چهار شنبه  29ثور 1395

2

May 18 ,2016

سر درگمی حکومت در گفتگوی صلح

ــــــــــسرمقاله

تشدید جنگ و ناکامی
مذاکرات صلح
حفیظ اهلل زکی

نشســت چهارجانبه صلح با حضور نماینــدگان آمریکا ،چین،
افغانستان و پاکستان امروز در اســام آباد برگزار می شود .این
مذاکرات پس از یک وقفه طوالنی باردگر برگزار می شود.
این پنجمین نشست چهارجانبه است که از یک سال به این طرف
در اسالم آباد و کابل برگزار می گردد .در نشست چهارم روی تهیه
نقشــه راه صلح بحث صورت گرفت که بر اساس آن قرار شد ،در
ماه مارچ دولت پاکستان ،گروه طالبان را به پای میز مذاکره حاضر
کند؛ اما طالبان این مذاکرات را رد کرد و در ماه اپریل با اعالم آغاز
حمالت بهاری ،عمال مذاکرات صلح را به بن بست کشاند.
حکومت افغانســتان گفته است که این نشســت ادامه نشست
چهارجانبه صلح نیست و به همین دلیل تنها سفیران کشورهای
آمریکا ،چین ،افغانســتان و پاکستان دراین نشست اشتراک می
کنند .در نشست امروز روی تطبیق نقشه راه صلح مذاکره خواهد
شد و برعمل و پایبندی افغانســتان و پاکستان بر تعهدات شان
تأکید صورت خواهد گرفت.
حال این مذاکرات چه دســتاوردی به دنبال خواهد داشت تاهنوز
معلوم نیست .اگرچند نفس شــروع روند مذاکرات ،صرف نظر از
نتایج آن ،می تواند مفید باشد .به هر حال ندای صلح باید در هر
شرایط بلند باشــد و این صدا نباید در فضای جنگ و خشونت به
خاموشی گراید؛ ولی دستاورد عملی را از این گونه مذاکرات نباید
انتظار داشــت .همانگونه که نشست های گذشته به نتایج عملی
منتهی نشدند؛ این دور از مذاکره نیز ثمر بخش نخواهد بود.
مشکل افغانستان با پاکســتان تنها به مسأله تروریسم و جریان
های افراطی در دو کشــور مربوط نمی شود .این دو کشور دارای
مشکالت تاریخی ،جغرافیایی ،امنیتی و سیاسی است که خواست
های اقتصادی نیز بر آن افزوده شده است .همکاری های صادقانه
و دوامدار دو کشور در راستای صلح و امنیت منطقه به چگونگی
حل مشکالت فوق بستگی پیدا می کند .تا زمانی که اختالفات دو
طرف در مسایل اساسی و مهم کاهش نیابد ،تالش برای همگرایی
های سیاسی و امنیتی میان دو کشور نتیجه بخش نخواهد بود.
افغانستان همواره تأکید کرده است که کلید حل بحران افغانستان
به دســت آمریکا و پاکستان است و رییس جمهور نیز بارها گفته
است که افغانستان و پاکســتان در یک جنگ اعالم ناشده قرار
دارد ،تا وقتی که به این جنگ اعالم ناشــده پایان داده نشــود،
تحکیم روابط میان دوطرف دشوار و ناپایدار خواهد بود.
ولی پاکستان تاهنوز نتوانسته است اعتماد حکومت افغانستان را
به دست آورد .مقامات پاکســتان همیشه آن کشور را بخشی از
راه حل افغانســتان معرفی می کنند و امنیت و ثبات افغانستان
را امنیت و ثبات پاکســتان می دانند؛ امــا در عمل نه حکومت
پاکستان برای حل بحران افغانستان صادقانه تالش کرده است ،نه
در جهت کاهش جنگ اعالم ناشــده از سوی مقامات هردو کشور
گامی برداشته شده است و نه منافع سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
مشــترک دو کشــور به صورت واضح در جریان مذاکرات مورد
بررسی و تحلیل قرارگرفته تا در چارچوب منافع متقابل ،اقدامات
مشترکی روی دست گرفته شود.
وقتی مشکالت میان دوطرف ،در مناســبات تاریخی و سیاسی
ریشه داشته باشد ،بحث در مورد مذاکرات صلح و آغاز گفتگوهای
مســتقیم میان نمایندگان حکومت و طالبان نمی تواند به نتایج
دلخواه منجر شود .ترمیم روابط افغانستان و پاکستان با تعارفات
دیپلماتیک ممکن نیست .مشکالت فرا راه بهبود مناسبات میان
دو کشــور واقعیت هایی اند که تاریخ روابط سیاســی دو کشور
را تحت تأثیر قرار داده اســت .حل این مشــکالت به شجاعت،
صداقت وهمکاری تام مقامات بلند پایه هردو کشــور بســتگی
دارد .افغانستان و پاکســتان باید از دایره تعارفات دیپلماتیک و
موضع گیری های کلی و مقطعی بیرون بیاید و با در نظر داشــت
واقعیت های تاریخی ،سیاسی ،امنیتی و اقتصادی ،مناسبات خود
را باردگر مورد بازنگری قرار داده و در چوکات مباحث شفاف ،بی
پرده و صریح ،قالب ها و الگوهای نوینی را برای تعیین مناسبات
سیاســی و اقتصادی آینده خود تعریف نمایند .این نوع مذاکرات
اگر در فضای قابل اعتماد صورت بگیرد ،می تواند راه را برای ایجاد
همگرایی های دایمی میان دو کشــور در زمینه های مختلف باز
نماید.

چنــد روز پیش ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه پاکســتان گفته بود که دور پنجم
گفتگوی چهار جانبه صلح برگزار می شود.
او اما ،زمان و مــکان دور پنجم گفتگوی
صلح را اعالن ننموده بود .دیروز ،حکومت
افغانســتان اعالن نموده اســت که امروز
گفتگوی چهار جانبه صلح میان افغانستان،
پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا و چین در
اسالم آباد پاکســتان برگزار شود .در این
نشســت ،حضرت عمر زاخیلوال ،ســفیر
افغانستان در اســام آباد و نماینده خاص
رئیس جمهور در امور پاکستان به نمایندگی
از افغانستان شرکت خواهد کرد .مقامات در
کابل گفته اســت که تا زمانی که پاکستان
اقدامات عملی بــرای آوردن گروه طالبان
بر سر میز مذاکره و یا سرکوب آن ها روی
دســت نگیرد ،افغانستان در سطح بلند در
مذاکرات شــرکت نخواهد کرد .نشســت
دور پنجم گفتگــوی صلح در حالی برگزار
می شــود که چند قبل رئیس جمهور غنی
از عملکرد پاکســتان و عــدم پابندی در
تعهدشان انتقاد کرد .رئیس جمهور بار دوم
در نشستی در لندن پاکستان را مورد انتقاد
قرار داد و بیان داشت که حکومت پاکستان
حتی یک گزارش مبنی بر سرکوب و اقدام
نظامی علیه رهبران گروه های شورشــی
افغانســتان ارائه نکرده اســت .با وجود
انتقادها از عملکرد پاکســتان شرکت در
نشســت چهار جانبه صلح بیانگر چیست؟
آیا حکومت همچنان چشم امید به گفتگوی
صلح دارد و امیدوار اســت که پاکســتان
گروه طالبان را بر ســر میز مذاکره بکشاند
و گروه طالبــان حاضر به گفتگو با حکومت
افغانستان شود؟
بعد از ســالها تالش بــرای آوردن گروه
طالبان بر ســر میز مذاکــره نتیجه بخش
نبوده است .در ماه دسمبر  ،2015در حاشیه
نشست قلب آســیا در اسالم آباد گفتگوی
چهار جانبه صلح ایجاد گردید .قبل از این
چهار بار گفتگوی صلح میان چهار کشــور
افغانستان ،پاکستان ،ایاالت متحده آمریکا
و چین در کابل و اسالم آباد دایر گردید .در
آخرین نشست چهار جانبه زمان گفتگوی
رو در رو با گــروه طالبــان و دیگر گروه

رحیم حمیدی

های شورشــی تعیین گردید .افغانستان و
پاکستان از گروه های شورشی و به خصوص
گروه طالبان خواســت که در نشست رو در
روی گفتگوی صلح با حکومت افغانســتان
شرکت نماید .گروه طالبان اما ،از گفتگوی
صلح ابا ورزید و برای شــرکت در گفتگوی
صلح چند پیش شــرط تعییــن نمود .رد
گفتگوی صلح از سوی گروه طالبان تأثیری
منفی بر روابط میان افغانستان و پاکستان
گذاشت.
در گفتگوی چهار جانبه حکومت پاکستان
متعهد شــده بود که در صورتی که گروه
طالبان وارد گفتگوی صلح نگردد از گزینه
نظامی علیه آنها استفاده خواهد کرد .بعد
از رد گفتگوی صلح از ســوی گروه طالبان
حکومت افغانستان مدت ها منتظر اقدامات
نظامی پاکستان ماند .چندی پیش ،رویداد
خونین در کابل اتفاق افتــاد .این رویداد
خشــم مقامات کابل را برانگیخت .رئیس
جمهور نشســت فوقالعاده با نمایندگان
مجلس دایر نمود .در آن نشســت رئیس
جمهور تعریف از دشــمن دست داد و برای
اولین بار از عملکرد پاکســتان انتقاد کرد.

او ســخن از تعهدی پاکستان در نشست
گفتگــوی چهــار جانبه صلح بــه میان
آورد .بعد از نشســت فوقالعاده ،رئیس
جمهور از نیروهای امنیتی خواســت که
از تمام امکانات برای ســرکوب گروه های
تروریســتی و گروه های مخالف مســلح
حکومت افغانستان استفاده نماید.
حکومت افغانســتان در کنــار تغییر در
رویکرد و مواجه خود با گروه های مخالف
مسلح دولت اقدامات دیگر برای پاسخ به
حمالت شدید گروه طالبان نیز روی دست
گرفت .چند تن از گروه های تروریستی در
زندان پلچرخی بــا امضای رئیس جمهور
غنی اعدام شــد .اعدام چند تن از گروه
های تروریستی که تعدادشان عضو گروه
طالبان بود نشــانگر فاز جدید در روابط
حکومت و گــروه طالبان بود .گروه طالبان
در واکنش به اعدام آنها ابراز داشــت که
انتقام آنها را می گیرد .به نظر می رسد که
روابط به حالت برگشت ناپذیر رسیده است
و دیگر حکومت افغانستان گفتگوی صلح
را دنبال نخواهد کرد .انتظار شــهروندان
کشــور نیز این بود که شورای عالی صلح

بسته شود و گفتگوی صلح با گروه طالبان
کنار گذاشته شود .اما ،رئیس جمهور بعد
از اعدام چند تن از گروه های تروریستی
بیان داشــت که در گفتگــوی صلح برای
کسانی که وارد گفتگو و مذاکره می شود
و برای کســانی که می خواهد تفنگ را به
زمین بگذارد و از خشونت دست بکشد باز
است.
حکومت افغانستان با وجود اینکه در یک
طرف دســت به اعدام اعضای گروه های
تروریســتی در زندان پلچرخی زد و در
طرف دیگر بیان داشــت که دروازه صلح
برای گروه های مخالف مســلح دولت باز
اســت نشــان داد که در یک سردرگمی
استراتژیک در مواجه با گروه های مخالف
مســلح دولت قرار دارد .ســردرگمی که
بیشــتر ناشــی از فقدان اراده نخبگان
سیاسی در رأس قدرت است .با این حال،
اعدام اعضای گروه های تروریستی باعث
خشم گروه طالبان شــد .آن ها با تحکم
بیان داشت که انتقام آن ها را از حکومت
خواهد گرفــت .در چنین وضعیتی که دور
پنجم گفتگوی چهــار جانبه صلح برگزار

می شود آیا گروه طالبان خواهد پذیرفت که
وارد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان
و بدون پیش شرط شود؟
وارد شدن گروه طالبان در گفتگوی صلح به
چند چیز بستگی دارد .اگر فرض حکومت
افغانستان مبنی بر کنترل حکومت پاکستان
بر گروه طالبان درست باشد و پاکستان از
نفوذ خود برای کشــاندن این گروه در میز
مذاکره اســتفاده نماید احتمال آن می رود
که گروه طالبان وارد گفتگو شــود .با این
حــال ،تنها دعوت صرف ایــن گروه برای
گفتگوی صلح نتیجه بخــش نخواهد بود.
زیرا ،قبل از این بارها از گروه طالبان دعوت
به عمل آمده اســت که در گفتگوی صلح
شرکت نماید اما ،هر بار گروه طالبان دست
رد به سینه حکومت افغانستان و پاکستان
زده است .پاکستان در کنار دعوت این گروه
به گفتگوی صلح الزم اســت که اقدامات
نظامی را نیز روی میــز بگذارد .در صورت
که گروه طالبان حاضر به گفتگوی نشــود،
نظامیان پاکستان حمالت گسترده به منظور
دستگیری و راندن آن ها از خاک خود روی
دست گیرد .در آن صورت مشخص خواهد
شد که گفتگوی صلح نتیجه بخش است و
یا خیر .با این حال ،بعید به نظر می رســد
که پاکستان بدون امتیاز گرفتن از حکومت
افغانستان گروه طالبان را حاضر به گفتگوی
صلح نماید .همان طور که در گذشته بارها
ابراز داشتهام این بار نیز متذکر می شوم که
صلح با گفتگو با گروه طالبان به دست نمی
آید .نیاز اســت که گفتگو میان افغانستان
و پاکســتان دایر گردد و مشکالت این دو
کشور برای همیشه حل گردد .در آن صورت
ما شــاهد آرامش و صلح در افغانستان و
منطقه خواهیم بود .به جای گفتگوی چهار
جانبه ضرورت به گفتگوی چند جانبه میان
افغانستان و پاکستان و کشورهای تأثیرگذار
و گفتگوی پاکستان و هند می باشیم .زیرا،
بنیادگرایی در منطقه ریشــه در مشکالت
هند و پاکستان و پاکســتان و افغانستان
دارد .فراموش نکنیم که گروه های شورشی
در افغانستان و منطقه کشمیر نقش واسط
را بازی می کند .پشت صحنه جنگ کسانی
دیگر قرار دارد.

جنبش روشنایی و ارائه الگوی رفتار مدنی!
اعتراضات و اقدامــات همگانی همانگونه
در که قانون اساسی یکی از حقوق طبیعی
همه شهروندان کشور دانسته شده است،
یکی از مهمترین و بهترین ابزاهای مبارزه
بدون خشونت نیز است .راهیپمایی ها در
طول تاریخ مبارزات بدون خشــونت در
سراســر جهان ،یکی از بهترین شیوه های
اعتراض و ابراز عقیده بوده است.
از ســوی دیگر توســعه جامعه مدنی و
اســتحکام مردم ســاالری بدون آزادی
راهیپمایی هــای همگانی امــکان پذیر
نیســت .جامعه مدنی زمانی می تواند در
یک کشــور رشــد کند که از حق آزادی
راهپیمایی و اعتراضــات همگانی برخور
دار باشــند و بتوانند تصمیم ها و عملکرد
حکومت را با شیوه های گوناگون نقد کنند.
یکی از شــیوه های تاثیرگزار برای اصالح
عملکرد حکومت ها و هدایت شان به سوی

 کارتون روز
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مهدی مدبر

مســیر مردم ســاالری ،اعتراض و حضور
همگانی در خیابان است.
راهپیمایی روز دوشــنبه جنبش روشنایی
نیز با اســتفاده از این حق قانونی و برای
تحکیم مردم ســاالری و تقویت روحیه ی
مبارزه بدون خشونت در جامعه؛ راه اندازی
شــده بود .اما این راهپیمایی با نمونه های
مشــابه قبلی خود تفاوت های بســیاری
داشت و الگوهای تازه ی از رفتار مدنی را
در جامعه افغانستان به نمایش گذاشت.
پیام روشن
یکی راههای کــه می توان جنبش ها را از
هم تفکیک کــرد و به تفاوت آنها پی برد،
خواندن و شــنیدن پیام آنها است ،پیام
یک جنبش واقعیــت را همانگونه که آنها
می بینند ارائه مــی کنند و ما را قادر می
سازد تا با اســتفاده از این پیام ،واکنش
واقع بینانــه تر و بهتری در برابر آن اتخاذ
کنیم .هر قدر که پیــام بر منبای واقعیت
های قابل درک و قابل لمس تهیه شــده
باشد ،به همان میزان ،از سوی مخاطبان و
رسانه های همگانی ،استقبال و همرسانی
خواهد شد.
پیام جنبش روشــنایی واضیح ،روشن و
شــفاف بود .هرچند که ایــن جنبش در
اعتراض به تغییر مسیر پروژه ی برق 500
کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ،
این راهپیمایی بــزرگ را راه اندازی کرده
بود ،اما عدالت و نفی تبعیض سیستماتیک،
خواسته ی مرکزی هزاران انسانی بود که
در روز دوشــنبه در خیابانهای کابل جاری
شده بودند .روز دوشنبه شاید تنهای روزی
در تاریخ افغانستان باشــد که خیابانهای
کابل فقط فریاد عدالت را شنید و گام های
عدالت خواهانه را بر سینه اش پذیرفت.
یک پیام زمانی می تواند ما را به ســمت
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خود بکشــاند که بر اساس واقعیت های
عینی جامعه ما ترتیب شده باشد و پرده
از مشکالت و معضالت اجتماعی بردارد.
بی عدالتی یــک از مهمترین چالش های
سیاســی و اجتماعی افغانستان است و
تامین عدالت یکی از ضرورت های فوری
سیاســی و اجتماعی جامعه ما می باشد؛
به همین لحاظ وقتی جنبش روشــنایی
فراخوان عدالت خواهــی را صادر کرد،
انســان های زیادی از گوشه و کنار شهر
در جمع آنها پیوستند و همگام با آنها در
خیابان صدای عدالت خواهی سر دادند.
ابرازهای پیام رســانی جنبش روشنایی
نیز مردمــی و مدنی بــود و از ابزارهای
معمول مبارزات بدون خشونت در جهان
استفاده کرده بود .استفاده از شبکه های
مجازی و بازتاب اعتــراض های آنها در
رســانه های معتبر و بزرگ داخلی و بین
المللی باعث شده بود که پیام این جنبش
بخوبی انتشار یابد و اهداف آن برای مردم
عام روشن شــود و آنها با آگاهی تصمیم
به پیوســتن به این جنبش بگیرند و در
راهپیمایی اشتراک کنند.
مدیریت قوی
یکــی از مهمتریــن کارهــای مبازرات
بدون خشــونت و راهپیمایی های بزرگ
اعتراضــی ،مدیریــت و اداره ی اینگونه
حرکت ها اســت « .ژوزف مورفی» روان
شــناس آمریکایی  -ایرلندی می گوید:
« هیچ چیز آنقدر ســاده نیســت که به
نظر می رســد ».راه انــدازی و مدیریت
یــک راهپیمایی بزرگ کــه صدها هزار
انسان در آن اشــتراک می کند ،نیز کار
ساده و آسانی نیســت .هزاران انسان با
دیدگاههای مختلف ،احساسات و عواطف
مختلف به خیابان می آیند ،یک اشــتباه

اندک و یک حرکت نامناسب کافی است
که اداره جمعیت را از کنترول خارج کند
و راهپیمایی مسالمت آمیز را ،به خشونت
بکشــاند و جان هزاران انسان را بصورت
مستقیم با خطر مواجه سازد.
جنبش روشــنایی با برنامه ریزی دقیق و
مدیریت قوی ،راهپیمایی روز دوشنبه را
بصورت مســالمت آمیز به پایان رساند و
با وجود تــاش های تخریب کارانه ،اداره
جمعیــت راهیپمایی کننــده از کنترول
خارج نشــد و تا آخرین لحظــه نظم و
انسجام راهپیمایی به قوت خود حفظ شد.
نقطه عطف تاریخ مبارزات مدنی
راهپیمایی روز دوشنبه جنبش روشنایی،
بزرگترین راهپیمایی تاریخ مبارزات مدنی
افغانســتان و نقطه عطف تاریخ مبارزات
مدنــی افغانســتان ،نام گرفته اســت.
بســیاری ها بر این باور هستند که بعد
از این گردهــم آیی بزرگ مبارزات مدنی
در افغانستان وارد مسیری جدیدی شده
است و روند جدیدی را خواهد پیمود.
یکی از چالــش های اصلــی جامعه ی
افغانستان ،نبود روحیه مدنیت و پذیرش
رفتار مدنی اســت .بسیاری از مردم باور
به رفتار بدون خشــونت ندارند و همواره
رفتارهای خشــونت آمیز را برای رسیدن
به اهداف شان ،انتخاب کرده اند .حکومت
ها نیز هیپچــگاه مبارزات مدنی را جدی
نگرفته اســت و به خواســت های مدنی
تن نداده اســت .تصمیم حکومت ها در
افغانســتان همواره با زور و وارد کردن
فشار غیر مدنی تغییر کرده است.
امــا جنبش روشــنایی بــا راه اندازی
راهپیمایی بزرگ روز دوشــنبه ،خواست
که الگوهای رفتاری جامعه ی افغانستان
را تغییــر دهد و خشــونت را که همواره

بعنــوان یگانه ابــزار رســیدن به هدف
پنداشــته می شــد ،کنار بگذارد و بجای
آن الگویی از رفتار مدنــی را برای مردم
افغانستان معرفی کند .راهپیمایی جنبش
روشنایی نشــان داد که اگر ما بخواهیم به
ثبات سیاسیی و اجتماعی برسیم و روحیه
ی همگرایی را تقویت کنیم و باورمندی به
مردم ساالری را بوجود بیاوریم ،ناگزیریم
که الگوهای رفتاری خود را تغییر دهیم و
ابزارهای مدنی و مسالمت آمیز را جایگزین
ابزارهای خشونت زا بکنیم.
پاســخ منطقی حکومت به خواست های
جبنــش روشــنایی ،عالوه بــر اینکه به
نهادینه شــدن رفتارهای مدنی در جامعه
افغانســتان خواهد انجامیــد ،روند مردم
ساالری را نیز در کشور تقویت خواهد کرد
و جایــگاه حکومت را بعنوان یک حکومت
مردم ساالر و پاسخگو ،در بین شهروندان
مستحکم خواهد کرد.
پیش از این ،حاشــیه های هر راهپیمایی
همواره منفی بوده اســت و بسیاری اوقات
کلیت راهیپمایی را متاثر ساخته است .اما
حاشیه های جنبش روشنایی نه تنها اینکه
منفی نبودند ،بلکه باعث خلق صحنه های
زیبایی شــدند که پیــش از این در هیچ
راهپیمایی مشــاهده نشــده بود .تقدیم
کردن گل به ســربازان امنیتی از ســوی
بانوان اشتراک کننده در راهپیمایی و جمع
آوری زباله های مســیر راهیپمایی توسط
اعضای جنبــش روشــنایی ،از ابتکارات
منحصر بفرد و ویــژه اعضای این جنبش
بود .این ابتــکارات یکبار دیگر و بصورت
عمل روحیه مدنی و باورمندی اشــتراک
کنندگان در راهپیمایی را به رفتار مدنی،
به نمایش گذاشــت و اثبــات کرد .بدون
تردیــد این ابتکار بصورت یک ســنت و
الگوی حســنه در تاریخ مبــارزات مدنی
افغانســتان ثبت خواهد شد و در حرکت
های بعدی نیز استفاده خواهد شد.
انتظار مــی رود حکومت افغانســتان با
برخورد مسئوالنه در قبال خواست صدها
هزار انســانی کــه در راهپیمایی جنبش
روشنایی اشتراک کرده بودند ،به نهادینه
ســازی روحیه مدنیت و رفتــار مدنی در
کشور کمک کند .پاسخگو بودن حکومت
به اعتراض های مدنی و بدون خشــونت،
شــهروندان را به انتخاب رفتار مدنی به
عنوان شیوه مبارزه و دادخواهی ،تشویق
خواهد کرد .اما برخورد غیر مســئوالنه با
حرکت های مدنی ،باعث خواهد شــد که
مردم از مؤثریت رفتارهای مدنی نا امید و
سرخورده شوند و برای رسیدن به اهداف و
خواست های شان راه های بدیل را جستجو
بکنند؛ راههای که شاید ما را دوباره درگیر
بحران های جبران ناپذیر اجتماعی کند.

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

