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منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۳قوس۱۵الی ۸از (۹۴:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا

گذار، تا نهادهاي سیاستگرددنطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک و مانگ

ن استفاده نمایند.آاز 
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مقدمه

ه کې او د نوي حکومت او وسله والو د اوون تحليل په دې  ول هېواد په کچه د ناامنيو د زياتوايل، د سولې په ت د 

و او لندن او د نا و خربو اترو او د افغانستان په ت او کنفرانسونودمخالفينو ترمن د پ د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو په ت

نو مرکز اند ،ې نيزې  شننې لولئ.ېې

وروسته، ورځ تر بلې د هېواد امنيتي وضعيت د خرابېدو په لور روان دی، چې يوازې د ميل وحدت د حکومت له جوړېدو

و کې د  و ور يو بريدونو پالزمېنه کابل په تېرو  د سولې او امنيت په اړه د نوي کې افغانستان خو پهشاهد و؛ و خون

اواو اغېزحکومت د دري بېالبېل نظرونه شته دي.،په ت

ي ماموريت بدلون  واکونو پو يوالو  ي، چې کابو يوه مياشت وروسته په افغانستان کې د ن دا ناامن داسې مهال زياتې

و رسمنيش د خپل نوي ماموريت رسمومي  ه کې د نا و په غون ن د لندن کنفرانس او د نا . د دې تر مي اعالن وک

ي، چې افغان حکومت د خپل ضعف او داخيل اختالفاتو له کبله  تر دوو مياشتو په زيات وخت هم داسې مهال جوړې

کې د کابينې پر جوړولو نه دی توانېدلی.

دغهان دی؟ په دې اړه د په کوم لوري رو د ميل وحدت د حکومت له جوړېدو رسه دا چې د افغانستان د سولې برخليک 

و نوی پيلېدونکی ماموريت افغانستان  ه ډول دي؟ او په افغانستان کې د نا هغه ؟ بياييکوم لوري ته حکومت اقدامات 

موضوعات دي چې دلته يې د شننو تفصيل لولئ:
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بست رسیده استافغانستان و جنگی که به بن

سال، هنوز پایانی براي آن 37حدودباگذشتان شاهد جنگی است کهکنون افغانستتا1978کودتاي کمونیستی در سال از
،این پیکار خونیننسل اولۀ ی تجربیگودهند ومیمتصور نیست. جنگی که نسل دوم حتی سوم از جنگجویان آنرا ادامه

خود را داشته باشد و شکست خود ۀ خواهد تا تجربمینسلیبار هرعدي کافی نیست. در این جنگ مصیبتبهاي سلنبراي 
را تجربه نماید.

نشانده اش به کشته شدن حدود یک ونیم ملیون افغان انجامید. در جنگ میان شوروي و دولت دستجهاد علیه اتحاد
متحد نیز هزاران کشته برجا نهاد و با ۀ . پس از آن جنگ میان طالبان و جبهجهادي نیز هزاران تن کشته شدندهاي تنظیم

هاي بسیار ریخته شده است.نیز خون2001امریکا به افغانستان تاکنون در سال ۀ حمل

:2001از سال طالبانهاي آمار کشته

7امریکا به افغانستان در ۀ حملئه کنیم. ارا،دشوار خواهد بود اگر بخواهیم آمار دقیقی از تلفات انسانی این دوره از جنگ
شود. میسپري،ماه از این یورش به افغانستاندقیقا سیزده سال و چهار2014دسامبر 7آغاز گردید و تا 2001اگست سال 

روز از کشته شدن تعدادي طالب مسلح در جریان عملیات نظامیامنیتی افغان تقریبا هرهاي نهاد،روز4865در طول این 
آمار ماه نوامبر از کشته .گذردمیاز مرز یکصد نفر نیزها هگاهی تعداد کشتدادند که حتیمیخبر،وهاي افغان و خارجینیر

دهد.میخبر،سراسر افغانستاندر مختلف شدن بیش از ششصد طالب در عملیات

ار محتاطانه و در حداقل تعداد یعنی روزانه اگر کشته شدن افراد مسلح طالبان بدست نیروهاي خارجی و افغان را بصورت بسی
.باید کشته شده باشنداز آنانتن48650نفر در نظر بگیریم، در طول سیزده سال و سه ماه گذشته 10
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ان طالب در شمال امریکا به افغانستان، هزارۀ بلکه در روزهاي اول حملطالبان نیستهاي البته این تمام آمار کشته شده
بل جنرال روز ق. چندشدند که تعداد دقیق آنان تا این اواخر مشخص نبودوکشتهدستگیرجمعیهرت دستافغانستان بصو

2001امریکا به افغانستان در سال ۀ افشا کرد که نیروهاي تحت فرمان وي در زمان حملها رسانهعبدالرشید دوستم در برابر
. ندافراد القاعده را دستگیر کردتن ازهزار45بیش از 

، همانگونه که این افراد همه اعضاي القاعده نبودند. جنرال دوستم ي دستگیر کردن افراد نیستاافشاي این راز تنها به معن
طالبان در هزار نفر از افراد القاعده در دوران 45دانیم که حضور میطالبان را هم القاعده بشمار آورده است وگرنه همه

است.بدور از تصور ،افغانستان

،ببعد2003ر فرض کنیم که دو هزار تن از آنان عضو القاعده بودند، بیش از چهل هزار تن آنان از طالبان بودند. از سال اگ
کوچک آزاد شدند و هاي تحت فرمان نیروهاي جنرال دوستم بشکل گروههاي زنداناین زندانیان ازفقط سه هزار نفر از

هاي را هم باید به شمار کشته شدهها (گم) شدند. بنابراین گم شدهافغانستانلدر شماباقی آنان یعنی حدود چهل هزار نفر
اما ،باشندالب در افغانستان کشته شدههزار تن از جنگجویان ط80ترتیب تا امروز باید بیش از طالبان اضافه کرد. به این 

.این گروه بجاي ضعیف شدن با قدرت بیشتر به جنگ ادامه داده است

وهاي افغان:تلفات نیر

نظامی جنگ افغانستان نیستند و تلفات نیروهاي نظامی و انتظامی افغان شامل اردو و پولیس ملی و اما اینها تنها تلفات 
در کمتر ،میالدي2014نوامبر 6پولیس محلی را نیز باید در این اعداد وشمار شامل سازیم. به گزارش صداي امریکا که در 

و دیگر رویدادهاي مخالفین مسلح دولتمنسوب نیروهاي امنیتی و دفاعی افغانستان در نبرد با 4634از یازده ماه گذشته 
این رقم ،جنرال جوزف اندرسن، یک مقام ارشد نیروهاي امریکایی در افغانستانبقول دگرامنیتی هالك گردیده است.
نیست."تاب آوردنی"تلفات براي نیروهاي افغان 

هزار نفر 13هزار نفر یعنی در مجموع بصورت اوسط ساالنه فقط ي افغان در این سیزده سال رااگر تعداد تلفات نیروها
به بیش از در این صورت در طول سیزده سال گذشته مجموع تلفات نظامی شامل طالبان و نیروهاي افغان تخمین نمائیم، 

رسد.میهزار تن90
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کشتار غیرنظامیان:

اند. در اینجا غیرنظامیان نیز در جنگ جان باختهافغانستان تعداد کثیري از ۀ یزده سالاین نکته روشن است که در جنگ س
کشته است بلکه بحث بر سر کشته شدن افغانهاست.رابحث بر سر این نیست که کدام طرف بیشتر غیرنظامی

اش از جانب دیگر ارائهطرف و نیروهاي دولت افغانستان و متحدین خارجی یعنی طالبان از یک،آماري که دوطرف جنگ
سازد و معموال تلفات غیرنظامی در مناطق دورافتاده کمتر مجال انعکاس در میر را ناممکنتیک آمار دقیقۀ ارائ،دهندمی

تلفات غیرنظامی در افغانستان را از تلفات نظامی خیلی ،المللیبینهاي اما هم دولت افغانستان و هم نهاد؛یابدمیراها رسانه
دانند.میشتربی

اگر در یک تخمین محتاطانه شمار تلفات غیرنظامی در افغانستان را برابر با تلفات طالبان بدانیم، در این صورت باید به 
هزار 170بیش ازغیرنظامیان بههاي افغان ونیروفه کنیم. که مجموع تلفات طالبان،هزار دیگر را اضا80قبلی هاي کشته

نفر خواهد رسید.

،شود. مجروحین و معلولین جنگ در کشوري چون افغانستاننمیخالصهها تنها به کشته،نیست که ابعاد این مصیبتشکی
شوند.میشان نیز به سرنوشت مشابه مواجههاي اند بلکه خانوادهنه تنها خود محکوم به مرگ تدریجی

رسد:میبستوقتی جنگ به بن

اي براي جنگ بوده است. بنابراین دوام نیروهاي خارجی در این کشور همیشه انگیزهتاریخ افغانستان نشان داده که حضور 
بخصوص در میان روستا نشینان باشد که با امضاي قرارداد امنیتی تقویت ي دوام این انگیزه اتواند به معنمیحضور خارجی

شده است.

ها و سرانجام ها، روسمانند انگلیس،ی زماناز جانب دیگر این مسئله کامال مشخص است که بزرگترین نیروهاي نظام
بنابراین رسیدن به این هدف توسط نیروهاي افغان نیز ؛امریکا و ناتو موفق به تامین صلح در این کشور از راه جنگ نشدند

شکست نخواهد خورد بصورت کاملناممکن است. چون در این جنگ هیچ جهتی شانس پیروز شدن ندارد، هیچ جهتی هم
پابرجا خواهد ماند و هرگونه تالش به منظور پیشرفت در کشور ،با گذشت زمانبست در جنگ است کهي بنابه معنو این

را مانع خواهد شد.
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کاري دولت وحدت ملی باشد در غیرآن این هاي اولویتاز نخستینبنابراین رسیدن به صلح از راه مذاکره با مخالفین باید
دیگر تجربه هاي (آنگونه که در کشوردر تداوم خویشها سال دیگر نیز ادامه یابد وتا دهتواندمیآنهاي جنگ و مصیبت

تر را به میدان آورد.گراو خشونتترتندروبه مراتبهاي گروهشده)
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ار الندې خربې اترې رو ملتونو تر  له طالبانو رسه د مل

که اقتصادي ديپلومايس د ارشف غني د بهر سیاست مهم عنرص دی، نو له طالبانو رسه خربې اترې او د افغانستان 

ي. د ارشف غني له واک ته رسېدو رسه سم، له طالبانو رسه د سولې په سوله هم د ده د ب هرنیو چارو مهمه برخه بلل کې

ندۍ شوه. د ډېری شنونکو په اند سعودي، چین او بیا پاکستان ته د ولسمرش سفرونو دا به يو  په درېدلې پروسه بیا 

ي، چې ارشف غني د سولې په اړه ې طرحه لري.ل بيا راژوندی ک او ويل کې ان یوه 

ی او له  خو اوس داسې خربونه هم خپاره شوي، چې ولسمرش غني هم د پخوا ولسمرش حامد کرزي په پله قدم اې

ې په يوه راپور کې  پا ې دي. د اېکسپرس ترېبيون په نوم د يوې پاکستان ور ې خربې اترې پيل ک طالبانو رسه يې پ

رو  ارنې الندې پيل شوې دي او موخه يې په سيايس واک کې د طالبانو راغيل، چې دا خربې اترې د مل ملتونو تر 

رشيکول دي.

ي بريدونه شوي او له امله یې د ۹دا په داسې حال کې دي، چې په وروستیو دوو اوونیو کې يوازې په کابل کې  خون

ينې شنونکو په اند  ال ظاهر هم استعفا ته اړ شو. د  تيا هم پيل شوې وي، کابل امنيه قوماندان ج که دا خربې په ر

ې دي. ندۍ ک لې  کارندويي کوي او ولسمرش د سولې د اړتيا لپاره خپلې هلې  و  د سولې لپاره د ولسمرش د ه
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ې خربې: د سولې پ

ې  پا لييس ژبې ور ار الندې له طالبانو رسه د ولسمرش ارشف "اېکسپرس ترېبيون"پاکستان ان رو ملتونو تر  د مل

ه نه دي وييل. په دې اړه  او  رو ملتونو تراوسه د دغه راپور د تاييد او يا رد په ت ې؛ خو مل و خربو پرده پورته ک غني له پ

ه شوي، چې ايا دا خربې نېغ په نېغه د حکومت او طالب استازو ترمن پيل شوې او که د  نور جزئيات هم نه دي په ډا

و کسانو په مرسته؟ او همد ای کې پيل شوې دي؟نورو من ا راز دا خربې په کوم 

په ودرېده، چې پخوا  له دې وړاندې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن هغه مهال د سولې پروسه په 

تر نامه الندې لوحې رسه "اسالمي امارت"ولسمرش حامد کرزي د طالبانو لپاره په قطر کې په پرانېستل شوي دفرت د 

. ايي ارشف غني به د قطر دفرت نه يوازې دا چې په مخالفت وک ل بيا طالبانو ته نژدې رسچينو وييل، چې  اوس يو 

ي؛ خو پر دفرت به  غ پورته کولو اجازه هم ورک ، بلکې په هغه دفرت به د طالبانو د ب د افغانستان اسالمي "رسمیت وپېژ

وي. "امارت لوحه نه را

ې، چې دوی به د دغه پاکستا اخبار له مخې د افغان په اسالم اباد کې پاکستا چارواکو هم ولسمرش ته ژمنه ورک

ي. د رسچينې په وينا، نوی افغان ولسمرش له  حکومت او طالبانو ترمن د سولې خربو د بریالیتوب لپاره همکاري وک

ي، چې د طالبانو رسه د خربو لپاره د پخوا ولسمرش په پرتله ډېر لېوال دی او طالبان ی ې هم اوس دې ته چمتو ک

ون کوي. رو ملتونو تر چرت الندې به د پخالینې په پروسه کې  مل

ي کسان، د ارشف غني د کاکا قیوم کوچي او د طالبانو  ن په کابل کې هم د سولې په اړه یو شمېر من د دې تر

له يې قطر ترمن خربو اترو ته اشاره کوي، چې د دوی په اند قیوم کوچي له طالبا و  نو رسه پخوان اړیکې درلودې او 

ي وو.  ي وو او له طالبانو رسه یې خپل نظرونه رشیک ک ته هم سفرونه ک

ي. په همدې تکل قیوم کوچي  تي، چې د سولې پروسه مخته بو خه غو ي، چې ارشف غني هم له خپل تره  ويل کې

خه وړاندې او د ولسمرشۍ د  خه وروسته په اماراتو کې له یوه طالب ارګ ته د ارشف غني له ت  پایلو له اعالن 

ي بیا په  چارواکي رسه لیديل او همدغه طالب چارواکي بیا دوې اوون وړاندې کابل ته هم سفر درلود؛ خو دغه من

ه دې نظر دي، چې دغه طالب چارواکي په خپل رس له قیوم کوچي رسه لیديل او وروسته یې بیا طالبانو ته د خپل دغ

ی دی. دا چې که دغه کتنه د طالب مرشتابه له مشورې پرته شوې، نو په  ی او سفر يې رد ک سفر په اړه سپيناوی ک

ورې وای، چې د طالبانو او حکومت بانفوذه  کاري. دا کتنې به هغه مهال  ه تر ډېره بريال نه  وليز ډول دا ه

و د دوی ترمن د باو  ر فضا زياته شوې وای. کسانو برخه پکې اخېستې وای، تر
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ې او که د افغان  ې د قیوم کوچي همدغو کتنو ته اشاره ک پا نده نه ده، چې د اېکسپرس تربيون ور ر تر اوسه 

ينې  له اوازې خپرې شوې وې، چې امریکایانو له  و  حکومت او طالب استازو ترمن کومې بلې کتنې ته؟ پخوا هم 

ې دي ايي له داسې جعيل طالبانو رسه خربې اترې ک ل هم داسې شکونه شته، چې نوي افغان حکومت هم  او دا 

کسانو رسه اړيکه نیولې وي، چې یا خو د طالبانو په لیکو کې اغېزناک خلک نه وي او یا پخوا طالبان وي. 
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يوال مرستندويان نوی حکومت او د افغانستان ن

و د ،د بلجیم په پالزمېنه بروکسل کېاکرت عبدهللا ډد حکومت اجرايوي رئيساويارشف غند افغانستان ولسمرش  د نا

. ون وک ه کې  ه هم بهرنیو چارو وزیرانو په غون ينې شنونکو په اند، که  ېد  و د بهرنيو چارو وزيرانو غون ته د د نا

ه کې د مرستو د دوی په باورمناسب و؛ خوناولسمرش سفر د پروتوکول له مخې  ارشف غني او ډاکرت عبدهللا په دغه غون

.راجلبولو لپاره  ون وک

ې  و د بهرنيو چارو وزيرانو دې غون ت درلود، چې دغه سازمانکهد نا ي ماموريتخپل جند س کال تر پايههم ارز

ې کېپه افغانستان په افغانستان کې د نوي ماموريت لپاره پر چمتووايل خربې موضوع پای ته رسوي او د دې غون

اترې وې.

په يې وروسته چېدې سفر کې ملتيا کولهپه چارواکو هم افغان نورو یو شمېر رسهعبدهللاو ډاکرتله ولسمرش غني 

. لندن په کنفرانس کېبرېتانيا کې د ون وک

و نوی ماموریت:په افغانس تان کې د نا

ولو لوی اراهیسې کال ۲۰۰۱له و د خپل تاریخ تر  ن پر ،هېوادونو جوړ و۵۰تالف رسه چې له ېنا د امریکایانو تر

.افغانستان  و مجموعي رست۲۰۱۰هغه مهال او تر بريد وک کال له ۲۰۱۵زره وو، چې د ۱۳۰کابو ري ېکال پورې د نا

ون له مخېدا شمېرهپېل رسه به  ه يش.۱۲۵۰۰له افغانستان رسه د السليک شوي امنيتي ت ي رستېرو ته را
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و د بهرنیو چارو و رسمنيش ینس سوزیرانود نا ه کې د نا و د نوي ماموریت نولپه غون د ربګ په افغانستان کې د نا

هقاطع مالت تر نامه الندې ، چېپه رسمي تو و رسه به لېديکال په پ۲۰۱۵رسه او د وکال له ختمېد۲۰۱۴د اعالن ک

و نوی ماموریت پېل يش.  په افغانستان کې د نا

اکل شوې، چې  ه هم  واکونو ته کابو يوه مياشت که  ي او افغان  ه ييز ماموريت پای ته رسې و ج به د وروسته به د نا

ي؛ خو او روزنېد مشورې ورکولوهغوی  چاودنې ۹يوازې په کابل کېنیو کېو و او دا چې په وروستیو دو ماموريت پيلې

ول هېواد امنيت د پخوا په پرتله ډېر خراب شویېشو  يوالو رسه مطرح ده، چې،او د  تنه له افغانانو او ن آیا افغان دا پو

و مخه ونیيسواکونه به د دې وړتیا  يولري چې د دا ډول پې ندونو جوتې ر ، ؟ دا مهال د افغان امنيتي چارواکو له 

واکونو مرسته غواړي او  ي ماموريت له پای ته رسېدو وروسته به هم له اېتاليف  و د پو ه هغوی به هم په جچې د نا

ه کېده، تجهيز نه  ه ډول يې چې  واکونه  که په تېرو ديارلسو کلونو کې افغان  ي وي؛  واکونو مالت کې د افغان 

شول.

و رسمنيش  واکونه د وييل، چې هم له بلې خوا د نا ي ماموريت وروسته، افغان  ن و له ج په افغانستان کې به د نا

و خپله هم په افغانستان کې د ناامنيو د دوام وړاندوينه کوي.طالبانو له سختو بريدونو رسه مخ يش د او په يو ډول نا

و او افغانستان ترمن د بدبينيو او خوش او د نا و ،په چاپېريال کېبينيو هېواد د راتلونکي امنيتي وضعيت په ت د نا

ې د اوږدېدو په معنا دی. ي او يوازې د افغان ج روزنيز ماموريت ناشونی برې

ي استازي همدا راز ان رو ملتونو  ه کې "هيسم"د افغانستان لپاره د مل و په غون د افغانستان د ستونزې د نا

ه نه بلکې سيايسوروست حل  ر الره ج و سيايس حل ته له رسېدو مخکېيوه حل وباله؛ م ي د امريکا او نا پر پو

ې د دوام په معنا دهيوازې ابيا حضور سال .، نه د سولې او سيايس حلو يوازې د ج

ويا په افغانستان کې يې يوازې د خپلو  ه، چې  و پر ديارلس کلن مارموريت نيوکه وک ولسمرش غني په خپله وينا کې د نا

ې  ه ک ای پاتې ديو لپاره ج ونې الهم پر خپل  د خپلې واکمن په اغلی غني هم. او په افغانستان کې شته نن

ودوره کې د راتلونکې  نه لري.ماموريد نا او اندې ې د دوام په ت ت او د ج

ه کې د افغانستان  چېي،ېداسې براوخربې اترې وشوېجدي ین په اړه هم وکراارسبېره د پر موضوع په دغه غون

و ه کې خه له افغانستانتر ډېرهنا په اروپا کې د اوکراين د قضيې لپاره د روسانو پر خالف د نوي اېتالف جوړولو په ه

ه، چې او په افغانستان کې به يوازې خپل حضور ساده ه کې دې خربې ته اشاره وک و رسمنيش هم په غون . د نا

رو رسه همکاري کووموږ د خپلو اتحاديانو ساتنه کوو او له خپ" ."لو مل
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د لندن کانفرانس:

یوال ک کال راهیسې د افغانستان په اړه ۲۰۰۱له  ی او دویم بُن،جوړ شولرانسونه نفن د روم، پاریس، ، چې لوم

و،کابل، د اسیا زړهجرمني،  ولو کاو نفرانسونه يې مهم کنفرانسونه وواو اوس د لندن کتوکيو،شیکا نفرانسونوپه دې 

ډالرو زیاتې مرستې وشوې. هملیارد۸۰کې له افغانستان رسه تر 

ونو استاز اویا هېشاوخواد په اوسني کنفرانس کې هم  یوالو بنس واکونو ووادونو او ن په لندن کې له افغانستانه د بهرنیو 

ېوتلو وروسته د دغه هېله و، هفرانس یوه برخه و نوکیو د کتکنفرانس د ؛ خو داواد د راتلونکي په اړه خربې وک د تر

وابونه حکومتو ې افغانستان د  يوال او خپله افغانان هم د پراخ پکې وړاندې يشل او اداري فساد په اړه  که ن ؛ 

ولو نيوکې لري. يوالو د مرستو پر ناسم ل اداري فساد له کبله د ن

ه هم  ې حکومتول او اداري فساد پر ضد د مبارزې که  الره د لندن په کنفرانس کې ولسمرش غني د  او خپله ت په ت

انه ک  د لندن له دوی پر دې بریايل نه شول، چېه رشف غني ترمن د اختالفاتو له کبلخو د داکرت عبدهللا او د ا؛هرو

ي. کنفرانس مخکې له جوړېدو مخکې د کابينې پر جوړولو ونه توانېدل، نفرانس دا چې دوی د لندن ککابینه اعالن ک

يوالو داس ي چې له افغانستان رسه به د ن ندي.د مرستو پر راجلبولوې برې کال کې هم د ۲۰۱۲په منفي اغېز و

ې حکومتول جوړول او له اداري  ه شوې وه، چې له افغانستان رسه به د مرستو رشط د  توکيو په کنفرانس کې دا پرېک

و فساد رسه مبارزه وي ه کې د دغاو بيا اوس د نا ه، چې ه سازمان په غون رسمنيش هم دا خربه د رشط په دود تکرار ک

واکونو رسه د مرستو ژمنه کوي؛ خو  ه چې افغان حکومت هم بايد خپلېدا له افغان  تنه يې وک ي.غو ژمنې عميل ک

، چې تر ډېره د دغه کنفرانس اغې ون وک و هم د لندن په کنفرانس کې  ونو غ ولنې لس زو ته د افغانستان د مد 

کاري او د امريکا د ب وليز خوشب  ر په  ه؛ م واک د افغانستان د بدلولو ژمنه وک هرنيو چارو وزير هم پر يوه سيمه ييز 

ېر حکومتډول عام افغانان په هېواد کې د  پر راتلونکي بې باوره دي او د افغانستان لپاره د دغه ،يوه سهامي رشکت په 

ې  ون دا روحيه پياوړې مساوي د لندن په کنفرانس کې له يوه هېواده د دوو مرشانو کاري.کنفرانس ژمنې بې 

ې ده. ک
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افغانستان په اوسني ولسمرش په خپله وينا کې د افغانستان خراب اقتصادي حالت د افغانستان سرته ستونزه وبلله؛ خو 

و  ه باندې يوې لسيزې په پرتله ډېره  په د تېرې  ه زيات سولې او شوېاکمنه وخت کې، چې د ناامنيو  ، تر هر 

ر  کاري، چې د سولې دروازې د افغانانو پر مخ امنيت ته اړتيا لري؛ م و اقداماتو داسې  د نوي حکومت له جوړېدو او ک

ل کېدونکې دي. پای ت

ارتباط با ما:

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:ایمیل

www.csrskabul.comوب سایت:

رۀ  ACKU+)93(784089590اس: ش
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