاکنو خپلواک کميسيون بايد د خلکو د پوهاوي لپ

 0.3 د ورزشي لوبو غونډې 

 0.1 تعليمی نظام

 0 ورځپاټی

 3.7 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
افغانستان  ستاسو په اند څومره امکان لري چې طالبان به په راتلونکي پنځو کلونو کې د 64.

         په سياست کې نفوذ وکړي؟
 فيصدی  

 30.8 څ امکان نلريهي

 20.3 امکان نلري

 28.8 تر يو حده امکان لري

 10.5 ډير امکان لري

 8.9 نه پوهيږی

 0.7 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  کوئ؟ ايا له طالبانو او نورو مخالفينو سره د افغان حکومت د سولې له پروسې څخه مالتړ 65.

 فيصدی  
 18.9 هيڅ امکان نلري

 15.7 يامکان نلر

 32.4 تر يو حده امکان لري

 28.8 ډير امکان لري

 3.7 نه پوهيږی

 0.5 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  کال کې د بهرنيو ځواکونو له وتلو څخه مالتړ کوئ ؟ ۲۰۱۴/۱۳۹۳ايا په  66.

 فيصدی  
 35.3 نه

 60.7 هو

 3.6 نه پوهيږی

 0.4 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
داکتر اشرف غني احمدزي او داکتر عبدهللا  تاسې د ملي وحدت له حکومته چې دآيا  67.

       عبدهللا لخوا تشکيل شوي مالتړ کوئ؟
 فيصدی  

 12 نه
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 85.1 هو

 2.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
  ستاسو يه نظر تر کومه اندازه به دوحدت ملی جکومت دوام وکړی؟ 68.

 فيصدی  
 4.2 هيڅ امکان نه لری

 6.5 امکان نه لری

 31.9 لږ امکان لری

 50.7 ډير امکان لری

 6.6 نه پوهيږی

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
 د ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو څخه69.

    کوئ؟ تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر
:Aاساسی قانون تعديل او د اجرايوی صدر اعظم کرسۍ منځ ته راوړل لپاره د يوې لويې د 

  جرګې جوړيدل
 فيصدی  

 11.8 هيڅ مالتړ يې نه کوم 

 31.9 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 52.2 ډير مالتړ يې کوم

 3.9 نه پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
 غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو څخه د ولسمشر اشرف69.

    تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر کوئ؟
:Bرييس د کابينې د پاليسی عملی کولو مسوليت ولري چی په کابينه کی تصميم ونيسی،  اجرايه
  د وزيرانو د شورا اونيزو غونډو مشري وکړي او
 یفيصد  

 10.7 هيڅ مالتړ يې نه کوم 

 32.6 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 52.5 ډير مالتړ يې کوم

 3.9 نه پوهيږي

 0.3 ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
د ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو  69.
    التر کوئ؟تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه م څخه
:Cولسمشر   امنيتي او اقتصادي کليدي پوستونو او مستقلو رياستونو د کرسيو په ټاکلو کې د د

    او اجرايی رييس تر منځ تعادل
 فيصدی  
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 10.7 هيڅ مالتړ يې نه کوم 

 31.1 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 54.4 ډير مالتړ يې کوم

 3.5 نه پوهيږي

 0.3 ځواب نه ورکوي

 100 موعمج

  
 د ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو څخه69.

    تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر کوئ؟
:Dيو پست   افغانستان اسالمی جمهوريت په رسمی توګه د  دوهم مقام ګټلو تيم رهبر لپاره، د

  جور کړی
 فيصدی  

 11.3 مالتړ يې نه کوم  هيڅ

 33.8 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 49.9 ډير مالتړ يې کوم

 4.7 نه پوهيږي

 0.3 ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
د ولسمشر اشرف غني او داکتر عبدهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو  69.
    وئ؟تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر ک څخه
:Eبايد د يوفرمان له مخی يوکميسيون معرفی کړی ترڅو يو نوی سيستم جوړکړی ولسمشر.  

 فيصدی  
 6.9 هيڅ مالتړ يې نه کوم 

 29.1 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 60.1 ډير مالتړ يې کوم

 3.7 نه پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي

 100 مجموع

  
دهللا تر منځ چې د ملي وحدت حکومت له څو برخو د ولسمشر اشرف غني او داکتر عب 69.
    تشکيل شوی. تاسو له دې برخو سره تر کومه کچه مالتر کوئ؟ څخه

:Fتزکرو ويشل اليکترونيکی  
 فيصدی  

 4.8 هيڅ مالتړ يې نه کوم 

 16.4 تر يو حده يې مالتړ کوم 

 76.7 ډير مالتړ يې کوم

 1.9 نه پوهيږي

 0.2 ځواب نه ورکوي

 100 جموعم

  
پارلماني ټاکنو څخه ټاکنيزو اصالحاتو ته  آيا فکر کوئ چې افغانستان وړاندې له70.

    ضرورت لري؟
 فيصدی  
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 4 نه

 92.3 هو

 3.6 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.A جنس  

 فيصدی  
 51.7 نارينه

 48.3 ښځينه

 100 مجموع

  
.B څو کلن ياست؟    

 فيصدی  
18 6.6 

19 5.6 

20 6.9 

21 3.2 

22 4.6 

23 3.1 

24 3 

25 4.8 

26 1.7 

27 2 

28 2.9 

29 1.3 

30 4.9 

31 1 

32 1.7 

33 1 

34 0.7 

35 3.7 

36 1.2 

37 0.8 

38 2.1 

39 0.8 

40 4.8 

41 0.6 

42 1.4 

43 0.8 

44 0.7 
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45 3.4 

46 1 

47 1 

48 1.8 

49 0.8 

50 3.9 

51 0.6 

52 1.1 

53 0.8 

54 0.4 

55 2.1 

56 0.6 

57 0.5 

58 0.7 

59 0.3 

60 2.7 

61 0.3 

62 0.4 

63 0.6 

64 0.1 

65 1.2 

66 0.2 

67 0.3 

68 0.3 

69 0.1 

70 1.3 

71 0 

72 0.2 

73 0.1 

75 0.4 

76 0.1 

77 0 

78 0.1 

80 0.4 

81 0 

83 0 

84 0 

85 0.1 

90 0.1 

95 0 

99 0 
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 100 مجموع

  
.Cمدنی حالت  

 فيصدی  
 24.7 مجرده

 71.5 واده شوی/ واده شوې

 3.6 کنډه / کنډ

 0.2 طالق شوی / جدا شوی

 0 نه پوهيږی

 100 مجموع

  
.D ايا په همدې ولسوالۍ کې زيږيدلی يې؟    

 فيصدی  
 24.5 نه

 75.5 هو

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.E په کورنۍ کې مو څو تنه ژوند کوي؟    

 فيصدی  
1 0.2 

2 1.2 

3 1.2 

4 2.7 

5 4.7 

6 7.1 

7 9.2 

8 12.8 

9 11.6 

10 10.1 

11 7.3 

12 8.6 

13 5.7 

14 3.2 

15 3.5 

16 1.8 

17 1.3 

18 1.8 

19 0.6 

20 1.3 

21 0.5 
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22 0.7 

23 0.3 

24 0.1 

25 0.4 

26 0.1 

27 0.3 

28 0.3 

29 0.1 

30 0.1 

32 0.1 

33 0 

35 0.1 

36 0.1 

40 0.1 

41 0 

42 0 

45 0.1 

49 0 

 0.1 ځواب نه ورکوی

 99.4 مجموع

  
.Fايا ته د دې کورنۍ مشر يې؟  

 فيصدی  
 63.8 نه

 36.2 هو

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
.G شئ  يدو اوسط راته وواياست. ايا ويالیيواځې د احصايې په موخه که خپل د مياشتنی عوا

      چې ستاسو د کورنئ د عوايدو اوسط په الندنيو کومې طبقې پورې اړوند ده؟
 فيصدی  

 4.7 افغانيو لږ  ۲۰۰۰تر 

 6.8 افغانيو   ۳۰۰۰څخه تر  ۲۰۰۱

 19.2 افغانيو ۵۰۰۰څخه تر  ۳۰۰۱ 

 30.9 افغانيو  ۱۰۰۰۰څخه تر  ۵۰۰۱ 

 17.3 افغانيو  ۱۵۰۰۰څخه تر  ۱۰۰۰۱

 8.1 افغانيو  ۲۵۰۰۰تر  ۱۵۰۰۱

 3 افغانيو  ۴۰۰۰۰تر  ۲۵۰۰۱ 

 1.1 څخه زياتې افغانۍ ۴۰۰۰۰له 

 6.9 نه پوهيږی

 2.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع
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:Hټوليز ډول خپل ژوند له نورو سره په افغانستان کې څرنګه پرتله کوئ؟ په  

 فيصدی  
 7 ډير بد

 23.9 بد

 44.2 ډول يو

 20.7 بهتره

 3.3 ډير بهتره

 0.8 نه پوهيږی

 0.1 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
:Iستاسو د تحصيالتو لوړه درجه کومه ده؟        
 فيصدی  

 40.1 هيڅ کله ښونځي ته نه يم تللی

 11.5 يواځې غير رسمي ښونځي ته تللی يم ( مدرسې ته شامل شوی يم)

 7.9 ټولکي )5-1کميله ( ابتدايه ښونځی، نا ت

 7.2 ټولګی مې تکميل کړی) 6ابتدايه ښونځی، تکميل ( 

 9.7 ټولګی مې تکميل کړی) 9منځنی ښونځی، تکميل ( 

 17.8 ټولګي) 12-10ليسه (

 5.7 لوړ تحصيالت يا هم تر هغې لوړ

 0 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
:JIبوختيايی حالت څرنګه دی؟ ستاسی     

 یفيصد  
 27.6 ټوله ورځ کار کوئ

 12.6 نيمه ورځ کار کوئ

 1.2 متقاعد

 38.4 د کور ميرمن

 9.7 زده کونکی / محصل

 9.4 بيکاره

 0.9 نور

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
:J2دنده مو څه وه او يا څه ده؟ اصلي     

 فيصدی  
 24.2 کروندګر ( د ځمکې څيښتن يا اجاره داره کروندګر)

 12.4 کروندګر ( د بل چا په ځمکه کې)

 9.7 مزدور کاره ، يا نه مسلکی کاريګر 
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 9.7 غير رسمي تجارت 

 8.7 با مهارته کارکونکی ( کسبی) 

 7.2 دولتی دفتر ، منشی  

 2.6 اجرائيوي يا مدير –دولتی دفتر 

 2.2 منشی  –خصوصی دفتر 

 4.9 آزاد مسلکي کارکونکی 

 3.7 رت) مالک د واړه کاوربار(تجا

 5.1 د ښونځی ښونکی / د پوهنتون استاد

 1.1 افغان ملي پوځ 

 1.7 افغان ملي پوليس 

 1.2 دريور

 3.2 بيکاره

 0.2 په کورکی پاتی يم

 0.1 ملک

 0.3 مال امام

 1.7 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع

  
:Kله کو قام پورې تړاو لرې؟       

 فيصدی  
 1.7 ترکمن

 0.4 قرغيز

 33.1 تاجيک

 1 نورستانی

 12.4 هزاره

 1.6 بلوچ

 6.3 ازبک

 42 پښتون

 0.1 قزلباش

 0.1 بيات

 0.5 عرب

 0 پشيی

 0.5 تاتار

 0.1 ترک

 0.2 ځواب نه ورکوی

 100 مجموع
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