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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  ماللی نظام اهتمامبه 

  

 

 بی بی سیراپور 

 
۱۵/۱۱/۲۰۱۷ 

 سال گذشته به باالترین حد رسیده ۱۱ها در  امنی افغان بنیاد آسیا: احساس نا

 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

هفتۀ قبل یکی از همکاران مطبوعاتی و مطرح در میدیای افغانی، محترم داوود موسی مورد  سوء قصد از جانب 

ناشناسی قرار گرفت که انگیزۀ آن تا به حال روشن نگردیده است. این جریان که با فیر چند مرمی به جانب 

گردید. همان طوریکه در راپور نامبرده صورت گرفت، به فضل خداوند و حفظ حیات وی به جراحاتی منجر 

مطالعه میگردد، ترس و هراس زیستن در سر تا سر افغانستان به اوج خود رسیده « اشیا فوندیشن –بنیاد آسیا »

است طوریکه  هیچ فردی نخواهد بود که از بیرون شدن از منزل مطمئن باشد که سالم به خانه بر میگردد و خود 

تب و یا به هر مقصدی که روان باشند و یا در محیط کار و زراعت و امثال و فامیل های شان در راه کار، مک

 آن، از گزند حمله و کشتار در امان می باشند.

حمالت داعش و طالب که با کشتار های عظیم و ناجوانمردانه ای هر روز همراه است، در سر تا سر افغانستان 

. در این حمالت ددمنشانه و غیر انسانی، هیچ انگیزۀ کشتار دنقطۀ امنی به جا نگذاشته که ملت بیچارۀ ما بیاساین

به  ه در کشتزار با والدین مصروف اند یاو نابودی هموطنان ما اعم از عساکر ملی، عابرین سرک، اطفالی ک
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، معلوم و آشکار نمی باشد، فقط قتل فجیع نوع بشر و افغان بیگناه در اجتماع مکتب میروند و یا هر فردی دیگر

 است. مطرح

راپوری را با مصاحبه و گفتگو با هزاران هم وطن ما ترتیب داده « بنیاد آسیا –ایشیا فوندیشن » اخیراً مؤسسۀ 

حکایت دارد و در ذیل خدمت  جنگ زدۀ مااست که با نا امیدی مطلق از امکانات بازگشت امنیت به سرزمین 

 نماییم: تان تقدیم می

 :ل گذشته به باالترین حد رسیدهسا ۱۱ها در  امنی افغان بنیاد آسیا: احساس نا

به این سو  ۲۰۰۶شان از سال  فردی نیتومصها از  دهد که ترس افغان نظرسنجی تازه بنیاد آسیا نشان می

 به باالترین حد خود رسیده است.

 ترسند. شان می اند از مصونیت شخصی شوندگان گفته صد پرسش در ۷۱دهد که  سنجی نشان می این نظر

ها پرسیده شده که اگر فرصت فراهم شود آیا افغانستان را ترک خواهند کرد؟  در این نظرسنجی همچنین از افغان

یافته  صد بوده، افزایش در ۳۰حدود سال گذشته که اند که این رقم نسبت به  درصد پاسخ مثبت داده ۳۹نزدیک به 

 است.

 
 

در نظرسنجی بنیاد آسیا با پنج هزار مرد و پنج هزار زن مصاحبه شده است. هشتاد درصد این نظرسنجی در 

 مناطق روستایی صورت گرفته است.

  مردم افغانستان افزایش پیدا کرده استبنیاد آسیا: میزان ناامیدی 

 است ترین سطح رسیده ها به آینده به پایین بنیاد آسیا: امید افغان 

 اند ها نسبت به آینده همچنان خوشبین بررسی بنیاد آسیا: افغان 

 درصد رسیده ۵۱بیش از ه و دهی نیز افزایش یافت ها نسبت به امنیت مراکز رای گوید نگرانی افغانبنیاد آسیا می

 داری و سیاست نیز انجام شده است. ها از جمله اقتصاد، حکومت نظر سنجی این بنیاد در دیگر زمینه است

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38236194
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151117_k05_afghan_asiafoundation_report_2015
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/11/141118_k03_asia_foundation_suvery_on_afghanistan
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شان نظر به سال گذشته کاهش یافته  اند که رفاه مالی خانواده دهندگان گفته سوم پاسخ در بخش اقتصاد، یک

 اند. درصد از بهبود وضعیت سخن گفته۲۰است. تنها 

های تحصیلی برای زنان و مردان است.  که در این نظرسنجی پرسیده شده، برابری فرصتاز موارد دیگری 

اند که به این موضوع باورمند هستند. اما این رقم نسبت به ده سال قبل حدود ده درصد کاهش  درصد گفته ۸۲

 یافته است.

 خوشبینی به مسیر حرکت کشور

ورند که کشور به سوی درست در حرکت نیست اما میزان در این نظرسنجی هنوز هم اکثریت مردم به این با

 بینی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. خوش

کند این رقم  درصد مردم افغانستان باور دارند که کشور به سمت درستی حرکت می ۳۳دهد که  نشان می ارقام 

 درصد افزایش یافته است. ۴نسبت به سال گذشته 

به این سو در کمترین  ۲۰۰۴گزارش بنیاد آسیا، میزان خوشبینی مردم افغانستان از سال اگرچه سال گذشته در 

 حد خوانده شده بود.

ینی ب گوید بهبود امنیت و بازسازی از دالیل این خوش محمد جواد شهاب، مدیر تحقیقات سیاسی بنیاد آسیا می

 است.

ومی های ق ها، در مورد تمام گروه کبه استثنای اوزب بینی در این سالدر گزارش بنیاد آسیا آمده که افزایش خوش

 ۲۹.۳ها ) کدرصد( را داشتند و بعد از آن تاج ۴۰.۶ها بیشترین میزان خوشبینی ) کند. پشتون صدق می

ک ها با نزدیک به چهار آینده بودند. میزان خوشبینی اوزبدرصد( امیدوار به  ۲۶.۲ها ) درصد( و سپس هزاره

 درصد( رسیده است. ۲۵.۸)درصد کاهش به 

شده آغاز  ۲۰۰۴ها که از سال  نظرسنجی امسال بنیاد آسیا سیزدهمین نظرسنجی آنها است. در این نظرسنجی

 گو شده است.هزار افغان گفت ۹۷تاکنون با 
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