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فساد ،پاشنه آشیل نابسامانی کشور

ــــــــــسرمقاله

معارف افغانستان شدیدا
نیازمند توجه است
محمدرضا هویدا

چند روزی بیشــتر به آغاز کار مکاتب بیشتر باقی نمانده است.
ســالی که پیش رو داریم ،برای متعلمین بسیاری از مکاتب که در
مناطق ناامن قرار داشته اند و یا قرار گرفته اند سال سختی است.
این ســال برای متعلمین والیاتی که در سال روان شاهد حضور و
نفوذ طالبان و داعش بوده اند ،ســالی ناخوشایند بود .همه گروه
های افراطی به وضوح نشــان داده اند که اجازه نخواهند داد تا
کودکان افغانســتان تعلیم و تربیه شــده و با علم و دانش مجهز
شــوند .گروه های افراطی کودکان را تشویق می کنند تا به راهی
که آنان رفته اند و مدارسی که عصبیت و نفرت و خشونت را می
آموزند بپیوندند.
اما ناامنی تنها مشکل مکاتب و معارف افغانستان نیست .سکتور
معارف افغانستان غرق در مشکالت و نابسامانی های درونی خود
است .معارف افغانستان در تمام سالهای گذشته با انواع و اقسام
مشکالت روبرو بوده اســت .از برخورد سیاسی با معارف گرفته
تا ســوء اســتفاده های اقتصادی و ظرفیت پایین مسئوالن و بی
توجهی دولتمردان به این بخش حساس جامعه و دولت ،از معارف
افغانستان ،بخشی ضعیف و ناتوان باقی گذاشته است .پرونده های
فساد اداری در مرکز و والیات کشــور در بخش معارف از جمله
پرونده های مشهور در افغانستان است .اختالس و سوء استفاده
و مکاتب و معلمان خیالی مســایلی هستند که دیگر برای مردم
تازه نیستند.
بخش اعظم مشــکالت معارف افغانســتان به نبود تخصص در
کادرهای باالیی و مســئوالن وزارت معارف اســت .اســتخدام
کادرهای متخصص و متعهد در وزارت معارف کشور به معنای این
است که تعلیم و تربیه از آغازین روزهای ورود کودکان به مکتب
به صورت حرفه ای و استندرد شروع شود .وزارت معارف در این
سالها خود را تکان نداده است .وزارت معارف که به جمعیت اکثرا
جوان افغانســتان باید رسیدگی کند و آنان را تعلیم و تربیه کند،
از پیرترین وزارت های افغانستان است .هر چند پروژه هایی برای
بهتر شدن معارف کشور و جذب معلمان با دانش و متخصص روی
دست گرفته شده بوده اســت ،اما به دلیل فساد اداری حاکم بر
ادارات افغانســتان عمال چنین برنامه هایی چندان موفق نبوده
است.
با وجود تمام کمک هایی به عرصه معارف کشور در طول سالهای
گذشته شده است ،اما وزارت معارف از نبود زیربناها شدیدا رنج
می برد .والیات امن کشور که هیچ گونه مشکل امنیتی نیز نداشته
اند ،در سالهای گذشته مورد بی توجهی وزارت معارف قرار گرفته
و کار کمی برای ســاختن زیربناها انجام شده است .بخش عمده
توجه وزارت معارف به والیاتی بوده که در جنگ و ناامنی به ســر
می برده اند .ســاخت و ســاز مکاتب در این والیات اما به دلیل
شرایط نامناسب امنیتی پر هزینه بوده است.
وزارت معارف در مورد به روز سازی مکاتب نیز ناموفق بوده است.
اکثر مکاتب کشور به البراتوارها و وسایل مجهز آموزشی دسترسی
ندارند .معلمان کار آزموده و مجرب در مضامین تخصصی ندارند.
بیشــتر مضامین تخصصی در مکاتب توسط افراد غیر متخصص
درس داده می شود.
این روند به معنای پایه گذاری یک سیســتم آموزشی کامال غیر
اســتندرد در کشور اســت که نتیجه آن را در تحصیالت عالی و
در نهایت در بازار کار و مدیریت کشــور به وضوح می بنیم .ضعف
تحصیالت عالی در کشــور که با وجود فراغت هزاران محصل در
سال ،هنوز به کادرهای مسلکی و مختصص در زمینه های مختلفی
در عرصه های گوناگون به نیروی کار خارجی نیاز داریم.
اگر ریاســت جمهوری به بازنگــری در وزارت معارف بیانجامد و
بتواند اندکی از حجم ضعف ها و کاستی های وزارت معارف بکاهد،
گام بزرگی برای رشد و توسعه افغانســتان برداشته شده است.
نسل جوان افغانستان شدیدا به معارف با کیفیت و پویا نیاز دارد.
بی توجهی به معارف ،در حقیقت زمینه ساز حضور افراطی گری،
جهل ،جنگ و خشونت در افغانستان است.

ســفیر اتحادیۀ اروپا در افغانســتان ،در
آخرین اظهار نظــر خود ضمن ابراز نگرانی
از فساد گســترده در افغانستان ،میگوید
که این اتحادیه آماده اســت در مبارزه با
این پدیده کمک کند؛ اما بدون سهم گیری
مردم و وجود فرهنگ معافیت ،مشکل است
موفقیت به دست آید .فرانز میشل میلیبن،
این موضــوع را در یک مصاحبه اختصاصی
با یکی از خبرگزاریهای کشور به مناسبت
آغــاز کمپاین دوماهه ایــن اتحادیه علیه
فساد در افغانستان ،بیان کرد .وی در پاسخ
به یکی از پرســشهای طرح شده در مورد
اینکه اتحادیه اروپا اقدامهای ضد فســاد
حکومت افغانستان را که همچنان از جمله
فاسدترین کشــورهای جهان خوانده شده
است ،چطوری میبیند؟ گفت :نیاز است که
اقدامهای زیادتری از ســوی حکومت برای
مبارزه فساد نســبت به آنچه که تا کنون
دیده شده اســت ،صورت گیرد و حکومت
نیز ایــن را درک میکند؛ مــا در انتظار
مشاهدۀ پیشــرفتهای قابل لمس در این
زمینه هســتیم .وی در ادامه تاکید ورزید
که فساد اداری در افغانســتان ،به اعتبار
حکومت آسیب جدی رســانده است؛ وی
در این زمینــه افزود:چیزی که ما میبینیم
این اســت که با توجه به ایــن وضعیت،
افغانها ترجیــح خواهند داد به کارهای بد
روی بیاورند؛ بخاطر اینکه آنها احســاس
میکنند حکومت توانایــی کاری که از آن
انتظار میرود ندارد .هــم چنان به دالیل
مختلفی حکومت افغانســتان در مبارزه با
فساد موفق نبوده اســت؛ ضعف حکومت
داری ،و نهادهای حکومتی که قادر نیستند
کارهای شان را به درستی پیش ببرند .وی
در برشماری عوامل این وضعیت گفت چند
عامل با یکدیگر مرتبط هســتند ،وقتی که
شما سیستم عدلی و قضایی ضعیف و فاسد
دارید ،این خیلی ســخت است که شما بر
علیه فساد در دیگر عرصهها مبارزه کنید و
وقتی شورشگری جریان دارد؛ فساد موجود
به آن جان تازه میدهد.
این مقام اروپایی دربــاره موفقیت مبارزه
با فســاد تاکید ورزید که من باور دارم نه
تنهــا حکومت برای مبارزه با فســاد باید
مسئوولیت پذیر باشــد که قطعا مردم نیز
بایــد از حکومت بخواهند در این راســتا
پاسخگو باشد.

عبداهلل هروی

واقعیت امر آنست که وجود فساد گسترده
در کشــور ســبب گردیده است وضعیت
عمومی و اداره را در کشور بسوی نابسامانی
سوق داده و در نهایت افغانستان را در صدر
فهرست فاســدترین کشورهای جهان قرار
دهد .تالشهای که به منظور مبارزه با فساد
تاکنون صورت گرفتــه بنابه علل مختلف
ناکام و ناموفق بوده است.
بنابراین می طلبد که در این راســتا تأمل
جدی و دقیقی صــورت گیرد .اینک جهت
روشن شــدن بیشــتر موضوع ،مسایلی
تشــریح میگردد .حقیقت تاریخ گواهی
میدهد که فســاد اداري ،در جوامع بشري
يك امر ديرينه و مســبوق به ســابقه مي
باشــد .اين پديده براي جوامع ناشناخته
نبوده و هميشه در دستگاه هاي حكومتي
و اداره بگونــه هاي مختلف ،با شــدت و
ضعف هاي متفاوت وجود داشــته اســت.
اما اين پديده بعنــوان يك پديده منفي و
نامطلوب با پيچيده شــدن دســتگاههاي
اداري معاصر ،حضــور و موجوديت خود را
نيز پيچيده ســاخته است .در دنياي امروز
معضل فســاد اداري يك امر بسيار چالش
برانگيز بشمار مي آيد .بسياري از حكومت
ها در اثر بوجودآمدن چنين آفتي سرانجام
دچار انحطاط و سقوط گرديده اند و انرژي
بســياري نيز در مقابله بــا آن به مصرف
رسيده اســت كه در مواردي نتيجه بخش

هم نبوده است .در اين ميان صدمه اي كه
فساد اداري به كشورهاي توسعه نيافته و يا
در حال گذار وارد مي نمايندغيرقابل تصور
بوده و بســيار عميق و گسترده مي باشد.
وجود اين پديده شوم در مواردي موجب
ايجاد بحران هــاي فزاينده و مهار ناپذير
گرديده اســت .با توجه به مطالعاتي كه از
سوي كارشناسان امور در اين رابطه صورت
گرفته اســت ،در مورد موجوديت فساد
اداري سه نكته را مي توان ياد آور شد:
نكتــه اول اينكه فســاد اداري در همه
جوامع ،حتي جوامع پيشرفته و مدرن نيز
وجود دارد .هيچ قلمرو حكومتي از آسيب
آن مصئونيت ندارد.
نكتــه دوم اينكه آفت فســاد اداري هم
موجب تضييع عدالت و زير پا نهادن قانون
و اصول كشــور داري مي گردد ،هم سبب
وارد آمدن زيان هاي جبران ناپذيري براي
توسعه و آباداني كشور و جامعه مي گردد.
نكته ســوم كه مهم به نظر مي رســد با
وجود اينكه فســاد اداري يــك پديده
شوم و گســترده و تاريخي مي باشد ،ولي
اين هرگزبه معني تســليم شدن در برابر
آن نيســت؛ يا اينكــه موجوديت آن را
مشروعيت ببخشــيم .بلكه سياست ها و
شيوه هاي مقابله با آن نيز وجود دارد كه
مي تواند موثر واقع شود.
به باور بسياري از كارشناسان امور مبارزه

با فساد اداري ،عمده ترين شاخص و علت
بوجود آمدن فســاد اداري « ناكارآمدي»
حكومت است .اساســي ترين رسالت و
مسئوليت حكومت ،برقراري نظم و امنيت،
ســامان بخشــيدن به همه عرصه هاي
سياســي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي
اســت .اگر حكومت به اداي مسئوليت و
رســالت خويش در اين زمينه ها با كفايت
و توانايي عمل نمايد قطعا مســئله فساد
اداري نيــز بوجود نخواهد آمــد و يا در
صورت بروز عالئم آن بسادگي با آن مقابله
خواهد كرد.
در رابطه با علت و زمينه بروز فساد اداري
عالوه برحكومت ،از يــك چيز ديگر هم
نبايد غفلت ورزيد و آن ساختار و يا نظام
اقتصادي و اجتماعي اســت .در حقيقت
حكومت چيزي نيســت جــز برآيند و ما
حصل آن چيزي كه در جامعه وجود دارد.
عرصه اقتصادي يكي از عيني ترين عرصه
هاي جامعه مي باشــد كه به شدت ساير
عرصه هاي ديگر را تحت الشــعاع خود
قرار ميدهد .به عقيده كارشناســان امور
فســاد اداري با نظام اقتصادي يك رابطه
دو جانبه دارد .يعني هر يكي ممكن است
عامل و موجدي ديگري ،يا تقويت و ضعف
همديگر شوند.
به هرصورت مســئله فســاد اداري در
ساختار حكومت افغانستان از چالش هاي

اساسي بشمار مي آيد كه بر تمامي عرصه
هاي جامعه ســايه افگنده است .با توجه به
تجاربي كه در امر مبارزه با فســاد از سال
هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه
به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات
ذيربط وجود دارد ،و نيز با درنظر داشــت
ســاختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي
و مناســبات حاكم بر آن ،در عرصه داخلي
و بين المللي مشاهده مي شود ،اينك اين
ســوال مطرح مي شــود كه واقعا موضوع
مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك
بازي سياسي؟ این پرســش از آنجا حایز
اهمیت است که حکومت وحدت ملی یکی
از مدعیات خود را مبارزه با فســاد اعالم
نموده و جامعه جهانی نیز حمایت های خود
را منوط به این موضوع دانسته است .مهم
تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني
را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت هاي
فساد كه با كمپني هاي بين المللي ارتباط
داشــته و اينك بر اقتصاد كشــور چنگ
انداخته يا دانه ريزهايي كه فقط در ســايه
دانه درشــت ها اظهار وجود نموده اند؟ آيا
فســادي كه طي چندين سال در تمام بدنه
قدرت سياســي و ســاختار جامعه ريشه
دوانده است چگونه مي توان انتظار داشت
كه ريشه كن شــود؟ واقعیت این است که
پرســش های از این قبیل همواره ذهن ها
را بخود مشــغول داشــته و در دایره آرزو
و عینیت یافتن در تردید می باشــد .باید
اذعان داشت که آینده حکومت وحدت ملی،
فرجام نظام سیاسی و آینده کشور و جامعه
همه و همه در یک نقطه تمرکز یافته است.
این نقطه می تواند آینده و فرجام همه خوب
یا بد ،فاجعه بار و سعادتمند و ...رقم زند .این
نقطه محوری «فساد» است .موفقیت در امر
مبارزه با فساد بطور قطع آینده و فرجام را
به زیباترین شــکل ممکن که آرزو برده می
شود رقم خواهد زد؛ در غیراین صورت ،یعنی
ناکامی در مبارزه با فساد تبعات بسیار فاجعه
باری را بر جامعه و آینده آن تحمیل خواهد
کرد .در این زمینه بر اين نكته هماره تاكيد
مي گردد كه انجام اصالحات و مبارزه با فساد
بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه
داخلي صورت گيرد نه در اثر فشــار بيروني
و مصلحت سنجي هاي سياسي .اگر چنين
نباشد موفقيت هاي احتمالي مقطعي بوده و
آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود.

روند صلح و خوشبینی و بدبینی شهروندان افغانستان
رحیم حمیدی

مؤسســه مطالعات استراتژیک افغانستان
تحقیقی در مورد موفقیت و ناکامی پروسه
صلح در افغانستان انجام داده است .براساس
تحقیقات ایــن نهــاد  70.6درصد مردم
گفتگوی صلح با گروههای مخالف مســلح
دولت را ناکام خواندهاند .شرکت کنندگان
در این تحقیــق نگرانی اصلــی فراروی
گفتگوی صلح را فســاد گسترده در دولت،
فقر و بی سوادی ،قومگرایی و قبیلهگرایی،
گروه طالبان ،کشــت و چاقاق مواد مخدر
دانستهاند .همچنین نتایج این تحقیق نشان
می دهد که  48درصد پاســخدهندگان بر
این باور است که پاکستان از جنگ و ناامنی
در افغانستان سود می برد .در این تحقیق

 کارتون روز
پرسش در مورد نقش شورای عالی صلح نیز
مطرح بوده اســت که اکثر پاسخدهندگان
نقش شــورای عالی صلح را ضعیف خوانده
اســت .این تحقیق در  15والیت کشور با
رعایت ترکیب شهری-روستایی ،جنسیتی
و پراکندگی جغرافیایــی جمعیت صورت
گرفته است .در حدود  1540شهروند کشور
به پرسشهای مؤسسه مطالعات استراتژیک
افغانستان پاسخ دادهاند.
نتایج تحقیق مؤسسه مطالعات استراتژیک
تا حدودی واقعبینانه به نظر می رسد .روند
گفتگوی صلح در ســال  1389شروع شد.
شــورای عالی صلح به عنوان نهاد رسمی
حکومتی در این سال به فعالیت آغاز کرد.
از آغاز شکلگیری شــورای عالی صلح تا
کنون حکومت افغانستان تنها یک بار موفق
به گفتگوی مســتقیم با گروه طالبان شده
است .نتایج گفتگوی مســتقیم بی نتیجه
بود .دو طرف هیچ ســودی از آن نبرد .بعد
از گفتگوی مستقیم حکومت با گروه طالبان
خبر مــرگ مال عمر ،رهبر پیشــین گروه
طالبان منتشر شد .این رخداد تأثیر منفی
بر روند صلح گذاشت .حکومت افغانستان از
صداقت پاکستان انتقاد کرد و از شرکت در
گفتگوی مستقیم صلح ابا ورزید.
در نشســت قلب آســیا که در اسالم آباد
پایتخت پاکســتان برگزار شده بود رئیس
جمهور غنی در آن شــرکت کرد .شرکت
رئیس جمهور غنی با اســتقبال بی سابقه
مقامات پاکستان مواجه شد .برای اولین بار،
نخست وزیر پاکستان برای استقبال رئیس
جمهور افغانستان در پشت در هواپیما رفت.
سرود ملی کشور را در میدان هوایی پخش
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کرد .چندین توپ برای اســتقبال رئیس
جمهور غنی شــلیک کرد .استقبال گرم
مقامات پاکســتان از رئیس جمهور غنی
منجر به خوشــبینی غنــی در باره نقش
پاکستان در باب گفتگوی صلح شد. این در
حالی بود که قبل از آن رئیس جمهور بارها
از نقش منفی پاکســتان در پروسه صلح
سخن به میان آورد.
خوشــبینی رئیس جمهور غنی نسبت به
پاکستان منجر به شکلگیری گفتگوهای
چهارجانبه شــد .افغانســتان ،پاکستان،
ایاالت متحده آمریــکا و چین به منظور
ارائه نقشــه راه صلح چهار بار نشســت
نمودند .بعد از چهارمین نشست گفتگوی
چهارجانبه از گــروه طالبان و دیگر گروه
های مخالف مســلح دولت افغانســتان
دعوت نمود تا به گفتگوی صلح رو در رو با
حکومت افغانستان بپیوندد .دفتر سیاسی
گروه طالبان در قطر از جریانهای گفتگوی
چهار جانبه اظهار بی اطالعی کرد .چندی
بعد ذبیــح اهلل مجاهد ،ســخنگوی گروه
طالبان با انتشار خبرنامهای بیان داشت که
گروه طالبان در نشست رو در رو گفتگوی
صلح با حکومت افغانســتان شرکت نمی
کند .آنها بیان داشــته بود که تا زمانی
که پیش شــرطهای آن ها رعایت نگردد
آنها در گفتگوی مستقیم صلح با حکومت
افغانستان شــرکت نخواهد کرد .خروج
کامل نیروهای بینالمللی از افغانســتان،
خارج کردن گروه طالبان از لیســت سیاه
از مهمترین پیش شــرطهای گروه طالبان
است .پیش شــرطهای گروه طالبان مانع
جدی فراروی گفتگوی صلح اســت .زیرا،

براساس تجربه کشورهای مختلف تعیین
پیش شــرط مهمترین مانع فراروی صلح
است و نشان می دهد که وجوه مشترک و
ظرفیتهایی برای تفاهم از سوی دو طرف
یا یک طرف رعایت نمی گردد.
حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به دعوت
حکومت افغانســتان و پاکستان واکنش
مثبت نشان داد .اما به خاطر واکنش منفی
گروه طالبان گفتگوی رو در رو با مخالفان
مسلح دولت به تعویق انداخته شد .اینکه
چه زمانی گفتگــوی رو در رو با مخالفین
مســلح دولت آغاز خواهد شد مشخص
نیست .گروه طالبان در حالی واکنش منفی
به دعوت حکومت افغانســتان و پاکستان
نشان داده است که قبل از آن سرتاج عزیز،
مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان گفته
بود که رهبران و خانواده گروه طالبان در
پاکستان به سر می برد و از خدمات صحی
این کشور اســتفاده می کند .او گفته بود
که اگر گروه طالبان نســبت به روند صلح
واکنش منفی نشان دهد حکومت پاکستان
بر رهبران و خانواده گروه طالبان فشــار
وارد خواهد کرد .با وجــود این اظهارات
یک مقام بلند پایه حکومت پاکستان اما،
آغاز روند گفتگوی صلح مشــخص نیست
و در عین حال ،تا هنوز حکومت پاکستان
بر گروه طالبان فشــار وارد ننموده است.
بنابراین ،می توان گفت که روند گفتگوی
صلح تا کنون ناکام بوده است.
در یک طرف اگر مردم افغانســتان روند
گفتگوی صلح را ناکام خواندهاند .در طرف
مقابل ،گروه طالبان نسبت به گفتگوی صلح
خوشبین نیست .در جریان نشست چهار

جانبه میان افغانســتان ،پاکستان ،ایاالت
متحــده آمریکا و چین ایــن گروه حمالت
ســنگین بر مناطق مختلف افغانستان راه
اندازی نموده است .جنگ در بغالن ،هلمند،
کندز ،غزنی ،بدخشان و  ...از مواردی است
که در این مدت اتفاق افتاده اســت .این می
رســاند که این گروه تمایلی برای گفتگوی
صلح ندارد .یکی از دالیل عدم تمایل گروه
طالبان نســبت به گفتگوی صلح مشخص
نبودن این مســئله اســت که در صورت
پیوســتن این گروه به روند گفتگوی صلح
سهم آنها چه میزان خواهد بود .آیا آمدن
آنها در چارچوب دولت امکان پذیر است؟
آیا مردم افغانستان با توجه به خشونتهای
که این گروه مرتکب شدهاند ،خواهد گذاشت
تا این گروه بخش از قدرت را تصاحب شود.
اگر تحقیق مؤسســه مطالعات استراتژیک
افغانســتان را معیار قرار دهیم ،شــورای
عالی صلح مشروعیت مردمی ندارد .زیرا،
 70در صد مردم بر این باور اســت که روند
گفتگوی صلح ناکام اســت و شورای عالی
صلح نیز نقش ضعیف دارد .این مســئله به
ما گوشزد می کند که قبل از هر چیز نیاز به
آماده کردن ذهن شهروندان کشور نسبت
به حضور گــروه طالبان در چارچوب دولت
داریم .در صورتــی که گفتگوی صلح میان
حکومت و گروه طالبان به نتیجه برســد و
گروه طالبان دست از خشونت بر دارد و در
قدرت سیاسی سهیم گردد مردم مانع جدی
برای حضور آنها در چارچوب قدرت ایجاد
خواهد کرد .بنابراین ،حکومت افغانســتان
نیاز به تبلیغات گســترده فرهنگی دارد تا
ذهن شهروندان کشور را برای پذیرش گروه
طالبان آماده کنــد .در مقابل ،گروه طالبان
ضرورت به دست کشیدن از خشونت و عذر
خواهی از مردم افغانستان است .در غیر آن،
گفتگوی صلح نتیجه بخش نخواهد بود.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شد که
ما با غیبــت «مردم» در رونــد گفتگوی
صلح مواجه می باشیم .درست است که از
گروههای مختلف اجتماعی افغانســتان در
شــورای عالی صلح حضور دارد اما این به
معنی پذیرش روند گفتگوی صلح و شورای
عالی صلح از ســوی مردم نیست .تا هنوز،
حکومت نظر مردم را نســبت به گفتگوی
صلح با گروه طالبان نپرسیدهاند .گروهی که
بیش از دو دهه از مردم افغانســتان قربانی
گرفتهاند و خانوادههای زیــادی را به غم
نشاندهاند .اکنون هم مشروعیت روند صلح
زیر سوال است و هم پذیرش گروه طالبان
از سوی مردم افغانستان یک مسئله جدی
و اساسی است.

روزنامةافغانستان از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
روزنامه افغانستان بخش دری و پشتوی روزنامه اوت لوک افغانستان است.

www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

