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 چند گپ از چند تا چیز 
 ملیون دالر بانك جهاني در سه پروژه ٧٩٣ -١
 قرار داد امنیتي چهار میدان هوایي با شركت گاك امارات متحده عربي-۲
   میدان هوایي كابل از جانب پاكستان تنظیم رادار -٣
  رآتش سوزي یا به آتش دادن جنگالت شرقي كشو -٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :كمك بانك جهاني  -١
ملیون دالر را در سه   ٧٩٣است بانك جهاني مبلغ  به اساس تصمیم بانك جهاني و موافقه كشور هاي دونر قرار١ -١

  پروژه مواد غذایي،
   معیشت

  امور صحي
 گیرد در افغانستان از سر

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 آر تي اف پرداخت مي شود  هاي افغانستان آ این مبالغ از صندوق كمك ١ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 این كمك ها مستقیما از جانب بانك جهاني و یا موسسات وابسته به بانك جهاني صورت مي گیرد ١ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰٩۰ 
 حاكمیت افغانستان در این پروسه مانند گذشته دخالت داده نمي شود١ -٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :مزایا

 باور ها ایجاد مي گردد ولي در صورت عدم توزیع درست باور ها شكننده تر مي شوند ١ -٥
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 تعداد مورد كمك قرار مي گیرد١ -٦
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :كاستي
 راهكار درست تا هنوز براي توزیع وجود ندارد ١ -٧

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ماه  ٩ملیون دالر صرف در   ۲۲٥ملیارد و  ٣كمك هاي قبلي نیز تاراج بي سروصدا شد در این مورد تا هنوز  ١ -٨

افزایش یافته كه   فیصد ٩٧فیصد در زمان جمهوریت به   ٩۰براي فقر زدایي به مصرف رسیده ولي درجه فقر از 

   بسیار مضحك و خنده آور است
۰۰۰۰۰۰۰""۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 ظارت كننده وجود ندارد و خود بانك نظارت كننده نیز أست كه اصل كاستي را مي سازد ن ١ -٩
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

  ١٣٧١اكثرا از كشور همسایه صورت مي گیرد و تولید و رشد اقتصادي پاكستان سال هاي طالیي  تهیه مواد ١ -١۰

 به بعد را به قیمت بریادي اقتصاد افغانستان تكرار مي كند 
 ساله  ٥۰۰۰لت خوابیده در تاریخ چه م
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۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰" 
 :اصل گپ -١١

 كمك نه به افغانستان بلكه براي تقویه اقتصاد پاكستان صورت مي گیرد  -١
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 خریداري بیشتر از پاكستان و بازار هاي اینكشور صورت مي گیرد و ملیون ها مفاد را بدامن پاكستان مي ریزانند  -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :راهكار جدید -١۲
 :لطفا

 ملیون حساب شده از جانب موسسه خوار بار أست توزیع كنید ١٨كمك ها را نقد به سه ملیون خانواده كه  -١
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 خانواده ها نیز جز همین سه ملیون اند -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰" 

 كنید  صحت عامه را از طریق شفاخانه ها كمك رساني مستقیم -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 بانك جهاني را كه بسیار غیر عادالنه است كاهش دهید مصارف اداري -٤
   درصد كمك ها نیز میرسد ٦۰این مصارف گاهي تا 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۰۰۰ 
 شركت گاكو  امنیت میدان هاي كابل، هرات، قندهار و مزار -۲
 سه میدان هوایي حاال به قرار داد امنیتي چهار میدان هواي دست یافت شركت گاك بر عالوه مدیریت زمیني ۲ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 شركت گاك در زمان جمهوریت به تعداد خالف كاري ها متهم بود ۲ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 این قرار داد موقف انحصاري را به این شركت و امارات متحده عربي داده و قطر وتركیه حذف مي گردد ۲ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 صالحیت مي دهد كه مسافرین را تالشي و ورود و صدور كاال ها را كنترول نماید این قرار داد به این شركت ۲ -٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
و كام آیر با موجودیت این شركت در برابر شركت هوانوردي دوبي و امارات در شرایط دشوار  شركت آریانا ۲ -٥

 قرار خواهند گرفت
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :راه بیرون رفت
از   تا دیر نشده جلوي این انحصار را بگیرید، رقابت این كشور ها را مي توان مدیریت كرد و منافع ملي افغانستان را

 آن بدست آورد 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 : رهبري رادار هاي میدان هواي كابل و دیگران از جانب پاكستان -٣
از كار افتاده اند پاكستان این رادار ها را   به بهانه اینكه رادار هاي میدان هاي هوایي افغانستان بخصوص كابل ٣ -١

 و كراچي رهبري مي كند  از پشاور، اسالم آباد
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 ( بله خوشحالي او دا) افغانستان استقاللیت فضایي را از دست داده و به پاكستان مي سپارد ٣ -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 شما خود مي توانید با خون جگر تصور إینده كشور را تصویر بكشید٣ -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 یست سال جمهوري این قلمروي فضایي بدست امریكایي ها بوددر ب٣ -٤
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :پیشنهاد
 نسپارید هیجگاه قلمروي فضایي را به هیچ خارجي -١

۰۰۰۰۰۰۰ 
 این قلمرو را بدست هیچ یك از شركت هاي خصوصي داخلي نگذارید حتا-۲
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 منافع ملي شما تا حد مستعمره شدن زیان مي بیند
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :آتش سوزي جنگل هاي نورستان -٤
 تا هنوز معلوم نیست كه این آتش سوزي چگونه صورت گرفت ٤ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 ولي این واضع است كه این آتش سوزي عمدي و قصدي صورت گرفته است ٤ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 خموشي دولت وخواب بودنش در این مورد بسیار جالب بود ٤ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 زخمي را نیز داشتند، مظلوم بودن اینكشور و مردم را نشان مي دهد  ٩جنب و جوش تعداد اندك مردم منطقه كه  ٤ -٤

 شي همسایه دوست!!!!!!! پاكستان نیز سوال برانگیز است خامو
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :اصل گپ -٥
 در تمامي ابعاد آن آغاز شده است تاراج گري تمامي هستي این سرزمین بصورت وحشت آور ٥ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 داخلي ها و خارجي ها یكجا ثروت هاي این سرزمین را غارت مي كنند  ٥ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 جهان در خاموشي نفرت انگیز در مورد ما غرق اند ٥ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
   استاد مسعود

 واشنگتن ستیت   -كنت
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