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افتتاح فاز دوم بند برق کجکی

مقدمه:

بنــد بــرق کجکــی در ولســوالی کجکــی والیــت هلمنــد موقعیــت دارد. ایــن بنــد یکــی از قدیمی تریــن بندهــای افغانســتان 

بــه شــار مــی رود. بنــد بــرق کجکــی بــا ســابقه ای بیــش از نیــم قــرن یکــی از بندهــای بــزرگ افغانســتان شــمرده میشــود 

کــه نخســتین بــار کار آن در زمــان محمــد ظاهــر شــاه آغــاز و بــه پایــه ای اکــال رســید. ســطح ذخیــر آب در بنــد کجکــی 

از 1.7 الــی 2.8 میلیــارد مــر مکعــب می باشــد. در مجمــوع فــاز اول بنــد بــرق کجکــی ظرفیــت تولیــد 51 میــگاوات بــرق 

را دارا اســت؛ امــا بــا ســاخت و افتتــاح فــاز دوم، ظرفیــت تولیــد بــرق ایــن بنــد ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت. 

فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی بــه تاریــخ 5 اســد 1401هـ.ش برابــر بــا 28 ذوالحجــه 1443هـ.ق توســط الحــاج مالعبدالغنی 

بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء افتتــاح گردیــد. در مراســم افتتــاح آن عــالوه بــر معــاون اقتصــادی 

ریاســت الوزراء، مولــوی عبدالســالم حنفــی معــاون اداری ریاســت الوزراء، مولــوی عبداللطیــف منصــور رسپرســت وزارت 

آب و انــرژی، قــاری دیــن محمــد حنیــف رسپرســت وزارت اقتصــاد و شــیر محمــد عبــاس ســتانکزی معیــن سیاســی وزارت 

امــور خارجــه رشکــت داشــتند. در ایــن مراســم الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد گفــت: »امــارت اســالمی افغانســتان 

ــان می دهیــم کــه در  ــان خــود اطمین ــه همــه هموطن ــادی کشــور دارد. مــا ب ــرای آب ــی ب تعهــد کامــل و برنامه هــای خوب

آینــده ای نزدیــک شــاهد تحــوالت مثبــت بــزرگ اقتصــادی در افغانســتان خواهیــم بــود.« 

ســاخت فــاز دوم بنــد کجکــی توســط رشکــت ترکــی 77 بــا رسمایه گــذاری 174 میلیــون دالــر صــورت گرفــت کــه ظرفیــت 

ــن بنــد  ــرق ای ــد ب ــرق کجکــی ظرفیــت تولی ــد ب ــاز دوم بن ــرداری ف ــا بهره ب ــرق را دارا می باشــد. ب تولیــد 100 میــگاوات ب

از 51 میــگاوات بــه 151 میــگاوات افزایــش میآبــد. بنــد بــرق کجکــی عــالوه بــر تولیــد بــرق، حــدود 100 هــزار هکتــار 

زمیــن  زراعتــی را آبیــاری می کنــد کــه بــا بهره بــرداری کامــل آن بــه هــزاران تــن بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم زمینــه 

ــود.  ــاعد می ش کار مس
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هدف پروژه: 

هــدف اصلــی ســاخت فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی، تامیــن بــرق کافــی والیــات جنوبــی کشــور بــه ویــژه والیــت هلمنــد و 

ــرق دســت و پنجــه  ــا کمبــود ب ــرا صنعــت کاران و مــردم عــادی ایــن مناطــق ســال ها اســت کــه ب کندهــار می باشــد. زی

نــرم می کننــد. همچنــان بــا ســاخت فــاز دوم بنــد کجکــی زمین هــای زراعتــی زیــادی در والیــت هلمنــد آبیــاری شــده و 

از آن هــا حاصــل بدســت خواهــد آمــد. برعــالوه اعــار و ســاخت بندهــا باعــث مدیریــت بهــر آب می شــود؛ زیــرا آب بــه 

دلیــل خشکســالی های پســین و همچنــان نیــاز کشــورها در ســال های پســین ایــن منبــع حیاتــی، یکــی از اولویت هــای 

مهــم اقتصــادی محســوب می شــود. 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه هایی که گزارش »افتتاح فاز دوم بند برق 

کجکی« را به نرش رسانیده اند

الف: رسانه های خصوصی:

مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

ب: رسانه های دولتی:

ــات  یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظری

ــه  ــی ک ــی و دولت ــانه های خصوص ــردم در رس م

ــی را  ــرق کجک ــد ب ــاز دوم بن ــاح ف ــزارش افتت گ

ــر  ــه ن ــی ب ــی و چاپ ــری، صوت ــه ای تصوی بگون

رســانیده اند، قابــل مشــاهده می باشــد.
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های خصوصی:  -1

تلويزيون ها

روزنامه ها

ويب سایت ها

راديو ها

آژانس های خربی

مجموع ارزیابی 

نظریات مردم 

در رسانه های 

خصوصی
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ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی:   -2

تلويزيون ها

آژانس های خربی

ويب سایت ها

راديو ها

روزنامه ها

صفحات تويرتی
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سخنگویان

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم پیرامون خرب افتتاح فاز 

دوم بند برق کجکی

هدِف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم:

تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در شــبکه های اجتاعــی بــه مفهــوم وضاحــت و توجــه بــه 

نظریــات مــردم می باشــد. ایــن مســأله حکومــت و مهم تــر از آن ارزیابــی و نــر آن مــردم و جامعــه را در روشــنی نظریــات، 

ــوی  ــه از س ــادی ک ــم اقتص ــای مه ــا و پروژه ه ــم، فعالیت ه ــون تصامی ــردم پیرام ــنهادات م ــادات و پیش ــت ها، انتق خواس

ــرار می دهــد. ــدازی می شــود، ق حکومــت راه ان
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واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان

تحلیل و تجزیه ای آمار نظریات مردم در رسانه ها:

ــردم در  ــت م ــتان اکرثی ــم، در افغانس ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــی را م ــبکه های اجتاع ــردم در ش ــت م ــور و فعالی ــر حض اگ

ــد افــراد رســمی-حکومتی،  فیســبوک فعــال هســتند. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه در تویــر حضــور فعــال دارن

ــمی و  ــراد رس ــر اف ــن خاط ــه همی ــند. ب ــی می باش ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع ــی، اقتص ــه سیاس ــاالن عرص ــا و فع نهاده

غیررســمی امــارت اســالمی افغانســتان نســبت بــه فیســبوک در تویــر بیشــر حضــور دارنــد. در افغانســتان حضــور مــردم 

ــد.  ــدک می باش ــبوک ان ــه فیس ــبت ب ــر نس ــام در توی ع

ــی،  ــه سیاس ــاالن عرص ــز فع ــی و نی ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــانه ها، نهاده ــه رس ــوط ب ــی مرب ــبکه های اجتاع ــا ش ام

ــم  ــا، ه ــمی و نهاده ــراد رس ــز اف ــام و نی ــردم ع ــرار دادن م ــش ق ــت پوش ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــه دســت نــر  ــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را ب ــوده و روزان در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال ب

می ســپارند. 

رسانه ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

ــی  ــانه های خصوص ــی در رس ــرق کجک ــد ب ــاز دوم بن ــاح ف ــون افتت ــردم پیرام ــات م ــه ای نظری ــل و تجزی 1.  در تحلی

شــامل آژانس هــای خــری، تلویزیون هــا، رادیوهــا، ویب ســایت ها و روزنامه هــا می باشــد. نظریــات مثبــت، منفــی و 

ــه  ــه ب ــب یافت ــی ترتی ــان نظریات ــن می ــد. از ای ــوع 1617 می باش ــی در مجم ــانه های خصوص ــردم در رس ــنهادات م پیش

تعــداد 1129 نظــر مثبــت، 437 نظــر منفــی و 51 پیشــنهادات ســامل می باشــد کــه نظریــات مثبــت 70 درصــد، نظریــات 

ــت.  ــد اس ــامل 3 درص ــنهادات س ــد و پیش ــی 27 درص منف

ــامل  ــی ش ــرق کجک ــد ب ــاز دوم بن ــاح ف ــزارش افتت ــون گ ــی پیرام ــانه های دولت ــردم در رس ــات م ــان نظری 2.  همچن

ــت،  ــار مثب ــه آم ــد ک ــا می باش ــر و رادیوه ــایت ها، توی ــخنگویان، ویب س ــا، س ــری، روزنامه ه ــای خ ــا، آژانس ه تلویزیون ه

منفــی و پیشــنهادات مــردم در ایــن رســانه ها در مجمــوع 1609 اســت. بــه تعــداد 1058 نظــر مثبــت، 438 نظــر منفــی 

و 113 پیشــنهاد ســامل اســت کــه نظریــات مثبــت 66 درصــد، نظریــات منفــی 27 درصــد و 7 درصــد پیشــنهادات ســامل 

می باشــد. 

در ایــن ارزیابــی آنچــه کــه جالــب بــه نظــر می رســد بیشــر بــودن فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی 

نســبت بــه رســانه های دولتــی می باشــد. چنانچــه آمــار نظریــات مثبــت در رســانه های خصوصــی 1617 و آمــار مثبــت در 

رســانه های دولتــی 1609 می باشــد کــه در مجمــوع فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی70 درصــد 

ــا پیشــنهادات ســامل در رســانه های دولتــی 7 درصــد و در رســانه های  و در رســانه های دولتــی 66 درصــد می باشــد. ام

ــه  ــر بیشــر نســبت ب ــع پیشــنهادات ســامل در رســانه های دولتــی دو براب خصوصــی 3 درصــد را نشــان می دهــد. در واق
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رســانه های خصوصــی می باشــد، امــا فیصــدی نظریــات منفــی در رســانه های خصوصــی و دولتــی بگونــه ای یــک ســان 

27 درصــد می باشــد. 

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را جمع بنــدی منایــم 

ــت  ــر داش ــا در نظ ــه ب ــد، ک ــامل می باش ــنهادات س ــی و 164 پیش ــر منف ــت، 875 نظ ــر مثب ــداد 2187 نظ ــه تع در کل ب

فیصــدی ایــن نظریــات در مجمــوع 68 درصــد مثبــت، 27 درصــد منفــی و 5 درصــد پیشــنهادات ســامل اســت. 

ــه  ــل مالحظ ــی قاب ــانه های دولت ــه رس ــبت ب ــی نس ــانه های خصوص ــت در رس ــات مثب ــودن نظری ــر ب ــان بیش ــن می در ای

اســت. چنانچــه فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی 70 درصــد و در رســانه های دولتــی 66 درصــد 

ــد؟  ــد باش ــه می توان ــل آن چ ــل و عوام ــد. دالی می باش

یکــی از دالیــل عمــده ای آن ایــن اســت کــه مــردم و یــا روان جمعــی در جامعــه طــوری اســت کــه رســانه های خصوصــی 

را نســبت بــه رســانه های دولتــی/ رســمی بــه عنــوان رســانه های بی طــرف و مجــزا از دولــت بیشــر دنبــال می کننــد. بــه 

ــه رســانه های دولتــی بیشــر می باشــد. همیــن  ــات مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت ب همیــن خاطــر اســت نظری

گونــه هــر قــدر کــه نظریــات مــردم زیــاد باشــد بــه هــان پیانــه تعــداد نظریــات مثبــت بیشــر می باشــد. ایــن در واقــع 

نشــان دهنده ای آن اســت کــه مــردم فعالیت هــا، تصامیــم و برنامه هــای کالن حکومــت را زیــر نظــر داشــته و پیرامــون آن 

هرچنــد از طریــق رســانه های خصوصــی بــوده باشــد- نظریــات خویــش را رشیــک می ســازند. 

چنــان کــه نظریــات مــردم پیرامــون گــزارش افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی بــه عنــوان یکــی از پروژه هــای زیربنایــی 

ــا  ــا اداره قبلــی و در کل ب ــه شــار مــی رود. چنانچــه در مقایســه ب ــی ب اســت کــه از دســت آوردهای مهــم حکومــت کنون

ــه ایــن  ــا ده ســال ب ــر امــا نتوانســت در یــک ســال و ی ــر شــدن صدهــا میلیــون دال بیســت ســال گذشــته باوجــود رسازی

ــت  ــا ظرفی ــی ب ــرق کجک ــد ب ــاز دوم بن ــاه ف ــدت 11 م ــا در م ــالمی ام ــارت اس ــدن ام ــا آم ــد. ب ــد منای ــرق را تولی ــه ب پیان

ــد.  ــاح گردی ــگاوات افتت ــدی 100 می تولی

احتــاالً ایــن پرســش مطــرح شــود کــه پــروژه فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی و نیــز برخــی دیگــر از پروژه هــای بــزرگ در زمــان 

اداره قبلــی آغــاز بــه فعالیــت کــرده بــود؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه ده هــا پــروژه در زمــان اداره قبلــی و حتــا در بیســت ســال 

گذشــته آغــاز بــه کار کــرده بــود، امــا بــه دلیــل فســاد، کارشــکنی و رسانجــام ناتوانــی در امــر تأمیــن امنیــت پروژه هــا کار 

ــرق کجکــی می باشــد کــه اداره  ــد ب ــاز دوم بن ــن پروژه هــا، ف ــاد. یکــی از ای ــق می افت ــه تعوی ــه ســال های ســال ب آن هــا ب

قبلــی نتوانســت آن را بــه پایــه اکــال برســاند. امــا مســوولین در امــارت اســالمی بــا تالش هــای پیگیــر توانســتند در ظــرف 

11 مــاه آن را بــه بهره بــرداری بســپارند. 
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خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد:

اگــر رهــران امــارت اســالمی افغانســتان در فکــر آبــادی کشــور هســتند بایــد بــاالی پروژه هــای بــزرگ و زیربنایــی 	 

مترکــز کننــد. چنانچــه عــالوه بــه بــرق حکومــت بایــد در قســمت تقویــت ســکتور زراعــت توجــه منایــد. 

افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی بــه عنــوان پــروژه حیاتــی جــای خوشــحالی بــرای متام مــردم افغانســتان می باشــد. 	 

امیــد اســت در قســمت بندهــای بــرق در ســایر والیــات توجــه صــورت گیــرد؛ زیــرا بــرق بــرای صنعــت در یــک کشــور 

بــه ســان رضورت آب بــرای انســان می باشــد. 

باوجــود افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی هنــوز هــم مــردم در والیــات جنوبــی و ســایر نقــاط افغانســتان از ناحیــه ای 	 

بــرق بــه مشــکل مواجــه انــد. همچنــان مــردم از هــر ناحیــه بــه مشــکالت زیــاد روبــر انــد، امیــد اســت کــه راه حــل بــرای 

آن پیــدا شــود. 

جــای خوشــحالی اســت کــه حکومــت در کنــار این کــه می گویــد مســتقل اســت، خیانــت منی کنــد و رشــوت 	 

منی خــورد. افتتــاح بنــد کجکــی نشــان می دهــد کــه حاکــان کنونــی بــه متــام معنــا افــرادی متعهــد بــه افغانســتان 

ــد.  ــالش می مناین ــور ت ــت کش ــرای پیرف ــی[ ب ــای خارج ــع کمک ه ــدک ]و قط ــات ان ــا امکان ــرا ب ــتند؛ زی هس

حکومــت در کنــار بــرق بایــد برنامه هــای اقتصــادی دیگــر را روی دســت گیــرد تــا بــرای جوانــان زمینــه کســب و کار 	 

مســاعد گــردد. 

با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه به صورت عموم چند مسأله ای مهم 

قابل توجه می باشد:

ــن  ــد. ای ــتان می باش ــی افغانس ــزرگ و زیربنای ــای ب ــر پروژه ه ــت ب ــه حکوم ــون توج ــردم پیرام ــات م ــرین نظری اول، بیش

ــت. از  ــور اس ــک کش ــتغال در ی ــاد اش ــادی و ایج ــای اقتص ــر زیربناه ــی ب ــم روایت جمع ــه و فه ــان دهنده توج ــأله نش مس

ســوی دیگــر افتتــاح ایــن گونــه پروژه هــا در کنــار خوشــحالی، امیــدواری را در میــان مــردم پیرامــون آغــاز فصــل جدیــدی 

از آبــادی بیشــر ســاخته اســت. 

دوم، پیشــنهادات مــردم در قســمت برنامه هــای اقتصــادی جالــب توجــه اســت. چنانچــه در ارزیابــی فــوق پیشــنهاِد توجــه 

ــرا  ــل توجــه می باشــد. زی ــوان یکــی از پیشــنهادات جالــب و مهــم قاب ــه عن ــه ســکتور زراعــت ب ــرق ب ــار ب حکومــت در کن

ســکتور زراعــت بــه عنــوان مهم تریــن ســکتور در تقویــت رشــد اقتصــادی در افغانســتان نقــش دارد. ایــن در واقــع فهــم و 

بلــوغ یــک جامعــه را بــه منایــش می گــذارد. 
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ســوم، انتقــاد مــردم از ناراســایی در قســمت بــرق و یــا برق رســانی از ســوی حکومــت، همچنــان مشــکالت اقتصــادی بــه 

ویــژه ایجــاد زمینــه کار بــرای جوانــان و در کل بــرای مــردم از نظریــات برجســته و قابــل توجــه اســت. برجســته ســاخنت 

ایــن مســایل از ســوی مــردم، حکومــت را ملــزم می گردانــد تــا در کنــار راه انــدازی برنامه هــای بــزرگ اقتصــادی بــه ایــن 

خواســت های واقعــی آن هــا توجــه منایــد. 

ــا در کشــورهای دارای اقتصــاد  ــه دلیــل جنــگ اوکرایــن حت ــی جهــان ب ــژه در وضعیــت کنون ــه وی مشــکالت اقتصــادی ب

بــزرگ از قبیــل افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، افزایــش قیمــت نفــت و گاز وجــود دارد. امــا در افغانســتان بــه دلیــل بوجــود 

آمــدن تحــوالت سیاســی اخیــر، قطــع کمک هــای خارجــی، تــداوم بحــران خشک ســالی و نیــز تاثیــرات جنــگ اوکرایــن 

بــر مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــور افــزوده اســت. بــا ایــن همــه نبایــد ایــن را نادیــده گرفــت کــه بــا روی کار آمــدن امــارت 

اســالمی بــه دلیــل از بیــن رفــنت فســاد، عوایــد داخلــی از جملــه عوایــد گمــرکات و معــادن افزایــش یافتــه و همــه ای ایــن 

عوایــد در خزانــه ای دولــت جمــع آوری شــده و بعــد بــرای پرداخــت معاشــات کارمنــدان دولــت و نیــز راه انــدازی پروژه هــای 

بــزرگ بــه مــرف می رســد. 

ــرادر آخنــد در رأس کمیســیون اقتصــادی همــواره بیــان مــی دارد کــه توجــه  ــه همیــن خاطــر الحــاج مــال عبدالغنــی ب ب

ــای  ــردم از اولویت ه ــرای م ــه کار ب ــاخنت زمنی ــاعد س ــز مس ــور و نی ــادی در کش ــق اقتص ــرای رون ــزرگ ب ــای ب ــه پروژه ه ب

امــارت اســالمی می باشــد. چنانچــه در مراســم افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی گفــت: »امــارت اســالمی تعهــد کامــل و 

برنامه هــای خوبــی بــرای آبــادی کشــور دارد. مــا بــه همــه هموطنــان خــود اطمینــان می دهیــم کــه در آینــده ای نزدیــک 

شــاهد تحــوالت مثبــت بــزرگ اقتصــادی در افغانســتان خواهیــم بــود.« 

نتیجه گیری

بــا در نظرداشــت ارزیابــی نظریــات مــردم در رســانه هــا و شــبکه های اجتاعــی آنچــه کــه بایــد بــاالی آن مترکــز صــورت 

ــد.  ــت می باش ــادی حکوم ــزرگ اقتص ــم ب ــا و تصامی ــا، فعالیت ه ــون برنامه ه ــردم پیرام ــی م ــات واقع ــت نظری ــرد اهمی گی

چنانچــه ارزیابــی نظریــات مــردم پیرامــون افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی نشــان می دهــد کــه مــردم متوجــه هــر اقــدام 

حکومــت بــه عنــوان مســوول درجــه اول در کشــور هســتند. 

برعــالوه آگاهــی مــردم بــه ویــژه در قســمت پیشــنهادات ســامل آن هــا بــرای حکومــت مبنــی بــر این کــه در کنــار توجــه بــه 

پروژه هــای بــزرگ بــرق، بــاالی ســکتور زراعــت و ایجــاد زمینــه کار بــرای مــردم بــه ویــژه بــرای جوانــان مســاعد ســازد، از 

نتایــج خواســت های مــردم می باشــد. ایــن پیشــنهاد مــردم در واقــع بــا اولویــت کاری امــارت اســالمی کــه هانــا توجــه بــه 

زیربنای هــای افغانســتان، رشــد اقتصــادی و فراهــم ســاخنت زمینــه کار بــرای مــردم می باشــد، همخوانــی دارد. 
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جمع آوری گداها از شهر کابل

مقدمه:

ــل افزایــش گداهــا  ــه در پایتخــت کاب ــزرگ از آن جمل ــژه در شــهرهای ب ــه وی یکــی از معضل هــای کالن در افغانســتان ب

می باشــد. بــر اســاس دریافــت میدانــی کمیتــه جمــع آوری گداهــا در شــهر کابــل، تعــداد زیــادی از گداهــا حرفه یــی بــوده 

و از روی ناچــاری دســت بــه گدایــی منی زننــد، بلکــه از گدایــی بــه عنــوان یــک حرفــه جهــت پیــدا کــردن پــول اســتفاده 

می مناینــد. بــرای رســیدگی بــه ایــن معضــل بــه دســتور امیراملومنیــن شــیخ هبة اللــه آخنــدزاده، الحــاج مــال عبدالغنــی 

بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء در رأس کمیتــه جمــع آوری گداهــا از نقــاط مختلــف شــهر کابــل عمــالً کار 

را آغــاز منــوده اســت. بــر اســاس طرحــی کــه از ســوی کمیتــه جمــع آوری گداهــا ترتیــب شــده اســت روزانــه ده هــا تــن گــدا 

از جاده هــا و نقــاط مختلــف شــهر کابــل جمــع آوری شــده و جهــت ارزیابــی بــه ادارات مربوطــه انتقــال داده می شــوند. 

گداهــای جمــع آوری شــده توســط کمیتــه مؤظــف نخســت ثبــت و بایومریــک می شــوند و پــس از آن گداهایــی کــه کــدام 

حرفــه ای را یــاد داشــته باشــند در بخــش مربوطــه بــه آن هــا زمینــه کار مســاعد می گــردد، و نیــز از رسپرســتان آن هــا تعهــد 

ــر هســتند و کار  ــاً فقی ــی کــه واقع ــان آن عــده از گداهای ــد. همچن ــی نزنن ــه گدای ــده دســت ب ــا در آین ــه می شــود ت گرفت

کــرده منی تواننــد، بــرای آن هــا مقــدار مشــخص معــاش از ســوی امــارت اســالمی پرداخــت می گــردد، و بــه اطفــال گــدا 

نیــز زمینــه آمــوزش فراهــم می شــود. 

ــاری  ــال ج ــوس س ــخ اول ق ــا تاری ــف ت ــه مؤظ ــوی کمیت ــا از س ــع آور گداه ــاز جم ــس از آغ ــمی، پ ــار رس ــاس آم ــر اس ب

1401هـــ.ش، بــه تعــداد 18275تــن  گــدا از نقــاط مختلــف شــهر کابــل جمــع آوری شــده اســت.  از میــان ایــن گداهــای 

ــه  ــن  آن هــا مســتحق و ب ــی تعــداد 4252 ت ــه تعــداد 10718  تــن زن می باشــند کــه پــس از ارزیاب جمــع آوری شــده ب
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تعــداد 6466 تــن  دیگــر شــان گداهــای حرفــه ای شناســایی شــده اند. همچنــان از میــان گداهــای جمــع آوری شــده بــه 

تعــداد 1673 تــن مــرد بــوده کــه پــس از ارزیابــی تعــداد 598 تــن آن هــا مســتحق و بــه تعــداد 1075 تــن دیگــر شــان 

گداهــای حرفــه ای شناســایی شــده اند. در میــان گداهــای جمــع آوری شــده بــه تعــداد 5884 تــن اطفــال می باشــد کــه 

تعــداد 2404 تــن آن هــا مســتحق و بــه تعــداد 3420 تــن دیگــر شــان گداهــای حرفــه ای هســتند. 

همچنیــن بــه تعــداد 60 کــودک بی رسپرســت جمــع آوری شــده اســت کــه پــس از بایومریــک بــه مراکــز آموزشــی وزارت 

کار و امــور اجتاعــی فرســتاده شــده اند. در مراکــز فــوق عــالوه بــر اعاشــه زمینــه آمــوزش بــرای ایــن کــودکان بی رسپرســت 

فراهــم می شــود. جمعیــت هــالل احمــر افغانــی پروســه ای کمک هــای نقــدی را بــه گداهــای مســتحق آغــاز کــرده اســت 

کــه تاکنــون صدهــا تــن از ایــن کمک هــا مســتفید شــده اند. 

در ایــن میــان مــردم شــهر کابــل و نیــز گداهــای جمــع آوری شــده از راه انــدازی ایــن رونــد ابــراز خرســندی منــوده می گویند 

کــه بــا آغــاز ایــن کار حداقــل بســیاری از مشــکالت مــردم و گداهــا حــل شــده و خــوب اســت کــه از ایــن عمــل نامناســب 

در جامعــه از ســوی حکومــت جلوگیــری شــود. 

هدف جمع آوری گداها از شهر کابل

هــدف اساســی کمیتــه جمــع آوری گداهــا از شــهر کابــل عملــی کــردن دســتور امیراملومنیــن شــیخ هبة اللــه آخنــدزاده 

جهــت رســیدگی بــه معضــل گداهــا در شــهر کابــل می باشــد، کــه ایــن رونــد از یــک ســو باعــث خرســندی مــردم شــده 

اســت و از ســوی دیگــر باعــث رضایــت گداهایــی شــده کــه واقعــاً مســتحق بــوده و بــه مشــکل آن هــا رســیدگی شــده اســت. 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون گزارش 

جمع آوری گداها از شهر کابل

الف: رسانه های خصوصی:الف: رسانه های دولتی:



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

12

مجموع ارزیابی رسانه های دولتی و خصوصی: 

یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظریــات مــردم 

گــزارش  کــه  دولتــی  و  خصوصــی  رســانه های  در 

جمــع آوری گداهــا از شــهر کابــل را بــه بگونــه ای 

تصویــری، صوتــی و چاپــی بــه نــر رســانیده اند، 

قابــل مشــاهده می باشــد.

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی 

و خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های خصوصی:  -1

راديو هاتلويزيون ها
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روزنامه ها

ويب سایت ها

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

آژانس های خربی

سخنگویان
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تلويزيون ها

روزنامه ها

آژانس های خربی

راديو ها

ويب سايت ها

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:   -2
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و خصوصی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها پیرامون گزارش 

جمع آوری گداها از شهر کابل

هدِف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

ــه  ــردم در رســانه هــا و شــبکه های اجتاعــی ب ــادات م ــی، پیشــنهادات و انتق ــت، منف ــات مثب ــه ای نظری ــل و تجزی تحلی

مفهــوم وضاحــت و توجــه بــه نظریــات مــردم می باشــد. ایــن مســأله حکومــت و نیــز مــردم و جامعــه را در روشــنی نظریــات، 

ــوی  ــه از س ــادی ک ــم اقتص ــای مه ــا و پروژه ه ــم، فعالیت ه ــون تصامی ــردم پیرام ــنهادات م ــادات و پیش ــت ها، انتق خواس

ــرار می دهــد. ــا می شــود، ق ــدازی شــده و ی حکومــت راه ان

ــبوک  ــردم در فیس ــت م ــه اکرثی ــد ک ــه ای می باش ــتان بگون ــی در افغانس ــبکه های اجتاع ــردم در ش ــت م ــور و فعالی حض

حضــور دارنــد. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور دارنــد افــراد رســمی-حکومتی، نهادهــا و فعــاالن عرصــه ای 

سیاســی، اقتصــادی، اجتاعــی، فرهنگــی و نهادهــای مختلــف می باشــند. بــه همیــن خاطــر افــراد رســمی و غیررســمی 

امــارت اســالمی در افغانســتان نســبت بــه فیســبوک در تویــر بیشــرین حضــور دارنــد. در افغانســتان حضــور مــردم عــام 

در تویــر نســبت بــه فیســبوک انــدک اســت. 
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ــز فعــاالن عرصــه ای سیاســی،  ــه رســانه ها، نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی و نی ــوط ب امــا شــبکه های اجتاعــی مرب

ــم  ــا، ه ــمی و نهاده ــراد رس ــز اف ــام و نی ــردم ع ــرار دادن م ــش ق ــت پوش ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــه دســت نــر  ــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را ب ــوده و روزان در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال ب

می ســپارند. 

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها:

رسانه ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

ــی  ــانه های خصوص ــل در رس ــهر کاب ــا از ش ــع آوری گداه ــون جم ــردم پیرام ــات م ــه ای نظری ــل و تجزی 1.  در تحلی

ــردم  ــنهادات م ــی و پیش ــت، منف ــار مثب ــد. آم ــایت ها می باش ــری و ویب س ــای خ ــا، آژانس ه ــا، رادیوه ــامل روزنامه ه ش

در رســانه های خصوصــی طوریســت کــه مطابــق گــراف ارزیابــی، نظریــات مثبــت در آن 63 درصــد، نظریــات منفــی 34 

ــد.  ــد می باش ــامل 1 درص ــنهادات س ــد و پیش درص

ــل شــامل  ــون گــزارش جمــع آوری گداهــا از شــهر کاب ــی پیرام ــردم در رســانه های دولت ــات م ــه نظری ــن گون همی  .2

ــد،  ــت در آن 42 درص ــات مثب ــه نظری ــت ک ــخنگویان اس ــایت ها و س ــب س ــری، وی ــای خ ــا، آژانس ه ــا، روزنامه ه رادیوه

نظریــات منفــی 44 درصــد و 14 درصــد پیشــنهادات ســامل را در بــر می گیــرد.  

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را مطابــق ارزیابــی 

ــنهادات  ــد پیش ــی و 4 درص ــات منف ــد نظری ــت، 34 درص ــات مثب ــد نظری ــوع 62 درص ــم در مجم ــدی منای ــوق جمع بن ف

ــد.  ــامل می باش س

در ایــن ارزیابــی آنچــه کــه قابــل مالحظــه اســت بیشــر بــودن فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی 

ــه رســانه های دولتــی می باشــد. چنــان کــه آمــار نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی 63 درصــد و  نســبت ب

آمــار نظریــات مثبــت مــردم در  رســانه های دولتــی 42 درصــد اســت. 

بیشــر بــودن نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی قابــل بحــث اســت. در واقــع 

چــه عواملــی می توانــد در آن نقــش داشــته باشــد؟ 

عوامــل این کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی در رابطــه بــه نــر گــزارش 

جمــع آوری گداهــا از شــهر کابــل بیشــر می باشــد، می شــود از نــر گســرده ای گــزارِش مربــوط بــه جمــع آوری گداهــا 

از شــهر کابــل در رســانه های خصوصــی یــادآور شــد کــه در رســانه های خصوصــی بیشــر بازتــاب یافتــه اســت. ایــن امــر 

باعــث شــده اســت کــه نظریــات مــردم پیرامــون ایــن موضــوع کــه یکــی از معضل هــای کالن در جامعــه بــه ویــژه در شــهر 

کابــل بــه شــار مــی رود، بیشــر باشــد.
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مســأله ای جمــع آوری گداهــا یکــی از معضل هــای کالن در افغانســتان محســوب می شــود کــه در بیســت ســال گذشــته 

باوجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر به نــام کمــک بــه افغانســتان، امــا پــس از فروپاشــی اداره قبلــی مــردم تــوان ایــن را 

نداشــتند کــه ظــرف چنــد مــاه زندگــی عــادی خویــش را بــه پیــش برنــد. برعــالوه در بیســت ســال گذشــته نه تنهــا مشــکل 

فقــر و تنگی دســتی حــل نگردیــد بلکــه بــه دلیــل نبــود پروژه هــای زیربنایــی و مــروف نشــدن مــردم در آن هــا بــه تعــداد 

گداهــا روز بــه روز افــزود شــده اســت. 

ــل پایتخــت  ــه کاب ــزرگ از جمل ــژه در شــهرهای ب ــه وی ــارس افغانســتان، ب ــن مشــکل یکــی از معضل هــای کالن در رست ای

ــت الوزراء  ــادی ریاس ــت اقتص ــری معاوني ــز ره ــدزاده و نی ــه آخن ــیخ هبة الل ــن ش ــتور امیراملومنی ــه دس ــه ب ــد ک می باش

کمیتــه جمــع آوری گداهــا بــرای رســیدگی بــه ایــن مشــکل در شــهر کابــل کار را عمــالً آغــاز منــوده و ایــن رونــد همچنــان 

ادامــه دارد. 

خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد:

این کاِر خوب شد که گداهای جمع آوری شده همه بایومریک می شوند تا مشخص گردند؛ 	

امیــد اســت کــه ایــن فرمــان عملی شــود و ایــن کار نیک اســت. بایــد دقیقــاً رسوی صورت گیــرد که چه کســی گدا  	

و مســتحق اســت و چــه کســی بــه گونــه ای حرفــوی دســت بــه گدایــی می زنــد؛ 

یکــی از کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود بــرای ایــن فقــرا، یتیــان و بیوه  زنــان یــک جــای مناســب و یــا شــهرک  	

ــود؛  ــرده ش ــخص ک مش

 از کارهــای مهمــی کــه عــالوه بــر رســیدگی به مشــکل گداها باید صــورت گیرد حکومــت از عواید اســتخراج معادن  	

فابریکه هــای بــزرگ بســازد. ایــن کار بــرای حــل بنیــادی مشــکل مــردم نتیجه بخــش خواهــد بــود؛ 

فقــر زاده ای فقــر اســت. زمانــی کــه از معضــل گداهــا خالص شــدیم اســباب و عوامــل فقر بایــد نباشــد. راه حل این  	

اســت کــه افغانســتان وارداتــی بــه افغانســتان صادراتــی تبدیــل شــود؛ 

بســیار عالــی، ایــن کار در بیســت ســال گذشــته انجــام نشــده بــود؛ زیــرا همــه در چــور و چپــاول مــروف بودنــد.  	

ــد. ــت بفرمای ــن کار نیــک توفیــق عنای ــرای حکومــت در ای ــه ب ــه جل جالل ــرای خدمــت. الل ــن وقــت اســت ب حــاال بهری



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

18

با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم چند مسأله 

قابل توجه است:

اول، از ایــن مســأله نبایــد بــه ســادگی عبــور کــرده شــود کــه بســیاری ها از جمــع آوری گداهــا از شــهر کابــل اســتقبال 

منــوده و ابــراز خرســندی کرده انــد. یکــی از مســایلی کــه در کنــار جمــع آوری گداهــا و ایــن اقــدام رهــری حکومــت از 

آن یــاد شــده اســت مســأله ای بایومریک/ثبــت و مشــخص کــردن گداهــای جمــع آوری شــده می باشــد. همچنــان بــرای 

گداهایــی کــه واقعــاً مســتحق انــد کمــک صــورت می گیــرد و کســانی کــه حرفــه و یــا کــدام مســلکی را یــاد داشــته باشــند 

بــرای آن هــا زمینــه کار مســاعد می گــردد. 

دوم، مســأله مهمــی دیگــر کــه مــردم پیشــنهاد منوده انــد رســیدگی بنیــادی و یــا حــل بنیــادی معضــل گداهــا در جامعــه 

ــرا،  ــن گداهــا، فق ــرای ای ــه ب ــه اســت ک ــاب یافت ــردم بازت ــات م ــن رابطــه برخــی از پیشــنهادات در نظری می باشــد. در ای

یتیــان و بیوه  زنــان یــک جــای مناســب و یــا شــهرک مشــخص ســاخته شــود، و همچنــان زمنیــه اشــتغال زایی و درآمــد 

بــرای آن هــا فراهــم کــرده شــود. 

ســوم، یکــی از پیشــنهادات جالــب دیگــر مــردم کــه بیشــر جالــب توجــه هــم اســت این کــه بــرای رســیدگی بــه معضــل 

گداهــا گفتــه شــده حکومــت از عوایــد اســتخراج معــادن و منابــع طبیعــی افغانســتان کارهــای زیربنایــی از جملــه ســاخت 

فابریکه هــای بــزرگ را روی دســت گیــرد تــا بــرای حــل بنیــادی مشــکل مــردم نتیجه بخــش واقــع گــردد. همچنــان بخــش 

دیگــر ایــن نظریــات ایــن اســت کــه فقــر زاده ای فقــر اســت، از ایــن رو بایــد اســباب و عوامــل فقــر را نابــود و کار زیربنایــی 

و پروژه هــای بــزرگ از ســوی حکومــت روی دســت گرفتــه شــود. 

چهــارم، از میــان نظریــات مــردم یکــی هــم ایــن نظــر اســت کــه مســأله توجــه و جمــع آوری گداها در بیســت ســال گذشــته 

انجــام نشــده اســت و دلیــل آن هــم مــروف بــودن مســووالن اداره قبلــی در چــور و چپــاول بــود. واقعــاً اگــر در بیســت 

ســال گذشــته اندکــی توجــه بــرای ســاخت زیــر ســاخت ها و پروژه هــای بــزرگ صــورت می گرفــت اکنــون مــردم بــه ایــن 

پیانــه بیــکار، بــی روزگار و رسانجــام تعــداد گداهــا بیشــر منی بــود.  

ــه  ــت بلک ــورت نگرف ــی ص ــاخت های اساس ــادی و زیرس ــای بنی ــه پروژه ه ــه ب ــه توج ــا این ک ــته تنه ــال گذش ــت س در بيس

حداقــل بــرای رســیدگی بــه معضــل جمــع آوری گداهــا و ایــن قــر آســیب پذیر توجــه نشــده اســت. اگــر چنیــن می شــد 

اکنــون جامعــه بــه ایــن پیانــه بــه مشــکل مواجــه منی بــود. در واقــع رهــری امــارت اســالمی بــرای رســیدگی بــه ایــن 

معضــل و بــا روی دســت گرفــنت ایــن پالیســی کاری انجــام داده اســت کــه در بیســت ســال گذشــته انجــام نشــده اســت. 

ــاد  ــرای ایج ــه اراده ب ــت ک ــن اس ــش ای ــود معنای ــرده می ش ــه ک ــدام توج ــن اق ــه ابتدایی تری ــت ب ــوی حکوم ــی از س وقت

ــد  ــه ای باش ــد روزن ــات می توان ــن اقدام ــن چنی ــع ای ــود دارد. در واق ــزرگ وج ــکالت ب ــل مش ــاد و ح ــاخت های بنی زیرس

بســوی رفــاه و آســایش مــردم و جامعــه. 
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نتیجه گیری

در هــر جامعــه مشــکل گــدا و در کل قرآســیب پذیر وجــود دارد. وقتــی بــه جوامــع کشــورهای بــزرگ در جهــان نگریســته 

می شــود ایــن معضــل در آن هــا همچنــان وجــود دارد. البتــه ســطح آن بــا کشــورهای فقیــر و جنــگ زده متفــاوت اســت. در 

ایــن میــان آنچــه کــه می تــوان از رســیدگی بــه معضــل گداهــا در افغانســتان بــه ویــژه در شــهر کابــل در روشــنی نظریــات 

مــردم نتیجــه گرفــت ایــن اســت کــه ایــن اقــدام حکومــت در ذات خــود بی پیشــینه بــوده و درخــور توجــه می باشــد. 

در حــال حــارض حکومــت آنچــه را کــه بــه عنــوان حــل معضــل گداهــا روی دســت گرفتــه اســت پیشــرد شــفاف و بنیــادی 

ــع آوری  ــت را جم ــم و بی رسپرس ــال یتی ــردان، اطف ــان، م ــامل زن ــای ش ــی گداه ــه وقت ــان ک ــد. چن ــکل می باش ــن مش ای

ــدام  ــه ک ــی را ک ــال آن گداهای ــه دنب ــد. ب ــک می مناین ــت و بایومری ــخص شــدن نخســت ثب ــرای مش ــا را ب ــد آن ه می کن

حرفــه ای را یــاد داشــته باشــند در بخــش مربوطــه بــه آن هــا زمینــه کار مســاعد می گــردد، و نیــز از رسپرســتان آن هــا تعهــد 

گرفتــه می شــود تــا در آینــده دســت بــه گدایــی نزننــد. همچنــان آن عــده از گداهایــی کــه واقعــاً فقیــر هســتند و کار کــرده 

ــرای اطفــال  ــرای آن هــا مقــدار مشــخص معــاش از ســوی امــارت اســالمی پرداخــت می گــردد. برعــالوه ب ــد، ب منی توانن

گــدا زمینــه آمــوزش فراهــم می گــردد. 

اگــر ایــن رونــد همیــن گونــه کــه آغــاز شــده اســت بــه پیــش بــرود در آینــده می تــوان در رستــارس افغانســتان از الگــوی 

کابــل اســتفاده شــود تــا بــرای رســیدگی بــه یکــی از معضل هــای جامعــه در متــام افغانســتان نقطــه پایــان گذاشــته شــود.
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افتتاح کار کانال آبی قوش تیپه

مقدمه:

آب در کنــار این کــه بــرای تولیــد بــرق یــک منبــع مهــم محســوب می شــود، برعــالوه بــرای آبیــاری هــزاران هکتــار از زمیــن  

ــتان در  ــار افغانس ــای رسش ــری از آب ه ــت. بهره گی ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــاخنت آن از اهمی ــز س ــی و حاصل خی زراعت

واقــع مایــه ای حیــات بــودن آب را بــه واقعیــت مبــدل می ســازد. پــس از روی کار آمــدن امــارت اســالمی یکــی از چیزهــای 

مهــم مترکــز بــر پروژه هــای زیربنایــی اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ایــن میــان یکــی از پروژه هــای بزرگــی 

کــه کمیســیون اقتصــادی آن را روی دســت گرفتــه اســت، آغــاز کار پــروژه کانــال آبــی قوش تیپــه می باشــد.  

بــه تاریــخ 10 حمــل ســال 1401هـــ.ش الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء آغــاز کار 

کانــال آبــی قوش تیپــه را افتتــاح کــرد. معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء در مراســم افتتــاح ایــن کانــال گفــت: »امــروز روز 

خوشــحالی اســت کــه آرزوی ملــت رنــج دیــده ای افغانســتان بــرآورده می شــود. زمانــی کــه بــا مســوولین رشکــت انکشــاف 

ملــی پیرامــون ایــن پــروژه صحبــت منــودم خیلــی از کارهــا را متوقــف منــوده و فقــط بــاالی آغــاز کار کانــال قوش تیپــه 

مترکــز کــردم. امــارت اســالمی افغانســتان تعهــد کامــل و برنامه هــای خوبــی بــرای آبــادی کشــور دارد. «

ــه 285  ــی رود ک ــار م ــه ش ــور ب ــال کش ــژه در ش ــه وی ــتان ب ــزرگ افغانس ــای ب ــی از پروژه ه ــه یک ــی قوش تیپ ــال آب کان

کیلومــر طــول، 100 مــر عــرض و 8.5 مــر عمــق دارد. کانــال آبــی قوش تیپــه در یــک ثانیــه حــدود 650 مــر مکعــب آب 

را از دریــای آمــو بــه دشــت های والیــات بلــخ، جوزجــان و فاریــاب انتقــال می دهــد کــه بــا تکمیــل شــدن آن دشــت های 

بــزرگ شــال بــه زمین هــای حاصل خیــز زراعتــی و مناطــق صنعتــی تبدیــل خواهــد شــد. 

بــا بهره بــرداری کانــال قوش تیپــه ۵۸۰ هــزار هکتــار زمیــن  زراعتــی آبیــاری می شــود. برعــالوه افغانســتان از لحــاظ تولیــد 

گنــدم نه تنهــا خودکفــا خواهــد شــد، بلکــه قــادر بــه صــادر ایــن قلــم مهــم بــه کشــورهای دیگــر خواهــد گردیــد. همچنــان 

در طــول کانــال قوش تیپــه کمپلکــس زراعتــی و کمپلکــس صنعتــی نیــز ســاخته می شــود. در حــال حــارض پــروژه کانــال 
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ــه صــورت غیرمســتقیم زمینــه کار را مســاعد  ــه هــزاران تــن دیگــر ب ــه صــورت مســتقیم و ب ــرای 5۰۰۰ تــن ب قوش تیپــه ب

ســاخته اســت. 

ــاب  ــان و فاری ــخ، جوزج ــات بل ــی در والی ــن  زراعت ــار زمی ــزاران هکت ــاری ه ــه آبی ــی قوش تیپ ــال آب ــروژه کان ــدف از پ ه

می باشــد. برعــالوه بــا بهره بــرداری ایــن کانــال، کمپلکــس صنعتــی و کمپلکــس زراعتــی حیرتــان ســاخته خواهــد شــد. 

از ســوی دیگــر بــا ســاخت کانــال قوش تیپــه مدیریــت آب و یــا بهره بــرداری از آب رسشــار طبیعــی افغانســتان بــه صــورت 

عملــی تحقــق میآبــد. 

هدف پروژه 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون ګزارش افتتاح کار کانال آبی قوش تیپه

ب: رسانه های خصوصی: الف: رسانه های دولتی: 
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و خصوصی

مجموع ارزیابی رسانه های دولتی و خصوصی: 

یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظریــات مردم 

در رســانه های خصوصــی و دولتــی کــه گــزارش 

ــه ای  ــه گون ــه را ب ــی قوش تیپ ــال آب ــاح کار کان افتت

ــانیده اند،  ــر رس ــه ن ــی ب ــی و چاپ ــری، صوت تصوی

ــد.  ــاهده می باش ــل مش قاب

ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی:   -1

سخنگويانتلويزيون ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتیصفحات تويرتی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:   -2

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها پیرامون افتتاح کار 

کانال قوش تیپه

هدف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم: 

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

توجــه بــه نظریــات مــردم و نیــز تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در اصــل اهمیــت دادن 

ــادات و  ــت ها، انتق ــات، خواس ــنی نظری ــه را در روش ــردم و جامع ــر از آن م ــت و مهم ت ــأله حکوم ــن مس ــت. ای ــه آن اس ب

ــا  ــد ب ــوولین می توانن ــن رو مس ــد. از ای ــرار می ده ــت ق ــا حکوم ــم و فعالیت ه ــون تصامی ــردم پیرام ــی م ــنهادات واقع پیش

ــق خواســت و پیشــنهادات مــردم تصامیــم الزم را اتخــاذ کننــد. ــات در آینــده مطاب ــن نظری اســتفاده از ای

حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه های اجتاعــی در افغانســتان طــوری اســت کــه اکرثیــت مــردم در فیســبوک حضــور 

دارنــد. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور دارنــد افــراد رســمی-حکومتی، نهادهــا و فعــاالن عرصــه سیاســی، 

ــه همیــن خاطــر افــراد رســمی و غیررســمی امــارت اســالمی افغانســتان  اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی می باشــند. ب

نســبت بــه فیســبوک در تویــر بیشــر حضــور دارنــد. 
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ــی،  ــه سیاس ــاالن عرص ــز فع ــی و نی ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــانه ها، نهاده ــه رس ــوط ب ــی مرب ــبکه های اجتاع ــا ش ام

ــم  ــا، ه ــمی و نهاده ــراد رس ــز اف ــام و نی ــردم ع ــراردادن م ــش ق ــت پوش ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــه دســت نــر  ــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را ب ــوده و روزان در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال ب

می ســپارند. 

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها:

در اینجا رسانه ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

ــی  ــانه های خصوص ــه در رس ــی قوش تیپ ــال آب ــاح کار کان ــون افتت ــردم پیرام ــات م ــه ای نظری ــل و تجزی 1.  در تحلی

ــانه های  ــردم در رس ــنهادات م ــی و پیش ــت، منف ــات مثب ــار نظری ــد. آم ــا می باش ــا و روزنامه ه ــا، رادیوه ــامل تلویزیون ه ش

خصوصــی طــوری اســت کــه نظریــات مثبــت در آن 65 درصــد، نظریــات منفــی 32 درصــد و پیشــنهادات ســامل 3 درصــد 

می باشــد. 

امــا نظریــات مــردم در رســانه های دولتــی پیرامــون افتتــاح کار کانــال آبــی قوش تیپــه شــامل تلویزیون هــا،   .2

ســخنگویان و صفحــات تویــر اســت کــه نظریــات مثبــت مــردم در آن 51 درصــد، نظریــات منفــی 44 درصــد و 5 درصــد 

پیشــنهادات ســامل می باشــد. 

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را جمع بنــدی منایــم 

در مجمــوع 62 درصــد نظریــات مثبــت، 35 درصــد نظریــات منفــی و 3 درصــد پیشــنهادات ســامل اســت. 

در ایــن ارزیابــی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی بیشــر می باشــد. چنــان 

ــات مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی 51  ــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی 65 درصــد و امــا نظری کــه نظری

درصــد می باشــد. بیشــر بــودن نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی بــه چــه 

ــر می گــردد؟  ــی ب عوامل

این کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی در پیونــد بــه نــر گــزارش افتتــاح 

ــزارش از  ــن گ ــر ای ــراردادن بیش ــش ق ــت پوش ــوان در تح ــل آن را می ت ــد عام ــر می باش ــه بیش ــی قوش تیپ ــال آب کار کان

ســوی رســانه های خصوصــی مشــاهده منــود. بــه ایــن معنــا کــه بــه هــر پیانــه میــزان پوشــش گــزارش از ســوی رســانه ها 

بیشــر باشــد بــه هــان پیــان میــزان نظریــات مــردم بیشــر خواهــد بــود. بــا افزیــش میــزان نظریــات بــی تردیــد نظریــات 

مثبــت در آن بازتــاب زیــاد پیــدا می کنــد. 

ــال قوش تیپــه یکــی از پروژه هــای بــزرگ و کــم ســابقه در عرصــه ای آبیــاری هــزاران هکتــار زمیــن  دشــت های  پــروژه کان
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خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد: 

بــزرگ و بــدون آب در شــال کشــور می باشــد. کانــال قوش تیپــه در یــک ثانیــه حــدود 650 مــر مکعــب آب را از دریــای 

ــال دشــت های  ــن کان ــل شــدن ای ــا تکمی ــال می دهــد. ب ــاب انتق ــخ، جوزجــان و فاری ــه دشــت های والیت هــای بل ــو ب آم

ــز زراعتــی و مناطــق صنعتــی تبدیــل می شــود.  ــه زمین هــای حاصل خی ــزرگ شــال کشــور ب ب

در حــال حــارض در ســاخت کانــال آبــی قوش تیپــه بــه بیــش از ۴۰۰۰ تــن بــه صــورت مســتقیم و بــه هــزاران تــن دیگــر بــه 

صــورت غیرمســتقیم زمینــه کار مســاعد شــده و عمــالً 48 تیــم کاری بــا ظرفیــت ۲۶۰۰ عــراده ماشــیرنی بــا رسعــت زیــاد 

مشــغول کار انــد. 

ــب زمیــن و  ــان در 860 هــزار جری ــن کمپلکــس زراعتــی حیرت ــه کار رسوی و دیزای ــال قوش تیپ ــان در اطــراف کان همچن

کمپلکــس صنعتــی در 25 هــزار جریــب زمیــن در حــال تکمیــل شــدن می باشــد. اگــر ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری ســپرده 

شــود بزرگ تریــن تحــول را در عرصــه خودکفایــی بــه ویــژه در عرصــه تولیــد گنــدم در کشــور رقــم خواهــم زد. 

ــزرگ  ــول ب ــن تح ــا ای ــت. ب ــتان اس ــطح افغانس ــه س ــزرگ ب ــدام ب ــک اق ــت ی ــش زراع ــه در بخ ــال قوش تیپ ــروژه کان ۱- پ

ــد؛  ــادر کن ــدم ص ــورها گن ــایر کش ــه س ــد ب ــتان بای افغانس

۲- ایــن یــک کاری اســت بــه خیــر افغانســتان بخصــوص بــه مــردم شــال کشــور؛ کاری کــه اداره قبلــی در طــول ۲۰ ســال 

موفــق بــه انجــام آن نشــد. شــاید یکــی از دالیــل آن رفتــار تبعیض آمیــز آن اداره بــود. بــه هــر صــورت برخی هــا همیشــه 

بــه منفی بافــی عــادت کرده انــد، از ایــن رو بهــر اســت به جــای منفی بافــی از ایــن گونــه پروژه هــا اســتقبال منایــم، زیــرا 

ایــن بــه نفــع متــام مــردم اســت؛ 

ــرده و آب  ــاری ک ــن را آبی ــب زمی ــزاران جری ــذرد و ه ــت می  گ ــن والی ــه از چندی ــت ک ــروژه ای اس ــه پ ــال قوش تیپ ۳- کان

ــغل  ــزاران ش ــه ه ــود آورده و زمین ــادابی را بوج ــبزی و ش ــد. رسس ــری می کن ــرون جلوگی ــه بی ــنت ب ــور را از رف ــیرین کش ش

ــد این کــه ســایر دریاهــای کشــور  ــه امی ــرای مملکــت دارد. ب ــده درخشــان ب ــن آین ــد کــه ای ــرای مــردم ایجــاد می کن را ب

ــرای رسســبزی اســتفاده گــردد؛  آب هایــش مهــار شــده و ب

۴- بــه هــر ترتیبــی کــه باشــد ایــن کانــال بایــد تکمیــل شــود در غیــر آن افغانســتان همیشــه دســت بــه دامــن کشــورهای 

جهــان خواهــد بــود. حکومــت همچنــان آب هــای والیــات رشقــی و جنــوب را هــم مدیریــت منایــد تــا آب رشیــن کشــور بــه 

کشــورهای پاکســتان و ایــران نــرود. از خداونــد می خواهیــم تــا مــردم مــا را از بالهــای آســانی و زمینــی در امــان دارد. 
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با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم 

چند مسأله قابل توجه می باشد: 

ــکی  	 ــد در آن ش ــی می باش ــزرگ و زیربنای ــای ب ــی از پروژه ه ــه یک ــی قوش تیپ ــال آب ــروژه کان ــه پ اول، این ک

وجــود نــدارد، زیــرا از آب رشیــن دریایــی آمــو کــه بــدون اســتفاده جریــان دارد هــزاران هکتــار زمــن از دشــت های 

والیــات بلــخ، جوزجــان و فاریــاب در شــال کشــور را آبیــاری منایــد. ایــن در واقــع بزرگ تریــن تحــول را در عرصــه 

تولیــد گنــدم در کشــور رقــم خواهــد زد. از ایــن رو توجــه مــردم و پــی بــردن بــه اهمیــت ایــن پــروژه می توانــد در 

راســتای تشــویق حکومــت بــرای راه انــدازی ایــن گونــه پروژه هــا مؤثــر واقــع گــردد. 

دوم، نبایــد ایــن را فرامــوش کــرد کــه اداره قبلــی باوجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر کمــک امــا در بیســت  	

ســال گذشــته نتوانســت پروژه هایــی را بــه ایــن بزرگــی راه انــدازی کنــد. مگــر امــارت اســالمی باوجــود دســت و 

پنجــه نــرم کــردن بــا بســیاری از مشــکالت برجــا مانــده از اداره قبلــی، قطــع کمک هــا و نیــز رســیدگی بــه مشــکل 

بیــکاری، فقــر و رســیدگی بــه معضــل گداهــا ســاخت و راه انــدازی ایــن گونــه پروژه هــا از اولویــت کاری آن بــه شــار 

مــی رود. منونــه آن متویــل بودجــه ســاخت کانــال قوش تیپــه از بودجــه و منابــع داخلــی می باشــد. ایــن مســئله در 

واقــع در نظریــات مــردم هــم بازتــاب یافتــه اســت کــه می توانــد بصیــرت مــردم در راســتای اقدامــات حکومت هــا 

را بــه منایــش بگــذارد. 

ــز  	 ــه خاطــر آبیــاری و تحــت پوشــش قــراردادن زمین هــای چنــد والیــت و نی ــه ب ــی قوش تیپ ــال آب ســوم، کان

مدیریــت آب هــای کشــور از اهمیــت زیــادی برخــودار اســت. چنانچــه ایــن کانــال در یــک ثانیــه حــدود 650 مــر 

مکعــب آب را از دریــای آمــو بــه دشــت های والیت هــای بلــخ، جوزجــان و فاریــاب انتقــال می دهــد کــه از یــک ســو 

رسســبزی و شــادابی را بــرای مناطــق مختلــف ایــن والیــات بوجــود میــآورد و از ســوی دیگــر زمینــه هــزاران شــغل 

را بــرای مــردم ایــن مناطــق ایجــاد می کنــد. 

چهــارم، چیــزی مهمــی کــه در نظریــات مــردم بازتــاب یافتــه ایــن اســت کــه عــالوه بــر شــناخت و پــی بــردن  	

بــه اهمیــت راه انــدازی ایــن چنیــن پروژه هــا از ســوی حکومــت متوجــه مدیریــت آب هــای افغانســتان هســتند. بــه 

همیــن خاطــر در مــردم عــالوه بــر اســتقبال از ســاخت پــروژه  کانــال آبــی قوش تیپــه در شــال کشــور، خواهــان 

مدیریــت آب هــای رشیــن و دریاهــای خروشــان بــه ویــژه در والیــات جنوبــی کشــور شــده اند کــه بــه کشــورهای 

ایــران و پاکســتان رسازیــر می شــود. ایــن بــه حکومــت بــر می گــردد کــه در ایــن راســتا اقــدام منایــد. 
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در دو دهــه ای گذشــته باوجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر پــول بــه افغانســتان، امــا بــا آمــدن تحــوالت سیاســی ســال 

قبــل مــردم نتوانســتند در مــدت زمــان محــدود زندگــی عــادی خویــش را بــه دلیــل فقــر، بیــکاری و در کل نبــود پروژه هــای 

بنیــادی کــه زمینــه کار را بــرای مــردم مســاعد می ســاخت، بــه پیــش برنــد. ایــن در واقــع عمــق فســاد و بی توجهــی اداره 

قبلــی را نســبت بــه امــور مــردم و نیــز نیــاز کشــور نشــان می دهــد. 

امــا دیــده می شــود کــه پــس از روی کار آمــدن امــارت اســالمی یکــی از مســایل مهمــی کــه باوجــود مشــکالت اقتصــادی و 

قطــع شــدن کمک هــا عمــالً بــاالی آن مترکــز شــده اســت راه انــدازی پروژه هــای زیربنایــی می باشــد. در ایــن میــان یکــی 

ــه  ــی قوش تیپ ــال آب ــروژه کان ــاز کار پ ــت، آغ ــه اس ــت گرفت ــیون اقتصــادی آن را روی دس ــه کمیس ــی ک ــای بزرگ از پروژه ه

ــه را  ــی قوش تیپ ــال آب ــاز کار کان ــت الوزراء آغ ــادی ریاس ــاون اقتص ــال 1401هـــ.ش مع ــل س ــخ 10 حم ــه تاری ــت. ب اس

افتتــاح کــرد. 

ــال  ــن کان ــول ای ــالوه در ط ــود. برع ــاری می ش ــی آبی ــن زراعت ــار زمی ــزار هکت ــه ۵۸۰ ه ــال قوش تیپ ــرداری کان ــا بهره ب ب

کمپلکــس زراعتــی حیرتــان و نیــز کمپلکــس صنعتــی ســاخته می شــود. بــا تکمیــل شــدن ایــن پــروژه افغانســتان از لحــاظ 

تولیــد گنــدم نه تنهــا خودکفــا خواهــد شــد، بلکــه قــادر بــه صــادر ایــن قلــم مهــم بــه کشــورهای دیگــر خواهــد گردیــد. بــه 

ایــن ترتیــب ســاخت کانــال آبــی قوش تیپــه تحــول بــزرگ در عرصــه تولیــد گنــدم را رقــم خواهــد زد. 

نتیجه گیری
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امضای قرارداد میدان های هوایی با کمپنی گاک

مقدمه:

در جهــان کنونــی اهمیــت و نقــش کشــورها طوریســت کــه هــر کشــور بنابــر نیــازش در زمینه هــای مختلــف بــا یک دیگــر 

وابســتگی متقابــل دارنــد. از دیپلوماســی گرفتــه تــا پایگاه هــای هوایــی و از تجــارت گرفتــه تــا روابــط سیاســی، اقتصــادی، 

فرهنگــی و روابــط بــری همــه در وابســتگی متقابــل کشــورها نقــش دارنــد. در میــان همــه ی این هــا موقعیــت جغرافیایــی 

و نیــز اهمیــت فضایــی بــه عنــوان نقطــه اتصــال کشــورها و قاره هــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بــه همیــن خاطــر 

ــه از اهمیــت فــراوان  ــه و جنــوب آســیا و نیــز خاورمیان ــه عنــوان چهــارراه اتصــال آســیای میان قــرار گرفــنت افغانســتان ب

ــد.  ــودار می باش برخ

در جغرافیایــی محــاط بــه خشــکه ی افغانســتان مرزهــا و میدان هــای هوایــی بــه منظــور برقــراری روابــط بــا کشــورها و نیــز 

تامیــن روابــط سیاســی، فرهنگــی و انتقــال امــوال مهــم تجارتــی یکــی از نیازهــای اساســی بــه منفعــت متــام طرف هــا بــه 

شــار مــی رود. در همیــن راســتا بــه تاریــخ 3 جــوزا ســال 1401هـــ.ش قــرارداد خدمــات زمینــی پروازهــا در میدان هــای 

هوایــی کابــل، کندهــار و هــرات در حضــور داشــت معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء میــان وزارت ترانســپورت و هوانــوردی 

افغانســتان و کمپنــی »گاک« مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی بــه امضــاء رســید. 

در مراســم امضــای ایــن قــرار داد الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادي رياســت الــوزراء گفــت، امــارت 

اســالمی افغانســتان بــه هــدف تقویــت اقتصــاد کشــور متــام تــالش خــود را بــه خــرچ می دهــد تــا بــا ایــن قــرارداد همــه 

ــطح  ــه س ــن گون ــد. بدی ــاز مناین ــان را آغ ــای ش ــتان پروازه ــه افغانس ــن ب ــای ام ــی در فض ــی هوای ــای بین امللل کمپنی ه

تجــارت و نیــز رفــت و برگشــت مســافران افزایــش خواهــد یافــت. 



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

30

همچنــان بــه تاریــخ 17 ســنبله ســال جــاری 1401هـــ.ش و در حضــور داشــت معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء قــرارداد 

خدمــات رهنمودهــای هوایــی میــان وزارت ترانســپورت و هوانــوردی و رشکــت گاک مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی بــه 

امضــاء رســید. قبــل از ایــن نیــز قــرارداد امنیــت هوانــوردی چهــار میــدان هوایــی کابــل، کندهــار، هــرات و بلــخ میــان 

وزارت ترانســپورت و هوانــوردی و کمپنــی گاک بــه امضــاء رســیده بــود. 

ــر  ــر ب ــن ام ــرد، و ای ــد ک ــک خواه ــی کم ــای بین امللل ــدد پروازه ــاز مج ــتای آغ ــژه در راس ــه وی ــا ب ــن قرارداده ــای ای امض

ــای  ــا در میدان ه ــور و ی ــتان عب ــی افغانس ــم هوای ــه  از حری ــی ک ــالوه هواپیاهای ــت دارد. برع ــر مثب ــور تأثی ــاد کش اقتص

هوایــی بین املللــی نشســت می کننــد ارائــه خدمــات رهنمودهــای هوایــی بــه ســطح بین املللــی بــه آن هــا انجــام شــده، 

مصئونیــت هواپیاهــا تامیــن و منبــع عوایــد پروازهــای عبــوری دوبــاره بــاز می شــود. همچنــان از جانــب کمپنــی قــراردادی 

بــه افغان هــا در زمینــه ارائــه خدمــات رهنمودهــا هوایــی آمــوزش داده خواهــد شــد. 

هدف  امضای قرارداد میدان های هوایی:

هــدف اساســی امضــای قراردادهــای میدان هــای هوایــی افغانســتان آغــاز مجــدد پروازهــای بین املللــی، تقویــت تجــارت 

و نیــز آمــوزش و ارتقــای ظرفیــت نیــروی بــری داخلــی می باشــد. امــارت اســالمی افغانســتان متــام تــالش خــود را بــه 

ــت و  ــی، رف ــه پروازهــای بین امللل ــی زمین ــا کمپنی هــای بین امللل ــه قراردادهــا ب ــن گون ــا امضــای ای ــا ب خــرچ می دهــد ت

برگشــت مســافران و نیــز رشــد تجــارت را تقویــت بخشــد.

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون ګزارش 

امضای قرارداد میدان های هوایی با کمپنی گاک

ب: رسانه های خصوصی: الف: رسانه های دولتی: 
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مجموع ارزیابی رسانه های دولتی و خصوصی: 

یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظریــات مردم 

در رســانه های خصوصــی و دولتــی کــه گــزارش 

امضــای قــرارداد میدان هــای هــوای بــا کمپنــی 

گاک را بــه گونــه ای تصویــری، صوتــی و چاپــی بــه 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــانیده اند، قاب ــر رس ن

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی:   -1

سخنگويانتلويزيون ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

آژانس های خربي

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:   -2

تلويزيون ها

رادیو ها

روزنامه ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در 
رسانه های دولتی و خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 
رسانه های خصوصی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها پیرامون امضای 

قرارداد میدان های هوایی با کمپنی گاک 

هدف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم: 

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در رســانه هــا بــه مفهــوم وضاحــت و توجــه بــه نظریــات 

مــردم می باشــد. ایــن مســأله حکومــت و مهم تــر از آن ارزیابــی و نــر آن مــردم و جامعــه را در روشــنی نظریــات، 

ــوی  ــه از س ــادی ک ــم اقتص ــای مه ــا و پروژه ه ــم، فعالیت ه ــون تصامی ــردم پیرام ــنهادات م ــادات و پیش ــت ها، انتق خواس

حکومــت راه انــدازی می شــود، قــرار می دهــد. 

حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه های اجتاعــی در افغانســتان طــوری اســت کــه اکرثیــت مــردم در فیســبوک حضــور 

دارنــد. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه در آن حضــور دارنــد افــراد رســمی-حکومتی، نهادهــا و فعاالن عرصه سیاســی، 

ــه همیــن خاطــر افــراد رســمی و غیررســمی امــارت اســالمی افغانســتان  اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی می باشــند. ب

ــه  ــبت ب ــر نس ــام در توی ــردم ع ــور م ــتان حض ــع در افغانس ــد. در واق ــور دارن ــر حض ــر بیش ــبوک در توی ــه فیس ــبت ب نس

ــد.  ــدک می باش ــبوک ان فیس
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ــی،  ــه سیاس ــاالن عرص ــز فع ــی و نی ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــانه ها، نهاده ــه رس ــوط ب ــی مرب ــبکه های اجتاع ــا ش ام

ــم  ــا، ه ــمی و نهاده ــراد رس ــز اف ــام و نی ــردم ع ــراردادن م ــش ق ــت پوش ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــه دســت نــر  ــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را ب ــوده و روزان در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال ب

می ســپارند. 

رسانه ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

ــا کمپنــی گاک  ــی ب ــرارداد میدان هــای هوای ــات مــردم پیرامــون ګــزارش امضــای ق ــه ای نظری در تحلیــل و تجزی  .1

مربوطــه بــه رســانه های دولتــی شــامل تلویزیون هــا و ســخنگویان می باشــد. آمــار مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در 

رســانه های دولتــی بگونــه ای اســت کــه نظریــات مثبــت 51 درصــد، نظریــات منفــی 36 درصــد و پیشــنهادات ســامل 13 

می باشــد. 

همیــن گونــه نظریــات مــردم در رســانه های خصوصــی پیرامــون امضــای قــرارداد میدان هــای هوایــی بــا کمپنــی   .2

ــی 48  ــات منف ــد، نظری ــت 50 درص ــات مثب ــه نظری ــت ک ــا اس ــا و آژانس ه ــا، رادیوه ــا، روزنامه ه ــامل تلویزیون ه گاک ش

درصــد و 2 درصــد پیشــنهادات ســامل اســت.  

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را جمع بنــدی منایــم 

ــات  ــی نظری ــن ارزیاب ــد. در ای ــامل می باش ــنهادات س ــد پیش ــی و 3 درص ــد منف ــت، 49 درص ــد مثب ــوع 48 درص در مجم

ــات مثبــت  ــودن نظری ــه رســانه های خصوصــی بیشــر می باشــد. بیشــر ب مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی نســبت ب

ــد داشــته باشــد؟  ــی می توان ــه رســانه های خصوصــی چــه عوامل مــردم در رســانه های دولتــی نســبت ب

عوامــل این کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی نســبت بــه رســانه های خصوصــی در پیونــد بــه نــر 

ګــزارش امضــای قــرارداد ميــدان هــای هوایــی بــا کمپنــی ګاک بیشــر اســت می توانــد ایــن باشــد کــه توجــه مــردم بــه 

رسمایه گــذاری کمپنی هــای بین املللــی و جلــب توجــه آن هــا بخاطــر رسمایه گــذاری در افغانســتان بیشــر اســت. 

امضــای ایــن گونــه قراردادهــا بــه ویــژه در راســتای آغــاز مجــدد پروازهــای بین املللــی در افزایــش رفت و برگشــت مســافران 

تاثیرگــذار اســت، و ایــن امــر بــر اقتصــاد کشــور تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت. برعــالوه زمینــه پروازهــای هوایــی بین املللــی 

را بــه افغانســتان بیشــر مســاعد می ســازد. 

ــا در  ــی پروازه ــات زمین ــرارداد خدم ــه »ق ــرار داد از جمل ــن ق ــالمی چندی ــارت اس ــم ام ــای پیه ــر تالش ه ــه اث ــون ب تاکن

میدان هــای هوایــی کابــل، کندهــار و هــرات«، »قــرارداد امنیــت هوانــوردی چهــار میــدان هوایــی کابــل، کندهــار، هــرات 

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها:
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و بلــخ« و نیــز »قــرارداد خدمــات رهنمودهــای هوایــی« میــان وزارت ترانســپورت و هوانــوردی و کمپنــی گاک مربــوط بــه 

امــارت متحــده عربــی بــه امضــاء رســیده اســت. ایــن قراردادهــا بــه هــدف آغــاز پروازهــای خطــوط هوایــی کمپنی هــای 

ــز افزایــش ســطح تجــارت مهــم اســت.  بین املللــی در فضــای افغانســتان، رفــت و برگشــت مســافران و نی

آغــاز پروازهــای هوایــی کمپنی هــای بین املللــی بــه افغانســتان یــک اقــدام نیــک اســت. زیــرا از یــک ســو زمینــه  	

ــد؛  ــت می افزای ــد دول ــر عوای ــر ب ــوی دیگ ــازد و از س ــر می س ــافران را بیش ــت مس ــت و برگش ــز رف ــارت و نی تج

حکومــت بایــد در کنــار ترانســپورت هوایــی در قســمت ترانســپورت زمینــی بــه ویــژه در قســمت انتقــال میوه جــات  	

در مارکیت هــای خارجــی توجــه منایــد کــه از یــک ســو باعــث تقویــت و حایــت دهاقیــن می شــود و از ســوی دیگــر 

عوایــد دولــت را افزایــش می دهــد؛   

ــرای  	 ــی را ب ــای هوای ــد راداره ــی بای ــای بین امللل ــا کمپنی ه ــی ب ــای هوای ــای قرارداده ــار امض ــت در کن حکوم

ــد؛   ــن مســأله توجــه منای ــه ای ــد ب ــود آن بای ــال ســازد و در صــورت نب ــی افغانســتان فع ــم هوای حفاظــت از حری

وقتــی امضــای قــرارداد بــا کمپنــی مربــوط بــه امــارت متحــده عربــی امضاء می شــود کشــور دوســت امــارت متحده  	

عربــی هــم بایــد در بخــش ویــزه ســیاحتی و تجارتــی ســهولت هــا را بــرای افغان هــا فراهــم ســازد؛ 

بــرای هــر رشــته افــراد تخنیکــی و مســلکی نیــاز اســت. بــه همیــن خاطــر بایــد بــرای آمــوزش افــراد فنی و مســلکی  	

از قــوای بــری داخلــی و از جوانــان تحصیــل کــرده ای کشــور کار گرفته شــود. 

خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد: 

با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم 

چند مسأله قابل توجه می باشد: 

اول، امضــای قراردادهــای هوایــی بــه دلیــل آغــاز رفــت و برگشــت مســافران و نیــز آغــاز رونــد تجــارت هوایــی یکــی از 	 

موضوعاتــی اســت کــه مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت. آغــاز پروازهــای بین املللــی بــه افغانســتان و برعکــس 

از افغانســتان بــه ســایر کشــورها می توانــد بــر بســیاری از روندهــا تاثیــر بگــذارد؛ از رفــت و برگشــت مســافران داخلــی 

و خارجــی گرفتــه تــا تجــارت و عبــور و مــرور پروازهــای هوایــی از فضــای افغانســتان. 

دوم، یکــی از مســایل مهمــی کــه در نظریــات مــردم بازتــاب یافته اســت در کنــار توجه حکومــت به ترانســپورت هوایی 	 

کــه در رشایــط کنونــی کشــور مهــم پنداشــته می شــود، ترانســپورت زمینــی همچنــان بــا اهمیــت خوانــده شــده اســت. 
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ــبزی جات  ــات و س ــالت میوه ج ــل حاص ــایه در فص ــورهای همس ــی از کش ــی برخ ــات در اداره قبل ــیاری اوق ــرا بس زی

افغانســتان مرزهــای زمینــی شــان را بــه روی تاجــران افغانســتان بســته نگــه می داشــتند و در فصــل حاصــالت کشــور 

خــود، مرزهــا را بــه روی تجــار بــاز می کردنــد. ایــن امــر ســبب شــده بــود تــا میوه جــات و ســبزی جات افغانســتان در 

مســیر راه خــراب و یــا در داخــل افغانســتان بــه قیمــت ناچیــز بــه فــروش برســد. بــه همیــن خاطــر در کنــار ترانســپورت 

هوایــی توجــه حکومــت بــه ترانســپورت زمینــی کــه از ســوی مــردم بــه خوبــی بــه آن اشــاره شــده اســت، مهــم می باشــد.  

ســوم، توجــه مــردم بــه امضــای قراردادهــای هوایــی بــا کمپنــی  بین املللــی گاک از ایــن دیــدگاه مهــم اســت کــه در 	 

برخــی از نظریــات پیرامــون امضــای قــرارداد بــا کمپنــی گاک از ســاخت رادارهــای هوایــی بــرای حفاظــت از فضــا و 

حریــم هوایــی افغانســتان پرداختــه شــده اســت. ایــن مســأله از نــگاه امنیــت هوایــی یــک کشــور بســیار بــا اهمیــت 

اســت. 

چهــارم، از خواســت های مهمــی کــه در نظریــات مــردم بــه آن اشــاره شــده ایــن نظــر قابــل درنــگ اســت. در برخــی 	 

از نظریــات مــردم خواســته شــده کــه بــا امضــای قــرارداد بــا کمپنــی گاک مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی کشــور 

دوســت امــارات بایــد ویــزه ســیاحتی و تجارتــی را بــه روی افغان هــا بــاز نگهــدارد. همچنــان حکومــت در کنــار ایــن 

مســأله بــه آمــوزش افــراد تخنیکــی از منابــع بــری داخلــی و از جوانــان تحصیــل کــرده بهره بــرد. 

یکــی از رشایــط امضــای »قــرارداد خدمــات رهنمودهــای هوایــی« میــان وزارت ترانســپورت و هوانــوردی و رشکــت »گاک« 

مربــوط بــه امــارات متحــده عربــی افــزون بــر آغــاز مجــدد پروازهــای بین املللــی، افزایــش رفــت و برگشــت مســافران و نیــز 

تاثیــر بــر رونــد تجــارت، مســاعد ســاخنت زمینــه ای آمــوزش، ارائــه خدمــات رهنمودهــا هوایــی بــه افغان هــای می باشــد. 

اگــر بــه اهمیــت ایــن مســأله دقــت شــود، در چنــد ســال آینــده نیــروی جــوان آمــوزش دیــده می توانــد بســیاری از مســایلی 

را کــه در پیونــد بــه ارائــه خدمــات رهنمــود هوایــی از ســوی کمپنــی گاک ارائــه می شــود را خــود انجــام داده و بــه پیــش 

برنــد.

امضــای قــرارداد خدمــات هوایــی بــا کمپنــی گاک در واقــع امیــدواری را بــرای رسمایه گــذاری ســایر کمپنی هــای دیگــر 

در افغانســتان بیشــر ســاخته و ایــن در واقــع نقطــه آغــاز کار شــمرده می شــود. بــا توجــه بــه اهمیــت فضایــی بــه ویــژه در 

عرصــه عبــور و مــرور طیــارات از حریــم هوایــی افغانســتان ایــن مســأله می توانــد در رشــد عوایــد کمــک منایــد. 

ــت  ــارت، رف ــوب تج ــه خ ــی زمین ــم هوای ــی حری ــای زمین ــار مرزه ــتان در کن ــکه ی افغانس ــه خش ــاط ب ــی مح در جغرافیای

ــث  ــتا باع ــن راس ــالمی در ای ــارت اس ــه ام ــا و توج ــت. تالش ه ــت اس ــز اهمی ــی حای ــی و خارج ــافران داخل ــت مس و برگش

ــرارداد در  ــروزی امــارت اســالمی امضــای ۳ ق ــا اقدامــات نتیجه بخــش انجــام شــود. در یــک ســال پی شــده اســت کــه ت

عرصه هــای مختلــف ارائــه خدمــات هوایــی و زمینــی مربــوط بــه میدان هــای هوایــی افغانســتان از دســت آوردهای خــوب 

بــه شــار مــی رود. 
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نتیجه گیری

ــیا و  ــوب آس ــه و جن ــیای میان ــان آس ــورها می ــال کش ــه اتص ــل نقط ــه دلی ــتان ب ــی افغانس ــت جغرافیای ــه موقعی از این ک

همیــن گونــه رشق میانــه حایــز اهمیــت اســت، امضــای قراردادهــای ارائــه خدمــات هوایــی زمینــه را بــرای آغــاز پروازهــای 

بین املللــی، رفــت و برگشــت مســافران داخلــی و خارجــی، تجــارت و مهم تــر از آن زمینــه آمــوزش را بــرای نیــروی جــوان 

داخلــی مســاعد می ســازد. برعــالوه بــا مســاعد شــدن رشایــط پروازهــا بــه ســطح بین املللــی صنعــت توریــزم که افغانســتان 

از نــگاه جلــب توجــه ســیاحان بــه مناطــق دیدنــی افغانســتان می توانــد در ایــن عرصــه تاثیــر مثبــت بگــذارد. 

امضــای قراردادهــای هوایــی از یــک ســو در آغــاز پروازهــای بین املللــی تاثیرگــذار می باشــد و از ســوی دیگــر در رونــد رشــد 

اقتصــادی کمــک خواهــد کــرد. ایــن امــر می توانــد منجــر بــه افزایــش روابــط سیاســی، تجارتــی، مردمــی، رفــت و برگشــت 

مســافران و نیــز مناینــدگان سیاســی و مناینــدگان نهادهــای بیــن املللــی گــردد. در ایــن میــان رفــت و برگشــت افغان هــا 

بــه منظــور کار و تجــارت بــه کشــورهای همســایه و منطقــه همچــون پاکســتان، ایــران، آســیای میانــه، هندوســتان، ترکیــه، 

قطــر، امــارات متحــده عربــی، عربســتان ســعودی، روســیه، چیــن و ســایر کشــورهای دیگــر تاثیــر مســتقیم بــر اقتصــاد و 

افزایــش روابــط بــا افغانســتان خواهــد داشــت.  

برعــالوه بــا آغــاز پروازهــای خطــوط هوایــی بین املللــی بــه افغانســتان توجــه بــه رسمایه گــذاری بــاالی پروژه هــای بــزرگ 

بــه خصــوص در عرصــه منابــع طبیعــی بیشــر شــده و در کنــار آن اقــالم صادراتــی افغانســتان بــه بازارهــای جهانــی افزایش 

ــای  ــیاری از فرصت ه ــد بس ــه می توان ــن عرص ــذاری در ای ــه رسمایه گ ــه ب ــاس توج ــع حس ــن مقط ــت. در ای ــد یاف خواه

اقتصــادی دیگــر را مســاعد ســازد. 
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کنفرانس جذب و تشویق رسمایه گذاری در سکتور انرژی و آب

ــه آن  ــدی ب ــب رسمایه گــذاری و عالقه من ــود کــه جل ــن ب ــر ای ــارت اســالمی افغانســتان گانه زنی هــا ب ــروزی ام ــس از پی پ

در افغانســتان یــک رسه از بیــن خواهــد رفــت. امــا بــا تامیــن امنیــت رستــارسی کــه یکــی از نیازهــای مــرم مــردم و یکــی 

از آرزوهــای اداره ی قبلــی در بیســت ســال گذشــته بــود بــه آن نتوانســت کــه دســت یابــد، زمینــه  رسمایه گــذاری داخلــی 

و خارجــی در افغانســتان مســاعد شــده اســت. 

چنانچــه بــا روی کار آمــدن امــارت اســالمی زمینــه جلــب رسمایه گــذاری بــه ویــژه در عرصــه ای اســتخراج منابــع طبیعــی 

ــیا،  ــوب آس ــه جن ــه ب ــیای میان ــرژی از آس ــال ان ــزرگ انتق ــای ب ــاالی پروژه ه ــاز کار ب ــت. آغ ــده اس ــم ش ــتان فراه افغانس

ــارت  ــالش ام ــز ت ــت نخورده ای افغانســتان و نی ــع دس ــاالی مناب ــزرگ ب ــورها و کمپنی هــای ب ــی رسمایه گــذاری کش آمادگ

اســالمی بــرای جلــب و تشــویق رسمایه گــذاری ملــی و بین املللــی ایــن مســأله را بیشــر از پیــش گرم تــر ســاخته اســت. 

بــه تاریــخ 20 مــاه اســد 1401هـــ.ش الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء در کنفرانــس 

ــا از  ــت: »م ــرژی و آب« گف ــکتور ان ــی در س ــی و بین امللل ــای مل ــویق رسمایه گذاری ه ــذب و تش ــوان »ج ــر عن ــزرگ زی ب

تجــار و رسمایه گــذاران می خواهیــم تــا در بازســازی و خودکفایــی افغانســتان همــکاری کننــد. امــارت اســالمی آمــاده ی 

ــد.«  ــد، می باش ــذاری کنن ــتان رسمایه گ ــد در افغانس ــه می خواهن ــی ک ــرای تاجران ــهیالت ب ــه تس ــر گون ــازی ه فراهم س

ــتخراج  ــش اس ــذاری در بخ ــه رسمایه گ ــم ک ــان می دهی ــردم اطمین ــه م ــا ب ــزود: »م ــت الوزراء اف ــادی ریاس ــاون اقتص مع

مقدمه:
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معــادن، ســاخت بندهــا و ســایر بخش هــای دیگــر روز بــه روز بیشــر می شــود. امــارت اســالمی تــالش دارد تــا مشــکالت 

کشــور را حــل ســازد، زیــرا ایــن کشــور را بایــد خــود مــا آبــاد ســازیم. از ایــن رو از تجــار و رسمایه گــذاران می خواهیــم تــا 

در بازســازی و خودکفایــی افغانســتان همــکاری و رسمایه گــذاری کننــد. ایــن کار نــه تنهــا این کــه بــه نفــع مــردم و کشــور 

ــز می باشــد.« ــع تجــار و رسمایه گــذار نی ــه نف اســت، بلکــه ب

ــر اســاس تحقیقــات  ــادی وجــود دارد. ب ــع دســت نخورده ای افغانســتان فرصت هــای رسمایه گــذاری زی ــه مناب ــا توجــه ب ب

ــه  ــا توجــه ب ــر تخمیــن زده شــده اســت. ب ــون دال ــر معــادن افغانســتان بیــش از یــک تریلی ــکا ذخای زمیــن شناســی امری

ــی در  ــی و بین امللل ــس جــذب و تشــویق رسمایه گذاری هــای مل ــه آب کنفران ــی افغانســتان از جمل ــع رسشــار طبیع مناب

ســکتور انــرژی و آب یکــی از نیازهــای مهــم در مدیریــت آب هــای طبیعــی افغانســتان بــه شــار مــی رود. 

از این کــه افغانســتان رسشــار از منابــع طبیعــی آب می باشــد از ایــن رو جــذب رسمایه گــذاری در ســکتور انــرژی بــه هــدف 

ــاک  ــای پ ــن انرژی ه ــی از مهم تری ــرق یک ــرا ب ــردد. زی ــوب می گ ــت محس ــردم و حکوم ــرم م ــاز م ــی از نی ــرق یک ــد ب تولی

اســت کــه در رشــد اقتصــادی کشــورها نقــش دارد. بــه همیــن خاطــر آب یکــی از مســایل اصلــی در روابــط میــان کشــورها 

در جهــان بــه شــار مــی رود. 

هدف جذب و تشویق رسمایه گذاری در سکتور انرژی و آب:

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون ګزارش کنفرانس جذب و 

تشویق رسمایه گذاری در سکتور انرژی و آب

الف: رسانه های خصوصی: الف: رسانه های دولتی: 
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مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی

نظریــات  فیصــدی  فــوق  گــراف  در  یادداشــت: 

کــه  دولتــی  و  خصوصــی  رســانه های  در  مــردم 

گــزارش کنفرانــس جــذب و تشــویق رسمایه گــذاری 

در ســکتور انــرژی و آب را بــه گونــه ای تصویــری، 

قابــل  رســانیده اند  نــر  بــه  جاپــی  و  صوتــی 

می باشــد.  مشــاهده 

ارزیابی نظریات مردم مربوط به رسانه های دولتی و خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی:   -1

سخنگويانتلويزيون ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های خصوصی:   -۲

تلويزيون ها

روزنامه ها

رادیو ها

آژانس های خربی
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مجموعه  ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی و خصوصی

مجموعه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم پیرامون ګزارش کنفرانس 

جذب و تشویق رسمایه گذاری در سکتور انرژی و آب

هدف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در رســانه هــا و شــبکه های اجتاعــی بــه مفهــوم وضاحــت 

و توجــه بــه نظریــات مــردم می باشــد. ایــن مســأله حکومــت و مهم تــر از آن ارزیابــی و نــر آن مــردم و جامعــه را در روشــنی 

ــت  ــوی حکوم ــه از س ــِی ک ــم مهم ــا و تصامی ــون فعالیت ه ــردم پیرام ــنهادات م ــادات و پیش ــت ها، انتق ــات، خواس نظری

ــد. ــرار می ده ــود، ق ــدازی می ش راه ان

حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه های اجتاعــی در افغانســتان طــوری اســت کــه اکرثیــت مــردم در فیســبوک حضــور 

دارنــد. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور دارنــد افــراد رســمی-حکومتی، نهادهــا و فعــاالن عرصــه سیاســی، 

ــه همیــن خاطــر افــراد رســمی و غیررســمی امــارت اســالمی افغانســتان  اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی می باشــند. ب

ــه  ــبت ب ــر نس ــام در توی ــردم ع ــور م ــتان حض ــع در افغانس ــد. در واق ــور دارن ــر حض ــر بیش ــبوک در توی ــه فیس ــبت ب نس

ــد.  ــدک می باش ــبوک ان فیس
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ــی،  ــه سیاس ــاالن عرص ــز فع ــی و نی ــی و غیرحکومت ــای حکومت ــانه ها، نهاده ــه رس ــوط ب ــی مرب ــبکه های اجتاع ــا ش ام

ــم  ــا، ه ــمی و نهاده ــراد رس ــز اف ــام و نی ــردم ع ــرار دادن م ــش ق ــت پوش ــل تح ــه دلی ــی ب ــی و فرهنگ ــادی، اجتاع اقتص

ــه دســت نــر  ــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را ب ــوده و روزان در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال ب

می ســپارند. 

رسانه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

1.  در تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مــردم پیرامــون کنفرانــس جــذب و تشــویق رسمایه گــذاری در ســکتور انــرژی و 

آب در رســانه های خصوصــی شــامل تلویزیون هــا، رادیوهــا، روزنامه هــا و آژانس هــای خــری می باشــد، کــه آمــار مثبــت، 

منفــی و پیشــنهادات مــردم در رســانه های خصوصــی طــوری اســت کــه نظریــات مثبــت 75 درصــد، نظریــات منفــی 23 

درصــد و پیشــنهادات ســامل 2 درصــد می باشــد. 

2.  همچنــان نظریــات مــردم در رســانه های دولتــی پیرامــون ګــزارش کنفرانــس جــذب و تشــویق رسمایه گــذاری در 

ســکتور انــرژی و آب شــامل تلویزیون هــا و ســخنگویان اســت کــه نظریــات مثبــت 49 درصــد، نظریــات منفــی 42 درصــد 

ــد.  ــامل می باش ــنهادات س ــد پیش و 9 درص

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را جمع بنــدی منایــم 

در مجمــوع 64 درصــد مثبــت، 32درصــد منفــی و 4 درصــد پیشــنهادات ســامل اســت. 

در ارزیابــی کنونــی آنچــه کــه قابــل تأمــل اســت این کــه فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت 

بــه رســانه های دولتــی بیشــر می باشــد. چنانچــه نظریــات مثبــت مربــوط بــه رســانه های خصوصــی 75 درصــد و نظریــات 

مــردم در رســانه های دولتــی 49 درصــد می باشــد. 

بیشــر بــودن نظریــات مثبــت مــردم در ســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی قابــل بحــث اســت. در واقــع 

چــه عواملــی می توانــد در آن نقــش داشــته باشــد؟ 

عوامــل این کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی در رابطــه بــه نــر گــزارش 

ــرده ای  ــر گس ــود از ن ــد، می ش ــر می باش ــرژی و آب بیش ــکتور ان ــذاری در س ــه ګ ــویق رسمای ــذب و تش ــس ج کنفران

گــزارِش مربــوط کنفرانــس جــذب و تشــويق رسمايــه گــذاري در ســکتور انــرژي و آب در رســانه های خصوصــی یــادآور شــد 

کــه در رســانه های خصوصــی بیشــر بازتــاب یافتــه اســت.

ــرای  ــه  کار ب ــدن زمین ــاعد ش ــرای مس ــد ب ــد باش ــد امی ــی می توان ــی و بین امللل ــای مل ــذب رسمایه گذاری ه ــن رو ج از ای

مــردم و یــا آغــاز کار بــاالی یکــی از پروژه هــای زیربنایــی در ایــن ســکتور مهــم و حیاتــی کشــور. بــه همیــن خاطــر نظریــات 

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها:
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خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد: 

با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم چند مسأله قابل توجه 

می باشد: 

ــای  ــی از پروژه ه ــوان یک ــه عن ــرژی و آب ب ــکتور ان ــذاری در س ــویق رسمایه گ ــذب و تش ــزارش ج ــر گ ــون ن ــردم پیرام م

بنیــادی از ابتکاراتــی اســت کــه امــارت اســالمي بــاالی آن مترکــز دارد. 

اول، یکــی از نظریــات مهــم مــردم در شــبکه های اجتاعــی پیرامون گــزارش کنفرانس جذب و تشــویق رسمایه گذاری 	 

در ســکتور انــرژی و آب تقاضــای برگشــت تاجــران بــه کشــور و نیــز رسمایه گــذاری در رسزمیــن و در میــان مــردم خــود 

ــویق  ــذب و تش ــه ج ــت ک ــت حکوم ــا اولوی ــه ب ــت ک ــردم اس ــم م ــت های مه ــی از خواس ــن یک ــع ای ــد. در واق می باش

ــد.  ــی می باش ــذاری داخل رسمایه گ

دوم، پیشــنهادات مــردم مبنــی بــر عــادل بــودن نظــام و دولــت اســت. بــه نظــر آن هــا یکــی از روش رســیدن بــه ایــن 	 

ــد  ــن رون ــم چنی ــل ه ــی کاب ــد در اداره ای قبل ــد. هرچن ــی می باش ــات حکومت ــه مقام ــای هم ــت دارایی ه ــد ثب مقص

صــورت می گرفــت امــا در واقعیــت ایــن یــک فریبــی بــود کــه ظاهــراً در چشــم مــردم ایــن رونــد را بــه منایــش گذاشــته 

و اجــرأ می کردنــد، امــا در واقعیــت هیــچ گاه چنیــن نشــده بــود کــه پول هــای مقام هــای حکومتــی واقعــاً ثبــت شــده 

ــود  ــی وج ــین حکومت ــای پیش ــی مقام ه ــاب های بانک ــر در حس ــا دال ــچ گاه میلیون ه ــد هی ــن می ش ــر چنی ــد، اگ باش

منی داشــت.  

تاجران باید در کشور آمده و در اینجا رسمایه گذاری منایند؛  	

اگر قرار باشد که دولتی با عدالت عمری ایجاد شود، بهر است که متام رسمایه ای مسوولین ثبت گردد.  	

یکــی از زمینه هــای رسمایه گــذاری بــاز بــودن داد و ســتد یعنــی انتقــال پــول از داخــل بــه خــارج و از خــارج بــه  	

داخــل می باشــد؛ از ایــن رو امــارت اســالمی در ایــن زمینــه بایــد تــالش منایــد تــا ایــن مشــکل ســد راه رسمایه گــذاری 

برداشــته شــود. 

ســوم، بحــث مهــم دیگــر کــه در نظریــات مــردم برجســته می باشــد بحــث انتقــال داد و ســتد مالــی و پولــی از خــارج 	 

بــه داخــل و برعکــس آن اســت کــه در ایــن راســتا تالش هــای زیــادی از ســوی امــارت اســالمی بــرای تســهیل ایــن 

رونــد صــورت گرفتــه اســت. 
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رشایط مناسب برای جلب رسمایه گذاری در افغانستان

ــا  ــود. ام ــارسی ب ــت رست ــود امنی ــتان نب ــذاری در افغانس ــب رسمایه گ ــدم جل ــل در ع ــن عوام ــی از مهم تری ــته یک در گذش

پــس از پیــروزی امــارت اســالمی افغانســتان ایــن عوامــل از ریشــه و بنیــاد برکنــده شــده اســت. بــه همیــن خاطــر امــارت 

اســالمی بــه منظــور جلــب رسمایه گــذاری در مــدت زمــان کــم ســهولت های زیــادی را بــرای جلــب رسمایه گــذاری داخلــی 

و خارجــی در افغانســتان مســاعد ســاخته اســت. 

ــا  ــه ای فرصت ه ــزه، ارای ــرای وی ــهولت در اج ــا س ــه ت ــذاری گرفت ــی های رسمایه گ ــن و پالیس ــهولت در قوانی ــاد س از ایج

ــرای  ــر ب ــرِق بیش ــات ب ــه خدم ــه ارائی ــه ب ــن و توج ــع زمی ــات توزی ــی، خدم ــی و خارج ــذاری داخل ــی رسمایه گ و رهنای

ــه هــدف جلــب رسمایه گــذاری روی  ــا آمــدن امــارت اســالمی ب ــد کــه ب پارک هــای صنعتــی و صنعــت کاران از مســایل ان

ــده اند.  ــه ش ــت گرفت دس

در ایــن میــان مهم تریــن مســأله تامیــن امنیــت رستــارسی می باشــد کــه در بیســت ســال گذشــته مســاعد نشــده بــود. 

برعــالوه فســاد و نیــز نهادهــای مــوازی از مشــکالت بــود کــه در بیســت ســال گذشــته بــاالی رسمایه گــذاری تاثیــر منفــی 

گذاشــته بــود کــه پــس از روی کار آمــدن امــارت اســالمی از ریشــه برکنــده شــده اســت. بــدون شــک در حــال حــارض برخی 

از چالش هــا از جملــه نوســازی قوانیــن بــه دلیــل پاســخگو نبــودن آن در عــر کنونــی وجــود دارد، امــا تالش هــا جریــان 

دارد تــا راه حــل بنیــادی بــه ایــن گونــه چالش هــا پیــدا شــود. 

امــارت اســالمی افغانســتان بــا اولویــت قــراردادن جلــب رسمایه گــذاری بــه ویــژه  در پروژه هــای بــزرگ زیربنایــی زمینــه را 

بــرای رسمایه گذاری هــای بــزرگ مســاعد ســاخته اســت؛ ماننــد: کار بــا رسعــت زیــاد جهــت امتــام کانــال آبــی قوش تیپــه 

ــخ، جوزجــان و  ــات بل ــراخ والی ــه دشــت های ف ــو ب ــای آم ــه حــدود 650 مــر مکعــب آب را از دری ــک ثانی کــه در ظــرف ی

فاریــاب در شــال افغانســتان انتقــال می دهــد. همچنــان افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی بــه عنــوان بزرگ تریــن بنــد 

بــرق در کشــور، افتتــاح رشکــت افغــان انویســت، افتتــاح پــارک صنعتــی شــهرک پیــروزی و نیــز بهره بــرداری بــالک نفتــی 

قشــقری از پروژه هــای انــد کــه پــس از پیــروزی امــارت اســالمی روی دســت گرفتــه شــده و عمــالً کار بــاالی آن هــا جریــان 

دارد. 



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

46

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه ارزیابــی نظریــات مــردم در شــبکه های اجتاعــی و رســانه هــا چیــزی کــه در نظریــات مــردم بازتــاب بیشــر 

ــی و  ــژه جلــب رسمایه گــذاران داخل ــه وی ــا رسمایه گــذاری ب ــاد اقتصــادی کــه هان ــه بنی داشــته اســت، توجــه و مترکــز ب

خارجــی در داخــل افغانســتان می باشــد. ایــن مســأله از یــک طــرف باعــث چرخــش اقتصــادی کشــور خواهــد شــد و از 

ســوی دیگــر زمینــه را بــرای کاهــش بیــکاری مســاعد می ســازد. 

بایــد یــادآور شــد کــه یکــی از اولویت هــای امــارت اســالمی توجــه بــه جلــب رسمایه گــذاری خارجــی بــه ویــژه مترکــز بــر 

تشــویق رسمایه گــذاران داخلــی می باشــد. خوشــبختانه در افغانســتان بــه تاریــخ 30 جــوزا ســال 1401هـــ.ش رشکــت 

ــاون اقتصــادی  ــان تأســیس و توســط مع ــان انویســت کــه از ســوی 13 رسمایه گــذار مشــهور افغ محدوداملســوولیت افغ

ــا  ــه ب ــود ک ــذاری می ش ــر رسمایه گ ــون دال ــار 250 میلی ــن ب ــرای اولی ــت ب ــن رشک ــد. در ای ــاح گردی ــت الوزراء افتت ریاس

گذشــت زمــان ایــن رسمایه گــذاری بیشــر خواهــد شــد. هــدف اصلــی ایــن رشکــت در همــکاری بــا امــارت اســالمی ایجــاد 

ــرات مثبــت در وضعیــت اقتصــادی افغانســتان می باشــد.  ــرای مــردم و ایجــاد تغیی فرصت هــای شــغلی ب

بایــد یــادآور شــد کــه ایــن رشکــت در چهــار ســکتور ذیــل، معــادن، انرژی/بــرق، ســاختانی و زراعــت  فعالیــت می کنــد. 

ــا از  ــد ت ــتخراج کن ــه اس ــاری و پیرفت ــوژی معی ــط تکنال ــور را توس ــادن کش ــه مع ــد ک ــالش می منای ــادن ت ــکتور مع در س

ضایعــات جلوگیــری شــود. بــرق مــورد نیــاز کشــور را از منابــع داخلــی زغــال ســنگ تولیــد می کنــد تــا میــزان بــرق وارداتــی 

در کشــور را کاهــش داده و صدهــا میلیــون دالــر پولــی کــه ســاالنه بخاطــر بــرق بــه کشــورهای همســایه پرداخــت می شــود، 

در رشــد اقتصــادی و ایجــاد فرصت هــای کاری در کشــور بــه مــرف برســد. تشــویق رسمایه گــذاری داخلــی بــرای ایجــاد 

ایــن گونــه رسمایه گذاری هــا می توانــد از یــک ســو در رشــد و رونــق اقتصــادی مؤثــر واقــع شــود و از ســوی دیگــر زمینــه 

اشــتغال را بــرای مــردم مســاعد ســازد. 
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سفر الحاج مال عبدالغنی برادر آخند

جهت اشرتاک در نشست بزرگ اقتصادی هرات

پــس از تحــوالت سیاســی اخیــر امــارت اســالمی افغانســتان بــا برگزیــدن سیاســت اقتصادمحــور تــالش منــوده اســت تــا در 

عرصــه ای جلــب و تشــویق رسمایه گــذاری، رشــد اقتصــادی و خودکفایــی کارهــای زیــادی را روی دســت و یــا انجــام دهــد. 

بــا از بیــن رفــنت فســاد، چنــد برابــر شــدن عوایــد گمــرکات، بــرای نخســتین بــار تامیــن معاشــات بیــش از هشــت  صــد هــزار 

کارمنــدان دولتــی و نیــز تامیــن پروژه هــای انکشــافی از عوایــد داخلــی از مهم تریــن دســت آوردها شــمرده می شــود. 

در سلســله ای از ســفرهای والیتــی الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء همــراه بــا برخــی 

ــزرگ اقتصــادی کــه از ســوی علــاء، متنفذیــن  از مقام هــای عالــی رتبــه امــارت اســالمی جهــت اشــراک در نشســت ب

قومــی، تُجــار و رسمایه گــذاران والیــت هــرات برګــذار شــده بــود بــه تاریــخ 5 صفراملظفــر 1444هـــ.ق برابــر بــا 11 ســنبله 

ســال 1401هـــ.ش بــه ایــن والیــت ســفر کــرد. 

ــادی  ــات اقتص ــی ثب ــر اصل ــت عن ــت: »امنی ــرات گف ــادی ه ــزرگ اقتص ــت ب ــت الوزراء در نشس ــادی ریاس ــاون اقتص مع

ــل  ــت کام ــتان امنی ــون در افغانس ــی اکن ــگ و بدبخت ــال ها جن ــس از س ــه پ ــد. الحمدالل ــور می باش ــک کش ــعه ی و توس

برقــرار شــده و بــر مــا الزم اســت کــه شــکر ایــن نعمــت بــزرگ اللــه متعــال را اداء منایــم. زیــرا در حاکمیــت اداره قبلــی 

تهدیــدات مختلــف امنیتــی متوجــه رسمایه گــذاران و تجــار بــود، امــا بــا حاکمیــت امــارت اســالمی امنیــت همــه مــردم بــه 

ویــژه تاجــران، صنعت گــران و رصافــان تامیــن شــده اســت. مقام هــای فاســد اداره قبلــی نــه تنهــا امنیــت مــردم و تجــار 

را تامیــن نکــرده بودنــد، بلکــه آن هــا مبلــغ 750 میلیــون دالــر از پول هــای شــخصی مــردم عــام و تاجــران را از بانک هــا 

برداشــته و بــا خــود بردنــد. «

مقدمه:
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هدف سفر:

از گفته هــای مهمــی کــه در ایــن نشســت بیــان شــد این اســت، پــس از پیروزی، امارت اســالمی افغانســتان توانســته اســت 

کــه ثبــات پــول افغانــی را در برابــر اســعار خارجــی حفــظ منایــد. در حالــی کــه کشــورهای باثبــات منطقــه نتوانســته اند 

ثبــات پولــی خویــش را حفــظ کننــد. معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء در بخشــی از صحبت هایــش گفــت: بــه منایندگــی 

از یــک حکومــت مســوول بــه تاجــران و رسمایه گــذاران اطمینــان می دهــم کــه پــالن اقتصــادی تاجــران و رسمایه گــذاران 

پــس از ارزیابــی در رأس اجــراآت قــرار خواهــد گرفــت و تطبیــق آن هرچــه زودتــر آغــاز خواهــد شــد. 

هــدف ســفر جلــب رسمایــه ګــذاری و تشــویق رسمایــه ګــذاران داخلــی بــود همچنــان عــالوه بــر پایتخــت توجــه بــه والیــات 

و تشــويق رسمایــه ګــذاری  در هــر ګوشــه و کنــار کشــور و بســیج ســاخنت رسمایــه ګــذاران بــرای رسمایــه ګــذاری و ایجــاد 

فرصــت هــای شــغلی بــرای مــردم.

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون ګزارش سفر 

الحاج مال عبدالغنی برادر آخند به هرات

الف: رسانه های خصوصی: الف: رسانه های دولتی: 
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مجموع ارزیابی رسانه های دولتی و خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی  -1

سخنګویانتلويزيون ها

یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظریــات 

ــه  ــی ک ــی و دولت ــانه های خصوص ــردم در رس م

گــزارش ســفر معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء 

بــه والیــت هــرات را بــه گونــه ای تصویــری، 

ــل  ــانیده اند، قاب ــر رس ــه ن ــی ب ــی و چاپ صوت

مشــاهده می باشــد.

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و خصوصی

مجموعه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه های دولتی
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:   -2

تلويزيون ها

روزنامه ها

رادیو ها

آژانس های خربی

مجموعه ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

دولتی و خصوصی

مجموعه ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی
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تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم پیرامون ګزارش سفر الحاج 

مال عبدالغنی برادر آخند در نشست اقتصادی هرات

هدف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها

ــوم  ــه مفه ــا ب ــانه ه ــی و رس ــبکه های اجتاع ــردم در ش ــنهادات م ــی و پیش ــت، منف ــات مثب ــه ای نظری ــل و تجزی تحلی

ــات،  ــنی نظری ــردم را در روش ــر از آن م ــت و مهم ت ــأله حکوم ــن مس ــد. ای ــردم می باش ــات م ــه نظری ــه ب ــت و توج وضاح

خواســت ها، انتقــادات و پیشــنهادات مــردم پیرامــون تصامیــم مهــم اقتصــادی کــه از ســوی حکومــت راه انــدازی می شــود، 

قــرار می دهــد.

حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه های اجتاعــی در افغانســتان طــوری اســت کــه اکرثیــت مــردم در فیســبوک حضــور 

ــی و  ــادی، اجتاع ــی، اقتص ــه ای سیاس ــاالن عرص ــا و فع ــمی-حکومتی، نهاده ــراد رس ــر اف ــر، بیش ــا در توی ــد. ام دارن

ــد.  فرهنگــی حضــور دارن

ــز فعــاالن عرصــه ای سیاســی،  ــه رســانه ها، نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی و نی ــوط ب امــا شــبکه های اجتاعــی مرب

اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی بــه دلیــل تحــت پوشــش قــرار دادن مــردم عــام و نیــز افــراد رســمی و نهادها در فیســبوک 

و تویــر حضــور فعــال داشــته و روزانــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیررســمی را بــه دســت نــر می ســپارند. 

رسانه ها را می توان به رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی طبقه بندی کرد: 

ــد در نشســت اقتصــادی  ــرادر آخن ــی ب ــال عبدالغن ــون ګــزارش ســفر الحــاج م ــردم پیرام ــات م ــی نظری 1.  در ارزیاب

هــرات در رســانه های خصوصــی شــامل تلویزیون  هــا، رادیوهــا، روزنامه هــا و آژانس هــای خــری می باشــد. آمــار نظريــات 

ــات  ــد، نظری ــت 53 درص ــات مثب ــه نظری ــت ک ــوری اس ــی ط ــانه های خصوص ــردم در رس ــنهادات م ــی و پیش ــت، منف مثب

ــد.   ــان می ده ــد را نش ــامل 1 درص ــنهادات س ــد و پیش ــی 46 درص منف

ــد در  ــرادر آخن ــی ب ــال عبدالغن ــاج م ــفر الح ــزارش س ــون ګ ــی پیرام ــانه های دولت ــردم در رس ــات م ــی نظری ارزیاب  .2

نشســت اقتصــادی هــرات شــامل تلویزیون هــا و ســخنگویان می باشــد کــه نظریــات مثبــت 42 درصــد، نظریــات منفــی 

ــت.  ــامل اس ــنهادات س ــد پیش ــد و 8 درص 50 درص

ــد را  ــی 42 درص ــانه های دولت ــد و در رس ــی 53 درص ــانه های خصوص ــردم در رس ــت م ــات مثب ــدی نظری ــان فیص همچن

نشــان می دهــد. اگــر مجموعــه نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را 
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جمع بنــدی منایــم در مجمــوع 52 درصــد نظریــات مثبــت، 46 درصــد نظریــات منفــی و 2 درصــد پیشــنهادات ســامل را 

ــد.   ــان می ده نش

در ارزیابــی کنونــی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی بیشــر می باشــد. بــا 

توجــه بــه ایــن، بیشــر بــودن نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی چــه عوامــل 

و دالیلــی را می توانــد داشــته باشــد؟ 

آنچــه کــه در اینجــا بایــد واضــح گــردد بیشــر بــودن فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه 

رســانه های دولتــی می باشــد. چنــان کــه آمــار نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی 46 درصــد و آمــار نظریــات 

مــردم در رســانه های خصوصــی 53 درصــد را نشــان می دهــد.  

در اینجــا در نــزد مخاطبــان محــرم شــاید دو پرســش مهــم مطــرح شــود، نخســت این کــه چگونــه نظریــات مثبــت مــردم در 

ــات  ــی بیشــر می باشــد؟ دوم این کــه چــرا فیصــدی مجموعــی نظری ــه رســانه های دولت رســانه های خصوصــی نســبت ب

مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی پیرامــون ګــزارش ســفر الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد در نشســت 

اقتصــادی هــرات بیشــر اســت؟  

در پاســخ بایــد گفــت کــه بشــر بــودن نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه رســانه های دولتــی در 

واقــع ماهیــت اصلــی نظریــات واقعــی مــردم را نشــان می دهــد. امــا عوامــل این کــه فیصــدی مجموعــی نظریــات مثبــت 

مــردم پیرامــون ســفر الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد در نشســت بــزرگ اقتصــادی هــرات بیشــر می باشــد بایــد گفــت 

ــد  ــزرگ می توان ــای ب ــه هایش ه ــن گون ــی در ای ــار مل ــی و تج ــذاری داخل ــژه رسمایه گ ــه وی ــذاری ب ــث رسمایه گ ــه بح ک

بیشــر بــرای مــردم مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــه و فرصت هــای کاری توجــه مــردم را  ــی و ایجــاد زمین ــب رسمایه گــذاری داخل ــه جل ــات مــردم ب ــه همیــن خاطــر نظری ب

بــه ایــن مســایل مهــم جلــب منــوده و باعــث شــده اســت کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های خصوصــی نســبت بــه 

رســانه های دولتــی بیشــر باشــد. برعــالوه نــر گســرده ای ایــن گــزارش در رســانه های خصوصــی باعــث بیشــر شــدن 

نظریــات مــردم شــده اســت، بــه ایــن معنــا کــه بــه هــر پیانــه نظریــات مــردم پیرامــون یــک موضــوع زیــاد باشــد، بــدون 

شــک نظریــات مثبــت در آن بــه دلیــل مهــم بــودن آن بــرای مــردم و جامعــه، بیشــر می باشــد. 

بحــث رسمایه گــذاری بــه ویــژه جلــب توجــه تجــار ملــی بــرای رسمایه گــذاری در افغانســتان از مســایل مهمــی اســت کــه 

می توانــد در عرصــه ای زیرســاخت های اساســی و مســاعد شــدن زمینــه کار در داخــل کشــور مؤثــر واقــع شــود. یکــی از 

چالش هــای اساســی در بیســت ســال گذشــته عــدم توجــه بــه رسمایه گــذاری داخلــی و نیــز زیرســاخت های اساســی در 

افغانســتان بــود. ایــن در واقــع نتیجــه ابتــکار حکومــت و نیــز تجــار ملــی اســت کــه از یــک ســو بــه منافــع رسمایه گــذاران 

اســت و مهم تــر از آن بــه هــدف ایجــاد زمینــه کار بــرای مــردم، بــه منفعــت عــام جامعــه می باشــد. 
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اول، چشــم امیــد مــردم بــه حکومــت در واقــع ایــن را نشــان می دهــد کــه حکومــت بحیــث چــر کالن سیاســی بایــد 	 

ــی  ــن امــر در واقــع از خواســت های اصل ــد. ای ــز حــل مشــکالت آن هــا توجــه جــدی منای ــم امــور مــردم و نی در تنظی

ــه کــه بارهــا بیــان کــرده اســت،  ــه شــار مــی رود. امــا حکومــت هــان گون مــردم و نیــز از اهــداف مهــم حکومــت ب

ــه شــار مــی رود.  ــه مشــکالت اقتصــادی مــردم از اولویت هــای آن ب مســأله رســیدگی ب

دوم، بحــث تطبیــق رشیعــت از یگانــه آرزو و اهــداِف تک تــک مــردم مجاهــد و مســلان افغانســتان اســت. زیــرا یکــی 	 

از مهم تریــن عوامــل در شکســت قدرت هــای متجــاوز و اشــغالگر مســأله ای اعتقــادی مــردم مجاهــد افغانســتان بــود 

کــه تاثیــر مســتقیم بــر پیــروزی مــردم داشــت. از ایــن رو رهــران و بــزرگان امــارت اســالمی متعهــد بــه ایــن خواســت 

مــردم افغانســتان انــد و اجــرأی احــکام رشعــی و حاکــم ســاخنت نظــام اســالمی یکــی از اهدافــی اســت کــه بــه آن 

اقــدام خواهنــد کــرد. 

ســوم، ســپردن کار بــه اهــل کار از عوامــل پیرفــت در یــک نظــام بــه شــار مــی رود. در ایــن میــان دو چیــز بایــد از 	 

ــه  ــت داری ب ــکل حکوم ــد مش ــی می توان ــه تخصص گرای ــدگاه ک ــن دی ــا ای ــا ب ــود؛ برخی ه ــرده ش ــک ک ــر تفکی همدیگ

ویــژه پیشــرد امــور و برنامه هــای کالن یــک دولــت را حــل ســازد، در حالــی کــه بزرگ تریــن مشــکل حکومــت داری و 

ارائــه خدمــات بــه ویــژه در بیســت ســال گذشــته مشــکل فســاد بــود کــه اکــرث آن را متخصصانــی کــه از خــارج آورده 

چشــم امیــد مــردم بــه حکومــت اســت؛ بــه همیــن خاطــر حکومــت در راســتای کمــک و دســتگیری مــردم بایــد از  	

ــورزد؛  ــغ ن ــالش دری ــه ت هیچ گون

اگــر امــارت اســالمی افغانســتان رشیعــت را تطبیــق مناید بدون شــک که بــا تطبیق آن بســیاری از مشــکالت مردم  	

حــل خواهــد شــد. زیــرا مــردم مســلان افغانســتان در برابــر اتحــاد شــوروی و بیســت ســال در برابــر اشــغال امریکایــی 

بــه هــدف تطبیــق اســالم مبــارزه کردنــد؛ 

زمانــی کــه کار بــه اهــل کار ســپرده شــود در واقــع همه چیــز خــوب خواهــد شــد. امــارت اســالمی همچنــان در  	

قســمت ســاخت رسک هــرات از مســیر والیــت غــور و بامیــان الــی کابــل کــه نســبت بــه مســیر هــرات – کندهــار - کابــل 

از فاصلــه کوتــاه تــر برخــوردار اســت، اقــدام منایــد تــا راه رفــت و آمــد مســافران کوتــاه گــردد؛ 

امــارت اســالمی افغانســتان در کنــار توجــه بــه پیرفت ســایر والیات، بــه والیات مرقی نیــز توجه منایــد. از جمله  	

ســاخت بنــد بــرق در دریــای کــرن، ســاخت رسک دوم کابــل - جــالل آبــاد جهــت ســهولیت بــرای مســافران و ســاخت 

میــدان هوایــی کمبیــری. 

خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد: 

با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم چند مسأله قابل 

بحث است: 



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

54

نتیجه گیری

ــه  ــد. از ایــن رو در مســأله ای ســپردن کار ب ــه فســاد می زدن ــد و بــدون داشــنت اندک تریــن تعهــد دســت ب شــده بودن

اهــل آن در کنــار تخصــص بایــد بــه بحــث داشــنت تعهــد دقــت شــود. کســانی کــه از نــگاه اســالم متعهــد بــه ارزش های 

مــردم مســلان افغانســتان و ایــن جغرافیــا نیســتند هیــچ گاه از آن هــا طمــع و آرزوی انجــام امــور را بــه صــورت درســت 

نداشــته باشــیم. بــدون شــک در کنــار تعهــد و وفــاداری بــرای خدمــت بــه مــردم داشــنت تخصــص و مســلک یکــی از 

نیازهــای اساســی می باشــد، امــا نــه بــه قیمــت فســاد و ویرانــی یــک حکومــت و یــا خیانــت در حــق مــردم از جملــه 

ــه همــه مــردم می شــود.   خیانــت در بیت املــال کــه مربــوط ب

چهــارم، پیشــنهاد و خواســت مــردم در قســمت ســاخت رسک حلقــوی از هــرات الــی کابــل از مســیر والیــات غــور 	 

و بامیــان و نیــز ســاخت بنــد بــرق بــر فــراز دریــای کــرن، ســاخت رسک دوم کابــل - جــالل آبــاد و همچنــان ســاخت 

میــدان هوایــی کمبیــری در والیــات مرقــی از مســایلی انــد کــه حکومــت در ســاخت هــر گوشــه ای از ایــن خــاک 

تــالش داشــته و ایــن کار بــه دراز مــدت تحقــق خواهــد یافــت. 

رســیدگی بــه امــور مــردم در نظام هــای صــورت منی گیــرد کــه همــواره در شــعار دادن دســِت بــاال داشــته  و امــا در عمــل 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــالمی ب ــارت اس ــر ام ــن خاط ــه همی ــد. ب ــام منی دهن ــردم انج ــایش م ــاه و آس ــرای رف ــچ کاری را ب هی

خواســت مــردم و پیرفــت کشــور تــالش دارد تــا بــدون رس دادن شــعار اقــدام بــه انجــام کارهــای بنیــادی، ایجــاد و افتتــاح 

پروژه هــای بــزرگ اقتصــادی منایــد. چنــان کــه معــاون اقتصــادی ریاســت الوزراء در یکــی از نشســت های  مهــم اقتصــادی 

گفتــه اســت: »رفــاه مــردم و ثبــات اقتصــادی در کوتــاه مــدت یکــی از اولویت هــای مهــم امــارت اســالمی افغانســتان جهــت 

بهبــود وضعیــت اقتصــادی و افزایــش درآمــد ملــی می باشــد.«

برگزیــدن سیاســت اقتصادمحــور در واقــع تــالش بــرای جلــب و تشــویق رسمایه گــذاری و نیــز توجــه داشــنت بــه رفــاه مــردم 

می باشــد. یکــی از نشــانه های توجــه بــه ایــن مســأله بــه ویــژه پــس از پیــروزی امــارت اســالمی تامیــن امنیــت رستــارس 

اســت کــه رشایــط را بــرای رسمایه گــذاری مســاعد ســاخته اســت. برعــالوه ریشــه کن کــردن فســاد از مســایل مهمــی اســت 

کــه در بیســت ســال گذشــته اداره قبلــی بــه آن مؤفــق نشــده بــود. بــا مســاعد شــدن امنیــت و ریشــه کن کــردن فســاد در 

واقــع توجــه بــه رشــد اقتصــادی و خودکفایــی بــه هــدف رفــاه جامعــه و نیــز ایجــاد اشــتغال بــرای مــردم از فعالیت هــای 

اساســی حکومــت اســت کــه در اولویــت کاری امــارت اســالمی قــرار دارد. 

ــارت  ــه ام ــی رتب ــای عال ــی از مقام ه ــا برخ ــراه ب ــت الوزراء هم ــادی ریاس ــاون اقتص ــی مع ــفرهای والیت ــله ای از س سلس

اســالمی بــه ویــژه بــه والیــت هــرات جهــت اشــراک در نشســت بــزرگ اقتصــادی کــه از ســوی علــاء، متنفذیــن قومــی، 

تجــار و رسمایه گــذاران ترتیــب شــده بــود از ســفرهای محســوب می شــود کــه بــه هــدف جلــب رسمایه گــذاری و تشــویق 

ــر  ــذاری در ه ــویق رسمایه گ ــات و تش ــه والی ــه ب ــت توج ــر پایتخ ــزون ب ــت. اف ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــذاران داخل رسمایه گ

ــای کاری  ــاد فرصت ه ــذاری و ایج ــت رسمایه گ ــا در جه ــاخنت آن ه ــجم س ــیج و منس ــع بس ــور در واق ــار کش ــه و کن گوش

ــود.  ــوب می ش ــردم محس ــرای م ب
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مترکــز بــر رسمایه گــذاری داخلــی، تقویــت و حایــت از آن یکــی از مهم تریــن گام در راســتای بنیــاد نهــادن ثبــات 

اقتصــادی اســت. اهمیــت ایــن مســأله زمانــی قابــل حــس اســت کــه وقتــی بــه دو دهــه اتــکا بــه رسمایه گــذاری مبتنــی 

بــر کمک هــای خارجــی نگریســته شــود. در ایــن مــدت باوجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر افغانســتان هنــوز هــم از 

ــرد. ــج می ب ــردم رن ــرای م ــتغال زایی ب ــع اش ــود مناب ــادی و نب ــای اقتص ــنت زیربناه نداش

ــذار  ــوی 13 رسمایه گ ــالمی از س ــارت اس ــکار ام ــه ابت ــت« ب ــان انویس ــوولیت »افغ ــت محدوداملس ــتا رشک ــن راس در همی

معــروف افغــان بــه تاریــخ 30 جــوزا 1401هـــ.ش تأســیس و توســط الحــاج مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی 

ــر رسمایه گــذاری می شــود  ــون دال ــار 250 میلی ــرای نخســتین ب ــزرگ ب ــن رشکــت ب ــد. در ای ــاح گردی ریاســت الوزراء افتت

کــه بــا گذشــت زمــان ایــن رسمایه گــذاری همچنــان افزایــش خواهــد یافــت.  

رشکــت افغــان انویســت در چهــار ســکتور؛ معــادن، انرژی/بــرق، ســاختانی و زراعــت بــا اســتفاده از تجهیــزات معیــاری و 

ــن رسمایه گــذاری  ــد. ای ــه منظــور همــکاری و اشــراک ظرفیت هــای منطقــه در افغانســتان فعالیــت می کن ــا کیفیــت ب ب

ــای  ــا معیاره ــی ب ــی و خارج ــذاری داخل ــرای رسمایه گ ــاری ب ــاد و معی ــل اعت ــز قاب ــود آوردن مرک ــور بوج ــه منظ ــزرگ ب ب

منطقــه و جهــان ایجــاد شــده اســت. چنانچــه در ســکتور معــادن تــالش می کنــد تــا معــادن کشــور را بــا تکنالــوژی معیــاری 

و پیرفتــه اســتخراج منایــد تــا از ضایعــات و اســتخراج غیرمســلکی جلوگیــری شــود. همچنــان بــرق مــورد نیــاز کشــور را از 

منابــع داخلــی از جملــه زغــال ســنگ تولیــد می کنــد تــا میــزان بــرق وارداتــی در کشــور را کاهــش داده و صدهــا میلیــون 

مقدمه:

افغان انویست بزرگ ترین رشکت قابل اعتامد در افغانستان
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ــر ایجــاد فرصت هــای کاری در  ــه کشــورهای بیرونــی پرداخــت می گــردد ب ــر پولــی را کــه ســاالنه بــه خاطــر بــرق ب دال

افغانســتان بــه مــرف برســد. 

ایــن رشکــت در عرصــه ای مســاعد ســاخنت زمینــه کار بــرای مــردم، برنامــه ی رسمایه گــذاری در بخــش زراعــت را 

ــا در ســاخت بندهــا، پل هــا، پلچک هــا و... از  ــالن دارد ت ــان در عرصــه ای ســاختانی پ ــز روی دســت دارد. همچن نی

منابــع داخلــی رسمایه گــذاری منایــد. در واقــع رشکــت افغــان انویســت بــه منظــور تقویــت اقتصــاد و زیربنــای اساســی 

ــر  ــالوه ب ــده ع ــت در آین ــن رشک ــد. ای ــت می منای ــده فعالی ــود آم ــی بوج ــای داخل ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــتان ب افغانس

ــود دارد.  ــز باخ ــی را نی ــذاران خارج ــت رسمایه گ ــذب و عضوی ــه ای ج ــی برنام ــذاران داخل رسمایه گ

ــت در  ــاختانی و زراع ــرق، س ــادن، انرژی/ب ــل: مع ــکتور ذی ــار س ــت در چه ــان انویس ــوولیت افغ ــدود املس ــت مح رشک

ــرات  ــردم و ایجــاد تغیی ــرای م ــه هــدف ایجــاد فرصت هــای شــغلی ب ــارت اســالمی افغانســتان ب ــا ام ــک ب همــکاری نزدی

ــت.   ــه اس ــکل گرفت ــت ش ــا کیفی ــاری و ب ــزات معی ــتفاده از تجهی ــا اس ــور ب ــادی کش ــت اقتص ــت در وضعی مثب

هدف رشکت 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه هایی که گزارش ایجاد رشکت افغان 

انویست را به نرش رسانیده اند

ب: رسانه های دولتی:الف: رسانه های خصوصی:
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مجموعه فیصدی ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های خصوصی:   -1

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

آژانس های خربي

یادداشــت: در گــراف فــوق فیصــدی نظریــات 

ــه  ــی ک ــی و دولت ــانه های خصوص ــردم در رس م

گــزارش »ایجــاد رشکــت افغــان انویســت« را بــه 

ــر  ــه ن ــی ب ــی و چاپ ــری، صوت ــه ای تصوی گون

ــت. ــاهده اس ــل مش ــانیده اند، قاب رس

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی
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ويب سايت ها

آژانس های خربی

سخنگويان

مجموعه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه های خصوصی

ارزیابی نظریات مردم در سانه های دولتی:   -2

مجموعه  ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی
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مجموعه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی و خصوصی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها پیرامون 

ګزارش ایجاد رشکت افغان انویست

هدِف تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

ــه  ــع ارج گــذاری و توجــه ب ــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه هــا در واق ــه ای نظری ــل و تجزی تحلی

دیدگاه هــای مــردم می باشــد. ایــن مســأله حکومــت، جامعــه و مــردم را در روشــنی تصامیــم و فعالیت هــای کالن و 

ــد. ــرار می ده ــود، ق ــدازی می ش ــت راه ان ــوی حکوم ــه از س ــادی ک ــم اقتص ــای مه پروژه ه

حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه های اجتاعــی اگــر مــورد بررســی قــرار گیــرد در افغانســتان اکرثیــت مــردم در فیســبوک 

فعــال انــد. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه در تویــر حضــور فعــال دارنــد افــراد رســمی/حکومتی، نهادهــا و فعــاالن 

ــه همیــن منظــور افــراد رســمی و غیررســمی امــارت  عرصــه ای سیاســی، اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی می باشــند. ب

اســالمی نســبت بــه فیســبوک در تویــر بیشــر حضــور دارنــد. 

ــه رســانه ها، نهادهــای حکومتــی و غیرحکومتــی و نیــز فعــاالن عرصــه ای سیاســی،  ــوط ب امــا شــبکه های اجتاعــی مرب

اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی بــه دلیــل تحــت پوشــش قــراردادن مــردم عــام و نیــز افــراد رســمی و نهادهــا، هــم در 

فیســبوک و هــم در تویــر فعــال بــوده و روزانــه اخبــار و گزارشــات زیــادی را بــه دســت نــر می ســپارند. 
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تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها: 

رسانه ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد: رسانه های خصوصی و رسانه های دولتی. 

1.در تحلیــل و تجزیــه ای نظریــات مــردم پیرامــون گــزارش ایجــاد رشکــت افغــان انویســت در رســانه های خصوصــی شــامل 

آژانــس  خــری، تلویزیون هــا، رادیوهــا و روزنامه هــا می باشــد. آمــار مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم رســانه های 

خصوصــی در مجمــوع 37 درصــد نظریــات مثبــت، 58 درصــد نظریــات منفــی و 5 درصــد پیشــنهادات ســامل می باشــد. 

2.همچنــان نظریــات مــردم در رســانه های دولتــی پیرامــون گــزارش ایجــاد رشکــت افغــان انویســت شــامل ســخنگویان، 

آژانــس  خــری و ویب ســایت ها می باشــد کــه آمــار مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم آن در مجمــوع 72 درصــد نظریــات 

مثبــت، 21 درصــد نظریــات منفــی و 7 درصــد پیشــنهادات ســامل می باشــد. 

در ارزیابــی فــوق آنچــه کــه برجســته اســت بیشــر بــودن فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی نســبت 

ــا  ــی 72 درصــد و ام ــردم در رســانه های دولت ــت م ــات مثب ــی می باشــد. چنانچــه فیصــدی نظری ــه رســانه های خصوص ب

ــد.  ــد می باش ــی 58 درص ــانه های خصوص رس

اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم در رســانه های خصوصــی و دولتــی را جمع بنــدی منایــم 

در مجمــوع 37 درصــد نظریــات مثبــت، 58 درصــد نظریــات منفــی و 5 درصــد پیشــنهادات ســامل اســت. در ایــن میــان 

ــه  ــا توج ــت. ب ــث اس ــل بح ــی قاب ــانه های خصوص ــه رس ــبت ب ــی نس ــانه های دولت ــت در رس ــات مثب ــودن نظری ــر ب بیش

ــانه های  ــه رس ــبت ب ــی نس ــانه های دولت ــردم در رس ــت م ــات مثب ــدی نظری ــودن فیص ــر ب ــر بیش ــی ب ــه عوامل ــن چ ــه ای ب

خصوصــی تاثیــر گذاشــته اســت؟   

در نخســت نبایــد ایــن مســأله از یــاد بــرده شــود کــه اگــر مجمــوع نظریــات مثبــت و منفــی مــردم در رســانه های دولتــی 

ــه  ــبت ب ــی نس ــات منف ــدی نظری ــم فیص ــر بگیری ــت را در نظ ــان انویس ــت افغ ــاد رشک ــزارش ایج ــون گ ــی پیرام و خصوص

نظریــات مثبــت بیشــر می باشــد. ایــن مســأله نشــان دهنده برجسته ســازی نظریــات واقعــی مــردم اســت کــه در اینجــا 

یــک بــه یــک بــه آن پرداختــه شــده تــا واقعیــت دیــدگاه مــردم برمــال شــود.  

ــه رســانه های خصوصــی بیشــر  امــا در رابطــه بــه دالیــل این کــه نظریــات مثبــت مــردم در رســانه های دولتــی نســبت ب

می باشــد بایــد گفــت چنانچــه در نظریــات مــردم قابــل مشــاهده اســت امیــدواری مــردم در راســتای توجــه حکومــت بــه 

مســایل مهــم اقتصــادی از جملــه رسمایه گذاری هــای بــزرگ همچــون ایجــاد رشکــت افغــان انویســت زیــاد اســت. هرچنــد 

ــانه های  ــوان رس ــه عن ــی ب ــانه های دولت ــه رس ــبت ب ــی را نس ــانه های خصوص ــه رس ــت ک ــه طوریس ــی در جامع روان جمع

بی طــرف بیشــر دنبــال می کننــد، امــا هســتند رســانه های خصوصــی زیــادی کــه به جــای بیــان واقعیت هــا بــه مســایلی 

ــد.  ــع بیگانه هــا می پردازن ــه مناف ــع مــردم و کشــور ب ــد کــه به جــای تامیــن مناف می پردازن
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نظریــات مــردم پیرامــون گــزارش ایجــاد رشکــت افغــان انویســت بــه عنــوان یکــی از رسمایه گذاری هــای مهــم تاجــران و 

رسمایه گــذاران داخلــی بــه هــدف راه انــدازی ابتــکاری کــه از منابــع داخلــی همچــون اســتخراج منابــع طبیعــی بــه هــدف 

ــای  ــن از نیازه ــع ای ــود. در واق ــرداری ش ــی بهره ب ــاخت های اساس ــه زیرس ــه ب ــت و توج ــکتور زراع ــد س ــرق، رش ــد ب تولی

اساســی اســت کــه حکومــت بــا همــکار ســکتور خصوصــی بــه عنــوان ابتــکار مهــم روی دســت گرفتــه اســت. 

بــا افتتــاح ایــن رشکــت کشــور مــا گام دیگــر در مســیر توســعه برداشــت. ایــن اقــدام ســطح بیــکاری را کاهــش  	

خواهــد داد. بــا ایجــاد ایــن گونــه رشکت هــا بایــد ارزیابــی دقیــق از متــام پروژه هــا در کشــور انجــام شــود. اگــر چنیــن 

ــه و  ــز، مرف ــتان صلح آمی ــد افغانس ــه امی ــت. ب ــت اس ــود گام مثب ــا ش ــاد افغان ه ــه اتح ــر ب ــزرگ منج ــذاری ب رسمایه گ

خودکفــا.

ایــن رشکــت بایــد گســرش بیشــر یابــد تــا بــه متــام تاجــران اجــازه داده شــود در آن رسمایه گــذاری کننــد، در  	

نتیجــه زمینــه بازگشــت متــام تاجــران بــه افغانســتان مســاعد گــردد. 

بــا مســاعد شــدن رشایــط رسمایه گــذاری نســبت به گذشــته چنــد کار اساســی آغاز شــده و مــردم بــه آن امیدوارند.  	

در 20 ســال حتــی یــک رشکــت تولیــدی ســاخته نشــد، بلکــه متــام رشکت هــا بــرای بیشــر شــدن رسمایــه ای شــخصی 

افــراد ســاخته شــدند. بــه همیــن خاطــر در زمینــه رشــد اقتصــادی کار بیشــر انجــام شــود، زیــرا اقتصــاد مــا بســیار 

ــت.  ضعیف اس

بــا از بیــن رفــنت نظــام قبلــی مــردم بــا مشــکالت مواجــه انــد. رسمایه گــذاران بــه خــارج فــرار می کننــد در ایــن  	

صــورت یــک تاجــر چگونــه حــارض بــه رسمایه گــذاری در افغانســتان باشــد؟ برعــالوه مالیــات بــرای مــردم بســیار زیــاد 

اســت، از ایــن رو مالیــات بــر بــاالی مــردم بایــد کــم ســاخته شــود. 

خواســت مــا از امــارت اســالمی ایــن اســت کــه مســأله ای رسمایه گــذاری در ایــن رشکــت )افغــان انویســت( روشــن  	

شــود تــا مــردم بداننــد کــه چگونــه، چــه نــوع افــراد و بــا چــه رشایــط می تواننــد در ایــن رشکــت رسمایه گــذاری کننــد؟ 

در زمینــه تولیــد انرژی/بــرق بایــد از آب، زغــال ســنگ، نفــت و ســایر امکانــات دیگــر در ســطح وســیع بهــره بــرده  	

شــود؛ زیــرا بــرق رسلوحــه ای همــه کارهــای صنعتــی بــه شــار مــی رود. 

خالصه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها را می توان این گونه بیان کرد: 
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با مطالعه ای نظریات مردم در شبکه های اجتامعی و رسانه ها به صورت عموم چند 

مسأله ای مهم قابل توجه می باشد:

ــر  	 ــردم بیش ــات م ــت در نظری ــان انویس ــت افغ ــاد رشک ــزارش ایج ــون گ ــه پیرام ــی ک ــایل مهم ــی از مس اول، یک

ــا  ــزرگ ب ــه اســت بحــث از بیــن رفــنت جنــگ و ایجــاد زمینــه رسمایه گــذاری می باشــد. ایجــاد رشکــت ب ــاب یافت بازت

رسمایه گــذاری افغان هــا امیــدواری را در راســتای کاهــش ســطح بیــکاری و توجــه بــه پروژه هــای بــزرگ بیشــر کــرده 

اســت. برعــالوه بــر گســرش بیشــر چنیــن رشکت هــا و نیــز ســهیم شــدن تاجــران بیشــر داخلــی از خواســت های و 

نظریــات مــردم می باشــد. ایــن مســأله از یــک ســو باعــث مســاعد شــدن زمینــه کار بــرای مــردم می گــردد و از ســوی 

دیگــر باعــث جلــب متــام تاجــران داخلــی از کشــورهای خــارج می شــود.  

ــرا افغانســتان پــس از ســال ها  	 ــد باشــد، زی ــان نیســت کــه بای ــد وضعیــت سیاســی و اقتصــادی چن دوم، هرچن

ــز  ــکا و نی ــر، مســدود شــدن دارایی هــا افغانســتان از ســوی امری جنــگ و اشــغال و رسانجــام تحــوالت سیاســی اخی

قطــع کمک هــا بــا مشــکالت زیــادی دســت وپنجه نــرم می کننــد. در چنیــن رشایــط بازهــم توجــه بــه رسمایه گــذاری 

و ایجــاد رشکت هــای بــزرگ بــه هــدف تقویــت بنیــاد اقتصــادی و اســتفاده از منابــع داخلــی نشــان دهنده موجودیــت 

اراده قــوی در ایــن راســتا می باشــد. چناچــه در نظریــات مــردم پیرامــون مســاعد شــدن رشایــط بــرای رسمایه گــذاری 

در حــال حــارض نســبت بــه گذشــته گفتــه شــده اســت کــه کارهــای اساســی بــا توجــه بــه ظرفیــت داخلــی جدیــداً آغــاز 

ــدی روی دســت  ــرای ایجــاد رشکــت تولی ــی کــه در 20 ســال گذشــته چنیــن رسمایه گــذاری ب شــده اســت. در حال

گرفتــه نشــده بــود، بلکــه متــام رشکت هــا بــه هــدف بیشــر شــدن رسمایــه ای شــخصی افــراد ســاخته شــدند. 

ســوم، در اینجــا نبایــد دیــدگاه و نظریــات مــردم هرچنــد منفــی و برخــالف حکومــت اســت نادیــده گرفتــه شــود.  	

در برخــی از نظریــات مــردم آمــده اســت کــه بــا از بیــن رفــنت نظــام قبلــی، مــردم بــا مشــکالت مواجه انــد. ایــن یــک 

واقعیــت اســت؛ وقتــی کــه بیــش از 9 میلیــارد دالــر از رسمایــه ای مــردم بــدون چــون و چــرا مســدود گــردد، کمک هــا 

ــر گــردد بــدون تاثیــر نیســت. باوجــود همــه ی ایــن  یک شــبه قطــع شــوند و نیــز محدودیت هــای اقتصــادی چندبراب

مشــکالت و چالش هــا امــا امــارت اســالمی در یــک ســال حاکمیــت اش توانســته اســت کــه معــاش بیــش از 8 صدهــزار 

کارمنــدان دولتــی را از منابــع داخلــی متویــل منایــد. 

برعــالوه پروژه هــای بزرگــی همچــون آغــاز کار کانــال آبــی قوش تیپــه بــه عنــوان بزرگ تریــن پــروژه آبــی در شــال کشــور، 

افتتــاح شــهرک پیــروزی، افتتــاح فــاز دوم بنــد بــرق کجکــی بــا تولیــد بیــش از 150 میــگاوات بــرق، ایجــاد رشکــت افغــان 

ــه دســت آوردهای یــک ســال پســین  ــروژه دیگــر از جمل ــداوم ده هــا پ ــر و ت ــا رسمایه گــذاری 250 میلیــون دال انویســت ب

ــد  ــات بلن ــز مالی ــور و نی ــارج از کش ــه خ ــذاران ب ــرار رسمایه گ ــردم از ف ــا م ــه ی این ه ــود هم ــت. باوج ــالمی اس ــارت اس ام

شــکایت دارنــد کــه حکومــت بــرای حــل ایــن گونــه مشــکالت تالش هــای پیگیــر می منایــد.  
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چهــارم، در ایــن قســمت آنچــه در نظریــات مــردم بــه آن پرداختــه شــده بحــث رسمایه گــذاری در زمینــه تولیــد بــرق  	

و اســتفاده از منابــع آبــی، زغــال ســنگ، نفــت و... می باشــد. بــه همیــن هــدف رشکــت افغــان انویســت بــه ابتــکار 

حکومــت و ســکتور خصوصــی افتتــاح گردیــد کــه در چهــار ســکتور از جملــه معــادن، انرژی/بــرق، ســاختانی و زراعــت 

ــاً فعالیــت می کنــد.  قوی

اگــر بــه آنچــه اکنــون در دســرس حکومــت قــرار دارد نگرســته شــود و نیــز محدودیت هــا و مشــکالتی کــه حکومــت و مــردم 

بــه آن مواجــه اســت دیــده شــود، بــدون شــک پرداخــنت بــه پروژه هــای زیربنایــی اراده و نیــت خــوب مســوولین را نشــان 

می دهــد کــه در راســتای بهــر شــدن وضعیــت اقتصــادی کشــور و وضعیــت زندگــی مــردم روی دســت گرفتــه شــده اســت. 

یکــی از اهــداف 250 میلیــون دالــر رسمایه گــذاری در چارچــوب رشکــت افغــان انویســت همیــن مســأله می باشــد. 

رشکــت افغــان انویســت در ســکتور معــادن کــه میلیاردهــا دالــر ارزش اقتصــادی دارد، تــالش می کنــد تــا معــادن کشــور 

را بــا تکنالــوژی معیــاری و پیرفتــه اســتخراج و از ضایعــات و اســتخراج غیرفنــی جلوگیــری شــود. همچنــان بــرق مــورد 

نیــاز کشــور را از منابــع داخلــی از جملــه زغــال ســنگ تولیــد می کنــد تــا میــزان بــرق وارداتــی در کشــور را کاهــش داده 

و صدهــا میلیــون دالــر پولــی را کــه ســاالنه بــه خاطــر بــرق بــه کشــورها پرداخــت می گــردد بــرای اهــداف مهــم اقتصــادی 

ــی  ــتای خودکفای ــکتور را در راس ــن س ــالش دارد ای ــت ت ــکتور زراع ــمت س ــالوه در قس ــد. برع ــرف برس ــه م ــز ب ــر نی دیگ

ــا  ــا، پلچک ه ــا، پل ه ــاخت بنده ــمت س ــا در قس ــد ت ــاختانی می کوش ــه ای س ــد. در عرص ــت کن ــی تقوی ــدات زراعت تولی

و رسک در رستــارس افغانســتان بــه منظــور وصــل ســاخنت مناطــق دور دســت بــه شــهرها پروژه هــای بــزرگ را راه انــدازی 

کنــد. 

در واقــع ایجــاد رشکــت افغــان انویســت کــه بــه مــرور زمــان رسمایه گــذاری در آن افزایــش خواهــد یافــت حایــت و تقویــت 

ــر  ــا دال ــه میلیارده ــه ارزش آن ب ــد ک ــتان می باش ــت ناخورده ای افغانس ــع دس ــرداری از مناب ــز بهره ب ــادی و نی ــات اقتص ثب

می رســد. منابعــی کــه بــه دلیــل جنــگ و ناامنــی در ســال های گذشــته از آن اســتفاده نشــده اســت، و اکنــون بــا مســاعد 

شــدن امنیــت رستــارسی زمینــه رسمایه گــذاری داخلــی و خارجــی در آن مســاعد گردیــده اســت در صــورت رســیدن بــه 

ایــن هــدف در آینــده نزدیــک تحــول بــزرگ اقتصــادی را رقــم خواهیــم زد. 
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نتیجه گیری

رسمایه گــذاری بــه ویــژه در اســتفاده از منابــع طبیعــی افغانســتان بــه هــدف حایــت و تقویــت زیربنــای اقتصــادی در یــک 

ســال پســین امیــدواری را بــرای ســاخنت زیرســاخت های اساســی و اشــتغال زایی بیشــر کــرده اســت. رسمایه گــذاری در 

بخــش اســتخراج منابــع طبیعــی افغانســتان کــه میلیاردهــا دالــر ارزش دارد و همچنــان تولیــد بــرق از ایــن منابــع و نیــز 

مترکــز بــه رشــد ســکتور زراعــت امیــد نســبت بــه آینــده را بیشــر ســاخته اســت.  

بــا نــگاه بــه گذشــته بــه ویــژه بــه دو دهــه ای پســین کــه در ایــن مــدت بــا وجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر کمــک هیــچ 

گونــه توجــه و مترکــز بــه زیرســاخت های اساســی صــورت نگرفــت. امــا بــا روی کار آمــدن امــارت اســالمی در یــک ســال 

پســین باوجــود مواجــه بــودن بــا مشــکالت زیــادی اقتصــادی، رسمایه گــذاری و اقدامــات عملــی مؤثــر در زمینــه حایــت 

ــر داری برخــی از ایــن اقدامــات از همیــن اکنــون  و تقویــت زیربناهــای اساســی انجــام شــده اســت کــه در صــورت بهرب

می تــوان نویــد آن را بیــان کــرد کــه در آینــده نزدیــک شــاهد تحــول بــزرگ اقتصــادی خواهیــم بــود. آنچــه کــه مــردم رنــج 

کشــیده ای افغانســتان همــواره چشــم بــه راه آن هســتند. 
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