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سخرنانی محرتم مال عبدالغنی برادر آخند در افتتاح 27 مني 

منایشگاۀ خزانی محصوالت زراعتی

مقدمه:

زراعـت در کشـور مـا از نظـر سـاختار جغرافیایی یک ارزش خاص اقتصادی دارد. در افغانسـتان اضافه تـر از نيمه ای مردم 

مرصوف زراعـت و مالداری اند.

از ایـن جهـت زراعـت و مالـداری در اقتصاد ملی کشـور نقش بسـزای دارد، زراعت یکی از منابع عایداتـی و متویالتی بوده 

کـه باشـنده گان قـرأ و قصبـات کشـور، احتیاجـات زنـده گـی روزمـره خـود را از ایـن طریـق مرفـوع می سـازند. سـال پار از 

توليـد ناخالـص داخـي کشـور زراعـت به صـورت مجموعی ۳۳.۴۸ فیصد سـهم داشـت که ایـن رقم یک دسـت آورد بزرگ 

محسـوب می شـود. با رویکار آمدن امارت اسـالمی افغانسـتان در پهلوی سـایر پیرشفت های اقتصادی به سـکتور زراعتی 

نیـز توجـه همـه جانبـه شـده اسـت. در ایـن بخش منایشـگاه هـای محصـوالت زراعتی بـه راه اندخته شـده و هـدف آن این 

بـود کـه از طریـق ایـن منایشـگاه هـا، محصوالت زراعتـی برای هموطنـان ما در داخـل کشـور و در خارج بـرای جهانیان به 

معرفـی گرفتـه شـود. بـه سلسـله بـراه انـدازی منایشـگاه ها، بيسـت و هفتمـن منایشـگاه خزانـی »محصـوالت زراعتی« در 

سـال 1401 خورشـیدی در کابل برگزار شـد.

محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخند معاون اقتصادی ریاسـت الوزراء حین اشـراک در هامیش منایشـگاۀ بیسـت و هفت در 

سـخنان شـان گفتنـد کـه اضافـه تر از ۵۰ فیصد مـردم افغانسـتان در امور زراعت اشـتغال دارند و زندگی روز مرۀ بیشـر از 

آنهـا بـه اقتصـاد زراعتـی تکیـه دارد. معـاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء افزود، بـه صفت حکومت، ایشـان باید بـه این مترکز 

داشـته باشـند کـه زراعـت افغانسـتان را میکانیـزه منایند و به این شـکل برای دهاقین سـهولت های بیشـر بـه وجود آید.

موصـوف از تجـاران خواسـتار آن شـد تـا در حصـه مسـاعد سـاخنت ایـن سـهولت هـا بـرای دهاقیـن، امـارت اسـالمی را 

همـکاری مناینـد.
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هدف منایشگاه 

هــدف اساســی بــراه انــدازی ایــن منایشــگاه هــا در قــدم اول ایــن اســت کــه محصــوالت زراعتــی افغانســتان بــه منایــش 

گذاشــته شــود و از ایــن طریــق مــردم در داخــل کشــور بــا محصــوالت افغانــی آشــنا شــوند و از جانــب دیگــر در چنیــن 

منایشــگاه هــا در بخــش زراعــت ماشــین هــای جدیــد و عــرصی، ادویــه هــای زراعتــی و ســایر همچــو مــوارد بــه منایــش 

گذاشــته مــی شــود کــه در عرصــه ســکتور زراعــت از آن اســتفاده بــه عمــل میآیــد.

در افغانســتان از زمــان هــای درازی بــه ایــن ســو مشــکل بــزرگ بخــش زراعــت، نبــود وســایل و ادویــه جــات بــا کیفیــت 

زراعتــی بــوده و یــا هــم بــرای دهاقیــن ایــن مــواد و وســایل نــا آشــنا بــوده اســت. بــا بــه راه انــدازی چنیــن منایشــگاه هــا 

دهاقیــن و باغــداران بــا ایــن وســایل و تجهیــزات آشــنا و تعــدادی از آنهــا از آن اســتفاده مــی مناینــد.

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های که گزارش »بیانیه ای افتتاحیه محرتم مال عبدالغنی 

برادر آخند را در 27مني منایشګاۀ خزانی محصوالت زراعتی« نرش و پخش منوده اند

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

محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد طـی بیانیۀ در »بيسـت و هفتمـن منایشـگاۀ خزانی محصـوالت زراعتی« گفـت: »برای 

افزایـش حاصـالت زراعتـی دهاقیـن، مهم این اسـت کـه وزارت زراعت برایشـان تخم های اصالح شـده توزیـع مناید. برای 

حفاظـت کشـت دهاقیـن و باغـداران از آفـات طبیعـی از سـکتور خصوصـی مـی خواهـم کـه بـرای تولیـد ادویـه بـا کیفیت 

مترکـز کننـد و کـم از کـم به افغانسـتان ادویـه مناسـب وارد منایند«.

محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد اضافه منود، ایشـان باید با تالش های خود، ملت را از احتیاج مربا سـازند و افغانسـتان 

را در هـر عرصـه بـه خـود کفایـی برسـانند، از مسـوولین خواسـت تـا به مسـوولیت های شـان توجه منـوده و بـرای پیرشفت 

و تعالی کشـور کار منایند.
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ارزیابی نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در 

رسانه های دولتی و خصوصی

1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

تلويزيون ها

سخنګويان

ويب سايت ها

راديو ها

مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

ياداشــت: درگــراف فیصــدی آن عــده از رســانه 

هــای دولتــی و خصوصــی کــه پیرامــون بیانیــه ای 

ــه  ــد در افتتاحی ــرادر آخن ــی ب ــال عبدالغن ــرم م مح

۲۷مــن منایشــگاۀ خزانــی محصــوالت زراعتــی، 

نظریــات مــردم را بــه شــکل تصویــری، صوتــی و 

چاپــی انعــکاس داده انــد، نشــان داده مــی شــود.
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مجموع ارزیابی نظریات مردم 

در رسانه های دولتی

2- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی: 

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديوها

آژانس های خربی

پيشنهاد ها
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی و دولتی
مجموع ارزیابی نظریات مردم 

در رسانه های خصوصی

تحلیل و تجزیه ای نظریات مردم در رسانه ها، پیرامون بیانیه ای محرتم مال عبدالغنی 

برادر آخند در افتتاح 27مني منایشگاۀ خزانی محصوالت زراعتی 

هدِف تحلیل و تجزیه  ای نظریات مردم: 

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

بــه نظریــات مــردم مــی  باشــد. ایــن مســأله حکومــت و مهــم  تــر از آن ارزیابــی و نــرش آن، مــردم و جامعــه را در روشــنی 

نظریــات، خواســت  هــا، انتقــادات و پیشــنهادات مــردم پیرامــون تصامیــم، فعالیــت  هــا و پــروژه  هــای مهــم اقتصــادی کــه 

از ســوی حکومــت راه  انــدازی می شــود، قــرار مــی  دهــد. 

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان 

اگـر حضـور و فعالیـت مـردم در شـبکه  های اجتامعی را مورد بررسـی قرار دهیم، در افغانسـتان اکرثیت مردم در فیسـبوک 

فعـال هسـتند امـا درتویـر، بیشـرین کسـانی کـه حضـور فعـال دارنـد، افـراد رسـمی حکومتـی، نهـاد هـا و فعـاالن عرصه 

سیاسـی، اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی مـی  باشـند. بـه همیـن خاطـر افـراد رسـمی و غیـر رسـمی امـارت اسـالمی 

افغانسـتان نسـبت بـه فیسـبوک در تویـر بیشـرین حضـور را دارنـد. در واقـع در افغانسـتان حضـور مـردم عـام در تویـر 

نسـبت بـه فیسـبوک انـدک می  باشـد. 
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تحلیل و ارزیابی تعداد نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در رسانه ها

ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش رسانه دولتی و خصوصی تقسیم منائیم: 

۱- تحلیـل و ارزیابـی نظریـات مـردم بـه ارتبـاط 27مـن منایشـگاۀ خزانـی محصـوالت زراعتـی، در رسـانه هـای دولتـی به 

شـمول تلویزیـون هـا رادیـو هـا، سـخن گویـان و ویـب سـایت ها می باشـد.

در رسـانه هـای دولتـی تعـداد نظریـات مثبـت و منفـی و پیشـنهادات مـردم به طـور مجموعی به ۴۹۴ میرسـد کـه از جمله 

۳۸۰ آن مثبـت، ۱۱۱ منفـی و ۳ پیشـنهاد سـامل اسـت کـه در جـدول ترتیـب شـده تعـداد نظریـات مثبـت بـه ۷۷ فیصـد، 

منفـی ۲۲ و ۱ فیصـد مـی باشـد پیشـنهاد سـامل می باشـد.

۲- همچنـان تحلیـل و ارزیابـی تعـداد نظریـات مردم به ارتباط 27من منایشـگاۀ خزانی محصوالت زراعتی در رسـانه های 

خصوصـی بـه شـمول تلویزیـون هـا، رادیـو ها، روزنامـه ها و آژانـس های خربی می باشـد، تعـداد نظریات مثبـت و منفی و 

پیشـنهادات مـردم بـه طـور مجموعـی ۱۴۴۴ میرسـد کـه از جملـه آن ۸۷۸ نظر مثبت، ۴۳۱ منفی و ۱۳۵ پیشـنهاد سـامل 

مـی باشـد کـه در جـدول ترتیب شـده نظریات مثبـت 161 فیصد، منفی ۳۰ فیصد و پیشـنهادات سـامل ۹ فیصد اسـت.

بـا در نظـر داشـت ارقـام فـوق فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه های دولتـی در مقایسـه به رسـانه های خصوصی بیشـر 

اسـت. در رسـانه هـای دولتـی فیصـدی نظریـات مثبـت ۷۷ و در رسـانه خصوصـی این فیصـدی فقط 61 فیصد می باشـد 

مگـر در رسـانه هـای خصوصـی فیصـدی پیشـنهادات سـامل ۹ و در رسـانه هـای دولتی ایـن فیصدی ۲ فیصد اسـت.

در حقیقـت سـطح پیشـنهادات سـامل در رسـانه هـای خصوصـی در مقایسـه بـه رسـانه هـای دولتـی بیشـر اسـت. مـوازی 

بـه آن اگـر بـه فیصـدی نظریـات منفـی توجـه کنیـم ایـن فیصـدی در رسـانه هـای خصوصی نسـبت به رسـانه هـای دولتی 

بیشـر بـه نظـر مـی رسـد. بـه این معنـا که فیصـدی نظریـات منفی در رسـانه هـای دولتی 22 و در رسـانه هـای خصوصی 

30 فیصـد می باشـد.

اگـر نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادت سـامل را در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی جمـع منائیـم بـه صـورت مجموعی 

1258 مـی باشـد نظـر مثبـت، 542 منفـی و 137 پیشـنهاد سـامل مـی باشـد. بـه این اسـاس 65 فیصد مثبـت 28 منفی 

و 7 پیشـنهاد سـامل است.

امـا شـبکه  هـای اجتامعی مربوط به رسـانه  هـا، نهادهای حکومتی و غیرحکومتـی و نیز فعاالن عرصه سیاسـی، اقتصادی، 

اجتامعـی و فرهنگـی بـه دلیـل تحـت پوشـش قـرار دادن مردم عـام و نیز افراد رسـمی و نهادهـا، هم در فیسـبوک و هم در 

تویر فعال بوده و روزانه اخبار و گزارشـات شـخصی، رسـمی و غیر رسـمی را به دسـت نرش می  سـپارند. 
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این که سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی به مقایسه رسانه های خصوصی بلند 

است علت آن چیست؟ 

یــک دلیــل آن ایــن اســت کــه کارکــرد هــای انجــام شــده در ســطح حکومــت اکــرثاً از طریــق رســانه هــای دولتــی تحــت 

ــا  ــود و ت ــه راه انداختــه شــده ب پوشــش قــرار مــی گیــرد. ایــن منایشــگاه هــم بــه ســطح حکومــت و از طریــق حکومــت ب

انــدازه زیــاد از طریــق رســانه هــای دولتــی و شــبکه هــای اجتامعــی مربــوط بــه آن بــه پیامنــه وســیع نــرش شــده و هــر 

خــرب و گــزارش کــه بیشــر بــه دســت نــرش ســپرده شــود طبعــاً پیرامــون آن نظریــات بیشــر مــی باشــد بنــاً از ایــن چنیــن 

برمــی آیــد کــه مــردم از هــر گام یکــه از طــرف حکومــت برداشــته مــی شــود بــه دقــت نظــارت و بــه ارتبــاط آن نظــر خــود را 

رشیــک مــی کننــد. 

فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی قرار ذیل است: 

تــا ایــن کــه ســطح صــادرات بــه خــارج از کشــور بیشــر و واردات کاهــش نیابــد، همچنــان بــه زراعــت و صنعــت  	

انکشــاف داده نشــود، اقتصــاد تقویــت نــه خواهــد شــد.

کارکــرد هــای امــارت اســالمی افغانســتان نســبت بــه بیســت ســال گذشــته، بســیار خــوب و قناعــت بخــش اســت. کارکــرد 

حکومــت گذشــته همــه منایشــی بــود. طــور مثــال اگــر یــک کیلــو گنــدم را بــه کســی مــی داد، نامــش را دســرخوان ملــی 

مــی گذاشــت.

مطلــب از ســخنان محــرم مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد ایــن نیســت کــه بــه ظاهــر معلــوم مــی شــود، بلکــه مطلــب  	

اش ایــن اســت کــه مــردم بــه کــدام انــدازه مســتحق هســتند مــا آنقــدر کار نکــرده ایــم ولی بــه مقایســه رژیــم جمهوریت 

هــزار چنــد کار در همیــن ۱۶ مــاه صــورت گرفتــه اســت. کار هــای را کــه اداره اســبق انجــام داده نتوانســت امــارت 

اســالمی در ۱۶ مــاه انجــام داد.

بــزرگان بایــد جهــت آبــادی و شــگوفایی افغانســتان شــب و روز تــالش مناینــد تــا ایــن که یک افغانســتان خــود کفا  	

و پیرشفتــه از نــگاه اقتصــادی داشــته باشــیم. 

خداونــد )ج( شــام را زنــده و رســتگار داشــته باشــد آنقــدر کار و پیــکار منــوده ایــد کــه در بیســت ســال گذشــته  	

انجــام نشــده بــود بــه امیــد موفقیــت هــای بیشــرتان، زنــده باشــید بــزرگان.
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در رسانه ها و شبکه های اجتامعی با در نظر داشت ارزیابی و مطالعه نظریات مردم 

به صورت عموم چند مسأله مهم قابل مکث است. 

اول، ابتــدأ تــا حــد زیــادی نظریــات مــردم پیرامــون کارهای انجام شــده و بنیــادی مترکــز دارد. اکرثیــت هموطنان  	

مــا مــی گوینــد کــه امــارت اســالمی در وقــت کــم کار هــای زیــاد و بزرگــی را انجــام داده اســت کــه اداره اســبق کابــل 

طــی بیســت ســال انجــام نــداده بــود. بنــاً هویــدا اســت کــه مــردم بــه کار هــای انجــام شــده امــارت اســالمی بــاور دارند 

و امیــد دارنــد بــه مــرور زمــان شــاهد پیرشفــت هــای چشــم گیــری دیگــر در افغانســتان باشــند. 

ــورد نظــر  	 ــرش خــرب م ــد از ن ــردم محــراق توجــه اســت کــه بع ــن جــا آن عــده از پیشــنهادات ســامل م دوم، در ای

ــت. ــده اس ــکار گردی ــی« آش ــگاه خزان ــن منایش »27م

آن هــا مــی گوینــد کــه منایشــگاه هــای محصــوالت زراعتــی مفیــد اســت امــا در پهلــوی آن حکومــت بایــد بــرای  	

ــای  ــت ه ــه مارکی ــتان ب ــی افغانس ــوالت زراعت ــر محص ــد. اگ ــی منای ــازار یاب ــی ب ــطح جهان ــه س ــور ب ــوالت مذک محص

ــه  ــه آن بســیاری از رسمای ــدون شــک اقتصــاد و تجــارت افغانســتان پیرشفــت مــی کنــد و مــوازی ب ــی برســد، ب جهان

گــذاران در بخــش محصــوالت زراعتــی رسمایــه گــذاری خواهــد منــود. امــارت اســالمی بخاطــر رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــدازی منــوده  ــدازد و در ایــن عرصــه در داخــل و خــارج کشــور منایشــگاه هــا را راه ان ــه راه مــی ان منایشــگاه هــا را ب

اســت.

ســوم، در نظریــات مــردم بــه بعضــی موضوعــات دیگــر نیــز اشــاره شــده ماننــد ســپردن کار بــه اهــل کار، گامشــنت  	

اشــخاص مســلکی و متخصــص همچنــان مســاعد منــودن زمینــه رسمایــه گــذاری بــرای رسمایــه گــذاران هکــذأ بــرای 

اقــالم محصوالتــی کــه در کشــور تولیــد مــی شــود چــه ایــن اقــالم زراعتــی باشــد و چــه ســایر تولیــدات، بــرای تولیــد 

کننــدگان آن ســهولت هــا فراهــم گــردد. امــارت اســالمی در حاکمیــت اضافــه تــر از یــک ســال خویــش، در متامــی این 

بخــش هــا دســت آورد هــای قابــل مالحظــه و ملموســی داشــته کــه از همــه مهمــر مســأله امنیــت مــی باشــد. امــروز 

امنیــت رسارسی در افغانســتان حاکــم اســت و در ایــن راســتا کــدام مشــکلی وجــود نــدارد. همچنــان امــارت اســالمی 

بــرای آن عــده از رسمایــه گذارانــی کــه در افغانســتان رسمایــه گــذاری مــی کننــد و یــا منــوده انــد ســهولت هــا را فراهــم 

منــوده و مشــکالت موجــوده آنهــا را حــل منــوده اســت. 

بــرای کارخانــه هــای تولیــدی بــرق کــه مهــم تریــن فکتــور اســت، آمــاده منــوده اســت، بــرای محصــوالت دهاقیــن جــد و 

جهــد منــوده و بــرای فــروش محصــوالت شــان در خــارج از کشــور بــازار یابــی صــورت گرفتــه کــه مثــال خوبــی آن افتتــاح 

دوبــاره دهلیــز هوایــی بــه کشــور چیــن و آغــاز صــادرات جلغــوزه افغانســتان اســت. رهــربی امــارت اســالمی همیشــه در 

صحبــت هایشــان ارصار منــوده انــد کــه ایشــان بــه پیرشفــت افغانســتان متعهــد انــد کــه خــواه ایــن فعالیــت هــا در مــورد 

مســایل اقتصــادی یــا رسمایــه گــذاری، تجــاری و یــا هــم در بخــش زراعــت باشــد.
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نتيجه

تردیــدی نیســت کــه هرحکومــت در برابــر ملــت مســوولیت داشــته و مــردم از حکومــت امیــد تأمیــن امنیــت، رفــاه و آســایش 

را دارنــد. وجیبــه حکومــت هــم ایــن اســت کــه کوشــش هــای خــود را در جهــت بــرآورده شــدن ایــن آرمــان بــزرګ رسعــت 

ببخشــد و بــرای ملــت نشــان دهــد کــه بــه حیــث یــک مســوول، متعهــد اســت کــه بــرای مشــکالت اقتصــادی، اجتامعــی و 

ســایر مشــکالتی از ایــن قــامش در جامعــه و کشــور راه حــل رساغ منایــد و بــرای پیرشفــت و تعالــی آن گام هــای اســتواری 

بــردارد. از نظریــات مــردم هــم بــه خوبــی چنیــن بــر میآیــد کــه آنهــا از حکومــت مــی خواهنــد کــه در هــر عرصــه بــدون 

تأخیــر گام بــردارد اینکــه اضافــه تــر از ۵۰ در صــد مــردم در افغانســتان در امــور زراعــت و مالــدری اشــتغال دارنــد از ایــرو 

نظریــات مــردم نیــز تــا حــد زیــاد روی انکشــاف ســکتور زراعتــی و بــازار یابــی بــرای محصــوالت آنهــا مــی باشــد. مــردم 

خواســتار آن انــد تــا بــرای محصــوالت زراعتــی دهاقیــن و باغــداران مارکیــت وجــود داشــته باشــد تــا دهاقیــن و باغــداران 

بتواننــد محصــوالت خــود را بــه قیمــت بلنــد تــر بــه فــروش برســانند کــه ایــن هــم بــه نفــع اقتصــاد ملــی کشــور مــی باشــد. 

امــارت اســالمی افغانســتان همیشــه مــی گویــد کــه گذاشــنت نقطــه پایانــی برمشــکالت، در صــدر برنامــه هــای کاری مــا 

قــرار دارد بــدون شــک در ایــن عرصــه در یــک ســال گذشــته حاکمیــت خویــش، گام هــای مؤثر و ملموســی برداشــته اســت 

کــه اعــامر شــامری از کانــال هــا بــرای آبیــاری و بنــد هــا دلیلــی بــرای ایــن ادعــای مــا اســت. همچنــان ســعی منــوده کــه 

بــا بــراه آنــدازی منایشــگاه هــا، محصــوالت زراعتــی افغانــی را در داخــل و خــارج کشــور بــرای مــردم بــه معرفــی بگیــرد کــه 

از جملــه بــا بــراه انــدازی منایشــگاه هــا در کشــور هــای چیــن، هنــد و قطــر در پهلــوی محصــوالت دیگــر، فــرا آورده هــای 

زراعتــی نیــز بــه منایــش گذاشــته شــد. در طــول ایــن مــدت کوتــاه انجــام ایــن امــور بســنده بــوده ولــی امــارت اســالمی 

تــالش هــای خــود را متوقــف نســاخته و بــا عــزم و اراده متیــن در ایــن راســتا در پــی کار اســت اگــر امــور بــه همیــن منــوال 

پیــش بــرود، افغانســتان در آینــده نزدیــک بــه ثبــات اقتصــادی نایــل خواهــد شــد.

محــرم مــال عبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الــوزراء در ۲۷مــن منایشــگاۀ خزانــی محصــوالت زراعتــی 

گفــت کــه حامیــت از ســکتور زراعــت، کانــال هــای آب، ســاخنت رسد خانــه بــرای محصــوالت زراعتــی، میکانیــزه منــودن 

سیســتم زراعــت، توزیــع تخــم هــای زراعتــی، بــازار یابــی بــرای محصــوالت زراعتــی و کنــرول آفــات زراعتــی از اولویــت 

ــال بــزرگ قــوش  ــارز آن آغــاز کار کان ــه ب هــای کاری امــارت اســالمی اســت کــه در بخــش اعــامر کانــال هــای آب، منون

تیپــه مــی باشــد.
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بیانیۀ محرتم مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء 

در ششمین منایشگاۀ چین و آسیای جنوبی 

مقدمه: 

منایشـگاه هـا بـه منظـور معرفـی محصـوالت صنعتـی و زراعتـی یـک کشـور برگـزار مـی گـردد. حکومـت ها تالش بـه خرچ 

میدهنـد تـا بـه خاطـر بـازار یابـی محصـوالت خویـش در داخـل و خـارج از کشـور مناشـگاه هـا را راه انـدازی مناینـد. 

منایشـگاه ضمنـی معرفـی محصـوالت، راه بهـری بـرای پیرشفـت و انکشـاف تجـارت نیـز مـی باشـد کـه از ایـن طریق می 

تـوان محصـوالت خـود را بـه مـردم پیشـکش و تجـار را بـه رسمایه گـذاری در این بخـش تشـویق منائیم. زمانیکـه در بخش 

محصـوالت و تولیـدات صنعتـی رسمایـه گـذاری شـود. بـدون شـک کـه اقتصـاد کشـور رشـد مـی کنـد و کشـور بـه سـوی 

پیرشفـت گام برمیـدارد. امـارت اسـالمی افغانسـتان بـرای معرفـی تولیـدات صنعتی و محصـوالت زراعتی سلسـله برگزاری 

منایشـگاه هـا را در داخـل و خـارج از کشـور آغـاز کـرده که دسـتآورد های خوبی داشـته اسـت. در جریان سلسـله برگزاری 

منایشـگاه ها، ششـمین منایشـگاه چین و آسـیای جنوبی که در جریان سـال ۱۴۰۱ خورشـیدی راه اندازی شـده بود در 

آن محصـوالت افغانسـتان نیـز بـه منایش گذاشـته شـد. محرم مـال عبدالغنی برادر آخند معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء 

بـه ایـن مناسـبت بیانیـه ای ویدیویـی را ایـراد منـود. معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء در سـخنان خویـش در ششـمین 

منایشـگاۀ چیـن و آسـیایی جنوبـی گفـت: »الزم اسـت کـه مـا و شـام سیاسـت هـای منطقـوی خـود را آن چنـان تنظیـم 

منائیـم کـه بتوانـد بـه نگرانـی ها و رضوریات کشـورهای منطقه پاسـخگو باشـد. افغانسـتان نسـبت به هر وقـت دیگر برای 

همـکاری هـای منطقـوی بـه یـک کشـور مناسـب وصـل کننـده منطقـوی بـرای ترانزیـت، تجـارت  و رسمایه گـذاری مبدل 

شـده اسـت «. معـاون اقتصـادی ریاسـت الوزراء افـزود که افغانسـتان از بابـت منابع طبیعـی، محصوالت زراعتـی و صنعت 

قالیـن بـرای رسمایـه گـذاری و تجـارت ظرفیـت هـای خوبـی دارد و محصـوالت شـان در بـازار جهانـی از جایگاهی خاصی 

برخوردار اسـت. 
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موصـوف از تجـاران و رسمایـه داران جهـان خواسـت تـا در افغانسـتان رسمایـه گـذاری کننـد و بـا مـردم افغانسـتان یکجـا 

اهـداف مـرشوع اقتصـادی و تجارتـی خـود را بدسـت آورند؛ قابل یادآوری اسـت که در این منایشـگاه مناینـده گان بیش از 

)۸۰( کشـور و سـازمان هـای بیـن املللـی اشـراک ورزیـده بودنـد که چهـار روز ادامه داشـت. 

درایـن منایشـگاه )۹( رشکـت تجارتی از افغانسـتان اشـراک کرده بـود که محصوالت افغانـی مانند: زعفـران، قالین، گليم 

و سـنگ هـای گرانبهـا را در )۱۵( غرفـه به منایش گذاشـته بودند. 

هدف منایشگاه:

هــدف ایــن منایشــگاه معرفــی محصــوالت صنعتــی و زراعتــی کشــوهای مختلــف جهــان بــود کــه در کشــور چیــن برگــزار 

شــده بــود. امــارت اســالمی بــا اســتفاده از موقــع توانســت کــه رسمایــه گــذاران خارجی را بــه رسمایه گــذاری در افغانســتان 

تشــویق منایــد و بــه آنهــا خاطــر نشــان ســازد کــه افغانســتان نســبت بــه هــر وقــت دیگــر بــه یــک کشــور مناســب وصــل 

منطقــوی و همکاریهــای منطقــوی مبــدل شــده اســت. 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها که درمورد »بیانیه ای ویدیوی محرتم مال عبدالغنی 

برادرآخند درششمین منایشگاۀ چین و آسیا جنوبی« گزارش به نرش رسانیده اند

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

یاداشــت: ايــن ګــراف نشــان دهنــده فیصــدی 

ای  بيانیــه  پیرامــون  کــه  اســت  مــردم  نظریــات 

ــه  ــد ب ــرادر آخن ــی ب ــال عبدالغن ــرم م ــی مح ویدیوی

ــی در رســانه هــای  ــری و چاپ ــی، تصوی شــکل صوت

دولتــی و خصوصــی گــزارش نــرش و پخــش منــوده 

ــد.  ان

ارزیابی نظریات مردم در مورد نرش خرب یاد شده 

در رسانه های خصوصی و دولتی 

1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

ويب سايت هاتلويزيون ها
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سخنګویان

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

صفحات تويرتی

راديو هاتلويزيون ها

۲- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم در رسانه ها پیرامون بیانیه ویدیویی محرتم مال عبدالغنی 

برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در ششمین منایشگاه چین و آسیای جنوبی

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم: 

واقعيت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

تحلیـل و ارزیابـی نظریـات مثبـت و منفـی مردم در رسـانه ها و شـبکه های اجتامعی نشـان دهنده توجه بـه نظریات مردم 

اسـت، ارزیابـی ایـن مسـأله بـه مـردم فرصـت میدهـد کـه در مـورد تصامیـم اقتصـادی، کارکـرد هـا و پـروژه هـای حکومـت 

نظریـات، پيشـنهادات، خواسـت هـا و انتقـادات خود را رشیک سـازند. 

اگـر در شـبکه هـای اجتامعـی سـهم و فعالیـت هموطنـان خـود را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم چنیـن بـر میآیـد کـه مـردم 

افغانسـتان بیشـر به جای تویر از فیسـبوک اسـتفاده می منایند اما در تویر بیشـر افراد رسـمی، مسـوولین حکومتی و 

فعاالن عرصه سیاسـی و فرهنگی سـهم بیشـر دارند به همین اسـاس افراد رسـمی و غیر رسـمی امارت اسـالمی در تویر 

بیشـر فعالیـت دارند. 

امـا شـبکه هـای اجتامعـی مربـوط به رسـانه ها و نهـاد های دولتـی و غیر دولتـی و همچنان فعـاالن عرصه های سیاسـی، 

اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی بـه هـدف تحـت پوشـش قـرار دادن عامـه مـردم و اشـخاص رسـمی و نهـاد هـا هـم در 

فیسـبوک و هـم تویـر فعـال انـد و روزانـه خـرب هـا و گـزارش هـای شـخصی، رسـمی و غیر رسـیمی را بـه نرش می سـپارند. 
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تحلیل و ارزیابی تعداد نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در رسانه ها: 

در ابتداء ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم منائیم: 

1- ارزیابـی و تحلیـل تعـداد نظریـات مـردم پیرامون بیانیـه ای ویدیویی محرم مـال عبدالغنی برادر آخند معـاون اقتصادی 

ریاسـت الـوزراء در ششـمین منایشـگاۀ چیـن و آسـیای جنوبـی در رسـانه هـای دولتـی اعـم از تلویزیـون هـا، رادیـو هـا، 

سـخنگویان و ویـب سـایت هـا. شـامر نظریـات مثبـت، منفی و پیشـنهادات سـامل در رسـانه هـای دولتـی در مجموع ۵۳۵ 

اسـت از جملـه ایـن نظریـات ۴۵۰ مثبـت، ۷۰ منفـی و ۱۵ پیشـنهاد سـامل اسـت کـه در جـدول ترتیـب گردیـده اسـت. 

نظریـات مثبـت ۸۴ فیصـد، منفـی ۱۳ فیصـد و پیشـنهادات سـامل ۳ فیصـد مـی باشـد.

۲- همچنـان ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مردم پیرامون ششـمن منایشـگاۀ چین و جنوب آسـیا در مورد بیانیـه ای ویدیویی 

محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء در رسـانه هـای خصوصـی اسـت. در رسـانه هـای 

خصوصـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات سـامل بـه شـکل مجموعـی ۱۰۲۵مـی باشـد. از جملـه ۵۸۹ نظـر 

مثبـت، ۳۲۷ منفـی و ۱۰۹ پیشـنهاد سـامل اسـت کـه در جـدول درج گردیـده اسـت. فیصـدی نظریـات مثبـت ۵۷ فیصد، 

منفـی ۳۲ و فیصـدی پیشـنهادات سـامل ۱۱ اسـت.

بـا مالحظـه ارقـام فـوق فیصـدی نظریات مثبت مردم در رسـانه های دولتی نسـبت به رسـانه های خصوصی بیشـر اسـت. 

در رسـانه هـای دولتـی فیصـدی نظریـات مثبت ۸۴ و در رسـانه های خصوصی این فیصدی ۵۷ اسـت ولی در رسـانه های 

خصوصـی نسـبت بـه رسـانه های دولتی سـطح نظریات منفی بیشـر بوده در رسـانه هـای خصوصی تعـداد نظریات منفی 

۳۲ و در دولتـی ایـن فیصـدی ۱۳ اسـت. در بخـش پیشـنهادات سـامل نیـز ایـن فیصـدی در رسـانه های خصوصی نسـبت 

رسـانه های دولتی بلند اسـت. در رسـانه های خصوصی فیصدی پیشـنهادات سـامل ۱۱ و در خصوصی ۳ اسـت.  اگر در 

رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات سـامل را جمع منائیم بـه طور مجموعـی ۱۰۳۹نظر 

مثبـت، ۳۹۷ منفـی و ۱۲۴ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد کـه بـا مالحظـه آن ۶۷ فیصد نظر مثبـت، ۲۵ فیصد نظـر منفی و ۸ 

فیصد پیشـنهادات سـامل می باشد. 

اینکه سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به رسانه خصوصی بلند است 

عامل آن چیست ؟

یـک دلیـل آن ایـن اسـت کـه کارکـرد هـای انجـام شـده بـه سـطح حکومـت تـا انـدازه زیـادی از طـرف رسـانه هـای دولتی 

تحـت پوشـش قـرار مـی گیـرد و بیانیـه ای ویدیویـی معاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء در منایشـگاۀ چین و جنوب آسـیا نیز 

بـه حـدی کسـرده ای از طریـق رسـانه هـای حکومتـی و شـبکه های اجتامعـی مرتبط به آن نـرش گردیده بناً هـر خرب و هر 

گزارشـی کـه بـه پیامنـه وسـیع نرش گـردد به ارتبـاط آن نظریات هم بیشـر می باشـد. مگر سـطح نظریات منفی در رسـانه 
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فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی قرار ذیل است:

امــارت اســالمی افغانســتان دهلیــز هــای هوایــی را بــه کشــور چیــن ایجــاد منایــد تــا باعــث رشــد اقتصــادی و  	

پیرشفــت کشــور گــردد.

کار بســیار نیــک اســت بــه انــدازه ای کــه در افغانســتان رسمایــه گــذاری شــود ان شــاءالله افغانســتان بــه زودی  	

پیرشفــت خواهــد کــرد کــه ایــن کار بــه نفــع مــردم بــی بضاعــت افغانســتان خواهــد بــود.

بعــد از چهــل ســال بدبختــی هــا در کشــور، امنیــت رستــارسی تأمین شــده، خارجی ها مــی آیند و رسمایــه گذاری  	

مــی کننــد جالــب اســت. 

ایــن چنیــن منایشــگاه هــا بــه ســود افغانســتان اســت تــا از ایــن طریــق دنیــا را از کیفیــت محصــوالت خویــش آگاه  	

ســازیم و در نتیجــه آن بــازار یابــی مناییــم. 

هـای خصوصـی بـه مقایسـه رسـانه های حکومتی بلند اسـت که دلیل آن این اسـت. بیشـر مردم یک قسـم مفکـوره دارند 

آن اینکـه کارکـرد هـای مثبـت انجـام شـده توسـط حکومـت را از دیـد مثبـت منـی بینند و بـه جنبـه منفی آن بیشـر توجه 

مـی کننـد و سـعی مـی کننـد هـر چیز را بـه سـلیقه و نظر خود شـان تنظیـم کنند. 

بـا وجـود ایـن همـه بـه نظـر میرسـد کـه مـردم متـام سـخنان و بیانیـه هـای مسـوولین را تعقیـب مـی مناینـد و در مـورد آن 

نظریـات خـود را رشیـک مـی سـازند.

با مطالعه و بررسی نظریات مردم در شبکه های اجتامعی چند مسأله مهم قابل توجه است: 

اول، در مـورد ایـن خـرب در نظریـات مـردم امیـدواری دیـده مـی شـود و آن اینکـه مـردم بـه این بـاور اند کـه اگر با  	

کشـور چیـن دهلیزهـای اقتصـادی بـه وجود آیـد و تجارت رونـق پیدا کند اقتصاد افغانسـتان رشـد خواهد کـرد. هکذأ 

مـردم ایـن کار را بـه فـال نیـک می گیرند و مـی گویند که بـا منایش دادن محصوالیت افغانی در منایشـگاهای کشـور 

هـای پیرشفتـه جهـان مارکیـت هـای خوبـی برای محصوالیـت افغانی در خارج از کشـور پیدا خواهد شـد کـه این خود 

بـه رشـد اقتصادی مـی انجامند.

امـارت اسـالمی افغانسـتان هـم در ایـن تـالش اسـت کـه از طریـق منایشـگاه هـا همه یـی محصـوالت و تولیـدات صنعتی 

خویـش را بـه رسمایـه گـذاران خارجـی معرفـی مناینـد، تـا بتوانـد خارجـی ها را بـه رسمایه گـذاری در افغانسـتان تشـویق 

مناینـد کـه تـا حـدی زیـادی در ایـن راسـتا موفق هـم بودیم.

دوم، در پهلـوی نظریـات مثبـت مـردم نظریـات منفـی نیـز وجـود دارد کـه بایـد بـرای شـان توجـه صـورت گیـرد و  	

نادیـده گرفتـه نشـوند. تعـداد از مـردم در نظریـات شـان گفته اند که بـا آمدن امارت اسـالمی رسمایه گذاران ار کشـور 
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بیـرون شـده، علـت شـان وضـع مالیـات بلنـد از طـرف امارت اسـالمی بـه رسمایه گـذاران و صنعـت کاران گفته شـده، 

بعضـی هـا از آن یـاد آور شـده انـد کـه رسمایه گذاران افغان از کشـور بیرون شـده و حـاال رسمایه گـذاران خارجی برای 

رسمایـه گـذاری بـه کشـور آمـده و یـا مـی آینـد کـه بـه ایـن کار تعجـب نشـان داده انـد؛ نظریـات آنـان قابل قدر اسـت 

امـا گفتنـی اسـت کـه رسمایـه گـذاران در اواخـر دوره حکومـت قبلی مجبور به ترک کشـور شـده بودند و اکرثیت شـان 

رسمایـه هـای شـان را از کشـور بیـرون کردنـد کـه ایـن کار دو بُعد دارد یکـی این که امنیـت جانی خـود و خانواده های 

خویـرشا در معـرض خطـر مـی دیـد نـد. امنیـت رسمایـه گـذاران تأمیـن نبـود و در پهلـوی آن رسمایـه های شـان نیز در 

خطـر بـود. بـار هـا در حکومـت قبلی دیده شـد که یـا خود رسمایه گـذار و یا هم اعضای خانواده شـان اختطاف شـدند 

کـه در بـدل میلیـون هـا افغانـی رهـا و یـا هم تعداد شـان کشـته شـدند، قضیـه عبدالرؤف نـه تنها بـه مردم افغانسـتان 

بلکـه بـه متـام جهـان معلـوم و هویـدا اسـت و دیگـر اینکـه در دوره قبلـی فسـاد اداری بـه اوج خـود رسـیده بـود و از 

رسمایـه گـذاران در بـدل رسمایـه گـذاری پـول گرفته می شـد و هیچ کارشـان بدون رشـوه انجـام نه می شـدکه این کار 

هـم رسمایـه گـذاران را بـه اصطـالح بـه بینـی آورده بـود کـه با بـه اقتدار آمـدن دوباره يـی امارت اسـالمی ایـن دو علت 

از میـان برداشـته شـد و زمینـه رسمایـه گـذاری بـه رسمایـه گـذاران مسـاعد شـد. این کـه چرا رسمایـه گـذاران خارجی 

جـرآت بـه رسمایـه گـذاری در افغانسـتان نـه مـی کنند قابـل تعجب نیسـت بخاطریکـه رسمایه گـذار در آنجـای رسمایه 

گـذاری مـی کنـد کـه زمینـه رسمایه گذاری مسـاعد باشـد. بـا وجـود آن هم امارت اسـالمی بـه رسمایه گـذاران داخلی 

اولویـت داده انـد کـه مثـال خـوب شـان ایجـاد رشکـت افغـان انویسـت اسـت کـه همـه سـهم داران آن رسمایه گـذاران 

افغانـی اند. 

سـوم، در پهلـوی نظریـات مثبـت و منفـی مـردم تعـداد از پيشـنهادات هـم صـورت گرفته آنان پيشـنهاد کـرده اند  	

کـه جلـب رسمایـه گذارانـی خارجـی از خـود اصـول و قواعـد دارد هـر طـرف بایـد منافـع خـود را در نظـر داشـته باشـد 

کـه بعضـی کشـور هـا در رسمایـه گـذاری مهـارت دارنـد کـه میخواهنـد جانـب مقابـل را مدیـون خـود بسـازند و هـم از 

رسمایـه خـود نفـع اعظمـی بردارنـد کـه ایـن پيشـنهاد به جـا اسـت و امارت اسـالمی به ایـن نکتـه متوجه اسـت. به هر 

قـراردادی کـه عقـد قـرارداد مـی بندنـد تـالش مـی کننـد که قـرارداد به نـورم هـای جهانـی برابر و طـور آماده شـود که 

منافـع افغانسـتان در آن محفـوظ باشـد. امـارت اسـالمی بـه هیـچ یـک از قـراردادی دلچسـپی ندارنـد کـه در آن زیـان 

افغانسـتان باشـد. تـا ایـن حـال بـا رسمایـه گذارانیکـه قـرارداد شـده همـه یی شـان بـه نفـع افغانسـتان بوده اسـت در 

پهلـوی آن کوشـیده انـد کـه بـرای مـردم زمینه کار را فراهم سـازند. محـرم مال عبدالغنی بـرادر آخند معـاون اقتصادی 

ریاسـت الـوزراء همیشـه در سـخنان خـود تاکیـد ورزیـده کـه ایشـان جهـت بـازار یابـی به محصـوالت افغانـی در تالش 

انـد درسـخنان خویـش در منایشـگاۀ چیـن و آسـیایی جنوبـی از رسمایـه گـذاران خواسـت تـا بـرای رسمایـه گـذاری به 

افغانسـتان بیاینـد و در ایـن کشـور رسمایـه گـذاری کننـد همچنـان از کشـورهای تشـکری منـود کـه در منایشـگاهای 

خویـش محصـوالت افغانـی را بـه منایـش می گذارند. از این کار امارت اسـالمی هویدا اسـت که در جسـتجو بازار یابی 

بـه محصـوالت افغانـی مـی باشـند و از طریـق بـراه انـدازی منایشـگاه هـا مـی خواهنـد محصـوالت افغانـی را بـه مـردم 

معرفـی منایند.
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نتیجه 

 حکومتهـا بـه حیـث یـک مسـوول تـالش مـی ورزنـد تـا کشـور را از مشـکالت نجات دهنـد و به سـوی رفاه و پیرشفت سـوق 

دهنـد و بـرای بدسـت آوردن همیـن هـدف متام آن فعالیـت های که الزم اسـت حکومت ها انجام میدهند. امارت اسـالمی 

هـم بـه حیـث یـک مسـوول مـی کوشـند کـه اقتصـاد کشـور را به پـای ایسـتاد مناینـد و در ایـن زمینه بـه مشـکالت موجود 

نکتـه پایـان بگذارنـد بـه همیـن اسـاس گامهـای بـرای بازسـازی اقتصـاد برداشـته اسـت کـه از جملـه ای آن یکـی هـم راه 

انـدازی منایشـگاه هـای محصـوالت افغانـی در داخل و خارج از کشـور اسـت. منایشـگاه ها بـرای تقویت اقتصـادی فکتور 

مهـم اسـت کـه رسمایـه گـذاران را در بخـش های مختلف بـه رسمایه گذاری درکشـور جلب کند. منایشـگاه هـا برای جلب 

جـذب رسمایـه گـذاری راهی بهراسـت از ایرو در ششـمین منایشـگاه چین و آسـیایی جنوبی محرم مـال عبدالغنی برادر 

آخنـد در بیانیـه ای ویديویـی گفـت کـه در رستـارس کشـور امنیـت تأمیـن شـده که با ایـن کار افغانسـتان از هـر وقت دیگر 

بـرای ترانزیـت، تجـارت، رسمایـه گـذاری و وصـل منطقـوی به یک کشـور مناسـب مبـدل گردیده اسـت. موجودیـت امنیت 

مطمیـن در کشـور باعـث شـده کـه منایشـګاه هـا در داخل و خـارج از کشـور راه انـدازی و از این طریق محصـوالت افغانی 

را بـه مـردم جهـان معرفـی مناییـم کـه مثـال خـوب آن راه اندازی یـک تعداد منایشـگاه ها در داخل و ششـمین منایشـگاۀ 

چیـن و آسـیایی جنوبـی در خـارج از کشـور مـی باشـد. بنـاًء از مفاهیـم کـه در بـاال ذکر شـد بـر میآید کـه ا.ا.ا بـه پیرشفت 

خصوصـاً رشـد اقتصـادی کشـور متعهـد اسـت و در ایـن راسـتا تـالش هـای خـود را آغـاز کـرده اسـت و تاحـدی زیـادی بـه 

فعالیـت هـای خویـش جامۀ عمل پوشـانیده اسـت.  
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توزیع زغال سنگ به قیمت نازل برای مردم از سوی امارت اسالمی افغانستان 

مقدمه

از زمـان انقـالب صنعتـی و ایجـاد ماشـین بخـار، اسـتفاده و ارزش زغـال سـنگ در جهـان افزایـش یافته که عـالوه از ذوب 

فـوالد و آهـن کار خانـه هـای بـزرگ دیگر از آن اسـتفاده منوده و در تولید بـرق از آن کار می گیرند، طبق آمار سـال 2020 

م در جهـان تقریبـاً 35 درصـد بـرق از زغـال سـنگ تولیـد مـی شـود کـه در تولیـد بـرق به مقایسـه ی سـایر منابـع تولیدی 

سـهم و نقـش آن بیشـر اسـت. چیـن، هنـد، افریقـا جنوبی و اسـرالیا بیشـرین بـرق را از زغال سـنگ تولید مـی کنند به 

گونـه مثـال چیـن 56 فیصـد بـرق مـورد نیاز خـود را و هند 44 فیصد بـرق خود را از زغال  سـنگ تولید می کنـد. گرچه در 

مـورد ذخایـر زیـر زمینـی و معادن افغانسـتان کـدام رسوی دقیق انجام نشـده اسـت ولی مطالعـات ابتدایی نشـان دهنده 

آن اسـت کـه ایـن کشـور بـه شـمول معـادن زغـال سـنگ معـادن وسـیع دیگـر نیـز دارد. بـا روی کار آمـدن دوبـاره امـارت 

اسـالمی، کار اسـتخراج معیـاری معـادن زغـال سـنگ آغـاز شـده اسـت. از ایـن منابـع معدنـی روزانـه میلیـون هـا افغانـی 

عایـد بـه بودجـه دولـت مـی رسـد و برای تقویت اقتصاد از آن اسـتفاده می شـود. این که زغال سـنگ نقش سـازنده ای در 

صنعـت، بـرق و غیـره دارد، بـه همیـن ترتیب، مردم افغانسـتان از زغال سـنگ برای گـرم کردن خانه های خود در زمسـتان 

اسـتفاده مـی کننـد امـا مـردم افغانسـتان بسـیار فقیـر هسـتند و بسـیاری از مـردم توانایـی خریـد مـواد سـوخت در فصـل 

زمسـتان را ندارنـد. امـارت اسـالمی بـه هـدف کمـک در ایـن بخـش برای مـردم، فیصله منـود که بـرای آنها زغال  سـنگ را 

بـه قیمـت نسـبتاً نـازل تـر بـه فروش برسـاند به همیـن دلیل، کمیتـه تصمیم گرفـت تا 400 هزار تـن زغال سـنگ را بیآورد 

و بـه قیمـت نـازل تـر از تاجـران در اختیار شـهروندان قرار دهـد. از ایرو قیمت یک تـن زغال سـنگ 9000 افغانی تعیین 

شـد کـه برای شـهروندان توزیـع گردد. 
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ایـن کـه عوایـد مردم افغانسـتان اندک اسـت و بیشـر آنها فقیر اند و منـی توانند متامی مخارج و تسـهیالت زندگی خویش 

را تأمیـن کننـد، از ایـرو امـارت اسـالمی تصمیـم گرفـت تـا بـا در نظـر داشـت وضعیـت اقتصـادی مـردم در فصل زمسـتان 

بـرای تسـخین خانـه هـای شـان در قیمت زغال سـنگ کاهش بیـآورد و از این طریق بتوانـد به هموطنان مومد واقع شـود. 

هدف توزیع زغال سنگ به قیمت نازل

ارزیابی نظریات مردم در رسانه هایی که خرب »توزیع زغال سنگ را به قیمت نازل از 

جانب امارت اسالمی« منترش کرده اند 

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

مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

ــردم  ــات م ــدی نظری ــراف فیص ــن گ ــت: دری ياداش

در رســانه هــای دولتــی و خصوصــی را نشــان مــی 

دهــد کــه گــزارش توزیــع زغــال ســنگ را بــه قیمــت 

نــازل از طــرف امــارت اســالمی را بــه صــورت صوتی، 

تصویــری و چاپــی منتــرش کــرده انــد. 
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ارزیابی نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در رسانه های 

دولتی و خصوصی

۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

تلويزيون ها

سخنګويان

ويب سايت ها

صفحات تويرتی
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

آژانس های خربی

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی  -2

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها
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ارزیابی و تحلیل نظریات مردم در رسانه ها پريامون توزیع زغال 

سنگ به قیمت نازل از طرف امارت اسالمی

هدف ارزیابی و تحلیل نظریات مردم

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان 

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

بــه نظریــات مــردم مــی  باشــد. ایــن مســأله حکومــت و مهــم  تــر از آن ارزیابــی و نــرش آن، مــردم و جامعــه را در روشــنی 

ــروژه  هــای مهــم اقتصــادی کــه از  ــت  هــا و پ ــم، فعالی ــون تصامی ــادات و پیشــنهادات پیرام ــات، خواســت  هــا، انتق نظری

ــرار می دهــد.  ــدازی مــی  شــود، ق ســوی حکومــت راه  ان

اگــر حضــور و فعالیــت مــردم را در شــبکه  هــای اجتامعــی مــورد بررســی قــرار دهیــم، در افغانســتان اکرثیــت مــردم در 

ــد افــراد رســمی حکومتــی، نهادهــا و  فیســبوک فعــال هســتند امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور فعــال دارن

ــر رســمی  ــراد رســمی و غی ــه همیــن جهــت اف فعــاالن عرصــه سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی مــی باشــند ب

ــر بیشــر فعــال انــد.  ــه فیســبوک در تیوت امــارت اســالمی نســبت ب

اگــر حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه  هــای اجتامعــی را مــورد بررســی قــرار دهیــم، در افغانســتان اکرثیــت مــردم در 

فیســبوک فعــال انــد مگــر در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور فعــال دارنــد افــراد رســمی حکومتــی، نهادهــا و فعــاالن 

عرصــه سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی مــی  باشــند. 

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی
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تحلیل و ارزیابی شامری از نظریات مردم در رسانه ها به ارتباط خرب مورد نظر

در قدم اول ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم منائیم:

1- ارزیابــی و تحلیــل برخــی نظریــات مــردم پیرامــون توزیــع زغــال ســنگ بــه قیمــت نــازل از جانــب امــارت اســالمی در 

رســانه هــای دولتــی اعــم از تلویزیــون هــا، رادیــو هــا، ســخنګویان و ویــب ســایت هــا مــی باشــد. در رســانه هــای دولتــی 

تعــداد نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل بــه طــور مجموعــی بــه ۹۴۷ میرســد کــه از جملــه ۵۹۲ آن مثبــت، 

۲۷۳ منفــی و ۸۲ پیشــنهاد ســامل اســت کــه در جــدول ترتیــب شــده اســت تعــداد نظریــات مثبــت بــه ۶۲ فیصــد، منفــی 

۲۹ فیصــد و ۹ فیصــد پیشــنهاد ســامل مــی باشــد.

۲- بــه همیــن شــکل تعــداد نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل در رســانه هــای خصوصــی بــه صــورت مجموعــی 

ــده  ــب ش ــدول ترتی ــه در ج ــد ک ــی باش ــامل م ــنهاد س ــی ۳۷۴ پیش ــت، ۸۲۲ منف ــه ۱۱۹۲ مثب ــه از جمل ــت ک ۲۳۸۸ اس

ــه شــامرش  ــا توجــه ب ــات مثبــت ۵۰، منفــی ۳۴ و ۱۶ پیشــنهاد ســامل نشــان داده شــده اســت. ب اســت فیصــدی نظری

فــوق نســبت بــه رســانه هــای خصوصــی در رســانه هــای دولتــی فیصــدی نظریــات مثبــت بیشــر اســت. فیصــدی نظریــات 

مثبــت در رســانه هــای دولتــی ۶۲ و در رســانه هــای خصوصــی ایــن فیصــدی ۵۰ اســت. اگــر در رســانه هــای دولتــی و 

خصوصــی نظریــات مثبــت و منفــی و پیشــنهادات ســامل را جمــع مناییــم در مجمــوع ۱۷۸۴ نظــر مثبــت و ۱۰۹۵ نظــر 

منفــی و ۴۵۶ پیشــنهاد ســامل مــی باشــد بــه ایــن اســاس ۵۳ فیصــد نظــر مثبــت، ۳۳ فیصــد منفــی و ۱۴ فیصــد پیشــنهاد 

ســامل اســت. 

امــا شــبکه  هــای اجتامعــی مربــوط بــه رســانه  هــا، نهــاد هــای حکومتــی و غیرحکومتــی و نیــز فعــاالن عرصــه سیاســی، 

ــز افــراد رســمی و نهــاد هــا، هــم  ــه دلیــل تحــت پوشــش قــرار دادن مــردم عــام و نی اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی ب

در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال بــوده و روزانــه اخبــار و گزارشــات شــخصی، رســمی و غیــر رســمی را بــه دســت نــرش 

می ســپارند. 

اینکه در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی سطح نظریات مثبت بلند 

است دلیل آن چیست؟ 

یــک عامــل آن ایــن اســت کــه رســانه هــای دولتــی در مطابقــت بــه پالیســی هــای حکومــت نــرشات خــود را پیــش مــی 

ــه نــرش مــی  برنــد. متــام مســایل نرشاتــی خویــرشا طبــق پالیســی و خــط مشــی حکومــت اعیــار منــوده و خربهــای را ب

ســپارند کــه بــه حکومــت مرتبــط اســت و ایــن موضــوع هــم دولتــی بــوده و شــبکه هــای اجتامعــی مربــوط بــه آن، چنیــن 

اخبــار را بــه پیامنــه وســیع تحــت پوشــش قــرار مــی دهنــد و بــه هــر انــدازه یــی کــه یــک خــرب بیشــر نــرش گــردد طبعــاً کــه 

بــه ارتبــاط آن ســطح نظریــات مثبــت و پیشــنهادات ســامل بیشــر مــی باشــد. 



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

25

فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی قرار ذیل است: 

با ارزیابی و مطالعه نظریات مردم در رسانه  ها و شبکه های اجتامعی به طور عمومی 

چند مسأله مهم قابل مکث است: 

حکومــت داری در حقیقــت همیــن اســت کــه بــرای مــردم عــام خدمــات ارایــه شــود، نــرخ مــواد اولیــه کاهــش داده  	

شــود و بــه ایــن اســاس اعتــامد و بــاور مــردم نســبت بــه حکومــت بیشــر گــردد. 

ــا طــرح  	 ــان ب ــه ســوی پیرشفــت و ترقــی در حرکــت اســت. همچن ــا ان شــاءالله ب ــدام مثبــت اســت، کشــور م اق

ــدون تشــویش فراهــم مــی شــود.  ــا فضــای آرام و ب ــان م ــرای هموطن ــالن هــا ب ــن پ چنی

پاییــن آوردن قیمــت زغــال ســنگ از پانــزده هــزار بــه نــه هــزار افغانــی یــک تفــاوت قابــل مالحظــه اســت ولــی یــک  	

تحلیــل وجــود دارد آن هــم ایــن کــه اگــر حــال امــارت اســالمی اعــالن منایــد کــه یــک تــن زغــال ســنگ بــه قیمــت 

دو هــزار افغانــی عرضــه گــردد در ایــن صــورت مــی گوییــم کــه امــارت اســالمی کــدام هــدف ســؤ دارد بنــاً ایــن را مــی 

گوینــد مخلــوق نــا شــکر. 

ــه اتخــاذ  	 ــواد اولی ــورد متامــی م ــن تصمیمــی در م ــل ســتایش اســت، اگــر چنی ــارت اســالمی قاب ــن عمــل ام ای

گــردد، بــازار کشــور از احتــکار و فــروش مــواد بــه قیمــت بلنــد رهایــی مــی یابــد و بــرای فقــراء و اشــخاص بــی بضاعــت 

یــک اقــدام خیلــی بــا ارزش اســت. 

این کار ها امیدوار کننده اند و باید سلسله آن به متام والیات گسرش پیدا کند.  	

اول، در ایـن جـا نظریـات مـردم تـا انـدازه زیـادی بـه ایـن عمـل کـرد امـارت اسـالمی مـی چرخـد. اکرثیـت مـردم  	

خـوش بیـن انـد کـه امـارت اسـالمی بـا ملت هم دردی منـوده و در حصـه عرضه خدمات بـرای آن ها از هر نوع سـعی و 

تـالش دریـغ منـی ورزد. مـردم در نظریـات شـان امیـد وار انـد که امارت اسـالمی فقط به ایـن فعالیت  هـا و کار کرد ها 

اکتفـا نکنـد بلکـه بـه پیگیـری چنیـن فعالیـت ها ادامه دهد با برگشـت امارت اسـالمی به قـدرت در زمان انـدک، به آن 

امـوری فعالیـت هـا سـوق داده شـده اسـت کـه توسـط آن اقتصاد افغانسـتان به پا ایسـتاد خواهد شـد و بـدون تکیه به 

کمک های خارجی با اسـتفاده از امکانات داخلی، کشـور را به سـوی انکشـاف و توسـعه سـوق دهد که در این عرصه 

تـا انـدازه زیـادی فایـق آمـده اسـت. ما و شـام شـاهد آنیم کـه در زمان کوتـاه امارت اسـالمی تعـداد زیادی پـروژه های 

حیاتـی را آغـاز منـوده کـه بـدون تردیـد نویـد پیرشفت و ترقـی در آن نهفته اسـت به عنوان مثـال، از آغاز کار اسـتخراج 

معـادن گوناگـون یـاد آوری کرده مـی توانیم. 

دوم، در ایـن جـا نظریـات سـامل مـردم محـراق توجـه اسـت کـه بعـد از انتشـار خـرب بـه آن مبـادرت ورزیـده اند در  	

نظریـات مـردم بـه دو نقطـه اشـاره و از امارت اسـالمی خواسـته شـده کـه موازی بـا پاییـن آوردن قیمت زغال سـنگ به 
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کاهـش نـرخ سـایر مـواد اولیـه نیـز توجـه منایند. ایـن یک پیشـنهاد به جا اسـت امارت اسـالمی روی هم رفته کوشـش 

مـی کنـد تـا بـرای ایـن مشـکل راه حـل پیـدا منایـد. ولی یـک نکته قابـل مکـث اسـت و آن این که نـرخ یا قیمـت مواد 

اولیـه نـه تنهـا در افغانسـتان بلکـه در سـطح جهـان رو بـه افزایـش اسـت ولـی بـا آن هـم امارت اسـالمی در ایـن عرصه 

اقـدام منـوده کـه منونـه بـارز آن قـرارداد مـواد خوراکـی و نفـت بـا کشـور های آسـیایی میانـه اسـت کـه از آن جمله در 

قیمـت روغـن کاهـش قابـل مالحظـه آمـده اسـت نکتـه دوم کـه در نظریـات مـردم از آن یـاد آوری شـده اسـت موضـوع 

حفاظـت از محیـط زیسـت اسـت، مـردم مـی گوینـد کـه مـواد سـوختی بـه خصـوص زغـال سـنگ محیـط را کثیف می 

سـازد و بایـد امـارت اسـالمی در ایـن بخش توجـه مناید که بدیـل آن گاز مایع اسـت در حالیکه نرخ گاز مایع به سـطح 

جهـان افزایـش یافتـه و امـارت اسـالمی هـم تـا ایـن دم تـوان آن را نـدارد کـه ایـن مـواد را به قیمـت نازل )سبسـایدی( 

به مـردم عرضـه کند. 

سـوم، در نظريـات مـردم بـه چنـد مـورد دیگـر نیز اشـاره شـده و آن ایـن که سلسـله توزیـع زغال سـنگ در والیات  	

دیگـر نیـز گسـرش یابـد، زیـرا مـردم والیـات بیشـر از مرکـز بـا مشـکالت اقتصـادی مواجـه هسـتند. امـارت اسـالمی 

همـواره کوشـیده اسـت تـا بـه همـه هموطنـان بدون تبعیـض خدمات ارائـه منایـد و این سلسـله را به والیـات هم جامۀ 

عمـل بپوشـاند بـه طـور مثـال ايـن پروسـه را بـه والیـات غزنـی و بامیـان گسـرش داده اسـت. رهـربی امـارت اسـالمی 

افغانسـتان همیشـه در صحبت هـای شـان تاکيـد منـوده انـد کـه آن هـا بـه خاطـر کمـک بـه هموطنـان خـود سـعی و 

تـالش مـی کننـد. محـرم مـال عبدالغنـی برادر آخند همیشـه در سـخنانی شـان گفته اند که مـا با سـعی و تالش خود 

ملـت را از احتیـاج رهایـی بخشـیم و افغانسـتان را از هـر نـگاه خـود کفـا مناییـم. موصـوف از متامـی مسـوولین بـار بار 

خواسـته کـه متوجـه مسـوولیت هـای خود باشـند و بـر پیرشفـت افغانسـتان کار منایند به اسـاس همین تعهـد، محرم 

مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء کمیته یی را تشـکیل و برای شـان وظیفه سـپرد که پیش 

از رسـیدن فصل زمسـتان قیمت مواد سـوختی را کنرول و تدابیر الزم را داشـته باشـند.همین بود که کمیته یاد شـده 

بـه مقـدار 400هـزار تـن زغـال سـنگ را قـرارداد منایـد و تحـت نظـارت ادارات ذی ربط بـرای مردم توزیع شـد.
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حکومـت هـا مسـوول انـد کـه بـرای ملـت خـود رفاه و آسـایش بـه ارمغـان آورند رفاه و آسـایش مـردم به ایـن ارتبـاط دارد که 

بـه شـمول مشـکالت اقتصـادی در متامـی ابعاد زندگی، نارسـایی هـا و مشـکالت را دور و جامعه را به سـوی پیرشفت، رفا و 

آسـایش سـوق دهـد از ایـن جهـت مردم همیشـه با انجـام دادن چنیـن کاری حکومـت ها امیـدوار اند. آن عـده از حکومت 

هـا کـه خـود را مسـوول مـی داننـد در ایـن عرصه از سـعی و تالش دریـغ نورزیده و تـا حد امـکان برای رفع مشـکالت مردم 

رسـیده گـی مـی کننـد و کوشـش شـان ایـن اسـت کـه ایـن نوعـه مشـکالت و نارسـایی هـا را ریشـه کـن سـازد. بـرای حـل 

و از بیـن بـردن ایـن چنیـن مشـکالت نخسـتین گام و کوشـش حکومـت هـا ایـن خواهـد بـود که محیط و سـاحه سیاسـی، 

اقتصـادی، اجتامعـی و امنیتـی را تقویـت و متامـی بخـش ها را به سـوی پیرشفت میالن دهد. امارت اسـالمی هم به حیث 

حکومـت مسـوول همیشـه سـعی منـوده کـه بـه ملـت ممـد واقـع شـود و بـرای رفـع مشـکالت آن هـا راه حـل اساسـی پیدا 

منایـد بـا روی کار آمـدن امـارت اسـالمی امنیـت رسارسی تأمیـن شـده و بـه جنـگ اضافـه تر از بیسـت سـال نقطـه پایانی 

ببخشـد، علی الرغـم بلنـد رفـنت سـطح زندگـی مـردم دور منودن مشـکالت مـردم بـرای پیرشفت کشـور گام های اسـتواری 

یکـی پـی دیگـر گرفتـه شـده و ایـن سلسـله ادامـه دارد. امـارت اسـالمی همیشـه تاکیـد ورزیـده کـه رفـع نیازمنـدی هـا و 

مشـکالت مـردم در صـدر برنامـه هـای کاری شـان قـرار دارد و در ایـن عرصـه گام هـای قاطـع برداشـته اند، خرب مـورد نظر 

کـه در آن کنـرول نـرخ زغـال سـنگ و توزیـع مـواد سـوخت ذکـر شـده اسـت ثبوتی بـرای ادعای ما اسـت همچنـان امارت 

اسـالمی بـه هموطنـان بـی بضاعـت مـا از طریـق رسه میاشـت بـه هـزار تـن کمک منـوده و تا انـدازه ای مشـکالت مـردم را 

کاهـش داده اسـت از ایـن بیشـر هـم تـالش هـا ادامه دارد و کوشـش بر آن اسـت که برای مـردم محیط زندگـی آرام فراهم 

و افغانسـتان از هـر نـگاه مـوازی بـا کشـور هـای مرقی جهـان در حرکت باشـد. 

نتیجه 
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دیدار محرتم مال عبدالغنی برادرآخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء 

از معدن مس عینک والیت لوگر

مقدمه: 

معـادن آن بخـش ارزشـمندی از منابـع طبیعی اسـت که تحت زمین قـرار دارد و اهمیت اقتصادی فراوان دارد. افغانسـتان 

معـادن مختلـف دارد کـه از بابـت معـادن اسـتخراج نا شـده از جمله کشـور هـای ثرومتند جهان به شـامر مـی رود. ذخایر 

منابـع طبیعـی افغانسـتان نشـانه امیـدواری هـای اشـکاری بـرای ثبـات اقتصادی کشـور می باشـد. اقتصاد معـادن محور 

بـرای بازسـازی اقتصـاد افغانسـتان انتخـاب واحـد اسـت، مطالعـات انجـام شـده در مـورد معـادن افغانسـتان نشـان مـی 

دهنـد کـه افغانسـتان منابـع وافـر فلـزات، مـرال هـای صنعتـی و مـواد تعمیراتـی دارد کـه معـادن آهـن، مـس، املونیـم، 

قلعـی، رُسب، جسـت، طـال، نقـره، مولیبدنـوم، سـلفر، گـچ، کرومایـت و معـادن دیگر شـامل آن می باشـد. با رویـکار آمدن 

دوبـاره امـارت اسـالمی مسـوولین بـه اقتصاد معادن محـور رو آورده و مـی خواهند از ایـن طریق ذخایر طبیعی افغانسـتان 

را مطابـق قانـون بـه شـکل تخنیکـی و فنـی اسـتخراج مناینـد و از عواید آن در تقویت و باز سـازی اقتصاد کشـور اسـتفاده 

مناینـد. بـه ایـن اسـاس کار اسـتخراج تعـدادی معـادن آغـاز گردیـده و برخی دیگـر آن درحال رشوع شـدن اسـت از جمله 

یکـی هـم معـادن مـس عینـک اسـت که قرارداد آن به رشکت ) ام سـی سـی ( کشـور چین صـورت گرفته اما کار اسـتخراج 

ایـن معـدن تـا حـال آغـاز نشـده ولـی رشکت مذکـور وعده سـپرده که بعـد از انتقـال کامل آثـار باسـتانی موجود در سـاحه 

کار اسـتخراج آن رشوع خواهد شـد. 
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مـال عبدالغنـی بـرادر اخنـد معـاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء در رأس یـک هیئت عالی رتبـه به مقصد دیـدار از معدن مس 

عینـک و آثـار موجـود باسـتانی در آنجـا بـه والیـت لوگر سـفر منود، محـرم مـال عبدالغنی بـرادر آخند معدن مـس عینک را 

بـرای کشـور یـک منبـع مهمـی اقتصـادی خوانده و از کشـور چین تقاضا منـود تا کار عملی اسـتخراج معـدن را هر چه زود 

تـر آغـاز منایـد، هیئـت، تحـت رهـربی محـرم مال عبدالغنـی برادر آخنـد در سـاحه معدن مـس عینک به مسـوولین رشکت 

ام سـی سـی نیـر مالقـات منـود در ختـم سـفر هیئـت عالـی رتبـه از سـاحات باسـتانی دیدن منـوده و در مـورد انتقـال آثار 

باسـتانی به مسـوولین هدایـات الزم دادند. 

هدف دیدار از معدن مس عینک: 

هـدف دیـدن از معـدن مـس عینـک ارایـه هدایـات و مالقـات بـا مسـوولین رشکـت قراردادی ام سـی سـی پـروژه ای معدن 

مـس عینـک و آغـاز کار علمـی و انتقـال هـر چـه عاجلـر آثار باسـتانی موجـود در سـاحه بود. 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه هایی که درمورد »دیدار محرتم مال عبدالغنی 

برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از معدن مس عینک والیت لوگر« 

گزارش منترش منوده اند. 

ب: رسانه های خصوصیالف: رسانه های دولتی
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مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

ــردم  ــات م ــد نظری ــل فیص ــراف ذی ــت: در گ ياداش

دیــدار محــرم  مــورد  کــه در  نشــان داده شــده 

مالعبدالغنــی بــرادر آخنــد معــاون ریاســت الــوزراء، 

گــزارش  خصوصــی  و  دولتــی  هــای  رســانه  در 

ــد.  ــپرده ان ــرش س ــه ن ــی ب ــی و چاپ ــری، صوت تصوی

ارزیابی نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در رسانه های دولتی و خصوصی

۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

سخنګويانويب سايت ها

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی صفحات تويرتی
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آژانس های خربی

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی  -2

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی
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مطالعه و ارزیابی نظریات مردم پريامون دیدار محرتم مال عبدالغنی برادر آخند 

معاون اقتصادی ریاست الوزراء از معدن مس عینک والیت لوگر

هدف مطالعه و ارزیابی نظریات مردم: 

واقعيت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

ارزیابـی و مطالعـه نظریـات مثبـت و منفـی مـردم در رسـانه هـا و شـبکه هـای اجتامعـی نشـان دهنـدۀ توجـه بـه نظریـات 

مـردم اسـت، مطالعـه و ارزیابـی این مسـأله بـه مردم و جامعـه فرصت میدهد کـه در مـورد تصامیم اقتصـادی، کارکرد های 

حکومتـی و تطبیـق پـروژه هـای ملـی نظریـات، پيشـنهادات، خواسـته هـا و انتقـادات خود را رشیک سـازند. 

اگـر در شـبکه هـای اجتامعـی سـهم و فعالیـت هموطنـان خـود را مـورد مطالعـه قـرار دهیـم چنیـن برمـی آیـد کـه مـردم 

افغانسـتان بیشـر بـه جـای تویـر از فیسـبوک اسـتفاده مـی منایند امـا در تویر بیشـر افراد رسـمی، مسـوولین حکومتی 

و فعـاالن عرصـه سیاسـی و فرهنگـی سـهم بیشـر دارنـد. بـه همیـن اسـاس افـراد رسـمی و غیـر رسـمی امـارت اسـالمی 

افغانسـتان در تویـر بیشـر فعالیـت دارنـد. امـا شـبکه هـای اجتامعـی مربـوط بـه رسـانه هـا و نهـاد هـای دولتـی و غیـر 

دولتـی و همچنـان فعـاالن عرصـه هـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتامعـی و فرهنگـی به هدف تحت پوشـش قـراردادن مردم 

و اشـخاص رسـمی و نهـاد هـا هـم در فیسـبوک و هـم تویـر فعـال انـد و روزانه خربها و گزارشـهای شـخصی، رسـمی و غیر 

رسـمی را بـه نـرش می سـپارند. 

ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم منائیم: 

۱- ارزیابـی و مطالعـه نظریـات مـردم در مـورد »دیـدار محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد معاون اقتصـادی ریاسـت الوزراء 

از معـدن مـس عینـک والیـت لوگر« در رسـانه هـای دولتی به شـمول تلویزیونهـا، سـخنگویان، صفحات توتیر، ویب سـایت 

هـا مـی باشـد. در رسـانه هـای دولتـی ارقام نظریـات مثبت، منفی و پيشـنهادات سـامل مردم بـه طورعـام )۳۰۵( نظر ارایه 

شـده اسـت کـه از جملـه )۱۹۷( نظـر مثبـت، )۸۷( منفـی و )۲۱( آن پيشـنهادات سـامل اسـت کـه در جـدول ترتیب شـده 

۶۴.۵ فیصـد نظریـات مثبـت، ۲۸.۵ فیصـد منفی و ۷ فیصد آن پيشـنهادات سـامل اسـت. 

۲- ارزیابـی و مطالعـه نظریـات مـردم در مـورد دیـدار محـرم مـال عبدالغنی بـرادر آخند معاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء از 

معـدن مـس عینـک والیـت لوگـر در رسـانه هـای خصوصـی اعـم از تلویزیونهـا، رادیـو هـا و آژانـس هـای خربی می باشـد. 

در رسـانه هـای خصوصـی ارقـام نظریـات مثبـت و منفـی بـه طور عـام )۹۰۶( نظر ارایه شـده اسـت که از جملـه ۴۳۹ نظر 

مثبـت، ۳۶۲ منفـی و ۱۰۵ آن پيشـنهادات سـامل اسـت کـه در جـدول ترتیـب شـده ۴۸ فیصـد نظریـات مثبـت ۴۰ فیصد 

نظـر منفـی و ۱۲ فیصد آن پیشـنهادات سـامل اسـت. 

مطالعه و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها در مورد این خرب: 
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چرا در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی سطح نظریات مثبت بلند است 

علت آن چیست ؟

فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی در مورد خرب یاد شده به طور 

ذیل می باشد:

عوامــل آن ممکــن زیــاد باشــد امــا یــک دلیــل آن ایــن ا ســت کــه فعالیــت هــای مهــم بــه ســطح حکومتــی معمــوالً از طــرف 

ــه شــکل  رســانه هــای دولتــی تحــت پوشــش قــرار مــی گیــرد. امــور اســتخراج و کنــدن کاری معــادن از طــرف دولــت ب

ــه پیشــربده مــی شــود و در ایــن خصــوص قــرارداد هــای شــان امضــاء مــی گــردد؛ بــه هیمــن اساســی رســانه  قانونــی ب

هــای دولتــی و شــبکه هــای اجتامعــی مربــوط بــه آن خــرب معــادن را بیشــر نــرش کــرده انــد پــس همیــن علــت اســت کــه 

ســطح نظریــات مثبــت بــاال اســت بــه هــر انــدازه کــه ســطح نظریــات و پيشــنهادات در رســانه هــا بیشــر باشــد، واضــح 

مــی ســازد کــه مــردم بــه همــه امــور متوجــه انــد و فعالیــت هــای حکومــت را تحــت نظــارت دارنــد و در مــورد نظریــات خــود 

را رشیــک مــی کننــد. 

اســتخراج معــادن بــه شــکل فنــی باعــث رشــد و انکشــاف اقتصــاد کشــور مــی گــردد بــر بنیــاد مطالعــات معــادن  	

ــه نســل هــای  ــردن رسمای ــن ب ــادن باعــث از بی ــن مع ــی ای ــر قانون ــوده اســتخراج غی افغانســتان، اســتخراج ناشــده ب

آینــده و آلــوده گــی محیــط زیســت خواهــد شــد.

هــرگاه اســتخراج و تولیــد معــدن مــس عینــک آغــاز شــود رشکــت قــراردادی ســاالنه حــدود )۴۰۰( میلیــون دالــر  	

امریکایــی مالیــه بــه حکومــت افغانســتان مــی پــردازد و در رشوع کار )هــزاران( کارگــر اســتخدام مــی کنــد کــه ایــن 

رقــم بعــداً افزایــش خواهــد يافــت.

ایــن یــک اقــدام نیــک اســت، درصورتیکــه معــدن مــس عینــک بــه شــکل معیــاری و فنــی اســتخراج شــود، قــرارداد ایــن 

ــدازه مــس ایــن معــدن  ــه رشکــت )ام ســی ســی( چینایــی عقــد گردیــده و کار عملــی آن آغــاز نشــده اســت. ان معــدن ب

نظـر بـه ارقـام فـوق فیصـدی نظریـات مثبـت مردم نسـبت بـه رسـانه هایی خصوصـی در رسـانه های دولتی بیشـر اسـت. 

فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای دولتـی ۶۴.۵ فیصد و در رسـانه های خصوصـی این فیصـدی ۴۸ فیصد بالغ می 

گـردد امـا سـطح نظریـات منفـی در رسـانه ها خصوصی باال اسـت. در این رسـانه ها فیصـدی نظریات منفی ۴۰ اسـت اما 

در رسـانه هـای دولتـی ایـن فیصـدی ۲۸.۵ در صد اسـت. دربخش پيشـنهادات سـامل فیصدی رسـانه های دولتی نسـبت 

بـه رسـانه هـای خصوصـی بـاال اسـت. فیصـدی پيشـنهادات سـامل در رسـانه هـای خصوصـی ۷ فیصـد و در رسـانه هـای 

دولتـی ۱۲ فیصـد مـی باشـد. اگـر در رسـانه هـای دولتی و خصوصـی نظریات مثبـت، منفی و پيشـنهادات سـامل را جمع 

بنـدی کنیـم در مجمـوع نظریـات مثبـت، ۶۳۶ و ۴۴۹ نظـر منفی و ۱۲۶ پيشـنهاد سـامل می باشـد که به این اسـاس ۵۳ 

فیصـد نظریـات مثبـت، ۳۷ فیصـد نظریات منفی و ۱۰ فیصد پيشـنهاد سـامل اسـت. 
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از مطالعه نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی چند موضوع مهم برمیآید: 

اول، مـردم در نظریـات شـان بـه اسـتخراج فنـی و مسـلکی معـادن اشـاره مـی کننـد و مـی گوینـد که بـه اسـتخراج معادن 

در کشـور رشـد و انکشـاف بـه وجـود میآیـد، اگـر معـادن بـه طور غیر مسـلکی اسـتخراج شـود این کار کشـور او نسـل های 

آینـده را از پیرشفـت بـاز میـدارد و محیـط زیسـت را نیـز آلـوده مـی سـازد، ایـن یـک واقعيت اسـت کـه اگر معادن به شـکل 

غیـر فنـی اسـتخراج شـود نسـبت بـه سـود، زیـان آن بیشـر خواهد بـود. اما امارت اسـالمی به حیـث یک حکومت مسـوول 

مـی خواهـد کـه معـادن بـه شـکل قانونی و فنی آن اسـتخراج شـود، اکنـون به آن عـده رشکت ها قـرارداد صـورت می گیرد 

کـه ظرفیـت، توانایـی و و سـایل مـدرن داشـته باشـند کـه معـادن را به شـکل قانونـی و فنی اسـتخراج کند. قبـل از این در 

افغانسـتان اکـرثً معـادن از طـرف افـراد و اشـخاص غیـر مسـوول به شـکل خود رسانه و غیر مسـلکی اسـتخراج می شـد که 

منافـع شـان تنهـا بـه جیـب هـامن افـراد مـی ریخـت و به بیـت املال یـک پولی هـم داده نه می شـد، امـا با اقتـدار مجدد 

امـارت اسـالمی افغانسـتان اسـتخراج خـود رسانـه معـادن ممنـوع شـده اکنـون همه یـی معـادن در اختیار امارت اسـالمی 

اسـت و اسـتخراج آن بـه شـکل قانونـی جریـان دارد. عوایـد شـان بـه بیـت املـال جمـع مـی گـردد. همیـن علت اسـت که 

همـه مصـارف داخلـی افغانسـتان از عوایـد داخلی متویل مـی گردد.

دوم، نکتـه دیگـر کـه در نظریـات مـردم قابـل توجـه اسـت آن ایـن اسـت کـه مـردم از آن جهت خوشـبین اند کـه در پهلوی 

عوایـد کـه بـه کشـور مـی آیـد بـرای هـزاران تـن زمینـه کار در ایـن معـدن مسـاعد خواهـد شـد. امـارت اسـالمی همزمـان 

بـا حاکميـت مجـدد در تـالش اسـت تـا زمینـه کار و کسـب را بـه مـردم مسـاعد سـازد؛، تـا هموطنـان مـا بتوانـد مشـکالت 

اقتصـادی خویـش را حـل کننـد و هـم مصـدر خدمـت به وطن شـوند. مسـوولین امارت اسـالمی همیش در سـخنان شـان 

تأکیـد مـی کننـد کـه به پیرشفت کشـور متعهـد اند و در فراهم آوری سـهولت ها به مـردم از هیچ نوع تـالش دریغ نخواهند 

ورزید.

سـوم، در اینجـا نظریـات مـردم هـم نبايـد ناديـده ګرفتـه شـود، تعـدادی از مـردم مـی گوینـد کـه کشـور چیـن کار عملـی 

اسـتخراج معـدن را رشوع نـه مـی کنـد و بهانـه جویـی مـی ورزد اینکـه چـرا کشـور چیـن کارش را آغـاز نـه مـی کنـد یـک 

علتـش ایـن اسـت کـه در سـاحه معـدن مـس عینک آثـار تاریخـی بی انـدازه زیـاد وجـود دارد؛ امارت اسـالمی مـی خواهد 

کـه ایـن آثـار را بـه طـور کامـل و مصـون از اینجـا انتقـال دهد کـه امور انتقـال آن آغاز شـده اسـت و تالش بر این اسـت که 

)۱۱.۳( میلیــون تــن تخمیــن شــده کــه رشکــت نامــربده در دور اول صدهــا میلیــون دالــر رسمایــه گــذاری خواهــد کــرد. 

کار شان باید هر چه زود تر رشوع شود تا زمینه کار برای مردم مساعد شود. 	

برای استخراج معدن باید افراد مسلکی گامشته شود. 	

در قدم اول باید راه مس عینک ساخته شود که نهایت خراب است. 	

این مژده بزرگ برای هموطنان ما است، کشور را همین مسوولین مؤمن و مخلص آباد خواهد کرد. 	
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انتقـال آن قبـل از وقـت معینـه انجام شـود ورنه امارت اسـالمی و رشکـت قراردادی مـی خواهند که هرچه زودتـر کار عملی 

اسـتخراج معـدن را آغـاز کننـد، امیـد مـی رود کـه بعـد از تکمیـل پروسـه انتقـال آثار تاریخـی کارعملـی معدن آغاز شـود و 

امـارت اسـالمی بـرای رشوع کار آن تـالش دارد.

چهـارم، از طـرف هموطنـان مـا بعضی از پيشـنهادات هم شـده که در آن آمده اسـت که باید کار عملـی معدن مس عینک 

هرچـه زودتـر آغـاز شـود و افراد مسـلکی برای اسـتخراج معدن گامشـته شـوند. همچنان رسک احداث شـده بـه معدن باید 

بـه شـکل اساسـی سـاخته شـود، امـارت اسـالمی به همه ایـن کار هـا توجـه دارد و کارهای که بـه رشکت قـراردادی مربوط 

مـی باشـد آن را رشکـت قـراردادی اجـرا خواهـد کـرد. امـوری کـه به حکومـت ارتبـاط دارد امارت اسـالمی متعهد اسـت که 

آنـرا بـه بـه ارساع وقـت انجـام دهنـد و زمینـه رشوع کار عملـی را آماده سـازد، امارت اسـالمی برای انسـجام امـور اقتصادی 

معاونیـت اقتصـادی ریاسـت الـوزراء را تشـکیل منـوده کـه رهـربی آن را محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخند بـدوش دارد در 

پهلـوی سـایر اهـداف ایـن معاونیـت، یک هدف شـان این اسـت که بـرای پیرشفت اقتصـادی آن عده ذخایر طبیعی کشـور 

را کـه تـا هنـوز زیـر زمیـن انـد حفـر کنـد و توسـط آن اقتصـاد کشـور را بـه پـا ایسـتاد کنـد. افغانسـتان از جمله کشـورهای 

اسـت کـه دارای ذخایـر وافـر طبیعـی و معادن بوده که به آسـانی مـی تواند افغانسـتان را از بحران اقتصـادی بیرون مناید. 

بـرای همـه هویـدا اسـت کـه هیـچ کشـوری دنیـا بـه کمـک هـای خارجی سـاخته نشـده و نـه هم کمـک هـای خارجی می 

توانـد یـک کشـور را بـه اوج قلـه هـای پیرشفـت و تعالـی برسـاند، همیـن ذخایـر طبیعـی اسـت کـه کشـور هـا را بـه سـوی 

پیرشفـت سـوق مـی دهـد، امـارت اسـالمی هـم می کوشـد کـه در آبـادی و پیرشفت کشـور از ذخایـر طبیعی اسـتفاده کند 

در این راسـتا گام های اسـتواری برداشـته شـده و معدن مس عینک که دارای ارزش اقتصادی بیشـر اسـت. تالش امارت 

اسـالمی و تأکیـد مسـوولین هـم همیـن اسـت کـه کار عملـی این معـدن هر چـه زود تر آغـاز شـود، از این ناگفته پیداسـت 

کـه امـارت اسـالمی بـه آن امـوری کـه کـه باعث پیرشفت کشـور می شـود متعهد اسـت.
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نتیجه 

بـا رویـکار آمـدن امـارت اسـالمی، جهـان متـام کمـک هـای شـان را بـه افغانسـتان متوقـف سـاخت و امریـکا کـم و بیش ۹ 

میلیـارد دالـر رسمایـه افغانسـتان را منجمـد منـوده و تا حال آماده به این نیسـت که ایـن رسمایه مردم زجردیده افغانسـتان 

را بـه افغانهـا تحویـل دهـد. منجمـد شـدن ایـن پول بـه بهانه هـای مختلف، به هیـچ کس و بخصـوص برای افغـان ها قابل 

قبـول نیسـت و بـه اصـول جهانـی هـم سـازگاری نـدارد. امریکا تـالش دارد کـه از این پـول به حیث وسـیله فشـار کار گیرد 

و خواسـته خـود را بـاالی امـارت اسـالمی بقبوالنـد، امـا امـارت اسـالمی در مقابل امریکا برای اشـکار سـاخنت موقف شـان 

سـعی منـوده تـا از عوایـد داخلـی کشـور و بخصـوص بـا اسـتفاده از ذخایر زیـر زمینـی، اقتصاد کشـور را به پا ایسـتاده کند 

و از ایـن طریـق مشـکالتی اقتصـادی هموطنـان خـود را حـل منایـد امـارت اسـالمی افغانسـتان تـا اکنـون صـد هـا معدن 

متوسـط و بـزرگ را بـه قـرارداد داده و در آینـده نزدیـک تعـداد از معادن مانند معدن آهن هرات و معـد ن رسپ غور را نیر به 

قـرارداد خواهـد داد کـه بـه اسـاس آن در عوایـد افغانسـتان افزایش به وجـود اید و موازی بـه آن اقتصاد رشـد خواهد منود. 

امـارت اسـالمی افغانسـتان بـه حیـث یـک حکومت مسـوول نه تنهـا در بخش معـادن کاری را انجـام داده و سـطح عواید را 

بـاال بـرده بلکـه آن عـده منابـع کـه سـطح عوایـد را باال می بـرد مبـادرت ورزیـده اسـت، از عواید گمـرکات گرفته تـا مالیات 

همـه و همـه بـه طـور شـفاف جمـع آوری و بـه خزانه حکومـت پرداخته می شـود. 

هکـذاء امـارت اسـالمی از طریـق دهلیزهـای هوایـی، از طریـق زمین و خط راه آهن سـطح صـادرات کشـور را افزایش داده 

که این خود در بازسـازی و رشـد اقتصاد نقش ارزنده ای دارد که در 9 ماه اول سـال ۱۴۰۱ خورشـیدی به ارزش )۱۴۲۴( 

میلیـون دالـر مـواد صـادر شـده که این رقم در تاریخ صادرات کشـور بی سـابقه اسـت. 

خالصـه ایـن کـه امـارت اسـالمی بـدون کمک هـای خارجـی و انتظار بـه رسمایـه منجمد شـده افغانسـتان در امریـکا همه 

کار هـا را آغازکـرده کـه بـر بنیـاد آن اقتصـاد افغانسـتان تقویـت و مشـکالت مـردم حل مـی گردد. 

معـدن مـس عینـک کـه قـرارداد اسـتخراج آن بـه یـک رشکـت چینایـی صـورت گرفتـه محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد 

معـاون ریاسـت الـوزراء در سـفر شـان به معـدن مذکور در مالقات به مسـوولین رشکـت چینایی از آنها خواسـت تا کارعملی 

اسـتخراج معـدن را هـر چـه زود تر آغـاز کند. 

محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء معـدن مـس عینـک را بـرای کشـور یـک منبـع مهـم 

اقتصـادی خوانـده و از کشـور چیـن کـه قـرارداد ایـن معدن به آنهـا صورت گرفته خواسـت که هر چـه زود تـر کار عملی آنرا 

آغـاز کنـد. معـدن مـس عینـک در افغانسـتان بزرگریـن و بـه سـطح جهـان دومین معـدن می باشـد و به اسـاس رسوی ها 

حـدود )۱۱.۳( میلیـون تـن مـس دارد بـا آغـاز کار عملـی ایـن معـدن از یک سـو میلیـون ها دالر بـه بودجه ملـی جمع می 

شـود و از سـوی دیگـر بـرای هـزاران نفـر زمینـه کار مسـاعد خواهد شـد. پـس معلوم می شـود طـوری که الزم اسـت امارت 

اسـالمی افغانسـتان در اسـتخراج معـادن و ذخایـر طبیعـی جـدی اسـت و مـی خواهـد کـه از ایـن طریـق اقتصاد کشـور را 

تقویـت و بـه پای خـود ایسـتاد مناید. 
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کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محرتم مال عبدالغنی برادر آخند معاون 

اقتصادی ریاست الوزراء ایجاد شد

کمیسـیون تـدارکات ملـی بـر اسـاس فرمان شـامره ۲۰۲، عالیقدر امیراملؤمنین شـیخ الحدیـث مولوی هبة اللـه آخندزاده 

حفظـه اللـه ایجـاد گردیـد. هـدف از ایجـاد این کمیسـیون شـفافیت در امـور تدارکاتی، ارایـه خدمات مؤثر، یافـنت راه حل 

بـرای مشـکالت تدارکاتـی و بهبـود فعالیـت هـای تدارکاتی اسـت. هرحکومت تـالش می کند تـا امور خود را شـفاف و جلو 

فسـاد اداری را بگیـرد زیـرا در هـر حکومتـی کـه فسـاد وجـود داشـته باشـد، ماننـد حکومـت قبلـی کابـل که فسـاد بـه اوج 

خـود رسـیده بـود بـدون شـک چنیـن حکومـت هـای دیگر قـادر به خدمـت گذاری به کشـور نیسـتند. سـعی مـی کنند اما 

نتایـج همیشـه منفـی خواهـد بـود، فسـاد اداری و وجـود رشـوه، مـردم را از حکومت دور می سـازد و دولتها هـم منی توانند 

اقدمـات خـود را آنطـوری کـه الزم اسـت انجـام دهنـد تا به توسـعه کشـور کمک کنـد و ثبات اقتصـادی را به میـان آورد. 

در ادارۀ قبلـی کابـل نیـز سـاختاری بـه نـام ادارۀ تـدارکات ملـی وجـود داشـت امـا چـون فسـاد در کشـور از کنـرول خارج 

شـده بـود، نتوانسـت فعالیـت هـای خـود را آنگونـه ای کـه الزم بـود در زمینۀ تـدارکات انجام دهد با اسـتقرار مجـدد امارت 

اسـالمی، فسـاد اداری پایـان یافتـه اسـت امـا بـه منظـور شـفافیت بیشـر و هامهنگـی در ایـن زمینـه خواسـتار تشـکیل 

کمیسـیون تـدارکات ملـی شـد تـا امـور تدارکاتـی بـه صـورت شـفاف و واضـح اداره شـود. ایـن کمیسـیون که ریاسـت آن را 

مقدمه:
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محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء به عهـده دارد اولین جلسـه خود را بـه تاریخ ۲۲ قوس 

سـال ۱۴۰۱ خورشـیدی دایـر منود. 

در آغـاز نشسـت محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد، معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء و رییس کمیسـیون تـدارکات ملی 

صحبـت کـرد و از اشـراک کننـده گان در نشسـت خواسـت تا در پیشـربد و توسـعه این پروسـۀ ملی و مهم همـکاری کنند. 

در اولیـن جلسـه روی ۱۳ قـرارداد و موضوعـات تدارکاتـی بحـث صـورت گرفـت و قـرارداد هفـت پـروژه از جانب کمیسـیون 

تـدارکات ملـی منظـور شـد. قـرارداد هـا به شـمول خریـداری اجناس شـامل پـروژ های بازسـازی و خدماتـی بود. 

هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون شــفافیت در امــور بــه ویــژه امــور تدارکاتــی، ارایــه خدمــات مؤثــر، یافــنت راه حــل بــرای 

مشــکالت تدارکاتــی و بهبــود شــیوه هــای تدارکاتــی مــی باشــد.

هدف از ایجاد کمیسیون تدارکات ملی:

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های منترشکنندۀ این گزارش 

»تشکیل کمیسیون تدارکات ملی«

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

یاداشــت: ایــن گــراف فیصــدی نظریــات مــردم را 

در رســانه هــای دولتــی و خصوصــی نشــان میدهد 

ــی  ــدارکات مل ــیون ت ــکیل کمیس ــزارش تش ــه گ ک

ــرش  ــی منت ــی و چاپ ــری، صوت ــورت تصوی ــه ص را ب

کــرده انــد.

ارزیابی نظریات مردم در مورد خرب مورد نظر در رسانه های دولتی و خصوصی 

۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

تلويزيون ها

سخنګويان

ويب سايت ها

صفحات تويرتی
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مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

آژانس های خربی

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی  -2
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تحلیل و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها در مورد ایجاد 

کمیسیون تدارکات ملی 

هدف از تحلیل و ارزیابی نظریات مردم: 

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

بررســی و ارزیابــی نظريــات و پیشــنهادات مثبــت و منفــی مــردم در رســانه هــا و شــبکه هــای اجتامعــی بــه معنــای واضــح 

ســاخنت نظریــات مــردم و توجــه بــه آن اســت. ارزیابــی و انتشــار ایــن موضــوع امــکان آنــرا بــرای مــردم و جامعــه فراهــم 

مــی کنــد تــا نظریــات، خواســت هــا، انتقــادات و پیشــنهادات خــود را در خصــوص تصمیــامت، اقدامــات و پــروژه هــای 

اقتصــادی حکومــت بــه اشــراک بگذارنــد.

اگــر مشــارکت و فعالیــت هموطنــان خویــرشا در شــبکه هــای اجتامعــی بــه بررســی بگیریــم، خواهیــم دیــد کــه اکــرث مــردم 

افغانســتان بــه جــای تویــر از فیســبوک اســتفاده مــی کننــد. امــا در تویــر، مقامــات رســمی- حکومتــی و فعــاالن عرصــه 

هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی بیشــرین فعالیــت را دارنــد. از ایــرو، افــراد رســمی و غیــر رســمی امــارت اســالمی 

افغانســتان بیشــر در تویــر فعــال هســتند تــا فیســبوک.

امــا شــبکه هــای اجتامعــی مرتبــط بــا رســانه هــا، نهــاد هــای دولتــی و غیــر دولتــی و همچنــان فعــاالن عرصــه سیاســی، 

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی هــم در فیســبوک و هــم در تویــر در هــر دو فعــال هســتند تــا عمــوم مــردم و افراد رســمی 

را تحــت پوشــش قــرار دهنــد و همــه روزه اخبــار، گــزارش هــای شــخصی، رســمی و غیــر رســمی را منتــرش مــی کننــد. 

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی
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ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم کنیم: 

ــی اعــم از  ــی در رســانه هــای دولت ــدارکات مل ــه تشــکیل کمیســیون ت ــات مــردم در رابطــه ب ــی نظری ــل و ارزیاب ۱- تحلی

تلویزیــون هــا، ســایت هــا، صفحــات تویــر و ســخنگویان تعــداد نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات مــردم در رســانه 

ــات، ۵۴۵ نظــر مثبــت مــی باشــد، ۲۴۷ نظــر منفــی و ۱۱۷  ــن نظری ــان ای هــای دولتــی در مجمــوع ۹۰۹ اســت. از می

ــامل ۱۳  ــنهادات س ــد و پیش ــی ۲۷ فیص ــد، منف ــت ۶۰ فیص ــات مثب ــد. نظری ــده ان ــب ش ــدول مرت ــامل در ج ــنهاد س پیش

فیصــد اســت.

۲- تحلیــل و ارزیابــی نظریــات مــردم در رســانه هــای خصوصــی اعــم از تلویزیــون هــا، رادیــو هــا، روزنامــه هــا و آژانــس 

هــا در خصــوص ایجــاد کمیســیون تــدارکات ملــی انجــام شــده کــه در مجمــوع ۱۰۳۲ نظــر و پیشــنهاد مثبــت و منفــی 

وجــود دارد و در رســانه هــای يــاد شــده نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل مــردم نیــز بیــان شــده کــه از میــان 

ایــن نظریــات، ۵۵۳ مثبــت، ۳۳۴ منفــی و ۱۴۵ پیشــنهاد ســامل وجــود دارد کــه در جــدول تنظیــم شــده اســت. نظریــات 

مثبــت ۵۴ فیصــد، نظريــات منفــی ۳۲ فیصــد و پیشــنهادات ســامل ۱۴ فیصــد اســت. بــا توجــه بــه ارقــام فــوق، فیصــدی 

نظریــات مثبــت مــردم در رســانه هــای دولتــی بیشــر از رســانه هــای خصوصــی اســت. فیصــدی نظریــات مثبــت در رســانه 

هــای دولتــی ۶۰ و در رســانه هــای خصوصــی ایــن فیصــدی ۵۴ اســت. ایــن در حالیســت کــه فیصــدی نظریــات منفــی 

در رســانه هــای خصوصــی بلنــد اســت. فیصــدی نظریــات منفــی در ایــن رســانه هــا ۳۲ اســت امــا ایــن فیصــدی در رســانه 

هــای دولتــی ۲۷ اســت ولــی فیصــدی پیشــنهاد هــای ســامل نیــز در رســانه هــای دولتــی بیشــر از رســانه هــای خصوصــی 

اســت. فیصــدی پیشــنهادهای ســامل در رســانه هــای خصوصــی ۱۴ و در رســانه هــای دولتــی ۱۳ اســت. اگــر در رســانه 

هــای دولتــی و خصوصــی نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل را جمــع آوری کنیــم، ۱۰۹۸ نظــر مثبــت، ۵۸۱ 

نظــر منفــی و ۲۶۲ پیشــنهاد ســامل وجــود دارد کــه براســاس آنهــا ۵۷ فیصــد نظریــات مثبــت ۳۰فیصــد نظریــات منفــی و 

۱۳ فیصــد پیشــنهادات ســامل اســت.

اینکه چرا فیصدی نظریات مثبت در رسانه های دولتی بیشرت از رسانه های خصوصی است علت آن چیست؟

ممکــن اســت دالیــل زیــادی وجــود داشــته باشــد، امــا چیــزی کــه ایــن فیصــدی در رســانه هــای دولتــی بلنــد مــی بــرد 

ایــن اســت کــه اخبــار مربــوط بــه دولــت را بخــش مــی کننــد، کمیســیون تــدارکات ملــی نیــز در چارچــوب حکومــت ایجــاد 

شــده اســت از ایــرو رســانه هــای دولتــی و شــبکه هــای اجتامعــی مرتبــط بــا آن بیشــر ایــن خــرب را منتــرش کــرده انــد و 

هرچــه یــک خــرب بیشــر منتــرش شــود، طبیعــی اســت کــه نظریــات هــم پیرامــون آن بیشــر مــی باشــد. از ایــرو ســطح 

نظــرات مثبــت و پیشــنهادات ســامل هــم باالســت. هرچــه نظریــات و پیشــنهادات بیشــر باشــد، نبــوغ سیاســی مــردم را 

بیشــر نشــان میدهــد و آشــکار مــی ســازد کــه مــردم هــر کاری را کــه توســط حکومــت انجــام مــی شــود بــه دقــت زیــر نظــر 

دارنــد و نظــر خــود را در مــورد آن رشیــک مــی ســازند.

تحلیل و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها در مورد این خرب:
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خالصه نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به رشح زیر است: 

با بررسی نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی چند موضوع مهم مطرح می شود:

اول؛ آنچــه در نظریــات مــردم بــه چشــم مــی خــورد ایــن اســت کــه شــهروندان ایجــاد کمیســیون تــدارکات ملــی را  	

اقــدام خوبــی مــی داننــد. آنهــا مــی گوینــد کــه اداره قبلــی کابــل کمیســیون تــدارکات ملــی را بــرای پرکــردن جیــب 

هــای شــان ایجــاد کــرده بــود هــر مســوولی ســهم خــود را مــی خواســت و بــه همیــن دلیــل بــود کــه اکــرث پــروژه هــا نــا 

متــام باقــی ماندنــد. گفتــه مــی شــود کــه در دولــت قبلــی فســاد در هــر بخشــی وجــود داشــت، مســووالن پایبنــدی بــه 

توســعه کشــور و رفــاۀ مــردم نداشــتند، امــارت اســالمی کمیســیون تــدارکات ملــی را بــه منظــور شــفافیت بیشــر ایجــاد 

کــرده در حــال حــارض فســاد بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه اســت امــا امــارت اســالمی ســعی میــورزد تــا تــالش هــای 

خــود را بــرای ایجــاد هامهنگــی و شــفافیت کامــل در تــدارکات و جلــب اعتــامد مــردم رسعــت بخشــد. 

دوم؛ پیشــنهادات ســامل مــردم کــه پــس از انتشــار خــرب مذکــور بیــان شــده اســت نیــز قابــل توجــه اســت. مــی  	

ــت،  ــت اس ــن درس ــد. ای ــدا کنن ــغل پی ــد ش ــردم بتوانن ــا م ــود ت ــی رشوع ش ــزرگ و اساس ــای ب ــروژه ه ــد پ ــد بای گوین

حکومــت بایــد زمینــه اشــتغال مــردم را فراهــم کنــد و مســوولیت آنهاســت. امــارت اســالمی بــا درک ایــن مســوولیت 

تــالش کــرده اســت تــا پــروژه هــای بــزرگ و اساســی را آغــاز کنــد تــا کار بــرای مــردم فراهــم گــردد. از نظــر پــروژه هــای 

عمــده و اساســی الزم بــه ذکــر اســت کــه امــارت اســالمی قــوش تیپــه، بنــد بــرق کجکــی، اســتخراج معــادن زغــال 

ســنگ، احــداث پــارک صنعتــی در شــهرک پیــروزی، اســتخراج نفــت در حــوزه آمــو دریــا و ســایر پــروژه هــای مشــابه 

ایــن اقــدام خوبــی اســت امــا جمهوریــت یــک کمیســیون تــدارکات ملــی را جهــت پرکــردن جیــب هــای خــود ایجــاد کــرده 

بــود در آن زمــان ایــن کمیســیون ماننــد یــک رشکــت ســهامی بــود، یکــی بــاالی دیگــری اعتــامد نداشــتند و هرکــس ســهم 

خــود را مــی خواســت، بــه همیــن دلیــل هــر پــروژه زمــان زیــادی مــی بــرد و بســیاری از پــروژه هــا نــا متــام مــی ماندنــد. 

کار بایــد فقــط بــرای بهبــود و اصــالح انجــام شــود و باعــث اتــالف وقــت نشــود. 

ایــن اقــدام خوبــی بــود کــه کمیســیون تــدارکات ملــی ایجــاد شــد، اکــرث پــروژه هــای مهــم و اساســی در انتظــار  	

ایــن کمیســیون بودنــد.

شــام صــدای خــود را بــه گــوش بــزرگان برســانید، راۀ بادغیــس - فاریــاب بســیار خــراب اســت و رفــت و آمــد هــم  	

بیشــر اســت هــرگاه امــارت اســالمی بــرای ســاخنت آن گام هــای عملــی بــردارد هــم مــردم آرام خواهنــد شــد و هــم 

بــرای کشــور یــک دســت آورد بــزرگ خواهنــد بــود.

باید به مشکالت اقتصادی مردم توجه شود. 	

باید پروژه های بزرگی آغاز شود تا زمینه اشتغال مردم فراهم گردد. 	
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را در واقــع عمــالً رشوع کــرده و بــه همیــن ترتیــب تــالش صــورت گرفتــه اســت تــا تعــدادی پــروژه هــای بــزرگ دیگــر 

ماننــد تاپــی، توتــاپ، کاســا یــک هــزار و پــروژه راه آهــن بــه نــام افغــان ترانــس را هرچــه زود تــر آغــاز کنــد تــا هــزاران 

نفــر در ایــن پــروژه هــا شــغل پیــدا کننــد و مــردم از مشــکالت اقتصــادی رهایــی یابنــد. 

ســوم، در اینجــا نظریــات منفــی مــردم را نادیــده گرفتــه منــی توانیــم. برخــی مــی گوینــد کمیســیون تــدارکات  	

ملــی در دوره ادارۀ قبلــی کابــل ایجــاد شــده بــود و حــال امــارت اســالمی نیــز آنــرا ایجــاد کــرد. ایــن درســت اســت کــه 

بســیاری از اداره هــا در چهــار چــوب حکومتــی فعالیــت دارنــد امــا بــر اســاس لــزوم دیــد مســووالن دولتــی، برخــی از 

آنهــا لغــو و برخــی دیگــر دوبــاره فعــال مــی شــوند و بــه کار خــود ادامــه میدهنــد. امــا نکتــه ای کــه بســیار مهــم اســت 

شــناخت ماهیــت و نحــوه کاری آن اداره اســت.

کمیســیون تــدارکات ملــی در اداره قبلــی کابــل بــرای رفــع مشــکالت موجــود در ایــن زمینــه ایجــاد نشــد بلکــه  	

بــرای زرانــدوزی و گرفــنت پــروژه هــا ایجــاد شــد مگــر امــارت اســالمی بــا توجــه بــه اجــرای بــه موقــع پــروژه هــا و توســعه 

اقتصــادی و ایجــاد هامهنگــی بیــن ادارات دســت بــه ایــن اقــدام زده اســت. 

چهــارم، نکتــه قابــل توجــه دیگــر نیــز در نظریــات مــردم وجــود دارد کــه مــی گوینــد، مشــکالت اقتصــادی مــردم  	

بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد. امــارت اســالمی بــه حیــث مســوول بایــد بــه ایــن خواســت مــردم توجــه منایــد 

و بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی مــردم راه حــل یابــد. از آنجایــی کــه هویداســت، بــا رویــکار آمــدن امــارت اســالمی 

بــه ایــن بخــش توجــه داشــته و تــالش ورزیــده اســت تــا جلــو مشــکالت اقتصــادی را بگیــرد و مــردم را از ایــن ورطــه 

نجــات دهــد. طــی یــک و نیــم ســال گذشــته در ایــن زمینــه کار هــای زیــادی صــورت گرفتــه، در ســطح کشــور، پــروژه 

هــای بــزرگ، متوســط و کوچــک بســیاری عمــالً در حــال اجــرا اســت کــه زمینــه اشــتغال افــراد زیــادی را فراهــم کــرده 

اســت. همــه اینهــا نشــاندهنده تعهــد امــارت اســالمی بــه حــل مشــکالت اقتصــادی مــردم اســت.

بــا بــه اقتــدار آمــدن امــارت اســالمی کار هــا و پــروژه هــای کــه مــردم توقــع آنــرا داشــتند و دارنــد یکــی بعــدی دیگــری در 

حــال اجــرا و عملــی شــدن اســت و مــردم انتظــار دارنــد کــه از ایــن طریــق اقتصــاد افغانســتان خــود کفــا شــده و مــردم از 

احتیــاج بیگانــه گان رهایــی یابنــد کــه ایجــاد کمیســیون تــدارکات ملــی هــم یکــی از همیــن امیــال و آرزو هاســت، امــارت 

اســالمی تــالش میــورزد تــا بــا ایجــاد همچــو ادارات و کمیســیون هــا، کارهــای تدارکاتــی را نظــم بخشــیده و از ایــن طریــق 

در راه انکشــاف اقتصــادی گام هــای مؤثــری بــردارد.
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نتیجه

حکومـت هـا بایـد متـام کار هـای را که برای توسـعه، رفاه، آبادانی و خود اتکایی کشـور الزم اسـت، انجـام دهند. مهمرین 

ایـن کار هـا و فعالیتهـا سـهولت بخشـیدن به زندگی مردم و پایان دادن به مشـکالت موجود آنهاسـت.

نخسـتین چیـزی کـه مهـم اسـت، توسـعه اقتصـاد کشـور اسـت، زیـرا مشـکالت اقتصـادی آسـایش زندگـی را از مـردم مـی 

گیـرد. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف امارت اسـالمی متامی آن فعالیت های را که موجب رشـد و توسـعه اقتصادی می شـود 

انجـام داده اسـت. تشـکیل کمیسـیون تـدارکات ملـی گام مهمـی در این زمینه اسـت.

کمیسـیون تـدارکات ملـی امـارت اسـالمی که براسـاس فرمان عالیقـدر امیراملؤمنین شـیخ هبـة الله آخنـدزاده حفظه الله 

ایجـاد شـد مسـوولیت شـفافیت و هامهنگـی در فعالیـت هـای تدارکاتـی و قـرارداد هـای پـروژه هـا را بـر عهـده دارد. امـا 

مهمـر از همـه هـدف عمـده ایـن کمیسـیون ایـن اسـت کـه تـالش خواهـد کرد تـا متامـی پـروژه هـای اقتصـادی را که در 

بخـش هـای اجتامعـی و فرهنگـی کشـور سـبب رشـد و پیرشفـت مـی گـردد در ارسع وقـت بدون تأخیـر اجرا کند. قسـمی 

کـه مـا و شـام شـاهدیم، پـس از ایجـاد ایـن کمیسـیون در اولین جلسـه کمیسـیون مذکـور پروژه هـای بـه ارزش هفت صد 

میلیـون افغانـی تصویـب شـد کـه مـی تواند متامی مسـایل از حمـل و نقل تا اشـتغال را پوشـش دهد. همچنان با تشـکیل 

ایـن کمیسـیون بحـث و پرسـش وجـود فسـاد در پـروژه هـا از ذهـن مـردم محـو مـی شـود و فعالیـت هـای تدارکاتی رسعت 

میآبـد. در نخسـتین نشسـت کمیسـیون تـدارکات ملـی، معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء و رییـس کمیسـیون تـدارکات 

ملـی محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد از نهاد های ذیربط خواسـت که در ایـن زمینـه از همکاریهای خود دریـغ نورزند و 

پیشـربد امـور بـا هامهنگـی و انسـجام صـورت گیرد. از مفهوم فوق چنین اسـتنباد می شـود که امارت اسـالمی افغانسـتان 

آمـاده انجـام کلیـه فعالیـت هـای اسـت که باعـث ایجـاد ثبات اقتصادی و توسـعه کشـور می شـود. 
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بیانیه ای محرتم مال عبدالغنی برادر آخند در جلسۀ تحت عنوان

»معافیت جرایم مالی حامیت از صنعت و تجارت«

افغانسـتان یکـی از جملـه کشـور هـای اسـت که عوایـد خود را بیشـر از منابـع داخلی تأمین مـی کند. یکـی از این منابع 

عوایـد، اخـذ مالیـات اسـت. مالیـات چـرخ اقتصـادی یـک کشـور را بـه حرکت در مـی آورد. برخی کشـور ها و جوامـع دارای 

مـواد خـام زیـادی هسـتند کـه می توانند نقش مهـم و مؤثری در افزایش عواید داشـته باشـند اما این نوع عواید دامئی نیسـت، 

بنابرایـن دولـت هـا بایـد به دنبـال منابع عایدايت دوامدار باشـند. یکـی از منابع عایدايت ثابـت و پایدار که می توانـد در بودجه 

بندی و مصارف عمومی مؤثر باشـد، مالیات اسـت. حکومت ها با وضع مالیات می توانند عامل توسـعه اقتصادی خود شـوند. 

امـارت اسـالمی نیـز بـرای رسـیدن به هـدف از بخش های مختلف مالیـات جمع آوری می کنـد و از آن بـرای افزایش عواید ملی 

اسـتفاده مـی منایـد مگـر برعالوه این که امارت اسـالمی مالیه جمـع آوری می مناید از آن عده ادارات سـابق، رشکت ها و سـایر 

بخـش هـا کـه مالیـه از آن هـا جمـع آوری نگردیده، اکنون بر اسـاس این قانون باالیشـان جریمه آمده اسـت. امارت اسـالمی به 

هـدف تشـویق هرچـه بیشـر تجـاران و رسمایه گـذاران برخی مالیات را معاف منوده اسـت. به همین هدف جلسـۀ تحت عنوان 

»معافیـت جرایـم مالـی، حامیـت از صنعـت و تجـارت« براه اندخته شـد. در این جلسـه محرم مـال عبدالغنی بـرادر آخند معاون 

اقتصـادی ریاسـت الـوزراء گفـت کـه مالیات برای تأمین عوایـد ملی نقش ارزنـده ای دارد، همین مالیات اسـت که بودجه ملی، 

امنیـت، خدامـات عامه، رفاه و آسـایش مـردم را تضمین می کند. 

همچنـان موصـوف اضافـه منـود کـه در حـال حـارض بودجـۀ ملـی از عوایـد داخلـی تأمیـن و ایـن وظیفـه آنهـا اسـت که در 

جمـع آوری مالیـات، شـفافیت بـه وجـود بیآورنـد. محـرم مـال عبدالغنـی بـرادر آخنـد، معاون ریاسـت الـوزراء نیـز گفت که 

مسـوولیت تجاران، صنعت گران و متام مردم کشـور به دوش امارت اسـالمی افغانسـتان اسـت. بناً الزم اسـت تا در متامی 

عرصـه ها برایشـان تسـهیالت فراهـم گردد.

مقدمه: 
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هدف مافیت جرایم مالیاتی:

موصـوف در خامتـۀ سـخنان خویـش از تجـاران و صنعـت گـران خواسـت که مالیه خویرشا به شـکل شـفاف بـه ارگان های 

ذی ربـط بسـپارند تـا در آینـده امـارت اسـالمی مصـارف را از عوایـد داخلی خود مرفوع بسـازد. در جلسـه مسـوولین امارت 

اسـالمی بـه هـدف معافیـت جرایـم مالیاتـی کـه حکـم آن از جانب عالیقـدر امیراملؤمنین شـیخ هبـة الله اخنـدزاده حفظه 

اللـه صـادر شـده بـود، خاطرنشـان سـاختند کـه امـارت اسـالمی از این طریق مـی خواهد کـه تجـاران و رسمایه گـذاران را 

تشـویق و امـور خویـرشا انکشـاف دهنـد و در بخـش جرایـم مالی با ایشـان کمک شـود. این اقـدام امارت اسـالمی از طرف 

تجـاران و رسمایـه گـذاران بـه سـطح گسـرده اسـتقبال شـد بنـاً از ایـن چنین اسـتنباد می شـود که امـارت اسـالمی برای 

توسـعه و انکشـاف اقتصـادی آمـاده هـر گونه همکاری اسـت.

هــامن طوریکــه از مقدمــه ایــن خــرب معلــوم مــی شــود، معافیــت جرایــم مالیاتــی حامیــت از صنعــت و تجــارت اســت بنــاً 

هــدف آن ایــن اســت کــه امــارت اســالمی مــی خواهــد از ایــن طریــق بــا معــاف منــودن جرایــم مالیاتــی، تجــاران و صنعــت 

گــران را تشــویق منایــد تــا امــور محولــه خویــرشا خوبــر ادامــه دهنــد و بــه ایــن حــال هــم تجــارت انکشــاف خواهــد منــود 

و هــم صنعــت توســعه خواهــد یافــت. 

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که پیرامون نشست تحت عنوان 

»معافیت جرایم مالی حامیت از صنعت و تجارت« گزارش نرش منوده اند
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مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

تلويزيون ها

سخنګويان

ويب سایت ها

صفحات تويرتی

يادداشــت: در ګــراف فيصــدی نظريــات مــردم 

در آن عــده از رســانه هــای دولتــی و خصوصــی 

ــه  ــون جلس ــه پريام ــت ک ــده اس ــان داده ش نش

تحــت عنــوان »معافيــت جرایــم مالــی و حامیت 

تصویــری،  شــکل  بــه  تجــارت  و  صنعــت  از 

ــد. صوتــی و چاپــی ګــزارش منتــرش منــوده ان

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم به ارتباط جلسه تحت عنوان »معافیت جرایم مالی 

حامیت از صنعت و تجارت« در رسانه  ها
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تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

آژآنس های خربی

ويب سایت ها

1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی
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مجموع ارزیابی نظریات مردم 

در رسانه های خصوصی
آژانس های خربی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی و دولتی

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم به ارتباط جلسه تحت عنوان »معافیت 

جرایم مالی حامیت از صنعت و تجارت« در رسانه  ها

هدِف تحلیل و تجزیه  ای نظریات مردم: 

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

بــه نظریــات مــردم مــی  باشــد. ارزیابــی و نــرش ایــن موضــوع بــرای مــردم و جامعــه زمینــه آن را مســاعد مــی ســازد کــه در 

مــورد فیصلــه هــای اقتصــادی، کارکــرد هــا و پــروژه هــا حکومــت نظریــات، خواســت هــا، انتقــادات و پيشــنهادات خــود را 

رشیــک مناینــد 
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واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

تحلیل و ارزیابی تعداد نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در رسانه ها: 

اگــر حضــور و فعالیــت مــردم در شــبکه  هــای اجتامعــی را مــورد بررســی قــرار دهیــم، در افغانســتان اکرثیــت مــردم در 

فیســبوک فعــال هســتند امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور فعــال دارنــد افــراد رســمی حکومتــی، نهــاد هــا و 

فعــاالن عرصــه سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی مــی  باشــند. از ایــن جهــت افــراد رســمی و غیــر رســمی امــارت اســالمی 

افغانســتان نســبت بــه فیســبوک در تویــر بیشــرین حضــور را دارنــد. 

در واقع در افغانستان حضور مردم عام در تویر نسبت به فیسبوک اندک می  باشد. 

امــا شــبکه  هــای اجتامعــی مربــوط بــه رســانه  هــا، نهــاد هــای حکومتــی و غیــر حکومتــی و نیــز فعــاالن عرصــه سیاســی، 

اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی بــه دلیــل تحــت پوشــش قــرار دادن مــردم عــام و نیــز افــراد رســمی و نهــاد هــا، هــم در 

فیســبوک و هــم در تویــر فعــال بــوده و روزانــه اخبــار و گزارشــات رســمی و غیــر رســمی را بــه دســت نــرش مــی  ســپارند.

ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش، رسانه دولتی و خصوصی تقسیم منائیم: 

1- تحليــل و ارزیابــی نظریــات بــه ارتبــاط جلســۀ تحــت عنــوان »معافیــت جرایــم مالــی، حامیــت از صنعــت و تجــارت«، 

در رســانه هــای دولتــی بــه شــمول تلویزیــون هــا، رادیــو هــا، ســخن گویــان و ویــب ســایت هــا مــی باشــد. در رســانه هــای 

دولتــی تعــداد نظریــات مثبــت و منفــی و پیشــنهادات مــردم بــه طــور مجموعــی بــه 1319 میرســد کــه از جملــه 731 آن 

مثبــت، 338 منفــی و 250 پیشــنهاد ســامل اســت کــه در جــدول ترتیــب شــده، تعــداد نظریــات مثبــت بــه 55 فیصــد، 

منفــی 26 فیصــد و 19 فیصــد پیشــنهاد ســامل مــی باشــد. 

ــه ارتبــاط جلســه »معافیــت جرایــم مالــی، حامیــت از صنعــت و  2- همچنــان تحلیــل و ارزیابــی تعــداد نظریــات مــردم ب

تجــارت«، در رســانه هــای خصوصــی بــه شــمول تلویزیــون هــا، رادیوهــا، روزنامــه هــا و آژانــس هــای خــربی مــی باشــد. 

ــر  ــه آن 1148 نظ ــه از جمل ــد ک ــی 2506 میرس ــور مجموع ــه ط ــردم ب ــنهادات م ــی و پیش ــت و منف ــات مثب ــداد نظری تع

مثبــت، 915 منفــی و ۴۴۳ پیشــنهاد ســامل مــی باشــد کــه در جــدول ترتیــب گردیــده اســت. نظریــات مثبــت ۵۶ فیصــد، 

منفــی 36 فیصــد و پیشــنهادات ســامل ۱۸ فیصــد اســت. 

بــا در نظــر داشــت ارقــام فــوق فیصــدی نظریــات مثبــت در رســانه هــای دولتــی در مقایســه بــا رســانه هــای خصوصــی 

بیشــر اســت در رســانه هــای دولتــی فیصــدی نظریــات مثبــت 55 و در رســانه خصوصــی ایــن فیصــدی فقــط 46 مــی 

باشــد. ولــی در رســانه هــای خصوصــی فیصــدی نظریــات منفــی بلنــد بــوده در ایــن رســانه هــا فیصــدی نظریــات منفــی 

۳۶ امــا در رســانه هــای دولتــی ایــن فیصــدی 26 اســت و فیصــدی پیشــنهادات ســامل در رســانه هــای دولتــی نســبت 

بــه خصوصــی بیشــر مــی باشــد. در رســانه هــای دولتــی پیشــنهادات ســامل 19 فیصــد و درخصوصــی 18 فیصــد اســت. 
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مالیه باید به شکل دقیق جمع آوری و شفافیت به وجود آید.  	

خواســت مــا ایــن اســت کــه مــردم زجــر دیــده و ناتــوان انــد، ســطح مالیــات بــه مــردم کاهــش یابــد و طــرح قانــون  	

اخــذ مالیــات بــه متــام شــاروالی هــای والیــات داده شــود و شــارواالن والیــت هــا هــم در مــورد اینکــه تــا چــه حــد از 

مــردم مالیــات در یافــت کننــد، نظــارت مناینــد. 

در افغانستان همه مردم بر این باورند که حقوق مردم توسط امارت اسالمی افغانستان به هدر منی رود.  	

اگر می خواهید دولت شام تثبیت و پایدار باشد، ملت را از حقوق اساسی و رشعی شان محروم نکنید.  	

مالیــات بســیار بــاال اســت، مــردم بــه دلیــل مالیــات زیــاد از کار دســت مــی کشــند، زیــرا آنهــا بــه ایــن حــد مالیــه  	

را منــی تواننــد پرداخــت مناینــد. 

فرشدۀ نظریات مردم در رسانه و شبکه های اجتامعی: 

اگــر در رســانه هــای دولتــی و خصوصــی نظریــات مثبــت و منفــی و پیشــنهادات ســامل را جمــع منائیــم بــه طــور مجموعــی 

1879 نظــر مثبــت و 1253 منفــی و 693 پیشــنهاد ســامل مــی باشــد. بنــاً 49 فیصــد نظــر مثبــت، 33 فیصــد منفــی و 

18 فیصــد پیشــنهاد ســامل مــی باشــد. 

ــل آن  ــت، دلی ــر اس ــی بیش ــای خصوص ــانه ه ــه رس ــبت ب ــی نس ــای دولت ــانه ه ــت در رس ــات مثب ــدی نظری ــه فیص اینک

ــت؟ چیس

یــک عامــل آن ایــن اســت کــه رســانه هــای دولتــی در مطابقــت بــه پالیســی هــای حکومــت نــرشات خــود را پیــش مــی 

برنــد. متــام مســایل نرشاتــی خویــرشا طبــق پالیســی و خــط مشــی حکومــت اعیــار منــوده انــد و خــرب هــای را بــه نــرش مــی 

ســپارند کــه بــه حکومــت و دولــت مرتبــط اســت و موضــوع جرایــم مالــی نیــز حکومتــی بــوده و رســانه هــای دولتــی و شــبکه 

هــای اجتامعــی مربــوط بــه آن چنیــن اخبــار را بــه پیامنــه وســیع تحــت پوشــش قــرار مــی دهنــد و بــه هــر انــدازه یــی کــه 

یــک خــرب بیشــر نــرش گــردد طبعــاً کــه بــه ارتبــاط آن ســطح نظریــات مثبــت و پیشــنهادات ســامل بیشــر مــی باشــد. 

ــی  ــد و م ــی دهن ــر م ــوع نظ ــر موض ــون ه ــردم پیرام ــود، م ــدازی ش ــر ان ــردم نظ ــنهادات م ــات و پیش ــه نظری ــر ب آری ! اگ

ــانند.  ــوولین برس ــوش مس ــه گ ــود را ب ــدای خ ــد ص خواهن
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اول، اینکـه مـردم در نظریـات خـود گفتـه انـد کـه مالیـات بایـد بـه دقـت جمـع آوری شـود و باید شـفافیت کاملی  	

در ایـن زمینـه وجـود داشـته باشـد. بـا روی کار آمـدن مجـدد امارت اسـالمی، چیزی که گلیم اش پرچیده شـده فسـاد 

اسـت کـه حـال سـطح آن بـه صفر تقرت منـوده و در این زمینه مشـکلی وجـود ندارد. امارت اسـالمی اسـراتیژی جمع 

آوری مالیـات روشـنی دارد و مالیـات را بـه صـورت شـفاف جمـع آوری مـی کنـد و بـه عوایـد ملـی اضافـه مـی منایـد. 

شـواهد روشـن آن ایـن اسـت کـه بـر عـالوه متویـل بودجـۀ ملـی متامـی مصـارف داخلـی از همیـن عوایـد تأمیـن مـی 

شـود. محـرم مـال عبدالغنـی برادر آخند معاون اقتصادی ریاسـت الوزراء در جریان سـخرانی اش در نشسـت معافیت 

جرایـم مالـی ارصار داشـت کـه مالیـات بایـد بـه طور شـفاف جمع آوری شـود. 

دوم، اینکـه تعـدادی از هموطنـان مـا در مـورد افزایـش مالیـات در نظریات خود اشـاره کرده اند. آنهـا می گویند؛  	

میـزان مالیـات بلنـد اسـت و مـردم قـادر بـه پرداخـت آن نیسـتند. تعییـن مبلـغ جمـع آوری مالیـات از رشکـت هـا و ا 

صنـاف دیگـر توسـط آخریـن اداره کابـل تثبیـت شـده بـود. مالیـات در ابتـداء پرداخـت می شـد. با بـه اقتدار رسـیدن 

امـارت اسـالمی در ابتـداء، هـامن مقـدار مالیـات جمـع آوری شـد امـا بعـداً تصمیـم گرفتـه شـد و این سـطح بـه نصف 

کاهـش یافـت. سـپس بـرای کسـانی کـه از نظر مالـی جریمه شـده بودند، جریمه هـای مالی آنهـا نیـز از جانب جناب 

عالیقـدر امیراملؤمنیـن شـیخ هبـة اللـه آخنـدزاده حفظـه الله معاف گردیـده و آنهایی کـه جریمه های خـود را پرداخت 

منـوده بودنـد دوبـاره برای شـان سـپرده شـد. بناً چنین برمیآید که امارت اسـالمی برای تشـویق صنعت گـران و رسمایه 

گـذاران مصمـم اسـت و مشـکالت موجـوده مـردم را بـه وجـه احسـن درک منـوده و سـعی مـی کنـد به مشـکالت نقطه 

پایانـی بگذارد. 

سـوم، نکتـه مهـم دیگـری کـه مـردم در نظریـات خـود بـه آن اشـاره کـرده انـد ایـن اسـت که بایـد حقوق اساسـی  	

مـردم بـه آن هـا داده شـود. هـر حکومتـی موظـف اسـت از حقـوق اساسـی مـردم حامیـت و آنـرا به آن هـا اهـدا کند. با 

آمـدن امـارت اسـالمی، امنیـت صـد فيصـدی در کشـور بر قرار شـده، اسـتقالل به دسـت آمده اسـت، مردم مـی توانند 

زنـده گـی خـود را در فضـای آزاد پیـش بربنـد. عـالوه بـر ایـن همـه حقـوق رشعـی و مدنـی مـردم در نظـر گرفتـه شـده 

و داده شـده اسـت. هیـچ کـدام حقـی باقـی منانـده کـه از طـرف امـارت اسـالمی بـه مـردم داده نشـده باشـد. امـارت 

اسـالمی پـس از بازگشـت بـه قـدرت آن راه هـای را برای حل مشـکالت مردم انتخاب کرده اسـت که به اسـاس آن متام 

مشـکالت مردم حل می شـود. در پهلوی آن، کارهایی را که برای توسـعه اقتصادی و شـگوفایی یک کشـور الزم اسـت 

یکـی بعـد دیگـری انجـام مـی دهـد. یکـی از مهـم تریـن ایـن کارهـا، معاف منـودن جرایـم مالی بـود. به منظـور کمک 

و تشـویق صنعـت گـران، تجـاران و رسمایـه گـذاران و همچنیـن صنعـت گـران کوچـک معافیـت جریمه بـرای این قرش 

یـک کمـک بزرگـی اسـت. بـا معافیـت از جریمـه، صنعت، تجارت و سـکتور خصوصی تشـویق می  شـوند تـا کار خود را 

نسـبت بـه گذشـته رسعـت بخشـند و در نتیجـه، این بخش ها رشـد و توسـعه یابد. بناً می تـوان نتیجه گرفـت که امارت 

اسـالمی از هـر و سـیله ممکن برای توسـعه کشـور اسـتفاده مـی کند. 

از تحلیل نظريات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی، برخی مسائل مهم مطرح می شود. 
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نتیجه

افغانستان یکی از آن کشور های است که جریمه مالی را معاف منوده است. عالوه از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان در 

حال حارض با مشکالت مواجه است اما این کار را برای رشد و توسعه صنعت گران، تجاران، رسمایه گذاران و در کل بخش 

صنعت و تجارت انجام داده و تالش کرده به شمول سکتور حکومتی به سکتور خصوصی نیز تسهیالت فراهم کند تا آن ها 

بتوانند آزادانه و مستقل امور خود را اداره کنند و در رشد اقتصادی کشور سهم کامل بگیرند. معافیت از جرایم مالی به 

همه بخش های مرتبط اقتصادی کمک می کند تا کسب و کار خود را توسعه دهند. امارت اسالمی به عنوان یک حکومت 

مسوول همواره تالش می کند تا با کمک عواید داخلی خود منابع اقتصادی داخلی کشور را از مشکالت جاری بیرون کند 

و در کنار اشتغال، سطح معیشتی مردم را افزایش دهد. معافیت از جریمه های مالی گام مهمی است زیرا تاجران از این 

پول برای بهبود و انکشاف امور خود استفاده می کنند.
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ــا  ــن کــه در دنی ــه شــامر مــی رود، نفــت عــالوه از ای ــع ب ــن صنای ــن و بزرگری صنعــت نفــت در جهــان یکــی از مهــم تری

ــورهای  ــی کش ــی و جهان ــدرت مل ــطح ق ــن س ــی در تعیی ــش مهم ــت، نق ــرژی اس ــد ان ــم در تولی ــع مه ــک منب ــروزی ی ام

ــا محــدود  مختلــف نیــز دارد. اینکــه کشــور هــای در حــال توســعه از آنجایــی کــه منابــع طبیعــی محــدود و نیــاز هــای ن

ــد بخــش هــای مهــم را در  ــن بای ــر ای ــد، منــی تواننــد همــه بخــش هــای اقتصــادی را همزمــان توســعه دهنــد، بناب دارن

اولویــت قــرار دهنــد. امــارت اســالمی افغانســتان کوشــیده اســت تــا بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد و زمینــه هایــی را کــه در 

رشایــط کنونــی مــی توانــد اقتصــاد افغانســتان را حامیــت کنــد، توســعه داده و از عوایــد آن در بخــش اقتصــادی بهــره منــد 

شــود. بــرای ایــن منظــور قــرارداد اســتخراج نفــت حــوزۀ آمــو دریــا را بــا یــک رشکــت چینایــی امضــا کــرد و مــی خواهــد 

کار اســتخراج نفــت را آغــاز کنــد زیــرا نفــت منبــع بــزرگ انــرژی اســت و بــا دور شــدن مشــکالت موجــود در بخــش انــرژی، 

صنعــت کشــور رشــد مــی کنــد کــه ایــن بــه خــودی خــود بــه پــا ایســتاد شــدن اقتصــاد کشــور نقــش مؤثــری مــی توانــد 

داشــته باشــد. بــه گفتــه مســوولین، بــا اســتخراج نفــت از حــوزه آمــو دریــا، افغانســتان بــه خــود کفایــی نزدیــک شــده و 

بســیاری از مشــکالت در ایــن عرصــه حــل خواهــد شــد. بــر اســاس قــرارداد اســتخراج نفــت در حــوزۀ آمــو دریــا، رشکــت 

قــراردادی در یــک ســال تــا 150 میلیــون دالر رسمایــه گــذاری خواهــد کــرد کــه در مــدت 3 ســال بــه 540 میلیــون دالــر 

افزایــش مــی یابــد. امــارت اســالمی 20 فیصــد در ایــن پــروژه رشیــک اســت کــه در آینــده ایــن رقــم تــا 57 فیصــد افزایــش 

خواهــد یافــت. همچنــان ســطح اســتخراج روزانــه نفــت از 1000 تــن آغــاز و بــه مــرور زمــان ایــن میــزان بیشــر خواهــد 

ــرارداد  ــای ق ــم امض ــود. در مراس ــی ش ــم م ــه کار فراه ــان زمین ــرای 3000 افغ ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــروژه ب ــن پ ــد. در ای ش

ــا« میــان وزارت معــادن و پرولیــم و کمپنــی چینایــی )CPEIC( محــرم مــال عبدالغنــی  »اســتخراج نفــت حــوزه آمــو دری

مقدمه 

قرارداد استخراج نفت حوزۀ آمو دریا با رشکت چینایی امضاء شد
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه هایی که گزارش »امضای قرارداد استخراج 

نفت حوزه آمو دریا« را منترش منوده اند 

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

بــا کمــک ایــن قــرارداد، اقتصــاد افغانســتان تقویــت مــی شــود و افغانســتان در زمینــه نفــت بــه خــود کفایــی نزدیــک مــی 

شــود. درحــال حــارض هــر دو بخــش رضوری اســت.

هدف قرارداد استخراج نفت حوزۀ آمو دریا:

بــرادر آخنــد معــاون اقتصــادی ریاســت الــوزراء در ســخنان خــود ایــن قــرار داد را بــه نفــع افغانســتان دانســت و گفــت کــه 

بــا کمــک ایــن قــرارداد اقتصــاد افغانســتان بیشــر از ایــن تقویــت و از جانــب نفــت بــه خــود کفایــی نزدیــک خواهــد شــد. 

محــرم مــال صاحــب بــا اشــاره بــه منابــع عظیــم طبیعــی افغانســتان گفــت: افغانســتان از نظــر منابــع طبیعــی یــک کشــور 

غنــی در جهــان اســت امــا در کنــار ســایر معــادن، نفــت آن چنــان رسمایــه مــردم افغانســتان اســت کــه اقتصــاد کشــور مــا 

مــی توانــد بــه آن تکیــه کنــد. معــاون اقتصــادی ریاســت الــوزراء در ســخنان خــود بــه ذخایــر نفتــی دیگــر افغانســتان اشــاره 

کــرد کــه مقــدار زیــادی نفــت دارد. محــرم مالصاحــب افــزود کــه افغانســتان دارای حــوزه هــای بــزرگ نفتــی دیگــری نیــز 

اســت ماننــد افغــان , تاجیــک، دریــای آمــو، هــرات، هلمنــد و کتــواز کــه ذخایــر نفــت خــام تخمینــی آنهــا بــه 1.8 میلیــارد 

بشــکه مــی رســد. بنــاً معلــوم مــی شــود کــه امــارت اســالمی تــا آخریــن حــد تــالش مــی کنــد تــا افغانســتان را از فقــر بیــرون 

بیــآورد و آن را بــه خودکفایــی برســاند.
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مجموع فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

ياداشــت: ايــن گــراف فیصــدی نظریــات مــردم را 

ــی  ــان م ــی نش ــی و خصوص ــای دولت ــانه ه در رس

دهــد کــه گــزارش امضــای قــرارداد اســتخراج نفــت 

حــوزه آمــو دریــا را بــه صــورت تصویــری، صوتــی و 

چاپــی منتــرش کــرده انــد. 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی   .1

تلويزيون ها

آژآنس های خربی

ويب سايت ها

سخنګويان

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و خصوصی پیرامون خرب مورد نظر 
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی   .۲

تلويزيون ها

روزنامه ها

صفحات تويرت

راديوها

آژانس های خربی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی
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تحلیل و ارزیابی نظریات مردم پیرامون امضای قرارداد 

حوزٔه نفت آمو دریا در رسانه ها

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم: 

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان 

ــای  ــه معن ــی ب ــای اجتامع ــبکه ه ــا و ش ــانه ه ــردم در رس ــی م ــت و منف ــنهادات مثب ــات و پیش ــی نظری ــی و ارزیاب بررس

وضاحــت نظریــات مــردم و توجــه بــه آن اســت. ارزیابــی و انتشــار ایــن موضــوع بــه مــردم و جامعــه ایــن امــکان را مــی دهــد 

کــه نظریــات، خواســت هــا، انتقــادات و پیشــنهادات خــود را در خصــوص تصمیــامت، اقدامــات و پــروژه هــای اقتصــادی 

دولــت بــه اشــراک بگذارنــد.

اگــر ســهم و فعالیــت شــهروندان را در شــبکه هــای اجتامعــی بــه بررســی بگیریــم، متوجــه مــی شــویم کــه اکــرث مــردم 

افغانســتان بــه جــای تویــر از فیســبوک اســتفاده مــی کننــد. امــا در تویــر، مقامــات رســمی دولتــی و فعــاالن عرصــه هــای 

سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ســهم زیــادی دارنــد. از ایــن رو، افــراد رســمی و غیــر رســمی امــارت اســالمی افغانســتان 

نســبت بــه فیســبوک در تویــر فعالیــت دارنــد امــا شــبکه  هــای اجتامعــی مرتبــط بــا رســانه  هــا ونهادهــای دولتــی و غیــر 

دولتــی و همچنــان فعــاالن سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی هــم در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال هســتند تــا 

عمــوم مــردم و افــراد و نهــاد هــای رســمی را تحــت پوشــش قــرار دهنــد. از ایــن رو روزانــه اخبــاری شــخصی رســمی و غیــر 

رســمی و گــزارش هــا را منتــرش مــی مناینــد.

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی
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ارزیابی و تحلیل تعداد نظریات مردم در رسانه ها پیرامون خرب مورد نظر: 

ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم کنیم: 

تحلیــل و ارزیابــی، تعــداد نظریــات مــردم در رســانه  هــای دولتــی اعــم از تلویزیــون  هــا، ســخنگویان، آژانس هــا، صفحــات 

تویــر و ویــب ســایت  هــا مــورد امضــای قــرارداد اســتخراج نفــت درحــوزه آمــو دریــا مــی باشــد. تعــداد نظریــات مثبــت، 

ــر  ــات، ۷۳۰ نظ ــن نظری ــان ای ــت. از می ــورد اس ــی در مجمــوع 990 م ــردم در رســانه هــای دولت ــنهادات م ــی و پیش منف

ــت ۷۴  ــات مثب ــت. نظری ــده اس ــب ش ــدول ترتی ــه در ج ــد ک ــی باش ــامل م ــنهاد س ــی و ۱۲۷پیش ــر منف ــت، ۱۳۳ نظ مثب

فیصــد، منفــی ۱۳، و پیشــنهادات ســامل ۱۳ فیصــد اســت. 

ــو هــا،  ــه شــمول تلویزیــون هــا، رادی 2- همچنــان تحلیــل و ارزیابــی تعــداد نظریــات مــردم در رســانه هــای خصوصــی ب

ــداد  ــه، تع ــورت گرفت ــا ص ــو دری ــوزه آم ــت ح ــتخراج نف ــرارداد اس ــای ق ــون امض ــربی پیرام ــای خ ــس ه ــا و آژان ــه ه روزنام

نظریــات مثبــت، منفــی مــردم در رســانه هــای خصوصــی در مجمــوع ۱۹۴۶ اســت. از میــان ایــن نظریــات، ۱۱۵۵ نظــر 

مثبــت، ۴۰۰ نظــر منفــی و ۳۹۱ پیشــنهاد ســامل اســت کــه در جــدول ترتيــب شــده. نظریــات مثبــت ۵۹ فیصــد، نظریــات 

منفــی ۲۱ فیصــد و پیشــنهادات ســامل ۲۰ فیصــد اســت. 

بــا توجــه بــه ارقــام فــوق، فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم در رســانه هــای دولتــی بیشــر از رســانه هــای خصوصــی اســت. 

ــن فیصــدی ۵۹ اســت. در رســانه  ــات مثبــت در رســانه هــای دولتــی ۷۴ و در رســانه هــای خصوصــی ای فیصــدی نظری

ــن  ــی مــی باشــد. در رســانه هــای خصوصــی ای ــات منفــی بیشــر از رســانه هــای دولت هــای خصوصــی فیصــدی نظری

فیصــدی ۲۱ امــا در رســانه هــای دولتــی ایــن فیصــدی ۱۳ اســت. فیصــدی پیشــنهادات ســامل در رســانه هــای خصوصــی 

نیــز بیشــر از رســانه هــای دولتــی اســت، فیصــدی پیشــنهادات ســامل در رســانه هــای خصوصــی ۲۰ و ایــن فیصــدی در 

رســانه هــای دولتــی ۱۳ اســت. 

ــم، ۱۸۸۰  ــع منائی ــی جم ــی و خصوص ــای دولت ــانه ه ــامل را در رس ــای س ــنهاد ه ــی و پیش ــت، منف ــات مثب ــر نظري اگ

نظرمثبــت، ۵۳۳ نظرمنفــی و ۵۱۸ پیشــنهاد ســامل وجــود دارد کــه بــر اســاس آن ۶۴ فیصــد مثبــت، ۱۸ فیصــد نظرمنفــی 

و ۱۸فیصــد پیشــنهاد ســامل مــی باشــد. 

این که سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به خصوصی بیشرت است دلیل آن 

چیست؟

در ایــن جــا نظریــات مثبــت در رســانه هــای دولتــی و خصوصــی تفــاوت چندانــی نــدارد و فیصــدی نظریــات مثبــت در هــر دو 

بلنــد اســت امــا میــزان نظریــات مثبــت در رســانه هــای دولتــی بلنــد تــر از خصوصــی اســت کــه یکــی از دالیــل آن این اســت که 

اقدامــات انجــام شــده درســطح دولــت بیشــر توســط رســانه هــای دولتــی پوشــش داده مــی شــود.
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ــردم  ــام م ــرای مت ــد، ب ــاء ش ــی امض ــت چینای ــک رشک ــت و ی ــان دول ــا می ــو دری ــوزه آم ــت ح ــتخراج نف ــرارداد اس ــه ق اینک

افغانســتان مفیــد اســت. بــه همیــن دلیــل ســطح نظريــات مثبــت در هــر دو رســانه بــاال بــود. زیــرا مــردم از چنیــن اقــدام 

ــت در  ــای مثب ــش دیدگاه ه ــل افزای ــی از دالی ــد. یک ــی کنن ــتقبال م ــتگی دارد اس ــور بس ــت کش ــه رسنوش ــه ب ــی ک بزرگ

رســانه های دولتــی ایــن اســت کــه ایــن خــرب را بــه صــورت گســرده منتــرش کــرده و هــر چــه یــک خــرب بیشــر نــرش شــود، 

نظریــات در مــورد آن بیشــر مــی  باشــد. از ایــن رو معلــوم مــی شــود کــه مــردم بــه دقــت بــر هــر گامــی کــه توســط دولــت 

برداشــته مــی شــود نظــارت مــی کننــد و نظــر خــود را در مــورد آن رشیــک مــی ســازند.

فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی قرار ذیل است: 

ماشــاءالله مــا هــر کار نیــک شــام را ســتایش مــی کنیــم و امیدواریــم کــه درپهلــوی ایــن قــرارداد، قــرارداد هــای  	

دیگــر نیــز بــه امضــأ برســد تــا از ایــن طریــق افغانســتان در عرصــه اقتصــاد بــه طــرف خــود کفایــی حرکــت کنــد.

در بیســت ســال گذشــته مافیــا و چپاولگــران هــر چیــز را خوردنــد، ذخیــره کردنــد و امــروز درآروپــا بــا خانــواده های  	

خــود در عیــش و عــرشت زندگــی مــی کننــد. آنهــا بــه وطــن خــود هیــچ کاری نکردنــد. مــا ایــن قــرارداد را بــه فــال 

نیــک مــی گیریــم و اســتقبال مــی کنیــم. زیــرا منابــع زیــر زمینــی از ســال هــا بــه ایــن ســو همیــن طــور مانــده اســت. 

رسمایــه داشــتیم ولــی مــا از گرســنه گــی مــی مردیــم. ایــن بــه خیرکشــور اســت.

ایــن کارهــای شــام قابــل ســتایش اســت. افغانســتان یــک کشــور غنــی اســت بنــاً رضور اســت کــه ایــن مــردم مثــل  	

پادشــاه هــا زنــده گــی کننــد نــه ماننــد گــدا هــا.

امضــای ایــن قســم قــرار داد بــزرگ بــه مفــاد هــر دو کشــور خواهــد بــود و بــه همیــن شــکل افغانســتان بــه ســوی  	

بــه رســمیت شــناخنت هــم نزدیــک خواهــد شــد. بــه امیــد آن روزی کــه از جنــگ و ناتوانــی از هــر دو خــالص شــویم.

معــادن افغانســتان بایــد بــه کمپنــی هــای مشــهور بــه قــرار داد داده شــود و کار اســتخراج آن آغــاز شــود تــا مفــاد  	

آن بــه ملــت برســد.

الحمدللــه، بــه ایــن خــرب از عمــق دل خوشــحال شــدم، ان شــاءالله ایــن آن تالشــی اســت کــه کشــور را بــه خــود  	

کفایــی، از خیــرات هــا و اســتعامر اقتصــادی نجــات مــی دهــد ولــی بــا چیــن در ایــن قســم عقــد نامــه هــا محتــاط و 

جوانــب تخنیکــی و اقتصــادی آن خــوب مدیریــت و ســنجش شــود تــا نشــود کــه منابــع اقتصــادی مــا را در تــرصف خود 

بگیــرد و ســبب عــدم رشــد اقتصــادی مــا شــود. کشــور مــا کوچــک و نفــوس کــم دارد، بــس یــک تــکان مــی خواهــد، 

بســیار زود مــی توانــد بــا کشــور هــای پیرشفتــه هــم ردیــف گــردد. 

رشکــت هــای چینایــی بــه حفاظــت محیــط زیســت توجــه منــی کننــد و از کارگــر هــای چينايــي کار مــی گیرنــد.  	

بایــد کارگــران و انجیــران افغانــی بــه کار گامشــته شــوند. 
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با مطالعه و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها به صورت مجموعی چند مسأله مهم 

قابل توجه است: 

اول، در نظریـات شـهروندان پیرامـون قـرارداد اسـتخراج نفـت آمـو دریـا خـوش بینـی دیـده مـی شـود و اسـتقبال  	

شـده اسـت. آنهـا در نظریـات خـود ایـن را هـم گفته اند کـه در پهلوی این قـرارداد ها، عقـد نامه های مشـابه دیگر هم 

امضـاء گـردد تـا افغانسـتان در عرصه های اقتصادی و اجتامعی به پای خود ایسـتاد شـود همچنـان در نظریات به کار 

کـرد هـای رژیـم گذشـته کابـل هم اشـاره شـده اسـت. آنها مسـوولین نظام گذشـته را مافیـا و چپاول گر خطـاب منوده 

و گفتـه انـد کـه ایـن مسـوولین در بیسـت سـال گذشـته فقـط رسمایـه ملـت را دزدیـده انـد و حـال در اروپا بـا خانواده 

هـای خـود در عیـش و عـرشت زندگـی مـی کننـد و مـردم را دچـار فقـر منودنـد. هر حکومـت در برابـر ملت مسـوولیت 

دارد کـه از ملـت مواظبـت و بـرای تأمیـن اجتیاجـات اقتصـادی، اجتامعـی و سـایر نیـاز های شـان اقدام منایـد اما در 

ایـن خصـوص آن عـده از کشـور هـا پیشـتاز انـد کـه به جای شـعار گام هـای عملی بـردارد، امارت اسـالمی شـعار کم و 

لـی عمـل بیشـر مـی کنـد. در ایـن محـدودۀ یک و نیـم سـال از کار هـای بازسـازی گرفته تـا صنعـت، زراعت،تجارت، 

رسمایـه گـذاری و پـروژه هـای اقتصـادی در هـر بخـش کار و پـی کار منـوده و در ایـن عرصه هنـوز هم کار جریـان دارد 

تـا اکنـون بـا امکانـان نهایـت محـدود، چنـان کار هـا و پـروژه هـای بزرگـی در حـال عملی شـدن اسـت کـه نظیرش در 

چهل سـال گذشـته دیده نشـده اسـت. 

دوم، در ایـن جـا نبایـد پیشـنهادات مـردم را از نظـر بیاندازیـم در ایـن پیشـنهادات چیزیکه بسـیار مهم می باشـد  	

ایـن اسـت کـه چینایـی هـا در هنـگام اسـتخراج، توجـه بـه حفاظـت محیـط زیسـت منـی کننـد همچنـان کارگـران و 

انجیـران آن هـم چینایـی هـا خواهـد بـود. ولـی اگـر سـخنان مسـوولین امـارت اسـالمی را شـنیده باشـید، ایشـان به 

هـر دو بخـش توجـه منـوده انـد. محـرم الحاج مـال عبدالغنی بـرادر آخنـد معاون اقتصـادی ریاسـت الوزراء در مراسـم 

قـرارداد نفـت حـوزه آمـو دریـا حیـن بیانیـه ای خـود گفـت کـه رشکـت چینایـی بـه امنیـت محیطـی و اقتصـادی توجـه 

کامـل داشـته باشـد و بـرای مـردم خدمـات اجتامعـی عرضه منایـد هکذاء رسپرسـت وزیـر وزارت معـادن و پرولیم این 

موضـوع را روشـن سـاخت کـه بـه اسـاس قـرار داد، رشکـت چینایـی کارگـران و انجیـران افغـان را بـه کار بگـامرد بـه 

همیـن شـکل در قـرارداد گفتـه شـده کـه در بخش اسـتخراج نفت حـوزه آمو دریـا تقریباً بـرای 3000 افغـان زمینه کار 

و بـار مسـاعد مـی شـود. ایـن همـه مواردی اسـت کـه امـارت اسـالمی متوجه آن اسـت. 

سـوم؛ در نظریـات یـک نکتـه مهم این اسـت که هموطنـان ما می گویند، رشکـت چینایی که قـرارداد مس عینک  	

بـا آن عقـد گردیـده تـا حـال کار عملی را رشوع نکرده اسـت بنـاً باید اول کار آن رشوع می شـد و بعد قرارداد اسـتخراج 

نفـت صـورت مـی گرفـت آن هـا فقط قـرارداد می گیرنـد ولی عملی منـی کنند. پیرامـون کار عملی معـدن مس عینک 

ــا  	 ــی ه ــرا چینای ــت، زی ــی گرف ــورت م ــرارداد ص ــن ق ــد ای ــد و بع ــی ش ــک کار رشوع م ــس عین ــاالی م ــد ب اول بای

ــد.  ــی کنن ــی من ــد و عمل ــی کنن ــرارداد م ق
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چنـد پیـش محـرم الحـاج مـال عبد الغنی بـرادر آخند معـاون اقتصادی ریاسـت الـوزراء با مسـوولین رشکت قـراردادی 

مـس عینـک دیـدن منـود و از رشکـت مذکـور خواسـت که بـه زود ترین فرصـت کار عملی معـدن یاد شـده را آغاز مناید 

ولـی در ایـن جـا یـک مشـکل وجـود دارد آن هـم ایـن کـه در معـدن مـس عینـک آثـار باسـتانی وجـود دارد کـه وزارت 

اطالعـات فرهنـگ امـور انتقـال آن را پیـش مـی برد هرگاه امـور انتقال این آثار تکمیـل گردد کار عملی معـدن آغاز می 

شـود در پهلـوی ایـن نظـر بـه موضوعـات دیگـر نیز اشـاره شـده کـه چینایی هـا قـرارداد می گیرنـد ولی کار منـی کنند 

در قـرارداد اسـتخراج نفـت آمـو دریـا یـک مـاده این اسـت کـه اګر رشکـت نامـربده در طول یک سـال متـام آن مواردی 

را کـه در قـرارداد بـه آن تعهـد منـوده عملـی نکنـد قرارداد بالفاصله فسـخ می شـود در این جـا پیرامـون کار عملی این 

معـدن نیـز نظـری وجـود دارد کـه بـه این مسـأله امارات اسـالمی توجـه دارد و قـرارداد را نیز به شـکلی آمـاده منوده که 

متـام معیـار ها در نظر گرفته شـده اسـت.

چهـارم، در نظریـات و پیشـنهادات مـردم بـه یک موضوع دیگر هم اشـاره شـده آن این که متام معادن افغانسـتان  	

بـه قـرارداد داده شـوند. مسـوولیت حکومـت اسـت کـه ذخایـر طبیعـی را اسـتخراج کنـد و از عوایـد آن در اقتصاد ملی 

اسـتفاده کنـد. امـارت اسـالمی هـم بـه عنـوان حکومـت مسـوول ایـن را درک منـوده کـه بـا اسـتفاده از ذخایـر طبیعی 

مـی توانـد اقتصـاد ملـی را توسـعه داده و افغانسـتان را بـرای همیشـه از احتیـاج رهایـی بخشـد. در این ارتبـاط محرم 

الحـاج مـال عبـد الغنـی بـرادر آخنـد گفته اسـت کـه به کمـک این قـرارداد اقتصاد افغانسـتان بیشـر از پیـش تقویت و 

از نـگاه نفـت بـه خودکفایـی نزدیـک مـی شـود. از این بر می آید که کوشـش امارت اسـالمی همین اسـت کـه از طریق 

اسـتخراج معـادن و ذخایـر طبیعـی اقتصـاد را انکشـاف دهـد همچنـان امارت اسـالمی اکنون تعـداد زیـادی از معادن 

را بـه قـرارداد داده و برخـی آن را بـه داوطلبـی سـپرده اسـت. معـدن زغـال سـنگ بـه قـرارداد داده شـده، معـادن آهن 

و رسب والیـات هـرات و غـور بـه داوطلبـی سـپرده شـده کـه در آینـده نزدیک رشکت قـراردادی برنـده، کار عملـی آن را 

آغـاز خواهـد کرد.
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ــر  ــی دارای ذخای ــت و گاز طبیع ــر نف ــالوه ب ــتان ع ــت. افغانس ــی اس ــوری غن ــی کش ــع طبیع ــاظ مناب ــتان از لح افغانس

کرومایــت، رسب، مــس، آهــن و ســایر فلــزات کمیــاب ماننــد طــال و نقــره، یورانیــوم و لیتیــوم اســت. بــر اســاس بررســی 

هــای انجــام شــده، میــزان منابــع طبیعــی افغانســتان از یــک تریلیــون تــا ســه تریلیــون دالــر یعنــی ســه هــزار میلیــارد دالــر 

تعییــن و بــرآورد شــده و مــی توانــد فقیــر تریــن کشــور جهــان را بــه کشــوری ثرومتنــد تبدیــل کنــد.

هــر کشــوری از میکانیــزم هــای مختلفــی بــرای توســعه و انکشــاف اقتصــاد ملــی خــود اســتفاده مــی کنــد، برخــی از کشــور 

هــا منابــع طبیعــی و ذخایــر معدنــی دارنــد، از آنهــا اســتفاده مــی کننــد و اقتصــاد خــود را تقویــت مــی کننــد و در بعضــی 

ــه  ــدی خــود را صــادر و رسمای ــه ســایر کشــور هــا، محصــوالت تولی ــه ب ــه ک ــدازه توســعه یافت ــه ان از کشــور هــا صنعــت ب

مــی ســازند. شــامری از کشــور هــا در بخــش ســکتور زراعــت غنــی هســتند و غــالت را بــه کشــور هــای دیگــر صــادر مــی 

کننــد. افغانســتان نیــز دارای صحــرا هــای وســیع بــرای ذخایــر طبیعــی، صنعــت و زراعــت اســت. امــارت اســالمی هــم 

ــادی از معــادن  ــون، اســتخراج تعــداد زی ــا اکن ــع طبیعــی ت ــن مناب ــه ای ــوق توجــه کامــل دارد. از جمل در بخــش هــای ف

کشــور را آغــاز کــرده و بــا یــک رشکــت چینایــی بــرای اســتخراج نفــت در حــوزه آمــو دریــا قــرار داد امضــاء منــوده اســت. 

آن هــا امــور اســتخراج معــدن را ادامــه میدهنــد. در ایــن قــرارداد، امــارت اســالمی افغانســتان 20 فیصــد رشیــک اســت 

و ایــن میــزان در آینــده بــه ۵۷ فیصــد افزایــش خواهــد یافــت کــه مــی توانــد نقــش ســازنده ای در خودکفایــی اقتصــاد 

داشــته باشــد. همچنــان در بخــش صنعــت نیــز امکانــات زیــادی را بــرای صنعــت گــران ایجــاد کــرده و در حــال حــارض 

برخــی از کارخانــه هــای تولیــدی درحــال تولیــد محصــوالت خــود هســتند. گام هــای رسیعــی بــرای یافــنت بــازار زراعــت 

و محصــوالت زراعتــی برداشــته مــی شــود و تــا ایــن دم صــادرات محصــوالت زراعتــی درکنــار ســایر فــراورده هــا بــه خــارج 

از کشــور افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. در نهایــت، امــارت اســالمی بــه توســعه کشــور خــود متعهــد اســت و از هیــچ 

تالشــی در ایــن راســتا دریــغ منی کنــد و مــی خواهــد کــه افغانســتان خودکفــا باشــد و بــرای هموطنــان ســهولت هــا را بــه 

وجــود آورده تــا افغانســتان بتوانــد در زمــره کشــور هــای مرقــی جهــان باشــد.

نتیجه گیری
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صـادرات بخـش مهـم اقتصـاد یک کشـور را تشـکیل میدهد، بنابرین حامیـت از بخشـهای اقتصادی و ایجاد تسـهیالت در 

ایـن زمینـه مـی توانـد سـبب افزایـش صـادرات شـود. پـس از فتـح کابـل به تاریـخ ۲۴ اسـد سـال ۱۴۰۰ و اسـتقرار مجدد 

امـارت اسـالمی افغانسـتان، امریـکا دارایی های دافغانسـتان بانک را منجمد سـاخت کـه به دلیل آن انتقال پول از کشـور 

از طریـق بانـک هـا بـه تعویـق افتـاد، بـا آن هـم امـارت اسـالمی دسـت از کار بر نداشـت و تالشـهای خـود را در ایـن زمینه 

شـدت بخشـید و در نـه مـاه اول سـال ۱۴۰۱ میـزان صـادرات افغانسـتان نزدیک بـه ۱ اعشـاريه ۷ میلیارد دالر رسـید. این 

نشـان دهنـده آن اسـت کـه رهـربی امارت اسـالمی افغانسـتان و سـایر مسـووالن ذیربط به اقتصـاد و صادرات کشـور توجه 

خـاص دارند.

در سـال جـاری ۱۴۰۱ خورشـیدی بالـغ بـر یـک ملیـارد و ۷۰۰ میلیـون دالـر اقالم به کشـور هـای خارجی صادر شـده که 

اقـدام بـی سـابقه در تاریـخ کشـور اسـت. تا اکنـون ۹۷ فیصـد اقـالم صادراتی به کشـور های پاکسـتان، هند، ازبکسـتان، 

تاجکسـتان، ایـران، امـارات متحـده عربـی، چیـن، ترکیـه، قزاقسـتان و ترکمنسـتان و ۳ فیصد متباقی به سـایر کشـورهای 

جهـان صـادر شـده اسـت. ۶۳ فیصـد کل صـادرات را زغـال سـنگ، هنـگ، پنبـه، انگـور، انـار، بادنجـان رومی، کشـمش، 

انجیـر خشـک، جلغـوزه، زرد آلـو و ۳۷ فیصـد باقيامنـده را سـایر محصوالت صادراتی اسـت. 

مقدمه:

در صادرات محصوالت افغانی به کشور های خارجی افزایش چشمگیری 

به عمل آمده است
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ارزیابی نظریات مردم در رسانه های که گزارش »افزایش صادرات 

محصوالت افغانی به کشور های خارجی« را منترش کرده اند

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

ــه صــادرات اشــاره گردیــد، صــادرات نقــش مهــم در حامیــت از اقتصــاد دارد، بنابریــن هرچــه  هامنطــور یــی کــه قبــالً ب

میــزان صــادرات بیشــر باشــد، اقتصــاد کشــور قویــر و کشــور بــا رسعــت بیشــر بــه ســمت توســعه و پیرشفــت حرکــت مــی 

کنــد.

هدف: 

ایـن در حالـی اسـت کـه ارزش صـادرات در نـه ماۀ اول سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی ۴۷۸ میلیـون دالر بوده اسـت، مگر در ده 

مـاه اول سـال ۱۴۰۱ خورشـیدی سـطح صـادرات کشـور بـه یـک ملیـارد و ۷۰۰ میلیـون دالـر رسـیده کـه نسـبت به سـال 

گذشـته افزایـش سـه برابـر را نشـان میدهـد اگـر رونـد صـادرات ایـن چنیـن ادامه یابـد در سـال جاری بـه دو ميلیـارد دالر 

خواهد رسـید. 

بـا سـعی و تـالش امـارت اسـالمی افغانسـتان: محیـط و رشایـط امـن بـرای رسمایـه گذاری ایجاد شـده اسـت، تـالش برای 

سـاخت شـهرکهای صنعتی، کار عملی در زمینه تهیه پالیسـی و اسـراتیژی آن آغاز شـده و بازسـازی شـاهراه ها و اتصال 

راه آهـن بـه منطقـه و کشـور هـای همسـایه بـه رسعـت ادامـه دارد کـه همـه ایـن کار هـا بـر صـادرات افغانسـتان تأثیـر می 

گـذارد کـه تعهـد و تـالش امـارت اسـالمی را در ایـن زمینه نشـان میدهد. 
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ارزیابی نظریات مردم در مورد این خرب در رسانه های دولتی و خصوصی 

يادداشــت: در گــراف فیصــدی نظریــات مــردم را در 

ــد  ــی ده ــان م ــی نش ــی و خصوص ــای دولت ــانه ه رس

کــه گــزارش افزایــش صــادرات محصــوالت افغانــی بــه 

کشــور هــای خارجــی را بــه صــورت تصویــری، صوتــی 

و چاپــی منتــرش کــرده انــد.

سخنګويان

صفحات تويرتی

ويب سايت ها

آژانس ها

ارزیابی نظریات مردم در مورد این خرب در رسانه های دولتی و خصوصی 

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی :  .۱
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۲- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی :

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

آژآنس های خربی

مجموع ارزیابی نظریات مردم 

در رسانه  های دولتی



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

69

بررسی و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها در مورد افزایش صادرات 

محصوالت افغانی به کشورهای خارجی

هدف از تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان

ــای  ــه معن ــی ب ــای اجتامع ــبکه ه ــا و ش ــانه ه ــردم در رس ــی م ــت و منف ــنهادات مثب ــات و پیش ــی نظری ــی و ارزیاب بررس

ــت. ــه آن اس ــه ب ــردم و توج ــات م ــت نظری وضاح

ــادات و  ــات، خواســت هــا، انتق ــکان را مــی دهــد کــه نظری ــن ام ــه ای ــردم و جامع ــه م ــن موضــوع ب ــی و انتشــار ای ارزیاب

ــازند. ــک س ــت رشی ــادی دول ــای اقتص ــروژه ه ــات و پ ــامت، اقدام ــوص تصمی ــود را در خص ــنهادات خ پیش

اگــر مشــارکت و فعالیــت هموطنــان را در شــبکه هــای اجتامعــی تحلیــل منائیــم متوجــه مــی شــویم کــه بیشــر مــردم 

افغانســتان بــه جــای تویــر از فیســبوک اســتفاده مــی کننــد امــا در تویــر مقامــات رســمی -دولتــی و فعــاالن سیاســی، 

اقتصــادی و فرهنگــی ســهم زیــادی دارنــد. از ایــرو افــراد رســمی و غیــر رســمی امــارت اســالمی افغانســتان بیشــر در 

تویــر فعــال هســتند تــا فیســبوک.

ــادی،  ــی، اقتص ــاالن سیاس ــی و فع ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــاد ه ــا، نه ــانه ه ــا رس ــط ب ــی مرتب ــای اجتامع ــبکه ه ــا ش  ام

اجتامعــی و فرهنگــی هــم در فیســبوک و هــم در تویــر فعــال انــد تــا عمــوم مــردم و همچنــان افــراد و نهــاد هــای رســمی 

را تحــت پوشــش قــرار دهنــد و همــه روزه اخبــار و گزارشــهای شــخصی، رســمی و غیــر رســمی را منتــرش مــی کننــد.

مجموع ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی

مجموع ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی



فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

70

تحليل و ارزیابی تعداد نظریات مردم در رسانه ها در باره این خرب:

در نخست ما می توانیم رسانه ها را به دو بخش، دولتی و خصوصی تقسیم منائیم:

۱- تحلیــل و ارزیابــی تعــداد نظریــات مــردم در رســانه هــای دولتــی اعــم از آژ انــس هــا، صفحــات تویــر، ویــب ســایت هــا 

و ســخن گویــان پیرامــون افزایــش صــادرات محصــوالت افغانــی بــه کشــورهای خارجــی. تعــداد نظریــات و پیشــنهادات 

مثبــت و منفــی مــردم در رســانه هــای دولتــی در مجمــوع ۱۰۰۵ مــورد اســت، از بیــن ایــن نظریــات، ۵۵۴ نظــر مثبــت، 

۲۶۹ نظــر منفــی و ۱۸۲ مــورد پیشــنهاد ســامل اســت کــه در جــدول درج شــده اســت. نظریــات مثبــت ۵۵ فیصــد، منفــی 

۲۷ فیصــد و پیشــنهادات ســامل ۱۸ فیصــد اســت. 

۲ - بــه همیــن ترتیــب تحلیــل و ارزیابــی نظریــات مــردم در رســانه هــای خصوصــی اعــم از تلویزیــون هــا، رادیوهــا، روزنامــه 

هــا و آژانــس هــا در خصــوص افزایــش صــادرات محصــوالت افغانســتان بــه کشــور هــای خارجــی نشــان مــی دهــد کــه 

تعــداد نظریــات و پیشــنهادات مثبــت، منفــی مــردم در رســانه هــای خصوصــی در مجمــوع ۲۳۴۳ مــورد اســت. از میــان 

ــات ۱۱۹۹ نظــر مثبــت، ۸۱۱ نظــر منفــی و ۳۳۳پیشــنهاد ســامل اســت کــه در جــدول تنظیــم شــده اســت.  ایــن نظری

نظریــات مثبــت ۵۱ فیصــد، نظریــات منفــی ۳۵ فیصــد و پیشــنهادات ســامل ۱۴ فیصــد اســت. بــا توجــه بــه ارقــام فــوق در 

رســانه هــای دولتــی نظــر بــه خصوصــی فیصــدی نظریــات مثبــت مــردم بیشــر اســت، در رســانه هــای دولتــی فیصــدی 

نظریــات مثبــت ۵۵ و در رســانه هــای خصوصــی ایــن رقــم ۵۱ فیصــد اســت. در رســانه هــای دولتــی ســطح پیشــنهادات 

ســامل نظــر بــه خصوصــی بیشــر اســت. اگــر نظریــات مثبــت، منفــی و پيشــنهادات ســامل را در رســانه هــای دولتــی و 

خصوصــی جمــع آوری منائیــم، ۱۷۵۳ نظــر مثبــت، ۱۰۸۰ منفــی و ۵۱۵ پیشــنهاد ســامل وجــود دارد. کــه بــه ایــن اســاس 

فیصــدی نظریــات مثبــت ۵۲، منفــی ۳۲ و ۱۶ فیصــد پيشــنهاد ســامل اســت.

دلیل افزایش سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی چیست؟

یکــی از عوامــل آن ایــن اســت کــه اخبــار مثبــت کــه منافــع کشــور در آن نهفتــه باشــد توســط رســانه هــا و شــبکه هــای 

اجتامعــی مرتبــط بــا ایــن رســانه هــا بــه طــور گســرده منتــرش مــی شــود و هرچــه اخبــار و گــزارش هــا بیشــر منتــرش شــود 

نظریــات نیــز بیشــر مــی شــود. رســانه هــای کــه اخبــار مرتبــط بــه منافــع ملــی را منعکــس مــی ســازند، مــردم نظــر خــود 

در مــورد بیشــر ابــراز میدارنــد و اغلــب ایــن نظریــات مثبــت مــی باشــند. از ایــن معلــوم مــی شــود کــه مــردم هــر گامــی 

را کــه از ســوی حکومــت برداشــته مــی شــود کــه بــه نفــع کشــور و مــردم باشــد و بــه انکشــاف افغانســتان مــی انجامــد، 

تحســین مــی کننــد و بــا دیــد مثبــت بــدان مــی نگرنــد. 
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خالصه ای نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به رشح زیر است:

پس از مطالعه نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به طور کلی چند موضوع 

مهم قابل توجه است:

ان شــاءالله کشــور مــا روز بــه روز بــه ســمت توســعه اقتصــادی پیــش میــرود و ثبــات سیاســی مــا هــم روز بــه روز  	

رو بــه بهبــود اســت.

تــا زمانیکــه صــادرات افزایــش و واردات کاهــش نیابــد و بــه همیــن منــوال زراعــت و صنعــت توســعه نیابــد، اقتصــاد  	

قــوی منــی شــود.

در سال ۱۴۰۱ خورشیدی آن قدر صادرات صورت گرفت که این رقم در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است. 	

واردات هم باید افزایش یابد تا قیمت ها کاهش یافته و غم بیکاری ملت خورده شود. 	

نظــام اقتصــادی اســالمی بــرای آینــده جهــان اســالم بهریــن نظــام در میــان همــه ی نظــام هــای غیــر اســالمی  	

اســت. در صــورت اجــرا یــی شــدن آن کشــور هــای اســالمی امکانــات زیــادی بــرای تقویــت ایــن نظــام دارنــد، امکانــات 

زراعتــی و صنعتــی کــه جهــان اســالم دارد در هیــچ جــای زمیــن وجــود نــدارد.

در سال ۱۴۰۱ آنقدر صادرات صورت گرفت که در گذشته انجام منی شد.  	

اول، نظریـات ارایـه شـده مـردم در مـورد افزایـش صـادرات نشـان میدهد کـه آنها خوشـحال اند و آنرا مـژدۀ خوبی  	

بـرای تجـارت و رشـد اقتصادی افغانسـتان مـی دانند.

همچنـان در بسـیاری از نظریـات بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره شـده اسـت کـه ایـن نـوع فعالیـت نشـاندهنده تعهـد  	

حکومـت اسـت و امـارت اسـالمی فقـط شـعار نـه بلکـه آنچـه را که می گویـد در عمـل نیز انجـام میدهد و تالشـش این 

اسـت کـه تـا افغانسـتان را بـه سـمت توسـعه و پیرشفـت سـوق دهـد و بـرای مـردم زنـده گـی راحـت را فراهـم سـازد. 

دوم، عـالوه بـر نظریـات مثبـت یـک عـده نظریـات منفـی هم در اینجا بیان شـده اسـت کـه قابل توجه اسـت. اگر  	

ایـن نظریـات تحلیـل گـردد یـک چیز مشـخص می شـود یعنی کسـانیکه در مـورد اخبار مذکور نظـر منفـی داده اند از 

سلسـله موضوعـات مطلـع نیسـتند. منونـه کـم اطالعـی ایـن اسـت که مـی گوینـد با فرا رسـیدن فصـل زمسـتان مردم 

بـه دلیـل افزایـش قیمـت زغـال سـنگ دچـار مشـکل مـی شـوند امـارت اسـالمی قبـل از فرا رسـیدن زمسـتان قـرارداد 

۴۰۰ هـزار تـن زغـال سـنگ را بـه رشکـت های خصوصـی داده و این رشکت هـا آن را با قیمـت کمر از بـازار بین مردم 

توزیـع کردنـد. مـورد سـوم ایـن اسـت کـه تعـداد خواسـت هـای مطـرح شـده در نظریـات، تحقـق همـه اینهـا در حدود 

یـک سـال کـه هـم تحریـم هـای بیـن املللـی وضع گردیـده و هـم رسمایه ملـی منجمـد شـده، کمـی دور از واقعیت ها 

بـه نظـر میرسـد نکتـه اصلـی تعهـد اسـت و امـارت اسـالمی بـه توسـعه و پیرشفـت افغانسـتان متعهد اسـت و ایـن را به 

اثبات هم رسـانیده اسـت.
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سـوم، بخـش پیشـنهادات اسـت. در ایـن بخـش یـک چیزی که بسـیار مهـم و قابل توجه می باشـد این اسـت که  	

مـردم پیشـنهاد افزایـش واردات را داده انـد و دلیـل آن نیز گفته شـده که در صورت افزایـش واردات قیمت مواد غذایی 

اولیـه و سـوخت در بـازار کاهـش میآبـد. این پیشـنهاد درسـت اسـت اما هر کشـوری کـه می خواهد توسـعه یابـد، باید 

تـالش کنـد از حالـت واردات بایـد خـارج شـود و بـه کشـور صـادر کننـده تبدیـل گـردد. تـا زمانیکـه ایـن اقـدام صورت 

نگیـرد هیـچ کـس بـه تولیـدات داخلی توجـه نخواهد کرد و ایـن بخش را توسـعه نخواهد داد. امارت اسـالمی در تالش 

اسـت تـا کشـور را از حالـت وارداتـی خـارج سـازد و آنـرا بـه کشـور صـادر کننـده تبدیل کنـد. منونه بـارز ایـن تالش ها 

اخبـار منتـرش شـده فـوق اسـت که سـطح صـادرات روز بـه روز در حـال افزایش اسـت. اگر سلسـله صادرات بـه همین 

منـوال ادامـه یابـد بـدون شـک افغانسـتان شـاهد یـک توسـعه اقتصـادی بـزرگ خواهـد بـود و ایـن خرب خوبی اسـت. 

دیگـر اینکـه حتـی اگـر سـطح واردات افزایـش پیدا کنـد تاثیری بـر قیمت ایـن محصوالت نخواهد داشـت، زیـرا قیمت 

ایـن فـراورده هـا در سـطح بین املللـی افزایش یافته اسـت. 

چهـارم، یـک مـورد دیګـری کـه در نظریـات بـه چشـم مـی خـورد مسـأله بیـکاری اسـت. بیـکاری بـا آمـدن امارت  	

اسـالمی افزایـش نیافتـه، بلکـه در زمـان اداره قبلـی کابل سـطح بیکاری بیشـر از این بود بـا آنکه میلیون هـا دالر رسا 

زیـر مـی شـد امـا نسـبت فسـاد اداری و خـودرسی هـا متام این پـول ها به جیـب های شـخصی میریخت به این شـکل 

رسمایـه گـذاری منـی شـد تـا بـرای مردم کار و کسـب پیدا شـود. در حال حـارض امارت اسـالمی تعداد زیـادی از پروژه 

هـای عـام املنفعـه را بـراه انداختـه و در عیـن حـال حامیـت از تولیـدات داخلـی را نیـز آغـاز کرده کـه به زودی مسـأله 

کار و اشـتغال مـردم حل خواهد شـد. 

پنجـم، در نظریـات مـردم بـه یـک چیز مهم دیگر اشـاره گریـده و آن اینکه نظام اقتصادی اسـالم بهریـن نظام در  	

بیـن همـه نظـام هـای اقتصادی جهان اسـت که هـرگاه همین نظام اقتصادی شـکل عملـی را اختیار کند، افغانسـتان 

چـه کـه حتـی جهـان اسـالم متکـی بـه خـود خواهـد شـد و از وابسـتگی بـه جهـان غـرب بـرای همیـش رهایـی خواهد 

یافـت. امـارت اسـالمی کـه نظـام رشعـی را در کشـور بـه مفهـوم واقعـی ایجـاد کـرده اسـت نظـام اقتصادی اسـالمی را 

نیـز بـه منصـه اجـرا در آورده و کار هـای بزرگـی در ایـن زمینـه در حـال انجـام اسـت. یکی از منونـه هـای آن بانکداری 

اسـالمی در نظـام بانکـی اسـت کـه در متـام افغانسـتان فعالیت می کنـد. نکته دیگر افزایش سـطح صادرات در سـال 

۱۴۰۱ اسـت. مـردم خرسـندند کـه سـطح صـادرات امسـال آنقـدر افزایـش یافتـه که با گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. 

امـارت اسـالمی بـه عنـوان یـک حکومت مسـوول همـواره در تالش اسـت تا افغانسـتان را از یک کشـور وارداتـی به یک 

کشـور صادراتـی تبدیـل کنـد و بـا افزایـش صـادرات این وعـده محقق می شـود. 

رهـربی امـارت اسـالمی در تـالش اسـت تا از هر وسـیله ممکن بـرای تقویت اقتصاد اسـتفاده کند، صادرات یکـی از عوامل 

مهـم شـمرده مـی شـود چونکـه اقتصـاد مـی توانـد با آن رشـد کنـد و آنگاهی کـه کشـور از حالت وارداتـی خارج گـردد و به 

یـک کشـور صادراتـی مبـدل گـردد بـدون شـک کـه اقتصـاد تقویـه شـده و با گذشـت زمـان رشـد میآبد. بـا نظرداشـت این 

اصـل بـا آمـدن امـارت اسـالمی توجـه بیشـری بـه ایـن بخش شـده و اکنـون به چشـم خود مـی بینیم که سـطح صـادرات 
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افغانسـتان روز بـه روز درحـال افزایـش اسـت. صادرات محصوالت افغانسـتان به کشـور هـای خارجی افزایش چشـم گیری 

داشـته اسـت. در نـه مـاه اول سـال جـاری ۱۴۰۱ بالـغ بـر یـک ملیـارد و ۴۲۴ میلیـون دالـر اقـالم به کشـور هـای خارجی 

صـادر شـده اسـت کـه منایانگر تعهـد امارت اسـالمی به اقتصاد کشـور اسـت.

نتیجه

حکومـت هـای کـه متعهـد بـه توسـعه کشـور هـای خـود و رفـاه مـردم، پیرشفـت، توسـعه و شـگوفایی اسـتند ایـن را نـه بـا 

شـعار بلکـه در عمـل ثابـت مـی کننـد. امـارت اسـالمی افغانسـتان هـم شـعارش کم اما عملش بیشـر اسـت. طی یکسـال 

کارهای زیادی را انجام داده و مردم را به توسـعه افغانسـتان امیدوار سـاخته اسـت. از بخش سیاسـی گرفته تا اقتصادی، 

اجتامعـی، آمـوزش و پـرورش در همـه زمینـه هـا تـا حـد تـوان پیرشفـت صـورت گرفتـه و هنـوز هـم جریـان دارد. بـه منظور 

انکشـاف اقتصـاد و تقویـت آن گام هـای قاطعـی برداشـته شـده اسـت. مـا و شـام مـی بینیـم کـه در گوشـه و کنـار کشـور 

از سـاخت و بـاز سـازی شـاهراه هـا گرفتـه تـا رونـد صـادرات اقـالم بـه کشـور های همسـایه تا بـه منطقـه و جهـان از طریق 

زمیـن و هـوا در جریـان اسـت. منونـه بـارز آن در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه صـادرات محصـوالت افغانـی بـه کشـور هـای 

خارجـی افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت. در نـه ماه سـال جاری ۱۴۰۱ بالـغ بر یک ملیـارد و۴۲۴ میلیون دالـر اقالم به 

کشـورهای خارجـی صـادر شـده کـه اقدام بی سـابقه در کشـور اسـت.اگر این رونـد به همین منـوال پیش برود افغانسـتان 

از حالـت وارداتـی خـارج و در مـدت کوتاهـی بـه یک کشـور صادراتـی تبدیل خواهد شـد که بـا آن اقتصاد افغانسـتان پای 

خـود مـي ايسـتد و مشـکالت موجـود در اقتصـاد نیـز مهـار شـده و ذریعـه آن سـطح بیـکاری در کشـور نیـز بـه صفـر تقـرب 

خواهـد کرد.




