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در سال 2010، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان )AREU( گزارشی را در مورد فعالیت سیاسی در پوهنتون 
های افغانستان تهیه کرد. آن گزارش دریافت که اکثر محصلیِن از لحاظ سیاسی فعال، به سازمان های افراطی 
دارای گرایش های اسالم گرایانه وابستگی دارند. همه این سازمان ها به درجات مختلفی با وضعیت جاری 
در افغانستان مخالفند، اما هیچ یک از فعال ترین این سازمان ها علنا از مبارزه مسلحانه در کشور حمایت 
نمی کنند. تیم پژوهش در جریان انجام آن پروژه با شواهدی در مورد فعالیت های سیاسی حتی در لیسه ها 
مواجه شد؛ به گفته یکی از منابع، موارد قابل توجه ای از افراطی شدن حتی در برخی از مکاتب کابل وجود 
داشت و اتفاق افتاده بود. ایده انجام یک پروژه تعقیبی در آن هنگام مطرح شد، اگرچه پرورش کامل این ایده 

تا اندازه ای وقت گرفت.

فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان، پدیده تازه ای نیست. در جریان دهه های 1960 و 1970 میالدی، 
احزاب سیاسی جدید این کشور، مکاتب و پوهنتون ها را به حیث بسترایده آل و مطلوب جلب و جذب اعضا 
شناسایی کرده بودند. استادان و معلمین، شمار زیادی از اعضای احزاب چپی و اسالم گرا را تشکیل می دادند 
و از همین رهگذر، این احزاب به محصلین و متعلمین دسترسی داشتند و دارای اقتدار اخالقی برای تحت تأثیر 
قرار دادن آنها بودند. بر عالوه، راه های جایگزین محدودی برای تبلیغ سیاسی در کشوری وجود داشت که 
فاقد طبقه کارگر یا اتحادیه های صنفی بزرگ بود و حکومت سعی داشت تا مانع ظهور احزاب سیاسی شود. 

بنابراین، نحوه رویکرد و برخورد سازمان های سیاسی با لیسه ها در افغانستان امروزی، حایز اهمیت است.

استدالل دیگری برای انجام مطالعه حاضر این است که مطالعه سال 2010، نقش سازمان های رادیکال و 
حتی افراطی را در محوطه های پوهنتون ها برجسته ساخت. بنابراین، هدف از این پروژه این است تا حدود 
سیاسی شدن و افراطی شدن در لیسه ها ارزیابی شود. سروی ای که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته، 
بخشی از یک پروژه بزرگ تر است که شامل مطالعه کیفی فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان هم می 

شود و گزارش آن بعد از این سروی منتشر خواهد شد.
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اين سروى، 18 واليت و در مجموع 136 مكتب را تحت پوشش قرار داده 
و  كردند  گزينش  را  ها)  (ولسوالى  ها  موقعيت  پژوهش،  ريزان  برنامه  است. 
كارمندانى براى يافتن و مصاحبه با متعلمين و معلمين توظيف شدند. مكاتب 
از 431  مجموع،  در  بودند.  نشده  گزينش  قبل  از  سروى  اين  پوشش  تحت 
متعلم و معلمى كه با پاسخ دادن به پرسش ها موافقت كرده بودند، 28 معلم و 
403 متعلم سروى شد. مصاحبه شوندگان بر اساس توانايى كارمندان پژوهش 
در يافتن منابع، نمونه گيرى و گزينش شدند و سپس از روش گلوله برفى 
(snowballing) كار گرفته شد – يعنى اولين متعلمين ليسه ها كه كارمندان 
پژوهش با آنها تماس گرفتند و مايل به جواب دادن به سواالت بودند، مورد 
مصاحبه قرار گرفتند. سواالت در رابطه با ديدگاه هاى خود مصاحبه شوندگان 
نبودند، بلكه در خصوص موجوديت فعاليت هاى سياسى در مكاتب آنها و وقوع 
بى نظمى در ميان متعلمين طرح شده بودند. فعاليت هاى سياسى تاكنون در 
ليسه هاى افغانستان ممنوع است. بنابراين، طرح پرسش هايى در اين زمينه 
حساسيت برانگيز است. از مصاحبه شوندگان درباره فعاليت هاى سياسى بدون 

ارايه تعريف اين فعاليت ها سوال شد و بنابراين، جوابات آنها مبتنى بر تعريف 
خودشان از فعاليت هاى سياسى مى باشد. با اين وجود، پرسش هاى مفصلى 
به تعقيب پاسخ هاى اوليه آنها درباره انواع مختلف فعاليت سياسى نظير تبليغ 
مشاجرات  در  گيرى  سهم  مشخص،  سياسى  هاى  سازمان  نفع  به  سياسى 
پيرامون مسايل سياسى، مبارزه به نفع نامزدان در انتخابات سياسى و برگزارى 

اعتراضات در مورد امور سياسى، مطرح شدند.

از ديدگاه اين مطالعه، شهرهاى بزرگ شامل مراكز شهرى عمده نظير كابل، 
شهرى  مراكز  كليه  به  شوند.  مى  قندهار  و  آباد  جالل  شريف،  مزار  هرات، 
باقيمانده، شهر كوچك اطالق شده است كه شامل مراكز واليات و ولسوالى 
سياسى  فعاليت  خصوص  در  را  شواهدى  سروى  اين  واقع،  در  شود.  مى  ها 
و  هاى 1الف، 1ب، 2الف  (جدول  آورد  دست  به  ها  ليسه  در  گسترده  بسيار 
2ب). در سطح ملى، 91.8 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه آنها 
سايرين  اند.  بوده  هايشان  ليسه  در  سياسى  فعاليت  از  نوعى  شاهد  شخصا 

روش تحقيق. 2

گستردگى و كثرت فعاليت سياسى در ليسه ها. 3
از مردم راجع به فعاليت سياسى در مكاتب شنيده بودند (جدول هاى 2الف 
و 2ب). كم ترين درصدى مصاحبه شوندگانى كه مستقيما شاهد نوعى از 
فعاليت سياسى در ليسه ها بودند، 67.9 درصد در واليت بلخ بود؛ در نيمى 
از واليات، كليه مصاحبه شوندگان بيان داشتند كه آنها شاهد چنين فعاليت 
بدخشان  بغالن،  پروان،  تخار،  كابل،  زابل،  هلمند،  (قندهار،  اند  بوده  هايى 
به  راجع  متعلمين  ديگر  از  شوندگان  مصاحبه  ساير  از  بسيارى  هرات).  و 

فعاليت هاى سياسى در مكاتب شان شنيده بودند (نه اين كه شاهد چنين 
فعاليت هايى باشند): براى مثال، 75 درصد در بلخ. در مجموع، به نظر مى 
فعاليت سياسى تقريبا در همه مكاتب تحت پوشش اين  رسد كه نوعى از 
سروى جريان داشته است، حال آن كه چنين فعاليت هايى از لحاظ قانونى 
ممنوع است. گزارش متعاقب اين سروى حاوى بخشى در خصوص عملى و 

عقالنى بودن اين ممنوعيت است.

 جدول 1 الف: زمان فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان شاهد آنها بوده اند

تعداد پاسخ هاسوال: چه زمانى شما عاليم فعاليت سياسى را مشاهده كرديد؟واليت
 بدون پاسخبيش از يك سال قبلطى سال گذشتهطى 3-2 ماه گذشتهطى ماه گذشته

0.00.014.385.70.023زابل
0.02.920.077.10.035قندهار
0.05.95.988.20.017هلمند
0.00.031.350.018.816غزنى
0.010.010.010.070.022پكتيا
0.00.06.381.312.516لوگر

0.05.030.045.020.020وردك
2.625.653.820.50.040ولسوالى هاى كابل

0.04.536.450.09.122شهر كابل
0.027.345.518.29.112كاپيسا
0.00.033.355.611.116پروان



سياسى سازى ليسه هاى افغانستان

0.030.056.713.30.030تخار
0.023.353.316.76.730قندز

30.421.747.830.40.030بغالن
5.347.442.110.50.021بدخشان

0.039.328.60.032.122بلخ
0.06.318.875.00.016هرات
0.00.012.581.36.316كنر

0.00.012.562.525.026لغمان
0.00.019.057.123.821ننگرهار

0.012.723.054.010.3126مكاتب در ساحات روستايى
3.116.231.144.35.3227مكاتب در شهرهاى كوچك

0.012.825.659.02.678مكاتب در شهرهاى بزرگ

1.614.627.849.86.3431همه مكاتب

جدول 1 ب: كثرت فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان شاهد آنها بوده اند

تعداد پاسخ هاسوال: هر چند وقت يك بار شاهد موارد فعاليت سياسى بوديد؟واليت

 بدون پاسخبيش از 10 بار10-4 بار3-2 بارفقط يك بار 

9.514.34.876.20.023زابل
2.92.98.685.70.035قندهار
0.00.00.0100.00.017هلمند
0.012.56.362.518.816غزنى
10.00.010.080.020.022پكتيا
0.00.00.087.512.516لوگر

0.020.010.050.020.020وردك
22.535.040.02.50.040ولسوالى هاى كابل

0.04.531.854.59.122شهر كابل
0.018.272.79.10.012كاپيسا
0.044.433.322.20.016پروان
0.020.050.030.00.030تخار
0.030.036.726.76.730قندز

10.030.036.723.30.030بغالن
10.025.050.020.00.021بدخشان

0.025.042.90.032.122بلخ
0.06.318.875.00.016هرات
6.30.00.087.56.316كنر

0.00.06.362.531.326لغمان
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0.00.019.057.123.821ننگرهار
2.410.331.048.47.9126مكاتب در ساحات روستايى
3.115.826.849.15.3227مكاتب در شهرهاى كوچك
1.310.325.660.32.678مكاتب در شهرهاى بزرگ

2.513.227.850.95.6431همه مكاتب

جدول 2 الف: زمان فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان از طرف هاى ثالث شنيده اند

تعداد پاسخ هاسوال: چه زمانى شما از سايرين در مورد عالئم فعاليت هاى سياسى شنيده ايد؟واليت

بيش از يك سال طى سال گذشتهطى 3-2 ماه گذشتهطى ماه گذشته 
 بدون پاسخقبل

0.00.021.778.30.023زابل
2.90.08.891.20.035قندهار
0.05.95.988.20.017هلمند
0.06.331.343.818.816غزنى
20.00.00.080.020.022پكتيا
0.00.012.587.50.016لوگر

0.05.030.045.020.020وردك
5.328.950.021.10.040ولسوالى هاى كابل

0.00.04.527.359.122شهر كابل
0.018.254.518.29.112كاپيسا
0.033.355.611.10.016پروان
0.033.360.06.70.030تخار
0.033.350.010.06.730قندز

0.026.756.716.70.030بغالن
5.070.020.010.00.021بدخشان

0.046.428.60.025.022بلخ
0.00.037.556.36.316هرات
0.00.012.581.36.316كنر

0.00.018.875.06.326لغمان
0.00.025.075.00.021ننگرهار

0.815.926.253.24.0126مكاتب در ساحات روستايى
1.818.932.544.32.6227مكاتب در شهرهاى كوچك
0.015.426.955.12.678مكاتب در شهرهاى بزرگ

1.217.429.648.83.0431همه مكاتب
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فعاليت هاى سياسى اى كه در مكاتب ثبت شدند، زياد شديد نيستند و اين امر 
تعجب آور نيست، زيرا اين فعاليت ها از لحاظ رسمى منع قرار داده شده اند. 
ندرتا مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه آنها شاهد فعاليت هايى در جريان 
ماه قبل از مصاحبه بوده اند – صرفا 1.6 درصد در سطح ملى. فقط در بغالن، 
درصدى (30.4) به طور قابل مالحظه اى از ساير واليات بيشتر بود. اكثر 
مصاحبه شوندگان گفتند كه فعاليت هايى كه آنان شاهد آنها بوده اند، دست 
كم مربوط به چند ماه قبل مى شود. با اين حال، داده هايى كه درباره فراوانى 
موارد فعاليت سياسى جمع آورى شده، حاكى از آن است كه ما با موارد اندك 
و پراكنده اى از فعاليت سياسى سر و كار نداريم. در اكثر واليات، اكثريت 
فعاليت  مورد   10 از  بيش  شاهد  آنها  كه  داشتند  اظهار  شوندگان  مصاحبه 
سياسى بوده اند (تمام واليات جنوبى، شرقى و جنوب شرقى تحت سروى 
و هرات). در سطح ملى، 51.4 درصد از مصاحبه شوندگان چنين پاسخى را 
ارايه دادند. حتى در واليات باقيمانده، اكثريت قاطع مصاحبه شوندگان بيان 

جدول 2 ب: فراوانى فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان از طرف هاى ثالث شنيده اند

تعداد پاسخ هاسوال: هر چند وقت يك بار موارد فعاليت سياسى مشاهده شدند؟واليت
 بدون پاسخبيش از 10 بار 10-4 بار3-2 بارفقط يك بار 

4.313.08.773.90.023زابل
0.05.711.482.90.035قندهار
0.00.00.0100.00.017هلمند
0.018.812.550.018.816غزنى
8.30.00.075.016.722پكتيا
0.00.018.881.30.016لوگر

0.015.015.050.020.020وردك
22.537.535.05.00.040ولسوالى هاى كابل

9.10.04.540.945.522شهر كابل
0.018.272.70.09.112كاپيسا
0.044.433.311.10.016پروان
0.020.050.030.00.030تخار
0.030.036.723.36.730قندز

10.033.340.016.70.030بغالن
9.523.842.919.00.021بدخشان

0.039.335.70.025.022بلخ
0.012.525.056.36.316هرات
0.00.06.387.56.316كنر

0.06.318.868.86.326لغمان
0.00.043.887.50.021ننگرهار

1.615.923.055.64.0126مكاتب در ساحات روستايى
1.315.830.749.62.6227مكاتب در شهرهاى كوچك
0.015.432.150.02.678مكاتب در شهرهاى بزرگ

1.215.728.751.43.0431همه مكاتب
داشتند كه آنها شاهد چندين مورد از فعاليت سياسى بوده اند. در كل، چنين به 
نظر مى آيد كه والياتى كه تحت تأثير شورشگرى قرار دارند، باالترين درجه 
فعاليت سياسى در ليسه ها را دارند: در جنوب، شرق و جنوب شرق. با اين 
وجود، همچنين سطح بااليى از سياسى شدن متعلمين در شمال شرق كشور 
ثبت شد كه در آن از جمله چهار واليت، در سه واليت، 100 درصد مصاحبه 
شوندگان شاهد فعاليت هاى سياسى در مكاتب شان بوده اند. همچنين بايد 
به خاطر داشت كه همان طور كه مصاحبه هاى كيفى نشان مى دهد (به 
وسيع  و  گسترده  مخفى،  سياسى  هاى  فعاليت  كنيد)،  نگاه  متعاقب  گزارش 

است، اما شناسايى اين فعاليت ها بسيار دشوار مى باشد.

در  ها  ليسه  شدن  سياسى  سطح  كه  است  اين  كند،  مى  توجه  جلب  آنچه 
باالتر  درصد)   91) روستايى  ساحات  و  درصد)   94.7) كوچك  شهرهاى 

ازشهرهاى بزرگ (84.6 درصد) است (نمودار 1).
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 نمودار 1: گستردگى فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان شاهد آنها بوده اند

همه مكاتب
مكاتب در شهرهاى بزرگ

مكاتب در شهرهاى كوچك
مكاتب در ساحات روستايى

ننگرهار
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سوال: آيا شما شاهد فعاليت سياسى در ميان متعلمين اين مكتب بوده ايد؟

100      90      80       70       60      50     40        30      20       10      0

همه مكاتب
مكاتب در شهرهاى بزرگ

مكاتب در شهرهاى كوچك
مكاتب در ساحات روستايى

ننگرهار
لغمان
كنر

هرات
بلخ

بدخشان
بغالن
قندز
تخار
پروان
كاپيسا

شهر كابل
ولسوالى هاى كابل

وردك
لوگر
پكتيا
غزنى
هلمند
قندهار
زابل

100      90      80       70       60      50     40        30      20       10      0

سؤال: گر خير، آيا شما از سايرين در مورد فعاليت سياسى در ميان متعلمين شنيده ايد؟

نمودار 2: گستردگى فعاليت هاى سياسى اى كه مصاحبه شوندگان از طرف هاى ثالث شنيده اند



سياسى سازى ليسه هاى افغانستان

انواع فعاليت سياسى اى كه اطالع داده شد. 4
شد،  مطرح  شوندگان  مصاحبه  براى  كه  اى  سياسى  فعاليت  مختلف  انواع 
سطح  در  است.  ديگر  واليت  به  واليت  يك  از  ها  پاسخ  تفاوت  نشاندهنده 
ملى، 22.6 درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه نوشته جات سياسى 
نظير جزوه ها در مكاتب شان توزيع مى شود، اما اين امر بيشتر در والياتى 
در  كل  در  و  تخار  مثبت)،  هاى  پاسخ  از  درصد   47 از  (بيش  بغالن  مانند 
واليات شرقى رايج تر از ساير واليات است كه در اين واليات، يك سوم 
الى دو پنجم از مصاحبه شوندگان يادآوراين موضوع شدند. از سوى ديگر، 

جدول 3: انواع فعاليت سياسى اى كه اطالع داده شد

 واليت
توزيع جزوه 
ها و نوشته 
جات سياسى

جلسات 
مشاجراتاعتراضاتسياسى

زدوخور
دهاى 
سياسى

ديوارعضوگيرى
نويسى

اعتراض 
متعلمين 
به معلمين

جدل هاى 
لفظى

%65.2%4.3%13.0%69.6%13.0%87.0%0.0%34.8%13.0زابل
%94.3%0.0%0.0%94.3%8.6%100.0%0.0%48.6%8.6قندهار
%84.2%0.0%0.0%52.9%5.9%100.0%5.9%29.4%17.6هلمند
%37.5%0.0%0.0%50.0%0.0%100.0%0.0%18.8%18.8غزنى
%66.7%0.0%8.3%66.7%8.3%100.0%0.0%8.3%25.0پكتيا
%43.8%0.0%12.6%6.3%0.0%100.0%0.0%25.0%12.5لوگر

%100.0%0.0%100.0%42.5%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%72.7%11.0%9.1%77.3%13.6%100.0%18.2%22.7%13.6شهر كابل

%80.0%0.0%5.0%30.0%0.0%100.0%0.0%25.0%10.0وردك
%90.9%27.3%90.9%36.4%0.0%90.9%0.0%0.0%18.2كاپيسا
%100.0%0.0%100.0%22.2%0.0%100.0%0.0%0.0%0.0پروان
%75.0%6.3%0.0%18.8%0.0%100.0%0.0%31.3%37.5كنر

%56.3%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0%0.0%25.0%38.5لغمان
%81.0%0.0%0.0%4.8%0.0%100.0%0.0%28.6%33.3ننگرهار

%93.3%20.0%96.7%90.0%26.7%96.7%0.0%13.3%33.3تخار
%96.7%10.0%3.3%56.7%6.7%90.0%0.0%20.0%20.0قندز

%100.0%0.0%100.0%56.7%0.0%100.0%10.0%0.0%46.7بغالن
%100.0%14.3%81.0%76.2%14.3%100.0%0.0%4.8%19.0بدخشان

%85.7%28.6%60.7%3.6%14.3%82.1%0.0%0.0%28.6بلخ
%100.0%62.5%25.0%100.0%25.0%100.0%37.5%50.0%12.5هرات

%19.8%6.3%30.2%46.8%6.3%96.8%0.0%28.6%19.8مكاتب در ساحات روستايى
%85.5%6.6%47.8%56.1%7.9%96.9%1.3%19.3%23.2مكاتب در شهرهاى كوچك
%74.4%30.8%23.1%50.0%12.8%96.2%9.0%25.6%25.6مكاتب در شهرهاى بزرگ

22.623.22.396.78.352.338.210.964.3همه مكاتب

اين فعاليت سياسى (توزيع اوراق چاپى سياسى) اصال در پروان اطالع داده 
نشد، حال آن كه 10 درصد از مصاحبه شوندگان به اين پرسش در قندهار 
پاسخ مثبت دادند. در واليات باقيمانده، 20-10 درصد از مصاحبه شوندگان 
بيان داشتند كه اوراق چاپى سياسى در مكاتب توزيع شده است، به استثناى 
پكتيا و بلخ كه در اين واليات، پاسخ هاى مثبت به اين سوال در بين 20-30 

درصد قرار داشت (جدول 3).
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اشكال صريح مخالفت نظير برگزارى اعتراضات ندرتا اطالع داده شد:  بر خالف، 
صرفا 2.3 درصد از مصاحبه شوندگان در سطح ملى اظهار داشتند كه شاهد چنين 
امرى بوده اند. هيچ اظهاراتى در خصوص برگزارى اعتراضات در 15 واليت ارايه 
اعتراضات  مكرر  نسبتا  وقوع  هراتى،  شوندگان  مصاحبه  فقط  كه  آن  حال  نشد، 
(37.5 درصد) را اطالع دادند. همچنين اطالع داده شد كه اعتراضات گاهگاهى 
در بغالن و هلمند اتفاق افتاده است. اعتراض علنى متعلمين به معلمين ندرتا اطالع 
داده شد. به نظر مى رسد كه اين موضوع فقط در هرات معمول است كه در آن، 
رويدادهايى  چنين  بروز  از  آنها  كه  داشتند  بيان  شوندگان  مصاحبه  از  درصد   62.5
اطالع  را  امرى  چنين  بروز  اصال  شوندگان  مصاحبه  واليت،   11 در  دارند.  آگاهى 
ندادند و در شش واليت باقيمانده، 28-4 درصد از مصاحبه شوندگان به اين سوال، 
جواب مثبت دادند. اعتراضات عمدتا به مكاتب شهرى محدود مى شدند (9 درصد 

از مصاحبه شوندگان اطالع دادند) و اصال در مكاتب روستايى اطالع داده نشدند.

زدوخوردهاى فيزيكِى با انگيزه سياسى در ميان متعلمين تا اندازه اى بيشتر اطالع 
مصاحبه  از  درصد   8.3 فقط  زيرا  نبود،  فراوان  چندان  موضوع  اين  اما  شدند،  داده 
از زدوخوردهاى  كه  آن شدند. باالترين درصدى پاسخ دهندگانى  يادآور  شوندگان 
فيزيكى در مكاتب شان آگاهى داشتند، 26.7 درصد (تخار) بود. هرات با 25 درصد از 
پاسخ هاى مثبت در جايگاه بعدى قرار داشت. بروز زدوخوردهاى فيزيكى در نيمى از 
واليات اطالع داده نشد. زدوخوردهاى سياسى بيشتر در مكاتب در شهرهاى بزرگ 
(12.8 درصد) شايع بود تا در مكاتب در شهرهاى كوچك و در ساحات روستايى 

(به ترتيب 7.9 درصد و 6.3 درصد).

در عوض، جدل هاى لفظى در ميان متعلمين با فراوانى بيشترى اطالع داده شد و 
64.3 درصد از مصاحبه شوندگان در سطح ملى به اين سوال، جواب مثبت دادند. در 
واقع، مصاحبه شوندگان در پنج واليت اظهار داشتند كه جدل هاى لفظى در مكاتب 
شان صورت مى گيرد، حال آن كه واليت غزنى پايين ترين سطح پاسخ مثبت به 
اين پرسش را داشت (37.5 درصد). هيچ واليت ديگرى تحت 50 درصد پاسخ مثبت 
به اين پرسش قرار نداشت. جدل هاى لفظى بيشتر در مكاتب در شهرهاى بزرگ 
و كوچك (74.4 درصد و 85.5 درصد) شايع بود تا در مكاتب در ساحات روستايى 

(19.8 درصد).

ديوارنويسى (graffiti) كه شكل ديگرى از اعتراضاست، با تفاوت هاى بسيارى 
شوندگان  مصاحبه  از  درصد   38.2 شد:  داده  اطالع  شوندگان  مصاحبه  سوى  از 
اين موضوع را در سطح ملى اطالع دادند، اما مصاحبه شوندگان در شش واليت 
(قندهار، هلمند، غزنى، لغمان، ننگرهار و كنر) اصال اين موضوع را اطالع ندادند، 
حال آن كه در سه واليت ديگر (بغالن، كابل و پروان)، همه مصاحبه شوندگان 
واليت   9 در  خورد.  مى  چشم  به  شان  مكاتب  در  ها  ديوارنوشته  كردندكه  تأكيد 
باقيمانده، موجوديت ديوارنوشته ها در مكاتب در بين 3 درصد در قندز و 90 درصد 

در كاپيسا در نوسان بود.

از  درصد   52.3 و  شد  داده  اطالع  اغلبا  سياسى  هاى  گروه  سوى  از  عضوگيرى 
مصاحبه شوندگان در سطح ملى به اين پرسش، پاسخ مثبت دادند. صرفا در لغمان، 
هيچ مصاحبه شونده اى، فعاليت هاى گروه هاى سياسى براى جلب و جذب اعضا 
از مكاتب را اطالع نداد. مصاحبه شوندگان در لوگر، ننگرهار و بلخ نيز موارد نادرى 
مصاحبه  از  درصد  از 90  بيش  كه  آن  حال  دادند،  اطالع  را  سياسى  عضوگيرى  از 
شوندگان در دو واليت (تخار و قندهار) به اين سوال، جواب مثبت دادند. احتمال اين 
كه اين نوع فعاليت سياسى اطالع داده نشود، زياد است، زيرا اين كار مى تواند به 

آسانى به دور از انظار عامه انجام شود (به گزارش بعدى نگاه كنيد).

معمول ترين فعاليت سياسى اى كه در ليسه هاى تحت سروى در سراسر كشور 
اطالع داده شد، عبارت از مشاجرات سياسى بود كه در آن، متعلمين درگير بحث بر 

سر مسايل سياسى مى شدند: 96.7 درصد از پاسخ دهندگان گفتند كه مشاجرات 
مشاجره،  مورد  موضوعات  با  رابطه  در  گيرد.  مى  صورت  شان  مكاتب  در  سياسى 
انتخابات سال 2014 شايع ترين موضوع بود كه 96.7 درصد از مصاحبه شوندگان 
در سطح ملى به اين سوال، جواب مثبت دادند و واليتى وجود نداشت كه در آن، 
كم تر از 80 درصد از مصاحبه شوندگان به اين سوال، جواب مثبت نداده باشند؛ در 
اكثر واليات، 100 درصد پاسخ دهندگان تأييد كردند كه مشاجرات در مكاتب شان 

صورت مى گيرد.

كاپيسا و بلخ،  فقط در  افغانستان بود:  معمول ديگر، حضور خارجى ها در  موضوع 
و   18 ترتيب  (به  بود  پايين  دادند،  مثبت  جواب  سوال،  اين  به  كه  آنانى  درصدى 
3.6 درصد)، حال آن كه در كابل، 42.5 درصد از مصاحبه شوندگان به اين پرسش، 
پاسخ مثبت دادند. درصدى پاسخ هاى مثبت به اين پرسش در ساير واليات در بين 
100-75 درصد در نوسان بود. سطح ملى پاسخ هاى مثبت (80.8 درصد)، تفاوت 
عمده ميان شهرهاى بزرگ (60.3 درصد)– كه در آن، اين موضوع كم تر معمول 
است –و شهرهاى كوچك و ساحات روستايى (به ترتيب 88.5 درصد و 79.4 درصد) 

را كتمان مى كند.

مشاجرات درباره اسالم در برابر غرب گرايى صرفا در برخى از واليات مخصوصا 
هرات، بدخشان، بغالن و قندز (بيش از 50 درصد از پاسخ دهندگان) اطالع داده شد، 
حال آن كه مصاحبه شوندگان در ساير واليات مانند كابل، وردك، لوگر، ننگرهار، 
كاپيسا و بلخ اصال چنين مشاجراتى را اطالع ندادند. در سطح ملى، پاسخ هاى مثبت 
معمول  درصد)  كوچك (50  شهرهاى  در  بيشتر  موضوع  اين  اما  بود،  درصد   41.9
است تا در شهرهاى بزرگ (37.1 درصد) و ساحات روستايى (30.2 درصد). نقش و 
نفوذ قدرت هاى غربى در افغانستان، مسئله اى است كه قويا در مصاحبه هاى كيفى 

مطرح گرديد (به گزارش متعاقب نگاه كنيد).

اگرچه حقوق زنان با 29.9 درصد از پاسخ هاى مثبت در سطح ملى موضوع بسيار 
معمول نيست، اما مشاجره در اين مورد در چندين مكتب اطالع داده شد: بيش از 
50 درصد از پاسخ دهندگان در سه واليت (هرات، غزنى و هلمند) اظهار داشتند كه 
چنين مشاجراتى در مكاتب شان صورت گرفته است، گرچه مشاجرات درباره حقوق 
زنان در سه واليت ديگر اصال اتفاق نيفتاده است. اين كه احتمال مشاجره در مورد 
اين مسئله در شهرهاى بزرگ (41 درصد) بيشتر از شهرهاى كوچك (26.8 درصد) 
مصاحبه  وجود،  اين  با  نيست.  آور  تعجب  است،  درصد)  روستايى (28.6  ساحات  و 
شوندگان براى بحث مفصل پيرامون حقوق زن بى ميل بودند (به گزارش متعاقب 

نگاه كنيد).

مشاجرات درباره مسايل زبانى و لسانى (اساسا پشتو در برابر درى) در والياتى كه 
داراى اكثريت غيرپشتون هستند، نسبتا شايع است و 36.5 درصد از پاسخ دهندگان 
در سطح ملى اين موضوع را اطالع دادند. به نظر مى رسد كه اين مسئله بيشتر در 
شهرهاى بزرگ (46.2 درصد) شيوع دارد تا در شهرهاى كوچك و ساحات روستايى 

(به ترتيب 37.1 درصد و 29.4 درصد).

انتظار  از  دور  هم  زياد  و  بود  معمول  نسبتا  موضوع  يك  سياسى  فساد  فرجام،  در 
است.  شده  متأثر  مسئله  اين  از  عميقا  كه  است  كشورى  افغانستان  زيرا  نيست، 
موضوع  حيث  به  را  سياسى  فساد  دهندگان  پاسخ  از  درصد   50.5 ملى،  سطح  در 
 57.7) بزرگ  شهرهاى  در  امر  اين  كردند.  شناسايى  شان  مكاتب  در  مشاجرات 
و 41.3  درصد  روستايى (53.1  ساحات  و  كوچك  شهرهاى  و  است  شايع  درصد) 
درصد) در رده هاى بعدى قرار دارند. اگرچه پاسخ هاى مثبت به اين سوال در شش 
واليت از مرز 90 درصد گذشت، اما در غزنى همه مصاحبه شوندگان بروز مشاجره 
درباره اين موضوع را انكار كردند و سطح پاسخ هاى مثبت در پنج واليت ديگر 

تحت 20 درصد قرار داشت (جدول 4).
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جدول 4: موضوعات در مشاجرات سياسى

واليت 
مشاجرات 

سياسى درباره 
انتخابات

اسالم در برابر حقوق زنان
غرب گرايى

حضور خارجى ها 
در افغانستان

مسايل لسانى 
(مثل پشتو در 

برابر درى)
ساير فسادسياسى

موضوعات

%0.0%26.1%4.3%91.3%65.2%43.5%82.6زابل
%0.0%31.4%5.7%91.4%48.6%45.7%94.3قندهار
%0.0%23.5%23.5%100.0%47.1%70.6%100.0هلمند
%0.0%0.0%18.8%75.0%12.5%62.5%100.0غزنى
%25.0%16.7%16.7%100.0%25.0%8.3%100.0پكتيا
%0.0%25.0%0.0%93.8%0.0%0.0%100.0لوگر

%0.0%100.0%100.0%42.5%0.0%0.0%100.0ولسوالى هاى كابل
%100%77%59%82%68%23%100شهر كابل

%0.0%10.0%0.0%100.0%0.0%20.0%100.0وردك
%0.0%90.9%0.0%18.2%0.0%36.4%81.8كاپيسا
%0.0%88.9%33.3%100.0%11.1%0.0%100.0پروان
%0.0%12.5%6.3%100.0%6.3%31.3%100.0كنر

%0.0%12.5%6.3%100.0%6.3%25.0%100.0لغمان
%9.5%14.3%14.3%95.2%0.0%38.1%100.0ننگرهار

%3.3%70.0%90.0%93.3%100.0%23.3%100.0تخار
%3.3%83.3%70.0%70.0%63.3%26.7%100.0قندز

%0.0%96.7%90.0%100.0%96.7%6.7%100.0بغالن
%0.0%90.5%38.1%90.5%85.7%14.3%100.0بدخشان

%0.0%71.4%75.0%3.6%0.0%35.7%100.0بلخ
%87.5%93.8%50.0%93.8%87.5%67.8%100.0هرات

%1.6%41.3%29.4%79.4%30.2%28.6%96.0مكاتب در ساحات روستايى
%3.1%53.1%37.1%88.5%50.0%26.8%96.9مكاتب در شهرهاى كوچك
%38.5%57.7%46.2%60.3%37.1%41.0%97.4مكاتب در شهرهاى بزرگ

96.729.941.980.836.550.59.1همه مكاتب
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گروه هاى سياسى فعال در مكاتب. 5
گروه هاى اسالمى (مقوله اى كه در تعريف ما هم شامل گروه هاى اسالم 
گرا و هم دربرگيرنده گروه هاى بنيادگرا مى شود) به طور قابل توجه اى، 
طبق اظهارات مصاحبه شوندگان، فعال ترين گروه هاى سياسى در ليسه ها 
مى باشند. در سطح ملى، 81.9 درصد از پاسخ دهندگان، حضور اين گروه 
ها در ليسه ها را اطالع دادند. غزنى با 50 درصد داراى پايين ترين درصدى 
پاسخ هاى مثبت بود؛ ساير واليات در بين 60-100 درصد در نوسان بودند 
(جدول 5). دو مقوله ديگر از گروه هاى سياسى كه طبق اظهارات مصاحبه 
شوندگان، به طور گسترده اى در ليسه ها فعال اند، گروه هاى قومى-ملى 

گرا و گروه هاى به اصطالح جهادى (قهرمان هاى جنگ هاى داخلى دهه 
هاى 1980 و 1990 ميالدى) مى باشند. حضور گروه هاى قومى-ملى گرا 
اكثرا در واليات شمال شرقى اطالع داده شد كه حضورشان در مقايسه با 
نداشت.  قرار  درصد   75 تحت  واليات  اين  در  ملى  سطح  در  درصد   51.4
هلمند  و  قندهار  ننگرهار،  در  همچنين  درصد)   50 از  (بيش  باال  درصدى 
اطالع داده شد؛ هيچ يك از اين واليات سابقه تاريخى حمايت از گروه هاى 
قومى-ملى گرا را ندارند. همان طور كه مصاحبه هاى كيفى مورد بحث در 
گزارش متعاقب نشان مى دهد، گروه هاى اسالمى عمدتا با نظام سياسى 

كنونى در افغانستان مخالفند.

جدول 5: حضور انواع مختلف گروه هاى سياسى اى كه اطالع داده شد

گروه هاى گروه هاى اسالمى 
قومى-ملى گرا

گروه هاى 
مائويستى و چپى

گروه هاى انشعابى از شبه 
نظاميان جنگ هاى داخلى

گروه هاى ليبرال و 
دموكراتيك

%4.5%81.0%9.5%18.2%95.7زابل
%5.8%80.0%40.0%68.6%80.0قندهار
%5.9%94.1%47.1%64.7%88.2هلمند
%12.5%75.0%0.0%12.5%50.0غزنى
%8.3%58.3%0.0%41.7%91.7پكتيا
%0.0%50.0%0.0%0.0%75.0لوگر

%0.0%95.0%0.0%25.0%80.0وردك
%0.0%87.5%0.0%5.0%72.5ولسوالى هاى كابل

%54.5%59.0%45.5%72.7%90.9شهر كابل
%0.0%81.8%0.0%9.1%100.0كاپيسا
%0.0%100.0%0.0%0.0%100.0پروان
%0.0%50.0%18.8%50.0%81.3كنر

%6.3%81.3%0.0%31.3%62.5لغمان
%0.0%47.6%19.0%57.1%61.9ننگرهار

%0.0%75.0%32.1%7.1%67.9بلخ
%23.3%100.0%10.0%100.0%100.0تخار
%10.0%90.0%3.3%86.7%90.0قندز

%0.0%100.0%3.3%96.7%96.7بغالن
%19.0%90.5%0.0%71.4%76.2بدخشان
%18.8%100.0%12.5%12.5%81.3هرات

%6.3%76.2%16.7%46.8%77.8مكاتب در ساحات روستايى
%9.2%84.6%14.5%56.2%84.2مكاتب در شهرهاى كوچك
%19.2%47.4%44.9%44.9%82.0مكاتب در شهرهاى بزرگ

%10.2%75.4%20.6%51.4%81.9همه مكاتب
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گروه  كه  گفتند  واليات  همه  در  شوندگان  مصاحبه  از  درصد  كم 50  دست 
آن، 47.6  كه در  مگر در ننگرهار  فعال هستند،  هاى ”جهادى“ در مكاتب 
چندين واليت  در  اطالع دادند.  را  موضوع  اين  شوندگان  مصاحبه  از  درصد 
(هرات، بغالن، تخار و پروان)، كليه مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه گروه 
هاى جهادى در مكاتب شان حضور دارند. در سطح ملى، 75.4 درصد از پاسخ 
دهندگان، حضور اين گروه ها را اطالع دادند. اين گروه ها حضور كم ترى 
در شهرهاى بزرگ (47.4 درصد) دارند تا در شهرهاى كوچك (84.6 درصد) 
و ساحات روستايى (76.2 درصد) دارند. گروه هاى جهادى اكثرا جايگاهى 
براى خود در وضعيت جارى مى بينند و مى توان آنها را به حيث احزاب جزو 

نظام كنونى توصيف نمود (به گزارش بعدى مراجعه شود).

به نظر مى رسد كه حضور گروه هاى چپى در ليسه ها عموما ضعيف باشد. 
فقط 20.6 درصد از پاسخ دهندگان حضور اين گروه ها در ليسه هايشان را 

اطالع دادند. احتمال فعال بودن اين گروه ها در شهرهاى بزرگ (44.9 درصد) 
بيشتر از شهرهاى كوچك (14.5 درصد) و ساحات روستايى (16.7 درصد) است. 
بلخ، قندهار، هلمند، كنر و ننگرهار تنها والياتى بودند كه فعاليت هاى اين گروه 
ها، طبق اظهارات مصاحبه شوندگان، در آن موجود يا ناچيز نبود. بر مبناى 
اظهارات مصاحبه شوندگان، حضور گروه هاى ليبرال، دموكراتيك و مترقى 
حتى كم تر است. صرفا 10.2 درصد از مصاحبه شوندگان حضور اين گروه 
ها را در سطح ملى اطالع دادند. فقط مصاحبه شوندگان در غزنى، تخار، قندز، 
بدخشان و هرات، حضور اين گروه ها را در بيش از 10 درصد از موارد اطالع 
دادند (جدول 6). اين كه احتمال حضور اين گروه ها در شهرهاى بزرگ (19.2 
درصد) بيشتر از شهرهاى كوچك (9.2 درصد) و ساحات روستايى (6.3 درصد) 
است، تعجب آور نيست. حضور اين گروه ها آن قدر ناچيز است كه تيم پژوهش 

به سختى كوشش كرد تا افرادى را براى مصاحبه در موردشان پيدا نمايد.

جدول 6: گروه هاى ليبرال و مترقى فعال در مكاتب

حزب حق و  واليت
عدالت

افغانستان 
1400

گروه تحليل و 
آگاهى افغانستان

افغانستان 
در پرمختك 

حزب جمهورى 
خواهان

روند سبز 
سايرين(امراهللا صالح)

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0زابل
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.8قندهار
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0هلمند
%0.0%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0%8.3%0.0%0.0%0.0%0.0لوگر
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پكتيا

%4.5%9.1%31.8%0.0%18.2%22.7%36.4ولسوالى هاى كابل

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0شهر كابل
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0وردك

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0كاپيسا

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
%14.3%0.0%9.6%0.0%0.0%0.0%0.0كنر

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0لغمان
%18.8%6.3%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0ننگرهار

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0تخار
%0.0%6.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0قندز

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0بغالن
%0.0%10.0%10.0%0.0%3.3%0.0%0.0بدخشان

%3.3%3.3%3.3%0.0%0.0%0.0%3.3بلخ
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0هرات

%0%0%1%0%1%0%2مكاتب در ساحات روستايى

%2%4%3%1%1%1%2مكاتب در شهرهاى كوچك

%3%4%10%0%5%6%13مكاتب در شهرهاى بزرگ
3.91.61.80.53.72.51.4همه مكاتب
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كه  يابيم  درمى  ما  مكاتب،  در  فعال  سياسى  هاى  گروه  به  مفصل  نگاه  با 
هاى  گروه  ترين  فعال  حكمتيار،  اسالمى  حزب  و  طالبان  اسالمى،  جمعيت 
درصد  و 41  ترتيب، 58.3، 55.1- 61.8  به  باشند.  مى  مكاتب  در  سياسى 
از مصاحبه شوندگان به سوال در مورد حضور اين گروه ها در مكاتب پاسخ 
مثبت دادند. در اين سروى، ما جمعيت را در جمله ”گروه هاى اسالمى“ قرار 
نداديم، زيرا اين حزب بخش زيادى از شخصيت اسالم گراى اصلى خود را 
قصد  كه  ماند  مى  شمول  همه  حزب  يك  به  بيشتر  امروزه  و  داده  دست  از 
دارد تا مركزيت عرصه سياسى در كشور را اشغال كند. حزب اسالمى يك 
مورد خاص است، زيرا اين حزب دو شاخه دارد و هر دو شاخه در ليسه ها 
فعال اند: يك شاخه اين حزب از لحاظ قانونى ثبت و راجستر شده و در جمله 
”احزاب فعال در جريان جنگ هاى داخلى“ قرار داده شده، حال آن كه شاخه 
ديگر اين حزب مشغول شورشگرى است. اين تمايز نتيجتا باعث سردرگمى 
 (overlap)امكان تداخل در بعضى از مصاحبه شوندگان شد و در نتيجه، 
وجود  مكاتب  در  حزب  اين  حضور  مورد  در  شوندگان  مصاحبه  اظهارات  در 
دارد. صرف نظر از اين مسئله، اكثر پاسخ دهندگان به حزب اسالمى بيشتر 
سازمان  يك  تا  كردند  مى  نگاه  نظامى-جهادى  شبه  سازمان  يك  حيث  به 
را  در كشور  محوريت عرصه سياسى  اشغال  قصد  جمعيت  مثل  كه  اسالمى 
دارد (61.8 درصد از پاسخ هاى مثبت در برابر 55.1 درصد از اين پاسخ ها). 
مصاحبه شوندگان حضور اين حزب را به طور گسترده اى در تمام واليات 

تحت سروى اطالع دادند، اما كم ترين حضور اين حزب در هرات اطالع داده 
شد كه در آن، فقط 12.5 درصد از پاسخ دهندگان ادعا كردند كه شاهد عينى 

يا گفت و شنود حضور اين حزب در مكاتب شان بوده اند.

مصاحبه شوندگان اظهار داشتند كه طالبان در موارد زيادى در ليسه ها فعال 
تالش  اصلى  هدف  طالبان  زيرا  است،  برانگيز  تعجب  موضوع  اين  هستند. 
هاى ضدشورشگرى حكومت افغانستان مى باشند. همان طور كه انتظار مى 
كم  درصد)  بزرگ (28.2  شهرهاى  در  مكاتب  در  آنها  حضور  احتمال  رفت، 
تر از مكاتب در شهرهاى كوچك (43 درصد) و مكاتب در ساحات روستايى 
اطالع  بلخ  و  بدخشان  لوگر،  در  طالبان  حضور  اگرچه  است.  درصد)   45.2)
داده نشد، اما جنداهللا كه يك شاخه نسبتا خودمختار طالبان است، در واقع در 
بسيارى از مكاتب در بدخشان و در تمام واليات شمال شرقى حضور دارد. 
18.1 درصد از پاسخ دهندگان، حضور جنداهللا را اطالع دادند، اما حضور اين 
گروه در شمال شرق متمركز است كه در آن، پاسخ هاى مثبت در خصوص 
حضور اين گروه از مرز 70 درصد مى گذرد. حضور وسيع طالبان در ليسه ها 
مى تواند تا حدى تعجب آور باشد، زيرا اين گروه وسيعا به حيث يك جنبش 
مذهبى نگريسته مى شود كه در شبكه هاى مدارس دينى ريشه دوانده است. 
با اين وجود، در سال هاى اخير، طالبان تالش هاى عضوگيرى شان را به 
جانب ليسه ها متوجه كرده و ظاهرا به موفقيت هايى نيز در اين عرصه دست 

يافته اند (جدول 7).

جدول 7: گروه هاى اسالمى فعال در مكاتب

سايرينجنداهللاطالبانحزب التحريرجمعيت االصالححزب اسالمى واليت
%0.0%0.0%87.0%4.3%43.5%65.2زابل

%5.7%0.0%68.6%0.0%14.3%60.0قندهار
%11.8%0.0%47.1%0.0%5.9%88.2هلمند
%25.0%0.0%43.8%50.0%31.3%25.0غزنى
%0.0%0.0%83.3%8.3%0.0%66.7پكتيا
%0.0%0.0%75.0%0.0%0.0%31.3لوگر

%81.8%0.0%0.0%54.5%59.1%9.1ولسوالى هاى كابل
%2.5%0.0%40.0%15.0%20.0%80.0شهر كابل

%15.0%0.0%15.0%55.0%60.0%10.0وردك
%54.5%0.0%45.5%45.5%18.2%100.0كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%66.7%55.6%66.7پروان
%19.1%71.4%0.0%71.4%14.3%33.3كنر

%60.7%0.0%0.0%0.0%10.7%67.9لغمان
%6.3%0.0%43.8%62.5%12.5%12.5ننگرهار

%0.0%0.0%75.0%6.3%75.0%43.8تخار
%0.0%0.0%50.0%0.0%6.3%56.3قندز

%0.0%0.0%47.6%0.0%19.0%47.6بغالن
%13.3%73.3%23.3%93.3%80.0%83.3بدخشان

%66.7%80.0%40.0%53.3%66.7%50.0بلخ
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%20.0%96.7%26.7%96.7%46.7%96.7هرات
%14.3%11.1%45.2%20.6%27.8%53.2مكاتب در ساحات روستايى
%13.6%28.1%43.0%35.5%35.5%63.2مكاتب در شهرهاى كوچك
%51.3%0.0%28.2%24.4%33.3%34.6مكاتب در شهرهاى بزرگ

%20.6%18.1%41.0%29.2%32.9%55.1همه مكاتب
دو گروه ديگرى كه بر اساس اظهارات مصاحبه شوندگان، در ليسه ها فعال 
در  گرا  اسالم  اصلى  هاى  گروه  از  يكى  االصالح،  جمعيت  شامل  بودند، 
افغانستان، و حزب التحرير مى شوند. در سطح ملى، 32.9 درصد از مصاحبه 
شوندگان، حضور گسترده جمعيت االصالح را در سراسر كشور اطالع دادند و 
گفتند كه اين گروه در كليه واليات به استثناى واليات جنوب شرقى لوگر و 
پكتيا فعال است و باالترين درصدى پاسخ هاى مثبت در اين رابطه از واليات 
شمال شرقى كنر، پروان و كابل به دست آمده است. بر خالف، به نظر مى رسد 
كه حزب التحرير حضور نسبتا ضعيفى در جنوب (فقط تعدادى از پاسخ هاى 
مثبت در هلمند)، جنوب شرق و شرق (به استثناى غزنى كه در آن، 50 درصد 
از پاسخ دهندگان از فعاليت هاى اين گروه آگاهى دارند) دارد، اما حضور اين 
گروه در شمال شرق و منطقه اطراف كابل قوى است. اين داده ها با معلومات 
موجود همخوانى دارد كه طبق آن، حزب التحرير فعاليت هايش در افغانستان 
را در شمال شرق كشور آغاز كرده است. درصدى باالى حضور اين گروه در 

نتيجه  درصد)   29.2 ملى  حداوسط  برابر  در  درصد   35.5) كوچك  شهرهاى 
حضور قوى اين گروه در شهرهاى كوچك واقع در شمال شرق كشور است.

بر  را  ها  ليسه  در  گرا  قومى-ملى  هاى  گروه  حضور  گستردگى   ،8 جدول 
كه  داشت  توقع  بايد  دهد.  مى  نشان  شوندگان  مصاحبه  اظهارات  مبناى 
حضور اين گروه ها داراى نوسان زيادى باشد، زيرا آنها داراى حوزه هاى 
عمدتا قومى مى باشند. در واقع، ستم ملى (سازا) در شمال شرق تمركز دارد 
و حضورش در هرات بسيارمحدود است. كنگره ملى حضور محدودى دارد 
مكاتب  در  اغلبًا  ملت  افغان  حضور  خالف،  بر  است.  الگو  همين  داراى  كه 
مكاتب واقع در  كشور (قندهار و هلمند) و نيز در برخى از  واقع در جنوب 
واليات شمال شرقى كه دچار تنش هاى قومى شديد مى باشند و در شرق 
(پايگاه اصلى اين گروه) و در پكتيا، اطالع داده شد. در منطقه اطراف كابل، 
اظهارات مصاحبه شوندگان نشانگر حضور ضعيف اين گروه است، مگر در 

بخش هايى از وردك (25 درصد از پاسخ هاى مثبت).

جدول 8: گروه هاى قومى-ملى گراى فعال در ليسه ها

سايرينكنگره ملىافغان ملتتحريك ملى (اسماعيليون)ستم ملى (سازا) واليت
%0.0%0.0%9.5%4.8%0.0زابل

%2.9%0.0%68.6%0.0%0.0قندهار
%0.0%0.0%58.8%5.9%0.0هلمند
%12.5%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0%41.7%0.0%0.0پكتيا
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0لوگر

%45.5%22.7%45.5%4.5%13.6ولسوالى هاى كابل
%0.0%0.0%25.0%0.0%0.0شهر كابل

%2.5%0.0%2.5%0.0%0.0وردك
%9.1%0.0%0.0%0.0%0.0كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
%3.3%0.0%83.3%0.0%66.7كنر

%23.8%33.3%4.8%0.0%57.1لغمان
%12.5%0.0%6.3%0.0%6.3ننگرهار

%16.7%10.0%90.0%10.0%96.7بلخ
%0.0%0.0%43.8%37.5%0.0تخار
%0.0%0.0%25.0%25.0%0.0قندز

%0.0%4.8%57.1%38.1%0.0بغالن
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%0.0%0.0%7.1%0.0%0.0بدخشان
%50.0%20.0%76.7%6.7%80.0هرات

%8.7%2.4%41.3%4.8%13.5مكاتب در ساحات روستايى
%12.3%8.0%45.2%6.7%29.4مكاتب در شهرهاى كوچك
%16.7%6.4%38.5%6.4%3.8مكاتب در شهرهاى بزرگ

%12.0%60.8%42.9%60.9%20.2همه مكاتب

جدول 9: گروه هاى چپى فعال در مكاتب

گروه هاى انشعابى از خلق و پرچممائويستى (شعله جاويد و گروه هاى انشعابى) واليت

%9.5%0.0زابل

%34.3%5.7قندهار

%41.1%11.8هلمند
%0.0%0.0غزنى
%0.0%0.0پكتيا
%0.0%0.0لوگر

%63.6%40.9ولسوالى هاى كابل
%0.0%0.0شهر كابل

%0.0%0.0وردك
%0.0%0.0كاپيسا
%0.0%0.0پروان
%0.0%0.0كنر

%32.1%0.0لغمان
%0.0%12.5ننگرهار

%18.8%0.0تخار
%0.0%0.0قندز

%19.0%0.0بغالن
%10.0%0.0بدخشان

%3.3%0.0بلخ
%3.3%0.0هرات

%15.9%0.8مكاتب در ساحات روستايى
%13.6%2.3مكاتب در شهرهاى كوچك
%39.7%14.1مكاتب در شهرهاى بزرگ

%19.0%37.5همه مكاتب

جزئيات حضور گروه هاى چپى در جدول 9 ارايه شده است. اظهارات در مورد 
حضور انشعابات گروه هاى شعله جاويد (مائويستى) ناچيز است، مگر در هرات 
كه يكى از پايگاه هاى قديمى گروه هاى مائويستى در افغانستان به شمار 

مى رود. بر خالف، فعاليت هاى قابل توجه انشعابات حزب اسبق دموكراتيك 
خلق افغانستان در چندين واليت به خصوص در بلخ، هلمند و قندهار و تا 

حدودى در ننگرهار و كنر اطالع داده شد.
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تفصيالت در مورد گروه هاى به اصطالح جهادى در جدول 10 ارايه شده است. 
على رغم تالش هاى جنبش ملى براى گسترش حضورش در سراسر كشور، 
فعاليت هاى اين حزب كماكان به صراحت در شمال و شمال شرق افغانستان 
متمركز است. در سطح ملى، فقط 24,7 درصد از مصاحبه شوندگان، حضور اين 
حزب را اطالع دادند. خارج از اين ساحات، اين حزب فقط در هلمند و هرات 
حضور محدودى دارد. به همين ترتيب، شاخه هاى مختلف حزب وحدت و 
حركت اسالمى (كه به خاطر آسانى و سادگى در اينجا در دو گروه قرار داده شده 
اند) در ساحات عمدتا شيعه نشين حضور دارند. دو "گروه جهادى" كه مى توانند 
ادعا كنند احزاب ملى هستند، جمعيت اسالمى و حزب اسالمى مى باشند. طبق 
اظهارات مصاحبه شوندگان، جمعيت در كليه واليات تحت سروى حضور دارد، 
اگرچه حضور اين حزب در دو واليت (وردك و كنر) نسبتا ناچيز اطالع داده شد. 
اين حزب نه تنها داراى حضور بااليى در پايگاه هاى سنتى اش در شمال شرق، 
شمال و پروان، كاپيسا و هرات است، بلكه در جنوب كشور نيز حضور بااليى 
دارد. در مقايسه، شاخه قانونى حزب اسالمى در كابل حضور ضعيفى دارد و به 
ندارد،           حضور  اصال  پروان  در  آورى  تعجب  طور 

حركت اسالمى (محسنى، انورى)جنبش ملىحزب وحدتحزب اسالمىجمعيت اسالمى واليت
%28.6%0.0%0.0%19.0%61.9زابل

%22.9%2.9%0.0%71.4%60.0قندهار
%5.9%11.8%17.6%88.2%70.6هلمند
%62.5%0.0%56.3%56.3%68.8غزنى
%0.0%0.0%0.0%58.3%25.0پكتيا
%0.0%0.0%0.0%50.0%31.3لوگر

%22.7%0.0%18.2%9.1%27.3ولسوالى هاى كابل
%0.0%0.0%0.0%95.0%2.5شهر كابل

%0.0%0.0%0.0%7.5%82.5وردك
%0.0%0.0%0.0%54.5%81.8كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%0.0%100.0پروان
%0.0%38.1%4.8%42.9%66.7كنر

%35.7%75.0%57.1%67.9%75.0لغمان
%18.8%12.5%75.0%25.0%93.8ننگرهار

%0.0%0.0%0.0%43.8%6.3تخار
%0.0%0.0%0.0%81.3%18.8قندز

%0.0%0.0%0.0%47.6%19.0بغالن
%0.0%96.7%40.0%70.0%90.0بدخشان

%0.0%83.3%20.0%33.3%83.3بلخ
%0.0%6.7%20.0%96.7%60.0هرات

%15.0%20.6%11.1%64.3%50.0مكاتب در ساحات روستايى
%10.1%27.6%14.0%64.9%64.0مكاتب در شهرهاى كوچك
%33.3%23.1%30.8%48.7%55.1مكاتب در شهرهاى بزرگ

58.361.816.224.715.7همه مكاتب

اما حضور خوبى در ساير واليات دارد. عدم حضور اين حزب در پروان مى تواند 
به دليل خصومت شبكه هاى محلى جمعيت با هر گونه حضور حزب اسالمى 
در اين واليت باشد و اين امر مى تواند شاخه قانونى حزب اسالمى را بيشتر از 
شاخه زيرزمينى اين حزب تحت تأثير قرار دهد. همان طور كه مصاحبه هاى 
كيفى نشان مى دهد، در واقع ديدگاه هاى سياسى فعاالن جمعيت اسالمى و 
شاخه قانونى حزب اسالمى نسبتا مشابه و همسان همديگر است (به گزارش 
در  اسالمى  حزب  قانونى  شاخه  مقايسه،  در  دارد.  كنيد).بااليى  نگاه  متعاقب 
كابل حضور ضعيفى دارد و به طور تعجب آورى در پروان اصًال حضور ندارد، 
اما حضور خوبى در ساير واليات دارد. عدم حضور اين حزب در پروان مى تواند 
به دليل خصومت شبكه هاى محلى جمعيت با هر گونه حضور حزب اسالمى 
در اين واليت باشد و اين امر مى تواند شاخه قانونى حزب اسالمى را بيشتر از 
شاخه زيرزمينى اين حزب تحت تأثير قرار دهد. همان طور كه مصاحبه هاى 
كيفى نشان مى دهد، در واقع ديدگاه هاى سياسى فعاالن جمعيت اسالمى و 
شاخه قانونى حزب اسالمى نسبتاً مشابه و همسان همديگر است (به گزارش 

متعاقب نگاه كنيد).

جدول 10: گروه هاى انشعابى از جنگ هاى داخلى كه در مكاتب فعاليت دارند



سازمان هاى جامعه مدنى. 6

جدول 11: حضور سازمان هاى جامعه مدنى

سايرينانجمن هاى دينى (تبليغى جماعت)گروه هاى مدافع حقوق زنانسازمان هاى غيرحكومتى (انجوها) واليت
%0.0%57.1%0.0%81.0زابل

%2.9%34.3%54.3%97.1قندهار
%0.0%52.9%82.4%100.0هلمند
%0.0%43.8%62.5%100.0غزنى
%0.0%8.3%83.3%83.3پكتيا
%0.0%0.0%12.5%37.5لوگر

%0.0%0.0%0.0%0.0ولسوالى هاى كابل
%22.7%40.1%22.7%27.3شهر كابل

%0.0%5.0%0.0%55.0وردك
%0.0%9.1%9.1%90.9كاپيسا
%0.0%0.0%0.0%77.8پروان
%0.0%12.5%12.5%43.8كنر

%0.0%31.3%43.8%81.3لغمان
%4.8%14.3%81.0%95.2ننگرهار

%3.3%93.3%3.3%3.3تخار
%3.3%86.7%0.0%3.3قندز

%10.0%76.7%0.0%0.0بغالن
%4.8%100.0%0.0%0.0بدخشان

%0.0%21.4%0.0%71.4بلخ
%100.0%81.3%68.8%100.0هرات

%1.6%32.5%25.4%56.3مكاتب در ساحات روستايى
%2.6%52.2%27.6%51.8مكاتب در شهرهاى كوچك
%6.4%38.5%39.7%73.1مكاتب در شهرهاى بزرگ

%29.9%44.0%29.1%57.0همه مكاتب

انواع مختلف سازمان هاى جامعه مدنى داراى تفاوت هاى زيادى در رابطه 
هاى  سازمان  كه  شد  داده  اطالع  بودند.  واليات  در  حضورشان  سطح  با 
غيرحكومتى (انجوها) در مكاتب تقريبا تمام واليات به جز بغالن و بدخشان 
حضور دارند. در سطح ملى، 57 درصد از پاسخ دهندگان، فعاليت هاى اين 

سازمان ها را اطالع دادند و اكثر اين فعاليت ها در شهرهاى بزرگ (73.1 درصد) 
تمركز دارد. سطح بسيار پايينى از حضور سازمان هاى غيرحكومتى در ساير 
واليات شمال شرقى اطالع داده شد. بر خالف، حضور اين سازمان ها در جنوب، 

جنوب شرق، شرق و در هرات و بلخ بسيار باال بود (جدول 11).

در مقايسه، حضور گروه هاى مدافع حقوق زنان با 29.1 درصد از پاسخ هاى 
مثبت در سطح ملى، كم تر اطالع داده شد. در هشت واليت، هيچ نشانه اى از 
حضور اين گروه ها وجود نداشت، حال آن كه در شش واليت ديگر به شمول 
واليات غيرمحتملى چون قندهار، هلمند، غزنى و پكتيا، بيش از 50 درصد از 
مصاحبه شوندگان حضور اين گروه ها را اطالع دادند. اين كه احتمال فعال 
بودن گروه هاى مدافع حقوق زنان در شهرهاى بزرگ (39.7 درصد) در بيشتر

از شهرهاى كوچك و ساحات روستايى (به ترتيب 27.6 درصد و 25.4 درصد) 
است، تعجب آور نيست. در كل، حضور گروه هاى دينى غيرسياسى معمول است 
و 44 درصد از پاسخ دهندگان حضور اين گروه ها را اطالع دادند، اما حضور 
اين گروه ها خيلى بى نظم است و والياتى چون كابل، پروان و لوگر ظاهراً به 
طور كامل از حضور اين گروه ها متأثر نشده اند، حال آن كه سطح حضور اين 
گروه ها در ساير واليات مثًال در شمال شرق و هرات بسيار باال اطالع داده شد.

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
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همان طور كه در مقدمه توضيح داده شد، معلمين اغلبا در تبليغ سياسى در دهه 
هاى 1960 و 1970 درگير بودند. به همين دليل، تصميم گرفته شد تا حدود 
متعلمين  ميان  در  سياسى  هاى  ديدگاه  انتشار  در  تدريسى  كارمندان  دخالت 
نظر  اين  بر  شوندگان  مصاحبه  از  درصد  ملى، 41.7  سطح  در  شود.  ارزيابى 
بودند كه معلمين در تأثيرگذارى بر نگرش هاى سياسى متعلمين دخالت دارند. 
اين درصدى به طور قابل توجه اى در ولسوالى هاى كابل (نه در شهر كابل)، 
بدخشان و هرات (با بيش از 90 درصد از پاسخ هاى مثبت) باال، اما درغزنى 

و پروان (هيچ پاسخ مثبت) و ننگرهار و لوگر (10 درصد از پاسخ هاى مثبت) 
پايين است. در اكثر موارد، اطالع داده شد كه معلمين مضامين دينى بيشتر از 
معلمين ساير مضامين در جهت تأثيرگذارى بر ديدگاه هاى سياسى متعلمين 
شان فعال بودند و كار مى كردند، حال آن كه معلمين مضامين پشتو و درى 
كم ترين فعاليت را در اين زمينه داشتند. اطالع داده شد كه معلمين مضامين 
تاريخ و ساينس ندرتا نقش سياسى داشتند و هيچ پاسخ مثبتى در اين رابطه 

به ترتيب در 11 و 14 واليت ارايه نشد (نمودار 3، جدول 12)

نفوذ بزرگساالن. 7

نمودار 3: اظهارات در مورد دخالت كارمندان تدريسى در تبليغ سياسى

100      90      80       70      60       50      40      30       20      10      0

 سوال: آيا شما از تالش برخى از معلمين براى جذب متعلمين در گروه هاى سياسى يا تلقين
ديدگاه هاى سياسى در متعلمين آگاهى داريد؟

همه مكاتب
مكاتب در شهرهاى بزرگ

مكاتب در شهرهاى كوچك
مكاتب در ساحات روستايى

هرات
بلخ

بدخشان
بغالن
قندز
تخار

ننگرهار
لغمان
كنر

پروان
كاپيسا
وردك

شهر كابل
ولسوالى هاى كابل

لوگر
پكتيا
غزنى
هلمند
قندهار
زابل
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جدول 12: كارمندان تدريسى و تبليغ سياسى

معلمين مضامين  واليت
دينى

معلمين درى و 
تعداد پاسخ هاسايرينمعلمين ساينسمعلمين تاريخپشتو

23%0.0%4.8%19.0%14.3%28.6زابل
35%5.8%2.9%0.0%0.0%31.4قندهار
17%5.9%11.8%11.8%23.5%52.9هلمند
16%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0غزنى
22%0.0%0.0%8.3%16.7%8.3پكتيا
16%0.0%0.0%0.0%0.0%6.3لوگر

20%0.0%0.0%0.0%100.0%100.0ولسوالى هاى كابل
40%22.7%0.0%18.2%13.6%50.0شهر كابل

22%0.0%0.0%0.0%0.0%15.0وردك
12%0.0%0.0%0.0%0.0%45.5كاپيسا
16%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پروان
30%0.0%0.0%0.0%0.0%31.3كنر

30%0.0%0.0%0.0%0.0%31.3لغمان
30%0.0%0.0%0.0%0.0%4.8ننگرهار

21%6.7%0.0%30.0%33.3%90.0تخار
22%0.0%0.0%16.7%16.7%53.3قندز

16%0.0%13.3%0.0%36.7%60.0بغالن
16%4.8%14.3%4.8%4.8%90.5بدخشان

26%3.6%0.0%7.1%14.3%14.3بلخ
21%75.0%0.0%25.0%0.0%87.5هرات

126%2.4%0.8%6.3%13.5%34.9مكاتب در ساحات روستايى
227%3.5%1.8%9.2%12.7%43.4مكاتب در شهرهاى كوچك
78%12.8%1.3%9.0%9.0%33.3مكاتب در شهرهاى بزرگ

431%45.6%14.2%8.3%12.3%39.1همه مكاتب
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اكثريت قاطع متعلمينى كه با آنها مصاحبه شد، اطالع دادند كه بزرگساالن 
بر نگرش هاى سياسى متعلمين شان تأثيرگذار هستند: 78.9 درصد در سطح 
ملى و با تفاوت هاى اندكى در شهرهاى بزرگ، شهرهاى كوچك و ساحات 
روستايى. بدخشان با 42.9 درصد، كم ترين سطح پاسخ هاى مثبت را داشت، 
اما هفت واليت بيش از 90 درصد از پاسخ هاى مثبت را به خود اختصاص 
داده بودند. تعجب آور نيست كه والدين يكى از منابع اصلى تأثيرگذارى بر 
متعلمين هستند، اما هيچ پاسخ مثبت به اين پرسش در چندين واليت وجود 
نداشت. با اين وجود، اطالع داده شد كه تأثيرگذارترين والدين، خود فعاالن 
حزبى هستند و درصدى پاسخ هاى مثبت در اين رابطه در سطح ملى 72.2 

و در سطح واليتى كم تر از 37.5 (غزنى) نبود، به استثناى بدخشان كه در 
اين واليت، درصدى پاسخ هاى مثبت 50 بود. به نظر مى رسد اين امر بدين 
معنى باشد كه خودسازمان دهى اندكى در ميان متعلمين وجود دارد و اين 
مى  اعمال  موجود،  رشديافته“  هاى  ”سازمان  سوى  از  سياسى  تأثيرات  كه 
شود. اطالع داده شد كه مالها يك منبع اصلى ديگر تأثيرگذارى بر متعلمين 
هستند و درصدى پاسخ هاى مثبت به اين پرسش در سطح ملى 38.2 بود، 
به جز در پروان و ننگرهار (هيچ پاسخ مثبت) و بلخ و كنر (كه هر دو واليت 

كم تر از 10 درصد پاسخ مثبت داشتند) (نمودار 4، جدول 13).

نمودار 4: تأثيرگذارى بزرگساالن بر متعلمين

سوال: آيا آگاهى داريد كه بزرگساالن (به جز از معلمين) سعى دارند تا متعلمين را 

در مكاتب تحت تأثير قرار دهند؟
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جدول 13: تأثيرگذارى بزرگساالن بر متعلمين با تفكيك پاسخ ها

تعداد پاسخ هاانواع بزرگساالن تأثيرگذار بر متعلمين واليت

 سايرينفعاالن حزبىمالهاوالدين 
23%0%77.30%45.50%72.70زابل

35%0.00%68.60%45.70%82.90قندهار
17%0.00%88.20%11.80%47.10هلمند
16%0.00%37.50%31.30%18.80غزنى
22%0%83%17%42پكتيا
16%0%50%0%19لوگر

20%0.00%100.00%55.00%0ولسوالى هاى كابل
40%27.3%45.4%45.4%0.0شهر كابل

22%0%75%45%50وردك
12%0%55%90%0كاپيسا
16%0%89%0%0پروان
30%0.00%75.00%6.30%50.00كنر

30%0.00%62.50%12.50%50.00لغمان
30%0%67%0%43ننگرهار

21%0%90%80%3تخار
22%7%60%57%13قندز

16%3.30%86.70%63.30%20.00بغالن
16%0.00%42.90%42.90%0.00بدخشان

26%0%64%4%50بلخ
21%100%100%25%13هرات

126%0.0%73.8%38.9%42.9مكاتب در ساحات روستايى
227%1.4%73.7%39.9%28.1مكاتب در شهرهاى كوچك
78%11.5%65.4%32.1%33.3مكاتب در شهرهاى بزرگ

431%28.2%72.2%38.2%33.4همه مكاتب

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
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70.4 درصد از مصاحبه شوندگان، رفتار بى نظم در مكاتب را اطالع دادند. 
پايين ترين سطح پاسخ مثبت به اين پرسش، 37.5 درصد (لوگر) بود، حال 
در  نظم  بى  رفتارهاى  وقوع  دهندگان  پاسخ  تمام  واليت،  هشت  در  كه  آن 
مكاتب شان را تأييد كردند. يكى از عام ترين نوع بى نظمى، جنگ در ميان 
متعلمين (54.6 درصد) بود كه پاسخ هاى مثبت به اين پرسش در بين 23.8 
درصد و 100 درصد در واليات در نوسان بود. وردك، واليتى بود كه داراى 
متعلمين  موارد جنگ  مثبت بود (15 درصد).  هاى  پاسخ  سطح  ترين  پايين 
با معلمين نيز بسيار شايع است و تا حدى در همه واليات و در مجموع از 
سوى 42.6 درصد از پاسخ دهندگان اطالع داده شد؛ فقط در هلمند، پاسخ 
هاى مثبت در اين زمينه كم تر از 10 درصد بود. خرابكارى نيز اغلبا اطالع 

داده شد (45.1 درصد)، اگرچه به صورت غيرمنظم از يك واليت به واليت 
ديگر. به نظر مى رسد كه تخريب وسايل مكتب يك مسئله گسترده در تمام 
واليات باشد. نوشتن شعارها بر روى ديوارهاى مكاتب در چهار واليت اطالع 
داده نشد و گاهگاهى در چهار واليت ديگر اطالع داده شد، اما به نظر مى 
رسد كه اين مسئله در كابل، كاپيسا، پروان، شمال شرق و بلخ نسبتا معمول 
است. در مجموع، 42.6 درصد از پاسخ دهندگان اين موضوع را اطالع دادند. 
با در نظر داشت مهيا بودن مواد مخدر ارزان در افغانستان، مصرف مواد مخدر 
در مكاتب كم تر از حد انتظار اطالع داده شد. در سطح ملى، درصدى پاسخ 
هاى مثبت 25.3 بود: هلمند، وردك، كنر، لغمان و ننگرهار هيچ پاسخ مثبتى 

به اين پرسش نداشتند (نمودار 5، جدول 14).

سوال: آيا مثال هايى از بى نظمى يا بدرفتارى در ميان متعلمين مكتب شما وجود دارد؟
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نمودار 5: وقوع رفتار بى نظم در ميان متعلمين

 بى نظمى در مكاتب. 8
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جدول 14: انواع رفتار بى نظم در مكاتب

تعداد پاسخ هاانواع رفتار بى نظم واليت

 

جنگ در 
ميان متعلمين

جنگ متعلمين 
با معلمين

مصرف 
مواد مخدر

نافرمانى از 
معلمين

نوشتن بر روى 
ديوار مكاتب

تخريب 
مكاتب

ساير موارد

 
23%0.0%22.7%22.7%22.7%4.5%22.7%40.9زابل

35%0.0%14.3%0.0%11.4%2.9%14.3%25.7قندهار
17%0.0%23.5%0.0%5.9%0.0%5.9%29.4هلمند
16%0.0%31.3%25.0%18.8%12.5%12.5%56.3غزنى
22%0.0%41.7%0.0%58.3%16.7%41.7%50.0پكتيا
16%0.0%6.3%0.0%25.0%6.3%0.0%31.3لوگر

20%2.5%97.5%97.5%97.5%57.5%97.5%97.5ولسوالى هاى كابل
40%100.0%54.5%68.2%68.2%13.6%40.9%68.2شهر كابل

22%0.0%20.0%5.0%30.0%0.0%0.0%15.0وردك
12%0.0%100.0%100.0%100.0%18.2%100.0%100.0كاپيسا
16%0.0%100.0%100.0%100.0%88.9%100.0%100.0پروان
30%0.0%12.5%6.3%12.5%0.0%0.0%37.5كنر

30%0.0%6.3%6.3%18.8%0.0%0.0%43.8لغمان
30%0.0%14.3%4.8%28.6%0.0%4.8%23.8ننگرهار

21%20.0%83.3%86.7%93.3%83.3%86.7%100.0تخار
22%3.3%80.0%93.3%90.0%53.3%83.3%100.0قندز

16%6.7%50.0%90.0%96.7%66.7%80.0%100.0بغالن
16%0.0%19.0%95.2%85.7%52.4%66.7%100.0بدخشان

26%0.0%96.4%96.4%96.4%32.1%100.0%100.0بلخ
21%93.8%75.0%12.5%93.8%43.8%75.0%93.8هرات

126%1.6%34.1%29.4%39.7%16.7%30.1%49.2مكاتب در ساحات روستايى
227%0.4%48.7%47.8%55.3%32.9%46.9%64.9مكاتب در شهرهاى كوچك
78%35.9%52.6%48.7%59.0%16.7%50.0%33.3مكاتب در شهرهاى بزرگ

54.642.625.351.442.645.17.2431همه مكاتب
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 جمع بندى. 9
هدف از اين سروى اين بود تا مسايل و موضوعات بالقوه اى برجسته شود 
افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد  كيفى  مطالعه  در  بيشتر  تحقيق  قابل  كه 
بنابراين، هدف اين نبود تا چون و چراى بروز برخى از  در اين باره است. 
روندهاى مشخص در ليسه هاى افغانستان توضيح داده شود. از اين ديدگاه، 

اين سروى برخى از يافته هاى كليدى را به دست مى دهد.

افغانستان  هاى  ليسه  شدن  سياسى  باالى  درجه  يافته،  بارزترين  و  اولين 
مى باشد، حال آن كه وزارت معارف رسما فعاليت هاى سياسى در مكاتب 
را ممنوع قرار داده است. فعاليت هاى سياسى در مكاتب، اشكال متعددى 
دارد، اما اكثرا شامل مشاجرات (گاهگاهى خصمانه)، برخى از درگيرى ها و 
زدوخوردهاى خشونتبار و توزيع نوشته جات سياسى مى شود؛ اعتراضات و 
تظاهرات علنى ندرتا اتفاق مى افتد. مشاجرات سياسى عمدتًا بر سر مسايلى 
سياسى  فساد  و  انتخاباتى  نبردهاى  افغانستان،  در  ها  خارجى  حضور  نظير 

صورت مى گيرد.

در  سياسى  گرايش  دو  اساسا  كه  است  اين  سروى  اين  اصلى  يافته  دومين 
كنونى  نظام  ضد  احساسات  اشاعه  گرايش،  اولين  است:  موجود  ها  ليسه 
است كه نفع آن عمدتا به سازمان هاى راديكال و/يا سازمان هاى اسالمى 
شورشگرى  در  فعاالنه  ها  سازمان  اين  از  بعضى  كه  رسد  مى  غيرقانونى 
عليه حكومت افغانستان سهيم اند، حال آن كه برخى ديگر از اين سازمان 
جنداهللا،  طالبان،  هاى  فعاليت  وسعت  باشند.  نمى  فعال  نظامى  لحاظ  از  ها 
حزب اسالمى (شاخه حكمتيار)، حزب التحرير و امثال آنها بايد مايه نگرانى 
مقامات افغانستان باشد. اگرچه مطالعه سال 2010 واحد تحقيق و ارزيابى 
افغانستان بر پوهنتون ها متمركز بود، اما به نظر مى رسد كه مطالعه حاضر 
سياسى  گرايش  است.  شده  تسريع  شدن  افراطى  روند  كه  دهد  مى  نشان 
دوم در ليسه ها اين است كه احزاب سياسى قانونى افغانستان سعى دارند تا 
شاخه هايشان را در ميان مردم اين كشور بگسترانند و فعاالنه در جهت جلب 
و جذب اعضا از ميان متعلمين ليسه ها كوشش مى كنند. اين يافته همچنين 
مؤيد يافته هاى گزارش سال 2010 درباره سياست زدگى تحصيالت عالى 
در افغانستان است. على رغم ممنوعيت فعاليت سياسى در اين عرصه، اين 
زيرا  شود،  توصيف  مثبت  تحول  يك  حيث  به  تواند  مى  سياسى  تبليغ  نوع 
در  را  عميقى  هاى  ريشه  تا  دارند  كوشش  سياسى  هاى  سازمان  و  احزاب 
جامعه بپرورانند. از سوى ديگر، نشانه هاى اندكى در مورد خودسازمان دهى 
مستقل گروه هاى متعلمين از ميان احزاب و سازمان هاى سياسى كنونى 
وجود دارد، گرچه مطالعه كيفى متعاقب اين سروى ديدگاه هاى بيشترى را 

در اين مورد ارايه خواهد داد.

 يافته ديگر اين است كه سياست در افغانستان حتى در ميان جوانان، منطقه 
اى و سمتى باقى مانده است. احزاب و سازمان هاى كمى هستند كه بتوانند 
و  احزاب  اين  اكثر  زيرا  كنند،  مطرح  را  كشور  در  سرتاسرى  حضور  ادعاى 

سازمان ها به مناطق مشخصى در كشور محدود هستند.

فعاليت هاى سازمان هاى غيرحكومتى نيز نسبتا در ميان متعلمين ليسه ها شايع 
است؛ گروه هاى مدافع حقوق زنان نيز در شهرهاى بزرگ (بخصوص كابل) 
فعال هستند. اين سروى همچنين كوشيد تا برخى از شاخص هاى نابسامانى 
اجتماعى را در مكاتب ارزيابى كند و دريافت كه سطح بى نظمى در مكاتب به 

خصوص در شهرهاى بزرگ نسبتا باال است.

سياسى سازى ليسه هاى افغانستان
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پيشنهادات شما

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان مى خواهد تا از پيشنهادات شما بعنوان استفاده كننده گان منابع تحقيقاتى اين اداره مستفيد شود. شما چه خواننده هميشگى 
انتشارات ما باشيد، چه در يكى از سخنرانى ها و وركشاپ هاى اين واحد شركت كرده باشيد، چه از كتابخانه استفاده كرده باشيد و چه به تازگى با اين سازمان 
آشنا  شده باشيد، نظرات و پيشنهادات شما براى ما باارزش است. نظر هاى شما به ما كمك ميكند تا هدف خود را به بهترين شكل تعقيب نموده و يافته 
هاى كارى خود را به شكل بهتر با خواننده گان نشريات ما به اشتراك بگذاريم. آسانترين راه براى ارائه پيشنهادات استفاده از اين ايميل آدرس ميباشد. 

 areu@areu.org.af

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 548 608 799 (0)+93 و هر نظرى داريد، با ما در ميان بگذاريد. اما برخى اطالعاتى كه به ويژه براى 
ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات،...)؟ •

به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟ •

به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟ •

از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟ •

چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟ •

نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟ •

انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟ •

به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟ •

عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است •
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نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

نوع نشريهموضوع تحقيقپشتودرىنام نويسندهعنوان نشريهتاريخ

پاليسى نامهمعيشت پايدارادم پيندر نظر داشت بافت روستا ها در افغانستانسپتمبر 2015

خبرنامه تحقيقىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانخبرنامه تحقيقاتى افغانستان - شماره 32سپتمبر 2015

توضيح نامهحكومتدارىانتونيو جيستازى و على محمد علىسياسى سازى مكاتب ليسه افغانستانجوالى 2015

مقاله كارىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت قندهارجوالى 2015

مطالعه موردىحكومتدارىفريد حميدى و ارونى جياكودىتفكيك قوا در قانون اساسى افغانستان: يك مطالعه موضوعىمى 2015

شناسايى تفاوت هاى روستاها در افغانستان: استفاده از تحليل هاى چندبعدى براى مى 2015
تشخيص نوعيت روستاها

مقاله كارىمعيشت پايدارادم پين و جورجينا سترج

خبرنامه تحقيقىواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانخبرنامه تحقيقاتى افغانستان - شماره 31اپريل 2015

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىتفكيك قوا در افغانستان: نظريه و عملاپريل 2015

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىتكامل حقوق بنيادى در افغانستان: 1924-2004اپريل 2015

كتابواحد تحقيق و ارزيابى افغانستانازالف تا يا كتاب رهنما براى كمك به افغانستان نسخه سيزدهم 2015مارچ 2015

پالیسی نامهمعيشت پايدارجوليا مينويادوران غير رسمى بازار پياز در واليت ننگرهارفبرورى 2015

پالیسی نامهمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارفبرورى 2015

پالیسی نامهمعيشت پايدارادم پين و ريچارد مالت بازاركار، نابرابرى اجتماعى و خياطان كابلفبرورى 2015

چرا اطفال به تنهايى سفر مى كنند؟ انگيزه هاى سفر به اروپا و ساير كشورهاى دسمبر 2014
صنعتى از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال كننده در افغانستان

چونا آر. اِچاوز، جنيفر لين بگاپورو

ليحه ويلفر دارى شكريه آزاد منش


هاى  شبكه  و  ها  مهاجرت 
فراملتى

نشريه تحليلى

مقاله كارىمعيشت پايدارجوليا مينويا و ادم پينتاثيرات اجتماعي پياز: دوران غيررسمي ماركيت پياز در ننگرهار، افغانستاننوامبر 2014

پالیسی نامهجندرآريا نجاتمعضل زنان و رهبرى در افغانستان: درسها و پيشنهاداتنوامبر 2014

نشريه تركيبىمديريت منابع طبيعىپاول فيشستيننا اميدى يا اميد؟ كوكنار و معيشت روستايىسپتمبر 2014

بروشورمعيشت پايدارچونا آر. اچاويزكنسرسيوم معيشت مصون برنامه هاى تحقيق  افغانستانسپتمبر 2014

جندر، جوانان و مشاركت در بازار كار شهرى: شواهد تشكيل بخش خياطى در كابل، سپتمبر 2014
افغانستان

مقاله كارىمعيشت پايدارادم پين و ريچارد مالت

پاليسى نامهمديريت منابع طبيعىونسنت تاماسدرك پيچيدگى هاى معضالت مربوط به آب در افغانستانسپتمبر 2014

نشريه تحليلىحكومتدارىمحمد هاشم كمالىده سال پس از تصويب قانون اساسى افغانستان: چه مسايلى مطرح است؟آگست 2014

پاليسى نامهحكومتدارىارونى جياكودىوضعيت ميكانيسم  منازعات انتخاباتى در افغانستانآگست 2014

پاليسى نامهمديريت منابع طبيعىپاول فيشستين و ديويد منسفيلدنااميدى يا اميد؟ كشت كوكنار در افغانستان پس از 2014آگست 2014

مطالعه موردىمعيشت پايداراشلى جكسنسياست و حكومتدارى واليتى درافغانستان: واليت ننگرهارجون 2014

" از بد، بدترش كردند" تمركز خشخاش ترياك در ساحات جنگى در واليت هاى جون 2014
هلمند و ننگرهار

مطالعه موردىمديريت منابع طبيعىديويد منسفيلد

روش كارىمعيشت پايدارآدم پينافغانستان: تهيه روشى براى بررسى و تفكيك روستا هامى 2014

نشريه تحليلىحكومتدارىانتونيو جيستازى و پيتر كوينتناردوى ملى: بقا و ثبات فراتر از جنبه هاى مالىمى 2014

تاثير برنامه هاى تامين اجتماعى و شغلى باالى رفعمحروميت اجتماعى بر اساس اپريل 2014
يافته ها و مدارك به دست آمده از افغانستان، بنگالديش، هند و نيپال

بابكان باباجانيان، جسيكا هگن- زنكر و 
ربيكا هولمز

مطالعه تركيبىجندر

چونا اچاوز، بابكن بابه جانين، جسيكا نقش برنامه آموزش مهارتهاى زندگى و آموزش براى كسب معيشتاپريل 2014
هيگن زنكر

پاليسى نامهجندر

چگونه برنامه هاى كارآفرينى و كارآموزى به فعاليت ها واشتراك اجتماعى در اپريل 2014
افغانستان كمك مى نمايد؟

شواهدى از برنامه هاى آموزشى مهارت هاى زندگى و تامين معيشت موسسه 
BRAC براى زنان جوان افغان

چونا اِچاوز، بابكان باباجانيان، جسيكا هگن- 
زانكر، شاهين اكتر و جنيفر لين بگاپورو

مطالعه موردىجندر
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درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، موسسه مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضه پژوهش با كيفيت مرتبط به پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج 
حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و تقويت فرهنگ پژوهش و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى 
سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان زمينه هاى استفاده از تحقيقات و كتابخانه اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، 

مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد.

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل از هيآت مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد 
و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد.

 ،( (USIP) بانك جهانى، انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا ،(ODI) موسسه بين المللى براى توسعه ،(EU) در سال 2015 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى اتحاديه اروپا
همكارى هاى تخنيكى آلمان (GIZ-GOPA)، كميته سويدن براى افغانستان (SCA)، مركز مطالعات شرقى و افريقايى دانشگاه لندن (SOAS)، سازمان اياالت متحده امريكا براى 

توسعه بين المللى (USAID)، و سفارت فنلند تمويل ميگردد.

كمك مالى براى اجراى اين تحقيق از سوى سفارت فنلند در افغانستان فراهم شده است.
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