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د کجکي برېښنا بند د دویم فاز پرانیسته

رسیزه:

د کجکــي برېښــنا بنــد د هلمنــد والیــت پــه کجکــي ولســوالۍ کــې موقعیــت لــري. دغــه بنــد د افغانســتان یــو پخوانــی او 

تــر نیمــې پېــړۍ د زیاتــې مخینــې پــه درلــودو رسه د افغانســتان یــو ســر بنــد ګڼــل کېــږي، چــې لومــړی ځــل یــې کارونــه 

د محمــد ظاهرشــاه د حکومــت پــه دوره کــې پيــل شــول. پــه کجکــي بنــد کــې د اوبــو د زېرمــې کچــه لــه ۱.۷ څخــه تــر 

ــه  ــاز پ ــم ف ــه دی، خــو د دوی ــت ۵۱ میګاواټ ــي ظرفی ــد مجموع ــورې ده. د کجکــي برېښــنا بن ــه پ ــارد مرمکعب ۲.۸ میلی

جوړېــدو رسه يــې د برېښــنا د تولیــد ظرفیــت ۱۵۱ میګاواټــو تــه لــوړ شــو.

د کجکــي برېښــنا بنــد دویــم فــاز د ۱۴۰۱هـــ.ش د زمــري پــه ۵مــه/د ۱۴۴۳ د ذي الحجــې پــه ۲۸مــه د ریاســت الوزراء 

ــت الوزراء  ــې د ریاس ــمو ک ــه مراس ــتې پ ــت. د پرانیس ــد پرانیس ــرادر اخون ــي ب ــا عبدالغن ــاج م ــتیال الح ــادي مرس اقتص

پــر اقتصــادي مرســتیال  رسبېــره، د ریاســت الوزراء اداري مرســتیال مولــوي عبدالســام حنفــي، د اوبــو او انــرژۍ وزارت 

رسپرســت مولــوي عبدالطیــف منصــور، د اقتصــاد وزارت رسپرســت قــاري دیــن محمــد حنیــف او د بهرنیــو چــارو وزارت 

ســیايس مرســتیال شــېرمحمد عبــاس ســتانکزي هــم ګــډون کــړی و. پــه دغــو مراســمو کــې الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر 

اخونــد وویــل: »د افغانســتان اســامي امــارت د هېــواد د ابــادۍ لپــاره بشــپړه ژمنتیــا او ښــه پروګرامونــه لــري. مــوږ خپلــو 

هېوادوالــو تــه ډاډ ورکــوو چــې پــه نــږدې راتلونکــي کــې بــه پــه افغانســتان کــې د ســرو اقتصــادي بدلونونــو شــاهد وي.« 

د کجکــي بنــد دویــم فــاز یــوه ترکــي ۷۷ رشکــت پــه ۱۷۴ میلیونــه ډالــره پانګونــه جــوړ کــړ، چــې د ۱۰۰ میګاواټــه برېښــنا 

د تولیــد ظرفیــت لــري. د کجکــي بنــد د برېښــنا پــر تولیــد رسبېــره شــاوخوا ۱۰۰ زره هکتــاره کرنیــزه ځمکــه خړوبــوي 

چــې پــه ګټــې اخیســتنې رسه یــې زرګونــو کســانو تــه پــه مســتقیم او غیــر مســتقیم ډول د کار زمینــه برابــره شــوې. 
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د پروژې موخه: 

ــد او  ــه ځانګــړې توګــه هلمن ــو او پ ــواد جنــويب والیتون ــدو اصــي موخــه د هې ــاز د جوړې ــم ف ــد دوی د کجکــي برېښــنا بن

کندهــار تــه د برېښــنا چمتــو کــول دي. د دې ســیمې صنعتګــران او عــام خلــک لــه کلونــو راهیســې د برېښــنا لــه کمښــته 

رس ټکــوي. همدارنګــه د کجکــي برېښــنا د دویــم فــاز پــه جوړېــدو بــه پــه هلمنــد کــې ډېــرې کرنیــزې ځمکــې خړوبــې يش 

او ډېــر حاصــات بــه تــرې ترالســه يش. پــر دې رسبېــره د بندونــو جوړېــدل د اوبــو د ښــه مدیریــت المــل کېــږي، ځکــه 

اوبــه د وروســتیو وچکالیــو او اوبــو تــه د هېوادونــو د اړتیــا لــه املــه یــو مهــم اقتصــادي لومړیتــوب ګڼــل کېــږي.

په هغو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې »د کجکي 

برېښنا بند د دویم فاز پرانیستې« خرب یې خپور کړی دی

الف: خصويص رسنۍ: 

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

ب: دولتي رسنۍ: 

هغــو  پــه  کــې  گــراف  پورتنــي  پــه  یادونــه: 

دولتــي او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د 

ــي  ــې د کجک ــږي، چ ــودل کې ــلنه ښ ــو س نظرون

ــې  ــاز د پرانیســتې خــر ی ــم ف ــد دوی برېښــنا بن

پــه ویډيويــي، غږیــزه او چاپــي بڼــه خپــور کــړی 

دی. 
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په خصويص او دولتي رسنیو کې د دې خرب په اړه 

د خلکو د نظرونو ارزونه 

خصويص رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:   -1

تلویزیونونه

ورځپاڼې

وېب پاڼې

راډیوګانې

آژانسونه

په خصويص 

رسنیو کې د خلکو 

د نظرونو د ارزونې 

ټولګه



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

4

دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:   -2

تلویزیونونه

آژانسونه

وېب پاڼې

راډیوګانې

ورځپاڼې

ټويټرپاڼې
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ویاندویان

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه 

دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه 

د کجکي برېښنا بند د دویم فاز پرانیستې په اړه په رسنیو 

کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه

د خلکو د نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه: 

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو د نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي.
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په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو د ورکړل شوو نظرونو د شمېرو تحلیل او تجزیه:

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د هېوادوالــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلــک پــه فېســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

ــر  ــه ټویټــر کــې ډې ــر فېســبوک پ ــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان ت ــه همــدې امل لــري. ل

فعالیــت لــري. پــه افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فېســبوک کــم دی. 

ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فېســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي. 

په لومړي رس کې رسنۍ موږ پر دوو برخو وېشای شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.

د کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز د پرانیســتې پــه اړه د خلکــو د نظرونــو د ارقامــو تحلیــل او تجزیــه د خــري   .1

ــه  ــې ده. پ ــبکو ک ــزو ش ــه ټولنی ــنیو پ ــويص رس ــډون د خص ــه ګ ــو پ ــو او ورځپاڼ ــو، وېبپاڼ ــو، راډیوګان ــونو، تلویزیونون آژانس

خصــويص رســنیو پــورې اړونــد پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي ارقامــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه مجمــوع 

کــې ۱۶۱۷ دی. د دغــو نظرونــو لــه جملــې څخــه ۱۱۲۹ مثبــت دي، ۴۳۷ منفــي نظرونــه او ۵۱ ســامل وړاندیزونــه دي، 

ــه ۳٪ دي.  ــه ۷۰٪، منفــي ۲۷٪ او ســامل وړاندیزون ــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرون چــې پ

ــو،  ــو، راډیوګان ــه د تلویزیونون ــو نظرون ــه اړه د خلک ــتې پ ــاز د پرانیس ــم ف ــد د دوی ــنا بن ــي برېښ ــه د کجک همدارنګ  .2

خــري آژانســونو، ورځپاڼــو، د افغانســتان اســامي امــارت مرکــزي ویاندویانــو، وېبپاڼــو او ټویټرپاڼــو پــه ګــډون د دولتــي 

رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې ټــول مثبــت نظرونــه، منفــي نظرونــه او وړاندیزونــه ۱۶۰۹ دي. د دغــو نظرونــو لــه جملــې 

څخــه ۱۰۵۸ مثبــت دي، ۴۳۸ منفــي نظرونــه او ۱۱۳ ســامل وړاندیزونــه دي، چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت 

ــه ۷٪ دي.   ــامل وړاندیزون ــي ۲۷٪ او س ــه ۶۶٪، منف نظرون

پــه دې ارزونــه کــې جالبــه دا ده چــې تــر دولتــي رســنیو پــه خصــويص هغــو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي. د 

خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د مثبتــو نظرونــو شــمېر ۱۶۱۷ او پــه دولتــي رســنیو کــې بیــا د مثبتــو نظرونــو 

شــمېر ۱۶۰۹ دی، چــې پــه ټولــه کــې پــه خصــويص رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۷۰ او پــه دولتــي کــې بیــا ۶۶ 

ده. خــو پــه دولتــي رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۷٪ او پــه خصــويص هغــو کــې۳٪ده. پــه حقیقــت کــې ســامل 

وړاندیزونــه پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو دوه چنــده دي. مګــر د منفــي نظرونــو ســلنه بیــا یــو شــان ۲۷٪ ده.  
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کــه پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۲۱۸۷ 

مثبــت نظرونــه، ۸۷۵ منفــي نظرونــه او ۱۶۴ ســامل وړاندیزونــه دي، چــې د ســلنې لــه مخــې ۶۸٪ مثبــت نظرونــه، ٪۲۷ 

منفــي نظرونــه او ۵٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

په خصويص رسنیو کې د مثبتو نظرونو کچه تر دولتي هغو لوړه ده، عوامل یې څه دي؟ 

یــو اســايس المــل یــې دا دی چــې خلــک یــا پــه ټولنــه کــې جمعــي روان داســې دی چــې خصــويص رســنۍ تــر دولتــي/

رســمي هغــو د بې پــرې او لــه دولتــه د جــا رســنیو پــه توګــه ډېــری خلــک تعقیبــوي. لــه همــدې املــه د خصــويص رســنیو 

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو نظرونــه تــر دولتــي هغــو ډېــر دي. پــه همــدې توګــه څومره چــې نظرونــه زیــات وي، هغومره 

د مثبتــو نظرونــو کچــه لوړېــږي. دا پــه حقیقــت کــې پــه ډاګــه کــوي چــې خلــک د حکومــت ســر فعالیتونــه، پرېکــړې او 

پروګرامونــه تــر نظــر النــدې لــري او پــه اړه یــې -کــه څــه هــم د خصــويص رســنیو لــه الرې وي- خپــل نظــر رشیکــوي.

د یــوې ســرې او زیربنايــي پــروژې پــه توګــه د کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز پرانیســته د اوســني حکومــت یــوه مهمــه 

الســته راوړنــه بلــل کېــږي. لــه تېــرې ادارې او پــه ټولــه کــې لــه تېــرو شــلو کلونــو رسه پــه پرتلــه د میلیاردونــو ډالــرو پــر 

راتــګ رسبېــره هغــوی ونــه توانېــدل چــې دومــره انــدازه برېښــنا تولیــد کــړي. د افغانســتان اســامي امــارت پــه راتــګ رسه 

د ۱۱ میاشــتو پــه جریــان کــې د کجکــي برېښــنا بنــد دویــم فــاز د ۱۰۰ میګاواټــه برېښــنا پــه ظرفیــت رسه پرانیســتل شــو. 

احتــاالً دغــه پوښــتنه مطــرح کېــږي چــې د کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز پــروژه او ځينــې نــورې ســرې پــروژې د 

مخکینــۍ ادارې پــر مهــال پيــل شــوې وې؟ پــه ځــواب کــې بایــد وویــل يش چــې لســګونه پــروژې د مخکینــۍ ادارې او 

حتــی پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې پيــل شــوې وې، خــو د فســاد، وړتیــا نــه لرلــو او د پــروژې د امنیــت پــه ټينګښــت کــې د 

ناتوانــۍ لــه املــه یــې کار کلونــه کلونــه ځنډېــده. یــوه لــه دغــو پــروژو څخــه د کجکــي برېښــنا بنــد دویــم فــاز دی، چــې 

د کابــل تېــرې ادارې بشــپړ نــه کــړای شــوه. خــو د افغانســتان اســامي امــارت مســوولینو پــه پــر لــه پســې هڅــو پــه ۱۱ 

میاشــتو کــې ګټــې اخیســتنې تــه وســپارله.

 

په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو: 

کــه د افغانســتان اســامي امــارت رهــران د هېــواد د ابــادۍ پــه فکــر کــې وي، بایــد پــر ســرو او زیربنايــي پــروژو 	 

ــه وکــړي.  ــه هــم پاملرن ــر برېښــنا رسبېــره د کرنــې ســکټور ت ــد پ مترکــز وکــړي. حکومــت بای

د یــوې حیــايت پــروژې پــه توګــه د کجکــي بنــد د دویــم فــاز پرانیســته د افغانســتان د ټولــو خلکــو لپــاره د خوښــۍ 	 

ځــای دی. هیلــه ده چــې پــه نــورو والیتونــو کــې هــم د برېښــنا بندونــو پــه برخــه کــې پاملرنــه ويش؛ ځکــه برښــنا پــه 

یــوه هېــواد کــې د صنعــت لپــاره، اوبــو تــه د انســان د اړتیــا غونــدې ده. 
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په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو په مطالعې رسه په عمومي توګه څو مهمې مسئلې 

د پام وړ دي:

لومــړی، د خلکــو ډېــر نظرونــه پــر ســرو او زیربنايــي پــروژو د حکومــت د مترکــز پــه اړه دي. دغــه مســئله د هېــواد  	

پــر اقتصــادي زیربنــاوو او د کارموندنــې پــر رامنځتــه کولــو د خلکــو مترکــز ښــيي. لــه بلــې خــوا د دغــه ډول پــروژو 

ــه کــړې ده.  ــه خلکــو کــې هیله منــدي زیات ــه اړه پ ــوي فصــل د پيلېــدو پ ــادۍ د ن ــر څنــګ د اب پرانیســتې د خوښــۍ ت

دویــم، د اقتصــادي پروګرامونــو پــه برخــه کــې د خلکــو وړاندیزونــه د پاملرنــې وړ دي. لکــه څنګــه چــې پــه پورتنــۍ  	

ارزونــه کــې د برېښــنا تــر څنــګ کرنــې تــه د حکومــت پاملرنــه د یــوه جالــب او مهــم وړاندیــز وړ ده. دا پــه حقیقــت کــې 

د یــوې ټولنــې د پوهــاوي او درک کچــه ښــيي. 

ــه  	 ــه، همدارنګ ــو نیوک ــې د خلک ــونه ک ــه برېښنارس ــوري پ ــه ل ــت ل ــا د حکوم ــت او ی ــه کمښ ــنا پ ــم، د برېښ درېی

اقتصــادي ســتونزې پــه ځانګــړې توګــه ځوانانــو او پــه ټولــه کــې خلکــو تــه د کار زمینــه برابــرول مهــم او د پاملرنــې وړ 

نظرونــه دي. د خلکــو لــه لــوري د دغــو مســایلو پــه ډاګــه کــول حکومــت اړ کــوي چــې د ســرو اقتصــادي پــروژو او 

پروګرامونــو د پيــل تــر څنــګ د دوی دغــو واقعــي غوښــتنو تــه هــم پاملرنــه وکــړي. 

د نــړۍ پــه اوســني وضعیــت کــې د اوکرایــن د جګــړې لــه املــه اقتصــادي ســتونزې لکــه د خوراکــي توکــو، تېلــو او ګازو د 

بیــو لوړوالــی حتــی پــه لویــو اقتصــادي هیوادونــو کــې هــم شــته دي. خــو پــه افغانســتان کــې د وروســتیو ســیايس تحوالتــو 

د رامنځتــه کېــدو، د بهرنیــو مرســتو د بندېــدو، د وچکالــۍ، کرونــا او د اوکرایــن جګــړې د اغېــزو لــه املــه د دغــه هېــواد 

ــه غورځــول يش چــې د افغانســتان اســامي امــارت پــه  اقتصــادي ســتونزې زیاتــې شــوې دي. خــو دا بایــد لــه پامــه ون

راتــګ رسه د فســاد د لــه منځــه وړلــو لــه املــه د ګمرکونــو او کانونــو پــه ګــډون کــورين عوایــد زیــات شــوي او دغــه ټــول 

عوایــد د دولــت پــه خزانــه کــې راټولېــږي او بیــا د دولتــي مامورینــو پــه معاشــونو ورکولــو، لویــو پــروژو او پراختيايــي کارونــو 

کــې لګــول کېــږي.

د کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز پــر پرانیســتو رسبېــره تــر اوســه هــم خلــک پــه جنــويب والیتونــو او د افغانســتان پــه 	 

نــورو ســیمو کــې د برېښــنا لــه ســتونزې رسه مــخ دي. همدارنګــه خلــک لــه هــرې خــوا لــه ســتونزو رسه مــخ دي، هیلــه 

ده چــې حــل الره ورتــه ومونــدل يش. 

د خوښــۍ ځــای دی چــې حکومــت د دې ترڅنــګ چــې وايــي خپلــواک دی، خیانــت نــه کــوي او رشــوت نــه خــوري، 	 

د کجکــي بنــد پرانیســته ښــيي چــې اوســني حاکــان پــه رښــتيا هــم پــه ټولــه معنــی افغانســتان تــه ژمــن دي؛ ځکــه 

پــه کمــو امکاناتــو ]او د بهرنیــو مرســته پــه بندېــدو رسبېــره[ د هېــواد د پرمختــګ لپــاره هڅــې کــوي. 

حکومــت بایــد د برښــنا تــر څنــګ نــور پروګرامونــه پــه پــام کــې ولــري، ترڅــو ځوانانــو تــه د کار او روزګار زمینــه برابــره 	 

يش. 
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لــه همــدې املــه د د رياســت الــوزراء اقتصــادي مرســتيال الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد تــل وايــي چــې د هېــواد د 

اقتصــادي ښــېرازۍ او همدارنګــه خلکــو تــه د کار زمینــې برابرولــو پــه موخــه لویــو پــروژو تــه پاملرنــه د افغانســتان اســامي 

امــارت لــه لومړیتوبونــو څخــه ده. لکــه څنګــه چــې نومــوړي د کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز د پرانېســتې پــه مراســمو 

کــې وویــل: »د افغانســتان اســامي امــارت د هېــواد د ابــادۍ لپــاره بشــپړه ژمنتیــا او ښــه پروګرامونــه لــري. مــوږ خپلــو 

هېوادوالــو تــه ډاډ ورکــوو چــې پــه نــږدې راتلونکــي کــې بــه پــه افغانســتان کــې د ســرو اقتصــادي بدلونونــو شــاهد وي.« 

پایله

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د نظرونــو ارزونــې تــه پــه پــام رسه، هغــه څــه چــې بایــد مترکــز وربانــدې ويش، د حکومــت 

ــې د  ــه چ ــه څنګ ــت دی. لک ــو اهمی ــي نظرون ــو واقع ــه اړه د خلک ــړو پ ــادي پرېک ــو اقتص ــو او مهم ــو، فعالیتون د پروګرامون

کجکــي برېښــنا بنــد د دویــم فــاز د پرانېســتې پــه اړه د خلکــو د نظرونــو ارزونــه ښــيي چــې خلــک د هېــواد پــه کچــه د 

لومــړۍ درجــه مســوول پــه توګــه د حکومــت هــر اقــدام تــه متوجــه دي.

د دې ترڅنــګ د خلکــو پوهــاوی  پــه ځانګــړې توګــه حکومــت تــه د خپلــو ســاملو وړاندیزونــو پــه برخــه کــې چــې د برېښــنا 

لویــو پــروژو تــه د پاملرنــې تــر څنــګ د کرنــې ســکټور تــه هــم پاملرنــه وکــړي او خلکــو پــه ځانګــړي ډول ځوانانــو تــه د کار 

زمینــه برابــره کــړي، د خلکــو د غوښــتنو پایلــه ده. د خلکــو دغــه وړاندیــز پــه حقیقــت کــې د افغانســتان اســامي امــارت 

لــه کاري لومړیتــوب رسه ســمون خــوري، چــې د افغانســتان زیربنــاوو، اقتصــادي ودې او خلکــو تــه د کار زمینــې برابرولــو 

تــه پاملرنــه ده.
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له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو پروسې پيل

رسیزه:

پــه هېــواد کــې پــه ځانګــړې توګــه پــه لویــو ښــارونو کــې یــوه ســره ســتونزه د ســوالګرو زیاتوالــی دی، چــې لــه هغــې 

ډلــې یــو پازمېنــه کابــل ښــار دی. د ســوالګرو راټولولــو کمېټــې د موندنــو پــر اســاس پــه کابــل ښــار کــې ډېــری ســوالګر 

حرفــوي دي او د ناچــارۍ لــه املــه ګدايــي نــه کــوي، بلکــې لــه دغــه کار څخــه د یــوه مســلک پــه توګــه د عوایــدو پيــدا 

کولــو لپــاره ګټــه اخــي. د دې ســتونزې د حــل لپــاره د عالیقــدر امیراملؤمنیــن شــیخ هبة اللــه اخونــدزاده )حفظه اللــه( 

ــد پــه مــرۍ د ســوالګرو راټولولــو  ــرادر اخون پــه دســتور د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج مــا عبدالغنــي ب

کمېټــې د کابــل ښــار پــه مختلفــو ســیمو کــې عمــاً کار پيــل کــړی دی. د هغــې طرحــې پــر اســاس چــې د ســوالګرو 

ــو ســیمو او ســړکونو  ــه مختلف ــل ښــار ل ــب شــوې ده، هــره ورځ لســګونه ســوالګر د کاب ــوري ترتی ــه ل ــې ل ــو کمېټ راټولول

راټولېــږي او د ارزونــې لپــاره د افغــاين رسې میاشــتې ټولنــې تــه لېــږدول کېــږي. 

راټــول شــوي ســوالګر د کمېټــې لــه لــوري لومــړی ثبــت او بایومیټریــک کېــږي، بیــا هغــه ســوالګر چــې کــوم کســب یــې 

زده وي، پــه اړونــده برخــه کــې د کار زمینــه ورتــه برابرېــږي او لــه رسپرســتانو څخــه یــې ژمنــه اخیســتل کېــږي چــې پــه 

راتلونکــي کــې ګدايــي ونــه کــړي. همدارنګــه هغــه ســوالګر چــې رښــتیا هــم فقیــر دي، هغــوی تــه حکومــت ټاکلــی معــاش 

ورکــوي او ســوالګرو ماشــومانو تــه پــر کار رسبېــره د زده کــړو زمینــه هــم مســاعدوي.

ــدو وروســته د روان  ــر پيلې ــړۍ ت ــو ل ــوري د ســوالګرو راټول ــه ل ــې ل ــارل شــوې کمېټ ــر اســاس د ګوم د رســمي شــمېرو پ

1401 ملریــز کال د قــوس میاشــتې تــر 12مــې نېټــې د کابــل ښــار لــه بېابېلــو ســیمو 19072ســوالګر راټــول شــوي 

دي. د راټولــو شــوو ســوالګرو لــه جملــې 10961 ښــځینه دي چــې تــر ارزونــې وروســته یــې 4464 مســتحقې او  6497  
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بيــا حرفــوي ســوالګرې پېژنــدل شــوې دي. 1737 نــور نارینــه دي چــې تــر ارزونــې وروســته یــې  634مســتحق  ګڼــل 

شــوي او  1103بیــا  حرفــوي ســوالګر دي. پــه راټولــو شــویو 19072ســوالګرو کــې 6374ماشــومان دي چــې لــه ډلــې 

یــې 2609مســتحق، 3703حرفــوي  او 62 يې رسپرســته دي. بې رسپرســته ســوالګر ماشــومان تــر بایومیټریــک وروســته 

ــه هــم  ــم زمین ــره د زده کــړو او تعلی ــر اعاشــې رسبې ــه پ ــږي او هلت ــه اســتول کې ــون ت ــزو چــارو وزارت روزنت د کار او ټولنی

ورتــه برابرېــږي. د افغــاين رسې میاشــتې ټولنــې مســتحقو ســوالګرو تــه د نغــدي مرســتو لــړۍ پيــل کــړې، چــې تــر اوســه 

ســلګونه کســان تــرې برخمــن شــوي دي.

د کابــل ښــار خلــک او راټــول شــوي ســوالګر د دغــه بهیــر لــه پيلېــدو خوښــي څرګنــدوي او وايــي چــې پــه دغــې کار رسه به 

د خلکــو او ســوالګرو ډېــرې ســتونزې حــل يش او ښــه ده چــې د حکومــت لــه لــوري د دغــه نامناســب کار مخنیــوی ويش. 

له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو کمېټې موخه 

لــه کابــل ښــار څخــه د ســوالګرو راټولولــو کمېټــې اصــي موخــه پــه کابــل ښــار کــې د ســوالګرو د ســتونزو د هــواري پــه 

موخــه د امیراملومنیــن شــیخ صاحــب هبة اللــه اخونــدزاده د فرمــان عمــي کــول دي، چــې دا بهیــر لــه یــوې خــوا د خلکــو 

د خوښــۍ او لــه بلــې خــوا د هغــو ســوالګرو د رضایــت المــل شــوی چــې واقعــاً مســتحق دي او ســتونزې یــې حــل شــوې 

دي.

رسنيو کې »له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو« په اړه د 

خلکو نظرونو ارزونه 

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 
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د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې ټولګه: 

ــي  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــي گ ــه پورتن ــه: پ یادون

او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو ســلنه 

د  څخــه  ښــار  کابــل  لــه  چــې  کېــږي،  ښــودل 

ســوالګرو راټولولــو خــر یــې پــه ویډيويــي، غږیــزه او 

ــړی دی.  ــور ک ــه خپ ــي بڼ چاپ

په دولتي او خصويص رسنیو او ټولنیزو شبکو کې 

د خلکو نظرونو ارزونه

په دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -1

راډيوګانېتلويزيونونه
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ورځپاڼې

ويب پاڼې

دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه 

آژانسونه

وياندويان
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تلويزيونونه

ورځپاڼې

آژانسونه

راډيوګانې

ويب پاڼې

خصويص رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونې ټولګه 

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه: 
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه 

»له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو« په اړه په ټولنیزو رسنیو 

کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه

د خلکو نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه: 

په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو د نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي.

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلــک پــه فیســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

ــر  ــه ټویټــر کــې ډې ــر فیســبوک پ ــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان ت ــه همــدې امل لــري. ل

فعالیــت لــري. پــه افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فیســبوک کــم دی. 

ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي.  
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رسنیو پورې په اړوندو ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو د شمېرو تحلیل او تجزیه:

په رسنیو پورې اړوند ټولنیزې شبکې پر دوو برخو وېشلی شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.  

ــو د شــمېر تحلیــل او تجزیــه د خــري  »پــه کابــل ښــار کــې د ســوالګرو راټولولــو« راپــور پــه اړه د خلکــو د نظرون  .1

ــه  ــې ده. پ ــبکو ک ــزو ش ــه ټولنی ــنیو پ ــويص رس ــډون د خص ــه ګ ــو پ ــو او ورځپاڼ ــو، وېبپاڼ ــو، راډیوګان ــونو، تلویزیونون آژانس

خصــويص رســنیو پــورې اړونــد پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر داســې دی، 

ــز 1٪ دي.   ــامل وړاندی ــه او س ــي 34٪ نظرون ــه 63٪، منف ــت نظرون ــې مثب چ

همدارنګــه پــه کابــل ښــار کــې د ســوالګرو راټولولــو راپــور پــه اړه د خلکــو نظرونــه د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، خــري   .2

آژانســونو، ورځپاڼــو، ویاندویانــو، وېبپاڼــو او ټویټرپاڼــو پــه ګــډون د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې دي، چــې مثبــت 

نظرونــه 42٪ منفــي 44٪ او ســامل وړاندیزونــه 14٪دي.

کــه پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه د پورتنــۍ ارزونــې مطابــق جمــع 

ــه او 4٪ ســامل وړاندیزونــه دي.  کــړو، پــه ټولــه کــې 62٪ مثبــت نظرونــه، 34٪ منفــي نظرون

پــه دې ارزونــه کــې د پــام وړ ټکــی دا دی چــې تــر دولتــي رســنیو پــه خصــويص هغــو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات 

دي. د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د مثبتــو نظرونــو شــمېر 63٪ او دولتــي رســنیو کــې بیــا د مثبتــو نظرونــو 

شــمېر 42٪ دی.

د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو نظرونــو زیاتوالــی تــر دولتــي هغــو د بحــث وړ دی. یعنــې 

کــوم عوامــل اغېــز او رول پکــې درلودلــی يش؟

د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو نظرونــو د زیاتــوايل المــل دا دی چــې دا موضــوع خصــويص 

رســنیو ډېــره خپــره کــړې او لــه همــدې املــه د ټولنــې د دې ســرې ســتونزې پــه اړه د خلکــو نظرونــه زیــات دي.

پــه افغانســتان کــې د ســوالګرو راټولولــو مســئله یــوه ســره ســتونزه ګڼــل کېــږي، چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې د مرســتې 

پــه نامــه افغانســتان تــه د میلیونــو ډالــرو پــر راتــګ رسبېــره د مخکینــۍ ادارې تــر ســقوط وروســته خلکــو د دې تــوان نــه 

درلــود چــې څــو میاشــتې خپــل عــادي ژونــد پــر مــخ بوځــي. پــر دې رسبېــره پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې نــه یــوازې دا چــې 

د فقــر او بېوزلــۍ ســتونزه حــل نــه شــوه، بلکــې د زيربنايــي پــروژو د نشــت او پــه هغــو کــې د خلکــو د نــه بوختیــا لــه املــه 

ســوالګر ورځ پــه ورځ زیــات شــول. 

ــوه ســره ســتونزه ده، چــې د  ــل کــې ی ــه کاب ــه پازمېن ــا پ ــه ځانګــړي ډول ســرو ښــارونو او بی ــول افغانســتان پ ــه ټ دا پ

ــه دســتور او د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج  ــدزاده پ ــه اخون ــن شــیخ صاحــب هبة الل ــدر امیراملومنی عالیق
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مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد پــه مــرۍ د ســوالګرو راټولولــو کمېټــې دا ســتونزه پــه کابــل ښــار کــې تــر یــوې کچــې هــواره 

کــړه او د بشــپړ هــواري لپــاره دا بهیــر ادامــه لــري. 

ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو:

دا ښه کار وشو چې سوالګر راټولیږي او ټول بایومیټریک کیږي، ترڅو مشخص يش؛ 	

هیلــه ده چــې دا حکــم عمــي يش او دا یــو نېــک کار دی. بایــد دقیقــه رسوې ويش چــې څــوک مســتحق ســوالګر  	

دي او څــوک پــه مســلکي ډول ګدايــي کــوي؛

یــو کار چــې بایــد تــررسه يش هغــه دا چــې د دغــو بېوزلــو، یتیانــو او کونــډو لپــاره یــو مناســب ځــای یــا ځانګــړی  	

ښــارګوټی جــوړ يش؛

لــه ســوالګرو رسه د مرســتې تــر څنــګ یــو مهــم کار چــې بایــد تــررسه يش دا دی چــې حکومــت بایــد د کانونــو لــه  	

عوایــدو څخــه ســرې فابریکــې جــوړې کــړي. دا کار بــه د خلکــو د ســتونزو پــه بنســټیز حــل کــې اغیزمــن وي؛

فقــر د فقــر زېږنــده دی. کلــه چــې د ســوالګرو لــه ســتونزې څخــه خــاص شــوو، بایــد د فقــر عوامــل او اســباب نــه  	

وي. حــل الره دا ده چــې واردايت افغانســتان پــر صــادرايت هغــه بــدل يش؛

دا زیان منونکی قر باید ډېر پياوړی او السنیوی یې ويش او د کار او عاید زمینه ورته چمتو يش؛ 	

ډېــر عــايل؛ دا کار پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې نــه و شــوی؛ ځکــه ټــول پــه چــور او چپــاول کــې بوخــت وو. اوس د  	

خدمــت کولــو غــوره وخــت دی. اللــه جل جالــه دې دولــت تــه پــه دغــه نېــک کار کــې توفیــق ورکــړي.

ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په مطالعې رسه په عمومي توګه څو مهمې مسئلې د پام وړ دي:

لومــړی، ډېــرو خلکــو پــه کابــل ښــار کــې د ســوالګرو راټولولــو د پروســې هرکلــی کــړی او خوښــي یــې څرګنــده  	

کــړې ده. یــوه مســئله چــې د ســوالګرو د راټولــو او د حکومــت د دغــه اقــدام تــر څنــګ یــې یادونــه کــړې، هغــه د راټولــو 

شــوو ســوالګرو ثبت/بایومیټریــک او مشــخصول دي. بلــه مســئله چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې لیــدل کېــږي هغــه د 

دغــه زیان منونکــي پاړکــي الســنیوی دی. 

دویــم، بلــه مهمــه مســئله چــې خلکــو وړاندیــز کــړې ده پــه ټولنــه کــې د دې ســتونزې بنســټيز حــل دی. پــه دې  	

اړه د خلکــو پــه نظرونــو کــې ځينــې وړاندیزونــه منعکــس شــوي، دا غوښــتنه یــې پکــې کــړې چــې فقــراوو، یتیانــو او 

کونــډو ښــځو تــه یــو مناســب ځــای او یــا ځانګــړی ښــارګوټی جــوړ کــړل يش او د کار او عایــد زمینــه ورتــه مســاعده 

يش. 
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درېیــم، د خلکــو یــو جالــب وړاندیــز چــې ډېــر د پــام وړ دی، هغــه دا چــې د ســوالګرو ســتونزې د حــل پــه موخــه  	

ــې دې  ــرې فابریک ــړي او س ــه وک ــي کارون ــدو زیربناي ــه عواي ــو پ ــي زېرم ــتخراج او طبیع ــو د اس ــت د کانون دې حکوم

جــوړې کــړي، ترڅــو د خلکــو د ســتونزو د بنســټیز حــل لپــاره اغېزمــن متــام يش. همدارنګــه ځينــې نــورو نظرونــو کــې 

دا وړاندیــز شــوی چــې فقــر د فقــر زېږنــده دی، لــه دې املــه د فقــر اســباب او وســایل د اســايس زیربنــا او ســرو پــروژو 

نشــت دی، حکومــت بایــد دا ډول پــروژو تــه پــام وکــړي.

څلــورم، د خلکــو لــه نظرونــو څخــه دا هــم جوتېــږي چــې د دې ســتونزې عوامــل دې راوســپړل يش. لکــه د خلکــو  	

پــه ځينــو نظرونــو کــې راغــي چــې د ســوالګرو مســئلې تــه پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې پــام نــه دی شــوی او دلیــل یــې 

هــم پــه چــور او چپــاول کــې د مخکینــۍ ادارې د مســووالنو بوختیــا وه. واقعــاً هــم کــه پــه شــلو کلونــو کــې زیربنــاوو 

او ســرو پــروژو تــه پــام شــوی وای، د بېــکارۍ کچــه بــه دومــره لــوړه نــه وه او د ســوالګرو شــمېر بــه هــم نــه زیاتېــده.

 همدارنګــه زیربنایــي پــروژو تــه پــام ونشــو، حداقــل کــه د ســوالګرو ســتونزې حــل تــه پاملرنــه شــوې وای، اوس بــه ټولنــه 

لــه دومــره ســتونزو رسه مــخ نــه وه. د اســامي امــارت رهــرۍ د دې ســتونزې د حــل او د دې پالیســۍ پــه پــي کولــو رسه 

داســې کار تــررسه کــړی چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې نــه دی شــوی. ځکــه کلــه چــې د حکومــت لــه لــوري پــه لومــړين 

اقــدام کــې د ټولنــې یــوه زیان منونکــي قــر تــه پــام کېــږي، معنــی یــې دا ده چــې د بنســټیزو زیربنــاوو او ســرو ســتونزو 

د حــل لپــاره اراده شــته او دا ډول کارونــه د خلکــو او ټولنــې د ســوکالۍ او هوســاینې لپــاره یــوه دریڅــه کېــدای يش.

پایله

پــه هــره ټولنــه کــې د ســوالګرو ســتونزه او پــه ټولــه کــې یــو زیامننونکــی پاړکــي شــته. کلــه چــې د نــړۍ د ســرو هېوادونــو 

ټولنــو تــه وګــورو، دغــه ســتونزه پــه هغــوی کــې هــم شــته. البتــه کچــه یــې لــه فقیــرو او جنګ ځپلــو هېوادونــو رسه توپــر 

لــري. نــو کومــې پایلــې تــه چــې پــه افغانســتان پــه ځانګــړې توګــه پــه کابــل کــې ښــار کــې د ســوالګرو ســتونزو د حــل 

پــه برخــه کــې د خلکــو د نظرونــو پــه رڼــا کــې رســېږو دا ده چــې د حکومــت دغــه اقــدام یــو بې مخینــې او د پاملرنــې وړ 

اقــدام دی.

 حکومــت د ســوالګرو د ســتونزو د حــل لپــاره یــوه شــفافه او بنســټيزه حــل الره ســنجولې. کلــه چــې ســوالګر -چــې ښــځې، 

ســړي، یتیــم او بې رسپرســته ماشــومان پکــې شــامل دي- راټولــوي؛ لومــړی ثبــت او بایومیټریــک کېــږي. بیــا کــه د ځينــو 

ســوالګرو کــوم کســب زده وي، پــه اړونــده برخــه کــې د کار زمینــه ورتــه مســاعدېږي او لــه رسپرســتانو یــې ژمنــه اخیســتل 

کېــږي، ترڅــو پــه راتلونکــي کــې ګدایــي ونــه کــړي. 

همدارنګــه هغــه ســوالګر چــې واقعــاً فقیــر دي او کار نــه يش کولــی، هغــوی تــه حکومــت ټاکلــې انــدازه معــاش ورکــوي. 

پــر دې رسبېــره د ســوالګرو ماشــومانو د زده کــړې زمینــه هــم چمتــو کېــږي. کــه دا بهیــر لکــه څنګــه چــې پيــل شــوی، 

ادامــه ومومــي، پــه راتلونکــي کــې پــه ټــول افغانســتان کــې د کابــل لــه الګــو څخــه ګټــه اخیســتی شــو، ترڅــو پــه ټــول 

هېــواد کــې د ټولنــې یــوه غټــه ســتونزه حــل يش. 
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د هېواد په شامل کې د قوش تېپې لوی کانال پیل 

رسیزه

اوبــه د دې تــر څنــګ چــې د برېښــنا د تولیــد لپــاره یــوه مهمــه رسچینــه ګڼــل کېــږي، پــر دې رسبېــره د زرګونــه هکتــاره 

ــه  ــو څخــه ګټ ــه اوب ــه پرېان ــري. د افغانســتان ل ــر اهمیــت ل ــاره ډې ــو لپ ــزه کول ــو او حاصلخی ــزې ځمکــې د خړوبول کرنی

اخیســتل د اوبــو ارزښــت پــر واقعیــت بدلــوي. د اســامي امــارت تــر حاکمیــت وروســته پــر زیربنايــي پــروژو مترکــز ډېــر 

شــوی. پــه دې برخــه کــې یــوه ســره پــروژه چــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال لــه لــوري پرانیســتل شــوې، د 

ــل دی.  ــروژې پي ــال پ ــو کان ــې د اوب قوش تېپ

پــه روان ۱۴۰۱ملريــز کال کــې د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د قوش تيپــې 

کانــال پــروژه پرانیســته او عمــي کار یــې پيــل شــو. د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال د دغــه کانــال د پرانیســتې پــه 

مراســمو کــې وویــل: نــن د خوشــالۍ ورځ ده چــې د افغانســتان د ځورېــديل ملــت هیلــه پــوره کېــږي. کلــه مې چــې د دې 

پــروژې پــه اړه د مــي پراختیــا رشکــت لــه مســوولینو رسه خــرې وکــړې، ډېــر کارونــه مــې ودرول او یــوازې د قوش تیپــې 

ــه  ــا او ښ ــپړه ژمنتی ــاره بش ــادۍ لپ ــواد د اب ــارت د هې ــامي ام ــتان اس ــړ. د افغانس ــز وک ــې مترک ــل م ــر پي ــال د کار پ کان

پروګرامونــه لــري. 

ــږي  ــل کې ــروژه ګڼ ــره پ ــوه س ــاره ی ــو لپ ــال والیتون ــواد د ش ــړي ډول د هې ــه ځانګ ــتان پ ــال د افغانس ــې کان د قوش تېپ

دغــه کانــال ۲۸۵ کیلومــره اوږد، ۱۰۰ مــره ســورور، ۸.۵ مــره ژور او پــه کانــال کــې د اوبــو لوړوالــی ۶.۵ مــره دی. د 

قوش تېپــې کانــال پــه یــوه ثانیــه کــې ۶۵۰ مرمکعبــه اوبــه لــه آمــو ســیند څخــه بلــخ، جوزجــان او فاریــاب والیتونــو دښــتو 

تــه انتقالــوي، چــې پــه بشــپړېدو رسه بــه یــې د شــال ســرې دښــتې پرکرنیــزو ځمکــو او صنعتــي ســیمو بدلــې يش. 

د دغــه کانــال پــه جوړېــدو رسه بــه ۵۵۰ زره هکتــاره کرنیــزه ځمکــه خړوبــه يش. پــر دې رسبېــره افغانســتان بــه د غنمــو 

ــو تــه يــې هــم د صادرولــو وړتیــا پيــدا کــړي. همدارنګــه  ــورو هېوادون د تولیــد لــه مخــې پــر ځــان بســیا يش او ښــايي ن
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ــمهال د  ــږي. اوس ــم جوړې ــس ه ــي کمپلک ــو صنعت ــس او ی ــز کمپلک ــان کرنی ــې حیرت ــه اوږدو ک ــال پ ــې کان د قوش تیپ

قوش تیپــې کانــال پــه پــروژه کــې 5۰۰۰ کســانو تــه پــه مســتقیمه توګــه او زرګونــو نــورو تــه پــه غیــر مســتقیمه توګــه د کار 

زمینــه برابــره شــوې ده. 

د قوش تېپــې کانــال پــروژې د پيلولــو موخــه پــه بلــخ، جوزجــان او فاریــاب والیتونــو کــې د زرګونــه هکتــاره کرنیــزې ځمکــې 

خړوبــول دي. پــر دې رسبېــره د دغــه کانــال پــه بشــپړېدو رسه بــه د حیرتــان کرنیــز کمپلکــس او یــو صنعتــي کمپلکــس 

هــم جــوړ يش. لــه بلــې خــوا د قوش تېپــې کانــال پــه جوړېــدو رسه د اوبــو مدیریــت یــا د افغانســتان لــه پرېانــه طبیعــي 

اوبــو څخــه ګټــه اخیســتنه پــه عمــي توګــه تحقــق مومــي.  

د پروژې موخه

رسنيو کې »د قوش تېپې کانال د پروژې پرمختګ« په اړه د خلکو نظرونو ارزونه 

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 
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په دولتي او خصويص رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو

د نظرونو ارزونه

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې ټولګه

ــي  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــي گ ــه پورتن ــه: پ یادون

او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو ســلنه 

ښــودل کېــږي، چــې د قوش تېپــې کانــال د کار 

پرمختــګ خــر یــې پــه ویډيويــي، غږیــزه او چاپــي 

ــور کــړی دی.  ــه خپ بڼ

دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:   -1

وياندويانتلويزيونونه
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دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه ټوېټرپاڼې

خصويص رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -2

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه

د قوش تېپې کانال د پروژې په اړه په ټولنیزو شبکو کې د خلکو 

نظرونو تحلیل او تجزیه

د خلکو د نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه: 

په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو د نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي. لــه دې 

املــه مســوولین لــه دغــو نظرونــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې پــه راتلونکــي کــې د خلکــو لــه غوښــتنو او وړاندیزونــو رسه ســم 

الزمــې پرېکــړې کولــی يش. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلــک پــه فیســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان د اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان تــر فیســبوک پــه ټویټــر کــې ډېــر 

فعالیــت لــري. پــه افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فیســبوک کــم دی. 
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ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي.  

رسنیو کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه:

په رسنیو پورې اړوند ټولنیزې شبکې پر دوو برخو وېشلی شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.  

ــه د خــري آژانســونو،  ــل او تجزی ــو تحلی ــه اړه د خلکــو د نظرون ــور پ ــال د کاري پرمختــګ« راپ »د قوش تیپــې کان  .1

ــه خصــويص  ــزو شــبکو کــې ده. پ ــه ټولنی ــه ګــډون د خصــويص رســنیو پ ــو پ ــو او ورځپاڼ ــو، وېبپاڼ ــو، راډیوګان تلویزیونون

ــو شــمېر داســې دی، چــې  ــو او وړاندیزون ــد پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرون رســنیو پــورې اړون

ــه ۳٪ دي.   ــامل وړاندیزون ــه ۳۲٪ او س ــي نظرون ــه ۶۵٪، منف ــت نظرون مثب

خــو »د قوش تیپــې کانــال د کار پرمختــګ« راپــور پــه اړه د خلکــو نظرونــه د تلویزیونونــو، راډیوګانو، خري آژانســونو،   .2

ورځپاڼــو، ویاندویانــو، وېبپاڼــو او ټویټرپاڼــو پــه ګــډون د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې دي، چــې مثبــت نظرونــه 

۵۱٪، منفــي نظرونــه ۴۴٪ او ســامل وړاندیزونــه ۵٪ دي.

کــه پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه د پورتنــۍ ارزونــې مطابــق جمــع 

ــه او ۳٪ ســامل وړاندیزونــه دي.  کــړو، پــه ټولــه کــې ۶۲٪ مثبــت نظرونــه، ۳۵٪منفــي نظرون

ــه زیــات دي. د  ــه کــې د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې تــر دولتــي هغــو د خلکــو مثبــت نظرون پــه دې ارزون

خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه ۶۵٪ او پــه دولتــي هغــو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه 

۵۱٪ دي. پــه ټولنیــزو رســنیو کــې د خلکــو د مثبتــو نظرونــو زیاتــوايل عوامــل څــه دي؟ 

دا چــې د قوش تیپــې کانــال د کاري پرمختــګ راپــور پــه اړه پــه ټولنیــزو رســنیو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي، 

عوامــل یــې دا دي چــې خصــويص رســنیو دا راپــور ډېــر خپــور کــړی دی. پــه دې مانــا هــر څومــره چــې رســنۍ راپــور ډېــر 

خپــور کــړي، پــه هاغــه کچــه بــه د خلکــو نظرونــه زیــات وي. نــو د نظرونــو پــه زیاتــوايل رسه د مثبتــو نظرونــو کچــه هــم 

لوړېــږي.

د  قوش تیپــې کانــال پــروژه د هېــواد د شــال د ســرو وچــو دښــتو د اوبولــو پــه برخــه کــې یــوه ســره او بې ســارې پــروژه 

ده، چــې پــه یــوه ثانیــه کــې ۶۵۰ مرمکعبــه اوبــه لــه آمــو ســیند څخــه د بلــخ، جوزجــان او فاریــاب والیتونــو دښــتو تــه 

انتقالــوي، چــې پــه بشــپړېدو رسه بــه یــې د شــال ســرې دښــتې پــر کرنیــزو ځمکــو او صنعتــي ســیمو بدلــې يش.
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په ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو:

اوســمهال د قوش تېپــې کانــال پــروژې ۳۰۰۰ کســانو تــه پــه مســتقیمه توګــه او زرګونــو نــورو تــه پــه غیــر مســتقیمه توګــه 

د کار زمینــه برابــره کــړې ده.

ــه ۲۵ زره  ــس او پ ــز کمپلک ــان کرنی ــې د حیرت ــه ک ــه ځمک ــه ۸۶۰ زره جریب ــاوخوا پ ــال ش ــې کان ــه د قوش تېپ همدارنګ

جریبــه ځمکــه کــې د یــوه صنعتــي کمپلکــس د رسوې او ډيزایــن کار د بشــپړېدو پــه حــال کــې دی. کــه دغــه پــروژه ګټــې 

اخیســتنې تــه چمتــو يش، د هېــواد پــر ځــان بســیاینه کــې پــه ځانګــړې توګــه د غنمــو د تولیــد لــه اړخــه بــه یــو بې ســاري 

ګام پورتــه يش. 

ــه دغــه ســر  	 ــو ســر اقــدام دی. پ ــه کچــه ی ــه برخــه کــې د افغانســتان پ ــې پ ــروژه د کرن ــال پ د قوش تیپــې کان

ــه غنــم صــادر کــړي؛ ــو ت ــورو هېوادون ــد افغانســتان ن تحــول رسه بای

دا کار د افغانســتان پــه ځانګــړې توګــه د هېــواد د شــال خلکــو پــه خیــر دی؛ هغــه کار چــې پخوانــۍ اداره یــې  	

پــه ۲۰ کلونــو کــې پــه تــررسه کولــو بریالــۍ نــه شــوه. ښــايي یــو المــل یــې د هغــې ادارې توپــري چلنــد و. پــه هــر 

صــورت ځينــو کســانو تــل پــر منفــي خــرو عــادت کــړی دی، لــه دې املــه غــوره ده چــې د منفــي خــرو پــر ځــای د 

دغــه ډول پــروژو هرکلــی وکــړو، ځکــه دا د ټولــو خلکــو پــه ګټــه ده؛

د قوش تیپــې کانــال هغــه پــروژه ده چــې لــه څــو والیتونــو تېرېــږي او زرګونــه جریبــه ځمکــه خړوبــوي او بهــر تــه د  	

هېــواد د خــوږو اوبــو د تــګ مخنیــوی کــوي. ښــېرازي او سمســورتیا رامنځتــه کــوي او زرگونــو کســانو تــه د کار زمینــه 

مســاعدوي، چــې دا د هېــواد لپــاره روښــانه راتلونکــی لــري. پــه دې هیلــه چــې د هېــواد د نــورو ســیندونو د مهارولــو 

هڅــه ويش او د زرغونتیــا لپــاره ګټــه تــرې واخیســتل يش؛ 

پــه هــر ترتیــب چــې وي، دغــه کانــال بایــد بشــپړ يش، لــه دې پرتــه بــه د افغانســتان الس تــل د نــړۍ هېوادونــو  	

تــه اوږد وي. همدارنګــه حکومــت د جنــويب والیتونــو اوبــه هــم مدیریــت کــړي، ترڅــو د هېــواد خــوږې اوبــه همســایه 

هيوادونــو تــه والړې نــه يش. لــه اللــه تعالــی نــه غــواړم چــې زمــوږ خلــک لــه اســاين او ځمکنیــو بــاوو نــه وســايت. 
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په ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په مطالعې رسه په عمومي توګه څو مهمې مسئلې 

د پام وړ دي:

لومــړی، پــه دې کــې شــک نشــته چــې د قوش تیپــې د اوبــو کانــال پــروژه لــه ســرو زیربنایــي پــروژو څخــه  	

ده، ځکــه د آمــو ســیند لــه خــوږو اوبــو څخــه چــې لــه ګټــې اخیســتنې پرتــه روانــې دي- د هېــواد پــه شــال کــې 

د بلــخ، جوزجــان او فاریــاب والیتونــو زرګونــه هکتــاره ځمکــې خړوبــوي. دا کانــال بــه پــه هېــواد کــې د غنمــو د 

تولیــد پــه ډګــر کــې ســر بدلــون راويل. لــه همــدې املــه د خلکــو پاملرنــه او د دې پــروژې د اهمیــت درک کــول 

د دا ډول پــروژو پــه پیلولــو کــې د حکومــت پــه هڅونــه کــې اغېزمــن متامېــدای يش. 

دویــم، دا بایــد هېــره نــه کــړو چــې پــر میلیاردونــو ډالــرو مرســتو رسبېــره پخوانــۍ ادارې پــه تېــرو شــلو کلونــو  	

ــرو  ــې ډې ــۍ ادارې څخــه ورپات ــه پخوان ــه کــړای شــوې. خــو اســامي امــارت ل ــروژې پیــل ن ــې پ کــې دومــره لوی

ســتونزو، د مرســتو بندېــدو، همــدا راز د بېــکارۍ، فقــر او د ســوالګرو د ســتونزو پــر حــل رسبېــره د دا ډول ســرو 

پــروژو جــوړول او پیلــول خپــل لومړیتــوب ګڼــي. بیلګــه یــې د قوش تېپــې کانــال د جوړولــو لګښــت دی چــې لــه 

داخــي بودیجــې څخــه ورتــه ځانګــړی شــوی دی. د دې موضــوع اهمیــت د خلکــو پــه نظرونــو کــې هــم منعکــس 

شــوی، چــې د حکومــت د اقداماتــو پــه اړه د خلکــو بصیــرت څرګنــدوي.

درېیــم، د قوش تېپــې کانــال د اوبــو لګولــو او د هېــواد د څــو والیتونــو د ځمکــو تــر پوښــښ النــدې راوســتو او  	

همدارنګــه د هېــواد د اوبــو مدیریــت لــه املــه خــورا مهــم دی. دغــه کانــال پــه یــوه ثانیــه کــې ۶۵۰ مرمکعبــه اوبــه 

لــه آمــو ســیند څخــه بلــخ، جوزجــان او فاریــاب والیتونــو دښــتو تــه انتقالــوي، چــې لــه یــوې خــوا د دغــو والیتونــو 

بېابېلــې ســیمې ښــېرازه او سمســورې کــوي او لــه بلــې خــوا د دغــو ســیمو خلکــو تــه پــه زرګونــو کاري فرصتونــه 

برابــروي.

څلــورم، هغــه مهمــه خــره چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــې انعــکاس موندلــی، دا ده چــې خلــک د حکومت  	

لــه لــوري د دا ډول پــروژو د پیلولــو د اهمیــت پــر درک رسبیــره د افغانســتان د اوبــو مدیریــت تــه هــم متوجــې دي. 

لــه همــدې املــه پــه ډېــرو نظرونــو کــې خلکــو د هېــواد پــه شــال کــې د قوش تیپــې د اوبــو د کانــال پــروژې د 

جوړېــدو د هــرکي تــر څنــګ د هېــواد پــه تېــره بیــا د جنــويب والیتونــو د خــوږو اوبــو او مســتو ســیندونو د مدیریــت 

غوښــتنه کــړې، چــې د همســايه هیوادونــو تــه بهیــږي. دا پــه حکومــت پــورې اړه لــري چــې پــه دې برخــه کــې 

اقــدام وکــړي.
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پــه تېــرو دوو لســيزو کــې رسه لــه دې چــې افغانســتان تــه پــه ميلياردونــو ډالــر راغلــل، خــو د تېــر کال ســيايس بدلونونــو پــه 

راتــګ رسه خلکــو د فقــر، بېــکارۍ او پــه ټولــه کــې د بنســټيزو پــروژو د نشــتوايل لــه املــه چــې خلکــو تــه یــې د کار زمینــه 

برابــره کــړې وای، پــه محــدوده مــوده کــې خپــل عــادي ژونــد پــر مــخ نشــوای بېولــی. دا پــه حقیقــت کــې ژور فســاد او د 

خلکــو د چــارو او د هېــواد اړتیــاوو پــه اړه د پخوانــۍ ادارې بې تفــاويت څرګنــدوي.

خــو لیــدل کېــږي چــې د اســامي امــارت لــه راتــګ وروســته یــوه مهمــه مســئله چــې پــر اقتصــادي ســتونزو او مرســتو 

بندېــدو رسبېــره– عمــاً مترکــز پــرې شــوی، هغــه د زیربنایــي پــروژو پیلــول دي. لــه دې جملــې څخــه یــوه ســره پــروژه 

ــو کانــال دی. چــې د افغانســتان اســامي امــارت پیــل کــړې، د قــوش تېپــې د اوب

ــې  ــره د قوش تیپ ــر دې رسبې ــه يش. پ ــه خړوب ــزه ځمک ــاره کرنی ــه ۵۵۰ زره هکت ــدو رسه ب ــه جوړې ــال پ ــې کان د قوش تېپ

کانــال پــه اوږدو کــې حیرتــان کرنیــز کمپلکــس او یــو صنعتــي کمپلکــس هــم جوړېــږي. د دې پــروژې پــه بشــپړېدو رسه 

بــه افغانســتان د غنمــو د تولیــد لــه مخــې پــر ځــان بســیا يش او ښــايي نــورو هېوادونــو تــه يــې هــم د صادرولــو وړتیــا پيــدا 

کــړي. پــه دې توګــه د قوش تېپــې کانــال جوړېــدل بــه د غنمــو پــه تولیــد کــې یــو ســر پرمختــګ رامنځتــه کــړي. 

پایله
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له ګاک کمپنۍ رسه د هوايي ډګرونو د تړون السلیک

رسیزه:

ــو  ــه بېابېل ــې پ ــه مخ ــاوو ل ــو اړتی ــه د خپل ــې هېوادون ــې دی چ ــت او رول داس ــو اهمی ــې د هېوادون ــړۍ ک ــنۍ ن ــه اوس پ

برخــو کــې یــو لــه بــل رسه اړیکــي لــري. لــه ډیپلوماســۍ نیولــې تــر هوايــي کرښــو او لــه ســوداګرۍ نیولــې تــر ســیايس، 

اقتصــادي، فرهنګــي او بــري اړیکــو پــورې، دا ټــول د هېوادونــو پــه متقابلــو اړيکــو کــې رول لوبــوي. پــه دغــو ټولــو کــې 

جغرافیایــي موقعیــت او فضايــي اهمیــت د هېوادونــو او لویــو وچــو د نښــلولو نقطــې پــه توګــه خــورا مهــم دی. لــه همــدې 

املــه د افغانســتان موقعیــت د منځنــۍ اســیا، جنــويب اســیا او منځنــي ختیــځ د نښــلولو د څلــورالرې پــه توګــه ډېــر مهــم 

دی. 

افغانســتان تــه ورتــه پــه وچــه کــې ايســاره جغرافيــه کــې لــه هېوادونــو رسه د اړیکــو ټینګولــو او همدارنګــه د ســیايس او 

فرهنګــي اړیکــو د ټينګښــت او د مهمــو ســوداګریزو توکــو د انتقــال لپــاره پولــې او هوايــي ډګرونــه د ټولــو اړخــو لپــاره یــوه 

اړتیــا ګڼــل کېــږي. نــو همــدې اړتیــا تــه پــه کتــو پــه روان ۱۴۰۱ ملريــز کال کــې د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال 

پــه ګــډون د ترانســپورت او هوايــي چلنــد وزارت او د متحــده عــريب اماراتــو د »ګاک« رشکــت ترمنــځ د »کابــل، کندهــار او 

هــرات پــه هوايــي ډګرونــو کــې د الوتنــو د ځمکنيــو خدمتونــو تــړون« الســلیک شــو. 

ــارت  ــل: د افغانســتان اســامي ام ــد ووی ــرادر اخون ــي ب ــه مراســمو کــې الحــاج مــا عبدالغن ــړون د الســلیک پ ــه ت د دغ

د هېــواد د اقتصــادي پیاوړتیــا لپــاره خپلــې ټولــې هلــې ځلــې کــوي، ترڅــو لــه دغــه قــرارداد رسه ټــول نړیــوال هوايــي 

رشکتونــه پــه امــن فضــا کــې افغانســتان تــه خپلــې الوتنــې پیــل کــړي. پــه دې توګــه بــه د ســوداګرۍ کچــه او د مســافرینو 

ــات يش. ــګ زی تګ رات
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همدارنګــه د روان کال د ســنبلې  پــه 17مــه نېټــه د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتيال پــه حضــور کــې د ترانســپورت او 

هوايــي چلنــد وزارت او د متحــده عــريب اماراتــو د ګاک رشکــت ترمنــځ د »هوايــي الرښــوونو د خدمتونــو تــړون« الســليک 

ــي  ــل، کندهــار او هــرات هواي ــد وزارت او ګاک رشکــت ترمنــځ د »کاب ــي چلن ــدې د ترانســپورت او هواي ــر دې وړان شــو. ت

ډګرونــو د هوايــي چلنــد امنیــت تــړون« الســلیک شــوی وو.  

د دغــو تړونونــو الســلیک بــه د نړیوالــو الوتنــو پــه بیــا پیــل کــې مرســته وکــړي او دا چــاره د هېــواد پــر اقتصــاد مثبــت اغېــز 

لــري. دغــه راز هغــه الوتکــې چــې د افغانســتان لــه هوايــي حریــم څخــه تېرېــږي او یــا هــم پــه نړیوالــو هوايــي ډګرونــو کــې 

کېنــي، پــه نړیوالــه کچــه بــه هوايــي الرښــوونې ورتــه چمتــو يش، د الوتکــو خوندیتــوب بــه تامیــن يش او د عبــوري الوتنــو 

ــو د  ــي الرښــوونو خدمتون ــان د هواي ــه افغان ــه پرانیســتل يش. همدارنګــه قــراردادي رشکــت ب ــه بېرت ــه ب ــدو رسچین د عوای

وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې وروزي.

د هوايي ډګرونو د تړون د السلیک موخه

د افغانســتان د هوايــي ډګرونــو د قــرارداد د الســلیک موخــه د نړیوالــو الوتنــو بیــا پيــل، د ســوداګرۍ پياوړتیــا او د داخــي 

بــري ځــواک د ظرفیــت لــوړول او روزنــه ده. د افغانســتان اســامي امــارت د هېــواد د اقتصــاد د پیاوړتیــا لپــاره خپلــې 

ټولــې هلــې ځلــې کــوي، ترڅــو لــه دغــه تــړون رسه ټــول نړیــوال هوايــي رشکتونــه پــه امــن فضــا کــې افغانســتان تــه خپلــې 

الوتنــې پیــل کــړي. پــه دې توګــه بــه د ســوداګرۍ کچــه او د مســافرینو تګ راتــګ زیــات يش.

په رسنيو کې د هوايي ډګرونو د تړون په اړه د خلکو نظرونو ارزونه

ب: خصويص رسنۍالف: دولتي رسنۍ
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د دولتي او خصويص رسنيو ارزونې ټولګه:

ــي  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــي گ ــه پورتن ــه: پ یادون

او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو ســلنه 

ښــودل کېــږي، چــې لــه ګاک کمپنــۍ رسه د هوايي 

ــه ویډيويــي،  ــور یــې پ ــو د تــړون الســلیک راپ ډګرون

غږیــزه او چاپــي بڼــه خپــور کــړی دی. 

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه

په دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:  .1

وياندويانتلويزيونونه
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دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه

آژانسونه

خصويص رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:   .2

تلويزيونونه

راډيوګانې

ورځپاڼې
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو 

نظرونو ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو 

ارزونې ټولګه 

له ګاک کمپنۍ رسه د هوايي ډګرونو د تړون السلیک په اړه په 

ټولنیزو رسنیو کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه 

د خلکو نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه: 

په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو د نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــوی تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي. لــه دې 

املــه مســوولین لــه دغــو نظرونــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه پــه راتلونکــي کــې د خلکــو لــه غوښــتنو او وړاندیزونــو رسه 

ســم الزمــې پرېکــړې کولــی يش. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلکــو پــه فیســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

ــر  ــه ټویټــر کــې ډې ــر فیســبوک پ ــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان ت ــه همــدې امل لــري. ل

فعالیــت لــري. پــه افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فیســبوک کــم دی. 
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ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي.  

په رسنیو پورې اړوند ټولنیزې شبکې پر دوو برخو وېشای شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.  

ــه د  ــل او تجزی ــو تحلی ــو نظرون ــه اړه د خلک ــور پ ــلیک« راپ ــړون الس ــو د ت ــي ډګرون ــۍ رسه د هواي ــه ګاک کمپن »ل  .1

تلویزیونونــو او ویاندویانــو پــه ګــډون د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې دي، پــه دولتــي رســنیو پــورې اړونــد ټولنیــزو 

شــبکو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر داســې دی چــې مثبــت نظرونــه ۵۱٪، منفــي نظرونــه 

ــه ۱۳٪ دي.   ــامل وړاندیزون ۳۶٪ او س

همدارنګــه »لــه ګاک کمپنــۍ رسه د هوايــي ډګرونــو د تــړون الســلیک« راپــور پــه اړه د خلکــو نظرونــه د تلویزیونونــو،   .2

راډیوګانــو، خــري آژانســونو او ورځپاڼــو پــه ګــډون د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې ده، چــې مثبــت نظرونــه 

ــه ۲٪ دي.   ــامل وړاندیزون ــي ۴۸٪ او س ۵۰٪، منف

ــه کــې ٪۴۸  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون ــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرون کــه پ

مثبــت نظرونــه، ۴۹٪منفــي نظرونــه او ۳٪ ســامل وړاندیزونــه دي. پــه دې ارزونــه کــې د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو 

کــې تــر خصــويص هغــو د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي. د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو 

نظرونــو زیاتــوايل عوامــل څــه دي؟  

دا چــې »لــه ګاک کمپنــۍ رسه د هوايــي ډګرونــو د تــړون الســلیک« راپــور پــه اړه د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې 

تــر خصــويص هغــو د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي، عوامــل یــې دا کېــدای يش چــې د خلکــو پاملرنــه د نړیوالــو کمپنیــو 

پانګونــې او د هغــو راجلبولــو تــه زیاتــه ده. 

د دا ډول تړونونــو الســلیک د نړیوالــو الوتنــو پــه بیــا پیــل او د مســافرینو د شــمېر پــه زیاتــوايل کــې اغېزمــن متامېــږي او دا 

کار بــه د هېــواد پــر اقتصــاد مثبــت اغېــز وکــړي. پــر دې رسبېــره افغانســتان تــه د نړیوالــو هوایــي الوتنــو زمینــه مســاعدوي.

د اســامي امــارت د پــر لــه پســې هلــو ځلــو پــه پایلــه کــې تــر دې دمــه د ترانســپورت او هوايــي چلنــد وزارت او د متحــده 

عــريب اماراتــو د ګاک رشکــت ترمنــځ، »د کابــل، کندهــار، هــرات او بلــخ څلــورو هوايــي ډګرونــو د هوايــي چلنــد امنیــت 

تــړون« او »د هوايــي الرښــوونو د خدمتونــو تــړون« الســلیک شــوي دي. دغــه تړونونــه د افغانســتان پــه فضــا کــې د نړیوالــو 

رشکتونــو د الوتنــو د پیــل، د مســافرو د تګ راتــګ او د ســوداګرۍ د کچــې د لوړولــو لپــاره مهــم دي.

په رسنیو کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه:
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افغانســتان تــه د نړیوالــو رشکتونــو د الوتنــو پیــل یــو نېــک اقــدام دی. ځکــه له یــوې خوا د ســوداګرۍ او مســافرینو  	

د تګ راتــګ زمینــه برابــروي او لــه بلــې خــوا د دولــت عوایــد وررسه لوړېــږي؛

حکومــت بايــد د هوايــي ترانســپورت تــر څنــګ ځمکنــي ترانســپورت تــه، پــه ځانګــړې توګــه بهرنيــو مارکیټونــو تــه  	

د مېــوو د لېــږد پــه برخــه کــې ډېــره پاملرنــه وکــړي، چــې لــه يــوې خــوا د کروندګــرو د ماتــړ المــل ګرځــي او لــه بلــې 

خــوا د دولــت عوايــد زياتــوي؛

ــتان د  	 ــګ د افغانس ــر څن ــو ت ــلیک کول ــو د الس ــد تړونون ــي چلن ــو رسه د هواي ــو رشکتون ــه نړیوال ــد ل ــت بای حکوم

ــه وکــړي؛ ــه دې جــدي پاملرن ــه وي، دې مســلې ت ــه فعــال کــړي او کــه ن ــاره هوايــي رادارون ــم د ســاتنې لپ فضايــي حری

کلــه چــې د متحــده عــريب اماراتــو اړونــد رشکــت رسه تــړون الســلیک کېــږي، دوی بايــد افغانانــو تــه د ګرځنــدوی  	

او ســوداګرۍ ویــزو د ورکــړې پروســه روانــه وســايت؛ 

ــلکي  	 ــي او مس ــد د تخنیک ــاره بای ــدې لپ ــا ده. د هم ــه اړتی ــانو ت ــلکي کس ــي او مس ــاره تخنیک ــې لپ ــرې برخ د ه

ــتل يش. ــه کار واخیس ــو څخ ــتو ځوانان ــه لوس ــواد ل ــواک او د هې ــري ځ ــل ب ــاره د خپ ــې لپ ــانو د روزن کس

په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو:

په ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په مطالعې رسه په عمومي ډول څو 

مهمې مسئلې د پام وړ دي:

لومــړی، د هوایــي چلنــد پــه برخــه کــې د تړونونــو الســلیک د مســافرینو د تګ راتــګ او هــم د هوایــي ســوداګرۍ  	

بهیــر د پیــل لــه املــه د خلکــو لــه تــاوده هــرکي رسه مــخ شــو. افغانســتان تــه د نړیوالــو الوتنــو پیــل او برعکــس لــه 

ــه  ــافرو ل ــو مس ــي او بهرنی ــی يش؛ د داخ ــز کول ــو اغې ــرو بهیرون ــر ډې ــې پ ــه الوتن ــو ت ــورو هېوادون افغانســتان څخــه ن

تګ راتــګ نیولــې تــر ســوداګرۍ او د افغانســتان لــه فضــا څخــه تــر هوايــي الوتنــو.

دویــم، یــوه مهمــه مســئله چــې  د خلکو په نظرونــو کې څرګنده شــوې، هوايي ترانســپورت ته د حکومــت د پاملرنې  	

تــر څنــګ، چــې د هېــواد پــه اوســني وضعیــت کــې مهــم ګڼــل کېــږي، ځمکنــی ترانســپورت هــم مهــم دی. ځکــه د 

ــه موســم کــې  ــو پ ــوو او ســبزیجاتو د حاصات ــو د افغانســتان د مې ــو هېوادون ــو ګاونډی ــر مهــال ځین ــۍ ادارې پ پخوان

خپلــې ځمکنــۍ پولــې د افغــان ســوداګرو پــر مــخ تړلــې او د خپــل هېــواد د مېــوو د حاصاتــو پــه موســم کــې یــې د 

ســوداګرو پــر مــخ پرانیســتې. دا چــاره د دې المــل کېــده چــې د افغانســتان میــوې او ســبزیجات د الرې پــه اوږدو کــې 

خوســا او یــا هــم پــه افغانســتان کــې دننــه پــه ټیټــه بیــه وپلــورل يش. لــه همــدې املــه د هوايــي ترانســپورت تــر څنــګ 

د حکومــت لپــاره اړينــه ده چــې ځمکنــي ترانســپورت تــه هــم پاملرنــه وکــړي، چــې خلکــو هــم اشــاره ورتــه کــړې ده. 
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درېیــم، لــه گاک رشکــت رسه د هوایــي تړونونــو الســلیک تــه د خلکــو پاملرنــه لــه دې املــه مهمــه ده چــې لــه گاک  	

رشکــت رسه د تــړون د الســلیک پــه اړه پــه ځینــو نظریاتــو کــې د افغانســتان د فضــا او حریــم د ســاتنې لپــاره د هوايــي 

رادارونــو د جوړولــو خــرې شــوې دي. دا مســئله د یــوه هېــواد د هوایــي امنیــت لــه نظــره ډېــره مهمــه ده. 

څلــورم، لــه هغــو مهمــو غوښــتنو څخــه چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې ذکــر شــوې، دا نظــر د غــور وړ دی. د ځینــو  	

خلکــو پــه نظرونــو کــې دا غوښــتنه شــوې چــې د متحــده عــريب اماراتــو اړونــد د گاک رشکــت رسه د تــړون پــه الســلیک 

کولــو رسه دوســت هېــواد متحــده عــريب امــارات د افغانانــو لپــاره د ګرځنــدوی او ســوداګرۍ ویــزې خاصــې وســايت. 

همدارنګــه حکومــت بایــد د دې مســئلې تــر څنــګ د تخنیکــي کســانو پــه روزنــه کــې لــه داخــي بــري منابعــو او 

لوســتو ځوانانــو کار واخــي.

ــو  ــي الرښــوونو خدمات ــځ د »هواي ــو د »ګاک« رشکــت ترمن ــد وزارت او د متحــده عــريب امارات ــي چلن د ترانســپورت او هواي

تــړون« د الســلیک لــه رشایطــو څخــه یــو د نړیوالــو الوتنــو پــر بیــا پیلولــو رسبیــره، د مســافرینو د تګ راتــګ زیاتوالــی، د 

ســوداګرۍ پــر بهیــر اغېــز او افغانانــو تــه د هوايــي الرښــوونو خدمتونــو چمتــو کولــو پــه برخــه کــې د روزنــې زمینــه برابــرول 

ــي  ــه روزل شــوی ځــوان ځــواک د هواي ــو کــې ب ــه راتلونکــو څــو کلون ــه دقــت ويش، پ ــت ت دي. کــه د دې مســلې اهمی

الرښــوونو خدمتونــو چمتــو کولــو پــه برخــه کــې ډېــر هغــه مســایل پــه خپلــه تــررسه کــوي، چــې ګاک رشکــت یــې وړانــدې 

کــوي.

لــه گاک کمپنــۍ رسه د هوايــي خدمتونــو د تــړون الســلیک پــه افغانســتان کــې د نــورو رشکتونــو د پانګونــې لپــاره هیلــې 

ــه د  ــړې توګ ــه ځانګ ــو رسه، پ ــې نیول ــام ک ــه پ ــت پ ــا د اهمی ــږي. د فض ــل کې ــی ګڼ ــل ټک ــړې او دا د کار د پی ــې ک زیات

افغانســتان لــه فضــا څخــه د الوتکــو د تېرېــدو پــه برخــه کــې، دا موضــوع د عوایــدو پــه وده کــې مرســته کولــی يش.

ــوداګرۍ او د  ــم د س ــي حري ــګ، هواي ــر څن ــو ت ــو پول ــاره ده د ځمکني ــې را ايس ــه ک ــه وچ ــې پ ــه چ ــتان جغرافي د افغانس

ــې او توجــه د  ــې ځل ــارت هل ــه دې برخــه کــې د اســامي ام ــاره مهمــه ده. پ ــګ لپ ــګ رات ــو مســافرو د ت ــو او بهرني کورني

ګټــورو اقداماتــو المــل شــوه. د اســامي امــارت د بریــا پــه یــوه کال کــې د افغانســتان پــه هوایــي ډګرونــو کــې د هوايــي او 

ځمکنیــو خدمتونــو د وړانــدې کولــو پــه برخــو کــې د ۳ تړونونــو الســلیک کــول یــوه ښــه الســته راوړنــه بلــل کیــږي.
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پایله

ــځ  ــي ختي ــيا او منځن ــويب اس ــۍ او جن ــې د منځن ــم دى چ ــه مه ــه دې امل ــت ل ــي موقعي ــتان جغرافياي ــې د افغانس دا چ

ــل او  ــو د پي ــو الوتن ــو الســليک کــول د نړيوال ــو د تړونون ــي خدمتون ــو د هواي ــځ د اتصــال ټکــی دی، ن ــر من ــو ت د هېوادون

ــه  ــاره د زده کــړې زمین ــو لپ ــواد ځوانان ــو مهمــه دا چــې د هې ــر ټول ــو مســافرو د تګ راتــګ، تجــارت او ت د داخــي او بهرنی

برابــروي. پــردې رسبیــره پــه نړیوالــه کچــه د الوتنــو لپــاره د رشایطــو پــه برابرېــدو رسه، د افغانســتان طبیعــي ســیمو تــه د 

ســیانیانو د پــام اړولــو لــه املــه د ګرځنــدوی صنعــت پــه برخــه کــې هــم مثبــت اغېــز کولــی يش.

د هوايــي چلنــد پــه برخــه کــې تړونونــه الســلیک کــول لــه یــوې خــوا د نړیوالــو الوتنــو پــه پیلولــو کــې اغېزمــن دي او لــه 

بلــې خــوا د اقتصــادي ودې پــه بهیــر کــې مرســته کــوي. دا چــاره د مســافرینو د تګ راتــګ، ســیايس، تجــاريت، خلکــو او 

همدارنګــه د ســیايس اســتازو او نړیوالــو ســازمانونو اســتازو د اړیکــو د زیاتــوايل المــل کېدلــی يش. همدارنګــه ګاونډیو او د 

ســیمې هېوادونــو لکــه پاکســتان، ایــران، منځنــۍ اســیا، هنــد، ترکیــې، قطــر، متحــده عــريب اماراتــو، ســعودي عربســتان، 

روســیې، چیــن او نــورو هېوادونــو تــه د کار او ســوداګرۍ لپــاره د افغانانــو تګ راتــګ پــر اقتصــاد او لــه افغانســتان رسه د 

اړیکــو پــر زیاتــوايل مســتقیم اغېــز لــري.

دغــه راز افغانســتان تــه د نړیوالــو هوايــي رشکتونــو د الوتنــو پــه پیلېــدو رسه بــه د ســرو پــروژو پــه ځانګــړي ډول د طبیعــي 

زیرمــو پــه برخــه کــې د پانګونــې زیاتــوايل تــه پاملرنــه ويش او د دې ترڅنــګ بــه نړیوالــو بازارونــو تــه د افغانســتان صادرايت 

توکــي زیــات يش. پــه دې حســاس پــړاو کــې پــه دې برخــه کــې پانګونــې تــه پاملرنــه ډېــر نــور اقتصــادي فرصتونــه هــم 

رامنځتــه کــوالی يش. 
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د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د ميل او نړيوالو خصويص پانګوالو د جلب او 

هڅونې کنفرانس ته د الحاج مال عبدالغني برادر اخوند وينا

د افغانســتان اســامي امــارت تــر بریــا وروســته داســې ګنګوســې وې چــې پــه افغانســتان کــې بــه د پانګونــې جلبــول او 

هغــې تــه لېوالتیــا بــه پــه بشــپړه توګــه لــه منځــه والړه يش. خــو د رستــارسي امنیــت پــه ټینګېــدو رسه، چــې د خلکــو یــوه 

مهمــه اړتیــا ده، پــه افغانســتان کــې داخــي او بهرنــۍ پانګونــې تــه زمینــه برابــره شــوې ده. دا واقعیــت پــه تېــرو شــلو کلونــو 

کــې د تیــرې ادارې لپــاره یــو خــوب او خیــال و، چــې هيڅکلــه پــه حقيقــت بــدل نشــو.

د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه د افغانســتان د طبیعــي زیرمــو د اســتخراج پــه برخــه کــې د پانګونــې د جلــب زمینــه برابــره 

شــوه. لــه منځنــۍ اســیا څخــه جنــويب اســیا تــه د انــرژۍ د لېــږد د ســرو پــروژو د کار پیــل، د افغانســتان پــه بکــرو زیرمــو 

کــې د پانګونــې لپــاره د هېوادونــو او لویــو رشکتونــو چمتــووايل او همدارنګــه د مــي او بین امللــي پانګونــې د جلــب او 

هڅونــې لپــاره د اســامي امــارت هڅــو دا مســئله تــر پخــوا ډېــره ګړنــدۍ کــړې ده. 

د روان ۱۴۰۱هـــ.ش کال د اســد پــه ۲۰مــه د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد »د 

اوبــو او انــرژۍ پــه ســکتورونو کــې د مــي او نړیوالــو خصــويص پانګونــو د جلــب او هڅونــې کنفرانــس« کــې وویــل: »مــوږ 

ــه وکــړي. اســامي  ــه او ځــان بســاینه کــې همــکاري او پانګون لــه ســوداګرو او پانګوالــو غــواړو چــې د هېــواد پــه بیارغون

ــی يش.« د  ــو کول ــات چمت ــر ډول امکان ــړي، ه ــه وک ــې پانګون ــتان ک ــه افغانس ــواړي پ ــې غ ــه چ ــوداګرو ت ــو س ــارت هغ ام

ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال زیاتــه کــړه: »مــوږ ولــس تــه ډاډ ورکــوو چــې د کانونــو د اســتخراج، بندونــو پــه جوړولــو 

رسیزه:
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ــه ورځ زیاتېــږي. اســامي امــارت هڅــه کــوي چــې د هېــواد ســتونزې حــل  ــه ورځ پ ــه او کارون ــورو برخــو کــې پانګون او ن

کــړي، ځکــه دا هېــواد بایــد مــوږ خپلــه جــوړ کــړو. لــه دې املــه لــه ســوداګرو او پانګوالــو غــواړو چــې د هېــواد پــه بیارغونــه 

او ځــان بســاینه کــې همــکاري او پانګونــه وکــړي. پــه دغــه کار رسه یــې نــه یــوازې هېــواد او خلکــو تــه خیــر رســېږي، بلکــې 

دوی تــه خپلــه هــم ګټــه رســوي.«

ــر اســاس د افغانســتان  ــو پ ــه شــته دي. د څېړن ــر فرصتون ــې ډې ــام رسه د پانګون ــه پ ــه پ ــو ت د افغانســتان طبيعــي رسچين

زېرمــې تــر یــوه ټریلیــون ډالــرو زیاتــې اټــکل شــوې دي. د اوبــو پــه ګــډون د افغانســتان پرېانــه طبیعــي زېرمــو تــه پــه کتــو 

د انــرژۍ او اوبــو پــه ســکتور کــې د مــي او نړیوالــو پانګونــو راجلبولــو او هڅولــو کنفرانــس د افغانســتان د طبیعــي اوبــو د 

مدیریــت یــوه مهمــه اړتیــا ګڼــل کېــږي. 

ــې د  ــکتور ک ــه س ــرژۍ پ ــاره د ان ــد لپ ــنا د تولی ــو د برېښ ــري، ن ــې ل ــي رسچین ــې طبیع ــو پراخ ــتان د اوب ــې افغانس دا چ

پانګونــې راجلبــول د خلکــو او دولــت یــوه مهمــه اړتیــا ګڼــل کېــږي. ځکــه برېښــنا یــوه مهمــه او پاکــه انــرژي ده چــې د 

ــوي. ــه اقتصــادي وده کــې رول لوب ــو پ هېوادون

د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب او هڅونې موخه

رسنيو کې »د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جلب او 

هڅونې کنفرانس« په اړه د خلکو نظرونو ارزونه  

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ:

راډيوګانې
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د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې ټولګه

یادونــه: پــه پورتنــي گــراف کــې پــه هغــو دولتــي 

او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو ســلنه 

ښــودل کېــږي، چــې د اوبــو او انــرژۍ پــه ســکتور 

کــې د پانګونــې د جلــب او هڅونــې کنفرانــس 

راپــور یــې پــه ویډيويــي، غږیــزه او چاپــي بڼــه 

ــور کــړی دی.  خپ

رسنيو کې »د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جلب او 

هڅونې کنفرانس« په اړه د خلکو د نظرونو ارزونه 

په دولتي رسنيو کې د نظرونو ارزونه:   -1

وياندويانتلويزيونونه
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دولتي رسنيو کې د نظرونو عمومي ارزونه

خصويص رسنيو کې د نظرونو ارزونه:   -۲

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

اژانسونه
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دولتي او خصويص رسنيو کې 

د نظرونو ټولګه

خصويص رسنيو کې د نظرونو عمومي 

ارزونه

»د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جلب او هڅونې کنفرانس« 

په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه

د خلکو نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو د نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــوی تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي. لــه دې 

املــه مســوولین لــه دغــو نظرونــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه پــه راتلونکــي کــې د خلکــو لــه غوښــتنو او وړاندیزونــو رسه 

ســم الزمــې پرېکــړې کولــی يش. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلــک پــه فیســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

ــر  ــه ټویټــر کــې ډې ــر فیســبوک پ ــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان ت ــه همــدې امل لــري. ل

فعالیــت لــري. افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فیســبوک کــم دی. 
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ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي.  

په رسنیو پورې اړوند ټولنیزې شبکې پر دوو برخو وېشای شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.   

ــو د  ــو نظرون ــه اړه د خلک ــور پ ــس« راپ ــې کنفران ــب او هڅون ــې د جل ــې د پانګون ــکتور ک ــه س ــرژۍ پ ــو او ان »د اوب  .1

شــمېرو تحلیــل او تجزیــه د خــري آژانســونو، تلویزیونونــو، راډیوګانــو، وېبپاڼــو او ورځپاڼــو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو 

کــې ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت، منفــي شــمېرو او وړاندیزونــو شــمېر داســې دی، چــې مثبــت نظرونــه 

ــز ۲٪ دي.  ــه ۲۳٪ او ســامل وړاندی ــي نظرون ۷۵٪، منف

همدارنګــه »د اوبــو او انــرژۍ پــه ســکتور کــې د پانګونــې د جلــب او هڅونــې کنفرانــس« د تلویزیونونــو او ویاندویانو   .2

پــه ګــډون د دولتــي رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو کــې دي، چــې مثبــت نظرونــه ۴۹٪، منفــي نظرونــه ۴۲٪ او ســامل وړاندیزونه 

۹٪ دي.  

ــه کــې ٪۶۴  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون ــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرون کــه پ

مثبــت نظرونــه، ۳۲٪منفــي نظرونــه او ۴٪ ســامل وړاندیزونــه دي. پــه دې ارزونــه کــې څــه چــې د غــور وړ دي، دا دي چــې 

پــه خصــويص رســنیو کــې تــر دولتــي هغــو د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبتــو 

نظرونــو شــمېر ۷۵٪ او پــه دولتــي هغــو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه ۴۹٪ دي.

ــه کــې ٪۶۴  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون ــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرون کــه پ

مثبــت نظرونــه، ۳۲٪منفــي نظرونــه او ۴٪ ســامل وړاندیزونــه دي. تــر دولتــي رســنیو د خصــويص رســنیو پــه ټولنیــزو شــبکو 

کــې د خلکــو د مثبتــو نظرونــو زیاتــوايل د بحــث وړ دی. المــل يــې څــه دی؟

ــره  ــوايل المــل دا دی چــې دا موضــوع خصــويص رســنیو ډې ــو د زیات ــو نظرون ــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبت پ

خپــره کــړې. دا چــاره د دې المــل شــوې ده چــې د دې مهمــې موضــوع پــه اړه، چــې پــر کارموندنــه مســتقیم اغېــز لــري، 

د خلکــو نظرونــه ډېــر يش. 

ــه  ــدای يش، ل ــه کې ــاره هیل ــدو لپ ــو کې ــال د چمت ــه د کاري چاپېری ــو ت ــول خلک ــو جلب ــو پانګون ــي او نړیوال ــې د م دا چ

همــدې املــه د انــرژۍ او اوبــو پــه ســکتور کــې د پانګونــې د جلبولــو او هڅونــې د راپــور د خپرولــو پــه اړه د خلکــو نظرونــه 

زیــات دي، ځکــه دا یــوه بنســټیزه او مهمــه پــروژه ده چــې حکومــت ډېــر مترکــز وربانــدې لــري. 

رسنیو کې د خلکو نظرونو د شمېرو تحلیل او تجزیه:
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ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو: 

ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په مطالعې رسه په عمومي توګه څو مهمې مسئلې د پام وړ دي:

لومــړی، د انــرژۍ او اوبــو پــه برخــه کــې د پانګونــې د جلب او هڅونــې د راپور پــه اړه په ټولنیزو شــبکو کې د خلکو  	

یــو مهــم نظــر هېــواد تــه د ســوداګرو د راســتنېدو او پــه افغانســتان کــې د خپلــو خلکــو لپــاره د پانګونــې غوښــتنه ده. په 

حقیقــت کــې دا د خلکــو یــوه مهمــه غوښــتنه ده چــې پــه همــدې موخــه د مــي او نړیوالــو پانګونــو د جلــب او هڅونــې 

کنفرانــس جــوړ شــو. لــه یــوې خــوا دغــه متایــل مــي او نړیــوال پانګــوال هڅــوي او لــه بلــې خــوا د پانګونــې د ماتــړ 

لپــاره د حکومــت اراده څرګنــدوي.

دويــم، د نظــام او دولــت د عدالــت پــه اړه د خلکــو وړاندیزونــه، پــه ځانګــړې توګــه د لوړپــوړو چارواکــو د رسمایــې  	

او شــتمنیو د ثبــت پــه برخــه کــې مهــم او د پــام وړ دي. د خلکــو پــه بــاور دې موخــې تــه د رســېدو یــوه الره د ټولــو 

دولتــي چارواکــو د شــتمنیو ثبتــول دي. کــه څــه هــم د کابــل پــه تېــره اداره کــې هــم کلــه کلــه دا ډول پروســه تــررسه 

کېــده، پــه حقیقــت کــې دا یــو فریــب و،  او پــه حقیقــت کــې یــې هېڅکلــه د دولتــي چارواکــو شــتمني نــه وه ثبــت 

کــړې. کــه داســې شــوي وای، نــو هېڅکلــه بــه د پخوانیــو حکومتــي چارواکــو پــه بانکــي حســابونو کــې میلیونونــه ډالــر 

نــه وو. کــه څــه هــم د خلکــو نظرونــو او غوښــتنو تــه پــه کتــو دا یــوه ښــه طریقــه ده، خــو د دې لپــاره چــې حکومــت او 

مســوولین یــې عــادل او صــادق وي، بایــد عمــاً د حکومــت پرېکــړې او پانونــه ولیــدل يش، چــې د اقتصــادي ودې 

او خلکــو تــه د کاري زمینــې رامنځتــه کولــو او د دوی ســتونزو د حلولــو لپــاره یــې څــه اقدامونــه تــررسه کــړي یــا یــې 

پــه پــان کــې لــري. 

سوداګر باید هېواد ته رايش او دلته پانګونه وکړي؛ 	

کــه ټــاکل شــوې وي چــې عــادل دولــت رامنځتــه يش، نــو غــوره ده چــې د حکومتــي چارواکــو او مســوولینو ټولــې  	

پانګــې ثبــت يش؛

تر څو چې د رسمیت پېژندو مسئله حل نه يش، د سوداګرو د پانګونې ستونزه به په اسانۍ حل نيش؛ 	

د پانګونــې لپــاره یــوه مهمــه مســئله پــه صنعتــي پارکونــو کــې د برېښــنا ســتونزې حــل دی، هیله ده چــې حکومت  	

پــه دې برخــه کــې جــدي اقــدام وکړي.

یــو مهمــه برخــه چــې بایــد پانګونــه پکــې ويش د اوبــو او انــرژۍ ســکتور دی، د افغانســتان اوبــه بهــر تــه ځــي،  	

ــت او کنټــرول يش؛ ــد مدیری بای

ــږد او  	 ــو لې ــه د پیس ــر ت ــه به ــه داخل ــې ل ــودل دي، یعن ــړې ازاد پرېښ ــړې ورک ــم د راک ــه ه ــوه زمین ــې ی د پانګون

ــړي. ــرې ک ــډ ل ــه خن ــدې دغ ــر وړان ــې پ ــې د پانګون ــړي، چ ــه وک ــد هڅ ــارت بای ــامي ام ــو اس ــس، ن برعک
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افغانستان کې د پانګونې د جلب لپاره مناسب رشایط

پخــوا پــه افغانســتان کــې د پانګونــې د نــه راجلبولــو یــو مهــم المــل د ټولیــز امنیــت نشــتوالی و. خــو د افغانســتان اســامي 

امــارت تــر بریــا وروســته دا ســتونزه هــواره شــوه. د همــدې لپــاره اســامي امــارت پــه لنــډه مــوده کــې پــه افغانســتان کــې 

د کورنیــو او بهرنیــو پانګــو د جلبولــو لپــاره ډېــرې اســانتیاوې رامنځتــه کــړې دي.

د پانګونــې پــه قوانینــو او پالیســیو کــې لــه اســانتیاوو څخــه نیولــې د ویــزو تــر اجــرا پــورې، د کورنیــو او بهرنیــو پانګونــو 

لپــاره د فرصتونــو او الرښــوونو برابــرول، د ځمکــې د وېــش خدمتونــه او د صنعتــي پارکونــو او صنعتکارانــو لپــاره د برېښــنا 

د الزیاتــو خدمتونــو وړانــدې کــول هغــه څــه دي چــې د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه د پانګونــې د راجلبولــو پــه موخــه 

تــررسه شــوي دي.

پــه دغــو ټولــو کــې خــورا مهمــه مســله د رستــارسي امنیــت ټینګښــت دی چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې دا زمینــه نــه وه 

برابــره شــوې. دغــه راز فســاد او مــوازي ادارې هغــه ســتونزې وې چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې یــې پــر پانګونــې منفــي 

اغېــز کــړی و، چــې د اســامي امــارت تــر راتــګ وروســته دا ســتونزې حــل شــوې دي. اوســمهال ځينــې ســتونزې شــته 

لکــه د ځينــو قوانینــو نــوي کــول، چــې موثــر نــه وو؛ خــو د دغــو مســایلو د اســايس حــل لپــاره هڅــې روانــې دي.

د افغانســتان اســامي امــارت د پانګونــې راجلبولــو تــه پــه لومړیتــوب ورکولــو رسه پــه ځانګــړي ډول پــه ســرو زیربنایــي 

پــروژو کــې د لویــو پانګونــو لپــاره زمینــه مســاعده کــړې ده. د بېلګــې پــه توګــه: د قوش تېپــې د اوبــو کانــال د پــروژې پیــل 

چــې د افغانســتان پــه شــال کــې لــه امــو ســیند څخــه پــه یــوه ثانیــه کــې ۶۵۰ مــر مکعبــه اوبــه د بلــخ، جوزجــان او 

فاریــاب والیتونــو پراخــو دښــتو تــه انتقالــوي. همدارنګــه پــه هېــواد کــې د برېښــنا د ســر بنــد پــه توګــه د کجکــي د برېښــنا 

درېیــم، یــوه مهمــه مســئله چــې د مــي او نړیوالــو ســوداګرو د پانګونــې پــه بــاب پــه نظرونــو کــې یــې یادونه شــوې  	

ــډ دی. د دې  ــوی خن ــو ل ــدې ی ــر وړان ــت پ ــئله د حکوم ــو مس ــمیت پېژندل ــئله ده. د رس ــو مس ــمیت پېژندل ده، د رس

ترڅنــګ د افغانســتان د خلکــو شــاوخوا ۹ ميليــارده ډالــرو او مرســتو بندېــدل هــم پــر اقتصــادي وضعيــت مســتقيم 

اغېــز لــري. لــه همــدې املــه حکومــت هڅــه کــوي چــې دغــه ســتونزه پــه اســايس ډول هــواره کــړي او تــل يــې ويــي 

چــې لــه نــړۍ رسه د مثبتــو خــرو او تعامــل دروازه خاصــه ده.  

څلــورم، برښــنا د هــر هېــواد یــوه اســايس اړتیــا ده، پــه ځانګــړې توګــه د پانګونــې او اقتصــادي ودې لپــاره ډېــره  	

مهمــه ده. پــه دې اړه حکومــت د تېــرې ادارې پــر خــاف ســوداګرو تــه پــه صنعتــي پارکونــو کــې برېښــنا زیاتــه کــړې 

ــې او  ــې د پانګون ــه ک ــه برخ ــد پ ــنا د تولی ــه د برښ ــو څخ ــي رسچین ــه داخ ــع دی. ل ــدي او قاط ــه دې اړه ج ده او پ

پاملرنــې لپــاره تــر اوســه دوه ســر ګامونــه پورتــه شــوي دي؛ لومــړی د کجکــي برښــنا بنــد دویــم فــاز ګټــې اخیســتنې 

تــه ســپارل شــوی، بــل مهــم ګام دا چــې لــه کورنیــو رسچینــو پــه ځانګــړې توګــه لــه ډبــرو ســکرو د برښــنا تولیــد لپــاره 

عمــي اقــدام شــوی او پایلــې بــه یــې پــه نــږدې راتلونکــي کــې جوتــې يش. 
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پایله

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو نظرونــو تــه پــه کتــو څــه چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــې زیــات انعــکاس موندلــی، هغــه 

اقتصــادي بنســټ تــه پاملرنــه او مترکــز دی، چــې پانګونــه پــه ځانګــړې توګــه افغانســتان تــه د داخــي او بهرنیــو پانګوالــو 

راجلبــول دي. دا مســله بــه لــه یــوې خــوا د هېــواد اقتصــادي څــرخ پــر خوځښــت راويل او لــه بلــې خــوا بــه د بېــکارۍ د 

کمولــو لپــاره مناســب چاپیریــال رامنځتــه کــړي.

بایــد یادونــه وکــړو چــې د اســامي امــارت یــو لومړیتــوب د بهرنــۍ پانګونــې راجلبــول پــه ځانګــړې توګــه د کورنیــو پانګوالــو 

ــان  ــو افغ ــان پانګوال ــه، ۱۳ مشــهورو افغ ــه ۳۰ م ــه د ۱۴۰۱هـــ.ش کال د جــوزا پ ــه نېکــه مرغ ــو مترکــز دی. ل ــر هڅول پ

ــه دغــه رشکــت  انویســټ محدوداملســوولیت رشکــت تاســیس کــړ او د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال پرانیســت. پ

کــې بــه لومــړی ځــل ۲۵۰ میلیونــه ډالــره پانګونــه ويش، چــې د وخــت پــه تېرېــدو بــه دا پانګونــه زیاتــه يش. د دغــه رشکــت 

اصــي موخــه د اســامي امــارت پــه همــکارۍ خلکــو تــه د کاري زمینــې برابــرول او د افغانســتان پــه اقتصــادي وضعیــت 

کــې مثبــت بدلــون راوســتل دي. 

ــو، انرژۍ/برېښــنا، ســاختاين او  ــت کــوي لکــه کانون ــورو ســکتورونو کــې فعالي ــه څل ــې وړ ده چــې دا رشکــت پ د یادون

کرنــې. د کانونــو پــه برخــه کــې هڅــه کــوي چــې د هېــواد کانونــه پــه معیــاري او پرمختللــې ټکنالــوژۍ اســتخراج کــړي 

ترڅــو د ضایعاتــو مخــه ونیــول يش. د هېــواد د اړتیــا وړ برېښــنا پــه هېــواد کــې د شــته ډبــرو ســکرو څخــه تولیــدوي، ترڅــو 

پــه هېــواد کــې د واردايت برېښــنا کچــه کمــه کــړي او پــه کال کــې هغــه ســلګونه ميلیونــه ډالــر چــې ګاونډیــو هېوادونــو 

تــه د بریښــنا لپــاره ورکــول کیــږي، د هېــواد پــه اقتصــادي وده او کاري فرصتونــو رامنځتــه کولــو کــې ولګــول يش. د دغــه 

ډول پانګونــو د رامنځتــه کولــو لپــاره د کورنیــو پانګوالــو هڅــول لــه یــوې خــوا د اقتصــادي ودې او هوســاینې پــه برخــه کــې 

اغېزمــن متامېــږي او لــه بلــې خــوا خلکــو تــه د کار زمینــه هــم برابــروي.

بنــد د دويــم فــاز پرانېســتل، د افغــان انوېســټ رشکــت پرانيســتل، پــه پــروزي ښــارګوټي کــې د صنعتــي پــارک پرانيســتل 

او د قشــقري د تېلــو بــاک څخــه ګټــه اخیســتنه هغــه پــروژې دي چــې د اســامي امــارت تــر بریــا وروســته پيــل شــوې او 

عمــاً کار وربانــدې روان دی.  
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د هرات په سرته اقتصادي ناسته کې د ګډون په موخه

د الحاج مال عبدالغني برادر اخوند سفر

لــه وروســتیو ســیايس بدلونونــو راپــه دېخــوا د افغانســتان اســامي امــارت د اقتصــاد محــور سیاســت پــه غــوره کولــو رسه 

هڅــه کــړې ده چــې د پانګونــې راجلبولــو، اقتصــادي ودې او پــر ځــان بســاینې پــه برخــه کــې زیــات کارونــه پــان او یــا یــې 

هــم تــررسه کــړي. د فســاد لــه منځــه تلــو او د ګمرکــي عوایــدو پــه څــو برابــره کېــدو رسه، د لومــړي ځــل لــه پــاره لــه اتــه 

ســوه زره زیاتــو دولتــي کارکوونکــو تــه معاشــونه او د پرمختیايــي پــروژو متویــل لــه کورنیــو عوایــدو څخــه وشــو او دا ســرې 

الســته راوړنــې بلــل کېــدای يش.

ــرادر  ــوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج مــا عبدالغنــي ب ــړ کــې د ریاســت ال ــه ل ــه همــدې موخــه د والیتــي ســفرونو پ پ

اخونــد د یــو شــمیر لوړپــوړو حکومتــي چارواکــو پــه ملتیــا پــه هغــه ســره اقتصــادي ناســته کــې د ګــډون پــه موخــه چــې 

د هــرات والیــت د علــاوو، قومــي مخــورو، ســوداګرو او پانګوالــو لــه لــوري جــوړه شــوې وه، د ۱۴۴۴ هـــ.ق صفــر املظفــر 

۵نیټــه چــې د ۱۴۰۱ ملریــز کال د وږي لــه ۱۱مــې رسه ســمون لــري، یــاد والیــت تــه ســفر وکــړ.  

د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال د هــرات پــه ســره اقتصــادي ناســته کــې وویــل، امنیــت د یــوه هېــواد د اقتصــادي 

ټیــکاو او پراختیــا مهــم عنــر دی. الحمدللــه لــه کلونــو جګــړو او بدبختیــو وروســته اوســمهال پــه افغانســتان کــې بشــپړ 

امنیــت ټینــګ شــوی او مــوږ تــه پــه کار دي چــې د اللــه متعــال ددې ســر نعمــت شــکر ادا کــړو؛ ځکــه د تیــرې ادارې پــه 

واکمنــۍ کــې پانګوالــو او ســوداګرو تــه بېــا بېــل امنیتــي ګواښــونه متوجــه و، خــو د اســامي امــارت پــه واکمنــۍ کــې د 

ټولــو خلکــو پــه ځانګــړي ډول ســوداګرو، صنعــت کارانــو او رصافانــو امنیــت خونــدي شــوی دی. د تیــرې ادارې فاســدو 

چارواکــو نــه یــوازې دا چــې د خلکــو او ســوداګرو امنیــت یــې نــه و خونــدي کــړی، بلکــې لــه بانکونــو څخــه یــې د عامــو 

وګــړو او ســوداګرو ۷۵۰میلیونــه ډالــر شــخيص شــتمني هــم لــه ځــان رسه یــوړه. 

رسیزه:
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د سفر موخه:

پــه دې ناســته کــې دې خــرې تــه هــم اشــاره وشــوه چــې لــه بریــا وروســته، د افغانســتان اســامي امــارت پــر دې توانیدلی 

چــې د بهرنیــو اســعارو پــر وړانــدې د افغانــۍ ارزښــت وســايت. دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ســیمې باثباتــه هېوادونــه 

هــم پــر دې نــه دي توانیــديل چــې د خپلــو پیســو ثبــات خونــدي کــړي. د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال د خپلــو 

خــرو پــه بلــه برخــه کــې وویــل، د یــوه مســوول حکومــت د اســتازي پــه توګــه ســوداګرو او پانګوالــو تــه ډاډ ورکــوم چــې د 

ســوداګرو او پانګوالــو اقتصــادي پــان بــه لــه ارزونــې وروســته د اجرااتــو پــه رس کــې ځــای ولــري او ژر تــر ژره بــه پلــی يش.

هــرات والیــت تــه د ریاســت الــوزرا اقتصــادي مرســتیال ســفر موخــه چــې یــو شــمیر حکومتــي لــوړو پــوړو چارواکــو یــې 

ــوداګرو او  ــورو، س ــي مخ ــاوو، قوم ــت عل ــاد والی ــې د ی ــډون و چ ــې ګ ــته ک ــادي ناس ــره اقتص ــه س ــه هغ ــه، پ ــا کول ملتی

پانګوالــو لــه لــوري رابلــل شــوې وه. ســوداګرو، صنعــت کارانــو او رصافانــو د امنیــت پــه خونــدي کېــدو رسه د پانګونــې لــه 

پــاره زمینــه برابــره شــوې ده. لــه همــدې املــه د ســرو اقتصــادي ناســتو جــوړول یــوه لــه هغــو موخــو ده چــې د اســامي 

امــارت پــه کاري لومړیتوبونــو کــې ځــای لــري.

هرا ت والیت ته د الحاج مال عبدالغني برادر اخوند سفر په 

اړه رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

48

د دولتي او خصويص رسنيو ارزونې ټولګه

دولتي رسنیو کې دخلکو نظرونو ارزونه:   -1

وياندويانتلويزيونونه

يادونــه: پــه پورتنــي ګــراف کــې پــه دولتــي او 

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

چــې پــه انځوریــز، غږیــز او چاپــي بڼــه یــې  

ــوزرا اقتصــادي  ــه د ریاســت ال ــت ت هــرات والی

مرســتیال ســفر راپــور خپــور کــړی دی، پــه 

ــوې ده. ــه ش ګوت

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه

دولتي رسنیو کې دخلکو 

نظرونو ارزونې ټولګه
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خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -2

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

آژانسونه

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو 

ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې 

ټولګه
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د هرات په اقتصادي ناسته کې د الحاج مال عبدالغني 

برادر اخوند د ګډون په اړه د خلکو نظرونو څېړنه

د خلکو نظرونو څېړنې موخه

په افغانستان کې له ټولنیزو رسنیو د ګټې اخیستنې واقعیت

رسنیو کې د خلکو نظرونو شمیرو څېړنه

پــه ټولنیــزو رســنیو کــې د خلکــو مثبتــو، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو څېړنــه د وضاحــت او د خلکــو نظرونــو تــه د پاملرنــې 

ــا ده. دا مســئله حکومــت او لــه هغــې مهمــه دا چــې خلکــو تــه مهــم اقتصــادي تصمیمونــه چــې د حکومــت لــه  پــه مان

لــوري نیــول کیــږي،  د همــدې وګــړو د نظرونــو، غوښــتنو، نیوکــو او وړاندیزونــو پــه رڼــا کــې وړانــدې کــوي.

پــه افغانســتان کــې پــه ټولنیــزو رســنيو کــې د خلکــو فعالیــت او شــتون داســې دی چــې زیاتــره خلــک فیســبوک کاروي. 

خــو پــه ټویټــر کــې بیــا یــوازې رســمي- حکومتــي کســان، بنســټونه او د ســیايس، اقتصــادي، ټولنیــزو او فرهنګــي برخــو 

فعــاالن برخــه لــري. 

خــو د رســنیو، حکومتــي او نــا حکومتــي بنســټونو اړونــد ټولنیــزې رســنۍ او د ســیايس، اقتصــادي، ټولنیــزو او فرهنګــي 

برخــو فعــاالن د عامــو وګــړو او دغــه راز رســمي کســانو اوبنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتلو لــه املــه پــه فیســبوک او 

ټویټــر کــې فعــال حضــور لــري او هــره ورځ شــخيص، رســمي او نارســمي خرونــه او راپورونــه خپــروي.

رسنیو اړوند ټولنیزې شبکې کوالی شو په خصويص او دولتي رسنیو وویشو:

ــو، راډیــو ګانــو، ورځپاڼــو او خــري اژانســونو پــه ګــډون خصــويص رســنیو کــې د هــرات اقتصــادي  1.  د تلویزیونون

ناســته کــې د الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد ګــډون پــه اړه د خلکــو نظرونــو ارزونــه ده. د خصــويص رســنیو اړونــد 

ــي  ــلنه منف ــت، ۴۶س ــلنه مثب ــې ۵۳ س ــې دي چ ــه داس ــه او وړاندیزون ــي نظرون ــت، منف ــو مثب ــې د خلک ــبکو ک ټولنیزوش

ــه دي.   ــامل وړاندیزون ــلنه س ــه او ۱س نظرون

د تلویزیونــو او ویاندویانــو پــه ګــډون دولتــي رســنیو کــې د هــرات پــه اقتصــادي ناســته کــې د الحاج مــا عبدالغني   .2

بــرادر اخونــد د ګــډون پــه اړه د خلکــو نظرونــو ارزونــه ده. چــې لــه دې جملــې ۴۲ســلنه مثبــت او ۵۰ســلنه منفــي نظرونــه 

او ۸ســلنه ســامل وړاندیزونــه دي. 

دغــه راز پــه خصــويص رســنیو کــې دخلکــو مثبــت نظرونــو فیصــدي، ۵۳ســلنه او پــه دولتــي رســنیو کــې ۴۲ســلنه ده. کــه 

چیــرې پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو مثبــت، منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه ډلبنــدي کــړو، پــه ټولــه 
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کــې ۵۲ســلنه مثبــت نظرونــه، ۴۶ منفــي نظرونــه او ۲ســلنه ســامل وړاندیزونــه دي.

پــه دې ارزونــه کــې پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه زیــات دي. دې تــه پــه 

پاملرنــې چــې د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه پــه خصــويص رســنیو اړونــدو ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو مثبتــو نظرونــو زیاتــوايل 

المــل څــه دی؟

هغــه څــه چــې دلتــه بایــد پــه ډاګــه يش، هغــه د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبتــو نظرونــو 

ــه خصــويص رســنیو کــې د  ــو کچــه ۴۶ســلنه ده او پ ــی دی. د دولتــي رســنیو کــې د خلکــو مثبــت نظرون ســلنې لوړوال

خلکــو نظرونــو کچــه بیــا ۵۳ســلنه ده.

ــه  ــه پ ــه پرتل ــنیو پ ــي رس ــې د دولت ــې ول ــړۍ دا چ ــه يش، لوم ــتنې رامخت ــه دوې پوښ ــو ت ــدای يش مخاطبین ــه کی دلت

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات دي؟ دویــم داچــې ولــې د هــرات پــه اقتصــادي ناســته کــې د الحــاج 

مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د ګــډون پــه اړه پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو مثبتــو نظرونــو مجموعــي ســلنه 

لــوړه ده؟ 

پــه ځــواب کــې بایــد ووايــو چــې د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبتــو نظرونــو زیاتوالــی 

پــه اصــل کــې د خلکــو نظرونــو اصــي ماهیــت پــه ډاګــه کــوي. خــو دا چــې د هــرات پــه ســره اقتصــادي ناســته کــې د 

الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د ګــډون پــه اړه د خلکــو مثبتــو نظرونــو ســلنه لــوړه ده، بایــد ووایــو چــې پــه داســې 

ســرو ناســتو کــې د پانګونــې پــه ځانګــړي ډول کورنــۍ پانګونــې او مــي ســوداګرو بحــث کیــدای يش د خلکــو لــه پــاره 

پــه زړه پــورې وي. 

د پانګونــې بحــث پــه ځانګــړي ډول پــه افغانســتان کــې د پانګونــې لــه پــاره د مــي ســوداګرو جلــب هغــه مهــم مســایل 

دي چــې کــوالی يش د بنســټیزو زیربنــاوو او د هېــواد پــه دننــه کــې د کاري زمینــې برابرولــو پــه برخــه کــې اغیزنــاک متــام 

يش. 

پــه تیــرو شــلو کلونــو کــې یــو بنســټیز خنــډ کورنــۍ پانګونــې او دغــه راز افغانســتان کــې زیربنــاوو تــه نــه پاملرنــه وه. دا پــه 

اصــل کــې د حکومــت او مــي ســوداګرو د نوښــت پایلــه ده چــې لــه یــوه لــوري د پانګوالــو پــه ګټــه ده او لــه بــل لــوري 

خلکــو تــه  د کاري زمینــې برابرولــو پــه موخــه ده چــې ګټــه یــې ټولنــې تــه رســېږي.  
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لومــړی: حکومــت تــه د خلکــو د امیــد ســرګې پــه اصــل کــې دا پــه ډاګــه کــوي چــې حکومــت د ســر ســیايس چــر 	 

پــه توګــه بایــد د خلکــو ورځنــۍ چــارې تنظیــم او د هغــوی ســتونزو تــه حــل الرې پیــدا کــړي. دا چــاره پــه اصــل کــې 

د خلکــو اصــي غوښــتنه او د حکومــت مهمــه موخــه ګڼــل کېــږي. خــو حکومــت لکــه څنګــه چــې پــه ځلونــو دا خــره 

کــړې ده چــې د خلکــو اقتصــادي ســتونزو تــه  پــای ورکــول یــې پــه لومړیتوبونــو کــې دي.

دویــم: د رشیعــت پــي کېــدو بحــث د افغانســتان د مجاهــدو او مســلانو خلکــو هیلــه او موخــه ده. ځکــه د نیواکګــرو 	 

قدرتونــو پــه ماتــې کــې یــو مهــم المــل د افغانســتان د مجاهــد ولــس عقیــدوي مســله وه چــې د خلکــو پــر بریــا یــې 

نیــغ پــه نیغــه اغیــزه درلــوده. لــه همــدې املــه د اســامي امــارت مــران د افغانســتان خلکــو همــدې غوښــتنو تــه ژمــن 

دي، د رشعــي حکمونــو عمــي کېــدل او د اســامي نظــام واکمنېــدل یــې موخــه ده  چــې پــه اړه بــه یــې اقــدام وکــړي. 

درېیــم:  کار د هغــه اهــل تــه ســپارل د یــوه نظــام د پرمختــګ لــه الملونــو څخــه ګڼــل کیــږي. پــه دې برخــه کــې دوه 	 

ــه  ــاور دي چــې تخصــص کــوالی يش د حکومتولــۍ پ ــه دې ب ــو شــمیر پ ــل څخــه جــا يش؛ ی ــه ب ــو ل ــد ی شــیان بای

ځانګــړي ډول د یــوه دولــت د ســرو پروګرامونــو او چــارو پرمــخ بیولــو ســتونزه حــل کــړي، پــه داســې حــال کــې چــې 

پــه تیــرو شــلوکالو کــې د حکومتولــۍ اوخدمتونــو وړانــدې کولــو ســره ســتونزه فســاد وه چــې زیاتــره هغــه متخصصــان 

پکــې ښــکیل و چــې لــه بهــر څخــه راوســتل شــوي و.  لــه همــدې املــه د تخصــص ترڅنــګ بایــد ژمنتیــا او ســپیڅلتیا 

د خلکــو د امیــد ســرګې حکومــت تــه اوړي؛ پــه همــدې خاطــر حکومــت بایــد لــه خلکــو رسه د مرســتې او د هغوی  	

الســنیوي پــه برخــه کــې لــه هېــڅ راز هلــو ځلــو ډډه ونــه کــړي؛

کــه چیــرې د افغانســتان اســامي امــارت رشیعــت پلــی کــړي، لــه شــک پرتــه چــې پــه پيلتيــا رسه بــه یــې د خلکــو  	

ســتونزې تــر ډیــره بریــده حــل يش. ځکــه د افغانســتان خلکــو لومــړی د شــوروي اتحــاد او بیــا د امریــکا د شــل کلــن 

اشــغال پــر وړانــدې پــه بشــپړ ډول د اســام د پــي کېــدو پــه موخــه مبــارزه وکــړه؛

کلــه چــې کار اهــل کار تــه وســپارل يش، نــو هــر څــه بــه ســم يش. اســامي امــارت دې دغــه راز د هــرات ســړک  	

د جوړېــدو پــه برخــه کــې چــې لــه غــور، بامیانــو تیریــږي او کابــل تــه رارســېږي او د هــرات- کندهــار- کابــل لــه الرې 

یــې واټــن کــم دی، اقــدام وکــړي، څــو د مســاپرو د تــګ راتــګ الر را لنــډه يش؛

د افغانســتان اســامي امــارت دې د نــورو والیتونــو د پرمختــګ ترڅنــګ ختیځــو والیتونــو تــه هــم پاملرنــه وکــړي.  	

لــه هغــې جملــې د کونــړ پــر ســیند د برېښــنا بنــد، مســاپرو تــه د اســانتیا لــه پــاره  کابــل – جــال ابــاد دویــم ســړک 

او ګمبیــري هوايــي ډګــر جوړېــدل دي.

ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو خالصه کوالی شو داسې وړاندې کړو:

ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په مطالعې رسه په عمومي ډول څو مسئلې د بحث وړ دي:
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پایله

تــه هــم پــوره پاملرنــه ويش. هغــه کســان چــې د اســام لــه نظــره د افغانســتان خلکــو او ددې جغرافیــې ارزښــتونو تــه 

ژمــن نــه دي، لــه هغــو پــه ســم ډول د چــارو تــررسه کولــو هیلــه او طمــع نــه ده پــه کار. لــه شــک پرتــه چــې خلکــو تــه 

د خدمــت لــه پــاره د ژمنتیــا او وفــادارۍ ترڅنــګ تخصــص او مســلک یــوه اړتیــا ده، خــو هغــه بایــد د فســاد او یــوه 

حکومــت د ویجــاړۍ او نــه هــم د خلکــو پــه حــق لــه هغــې جملــې پــه بیــت املــال کــې د خیانــت پــه بیــه چــې پــه 

ټولوخلکــو پــورې تــړاو لــري، متــام يش. 

څلــورم: لــه هــرات څخــه تــر کابــل پــورې د حلقــوي ســړک جوړېــدل چــې د غــور او بامیانــو والیتونــو څخــه تیرېــږي، 	 

د کونــړ پــر ســیند د برېښــنا بنــد، د کابــل- جــال ابــاد ترمنــځ د دویــم ســړک او پــه ختیځــو والیتونــو کــې د ګمبیــري 

هوايــي ډګــر جوړولــو پــه برخــه کــې د خلکــو غوښــتنې هغــه مســایل دي چــې حکومــت د دې خــاورې پــه ګــوټ ګــوټ 

کــې هڅــه کــوي، پــه اوږدمهــال کــې دا ډول چــارې تــررسه کــړي. 

د خلکــو ســتونزو هــوارول پــه هغــو نظامونــو کــې نــه کیــږي چــې یــوازې شــعار ورکــوي او پــه عمــل کــې د خلکو د هوســاینې 

ــه تــررسه کــوي. پــه همــدې موخــه اســامي امــارت د خلکــو غوښــتنو تــه د رســیدګۍ او د هېــواد د  لــه پــاره هېــڅ کار ن

ــروژې  ــررسه او ســرې اقتصــادي پ ــه ت ــه بنســټیز کارون ــو پرت ــه شــعار ورکول ــې کــوي چــې ل ــې ځل ــاره هل ــه پ پرمختــګ ل

عمــي کــړي. لکــه څنګــه چــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال پــه یــوه مهمــه اقتصــادي ناســته کــې ویــي دي: 

ــه لنــډ مهــال کــې د خلکــو هوســاینه او  ــه موخــه پ ــدو پ ــدو کچــې د لوړې د اقتصــادي حالــت د ښــه کېــدو او مــي عوای

اقتصــادي ټیــکاو د اســامي امــارت لــه لومړیتوبونــو څخــه دي.

د اقتصــاد محــور سیاســت غــوره کــول پــه اصــل کــې د پانګونــې د جلــب او هڅونــې او دغــه راز د خلکــو هوســاینې تــه د 

پاملرنــې لــه پــاره هڅــه ده. دې مســئلې تــه د پاملرنــې یــوه نښــه پــه ځانګــړي ډول د اســامي امــارت تــر بریــا وروســته د 

بشــپړ امنیــت ټینګښــت دی چــې د پانګونــې لــه پــاره یــې رشایــط برابــر کــړي دي. پــر دې رسبېــره د فســاد لــه منځــه وړل 

یــوه بلــه مهمــه مســله ده چــې پــه تیــرو شــلو کالــو کــې پخوانــۍ اداره د هغــه پــه لــه منځــه وړلــو بریالــۍ نــه شــوه. د امنیــت 

ټینګښــت او د فســاد لــه منځــه وړل پــه اصــل کــې اقتصــادي ودې، ځــان بســاینې او دغــه راز د خلکــو لــه پــاره د کار روزګار 

موندلــو تــه پاملرنــه د حکومــت لــه بنســټیزو فعالیتونــو څخــه ګڼــل کېــږي او د اســامي امــارت پــه کاري لومړیتوبونــو کــې 

ځــای لــري. 

د ریاســت الــوزرا اقتصــادي مرســتیال والیتــي ســفرونو  لــه جملــې څخــه پــه ســره اقتصــادي ناســته کــې د ګــډون پــه 

موخــه چــې د هــرات علــاوو، قومــي مخــورو، ســوداګرو او پانګوالــو لــه لــوري رابلــل شــوې وه، هــرات والیــت تــه ســفر چــې 

یــو شــمیر لــوړو پــوړو حکومتــي چارواکــو یــې ملتیــا کولــه، هغــه ســفر دی چــې د پانګونــې د جلــب او د کورنیــو پانګوالــو د 

هڅونــې پــه موخــه تــررسه شــوی دی. پــر پازمېنــه رسبیــره والیتونــو تــه پاملرنــه او د هېــواد پــه ګــوټ ګــوټ کــې د پانګونــې 

هڅونــه پــه اصــل کــې د پانګونــې او د خلکــو لــه پــاره د کاري فرصتونــو رامنځتــه کولــو پــه موخــه د هغــو منظــم کېــدل 

بلــل کېــږي. 
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پــر کورنــۍ پانګونــې مترکــز، د هغــې پیاوړتیــا او ماتــړ د اقتصــادي ثبــات لپــاره یــو مهــم ګام دی. د دې مســلې اهمیــت 

هغــه وخــت احساســېدای يش چــې کلــه تېــرې دوې لســیزې د بهرنیــو مرســتو پــر بنســټ د پانګونــې اتــکا تــه وګــورو. پــه 

دغــه وخــت کــې د ميلیاردونــو ډالــرو پــر راتــګ رسبېــره، افغانســتان ال هــم د اقتصــادي زیربنــاوو او خلکــو تــه د کارموندنــې 

د رسچینــو لــه نشــتوايل رسه مــخ دی.

ــان انویســټ  ــت افغ ــه نوښ ــارت پ ــه روان کال کــې د اســامي ام ــو پ ــان پانګوال ــهورو افغ ــې ۱۳ مش ــه ک ــه همــدې برخ پ

محدوداملســوولیت رشکــت تاســیس کــړ او د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال پرانیســت. پــه دغــه رشکــت کــې لومــړی 

ځــل ۲۵۰ میلیونــه ډالــره پانګونــه کېــږي، چــې د وخــت پــه تېرېــدو يــې دا پانګونــه زیاتــه يش.

افغــان انویســت رشکــت پــه کانونــو، انرژۍ/برېښــنا، ســاختاين او کرنــې ســکتورونو کــې د معیــاري او باکیفیتــه تجهیزاتــو 

پــه کارولــو رسه فعالیــت کــوي. دغــه لویــه پانګونــه پــه ســیمه ییزو او نړیوالــو معیارونــو د کورنیــو او بهرنیــو پانګونــو لپــاره د 

بــاوري او معیــاري مرکــز د ایجــاد پــه موخــه وشــوه. د کانونــو پــه برخــه کــې هڅــه کــوي چــې د هېــواد کانونــه پــه معیــاري 

او پرمختللــې ټکنالــوژۍ اســتخراج کــړي ترڅــو د ضایعاتــو مخــه ونیــول يش. د هېــواد د اړتیــا وړ برېښــنا د ډبــرو ســکرو لــه 

کورنیــو رسچینــو څخــه تولیــدوي، ترڅــو پــه هېــواد کــې د واردايت برېښــنا کچــه کمــه کــړي او پــه کال کــې هغــه ســلګونه 

رسیزه

د افغان انویسټ محدوداملسئوليت رشکت پرانسته
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ميلیونــه ډالــر چــې ګاونډیــو هېوادونــو تــه د برېښــنا لپــاره ورکــول کیــږي، د هېــواد پــه اقتصــادي وده او کاري فرصتونــو 

رامنځتــه کولــو کــې ولګــول يش. 

ــري.  ــم ل ــان ه ــې پ ــې د پانګون ــه ک ــه برخ ــو پ ــې د برابرول ــاره د کاري زمین ــو لپ ــې د خلک ــکتور ک ــې س ــت د کرن دا رشک

همدارنګــه پــه ســاختاين برخــه کــې پــان لــري چــې د بندونــو، پلونــو، پلچکونــو او... پــه جوړولــو کــې پانګونــه وکــړي. پــه 

حقیقــت کــې، افغــان انویســټ رشکــت د داخــي ظرفیتونــو پــه کارولــو رسه د افغانســتان د اقتصــاد او بنســټیزو زیربنــاوو 

د پیاوړتیــا لپــاره کار کــوي. دغــه رشکــت پــه راتلونکــي کــې د کورنیــو پانګوالــو تــر څنــګ د بهرنیــو پانګوالــو د جلــب او 

غړیتــوب پــان هــم لــري.

د رشکت موخه:

افغــان انویســټ محدوداملســوولیت رشکــت پــه کانونــو، انرژۍ/برېښــنا، ســاختاين او کرنــې ســکتورونو کــې د اســامي 

ــو  ــه اقتصــادي وضعیــت کــې د مثبت ــواد پ ــو او د هې ــو کول ــو چمت ــه د کاري فرصتون ــږدې همــکارۍ خلکــو ت ــه ن امــارت پ

ــو پــه راوســتلو د معیــاري او باکیفیتــه تجهیزاتــو پــه کارولــو رسه جــوړ شــوی دی. بدلونون

په رسنيو کې »د افغان انوېسټ رشکت د جوړېدو« په اړه د 

خلکو د نظرونو ارزونه  

ب: دولتي رسنۍ:الف: خصويص رسنۍ:
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو د ارزونې د سلنې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:   .1

تلوېزيونونه

ورځپاڼې

راډيو گانې

آژانسونه

یادونــه: : پــه پورتنــي گــراف کــې پــه هغــو 

دولتــي او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د 

ــان  ــې د افغ ــږي، چ ــودل کې ــلنه ښ ــو س نظرون

پــه  یــې  راپــور  د جوړېــدو  انویســټ رشکــت 

ویډيويــي، غږیــزه او چاپــي بڼــه خپور کــړی دی. 

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه
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ويب پاڼې

آژانسونه

وياندويان

دولتي رسنيو کې د نظرونو عمومي ارزونه

خصويص رسنيو کې د نظرونو عمومي 

ارزونه

2. دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:
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د دولتي او خصويص رسنيو 

د نظرونو  ټولګه

د افغان انویسټ رشکت د جوړېدو په اړه په ټولنیزو 

رسنیو کې د خلکو نظرونو تحلیل او تجزیه 

د خلکو نظرونو د تحلیل او تجزیې موخه: 

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو څخه د ګټې اخیستنې واقعیت

پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو تحلیــل او تجزیــه د خلکــو نظرونــو د روښــانتیا او 

هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســئلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت ورکــوي، چــې د حکومــت 

د اقتصــادي تصمیمونــو، فعالیتونــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندېزونــه رشیــک کــړي. لــه دې 

املــه مســوولین لــه دغــو نظرونــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه پــه راتلونکــي کــې د خلکــو لــه غوښــتنو او وړاندیزونــو رسه 

ســم الزمــې پرېکــړې کولــی يش. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو حضــور او فعالیــت وڅېــړو، پــه افغانســتان کــې اکرثیــت خلــک پــه فیســبوک کــې 

فعــال دي. خــو پــه ټویټــر کــې رســمي-حکومتي کســان او د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ډېــر حضــور 

لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان د اســامي امــارت رســمي او غیــر رســمي کســان تــر فیســبوک پــه ټویټــر کــې ډېــر 

فعالیــت لــري. پــه افغانســتان کــې پــه ټویټــر کــې د عامــو خلکــو حضــور تــر فیســبوک کــم دی. 

ــز او  ــادي، ټولنی ــیايس، اقتص ــه د س ــبکې او همدارنګ ــزې ش ــدې ټولنی ــټونو اړون ــي بنس ــي او نادولت ــنیو، دولت ــو د رس خ

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او همدارنګــه د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو لــه املــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او غیــر رســمي راپورونــه خپــروي.  
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په رسنیو کې د خلکو نظرونو د شمېرو تحلیل او تجزیه:

په رسنیو پورې اړوند ټولنیزې شبکې پر دوو برخو وېشای شو: خصويص رسنۍ او دولتي رسنۍ.  

1.»د افغــان انویســټ رشکــت د جوړېــدو« راپــور پــه اړه د خلکــو نظرونــو د شــمېرو تحلیــل او تجزیــه د خــري آژانســونو، 

تلویزیونونــو، راډیوګانــو او ورځپاڼــو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبــت او 

منفــي شــمېرو او وړاندیزونــو شــمېر داســې دی، چــې مثبــت نظرونــه ۳۷٪، منفــي نظرونــه ۵۸٪ او ســامل وړاندیــز ۵٪ دي.  

ــونو، او  ــري آژانس ــو، خ ــه د ویاندویان ــو نظرون ــه اړه د خلک ــور پ ــدو«  راپ ــت د جوړې ــټ رشک ــان انویس ــه »د افغ 2.همدارنګ

وېبپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو کــې دي، چــې مثبــت نظرونــه ۷۲٪، منفــي نظرونــه ۲۱٪ او ســامل وړاندیزونــه ٪۷ 

دي.

پــه دې ارزونــه کــې د پــام وړ ټکــی دا دی چــې پــه خصــويص رســنیو کــې تــر دولتــي هغــو د خلکــو مثبــت نظرونــه زیــات 

دي. پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د مثبتــو نظرونــو کچــه ۷۲٪ او پــه خصــويص هغــو کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه ٪۵۸ 

دي. 

کــه پــه خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ٪۳۷ 

ــو  ــو نظریات ــو د مثبت ــې د خلک ــنیو ک ــي رس ــه دولت ــه دي. پ ــامل وړاندیزون ــه او ۵٪ س ــي نظرون ــو، ۵۸٪ منف ــت نظرون مثب

ــی يش؟  ــز او رول پکــې درلودل ــې کــوم عوامــل اغې ــو د بحــث وړ دی. یعن ــر خصــويص هغ ــی ت زیاتوال

ــه رســنیو کــې د دولتــي  ــه اړه پ ــور پ ــدو د راپ ــه کــړو چــې کــه د افغــان انویســټ رشکــت د جوړې ــد دا هېــره ن لومــړی بای

او خصــويص رســنیو پــه تــړاو د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو مجموعــه پــه پــام کــې ونیســو، د منفــي نظرونــو ســلنه 

تــر مثبتــو هغــو لــوړه ده. دا مســئله د خلکــو ریښــتیني نظرونــه پــه ډاګــه کــوي چــې دلتــه د خلکــو د لیدلــوري واقعیــت 

څرګندولــو لپــاره یــو یــو پــه ګوتــه کیــږي. 

خــو د هغــو دالیلــو پــه اړه چــې پــه کــې د خلکــو مثبــت نظرونــه تــر خصــويص رســنیو پــه دولتــي هغــو کــې زیــات دي، 

بایــد ووایــو لکــه څنګــه چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې ليــدل کېــږي، پــه مهمــو اقتصــادي مســایلو کــې لویــې پانګونــې 

لکــه د افغــان انویســټ رشکــت تاســیس پــه برخــه کــې د حکومــت پاملرنــې تــه د خلکــو هیله منــدي زیاتــه ده. کــه څــه 

هــم پــه ټولنــه کــې جمعــي روان داســې دی چــې تــر دولتــي رســنیو خصــويص هغــه د بــې پــرې رســنیو پــه توګــه زیاتــې 

تعقيبېــږي، خــو ډېــری داســې خصــويص رســنۍ هــم شــته چــې د واقعیتونــو د بیانولــو پــر ځــای داســې مســایل مطــرح 

کــوي چــې د خلکــو او هېــواد د ګټــو د تامیــن پــر ځــای د پردیــو پــه ګټــه متامېــږي. 

د افغــان انویســټ رشکــت د داخــي ســوداګرو او پانګوالــو یــوه مهمــه پانګونــه ده چــې د داخــي رسچینــو پــه برخــه کــې 

لکــه د برېښــنا د تولیــد پــه موخــه د طبیعــي رسچینــو د اســتخراج، د کرنــې ســکتور ودې او اســايس زیربنــاوو تــه پاملرنــه 

کــوي. دا یــوه اســايس اړتیــا ده چــې حکومــت د خصــويص ســکټور پــه همــکارۍ د یــوه مهــم نوښــت پــه توګــه پــرې مترکــز 

کــوي. 
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ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډيز په الندې ډول بیانولی شو:

ــه د  	 ــه کــړ. دا اقــدام ب ــو بــل ګام پورت ــه پرانیســتلو رسه زمــوږ هېــواد د پرمختــګ پــه الره کــې ی د دغــه رشکــت پ

بیــکارۍ کچــه راټیټــه کــړي. د دې ډول رشکتونــو پــه جوړولــو رسه بایــد پــه هېــواد کــې د ټولــو پــروژو دقیقــه ارزونــه 

ويش. کــه دومــره لویــه پانګــه د افغانانــو د یــووايل المــل يش، دا یــو مثبــت ګام دی. د یــو ســوله ييز، هوســا او پــر ځــان 

بســیا افغانســتان پــه هیلــه.

دا رشکــت بایــد پــراخ يش چــې ټولــو ســوداګرو تــه اجــازه ورکــړي چــې پانګونــه پکــې وکــړي، ترڅــو افغانســتان تــه  	

د ټولــو ســوداګرو د راســتنیدو لپــاره اســانتیاوې برابــرې يش.

تــر پخــوا د پانګونــې رشایطــو پــه ښــه کېــدو رسه څــو بنســټیز کارونــه پیــل شــوي او خلــک ورتــه هیلــه مــن دي. پــه  	

۲۰ کلونــو کــې حتــی یــو تولیــدي رشکــت جــوړ نــه شــو، بلکــې ټــول رشکتونــه د خلکــو د شــخيص پانګــې د زیاتېــدو 

لپــاره جــوړ شــوي دي. نــو د اقتصــادي ودې پــه برخــه کــې بایــد ډېــر کار ويش، ځکــه زمــوږ اقتصــاد ډېــر کمــزوری دی.

ــو  	 ــو څنګــه ی ــه تښــتي، ن ــه ســتونزو رسه مــخ دي. پانګــوال بهــر ت ــک ل ــو رسه خل ــه منځــه تلل ــه ل ــر نظــام پ د تې

ســوداګر پــه افغانســتان کــې پانګونــې تــه حــارض يش؟ پــر دې رسبېــره پــر خلکــو مالیــات ډېــر لــوړ دي، بایــد کــم يش.

لــه اســامي امــارت څخــه مــو غوښــتنه دا ده چــې پــه دغــه رشکــت )افغــان انویســټ( کــې د پانګونــې موضــوع  	

روښــانه کــړي، ترڅــو خلــک پــوه يش چــې څنګــه، کــوم ډول کســان او پــه کومــو رشایطــو پــه دغــه رشکــت کــې پانګونــه 

کــوالی يش.

د انرژۍ/برېښــنا د تولیــد پــه برخــه کــې بایــد لــه اوبــو، د ډبــرو ســکرو، تیلــو او نــورو امکاناتــو څخــه پــه پراخــه توګــه  	

ګټــه واخیســتل يش؛ ځکــه برېښــنا د ټولــو صنعتــي کارونــو اصــي رسچینــه ګڼــل کیــږي.

په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو په مطالعې رسه په عمومي ډول څو 

مهمې مسئلې د پام وړ دي:

لومــړی، یــوه مهمــه مســئله چــې د »افغــان انویســټ رشکــت د جوړېــدو« راپــور پــه اړه د خلکــو پــه نظرونــو کــې  	

ډېــره منعکســه شــوې، د جګــړې پــای تــه رســېدل او د پانګونــې زمینــه برابرېــدل دي. د افغانانــو پــه پانګونــې رسه د 

یــوه لــوی رشکــت جوړېــدل د بېــکارۍ د کچــې د راټیټولــو او لویــو پــروژو تــه د زیاتــې پاملرنــې هیلــه زیاتــه کــړې ده. 

پــر دې رسبېــره د دغــه ډول رشکتونــو پراختیــا او د زیاتــو داخــي ســوداګرو ونــډه اخیســتل پکــې د خلکــو نظریــات او 

غوښــتنې دي. دا مســله لــه یــوې خــوا خلکــو تــه د کار زمینــه برابــروي او لــه بلــې خــوا لــه بهرنیــو هېوادونــو څخــه د 

داخــي ســوداګرو د راجلبولــو المــل ګرځــي. 
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دویــم، کــه څــه هــم ســیايس او اقتصــادي وضعیــت هغســې نــه دی لکــه څنګــه چــې بایــد وي، ځکــه افغانســتان  	

لــه کلونــو جګــړو او اشــغال، وروســتیو ســیايس تحوالتــو، د امریــکا لــه لــوري د افغانســتان د شــتمنیو او مرســتو بندېــدو 

لــه املــه لــه ګڼــو ســتونزو رسه الس او ګرېــوان دی. پــه داســې حالــت کــې پانګونــې تــه پاملرنــه او د اقتصــادي بنســټ 

د پیاوړتیــا پــه موخــه د لویــو رشکتونــو جــوړول او لــه داخــي رسچینــو څخــه ګټــه اخیســتل پــه دې برخــه کــې د قــوي 

ارادې شــتون څرګنــدوي. اوســمهال تــر پخــوا د پانګونــې لپــاره د مناســبو رشایطــو پــه اړه د خلکــو پــه نظرونــو کــې ویــل 

شــوي چــې د داخــي ظرفیــت پــه پــام کــې نیولــو رسه بنســټیز کارونــه پیــل شــوي دي. پــه داســې حــال کــې چــې پــه 

تېــرو ۲۰ کلونــو کــې د توليــدي رشکــت د جوړولــو لپــاره دومــره پانګونــه نــه ده شــوې، بلکــې ټــول رشکتونــه د خلکــو د 

شــخيص پانګــې د زياتــوايل پــه هــدف جــوړ شــوي دي.

درېيم،دلتــه بایــد د خلکــو نظرونــه او لیدلــوري رسه لــه دې چــې منفــي او د حکومــت خــاف دي، لــه پامــه ونــه  	

غورځــول يش. د یــو شــمیر خلکــو پــه نظرونــو کــې ویــل شــوي چــې د پخــواين نظــام پــه لــه منځــه تلــو، خلــک لــه 

ســتونزو رسه مــخ شــوي دي. دا یــو واقعیــت دی؛ کلــه چــې لــه کــوم ښــکاره دلیــل پرتــه د خلکــو ۹ میلیــارده پانګــه 

ــه دې  ــه دي. خــو ل ــې اغیــزې ن ــول ب ــره يش، دا ټ ــه څــو براب ــو ځــي مرســتې بنــدې او اقتصــادي بندیزون کنــګل، ی

ــه ۸ ســوه زره  ــر دې توانیدلــی چــې ل ــو رسه رسه حکومــت پــه خپلــې یــوې کلنــې واکمنــۍ کــې پ ســتونزو او خنډون

زیاتــو دولتــي کارکوونکــو تــه معاشــونه لــه کورنیــو رسچینــو برابــر کــړي. 

ــروزي  ــره ، پی ــل رسبی ــر پی ــال د چــارو پ ــې کان ــوش تېپ ــه توګــه د ق ــروژې پ ــو د ســرې پ ــه شــال کــې د اوب ــواد پ د هې

ــروژو پرانســته، د ۲۵۰  ــاز ســرو پ ــم ف ــد د دوی ــد رسه د کجکــي برېښــنا بن ــه تولی ــه برېښــنا پ ښــارګوټي، د ۱۵۰میګاواټ

میلیونــو ډالــرو پــه پانګــې رسه د افغــان انویســټ رشکــت رامنځتــه کېــدل او دې  تــه ورتــه نــورو لســګونو پــروژو د چــارو دوام، 

د حکومــت د تیــر یــوه کال الســته راوړنــې دي. لــه دې ټولــو رسه رسه خلــک لــه هېــواده د پانګوالــو د وتلــو او لــوړو مالیــو 

څخــه رسټکــوي چــې حکومــت ددې ســتونزو هــواري لــه پــاره هلــې ځلــې کــوي.  

څلــورم، پــه دې برخــه کــې هغــه څــه تــه چــې د خلکــو پــه نظرونــو کــې اشــاره شــوې، د برېښــنا تولیــد او لــه اوبــو،  	

ډبــرو ســکرو، تیلــو او... رسچینــو  څخــه د اســتفادې پــه برخــه کــې د پانګونــې بحــث دی. پــه همــدې موخــه افغــان 

انویســت رشکــت د حکومــت او خصــويص ســکتور پــه نوښــت رامنځتــه شــو چــې د کانونــو، انــرژۍ/ برېښــنا، ودانیــزو 

چــارو او کرنــې پــه برخــه کــې فعالیــت کــوي.

کــه چیــرې هغــه څــه تــه چــې اوســمهال یــې حکومــت پــه الس کــې لــري او دغــه راز هغــو بندیزونــو اوســتونزو تــه چــې 

حکومــت او خلــک وررسه الس او ګریــوان دي، وکتــل يش، لــه شــک پرتــه د زیربنايــي پــروژو پیــل د مســئولینو نیــک نیــت او  

پیــاوړې اراده پــه ډاګــه کــوي چــې د هېــواد اقتصــادي حالــت او د خلکــو ژونــد ښــه کېــدو  پــه موخــه یــې  لــري. د افغــان 

انویســت رشکــت کــې د ۲۵۰میلیونــو ډالــرو پانګونــې یــوه موخــه همــدا مســئله ده.

افغــان انویســت رشکــت د کانونــو پــه ســکتور  کــې چــې ارزښــت یــې میلیاردونــو ډالــرو تــه رســیږي، هڅــه کــوي چــې د 
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ــو مخــه  ــه غیرفنــي ډول د اســتخراج او ضایعات ــايس او پ ــه مــټ راوب ــوژۍ پ ــې ټکنال ــاري او پرمختلل ــه د معی ــواد کانون هې

ونیــي. دغــه راز د هېــواد اړتیــا وړ برېښــنا لــه کورنیــو رسچینــو لــه هغــې جملــې ډبــرو ســکرو څخــه تولیــدوي، څــو پــه دې 

ډول پــه هېوادکــې د واردايت برېښــنا کچــه راکمــه او پــه میلیونونــو ډالــر چــې هــر کال د برېښــنا پــه خاطــر نــورو هېوادونــو 

تــه ورکــول کیــږي، وســپموي او هغــه بیــا پــه نــورو مهمــو اقتصــادي چــارو کــې ولګــوي. پــر دې رسبېــره کرنیــز ســکتور پــه 

اړه هڅــه کیــږي چــې دا ســکتور د کرنیــزو تولیداتــو  پــه برخــه کــې پــر ځــان بســیا کــړي. د ودانیــزو چــارو پــه برخــه کــې 

هڅــه کــوي چــې پــه ټــول افغانســتان کــې د بندونــو، پلونــو، پلګوټــو  پــه جوړولــو رسه لــرې پرتــې ســیمې لــه ښــارونو رسه 

ونښــلوي او پــه دې برخــه کــې ســرې پــروژې  پلــې کــړي.  

پــه اصــل کــې د افغــان انویســت رشکــت رامنځتــه کېــدو موخــه چــې د وخــت پــه تیرېــدو رسه بــه یــې پانګــه زیاتــه يش، د 

اقتصــادي ماتــړ او ټیــکاو پیاوړتیــا او دغــه راز د افغانســتان لــه ځمکنیــو زېرمــو څخــه ګټــه اخیســتل دي چــې ددې زيرمــو 

ارزښــت میلیاردونــو ډالــرو تــه رســېږي. هغــه زيرمــې چــې پــه تیــرو کلونــو کــې د جګــړو او ناامنیــو لــه املــه تــرې ګټــه نــه 

ده پورتــه شــوې او اوســمهال د بشــپړ امنیــت پــه ټینګښــت رسه پــه دې برخــه کــې د کورنــۍ او بهرنــۍ پانګونــې لــه پــاره 

زمینــه برابــره شــوې، دې موخــې تــه د رســېدو پــه صــورت کــې بــه پــه نــږدې راتلونکــي کــې یــو ســر اقتصــادي بدلــون 

رامنځتــه يش.

ــه د  ــو څخ ــي زيرم ــتان طبیع ــه د افغانس ــه موخ ــا پ ــړ او پیاوړتی ــاوو د مات ــادي زیربن ــې د اقتص ــوه کال ک ــتي ی ــه وروس پ

ګټــې اخیســتنې پــه برخــه کــې پانګونــې د بنســټیزو زیربنــاوو  جوړولــو او کارموندنــې  لــه پــاره هیلــې زیاتــې کــړې دي. د 

افغانســتان د طبیعــي زيرمــو پــه اســتخراج کــې پانګونــه چــې ارزښــت یــې میلیاردونــو ډالــرو تــه رســېږي او دغــه راز لــه دې 

رسچینــو د برېښــنا تولیــد او د کرنــې ســکتور  پــر ودې مترکــز رسه د راتلونکــې پــه اړه هیلــې مــخ پــه زیاتېــدو دي. 

پــه ځانګــړي ډول وروســتیو دوو لســیزو تــه پــه کتــو چــې میلیاردونــه ډالــر مرســتې وشــوې، بنســټیزو زیربنــاوو تــه هیــڅ راز 

پاملرنــه نــه ده شــوې. خــو پــه تیــر یــوه کال کــې د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه لــه ګڼــو اقتصــادي ســتونزو  باوجــود، 

د بنســټیزو زیربنــاوو دماتــړ او پیاوړتیــا پــه برخــه کــې پانګونــه او اغیزنــاک عمــي ګامونــه پورتــه شــوي دي چــې لــه یــو 

شــمیر څخــه د ګټــې اخیســتنې پــه صــورت کــې همــدا اوس کــوالی شــو دا زیــری ورکــړو چــې پــه نــږدې راتلونکــي کــې 

بــه د یــو ســر اقتصــادي بدلــون شــاهدان واوســو. هغــه څــه چــې د افغانســتان ځوریــديل خلــک ورتــه ســرګې پــه الر دي.

پایله






