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حکومت و ضرورت تعامل سازنده با مردم

ــــــــــسرمقاله
طرح های بلند مدت امنیتی
نیازی برای ثبات و امنیت پایدار
محمدرضا هویدا
رد و بدل شدن ولســوالی ها میان طالبان و دولت افغانستان در
سال روان خورشیدی ،به یک امر معمول بدل شده است .چندین
ولســوالی از اختیار دولت خارج شده و به تصرف طالبان در آمده
و برعکس نیز شماری از ولسوالی ها و مناطق از تصرف طالبان در
آمده و تحت تسلط دولت قرار گرفته است .بر اساس برخی گزارش
ها و ادعاهای طالبان ،ده ها ولســوالی در تصرف و یا نفوذ جدی
طالبان قرار دارد .در روزهای گذشــته ،هلمند باری دیگر مورد
هجوم طالبان قرار گرفته است .گفته می شود جنگ سختی میان
نیروهای دولتی و طالبــان در گرفته و طالبان قصد دارند تا مرکز
هلمند را به تصرف خود در آورند .خبرهای هشدار دهنده ای نیز
از دیگر والیات به گوش می رسد.
از ســوی دیگر مقامات از تالش های حکومت برای ساختن طرح
هــای امنیتی بلند مــدت خبر داده اند .حقیقت این اســت که
نهادهای امنیتی در وضعیت نامناســبی قرار دارند .جنگی نابرابر
میان نیروهای دولت و گروهای دشــمن افغانستان جریان دارد.
در یک طرف این جنگ نیروهای دولت افغانســتان قرار دارد و
در طرف دیگر ده ها گروه تروریســتی که از پشتیبانی دولت ها و
نهادهای استخباراتی منطقه و جهان برخوردار هستند .این گروه
ها بیشتر به خاطر اهداف و منافع دیگران می جنگند .بار سنگین
جنگی که هیچ قانون و محدودیتی برای آن وجود ندارد و دشمن
از هر حربه ای برای تضعیف دولت و مردم افغانستان استفاده می
کند ،بر دوش نهادهای امنیتی سنگینی می کند .اما با وجود همه
اینها ،نهادهای امنیتی افغانســتان نیز از مشکالت جدی برخودار
هســتند .نیروهای پولیس و اردوی ملی افغانستان مورد بازبینی
قرار گرفته و تغییرات اساسی در این دو نهاد به وجود آمده است،
اما امنیت ملی افغانستان کمتر مورد ریفورم و اصالح قرار گرفته
است .نبود ظرفیت های کافی در نهادهای امنیتی افغانستان هنوز
هم یک مشکل کامال جدی به حساب می آید .برنامه های ریفورم
و اصالح نهادهای امنیتی باید بر اســاس نیازهای روز افغانستان
باید طرح و اجرا شود.
طراحان و برنامه ریزان امنیت در افغانســتان قبل از هر چیزی به
وضعیت و واقعیت های افغانســتان ،منطقه و جهان آگاه باشند تا
بتوانند جایگاه افغانســتان را در منطقه و جهان دریابند و برای
امنیت افغانستان برنامه بریزند .بازی های جهانی و منطقه ای میان
قدرت ها برای برنامه ریزان امنیتی افغانستان باید روشن باشد و
همچنین تعهد و التزام به منافع و مصالح کشور است که می تواند
سبب شود برنامه ریزان امنیت کشور بتوانند برنامه های کارآمد
برای امنیت افغانستان بسازند.
سقوط و دست به دست شــدن ولسوالی ها میان دولت و طالبان
و همین گونه افزایش تهدیدها بر شــمار زیادی از والیات کشور
مطمینا ارتباط جدی با نبود استراتیژی بلند مدت و کارآمد امنیتی
ارتباط وسیع دارد .بیشــترین بخش بودجه دولت افغانستان به
بخش های دفاعی و امنیتی اختصاص یافته اســت .اما دستاورد
افغانســتان در این بخش چندان قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
افغانستان بعد از طالبان ســیر صعودی و رو به افزایش ناامنی را
تجربه کرده است .جنگ از کوه ها و غارها به روستاها و ولسوالی
ها کشیده شده و در نهایت به ســقوط بعضی از والیات کشیده
است .در این جنگ دولت حالت دفاعی به خود گرفته و سعی می
کند حمالت طالبان را دفاع کند که این وضعیت خسارات مادی و
انسانی زیادی برای دولت به بار آورده است.
دولت افغانستان باید استراتیژی و راهکارهای رسیدن به امنیت
پایدار و ثبات دایمی را جستجو نماید .طرح های بلند مدت امنیتی
می توانند ضمانتی برای ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور
باشند .این طرح ها باید در اولین قدم به تهدیدهای فعلی و کنونی
کشور توجه داشــته و خطر سقوط ولسوالی ها و مناطق کشور را
برطرف کند.

کارکرد حکومت در برابر اطاعت مردم از
اقتدار مرکزی این است که امنیت فیزیکی
و روانی جامعه را تأمین نموده و راه توسعه
و پیشرفت کشــور را از طریق استفاده
بهینه از منابع اقتصادی ،سیاسی و اداری
هموار سازد .مسیر توســعه و پیشرفت
زمانی امکان پذیر می شود که فقر ،ناامنی،
تبعیض و بیکاری از میان برداشته شود و
مشارکت قانونی و ســازمان یافته اقشار
مختلف مردم در پروسه های ملی فراهم
گردد.
دولــت وقتی می تواند کــه به کارکردها
و سیاست هایش در کشــور جامه عمل
بپوشاند که ارتباط مستحکم و دوامداری
میان نهادهــای دولتی ،ســازمان های
اجتماعی و ســکتورهای خصوصی ایجاد
کرده و همــکاری و تعامل مثبت و پایدار
میان آنها برقرار سازد .این امر جدا از این
که برای کارایی بیشتر حکومت ها و نظام
های سیاسی مؤثر وضروری می باشد ،از
ارزش ها و اصول دموکراسی نیز به حساب
می آید .نظام سیاســی در افغانستان بر
مبانی دموکراسی استوار گردیده و ارزش
ها و اصول دموکراسی در قانون اساسی به
عنوان اصول رفتاری حکومت ها گنجانده
شده است.
در دموکراســی اصل براین اســت که از
تمرکز و تجمع قدرت در دســت یک فرد
و یا یک نهاد دولتــی جلوگیری گردد و
زمینه تمایل به انحصار قدرت و ثروت به
کلی از میان برداشــته شود .به این خاطر
در نظام دموکراســی اصل تفکیک قوا به
رسمیت شناخته شــده و قدرت ملی بر
مبنای قانون اساسی میان سه قوه مقننه،
اجراییه و قضاییه توزیع شــده است .در
نظام دموکراسی کوشش بر این است که
یک موازنه منطقی و معقول میان سه قوه
دولتی ایجاد شــود و از تمرکز قدرت در
دســت حکومت یا قوه اجراییه جلوگیری
گردد .همانطــوری که توزیع قدرت میان
قوای سه گانه ،تعادل منطقی را در ارگان
های دولتی ایجاد می کند و مانع بی نظمی
ها و خود ســری های فردی و جمعی می
گردد ،توازن میان نهادهای دولتی ،مدنی و
خصوصی نیز موجب ایجاد تعادل و نظم در
جامعه گشته و امکان زیست بهتر و آرامتر

رضا احسانی

در اجتماع را فراهم می آورد .چنانچه این
تعادل برهم بخورد ،از یک ســو گسترش و
نهادینه ســازی ارزش های دموکراسی در
جامعه با مشــکل مواجه می شود و نظم و
امنیت افراد جامعه آسیب می بیند ،از سوی
دیگر روند همکاری و تعامل میان نهادهای
مختلف اجتماع برهم می خورد و دیوارهای
اعتماد میان اعضای جامعه از یک ســو و
جامعه و حکومت از ســوی دیگر ،شکاف
برمی دارد.
در افغانســتان اصل تفکیک قوا بر مبنای
قانون اساسی در شکل گیری نظام در نظر
گرفته شده و این اصل تاکنون مراعات می
شود .نظام سیاسی ما از سه رکن حکومت،
پارلمان و قوه قضاییه تشکیل شده و وظایف
و صالحیت های هر کدام نیــز در قوانین
مشخص شده اســت و هر کدام بر اساس
مواد قانونی چارچــوب وظایف و صالحیت
های خود را تشــخیص می دهند .در این
زمینه ما با مشکل قانونی مواجه نیستیم و
قوانین به گونه واضح اختیارات و مسؤلیت
های هرقوه را مشخص ساخته است؛ اما به
دلیل رسوبات باقی مانده از فرهنگ سیاسی
گذشته و ضعف ها و نابسامانی هایی که در
دولت فعلی به مشاهده می رسد ،برخی از
قوا ،در مقام اجرای قانون ،نتوانســته اند از
همه صالحیت هــا و اختیارات قانونی خود

به گونه درست بهره ببرند .به این دلیل ما
در واقعیت سیاسی ،ممکن است تفکیک
متوازن و متعادل قوا را شــاهد نباشیم.
هرچند این امر در طوالنی مدت از طریق
تقویت سازوکارهای قانونی قابل اصالح می
باشد.
امروزه مشکل بیشــتر ما در نحوه تعامل
میان ســه بخش دولتی ،مدنی و سکتور
خصوصی اســت .حکومت طی سال های
گذشته چندان توفیق نیافته تا یک رابطه
ارگانیک و پایدار میان بخش های دولتی،
مدنی و خصوصی جامعه ایجاد کند .گرچند
رشد و فعالیت جامعه مدنی و رسانه ای در
سایه حضور جامعه جهانی ،در پانزده سال
گذشته چشمگیر بوده اســت؛ اما تعامل
منطقی ،دوامــدار و نظام مند میان جامعه
مدنی ،رســانه ها و نهادهای دولتی شکل
نگرفته اســت .حکومت هرچند زمینه را
برای فعالیت های مدنی و رســانه ای در
کشور فراهم کرده اســت و به این دلیل
رســانه های آزاد زیادی در کشور مجوز
فعالیــت دریافت کردنــد و کارکردهای
خود را به شــکل آزادانه به پیش بردند؛
اما با آنهم یک تعامل ســازنده و دوجانبه
همکاری میان رســانه ها و جامعه مدنی و
حکومت در کشور به وجود نیامده است.
اگر امــروز جامعه مدنی بجــای نهادهای

همــکار بــرای حکومت بیشــتر حالت
اپوزیســیون را به خود گرفته و در برابر
سیاســت های حکومت موضع گیری می
کنند ،اگر رســانه ها همــواره از برخورد
نهادهای دولتی شــکایت دارند ،نشــانه
این اســت که هنوز رابطه میان نهادهای
اجتماعی -فرهنگــی و ارگان های دولتی
به صورت درست ســازمان نیافته است.
جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی می
توانند اجتماعات را سازماندهی کرده و به
آنها آموزش می دهند و آنها را نســبت به
حقوق و مکلفیت های شان آگاه می کنند،
رســانه ها و جامعه مدنی انگیزه مشارکت
شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی
باال می برند و آنها را در راســتای حمایت
از سیاست ها و رویکردهای ملی سازمان
می دهند و روحیه وحدت و همبســتگی
ملی را تقویــت می کنند و فرهنگ تعامل
و همپذیری را در میان گروه های اجتماعی
رواج می دهند.
نهادهای خبرنگاری سال  2016را بدترین
و خشــونت بارترین سال برای خبرنگاران
اعــام کردند؛ اما گفته اند در این ســال
بیشترین خشــونت ها علیه خبرنگاران از
سوی نهادهای دولتی و بخصوص نهادهای
امنیتی کشور بوده اســت .چند روز قبل
نیز یک مسؤل رســانه از سوی منسوبین

پولیس مورد لت و کوب قرار گرفت .جالب
این است که در جریان این کش و گیرها،
نزاع ها و خشونت ها هردو طرف خودشان
را حق به جانب دانسته و طرف دیگر را به
تعرض از قوانین متهم می سازند.
مجموع مشــکالت موجود در مناسبات
دولت و نهادهای اجتماعی و رســانه ای،
بیانگر این است که در این زمینه هنوز به
لحاظ قانونی و اداری کار چندانی صورت
نگرفته اســت و چارچوب صالحیت ها،
فعالیت ها و مسؤلیت های این نهادها در
تعامل با یکدیگر مشخص نگردیده است و
یا این که آگاهی دهی درست در این زمینه
انجام نشده و نهادهای مدنی و سیاسی-
کشور نســبت به حقوق و وظایف خود در
قبال یکدیگر معلومات کافی ندارند.
وضعیت ســکتورهای خصوصــی و نحوه
تعامل و همکاری دوجانبه آنها با دولت از
ابهام بیشتری برخوردار می باشد .نهادهای
مرتبط با مسایل اقتصادی حکومت ،هنوز
همکاری های خــود را در قبال نهادهای
خصوصی به شکل درست تنظیم نکرده اند.
این نهادهای دولتی فراموش کرده اند که
بخش های خصوصی می توانند در عرصه
های تولید ،اشــتغال ،توســعه و آموزش
نیروی انســانی و ارایه خدمات گوناگون،
نقش آفرینی کرده و زیربناهای توســعه و
پیشــرفت اقتصادی در کشور را از طریق
ایجاد تعامل مثبت و سازنده با حکومت در
زمینه های اقتصادی فراهم نمایند.
دولت زمانــی می تواند ایــن تعامل را
به صورت ســازنده برقــرار کند که اوال،
اعتماد عمومی را نســبت به کارکردهای
خود جلب کنــد .انصاف ،عدالت و امنیت
ســه محور کلی است که خواست عمومی
بر مبنای آن شــکل گرفته است .چنانچه
سیاست های ملی بر مبنای قانون ،ارزش
های دموکراسی و عدالت اجتماعی شکل
بگیرند و توزیــع عادالنه قدرت و ثروت
میان اقشــار گوناگون جامعــه به عنوان
یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد؛ تدوین
قوانین مناســب و اجرای صحیح و بدون
نقص آن در جامعه ،امکان پذیر می گردد
و بنیاد همکاری و تعامل همه جانبه میان
دولت و اقشــار مختلف مردم به تدریج
ساخته می شود.

چشم انداز اقتصاد تركيه
اقتصاد ترکیه در دهه پایانی قرن بیســتم
وضعیت مبهم و بسیار شکننده ای داشت
و دولت های شــکننده و ناپایدار وضعیت
اقتصادی را بسیار نابســامان تر کردند .
اما حضور حزب عدالت توســعه در قدرت
موجب توجه جدی به مســاله اقتصاد شد
و ترکیه تا سال  2012رشد اقتصادی بسیار
خوبی داشت به گونه ی که برخی ترکیه را
نه به عنوان کشور در حال توسعه بلکه به
عنوان کشور تازه صنعتی شده تلقی کردند.
در این میان موقعیت ژئواسترتژیک ترکیه،
فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای رشد
و توسعه اقتصادی  ،دسترسی به بازارهای
بزرگ در منطقه و اصالحــات بنیادین در
عرصه های گوناگونــی اقتصاد ترکیه را با
رشد اقتصادی و افزایش صادرات و درآمد
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 qبنیان گذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
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فرزاد رمضاني بونش

سرانه دگرگون و شمار گردشگران خارجی
و سرمایه گذاری خارجی را بسیار باال برد.
در این بین عوامل گوناگونی در تحقق رشد
اقتصادی و تغییــر راه اقتصاد ترکیه نقش
داشت .چنانچه ثبات مدیریتی و پیش بینی
پذیری اقتصاد و سیاست ترکیه ،اصالحات
ســاختاری و دمکراتیک مبتنی بر پیمان
ماســتریخت و پیمان های دیگر اتحادیه
اروپایی ،تالش برای ادغام ترکیه در اقتصاد
بین المللی ،جذب بیشتر سرمایه خارجی،
توجه بیشتر غرب به اقتصاد ترکیه  ،تالش
برای حل مســاله ی کردها و اثرات مثبتی
در ایجاد امنیت و ثبات نســبی در کشور
و رویکردهای منطقــه ای و خارجی چون
کاهش تنش و به حداقل رســاندن تنش ها
با همســایگان و گسترش مناسبات تجاری
و ..هر یک به نوبه خود به شکوفایی اقتصاد
ترکیه کمک کرد.
وضعیت نوین اقتصاد ترکیه
هر چند رشــد اقتصادی ترکیه در  2014و
 2015بترتیب  2.9و  4درصد بوده است ولی
در حالی کــه حجم بازرگانی خارجی ترکیه
در  10ماهه نخست ســال گذشته میالدی
برابــر  293میلیارد دالر بــود در  10ماه
نخست سال  2016میالدی به  280میلیارد
دالر رســید .این افت در بازرگانی خارجی
این کشور و کاهش صادرات از  120میلیارد
دالر بــه  117میلیارد و کاهــش واردات از
 173میلیــارد دالر بــه  163میلیارد دالر
وسیر نوسانی در روابط بازرگانی خارجی با
اتحادیه اروپا (این کشــور حدود  50درصد
بازرگانی خارجی خــود را با  28عضو آن
انجام می دهد) نشــانگر چراغ های منفی
در اقتصاد این کشور است .همچنین روابط
ترکیــه با اتحادیه اروپــا در ماههای اخیر
پرتنش شده و با نگاهی به کشورهای مهم
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طرف تجاری ترکیه چون آلمان  ،انگلیس ،
عراق  ،ایتالیا  ،آمریکا  ،فرانســه  ،امارات
متحده عربی و ایران آنکارا عمال با بسیاری
از این کشــورها وارد تنشهایی شده است
 .در بعد دیگری گردشــگری ترکیه (که
از ســال  2004در ترکیــه رونق گرفته) و
مشارکت غیرمستقیم سفر و گردشگری در
اقتصاد این کشور در سال  2015به حدود
 13درصــد از تولید ناخالــص داخلی آن
رسید به دالیل تحريم هاي روسيه  ،مسائل
امنیتی و تهدیدات و عملیات تروریستی
در این کشور ،با کاهش چشمگیری روبرو
شده است .چنانچه کاهش بیسابقه تعداد
گردشــگران داخلی و خارجی و احتمال
ورشکســتگی این بخش در سال  2017و
همچنین رشــد منفــي در تمام بخش ها
از جمله صنعت ،خدمات و ..چشــم انداز
اقتصاد ترکیه را تارتر نموده است.
در ســالهای گذشته برخی اقتصاددانان از
ترکیه به عنوان یکی از غولهای اقتصادی
آینده یــاد میکردند و هدف  500میلیارد
دالری ترکیه در صادرات برای سال 2023
میالدی مصادف با یکصدمین سال تاسیس
جمهوری را آســان می یافتند .اکنون نیز
هر چند مقامات ترکیه ای چالشها در افت
صادرات این کشور را ناشی از کاهش مقدار
و وزن صادرات ترکیه ندانسته و مدعی اند
افت نرخ جهانی نفــت و باال رفتن ارزش
دالر در بازارهای جهانی بر وضعیت کنونی
تاثیر گذاشته است .اما کاهش ارزش لیر،
وضعیت جذب ســرمایه گذاری خارجی،
افزایش میزان تنشها و بحران های سیاسی
اقتصاد ترکیــه را وارد دوره ای از چالش
های نوین بیشــتر کرده است .در این بین
مخالفان ترکیه حزب عدالت و توســعه را
مسئول چالشی شــدن اوضاع اقتصادی

معرفی می کنند و آن را نتیجه سیاســت
های داخلــی و خارجی دولت میدانند .از
این منظر برخی اکنون ترکیه را در شرایط
پیشــا بحران می دانند و کندی رشد در
همه بخشــهای اقتصاد ،وضعیت نامناسب
فروش مســکن و خودرو ،کاهش اعتماد
سیاســی و رتبه اعتباری از زمان کودتای
 ۱۵ژوییه ،کشیده شــدن بازداشت ها در
بخش خصوصی اقتصاد ترکیه ،پاکســازی
طرفداران گولن در بخش ها و صنایع ،ترس
سرمایه گذاران از سرمایه گذاری  ،سخت
گیریها بر شــخصیتهای مخالف را زنگ
های خطر میدانند.
چشم انداز اقتصاد ترکیه
هر چند رخدادها از ســال 2013به ویژه
درمورد بحران ســوریه و مسائل داخلی
ترکیه و امیــدواری به اینکــه ترکیه تا
سال 2023جز10اقتصاد برتر جهان شود را
خدشه دار و تیره تار کرد ،اما با این وجود
در سالهای گذشــته ترکیه سهم خود در
بازارهای جهانی را حفظ کرد .ولی چالش
روند جذب سرمایه گذاری ،رشد اقتصادی
ترکیه و کسری بودجه در سال کنونی عیان
تر شــد در این حال اقتصاد ترکیه در سه
ماهه ســوم امسال برای نخستین بار در ۹
سال گذشته رشد منفی داشته و لیر ترکیه
هم امسال  ۲۰درصد از ارزش خود را دست
داده اســت .در این بین باید توجه داشت
که بنا بر محاسبات کارشناسان اقتصادی
در وضعیتی کنونی که نرخ ارز در نوســان
است به ازای هر یک درصد کاهش ارزش
لیر ترکیه افزایش نرخ تورم بین ده تا 15
دهم درصد افزایــش خواهد یافت لذا در
شش ماه آینده به تورم اضافه میشود .در
این راستا هر چند بانک مرکزی پیش بینی
کرده نرخ تورم در امسال شش و نیم درصد

باشد اما در سال آینده تورم بیش از هشت
درصدی در انتظار ترکیه اســت .امری که
موجب افزایش بهره بانکی شــده و این امر
در کنار بی ثباتی با کاهش سرمایه گذاری و
کند شدن آهنگ رشد اقتصاد ترکیه همراه
است.
آنچه مشخص است هر چند رهبران دولتی
کودتای نافرجــام ،حمالت تندروانه و آب
و هوای نامســاعد را در بدترین عملکرد
اقتصاد موثر دانســته و بینالی ییلدریم،
نخســت وزیر تصمیم دارد بــا برنامهی
ریاضتی و اعتبارات مالی به بخش خصوصی
با این بحران مقابلــه کند و در هزینههای
دولتــی صرفهجویی و بــه رونق چرخهی
کســب و کار کمک کند  .در این راســتا
هم رجب طیــب اردوغان وضعیت نوین را
جنگ اقتصادی دانسته و اعالم کرده است
برای تضعیف واحد پول ترکیه ،دلیل جدی
اقتصادی وجود ندارد و بارها از شهروندان
ترکیه خواسته اســت که ارزهای خارجی
خود را به طــا یا لیره ترکیه تبدیل کنند،
تا جلو سقوط بیشتر ارزش لیره را بگیرد،
اما در عمل واحد پــول ملی ترکیه در ماه
نوامبر به پایینترین سطح از زمان بحران
مالی جهان در سال  ۲۰۰۸رسیده است .در
این میان آنکارا از یک ســو تالش میکند
تا با برطرف کردن نگرانی بازار ،ســرمایه
گذاران و صاحبان کار و رویکردهایی چون
انجام معامالت با چین ،روســیه و ایران با
ارزهای محلی وضعیت را بهبود بخشــد،
اما به نگاه بســیاری توقف مذاکرات الحاق
ترکیه به اتحادیه اروپــا و پس لرزه های
ناشی از آن ،وجود مسائل پس از کودتای
نظامی نافرجــام در ترکیه  ،پیگیری های
گســتردهی مخالفان اردوغــان  ،فضای
امنیتی بر این کشــور  ،افزایش ریســک
سرمایهگذاری ،حمالت تروریستی ،کاهش
درآمدهــای گردشــگری و ...چالش های
اقتصادی را افزایش داده است .در کنار این
امر باید توجه داشــت که به نگاه مخالفان
خواسته رئیس جمهور در مورد کاهش بهره
بانکی با اصول اقتصاد همخوان نیســت و
موجب کاهش ارزش لیر میگردد .به عالوه
تبدیل ذخایر ارزهای خارجی به لیر و طال
ممکن است با رویکردهای احساسی مردم
برخورد شود ،اما در کنار تصمیم پارلمان
اروپا برای متوقف کــردن ادامه مذاکرات
الحاق ترکیه  ،شروع سال جاری میالدی و
احتمال افزایش قیمت جهانی نفت ،اوضاع
نابسامان اقتصادی ،کسری انرژی و ..چالش
ها نمود پیدا خواهد کرد و روند کاهشــی
جذب گردشگر را بیشــتر کرده و کسری
بودجه ،افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد
اقتصادی را در این کشور رقم خواهد زد.

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

