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  ۰۲1۲۱1۰۱۰۲          نظرمحمد مطمئن
 

 اليحله درغلیو ډکې سروي ګاني او د عبدهللا عبدهللا خوش
 

ډیر ( داسالمي حزب مشر)او که ښاغلي ګلبدین حکمتیار  تاسي ته ډیر محبوبیت لري( نو مشرطالبا د)مالمحمد عمر 
 درته ګران دی؟

ز کال کې د امریکا د نړیوالي پرمختیاې ادارې سره د سروي یوه پروژه درلودله چې د سروي  ۰۲۲۲انجو په ودان 
 .په یوه برخه کې یې پورتنۍ یوه ډیره عجیبه پوښتنه راغلي وه

عالیتونه په هیواد کې دننه پېل ز کال کې یې خپل ف ۰۲۲۰وه چې په ( انجو)سه یوه کورنۍ موس WADANودان 
کړل، ډیری پروګرامونه یې په ټولنیزو برخو کې سروي ګاني او ټریننګونه وه، نوموړي انجو پروژې د امریکا 

د ډیموکراسي له پاره ملي ورکړه  انیې د نړیوالي پرمختیایې ادارې،متحده ایاالتو د نړیوالي پرمختیایې ادارې، د برت
 .رنیو چارو وزارت او د کاناډا نړیوالي پرمختیایې ادارې څخه ترالسه کولياداره، د امریکا د به

ماته په هغه وخت کې د ودان یوه سیمئیز کارکوونکې چې په کندهار دفتر کې یې له نوموړي دفتر سره کار کاوو، 
رسیدل، هغه راو( سوالونه)وویل چې موږ ته له کابل څخه د نوموړي سروي د ترسره کولو له پاره پوښتنلیکونه 

دوو ناامنه ولسوالیو له پاره وټاکل شوم چې باید د چمتو شوو پوښتنو له مخې له خلکو  وایې چې زه د زابل والیت د
پوښتنه وکړم او پوښتنلیکونه ډک کړم، داچې حاالت خراب وو، او سیمه ناامنه وه، ورتګ د سر په بیه تمامیدی، له 

په کندهار کې د زابل په اډه کې د یادوو ولسوالیو کسان پیداکړم او  همدې امله مې له ځان سره پریکړه وکړه چې
 .ځینې هغه پوښتنې چې ماته یې په اړه معلومات نه وو، له هغوی څخه یې ځوابونه واورم

د طالبانو د مشر مالمحمد عمر آخند او اسالمي حزب ښاغلي ګلبدین حکمتیار دپوښتني اړوند هغه وایې چې د 
ې دغه سوال ته ما خپله ځواب ورکی، هغه وایې داچې زه او زما کورنۍ له اسالمي حزب سره سروي ټولو فورمو ک

چې د ښاغلي  یتړاو درلود، له همدې کبله مې په ډیرو زیاتو پوښتنلیکونو کې هغه خالي خانه ص صحیح کړ
 .ګران دیحکمتیار له پاره لیکل شوې وه، په دي معنی چې ځواب ورکوونکی وایې چې حکمتیار راته ډیر 

دې له پاره چې سروي ډیره غلطه معلومه نه شي په ځینو پوښتنلیکونو کې مې د مالمحمد عمر آخند خانه ص  د
صحیح کړه، په دي معني چې ځواب ورکوونکی وایې چې تر حکمتیار صاحب مالمحمد عمر آخند راته ډیر ګران 

 .دی
ني وشوي، چې هدف پکې یواځي د پروژو تکمیل د دا ډول په تیرو دولس کلونو کې ورته له درغلیو ډکې سروي ګا

 .کاغذ پر مخ او دپیسو اخستل وو
دغسي درغلیو ډکو سروي ګانو ډیر معلومات شته که ممکن وو چې په  داچې موضوع اوږده نه شي، زما سره د

 .ځانګړي لیکنه کې بحث پري ؤشي
منونکې ه رانو اړوند ډیري خندونکې او نون او ډیموکراسي انټرنیشنل سروي ګاني د نوماندو ولسمشید طلوع ټلویز

 .وي، عجیبه له قاعدي څخه مخالفې نتیجې دغو سروي ګانو درلودلي
د کرسمس په وخت کې د د غه ډول له ( امریکا، اروپا او انګلستان دخلکو)لومړۍ پوښتنه داده چې ولي د عیسویانو 

 .درغلیو ډکو سروي ګانو پایلې په ډیره بیړه سره اعالن شوي
سره بلد دي، هغوی ( انتخابي نظر غوښتنه)رنډم سروي ګانو ( کوچنو)وره نړۍ کې خلک ددغه ډول وړو په ن

پروژه ده او تړون کوونکی یواځي   USAIDدغسي سروي ګانو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، پوهیږي چې د 
 .غواړي چې پیسي ترالسه کړي، نور د سروي په دقت او پایله حساب نه کوي

ګانو پایلي هر وخت له حقیقي پایلو سره ډیر زیات جوت او ښکاره توپیر په نړیواله کچه  ددغسي وړو سروي
 .درلودلي دي، له همدي امله دغه ډول سروي ګانی په نړیواله کچه او نوره نړۍ کې د اعتبار وړ نه دي

لستان او څیړونکې پر مه خبره داده چې په کرسمس کې د پورته یادو پرمختللیو هیوادونو وګړې، د رسنیو ژورنادوې
ون له درغلیو یخپلو میلو او چړچو بوخت وي، په رخصت وي له همدې امله ډیموکراسي انټرنیشنل او طلوع ټلویز

ترڅو یې له درغلیو ډکو سروي ګانو پایلې له نړیوالو . ډکو سروي ګانو پایلي د کرسمس په ورځو کې اعالن شوې
 .رسنیو څخه تر یوې کچې پټې یاتي شي
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و مهمه داده چې که له دوی سره خبره ومنو، دغه سروي ګاني د ښارونو په مرکزونو کې شوي، چي بیا هم د تر ټول
 .افغان ولس د نظر استازیتوب نه شي کوالی

زه پر دي آند یم چې ډیري پوښتنې به د ټلیفون د الري ځواب شوې وي، او یا خو به د ودان د کارکوونکي په ډول 
 .و ځوابونه ورته لیکلي ويپه خپله د سروي مامورین

هیڅ یوې اداري کارکوونکی ناامنه او هغو سیمو ته نه شي تلالی چې د  دغسي سروي له پاره د باوري یم چې د
وسلوال مقاومت په واک کي دي، سوال دادی چې دوی د حکومت له پلویانو یواځي پوښتنه کړي او که یې له عامو 

چارواکو له خوا ورته  ځی له هغو کسانو یې پوښتنه کړي چې د حکومتېافغانانو هم پوښتنه کړي؟ او یا داچې یوا
ډیر اټکل داسي دی چې د ډیموکراسي انټرنیشنل سروي پاڼي دهغوی کارکوونکو به خپله ډکې کړي  معرفي شوي؟

وي پرته له دي چې د کوم کس ځواب په عملي ډول وویني، دا ډول ځینې به یې د ټلیفون دالري ډکې کړي وي، او 
 .ځینې پاڼي به یې د حکومت پلوه کسانو له خولي ډکې کړي وي

 .د طلوع ټلویزون په اړه زما په آند چې ډیر هغه کسانو سره مرکې شوې چې دولت او امریکا پلوه افغانان به وي
ون په دي ورځو کې ونه شوای کوالی چې خپل پټ کړي اصرار وساتي، د امریکا په سفارت کې د یطلوع ټلویز

ون مرکه، د ولسمشر اوباما د امنیتې سالکارې سره د امریکا په سفارت کې د یدغه ټلویز ه سفیر سره دامریکا ل
ون مرکه او په هلمند کې د بهرنیو پوځیانو په آډه کې د بریتانیې د لومړي وزیر ډیویډ کامرون د سفر په یطلوع ټلویز

سفارت او د بهرنیو کړیو سره ال زیات په ون نږدي اړیکې د امریکا له یدغه ټلویز اړه راپور، هغه څه دی چې د
 .ګوته کوي

زما په نظر چې امریکا هڅه کوي چې پر ښاغلي کرزي فشارونه راوړي، او وسلوال مقاومت ته هم وښئې چې 
راتلونکی ولسمشر به د تاجک توکم څخه وي، او دا ډول افغان ولس وغولوي چې  دا ځل به د کرزي د خوښي 

 .کاندید نه راځي
سلنه افغانان ګډون وکړي او حد اعظمي ممکن چې  1۲څخه تر 1۲ي یم چې په راتلونکې ټاکنو کې به له زه باور

 .سلنه ګډون وکړي ۰۲
سلنه ګډونوالو په رایو کې درغلي ونه شي نو عبدهللا عبدهللا به ګټونکی  ۰۲دغو نږدي  په دي هم باوري یم چې که د

دی چانس امریکا او ځینې ګاوڼدي هیواونه ورکړي چې  ه به دوي، خو هیڅ باور نه لرم چې عبدهللا عبدهللا ت
 .ولسمشر دي شي

سلنه خلک غواړي  ۵۲یوه بله قصدي تیروتنه داده چې کورنیو رسنیو وویل چې ډیموکراسي انټرنیشنل سروي کې 
ي چې سلنه افغانان غواړ ۶۲چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي، حال داچې یادي اداري ویلې چي 

 .په ټاکنو کې ګډون وکړي
 . سلنه خلک د انتخاباتو اړوند معلوماتو له پاره راډیویې خبرتیاوي اوري ۵۲په راپور کې ویل شوې چې 

چې نسبتا امنیت ښه وو،  ۰۲۲۲هیڅ د باور وړنه ده، وایې درواغجن دي درواغ وایې عقلمن دي فکر پري کوي، په 
سلنه  ۲۲ې ګډون ونه کي، که رښتوني رایې شمارل شوې وای، ممکن چې تر هم افغانانو په پراخه کچه په ټاکنو ک

 سلني کمو خلکو په ټاکنو کې برخه ۲۲کال کې خو جوته ده چې تر  ۰۲۲۲کمو کسانو به ګډون کړی وي، او په 
 درلودله، اوس چې ناامني اوج ته رسیدلي، او خلک له اوسني فاسد او ککړ نظام څخه پوزي ته راغلي په کومه

 سلنه افغانان په ټاکنو کې ګډون وکړي؟ ۶۲سلنه او یا  ۵۲الي کې به حخوش
م سلنه خلکو خوښ کړی دی، دا ډول دوې ۰۶ون سروي ډاکټر عبدهللا عبدهللا تر ټولو مخکې ګڼي او ید طلوع ټلویز

قیوم کرزی  م وړونکی ښاغلیسلنه خلکو رایه ورته ورکړي ده، او درې 1۲نمبر ډاکټر اشرف غني احمدزی دی چې 
 .سلنه خلکو خوښ کړی دی ۲د ښاغلي ولسمشر ورور دی چې 

سلنه رایې خپلې کړي، ډاکټر اشرف غني  ۲1۱۲انټرنیشنل ډیمو کراسي چې کومه سروي کړي ډاکټر عبدهللا عبدهللا 
 .سلنه رایې اخستي دي ۰۲۱۲احمدزي 

سوالونه کړي،  ۲۲ړي او ټول ټال یې کسانو سره خبرې ک ۲۲۲والیتونو کې د  ۲۲انټرنیشنل ډیموکراسي چې په 
 .سلنه خلک به په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي ۶۲او  کسان به د ولسمشرې ټاکنو سلنه ۶۲ویل شوې چې 

اړه معلومات ورکول په راپور کې داهم ویل شوې چې د جمعي د لمانځه په وخت کې هم خلکو ته د انتخاباتو په 
 .کیږي او له دي الري ډیری افغانان د ټاکنو په اړه معلومات ترالسه کوي

ې سلنه ی ۵۲سلنه خلک د انتخاباتو اړوند معلوماتو له پاره راډیویې خبرتیاوي اوري، او  ۵۲راپور وایې چې 
ټاکنو اړوند معلومات ترالسه  سلنه خلک د جمعې د لمانځه په وخت کې د ۵1او  راډیویې خبرونه او تبصري اوري،
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چې زموږ د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هیڅ د عقل او فکر لرونکي افغان ته د منلو وړ نه ده چې په )کوي 
 (.جوماتونو کې د جمعي په ورځ د انتخاباتو په اړه په دومره پراخه کچه ویناوي کیږي

یې نه خوښوي او نه هم په دي  ۲۵غواړي یې ولي  سلنه خلک سوله خوښوي او ۲۶د سولې اړوند راپور وایې چې 
ږی دی، ډیر کم او د ګوتو په زما په اند خو ګرده افغان ولس د رښتوني سولې ت) برخه کې مرستي ته زړه ښه کوي 

سیاسې معامله کوونکې کسان دی چې د سولي په راتلو کې د خپل واک زیان ویني، له همدي کبله دراپور په  شمار
 د راپور اصلي بڼه دلته کلیک کړئ ( .هم لویه تیروتنه شوېدغه برخه کې 

د سروي پایلې اعالن کړي، ولي د  ون د عبدهللا عبدهللا په ګټهیسمه ده چې ډیموکراسي انټر نیشنل او طلوع ټلویز
ګل آغا شیرزی، درېیم ډاکټر اشرف غني  مخبلاير پښتو ویپپاڼې سروي بیا ښئې چې قیوم کرزی لومړي، دوې

 .احمدزی، او څلورم نمبر ډاکټر عبدهللا عبدهللا دی
ني احمدزی او م ډاکټر اشرف غدا ډول د افغان ځواک پښتو پاڼې سروي ښئې چې لومړی سردار محمد نعیم، دوې

 .درېیم ډاکټر عبدهللا عبدهللا دی
تندر نیوز سروي وایې چې لومړی ډاکټر اشرف غني احمدزی، دوېیم قطب الدین هالل، درېیم ګل آغا شیرزی، 

 .څلورم استاد سیاف او پنځم نمیر عبدهللا عبدهللا راغلی دی
ایلې څومره د منلو وړ او څومره دقت دغه ډول وړو سروي ګانو پ له پورته سروي ګانو ډیره ښه جوتیږې چې د

 پکې کیږي؟
 :د الزیاتو معلوماتو له پاره الندي سروي ګاني په لږ تفصیل سره درسره شریکوم

رایو  11۲۲۵۶ښیې چې تر ټولو مخکې نوماند قیوم کرزی دي چې د  لې بیایښنایې پاڼې د نن ورځي پایدخبلاير بر
وړونکي د ولسمشري نوماند ګل آغا شیرزی دی چې دي، او دوېیم سلنه کیږي ګټلي  ۲۲رایې چې  ۲۲۰۲۲څخه یې 
سلنه کیږي، درېیم مخکښ د دولسمشري نوماند بیا  ډاکټر اشرف غني  ۰1رایې یې وړي دي چې نږدې  ۰۲۰۵۶

سلنه کیږي، څلورم نمبر کې ښاغلي عبدهللا عبدهللا دی  1۵رایې یې ګټلي او د ټول رایو  ۰1۲۵۲احمدزی دی چې 
 .سلنه کیږي اخستي دي ۲رایې چې نږدې  ۲۰۶۶رایو څخه یې  11۲۲۵۶چې د 

 خبلاير ویبپاڼه
  انجینیر قطب الدین هالل(4۲4 Votes) 
  ډاکتر عبدهللا عبدهللا(۲،۰۶۶ Votes) 
  ډاکتر زلمی رسول(4۲۵ Votes) 
  عبدالرب الرسول سیاف(۲4۲ Votes) 
  عبدالرحیم وردک(4۰4 Votes) 
  عبدالقیوم کرزی(44،۰۲4 Votes) 
  محمد اشرف غنی احمدزی(۰1،۲۵4 Votes) 
  محمد شفیق گل آغا شیرزی(۰4،۰۵۶ Votes) 
  هدایت امین ارسال(441 Votes) 

Total Voters: 886,611 

ایې نوماند کسانو رایې کارولي دي او تر ټولو ډیري ر 1۲۰۲افغان ځواک بله پښتو بریښنایې پاڼه ده چې دمګړی 
سلنه رایې  ۰۲سلنه کیږي، دوېیم نمبر ډاکتر اشرف غني احمدزی دی چې  ۲۲وړي چې  د نعیمولسمشر سردار محم

 سلنه رایې یې خپلې کړي دي 1۲او درېیم ډاکټر عبدهللا عبدهللا دی چې 
 افغان ځواک بریښنایې پاڼه

 (4۲4, 41۰ Votes)سردار محمد نعیم 
 (۰۲4, ۲۲۲ Votes) غنی احمدزیاشرف 
 (144, 144 Votes)عبدهللا عبدهللا 
 (1۲4, 1۲۲ Votes)قیوم کرزی 
 (۰4, 14 Votes)قطب الدین هالل 
 (14, 14 Votes)زلمی رسول 
 (14, 1۲ Votes)گل آقا شیرزی 
 (14, 1۰ Votes)عبدالرحیم وردک 

http://democracyinternational.com/publications/survey-public-perception-elections-and-civic-education-afghanistan


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 (14, ۲ Votes)عبدالرب رسول سیاف 
 (۲4, ۰ Votes)داود سلطان زوی 
 (14, 1 Votes) امین ارسالنهدایت 

Total Voters: 8,0,1 

 
کسانو په  ۰۶۰د ولسمشري نوماندانو له پاره سروي په کار اچولي ده چې تر نن ورځي پوري ټول ټال  تندر نیوز هم

سلنه ده ،  ۶۵نوموړي پاڼه کې خپلې رایې کارولي او تر ټولو ډیري رایې ډاکتر اشرف غني احمدزي وړي چې 
سلنه رایې یې خپلې کړي، ګل آغا شیرزي او استاد سیاف مساوي روان  ۲ل دی چې دوېیم کس یې قطب الدین هال

 .سلنه رایې یې وړي دي ۲سلنه رایې یې وړي دي، ډاکټر عبدهللا عبدهللا په پنځم نمبر کې راځي چې  ۲دي چې 
 :د تندر نیوز سروي

 د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړی
  اشرف غنی احمدزی(۰11 ,۶۵4 Votes) 
 الدین هالل  قطب(1۲ ,44 Votes) 
  عبدالرب رسول سیاف(1۰ ,44 Votes) 
  گل آقا شیرزی(%88 ,4 Votes) 
  عبدهللا عبدهللا(۵ ,۲4 Votes) 
  سردار محمد نعیم(4 ,۰4 Votes) 
  زلمی رسول(4 ,14 Votes) 
  عبدالرحیم وردک(4 ,14 Votes) 
  قیوم کرزی(۰ ,14 Votes) 
  هدایت امین ارسالن(1 ,14 Votes) 

  ,1,ټول رایه ورکونکي
په دي هیله جې په دغه ډول له درغلیو ډکو سروي ګانو سره د افغان ولس ذهنونه مغشوش نه کړي، موږ پوره 

نوماندان ښه پېژني او له ډیره مجبوریته به ځینې کسان رایې وکاروي ځکه چې  11باوري یو چې افغان ولس ټول 
ه رایه او نظر سره پریښودل شي، هغوی پوهیږي چې ولسمشر د امریکا ښه بدیل الهم نه لري، که افغان ولس او خپل

 .په خوښه ټاکل کیږي، نو بیا اړتیا څه ده چې رایې وکارول شي
 پای

 


