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د کرنیزو محصوالتو  ۲۷ خزاين نندارتون پرانیست غونډې 

ته د محرتم مال عبدالغني برادر اخوند وینا

رسیزه:

کرنــه د افغانســتان د جغرافیایــي جوړښــت لــه املــه یــو خــاص اقتصــادي ارزښــت لــري. پــه هېــواد کــې تــر نياميــي زيــات 

ــو  ــه  ی ــوي. کرن ــه مــي اقتصــاد کــې ســر رول لوب ــدارۍ بوخــت دي. ځکــه خــو د افغانســتان پ ــه او مال ــر کرن وګــړي پ

ــډو کــې مېشــت وګــړي پــرې خپــل  ــه کلیــو او بان ــه هغــو عایــدايت او متویــي رسچینــو څخــه ده  چــې د افغانســتان پ ل

ژونــد تیــروي. همــدا تېــر کال کرنــې د هېــواد د کــورين ناخالــص تولیــد ټولیــز ارزښــت ۳۳.۴۸ ســلنه و چــې دا یــو ســر 

پرمختــګ دی. د افغانســتان اســامي امــارت پــه واکمنېــدو رسه د نــورو اقتصــادي برخــو تــر څنــګ د کرنــې ســکټور تــه 

هــم پــوره پاملرنــه شــوې ده. پــه دې برخــه کــې د کرنیــزو محصوالتــو نندارتونونــه جــوړ شــوي او موخــه یــې دا وه چــې د 

افغانســتان کرنیــز محصــوالت پــه کــور دننــه هېوادوالــو او پــه بهــر کــې د جــوړو شــویو نندارتونونــو لــه الرې نړيوالــو تــه 

معــريف کــړي. د نندارتونونــو جوړېــدو پــه لــړ کــې د کرنیــزو محصوالتــو اووه ویشــتم خــزاين نندارتــون پــه ۱۴۰۱ ملریــز 

کال پــه کابــل کــې جــوړ شــو.

د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد؛ د اووه ویشــتم خــزاين نندارتــون پــه 

ــه  ــر کرن ــک پ ــر خل ــي ډې ــر نيامي ــل، د افغانســتان ت ــو خــرو  کــې ووی ــه خپل ــر مهــال پ پرانیســت غونډه کــې د ګــډون پ

مــروف دي او د ډېــری هغــوی یــې ورځنــی ژونــد پــر کرنیــز اقتصــاد والړ دی. د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال زیاتــه 

کــړه، د حکومــت پــه صفــت دوی بایــد پــر دې مترکــز ولــري چــې د افغانســتان زراعــت میکانیــزه کــړي، چــې پــه دې رسه 

بــه بزګرانــو تــه اســانتیاوې رامنځتــه يش.  محــرم مــا صاحــب لــه ســوداګرو وغوښــتل چــې بزګرانــو تــه دې اســانتیاوو پــه 

برابرولــو کــې لــه اســامي امــارت رسه همــکاري وکــړي. محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د کرنیــزو محصوالتــو اووه 
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د نندارتون موخه:

د یــاد نندارتــون د جوړېــدو لومــړۍ موخــه دا وه چــې د افغانســتان کرنیــز محصــوالت ننــدارې تــه وړانــدې او لــه دې الرې 

پــه هېــواد کــې دننــه خلــک افغــاين کرنیــز محصــوالت وپېــژين. دويــم دا چــې پــه داســې نندارتونونــو کــې د کرنــې برخــې 

زیاتــره نــوي او عــري ماشــینونه، درمــل او داســې نــور هغــه توکــي ننــدارې تــه وړانــدې کیــږي چــې د کرنــې پــه ســکتور 

کــې تــرې ګټــه پورتــه کیــږي. پــه افغانســتان کــې تــر ډېــره بریــده د کرنــې برخــې ســرې ســتونزې د کرنيــزو وســایلو او 

باکیفیتــه درملــو نشــتوالی دی چــې تــر ډېــره افغــاين بزګــران وررسه نــا اشــنا وي. پــه داســې نندارتونونــو کــې بیــا بزګــر لــه 

دې وســایلو او نــورو تجهیزاتــو خــر او یــو شــمېر یــې بیــا د کرنــې پــه برخــه کــې تــرې ګټــه پورتــه کــوي.

په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې »د کرنیزو محصوالتو  د ۲۷ام خزاين نندارتون 

په پرانیست غونډه کې د محرتم مال عبدالغني برادر اخوند وینا« راپور یې خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

ویشــتم خــزاين نندارتــون تــه پــه وینــا کــې وویــل: “د بزګرانــو د حاصاتــو د زیاتــوايل لپــاره مهمــه ده چــې کرنــې وزارت 

پــر دوی اصــاح شــوي تخمونــه وویــي. لــه طبیعــي آفتونــو څخــه د بزګرانــو او باغدارانــو د کښــتنو د ژغورنــې لــه پــاره لــه 

خصــويص ســکټور څخــه غــواړم چــې د زراعتــي باکیفیتــه درملــو پــر تولیــد مترکــز وکــړي او لږترلــږه افغانســتان تــه مناســب 

زراعتــي درمــل وارد کــړي.”

محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد زیاتــه کــړه، دوی بایــد پــه خپلــو هڅــو ملــت د نــړۍ لــه احتیاجــه خــاص کــړي او 

افغانســتان پــه هــره برخــه کــې پــر ځــان بســاینې تــه ورســوي. نومــوړي لــه ټولــو مســؤلینو وغوښــتل چــې خپلــو مســؤلیتونو 

تــه دې متوجــې و اويس او د افغانســتان د پرمختــګ لــه پــاره دې کار وکــړي.
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په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه 

د خلکو نظرونو ارزونه

1-  دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه: 

تلویزیونونه

وياندويان

ويب پاڼې

ټويټر پاڼې

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

ــي او  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــه ګ ــه دغ ــه: پ یادون

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

د  محصوالتــو  کرنیــزو  »د  چــې  کیــږي،  ښــودل 

ــډه کــې  ــه پرانیســت غون ــون پ ۲۷ام خــزاين نندارت

د محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد وینــا« راپــور 

یــې پــه ویډیويــي، غږیــزه او چاپــي بڼــه خپــور کــړی 

دی.
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په دولتي رسنیو کې د خلکو 

د نظرونو د ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -2

تلویزیونونه

ورځپاڼې

راډیوګانې

آژانسونه
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خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 
خصــويص رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 

د کرنیزو محصوالتو  د ۲۷ ام خزاين نندارتون په پرانیست غونډه کې د محرتم مال 

عبدالغني برادر اخوند وینا په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

ــو  ــو د نظرون ــه  د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو، منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. ددې موضــوع ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي 

چــې د حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــه افغانســتان کــې  ــه يش چــې پ ــه جوت ــه رات ــو دا ب ــړو، ن ــډه او فعالیــت وڅې ــو ون ــزو شــبکو کــې د هېوادوال ــه ټولنی کــه پ

زیاتــره خلــک د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســؤلین او 

د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن زیاتــه ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي 

او نارســمي کســان تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. خــو د رســنیو، دولتــي او نــا دولتــي بنســټونو اړونــدې 

ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنیــز او فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي 

اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، 

شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 
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د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو د شمېرو څېړنه او ارزونه:

موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د کرنیــزو محصوالتــو د اووه ویشــتم خــزاين نندارتــون پــه اړه د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، ویاندویانــو او ویبپاڼــو پــه ګــډون 

پــه دولتــي رســنیو  کــې د خلکــو د نظرونــو د شــمېرو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي 

ــا  ــت دي.۱۱۱بی ــې ۳۸۰ مثب ــه جمل ــو ل ــز ډول ۴۹۴ دي. د دې نظرون ــه ټولی ــمېر پ ــو ش ــه وړاندیزون ــو او همدارنګ نظرون

ــه ۷۷ ٪، منفــي ۲۲ ٪ او ســامل  ــه دي، چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرون منفــي او درې ســامل وړاندیزون

وړاندیزونــه ۱ ٪ دي.

۲. همدارنګــه د کرنیــزو محصوالتــو د اووه ویشــتم خــزاين نندارتــون پــه اړه د خلکــو د نظرونــو شــمېرو څېړنــه او ارزونــه د 

تلویزیونونــو، راډیوګانــو، ورځپاڼــو او خــري اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې ده. پــه خصــويص رســنیو کــې 

د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او همدارنګــه وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول ۱۴۴۴ دي. د دې نظرونــو لــه جملــې 

۸۷۸ مثبــت، ۴۳۱ منفــي او ۱۳۵ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه ۶۱ ٪، 

منفــي نظرونــه ۳۰ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۹ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۷۷ او پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا دا ســلنه ۶۱ ده. خــو پــه خصــويص 

رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۹ او پــه دولتــي رســنیو کــې بیــا دا ســلنه یــوازې دوه ده.  پــه حقیقــت کــې پــه 

خصــويص رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو کچــه د دولتــي هغــو پــه پرتلــه زیاتــه ده. لــه دې رسه جوخــت د منفــي نظرونــو 

برخــې تــه کــه پاملرنــه وکــړو نــو دا ســلنه هــم د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه پــه خصــويص رســنیو کــې زیاتــه تــر ســرګو کیــږي 

ــه  ــا دا ســلنه ۳۰ ت ــه خصــويص هغــو کــې بی ــو ســلنه ۲۲ او پ ــه دولتــي رســنیو کــې د منفــي نظرون ــا چــې پ ــه دې مان پ

رســېږي. 

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۱۲۵۸ 

مثبــت نظرونــه، ۵۴۲ منفــي نظرونــه او ۱۳۸ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۶۵ ٪ مثبــت نظرونــه، ۲۸ ٪ منفــي 

نظرونــه او ۷ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

یــو المــل یــې دا دی چــې پــه حکومتــي کچــه تــررسه شــوې کړنــې تــر ډېــره بریــده د دولتــي رســنیو لــه لــوري تــر پوښــښ 

النــدې راځــي. دا نندارتــون هــم چــې پــه حکومتــي کچــه او د حکومــت لــه لــوري جــوړه شــوی و، تــر ډېــره بریــده د دولتــي 

رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو لــه لــوري پــه پراخــه کچــه خپــور شــوی دی او هــر خــر او راپــور چــې 

زیــات خپــور يش نــو پــه اړه یــې نظرونــه هــم زیــات وي. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې خلــک د حکومــت لــه لــوري هــر ګام 

کــره څــاري او پــه اړه یــې خپــل نظــر رشیکــوي.

دا چې د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو کچه لوړه ده، المل یې څه دی؟



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

7

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

ترڅــو چــې صــادرات بهــر تــه زیــات او واردات کــم نــه يش او همدارنګــه زراعــت او صنعــت تــه وده ورنــه کــړل يش؛ 	 

اقتصــاد نــه پیــاوړی کیــږي.

د افغانســتان اســامي امــارت فعالیتونــه د تېــرو شــلو کلونــو پــه نســبت ډېــر ښــه دي د تېــر حکومــت کارونــه ټــول 	 

منایــي وو. د مثــال پــه ډول یــو کیلــو غنــم بــه یــې چــې چاتــه ورکــړل، نــوم بــه یــې وربانــدې د مــي دســرخوان 

کېښــود.

د محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د خــرې مطلــب دا نــه دی چــې پــه ظاهــره معلومیــږي، بلکــې مطلــب یــې دا 	 

دی چــې ولــس څومــره مســتحق دی هغومــره کار مــو نــه دی کــړی، کــه نــه د تېــرې ادارې پــه پرتلــه زر چنــده کار پــه 

همــدې ۱۶ میاشــتو کــې شــوی، هغــه کارونــه چــې تېــرې ادارې پــه شــل کالــه کــې ونــه شــو کــړای، امــارت پــه ۱۶ 

میاشــتو کــې کــړي.

مــران بايــد د افغانســتان د ابــادۍ لپــاره شــپه او ورځ پــه ځــان یــوه کــړي، تــر څــو پــر ځــان بســيا او يــو پرمختللــی 	 

اقتصــادي افغانســتان ولــرو.

اللــههلالج لج مــو ژونــدي لــره دومــره کار مــو کــړی دی چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې نــه دی شــوی د نــورو پرمختګونــو پــه 	 

هیلــه ژونــدي اوســئ مرانــو.

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول څو 

مهمې مسلې د پام وړ دي:

لومــړی؛ دلتــه تــر ډېــره بریــده د خلکــو نظرونــه د تــررسه شــویو کارونــو او بنســټیزو چــارو پــر مترکــز راڅرخــي.  	

ډېــری هېــوادوال وايــي چــې اســامي امــارت پــه دې لنــډه مــوده کــې ډېــر ســر کارونــه کــړي دي چــې د کابــل تېــرې 

ادارې پــه شــلو کلونــو کــې نــه وو تــررسه کــړي. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې خلــک د اســامي امــارت پــر تــررسه شــویو 

کارونــو بــاوري دي او هیلــه مــن دي چــې د وخــت پــه تېرېــدو بــه افغانســتان د پرمختــګ شــاهد واويس.

دویــم؛ دلتــه د خلکــو هغــه ســامل وړاندیزونــه هــم د پاملرنــې وړ دي چــې د یــاد خــر لــه خپرېــدو وروســته یــې  	

څرګنــد کــړي دي. دوی وايــي چــې د کرنیــزو محصوالتــو نندارتونونــه ګټــور دي، خــو د دې ترڅنــګ بایــد حکومــت 

یــادو محصوالتــو تــه پــه نړيوالــه کچــه بازارموندنــه وکــړي. کــه چیــرې د افغانســتان کرنیــز محصــوالت نړيوالــو مارکېټونو 

تــه ورســېږي، نــو لــه شــک پرتــه چــې د افغانســتان اقتصــاد او ســوداګري بــه پرمختــګ وکــړي او لــه دې رسه ســم بــه 
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ــه زړه ښــه کــړي. اســامي امــارت د همــدې هــدف  ــې ت ــه برخــه کــې پانګون ــو پ ــزو محصوالت ــری پانګــوال د کرنی ډې

ترالســه کولــو لــه پــاره نندارتونونــه جــوړوي او پــه دې برخــه کــې یــې پــه هېــواد کــې او لــه هیــواده بهــر نندارتونونــه 

جــوړ کــړي دي.

درېیــم؛ خلکــو د خپلــو نظرونــو څرګندولــو پــر مهــال ځينــو نــورو موضوعاتــو تــه هــم اشــارې کــړې دي لکــه: کار  	

اهــل کار تــه ســپارل، د مســلکي او متخصصــو کســانو پــه دنــدو ګومــارل او دغــه راز د پانګوالــو لــه پــاره د خونــدي او 

مناســب چاپېریــال برابــرول او پــه هېــواد کــې د ټولــو توليــدي محصوالتــو د توليدوونکــو لپــاره د اســانتياوو رامنځتــه 

کــول. اســامي امــارت پــه بياځلــې واکمنېــدو رسه پــه ډېــرو برخــو کــې د پــام وړ الســته راوړنــې لــري چــې تــر ټولــو 

مهمــه موضــوع د امنیــت ده. اوســمهال پــه افغانســتان کــې بشــپړ امنیــت ټینــګ شــوی او پــه دې برخــه کــې کومــه 

ــا یــې  ســتونزه نشــته. دغــه راز اســامي امــارت د هغــو کســانو لــه پــاره چــې پــه افغانســتان کــې پانګونــه کــوي او ی

کــړې ده اســانتیاوې برابــرې کــړې دي او د دوی شــته ســتونزې یــې تــر ډېــره بریــده هــوارې کــړې دي. د کروندګــرو 

د محصوالتــو لــه پــاره یــې هڅــه کــړې چــې لــه هېــواده بهــر مارکیټونــه پیــدا کــړي چــې ښــه بېلکــه یــې چیــن تــه د 

هوايــي دهلېــز بیــا پرانیســتل او د افغانســتان د جلغوزیــو د صادراتــو پیلېــدل دي.

د اســامي امــارت مرتابــه تــل پــه خپلــو خــرو کــې ټینــګار کــړی چــې دوی د افغانســتان پرمختــګ تــه ژمــن دي. هغــه که 

اقتصــادي مســایل دي، یــا د پانګونــې، ســوداګرۍ او یــا هــم د کرنــې پــه برخــه کــې فعالیــت. د ریاســت الــوزراء اقتصــادي 

مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د کرنیــزو محصوالتــو پــه اووه ویشــتم خــزاين نندارتــون کــې وویــل، د کرنــې 

ــزه کــول، د اصــاح شــویو  ــې میکانی ــو جــوړول، د کرن ــو، د شــنو او ســړو خون ــو د کانالون ــړ، د اوب ــه ســکټور څخــه مات ل

تخمونــو وېــش، د کرنیــزو محصوالتــو بازارموندنــه او د کرنیــزو آفتونــو کنټــرول د اســامي امــارت لــه لومړیتوبونــو څخــه دي 

چــې د اوبــو د کانالونــو د جوړېــدو پــه برخــه کــې د قــوش تېپــې ســر کانــال د چــارو پیلېــدل یــې ښــه بېلګــه ده.
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پایله

ــو  ــري، ن ــه ل ــوکالۍ مت ــاینې او س ــګ، هوس ــرې د پرمخت ــک ت ــوول دی او خل ــه مس ــت ت ــل مل ــت خپ ــر حکوم ــې ه دا چ

حکومــت هــم اړ دی چــې پــه دې برخــه کــې خپلــې هڅــې ګړنــدۍ کــړي او ملــت تــه دا وښــيي چــې د یــو مســؤل پــه 

توګــه ژمــن دی چــې پــه ټولنــه او هېــواد کــې پــه اقتصــادي، ټولنیــزو او دې تــه ورتــه نــورو برخــو کــې شــته ســتونزو تــه 

ــه پورتــه کــړي. د خلکــو لــه نظرونــو څخــه هــم دا جوتیــږي چــې  حلــاره پیــدا او د پرمختــګ لــه پــاره یــې چټــک ګامون

دوی لــه حکومــت څخــه غــواړي چــې پــه هــر برخــه کــې دې لــه ځنــډ پرتــه ګامونــه پورتــه کــړي.  دا چــې د افغانســتان لــه 

نياميــي زیــات خلــک پــر کرنــه او مالــدارۍ بوخــت دي، نــو تــر ډېــره بریــده د خلکــو نظرونــه هــم د دې ســکټور د ودې او د 

کرنیــزو محصوالتــو لــه پــاره د بازارموندنــې پــه اړه وو. دوی غوښــتنه کــړې چــې د کرنیــزو محصوالتــو لــه پــاره دې مارکېــټ 

پیــدا يش څــو کروندګــر وکــوالی يش خپــل کرنیــز توکــي پــه مناســبه بیــه وپلــوري چــې دا هــم د کروندګــرو او هــم د مــي 

اقتصــاد لــه پــاره ګټــور متامیــدای يش. د افغانســتان اســامي امــارت هڅــه کــړې ده چــې د نندارتونونــو پــه جوړولــو رسه 

افغــاين کرنیــز محصــوالت پــه کــور دننــه او بهــر کــې خلکــو تــه معــريف کــړي چــې لــه هغــې جملــې د چیــن، هنــد، قطــر او 

د نــړۍ پــه نــورو هېوادونــو کــې پــه یــو شــمېر جــوړو شــویو نندارتونونــو کــې پــر نــورو محصوالتــو رسبیــره کرنیــز محصــوالت 

هــم ننــدارې تــه وړانــدې شــوي دي.
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د چني او سویيل اسيا شپږم نندارتون ته د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال 

محرتم مال عبدالغني برادر اخوند وینا

رسیزه:

ــه معــريف يش.  ــړۍ خلکــو ت ــز محصــوالت د ن ــي او کرنی ــواد صنعت ــوه هې ــږي چــې د ی ــاره جوړی ــه پ ــه د دې ل نندارتونون

حکومتونــه هڅــه کــوي چــې د خپلــو محصوالتــو لــه پــاره پــه کــور دننــه او بهــر د بازارموندلــو پــه موخــه نندارتونونــه جــوړ 

کــړي. نندارتونونــه د محصوالتــو د معــريف کېــدو تــر څنــګ د ســوداګرۍ د غوړېــدو او ودې لــه پــاره تــر ټولــو غــوره الر ده 

او لــه دې الرې کــوالی شــو محصــوالت خلکــو تــه وړانــدې او ســوداګر دې تــه وهڅــوو چــې پــه دې برخــه کــې پانګونــه 

وکــړي. کلــه چــې د محصوالتــو او صنعتــي تولیداتــو پــه برخــه کــې پانګونــه ويش، نــو بیــا لــه شــک پرتــه چــې د هېــواد 

اقتصــاد وده او هېــواد د پرمختــګ پــه لــور ګامونــه پورتــه کــوي. د افغانســتان اســامي امــارت هــم د افغانســتان د صنعتــي 

ــل  ــړۍ پی ــو ل ــو جوړول ــې د نندارتونون ــر ک ــه او به ــور دنن ــه ک ــاره پ ــه پ ــدو ل ــريف کې ــو د مع ــزو محصوالت ــو او کرنی تولیدات

کــړې ده او پــه دې برخــه کــې یــې ښــې الســته راوړنــې درلودلــې دي. د همــدې لــړۍ پــه بهیــر کــې د ریاســت الــوزراء 

اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د ۱۴۰۱ کال د لــړم پــه ۲۹مــه د چیــن او ســویي اســیا شــپږم 

نندارتــون کــې چــې د افغانســتان محصــوالت هــم پکــې ننــدارې تــه وړانــدې شــوي وو، د وېډيــو لــه الرې وينــا وکــړه. 

د چــن او جنــويب اســيا شــپږم نندارتــون تــه د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال پــه خپلــو خــرو کــې وویل:»الزامــي 

ــو  ــیمې هېوادون ــوږ د س ــې زم ــې ی ــه مخ ــې ل ــړو چ ــم ک ــې تنظی ــتونه داس ــیمه ییز سیاس ــل س ــو خپ ــوږ او تاس ــې م ده چ

ــټ،  ــل وخــت، د ترانزی ــر هــر ب ــل يش او افغانســتان ت ــه ځــواب ووی ــاوو ت ــري اندېښــنو او اړتی ــي، اقتصــادي او ب امنیت

ســوداګرۍ، پانګونــې، منطقــوي وصــل او ســیمه ییزو همکاریــو لــه پــاره پــه یــو مأمــون او مناســب هېــواد بــدل شــوی دی.« 

د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال  زیاتــه کــړه، افغانســتان د طبیعــي زېرمــو، کرنیــزو محصوالتــو او غالیــو د صنعــت لــه 

اړخــه د پانګونــې او تجــارت باالقــوه ظرفیتونــه او محصــوالت یــې د دنیــا پــه بازارونــو کــې خــاص ځــای لــري. نومــوړي د 
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نــړۍ لــه ټولــو پانګوالــو څخــه وغوښــتل چــې رايش او پــه افغانســتان کــې پانګونــه وکــړي او د افغانســتان لــه خلکــو رسه پــه 

ګــډه خپــل مــروع اقتصــادي او ســوداګريز اهــداف تــر الســه کــړي. د یادونــې وړ ده چــې پــه یــاد نندارتــون کــې د نــړۍ 

شــاوخوا ۸۰ هېوادونــو او نړیوالــو ســازمانونو اســتازیو ګــډون کــړی و او څلــور ورځــې یــې دوام درلــود. پــه دې نندارتــون 

کــې لــه افغانســتان څخــه ۹ ســوداګریزو رشکتونــو برخــه اخیســتې وه او افغــاين محصــوالت لکــه زعفــران، غالــۍ، قيمتــې 

ډبــرې او ټغــر یــې پــه ۱۵ غرفــو کــې ننــدارې تــه وړانــدې کــړي وو.

د نندارتون موخه:

د دې نندارتــون موخــه چــې پــه چیــن کــې جــوړ شــوی و، د نــړۍ د بېابېلــو هېوادونــو د صنعتــي او کرنیــزو محصوالتــو 

معــريف کــول وو. اســامي امــارت لــه موقــع نــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه وکــوالی شــول چــې لــه دې الرې بهــرين پانګــوال 

ــل وخــت، د  ــر هــر ب ــه ډاګــه کــړي چــې افغانســتان ت ــه دا پ ــه وکــړي او دوی ت ــه افغانســتان کــې پانګون وهڅــوي څــو پ

ترانزیــټ، ســوداګرۍ، پانګونــې، منطقــوي وصــل او ســیمه ییزو همکاریــو لــه پــاره پــه یــو مناســب هېــواد بــدل شــوی دی.

په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې »د چني او سویيل اسيا شپږم 

نندارتون کې یې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر 

اخوند ويډيويي وينا« په اړه راپور خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

12

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې ټولګه: 

ــي او  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــه ګ ــه دغ ــه: پ یادون

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

ښــودل کیــږي چــې د چــن او ســویي اســيا شــپږم 

ــادي  ــوزراء اقتص ــت ال ــې د ریاس ــې ی ــون ک نندارت

مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد 

پــه  اړه  پــه  لــه الرې د ګــډون  وينــا  د ويډيويــي 

ــړی دی. ــور ک ــه خپ ــي بڼ ــزه او چاپ ــي، غږی ویډیوي

په دولتي او خصويص رسنیو کې د دغه خرب په 

اړه د خلکو نظرونو ارزونه

1- دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

ويب پاڼېتلويزيونونه
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وياندويان

دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه 

ټوېټرپاڼې

راډيوګانېتلويزيونونه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه: 
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خصويص رسنیو کې د خلکو  

نظرونو ارزونې ټولګه 

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو 

نظرونو ارزونې ټولګه 

د چني او سویيل اسيا شپږم نندارتون کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محرتم مال 

عبدالغني برادر اخوند ويډيويي وينا په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــو  ــو نظرون ــه  د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو، منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. ددې مســلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي 

چــې د حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

ــه افغانســتان کــې  ــه يش چــې پ ــه جوت ــه رات ــو دا ب ــړو، ن ــډه او فعالیــت وڅې ــو ون ــزو شــبکو کــې د هېوادوال ــه ټولنی کــه پ

زیاتــره خلــک د ټوېټــر پــر ځــای فیســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســوولین او 

د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن زیاتــه ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي 

او نارســمي کســان تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. خــو د رســنیو، دولتــي او نــا دولتــي بنســټونو اړونــدې 

ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنیــز او فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي 

اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، 

شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 
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د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو د شمېرو څېړنه او ارزونه:

په لومړي رس کې رسنۍ موږ کوالی شو په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د چــن او ســویي اســيا شــپږم نندارتــون کــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر 

اخونــد ویډیويــي وینــا پــه اړه د خلکــو نظرونــو د شــمېرو څېړنــه او ارزونــه د تلویزیونونــو، ویاندویانــو، ټوېټــر پاڼــو او وېبپاڼــو 

پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو  کــې ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر  پــه 

ټولیــز ډول ۵۳۵ دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۴۵۰ مثبــت دي، ۷۰منفــي نظرونــه او ۱۵ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه 

جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه ۸۴ ٪، منفــي ۱۳ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۳ ٪ دي.

۲. همدارنګــه د چــن او ســویي اســيا شــپږم نندارتــون کــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي 

بــرادر اخونــد ویډیويــي وینــا پــه اړه د خلکــو نظرونــو څېړنــه او ارزونــه د تلویزیونونــو او راډیوګانــو پــه ګــډون پــه خصــويص 

رســنیو کــې ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول ۱۰۲۵ 

دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۵۸۹ مثبــت، ۳۲۷ منفــي او ۱۰۹ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي 

دي. مثبــت نظرونــه ۵۷ ٪، منفــي نظرونــه ۳۲ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۱ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۸۴ او پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا دا ســلنه ۵۷ ده. خــو پــه خصــويص 

رســنیو کــې د منفــي نظرونــو کچــه بیــا د دولتــي رســنیو پــه پرتلــه زیاتــه ده، پــه خصــويص رســنیو کــې منفــي نظرونــو ســلنه 

۳۲ او پــه دولتــي کــې بیــا دا ســلنه ۱۳ ده. د ســاملو وړاندیزونــو پــه برخــه کــې هــم خصــويص رســنۍ لــه دولتــي رســنیو 

څخــه وړانــدې دي. پــه خصــويص رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۱۱ او پــه دولتــي کــې بیــا دا ســلنه یــوازې ۳ ده.  

ــه کــې ۱۰۳۹  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت، منفــي نظرون

مثبــت نظرونــه، ۳۹۷ منفــي نظرونــه او ۱۲۴ ســامل وړاندیزونــه دي، چــې لــه مخــې یــې ۶۷ ٪ مثبــت نظرونــه، ۲۵ ٪ منفــي 

نظرونــه او ۸ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

یــو المــل یــې دا دی چــې پــه حکومتــي کچــه تــررسه شــوې کړنــې تــر ډیــره بریــده د دولتــي رســنیو لــه لــوري تــر پوښــښ 

النــدې راځــي. د چیــن او ســویي اســیا نندارتــون تــه د ويډيويــي وينــا لــه الرې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال 

محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد وینــا، تــر ډېــره بریــده د دولتــي رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو 

لــه لــوري خپــره شــوې ده او هــر خــر او راپــور چــې زیــات خپــور يش نــو پــه اړه یــې نظرونــه هــم زیــات وي. خــو د منفــي 

دا چې د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو کچه لوړه ده، المل یې څه 

کیدای يش؟
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

د افغانســتان اســامي امــارت دې لــه چیــن هېــواد رسه اقتصــادي دهلیزونــه رامنځتــه کــړي چــې پــه پایلــه کــې  	

بــه د هېــواد د اقتصــادي ودې او پراختیــا المــل وګرځــي. 

ډیــر نیــک کار دی ان شــاءالله چــې افغانســتان بــه ډېــر ژر ابــاد يش. هــر څومــره چــې پــه افغانســتان کــې پانګونــه  	

ويش، د افغانســتان د بــې وزلــو خلکــو پــه ګټــه ده.

د افغانستان اسامي امارت په راتګ رسه ډېری سوداګرو پانګونې ته زړه ښه کړی. 	

لــه ۴۰ کلونــو ناخوالــو وروســته پــه هېــواد کــې بشــپړ امــن تامیــن شــوی، بهرنیــان راځــي او پانګونــه کــوي، پــه زړه  	

پــورې ده.

دا ډول نندارتونونــه د افغانســتان پــه ګټــه دي تــر څــو مــوږ لــه دې الرې وکــوالی شــو چــې د خپلــو محصوالتــو د  	

کیفیــت لــه اړخــه د نــړۍ خلــک خــر کــړو او پــه پایلــه کــې بــازار ورتــه پیــدا يش.

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو  نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول څو مهمې 

مسلې د پام وړ دي:

لومــړی؛ د دې خــر پــه اړه د خلکــو پــه نظرونــو کــې هیلــه منتیــا ښــکاري او هغــه دا چــې خلــک پــه دې نظــر دي  	

چــې کــه لــه چیــن هېــواد رسه اقتصــادي دهلیزونــه رامنځتــه او ســوداګري پراخــه يش، نــو لــه دې رسه به د افغانســتان 

اقتصــاد وده وکــړي. دغــه راز دوی دا کار پــه نېــک فــال نیــي او وايــي چــې پــه نړیوالــه کچــه او پــه ځانګــړي ډول 

پرمختللــو هېوادونــو کــې د نندارتونونــو لــه الرې د افغــاين محصوالتــو او صنعتــي تولیداتــو وړانــدې کېــدو رسه بــه د 

دې محصوالتــو لــه پــاره لــه هېــواده بهــر پــه زړه پــورې مارکیټونــه پیــدا يش چــې دا خپلــه د ســوداګرۍ پراختیــا او 

اقتصــادي ودې د پيــاوړي کېــدو ســبب کېــږي. اســامي امــارت هــم پــه همــدې هڅــه کــې دی چــې د نندارتونونــو لــه 

الرې خپــل ټــول محصــوالت او صنعتــي تولیــدات بهرنیانــو تــه معــريف کــړي او وکــوالی يش بهرنیــان پــه افغانســتان 

کــې پانګونــې تــه وهڅــوي او پــه دې برخــه کــې تــر ډېــره بریــده بریالــی شــوی هــم دی.

نظرونــو کچــه بیــا د دولتــي رســنیو پــه نســبت پــه خصــويص رســنیو کــې لــوړه ده او ال مــل یــې دا دی چــې زیاتــره خلــک 

یــو ډول ذهــن لــري چــې هېڅکلــه هــم د حکومــت لــه لــوري تــررسه شــویو مثبتــو کړنــو تــه پــه مثبــت نظــر نــه ګــوري او 

منفــي اړخ تــه توجــه کــوي. لــه همــدې املــه هــره مثبتــه کړنــه هــم لــه منفــي نظــره ګــوري او هڅــه یــې دا وي چــې هــر 

څــه د هغــه لــه نظــره تنظیــم يش. لــه دې ټولــو رسه رسه لــه دې څخــه جوتیــږي چــې خلــک د حکومتــي چارواکــو هــر 

خــره او وینــا تعقیبــوي او پــه اړه یــې خپــل نظــر رشیکــوي.
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دویــم؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې د مثبتــو نظرونــو ترڅنــګ منفــي نظرونــه هــم شــته چــې بایــد ورتــه کتنــه ويش او  	

لــه پامــه ونــه غورځــول يش. دلتــه یــو شــمېر کســانو پــه خپلــو نظرونــو کــې ویــي چــې د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه 

ځينــې پانګــوال لــه هېــواده وتــي او المــل یــې دا ښــودلی چــې ګنــي پــر پانګوالــو او صنعــت کارانــو د اســامي امــارت 

لــه لــوري لــوړې مالیــې وضــع شــوې دي. ځینــو خــو ان بیــا دا هــم ویــي چــې داخــي پانګــوال وتــي او اوس بهــرين 

پانګــوال پــه هېــواد کــې د پانګونــې لــه پــاره را روان دي او پــه دې یــې تعجــب هــم ښــودلی دی. د دوی نظرونــه د قــدر 

وړ دي خــو خــره داده چــې کــورين پانګــوال لــه اســامي امــارت وړانــدې د تېــرې ادارې پــه وروســتیو کــې د هېــواد 

پرېښــودو تــه اړ شــول او ډېــری هغــوی خپلــې پانګــې لــه هېــواده وایســتلې. د دې چــارې دوه الملونــه وو، یــو دا چــې د 

پانګوالــو امنیــت خونــدي نــه و، نــه یــې د ځــان او نــه یــې هــم د کورنــۍ او د دې ترڅنــګ یــې شــتمني هــم لــه خطــر 

رسه مخــه وه. مــوږ ډېــری مــي ســوداګر ولیــدل چــې یــا خپلــه وتښــتول شــول او یــا یــې د کورنــۍ کــوم غــړی وتښــتول 

شــو چــې بیــا د میلیونونــو افغانیــو پــه بــدل کــې را خــاص او ځینــې خــو یــې ال ووژل شــول. د عبدالــرووف قضیــه خــو 

یــوازې افغانســتان نــه بلکــې ټولــې نــړۍ تــه معلومــه او جوتــه ده. بلــه دا چــې پــه تېــره اداره کــې اداري فســاد اوج تــه 

رســیدلی و، لــه ســوداګرو او پانګوالــو څخــه د پانګونــې پــه بــدل کــې پیســې اخیســتل کیــدې او هېــڅ کار یــې لــه بــډو 

ورکولــو پرتــه مختــه نــه تلــو چــې دې هــم پانګــوال او ســوداګر پــوزې تــه رســويل وو. اســامي امــارت پــه بیــا واکمنیــدو 

رسه دا دواړه الملونــه پــه بشــپړ ډول لــه منځــه والړل او پانګوالــو لــه پــاره د پانګونــې زمینــه برابــره شــوه. دا چــې بهــرين 

پانګــوال ولــې پانګونــې تــه زړه ښــه کــوي دا د تعجــب ځــای ځکــه نــه دی چــې پــه ټولــو هغــو هېوادونــو کــې چــې د 

بهرنیــو پانګوالــو د پانګونــې لــه پــاره رشايــط برابــر شــوي، دوی هاملتــه پانګونــه کــوي. خــو رسه لــه دې هــم اســامي 

امــارت د پانګونــې پــه برخــه کــې کورنیــو پانګوالــو تــه لومړیتــوب ورکــړی دی او د دې ښــه بېلګــه د افغــان انویســټ 

رشکــت جــوړول دي چــې ټــول ونــډوال یــې افغــان پانګــوال دي.

درېیــم؛ د مثبتــو او منفــي نظرونــو ترڅنــګ خلکــو ځینــې وړاندیزونــه هــم کــړي دي. دوی وړاندیــز کــړی چــې  	

ــه  ــه ګټــه وســنجوي. ځینــې هېوادون ــو راجلبــول خپــل اصــول او قواعــد لــري، هــر لــوری بایــد خپل د بهرنیــو پانګوال

ــار هــم کــړي او لــه پانګونــې څخــه  د پانګونــې پــه برخــه کــې مهــارت لــري او غــواړي مقابــل لــوری د ځــان منــت ب

اعظمــي ګټــه هــم پورتــه کــړي. دا پــر ځــای وړاندیــز دی اســامي امــارت دې ټکــي تــه متوجــه دی. هــر پانګــوال تــه 

چــې قــرارداد ورکــوي، نــو هڅــه یــې دا وي چــې قــرارداد لــه نړیوالــو نورمونــو رسه ســم او داســې چمتــو کــړي چــې د 

افغانســتان ګټــه پکــې خونــدي وي. اســامي امــارت هېــڅ داســې قــرارداد تــه زړه نــه ښــه کــوي چــې پــه هغــه کــې دې 

د افغانســتان زیــان وي. تــر دې مهالــه چــې لــه کومــو پانګوالــو رسه قراردادونــه شــوي دي، ټــول یــې د افغانســتان پــه 

ګټــه دي او د دې ترڅنــګ یــې هڅــه کــړې چــې د خلکــو لــه پــاره پکــې د کار زمینــه هــم برابــره کــړي.

د افغانســتان اســامي امــارت د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد تــل پــه خپلــو 

خــرو کــې ټینــګار کــړی چــې دوی د افغــاين محصوالتــو لــه پــاره د مارکېــټ پیــدا کولــو پــه برخــه کــې هڅــه کــوي. د 

چیــن او ســویي اســیا شــپږم نندارتــون تــه پــه خــرو کــې يــې لــه نړيوالــو پانګوالــو غوښــتنه وکــړه چــې افغانســتان تــه 
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پایله

ــګ او  ــاینې، پرمخت ــايس او د هوس ــتونزو راوب ــه س ــواد ل ــې هې ــوي چ ــه ک ــل هڅ ــه ت ــه توګ ــوول پ ــوه مس ــه د ی حکومتون

ســوکالۍ پــه لــور یــې بوځــي. د همــدې موخــې ترالســه کولــو لــه پــاره ټــول هغــه فعالیتونــه چــې د هېــواد د پرمختــګ 

لــه پــاره اړیــن دي،  حکومتونــه یــې تــررسه کــوي. د افغانســتان اســامي امــارت هــم د یــوه مســوول پــه توګــه هڅــه کــوي 

چــې د هېــواد اقتصــاد پــه پښــو ودروي او پــه دې برخــه کــې شــته ســتونزو تــه د پــای ټکــی کېــږدي. نــو لــه همــدې املــه 

ــه او بهــر د افغــاين  ــه کــور دنن ــو هــم پ ــه جملــې یــې ی ــه کــړي چــې ل ــه پورت ــاره ګامون ــه پ ــې ل یــې د اقتصــادي بیارغون

محصوالتــو او تولیداتــو نندارتونونــه دي. نندارتونونــه د اقتصــاد د پیاوړتیــا لــه پــاره ځکــه یــو مهــم فکتــور دی چــې کــوالی 

يش لــه دې الرې پانګــوال دې تــه رامــات کــړي چــې پــه هېــواد کــې پــه بېــا بېلــو برخــو کــې پانګونــه وکــړي. د پانګونــې 

د جلــب لــه پــاره د نندارتونونــو جــوړول یــوه غــوره الر ده. پــه همــدې خاطــر د چیــن او ســویي اســیا پــه شــپږم نندارتــون 

کــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د ويډيــو لــه الرې پــه خپلــو خــرو کــې 

وویــل چــې پــه ټــول هېــواد کــې بشــپړ امنیــت تامیــن شــوی دی او پــه دې رسه افغانســتان تــر هــر بــل وخــت، د ترانزیــټ، 

تجــارت، پانګونــې، منطقــوي وصــل او ســیمه ییزو همکاریــو لپــاره پــه یــو مأمــون او مناســب هېــواد بــدل شــوی دی. پــه 

افغانســتان کــې موجــود ډاډمــن امنیــت د دې باعــث شــوی چــې پــه کــور دننــه او لــه هېــواده بهــر نندارتونونــه جــوړ او لــه 

دې الرې افغــاين محصــوالت د نــړۍ خلکــو تــه ور وپیــژين، چــې ښــه بېلګــه یــې پــه کــور دننــه د یــو شــمېر نندارتونونــو 

جــوړول او بهــر کــې د چیــن او ســویي اســیا شــپږم نندارتــون دی.  لــه دې څخــه جوتیــږي چــې د افغانســتان اســامي 

امــارت د هېــواد پرمختــګ پــه تېــره بیــا اقتصــادي ودې تــه ژمــن دی او پــه دې الره کــې یــې هڅــې پیــل کــړې او تــر ډېــره 

بریــده یــې خپلــو فعالیتونــو تــه د عمــل جامــه ور اغوســتې ده.

رايش او دلتــه پانګونــه وکــړي. دغــه راز یــې لــه هغــو هېوادونــو هــم مننــه وکــړه چــې پــه خپلــو نندارتونونــو کــې افغــاين 

محصــوالت ننــدارې تــه وړانــدې کــوي. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې د افغانســتان اســامي امــارت د افغــاين محصوالتــو لــه 

پــاره د بازارموندلــو پــه لټــه کــې دی او د نندارتونونــو لــه الرې غــواړي افغــاين محصــوالت خلکــو تــه ور وپیــژين. 
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د افغانستان اسالمي امارت له لوري هېوادوالو ته په ټيټه بیه د ډبرو سکرو وېش

رسیزه:

د صنعتــي انقــاب او د بخــار ماشــین لــه رامنځتــه کېــدو رسه د ډبــرو ســکرو کارول او ارزښــت پــه نــړۍ کــې زیــات شــو 

چــې د فــوالدو او اوســپنې پــر ويلــې کولــو رسبېــره ډېــری لویــې کارخونــې پــرې چلېــږي او د برېښــنا پــه تولیــد کــې تــرې 

ګټــه اخیســتل کېــږي. د ۲۰۲۰م کال د شــمېرو لــه مخــې، د ډبــرو ســکرو څخــه د نــړۍ تقریبــاً درېیمــه برخــه یــا ۳۵ 

ســلنه برېښــنا تولیدېــږي چــې د برېښــنا پــه تولیــد کــې یــې د نــورو ټولــو تولیــدي رسچینــو پــه پرتلــه ونــډه زیاتــه ده. لــه 

ډبــرو ســکرو تــر ټولــو ډېــره برېښــنا پــه چیــن، هنــد، ســوېي افریقــا او اســرالیا کــې تولیدېــږي، چــې د بېلګــې پــه توګــه 

چیــن خپلــه د اړتیــا وړ ۵۶ ســلنه برېښــنا او هنــد ۴۴ ســلنه برېښــنا لــه ډبــرو ســکرو څخــه تولیــدوي. رسه لــه دې چــې د 

افغانســتان تــر ځمکــې النــدې زېرمــو او کانونــو پــه اړه تراوســه کومــه دقیقــه رسوې نــه ده شــوې؛ خــو لومــړي مطالعــات 

ښــیي چــې دا هېــواد د ډبــرو ســکرو پــه ګــډون پراخــې کاين زېرمــې لــري. د اســامي امــارت پــه بیاځلــې واکمنېــدو رسه 

د ډبــر ســکرو لــه کانونــو څخــه پــه معیــاري ډول د اســتخراج چــارې پیــل شــوې دي. د دې کاين زیرمــو څخــه هــره ورځ 

ــه  ــه پورت ــرې ګټ ــا کــې ت ــه پیاوړتی ــه دې الرې د اقتصــاد پ ــه راځــي او ل ــد د حکومــت بودجــې ت ــۍ عوای ــه افغان میلیونون

کېــږي. دا چــې د ډبــرو ســکاره د صنعــت، برېښــنا او نــورو پــه برخــه کــې رغنــده رول لــري همــدا ډول پــه افغانســتان کــې 

خلــک د ژمــي پــه موســم کــې لــه ډبــرو ســکرو د کورونــو پــه تودولــو کــې هــم ګټــه پورتــه کــوي. خــو د افغانســتان خلــک 

تــر ډېــره بــې وزلــه دي او پــه ژمــي کــې یــې ډېــری خلــک د ســون توکــو د پېرولــو وس نــه لــري. اســامي امــارت لــه خلکــو 

رسه پــه دې برخــه کــې د مرســتې پــه موخــه پرېکــړه وکــړه چــې خلکــو تــه پــه نســبتاً ارزانــه بیــه د ډبــرو ســکاره ورکــړي. 

پــه همــدې خاطــر جــوړې شــوې کمیټــې پرېکــړه وکــړه چــې کابــل تــه 400زره ټنــه د ډبــرو ســکاره راوړي او هېوادوالــو 

تــه  یــې د ســوداګرو پــه پرتلــه پــه ټیټــه بیــه ورکــړي. پــه همــدې موخــه يــې د يــو ټــن ډبــرو ســکرو قيمــت ۹۰۰۰ افغانــۍ 

وټاکــه.
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دا چــې د افغانســتان د خلکــو عایــد ټیــټ دی او زیاتــره خلــک یــې بــې وزلــه دي او نــه يش کــوالی د ژونــد تېرولــو ټولــې 

اســانتیاوې ځــان تــه برابــرې کــړي، نــو اســامي امــارت وپتېیلــه چــې خلکــو تــه د اســانتیاوو او د هغــوی اقتصــادي حالــت 

تــه پــه کتــو د ژمــي پــه موســم کــې د کورونــو ګرمولــو لــه پــاره د ډبــرو ســکرو بيــه را کمــه کــړي او لــه دې الرې وکــوالی يش 

لــه هېوادوالــو رسه مرســته او همــکاري وکــړي. 

د ډبرو سکرو په ټیټه بیه ورکړې موخه:

په هغو رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه چې »د اسالمي امارت له لوري په ټیټه 

بیه د ډبرو سکرو ویش« خرب یې خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې ټولګه

ــي او  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــه ګ ــه دغ ــه: پ یادون

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

ــوري  ــه ل ــارت ل ــامي ام ــې د اس ــږي چ ــودل کې ښ

ــه  ــې پ ــور ی ــش راپ ــکرو وی ــرو س ــه د ډب ــه بی ــه ټيټ پ

ــړی دی. ــور ک ــه خپ ــي بڼ ــزه او چاپ ــي، غږی ویډیوي
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په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو د 

نظرونو ارزونه

۱- دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

وياندويان

ويب پاڼې

ټوېټر پاڼې
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دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونې ټولګه 

آژانسونه

په 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

خصويص رسنیو کې د خلکو  نظرونو 

ارزونې ټولګه 

د اسالمي امارت له لوري په ټيټه بیه د ډبرو سکرو وېش په اړه په 

رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــو  ــو نظرون ــه د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو او منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي 

چــې د حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

ــه افغانســتان کــې  ــه يش چــې پ ــه جوت ــه رات ــو دا ب ــړو، ن ــډه او فعالیــت وڅې ــو ون ــزو شــبکو کــې د هېوادوال ــه ټولنی کــه پ

زیاتــره خلــک د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســوولین او 

د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن زیاتــه ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي 

او نارســمي کســان تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. 

ــز او  ــدې ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنی ــا دولتــي بنســټونو اړون خــو د رســنیو، دولتــي او ن

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه 

فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 
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د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو د نظرونو د شمېرو څېړنه او ارزونه:

دا چې د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو کچه لوړه ده، المل یې 

څه کیدای يش؟

په لومړي رس کې موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د اســامي امــارت لــه لــوري پــه ټیټــه بیــه د ډبــرو ســکرو وېــش پــه اړه د خلکــو د نظرونــو د شــمېرو څېړنــه او ارزونــه د 

تلویزیونونــو، ویاندویانــو، ویبپاڼــو او ټوېټرپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو  کــې ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د 

مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول 947 دی. د دې نظرونــو لــه جملــې 592 مثبــت دي. 273  

ــه ۶۲ ٪، منفــي ۲۹ ٪ او  ــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرون ــه دي چــې پ ــه او ۸۲ ســامل وړاندیزون منفــي نظرون

ســامل وړاندیزونــه ۹ ٪ دي.

۲. همدارنګــه د اســامي امــارت لــه لــوري پــه ټیټــه بیــه د ډبــرو ســکرو ویــش پــه اړه د خلکــو د نظرونــو شــمېرو څېړنــه او 

ارزونــه د تلویزیونونــو، راډیــو ګانــو، ورځپاڼــو او خــري اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې ده. پــه خصــويص 

رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول ۲۳۸۸ دی. د دې نظرونــو لــه جملــې 

۱۱۹۲ مثبــت، ۸۲۲ منفــي او ۳۷۴ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه ۵۰ ٪، 

منفــي نظرونــه ۳۴ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۶ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبتــو نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۶۲ او پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا دا ســلنه ۵۰ ده.کــه پــه دولتــي 

او خصــويص رســنیو کــې مثبــت، منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۱۷۸۴ مثبــت نظرونــه، 

۱۰۹۵ منفــي نظرونــه او ۴۵۶ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۵۳ ٪ مثبــت نظرونــه، ۳۳ ٪ منفــي نظرونــه او ۱۴ 

٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

یــو المــل یــې دا دی چــې پــه حکومتــي کچــه تــررسه شــوې کړنــې تــر ډېــره بریــده د دولتــي رســنیو لــه لــوري تــر پوښــښ 

النــدې راځــي. دا ګام هــم پــه حکومتــي کچــه او د حکومــت لــه لــوري پورتــه شــوی و، نــو لــه دې املــه تــر ډېــره بریــده د 

دولتــي رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو لــه لــوري پــه پراخــه کچــه خپریــږي او هــر خــر او راپــور چــې 

زیــات خپــور يش نــو پــه اړه یــې نظرونــه هــم زیــات وي. لــه دې څخــه جوتېــږي چــې خلــک د حکومــت لــه لــوري هــر ګام 

کــره څــاري او پــه اړه یــې خپــل نظــر وړانــدې کــوي.
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

حکومــت داري اصــاً همدغــه ده چــې د عــام ولــس لــه پــاره خدمــات وړانــدې يش، د توکــو نرخونــه را ټیــټ او  پــه  	

دې اســاس د خلکــو اعتــامد او بــاور پــه حکومــت بانــدې زیــات يش.

مثبــت اقــدام دی، هېــواد مــو ان شــاء اللــه نــور د پرمختــګ پــه لــوري روان دی او همدارنګــه پــه داســې پانونــو  	

رسه مــو هېوادوالــو تــه د ارام او ســکون موقــع برابرېــږي.

ډېــر مناســب قېمــت دی له۱۵۰۰۰څخــه یــې ۹۰۰۰ افغانیــو تــه راټيــت کــړ، خــو یــوه خــره ده هغــه دا چــې کــه  	

اوس اســامي امــارت اعــان وکــړي چــې ۲۰۰۰ افغانــۍ د یــو ټــن ډبــرو ســکرو بیــه ده بیــا بــه وایــي چــې پــه دې کــې 

یــې خپــل هــدف دی دې تــه وایــي ناشــکره مخلــوق.

د اســامي امــارت دا کار د ســتاینې وړ دی، کــه چېــرې دا کار د ټولــو لومړنیــو توکــو پــه برخــه کــې تــررسه يش، د  	

افغانســتان بــازار بــه لــه احتــکار او پــه لــوړه بیــه پلــور څخــه خــاص يش او د بــې وزلــو خلکــو لــه پــاره دا یــو بــا ارزښــته 

کار دی.

داسې کارونه هیله بښونکي دي، خو دا پروسه باید په ټولو والیاتو کې تررسه يش. 	

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول 

څو مهمې مسلې د پام وړ دي:

لومــړی؛ دلتــه تــر ډېــره بریــده د خلکــو نظرونــه د اســامي امــارت پــه دا ډول کړنــو راڅرخــي. زیاتــره خلــک خــوښ  	

دي چــې اســامي امــارت د ملــت الســنیوی کــوي او هغــوی تــه د خدماتــو وړانــدې کولــو پــه برخــه کــې لــه هېــڅ راز 

هلــو ځلــو ډډه نــه کــوي. دوی پــه خپلــو نظرونــو کــې هیلــه ښــودلې چــې اســامي امــارت یــوازې پــه داســې فعالیتونــو 

بســنه ونــه کــړي او پــه پرلــه پســې ډول خپلــو دا ډول کړنــو تــه دوام ورکــړي. اســامي امــارت لــه بیــا واکمنېــدو رسه پــه 

لنــډه مــوده کــې ټولــو هغــو چــارو تــه خپــل پــام اړولــی چــې لــه مخــې یــې د افغانســتان اقتصــاد پــه پښــو ودرېــږي او 

لــه بهرنیــو مرســتو پرتــه د خپلــو داخــي امکاناتــو څخــه پــه اســتفادې رسه هېــواد د پرمختــګ پــه لــور بوځــي، چــې پــه 

دې برخــه کــې یــې تــر ډېــره بریــده بــری هــم پــه برخــه شــوی دی. مــوږ تاســو ټــول د دې شــاهدان یــوو چــې پــه دې 

لنــډه مــوده کــې اســامي امــارت یــو شــمیر داســې پــروژې پیــل کــړې چــې لــه شــک پرتــه د افغانســتان د ابــادۍ او 

پرمختــګ زیــری پکــې نغښــتی دی. د بیلګــې پــه ډول یــې د بېابیلــو کانونــو د اســتخراج د چــارو پیــل یادولــی شــو.

دویــم؛ دلتــه د خلکــو هغــه ســامل وړاندیزونــه هــم د پاملرنــې وړ دي چــې د یــاد خــر لــه خپرېــدو وروســته یــې  	

څرګنــد کــړي دي. د خلکــو پــه وړاندیزونــو کــې بیــا دوو مهمــو ټکــو تــه اشــاره شــوې ده. لومــړی لــه اســامي امــارت 

څخــه غوښــتل شــوي چــې د ډبــرو ســکرو د بیــو لــه راټیټولــو رسه جوخــت دې د نــورو لومړنیــو خوراکــي توکــو بیــو تــه 
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هــم پاملرنــه وکــړي. دا یــو پــر ځــای وړاندیــز دی او اســامي امــارت هــم هڅــه کــوي چــې دې ســتونزې تــه حلــاره 

پیــدا کــړي. خــو یــوه خــره شــته او هغــه دا چــې د لومړنیــو خوراکــي توکــو او تېلــو بیــې یــوازې پــه افغانســتان کــې نــه 

بلکــې پــه ســیمه او ان نړیوالــه کچــه لــوړې شــوې دي. اســامي امــارت پــه دې برخــه کــې ګامونــه پورتــه کــړي دي 

چــې ښــه بیلګــه یــې د منځنــۍ اســیا لــه هېوادونــو رسه د خوراکــي توکــو او تېلــو قراردادونــه دي چــې لــه هغــې جملــې 

د غوړیــو پــه بیــه کــې نیــم پــه نیمــه کموالــی راغلــی دی. دویــم ټکــی چــې پــه وړاندیزونــو کــې تــرې یادونــه شــوې ده 

هغــه د چاپیریــال ســاتنې موضــوع ده. خلــک وايــي چــې د ســون توکــو لــه هغــې جملــې د ډبــرو ســکرو کارول هــوا 

ککــړوي او اســامي امــارت بایــد دې برخــې تــه پاملرنــه وکــړي. د دې چــارې بدیــل اوبلــن ګاز دی چــې د اوبلــن ګاز 

بیــه پــه نړیوالــه کچــه لــوړه شــوې ده او اســامي امــارت هــم تــر دې مهالــه د دې وس نــه دی پیــدا کــړی چــې خلکــو 

تــه ګاز پــه ارزانــه یــا سبســایډي بانــدې ورکــړي.

درېیــم؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــو شــمیر نــورو مســایلو تــه هــم اشــاره شــوې ده او هغــه دا چــې د ډبــرو ســکرو  	

دا لــړۍ دې والیتونــو تــه هــم وغځــول يش، ځکــه د والیتونــو خلــک د مرکــز پــه پرتلــه زیــات لــه اقتصــادي ســتونزو رسه 

مــخ دي. اســامي امــارت تــل دا هڅــه کــړې چــې لــه توپیــر پرتــه ټولــو هېوادوالــو تــه یــو ډول خدمــات وړانــدې کــړي 

او دا لــړۍ یــې والیتونــو تــه هــم وغځولــه چــې  د بیلګــې پــه توګــه د غــزين او بامیــان والیتونــه یادولــی شــو. 

ــت د الســنیوي  ــوم مل ــګار کــړی چــې دوی د افغانســتان مظل ــو خــرو کــې ټین ــه خپل ــل پ ــه ت ــارت مرتاب د اســامي ام

لــه پــاره خپلــې هلــې ځلــې کــوي. د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد تــل پــه 

خپلــو خــرو کــې ویــي چــې مــوږ بایــد پــه خپلــو هڅــو رسه خپــل ملــت لــه احتیاجــه خــاص کــړو او افغانســتان پــه هــره 

برخــه کــې خودکفــا کــړو. نومــوړي لــه ټولــو مســوولینو بیــا بیــا غوښــتي چــې خپلــو مســؤلیتونو تــه متوجــې و اويس او د 

ــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا  ــا د ریاســت ال ــر بن ــې پ ــاره کار وکــړي. د همــدې ژمن افغانســتان د پرمختــګ لپ

عبدالغنــي بــرادر اخونــد یــوه کمیټــه وټاکلــه او دنــده یــې ورتــه وســپارله چــې د ژمــي لــه رارســېدو وړانــدې دې د ســون 

توکــو بیــو د کنټــرول پــه موخــه الزم تدابیــر ونیــي. هامغــه  وو چــې یــادې کمېټــې د ۴۰۰ زره ټنــو ډبــرو ســکرو قــرارداد 

وکــړ او د اړونــدو ادارو تــر څارنــې النــدې پــر خلکــو وویشــل شــول.
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حکومتونــه مســوول دي چــې خپلــو ملتونــو تــه هغــه څــه ورکــړي چــې دوی پــرې هوســا کیــږي. د ملــت هوســاینه پــه دې 

کــې نغښــتې ده چــې د دوی د اقتصــادي ســتونزو پــه ګــډون د ژونــد پــه ټولــو برخــو کــې شــته ســتونزې لــرې او ځــای یــې 

پرمختــګ، ســوکايل او ارامــي ونیــي. لــه همــدې املــه ملتونــه او وګــړي تــل لــه حکومتونــو د دې ډول چــارو تــررسه کولــو 

هیلــه لــري. هغــه حکومتونــه چــې ځــان مســوول ګڼــي هغــوی بیــا پــه دې برخــه کــې خپلــې هلــې ځلــې نــه ســپموي او 

د امــکان تــر بریــده د خلکــو ســتونزو تــه رســیدګي کــوي او هڅــه یــې دا وي چــې دا ډول ســتونزې او ناخوالــې لــه ریښــې 

وچــې کــړي. د دې ډول ســتونزو د لــرې کولــو او هــواري لــه پــاره د حکومتونــو لومــړۍ هڅــه دا وي چــې د هېــواد ســیايس، 

اقتصــادي، امنیتــي او ټولنیــز چاپیریــال غښــتلی او دا ټولــې برخــې د پرمختــګ پــه لــور بوځــي. اســامي امــارت هــم د 

یــوه مســوول حکومــت پــه توګــه تــل هڅــه کــړې چــې د ملــت الســنیوی وکــړي او د هغــوی ســتونزو تــه بنســټیزې حلــارې 

پیــدا کــړي. د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه پــه ټــول هېــواد کــې بشــپړ امنیــت ټینــګ شــوی او څــه بانــدې څلویښــت 

کلنــې جګــړې پــای موندلــی دی. لــه دې رسه رسه د خلکــو د ژونــد د کچــې لوړولــو، د دوی د ژونــد پــه برخــه کــې د شــته 

ســتونزو لــرې کولــو او د هېــواد د پرمختــګ لــه پــاره هــم ګړنــدي ګامونــه یــو پــه بــل پســې اخیســتل کيــږي او دا لــړۍ بــه 

روانــه وي. اســامي امــارت تــل ویــي د خلکــو ســتونزو حلــول یــې د کاري لومړیتوبونــو پــه رس کــې ځــای لــري او پــه دې 

برخــه کــې یــې ګامونــه هــم پورتــه کــړي دي. پورتنــی خپــور شــوی خــر چــې پکــې د ډبــرو ســکرو د بیــو کنټــرول او خلکــو 

تــه پــه ټیټــه بیــه د دې ســون توکــو وړانــدې کــول ذکــر شــوي، زمــوږ د ادعــا ښــه ثبــوت دی. دغــه راز اســامي امــارت پــه 

هېــواد کــې د بــې وزلــو وګــړو د الســنیوي پــه خاطــر د افغــان رسې مياشــتې ټولنــې لــه الرې لــه زرګونــو خلکــو رسه مرســتې 

کــړې او تــر یــوه حــده یــې د هغــوی د ژوندانــه ســتونزې راکمــې کــړې دي. ال هــم هلــې ځلــې روانــې دي او هڅــه دا ده 

چــې خلکــو تــه د هوســا ژونــد چاپیریــال برابــر او افغانســتان لــه هــره پلــوه لــه نــړۍ رسه ســیال يش.  

پایله
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د لوګر والیت د مس عینک له کان څخه د ریاست الوزراء اقتصادي 

مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر اخوند لیدنه

رسیزه:

ــتان  ــات دی. افغانس ــې زی ــت ی ــادي ارزښ ــدې او اقتص ــې الن ــر ځمک ــې  ت ــه ده چ ــه برخ ــو هغ ــي رسچين ــه د طبيع کانون

بېابېــل کانونــه لــري او د ناســپړل شــويو طبیعــي زېرمــو لــه کبلــه د نــړۍ لــه بډايــه هېوادونــو څخــه شــمیرل کيــږي، د 

افغانســتان د طبیعــي منابعــو زېرمــې د هېــواد د اقتصــاد لــه پــاره د هېلــو یــوه څرګنــده نښــه ده. پــر کانونــو والړ اقتصــاد پــه 

افغانســتان کــې د اقتصــاد پيــاوړي کولــو لــه پــاره یــوه محــدوده ټاکنــه ګڼــل کیــږي. د افغانســتان د کانونــو پــه اړه  تــررسه 

شــوې څېړنــې ښــيي چــې افغانســتان د فلزاتــو، صنعتــي مرنالونــو او ودانيــزو توکــو پراخــې رسچینــې لــري. د اوســپنې، 

مســو، املونيــم، قلعــي، رُسب او جســتو، رسه زر، ســپن زر، موليبدنــوم، ســلفر، شــوکاڼي، ګــچ ډبــرو، کرومايــټ او داســې 

نــور کانونــه پــه کــې شــامل دي.

د افغانســتان اســامي امــارت پــه بیــا واکمنېــدو رسه مســؤلینو پــر کانونــو والړ اقتصــاد تــه مخــه کــړې او غــواړي لــه دې 

ــې د  ــدو ی ــه عوای ــپړي او ل ــلکي ډول راوس ــي او مس ــه تخنیک ــم، پ ــون رسه س ــه قان ــې ل ــي زېرم ــتان طبیع الرې د افغانس

افغانســتان د اقتصــاد پــه پیاوړتیــا او رغونــه کــې ګټــه پورتــه کــړي. د هغــو کانونــو لــه جملــې چــې د اســتخراج چــارې یــې 

پیــل شــوې او د ځینــو یــې د پیلېــدو پــه حــال کــې دي، یــو هــم د مــس عینــک کان دی، چــې قــرارداد یــې د چیــن هېــواد 

لــه ام يس يس رشکــت رسه شــوی دی. د دې کان د اســتخراج چــارې تــر دې مهالــه نــه دي پیــل شــوې خــو یــاد رشکــت 
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ژمنــه کــړې چــې دلتــه د شــته لرغونــو اثــارو تــر بشــپړ لېــږد وروســته بــه یــې عمــي چــارې پیــل يش. د مــس عینــک کان 

ــرادر  ــارو څخــه د ليدنــې پــه موخــه  د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي ب ــو اث او دلتــه د لرغون

اخونــد د یــوه لــوړ پــوړي پــاوي پــه مــرۍ، د لوګــر والیــت د مــس عینــک کان  تــه ســفر وکــړ. محــرم مــا عبدالغنــي 

بــرادر اخونــد د مــس عینــک کان د هېــواد لــه پــاره مهمــه اقتصــادي رسچینــه وبللــه او لــه چیــن هېــواد څخــه یــې غوښــتنه 

وکــړه چــې د یــاد کان عمــي چــارې دې ژر تــر ژره پیــل کــړي.  د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال پــه مــرۍ پــاوي 

پــه یــاده ســیمه کــې د پــروژې د قــراردادي رشکــت ام يس يس لــه مســوولینو رسه هــم وکتــل. مــس عینــک کان تــه تلــي 

پــاوي د دغــه کان  لرغونــې ســیمې وکتلــې او پــه دغــو ســیمو کــې یــې د موجــودو لرغونــو اثــارو د لېــږد پــه اړه اړونــدو 

مســوولینو تــه الزمــې سپارښــتنې وکــړې.

له مس عینک کان څخه د لیدنې  موخه:

ــه  ــده کات ــه مســؤلینو  رسه لی ــراردادي رشکــت ام يس يس ل ــروژې د ق ــه مــس عینــک کان کــې د پ د دې ســفر موخــه پ

ــارو د لېــږد پــه اړه اړونــد  ــو اث او هغــوی تــه د کان د عمــي چــارو ژر تــر ژره پیلېــدل او  پــه ســیمه کــې د موجــودو لرغون

ــه الزمــې سپارښــتنې وې. مســوولینو ت

په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې » د لوګر والیت د مس عینک 

له کان څخه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر 

اخوند لیدنه« راپور یې خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍالف: دولتي رسنۍ



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

30

د دولتي او خصويص رسنيو ارزونې ټولګه:

ــي او  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــه ګ ــه دغ ــه: پ یادون

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

ښــودل کېــږي چــې د مــس عینــک لــه کان څخــه 

ــا  ــرم م ــتیال مح ــادي مرس ــت الوزراء اقتص د ریاس

ــه  ــې پ ــور ی ــې راپ ــد د  لیدن ــرادر اخون ــي ب عبدالغن

ــړی دی. ــور ک ــه خپ ــي بڼ ــزه او چاپ ــي، غږی ویډیوي

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو نظرونو ارزونه

۱- دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

وياندويانويب پاڼې

دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونې ټولګه  ټوېټرپاڼې
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آژانسونه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   .2

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو 

نظرونو ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو 

ارزونې ټولګه 
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د لوګر والیت له مس عینک کان څخه د ریاست الوزراء اقتصادي 

مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر اخوند د لیدنې په اړه په رسنیو 

کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه:

ــو  ــو نظرون ــه  د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو او منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا زمینــه برابــروي چــې د 

حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د هېوادوالــو ونــډه او فعالیــت وڅېــړو، نــو وبــه وینــو  چــې پــه افغانســتان کــې زیاتــره خلــک 

د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســوولین او د ســیايس، 

اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او نارســمي کســان 

تــر فېســبوک پــه ټویټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. 

ــز او  ــدې ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنی ــا دولتــي بنســټونو اړون خــو د رســنیو، دولتــي او ن

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه 

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

موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

ــرادر  ــي ب ــا عبدالغن ــرم م ــتیال مح ــادي مرس ــت الوزراء اقتص ــه د ریاس ــه کان څخ ــک ل ــس عین ــت د م ــر والی ۱. د لوګ

اخونــد لیدنــې پــه اړه د ویبپاڼــو، ټوېټــر پاڼــو او ویاندویانــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو کــې  د خلکــو د نظرونــو څېړنــه او 

ارزونــه ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول ۳۰۵ دی. د دې 

نظرونــو لــه جملــې ۱۹۷ مثبــت دي. ۸۷ منفــي نظرونــه او ۲۱ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. 

مثبــت نظرونــه ۶۴.۵ ٪، منفــي ۲۸.۵ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۷ ٪ دي.

۲. همــداراز د لوګــر والیــت د مــس عینــک لــه کان څخــه د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم  مــا عبدالغنــي 

بــرادر اخونــد لیدنــې پــه اړه د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، ورځپاڼــو او اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې  د خلکــو 



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

33

پــه مســلکي ډول د کانونــو را ایســتل د یــوه هېــواد د اقتصــادي ودې او پراختیــا المــل ګرځــي. د څېړنــو  لــه مخــې  	

د افغانســتان  زیاتــره کانونــه ناســپړيل پاتــې دي، د دې کانونــو ناقانونــه او غیــر مســلکي ســپړنې بــه د راتلونکــو نســلونو  

شــتمنۍ لــه منځــه تلــو او د چاپیریــال د ککړتیــا المــل وګرځــي.

کلــه چــې لــه مــس عینــک کان څخــه تولیــد پیــل يش پــه یــوه کال بــه قــراردادي رشکــت د افغانســتان حکومــت  	

تــه شــاوخوا ۴۰۰ میلیونــه ډالــر مالیــه ورکــوي او د کان د چــارو د پیــل پــه لومــړي پــړاو کــې بــه زرگونــو کســانو تــه د 

کار زمينــه برابــره يش. 

دا یــو نیــک او پــر ځــای اقــدام دی، پــه هغــه صــورت کــې چــې د مــس عینــک کان پــه معیــاري او مســلکي  ډول  	

اســتخراج يش. د دې کان تــړون لــه ام يس يس چینايــي رشکــت رسه شــوی دی، خــو ال یــې عمــي کار نــه دی پیــل 

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

د نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې پــه ټولیــز ډول خلکــو ۹۰۶ مثبــت او منفــي نظرونــه او وړاندیزونــه 

څرګنــد کــړي دي. د دې نظرونــو لــه جملــې ۴۳۹ مثبــت، ۳۶۲ منفــي او ۱۰۵ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې 

ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه ۴۸ ٪، منفــي نظرونــه ۴۰ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۲ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبتــو نظرونــو ســلنه زیاتــه ده. 

پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۶۴.۵ او پــه خصــويص رســنیو کــې  د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۴۸ تــه رســیږي. 

خــو پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا د منفــي نظرونــو ســلنه لــوړه ده. پــه دې رســنیو کــې د منفــي نظرونــو ســلنه ۴۰ خــو پــه 

دولتــي رســنیو کــې بیــا دا ســلنه  ۲۸.۵ ده.  د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه هــم پــه دولتــي رســنیو کــې تــر خصــويص رســنیو 

زیاتــه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۱۲ او پــه دولتــي رســنیو کــې دا ســلنه بیــا ۷ ده. 

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت، منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۶۳۶ مثبــت 

نظرونــه، ۴۴۹ منفــي نظرونــه او ۱۲۶ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۵۳ ٪ مثبــت نظرونــه، ۳۷ ٪ منفــي نظرونــه 

او ۱۰ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

ولې په دولتي رسنیو کې د خصويص رسنیو په پرتله مثبت نظرونو سلنه لوړه ده، المل یې څه دی؟

الملونــه کیــدای يش زیــات وي، خــو  یــو المــل یــې دادی چــې دولتــي رســنۍ پــه حکومــت پــورې اړونــد مهــم موضوعــات 

خپــروي. د کانونــو د اســتخراج او کیندنــې چــارې  د حکومــت لــه لــوري پــه قانــوين ډول پرمــخ بېــول او قراردادونــه یــې 

الســلیک کېــږي، نــو لــه همــدې املــه دولتــي رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو یــې خــر خپــور کــړی 

او همــدا المــل دی چــې د مثبتــو نظرونــو کچــه هــم لــوړه ده.  هــر څومــره چــې نظرونــه او وړاندیزونــه زیــات وي، نــو دا پــه 

ډاګــه کــوي چــې خلــک هــر څــه تــه متوجــه دي او د حکومــت هــر کړنــه څــاري او پــه اړه یــې خپــل نظــر رشیکــوي.
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو له  څېړنې رسه  څو مهمې موضوع ګانې 

رامخته کیږي:

لومــړی؛ خلــک پــه خپلــو نظرونــو کــې  پــه مســلکي ډول د کانونــو را ایســتلو تــه اشــاره کــوي او وايــي چــې د کانونــو  پــه 

اســتخراج رسه د هېــواد اقتصــادي وده او پرمختــګ رامنځتــه کېــږي. کــه چېــرې کانونــه پــه غیــر مســلکي ډول وســپړل 

يش، نــو دا بــه هــم هېــواد او هــم راتلونکــي نســلونه لــه پرمختــګ څخــه ایســار کــړي. دغــه راز بــه چاپیریــال هــم ککــړ 

کــړي. دا ســمه ده چــې کــه کانونــه پــه غیــر مســلکي ډول وکینــدل يش نــو لــه ګټــې یــې زیانونــه زیــات دي. خــو اســامي 

امــارت د یــوه مســوول حکومــت پــه توګــه غــواړي او دا خپلــه دنــده بــويل چــې کانونــه پــه قانــوين او مســلکي ډول وســپړي. 

اوس مهــال چــې د هــر کان د اســتخراج قــرارداد کیــږي، نــو هغــه لــه هغــو رشکتونــو رسه کیــږي چــې د دې وړتیــا او وســایل 

ــه د  ــره کانون ــه افغانســتان کــې زیات ــدې پ ــه دې وړان ــوين او مســلکي ډول اســتخراج کــړي. ل ــه قان ــه پ ــري چــې کانون ل

اشــخاصو لــه لــوري پــه خپــل رسي ډول او پــه غیــر مســلکي ډول کینــدل کیــدل چــې ګټــه یــې یــوازې د هامغــه اشــخاصو 

جیــب تــه تلــه او بیــت املــال تــه یــوه پیســه هــم نــه ورکــول کېــده. ولــې د افغانســتان اســامي امــارت پــه راتــګ رسه د 

کانونــو پــه  ناقانونــه او خپلــري ډول کیندنــې بنــدې شــوې او اوســمهال ټــول کانونــه د اســامي امــارت پــه واک او پــه 

مســلکي ډول یــې د اســتخراج چــارې روانــې او عوایــد یــې بیــت املــال تــه جمــع کیــږي. همــدا المــل دی چــې د اســامي 

امــارت پــه راتــګ رسه لــه بوديجــې نیولــې بیــا د افغانســتان ټــول کــورين لګښــتونه لــه کورنیــو عوایــد څخــه متویلیــږي.

دویــم؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــو بــل څــه چــې د پــام وړ دي هغــه دا دي چــې خلــک لــه دې املــه زیــات خــوښ دي 

چــې د مــس عینــک کان د چــارو  پــه پيلېــدو رسه بــه هېــواد تــه د عوایــدو د راتــګ ترڅنــګ زرګونــو خلکــو تــه پــه دې کان 

کــې د کار زمینــه برابــره يش. اســامي امــارت لــه راتــګ رسه ســم پــه دې هڅــه کــې دی چــې د خلکــو لــه پــاره  د کار 

زمینــه برابــره کــړي څــو هېــوادوال وتوانیــږي خپلــې اقتصــادي ســتونزې حــل کــړي او هــم د هېــواد د خدمــت جوګــه يش. 

د اســامي امــارت مســوولین تــل پــه خپلــو خــرو کــې پــر دې ټکــي ټینــګار کــوي چــې دوی د هېــواد پرمختــګ تــه ژمــن 

شــوی. د دې کان د مســو انــدازه ۳، ۱۱ میلیونــه ټنــه اټــکل شــوې او یــاد رشکــت بــه پــه لومــړي پــړاو کــې ســلګونه 

میلیــون ډالــر پانګونــه کــوي.

کار یې باید زر رشوع يش، تر څو خلکو ته په کې د کار زمینه مساعده يش. 	

د کان د ایستلو لپاره باید مسلکي کارګران وګامرل يش. 	

لومړی باید د مس عینک الره جوړه يش چې ډېره خرابه ده. 	

دا د هېوادوالو لپاره لوی زیری دی، وطن به همدغه مؤمن او مخلص چارواکي ابادوي. 	
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او ملــت تــه د اســانتیاوو رامنځتــه کولــو پــه برخــه کــې لــه هیــڅ راز هلــو ځلــو ډډه نــه کــوي.

درېیــم؛ دلتــه د خلکــو منفــي نظرونــه هــم لــه پامــه نــه دي غورځیدلــی. یــو شــمېر خلــک وايــي چــې چیــن هېــواد د کان 

عمــي چــارې نــه پیلــوي او هســې بهانــې کــوي. دا چــې چیــن هېــواد یــې ولــې عمــي چــارې نــه پیلــوي یــو المــل یــې 

دا دی چــې پــه مــس عینــک کــې پــه زیاتــه کچــه لرغــوين اثــار دي. اســامي امــارت غــواړي دا لرغــوين اثــار پــه بشــپړ او 

خونــدي ډول لــه ســیمې ولیــږدوي چــې د لېــږد چــارې یــې پیــل شــوې او هڅــه داده چــې د لېــږد چــارې یــې لــه ټاکلــې 

مــودې وړانــدې بشــپړې يش. هیلــه داده چــې د لرغونــو اثــارو تــر لېــږد وروســته بــه د دې کان عمــي چــارې پیــل يش او 

اســامي امــارت یــې د پیــل لــه پــاره خپلــې هلــې ځلــې کــوي.

څلــورم؛ د هېوادوالــو لــه لــوري ځینــې وړاندیزونــه هــم شــوي دي. پــه دې وړاندیزونــو کــې راغــي چــې د مــس عینــک 

چــارې بایــد ژر پیــل يش، د کان د را ایســتلو لــه پــاره مســلکي کســان پــر کار وګومــارل يش او دغــه راز کان تــه غځیدلــی 

ســړک بایــد پــه اســايس ډول جــوړ يش. د خلکــو دا وړاندیزونــه پــر ځــای دي، اســامي امــارت دې ټولــو تــه متوجــه دی او 

هغــه چــارې چــې پــه قــراردادي رشکــت پــورې اړه لــري هغــه بــه رشکــت پرمــخ بیايــي او کومــې چــارې چــې پــه حکومــت 

پــورې تــړاو لــري، اســامي امــارت دې تــه ژمــن دی چــې پــه دوی پــورې تړلــې چــارې پــر وخــت رستــه ورســوي او د کان 

د عمــي چــارو د پیــل لــه پــاره زمینــه برابــره کــړي. اســامي امــارت د اقتصــادي چــارو د ســمون او پرمختــګ لــه پــاره د 

ریاســت الــوزراء اقتصــادي معاونیــت رامنځتــه کــړی چــې مــري یــې محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد کــوي. د دې 

معاونیــت د نــورو موخــو تــر څنــګ یــوه موخــه داده چــې د اقتصــاد د ودې او پرمختــګ لــه پــاره د افغانســتان هغــه طبیعــي 

زیرمــې چــې ال هــم تــر ځمکــه النــدې دي، را وســپړي او پــر مــټ یــې اقتصــاد پــر پښــو ودروي. د دې زېرمــو لــه جملــې 

څخــه د افغانســتان پرېامنــه کانونــه دي چــې کــوالی يش افغانســتان لــه اقتصــادي کړکیچــه پــه اســانۍ راوبــايس. دا ټولــو 

تــه جوتــه ده چــې د نــړۍ هــر هېــواد نــه پــه بهرنیــو مرســتو ابــاد شــوی او نــه هــم مرســتې کــوالی يش چــې یــو هېــواد د 

پرمختــګ اوج تــه ورســوي. همــدا طبیعــي زیرمــې دي چــې هېوادونــه د پرمختــګ پــه لــور بیايــي. اســامي امــارت هــم 

هڅــه کــوي چــې لــه طبیعــي زېرمــو څخــه د هېــواد پــه ابــادۍ او پرمختــګ کــې ګټــه پورتــه کــړي. پــه دې لــړ کــې ګامونــه 

پورتــه شــوي او د مــس عینــک کان چــې اقتصــادي ارزښــت یــې لــوړ دی، اســامي امــارت هڅــه داده او مســؤلین هــم پــر 

دې ټینــګار کــوي چــې د دې کان عمــي چــارې دې ژر تــر ژره پیــل يش. د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم 

مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د ام يس يس رشکــت لــه مرســتیال رسه پــه لیدنــه کــې چــې د مــس عینــک کان قــراردادي 

دی، پــه کلکــه وغوښــتل چــې د کان عمــي چــارې دې ژر تــر ژره پیــل کــړي. لــه دې څخــه پــه ډاګــه کیــږي چــې اســامي 

امــارت د هغــو چــارو رستــه رســولو تــه چــې هېــواد پــرې د پرمختــګ پــه لــور بیــول کیــږي، ژمــن دی.
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پایله

ــه  ــې شــاوخوا نه ــکا ی ــې او امری ــې مرســتې ودرول ــر افغانســتان ټول ــړۍ پ ــګ رسه ن ــه رات ــارت پ د افغانســتان اســامي ام

میلیــارده ډالــره پانګــه کنــګل کــړه او ال تــر اوســه هــم دې تــه چمتــو نــه ده چــې د افغانســتان دا شــخيص شــتمني افغانانــو 

تــه وســپاري او دا پیســې پــه یــوه او بلــه بهانــه چــې هغــه هېچــا تــه پــه تېــره افغانانــو تــه د منلــو وړ نــه دي او نــه هــم لــه 

نړيوالــو اصولــو رسه ســمون لــري، افغانســتان تــه نــه ســپاري. امریــکا هڅــه کــوي چــې لــه دې پیســو د فشــار د الــې پــه 

توګــه کار واخــي او پــر اســامي امــارت خپلــې غوښــتنې ومنــي. خــو اســامي امــارت بیــا د امریــکا پــر وړانــدې د خپــل 

دریــځ ښــکاره کولــو لــه پــاره هڅــه وکــړه چــې پــه هېــواد کــې لــه خپلــو کورنیــو عوایــدو او پــه تیــره بیــا تــر ځمکــه النــدې 

طبیعــي زېرمــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه د هېــواد اقتصــاد پــه پښــو ودروي او لــه دې الرې د هېوادوالــو اقتصــادي 

ســتونزې هــوارې کــړي.د افغانســتان اســامي امــارت تــر دې مهالــه لســګونه متوســط او ســر کانونــه پــه قــرارداد ورکــړي 

او پــه نــږدې راتلونکــې بــه یــو شــمېر ســر کانونــه لکــه د هــرات اوســپنې او د غــور والیــت د تولــک د رسپــو کان هــم پــه 

قــرارداد ورکــړل يش چــې لــه مخــې بــه یــې د افغانســتان پــه عوایــدو کــې زیاتوالــی رايش او اقتصــاد بــه وررسه وده وکــړي. 

د افغانســتان اســامي امــارت د یــوه مســوول حکومــت پــه توګــه نــه یــوازې دا چــې د کانونــو پــه برخــه کــې یــې کار کــړی 

او مــي عوایــد یــې لــوړ کــړي دي، بلکــې لــه دې رسه جوخــت یــې ټولــې هغــه رسچینــې چــې د عوایــدو کچــه لــوړوي پــه 

کار اچولــې دي. د ګمرکونــو لــه عوایــدو نیولــې بیــا تــر مالیاتــو ټــول پــه رڼــه ډول راټولیــږي او د حکومــت خزانــه کــې جمــع 

کیــږي. دغــه راز اســامي امــارت د هوايــي دهلېزونــو، د ځمکــې لــه الرې او اورګاډي پټلیــو لــه الرې د هېــواد د صادراتــو 

کچــه هــم لــوړه کــړې چــې دا خپلــه د اقتصــاد پــه رغونــه او وده کــې ســره ونــډه لــري چــې د روان ملریــز کال پــه لومړیــو 

نهــو میاشــتو کــې د ۱۴۲۴ میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت توکــي صــادر شــوي دي، چــې دا د هېــواد د صادراتــو پــه تاریــخ 

کــې بــې مخینــې رقــم دی. لنــډه دا چــې اســامي امــارت لــه بهرنیــو مرســتو او پــه امریــکا کــې د افغانســتان ګنــګل شــوې 

شــتمنۍ تــه لــه منتظــر کېــدو پرتــه ټولــې هغــه چــارې پیــل کــړې او پرمــخ یــې بیايــي چــې لــه مخــې يــې د افغانســتان 

ــه دې الرې د خلکــو اقتصــادي ســتونزې حــل کېــږي. د مــس عینــک کان چــې د اســتخراج قــرار  ــاوړی او ل اقتصــاد پی

داد یــې لــه یــوه چینايــي رشکــت رسه شــوی دی، د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر 

اخونــد یــاد کان تــه د خپــل ســفر پــر مهــال د چینايــي رشکــت لــه مســوولینو رسه پــه لیدنــه کــې لــه هغــوی وغوښــتل چــې 

هغــوی د دغــه کان عمــي چــارې ژر تــر ژره پیــل کــړي. محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د مــس عینــک کان د هېــواد 

لــه پــاره یــوه مهمــه اقتصــادي رسچینــه وبللــه او ویــې ویــل، د چیــن لــه هېــواده چــې د دغــه کان قــرارداد وررسه شــوی، 

غوښــتنه کــوو  چــې ژر تــر ژره دې عمــي چــارې پیــل کــړي. د مــس عینــک کان چــې پــه افغانســتان کــې تــر ټولــو ســر 

او پــه نړيوالــه کچــه د مســو دویــم کان دی د تــره شــوو څېړنــو لــه مخــې شــاوخوا ۳. ۱۱میلیونــه ټنــه مــس لــري. د دې 

کان د عمــي چــارو لــه پیــل رسه بــه لــه یــوه لــوري پــه میلیونونــو ډالــر د افغانســتان مــي عوایــدو تــه جمــع کیــږي او لــه 

بــل لــوري بــه زرګونــو کســانو تــه د کار زمینــه برابــره يش. نــو لــه دې جوتیــږي چــې اســامي امــارت د طبیعــي زېرمــو او 

کانونــو د را ایســتلو پــه برخــه کــې لکــه څنګــه چــې الزمــه ده جــدي دی او غــواړي لــه دې الرې د هېــواد اقتصــاد پیــاوړی 

او پــر خپلــو پښــو ودروي.
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د ميل تدارکاتو کمېسیون جوړ او مرشي یې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال 

محرتم مال عبدالغني برادر اخوند کوي

ــه د  ــه الل ــدزاده حفظ ــه اخون ــة الل ــوي ِهب ــث مول ــیخ الحدی ــن ش ــر املؤمنی ــدر امی ــیون د عالیق ــو کمېس ــي تدارکات د م

ــه تــدارکايت چــارو کــې د  ــر بنســټ رامنځتــه شــوی دی. د دې کمېســیون د جوړېــدو موخــه پ ۲۰۲مــې ګڼــې فرمــان پ

روڼتیــا رامنځتــه کــول، د اغېزناکــو خدمتونــو وړانــدې کــول، د تــدارکايت ســتونزو لــه پــاره د حلــارو مونــدل او د تــدارکايت 

ــو  ــه کوم ــه پ ــي. ځک ــه ونی ــاد مخ ــې او د اداري فس ــې رڼ ــارې ی ــې چ ــوي چ ــه ک ــت هڅ ــر حکوم ــمون دی. ه ــو س کړن

حکومتونــو کــې چــې اداري فســاد وي لکــه د کابــل پــه تیــره اداره کــې چــې اوج تــه رســیدلی و، نــو لــه شــک پرتــه چــې 

دا ډول حکومتونــه بیــا د دې تــوان نــه لــري چــې هېــواد تــه د خدمــت جوګــه يش. هڅــه بــه کــوي خــو پایلــې بــه یــې تــل 

منفــي وي، د اداري فســاد او بــډو شــتون خلــک لــه حکومــت څخــه لــرې کــوي او حکومتونــه هــم نــه يش کــوالی لکــه 

څنګــه چــې پــه کار ده هســې خپلــې کړنــې تــررسه کــړي چــې پــه مرســته یــې د هېــواد پرمختــګ پــه تېــره بیــا اقتصــادي 

ټیــکاو رامنځتــه کــړي. د کابــل پــه تېــره اداره کــې هــم د مــي تدارکاتــو ادارې پــه نــوم تشــکیل موجــود و، خــو دا چــې 

پــه هېــواد کــې فســاد لــه کنټــرول څخــه وتلــی و، نــو پــر دې نــه وه توانیدلــې چــې د تدارکاتــو پــه برخــه کــې لکــه څنګــه 

چــې اړینــه ده خپــل فعالیتونــه تنظیــم کــړي. د اســامي امــارت پــه بیــا واکمنېــدو رسه اداري فســاد پــای موندلــی دی، 

خــو د ال روڼتیــا پــه موخــه یــې وغوښــتل چــې د تــدارکايت چــارو پــه رڼــه ډول پرمــخ بېولــو او پــه دې برخــه کــې د همغــږۍ 

رسیزه:
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رامنځتــه کولــو  لــه پــاره د مــي تدارکاتــو کمېســیون رامنځتــه کــړي. دغــه کمېســیون چــې مــري یــې د ریاســت الــوزراء 

اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد پــه غــاړه ده لومــړۍ غونــډه یــې د ۱۴۰۱ کال د قــوس پــه ۲۲مــه 

نېټــه تــررسه شــوه. 

ــا  ــرم م ــس مح ــیون رئی ــو کمېس ــي تدارکات ــتیال او د م ــادي مرس ــوزراء اقتص ــت ال ــې د ریاس ــل ک ــه پی ــډې پ د غون

عبدالغنــي بــرادر اخونــد خــرې وکــړې او د غونــډې لــه ګډونوالــو یــې د دې مــي او مهمــې پروســې پرمــخ بېولــو کــې د 

ګــډې همــکارۍ غوښــتنه وکــړه. پــه لومــړۍ غونــډه کــې د ۱۳قراردادونــو او تــدارکايت موضوعاتــو پــه اړه خــرې وشــوې. د 

۷ پــروژو قراردادونــه د مــي تدارکاتــو کمېســیون لــه لــوري منظــور شــول. دغــه قراردادونــه د توکــو د خریــدارۍ پــه ګــډون 

د خدماتــو او بیارغونــې د پــروژو وو. 

د دې کمېســیون د جوړېــدو موخــه پــه تــدارکايت چــارو کــې د روڼتیــا رامنځتــه کــول، د اغېزناکــو خدمتونــو وړانــدې کــول، 

د تــدارکايت ســتونزو لــه پــاره د حلــارو مونــدل او د تــدارکايت کړنــو ســمون دی.

د ميل تدارکاتو کمېسیون جوړېدو  موخه:

په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې » د ميل تدارکاتو 

کمېسیون د جوړېدو « راپور یې خپور کړی دی

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

یادونــه: پــه دغــه ګــراف کــې پــه هغــو دولتــي او 

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

ــو کمېســیون  ښــودل کیــږي چــې د مــي تدارکات

د جوړېــدو  راپــور یــې پــه ویډیويــي، غږیــزه او 

ــړی دی. ــور ک ــه خپ ــي بڼ چاپ

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو نظرونو ارزونه

دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:  -1

تلويزيونونه

وياندويان

ويب پاڼې

ټوېټرپاڼې
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دولتي رسنيو کې د نظرونو ټولګه

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

آژانسونه

خصويص رسنيو کې د نظرونو ارزونه:   -۲
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دولتي او خصويص رسنيو کې 

د نظرونو ټولګه

خصويص رسنيو کې د نظرونو عمومي 

ټولګه

د ميل تدارکاتو کمېسیون د جوړېدو په اړه په رسنیو کې د خلکو 

نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــو  ــه د خلکــو د نظرون ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــو او منفــي نظرون ــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبت ــه رســنیو او ټولنی پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې موضــوع ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا زمینــه برابــروي چــې 

د حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د هېوادوالــو ونــډه او فعالیــت وڅېــړو، نــو وبــه وینــو  چــې پــه افغانســتان کــې زیاتــره خلــک 

د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســوولین او د ســیايس، 

اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او نارســمي کســان 

تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. 

ــز او  ــدې ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنی ــا دولتــي بنســټونو اړون خــو د رســنیو، دولتــي او ن

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه 

فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــره ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 
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موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د مــي تدارکاتــو کمېســیون د جوړېــدو پــه اړه  د تلویزیونونــو، ویبپاڼــو، ټوېټــر پاڼــو او ویاندویانــو پــه ګــډون پــه دولتــي 

رســنیو کــې  د خلکــو نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو 

شــمېر پــه ټولیــز ډول ۹۰۹ دي. د دې نظرونــو لــه جملــې ۵۴۵ مثبــت دي. ۲۴۷منفــي نظرونــه او ۱۱۷ ســامل وړاندیزونــه 

دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه ۶۰ ٪، منفــي ۲۷ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۳ ٪ دي.

۲. همــداراز د مــي تدارکاتــو کمېســیون د جوړېــدو پــه اړه د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، ورځپاڼــو او اژانســونو پــه ګــډون پــه 

خصــويص رســنیو کــې  د خلکــو نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرونــو 

او وړاندیزونــو پــه ګــډون پــه ټولیــز ډول ۱۰۳۲ مثبــت او منفــي نظرونــه او وړاندیزونــه څرګنــد کــړي دي. د دې نظرونــو لــه 

جملــې ۵۵۳ مثبــت، ۳۳۴ منفــي او ۱۴۵ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه 

۵۴ ٪، منفــي نظرونــه ۳۲ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۴ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۶۰  او پــه خصــويص رســنیو کــې دا ســلنه ۵۴ ده. خــو پــه خصــويص 

رســنیو کــې بیــا د منفــي نظرونــو ســلنه لــوړه ده. پــه دې رســنیو کــې د منفــي نظرونــو ســلنه ۳۲ خــو پــه دولتــي رســنیو 

ــه  ــه ده. پ ــي رســنیو زیات ــر دولت ــه خصــويص رســنیو کــې ت ــا هــم پ ــو ســلنه بی کــې دا ســلنه ۲۷ ده. د ســاملو وړاندیزون

خصــويص رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۱۴ او پــه دولتــي رســنیو کــې ۱۳ ده. 

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۱۰۹۸ 

مثبــت نظرونــه، ۵۸۱ منفــي نظرونــه او ۲۶۲ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۵۷٪ مثبــت نظرونــه،۳۰٪ منفــي 

نظرونــه او ۱۳ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

په دولتي رسنیو کې د خصويص رسنیو په پرتله مثبتو نظرونو سلنه لوړه ده، المل یې څه دی؟

الملونــه کیــدای يش زیــات وي خــو  یــو المــل یــې دا دی چــې دولتــي رســنۍ تــر ډېــره بریــده هغــه خرونــه خپــروي چــې 

پــه حکومــت پــورې اړونــد وي. د مــي تدارکاتــو کمېســیون هــم د حکومــت پــه چــوکاټ کــې رامنځتــه شــوی نــو لــه همــدې 

املــه دولتــي رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو خپــور کــړی او څومــره چــې یــو خــر پــه زیاتــه کچــه 

خپــور يش، نــو طبیعــي خــره ده چــې د هغــه خــر پــه اړه د مثبتــو نظرونــو او ســاملو وړاندیزونــو کچــه هــم لــوړه وي.  هــر 

څومــره چــې نظرونــه او وړاندیزونــه زيــات وي، نــو پــه هامغــه کچــه د خلکــو ســیايس نبــوغ پــه ګوتــه او دا پــه ډاګــه کــوي 

چــې خلــک د حکومــت لــه لــوري پورتــه کیدونکــی  هــر ګام کــره څــاري او پــه اړه یــې خپــل نظــر رشیکــوي.

د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو د نظرونو څېړنه او ارزونه:
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو له  څېړنې رسه  څو مهمې مسلې رامخته کیږي:

لومــړی؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې  چــې کــوم څــه تــر ســرګو کیــږي، هغــه دا دي چــې هېــوادوال د مــي تدارکاتــو  	

ــو  ــي تدارکات ــرې ادارې د م ــل د تې ــې د کاب ــي چ ــويل. دوی واي ــای ګام ب ــر ځ ــک او پ ــو نی ــدل ی ــیون جوړې کمېس

کمېســیون د خپلــو جیبونــو ډکولــو لــه پــاره جــوړ کــړی و. هــر مســؤل کــس بــه خپلــه ونــډه غوښــته او لــه همــدې املــه 

زیاتــره پــروژې نیمګــړې پاتــې وې. لــه دې څخــه جوتېــږي چــې پــه تیــره اداره کــې فســاد پــه هــره برخــه کــې موجــود 

و، چارواکــي یــې د هېــواد پرمختــګ او د خلکــو هوســاینې تــه نــه وو ژمــن. اســامي امــارت د مــي تدارکاتــو کمېســیون 

پــه همــدې موخــه رامنځتــه کــړی دی. دا چــې اوســمهال فســاد پــه بشــپړ ډول لــه منځــه تللــی دی، خــو رسه لــه دې 

هــم اســامي امــارت هڅــه کــوي چــې د همغــږۍ رامنځتــه کولــو او د تدارکاتــو پــه برخــه کــې د پــوره روڼتیــا رامنځتــه 

کېــدو لــه پــاره خپلــې هڅــې نــورې هــم ګړنــدۍ  او د خلکــو بــاور خپــل کــړي. 

دویــم؛ دلتــه د خلکــو هغــه ســامل وړاندیزونــه هــم د پاملرنــې وړ دي چــې د یــاد خــر لــه خپرېــدو وروســته یــې  	

څرګنــد کــړي دي. دوی وايــي چــې لویــې او بنســټیزې پــروژې بایــد پیــل يش، تــر څــو خلکــو تــه د کار زمینــه برابــره 

يش. دا خــره پــر ځــای ده، حکومــت بایــد د خلکــو لــه پــاره د کار زمینــه برابــره کــړي او دا یې مســوولیت دی. اســامي 

ــه موخــه ســرې او  ــو پ ــاره د کار برابرول ــه پ ــو رسه هڅــه کــړې چــې د خلکــو ل ــه درک کول امــارت د دې مســوولیت پ

بنســټیزې پــروژې پیــل کــړي. د ســرو او بنســټیزو پــروژو  پــه برخــه کــې دا یادونــه اړینــه ده چــې اســامي امــارت د 

دا خــو ښــه اقــدام دی خــو جمهوریــت د خپلــو جیبونــو ډکولــو لــه پــاره د مــي تدارکاتــو کمېســیون جــوړ کــړی  	

و، هغــه وخــت دا کمېســیون یــو ســهامي رشکــت تــه ورتــه و،  یــو پــر بــل یــې اعتــامد نــه درلــود هــر یــوه بــه جــا جــا 

خپــل ســهم غوښــت، نــو پــه همــدې خاطــر هــرې پــروژې زیــات وخــت نیــوه او زیاتــې پــروژې نیمګــړې پاتــې کیدلــې، 

بایــد یــوازې د اصــاح لپــاره کار ويش او د وخــت د ضایــع ســبب نــه يش.

نیــک کار وشــو چــې د ملــی تدارکاتــو کمېســیون جــوړ شــو، زیاتــره مهمــې او بنســټېزې پــروژې دې کمېســیون  	

تــه معطلــې وې.

تاســې مــو غــږ تــر مرانــو ورســوئ، دا د بادغیــس او فاریــاب الر چــې ډېــره خرابــه ده او ډېــر تــګ راتــګ هــم پــرې  	

کیــږې، کــه اســامي امــارت د دغــې الرې د جوړښــت لپــاره عمــي ګامونــه پورتــه کــړي، هــم بــه ولــس هوســا يش او 

هــم بــه د هېــواد لپــاره لویــه الســته راوړنــه وي.

د خلکو اقتصادي مشکاتو ته باید جدي توجه ويش. 	

لويې پروژې باید رشوع يش، تر څو خلکو ته د کار زمینه مساعده يش. 	
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قوش تېپــې کانــال، کجکــي برېښــنا بنــد، پــه معيــاري ډول د ډبروســکرو کانونــه را ايســتل، پــه پېــروزي ښــارګوټي کــې 

د صنعتــي پــارک جوړېــدل، د امــو حــوزې د تېلــو اســتخراج او دې تــه ورتــه نــورې پــروژې عمــاً پیــل کــړې دي. دغــه 

راز یــې هڅــه کــړې ده چــې یــو شــمېر نــورې ســرې پــروژې لکــه ټاپــي، ټوټــاپ، کاســا زر، د افغــان ترانــس پــه نــوم 

د ریــل پټلــۍ پــروژې هــم ژر پیــل يش څــو پــه دې پــروژو کــې زرګونــو خلکــو تــه د کار زمینــه برابــره يش او خلــک لــه 

اقتصــادي ســتونزو څخــه خــاص يش.

درېیــم؛ دلتــه د خلکــو منفــي نظرونــه هــم لــه پامــه نــه شــو غورځــوالی. ځینــې خلــک وايــي چــې د مــي تدارکاتــو  	

ــړ. دا  ــوړ ک ــم ج ــارت ه ــامي ام ــوی و او دا دی اوس اس ــوړ ش ــم ج ــال ه ــر مه ــرې ادارې پ ــل د تې ــیون د کاب کمېس

ســمه ده چــې پــه حکومتــي چــوکاټ کــې زیاتــې ادارې کار کــوي، خــو د حکومتــي مســؤلینو لــه لــزوم دیــد رسه ســم 

ــر  ــو شــی چــې هغــه ډې ــه یــې پرمــخ ځــي. خــو ی ــه فعالیــږي او کارون ــا بېرت ــه منځــه ځــي او ځینــې بی ځینــې یــې ل

اړیــن دی هغــه دا دی چــې د ادارې پرمــخ بېولــو نوعیــت معلــوم وي چــې څــه ډول پرمــخ بېــول کیــږي. د کابــل پــه 

تېــره اداره کــې د مــي تدارکاتــو کمېســیون د دې لــه پــاره نــه و جــوړ شــوی چــې پــه دې برخــه کــې شــته ســتونزې 

لــه منځــه یــويس، بلکــې د پیســو پیــدا کولــو او پــروژو نیولــو لــه پــاره رامنځتــه شــوی و. خــو اســامي امــارت بیــا لــه 

دې کمېســیون څخــه د اقتصــادي ودې پــه پــار د پــروژو پــر وخــت پــي کېــدو او پــه دې برخــه کــې د ادارو ترمنــځ د 

همغــږۍ رامنځتــه کولــو لــه املــه پــه دې اقــدام الس پــورې کــړی دی.

څلــورم؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــو بــل د پــام وړ ټکــی دا دی چــې دوی وايــي د خلکــو اقتصــادي ســتونزو تــه  	

بایــد جــدي پاملرنــه ويش. اســامي امــارت د یــوه مســوول پــه توګــه بایــد د خلکــو دې غوښــتنې تــه پــام وکــړي او د 

خلکــو اقتصــادي ســتونزو تــه حلــارې پیــدا کــړي. تــر کومــه ځایــه چــې معلومیــږي اســامي امــارت لــه واکمنېــدو رسه 

ســم دې برخــې تــه توجــه کــړې ده او هڅــې یــې روانــې کــړې دي چــې د افغانســتان اقتصــاد پــه پښــو ودروي او خلــک 

لــه اقتصــادي ســتونزو راوبــايس. پــه دې برخــه کــې یــې پــه تیــر څــه بانــدې یــو نیــم کال کــې ډیــر کار کــړی دی. د 

هېــواد پــه کچــه ډېــری ســرې، متوســطې او کوچنــۍ پــروژې پــه عمــي ډول رشوع شــوې دي چــې ګڼــو خلکــو تــه 

پکــې دکار زمینــه برابــره شــوې ده. دا ټــول هغــه څــه دي چــې د خلکــو اقتصــادي ســتونزو د لــه منځــه وړلــو پــه برخــه 

کــې د اســامي امــارت ژمنتیــا پــه ډاګــه کــوي.

د اســامي امــارت پــه راتــګ رسه یــو پــه بــل پســې هغــه کارونــه او پــروژې د عمــي کېــدو پــه حــال کــې دي چــې خلــک 

ــه  ــو ل ــه د پردی ــک ب ــږي او خل ــو ودری ــه پښ ــاد پ ــتان اقتص ــه د افغانس ــه دې الرې ب ــې ل ــري چ ــه ل ــري او هیل ــه ل ــې مت ی

احتیاجــه خــاص يش. د مــي تدارکاتــو کمېســیون جوړېــدل هــم د همــدې لــړۍ یــوه کــړۍ ده. اســامي امــارت هڅــه 

کــوي چــې د داســې ادارو او کمېســیونونو پــه رامنځتــه کولــو رسه تــدارکايت کارونــه منظــم او لــه دې الرې وکــوالی يش، 

د اقتصــادي ودې پــه برخــه کــې ګامونــه پورتــه کــړي. 
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پایله

ټــول هغــه کارونــه چــې د هېــواد د پرمختــګ، هوســاینې، ســوکالۍ او پــر ځــان بســاینې لــه پــاره اړیــن دي، حکومتونــه 

یــې بایــد تــررسه کــړي. پــه دې کارونــو او فعالیتونــو کــې تــر ټولــو مهــم یــې د خلکــو لــه پــاره د ژونــد اســانتیاوې رامنځتــه 

کــول او د دوی شــته ســتونزو حلــول دي. د دې دوو کارونــو تــررسه کولــو لــه پــاره لومــړی څــه چــې مهــم دي هغــه د هېــواد 

اقتصــاد پــه پښــو درول دي، ځکــه اقتصــادي ســتونزې لــه خلکــو څخــه د ژونــد اســانتیاوې اخــي. د همــدې موخې ترالســه 

کولــو لــه پــاره اســامي امــارت ټــول هغــه فعالیتونــه چــې د اقتصــادي ودې او پرمختــګ المــل ګرځــي، پيــل کــړي دي. 

پــه دې برخــه کــې د مــي تدارکاتــو کمېســیون جوړېــدل یــو مهــم ګام دی. اســامي امــارت د مــي تدارکاتــو کمېســیون 

چــې د عالیقــدر امیــر املؤمنیــن شــیخ هبــة اللــه اخونــدزاده حفظــه اللــه لــه فرمــان رسه ســم جــوړ شــوی دی، مســوولیت 

یــې دا ښــودل شــوی دی چــې د تــدارکايت فعالیتونــو او د پــروژو د قراردادونــو پــه برخــه کــې روڼتیــا او پــه دې برخــه کــې 

همغــږي رامنځتــه يش. خــو لــه دې ورهاخــوا تــر ټولــو ســر هــدف یــې دا دی چــې دا کمېســیون بــه هڅــه کــوي څــو ټولــې 

ــه  ــاره اړیــن تــدارکايت فعالیتون ــه پ هغــه پــروژې چــې د هېــواد د اقتصــاد، ټولنیــزو او فرهنګــي برخــو کــې د پرمختــګ ل

تــررسه او پــه دې برخــه کــې شــته پــروژې پــه چټکــۍ رسه عمــي بڼــه خپلــه او کــوم ځنــډ او خنــډ پکــې رامنځتــه نــه يش. 

لکــه څنګــه چــې مــوږ تاســو وليــدل چــې د دې کمېســیون لــه جوړېــدو وروســته د یــاد کمېســیون پــه لومــړۍ غونــډه کــې 

د ۷۰۰ میلیونــو افغانیــو پــه ارزښــت هغــه پــروژې منظــورې شــوې چــې کــوالی يش لــه ترانســپورت څخــه نیولــې بیــا تــر 

کارموندنــې پــورې مســایل پــه ځــان کــې راونغــاړي. دغــه راز د دې کمېســیون پــه جوړېــدو رسه د خلکــو پــه ذهنونــو کــې 

پــه پــروژو کــې د فســاد د شــتون پوښــتنه هــم لــه منځــه ځــي او تــر څنــګ یــې پــه تــدارکايت فعالیتونــو کــې چټکتیــا هــم 

رامنځتــه کېــږي. د تدارکاتــو کمېســیون پــه لومــړۍ غونــډه کــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال او د مــي تدارکاتــو 

کمېســیون رئیــس محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد لــه اړونــدو ارګانونــو څخــه وغوښــتل چــې پــه دې برخــه کــې دې 

خپلــه همــکاري نــه ســپموي او د چــارو پــه پرمــخ بېولــو کــې دې پــه ګــډه او همغــږۍ پرمــخ والړ يش. لــه دې څخــه جوتــه 

شــوه چــې اســامي امــارت دې تــه چمتــو دی چــې ټولــې هغــه چــارې چــې وررسه اقتصــادي ټیــکاو رامنځتــه او د هېــواد 

د پرمختــګ المــل ګرځــي، تــررسه کــړي. 
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د »مايل جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ مالتړ« په پار جوړې شوې 

غونډې ته د محرتم مال عبدالغني برادر اخوند وینا

افغانســتان یــو لــه هغــو هېوادونــو څخــه دی چــې خپــل عوایــد تــر ډېــره بریــده لــه کورنیــو رسچینــو ترالســه کــوي. د دې 

عایــدايت رسچینــو لــه جملــې څخــه یــوه یــې د مالیــو راټولــول دي. مالیــه د یــوه هېــواد اقتصــادي څــرخ پــه خوځښــت 

ــم او  ــې مه ــوايل ک ــه زیات ــدو پ ــوالی يش د عوای ــې ک ــري چ ــي ل ــام توک ــات خ ــې زی ــه او ټولن ــمېر هېوادون ــو ش راويل. ی

ــت او  ــاره ثاب ــه پ ــدو ل ــد د عوای ــه بای ــه حکومتون ــه دې امل ــو ل ــه وي، ن ــې ن ــد تلپات ــو دا ډول عوای ــري، خ ــاک رول ول اغیزن

دوامــداره عایــدايت رسچینــې ولټــوي. پــه ثابتــو او دوامــداره عایــدايت رسچینــو کــې چــې کــوالی يش بودیجــه تأمیــن او 

عمومــي لګښــتونو کــې اغیزنــاک واقــع يش، هغــه مالیــه ده. حکومتونــه د مالیــې پــه وضــع کولو رسه خپــل اقتصــاد پياوړی 

کــوي. اســامي امــارت هــم همــدې موخــې تــه د رســېدو لــه پــاره لــه بېــا بېلــو برخــو مالیــې راغونــډوي او مــي عوایــدو پــه 

لوړېــدو کــې تــرې ګټــه پورتــه کــوي. خــو د دې ترڅنــګ چــې اســامي امــارت مالیــې راغونــډوي هغــه پخــواين رشکتونــه 

او ادارې چــې خپلــې پخوانــۍ ماليــې يــې نــدي تســليم کــړې او اوســمهال پــرې جرميــې راغلــې دي، اســامي امــارت د 

ســوداګرو او پانګوالــو د هڅونــې پــه موخــه ځینــې مالیــې معــاف کــړې دي. پــه همــدې موخــه »د مــايل جریمــو معافیــت 

د صنعــت او ســوداګرۍ ماتــړ« تــر رسلیــک النــدې غونــډه  جــوړه شــوه. پــه یــاده غونــډه کــې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي 

مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد وویــل چــې مالیــات د یــوه هېــواد د مــي عوایــدو پــه تأمیــن کــې ډېــر مهــم 

رول لــري. همــدا مالیــات دي چــې د هېوادونــو مــي بودیجــه جــوړوي او د ولســونو امنیــت، عامــه خدمتونــه او هوســاینه 

تضمینــوي. دغــه راز نومــوړي زیاتــه کــړه پــه اوســنیو رشایطــو کــې مــي بودیجــه لــه کورنیــو عوایــدو برابریــږي، نــو دا د دوی 

دنــده ده چــې د مالیاتــو پــه راټولولــو کــې شــفافیت رامنځتــه کــړي. خــو د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم 

ــوولیت  ــو مس ــو هېوادوال ــډون د ټول ــه ګ ــو پ ــوداګرو او صنعت کاران ــې د س ــل چ ــم ووی ــد دا ه ــرادر اخون ــي ب ــا عبدالغن م

رسیزه:
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د مايل جریمو معافیت موخه:

د افغانســتان اســامي امــارت پــر غــاړه دی، نــو پــه کار ده چــې دوی تــه پــه هــره برخــه کــې اســانتیاوې رامنځتــه  يش. 

نومــوړي د خپلــو خــرو پــه پــای کــې لــه ســوداګرو او صنعت کارانــو څخــه وغوښــتل چــې خپلــې مالیــې دې پــه شــفاف ډول 

اړونــدو ارګانونــو تــه وســپاري څــو پــه راتلونکــي کــې هــم اســامي امــارت وتوانیــږي لــه خپلــو کورنیــو عوایــدو څخــه خپــل 

لګښــتونه پــوره کــړي. پــه غونــډه کــې د اســامي امــارت مســؤلینو د جریمــو معافیــت موخــه چــې حکــم یــې د عالیقــدر 

امیراملؤمنیــن شــیخ ِهبــة اللــه اخونــدزاده حفظــه اللــه لــه لــوري شــوی و، دا پــه ګوتــه کــړه چــې اســامي امــارت غــواړي 

لــه دې الرې ســوداګر او پانګــوال وهڅــوي چــې خپــل کارونــه پــراخ او د مــايل جریمــو پــه برخــه کــې لــه دوی رسه مرســته 

ويش. د اســامي امــارت دا ګام پــه پراخــه کچــه د ســوداګرو او پانګوالــو لــه لــوري وســتایل شــو. نــو لــه دې څخــه جوتېــږي 

چــې اســامي امــارت د مــايل او اقتصــادي چــارو د پرمختــګ پــه الره کــې هــر ډول همــکارۍ تــه چمتــو دی چــې  د مــايل 

جریمــو معافیــت یــې یــوه ښــه بیلګــه کېدلــی يش.

لکــه څنګــه چــې د دې خــر لــه رسلیــک څخــه جوتېــږي چــې د مــايل جریمــو معافیــت د صنعــت او تجــارت ماتــړ دی، نــو 

موخــه یــې هــم داده چــې اســامي امــارت غــواړي لــه دې الرې ســوداګر او صنعتکارانــو تــه د جریمــو پــه معــاف کولــو رسه 

هغــوی وهڅــوي، څــو خپلــو چــارو تــه دوام ورکــړي او لــه دې رسه هــم ســوداګري پراختیــا مومــي او هــم صنعــت وده کــوي.

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې د »مايل جریمو معافیت د صنعت او 

سوداګرۍ مالتړ« تر رسلیک الندې جوړه شوې غونډې راپور یې خپور کړی دی
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د دولتي او خصويص رسنيو ارزونې ټولګه

دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -1

تلويزيونونه

وياندويان

ويب پاڼې

ټوېټر پاڼې

يادونــه: پــه دغــه ګــراف کــې پــه هغــو دولتي او 

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه 

ښــودل کېــږي چــې د »مــايل جریمــو معافیــت 

د صنعــت او ســوداګرۍ ماتــړ« تــر رسلیــک 

النــدې غونــډې راپــور یــې پــه ویډیويــي، غږیــزه 

او چاپــي بڼــه خپــور کــړی دی.

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو نظرونو ارزونه
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خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -2

تلويزيونونه

اژانسونه

ورځپانې

راډيوګانې

دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه
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خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې 

ټولګه

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه

اژانسونه

د »مايل جریمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ مالتړ« تر رسلیک 

الندې غونډې په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

ــو  ــه  د خلکــو د نظرون ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون پــه رســنیو او ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو د مثبتــو او منفــي نظرون

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې موضــوع ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا زمینــه برابــروي چــې 

د حکومــت د اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 
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افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه:

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د هېوادوالــو ونــډه او فعالیــت و څېــړو، نــو وبــه وینــو  چــې پــه افغانســتان کــې زیاتــره خلــک 

د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســؤلین او د ســیايس، 

اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او نارســمي کســان 

تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. 

ــز او  ــدې ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنی ــا دولتــي بنســټونو اړون خــو د رســنیو، دولتــي او ن

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه 

فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي.

موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د »مــايل جریمــو معافیــت د صنعــت او ســوداګرۍ ماتــړ« تــر رسلیــک النــدې غونــډې پــه اړه د تلویزیونونــو، ویبپاڼــو، 

ټوېټــر پاڼــو او ویاندویانــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه دولتــي رســنیو کــې 

د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمیر  پــه ټولیــز ډول ۱۳۱۹ دي. پــه دې کــې  ۷۳۱ مثبــت، ۳۳۸ نفــي 

نظرونــه  او ۲۵۰ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه ۵۵ ٪، منفــي ۲۶ ٪ او ســامل 

وړاندیزونــه ۱۹ ٪ دي.

۲. همــداراز د »مــايل جریمــو معافیــت د صنعــت او ســوداګرۍ ماتــړ« تــر رسلیــک النــدې غونــډې پــه اړه د تلویزیونونــو، 

راډیوګانــو، ورځپاڼــو ، ویبپاڼــو او اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې  د خلکــو د نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده.  پــه 

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو پــه ګــډون پــه ټولیــز ډول۲۵۰۶مثبــت او منفــي 

نظرونــه او وړاندیزونــه څرګنــد کــړي دي. د دې نظرونــو لــه جملــې ۱۱۴۸ مثبــت، ۹۱۵ منفــي او ۴۴۳ ســامل وړاندیزونــه 

دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه 56 ٪، منفــي نظرونــه ۳۶ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۱۸ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۵۵ او پــه خصــويص رســنیو کــې دا ســلنه ۴۶ ده. خــو پــه خصــويص 

رســنیو کــې بیــا د منفــي نظرونــو ســلنه لــوړه ده. پــه دې رســنیو کــې د منفــي نظرونــو ســلنه ۳۶ خــو پــه دولتــي رســنیو 

ــه  ــه ده. پ ــر خصــويص رســنیو زیات ــه دولتــي رســنیو کــې ت ــو ســلنه هــم پ ــا دا ســلنه ۲۶ ده.  د ســاملو وړاندیزون کــې بی

دولتــي رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۱۹ او پــه خصــويص رســنیو کــې ۱۸ ده. 

ــه کــې 1879  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت، منفــي نظرون

مثبــت نظرونــه، ۱۲۵۳ منفــي نظرونــه او ۶۹۳ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۴۹٪ مثبــت نظرونــه، ۳۳ ٪ منفــي 
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مالیه باید دقیقه را ټوله يش  او شفافیت را منځ ته يش. 	

غوښــتنه مــو دا ده چــې خلــک ډېــر ســتړي دي کار او بــار کمــزوری دی، پــر خلکــو دې د مالیــې کچــه راکمــه يش  	

او د مالیــې د اخیســتلو د قانــون طرحــه دې د ټولــو والیتونــو ښــاروالیو تــه ورکــړل يش او د والیتونــو ښــارواالن دې تــر 

څارنــې او نظــارت النــدې راوســتل يش چــې دوی تــر کومــې انــدازې لــه خلکــو څخــه  مالیــې اخــي. 

پــه افغانســتان کــې ټــول خلــک پــه دې بــاور دي چــې د خلکــو حقــوق د افغانســتان اســامي امــارت لخــوا نــه  	

تلــف کیــږي.

كه چېرې غواړئ حكومت مو برقرار او دوامداره وي ملت له خپلو اسايس او رشعي حقوقو مه محروموئ.  	

مالیــه ډېــره لــوړه ده، د دومــره زیاتــې مالیــې لــه املــه خلــک لــه کار څخــه الس اخــي، ځکــه دومــره مالیــه نــه يش  	

ورکوالی. 

لومــړی؛ خلکــو پــه خپلــو نظرونــو کــې ویــي چــې مالیــه بایــد پــه دقیــق ډول راټولــه او پــه دې برخــه کــې پــوره  	

شــفافیت موجــود وي. د اســامي امــارت پــه بیــا ځــل واکمنېــدو رسه یــو څــه چــې ټغــر یــې لــه افغانســتان څخــه ټــول 

شــوی هغــه فســاد دی. دا مهــال پــه افغانســتان کــې د فســاد کچــه صفــر تــه ټیټــه شــوې او پــه دې برخــه کــې کومــه 

ســتونزه نشــته. اســامي امــارت د مالیــو پــه راټولولــو کــې رڼــه کړنــاره لــري او مالیــې پــه شــفاف ډول راټولــوي او مــي 

عوایــدو تــه یــې جمــع کــوي. د دې ښــکاره ثبــوت همــدا دی چــې د مــي بودیجــې د متویــل پــه ګــډون ټــول کــورين 

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

نظرونــه او ۱۸ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

دا چې په دولتي رسنیو کې د خصويص رسنیو په پرتله مثبت نظرونو سلنه لوړه ده، المل یې څه دی؟

یــو المــل یــې دا هــم کیــدای يش چــې دولتــي رســنۍ د حکومــت پالیســیو رسه ســمې خپلــې خپرونــې پرمــخ بیايــي. ټــول 

هغــه څــه خپــروي چــې د حکومــت لــه کړنــارې رسه ســم وي او هغــه خرونــه خپــروي چــې پــه حکومــت او دولــت پــورې 

ــدو ټولنیــزو  ــو د جریمــو معافیــت موضــوع هــم  حکومتــي ده. دولتــي رســنیو او پــه دې رســنیو پــورې اړون ــړاو ولــري. ن ت

شــبکو  پــه پراخــه کچــه پوښــښ ورکــړی او څومــره چــې یــو خــر پــه زیاتــه کچــه خپــور يش، نــو طبیعــي خــره ده چــې د 

هغــه خــر پــه اړه د مثبتــو نظرونــو او ســاملو وړاندیزونــو کچــه هــم لــوړه وي.  بلــه دا چــې کــه د خلکــو نظرونــو او وړاندیزونــو 

تــه نظــر وکــړل يش، خلــک د هــرې موضــوع پــه اړه نظــر  څرګنــدوي چــې دا د خلکــو د عامــه پوهــاوي د کچــې د لوړېــدو 

ښــکارندويي کــوي. پــه دې مانــا چــې خلــک هــر څــه لــه نــږدې څــاري او د خپــل نظــر پــه څرګندولــو رسه غــواړي خپــل 

غــږ تــر مســؤلینو پــورې ورســوي. 
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لګښــتونه لــه داخــي عوایــدو تأمینیــږي. د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د 

مــايل جریمــو معافیــت پــه غونــډه کــې د خپلــو خــرو پــر مهــال ټینــګار وکــړ چــې مالیــې بایــد پــه شــفاف ډول راټولــې 

يش.  

دویــم؛ یــو شــمېر هېوادوالــو پــه خپلــو نظرونــو کــې د مالیــې لــوړوايل تــه اشــاره کــړې ده. دوی وايي چــې د مالیې  	

انــدازه زیاتــه او خلــک یــې د ورکولــو تــوان نــه لــري. د مالیــې لــه پــاره چــې کومــه انــدازه ټــاکل شــوې وه او د رشکتونــو 

پــه ګــډون لــه بېــا بېلــو اصنافــو راغونډیــده د هغــې کچــه د کابــل د تېــرې ادارې لــه لــوري ټــاکل شــوې وه. د اســامي 

امــارت پــه راتــګ رسه پــه لومړیــو کــې هامغــه انــدازه مالیــه راغونډېــده خــو وروســته بیــا تصمیــم ونیــول شــو او دا کچــه 

تــر نیاميــي هــم را ټیټــه شــوه. وروســته بیــا رشکتونــو، اصنافــو او ادارو تــه چــې مــايل جریمــې پــرې پاتــې او یــا تــر 

اخیســتل شــوې وې، ټولــو تــه مــايل جریمــې د عالیقــدر امیراملؤمنیــن شــیخ هبــة اللــه اخونــدزاده حفظــه اللــه لــه 

لــوري معــاف او چــې جریمــې یــې ورکــړې وې، هغــه هــم بېرتــه ورتــه وســپارل شــوې. لــه دې څخــه معلومیــږي چــې 

ــه ښــه ډول  ــو، ســوداګرو د هڅونــې هــوډ لــري او د خلکــو شــته ســتونزې پ ــو، پانګوال اســامي امــارت د صنعت کاران

درک کــوالی يش او هڅــه کــوي ســتونزې يــې حــل کــړي.

درېیــم؛ یــو بــل مهــم ټکــی چــې خلکــو پــه خپلــو نظرونــو کې تــرې یادونــه کــړې ده هغــه دادی چــې خلکــو ته دې  	

خپــل اســايس حقــوق ورکــړل يش. هــر حکومــت وظیفــه لــري چــې د خلکــو اســايس حقونــه خونــدي او ورکــړي. د 

اســامي امــارت پــه راتــګ رسه پــه هېــواد کــې ســل ســلنه امنیــت ټینــګ شــوی دی. خپلواکــي ترالســه شــوې، خلــک 

پــه ازاده فضــا کــې خپــل ژونــد پرمــخ بیايــي. د دې ترڅنــګ د خلکــو ټــول رشعــي او مــدين حقونــه پــه پــام کــې نیــول 

شــوي او ورکــړل شــوي دي. هېــڅ داســې کــوم حــق نــه دی پاتــې چــې هغــه دې د اســامي امــارت لــه لــوري خلکــو 

تــه نــه وي ورکــړل شــوی.   

اســامي امــارت پــه بیــا واکمنېــدو رسه ټولــې هغــه الرې چــارې غــوره کــړې چــې لــه مخــې یــې د خلکــو ســتونزې هــوارې 

يش. د دې ترڅنــګ ټــول هغــه کارونــه چــې د یــوه هېــواد د اقتصــادي پرمختــګ او ســوکالۍ لــه پــاره اړیــن دي یــو پــه 

بــل پســې تــررسه کــوي. د دې کارونــو لــه جملــې څخــه یــو مهــم یــې همــدا د مــايل جریمــو معــاف کــول و. د دې لــه پــاره 

چــې لــه صنعت کارانــو، ســوداګرو، پانګوالــو او دغــه راز کوچنیــو صنعت کارانــو رسه مرســته ويش او هغــوی وهڅــول يش، 

د دوی لــه پــاره جریمــې معــاف شــوې چــې دا لــه يــاد قــر رسه لويــه مرســته ده. د جریمــو پــه معافیــت رسه د صنعــت، 

ســوداګرۍ او خصــويص ســکتور نــورې برخــې هڅیــږي چــې خپــل کارونــه لــه پخــوا هــم چټــک کــړي او پــه پایلــه کــې دا 

برخــې وده وکــړي. لــه دې څخــه دا جوتیــږي چــې اســامي امــارت د هېــواد د پرمختــګ لــه پــاره لــه هــرې ممکنــې الرې 

ګټــه پورتــه کــوي. 
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پایله

افغانســتان یــو لــه هغــو هېوادونــو څخــه دی چــې مــايل جریمــې یــې معــاف کــړې. رسه لــه دې چــې پــه اوس مهــال کــې د 

افغانســتان اقتصــادي حالــت لــه ســتونزو رسه مــخ دی خــو د صنعت کارانــو، ســوداګرو، پانګوالــو او پــه ټولــه کــې د صنعــت 

او ســوداګرۍ د برخــې د ودې او پراختیــا لــه پــاره یــې دا کار تــررسه کــړی او هڅــه یــې کــړې چــې د حکومتــي ســکتور پــه 

ګــډون خصــويص ســکتور تــه اســانتیاوې رامنځتــه کــړي او هغــوی وکــوالی يش پــه ازاد او خپلــواک ډول خپلــې چــارې 

ســمبال او د هېــواد پــه اقتصــادي وده کــې پــوره ونــډه واخــي. د مــايل جریمــو معافیــت بــه د اقتصــادي برخــې لــه ټولــو 

اړونــدو برخــو رسه د دوی د کاروبــار پــه وده کــې مرســته وکــړي. اســامي امــارت د یــوه مســؤل حکومــت پــه توګــه تــل هڅــه 

کــوي چــې د خپلــو داخــي عوایــدو او داخــي اقتصــادي رسچینــو پــه مرســته هېــواد لــه روانــو ســتونزو راوبــايس او خلکــو 

تــه د کار ترڅنــګ د دوی د ژونــد معیشــتي کچــه لــوړه کــړي. د دې کارونــو پــه لــړ کــې د مــايل جریمــو معافیــت یــو مهــم 

ګام ځکــه دی چــې ســوداګر بــه لــه دې پیســو څخــه د خپلــو کارونــو پــه ښــه کولــو او پرمختــګ کــې ګټــه پورتــه کــړي.
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د تېلــو صنعــت پــه نــړۍ کــې یــو لــه مهمــو او ســرو صنایعــو څخــه ګڼــل کیــږي. تېــل رسبېــره پــر دې چــې پــه نننــۍ نــړۍ 

کــې د انــرژۍ برابرولــو مهمــه رسچینــه ده، د بېــا بېلــو هېوادونــو د مــي او نړيــوال قــدرت کچــې پــه ټاکلــو کــې هــم مهــم 

رول تــررسه کــوي. دا چــې د پرمختــګ پــه حــال کــې هېوادونــه محــدودې طبیعــي زېرمــې او نامحــدوده اړتیــاوې لــري، نــه 

يش کــوالی پــه یــوه وخــت ټولــو اقتصــادي برخــو تــه پراختیــا ورکــړي، ځکــه خــو بایــد مهمــو برخــو تــه لومړیتــوب ورکــړي. 

اســامي امــارت یــادې ټکــي تــه پــه پاملرنــې رسه هڅــه کــړې،  خــو هغــو برخــو تــه چــې پــه اوســنیو حاالتــو کــې کــوالی 

يش د افغانســتان اقتصــاد پــه پښــو ودروي، پراختیــا ورکــړي او لــه عوایــدو څخــه یــې پــه اقتصــادي برخــه کــې ګټــه پورتــه 

کــړي. پــه همــدې موخــه یــې د امــو ســیند حــوزې د تېلــو د اســتخراج قــرارداد لــه یــوه چینايــي رشکــت رسه الســلیک کــړ او 

غــواړي د تېلــو د اســتخراج چــارې پیــل کــړي. ځکــه تېــل د انــرژۍ پــه برخــه کــې یــوه ســره رسچینــه ده او د انــرژۍ پــه 

برخــه کــې د شــته ســتونزو پــه لــرې کېــدو رسه د هېــواد صنعــت وده کــوي چــې دا بیــا پخپلــه د اقتصــاد پــه پښــو درولــو 

کــې اغېزنــاک رول درلودلــی يش. د مســؤلینو پــه وینــا د امــو ســیند حــوزې د تیلــو پــه اســتخراج رسه بــه افغانســتان لــه 

دې پلــوه پــر ځــان بســاینې تــه ورنــږدې يش او پــه دې برخــه کــې شــته ډېــری ســتونزې بــه هــوارې يش. د امــو ســیند 

حــوزې د تیلــو  اســتخراج قــرارداد لــه مخــې بــه قــراردادي رشکــت پــه یــوکال کــې تــر ۱۵۰ میلیــون ډالــرو پانګونــه کــوي، 

چــې پــه ۳ کلونــو کــې بــه دغــه انــدازه ۵۴۰ میلیونــو ډالــرو تــه لوړیــږي.  اســامي امــارت پــه دغــه قــرارداد کــې ۲۰ ســلنه 

رشیــک دی چــې پــه راتلونکــي کــې بــه  دا انــدازه تــر ۷۵ ســلنې پــورې پورتــه کیــږي. همدارنګــه د تېلــو اســتخراج ورځنــۍ 

کچــه بــه لــه ۱۰۰۰ ټنــو پیــل او د وخــت پــه تېرېــدو بــه یــاده انــدازه زیاتــه يش. پــه دغــه پــروژه کــې پــه مســتقیم ډول 

۳۰۰۰ افغانانــو تــه د کار زمینــه برابریــږي. 

رسیزه

د امو سیند حوزې د تېلو استخراج قرارداد له چینايي رشکت رسه السلیک شو
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په هغو رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه چې »د امو سیند حوزې د تېلو 

استخراج قرارداد السلیک« راپور یې خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ:

ددې قــرارداد پــه مرســته بــه د  افغانســتان اقتصــاد پیــاوړی او د تېلــو پــه برخــه کــې بــه ځــان بســاینې  تــه نــږدې يش چــې 

اوســمهال دواړه برخې اړینــې او رضوري دي.  

د امو سیند حوزې د تېلو استخراج قرارداد موخه:

پــه هغــو مراســمو کــې  چــې د کانونــو او پټرولیــم وزارت او چینایــي کمپنــۍ )CPEIC(تــر منــځ »د امــو ســیند حــوزې د 

تېلــو اســتخراج« قــرارداد الســلیک لــه پــاره جــوړ شــوي و، د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي 

بــرادر اخونــد پــه خپلــو خــرو کــې دا قــرارداد د افغانســتان پــه ګټــه وبالــه او ویــې ویــل چــې ددې قــرارداد پــه مرســته 

بــه د افغانســتان اقتصــاد ال پیــاوړی او د تېلــو لــه پلــوه بــه پــر ځــان بســیا کېــدو تــه نېــږدې يش. محــرم مــا صاحــب د 

افغانســتان پرېامنــه طبیعــي زېرمــو تــه پــه اشــارې رسه وویــل: »افغانســتان د طبیعــي رسچینــو لــه پلــوه پــه نــړۍ کــې یــو 

غنــي هېــواد دی، خــو د نــورو معــدين مــوادو ترڅنــګ تېــل د افغانســتان د خلکــو هغــه شــتمني ده چــې زمــوږ د هېــواد د 

اقتصــاد مهمــه برخــه تکیــه پــرې کــوالی يش.« د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال پــه خپلــو خــرو کــې د افغانســتان د 

تېلــو نــورې هغــه زېرمــې هــم یــادې کــړې چــې پــه زیاتــه کچــه تېــل لــري. محــرم مــا صاحــب زیاتــه کــړه چــې افغانســتان 

کــې افغــان- تاجــک، امــو ســیند، هــرات، هلمنــد او کټــواز کــې د تېلــو ســرې حــوزې شــته چــې د خامــو تېلــو تخمینــي 

ذخایــر یــې یــو اعشــاریه اتــه میلیــارد بوشــکو تــه رســیږي. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې اســامي امــارت تــر خپــل وروســتي 

حــده هڅــه کــوي چــې افغانســتان لــه احتیاجــه راوبــايس او پــر ځــان یــې بســیا کــړي.
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو د ارزونې ټولګه

ــي  ــو دولت ــه هغ ــې پ ــراف ک ــه ګ ــه دغ ــه: : پ یادون

ــو ســلنه  او خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرون

ــو  ــږي چــې د امــو ســیند حــوزې د تېل ښــودل کې

پــه  یــې  راپــور  الســلیک  د  قــرارداد  اســتخراج 

ــزه او چاپــي بڼــه خپــور کــړی دی.  ویډیويــي، غږی

دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:  .1

تلوېزيونونه

آژانسونه

ويب پاڼې

وياندويان

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو د نظرونو ارزونه
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خصويص رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:  .۲

تلوېزيونونه

ورځپاڼې

ټوېټرپاڼې

راډيوګانې

آژانسونه

وياندويان
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د امو سیند حوزې د تېلو استخراج قرارداد د السلیک 

په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــو  ــو نظرون ــه  د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو او منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. ددې مســلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي 

چــې د حکومــت اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

ــه افغانســتان کــې  ــه يش چــې پ ــه جوت ــه رات ــو دا ب ــړو، ن ــډه او فعالیــت وڅې ــو ون ــزو شــبکو کــې د هېوادوال ــه ټولنی کــه پ

زیاتــره خلــک د ټوېټــر پــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســؤلین او 

د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن زیاتــه ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي 

او نارســمي کســان تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري. خــو د رســنیو، دولتــي او نــا دولتــي بنســټونو اړونــدې 

ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنیــز او فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي 

اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه فېســبوک او ټوېټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، 

شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې 

ټولګه

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو 

ارزونې ټولګه
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د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو د نظرونو د شمېرو څېړنه او ارزونه:

موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

۱. د امــو ســیند حــوزې د تېلــو اســتخراج قــرارداد د الســلیک پــه اړه د تلویزیونونــو، ویاندویانــو، اژانســونو، ټوېټــر پاڼــو او 

ویبپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو د شــمېرو څېړنــه او ارزونــه ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

ــت دي.  ــې 730 مثب ــه جمل ــو ل ــز ډول 990 دی. د دې نظرون ــه ټولی ــمیر  پ ــو ش ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــت او منف د مثب

133منفــي نظرونــه او 127 ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه 74 ٪، منفــي ٪13 

او ســامل وړاندیزونــه 13 ٪ دي.

ــو او  ــو، ورځپاڼ ــو، راډیوګان ــه اړه د تلویزیونون ــلیک پ ــرارداد د الس ــتخراج ق ــو اس ــوزې د تېل ــیند ح ــو س ــه د ام ۲. همدارنګ

خــري اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرونــو شــمېرو څېړنــه او ارزونــه ده. پــه خصــويص رســنیو 

کــې د خلکــو د مثبــت، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول 1946 دی. د دې نظرونــو لــه جملــې 1155 

مثبــت، 400 منفــي او 391 ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت نظرونــه 59 ٪، منفــي 

نظرونــه 21 ٪ او ســامل وړاندیزونــه 20 ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د خصــويص هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه 

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه 74 او پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا دا ســلنه 59 ده.  پــه خصــويص 

رســنیو کــې بیــا د منفــي نظرونــو ســلنه د دولتــي هغــو پــه پرتلــه لــوړه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې یــې ســلنه ۲۱ خــو پــه 

دولتــي رســنیو کــې بیــا دا ســلنه ۱۳ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه هــم لــه خصــويص هغــو څخــه 

لــوړه ده، پــه دولتــي رســنیو کــې د ســاملو وړاندیزونــو ســلنه ۲۰ او پــه دولتــي رســنیو کــې بیــا دا ســلنه ۱۳ ده.  

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۱۸۸۵ 

مثبــت نظرونــه، ۵۳۳ منفــي نظرونــه او ۵۱۸ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۶۴ ٪ مثبــت نظرونــه، ۱۸ ٪ منفــي 

نظرونــه او  ۱۸ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

دا چې د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو کچه لوړه ده، المل یې څه 

دی؟

دلتــه د دولتــي او خصــويص رســنیو د مثبتــو نظرونــو ترمنــځ زیــات واټــن نشــته او پــه دواړو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه 

لــوړه ده، خــو لــه دې رسه د دولتــي رســنیو د مثبتــو نظرونــو کچــه تــر خصــويص هغــو لــوړه ده. یــو المــل یــې دا دی چــې 

پــه حکومتــي کچــه تــررسه شــوې کړنــې تــر ډېــره بریــده د دولتــي رســنیو لــه لــوري تــر پوښــښ النــدې راځــي. د امــو ســیند 

ــه پــاره  حــوزې د تیلــو د اســتخراج قــرارداد د دولــت او یــو چینايــي رشکــت ترمنــځ الســلیک شــو او د ټــول افغانســتان ل

ګټــور دی. لــه همــدې املــه پــه دواړو رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو کچــه لــوړه وه، ځکــه خلــک د داســې ســرو کارونــو چــې 
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو د نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

ماشــاءالله مــوږ ستاســو هــر نېــک کار ســتایو او امیــد لــرو چــې لــه یــاد هېــواد رسه د دې تــړون تــر څنــګ نــور  	

تړونونــه هــم  الســلیک يش چــی ترڅــو یــې لــه مخــې افغانســتان د اقتصــاد پــه برخــه کــی پــه ځــان بســیا کېــدو لــور 

تــه حرکــت وکــړي.

پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې مافیــا او چپاولګــرو هــر څــه وخــوړل، زېرمــه یــې کــړل او نــن ورځ پــه اروپــا کــې لــه خپلــو  	

کورنیــو رسه پــه عیــش او عــرت کــې ژونــدي کــوي، دوی د هېــواد لــه پــاره هېــڅ کار ونــه کــړ. مــوږ دا قــرارداد پــه 

نېــک فــال نیســو او هرکلــی یــې کــوو، ځکــه تــر ځمکــه النــدې طبیعــي زېرمــې لــه کلونــو راهیســې همداســې پاتــې 

وې، شــتمني مــو درلــوده خــو مــوږ لــه لــوږې مــړه کېــدو. دا د هېــواد د راتلونکــې پــه خیــر دی.

داســې کارونــه مــو د ســتایلو وړ دي افغانســتان یــو غنــي هېــواد دی، نــو اړینــه ده چــي دا وګــړي د پاچاهانــو پــه  	

شــان ژونــد وکــړي نــه د ګــدا پــه شــان.

د داســې ســر قــرارداد الســلیک بــه د دواړو هېوادونــو پــه ګټــه وي او دغــه راز بــه افغانســتان رســمیت پېژندلــو تــه  	

هــم نــږدې کــړي، د هغــې ورځــې پــه هیلــه چــې لــه جګــړې او بــې وزلــۍ دواړو خــاص شــو. 

د افغانســتان ټــول کانونــه بایــد مشــهورو کمپنیــو تــه پــه قــرارداد ورکــړل يش او د اســتخراج چــارې یــې پیــل يش،  	

څــو یــې ګټــه ملــت تــه ورســیږي.

ــواد ځــان  	 ــه هڅــې دي چــې هې ــه دا هغ ــه خوشــحاله شــوم، ان شــاء الل ــه تل ــه دې خــر د زړه ل ــه، پ الحمــد لل

بســیاېنې او لــه خیراتونــو او اقتصــادي اســتعامر څخــه ژغــوري. خــو چیــن رسه بایــد پــه داســې هوکــړه لیکونــو کــې 

ډیــر بېــدار او تخنیکــي، اقتصــادي خــواوې یــې ښــې مدیریــت او وســنجول يش تــر څــو اقتصــادي رسچینــې مــو چیــن 

پــه خپــل ولکــه کــې ونــه نیــي او  زمونــږ د هېــواد د اقتصــادي پرمختــګ مخــه ونيــي. هېــواد مــو کوچنــی او لــږ 

نفــوس لــري، بــس لــږ حقیقــي مثبــت اقتصــادي ټــکان غــواړي، ډېــر ژر کــوالی شــو هېــواد لــه ســیاالنو رسه ســیال 

کــړو.

چينايــي رشکتونــه چاپرييــال خونــدي ســاتلو تــه پاملرنــه نــه کــوي او لــه چينــي کارګرانــو څخــه کار اخــي. بایــد  	

افغــان انجیــرنان او کارګــران پــه دنــدو وګــامرل يش.

د هېــواد برخلیــک ور پــورې تړلــی وي، هرکلــی کــوي. ولــې د دولتــي رســنیو د مثبتــو نظرونــو د لوړېــدو یــو المــل هامغــه 

دی چــې دا خــر یــې پــه پراخــه کچــه خپــور کــړی دی او هــر خــر چــې زیــات خپــور يش نــو نظرونــه یــې پــه اړه زیــات 

وي. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې خلــک د حکومــت لــه لــوري هــر ګام کــره څــاري او پــه اړه یــې خپــل نظــر رشیکــوي.
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لومــړی؛  د هېوادوالــو پــه نظرونــو کــې د اموســیند حــوزې د تېلــو اســتخراج تــړون پــه اړه خوښــي ښــودل شــوې او  	

هرکلــی یــې شــوی دی. دوی پــه خپلــو نظرونــو کــې دا هــم ویــي دي چــې د دې تــړون ترڅنــګ دېتــه ورتــه نــور ســر 

تړونونــه هــم بايــد  الســلیک يش، څــو افغانســتان لــه اقتصــادي او ټولنیــز پلــوه پــر خپلــو پښــو ودریــږي. دغــه راز پــه 

نظرونــو کــې د کابــل د تېــرې ادارې کړنــو تــه هــم اشــاره شــوې. دوی د تیــرې ادارې چارواکــي او مســؤلین مافیــا او 

چپاولګــر یــاد کــړي او ویــي یــې دي چــې پــه تېــرو شــلو کلونــو کــې دې چارواکــو یــوازې د ملــت شــتمني غــا کــړې او 

اوس پــه اروپــا او نــورو هېوادونــو کــې لــه خپلــو کورنیــو رسه پــه عیــش او عــرت کــې ژونــد کــوي او ملــت یــې بــې وزلــه 

کــړ. هــر حکومــت د ملــت پــر وړانــدې مســؤلیت لــري چــې د ملــت غــم وخــوري څــو يــې اقتصــادي، ټولنیــزې او نــورې 

اړتیــاوې یــې پــوره کــړي. خــو  پــه دې کار کــې هغــه حکومتونــه مخکــښ دي چــې د شــعار پــر ځــای عمــي ګامونــه 

پورتــه کــوي، اســامي امــارت شــعار کــم خــو عمــل زیــات کــوي. پــه دې شــاوخوا یــو نیــم کال کــې یــې لــه رغنیــزو چارو 

نیولــې، بیــا تــر صنعــت، زراعــت، ســوداګرۍ، پانګونــې او اقتصــادي پــروژو پــورې پــه هــره برخــه کــې کار کــړی او پــه 

دې برخــو کــې کارونــه ال هــم جریــان لــري، تــر اوســه پــورې پــه ډېــرو کمــو امکاناتــو داســې ســر کارونــه او ســرې 

پــروژې د عمــي کېــدو پــه حــال کــې دي چــې ســاری یــې پــه تېــرو څلوېښــتو کلونــو کــې نــه دی ترســرګو شــوی.

دویــم؛ د خلکــو لــه لــوري شــوي وړاندیزونــه هــم بایــد لــه پامــه ونــه غورځــوو. پــه دې وړاندیزونــو کــې یــو چــې ډېــر  	

مهــم دی هغــه دادی چــې چینایــان د اســتخراج پــر مهــال د ســیمې چاپیریــال ســاتنې تــه پاملرنــه نــه کــوي او دغــه 

راز د پــروژې ټــول کارګــران او انجنیــران یــې خپلــه چینایــان وي. دا ســمه ده چــې چینایــان کیــدای يش همداســې 

وکــړي، خــو کــه د اســامي امــارت د مســؤلینو خــرې مــو اوریدلــې وي، دوی دې دواړو برخــو تــه پاملرنــه کــړې ده. 

د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د امــو حــوزې تیلــو د اســتخراج 

د تــړون پــه مراســمو کــې د خپلــې وینــا پرمهــال وویــل چــې چینايــي رشکــت دې د خلکــو چاپیریــايل او اقتصــادي 

امنیــت تــه پــوره پاملرنــه وکــړي او خلکــو تــه دې ټولنیــز خدمتونــه وړانــدې کــړي. دغــه راز د کانونــو او پټرولیــم وزارت 

رسپرســت وزیــر دا خــره پــه ډاګــه کــړه چــې د قــرارداد لــه مخــې بــه چینايــي رشکــت افغــان کارګــر او افغــان انجنیــران 

پــه دنــدو ګومــاري او دغــه راز پــه قــرارداد کــې ویــل شــوي چــې د امــو حــوزې د تېلــو د اســتخراج پــه برخــه کــې بــه 

شــاوخوا ۳۰۰۰ افغانانــو تــه د کار زمینــه برابریــږي. دا ټــول هغــه څــه دي چــې اســامي امــارت ورتــه متوجــه دی.

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول 

څو مهمې مسلې د پام وړ دي:

ــان  	 ــرارداد شــوی وی، ځکــه چینای ــو ق ــا وروســته د تيل ــر مــس عینــک کار رشوع شــوی وای او بی ــد پ لومــړی بای

ــه. ــې ن ــه کــوي او عمــي کــوي ی ــوازې قراردادون ی
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درېیــم؛ پــه نظرونــو کــې یــو بــل مهــم ټکــی دا دی چــې هېــوادوال وايــي، هغــه چینايــي رشکــت چــې د مــس  	

عینــک د کان قــرارداد وررسه شــوی، تــر اوســه یــې پــر دې کان عمــي کار نــه دی پیــل کــړی، نــو لومــړی بایــد پــه هغــه 

کان کار پیــل شــوی وای او بیــا د تېلــو د اســتخراج قــرارداد وررسه شــوی وای. دوی یــوازې قــرارداد نیــي او عمــي کار 

نــه کــوي. د مــس عینــک کان د عمــي چــارو پیــل پــه اړه څــه مــوده وړانــدې د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال 

الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد د مســک عینــک کان د قــراردادي رشکــت لــه مســؤلینو رسه ولیــدل او لــه یــاد 

رشکــت څخــه یــې وغوښــتل چــې ژر تــر ژره دې پــه یــاد کان عمــي کار پیــل کــړي. خــو دلتــه یــوه ســتونزه شــته او 

هغــه دا چــې د مــس عینــک پــه کان کــې لرغــوين اثــار دي، د اطاعاتــو او فرهنــګ وزارت ددې اثــارو د لېــږد چــارې 

پرمــخ بیايــي او چــې کلــه د اثــارو د لېــږد چــارې بشــپړې يش، نــو پــر کان بــه عمــي کار پیــل يش. د دې ترڅنــګ پــه 

نظرونــو کــې دې خــرې تــه هــم اشــاره شــوې چــې چینایــان قــرارداد نیــي او کار نــه کــوي، د امــو حــوزې د تېلــو د 

اســتخراج پــه تــړون کــې یــوه مــاده داده چــې کــه نومــوړي رشکــت تــر یــو کال پــورې هغــه ټــول مــواد او مــوارد پــوره نــه 

کــړل چــې پــه قــرارداد کــې يــې ژمنــه کــړې، قــرارداد بــه پــه اتومــات ډول فســخه کېــږي. دلتــه د عمــي کار د پیــل 

ټکــی هــم پکــې شــته نــو دې مســلې تــه اســامي امــارت متوجــه دی او قــرارداد یــې هــم داســې چمتــو کــړی چــې 

ټــول معیارونــه پــه پــام کــې نیــول شــوي دي.

څلــورم؛ پــه نظرونــو او وړاندیزونــو کــې یــوې بلــې موضــوع تــه اشــاره شــوې ده. هغــه دا چــې د افغانســتان ټــول  	

کانونــه بایــد پــه قــرارداد ورکــړل يش. د حکومــت مســؤلیت دی چــې طبیعــي زېرمــې اســتخراج کــړي او لــه عوایــدو یې 

پــه مــي اقتصــاد کــې ګټــه پورتــه کــړي. اســامي امــارت هــم د یــوه مســؤل حکومــت پــه توګــه دا درک کــړې ده چــې 

لــه طبیعــي زېرمــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه کــوالی يش، مــي اقتصــاد ورغــوي او افغانســتان  د تــل لــه پــاره لــه 

احتیاجــه خــاص کــړي. پــه دې اړه  د ریاســت الــوزراء اقتصــادي مرســتیال الحــاج مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد ویــي 

چــې ددې قــرارداد پــه مرســته بــه د افغانســتان اقتصــاد ال پیــاوړی يش. لــه دې څخــه جوتیــږي چــې اســامي امــارت 

هڅــه همــدا ده چــې د کانونــو او طبیعــي زېرمــو د اســتخراج لــه الرې اقتصــاد ورغــوي. دغــه راز اســامي امــارت همــدا 

اوســمهال ځينــې کانونــه پــه قــرارداد ورکــړي او یــو شــمیر یــې داوطلبــۍ تــه وړانــدې کــړي دي. د ډبــرو ســکرو کانونــه 

پــه قــرارداد ورکــړل شــوي، د هــرات واليــت د اوســپنې کان داوطلبــي شــوې چــې پــه نــږدې راتلونکــي کــې بــه یــې 

ګټونکــی قــراردادي رشکــت عمــي چــارې پیــل کــړي.
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ــټ،  ــره  د کرومای ــي ګاز رسبې ــو او طبیع ــر تېل ــواد دی. افغانســتان پ ــډای هې ــو ب ــوه ی ــه پل ــو ل ــي زېرم افغانســتان د طبیع

رسپــو، مســو، اوســپنې او نــورو کمیابــه فلزاتــو لکــه رسو او ســپینو زرو، یورانیمــو او لیتیمــو زېرمــې لــري. د تــررسه شــویو 

رسوې ګانــو لــه مخــې د افغانســتان د طبيعــي زېرمــو انــدازه زرګونــو میلیــارد ډالــرو پــورې اټــکل شــوې ده او کــوالی يش، 

د نــړۍ دغــه تــر ټولــو بــې  وزلــه هېــواد پــر یــوه شــتمن هېــواد بــدل کــړي. هــر هېــواد د خپــل مــي اقتصــاد د پراختیــا او 

پرمختیــا لــه پــاره لــه بېــا بېلــو مکانیزمونــو کار اخلــی، ځینــې هېوادونــه طبیعــی منابــع او کانــی زېرمــې  لــري هغــه پــه کار 

اچــوی او خپــل اقتصــاد پــرې قــوي کــوي، پــه ځینــو هېوادونــو کــې صنعــت دومــره وده کــړې وي چــې نــورو هېوادونــو تــه د 

خپلــو تولیــدي توکــو پــه صادراتــو پانګــې جــوړوي او ځینــې هېوادونــه بیــا پــه کرنیــز ســکتور کــې بــډای وي او غلــې دانــې 

نــورو هېوادونــو تــه صــادروي. افغانســتان هــم طبیعــي زېرمــې، هــم صنعــت او هــم د کرنــې لــه پــاره پراخــې دښــتې لــري. 

اســامي امــارت پورتنیــو برخــو تــه پــوره پاملرنــه کــړې ده، د طبیعــي زېرمــو لــه ډلــې یــې تــر دې مهــال د هېــواد  ځينــو 

کانونــو د اســتخراج چــارې پیــل کــړې او د امــو ســیند حــوزې تیلــو د اســتخراج تــړون یــې لــه چینايــي رشکــت رسه وکــړ 

چــې هغــوی بــه یــې د را ایســتلو چــارې پرمــخ بیايــي. پــه دې تــړون کــې د افغانســتان اســامي امــارت ۲۰ ســلنه رشیــک 

ــه پــه راتلونکــي کــې ۷۵ســلنې تــه لوړېــږي چــې دا خپلــه د اقتصــاد پــه پښــو درولــو کــې رغنــده رول  دی او دا کچــه ب

درلودلــی يش. دغــه راز د صنعــت پــه برخــه کــې یــې صنعتکارانــو تــه زیاتــې اســانتیاوې رامنځتــه کــړې دي او دا مهــال 

ــه  ــاره ګړنــدي ګامون ــه پ ــو ل ــو د بازارموندل ــې او کرنیــزو محصوالت ــو شــمېر تولیــدي فابریکــې خپــل تولیــد کــوي. د کرن ی

پورتــه کیــږي او  اوســمهال بهــر تــه د نــورو محصوالتــو ترڅنــګ د کرنیــزو توکــو پــه صادراتــو کــې پــام وړ زیاتوالــی راغلــی 

دی. لنــډه دا چــې اســامي امــارت د خپــل هېــواد پرمختــګ تــه ژمــن دی او پــه دې الره کــې لــه هېــڅ راز هلــو ځلــو ډډه 

نــه کــوي او غــواړي افغانســتان پــر ځــان بســیا، هېوادوالــو تــه اســانتیاوې رامنځتــه او افغانســتان لــه ســیاالنو رسه ســیال 

کــړي. 

پایله
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صــادرات د یــوه هېــواد د اقتصــاد مهمــه برخــه جــوړوي، نــو لــه همــدې املــه د اقتصــادي برخــو ماتــړ او پــه دې برخــه کــې 

د اســانتیاوو رامنځتــه کــول کــوالی يش د صادراتــو د زیاتــوايل المــل وګرځــي . د ۱۴۰۰ ملریــز کال د اســد میاشــتې پــه 

۲۴مــه د کابــل لــه فتحــې او د افغانســتان اســامي امــارت لــه بیــا ځــل واکمنېــدو رسه ســم امریــکا د افغانســتان بانــک 

شــتمنۍ کنــګل کــړې، چــې لــه املــه یــې لــه هېــواد څخــه بهــر تــه د بانکونــو لــه الرې د پیســو لېــږد لــه ځنــډ رسه مــخ شــو. 

خــو رسه لــه دې هــم اســامي امــارت پــه دې بســنه نــه ده کــړې او پــه دې برخــه کــې یــې خپلــې هڅــې ال ګړنــدۍ کــړې 

او د ۱۴۰۱ کال پــه لومړیــو لســو میاشــتو کــې  د افغانســتان د صادراتــو کچــه تقریبــا ۱.۷ میلیــارد ډالــرو تــه ورســېده. دا د 

دې ښــکارندویي کــوي، چــي د  افغانســتان اســامي امــارت مرتابــه او نــور اړونــد مســوولین د هېــواد اقتصــاد او صادراتــو 

تــه ځانګــړې پاملرنــه کــوي.

د روان ۱۴۰۱ ملریــز کال پــه لومړیــو لســو میاشــتو کــې د یــو میلیــارد او ۷۰۰ میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت توکــي بهرنیــو 

ــتان،  ــه پاکس ــر دې مهال ــاری ګام دی . ت ــې س ــو ب ــې ی ــخ ک ــه تاری ــواد پ ــې دا د هې ــوي دي چ ــادر ش ــه ص ــو ت هېوادون

هندوســتان، ازبکســتان، تاجکســتان، ایــران، متحــده عــريب اماراتــو، چیــن، ترکیــې، قزاقســتان، او ترکمنســتان تــه ۹۷ 

ســلنه او پاتــې ۳ ســلنه توکــي د نــړۍ نــورو هېوادونــو تــه صــادر شــوي دي. هغــه توکــي چــې د ټولــو صادراتــو ۶۳ ســلنه 

جــوړوي، هغــه د ډبــرو ســکاره، هنجــه، پنبــه، انګــور، انــار، رومــي بانجــان، ممیــز، وچ انځیــر، جلغــوزي، زردالــو او پاتــې ۳۷ 

ســلنه نــور بېــا بېــل صــادرايت توکــي دي.

رسیزه

بهرنیو هېوادونو ته د افغاين محصوالتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی
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په هغو رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه چې »بهرنیو هېوادونو ته د افغاين 

محصوالتو په صادراتو کې د زیاتوايل « راپور یې خپور کړی دی

ب: خصويص رسنۍ: الف: دولتي رسنۍ:

صــادرات لکــه څنګــه چــې مخکــې ورتــه اشــاره وشــوه، د يــو هېــواد اقتصــاد پــه پښــو درولــو کــې مهــم رول لــري، نــو پــه 

کومــه کچــه چــې د صادراتــو انــدازه زیاتیــږي، پــه هامغــه انــدازه بــه د هېــواد اقتصــاد غښــتلی او هېــواد بــه د پرمختــګ پــه 

لــور ګړنــدي ګامونــه پورتــه کــوي.

موخه:

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د تېــر ۱۴۰۰ ملریــز کال پــه لومړیــو ۹ میاشــتو کــې د صادراتــو ارزښــت 478 میلیــون 

ډالــره و، خــو د روان ۱۴۰۱ کال پــه لومړیــو لســو میاشــتو کــې د هېــواد صادراتــو کچــه یــو میلیــارد او 700 میلیونــه ډالــرو 

تــه رســېدلې، چــې د تېــر کال پــه پرتلــه درې برابــره زیاتوالــی ښــيي کــه چېــرې د صادراتــو بهیــر همداســې روان وي، پــه 

روان کال کــې بــه د صادراتــو کچــه دوو میلیــاردو ډالــرو تــه ورســیږي.

ــو  ــي پارکون ــوی، د صنعت ــه ش ــال رامنځت ــدي چاپېری ــاره خون ــه پ ــې ل ــو؛ د پانګون ــه هڅ ــارت پ ــامي ام ــتان اس د افغانس

جوړولــو لــه پــاره هڅــې روانــې دي، د پالیســیو، کړنــارو او تــګارو پــر چمتــو کولــو عمــي کار پیــل شــوی، د لویــو الرو د 

بیارغونــې او د ریــل پټلــۍ لــه الرې د ســیمې او ګاونډیــو هېوادونــو رسه د هېــواد نښــلولو چــارې پــه چټکــۍ رسه دوام لــري، 

چــې دا ټولــې چــارې د افغانســتان پــر صادراتــو اغیــزه کــوي او پــه دې برخــه کــې د اســامي امــارت ژمنتیــا او هڅــې پــه 

ډاګــه کــوي.
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خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو د ارزونې ټولګه

یادونــه: پــه دغــه ګــراف کــې پــه هغــو دولتــي او 

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو ســلنه ښــودل 

کېــږي چــې بهرنیــو هېوادونــو تــه د افغــاين محصوالتو 

پــه صادراتــو کــې د زیاتــوايل راپــور یــې پــه ویډیويــي، 

غږیــزه او چاپــي بڼــه خپــور کــړی دی.

وياندويان

ټوېټرپاڼې

ويب پاڼې

آژانسونه

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه د خلکو نظرونو ارزونه

دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:  .۱
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خصويص رسنیو کې د خلکو د نظرونو ارزونه:  .۲

تلوېزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

آژانسونه

دولتي رسنیو کې دخلکو 

نظرونو ارزونې ټولګه
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بهرنیو هېوادونو ته د افغاين محصوالتو په صادراتو کې د زیاتوايل په 

اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

ــو  ــو نظرون ــه  د خلک ــه او ارزون ــو څېړن ــو او وړاندیزون ــي نظرون ــو او منف ــو د مثبت ــې د خلک ــبکو ک ــزو ش ــنیو او ټولنی ــه رس پ

روښــانتیا او هغــو تــه د پاملرنــې پــه مانــا ده. د دې مســلې ارزونــه او خپــرول خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي 

چــې د حکومــت د اقتصــادي پریکــړو، کړنــو او پــروژو پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

ــه افغانســتان کــې  ــه يش چــې پ ــه جوت ــه رات ــو دا ب ــړو، ن ــډه او فعالیــت وڅې ــو ون ــزو شــبکو کــې د هېوادوال ــه ټولنی کــه پ

زیاتــره خلــک د ټوېټــر پــر ځــای فیســبوک کاروي. خــو پــه ټوېټــر کــې بیــا تــر ډېــره بریــده رســمي- حکومتــي مســؤلین او 

د ســیايس، اقتصــادي او فرهنګــي ډګــر فعــاالن زیاتــه ونــډه لــري. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي 

او نارســمي کســان تــر فېســبوک پــه ټوېټــر کــې ډېــر فعالیــت لــري.

ــز او  ــدې ټولنیــزې شــبکې او همدارنګــه د ســیايس، اقتصــادي، ټولنی ــا دولتــي بنســټونو اړون خــو د رســنیو، دولتــي او ن

فرهنګــي ډګــر فعــاالن د عامــو خلکــو او دغــه راز د رســمي اشــخاصو او بنســټونو تــر پوښــښ النــدې راوســتو پــه موخــه پــه 

فیســبوک او ټویټــر دواړو کــې فعــال دي او هــر ورځ خرونــه، شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي.

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې 

ټولګه

دولتي او خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو 

ارزونې ټولګه



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

70

د یاد خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو د شمیرو څېړنه او ارزونه: 

په لومړي رس کې رسنۍ موږ کوالی شو په دوو برخو وویشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ

ــو  ــو، ویاندویان ــر پاڼ ــه اړه د اژانســونو، ټوېټ ــوايل پ ــو کــې د زیات ــه صادرات ــو پ ــه د افغــاين محصوالت ــو ت ــو هېوادون ۱. بهرنی

اوېبپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو نظرونــو د شــمېرو څېړنــه او ارزونــه ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمیر پــه ټولیــز ډول 1005 دی. د دې نظرونــو لــه جملــې 554 مثبــت دي 269 

منفــي نظرونــه او 182 ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه 55 ٪، منفــي 27 ٪ او 

ســامل وړاندیزونــه 18 ٪ دي.

۲. همدارنګــه بهرنیــو هېوادونــو تــه د افغــاين محصوالتــو پــه صادراتــو کــې د زیاتــوايل پــه اړه د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، 

ــه  ــه ده. پ ــه او ارزون ــو شــمېرو څېړن ــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د نظرون ــه ګــډون پ ــو او خــري اژانســونو پ ورځپاڼ

خصــويص رســنیو کــې د خلکــو د مثبــت او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول 2343 دی. د دې نظرونــو 

ــه جــدول کــې ترتیــب شــوي دي. مثبــت  ــه دي چــې پ ــې 1199 مثبــت، 811 منفــي او 333 ســامل وړاندیزون ــه جمل ل

ــه 14 ٪ دی. ــامل وړاندیزون ــه 35 ٪ او س ــي نظرون ــه 51 ٪، منف نظرون

پورتنیــو شــمېر تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د دولتــي هغــو  پــه پرتلــه د خلکــو مثبــت نظرونــو ســلنه زیاتــه ده. 

پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه 55  او پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا دا ســلنه 51 ده. پــه دولتــي رســنیوکې 

بیــا د ســاملو وړاندیزونــو کچــه لــه خصــويص هغــو زیاتــه ده.

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمــع کــړو، پــه ټولــه کــې ۱۷۵۳ 

مثبــت نظرونــه، ۱۰۸۰ منفــي نظرونــه او ۵۱۵ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۵۲ ٪ مثبــت نظرونــه، ۳۲ ٪ منفــي 

نظرونــه او ۱۶ ٪ ســامل وړاندیزونــه دي.

د دولتي رسنیو په پرتله په خصويص رسنیو کې د مثبتو نظرونو د کچې لوړېدو المل څه دی؟

یــو المــل یــې دادی هغــه خرونــه چــې د هېــواد ګټــې پــه کــې نغښــتې او مثبــت وي پــه زیاتــه کچــه د رســنیو او پــه دې 

رســنیو پــورې اړونــدو ټولنیــزو شــبکو لــه لــوري خپریــږي او هــر خــر او راپــور چــې زیــات خپــور يش نــو پــه اړه یــې نظرونــه 

هــم زیــات وي. پــه رســنیو کــې هغــه خرونــه چــې مــي ګټــې رانغــاړي خلــک یــې پــه اړه خپــل نظــر ورکــوي او تــر ډېــره 

ــواد او  ــې د هې ــر ګام چ ــوري ه ــه ل ــت ل ــک د حکوم ــې خل ــږي چ ــه جوتی ــه دې څخ ــت وي. ل ــا مثب ــه بی ــده دا نظرون بری

هېوادوالــو پــه ګټــه وي او د افغانســتان د پرمختــګ المــل ګرځــي، ســتايي او پــه مثبــت نظــر ورتــه ګــوري. 
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول 

څو مهمې مسلې د پام وړ دي:

زمــوږ هېــواد ان شــاءالله چــی ورځ پــه ورځ اقتصــادي پرمختــګ په لور روان دی او ســیايس ثبات مو هــم ورځ په ورځ  	

مــخ پــه ښــه کېــدو دی.

ترڅــو چــې صــادرات بهــر تــه زیــات او واردات کــم نــه يش او همدارنګــه زراعــت او صنعــت تــه وده ورنــه کــړل يش  	

ــه پیــاوړی کېــږی. اقتصــاد ن

په ۱۴۰۱ ملریز کال کې دومره صادرات شوي چې کچه یې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري ده. 	

واردات هم باید زیات يش تر څو نرخونه را ټیټ يش او  د ملت د بېکارۍ غمه وخورئ. 	

داســامي نــړۍ راتلونکــی اســامي اقتصــادي نظــام د ټولــو غیــر اســامي نظامونــو پــه منــځ کــې یــو غــوره نظــام  	

ــات لــري چــې دا نظــام پیــاوړی کــړي، د  ــر امکان ــه خــورا ډی ــه صــورت کــې اســامي هېوادون دی. د عمــي کېــدو پ

زراعــت او صنعــت کــوم امکانــات چــې اســامي نــړۍ لــري د ځمکــې پــه بــل ځــای کــې نشــته.

په ۱۴۰۱ کال کې دومره صادرات شوي چې په تېرو کلونو کې نه وو شوي. 	

لومــړی؛ د صادراتــو د زیاتــوايل پــه اړه د خلکــو لــه وړانــدې شــویو نظرونــو دا پــه ډاګــه کیــږي چــې دوی خــوښ  	

دي او دا د افغانســتان د ســوداګرۍ او پــه پــای کــې د اقتصــادي ودې لــه پــاره یــو ښــه زیــری بــويل. دغــه راز پــه زیاتــرو 

نظرونــو کــې بیــا دا ټکــی هــم ترســرګو کیــږي چــې دا ډول فعالیــت د حکومــت ژمنتیــا پــه ډاګــه کــوي او هغــه دا چــې 

اســامي امــارت یــوازې پــه شــعار نــه بلکــې هــر څــه چــې وايــي پــه عمــل کــې یــې پیــاده کــوي. هڅــه یــې دا ده چــې 

افغانســتان د پرمختــګ پــه لــور بوځــي او خلکــو تــه هوســا ژونــد برابــر کــړي.  

ــام وړ دي. کــه دا  	 ــه هــم څرګنــد شــوي چــې د پ ــړ منفــي نظرون ــو ل ــر څنــګ ی ــو ت ــو نظرون ــه د مثبت دویــم؛ دلت

نظرونــه وڅېــړل يش نــو تــر ډېــره بریــده یــوه خــره پــه کــې رابرســیره کیــږي او هغــه دا چــې کومــو کســانو د یــاد خــر 

ــه  ــه برخــه کــې ب ــو د نشــتوايل پ ــه دي. د معلومات ــو خــر ن ــو شــمېر موضوعات ــه ی ــه اړه  منفــي نظــر ورکــړی دی، ل پ

یــوه بیلګــه دا یــاده کــړو چــې دوی وايــي چــې د ژمــي پــه رارســېدو رسه بــه خلــک د ډبــرو ســکرو د بیــو د لــوړوايل لــه 

املــه لــه ســتونزو رسه مــخ يش، چــې د دوی دا خــره ځکــه بــې ځایــه ده چــې اســامي امــارت د ژمــي لــه رارســېدو 

وړانــدې د ډبــرو ســکرو د ۴۰۰ زره ټنــو قــرارداد خصــويص رشکتونــو تــه ورکــړ او یــادو رشکتونــو  د بــازار لــه نــرخ څخــه 

پــه ټیټــه بیــه پــر خلکــو وویشــل. درېیمــه خــره دا چــې پــه نظرونــو کــې چــې څومــره غوښــتنې شــوې، د دې ټولــو پــوره 

کــول هغــه هــم پــه شــاوخوا یــوه کال کــې چــې هــم نړیــوال بندیزونــه او هــم مــي شــتمنۍ ګنــکل شــوې، یــو څــه لــه 
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واقعیــت څخــه لــرې ښــکاري. اصــل خــره د ژمنتیــا ده او اســامي امــارت د افغانســتان د پرمختــګ لــه پــاره ژمــن دی 

او دا خــره یــې پــه اثبــات هــم رســولې ده.

درېیــم؛ د وړاندیزونــو برخــه ده. پــه دې برخــه کــې یــو څــه چــې ډېــر مهــم دي او د پــام وړ دي هغــه دادي چــې  	

خلکــو د وارداتــو د زیاتــوايل وړاندیــز کــړی او المــل یــې هــم دا ښــودلی دی چــې کــه واردات زیــات يش، نــو پــه بازارکې 

بــه د لومړنیــو خوراکــي توکــو او ســون توکــو بیــې را ټیټــې يش. دا وړاندیــز خــو پــر ځــای دی، خــو هــر هېــواد چــې 

غــواړي پرمختــګ وکــړي، نــو هڅــه یــې بایــد دا وي چــې لــه واردايت حالــت څخــه ځــان وبــايس او پــر یــوه صــادارايت 

هېــواد بــدل يش. تــر هغــې چــې دا چــاره تــررسه نــه يش نــه کورنیــو تولیداتــو تــه څــوک پاملرنــه کــوي او نــه دې برخــې 

تــه وده ورکــوي. اســامي امــارت هڅــه داده چــې هېــواد لــه واردايت حالــت څخــه وبــايس او پــر یــوه صــادرايت هېــواد 

یــې بــدل کــړي، چــې د دې هڅــو ښــه بیلګــه یــې همــدا پورتنــی خپــور شــوی خــر دی چــې ورځ تــر بلــې د صادراتــو 

پــه کچــه کــې زیاتوالــی راځــي. کــه د صادراتــو لــړۍ پــه همــدې ډول روانــه وي نــو لــه شــک پرتــه افغانســتان بــه د یــو 

ســر اقتصــادي تحــول شــاهد واويس او دا یــو ښــه زیــری دی. بلــه دا چــې کــه د وارداتــو کچــه لــوړه هــم يش د یــادو 

توکــو پــر بیــو اغیــزه نــه کــوي، ځکــه پــه نړیوالــه کچــه ددې توکــو بیــې لــوړې شــوې دي.

څلــورم؛ پــه نظرونــو کــې یــوه بلــه خــره چــې زیاتــه ترســرګو کیــږي هغــه د بــې کارۍ مســله ده. بــې کاري د  	

اســامي امــارت پــه راتــګ رسه نــه ده ډیــره شــوې، بلکــې د کابــل پخوانــۍ ادارې پــر مهــال د بــې کارۍ کچــه لــه دې 

هــم لــوړه وه، رسه لــه دې چــې پــه میلیونونــو ډالــر راتلــل، خــو د اداري فســاد او نــورو خپلریــو لــه املــه ټــول شــخيص 

ــدا يش. اوســمهال  ــه کار روزګار پی ــه مخــې خلکــو ت ــده چــې ل ــه کې ــه ن ــر داســې چــارو پانګون ــل او پ ــه تل ــو ت جیبون

اســامي امــارت یــو زیــات شــمیر ټولګټــې پــروژې رشوع کــړې او لــه دې رسه جوخــت یــې د کورنیــو تولیداتــو ماتــړ 

پیــل کــړی چــې ډیــر ژر بــه د خلکــو د کار روزګار مســله وررسه حــل يش.

پنځــم؛ د خلکــو پــه نظرونــو کــې یــوې بلــې مهمــې موضــوع تــه اشــاره شــوې او هغــه دا چــې اســامي اقتصــادي  	

نظــام د نــړۍ پــه ټولــو اقتصــادي نظامونــو کــې غــوره نظــام دی، کــه همــدا اســامي اقتصــادي نظــام عمــي بڼــه خپلــه 

کــړي نــو افغانســتان خــو څــه چــې اســامي نــړۍ بــه پــه خپلــو پښــو ودریــږي او د لویدیځــې نــړۍ لــه احتیاجــه بــه د 

تــل لــه پــاره خاصــه يش. اســامي امــارت چــې پــه پــوره مانــا یــې پــه هېــواد کــې رشعــي نظــام رامنځتــه کــړی دی، 

نــو اســامي اقتصــادي نظــام هــم عمــي کــوي او پــه دې برخــه کــې دادی کار روان دی. یــو بیلګــه یــې پــه بانګوالــۍ 

سیســتم کــې د اســامي بانګوالــۍ برخــه ده چــې پــه ټولــو هغــو دولتــي او خصــويص بانګونــو کــې بــه عمــي کیــږي 

چــې پــه افغانســتان کــې فعالیــت کــوي. بلــه خــره پــه نظرونــو کــې پــه ۱۴۰۱ کال کــې د صادراتــو د کچــې لوړیــدل 

دي. خلــک دې تــه خــوښ دي چــې پــه دغــه کال کــې د صادراتــو کچــه دومــره لــوړه شــوې چــې پــه تیــر کــې یــې 

ســاری نشــته. اســامي امــارت د یــوه مســؤل حکومــت پــه توګــه تــل هڅــه کــوي چــې افغانســتان لــه واردايت حالتــه 

بهــر او پــه یــوه صــادرايت هېــواد یــې بــدل کــړي او د صادراتــو د کچــې لوړیــدو رسه دا ژمنــه مــخ پــه عمــي کېــدو ده.

ــه کــړي.  ــه پورت ــې الرې ګټ ــه هــرې ممکن ــاره ل ــه پ ــا ل ــه هڅــه دا ده چــې د اقتصــاد د پیاوړتی ــارت مرتاب د اســامي ام
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صــادرات یــو لــه هغــو مهمــو فکتورونــو څخــه ګڼــل کیــږي چــې اقتصــاد وررسه وده کــوالی يش او هېــواد چــې کلــه لــه 

واردايت حالــت څخــه ووځــي او پــر صــادرايت هېــواد بــدل يش نــو بیــا لــه شــک پرتــه چــې اقتصــاد غوړیــږي او ورځ تــر بلــې 

پیــاوړی کیــږي. همــدې اصــل تــه پــه کتــو د اســامي امــارت لــه راتــګ رسه ســم دې برخــې تــه زیاتــه پاملرنــه کــړې او 

دادی مــوږ یــې اوس د رس پــه ســرګو وینــو چــې د افغانســتان د صادراتــو کچــه ورځ تــر بلــې مــخ پــه زیاتېــدو ده. بهرنیــو 

هېوادونــو تــه د افغــاين محصوالتــو پــه صادراتــو کــې د پــام وړ زیاتوالــی راغلــی دی. د روان ۱۴۰۱ ملریــز کال پــه لومړیــو 

لســو میاشــتو کــې د یــو میلیــارد او ۷۰۰ میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت توکــي بهرنیــو هېوادونــو تــه صــادر شــوي دي چــې دا 

د هېــواد د اقتصــادي پیاوړتیــا لــه پــاره د اســامي امــارت ژمنتیــا پــه ډاګــه کــوي.  

پایله

کــوم حکومتونــه چــې د هېوادونــو پرمختــګ او د خلکــو هوســاینې، پرمختــګ، ابــادۍ او ســوکالۍ تــه ژمــن وي، هغــه بیــا 

شــعار نــه بلکــې هــر څــه پــه عمــل کــې ثابتــوي. د افغانســتان اســامي امــارت هــم شــعار کــم خــو عمــل یــې زیــات دی. پــه 

دې نــږدې شــاوخوا یــو کال کــې یــې ډیــرې داســې چــارې تــررسه کــړې دي چــې خلکــو تــه یــې د افغانســتان د پرمختــګ 

هیلــې وربښــلې دي. لــه ســیايس برخــې نیولــې، بیــا تــر اقتصــادي، ټولنیــزې، کلتــوري او ښــوونې او روزنــې پــورې ټولــو 

برخــو کــې د امــکان تــر بریــده پرمختــګ شــوی او ال هــم روان دی. د اقتصــادي ودې د پیاوړتیــا او غښــتلتیا لــه پــاره یــې 

کوټــي ګامونــه پورتــه کــړي دي. مــوږ او تاســو وینــو چــې د هېــواد پــه هــر ګــوټ کــې د لویــو الرو لــه جوړېــدو او رغولــو 

رانیولــې بیــا ګاونډیــو او ان نړېوالــو هېوادونــو تــه د ځمکــې او هــوا لــه الرې د توکــو صادرولــو بهیــر روان دی. پــه دې برخــه 

کــې یــوه بېلګــه همــدا ده چــې بهرنیــو هېوادونــو تــه د افغــاين محصوالتــو پــه صادراتــو کــې پــام وړ زیاتوالــی راغلــی دی. 

د روان ۱۴۰۱ ملریــز کال پــه لومړیــو لســو میاشــتو کــې د یــو میلیــارد او ۷۰۰ میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت توکــي بهرنیــو 

هېوادونــو تــه صــادر شــوي دي چــې دا د هېــواد پــه تاریــخ کــې یــو بــې ســاری ګام دی.  کــه دا بهیــر همداســې روان وي، 

نــو افغانســتان بــه پــه لنــډ وخــت کــې لــه واردايت حالتــه بهــر او پــه یــوه صــادرايت هېــواد بــه بــدل يش، چــې وررسه بــه د 

افغانســتان اقتصــاد پــه پښــو ودرېــږي او پــه دې رسه بــه د اقتصــاد پــه برخــه کــې شــته ســتونزې مهــار او هــم بــه وررسه پــه 

هېــواد کــې د بــې کارۍ کچــه صفــر تــه راټیټــه يش.   




