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به ریاست محرتم مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ 

نوبتی کمیسیون اقتصادی تدویر و پیرامون موضوعات مختلف بحث شد

مقدمه:

آنچـه یـک کشـور را در همـه ابعـاد تقویـت می کنـد، ذخایر طبیعی زیـر زمینی آن اسـت. در جهان تعداد کمی از کشـور ها 

اسـت کـه ماننـد افغانسـتان هـوای گـوارا، آب فراوان، جنـگل ها، صحرا هـای فراخ و در پهلـوی این همه منابـع طبیعی زیر 

زمینـی داشـته باشـد. ذخایـر طبیعـی زیـر زمینی افغانسـتان به آن سـطح می رسـد کـه می توانـد، فقیر ترین کشـور جهان 

را  بـه یـک کشـور ثرومتنـد مبـدل گردانـد و در ردیـف کشـور هـای پیرشفتـه قـرار دهـد. امـارت اسـامی افغانسـتان در این 

بخـش توجـه کامـل منـوده و شـاری از معـادن را  بـه  قرار داد سـپرده همچنان امارت اسـامی افغانسـتان اعـار بند ها را  

در اولویـت برنامـه هـای کاری خود جا داده اسـت.

در جلسـۀ نوبتـی کمیسـیون اقتصـادی بـه ریاسـت محـرم مـا عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء 

فیصلـه شـد تـا وزارت معـادن و پرولیـم معـادن طای منطقه ای سـمتی ولسـوالی چاه آب والیـت تخار را  بـه داوطلبی آزاد 

بسـپارد. همچنـان از طـرف کمیسـیون اقتصـادی بـرای وزارت آب و انرژی هدایت داده شـد تـا قرارداد اعار بند ارغسـتان 

را بـا کمپنـی قـراردادی از طریـق کمیسـیون تـدارکات ملـی فسـخ منایـد و امـور رسوی، دیزاین و سـاختانی آنـرا از طریق 

داوطلبـی آزاد پیـش بـرد. در ایـن نشسـت بـه کمیتـٔه مشـرک تشـکیل شـده از مناینـده گان معاونیـت اقتصادی ریاسـت 

الـوزراء، وزارت هـای مالیـه، صنعـت و تجـارت، اقتصـاد و ریاسـت عمومی اداره امور وظیفه سـپرده شـد تا متامـی فیصله ها 

و احـکام مقـام عالـی رهـری امـارت اسـامی، مقـام محرم ریاسـت الـوزراء، کابینـه و کمیسـیون اقتصـادی را در خصوص 

رشکـت هـای دولتـی همـه جانبـه بررسـی مناینـد. کمیتـٔه مذکـور قانون رشکـت های دولتـی، سـاختار، مدیریـت، نظارت و 

سـایر جوانـب مرتبـط بـه آن را مشـاهده و واضـح سـازند که سـاختار کنونـی رشکت هـای دولتی مؤثر اسـت یا خیـر. کمیتٔه 

مـورد نظـر در ایـن مـورد طـرح جامـع را ترتیب و بـه کمیسـیون اقتصادی تقدیـم مناید.
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در نشسـت ایـن کمیسـیون متامـی آن پـروژه هـا، قراداد ها و سـایر امـور مربوط به مسـایل اقتصادی که می توانـد، اقتصاد 

کشـور را  رشـد دهـد و بـه پـا ایسـتاد مناید، بـه بحث گرفته می شـود و در مـورد آن فیصله صـورت می گیرد.

هدف جلسۀ کمیسیون اقتصادی:

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که خرب » جلسۀ نوبتی کمیسیون 

اقتصادی به ریاست محرتم مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست 

الوزراء » را  منترش منوده اند:

مجموعٔه فیصدی ارزیابی رسانه  های خصوصی و دولتی: 

یـاد داشـت:   در ایـن گـراف فیصدی نظریـات مردم 

در آن عـده از رسـانه هـای دولتـی و خصوصی نشـان 

داده مـی شـود کـه گـزارش جلسـۀ نوبتی کمیسـیون 

اقتصـادی بـه ریاسـت محـرم مـا عبدالغنـی بـرادر 

آخنـد معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء را بـه گونه ای 

تصویـری، صوتـی و چاپـی منتـرش منـوده اند.
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1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی 

آژانس های خربی

سخنګویان

تلويزيون ها

صفحات تویرت

روزنامه ها

راديو ها

ارزیابی نظریات مردم پیرامون این خرب در رسانه 

های دولتی و خصوصی
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مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی ویب سایت ها

2- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی: 

راديو هاتلویزیون ها

آژانس های خربیویب سایت ها
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تحلیل و ارزیابی نظریات مردم پیرامون جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست 

محرتم مال عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در رسانه ها

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان 

تحلیـل و تجزیـه  ای نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم در رسـانه هـا و شـبکه  هـای اجتاعی به مفهـوم وضاحت 

و توجـه بـه نظریـات مـردم مـی  باشـد. ایـن مسـئله حکومـت و مهمـر از آن ارزیابی و نـرش آن، مـردم و جامعه را در روشـنی 

نظریـات، خواسـت  هـا، انتقـادات و پیشـنهادات مـردم پیرامـون تصامیـم، فعالیـت  هـا و پـروژه  هـای مهـم اقتصـادی کـه از 

سـوی حکومـت راه  انـدازی مـی  شـود، قرار مـی  دهد.

اگـر حضـور و فعالیـت مـردم را در شـبکه  هـای اجتاعـی مورد بررسـی قـرار دهیـم، در افغانسـتان اکرثیت مردم نسـبت به 

تویـر در فیسـبوک فعـال هسـتند. اما در تویر، بیشـرین کسـانی که حضـور فعال دارند افراد رسـمی- حکومتـی، نهاد ها 

و فعاالن عرصه سیاسـی، اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی می باشـند. از این رو  افراد رسـمی و غیر رسـمی امارت اسـامی 

نسـبت بـه فیسـبوک در تیوتـر بیشـر فعـال انـد تا عمـوم مردم و افراد رسـمی را تحت پوشـش قـرار دهند و همـه روزه اخبار 

و گـزارش های شـخصی، رسـمی و غیر رسـمی را منتـرش می کنند. 

مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در رسانه های 

خصوصی و دولتی
مجموعٔه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه های خصوصی
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ارزیابی و تحلیل نظریات مردم پیرامون این خرب در رسانه ها:

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

1- ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون جلسـۀ نوبتـی کمیسـیون اقتصـادی بـه ریاسـت محرم مـا عبدالغنـی برادر 

آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء در رسـانه هـای دولتـی اعـم از تلویزیون هـا، رادیو ها، ویب سـایت هـا، روزنامه ها، 

آژانـس هـا و صفحـات تویر می باشـد. تعـداد نظریات مثبت، منفی و پیشـنهادات مردم در رسـانه هـای دولتی در مجموع 

۸۷۳ اسـت. از میـان ایـن نظریـات، ۷۵۹ مثبـت، ۹۹ منفی و ۱۵ پیشـنهاد سـامل در جـدول مرتب گردیده اسـت. نظریات 

مثبـت ۸۷ فیصـد، منفی ۱۱و پیشـنهاد سـامل ۲ فیصد می باشـد.

۲- همچنـان ارزیابـی و تحلیـل نظریات مردم پیرامون جلسـۀ نوبتی کمیسـیون اقتصادی به ریاسـت محـرم ما عبدالغنی 

بـرادر آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء در رسـانه هـای خصوصـی اعـم از تلویزیـون هـا، رادیـو هـا، ویب سـایت ها، 

روزنامـه هـا، آژانـس هـا و صفحـات تویـر مـی باشـد. تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم در رسـانه هـای 

خصوصـی در مجمـوع ۱۶۶ اسـت. از میـان ایـن نظریـات، ۱۱۴  مثبـت، ۴۶ منفـی و ۶ پیشـنهاد سـامل در جـدول ترتیـب 

گردیـده اسـت. نظریـات مثبـت ۶۹ فیصـد، منفـی ۲۸ و پیشـنهاد سـامل ۳ فیصـد می باشـد. 

باتوجـه بـه ارقـام بـاال فیصـدی نظریـات مثبت در رسـانه های دولتی نسـبت به خصوصی بیشـر اسـت. در رسـانه هـای دولتی 

فیصـدی نظریـات مثبـت ۸۷ و در رسـانه هـای خصوصـی ایـن فیصـدی ۶۹ مـی باشـد ولی در رسـانه هـای خصوصی فیصدی 

نظریـات منفـی بلنـد اسـت. در رسـانه هـای خصوصی فیصدی نظریـات منفـی ۲۸ و در دولتـی این فیصدی ۱۱ اسـت.

اگـر در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی نظریـات مثبت، منفی و پیشـنهادات سـامل را جمع مناییـم، در مجمـوع ۸۷۳ نظر مثبت 

۱۴۵منفی و ۲۱ پیشـنهاد سـامل اسـت. از این رو ۸۴ فیصد نظر مثبت، ۱۴ منفی و ۲ فیصد پیشـنهاد سـامل می باشـد.

یـک عامـل آن ایـن اسـت کـه کار کرد های انجام شـده توسـط حکومت تـا حدی زیادی از طرف رسـانه هـای دولتی  تحت 

پوشـش قـرار مـی گیـرد و کمیسـیون اقتصـادی در چار چـوب امارت اسـامی به میان آمده اسـت بنا بر همین دلیل رسـانه 

هـای دولتـی خـر و گـزارش آنـرا به سـطح گسـرده منترش منوده انـد، از این رو  نظریات هم پیرامون آن بیشـر می باشـد. 

بنـاً چنیـن بـر میآیـد کـه مـردم هـر گامی کـه از  جانب حکومت برداشـته می شـود،  نظـارت می کننـد و به ارتبـاط آن  نظر 

خـود را  رشیک می سـازند.  

این که سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به خصوصی بلند است علت آن چیست؟
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فرشدۀ نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی قرار ذیل است 

بـه راه انـدازی ایـن گونـه پـروژه هـای اقتصادی یگانـه راه پیرشفت افغانسـتان اسـت. از ذخایر طبیعـی زیر زمینی  	

بایـد بهر برداری شـود.

از همـه فیصلـه هـای امـارت اسـامی اسـتقبال مـی کنیم، بـه رشط آن که از پول به دسـت آمده از ایـن مجرا برای   	

اعـار بنـد هـا، زمیـن های خشـک به آن آباد شـود و بـه درد ملت بیچـاره بخورد.

هـر کسـی کـه برندٔه اسـتخراج معدن شـود باید به خـارج منتقل نکند و در قرار داد رشط گذاشـته شـود که طای  	

اسـتخراج شـده  را در داخل کشـور تصفیه کند.

پول به دست آمده از معادن در پروژه های زیر بنایی به مرصف برسد تا نفع آن به عموم افغان ها برسد. 	

چنین کار های بنیادی دیگر هم بیشر گردد تا افغان ها از احتیاج دیگران رهایی یابند. 	

از ارزیابی و مطالعه نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به صورت عمومی چند 

مسئله قابل مکث است:

اول، از نظریـات مـردم چنیـن اسـتنباد مـی شـود که شـهروندان از فیصلـه های کمیسـیون اقتصادی اسـتقبال می  	

کننـد. در نظریـات گفتـه شـده کـه از پـول به دسـت آمـدۀ معـادن در پروژه های زیـر بنایی ماننـد؛ بند هـای آب، کانال 

هـا و سـایر ایـن چنیـن مسـایل مرصف گردد تا دشـت هـای فراخ کشـور آبیاری و آباد شـود. امارت اسـامی افغانسـتان 

هـم سـعی مـی کنـد کـه از اسـتخراج معـادن عوایـد ملی بلند بـرود و از ایـن طریق آن عـده از پـروژه های که مـی تواند 

اقتصـاد کشـور را  رشـد دهـد، عملـی منایـد کـه مـا منونـه هـای عملـی آن را  بـه چشـم مـی بینیـم. بـه گونـه ای مثال؛ 

کانـال قـوش تیپـه، کار اعـار بندکـال خان، بازسـازی شـاهراه هـا، افتتاح فـاز دوم بند کجکـی، خط آهـن، و تکمیل 

منـودن کار باقـی مانـدۀ آن عـده از بنـد هـا ماننـد؛ شـاه و عروس یـاد آوری کرده مـی توانیم.

دوم، در نظریـات مـردم یـک موضـوع دیگـر نیـز مـورد توجـه اسـت، یعنـی آنهـا پـروژه هـای زیـر بنایـی اقتصـادی را  	

یگانـه راۀ  پیرشفـت کشـور مـی داننـد و مـی گوینـد کـه از ایـن طریـق  کشـور مـا می توانـد به مـدارج عالی ترقـی نایل 

گـردد. آری! هـر حکومـت کـه پـروژه هـای زیربنایـی اقتصـادی را  عملـی منـوده، پیـش رفـت کـرده زیـرا  پـروژه هـای 

اقتصـادی مـی توانـد بـر متامـی آن سـکتور هـا اثـر مثبـت گـذارد کـه در  راسـتای رشـد اقتصـادی  فعالیت مـی مناید. 

امـارت اسـامی افغانسـتان بـا توجـه بـه این نکته متعهد اسـت و کوشـش می کنـد که پروژه هـای زیر بنایـی اقتصادی 

را عملـی کنـد و متکـی بـه آن اقتصـاد کشـور را تقویـت و افغانسـتان را از احتیـاج دیگـران رهایـی بخشـیده و خـود کفا 

سازد. 
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سـوم، در ایـن جـا مـردم برخـی از پیشـنهادات را نیـز مطـرح منـوده انـد کـه از نظـر نبایـد انداختـه شـوند. آنها می  	

گوینـد کـه برنـده گان اسـتخراج معـادن بایـد مـواد معـادن را بـه خـارج انتقـال ندهنـد و ایـن رشط را  گذاشـته انـد که 

پروسـس آن در داخـل کشـور صـورت گیـرد. امـارت اسـامی افغانسـتان به حیـث یک حکومت مسـوول متامـی قرارداد 

هـا را مـوازی بـه معیار های جهانی انجام داده اسـت. به اسـاس معلومات دسـت داشـته امارت اسـامی تـا این دم قرار 

داد هـای را کـه منعقـد منـوده در همـه ای آنهـا معیـار هـای قبول شـده در نظر گرفته شـده اسـت و سـعی شـده که هر 

قـرارداد بـه نفـع کشـور انجـام شـود. در متامـی قـرار داد هـا، آن همـه مـوارد را  جـا بجـا منوده اسـت که برای یـک قرار 

داد الزامـی و رضوری اسـت. در قـرارداد معـدن  طـای سـمتی بـه همیـن نکتـه توجه  الزم خواهد شـد. 

چهـارم، در نظریـات و پیشـنهادات مـردم بـه مـوارد دیگری نیز اشـاره شـده اسـت. در نظریات بیان شـده اسـت که  	

ایـن پـول رصف پـروژه هـای بزرگـی ماننـد بنـد هـای بـرق و غیـره شـود. همچنـان گفتـه شـده که ایـن چنیـن کار های 

بنیـادی بایـد افزایـش یابـد تـا افغـان هـا از احتیـاج  دیگـران رهایی یابنـد. این یـک واقعیت اسـت که عوایـد حاصله از 

ایـن منابـع بایـد رصف پـروژه هـای بـزرگ و آن دسـته از پـروژه هـای شـود کـه باعـث رشـد اقتصـادی می شـوند. امارت 

اسـامی بـا بـه قـدرت رسـیدن دو بـاره تا  اکنـون به همیـن روش امور خـود را ادامه داده اسـت. از عواید به دسـت آمده 

بـرای آغـاز کار عملـی پـروژه هـا اسـتفاده گردیـده و بـرای برخـی از آنهـا پـان هـا و طـرح هـا تهیـه شـده کـه در آینـده 

اجـرا خواهـد شـد. از ایـن پـروژه  هـای زیـر بنایـی، در بخـش خـط آهـن، بـرای آغاز پـروژه هـای بـزرگ، پان هـا ترتیب 

گردیـده همچنـان بـرای تهیـه طـرح و پـان پـروژه هـای بـزرگ دیگـر در قسـمت آب و انـرژی کار جریـان دارد کـه بعـد 

از تکمیـل شـدن از طریـق بودجـۀ انکشـافی متویـل و بـه اتـکای آن کشـور از یـک سـو بـه همسـایه گان، کشـور هـای 

منطقـه و در نهایـت بـا جهـان و صـل گردیـده و از جانـب دیگر در حصـه انرژی افغانسـتان خودکفا و از احتیـاج دیگران 

رهایـی خواهـد یافـت. امـارت اسـامی همـواره تاکیـد کـرده اسـت که متـام تاش خـود را  برای کمـک به مـردم مظلوم 

افغانسـتان انجـام مـی دهنـد. آنـان در سـخنان خویـش خاطرنشـان منـوده انـد کـه بایـد بـا تاش هـای مسـتمر، ملت 

خـود را از احتیـاج رهایـی بخشـیده و افغانسـتان را از هـر نـگاه خودکفـا منایند.
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چیزیکــه یــک کشــور را در همــه ابعــاد تقویــت مــی کنــد، ذخایــر طبیعــی زیــر زمینــی آن اســت. در جهــان شــاید کشــور 

هــای کمــی وجــود داشــته باشــد کــه ماننــد افغانســتان منابــع زیــر زمینــی رسشــاری داشــته باشــند. انــدازه منابــع طبیعــی 

در افغانســتان بــه آن ســطح مــی رســد کــه مــی توانــد فقیرتریــن کشــور جهــان را بــه یــک کشــور ثرومتنــد مبــدل و در ردیف 

کشــور هــای پیرشفتــه قــرار دهــد. امــارت اســامی در ایــن بخــش توجــه کامــل داشــته و یــک تعــداد معــادن را  بــه قــرارداد 

داده و برخــی را بــه داوطلبــی ســپرده اســت. همچنــان امــارت اســامی آعــار بنــد هــا را در صــدر برنامــه هــای کاری خــود 

قــرار داده اســت. در جلســه کمیســیون اقتصــادی متامــی آن عــده از پــروژه هــای اقتصــادی کــه ســبب رشــد اقتصــادی 

کشــور مــی شــوند، پیرامــون آن بحــث مــی شــود و بــرای تطبیــق آن ســعی و تــاش صــورت مــی گیــرد. عــاوه از اینکــه از 

طــرف جامعــه جهانــی بــر افغانســتان محدودیــت هــای اقتصــادی و جــود دارد و امریــکا رسمایــه مــردم مــا را منجمــد منــوده 

امــارت اســامی بــا انتخــاب سیاســت اقتصــاد محــور بــه شــمول ذخایــر طبیعــی زیــر زمینــی متامــی آن امــوری را آغــاز 

منــوده کــه مــی توانــد اقتصــاد کشــور را بــه پــا ایســتاد کنــد. بــه همیــن شــکل کارکــرد هــای  امــارت اســامی افغانســتان 

بــا اســتقبال گــرم مــردم همــراه بــوده و از آن حایــت گردیــده اســت زیــرا  اکنــون  مــردم باورمنــد انــد کــه نــه بــه کمــک 

هــای خارجــی و نــه هــم خارجــی هــا مــی تواننــد کــه کشــور را بــه ســوی پیرشقــت و تعالــی ســوق دهنــد، بلکــه آنهــا بــه 

ایــن عقیــده انــد کــه از رسمایــه زیــر زمینــی خــود و ســایر منابعــی اســتفاده شــود کــه تــا حــال کســی از آن بهــره نگرفتــه 

اســت. امــارت اســامی بــه اســاس همیــن باورمنــدی در ایــن بخــش توجــه خویــش را مبــذول داشــته و بــه ســطح کشــور، 

معــادن کوچــک، متوســط و برخــی معــادن بــزرگ را بــه قــرار داد داده اســت و از عوایــد آن در عرصــه بازســازی و پیرشفــت 

کشــور اســتفاده مــی کنــد. امــارت اســامی افغانســتان در ایــن عرصــه تــا حــد زیــادی موفــق بــوده ایــن کار آنهــا بــه ســطح 

گســرده بــا اســتقبال گــرم مــردم همــراه بــوده اســت.

نتیجه



10

فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

اعالمیه ای معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در پیوند به گزارش 

اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان

مقدمه:

بانـک جهانـی در جنـوری ۲۰۲۳ ګزارشـی در مـورد پیرشفـت وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان منتـرش کرد. در ایـن گرازش، 

آن عـده از پیرشفـت هـای جـا داده شـده کـه بـا حاکمیت دوبـارۀ امارت اسـامی انجام داده شـده اسـت.

در گـزارش پیرامـون کاهـش قیمـت مـواد خوراکـی و سـایر لـوازم، ثبـات ارزش پـول افغانـی در برابر اسـعار خارجـی، منظم 

شـدن نظـام بانکـی، پرداخـت بـه موقـع معـاش کارمنـدان دولتـی، افزایـش بـی سـابقه در سـطح عوایـد و صـادرات ملـی و 

پیرامـون پیرشفـت هـا در خصـوص مسـایل چـون یافـن راه حـل هـای اکرثیت مشـکات موجـود در سـکتور صحت اشـاره 

گردیـده اسـت. در گـزارش آمـده اسـت کـه با افزایـش مواد غذایی و سـایر لوازم، سـطح تورم کاهـش یافته اسـت. به همین 

ترتیـب افغانـی ارزش خـود را در برابـر اسـعار خارجـی حفـظ کرده اسـت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، افغانـی در برابر برخـی ارزهای خارجی فیصدی بسـیار کمی کاهـش یافته اما در برابر بعضی اسـعار 

افزایـش یافتـه اسـت. معاشـات کارمنـدان ملکـی چـه مـرد و چـه زن بـه موقـع پرداخـت شـده اسـت. در مـورد عوایـد ملـی در 

گـزارش آمـده اسـت کـه تـا ۲۱ دسـامر ۲۰۲۲ عوایـد ملـی بـه ۹، ۱۳۵  میلیـارد افغانـی )۱٫۵۴ میلیارد دالر( رسـیده اسـت. 

افغانسـتان از مـاه جنـوری۲۰۲۲ تـا نوامـر همین سـال بـه ارزش ۱ اعشـاریه ۷ميليارد دالر اقـام را صادر منوده کـه این رقم 

در سـال هـای 2020 و ۲۰۲۱،  بـه ترتيـب ۰.۹ و ۰.۸ ميليـارد دالـر بـود. همچنـان خدمـات صحـی و معالجـوی خوبـی بـه 

خصـوص در زمینـه والدت هـا ارائـه شـده و ۹۸ فیصـد کارگـر و کارمنـد زن در مراکـز صحـی و درمانی مشـغول کار اند.    
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هدف:

سـازمان هـای جهانـی آهسـته آهسـته بـر آن پیرشفـت هـای که بـا حاکمیت مجـدد امارت اسـامی بـه وجود آمـده اعراف 

مـی کننـد و دیگـر منـی تواننـد چشـم پوشـی مناینـد. امـارت اسـامی نیـز از گـزارش های متکـی بـر واقعیت هـای عینی  

نهـاد هـای جهانـی اسـتقبال مـی کنـد و مـی گویـد کـه جهانیان تصویـر واقعـی از افغانسـتان به جهـان ارایـه منایند.

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

در رابطـه بـه گـزارش منتـرشه بانـک جهانـی در مـورد وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان، معاونیـت اقتصـادی ریاسـت الوزراء 

اعامیـه ای بـه نـرش سـپرد و از متـام نقـاط مثبـت و واقعیـت محـور ایـن گـزارش اسـتقبال کـرد. در اعامیه آمده اسـت که 

امـارت اسـامی بـاور دارد، اگـر محدودیـت هـای موجـوده در سـکتور بانکـداری از میـان برداشـته شـود و رسمایـۀ منجمـد 

شـده مردم افغانسـتان آزاد گردد، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی افغانسـتان از این بیشـر گام های رسیع و مسـتحکم 

بـر داشـته خواهـد شـد و بار آن بر دوش جامعـه جهانی کاهش خواهد یافـت. همچنان در اعامیه از سـازمان های جهانی 

خواسـته شـده که در مورد افغانسـتان از آن پیرشفت های به جهانیان گفته شـود که در افغانسـتان انجام شـده اسـت، به 

ویـژه در بخـش اقتصـادی، تا از وضعیت حقیقی افغانسـتان آگاه شـوند. در اعامیه به متامی سـازمان هـای جهانی و اداره 

هـای کمـک کننـده گفتـه شـده کـه در حصۀ متویل پـروژه های انکشـافی همـکاری منایند تا بر اسـاس آن سـطح بیکاری 

کاهـش و مـوازی بـه آن بـر وضعیـت اقتصـادی اثـر مثبـت منایـد. در اعامیـه از بانـک جهانی نیز خواسـته شـده کـه بانک 

مذکـور آن عـده از پـروژه هایکـه بـا حاکمیـت امـارت اسـامی کار آنها نـا تکمیل مانـده دوباره آغـاز و امور آن کامـل گردد.

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که خرب » اعالمیه ای معاونیت 

اقتصادی ریاست الوزراء پیرامون گزارش اخیر بانک جهانی در مورد و ضعیت 

اقتصادی افغانستان« را منترش منوده اند.
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ارزیابی نظریات مردم پیرامون این خرب در رسانه 

های دولتی و خصوصی

1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی 

تلویزیون ها

روزنامه ها

راديوها

آژانس های خربی

مجموعٔه فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

يادداشـت: در گـراف، فیصـدی نظریـات مـردم در 

آن عـده از رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی نشـان 

داده شـده اسـت کـه در مـورد اعامیـه ای معاونیـت 

اخیـر  پیرامـون گـزارش  الـوزراء  اقتصـادی ریاسـت 

اقتصـادی  وضعیـت  بـه  ارتبـاط  در  جهانـی  بانـک 

افغانسـتان خـر منتـرش منـوده انـد. 
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مجموعٔه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه  های دولتی

2- ارزیابی نظریات مردم در رسانه  های خصوصی: 

رادیو هاتلویزیون ها

صفحات تویرتسخنگویان
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تحلیل و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون »اعالمیه ای معاونیت اقتصادی ریاست 

الوزراء در ارتباط به گزارش اخیر بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان« 

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

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

وضاحــت و توجــه بــه نظریــات مــردم مــی  باشــد. ایــن ارزیابــی بــه مــردم و جامعــه ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا دیــدگاه 

هــا، خواســت هــا، انتقــاد هــا و پیشــنهاد هــای خــود را در مــورد تصمیــات اقتصــادی، فعالیــت هــا و پــروژه هــای دولــت 

ــد. در میــان بگذارن

آژانس های خربیروزنامه ها

مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی و دولتی
مجموعٔه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه  های خصوصی
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واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان

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

در نخست رسانه ها را  می توانیم به دو بخش، رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم منائیم

ــه در  ــود ک ــی ش ــوم م ــم، معل ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــی م ــای اجتاع ــبکه  ه ــان را در ش ــت هموطن ــور و فعالی ــر حض اگ

افغانســتان اکرثیــت مــردم نســبت بــه تویــر در فیســبوک فعــال هســتند. امــا در تویــر، بیشــرین کســانی کــه حضــور 

فعــال دارنــد، افــراد رســمی- حکومتــی، نهــاد هــا و فعــاالن عرصــه سیاســی، اقتصــادی، اجتاعــی و فرهنگــی مــی باشــند. 

از ایــن رو  افــراد رســمی و غیــر رســمی امــارت اســامی نســبت بــه فیســبوک در تیوتــر بیشــر فعــال انــد تــا عمــوم مــردم و 

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

مــی کننــد. 

ــه گــزارش  ــد ب ــوزراء در پیون ــه ای معاونیــت اقتصــادی ریاســت ال ــات مــردم پیرامــون »اعامی ــی نظری ــل و ارزیاب ۱- تحلی

اخیــر بانــک جهانــی در مــورد وضعیــت اقتصــادی افغانســتان« در رســانه هــای دولتــی اعــم از تلویزیــون هــا، رادیــو هــا، 

آژانــس هــا، صفحــات تویــر، ســخنگویان و روزنامــه هــا مــی باشــد. در رســانه هــای دولتــی تعــداد نظریــات مثبــت، منفــی 

و پیشــنهادات مــردم بــه طــور مجموعــی ۸۰۱ اســت. از جملــه ایــن نظریــات ۷۱۶ نظــر مثبــت، ۷۴ منفــی و ۱۱ پیشــنهاد 

ســامل  مــی باشــد کــه در جــدول ترتیــب گردیــده اســت. نظریــات مثبــت ۸۹ فیصــد، منفــی ۹ و پیشــنهاد ســامل ۲ فیصــد 

مــی باشــد.

ــه گــزارش  ــد ب ــوزراء در پیون ــات مــردم پیرامــون »اعامیــه ای معاونیــت اقتصــادی ریاســت ال ۲-  تحلیــل و ارزیابــی نظری

اخیــر بانــک جهانــی در مــورد وضعیــت اقتصــادی افغانســتان« در رســانه هــای خصوصــی اعــم از تلویزیــون هــا، رادیــو هــا، 

آژانــس هــا، صفحــات تویــر، ســخنگویان و روزنامــه هــا مــی باشــد. در رســانه هــای خصوصــی تعــداد نظریــات مثبــت، 

منفــی و پیشــنهادات مــردم بــه طــور مجموعــی ۱۰۶۹ اســت. از جملــه ایــن نظریــات ۷۸۴ نظــر مثبــت، ۲۵۴ منفــی و 

۳۱ پیشــنهاد ســامل  مــی باشــد کــه در جــدول ترتیــب گردیــده اســت. نظریــات مثبــت ۷۳ فیصــد، منفــی ۲۴ و پیشــنهاد 

ســامل ۳ فیصــد مــی باشــد.

بــا توجــه بــه ارقــام بــاال فیصــدی نظریــات مثبــت در رســانه هــای دولتــی نســبت بــه  خصوصــی بلنــد اســت. در رســانه 

ــات مثبــت  ۸۹ و در رســانه هــای خصوصــی ۷۳ مــی باشــد ولــی در رســانه هــای خصوصــی  هــای دولتــی تعــداد نظری

ســطح پیشــنهادات ســامل نظــر بــه دولتــی بلنــد مــی باشــد.

اگــر در رســانه هــای دولتــی و خصوصــی تعــداد نظریــات مثبــت، منفــی و پیشــنهادات ســامل را  جمــع مناییــم در مجمــوع 

۱۵۰۰ نظــر مثبــت، ۳۲۸ منفــی و ۴۲ پیشــنهاد ســامل مــی باشــد کــه بــه ایــن اســاس۸۰ فیصــد نظــر مثبــت، ۱۸ فیصــد 

منفــی و ۲ فیصــد پیشــنهاد منفــی اســت.



16

فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

این که سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به خصوصی بلند است علت آن چیست؟

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

یک عامل آن این اسـت، خرهای که در آن منافع ملی نهفته و مثبت باشـد به سـطح گسـرده در رسـانه ها و شـبکه های 

اجتاعـی مربـوط بـه آن بـه نـرش میرسـد و هـر خـر و گزارشـی کـه زیادتـر بـه نـرش برسـد، پیرامـون آن نظریات هم بیشـر 

مـی باشـد کـه ایـن نظریـات غالبـاً مثبـت بـوده مـی توانـد. بنـاً چنیـن بر میآیـد که مـردم هـر گامی کـه از  جانـب حکومت 

برداشـته مـی شـود،  نظـارت مـی کننـد و بـه ارتبـاط آن  نظر خـود را  رشیک می سـازند. 

افغـان هـا از جهـان خیـرات منی خواهـد، بلکه جهانیان محدودیت هـا را دور کنند. هر قدم محـرم ما عبدالغنی  	

برادر آخند سـبب آبادی و رفاه شـده اسـت. محرم ما صاحب در دل های همه ای ملت افغان جای دارد. مسـوولیت 

پیرشفـت و تقویـت اقتصـادی افغانسـتان بـه عهـده ما صاحب اسـت و به زودی این کشـور در ردیف سـایر کشـور های 

مرقی قـرار خواهد گرفت. 

ارزیابـی بانـک جهانـی بـه جای اسـت. در واقعیت طرف داری کسـی را نکنیم و همه ما سـعی مناییم، بدون شـک  	

کـه کشـور مـا رشـد اقتصـادی خواهـد کـرد، زیـرا حـال دزدی، فسـاد و جود نـدارد، ما در خـارج از کشـور برای بـار اول 

محصـوالت خـود را مـی بینیـم مثـل؛ میـوۀ خشـک افغانسـتان. بایـد بگویم که چنـد مدت پیـش در کشـور هالند دیگ 

بخـار سـاخت جـال آبـاد را گرفتـم به واقعیـت که دیگ خـوب و خوب کیفـت دارد.

بانـک جهانـی اول بایـد رسمایـه ملـی افغـان هـای فقـر را  آزاد کنـد. مـا بـه حیـث ملت، هـر پیرشفت دولـت را در  	

هـر بخشـی کـه باشـد، سـتایش مـی کنیـم، حایـت مـی منائیـم و آن را بـه  نفـع نظـام و مـردم خود مـی دانیـم. اینکه 

رشـد اقتصـادی از طـرف جهانیـان قبـول شـده ایـن یـک اعـراف به جا اسـت، به راسـتی هم امارت اسـامی بـه خاطر 

پیرشفـت کشـور کار کرده اسـت.

کار کـرد امـارت اسـامی قابـل قـدر اسـت ماننـد؛ کانـال قـوش تیپـه، بازسـازی شـاهراه هـا، اسـتخراج و پروسـس  	

مسـلکی معـادن، افتتـاح بنـد کجکـی، جمـع آوری گدا هـا و دادن معاش بـه آنها و همچنـان جمع آوری معتـادان مواد 

مخـدر و تـداوی آنهـا دسـتآورد بزرگی اسـت.

در اداره گذشـته بـه میلیـارد هـا دالـر مـی آمـد، ولی بـاز هم مامورین گرسـنه بودند و از اعاشـه و البسـه عسـکر ها  	

هـم دزدی مـی کردنـد و نـه معاشـات شـان را بـه موقـع میداد. گپ خـوب این اسـت که حکومتـداری دیگر هم شـفاف 

شـود و بـه مشـکات مـردم نظر اندخته شـود. 

بانک جهانی کار پروژه های نیمه متام را  دوباره آغاز کند. 	
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با مطالعه و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به صورت عموم چند 

موضوعی مهم قابل توجه است:

اول، هنگامـی مطالعـه نظریـات مـردم دیـده میشـود کـه از گـزارش منتـرشه بانـک جهانـی اسـتقبال شـده اسـت.  	

در نظریـات ارایـه شـده امیـدواری مـردم بـه پیرشفـت کشـور بیشـر احسـاس می شـود. بـه نظر آنهـا امارت اسـامی به 

مثابـه ای یـک حکومـت مسـوول در راسـتای پیرشفـت کشـور کار مـی کنـد. ایـن یـک سـخن به جا اسـت که بـا رویکار 

آمـدن امـارت اسـامی عـاوه از اینکـه رسمایـه مردم افغانسـتان از جانب خارجی ها منجمد شـد و از بابت آن مشـکات 

زیـادی بـه وجـود آمـد، امـا امـارت اسـامی با وجود مشـکات عدیـده با خـون رسدی توانسـت بر اتـکای عوایـد داخلی 

خـود، اقتصـاد افتـاده را بلنـد، نظـام بانکـداری را از فروپاشـی نجـات و ثبـات پـول افغانـی را در برابـر اسـعار خارجـی 

حفـظ منایـد و بـه فسـاد نقطـه ای پایانی بگـذارد. برای محصـوالت افغانی زمینه آن را مسـاعد منود که بیرون از کشـور 

صـادر شـود و بـه اسـاس آن سـطح صـادرات افزایـش یافت و به هر انـدازه ای که سـطح صادرات بلند مـی رود به هان 

انـدازه تجـارت انکشـاف میآبـد و در کنـار افزایـش عوایـد، رشـد اقتصـادی هم بـه میـان میآید. اکنـون به ارتبـاط بهبود 

وضعیـت اقتصـادی نـه تنهـا اینکـه حکومـت ادعـا می کنـد، بلکه  نهـاد های معتـر جهانی ماننـد؛ بانک جهانـی نیز بر 

ایـن اعـراف مـی منایـد کـه و ضعیت اقتصادی افغانسـتان نسـبت به گذشـته بسـیار خوب سـیر صعودی داشـته اسـت. 

دوم، در نظریـات مـردم بـه یـک سلسـله مشـکات هـم اشـاره شـده به طـور مثال بسـته شـدن در وازه هـای مکاتب  	

و پوهنتـون هـا بـه رخ دخـران، کمبـود بـرق و  ایـن چنیـن مسـایل. مـردم از امـارت اسـامی خواسـته انـد کـه بـه ایـن 

مشـکات رسـیده گـی منایـد. مسـوولین امـارت اسـامی همیشـه در صحبـت هـای شـان گفتـه انـد که رفع مشـکات 

مـردم و فراهـم منـودن سـهولت هـا بـرای آنهـا در صـدر برنامـه هـای کاری مـا قـرار دارد. مشـکات یاد شـده کـه در اثر 

برخـی از  مسـایل تخنیکـی بـه میـان آمـده و باقـی مانـده کوتـاه مـدت مـی باشـد. مسـوولین بـه مـردم در ارتبـاط رفـع 

ایـن معضـل اطمینـان داده انـد. پیرامـون بسـته شـدن پوهنتون هـا و مکاتب قـرش اناث گفته شـده که امارت اسـامی 

بـه پیرشفـت و انکشـاف تعلیـم و تربیـه متعهـد اسـت. بـر میکانیـزم رفـن دخران بـه پوهنتون هـا و مکاتـب کار جریان 

دارد کـه بعـد از تکمیـل شـدن آن مـوازی بـر رشیعـت اسـامی دخران به مکاتـب و پوهنتـون ها خواهد رفتند. مشـکل 

کمبـود بـرق و جـود دارد کـه یکـی از عوامـل آن این اسـت که برق افغانسـتان  بـه آن مقدار و ظرفیت نیسـت که به متام 

کشـور بسـنده باشـد و  برقـی کـه از کشـور هـای آسـیای میانـه بـه افغانسـتان آمده اسـت گاه گاهـی در آن مشـکل به و 

جـود میآیـد کـه مشـکات تخنیکـی اسـت. کوشـش امـارت اسـامی ایـن اسـت کـه  از آب هـای فراوان کشـور خـود در 

حصـه تولیـد بـرق اسـتفاده کنـد و از ایـن طریـق خودکفـا گـردد. برای ثبـوت این ادعـا، تکمیل شـدن فـاز دوم بند برق 

کجکـی، سـعی و تـاش بـرای اعـار بنـد بـرق رسوبـی ۲  قابل یاد آوری اسـت. امارت اسـامی همیشـه سـعی منوده و 

مـی منایـد کـه آب هـای فـراوان کشـور را  مهـار و به شـکل درسـت مدیریـت مناید که به اسـاس آن هم مسـئله برق حل 

گـردد و نیـز دشـت هـای بایـر به زمیـن هـای زراعتی مبـدل گردد.



18

فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

سـوم، در نظریـات مـردم یـک چیزیکـه بیشـر جلـب توجـه می کنـد، این اسـت کـه بانک جهانـی پروژه هـای نیمه  	

متـام خـود را در افغانسـتان تکمیـل منایـد. آنهـا مـی گوینـد که اگـر از طرف بانـک جهانی بر پـروژه هـای ناتکمیل کار 

دوبـاره آغـاز شـود، از یـک سـو زمینـه کار بـرای مردم مسـاعد می شـود و از جانـب دیگر این بـرای مردم افغانسـتان یک 

کمـک بـرش دوسـتانه خواهـد بود.امـارت اسـامی هـم از متامـی کشـور هـا و  سـازمان هـای جهانی خواسـتار آن شـده 

کـه پـروژه هـای نیمـه متـام خـود را در افغانسـتان تکمیـل مناینـد. در اعامیـه ای معاونیـت اقتصـادی ریاسـت الـوزراء 

پیرامـون گـزارش اخیـر بانـک جهانـی در ارتبـاط بـه وضعیـت اقتصادی افغانسـتان به این نکته نیز اشـاره شـده اسـت. 

در اعامیـه از بانـک جهانـی خواسـته شـده کـه  ضمـن اظهـار واقعیـت هـای عینـی در مـورد افغانسـتان، آن عـده از 

پـروژه هـا کـه از طـرف ایـن سـازمان متویل میشـد و بعـد از به قدرت رسـیدن دو بـارۀ ا.ا.ا نیمـه متام مانده انـد، تکمیل 

مناینـد. در اعامیـه ضمـن ایـن موضـوع از سـازمان هـای بیـن املللـی و اداره های کمک کننده نیز خواسـته شـده که 

بـا افغانسـتان در بخـش متویـل پـروژه های انکشـافی همـکاری کنند. امارت اسـامی همیشـه از آن عده سـازمان ها و 

اداره هـای کمـک کننـده اسـتقبال منـوده کـه بـدون کـدام هدف بـرای آبـادی و پیرشفت افغانسـتان کار کرده اسـت.

چهـارم، در نظریـات مـردم بـه مسـایل مالیـه دهی اشـاره شـده اسـت. آنهـا می گوینـد که مالیـه بلند اسـت و مردم  	

تـوان آن را ندارنـد. در ایـن جـا نبایـد یـک موضـوع از نظـر انداختـه شـود، آن اینکـه مالیـه بخـش بـزرگ عوایـد داخلی 

را تشـکیل مـی دهـد و جمـع آوری آن رضوری اسـت، اگـر مالیـه جمـع آوری نشـود، عوایـد نیـز افزایش نخواهـد یافت و 

اگـر سـطح عوایـد پائیـن باشـد بـاز عرضه خدمات مشـکل سـاز می شـود. امارت اسـامی به همیـن منظور جمـع آوری 

مالیـات را آغـاز منـوده اسـت. بـه اثـر جنـگ هـای بیسـت سـاله گذشـته در افغانسـتان، حکومتـی کـه اسـتقال کامل 

داشـته باشـد و جـود نداشـت و همیـن علـت بـود که نه عرضه خدمات به شـکل درسـت صورت مـی گرفت و نـه در برابر 

آن مالیـه جمـع آوری میشـد. اکنـون کـه در افغانسـتان یـک حکومـت مرکـزی و مسـتقل حاکم اسـت بایـد آن کار های 

را انجـام دهـد کـه بـه اسـاس آن عوایـد بلنـد و در مقابـل آن بـرای مـردم خدمـات عرضـه گـردد. اینکـه امـارت اسـامی 

در سـطح مالیـه دهـی کاهـش آورده اسـت و از ۵. ۱ فیصـد بـه ۵. ۰ فیصـد تنزیـل منـوده، ایـن کار بـه خاطـر وضعیـت 

اقتصـادی مـردم و پیرشفـت کار و کسـب آنهـا صورت گرفته اسـت.

پنجـم، در نظریـات مـردم بـه دسـت آورد هـای امـارت اسـامی هـم اشـاره شـده اسـت، بـه گونـه ای مثـال؛ کانـال  	

قـوش تیپـه، بازسـازی شـاهراه هـا، اسـتخراج و پروسـس معـادن به شـکل مسـلکی، افتتاح فـاز دوم بند کجکـی، جمع 

آوری گـدا هـا و پرداخـت معـاش بـه آنهـا همچنـان جمع منودن معتـادان مواد مخـدر و معالجه آن ها. آن هـا می گویند 

کـه ایـن همـه و همـه دسـت آورد هـای امـارت اسـامی در جهـت خدمـت گـذاری بـه مـردم اسـت. بـه همین شـکل در 

نظریات مردم، بر نارسـایی های اداره گذشـته کابل نیز اشـاره شـده اسـت. شـهروندان می گویند که در ادارۀ گذشـته 

متامـی کمـک هـا حیـف و میـل مـی شـد و بـه ملت فایـدۀ آن منـی رسـید. آن ها از امارت اسـامی خواسـتار آن شـدند 

کـه در حکومتـداری از ایـن هـم بیشـر شـفافیت به وجـود آید.
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نظریـات و خواسـت هـای مـردم قابـل احـرام اسـت و امـارت اسـامی آن را بـه دیـده ای قـدر مـی نگـرد. امـارت اسـامی 

سـعی مـی کنـد کـه بـرای مـردم مشـابه بـه این خدمات سـایر خدماتـی را انجـام دهد کـه ناشـی از آن به مردم کمک شـده 

بتوانـد تـا مشـکات اقتصـادی آن هـا رفـع و کشـور در ابعـاد محتلـف پیرشفـت و انکشـاف منایـد. ایـن یـک حقیقت مسـلم 

اسـت کـه بـا حاکمیـت مجـدد امارت اسـامی بسـیاری از پـروژه های بـزرگ که در پیرشفـت افغانسـتان نقش ارزنـده دارد، 

آغـاز گردیـده و کوشـش بـر آن اسـت کـه از ایـن طریـق اقتصـاد کشـور به پا ایسـتاد شـود. در کنار ایـن،  امارت اسـامی به 

هموطنـان نیازمنـد مـا خدماتـی را انجـام داده کـه منونۀ بـارز آن همین جمع آوری گـدا ها و و معتادین مـواد مخدر، کمک 

مالـی و تـداوی آنهاسـت. اینکـه مـردم مـی گوینـد کـه در حکومتـداری دیگـر هم شـفافیت به وجـود آیـد، از ایـن رو الزم به 

ذکر اسـت که در مطالعات اخیر سـازمان شـفافیت بین املللی در مورد مبارزه با فسـاد در کشـور های آسـیایی، مشـخص 

شـده اسـت کـه امـارت اسـامی در مبـارزه بـا فسـاد اداری به طور مؤثـری کار کرده اسـت. در گـزارش همین سـازمان آمده 

اسـت کـه افغانسـتان اکنـون درحصـۀ مبارزه علیه فسـاد ۲۴ امتیـاز را از آن خود کرده و از موقعیـت ۱۷۶ ام به ۱۵۰  تنزیل 

یافتـه اسـت. امـا ایـن گـزارش کـه از طـرف سـازمان شـفافیت بین املللـی منتـرش گردیده بر اسـاس حقایـق اسـتوار نبوده 

اگـر آنهـا گـزارش خویـش را از نزدیـک و بنـا بـر حقایـق موجود  ترتیـب می منودنـد، امارت اسـامی از همه امتیاز بیشـر را 

بـه دسـت مـی آورد. امـارت اسـامی همیشـه تاکیـد می کنـد که سـازمان های جهانـی با ماحظـه ای واقعیت هـای عینی 

گـزارش هـای خـود را تهیـه و منتـرش مناینـد. امـارت اسـامی در مبـارزه بـا فسـاد جـدی اسـت و در ایـن عرصـه گام هـای 

اسـتواری برداشـته است.
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بـا حاکمیـت مجـدد امـارت اسـامی در افغانسـتان یـک حکومـت مقتـدر مرکـزی به وجـود آمـد. مکلفیت هـر حکومت این 

اسـت کـه پیرشفـت کشـور را ضانـت کنـد. امـارت اسـامی در حالـی بـه قـدرت رسـید کـه اقتصـاد کشـور بـه چالـش هـا 

مواجـه بـود. در کنـار ایـن کـه وضعیـت اقتصـادی کشـور خـوب نبـود، جامعـۀ جهانـی به جـای اینکه بـه افغانسـتان کمک 

کنـد، عکـس آن بـر افغانسـتان محدودیـت هـا را وضـع منـود. از همـه مهمـر رسمایـه افغان هـا بود کـه در امریـکا منجمد 

شـد. ولـی بـا وجـود آن امـارت اسـامی توانسـت کـه راه را  بـرای پیرشفـت اقتصـادی افغانسـتان همـوار سـازد و تـا انـدازه 

زیـادی در راسـتا مؤفق شـد. 

در نخسـت جهانیـان فکـر مـی کردنـد کـه شـاید امـارت اسـامی توان ایـن را نداشـته باشـد که از چنیـن وضعیـت مغلق و 

نامتعـادل بیـرون شـود و آنهـا بـه ایـن بـاور بودنـد که در امـارت اسـامی، اقتصاد دانـان، حقوق دانـان و سـایر متخصصین 

و جـود نـدارد و اکرثیـت اشـخاص مسـلکی از کشـور خـارج شـده انـد کـه بتوانـد بـرای پیرشفـت اقتصـادی زمینـه را فراهم 

منایـد. ولـی بـا و جـود ایـن هـم امـارت اسـامی بـه ایـن فایـق آمـد کـه اقتصـاد را رشـد دهـد، از فـرو پاشـی نظـام بانکـی 

جلوگیـری کنـد، ثبـات پـول افغانـی را در برابـر اسـعار خارجـی حفـظ منایـد کـه همـه سـبب پیرشفـت کشـور می شـود. تا 

یـک وقتـی از فعالیـت هـا و کارکـرد هـای امـارت اسـامی چشـم پوشـی می شـد،  اما گـزارش اخیـر بانک جهانـی در مورد 

پیرشفـت وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان ایـن را آشـکار سـاخت که بر پیرشفـت اقتصادی افغانسـتان دیگر، نهـاد های بین 

املللـی هـم منـی تواند چشـم پوشـی کنند.

بانـک جهانـی در گـزارش خـود گفتـه بـود کـه بـه مقایسـۀ سـال هـای گذشـته اقتصـاد افغانسـتان بهبـود یافتـه اسـت. در 

پهلـوی آن از طـرف سـازمان جهانـی شـفافیت، در ۲۰۲۲م در بخـش مبـارزه علیـۀ فسـاد گزارشـی منتـرش گردیـد. ایـن 

گـزارش کـه در ارتبـاط بـه کشـور های آسـیایی بود، افغانسـتان از موقـف۱۷۴ ام بـه ۱۵۰ ام تنزیل یافت و در این قسـمت 

۲۴ امتیـاز را  از آن خـود منـود. بنـاً هویداسـت کـه افغانسـتان بـا موجودیـت امـارت اسـامی گام هـای قاطـع را بـه سـوی 

پیرشفـت بلنـد منـوده اگـر امـور بـه همیـن منـوال پیـش بـرود، افغانسـتان در قطار کشـور هـای مرقـی خواهد ایسـتاد.

نتيجه
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جمع آوری گدا ها از شهر کابل

مقدمه: 

یکـی از بزرگریـن مشـکات افغانسـتان بـه ویـژه در شـهرهای بـزرگ، گـدا هـا اسـت. در ایـن شـهرها یـک تعـداد مـردم به 

گدایـی دسـت زده انـد. برخـی ممکـن اسـت، مسـتحق و بـه اثر مجبوریـت به این کار متوصل شـده باشـند، اما بسـیاری از 

آن هـا حرفـه ای انـد و گدایـی را بـرای خـود کسـب و کار سـاخته اند.

بـه اسـاس بررسـی کمیتـه ای جمـع آوری گـدا ها در شـهر کابـل، اکرثیت گدا هـا حرفوی هسـتند و در اثر  ناتوانـی به این 

کار مبـادرت نـه ورزیـده، بلکـه بـه مثابـه یـک مسـلک از آن  در جهت به دسـت آوردن عاید اسـتفاده می کننـد. بخاطر حل 

ایـن مشـکل در مطابقـت بـه فرمـان عالیقدر امیراملومنین شـیخ هبـة  الله آخندزاده حفظـه الله، کمیته ای جمـع آوری گدا 

هـا بـه ریاسـت محـرم الحـاج مـا عبدالغنـی بـرادر آخند معـاون اقتصـادی ریاسـت الوزراء تشـکیل و تـا این دم بـه هزاران 

گـدا را از بخـش هـای مختلـف شـهر کابـل جمـع آوری منـوده اسـت. ایـن سلسـله هنـوز هـم ادامـه دارد. کمیتـه ای جمع 

آوری گـدا هـا تـا دوم حـوت سـال روان ۱۴۰۱ از مناطـق مختلـف شـهر کابـل به تعـداد ۲۸۶۱۲ گـدا را جمـع آوری منوده 

کـه بعـد از ارزیابـی، ۱۱۲۵۳ تـن  مسـتحق و  ۱۷۲۸۹ گـدا حرفوی شـناخته شـدند. در میان این گدا ها بـه تعداد ۷۰ تن 

اطفالـی بـی رسپرسـت مـی باشـد. کودکانـی گدای بی رسپرسـت بعـدا از بایومریـک از طـرف وزارت کار و آمـور اجتاعی 

بـه آموزشـگاه معرفـی و عـاوه از اعاشـه زمینـه تعلیـم و تربیـه بـرای شـان فراهـم مـی گـردد. با گدا هـای مسـتحق از جانب 

امـارت اسـامی کمـک هـای نقـدی دوامـدار صـورت مـی گیرد. شـهروندان کابـل و گدا هـای جمع آوری شـده از آغـاز این 

پروسـه اظهـار خرسـندی منـوده و مـی گوینـد کـه بـا این کار بسـیاری از مشـکات مـردم و گداها حـل خواهد شـد و کاری 

خوبـی اسـت کـه از طـرف حکومت جلـوی این کار نامناسـب گرفته شـود.
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هدف کمیته ای جمع آوری گدا ها از شهر کابل:

هـدف اصلـی کمیتـه ای جمـع آوری گـدا هـا از شـهر کابـل کمـک و پایـان دادن بـه معضـل بـزرگ گـدا هـا و آن عـده از  

افـرادی اسـت کـه بـه اسـاس روز هـای بیچـاره گـی و ناتوانـی بـه ایـن کار دسـت زده انـد، مـی باشـد.

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که خرب »جمع آوری گدا ها را 

از شهر کابل« منترش منوده اند:

مجموعٔه فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

در  مـردم  نظریـات  فیصـدی  گـراف،  در  يادداشـت: 

آن عـده از رسـانه هـای کـه گـزارش کمیتـه ای جمـع 

آوری گـدا هـا را بـه گونه ای تصویـری، صوتی و چاپی 

منتـرش منـوده انـد، نشـان مـی دهد. 
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مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی صفحات تویرت

2- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی: 

تلویزیون ها

روزنامه ها

رادیو ها

آژانس های خربی
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تحلیـل و تجزیـه  ای نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم در شـبکه  هـای اجتاعـی بـه مفهـوم وضاحـت و توجه به 

نظریـات مـردم می باشـد. ایـن مسـئله حکومـت و مهم تـر از آن ارزیابـی و نـرش آن، مـردم و جامعـه را در روشـنی نظریـات، 

خواسـت  هـا، انتقـادات و پیشـنهادات مـردم پیرامـون تصامیـم، فعالیـت  هـا و پـروژه  هـای مهـم اقتصـادی کـه از سـوی 

حکومـت راه  انـدازی مـی  شـود، قـرار می دهـد.

اگـر حضـور و فعالیـت مـردم را در شـبکه  هـای اجتاعـی مورد بررسـی قـرار دهیـم، در افغانسـتان اکرثیت مردم نسـبت به 

تویـر در فیسـبوک فعـال هسـتند. امـا در تویـر، بیشـرین کسـانی کـه حضـور فعـال دارنـد افراد رسـمی- حکومتـی، نهاد 

هـا و فعـاالن عرصـه سیاسـی، اقتصـادی، اجتاعـی و فرهنگـی مـی باشـند. از ایـن رو  افـراد رسـمی و غیـر رسـمی امـارت 

اسـامی نسـبت بـه فیسـبوک در تیوتـر بیشـر فعـال انـد تـا عمـوم مـردم و افراد رسـمی را تحت پوشـش قـرار دهنـد و همه 

روزه اخبـار و گـزارش هـای شـخصی، رسـمی و غیـر رسـمی را منتـرش مـی کنند. 

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم در رسانه ها پیرامون خرب جمع آوری گدا ها

هدف ارزیابی و تحلیل نظریات مردم: 

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان 

مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی و دولتی
مجموعٔه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه های خصوصی
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یـک عامـل آن ایـن اسـت، در خرهـای که کارکرد هـای حکومت انعکاس داده می شـود، تا اندازه زیادی از طرف رسـانه های 

دولتـی تحـت پوشـش قـرار مـی گیـرد. کمیتـه ای جمـع آوری گـدا ها نیز تحـت چر معاونیـت اقتصادی ریاسـت الـوزراء به و 

جـود آمـده، بـه ایـن اسـاس خـر های آن به سـطح گسـرده در رسـانه هـای دولتی نـرش و پخش گردیده اسـت. در مـورد این 

خـر اگـر چـه فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای دولتی بلند اسـت ولـی در رسـانه های خصوصـی هم مردم نظـر داده 

انـد کـه فیصـدی آن بـه ۶۸ مـی رسـد. هـر خـر و گزارشـی که بیشـر نرش شـود، پیرامـون آن  نظریات هم بیشـر می باشـد.  

بنـاً چنیـن بـر میآیـد کـه مـردم هـر گامـی کـه از  جانـب حکومت برداشـته می شـود،  نظـارت مـی کنند و بـه ارتبـاط آن  نظر 

خـود را  رشیـک می سـازند. 

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

این که به  مقایسه ای  رسانه های خصوصی در رسانه دولتی تعداد نظریات مثبت بلند است عامل 

آن چیست؟

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

۱. ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم در ارتبـاط بـه خـر جمـع آوری گـدا هـا در رسـانه هـای دولتـی اعـم از تلویزیـون هـا، 

رادیـو هـا، سـخنگویان، ویـب سـایت هـا، روزنامـه هـا، آژانس هـا و صفحات تویـر می باشـد. در رسـانه های دولتـی تعداد 

نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات بـه طـور مجموعـی  ۲۸۲ اسـت. از جملـۀ ایـن نظریـات  ۲۴۵ مثبـت ، ۲۸منفی و ۹ 

پیشـنهاد سـامل مـی باشـد کـه در جـدول ترتیـب شـده اسـت. نظریـات مثبـت ۸۷ فیصـد، منفـی ۱۰  و پیشـنهاد سـامل ۳ 

فیصـد می باشـد.

۲. ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم در ارتبـاط بـه خـر جمـع آوری گـدا ها در رسـانه های خصوصـی اعـم از تلویزیون ها، 

رادیـو هـا، سـخنگویان، ویـب سـایت هـا، روزنامـه هـا، آژانـس هـا و صفحـات تویـر مـی باشـد. در رسـانه هـای خصوصـی 

تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم به طـور مجموعی  ۳۲۶ اسـت. از جملۀ این نظریـات  ۲۲۱ مثبت ، ۷۸ 

منفـي و ۲۷ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد کـه در جدول ترتیب شـده اسـت. نظریـات مثبـت ۶۸ فیصد، منفی ۲۴ و پیشـنهاد 

سـامل ۸ فیصـد مـی باشـد. بـا توجـه به ارقـام باال در رسـانه های دولتی نسـبت به رسـانه هـای خصوصی فیصـدی نظریات 

مثبـت بلنـد اسـت. در رسـانه هـای دولتـی فیصـدی نظریـات مثبـت ۸۷ و در خصوصی این فیصـدی  ۶۸ می باشـد اما در 

رسـانه هـای خصوصـی فیصـدی نظریـات منفـی بلنـد می باشـد. در رسـانه هـای خصوصی فیصـدی نظریات منفـی ۲۴ و 

در دولتـی ایـن فیصـدی ۱۰ اسـت. اگـر در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات 

سـامل را جمـع منائیـم در مجمـوع ۴۶۶ نظـر مثبـت، ۱۰۶ منفـی و ۳۶ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد. از ایـرو ۷۷ فیصد نظر 

مثبـت،۱۷ فیصـد منفـی و ۶ فیصد پیشـنهاد سـامل می باشـد.
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قابـل یـاد آوری اسـت کـه ذکـر متامـی نظریـات از حوصلـه این نوشـتار خارج اسـت زیرا شـار آن به دهـا نظر می رسـد بناً 

در ایـن جـا تعـدادی از نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات  مـردم را به قسـم منونه ارایه مـی مناییم. 

جمـع آوری گـدا هـا و معتادیـن مـواد مخـدر از طـرف امارت اسـامی و برای همه این ها  داشـن یـک پان منظم  	

جهـت برگشـت بـه زنـده گـی عـادی، بـرای پیرشفـت و رفـاه کشـور و جامعـه یـک گام مهـم و قابـل سـتایش اسـت. این 

یـک اقـدام مثبـت و بـا ارزش اسـت، خداونـد)ج( به کسـانیکه ایـن کار را آغاز منوده اند، اجـر دهد، امیـد دارم که برای 

مـردم نیازمنـد سـهولت ها به وجـود آید.

اگـر از حقیقـت چشـم پوشـی نکنیـم، در زمـان جمهوریـت باوجـود رسا زیـر شـدن میلیارد هـا دالر ایـن کار عملی  	

نشـد زیـرا در آن وقـت متامـی اداره هـا در فسـاد غـرق بودند.

در پهلـوی سـایر بخـش هـا کـه حکومـت به آن توجـه منوده اسـت، امید داریم کـه برای آغـاز پروژه های زیـر بنایی  	

تـاش خـود را رسعـت ببخشـد. برای مردم زمینه کار مسـاعد شـود، اگـر فاریکه های دولتی فعال شـود، به هـزاران نفز 

مـرصوف کار مـی شـوند و بـه اثر آن کشـور به سـوی خود کفایـی گام های رسیعی خواهد برداشـت. 

بـه شـاهراه هـا هـم توجـه کنند، مثل؛ مزار رشیف، خوسـت و سـایر شـهرها، در این شـهرها تعداد گدا هـا هم زیاد  	

شـده است.

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

از ارزیابی و مطالعه نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به صورت عمومی چند 

مسئله قابل مکث است:

اول، در نظریـات، ایـن گام امـارت اسـامی بـی سـابقه خوانـده شـده و مـردم گفتـه انـد کـه جمـع آوری گـدا هـا و  	

معتـادان مـواد مخـدر و برگشـت آنهـا بـه زنـده گـی عـادی کمک بـه آن قرشی اسـت که قبـل از این کسـی بـه آن توجه 

نـه منـوده اسـت. در حقیقـت هـم ایـن اقـدام امـارت اسـامی به خاطری بی سـابقه اسـت که پیـش از ایـن حکومت ها 

نـه بـه گداهـا و نـه هـم به معتـادان مواد مخـدر توجه منـوده بودند، ایـن دو موضوع از نظر انداخته شـده بـود. در میان 

گـدا هـا زیادتـر، از ناچـاری بـه ایـن کار مبـادرت ورزیـده اند. امارت اسـامی با ایـن اقدام  بی پیشـنه خود، نشـان داد 

کـه کمـک بـه شـهروندان و اشـخاص نیازمند برای شـان اولویت دارد. کسـانیکه در اثـر ناچاری به گدایـی رجوع منوده 

انـد، مشـکات انهـا را در نظـر گرفتـه و راه حـل مناسـبی را  پیـدا می کند.

دوم، مـردم در نظریـات خـود بـه ایـن نکتـه هم اشـاره کـرده اند کـه در اداره سـابق، با وجود آمـدن ميلياردهـا دالر،  	

ایـن کار عملـی نشـد. علـت آن ایـن بـود که در رژیم گذشـته فسـاد به اوج خود رسـیده بـود و کار های کـه در آن کمک 

بـه شـهروندان و  بـه خصـوص مـردم بـی بضاعت باید صـورت می گرفـت از نظر افتاده بـود و صورت منی گرفـت. امارت 
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اسـامی بـا امکانـات محـدود راهـی را بـرای کمـک به مـردم رساغ منایـد و مشـکات اقتصادی آنهـا را حل و شـهر ها را  

از نـا بسـامانی ها رهایی بخشـد.

سـوم، برخـی مـردم پیشـنهاد منـوده انـد کـه پـروژه هـای بـزرگ زیربنایی آغاز شـود تا بـرای مـردم زمینـه کار فراهم  	

گـردد. بـا روی کار آمـدن امـارت اسـامی امـور پـروژه هـای بـزرگ بنیـادی ماننـد؛ کانـال قـوش تیپـه، پـارک صنعتـی 

شـهرک پیـروزی، بازسـازی شـاهراه ها ماننـد؛ کابل- کندهـار، رسک های اضافه تـر از ده والیت کشـور، همچنان پروژه 

هـای کوچـک و متوسـط دیگـر آغـاز شـده اسـت. در پهلـوی آن یـک تعـداد فابریکه هـای دولتی بعـد از بازسـازی فعال 

گردیـده انـد. هکـذأ برخـی پـروژه هـای کـه کار آنهـا ناتکمیـل مانـده، مثـل؛ بنـد کال خـان، بند پاشـدان، بند شـاه و 

عـروس، لیـن دوم رسک کابـل – لوگـر و بـرای آغـاز کار باقـی مانـده ای بعضی پروژه هـای دیگر بودجـه اختصاص داده 

شـده اسـت و درسـال  آینـده  خورشـیدی کار آنهـا آغاز خواهد شـد. ایـن همه آن حقایقی اسـت که ضمن رفـاه و آبادی 

کشـور بـرای هـزاران تـن زمینه کار مسـاعد می شـود. 

چهـارم، شـاری از مـردم پیشـنهاد منـوده اند پروسـه ای جمـع آوری گدا ها در شـهرهای بزرگ دیگر هم گسـرش  	

داده شـود. امـارت اسـامی مـی خواهـد کـه مشـکل گـدا هـا را نـه تنهـا در شـهر کابل بلکه در سـایر شـهر هـای بزرگ 

اختتـام بخشـد. ایـن پروسـه هـم امکانـات و هم بـه بودجه نیاز دارد. با آماده سـاخن ایـن دو موضوع، سلسـله ای مورد 

نظـر در بخـش هـای دیگر کشـور هـم  عملی و گسـرش خواهـد یافت. 

رهـری امـارت اسـامی همیشـه در سـخنان خـود تاکید منـوده اند که آنهـا برای کمک به مـردم مظلوم خود سـعی و تاش 

مـی مناینـد. آنهـا در صحبـت هـای خویـش گفتـه انـد کـه بایـد با کوشـش هـای خسـتگی ناپذیـر، ملـت خـود را از احتیاج 

رهایـی بخشـند و افغانسـتان را در همـه عرصـه ها خودکفـا گردانند. 
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در هـر جامعـه مشـکل گدایـان و  در مجمـوع قـرش نیـاز مند وجـود دارد. اگر بـه جوامع دیگر نظـر بی افگنیم، آنهـا هم این 

مشـکل را دارنـد. البتـه سـطح آن از کشـور هـای فقیر و آسـیب دیـده از جنگ متفـاوت اسـت. بنابراین نتیجـه ای که ما در 

پرتـو نظریـات مـردم در مـورد حـل مشـکات گدایـان در افغانسـتان بـه ویـژه در شـهر کابـل مـی گیریـم این اسـت کـه این 

اقـدام حکومـت یـک اقـدام بـی سـابقه و قابـل توجـه اسـت. حکومت یـک راه حل شـفاف و اساسـی را برای حل مشـکات 

گـدا هـا سـنجیده اسـت. همـه گـدا هـا اعـم از زنـان، مـردان، یتیـان و کودکانـی بی رسپرسـت در آن شـامل اسـت، ابتدا 

ثبت و بایومریک می شـوند. سـپس اگر برخی از گدا ها کسـب و کار آموخته باشـند، فرصت های شـغلی در زمینه پیشـۀ 

مربوطـه شـان فراهـم مـی شـود و از رسپرسـتان آنهـا تعهـد گرفتـه مـی شـود کـه در آینده گدایـی نکننـد. به همیـن ترتیب 

گدایانـی کـه واقعـاً مسـتحق هسـتند و منی تواننـد کار کنند، بـرای آنها از طرف حکومت معاشـی که تعییـن گردیده، داده 

مـی شـود. عـاوه بـر ایـن، بـرای اطفال گـدا زمینه آموزش فراهـم می گردد. اگـر این روند چنانی که آغاز شـده اسـت ادامه 

یابـد، در آینـده از الگـوی کابـل اسـتفاده کـرده مـی توانیم تا این مشـکل بـزرگ جامعه در متامی کشـور حل گـردد. امارت 

اسـامی بـه ایـن امـر متعهـد اسـت و سـعی آن بـر این اسـت کـه بعـد از آماده سـاخن امکانـات و بودجـه این پروسـه را  در 

سـایر نقاط کشـور گسـرش دهد.

نتيجه
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پایگاه های نظامی با جا مانده از نیرو های خارجی در 

افغانستان به زون های اقتصادی مبدل می شوند

مقدمه:

پیرشفـت و توسـعه ای  اقتصـادی و اجتاعـی پروسـه ای اسـت کـه بـه اسـاس آن آسـایش اقتصـادی و کیفیـت زنـده گـی 

فـرد، جامعـه، منطقـه و یـک ملـت، بـا توجـه بـه اهـداف تعییـن شـده بهبـود میآبـد. توسـعه یـک کشـور مفاهیـم گونـا گون 

را در خـود جـا داده اسـت، ولـی بـه طـور عـام  رشـد اقتصـادی بـه اسـاس تولیـدات زیـاد، آن سیسـتم هـای سیاسـی که به 

طـور کلـی یـا در صـورت امـکان از اولویـت هـای باشـنده گان خویـش مناینده گی مـی کند، تأمیـن حقوق متـام گرو های 

اجتاعـی و مهیـا سـاخن فرصـت هـا بـرای آنهـا می باشـد. این امـور در بخش هـای اقتصاد، سیاسـت، جامعـه و مدیریت 

عامـه مبیـن توانانـی حکومـت اسـت. امارت اسـامی افغانسـتان با توجه بـه  این نـکات در آن مناطق کشـور زون های ویژه 

ای اقتصـادی را  ایجـاد مـی کنـد کـه پیـش از ایـن در آن جـا، پایـگاه هـای نیـرو های خارجـی بود.

هـدف ایجـاد ایـن زون هـا تقویـت اقتصـاد ملـی کشـور، افزایـش عوایـد و ضمـن انکشـاف تجـارت، کاهـش فقر در کشـور، 

جلـب رسمایـه گـذاری و مسـاعد منـودن فرصـت هـای کاری بـرای مردم اسـت. ایـن زون های اقتصـادی در شـال، غرب، 

جنـوب غـرب، رشق و جنـوب رشق کشـور  در پایـگاه هـای نظامـی بـه جـا مانـده از نیـرو هـای خارجـی ایجـاد مـی شـوند. 

در جلسـه ای نوبتـی کمیسـیون اقتصـادی بـه ریاسـت محـرم ما عبدالغنـی برادر آخنـد معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء 

طـرح آمـاده شـده در مـورد ایجـاد زون هـای ویـژه اقتصـادی تائید ګرديـده و فیصله شـد که تأسیسـات پایگاه هـای نظامی 

از طـرف وزارت دفـاع بـه اسـاس یـک پـان بـه شـکل تدریجی بـه وزارت صنعـت و تجارت سـپرده شـود. همچنان بـه وزارت 

صنعـت و تجـارت و ظیفـه داده شـد کـه امـور ایجـاد زون هـای ویـژه ای اقتصـادی را  بـه طـور امتحانـی از کابـل و بلـخ آغاز 

منایـد. ایجـاد زون هـای خـاص اقتصـادی بـه خاطـر مهـم اسـت کـه بـه تأسـیس زون های مذکـور اقتصـاد کشـور تقویت و 
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بـه میلیـون هـا دالـر بـه خزانـه ای افغانسـتان جمـع شـود. در کنـار ایـن در تولیـدات ناخالـص کشـور افزایش خواهـد آمد. 

صـادرات بیشـر و بـرای صـد هـا هـزار تـن زمینه کار فراهـم خواهد شـد. امارت اسـامی با توجه بـه همین نکته ایـن اقدام 

را  منـوده اسـت. هـدف امـارت اسـامی همین اسـت کـه اقتصاد تقویـت گردد، عوایـد افزایش و مشـکل بزرگ کـه بیکاری 

اسـت، اختتام بخشـد.

تقویـت اقتصـاد ملـی کشـور، در کنـار افزایـش عوایـد و انکشـاف تجـارت، کاهـش فقـر در کشـور و جلـب رسمایه گـذاری و 

مسـاعد منـودن فرصـت هـای کاری بـرای مردم. 

هدف مبدل شدن پایگاه های نظامی به جا مانده از نیرو های خارجی در افغانستان به زون های 

ویژه ای اقتصادی: 

ب: رسانه های خصوصی و خارجی:  الف: رسانه های دولتی: 

ــگاه  ــدن پای ــدل ش ــرب »مب ــه خ ــای ک ــانه ه ــده از رس ــردم در آن ع ــات م ــی نظری ارزیاب

هــای نظامــی بــه جــا مانــده از نیــرو هــای خارجــی در افغانســتان بــه زون هــای ویــژه ای 

اقتصــادی« را منترشمنــوده انــد:

مجموعٔه فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی:

آن  یاداشـت: در گـراف، فیصـدی نظریـات مـردم در 

عـده از رسـانه هـای دولتی و خصوصی نشـان  داده می 

شـود کـه گـزارش »مبدل شـدن پایـگاه هـای نظامی به 

جـا مانـده از نیـرو هـای خارجـی در افغانسـتان بـه زون 

هـای ویـژه ای اقتصـادی« را به صـورت صوتی ،تصویری 

و چاپـی منتـرش کـرده اند.
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۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

تلويزيون ها

روزنامه ها

آژانس های خربی

راديو ها

ويب سایت ها

سخنګویان

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی، 

خصوصی و خارجی در مورد خرب مورد نظر
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مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های دولتی صفحات تویرت

۲- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:

تلویزیون ها

روزنامه ها

رادیو ها

آژانس های خربی
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رسانه های خارجیویب سایت ها

تحلیل و تجزیه  ای نظریات مثبت، منفی و پیشنهادات مردم در رسانه ها و شبکه  های اجتاعی به مفهوم وضاحت و توجه 

به نظریات مردم می  باشد. این ارزیابی به مردم و جامعه این فرصت را می دهد تا دیدگاه ها، خواست ها، انتقاد ها و 

پیشنهاد های خود را در مورد تصمیات اقتصادی، فعالیت ها و پروژه های دولت در میان بگذارند.

تحلیل و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها پیرامون خرب تبدیل شدن پایگاه های به 

جا مانده از نیرو های خارجی به زون های ویژه ای  اقتصادی در افغانستان

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

مجموعٔه ارزیابی نظریات مردم در 

رسانه های خصوصی و دولتی
مجموعٔه ارزیابی نظریات 

مردم در رسانه های خصوصی



35

فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

اگر حضور و فعالیت هموطنان را در شبکه  های اجتاعی مورد بررسی قرار دهیم، معلوم می شود که در افغانستان اکرثیت مردم 

نسبت به تویر در فیسبوک فعال هستند. اما در تویر، بیشرین کسانی که حضور فعال دارند، افراد رسمی- حکومتی، نهاد ها 

و فعاالن عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی می باشند. از این رو  افراد رسمی و غیر رسمی امارت اسامی نسبت به 

فیسبوک در تیوتر بیشر فعال اند تا عموم مردم و افراد رسمی را تحت پوشش قرار دهند و همه روزه اخبار و گزارش های شخصی، 

رسمی و غیر رسمی را منترش می کنند. 

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان

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

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

۱- تحلیـل و ارزیابـی نظریـات مـردم پیرامـون خـر »تبدیـل شـدن پایـگاه هـای بـه جـا مانـده از نیرو هـای خارجـی به زون 

هـای ویـژه ای  اقتصـادی در افغانسـتان در رسـانه هـای دولتـی اعـم از تلویزیون هـا، رادیو هـا، آژانس ها، صفحـات تویر، 

سـخنگویان و روزنامـه هـا مـی باشـد. در رسـانه هـای دولتـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم بـه طـور 

مجموعـی ۹۶۸  اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۷۹۲ نظر مثبت،۱۳۱ منفی و ۴۵  پیشـنهاد سـامل  می باشـد که در جدول 

ترتیـب گردیـده اسـت. نظریـات مثبـت ۸۲ فیصـد، منفـی ۱۳ و پیشـنهاد سـامل ۵ فیصد می باشـد.

۲-  همچنـان تحلیـل و ارزیابـی نظریـات مـردم پیرامـون خـر »تبدیل شـدن پایـگاه های به جـا مانده از نیرو هـای خارجی 

بـه زون هـای ویـژه ای  اقتصـادی در افغانسـتان در رسـانه هـای خصوصـی اعـم از تلویزیـون هـا، رادیـو هـا، آژانـس هـا، 

صفحـات تویـر، سـخنگویان و روزنامه ها می باشـد. در رسـانه هـای خصوصی تعـداد نظریات مثبت، منفی و پیشـنهادات 

مـردم بـه طـور مجموعـی ۱۵۷۵  اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۹۵۱ نظـر مثبـت، ۴۵۱ منفی و ۱۷۳ پیشـنهاد سـامل  می 

باشـد کـه در جـدول ترتیـب گردیـده اسـت. نظریـات مثبـت ۶۰ فیصـد، منفی ۲۹  و پیشـنهاد سـامل ۱۱ فیصد می باشـد. 

بـه همیـن شـکل ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مردم پیرامـون خر مبدل شـدن پایگاه های به جـا مانده از نیـرو های خارجی 

بـه زون هـای ویـژه ای اقتصـادی در رسـانه هـای خارجی می باشـد. در رسـانه هـای خارجی تعـداد نظریات مثبـت، منفی 

و پیشـنهادادت مـردم بـه طـور مجموعـی ۲۹۸ اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۱۵۰ نظـر مثبـت، ۷۵ منفـی و ۷۳ پیشـنهاد 

سـامل  مـی باشـد کـه در جـدول ترتیـب گردیـده اسـت. نظریات مثبـت ۵۰ فیصـد، منفی ۲۵ و پیشـنهاد سـامل ۲۵  فیصد 

می باشـد.

بـا توجـه بـه ارقـام بـاال فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای دولتـی نسـبت بـه رسـانه هـای خصوصـی و خارجـی بلنـد 

اسـت. در رسـانه های دولتی فیصدی نظریات مثبت ۸۲ ، در رسـانه های خصوصی ۶۰  و در خارجی ۵۰ می باشـد ولی 

در رسـانه هـای خصوصـی و خارجـی سـطح نظریـات منفـی بلند می باشـد. در رسـانه هـای خصوصی نظریـات منفی ۲۹، 

در خارجـی ۲۵ و در رسـانه هـای دولتـی ایـن فیصدی ۱۳ می باشـد.
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این که سطح نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی و خارجی بلند 

است علت آن چیست؟

قابل یاد آوری است که در این جا نظریات انگشت شامر را  که شامل مثبت، منفی و پیشنهادات 

است، ذکر منوده ایم، زیرا تعداد نظریات به صد ها میرسد و تذکر همه ای  آنها از حوصله ای این 

نوشتار خارج است.

اگـر در رسـانه هـای دولتـی، خصوصـی و خارجـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهاد سـامل را جمـع منائیـم، در 

مجمـوع ۱۸۹۳ نظـر مثبـت ،۶۵۷ منفـی و ۲۹۱ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد، از ایـرو ۶۷ فیصـد نظـر مثبـت، ۲۳ منفـی و 

۱۰ فیصـد پیشـنهاد سـامل اسـت.

یـک عامـل آن ایـن اسـت، خرکارکـرد هـای انجـام شـده حکومتـی تـا انـدازه ای زیادی از طـرف رسـانه هـای دولتی تحت 

پوشـش قـرار مـی گیـرد، پـان مبدل شـدن پایگاه هـای به جا مانـده از نیرو هـای خارجی بـه زون های ویـژه ای اقتصادی 

در فغانسـتان نیـز از جانـب حکومـت طـرح گردیـده اسـت. از ایـرو اخبـار آن از طـرف رسـانه هـای دولتی به سـطح بلندی 

بـه نـرش رسـیده و هـر خـر و گزارشـی کـه زیادتـر به نرش برسـد، پیرامـون آن نظریات هم بیشـر می باشـد که ایـن نظریات 

غالبـاً مثبـت بـوده مـی توانـد. اگـر چـه فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای دولتـی بیشـر اسـت ولـی در رسـانه های 

خصوصـی و خارجـی هـم مـردم نظـر داده انـد کـه فیصـدی آن بـه ترتیـب ۶۰ و ۵۰  میرسـد. بنـاً چنیـن بـر میآید کـه مردم 

هـر گامـی کـه از  جانـب حکومـت برداشـته مـی شـود،  نظـارت مـی کننـد و بـه ارتبـاط آن  نظر خـود را رشیک می سـازند. 

بـا ایـن اقـدام وضعیـت اقتصـادی کشـور رشـد خواهـد کـرد و ایـن موضـوع سـکتور هـای دیگـر را هم تشـویق و به  	

سـوی پیرشفـت سـوق خواهـد داد.

ایـن یـک اقـدام بـه جا اسـت بـا عملی شـدن  آن برای تعـداد زیادی مردم به شـکل مسـتقیم و غیر مسـتقیم زمینه  	

ای کار مسـاعد خواهـد شـد و هـم عواید افزایـش خواهد یافت.

این از منظر نظام راستین اسامی به جهان یک پیام بزرگ امن و انسانیت است. 	

پایگاه های نظامی باید به رسحدات انتقال شوند، دیگر در ساحات ملکی به پایگاه های نظامی رضورت نیست. 	
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با مطالعه و ارزیابی نظریات مردم در رسانه ها و شبکه های اجتامعی به صورت عموم چند 

موضوعی مهم قابل توجه است:

اول، مـردم در نظریـات خـود از ایـن فیصلـه اسـتقبال گـرم منـوده انـد. آنهـا مـی گوینـد کـه بـا ایـن اقـدام وضعیت  	

اقتصادی کشـور رشـد خواهد کرد و این اقدام سـکتور های دیگر را هم تشـویق و به سـوی پیرشفت سـوق خواهد داد. 

نظـر آنهـا بـه جـا اسـت، زیـرا هـر حکومـت کوشـش می کنـد، آن امـوری را آغـاز مناید که بـه اسـاس آن اقتصـاد ملی به 

پـا ایسـتاد شـود و بـه اثـر آن فقـر در کشـور پایان بیآبـد. امارت اسـامی به خاطر به دسـت آوردن همین هـدف به ایجاد 

زون هـای اقتصـادی رو آورد. ایـن زون هـا در پایـگاه هـای تأسـیس مـی شـود کـه نیرو هـای خارجی به مقاصـد نظامی 

از آن اسـتفاده مـی کردنـد، اکنـون کـه در افغانسـتان امنیـت کامـل تأمیـن اسـت، بـه ایـن پایـگاه ها چندانـی رضورت 

احسـاس منـی شـود و ایـن پایـگاه هـا کـه بـه تجهیزات و وسـایل آراسـته اند اگـر بـه زون های اقتصـادی مبـدل گردند 

از یـک سـو در کشـور رشـد اقتصـادی بـه میـان آمده ا ز سـوی دیگر آن سـکتور هـای که بـه زون های اقتصـادی مرتبط 

انـد، بـه پـا ایسـتاد خواهد شـد و به طـرف پیرشفـت گام بلند خواهـد منود.

دوم، در نظریـات مـردم بـه یـک نکتـه دیگر هم اشـاره شـده اسـت آن این اسـت که با عملی شـدن ایـن برنامه برای  	

تعـداد زیـادی مـردم  بـه شـکل مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم زمینه کار مسـاعد خواهد شـد. ایـن یک موضوعی مرم اسـت 

اگـر بـه مـردم زمینـه کار فراهـم گـردد بدون شـک که مشـکات اقتصادی آن ها هم حل می شـود و کشـور نیز به سـوی 

پیرشفـت و توسـعه گام بـر میـدارد. بـرای مـردم ایجاد فرصت هـای کاری یکی از مسـوولیت های حکومت اسـت. امارت 

اسـامی بـا درک همیـن مسـوولیت سـعی منـوده تا بـه مردم زمینـه کار را  فراهم سـازد. ایجـاد زون هـای اقتصادی هم 

یک بخشـی از همین مسـوولیت ها اسـت. قبل از این هم امارت اسـامی در سـطح کشـور برای مسـاعد منودن زمینۀ 

کار دسـت بـه آغـاز  پـروژه هـای بـزرگ، متوسـط و کوچـک زده بـود کـه برخـی آن تکمیـل و کار بـاالی تعـداد دیگـر آن 

جریـان دارد. در ایـن پـروژه هـا اعـار شـاهراه، پـاک کاری و سـاخن بندهـا و نهرهـا، بازسـازی پـل ها و پـل چک ها و 

سـایر امـوری از ایـن مـوارد شـامل اسـت که در سـال آینده بـرای تعداد زیـادی از مردم زمینه کار مسـاعد خواهد شـد.

سـوم، در نظریـات،  برخـی از مـردم مـی گوینـد کـه پایـگاه های نظامـی به جامانـده از نیـرو های خارجـی به جای  	

خـود باقـی مباننـد و در مقاصـد نظامـی از آن کار گرفتـه شـود. درسـت اسـت امـا یـک چیز قابل یـاد آوری اسـت اینکه 

اراضی افغانسـتان فراخ و از گذشـته تأسیسـات نظامی در آن وجود دارد. این تأسیسـات در همه ابعاد برای افغانسـتان 

بسـنده اسـت. مـا ایـن را منـی گویـم کـه بخـش نظامـی را از نظـر بیاندازیـم، بلکـه اکنـون در افغانسـتان تقویت بخش 

اقتصـادی نیـز نیـاز اسـت، اگـر ایـن پایـگاه ها بـه زون های اقتصـادی مبدل گردنـد به عرصـه ای نظامی کدام آسـیبی 

منـی رسـد، ولـی با ایجـاد آن حتـاً اقتصاد کشـور تقویت می شـود. 

چهـارم، برخـی از مـردم پیشـنهاد منـوده انـد که تأسیسـات نظامـی از مناطق ملکـی دور به رسحـدات انتقال داده  	

شـوند. پیشـنهاد بـه جایـی اسـت  حقیقتـاً کـه پایگاه هـای نظامی در سـاحات ملکی به جـای فایده زیان آور اسـت. در 

هیـچ نقطـه ای از کشـور هـای جهـان چنیـن نیسـت که تأسیسـات نظامـی با سـاحات ملکی ملحـق باشـند، بلکه برای 
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نتيجه:

بخـش نظامـی سـاحه هـای جـدا گانـه در نظـر گرفته می شـود. امارت اسـامی با توجـه به ایـن اصل، یکـی از عواملی 

مبـدل شـدن ایـن تأسیسـات بـه زون هـای ویـژه ای اقتصـادی همین شـده می توانـد. رهری امارت اسـامی همیشـه 

در صحبـت هـای خـود تاکیـد مـی کننـد کـه آنهـا سـعی دارند که ملـت خـود را  از اجتیـاج رهایـی و افغانسـتان را خود 

کفا سـازند.

امـارت اسـامی افغانسـتان بـه مثابـه ای یـک حکومـت مسـوول همیشـه تـاش منـوده کـه ثبـات اقتصـادی را در کشـور 

تحکیـم ببخشـد. بـا تحکیـم ثبـات اقتصـادی، در بخـش اقتصـادی مشـکات موجـوده حـل و بـرای مـردم زمینـۀ زنـده گی 

مرفـه مسـاعد مـی شـود. بـه همیـن هـدف زون هـای ویـژه ای اقتصـادی ایجاد می شـود، که قبـل از ایـن در آن جـا پایگاه 

هـای نظامـی نیـرو هـای خارجـی بـود. هدف از تأسـیس ایـن زون ها در کشـور هانـا تقویت اقتصـاد ملی، افزایـش عواید 

و ضمـن انکشـاف تجـارت، کاهـش فقـر، جلـب رسمایـه گـذاری و فراهـم شـدن زمینـٔه کار بـرای مـردم مـی باشـد. این زون 

هـای اقتصـادی در شـال، غرب،جنـوب غـرب، رشق و جنـوب رشق در پایگاه هـای به جا مانده از نیرو هـای خارجی ایجاد 

مـی گـردد. بـه ریاسـت محرم مـا عبدالغنی بـرادر آخند معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء در جلسـه ای نوبتی کمیسـیون 

اقتصـادی طـرح آمـاده شـدٔه تأسـیس زون هـای خـاص اقتصـادی تائیـد شـد و فیصلـه شـد کـه از طـرف وزارت دفـاع ملی، 

تأسیسـات پایـگاه هـای نظامـی بـه اسـاس یـک پان به شـکل تدریجی بـه وزارت صنعـت و تجارت سـپرده شـود. همچنان 

بـه وزارت صنعـت و تجـارت و ظیفـه داده شـد کـه امـور ایجـاد زون هـای ویـژه ای اقتصـادی را  به طـور آزمایشـی در والیات 

کابـل و بلـخ آغـاز  منایـد. مادامیکـه زون هـای  ویـژه ای اقتصـادی ایجـاد و کار آن تکمیـل گردیـد، بـه اطمینـان گفتـه می 

توانیـم کـه اقتصـاد ملـی کشـور رشـد خواهـد کـرد، برای هـزاران تن زمینه ای کار مسـاعد خواهد شـد و کشـور مـا در قطار 

کشـور هـای مرقی جهـان خواهد ایسـتاد.
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کار نیمه متام ۱۱ پروژه ای زیربنایی در سال  ۱۴۰۲ خورشیدی 

آغاز خواهد شد

مقدمه:

افغانسـتان از چهـار دهـه بـه ایـن سـو بـا بحـران، جنـگ و تهاجـم خارجـی دسـت و گریبـان اسـت، ایـن کشـور اقتصـاد 

انحصـاری داشـت کـه در ایـن مـدت نـه دولت هـای حاکم و نه کشـور هـای همکار در افغانسـتان هیـچ کار اساسـی انجام 

نـداده و ایـن کشـور در مجمـوع بـا یـک اقتصـاد از هـم گسـیخته و نـا متعـادل مواجـه شـد.

در بیسـت سـال گذشـته در افغانسـتان، شـعار ها داده میشـد ولی عملی منی شـد. امارت اسـامی افغانسـتان در فکر به 

وجـود آوردن یـک اقتصـاد بـا ثبـات در کشـور بـوده و در ایـن بخـش رسمایه گـذاری می کند و سـعی می مناید که کشـور را 

از انحصـار اقتصـادی خارجی برهاند.

مسـوولین امـارت اسـامی بـه ایـن بـاور انـد، کمـک های خارجـی که بـرای اهداف خـاص داده می شـود، مقطعـی و کوتاه 

مـدت مـی باشـد و مفدیـت آن هـم کوتـاه مـدت اسـت. در حالـی که امارت اسـامی به بازسـازی دوامـدار متعهد اسـت و با 

بـه وجـود آوردن یـک اقتصـاد متـوازن و رو بـه انکشـاف سـعی و تـاش منـوده، ایـن امـور زمانـی جامـۀ عمل خواهد پوشـید 

کـه پـروژه هـای بـزرگ و زیربنایـی آغـاز گـردد. بنـا بـر همیـن هـدف از جانـب کمیسـیون اقتصـادی به ریاسـت محـرم ما 

عبدالغنـی بـرادر آخنـد معـاون اقتصـادی ریاسـت الوزراء به وزارت مالیه و ظیفه سـپرده شـد تـا آن عده از پـروژه های بزرگ 

زیربنایـی کـه بخـش زیـادی از کار هایشـان تکمیـل گردیـده و بـه بودجـۀ کمـی نیـاز دارنـد، تشـخیص منایـد. وزارت مالیه 

بـه اسـاس فیصلـه ای کمیسـیون اقتصـادی، پـروژه هـای بنـد کال خان، بند شـاه و عـروس، بند پاشـدان، پروژه اسـفالت 
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هدف آغاز  کار ۱۱ پروژه ای نیمه متام  زیربنایی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی

فرخـاز تـا ورسـج، لیـن دوم رسک کابـل – لوگـر، ترمینـل میـدان های هوایی خوسـت و تخـار، پارکینگ و سـایر امـور، پروژه 

آب رسـانی شـهر قلعـه نـو و بنـد بادغیس، پـروژه ای آب آشـامیدنی تخته پل مزار رشیف، پروژه ای آب آشـامیدنی شـرغان، 

پـروژه ای آب رسـانی ۱۴ شـهرک در والیـات مختلـف و پـروژه ای ایجاد مرکز تـداوی امراض رسطانی در شـفاخانه علی آباد کابل 

تشـخیص گردیده که در بودجۀ  انکشـافی سـال آینده برای شـان پول اختصاص داده شـده و کار شـان آغاز خواهد شـد.

هدف آن بازسازی کشور، تقویت اقتصاد ملی، خودکفایی و پایان دادن به مشکل بیکاری در کشور است.  

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که پیرامون »آغاز کار نیمه متام ۱۱ 

پروژه ای زیربنایی در سال  ۱۴۰۲ خورشیدی« خرب منترش منوده اند:

مجموعۀ فیصدی ارزیابی رسانه های خصوصی و دولتی: 

يادداشـت: درگـراف، فیصـدی نظریـات مـردم در آن 

عـده از رسـانه هـا دولتـی و خصوصی نشـان داده می 

شـود کـه پیرامـون آغـاز کار ۱۱ پـروژه ای نیمـه متـام 

زیـر بنایـی در سـال ۱۴۰۲ خورشـیدی گـزارش های 

تصویـری، صوتـی و چاپـی منتـرش منـوده اند. 
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۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

تلويزیون ها

آژانس ها

صفحات تویرت

ويب سایت ها

سخنگویان

مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های دولتی 

ارزيابی نظريات مردم در رسانه های دولتی و 

خصوصی پريامون خرب مورد نظر
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۲- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی:

تلويزیون ها

روزنامه ها

آژانس ها

رادیو ها

ویب سایت ها

مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های خصوصی 
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مجموعۀ ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی

تحلیل و تجزیه  ای نظریات مثبت، منفی و پیشنهادات مردم در رسانه ها و شبکه  های اجتاعی به مفهوم وضاحت و توجه 

به نظریات مردم می  باشد. این ارزیابی به مردم و جامعه این فرصت را می دهد تا دیدگاه ها، خواست ها، انتقاد ها و 

پیشنهاد های خود را در مورد فیصله ها، تصامیم، فعالیت ها و پروژه های حکومت در میان بگذارند.

افغانستان  در  که  می شود  معلوم  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  اجتاعی  های  در شبکه   را  فعالیت هموطنان  و  اگر حضور 

اکرثیت مردم نسبت به تویر در فیسبوک فعال هستند. اما در تویر، بیشرین کسانی که حضور فعال دارند، افراد رسمی- 

حکومتی، نهاد ها و فعاالن عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی می باشند. از این رو  افراد رسمی و غیر رسمی 

امارت اسامی نسبت به فیسبوک در تیوتر بیشر فعال اند تا عموم مردم و افراد رسمی را تحت پوشش قرار دهند و همه 

روزه اخبار و گزارش های شخصی، رسمی و غیر رسمی را منترش می کنند. 

تحلیل و ارزیابی نظریات مردم پیرامون خرب »آغاز کار ۱۱ پروژه ای نیمه متام 

زیر بنایی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی« در رسانه ها

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه های اجتامعی در افغانستان:
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یک عامل آن این است، خرکارکرد های انجام شده حکومتی تا اندازه ای زیادی از طرف رسانه های دولتی تحت پوشش 

از جانب حکومت طرح  نیز  بنایی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی  آغاز کار ۱۱ پروژه ای نیمه متام زیر  قرار می گیرد، پان 

گردیده از ایرو اخبار آن از طرف رسانه های دولتی به سطح بلندی به نرش رسیده و هر خر و گزارشی که زیادتر به نرش 

برسد، پیرامون آن نظریات هم بیشر می باشد که این نظریات غالباً مثبت بوده می تواند. اگر چه فیصدی نظریات مثبت 

پیرامون این خر در رسانه های دولتی بیشر است ولی در رسانه های خصوصی فیصدی نظریات مثبت هم قابل توجه 

است. بناً چنین بر میآید که مردم هر گامی که از  جانب حکومت برداشته می شود،  نظارت می کنند و به ارتباط آن  نظر 

خود را رشیک می سازند. 

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

این که سطح فیصدی نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی بلند 

است، علت آن چیست؟

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

ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خـر »آغـاز کار ۱۱ پـروژه ای نیمه متـام زیر بنایی در سـال ۱۴۰۲ خورشـیدی« 

در رسـانه هـای دولتـی اعـم از از تلویزیـون هـا، رادیـو هـا، آژانـس ها، صفحـات تویـر، سـخنگویان و روزنامه ها می باشـد. 

در رسـانه هـای دولتـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات مـردم بـه طـور مجموعـی ۸۴۰  اسـت. از جملـه ایـن 

نظریـات ۷۰۵ نظـر مثبـت،۹۰ منفـی و ۴۵  پیشـنهاد سـامل  می باشـد کـه در جدول ترتیـب گردیده اسـت. نظریات مثبت 

۸۴ فیصـد، منفـی ۱۱  و پیشـنهاد سـامل ۵ فیصـد می باشـد.

۲-  همچنـان ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خـر »آغاز کار ۱۱ پـروژه ای نیمه متـام زیر بنایی در سـال ۱۴۰۲ 

خورشـیدی« در رسـانه هـای خصوصـی اعـم از از تلویزیـون هـا، رادیو هـا، آژانس ها، صفحـات تویر، سـخنگویان و روزنامه 

هـا مـی باشـد. در رسـانه های خصوصـی تعداد نظریات مثبـت، منفی و پیشـنهادات مردم به طور مجموعی ۲۳۱۹ اسـت. 

نظریـات مثبـت ۱۷۱۹ فیصـد، منفـی ۱۶۲ و پیشـنهاد سـامل ۴۳۸ فیصـد مـی باشـد. که در جـدول ترتیب گردیده اسـت. 

نظریـات مثبـت ۷۴  فیصـد، منفـی ۷  و پیشـنهاد سـامل ۱۹ فیصد می باشـد.  بـا توجه به ارقام باال فیصـدی نظریات مثبت 

در رسـانه هـای دولتـی نسـبت بـه رسـانه هـای خصوصـی بلنـد اسـت. در رسـانه های دولتـی فیصـدی نظریـات مثبت ۸۴ 

بـوده و در رسـانه هـای خصوصـی ایـن فیصـدی ۷۴  مـی باشـد. ولـی در رسـانه هـای خصوصی سـطح پیشـنهادات سـامل  

بیشـر اسـت. در رسـانه هـای خصوصـی فیصـدی پیشـنهاد سـامل  ۱۹ و  در دولتـی این فیصدی ۱۱ می باشـد.

اگـر در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات سـامل را  جمـع مناییـم در مجمـوع 

۲۴۲۴ نظـر مثبـت، ۲۵۲  منفـی و ۴۸۳ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد کـه بـه ایـن اسـاس ۷۷ فیصـد نظـر مثبـت،  ۸  فیصـد 

منفـی و ۱۵ فیصـد پیشـنهاد سـامل اسـت.
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قابل یاد آوری است که در این جا نظریات انگشت شار را  که شامل نظر مثبت، منفی و پیشنهاد های است، ذکر منوده 

ایم، زیرا تعداد نظریات به صد ها می رسد و تذکر همه ای  آنها از حوصله ای این نوشتار خارج است.

امارت اسامی در بخش اقتصاد، گام های را برداشت که خواست ملت بود. 	

تشـکر مـی کنـم از ایـن کـه امارت اسـامی جهت به رس رسـانیدن پـروژه های نیمه متـام اقدام منوده، ایـن تنها از  	

بودجـۀ انکشـافی ۱۴۰۲خورشـیدی برایـش پـول اختصـاص داده می شـود کـه از برکـت آن ۱۱ پروژه ای بـزرگ به رس 

مـی رسـد. یعنـی تکمیل شـدن کار یـازده پروژه در سـال، جای افتخار اسـت.

اگر در این پروژه ها، اعار رسک ولسـوالی کوکچه هم شـامل می بود، بسـیار خوب می شـد. مردم این ولسـوالی  	

از خرابـی ایـن  رسک بـه مشـکات زیـادی دسـت و گریبان انـد. در اثر خرابـی رسک، مریضان به رس وقت به شـفاخانه 

منـی رسـند و بعضـی آز آنهـا در راه زنـده گی خود را از دسـت می دهند.

تکمیل کار پروژه های بزرگ، اقتصاد پیرشفته را در افغانستان ضانت می کند. 	

تصمیم خوب اسـت، متامی آن پروژه های انکشـافی که کار شـان متوقف اسـت، کار های شـان باید رشوع شـود.  	

بـه ایـن وضعیت اقتصاد افغانسـتان به سـوی بهبـود خواهد رفت.

بـه فابریکـه و بنـد ولسـوالی چـک وردک باید توجه شـود و کار ناتکمیل آن تکمیل گردد، راه سـالنگ بسـیار خراب  	

اسـت، بایـد بـه آن توجـه شـود، بنـد بـرق خـان آبـاد کنـدز بازسـازی شـود، پـروژه ای کابـل جدیـد آغاز شـود، لیـن دوم 

رسک کابـل– جـال آبـاد، بنـد مچلغـو، بنـد آب منطقه ای کیلگی بغـان اعار گـردد، رسک کندز – مـزار رشیف اعار 

شـود،کار بازسـازی رسک کابـل – کندهـار و  بـه همیـن شـکل پیشـنهاد آغاز کار سـایر پـروژه ها صورت گرفته اسـت.

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

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

مسئله قابل مکث است:

اول، در مجمـوع از نظریـات مـردم چنیـن بـر میآیـد که آنهـا از این اقـدام بزرگ اسـتقبال منوده اند.آنهـا می گویند  	

کـه امـارت اسـامی در بخـش اقتصـاد، چنـان اقداماتـی را انجـام داده که خواسـت ملت ما بـوده و با تکمیـل این پروژه 

هـای بـزرگ، اقتصـاد افغانسـتان رشـد مـی کنـد. امـارت اسـامی  افغانسـتان بـه ایـن مـی اندیشـد کـه در کشـور یک 

اقتصـاد بـا ثبـات را بـه میـان آورد و در ایـن بخـش رسمایـه گذاری و سـعی می منایـد که کشـور را از انحصـار اقتصادی 

خارجـی رهایـی ببخشـد. مـا مادامـی از انحصـار اقتصـادی نجـات میآبیـم کـه کشـور مـا در همه ابعـاد خودکفـا گردد. 

بـرای ایـن خـود کفایـی نیـاز اسـت تـا پـروژه های کـه نقـش تأثیـر گـذار در رشـد اقتصـادی دارد، تکمیل و امـور برخی 

دیگـر آن آغـاز گـردد. در ایـن بخـش امـارت اسـامی تـا اکنون گام هـای قاطعی برداشـته اسـت و کار بسـیاری از پروژه 

هـای را  آغـاز منـوده اسـت کـه مـی توانـد در بخـش های خـاص، افغانسـتان را به خـود کفایی برسـاند.
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دوم، در نظریـات مـردم ایـن هـم گفتـه شـده کـه کار متامـی آن پروژه های انکشـافی آغاز گـردد که امـور آن متوقف  	

اسـت. نظریـات آنهـا قابـل توجـه اسـت. امارت اسـامی همیشـه سـعی منـوده کـه کار بعضـی پروژه هـای زیـر بنایی را 

دوبـاره رشوع منایـد و بـرای برخـی دیگـر ایـن پـروژه هـا کـه کار شـان ناتکمیـل مانده پـان آماده منـوده اسـت. اکنون 

بـرای همیـن ۱۱ پـروژه ای زیـر بنایـی در بودجۀ انکشـافی سـال آینـده بودجه در نظر گرفته شـده اسـت. کار های آنها 

رشوع خواهـد شـد. همچنـان در سـال هـای آینـده بـرای تکمیـل پروژه هـای دیگر هـم بودجـه اختصـاص داده خواهد 

شـد. معاونیـت اقتصـادی ریاسـت الـوزراء امـارت اسـامی در اعامیـه ای که پیرامـون گـزارش بانک جهانـی در ارتباط 

بـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی افغانسـتان منتـرش منـود، از آن عده سـازمان هـا مانند؛ بانک جهانی خواسـته شـده بود، 

کـه کار پـروژه هـای نیمـه متـام خـود را  در افغانسـتان دوبـاره آغـاز و تکمیـل مناینـد. امـکان دارد که بـا آغـاز کار پروژه 

هـای نیمـه متـام از سـوی امـارت اسـامی، سـایر نهاد ها و سـازمان هـا از قبیـل بانک جهانی هـم کار پروژه هـای نیمه 

متـام خـود را آغـاز مناینـد کـه در گذشـته در افغانسـتان انجام می دادنـد. به هر حال امارت اسـامی آن قـدر به کمک 

هـای خارجـی تکیـه منـی کنـد و تـاش دارد، در حصـه ای پیرشفـت کشـور و تأمیـن زنـده گـی مرفـه برای مردم دسـت 

بـه کار شـود و از عوایـد داخلـی نیـاز منـدی هـا  را رفـع و امور انکشـافی را تأمیـن و به پیش بـرد. در این امـور تا اندازه 

ای زیـادی موفـق هم بوده اسـت.

سـوم، در ایـن جـا یـک تعـداد هموطنـان مـا در مـورد آغاز برخـی از پـروژه هـا در مناطق خود پیشـنهاد منـوده اند.  	

از ایـن پیشـنهادات مـی توانیـم از بعضـی آنها به قسـم منونـه یاد آوری مناییـم. بند و فابریکه ولسـوالی چک، بازسـازی 

شـاهراۀ سـالنگ، بنـد بـرق خـان آبـاد کنـدز، پـروژه ای کابـل جدیـد، لیـن دوم رسک کابـل – جـال آبـاد، بنـد مچلغو، 

بازسـازی رسک کابـل- کندهـار و تکمیـل منـودن سـایر پـروژه هـای نیمـه متـام و پیشـنهاد اعـار برخی دیگـری از این 

مـوارد. امـارت اسـامی از جملـه ای آنهـا، کار بازسـازی شـاهراۀ سـالنگ را  آغـاز منـوده و امـور آن تـا انـدازه ای تکمیل 

گردیـده اسـت. کار بازسـازی رسک کابـل – کندهـار رشوع شـده و تاش این اسـت که ایـن رسک ترانزیتی بـوده بناً کار 

آن زودتـر تکمیـل گـردد تـا مشـکات موجـود ترانسـپورتی حل شـود. سـعی امارت اسـامی این اسـت تا متـام آن پروژه 

هـای کـه کار شـان نیمـه متـام مانـده تکمیـل گـردد، بـه همه ایـن پروژه هـا به اسـاس مرمیـت اولویت داده می شـود. 

پـروژه هـای کـه رضوری اسـت در نخسـت و بعـد کار متامـی آن پـروژه هـای کـه کار آنهـا نـا متـام مانـده دوبـاره رشوع و 

بعضـی پـروژه هـای جدیـد دیگر نیـز آغاز خواهد شـد.

چهـارم، بعضـی شـهر ونـدان در نظریـات خـود گفته اند کـه گویا در بخش بازسـازی بـه اکرثیت مناطـق توجه منی  	

شـود. امـا چنیـن نیسـت، رهـری امـارت اسـامی در متام کشـور بـه انکشـاف متـوازن مترکـز دارد. تاش شـان بر این 

اسـت کـه از ولسـوالی هـا گرفته تا والیات و حتا شـهر ها امور بازسـازی به شـکل متـوازن پیش برود. اکنون یـازده پروژه 

ای کـه کار نیمـه متـام آنهـا تکمیل می شـود، بخشـی از این پان اسـت. کوشـش بر آن اسـت که در صـورت امکان کار 

هـای انجـام شـود تـا مفدیـت اقتصـادی هـم داشـته باشـد و نیـز بـرای مـردم زمینه کار مسـاعد گـردد. بـا آغـاز کار این 

۱۱پـروژه بـرای هـزاران تـن زمینـه کار فراهم خواهد شـد و مشـکات اقتصـادی به آن حل خواهد شـد.
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افغانستان از سال های متادی به این سو با مشکات اقتصادی دست و گریبان بوده، از این قبل اقتصاد افغانستان شکل 

انحصاری داشت، در افغانستان نه حکومت های حاکم و نه کشور های همکار برای مردم و کشور کدام کار زیربنایی را 

انجام داده و این کشور در مجموع با یک اقتصاد نامتعادل و از هم گسیخته مواجه بود. در سال های گذشته شعار های 

بازسازی داده میشد ولی عملی منی شد. امارت اسامی در فکر به وجود آوردن یک اقتصاد با ثبات در کشور بوده و در 

این بخش رسمایه گذاری می کند و سعی می مناید که کشور را  از انحصار  اقتصادی خارجی برهاند. مسوولین امارت 

اسامی به این باور اند، آن عده از کمک های خارجی که به اهداف خاص داده می شود، مقطعی و کوتاه مدت می باشد 

و مفدیت آن هم کوتاه مدت است. در حالی که امارت اسامی به بازسازی دوامدار متعهد است و با به وجود آوردن یک 

امور زمانی جامۀ عمل خواهد پوشید که پروژه های بزرگ و  این  انکشاف سعی و تاش منوده،  به  اقتصاد متوازن و رو 

زیربنایی آغاز گردد.

این یازده پروژه زیربنایی نیز از نظر اقتصادی دارای اهمیت اند. به همین اساس امارت اسامی تصمیم گرفت که چنین 

پروژه ها را تکمیل و عملی مناید، که در بخش اقتصادی به کشور مفید واقع شود و نیز برای مردم زمینه کار فراهم گردد. 

با تکمیل شدن این پروژه ها در اقتصاد کشور پیرشفت به عمل خواهد آمد با مساعد شدن زمینه کار برای مردم، مشکات 

اقتصادی آنها حل خواهند شد. امارت اسامی با عملی کردن این پروژه ها اکتفا نه منوده بلکه در صورت فراهم آوری 

بودجه و امکانات کوشش می کند، مانند کانال قوش تیپه پروژه های بزرگ و ملی دیگر را هم آغاز مناید. در این پروژه ها 

خط آهن و برق نیز شامل است، که با عملی شدن آن افغانستان به منطقه وصل خواهد شد و در حصه ای برق از احتیاج  

دیگران رهایی خواهیم یافت.

نتیجه
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ده ها کمپنی بزرگ خارجی در کشور به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دالر

عالقه ای رسمایه گذاری نشان داده اند

مقدمه:

اقتصـاد یـک جامعـه و یـا کشـور بـر مبنـای رسمایـه گـذاری اسـتوار اسـت، زیـرا بـه اسـاس رسمایـه گـذاری تولیـد بـه میان 

میآیـد، و تولیـد آن چیـزی اسـت کـه بیشـر فعالیـت های مردم را بـه هدف تحرک اقتصادی هاهنگ می سـازد. کسـی به 

شـکل مسـتقیم در پروسـه تولیـد ارتبـاط دارد و برخـی مـواد خـام را تهیـه مـی کند. وظیفـۀ کسـی  بازاریابی اسـت و تعداد 

دیگـری بـه سـایر امـور مـرصوف می باشـند. این همـه آن مواردی اسـت کـه از رسمایه گذاری رس چشـمه می گیـرد، از این 

رو بـه خاطـر تحـرک نظـام اقتصـادی، بایـد رسمایـه گـذاری حايـت و تشـویق شـود. متام کشـور های عقـب مانـده و رو به 

انکشـاف بدبختانـه بـه خاطـری تحـت خـط فقـر اند کـه در آن جـا رسمایه گـذاری وجود نـدارد و یا هـم در چنین کشـور ها 

سـطح رسمایـه گذاری بسـیار پائین اسـت. امروزه بسـیاری از کشـور هـای رو به انکشـاف  دروازه های خود را بـرا ی رسمایه 

گـذاری خارجـی بـاز مانـده انـد. آنهـا ایـن کار را بـه خاطـر جلـب رسمایـه و بـه هـدف بلند بـردن سـطح رسمایه گـذاری در 

کشـور انجـام مـی دهنـد. ایـن رسمایـه گـذاری های خارجـی که رسمایـه گذاری های مسـتقیم خارجـی نامیده می شـوند، 

در حـال حـارض سـبب نزدیکـی اقتصـادی میـان کشـور هـا و  ویژه گی جهانی شـدن یا ګلوبایزیشـن اسـت.

کشـور عزیـز مـا افغانسـتان هـم در ردیـف کشـور های رو به انکشـاف محسـوب می شـود و در راسـتای پیرشفت قـدم نهاده 

اسـت. بـه اسـاس خصوصیـات کشـور هـای هـای رو بـه انکشـاف مـا هـم بـه کمبـود رسمایـه مواجه هسـتیم. بنـاً مـا باید از 

تجـارب کشـور هـای مرقـی اسـتفاده کنیـم و جهـت رشـد اقتصادی، پیرشفـت و رفـاه همگانی راه هـای را جسـتجو مناییم 

کـه کمـک کننـده ای پیرشفت و توسـعه اقتصادی باشـد.
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قسـمی کـه گفتیـم یکـی از راه های رسـیدن بـه هدف، هانا رسمایه گذاری اسـت. امارت اسـامی با توجه بـه این موضوع 

تـاش منـوده تـا رسمایـه گـذاری خارجـی جلـب و بـا اتکایی آن اقتصاد کشـور را رشـد دهـد. با اختتـام اشـغال و حاکمیت 

مجـدد امـارت اسـامی  بـرای رسمایـه گـذاری خارجـی سـعی و تاش مسـتمر آغـاز و زمینه مسـاعد گردیده اسـت. از یک و 

نیـم سـال گذشـته بـه این سـو بـه ده ها کمپنی خارجـی عاقه ای رسمایـه گذاری در سـکتور های مختلف بـه ارزش حدود 

۱۰مېلیـارد دالـر را نشـان داده انـد. کمپنـی های متذکره که سـابقه کاری  درکشـور های همسـایه، منطقـه، مالک عربی 

دارنـد، در بخـش هـای معـادن، زراعـت، بـرق و انرژی، ترانسـپورت، همچنـان متشـبثات کوچک، عرصی منـودن گمرکات، 

عرضـه خدمـات در میـدان هـای هوایـی، ترانزیـت، اعار پـارک های صنعتـی و خط آهن، عاقـه ای رسمایه گذاری نشـان 

داده انـد. از ایـن جملـه امـارت اسـامی بـا شـاری از کمپنـی هـای خارجـی قـرارداد هـای را در خصـوص اسـتخراج و 

پروسـس معـادن، عرضـه خدمـات در میـدان هـای هوایـی، و ایجاد پارک هـای صنعتی منعقـد و کار عملی آن آغـاز گردیده 

اسـت، کـه ارزش مجموعـی آن بـه ۲ میلیـارد دالر میرسـد. به همین شـکل جهت عـرصی منودن گمرکات و سـایر بخش ها 

هـم در آینـده نزدیـک بـا کمپنـی های خارجـی قرارداد هـا امضـاء و کار عملی آن رشوع خواهد شـد.

هدف عالقه ای رسمایه گذاری ده ها کمپنی بزرگ خارجی به ارزش حدود  ۱۰میلیارد دالر در 

سکتور های مختلف کشور:

هـدف ایـن اسـت کـه از تجـارب و راه کار هـای کشـور هـای رو بـه انکشـاف و پیرشفتـه، جهـت رشـد اقتصـادی، پیرشفت و 

رفـاۀ همگانـی اسـتفاده منـوده تـا برای رشـد اقتصـادی ما ممد واقع شـده که از جملـه آن یکی هم رسمایه گـذاری خارجی  

است.

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که  خرب »عالقه ای رسمایه گذاری 

ده ها کمپنی بزرگ خارجی به ارزش حدود  ۱۰میلیارد دالر در سکتور های 

مختلف کشور« را منترش منوده اند
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مجموعۀ فیصدی ارزیابی رسانه  های خصوصی و دولتی: 

يادداشــت: در ایــن گــراف فیصــدی نظریــات مــردم در 

آن عــده از رســانه هــای دولتــی و خصوصــی نشــان داده 

مــی شــود کــه گــزارش عاقــه ای رسمایــه گــذاری ده ها 

ــه ارزش حــدود  ۱۰میلیــارد  کمپنــی بــزرگ خارجــی ب

دالــر در ســکتور هــای مختلــف کشــور  را بــه گونــه ای 

تصویــری، صوتــی و چاپــی منتــرش منــوده انــد.

۱- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

ارزیابی نظریات مردم پیرامون خرب مورد نظر در 

رسانه های دولتی و خصوصی

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

ويب سایت ها
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سخنګویانآژانس ها

مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های دولتی صفحات تويرت

۲- ارزیابی نظریات مردم  در رسانه های خصوصی:

راديو هاتلويزيون ها
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روزنامه ها

آژانس ها

ويب سایت ها

مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های خصوصی 

مجموعۀ ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی



53

فعاليت های معاونيت اقتصادی و نظریات مردم

تحلیل و تجزیه  ای نظریات مثبت، منفی و پیشنهادات مردم در رسانه ها و شبکه  های اجتاعی به مفهوم وضاحت و توجه 

به نظریات مردم می  باشد. این موضوع مردم و جامعه را در روشنی نظریات، خواست  ها، انتقادات و پیشنهادات مردم 

پیرامون تصامیم، فعالیت  ها و پروژه  های مهم اقتصادی که از سوی حکومت راه  اندازی می  شود، قرار می  دهد.

اگر حضور و فعالیت مردم را در شبکه  های اجتاعی مورد بررسی قرار دهیم، در افغانستان اکرثیت مردم نسبت به تویر 

در فیسبوک فعال هستند. اما در تویر، بیشرین کسانی که حضور فعال دارند، افراد رسمی- حکومتی، نهاد ها و فعاالن 

عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی می باشند. از این رو  افراد رسمی و غیر رسمی امارت اسامی نسبت به 

فیسبوک در تیوتر بیشر فعال اند تا عموم مردم و افراد رسمی را تحت پوشش قرار دهند و همه روزه اخبار و گزارش های 

شخصی، رسمی و غیر رسمی را منترش می کنند. 

تحلیل و ارزیابی  نظریات مردم  در رسانه ها پیرامون خرب »ده ها کمپنی بزرگ خارجی در 

کشور به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دالر عالقه ای رسمایه گذاری نشان داده اند«.

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان: 

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم پیرامون این خرب در رسانه ها:

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

- ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خـر »ده هـا کمپنی بزرگ خارجی در کشـور بـه ارزش حـدود ۱۰ میلیارد دالر 

عاقـه ای رسمایـه گـذاری نشـان داده انـد« در رسـانه هـای دولتـی اعـم از از تلویزیـون هـا، رادیو هـا، آژانس هـا، صفحات 

تویـر، سـخنگویان و روزنامـه هـا مـی باشـد. در رسـانه هـای دولتـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفی و پیشـنهادات مـردم به 

طـور مجموعـی ۹۲۳  اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۷۲۳ نظـر مثبـت،  ۱۶۹منفی و ۳۱  پیشـنهاد سـامل  می باشـد که در 

جـدول ترتیـب گردیـده اسـت. نظریـات مثبـت ۷۸  فیصـد، منفی ۱۸ و پیشـنهاد سـامل ۴ فیصد می باشـد.

۲-  همچنـان ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خـر »ده هـا کمپنـی بـزرگ خارجـی در کشـور بـه ارزش حـدود 

۱۰ میلیـارد دالـر عاقـه ای رسمایـه گـذاری نشـان داده انـد« در رسـانه هـای خصوصـی اعـم از از تلویزیـون هـا، رادیو ها، 

آژانـس هـا، صفحـات تویـر، سـخنگویان و روزنامـه ها می باشـد. در رسـانه هـای خصوصی تعـداد نظریات مثبـت، منفی و 

پیشـنهادات مـردم بـه طـور مجموعـی ۱۸۳  اسـت. از جمله این نظریـات ۱۵۵ نظر مثبت، ۱۶منفی و ۱۲ پیشـنهاد سـامل  

مـی باشـد کـه در جـدول ترتیـب گردیـده اسـت. نظریات مثبـت ۸۵  فیصد، منفی ۹ و پیشـنهاد سـامل ۶ فیصد می باشـد. 

بـا توجـه بـه ارقـام بـاال، فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای خصوصـی نسـبت بـه رسـانه هـای دولتـی بلند اسـت. در 

رسـانه هـای خصوصـی فیصـدی نظریـات مثبـت ۸۵  بـوده و در رسـانه های دولتـی این فیصدی ۷۸  می باشـد. در رسـانه 

های خصوصی فیصدی پیشـنهادات سـامل  نیز بیشـر اسـت. در رسـانه های خصوصی فیصدی پیشـنهاد سـامل ۶  و  در 

دولتـی ایـن فیصدی ۴ می باشـد.
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یکی از دالیل آن این است که اخباری که ذهنیت عمومی را به خود جلب می کند و تأثیر مثبتی بر زنده گی مردم دارد، 

به طور گسرده ای تحت پوشش رسانه های خصوصی قرار می گیرد. بنابراین نظریاتی که پیرامون این خر منترش شده 

تا حد زیادی به خاطری مثبت است که مژدۀ رشد اقتصادی در آن نهفته است از ایر و به نظر می رسد که مردم هرگامی 

که از طرف حکومت  برداشته می شود در مورد آن نظر خود را رشیک می سازند.

اول، در نظریـات مـردم در ارتبـاط بـه ایـن خـر گفتـه شـده که اکنـون رسمایه گـذاران خارجـی به خاطـری رسمایه  	

گـذاری مـی کننـد کـه یـک حکومـت مسـتقل، مقتـدر و مرکـزی ایجـاد گردیـده، نه تحـت عنـوان حکومت همه شـمول 

رشکـت سـهامی کـه در بیسـت سـال گذشـته هـر چیـز را چـور و گریختنـد. در واقعیـت اداره اسـبق کابل به شـکل یک 

رشکـت سـهامی بـود. جزایـر قـدرت در همـه جـا حکـم فرمـا بـود و هـر کـس خـود رسانـه عمـل مـی کرد، فسـاد بـه اوج 

خـود رسـیده بـود و متامـی دارایـی هـا و عوایـد کشـور میـان چنـد نفـر محدود تقسـیم میشـد. رسمایـه گـذار از جهتی 

بـه رسمایـه گـذاری دل خـوب منـی کـرد کـه در ایـن جا حلقـات مافیایی بـر رس اقتـدار بودنـد، در شـهرها اختطافات و 

چپـاول بـه یـک کار روزانـه مبـدل گردیـده بـود. نـه رسمایه گـذار و نـه رسمایـه آن محفوظ بود، بـه همین جهـت رسمایه 

گـذاری خارجـی چـه کـه رسمایـه گـذار داخلی هم بـه اصطاح بـه بینی آمده بـود و بسـیاری از رسمایه گـذاران رسمایه 

خـود را بـه بیـرون از کشـور منتقـل منودنـد و در هان جا رسمایـه گذاری و به کار آغـاز کردند.  با آمدن امارت اسـامی 

یـک حکومـت قـوی مرکـزی و مسـتقل ایجـاد شـد. فسـاد بـه صفر تقـرب منـود، امنیت تأمیـن، خـود رسی ها بـه پایان 

رسمایـه گـذاران خارجـی اکنـون بـه خاطری رسمایه گـذاری می کنند کـه در این جا یک حکومت مقتدر، مسـتقل  	

و مرکـزی ایجـاد گریـده و نـه تحـت عنـوان حکومـت همه شـمول، رشکت سـهامی که در بیسـت سـال گذشـته هر چیز 

را چـور و گریختند.

افغانسـتان هنگامـی پیرشفـت مـی کند که به کمـک نهاد های اقتصـادی معادن، صنعت و زراعت مدیریت شـود،  	

در ایـن صـورت هـر رسمایـه گـذاری مفیـد واقـع می شـود. بـه جز از این مـردم کشـور زنده گی خـود را در رنـج و عذاب 

ادامـه خواهد داد.

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

عامل آن چیست؟

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

موضوع قابل مکث است:

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

اگـر در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی تعداد نظریات مثبت، منفی و پیشـنهادات سـامل را  جمع مناییـم در مجموع ۸۷۸  

نظـر مثبـت، ۱۸۵منفـی و ۴۳ پیشـنهاد سـامل مـی باشـد کـه بـه این اسـاس ۷۹  فیصـد نظر مثبـت، ۱۷ منفـی و ۴ فیصد 

پیشنهاد سـامل است.
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رسـید، جزایـر قـدرت متاشـی و گـرو هـای مافیایـی از بیـن رفت.بـه همیـن وجـه امـارت اسـامی در کنـار سـایر بخش 

هـا کـه مـی توانـد اقتصـاد افغانسـتان را بـه پـا ایسـتاد منایـد، بـه رسمایـه گـذاری خارجـی زمینـه را مسـاعد سـاخت و 

بـرای رسمایـه گـذاران خارجـی اطمینـان امنیـت مالی و جانـی را داد. همین دلیل اسـت که اکنون بسـیاری از رسمایه 

گـذاران خارجـی عاقـه نشـان داده انـد کـه  در افغانسـتان در بخـش هـای مختلـف رسمایه گـذاری منایند.

دوم، افغانسـتان هنگامـی پیرشفـت خواهـد کـرد کـه بـه کمـک نهـاد هـای اقتصـادی، معـادن، صنعـت و زراعـت  	

مدیریـت شـود، در ایـن صـورت هـر رسمایـه گـذاری بسـیار مفیـد خواهـد بود. بـه غیر از ایـن مردم زنـده گی خـود را به 

رنـج و عـذاب ادامـه خواهـد داد. بـا حاکمیت امارت اسـامی، به رشـد اقتصادی در کشـور توجه جدی مبـذول گردیده 

اسـت. معاونیـت اقتصـادی ریاسـت الـوزراء در راس نهـاد هـای اقتصـادی قـرار دارد و امـور اقتصـادی از طریـق همین 

معاونیـت مدیریـت مـی شـود. مدیریت امور اقتصادی قسـمی که الزم اسـت صـورت گرفته و ادامـه دارد. اما در مجموع 

امـارت اسـامی در پهلـوی آن بـرای جلـب رسمایـه گـذاری خارجـی دسـت بـه کار شـده و رسمایـه گـذران خارجـی را 

تشـویق مـی کنـد تـا بـه رسمایـه گـذاری عاقمند گردنـد، اینکه اکنـون کمپنی هـای خارجی در افغانسـتان بـه رسمایه  

گـذاری دل خـوش منـوده انـد، ایـن هـم  نتیجه ای سـعی، تـاش و مدیریت سـامل امارت اسـامی اسـت.

رهـری امـارت اسـامی همیشـه در صحبـت های شـان تاکیـد ورزیده اند که آن ها سـعی مـی کنند کار هـای را انجام 

دهنـد کـه بـه سـود کشـور باشـد و هـم خیـر آن بـه مردم برسـد. یـک هدف جلـب رسمایه گـذاری همیـن بود کـه از یک 

طـرف اقتصـاد تقویـت گـردد و از سـوی دیگـر بـرای مـردم زمینۀ کار مسـاعد شـود. آنهـا در سـخنان خود همیشـه گفته 

انـد کـه بایـد بـا سـعی و تاش کشـور خود را بسـوی پیرشفت سـوق دهیـم و افغانسـتان را خودکفا سـازیم.
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اقتصاد یک کشور بر مبنای رسمایه گذاری استوار است، زیرا به اساس رسمایه گذاری تولید به میان میآید و تولید آن 

چیزی است که بیشر فعالیت های مردم را به هدف تحرک اقتصادی با هم یک جا می سازد. این همه آن مواردی است که 

ناشی از رسمایه گذاری رسچشمه گرفته و برای حرکت در آوردن نظام اقتصادی باید رسمایه گذاری تشویق و حايت شود. 

متام کشور های عقب مانده یا رو به انکشاف به خاطری زیر خط فقر قرار دارند که در آن جا رسمایه گذاری وجود ندارد و 

یا هم در چنین کشور ها سطح رسمایه گذاری بسیار پائین است. امروزه بسیاری از کشور های رو به انکشاف دروازه های 

خود را برای رسمایه گذاری خارجی باز مانده اند. آنها این کار را به خاطر جلب رسمایه و به هدف بلند بردن سطح رسمایه 

گذاری در کشور انجام می دهند. کشور عزیز ما افغانستان نیز در قطار کشور های رو به انکشاف بوده که تازه در پروسه 

ای پیرشفت و رشد اقتصادی رو آورده است. به اساس مشخصات کشور های رو به انکشاف ما هم به کمبود رسمایه مواجه 

هستیم، بناً ما باید از تجارب کشور های رو به رشد و پیرشفته استفاده مناییم و برای رشد اقتصادی، پیرشفت و رفاه در 

جستجوی متامی آن راه های باشیم که ما را در حصه ای پیرشفت اقتصادی کمک می کند. امارت اسامی هم به مثابه 

ای یک حکومت مسوول، مسوولیت دارد که رسمایه گذاران خارجی را تشویق مناید، تا در کشور رسمایه گذاری کنند و 

برای شان محیط امن رسمایه گذاران را فراهم مناید. امارت اسامی در این عرصه کار منوده و در پهلوی رسمایه گذاران 

داخلی به رسمایه گذران خارجی نیز اطمینان داده که برای شان محیط امن را فراهم می مناید.در این ارتباط رهری 

امارت اسامی به ویژه  محرم ما عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء که مسوولیت بخش اقتصادی را به 

عهده دارد، همیشه گفته اند که افغانستان نسبت به هر وقت دیگر اکنون به یک کشور مصون مبدل گردیده است و زمینه 

رسمایه گذاری در آن مساعد شده است. موصوف از رسمایه گذاران خارجی خواستار آن شده که به افغانستان بیآیند و 

رسمایه گذاری منایند. اگر سلسله رسمایه گذاری در کشور آغاز شود که رشوع هم شده، افغانستان از نظر اقتصادی بسیار 

زود به پای خود ایستاد خواهد شد.

نتیجه:
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در جلسه ای تدارکات ملی پروژه های به ارزش ۲ ميلیارد و ۴۸۰ میلیون 

افغانی منظور شد

مقدمه:

افغانسـتان یکـی از کشـور هایـی اسـت کـه از جنـگ هـا و نابسـامانی هـا آسـیبی زیـادی دیده اسـت. در اثـر جنگ ها 

متامـی زیربنـا هـا از بیـن رفتـه اسـت. بـه شـمول سـکتور هـای زراعت، خدمـات عامـه و صنعت، شـاهراه هـا، پل های 

بزرگ،کانـال هـای آب، بنـد هـای آب و بـرق از بیـن رفته و یا هم به شـدت آسـیب دیده اسـت. بازسـازی ایـن بخش ها 

مسـوولیت حکومـت هـا اسـت، امـا در گذشـته حکومـت هـای کـه در افغانسـتان بـه قـدرت رسـیده انـد، بـه ایـن عرصه 

هـا توجـه نـه کـرده انـد. همیـن دلیـل بـوده کـه بیشـر زیربنـا های کشـور هـان طـور ویـران و غیر فعـال باقـی مانده 

انـد. بـا حاکمیـت مجـدد امـارت اسـامی در کنـار رشـد اقتصـادی بـرای عملـی منودن  پـروژه های زیـر بنایـی اولویت 

داده شـده  و در ایـن بخـش تـا ایـن دم سـعی و تـاش خسـتگی ناپذیـر صورت گرفتـه و این روال ادامـه دارد. به هدف 

آغـاز پـروژه هـای بـزرگ و بـه وجـود آمـدن شـفافیت و رسعـت در کار آن بـه ریاسـت محـرم مـا عبدالغنـی بـرادر آخند 

معـاون اقتصـادی ریاسـت الـوزراء کمیسـیون تـدارکات ملـی ایجـاد گردیـد. در نشسـت  نوبتـی کمیسـیون تـدارکات 

ملـی بـه ریاسـت محـرم مـا عبدالغنـی بـرادر آخند معـاون اقتصادی ریاسـت الوزراء کـه به تاریـخ ۱۳ام حوت ۱۴۰۱ 

خورشـیدی در قـرص مرمریـن دایـر شـد. بـه اسـاس آجنـدا بـر ۳۱ موضوعـی تدارکاتـی بحث شـد. در این جلسـه پروژه 

هـای بـه ارزش ۲ میلیـارد و ۴۸۰ میلیـون افغانـی منظـور شـد. ایـن پـروژه هـا کـه در والیـات مختلف کشـور عملی می 

شـود، شـامل بندهـای آب، تحویـل خانـه هـا، دیـوار هـای احاطـه وی و ایجاد سـاحه های سـبز می باشـد.
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هـدف آن بازسـازی و آبـادی کشـور اسـت. همچنـان بـا تطبیـق ایـن پـروژه ها فراهم سـازی زمینـه کار بـرای مـردم و از این 

طریـق حـل مشـکات اقتصـادی آن ها.

هدف منظوری پروژه ها به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی:

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

ارزیابی نظریات مردم در آن عده از رسانه های که خرب» منظوری پروژه ها به ارزش ۲ 

میلیارد و ۴۸۰ میلیون افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی« را منترش منوده اند.

مجموعۀ فیصدی ارزیابی رسانه  های خصوصی و دولتی: 

ياداشـت: در گـراف، فیصـدی نظریـات مـردم در آن 

عـده از رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی نشـان داده 

مـی شـود که گزارش منظـوری پروژه هـا را به ارزش ۲ 

میلیارد و ۴۸۰ میلیون افغانی در نشسـت کمیسـیون 

تـدارکات ملـی بـه گونـه ای تصویری، صوتـی و چاپی 

منتـرش منـوده اند.
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1- ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی:

ارزیابی نظریات مردم در رسانه های دولتی و 

خصوصی  پیرامون خرب مورد نظر

تلويزيون ها

روزنامه ها

راديو ها

ويب سایت ها

سخنګویانآژانس ها
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مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های دولتی صفحات تويرت

۲- ارزیابی نظریات مردم  در رسانه های خصوصی:

راديو هاتلويزيون ها

ويب سایت هاروزنامه ها
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مجموعۀ نظریات مردم در رسانه های خصوصی آژانس ها

مجموعۀ ارزیابی نظریات مردم در رسانه های خصوصی و دولتی
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تحلیل و تجزیه  ای نظریات مثبت، منفی و پیشنهادات مردم در رسانه ها و شبکه  های اجتاعی به مفهوم وضاحت و توجه 

انتقادات و پیشنهادات مردم  به نظریات مردم می  باشد. این مسئله مردم و جامعه را در روشنی نظریات، خواست  ها، 

پیرامون تصامیم، فعالیت  ها و پروژه  های مهم اقتصادی که از سوی حکومت راه  اندازی می  شود، قرار می  دهد.

اگر حضور و فعالیت مردم را در شبکه  های اجتاعی مورد بررسی قرار دهیم، در افغانستان اکرثیت مردم نسبت به تویر 

در فیسبوک فعال هستند.اما در تویر، بیشرین کسانی که حضور فعال دارند، افراد رسمی- حکومتی، نهاد ها و فعاالن 

عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتاعی و فرهنگی می باشند. از این رو  افراد رسمی و غیر رسمی امارت اسامی نسبت به 

فیسبوک در تیوتر بیشر فعال اند تا عموم مردم و افراد رسمی را تحت پوشش قرار دهند و همه روزه اخبار و گزارش های 

شخصی، رسمی و غیر رسمی را منترش می کنند. 

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم در آن عده از رسانه های که پیرامون خرب »منظوری پروژه ها به 

ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی« را منترش منوده اند

هدف تحلیل و ارزیابی نظریات مردم:

واقعیت استفاده از شبکه  های اجتامعی در افغانستان: 

ارزیابی و تحلیل نظریات مردم پیرامون این خرب در رسانه ها:

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

1- ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خر »منظوری پروژه هـا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون افغانی در نشسـت 

کمیسـیون تـدارکات ملـی« در رسـانه هـای دولتی اعـم از از تلویزیون ها، رادیو هـا، آژانس ها، صفحات تویر، سـخنگویان 

و روزنامـه هـا مـی باشـد. در رسـانه های دولتـی تعداد نظریات مثبـت، منفی و پیشـنهادات مردم به طـور مجموعی ۱۳۸۷   

اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۱۱۵۶ مثبـت،  ۱۶۲منفـی و ۶۹ پیشـنهاد سـامل  مـی باشـد کـه در جـدول ترتیـب گردیـده 

اسـت. نظریـات مثبـت ۸۳  فیصد، منفی ۱۲و پیشـنهاد سـامل ۵ فیصد می باشـد.

۲- ارزیابـی و تحلیـل نظریـات مـردم پیرامـون خـر »منظـوری پـروژه هـا بـه ارزش ۲ میلیـارد و ۴۸۰ میلیـون افغانـی در 

نشسـت کمیسـیون تـدارکات ملـی« در رسـانه های خصوصـی اعـم از از تلویزیون ها، رادیو هـا، آژانس هـا، صفحات تویر، 

سـخنگویان و روزنامـه هـا مـی باشـد. در رسـانه هـای خصوصـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفی و پیشـنهادات مـردم به طور 

مجموعـی ۵۴۰  اسـت. از جملـه ایـن نظریـات ۳۵۷  مثبـت،  ۹۹ منفـی و ۸۴  پیشـنهاد سـامل  مـی باشـد کـه در جـدول 

ترتیـب گردیـده اسـت. نظریـات مثبـت ۶۶ فیصـد، منفـی ۱۸و پیشـنهاد سـامل ۱۶ فیصـد می باشـد.

بـا توجـه بـه ارقـام بـاال، فیصـدی نظریـات مثبـت در رسـانه هـای دولتـی نسـبت بـه رسـانه هـای خصوصـی بلند اسـت. در 

رسـانه هـای دولتـی فیصـدی نظریـات مثبـت ۸۳، بـوده و در رسـانه های خصوصـی این فیصدی ۶۶ می باشـد. در رسـانه 

هـای خصوصـی فیصـدی نظریـات منفـی و پیشـنهادات سـامل  بلنـد اسـت. در رسـانه هـای خصوصـی فیصـدی نظریـات 

منفـی ۱۸ و پیشـنهادات سـامل ۱۶ و لـی در دولتـی ایـن فیصـدی بـه ترتیـب ۱۲ و ۵  اسـت.
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اگـر در رسـانه هـای دولتـی و خصوصـی تعـداد نظریـات مثبـت، منفـی و پیشـنهادات سـامل را  جمـع مناییـم، در مجمـوع 

۱۵۱۳ نظـر مثبـت، ۲۶۱منفـی و ۱۵۳پیشـنهاد سـامل مـی باشـد که به این اسـاس ۷۹  فیصـد نظر مثبـت، ۱۴ منفی و ۷ 

فیصد پیشـنهاد سـامل است.

این که فیصدی نظریات مثبت در رسانه های دولتی نسبت به رسانه های خصوصی بلند است، علت آن چیست؟

یـک عامـل آن ایـن اسـت، خرهـای کـه به دولت و بازسـازی کشـور مرتبط اسـت، تا انـدازه ای زیـادی از طرف رسـانه های 

دولتـی تحـت پوشـش قـرار مـی گیـرد، ولـی در رسـانه هـای خصوصـی نیز سـطح نظریـات مثبـت زیـاد پائین نیسـت که از 

نظـر اندختـه شـود. هـر خـر کـه بیشـر به نـرش برسـد، پیرامـون آن نظریـات هم بیشـر می باشـد. بنـاً چنین بـر میآید که 

مـردم هـر گامـی کـه از  جانـب حکومـت برداشـته مـی شـود،  نظـارت مـی کننـد و بـه ارتبـاط آن  نظـر خـود را رشیـک مـی 

سازند. 

در هـر والیـت کشـور عزیـز مـا که کاری انجام می شـود اسـتقبال می کنیم، امـا در تطبیق پروژه ها بایـد توازن  در  	

نظر گرفته شـود. در کار های بازسـازی به همه ای و الیت ها حق یکسـان داده شـود.

امـارت اسـامی بـرای متویـل ایـن پـروژه هـا از عوایـد معـادن اسـتفاده منایـد. بـا ایـن کار هـم معـادن اسـتخراج  	

خواهـد شـد و نیـز بـا عوایـد آن پـروژه هـای بـزرگ زیـر بنایـی تطبیـق خواهـد شـد.

امـروز بـه چیـزی کـه بیشـر رضورت اسـت، آن رسک هـای منتهی به والیات اسـت. اگـر این رسک ها اعار شـود،  	

در داخـل افغانسـتان بـاالی نـرخ هـا تأثیر قابـل ماحظـه ای خواهد منود.

بـه بنـد بخـش آبـاد فـراه بایـد توجه شـود. در این جا سـطح آب پائیـن آمده و از بابت آن مردم با مشـکات دسـت و  	

گریبـان اسـت. مـردم فـراه بـه زراعـت مـرصوف انـد و از این طریـق امور زنـده گی خـود را پیش مـی برند. با اعـار این 

بنـد برای زراعـت آب پیدا خواهد شـد.

اول، از نظریـات مـردم چنیـن برمیآیـد، کـه از تطبیق پروژه ها اسـتقبال می کننـد. ولی بعضی از آن هـا در نظریات  	

خـود مـی گوینـد، در هـر والیـت کشـور عزیز ما کـه کاری انجام می شـود مـا از آن قدردانی مـی کینم، ولـی در تطبیق 

پـروژه هـا بایـد تـوازن در نظرگرفتـه شـود، در امور بازسـازی بـرای همه والیات حق یکسـان داده شـود. در نخسـت باید 

بگوییـم کـه در ایـن پـروژه هـا تنهـا بـه یـک والیـت حق داده نشـده، پـروژه هـای مذکـور در والیت هـای مختلف کشـور 

ماننـد؛ ننگرهـار، هـرات، لغـان، کندهـار، فـراه، بـه همیـن شـکل درسـایر والیـات عملـی مـی شـود. از ایـن ناگفتـه 

پیداسـت کـه امـارت اسـامی در عرصـه بازسـازی بـه تـوازن مترکـز دارد. امـارت اسـامی بـه مثابـه ای یـک حکومـت 

مسـوول همیشـه سـعی منـوده، کـه بـدون تبعیـض در متامی کشـور آن پـروژه های کـه اولویـت دارند و مشـکات مردم 

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

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

مسئله مهم قابل مکث است:
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به آن حل می شـود، جهت تطبیق آن تاش دارد. با مسـاعد شـدن وقت و امکانات، انءشـاالله در هرقسـمت از کشـور 

پـروژه هـای بازسـازی و زیـر بنایـی عملی خواهد شـد. 

دوم: برخـی مـردم پیشـنهاد منـوده انـد، رسک هـای کـه بـه والیـت هـا منتهـی می شـوند، اعـار گردند بـا این کار  	

از یـک طـرف مشـکات موجـود در حصـه ای رفـت و آمـد مـردم حـل خواهـد شـد و از جانـب دیگـر بـا اعـار ایـن رسک 

هـا تجـارت رونـق خواهـد یافـت و بـر نـرخ هـای مـواد خوراکی اثـر مثبت بـه جا خواهد گذاشـت. این درسـت اسـت که 

بـا عـار شـاهراه هـا و رسک هـای و صـل شـده بـه والیـت هـا تجـارت رشـد خواهـد کـرد و محصـوالت تولیـدی والیـات 

بـه آسـانی و قیمـت نـازل بـه شـهر هـا و از آن جـا بـه خـارج انتقـال داده داده خواهـد شـد، با انجـام این کار از یک سـو 

تجـارت انکشـاف و از سـوی دیگـر نسـبت بـه حـال در عوایـد افزایـش بـه عمـل خواهـد آمـد و بـا آن اقتصـاد نیز توسـعه 

خواهـد یافـت، بـا ایـن حـال در انکشـاف اقتصـادی پیرشفت کشـور نهفته اسـت.

سـوم، برخـی شـهروندان مـا در نظریـات شـان بـه توسـعه اقتصـادی والیـات شـان اشـاره منـوده انـد. ماننـد؛ بنـد  	

بخـش آبـاد فـراه، بنـد مجلغـو همچنـان پـروژه های اعـار رسک هـا. در این پروژه هـا که در خـر از آن تذکر داده شـد، 

یکـی هـم پـروژه ای عـار تونـل هـای انحرافی بنـد بخش آباد فراه اسـت کـه بودجه برایش اختصاص داده شـده اسـت 

و کار آن آغـاز خواهـد شـد. بـرای تطبیـق سـایر پـروژه هـای زیربنایـی بـه سـطح افغانسـتان بـا فراهـم شـدن بودجـه و 

امکانـات اقدامـات صـورت خواهـد گرفـت. همین اکنون در شـاری از شـاهراه هـای والیـات کار جریـان دارد. به گونه 

مثـال؛ رسک کابـل – کندهـار و سـالنگ هـا، در کنـار ایـن به شـمول شـهرها در والیت ها هـم ده ها پـروژه ای کوچک، 

متوسـط و بـزرگ در حالـی عملـی شـدن اسـت. بـا رویـکار آمده امارت اسـامی به سـطح کشـور امـور بازسـازی رسعت 

داده شـده و پیـش میـرود. مـا و شـا هر روز خر های بازسـازی و آغاز کار پـروژه های زیربنایی ، تکمیـل و بهره برداری 

برخـی از پـروژه هـا را مـی شـنویم. رهـری امـارت اسـامی همیشـه در صحبـت هـای شـان تاکید کـرده اند، که سـعی 

مـی مناینـد کار هـای را بـه انجـام برسـانند کـه بـه اتکایـی آن  کشـور بسـوی پیرشفت نایـل آید. آنهـا اذعان داشـته اند 

کـه بازسـازی کشـور بـرای شـان اولویـت دارد و بـه انجـام ایـن امور از یک سـو اقتصاد کشـور به پا ایسـتاد خواهد شـد، 

تجـارت انکشـاف خواهـد یافـت و از جانـب دیگـر بـا تطبیـق پروژه هـا، هـزاران تن به کار گاشـته خواهد شـد.
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افغانسـتان از جنـگ هـا و نابسـامانی آسـیبی زیـادی دیـده اسـت. در اثـر جنـگ هـا متامـی زیربنـا هـا از بیـن رفته اسـت. 

بـه شـمول سـکتور هـای  زراعـت، خدمـات عامـه و صنعـت، شـاهراه هـا، پـل هـای بـزرگ، کانـال هـای آب، بنـد هـای آب 

و بـرق از بیـن رفتـه و یـا هـم بـه شـدت آسـیب دیـده اسـت. بازسـازی ایـن بخـش هـا مسـوولیت حکومـت هـا اسـت، اما در 

گذشـته حکومـت هـای کـه در افغانسـتان بـه قدرت رسـیده اند، بـه این عرصه هـا توجه نه کـرده اند. به خاطریکه بسـیاری 

از مسـوولین  یـا مـرصوف بـازی هـای سیاسـی و  یـا هـم در فکـر پـر کـردن جیـب هـای خـود بودنـد. همیـن علـت بـود، که 

بسـیاری از زیرنبـا هـای کشـور از بیـن رفتـه و یا هم به شـدت آسـیب دیده اسـت .با حاکمیـت مجدد امارت اسـامی ضمن 

رشـد اقتصـادی بـه زیربنـا و عملـی شـدن پـروژه هـای زیربنایـی اولویـت داده شـده اسـت و در ایـن بخش تا کنون سـعی و 

تـاش کامـل صـورت گرفتـه و هنـوز هم ادامه دارد. سـعی امارت اسـامی این اسـت کـه پروژه هـای بزرگ زیربنایی کشـور 

را  احیایـی مجـدد و یـا هـم دوبـاره اعـار منایـد. تـا حـال در ایـن بخش کار هـای زیادی صـورت گرفته اسـت، ولـی امارت 

اسـامی بـه ایـن اکتفـا منـی کنـد، آن امـوری کـه ضمن رشـد اقتصادی  بـرای ایجاد زیربنا های کشـور انجام شـده اسـت، 

ایـن کار کـرد هـای پاسـخ گـوی ویرانی ها و نابسـامانی هـا که از آثر جنگ های چهل سـاله بوجود آمده اسـت منی باشـد. 

امـارت اسـامی کوشـش مـی کنـد که اقتصادی کشـور را به پا ایسـتاد مناید، برای مـردم خدمات عامه را عرضه، به شـمول 

سـکتور زراعت،صنعـت متامـی آن بخـش هـا کـه مـی توانـد در توسـعه اقتصـاد و مسـاعد منـودن فرصـت هـای کاری برای 

هموطنـان نقـش مثبـت داشـته باشـد ،بـا در نظرداشـت معیـار هـای جهانـی بازسـازی و بـا پا ایسـتاد منایـد. اگر ایـن امور 

انجـام شـود،که در انجـام آن عـزم و اراده قـوی موجـود اسـت، در آن صـورت مـا شـاهد خواهیـم بـود کـه افغانسـتان به یک 

کشـور پیرشفتـه و خـود کفـا مبدل خواهد شـد.

نتیجه




