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د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر اخوند په مرشۍ 

د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه جوړه او پر بېال بېلو موضوعاتو بحث وشو

رسیزه:

هغـه څـه چـې یـو هېـواد لـه هـره اړخـه پیـاوړی کـوي، هغـه تر ځمکـه النـدې طبیعـي زیرمـې دي. په نـړۍ کې بـه ډېر کم 

داسـې هېوادونـه وي چـې د افغانسـتان پـه څېر ښـکلې هـوا، پرېامنه اوبـه، ځنګلونه، پراخـې دښـتې او د دې ټولو ترڅنګ 

تـر ځمکـه النـدې طبیعـي زېرمـې ولري. افغانسـتان د طبیعـي زېرمو اندازه هغې کچې ته رسـېږي چې کـوالی يش، د نړۍ 

دا بـې وزلـه هېـواد پـر یوه شـتمن او بډایـه هېواد بدل او د نـړۍ د پرمختللو هېوادونـو په کتار کې یې ودروي. د افغانسـتان 

اسـامي امـارت دې برخـې تـه پـوره پاملرنـه کـړې او  یـو شـمېر کانونه یې پـه قرارداد ورکـړي او ځینـې یې بیـا داوطلبۍ ته 

وړانـدې کـړي چـې پـه نېـږدې راتلونکـي کـې بـه پـه قـرارداد ورکـړل يش. دغـه راز د بندونـو جوړولو تـه هم اسـامي امارت 

پـه خپلـو کاري لومړیتوبونـو کـې ځـای ورکـړی دی. د اقتصـادي کمېسـیون لـه لـوري د اوبو او انـرژۍ وزارت ته سپارښـتنه 

وشـوه څـو لـه قـراردادي کمپنـۍ رسه د ارغسـتان بند جوړولو قرارداد د ميل تدارکاتو کمېسـیون لخوا فسـخه کـړي او د یاد 

بنـد د رسوې، ډیزایـن او سـاختامين چـارو کارونـه دې آزادې داوطلبـۍ لـه الرې مخکـې یـويس. همدارنګـه په یاده ناسـته 

کـې د مالیـې وزارت، صنعـت او سـوداګرۍ وزارت، اقتصـاد وزارت، چارو ادارې لوی ریاسـت او د ریاسـت الـوزراء اقتصادي 

معاونیـت لـه اسـتازیو څخـه ګـډې جـوړې شـوې کمېټـې تـه دنده وسـپارل شـوه، تر څـو د دولتـي رشکتونـو پـه اړه د ا.ا.ا د 

مرشتابـه عـايل مقـام، ریاسـت الـوزراء محـرم مقـام، کابينـې او اقتصادي کمېسـیون ټول حکمونـه او پرېکړې پـه هر اړخیز 

ډول وڅېـړي. یـاده کمېټـه دې د دولتـي رشکتونـو قانـون، جوړښـت، مدیریـت، نظارت او نـورو اړوندو اړخونو تـه کتنه وکړي 

او دا دې جوتـه کـړي چـې د دولتـي رشکتونـو اوسـنی جوړښـت مؤثـر دی او کـه نـه. دغـه کمېټـه بـه پـه دې اړه هـر اړخیزه 

طرحـه برابـره او اقتصـادي کمېسـیون تـه به یې وړانـدې کړي.
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د دې کمېسـیون پـه غونـډو کـې ټولـې هغه پـروژې، قراردادونه او نـورې اړوندې اقتصـادي چارې چې کـوالی يش د هېواد 

اقتصـاد تـه وده ورکـړي او پـه پښـو یـې ودروي، تـر بحث الندې نیـول کېږي او پـه اړه یې وړ پرېکـړې کېږي.

د اقتصادي کمېسیون د غونډو موخه: 

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې »ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال 

محرتم مال عبدالغني برادر اخوند په مرشۍ د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډې« 

خرب یې خپور کړی دی:

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

او  دولتـي  هغـو  پـه  کـې  ګـراف  دغـه  پـه  یادونـه:  

خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو نظرونو سـلنه ښـودل 

کېـږي چـې د ریاسـت  الـوزراء اقتصـادي مرسـتیال 

د  مـرشۍ  پـه  اخونـد  بـرادر  عبدالغنـي  مـا  محـرم 

اقتصـادي کمېسـیون نوبتـي غونـډې راپـور یـې پـه 

بڼـه خپـور کـړی دی. او چاپـي  ویډیويـي، غږیـزه 
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1-  دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

آژانسونه

وياندويان

تلويزيونونه

ټوېټرپاڼې

ورځپاڼې

راډيوګانې

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یادې اعالمیې 

په اړه د خلکو  نظرونو ارزونه
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په دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو 

د ارزونې ټولګه ويبپاڼې

په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:  -2

تلویزیونونه

ويبپاڼې

راډیوګانې

اژانسونه
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خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 
خصــويص رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 

د ریاست  الوزراء اقتصادي مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر اخوند په مرشۍ د 

اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډې په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

پــه رســنیو او ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو مثبتــو، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو څېړنــه او ارزونــه  د خلکــو نظرونــو روښــانتیا 

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

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

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

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

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

ــر فعالیــت لــري. خــو د رســنیو، دولتــي او نادولتــي بنســټونو اړونــدې ټولنیــزې  ــه ټوېټــر کــې ډې ــر فېســبوک پ کســان ت

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

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

رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي.
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یــو المــل یــې دا دی چــې پــه حکومتــي کچــه تــررسه شــوې کړنــې تــر ډېــره برېــده د دولتــي رســنیو لــه لــوري تــر پوښــښ 

النــدې راځــي. اقتصــادي کمېســیون د افغانســتان اســامي امــارت پــه چــوکاټ کــې رامنځتــه شــوی جوړښــت دی، نــو 

لــه دې املــه یــې خربونــه پــه دولتــي رســنیو کــې پــه زیاتــه کچــه خپرېــږي او هــر خــرب او راپــور چــې زیــات خپــور يش، نــو 

پــه اړه یــې نظرونــه هــم زیــات وي. لــه دې څخــه جوتېــږي چــې خلــک د حکومــت لــه لــوري هــر ګام کــره څــاري او پــه 

اړه یــې خپــل نظــر وړانــدې کــوي.

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

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

یې څه دی؟

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

1. د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخونــد پــه مــرشۍ د اقتصــادي کمېســیون نوبتــي 

ــو، اژانســونو او  ــو، ورځپاڼ ــو، راډیوګان ــو، ویبپاڼ ــو، ویاندویان ــه د تلویزیونون ــه او ارزون ــو څېړن ــه اړه د خلکــو نظرون ــډې پ غون

ټوېټرپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو  کــې ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو  مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو 

شــمېر  پــه ټولیــز ډول ۸۷۳ دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۷۵۹ مثبــت دي. ۹۹منفــي نظرونــه او ۱۵ ســامل وړاندیزونــه 

دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه ۸۷ ٪، منفــي ۱۱ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۲ ٪ دي.

۲. همدارنګــه د ریاســت الوزراء اقتصــادي مرســتیال محــرم مــا عبدالغنــي بــرادر اخوند په مــرشۍ د اقتصادي کمېســیون 

نوبتــي غونــډې پــه اړه د خلکــو  نظرونــو څېړنــه او ارزونــه د تلویزیونونــو، راډیــو ګانــو، ویبپاڼــو او خــربي اژانســونو پــه ګــډون 

پــه خصــويص رســنیو کــې ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو  مثبتــو او منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز 

ډول ۱۶۶ دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۱۱۴ مثبــت، ۴۶ منفــي او ۶ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب 

شــوي دي. مثبــت نظرونــه ۶۹ ٪، منفــي نظرونــه ۲۸ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۳ ٪ دي.

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

ده. پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۸۷  او پــه خصــويص رســنیو کــې دا ســلنه ۶۹ده. خــو پــه خصــويص 

رســنیو کــې  بیــا د منفــي نظرونــو ســلنه لــوړه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د منفــي نظرونــو ســلنه ۲۸ او پــه دولتــي کــې 

دا ســلنه ۱۱ده.  

ــه کــې ۸۷۳  ــه ټول ــه جمــع کــړو، پ ــه او ســامل وړاندیزون ــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرون کــه پ

مثبــت نظرونــه، ۱۴۵ منفــي نظرونــه او ۲۱ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۸۴ ٪ مثبــت نظرونــه، ۱۴ ٪ منفــي 

ــه دي. ــه او ۲ ٪ ســامل وړاندیزون نظرون
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو  نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:

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

مهمې مسئلې د پام وړ دي:

د داسـې اقتصـادي او بنیـادي پروژو پيلول د افغانسـتان د پرمختګ يوازینۍ الره ده، تـر ځمکې الندې له طبیعي  	

زېرمـو څخه باید ګټه واخېسـتل يش.

د اسـامی امـارت د دې ډول پرېکـړو هرکلـی کـوو، په دې رشط چې له دې الرې ترالسـه شـویو پيسـو څخه د اوبو  	

بندونـه جـوړ او دغـه شـاړې ځمکې پـرې ابـادې او د دې بېچاره ملت پـه درد وخوري.

کـه هـر څـوک د کان د اسـتخراج ګټونکـی يش بايـد بهـر تـه یـې انتقـال نـه کـړي او په قـرارداد کـې دا رشط پرې  	

کېښـودل يش چـي را ایسـتل شـوي رسه زر بـه پـه کـور دننـه تصفیـه کوي.

لـه کانونـو څخـه ترالسـه کېدونکـې پیسـې دې پـه زېربنایـي پـروژو ولګـول يش تـر څـو ګټـه یـې عامـو افغانانـو ته  	

ورسیږي. 

داسې بنیادي کارونه دې ال ډېر يش، تر څو افغانان د نورو له احتیاجه خاص يش. 	

لومـړی، د هېوادوالـو لـه نظرونـو داسـې معلومېـږي چې هېـوادوال د اقتصادي کمېسـیون له پرېکـړو هرکلی کوي.  	

پـه نظرونـو کـې ویـل شـوي دي چـې د کانونـو څخـه ترالسـه شـوې پیسـې دې پـه بنسـټیزو پـروژو لکـه د اوبـو بندونـو، 

کانالونـو او داسـې نـورو بانـدې ولګـول يش، څـو د هېـواد پراخـې دښـتې خړوبـې او سمسـورې يش. د افغانسـتان 

اسـامي امـارت هـم پـه همـدې هڅـه کـې دی چـې د کانونـو لـه اسـتخراج څخـه مـيل عوایـد لـوړ او لـه دې الرې بیـا 

هغـه پـروژې چـې کـوالی يش پـه هېـواد کـې اقتصـادي وده رامنځتـه کړي، عميل کـړي، چې مـوږ یې بېلګـې عماً په 

سـرګو وینـو. د قـوش تېپـې کانـال، د کامل خان بنـد د کانالونـو د جوړولو چارې، د لویـو الرو بیارغونـه، د کجکې بند 

د دویـم فـاز پرانیسـته، د رېـل پټلـۍ الرې جـوړول او بيا رغونه، د شـاه او عروس بند پـه څېر د نورو بندونـو د پاتې چارو 

بشـپړول یـې د مثـال پـه توګه یادولی شـو. 

دویـم: د خلکـو پـه نظرونـو کـې یـو بـل څـه چـې د پـام وړ دي هغـه دادي چـې دوی بنسـټیزې اقتصادي پـروژې د  	

هېـواد د پرمختـګ یوازینـۍ الر بـويل او وايـي چـې له دې الرې هېـواد کـوالی يش د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسـېږي. 

پـه رښـتیا هـم هـر هېـواد چـې بنسـټیزې اقتصـادي پـروژې عميل کـړې دي، پرمختـګ یې کـړی دی، ځکـه اقتصادي 

پـروژې کـوالی يش پـر ټولـو هغـو سـکټورونو مثبتـه اغېـزه وکـړي چې هغـه د اقتصـادي ودې پـه برخه کـې کار کوي. د 

افغانسـتان اسـامي امـارت همـدې ټکـي ته پـه پاملرنې ژمـن دی او هڅه کوي چې بنسـټیزې اقتصـادي پروژې عميل 

کـړي او پـر مـټ یـې د هېـواد اقتصـاد پیـاوړی او افغانسـتان د نـورو لـه احتیاجه او پـر ځان یې بسـیا کړي.
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درېیـم: دلتـه خلکـو ځینـې وړاندیزونـه هـم کـړي دي چـې باید له پامه ونـه غورځـول يش. دوی وايي چـې د کانونو  	

د  اسـتخراج ګټوونکـي بايـد کاين توکـي بهـر تـه ونه لېږدوي او دا رشط پرې کېښـودل يش چې د کاين موادو پروسـس 

بـه پـه هېـواد کـې دننـه تررسه کوي. د افغانسـتان اسـامي امـارت د یوه مسـوول حکومت په توګـه باید ټـول قراردادونه 

لـه نړیوالـو معیارونـو رسه سـم تـررسه کـړي. تـر کومه ځایـه چې معلومات شـته اسـامي امارت ټـول هغه کانونـه چې تر 

دې مهالـه يـې پـه قـرارداد ورکـړي دي، پـه ټولـو کې منل شـوي معیارونه په پام کې نیول شـوي دي او هڅه شـوې چې 

هـر قـرارداد د هېـواد پـه ګټـه تـررسه کـړي. پـه ټولـو قراردادونـو کې یې ټـول هغه مـوارد ځای پـر ځای کـړي دي چې د 

قـرارداد لـه پـاره اړیـن دي. د سـمتي د رسو زرو کان پـه قـرارداد کې به هـم دې ټکي تـه رضور پام کیږي. 

څلـورم: د خلکـو پـه نظرونـو او وړاندیزونـو کـې ځینو نورو مسـایلو ته هم اشـاره شـوې ده. په نظرونو کـې راغيل دي  	

چې دا پيسـې دې  په سـرو پروژو ولګول يش لکه د برېښـنا بندونه او داسـې نور. دغه راز ویل شـوي دا ډول بنسـټیز 

کارونـه دې زیـات يش، ترڅـو افغانـان د نـورو لـه احتیاجه خـاص يش. دا یو واقعیت دی چې ترالسـه شـوي عواید باید 

پـر سـرو پـروژو او هغـو پـروژو چـې اقتصـادي وده وررسه رامنځتـه کېږي، ولګـول يش. د افغانسـتان اسـامي امارت له 

بیـا واکمنېـدو بیـا تـر دې مهالـه پـه همـدې روال خپلو چارو تـه دوام ورکـړی دی. کوم عواید چې ترالسـه کېـږي د هغو 

لـه پـاره یـې ځینـې پـروژې پـه عمـيل ډول پیـل کـړې او د ځینـو لـه پاره یـې پانونـه او طرحـې چمتو کـړې دي چې په 

راتلونکـي کـې بـه یـې عمـيل کـړي. د دې بنسـټیزو پروژو څخـه د ریل پټلۍ په برخه کې د سـرو پروژو د پیـل له پاره د 

پـان جـوړول او دغـه راز د اوبـو او انـرژۍ پـه برخـه کې د سـرو پـروژو د طرحو پر چمتـو کولو بانـدې کار روان دی چې 

لـه بشـپړېدو وروسـته بـه یـې د پراختیايـي بودیجې لـه الرې متویـل يش د دغو پروژو پر پرمـټ به له یوه لـوري هېواد له 

ګاونډیـو، سـیمې هېوادونـو او ان نـړۍ رسه ونښـلوي او لـه بـل لـوري به د انـرژۍ په برخه کې افغانسـتان پر ځان بسـیا 

او د نـورو لـه احتیاجـه خاص کړي. 

د اسـامي امـارت مرشتابـه تـل پـه خپلو خربو کـې ټینګار کړی چـې دوی د افغانسـتان مظلوم ملت د السـنیوي له پاره 

خپلـې هلـې ځلـې کـوي. دوی پـه خپلـو خـربو کـې ویيل  چـې باید پـه خپلو هڅـو رسه خپل ملـت لـه احتیاجه خاص 

کـړي او افغانسـتان په هـره برخه کـې خودکفا کړي. 
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هغــه څــه چــې یــو هېــواد لــه هــره اړخــه پیــاوړی کــوي، هغــه تــر ځمکــه النــدې طبیعــي زیرمــې دي. پــه نــړۍ کــې بــه 

ډېــر کــم داســې هېوادونــه وي چــې د افغانســتان پــه څېــر تــر ځمکــه النــدې طبیعــي زېرمــې ولــري. افغانســتان د طبیعــي 

ــواد  ــه هې ــوه شــتمن او بډای ــر ی ــواد پ ــه هې ــې وزل ــړۍ دا ب ــه رســېږي چــې کــوالی يش، د ن ــدازه هغــې کچــې ت زېرمــو ان

بــدل او د نــړۍ د پرمختللــو هېوادونــو پــه کتــار کــې یــې ودروي. اســامي امــارت دې برخــې تــه پــوره پاملرنــه کــړې او  د 

یــو شــمېر کانونــو قراردادونــه یــې کــړي او ځینــې یــې بیــا داوطلبــۍ تــه وړانــدې کــړي دي. دغــه راز د بندونــو جوړولــو 

تــه هــم د افغانســتان اســامي امــارت پــه خپلــو کاري لومړیتوبونــو کــې ځــای ورکــړی دی. د اقتصــادي کمېســیون پــه 

غونــډو کــې ټولــې هغــه اقتصــادي پــروژې چــې د هېــواد د اقتصــادي ودې المــل ګرځــي پــرې بحــث کېــږي او د عمــيل 

کېــدو لــه پــاره یــې هلــې ځلــې کېــږي. رسه لــه دې چــې پــر افغانســتان د نړیوالــې ټولنــې لــه لــوري اقتصــادي بندیزونــه 

دي او مــيل شــتمني يــې کنــګل شــوې ده، د افغانســتان اســامي امــارت د اقتصــاد محــوره سیاســت پــه غــوره کولــو او 

تــر ځمکــې النــدې طبیعــي زېرمــو پــه ګــډون یــې ټولــې هغــه چــارې پیــل کــړې دي چــې کــوالی يش د هېــواد اقتصــاد 

پــه پښــو ودروي. د افغانســتان اســامي امــارت دغــه ډول کړنــې تــل د خلکــو لــه تــاوده هــرکيل رسه مــخ شــوې دي  او 

ماتــړ یــې شــوی دی. دا ځکــه چــې خلــک اوس پــر دې بــاور دي چــې نــه بهرنــۍ مرســتې او نــه هــم بهرنیــان کــوالی 

يش، هېــواد د پرمختــګ پــه لــور بوځــي، بلکــې دوی پــر دې بــاور دي چــې بایــد لــه خپلــو تــر ځمکــې النــدې شــتمنۍ 

او نــورو هغــو رسچینــو څخــه ګټــه پورتــه يش، چــې تــر دې مهالــه تــرې چــا ګټــه نــه ده اخیســتې. د افغانســتان اســامي 

امــارت د همــدې بــاور پــر اســاس دې برخــې تــه خپلــه پاملرنــه واړولــه او د هېــواد پــه کچــه یــې کوچنــي، متوســط او ځینې 

ســر کانونــه پــه قــرارداد ورکــړل او لــه عوایــدو یــې د هېــواد پــه بیارغونــه او پرمختــګ کــې ګټــه پورتــه کــړه. د افغانســتان 

ــاوده  ــه ت ــو ل ــه پراخــه کچــه د هېوادوال ــې پ ــی دی او دا کار ی ــده بریال ــره بری ــر ډې ــه دې برخــه کــې ت ــارت پ اســامي ام

هــرکيل رسه مــخ شــوی دی.

پایله
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د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور 

په تړاو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعالمیه

رسیزه:

نړیـوال بانـک د ۲۰۲۳م کال د جنـورۍ پـه میاشـت کـې د افغانسـتان د اقتصـادي وضعیـت د پرمختګ پـه اړه راپور  خپور 

کـړ. پـه دې راپـور کـې هغـو پرمختګونـو تـه اشـاره شـوې وه چې د اسـامي امـارت له بیـا واکمنېدو را وروسـته تررسه شـوي 

دي.  راپـور کـې د خوراکـي او نـورو توکـو بیـو ټیټـوايل، د بهرنیـو اسـعارو پـر وړانـدې د افغانـۍ ارزښـت سـاتلو، د بانکـي 

سیسـتم منظمېدلـو، دولتـي کارکوونکـو تـه پـر وخـت د تنخـوا ورکولو، د مـيل عوایـدو او صادراتو پـه کچه کې د بې سـاري 

زیاتـوايل راتللـو  او د روغتیـا پـه سـکټور کې شـته سـتونزو تر ډېـره بریده د حـل الرو پیدا کېدو پـه څېر پرمختګونو ته اشـاره 

شـوې ده. پـه راپـور کـې ویـل شـوي چـې د خوراکـي او نـورو توکـو لـه زیاتـوايل رسه د انفاسـیون کچـه راکمـه شـوې ده. 

دغـه راز د بهرنیـو اسـعارو پـر وړانـدې افغانـۍ خپل ارزښـت سـاتلی دی. د راپور لـه مخې افغانـۍ د ځینو بهرنیو اسـعارو پر 

وړانـدې ډېـره کمـه سـلنه ټیټـه شـوې، خو پـه مقابل کې یـې بیا د ځینو اسـعارو پـر وړاندې لوړه شـوې ده. ملکـي مامورینو  

تـه معاشـونه هغـه کـه نارینـه دي او کـه ښـځینه په خپـل وخت ورکول شـوي دي. د مـيل عوایدو پـه اړه په راپـور کې راغيل 

چـې د ۲۰۲۲م کال د ډسـمرب تـر ۲۱مـې نیټـې پـورې مـيل عوایـد  ۹، ۱۳۵ میلیـارده افغانیـو )1.54 میلیـارد ډالـرو( تـه 

رسـېديل دي. د ۲۰۲۲ کال لـه جنـورۍ څخـه تـر نومـرب پـورې افغانسـتان د 1.7 میلیـارد ډالـرو پـه ارزښـت توکـي صـادر 

کـړي چـې دا ارقـام پـه ۲۰۲۰ او ۲۰۲۱ کلونـو کـې ۰.۹ میلیـارد او ۰.۸ میلیـارد ډالـر وو. همدارنګـه پـه روغتیایـي او پـه 

ځانګـړي ډول د ماشـومانو د زېـږون پـه برخـه کې ښـه خدمات وړاندې شـوي او په روغتیايي مرکزونو کې ۹۸سـلنه ښـځینه 

کارکوونکـې پـر کارونـو بوختې دي.    
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موخه:

نړیـوال سـازمانونه ورو ورو پـر هغـو پرمختګونـو چـې د اسـامي امـارت پـه بیـا ځـيل واکمنېـدو رسه رامنځتـه شـوي اعراف 

کـوي او  نـور نـه يش کـوالی سـرګې پټـې کړي. اسـامي امارت هـم د نړیوالو بنسـټونو پـر واقعیتونـو والړو راپورونو هرکلی 

کـوي او  وايـي چـې نړیـوال دې د افغانسـتان واقعـي انځـور نـړۍ ته وړانـدې کړي.

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

د نړیـوال بانـک لـه لـوري د افغانسـتان اقتصـادي وضعیـت پـه اړه  خپـاره شـوي راپور پـه تړاو د افغانسـتان اسـامي امارت 

د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیـت اعامیـه خپـره کـړه او د یـاد بانـک د خپاره شـوي راپـور د ټولـو مثبتو او پـر واقعیتونو 

والړو ټکـو هرکلـی یـې وکـړ. پـه اعامیـه کې راغيل چې د افغانسـتان اسـامي امـارت باور لري، کـه چېرې د افغانسـتان پر 

بانکـي سـکټور شـته بندیزونـه لـرې او د افغانانو کنګل شـوې شـتمني ازاده يش، د هېواد اقتصادي وضعیـت به له دې هم 

د ښـه وايل او اسـتحکام پـه لـور ګړنـدي ګامونـه واخـيل او بار بـه یې د نړیوالـې ټولنې له اوږو سـپک يش. 

دغـه راز پـه اعامیـه کـې لـه نړیوالـو سـازمانونو غوښـتنه شـوې چـې د افغانسـتان په اړه نـړۍ ته هغـه پرمختګونه یـاد کړي 

چـې پـه افغانسـتان کـې تـررسه شـوي، پـه ځانګـړي ډول اقتصادي برخـه کې، تر څو نـړۍ د افغانسـتان لـه حقیقي حالت 

څخـه خـربه يش. پـه اعامیـه کـې پـر ټولـو نړیوالـو سـازمونونو او مرسـتندویه ادارو غـږ شـوی چـې لـه افغانسـتان رسه د 

پراختیايـي پـروژو  د متویـل پـه برخـه کـې همـکاري وکـړي چـې لـه مخـې به یـې د بـې کارۍ کچه راټیټـه او پـر اقتصادي 

وضعیـت بـه مثبـت اغیـز وکـړي. پـه اعامیـه کې لـه نړیـوال بانک څخه هم غوښـتنه شـوې چې یـاد بانک دې هغـه پروژې 

چـې د اسـامي امـارت لـه واکمنېـدو رسه یـې چـارې نیمګـړې پاتـې دي، بېرته پیـل او بشـپړې کړي.

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې »د افغانستان اقتصادي وضعیت 

په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور په تړاو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت 

اعالمیه« خرب یې خپور کړی دی
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په دولتي او خصويص رسنیو کې د یادې اعالمیې 

په اړه د خلکو  نظرونو ارزونه

1-  دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

تلویزیونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

آژانسونه

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

او  دولتـي  هغـو  پـه  کـې  ګـراف  دغـه  پـه  یادونـه: 

خصـويص رسـنیو کې د خلکو نظرونو سـلنه ښـودل 

پـه  وضعیـت  اقتصـادي  افغانسـتان  د  چـې  کېـږي 

اړه د نړیـوال بانـک وروسـتي راپـور پـه تـړاو  یـې د 

ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیـت اعامیـې خـرب 

خپـور کـړی دی. 
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په دولتي رسنیو کې د خلکو 

نظرونو د ارزونې ټولګه

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:   -2

راډیوګانېتلویزیونونه

ټويټرپاڼېوياندويان
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خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 
خصــويص رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 

»د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور په تړاو د ریاست 

الوزراء اقتصادي معاونیت اعالمیه« په تړاو په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

پــه رســنیو او ټولنیــزو شــبکو کــې د خلکــو  مثبتــو، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو څېړنــې او ارزونــې موخــه د خلکــو  نظرونــو 

تــه پاملرنــه ده. دا ارزونــه خلکــو او ټولنــې تــه دا فرصــت پــه الس ورکــوي چــې د حکومــت اقتصــادي پرېکــړو، کړنــو او پــروژو 

پــه اړه خپــل نظرونــه، غوښــتنې، نیوکــې او وړاندیزونــه رشیــک کــړي. 

آژانسونهورځپاڼې
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افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 

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

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

کــه پــه ټولنیــزو شــبکو کــې د هېوادوالــو ونــډه او فعالیــت وڅېــړو، نــو دا بــه راتــه جوتــه يش چــې پــه افغانســتان کــې زیاتــره 

ــا د رســمي- حکومتــي مســوولینو او د ســیايس، اقتصــادي او  ــر بی ــر ځــای فېســبوک کاروي. خــو ټوېټ ــر پ خلــک د ټوېټ

فرهنګــي ډګــر فعاالنــو لــه لــوري زیــات کارول کېــږي. لــه همــدې املــه د افغانســتان اســامي امــارت رســمي او نارســمي 

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

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

ــه،  ــره ورځ خربون ــال دي او ه ــې فع ــر دواړو ک ــبوک او ټوېټ ــه فېس ــه پ ــه موخ ــتو پ ــدې راوس ــښ الن ــر پوښ ــټونو ت او بنس

شــخيص، رســمي او نارســمي راپورونــه خپــروي. 

۱. »د افغانســتان اقتصــادي وضعیــت پــه اړه د نړیــوال بانــک وروســتي راپــور پــه تــړاو د ریاســت الــوزراء اقتصــادي معاونیــت 

اعامیــه« تلویزیونونــو، راډیوګانــو، اژانســونو، ټوېټــر پاڼــو، ویاندویانــو او ورځپاڼــو پــه ګــډون پــه دولتــي رســنیو  کــې د خلکــو 

نظرونــو څېړنــه او ارزونــه ده.  پــه دولتــي رســنیو کــې د خلکــو مثبتــو، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر  پــه ټولیــز ډول 

۸۰۱ دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۷۱۶ مثبــت دي. ۷۴منفــي نظرونــه او ۱۱ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې 

ترتیــب شــوي. مثبــت نظرونــه ۸۹ ٪، منفــي ۹ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۲ ٪ دي.

۲. »د افغانســتان اقتصــادي وضعیــت پــه اړه د نړیــوال بانــک وروســتي راپــور پــه تــړاو د ریاســت الــوزراء اقتصــادي معاونیــت 

اعامیــه« د تلویزیونونــو، راډیوګانــو، ورځپاڼــو او خــربي اژانســونو پــه ګــډون پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو  نظرونــو 

څېړنــه او ارزونــه ده. پــه خصــويص رســنیو کــې د خلکــو مثبــت، منفــي نظرونــو او وړاندیزونــو شــمېر پــه ټولیــز ډول ۱۰۶۹ 

دی. د دې نظرونــو لــه جملــې ۷۸۴ مثبــت، ۲۵۴ منفــي او ۳۱ ســامل وړاندیزونــه دي چــې پــه جــدول کــې ترتیــب شــوي 

دي. مثبــت نظرونــه ۷۳ ٪، منفــي نظرونــه ۲۴ ٪ او ســامل وړاندیزونــه ۳ ٪ دي.

پورتنیــو شــمېرو تــه پــه پاملرنــې پــه دولتــي رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه لــه خصــويص هغــو لــوړه ده. پــه دولتــي 

رســنیو کــې د مثبتــو نظرونــو ســلنه ۸۹  او پــه خصــويص رســنیو کــې دا ســلنه ۷۳ده. خــو پــه خصــويص رســنیو کــې بیــا 

د منفــي نظرونــو کچــه لــه دولتــي هغــو زیاتــه ده. 

کــه پــه دولتــي او خصــويص رســنیو کــې مثبــت او منفــي نظرونــه او ســامل وړاندیزونــه جمع کــړو، پــه ټوله کــې ۱۵۰۰مثبت 

نظرونــه، ۳۲۸ منفــي نظرونــه او ۴۲ ســامل وړاندیزونــه دي چــې لــه مخــې یــې ۸۰ ٪ مثبــت نظرونــه، ۱۸ ٪ منفــي نظرونــه 

او ۲٪ ســامل وړاندیزونــه دي.
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د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي  رسنیو کې د مثبتو نظرونو سلنې د کچې  لوړېدو المل څه دی؟

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

یـو المـل یـې دا دی هغـه خربونـه چـې د هېـواد ګټـې پکـې نغښـتې او مثبـت وي پـه زیاته کچـه د رسـنیو او په دې رسـنیو 

پـورې اړونـدو ټولنیـزو شـبکو لـه لـوري خپرېـږي او هـر خـرب او راپـور چـې زیات خپـور يش، نو پـه اړه یـې نظرونه هـم زیات 

وي. هغـه خربونـه چـې مـيل ګټـې رانغـاړي، خلـک یې په اړه نظـر ورکوي او تر ډېـره بریـده دا نظرونه بیا مثبـت وي. له دې 

څخـه جوتېـږي چـې خلـک د حکومـت لـه لوري هـر ګام چې د هېـواد او هېوادوالـو په ګټـه وي او د افغانسـتان د پرمختګ 

المـل ګرځـي، سـتايي او په مثبـت نظر ورتـه ګوري. 

افغانـان لـه نـړۍ خیـرات نـه غواړي، بلکـې نړیـوال دې بندیزونـه لرې کـړي. د محرم مـا عبدالغني بـرادر اخوند  	

هـر قـدم د هېـواد د آبـادۍ او سـوکالۍ سـبب شـوی. محـرم مـا صاحـب د ټول افغـان ولس پـه زړونو کې ځـای لري. 

د افغانسـتان  اقتصـادي پرمختـګ او پیاوړتیـا مسـوولیت د مـا صاحب په غـاړه دی او ډېر ژر به دا هېـواد د نورو مرقي 

هېوادونـو پـه کتار کـې ودرېږي.

د نړیـوال بانـک ارزونـه پـر ځـای ده. پـه واقعیـت کـې کـه د چـا پلـوي ونه کـړو او ټـول هڅه وکـړو، نو له شـک پرته  	

چـې زمـوږ هېـواد اقتصـاد بـه وده وکـړي، ځکـه اوسـمهال غا، بډې او فسـاد نشـته، مـوږ له هېـواده بهر پـه لومړي ځل 

د خپـل هېـواد محصـوالت وینـو لکـه د افغانسـتان وچـه میـوه. بایـد ووایـم چې څـه مـوده وړاندې مـې په هالنـډ هېواد 

کـې د جـال ابـاد سـاخت دیـګ بخـار واخیسـت او پـه واقعیـت کې ښـه دیـګ او لوړ کیفیـت لري.

نړیـوال بانـک اول بایـد د غریبـو افغانانـو شـتمني ازاده کـړي. مونـږ د ملـت پـه حیـث د خپـل دولت هـر پرمختګ  	

چـې پـه هـره برخـه کـې وي سـتایو،  ماتـړ  یـې کـوو، د خپـل نظـام او خلکـو پـه ګټـه یـې بولـو.  دا چـې د افغانسـتان 

اقتصـادي وده د نړیوالـو لـه لـوري منـل شـوې ده دا یـې پـر ځـای اعـراف دی، پـه رښـتیا هـم چـې اسـامي امـارت د 

هېـواد د پرمختـګ لـه پـاره کار کـړی دی.

د اسـامی امـارت السـته راوړنـې د قـدر وړ دي لکـه قـوش تېپـې کانـال، لویـو الرو بیارغونـه، د کانونـو مسـلکي  	

اسـتخراج او پروسـس، کجکـي بنـد پرانیسـته، سـوالګرو راټولـول، هغـو ته معـاش ورکـول او همدارنګه په نشـه يي توکو 

د روږدو کسـانو راټولـول او د هغـوی درملنـه سـرې السـته راوړنـې دي.

پـه تیـره اداره کـې بـه میلیاردونـه ډالـر راتلـل، خـو بیـا به هـم مامورین وږي وو او د عسـکرو د البسـې او اعاشـې نه  	

یـې هـم غـا ګانـې کولـې او نـه یـې معاشـونه پـه وخت ورکـول. ښـه خـربه دا ده چـې حکومتويل نـوره هم شـفافه يش 

د خلکـو مشـکاتو ته نظـر ويش .

نړیوال بانک دې په افغانستان کې نیمګړې پروژې بېرته پيل کړي. 	
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په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو نظرونو په څېړنې او لوستلو رسه په عمومي ډول څو مهمې 

مسئلې د پام وړ دي:

لومـړی: کلـه چـې د خلکـو نظرونـه لولـو، نـو د نړیـوال بانـک د خپـاره شـوي راپـور هرکلـی شـوی دی. پـه نظرونـو  	

کـې تـر سـرګو کېـږي چـې هېـوادوال د هېـواد پرمختـګ ته هیله مـن شـوي دي. د دوی په نظر اسـامي امـارت د یوه 

مسـؤل حکومـت پـه توګـه د هېـواد پرمختـګ لـه پـاره کار کـوي. دا پر ځای خـربه ده چې د اسـامي امارت پـه رامنځته 

کېـدو رسه، رسه لـه دې چـې د افغانانـو شـتمني د بهرنیانـو له لوري کنګل شـوې او له امله یې زیاتې سـتونزې رامنځته 

شـوې وې، خـو اسـامي امـارت پرتـه لـه دې چـې دا سـتونزې جـدي وګڼـي د خپلـو کورنیو عوایـدو پر مـټ وتوانېد چې 

لویدلـی اقتصـاد راپورتـه، بانکـي سیسـتم له پاشـلو وژغـوري او د افغانۍ ثبات د بهرنیو اسـعارو پر وړاندې ثابت وسـايت 

او فسـاد ختـم کـړي. افغـاين محصوالتـو تـه یې د دې زمینـه برابره کړه چې له هېـواده بهر صادر يش، لـه همدې رسه د 

صادراتـو کچـه لـوړه شـوه او  چـې څومـره د صادراتو کچه لوړېـږي په هامغه کچه سـوداګري پراختیا مومـي او د عوایدو 

د لوړېـدو ترڅنـګ اقتصـادي پرمختـګ هـم رامنځتـه کېـږي. اوس دا دی د اقتصـادي وضعیـت د ښـه کېـدو پـه اړه نـه 

یـوازې دا چـې حکومـت یـې ادعـا کـوي، بلکـې نړیوال معتـرب بنسـټونه لکه نړیـوال بانک هم پـر دې اعـراف کړی دی 

چـې د افغانسـتان اقتصـادي حالـت تر پخوا ډېر ښـه شـوی دی. 

دویـم: د خلکـو پـه نظرونـو کـې د یـو لړ سـتونزو یادونـه هم شـوې ده لکه د نجونـو پر مـخ د ښـوونځیو او پوهنتونونو  	

د تړلو، برېښـنا د کمښـت او داسـې نور. خلکو له اسـامي امارت څخه غوښـتي چې دغه سـتونزې حل کړي. اسـامي 

امـارت مسـوولینو تـل پـه خپلـو خـربو کـې ویـيل چـې د هېوادوالو د سـتونزو هـواری او هغـوی تـه د اسـانتیاوو رامنځته 

کـول یـې پـه کاري لومړیتوبونـو کـې دي. یادې سـتونزې چـې ځینې د تخنیکي مسـایلو لـه امله رامنځته شـوې دي او 

پاتـې نـورې یـې لنډمهالـه دي، مسـوولینو یـې د حـل پـه اړه ملت تـه ډاډ ورکـړی دی. د نجونـو ښـوونځیو او پوهنتونونو  

د تـړل کېـدو پـه اړه ویـل شـوي چـې اسـامي امارت د ښـوونې او روزنـې پراختیـا او پرمختګ تـه ژمن دی. ښـوونځیو او 

پوهنتونونـو تـه د نجونـو  ورتـګ لـه پـاره پـه میکانیـزم کار روان دی چـې لـه بشـپړېدو  وروسـته بـه لـه رشیعـت رسه سـم 

نجونـې ښـوونځیو او پوهنتونونـو سـتنې يش. د برېښـنا د کمښـت سـتونزه شـته او المـل یـې دا دی چـې د افغانسـتان 

خپلـه برېښـنا دومـره نـه ده چـې د ټـول هېـواد لـه پـاره بسـنه وکـړي او کومه برېښـنا چـې د منځنۍ اسـیا لـه هېوادونو 

افغانسـتان ته راغلې ده او کله ناکله پکې سـتونزې راوالړېږي، هغه تخنیکي سـتونزې دي. اسـامي امارت هڅه دا ده 

چـې لـه خپلـو پریامنـه اوبـو څخـه د برېښـنا د تولیـد پـه برخـه کې ګټـه پورته کـړي او لـه دې پلوه هېـواد پر ځان بسـیا 

کـړي. د دې ادعـا ثبـوت لـه پـاره کـوالی شـو د کجکي د دویم فاز د چارو بشـپړېدل او رسويب ۲ برېښـنا بنـد د جوړېدو  

لـه پـاره هلـې ځلـې یـادې کـړو. اسـامي امـارت هڅـه کـوي او کړې یـې ده چـې د افغانسـتان پریامنـه اوبه مهـار او په 

ښـه ډول مدیریـت کـړي چـې لـه مخـې بـه یـې هـم د برېښـنا سـتونزه حـل او هم  بـه د هېواد شـاړې دښـتې پـه کرنیزو 

ځمکـو بدلې يش.



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

18

درېیـم: د خلکـو پـه وړاندیزونـو کـې چـې یـو څـه ډېـر تـر سـرګو کېـږي، هغـه دا دي چـې نړیـوال بانـک دې پـه  	

افغانسـتان خپلـې نیمګـړې پـروژې بشـپړې کـړي. دوی وايـي، کـه د نړیـوال بانـک لـه لـوري پـر نیمګـړو پـروژو له رسه 

کار پیـل يش، نـو لـه یـوه لـوري بـه خلکـو تـه د کار زمینـه برابـره يش او لـه بـل لـوري بـه دا د افغانسـتان لـه خلکو رسه 

یـوه برشدوسـتانه همـکاري وي. اسـامي امـارت هـم لـه ټولـو هغـو هېوادونـو او نړیوالـو بنسـټونو څخـه غوښـتي چې په 

افغانسـتان کـې دې خپلـې نیمګـړې پـروژې بشـپړې کـړي. د افغانسـتان اقتصـادي وضعیـت پـه اړه د نړیـوال بانـک 

وروسـتي راپـور پـه تـړاو د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیت اعامیه کې دې ټکي ته اشـاره شـوې ده. پـه اعامیه کې 

لـه نړیـوال بانـک څخه غوښـتنه شـوې چې د افغانسـتان په اړه د واقعیتونـو ترڅنګ دې هغه پروژې چې د دې سـازمان 

لـه لـورې متویلېـدې خـو د ا.ا.ا لـه بیـا ځلې واکمنېدو وروسـته یـې کارونه نیمګـړي پاتـې دي، بېرته پیـل او چارې دې 

بشـپړې کـړي. پـه اعامیـه کې د دې ترڅنګ له نړیوالو سـازمانونو او مرسـتندویه ادارو څخه هم غوښـتل شـوي چې له 

افغانسـتان رسه دې د پراختیايـي پـروژو د متویـل پـه برخـه کې همـکاري وکړي. اسـامي امارت تل د هغو مرسـتندویه 

سـازمانونو او ادارو هرکلـی کـړی چـې لـه کومـې موخـې پرتـه د افغانسـتان د پرمختـګ او ابـادۍ پـه برخه کـې کار کوي.  

څلـورم: د هېوادوالـو پـه نظرونـو کـې د مالیـې مسـئلې تـه ګوتـه نیـول شـوې ده. دوی وايي چـې مالیې لـوړې دي  	

او خلـک یـې د ورکـړې تـوان نـه لـري. دلتـه د یوه ټکـي یادونه بایـد ويش او هغـه دا چې مالیـې د کورنيو عوایدو سـره 

برخـه جـوړوي او راغونـډل یـې اړیـن دي، ځکـه کـه مالیه راټوله نـه يش، نو عواید هم نـه لوړېږي او چـې د عوایدو کچه 

ټیټـه وي، بیـا نـو د خدماتـو وړانـدې کول هم سـتونزمن وي. اسـامي امارت د همـدې موخې په پار د مالیـې راغونډول 

پیـل کـړي دي.پـه افغانسـتان کـې پـه تېـرو شـلو کلونـو کـې د فاسـدې او بـې کفایتـه ادارې لـه وجـې هېـڅ وخـت هم 

مالیـه پـه شـفاف ډول راټولـه نشـوه. اوس چـې پـه افغانسـتان کې مرکـزي او خپلـواک حکومت شـته، باید هغـه کارونه 

تـررسه کـړي چـې لـه مخـې یـې عواید لـوړ او پـه مقابل کې یـې خلکو ته خدمـات وړانـدې يش. دا چې اسـامي امارت 

د مالیـو پـه کچـه کـې کموالـی راوسـت او لـه ۵. ۱ سـلنې څخـه ۵. ۰ سـلنې تـه راټیټـه کـړه، دا کار د خلکـو اقتصادي 

حالـت او  د هغـوی د کاروبـار د پرمختـګ پـه پار شـوی دی.

پنځم: د خلکو په نظرونو کې د اسامي امارت السته راوړنې هم یادې شوې دي، لکه قوش تېپې کانال، لویو الرو  	

بیارغونه، د کانونو په مسلکي ډول استخراج او پروسس، کجکي بند دويم فاز پرانیسته، د سوالګرو را ټولول او هغو ته 

معاش ورکول او همدارنګه په نشه يي توکو د روږدو کسانو راغونډول او د هغوی درملنه. دوی وايي چې دا د اسامي 

امارت سرې السته راوړنې او د هېوادوالو له پاره خدمت دی. دغه راز د خلکو په نظرونو کې د کابل د تیرې ادارې 

نیمګړتیاوو ته اشاره شوې ده. خلک وايي، په تیره اداره کې مرسته شوې پیسې ټولې حیف او میل کېدې او ملت ته 

یې ګټه نه رسېده. دوی له اسامي امارت څخه غوښتي چې حکومتويل دې نور هم شفافه کړي. د خلکو نظرونه او 

غوښتنې د قدر وړ دي او اسامي امارت ورته په درنه سرګه ګوري. اسامي امارت هڅه کوي چې دې ته ورته نورې هغه 

چارې هم تررسه کړي چې له امله یې هم د خلکو السنیوی ويش، هم د هغوی اقتصادي ستونزې هوارې او هم هېواد 

په بېا بېلو برخو کې د پرمختګ جوګه يش. دا رښتیا خربه ده چې د اسامي امارت په بیا ځيل واکمنېدو رسه ډیری 
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هغه سرې او ميل پروژې چې د افغانستان په پرمختګ کې رغنده رول لري، پیل شوې دي او هڅه دا ده چې له دې 

الرې د هېواد زیربناوې په پښو ودرېږي. د دې ترڅنګ اسامي امارت د اړمنو هېوادوالو السنیوی کړی دی چې ښه 

بېلګه یې همدا د سوالګرو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو راټولول او له هغوی رسه مرسته او د دوی درملنه ده. دا چې 

خلک وايي، په حکومتولۍ کې دې نور هم شفافیت رامنځته يش، نو باید ووایو چې د شفافیت نړیوال سازمان له لوري 

د اسیايي هېوادونو له فساد رسه د مبارزې په اړه په وروستیو تررسه شویو څېړنو کې دا جوته شوې چې اسامي امارت 

له فساد رسه د مبارزې په برخه کې اغیزناک کار کړی دی. د همدې سازمان په راپور کې ویل شوي چې افغانستان 

اوسمهال له فساد رسه د مبارزې په برخه کې ۲۴ امتیازونه خپل کړي او له ۱۷۶یم ځای څخه ۱۵۰ام ځای ته راښکته 

شوی دی. بلکې کوم راپور چې د شفافیت نړیوال سازمان له لوري خپور شوی دی پر حقایقو والړ راپور نه دی که چېرې 

دوی له نېږدې او شته حقایقو ته په کتو راپور ترتیب کړی وی، اسامي امارت به په دې برخه کې تر ټولو لوړ امتيازونه 

ترالسه کړي وی او اسامي امارت پر دې ټینګار کوي چې دوی د عیني واقعیتونو ته په کتو خپلو راپورونه ترتیب او 

خپاره کړي. اسامي امارت له فساد رسه د مبارزې په برخه کې جدي دی او په دې برخه کې یې کوټيل ګامونه اوچت 

کړي دي. 
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د اسـامي امـارت پـه بیـا ځـيل واکمنېـدو رسه پـه افغانسـتان کـې یـو پیـاوړی مرکـزي حکومـت رامنځتـه شـوی دی. د هر 

حکومـت دنـده دا ده چـې د هېـواد پرمختګ تضمین کړي. اسـامي امارت داسـې مهال واک ته ورسـېد چې د افغانسـتان 

اقتصـاد لـه ننګونـو رسه مـخ و. د دې ترڅنـګ چـې اقتصـادي حالـت مـخ پـر ځـوړ و، نړیوالـې ټولنـې د دې پـر ځـای چـې 

افغانسـتان رسه مرسـته وکـړي، برعکـس پـر افغانسـتان یـې بندیزونه ولګول. تـر ټولو مهمـه د افغانانو هغه شـتمني وه چې 

پـه امریـکا کـې کنـګل شـوه. خو رسه له دې هم اسـامي امـارت وتوانېد چـې په افغانسـتان کې اقتصـادي پرمختګ ته الر 

هـواره کـړي او تـر ډیـره حـده په دې برخـه کې بریالی شـو. په لومړیو کـې نړیوالو داسـې انګیرله چې ګني اسـامي امارت 

بـه د دې وړتیـا پیـدا نـه کـړي چـې لـه داسـې یـو کړکیچـن حالته ځـان وبـايس او دوی خـو ال دا هـم ویل چې په اسـامي 

امـارت کـې اقتصـاد پوهـان، حقـوق پوهان او داسـې نـور چې وکـوالی يش اقتصادي پرمختګ تـه الره هواره کړي نشـته او 

زیاتـره مسـلکي وګـړي لـه هېـواده وتـيل دي. خـو رسه لـه دې هم اسـامي امارت پـر دې بریالی شـو چې اقتصـاد ورغوي، 

بانکـي سیسـتم لـه پاشـلو وژغـوري، د بهرنیـو اسـعارو پـر وړانـدې د افغانـۍ ثبـات وسـايت چـې دا ټـول د هېـواد پرمختګ 

المـل ګرځـي. تـر یـو وخـت پـورې د اسـامي امـارت لـه لـوري پر تـررسه شـویو کړنـو سـرګې پټېدلې، خـو  نړیـوال بانک د 

افغانسـتان اقتصـادي حالـت د پرمختـګ پـه اړه وروسـتي راپـور دا پـه ډاګـه کـړه چې د افغانسـتان پـر اقتصـادي پرمختګ 

نـور نړیـوال بنسـټونه هـم نـه يش کـوالی سـرګې پټـې کـړي. نړیـوال بانک په خپـل راپور کـې ویيل چـې د تیـرو کلونو په 

پرتلـه د افغانسـتان اقتصـاد ښـه شـوی دی. د دې ترڅنـګ د روڼتیـا نړیوال سـازمان له لوري په ۲۰۲۲ م کال کې د فسـاد 

پـر وړانـدې د مبـارزې پـه برخـه کـې د هېوادونـو د پرمختګونـو پـه اړه راپـور خپـور شـو. پـه دې راپـور کـې چـې د اسـیايي 

هېوادونـو پـه اړه و،  افغانسـتان لـه ۱۷۴یـم ځـای څخه ۱۵۰ ام ځای ته راښـکته شـو او پـه دې برخه کې یـې ۲۴ امتیازونه 

خپـل کـړل. لـه دې څخـه پـه ډاګـه کېـږي چې افغانسـتان د اسـامي امـارت په موجودیـت کـې د پرمختګ په لـور ګامونه 

پورتـه کـوي او کـه چـارې همداسـې روانـې وي، نو افغانسـتان به ډېر ژر د نـړۍ د پرمختللـو هېوادونو په کتار کـې ودرېږي.

پایله



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

21

په کابل ښار کې د سوالګرو راټولول

رسیزه:

پـه افغانسـتان او بيـا پـه ځانګـړي ډول پـه لویـو ښـارونو کـې یوه سـره سـتونزه د سـوالګرو ده. په دې ښـارونو کې یـو زیات 

شـمېر خلـک دي چـې پـه سـوال یـې الس پورې کـړی دی. کېدای يش، ځینـې یې مسـتحق او د مجبـورې ورځې یې دې 

کار تـه الس اچولـی وي، خـو زیـات شـمېر یـې بیـا حرفـوي دي او دا یـې د ځـان لـه پـاره کاروبـار ګرځولی دی. د سـوالګرو 

راټولولـو کمېټـې د موندنـو پـر اسـاس پـه کابـل ښـار کـې ډېـر سـوالګر حرفـوي دي او د ناچـارۍ له املـه ګدايي نـه کوي، 

بلکـې لـه دغـه کار څخـه د یـوه مسـلک پـه توګـه د عوایـدو پيـدا کولـو لپـاره ګټـه اخـيل. د دې سـتونزې د حـل لـه پـاره د 

عالیقـدر امیراملومنیـن شـیخ هبة اللـه اخونـدزاده حفظه الله له فرمان رسه سـم د ریاسـت الوزراء اقتصادي مرسـتیال الحاج 

مـا عبدالغنـي بـرادر اخونـد پـه مـرشۍ د سـوالګرو راټولولو کمېټـه جوړه او تـر دې دمه یې د کابل ښـار له بېا بېلو سـیمو 

پـه زرګونـو سـوالګر راټـول کـړي دي. دا لـړۍ ال هـم روانه ده. د سـوالګرو راټولولو کمېټـې د روان 1401 ملریـز کال د کب 

میاشـتې تـر 2مـې نېټـې د کابـل ښـار لـه بېابېلـو سـیمو ۲۸۶۱۲ سـوالګر راټـول کـړي دي. تـر ارزونـې وروسـته د راټولـو 

شـویو سـوالګرو  له جملې ۱۱۲۵۳ مسـتحق او ۱۷۲۸۹ حرفوي سـوالګر پېژندل شـوي دي.  په دې سـوالګرو کې ۷۰بې 

رسپرسـته ماشـومان دي. بـې رسپرسـته سـوالګر ماشـومان لـه بایومیټریـک وروسـته د کار او ټولنیـزو چـارو وزارت لـه لوري 

روزنتـون تـه داخلېـږي او هلتـه ورتـه پر اعاشـې رسبېـره د زده کړو او تعلیـم زمینه برابرېږي. له مسـتحقو سـوالګرو رسه بیا د 

افغانسـتان اسـامي امـارت لـه لـوري دوامـداره نغده مرسـته کېـږي. د کابل ښـار خلک او راټول شـوي سـوالګر د دغه بهیر 

لـه پيلېـدو خوښـي څرګنـدوي او وايـي چـې په دغـه کار رسه به د خلکو او سـوالګرو ډېرې سـتونزې حل يش او ښـه ده چې 

د حکومـت لـه لـوري د دغـه نامناسـب کار مخنیوی ويش. 
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له کابل ښار څخه د سوالګرو راټولولو کمېټې موخه: 

لـه کابـل ښـار څخـه د سـوالګرو راټولولـو کمېټـې اصيل موخه د سـوالګرو سـرې معضلې له منځـه وړل او کوم کسـان چې 

د ناچـارې ورځـې یـې دې کار تـه الس غځولی، د هغوی السـنیوی دی. 

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې »له کابل ښار څخه د سوالګرو 

راټولولو کمېټې« خرب یې خپور کړی دی

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

او  دولتـي  هغـو  پـه  کـې  ګـراف  دغـه  پـه  یادونـه: 

خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو نظرونـو سـلنه ښـودل 

کېـږي چـې د سـوالګرو راټولولـو کمېټې  راپـور یې په 

ویډیويـي، غږیـزه او چاپـي بڼـه خپـور کـړی دی.
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۱- دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

ورځپاڼې

اژانسونه

راډيوګانې

ويب پاڼې

وياندويان

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه 

د خلکو  نظرونو ارزونه
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په دولتي رسنیو کې خلکو د نظرونو د 

ارزونې ټولګه ټويټرپاڼې

په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:  -2

تلویزیونونه

ورځپاڼې

راډیوګانې

اژانسونه
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پـه رسـنیو او ټولنیـزو شـبکو کـې د خلکـو مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونو څېړنـه او ارزونـه  د خلکو نظرونو روښـانتیا او 

هغـو تـه د پاملرنـې پـه مانـا ده. د دې مسـئلې ارزونـه او خپرول خلکو او ټولنـې ته دا فرصت په الس ورکـوي چې د حکومت 

د پرېکـړو، کړنـو او پـروژو پـه اړه خپـل نظرونه، غوښـتنې، نیوکې او وړاندیزونـه رشیک کړي. 

کـه پـه ټولنیـزو شـبکو کـې د هېوادوالـو ونـډه او فعالیـت وڅېـړو، نو وبـه وینو چـې په افغانسـتان کـې زیاتره خلـک د ټوېټر 

پـر ځـای فېسـبوک کاروي. خـو پـه ټوېټـر کـې بیـا تـر ډیـره بریده رسـمي- حکومتـي مسـوولین او د سـیايس، اقتصـادي او 

فرهنګـي ډګـر فعـاالن زیاته ونډه لري. له همدې امله د افغانسـتان اسـامي امارت رسـمي او نارسـمي کسـان تر فېسـبوک 

په ټوېټر کې ډېر فعالیت لري. خو د رسـنیو، دولتي او نادولتي بنسـټونو اړوندې ټولنیزې شـبکې او همدارنګه د سـیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر فعاالن د عامو خلکو او دغه راز د رسـمي اشـخاصو او بنسـټونو تر پوښـښ الندې راوسـتو 

پـه موخـه پـه فېسـبوک او ټوېټـر دواړو کې فعـال دي او هر ورځ خربونه، شـخيص، رسـمي او نارسـمي راپورونه خپروي. 

خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 
خصــويص رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 

د سوالګرو راټولولو کمېټې خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت 
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یـو المـل یـې دا دی چـې پـه حکومتـي کچـه تررسه شـوې کړنې تـر ډېره بريـده د دولتي رسـنیو له لـوري تر پوښـښ الندې 

راځـي. د سـوالګرو راټولولـو کمېټـه هـم د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیـت تر چـر الندې رامنځته شـوې ده، نـو له دې 

املـه یـې خربونـه پـه دولتـي رسـنیو کـې پـه زیاتـه کچـه خپرېـږي. د دې خـرب پـه اړه کـه څـه هـم پـه دولتـي رسـنیو کې د 

مثبتـو نظرونـو سـلنه لـوړه ده، خـو پـه خصـويص رسـنیو کې هـم خلکو نظرونـه ورکـړي دي چې سـلنه یې ۶۸  ته رسـیږي. 

هـر خـرب او راپـور چـې زیـات خپـور يش، نـو پـه اړه یـې نظرونه هم زیـات وي. لـه دې څخه جوتېـږي چې خلـک د حکومت 

لـه لـوري پورتـه شـوی هـر ګام کـره څـاري او پـه اړه یې خپـل نظر وړانـدې کوي.

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

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

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

۱. د سـوالګرو راټولولـو کمېټـې خـرب پـه اړه د خلکـو نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، ویاندویانو، ویبپاڼـو، راډیوګانو، 

ورځپاڼـو، اژانسـونو او ټوېټرپاڼـو پـه ګـډون پـه دولتـي رسـنیو  کـې ده. پـه دولتي رسـنیو کې د خلکـو  مثبتو، منفـي نظرونو 

او وړاندیزونـو شـمېر  پـه ټولیـز ډول ۲۸۲ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۲۴۵ مثبـت دي. ۲۸منفـي نظرونـه او ۹ سـامل 

وړاندیزونـه دي چـې پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي. مثبـت نظرونـه ۸۷ ٪، منفـي ۱۰ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۳ ٪ دي.

۲. همدارنګـه د سـوالګرو راټولولـو کمېټـې خـرب پـه اړه د خلکـو  نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ورځپاڼو 

او خـربي اژانسـونو پـه ګـډون پـه خصـويص رسـنیو کـې ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو  مثبتـو، منفـي نظرونـو او 

وړاندیزونـو شـمېر پـه ټولیـز ډول ۳۲۶ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۲۲۱ مثبـت، ۷۸ منفـي او ۲۷ سـامل وړاندیزونـه دي 

چـې پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي دي. مثبـت نظرونـه ۶۸ ٪، منفـي نظرونـه ۲۴ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۸ ٪ دي.

پورتنیـو شـمېرو تـه پـه پاملرنـې پـه دولتـي رسـنیو کـې د خصـويص هغو پـه پرتلـه د خلکو مثبتـو نظرونو سـلنه زیاتـه ده. په 

دولتـي رسـنیو کـې د مثبتـو نظرونـو سـلنه ۸۷  او پـه خصـويص رسـنیو کـې دا سـلنه ۶۸ده. خـو پـه خصـويص رسـنیو کې  

بیـا د منفـي نظرونـو سـلنه لـوړه ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د منفي نظرونـو سـلنه ۲۴ او په دولتـي کې دا سـلنه ۱۰ده.  

کـه پـه دولتـي او خصـويص رسـنیو کـې مثبـت، منفـي نظرونـه او سـامل وړاندیزونـه جمـع کـړو، پـه ټولـه کـې ۴۶۶ مثبـت 

نظرونـه، ۱۰۶ منفـي نظرونـه او ۳۶ سـامل وړاندیزونـه دي چـې لـه مخـې یـې ۷۷ ٪ مثبـت نظرونـه، ۱۷ ٪ منفـي نظرونـه او 

۶٪ سـامل وړاندیزونـه دي.
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د یادونـې وړ ده چـې دلتـه مـوږ یـوازې د ګوتـو پـه شـمېر نظرونـه چـې پـه هغـو کـې مثبـت او منفـي نظرونـه او وړاندیزونـه 

شـامل دي، راوړو، ځکـه د ټولـو نظرونـو یادونـه د لیکنـې لـه حوصلـې وتلـې ده، د نظرونـو شـمېر سـلګونو تـه رسـېږي.

د اسـامي امارت له خوا د سـوالګرو او  په نشـه یي توکو د روږدو کسـانو راغونډول او دې ټولو ته یو منظم پان نیول او  	

عادي ژوند ته يې راګرځول د هېواد او ټولنۍ د پرمختګ او هوسـاینې لپاره مهم ګام او د سـتاینې وړ کار دی.

دا یـو مثبـت او ارزښـتناک ګام دی، اللـه پـاک دې هغـو کسـانو تـه چـې دا کار یـې پیـل کـړی، اجر ورکـړي، هیله  	

مـن یـم چـې اړو خلکـو تـه د ژونـد اسـانتیاوې رامنځته يش.

کـه پـر حـق سـرګې پټـې نه کـړو، د جمهوریت پر مهـال دا کار رسه له دې چې پـه میلیاردونو ډالر راتلل، ونه شـو،  	

ځکـه چـې هغه مهال ټوله اداره په فسـاد کـې ډوبه وه. 

د نـورو برخـو ترڅنـګ چـې حکومـت ورته توجه کـړې ده، هیله ده چې د بنسـټیزو پروژو د پیل لپـاره هڅې ګړندۍ  	

کـړي، کـه چېـرې دولتـي فابریکـې فعالـې يش، نو زرګونو کسـانو ته به پکـې د کار زمینـه برابره او لـه دې رسه به هېواد 

د خودکفـا پـه لور چټـګ ګامونه واخيل. 

لویو ښـارونو ته هم توجه وکړئ لکه مزاررشیف، خوسـت او داسـې نور ښـارونه، په دې ښـارونو کې هم د سـوالګرو  	

شـمېر زیات شوی دی.

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

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

مسلې د پام وړ دي:

لومـړی: د خلکـو پـه نظرونـو کـې د اسـامي امـارت دا ګام بـې سـاری بلـل شـوی او ویل شـوي د سـوالګرو پر نشـه  	

یـي توکـو د روږدو کسـانو راغونـډول او عـادي ژونـد تـه یـې سـتنول، د ټولنـې د هغـه قـرش السـنیوی دی چـې لـه دې 

وړانـدې ورتـه چـا پـام نـه دی کړی. په رښـتیا هم چې د اسـامي امارت دا ګام بې سـاری ځکه دی چې لـه دې وړاندې 

نـه سـوالګرو تـه او نـه هـم پـه نشـه یـي توکـو روږدو کسـانو تـه حکومتونـو پاملرنه کـړې. دغـه دواړه لـه پامـه غورځیديل 

وو. د سـوالګرو پـه منـځ کـې ډېـری هغـه یـې د ناچـارې ورځې دې کار تـه الس اچوي. اسـامي امارت پـه خپل دې بې 

سـاري اقـدام رسه وښـودله چـې د هېوادوالـو او پـه تیـره بیـا اړمنـو کسـانو السـنیوی ورتـه لومړیتـوب لـري، هغه کسـان 

چـې د اقتصـادي سـتونزو لـه املـه یـې سـوال ته مخه کـړې ده، د دوی اقتصادي سـتونزې پـه پام کې نیـي او وړ حل 

الرې ورتـه پیـدا کوي.

دویـم: خلکـو پـه خپلـو نظرونـو کـې دې ټکـي تـه هم اشـاره کـړې چې د کابـل تیـرې ادارې پـر مهـال، رسه له دې  	

چـې پـه مېلیونونـو ډالـر راتلـل، دا کار ونـه شـو، المـل یې دا و چـې په تیره اداره کې فسـاد اوج ته رسـېدلی و او داسـې 
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کارونـه چـې پـه هغـو کـې دې د هېوادوالـو او پـه تیره بیـا بې وزلو او لـه پامه غورځېدلـو خلکو السـنیوی ويش، نه کېده. 

اسـامي امـارت پـه ډېـرو کمـو امکاناتـو د دې جوګـه شـوی چـې د داسـې خلکـو مرسـته وکـړي او د هغـوی اقتصـادي 

سـتونزې حـل او ښـارونه لـه داسـې سـرو معضلو خاص کـړي. د دې کارونـو له جملې یـې همدا دوه سـر کارونه چې 

یـو د سـوالګرو راټولـول او بـل په نشـه یـي توکو د روږدو کسـانو راغونـډول او د هغـوی درملنه ده.

درېیـم: ځینـو خلکـو وړاندیـز کـړی چـې سـرې او بنیـادي پـروژې دې پیـل يش، څـو خلکـو تـه د کار زمینـه برابره  	

يش. د اسـامي امـارت پـه راتـګ رسه د سـرو او بنیـادي پـروژو لکـه قـوش تېپـې کانـال، پیـروزي ښـارګوټي صنعتـي 

پـارک، د لویـو الرو لکـه کابـل- کندهـار، تـر لسـو ډېرو والیتونـو ته د تللو سـړکونو بیارغونـه او دغه راز نورې متوسـطې او 

کوچنـۍ پـروژې پیـل شـوې، د دې تـر څنـګ یـو شـمېر دولتـي فابریکې هـم تر رغولـو وروسـته فعالې شـوې دي.  دغه 

راز د ځینـو هغـو پـروژو چـې چـارې یـې نیمګـړې پاتـې دي، لکـه کـامل خان بنـد، پاشـدان بند، شـاه و عـروس بند، د 

کابـل – لوګـر دوهـم لیـن سـړک او ځینـو نـورو پـروژو د پاتـې چـارو د پیل له پـاره پـه راتلونکي ملریـز کال کـې بودیجه 

ځانګـړې او چـارې بـه پیـل يش. دا ټـول هغـه څـه دي چـې د هېـواد د ابادۍ او سـوکالۍ ترڅنـګ به زرګونو کسـانو ته 

د کار زمینـه هـم برابـره کړي.

څلـورم: یـو شـمېر خلکـو وړاندیـز کـړی چې د سـوالګرو راټولولو پروسـه دې نورو سـرو ښـارونو ته هـم وغځول يش.  	

اسـامي امـارت غـواړي چـې د سـوالګرو لـه معضلـې نه یوازې کابل ښـار، بلکـې په وخت رسه بـه د هېواد په نورو سـرو 

ښـارونو کـې هـم دې سـتونزې تـه پـای ورکـړي. دا پروسـه هم امکاناتـو او هم بودجـې ته اړتیا لـري چـې د دې دواړو له 

چمتـو کولـو وروسـته بـه دا پروسـه د هېواد نـورو برخو ته هـم وغځول يش.

د اسـامي امـارت مرشتابـه تـل پـه خپلـو خـربو کـې ټینـګار کـړی چـې دوی د افغانسـتان مظلـوم ملت د السـنیوي لـه پاره 

خپلـې هلـې ځلـې کـوي. دوی پـه خپلـو خـربو کې ویيل  چـې باید په خپلـو هڅو رسه خپـل ملت له احتیاجـه خاص کړي 

او افغانسـتان پـه هـره برخه کـې خودکفا کړي. 
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پـه هـره ټولنـه کـې د سـوالګرو سـتونزه او پـه ټولـه کـې اړ قـرش شـته. کـه نـورو ټولنـو تـه وګـورو، دغـه سـتونزه پـه هغـو کې 

هـم شـته. البتـه کچـه یـې لـه غریبـو او جنګ ځپلـو هېوادونـو رسه توپـر لـري. نـو کومـې پایلـې تـه چـې پـه افغانسـتان او 

پـه ځانګـړې توګـه پـه کابـل کـې ښـار کـې د سـوالګرو سـتونزو د حـل پـه برخه کـې د خلکـو د نظرونو پـه رڼا کې رسـېږو دا 

ده چـې د حکومـت دغـه اقـدام یـو بې مخینـې او د پاملرنـې وړ اقـدام دی. حکومـت د سـوالګرو د سـتونزو د حـل لپـاره یوه 

شـفافه او بنسـټيزه حلـاره سـنجولې. ټـول سـوالګر  چـې ښـځې، نارینـه، یتیـامن او بې رسپرسـته ماشـومان پکـې شـامل 

دي، راټولـوي؛ لومـړی ثبـت او بایومیټریـک کېـږي. بیـا که د ځينو سـوالګرو کوم کسـب زده وي، په اړونـده برخه کې د کار 

زمینـه ورتـه مسـاعدېږي او لـه رسپرسـتانو یـې ژمنـه اخیسـتل کېـږي، ترڅو پـه راتلونکي کـې ګدایـي ونه کـړي. همدارنګه 

هغـه سـوالګر چـې واقعـاً مسـتحق دي او کار نه يش کولـی، هغوی ته حکومت ټاکلـې اندازه معاش ورکـوي. پر دې رسبېره 

د سـوالګرو ماشـومانو تـه د زده کـړې زمینـه هـم چمتـو کېـږي. کـه دا بهیـر لکـه څنګـه چـې پيـل شـوی، ادامه ومومـي، په 

راتلونکـي کـې د کابـل لـه الګـو څخـه ګټـه اخیسـتی شـو، ترڅـو پـه ټـول هېـواد کـې د ټولنـې یـوه غټـه سـتونزه حل يش. 

اسـامي امـارت دې کار تـه ژمـن دی او هڅـه یـې دا ده چـې د امکاناتـو او بوديجې له چمتو کولو وروسـته دا لـړۍ د هېواد 

نـورو برخـو ته هـم وغځوي.

پایله
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افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر 

ځانګړو اقتصادي زونونو بدلېږي

رسیزه:

اقتصـادي او ټولنیـزه پراختیـا او وده هغـه بهیـر دی چـې لـه مخـې یـې د یـوه ملـت، سـیمې، سـیمه ییـزې ټولنـې او یـوه 

شـخص اقتصـادي هوسـاینه او د ژوندانـه کیفیـت د ټـاکل شـویو موخو لـه مخې وده کوي. د یـوه هېواد پراختیا، ګڼ شـمېر 

مفاهیـم پـه ځـان کـې رانغاړي، خـو په عـام ډول د زیاتو تولیداتو پر بنسـټ اقتصادي وده، هغه سـیايس سیسـټمونه چې د 

خپلـو وګـړو لـه لومړیتوبونـو پـه بشـپړه توګـه یا د امکان تر کچې اسـتازويل کـوالی يش، ټولـو ټولنیزو ډلو تـه د پراخو حقونو 

ورکـول او د هغـوی لـه پـاره د فرصتونـو برابـرول دي. دغـه چـارې د اقتصاد، سیاسـت، ټولنـې او عامه مدیریت پـه برخو کې 

د حکومـت د مدیریـت وړتیـاوې څرګنـدوي. د افغانسـتان اسـامي امـارت هـم دې ټکـو ته پـه پاملرنې رسه د هېـواد په هغو 

سـیمو کـې ځانګـړي اقتصـادي زونونـه جـوړوي چـې لـه دې وړانـدې هلتـه د بهرنیـو ځواکونـو اډې وې. د دې زونونو موخه 

د هېـواد مـيل اقتصـاد پیـاوړي کولـو، عوایـدو لوړولـو او سـوداګرۍ پراختیـا ترڅنـګ په هېـواد کې د بـې وزلـۍ راکمول، د 

پانګونـې جلبـول او خلکـو تـه د کاري فرصتونـو پیـدا کـول دي. دغـه اقتصـادي زونونـه د هېواد په شـامل، لوېدیځ، سـویل 

لوېدیـځ، ختیـځ او سـویل ختیـځ کـې د بهرنیـو ځواکونـو پـه پاتـې نظامـي اډو کـې جوړېـږي. د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي 

مرسـتیال محـرم مـا عبدالغنـي بـرادر پـه مـرشۍ د اقتصادي کمېسـیون په نوبتـي غونډه کـې د ځانګړو اقتصـادي زونونو 

د جوړېـدو چمتـو شـوې طـرح تاییـد شـوه. پرېکـړه وشـوه چـې د نظامـي اډو تاسیسـات دې د مـيل دفـاع وزارت لـه لوري د 

یـوه پـان لـه مخـې پـه تدریجي ډول د صنعت او سـوداګرۍ وزارت ته وسـپارل يش. دغـه راز د صنعت او سـوداګرۍ وزارت 

تـه دنـده وسـپارل شـوه چـې د ځانګـړو اقتصـادي زونونـو د جوړېدو چـاره دې په ازمویښـتي ډول لـه کابل او بلـخ څخه پیل 

کـړي. د ځانګـړو اقتصـادي زونونـو جوړېـدل ځکـه مهـم دي چـې د دې زونونو پـه جوړېدو رسه بـه د هېواد اقتصـاد پیاوړی 
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او پـه مېلیونونـو ډالـر بـه د افغانسـتان خزانـې تـه جمـع يش. د دې ترڅنګ بـه د هېواد په ناخالصـه تولیداتو کـې زیاتوالی 

رايش، صـادرات بـه زیـات او سـلګونو زره کسـانو تـه بـه د کار زمینـه برابـره يش. اسـامي امارت هـم دې ټکو ته پـه پاملرنې 

رسه دا ګام اوچـت کـړی دی. د اسـامي امـارت موخـه همـدا ده چـې اقتصـاد غښـتلی، عوایـد زیـات او تـر ټولـو سـرې 

سـتونزې تـه چې بـې کاري ده، پـای ورکړي.

 د دغـه کار موخـه د هېـواد مـيل اقتصـاد پیـاوړي کولـو، د عوایدو لوړولو او سـوداګرۍ پراختیـا ترڅنګ په هېـواد کې د بې 

وزلـۍ راکمـول، د پانګونـې جلبـول او خلکو ته د کاري فرصتونـو برابرول دي. 

افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو  پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلېدو موخه: 

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې »له کابل ښار څخه د سوالګرو 

راټولولو کمېټې« خرب یې خپور کړی دی:

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

یادونـه: په دغـه ګراف کې په هغـو دولتي، خصويص 

او بهرنیـو رسـنیو کـې د خلکـو نظرونـو سـلنه ښـودل 

کېـږي چـې افغانسـتان کـې لـه بهرنیو ځواکونـو پاتې 

نظامـي اډې پر ځانګړو اقتصـادي زونونو بدلېدو راپور 

یـې پـه ویډیويي، غږیـزه او چاپي بڼه خپـور کړی دی.



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

32

دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

ورځپاڼې

اژانسونه

راډيوګانې

ويبپاڼې

وياندويان

په دولتي، خصويص او بهرنیو رسنیو کې د یاد 

خرب په اړه د خلکو  نظرونو ارزونه
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په دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو د 

ارزونې ټولګه ټويټرپاڼې

په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

تلویزیونونه

ورځپاڼې

راډیوګانې

اژانسونه
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په بهرنيو رسنيو کې د نظرونو ارزونهويبپاڼې

خصــويص او دولتــي رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 
خصــويص رســنیو کــې د خلکــو 

نظرونــو ارزونــې ټولګه 

پـه رسـنیو او ټولنیـزو شـبکو کـې د خلکـو مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونو څېړنـه او ارزونـه  د خلکو نظرونو روښـانتیا او 

هغـو تـه د پاملرنـې پـه مانـا ده. د دې مسـئلې ارزونـه او خپرول خلکو او ټولنـې ته دا فرصت په الس ورکـوي چې د حکومت 

د پرېکـړو، کړنـو او پـروژو پـه اړه خپـل نظرونه، غوښـتنې، نیوکې او وړاندیزونـه رشیک کړي. 

افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصادي زونونو 

بدلېدو خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:
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کـه پـه ټولنیـزو شـبکو کـې د هېوادوالـو ونـډه او فعالیـت وڅېـړو، نو وبـه وینو چـې په افغانسـتان کـې زیاتره خلـک د ټوېټر 

پـر ځـای فېسـبوک کاروي. خـو پـه ټوېټـر کـې بیـا تـر ډیـره بریده رسـمي- حکومتـي مسـوولین او د سـیايس، اقتصـادي او 

فرهنګـي ډګـر فعـاالن زیاته ونډه لري. له همدې امله د افغانسـتان اسـامي امارت رسـمي او نارسـمي کسـان تر فېسـبوک 

په ټوېټر کې ډېر فعالیت لري. خو د رسـنیو، دولتي او نادولتي بنسـټونو اړوندې ټولنیزې شـبکې او همدارنګه د سـیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر فعاالن د عامو خلکو او دغه راز د رسـمي اشـخاصو او بنسـټونو تر پوښـښ الندې راوسـتو 

پـه موخـه پـه فېسـبوک او ټوېټـر دواړو کې فعـال دي او هر ورځ خربونه، شـخيص، رسـمي او نارسـمي راپورونه خپروي. 

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت: 

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

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

. افغانسـتان کـې لـه بهرنیـو ځواکونـو پاتـې نظامـي اډې پـر ځانګـړو اقتصـادي زونونـو بدلېـدو خـرب پـه اړه د خلکـو نظرونو 

څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، ویاندویانـو، ویبپاڼـو، راډیوګانـو، ورځپاڼـو، اژانسـونو او ټوېټرپاڼـو پـه ګډون په دولتي رسـنیو 

کـې ده.  پـه دولتـي رسـنیو کـې د خلکو مثبتو، منفـي نظرونو او وړاندیزونو شـمېر په ټولیـز ډول ۹۶۸ دی. د دې نظرونو له 

جملـې ۷۹۲مثبـت دي. ۱۳۱منفـي نظرونـه او ۴۵ سـامل وړاندیزونـه دي چـې پـه جـدول کې ترتیب شـوي. مثبـت نظرونه 

۸۲ ٪، منفـي ۱۳ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۵ ٪ دي.

۲. همدارنګـه افغانسـتان کـې لـه بهرنیـو ځواکونو پاتـې نظامي اډې پر ځانګړو اقتصـادي زونونو بدلېدو خرب پـه اړه د خلکو  

نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ورځپاڼـو، ویبپاڼـو او خـربي اژانسـونو په ګـډون په خصويص رسـنیو کې 

ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو  مثبتـو، منفـي نظرونـو او وړاندیزونو شـمېر پـه ټولیـز ډول ۱۵۷۵ دی. د دې نظرونو 

لـه جملـې ۹۵۱ مثبـت، ۴۵۱ منفـي او ۱۷۳ سـامل وړاندیزونـه دي چې په جدول کې ترتیب شـوي دي. مثبـت نظرونه ۶۰ 

٪، منفـي نظرونـه ۲۹ ٪ او سـامل وړاندیزونه ۱۱ ٪ دي.

۳. دغـه راز افغانسـتان کـې لـه بهرنیـو ځواکونـو پاتـې نظامـي اډې پـر ځانګـړو اقتصـادي زونونو بدلېـدو خرب پـه اړه بهرنیو 

رسـنیو کـې د خلکـو  نظرونـو څېړنـه او ارزونـه ده. پـه بهرنیو رسـنیو کې د خلکـو مثبتو او منفـي نظرونو او وړاندیزونو شـمېر 

پـه ټولیـز ډول ۲۹۸ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۱۵۰ مثبـت، ۷۵ منفـي او ۷۳ سـامل وړاندیزونـه دي چې پـه جدول کې 

ترتیـب شـوي دي. مثبـت نظرونـه ۵۰ ٪، منفـي نظرونه ۲۵ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۲۵ ٪ دي.

پورتنیـو شـمېرو تـه پـه پاملرنـې پـه دولتـي رسـنیو کـې د خصـويص او بهرنیـو رسـنیو پـه پرتلـه د خلکو مثبتـو نظرونو سـلنه 

زیاتـه ده. پـه دولتـي رسـنیو کـې د مثبتـو نظرونو سـلنه ۸۲، په خصويص رسـنیو کې ۶۰ او بهرنیو رسـنیو کې دا سـلنه ۵۰ 

ده. خـو پـه خصـويص او بهرنیـو رسـنیو کـې  بیـا د منفـي نظرونـو سـلنه لـوړه ده. په خصويص رسـنیو کـې د منفـي نظرونو 

سـلنه ۲۹، بهرنیـو رسـنیو کـې ۲۵ او پـه دولتي رسـنیو کې دا سـلنه ۱۳ده.  
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دا چې د خصويص او بهرنیو رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو سلنې کچه لوړه 

ده، المل یې څه دی؟

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

کـه پـه دولتـي، خصـويص او بهرنیـو رسـنیو کـې مثبـت او منفي نظرونـه او سـامل وړاندیزونه جمع کـړو، په ټولـه کې ۱۸۹۳ 

مثبـت نظرونـه، ۶۵۷ منفـي نظرونـه او ۲۹۱ سـامل وړاندیزونـه دي چـې لـه مخـې یـې ۶۷ ٪ مثبـت نظرونـه، ۲۳ ٪ منفـي 

نظرونـه او ۱۰ ٪ سـامل وړاندیزونـه دي.

یـو المـل یـې دا دی چـې پـه حکومتـي کچـه تررسه شـوې کړنې تـر ډېره برېـده د دولتي رسـنیو له لـوري تر پوښـښ الندې 

راځـي. افغانسـتان کـې لـه بهرنیـو ځواکونـو پاتـې نظامـي اډې پـر ځانګـړو اقتصـادي زونونـو د بدلېـدو پـان د حکومت له 

لـوري وړانـدې شـوی دی، نـو لـه دې املـه یـې خربونـه په دولتي رسـنیو کـې په زیاتـه کچه خپرېـږي. د دې خرب پـه اړه که 

څـه هـم پـه دولتـي رسـنیو کـې د مثبتـو نظرونـو سـلنه لـوړه ده، خـو پـه خصـويص او بهرنیـو رسـنیو کې هـم خلکـو نظرونه 

ورکـړي دي چـې سـلنه یـې پـه ترتیـب رسه ۶۰ او ۵۰  تـه رسـېږي. هـر خـرب او راپـور چـې زیـات خپـور يش، نـو پـه اړه یـې 

نظرونـه هـم زیـات وي. لـه دې څخـه جوتېـږي چـې خلـک د حکومت لـه لوري پورته شـوی هر ګام کـره څاري او پـه اړه یې 

خپل نظـر وړانـدې کوي.

د یادونـې وړ ده چـې دلتـه مـوږ یـوازې د ګوتـو پـه شـمېر نظرونـه چـې پـه هغـو کـې مثبـت او منفـي نظرونـه او وړاندیزونـه 

شـامل دي، ذکـر کـړي دي، ځکـه د ټولـو نظرونو یادونه د لیکنې له حوصلې وتلې ده، د نظرونو شـمېر سـلګونو ته رسـېږي.

لـه دې رسه بـه د هېـواد اقتصـادي وضعيـت وغوړېـږي او دا به نور سـکټورونه هم له ځان رسه راپورتـه او د پرمختګ  	

په لـور بوځي. 

پـر ځـای اقـدام دی، د دې پروګـرام پـه عمـيل کېـدو رسه بـه یـو زیات شـمېر خلکـو ته په مسـتقیم او غیر مسـتقیم  	

ډول د کار زمینـه برابـره يش او هـم بـه عوایـد وررسه لـوړ يش.

دا د رښتیني اسامی نظام له اړخه نړۍ ته د امن او انسانیت ته د ښیرازۍ سر پیغام دی. 	

پوځي ځايونه بايد رسحداتو ته نقل يش، نور په ملکي ځايونو کى پوځي اډو ته رضورت نشته. 	



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

37

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

مسلې د پام وړ دي:

لومـړی: خلکـو پـه خپلـو نظرونـو کـې د دې پرېکـړې تـود هرکلی کـړی دی. دوی وايي چـې له دې رسه بـه د هېواد  	

اقتصـادي وضعيـت وغوړېـږي او دا بـه نـور سـکټورنه هم له ځان رسه راپورتـه او د پرمختګ په لور بوځـي. د دوی دا نظر 

پـر ځـای دی، ځکـه هـر حکومـت هڅـه کـوي، هغه چـارې پیل کـړي چې لـه امله یې مـيل اقتصاد پـه پښـو ودرېږي او 

لـه دې رسه پـه هېـواد کـې بـې وزيل پـای ومومـي. اسـامي امـارت د همـدې موخـې ترالسـه کولو لـه پـاره د اقتصادي 

زونونـو جوړېـدو تـه مخـه کـړې ده. دا زونونـه بیـا پـه هغـو نظامـي اډو کـې جـوړوي چېـرې چـې پخـوا بهـرين ځواکونـه 

مېشـت او لـه دې ځایونـو یـې د نظامـي موخـو لـه پـاره ګټه پورتـه کوله. اوسـمهال چې په افغانسـتان کې بشـپړ امنیت 

ټینـګ دی، نـو د دې اډو شـتون تـه هـم چنـدان اړتیـا نشـته او کـه دا اډې چـې د وسـایلو او تجهیزاتـو لـه پلوه سـمبال 

دي، پـه اقتصـادي زونونـو بدلـې يش، نـو لـه یـوه لـوري بـه د هېـواد اقتصـادي وده پيـاوړې يش او لـه بل لـوري به هغه 

سـکټورونه چـې پـه اقتصـادي زونونـو پـورې تـړاو لـري، په پښـو ودرېـږي او د پرمختګ پـه لور بـه ګامونه پورتـه کړي. 

دویـم: د خلکـو پـه نظرونـو کـې یـو بـل ټکـي تـه هم اشـاره شـوې ده او هغـه دا چـې د دې پروګـرام په عمـيل کېدو  	

رسه بـه یـو زیـات شـمېر خلکـو تـه پـه مسـتقیم او غیـر مسـتقیم ډول د کار زمینـه برابـره يش. دا پـر ځـای خـربه ده، که 

چېـرې خلکـو تـه د کار زمینـه برابـره يش، نـو له شـک پرتـه چې د هغوی اقتصادي سـتونزې هـم هوارېـږي او هېواد هم 

د پرمختـګ پـه لـور ګړنـدي ګامونـه اخـيل. خلکـو  تـه د کار زمینـې برابـرول د حکومت مسـوولیت دی. اسـامي امارت 

همـدې مسـوولیت تـه پـه پـام خپلې ټولې هڅـې پیل کړې دي چـې د خلکو له پـاره د کار زمینه برابره کـړي. د ځانګړو 

اقتصـادي زونونـو جوړېـدل د همـدې مسـوولیت یـوه برخـه ده. لـه دې وړانـدې هم اسـامي امـارت د هېواد پـه کچه د 

کار موندلـو لـه پـاره سـرې، منځنـۍ او متوسـطې پـروژې پیـل کړې دي چـې ځینې یې بشـپړې او پر یو شـمېر یې کار 

روان دی. پـه دې پـروژو کـې د لویـو الرو جوړولـو، بندونو او نهرونو جوړولـو او پاکولو، د پلونو رغولو او داسـې نورو چارې 

روانـې دي او پـه راتلونکـي کال کـې د هغـو پـروژو لـه پـاره هـم بودیجه په پـام کې نیول شـوې چې کارونه یـې نیمګړي 

پاتـې وو. لـه دې رسه بـه پـه راتلونکـي کال کـې پـه یـادو پروژو کـې یو زیات شـمېر خلکو تـه د کار زمینـه برابره يش.

درېیـم: د خلکـو پـه نظرونـو کـې ځینـې وايي چـې له بهرنیـو ځواکونو پاتـې نظامـي اډې دې په خپل حـال پاتې او  	

نظامـي برخـه کـې دې تـرې ګټـه پورته يش. دا سـمه ده خو یو څه چـې د یادونې وړ دي، هغه دا دي چې د افغانسـتان 

ارايض پراخـه او لـه پخـوا نظامي تاسیسـات شـته. دا تاسیسـات لـه هر اړخه د افغانسـتان د نظامي برخې له پاره بسـنه 

کـوي. مـوږ دا نـه وایـو چـې نظامـي برخـه دې له پامـه وغورځـول يش، بلکې اوسـمهال د افغانسـتان د اقتصـاد پیاوړي 

کولـو تـه هـم اړتیـا ده. دا نظامـي اډې کـه په ځانګـړو اقتصادي زونونـو بدلې يش، د هېـواد نظامي برخې تـه کوم زیان 

نـه اوړي، خـو پـه جوړېـدو به یې مـيل اقتصاد حتـامً پیاوړی يش. 
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پايله

څلـورم: یـو شـمېر خلکـو بیـا وړاندیـز کـړی چـې نظامـي اډې دې لـه ملکـي سـیمو لـرې او رسحداتـو تـه ولېـږدول  	

يش. د دوی دا وړاندیـز پـر ځـای دی. پـه رښـتیا هـم پـه ملکـي سـاحو کـې نظامـي اډې د ګټـې پـر ځای زیـان لري. د 

نـړۍ پـه یـوه هېـواد کـې هم داسـې نشـته چـې ملکـي او نظامي سـاحې دې ګـډې وي، بلکـې د نظامي برخې لـه پاره 

جـا ځایونـه پـه نظـر کـې نیـول کېـږي. اسـامي امـارت دې ټکي ته هـم پـام کـړی دی. د ځانګـړو اقتصـادي زونونو د 

جوړېـدو د الملونـو لـه منځـه یـو المل همـدا هم کېـدای يش.  

د اسـامي امـارت مرشتابـه تـل پـه خپلـو خـربو کې ټینګار کـړی چې دوی هڅـه کوي هغـه کارونه تررسه کـړي چې هم 

د هېـواد پـه ګټـه وي او هـم یـې خیـر هېوادوالـو ته ورسـېږي. د ځانګړو اقتصـادي زونونـو د جوړېدو یوه موخـه همدا ده 

چـې لـه یـوه لـوري اقتصـاد غښـتلی يش او لـه بـل لـوري خلکو تـه د کار زمینـه برابـره يش. دوی په خپلو خـربو کې تل 

ویـيل چـې بایـد پـه خپلـو هڅو رسه خپـل ملت لـه احتیاجه خـاص او افغانسـتان پر ځان بسـیا کړي. 

د افغانسـتان اسـامي امـارت د یـوه مسـوول حکومـت پـه توګـه تل هڅه کـړې ده چې په هېـواد کې اقتصـادي ثبات ټینګ 

کـړي. د اقتصـادي ثبـات پـه ټینګښـت رسه بـه د اقتصـاد پـه برخـه کې شـته سـتونزې هـوارې او خلکو تـه به د هوسـا ژوند 

زمینـه برابـره يش. پـه همـدې موخـه د هېـواد پـه هغو سـیمو کـې ځانګـړي اقتصـادي زونونه جوړېـږي چې لـه دې وړاندې 

هلتـه د بهرنیـو ځواکونـو اډې وې. د دې زونونـو موخـه د هېـواد مـيل اقتصـاد پیـاوړي کولو، عوایـدو لوړولو او  سـوداګریزې 

پراختیـا ترڅنـګ پـه هېـواد کـې د بـې وزلـۍ راکمـول، د پانګونـې جلبـول او خلکـو تـه د کار مونـدل دي.  دغـه اقتصـادي 

زونونـه د هېـواد پـه شـامل، لوېدیـځ، سـویل لوېدیـځ، ختیځ او سـویل ختیځ کـې د بهرنیو ځواکونـو په پاتې نظامـي اډو کې 

جوړېـږي. د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي مرسـتیال محـرم مـا عبدالغنـي برادر پـه مرشۍ د اقتصادي کمېسـیون پـه نوبتي 

غونـډه کـې د اقتصـادي ځانګـړو زونونو د جوړېدو چمتو شـوې طرح تایید شـوه. پرېکړه وشـوه چې د نظامي اډو تاسیسـات 

دې د مـيل دفـاع وزارت لـه لـوري د یـوه پـان له مخې په تدریجي ډول د صنعت او سـوداګرۍ وزارت ته وسـپارل يش. دغه 

راز د صنعـت او سـوداګرۍ وزارت تـه دنـده وسـپارل شـوه چې د ځانګړو اقتصـادي زونونو د جوړېدو چاره دې په ازمویښـتي 

ډول لـه کابـل او بلـخ څخـه پیـل کـړي. کلـه چـې دا ځانګـړي اقتصـادي زونونـه جـوړ او چـارې یې بشـپړې يش، نـو په ډاډ 

رسه ویـای شـو چـې د هېـواد مـيل اقتصـاد بـه وده وکـړي، زرګونـو کسـانو تـه بـه د کار زمینـه برابـره يش او هېـواد بـه د پر 

مختللـو هېوادونـو پـه کتار کـې ودرېږي.
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۱۴۰۲ ملریز کال کې به د ۱۱ نیمګړو زېربنایي پروژو چارې پیل يش

رسیزه:

افغانسـتان لـه څلـور لسـیزو را هېسـې لـه بحـران، جګـړې او بهـرين یرغـل رسه الس او ګریـوان دی، دغه هېـواد انحصاري 

اقتصـاد درلـود، پـه دې مـوده کـې پـه افغانسـتان کې  نـه حاکمـو حکومتونـو او نه هم په افغانسـتان کـې ښـکېلو هېوادونو 

کـوم بنسـټیز کار کـړی او دغـه هېـواد پـه ټولیـز ډول لـه یـوه  ګـډوډ او نابرابـر اقتصـاد رسه مخ شـو. پـه تېرو شـلو کلونو کې 

پـه افغانسـتان کـې د بيارغونـې شـعارونه ورکـول کېـدل، خـو عمـيل جامه یـې نه اغوسـته. د افغانسـتان اسـامي امارت په 

هېـواد کـې د یـو باثباتـه اقتصـاد رامنځتـه کولـو په فکـر کې دی او پـه دې برخه کې پانګونـه کوي او هڅه کـوي چې هېواد 

لـه بهـرين اقتصـادي انحصـار څخـه وژغـوري، د اسـامي امارت مسـوولین په دې بـاور دي، بهرنۍ مرسـتې چـې د ځانګړو 

موخـو لـه پـاره ورکـول کېـږي، مقطعـي او لنډمهالـه دي او ګټـې یـې هـم لنډمهالـه دي، په داسـې حال کې چې اسـامي 

امـارت دوامـدارې بیارغونـې تـه ژمـن دی او د یـو متـوازن او مـخ پـر ودې اقتصـاد جوړولـو له پاره هڅـې کوي، دا چـاره هغه 

مهـال شـونې ده چـې سـرې او بنسـټیزې پـروژې پیل يش. په همـدې موخـه د ریاسـت الوزراء اقتصادي مرسـتیال محرم 

مـا عبدالغنـي بـرادر اخونـد پـه مـرشۍ د اقتصـادي کمېسـیون لـه لـوري مالیـې وزارت تـه دنـده وسـپارل شـوه، څـو هغـه 

سـرې زیربنايـي پـروژې چـې د کارونـو ډېـره برخـه یـې تـررسه شـوې او د بشـپړېدو لـه پـاره کمـې بودیجـې تـه اړتیـا لري، 

تشـخیص کـړي. مالیـې وزارت د اقتصـادي کمېسـیون لـه پرېکړې رسه سـم د کـامل خان بند، شـاه وعروس بند، پاشـدان 

بنـد، لـه فرخـار تـر ورسـج اسـفالټ پـروژه، د کابـل – لوګـر سـړک دویـم لیـن، د خوسـت او تخـار هوایـي ډګرونـو ترمینـل، 

پارکېنـګ او نـورې چـارې، د قلعـه نـو ښـار د اوبـو رسـونې او بادغیـس بنـد پـروژه، د مـزار رشیـف د تختـه پُـل د څښـاک د 
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۱۴۰۲ ملریز کال کې د ۱۱ نیمګړو زېربنایي پروژو چارو پیلېدو موخه: 

پاکـو اوبـو پـروژه، د شـربغان د څښـاک د پاکـو اوبـو پروژه، پـه بېابېلو والیتونو کـې د ۱۴ ښـارګوټو د اوبو رسـونې پروژې او 

د کابـل پـه عـيل آبـاد روغتـون کـې د رسطـاين ناروغیـو د درملنـې مرکـز جوړولـو پروژې پـه ګوته کـړې چـې راتلونکي مايل 

کال پراختیايـي بودیجـه کـې بـه پیسـې ورتـه ځانګـړې او چـارې به یـې پیل يش.

موخـه یـې د هېـواد بیارغونـه، مـيل اقتصـاد پیـاوړي کـول، پـر ځـان بسـیاینه او پـه هېـواد کـې د بـې روزګارۍ سـتونزې ته 

پای ورکـول دي.  

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې » ۱۴۰۲ ملریز کال کې د ۱۱ 

نیمګړو زېربنایي پروژو چارو پیلېدو« خرب یې خپور کړی دی:

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

او  دولتـي  هغـو  پـه  کـې  ګـراف  دغـه  پـه  یادونـه: 

خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو نظرونـو سـلنه ښـودل 

کېـږي چـې ۱۴۰۲ ملریـز کال کـې د ۱۱ نیمګـړو 

زېربنایـي پـروژو چـارو پیلېـدو راپـور یـې پـه ویډیويي، 

غږیـزه او چاپـي بڼـه خپـور کـړی دی.
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۱- دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

اژانسونه

ټویټرپاڼې

ويب پاڼې

وياندويان

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه 

د خلکو  نظرونو ارزونه

په دولتي رسنیو کې د خلکو د نظرونو د ارزونې ټولګه
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۲- په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

تلویزیونونه

ورځپاڼې

اژانسونه

راډیوګانې

ويبپاڼې

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

پـه رسـنیو او ټولنیـزو شـبکو کـې د خلکـو مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونو څېړنـه او ارزونـه  د خلکو نظرونو روښـانتیا او 

هغـو تـه د پاملرنـې پـه مانـا ده. د دې مسـئلې ارزونـه او خپرول خلکو او ټولنـې ته دا فرصت په الس ورکـوي چې د حکومت 

د پرېکـړو، کړنـو او پـروژو پـه اړه خپـل نظرونه، غوښـتنې، نیوکې او وړاندیزونـه رشیک کړي. 

کـه پـه ټولنیـزو شـبکو کـې د هېوادوالـو ونـډه اوفعالیـت و څېـړو، نـو وبه وینو چـې په افغانسـتان کـې زیاتره خلـک د ټوېټر 

پـر ځـای فېسـبوک کاروي. خـو پـه ټوېټـر کـې بیـا تـر ډیـره بریده رسـمي- حکومتـي مسـوولین او د سـیايس، اقتصـادي او 

فرهنګـي ډګـر فعـاالن زیاته ونډه لري. له همدې امله د افغانسـتان اسـامي امارت رسـمي او نارسـمي کسـان تر فېسـبوک 

په ټوېټر کې ډېر فعالیت لري. خو د رسـنیو، دولتي او نادولتي بنسـټونو اړوندې ټولنیزې شـبکې او همدارنګه د سـیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر فعاالن د عامو خلکو او دغه راز د رسـمي اشـخاصو او بنسـټونو تر پوښـښ الندې راوسـتو 

پـه موخـه پـه فېسـبوک او ټوېټـر دواړو کې فعـال دي او هر ورځ خربونه، شـخيص، رسـمي او نارسـمي راپورونه خپروي. 

۱۴۰۲ملریز کال کې د ۱۱ نیمګړو زېربنایي پروژو چارو پیلېدو خرب په اړه په رسنیو 

کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت: 
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یـو المـل یـې دا دی چـې پـه حکومتـي کچـه تررسه شـوې کړنې تـر ډېره برېـده د دولتي رسـنیو له لـوري تر پوښـښ الندې 

راځـي. ۱۴۰۲ ملریـز کال کـې د ۱۱ نیمګـړو زېربنایـي پـروژو چارو پیلېدو پـان د حکومت دی، نو لـه دې امله یې خربونه 

پـه دولتـي رسـنیو کـې پـه زیاتـه کچـه خپرېـږي. د دې خـرب په اړه کـه څه هم پـه دولتي رسـنیو کـې د مثبتو نظرونو سـلنه 

لـوړه ده، خـو پـه خصـويص رسـنیو کـې هـم د مثبتـو نظرونـو سـلنه د پـام وړ ده. هر خـرب او راپور چـې زیات خپـور يش، نو 

پـه اړه یـې نظرونـه زیـات  او سـلنه یـې لـوړه وي. لـه دې څخـه جوتېږي چې خلـک د حکومت له لـوري پورته شـوی هر ګام 

کـره څـاري او پـه اړه یې خپـل نظر وړانـدې کوي.

دا چې د خصويص رسنیو په پرتله په دولتي رسنیو کې د مثبتو نظرونو د سلنې کچه لوړه 

ده، المل یې څه دی؟

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

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

۱. ۱۴۰۲ ملریـز کال کـې د ۱۱ نیمګـړو زېربنایـي پـروژو چـارو پیلېـدو خـرب پـه اړه د خلکـو نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د 

تلویزیونونـو، ویاندویانـو، ویبپاڼـو، اژانسـونو او ټوېټرپاڼـو پـه ګډون په دولتي رسـنیو  کـې ده.  په دولتي رسـنیو کې د خلکو  

مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونـو شـمېر  پـه ټولیـز ډول ۸۴۰ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۷۰۵مثبـت دي. ۹۰منفي 

نظرونـه او ۴۵ سـامل وړاندیزونـه دي چـې په جدول کې ترتیب شـوي. مثبـت نظرونه ۸۴ ٪، منفي ۱۱ ٪ او سـامل وړاندیزونه 

۵ ٪ دي.

۲. همدارنګـه ۱۴۰۲ ملریـز کال کـې د ۱۱ نیمګـړو زېربنایـي پـروژو چـارو پیلېـدو خـرب پـه اړه د خلکـو  نظرونـو څېړنـه او 

ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ورځپاڼـو، ویبپاڼـو او خـربي اژانسـونو پـه ګډون په خصويص رسـنیو کـې ده. په خصويص 

رسـنیو کـې د خلکـو  مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونو شـمېر په ټولیـز ډول ۲۳۱۹ دی. د دې نظرونـو له جملې ۱۷۱۹ 

مثبـت، ۱۶۲ منفـي او ۴۳۸ سـامل وړاندیزونـه دي چـې پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي دي. مثبـت نظرونـه ۷۴ ٪، منفـي 

نظرونـه ۷ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۱۹ ٪ دي.

پورتنیـو شـمېرو تـه پـه پاملرنـې پـه دولتـي رسـنیو کـې د خصويص رسـنیو پـه پرتلـه د خلکو مثبتـو نظرونـو سـلنه زیاته ده. 

پـه دولتـي رسـنیو کـې د مثبتـو نظرونـو سـلنه ۸۴ ، پـه خصويص رسـنیو کې دا سـلنه ۷۴ ده. خـو په خصويص رسـنیو کې  

بیـا د سـاملو وړاندیزونـو سـلنه لـوړه ده. پـه خصـويص رسـنیو کې د سـاملو وړاندیزونو سـلنه ۱۹  او په دولتي رسـنیو کې دا 

۱۱ده.   سلنه 

کـه پـه دولتـي او خصـويص رسـنیو کـې مثبـت او منفـي نظرونـه او سـامل وړاندیزونه جمـع کړو، پـه ټوله کـې ۲۴۲۴ مثبت 

نظرونـه، ۲۵۲ منفـي نظرونـه او ۴۸۳ سـامل وړاندیزونـه دي چـې لـه مخـې یـې ۷۷ ٪ مثبـت نظرونـه، ۸ ٪ منفـي نظرونـه او 

۱۵ ٪ سـامل وړاندیزونـه دي.
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د یادونـې وړ ده، دلتـه مـوږ یـوازې د ګوتـو پـه شـمېر نظرونـه چـې پـه هغو کـې مثبت او منفـي نظرونـه او وړاندیزونه شـامل 

دي، راوړو، ځکـه د ټولـو نظرونـو یادونـه د لیکنـې له حوصلې وتلې ده، د نظرونو شـمېر لسـګونو  بلکې سـلګونو ته رسـېږي.

اسامي امارت د اقتصاد په برخه کې هغه ګامونه اوچت کړل چې د ملت او ولس غوښتنه وه.  	

مننـه کـوو چـی اسـامي امـارت د نیمګـړو پـروژو د رستـه رسـولو اقـدام کـړی، دا  یـوازې د ۱۴۰۲ ملریـز کال پـه  	

پراختیایـی بودیجـه کـې پیسـې ورتـه ځانګـړې کېـږي چـې لـه برکتـه به یـې ۱۱ پـروژې رسته ورسـېږی. یعنـی په کال 

کـې ۱۱ مـيل پـروژو بشـپړېدل د افتخـار ځـای دی.

کـه پـه دې پـروژو کـې د کوکچـې ولسـوالۍ د سـړک جوړېـدل هـم شـامل وای، نو ډېـر به ښـه و. د دې ولسـوالۍ  	

خلـک د سـړک د خرابـۍ لـه املـه لـه سـختو سـتونزو رسه الس او ګریـوان دي. ان ناروغان د سـړک د خرابـوايل له امله 

والیتـي روغتـون تـه پـه وخـت نـه رسـېږي او ځینې پـه الره کـې خپل ژونـد له السـه ورکوي.

د سرو پروژو تکمیلېدل د افغانستان د پرمختليل اقتصاد ضامنت کوي. 	

ښـه تصمیـم دی، ټولـې هغـه پراختیایـي پـروژې چـې کارونـه یې پـه ټپـه والړ دي، کارونه یـې بایـد رشوع يش، له  	

دې رسه بـه د افغانسـتان اقتصـادي وضعیـت د بهبـود خـوا تـه الړ يش.

د چـک ولسـوالۍ بنـد او فابریکـې تـه بایـد توجـه ويش او نیمګـړي کارونـه یـې تکمیـل يش، د سـالنګ الره زیاتـه  	

خرابـه ده، بایـد توجـه ورتـه ويش، د کنـدوز خـان اباد د برېښـنا بنـد جوړ يش، د نـوي کابل پروژه دې پیـل يش، کابل- 

جـال ابـاد سـړک دویـم لیـن، مچلغـو بنـد، د بغـان کیلګـي سـیمې د اوبـو بنـد دې جـوړ يش، د کنـدوز- مزاررشیـف 

سـړک دې جـوړ يش، کابـل- کندهـار سـړک بیارغونـه او داسـې نـورو پـروژو د چـارو پیلېـدو وړاندیزونه شـوي دي. 

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

لومـړی: پـه ټولـه کـې د خلکـو لـه نظرونـو داسـې ښـکاري چـې دوی د دې سـر او پر ځـای ګام هرکلی کـړی دی.  	

دوی وايـي چـې اسـامي امـارت د اقتصـاد پـه برخـه کې داسـې ګامونه اوچت کـړل چې د ملـت او ولس غوښـتنه وه او 

د سـرو پـروژو پـه بشـپړېدو رسه بـه د افغانسـتان اقتصـاد وده وکـړي. د افغانسـتان اسـامي امـارت پـه هېـواد کې د یو 

باثباتـه اقتصـاد رامنځتـه کولـو پـه فکـر کـې دی او پـه دې برخـه کـې پانګونه کـوي او هڅه کـوي چې هېواد لـه بهرين 

اقتصـادي انحصـار څخـه وژغـوري. مـوږ هغـه مهـال لـه اقتصـادي انحصـار څخـه ژغورل کېدای شـو چـې هېـواد مو په 

هـره برخـه کـې پـر ځـان بسـیا يش. د دې ځـان بسـاینې له پـاره اړینـه ده، هغه پـروژې چې د هېـواد په اقتصـادي وده 

کـې اغیزنـاک رول لـري، بشـپړې او د ځینـو یـې چارې پیـل يش. په دې برخه کې اسـامي امارت تـر دې مهاله کوټيل 

ګامونـه پورتـه کـړي دي او ډېـری هغـه پـروژې یـې پیـل کـړې چـې کـوالی يش پـه ځانګـړو برخو کـې افغانسـتان ځان 

بسـاینې ته ورسـوي.

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

مسئلې د پام وړ دي:



د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت فعاليتونه او د خلکو  نظرونه

46

دویـم: د خلکـو پـه نظرونـو کـې دا هـم ویل شـوي چـې ټولې هغـه پراختیايـي پـروژې دې پیل يش چـې کارونه یې  	

پـه ټپـه والړ دي. د دوی نظرونـه د پـام وړ دي. اسـامي امـارت تـل هڅه کړې چې ځینې بنسـټیزې پـروژې له رسه پیل 

کـړي او د ځینـو هغـو پـروژو لـه پاره یې پانونـه چمتو کړي دي چې کارونه یـې نیمګړي پاتې دي. اوسـمهال همدا ۱۱ 

بنسـټیزو پـروژو تـه د راتلونکـي کال پـه پراختیايـي بودیجه کې پیسـې پـه پام کې نیول شـوې دي او کارونـه به یې پیل 

يش. دغـه راز پـه راتلونکـو کلونـو کـې بـه د نـورو پروژو د بشـپړېدو لـه پاره هـم بودیجه ځانګـړې کېږي. اسـامي امارت 

د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیـت پـه هغـه اعامیـه کـې چـې د نړیـوال بانـک لـه لـوري د افغانسـتان اقتصاد  ښـه 

کېـدو د راپـور پـه اړه خپـره کـړه،  پـه یـاده اعامیـه کې له هغو  سـازمانونو لکـه نړیوال بانک څخه هم غوښـتنه شـوې وه 

چـې پـه افغانسـتان کـې دې د خپلـو نیمګـړو پـروژو پاتې چـارې له رسه پیل او بشـپړې کـړي. ددې امکان شـته چې د 

اسـامي امـارت لـه لـوري پـر نیمګـړو پـروژو د کار پیلېـدو رسه د یاد سـازمان په څېـر نور هغه بنسـټونه هـم د خپلو هغو 

نیمګـړو پـروژو د بشـپړېدو چـارې پیـل کـړي چـې پخـوا یې پـه افغانسـتان کـې رشوع کړې وې. پـه هر صورت اسـامي 

امـارت تـر ډېـره پـر بهرنیـو مرسـتو تکیـه نـه کـوي او هڅه یـې دا ده چې د هېـواد  پرمختـګ او خلکـو ته د سـوکاله ژوند 

برابرولـو پـه برخـه کـې خپلـه الس پـه کار او لـه کورنیـو عوایـدو دا هر څه تـررسه کړي او پـه دې برخه کې تر ډېـره بریده 

بریالی شـوی هم دی. 

درېیـم: دلتـه یـو شـمېر خلکـو بیـا پـه خپلـو سـیمو کـې د ځینـو پـروژو د پیـل وړاندیـز کـړی دی. د دې پـروژو لـه  	

جملـې کـوالی شـو چـې ځینې یـې د بیلګې په ډول دلته یـادې کړو. د چک ولسـوالۍ بند او فابریکه، د سـالنګ لویې 

الرې بیارغونـه، د کنـدوز خـان آبـاد د برېښـنا بنـد، د نـوي کابل پـروژه، کابل- جال اباد سـړک دویم لیـن، مچلغو بند، 

کابـل- کندهـار سـړک رغونـې او داسـې نـورو پـروژو د نیمګړو کارونـو بشـپړول او د ځینو یې لـه رسه جوړولـو وړاندیزونه 

شـوي دي. اسـامي امـارت لـه دې جملـې څخـه د سـالنګونو د لویـې الرې د رغونـې چـارې پیـل کـړې دي او کارونـه 

یـې تـر یـوه حـده بشـپړ شـوي هـم دي. د کابل- کندهار سـړک د رغونـې چارې پیل شـوې دي او هڅـه داده چې ددې 

سـړک چې یو ټرانزیټي سـړک دی، د بیارغونې چارې یې ژر تر ژره پای ته ورسـېږي او په دې سـړک شـته ترانسـپورټي 

سـتونزې هـوارې يش. اسـامي امـارت هڅـه دا ده چـې پـه هېواد کې ټولـې هغه پروژې چـې کارونه یـې نیمګړي پاتې 

دي، بشـپړې کـړي، ټولـو پـروژو تـه د اړتیـا پر بنسـټ لومړیتوب ورکول کېـږي. هغه پـروژې چې اړینـې دي هغه لومړی 

او ورپسـې بـه ټولـې هغـه پـروژې چـې کارونـه یې نیمګـړي پاتـې دي، بېرته پیـل او ځینې نـوې پروژې به هـم پیل يش. 

څلـورم: ځینـو خلکـو پـه خپلـو نظرونـو کـې ویـيل چـې ګنـې د بیارغونـې پـه برخه کـې زیاتـرو سـیمو تـه پاملرنه نه  	

کېـږي. خـو داسـې نـه ده، د اسـامي امـارت مرشتابـه پـه ټـول هېـواد کـې پر متـوازن انکشـاف مترکـز کـوي. هڅه یې 

دا ده چـې لـه ولسـوالیو نیولـې بیـا تـر والیتونو او ان ښـارونو پـورې د بیارغونې چارې پـه متوازن ډول پرمـخ والړې يش.   

هڅـه داده چـې د امکاناتـو پـه صـورت کـې هغـه کارونـه تررسه يش چـې هم اقتصـادي ګټه ولـري او هم خلکـو ته پکې 

د کار روزګار زمینـه برابـره يش. د دې یوولسـو پـروژو د چـارو پـه پیلېـدو رسه به زرګونو کسـانو تـه د کار زمینه برابره يش 

او د خلکـو اقتصـادي سـتونزې بـه وررسه هوارې يش.
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افغانسـتان لـه کلونـو راهېسـې له سـتونزو رسه الس او ګریـوان دی، له دې وړاندې د هېـواد اقتصاد انحصـاري بڼه درلوده، 

پـه دې مـوده کـې پـه افغانسـتان کـې  نه حاکمـو حکومتونو او نه هـم په افغانسـتان کې ښـکېلو هېوادونو کوم بنسـټیز کار 

کـړی او دغـه هېـواد پـه ټولیـز ډول لـه یـوه  ګـډوډ او نابرابـر اقتصـاد رسه مـخ شـو. پـه تېـرو کلونو کـې د بيارغونې شـعارونه 

ورکـول کېـدل، خـو عمـيل جامـه یې نه اغوسـته. د افغانسـتان اسـامي امـارت په هېـواد کې د یـو باثباته اقتصـاد رامنځته 

کولـو پـه فکـر کـې دی او پـه دې برخـه کـې پانګونـه کـوي او هڅـه کـوي چـې هېـواد لـه بهـرين اقتصـادي انحصـار څخـه 

وژغـوري، د اسـامي امـارت چارواکـي پـه دې بـاور دي، هغـه بهرنـۍ مرسـتې چـې د ځانګـړو موخـو له پـاره ورکـول کېږي، 

مقطعـي او لنډمهالـه دي او ګټـې یـې هـم لنـډ مهاله دي، په داسـې حال کې چې اسـامي امـارت دوامـدارې بیارغونې ته 

ژمـن دی او د یـوه متـوازن او مـخ پـر ودې اقتصـاد جوړولـو لـه پـاره هڅـې کـوي، دا چـاره هغه مهال شـونې ده چې سـرې 

او بنسـټیزې پـروژې پیـل يش. د دغـه ۱۱ پـروژو هـم اقتصـادي او هـم بنسـټيز اړخ پيـاوړی دی. لـه همـدې امله اسـامي 

امـارت وپتېیلـه چـې داسـې پـروژې بشـپړې او عمـيل کړي چې لـه اقتصادي اړخه افغانسـتان تـه ګټه ورسـوي او هم خلکو 

تـه د کار زمینـه برابـره کـړي. د دغـو پـروژو پـه بشـپړېدو رسه بـه د اقتصاد پـه برخه کې پرمختـګ ويش ډېری خلکـو ته به د 

کاري زمینـې بـه برابرېـدو رسه د هغـوی اقتصـادي سـتونزې هـوارې يش. اسـامي امارت پر همـدې پروژو بسـنه نه کوي د 

بودیجـې او امکاناتـو برابرېـدو پـه صـورت کـې هڅـه کـوي د قـوش تېپې کانال په څېر سـرې او مـيل پروژې پیـل کړي. په 

دې پـروژو کـې بـه د ریـل پټلـۍ او د برېښـنا پـروژې شـاملې وي چې په عمـيل کېدو رسه به یې افغانسـتان له سـیمې رسه 

ونښـلول يش او د برېښـنا پـه برخـه کـې به د نـورو له احتیاجـه خاص يش.  

پایله
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په هېواد کې لسګونو بهرنیو لویو کمپنیو په بېال بېلو سکټورونو کې شاوخوا 

د ۱۰ ميلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې له پاره لیوالتیا ښودلې ده

رسیزه:

د یـوې ټولنـې او یـا هـم یـو هېـواد اقتصـاد پر پانګونـې والړ وي، ځکـه د پانګونې لـه امله تولیـد رامنځته کېـږي او تولید بیا 

هغـه څـه دی چـې د وګـړو ډېـری فعالیتونـه د اقتصـادي تحـرک پـه موخـه رسه را یـو ځـای کـوي. څـوک مسـتقیامً د تولید 

پـه پروسـه کـې ښـکېل وي، څـوک ورتـه خـام مـواد برابـروي، د چا دنـده ورتـه بازارموندنـه وي او یو شـمېر یې پر نـورو چارو 

بوخـت وي. دا ټـول هغـه څـه دي چـې لـه پانګونـې رسچینـه اخيل، ځکـه خو بایـد د اقتصادي نظـام د خوځښـت په موخه 

پانګونـه تشـویق، حامیـه او وهڅـول يش. ټـول وروسـته پاتـې یـا د پرمختـګ پـه حال کـې هېوادونه ځکـه د فقر تـر بدمرغه 

کرښـې النـدې وي چـې هلتـه پانګونـه نشـته او یا هم په داسـې هېوادونـو کې د پانګونې کچـه ډېره ټیټه ده. نن سـبا ډېری 

مـخ پـر ودې هېوادونـو د بهرنیـو پانګوالـو پرمـخ خپلـې دروازې پرانیسـتې دي. هغـوی دا کار د پانګې د جوړولـو او په هېواد 

کـې د پانګونـې د کچـې د  زیاتـوايل پـه موخـه کـوي. دغه بهرنـۍ پانګونې ته چې د مسـتقیمې بهرنۍ پانګونـې نوم ورکول 

کېـږي پـه اوسـني وخـت کـې د هېوادونو تر منـځ د اقتصادي نږدېـوايل او په ټوله کـې د نړیوالتوب یا ګلوبایزیشـن زېږنده 

او ځانګړنـه ده. زمونـږ ګـران هېـواد افغانسـتان هـم د مخ پـر ودې هېوادونو په کتـار کې راځي چې تـازه د اقتصادي ودې او 

پرمختـګ بهیـر تـه داخـل شـوی دی. د مـخ پـر ودې هېوادونـو د ځانګړونـو پـه اسـاس مونږ هـم د پانګې له کمبـود رسه مخ 

یـوو، ځکـه خـو بایـد د نـورو مـخ پـر ودې او یا پرمختللـو هېوادونو له تجربـو ګټه واخلـو او د خپلې اقتصـادي ودې، پرمختګ 

او هوسـاینې لپـاره هغـه ټولـې الرې چـارې پـه کار واچـوو چې زمونـږ له اقتصـادي پرمختګ رسه مرسـته کـوي. لکه مخکې 

مـو چـې وویـل لـه دغـو الرو چـارو څخـه یـوه هـم بهرنـۍ پانګونه ده. اسـامي امـارت هـم دې ټکو ته پـه پاملرنـې رسه هڅه 

پیـل کـړې ده چـې بهرنـۍ پانګونـه راجلـب او پـر مټ یـې اقتصاد تـه وده ورکړي. پـه هېواد کې د اشـغال له پای ته رسـېدو 
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او د اسـامي امـارت پـه واکمنېـدو رسه د بهرنـۍ پانګونـې لـه پـاره هڅـې ګړنـدۍ او زمینـه برابـره شـوې ده. له تېر یـوه نیم 

کال راهېسـې لسـګونو بهرنیـو لویـو کمپنیـو پـه مختلفـو سـکټورونو کـې د شـاوخوا ۱۰مېلیارد ډالرو پـه ارزښـت پانګونې ته 

لېوالتیـا ښـودلې ده. یـادې کمپنـۍ چـې ډیـری یـې د سـیمې، عـريب نـړۍ او ګاونډیـو هېوادونـو کـې کاري سـابقه لري د 

کانونـو، کرنـې، برېښـنا او انـرژۍ، ترانسـپورت، دغـه راز په کوچنیو متشـبثاتو، د ګمرکونـو عرصي کېدو، هوايـي ډګرونو کې 

د خدماتـو وړانـدې کولـو، ترانزیـټ، صنعتـي پارکونـو جوړولـو او ریـل پټلـۍ پـه برخـو کـې پانګونې تـه لېوالتیا ښـودلې ده. 

لـه دې جملـې لـه یـو شـمېر بهرنیـو کمپنیـو رسه د کانونـو اسـتخراج او پروسـس، په هوایـي ډګرونو کـې د خدماتـو وړاندې 

کولـو او صنعتـي پارکونـو جوړولـو پـه برخـه کـې قراردادونه تـررسه او عميل چـارې یې پیل شـوې دي چـې د پانګونې ټولیز 

ارزښـت یـې تـر ۲ ميلیـارد ډالـرو رسـېږي. همدارنګـه  د ګمرکونو عـرصي کولو او نـورو برخو کې بـه هم په نېـږدې راتلونکي 

کـې لـه بهرنیـو کمپنیـو رسه قراردادونـه السـلیک او عمـيل چارې به یـې پیل يش.

موخـه یـې دا ده چـې د مـخ پـر ودې او یـا پرمختللـو هېوادونـو لـه تجربـو څخـه په ګټـې اخیسـتنې رسه د خپلـې اقتصادي 

ودې، پرمختـګ او هوسـاینې لـه پـاره لـه هغـو الرو چارو څخـه ګټه پورته کـړو چې زمونږ لـه اقتصادي پرمختګ رسه مرسـته 

کـوي، لـه دې الرو چـارو څخـه یوه هـم بهرنـۍ پانګونه ده. 

 په هېواد کې لسګونو بهرنیو لویو کمپنیو په بېال بېلو سکټورونو کې شاوخوا د ۱۰ميلیارد ډالرو په 

ارزښت د پانګونې له پاره لېوالتیا ښودلو موخه: 

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

په هغو رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه چې »په هېواد کې لسګونو بهرنیو لویو 

کمپنیو په بېالبېلو سکټورونو کې شاوخوا ۱۰میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې 

له پاره لېوالتیا ښودلو« خرب یې خپور کړی دی:
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د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

یادونـه: په دغه ګراف کې په هغو دولتي او خصويص 

رسـنیو کـې د خلکـو نظرونو سـلنه ښـودل کېږي چې 

پـه هېـواد کـې یـې لسـګونو بهرنیـو لویـو کمپنیـو پـه 

بېابېلـو سـکټورونو کـې شـاوخوا ۱۰مېلیـارد ډالرو په 

ارزښـت د پانګونـې لـه پـاره لیوالتیـا ښـودلو راپـور پـه 

ویډیويـي، غږیـزه او چاپـي بڼـه خپور کـړی دی.

۱- دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

ويبپاڼې

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه 

د خلکو  نظرونو ارزونه
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وياندوياناژانسونه

په دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو د ارزونې ټولګهټویټرپاڼې

۲- په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

راډیوګانېتلویزیونونه
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ورځپاڼې

اژانسونه

ويبپاڼې

خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه 

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه 
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پـه رسـنیو او ټولنیـزو شـبکو کـې د خلکـو مثبتـو او منفـي نظرونـو او وړاندیزونو څېړنـه او ارزونه د خلکـو نظرونو روښـانتیا او 

هغـو تـه د پاملرنـې پـه مانـا ده. د دې مسـئلې ارزونـه او خپرول خلکو او ټولنـې ته دا فرصت په الس ورکـوي چې د حکومت 

د پرېکـړو، کړنـو او پـروژو پـه اړه خپـل نظرونه، غوښـتنې، نیوکې او وړاندیزونـه رشیک کړي. 

کـه پـه ټولنیـزو شـبکو کـې د هېوادوالـو ونـډه او فعالیـت وڅېـړو، نو وبـه وینو چـې په افغانسـتان کـې زیاتره خلـک د ټوېټر 

پـر ځـای فېسـبوک کاروي. خـو پـه ټوېټـر کـې بیـا تـر ډېـره بریده رسـمي- حکومتـي مسـوولین او د سـیايس، اقتصـادي او 

فرهنګـي ډګـر فعـاالن زیاته ونډه لري. له همدې امله د افغانسـتان اسـامي امارت رسـمي او نارسـمي کسـان تر فېسـبوک 

په ټوېټر کې ډېر فعالیت لري. خو د رسـنیو، دولتي او نادولتي بنسـټونو اړوندې ټولنیزې شـبکې او همدارنګه د سـیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر فعاالن د عامو خلکو او دغه راز د رسـمي اشـخاصو او بنسـټونو تر پوښـښ الندې راوسـتو 

پـه موخـه پـه فېسـبوک او ټوېټـر دواړو کې فعـال دي او هر ورځ خربونه، شـخيص، رسـمي او نارسـمي راپورونه خپروي. 

۱. پـه هېـواد کـې لسـګونو لويـو بهرنيـو کمپنیـو پـه بېـا بېلـو سـکټورونو کـې  شـاوخوا ۱۰مېلیـارد ډالـرو پـه ارزښـت د 

پانګونـې لـه پـاره لېوالتیـا ښـودلو خرب پـه اړه د خلکو نظرونـو څېړنه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانو، ویاندویانـو، ویبپاڼو، 

اژانسـونو، ورځپاڼـو او ټوېټرپاڼـو پـه ګـډون پـه دولتي رسـنیو کـې ده. په دولتي رسـنیو کې د خلکـو  مثبتو او منفـي نظرونو 

او وړاندیزونـو شـمېر پـه ټولیـز ډول ۹۲۳ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۷۲۳مثبـت دي. ۱۶۹منفـي نظرونـه او ۳۱ سـامل 

وړاندیزونـه دي چـې پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي. مثبـت نظرونـه ۷۸ ٪، منفـي ۱۸ ٪ او سـامل وړاندیزونـه ۴ ٪ دي.

۲. پـه هېـواد کـې لسـګونو لويـو بهرنيـو کمپنیـو پـه بېـا بېلـو سـکټورونو کـې د شـاوخوا ۱۰مېلیـارد ډالـرو پـه ارزښـت د 

پانګونـې لـه پـاره لیوالتیـا ښـودلو خـرب پـه اړه د خلکـو  نظرونو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ورځپاڼـو، ویبپاڼو 

او خـربي اژانسـونو پـه ګـډون پـه خصـويص رسـنیو کـې ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو  مثبتـو او منفـي نظرونـو او 

وړاندیزونـو شـمېر پـه ټولیـز ډول ۱۸۳ دی. د دې نظرونو لـه جملې ۱۵۵ مثبت، ۱۶منفي او 12 سـامل وړاندیزونه دي چې 

پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي دي. مثبـت نظرونـه ۸۵ ٪، منفـي نظرونـه ۹ ٪ او سـامل وړاندیزونـه۶ ٪ دي.

په هېواد کې لسګونو بهرنیو لویو کمپنیو په بېال بېلو سکټورونو کې د شاوخوا 

۱۰ميلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې له پاره لیوالتیا ښودلو خرب په اړه په رسنیو 

کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت: 

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

موږ کوالی شو رسنۍ په دوو برخو ووېشو: دولتي رسنۍ او خصويص رسنۍ:
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یـو المـل یـې دا دی، هغـه خربونـه چـې عامـه ذهنیـت راجلبـوي او د عامـو وګـړو پـر ژونـد مثبتـه اغیـزه کـوي، د خصويص 

رسـنیو لـه لـوري پـه پراخـه کچـه تـر پوښـښ الندې راځي. نـو د دې خرب پـه اړه چې کـوم نظرونه خپـاره شـوي دي، تر ډېره 

بریـده ځکـه مثبـت دي چـې خلکـو ته د هېـواد د اقتصادي ودې زیری پکې نغښـتی دی. له دې څخـه جوتېږي چې خلک 

د حکومـت لـه لـوري پورتـه شـوی هـر ګام کـره څاري او پـه اړه یې خپـل نظر وړانـدې کوي.

بهـرين پانګـوال اوسـمهال پـه دې خاطـر راځـي او دلته پانګونـه کوي چې یو خپلـواک، مرکـزي او واکمن حکومت  	

رامنځتـه شـوی، نـه د ټولګډونـه حکومـت ترنامـه النـدې سـهامي رشکـت چې په تېرو شـلو کالو کـې یې هر څـه چور او 

وتښتېد.

افغانسـتان بـه هغـه وخـت پرمختـگ وکـړي چې د اقتصـادي بنسـټونو په مرسـته معـادن، صنعت او کرنـه مديريت  	

يش، بيـا بـه هـره پانگونـه ډېـره گټـوره وي. پرتـه لـه دې بـه هېـوادوال پـه کړاونو کـې خپل ژونـد تـه دوام ورکوي.

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

یې څه دی؟

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

پورتنیـو شـمېرو تـه پـه پاملرنـې پـه خصويص رسـنیو کـې د دولتي رسـنیو په پرتلـه د خلکو مثبتو نظرونو سـلنه زیاتـه ده. په 

خصويص رسـنیو کې د مثبتو نظرونو سـلنه ۸۵ ، په دولتي رسـنیو کې دا سـلنه ۷۸ ده. په خصويص رسـنیو کې  د سـاملو 

وړاندیزونو سـلنه هم لوړه ده. په خصويص رسـنیو کې د سـاملو وړاندیزونو سـلنه ۶  او په دولتي رسـنیو کې دا سـلنه ۴ده.

کـه پـه دولتـي او خصـويص رسـنیو کـې مثبـت او منفـي نظرونـه او سـامل وړاندیزونـه جمـع کـړو، پـه ټولـه کـې ۸۷۸ مثبت 

نظرونـه، ۱۸۵ منفـي نظرونـه او ۴۳ سـامل وړاندیزونـه دي چـې لـه مخـې یـې ۷۹ ٪ مثبـت نظرونـه، ۱۷ ٪ منفـي نظرونـه او 

۴٪ سـامل وړاندیزونـه دي.
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لومـړی: خلکـو د یـاد خـرب پـه اړه پـه خپلـو نظرونـو کـې ویـيل دي چـې اوسـمهال پـه دې خاطـر بهـرين پانګـوال  	

راځـي او دلتـه پانګونـه کـوي چـې یـو خپلـواک، مرکـزي او واکمـن حکومـت رامنځتـه شـوی، نـه د ټولګډونـه حکومـت 

ترنامـه النـدې سـهامي رشکـت چـې پـه تېرو شـلو کالو کې یـې هر څه چور او وتښـتېد. په رښـتیا هم چـې د کابل تېرې 

ادارې د سـهامي رشکـت بڼـه خپلـه کـړې وه، د قـدرت جزیـرې وې او هـر څوک په خپل رس و، فسـاد اوج ته رسـېدلی و 

او د هېـواد ټولـه شـتمني او عوایـد د یـو څـو محـدودو کسـانو په منځ کې ویشـل کېـدل. پانګوالـو ځکه پانګونـې ته زړه 

نـه ښـه کاوه چـې دلتـه مافیايـي بانډونـه پـه قـدرت کـې وو، پـه ښـارونو کـې انسـان تښـتونې او لوټ مـار ورځنـۍ چاره 

وه. نـه پانګـوال خونـدي وو او نـه یـې پانګـه خونـدي پاتـې کېـده لـه همـدې املـه بهـرين پانګـوال خو څه چـې کورين 

پانګـوال هـم لـه دې رشایطـو  څخـه پـوزې تـه رسـېديل وو او ډېـری کورنیو پانګـوال خپلې پانګـې له هېواده وایسـتلې، 

پـه نـورو هېوادونـو کـې یـې پانګونـه وکـړه او هاملتـه یـې خپـل کارو بارونه پیل کـړل. د اسـامي امارت په راتـګ رسه یو 

پیـاوړی مرکـزي او خپلـواک حکومـت رامنځتـه شـوی دی. فسـاد صفـر، امنیـت ټینـګ، خپلرسۍ پـای ته ورسـېدې، د 

قـدرت جزیـرې ړنګـې او مافیايـي بانډونـه له منځـه والړل. له همدې امله اسـامي امارت د نورو هغـو برخو ترڅنګ چې 

کـوالی يش د افغانسـتان اقتصـاد پـه پښـو ودروي، د بهرنـۍ پانګونـې له پـاره زمینه برابره کـړه او بهرنیـو پانګوالو ته یې 

د دوی د پانګـې او ځـاين خوندیتـوب ډاډ ورکـړی دی. همـدا المـل دی چـې اوسـمهال زیاتـرو بهرنیو پانګوالـو لیوالتیا 

ښـودلې ده چـې پـه افغانسـتان کـې په بېـا بېلو برخو کـې پانګونـه وکړي.

دويـم: افغانسـتان بـه هغـه وخـت پرمختـگ وکـړي چـې د اقتصـادي بنسـټونو پـه مرسـته معـادن، صنعـت او کرنـه  	

مديريـت يش، بيـا بـه هـره پانگونـه ډېـره گټـوره وي. پرته لـه دې به هېـوادوال په کړاونو کـې خپل ژوند تـه دوام ورکوي. 

د اسـامي امـارت لـه واکمنېـدو رسه سـم، د هېـواد اقتصـادي ودې ته جدي توجه کـړې ده. د اقتصادي بنسـټونو څخه 

د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي معاونیـت د دې بنسـټونو پـه رس کـې ځـای لـري او اقتصـادي چـارې لـه همـدې معاونیت 

څخـه سـمبالېږي. د اقتصـادي چـارو مدیریت لکه څنګه چې په کار ده هامغسـې شـوی دی او ال هـم روان دی. خو په 

ټولـه کـې اسـامي امـارت د دې ترڅنـګ د بهرنـۍ پانګـې راجلبولو له پاره هـم الس په کار شـوی دی او بهرين پانګوال 

هڅـوي، څـو پـه هېـواد کـې پانګونې ته زړه ښـه کـړي. دا چې اوسـمهال بهرنیـو کمپنیو په افغانسـتان کـې پانګونې ته 

زړه ښـه کـړی دی، دا هـم د اسـامي امـارت د هلـو ځلو او  سـم مدیریـت پایله ده. 

دریـم: د اسـامي امـارت مرشتابـه تـل پـه خپلـو خـربو کـې ټینـګار کـړی چـې دوی هڅـه کـوي هغـه کارونـه تررسه  	

کـړي چـې هـم د هېـواد پـه ګټـه وي او هـم یـې خیـر هېوادوالـو تـه ورسـېږي. د پانګونـې راجلبولو یـوه موخـه همدا ده 

چـې لـه یـوه لـوري اقتصـاد غښـتلی يش او لـه بل لـوري خلکو تـه د کار زمینـه برابـره يش. دوی په خپلو خـربو کې تل 

ویـيل  چـې بایـد پـه خپلـو هڅـو رسه خپـل هېـواد د پرمختـګ پـه لور بوځـي او افغانسـتان پـر ځان بسـیا کړي. 

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

مسئلې د پام وړ دي:
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د یـو هېـواد اقتصـاد پـر پانګونـې والړ وي، ځکـه د پانګونـې لـه املـه تولیـد رامنځتـه کېږي او تولیـد بیا هغه څـه دی چې د 

وګـړو ډېـری فعالیتونـه د اقتصـادي تحـرک پـه موخـه رسه را یـو ځای کـوي. دا ټـول هغه څه دي چـې له پانګونـې رسچینه 

اخـيل، ځکـه خـو بایـد د اقتصـادي نظـام د خوځښـت پـه موخـه پانګونـه تشـویق، حامیـه او وهڅـول يش. ټـول وروسـته 

پاتـې یـا د پرمختـګ پـه حـال کـې هېوادونـه ځکـه د فقـر تر کرښـې النـدې وي چې هلتـه پانګونه نشـته او یا هم په داسـې 

هېوادونـو کـې د پانګونـې کچـه ډیـره ټیټـه ده. نن سـبا ډېری مخ پـر ودې هېوادونـو د بهرنیـو پانګوالو پرمخ خپلـې دروازې 

پرانیسـتې دي. هغـوی دا کار د پانګـې د جوړولـو او  هېـواد کـې د پانګونـې د کچـې د ډېـروايل په موخه کـوي. زمونږ ګران 

هېـواد افغانسـتان هـم د مـخ پـر ودې هیوادونـو پـه کتار کـې راځي چـې تـازه د اقتصـادي ودې او پرمختګ بهیـر ته داخل 

شـوی دی. د مـخ پـر ودې هېوادونـو د ځانګړونـو پـر اسـاس مونـږ هم د پانګې لـه کمبود رسه مخ یـوو، ځکه خو بایـد د نورو 

مـخ پـر ودې او یـا پرمختللـو هېوادونـو لـه تجربـو ګټه واخلـو او د خپلې اقتصـادي ودې، پرمختګ او هوسـاینې لـه پاره هغه 

ټولـې الرې چـارې پـه کار واچـوو چـې زمونـږ لـه اقتصـادي پرمختـګ رسه مرسـته کـوي. اسـامي امـارت هم د یوه مسـوول 

حکومـت پـه توګـه دا مسـوولیت لـري چـې بهـرين پانګـوال وهڅـوي، څـو پـه هېـواد کـې پانګونـه وکـړي. د دوی لـه پـاره د 

پانګونـې خونـدي چاپیریـال رامنځتـه کـړي. اسـامي امـارت پـه دې برخه کـې کار کـړی او د کورنیـو پانګوالـو ترڅنګ یې 

بهرنیـو پانګوالـو تـه هـم د دې ډاډ ورکـړی دی چـې د دوی لـه پـاره بـه خونـدي چاپیریال برابر کـړي. په دې اړه د اسـامي 

امـارت مرشتابـه او پـه ځانګـړي ډول د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي مرسـتیال محـرم الحاج مـا عبدالغني بـرادر اخوند چې 

د اقتصـادي برخـې مسـوولیت یـې پـر غـاړه دی، تـل یـي ویـيل دي چې افغانسـتان تر بـل هر وخـت اوس په یـوه مصؤن او 

مامـون هېـواد بـدل شـوی او د پانګونـې لـه پـاره پکې زمینـه برابـره ده. نوموړي لـه بهرنیو پانګوالو غوښـتي چې افغانسـتان 

تـه رايش او پانګونـه وکـړي. کـه چیـرې پـه هېـواد کـې د پانګونـې لـړۍ پیـل يش چې پیل شـوې هـم ده، نو افغانسـتان به 

د اقتصـاد لـه پلـوه ډېـر ژر پـه خپلو پښـو ودرېـږي او له سـیاالنو رسه به سـیال يش. 

پایله
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د ميل تدارکاتو کمېسیون په غونډه کې د ۲ ميلیاردو او ۴۸۰ میلیونو 

افغانیو په ارزښت پروژې منظورې شوې

رسیزه:

افغانسـتان یـو لـه هغـو هېوادونـو څخـه دی چـې جګـړو او ناخوالو سـخت ځپلی دی. پـه جګړو کې یـې ټولـې زیربناوې له 

منځـه تللـې دي. کرنیـز سـکټور، د عامـه خدمتونـو او صنعـت سـکټور په ګـډون لویې الرې، سـر پلونـه، د اوبـو کانالونه، د 

اوبـو او برېښـنا بندونـه یـې ویجـاړ او یـا هم سـخت زیامنـن شـوي دي. د دې برخو بېرته رغـول د حکومتونو مسـوولیت دی، 

خـو پـه افغانسـتان کـې پخوانیـو حکومتونـو، دې برخـو تـه يـې پاملرنه نـه ده کـړې. همدا المـل و چـې د افغانسـتان زیاتره 

زیربنـاوې هامغسـې ورانـې ویجـاړې پاتـې شـوې. د اسـامي امـارت پـه بیـا ځـيل واکمنېـدو رسه د اقتصادي چـارو د ودې 

ترڅنـګ زیربنـا او زیربنايـي پـروژو عمـيل کېـدو تـه اولویـت ورکـړ شـوی دی او پـه دې برخـه کـې تـر دې مهالـه پـوره هلې 

ځلـې شـوې او ال هـم روانـې دي. د زیربنايـي او سـرو پـروژو د پیل او په دې برخه کـې د روڼتیا او چټکتیـا د رامنځته کېدو 

پـه موخـه د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي مرسـتیال محرم مـا عبدالغنـي برادر اخونـد په مرشۍ د مـيل تدارکاتو کمېسـیون 

رامنځتـه شـو. د مـيل تدارکاتـو کمېسـیون پـه نوبتـي غونـډه کـې چـې د ریاسـت الـوزراء اقتصـادي مرسـتیال محـرم مـا 

عبدالغنـي بـرادر اخونـد پـه مـرشۍ د ۱۴۰۱ ملریـز کال د کـب میاشـتې پـه ۱۳مـه پـه مرمرینـه ماڼـۍ کـې جـوړه شـوه، 

لـه اجنـډا رسه سـم پـر ۳۱ تـدارکايت موضوع ګانـو بحـث وشـو. د مـيل تدارکاتـو کمېسـیون پـه دې نوبتـي غونـډه کـې د ۲ 

میلیـاردو او ۴۸۰ ميلیونـو افغانیـو پـه ارزښـت پـروژې منظورې شـوې. پـه دې پروژو کې چـې د هېواد په بېـا بېلـو والیتونو 

کـې پلـې کېـږي، د اوبـو بندونـه، تحویل خانـې، احاطـوي دېوالونـه او د زرغونـو سـاحو رامنځتـه کـول شـامل دي. 
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موخـه یـې د هېـواد بیارغونـه او آبـادي ده. دغـه راز د پـروژو پـيل کېـدل بـه پـه هېـواد کـې یـو زیـات شـمېر خلکو تـه د کار 

زمینـه برابـره او د هغـوی اقتصـادي سـتونزې بـه هـوارې کړي.  

د ميل تدارکاتو کمېسیون په غونډه کې د ۲ میلیاردو  او ۴۸۰ میلیونو افغانیو په ارزښت پروژو د 

منظورۍ موخه: 

ب: خصويص رسنۍ:  الف: دولتي رسنۍ: 

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

۲ میلیاردو او ۴۸۰ میلیونو افغانیو په ارزښت پروژو د منظورۍ« خرب یې خپور کړی دی:

د دولتي او خصويص رسنیو د ارزونې د سلنې مجموعه: 

یادونـه: پـه دغه ګـراف کې په هغو دولتـي او خصويص 

رسـنیو کـې د خلکو نظرونو سـلنه ښـودل کېـږي چې د 

مـيل تدارکاتو کمېسـیون په غونډه کـې د ۲ میلیاردو او 

۴۸۰ میلیونـو افغانیو په ارزښـت پروژو د منظـورۍ راپور 

یـې پـه ویډیويي، غږیـزه او چاپي بڼه خپور کـړی دی.
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۱- دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو ارزونه:

تلويزيونونه

ورځپاڼې

راډيوګانې

ويبپاڼې

په دولتي او خصويص رسنیو کې د یاد خرب په اړه 

د خلکو  نظرونو ارزونه

وياندوياناژانسونه
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په دولتي رسنیو کې د خلکو  نظرونو د ارزونې ټولګهټویټرپاڼې

۲- په خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونه:

راډیوګانېتلویزیونونه

ورځپاڼې ويبپاڼې
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خصويص رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه اژانسونه

خصويص او دولتي رسنیو کې د خلکو نظرونو ارزونې ټولګه 
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پـه رسـنیو او ټولنیـزو شـبکو کـې د خلکـو مثبتـو او  منفي نظرونـو او وړاندیزونـو څېړنه او ارزونـه  د خلکو نظرونو روښـانتیا او 

هغـو تـه د پاملرنـې پـه مانـا ده. د دې مسـئلې ارزونـه او خپرول خلکو او ټولنـې ته دا فرصت په الس ورکـوي چې د حکومت 

د پرېکـړو، کړنـو او پـروژو پـه اړه خپل نظرونه، غوښـتنې، نیوکـې او وړاندیزونه رشیک کړي. 

کـه پـه ټولنیـزو شـبکو کـې د هېوادوالـو ونـډه او فعالیـت وڅېـړو، نو وبـه وینو چـې په افغانسـتان کـې زیاتره خلـک د ټوېټر 

پـر ځـای فېسـبوک کاروي. خـو پـه ټوېټـر کـې بیـا تـر ډیـره بریده رسـمي- حکومتـي مسـوولین او د سـیايس، اقتصـادي او 

فرهنګـي ډګـر فعـاالن زیاته ونډه لري. له همدې امله د افغانسـتان اسـامي امارت رسـمي او نارسـمي کسـان تر فېسـبوک 

په ټوېټر کې ډېر فعالیت لري. خو د رسـنیو، دولتي او نادولتي بنسـټونو اړوندې ټولنیزې شـبکې او همدارنګه د سـیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر فعاالن د عامو خلکو او دغه راز د رسـمي اشـخاصو او بنسـټونو تر پوښـښ الندې راوسـتو 

پـه موخـه پـه فېسـبوک او ټوېټـر دواړو کـې فعـال دي او هر ورځ خربونه، شـخيص، رسـمي او نا رسـمي راپورونه خپروي. 

د ميل تدارکاتو کمېسیون په غونډه کې د ۲ میلیاردو او ۴۸۰ مېلیونو افغانیو په 

ارزښت پروژو د منظورۍ خرب په اړه په رسنیو کې د خلکو نظرونو څېړنه او ارزونه

د خلکو نظرونو د څېړنې او ارزونې موخه:

افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ګټې اخیستنې واقعیت: 

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

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

1. د مـيل تدارکاتـو کمېسـیون پـه غونـډه کـې د ۲ میلیـاردو او ۴۸۰ میلیونـو افغانیـو پـه ارزښـت پـروژو د منظـورۍ خرب په 

اړه د خلکـو نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ویاندویانو، ویبپاڼو، خربي اژانسـونو، ورځپاڼـو او ټوېټرپاڼو په 

ګـډون پـه دولتـي رسـنیو کـې ده.  پـه دولتي رسـنیو کې د خلکـو  مثبتو او منفـي نظرونو او وړاندیزونو شـمېر پـه ټولیز ډول 

۱۳۸۷ دی. د دې نظرونـو لـه جملـې ۱۱۵۶مثبـت دي. ۱۶۲منفي نظرونه او ۶۹ سـامل وړاندیزونـه دي چې په جدول کې 

ترتیـب شـوي. مثبـت نظرونـه ۸۳ ٪، منفي ۱۲ ٪ او سـامل وړاندیزونه ۵ ٪ دي.

۲. د مـيل تدارکاتـو کمېسـیون پـه غونـډه کـې د ۲ میلیـاردو او ۴۸۰ میلیونـو افغانیـو پـه ارزښـت پـروژو د منظـورۍ خرب په 

اړه د خلکـو  نظرونـو څېړنـه او ارزونـه د تلویزیونونـو، راډیوګانـو، ورځپاڼـو، ویبپاڼـو او خربي اژانسـونو په ګـډون په خصويص 

رسـنیو کـې ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د خلکـو  مثبتـو او منفي نظرونـو او وړاندیزونو شـمېر پـه ټولیـز ډول ۵۴۰ دی. د 

دې نظرونـو لـه جملـې ۳۵۷ مثبـت، ۹۹منفـي او ۸۴ سـامل وړاندیزونـه دي چـې پـه جـدول کـې ترتیـب شـوي دي. مثبت 

نظرونـه ۶۶ ٪، منفـي نظرونـه ۱۸ ٪ او سـامل وړاندیزونـه۱۶ ٪ دي.
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پورتنیـو شـمېرو تـه پـه پاملرنـې پـه دولتـي رسـنیو کـې د خصويص رسـنیو پـه پرتلـه د خلکو مثبتـو نظرونـو سـلنه زیاته ده. 

پـه دولتـي رسـنیو کـې د مثبتـو نظرونـو سـلنه ۸۳ او پـه خصـويص رسـنیو کـې دا سـلنه ۶۶ ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې 

بیـا د منفـي نظرونـو او  سـاملو وړاندیزونـو سـلنه لـوړه ده. پـه خصـويص رسـنیو کـې د منفـي نظرونو سـلنه ۱۸ او د سـاملو 

وړاندیزونـو سـلنه ۱۶، خـو پـه دولتـي رسـنیو کـې بیـا دا سـلنې پـه ترتیـب رسه ۱۲ او ۵ ده.

کـه پـه دولتـي او خصـويص رسـنیو کـې مثبـت او منفـي نظرونـه او سـامل وړاندیزونه جمـع کړو، پـه ټوله کـې ۱۵۱۳ مثبت 

نظرونـه، ۲۶۱ منفـي نظرونـه او ۱۵۳ سـامل وړاندیزونـه دي چـې لـه مخې یـې ۷۹ ٪ مثبـت نظرونه، ۱۴ ٪ منفـي نظرونه او 

۷٪ سـامل وړاندیزونه دي.

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

یـو المـل یـې دا دی، هغـه خربونـه چـې پـه دولـت او د هېواد پـه بیارغونه پورې تـړاو ولري تر ډېـره بریده د دولتي رسـنیو له 

لـوري خپرېـږي. خـو پـه خصـويص رسـنیو کـې هم د مثبتـو نظرونو کچـه ډېره ټیټه نـه ده چې لـه پامـه دې وغورځول يش. 

هـر خـرب چـې پـه زیاتـه انـدازه خپـور يش، نـو د هغه خرب پـه اړه نظرونـه هم زیـات وي. له دې څخـه جوتېږي چـې خلک د 

حکومـت لـه لـوري پورتـه شـوی هـر ګام کره څـاري او په اړه یـې خپل نظر وړانـدې کوي.

د ګـران هېـواد پـه هـر واليـت کـې چـې کار کېږي موږ یـې هرکلی کوو خـو د پروژو په عمـيل کېدو کـې باید توازن  	

پـه پـام کـې ونیـول يش. د بیارغونـې په چارو کـې ټولو والیتونـو ته یو ډول حـق ورکړل يش.   

اسـامي امـارت دې د پـروژو د متویـل لـه پـاره د کانونـو لـه عوایـدو ګټـه پورتـه کـړي. لـه دې رسه بـه هـم د کانونو  	

اسـتخراج ويش او هـم بـه یـې پـه عوایـدو سـرې او زیربنايـي پـروژې پلـې يش.

نن سـبا چې څه ته اړتیا ده، هغه واليتونو ته غځېدلې الرې او سـړکونه دي. که دا سـړکونه جوړ يش، د افغانسـتان  	

پـه دننـه کې بـه د خوراکي موادو پـر نرخونو به د پـام وړ اغېز وکړي.

د فـراه والیـت د بخـش آبـاد بنـد تـه دې توجه ويش. دلته د اوبو سـطحه ټیټه شـوې او له امله یې خلک له سـتونزو  	

رسه الس او ګریـوان دي. د فـراه والیـت خلـک پـه کرنه بوخـت دي او له دې الرې د ژوند چارې پرمـخ بیايي. د دې بند 

پـه جوړېـدو بـه د کرنې له پاره اوبـه پیدا يش. 

په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د خلکو  نظرونو لنډیز په الندې ډول دی:
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لومـړی: د خلکـو لـه نظرونـو داسـې ښـکاري، چـې دوی پـه افغانسـتان کـې د پـروژو د پيل کولـو هرکلی کـوي. خو  	

ځینـې یـې بیـا پـه خپلـو نظرونـو کـې وايـي، د ګران هیـواد په هـر واليت کـې چـې کار کېږي موږ یـې هرکلی کـوو، خو 

د پـروژو پـه عمـيل کېـدو کـې بایـد تـوازن پـه پـام کـې ونیـول يش. د بیارغونـې پـه چـارو کـې ټولـو والیتونو ته یـو ډول 

حـق ورکـړل يش. لومـړی دا چـې پـه دې پـروژو کـې یـوازې یـو والیت ته حـق نـه دی ورکړل شـوی، دا پـروژې د هېواد 

پـه بېـا بېلـو والیتونـو لکـه ننګرهار، هـرات، لغـامن، کندهار، فراه او داسـې نورو والیتونـو کې پلې کېـږي، له دې څخه 

جوتېـږي چـې اسـامي امـارت د بیارغونـې پـه برخـه کې پر تـوازن مترکز کوي. اسـامي امـارت د یوه مسـوول حکومت 

پـه توګـه تـل هڅـه کـړې ده چـې لـه کـوم توپیـر پرتـه پـه ټـول هېـواد کې هغـه پـروژې چـې لومړیتـوب لـري او د خلکو 

سـتونزې وررسه حـل کېـږي، پـيل کـول غـواړي. پـه وخـت او د امکاناتـو پـه برابرېـدو رسه به ان شـاءالله د هېـواد په هر 

ګـوټ کـې د بیارغونـې او زیربنايـي پـروژې پلې يش. 

دویـم: ځینـو خلکـو بیـا وړاندیـز کـړی دی چـې والیتونـو ته غځیـديل سـړکونه دې جـوړ يش، پـه دې کار رسه به له  	

یـوه لـوري د خلکـو د تـګ او راتـګ پـه برخـه کې شـته سـتونزې هوارې يش او لـه بل لوري به د دې سـړکونو پـر جوړولو 

سـوداګري وغوړېـږي او پـه هېـواد کـې بـه د خوراکـي توکـو پـر نرخونو مثبتـه اغیزه وکـړي. دا سـمه ده چـې د لویو الرو 

او والیتونـو تـه د غځېدلـو سـړکونو لـه جوړېـدو رسه بـه سـوداګري وده وکـړي او کـوم محصـوالت چـې پـه والیتونـو کـې 

تولیدېـږي هغـه بـه اسـانۍ او ټیټـه بیـه تـر ښـارونو او لـه دې ځایه بهر تـه لیـږدول کېـږي. د دې چارې په تـررسه کېدو 

بـه لـه یـوه لـوري سـوداګري وده وکـړي او لـه بـل لـوري بـه د اوس پـه پرتله پـه عوایـدو کـې زیاتوالـی رايش او وررسه به 

اقتصـاد هـم پراختیـا ومومـي. پـه اقتصـادي پراختیا کـې بیا د هېـواد پرمختګ نغښـتی دی. 

درېیـم: ځینـو خلکـو پـه خپلـو نظرونـو کـې د خپلو والیتونـو زیربنايـي پروژو ته اشـاره کـړې ده. لکه د فـراه د بخش  	

ابـاد بنـد، د پکتیـا د مچلغـو بنـد او دغـه راز د سـړکونو جوړولـو پـروژې. پـه دې پـروژو کې چې پـه خرب کې تـرې یادونه 

شـوې ده، یـوه هـم د فـراه والیـت د بخـش آبـاد بنـد د انحـرايف تونلونو د جوړولـو پروژه ده چـې د بودیجه ورتـه ځانګړې 

شـوې او چـارې بـه یـې پیـل يش. د افغانسـتان پـه کچـه د نـورو زیربنايـي پـروژو د پـيل کېـدو لـه پـاره بـه بودیجـې او 

امکاناتـو پـه برابرېـدو رسه ګامونـه پورتـه يش. همـدا اوس د یـو شـمېر والیتونـو پـه لویـو الرو کار روان دی لکـه د کابل- 

کندهـار سـړک او سـالنګونه. د دې ترڅنـګ د ښـارونو پـه شـمول پـه والیتونـو کـې هـم لسـګونه کوچنـۍ او متوسـطې 

پـروژې د پـيل کېـدو پـه حـال کـې دي. د اسـامي امـارت پـه راتـګ رسه د هېـواد پـه کچـه د بیارغونـې چـارې ګړندۍ 

پـر مـخ روانـې دي. مـوږ او تاسـو هـره ورځ د بیارغونـې او زیربنايـي پـروژو د چـارو د پیـل او د ځینـو یـې د کار د پـای ته 

رسـېدو او ګټـې اخیسـتنې ته د سـپارلو خربونـه اورو.

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

مسئلې د پام وړ دي:
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د اسـامي امـارت مرشتابـه تـل پـه خپلـو خـربو کـې ټینـګار کـړی چـې دوی هڅـه کـوي هغـه کارونـه تررسه کـړي چې 

پـر مـټ یـې هېـواد د پرمختـګ پـه لـور روان يش. دوی ویـيل چـې د افغانسـتان بیارغونه ورتـه لومړیتوب لـري او د دې 

چـارې پـه تـررسه کېـدو رسه بـه لـه یـوه لـوري د افغانسـتان اقتصاد په پښـو درېږي، سـوداګري بـه پراختیا ومومـي او له 

بـل لـوري بـه د پـروژو پـه پـيل کېـدو رسه پـه دې پـروژو کـې زرګونو کسـانو تـه د کار زمینـه برابره يش.

افغانسـتان جګـړو او ناخوالـو سـخت ځپلـی دی. پـه جګـړو کـې یـې ټولـې زیربنـاوې له منځـه تللـې دي. کرنیز سـکټور، د 

عامـه خدمتونـو او صنعـت سـکټور پـه ګـډون لویې الرې، سـر پلونـه، د اوبو کانالونـه، د اوبو او برېښـنا بندونه یـې ویجاړ او 

یـا هـم سـخت زیامنـن شـوي دي. د دې برخـو بېرتـه رغـول د حکومتونـو چـاره ده، خـو پـه تیر کې چـې کـوم حکومتونه په 

افغانسـتان کـې واک تـه رسـېديل دي، دې برخـو ته یـې پاملرنه نـه ده کړې، ځکه زیاتـره حکومتي چارواکي یا په سـیايس 

لوبـو بوخـت وو او یـا یـې خپـل جیبونـه ډکـول. همـدا المل و چـې د افغانسـتان زیاتـره زیربناوې هامغسـې ورانـې ویجاړې 

پاتـې شـوې. د اسـامي امـارت پـه بیـا ځلـې واکمنېـدو رسه د اقتصـادي چـارو د ودې ترڅنـګ زیربنـا او د زیربنايـي پروژو 

عمـيل کېـدو تـه اولویـت ورکـړل شـوی دی او پـه دې برخـه کـې تـر دې مهالـه پـوره هلې ځلـې شـوې او ال هـم روانې دي. 

اسـامي امـارت هڅـه دا ده چـې سـرې او زیربنايي پروژې او د هېـواد زیربناوې بېرته ورغوي او یا یـې له رسه جوړې کړي. 

تـر دې مهالـه پـه دې برخـه کـې زیـات کار شـوی دی، خـو اسـامي امـارت پر دې بسـنه ځکه نه کـوي، کومې چـارې چې 

د اقتصـادي ودې ترڅنـګ د هېـواد د زیربنـاوو د جوړولـو لـه پـاره تررسه شـوې دي، هغه د هېواد د څلویښـت کلنـو ناخوالو 

لـه املـه رامنځتـه شـویو ویجاړیـو ته ځواب نه يش ویای. اسـامي امـارت هڅه کوي چـې د هېواد اقتصاد په پښـو ودروي، 

خلکـو تـه عامـه خدمتونـه وړانـدې، د کرنـې، کانونـو او صنعت سـکټورونو په ګـډون ټول هغه سـکټورونه چې کـوالی يش د 

اقتصـاد پـه وده او هېوادوالـو تـه د کاري فرصتونـو پـه برابرولـو کـې مثبت رول لـري، له نړیوالـو معیارونو رسه سـم ورغوي او 

پـر پښـو یـې ودروي. کـه دا چـاره تـررسه يش چـې د تـررسه کېـدو لـه پـاره یـې قـوي هـوډ موجـود دی، نو بیـا به مـوږ د دې 

شـاهدان و اوسـو چـې افغانسـتان بـه یـو پرمختللی او پر خپلو پښـو والړ هېـواد وي.

پایله
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