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منطقویوژیکیاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره )هـ ش۱۳۹۸حمل۱۷الی ۱۰ز ا(۲۹۵:ش

عی اقتصادی امنیتی،،جموعۀ تحليل رويدادهای مهم سياسیين نرشيه ما ت های است که به زبانیوار هفتهو اج

، تا نهادهای گرددمرکز مطالعات اسرتاتژيک و منطقوی تهيه و نرش میليسی و عربی، توسطانگپشتو، دری، 
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مقدمه

مخامخ خربې د دې پروسې یو مهم او اړین اړخ د طالبانو حکومت رسه افغان له د افغان سولې په پروسه کې 

ونه، د یو بل مهال کې د دې ډول خربو د پیل په موخه د افغان حکومت او طالبدی؛ خو په اوس انو دری

ی استازی، زملی  ان ه وړلو په موخه د افغان سولې لپاره د امریکا  خالف دي. د همدې اختالف د له من

م سیمه ون یې له خلیلزاد د خپل ماموریت د شپ ییز سفر په ل کې کابل ته راغلی او د افغان ولسمرش په 

بېالبېلو افغان لورو رسه کتيل دي.

و د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمن د مسکو ناستې دویمه له بله اړخه اکل شوې چې تر راتلونکو لسو ور

افغانستان ته د خپل سفر پر مهال تر دې دمه پر هم راز زملي خلیلزاد ناسته هم په قطر کې تررسه يش. دغه

ې دي . په ورته وخت کې ولسمرش دولتي چارواکو رسبېره له مختلفو افغان لورو رسه د سولې په اړه خربې ک

ول هغه  ې دي او دا  او له افغان سیاستوالو او جهادي مرشانو رسه سال مشورې پیل ک غني هم د سولې په ت

ې دي.ه دي، چې د بین او یې هیلې زیاتې ک االفغا خربو اترو د پیل په ت

ۍ پرخه د سرتاتېژیکو او سیمه نو مرکز د اوون تحلیل په لوم ې او د امریکا، ییزو  کې د افغان سولې په ت

ه کېدای يش د بین رن ونو او دا چې  االفغا خربو اترو پیل ته زمینه برابره طالبانو او افغان حکومت پر دری

يش، بحث شوی دی.

ې شوې  ان د اوون تحلیل دویمه برخه بيا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت او د فقر کچې ته 

سلنه ۵۰افغانستان د احصائیې مرکزي ادارې په یوه راپور کې ویيل، چې په افغانستان کې له ده. تازه د

ي دي.زیات خلک د بې ې الندې ژوند کوي او دې وضعیت افغانان له سختو ستونزو رسه مخ ک وزل تر کر
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او د بین اړتیااترواالفغا خربود افغان سولې په ت

مېلهترمنطالبانوواامریکادکېقطرپه ېووروسته،راناستېپن پهتهکابلخلیلزادزملیوړاندېور

وراغی،سفر اوپهسولېدرسهچارواکوحکومتياوسیاستوالوافغانلهتر ي.خربېت ولسمرشدنوموړيوک

مدداووانانورمنو،مېافغانمرشانو،جهاديسیاستوالو،افغانچارواکو،دولتيشمېریولهونپهغني

اوپهبهسولېداوکتيلرسهاستازولهولنو يبحثونهيېت .ديک

اوپهسولېافغان"د:ویيلکېخربوپهرسهيسلهمهالپرسفردتهافغانستانخلیلزاد خربوروانودت

یوپه ولوم اوونوپن لهخولري؛اړهپورېحکومتپهامریکاداوطالبانوپهچې،شويمطرحمسایلهغهکېپ

داوويشکارپالنیوهپرسولېدوي،موجودحکومتافغانبایدکېبحثډولهرمسایلونوروپرهاخوادې

يتهجوړجاړيسیايسیوهغاړېکېلېیلوم مخېلهپالنهمدې يش."اعالناوربنداوورسې

ارمهالداسېواتر خربواالفغابینپرخلیلزادزملی ديز رواندشوېاکلخوایوېلهچېکوي،ین ې

دویمهدوام،پرناستېمسکودترمنلوروافغانبېالبېلواوطالبانودکېقطرپهمه۱۵اومه۱۴پهاپریلدکال

اولوسیاستواافغانمطرحشمېریولهونپهولسمرشپخوادهمغنيولسمرشخوابلېلهاوويشناسته

اوپهسولېدرسهمرشانوجهادي ېپیلمشورېسالت دي.ک
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اوپهسولېافغاند ونهطالبانواوحکومتافغانامریکا،دت هچېدااودری اوپهسولېدکېدايشن دت

تهدریواحدیوترمنافغانانو ړهاپهیېدلتهچې،ديموضوعاتهغهيش؟پیلخربېاالفغابیناورامن

دی.شویبحث

غواړي؟سولهډولهغني

ېروانېداوسوله وسېداسېانو.خهشعارونهاکنیزوومهملهيغنولسمرشدرسولتهپایج همن

دېتهطالبانواوطالبانومهالپراکنودغنيولسمرشواکېچېوې یډاډتهکسانون امکاندچېو،ورک

و امنیتيدبهحدهتر ويولککالسلینت پهیې،وروستهرسېدوترتهارګخوکوي؛کاربهتهسولېاون

ونامنیتيد،دننهکېساعتونو۲۴ ې.بندېالرېسولېدرسهکولوالسلیکپهت ک

ونامنیتيدرسهامریکالههمهکه پهمهالپرحکومتیووايلميلدغنيولسمرشوروستهالسلیکولولهت

هډېرهولونوډمختلفو هه اوپهسولېدخوکېنوي؛تهخربوسولېدرسهحکومتافغانلهطالبانچې،وک ت

ېولېدغهنوموړيد هتلحکومتافغانیعنېوې.لپارهپروسېمحورهحکومتیوېده ېه چې،ک

ديغاړهتهسولېشانپهاسالميحزبدهمطالبان هپهډلېیوېداوکې اییورسهحکومتافغانلهتو

یمخالفتتلیېطالبانوچېديههغهداخويش، حکومتمرشۍپهغنيولسمرشدیېرسهلویهلهاوک

دی.لی"نامرشوع"

اوپهسولېافغاندکېمهالاوسپه اوطالبانودکېاړخبلپهاوخربوروانولهترمنطالبانوـامریکادت

حکومتافغاندخربوشووپیللهترمناستازوولنومداومرشانوجهادي،ستوالویاسافغانمختلفو

ي اوپهسولېدچېیيدامخالفت،اناوناخو ېغنيولسمرشدت تینېیوېده پهسولېپایدارهاور

پاتېېکواکپهتهغنيولسمرشچېکاريداسېرسهکتلوپهتهسیاستاکنیزنوموړيدبلکېوې،نهپار

يتوبکېدل سوله.نهلري،لوم
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دریطالبانوداړهپهسولېد

اوپهسولېد ېډډهخربومخامخلهکومتحدمنحیثرسهحکومتافغانلهتلطالبانوت لهیېېیواز اوک

اراتروخربومخامخپررسهامریکا یین یوپههمهکه.دیک سولېدرسهډلېدغېلهامریکاکېلوم

ېدخووه؛نهلېوالهتهخربو يبلېترورځاواوږدېدولهج درسهډلېدغېلههمامریکارسهکېدوخون

وده.غاړهتهخربوسولې کې

اوپهسولېافغاند يلهطالبانوکېخربوروانوپهترمنطالبانواوامریکادت هتررسه،لوم پهوړاندېهر

ېیوېاواتروخربوپراړهپهحضوردوبهرنیاندکېافغانستان اررسېدورپتههوک یین دهمهکهدی.ک

هدمهدېترترمنلورودواړو رسنیوکلهډېرکېلپهاتروخربوغودداوديشوېخربېمخامخلهپن

ونهداسې لخپارهرپو ورهاخوا،قضیېلهحضوردبهرنیانودکېافغانستانپهطالبانواوامریکاواکېچې،ک

مهالهاواوربندپیل،دخربواالفغابیند اوپهجوړېدودحکومتلن ېاترېخربېهمت طالبانوخودي؛ک

ونهډولداتل يردرپو دي.ک

اوپهسولېد یچې،دیدادریطالبانودت پایدحضوردبهرنیانودکېافغانستانپهرسهامریکالهبهلوم

ېیوېاړهپهرسولوهت ي.تههوک ډلوسیايسافغانولواوطالبانو(دخربېاالفغابینبهوروستهرسې

پیلوي.وي)ترمنطالبانواوحکومتافغاندیوازېچېدانهوي،ترمن

اودېپه و.امنیلوم یېناستههمرشانوجهادياوسیاستوالوافغانلفوتخماوطالبانودکېمسکوپهت

ولسوراتلونکوترناستهدویمهورتهتهدېچې،شوېاکلرازدغه همهکهويش.همکېقطرپهپورېور

اوپهسولېافغاندناستوډولدې ېزیاتېهیلېت درسهناستوډولدېلهبیاکېوختورتهپهخودي؛ک

تهخناوبستبنډولیوکېخربوپهسولېد،مخالفتکلکحکومتافغان یرامن دی.ک
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ن سولهافغاناوواشن

ېروانېدافغانستاندامریکا هپهاړخمهماواصيلیوهدج هوروستهونوکل۱۷لهتو ې،پرېک لهنورچېک

ېدغې دېیېاملههمدېلهوبايس،انج ې.پیلخربېرسهطالبانولهوړاندېمیاشتېشپن ک

یموخهپهرسولوتهپایدېجافغاند اولوم لهخربودغود.وېخربېمخامخترمنطالبانوـاامریکدپ

مې ي،ویلداسېمهالوساوروستهراناستېپن بهرنیودهافغانستانلهـمواردودووپهلوريدواړهچېکې

يکارولنهدضپرنورودخاورهافغانستاندبهکېراتلونکيپهچېدااووتلواکو ېعموميیوېـکې هوک

ېدېداورسېديلرسهته مه)راتلونکېپهترمنلورودواړودهمبهمسودههوک يش.السلیککېناسته(شپ

اوپهسولېافغاند يامریکادت ویيلمهالپرسفروروستيلخپدتهافغانستانخلیلزادزملياستازيان

وتېروپهرمنتطالبانوـامریکادچې پورېامریکااوطالبانوپهچې،شويمطرحمسایلهغهکېناستوپن

اویې اوپهسولېدبهوروستهدېلهخو؛ددرلو ت رازدغهوي.رضورموجودیتحکومتافغاندکېبحثهرت

خپلهپهولیتونهؤ مسرډېبایدافغاناناويشکموروورورولامریکادکېافغانستانپهایيچې،ویيلنوموړي

واخيل.غاړه

ندونودغولهخلیلزادد ېعموميیوېرسهطالبانولهامریکاچې،کارير مهالاوساورسېدلېتههوک

ه کېقضیهپهافغانستاندچېغواړيامریکاکېنوي.تهخربورسهحکومتافغانلهطالبانچې،کويه

کېلرسهبلیولهرسپرواکدکېراتلونکيپهوتر کېنوي،رسهکېمنخپلپهوريلافغاکېلول

يش.نه
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پایله

اوپهسولېافغاند ونوپهطالبانواوحکومتافغاندهمهکهموخهپهپیلدخربواالفغابیندت کېدری

ي؛لیدلتوپیرخورا يچانسیخيتاریوخربېروانېسولېدلوريدواړهچېتهاړتیاخوکې دغهلهاوو

تدخهچانس ېکلنېلوې واخيل.هموخهپهراتلونکيهاوثباتدهېوادداوختمولوج

تهدوروستهوتلولهاتحادشوريدهافغانستانلهطالباناوحکومتافغان هدېرهیوهوضعیتشويرامن

تهسولېدچېايينهرسهکتلوپهتهتجربېهمدېلري،تجربه دطلبقدرتدچانسشویرامن

پهلپارهراتلونکيدچې،دههایرپبقادحکومتاوسنيدکېوحالتروانوپهيش.قرباخواهشاتو

تهدنظامتلپاتېیوهدکېافغانستان وارپکولورامن داسېاړخونهافغانکېلاويشمرصفانرژييلرن

يچلندوالنهؤ مس وي.خیرپهملتاوېوادهدچې،وک

تنه هچارهداچې،هدداپو يپهده؟شونېن هلکهده،اړتیاکېرسلوم سیمېداوامریکاچېن

ېموخهپهبریااوپیلدخربودطالبانوـامریکادهېوادونو پهبریادخربواالفغابیندداسېکولې،ه

تینېهمموخه ېر ي.يهمکار اوه وک

حکومتافغانهماوطالبانهمچې،دهاړتیاموخهپهپرمختهداتروخربواالفغابینداړخهبلهله

ونوپهاوانعطاف دسولېمحورهولسیوېدچېده،کارپهتهحکومتافغاناووطالباني.ولر تنازلکېدري

تینيموخهپهرات واخيل.امونهندياور

یوالودوروستهخربولهطالبانوـامریکادچېدههرسه،رسهولودېله حکومت،افغاندالندېارنېترن

یوالاويشپیلاترېخربېاړخیزېدرېترمنطالبانواومرشانوجهادياوسیاستوالوافغانمختلفو دغودن

ېصادقانهلپارهبریادخربو ي،ه .يشجوړنظاماومشرتکووناړخافغاولودنظامراتلونکیوتر وک

پای
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گی مردم در افغانستاننگاهی به وضعیت زنده

گی مردم افغانستان را با وضعیت وخیم امنیتی، جنگ جاری و حوادث طبیعی در کشور باعث شده که زنده

تی چهار دهۀ سیاسی و امنیهایثباتیپیامدهای بیاز جمله نیزکاریبیانواع مشکالت همراه سازد. فقر و 

ان آن باال رفته است.ز حال حارض نظر به هر وقت دیگر میباشد که دراخیر در افغانستان می

جانبه به درصد مردم افغانستان در فقر همه۵۱.۷افغانستان مرکزیۀیئاحصابر بنیاد جدیدترین گزارش ادارۀ 

(برند. رس می هـ ش) نتایج گزارشی را که به همکاری بانک جهانی، ۱۳۹۸حمل ۱۱این اداره هفتۀ گذشته 

یت از اطفال سازمان ملل متحد، در رابطه به وضعیصندوقوفوردپوهنتون آکس گی مردم افغانستان ت زندهح

وده بود، به نرش رساند.تهیه 

. باشددرصد می۶۱درصد و در روستاها ۱۸نستان فقر در شهرهای افغامیزاندر این گزارش گفته شده که 

۱۵عدی در والیت کابل بُ . در کل میزان فقر چندگفته شده استدرصد ۸۹ها همچنان میزان فقر میان کوچی

.رسدمیدرصد ۸۵ترین رقم است ـ اما بلندترین رقم آن در والیت بادغیس است که به درصد ـ که پایین

در چند سال اخیر کاریبیو عوامل عمدۀ بلند رف میزان فقر و کاریبیفقر و گی مردم، میزانوضعیت زنده

اند.بحث گرفته شدهموردجا از جمله مواردی اند که در این،در افغانستان

http://cso.gov.af/fa/news/report
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گی در افغانستانزنده

مردم آن مرصوف زراعت اند و ازضعیف که بیشرتافغانستان کشوری است محاط به خشکه و دارای اقتصاد

؛ اما جنگ، نا امنی و حوادث طبیعی کنندتکافو میگی را های روزمرۀ زندهزراعتی خویش نیازمندیمحصوالت

سکتور زراعت را نیز تحت سایۀ خود در آورده است.

افغان هادر کنار اینکه میلیوندهه جنگ در کشور، حدود چهارتجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان و ادامۀ بعد از

های خویش ، رسمایهمجبور به ترک کشور خود شدنددیگر ها افغان لیونیمت کشته و زخمی شدند، در این مد

این ،و در کلف کار بودند به صحراها تبدیل شدهای زراعتی که مردم در آن مرصو را از دست دادند، زمین

را در بین مردم افغانستان به شدت بیشرت ساخت.کاریبیوضعیت میزان فقر و 

م پس از تجاوز امریکا بر افغانستان و سقوط رژیم طالبان، نظام جدیدی در افغانستان تشکیل ۲۰۰۱در سال

دید میلیاردها دالر به افغانستان رسازیر شد و در برخی سکتورها ،داده شد، با آنکه پس از تشکیل نظام ج

در رابطه به بهبوداییهسال گذشته کاری۱۸؛ اما در کل در طول صورت گرفتنیز گیری مچشهایی پیرشفت

زایی دایمی برای مردم این کشور کمک افغانستان صورت نگرفت که بتواند در رشد اقتصادی و اشتغالوضعیت

.کند

در افغانستان نظر به کاریبیسال گذشته، میزان و فقر و ۱۸نظر به ارقام بانک جهانی در طول ،از سوی هم

این پدیده رو ،گی مردمکه کاهش نیافته است، بلکه نظر به وضعیت زندهه تنها نکاری در جهان بیمیزان فقر و 

بوده است.نیزبه افزایش

عدی بُ فقر چند

نخستین ،ی در افغانستان نرش کرده استبُعدندچیه در رابطه به فقر ئآخرین گزارشی که ادارۀ مرکزی احصا

های که پیش از این در رابطه گزارشاست.گذشته نرش شده۱۸که در باشدمیی ُبعدندچگرازش شاخص فقر 

شد؛ اما آمد مالی افراد جامعه بررسی میبا توجه به میزان دردر آن، میزان فقربه فقر در افغانستان نرش شده

های این گزارش عوامل متعددی بر بنیاد یافتهو این گزارش فقر را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است

ر در افغانستان دخالت دارد.در افزایش فق
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گی،زندهمعیارهای، آموزش(صحت، عدها در پنج بُ گی افغاندر گزارش نرش شدۀ ادارۀ مرکزی احصائیه، زنده

شاخص (مصونیت غذایی، والدت به کمک افراد ماهر صحی، حضور در ۱۸گی) و أثیر امنیت بر زندهاشتغال و ت

رتسی به آب، دسرتسی به سیستم فاضالب شهری، دسرتسی به برق، مکتب، تعلیم دخرتان، تعلیم پرسان، دس

کاری، شامل کاری، کموپز، مسکن، مالکیت دارایی و زراعت، وابستگی، بیدسرتسی به مواد سوخت برای پخت

نشدن جوانان در کار، تحصیل و آموزش، تولید، عاید و امنیت) مورد بررسی قرار گرفته شده است. 

ی گزارش اخیر ادارۀ مرکزی احصائیه، بیش از نیمی از نفوس افغانستان با در نظر داشت هابر بنیاد یافته

۲۴دهد که های این گزارش نشان میعدی، فقیر اند. همچنان یافتههای مذکور از نگاه فقر چندبُ شاخص

امدی استفاده می۴۱.۳کار اند. درصد نیروی کار افغانستان نیز بی کنند که درصد مردم از مواد سوخت ج

ها تنها یک فرد آن کار درصد خانواده۳۲.۲خطر مبتال شدن به امراض تنفسی را در قبال دارد. همچنان در 

باشند. کند و شش نفر به او وابسته میمی

ها یک کودکی که سن رف به درصد از خانواده۳۹.۱های این گزارش همچنان گفته شده که در در یافته

یمکتب را پوره کرده ا ها هیچ زنی بزرگرت از سن ده سال، باسواد درصد خانواده۴۷.۹رود. ست، به مکتب 

های امنیتی را تجربه درصد مردم افغانستان، تکان۲۴.۸های این گزارش ندارند. از سوی هم، بربنیاد یافته

اند که دوباره بهبود نیافته اند.کرده

هاگی افغانعوامل وضعیت ناگوار زنده

ر مییکی از عوامل مهمی ها و ادامۀ جنگ در افغانستان اامنین:جنگ گی مردم این کشور زندهکهرودبه ش

در حال حارض .استکاری مواجهبا بحران فقر و بیرا تحت سایه خود درآورده است و به دلیل آن افغانستان

رافیای جنگ گسرتش یافته، نزدیک به نیمی از خاک افغانستان تحت کنرتول مخالفین مسلح دولت است، جغ

م حدود ۲۰۱۸پیشینه افزایش یافته است؛ چنانچه تنها در سال حمالت هوایی و تلفات ملکی بگونۀ بی

ها هزار فرد ملکی در جنگ افغانستان کشته و زخمی شده بودند. همچنان به دلیل جنگ و ناامنی ده۱۰۹۹۳

اند و اکنون ها و کاروبارهای خویش را از دست دادهمایهاند، رس جا شدههای اصلی شان بیخانواده از رسزمین

برند.گی خویش را به پیش میگی در رشایطی ناگواری زندهدر حالت بیجاشده
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باعث فرار رسمایه و وضعیت مذکوراین کهازه از سوی هم در وضعیت کنونی وخیم امنیتی و جنگ، عالو 

های دولت افغانستان را نیز مسدود خانهوزارتۀدست داشتۀدج، راه مرصف بو دهگذاران از افغانستان شرسمایه

ذب نیروی کار را دارند، گذاری در بخش. به این ترتیب، عدم رسمایهساخته است های زیربنایی که قدرت ج

کاری و فقر مواجه کرده است.افغانستان را با بحران بی

نیز باعث ها کوچو یا هم برفها سیالبی، سالعالوه از جنگ حوادث طبیعی از قبیل خشکحوادث طبیعی:

کاری در این در افغانستان شده و یکی از عوامل افزایش میزان فقر و بیهزاران تن به خسارات مالی و جانی 

ر می رود.کشور به ش

والیت افغانستان نزدیک به دو میلیون فرد با نبود مواد خوراکی ۲۰سالی در م به دلیل خشک۲۰۱۸در سال 

های شان آواره شده بودند. با آنکه در هزار افغان از رسزمین۳۵۰اجه بودند و نیز به همین دلیل نزدیک به مو 

سالی را باخود داشت؛ ولی به دلیل ها در رسارس کشور نویدی از رفع خشکگیزمستان امسال افزایش بارنده

زیادی نیز شدند.ها، مردم متحمل خسارات مالی و جانیریزش برف و رسازیر شدن سیالب

هنگی کمک به اثر م ۲۰۱۹اپریل ) در اوایل ماه OCHAهای برشدوستانه سازمان ملل (بر بنیاد آمار بخش ه

ل افغانستان حدود جاری شدن سیالب هزار نفر آواره شدند. همچنان ۴۲نفر کشته و نزدیک به ۸۰ها در ش

ها خسارات نوب کشور به دلیل جاری شدن سیالبهای جدر اوایل ماه مارچ سال جاری میالدی مردم والیت

تن ۵۰گی به حوادث طبیعی در آن مالی و جانی را متحمل شدند و بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیده

خانه بگونۀ کامل از بین رفت و حدود دو هزار خانۀ ۹۲۶ها تن دیگر زخمی شدند. در این سیالب۱۴۰کشته و 

بود.دیگر قس تخریب شده 

مردان افغانستان، در میان سیاستمداران و دولتثباتی سیاسی و ادامۀ اختالفات داخلی بیثباتی سیاسی:بی

های عملی کاری برمانهگی درست صورت نگیرد و برای مبارزه با فقر و بیباعث شده که به مشکالت مردم رسیده

های مختلف حکومت ضعف مدیریتی در نهادروی دست گرفته نشود. این وضعیت زمینه گسرتش فساد اداری و

را مساعد ساخته است. همچنان باعث شده که دولت افغانستان نتواند استفادۀ درست از امکانات دست داشته 

اید. خود 
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گیرینتیجه

های ها و فرصتظرفیتومنابع فراوان طبیعیبا در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور دارای 

از آن با اتخاذ تدابیر عملی، پالیسی های جامع و مطلوب و همچنان برنامه های تواند لقوه زیادی است که میبا

ود.زایی درازمدت، در رابطه به کاهش میزان فقر و بیایجاد اشتغال کاری استفاده 

ستقیم دارد. صنعت به با توسعۀ صنعت رابطۀ مو مهیا شدن زمینۀ کار گی مردماز سوی هم، تغیر مثبت در زنده

کاری و شود و این سکتور در رشد اقتصادی و کاهش میزان بیعنوان محور اصلی اقتصاد کشورها نام برده می

آوردی چشمگیر ندارد و تداوم جنگ یکی در این زمینه دستحکومت افغانستان ؛ اما تاکنون فقر نقش مهم دارد

شود.از عوامل مهمی این وضعیت پنداشته می

سال گذشته تداوم جنگ باعث شده که توجه دولت افغانستان به میدان جنگ بیشرت باشد و جنگ ۱۸طول در 

توان گفت که مبارزه با میمانع پیرشفت اقتصادی در افغانستان شده است. با در نظر داشت این وضعیت 

تا زمانی که یعنی دارد. یز ندر کشور مانند هر برنامۀ دیگر نیاز به تامین صلح در کشور و فقرکاریمعضل بی

های اقتصادی نرسند و دارای یک نظام مرکزی حاکم نباشند، چالشواقعبینانه مردم افغانستان به یک صلح

نیز، بیشرت از این خواهد شد. 
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