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گام مهم در اجرای قانون

حق دسترسی به اطالعات

حفیظ اهلل زکی
بیش از دوســال از تصویب قانون حق دسترسی به اطالعات می
گذرد .این قانون در نهم ســرطان ســال  1393از سوی مجلس
نمایندگان با اکثریت آراء در شــش فصل و ســی و دو ماده به
تصویب رســید .طرح این قانون در ســال  1390توسط وزارت
اطالعات و فرهنگ و بــه همکاری نهادهای مدافع حقوق روزنامه
نگاران و خبرنگاران تهیه شده بود که به دالیل گوناگون به پارلمان
فرســتاده نمی شــد .تا این که در ماه ثور 1393این قانون برای
تصویب به مجلس فرستاده شــد و پس از دوماه ،با آوردن برخی
تعدیالت و اصالحات ،مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
با این که حدود دو ســال از تصویب این قانون می گذرد ،اما هنوز
برای شهروندان کشور و حتا بسیاری از روزنامه نگاران ،محققان و
خبرنگاران کشور که مهم ترین مخاطبان آن را تشکیل می دهند،
ناشناخته مانده است .هنوز کمتر کســی از محتوای این قانون،
کاربردها و مزایای آن باخبر می باشــد .هنوز این قانون از سوی
نهادهای مســؤل به مورد اجرا گذاشته نشده است .همین غفلت
و بی توجهی ســبب گردید که سال  2016از سوی نهادهای حامی
خبرنگاران ،بدترین سال برای خبرنگاران در زمینه دسترسی به
معلومات دولتی اعالم شود .این نهادها گزارش داده اند که در این
سال  72تن از خبرنگاران در راستای دسترسی به معلومات مورد
خشونت قرار گرفته اند.
به منظور اهمیت تطبیق این قانون دیروز رئیس جمهور کشــور
با صدور حکمی ،به نهادهای دولتی دســتور داد تا برای تسریع
روند معلوماتدهی درست و بهموقع برای مردم اقداماتی را انجام
دهنــد .در این حکم آمده که قانون دسترســی به اطالعات نافذ
بوده ،وزرا ،مســئولین دولتی مرکز و والیان والیتها مکلفاند تا
طرزالعملهای موثر را بــرای طبقهبندی معلومات از لحاظ درجه
محرمیت در مشوره با «کمیسیون نظارت و دسترسی به اطالعات»
ترتیب کنند.
تأخیر در اجرای قانون حق دسترسی به اطالعات و بی توجهی به
این قانون و همکاری نکردن مقامات و نهادهای دولتی با خبرنگاران
و سایر شهروندان ،نشان می دهد که هنوز این حق در افغانستان
ناشناخته مانده است .حق دسترسی به معلومات ریشه در حقوق
شــهروندی و اصل آزادی بیان دارد که در قانون اساسی کشور به
رسمیت شناخته شده است .تصویب قانون مستقل در این رابطه
قوت اجرایی قانون حق دسترسی به اطالعات را افزایش می دهد
و در ترویج و همگانی سازی فرهنگ ارائه اطالعات به شهروندان
در بدنه ادارات دولتی از مدیران ارشــد تا مدیران سطوح میانی و
پایینی کمک می کند .بر مبنای این قانون تمامی شهروندان حق
دسترسی به معلومات دولتی را دارند و تمام ادارات دولتی وظیفه
دارند که بدون تبعیض و در حد اقل زمان ممکن ،اطالعات الزم را
در اختیار شهروندان قرار دهند.
دسترســی شــهروندان به اطالعات عالوه بر این که پایه های
دموکراســی را در جامعه تقویت می کند ،زمینه بهتر مشــارکت
سیاسی و نظارت عمومی را از کارکردهای ادارات دولتی نیز فراهم
می سازد .دسترسی به اطالعات فرایند نظارت مردمی بر عملکرد
ادارات را سرعت می بخشــد .نظارت مردمی بهترین و کم هزینه
ترین نظارت بر سازمان های دولتی می باشد که بر ایجاد شفافیت
و تقویت اعتماد میان مردم و دولت نقش ایفا می کند.
با توجه به شرایط فرهنگی و سیاســی کشور و ضرورت و نیازی
که به تقویت بنیان های دموکراســی در کشور احساس می شود؛
این حق در کنار ســایر حقوق شــهروندی باید در مضامین کتب
درسی مکاتب و دانشــگاهها گنجانیده شود تا همگان نسبت به
این حق معلومات الزم را به دســت آورند .تصویب این قانون در
واقع زمینه چرخش اطالعات آزاد در جامعه را فراهم میســازد و
برای شهروندان کشور و بخصوص محققان و خبرنگاران از اهمیت
ویژهای برخوردار می باشد.
مهمترین بهانه و یا دغدغه در این زمینه ،البته مسایل امنیتی است
که با افشای اطالعات ممکن است خدشه دار شود؛ اما این نگرانی
از یک طرف با طبقه بندی کردن اطالعات و تهیه طرز العمل جامع
در این زمینه بر طرف می شود ،از سوی دیگر دسترسی مردم به
اطالعات به دلیل جلوگیری از شــیوع اخبار نادرست و ناقص به
ایجاد فضای امن در کشور کمک خواهد کرد.

پس از نشست بروکسل و پروندههای فساد مقامات بلند رتبه
رحیم حمیدی

رئیس جمهور غنی در آغاز شکل گیری
حکومــت وحدت ملی مبارزه با فســاد
را از اولویتهــای کاری حکومــت خود
خواند .او برای نشــان دادن جدیت خود
در امر مبارزه با فساد پرونده کابل بانک
را پیگیــری نمود .با این حــال ،تا هنوز
پرونده کابل بانک بســته نشــده است.
حکومت او در دو سال گذشته نتوانسته
اســت این پرونده بزرگ فساد مالی را
به صورت کامل مورد بررســی قرار دهد
و پرونده آن را بنــدد .در عین حال ،به
گزارشها و تحقیقات ســیگار در مورد
فساد مقامات بلند پایه حکومت پیشین
نیز پاســخ معقول نداده است .با نزدیک
شدن نشست بروکسل ،حکومت وحدت
ملی مرکز عدلی و قضایــی را به وجود
آورد و هــدف آن را پیگیری پروندههای
فساد مقامات حکومتی اعالن نمود .قبل
از نشســت بروکسل ســخنگوی رئیس
جمهور به رســانهها گفت که پروندههای
تعدادی از مقامات حکومت پیشــین و
کنونی را برای بررســی به لوی ثارنوالی
فرستاده است .نشست بروکسل به پایان
رســید اما ،پروندههای مقامات دولتی
همچنان بسته مانده است و هیچ نهادی
از پیشــرفت در امر بررسی آن گزارش
نداده اســت .آیا تالشهای حکومت قبل
از برگزاری نشست بروکسل برای متقاعد
کردن جامعــه جهانی بــرای کمک به
حکومت افغانستان بوده است و یا اینکه
حکومت وحدت ملی بــه صورت جدی
در پی بررسی پروندههای فساد مقامات
حکومتی اســت؟ اگــر حکومت وحدت
ملی در این امر جدی اســت چرا تا هنوز
گزارشــی از چگونگی پیشرفت بررسی
پروندههای فساد مقامات حکومتی ارائه
نشــده اســت؟ آیا نهادهای قضایی به
صورت جدی در این راستا کار می کند؟
در نشست بروکســل ،حکومت وحدت
ملی تعهد به مبارزه با فســاد را نمود .از
تشــکیل مرکز عدلی و قضایی یاد نمود.
کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز
از تشکیل مرکز عدلی و قضایی استققبال

نمود .با این حال ،بعد از نشســت بروکسل
پیشرفتی صورت نگرفته است .هیچ یک از
مقامات دولتی برای پاسخ گویی به دادگاه
فراخوانده نشده اســت .نتیجهای تحقیق
نهادهای قضایی نیز در اختیار رســانههای
و مردم قرار نگرفته است.
واقعیت امر این اســت که حکومت در امر
مبارزه با فســاد آن چنان جدی نیســت.
زیرا ،تعــدادی از وزرا و مقامات حکومت
پیشــین هم اکنون در حال اجرای وظیفه
در حکومــت کنونی می باشــد .با حضور
این افراد در ســاختار اداری و پستهای
مهم دولتی صداقت رئیــس جمهور غنی
در امر مبارزه با فســاد زیرسوال می رود.
حضور افراد فاسد در ادارات دولتی منجر
به ســلب اعتماد مردم از شــخص رئیس
جمهور غنی و حکومت او می شود .رئیس
جمهور غنی بدون حمایت و پشتبانی مردم
قادر نخواهد بود با فســاد به صورت جدی
مبارزه نماید .از این جهت ،بهتر آن اســت
که رئیس جمهور میان مردم و افراد فاسد
یکی را انتخاب نمایــد .اگر در پی مبارزه

با فساد اســت پروندههای مقامات را به
صورت جدی مورد بررســی قرار دهد و
افراد فاسد را از ادارات و پستهای مهم
دولتی برکنار نماید.
جدا از اراده رئیــس جمهور غنی در امر
مبارزه با فســاد اداری او مبارزه با فساد
پیچیده نموده اســت .ایجاد مرکز عدلی
و قضایی نه تنها در امر مبارزه با فســاد
کمکی نمــی کند بلکه در عین هدر دادن
بودجه باعث پیچیدگی ساختاری و ایجاد
اختــال در کارهای ادارات دیگر شــده
است .در کنار مرکز عدلی و قضایی اداره
تحت عنوان اداره عالی مبارزه با فساد نیز
وجود دارد .اکنون دو اداره موازی در امر
مبارزه با فســاد وجود دارد .برای هر یک
از این دو اداره بودجه تخصیص داده می
شــود .با این حال ،تفکیک وظایف میان
این دو اداره صورت نگرفته اســت .عدم
تفکیک وظایف میان این دو اداره مبارزه
با فساد را دشــوار نموده است و در عین
حال ،منجر به هــدر رفتن بودجه نیز می
شــود .از این جهت ،الزم است که رئیس

جمهور غنی میــان این دو اداره تفکیک
وظایف نماید.
با وجــود دو اداره مذکور در امر مبارزه با
فســاد اما ،کارکرد این دو اداره تا هنوز
ملموس نبوده است .مرکز عدلی و قضایی
تازه به کار آغاز نموده اســت اما ،تا هنوز
گزارش مبنی بر بررسی پرونده فساد یکی
از مقامات را ارائه ننموده است .اداره عالی
مبارزه با فساد با وجود عمر چندین ساله
خود کارکرد رضایت بخش نداشته است.
براساس گزارشها خود این اداره غرق در
فساد است.
رئیس جمهور غنی امــا ،در جلوگیری از
فســاد در حکومت خود نیز جدی نیست.
براساس گزارش سیگار تنها شخص رئیس
جمهور غنی به صــورت کامل گزارش از
ســرمایه خود ارائه داده است و هیچ یک
از مقامات بلنــد پایه حکومتی او گزارش
از ســرمایههای منقول و غیر منقول خود
ننموده اســت .رئیس جمهور غنی اگر در
امر مبارزه با فســاد جدی اســت باید از
تمام مقامات حکومتــی خود بخواهد که

گزارش دقیق از ســرمایه خود ارائه نماید
تا در پایان حکومتش بررســی پروندههای
مقامات که متهم به فســاد می شود ،قابل
رســیدگی شــود .در صورت که سرمایه
کنونی و منبع درآمدهای مقامات حکومتی
مشخص نباشد سخت و دشوار خواهد بود
که بتوان به پروندههای فســاد رسیدگی
نمود .از این جهت ،رئیــس جمهور غنی
باید شخصا از مقامات بلند پایه حکومتش
بخواهد که ســرمایه منقول و غیر منقول
خود را ثبت نماید.
کاهش فساد بدون به وجود آوردن سیستم
امکان پذیر نیست .نه مرکز عدلی و قضایی
و نه نهاد اداره عالی مبارزه با فســاد قادر
به کاهش فســاد در ادارات دولتی نیست.
مبارزه با فساد تنها با ایجاد سیستم امکان
پذیر است .سیســتم که کارگزاران را به
صورت اتوماتیک پاسخگو سازد .سیستم
بر کارگــزاران نظارت نمایــد .در فقدان
سیستم اســت که یک فرد قادر به گرفتن
معاش از ســه نهاد می شــود اما ،تنها در
یک جای اجرای وظیفه می کند .در فقدان
سیســتم پلیسهای خیالی تشــکیل می
شــود و معاش آنها به جیب افرادی دیگر
می رود .اکنــون تمام نهادهای حکومت به
شکل سنتی اجرای وظیفه می کند .همین
مســئله یکی از دالیل اساســی و جدی
گسترش فساد است .در عین حال ،مبارزه
با فساد را نیز سخت و دشوار نموده است.
در پایان این نوشتار باید گفت که حکومت
وحدت ملــی اراده جــدی در امر مبارزه
با فســاد ندارد .افراد متهم به فســاد در
پستهای باالی حکومت اجرای وظیفه می
کند .نه تنها برای آنها پرونده سازی نمی
شود بلکه حکومت به فساد آنها سرپوش
می گذارد .جدا از فقــدان اراده حکومت
ادارات مــوازی به وجود آورده اســت که
مبارزه با فساد را ســخت و دشوار نموده
اســت و میان ادارات موازی هیچ تفکیک
و تقســیم وظایف صورت نگرفته اســت.
همه این ها گویایی آن اســت که حکومت
در به صورت مقطعی عمل نموده اســت و
رفتارهای حکومت نمایشی بوده است.

افغانستان  15سال در بوته آزمایش
نویسنده :کارلوتا گل /مترجم :جانعلی شکرعلی زاده
هلیکوپترهــای نظامی بــه خاطر ترس از
حمالت موترهای انفجاری در ســرک ها به
ســرعت از باالی ســرما در حال عبورند و
مقامات افغان و امریکایی را انتقال می دهند
 ،مانع های ســمنتی محکــم که در اطراف
ســفارت خانه ها و دوایر دولتی قرار دارند
بلندتر و قوی تر شــده اند ،تمام سرک ها
به روی عموم بســته شده است .این روزها
احساس می شود پایان دورانی سر رسیده
است .
از  7اکتبــر ،2001پانزده ســال از حمالت
امریکایی ها بر طالبان و القاعده می گذرد،
اگر به عقب نگاهــی بیندازیم ظاهرا کاری
صورت نگرفته است.
خروج نظامیان امریکایی از  100000تا 8500
سرباز تا به امروز در مدت کم ،خیلی سریع
صورت گرفت .هزاران افغان بیکار شــدند.

 کارتون روز

 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

برنامه های کمکی هم بســته شدند در این
بین ده ها هزار طالب بر والیت های مختلف
حمله بردند ،چندین والیت و ولســوالی را
تهدید به سقوط نمودند ،حمالت انتحاری و
بمبگذاری های وحشتناکی را در پایتخت به
نمایش گذاشتند.
نیروهــای افغان حمالت شــدید و تلفات
دردآوری را متحمل شدند گروهی می گوید
صد ها کشته از خط مقدم جنگ برگردانده
می شوند غیرنظامیان هم آسیب های زیادی
دیدند هزاران خانواده بیجا شدند ،تاجران در
حال ترک کردن هستند امالک شان را می
فروشند و با خانواده هایشان راه مهاجرت به
سوی اروپا را در پیش می گیرند.
سیاستمدران افغان در حال تغییر رویه اند
حمایت امریکا در حال کاهش هست و آنها
بدنبال حامی و ایتالف جدید می گردند.
من از اوایل  1990بطور متواتر از افغانستان
دیدن می کنم برای افغان ها و من که سال
ها مسایل افغانستان ر ا دنبال می کنیم این
روزها یادآور دوران خروج شــوروی پس از
10سال اشغال در سال  1989است حکومت
کمونیستی تنها سه ســال پس از آن دوام
آورد و در ســال  1992حکومت به دســت
مجاهدین افتاد .
طالبان که از حمایت پاکســتان برخوردار
هستند ،همین ســناریو را تکرار می کنند
امیدوار هستند با تحت کنترل گرفتن نواحی
مرزی با پاکســتان حکومت اسالمی را برپا
کنند.
هنگامی که طالبان شــهر کندز را موقتا در
کنترل خود گرفتند ،اعتماد مردم به حکومت
از دست رفت و مردم به این باور رسیدند که
حکومت از آنها محافظت کرده نمی تواند.
طبق گزارش سیگار طی سال ها افغانستان
بیشترین کمک های خارجی را دریافت کرده
اســت امریکا فقط  500بیلیون دالر از سال
 2002به این طرف به مصرف رســانده است
که بیشــتر آن صرف نیرهای نظامی شده و
حدود  113بیلیون دالر صرف بازسازی شده
است.
طبق گزارش بانک جهانی افغانستان هنوز
یکی از فقیرترین کشــورها در جهان باقی
مانده اســت بیش از  10میلیون نفر زیر خط
فقر زندگی می کنند سه چهارم جمعیت بی
سواد است.
طالبان در ســال  2001به سرعت شکست
خوردند و پراکنده شــدند در جنوب کشور
من نیروهای جنگی طالبان و القاعده را دیدم
که در محاصره نیروهای امریکایی بودند هیچ
شکی نبود که پایان عمر آنها سر رسیده بود
حمایت مردمی را نداشتند شروع آسانی بود.
اما به آنها اجازه داده شــد که در کوههای
پاکســتان مجددا آرایش بگیرنــد از آنجا
افغانســتان و جهان را تهدیــد کنند .در
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پاکستان آنها به مردان جوان یاد می دهند
چطوری از دیگ بخار بمب بسازند و کمربند
انتحاری بســازند چطور موترهای بمب را
آماده کنند و به اهداف شان در افغانستان و
پاکسنان بفرستند.
آنها هنوز افرادی را اســتخدام می کنند
آموزش می دهند از جمله احمدخان رحمی
مظنون بمب گذاری ماه گذشته در نیویورک
و نیوجرســی ،ماه ها در نزدیکی کویته در
پاکستان در میان طالبان گذرانده بود.
علی رغم انکار پاکستان بر همگان معلوم
شــده که طالبان در این مــدت از طرف
نیروهای اطالعاتی پاکستان اداره و تجهیز
می شوند اوباما مانند سلف خویش جورج
بوش در فشار آوردن به پاکستان به خاتمه
دادن به این بازی ناکام ماند.
آگاهان بــاور دارند که ایمــن الظواهری
دســتیار اســامه بن الدن هنوز در کنار
رهبران طالبان در پاکستان به سر می برد و
از آنجا به پیروان خود در خاورمیانه و افریقا
و آسیا هدایت می دهد در دوسال گذشته
نیروهای ویژه امریــکا جهت جلوگیری از
نفوذ گروههای القاعده بر آنها حمله هایی
را انجام دادند.
و نیروهای پاکستانی بی شرمانه در حمایت
از نیروهای شورشی هســتند حتی آنها
بازنشستگان نظامی شان را با هلی کوپتر
چارتر برای آموزش طالبان به داخل خاک
افغانستان می فرســتند که یکی از آنها
در منطقه تحت کنتــرل طالبان در غرب
افغانستان سقوط کرد شامل شش نظامی
بازنشسته و یک خلبان روسی بود.
به عنــوان یک خبرنگار یکی از ســخت
ترین تجربه های من این اســت که سال
ها شاهد حمالت مرگباری هستم و کاری
در جلوگیری آن نمی شود .پاسخ دادن به
این ســوال افغان ها که چرا امریکا نسبت
به حمایت پاکستان اینقدر کور و بی توجه
هست مشکل هست .
بــرای مدت هــا امریــکا حــرف های
سیاستمداران افغانستان را درک نکردند
اما حاال به این نتیجه رســیدند ،اما چقدر
طول خواهد کشید تا اقدامات بعدی معلوم
نیست فرمانده گدا از فرماندهان جهادی و
مخالف طالبان این را به من گفت.
در کمپین های مربوط افغانستان در امریکا
و اروپا شاهد هستم که آنها خسته اند من
اغلب می شنوم که مردم آن را فاجعه افغان
ها می نامند اما با وجود اشتباهاتی زیادی
که صورت گرفته مانند فساد اداری ،ضعف
رهبری ،تلفات بی وقفه اما من آن را فاجعه
نمی پندارم.
امریکا این کشور را از عصر تاریکی بیرون
کشــید افغان ها هنوز ممنون امریکایی ها
هســتند که به دوران سیاه طالبان ،دوران

ترور و وحشــت و قهقهرایی خاتمه دادند.
یک پدر به من گفت ما خسته شده بودیم از
فرار کردن در حالی که بچه هایمان به پشت
مان بسته بودند.
نیمی از کابل ویران و غیر قابل سکونت بود
من در غرب کابل سوار اسب می شدم برای
اینکه ســرک ها ویران بود بیابان بود حاال
بازسازی شــده پر از مردم شده دانشگاه
امریکایی اعمار شده ساختمان پارلمان در
طول سرک ساخته شده موزیم کابل و دوایر
دولتی ایجاد شده اکثر ساختمان ها توسط
کمک امریکایی ها ساخته شده است.
پایتخت سال ها سرد و تاریک بود اما بانک
جهانی کمک کرد و برق از مرکز آسیا آورد
و کابل روشن شد ،چهار راه ها نمایان شد
خانه های کوچک زیادی سربرآورد مردم
صاحب کار شــدند و ساختمان ها نوسازی
شد.
بازســازی در ابتدا خیلــی کند بود حتی
حاال خیلی از جــاه ها برق ندارند اما بطور
پیوســته بازســازی ادامه دارد .سال ها
سرک ها ویران و خراب بود اما این روزها
ســفرهایی که چندیــن روز را در بر می
گرفت ،بســیار کوتاه و آسان شده است.
در والیات ســاختمان های اداری ،مدرسه
ها  ،شفاخانه ها ،کلینیک ها و پوسته های
پلیس حتی زندان ها نو ساخته شدند.
حاال نسل جدیدی رشــد کرده در ادارت
دولتی افراد حرفــه ای و آموزش دیده کار
می کنند .مــردان جوان با تحصیالت عالی
شان مســول اداره های مختلف هستند
زنان جوان در حال درس دادن به جوانتر ها
هستند دختران فارغ التحصیل در دانشگاه
های خصوصی کار می کنند افراد با درجات
تحصیلی ماســتر و دکترا از خارج شامل
وزارت خانه ها و سفارت خانه ها هستند
این کشور فقط دو دانشگاه والیتی داشت
و حاال بیشتر از  30عدد میرسد مکاتب و
دانشــگاه های خصوصی در حال خدمات
رسانی به جوانان تشنه به تحصیل هستند
خانم نانســی دوپری دیپلمات ســابق و
محقق امریکایی که مرکز آموزشی افغان
را در دانشگاه کابل ایجاد کرده ،می گوید:
جوانان حاال می توانند صدایشــان را بلند
کنند ایــده هایشــان را بگویند که قبال
اینطور نبود.
او در حــال اجــرای چندین پــروژه در
افغانستان هســت یکی از پروژه های او
دیجیتالی کردن اسناد آرشیف وزارت امور
خارجه افغانستان هست.
او می گوید؛ آنها در باره تاریخ شــان نمی
دانند آنها تعلق داشتن را نمی دانند و نمی
دانند افغان بودن یعنی چی و نمی دانند که
چه کشور قشنگی دارند.
کمک های خارجی میــراث های تاریخی

کشــور را نجات داد مســاجد و خانه های
که توسط جنگ داخلی از بین رفته بود را
تعمیر کرد برای مثال باغ بابر را تعمیر کرد،
قلعه هرات و مجسمه بودا که توسط طالبان
منفجر شد ،را بازسازی نمود با وجود امنیت
شکننده باستان شناسان در سراسر کشور
مشغول کارند.
وقتی از دوستان و آشنایان افغان پرسیده
شــود که آیا مداخله امریکا در افغانستان
ارزشــش را داشــت بدون تردید خواهند
جواب خواهند داد که ســوال کردن نداره،
هر چند اشــتباهات وحشــتناک زیادی
صورت گرفت .البته در کنار آن ســاختمان
ها ،تحصیالت و وزارت دفاع و حمایت های
دیپلماتیک همه به افغانستان کمک کرد که
از جایش بلند شود.
زنان بخصوص اعتماد به نفس باالیی بدست
آوردند .یک دوست با خنده به خانواده اش
در جرمنی زنگ زده بود و می گفت چطور از
سونا در بامیان در مرکز افغانستان طی سفر
کاری لذت برده اســت .این سطح از فضای
باز قبال ممکن نبــود هنوز تفاوت های بین
زندگی شهری و روســتایی وجود دارد در
خیلی از جاها زنان برای سیر کردن فرزندان
شان تقال می کنند .تقریبا  25فی صد کشور
در کنترل طالبان هست.
مــردم حاال آگاهــی یافتند کــه اقتصاد
کشورشــان را می توانند احیا کنند آنها به
ثروت های طبیعی شان نظیر معادن اشاره
دارند و موقعیت کشورشان به عنوان مسیر
ترانزیت از چین و آســیای مرکزی و خلیج
فارس می توانند به اقتصاد شان کمک کنند.
مردم بــاور دارند اگر از اشــتباه های که
صورت گرفته درس گرفته شــود به جای
شکایت از این حکومت می توانند با اشرف
غنی اقتصاد کشور را سرپا نگه دارند.
بیشــتر افغان ها می گوینــد ما به کمک
امریکا در دفاع و حمایت سیاســی شان در
برابر تهدید و تروریســم و همسایگان مان
ضرورت داریم خطر ســقوط حکومت در
سال های بعد با این تلفاتی که هست وجود
دارد و ما انتظار داریم امریکا به تعهد نظامی
خویش پایبند بماند.
اگر امریکا تــاش هایش در آوردن صلح با
کمک طالبان و پاکستان را بیشتر کند مانند
برنامه ای که ریچــارد هالبروک و هیالری
کلنتون در  2009شــروع کرده بود قطعا از
افتادن کشــور بدســت طالبان جلوگیری
خواهد شد.
صلــح به تعهد قوی امریکا برای ســال ها
ضــرورت دارد و نتیجه اش بــرای افغان
هایی که دهه ها متحمل درد و رنج شــدند
شــیرین خواهد بود و خدمت بزرگی برای
خانواده های امریکایی های خواهد بود که
عزیزانشان را در این راه از دست داده اند.
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